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RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

ЗАВЕЛИСЯ СЕЗОННІ 
КВАРТИРНІ АФЕРИСТИ
 У Вінниці шахраї дурять людей 
на оренді житла. Двоє чоловіків 
знімають квартири на пару діб, а 
потім здають їх іншим жильцям 
на кілька місяців

МАТРОС НАРОЩУЄ 
ЖІНКАМ ВІЇ
 Ми з’ясували, навіщо 
чоловікові потрібно 
розбиратися в «жіночих 
штучках» та як клієнти реагують 
на майстра-чоловікас. 6 с. 6с. 26
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ПІДНІМУТЬ ЦІНИ 
НА ВИВІЗ СМІТТЯ с. 4

РЕКЛАМА

с. 22

с. 15

 Вранішній розстріл однієї 
жінки, що добиралась на роботу, 
загадкове падіння з вікна іншої 
та вбивство чоловіка у квартирі 
на Вишеньці
 Це три справи про вбивства, 
які розслідує зараз вінницька 
поліція. RIA дізналася, чому в одній 
історії 115-та стаття (вбивство) не 
має нічого спільного з істинною 
причиною смерті та про які 
провадження в поліції сказали: 
«Дихаємо вбивцям у спину»

ТРИ ОСТАННІ ВІННИЦЬКІ ВБИВСТВА. 
РЕЗУЛЬТАТИ РОЗСЛІДУВАНЬ

368149

с. 13

Віталіну Плахотнюк, 32-річну 
вінничанку, яка працювала бухгалтером 
у Палаці мистецтв «Зоря», вбили вранці 
21 серпня, близько 9.30. У замовленні 
вбивства підозрюють її колишнього 
чоловіка. Його заарештували
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ÍÎÂÈÍÈ

Ничего 
не откладывай 

Åñòü î÷åíü õîðîøèå ñî-
âåòû, êîòîðûå çà÷àñòóþ äëÿ 
íàñ ïðîñòî ñáîðíèê öèòàò 
è ìóäðûõ ìûñëåé — èç ñå-
ðèè «íèêîãäà íå îòêëàäû-
âàé íà çàâòðà» èëè «òîëüêî 
î äâóõ âåùàõ ìû áóäåì ñî-
æàëåòü â êîíöå æèçíè — ÷òî 
ìàëî ëþáèëè è ìàëî ïóòå-
øåñòâîâàëè». 

Òàê ïîëó÷àåòñÿ ïîòîìó, 
÷òî âêóñ ìàðàêóéè íåëüçÿ 
îáúÿñíèòü, íåëüçÿ ïðåä-
ñòàâèòü ìÿãêîñòü ëåáÿæüåãî 
ïóõà, íåâîçìîæíî îïèñàòü 
êðàñîòó òóìàííîãî ðàññâå-
òà íàä âîäîé. Ýòî íóæíî 
óçíàòü. 

Òàê æå íåëüçÿ ïåðåäàòü 
îùóùåíèå êðàòêîñòè æèçíè, 
íåïîâòîðèìîñòè ìîìåíòà. 
Êàê ÷àñòî áûâàåò «åñëè áû 
ÿ çíàë òîãäà…» È êîãäà 
ÿ êîíñåðâèðîâàëà ïîìèäîðû 
íà ñâîåé êóõíå â Ñåâàñòî-
ïîëå èëè ëåíèâî ñìîòðåëà 
ôèëüìû â âûõîäíîé, êîã-
äà äåëàëà òûñÿ÷è ìåëî÷åé, 
èç êîòîðûõ ñîñòîèò æèçíü, 
ÿ òî÷íî òàê æå íå ìîãëà 
îùóòèòü òîãî, êàê íóæíî 
áûëî åçäèòü ïî Êðûìó ïðè 
âñÿêîé âîçìîæíîñòè, è áîã 
ñ íèìè — ñ ïîìèäîðàìè 
è âàðåíüåì… 

Îñòðîå îùóùåíèå áåçâîç-
âðàòíîé ïîòåðè òîæå íåëü-
çÿ ïåðåäàòü. Áëîêàäíèêè 
íèêîãäà ïîòîì íå âûáðà-
ñûâàëè õëåá, îíè ôèçè÷å-
ñêè îùóùàëè åãî öåííîñòü. 
Öåííîñòü æèçíè — ýòî ñóì-
ìà ÷óâñòâ, êîòîðûå âû ïî-
çâîëÿåòå ñåáå èñïûòûâàòü. 

Ïîýòîìó ÿ áîëüøå íè÷åãî 
íå îòêëàäûâàþ. ßïîíöû ãî-
âîðÿò, ÷òî íóæíî áûòü êàæ-
äûé äåíü ãîòîâûì ê ñìåðòè. 
Ê æèçíè òîæå íóæíî áûòü 
ãîòîâûì êàæäûé äåíü. Âñå 
ìîæåò çàêîí÷èòüñÿ âíåçàï-
íî — è… È ÷òî òû ñêàæåøü 
òàì, íà íåáåñàõ?

ДУМКА

ПОЭТ, МЕДИК 

Ирина Ирина 
БЕРЁЗАБЕРЁЗА

ТЕТЯНА (44), 
ДОМОГОСПОДАРКА:
— Циркові тварини вигляда-
ють бідними і нещасними. 
Вони перебувають на арені 
кілька хвилин. Весь інший 
час у клітках переїжджають.

МИРОСЛАВ (11), ШКОЛЯР:
— Це гарна ідея. Тому що 
ніхто не знає, в яких умовах 
їх тримають, як  тренують. 
За п'ять хвилин виступу тва-
рини ми навіть не уявляємо, 
як вона перенервувала.

СВІТЛАНА (49), ВИКЛАДАЧ:
— Ставлюся до цього по-
зитивно, тому що з твари-
нами, коли їх дресирують, 
поводяться жорстоко. Але є 
й інша проблема: їх потрібно 
кудись прилаштовувати. 

МАКСИМ (19), СТУДЕНТ:
— Мені здається, що в ко-
гось упереджене ставлення 
до власників цирків. Або 
просто у Вінниці вважають, 
що тварини являють собою 
більшу цінність. 

ВІРА (70), ПЕНСІОНЕРКА:
— В цирку з тваринами була 
лише один раз за все життя. 
Вважаю, що за тваринами 
там дивляться, тому нічого 
страшного в цьому немає. 
Вони доглянуті та ситі.

ДМИТРО (35), МУЗИКАНТ:
— У цирку в Україні жодного 
разу не був. Бачив за кордо-
ном. Вважаю, що якщо дійсно 
до тварин погано ставлять-
ся, то рішення правильне. Це 
дикі тварини, і їм важко.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитеся до заборони гастролей цирку з тваринами у Вінниці?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ïîíåä³ëîê, 
27 ñåðïíÿ, â ïðè-

ì³ùåíí³ ìåð³¿ ï³äïèñàëè äîãîâ³ð 
ïðî ñòâîðåííÿ òà ôóíêö³îíóâàí-
íÿ ³íäóñòð³àëüíîãî ïàðêó «Â³-
ííèöüêèé êëàñòåð õîëîäèëüíîãî 
ìàøèíîáóäóâàííÿ».

Óãîäó ï³äïèñàíî ì³æ Â³-
ííèöüêîþ ì³ñüêðàäîþ, ïðèâàò-
íèì àêö³îíåðíèì òîâàðèñòâîì 
«Óêðà¿íñüêà ïèâíà êîìïàí³ÿ» ³ 
òîâàðèñòâîì ç îáìåæåíîþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòþ «Ïðîìèñëîâî-³í-
âåñòèö³éíà êîìïàí³ÿ». Îñòàííÿ 
áóäå êåðóþ÷îþ êîìïàí³ºþ ó â³-
ííèöüêîìó êëàñòåð³.

Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, çàïóñê 
êëàñòåðó õîëîäèëüíîãî îáëàä-
íàííÿ — öå ãàðíèé çíàê äëÿ 
³íâåñòîð³â, ÿê³ ïîáà÷àòü, ùî 
ó Â³ííèö³ ìîæíà ïðàöþâàòè. 
À ïðèïëèâ ³íâåñòèö³é ïîæâà-
âèòü ðîçâèòîê òåðèòîð³¿, ùî 
ïðèíåñå ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ 
îñâ³òè, ðîçáóäîâó ³íôðàñòðóê-
òóðè, ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü ³ 
çàïóñê ïðîìèñëîâîãî ïîòåíö³àëó 
Â³ííèö³.

Çàâîä Green Cool â³ä êîìïàí³¿ 
«Óêðà¿íñüêà ïèâíà êîìïàí³ÿ» 
UBC Group — ïåðøå ï³äïðè-
ºìñòâî, ÿêå ïðàöþº íà òåðèòîð³¿ 
íîâîãî ³íäóñòð³àëüíîãî ïàðêó. 
Òàì º 250 ðîá³òíèê³â òà ðîç-
ïî÷àòî âèïóñê õîëîäèëüíîãî 
îáëàäíàííÿ.

Äèðåêòîð UBC Group ²ãîð 
Áóðäèëåíêî ñêàçàâ, ùî Â³ííè-
öþ îáðàëè äëÿ áóä³âíèöòâà çà-
âîäó, ïîð³âíÿâøè ¿¿ ç ³íøèìè 
ì³ñòàìè çà 25 ÷èííèêàìè, ñåðåä 
ÿêèõ êâàë³ô³êàö³ÿ ëþäåé ³ ñï³â-
ðîá³òíèöòâî á³çíåñó òà âëàäè. 
À òàêîæ çàïåâíèâ, ùî çàðîá³òíà 
ïëàòà íà ï³äïðèºìñòâ³ áóäå âè-
ùîþ, í³æ ðèíêîâà.

— Çâ³ñíî, ÿêùî ìè óìîâíî 
ãîâîðèìî ïðî ëþäèíó, ÿêà òàì 
ïðîñòî ïðàöþâàòèìå ç ëîïà-
òîþ, òî çàðïëàòà ìîæå áóòè ³ 

5000 ãðèâåíü, — ñêàçàâ Áóðäè-
ëåíêî. — Àëå ÿêùî öå âèñî-
êîêâàë³ô³êîâàíèé ïðàö³âíèê, 
ÿêèé ïðàöþº ç åëåêòðîí³êîþ, 
òî éîìó âàðòî î÷³êóâàòè çàðï-
ëàòó ³ 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ³ âèùó.

Êîìïàí³ÿ UBC Group õî÷å 
ñòâîðèòè íà çàâîä³ òàê³ óìî-
âè, àáè ëþäè çàëèøàëèñÿ ïðà-
öþâàòè ó Â³ííèö³, à íå ¿õàëè 
äî Ïîëüù³ ÷è Ðóìóí³¿ íà çàðî-
á³òêè. Äî ê³íöÿ 2018-ãî íà ï³ä-
ïðèºìñòâ³ ïëàíóþòü ñòâîðèòè 
ùå äî 750 ì³ñöü. Ïëàí ðîçâèòêó 
ïåðåäáà÷àº, ùî ó 2024 ðîö³ òóò 
áóäóòü ïðàöþâàòè âæå 2,4 òèñÿ÷³ 
ëþäåé.

СТВОРИЛИ ЩЕ ОДИН 
ІНДУСТРІАЛЬНИЙ ПАРК 
Промислова Вінниця  У мерії 
підписали угоду про створення нового 
індустріального парку. Зараз там працює 
в тестовому режимі завод Green Cool, 
де до кінця 2018-го буде створено 
ще до 750 робочих місць. Зарплату 
обіцяють «вищу за ринкову» 

Зона для розвитку промисло-
вості, яка виділена при плану-
ванні міста, і є індустріальним 
парком. Промислові парки 
розташовуються на окраїнах 
міст або поза основними жит-
ловими районами міста. Вони 
забезпечуються гарною тран-
спортною доступністю, в тому 
числі для автомобільного і за-
лізничного транспорту. А влада 
надає преференції інвесторам: 
низьку орендну плату, відсут-
ність мита на обладнання тощо 
(goo.gl/wB5r6U).
У Вінниці наразі створено два 
промислових парки. Перший — 
«Вінницький індустріальний 

парк», який розміщений на ді-
лянці площею 60 гектарів на Не-
мирівському шосе (поблизу 
підприємства «Барлінек»). 
На частині цієї території пла-
нують звести до 2020 року за-
вод австрійської компанії HEAD, 
яка є виробником спортивного 
одягу (goo.gl/CNoPFR).
Другим став «Вінницький 
кластер холодильного маши-
нобудування», що має меншу 
площу — 8,4 гектара та розта-
шований поряд із першим пар-
ком (goo.gl/xYAciW). Тут уже 
почав працювати завод Green 
Cool, офіційне відкриття якого 
заплановане на 7 вересня.

Що таке індустріальний парк?

У промисловій зоні вже працює завод Green Cool. У планах 
підприємства — найняти 2,4 тисячі робітників до 2024 року 

Êîìïàí³¿ õî÷óòü 
ñòâîðèòè òàê³ óìîâè, 
àáè ëþäè çàëèøàëèñÿ 
ïðàöþâàòè ó Â³ííèö³, 
à íå ¿õàëè íà çàðîá³òêè 
â Ïîëüùó ÷è Ðóìóí³þ
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Перша черга реконструкції від 
Будинку офіцерів до «Локомоти-
ву» коштуватиме 74,7 мільйона 
гривень (goo.gl/K1B4Eh).
На другу чергу — від вулиці Сте-
ценка до вулиці Стрілецької ще 
не проводили тендер, але вже 
відомий кошторис: 101 мільйон 

гривень (goo.gl/atVoTb). Ця сума 
може зменшитися завдяки аукці-
ону на ProZorro. Роботи по другій 
черзі заплановані на 2019 рік.
Фінансування проекту відбува-
ється коштом Держфонду регіо-
нального розвитку та бюджету 
Вінниці.

Про ціну

ÍÎÂÈÍÈ

Діти зняли 
переможне кіно 
 Ó Êðåìåí÷óö³ â³äáóâñÿ 
Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü 
äèòÿ÷îãî ê³íî òà òåëåáà÷åí-
íÿ «Âåñåëêà». Þí³ â³ííè-
÷àíè ç ãóðòêà ìóëüòèïë³-
êàö³¿ Â³ííèöüêîãî ïàëàöó 
ä³òåé òà þíàöòâà Îëåêñàí-
äðà Äçþáà òà Äìèòðî Êóòî-
âåöüêèé ñòàëè ëàóðåàòàìè, 
çäîáóâøè ² ì³ñöå ó íîì³-
íàö³¿ «àí³ìàö³éíèé ô³ëüì». 
Òàêîæ âîíè âèáîðîëè ²²² 
ì³ñöå ó ïåðñîíàëüíîìó 
ôîòî-áë³ö-êîíêóðñ³, ïðè-
÷îìó Äìèòðî Êóòîâåöüêèé 
áóâ ºäèíèì àìàòîðîì ñåðåä 
ïðîôåñ³îíàë³â ôîòîñïðàâè.

Перевірили 
12 криниць 
 Ôàõ³âö³ Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ Äåð-
æïðîäñïîæèâñëóæáè ïåðå-
â³ðèëè âîäó ó 12 êðèíèöÿõ 
ãðîìàäñüêîãî êîðèñòóâàííÿ. 
Çà ðåçóëüòàòàìè ëàáîðà-
òîðíèõ äîñë³äæåíü ÿê³ñòü 
ïèòíî¿ âîäè íå â³äïîâ³äàº 
ñàí³òàðíèì âèìîãàì çà ì³-
êðîá³îëîã³÷íèìè ïîêàçíèêà-
ìè çà íàñòóïíèìè àäðåñàìè: 
âóëèöÿ ². Áîãóíà, ¹¹ 201; 
208; 116; 105; âóëèöÿ Ðó-
äàíñüêîãî, 23/25; âóëèöÿ 
Ì. Ãàâðèø, ¹¹ 50; 53; 72; 
âóëèöÿ Òîá³ëåâè÷à, 9. 
ßê³ñòü ïèòíî¿ âîäè ó êðèíè-
öÿõ íà âóëèöÿõ Ãîí÷àðîâà, 
46 òà Äí³ïðîâñüê³é, 1 â³äïî-
â³äàº ñàí³òàðíèì âèìîãàì 
çà ì³êðîá³îëîã³÷íèìè ïî-
êàçíèêàìè, àëå  ï³äâèùåíà 
çàãàëüíà æîðñòê³ñòü. Óñ³ì 
âèìîãàì â³äïîâ³äàº âîäà 
ó êðèíèö³ íà âóëèö³ Äîñòî-
ºâñüêîãî, 10.

Ламав 
«школяра» 
 Ó Äåíü Íåçàëåæíîñò³, 
24 ñåðïíÿ, áëèçüêî ï’ÿòî¿ 
ãîäèíè ðàíêó íà ñëóæáó 
«102» íàä³éøëî ïîâ³äîìëåí-
íÿ, ùî íåïîäàë³ê øêîëè 
¹ 22 õòîñü íàìàãàºòüñÿ 
ïîøêîäèòè ô³ãóðêó «ïîìà-
ðàí÷åâîãî øêîëÿðà».
— Ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìà-
ëè ï³äîçðþâàíîãî íåïîäàë³ê 
â³ä ì³ñöÿ â÷èíåííÿ ïðàâî-
ïîðóøåííÿ. Íèì âèÿâèâñÿ 
20-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí, — 
ðîçïîâ³â ò. â. î. íà÷àëüíèêà 
Ë³âîáåðåæíîãî â³ää³ëåííÿ 
ïîë³ö³¿ Òàðàñ Êàëà÷èê.
Ó ïîë³ö³¿ êàæóòü, ùî õëî-
ïåöü ñâîþ ïðîâèíó âèçíàâ 
³ çàïåâíèâ, ùî â³äøêîäóº 
çàâäàíèé çáèòîê çà çëàìàíó 
ô³ãóðó. 

КОРОТКОКОРОТКО

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Íàñòóïí³ äâà 
ðîêè âóëèöÿ Çà-

ìîñòÿíñüêà (êîëèøíÿ 50-ð³÷÷ÿ 
Ïåðåìîãè) áóäå áóä³âåëüíèì 
ìàéäàí÷èêîì. Ðîáîòè ïî÷àëèñÿ 
íàâåñí³: íà àëå¿ çíÿëè àñôàëüò, 
çðóáàëè ñòàð³ äåðåâà, çíåñëè ëàâ-
êè òà ³íø³ äåêîðàòèâí³ åëåìåíòè. 
Çàì³ñòü öüîãî - ïðîêëàëè êîìóí³-
êàö³¿, çëèâîâó êàíàë³çàö³þ (goo.
gl/cHzWss).

Çàðàç òóò ïðàöþþòü ðîá³ò-
íèêè ç òîâàðèñòâà «Øëÿõáóä». 
À ìîíòóþòü êîë³þ ïðàö³âíèêè 
«Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîì-
ïàí³¿». Âîíè âæå çðîáèëè íîâèé 
«îêñàìèòîâèé øëÿõ» ç ë³âîãî 
áîêó (êîë³ÿ á³ëÿ ÐÀÃÑó) â³ä ïðî-
ñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî äî âóëèö³ 
Ñòåöåíêà.

— Ïðîêëàëè ç ë³âîãî áîêó 
êîë³þ çàâäîâæêè 500 ìåòð³â, — 

ðîçêàçóº ãåíäèðåêòîð êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà «Â³ííèöüêà 
òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ» Ìèõàé-
ëî Ëóöåíêî. — Íàøà êîìïàí³ÿ 
º ñóáï³äðÿäíèêîì ðåìîíò³â, ìè 
âêëàäàºìî êîë³þ, à òðàíøåþ ï³ä 
öå, â³äñ³â òà ïëèòè âèêëàäàº ãåí-
ï³äðÿäíèê «Øëÿõáóä». ßê ò³ëüêè 
âîíè âèêîíàþòü ñâîþ ðîáîòó, ìè 
çàéìåìîñÿ «îêñàìèòîâèì øëÿ-
õîì» ç ïðàâîãî áîêó. Çà ïëàíîì 
ðåâåðñ äëÿ òðàìâà¿â ïðèáåðåìî 
äî 10 âåðåñíÿ.

Ï³ä êîë³þ âæå âèðèëè òðàí-
øåþ, ÿêó âèêëàäàþòü ã³äðî³çî-
ëÿö³ºþ, â³äñ³âîì, îáëàøòîâóþòü 
ôóíäàìåíò ï³ä ïëèòè. Ïàðàëåëü-
íî çàéìàþòüñÿ ðåìîíòîì òðîòóà-
ð³â, ïðîêëàäàííÿì íîâî¿ êîìóí³-
êàö³¿. À ùå çíÿëè àñôàëüò ç äîð³ã. 
² íà ä³ëÿíö³ á³ëÿ «Ëîêîìîòèâó» 
çíàéøëè ðàðèòåòíó áðóê³âêó XX 
ñòîð³÷÷ÿ, êîëè âóëèöÿ Çàìîñòÿí-
ñüêà ìàëà íàçâó Âîçíåñåíñüêèé 
áóëüâàð (goo.gl/kJTsXi)

Ðîáîòè ó íèõ ùå íåìàëî, ³ ñàìå 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334
 Íàéá³ëüøå ï³äïðèºìñòâî ó 

Â³ííèö³, ÿêå çàéìàºòüñÿ âèâåçåí-
íÿì òà çàõîðîíåííÿì ïîáóòîâèõ 
â³äõîä³â, õî÷å çá³ëüøèòè òàðèôè 
íà ñâî¿ ïîñëóãè. Àäæå, çà ñëî-
âàìè êîìóíàëüíèê³â, òåïåð³øí³ 
òàðèôè áóëè ïðèéíÿò³ çà ö³íàìè 
2014 ðîêó òà ïîêðèâàþòü ëèøå 
2/3 âèòðàò ï³äïðèºìñòâà. ßêè-
ìè ìîæóòü áóòè íîâ³ òàðèôè äëÿ 
ãîðîäÿí?

Íà ñàéò³ êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Åêîâ³í» 24 ñåðïíÿ 

îïóáë³êóâàëè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
çì³íó òàðèô³â. ßê çãàäóºòüñÿ â 
öüîìó îãîëîøåíí³, ÷èíí³ òàðè-
ôè áóëè ïðèéíÿò³ ìàéæå ÷îòèðè 
ðîêè òîìó (goo.gl/mKFpSD).

«Íà ñüîãîäí³ [÷èíí³ òàðèôè] 
â³äøêîäîâóþòü 68% ôàêòè÷íî¿ 
ñîá³âàðòîñò³ ïîñëóã. Òàðèô â 
÷àñòèí³ çàõîðîíåíèÿ ïîáóòîâèõ 
â³äõîä³â çàëèøàºòüñÿ áåç çì³í, 
— ïèøå ÊÓÏ «Åêîâ³í». — Ãî-
ëîâíîþ ïðè÷èíîþ íåîáõ³äíîñò³ 
ïåðåãëÿäó òàðèô³â íà íàäàííÿ 
ïîñëóã ç âèâåçåííÿ ïîáóòîâèõ 

â³äõîä³â º çðîñòàííÿ îñíîâíèõ 
ñêëàäîâèõ ñîá³âàðòîñò³ òàðèô³â 
(ïàëèâíî-ìàñòèëüíèõ ìàòåð³à-
ë³â íà 61 %, çàðîá³òíî¿ ïëàòè 
íà 108 %)».

×åðåç çðîñòàííÿ âèòðàò êîìó-
íàëüíèêè ïðîïîíóþòü çá³ëüøèòè 
òàðèôè:

Äëÿ æèòåë³â áàãàòîïîâåðõ³âîê:
Òàðèô íà îäíîãî ìåøêàíöÿ: 

÷èííèé 10,07 ãðí; çàïëàíîâàíèé 
16,38 ãðí.

Äëÿ æèòåë³â ïðèâàòíèõ áóäèíê³â:
Òàðèô íà îäíîãî ìåøêàíöÿ: 

÷èííèé 10,73 ãðí; çàïëàíîâàíèé 
17,43 ãðí.

Ó äîâ³äö³ íå ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, 
êîëè ñàìå ïðèéìóòü ö³ òàðèôè. 
Äî 2 âåðåñíÿ ùå ìîæíà íàäñèëàòè 
ñâî¿ çàóâàæåííÿ ùîäî çàïëàíîâà-
íîãî òàðèôó íà åëåêòðîííó àäðå-
ñó ecovin@ukr.net àáî çà àäðåñîþ: 
21037, ì. Â³ííèöÿ, âóë. Ñàáàð³â-
ñüêà, 7, òåë. (0432)-53-52-58.

Íàãàäàºìî, ùî ó ñåðåäèí³ ñåðï-
íÿ íà âóëèö³ Òîëñòîãî âñòàíî-
âèëè ïåðø³ ó Â³ííèö³ ï³äçåìí³ 
ñì³òíèêè (goo.gl/ttQzke).

«Ековін» хоче підняти тарифи на вивіз сміття

«ТИХА» КОЛІЯ ТА ТРАНШЕЇ. 
ЯКА ЗАРАЗ ЗАМОСТЯНСЬКА
Золотий кілометр  З квітня триває 
найдорожча реконструкція Вінниці. На 
оновлення вулиці Замостянської хочуть 
витратити до 183,8 мільйона гривень. 
Нині займаються першою чергою робіт 
— від Будинку офіцерів до Центрального 
стадіону. Вже є перші результати — 
«оксамитова» колія для трамваїв.

äëÿ ïðèøâèäøåííÿ ðåìîíòó ïå-
ðåêðèëè ïðî¿çä âóëèöåþ (â³ä ïå-
ðåõðåñòÿ ç ïðîñïåêòîì Êîöþáèí-
ñüêîãî äî ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ 
Ïåòðà Çàïîðîæöÿ) äî 5 âåðåñíÿ.

— Êð³ì êîë³¿ âæå ïðîêëàäå-
íà ÷àñòèíà íîâî¿ òåïëîìåðåæ³, 
âîäîïðîâîäó, — êàæå î÷³ëüíèê 
ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó êîìóíàëü-
íîãî ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ 
Âîëîäèìèð Í³öåíêî. — Çàì³íèëè 
ïîâí³ñòþ çëèâîâó êàíàë³çàö³þ, à 
ï³ä «îêñàìèòîâèì øëÿõîì» âëà-
øòóâàëè äðåíàæ. Ðîáèìî ï³äâè-
ùåíèé ïåðåõ³ä íà çóïèíö³ ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, äîâæèíà 
éîãî áóäå áëèçüêî 30 ìåòð³â. Ç 
³íøîãî áîêó ðîá³òíèêè âêëàäà-
þòü äðåíàæ, çëèâîâó êàíàë³çàö³þ, 
íåçàáàðîì ïî÷íóòü ìîíòóâàòè 
ïëèòè ï³ä «îêñàìèòîâèé øëÿõ». 

Äíÿìè ðîçïî÷íåìî ìîíòóâàòè 
êîíòàêòíó ìåðåæó äëÿ òðàìâà¿â, 
à á³ëüøà ÷àñòèíà äðîò³â (³íòåð-
íåò, åëåêòðè÷í³ ìåðåæ³ òîùî) 
áóäå ïðîõîäèòè ï³ä çåìëåþ.

