за 20 грн на місяць
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У ЗАРУЧНИКАХ В «ГОСТЕВІЇ»
ІСТОРІЯ, ПРО ЯКУ УСІ МОВЧАЛИ
Подружжя вінничан тиждень тримали в
заручниках бандити, щоб «віджати» все: бізнес,
нерухомість, машини. Заручників визволив
спецпідрозділ «Сокіл»

Два роки про цю історію ніхто не чув. Але
прийшов час і подружжя наважилось розказати
правду. Чому поліцейське слідство закрило цю
приголомшливу справу?
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ЗНОВУ ЗРОСТЕ ЦІНА
ПРОЇЗДУ В ТРАНСПОРТІ

ДУМКА
Оксана
ШЕВЧУК
ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР
ВІННИЦЬКОГО ОБЛАСНОГО
ВІДДІЛЕННЯ БОЇ «МЕРЕЖА ЛЖВ»

Обирайте
життя
Âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé,
ó ÿêèõ âèÿâèëè Â²Ë, ñòàâëÿòüñÿ äî ñâîãî ä³àãíîçó, ÿê
äî ìîðàëüíî¿ îö³íêè. Àäæå
äîñ³ ³ñíóº ñòåðåîòèï, ùî
Â²Ë ìîæóòü çàõâîð³òè ò³ëüêè «íåáëàãîíàä³éí³» ëþäè.
Àëå öå çîâñ³ì íå òàê! Í³õòî
íå çàñòðàõîâàíèé â³ä ö³º¿
ïðîáëåìè.
Äâàäöÿòü ðîê³â òîìó ä³àãíîç Â²Ë áóâ ïðàêòè÷íî âèðîêîì äëÿ ëþäèíè. Òàêèõ
ëþäåé öóðàëèñÿ ³ îòî÷óþ÷³,
³ íàâ³òü ìåäè÷íèé ïåðñîíàë.
Àëå ÷àñè çì³íèëèñÿ. ² õî÷à
ïîêè ùî Â²Ë äîñ³ íåâèë³êîâíà õâîðîáà, ¿¿ ìîæíà ³
òðåáà êîíòðîëþâàòè. Àëå
ãîëîâíå — ÿêíàéñêîð³øå
çâåðíóòèñÿ â öåíòð ÑÍ²Äó ³ ðîçïî÷àòè ë³êóâàííÿ.
Àíòèðåòðîâ³ðóñíà òåðàï³ÿ
äîïîìîæå íå ò³ëüêè çáåðåãòè æèòòÿ ëþäèí³, àëå é
äîçâîëèòü æèòè ïîâíîö³ííèì æèòòÿì — ïðàöþâàòè,
çàéìàòèñÿ ñïîðòîì, íàðîäæóâàòè çäîðîâèõ ä³òåé.
Ëþäè, ùî ïðèéìàþòü òåðàï³þ, íå ìîæóòü ³íô³êóâàòè
³íøèõ ëþäåé ³ º àáñîëþòíî
áåçïå÷íèìè.
Ó ³íøîìó âèïàäêó, ÿêùî
õâîðèé çàêðèºòüñÿ ó ñîá³,
ñêëàäå ðóêè ³, ÿê òî êàæóòü,
«ïîñòàâèòü íà ñîá³ õðåñò» —
ìàòèìå âñ³ øàíñè ïðîæèòè
äóæå íåäîâãî. ²íô³êîâàíèé,
ÿêèé â³äìîâëÿºòüñÿ â³ä òåðàï³¿, ìîæå âìåðòè â³ä áóäüÿêîãî çàõâîðþâàííÿ, ç ÿêèì
çäîðîâèé îðãàí³çì ëåãêî
ñïðàâëÿºòüñÿ. Àäæå Â²Ë
ðóéíóº ³ìóí³òåò ëþäèíè ³
âîíà ïðîñòî íå ñïðàâëÿºòüñÿ
ç àòàêîþ â³ðóñ³â òà õâîðîáîòâîðíèõ áàêòåð³é.
Ó ëþäåé, ÿêèì ïîñòàâèëè
ä³àãíîç Â²Ë, º âèá³ð. Ñïîä³âàþñÿ, ùî á³ëüø³ñòü ç íèõ
îáèðàòèìå æèòòÿ.

Наче золото  Слідом за маршрутками
планують підняти ціну проїзду
в муніципальному транспорті. Трамваї,
тролейбуси будуть возити за 4 гривні,
автобуси — за 5 гривень. І як йдеться
в рішенні міської влади, нова вартість
проїзду буде в серпні. Зростуть у ціні й
проїзні квитки
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

Ç ëèïíÿ çðîñëà ö³íà íà ïðî¿çä
ó ìàðøðóòêàõ. Ó á³ëüøîñò³ ç íèõ
çà îäíîãî ïàñàæèðà òåïåð áåðóòü
ïî 6 ãðèâåíü, à í³÷íà ìàðøðóòêà
âîçèòü çà 8 ãðèâåíü. Õî÷à îñòàííº
çäîðîæ÷àííÿ ö³íè ïðî¿çäó áóëî
äâà ðîêè òîìó.
Ó òîé æå ÷àñ «Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» òàêîæ áàæàº
çì³íèòè ö³íó â òðàìâàÿõ, òðîëåéáóñàõ ³ àâòîáóñàõ. Íåùîäàâíî
íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè îïóáë³êóâàëè ïðîåêò íîâî¿ âàðòîñò³ êâèòêà
(goo.gl/fxygHP)
ЗРОСТЕ ВСЕ
Çà íèì ïðî¿çä â òðàìâàÿõ ³
òðîëåéáóñàõ çðîñòå ç 3 äî 4 ãðèâåíü. Ó àâòîáóñ³ ï³äí³ìóòü ö³íó
ç 3,50 äî 5 ãðèâåíü. Äî òîãî æ,
çäîðîæ÷àííÿ ðàçîâî¿ ïî¿çäêè
âïëèíå é íà âàðò³ñòü ì³ñÿ÷íèõ
ïðî¿çíèõ êâèòê³â. Âîíè òàêîæ
ï³äí³ìóòüñÿ â ö³í³.
Ïðî¿çíèé íà îäèí âèä òðàíñïîðòó êîøòóâàòèìå äëÿ âñ³õ
ãðîìàäÿí 300 ãðèâåíü, íà äâà
âèäè òðàíñïîðòó — 340 ãðèâåíü,
à íà òðè (àâòîáóñ, òðàìâàé, òðîëåéáóñ) — 500 ãðèâåíü.
Òîä³ ÿê ùå àêòóàëüíà ñòàðà ö³íà
ì³ñÿ÷íèõ ïðî¿çíèõ êâèòê³â — â³ä
220 äî 390 ãðèâåíü.
Çì³íèòüñÿ âàðò³ñòü ïðî¿çíèõ é
äëÿ ñòóäåíò³â òà ó÷í³â, ùî âêàçàíî ó ãðàô³ö³.
Îòæå, êîëè áóäå íîâà ö³íà

â òðàíñïîðò³? Ó ïðîåêò³ ð³øåííÿ
ïèøóòü, ùî çäîðîæ÷àííÿ ïðî¿çäó
áóäå ç 20 ñåðïíÿ. Òîä³ ÿê íîâà
âàðò³ñòü ì³ñÿ÷íèõ ïðî¿çíèõ êâèòê³â áóäå âæå ç 1 âåðåñíÿ. Íîâ³ òàðèôè ìàþòü ùå çàòâåðäèòè íà çàñ³äàíí³ âèêîíêîìó ì³ñüêðàäè.
ЧОМУ ЗРОСТАЄ ЦІНА КВИТКА
Ðàí³øå ãåíäèðåêòîð «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî ïîÿñíþâàâ, ÷îìó
¿ì ïîòð³áíà íîâà ö³íà ïðî¿çäó
(goo.gl/dNkT1A).
— Ï³ñëÿ îñòàííüîãî ï³äâèùåííÿ
òàðèôó íà ïðî¿çä ó 2016 ðîö³ âàðò³ñòü åëåêòðîåíåðã³¿ çá³ëüøèëàñÿ
ó 2,7 ðàçà, ïàëüíîãî — ó 2,5 ðàçà,
ìàòåð³àëè òà çàï÷àñòèíè — 1,5–
1,7 ðàçà. Ùå íàì íå â ïîâí³é
ì³ð³ êîìïåíñóþòü âòðàòè äîõîä³â
çà ï³ëüãîâ³ ïåðåâåçåííÿ îêðåìèõ
êàòåãîð³é ãðîìàäÿí ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó, — êàçàâ Ëóöåíêî. Â³í òàêîæ ïðîãíîçóâàâ, ùî íîâà âàðò³ñòü
êâèòêà áóäå âæå âë³òêó.
Êð³ì òîãî, ó «Â³ííèöüê³é òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿» çàñòàð³ëèé
ïàðê ìàøèí, íà îíîâëåííÿ ÿêîãî
òåæ ïîòð³áí³ êîøòè. Äëÿ ïðèêëàäó,
70% òðîëåéáóñ³â ìàþòü â³ê 30 ðîê³â. Òîìó çàì³ñòü ïðèäáàííÿ íîâèõ
ìàøèí, ñòàð³ êàï³òàëüíî «îìîëîäæóþòü» — ì³íÿþòü àãðåãàòè,
ñàëîí, êóçîâ, íàíîâî ôàðáóþòü.
Íàãàäàºìî, â ñ³÷í³ 2019 ðîêó
â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³
ïî÷íå ä³ÿòè åëåêòðîííèé êâèòîê
(goo.gl/sbpthG).

— З якою метою потрібно
демонтувати? Так не можна
робити, це пам'ять для людей
і має велике значення, тому
не можна просто так взяти і
знести цей пам'ятник.

КОСТЯНТИН (33), ПРИВАТНИЙ
ПІДПРИЄМЕЦЬ:

— Демонтувати. Живемо в такий час, коли Росія виступає
відкритим агресором. Росія —
наслідниця радянського режиму. Не бачу нічого корисного.

НОВА ЦІНА ПРОЇЗНИХ
КВИТКІВ
для
громадян

для
студентів

для учнів

СТАРА ЦІНА ПРОЇЗНИХ
КВИТКІВ
для
громадян

150

100

220

170

110

110

240

120

на три види транспорту

на три види транспорту

500

390

вартість місячних проїзних в гривні

70

на два види транспорту

на два види транспорту

340

для учнів

на один вид транспорту

на один вид транспорту

300

для
студентів

75

актуальна ціна до 31 серпня

Меморіал Слави демонтувати чи залишити?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

АНЖЕЛА (23), МЕНЕДЖЕР:

Проїзд стане дорожчим з 20 серпня. Ціна в громадському
транспорті зміниться на 1–1,5 гривні

АЛІНА (22), МАЙСТЕР ДЕПІЛЯЦІЇ:

ВАСИЛЬ (60), ПЕНСІОНЕР:

ГАЛИНА (42), ВЧИТЕЛЬ:

ЮРІЙ (26), ЮВЕЛІР:

— Це має бути обгрунтовано,
аби автор навів конкретні аргументи, що це, наприклад,
потрібно зробити на благо. Це
історична пам'ятка. Не потрібно так ставитися до історії.

— Це наша історія, наша память. Яка є, така є. Люди, які
це пропонують, нічого не розуміють, то нехай йдуть кудись
на ферму, там їм і місце. Ми ж
не можемо нічого змінити.

— Для чого руйнувати історію?
Це пам'ять, я проти того, щоб
її знищували. Люди повинні
пам'ятати і ставитися до таких
речей з повагою. Не можна
просто так руйнувати.

— Я проти. Знищувати меморіал буде не правильно і не важливо, що то був Радянський
Союз. Це наша історія, наші
предки, які жили на цій землі і
також заслуговують на повагу.

428788
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СБУ ТА ПРОКУРАТУРА «НАКРИЛИ»
ВІННИЦЬКИХ ПОДАТКІВЦІВ
Зненацька  Після обшуків
у вінницьких податківців, які проводила
СБУ та прокуратура, посипалися
затримання та підозри. На вимаганні
півмільйона хабара взяли підполковника
податкової, а ще підозру оголосили
головному фіскалу Вінниччини
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073)0476879

Êîãîñü ³ç ïîäàòê³âö³â çàòðèìàëè ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ òà ïðîêóðàòóðè. Ïðî
öå ó ï’ÿòíèöþ, 13 ëèïíÿ, «â³äçâ³òóâàëè» ó ñâî¿õ Ôåéñáóêàõ
ãåíïðîêóðîð Þð³é Ëóöåíêî òà
éîãî ðå÷íèöÿ Ëàðèñà Ñàðãàí.
Ñï³éìàëè íà ãàðÿ÷îìó ç ìàéæå
180 òèñÿ÷àìè ãðèâåíü «àâàíñó».
Ñàðãàí ïîâ³äîìèëà, ùî ïîñàäîâåöü ä³ÿâ ðàçîì ³ç äèðåêòîðîì ô³ðìè, ÿêèé âèñòóïàâ ó ðîë³
ïîñåðåäíèêà. Âîíè âèìàãàëè â³ä
êåð³âíèêà êîìïàí³¿ ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü çà òå, ùîá çàêðèòè
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïðîòè
íüîãî.
Íà ñàéò³ Ñëóæáè áåçïåêè âæå
ç’ÿâèëîñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî öå
ðåçîíàíñíå çàòðèìàííÿ. ÑÁÓâö³
ïèøóòü, ùî «ï³äïîëêîâíèê ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿ âèìàãàâ â³ä äèðåêòîðà îäíîãî ç ï³äïðèºìñòâ
îáëàñò³ ï’ÿòü òèñÿ÷ äîëàð³â
ÑØÀ çà ñïðèÿííÿ â îòðèìàíí³ ïîçèòèâíîãî âèñíîâêó ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåðòèçè». Ùå
ìàéæå â ï’ÿòäåñÿò òèñÿ÷ ãðèâåíü
ïîäàòê³âåöü îö³íèâ «íåíàëåæíå»
ðîçñë³äóâàííÿ íèì êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.
КОГО ЗАТРИМАЛИ?
Òàêèì ÷èíîì, ç îô³ö³éíî¿
³íôîðìàö³¿ ïðàâîîõîðîíö³â ìè
çíàºìî, ùî çàòðèìàíèé çàéìàº
êåð³âíó ïîñàäó ó ÄÔÑ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, ïðàöþº â ñë³ä÷îìó
â³ää³ë³ ïîäàòêîâî¿, º ï³äïîëêîâíèêîì ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿.
Ìè
çâåðíóëè
óâàãó
íà Volkswagen Polo íà îïóáë³-

êîâàíèõ ôîòî. Òðîõè ðîáîòè ç
google òà äåêëàðàö³ÿìè — ³ çíàõîäèìî, ùî òàêèé àâòîìîá³ëü
âêàçàíèé ó äåêëàðàö³¿ Âàäèìà
Ìàçóðêåâè÷à ÿê âëàñí³ñòü éîãî
äðóæèíè.
Â³í ïðàöþº çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ðîçñë³äóâàííÿ
êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü â³ííèöüêî¿ ïîäàòêîâî¿.
Òîáòî â³ää³ëó, ÿêèé íàçâàëà ïðåññëóæáà ÑÁÓ.
Íàçâàíèé ñë³ä÷èé óïðàâë³ííÿ
(ðàí³øå íàçèâàëîñÿ ïîäàòêî-

Àâòî çàòðèìàíîãî
íàëåæèòü Іðèí³
Ìàçóðêåâè÷. Òàê
çâóòü äðóæèíó
ï³äïîëêîâíèêà Âàäèìà
Ìàçóðêåâè÷à
âîþ ì³ë³ö³ºþ) ìàº â³äíîøåííÿ
äî êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ³
ìîæå ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïðî ¿õ
çàêðèòòÿ.
²ç ð³øåííÿ ì³ñüêîãî ñóäó ä³çíàºìîñÿ, ùî Âàäèì Ìàçóðêåâè÷
º ï³äïîëêîâíèêîì, òî÷íî, ÿê ³
çàòðèìàíèé.
Çíàõîäèìî ôîòî ö³º¿ ëþäèíè
â «Îäíîêëàñíèêàõ», ïîð³âíþºìî ç îïóáë³êîâàíèìè â äîïèñ³
Ñàðãàí çí³ìêàìè: áà÷èìî ñõîæó
ñòàòóðó, ðèñè îáëè÷÷ÿ. Éìîâ³ðíî,
ï³äïîëêîâíèê ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿
Âàäèì Ìàçóðêåâè÷ ³ º òèì ÷îëîâ³êîì, ÿêîãî ñï³éìàëè ÃÏÓ òà
ÑÁÓ. Íàéãîëîâí³øèé äîêàç ï³äòâåðäæåííÿ íàøî¿ òåîð³¿ — ïîãàíî çàìàëüîâàí³ íîìåðí³ çíàêè
íà Volkswagen Polo. Ìè ä³çíàëèñÿ, ùî àâòîìîá³ëü ó êàäð³ îïå-

Фото Вадима Мазуркевича з «Однокласників» та Фейсбуку Сарган.
Бачимо схожу статуру, риси обличчя
ðàòèâíî¿ çéîìêè çàðåºñòðîâàíèé
íà ²ðèíó Ìàçóðêåâè÷. Òàê çâóòü
äðóæèíó Âàäèìà Ìàçóðêåâè÷à.
НАЧАЛЬНИК «ВІДХРЕСТИВСЯ»
ВІД ЗАТРИМАНОГО
Ïðåñ-ñåêðåòàð ïîäàòêîâî¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Òà¿ñ³ÿ Ãë³ìáîöüêà ñêàçàëà, ùî íàðàç³ ïðî
çàòðèìàííÿ ñêàçàòè í³÷îãî êîíêðåòíîãî íå ìîæå, òîìó ñë³äêóâàòèìå çà ðåçóëüòàòàìè ðîçñë³äóâàííÿ.
Íà íàøå ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è
çàòðèìàíèì º Âàäèì Ìàçóðêåâè÷,
Òà¿ñ³ÿ â³äïîâ³ëà:
— ß íàâ³òü íå âîëîä³þ ³íôîðìàö³ºþ ïðî öå, — ñêàçàëà
âîíà. — Ïð³çâèùå çàòðèìàíîãî
ìåí³ íå â³äîìå.
Ï³çí³øå íà÷àëüíèê ô³ñêàë³â
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Ðóñëàí
Îñìîëîâñüêèé ñêàçàâ, ùî ñë³ä÷èé — íåçàëåæíà îñîáà, ÿêà
äî íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ íå ìàº
â³äíîøåííÿ.
— Öå ïðàö³âíèêè ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿, — ñêàçàâ Îñìîëîâñüêèé. — Âîíè âõîäÿòü ó ñòðóêòóðó ÄÔÑ, àëå ï³äïîðÿäêîâóþòüñÿ
öåíòðàëüíîìó àïàðàòó. ß íà ö³
ïðîöåñè íå âïëèâàþ.

Що в декларації в Мазуркевича?
На сайті Нацагентства з питань запобігання
корупції є три декларації Вадима Мазуркевича: за 2015, 2016, 2017 роки. Ось що
має родина посадовця, згідно з даними,
вказаними в цих документах.
Нерухомість. Дві земельні ділянки, загальною площею у 2426 квадратних
метрів. Гараж та житловий будинок,
24,8 та 62 метри відповідно. Квартира
84 кв. метри. У 2017-му розжилися ще
однією квартирою. За скільки придба-

ли ще 40 метрів нерухомості, слідчий
не пам’ятає. Також Вадим Мазуркевич
будує дачу в області.
Автомобілі. Volkswagen Polo купили
у 2016-му році. Записаний на дружину.
Доходи. У 2017-му сам слідчий отримав
128 тисяч зарплати. Його дружина — 104 тисячі гривень, працює в торгово-економічному інституті. Ще 23 тисячі родина отримала
як виплату по страховці. Готівку не зберігають, активів у банках не мають.

ПІДОЗРА ГОЛОВНОМУ
ФІСКАЛУ
Ó ïîíåä³ëîê,16 ëèïíÿ, ãåíïðîêóðîð Óêðà¿íè Þð³é Ëóöåíêî
ïîâ³äîìèâ, ùî î÷³ëüíèêó ïîäàòêîâî¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Ðóñëàíó
Îñìîëîâñüêîìó îãîëîøåíî ïðî
ï³äîçðó ó êðèì³íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåííÿõ. Çîêðåìà, ó ñòâîðåíí³
çëî÷èííî¿ îðãàí³çàö³¿, óõèëåííÿ
â³ä ñïëàòè ïîäàòê³â òà çëîâæèâàíí³ âëàäîþ.
Çà ñëîâàìè Ëóöåíêà,
ó 2014 ðîö³ ó Â³ííèö³ áóëà
ñòâîðåíà çëî÷èííà îðãàí³çàö³ÿ,
äî ñêëàäó ÿêî¿, çà ³íôîðìàö³ºþ
ñë³äñòâà, óâ³éøëè ÄÔÑíèêè.
Òàêîæ â³í ñêàçàâ, ùî ÷ëåíè ö³º¿
îðãàí³çàö³¿ çàáåçïå÷èëè ïðèçíà÷åííÿ íà íàéá³ëüø âàæëèâ³ ïîñàäè â îðãàíàõ ÄÔÑ Óêðà¿íè ñâî¿õ
ïðåäñòàâíèê³â, ÿê³ ìàëè âïëèâ
íà ïðèéíÿòòÿ âàæëèâèõ ð³øåíü.
Ðîçïî÷àòå ñë³äñòâî ïðî ìîæëèâ³ ïðàâîïîðóøåííÿ âèêîíóâà÷à
îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÄÔÑ Ìèðîñëàâà Ïðîäàíà.
«Ìîæó ñêàçàòè ëèøå îäíå —
íàÿâíèõ ó ìåíå ìàòåð³àë³â äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîáè áóòè
ïåðåêîíàíèì ó íàÿâíîñò³ ãðóáèõ
ïðàâîïîðóøåíü Ïðîäàíà íà ïî-

ñàä³ âèêîíóâà÷à îáîâ’ÿçê³â ãîëîâè ÄÔÑ. ßêùî ñë³äñòâî ïîêëàäå íåîáõ³äíó äîêàçîâó áàçó,
öþ ñïðàâó áóäå â³äïðàâëåíî
çà ï³äñë³äí³ñòþ äî îðãàíó, ÿêèé
ìàº ¿¿ ðåàë³çîâóâàòè. Òðèâàº ñë³äñòâî», — ñêàçàâ ãåíïðîêóðîð.
Ìè íàìàãàëèñÿ çâ’ÿçàòèñÿ ç
Ðóñëàíîì Îñìîëîâñüêèì óâå÷åð³ â ïîíåä³ëîê, àëå éîãî òåëåôîí
áóâ âèìêíåíèì.
Çà ê³ëüêà äí³â äî öüîãî ìè
äîìîâëÿëèñÿ ïðî ³íòåðâ’þ ç
Îñìîëîâñüêèì. Ó ï’ÿòíèöþ â³í
ïåðåòåëåôîíóâàâ ãîëîâíîìó ðåäàêòîðó é ïîãîäèâñÿ çóñòð³òèñÿ
ç æóðíàë³ñòàìè. Ñêàçàâ, ùî çíàõîäèòüñÿ â Êèºâ³ ïî ðîáîò³.
— Ïðîéøëè îáøóêè, ÿ öüîãî
íå ïðèõîâóþ, — ãîâîðèâ â³í. —
Âîíè áóëè â êîìïàí³ÿõ ïî Â³ííèöüê³é îáëàñò³ òà ÷îìóñü ³ç
Çàïîð³ææÿ. ×îìó ¿õ (îáøóêè, —
àâò.) ðîáèëè âäîìà, à íå íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ — äëÿ ìåíå öå
ïèòàííÿ.
Íàãàäàºìî, íåùîäàâíî ÑÁÓ
ðàçîì ³ç Ãåíïðîêóðàòóðîþ «òðóñèëè» â³ííèöüêèõ ïîäàòê³âö³â.
Ìè ïðî öå ïèñàëè ó ¹ 28 RIA,
ó ìàòåð³àë³ «Ïåòÿ íà¿õàâ íà Âîâó?
Âèáîð÷à êàìïàí³ÿ ïî÷àëàñÿ».

Що в декларації в Осмоловського
У декларації за 2017 рік із нерухомості в родини вказані квартира, гараж та комора.
Автомобіль один — BMW X5, придбаний
за 1,7 млн гривень у 2016 році.
За рік родина заробила 2,7 мільйона гривень, з яких майже 2,5 мільйона отримала
дружина головного фіскала Лариса. Вона
працює в банку. Ким саме — поки невідомо. Але її зарплата складає в середньому
200 тисяч гривень на місяць. Звичайно,
якщо вірити декларації.

Також вказані розміри заощаджень родини. Це 891 тисяча гривень, 10 тисяч євро та
58 тисяч доларів.
Окремої уваги заслуговують елітні годинники Осмоловського. Це швейцарський
Ulysse Nardin, вартість якого зараз починається від 250 тисяч гривень. У декларації посадовець написав, що купив
його за 56 тисяч. Другий швейцарський
годинник — IWC. Осмоловський пише, що
придбав його за 57 тисяч.
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БАНДИТИ ТРИМАЛИ ПОДРУЖЖЯ
У ЗАРУЧНИКАХ ЗАРАДИ МІЛЬЙОНІВ
Реальні 90-ті  Подружжя вінничан
тиждень тримали в заручниках, щоб
«віджати» все. Жінку не випускали,
а чоловіка возили по знайомих і родичах
збирати гроші. Заручників визволив «Сокіл».
Устиг до того, як у заброньований в «Гостевії»
номер приїхав нотаріус переписувати
на бандитів бізнес, нерухомість, машини.
Чому поліцейське слідство закрило
цю приголомшливу справу?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ó òàêó ³ñòîð³þ
âàæêî ïîâ³ðèòè,
áî æèâåìî íå â
90-õ. Àëå ðîçãîðòàëèñÿ ïîä³¿, ÿê
â «ëèõ³» ÷àñè. Ïîäðóææÿ â³ííè÷àí-ï³äïðèºìö³â ðàí³øå é íå äóìàëî ðîçïîâ³äàòè ïðåñ³ ïðî òå,
ùî ç íèìè ñòàëîñü. ² ÿêáè ïîë³ö³ÿ
çðîáèëà ñâîþ ñïðàâó, ÿê ãîäèòüñÿ, ïðî çëî÷èí äâîð³÷íî¿ äàâíè
çíàëî á îáìåæåíå êîëî.
— Òåïåð ÿ ìîæó ïðî öå ãîâîðèòè, à òîä³ ÿ, 40-ð³÷íà æ³íêà, ÿêó
çëàìàëè, ãîòîâà áóëà íàêëàñòè
íà ñåáå ðóêè, — ãîâîðèòü Þë³ÿ
Êîçàê. — Äâà ðîêè ïðîéøëî,
à ïîë³ö³ÿ í³÷îãî íå çðîáèëà. Òàê
íå ïîâèííî áóòè.
Ó áåðåçí³ 2016-ãî ðîêó öÿ æ³íêà
òà ¿¿ ÷îëîâ³ê Ìèêîëà ìàëî íå âòðàòèëè âñå, ùî íàæèëè çà ðîêè.
Âîíè çàðîáëÿëè íà ñòðèáêàõ ö³í,
ïîçè÷àëè ãðîø³ äëÿ âäàëèõ çàêóïîê ñàì³ ³ äàâàëè ïîçèêè ³íøèì.
Íåð³äêî öå áóëè ì³ëüéîíí³ ñóìè.
Òàêó çàáîðãóâàëà ¿ì çíàéîìà, ç
ÿêîþ ñï³âïðàöþâàëè íå îäèí ð³ê,
Ëþäìèëà ç-ï³ä Áåðäè÷åâà. Ó îáóìîâëåíèé äåíü â³ííè÷àíè ïî¿õàëè
äî íå¿ çà ãð³øìè.
— Êîëÿ çàëèøèâñÿ â ìàøèí³,
à ÿ ï³øëà äî íå¿. Òå, ùî ÿ òàì ïîáà÷èëà: á³ëÿ 30-òè ëþäåé. Ðîäè÷³
Ëþäìèëè, ê³ëüêà ÷îëîâ³ê³â ÿ çíàëà, àëå á³ëüø³ñòü — íåçíàéîì³
ëþäè. Ñåðåä íèõ áóëè ï³äïðèºìö³

òà õëîïö³ ñïîðòèâíî¿ ñòàòóðè, âèáèâàëüíèêè, êðèì³íàëüí³ îñîáè.
Íå çíàþ, õòî âîíè, àëå ï³ñëÿ òîãî,
ùî áóëî äàë³, ìîæó òàê êàçàòè.
Çà ñëîâàìè Þë³¿, ãîñïîäàðêà
áóäèíêó ç³áðàëà âñ³õ, êîìó áóëà
ùîñü âèííà, ³ ¿¿ ïîêëèêàëà, àáè
ïåðåàäðåñóâàòè ñâî¿ áîðãè íà íå¿.
— Âîíà ñêàçàëà: «Öÿ ñ..à âèííà ìåí³ 55 ì³ëüéîí³â», ³ ç öüîãî
ìîìåíòó ïî÷àëîñÿ äóæå «âåñåëî». Ó ìåíå çàáðàëè òåëåôîíè,
í³æ ïðèñòàâëÿëè, äóøèëè ³ çàñòàâëÿëè ïèñàòè ðîçïèñêè ïðî
íå³ñíóþ÷³ áîðãè. Êîæíèé ³ç òèõ
÷îëîâ³ê³â, ùî òàì áóëè, õîò³â,
ùîá ÿ â³ääàëà éîìó ÿêóñü ñóìó,
ÿêó Ëþäìèëà éîìó çàáîðãóâàëà, — ðîçêàçóº æ³íêà.
— ß õîò³â çàéòè äî íå¿, àëå ìåíå
íå ïóñêàëè, — êàæå ÷îëîâ³ê. —
Ïîò³ì çàñòàâèëè çàãíàòè ìàøèíó
íà ïàðêîâêó ³ ñêàçàëè, íå âèïóñòÿòü, ïîêè ìè ¿ì íå çàïëàòèìî.
À ìè í³êîìó í³÷îãî âèíí³ íå áóëè
³ íàìàãàëèñÿ öå äîâåñòè…
СІМ ДНІВ ПЕКЛА
Ó çàðó÷íèêàõ â³ííè÷àí òðèìàëè òèæäåíü. Âîçèëè ïî ãîòåëÿõ.
Îñòàíí³é — ï³ä Â³ííèöåþ, «Ãîñòåâ³ÿ». Òàì â³ííè÷àíè íà âèìîãó
çëî÷èíö³â çáèðàëè ïî ðîäè÷àõ ³
çíàéîìèõ ãðîø³. ¯ì ïðèãíàëè äâ³
¿õí³ ìàøèíè, ùîá ïåðåîôîðìèòè íà âèìàãàòåë³â. Àëå áàíäèòàì
áóëî âñå ìàëî.
— Âîíè çðîçóì³ëè, ùî çà íàìè
í³õòî íå ïðè¿æäæàº, à òîìó âè-

ð³øèëè «â³äæàòè» âñå, — ãîâîðèòü
Þë³ÿ. — Óñå, ùî ìàºìî, ìè ìàëè
ïåðåïèñàòè íà íèõ, áî íàì ÷³òêî äàëè çðîçóì³òè, ùî æèâèìè
çâ³äòè íå âèéäåìî.
Þë³ÿ — ã³ïåðòîí³ê, ¿é áóëî
äóæå çëå. Àëå íàãëÿäà÷³ í³êóäè
¿¿ íå ïóñêàëè ³ ñïðèéìàëè âñå
çà ñèìóëÿö³þ.
— ß äóìàëà, ùî íåçëàìíà, àëå
ïîò³ì ñêàçàëà, ùî âèííà, áóäó
â³ääàâàòè. ß ïîçí³ìàëà í³ãò³ ðàçîì ç ïëàñòèíàìè, — ïëà÷å, êîëè
çãàäóº ïåðåæèòå æ³íêà. — Äóæå
ïåðåæèâàëà çà ä³òåé. Ó íàñ ç Ìèêîëîþ ïî äî÷ö³ â³ä ïîïåðåäí³õ
øëþá³â.
Ïðî ïîñò³éíèé òèñê íà ïñèõ³êó
êàæå ÷îëîâ³ê Þë³¿. Ðîçïîâ³äàº,
ÿê îäíîãî ðàçó ¿õí³ îõîðîíö³ ãîðòàëè íà òåëåôîí³ ñòîð³íêó éîãî
äî÷êè, ÿêà òîä³ ïðàöþâàëà àí³ìàòîðîì â ªãèïò³, ³ âèð³øóâàëè,
çà ñê³ëüêè ¿¿ ïðîäàäóòü â ðàáñòâî.

«Çà íàìè í³õòî
íå ïðè¿æäæàâ, òîìó
âîíè âèð³øèëè
«â³äæàòè» âñå. ×³òêî
äàëè çðîçóì³òè:
æèâèìè íå âèéäåìî»
²íøîãî ðàçó, òåæ í³áè ïðîñòî ì³æ
ñîáîþ ãîâîðèëè: «Õàé íèðêó
ïðîäàº, ÿêùî õî÷å, ùîá óñ³ ëèøèëèñü æèâ³».
— Âîíè íàì êàçàëè, ùî ç Êèºâà âæå ¿äóòü äâà àâòîáóñè áàíäèò³â, ÿê³ ïîêëàäóòü òóò óñ³õ, ÿêùî
ìè íå çàïëàòèìî á³ëüøå, — ðîçêàçóº ÷îëîâ³ê. — ² òàê ëÿêàëè.
І ВСЕ ВІДДАЛИ
— Ó íàñ áóëà «Òîéîòà» ³
«Îïåëü» ó äèòèíè. Âîíè çàñòàâèëè ïðèâåçòè ³ ïåðåîôîðìèòè
íà íèõ, — ãîâîðèòü Þë³ÿ. — Óñ³
äîêóìåíòè, ÿê³ áóëè, çãîðíóëè
ðîäè÷³ ³ ïðèâåçëè ¿ì. Íà êâàðòèðó, ä³ì, ìàãàçèí, âñå, ùî â íàñ
áóëî. Ó îñòàíí³é äåíü ìåí³ ñêàçàëè, ùî î 10-é ðàíêó ïðè¿äå
íîòàð³óñ, ùîá ÿ äóìàëà, íà êîãî
ùî áóäó ïåðåïèñóâàòè. ß òîä³
ïîïðîñèëà íàáðàòè ÷îëîâ³êîâó

«Закрили справу, щоб умисно знищити докази»
ВІТАЛІЙ КОРПАЛО,
АДВОКАТ:

— Затримали,
задіяли спецпідрозділ, вилучили майно,
транспортні засоби, гроші, інші речові докази!
Але після цього всього позиція
правоохоронних органів кардинально змінилася. Таємно закрили справу і все майно повернули
не потерпілим, а бандитам. Пе-

редали фактично сторонній людині — адвокату, яка приїхала і
сказала, що то були її гонорари.
Нам зараз потрібно повернути
і автомобілі, і гроші. Відновити
втрачене право непросто. Люди
стали заручниками ситуації.
А свідки одразу після вимагання розповідали, що тільки що ці
гроші вони позичили потерпілим
на вимогу бандитів. Причому
в справі фігурувала значно менша сума, ніж зібрали мої клієнти.

Після того, як ми оскаржили постанову про закриття провадження, вже протягом кількох місяців
не можемо отримати матеріали
справи. На клоптання ніхто не реагує. Найбільше мене бентежить,
що за наявності очевидних злочинів в діях групи встановлених
людей, можна було б реально підняти показники розкриття, а цього
не зробили. Тут справа навпаки,
гальмується. Її закрили для того,
щоб умисно знищити докази.

Подружжя підприємців Микола (49) та Юлія (42):
«За два роки поліція нічого не зробила. Так не повинно бути.
Правда рано чи пізно має стати правдою, а в нашому випадку
з боку органів досудового розслідування бачимо тільки
бездіяльність і безвідповідальність»
ñåñòðó, ³ âîíà ñêàçàëà, ùî âîíè
çâåðíóëèñÿ äî ïðàâîîõîðîíö³â.
² âîíè öå çíàëè, äóìàþ. Âîíè
ïîñò³éíî âñå ô³êñóâàëè, êîìóñü
ïèñàëè ó Âàéáåð³. Õòîñü ¿õí³ìè
ä³ÿìè êåðóâàâ ³ âñå ïîãîäæóâàâ.
«Ñîê³ë» óâ³ðâàâñÿ â «Ãîñòåâ³þ»
äî òîãî, ÿê ïî÷àâ ïðàöþâàòè íîòàð³óñ. Òîæ Êîçàêè í³÷îãî, êð³ì
â³ääàíèõ ðàí³øå ìàøèí, íà áàíäèò³â íå ïåðåîôîðìèëè. Ïðàâîîõîðîíö³ áåç îïîðó çàòðèìàëè
ñ³ìîõ âèìàãàòåë³â. À çàðó÷íèêàì
âèêëèêàëè øâèäêó ³ äîïðàâèëè
â ë³êàðíþ, äå Þë³ÿ ç íàñë³äêàìè
ïðîëåæàëà ìàéæå äâà ì³ñÿö³.
— Åêñïåðòè äàëè âèñíîâîê, ùî
ÿ îòðèìàëà ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³
óøêîäæåííÿ, — êàæå âîíà. — ²
îñü ó ëþòîìó öüîãî ðîêó ìè ÷åðåç çíàéîìèõ âçíàëè, ùî íàøó
ñïðàâó çàêðèëè. Âèëó÷åí³ ó íèõ
ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ íàø³ ãðîø³,
íå íàì ïîâåðíóëè, à ¿ì â³ääàëè.
ДІЛА НЕ БУДЕ?
ßê òàê ñòàëîñÿ, ùî êðèì³íàëüíå
ïðîâàäæåííÿ ïðî öåé çëî÷èí
ïðîòè ïîäðóææÿ ï³äïðèºìö³â çàêðèëè? ×åðåç â³ää³ë êîìóí³êàö³é
êîìåíòàðÿ íàì íå äàëè. Ñêàçàëè
íàä³ñëàòè ³íôîðìàö³éíèé çàïèò.
Ïîêè ÷åêàºìî íà â³äïîâ³äü, òî âæå
ä³çíàëèñÿ: ïðîâàäæåííÿ ïîíîâèëè
çà ð³øåííÿì ñóäó ï³ñëÿ ñêàðãè àäâîêàòà ï³äïðèºìö³â. Êâàë³ô³êàö³ÿ
çëî÷èíó — âèìàãàííÿ.
— ×åðåç ï³âòîðà ì³ñÿö³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê íàñ âèçâîëèëè, íàì

íà ïîäâ³ð'ÿ êèíóëè ãðàíàòè, —
ðîçêàçóº Ìèêîëà. — ª â³äåîçàïèñ ç êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ, àëå
ïðîâàäæåííÿ çàêðèëè.
— Äâà ì³ñÿö³ íàñ îõîðîíÿëè
ïîë³öåéñüê³, ³ íàì ïîñò³éíî íàäõîäÿòü äçâ³íêè ç ïîãðîçàìè, —
ïðîäîâæóº Þë³ÿ. — Ùîéíî íàïèøåìî êëîïîòàííÿ — îäðàçó
äçâîíÿòü. Òîáòî âîíè çíàþòü
ïðî êîæíèé íàø êðîê.
Íåñïðîñòà, ïåðåêîíàí³ Êîçàêè, ïîë³ö³ÿ ñïåðøó â³äõðåñòèëàñÿ â³ä ¿õíüî¿ ñïðàâè, à òåïåð
ìëÿâî ïðàöþº. Âîíè íàïèñàëè
ïðî öå ó ñêàðç³ ïðîêóðîðó îáëàñò³
Â’ÿ÷åñëàâó Ñîêîëîâîìó.
«Çâîë³êàííÿ îðãàí³â äîñóäîâîãî
ðîçñë³äóâàííÿ (…) ìîæå ñâ³ä÷èòè
ïðî îñîáèñòó çàö³êàâëåí³ñòü òà
ñóá’ºêòèâíå áàæàííÿ íå ïðèòÿãóâàòè çëî÷èíö³â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ï³äòâåðäæåííÿ öüîìó òîé
ôàêò, ùî îäðàçó ï³ñëÿ çàêðèòòÿ
ïðîâàäæåííÿ çíÿëè àðåøò ç óñ³õ
âèëó÷åíèõ ðå÷åé ó çëî÷èíö³â, ÿê³
ì³ñòèëè íà ñîá³ ñë³äè çëî÷èí³â,
áóëè âèçíàí³ ðå÷îâèìè äîêàçàìè,
òà âêàçàí³ ðå÷³ (ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, ãðîø³, àâòîìîá³ë³) ïåðåäàëè çëî÷èíöÿì».
Òîáòî âñå, ùî â³ä³áðàëè äâà
ðîêè òîìó ó â³ííè÷àí ïðè¿æäæ³
âèìàãàòåë³, îñòàíí³ì ³ â³ääàëè.
Ùå é á³ëüøà ÷àñòèíà ãðîøåé çàëèøèëàñÿ äîêóìåíòàëüíî íå çàô³êñîâàíà. Êóäè çíèêëî á³ëüøå
ì³ëüéîíà ãðèâåíü ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ, çàëèøàºòüñÿ çäîãàäóâàòèñÿ.

7

ÃÐÎØ²

RIA, Ñåðåäà, 18 ëèïíÿ 2018

ЧОМУ ПЕРЕХІД НА «УРОЖАЇ» ДОСІ
НЕ МОЖУТЬ ВІДРЕМОНТУВАТИ?
Жах під землею  Нестерпні аромати
фастфуду й туалету, небезпечні
пандуси та пошарпані стіни — такі реалії
підземного переходу на ринку «Урожай».
За майже 20 років існування його ніколи
капітально не ремонтували. Чого так
сталося та коли об’єкт нарешті оновлять?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)775834

Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä íà ðèíîê
«Óðîæàé» â³äêðèëè
íà ïî÷àòêó 2000-õ ðîê³â: ðîáèëè
ì³ñòîì, à çàâåðøóâàëà êîìïàí³ÿ,
ÿêà íàëåæèòü á³çíåñìåíó Þð³þ
Êîðîáê³íó. Çà öå îñòàííÿ îòðèìàëà
ïðèì³ùåííÿ â îðåíäó äî 2031 ðîêó
òà ïðèâåëà ñþäè ôàñòôóä, ìàãàçèíè ³ ãðîìàäñüêó âáèðàëüíþ.
Àëå ðîêè éäóòü, ïåðåõ³ä
íåâïèííî ðóéíóºòüñÿ òà ñòàº
á³ëüø ñõîæèì íà «ñìåðäþ÷ó êàíàâó», ÿêó â³ííè÷àíè íàìàãàþòüñÿ ïåðåòíóòè, çàòàìóâàâøè ïîäèõ.
×îìó æ ì³ñüêà âëàäà íå ìîæå çàéíÿòèñÿ öèì ïåðåõîäîì?
НЕБЕЗПЕЧНЕ ПІДЗЕМЕЛЛЯ
Äî ðåäàêö³¿ çâåðíóëàñÿ íàøà
÷èòà÷êà, â³ííè÷àíêà Âàëåíòèíà
Á³ëàí³ê. Âîíà ðîçïîâ³ëà ïðî æàõëèâèé ñòàí ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó
íà «Óðîæà¿».
— Íåîäíîðàçîâî çâåðòàëàñÿ
ó ì³ñüêó ðàäó, ïðîñèëà çðîáèòè ðåìîíò òà ïðîçîð³ íàâ³ñè. Áî â äîù
ïåðåõ³ä çàëèâàº, à â ñí³ãîïàäè —
âñ³ ñõîäè çàñèïàí³, — êàçàëà æ³íêà. — ß íèì ùîäíÿ õîäæó, æèâó
íåïîäàë³ê. ² áà÷ó, ùî ç êîæíèì
ðîêîì â³í ñòàº âñå ã³ðøèì.
Ñïóñêàþ÷èñü ïåðåõîäîì, áà÷èìî, ùî ö³ëèé ðÿä ïëèòîê çâàëèâñÿ ç³ ñò³í. Ùå äåê³ëüêà ç íèõ
íà âèãëÿä º êðèõêèìè òà ãîòîâ³
âïàñòè íà ãîëîâè ïåðåõîæèì.

À ùå ï³ä íîãàìè õèòàþòüñÿ ôðàãìåíòè ï³äëîãè.
Âàëåíòèíà ìàº ïîâàæíèé â³ê òà
ïàì’ÿòàº, ÿê öåé ïåðåõ³ä áóäóâàëè
â 90-õ ðîêàõ.
— Ïàì'ÿòàþ, ùî öåé ïåðåõ³ä
áóäóâàëè âñ³ì ì³ñòîì. Ìåð Äâîðê³ñ êèíóâ êëè÷, ùîá âñ³ çàâîäè
ì³ñòà ñêèíóëèñÿ. ß òîä³ ïðàöþâàëà íà Àãðåãàòíîìó çàâîä³ òà ç
éîãî öåõ³â 20 òîíí ìåòàëó äàëè,
áåçîïëàòíî, ó ôîíä ì³ñòà, — ðîçêàçàëà æ³íêà. — À ïîò³ì ïåðåõ³ä
â³ääàëè â îðåíäó Êîðîáê³íó, à â³í
éîãî íå ìîæå íîðìàëüíî óòðèìóâàòè. Íå ìîæåø — â³äìîâñÿ,
íåõàé ì³ñòî êåðóº ìàéíîì.
МІКС ШАУРМИ І ТУАЛЕТУ
Ç³áðàëè âðàæåííÿ â³ä ïåðåõîäó íà «Óðîæà¿» ùå â Ôåéñáóêó
(goo.gl/kCYBnD). Òàê íàì âäàëîñÿ
ç’ÿñóâàòè, ùî ïåðåõ³ä ïðîáèâàëè
ç 1997 ðîêó, à çàê³í÷èëè ðîáèòè
â 2002-ìó.
«Ïåðåõ³ä ó æàõëèâîìó ñòàí³,
ïëèòêà â³äïàäàº, øòóêàòóðêà ñèïëåòüñÿ. À ïàíäóñè — òî æàõ³òòÿ!
Êîëÿñêîþ ÷àñòî îá'¿æäæàºìî ïî
ïåðåõîäàõ ç³ ñâ³òëîôîðàìè! Íà
³íâàë³äíîìó â³çêó âçàãàë³ í³õòî íå
ïðî¿äå!»,— ïèøå Þë³ÿ Ìàíæóðîâà.
«ßê íà ìåíå, ïîòð³áíî ïîâí³ñòþ ïðèáðàòè çâ³äòè ìàãàçèíè ³ çàá³ãàéë³âêè. ² íå çàáóòè
ïðî âèâ³ñêè, áî ÷³ïëÿþ ¿õ ãîëîâîþ. Óñ³ ö³ ìàãàçèí÷èêè ïðîñòî
íåéìîâ³ðíî íåðâóþòü! Áóëî á
÷óäîâî, ùîá àðõ³òåêòîðè ì³ñòà
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ðåîðãàí³çàö³¿
âèâ³ñîê íà Ñîáîðí³é, âçÿëèñü

çà òåðèòîð³þ á³ëÿ «Óðîæàþ» òà
Öåíòðàëüíîãî ðèíêó», — ïèøå
Îëåêñàíäð Ñàâåíêî.
«Éîãî ïîòð³áíî çàñèïàòè ³
çðîáèòè òàì ðåãóëüîâàíèé ïåðåõ³ä ç³ ñâ³òëîôîðàìè íà îäíîìó
ð³âí³ ç äîðîãîþ, äîñòóïíèé äëÿ
âñ³õ ãðîìàäÿí», — ïèøå Â³òàë³é
Òðóáí³êîâ.
«Ìåíå îñîáèñòî íàéá³ëüøå íàïðÿãàþòü òàìòåøí³ «àðîìàòè»:
ì³êñ øàóðìè, ïåðóêàðí³ ³ òóàëåòó
— «ïàðôóìåð» â³äïî÷èâàº. Çàâæäè
íàìàãàþñü ïðîá³ãòè, çàòàìóâàâøè
ïîäèõ», — ïèøå ²ííà Ìîõàð.
ПИТАННЯ «НА КОНТРОЛІ»
Òàê ÷îìó æ âëàäà äîñ³ îìèíàº
öåé ïåðåõ³ä? À ÿêùî º ïëàíè,
òî ùî îíîâëÿòü? Ïðî öå ìè çàïèòàëè â ÷èíîâíèê³â ïðîô³ëüíèõ
äåïàðòàìåíò³â ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ìåð³ÿ òà îðåíäàð³
÷åêàþòü íà çâ³ò
ïðî ñòàí ïåðåõîäó.
Ó íüîìó áóäå âêàçàíà
ö³íà ìàéáóòíüîãî
ðåìîíòó
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ²ãîð
Êðàâåöü òà ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð
ì³ñòà Îëåêñàíäð Ðåêóòà ìàéæå
â îäèí ãîëîñ çàÿâèëè, ùî ïëàí³â
ðåìîíòó àáî ðåêîíñòðóêö³¿ ïåðåõîäó íàðàç³ íåìàº.
Òèì íå ìåíø, î÷³ëüíèê äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Í³öåíêî ñêàçàâ,
ùî ìåð³ÿ çàéìàºòüñÿ âèð³øåííÿì
ïèòàííÿ îíîâëåííÿ ïåðåõîäó.
— Áóëî éîãî îáñòåæåííÿ, çàïðîøóâàëè ôàõ³âö³â: îãëÿíóëè
íà ïðåäìåò ïðîòîê³â âîäè, êàíàë³çàö³¿, ³íæåíåðíèõ ìåðåæ. ßê
ò³ëüêè áóäå òåõí³÷íèé âèñíîâîê,
ìè áóäåìî ðîçóì³òè, ùî ç öèì
ïåðåõîäîì ìîæíà ðîáèòè, — ñêàçàâ Í³öåíêî.
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ìàéíà ²ãîð Øóòàê

Засипати перехід та зробити як у Європі
ВІКТОР ПЕРЛОВ,
ГРОМАДСЬКИЙ
АКТИВІСТ, БЛОГЕР

— Підземний перехід на ринку
«Урожай» перебуває в жалюгідному стані та потребує реконструкції. Обшарпані стіни, від
яких відвалюється плитка, сморід
від приготування їжі та туалету,
протікання стелі в дощ — це лише
невеликий перелік усіх «принад»
переходу.
Про несприйняття переходу
мешканцями прилеглого району

свідчить великий пішоходопотік
через вулицю Пирогова в районі
перехрестя з вул. Блока (поблизу
АТБ і піцерії «Челентано») — попри наявність двох загороджень
пішоходи масово переходять
дорогу замість користування
огидним переходом, обравши
менше зло — небезпеку наїзду
автомобіля.
Очевидно, що в ситуації, що
склалась, потрібно облаштовувати альтернативний наземний
регульований перехід через вулицю Пирогова в районі Блока. З
одного боку це дозволить усуну-

Перехід будували всім
містом, а завершувала
фірма Юрія Коробкіна.
У керівництві компанії
кажуть, що «латають»
перехід кожного року

ти проблему маломобільних груп
населення, а з іншого — у разі потреби дасть змогу закрити підземний перехід на повноцінну
реконструкцію. Впевнений, що
орендарі не забажають брати
участь у фінансуванні реконструкції підземного переходу,
а намагатимуться повісити тягар ремонту на міський бюджет.
У такому випадку його взагалі
доцільніше буде закопати, наслідуючи цивілізовані підходи
європейських міст, які масово
відмовляються від підземних
переходів задля зручності містян.

ðîçïîâ³â, ùî ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä
áóâ ùå íà ïî÷àòêó 2000-õ ðîê³â
ïåðåäàíèé â îðåíäó òîðãîâî-âèðîáíè÷îìó òîâàðèñòâó «Ï³âäåííèé Áóã».
— Òîä³ îá'ºêò äîâãèé ÷àñ áóâ
íåäîáóäîâàíèì. Çíàéøëè âàð³àíò ïåðåäàòè ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä
â äîâãîñòðîêîâó îðåíäó çà óìîâîþ
äîáóäîâè, ç ÷èì îðåíäàð âïîðàâñÿ. Íàñê³ëüêè ÿ ïàì’ÿòàþ, äîãîâ³ð
îðåíäè ä³º äî 2031 ðîêó, — êàçàâ
Øóòàê. — Àëå º ïåâí³ ïèòàííÿ
ùîäî òåõí³÷íîãî ñòàíó. Îð³ºíòîâíî ð³ê òîìó îãëÿäàëè öåé
ïåðåõ³ä ÿêðàç ï³ä ÷àñ çëèâè. Ïîáà÷èëè, ùî çàò³êàº äîùîâà âîäà,
³ ì³ñüêèé ãîëîâà äàâ äîðó÷åííÿ
ïðîâåñòè òåõí³÷íå îáñòåæåííÿ. ²
ñàìå ôàõ³âö³ ñêàæóòü, ùî òðåáà
çàì³íèòè òà ñê³ëüêè öå êîøòóâàòèìå. Ìàþ÷è ö³ öèôðè, çìîæåìî
ïðîâåñòè ä³àëîã ç îðåíäàðåì òà
ä³çíàòèñÿ ïîçèö³þ öüîãî òîâàðèñòâà íà ìîæëèâó ðåêîíñòðóêö³þ.
Ïèòàºìî, à ÿêùî îðåíäàð â³äìîâèòüñÿ ðîáèòè ðåìîíò?
— Ïîçèö³ÿ îðåíäàðÿ ìåí³ íåâ³äîìà. Áî, çíîâó æ òàêè, ìè íå ìàºìî ôàõîâîãî çâ³òó ùîäî ñòàíó
îá'ºêòà òà âàðòîñò³ éîãî ðåìîíòó.
ßêùî íå ïîãîäèòüñÿ, òî áóäåìî
øóêàòè âàð³àíòè, — â³äïîâ³â ²ãîð
Øóòàê.
ГОТОВІ ДО РЕМОНТУ
Çà äàíèìè á³çíåñ-ïîøóêîâî¿
ñèñòåìè YouControl, òîâàðèñòâî
«Ï³âäåííèé Áóã» áóëî çàñíîâàíå
ùå â 1996 ðîö³. Éîãî çàñíîâíèêàìè º:
Þð³é Êîðîáê³í (ðîçì³ð âíåñêó — 14,5 ìëí ãðí), Ìèêîëà

Êîðîáê³í (4,5 ìëí ãðí), Ëþäìèëà Êîðîáê³íà (3,5 ìëí ãðí),
ïðèâàòíå ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå
ï³äïðèºìñòâî «Óêðà¿íà» (1 ìëí
ãðí). Ê³íöåâèé âèãîäîíàáóâà÷:
Þð³é Êîðîáê³í.
Êåð³âíèöåþ òîâàðèñòâà º ²ííà
Äåðÿá³íà. Çâ’ÿçàëèñÿ ç íåþ, ùîá
ä³çíàòèñÿ ïðî ìàéáóòíº ïåðåõîäó.
— ×àñòî ìè ðîáèìî ïîòî÷íèé ðåìîíò — ï³äêëåþºìî ïëèòè, ñõîäè. Ðîáîòè âèêîíóþòüñÿ
ïîñò³éíî, õî÷à, ìîæëèâî, öüîãî
íå áà÷èòü êîæåí ìåøêàíåöü ì³ñòà. Âàíäàëè ìàëþþòü íà ïëèòö³,
ùî ìè çàôàðáîâóºìî, — êàæå Äåðÿá³íà. — Öüîãî ðîêó ïëàíóºìî
êàï³òàëüíèé ðåìîíò: òàì º âåëèê³
ïðîáëåìè ç êàíàë³çàö³ºþ, âåíòèëÿö³ºþ, ïîêðèòòÿì. Øóêàºìî
ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ, ÿêà âèêîíàº ö³ ðîáîòè. Ôàõ³âö³ îãëÿíóëè
öåé ïåðåõ³ä é ìè òàêîæ î÷³êóºìî
íà çâ³ò, àáè çíàòè, ñê³ëüêè êîøòóâàòèìå îíîâëåííÿ ïåðåõîäó.
Áåç öüîãî ìè íå ìîæåìî ïî÷àòè
ðîáîòè.
Ïèòàºìî, ÿê³ îð³ºíòîâí³ ñòðîêè
ïî÷àòêó ðåìîíò³â?
— Ìè ïëàíóºìî õî÷ ñüîãîäí³
ðîçïî÷àòè. Àëå íå âñå â³ä íàñ
çàëåæèòü, áî öå áóäå ñåðéîçíèé
ðåìîíò ïåðåõîäó, — â³äïîâ³ëà äèðåêòîðêà òîâàðèñòâà «Ï³âäåííèé
Áóã» ²ííà Äåðÿá³íà.

ДИВІТЬСЯ ФОТО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться фото! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)
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НАВІЩО СУДИТЬСЯ З РОБОТОДАВЦЕМ
ДВІЧІ ЗВІЛЬНЕНИЙ ПРАЦІВНИК
Як скалка в оці  Не для того, щоб
отримувати зарплату і тихо сидіти, а щоб
змінити систему на краще. Так пояснив
вінничан Сергій Бондарчук своє бажання
поновитися на роботі в Уктртрансгазі.
Чоловіка звільнили раз, потім вдруге,
бо він став героєм кількох телевізійних
журналістських розслідувань
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Â³í ïðàöþâàâ
îïåðàòîðîì ãàçîðîçïîä³ëüíî¿ ñòàíö³¿ «Â³ííèöÿ ñõ³äíà», ùî çíàõîäèòüñÿ íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå.
Á³ëüøå 10-òè ðîê³â ïðîðîáèâ ³
ïîäóìàâ, ùî ìàº ïðàâî íà ïðèâàòèçàö³þ ñëóæáîâî¿ êâàðòèðè.
Çàïèòàâ ïðî öå ³ éîìó â³äìîâèëè.
Êîëè Ñåðã³é Áîíäàð÷óê ä³éøîâ
äî Êàáì³íó â ïîøóêàõ ï³äòâåðäæåííÿ çàêîííîñò³ ñâîãî íàì³ðó,
êåð³âíèöòâî Áåðäè÷³âñüîãî óïðàâë³ííÿ ãàçîïðîâîä³â, ÿêîìó ï³äïîðÿäêîâóºòüñÿ «Â³ííèöÿ ñõ³äíà»,
ïðèéíÿëî ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ
íàïîëåãëèâîãî îïåðàòîðà.
— Ìàéæå äâà ðîêè âîíè íå ìîãëè çíàéòè ïðè÷èíó, ùîá ìåíå
çâ³ëüíèòè. Ìåí³ âæå ñàìîìó òðîõè
íàáðèäëî öå ïîñò³éíå ïåðåñë³äóâàííÿ, ÿ áà÷èâ, äî ÷îãî âñå ³äå.
Îò òîìó ïî÷àâ îïðèëþäíþâàòè âñ³
ïîðóøåííÿ, ÿê³ áóëè â Óêðòðàíñãàç³. Æàõëèâèé ñòàí ãàçîòðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè, ùî âñå âàëèëîñÿ

íà ãàçîâ³é ñòàíö³¿, ÿ çíÿâ ³ âèêëàâ
â ³íòåðíåò³. Öå â³äåî äîñ³ äîñòóïíå
íà Þòóá, — ðîçêàçóº Ñåðã³é Áîíäàð÷óê ïðî ïîä³¿ 2014-ãî ðîêó.
Ï³ñëÿ öüîãî òàêîãî áàëàêëèâîãî îïåðàòîðà çâ³ëüíÿëè äâ³÷³. Òî çà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîñàä³.
Òî çà ïðîãóë, ÿêîãî íàñïðàâä³
íå áóëî. Çà öåé ÷àñ ñï³ðíó êâàðòèðó
âæå ïåðåäàëè íà áàëàíñ Â³ííèöüêî¿
ì³ñüêðàäè, ³ öå çíà÷èòü, ùî â³ííè÷àíèí ìîæå ¿¿ ïðèâàòèçóâàòè. Òèì
íå ìåíøå, ñï³ð ç Óêðòðàíñãàçîì
â³í ïðèïèíÿòè íå çáèðàºòüñÿ.
НАВІЩО ГЕМОРОЙ?
Ê³ëüêà ð³çíèõ ïîçîâ³â Ñåðã³ÿ
Áîíäàð÷óêà ðîçãëÿäàþòü ó ñóäàõ
ñüîãîäí³. Îäèí — ïðî ïîíîâëåííÿ
íà ïîñàä³ îïåðàòîðà ãàçîðîçïîä³ëüíî¿ ñòàíö³¿ «Â³ííèöÿ ñõ³äíà». Ò³º¿
ñàìî¿, çâ³äêè â³ííè÷àíèíà ö³ëåñïðÿìîâàíî âèæèâàëè ê³ëüêà ðîê³â
ï³äðÿä, ñòâîðþþ÷è òàê³ óìîâè, ÿê³
íåìîæëèâî îá³éòè áåç íàñë³äê³â.
Ïðèíàéìí³, â òàêó êàðòèíêó
ñêëàëè ³ñòîð³þ â³ííè÷àíèíà æóðíàë³ñòè ê³ëüêîõ òåëåâ³ç³éíèõ ïðîãðàì, ó ÿêèõ Ñåðã³é Áîíäàð÷óê

Начальник про писанину підлеглого
Про підозрілі тендери, закупки
неякісного товару і загублені
гроші, сплачені фірмам-підрядникам. Щонайменше героєм трьох програм-розслідувань
про Уктрансгаз став Сергій Бондарчук. Телевізійники, завдяки
наданій вінницьким оператором
інформації, шукали системні порушення в державній компанії.
На записах їхніх програм бачимо, як телефонували керівнику
Бердичівського управління газопроводів Валерію Лохману, що
звільнив балакучого працівника,
а той постійно відмовлявся коментувати ситуацію. Казав, доки
Ùîòèæíåâèê «RIA»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè
Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.
Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».
Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó –
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032,
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

тривають судові розбирання,
коментарі зайві, відмовлявся
від зустрічі, а з питаннями про
фінансові моменти відсилав
до вищого від себе керівництва.
Та між іншим думку Валерія Лохмана про його екс-підлеглого вінничанина, записали. Ось що
він сказав про Сергія Бондарчука
по телефону:
«Це письменник. Ідуть суди
зараз, а в мене особисто з ним
ніякого конфлікту немає. Є просто постійна оця писанина, яку
не хочу коментувати. Його питання мене не стосуються абсолютно. Дякую. До побачення».

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 180129

Hàêëàä 29 000

áóâ ãåðîºì. Øâèäøå çà âñå, ñàìå
ðîçãîëîñ íàéá³ëüøå íå ñïîäîáàâñÿ éîãî ðîáîòîäàâöÿì, áî ÷îëîâ³ê
ðîçêàçóâàâ ïðåñ³ ïðî ïîðóøåííÿ, ç ÿêèìè ñòèêàâñÿ íà ðîáîò³.
Íàïðèêëàä, ùî ñï³âðîá³òíèêàì
íå âèäàâàëè ñïåöîäÿã, ùî îïåðàòîðè ïðàöþþòü â íåîïàëþâàíèõ
ïðèì³ùåííÿõ, ùî ¿õ ïðàâà ïîðóøóþòü ìàëî íå íà êîæíîìó êðîö³,
ëÿêàþ÷è çâ³ëüíåííÿì.
— Íå äëÿ òîãî, ùîá îòðèìóâàòè çàðïëàòó ³ òèõî ñèä³òè, à ùîá
çì³íèòè ñèñòåìó íà êðàùå, õî÷ó
ïîíîâèòèñÿ íà ïîñàä³ îïåðàòîðà, —
ðîçêàçóº RIA Ñåðã³é Áîíäàð÷óê. —
Ïèòàííÿ íå â ãðîøàõ, áî ïëàòèëè
íåáàãàòî. ×èñòèìè â ñåðåäíüîìó
ó ìåíå áóëî 7,800 òèñÿ÷³ íà ì³ñÿöü.
ß ïðèíöèïîâà ëþäèíà. Ìåí³ õî÷åòüñÿ ñïðàâåäëèâîñò³. Óêðòðàíñãàç — öå äåðæàâíà êîìïàí³ÿ,
à âñå äåðæàâíå — öå íàøå ç âàìè.
² êîëè â êîìïàí³þ, ÿêà ìàº â³äíîøåííÿ äî êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà, ïðèõîäÿòü ëþäè, ÿê³ êåðóþòü
òàê, ùîá âñå éøëî ¿ì â êàðìàí,
à âñ³õ íåçãîäíèõ ³ç öèì çâ³ëüíÿþòü,
òî ìåíå öå îáóðþº. Îò òîìó ÿ ³
íàìàãàþñÿ ç öèì âñ³ìà ñïîñîáàìè
áîðîòèñÿ.

«ß áà÷èâ, ùî âîíè
øóêàþòü ïðè÷èíó äëÿ
ìîãî çâ³ëüíåííÿ, òîìó
ïî÷àâ îïðèëþäíþâàòè
ïîðóøåííÿ, ÿê³ º
â Óêðòðàíñãàç³»
ВИРІШЕНІ ПИТАННЯ
Ñåðã³é Áîíäàð÷óê, ùå êîëè ïðàöþâàâ îïåðàòîðîì, ñïèñàâ íå îäèí
ëèñòîê ñêàðãàìè. Íàäñèëàâ ¿õ ñïåðøó áåçïîñåðåäíüîìó êåð³âíèöòâó,
à êîëè îòðèìóâàâ â³äïèñêó, çâåðòàâñÿ âèùå. Ñòàâèâ íà íîãè äåïóòàò³â, äîõîäèâ äî Êàáì³íó. Òàêèì
÷èíîì â³í äîì³ãñÿ, àáè áóäèíîê,
â ÿêîìó æèâå éîãî ñ³ì’ÿ, ïåðåäàëè
â³ííèöüê³é ãðîìàä³.
— Òðè ðîêè òîìó ìåí³ êàçàëè,
ùî öå âçàãàë³ íåðåàëüíî. Äàâàëè
â³äïîâ³ä³, ùî íàø áóäèíîê — ÷àñòèíà ãàçîòðàíñïîðòíî¿ ñèñòåìè ³
íå ï³äëÿãàº ïðèâàòèçàö³¿, õî÷ öå
íåïðàâäà, — ãîâîðèòü Ñåðã³é Áîíäàð÷óê. — ß äîñ³ çáèðàþ ïàêåò äîêóìåíò³â, áî áóäèíîê ïåðåäàëè áåç
í³÷îãî, àëå â³í óæå íå ìàº æîäíîãî
â³äíîøåííÿ äî Óêðòðàíñãàçó.
Çàðàç çâ³ëüíåíèé îïåðàòîð ïðàöþº â êîìïàí³¿ «Ìåä³êîð» çà ñóì³ñíèöòâîì, áî ïëàíóº ïîâåðíó-

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

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

Сергій Бондарчук
(37): «Коли
державною
компанію керують
так, щоб все йшло
в карман, а всіх
незгодних із цим
звільняють, то мене
це обурює»

òèñÿ íà îñíîâíå ì³ñöå ðîáîòè. Â³í
âïåâíåíèé — çàêîí íà éîãî áîö³.
— Ìåíå ìàþòü ïîíîâèòè íà ðîáîò³ îïåðàòîðà, — êàæå Ñåðã³é
Áîíäàð÷óê. — ² êîëè öå ñòàíåòüñÿ,
ÿ íå áóäó ìèðèòèñÿ ç òèì, ùî òàì
êåðóþòü íå÷åñí³ ëþäè. ß ç òèõ,
õòî íàìàãàºòüñÿ ùîñü çì³íèòè. ²
ðîêè ìîº¿ áîðîòüáè áóëè íåäàðåìíèìè. Ìåí³ âäàëîñÿ äîáèòèñÿ
çàáåçïå÷åííÿ ïðàö³âíèê³â ñïåöîäÿãîì ³ ñïåöâçóòòÿì, ÷îãî íå áóëî
âçàãàë³, õîäèëè ãîë³ é áîñ³. Íàâ³òü
âæå ï³ñëÿ ìîãî çâ³ëüíåííÿ çàáåçïå÷åííÿ ³äå. Õàé âîíî íåÿê³ñíå,
àëå âîíî º. Çà ÿê³ñòü ùå äîâåäåòüñÿ áîðîòèñÿ…
ГЕРОЙ ПРОГРАМ
Çà çàïèòîì «Ñåðã³é Áîíäàð÷óê»
ìîæíà çíàéòè â³äåî íà Þòóá³.
Â³ííè÷àíèí çàïèñóº çâåðíåííÿ
äî êåð³âíèêà, ÿêèé éîãî çâ³ëüíÿâ.
À ùå áóäó÷è îïåðàòîðîì, çí³ìàâ
íåïðèãëÿäíèé ñòàí ðå÷åé íà ðîáî÷îìó ì³ñö³.
— Ìåíå íà äðóãèé äåíü çìóñèëè äàâàòè ïèñüìîâ³ ïîÿñíåííÿ,
à ïîò³ì âèíåñëè äîãàíó çà òå, ùî
íà â³äåî áóâ áåç êàñêè. Öå ïðè
òîìó, ùî êàñîê îïåðàòîðàì òîä³
âçàãàë³ íå âèäàâàëè, — ðîçêàçóº
Ñåðã³é Áîíäàð÷óê. — Ïîò³ì ìåíå
çîáîâ’ÿçàëè ñêëàäàòè ³ñïèò ç áåçïåêè ïðàö³. Íà÷àëüíèê òàê òèñíóâ,
ùî ìåí³ ñòàëî çëå. ß ïðîñèâ âè-

êëèêàòè øâèäêó ³ ïîò³ì ïîòðàïèâ
äî ë³êàðí³.
Çâ³ëüíèëè óðåøò³ Ñåðã³ÿ (ìàº
÷åðâîíèé äèïëîì ìàã³ñòðà òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó) çà íåâ³äïîâ³äí³ñòü ïîñàä³, ÿêà º ïî ñóò³
ðîá³òíè÷îþ. Êîëè â³í ïîíîâèâñÿ
÷åðåç ñóä, éîãî ñòàëè íàïðàâëÿòè
íà ìåäêîì³ñ³þ â Áåðäè÷³â. Ñòàâèëè, êàæå, ó òàê³ óìîâè, àáè ïðè¿õàâ íà îáñòåæåííÿ ó ãîäèíè ñâî¿õ
÷åðãóâàíü. ×îëîâ³ê íå ëèøàâ ïîñò,
òîìó éîãî ñïåðøó â³äñòîðîíèëè
â³ä ðîáîòè çà óõèëåííÿ â³ä ìåäîãëÿäó, à ïîò³ì ïîíîâèëè, íåíàëåæíèì ÷èíîì ïîâ³äîìèâøè ïðî
âèõ³ä íà ÷åðãóâàííÿ.
Ñåðã³é íà äîêóìåíòàõ, ÿê³ àêóðàòíî ñêëàäàº ó ïàïêè, äîâ³â æóðíàë³ñòó: ðîáîòîäàâåöü íàâìèñíå
ñôîðìóâàâ ï³äñòàâó äëÿ ïðîãóëó,
çà ÷èì íàñòàëî çâ³ëüíåííÿ. Öå äðóãå âèãíàííÿ ç ðîáîòè â³í ³ îñêàðæóº çàðàç. Ìèíóëîãî ÷åòâåðãà,
12 ëèïíÿ, éîãî ïîçîâ ìàëà ïåðåãëÿíóòè àïåëÿö³éíà ³íñòàíö³ÿ, àëå
ñóääÿ çíàéøëà ïîìèëêó êîëåãè ç
Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó, óïóùåíó ïîçîâíó âèìîãó, òîìó ïîâåðíóëà
óõâàëó íà ïîâòîðíèé ðîçãëÿä.
— ß ìàþ ïðîéòè âñ³ ³íñòàíö³¿
ïî êîæíîìó ñâîºìó ïîçîâó, — ä³ëèòüñÿ ãîëîâíèì çàäóìîì Ñåðã³é
Áîíäàð÷óê. — Ò³ëüêè òîä³ çìîæó
ïîäàâàòè äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó
ç ïðàâ ëþäèíè íà êîìïåíñàö³þ.