Âæå öüîãî ðîêó áóäóòü çàéìà-
òèñÿ é öåíòðàëüíîþ àëåºþ, ÿêó 
ðîáèòèìóòü íà çàâåðøàëüí³é ñòà-
ä³¿ ðåêîíñòðóêö³¿ âóëèö³. ¯¿ âè-
êëàäóòü ïëèòêîþ, ïîñòàâëÿòü íîâ³ 
ëàâêè, îãîðîäæåííÿ, à âçäîâæ 
äîð³ã ç’ÿâëÿòüñÿ âåëîñìóãè íà 
êøòàëò òèõ, ùî º íà âóëèö³ Âî-
¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â (goo.gl/
KDwJbQ). Äåðåâ âèñàäÿòü ìàéæå 
âäâ³÷³ á³ëüøå, í³æ áóëî ëèï íà 
ö³é âóëèö³.

Çà äîãîâîðîì ç ãåíï³äðÿäíèêîì 
«Øëÿõáóä» ïåðøà ÷åðãà ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ìàº çàâåðøèòèñÿ ó ëèñ-
òîïàä³ 2018 ðîêó (goo.gl/K1B4Eh).

Трамваї проїжджають «тихою» колією з лівого боку. 
Її зробили за технологією, схожою на ту, яку застосували 
під час реконструкції площі Гагаріна у 2016-му
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

Íà ïî÷àòêó âå-
ðåñíÿ 2017 ðîêó 
íà ñàéò³ ïðîêóðàòó-

ðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ç’ÿâèëîñÿ ðå-
çîíàíñíå ïîâ³äîìëåííÿ: íà õàáàð³ 
âèêðèòî äåïóòàòà îáëðàäè — ãîëîâó 
ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü îõîðîíè 
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà, åêî-
ëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà ðàö³îíàëüíîãî 
âèêîðèñòàííÿ íàäð. Ñï³âðîá³òíèêè 
ÑÁÓ òà ïðîêóðîðè çàòðèìàëè Âî-
ëîäèìèðà Êðèñüêà, ÿêèé òàêîæ áóâ 
âèêîíóâà÷åì îáîâ’ÿçê³â íà÷àëüíèêà 
Â³ííèöüêîãî ðåã³îíàëüíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â.

Ï³äîçðþþòü ÷èíîâíèêà â òîìó, 
ùî â³í âèìàãàâ òà îòðèìàâ õàáàð 
ó 3000 äîëàð³â çà ïîçèòèâí³ âè-
ñíîâêè êîì³ñ³¿, ÿêó â³í î÷îëþº.

Çîêðåìà, çà ï³äãîòîâêó ïðîåêòó 
ð³øåííÿ ðàäè ïðî ïîãîäæåííÿ 
Äåðæñëóæáè ãåîëîã³¿ òà íàäð 
ïðîäàæó ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó 
íà êîðèñòóâàííÿ íàäðàìè òà ðîç-
ðîáêó îäí³º¿ ç ä³ëÿíîê ï³ñêîâèê³â 
ó ßìï³ëüñüêîìó ðàéîí³.

ПІШОВ НА ЛІКАРНЯНИЙ
Äåïóòàòó Êðèñüêó ïîâ³äîìèëè 

ïðî ï³äîçðó â òîìó, ùî â³í âè-

ìàãàâ òà îòðèìàâ õàáàð. Çëî÷èí 
êâàë³ô³êóâàëè çà ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 
368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó. Öÿ 
÷àñòèíà ïåðåäáà÷àº ïîêàðàííÿ 
ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà òåðì³í â³ä 
ï'ÿòè äî 10 ðîê³â ³ç ïîçáàâëåííÿì 
ïðàâà îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè ÷è 
çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ 
íà ñòðîê äî òðüîõ ðîê³â, ç êîí-
ô³ñêàö³ºþ ìàéíà.

Îäðàçó ï³ñëÿ öüîãî ïîñàäîâåöü 
îïèíèâñÿ â ë³êàðí³ — òàì ³ç íèì 
íàìàãàâñÿ ãîâîðèòè íàø æóðíà-
ë³ñò, àëå äàâàòè áóäü-ÿê³ êîìåí-
òàð³ ïðî êðèì³íàëüíó ñïðàâó â³í 
â³äìîâèâñÿ.

МАГІЧНА ТРАНСФОРМАЦІЯ?
Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäî-

âæóâàëîñÿ äî òðàâíÿ 2018 ðîêó. 
Ó ñóäîâîìó ðåºñòð³ ÷àñ â³ä ÷àñó 
ç’ÿâëÿëèñÿ óõâàëè, ÿê³ ñòîñóâà-
ëèñÿ ñïðàâè.

Ñóääÿ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî 
ñóäó Ðóñëàíà Ðîìàí÷óê 17 òðàâ-
íÿ ïðèçíà÷èëà ï³äãîòîâ÷å ñóäîâå 
çàñ³äàííÿ. ×èòàºìî â óõâàë³, ùî 
äî ñóäó íàä³éøîâ îáâèíóâàëüíèé 
àêò ùîäî Êðèñüêà… Àëå çëî-
÷èí óæå êâàë³ô³êóþòü ÿê øàõ-
ðàéñòâî — çà ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 
190 ÊÊÓ.

Ïîêàðàííÿ, ÿêå òóò ìîæíà 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674 
 Ó Â³ííèö³ çàâåëèñÿ øàõðà¿, 

ÿê³ äóðÿòü ëþäåé íà îðåíä³ æèòëà. 
Îäðàçó äâ³ çàÿâè îøóêàí³ øàõðàÿ-
ìè ëþäè íàïèñàëè ó Â³ííèöüêîìó 
ì³ñüêîìó â³ää³ë³ ïîë³ö³¿ ó â³âòî-
ðîê, 21 ñåðïíÿ. Îäí³ ïîòåðï³ë³ 
çàïëàòèëè 9 000 ãðèâåíü, à äðó-
ã³ — 12 000 (çà ð³çí³ êâàðòèðè). 
Îòðèìàëè êëþ÷³, çàâåçëè ðå÷³, àëå 
íåâäîâç³ äî íèõ ïîñòóêàëè ëþäè 
ç äîêóìåíòàìè íà öå æèòëî ³ ïî-
ïðîñèëè âèñåëèòèñÿ.

ßê âèÿâèëîñÿ, ïëàòèëè çà êâàð-
òèðè îðåíäàð³ ³íøèì êë³ºíòàì, 
ÿê³ ñïåö³àëüíî äëÿ òîãî, ùîá 
ïðèâëàñíèòè êðóãëåíüê³ ñóìè, 
çí³ìàëè íåðóõîì³ñòü ùîäîáîâî.

— Ìè âæå âñòàíîâèëè, ùî 
çà ö³ºþ ñõåìîþ ïðàöþþòü äâà 
÷îëîâ³êè, — ðîçêàçóº ïåðøèé 

çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Â³-
ííèöüêîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëó 
ïîë³ö³¿ — íà÷àëüíèê ñë³äñòâà 
Ìàêñèì Ðèæîâ. — Ëþäè ç íèìè 
çâ’ÿçóâàëèñÿ ïî òåëåôîíó ç îãî-
ëîøåíü íà OLX. Ïðè çóñòð³÷³ 
îäèí ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ð³åëòîðîì, 
à äðóãîãî íàçèâàº âëàñíèêîì. Ïå-
ðåä êâàðòèðîþ âîíè óêëàäàþòü 
ç ëþäüìè äîãîâ³ð, çðàçîê ÿêîãî 
ìîæíà ñêà÷àòè ç ³íòåðíåòó. Ëþ-
äåé ïðîñÿòü íàäàòè äîêóìåíòè, 
à ñàì³ ñâî¿õ íå ïîêàçóþòü. ßê³ñü 
ôîðìàëüí³ äàí³ âïèñóþòü ó äî-
ãîâ³ð ³ áåðóòü îïëàòó çà ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â. Ïðî ö³íó äîìîâëÿþòüñÿ, 
çâ³ñíî, íèæ÷ó â³ä ðèíêîâî¿.

Ïîòåðï³ë³, ÿê ðîçïîâ³ëè â ïî-
ë³ö³¿, çðîçóì³ëè, ùî öå îáìàí, 
ï³ñëÿ òîãî ÿê ó êâàðòèðó, çà îðåí-
äó ÿêî¿ âîíè çàïëàòèëè «ëèïîâî-

ìó» ð³åëòîðó, ïðèéøîâ ñïðàâæí³é 
ïðàö³âíèê àãåíö³¿ íåðóõîìîñò³.

— Ïðîáëåìà â òîìó, ùî ëþäè 
íå ïðîñèëè ïîêàçàòè äîêóìåíòè 
í³ òîãî ïîñåðåäíèêà, í³ ïñåâäî-
âëàñíèêà êâàðòèðè, — êàæå 
Ìàêñèì Ðèæîâ. — À öå äóæå 
àêòóàëüíà çàðàç ñèòóàö³ÿ, áî 
ïî÷èíàºòüñÿ íàâ÷àëüíèé ð³ê, ³ 
áàòüêè áóäóòü çí³ìàòè êâàðòèðè 
äëÿ ä³òåé-ñòóäåíò³â. Ïîäèâëÿòüñÿ, 
ùî íèæ÷à ö³íà, ³ ïëàòèòèìóòü 
öèì àôåðèñòàì. ß á ðàäèâ íå ïî-
ë³íóâàòèñÿ ³ ï³ä’¿õàòè â îô³ñ íà-
çâàíîãî àãåíòñòâà íåðóõîìîñò³, 
ñïèòàòè, ÷è ïðàöþº òàì òàêèé 
ð³åëòîð ³ ÿêèé íîìåð éîãî òåëå-
ôîíó. Äóìàþ, ïðîñò³øå âèòðàòè-
òè 100 ãðèâåíü íà òàêñ³ ïî ì³ñòó, 
í³æ â³ääàòè íåçðîçóì³ëî êîìó 
ê³ëüêà òèñÿ÷, à ïîò³ì ãîëîñèòè: 

«Ùî ÿ íàðîáèëà?!».
Òàêîæ, çà ñëîâàìè ïåðøîãî çà-

ñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Â³ííèöü-
êîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿, 
îñòàíí³ì ÷àñîì ïî÷àñò³øàëè é 
ñòàð³ øàõðàéñòâà — òåëåôîíí³. 
Â³ííè÷àíè ïðîäîâæóþòü â³ðèòè 
â ëåãåíäè ïðî çàòðèìàííÿ ¿õ-
í³õ ñèí³â ³ç âèìîãîþ çàïëàòèòè 
çà çâ³ëüíåííÿ ãðîø³.

— Äçâîíÿòü íà ñòàö³îíàðí³ 
òåëåôîíè, òðèìàþòü ó íàïðóç³, 
ùîá âèìàíèòè ãðîø³ çà çâ³ëü-
íåííÿ ñèí³â, áðàò³â ÷è çÿò³â. ¯ì 
â³ääàþòü óñ³ çàîùàäæåííÿ, ÿê³ 
ìàëè, îñîáëèâî ëþäè ïîõèëîãî 
â³êó. ª â íàñ ïîòåðï³ë³ 36-ãî ðîêó 
íàðîäæåííÿ, 44-ãî. À ñïëà÷åí³ 
ñóìè — òðè ³ ï'ÿòü òèñÿ÷ äîëàð³â, 
40 òèñÿ÷ ãðèâåíü, — êàæå Ìàêñèì 
Ðèæîâ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ùîäíÿ 
ïî äâà-òðè âèïàäêè òåëåôîííèõ 
øàõðàéñòâ ô³êñóþòü çàðàç ïðàâî-
îõîðîíö³ ì³ñòà, õî÷à â³ðèòè â ðîç-
ïîâ³ä³ ïðî çâ³ëüíåííÿ ç ïîë³ö³¿ 
çà ãðîø³ íå âàðòî.

— Çâ³ñíî, ùî ïîë³öåéñüê³ 
çà òàêå ãðîø³ íå áåðóòü ³ ïîñåðåä-
íèê³â íå ïðèñèëàþòü, — ãîâîðèòü 
Ìàêñèì Ðèæîâ. — Íåçðîçóì³ëî, 
÷îìó ëþäè ç òàêèìè çíà÷íè-
ìè ñóìàìè ðîçñòàþòüñÿ, íàâ³òü 
íå ïåðåâ³ðÿþ÷è, äå íàñïðàâä³ 
¿õí³ ñèíè.

Ïðî ³íø³ ïîøèðåí³ ó Â³ííèö³ 
ñõåìè îáìàí³â ìîæíà ïðî÷èòàòè 
ó ñòàòò³ «ÒÎÏ-3 àôåð íà ãðîø³. 
Ïðîêóðîð ðîçêàçàâ ïðî íàé-
ïîïóëÿðí³ø³ ñüîãîäí³ øàõðàé-
ñòâà» (êîðîòêå ïîñèëàííÿ — 
goo.gl/dvbmkp).

Обережно! Не зніміть квартиру в аферистів

ХАБАРНИЦЬКА СПРАВА ДЕПУТАТА 
КРИСЬКА СТАЛА ШАХРАЙСЬКОЮ 
Трансформація  Депутат облради 
Володимир Крисько став підозрюваним 
у справі про хабар. Його звинуватили 
у вимаганні 3000 доларів за «потрібні» 
висновки комісії, яку він очолює. 
Перед початком судів прокуратура 
переглянула свої претензії до Криська

îòðèìàòè — øòðàô 850 ãðèâåíü, 
ó íàéã³ðøîìó âèïàäêó — «óìîâ-
íèé» òåðì³í.

Òîáòî ÿêùî ðàí³øå ïðîêóðàòó-
ðà ââàæàëà îòðèìàííÿ 3000 äî-
ëàð³â çà ïîòð³áí³ âèñíîâêè êîì³ñ³¿ 
õàáàðíèöòâîì, òî òåïåð — «çà-
âîëîä³ííÿì ÷óæèì ìàéíîì àáî 
ïðèäáàííÿì ïðàâà íà ìàéíî 
øëÿõîì îáìàíó» — òàê çâó÷èòü 
íèí³øíÿ ñòàòòÿ îáâèíóâà÷åííÿ.

Äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè ïîÿñ-
íåííÿ ïðî çì³íó êâàë³ô³êàö³¿, ìè 
íàïèñàëè ïèñüìîâèé çàïèò äî ïðî-
êóðàòóðè. Ïîñòàâèëè òàê³ ïèòàííÿ:

1. Íà ÿêèõ ï³äñòàâàõ ïðîêóðà-
òóðà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ çì³íè-
ëà êâàë³ô³êàö³þ âêàçàíîãî âèùå 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ?

2. Õòî ç ïðîêóðîð³â çàéìàâñÿ 
ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì ï³ä 
÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ 
âêàçàíîãî âèùå ïðîâàäæåííÿ?

Â³äïîâ³äü íà çàïèò îòðèìàëè, 
à íà ïîñòàâëåí³ ïèòàííÿ — í³. 
Íàì íå ñõîò³ëè àí³ ðîçïîâ³äàòè 
ïðî ïðè÷èíè çì³íè êâàë³ô³êàö³¿ 

çëî÷èíó, àí³ íàçèâàòè ³ì’ÿ ïðî-
êóðîðà, ÿêèé öå çðîáèâ.

Òàêîæ çâåðíóëèñÿ çà êîìåí-
òàðåì äî ñàìîãî Âîëîäèìèðà 
Êðèñüêà. Õîò³ëè çàïèòàòè ïðî 
éîãî ïîçèö³þ ùîäî êðèì³íàëü-
íî¿ ñïðàâè. Òåëåôîíóâàëè íà éîãî 
íîìåð, âêàçàíèé íà ñàéò³ óïðàâ-
ë³ííÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â. Ê³ëüêà ðà-
ç³â íàì â³äïîâ³äàëè, ùî ïîñàäîâ-
öÿ íåìàº íà ì³ñö³. Âðåøò³ æóðíà-
ë³ñò çàëèøèâ ñâ³é íîìåð òåëåôîíó 
ä³â÷èí³, ÿêà áðàëà ñëóõàâêó. Òàê 
í³õòî é íå çàòåëåôîíóâàâ.

ЩО ВІДБУВАЄТЬСЯ В СУДІ?
Ñïåðøó ñïðàâà ïîòðàïèëà 

äî ñóää³ Ðóñëàíè Ðîìàí÷óê. Ï³ñëÿ 
öüîãî Âîëîäèìèð Êðèñüêî êëî-
ïîòàâ ïðî ïîâåðíåííÿ îáâèíó-
âàëüíîãî àêòó (ïðî øàõðàéñòâî, 
à íå ïðî õàáàðíèöòâî) äî ïðî-
êóðàòóðè. Ìîâëÿâ, íåäîñòàòíüî 
äîêàç³â éîãî ïðîâèíè. Àëå Ðî-
ìàí÷óê íå ïîãîäèëàñÿ öå çðîáèòè.

Òîä³ Êðèñüêî çàÿâèâ ïðî â³äâ³ä 
ñóää³ — öþ âèìîãó çàäîâîëüíèëè. 

Òåïåð ñóääåþ â ñïðàâ³ º Äìèòðî 
Øëàïàê, ÿêèé íàì â³äîìèé òèì, 
ùî éîãî áàòüêè çàñíóâàëè ðåë³ã³é-
íó ãðîìàäó, ÿêà îá’ºäíàëà ëþäåé, 
òèì ÷è ³íøèì ÷èíîì ïîâ’ÿçàíèõ 
³ç ñóäîâîþ ñèñòåìîþ Â³ííèö³.

ПІДВИЩЕННЯ ДЛЯ ПРОКУРОРА
Êëîïîòàííÿ, ÿê³ ïîäàâàëè 

äî ñóäó ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ 
ñïðàâè, ïîãîäæóâàëè ç ïðîêó-
ðîðîì Âàäèìîì Ñëîáîäÿíþ-
êîì. Â³í áóâ ïðîêóðîðîì â³ää³-
ëó ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà 
â êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ 
Â³ííèöüêî¿ ïðîêóðàòóðè.

Ïèøåìî «áóâ», áî òåïåð Ñëî-
áîäÿíþê ï³øîâ íà ï³äâèùåííÿ 
òà ïåðå¿õàâ äî Êèºâà — ñòàâ íà-
÷àëüíèêîì â³ää³ëó ç ïèòàíü äî-
áîðó òà ïåðåâåäåííÿ ïðîêóðîð³â 
Êâàë³ô³êàö³éíî-äèñöèïë³íàðíî¿ 
êîì³ñ³¿ ïðîêóðîð³â Ãåíåðàëüíî¿ 
ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè. Ñë³äîì 
çà Â³òàë³ºì Ãðóøêîâñüêèì, ùå 
îäíèì â³ííèöüêèì ïðîêóðîðîì, 
ÿêèé î÷îëèâ òó ñàìó ÊÄÊÏ.

Минулорічний обшук у кабінеті депутата обласної ради Володимира Криська. 
Знайшли гроші, але слідство вважає, що на хабарництво справа не тягне
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(063)7758334 

Ó 2002 ðîö³ Âåð-
õîâíà Ðàäà Óêðà-

¿íè óõâàëèëà çàáîðîíó ïðîäàæó 
çåìë³ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 
ïðèçíà÷åííÿ â íîâîìó Çåìåëü-
íîìó êîäåêñ³. Òàêèé êðîê ïîÿñ-
íèëè ïîáîþâàííÿì âèíèêíåííÿ 
õàîñó íà ðèíêó çåìë³: â ê³íö³ 90-õ 
êîëèøí³ì ïðàö³âíèêàì êîëãîñï³â 
áóëè âèä³ëåí³ ïà¿, ÿêèìè âîíè 
ìîãëè â³ëüíî ðîçïîðÿäæàòèñÿ.

Ïåðøèé ìîðàòîð³é ìàâ ä³-
ÿòè ï’ÿòü ðîê³â. Àëå ç òîãî ÷àñó 
éîãî ïðîäîâæóâàëè äåâ’ÿòü ðàç³â, 
âîñòàííº — 7 ãðóäíÿ 2017 ðîêó. 
Ïîêè ùî ïðîäàæ çåìë³ çàáîðî-
íåíèé äî 1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó.

ªäèíî¿ äóìêè ùîäî ìîðàòîð³þ 
ó ôåðìåð³â íåìàº. Îäí³ áîÿòüñÿ, 
ùî çà óìîâè â³ëüíîãî îá³ãó çåìë³ 
âñ³ ïà¿ ñêóïëÿòü àãðîõîëäèíãè. 
À ³íø³ êàæóòü, ùî ÷åðåç ìîðà-
òîð³é ñòðàæäàþòü ñàì³ ôåðìè. 
ßêèì ìàº áóòè ðèíîê çåìë³ òà 
÷è ïîâèíåí â³í ³ñíóâàòè?

ФЕРМА — НАЧЕ ГРА 
В ЛОТЕРЕЮ 

Ãåííàä³é Ìóðàâåëü çàïóñòèâ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêå ôåðìåðñüêå 
ãîñïîäàðñòâî «Òåððà» îäíèì ³ç 
ïåðøèõ ó ñåë³ Ïèðîã³â Òèâð³â-
ñüêîãî ðàéîíó. Íà ïåðøèõ ïîðàõ 
ìàâ ò³ëüêè òðè ãåêòàðè, à íèí³ 

îðåíäóº 270 ãà, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ 
êîëî ñåëà. Ï'ÿòäåñÿò ï'ÿòü ëþäåé 
ï³äïèñàëè ç Ìóðàâëåì óãîäè òåð-
ì³íîì íà 15 ðîê³â.

— Êîëè ãîñïîäàðñòâî ò³ëüêè 
ç'ÿâèëîñÿ, òî ÿ ïëàòèâ çà îðåí-
äó ïàéîâèêàì ïî 4% â³ä âàðòîñò³ 
¿õíüîãî ïàþ. À íèí³ — 12%. Ó ñå-
ðåäíüîìó âèõîäèòü 18 646 ãðèâåíü 
íà ð³ê çà îäèí ïàé (òðè-÷îòèðè 
òèñÿ÷³ ãðèâåíü çà ãåêòàð. — Àâò.). 
Öå íåïîãàíà ö³íà, àëå ç ðîêàìè 
îðåíäíà ïëàòà ðîñòå, à ãåêòàð³â 
íå äîäàëîñÿ.

Öüîãî ðîêó Ãåííàä³é çàñ³ÿâ 
ïîëÿ â îñíîâíîìó ñîíÿøíèêîì 
(100 ãà) òà êóêóðóäçîþ (140 ãà), 
ÿê³ íåçàáàðîì áóäå çáèðàòè. 
Ðåøòó çåìë³ çàñ³ÿâ òåõí³÷íèìè 
êóëüòóðàìè — ïøåíèöåþ, ÿ÷ìå-
íåì, êîòð³ çãîäîâóº ïîò³ì ñâî¿é 
õóäîá³. ² öþ ñïðàâó ïîð³âíþº ç 
ãðîþ â ëîòåðåþ.

— Çàñ³ÿâ ïîëå ³ ïðîñèø: Ãîñ-
ïîäè, äàé äîùèêó. À ìîæå ãðàä 
ïðîéòè ³ âñþ çåëåíü ïîáèòè. ² 
ùî ðîáèòè? Àäæå ëþäÿì ïîòð³á-
íî â³ääàâàòè ãðîø³ çà îðåíäó. Òà 
é çà äîáðèâà, çà íàñ³ííÿ — âñå ç 
óðîæàþ, — êàæå ÷îëîâ³ê. — À òî-
ð³ê áóëà ñïðîáà ðåéäåðñüêîãî 
çàõîïëåííÿ çåìë³. Ïàéîâèê³â 
ï³äáèâàëè ïåðåïèñàòè çåìëþ 
íà ³íøèõ ôåðìåð³â, à íà ìåíå 
â³äêðèâàëè êðèì³íàëüí³ ïðîâà-
äæåííÿ, ùî í³áèòî ÿ ï³äðîáèâ 
óñ³ äîêóìåíòè. Àëå çàâäÿêè ï³ä-
òðèìö³ Àñîö³àö³¿ ôåðìåð³â âè-

ЧИМ МОЖНА ЗАМІНИТИ 
МОРАТОРІЙ НА ПРОДАЖ ЗЕМЛІ 
Болюче питання  Земельний мораторій 
приймали як тимчасовий захід, аби не було 
хаосу після розпаювання земель колишніх 
колгоспів. З того часу минуло понад 
16 років. Чи повинна заборона існувати й 
надалі? Фермери не мають єдиної думки 
з цього приводу. До яких наслідків може 
призвести продовження мораторію?

ãðàâ óñ³ ñóäè, çáåð³ã çà ñîáîþ 
çåìëþ.

Ëîã³÷íèé âèõ³ä ³ç ö³º¿ ñèòóà-
ö³¿: êóïèòè çåìëþ, ùî ìîæëè-
âî ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ìîðàòîð³þ. 
Àëå, çà ñëîâàìè ôåðìåðà, öå âá'º 
ôåðìåðñüê³ ãîñïîäàðñòâà.

— Íå â³ðþ, ùî â íàñ áóäå 
÷åñíèé çåìåëüíèé ðèíîê. Óñþ 
çåìëþ ïðèáåðóòü äî ñâî¿õ ðóê 
àãðîõîëäèíãè, ³íîçåìö³. Íàâ³òü 
ÿêùî ¿ì öå çàáîðîíÿòü, çíàéäóòü 
ï³äñòàâíèõ ëþäåé, — ðîçïîâ³äàº 
Ãåííàä³é. — ß ãîòîâèé ³ íàäàë³ 
ïëàòèòè ëþäÿì çà çåìëþ. ¯ì öå 
âèã³äí³øå. Ïîðàõóéòå ñàì³: ïàéî-
âèêè â³ä ìåíå îòðèìóþòü íà ðóêè 
15 òèñÿ÷ ùîðîêó. À ñâîþ çåì-
ëþ âîíè ïðîäàäóòü, ïðèì³ðîì, 
çà 50 òèñÿ÷. Çà ð³ê öèõ êîøò³â 
íå ñòàíå — ³ âñå.

АГРОФІРМИ ВСЕ НЕ СКУПЛЯТЬ 
Ó òîìó æ Òèâð³âñüêîìó ðàéîí³, 

â ñåë³ Âàñèë³âêà, ìàº ôåðìåðñüêå 
ãîñïîäàðñòâî ðîäèíà Îëåêñàí-
äðà Äæèãè. Íà ïîëÿõ ïëîùåþ 
20 ãåêòàð³â âîíè âèðîùóþòü îâî-
÷³, ñîíÿøíèê, ïøåíèöþ, ÿ÷ì³íü 
òîùî. ×îëîâ³ê ââàæàº, ùî ï³ñëÿ 
16 ðîê³â ³ñíóâàííÿ ìîðàòîð³þ 
éîãî ïîðà ñêàñîâóâàòè.

— ß ïðîòè ³ñíóâàííÿ çàáîðîíè 
ïðîäàæó çåìë³. Ôåðìåð, ÿêèé 
îðåíäóº çåìëþ, íå çàö³êàâëå-
íèé âêëàäàòè â íå¿ êîøòè: ÿêùî 
´ðóíò ñòàíå êðàùèì, òî ïàéîâèêè 
âèìàãàòèìóòü á³ëüøî¿ îðåíäíî¿ 
ïëàòè.