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

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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ХТО ГАРНО ПЕРЕВІРЯЄ, ТОЙ ВЧИТЬСЯ
І ВІДПОЧИВАЄ: КОНГРЕС RIA… В ОДЕСІ!
Успішні люди  Конгрес RIA зібрав
в Одесі своїх менеджерів, it-фахівців,
маркетологів і журналістів. Говорили
про перевірений інтернет, про те,
як необхідно чути і клієнтів, і читачів;
як бути першим в Україні і надалі
знову і знову дивувати!
ВАДИМ ПАВЛОВ, (063)7383803

Îäåñà. 13 ëèïíÿ. Ó êîíôåðåíö-çàë³ ãîòåëþ Atlantic ç³áðàëèñÿ 250 ëþäåé, ÿê³ ³ áóäóþòü
ïåðåâ³ðåíèé ³íòåðíåò â Óêðà¿í³. Òîìó äîêàç — íàéâ³äîì³ø³
AUTO. RIA, DOM. RIA, RIA.
com ÿê³ íàëåæàòü êîìïàí³¿ RIA.
com Marketplaces, âñåóêðà¿íñüê³
ñåðâ³ñè Hotels24.ua ³ Automoto.
ua, à òàêîæ ïðîäóêòè RIA Media
(20minut.ua, ãàçåòà RIA, 20.ua,
Ñàõàðîê ³ MoeMisto.ua).
«МИ, RIA — ВОЇНИ СВІТЛА»
Â³äêðèâàâ Êîíãðåñ ïðåçèäåíò
RIA Îëåêñàíäð ×îâãàí ç íàñïðàâä³ íàäèõàþ÷îþ ïðîìîâîþ (ïðåçåíòàö³ÿ ³ òåêñò: goo.gl/eiArdn)
— ²íòåðíåò íàïîâíåíèé ³ ïîðÿäíèìè ëþäüìè, ³ íåäîáðîñîâ³ñíèìè ïðîäàâöÿìè, ³ øàõðàÿìè.
Àëå êîæíîìó ç íàñ ïðèºìíî â³ðèòè îäèí îäíîìó, îòðèìóâàòè
çàäîâîëåííÿ â³ä ñâîãî îòî÷åííÿ.
Ìè, RIA — âî¿íè ñâ³òëà. Ìè áîðåìîñÿ ç òåìíèìè ñèëàìè ³ â³ðèìî, ³äåàë³ñòè÷íî â³ðèìî, ùî
íàïîâíèìî ñâ³ò ³íôîðìàö³ºþ, ÿêà
ò³ëüêè ïðèíîñèòü êîðèñòü, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð ×îâãàí. — Ìè
ö³ëèìîñÿ â ³äåàëüíèé ïåðåâ³ðåíèé ³íòåðíåò. Ñóñï³ëüñòâî âæå
äóæå âèñîêî îö³íþº öå. ² áóäå
îö³íþâàòè ùå á³ëüøå, áåçìåæíî
ñèëüíî. Çàâäÿêè íàø³é ñï³ëüí³é
ðîáîò³, íàö³ëåí³é íà 16 âèä³â ïåðåâ³ðêè, ìè âèçíàí³ ó âñ³é êðà¿í³.
Òàêîæ Îëåêñàíäð ×îâãàí íàãàäàâ ñâîþ äàâí³øíþ òåçó, ùî í³õòî
íå ìîæå äîñÿãòè óñï³õó ³íàêøå,
í³æ ïðèíîñÿ÷è êîðèñòü ³íøèì.
— Ìè â³ðèìî, ùî äîâ³ðà ì³æ
ëþäüìè äîïîìàãàº ïðèºìí³øå ³
øâèäøå ïðîäàâàòè ³ êóïóâàòè.
² íàø³ òåõíîëîã³¿ ñïðÿìîâàí³
íà áåçïåêó, ïåðåâ³ðåí³ñòü, øâèäê³ñòü, ³íäèâ³äóàë³çàö³þ. Ìè ïðèíîñèìî êîëîñàëüíó êîðèñòü íàøîìó ñóñï³ëüñòâó, êîæí³é îêðåì³é
ëþäèí³ òèì, ùî äàºìî ¿é ïåðåâ³ðåí³ àâòî, ïåðåâ³ðåí³ êâàðòèðè,
ïåðåâ³ðåí³ ôàêòè. ² áóäåìî äàâàòè
ïåðåâ³ðåí³ â³äíîñèíè ì³æ ëþäüìè
(ïîêóïöÿìè ³ ïðîäàâöÿìè)!
ПРО «ПЕРЕВІРЕНИЙ ІНТЕРНЕТ»
І МАЙБУТНЄ
Ñåðã³é Ëóæåöüêèé (RIA.com)
ðîçïîâ³â ó ñâîþ ÷åðãó ïðî òå, ùî

äóæå âàæëèâî áóäóâàòè äîâ³ðó
ì³æ ïðîäàâöÿìè ³ ïîêóïöÿìè.
Äëÿ öüîãî ìåíåäæåðè ïîñò³éíî
ïðåçåíòóþòü êë³ºíòàì íîâ³ ìîæëèâîñò³.
— Ìè ïî÷èíàëè 15 ðîê³â òîìó.
Òîä³ ñàéòè áóëè äóæå ñòàòè÷íèìè. Ëþäè õîò³ëè áà÷èòè ïðîñò³
ðå÷åííÿ, ïîä³áí³ äî ãàçåòíèõ,
ò³ëüêè â ³íòåðíåò³. Ùîá ìîæíà áóëî ïîãîðòàòè ³ çíàéòè òå,
ùî ïîòð³áíî. Çàâäÿêè òîìó, ùî
ç'ÿâèëèñÿ java-ñêðèïòè ³ ìè îñîáèñòî ïî÷àëè ðîçâèâàòè òåõíîëîã³¿, ç'ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü íå ò³ëüêè ïåðåãëÿäàòè ïðîïîçèö³¿, àëå
³ ô³ëüòðóâàòè ¿õ çà ñâî¿ì áàæàííÿì. ² òåïåð ìè ðóõàºìîñÿ äî ïåðåâ³ðåíîãî ³íòåðíåòó! — ãîâîðèòü
Ñåðã³é Ëóæåöüêèé. — Âîíè çíàþòü, ùî â ³íòåðíåò³ âæå ì³ëüéîíè ïðîïîçèö³é ³ äóæå áàãàòî
³íôîðìàö³¿. Òîìó äóæå ñêëàäíî

— Ìè ïðèíîñèìî
êîëîñàëüíó êîðèñòü
ñóñï³ëüñòâó òèì, ùî
äàºìî óñ³ì ïåðåâ³ðåí³
àâòî, êâàðòèðè ³ ôàêòè!
— êàæå ïðåçèäåíò RIA
îñèëèòè âñå, ùî º â ³íòåðíåò³.
Íàø³ êë³ºíòè çàäàþòüñÿ ïèòàííÿì: «Êîìó ÿ ìîæó äîâ³ðÿòè?» ²
ñàìå ÷åðåç öå ìè âïðîâàäæóºìî
êîíöåïö³þ, ÿêà íàçèâàºòüñÿ «Ïåðåâ³ðåíèé ³íòåðíåò».
Òàêîæ Ñåðã³é Ëóæåöüêèé ðîçêàçàâ ïðî òå, ùî ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â ç êîæíèì äíåì çðîñòàº.
² áóäå ïîòðåáà íå ïðîñòî â ïåðåâ³ðåíîìó ³íòåðíåò³.
— Çàâäÿêè àëãîðèòìàì ³ íàøèì ³íñòðóìåíòàì, ìè çìîæåìî
íå ò³ëüêè ïåðåâ³ðèòè ïðîïîçèö³¿,
àëå ³ çðîáèòè ¿õ ìàêñèìàëüíî ïåðñîíàëüíèìè ï³ä êîæíó ëþäèíó.
Ùîá êîðèñòóâà÷ çì³ã ïîáà÷èòè
ç³ ñïèñêó ïåðåâ³ðåíîãî êîíòåíòó
òå, ùî âàæëèâî ñàìå äëÿ íüîãî.
БЕЗПЕКА — ГОЛОВНЕ
Äèðåêòîð ç ðîçâèòêó AUTO.
RIA ³ DOM.RIA Ðîìàí Ìàð÷åíêî
ðîçïîâ³â ïðî òåõíîëîã³¿ ïåðåâ³ðåíîñò³. Ïîêè â³äâ³äóâà÷³ ñàéòó
ïðîäàþòü/êóïóþòü àâòîìîá³ë³
òà íåðóõîì³ñòü, â³ää³ë áåçïåêè
íå ñïèòü.

Олександр
Човган

Олег
Горобець

Сергій
Лужецький

У конференц-залі Atlantic зібралося більше 250 людей. Президент RIA (на фото ліворуч)
каже: Ми цілимося в ідеальний перевірений інтернет. Суспільство вже дуже високо оцінює це
— Çà îñòàíí³é ð³ê ìè çàáëîêóâàëè 5822 øàõðà¿ ³ âèäàëèëè 22 òèñÿ÷³ 866 ¿õ îãîëîøåíü
ç íàøèõ ñàéò³â. Ïðàöþºìî ç
Íàö³îíàëüíîþ ïîë³ö³ºþ, ùîá
óáåçïå÷èòè íàøèõ êë³ºíò³â â³ä
íåäîáðîñîâ³ñíèõ ëþäåé, — êàæå
Ðîìàí. — Ìè ââåëè â³äãóêè ïðî
ïðîäàâö³â ³ ðåéòèíã. Öå äîïîìîæå â³äâ³äóâà÷ó âèáðàòè êðàùèõ ç
êðàùèõ. Òàêîæ ç ñåðïíÿ ìè çàïóñêàºìî ïåðåâ³ðêó àâòîäèëåð³â.
Áóäåìî ïåðåâ³ðÿòè ïëàòôîðìè
äëÿ ïðîäàæó àâòî, íàÿâí³ñòü àâòîìîá³ë³â, ðîáèòè ôîòî 360 ãðàäóñ³â.
Çâè÷àéíî, Ðîìàí çãàäàâ ³ ïðî
â³äåîðîëèêè íà òåëåáà÷åíí³ ïðî
16 ïåðåâ³ðîê ³ ïåðåâ³ðåí³ êâàðòèðè. Âîíè ä³éñíî ñòàëè óëþáëåíîþ ðåêëàìîþ ó ì³ëüéîí³â
óêðà¿íö³â.
ПЕРЕВІРКИ ПРИ БРОНЮВАННІ
ГОТЕЛІВ
²ãîð Ãðîìàäà ³ Îëåêñàíäð Øåíäåðåíêî (Hotels24.ua) ðîçïîâ³ëè
ïðî òðè ïåðåâ³ðêàõ ïðè áðîíþâàíí³ ãîòåëþ, ÿê³ çàáèðàþòü âñ³
ïðîáëåìè. Ïåðøà ïåðåâ³ðêà —
ïðîòÿãîì ãîäèíè ï³ñëÿ áðîíþâàííÿ. Öå äîïîìàãàº ä³çíàòèñÿ
ïðî ðîçá³æíîñò³ çàìîâëåííÿ/î÷³êóâàíü. Äðóãà — çà äåíü äî çà¿çäó. ßêùî ãîòåëü ïðîäàâ êîìóñü

áðîíü áåçïîñåðåäíüî, ìîæíà çíàéòè ³íøèé ãîòåëü. Íó ³ òðåòÿ ïåðåâ³ðêà ïðîâîäèòüñÿ ï³ñëÿ âè¿çäó,
ùîá îòðèìàòè â³äãóê êë³ºíòà ³ ÷è
âñå éîìó ñïîäîáàëîñÿ.
Òàêîæ õëîïö³ ïåðåâ³ðÿþòü ôîòî
ãîòåë³â ³ îïèñ. Ùîá óñå áóëî ïåðåâ³ðåíî!
ЗАМІСТЬ РЕКЛАМИ —
ДЗВІНКИ
Îëåã Ãîðîáåöü (RIA Media)
ðîçïîâ³â ïðî íîâèé ïðîäóêò,
ÿêèé ñòàâ ñàìîäîñòàòí³ì ³ óñï³øíèì íà â³ííèöüêîìó ðèíêó.
— Çàãðîçà êðàõó çìóñèëà íàñ
ñòâîðèòè íîâèé ïðîäóêò 20.ua,
ïðèâåëà äî ³ííîâàö³é ³ â³äêðèëà ãëîáàëüí³ ïåðñïåêòèâè. Ñàéò
â³äãóê³â ïðî ïåðåâ³ðåí³ êîìïàí³¿
³ ô³ðìè øâèäêî ñòàâ ñàìîäîñòàòí³ì, — êàæå Îëåã Ãîðîáåöü.
Íà éîãî äóìêó, ñüîãîäí³ ñõåìà «äçâ³íêè çàì³ñòü ðåêëàìè» —
ñïðàâåäëèâî ³ âèã³äíî äëÿ âñ³õ.
— Á³çíåñ ïî÷èíàº ïîêðàùóâàòè ñåðâ³ñ. ² ïðîäàæ äçâ³íê³â
çì³íþº íàøó á³çíåñ-ìîäåëü.
Åêîíîì³êà äçâ³íêà — çàëó÷èòè
ïîá³ëüøå ëþäåé. Öå ïåðåâ³ðåí³ñòü ³ íàä³éí³ñòü äëÿ á³çíåñó, — êàæå Îëåã. — Îïëàòà ò³ëüêè
çà äçâ³íêè, ³ç çàïèñîì àóä³î òà
âñ³õ äàíèõ. Çàâäÿêè öüîìó ìîæíà
êîíòðîëþâàòè ñåðâ³ñ, ïîêàçíèê

âï³çíàâàíîñò³, à òàêîæ âåñòè îáë³ê êë³ºíò³â.
УЧИЛИСЯ НА 8P, СЕМІНАРІ З
СЕРВІСУ І КУПАЛИСЯ В МОРІ
Óñ³ 250 îñ³á íå ò³ëüêè ñëóõàëè
äîïîâ³ä³ ñï³êåð³â Êîíãðåñó RIA
13 ëèïíÿ. Íà íàñòóïíèé äåíü
÷àñòèíà ñï³âðîá³òíèê³â RIA â³äâ³äàëè íàéá³ëüøó êîíôåðåíö³þ
ïðî ³íòåðíåò ìàðêåòèíãó — 8p,
à ³íø³ — ñåì³íàð ç ñåðâ³ñó. ² öå
áóëî ÂÀÓ!
Êåéñè â³ä êðàùèõ SEOåêñïåðò³â, ÿê ïðîñóâàòè ³ ðîçâèâàòè ïðîåêò, ïðî íåî÷åâèäí³
³ çàñòîñîâàí³ íà ïðàêòèö³ ô³øêè
³ áàãàòî ³íøîãî — ïðî öå íà ÷îòèðüîõ ïîòîêàõ 8p ñëóõàëè êðàù³
ñï³âðîá³òíèêè RIA, ùîá ðîáèòè
ùå á³ëüø êîðèñíèé ³ ïåðåâ³ðåíèé
³íòåðíåò.
Íó êóäè æ áåç ñåðâ³ñó? Ñâ³é òðåí³íã «Ñåðâ³ñ ÿê ö³íí³ñòü êîìïàí³¿»
äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â RIA ïðîâåëè
ãóðó Àíàñòàñ³ÿ Âëàäè÷èíñüêà ³
Òåòÿíà Ïåòðóõà. ² öå òàêîæ áóëî
ÂÀÓ! Óñå äëÿ òîãî, ùîá êîæåí êë³ºíò ³ êîæåí â³äâ³äóâà÷ ïðîäóêò³â
RIA.com Marketplaces áóâ ó ïðÿìîìó ñåíñ³ â çàõâàò³ â³ä ñï³ëêóâàííÿ.
Íó ³ çâè÷àéíî, ÿêèé æå â³äïî÷èíîê áåç ìîðÿ ³ êóïàííÿ! Àäæå,
õòî äîáðå ïðàöþº — òîé äîáðå
â³äïî÷èâàº!
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«ЯК НАС УСІ МАТЮКАЮТЬ. АЛЕ
ШВИДШЕ НЕ ЗРОБИМО — ЦЕ МІСТ»
Ще чекайте  Більше року ремонтують
Київський міст. Опорні конструкції вже
укріпили, а нині — працюють зверху.
Заливають бетоном дорогу й ладнають
тротуар. Поговорили з робітниками,
дізналися, яким чином ремонтують об’єкт,
як «освоюють» бюджетні кошти і чому
Продивус до цього не причетний
ОКСАНА ПУСТОВІТ,
RIA, (067)7992206

«Ï³ñëÿ Ìîðãóíîâà». Ìàáóòü, òàê
òðåáà áóëî á íàçâàòè
öåé ðåïîðòàæ. Ñàìå ó ïîíåä³ëîê,
16 ëèïíÿ, ì³ñüêèé ãîëîâà Â³ííèö³
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ áóâ íà Êè¿âñüêîìó ìîñòó. Ï³ä ìîñòîì òåæ.
Ï³ñëÿ îá³äó íå áóëî í³ ìåðà, í³
íà÷àëüñòâà. Ï³ä ñîíöåì éøîâ
äîù ³ ïðîðàá íàçóñòð³÷. Òå, ùî öå
ïðîðàá, ÿ âæå çíàëà — ðîáî÷èé
ó ïîìàðàí÷åâîìó æèëåò³ ñêàçàâ.
Â³í éøîâ ïîïåðåäó ïðîðàáà:
— Íº-íº, âè ìåíå íå ôîòîãðàôóéòå. Îí éäå ïðîðàá â êåïö³
³ ñàëàòîâ³é æèëåòö³ — õàé â³í
ãîâîðèòü.
Íå çàõîò³â:
— ß ò³ëüêè ñüîãîäí³ çàñòóïèâ:
ìè æ 15 äí³â ðîáèìî — 15 äí³â
â³äïî÷èâàºìî. Éäåìî ïîêè
ïî ãðàô³êó.
À âèïåðåäæåííÿ ãðàô³êà º?
— Íå çíàþ (ñì³ºòüñÿ).
À ãðîø³ º?
— ª.
Çàðïëàòó ïëàòÿòü?
— Ïîêè ïëàòÿòü. Ñê³ëüêè —
êàçàòè íå áóäó. ª ñòàðøèé — õàé
âàì îòâº÷àº… Òàì âíèçó, ó ïåðøîìó âàãîí÷èêó — çàìäèðåêòîðà.
Óò³ì, íà÷àëüñòâà íå áóëî, à òîé,
õòî ³ç «ñòàðøèõ» áóâ, ïîÿñíèâ:

— Íàì çàáîðîíåíî äàâàòè
³íòåðâ’þ, áî ïîò³ì ïèøóòü ïðî
íàñ âñÿê³ ãàäîñò³. Îò õàé íà÷àëüñòâî ãîâîðèòü.
Íà ïåðåêóð³ á³ëÿ àðìàòóðè ñèä³ëè ê³ëüêà ÷îëîâ³ê³â. Ó ïîìàðàí÷åâèõ æèëåòàõ, à çíà÷èòü — íå «ç
íà÷àëüñòâà».
ПЛАТЯТЬ ВІД 3200 ДО 9000 ГРН
Áåç äèêòîôîíà. Áåç ïð³çâèù.
Ëèøå òðüîõ â³ííè÷àí çãàäóâàëè — Ïðîäèâóñ, Ãðîéñìàí,
Ìîðãóíîâ… ² ïëþñ îäíå ³ì’ÿ —
Ìàøêà. ªäèíà, õòî áóëà íå ïðîòè
ôîòîãðàôóâàòèñÿ.
— Âîíà-òî ñó÷êà, àëå êðàùå
êàçàòè íà íå¿ ñîáà÷êà. Ìàøêà,
éäè ñþäè, õàé òåáå ñôîòîãðàôóþòü äëÿ ³ñòîð³¿.
Ìàøêó òàì ëþáëÿòü. Áðîäÿæêó
ï³ä ìîñòîì.
— Áóëè ó íå¿ öóöåíÿòà. Ç’¿ëè
¿õ — ³íø³ öóöåíÿòà. Çàêîí ïðèðîäè.
Âè ç ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿ ïðàöþºòå?
— Í³. Õòîñü ïðèõîäèòü, à õòîñü
éäå — êîìóñü ùîñü íå íðàâèòüñÿ.
Âè — â³ííèöüê³?
— Í³, Õàðê³â.
— Ïîëòàâà.
— Ìèêîëà¿â.
— Òåðíîï³ëü.
Ñê³ëüêè âñüîãî ïðàöþº íà ìîñòó?
— À âè âèêëþ÷òå äèêòîôîí…

Âèìêíóëà. ² îäðàçó ðîçìîâà
«ïîêëº¿ëàñü». Í³õòî íå áóâ ïðîòè
íîòàòîê ó òåëåôîí³:
— Ïðàöþº íà ìîñòó ñüîãîäí³
ëþäåé 30. Â³ä ñèëè. Íà ïî÷àòêó
ðåìîíòó ìîñòó áóëî äåñü 80. Ðåêîíñòðóêö³ÿ äîõîäèòü äî ê³íöÿ ³
íàðîä ðîç’¿õàâñÿ. Àëå â³ííèöüêèõ
ìàëî — äåñü 10.
Ïðàöþþòü âàõòîâèì ìåòîäîì:
15 äí³â — òóò, 15 äí³â — âäîìà.
Áî ðîáî÷èé äåíü — 12 ãîäèí:
ç ñåìè äî ñåìè. Óíî÷³ íå ïðàöþþòü. Êàæóòü, ïîòðåáè ó òîìó
íåìàº. Àáè ùå âäåíü âñòèãàëè
ìàòåð³àëè ï³äâîçèòè.
— Êîëè ç áåòîííîãî çàâîäó áåòîí ïðèâîçÿòü, òîä³ é ïðàöþºìî.
À ïîò³ê ìàøèí éäå ïî ìîñòó, â³ä
öüîãî â³áðàö³ÿ — áåòîí ëîïàº.
Òîìó é ïåðåêðèâàþòü ì³ñò.
Ùå ñê³ëüêè òðåáà âàì áåòîíó
ïîêëàñòè, ùîá ì³ñò íå ïåðåêðèâàëè?
— Ùå îäí³ âèõ³äí³ òî÷íî. À ïîò³ì óæå áóäóòü ðîáèòè òðîòóàð.
Âè äóìàºòå, ìè íå çíàºìî, ÿê íàñ
çà ïåðåêðèòòÿ ìîñòó ìàòþêàþòü?
×óºìî… Àëå øâèäøå íå áóäå — º
ïåâíèé ïîðÿäîê ðîá³ò. ² çàëåæèòü
â³ä òîãî, ÿê ìàòåð³àëè ïðèâåçóòü.
Òà é ì³ñò áóâ ó ïîãàíîìó ñòàí³.
À òåïåð?
— Çðîáèëè òðîõè êðàùå. Àëå
÷åðåç äåÿêèé ÷àñ çíîâó òðåáà. Áî
öå æ ðåêîíñòðóêö³ÿ — ðåìîíò.
Íå íîâèé ì³ñò çáóäóâàëè.
Òðóáà ³ðæàâà ï³ä ìîñòîì ïðîõîäèòü — öå ùî?
— Êàíàë³çàö³ÿ. Öå âæå
íå íàøå — öå ì³ñòî.
Ùîäî îïëàòè ïðàö³, òî âàð³àíò³â â³äïîâ³ä³ áóëî ê³ëüêà:
— Íåáàãàòî. Ìàéæå â÷àñíî.
Íàïèø³òü — 500 ãðèâåíü.
— Òà í³ — ç öüîãî ì³ñÿöÿ âæå
600 ãðèâåíü â äåíü. Îò ³ ðàõóéòå — ìíîæòå íà 15. Òî öå òåïåð —
9000. Áóëî — 7500.
— 3200 — ì³í³ìàëüíó çàðïëàòó, ÿê ³ âñ³ì, ïëàòèòü Ãðîéñìàí.

Мовою бюджетних коштів і дат календаря
Із документів на Prozorro відомо, що наприкінці 2016-го
із чотирьох учасників тендер
на «реконструкцію мостової
споруди по Чорновола» виграло товариство «МСУ-2» —
56 мільйонів 495 тисяч гривень
(goo.gl/6hBY41). Згідно з договором від 15 листопада 2016 року
відремонтувати міст мали б
до 31 грудня 2017 року.
Утім, є й додаткові угоди. За угодою від 13 грудня 2017 року є зміни
до календарного плану фінансування: з держфонду регіонального розвитку виділили на міст —
37,4 мільйона гривень, з бюджету
Вінниці — 11,1 мільйона гривень.
А у 2018 році ще 7,8 мільйона гри-

вень теж з бюджету міста.
Якщо округлити, то на Київський
міст з бюджету вінничан пішло
19 мільйонів, а решта — 37 мільйонів сплатив фонд регіонального розвитку.
За ще однією додатковою угодою, яка була укладена 16 травня, йдеться, що строк робіт
триватиме до 20 серпня. Але як
розказав заступник директора
Олександр Гула, у серпні міст
точно не здадуть в експлуатацію.
— У нас в плані 21 липня завершити проїжджу частину, до 20 серпня — облаштувати тротуар з правого боку. А потім перекриємо
міст на 15 днів, аби укласти гідроізоляцію перед асфальтуванням

дороги, — сказав Гула.
На питання, коли ж закінчать
ремонт Київського мосту, чоловік відмовився відповідати. Бо,
за його словами, «на це має відповідати замовник». А замовником реконструкції шляхопроводу
є міськрада (goo.gl/Up4qUG).
Керівник департаменту капітального будівництва Ігор Кравець
підтвердив, що 20 серпня — не є
строком завершення ремонту.
— До цієї дати діятиме угода з
«МСУ-2». Точної дати відкриття
зараз немає, адже Київський міст
потрібно ще перевірити на міцність, — сказав Кравець. Хоча й
додав, що завершення ремонту
буде точно цього року.

Цієї суботи, 21 липня, міст знову закриють на добу.
Це потрібно будівельникам, аби закінчити заливати бетон
на проїжджу частину
À ðåøòó ïåðåêðèâàþòü â³äðÿäæåííÿìè. «Â³äêàòè» º, áî ãðîø³ æ áþäæåòí³. Çíàþ, ùî êðàäóòü,
à ÿê — íå çíàþ.
— «Â³äêàòè»… Òóò ì³ñöåâ³ íàâ³òü ìîëîòêè ïîêðàëè. Òîé íåùàñíèé ìîëîòîê. Â³í æå íåñòàíäàðòíèé — íàâ³ùî â³í âàì?!
— Àðìàòóðó òåæ êðàäóòü…
— À ñïåöîâêó ò³ëüêè îá³öÿëè.
Òàê ³ íå äàëè.
«ДЕПУТАТ ЧЕКАЄ НАРЕЧЕНУ
НА МОСТУ»
Æèâóòü çàðîá³ò÷àíè ó ãóðòîæèòêó íà âóë. Ñòàí³ñëàâñüêîãî.
Ãîäóþòü ¿õ äâ³÷³ íà äåíü: îá³ä ³
âå÷åðþ ïðèâîçÿòü «ç ðåñòîðàíó
íàâïðîòè ïàðêó».
— Íîðìàëüíî ãîäóþòü. Íå òàê,
ÿê â àðì³¿. À ÿ â àðì³¿ áóâ.
— ª òóò ³ õëîïö³ ç ÀÒÎ. Æèòè
ÿêîñü òðåáà.
— Òóò á³ëÿ ìîñòó º öåðêâà. Àëå
âîíà Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó,
à ìè óêðà¿íö³, òî Ïàñêó ñâÿòèòè
õîäèëè â òó, ùî á³ëÿ ãóðòîæèòêó — Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó.
— Íàïèø³òü êðàùå, ùî íºâåñòà
íóæíà. ß — ìîíòàæíèê ÷åòâåðòîãî ðîçðÿäó, ñòðîïîëüùèê — òåæ
÷åòâåðòîãî ðîçðÿäó. Ùå ÿ äåïóòàò
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè Íîâîâîäîëàçüêîãî ðàéîíó Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³.
Îò òàê ³ íàïèø³òü: «Äåïóòàò ÷åêàº
íºâºñòó íà ìîñòó».
Òî êîëè ðåêîíñòðóêö³þ çàê³í÷èòå?
— Ìîæå äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³.
À ìîæå äî Äíÿ ì³ñòà…
— Êàçàëè â æîâòí³, à ìîæå é

â ëèñòîïàä³. Õî÷à ðîáîòè çàëèøèëîñü íå òàê áàãàòî.
— Ìè âæå çáèðàºìîñü íà íîâ³
îá’ºêòè — â Ñóìàõ òà â Êè¿âñüê³é
îáëàñò³. Êîëèñü ðàçîì ïðàöþâàëè
íà «Ìîñòîáóä³», ïîò³ì âñå ðîçâàëèëîñü. Òåïåð ëèøå íà îá’ºêòàõ
çóñòð³÷àºìîñÿ.
— Öå æ Ïðîäèâóñ òåæ âàø —
â³ííèöüêèé?
Òàê, î÷îëþâàâ «Ìîñòîáóä».
— Öå æ îí òàì â³í æèâå (ïîêàçóº îäèí äðóãîìó ðóêîþ ó á³ê
Ï’ÿòíè÷àí — àâò.). Òà äî öüîãî
ìîñòó â³í â³äíîøåííÿ íå ìàº.
Òåïåð öå ³íø³ ëþäè.
Ëþäè â ïîìàðàí÷åâèõ æèëåòàõ ïðàâ³: Êè¿âñüêèé ì³ñò — óæå
íå Ïðîäèâóñà òåìà. Öå ðîê³â
äåñÿòü òîìó â ³íòåðâ’þ â³í çãàäóâàâ, ÿê áóâ ãîòîâèé ñàì îïëàòèòè ðåìîíò öåíòðàëüíîãî ìîñòó: «ß ïðîñèë ó òîãäàøíåãî ìýðà
(Äîìáðîâñêîãî — àâò.): «Äàé ìíå
ðàçðåøåíèå íà âûêóï ãîñòèíèöû
«Þæíûé Áóã», à ÿ çà ñâîè äåíüãè
îòðåìîíòèðóþ ìîñò». Íî îí íå ñîãëàñèëñÿ, ëèøü áû ìîÿ ôàìèëèÿ
íå çâó÷àëà…» (goo.gl/51kbPc).
Òåïåð ³íø³ ïð³çâèùà çâó÷àòü,
îò ò³ëüêè ãðîø³ — áþäæåòí³.
À çíà÷èòü — íàø³.
— À Ìîðãóíîâ îöå ïåðåä âàìè
áóâ òóò… Ó íàñ òóò ïî äçâ³íêó.
Ïîäçâîíèëè: ñêàçàëè ïåðåâäÿãòèñÿ, áî ìåð ¿äå.
— Çàòî ìàòþêàþòü íå Ìîðãóíîâà ³ Ãðîéñìàíà, à íàñ. Ïîêàçóõà
ñêð³çü. Ó Â³ííèö³ òàê ñàìî. Ä³âàòèñü í³êóäè. Õ³áà ùî â Ïîëüùó
ùå ïî¿õàòè.
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СУДЯТЬ ЗА КРАДІЖКУ 279 000 ГРН
Комунальна війна  Голову об’єднання
співвласників «Короленка, 33» Андрія
Кошубського звинувачують в розтраті
коштів ОСББ. Слідство стверджує:
протягом 2016-2018 років чоловік
привласнив 279 тисяч гривень з рахунку
об’єднання. За нього заступився очільник
«УНА-УНСО» Сергій Чумак, який пише,
що це «замовна справа»
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Íà âóëèö³ Êîðîëåíêà, 33 ñòî¿òü
ñòàðà áàãàòîïîâåðõ³âêà. ¯¿ æèòåë³
ñêàðæèëèñÿ íà â³äñóòí³ñòü ðåìîíò³â, à äåÿê³ çâèíóâà÷óâàëè â
áåçä³ÿëüíîñò³ ãîëîâè — Àíäð³ÿ
Êîøóáñüêîãî.
Îäèí ç ìåøêàíö³â äîìó ²ãîð
Ë³çàíîâñüêèé ïîäàâ íà íüîãî äî ñóäó. ² ñë³äñòâî çíàéøëî
îçíàêè êðèì³íàëüíîãî çëî÷èíó:
Êîøóáñüêîãî ï³äîçðþþòü ó ïðèâëàñíåíí³ ÷óæîãî ìàéíà øëÿõîì
çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì (÷. 2 ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè).
Çà öå ïåðåäáà÷åíå ïîêàðàííÿ ó

âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³ ñòðîêîì
äî âîñüìè ðîê³â
СКИДАВ СОБІ ГРОШІ
Ó ñóäîâîìó äåðæðåºñòð³ âèêëàëè ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿
(goo.gl/xFDo1S). Ñë³ä÷³é Â³òàë³é
Êó÷åðóê ðîçïîâ³â ïðî ùîíàéìåíøå äâà âèïàäêè ïðèâëàñíåííÿ
êîøò³â ç ðàõóíêó ÎÑÁÁ:
 30 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó ãîëîâà ïåðåêèíóâ 5710 ãðèâåíü îá’ºäíàííÿ
íà âëàñíèé ðàõóíîê.
 12 êâ³òíÿ 2018 ðîêó ïåðåðàõóâàâ ñîá³ 430 ãðèâåíü. Àëå âæå òîä³
â³í áóâ åêñ-ãîëîâîþ îá’ºäíàííÿ
«Êîðîëåíêà, 33».
Ðàçîì ç òèì, çà ìàòåð³àëàìè
ñë³äñòâà, Êîøóáñüêèé òàê ðîáèâ íåîäíîðàçîâî. Ó çàãàëüíî-