×îëîâ³ê íå â³ðèòü, ùî ï³ñëÿ 
ñêàñóâàííÿ ìîðàòîð³þ õîëäèíãè 
âñå ïðèäáàþòü. Ïîÿñíþº öå òèì, 
ùî ïðè óìîâàõ â³äêðèòîãî ðèíêó 
çåìëÿ «ï³äñêî÷èòü» ó ö³í³ òà íà-

â³òü ó âåëèêèõ êîìïàí³é íå áóäå 
ñò³ëüêè â³ëüíèõ êîøò³â.

Äî òîãî æ â³ä öüîãî âèãðàþòü ³ 
ïàéîâèêè, ÿê³ îòðèìàþòü ñïðà-
âåäëèâó ñóìó çà ñâîþ çåìëþ, ³ 
äåðæàâà, àäæå çà ïðîäàæ áóäå 
ñïëà÷åíèé ïîäàòîê ó áþäæåò, 
ââàæàº Îëåêñàíäð.

— Åôåêòèâí³ ôåðìåðñüê³ ãîñïî-
äàðñòâà, íàâ³òü íåâåëèê³, íå çíèê-
íóòü. Áî ö³ ëþäè âì³þòü çàëó÷àòè 
³íâåñòèö³¿ òà âòðèìàþòüñÿ ó íîâèõ 
óìîâàõ. ²íâåñòîð ãîòîâèé âêëàäàòè 
ô³íàíñè, àëå íå â ãîñïîäàðñòâî, 
îñíîâíèì àêòèâîì ÿêîãî º îðåí-
äîâàíà çåìëÿ, — êàæå Äæèãà.

Ïðàâäà, â³í ââàæàº, ùî íàâ³òü 
ïðè â³äêðèòîìó ðèíêó çåìë³ ìàº 
áóòè ê³ëüêà ïðàâèë òà íîðì.

— Ìîðàòîð³é ìàº áóòè äëÿ 
³íîçåìö³â, àáè âñþ óêðà¿íñüêó 
çåìëþ íå ñêóïèëè êèòàéö³ ÷è 
ðîñ³ÿíè. Ïîâèíåí ³ñíóâàòè â³ä-
á³ð, êîìó ïðîäàâàòè: ä³ëÿíêè ï³ä 
ôåðìè ìàþòü îòðèìóâàòè ôàõ³âö³ 
ç àãðîíîì³÷íîþ îñâ³òîþ, ÿê öå 
â³äáóâàºòüñÿ â ªâðîï³. ² ùå îäíó 
íîðìó âàðòî çàïðîâàäèòè — ïðî-
çîðèé ïðîöåñ ïðîäàæó çåìë³ é 
íåäîïóùåííÿ âïëèâó ÷èíîâíèê³â, 
ÿê³ çà «â³äêàòè» ïðîäàäóòü çåìëþ 
ïîòð³áí³é ëþäèí³. Ïåâíèé çàïàñ 
çåìë³ äåðæàâà ìàº çàëèøèòè 
çà ñîáîþ, àáè ¿¿ íå âñþ ñêóïèëè.

ПОВЕРНУТИ ЗЕМЛЮ ДЕРЖАВІ 
Ñêàñîâóâàòè ìîðàòîð ³é 

íå ìîæíà. Òàê ââàæàº ãîëîâà ÃÎ 
«Îá’ºäíàíà àñîö³àö³ÿ ôåðìåð³â 
Óêðà¿íè» ²ííà Êóõàðåíêî. Æ³íêà 
ïîÿñíþº íà ïðèêëàä³ âæå ³ñíó-
þ÷èõ çåìåëüíèõ â³äíîñèí, ÷îìó 
ñêàñóâàííÿ íå ï³äå íà êîðèñòü 
ôåðìåðàì.

— Çåìë³ çàïàñó, çåìë³ ðåçåð-
âó, ÿê³ º â äåðæàâí³é âëàñíîñò³, 
íàðàç³ íå ìîæíà îòðèìàòè áåç-
êîøòîâíî. Ïðàâî îðåíäè öèõ ä³-
ëÿíîê âèñòàâëÿþòü íà àóêö³îí, 
îðãàí³çîâàíèé ì³ñöåâèìè îðãà-
íàìè âëàäè, — ðîçêàçóº Êóõà-
ðåíêî. — Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
â ñåðåäíüîìó âàðò³ñòü ãåêòàðà 
ñòàíîâèòü äî 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü — 
öå äóæå áàãàòî. ² öå ò³ëüêè âèêóï 
ïðàâà îðåíäè. Çàðàç òàì âèãðàþòü 
ò³ëüêè ò³, õòî ç ì³øêîì ãðîøåé 
ïðèõîäèòü. À ïîâèíí³ ïåðåìàãàòè 
ò³, õòî æèâå íà ö³é çåìë³, ôåð-
ìåðè, ùî ìàþòü äî 500 ãåêòàð³â.

Âîíà ðîçïîâ³ëà, ùî ñòà-
íîì íà 1 æîâòíÿ 2017 ðîêó 
íà Â³ííè÷÷èí³ çàðåºñòðîâàí³ 
2100 ôåðìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ. 
Öå ³ ìàë³ ôåðìè (ïëîùåþ â³ä 
ï'ÿòè äî 500 ãåêòàð³â), ³ âåëèê³ 
(â³ä îäí³º¿ äî äåñÿòè òèñÿ÷ ãåê-
òàð³â). Ñóêóïíî âîíè îáðîáëÿ-
þòü 250 òèñÿ÷ ãåêòàð³â. Ùîðîêó 
ïëàòÿòü çà ïðàâî êîðèñòóâàííÿ 
ä³ëÿíêàìè ïàéîâèêàì, ç ÷îãî 
éäóòü ïîäàòêè â áþäæåò.

Çàì³ñòü ïðîäàæó çåìë³ Êóõà-
ðåíêî ïðîïîíóº ³íøèé âèõ³ä.

— Ïðîäàæó çåìë³ â Óêðà¿í³ 
íå ìàº áóòè. Ïîòð³áí³ ïðîçîð³ 
îðåíäí³ â³äíîñèíè. Ïðàâî ñêó-
ïèòè öþ çåìëþ ïîâèíí³ ìàòè òå-
ðèòîð³àëüí³ ãðîìàäè, ÿê³ çàâäÿêè 
äåöåíòðàë³çàö³¿ ñòàëè á³ëüø ô³-
íàíñîâî ñïðîìîæíèìè. Òàêèì 
÷èíîì çåìëÿ ïîâåðòàºòüñÿ â äåð-
æàâíó âëàñí³ñòü, ³ âæå äåðæàâà 
çäàº â îðåíäó çåìëþ òèì ëþäÿì, 
ÿê³ æèâóòü ó öèõ ñåëàõ. Íà òàêèõ 
óìîâàõ ôåðìåðñüê³ ãîñïîäàðñòâà, 
ÿê³ ïðàöþþòü îñòàíí³ 20 ðîê³â, 
âæå íå çðóéíóþòüñÿ.

Чинна заборона на продаж 
с/г землі діятиме до 1 січня 
2019 року. Якщо нардепи по-
довжать мораторій, то Украї-
на зазнає мільярдних збитків, 
вважає заступник виконавчого 
директора МФ «Відродження» 
Тарас Качка.
— Європейський суд з прав лю-
дини (далі — ЄСПЛ) 22 травня 
оприлюднив рішення за скаргою 
двох українських пенсіонерів, — 
розповідає Тарас Качка. — Якщо 
коротко, то рішення у справі «Зе-
ленчук і Цицюра проти України» 
можна вмістити в одне речення: 
суд вимагає скасувати земель-

ний мораторій, бо він порушує 
право людини розпоряджатися 
своєю власністю, та замінити 
його дієвою моделлю ринку землі 
на розсуд України. Софія Зелен-
чук з Івано-Франківської області 
й Віктор Цицюра з Тернополя — 
типові українські пайовики. Тому 
все, про що йдеться в рішенні 
ЄСПЛ, можна застосувати до всіх 
семи мільйонів невеликих укра-
їнських землевласників.
Суд присудив виплатити позива-
чам по три тисячі євро компен-
сації, рішення набуло чинності 
22 серпня, про що повідомля-
ють аналітики платформи Easy 

Business (goo.gl/Lt1XU4).
Тарас Качка додав, що коли 
в грудні Рада знову спробує про-
довжити дію мораторію, це озна-
чатиме одне: Україна не лише 
не виконує рішення Суду, але і 
йде проти його волі.
А це призведе до того, що Євро-
пейський суд майже автоматично 
буде присуджувати грошову ком-
пенсацію заявникам зі схожими 
справами. Якщо всі сім мільйонів 
пайовиків звернуться до ЄСПЛ та 
отримають таку ж компенсацію, 
як Зеленчук та Цицюра, то зага-
лом це буде 21 мільярд євро з 
українського бюджету.

Суд вимагає скасувати земельний мораторій 

Фермер Геннадій Муравель проти скасування 
мораторію. За його словами, всю землю скуплять 
холдинги, а малі господарства зникнуть 

Ç ê³íöÿ 90-õ ðîê³â 
çàáîðîíó íà ïðîäàæ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ 
çåìåëü ïðîäîâæóâàëè 
äåâ’ÿòü ðàç³â. Âîíà ä³º 
äî 1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó
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äîáðÿê äóøåþ… Îäíàê çà ïàðòîþ 
ëþáèâ ñèä³òè îäèí. Ïàí³ Ìàð³ÿ 
áóëà êëàñíèì êåð³âíèêîì ó íüî-
ãî ç ï’ÿòîãî ïî äåâ’ÿòèé êëàñ. 
Çãàäóº, ùî êëàñ áóâ äðóæíèé. 
«Äîòåïåð âîíè ñï³ëêóþòüñÿ ì³æ 
ñîáîþ, íå âòðà÷àþòü êîíòàêò³â, — 
ãîâîðèòü ó÷èòåëüêà. — Ìàéæå âñ³ 
ïðè¿õàëè íà ïîõîðîí, ÷îòèðüîõ 
ò³ëüêè íå áóëî ç ¿õíüîãî êëàñó».

Ïðåäñòàâíèöÿ «Àéäàðó» 
(íà æàëü, ó ñåë³ íå çàïàì’ÿòàëè ¿¿ 
ïð³çâèùà) ó âèñòóï³ íà êëàäîâèù³ 
ñõèëèëà ãîëîâó ïåðåä ìàò³ð’þ, ÿêà 
âèõîâàëà òàêîãî ìóæíüîãî ïàòð³îòà. 
Æ³íêà ó â³éñüêîâ³é ôîðì³ îá³éíÿëà 

çãîðüîâàíó æ³íêó ó ÷îðí³é õóñòèí³. 
Ñêàçàëà, ùî ðîçóì³º ìàìó Ìèõàé-
ëà, áî ñàìà âòðàòèëà íà â³éí³ ñèíà. 
Â³í òåæ ñëóæèâ â «Àéäàð³».

Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Áåðåæàí Ãà-
ëèíà Ôóðìàí âäÿ÷íà îäíîñåëü-
öÿì, äåïóòàòàì, ãîëîâàì âóëè÷íèõ 
êîì³òåò³â, ÿê³ äîïîìîãëè ç³áðàòè 
êîøòè íà ïîõîâàííÿ çåìëÿêà. Ð³ä-
í³ ó Ùåðáàíþê³â íåáàãàòî. Ó ìà-
òåð³ íåâåëèêà ïåíñ³ÿ, íåçâàæàþ÷è 
íà òå, ùî á³ëüøó ÷àñòèíó æèòòÿ 
ïðîïðàöþâàëà íà âàæê³é ðîáîò³, 
äîãëÿäàþ÷è êîð³â íà ôåðì³. Îä-
íîñåëüö³ äîïîìîãëè æ³íö³ ã³äíî 
ïðîâåñòè â îñòàíí³é ïóòü ñèíà.

Âèñëîâëþºìî ùèð³ ñï³â÷óòòÿ 
ìàòåð³, ñåñòð³, ð³äíèì, äðóçÿì â³ä-
âàæíîãî çàõèñíèêà êðà¿íè Ìè-
õàéëà Ùåðáàíþêà. Çåìëÿ ïóõîì 
ñëàâíîìó ëèöàðþ ð³äíî¿ çåìë³!

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ñòàðøèé ñîëäàò 
øòóðìîâî¿ ðîòè 
24-ãî îêðåìîãî 
øòóðìîâîãî áàòàëü-

éîíó «Àéäàð» Ìèõàéëî Ùåðáà-
íþê çàãèíóâ á³ëÿ ñåëà Êðèìñüêå 
Íîâîàéäàðñüêîãî ðàéîíó Ëó-
ãàíñüêî¿ îáëàñò³. ßê ðîçïîâ³ëè 
éîãî ïîáðàòèìè, á³é ðîçïî÷àâñÿ 
çà äåñÿòü õâèëèí äî øîñòî¿ ðàíêó. 
Ïðîòèâíèê ï³ä ïðèêðèòòÿì àðòè-
ëåð³¿ ï³ä³éøîâ äî ïåðåäí³õ ïîçèö³é 
áðèãàäè. Âîðîã ìàâ íàì³ð çàõî-
ïèòè ñïîñòåðåæí³ ïîñòè. Àòàêà 
â³äáóâàëàñÿ óçäîâæ Áàõìóòñüêî¿ 
òðàñè. Íàø³ á³éö³ â³äáèëè íàñòóï. 
Íà æàëü, íå îá³éøëîñÿ áåç æåðòâ. 
Çàãèíóëè ÷åòâåðî àéäàð³âö³â. Ñå-
ðåä íèõ — Ìèõàéëî Ùåðáàíþê, 
ÿêîìó 25 ëèñòîïàäà íèí³øíüîãî 
ðîêó âèïîâíèëîñÿ á ò³ëüêè 29!

Ó Ìèõàéëà çàëèøèëàñÿ ìàòè, 
âîíà ïðîæèâàº îäíà. Ñåñòðà 
ìåøêàº ó Äí³ïð³. Ùå îäíà ñå-
ñòðà çàãèíóëà òðàã³÷íî, êîëè ¿é 
íå âèïîâíèëîñÿ ùå é äâàäöÿòè. 
Òðàïèëîñÿ öå 17 ðîê³â òîìó. Ä³-
â÷èíà íàâ÷àëàñÿ â ó÷èëèù³. Ïî-
âåðòàëàñÿ äîäîìó, ³ â ñóñ³äíüîìó 
ñåë³ íà íå¿ íà¿õàâ àâòîìîá³ëü. Òå-

ïåð ó ðîäèí³ ùå îäíà òðàãåä³ÿ — 
íå ñòàëî Ìèõàéëà.

— Ïîêàæ³òü íàì, äå æèâå Àëüî-
íà, — ïðîñèëè ïîáðàòèìè Ìè-
õàéëà, ÿê³ äîñòàâèëè ò³ëî â ñåëî.

Çåìëÿêè çàãèáëîãî áóëè äåùî 
çäèâîâàí³: ãîðå, ñëüîçè, ïëà÷ — ³ 
ðàïòîì òàêå ïðîõàííÿ.

— Àëüîíà äóæå ãàðíà ä³â÷èíà, 
ïðàöüîâèòà, ëþäÿíà, — ðîçïî-
â³äàº ì³ñöåâà â÷èòåëüêà Ìàð³ÿ 
Áîíäàð. — Çàê³í÷èëà óí³âåðñèòåò. 
Ìàëà ðîáîòó â ì³ñò³. Àëå ïîâåð-
íóëàñÿ â ñåëî, ùîá áóòè ïîðó÷ 
ç ìàìîþ. Ìàìà ÷àñòî õâîð³º, ¿é 
ïîòð³áíà äîïîìîãà.

Ïðè¿æäæèì ïîêàçàëè áóäèíîê 
ä³â÷èíè. Êàæóòü, Ìèõàéëî áóâ 
ïàëêî çàêîõàíèé ó íå¿. Áàãàòî 
ðîçïîâ³äàâ õëîïöÿì ïðî êîõàíó 
ä³â÷èíó. Âîíè ñëóõàëè ³ ùîðàçó 
íàãàäóâàëè, ùîá çàïðîñèâ íà âå-
ñ³ëëÿ. ² îñü âîíè òàêè ïðè¿õàëè 
â éîãî ñåëî. Ò³ëüêè ç ã³ðêîòîþ. 
Âèð³øèëè çóñòð³òèñÿ ç ä³â÷èíîþ 
Ìèõàéëà. Ðîçïîâ³ñòè ¿é ïðî òå, 
ñê³ëüêè ãàðíèõ ñë³â íà ¿¿ àäðåñó 
÷óëè â³ä Ìèõàéëà.

Êëàñíèé êåð³âíèê çàãèáëîãî 
Ìèõàéëà Ìàð³ÿ Áîíäàð êàæå, ùî 
õëîïåöü ïðîÿâèâ ñâî¿ íàéêðàù³ 
ÿêîñò³ ï³ñëÿ øêîëè. Êîëè íàâ÷àâ-
ñÿ, áóâ ÿê óñ³. Êîìïàí³éñüêèé, 

ПОКАЖІТЬ, ДЕ ЖИВЕ АЛЬОНА…
Втрата  Побратими загиблого 
айдарівця Михайла Щербанюка, які 
привезли тіло бійця у його рідне село 
Бережани Калинівського району, 
дещо здивували місцевих жителів 
своїм проханням. Попросили показати 
будинок однієї дівчини. «Для чого?» — 
запитували земляки Михайла…

— На засіданні педради, що від-
будеться 29 серпня, будемо го-
ворити, як вшанувати пам'ять 
нашого учня-героя, — каже 
Марія Бондар. — Це вже другий 
випускник нашої школи, який 

загинув на Донбасі. Два роки 
тому втратили Юрія Гринчука. Він 
проживав у селі Грушківці нашого 
району. Саме в тому селі його й 
поховали, там проживають його 
дружина, діти.

Загинув другий випускник школи

Ìàéæå âñ³ 
îäíîêëàñíèêè 
ïðè¿õàëè íà ïîõîðîí 
Ìèõàéëà, ÷îòèðüîõ 
ò³ëüêè íå áóëî 
ç ¿õíüîãî êëàñó

Михайлу Щербанюку 25 листопада нинішнього року 
виповнилося б тільки 29

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 
 Ó êîâîðê³íãó ÄîíÍÓ ³ìåí³ 

Ñòóñà ïðî÷èòàâ ëåêö³þ Ñåðã³é 
Êâ³ò. Êîëèøí³é ì³í³ñòð îñâ³òè, 
êîòðèé ïåðåáóâàâ íà ö³é ïîñàä³ ç 
2014 äî 2016 ðîêó, íèí³ çàéìàºòü-
ñÿ ïèòàííÿì çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñ-
ò³ îñâ³òè â Êèºâî-Ìîãèëÿíñüê³é 
àêàäåì³¿, º ðàäíèêîì Ïðåçèäåíòà 
Ïîðîøåíêà.

Éîãî ä³ÿëüí³ñòü íàñàìïåðåä 
çàïàì’ÿòàëàñÿ Çàêîíîì «Ïðî 
âèùó îñâ³òó», äå îäíà ç ãîëîâíèõ 
íîâàö³é — òåçà ïðî òå, ùî óí³-
âåðñèòåòè ìàþòü ñòàòè àâòîíîì-
íèìè, íåçàëåæíèìè â³ä äåðæàâè.

Ó Â³ííèö³ â³í ïðî÷èòàâ ëåêö³þ, 
â ÿê³é ïîÿñíèâ, ÿêèì ÷èíîì ïî-
òð³áíî çàáåçïå÷óâàòè ÿê³ñòü îñâ³-
òè â óí³âåðñèòåòàõ. Ìè çàïèñàëè 
äåÿê³ òåçè éîãî âèñòóïó, äàë³ — 
ïðÿìà ìîâà ïðîôåñîðà.

— ßêèé óí³âåðñèòåò ìîæå áóòè 
ÿê³ñíèì? Ïåâíî, ùî àâòîíîì-

íèé. Öå àâòîíîì³ÿ àêàäåì³÷íà, 
ô³íàíñîâà òà îðãàí³çàö³éíà. Íèí³ 
ó âèø³â º àêàäåì³÷íà àâòîíîì³ÿ: 
âèêëàäà÷³ ìîæóòü ñêëàäàòè àâ-
òîðñüê³ ïðîãðàìè, êàôåäðè — 
â³äêðèâàòè íîâ³ ñïåö³àëüíîñò³. 
À îò ÷åðåç ñïðîòèâ ïîë³òèê³â 
óí³âåðñèòåòè òàê ³ íå îòðèìàëè 
ô³íàíñîâî¿ àâòîíîì³¿. Âèø³ äîñ³ 
çàëåæí³ â³ä äåðæàâè, ÷åðåç ùî 
ïîâèíí³ äîâîäèòè, ùî, äëÿ ïðè-
êëàäó, íîâà êàôåäðà ÷è íîâèé 
ôàõ — öå ä³éñíî áóäå ïîòð³áíî.

ß ïðèá³÷íèê òîãî, ùî äåðæàâà 
íå ïîâèííà âòðó÷àòèñÿ ó ñïðàâè 
óí³âåðñèòåò³â. Íàì ïîòð³áíî íà-
ñë³äóâàòè äîñâ³ä Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿. 
Òàì äåðæàâà çàéìàºòüñÿ ëèøå ô³-
íàíñóâàííÿì óí³âåðñèòåò³â: âêëà-
äàº êîøòè â íîâ³ îñâ³òí³ ïðîãðà-
ìè, íîâ³ äîñë³äæåííÿ. Äåðæàâà 
çàö³êàâëåíà ó ï³äâèùåíí³ ÿêîñò³ 
îñâ³òè ³ ¿¿ ö³êàâèòü ëèøå ïðî-
äóêò — îñâ³÷åí³ ôàõ³âö³, êîíêó-

ðåíòîñïðîìîæí³ íà ðèíêó ïðàö³.
Â Óêðà¿í³ íèí³ º 1446 ð³ç-

íèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â âèùî¿ 
îñâ³òè — öå ÿê ïðèâàòí³, òàê ³ 
äåðæàâí³ âèø³. Ïåðåâàæíî âñ³ 
ïðèâàòí³ óí³âåðñèòåòè íàäàþòü 
íåÿê³ñíó îñâ³òó, àäæå âîíè íå çà-
ö³êàâëåí³ ó ðîçâèòêó.

Ïèòàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ìàº âè-
ð³øóâàòèñÿ íå êèìîñü ³ç âëàäíèõ 
êàá³íåò³â, à ñàìèì óí³âåðñèòåòîì. 
Îäíèì ç ³íñòðóìåíò³â äëÿ öüîãî º 
àíêåòíå îïèòóâàííÿ. Éîãî ó÷àñ-
íèêàìè ìàþòü áóòè ³ ñòóäåíòè, 
³ âèêëàäà÷³, ³ ïðàöåäàâö³. Òàêèì 
÷èíîì ìîæíà ðîçãëÿíóòè ñëàáê³ 
òà ñèëüí³ ñòîðîíè îñâ³òè ó âàøî-
ìó çàêëàä³ ç óñ³õ áîê³â.

Ñòóäåíòè ïîÿñíÿòü, ùî ¿ì ïîäî-
áàºòüñÿ òà íå ïîäîáàºòüñÿ ó âèêëà-
äà÷àõ, ïåäàãîãè ðîç’ÿñíÿòü, ÷îãî 
¿ì íå âèñòà÷àº â îñâ³òíüîìó ñåðåä-
îâèù³, à ïðàöåäàâö³ îö³íÿòü ÿê³ñòü 
çíàíü âèïóñêíèê³â, ùî º âàæëè-

âîþ ³íôîðìàö³ºþ äëÿ êàôåäð.
Âèø ìàº âêëàäàòèñÿ â ðîçâèòîê 

ñâî¿õ ïåäàãîã³â, àáè ò³ íå íàâ÷à-
ëè ñâî¿õ ñòóäåíò³â ç ëèñòê³â, ÿê³ 
ïèñàëè ùå çà ÷àñ³â Àíäðîïîâà 
(Ãåíåðàëüíèé ñåêðåòàð ÊÏÐÑ, 
êåðóâàâ ÑÐÑÐ ó 1982–1984 ðî-
êàõ. — Àâò.). Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
ïîêðàùóâàòè ó íèõ âèêëàäàöüê³ 

íàâè÷êè òà âðàõîâóâàòè äóìêè 
âèêëàäà÷³â ùîäî çì³ñòó îñâ³òíüî¿ 
ïðîãðàìè.

À íàéãîëîâí³øå — âèêëàäà÷ 
ìàº íàëàãîäèòè åôåêòèâíó êî-
ìóí³êàö³þ ç³ ñòóäåíòàìè. Áî 
ñòóäåíòè — öå âàæëèâà ÷àñòèíà 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó. Áåç íèõ 
íå áóäå óí³âåðñèòåòó.

Як вишам стати кращими, розповів екс-міністр Квіт

Після семінару у Сергія Квіта по-
прохали поради: як абітурієнтам 
обрати виш та яким чином сту-
денти можуть впливати на якість 
освіти в університеті?
— Вибрати виш не складно — 
треба звертати увагу на той, 
який має найкращу репутацію, 
та й все. Є багато гарних рей-
тингів, які роблять журнали 
«Деньги», «Корреспондент», 

«Фокус». Вони об'єктивні, — від-
повів професор. — Студентське 
самоврядування може вплива-
ти на підвищення якості освіти: 
проводити власне опитування, 
складати рейтинги викладачів. 
Чи матиме це сенс? Якщо ад-
міністрація приховує недоліки, 
то їй буде некомфортно, коли 
інформацію про недоліки опри-
люднять самі студенти.

Поради студентам 
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Øêîëó â Êîæó-
õîâ³ îïëîìáóâàëè 
çà ð³øåííÿì Â³-

ííèöüêîãî îêðóæíîãî àäì³íñóäó. 
Ïîçîâ ïîäàëà Äåðæñëóæáà ç íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. Âèÿâèëè ïî-
ðóøåííÿ ïðîòèïîæåæíèõ çàõîä³â. 
Âèêîíàâ÷à ñëóæáà 24 ëèïíÿ ïî÷å-
ïèëà íà äâåðÿõ ïëîìáè ç íàïèñàìè 
«Íå ÷³ïàòè». Àäì³í³ñòðàö³ÿ ïðî-
ñèëà ñóä â³äòåðì³íóâàòè âèêîíàí-
íÿ ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ øêîëè. 
Âò³ì, íà ñâîþ çàÿâó îòðèìàëà â³ä-
ìîâó. «Øêîëà º äèòÿ÷èì çàêëàäîì, 
ÿêèé ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè ïîæåæ-
íèì òà òåõíîãåííèì íîðìàì, àáè 
óíèêíóòè çàïîä³ÿííÿ øêîäè æèò-
òþ òà çäîðîâ’þ ä³òåé», — éäåòüñÿ 
ó ñóäîâîìó ð³øåíí³ â³ä 10 ñåðïíÿ 
íèí³øíüîãî ðîêó.