ìó, ïðîòÿãîì 2016-2018 ðîê³â
â³í çíÿâ ç ðàõóíêó ÎÑÁÁ 279
òèñÿ÷ 16 ãðèâåíü é ö³ êîøòè íå
â³äøêîäîâàí³.
Îáâèíóâà÷åííÿ çàïðîñèëî â
ñóä³ âñòàíîâèòè ï³äîçðþâàíîìó
çàïîá³æíèé çàõ³ä — òðèìàííÿ ï³ä
âàðòîþ äî 21 ñåðïíÿ. Òà âèçíà÷èëè ðîçì³ð çàñòàâè 140 òèñÿ÷
ãðèâåíü.
Îñê³ëüêè, ÿê ñòâåðäæóâàâ ïðîêóðîð, ÷îëîâ³ê, ïåðåáóâàþ÷è íà
ñâîáîä³ «ìîæå âïëèâàòè íà ñâ³äê³â òà çíèùóâàòè ðå÷îâ³ äîêàçè,
â÷èíÿòè íîâ³ óìèñí³ êîðèñëèâ³
çëî÷èíè».
Ñóä ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ óõâàëèâ
êëîïîòàííÿ ñòîðîíè îáâèíóâà÷åííÿ. Ãîëîâó ÎÑÁÁ «Êîðîëåíêà, 33» çàòðèìàëè äî 21 ñåðïíÿ,
³ç ìîæëèâ³ñòþ âèéòè ï³ä çàñòàâó
140 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
² ñüîãîäí³, 16 ëèïíÿ, ñòîðîíà
çàõèñòó íàìàãàëàñÿ îñêàðæèòè
öå ð³øåííÿ. ßê éäåòüñÿ íà ñàéò³
îáëàñíîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó, àäâîêàò ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó.
Àëå çðîáèâ â³í öå 11 ëèïíÿ, òîä³
ÿê òåðì³í îñêàðæåííÿ ñïëèâ óæå
2-ãî (goo.gl/xFDo1S).
Òîìó ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ Àíòîí
Ðóïàê ïîñòàíîâèâ — â³äìîâèòè
àäâîêàòó â ïîíîâëåíí³ ñòðîê³â
íà îñêàðæåííÿ ð³øåííÿ ì³ñüêîãî
ñóäó, ÿêèì ï³äîçðþâàíîãî Àíäð³ÿ
Êîøóáñüêîãî âçÿëè ï³ä âàðòó

Андрія Кошубського (праворуч) нині тримають під
вартою, до 21 серпня. Він очолює вінницький штаб «УНСО»
«ЗНАЧИТЬ, ВІН СИДИТЬ ЗА НАС»
Êð³ì òîãî, Àíäð³é Êîøóáñüêèé º òàêîæ î÷³ëüíèêîì øòàáó Â³ííèöüêî¿ êðàéîâî¿ êîìàíäè
ÓÍÑÎ. Ùîäî éîãî çàòðèìàííÿ
âèñëîâèâñÿ ãîëîâà ïàðò³¿ «ÓÍÀÓÍÑÎ» Ñåðã³é ×óìàê.
«Àíäð³ÿ Êîøóáñüêîãî îáðàëè
ãîëîâîþ ÎÑÁÁ áóäèíêó, â ÿêîìó
â³í ïðîæèâàº ç ðîäèíîþ. Â³í ÷åñíî â³äïðàöþâàâ ð³ê ³ çà éîãî ³í³ö³àòèâîþ, ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó, éîãî
ïåðåîáðàëè. Ïî ðàõóíêó ÎÑÁÁ çà
ð³ê ïðîéøëî 284 òèñ. ãðí. Âñÿ öÿ
ñóìà ô³ãóðóº â ñïðàâ³ ÿê «âêðàäåíà». Âè öå óÿâëÿºòå? Ïðàöþ-

âàëè ëþäè, ïëàòèëàñü çàðïëàòà,
îïëà÷óâàëàñü åëåêòðèêà, ñì³òòÿ,
ë³ôòè... Ïî çàê³í÷åííþ ðîêó ïîäàâàâñÿ çâ³ò â ïîäàòêîâó, — ïèñàâ
×óìàê ó ñâîºìó Ôåéñáóêó. — Íà
îñíîâ³ âèïèñêè ç áàíêó ïðî ðóõ
êîøò³â òà çàÿâè ÷ëåíà ïðàâë³ííÿ
ÎÑÁÁ ëþäèíó êèäàþòü çà ´ðàòè.
Íå âçÿâøè äî óâàãè âñ³º¿ áóõãàëòåð³¿. Íå çàìîâëåíî? Òå, ùî ðîáëÿòü
ïîïë³÷íèêè Êàëåòíèêà, ìåíå çîâñ³ì íå äèâóº. Ñóìíî, ùî «ñëàáêîþ ëàíêîþ» âèÿâèâñÿ Àíäð³é.
Àëå ÿê íå â³í, áóâ áè õòîñü ³íøèé.
Ñüîãîäí³ â³í ñèäèòü — çíà÷èòü â³í
ñèäèòü çà íàñ» (goo.gl/m2UW7q).
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ЩО ШУКАЛА ПОЛІЦІЯ
У БУДИНКУ АТОВЦЯ
Скандал  На третій день після
звільнення зі служби у будинку
командира розвідвідділення Михайла
Васьківського поліція перевернула все
догори дригом. Шукали вкрадену
насосну станцію. Так записано в ухвалі
суду. Навіть у білизні дружини і…
гігієнічних прокладках. Але не тільки
цим знеславили добровольця-«натовця»
ця»
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Êîëè ïî÷àëèñÿ
áîéîâ³ ä³¿ íà Äîíáàñ³, Ìèõàéëî
Âàñüê³âñüêèé î÷îëþþâàâ ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Ïàëåòà»
ó ñåë³ Íèêèôîð³âö³ Íåìèð³âñüêîãî ðàéîíó. Ìàâ ðîáîòó, çàðïëàòó. Íåçâàæàþ÷è íà öå, ï³øîâ
äîáðîâîëüöåì. Ñëóæèâ ç òðàâíÿ
2014 ïî ëèïåíü 2018-ãî. Áóâ êîìàíäèðîì â³ää³ëåííÿ ðîçâ³äêè.
Íàãîðîäæåíèé ìåäàëëþ «Çà â³äâàãó», ïðèâ³ç ïîíàä äåñÿòü ãðàìîò
³ ïîäÿê çà ñóìë³ííó ñëóæáó.
Ó íåä³ëþ, 8 ëèïíÿ, â³í ñòóïèâ
íà âîêçàë ó Â³ííèö³. Äðóæèíà ³
äâîº ñèí³â ïëàêàëè, çóñòð³÷àþ÷è
áàòüêà. Ïîðàíåíîãî, ç òðåòüîþ
ãðóïîþ ³íâàë³äíîñò³. Öå áóëè
ñëüîçè ³ ñìóòêó, ³ ðàäîñò³. Æèâèé ïîâåðíóâñÿ! ×åðåç òðè äí³
ï³ñëÿ òîãî, 11 ëèïíÿ, äî éîãî áóäèíêó ïðèéøëè ïðàâîîõîðîíö³ ç
îáøóêîì.
НАСОСНУ СТАНЦІЮ ШУКАЛИ
У… ЖІНОЧІЙ БІЛИЗНІ
— ß ñòàâàâ ó â³éñüêêîìàò³
íà îáë³ê, êîëè ìåí³ ïîäçâîíèëè ç ñåëà ³ ñêàçàëè, ùî ó äâîð³
ïîâíî ïîë³ö³¿, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA Ìèõàéëî Âàñüê³â-

ñüêèé. — Âäîìà çíàõîäèëèñÿ
ñòàð³ áàòüêè äðóæèíè, ÿêèõ ìè
çàáðàëè äî ñåáå. Òàòî íåçðÿ÷èé.
Ìàì³ óæå çà 80, ùî âîíà ìîãëà
ñêàçàòè ïîë³öåéñüêèì?
Ìèõàéëî çàéøîâ ó â³ää³ëåííÿ
ïîë³ö³¿ â Íåìèðîâ³, ùîá ç’ÿñóâàòè,
ó ÷îìó ñïðàâà. Êàæå, êåð³âíèê
ñë³äñòâà ïîâ³äîìèâ, ùî îáøóê
ïðîâîäÿòü íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ.
Íà öå º ð³øåííÿ ñóäó. Íà çàïèòàííÿ, ùî øóêàþòü, â³äïîâ³â:

Ïàí Ìèõàéëî
õâèëþâàâñÿ çà îäíå —
àáè íå ï³äêèíóëè ùîíåáóäü.Êàæå, öå æ òàê
ïðîñòî çàëèøèòè äåñü
ê³ëüêà íàáî¿â
«Âêðàäåíó íàñîñíó ñòàíö³þ».
Ìîâëÿâ, çà îïåðàòèâíîþ ³íôîðìàö³ºþ çðîáèâ öå Âàñüê³âñüêèé.
Ïåðåä òèì àòîâåöü ï³âðîêó ïðîâ³â ó ãîñï³òàë³. Ç íèõ 3,5 ì³ñÿöÿ
ðóêà áóëà ó ã³ïñ³.
— Êðàùî¿ â³äìàçêè íå ìîãëè
ïðèäóìàòè, — ñêàçàâ ó â³äïîâ³äü
ïîë³öåéñüêîìó áîºöü.
Âäîìà, êð³ì ïîë³öåéñüêèõ
ïîáà÷èâ äâîõ õëîïö³â. Çàïèòàâ,
õòî âîíè. Ñêàçàëè, ùî öå ïîíÿò³. Óòî÷íèëè, ùî ïðèâåçëè

Він в АТО, а поліція пише, що пиячить і не працює
— Старанний, наполегливий,
дисциплінований, накази командирів виконує якісно… — це
фраза з характеристики командира частини, де служив
Михайло Васьківський. Така
поведінка колишнього «натовця» підтверджується понад
десятком грамот і подяк, що їх
привіз зі служби.
«… нахабний, хитрий, грубий
та самовпевнений, схильний
до правопорушень, крім того,
ніде не працює, не навчається,
неодноразово був помічений
у нетверезому стані», — так написано у характеристиці, наданій Немирівською поліцією
до суду. Суддя цитує її у по-

станові про обшук.
— Я не зобов’язаний надавати
інформацію про те, хто надав
характеристику, це оперативна інформація, — передає слова слідчого демобілізований
боєць.
Васьківський звертався до сільського голови, дільничного поліції. Вони відповіли, що не надавали характеристики.
— Мене обплювали з ніг до голови, і називають це оперативною інформацією, — каже співрозмовник. — Гарно зустріли,
нема що казати. Усе одно буду
добиватися, щоб дізнатися,
у чиїх очах я п’яниця, який ніде
не працює…

КОРОТКО
Зловили
гастролерів

Колишній АТОвець сидить
перед купою грамот. Усі
вони належать йому. Тепер
його хочуть перетворити
з героя на злочинця

¿õ ç ñîáîþ. Ìîâëÿâ, ñ³ëüñüê³ æ
íå ï³äóòü íà òàêå. Çà éîãî ñëîâàìè, ó áóäèíêó, ãîñïîäàðñüêèõ
áóä³âëÿõ, íà ãîðèù³ ïåðåâåðíóëè
âñå! Çàãëÿíóëè ó êîæíó øïàðèíêó. Øóêàëè ó ìîðîçèëüí³é êàìåð³ õîëîäèëüíèêà. «Ñîðîìíî
ãîâîðèòè, àëå ðèëèñÿ ó á³ëèçí³
äðóæèíè, íàâ³òü ã³ã³ºí³÷í³ ïðîêëàäêè ðîçðèâàëè», — ãîâîðèòü
â÷îðàøí³é ðîçâ³äíèê.
Áîºöü ïðèïóñêàº, ùî íàñïðàâä³
øóêàëè çáðîþ ÷è áîºïðèïàñè.
Íå çíàéøëè í³÷îãî — í³ ñòàíö³¿,
í³ çáðî¿.
— Íó ùî, äîáðîâîëåöü, äîâîþâàâñÿ, — Ìèõàéëî ïåðåäàº
ñëîâà äðóæèíè ï³ñëÿ îáøóêó. —
Öå òðåáà áóëî òîá³ òàêî¿ ãàíüáè!
Ó ìî¿é á³ëèçí³ ðèëèñÿ, ïðîêëàäêè
ðâàëè… Âîþâàâ çà Áàòüê³âùèíó,
à çóñòð³ëà ðîä³íà. Ñòàâ êàë³êîþ,
çàðîáèâ êóïó áîëÿ÷îê, çàëèøèâñÿ
áåç ðîáîòè (³íâåñòîð ïåðåâ³â ÏÏ
«Ïàëåò» ó Ëüâ³âñüêó îáëàñòü —
àâò.), òåïåð õî÷ íà âóëèöþ íå âèõîäü — â³ä ëþäåé ñîðîìíî.
СІМ’Ї ПОКАЗАЛИ «ДЄВУШКУ»
З КУВШИНОМ
Ïàí Ìèõàéëî õâèëþâàâñÿ
çà îäíå — àáè íå ï³äêèíóëè
ùî-íåáóäü ï³ä ÷àñ îáøóêó. Êàæå,
öå æ òàê ïðîñòî çàëèøèòè äåñü
ê³ëüêà íàáî¿â. Òîä³ í³êîìó í³÷îãî
íå äîâåäåø. Êàéäàíêè êëàöíóòü
íà çàï’ÿñòÿõ. Í³õòî íå âñòóïèòüñÿ
çà òåáå.
— Äîáðîâîëüö³ öå âæå äîáðå
óñâ³äîìèëè, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — ßêùî ìîñêàë³ çíîâ
ïîñóíóòü, í³õòî ç íèõ íå ïîá³æèòü ó â³éñüêêîìàò, ÿê öå çðîáèâ ÿ ó 2014-ìó. Ìåíå ñïî÷àòêó
íå âçÿëè. Ïåðåêîíóâàâ, ùî ñòðîêîâó ñëóæèâ ïðèêîðäîííèêîì,
ùî áàãàòî-÷îãî çíàþ. Áóëî öå
ó áåðåçí³. Õîäèâ ùå ðàç ³ç çàÿâîþ.

Àæ ó òðàâí³ âçÿëè. 15 ÷èñëà ìè
âæå ¿õàëè ç õëîïöÿìè ó Áåðäè÷³â
íà ï³äãîòîâêó.
Âàñüê³âñüêèé ïðîéøîâ íå îäíó
ãàðÿ÷ó òî÷êó. Íà ôðîíò³ òåæ áàãàòî íåñïðàâåäëèâîñò³. Ç ïåðåäîâî¿ éîãî, ïîðàíåíîãî, âèâîçèëè
ãîñï³òàëüºðè. Äàë³ ïåðåäàëè ìåäèêàì, ÿê³ äîñòàâèëè ó ë³êàðíþ
â Ìàð³óïîë³. Ë³êàð ðîçïîðÿäèâñÿ îäðàçó ââåñòè çíåáîëþâàëüíå.
Àëå òóò ï³ä³éøîâ ³íøèé ìåäèê ³
ïîïðîñèâ çà÷åêàòè. Ç’ÿñóâàëîñÿ,
â³í ùå ìàâ âçÿòè àíàë³ç êðîâ³ äëÿ
ïåðåâ³ðêè íà íàÿâí³ñòü àëêîãîëþ.
Ì³é ñï³âðîçìîâíèê ñòâåðäæóº,
ùî íå ï’º ³ íå ïàëèòü. Íàâîäèòü
ïðèêëàä, êîëè ãîòîâèé âèïðàâäàòè ïîáðàòèìà, ó êðîâ³ ÿêîãî
âèÿâèëè íàÿâí³ñòü ñïèðòíîãî.
Ð³ê òîìó çàãèíóâ Ñåðã³é ßðåìåíêî ç Êàëèí³âêè. Çà ñëîâàìè
Ìèõàéëà, éîãî çåìëÿê áóâ äóæå
â³äïîâ³äàëüíîþ ëþäèíîþ. Ñëóæèâ ãîëîâíèì ñåðæàíòîì ðîòè.
Êàæå, Ñåðã³é â³ñ³ì ì³ñÿö³â ïðîâ³â
íà «ïåðåäêó». Íàãîëîøóº: â³ñ³ì
ì³ñÿö³â!
— Õ³áà ìàâ ñò³ëüêè ÷àñó çàëèøàòèñÿ áåç ðîòàö³¿? — çàïèòóº
ñï³âðîçìîâíèê. — Çà öå í³õòî
íå â³äïîâ³â. À òå, ùî â Ñåðã³ÿ
ï³ñëÿ çàãèáåë³ âèÿâèëè ñïèðòíå
â êðîâ³, éîãî ñ³ì’¿ ïîêàçàëè «äºâóøêó ç êóâøèíîì». Ùî öå òàêå?
Êîìá³íàö³ÿ ç òðüîõ ïàëüö³â.
Æóðíàë³ñò RIA çâåðíóâñÿ
çà êîìåíòàðåì äî êåð³âíèêà â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿
Àííè Îë³éíèê ïî ö³é ñèòóàö³¿.
— Îáøóê ïðîâîäèâñÿ íà ï³äñòàâ³ óõâàëè ñóäó ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì êðàä³æêè. Çà ðåçóëüòàòàìè
îáøóêó, æîäíèõ çàáîðîíåíèõ
ïðåäìåò³â ÷è âèêðàäåíèõ ðå÷åé
ó áóäèíêó íå áóëî âèÿâëåíî, —
ñêàçàëà Àííà Îë³éíèê.

 Ó Â³ííèö³ áàíäà ãðàáóâàëà êâàðòèðè. Êðàä³¿â çëîâèëè «íà ãàðÿ÷îìó». Ñåðåä
çàòðèìàíèõ — 34-ð³÷íà â³ííè÷àíêà òà òðîº îäåñèò³â.
Çëîâìèñíèê³â ïîë³öåéñüê³ çàòðèìàëè 14 ëèïíÿ
â äâîð³ áàãàòîïîâåðõ³âêè
íà âóëèö³ Âàòóò³íà îäðàçó
ï³ñëÿ çëî÷èíó.
— Óñ³ ÷îëîâ³êè ìàþòü
ñóäèìîñò³ çà êðàä³æêè.
Çëîâìèñíèêè ïåðåñóâàëèñü
íà àâòîìîá³ë³ ç ³íîçåìíîþ
ðåºñòðàö³ºþ, — ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ Â³ííè÷÷èíè Þð³é Ïåäîñ.
Ó àâò³âö³ çëî÷èíö³â «Îïåëü
Âåêòðà» ïîë³öåéñüê³ âèëó÷èëè âèêðàäåí³ ãðîø³, ïðèêðàñè, â³äìè÷êè, øïðèöè ç
çàëèøêàìè íàðêîòèê³â.
Ó ïîë³ö³¿ âñòàíîâèëè,
ùî çàòðèìàí³ ïðè÷åòí³
äî êâàðòèðíèõ êðàä³æîê
ó Â³ííèö³ òà Â³ííèöüêîìó
ðàéîí³. Áàíäèòè ï³äáèðàëè
êëþ÷³ òà â³äìè÷êè ³ çàõîäèëè ó ïîìåøêàííÿ ïîòåðï³ëèõ. Çâ³äêè çàáèðàëè ãðîø³
òà þâåë³ðí³ âèðîáè.
Çàðàç ï³äîçðþâàí³ çíàõîäèòüñÿ â ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³. Çà êðàä³æêó, ïîºäíàíó
ç ïðîíèêíåííÿì ó æèòëî,
¿ì çàãðîæóº ïîêàðàííÿ
äî 6 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ.

Робив закладки
 Ìîëîäîãî â³ííè÷àíèíà, ÿêîìó ëèøå 18 ðîê³â,
ï³äîçðþþòü ó ïðîäàæó
àìôåòàì³íó. Õëîïåöü ðîáèâ
ïî ì³ñòó òàê çâàí³ «çàêëàäêè». Ïðàâîîõîðîíö³
âèéøëè íà íüîãî îïåðàòèâíèì øëÿõîì. Ïðè ñîá³
â³í ìàâ ïàêåòèêè ç á³ëèì
ïîðîøêîì, ñõîæèì íà àìôåòàì³í.
— Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè,
õëîïåöü îòðèìóâàâ ïîøòîþ íàðêîòè÷íó ðå÷îâèíó òà ðîçíîñèâ ¿¿ ó ïåâí³
ì³ñöÿ íà âóëèöÿõ ì³ñòà
Â³ííèö³, çâ³äêè ¿¿ çàáèðàëè ïîêóïö³ ï³ñëÿ ïåðåêàçó
êîøò³â íà ðàõóíîê, — êàæóòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî ïîñòà÷àëüíèêè íàðêîòèê³â
ïëàòèëè õëîïöþ çà òàê³
ïîñëóãè ïî 40 ãðèâåíü
çà âñòàíîâëåííÿ îäí³º¿
«çàêëàäêè».
Íèí³ ïîë³ö³ÿ ç'ÿñîâóº,
õòî º ïîñòà÷àëüíèêîì òà
çàìîâíèêîì äàíîãî âèäó
ä³ÿëüíîñò³. Çà äàíèì ôàêòîì â³äêðèòî êðèì³íàëüíå
ïðîâàäæåííÿ.
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ПАМ'ЯТНИК СПЕЦНАЗІВЦЮ
СТВОРИВ ВІДОМИЙ АРХІТЕКТОР
У пам'ять  Полковнику спецназу і
Герою України Юрію Коваленку в центрі
Бершаді відкрили пам’ятник. Його
проектував столичний архітектор Василь
Климик, один з авторів пам’ятника
знаменитому футбольному тренеру
Валерію Лобановському. Як вдалося
залучити киянина до роботи?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Äâ³ ãðàí³òí³ áðèëè, áðîíçîâèé áàðåëüºô, ñèìâîë³÷í³
ÿçèêè ïîëóì’ÿ ³ ïð³çâèùå ç äâîìà äàòàìè — òàêèì º ïàì’ÿòíèê
ñïåöíàç³âöþ Þð³þ Êîâàëåíêó.
Íà éîãî â³äêðèòòÿ ïðè¿õàëè ïîáðàòèìè ç Êðîïèâíèöüêîãî, äå
äèñëîêóºòüñÿ òðåò³é ïîëê ñïåöïðèçíà÷åííÿ ÇÑÓ, â ÿêîìó ñëóæèâ
Êîâàëåíêî. Áóëè ñåðåä íèõ ³ ò³,
õòî áðàâ ó÷àñòü ó áîþ, ùî ñòàâ
îñòàíí³ì äëÿ êîìàíäèðà ¿õíüîãî
çàãîíó. Íà ïîõîðîí íå ïðè¿õàëè,
áî ë³êóâàëèñÿ â³ä âàæêèõ ïîðàíåíü. Íåìàëî ëþäåé ç³áðàëîñÿ.
Íàéð³äí³ø³ ç íèõ — áàòüêî Â³êòîð, êîëèøí³é îô³öåð-ï³äâîäíèê, ìàòè Îëåíà, ìîëîäøèé áðàò
Äìèòðî, ñòóäåíò ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó, äðóæèíà Òåòÿíà, äâîº
äîíå÷îê, çãàäàíà Îëåíà, ÿêà íèí³
íàâ÷àºòüñÿ ó ìåäè÷íîìó êîëåäæ³ òà ó÷åíèöÿ øêîëè 8-ð³÷íà
ßðîñëàâà.
Â³äêðèâàëè ïàì’ÿòíèê ñòàðøà
äîíüêà Ãåðîÿ Îëåíà Êîâàëåíêî
³ éîãî ïîáðàòèìè ñïåöíàç³âö³.
— Þð³é çìàëêó äîïîìàãàâ
ñêðèâäæåíèì, çàõèùàâ ¿õ, —
ñêàçàâ ó ñâîºìó âèñòóï³ ïåðåä

ïðèñóòí³ìè áàòüêî Ãåðîÿ Â³êòîð
Îëåêñ³éîâè÷. — Òàêèì â³í çàëèøàâñÿ äî ñâîãî îñòàííüîãî äíÿ.
Ïîñòð³ëàìè ó ïîâ³òðÿ ñïåöíàç³âö³ â³ääàëè äàíèíó øàíè ïîáðàòèìó-îô³öåðó. Âêëîíèëèñÿ éîãî
ïàì’ÿò³ á³ëÿ ìîãèëè íà êëàäîâèù³
ó ïðèì³ñüêîìó ñåë³ Ôëîðèíî.
Ïðîåêòóâàâ ïàì’ÿòíèê ñòîëè÷íèé àðõ³òåêòîð Âàñèëü Êëèìèê. Â³í îäèí ç àâòîð³â â³äîìî¿
ñêóëüïòóðíî¿ êîìïîçèö³¿ ó Êèºâ³
íà ÷åñòü çíàìåíèòîãî ôóòáîëüíîãî òðåíåðà Âàëåð³ÿ Ëîáàíîâñüêîãî. Ïàì’ÿòíèê âñòàíîâëåíèé
íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî á³ëÿ âõîäó íà ñòàä³îí «Äèíàìî».
Êàæå, ó Áåðøàä³ ðîáîòà ñêðîìí³øà. «Ñèìâîë³÷í³ ÿçèêè ïîëóì’ÿ
íà ïàì’ÿòíèêó Êîâàëåíêó íàãàäóâàòèìóòü ïðî òðàã³÷íèé åï³çîä
çàãèáåë³ Ãåðîÿ, — ðîçïîâ³äàº Âàñèëü Êëèìèê. — Ïåðåä òèì, ÿê
âçÿòèñÿ çà ä³ëî, ÷èòàâ ïðî âàøîãî
çåìëÿêà. Ä³çíàâñÿ ïðî òå, ÿê â³í
çàãèíóâ. Ñï³ëêóâàâñÿ ç éîãî áàòüêàìè, áðàòîì. Òðè÷³ áóâ ó Áåðøàä³. Îãëÿäàâ ì³ñöå. Ðîáèâ ñâîºð³äíó «ïðèâ’ÿçêó» ñêóëüïòóðè
äî ì³ñöÿ ¿¿ âñòàíîâëåííÿ».
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
âèãîòîâëåíèé ïàì’ÿòíèê ç ÷åðâîíîãî ãðàí³òó. Ïîðòðåò — ç
áðîíçè. Íèæíÿ ãðàí³òíà áðèëà

На відкриті пам'ятника спецназівцю Юрію Коваленку. «Символічні язики полум’я
на пам’ятнику нагадуватимуть про трагічний епізод загибелі Героя», — розповідає Василь Климик
ìàº âèñîòó 45 ñàíòèìåòð³â, âåðõíÿ — 2,1 ìåòðà. Ïð³çâèùå, ³ì’ÿ ³
ïî-áàòüêîâ³ ÷³òêî ÷èòàþòüñÿ íàâ³òü íà â³äñòàí³.
Âàñèëü Êëèìèê ïîâ³äîìèâ, ùî
â³í ðàçîì ³ç ñêóëüïòîðîì Òàðàñîì
Öþïîþ ïîñòóïèëèñÿ ÷àñòèíîþ
ãîíîðàðó. Öå ¿õíÿ äàíèíà ïîäâèãó Ãåðîÿ. Ó Áåðøàä³ éîãî çíàþòü
çà ùå îäí³ºþ ðîáîòîþ — â³í ïðîåêòóâàâ ïàì’ÿòíèê Òàðàñó Øåâ÷åíêó. Êð³ì òîãî, ïîäàðóâàâ ì³ñöåâîìó
ìóçåþ îäíå ³ç ñâî¿õ æèâîïèñíèõ
ïîëîòåí. Ñàìå òîìó çàìîâíèêè,
ì³ñöåâà âëàäà, çâåðíóëèñÿ ç ïðîõàííÿì âèêîíàòè ùå îäíó ðîáîòó.

Першими вступали у бій
— З перших днів агресії на Донбасі Юрій Коваленко очолив
спеціальний загін, який прокладав шлях нашим підрозділам у найбільш гарячих точках, — розповів один з побратимів загиблого. — Вони йшли
першими, зрозуміло, першими
вступали у бій. Тільки після того,
коли шлях був розвіданий, ним
прямували основні підрозділи.
Загін виконував надзвичайно
складні завдання. Саме тому

підібрали не тільки сміливих,
а уже досвідчених бійців. Командувати ними доручили Юрію
Коваленку.
15 липня 2014-го під час мінометного обстрілу російсько-терористичних військ міна влучила у розташування загону, яким
командував офіцер з Бершаді
Юрій Коваленко. Загинуло восьмеро бійців разом з командиром. Ще один воїн помер від
отриманих ран.
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НА КОРІАТОВИЧІВ ЖІНКА ЗРОБИЛА
ЗЕЛЕНУ ОАЗУ ЗІ ЗВАЛИЩА
Казка  Замість пустиря — шикарний
газон, дитячий майданчик та власне
озеро. Таким зробила подвір’я
на Коріатовичів, 127 вінничанка Любов
Кошелєва. Жінка та небайдужі сусіди на це
витратили останні вісім років. Навіщо
жінка взялася за благоустрій та в чому є
небезпека для мальовничої місцини?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Óïðèòóë äî ì³êðîðàéîíó Ïîä³ëëÿ íà âóëèö³
Êîð³àòîâè÷³â (êîëèøíÿ Ñâåðäëîâà — àâò.) çíàõîäèòüñÿ ãàðíå
ïîäâ³ð’ÿ. Ó íüîìó ô³ãóðêè òâàðèí, äîãëÿíóòèé ãàçîí ç êâ³òàìè
òà, ìàáóòü, íàéêðàùèé ó Â³ííèö³
âèä íà Ï³âäåííèé Áóã.
Öüîãî âñüîãî ìîãëî é íå áóòè,
ÿêáè òóò íå æèëà Ëþáîâ Êîøåëºâà. Â³ñ³ì ðîê³â òîìó â³ííè÷àíêà
âìîâèëà ñóñ³ä³â ïðèáðàòè ïóñòèð
ïåðåä äîìîì, à ïîò³ì ïî÷àëà éîãî
îáëàøòîâóâàòè. Ùå ç äâîìà ÷îëîâ³êàìè âîíà çðîáèëà äåðåâ’ÿí³
ñêóëüïòóðè, îçåëåíåííÿ, ðîçâàãè
äëÿ ä³òåé.
Àëå öþ êðàñó íåïðîñòî ï³äòðèìóâàòè: ô³ãóðè ëàìàþòü âàíäàëè,
à êàçêîâå ïîäâ³ð’ÿ áàæàþòü çàáóäóâàòè. Ùîá éîãî çáåðåãòè, æèòåë³ õî÷óòü îôîðìèòè íà çåìëþ
ïðèâàòíó âëàñí³ñòü. Àëå çà îñòàíí³ òðè ðîêè ¿ì öüîãî òàê ³ íå âäàëîñÿ çðîáèòè.
НЕ ЗВИКЛА ЖИТИ В СМІТТІ
Çåëåíó îàçó ïåðåä áàãàòîïîâåðõ³âêîþ ñòâîðèëè éîãî æèòåë³.
Çîêðåìà, çàâäÿêè Ëþáîâ³ Êîøåëºâ³é, ÿêà æèâå â öüîìó äîì³ ç
1961 ðîêó. Ó ò³ ÷àñè íàâêîëî äîìó
çðîñòàâ ôðóêòîâèé ñàä.
— Àëå â³í íå äîæèâ äî òåïåð³øíüîãî — ó 90-õ ñàä çðóéíóâàëè, áóâ ïóñòèð. Äåÿêèé ÷àñ

Облаштовували подвір’я останні сім
років. Любов Кошелєва працює тут
щодня, по дві години перед роботою

ÿ íå æèëà â öüîìó äîì³, à êîëè
ïîâåðíóëàñÿ, òî áóëà øîêîâàíà.
ß íå çâèêëà äî æèòòÿ â ñì³òò³.
Ïî÷àëà âìîâëÿòè ñóñ³ä³â ïðèáðàòè ïîäâ³ð'ÿ. ² ìè ð³ê âèòðàòèëè,
àáè âñå ïðèáðàòè. À ùîá çðîáèòè
òàêó êðàñó — âèòðàòèëà ùå ñ³ì
ðîê³â, — çãàäóº æ³íêà.
Íàâêîëî ãàçîíó çâåëè ïëåòåíèé
ïàðêàí — òèí; âèñàäèëè áàãàòî
ìîëîäèõ äåðåâ òà êóù³â, îáëàøòóâàëè äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Ïîñò³éí³ ìåøêàíö³ äâîðó — ô³ãóðêè
çàéö³â, ìåäâåä³â, îëåí³â, ÿê³ ñòîÿòü ï³ä «îõîðîíîþ» äåðåâ’ÿíèõ
ïðèêîðäîííèê³â.

Çåëåíó îàçó ïåðåä
áàãàòîïîâåðõ³âêîþ
ñòâîðèëè éîãî æèòåë³.
Çîêðåìà, çàâäÿêè
Ëþáîâ³ Êîøåëºâ³é, ÿêà
æèâå òóò ç 1961 ðîêó
Ó öåíòð³ º ìàëåíüêå øòó÷íå
îçåðî. ßê ðîçïîâ³äàº Ëþáîâ, êîëè
âîíà ïî÷àëà öå âñå ðîáèòè — ¿¿
íàçèâàëè ³ä³îòêîþ.
— Òîä³ ëþäè ïèòàëè «íàâ³ùî
òîá³ öå òðåáà, âîíî æ íå òâîº».
À ÿ òåðï³òè íå ìîæó, êîëè ñì³òòÿ
íàâêîëî, — êàçàëà â³ííè÷àíêà. —
Äîìîãàþòü ñóñ³äè. Â³êòîð ðîáèòü
ô³ãóðêè ç äåðåâà, íàâ÷èâñÿ ïëåñòè
òèí. Õî÷à, ÿêùî ÷åñíî, öå ïðèì³òèâíà ðîáîòà — ä³ñòàëè ñòàðå
êîð³ííÿ, ïåðåâåðíóëè, ï³äð³çàëè.
À Áîãäàí ïîò³ì ðîçìàëüîâóº çàãîòîâêó òà âèéøëà ÿêàñü ô³ãóðêà.

Місцину «населяють» зайці, коти, люди з дерева.
З цими фігурками подвір’я має казковий шарм

Ò³ëüêè çàðàç ëþäè áà÷àòü, ÿêà
êðàñà âèéøëà. À ðàí³øå ìåíå
ââàæàëè çà ³ä³îòêó, ñåðéîçíî.
ВАНДАЛИ ЛАМАЮТЬ КРАСУ
Òàê óòðüîõ âîíè é ïðàöþþòü.
Ñàìà Ëþáîâ Êîøåëºâà âèòðà÷àº
íà ï³äòðèìêó ö³º¿ êðàñè ùîäíÿ
äâ³ ãîäèíè. ¯¿ ñóñ³äè — Áîãäàí
òà Â³êòîð — ïðàöþþòü, êîëè º
â³ëüíèé ÷àñ.
— Äóæå áàãàòî äî íàñ ïðèõîäÿòü ç ³íøèõ äâîð³â, ç Ïîä³ëëÿ.
Áî íàø äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê ìàëåíüêèé, çàêðèòèé â³ä ìàøèí,
çà ä³òüìè ëåãêî ïðîñë³äêóâàòè, —
êàæóòü ìåøêàíö³ äîìó. — À Ëþáîâ Îëåêñ³¿âíà º ñïðàâæíüîþ
ãîñïîäàðêîþ, ìîëîäåöü.
Õî÷à âîíî âñå ãàðíî âèãëÿäàº,
àëå â ãîñïîäàð³â òðèâàº ïîñò³éíà
áîðîòüáà ç âàíäàëàìè. Õóë³ãàíè
çëàìàëè ð³çüáëåíó ëàâêó ç äåðåâà
òà â³äðèâàþòü ÷àñòèíè ô³ãóðîê.
Áëèçüê³ñòü äâîðèêà äî ïëÿæó
ïðèìàíþº ñþäè âèïèâàþ÷ó ìîëîäü. Â³ä íå¿ â³äãîðîäèëèñÿ íåâåëèêèì ïàðêàíîì, ÿêèé çìàñòèëè
æèðîì, ùîá «÷óæ³ íå ë³çëè».
— Óñ³ ô³ãóðêè ïðèáèò³ öâÿõàìè
òà ëàíöþãîì ïðèêîâàí³ íà çàìîê.
Íó íå äîõîäèòü äî ëþäåé. Òîìó
çàõèùàºìîñÿ, ÿê ìîæåì, — êàçàëà
Êîøåëåâà.
Óçÿëèñÿ çà áëàãîóñòð³é é ³íøèõ ä³ëÿíîê íàâêîëî áóäèíêó.
Òàê Ëþáîâ ðàçîì ç ñóñ³äàìè ïî÷èñòèëà ç ïðàâîãî áîêó ä³ëÿíêó
òà ïîçàäó áóäèíêó. Òàì íåìàº
äåðåâ'ÿíèõ ô³ãóð, áî, çíîâ-òàêè,

º éìîâ³ðí³ñòü, ùî öå çëàìàþòü.
Êð³ì òîãî, õîò³ëè âïîðÿäêóâàòè
íåâåëèêèé îãëÿäîâèé ìàéäàí÷èê
íà Ï³âäåííèé Áóã, àëå â³äêèíóëè
öþ ³äåþ — òàì ÷àñòî çáèðàºòüñÿ
ìîëîäü, ÿêà ï'º òà ïàëèòü é ïîëèøàº ï³ñëÿ ñåáå ñì³òòÿ.
— Òóò ñàäæàºìî äåðåâà, ñòðèæåìî òðàâó. Àëå í³÷îãî îñîáëèâîãî íå ðîáèìî, áî ñþäè ïðèõîäÿòü
ç ñóñ³äí³õ áóäèíê³â, ³ íå âèäíî,
ùî òóò ðîáèòüñÿ. Áî ïîò³ì âñå
çëàìàþòü, ùî çðîáèâ ³ íå õî÷åòüñÿ âèòðà÷àòè äàðìà ãðîø³ òà ñèëè.
À â³äãîðîäèòèñÿ ïàðêàíîì â³ä óñ³õ
ìè íå ìîæåìî, áî íå ìàºìî ïðàâà, — ñêàçàëà Ëþáîâ Êîøåëºâà.
НЕ ДАЮТЬ ПРИВЛАСНИТИ
ПОДВІР’Я
Àëå íå ò³ëüêè âàíäàëè º çàãðîçîþ äëÿ ïîäâ³ð’ÿ áóäèíêó. Éîãî
ìåøêàíö³ âæå ê³ëüêà ðàç³â â³äáèâàëèñÿ â³ä çàáóäîâíèê³â, ÿê³
õî÷óòü çâåñòè òóò æèòëî ç âèäîì
íà Áóã. Àëå çà îñòàíí³ òðè ðîêè
æèòåëÿì òàê ³ íå âäàëîñÿ îô³ö³éíî çàêð³ïèòè çà áóäèíêîì çåìëþ,
íå ìîæóòü.
— Ð³ê òîìó ñòâîðèëè
îá'ºäíàííÿ, àáè ïðèâàòèçóâàòè
öþ òåðèòîð³þ, áî º áàãàòî áàæàþ÷èõ ïðèâëàñíèòè öþ ä³ëÿíêó.
Ùå â 1989-ìó â³éñüêîâèé ñàíàòîð³é òóò õîò³â ä³ì ïîáóäóâàòè, àëå
ìè «â³äáèëèñÿ», — ñêàçàëà ãîëîâà ÎÑÁÁ «Ïðîñò³ð 127» Òåòÿíà
Ðÿáóõ³íà. — Ïîò³ì öåðêâó õîò³ëè
ïîáóäóâàòè, àëå çíîâó âäàëîñÿ
â³äñòîÿòè ä³ëÿíêó. Àëå ïðîöåñ ç

ïðèâàòèçàö³ºþ çåìë³ äëÿ ÎÑÁÁ
äóæå çàòÿãíóòèé, íå äàþòü íàì
çåìëþ. ßêùî ìè íå çìîæåìî ¿¿
ïðèâàòèçóâàòè, òî ðàíî ÷è ï³çíî
òóò çâåäóòü ÷åðãîâèé ÆÊ. Òèì
ïà÷å, çåìë³ òóò íåìàëî.
Íà÷àëüíèê ñëóæáè ì³ñòîáóä³âíîãî êàäàñòðó ßê³â Ìàõîâñüêèé
ïîÿñíèâ, ÷îìó çàðàç ÎÑÁÁ íå
ìîæóòü îòðèìàòè ïðèáóäèíêîâó
òåðèòîð³þ â ïðèâàòíó âëàñí³ñòü.
— Ä³éñíî, äî íàñ çâåðòàëèñÿ
ìåøêàíö³ áóäèíêó ¹ 127 íà Êîð³àòîâè÷³â. ¯ì íå âäàºòüñÿ ïðèâàòèçóâàòè ä³ëÿíêó, áî ó Âåðõîâí³é Ðàä³
ïðèéíÿëè ñòàíäàðò «Ðîçïîä³ë áàãàòîêâàðòèðíî¿ çàáóäîâè äëÿ îôîðìëåííÿ ïðèáóäèíêîâî¿ òåðèòîð³¿».
Ó íüîìó éäåòüñÿ, ùî öåé ðîçïîä³ë
çä³éñíþºòüñÿ çã³äíî ç ïîëîæåííÿì, ÿêå äîñ³ íå ðîçðîáèëè ôàõ³âö³
Ì³í³ñòåðñòâà ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, — êàçàâ Ìàõîâñüêèé. — Òîìó
áóëà íàðàäà â ì³ñüêîãî ãîëîâè ³ º
äîðó÷åííÿ ñàìîñò³éíî ðîçðîáèòè
ïîëîæåííÿ ðîçïîä³ëó êâàðòàëüíî¿
çàáóäîâè òà çàòâåðäèòè ð³øåííÿì
ì³ñüêî¿ ðàäè. Âîíî ðîçðîáëÿºòüñÿ,
ïèòàííÿ âèð³øóºòüñÿ.
Â³í äîäàâ, ùî â ïëàíàõ ìåð³¿
âïðîâàäèòè öåé ìåõàí³çì âæå
â ñåðïí³ 2018-ãî.
— Àëå ÿêùî öå êâàë³ô³êóþòü
ÿê ðåãóëÿòîðíèé àêò, òî áóäå â³äñòðî÷êà âïðîâàäæåííÿ ìåõàí³çìó
â ä³þ íà ï³âðîêó. Ñàìå ñò³ëüêè
ïîòð³áíî ÷àñó, àáè ïðîàíàë³çóâàòè ðåãóëÿòîðíèé âïëèâ ïîëîæåííÿ, — äîäàâ íàîñòàíîê ðîçìîâè
÷èíîâíèê.
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ДЕШЕВІ АВІАПЕРЕЛЬОТИ:
МРІЯ ЧИ РЕАЛЬНІСТЬ?
Подорожувати економно 
Відкритий кордон з Європою — це чудова
можливість відкривати для себе нові
горизонти і країни. Українська залізниця
вже відкрила кілька нових маршрутів
до Польщі, а європейські лоукости вже
виконують рейси з Києва та Львова
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

ßê ïðàâèëüíî çíàéòè íåäîðîã³
êâèòêè íà ë³òàê òà îá³éòèñÿ áåç
ïîñëóã òóðèñòè÷íèõ îïåðàòîð³â,
íàì ðîçêàçàâ îðãàí³çàòîð Artinov
travel club — Âëàä Ðèëüñüêèé.
Õëîïåöü íà âëàñíîìó äîñâ³ä³
ñïðîáóâàâ ñàìîñò³éí³ ïîäîðîæ³ ³
âæå çíàº, ÿê, êîëè ³ äå øóêàòè
àâ³àêâèòêè.
Ïåðøå, ùî ðîáèòü Âëàä, êîëè
ïî÷èíàº ãîâîðèòè ïðî áþäæåòí³ êâèòêè íà ë³òàê, — â³äêðèâàº
ðåñóðñ Skyscanner. Ìè ôîðìóºìî
çàïèò: ïîòð³áí³ êâèòêè íà òèæäåíü

äî ²ñïàí³¿ ó ñåðïí³. Òóðèñòè÷íå
àãåíòñòâî ïðîïîíóº çàïëàòèòè
$850 íà äâîõ (ö³íà ç óðàõóâàííÿì ïåðåëüîòó, ñòðàõîâêè, ïðîæèâàííÿì òà ñí³äàíêàìè ó ãîòåë³). Øóêàºìî ðåéñè ç âèëüîòîì ³ç
Êèºâà. Òèì ÷àñîì Âëàä ïîÿñíþº,
ùî òàêå ëîóêîñò: «Öå àâ³àêîìïàí³¿,
ÿê³ äîçâîëÿþòü ïåðåëüîòè ëèøå ç
ðó÷íîþ êëàääþ. Òîáòî ðþêçàê àáî
íàéìåíøèé ðîçì³ð âàë³çè — ìàêñèìóì, ÿêèé âè ìîæåòå âçÿòè ³ç
ñîáîþ ó ïîäîðîæ. ² çà ðàõóíîê â³äñóòíîñò³ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ áàãàæó
çìåíøóºòüñÿ âàðò³ñòü ïåðåëüîòó».
Ñèñòåìà ïðîïîíóº êâèòêè

Ресурси, які допоможуть в організації подорожі
Телеграм-канал «Ветер
дует», з якого кілька разів
на день вам приходитимуть
сповіщення про гарячі авіапропозиції. А також важливі
поради, які врятують від паніки

під час затримки рейсу чи інших
непередбачених ситуацій.
Інтернет-ресурс TripMyDream —
каталог із авіазнижками.
Kiwi — недорогі авіарейси; готелі;
оренда автомобіля.

çà 150 ºâðî íà îäíó ëþäèíó â îáèäâ³ ñòîðîíè. Òîä³ â ïðîöåñ³ ïîøóêó âèêîðèñòîâóºìî ïîðàäó ¹ 1:
ÿêùî âèë³ò ç Óêðà¿íè çàäîðîãèé,
âàðòî ïî÷èíàòè øóêàòè ðåéñè ³ç
ñóñ³äí³õ êðà¿í. Öå ðîáèòüñÿ ÷åðåç
òå, ùî ñüîãîäí³ ö³íè íà ïîñëóãè
êîìïàí³é-ëîóêîñòåð³â â Óêðà¿í³
íàïðÿìó çàëåæàòü â³ä ³íøèõ àâ³àêîìïàí³é, ÿê³ ïðàöþþòü â êðà¿í³.
Òîìó âèë³òàòè ç Ïîëüù³, Ðóìóí³¿
÷è Óãîðùèíè ìîæíà âòðè÷³ äåøåâøå, í³æ òèì ñàìèì ëîóêîñòîì
ç Óêðà¿íè.
Îòæå, øóêàºìî âèë³ò äî Áàðñåëîíè ç Êðàêîâà. ² îäðàçó ïîøóêîâà ñèñòåìà âèäàº ö³íó 23 ºâðî
çà êâèòîê äëÿ îäí³º¿ ëþäèíè.
— Ïîøóê äåøåâèõ àâ³àêâèòê³â — öå ëîòåðåÿ, ó ÿê³é òîá³ ïîùàñòèòü àáî í³?
— Íå çîâñ³ì òàê. Óñå ìîæíà â³äñë³äêóâàòè, òîìó ùî òóò ïðàöþº
ñèñòåìà. Õòî äîáðå çðîçóì³â ¿¿, òîé
ìîæå øâèäêî çíàéòè íàéâèã³äí³øèé âàð³àíò. Òóò ïðîñòî ïîòð³áíî
òðîõè äîñâ³äó, — êàæå Âëàäèñëàâ.
Ïðîäîâæóºìî øóêàòè êâèòêè
äî Áàðñåëîíè ç Êðàêîâà. Íàñòàº
÷àñ äëÿ ïîðàäè ¹ 2: ÿêùî êâèòêè â îáèäâ³ ñòîðîíè çàäîðîã³, òîä³
îðãàí³çîâóºìî âèë³ò ³ç îäíîãî ì³ñòà, ó äàíîìó âèïàäêó ç Êðàêîâà,
à çâîðîòí³é êâèòîê êóïóºìî äî ³íøî¿ êðà¿íè, íàïðèêëàä, Óãîðùèíè
³ ïðèçåìëÿºìîñü ó Áóäàïåøò³. Òàêèì ÷èíîì ìîæíà çåêîíîìèòè.
Ùå îäíà âàæëèâà ð³÷ ïðè êóï³âë³ êâèòê³â — ÿêùî âæå çíàéøëè

ПЛЮСИ ТА МІНУСИ КОРИСТУВАННЯ ЛОУКОСТАМИ
ПЛЮСИ

МІНУСИ

Доступні ціни – можна
придбати квиток навіть за
один євро

Змінити дату вильоту
важко. Простіше придбати
новий квиток на нову дату

Мінімальні шанси втрати
багажу — ваші речі завжди
з вами

Додатковий багаж
за додаткову плату

Висока безпека —
лоукост-компанії
використовують нові літаки

На борту немає сервісу

Точність вильоту — рейси зазвичай відправляються
вчасно

Реєстрація на рейс
відбувається самостійно
через офіційний сайт
компанії

³äåàëüíèé âàð³àíò äëÿ ñâîº¿ ïîäîðîæ³, òî éîãî ñë³ä îäðàçó ïðèäáàòè. Ñïðàâà ó òîìó, ùî ñàéò ³íäåêñóº âàøó IP àäðåñó ³ íàñòóïíîãî
ðàçó âèäàº ò³ ñàì³ êâèòêè, àëå âæå
çà äîðîæ÷îþ ö³íîþ.
— Òàê³ ñàìîñò³éí³ ïåðåñóâàííÿ — ÷óäîâà ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè
â³ä ïîäîðîæ³ ìàêñèìóì çàäîâîëåííÿ. Òîä³ ìîæíà â³ä÷óòè àòìîñôåðó
ñåëà, ì³ñòà, êðà¿íè, äî ÿêèõ âè
çàâ³òàëè, ïîâí³ñòþ, — ãîâîðèòü
Âëàäèñëàâ. — Ëþäèíà ñàìà îáèðàº — çåêîíîìèòè ÷àñ àáî âëàñí³
êîøòè äîðîãîþ äî áàæàíîãî ì³ñöÿ
â³äïóñòêè.

Âëàäèñëàâ âñå ùå ïðîäîâæóº
øóêàòè âèã³äí³ ïðîïîçèö³¿ äëÿ
ïåðåëüîòó â Áàðñåëîíó. Çóïèíÿºìîñÿ íà âàð³àíò³ 100 ºâðî â îáèäâ³
ñòîðîíè äëÿ äâîõ ç âèëüîòîì ³ç
Êðàêîâà ³ ïðèëüîòîì ó Áóäàïåøò.
Íàñòóïíèé êðîê — ïîøóê æèòëà.
²ç öèì âèÿâèëîñÿ òðîõè ñêëàäí³øå. Àëå ïðî âñå ïî ïîðÿäêó.
Ñåðâ³ñ ç ïîøóêó æèòëà çà êîðäîíîì ìàº íàçâó Airbnb. Òóò
ìîæíà îðåíäóâàòè êâàðòèðó àáî
áóäèíîê. À îò ÿêùî õî÷åòüñÿ æèòè
â ãîòåë³ àáî îáðàòè äåøåâøèé âàð³àíò — õîñòåë, òîä³ âàðòî øóêàòè,
äå çàíî÷óâàòè íà Booking.

РЕКЛАМА

429208
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ХОЧЕШ БЕЗКОШТОВНІ ПОСЛУГИ —
ДО КІНЦЯ РОКУ ОБЕРИ ЛІКАРЯ
Покваптеся  Вінницька область — лідер
за підписанням декларацій з лікарем. Хоча
60% ще не визначились. З першого січня
2019 року пацієнти, які не підписали угоду з
лікарем, стануть тягарем для лікарень, тому
що грошей на них держава давати не буде
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
Ëþäìèëè Ãðàáîâè÷, íà 10 ëèïíÿ â îáëàñò³ ï³äïèñàíî 771 òèñ.
40 äåêëàðàö³é ç ë³êàðÿìè. ² õî÷
öÿ êàìïàí³ÿ òðèâàº óñï³øíî,
ç'ÿâèëèñÿ äåÿê³ ïîïðàâêè.
Çîêðåìà, íà ñàéò³ ÌÎÇó ç ïî÷àòêó ëèïíÿ íàáðàëè ÷èííîñò³
çì³íè äî ïîðÿäêó âèáîðó ë³êàðÿ.
Ïðîòå äåêëàðàö³¿, ÿê³ ïàö³ºíòè
ï³äïèñàëè äî öèõ çì³í, ä³éñí³,

òîæ õâèëþâàòèñÿ íå âàðòî.
Òî ùî æ çì³íèëîñÿ?
Íàïðèêëàä, óæå íå éäå ìîâà
ïðî ãðàíè÷íèõ 2000 ïàö³ºíò³â.
Òåïåð ë³êàð ìîæå óêëàñòè äîãîâîðè ç îïòèìàëüíî ìîæëèâîþ ê³ëüê³ñòþ ïàö³ºíò³â (ùîá
öå íå ïîçíà÷èëîñü íà ÿêîñò³
ïîñëóã). Òàêîæ ïðè ï³äïèñàíí³
óãîäè íå ïîòð³áíî ïðèíîñèòè êîï³¿ ïàñïîðòà, ³äåíòèô³êàö³éíîãî
êîäó, äîñòàòíüî ëèøå ïîêàçàòè ¿õ.
ßêùî ÷åðåç ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ âè íå îòðèìóâàëè êîäó (ïðî
öå ìàº ñâ³ä÷èòè â³äì³òêà ó ïàñïîðò³), çà îñíîâó áåðóòü íîìåð
äîêóìåíòà, ùî çàñâ³ä÷óº îñîáó.

Поки діє два механізми фінансування медзакладів
ОЛЬГА
ЗАДОРОЖНА,
ЗАСТУПНИК
ДИРЕКТОРА
ОБЛАСНОГО
ДЕПАРТАМЕНТУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я

— З середини липня вже пішло
фінансування медичних закладів, які уклали угоди з Національною службою здоров'я
України (НСЗУ) тобто деньдва і ми будемо знати, кому та
скільки.
До кінця року відносно центрів
первинної медичної допомоги продовжує діяти медична
субвенція (кошти державного

бюджету), а також виплачується
капітаційна ставка за угодами
НСЗУ. Усі центри, які не уклали
угоду з НСЗУ, до кінця року продовжують отримувати медичну
субвенцію з державного бюджету, і за рахунок неї матимуть
240 грн на пацієнта. Заклади, які
уклали угоду з НСЗУ на кожного
пацієнта, отримують капітаційну
ставку (370 грн + коефіцієнт). В
2019 — всі медзаклади мають перейти на угоди з НСЗУ. Держава
більше такі медцентри фінансувати не буде. Відповідно чи
місцевий бюджет бере на утримання цих пацієнтів, або пацієнт
платить сам за все.

ПОПРАВКИ ДО КОМПАНІЇ: ВИБІР ЛІКАРЯ
На що ще варто звернути увагу, пояснює Ольга Задорожна,
заступник директора обласного департаменту охорони здоров'я
НЕВІДКЛАДНУ ДОПОМОГУ МОЖНА ОТРИМАТИ БЕЗ ДЕКЛАРАЦІЇ

Коли ви підписали декларацію з лікарем,
держава гарантує вам пакет первинної
медичної допомоги, яку ви можете отримати
безкоштовно. Та якщо ви ще не підписали
декларацію, але раптом трапився невідкладний стан, ви теж маєте право отримати
безперервну та безоплатну первинну медичну допомогу у державних і комунальних
закладах охорони здоров'я.

ТЕРМІН ДІЇ ДЕКЛАРАЦІЇ
ПОДОВЖЕНИЙ

До 1 січня 2020 року подовжили термін
дії декларацій про вибір лікаря, які були
підписані до 23 березня 2018 року. Тобто
до початку національної кампанії з вибору
лікарів. До цього часу пацієнти можуть
подати нову декларацію про вибір лікаря.
Але немає необхідності спеціально для
цього приходити у заклад. Підписати
декларацію можна під час найближчого
візиту до лікаря.
Декларації, укладені після 23 березня
2018 року, не мають кінцевого терміну дії.
Їх переукладати не потрібно

Невідкладний стан має наступні
симптоми:
 раптове підвищення температури тіла з
кашлем, нежиттю, болем у горлі;
 головний біль, запаморочення, слабкість;
 біль у попереку, суглобах;
 підвищення артеріального тиску;
 больовий синдром у онкологічних хворих;
 алкогольний, наркотичний, токсичний
абстинентний синдром;
 загострення хронічних захворювань у пацієнтів, які перебувають під наглядом лікаря,
що надає первинну медичну допомогу, з
приводу гіпертонічної хвороби, виразки
шлунка та дванадцятипалої кишки, хронічного запалення печінки, жовчного міхура,
кишківника, хвороби нирок, суглобів тощо.

Ольга Задорожна:
— У минулому році фахівці МОЗу
запропонували пятьом регіонам
випробувати на собі кампанію
Вибір лікаря, де в пілотному режимі
підписували декларації, які діяли
до 1 січня 2019 року.
Коли 19 березня 2018 року була
затверджена форма декларацій,
в МОЗі вирішили, що пілотні
декларації будуть дійсними і
їх переписувати не потрібно.
Але знову внесли зміни, тож
до 1 січня 2020 року пілотники
мають перепідписати декларації з
сімейними лікарями.
Але нас це не стосується, тому що
ми в цьому пілотному експерименті
участі не брали. Декларації, які
підписані, починаючи з 1 квітня
2018 року, безстрокові, та в будьякий момент пацієнт може змінити
лікаря.

Ольга Задорожна:
— До кінця 2018 року кожен пацієнт
має право скористатись державним
пакетом первинної медичної
допомоги. Але поки діє так званий
червоний список — це люди, які
були прикріплені до конкретного
лікаря за місцем проживання. Та
після 1 січня 2019, якщо ти не обрав
лікаря, то будеш платити за медичну
допомогу з власної кишені. Тобто
з 1 січня 2019 року червоні списки
скасовуються, на пацієнтів, які
не підписали декларації, кошти
на лікування держава виділяти
не буде. Тож або такими пацієнтами
будуть перейматись місцеві органи
та їх бюджети, або пацієнт має
потурбуватися про себе сам.

ПІСЛЯ ЗМІНИ ЮРОСОБИ
ЗАКЛАДУ, ДЕКЛАРАЦІЇ
ЗАЛИШАЮТЬСЯ ДІЙСНИМИ

Зміни в юридичному статусі надавача
медичних послуг не будуть впливати
на права пацієнта отримувати
безоплатну первинну медичну допомогу
в обраного лікаря.
Ольга Задорожна:
— Якщо лікар уклав договір з пацієнтом
і пішов, наприклад, працювати в іншу
структуру чи змінив статус, пацієнта це
не повинно турбувати. Єдине, що сам
пацієнт може сказати: «Ні, я за цим лікарем не піду, бо він став приватником,
чи окремою юридичною особою»…

РЕКЛАМА

ДОПОМОЖІТЬ ДІВЧИНЦІ
ПОБОРОТИ ХВОРОБУ
На операцію 10-річної Вікторії
Ковальової потрібно 120 тисяч доларів
З діагнозом мієлодиспластичний синдром (кістковий мозок має
лише 10% клітин і вони не виробляються) Віка Ковальова лежить в
дитячій обласній лікарні вже майже девять місяців. Дівчинка потребує
трансплантації кісткового мозку за кордоном, тому що родинний
донор їй не підійшов. Таку операцію дівчинці можуть зробити у
Туреччині і коштує вона 120 тисяч доларів.
Реквізити:
ПриватБанк –

№ 4149 4978 7267 9735

Батьки завдяки волонтерам та небайдужим людям зібрали вже 5000
доларів. Але це зовсім мало, з огляду на те, що дитині лікарі дають три
місяці. Дівчинці раз на вісім днів переливають тромбоцити, і вже вісім
місяців вона п'є суху хімію. А ще сподівається на вашу допомогу.
Мама дівчинки Надія Генсіровська, тел. (093)67655886.
429612
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ВІД ДИФТЕРІЇ ВАРТО
ВАКЦИНУВАТИСЯ
Перестрахуватися  В Україні вже 4-й
випадок дифтерії. У Вінниці за останні
роки — жодного. Про загрозу епідемії мова
не йде, але це небезпечне захворювання з
важким перебігом та високою смертністю
навіть при введенні сироватки. Захист
єдиний — вакцинація. І для дорослих,
і для дітей вона безкоштовна
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535

Çà ñëîâàìè Còåïàíà Òîì³íà,
äèôòåð³ÿ íå ââàæàºòüñÿ îñîáëèâî íåáåçïå÷íîþ ³íôåêö³ºþ.
Àëå öå íåáåçïå÷íå ³íôåêö³éíå
çàõâîðþâàííÿ, ºäèíèé øëÿõ ïîïåðåäæåííÿ ÿêîãî — âàêöèíàö³ÿ.
— Îñòàíí³ òðè ðîêè íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ äèôòåð³ÿ

íå ðåºñòðóâàëàñü, — ðîçïîâ³äàº
Òîì³í. — Íå âèÿâëÿâñÿ çáóäíèê
ö³º¿ õâîðîáè, íàâ³òü ç ï³äîçðàìè,
àáî, òàê áè ìîâèòè, ñèãíàëüíèìè îçíàêàìè äèôòåð³¿, òàêèìè
ÿê ëàðèíã³ò, òðàõå¿ò.
Òà ä³éñíî öÿ õâîðîáà íåáåçïå÷íà, çàóâàæóº ë³êàð, ïðî íå¿
áàãàòî ãîâîðèëè â 90-õ ðîêàõ,
êîëè â êðà¿í³ áóëà åï³äåì³ÿ. Ç

1991 ïî 1998 íà äèôòåð³þ çàõâîð³ëè áëèçüêî 20 òèñÿ÷ ëþäåé, ïîìåðëè — 696.
Òîä³ åï³äåì³þ ñïðè÷èíèëà
íèçüêà âàêöèíàö³ÿ ä³òåé. Çàðàç,
çà äàíèìè ÌÎÇó, ëèøå ïîëîâèíà
óêðà¿íñüêèõ ä³òåé ìàº çàõèñò òðåòüîþ äîçîþ âàêöèíè ÀÊÄÏ, ÿêà
ðîáèòüñÿ ó 18 ì³ñÿö³â. À ùî âæå
êàçàòè ïðî äîðîñëå íàñåëåííÿ.
Äî ðå÷³, îáëàñòü ñüîãîäí³ çàáåçïå÷åíà âñ³ìà âàêöèíàìè, òîìó
ë³êàð³ ïðîñÿòü ïðèùåïèòèñÿ òà
íå ðèçèêóâàòè.
— Âàêöèíè â³ä äèôòåð³¿ º ð³çí³, äëÿ ä³òîê êîìá³íîâàí³ ÀÊÄÏ
âàêöèíè, äëÿ äîðîñëèõ ÀÄÏ ³
ÀÄÏÌ àíàòîêñèí, âñ³ ïðåïàðàòè
º â ìåäçàêëàäàõ, — ðîçïîâ³äàº Òîì³í. — ¯õ ÿê äîðîñëèì, òàê ³ ä³òÿì
ìîæíà îòðèìàòè áåçêîøòîâíî,
òîìó ùî âàêöèíàö³ÿ â³ä äèôòåð³¿
âõîäèòü â êàëåíäàð îáîâ'ÿçêîâèõ
ùåïëåíü.

Оновлений календар профілактичних щеплень

3

НА ЩО ЗВЕРТАТИ УВАГУ
Захворювання на дифтерію може мати
такі прояви:
• біль у горлі
• підвищена температура, лихоманка
• набряк слизової оболонки ротоглотки
• наліт на мигдалинах сірого кольору,
осиплість голосу
• набряк шиї
• збільшення шийних, підщелепних
лімфовузлів

3

УСКЛАДНЕННЯ
Дифтерійний токсин може попадати
у кров, у результаті дії токсину порушується синтез білка і клітини помирають.
Найбільш вразливими є серце, нирки,
наднирники, неврова система.

На сьогодні 10 небезпечних хвороб, від яких потрібно робити щеплення. Зміни в календарі стосуються
лише двох: проти Гепатиту В (тепер другу дозу вакцини діти будуть отримувати в другий місяць
життя, а не як раніше у перший). Та вакцини проти туберкульозу, а саме діти будуть отримувати єдине
щеплення БЦЖ проти туберкульозу на 3–5 добу життя (без ревакцинації).
У перші 18 місяців життя

1

доба

ГЕПАТИТ В
ТУБЕРКУЛЬОЗ

3-5
діб

1

2

місяці

Від 2 до 16 років

4

2

доза

6

12

18

місяці місяців місяців місяців

доза

6

років

14

років

Дорослі

16

КОЖНІ
років 10 РОКІВ

доза

1

доза

1

КІР, ПАРОТИТ, КРАСНУХА

2

доза

1

2

ДИФТЕРІЯ, ПРАВЕЦЬ

доза

КАШЛЮК

доза

ПОЛІОМІЄЛІТ

доза*

доза*

ХІБ-ІНФЕКЦІЯ

1
доза

2
доза

1
1

доза

2

доза

2

доза

4

доза

доза

3

5

6

доза

доза

4

доза

доза

3

4

доза**

доза**

5

доза**

6

доза**

3
доза

* — інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ), ** — Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)

ЩО МОЖЕ БУТИ:
• блокування дихальних шляхів
• інфекційно-токсичний шок
• пошкодження серцевого м'яза
(міокардит)
• ураження нервової системи
• нефрозонефрит
• легенева інфекція

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030
428789

СПОНСОР РУБРИКИ

Лайм — красива назва
небезпечної хвороби

ЄВГЕНІЙ ПРОБОНЧУК, ХІРУРГ

Літо цього року, як і зазвичай, принесло з собою багато приємностей:
сонце, засмагу, овочі і фрукти та
довгоочікувані відпустки, які багато
хто з нас мріє провести на природі.
Проте не варто втрачати пильність, оскільки небезпека чатує
там, де найменше її чекаєш. Кліщі,
незважаючи на свої маленькі розміри, здатні створювати величезні
проблеми. Одна з них — так звана
хвороба Лайма або кліщовий
бореліоз — це реальна загроза для
здоров’я, а інколи і життя.
Хворобу Лайма викликають
спірохети (Borrelia burgdorferi), що
передаються людині від інфікованих кліщів. Є дані, що в деяких
регіонах України вражені близько
70%. Хоча з іншого боку, на щастя,
далеко не всі інфіковані кліщі передають спірохети при укусі.
Отож, про що необхідно пам’ятати,
вирушаючи до лісу або ж на дачу?
Необхідно вдягати світлий одяг з
гладкою поверхнею та довгими
рукавами, бажано з манжетами, які
щільно облягають кисті рук. Те саме
стосується і штанів: вони мають
бути довгі і заправлені в шкарпетки
або високе взуття. Обов’язковий
головний убір та обробка одягу
акарицидами (протикліщовими
засобами). Остерігайтеся високої
трави та кущів, намагайтесь триматися центру стежки та обов’язково
оглядайте себе після виїздів

на природу. Особливу увагу слід
приділити області пахв, вушних раковин, шиї, живота і паховій зоні.
Якщо ж нічого не допомогло, і
якийсь дуже спритний та хитрий
кліщ все ж таки зумів пройти захист та вкусити вас, ні в якому разі
не намагайтеся позбутися кліща
самостійно! Забудьте про олію,
горілку та інші «народні методи» і,
закликаємо, не читайте способи вилучення кліща в домашніх умовах
на форумах в інтернеті. Професійно
вилучити кліща зможе лише лікар.
УВАГА! Обстеження кліща не має
сенсу! У випадку, якщо контакт з
кліщем тривав більше 12 годин,
дорослим та дітям старше 8 років
обов’язково потрібний профілактичний прийом антибактеріального препарату, детальніше про це
можете дізнатися у свого лікаря.
За ділянкою укусу необхідно спостерігати не менше трьох тижнів.
Перший прояв хвороби Лайма —
це кільцеподібна еритема (червона
мішень навколо ранки). На цьому
етапі також можуть приєднатися
симптоми інтоксикації: температура, біль у м’язах, кон’юнктивіт. Є ці
прояви? Швидко до інфекціоніста!
Симптомів нема, але ви хочете
бути певні, що не заразилися,
слід здати аналіз крові на антитіла до Borrelia burgdorferi — IgM
і IgG методом імуноферментного
аналізу (ІФА). Здавати ці аналізи
слід не раніше, ніж через три тижні
після укусу, оскільки до того імунітет просто не встигає виробити
антитіла проти збудника.
Будьте відповідальними за своє
здоров’я!

Медичний центр «Альтамедика»
Вінниця, вул. М. ЛитвиненкоВольгемут, 40
0688403030, 0638403030
424568

РЕКЛАМА
427976

416206
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УРБАНІЗАЦІЯ ПО-ВІННИЦЬКИ:
ПРО МАЛІ І ВЕЛИКІ СЕЛА
Виживають  Про села, які вмерли,
або ледве жевріють. Про «Село
асфальтоване» для чорнобильців і татар,
сварку через картоплю в Широкій Греблі,
про хліб раз на тиждень у найменшому
селі Ямпільського району
ОКСАНА ПУСТОВІТ,
RIA, (067)7992206

2017-é ñòàâ ïåðøèì ðîêîì çà ÷àñ³â
Íåçàëåæíîñò³, êîëè
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ì³ñüêîãî íàñåëåííÿ ñòàëî á³ëüøå, àí³æ ñ³ëüñüêîãî. Í³áè âñå,
ÿê ïîçàòîð³ê, ò³ëüêè íàâïàêè
ó â³äñîòêîâîìó ñï³ââ³äíîøåíí³:
ó ì³ñòàõ òåïåð æèâå 54% íàñåëåííÿ Â³ííè÷÷èíè, à ó ñåëàõ — 46%.
— Í³÷îãî íàäçâè÷àéíîãî ó öüîìó íåìàº, — êàæå ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíäð³é Ãèæêî. —
Âçàãàë³, ñåðåäíüîºâðîïåéñüêèé
ïîêàçíèê — ó ìåæàõ 20% ïðîæèâàº ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³.
×îìó òàê ñòàëîñü? Àíäð³é Ïåòðîâè÷ ïîÿñíþº ëàêîí³÷íî: «Óðáàí³çàö³ÿ…».
«НАСЕЛЕННЯ — НУЛЬ.
З ОБЛІКУ НЕ ЗНЯТО»
Õî÷ îô³ö³éíî ñåëÿí ñòàëî ìåíøå, óò³ì, ê³ëüê³ñòü ñ³ë â îáëàñò³
ó 2017 ðîö³ íå çì³íèëàñü. Îñòàííº
ñåëî, ÿêå çíèêëî ç êàðòè Â³ííè÷÷èíè, — ñåëî Äóêëÿ Òåïëèöüêîãî
ðàéîíó. 22 ëþòîãî 2013 ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿íè îïðèëþäíèëà
â³äïîâ³äí³ â³äîìîñò³. Óñüîãî 12 íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ÿê³ çíÿò³ ç îáë³êó
«ó çâ’ÿçêó ³ç ïåðåñåëåííÿì æèòåë³â».
Òî÷í³øå — «³ç â³äñóòí³ñòþ íàñåëåííÿ». ªäèíà Òåêë³âêà Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó çíèêëà ó 93-ìó
÷åðåç «áóä³âíèöòâî Äí³ñòðîâñüêîãî ã³äðîêàñêàäó». Ö³êàâî, ùî ïî÷èíàºòüñÿ ñïèñîê çà ÷àñ³â ÓÐÑÐ:
1986 ð³ê — îô³ö³éíî ïîìåðëî
ñ. Îêðàòîâå Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó.
Òîð³ê äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïîäàëè äîêóìåíòè ïðî ë³êâ³äàö³þ
ñåëèùà Òåëüìàíà Ëèïîâåöüêîãî ðàéîíó, ÿêå íèí³ íàëåæèòü
äî Ñêèòê³âñüêî¿ ñ³ëüñüêî¿ ðàäè.