Äèðåêòîð øêîëè Âàëåð³é Ïå-
òðèê ïîÿñíèâ, ùî ÷àñòèíó íåäî-
ë³ê³â, ùî ¿õ âèÿâèëè ïîæåæíè-
êè, óñóíóòî. Çà éîãî ñëîâàìè, 
çàëèøèëèñÿ ò³, ùî ïîòðåáóþòü 
êîøò³â, äî òîãî æ íåìàëèõ: çà ¿õ-
í³ìè ï³äðàõóíêàìè, ïðèáëèçíî 

600 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
— Íåîäíîðàçîâî çâåðòàâñÿ 

ç ëèñòàìè äî ðàéîííîãî â³ää³-
ëó îñâ³òè, ïîâ³äîìëÿâ ñ³ëüñüêó 
ðàäó, àëå ãðîøåé í³õòî íå äàâ, — 
êàæå ïàí Âàëåð³é. — Äî ïåðøî-
ãî âåðåñíÿ ê³ëüêà äí³â, à ïëîìáà 
íà äâåðÿõ çàëèøàºòüñÿ.

×îëîâ³ê óòî÷íèâ, ùî â³í íàïè-
ñàâ çàÿâó íà çâ³ëüíåííÿ ç ïîñàäè 
äèðåêòîðà.

Êåð³âíèê ðàéîíó ßðîñëàâ ×åð-
íåãà ïîáóâàâ ó Êîæóõîâ³ 20 ñåðï-
íÿ. Ïðî òå, ÿê â³äáóâàëîñÿ ñï³ë-
êóâàííÿ, ðîçïîâ³â îäèí ³ç áàòüê³â, 
ïðèñóòí³õ ï³ä ÷àñ ðîçìîâè. Êàæå, 

«МОЖЕ, ВІКНАМИ 
ЛІЗТИ В ШКОЛУ?» 

Антипедагогіка  Учням Кожухівської 
школи Літинського району пропонують 
заходити до школи з… чорного ходу, бо 
двері парадного входу опломбовано. 
Дітей змалку підштовхують 
до порушення закону. Чому заклад 
не готовий прийняти учнів на навчання?

Виконавча 
служба 24 липня 
опломбувала двері 
школи

ùî ëþäè ç³áðàëèñÿ íà ïîäâ³ð’¿, 
äèðåêòîðó ïðîïîíóâàëè çíÿòè 
ïëîìáó ³ çàõîäèòè â ïðèì³ùåííÿ. 
Îäíàê â³í â³äìîâèâñÿ öå ðîáèòè. 
Ïëîìáó çíÿëè ³íø³ ëþäè. Ò³ëüêè 
íå íà ïàðàäíèõ äâåðÿõ, à ç ÷îðíî-
ãî õîäó. Óòî÷íèâ, ùî çðîáèëè öå 
ó ïðèñóòíîñò³ êåð³âíèêà ðàéîíó, 
ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè, áàòüê³â, ÿê³ 
ïðèéøëè íà ðîçìîâó.

— Â³ää³ë îñâ³òè äîìîâèâñÿ ç 
ï³äðÿäíîþ îðãàí³çàö³ºþ, ùî ðî-
áîòè âèêîíàþòü ó áîðã, — êàæå 
ãîëîâà Ë³òèíñüêî¿ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ ßðîñëàâ ×åðíåãà. — 
Íà ñåñ³¿ ðàéîííî¿ ðàäè, ùî ìàº 
â³äáóòèñÿ 5 âåðåñíÿ, ïëàíóºìî 
ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïðî âèä³ëåí-
íÿ íåîáõ³äíî¿ ñóìè äëÿ ïðîâå-
äåííÿ ïðîòèïîæåæíèõ çàõîä³â 
ó øêîë³ Êîæóõîâà. Òîä³ é ðîçðà-
õóºìîñÿ ç ðîá³òíèêàìè. Äóìàþ, 
äî ïåðøîãî âåðåñíÿ ñïðàâëÿòü-
ñÿ. ßêùî í³, í³÷îãî ñòðàøíî-
ãî â òîìó, ùî íàâ÷àëüíèé ð³ê 
ðîçïî÷íåòüñÿ íà äåê³ëüêà äí³â 
ï³çí³øå. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ç áàòü-
êàìè âîíè íå çàïåðå÷óâàëè ïðî-
òè öüîãî.

ОЛЕКСАНДР 
КУТОВИЙ, КЕРІВНИК 
ПРЕС-СЛУЖБИ 
ОБЛАСНОГО 
УПРАВЛІННЯ ДСНС:

— За нашою ін-
формацією, 80% 

недоліків, зазначених в актах 
перевірки Кожухівської школи, 
вже усунуто. Ситуацію контро-
лює Літинська райдержадміні-

страція з метою закінчити робо-
ти до початку навчального року. 
Загалом до окружного адмін-
суду передано 14 позовів про 
припинення експлуатації на-
вчальних закладів.Перед тим, 
як передавати позовні заяви, 
інформуємо органи влади на 
місцях з метою усунення недо-
ліків без звернень до судового 
органу. Наприклад, одна зі шкіл 

Вінниці після такої інформації 
виконала вимоги стосовно за-
безпечення заходів протипо-
жежної безпеки.
Під час проведених перевірок 
виявлено 18 409 порушень. З 
них 5 216 залишилися з попе-
редніх років. До адмінвідпові-
дальності притягнуто 1 453 ке-
рівників навчальних закладів і 
посадових осіб.

Вісімдесят відсотків недоліків усунуто 

— Нам натякають, щоб діти за-
ходили в приміщення з чорного 
ходу, — розповіла мати четверто-
класника пані Галина. — Може, 
ще запропонують через вікна 
залазити? Вже змалку дітей під-
штовхують до того, що можна 
порушувати закон. Свою дитину 
заведу в школу тоді, коли знімуть 
пломбу і відчинять головні двері.

У пані Юлії двоє діток, молодша 
донечка піде у перший клас.
— Цікаво знати, чи підготувалися 
у нашій школі до розрекламо-
ваної чиновниками програми 
«Нова українська школа»? — за-
питує співрозмовниця. — Якщо так, 
то як їм це вдалося зробити, адже 
на дверях пломба? А якщо ні, то як 
будуть навчатися наші першачки?

З чорного ходу дитину не пущу 

РЕКЛАМА
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ЮЛІЯ ВОТЧЕР, ВОЛОНТЕРКА
Ще не висохли сльози, і знову — три бійці...
Сльоза зволожить ще не висохлу землю…

МАРИНА ПРИЩЕПА, 
ВІЙСЬКОВИЙ 

ПСИХОЛОГ

Íàïåâíî, ñåðåä íàñ ìàëî òèõ, 
ó êîãî íåìàº æîäíîãî ç ð³äíèõ 
÷è çíàéîìèõ, ÿê³ íå áðàëè ó÷àñò³ 
ó áîéîâèõ ä³ÿõ. Ëþäè, ÿê³ ïî-
âåðíóëèñÿ, ïðîéøëè áàãàòî âè-
ïðîáóâàíü. Âîíè ïåðåáóâàëè ó 
æàõëèâèõ óìîâàõ, ³ òîìó ¿õí³é 
îðãàí³çì, ¿õíÿ ïñèõ³êà çìóøåí³ 
áóëè àäàïòóâàòèñÿ äî òèõ óìîâ, 
ùîá âèæèòè é âèêîíóâàòè áî-
éîâ³ çàâäàííÿ. Àëå òåïåð âîíè 
ïîâåðíóëèñÿ, ³ ìè ìîæåìî äî-
ïîìîãòè ¿ì àäàïòóâàòèñÿ äî 
ìèðíèõ óìîâ êîìôîðòí³øå ³ 
øâèäøå. Îñü äåÿê³ ïîðàäè ùîäî 
ïîâåä³íêè ð³äíèõ ³ áëèçüêèõ.

ВІЙНА ЗМІНЮЄ УСІХ НАС
Çà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà â³éí³ 

÷îëîâ³ê çì³íèâñÿ. Òàê ñàìî 
çà ÷àñ î÷³êóâàííÿ çì³íèëàñÿ ³ 
éîãî ñ³ì’ÿ: ä³òè ïîäîðîñë³øàëè, 
äðóæèíà âèìóøåíî ñòàëà á³ëüø 
ñàìîñò³éíîþ.

Îñíîâí³ âèïðîáóâàííÿ âæå 
ïîçàäó. Ðàçîì ç òèì óñ³ì ïîòð³-
áåí äåÿêèé ÷àñ: âåòåðàíó – ùîá 
àäàïòóâàòèñÿ äî óìîâ ìèðíî-
ãî æèòòÿ, à ð³äíèì ³ áëèçüêèì 

– ùîá çðîçóì³òè òà ïðèéíÿòè 
çì³íè ó âåòåðàíîâ³.

Òîìó ïîøóê ïîðîçóì³ííÿ – 
öå ñï³ëüíèé ïðîöåñ, ó ÿêîìó 
îáèäâ³ ñòîðîíè ìàþòü âèÿâèòè 
òåðï³ííÿ, ïîâàãó ³ ãîòîâí³ñòü äî 
êîìïðîì³ñó. Àëå íå ïîòð³áíî 
çàáóâàòè ãîëîâíîãî: ñ³ì’ÿ çíî-
âó ðàçîì, à ïîïåðåäó – æèòòÿ, 
ñï³ëüíå ùàñëèâå æèòòÿ!

Íàáóòèé äîñâ³ä, íàïðàöüîâàí³ 
â³éíîþ ïðàâèëà, ÿê³ äîçâîëÿëè 
ó÷àñíèêó áîéîâèõ ä³é âèæèòè 
â áîéîâèõ óìîâàõ, ï³ñëÿ ïî-
âåðíåííÿ ïåâíèé ÷àñ ïðîäî-
âæóâàòèìóòü âèçíà÷àòè éîãî 
ïîâåä³íêó.

Áëèçüê³ ëþäè ó öåé ïåð³îä ìà-
òèìóòü ñïðàâó íåíà÷å ç ³íøîþ 
ëþäèíîþ, êîòðà ïåâíèé ÷àñ 
áóäå æèòè ùå í³áèòî «íà â³éí³».

Âîäíî÷àñ ñ³ì’ÿ òàêîæ ìîæå 
ðåàãóâàòè íà ó÷àñíèêà áîéîâèõ 
ä³é íå òàê, ÿê ðàí³øå, ÷åðåç íå-
çâè÷í³ (íåãàòèâí³, íà ¿õíþ äóì-
êó) çì³íè â íüîìó òà ÷åðåç çì³íè 
â íèõ ñàìèõ.

Ó÷àñíèê áîéîâèõ ä³é ìîæå 
ïðàãíóòè îòðèìóâàòè â³ä îòî-
÷åííÿ ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, ùî 
â³í áîðîâñÿ çà êðàùå ìàéáóòíº, 
çà ñâîþ çåìëþ, à éîãî ó÷àñòü ó 

áîéîâèõ ä³ÿõ áóëà âèïðàâäàíîþ 
³ êîðèñíîþ.

×îëîâ³ê ìîæå é íå âèñëîâëþ-
âàòè öå áàæàííÿ âãîëîñ. ×ëåíàì 
ñ³ì’¿ êðàùå çà÷åêàòè, äîêè â³í 
ñàì áóäå ãîòîâèé ïîä³ëèòè-
ñÿ ñïîãàäàìè òà âðàæåííÿìè 
ç³ ñâîãî áîéîâîãî äîñâ³äó. Çà 
íàãîäè ¿ì áàæàíî ñõâàëþâàòè 
ïðàâèëüí³ñòü âèêîíàíèõ íèì 
ä³é, ùî ïðèíåñëè êîðèñòü ñóñ-
ï³ëüñòâó.

Â³éñüêîâîñëóæáîâåöü, ÿêèé 
íåùîäàâíî ïîâåðíóâñÿ ç ðàéîíó 
âåäåííÿ áîéîâèõ ä³é, â³ä÷óâàº 
âèñíàæåííÿ. Öå ìîæå ïðîÿâëÿ-
òèñÿ ó â³ä÷óòò³ âòîìè íàâ³òü ï³ñ-
ëÿ â³äïî÷èíêó, çíèæåíí³ ìîæ-
ëèâîñòåé òà ÿêîñò³ âèêîíàííÿ 
ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â (äî òðüîõ 
ì³ñÿö³â).

ПРАВИЛА ПОВЕДІНКИ З 
УЧАСНИКОМ БОЙОВИХ ДІЙ
 Íå ï³äõîäüòå ççàäó, íàâ³òü 

ÿêùî õî÷åòå îá³éíÿòè éîãî. 
Êðàùå íàáëèæàéòåñÿ çáîêó àáî 
ñïåðåäó.
 Íå ç’ÿâëÿéòåñÿ ïåðåä íèì 

ðàïòîâî ó áåçïîñåðåäí³é áëèçü-
êîñò³. Òàêîæ îáîâ’ÿçêîâî ïîïå-
ðåäüòå ïðî öå ä³òåé.

 Óíèêàéòå ñòâîðåííÿ ðàï-
òîâèõ ð³çêèõ òà ãó÷íèõ çâóê³â ó 
ïîáóò³ (áðÿçêàííÿ âèäåëêè ïî 
òàð³ëö³, ïîñóäó ó ìèéö³ òîùî).
 Íàìàãàéòåñü óíèêàòè (íå 

ñòâîðþâàòè) ïîáóòîâèõ ñèòóà-
ö³é, ÿê³ ìîæóòü ðîçäðàòóâàòè 
éîãî.
 Íàâ³òü ç óðàõóâàííÿì óñ³õ 

íåãàòèâíèõ åìîö³é, ÿê³ ìîãëè 
íàêîïè÷èòèñÿ ó âàñ çà ÷àñ éîãî 
â³äñóòíîñò³, íå äåìîíñòðóéòå ¿õ 
éîìó!
 Ó ðàç³ ñï³ëüíîãî ïåðåãëÿäó 

òåëåïåðåäà÷ íàìàãàéòåñÿ îìèíà-
òè ñþæåòè, ïîâ’ÿçàí³ ç â³éíîþ, 
íàñèëüñòâîì, âáèâñòâàìè òîùî.
 ßêùî âè äîðó÷àºòå ÷îëî-

â³êîâ³ ïåâí³ ïîáóòîâ³ çàâäàííÿ, 
ïðîñòåæòå çà òèì, ùîá âîíè 
áóëè íå çàíàäòî ñêëàäíèìè, 
îñîáëèâî íà ïî÷àòêó.

ПРАВИЛА СПІЛКУВАННЯ З 
УЧАСНИКОМ БОЙОВИХ ДІЙ
 Íå ïðèìóøóéòå éîãî ðîç-

ïîâ³äàòè ïðî â³éíó.
 Íå ïåðåáèâàéòå, íå çóïè-

íÿéòå éîãî, êîëè â³í ãîâîðèòü.
 Ñëóõàéòå éîãî óâàæíî.
 Íå äàâàéòå îö³íîê ïî÷óòîìó 

â³ä íüîãî.

 Íå âèêîðèñòîâóéòå ï³ä ÷àñ 
ñï³ëêóâàííÿ âèñëîâ³â íà çðàçîê 
«Â³éíà – öå ïåêëî», «Òè ìî-
æåø çàëèøèòè âñå ó ìèíóëîìó», 
«Òàê, ÿ ðîçóì³þ» òîùî.
 Íå ïðèéìàéòå ð³øåíü ùîäî 

íüîãî (íàïðèêëàä, ïðî íåîáõ³ä-
í³ñòü çâåðíåííÿ äî ïñèõîëîãà) 
ïîñï³õîì, ó íåâäàëèé ìîìåíò, 
áåç ïîïåðåäíüîãî óâàæíîãî âè-
ñëóõîâóâàííÿ.
 Íå âêàçóéòå, ùî éîìó ñë³ä 

ðîáèòè.
 Íå äàâàéòå éîìó ïîðàä, ïî-

ïåðåäíüî íå âèñëóõàâøè éîãî 
óâàæíî. Äëÿ íàäàííÿ ïîðàäè 
îáèðàéòå ñëóøíó äëÿ öüîãî 
ìèòü. Ïåðåêîíàéòåñÿ, ùî â³í 
íå ïðîòè ¿¿ âèñëóõàòè.

² ïàì’ÿòàéòå: öå âàø êîõà-
íèé ÷îëîâ³ê, òóðáîòëèâèé òà 
ëþáëÿ÷èé áàòüêî, ñèí, áðàò. 
Äàéòå éîìó ÷àñ, ëþáîâ, ï³ä-
òðèìêó, âàøå òåðï³ííÿ. Áî â³í 
ïîæåðòâóâàâ íàáàãàòî á³ëüøèì 
çàðàäè ìèðó ³ íàøîãî ç âàìè 
ñïîêîþ.

Íàäàë³ áóäåìî äàâàòè ïîðàäè 
ñòîñîâíî äîïîìîãè ó÷àñíèêàì 
áîéîâèõ ä³é òà ÷ëåíàì ¿õí³õ ñ³-
ìåé á³ëüø äåòàëüíî ç îêðåìèõ 
ïðîáëåìíèõ ïèòàíü.

ПРЕС-СЛУЖБА 
АНАТОЛІЯ ГРИЦЕНКА

Êîëè ëþäè ãîâîðÿòü ïðî íüî-
ãî, òî ñëîâà «÷åñíèé» òà «ïî-
ðÿäíèé» çâó÷àòü ó ïåðøó ÷åð-
ãó. Â³í — íåáàãàòîñë³âíèé. Ìè 
ñï³ëêóºìîñÿ ç ïàíîì Àíàòîë³ºì 
ó ïåðåðâ³ ì³æ éîãî ïî¿çäêàìè 
Óêðà¿íîþ. Ãðàô³ê ù³ëüíèé, ³ 
òåì äëÿ îáãîâîðåííÿ — áåçë³÷.

Ïàíå Àíàòîë³þ, ïðî ùî âàñ 
íàé÷àñò³øå çàïèòóþòü íà çó-
ñòð³÷àõ?

ÀÃ: Ïèòàííÿ î÷åâèäí³. Çà-
âåðøåííÿ â³éíè. Âñòàíîâëåí-
íÿ ñïðàâåäëèâîñò³. Åêîíîì³÷íå 
çðîñòàííÿ â øèðîêîìó ñåíñ³.

Òîä³ äàâàéòå îäðàçó ïî÷íåìî 
ç ïåðøîãî: êîëè çàâåðøèòüñÿ 
â³éíà?

ÀÃ: Â³éíà çàâåðøèòüñÿ ç³ 
çì³íîþ âëàäè. Ñàì àëãîðèòì 
ðå³íòåãðàö³¿ òàêèé: â³äíîâëåí-
íÿ êîíòðîëþ íàä êîðäîíîì, 
ââåäåííÿ ìèðîòâîð÷îãî êîí-
òèíãåíòó, âñòàíîâëåííÿ óêðà-
¿íñüêèõ àäì³í³ñòðàö³é íà ì³ñöÿõ, 
çãîäîì — ïðîâåäåííÿ ì³ñöåâèõ 
âèáîð³â.

ßê çì³íèëàñÿ íàøà àðì³ÿ 
çà ðîêè â³éíè?

ÀÃ: ×è ñòàëà óêðà¿íñüêà àð-
ì³ÿ êðàùîþ? Òàê. ×è äîñòàòíüî 
öüîãî ð³âíÿ, ùîá ïðîòèñòîÿòè 
òàêîìó âîðîãîâ³, ÿê Ðîñ³ÿ? Í³.

Òîä³ ÿêîþ ìàº áóòè íàøà àð-
ì³ÿ?

ÀÃ: ß áà÷ó àðì³þ íà 100% 
ïðîôåñ³éíîþ, â ÿêó ëþäè 
éäóòü ñâ³äîìî. Çà ñîö³àëüíèì 
ïðåñòèæåì, çà ïîêëèêàííÿì. ² 
ïîâèííî áóòè íàëåæíå ãðîøîâå 
çàáåçïå÷åííÿ. Ââàæàþ, ùî çà-
ðàç çàáåçïå÷åííÿ äëÿ ðÿäîâî-
ãî íå ìîæå áóòè ìåíøèì, í³æ 
20 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Áàãàòî ãîâîðÿòü ïðî íåîáõ³ä-
í³ñòü âïðîâàäæåííÿ ñòàíäàðò³â 
ÍÀÒÎ. Âàøà äóìêà?

ÀÃ: Ïåðåêîíàíèé: íàì ïî-
òð³áíî ÿêîìîãà øâèäøå ïðè-
âåñòè àðì³þ äî ñòàíäàðò³â 
ÍÀÒÎ. Ùîá óñ³ íàø³ îçáðî-
ºííÿ, ïðîöåäóðè, çàáåçïå÷åí-
íÿ áóëè ïîâí³ñòþ ñóì³ñíèìè ç 
íàøèìè çàõ³äíèìè ïàðòíåðàìè. 
Ìè çàïî÷àòêóâàëè öåé ïåðåõ³ä 
ó 2005–2007 ðð., êîëè ÿ áóâ ì³-
í³ñòðîì îáîðîíè. Òîä³ ìè òàêîæ 

ïî÷èíàëè ñòâîðåííÿ Ñèë ñïå-
ö³àëüíèõ îïåðàö³é (ÑÑÎ). ² öå 
áóëî ñòðàòåã³÷íî ïðàâèëüíèì 
ð³øåííÿì.

ßê ñàìå âè çáèðàºòåñÿ âñòàíîâ-
ëþâàòè ñïðàâåäëèâ³ñòü?

ÀÃ: Éòèìó íàñòóïíèìè øëÿ-

õàìè. Ïåðøå. Ó öèâ³ë³çîâàíîìó 
ñâ³ò³ ³ñíóº áàçîâèé ïðèíöèï — 
rule of law, âåðõîâåíñòâî ïðàâà. 
Ó íàñ â³í ïîìèëêîâî ïåðåêëà-
äåíèé ÿê «âåðõîâåíñòâî çàêî-
íó». ß ââàæàþ, ùî êîëè çàêîí 
íåñïðàâåäëèâèé, íå â³äïîâ³äàº 

³íòåðåñàì ñóñï³ëüñòâà — â³í ìàº 
áóòè ñêàñîâàíèé. Êëþ÷îâîþ º 
ëþäèíà, ¿¿ ïðàâà, ñâîáîäè ³ âëàñ-
í³ñòü, à íå äåðæàâà.

Äðóãå. Ïðåçèäåíò º ãàðàíòîì 
ïðàâ ³ ñâîáîä ëþäèíè. Òàì, äå 
ïîðóøåí³ áàçîâ³ ïðàâà ãðîìàäÿ-
íèíà, ïðåçèäåíò ìàº â³äíîâè-
òè ñïðàâåäëèâ³ñòü, ÿêùî çàêîí 
«ãàëüìóº». Êîëè ÿ ñòàíó ïðå-
çèäåíòîì, óñ³ çàêîíè Óêðà¿íè 
ïðîéäóòü òåñò íà â³äïîâ³äí³ñòü 
ñïðàâåäëèâîñò³.

Òðåòº. ×åñíèé ñóä ³ íåâ³äâî-
ðîòí³ñòü ïîêàðàííÿ çà çëî÷èíè. 
Ïðàâèëà áóäóòü îäí³ äëÿ âñ³õ. 
Íåçàëåæíî â³ä ðàíãó, ñòàòóñó, 
ãðîøåé.

×èì âè ìîæåòå ïîÿñíèòè 
ñâ³é âèñîêèé ïðåçèäåíòñüêèé 
ðåéòèíã?

ÀÃ: Òèì, ùî óêðà¿íö³ âòîìè-
ëèñÿ ³ õî÷óòü çì³í. Á³ëüø³ñòü ðî-
çóì³º: ÿêùî í³÷îãî íå çì³íèòüñÿ 
íà öèõ âèáîðàõ, íà íàñ ÷åêàº 
ñóö³ëüíà «ñ³ðà çîíà» ³ æèâîò³ííÿ. 
Êîíôë³êò íà Ñõîä³, ÿêèé òë³º, 
åêîíîì³÷íà ñòàãíàö³ÿ, æèòòÿ 
â êîðóìïîâàí³é äåðæàâ³ «òðå-
òüîãî ñâ³òó».

Війна змінює усіх нас. Правила 
поведінки з учасником бойових дій
БЛОГ

БЛОГ

Головна вимога українців сьогодні — 
встановлення справедливості
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ïðèïèíèòè ïî-
øèðþâàòè íåäî-
ñòîâ³ðíó ³íôîðìà-

ö³þ ïîïðîñèëà ïîë³öåéñüêà ïðåñ-
ñëóæáà ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³ííè÷àíè 
óçÿëèñÿ ðåïîñòèòè ðîçïîâ³äü 
Îëåãà Ï³çíÿêà. Ïî÷èíàºòüñÿ éîãî 
äîïèñ ç³ ñë³â «ó Â³ííèö³ ìàí³ÿê».

Áóâ òî ä³éñíî ìàí³ÿê ÷è ÿêèéñü 
âèïàäêîâèé ´âàëò³âíèê, çíàþòü 
ò³ëüêè ïðàâîîõîðîíö³. Àëå òå, ùî 
îïèñàíà â³ííè÷àíèíîì ³ñòîð³ÿ ç 
íàïàäîì íà ä³â÷èíó ìàëà ì³ñöå, 
â ïîë³ö³¿ íå çàïåðå÷èëè. Ò³ëüêè 
ðîçêàçàëè ³íàêøå.

Ñïðîáó ç´âàëòóâàííÿ ÷óâ ³ ïðè-
ïèíèâ ñâî¿ì âòðó÷àííÿ íåáàéäó-
æèé â³ííè÷àíèí. Íàçâàíèé âèùå 
Îëåã Ï³çíÿê íå ïîáîÿâñÿ âòðó-
òèòèñÿ â ñèòóàö³þ, êîëè ïî÷óâ 
æ³íî÷èé êðèê ç ïîñàäêè íåïî-
äàë³ê â³ä ñâîãî äîìó. Ùî ñàìå 
ñòàëîñÿ, â³í ³ îïèñàâ ó Ôåéñáóêó. 
Ðîçì³ñòèâ ïîñò óâå÷åð³ â ñóáî-
òó, 25 ñåðïíÿ: «Ó Â³ííèö³ ìà-
í³ÿê. Î 21.30 ìè ç äðóæèíîþ 
íà ïîäâ³ð'¿ ïî÷óëè çäàâëåíèé 
êîðîòêèé æ³íî÷èé êðèê â ïîñàäö³ 
á³ëÿ 1-ãî ïðîâóëêó Ãí³âàíñüêîãî 
øîñå. Âèéøîâ ç áèòîþ òà ë³õòà-
ðèêîì. Ãîëîñíèì îêðèêîì â³ä-
ëÿêàâ ìàí³ÿêà, ùî, ÿê âèÿâèëîñü, 
äóøèâ ä³â÷èíó. Ç òåìíîòè âèá³ãëà 
ïåðåëÿêàíà æåðòâà, ìîëîäà ä³-
â÷èíà ðîê³â 25. Ïîë³ö³ÿ ïðè¿õàëà 

õâèëèí ÷åðåç 15–20, áåç ê³íîëîãà. 
Øàíñè çíàéòè òà çàòðèìàòè âè-
ðîäêà ïî ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ òàíóëè 
ç êîæíîþ õâèëèíîþ î÷³êóâàííÿ. 
Çà îïèñîì ä³â÷èíè, íàïàäíèêîì 
áóâ ÷îëîâ³ê ë³òíüîãî â³êó ç ñèâèì 
âîëîññÿì, õóäîðëÿâèé, çðîñòîì 
170–180 ñì ó ñâ³òëèõ øòàíàõ ç 
íàêëàäíèìè êèøåíÿìè, ÷îðí³é 
÷è òåìíî-ñèí³é ôóòáîëö³ ç íà-
ïèñàìè. Ãîëîñ — õðèïëèé. Ìà-
í³ÿê çàêðèâ ä³â÷èí³ ðîòà ³ äóøèâ 
ç íàì³ðîì ç´âàëòóâàòè. Áóäüòå 
îáåðåæí³. Â³äãóêóéòåñü íà äî-
ïîìîãó. Êîæíà ïðîãàÿíà ìèòü 
ìîæå êîøòóâàòè êîìóñü æèòòÿ!».

НЕ ВСІ ОЦІНИЛИ ГЕРОЙСТВО
Ï³ä äîïèñîì Îëåãà ëþäè íå òàê 

îéêàëè ç ïðèâîäó ìàí³ÿêà, ÿê 
õâàëèëè àâòîðà. Ïèñàëè: «Âè 
ìîëîä÷èíà! Âðÿòóâàëè æèòòÿ!», 
«Àâòîð ðåàëüíî çàñëóãîâóº ïî-
âàãè! Àïëîäóþ ñòîÿ÷è!».

Àëå íåâäîâç³ ïîë³ö³ÿ ïîøèðè-
ëà ñâîþ ³íôîðìàö³þ, íàçâàâøè 
ðîçïîâ³äü ðÿò³âíèêà ä³â÷èíè ïî-
øèðåííÿì ÷óòîê ³ íåäîñòîâ³ðíîþ 
³íôîðìàö³ºþ. Âñå ä³ëî â òîìó, ùî 
âðÿòîâàíà äàëà ïðàâîîõîðîíöÿì 
ïîÿñíåííÿ, ùî ñïðîâîêóâàâ íà-
ïàä ñëîâåñíèé êîíôë³êò. Éîãî 
ñóòü ó ïîë³ö³¿ íå ïðîÿñíèëè. Ñêà-
çàëè ò³ëüêè, ùî ä³â÷èíà íå ïî-
ñòðàæäàëà â³ä ä³é çëîâìèñíèêà 
³ ï³äïèñàëà äîêóìåíò ç³ ñëîâàìè 
«ïðåòåíç³é äî íüîãî íå ìàþ».

Îñü ÿê ³íòåðïðåòóâàëà ïîë³-

ШУКАТИ ВІННИЦЬКОГО «МАНІЯКА» 
ПОЛІЦІЯ НЕ ЗБИРАЄТЬСЯ. ЧОМУ?
Не фейк  Вінничанин врятував дівчину 
від ґвалтівника і написав пост про це 
у Фейсбуку, назвавши нападника маніяком 
і попередивши інших жінок про небезпеку. 
Але поліцейські тут же спростували його 
інформацію в частині, що напад скоїв 
серійний насильник. Врятована дівчина 
відмовилася проходити судмедекспертизу, 
і її історія криміналом не стала

öåéñüêà ïðåñ-ñëóæáà ïîä³¿ òîãî 
âå÷îðà: «Ó ñîöìåðåæàõ ïîøèðþ-
þòü ÷óòêè, ùî â÷îðà ó Â³ííèö³ 
ó ïðîâóëêó Ãí³âàíñüêîãî øîñå 
íà æ³íêó íàïàâ ìàí³ÿê. Öÿ ³í-
ôîðìàö³ÿ íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³ 
(ùî íàïàäíèê áóâ ñàìå ìàí³ÿ-
êîì, — àâò.). 25 ñåðïíÿ áëèçüêî 
21.15 äî ïîë³ö³¿ íàä³éøîâ âèêëèê 
çà ö³ºþ àäðåñîþ. Íà ì³ñö³ ïîä³¿ 
ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿ ç’ÿñóâàëè, ùî 
ì³æ æ³íêîþ òà âèïàäêîâèì ïåðå-
õîæèì âèíèê êîíôë³êò ³ ñâàðêà. 
Ó ðåçóëüòàò³ íåïîðîçóì³ííÿ æ³í-
êà íå ïîñòðàæäàëà òà ò³ëåñíèõ 
óøêîäæåíü íå îòðèìàëà, ïðå-
òåíç³é íå ìàº, ïðî ùî âëàñíîðó÷ 
íàïèñàëà ó ïîÿñíåíí³. Øàíîâí³ 
â³ííè÷àíè, ïðîõàííÿ íå íàãí³-
òàòè ïàí³êó òà íå ïîøèðþâàòè 
íåäîñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ».

ОБРАЖЕНІ СВІДКИ
«Òàê, íà øè¿ ä³â÷èíè ïðè ñâ³ò-

ë³ ë³õòàðèê³â ìè íå ïîáà÷èëè 
ñë³ä³â, — â³äïîâ³â ïîë³ö³¿ Îëåã 
Ï³çíÿê. — Ä³â÷èíà ïðè íàñ ³ ïðè 
ïîë³ö³¿ â³äìîâèëàñÿ â³ä ñóäìåäåê-
ñïåðòèçè. Àëå íå â³äìîâëÿëàñÿ 
â³ä ñâ³ä÷åíü ïðî íàïàä íà íå¿, 
ïðî çàç³õàííÿ íà ç´âàëòóâàííÿ. 

Ìîæëèâî, ïðè îôîðìëåíí³ ïðî-
òîêîëó óìîâèëè ä³â÷èíó â³äìî-
âèòèñü, àëå öå âñå áóëî! ² íå ïè-
ø³òü ïðî íåäîñòîâ³ðí³ â³äîìîñò³, 
ñâ³äêàìè ÿêèõ ìè áóëè ³ ðàçîì 
ç ïîë³öåéñüêèìè øóêàëè íàïàä-
íèêà. Íà òàê³ âèêëèêè ïîòð³áíî 
ïðè¿çäèòè íåãàéíî, à íå ÷åðåç 
20 õâèëèí, ³ ç ê³íîëîãîì òà ñî-
áàêîþ...».

Ùå îäíà æ³íêà-ñâ³äîê íàïè-
ñàëà, ùî Îëåã àí³òðîõè íå ïåðå-
á³ëüøèâ, îïèñàâøè ïîä³þ: «Ìè 
ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó, òåæ áóëè 
ñâiäêàìè i âèêëèêàëè ïîëiöiþ. 
À ïîêè ïîëiöiÿ ¿õàëà, òî ç 
÷îëîâiêîì ïðî¿õàëèñÿ äî àãðàð-
íîãî ïîøóêàòè…».

ЖЕРТВА ДАЛА ЗАДНІЙ ХІД
Ðåäàêö³ÿ ÷åðåç ñâ³äê³â íàìàãà-

ëàñÿ çíàéòè ïîòåðï³ëó, ùîá ïî÷ó-
òè ðîçïîâ³äü ç ïåðøèõ âóñò. Àëå 
¿¿ äàíèõ âîíè íå çíàþòü.

— Ïðî íàì³ð ç´âàëòóâàííÿ ä³-
â÷èíà ñêàçàëà ñàìà, — íàïèñàâ 
ó ìåñåíäæåð³ ðÿò³âíèê. — ß ïî-
â³äîìèâ ïðî ïîä³þ, ñâ³äêîì ÿêî¿ 
ñòàâ, ïîïåðåäèâ ïðî íåáåçïåêó 
òà ñïðîñòóâàâ çàÿâó ïîë³ö³¿ ïðî 
íåäîñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ. Äîñèòü 
äëÿ ãðîìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà, 
ÿêèì ìè õî÷åìî ñòàòè…

ЗВІТУВАТИ ПРО ТАКІ СПРАВИ НЕ ЛЮБЛЯТЬ
У трьох цьогорічних звітах, які є на сайті поліції (за сім, шість і п'ять місяців цього 
року), немає даних про кількість зґвалтувань. Просто не названа цифра по цьому 
виду злочину. Серед правоохоронців є негласне правило: пресі про зґвалтування 
не розповідати. Хіба тільки про дуже гучне і коли воно вже розкрите.
Тільки у річному звіті за 2017-й знаходимо фразу про зґвалтування: 
«До ЄРДР внесли інформацію про 7 зґвалтувань. Усім особам, що їх учинили, 
повідомили про підозру».

Після того, як учора вийшла 
ця стаття на сайті «20 хвилин», 
автору передзвонили з поліції. 
Знову наголосили, що спросто-
вують існування маніяка, а не сам 
випадок на Гніванському шосе. 
Також сказали: в понеділок ді-
вчина, яка не захотіла заявляти 
про злочин проти неї, написавши 

в поясненні «претензій не маю», 
звернулася з іншою заявою — про 
встановлення особи. Вона попро-
сила «притягнути до відповідаль-
ності чоловіка, який скоїв проти 
неї протиправні дії». Тож тепер 
правоохоронці мають все-таки 
встановити особу нападника і 
знайти його. Чекаємо результату.

Далі буде 

ПРО ІНШІ ЗҐВАЛТУВАННЯ У ВІННИЦІ
У соцмережах дійсно постять багато неперевіреної і шокуючої інформації. 
Але у теперішньому випадку про напад на дівчину знаємо від очевидця — 
людини, яка не ховається за ніками і є першоджерелом, тому викликає довіру. 
А які ще у Вінниці були реальні справи «маніяків»? Про справжніх серійних 
ґвалтівників досі було невідомо.

ПЕДОФІЛ НЕ ҐВАЛТУВАВ
Серійним злочинцем проти статевої 
свободи можна назвати хіба тільки 
педофіла, що наприкінці минулого 
навчального року тримав у страху 
вчителів та батьків школярок. Його 
спіймали, але чи засудять за всією 
строгістю закону? Розголос першого 
епізоду розбещення 11-річної дівчинки 
з дофантазованими в месенджерах 
фактами (насправді дитина фізично 
не постраждала!) змушував батьків по-
терпілої уникати співпраці зі слідством. 
Поки що інформації про передачу 
до суду кримінального провадження 
проти чоловіка, прозваного «тяжилів-
ським маніяком», немає.

РАЗОВИЙ НАСИЛЬНИК
Реальне зґвалтування було навесні 
цього року рано-вранці біля 
Меморіалу Слави. Злочинець 
переслідував дівчину-студентку 
дорогою, потім приставив ножа 
до шиї, затягнув за меморіал, 
здійснив акт насилля та пограбував 
свою жертву. Чоловіка зловили, 
перевіривши нещодавно звільнених 
зеків. Він виявився відпущеним 
за кілька діб до злочину в’язнем 
Вінницької колонії. Тепер він 
відповідатиме не лише за злочин 
проти студентки в центрі Вінниці, а ще 
й за крадіжки грошей з приватних 
помешкань.

В РАЙОНАХ 
БУВАЄ ІНКОЛИ
Побили, зґвалтували та переїхали 
трактором. Нелюди у Літинському 
районі так вчинили зі своєю знайомою 
у квітні цього року.

А в серпні минулого — дезертир напав 
на дівчину, що йшла пішки полями, 
затягнув у соняшники і зґвалтував. 
Це було в Іллінецькому районі.

Ä³â÷èíà îïèñàëà ñâîãî 
êðèâäíèêà ÿê ñèâîãî 
÷îëîâ³êà ñîë³äíîãî â³êó 
ç æèëÿñòèìè ðóêàìè 
³ ãðóáèì, õðèïëèì 
ãîëîñîì

Негативно відреагувала на пост 
небайдужої людини, яка врятувала 
одну дівчину, а інших попередила 
про небезпеку, тільки поліція. Ци-
вільні коментатори пропонували 
запровадити комендантську го-
дину, доки «маніяка» не знайдуть. 
Нагадували, що варто триматися 
людних місць, повідомляти близь-
ким про свій маршрут, просити 
чоловіків зустрічати чи проводи-
ти ввечері, або ж носити при собі 
шокер чи газовий балончик. Ще 
піднімали тему легалізації зброї.
А ось коментар вінничанки Ка-
терини Поліщук, з посиланням 

на першоджерело — її знайомих 
співробітників поліції, каже, що 
продовження так активно обго-
ворюваної теми може бути. Жінка 
написала, що у Вінниці дійсно з 
2004 року є маніяк, але цю інфор-
мацію люди в погонах ретельно 
приховують: «До 2010 року був 
активним, потім заліг на дно, 
останні два роки злочини по-
чали повторюватися. Нападає 
на жінок і дівчат ззаду, закриває 
рот, душить і ґвалтує. Думали, що 
інший, але ні, все відбувається так 
само. Найти його не можуть, тому 
мовчать або все спростовують».

До наступного випадку

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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Íàéñâ³æ³øå ç â³-
ííèöüêèõ óáèâñòâ 
— íàéá³ëüøå çà-

ãàäêîâå. ²íôîðìàö³þ ïðî ðîç-
ñòð³ë æ³íêè, ÿêà âðàíö³ ï³øëà ç 
äîìó íà ðîáîòó, àëå â íå¿ õòîñü 
âèïóñòèâ òðè êóë³ ç âîãíåïàëüíî¿ 
çáðî¿, ðîçïîâñþäèëè â ñîöìåðå-
æàõ ëþäè. Âîíè áà÷èëè, ÿê íà 
ì³ñö³ çëî÷èíó ïðàöþº ïîë³ö³ÿ, 
çðîáèëè ôîòî ³ êèíóëè ó Ôåé-
ñáóê. Ï³ñëÿ öüîãî ïîë³öåéñüê³ 
é äàëè êîðîòêó ôàáóëó ñïðàâè 
³ ñêàçàëè, ùî øóêàþòü ñâ³äê³â 
óáèâñòâà.

ßê ðîçïîâ³â áðàò óáèòî¿ ßðîñëàâ 
Ïåòðóøåâåöü, Â³òàë³íà Ïëàõîòíþê 
(òàê çâàëè çàñòðåëåíó) ïðàöþâà-
ëà áóõãàëòåðîì ó ÌÏÌ «Çîðÿ» ³ 
òîãî ðàíêó äîáèðàëàñÿ íà ðîáîòó. 
Ó â³âòîðîê, 21 ñåðïíÿ, áëèçüêî 
10.00 á³ëÿ çóïèíêè «ßñíà», ùî 
çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ ïåðå¿çäó íà âó-
ëèö³ Ïðèâîêçàëüí³é, Â³òàë³íó ðîç-
ñòð³ëÿëè ç âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿. ßê 
ä³çíàëàñÿ ðåäàêö³ÿ, êóë³ âèëåò³ëè 
ç ï³ñòîëåòà Ìàêàðîâà.

— ¯é ñòð³ëÿëè â ñïèíó. Òðè 
ïîñòð³ëè áóëî. Â ñïèíó, øèþ ³ 
ïåðåäïë³÷÷ÿ, — êàæå áðàò óáè-
òî¿. — Ó Â³òàë³íè çàëèøèëàñÿ 
øåñòèð³÷íà äî÷êà. Çàðàç ï³ä-
îçðþâàíèõ íåìàº, â³äïðàöüîâó-
þòüñÿ âñ³ âåðñ³¿. Íå ìîæó ïðî 
íèõ ñêàçàòè, òîìó ùî ìåí³ òåæ 
íå âñå ãîâîðÿòü…

«ЗВИЧАЙНА 
МАТИ-ОДИНАЧКА» 

Áðàò Â³òàë³íè êàæå, ùî âáèâ-
ñòâî éîãî ñåñòðè áóëî ñêîºíå íå ç 
êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â. Ïðè í³é çà-
ëèøèëèñÿ âñ³ ¿¿ ðå÷³. ² íàâðÿä ÷è 
ñïîê³éíà ³ ïîðÿäíà æ³íêà ìîãëà 
ñòàòè æåðòâîþ ÷èº¿ñü ïîìñòè, áî 
âîðîã³â ó íå¿ íå áóëî.

— Öå ìîãëî áóòè âñå ùî çà-
âãîäíî, òîìó ùî á³ëèé äåíü, 
ëþäíå ì³ñöå, ìîëîäà æ³íêà, í³ 
â ÷îìó íå âèííà, ïðîñòî éøëà 
íà ðîáîòó, äî çóïèíêè, ³ ¿¿ öèí³÷-
íî â ñïèíó çàñòðåëèëè, — ãîâî-
ðèòü ßðîñëàâ Ïåòðóøåâåöü. — Öå 
çâè÷àéíà ìàòè-îäèíà÷êà. Ó íå¿ 
íå áóëî çàëèöÿëüíèê³â ÷è êîõàí-
ö³â. ² òàêèõ ëþäåé, ÿê³ ðåàëüíî 
òðèìàëè íà íå¿ çë³ñòü, íå áóëî.

Ðîäè÷³ Â³òàë³íè ïðîñÿòü â³ííè-
÷àí, ÿê³ ùîñü áà÷èëè àáî ÷óëè, 
ïîäçâîíèòè íà íîìåð 102 ÷è 
íà ¿õí³ òåëåôîíè: (063)024–
42–18, (093)966–84–54. Âîíè 
äóìàþòü, ùî âáèâöþ ìîãëè çà-
ô³êñóâàëè ðåºñòðàòîðè ìàøèí, 
ÿê³ ïðî¿æäæàëè òîãî ðàíêó ïî íà-
çâàí³é âóëèö³.

— Òðåáà øóêàòè âáèâöþ. ßêèì 
÷èíîì, ÿ íå çíàþ, àëå öüîãî 
íåëþäà òðåáà çíàéòè, — êàæå 
áðàò Â³òàë³íè.

«ß ïðî¿æäæàëà ÿêðàç ó àâòîáóñ³ 
¹ 8 ³ áà÷èëà ç â³êíà, ÿê ïîë³-
öåéñüê³ ùîñü ðîáèëè á³ëÿ êîë³é 
á³ëÿ ñàìîãî ïåðå¿çäó, çà ï³âòîðà-
äâà ìåòðè, — íàïèñàëà íà ñàéò³ 
«20 õâèëèí» â³ííè÷àíêà Ñâ³òëàíà 

НЕСКАЗАНЕ ПРО ОСТАННІ 
ВІННИЦЬКІ ВБИВСТВА 
Нові дані  Вранішній розстріл однієї 
жінки, що добиралась на роботу, загадкове 
падіння з вікна іншої та вбивство чоловіка 
у квартирі на Вишеньці. Це три справи про 
вбивства, які розслідує зараз вінницька 
поліція. RIA дізналася, чому в одній історії 
115-та стаття (вбивство) не має нічого 
спільного з істинною причиною смерті та 
про які провадження в поліції сказали: 
«Дихаємо вбивцям у спину» 

Останнє вінницьке убивство вжахнуло 
місто своїм способом скоєння. У Фей-
сбуку писали про якогось незрозумілого 
нелюда, що з відомих лише йому причин 
убиває жінок. Така версія тут, як бачимо, 
ні до чого. Так само, як проведена тими ж 
дописувачами паралель між убивством 
Віталіни та смертю жінки, що випала з ві-
кна п'ятого поверху на вулиці Костянтина 
Василенка.
Нагадаємо, що 17 серпня в мережі поши-
рилася інформація про те, що жінку вики-
нув з вікна чоловік, який був з нею, а потім 

зник із квартири. Провадження відкрили 
за статтею «убивство», але як каже зараз 
перший заступник начальника Вінницького 
міського відділу поліції Максим Рижов, 
«про те, що це було вбивство, ми говорити 
не можемо».
— Зустрічалися чоловік з жінкою, пере-
писувалися, зідзвонювалися і періодич-
но знімали квартири, щоб провести ра-
зом час, — розказує Максим Рижов. — Він 
сам з Одеси. Познайомилися випадково. 
А жінка — була схильна до суїциду. Ви-
словлювала неодноразово наміри покін-

чили з життям із різних причин, особливо 
після вживання алкоголю. Не було якоїсь 
конкретної причини… І от цього разу вона 
йому сказала, що може плигнути з вікна. 
Чоловік не надав цьому значення, вийшов 
на вулицю, і це сталося.
— Він є тут на місці, щодня з’являється 
до слідчого, нікуди не тікає, — каже про ко-
ханця самогубці головний слідчий міста. — 
Чекаємо ще експертизи, але про те, що це 
було вбивство, ми говорити не можемо.
Серед нерозкритих злочинів є ще одне 
вінницьке вбивство, про яке поліцейські 

сказали так: найближчим часом піймають 
убивць, бо вже «дихають їм в спину». Біль-
ше нічого про цей злочин не кажуть, аби 
не сполохати злочинців. Тільки упевнено 
заявляють, що справа близька до повно-
го розкриття, з оголошенням підозр ви-
нуватцям.
Йдеться про вбивство у квартирі на вулиці 
Дмитра Майбороди. Там 17 липня 63-річ-
ного чоловіка забили на смерть тупим 
предметом. Це було вбивство з корисли-
вих мотивів, бо з квартири зникла велика 
сума грошей — 40 тисяч доларів.

Ще два вбивства: не все так, як кажуть 

Поки верстався номер, стало 
відомо, що колишньому чоло-
вікові Віталіни Плахотнюк оголо-
сили про підозру як замовнику її 
розстрілу.
— Після опитування рідних заги-
блої, знайомих, сусідів та колег 
підозри поліцейських щодо при-
четності до цього злочину впа-
ли на її колишнього чоловіка, 
45-річного жителя Вінниці, — роз-
казали в поліції. — Завдяки вжи-
тим оперативним та розшуковим 
заходами підозрюваний затри-

маний та знаходиться в ізолято-
рі тимчасового тримання. Йому 
оголосили про підозру в злочині 
«умисне вбивство, вчинене на за-
мовлення». Суд обрав міру запо-
біжного заходу — тримання під 
вартою. У відділі комунікацій об-
ласної поліції сказали також, що 
арештованому загрожує довічне 
позбавлення волі, а виконавця 
злочину продовжують шукати: 
— Наразі поліція встановлює ін-
ших осіб, які можуть бути при-
четними до цього злочину.

Арештували колишнього чоловіка

Ðóëüêî. — ×îìó í³êîãî íå äè-
âóº, ùî ñòð³ëÿëè ó íå¿ ñàìå òàì? 
Ìîæå, âáèâöÿ íàä³ÿâñÿ, ùî ïîòÿã 
çíèùèòü óñ³ äîêàçè (êóëü íå çíà-
éäóòü). Öå áóâ äóæå ïðîäóìàíèé, 
ñïëàíîâàíèé çëî÷èí…».

ЇЇ ЗАМОВИЛИ?
Ïèòàºìî ó áðàòà Â³òàë³íè ïðî 

ìîæëèâó ïðè÷åòí³ñòü äî âáèâñòâà 
¿¿ êîëèøíüîãî ÷îëîâ³êà. Ïðî òàêó 
âåðñ³þ, ÿê ïðî ïî÷óòó í³áèòî â³ä 
ïîë³öåéñüêèõ, íàïèñàëè â³ííè-
÷àíè â ñîöìåðåæàõ.

— ß ïðî öå í³÷îãî íå çíàþ, — 
â³äïîâ³äàº áðàò. — Âîíà ç ÷îëî-
â³êîì äàâíî íå æèëà.

Ìàòè æ çàãèáëî¿ ðîçêàçàëà 
æóðíàë³ñòàì, ùî ¿¿ êîëèøí³é 
çÿòü äóæå ïîãàíî ñòàâèâñÿ äî Â³-
òàë³íè, ³ âîíà ï³øëà â³ä íüîãî 
ç äî÷êîþ ïðèáëèçíî ð³ê òîìó. 
Â³äòîä³ æèëà ç áàòüêàìè. Öüîãî 
ðîêó ìàëà âåñòè ñâîþ øåñòèð³÷íó 
äîíþ Âàðâàðó â ïåðøèé êëàñ.

Íà ñòîð³íö³ Ì³ñüêîãî ïàëàöó 
ìèñòåöòâ «Çîðÿ» ó Ôåéñáóêó º 
íåêðîëîã, ó ÿêîìó êîëåãè ïîê³é-
íî¿ âèñëîâèëè ñïîä³âàííÿ, ùî ¿¿ 
äîíå÷êà «ïðîæèâå ùàñëèâå æèò-
òÿ, íå äèâëÿ÷èñü íà óñ³ ñòðàøí³ 
îáñòàâèíè, ç ÿêèìè ¿é äîâåëîñü 
çóñòð³òèñü ó òàêîìó þíîìó â³ö³».

Òî ÿê³ âñå-òàêè âåðñ³¿ ìàº ñë³ä-
ñòâî ³ ÷è ä³éñíî íåìàº ï³äîçðþ-
âàíîãî? Æóðíàë³ñò çàòåëåôîíó-
âàëà ãîëîâíîìó ñë³ä÷îìó ì³ñòà, 
ïåðøîìó çàñòóïíèêó íà÷àëüíèêà 
Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëó ïî-
ë³ö³¿ Ìàêñèìó Ðèæîâó.

— Âáèâñòâî áóëî ñêîºíå íà ñ³-
ìåéíîìó ãðóíò³, — ñêàçàâ â³í, 
à íà ïèòàííÿ «Ç ÿêî¿ çáðî¿?» â³ä-
ïîâ³â: — Ñêîð³øå çà âñå öå áóâ 
ï³ñòîëåò Ìàêàðîâà. Äóìàºìî, ùî 
ó ñêîºíí³ öüîãî çëî÷èíó áðàëî 
ó÷àñòü äâ³ îñîáè.

Âáèâñòâî ó ëþäíîìó 
ì³ñö³ ñõîæå íà 
çàìîâíå. Â ïîë³ö³¿ 
ñêàçàëè: ñï³âó÷àñíèê³â 
äâîº, àëå ï³äîçð 
ùå íå îãîëîñèëè 

Віталіна Плахотнюк (32). 
Розстріляна на вулиці 
Привокзальній працювала 
бухгалтером у «Зорі» і була 
розлученою. Її колишнього 
чоловіка допитувала поліція

Підозрюваний у вбивстві 
Віталіни. Якщо знаєте 
щось про цього чоловіка, 
подзвоніть: (096)329–24–68, 
59–40–22 або 102

Місце злочину. Недалеко від зупинки «Ясна», 
біля переїзду на вулиці Привокзальній, знайшли 
тіло розстріляної з пістолета Макарова жінки
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

« Ë ü â ³ â ñ ü ê à 
îñâ³òíÿ ôóíäà-
ö³ÿ» çàïî÷àòêóâàëà 

ïðîåêò, ó ðàìêàõ ÿêîãî ç ä³òüìè, 
÷è¿ áàòüêè çàãèíóëè â çîí³ ÀÒÎ, 
ö³ëèé ð³ê çàéìàºòüñÿ íàñòàâíèê. 
Öå ëþäèíà, ÿêà äîïîìàãàº ïåðå-
æèòè òÿæêó âòðàòó, ñòàº äðóãîì 
³ «ñòàðøèì áðàòîì».

— Ïðîåêò ç’ÿâèâñÿ ùå ó 2014 
ðîö³, êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà ³ áóëè 
ïåðø³ âòðàòè. Éîãî ñóòü ó òîìó, 
ùî ìè øóêàºìî íàñòàâíèêà äëÿ 
äèòèíè, ÿêà âòðàòèëà áàòüêà ó â³-
éí³ íà Ñõîä³ Óêðà¿íè, — ðîçïî-
â³äàº Äçâåíèñëàâà Ñòåöóíÿê, 
îäíà ç êîîðäèíàòîðîê ïðîåêòó 
«Ñòàðøèé áðàò» — íàñòàâíèöòâî 
äëÿ ä³òåé ãåðî¿â ÀÒÎ». — Óïðî-
äîâæ ðîêó íàñòàâíèê ïðàöþº ç 
äèòèíîþ. Âîíè çíàéîìëÿòüñÿ, 
ç’ÿñîâóþòü, ÿê³ â êîãî ³íòåðåñè, 
ñêëàäàþòü ïëàí òîãî, ÿê³ ö³êàâ³ 
ðå÷³ âîíè õîò³ëè á çðîáèòè ïðîòÿ-
ãîì ðîêó. Íàïðèêëàä, ðàç íà äâà 
òèæí³ áóäóòü õîäèòè â áàñåéí, 
â³äâ³äóâàòè ìóçå¿, õîäèòè íà ï³öó, 
çàéìàòèñÿ ôóòáîëîì òîùî.

Ïðîåêò çàäóìóâàâñÿ äëÿ òîãî, 
ùîáè äàòè äèòèí³ òà ìàì³ ìîæ-
ëèâ³ñòü íå çàíóðþâàòèñÿ ó ñâîº 
ãîðå, à ïîòðîøêó âèõîäèòè ç 
íüîãî.

Äçâ³íêà êàæå, ùî çàçâè÷àé 
çà ï³âðîêó ðîáîòè âæå ìîæíà 
ïîì³òèòè çì³íè â ïîâåä³íö³ äè-
òèíè: âîíà âîíà ñòàº â³äêðèò³-
øîþ, ïî÷èíàº ïðîÿâëÿòè á³ëüøå 
çàö³êàâëåííÿ äî ñâ³òó, ëåãøå éäå 
íà ñï³ëêóâàííÿ.

— Âñ³ ìè áóëè ä³òüìè ³ çíà-
ºìî ñèòóàö³¿, êîëè äóìàºìî: 
«Ìàìà òàì ùîñü òàêå ñîá³ êàæå, 
à îò ó ìåíå º ³íø³ äðóç³…». Íà-
ñòàâíèê ³ ñòàº òèì ñàìèì äðóãîì, 
ïðèêëàäîì äëÿ íàñë³äóâàííÿ. 

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ïðîåêòíîãî 
ðîêó çàçâè÷àé ä³òè òàê ñèëüíî 
çäðóæóþòüñÿ ç³ ñâî¿ìè «ñòàðøèìè 
áðàòàìè», ùî ïðîäîâæóþòü ñï³ë-
êóâàòèñÿ é íàäàë³, — ðîçïîâ³äàº 
Äçâåíèñëàâà.

Öåé ïðîåêò º âñåóêðà¿íñüêèì, 
çàðàç â³í ïðàöþº ó 13 îáëàñòÿõ. 
Êîæíîãî ðîêó îðãàí³çàòîðè çíà-
õîäèëè á³ëüøå 20 ä³òåé ³, â³äïî-
â³äíî, íàñòàâíèê³â.

— Óìîâè ñòàâèìî òàê³: ùîáè 
äèòèíà òà «áðàò» áóëè ç îäí³º¿ 

ВИКЛАДАЧКА ДОННУ СТАЛА 
НАСТАВНИЦЕЮ ДЛЯ ДІТЕЙ ГЕРОЇВ АТО 
Турбота  На три дні у Вінницю приїхали 
діти, які стали учасниками проекту 
«Старший брат» — наставництво для 
дітей героїв АТО». Одна з викладачок 
ДонНУ імені Василя Стуса на рік взяла під 
своє крило двох дітей, чиї батьки були 
поранені чи загинули на війні

îáëàñò³, íàéêðàùå, êîëè ç îäíî-
ãî ì³ñòà. Ó Â³ííèö³ ìàºìî íà-
ñòàâíèöþ Íàòàëþ Ëåîíîâó, ÿêà 
çàïðîñèëà íàñ ñþäè íà òðè äí³. 
Òóò ä³òè ñâÿòêóâàëè Äåíü Íåçà-
ëåæíîñò³, õîäèëè â ìóçå¿, ïëàâàëè 
íà êàòåð³. Ñüîãîäí³ îò ó íàñ õ³-
ì³÷í³ ìàéñòåð-êëàñè, — ãîâîðèòü 
Äçâ³íêà.

ХІМІЧНІ ЕКСПЕРИМЕНТИ 
— Óë³òêó 2017-ãî ÿ çíàéøëà 

â ³íòåðíåò³ ïðîåêò «Ñòàðøèé 
áðàò». Ìåíå â³í çàö³êàâèâ, ³ 
ÿ ïî÷àëà øóêàòè äèòèíó, ç ÿêîþ 
ìîæíà áóëî ïî÷àòè çàéìàòèñÿ, — 
êàæå êàíäèäàò õ³ì³÷íèõ íàóê, äî-
öåíò Äîíåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Âàñèëÿ Ñòóñà 
Íàòàëÿ Ëåîíîâà. — ×åðåç äåÿêèé 
÷àñ ÿ ñòàëà íàñòàâíèöåþ äëÿ äâîõ 
ä³òîê: 14-ð³÷íîãî Àíäð³ÿ Êóë³-
áàáà-Áóõîâà, áàòüêî ÿêîãî çàãè-
íóâ ó çîí³ ÀÒÎ, ³ äåâ’ÿòèð³÷íî¿ 
ßðîñëàâè, äîíüêè âèêëàäà÷à ç 
ô³ëîëîã³÷íîãî ôàêóëüòåòó ÄîíÍÓ 

Ìèõàéëà Æèë³íà, ÿêèé âîþâàâ 
íà Ñõîä³ òà áóâ ïîðàíåíèé.

Íàòàëÿ ðîçïîâ³äàº, ùî ïîòð³á-
íî áóëî ïîçíàéîìèòèñÿ ç ä³òüìè, 
ä³çíàòèñÿ ïðî ¿õí³ ³íòåðåñè, çíà-
éòè ñï³ëüíó ìîâó.

— Ìè â³äâ³äàëè, ìàáóòü, óñ³ 
ìóçå¿ ó Â³ííèö³. ¯çäèëè â Êè¿â 
ðàçîì, — ãîâîðèòü âîíà. — Êð³ì 
ïðîãóëÿíîê, ÿ çàïðîøóâàëà ä³òåé 
äî óí³âåðñèòåòó, äå ìè âëàøòîâó-
âàëè ð³çí³ õ³ì³÷í³ åêñïåðèìåíòè. 
Ìè òóò ïðîâîäèëè ìàéñòåð-êëà-
ñè: õ³ì³ÿ íà êóõí³, ñåêðåòè ïîâ³-
òðÿíî¿ êóëüêè, õ³ì³ÿ ïîë³ìåð³â… 
Ä³òè âèêîíóâàëè âñþ åêñïåðè-
ìåíòàëüíó ðîáîòó ñâî¿ìè ðóêàìè.

ВРАЖЕННЯ ВІД ПРОЕКТУ 
Ó ñóáîòó, 25 ñåðïíÿ, ä³òè ãåðî¿â 

ÀÒÎ ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè 
çàâ³òàëè â Äîíåöüêèé íàö³îíàëü-
íèé óí³âåðñèòåò, ÿêèé áàçóºòüñÿ 
ó Â³ííèö³. Òóò äëÿ íèõ âëàøòóâà-
ëè ìàéñòåð-êëàñ ³ç ë³ïêè ç ãëèíè 
òà ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó.

Ìè çàïèòàëè â ßðîñëàâè, ÿêà 
áóëà ï³äîï³÷íîþ Íàòàë³ Ëåîíîâî¿, 
ïðî âðàæåííÿ â³ä ðîêó, ïðîâåäå-
íîãî ç íàñòàâíèöåþ.

— Âîíà âåñü ÷àñ ùîñü ïðèäó-
ìóâàëà, ðîçïîâ³äàëà ö³êàâ³ ðå÷³, — 
êàæå ßðîñëàâà ïðî íàñòàâíèöþ. — 
Êðóòî áóëî, êîëè ìè ïî¿õàëè 
â Êè¿â â «Åêñïåðèìåíòàí³óì». 
À ðå÷³, ÿêèì íàñ íàâ÷èëè â óí³âåð-
ñèòåò³, ìîæíà áóëî ïîâòîðþâàòè 
âäîìà. Ïîêàçóâàëà ìàì³ òà ìåíø³é 
ñåñòð³, ÿê ìîæíà íàäóòè êóëüêó, 
íå òîðêàþ÷èñü ¿¿ ãóáàìè.

Ìèðîñëàâà Æèë³íà, ìàòè ßðîñ-
ëàâè, òàêîæ çàäîâîëåíà ó÷àñòþ 
äîíüêè â ïðîåêò³.

— ß ââàæàþ, ùî ïðîåêò ï³øîâ 
äèòèí³ íà êîðèñòü, — êàæå æ³í-
êà. — Âîíà îäðàçó â³ä÷óëà äî íüî-
ãî ö³êàâ³ñòü. ß ïîì³òèëà, ùî âîíà 
ïðèõîäèëà äîäîìó â ï³äíåñåíîìó 
íàñòðî¿. Áàãàòî ðîçïîâ³äàëà ïðî 
òå, ùî áà÷èëà é ðîáèëà. Ïî-
ò³ì íàâ÷àëà íàñ ðîáèòè çåëåíó 
«æàá’ÿ÷ó» ÿºøíþ.

Зліва направо: Наталя Леонова, Ярослава та Мирослава Жиліни. 
Наталя з Ярославою за рік встигли подружитися

Çà ï³âðîêó ðîáîòè 
ìîæíà ïîì³òèòè çì³íè â 
ïîâåä³íö³ äèòèíè: âîíà 
âîíà ñòàº â³äêðèò³øîþ, 
ïî÷èíàº á³ëüøå 
ö³êàâèòèñÿ ñâ³òîì
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ìèêîëà Ïóñòî-
â³ò ãîñòþâàâ ó ð³ä-
íîìó ñåë³ Ñóãàêè 

Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó. 
Ðàçîì ³ç äðóæèíîþ ³ äâîìà âíó-
êàìè â³äïî÷èâàâ íà Àçîâñüêî-
ìó ìîð³. Êîëèñü ðàí³øå ¿çäèëè 
â Êðèì. Òåïåð, êàæå, ï³âîñòð³â 
¿ì íå ïî êèøåí³. Íà çâîðîòíîìó 
øëÿõó çà¿õàëè â Ñóãàêè. Çóïè-
íèëèñÿ ó Ë³ä³¿ Ñòèðåíêî — äðó-
æèíè äâîþð³äíîãî áðàòà ïàíà 
Ìèêîëè. Áðàòà, íà æàëü, íåìàº 
âæå ï’ÿòü ðîê³â. «Öå ñò³ëüêè 
÷àñó ÿ íå áóâ ó ñåë³», — êàæå 
ã³ñòü, ÿêèé ïðîæèâàº ó Á³ëî-
ðóñ³. Ìàëà Ïóñòîâ³ò³âêà — òàê 
íàçèâàºòüñÿ éîãî ñåëî á³ëÿ ì³ñ-
òå÷êà Æîäèíî. Ïóñòîâ³ò ³ç ñåëà 
Ïóñòîâ³ò³âêà…

Ïðî òðàãåä³þ 4 æîâòíÿ 1980-ãî 
íå â³äìîâëÿºòüñÿ ãîâîðèòè. «Ìîÿ 
ñîâ³ñòü ÷èñòà ïåðåä çàãèáëèì 
Ìàøåðîâèì», — ãîâîðèòü â³í. 
Îäíîãî íå ìîæå çðîçóì³òè: öå 
áóëà âèïàäêîâ³ñòü ÷è ñïëàíîâàíå 
âáèâñòâî ãîëîâíîãî êîìóí³ñòà Á³-
ëîðóñ³¿? Êàæå, ÿêùî âñå ñïëàíó-
âàëè, òî çðîáèëè öå äóæå òîíêî ³ 
ïðîäóìàíî. Ñê³ëüêè ÷àñó ìèíóëî 
â³äòîä³, à â³äïîâ³ä³ íå çíàõîäèòü 
äëÿ ñàìîãî ñåáå. Íå çàïåðå÷óº, 
ùî â ³ñòîð³¿ ç àâàð³ºþ áàãàòî âè-
ïàäêîâîñòåé. Íå çíàº, ÷èì ìîæíà 
¿õ ïîÿñíèòè.

ВОДІЙ МАЗА ПОВОДИВСЯ 
НЕАДЕКВАТНО 

Ìèêîëà Ïóñòîâ³ò ïðàöþâàâ 
âîä³ºì íà áàç³ «Æîäèíî» ²íñòè-
òóòó çåìëåðîáñòâà Á³ëîðóñ³¿. Òîä³, 
ó 1980-ìó, éîìó áóëî 32 ðîêè. ² 
ðàïòîì 4 æîâòíÿ éîãî ïåðåñàäè-
ëè íà ³íøèé àâòîìîá³ëü, ÃÀÇ-53 
Á. Äîðó÷èëè â³äâåçòè êàðòîïëþ 
ó ðàéöåíòð Ñìîëºâè÷³. Íå ïðè-
ãàäóº, êîëè ïåðåä íèì ç’ÿâèâñÿ 
ñèí³é ÌÀÇ. Çäàºòüñÿ, â³í âè¿õàâ, 
êîëè Ïóñòîâ³ò âèðóëþâàâ íà òðàñó 
Ìîñêâà — Áðåñò, à ïåðåä òèì ñòî-
ÿâ íà îáî÷èí³. Çàòå ÷îëîâ³ê äîáðå 
ïàì’ÿòàº ³íøå.

— Âîä³é ÌÀÇà ÿâíî ïîâîäèâ-
ñÿ íåàäåêâàòíî, — ðîçïîâ³äàº ïàí 
Ìèêîëà. — Â³í òî ïðèãàëüìîâóâàâ, 
òî ïîò³ì çíîâó íàáèðàâ øâèäê³ñòü. 
Àáî ¿õàâ ïîâ³ëüíî, ÿê âîëàìè. Ñëî-
âîì, âèð³øèâ ÿ ï³òè íà îáãîí. ÌÀÇ 
ó öåé ÷àñ ³øîâ áëèæ÷å äî îñüîâî¿ 
ë³í³¿. ß æ ¿õàâ, ïðèòðèìóþ÷èñü 
îáî÷èíè. Êîëè íàòèñíóâ íà ïå-
äàëü àêñåëåðàòîðà, ùîá íàáðàòè 
øâèäê³ñòü äëÿ îáãîíó, âîä³é ÌÀÇà 
ðàïòîì ïî÷àâ ãàëüìóâàòè. Íà öå 
ÿ çâåðíóâ óâàãó ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
íà ñåêóíäó êèíóâ ïîãëÿä íà ïðè-
ëàäè. ßê çàðàç áà÷ó øâèäê³ñòü 
ñâîãî «ÃÀÇîíà» — 70 ê³ëîìåòð³â 
íà ãîäèíó. ß âäàðèâ ïî ãàëüìàõ.

Çà ñëîâàìè Ïóñòîâ³òà, ãàëüì³â-
íèé ñë³ä òÿãíóâñÿ íà 20 ìåòð³â. 
Öå ï³ñëÿ àâàð³¿ âñòàíîâèëè ñë³ä÷³.

— Ìàøèíà íå çóïèíÿëàñÿ, — 
ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Äà-

«МОЯ СОВІСТЬ ЧИСТА ПЕРЕД 
ЗАГИБЛИМ МАШЕРОВИМ…» 
Давня справа  Вінничанин відсидів 
за загибель головного комуніста Білорусії. 
Броньована «Чайка» Петра Машерова 
влетіла у вантажівку, за кермом якої був 
простий шофер Микола Пустовіт. Його 
машина від удару загорілася, але сам 
він вижив. Пасажир «Чайки», його водій 
і охоронник загинули на місці

âàâñÿ âçíàêè âàíòàæ ó êóçîâ³. 
ß äî óïîðó òðèìàâ ïåäàëü ãàëüìà, 
àëå â³äñòàíü ì³æ ìî¿ì àâòîìîá³ëåì ³ 
ÌÀÇîì çìåíøóâàëàñÿ ïî ñåêóíäàõ. 
Òîä³ ÿ ð³çêî ïîâåðíóâ ðóëü âë³âî.

Ïåðåäí³ êîëåñà ïåðåòíóëè îñüî-
âó ë³í³þ ò³ëüêè íà ï³âìåòðà. Òàê 
ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê, ïîñè-
ëàþ÷èñü ïðè öüîìó íà ìàòåð³à-
ëè ñë³äñòâà. Ñïî÷àòêó ïðîëåò³ëà 
çóñòð³÷íà «Âîëãà» íà øâèäêîñò³ 
120 êì/ãîä, ÿê áóëî çàçíà÷åíî 
ó ìàòåð³àëàõ ñë³äñòâà, à äàë³…

— Âåëè÷åçíî¿ ñèëè óäàð â³ä÷óâ 
íàñàìïåðåä â³ä òîãî, ùî ðóëü âäà-
âèâñÿ ìåí³ â ãðóäè, äóæå áîëÿ÷å 
ñòàëî íîãàì, í³áè ïî íèõ ïðî¿õàâ 
êîòîê, ïåðåä î÷èìà âèð³ñ ñòîâï 
ïîëóì’ÿ, ìàøèíà çàãîð³ëàñÿ, — ãî-
âîðèòü Ïóñòîâ³ò. — Ìåíå âèêèíóëî 
íà àñôàëüò. Ñàìå öå ³ âðÿòóâàëî 
ìåí³ æèòòÿ. Ïîâåçëî ùå é òîìó, ùî 
àâàð³þ ïîáà÷èëà çíàéîìà ç ñóñ³ä-
íüîãî ñåëà, ÿêà ïðàöþâàëà íà íà-
ø³é áàç³. Ïîáà÷èâ ¿¿ íàä ñâîºþ 
ãîëîâîþ, êîëè ïðèéøîâ äî òÿìè. 
Âîíà ïåðøîþ íàäàëà äîïîìîãó, ³ 
âîíà æ âèêëèêàëà äî ìåíå øâèäêó. 
Ï³äõîäèâ ÿêèéñü ÷îëîâ³ê. Â³í â³ä³-
áðàâ ïðàâà ³ ïî¿õàâ.

×è íå íàéá³ëüøå çäèâóâàëî 
Ïóñòîâ³òà, ùî âîä³é ÌÀÇà ïî¿õàâ 
ç ì³ñöÿ àâàð³¿. Éîãî ðîçøóêàëè 
ï³çí³øå ó Ì³íñüêó çà íîìåðíèìè 
çíàêàìè àâòîìîá³ëÿ. Ì³é ñï³â-
ðîçìîâíèê äîòåïåð ïàì’ÿòàº 
¿õ — 89–19 Ì²Ä. Ïåðø³ ë³òåðè 
ñâ³ä÷àòü ïðî ì³íñüêó ðåºñòðàö³þ.

«МИКОЛУ ЗАСУДИЛИ 
ДО РОЗСТРІЛУ» 

Ó Ñóãàêàõ ïðî àâàð³þ ä³çíàëèñÿ, 
êîëè â ñåëî íàâ³äàëèñÿ ïðåäñòàâ-
íèêè òîä³øíüîãî ÊÄÁ. Îïèòóâàëè 

ðîäè÷³â. Áðàëè ïîÿñíåííÿ. Ö³êà-
âèëèñÿ, êîëè Ïóñòîâ³ò ïðè¿æäæàâ 
ó ñåëî, ïðî ùî â³â ðîçìîâè. Ó ñåë³ 
òîä³ ãîâîðèëè, ùî éîãî çàñóäè-
ëè äî íàéâèùî¿ ì³ðè ïîêàðàííÿ. 
Ïîò³ì õîäèëè ³íø³ ÷óòêè — í³áè 
äðóæèíà Ìèêîëè, íà ðóêàõ ÿêî¿ 
áóëà ï³âð³÷íà äîíüêà, ¿çäèëà 
äî äðóæèíè çàãèáëîãî Ìàøåðîâà, 
ïðîñèëà ïîì’ÿêøèòè ïîêàðàííÿ.

— Íåïðàâäà âñå öå, — ãîâîðèòü 
ïàí Ìèêîëà. — Ä³éñíî, íàø³é 
äîíå÷ö³ íà òîé ÷àñ áóëî ò³ëüêè 
ø³ñòü ì³ñÿö³â. Àëå äî Ìàøåðîâèõ 
í³õòî íå ¿çäèâ. Õòî á íàñ òóäè 
ïóñòèâ? ² çàñóäèëè ìåíå íà 15 ðî-

ê³â, à íå äî ðîçñòð³ëó. Ïðî òå, ùî 
ñòàëîñÿ ç ïàñàæèðàìè «×àéêè», 
íå çíàâ äîòè, äîêè íå ïðè¿õàâ 
ïðîêóðîð ç Ìîñêâè. Õòî ìåíå 
ò³ëüêè íå äîïèòóâàâ… Àáè ùå 
òàê äîïîìàãàëè ë³êóâàòè. Æ³íêà 
ë³êè øóêàëà, æèð áîðñó÷èé äåñü 
çíàéøëà, ïåðåäàâàëà â ³çîëÿòîð. 
Äóæå ë³âà ðóêà îáãîð³ëà. Íîãè 
áîë³ëè, ãðóäè. Í³õòî ìåíå íå ë³-
êóâàâ. ×îìó — ïðî öå íå âàæêî 
áóëî çäîãàäàòèñÿ ï³ñëÿ ñë³â îä-
íîãî ç³ ñë³ä÷èõ, îäíîãî ðàçó â³í 
îáìîâèâñÿ: «À òè, ãîëóá÷èêó, âè-
ÿâëÿºòüñÿ, íå îäíîãî âæå íà òîé 
ñâ³ò â³äïðàâèâ. Ïîïàâñÿ íàðåøò³».

Óòðèìóâàëè Ïóñòîâ³òà â ³çî-
ëÿòîð³ ó Ì³íñüêó. Äîïèòóâàëè 

ïî ê³ëüêà ðàç³â íà äåíü. Âèêëè-
êàëè ñë³ä÷³ ì³ë³ö³¿, ïðîêóðàòóðè, 
ÊÄÁ. À 26 ãðóäíÿ òîãî æ 1980-ãî 
ð³øåííÿì Âåðõîâíîãî Ñóäó ÑÐÑÐ 
éîãî çàñóäèëè äî 15 ðîê³â ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³. Ïîêàðàííÿ â³äáóâàâ 
ó á³ëîðóñüêîìó Ìîãèëåâ³. Íà çîí³ 
éîìó äîðó÷èëè áóòè ñòàðøèì çà-
ãîíó. ×îëîâ³ê íå ìàâ çàóâàæåíü. 
Éîãî ïîïåðåäèëè, ùî çà ñóìë³í-
íó ïîâåä³íêó ìîæóòü çìåíøè-
òè òåðì³í ïîêàðàííÿ. Òàê âîíî 
³ ñòàëîñÿ. ×åðåç òðè ðîêè éîãî 
çâ³ëüíèëè äîñòðîêîâî.

ДОТЕПЕР ЗА КЕРМОМ 
Ìèêîëà Ïóñòîâ³ò, ÿêîìó âæå 

70, äîòåïåð çà êåðìîì. Êàæå, 
äî Ãåí³÷åñüêà ïðî¿õàâ 1,4 òèñÿ-
÷³ ê³ëîìåòð³â. Çâ³äòè äî Ñóãàê³â 
ìàéæå 800 êì. Íåáëèçüêà äîðîãà 
÷åêàº äî éîãî Ìàëî¿ Ïóñòîâ³ò³âêè.

Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ çíîâó ñ³â 
çà êåðìî. Îñòàíí³ì ÷àñîì ïðà-
öþâàâ íà ì³æíàðîäíèõ ðåéñàõ 
äàëåêîá³éíèêîì. Ïîáóâàâ ó áà-
ãàòüîõ êðà¿íàõ. Íà ùàñòÿ, â àâàð³¿ 
á³ëüøå íå ïîòðàïëÿâ. Òàêó ñàìó 
ïðîôåñ³þ — âîä³ÿ — îïàíóâàëè 
äâîº éîãî ñèí³â. Ó Ïóñòîâ³òà âæå 
ñåìåðî âíóê³â.

Ï³ä ÷àñ íàøî¿ ðîçìîâè éîìó 
çàòåëåôîíóâàëè ç ïîëüñüêîãî 
òåëåáà÷åííÿ. Ïîâ³äîìèëè, ùî 
õîò³ëè á ïîñï³ëêóâàòèñÿ. Ïðî 
ùî ñàìå, íå âàæêî çäîãàäàòèñÿ. 
«Íåçàáàðîì 4 æîâòíÿ, — êàæå 
÷îëîâ³ê. — Çíîâó áóäóòü ðîç-
ïèòóâàòè, ùî ³ ÿê áóëî. ß âñ³ì 
êàæó, ùî ìîÿ ñîâ³ñòü ïåðåä Ìà-
øåðîâèì ÷èñòà. À îñü ðàïòîâà 
çóïèíêà ÌÀÇà äîòåïåð íå äàº 
ìîæëèâîñò³ çðîçóì³òè, ÷îìó â³í 
òàê çðîáèâ».

На суді з постраждалої сторони 
була тільки сестра дружини за-
гиблого і дружина охоронника. 
З Пустовітом вони не говорили. 
Не бачив він також жодного разу 
водія МАЗа. Хіба що на екрані, 
коли той давав інтерв’ю журна-
лістам. Сам Микола втомився 
від інтерв’ю різним виданням, 
зокрема і зарубіжним. Незадов-
го перед аварією одна з фран-
цузьких газет назвала Маше-
рова опозиціонером Брежнєва. 
Сталося це тоді, коли головний 
комуніст Білорусії перебував 
у Франції. Доньки загибло-
го (вони проживають у США) 

не раз говорили журналістам, 
що не вірять у випадковість за-
гибелі батька. Він відрізнявся 
від тодішньої партійної еліти 
навіть тим, що не любив, коли 
його супроводжували машини з 
проблисковими маячками. Його 
поважали за скромність. Йому 
пророкували місце у Москві.
У день трагедії броньований ЗІЛ 
Машерова, який міг захистити від 
удару будь-якої сили, поставили 
на ремонт. Машерову надали ав-
томобіль ГАЗ-13 «Чайка». Перед 
тим замінили керівника КДБ Бі-
лорусії. Машерову представили 
нового начальника охорони.

Машеров був опозиціонером Брежнєва? 