Çà ïåðåïèñîì 2001 ðîêó, òàì áóëî
12 ìåøêàíö³â. Àëå çà ôàêòîì
îñòàíí³ â³ñ³ì ðîê³â ó Òåëüìàí³
í³õòî íå æèâå, â³äêîëè îñòàííþ
æèòåëüêó — áàáöþ — ä³òè çàáðàëè äî ñåáå ó ì³ñòî. Âîíà é
çàêðèëà ³ñòîð³þ ñåëèùà, ÿêîìó
áóëî 120 ðîê³â. Ðîçïîâ³äàëè, ùîá
êóïèòè ïðîäóêòè, æ³íêà ¿çäèëà
âåëîñèïåäîì íàâïðîøêè áëèçüêî
äâîõ ê³ëîìåòð³â ó Ñêèòêó. Ê³ëüêà
ðàç³â íà ì³ñÿöü äî íå¿ íàâ³äóâàëèñü ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè.
«Òðîñòÿíåöüê³é ðàéîí ñ. Äóá³âêà — ñòàíîì íà 22 ãðóäíÿ
2017 ðîêó íàñåëåííÿ — íóëü. Ç îáë³êó íå çíÿòî. Ê³ëüê³ñòü íàñåëåííÿ ñòàíîì íà 1991 ð³ê — 53». Öå
«ïîñìåðòíèé åï³êðèç» ó ïðèì³òêàõ
äî ñïèñêó íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ÿê³
çíèêëè íà Â³ííè÷÷èí³. Äâà ðÿäêè òåêñòó ïðî òå, ùî òàì æîäíî¿
æèâî¿ äóø³. Ñóö³ëüíèé öâèíòàð.
Âìèðàþòü ñåëà ³ç ëþäüìè.
— Íàâ³òü â åïîõó ðîçâèíóòîãî
ñîö³àë³çìó ê³ëüê³ñòü ñ³ë çì³íþâàëàñü, — ïîÿñíþº Àíäð³é Ãèæêî. —
²ç 12 íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ÿê³ çíèêëè
ç êàðòè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ çà ÷àñ³â
Íåçàëåæíîñò³, òðè ñåëà ó 1991 ðîö³
âæå íå ìàëè æèòåë³â. Öå ñåëà, ÿê³
ñâîãî ÷àñó íàçèâàëè «áðèãàäí³».
Áóëè âåëèê³ òåðèòîð³¿, âåëèêà â³äñòàíü ì³æ ñåëàìè, ³ äëÿ òîãî, ùîá
êîëãîñïíèê³â íå âîçèòè ç îäíîãî
ñåëà â ³íøå, ðîáèëàñÿ áðèãàäà, ÿêà
çàéìàëàñÿ îâî÷³âíèöòâîì, ãîðîäíèöòâîì, â³äïîâ³äíî òóäè ïåðåñåëÿëîñÿ 50–70 ëþäåé. Òàê âîíè
³ æèëè õóò³ðêîì. Çâè÷àéíî, ùî
â íîâèõ ðåàë³ÿõ õóò³ðêè íå âèæèëè.
СЕЛО АСФАЛЬТОВАНЕ
Íîâ³ Îá³õîäè — ºäèíå íà Â³ííè÷÷èí³ ñåëî, ÿêå á³äà íàðîäèëà
çà Íåçàëåæíîñò³.
«Îá³õîäè — öå íàçâà íàøîãî
ð³äíîãî ñåëà. Îá³éøëè éîãî òàòàðè, ìîíãîëè, àëå íå ðàä³àö³ÿ…»

Найменше село в районі
Є й на Вінниччині модні села. Усі
знають Бушу, Лядово, Печору.
Знають і легендарну Оксанівку —
одне із трьох сіл області, яке потрапило до фіналу конкурсу «Неймовірні села України — 2017».
Це село на кордоні з Молдовою,
де колись у скелях над Дністром
жили монахи.
— У Оксанівці сьогодні мешкає

90 жителів — найменше село
в районі, — розповідає заступник
голови Ямпільської райдержадміністрації Людмила Майорова. —
Більшість — люди поважного віку,
минулого навчального року шкільний автобус приїжджав за однією
дитиною, але вона вже вступила
в коледж. Хліб в село привозять
раз на тиждень — у суботу.

У віддалених селах роботи нема, хтось спивається, молодь переважно
перебирається у міста або їде на заробітки. А ті, хто залишився, виживають, як вміють
Òàê ó 2006 ðîö³ ðîçïîâ³äàëè ìåí³
æèòåë³ «÷îðíîáèëüñüêîãî» ñåëà
Íîâ³ Îá³õîäè Íåìèð³âñüêîãî
ðàéîíó. Òóäè, äå íà ïîë³ çà äâà
ç ïîëîâèíîþ ðîêè çáóäóâàëè
360 õàò, ó 1993 ðîö³ ïðè¿õàëè
ïåðø³ ïåðåñåëåíö³ ³ç Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Ìèíóëî 25 ðîê³â ³
Íîâ³ Îá³õîäè íå îá³éøëè òàòàðè.
Êðèìñüê³.
— Ó 2017 ðîö³ ø³ñòü áóäèíê³â
òàì êóïèëè ñ³ì’¿ ïåðåñåëåíö³â ³ç
Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ òà êðèìñüê³
òàòàðè, — ðîçïîâ³äàº ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Àíäð³é Ãèæêî. — Ó Íîâèõ Îá³õîäàõ º á³ëüøå
100 õàò, â ÿê³ òàê ³ íå ïåðå¿õàëè
ëþäè ³ç ÷îðíîáèëüñüêî¿ çîíè.

Õàòó ï³ä Â³ííèöåþ
ìîæíà êóïèòè çà 25
òèñÿ÷ äîëàð³â, à çà
80 êì — çà 25 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Öå ö³íà ³ç
çåìëåþ — 25 ñîòîê
Âîíè ïðîñòî ñòîÿòü í³÷èéíèìè,
õî÷à ïîâç íèõ ïðîêëàäåíà àñôàëüòîâàíà äîðîãà, ï³äâåäåíèé
ãàç. Ïîñò³éíî ö³ áóäèíèêè âèñòàâëÿëèñü íà òîðãè ÷åðåç ôîíä
Äåðæìàéíà, ³ îò òîð³ê ó ø³ñòüîõ
ç’ÿâèâñÿ ãîñïîäàð.
25 òèñÿ÷ ãðèâåíü — ñò³ëüêè
êîøòóº áóäèíîê ïëþñ 25 ñîòîê
çåìë³ á³ëÿ íüîãî.
Îäíà æ³íêà íà ïèòàííÿ: «Äå
¿é êðàùå?» êàçàëà, ùî òå ñàìå
êîëèñü ïèòàëà ¿¿ äîíüêà: «Ìàì,
ñêàæè, ÿêå òîá³ ïîäîáàºòüñÿ
ñåëî — òå ÷è öå?»
— ß êàæó, ùî ç ïðàêòè÷íî¿
òî÷êè, òóò º ãàç, òî òóò êðàùå.
Àëå æ òàì ÿ íàðîäèëàñÿ, òàì
çàëèøèëèñü ìî¿ íàéêðàù³, íàéðîìàíòè÷í³ø³ ñïîãàäè. Âîíà ïîäèâèëàñÿ íà ìåíå ³ êàæå: «ß òåáå
íå ðîçóì³þ: òàì íàâ³òü íå áóëî
àñôàëüòó…» Àëå âè íàïèø³òü, ùî
ìè òóò æèâåìî, ðîçìíîæóºìîñÿ — íàðîäæóºìî ä³òåé.

КАРТОПЛЯ НЕ ВИННА
В ШИРОКІЙ ГРЕБЛІ
Ðåçåðâàö³ºþ êðèìñüêèõ òàòàð
íà Â³ííè÷÷èí³ ñòàëî ³ ñåëî Øèðîêà Ãðåáëÿ Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó. Ñïî÷àòêó ïåðåñåëåíö³ äóìàëè,
ùî âñå öå òèì÷àñîâî. Í³áè æèòòÿ
«íà ïàóç³»… Ó êðèìñüêèõ òàòàð
íå ëèøå ³íøà ðåë³ã³ÿ, à é ïåâí³
òðàäèö³¿ ³ ïðàâèëà. Âîíè íå äèâëÿòüñÿ òåëåâ³çîð, à íà ¿õí³õ æ³íîê
íå ìàþòü ïðàâà äèâèòèñü ÷óæ³
÷îëîâ³êè. Âçàãàë³, âîíè ñêð³çü
æèâóòü â³äîêðåìëåíî. Íå äóæå
àñèì³ëþþòüñÿ ç óêðà¿íöÿìè.
Ó Øèðîê³é Ãðåáë³ â³ä÷óëè öå
îäðàçó — ó ïåðøèé æå ð³ê æèòòÿ ç íîâèìè ñóñ³äàìè. Êîíôë³êò
òîä³ âèéøîâ çà ìåæ³ ñåëà. Ì³ñöåâ³
îáðàçèëèñü — ÷åðåç êàðòîïëþ. ²
¿õ ìîæíà çðîçóì³òè. Çíàþ÷è ïðî
ïðè¿çä êðèìñüêèõ òàòàð, âîíè âèð³øèëè ñêèíóòèñü êàðòîïëåþ,
öèáóëåþ ³ çàñàäèòè ïîëå äëÿ ïåðåñåëåíö³â. Õîò³ëè æ, ÿê êðàùå.
À âîñåíè òàòàðè óðîæàé çáèðàòè
â³äìîâèëèñü. Ìîâëÿâ: «Ìè âàñ
ïðî öå íå ïðîñèëè».
— Êàðòîïëþ òîä³ âèêîïàëè ì³ñöåâ³, àëå êîíôë³êò³â, ÿê
íà ïî÷àòêó, óæå íåìàº, — êàæå
Àíäð³é Ãèæêî. — Òàòàðè æèâóòü
òàì â ãóðòîæèòêó, çåìë³, ÿê òàêî¿,
íå ìàþòü. Öå ïîâ’ÿçàíî ùå ç òèì,
ùî òàì ìàéæå îäí³ æ³íêè — ÷îëîâ³êè â çîí³ ÀÒÎ. Ä³òåé áàãàòî.
Ó Øèðîê³é Ãðåáë³ íèí³ ïðîæèâàº
124 êðèìñüêèõ òàòàðè.
НЕ ВИСТАЧАЄ КВАЛІФІКОВАНИХ
ПРАЦІВНИКІВ
Ç Ìàéäàíó äî ßêóøèíåöü
äåâ’ÿòü ê³ëîìåòð³â. Õàòó â ñåë³
ìîæíà êóïèòè â³ä 6 äî 25 òèñÿ÷
äîëàð³â. Öå ³ç çåìëåþ — 20–40 ñîòîê. Ï³ñëÿ îá’ºäíàííÿ äî íàéáàãàòøî¿ îá’ºäíàíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè îáëàñò³ (ïðèíàéìí³, òàê
ïðîãíîçóþòü åêñïåðòè) — ßêóøèíåöüêî¿ áàãàòî çì³í ÷åêàþòü
ñåëà, ÿê³ òåïåð º îäíèì ö³ëèì.
Âåëèêèì ïëþñîì íàçèâàþòü ñóñ³äñòâî ³ç Â³ííèöåþ. Îêð³ì ñàìèõ
ßêóøèíåöü äî ÎÒÃ âõîäÿòü òàêîæ

ñåëèùå Áåðåçèíî, ñåëà Çàðâàíö³,
Êñàâåð³âêà, Ëèñîãîðà òà Ìàéäàí
³ç Ñëîáîäîþ-Äàøêîâåöüêîþ.
— Ïîêè ùî í³÷îãî íå çì³íèëîñü, áî ñïîä³âàëèñü íà ðåìîíò
äîð³ã, îñâ³òëåííÿ âóëèöü, — ãîâîðèòü â. î. ñòàðîñòè ñ. Ìàéäàí
Ëþäìèëà Ãðàáîâà. — Íàñïðàâä³
íàøå ô³íàíñîâå çëèòòÿ â³äáóëîñÿ
ëèøå ç 2018 ðîêó. Â³äòîä³ ó íàñ
ñï³ëüíèé áþäæåò ³ç ßêóøèíåöüêîþ ãðîìàäîþ.
ªäèíå, ÷îìó íå ìîæå çàðàäèòè
îá’ºäíàííÿ, öå êîíôë³êò ³ç ôåðìåðîì ãîñïîäàðñòâà «Ðîäèíà Ùåò³í³íà — Øëÿõ äî êîìóí³çìó». Âèíèê â³í ó ñåëÿí ÷åðåç çåìë³, ÿê³ â³í
îðåíäóº — 120 ãåêòàð³â. Ëþäè á õîò³ëè ¿õ îáðîáëÿòè, à çåìë³ çàðîñòàþòü áóð’ÿíàìè. ² ï’ÿòü ðîê³â Ñåðã³é
Ùåò³í³í íå ïëàòèòü ïîäàòêè. Ñàì
íå êîðèñòóºòüñÿ ³ äðóãèì íå äàº.
— Íåìàº êëàïòèêà â³ëüíî¿ çåìë³ — âñþ îáðîáëÿþòü, — çàïåâíÿº
ïåðøèé çàñòóïíèê ãóáåðíàòîðà
Àíäð³é Ãèæêî. — Ïðîáëåìà â ³íøîìó: â ñåëàõ íå âèñòà÷àº êâàë³ô³êîâàíèõ ïðàö³âíèê³â.
Ç éîãî ñë³â, ñåðåäíÿ ùîì³ñÿ÷íà çàðïëàòà ãðàìîòíîãî òðàêòîðèñòà â ñåçîí — áëèçüêî 15 òèñ.
ãðí, êîìáàéíåðà — 20–25 òèñÿ÷
(âðàõîâóþ÷è, ùî êîìáàéí êîøòóº
ï³âì³ëüéîíà äîëàð³â). Çðîçóì³ëî,
ó íåñåçîí çàðïëàòè íà ê³ëüêà òèñÿ÷ ìåíø³.
Ñåëà, ÿê ëþäè. Êîìó ç êèì ïîùàñòèòü. «Îá’ºäíàííÿ ãðîìàä, ÿê
îäðóæåííÿ: õòîñü — çà êîõàííÿì,
à õòîñü — çà ðîçðàõóíêîì. Êîìó
ÿê ïîùàñòèòü…» Çà öèì âäàëèì ïðèêëàäîì ëåãêî ïîÿñíþº
ñêëàäí³ñòü íèí³øíüîãî ïðîöåñó
äåöåíòðàë³çàö³¿ åêñïåðò Àíäð³é
Êàâóíåöü. Çàïåâíÿº, ùî «ïî çàëüîòó» íå îá’ºäíàþòüñÿ ãðîìàäè.
Àëå é íå çàïåðå÷óþòü ó âëàä³ ³ñíóâàííÿ ñ³ë, ÿê³ æèâóòü çà «ô³êòèâíèì øëþáîì», — òàê çâàí³ «äà÷í³
ñåëà». Îô³ö³éíî òàì ïðîæèâàº
òðîº ÷è äåñÿòåðî. À º òàê³ ñåëà,
êóäè àâòîáóñè íå õîäÿòü ³ ìàãàçèí³â íåìà, òîìó éäóòü â ñóñ³äíº
ñåëî, à äåõòî — â ñóñ³äíþ îáëàñòü.
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СІМ ДНІВ НА МОРІ ЗА 3000 ГРИВЕНЬ.
КУДИ МОЖНА ПОЇХАТИ?
У відпустку  Літо у самому розпалі, тож час подумати
над тим, який морський курорт вибрати. Ми підібрали
кілька пропозицій різних турагенцій Вінниці,
які дозволять недорого і комфортно відпочити біля моря

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Óñ³ âàð³àíòè ìîðñüêèõ â³äïóñòîê
íå ïåðåâèùóþòü ë³ì³ò ó òðè òèñÿ÷³
ãðèâåíü çà ø³ñòü-ñ³ì ä³á â³äïî÷èíêó. Ïîäîðîæ³ áþäæåòí³ òà ùå
é ó ö³êàâèõ êîìïàí³ÿõ. Ìîæíà
îòðèìàòè õîðîøèé äîñâ³ä ³ íîâ³

РАССЄЙКА

КОБЛЕВЕ

Курорт Одеської області, який вважають найчистішим. Повітря тут точно наповнене йодом,
адже розташувалося селище дуже вдало: море,
солоні озера та лікувальні грязі. Це місце ідеально
підходить для перезавантаження та занурення
у відпустку.
Є чудова можливість поєднатися з природою,
адже в цій місцині гніздяться різноманітні водоплавні птахи. І навіть є можливість зробити фото з
рідкісними видами. Крім того, близько до берега
можна часто побачити дельфінів. Погодьтесь,
це ж набагато краще за вистави у приватних
дельфінаріях.
Якщо ви досі не уявили собі, де знаходиться вся
ця краса, то розказуємо: курорт входить до однієї
з багатьох точок на карті, які об'єднуються однією
назвою — «Тузловські лимани».
Тому зовсім не складно уявити, що мова йде
про пісочні довгі пляжі, мілке море та пологий
берег.
Крім того, разом із цією поїздкою організатори
пропонують заїхати до надзвичайного місця —
Вилково. Цю точку на карті України називають
Венецією, адже знаходиться вона в дельті Дунаю і
має унікальну інфраструктуру, бо повністю стоїть
на воді.
Організовує: туристичний клуб «Бідняжка»
Ціна: 2500 гривень на 7 днів
Контакти: (098) 782–71–77, (093) 782–71–77

Морський курорт, де кожен знайде для себе розваги і відпочинок до душі. Тим паче, що з кожним
роком невелике село Миколаївської області стає
розвинутішим та більш сучасним. Тут ідеальний
морський відпочинок: кукурудза на пляжі, шашлик в ресторані, сон біля моря та водні розваги.
Сценарій, здається банальний, але головне — виконання. Тому цей курорт підійде для тих, хто
просто хоче відпочити.
Організовує: туристичний клуб «Бідняжка»
ЦІна: 2140 гривень на 6 днів
Контакти: (098) 782–71–77, (093) 782–71–77

çíàéîìñòâà. Óñå â îãëÿä³ â³ä RIA.
Òóðô³ðìè çáèðàþòü îõî÷èõ
òà â³äïðàâëÿþòü íà â³äïî÷èíîê
ðåãóëÿðíî, òîìó îáèðàéòå íà ñàéòàõ íåîáõ³äí³ äàòè, ïèø³òü çàÿâó
íà â³äïóñòêó ³ íàñîëîäæóéòåñÿ
óêðà¿íñüêèìè ìîðñüêèìè êóðîðòàìè.

ЛАЗУРНЕ
Лазурне так само як і Коблеве добре відоме українцям. Сюди їдуть або ті, хто вже не один раз був,
або ті, кому просто потрібен відпочинок.
Звичайно, в Лазурному знайдуться розваги і для
молоді, і для більш старших туристів, але основним все ж таки залишається море. Організатори
так само дають можливість обрати житло серед
кількох варіантів, тому точну суму подорожі не зазначають.
Організовує: туристичний клуб «Вікторія»
Ціна: проживання від 200 гривень за добу
Контакти: (067) 430–49–09, (093)612–02–02

ЗАЛІЗНИЙ ПОРТ
Відпустка у Залізному порту — класичний морський відпочинок. Розвинута інфраструктура з
великою кількістю туристичних магазинів. Крім
того, тут розташований аквапарк з достатньою
кількістю гірок, тому відпочинок із дітьми стане
ще більш цікавим. Не забули тут і про молодь —
кількість нічних клубів та барів достатня для того,
аби було що згадати.
Організовує: туристичний клуб «Вікторія»
Ціна: проживання від 200 гривень за добу, трансфер — 900 гривень в обидві сторони
Контакти: (067) 430–49–09, (093)612–02–02

АЗОВСЬКЕ МОРЕ
Ще один варіант недорогого морського відпочинку. Організатори подорожі пропонують
відвідати найдовший пляж у Європі — Арабатську стрілку, а також заїхати до місцевого
аквапарку. Крім того, в програмі зазначено,
що є місце і для солоних озер. Тому максимально морський та корисний відпочинок —
гарантовано.
Не забули і про побажання активних туристів:
екскурсії, нічні клуби та дискотеки у цьому морському курорті вже продумані.
Організовує: туристичний клуб «Бідняжка»
Ціна: 2030 гривень на 6 днів
Контакти: (098) 782–71–77,
(093) 782–71–77

РИБАКІВКА

ЮЖНЕ
Не варто забувати, що крім самої Одеси є ще безліч
красивих міст і сіл в області. Южне — одне з них. Тут
можна відчути всю атмосферу морського відпочинку
і при цьому не забути, що десь поруч є цивілізація.
Тур, який пропонують організатори, не особливо насичений. Тобто вам просто пропонують
трансфер до міста і кілька варіантів квартир для
проживання. Власне такий відпочинок можна організувати і самостійно, але якщо дуже хочеться
поїхати компанією або познайомитися з новими
людьми, то ця подорож саме те, що потрібно.
Організовує: туристичний клуб «Вікторія»
Ціна: 800 гривень трансфер та 500–800 гривень
квартира за добу
Контакти: (067) 430–49–09, (093)612–02–02

Ще один курорт Миколаївської області, який приваблює не тільки тих, хто бажає поніжитись на сонечку під шурхіт хвиль, але й спортсменів. Тут досить
полога місцина і рідко бувають шторми, тому кайтсерфінг та віндсерфінг тут не в новину. В Рибаківці
навіть організовані школи з цих водних розваг.
Крім того, лікувальні грязі ніхто не відміняв. Навіщо їхати на Мертве море, коли в Україні є багато
різних варіантів, де можна спробувати те саме.
Рибаківка добре розвинутий курорт. Тут знайдеться, чим зайнятися як дітям, так і їх батькам.
Що стосується проживання, то турклуб пропонує
кілька варіантів готелів та пансіонатів, і вже від обраного місця залежить фінальна сума відпочинку.
Тому радимо бути уважними при обговоренні
цього моменту.
Організовує: туристичний клуб «Вікторія»
Ціна: проживання від 150 гривень за добу
Контакти: (067) 430–49–09, (093)612–02–02
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ВІННИЦЬКИЙ ГРОСМЕЙСТЕР
ВИГРАВ СВІТОВИЙ ОПЕН
До Дня шахів  Ілля Нижник заматував
усіх у Філадельфії. Тим часом Віктор
Матвіїшин переміг на всеукраїнському
фестивалі у Мукачевому
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Äåíü øàõ³â â Óêðà¿í³ â³äçíà÷àºòüñÿ 20 ëèïíÿ. Äàòà âñòàíîâëåíà
íà ÷åñòü Ì³æíàðîäíîãî äíÿ «êîðîë³âñüêî¿ ãðè», ÿêèé ñâÿòêóþòü
ó ñâ³ò³, ïî÷èíàþ÷è ³ç 1966 ðîêó.
Ç íàãîäè ñâÿòà ðîçïîâ³ìî ïðî
çâèòÿãè ïðîâ³äíèõ â³ííèöüêèõ
ñïîðòñìåí³â-³íòåëåêòóàë³â.
ТРІО ГРОСМЕЙСТЕРІВ
Çà âñþ ³ñòîð³þ øàõ³â ó Â³ííèö³ âèõîâàëè òðüîõ ì³æíàðîäíèõ
ãðîñìåéñòåð³â. Óñ³ âîíè ðàí³øå
òðåíóâàëèñÿ ó ì³ñüê³é ñïîðòøêîë³
¹ 6. Ïåðø³ òðåíåðè ó ìàéáóòí³õ
ãðîñ³â áóëè ð³çí³, à îñü íà âèñîêèé ð³âåíü ¿õ âèâ³â íèí³øí³é
äèðåêòîð öüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó — ì³æíàðîäíèé ìàéñòåð
Ìèêîëà Áîäíàð.
Íà æàëü, âñ³ â³ííèöüê³ âîëîäàð³
íàéâèùèõ øàõîâèõ òèòóë³â ìåøêàþòü çà êîðäîíîì. Çîêðåìà, Ñåðã³é Ôåäîð÷óê — ó Ôðàíö³¿, Þë³ÿ
Øâàéãåð — â Í³ìå÷÷èí³, à ²ëëÿ
Íèæíèê — âçàãàë³ çà îêåàíîì,
ó ÑØÀ.
Â³ííèöüê³ ïðèõèëüíèêè øàõ³â
ïðîäîâæóþòü âáîë³âàòè òà ðàä³òè çà ñâî¿õ ë³äåð³â, íåçâàæàþ÷è
í³ íà ùî. ² ò³ äàþòü ïðèâ³ä äëÿ
ðàäîñò³. Ïðèì³ðîì, íåùîäàâíî
²ëëÿ Íèæíèê, ÿêèé êîëèñü áóâ
íàéìîëîäøèì ãðîñìåéñòåðîì

Де займатися?
У Вінниці шахам безкоштовно навчають у спеціалізованій спортшколі № 6 (вул. Театральна, 24).
Там же проводяться й регулярні змагання для всіх охочих, в тому числі й дорослих.
На тренування дітлахів приймають з чотирьох–семи ро-

ків. Довідки за телефонами:
67–01–46, 67–54–87.
Заняття із юними шахістами
також проходять у юнацькому
клубі «VinSmart» (філія спортшколи № 6, вул. 600-річчя, 6),
загальноосвітніх школах № 26 і
«АІСТ». Довідки за телефоном:
099–128–52–72.

Володарі
Кубка світу
 Ó Îäåñ³ ðîç³ãðóâàâñÿ
Êóáîê ñâ³òó ç ãîäçþ-ðþ
êàðàòå. ×åìï³îíîì ó äâîõ
âèäàõ ïðîãðàìè ñòàâ
â³ííè÷àíèí ²ãîð Ãóíüêî.
Ñð³áíèì ïðèçåðîì âèÿâèâñÿ
Îëåêñ³é Ëàï÷åâñüêèé,
áðîíçîâèì — ²âàí
Êàðïåíêî. Ñåðåä ä³òåé
çîëîòî çäîáóëè íàø³
çåìëÿêè Îëåêñàíäðà
Êðàâ÷óê ³ Íàçàð
Ñêðèï÷åíêî, ïðèçåðàìè
ñòàëè Áîãäàí Êîçàê ³
Äàíèëî Îøîâñüêèé.

ñâ³òó, âèãðàâ ïðåñòèæíèé òóðí³ð
ó ÑØÀ. Â³í ñòàâ ïåðåìîæöåì
46-ãî Ñâ³òîâîãî îïåíà (òîáòî â³äêðèòîãî çìàãàííÿ) ó Ô³ëàäåëüô³¿.
Íàø çåìëÿê ç³ãðàâ áëèñêó÷å, íàáðàâ 7,5 î÷êà ³ç 9-òè ìîæëèâèõ ³
ñòàâ îäíîîñ³áíî ïåðøèì! Ïîçàäó
çàëèøèëèñÿ 197 ó÷àñíèê³â.
ЗМІНА ЗІРКАМ
Ï³äðîñòàº é ìîëîäà çì³íà íàøèì ãðîñàì. Ó ïåðøó ÷åðãó öå
16-ð³÷íèé ì³æíàðîäíèé ìàéñòåð Â³êòîð Ìàòâ³¿øèí. Â³í, ÿê
é ²ëëÿ Íèæíèê, ìàº çà ïëå÷èìà
ìåäàë³ íà þíàöüêèõ ÷åìï³îíàòàõ Óêðà¿íè, ªâðîïè òà ñâ³òó.
À òåïåð ðåãóëÿðíî ñòàâ ïåðåìàãàòè é íà ïðåñòèæíèõ äîðîñëèõ
çìàãàííÿõ. ßê, íàïðèêëàä, â îäíîìó ³ç íàéñèëüí³øèõ òóðí³ð³â
â Óêðà¿í³ «Ìóêà÷³âñüêå ë³òî».
Â³í ïðîéøîâ íà ïî÷àòêó ëèïíÿ
â 12-é ðàç. Äî Ìóêà÷åâà ç’¿õàëèñÿ
409 ñïîðòñìåí³â (ðåêîðäíà ê³ëüê³ñòü!) ³ç 23 îáëàñòåé Óêðà¿íè,
à òàêîæ Á³ëîðóñ³, Ïîëüù³, Í³ìå÷÷èíè, Ðîñ³¿ òà Øâåö³¿. Ñêëàä
ó÷àñíèê³â âèÿâèâñÿ äîñèòü ñîë³äíèì: äâà ì³æíàðîäí³ ãðîñìåéñòåðè òà áëèçüêî 40 ì³æíàðîäíèõ, íàö³îíàëüíèõ òà ìàéñòð³â
Ô²ÄÅ (Ì³æíàðîäíî¿ øàõîâî¿
ôåäåðàö³¿). Íàéïðåñòèæí³øèì,
çâè÷àéíî, áóâ òóðí³ð «À», ó ÿêîìó çà ïðèçè áîðîëèñÿ 108 ïðî-

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

Італійська
звитяга

Ілля Нижник колись був наймолодшим гросмейстером
світу. Нині 21-річний спортсмен мешкає у Штатах
â³äíèõ ãðàâö³â. Ãðàëè ó äåâ’ÿòü
òóð³â çà ðåãëàìåíòîì êëàñè÷íèõ
øàõ³â. Ãîëîâíèé ïðèç ïåðåìîæöÿ ôåñòèâàëþ ä³ñòàâñÿ Â³êòîðó
Ìàòâ³¿øåíó — 7 î÷îê.
КОРИСНІ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я
Çã³äíî ç íàóêîâèìè ñïîñòåðåæåííÿìè, øàõè êîðèñí³ äëÿ
çäîðîâ’ÿ. Íàïðèêëàä, ¿õ ÷àñòî
ïðîïîíóþòü ïñèõîëîãè, ÿê åôåêòèâíèé ñïîñ³á ïîë³ïøåííÿ ôóíêö³îíàëüíîñò³ ïàì’ÿò³. Äîçâîëÿþòü
ðîçâèíóòè ìèñëåííÿ ³ âèð³øóâàòè
á³ëüø ñêëàäí³ çàâäàííÿ, ëåãøå
âèðîáëÿòè íîâ³ ³äå¿. Íå äèâíî,
ùî øàõè íàâ³òü ðåêîìåíäóþòüñÿ

â áîðîòüá³ ç õâîðîáîþ Àëüöãåéìåðà. ²ñíóþòü äåÿê³ òâåðäæåííÿ,
ùî âîíè äîïîìàãàþòü ðîçâèíóòè
³íòåëåêò, õî÷à öå á³ëüø ñêëàäíå
çàâäàííÿ.
Áóëî â³äçíà÷åíî ïîçèòèâíèé
âïëèâ «êîðîë³âñüêî¿ ãðè» îñîáëèâî íà ìîëîäèõ ëþäåé. Öå
ïðèçâåëî äî òîãî, ùî ãðà â øàõè
ÿê îäèí ç ìåòîä³â ðîçâèòêó ïðåäñòàâëåíà â øê³ëüíèõ ïðîãðàìàõ
ð³çíèõ êðà¿í. Ââåäåííÿ öüîãî
ìåòîäó îäíîçíà÷íî ïîêàçàëî, ùî
âîíè ïîêðàùóþòü îö³íêè ä³òåé.
² ¿õ âèêîðèñòàííÿ â øê³ëüíèõ
ïðîãðàìàõ âèÿâëÿº íèçêó ³íøèõ
ïîçèòèâíèõ åôåêò³â.

З історії гри
Шахи придумали в Індії під час
імперії Гупти. У IX столітті вони
поширилися на Захід. У шахи
грали за часів Київської Русі,
вони з’явилися у нас у X столітті. Фігури привезли з Персії.
Завдяки археологічним розкопкам у Вишгороді, Києві, Турові,
в Чорній Могилі і біля Чернігова

це знаходить підтвердження.
У незалежній Україні першості
з шахів серед чоловіків проводяться з 1991 року. У 1992 році
була заснована Федерація шахів
нашої країни. Першого листопада 2011 року Верховна Рада
прийняла Постанову «Про проголошення Дня шахів в Україні».

 Ó ³òàë³éñüêîìó Àóðîíöîä³-Êàäîðå çàâåðøèâñÿ
÷åìï³îíàò ªâðîïè ç âåñëóâàííÿ íà á àéäàðêàõ ³ êàíîå
ñåðåä ìîëîä³. Óêðà¿íñüêà
áàéäàðêà-÷åòâ³ðêà çäîáóëà
áðîíçîâ³ íàãîðîäè íà äèñòàíö³¿ 500 ìåòð³â. Ó ñêëàä³
íå¿ âèñòóïàëè â³ííè÷àíè
Äìèòðî Êîñòèøåí òà Äåíèñ
Ëàõìàíîâ.

Блискавичний
чемпіон
 Ó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó
â³äáóâñÿ êîìàíäíèé
Êóáîê Óêðà¿íè ç øàøîê.
Ïåðøå ì³ñöå ó áë³öòóðí³ð³ âèáîðîâ íàø
çåìëÿê Âàñèëü Ï³ê³íÿð.
Ó êîìàíäíîìó çàë³êó çá³ðíà
Â³ííè÷÷èíè ïîñ³ëà òðåòº
ì³ñöå ó áëèñêàâè÷í³é ãð³ òà
ï’ÿò³ ì³ñöÿ â êëàñè÷íèõ ³
øâèäêèõ øàøêàõ.
Випуск №29 (1048)
Щоб правильно розв’язати кожну з цих двоходових задач-мініатюр,
необхідно віднайти правильні перші ходи білих, які ведуть до перемоги. Зичимо успіху!
Задача №2198-2201
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

«Нива» cтартує в Кубку і чемпіонаті України
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Ó ì³æñåçîííÿ â³ííèöüêà
«Íèâà» ïðîâåëà ³ç ïåðåì³ííèì
óñï³õîì ñåð³þ êîíòðîëüíèõ ïîºäèíê³â. Íèâ³âö³ ïî ðàçó âèãðàëè ³
ïðîãðàëè òà òðè÷³ ç³ãðàëè âí³÷èþ.
Ïðè÷îìó á³ëüøó ÷àñòèíó ñïàðèíã³â âîíè ç³ãðàëè ³ç êîìàíäàìè
âèùèõ äèâ³ç³îí³â, â òîìó ÷èñë³
ðîç³éøëèñÿ ìèðîì ³ç êîëåêòèâîì

Ïðåì’ºð-ë³ãè «Àðñåíàëîì» (Êè¿â).
Ó îñòàíí³é òîâàðèñüê³é ãð³
ó Ùàñëèâîìó â³ííè÷àíè ïåðåãðàëè
ïåðøîë³ãîâèé ÏÔÊ «Ñóìè» — 3:1.
Îäèí ³ç ì’ÿ÷³â çàáèâ ôîðâàðä Â³êòîð Êîðîâ³êîâ, ÿêèé ïåðåéøîâ
äî íàøîãî êëóáó ³ç «Ïîë³ññÿ» (Æèòîìèð). Ùå îäíèì âàæëèâèì ïðèäáàííÿì ñòàâ íàä³éíèé çàõèñíèê
Ñåðã³é Àíäðººâ, ÿêèé ïîâåðíóâ-

ñÿ äî íàñ ï³ñëÿ ï³âðîêó âèñòóï³â
çà òåðíîï³ëüñüêó «Íèâó». Âäàëîñÿ
çáåðåãòè é âñ³õ ë³äåð³â, òîæ íèâ³âö³
çíîâó ãîòîâ³ áîðîòèñÿ çà íàéâèù³
ì³ñöÿ ³ ï³äâèùåííÿ â êëàñ³.
ßê ³ ïîïåðåäíüîãî ÷åìï³îíàòó
Óêðà¿íè, â íèí³øíüîìó â³ííèöüêà «Íèâà» ñòàðòóº â ãðóï³ «À»
äðóãî¿ ë³ãè. Ïåðøèé òóð íàø
êîëåêòèâ ïðîâåäå âäîìà ïðîòè

«îäíîêëóáíèê³â» ³ç Òåðíîïîëÿ.
Ãðà ïðîéäå â íåä³ëþ, 22 ëèïíÿ,
íà Öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó ñòàä³îí³. Ïî÷àòîê — î 17.00.
Àëå ïåðåä öèì «Íèâà» â³äêðèº
ñåçîí ìàò÷åì ïåðøîãî ïîïåðåäíüîãî ðàóíäó Êóáêà Óêðà¿íè.
Ó ñåðåäó, 18 ëèïíÿ, ìè ç³ãðàºìî
â Îäåñ³ ïðîòè ì³ñöåâî¿ «ÐåàëÔàðìè».

Мат за два ходи
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №28 (1394), 11 липня 2018 року
Задача №2194
I. 1. Tb8! Cc6 2. Kpa8 T:a6x; II. Kpb8! T:a6 2. Kpc8 T:a8x; — чорні
різними фігурами роблять перший хід на одне і те ж поле, але
фінальні мати різні
Задача №2195
I. 1. Kg6(Kf5+?)! Td6 2. Ke7 Td8x; II. 1. Kpg8! T:f7 2. Kph8 Tf8x;
Задача №2196
I. 1. Tb3! Td1 2. Tb4 Ta1x; II. 1. Kpa2! T:d3 2. Kpa1 Ta3x — правильні мати
Задача №2197
I. 1. Kpf2! Kpd4 2. Kpf3 Tf5x; II. 1. Kph2! Th5 2. g4 Cf1x.
М. Пархоменко
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ПРО «КОСМІЧНЕ» ЖИТТЯ ДВОХ ЩЕ
НЕ ВПІЗНАВАНИХ ХУДОЖНИЦЬ
Акрил у крові  Познайомилися і
провели кілька годин з двома креативними
дівчатами. Дізналися, чим вони живуть,
чому називають себе «не застояними»
художницями і як користуються своїми
«рошенівськими» зв’язками. А ще
в їхньому житті дуже багато космосу.
Про нього та інше з ними і поговорили
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Ç Ìåë³íäîþ ìè
ïîçíàéîìèëèñÿ
íà êîíöåðò³ äæàçîâîãî êîëåêòèâó. Ó òîé âå÷³ð
íà í³é áóëà ÷îðíà ñóêíÿ, ùî îáëÿãàº, ³ âçóòòÿ íà âèñîêèõ ï³äáîðàõ. Ó äîëîí³ ë³âî¿ ðóêè ä³â÷èíà
ñòèñêàëà ñìàðòôîí. Äî ïî÷àòêó
âèñòóïó ëèøàëîñÿ ê³ëüêà õâèëèí,
ÿêèõ âèñòà÷èëî, ùîá çàâ'ÿçàëàñÿ
ðîçìîâà ³ ÿ ä³çíàâñÿ, ùî Ìåë³íäà õóäîæíèöÿ, ÿêà â òàíäåì³ ç³
ñâîºþ ïîäðóãîþ Îêñàíîþ ïèøå
ïåéçàæ³ êîñìîñó. Íàòîì³ñòü âîíà
ä³çíàëàñÿ, ùî ÿ æóðíàë³ñò, ÿêèé
ñïåö³àë³çóºòüñÿ, çîêðåìà, íà ëþäÿõ, ÿê³ ïèøóòü êîñì³÷í³ ïåéçàæ³: «Öå íàøà ðîáîòà, à îò ö³ºþ
ñâ³òëèíîþ ìè íàäèõàëèñÿ ïðè
éîãî ñòâîðåíí³», — ïîÿñíþâàëà
ä³â÷èíà, êîëè, âèéøîâøè ç ô³ëàðìîí³¿, ìè îïèíèëèñÿ íà òåìíèõ âóëèöÿõ.
×åðåç ê³ëüêà õâèëèí ìè äîìîâëÿëèñÿ ïðî çóñòð³÷ ó ¿õí³é êâàðòèð³-ìàéñòåðí³. Ìåí³ òàì áóäå
ëåãøå çðîçóì³òè, ÷èì çàéìàþòüñÿ
ñó÷àñí³ ìîëîä³ õóäîæíèö³. «À íàì
áóäå ïðîñò³øå öå ïðîäåìîíñòðóâàòè», — ñêàçàëà Ìåë³íäà.
Òàê ó ¿¿ êîíòàêòàõ ç'ÿâèâñÿ
«Ìèõàéëî. Æóðíàë³ñò». À âæå
çà òèæäåíü íà ì³é òåëåôîí íà-

ä³éøîâ äçâ³íîê â³ä «Ìåë³íäè.
Õóäîæíèö³».
УСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З СУСІДКИ
Ì³ñöå çóñòð³÷³ — äâ³ð îäí³º¿ ç
áàãàòîïîâåðõ³âîê, ùî íà Ñòàðîìó
Ì³ñò³. Á³ëÿ ï³ä’¿çäó ìåí³ ìàõàº
Ìåë³íäà. Çàì³ñòü ñóêí³ íà í³é
êàðòàò³ øòàí³ òà ÷îðíà êîôòèíà. À çàì³ñòü ï³äáîð³â — äîìàøí³
êàïö³. Ùå â íå¿ çàïëåòåíå â ïó÷îê âîëîññÿ ³ í³ÿêîãî ìàê³ÿæó:
«Ïðèâ³ò! Ìàéñòåðíÿ íà øîñòîìó
ïîâåðñ³. Õîä³ìî».
Îïèíÿºìîñÿ â äâîê³ìíàòí³é
êâàðòèð³, ó ÿê³é òðèâàº ðåìîíò.
Ñò³íè âæå ïîôàðáîâàí³ â ëàéìîâèé êîë³ð, à ìåáë³ ëåæàòü íà ï³äëîç³ çàïàêîâàí³ ³ â ðîç³áðàíîìó
ñòàí³. Ùå òóò ³ òàì ñòîÿòü ³ ëåæàòü ïîëîòíà, ³ áàãàòî-áàãàòî
âñüîãî ³íøîãî.
— Ïðèâ³ò. Ìåíå çâàòè Îêñàíà, — ïðîòÿãóº ðóêó ³ â³òàºòüñÿ
ç³ ìíîþ øàòåíêà, ÿêà òðîõè
âèùà çà Ì. Íà í³é ôóòáîëêà ³ç
çîáðàæåííÿì ÿïîíñüêî¿ æ³íêè,
çàáðóäíåí³ ôàðáîþ øòàíè òà á³ë³
ãóìîâ³ êàïö³.
Ìåë³íäà òà Îêñàíà —
äâ³ ä³â÷èíè, ÿêèõ êîëèñü
îá’ºäíàâ Ëüâ³â. Îáèäâ³ íàâ÷àëèñÿ
ó Ëüâ³âñüê³é íàö³îíàëüí³é àêàäåì³¿ ìèñòåöòâ. Ì. íà ñêóëüïòóð³,
Î. — íà æèâîïèñ³.
— ¯¿ ï³äñåëèëè äî ìåíå â ãóðòîæèòîê, — ðîçïîâ³äàº Îêñàíà. —

Ìè ïîäðóæèëèñÿ ³ çíàéøëè áàãàòî ñï³ëüíîãî. Ïîò³ì ïî÷àëè
äóìàòè ïðî âëàñí³ ïðîåêòè. Àëå
â÷èëèñÿ íà áþäæåò³, òîæ á³ëüø³ñòü ÷àñó éøëî íà íàâ÷àííÿ.
Ï³ñëÿ âèïóñêó ä³â÷àòà
ðîç’¿õàëèñÿ. Î. ïî¿õàëà äîäîìó
äî Â³ííèö³, à Ì. äî Õìåëüíèöüêîãî, äå æèâóòü ¿¿ áàòüêè.
Ïðîòÿãîì ðîêó õóäîæíèö³ ïðîäîâæóâàëè ìð³ÿòè ïðî ïðîåêòè.
Õîò³ëè ðîáèòè ôîòî-êîì³êñè,
ïî¿õàòè òàíöþâàòè äî Êèòàþ÷è òî ïàê ç³ðâàòèñÿ ³ ïóñòèòèñÿ
ïîäîðîæóâàòè ñâ³òîì. Àëå ç öèì
÷îìóñü íå ëàäèëîñÿ.
À ïîò³ì ç’ÿâèëàñÿ ³äåÿ íîâîãî ïðîåêòó ³ ä³â÷àòà âèð³øèëè
ç’¿õàòèñÿ äëÿ éîãî ðåàë³çàö³¿.

Ïðîñòî ëþäè äóìàþòü,
ùî ÿêùî òè ìîëîäèé
õóäîæíèê ³ â òåáå ùå
íåìàº ³ìåí³, òî í³÷îãî
ïóòíüîãî òè çðîáèòè
íå çìîæåø
Ì³ñöåì çóñòð³÷³ ñòàëà â³ííèöüêà
êâàðòèðà áàòüê³â Î. Ïîêè â í³é
òðèâàº ðåìîíò, õóäîæíèö³ ñïîê³éíî â í³é òâîðÿòü.
Ì. òóò íàâ³òü òèì÷àñîâî îñåëèëàñÿ.
КОНЦЕПЦІЯ КОСМОСУ
Ïîêè Îêñàíà ùîñü øóêàº
â ïåðø³é ê³ìíàò³, ìè ç Ìåë³íäîþ ñèäèìî ó äðóã³é. Õóäîæíèöÿ
ðîçïîâ³äàº ïðî ïðîåêò, ÿêèé ìàº
íàçâó Cosmic Landscapes (Êîñì³÷í³ ïåéçàæ³). Ó íüîìó ä³â÷àòà
âèêîðèñòîâóþòü ÿñêðàâ³ñòü òà
ôàêòóðó àêðèëó.
Ñâî¿ ðîáîòè õàðàêòåðèçóþòü ÿê
ïåéçàæ³, ùî çàïðîøóþòü ãëÿäà÷à
â ïîäîðîæ, ç ìîæëèâ³ñòþ ðîçøèðèòè âëàñí³ ãîðèçîíòè.
Ìàéæå âñ³ ñþæåòè ðîá³ò — öå
ðåàëüí³ îá'ºêòè íàøîãî Âñåñ-

Надихає кислотність
Художниці працюють майже
кожного дня. Зранку і до шостої
вечора. Говорять, що коли робота приносить задоволення,
можна творити безкінечно.
А ще вони ведуть здоровий спосіб життя. Займаються йогою,
подорожують і по можливості
відвідують культурні івенти.
— Ми не застояні художниці.
Знайти час і піти на ніч кіно або
поїхати на концерт 30 Seconds to
Mars — а чому власне й ні? — розповідає Мелінда.
— І у Вінниці ми робимо вилазки. Наприклад, були на відкритті
фонтану. У мене бабуля працює
прибиральницею в «Рошені»,
то вона підняла свої «рошенів-

ські» зв’язки і під час виступу
The Hardkiss, ми були прямо під
сценою. Ближче аніж пані Перша
леді, — сміється Оксана.
— Ладно, комон, харе триндіти,
давайте вже щось робити, — говорить М., після чого ми йдемо
в іншу кімнату та сідаємо на підлогу. Там вже лежить заготовлене
полотно. Художниці збираються
показати мені, як проходить робочий процес.
Надягаємо гумові рукавички. Дівчата дістають різноманітні баночки з фарбами і починають їх змішувати. Одні кольори вони називають яскравими, інші мрійливими,
дитячими, спонтанними… А ще їх
чомусь надихає кислотність.

Також художниці змішують фарби з селіконом. Завдяки цьому
на їхніх пейзажах з’являється виражена фактура та бульки.
— Уяви, що ти знаходишся на одному з супутників Юпітера. Там є
ландшафтна поверхня. А перед
тобою, там, вдалині, відкривається вигляд, який ми зараз і будемо малювати, — говорить О.,
виливаючи фарби на полотно.
— Будемо малювати гори. І ти зараз будеш їх поливати, — каже М.
і дає мені другий стакан з кольоровою рідиною.
Виливаю, а після всі ми беремо
мастихіни і починаємо направляти потік фарб у потрібні нам
ділянки полотна.

Художниці Оксана (зліва) та Мелінда з однією
зі своїх робіт. У дівчат вже понад п’ятдесят картин
â³òó, ïëþñ òðîõè òâîð÷î¿ óÿâè
õóäîæíèöü.
— Ïîäèâèñÿ íà ö³ âèãëÿäè, —
ãîâîðèòü Ìåë³íäà, ïîêàçóþ÷è
ñâ³òëèíè íà ñâîºìó ñìàðòôîí³. — Âîíè äèâóþòü êðàñîþ,
ÿêîþñü ïîòóæí³ñòþ. Ñêëàäàºòüñÿ
âðàæåííÿ, ùî öå ïåéçàæ³ âèãàäàíèõ ïëàíåò. Àëå öå âñå íàøà
Çåìëÿ. Ïðîñòî ö³ ì³ñöÿ áåçëþäí³
òà âàæêîäîñòóïí³.
Ó ê³ìíàòó çàõîäèòü Îêñàíà ç
ïîëîòíîì, ùî âîíè íàçâàëè éîãî
Earth moving: «Öÿ ðîáîòà äóæå
ñõîæà íà îðèã³íàë. Óò³ì, ³íîä³
âîíè âèõîäÿòü çîâñ³ì ³íàêøèìè.
Àëå íå áóëî ùå æîäíî¿ ðîáîòè,
ÿêà á íàì íå ñïîäîáàëàñÿ. Áà÷èø, òóò àêðèë äîäàº ñâîþ ôàêòóðó, ÿêó íåìîæëèâî íàìàëþâàòè. Âèéøëî ùîñü ëåãêå ³ æèâå.
Âîíî íà÷å äèõàº».
Ä³â÷àòà ðîçïîâ³äàþòü, ùî á³ëüø³ñòü õóäîæíèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü
ç àêðèëîâîþ çàëèâêîþ, ïðîñòî
çì³øóþòü ôàðáè ³ âèëèâàþòü
íà ïîëîòíî. Âèõîäèòü ùîñü àáñòðàêòíå, êðàñèâå, àëå íå çîâñ³ì
çðîçóì³ëå.
Âîíè æ âèð³øèëè äîäàòè ñâî¿ì ðîáîòàì òðîõè ìàòåð³àëüíîñò³
òà âèãàäàëè êîíöåïö³þ êîñìîñó.
Íàðàç³ ó íèõ óæå ïîíàä ï³âñîòí³
ðîá³ò.
ОКСАНО, ДОДАЙ ЩЕ ОХРИ!
Ï³ä ÷àñ ðîáîòè ìè ïî÷èíàºìî
ãîâîðèòè íà ð³çí³ òåìè. Íàïðèêëàä, ïðî ñòóäåíòñüê³ ðîêè ä³â÷àò
³ òå, ÿê â Óêðà¿í³ ñêëàäíî ñòàòè
õóäîæíèêîì.
— Ó àêàäåì³¿ ÿ âòîìèëàñÿ â³ä
ðåàë³çìó, ÷åñíî, — ïðèãàäóº Î. —
Ïðîñòî òîìó, ùî òàì çàâ³äîìî
çíàºø ê³íöåâèé ðåçóëüòàò. Ó íüîìó íåìàº í³ÿêîãî åêñïåðèìåíòó.
Òóò æå âñå ³íàêøå.

² ñïðàâä³. Ôàðáè õàîòè÷íî ðîçïîâçàëèñÿ íà íàøîìó ïîëîòí³.
Êîëüîðè òàê ç’ºäíóâàëèñÿ îäèí ç
îäíèì, ùî ïåðåäáà÷èòè ðåçóëüòàò
öüîãî ïðîöåñó áóëî íåìîæëèâî.
Ïðîòå ìîæíà áóëî êîíòðîëþâàòè
ôîðìó ³ ôàêòóðó íàøîãî ïåéçàæó.
Öèì, âëàñíå, ìè ³ çàéìàëèñÿ.
— Ó àêàäåì³¿ ó íàñ áóëî âñüîãî
äâà êîëüîðè: îõðà ³ óëüòðàìàðèí.
² êîæíó ïàðó òè ìàâ âèãð³áàòè
ç íèõ âñå, ùî ò³ëüêè ìîæëèâî, — ïðîäîâæóº Î. — Ïàì’ÿòàþ,
ÿê íà æèâîïèñ³ âèêëàäà÷ êàçàâ: «Îõðè, Îêñàíî, äîäàé ùå
îõðè!» — ñì³ºòüñÿ ä³â÷èíà.
Õóäîæíèöÿ ãîâîðèòü, ùî ïðè
ðîáîò³ â ðåàë³çì³ ò³øèòüñÿ ¿¿ ðîçóì, à â êîñì³÷íèõ ïåéçàæàõ —
äóøà. Ùå ¿é äî âïîäîáè, ùî
â öüîìó æàíð³ ïðàêòè÷íî íå ³ñíóº ñöåíàð³¿â, ³ ðîáîòè âèõîäÿòü
íàï³âåôåìåðíèìè.
À ùå Ì. òà Î. ìð³þòü ïðî òå,
ùî çìîæóòü åêñïîíóâàòè ñâî¿
ðîáîòè òà çàö³êàâèòè íèìè àóäèòîð³þ. Óò³ì, âèçíàþòü, ùî
â íàø³é êðà¿í³ ç ô³íàíñóâàííÿì
ìèñòåöòâà âåëèê³ ïðîáëåìè, òîìó
äëÿ öüîãî ¿ì äîâåäåòüñÿ äîêëàñòè
÷èìàëî çóñèëü.
— Ïðîñòî ëþäè äóìàþòü, ùî
ÿêùî òè ìîëîäèé õóäîæíèê ³
â òåáå ùå íåìàº ³ìåí³, òî í³÷îãî ïóòíüîãî òè çðîáèòè íå ìîæåø, — ì³ðêóº Ìåë³íäà. — À äå æ
âîíî â³çüìåòüñÿ, òå ³ì’ÿ, ÿêùî âñ³
òàê êàçàòèìóòü?
Ä³â÷àòà çàìîâêàþòü ³ âêîòðå
çàíóðþþòüñÿ â ðîáîòó. Çäàºòüñÿ, ùî äëÿ íèõ íåìàº í³÷îãî ö³êàâ³øîãî. Ïîñòóïîâî íà ïîëîòí³
âèìàëüîâóþòüñÿ îáðàçè ã³ð, ïëàíåòè Þï³òåð, éîãî ñóïóòíèê³â ³
êîñì³÷íîãî ïðîñòîðó. Ñàìå òóò ³
òàê íàðîäæóºòüñÿ ìèñòåöòâî äâîõ
ùå íå âï³çíàâàíèõ àâòîðîê.
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БОГДАНА ПЛОТИЦЯ: «У ВАНКУВЕРІ
ЧУЖИМ СЕБЕ НЕ ВІДЧУВАЄШ»
На особистому досвіді  Експертимовники завжди говорять, що краще
вивчати іноземну мову в середовищі, де нею
говорять. Наша героїня — 20-річна студентка
Вінницького медичного університету
відправилася на місяць у Канаду, щоб
покращити англійську і спробувати
самостійне життя на іншому континенті
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Áîãäàíà Ïëîòèöÿ ðîçïîâ³ëà ïðî
âëàñí³ çäèâóâàííÿ ³ ïåðåæèâàííÿ
ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³. À òàêîæ íàçâàëà 5 îáîâ'ÿçêîâèõ ðå÷åé, ÿê³
ïîòð³áíî çðîáèòè ó Âàíêóâåð³.
Ðîçêàæè ïðî ïðîãðàìó âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè. ×îìó ñàìå
ó Âàíêóâåð³?
— ß íàâ÷àþñÿ ó ìåäè÷íîìó
óí³âåðñèòåò³ ³ òîìó øóêàëà êóðñè,
äå ìîæó ï³äòÿãíóòè àíãë³éñüêó
ñàìå ó öüîìó íàïðÿì³. Ïðî øêîëó ó Âàíêóâåð³ ìåí³ ðîçêàçàëè
âèêëàäà÷³. Çâè÷àéíî, º áàãàòî
³íøèõ êóðñ³â ³ ó ªâðîï³, àëå, ÿê
âèÿâèëîñÿ, âóçüêîïðîô³ëüíèõ
íå òàê áàãàòî.
Îðãàí³çàö³ºþ ïîäîðîæ³ ³ ïîøóêîì æèòëà òè çàéìàëàñÿ ñàìîñò³éíî?
— Øêîëà ïðîïîíóº æèòëî.
Íà ÷àñ ïðîõîäæåííÿ êóðñ³â ñòóäåíòè æèâóòü ó ïðèéìàþ÷³é ñ³ì'¿.
ßê ðîçïî÷àëàñü òâîÿ ï³äãîòîâêà
äî ïîäîðîæ³?
— ß çíàëà, ùî ïî¿äó äî Êàíàäè çàäîâãî äî ïîäîðîæ³, òîìó
ùî çá³ð äîêóìåíò³â — öå ñïðàâà
íå øâèäêà. Äî ðå÷³, ìåí³ äóæå
ïîùàñòèëî, áî â³çó â³äêðèëè
íà 10 ðîê³â. Ó òîé ÷àñ, êîëè ìî¿é
ïîäðóç³ äîçâîëèëè â'¿çä âñüîãî
íà îäèí ð³ê.
Êð³ì òîãî, ó ìåíå íå áóëî áà-

ãàòî ÷àñó ÷èòàòè ïðî Êàíàäó ³
Âàíêóâåð. Òîìó ðîçáèðàëàñÿ âæå
íà ì³ñö³. Âàíêóâåð — ì³ñòî-ñîëÿíêà, áî ñêëàäàºòüñÿ ç ð³çíèõ
êóëüòóð ñâ³òó. Òàì ÷óæèì ñåáå
íå â³ä÷óâàºø, òîìó ùî çà ôàêòîì
óñ³ ÷óæ³. Êîð³ííîãî íàñåëåííÿ
ìàéæå íåìàº. Ïåðåä ïî¿çäêîþ
ÿ çíàéøëà ÿê³ñü íàéïîïóëÿðí³ø³
ôàêòè, ïîäèâèëàñü, êóäè ìîæíà
ñõîäèòè, ùîá õî÷à á òðîõè îð³ºíòóâàòèñÿ íà ì³ñöåâîñò³.
Ïðî÷èòàëà, ùî Âàíêóâåð ââàæàºòüñÿ íàéêðàùèì ì³ñòîì äëÿ
ïðîæèâàííÿ ó ñâ³ò³ ³ öå ä³éñíî
òàê. Íàíî-ì³ñòî, äå âñå ó ñêë³ ³
ïîì³æ íèì äóæå áàãàòî äåðåâ.
Æèòåë³ ì³ñòà ¿õ íå âèðóáóþòü,
ÿê ó íàñ, à íàâïàêè ñòàðàþòüñÿ
ìàêñèìàëüíî çàñàäèòè. Íàâ³òü
íà äàõàõ òåæ âèñàäæóþòü äåðåâà, ïðîñòî, ùîá áóëî ÷èñò³øå
ïîâ³òðÿ. Âîíè ìîæóòü ñïîê³éíî
ïèòè âîäó ç êðàíó. Äëÿ íàñ öå,
îñîáëèâî äëÿ Â³ííèö³, ïðîáëåìíî. ß ñïî÷àòêó äèâóâàëàñÿ òîìó,
ÿê ëþäè ìîæóòü ï³êëóâàòèñÿ ïðî
íàâêîëèøíº ñåðåäîâèùå. Ðîäèíà,
â ÿê³é ÿ æèëà, äóæå ñåðéîçíî ñòàâèòüñÿ äî ïðîáëåì åêîëîã³¿. Âîíè
âñå ñîðòóþòü, âñå íà ïåðåðîáêó.
Ïåðø³ âðàæåííÿ — ÿê³ âîíè
áóëè?
— Âçàãàë³ ïåðøå «âàó» áóëî
íå â³ä àðõ³òåêòóðè òà áóäèíê³â.
Öå ñòàëîñÿ òðîõè ï³çí³øå. Ìåíå

Ванкувер — місто без злочинців, але з наркоманами
Ванкувер — це третє за чисельністю населення місто в Канаді і
велика агломерація, що включає
в себе кілька містечок-супутників, таких, як Burnaby, Surrey,
Richmond, New Westminster,
Coquitlam і інші. Місто розташоване на самому узбережжі Тихого океану, в гирлі річки Fraser
River. За версіями журналу The
Economist, Ванкувер неодноразово визнавався «кращим містом
землі». Усе через стабільність,
рівень екології, освіти і охорони
здоров'я, а також через високий рівень безпеки. Тут майже
не буває бійок чи вбивств, але є
крадіжки. На тлі зростання споживання опіумних наркотиків по всій

Північній Америці в Ванкувері вирішили підійти до лікування наркозалежності найрадикальнішим
способом — дозволити залежним
приймати заборонені препарати
під наглядом лікарів.
Також у Ванкувері дуже часто
проходять зйомки різних голлівудських фільмів, через що місто
називають «Північним Голлівудом». «Тітанік», «Рембо», «Джуманджі», «П’ятдесят відтінків
сірого», «Сутінки» і багато інших
фільмів відзняли саме тут.
Ванкувер — це дорогий курорт
для процвітаючих бізнесменів,
а ще це місце, куди переїжджають
заможні пенсіонери, щоб в комфорті провести залишок життя.

ñïî÷àòêó çäèâóâàëè ëþäè. Àáñîëþòíî âñ³ íàìàãàþòüñÿ äîïîìîãòè, âñ³ ïîñì³õàþòüñÿ ³ ìàþòü
äîìàøí³õ óëþáëåíö³â.
Ùå äèâíèì áóëî ïîáà÷èòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü áåçõàò÷åíê³â ³ íàÿâí³ñòü ó íèõ òâàðèí. Âîíè òàê ñàìî
¿õ âèãóëþþòü, íàïðèêëàä, áåðóòü
³ç ñîáîþ ìàòðàö, ñêðó÷óþòü éîãî,
íåñóòü íà ñîá³, à ïîðÿä âåäóòü ñîáàêó. ² âçàãàë³ ó íèõ òàì º ñâ³é îêðåìèé êâàðòàë. Ìè ç ïîäðóãîþ ÿêîñü
âèð³øèëè ïðîéòèñü ³ âèïàäêîâî
íàòðàïèëè òóäè. Äåðæàâà âèä³ëèëà
äëÿ áåçõàòüîê ö³ëèé êâàðòàë, ÿêèé
çíàõîäèòüñÿ ó ñòàðîìó ì³ñò³. Òàì
äëÿ êîæíîãî áåçïðèòóëüíîãî äåðæàâà âèä³ëèëè êâàðòèðó. Çà æèòëî
âîíè íå ïëàòÿòü æîäíèõ ïîäàòê³â.
Êð³ì òîãî, ¿õ òàì ãîäóþòü òðè÷³
íà äåíü ³ íàâ³òü, çà âåëèêî¿ íåîáõ³äíîñò³, âèä³ëÿþòü íàðêîòè÷í³ çàñîáè. À ùå áåçõàòüêè ìàþòü äîñòóï
äî áåçêîøòîâíî¿ ìåäèöèíè, òàì öå
ÿê êóø ç³ðâàòè. Ìåäèöèíà äóæå äîðîãà. ßêùî, íàïðèêëàä, òè çëàìàâ
ïàëüöÿ, òî çà ë³êóâàííÿ ìîæåø çàïëàòèòè äî 5 òèñÿ÷ äîëàð³â.
À ïîâåðòàþ÷èñü äî äèâíîãî
êâàðòàëó íåùàñíèõ ëþäåé, òî äîäàì, ùî ¿ì âèä³ëÿþòü áëèçüêî
îäí³º¿ òèñÿ÷³ äîëàð³â íà ì³ñÿöü.

— Âàíêóâåð ââàæàºòüñÿ
íàéêðàùèì ì³ñòîì äëÿ
ïðîæèâàííÿ ó ñâ³ò³ ³
öå ä³éñíî òàê! — êàæå
ñòóäåíòêà ìåäóí³âåðó
Áîãäàíà Ïëîòèöÿ
Òå â³ä÷óòòÿ, êîëè áåçõàòüêè ó
Âàíêóâåð³ æèâóòü êðàùå, í³æ óêðà¿íö³, ÿê³ ïðàöþþòü çðàíêó ³ äî íî÷³.
Ó ñòàð³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, çâè÷àéíî, º ùå ùî ïîäèâèòèñÿ, àëå ÷åðåç öåé êâàðòàë òóäè õîäèòè áóëî
òðîõè ñòðàøíî.
Æèòè òàì äîðîãî?
— ßêùî òè ïðàöþºø, òî ó áóäüÿêîìó âèïàäêó æèâåø êðàùå.
Çâ³ñíî, äîðîæ÷å æèòè, í³æ ó íàñ.
Êàâà «Starbucks» êîøòóº $3–4. ß,
íàïðèêëàä, êàâó ï'þ òðè÷³ íà äåíü,
òîìó ó Âàíêóâåð³ äîâîäèëîñü ñêîðî÷óâàòè ñâîþ äîáîâó äîçó.
Íà ñåêóíäó, ìåäñåñòðè îòðèìóþòü äî $15 òèñ. íà ì³ñÿöü. Çà æèòëî ïîòð³áíî çàïëàòèòè $3 òèñ., àëå
âñå îäíî íà ùîäåíí³ âèòðàòè âèñòà÷àº. Ó Âàíêóâåð³ íàâ³òü íåìàº
òåíäåíö³¿ æèòè ó êðåäèò. Áàãàòî
õòî ìàº ñâîº æèòëî.
Ñê³ëüêè ïîòð³áíî êîøò³â, ùîá
ïðîæèòè îäèí äåíü ó Âàíêóâåð³?
— ßêùî íå âðàõîâóâàòè æèòëî
³ âèòðà÷àòè êîøòè ëèøå íà ¿æó,
òî â $30 íà äåíü ìîæíà âêëàñòèñü. Ó Âàíêóâåð³ äóæå áàãàòî
çàêëàä³â ³ç êèòàéñüêî¿ êóõíåþ ³
òàì âåëèê³ ïîðö³¿. Òîìó ìîæåø
îäèí ðàç çàìîâèòè ³ ïîò³ì âåñü
äåíü ¿ñòè.

Вінничанка Богдана
Плотиця. На горі,
звідки відкривається
неймовірний вид
на Ванкувер

Êð³ì òîãî, ó ìîëàõ ïîñò³éíî
ä³þòü ÿê³ñü çíèæêè, òîìó îäÿã òà
íåîáõ³äí³ ðå÷³ ìîæíà ïðèäáàòè
äåøåâøå.
Ùî ñòîñóºòüñÿ âèòðàò íà òðàíñïîðò, òî ÿ áðàëà ïðî¿çíèé íà ì³ñÿöü. ßêùî íå êóïóâàòè êâèòîê,
òî ìîæíà âèòðàòèòè áëèçüêî
$300 çà 30 äí³â ëèøå íà òðàíñïîðò. Ìåí³ ïðî¿çíèé íà ìåòðî
³ àâòîáóñ, íàïðèêëàä, îá³éøîâñÿ
ïðèáëèçíî äî $100.
Ìîâí³ êóðñè, íà ÿê³ òè ïî¿õàëà,
çàçâè÷àé çáèðàþòü ëþäåé ³ç ð³çíèõ
êóòî÷ê³â ñâ³òó. ×è íå â³ä÷óâàëà òè
ÿêîãîñü ñòåðåîòèïíîãî ñòàâëåííÿ
äî ñåáå?
— Çà îñòàíí³ 7 ðîê³â íà öèõ
êóðñàõ áóëè ëèøå 2 óêðà¿íêè —
ÿ ³ ìîÿ ïîäðóãà. Êîëèñü äàâíî
áóëà ùå îäíà ä³â÷èíà. Í³õòî íàâ³òü íå çíàâ, ùî òàêå Óêðà¿íà ³ äå
âîíà çíàõîäèòüñÿ. Ó íèõ ñâîº æèòòÿ, ñâ³é êîíòèíåíò. Âîíè çíàþòü
íàéïîïóëÿðí³ø³ êðà¿íè, àëå ïðî
Óêðà¿íó íå ÷óëè. À ÿêùî ÷óëè,
òî ò³ëüêè ÷åðåç ñèòóàö³þ íà Ñõîä³.
Á³ëüøå àñîö³àö³é æîäíèõ íåìàº.
Ùîïðàâäà, º ³ òàê³ ñèòóàö³¿: ÿ
æèëà ó äâîõ ñ³ì'ÿõ ³ â äðóã³é ðîäèí³
áóëà æ³íêà. Âîíà ïî êðîâ³ óêðà¿íêà, àëå äî êðà¿íè í³êîëè íå ïðè¿æäæàëà. ¯¿ áàòüêî ï³ä ÷àñ â³éíè
åì³ãðóâàâ, âîíà íàðîäèëàñÿ âæå
íå â Óêðà¿í³ ³ íå çíàº íàâ³òü ìîâè.
×è º ó Âàíêóâåð³ îñîáëèâ³ òðàäèö³¿, ÿê³ ñïðàâèëè íà òåáå âðàæåííÿ?
— Òðàäèö³é ÿê òàêèõ íåìàº,
òîìó ùî òàì æèâå áàãàòî ð³çíèõ íàö³îíàëüíîñòåé ³ êîæíà
ï³äòðèìóº ñâî¿ òðàäèö³¿. Ó êîæíîãî º ùîñü ñâîº. Òóò íàâ³òü
íå ìîæíà ïîáà÷èòè ÷èñòî êàíàäñüê³ ðå÷³. ªäèíå, ùî ä³éñíî
çàïàì'ÿòîâóºòüñÿ ÿê â³çèòíà
êàðòêà Âàíêóâåðà, — ñòàâëåííÿ

äî æèòòÿ éîãî æèòåë³â. Âîíè
ùàñëèâ³. Ó íèõ íåìàº çàêëàäåíî¿
ïîçèö³¿ æåðòâè, ³ âîíè íå äóìàþòü ïðî ïîãàíå.
ßê òè ïðîâîäèëà â³ëüíèé ÷àñ
ó Âàíêóâåð³?
— Ìè ç ïîäðóãîþ õîäèëè
íà åêñêóðñ³¿. ¯çäèëè íà ãîðó, çâ³äêè â³äêðèâàºòüñÿ íåéìîâ³ðíèé
âèä íà Âàíêóâåð. Òàêîæ â³äâ³äàëè
ï³äâ³ñíèé ì³ñò. Ó ïðèíöèï³, òàì
áàãàòî áàñåéí³â, ùîá â³äïî÷èòè.
² çâè÷àéíî, îêåàí, àëå, ÿê ïðàâèëî, âîäà òàì õîëîäíà. Íàì âäàëîñÿ ïîêóïàòèñÿ ëèøå îäèí ðàç.
À ì³ñöåâ³ æèòåë³ ðîçïîâ³äàëè, ùî
íå õîäÿòü äî îêåàíó, òîìó ùî
ñòðàõîâêà íå ïîêðèâàº íåùàñí³
âèïàäêè, ÿê³ ìîæóòü òàì ñòàòèñÿ.
Óíî÷³ ì³ñòî í³êîëè íå ñïèòü.
Ó íàñ â ãðóï³ áóëî äóæå áàãàòî
áðàçèëüö³â ³ âîíè ùîâ³âòîðêà
îðãàí³çîâóâàëè ñâî¿ òàíöþâàëüí³
âå÷îðè. Ùîïðàâäà ÿ íå âèõîäèëà íà òàê³ í³÷í³ ïðîãóëÿíêè, áî
êâàðòàë ³ç ëþäüìè áåç ïîñò³éíîãî
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ òðîõè íàãàíÿâ
ñòðàõó. Êð³ì òîãî, íàì âäàëîñÿ
ïîïàñòè íà ôåñòèâàëü ôåºðâåðê³â.
Òàì ÷àñòî ïðîõîäÿòü ïîä³áí³ ðå÷³.
Íàçâè, áóäü ëàñêà, 5 ðå÷åé,
ÿê³ ïîòð³áíî îáîâ'ÿçêîâî çðîáèòè
ó Âàíêóâåð³:
— Òî÷íî íå ðàäæó éòè â êâàðòàë öèõ íåùàñíèõ ëþäåé, áî äóæå
ñòðàøíî. Âàðòî â³äâ³äàòè ï³äâ³ñíèé ì³ñò — ç íüîãî â³äêðèâàºòüñÿ øàëåíèé âèä íà Âàíêóâåð.
Âçÿòè íàâîäíèé òðàíñïîðò ³
â³äïðàâèòèñÿ íà Êâ³òêîâèé îñòð³â, òàì º ðåñòîðàí, äå ãîòóþòü
ç êâ³ò³â. Îáîâ'ÿçêîâî ñõîäèòè
äî õóäîæíüîãî ìóçåþ. Òóäè çàâæäè ïðèâîçÿòü êëàñí³ âèñòàâêè,
ìè, íàïðèêëàä, çìîãëè ïîáà÷èòè
îðèã³íàëè êàðòèí Ãóñòàâà Êë³ìòà.
Ïîêóïàòèñÿ â îêåàí³.