Ï³ñëÿ çâ³ëüíåííÿ 
Ìèêîëà çíîâó ñ³â 
çà êåðìî. Îñòàíí³ì 
÷àñîì ïðàöþâàâ íà 
ì³æíàðîäíèõ ðåéñàõ 
äàëåêîá³éíèêîì

Микола Пустовіт: — Нас, бульбашів, завжди гостинно зустрічають у Сугаках 
(поруч внуки Артем і Влад, а також родичка Євгена Мельник)
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ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ç áåðåçíÿ öüîãî 
ðîêó íà Õìåëü-

íèöüêîìó øîñå, 22 êèïèòü 
ðîáîòà. Ðîá³òíèêè ç ï³äïðè-
ºìñòâà «Á. Â.Â.-ÁÓÄ» ðèëè òóò 
âåëè÷åçíèé êîòëîâàí, çàñèïàëè 
éîãî â³äñ³âîì, ã³äðî³çîëÿö³ºþ. 
Ïàðàëåëüíî çàêîïóâàëè êîìóí³-
êàö³¿ ï³ä çåìëþ. À âë³òêó ïî÷àëè 
áóäóâàòè òðèáóíè é ðîçäÿãàëüí³.

Á³ëÿ Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà 
çà ïëàíîì ì³ñüêî¿ âëàäè çâî-

äÿòü ôóòáîëüíå ïîëå ðîçì³ðîì 
64 íà 100 ìåòð³â. Âîíî ñõîæå 
íà òå, ÿêå º íà Öåíòðàëüíîìó 
ñòàä³îí³, àëå ìàº øòó÷íå ïî-
êðèòòÿ. Ó ïîíåä³ëîê, 27 ñåðï-
íÿ, ðîáîòè áóëè âæå íà çàâåð-
øàëüí³é ñòàä³¿. Äâ³ òðåòèíè ïîëÿ 
ðîá³òíèêè âñòåëèëè ì’ÿêèì ïî-
êðèòòÿì, íàâêîëî ñòîÿòü 16-ìå-
òðîâ³ ùîãëè-ïðîæåêòîðè.

Òàêîæ çâåäåíèé ïàðêàí, 
ÿêèé çàõèùàòèìå â³ä âàíäàë³â. 
À âçäîâæ îãîðîæ³ íà Õìåëü-
íèöüêîìó øîñå âæå çðîáèëè 
íîâ³ òðîòóàðè ç âåëîäîð³æêîþ.

— Óâåñü îá'ºêò ãîòîâèé 

НОВЕ ПОЛЕ ВІДКРИЮТЬ У ВЕРЕСНІ
Величезна спортзона  На 
Хмельницькому шосе, біля Палацу 
дітей та юнацтва завершують 
будівництво футбольного поля. 
Наразі його встеляють штучним 
покриттям. Робітники підприємства 
«Б. В.В.-БУД» паралельно доробляють 
інші елементи стадіону. 
Його вартість — 19 мільйонів гривень

íà 95%. Öå ò³ëüêè íà ïåðøèé 
ïîãëÿä çäàºòüñÿ, ùî í³÷îãî ùå 
íå çðîáëåíî. Íàñïðàâä³ òóò âå-
ëèêèé êîìïëåêñ ðîá³ò áóâ ï³ä 
ôóòáîëüíèì ïîëåì. Éîãî çàðàç 
íàêðèâàþòü øòó÷íèì ïîêðèò-
òÿì. Íèí³ äîáóäîâóþòü òðèáóíè 
òà ðîçäÿãàëüí³ — öå øâèäêî âè-
êîíóºòüñÿ, ìîíòàæ íåñêëàäíèé. 
Íàøå çàâäàííÿ — âñòèãíóòè 
âèêîíàòè âñ³ ðîáîòè òà çäàòè 
îá'ºêò ó ïåðøèõ ÷èñëàõ âåðåñ-
íÿ, — ñêàçàâ çàñòóïíèê äèðåêòî-
ðà ï³äïðèºìñòâà «Á. Â.Â.-ÁÓÄ» 
Âàñèëü Íåêðóò.

Òðèáóíè, ÿê³ ìîíòóþòü ðîá³ò-
íèêè, çìîæóòü âì³ñòèòè 439 ãëÿ-
äà÷³â, º ³ ì³ñöÿ äëÿ ëþäåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ. Ïîðÿä ç òðèáóíà-
ìè çâîäÿòü ðîçäÿãàëüí³ ç òóàëå-
òàìè, ÿê³ áóäóòü äîñòóïí³ äëÿ 
ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñåëåííÿ. 
À íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Àðàáåÿ 
òà Íåâñüêîãî äîðîáëÿþòü ïàð-
êîâêó äëÿ ìàøèí.

Äî ðå÷³, á³ëÿ âõîäó â Ïàëàö 
ä³òåé òà þíàöòâà ñòî¿òü âåëîïàð-
êîâêà íà äåâ’ÿòü ñò³éîê. Öå ÷àñ-
òèíà âåëîïðîåêòó, ÿêèé ô³íàí-
ñóº Øâåéöàð³ÿ. Ðàí³øå òàêó æ 
ïàðêîâêó çðîáèëè íà Òÿæèëîâ³ 
(goo.gl/WXdKwZ).

Нове футбольне поле мало ко-
штувати місту аж 35 мільйонів 
гривень. Але завдяки «ProZorro» 
вартість будівництва вдалося 
зменшити на 16 мільйонів. Від-
тепер ціна нового поля — 19 міль-
йонів гривень, з яких 13 мільйонів 
дає Міністерство спорту та мо-
лоді України, а все інше робить-
ся за рахунок бюджету Вінниці 
(goo.gl/96NbBD).

Працівники Палацу дітей та 
юнацтва розповіли журналісту, 
що будівельники працюють тут 
і вдень, і вночі, аби встигнути все 
зробити до дати відкриття.
У прес-службі міської ради роз-
казали, що футбольне поле від-
криють 7 вересня. У цей день та-
кож планують офіційно відкрити 
завод «UBC Group», де вже пра-
цюють 250 людей.

Про ціну та дату відкриття 

Будівельники монтують усе одночасно. Роблять паралельно 
трибуни, роздягальні, поле, парковку, дорогу та інші деталі об’єкта 
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Продовжуємо 
хворіти на кір 
 Âïðîäîâæ 34-ãî òèæíÿ 
2018 ðîêó, çà îïåðàòèâ-
íèìè äàíèìè, â îáëàñò³ 
çàõâîð³ëà íà ê³ð 31 îñî-
áà, ³ç íèõ 11 äîðîñëèõ òà 
20 ä³òåé. Ê³ëüê³ñòü õâîðèõ 
ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì 
òèæíåì çàëèøèëàñü ìàéæå 
íà òîìó æ ð³âí³. Ç ïî÷àòêó 
ïîòî÷íîãî ðîêó â îáëàñò³ 
çàðåºñòðîâàíî 1148 âèïàä-
ê³â êîðó. Ñåðåä õâîðèõ — 
734 äèòèíè. Ç óñ³õ òèõ, õòî 
çàõâîð³â, 60,3% íå áóëè 
ùåïëåí³ ïðîòè êîðó. Âè-
ïàäêè êîðó ðåºñòðóþòüñÿ 
â óñ³õ àäì³í³ñòðàòèâíèõ 
òåðèòîð³ÿõ îáëàñò³. Ñïàëà-
õ³â ö³º¿ õâîðîáè âïðîäîâæ 
34-ãî òèæíÿ íå âèíèêàëî. 
Ëåòàëüíèõ âèïàäê³â íå ðå-
ºñòðóâàëîñÿ. Íàãàäóºìî, 
ùî ºäèíèì åôåêòèâíèì 
çàñîáîì ïðîô³ëàêòèêè êîðó 
º âàêöèíàö³ÿ. Íà äàíèé ÷àñ 
â óñ³õ ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàê-
òè÷íèõ çàêëàäàõ îáëàñò³, 
ÿê³ ïðîâîäÿòü ùåïëåííÿ, º 
â íàÿâíîñò³ äîñòàòíÿ ê³ëü-
ê³ñòü êîìá³íîâàíî¿ âàê-
öèíè ïðîòè êîðó. Çàëèøêè 
äàíîãî ïðåïàðàòó ñêëàäà-
þòü 30,1 òèñÿ÷³ äîç.

Перші за 
деклараціями 
 Çà îñòàíí³é òèæäåíü 
ñåðïíÿ â îáëàñò³ ï³äïèñàíî 
14 145 äåêëàðàö³é ç ñ³ìåé-
íèìè ë³êàðÿìè, à ç ïî÷àòêó 
êâ³òíÿ ñòàíîì áóëî óêëà-
äåíî 939 164 äåêëàðàö³¿. 
Äåêëàðàö³¿ òàêîæ ìîæíà 
ï³äïèñàòè ç ïðèâàòíèêàìè 
Õî÷à ëèøå äâ³ ïðèâàòí³ 
êë³í³êè Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñò³, ÒÎÂ «Áåðøàäñüêà 
öåíòðàëüíà àïòåêà» òà ÒÎÂ 
«Òåõíîëîã³¿, ðåñóðñè, ³íâåñ-
òèö³¿ Óêðà¿íè» ï³äïèñàëè 
äîãîâîðè ç Íàöñëóæáîþ 
çäîðîâ’ÿ. Â ö³ëîìó â êðà¿í³ 
òàêèõ êë³í³ê 85. Ó öèõ ìå-
äçàêëàäàõ êîæåí ìîæå ï³ä-
ïèñàòè äåêëàðàö³þ ç ñ³ìåé-
íèì ë³êàðåì, òåðàïåâòîì 
òà ïåä³àòðîì ³ îòðèìóâàòè 
ïîâíèé ïàêåò ïåðâèííî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè áåç-
îïëàòíî. Âàðò³ñòü ïîñëóã 
îïëàòèòü Íàö³îíàëüíà 
ñëóæáà çäîðîâ’ÿ. Ïðèâàòí³ 
ìåäè÷í³ çàêëàäè íàäàþòü 
òîé æå ïåðåë³ê ïîñëóã 
çà ³äåíòè÷íèìè òàðèôàìè, 
ùî é êîìóíàëüí³ ìåäè÷í³ 
çàêëàäè ïåðâèííî¿ ìåäè÷-
íî¿ äîïîìîãè. Çàãàëîì íà 
ñüîãîäí³ 623 ìåäçàêëàäè 
ð³çíèõ ôîðì âëàñíîñò³ 
ïðàöþþòü ç Íàöñëóæáîþ 
çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè.

КОРОТКОКОРОТКО

ÇÄÎÐÎÂ’ß

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Êàêèå òðåáîâà-
íèÿ, êàê ïðàâè-
ëî, ïðåäúÿâëÿþò 

ê ïîðòàòèâíûì íàóøíèêàì 
ìåëîìàíû? Õîðîøî, åñëè îíè 
äîðîãèå (ýòî è ïðåñòèæíî, è äëÿ 
èìèäæà îïÿòü-òàêè), ñ õîðîøèì 
çâó÷àíèåì, ñ õîðîøåé èçîëÿöè-
åé, âíóòðèêàíàëüíûå (ñàìûå 
ðàñïðîñòðàíåííûå).

Ïî ïîâîäó ïîñëåäíåé õàðàêòå-
ðèñòèêè âîçíèêàåò ïåðâûé ìå-
äèöèíñêèé âîïðîñ ê ëîðó: íà-
ñêîëüêî áåçîïàñíî èñïîëüçîâàòü 
âíóòðèêàíàëüíûå íàóøíèêè?

Àíàòîëèé Âëàñåíêî ñ÷èòàåò, 
÷òî âñå çàâèñèò îò òîãî, êàê èõ 
èñïîëüçîâàòü.

— Âëèÿíèå íàóøíèêîâ èìååò 
äâà àñïåêòà: êîíòàêò âêëàäûøà 
ñî ñëóõîâûì ïðîõîäîì è äåé-
ñòâèå çâóêà, — ãîâîðèò âðà÷. — 
Âñòàâëÿÿ âêëàäûø íàóøíèêà, 
ìû íåìèíóåìî òðàìáóåì ñåðó, 
ïðèáëèæàÿ âèçèò ê ëîðó.

Íî, êàê îáúÿñíÿåò, âðà÷, íåò 
õóäà áåç äîáðà, âåäü ïðèäóìàíà 
òàêàÿ êîíñòðóêöèÿ íàóøíèêà 
íå ïðîñòî òàê, à äëÿ ñíèæåíèÿ 
óðîâíÿ îêðóæàþùåãî øóìà.

— Âòîðîé àñïåêò — ýòî çâóê. 
Ñàì ïî ñåáå, èçäàâàåìûé íàó-
øíèêîì, îí âðåäà íå ïðèíåñåò, 
à âîò åñëè îí áóäåò äîñòàòî÷íî 
ñèëüíûì — 85 äÁ èëè ãðîì÷å 
è âîçäåéñòâîâàòü äîëãî, òî òóò 

óæå áåäû íå ìèíîâàòü, — ãî-
âîðèò ëîð. — À åñëè çàãëóøàòü 
çà ñ÷åò ãðîìêîñòè îêðóæàþùèé 
øóì, íàõîäÿñü, íàïðèìåð â îá-
ùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, òî ýòî 
áóäåò ãðîìêî è òðàâìàòè÷íî. Äëÿ 
ïðèìåðíîãî ïîíèìàíèÿ: 85 äÁ — 
ýòî çâóê ãàçóþùåãî ìîòîöèêëà. 
×åì ãðîì÷å çâóê, òåì çà áîëåå 
êîðîòêèé ïåðèîä îí ïðèâîäèò 
ê íàðóøåíèþ ñëóõà.

УХОД ЗА НАУШНИКАМИ — 
КАК ЗА УШАМИ 

Íà ñàìîì äåëå ñëóøàòü ìóçûêó 
÷åðåç âíóòðèêàíàëüíûå íàóøíè-
êè ìîæíî íå ñèëüíî ãðîìêî. 

Ìîæíî, êîíå÷íî, è ãðîìêî 
(íà âàø ðèñê), íî â ëþáîì ñëó÷àå 
íóæíî ñëåäèòü çà óøàìè è çà íà-
óøíèêàìè.

— Ãäå-òî ÷åðåç ïîëãîäà äàæå 
ñàìûå êðóòûå íàóøíèêè ìîãóò 
íà÷àòü èãðàòü òèøå, — ãîâî-
ðèò âðà÷. — Åñëè îíè îáû÷íûå 
è íåäîðîãèå, ìîæíî íå çàìîðà-
÷èâàòüñÿ è âûáðîñèòü, êóïèòü 
äðóãèå è íàñëàæäàòüñÿ çâóêîì. 
Íî êàê ìû ìîåì óøè, òàê íàäî 

СЕРНЫЕ ПРОБКИ 
В УШАХ И НАУШНИКАХ 
Чистим  Что объединяет мужчин 
и женщин, мальчиков и девочек 
от 10 до 45 (примерно) лет, гуляющих 
или спешащих по своим делам? 
Любовь к музыке и непременные 
наушники в ушах. А еще — 
периодические проблемы со слухом 
и звуком. Как их решать, советует 
отоларинголог Анатолий Власенко

ìûòü è íàóøíèêè.
Ïî ñëîâàì äîêòîðà, êîòîðûé 

ìíîãî ëåò ðàáîòàåò ñî ñëóõîâûìè 
àïïàðàòàìè, ïåðèîäè÷åñêè 
âî âðåìÿ èõ èñïîëüçîâàíèÿ íåîá-
õîäèìî çàìåíÿòü ñåðíûå ôèëüòðû 
(ñåðà ïàãóáíî âëèÿåò íà äåòàëè 
ñëóõîâîãî àïïàðàòà). Ñ íàóøíè-
êàìè âñå òî æå ñàìîå.

Ñåðà — ýòî ìíîãîêîìïî-
íåíòíîå âåùåñòâî è ñëóæèò äëÿ 
òîãî, ÷òîáû óâëàæíÿòü, î÷è-
ùàòü è çàùèùàòü îò èíôåêöèè. 
Âûðàáàòûâàåòñÿ ñåðà â íàðóæíîé 
÷àñòè êàíàëà, áëèæå ê âûõîäó 
è ïëàâíî âûâîäèòñÿ ëèáî ìàëåíü-
êèìè ïîäâèæíûìè âîëîñêàìè 
(ðåñíè÷êàìè) â íàðóæíîé ÷àñòè 
êàíàëà, ëèáî çà ñ÷åò æåâàòåëüíîé 
ìóñêóëàòóðû.

Âíóòðè ñëóõîâîãî ïðîõîäà âî-
ëîñêîâ íåò è êîæà ïëîòíî ñðàùå-
íà ñ êîñòüþ (æåâàíèå áåñïîëåç-
íî), òàê ÷òî åñëè ñåðó óòðàìáî-
âàòü, òî ïðèðîäíûå ìåõàíèçìû 
ñ íåé ïåðåñòàíóò ñïðàâëÿòüñÿ.

— ×òî âíóòðèêàíàëüíûå íà-
óøíèêè, ÷òî óøíûå âêëàäûøè 
ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ, ÷òî âàòíûå 
ïàëî÷êè — âñå îíè ñ òðàìáîâ-
êîé ñïðàâëÿþòñÿ íà óðà, — ãîâî-
ðèò ëîð. — Ýòî âåäåò ê ðèñêàì, 
ñâÿçàííûì ñ èõ èñïîëüçîâàíèåì. 
Åñëè îò óøíûõ ïàëî÷åê ìîæíî 
îòêàçàòüñÿ, òî îò íàóøíèêîâ 

è ñëóõîâûõ àïïàðàòîâ ñëîæíî. 
Ïîýòîìó, ÷òîáû èçáåæàòü ôîð-
ìèðîâàíèÿ ïðîáêè, âðà÷ ñîâåòó-
åò õîäèòü íà îñìîòð ê ëîðó ðàç 
â ïîëãîäà èëè èñïîëüçîâàòü ðà-
ñòâîðÿþùèå ñåðó óøíûå êàïëè.

— Ñåðà — óäèâèòåëüíàÿ øòó-
êà, îíà âîçäåéñòâóåò íà ïðåäìåòû 
íå òîëüêî ïðè íåïîñðåäñòâåí-
íîì êîíòàêòå, íî òàêæå îáðà-
çóåò ïàðû, êîòîðûå ïðîíèêàþò 
âî âñå ùåëè, è îò íèõ íåðå-
àëüíî ñïðÿòàòüñÿ, — ãîâîðèò 
âðà÷. — Â ñëóõîâûõ àïïàðàòàõ, 
êàê è â íàóøíèêàõ, äëÿ ïðåä-
îòâðàùåíèÿ ðàñïðîñòðàíåíèÿ 
ñåðû âíóòðü ïðèáîðà èñïîëüçó-
þòñÿ ñåðíûå ôèëüòðû. Óäàëèòü 
ñåðó ñ ïîâåðõíîñòè ôèëüòðîâ 
ïîëíîñòüþ ìîæíî, åñëè èõ èç-
âëå÷ü è ïðîìûòü — íàïðèìåð, 
ïåðåêèñüþ âîäîðîäà (êàê îêà-
çàëîñü, ñ ÷èñòêîé îò ñåðû îíà 
ñïðàâëÿåòñÿ îòëè÷íî, â îòëè÷èå 
îò îáðàáîòêè ðàí, ïðè êîòîðîé 
îíà áîëüøå âðåäèò, òðàâìèðóÿ 
òêàíè).

Ïîêàçàòåëüíûì, ïî ìíåíèþ 
âðà÷à, ÿâëÿåòñÿ åùå è òî, ÷òî 
ïåðåêèñü âîäîðîäà óêàçàíà 
â ðóêîâîäñòâå Àìåðèêàíñêîé 
àêàäåìèè îòîëàðèíãîëîãèè, õè-
ðóðãèè ãîëîâû è øåè â ñïèñêå 
ïðåïàðàòîâ, èñïîëüçóåìûõ äëÿ 
ðàñòâîðåíèÿ ñåðû â óõå.

Предупреждать образование 
серной пробки легче, чем ее 
удалять. 
В данном случае лучше всего 
справляются капли, растворяю-
щие серные пробки. Использо-
вать их стоит раз в две недели 
при наличии факторов риска 
(носите наушники или слуховой 
аппарат) или при проблемах 
с ее выделением.
Бывает такое, что в уши ничего 
инородного не засовывается, 
а проблема все равно есть. Это 
не редкость, проблемы с отхож-

дением серы наблюдаются 
у одного из 10 детей и у одного 
из 20 взрослых. Можно капать 
раз в две недели — и поводов 
для посещения врача будет 
меньше. Если уже появились 
симптомы, сопутствующие 
пробке — обратитесь к врачу. 
Если наушник или слуховой 
аппарат стал работать тише — 
в первую очередь почистьте/
поменяйте серные фильтры. Без 
особой надобности не пихайте 
в слуховой проход ничего тонь-
ше локтя.

Предупрежден — вооружен 

Пробку отоларинголог 
может извлечь тремя 
способами:

  вымыть (шприцом или 
на лор-комбайне);

  вынуть (зондом, кюреткой);

  назначить капли, 
растворяющие ее.

Есть водные растворы 
(в том числе перекись 
и просто соленая вода), 
масляные (органические 
и неорганические масла).

Ïåðåêèñü âîäîðîäà 
ïëîõî ñïðàâëÿåòñÿ 
ñ ðàíàìè, òðàâìèðóÿ 
òêàíè, íî îòëè÷íî — 
ñ ñåðîé, êàê â óøàõ, 
òàê è â íàóøíèêàõ

ТРАМБУЯ СЕРУ, МЫ ФОРМИРУЕМ ПРОБКУ

Симптомы наличия пробки
нарушение слуха, ощущение распирания, боль в ухе, кашель. 
Достать пробку тем же способом, которым ее туда затолкали 
(ватной палочкой, например) — не получится.

Проблемы с каплями для изгнания серной пробки:
  Они не очень эффективны. При использовании любых капель для 

растворения пробки без последующего промывания — все одинаково 
бесполезны. Зато, согласно другим исследованиям, промывать после 
капель легче.

  Многие из них раздражают кожу слухового прохода, особенно при 
длительном применении.

— не получится.
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ПЛЕЧОВІ РЕМЕНІ
(ЛЯМКИ)
Важливо, щоб рюкзак був із 
двома лямками, а лямки були 
широкими і м’якими.
Стежте, щоб дитина завжди 
використовувала дві лямки 
рюкзака: рівномірний розподіл 
ваги вбереже від викривлення 
хребта. Для профілактики 
проблем зі спиною щільно 
затягуйте лямки, щоб рюкзак 
прилягав до спини по всій 
довжині.

РОЗМІР
Для профілактики проблем 
зі спиною у жодному разі 
не купуйте рюкзак на виріст. 
Рюкзак не повинен звисати 
більш ніж на 10 сантиметрів 
нижче талії.

РЕМІНЬ НА ТАЛІЇ
Додатковий ремінь дозволить 
зафіксувати рюкзак на поясі і таким 
чином зменшити навантаження 
на спину.

ВАГА
Вибирайте найбільш легкий рюкзак. 
Бажано, щоб він був не важчим 1 кг.
Втім, його вага може залежати 
від власної ваги дитини: фахівці 
рекомендують, щоб загальна вага 
рюкзака в жодному разі не переви-
щувала 15% ваги дитини.

Згідно з державними санітарними 
нормами, вага рюкзака з книгами, 
зошитами й письмовим приладдям 
не має перевищувати:
 для учнів 1–2 класів: 1,5–2,0 кг 
 для учнів 3–4 класів: 2,0–2,3 кг 
 для учнів 5–6 класів: 2,3–3,0 кг 
 для учнів 7–8 класів: 3,0–3,5 кг 
 для учнів 9–11 класів: 3,5–4,5 кг 

ЖОРСТКІСТЬ СПИНКИ
Краще обирати спинку середньої 
жорсткості, але вона обов’язково має 
бути м’якою з боку спини дитини.

ВНУТРІШНІ ПЕРЕГОРОДКИ
Предмети у рюкзаку мають бути 
розміщені таким чином, щоб най-
важчі знаходилися внизу, ближче 
до центру і до спини. Так, напри-
клад, у відділенні, яке прилягає 
до спини дитини, мають розміщу-
ватися книги. Це мінімізує ризики 
травми спини.

КОЛІЩАТА
За можливості обирайте рюкзак 
з коліщатками — якщо дитина 
буде відчувати дискомфорт, 
вона зможе його везти 
за собою.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

ÇÄÎÐÎÂ’ß
431476

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

Якщо вам не байдужа доля дев’ятирічної дівчинки, можете переказати кошти на лікування за 
реквізитами: ПриватБанк 5168 7427 1002 1423, мама Павлік Леся Олексіївна (тел. (097)873-16-63).

Картка Ощадбанку 5167 4901 2237 9796 на ім'я Шевчук Тетяни Юріївни (мама хворої).

Тел. мами (097)600-80-51, Тетяна Шевчук. Тел. бабусі (098)710-65-24, Любов Мацедонська.

хворій на рак 
20-річній ВікторіїДівчинці дев’ять років, у неї страшний діагноз: дитячий 

церебральний параліч, подвійна гепіплигія, когнітивна недостатність, 
симптоматична епілепсія, субарахноїдальна кіста лобно-тім’яних 
ділянок обох півкуль головного мозку, внутрішня компенсована 
гідроцефалія. Вона не ходить, у неї трапляються епілептичні напади. 
На операцію в Ізраїлі потрібно 100 тисяч доларів. Наразі зібрана 
лише невелика частина цієї суми. Зараз дитині терміново потрібна 
реабілітація в Трускавці, яка коштує 50 тисяч гривень. 

Дівчина студентка, має дворічного сина. 
У червні перенесла тяжку операцію та три хіміотерапії. 
На цей час необхідно провести ще три хіміотерапії 
та операцію, але відсутні кошти. 
Рідні дівчини просять про допомогу.

ВІКТОРІЇ ПАВЛІК НЕОБХІДНА 
ВАША ДОПОМОГА

ПОТРІБНА ДОПОМОГА

ЯК НЕ СКАЛІЧИТИ 
ШКОЛЯРА НОШЕЮ ЗНАНЬ
Попередити  Правильний рюкзак 
вбереже дитину від проблем зі спиною. 
Але навіть ідеальний рюкзак потрібно 
правильно носити. Як обирати та на що 
звертати увагу, радять лікарі

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, RIA, (067)4333535 

Ðþêçàê — öå øòóêà, ÿêà áóäå 
ç³ øêîëÿðåì ïðîòÿãîì óñüîãî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó. À ìîæå, ³ íå îäíî-
ãî. Òîìó äî éîãî âèáîðó ³ ä³òè, ³ 
áàòüêè ñòàâëÿòüñÿ äîñèòü ñåðéîç-
íî. Õî÷à îñíîâíèìè êðèòåð³ÿìè 
âèáîðó ñëóãóþòü âïîäîáàííÿ äè-

òèíè — ùîá áóâ ìîäíèé, ÿñêðà-
âèé, ô³ðìîâèé. Áàòüêè ñòåæàòü 
çà òèì, ùîá â³í áóâ ì³öíèé òà 
çðó÷íèé. Ë³êàð³ æ, îêð³ì ïåðå-
ë³÷åíèõ âèùå êðèòåð³¿â, ðàäÿòü 
çâåðòàòè óâàãó ùå é íà áåçïå÷í³ñòü. 
Àäæå äîñèòü ÷àñòî ÷åðåç íåçðó÷-
íèé àáî âàæêèé ðþêçàê ó äèòèíè 
ïî÷èíàþòüñÿ ïðîáëåìè ç³ ñïèíîþ.

Питайте дитину, чи не відчуває 
вона якого-небудь дискомфорту 
при носінні рюкзака. Не чекайте, 
коли дитина сама про це повідо-
мить — дуже часто діти сприй-
мають дискомфорт як належне.
Слідкуйте, як ваша дитина одягає 
і знімає рюкзак. Важливо, щоб 
школяр робив це без зусиль. 
За необхідності відрегулюйте до-
вжину лямок. Дитина не повинна 
нахилятися вперед для компенса-
ції ваги рюкзака. Якщо вам здаєть-

ся, що рюкзак заважкий для ди-
тини, заберіть кілька підручників 
з рюкзака, і нехай дитина несе їх 
у руках (це полегшить навантажен-
ня на спину). Якщо вага рюкзака 
є надмірною, придбайте другий 
комплект книжок: один — для 
дому, інший — для школи. Шко-
ляр має носити у рюкзаку тільки 
необхідні речі. Якщо дитині треба 
щось підняти з підлоги, не знімаю-
чи рюкзак, безпечна поза — це при-
сідання, а не нахили в поясниці.

Поради батькам 

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535
 Ïåðåä ïî÷àòêîì íàâ÷àëüíîãî 

ðîêó äèòèíà ìàº îòðèìàòè íåîá-
õ³äíó äëÿ øêîëè äîâ³äêó (ôîðìà 
¹ 086-1/î) òà ó ðàç³ ïîòðåáè îíî-
âèòè êàðòó ïðîô³ëàêòè÷íèõ ùå-
ïëåíü (äîâ³äêà ôîðìè ¹ 063/î).

Ïåä³àòð ÷è ñ³ìåéíèé ë³êàð ìîæå 
âèäàòè «Äîâ³äêó ó÷íÿ çàãàëüíîîñ-
â³òíüîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ïðî 
ðåçóëüòàòè îáîâ'ÿçêîâîãî ìåäè÷-
íîãî ïðîô³ëàêòè÷íîãî îãëÿäó» 

(ôîðìà ¹ 086-1/î) ëèøå ï³ñëÿ 
îãëÿäó äèòèíè. Çà íåîáõ³äíîñò³ 
ë³êàð ìîæå íàïðàâèòè äèòèíó íà 
âàêöèíàö³þ, áàçîâ³ àíàë³çè ÷è äî 
âóçüêèõ ñïåö³àë³ñò³â. 

Ó ö³é äîâ³äö³ çàçíà÷àþòüñÿ âñ³ 
äàí³ ïðî äèòèíó, äàòó ïðîâåäåííÿ 
îáîâ’ÿçêîâîãî ìåäè÷íîãî ïðîô³-
ëàêòè÷íîãî îãëÿäó (ïîïåðåäíüîãî 
³ íàñòóïíîãî), âèñíîâîê ïðî ñòàí 
çäîðîâ’ÿ, ãðóïó äëÿ çàíÿòü ô³ç-
êóëüòóðîþ òà ðåêîìåíäàö³¿.

Ó äîâ³äö³ ôîðìè ¹ 063/î «Êàð-
òà ïðîô³ëàêòè÷íèõ ùåïëåíü» 
ì³ñòèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî âàê-
öèíàö³¿ ÷è ðåâàêöèíàö³¿, à òàêîæ 
çä³éñíåííÿ òóáåðêóë³íîâèõ ïðîá. 
Çàâäÿêè öèì äàíèì ìåäïðàö³â-
íèêè íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â çíàþòü 
ïðî íàÿâí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü ùå-
ïëåíü. ßêùî äèòèíó ïðèùåïëþ-
âàëè çã³äíî ç êàëåíäàðåì ïðî-
ô³ëàêòè÷íèõ ùåïëåíü, òî ç 7 äî 
14 ðîê³â ¿é íå ïîòð³áíî ðîáèòè 

âàêöèíàö³þ ÷è ðåâàêöèíàö³þ. Ó 
öüîìó æ âèïàäêó íå ïîòð³áíî äàí³ 
êàðòè îíîâëþâàòè. 

«Ìåäè÷íà êàðòà äèòèíè» (ôîð-
ìà ¹ 026/î) ÿêó ðàí³øå âèìàãàëè 
çàêëàäè îñâ³òè, á³ëüøå íå ïî-
òð³áíà. Ó áåðåçí³ 2018 ðîêó ÌÎÇ 
Óêðà¿íè öþ ôîðìó ñêàñóâàâ. 

Â³äïîâ³äíî äî çàêîíó «Ïðî 
îõîðîíó çäîðîâ'ÿ» ïàö³ºíò ìàº 
ïðàâî íà òàºìíèöþ ïðî ñòàí 
ñâîãî çäîðîâ'ÿ, ôàêò çâåðíåí-

íÿ çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ, 
ä³àãíîç, à òàêîæ ïðî â³äîìîñò³, 
îäåðæàí³ ïðè éîãî ìåäè÷íîìó 
îáñòåæåíí³. Çàáîðîíÿºòüñÿ âè-
ìàãàòè òà íàäàâàòè çà ì³ñöåì 
ðîáîòè àáî íàâ÷àííÿ ³íôîðìà-
ö³þ ïðî ä³àãíîç ³ ìåòîäè ë³êó-
âàííÿ ïàö³ºíòà. Òîæ äàí³ ïðî 
ñòàí çäîðîâ’ÿ äèòèíè ìîæóòü 
ì³ñòèòèñÿ âèêëþ÷íî ó ìåäè÷-
í³é êàðòö³, ÿêà çáåð³ãàºòüñÿ ó 
çàêëàä³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Які медичні довідки потрібні дитині до 1 вересня

ВИБИРАЮЧИ РЮКЗАК, ОБОВ’ЯЗКОВО ЗВЕРТАЙТЕ УВАГУ НА:
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 180135

У рамках Vinnytsia Jazzfest — 2018 вже 
всьоме пройде Всеукраїнський конкурс 
молодих джазових виконавців, який 
за роки проведення дав путівку в багато-
гранний світ професійного джазу багатьом 
юним талантам.
Цього року володарю Гран-прі дістанеть-
ся 10 000 гривень, а переможці кожної 
категорії отримають премії-винагоро-
ди по 8000 гривень від міського голови 
Сергія Моргунова та виконавчого комітету 
Вінницької міської ради.
Учасниками конкурсу можуть стати: 
інструментальні ансамблі у складі до чо-

тирьох осіб; вокальні ансамблі у складі 
до шести осіб та окремі виконавці.
Вікові категорії: молодша (діти до 15 ро-
ків) і середня (від 16 до 21 року).
Номінації: вокал (сольний спів, вокаль-
на група), інструментальна музика (соліст 
в інструментальному супроводі, інструмен-
тальна група).
Для участі в конкурсі юним талантам по-
трібно до 11 вересня надіслати на електро-
нну пошту оргкомітету jazz2018@ukr.net 
заповнену заявку учасника, резюме колективу 
чи виконавця, відеозаписи двох композицій 
(джазовий стандарт, вільна композиція).

Під час другого туру (живі прослуховуван-
ня) учасники будуть виконувати джазовий 
стандарт з відбіркового туру, одну компози-
цію на власний вибір та народну або наці-
ональну мелодію у джазовій інтерпретації.
Виступи учасників буде оцінювати про-
фесійне журі, що складається з провідних 
джазових фахівців України та з-за кордону. 
Головою журі цьогорічного конкурсу буде 
зірка світової джазової сцени, культовий 
барабанщик Павєл Файт (Чехія).
Фінальний гала-концерт конкурсу від-
будеться 20 вересня у концерт-холі 
Моnt Blanc (вул. Соборна, 34).

Виграти 8000 гривень можуть всі юні джазові таланти! Прийом заявок — до 11 вересня!

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155

 
Ìèñòåöüêà îñ³íü 

ó Â³ííèö³ òðàäè-
ö³éíî ñòàðòóº ì³æíàðîäíèì 
äæàçîâèì ôåñòèâàëåì. Vinnytsia 
Jazzfest, ùî º íàéñòàð³øèì äæà-
çîâèì ôåñòèâàëåì â Óêðà¿í³, 
öüîãî ðîêó ïðîéäå ï³ä ãàñëîì 
«âðàæàþ÷èé» ³ ïîðàäóº ìåëîìàí³â 
ðåêîðäíîþ ê³ëüê³ñòþ çàõîä³â òà 
áàãàòüìà íîâîââåäåííÿìè.

— Çà 22 ðîêè ïðîâåäåííÿ íà-
øîìó ôåñòèâàëþ âæå ñòàëî çàò³ñíî 
â îäíèõ ñò³íàõ! — ãîâîðÿ÷è ïðî 
ïðîãðàìó, ç ïîñì³øêîþ çàçíà÷àº 
äèðåêòîð ôåñòèâàëþ, çàñëóæåíèé 
ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Ïàâëî 
Òðåòüÿêîâ. — Öüîãî ðîêó êîí-
öåðòè ôåñòèâàëþ ïðîéäóòü îäðàçó 
íà òðüîõ êîíöåðòíèõ ìàéäàí÷èêàõ. 
Åêñêëþçèâíó äæàçîâó pre-party 
çà ó÷àñòþ ç³ðêè ñâ³òîâîãî äæàçó, 
êóëüòîâîãî áàðàáàíùèêà Ïàâº-
ëà Ôàéòà 20 âåðåñíÿ î 20.00 ìè 
ïðîâåäåìî ó êîíöåðò-õîë³ Ìînt 
Blanc. Ó òåàòð³ ³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî 
21 âåðåñíÿ î 19.00 âïåðøå â³äêðè-
ºìî ôåñòèâàëü ëåãåíäàðíèì áðîä-

âåéñüêèì ìþçèêëîì «Sugar, àáî 
Â äæàç³ ò³ëüêè ä³â÷àòà!». À íà âè-
õ³äíèõ, 22–23 âåðåñíÿ, òðàäèö³éíî 
÷åêàòèìåìî âñ³õ ó êîíöåðòí³é çàë³ 
íà âóëèö³ Òåàòðàëüí³é, 15.

ПЕРШИЙ МЮЗИКЛ В ІСТОРІЇ 
УКРАЇНСЬКИХ ДЖАЗ-ФЕСТІВ

Ïåðøå íîó-õàó öüîãîð³÷íî-
ãî Vinnytsia Jazzfest — ïîêàç ìþ-
çèêëó, ùî ïîñòàâëåíèé çà êóëüòî-
âîþ ñòð³÷êîþ «Some Like It Hot» 
ç Ìåðèë³í Ìîíðî — îäíî÷àñíî 
ñòàíå áåçïðåöåäåíòíîþ ïîä³ºþ 
â ³ñòîð³¿ âñüîãî äæàçîâîãî ðóõó 
Óêðà¿íè. Àäæå äîíèí³ æàíð ìþ-
çèêëó ùå í³êîëè íå áóâ ïðåäñòàâ-
ëåíèé íà æîäíîìó óêðà¿íñüêîìó 
äæàçîâîìó ôåñòèâàë³!

Ï³òè íà òàêèé êðîê îðãàí³çà-
òîðè âèð³øèëè îäðàçó ï³ñëÿ ïå-
ðåãëÿäó «Â äæàç³ ò³ëüêè ä³â÷àòà» 
ó ïîñòàíîâö³ Íàö³îíàëüíî¿ îïåðå-
òè Óêðà¿íè, ÿêà, ïî-ïåðøå, º ïåð-
øîþ óêðà¿íîìîâíîþ, à ïî-äðóãå, 
âðàæàº ñâî¿ìè ìàñøòàáàìè.

— Ïðè¿çä Êè¿âñüêîãî íàö³î-
íàëüíîãî àêàäåì³÷íîãî òåàòðó 
îïåðåòè íà íàø ôåñòèâàëü — öå 
ïîä³ÿ, ÿêîþ ìè îñîáëèâî ïèøà-
ºìîñÿ, — êàæå Ïàâëî Òðåòüÿ-

ЧИМ ЗДИВУЄ ФЕСТИВАЛЬ 
VINNYTSIA JAZZFEST-2018?
Від Нової Зеландії до Південної 
Кореї!  Джазові зірки з найвіддаленіших 
країн, культовий мюзикл, українські 
хедлайнери, виставка польського плаката, 
барабанна pre-party, «Джазові сніданки» 
і Всеукраїнський конкурс молодих 
джазових виконавців – вінницький 
джазовий фестиваль 20-23 вересня буде 
по-справжньому вражаючим!

êîâ. — Çà ðîêè, êîëè òåàòð î÷î-
ëèâ êóëüòóðíèé ìåíåäæåð íîâî¿ 
ãåíåðàö³¿ — íàðîäíèé àðòèñò 
Óêðà¿íè Áîãäàí Ñòðóòèíñüêèé, 
Íàö³îíàëüíà îïåðåòà ñòàëà îäíèì 
ç íàéêðàùèõ òåàòð³â Óêðà¿íè, 
ÿêèé äîáðå çíàþòü ³ ïîâàæàþòü 
ó ñâ³ò³. À ïîñòàíîâêà ìþçèêëó 
«Sugar, àáî Â äæàç³ ò³ëüêè ä³-
â÷àòà», ÿêó ïîáà÷àòü íàø³ ãëÿ-
äà÷³, — âèùà â³ä óñ³õ ïîõâàë! Öå 
âèíÿòêîâà ³ äèâîâèæíà âèñòàâà, 
íà ÿêó â Êèºâ³ ïîòð³áíî êóïóâà-
òè êâèòêè çà ì³ñÿö³ çàçäàëåã³äü! 
Ïîêàç ó Â³ííèö³ öüîãî ìþçèêëó, 
äî ðå÷³, ñòàíå ³ñòîðè÷íîþ ïîä³-
ºþ — ïåðøèì ïîêàçîì çà ìåæ-

àìè ñòîëèö³. Äî ñüîãîäí³ öåé 
ìþçèêë ââàæàâñÿ «íåâè¿çíèì», 
àäæå ó âèñòàâ³ çàä³ÿí³ 118 àðòèñ-
ò³â, à çàãàëüíà âàãà ìàñøòàáíèõ 
äåêîðàö³é — 20 òîíí! 

ЗІРКИ З ДЕВ'ЯТИ КРАЇН СВІТУ
Ùî ñòîñóºòüñÿ ñîëüíèõ êîí-

öåðòíèõ ïðîãðàì, òî öüîãî ðîêó 
íà ôåñòèâàë³ ¿õ ïðåçåíòóþòü âñåñ-
â³òíüî â³äîì³ êîëåêòèâè ç äåâ'ÿòè 
êðà¿í ñâ³òó: Ïîëüù³, Íîâî¿ Çå-
ëàíä³¿, Ï³âäåííî¿ Êîðå¿, Àâñòð³¿, 
Ëþêñåìáóðãó, ²çðà¿ëþ, Ëèòâè, 
×åõ³¿ òà Óêðà¿íè.

— Âïåðøå äî íàñ ïðè¿äóòü 
äæàçîâ³ ç³ðêè ç³ ñâ³òîâèì ³ì’ÿì ç 
íàéâ³ääàëåí³øèõ êðà¿í — Ï³âäåí-
íî¿ Êîðå¿ òà Íîâî¿ Çåëàíä³¿. Â³ä-
òàê ïî÷óºìî ³ åêçîòè÷í³ äæàçîâ³ 

Хедлайнером Vinnytsia Jazzfest — 2018 стане унікальний 
український бенд Frankyjazz, який вмить занурить 
усіх в атмосферу веселощів, епоху прекрасних дам і 
джентльменів, витриманих роками елітних напоїв і 
насолоди композиціями легендарного Френка Сінатри!

æàíðè, ³ ñâ³æ³ òåíäåíö³¿ ñó÷àñíî¿ 
ºâðîïåéñüêî¿ ìóçèêè. World jazz, 
ñó÷àñíèé ñâ³íãë, ñèíòåç íàðîä-
íî¿, äæàçîâî¿ ìóçèêè òà ô’þæíó, 
ÿñêðàâå ïîºäíàííÿ äæàçó òà 
åëåêòðîííî¿ ä³äæåéñüêî¿ ìóçèêè, 
áåçñìåðòí³ äæàçîâ³ ñòàíäàðòè ³ 
styles vocal jazz — ðîçìà¿òòÿ æàí-
ð³â âðàçèòü óñ³õ! — ãàðàíòóº ïðî-
äþñåð Vinnytsia Jazzfest, çàñëóæåíà 
àðòèñòêà Óêðà¿íè ²ðèíà Ôðåíêåëü.

Âñ³  êîëåêòèâè — òð³î 
Kusimanten (Àâñòð³ÿ), äóåò Êëåð 
Ïàðñîíñ (Ëþêñåìáóðã — ²çðà-
¿ëü), êâ³íòåò Ì³õàëà Ìàðòèíþ-
êà (Ïîëüùà — Íîâà Çåëàíä³ÿ), 
êâàðòåò Àäàìà Áàëäèõà (Ïîëüùà), 
Ïàâºë Ôàéò (×åõ³ÿ), «Ëèòîâñüê³ 
òðîìáîíè & Ëîðåòà Ñóíãàéëåíå» 
(Ëèòâà), ãðóïà HG FunkTronic 
(Ï³âäåííà Êîðåÿ), óí³êàëüíèé 

óêðà¿íñüêèé áåíä Frankyjazz — 
ó Â³ííèö³ âèñòóïàòèìóòü âïåðøå.

À îñê³ëüêè çà ï³äòðèìêè Ãå-
íåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà ðåñïó-
áë³êè Ïîëüùà ó Â³ííèö³ öüîãî 
ðîêó íà ôåñòèâàë³ áóäå ïðåçåí-
òîâàíî åêñêëþçèâíèé ïðîåêò 
«Polish Independence Jazz Night», 
äîäàòêîâèì ñþðïðèçîì äëÿ ïî-
ö³íîâóâà÷³â äæàçó ñòàíå âèñòàâêà 
ïîëüñüêîãî äæàçîâîãî ïëàêàòà. 
Ðàðèòåòí³ åêñïîíàòè ç êîëåêö³¿ 
Êøèøòîôà Äèäî ìîæíà áóäå ïî-
áà÷èòè ç 14 âåðåñíÿ äî 1 æîâòíÿ 
ó õîë³ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè

Çâåðí³òü óâàãó! Äî 9 âåðåñíÿ 
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ôåñòèâàëþ 
jazz.vn.ua êâèòêè íà êîíöåðòè ìîæ-
íà ïðèäáàòè  ç³ çíèæêîþ äî 33%.

Ãåíåðàëüíèé ³íôîðìàö³éíèé 
ïàðòíåð Vinnytsia Jazzfest — RIA.

«Åêçîòè÷í³ æàíðè, 
äæàçîâà êëàñèêà 
òà ñâ³æ³ òåíäåíö³¿ 
ñó÷àñíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ 
ìóçèêè — ðîçìà¿òòÿ 
æàíð³â âðàçèòü óñ³õ!»

Ф
О

ТО
 Н

АД
АН

О
 О

РГ
АН

ІЗ
АТ

О
РА

М
И 

VI
NN

YT
SI

A 
JA

ZZ
FE

ST



РЕКЛАМА

431610

21
RIA, Ñåðåäà, 
29 ñåðïíÿ 2018

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЮРІЙ ПРОКОПЕНКО, ПОЕТ
Намагаюся не прив’язуватись 
до людей, але теплі спомини 
про них зберігаю біля серця.

ПРЕС-СЛУЖБА АКАДЕМІЇ 
СЕРВІСУ «HORECA»

Ñìà÷í³ êàâ’ÿðí³, ðåñòîðàíè 
òà àòìîñôåðí³ ãîòåë³ — òóðèñòè÷í³ â³-
çèò³âêè êîæíîãî ì³ñòà, ïðîòå çàêëàä³â 
ó ñôåð³ òóðèçìó ³ç áåçäîãàííîþ ðå-
ïóòàö³ºþ, íà æàëü, íå áàãàòî. Äèíà-
ì³÷íèé ðîçâèòîê ì³ñòà Â³ííèöÿ òà ¿¿ 
³íôðàñòðóêòóðè ñòâîðþº ïåðñïåêòèâè 
äëÿ íàïðÿìêó HoReCa. Òîìó ïðîâå-
äåííÿ ìàñøòàáíîãî á³çíåñ-³íòåíñèâó 
«HoReCa.ReStart» äëÿ ðîçâèòêó ãîòåëü-
íî-ðåñòîðàííî¿ ñôåðè º âàæëèâèì òà 
çàòðåáóâàíèì.

Âïåðøå ó íàøîìó ì³ñò³ çóñòð³íóòüñÿ 
êðàù³ ðåñòîðàòîðè é îòåëüºðè Óêðà¿íè, 
ïîä³ëÿòüñÿ ³ñòîð³ÿìè óñï³õó, òðåíäàìè òà 
ïðîãíîçàìè ðîçâèòêó ãàëóç³ ³ç 150 ó÷àñ-
íèêàìè çàõîäó.

Íàä³ÿ Ëèñåöüêà — îðãàí³çàòîð çàõîäó, 
Ïðåçèäåíò Â³ííèöüêîãî Êëóáó ä³ëîâèõ 
ëþäåé, êåð³âíèê Öåíòðó ï³äòðèìêè á³çíåñó

«Íàø á³çíåñ-³íòåíñèâ äëÿ ïî÷àòê³âö³â 
òà ïðîôåñ³îíàë³â ñôåðè HoReCa, ÿê³ çà-
ö³êàâëåí³ îòðèìàòè ðåàëüí³ ³íñòðóìåí-
òè äëÿ ðîçâèòêó òà ïåðåçàâàíòàæåííÿ 
ñâîãî á³çíåñó. Âïåðøå ó Â³ííèö³ ìè 
ñòâîðèìî ìàéäàí÷èê äëÿ îáì³íó äîñâ³-
äîì, çíàííÿìè òà íîâîââåäåííÿìè ì³æ 
ïðåäñòàâíèêàìè ³íäóñòð³¿ ãîñòèííîñò³. 
Ó÷àñíèêè çàõîäó ìàòèìóòü ìîæëèâ³ñòü 
îçíàéîìèòèñÿ ç îñíîâíèìè òåíäåíö³ÿìè 
òà óñï³øíèìè á³çíåñ-êåéñàìè â ñôåð³ 
HoReCa, à òàêîæ ïîñèëèòè ñòðàòåã³þ 
ðîçâèòêó ñâîãî á³çíåñó.»

Íàñê³ëüêè ñôåðà ãîñòèííîñò³ âàæëèâà 
â òóðèñòè÷íîìó ïîðòðåò³ ì³ñòà?

Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé, çàñòóïíèê ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Â³ííèö³

— «Â³ííèöÿ ìàº âåëè÷åçíèé ïîòåíö³àë 
äî çàëó÷åííÿ òóðèñòè÷íèõ ïîòîê³â. Ì³ñòî 
ìàº ùî ïîêàçàòè: ÿê ³ñòîðè÷íó ñïàäùè-
íó, òàê ³ ìîæå íàäèõàòè ñâî¿ì ñüîãîäåí-
íÿì. ßê³ñíà êîíâåðñ³ÿ ïîòîêó, ðåàë³çàö³ÿ 
ÿñêðàâèõ ïðîåêò³â äëÿ çàëó÷åííÿ ùå á³ëü-
øî¿ ê³ëüêîñò³ òóðèñò³â — íàéãîëîâí³øå 
çàâäàííÿ ÿê äëÿ ì³ñòà â ö³ëîìó, òàê ³ äëÿ 
³íäóñòð³¿ ãîñòèííîñò³ çîêðåìà. Ìè ïîâè-
íí³ âèáðàòèñü ³ç êîëèøíüî¿ ïàðàäèãìè 
ðîçâèòêó ðåñòîðàííîãî á³çíåñó «äëÿ ñåáå ³ 
äëÿ ñâî¿õ». Âæå º äîñèòü âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
çàêëàä³â, ñòâîðåíèõ äëÿ çîâí³øíüîãî 
êë³ºíòà. ² âîíè áóäóòü ïîñòóïîâî ïðè-
ìóøóâàòè çì³íþâàòèñü/òðàíñôîðìóâàòè 
á³çíåñ-ìîäåëü ³íøèõ ó÷àñíèê³â ðèíêó. 
ßê³ñí³ íîó-õàó, óñï³øí³ êåéñè äëÿ íà-
òõíåííÿ â³ííèöüêîãî á³çíåñó òà âèõîäó 
íà íîâ³ ð³âí³ — öå òå, ùî î÷³êóºòüñÿ 
â³ä òàêèõ çàõîä³â, ÿê á³çíåñ-³íòåíñèâ 
«HoReCa.ReStart».

Âàëåð³é Ñèâåð÷óê, ðåñòîðàòîð, ñï³ââëàñ-
íèê ìåðåæ³ êàâ'ÿðåíü «×îðíà Ê³øêà, Á³ëèé 
Ê³ò», ãàñòðîáàðó «Áàòèñêàô», ðåñòîðàö³¿ 
«×åðâîíèé Öàïåë³í»

— «Âåëèêèé ïîòåíö³àë Â³ííèö³ ÿê òó-
ðèñòè÷íîãî ì³ñòà, íà ñüîãîäí³ íàøòîâ-
õíóâñÿ íà íåäîñòàòí³é ðîçâèòîê ó ñåãìåí-
ò³ HoReCa. Ó íàñ íå âèñòà÷àº ÿê â ö³ëîìó 
çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, òà, 
ùå á³ëüøå, çàêëàä³â ñó÷àñíèõ, øâèäêèõ, 
óðáàí³ñòè÷íèõ ç äåìîêðàòè÷íèì ö³ííè-
êîì òà ÿñêðàâîþ êîìóí³êàö³ºþ. Çàâäÿêè 
òàêèì á³çíåñ-³íòåíñèâàì ìîæíà ³ñòîòíî 
ï³äâèùèòè çàâçÿòòÿ â³ííèöüêèõ ï³äïðè-

ºìö³â äî ñòâîðåííÿ ñó÷àñíèõ ëîêàö³é, ÿê³ 
çäàòí³ çàáåçïå÷èòè âèñîêèé ïðèáóòîê äëÿ 
âëàñíèêà òà áóòè òóðèñòè÷íîþ îêðàñîþ 
ì³ñòà íàä Áóãîì».

Óñ³ çàïðîøåí³ ñï³êåðè á³çíåñ-³í-
òåíñèâó º âèñîêîêëàñíèìè ïðîôåñ³-
îíàëàìè ñâîº¿ ãàëóç³, ÿê³ ïîä³ëÿòüñÿ 
âëàñíèì äîñâ³äîì, ÿê çðîáèòè á³çíåñ 
óñï³øíèì òà âèâåñòè éîãî íà âèùèé 
ð³âåíü ðîçâèòêó. Ñåðåä íèõ Äìèòðî 
Áîðèñîâ (ì.Êè¿â) — ðåñòîðàòîð, çà-
ñíîâíèê Ñ³ì’¿ ðåñòîðàí³â Äìèòðà