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:

25

RIA, Ñåðåäà, 18 ëèïíÿ 2018

КОНЦЕРТИ

кінотеатр

Коцюбинського

Хмарочос
Бойовик, 18.07, поч. об 11.45, 15.20, 20.00, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
19.07–26.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ти квач!
Комедія, 18.07, поч. о 15.50
Вартість квитків — від 75 грн
19.07–26.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

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.

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.

Фантастика, 18.07, поч. о 10.30, 13.40, 17.40,
21.55. Вартість квитків — від 45 грн
19.07–26.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Монстри на канікулах 3
Анімація, 18.07, поч. о 10.00, 13.00, 17.30, 19.40
Вартість квитків — від 45 грн
19.07–26–07, час сеансів — за тел. 52–59–78

ВИСТАВКИ
Музей моделей
транспорту
у Вінниці

Драма, 19.07–26.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»

Драма, 18.07, поч. о 10.10, 12.20
19.07–26.07, довідка — за тел. (096)0035050

Цієї весни, у самому центрі міста (вул. Соборна,
64) відкрили унікальний
музей, який налічує
близько 5037 моделей транспорту. Аналогів музей
не має ні в Україні, ні в Європі. Виставка унікальна
і дуже дорога, розподіляється на декілька частин:
вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, автобуси,
мотоцикли, військова техніка ручної роботи (зборки), моделі з пластину, а також потужна колекція
живих двигунів автомобілів, вузлів і агрегатів. Власник колекції Музею моделей транспорту Олександр
Вдовиченко.
Площа музею складає 180 квадратних метрів.
Окрім експозиційної частини у музеї є ще й учбовий
клас на 26 посадкових місць, потужна тематична
фільмотека та бібліотека спеціальної літератури
на 5 тисяч книг.
У музеї в межах програми виховання дітей та
молоді будуть безкоштовні групові екскурсії для
школярів, для решти відвідувачів вхід буде платним,
але за доступними цінами — 20 грн для дорослих,
для пенсіонерів та студентів — 10 грн.

Без сну

«Музей науки»

Жахи, 18.07, поч. о 22.30, 23.50
19.07–26.07, довідка — за тел. (096)0035050

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

Фантастика, 18.07, поч. о 13.20, 19.30

План втечі 2
Трилер, 18.07, поч. о 10.00

Монстри на канікулах 3
Анімація, 18.07, поч. об 11.45, 17.40

Хмарочос
Бойовик, 18.07, поч. о 15.35, 21.40

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

Людина-мураха та оса
Фантастика
18.07, поч. об 11.40, 14.10, 16.40, 19.10, 21.40
19.07–26.07, довідка — за тел. (096)0035050

У полоні стихії

План втечі 2
Трилер, 18.07, поч. об 11.30, 18.10, 00.00
19.07–26.07, довідка — за тел. (096)0035050

Монстри на канікулах 3
Анімація, 18.07, поч. о 9.00, 10.00, 11.00, 12.00,
13.00, 14.00, 14.30, 15.00, 16.00, 16.30, 17.00, 18.00,
18.30, 19.00, 20.00, 20.30, 21.00, 22.00, 22.30, 23.00
19.07–26.07, довідка — за тел. (096)0035050

Клуб молодих мільярдерів
Драма, 18.07, поч. о 20.20
19.07-26.07, довідка — за тел. (096)0035050

Нескінченність
Трилер, 18.07, поч. о 13.00, 15.20, 17.40, 20.00,
22.20. 19.07-26.07, довідка — за тел. (096)0035050

Склад гурту: Руслан
Монзолевський — вокал, гітара;
Анастасія Трем — вокал, фортепіано;
Олександр Новицький — людинаоркестр; Артем Бас — флейта.
Початок концерту о 19.00, довідки
за телефонами: (093)4059900,
(096)4429900, (067) 2790224.

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

Курс PR
та реклами

Клуб молодих мільярдерів

Людина-мураха та оса

Короткий метр у Вінниці
відбудеться 20 липня
в Креативному просторі
«Артинов».
Цей день настав, і ми
підготували просто
неперевершену програму. На вас чекає безліч
чудових короткометражок, які пройшли безліч
фестивалів з усього світу. Аматори та початківці,
маловідомі та незвичні короткометражні
мультики. Саме так, тематика цьогоріч — це
мультяшки. Хочеш весело провести час з
кавою/чаєм та гарним настроєм — приходь
дивитись короткометражне кіно. Буде дуже і
дуже багато коротких роликів від 1 до 5 х в.
тривалістю — тож їх буде безліч. Зустрічаємось
20 липня о 19.00, у Креативному просторі
«Артинов», вартість входу — 85 грн.

Концерт колективу «ША.БОНО»

Людина-мураха та оса

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

Короткий метр
у Вінниці

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.

Мільйон відповідей
на важливі питання
і пару сотень інструментів, які допоможуть
стати фахівцем на ринку! А ще практика та
Storytelling! Усе, що необхідно знати та вміти
в сфері піару та реклами!
 Ви дізнаєтеся всі секрети PR та його інструменти
 Ми розкажемо про бренд і його масштабування
 Ми навчимо працювати з лідерами думок і
селебретіс
 Ви навчитесь створювати інформаційні приводи
і вміло їх нести в маси
 Ви дізнаєтесь, що таке KPI для PR-фахівців та
як їх рахувати
 SMM. Лайфхаки від діючих фахівців. Співпраця
з лідерами думок
Куратор курсу — Анастасія Левінська
CEO брендингової агенції LEVIN group. Куратор
курсу PR в київській медіа-школі JMedia.
Вартість курсу — 2000 грн (4 заняття по 2 години — щочетверга). Початок занять — 31 липня.
Час: 18.30–20.30. Детальніше — за номером
телефону (093) 44 12 03.

Встреча с Йогом!
Свами Вишвашарадаананда — представитель международного
духовного общества
«Бхакти Марга» раскроет тайны истинной
Йоги, Вед и древних
практик! Встреча состоится 18 июля в галерее
«Интершик», выставочный зал (4 этаж).
На встрече со Свами вы узнаете, что такое счастье, что такое медитация и ведические мантры.
Поближе познакомитесь с учением Великого Мастера Йоги современности — Парамахамсы Шри
Свами Вишвананды. Прикоснетесь к Бхакти Йога —
практике, переданной человечеству 5000 лет назад!
Атма Крийя Йога — тайному знанию совершенной
личности. А также узнаете залог вашего успеха
в материальном и духовном мире — из Вед.
Встреча в «Интершике» начнется в 18.00. Вход
свободный, с возможностью оставить пожертвование! Тел. (093)0157060.
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ВІННИЦЬКІ «АМІГОС» ВРАЖАЮТЬ
СВОЇМ «БЕСАМЕ МУЧО»
Колорит  Досить часто від вуличних музикантів
можна почути різні музичні стилі — від класики
до бардівської пісні чи навіть шансону. Музичний
колектив «Tres amigos» (Три друга) вирішив
продовжити цей перелік мотивами іспанської
та мексиканської мелодії
ДАРІЯ ВИШНЕВСЬКА, 0974704772

Øèêàðíå âèêîíàííÿ «La Camisa Negra»
àáî «Besame Mucho» ìîæíà ïî÷óòè ó öåíòð³
Â³ííèö³ á³ëÿ Âåæ³. Òàì ìè ³ çóñòð³ëèñü ç
ìóçèêàíòàìè. Ñàìå òóò, äå ùîäíÿ ïðîõîäÿòü òèñÿ÷³ â³ííè÷àí, ãðàþòü ö³ ÷îëîâ³êè.
²íñòðóìåíòè ï³ä'ºäíóþòü äî ðîçåòêè, òîìó
ìóçèêà ìàº ùå é åëåêòðîííå çâó÷àííÿ.
«ЦИГАНИ ВЖЕ Є, РОК Є, А ОСЬ ІСПАНЦІВ
ЩЕ НЕМАЄ»
Äî ñêëàäó ãóðòó âõîäèòü òð³î ÷îëîâ³ê³â,
õòîñü ç íèõ ïðîôåñ³éíèé ìóçèêàíò, ÷èº
æèòòÿ áóëî çàâæäè ñïîâíåíå ãàñòðîëÿìè
òà êîíöåðòàìè, à õòîñü — âèêëàäà÷ ìóçèêè
â øêîë³.
— Íàø êîëëåêòèâ ä³éñíî âèð³çíÿºòüñÿ
ïîì³æ ³íøèõ ñâî¿ì êîëîðèòíèì ñòèëåì,
ìè âèð³øèëè áóòè îðèã³íàëüíèìè òà îðãàí³çóâàòè ùîñü íîâå äëÿ ñëóõó ïåðåñ³÷íèõ
ëþäåé. ×åðåç òå, òðè ðîêè òîìó ñòâîðèëè öåé
êîëåêòèâ. ²äåþ òàêîãî ñòèëþ, ÿêùî áóòè â³äâåðòèìè, íàì ïîðàäèâ â³ííèöüêèé øîóìåí
Îëåêñàíäð Äîáðîâîëüñüêèé, ãîâîðèâ, ùî
öèãàíè âæå º, ðîê º, à îñü ³ñïàíö³â ùå íåìàº.
Îò ³ âèð³øèëè, ÿê íà ìåíå, ãðàòè ìóçèêó,
ùî áóäå çàâæäè ö³êàâîþ òà äîñòóïíîþ ñëóõà÷åâ³, — êàæå ìóçèêàíò Âîëîäèìèð Äàóòîâ.
Âîëîäèìèð º äèðåêòîðîì ãóðòó, à çà ñóì³ñíèöòâîì, ùå é ãîëîâîþ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ «Ïîä³ëüñüêèé Âîäîãðàé», ÿêà
çàéìàºòüñÿ ïðîâåäåííÿì ì³æíàðîäíèõ ìóçè÷íèõ êîíêóðñ³â.
— Ñàì ÿ íàâ÷àâñÿ â Ìîëäîâ³, â Êèøèí³âñüê³é îáñåðâàòîð³¿. Àëå ùî ö³êàâî, òîä³
ìîºþ îäíîêóðñíèöåþ áóëà ùå ìàëî â³äîìà
Íàä³ÿ ×åïðàãà, àëå ç 1988 ðîêó — íàðîäíà
àðòèñòêà Ìîëäàâñüêî¿ ÐÑÐ. À ÷åðåç ïåâíèé
÷àñ ìóçèêàíòîì â ¿¿ êîëåêòèâ³ ñòàâ Îëåã
Àñººâ, à çàðàç — ó÷àñòíèê íàøîãî êîëåêòèâó. Îñü òàêèé ò³ñíèé ñâ³ò! — ïîñì³õàºòüñÿ
Âîëîäèìèð.
ХТО ГРАЄ В ГУРТІ?
Âîëîäèìèð Äàóòîâ º íàéñòàðøèì ó÷àñíèêîì êîëåêòèâó. Éîìó 65 ðîê³â. Óñå ñâîº
æèòòÿ ïîâ'ÿçàíèé ç ìóçèêîþ, âèêëàäàº ãðó

íà ã³òàð³, ïðàöþâàâ ó ìóçè÷í³é øêîë³, êîëèñü éîãî ó÷íåì áóâ ³ òåïåð³øí³é íàéìîëîäøèé ó÷àñíèê êîëåêòèâó Êîñòÿíòèí ßðîâèé,
ÿêîìó ò³ëüêè 36 ðîê³â. Òåïåð Êîñòÿíòèí
òàêîæ âèêëàäàº â ìóçè÷í³é øêîë³ òà ãðàº
â êîëåêòèâ³.
Îëåã Àñººâ — ìóçèêàíò ç âåëèêèì äîñâ³äîì, òðèâàëèé ÷àñ ñï³âïðàöþâàâ ç áàãàòüìà ðàäÿíñüêèìè êîìïîçèòîðàìè. Áóâ
ñîëî-ã³òàðèñòîì ðàäÿíñüêîãî âîêàëüíî-³íñòðóìåíòàëüíîãî àíñàìáëþ «Çäðàâñòâóé,
ïåñíÿ» (Íàéâ³äîì³ø³ ï³ñí³ — «Ñèíèé, ñèíèé
èíåé» òà «Ïòèöà ñ÷àñòüÿ çàâòðàøíåãî äíÿ»,
«Ìû ëþáèì äèñêî»).
— À ùîäî ñòâîðåííÿ ãóðòó, òî ïîçíàéîìèëèñü ìè ç óñ³ìà ó÷àñíèêàìè çà ïðèíöèïîì — «ðèáàê ðèáàêà áà÷èòü çäàëåêó» òà é
ïî÷àëè ñï³âïðàöþâàòè íàä öèì ïðîåêòîì,

- Іäåþ òàêîãî ñòèëþ íàì
ïîðàäèâ â³ííèöüêèé øîóìåí
Îëåêñàíäð Äîáðîâîëüñüêèé,
ãîâîðèâ, ùî öèãàíè âæå
º, ðîê º, à îñü ³ñïàíö³â ùå
íåìàº, – êàæóòü ÷îëîâ³êè
ùî, íà íàøó äóìêó, º ÷èìîñü îðèã³íàëüíèì
òà íîâèì äëÿ ëþäåé.
«НОВИНКА» ДЛЯ НАРОДУ
— Ö³êàâî, ùî êîëè ìè âèñòóïàëè íà íîâîð³÷íîìó êîíöåðò³ äåñü ó Áàëò³, ìè áóëè
ïðèºìíî çäèâîâàí³ ðåàêö³ºþ çàïðîøåíèõ
íà íàøó ìóçèêó. Ìè çóñòð³÷àëè ¿õ íà âõîä³ ïåðøîãî ïîâåðõó, â³äïîâ³äíî îäÿãíóò³, ç
ï³ñíåþ, à íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ãðàâ ä³äæåé,
îðãàí³çîâóâàâ ñó÷àñíó äèñêîòåêó. ² ìîæëèâî,
òðîõè äèâíèì áóëî òå, ùî ìàéæå âñ³ ïîâåðíóëèñü ç äèñêîòåêè ñëóõàòè íàøó ìóçèêó,
à íå òàíöþâàòè ï³ä ñó÷àñí³ ï³ñí³. Í³÷îãî
ïðîòè íîâî¿ ìóçèêè ìè, çâè÷àéíî, íå ìàºìî, àëå íàì áóëî íåñïîä³âàíî ïðèºìíî.
Ä³äæåé òîä³ çâè÷àéíî òð³øêè çàñìóòèâñÿ,
ìîâëÿâ: «À ÿ ùî áóäó ðîáèòè?» Ìîæëèâî,
äëÿ ëþäåé ìè áóëè òîä³ ÷èìîñü íîâèì ³
ñïðàâä³ îðèã³íàëüíèì.

Влаштовують власні концерти і грають на свята
— Для того, щоб наша музика відповідала
нашому образу, ми тривалий час переглядали простори інтернету в пошуках іспанських
нарядів. Тому зараз ми надягаємо спеціальні
капелюхи та підвязуємо пояс, щоб бути схожими на справжніх «amigos». Сподіваємось,
у нас це вийшло. До того ж, шукали різні
іспанські пісні, але якщо ми іноді граємо і
звичайну музичну класику, то надаємо їй
у відтворенні «іспанського» відтінку.
Іноді, на корпоративи та свята музиканти

одягають широкі капелюхи — сомбреро,
але тоді колектив набуває мексиканського
колориту. «Tres amigos» влаштовує і власні
концерти, останній був 30 травня в «Галереї
ХХІ». Музиканти без перерви грали протягом
кількох годин. Презентують свій гурт як «куди
запросили, туди й підемо», а щодо пісень вважають: «Все нове — це добре забуте старе».
Для співпраці з колективом можна
зв'язатися за телефоном (097)2328807-Володимир Даутов.

Вінницький «Tres amigos». Зазвичай чоловіки грають
біля Вежі на Європейській площі. Також іноді дають концерти
РЕКЛАМА
381701
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НЕ СТОИТ БОЯТЬСЯ
СБЛИЖЕНИЯ И ЛЮБВИ

428767

Расслабьтесь  Знакомство —
это стресс для двоих. В голове
крутится миллион мыслей и все про:
«а подхожу ли я», «а подходят ли
мне» почем зря. Хотя нужно просто
развлекаться, не превращая знакомство
в собеседование, где попеременно, то вы,
то ваш собеседник — заказчик услуг
Êàê ïîáîðîòü â ñåáå ñòðàõ çíàêîìñòâ è ïîçâîëèòü ñîáûòèÿì
ñëó÷àòüñÿ, óäîâîëüñòâèÿì ïðîèñõîäèòü, ðîìàíàì çàâÿçûâàòüñÿ?
Íó äëÿ íà÷àëà ñòîèò ñêîíòàêòèðîâàòü ñ ÷åëîâåêîì. Íó õîòü
ïîïûòàòüñÿ. ×òî òàêîå êîíòàêò?
Ýòî ñîïðèêîñíîâåíèå, âçàèìîäåéñòâèå, ñîòðóäíè÷åñòâî, ñâÿçü.
Íî êàê îí ìîæåò âîçíèêíóòü, åñëè
íà åãî ïóòè êó÷à ïîðîãîâ è äèàëîãîâ â ãîëîâå, èç ðàçðÿäà «ñòîèò
èëè íå ñòîèò, à ìîæåò, íó åãî ýòî
çíàêîìñòâî, ñïëîøíàÿ ãîëîâíàÿ
áîëü». Ýòî íå òîëüêî â âàøåé ãîëîâå ïðîèñõîäèò, íà òîé ñòîðîíå
òà æå ñàìàÿ «äèñêîòåêà», ìîæåòå
íå ñîìíåâàòüñÿ. È âîò, ñèäÿò äâà
òàêèõ ðåôëåêñèðóþùèõ ÷åëîâåêà è íå çíàþò, êàê äàæå ïðîñòóþ
ñâåòñêóþ áåñåäó çàâÿçàòü, âåäü äàëåêîèäóùèå ïëàíû â ãîëîâå òî óæå
íå ñîñòîÿëèñü.
ЧТО ДЕЛАТЬ?
Äëÿ íà÷àëà îòâåòèòü ñåáå íà âîïðîñ, çà÷åì ÿ ñîáñòâåííî çíàêîìëþñü? ×òîáû ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ
«ãà..íîì»? ×òîáû ëèøíèé ðàç óáåäèòüñÿ, ÷òî «âñå áàáû äóðû/ìóæèêè êîçëû»? Íàâåðíîå, åñëè âû
ñäåëàëè ïåðâûé øàã — ÷åëîâåê
âàì ïîíðàâèëñÿ, çàöåïèë ÷åì-òî,
çàèíòåðåñîâàë è åãî õî÷åòñÿ óçíàòü
ïîáëèæå, äà ïðîñòî âðåìÿ õîðîøî ïðîâåñòè. À ñòðàõ åñòåñòâåíåí,
êàê è ñîìíåíèÿ, ïðîñòî ïðèçíàéòå ýòî: «ÿ áîþñü», «ÿ íå óâåðåí,
÷òî ïîíðàâëþñü», «ÿ íå óâåðåí,
÷òî ÷åëîâåê äîñòàòî÷íî õîðîø
äëÿ ìåíÿ», «íå óâåðåí, ÷òî ñìî-

ãó âëþáèòüñÿ». Ïðîãîâîðèëè ýòî
ïðî ñåáÿ è îòîäâèíóëè. À òåïåðü
ïðîñòî ïðîâåäèòå âðåìÿ òàê, êàê
ïîëó÷èòñÿ. Áóäåò êëàññíî — çäîðîâî, áóäåò ñêó÷íî — âàñ íèêòî
ñ èêîíàìè â ïÿòè ìåòðàõ íå æäåò.
О ЧЕМ ВРЕМЯ ПРОВОДИТЬ?
Åñëè âû çàäàåòå ñåáå òàêîé
âîïðîñ, âñå ïëîõî. Âû òàêîé
ñêó÷íûé ÷åëîâåê, ÷òî ïîë÷àñà
ñ âàìè — ïûòêà äëÿ îêðóæàþùèõ.
Ñåðüåçíî, äîæèëè äî … ñêîëüêèõ òàì ëåò è íè÷åãî íå âèäåëè,
íå ñëûøàëè? Â òðàíñïîðòå âû ïåðèîäè÷åñêè âñòóïàåòå â áåñåäû,
â î÷åðåäÿõ, íà ðàáî÷èõ ïåðåêóðàõ? Î ÷åì ãîâîðèòå? Íè î ÷åì,
âåäü ïðàâäà. Âîò è òóò íå íóæíî
òóæèòüñÿ è âûäàâëèâàòü èç ñåáÿ
ãåíèÿ. Âåäü ïî ïåðâûì ìèíóòàì
îáùåíèÿ äðóãàÿ ñòîðîíà ìîæåò
ñäåëàòü âûâîä, âû: ôðàåð, çàíóäà,
èëè êëàññíûé ïàðåíü, äåâóøêà…
Ïðè÷åì íå ïî ñëîâàðíîìó çàïàñó,
à ïî ïîâåäåíèþ. Òàê ÷òî ïðîñòî
òðåïàòüñÿ íèêòî íå çàïðåùàåò,
à åñëè ñ þìîðîì — ñóïåð. Þìîð,
êñòàòè, âïåðåäè ïëàíåòû âñåé,
óìååòå øóòèòü — âîîáùå íå ïîíÿòíî, ïî÷åìó âû äî ñèõ ïîð â ïîèñêå. Åñëè äëÿ âàñ òàêîå ïîâåäåíèå
èç ðàçðÿäà «óõ òû, íåò, íå ìîå»,
ìîæåòå ñäåëàòü ïèêàïåðñêèé
ïðèêîë«áðåäîãåíåðàòîð». Íàéäèòå
ïðåäìåò è îò íåãî ðàñêðó÷èâàéòå
àññîöèè. Íàïðèìåð: çåðêàëî — êàê
îòðàæåíèå â ðåêå, ðåêà — âîäà,
êîòîðàÿ ñòåêàåò â ìîðå, ÿ áûë òàì
ëåòîì, êñòàòè, ëåòîì ïðîèçîøëà
îäíà èíòåðåñíàÿ èñòîðèÿ…

ТОП 10 ДУРАЦКИХ ОТМАЗОК, ЧТОБЫ НЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

— Знакомство —
это практически
всегда волнующий момент.
Страх
знакомств — это не редкость. Главное — помнить, что мы не от природы такие пугливые. Вспомните,
как дети знакомятся в песочнице?
Легко и свободно! То есть, всех
нас само общество запрограмми-

ровало так реагировать на знакомства. Начиная от родителей,
заканчивая одноклассниками.
Все это создало убеждения, которые мешают. И человек и рад бы
от них избавиться, но вот беда —
большинство людей эти мысли
просто не отслеживает! «Что ты
такого думаешь при знакомстве?» — «Ничего не думаю! Просто страшно и все!» То есть мысль
пролетает настолько автоматически и молниеносно, что человек
просто не успевает ее отследить.

НА 19-25 ЛИПНЯ

ОВЕН
Якщо ви цього тижня будете
нечесні по відношенню до коханої людини, то не думайте,
що вона цього не помітить.
Охолодження у ваших стосунках не уникнути.

ТЕЛЕЦЬ
На особисте життя залишиться не так багато часу,
але це не привід для засмучення. У стосунках з коханою
людиною знову виникнуть
ситуації, знайомі з минулого.

БЛИЗНЮКИ
ЖЕНЩИНЫ

МУЖЧИНЫ

1. Я не хочу, чтобы меня считали «бэ..»
И давайте посмотрим на это с другой стороны:
если вы все время будете строить «недотрогу»,
то как мужчины поймут, что с вами можно
знакомиться и проявлять интерес? Не бойтесь
выглядеть доступной. Естественно, в рамках
приличия.

1. Боюсь выглядеть глупо
Кстати, если женские страхи связаны с тем, что
ее не оценят, то мужские, что его отвергнут. Вот
это вот боюсь выглядеть глупо, как раз о страхе
позора и отвержения. Мальчики еще со школы
усвоили: если ты публично опозорен и унижен,
от тебя отворачиваются все. Вот только одно
маленькое «но» — школу мы уже закончили.

2. Я сегодня неважно выгляжу
Если вы ждете какого-то особого момента,
когда вы будете максимально привлекательной, чтобы знакомиться с мужчиной — он
уже наступил. В идеале, выходя из дому, вы
каждый день можете встретить интересного мужчину. И для того, чтобы избавиться
от сомнений, создавайте такой внешний вид,
за который будет не стыдно. Не обязательно
для этого каждый день выходить с вечерним
макияжем.

2. Она подумает, что я идиот
Если первая мысль тревожит из-за страха низкой оценки окружающими, то тут считывается
страх выглядеть глупо в глазах конкретной
девушки. Можно долго копаться в причинах
этого страха, и вспомнить все травмирующие
истории детства, и даже прежних жизней,
но бесполезно. Просто поверьте на слово —
чтобы вас сочли идиотом, нужно очень сильно
постараться, вряд ли вы были так упорны.

3. Когда я нервничаю, меня несет
Неловкие паузы — это стремно. Не намного
лучше, если ваш партнер слова не сможет
вставить из-за вашей болтовни, но. Мужчины
любят женские эмоции. Сюда входит и радость
без повода, и болтливость, и грусть. Эмоциональностью женщины и отличаются от мужчин. И что вы «болтушка», еще не значит, что
мужчина в ужасе от вас сбежит.

3. Смогу ли я произвести впечатление
Когда мы боимся при беседе не найти нужных
слов, они и не находятся. Вы думаете, вспоминаете, на лице у вас все естественно отражается,
и знаете, на что это похоже? Словно вы сидите
на унитазе и решаете «уже или ложная тревога».
Вместо того, чтобы циклиться подборкой слов,
улыбнитесь девушке. Если она в свою очередь
тоже не «сидит на унитазе», о чем общаться будет.

4. Страшно нарваться на маньяка
Вы же не знакомитесь в темных переулках,
между гаражами и лесополосой. Хоть риск
встретить маньяка в общественном транспорте
тоже велик, но «истинных уродов» мало. Нормальные все. А вот с другой стороны, расценивая каждого мужчину как источник агрессии,
вы пропускаете огромное количество сильных
и уверенных мужчин.

4. А вдруг я не ее типаж
Это вот чтение мыслей, оно и девушкам
свойственно. Все такие экстрасенсы и телепаты,
но в целом теоретики, потому что до практики
(проверить, так ли это) никогда не доходит. Вы
никогда не узнаете, что думает девушка, до тех
пор, пока она не даст вам какую-то реакцию.
Даже если продолжения она не захочет — ок.
Вы не доллар.

5. Не мой типаж
У вас есть на этот случай универсальные лекала? Или с человеком хоть пообщаться надо.
Кстати, самые интересные любовные истории
начинались с фразы: «Он мне вначале так
не понравился». Так что дайте судьбе шанс,
выпейте с мужчиной чашечку кофе. А там если
что — можно и прощаться.

5. Меня при первой же попытке отошьют
Страх отказа губит практически все попытки
подойти и познакомиться. Для того, чтобы
избавиться от него, помните следующее — девушки точно так же хотят отношений. С мужчинами, да. Поэтому улыбку на лицо, включили
юмор и пофигизм, задали пару вопросов,
завязали разговор. Вот и продолжение.

Внутренний диалог — это такая
неприятная штука, которой мы
привыкли верить на слово. И зря!
Представьте себе, что к вам кто-то
со стороны сказал, что вы дурак.
Как вы отреагируете? Поверите?
Вряд ли. А если это голос внутри
головы, то это вроде как истина
в последней инстанции. Но на самом деле, это не так. Человек
думает о себе плохо только потому, что его научили так про себя
думать. Это привычка, привитая
родителями, бабушками, школой

На початку тижня ви будете
досить запальні. Постарайтеся не влаштовувати скандалів
коханій людині, тільки тому,
що ваші думки не співпадають в даний момент.

РАК
Тиждень буде щасливим
для вас. Можна розраховувати на цікаве знайомство,
романтичне побачення. Ваша
привабливість і ерудиція
справлять потрібне враження.

ЛЕВ
Чи не занадто багато ви
працюєте? Присвятіть більше
часу своєму особистому
життю. Нагадайте про себе
коханій людині. Варто злегка
змінити свій імідж.

ДІВА
Цікавими зустрічами, незвичайним знайомством, захоплюючою пригодою — чимось приємним цей тиждень
вас обов'язково обдарує.

ТЕРЕЗИ
Доля прихильна до вас,
але вона мінлива. Вас чекає
знайомство в найнесподіваніших для вас обставинах.
А тим, хто не самотній, слід
краще придивитися до свого
партнера.

СКОРПІОН
Ви будете сповнені енергії
і готові до нових пригод,
але пам'ятайте, що ваша
свобода закінчується там,
де починається свобода
коханої людини.

СТРІЛЕЦЬ
У середу з'ясування стосунків
можуть привести до непередбачуваних наслідків.
Якщо розмови не уникнути,
постарайтеся не сказати зайвого і образливого.

КОЗЕРІГ

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ
АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

и т. д. Приятная новость: привычки можно исправлять. Помните:
«Посеешь мысль — пожнешь
действие, посеешь действие —
пожнешь привычку, посеешь
привычку — пожнешь характер,
посеешь характер — пожнешь
судьбу». Поэтому очень важно
научиться отслеживать такие
мысли и помнить о том, что они
порой совершенно не связаны
с реальностью. И часто само осознание этой мысли может помочь
отбросить ее подальше.

Проявивши скромність і
здатність піти на компроміс
на початку тижня, ви збережете прекрасні стосунки з
коханою людиною.

ВОДОЛІЙ
Постарайтеся більше часу
присвячувати коханій
людині. Їй необхідні ваша
підтримка і увага. Не варто
критикувати вчинки партнера і чіплятися через дрібниці.

РИБИ
Ви будете оточені увагою,
турботою і ласкою, дайте
відповідь взаємністю. А ось
вечірку з друзями можна і
пропустити.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ВІТАЛІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ
(35), ГОЛОВА ГО «РЕВІЗІЯ
ВЛАДИ»

Повернувся мужик
із заробітків і привіз
мобільний телефон.
Ну, показав дружині
й пішов у ванну. Звідти дзвонить
на домашній і каже:
— Іди мені спину потри.
— Не можу, мій козел уже повернувся.

***

Діалог в Одесі.
— Скажіть, Моня, ви вірите, що в нас
переможуть корупцію?
— Вірю, Сьома! Ось тільки мене хвилює
таке питання: раніше, при корупції,
чиновники в середньому брали
за послугу по 1000 доларів, зараз, під час
жорстокої боротьби з корупцією, беруть
уже по 3000.
Скільки ж братимуть, коли корупція буде
переможена?

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
О ФОТО «МІС
СR
RIA-2018»
IA-2018»

ГОРОСКОП

Вікторія, 19 років

ОВЕН
Не стоит доверять всем без
разбора. Многие обещания
не будут выполнены.

Студентка Технічного університету.
у.
Люблю подорожувати та навчатися
ся
новому, люблю котиків та в
майбутньому хочу стати програмістом.
істом.

ТЕЛЕЦ

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Неделя благоприятна для
новых дел, поиска деловых
партнеров.

Надсилайте своє фото та короткуу
розповідь про себе на e-mail:

БЛИЗНЕЦЫ

miss@riamedia.com.ua.

У вас может появиться
реальный шанс подняться
по карьерной лестнице.

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

РАК
Основную часть времени
поглотит работа. Желательно поставить перед собой
четкую цель и следовать ей.

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

ЛЕВ
На этой неделе, особый вес
приобретут контакты, связи
и поездки.

ДЕВА

***

Почти идеальная неделя,
чтобы заняться подготовкой и реализацией
серьезных деловых планов.

З грошима не жартують. Без них — тим
більше…

***

— Дай телефон свого колишнього, зараз
я йому подзвоню, і нехай він тебе назад
забирає…

***

Нові батарейки «Діти прокурорів».
«Діти прокурорів» ніколи не сядуть.

ВЕСЫ
Многие мучившие вас
проблемы уйдут. У вас появится мудрый советчик.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2018» НА:

СКОРПИОН
Многие дела решатся без
особых усилий, воспользуйтесь этим, чтобы справиться с проблемами.

***

— Що я можу сказати про своє
благополуччя… Якби мою зарплату
проїдали не ми з котом, а один кіт, він,
напевно, вважався б котом із середнього
класу.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь, чтобы рабочие вопросы не заслонили
проблемы личной жизни.

***

Перехідний вік — це коли син уже стоїть
на власних ногах, але ще в батькових
черевиках.

***

— Софочко, тобі сидіти зручно?
— Так, Абрамушка! Не хвилюйся, дуже
зручно…
— А добре тобі видно з цього місця?
— Так, мій дорогий! Дуже добре все
видно…
— Чи не дме там?
— Ні, мій хороший, усе чудово!
— Давай тоді місцями поміняємося.

КОЗЕРОГ

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

Именно сейчас вы сможете
решить даже самые, казалось бы, спорные вопросы.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

ВОДОЛЕЙ
Неделя может оказаться плодотворной, если вы не будете слишком самоуверенны.

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

РЫБЫ
Вам могут предложить
перспективное дело, но не
спешите соглашаться.

428764

429535

428765
428423

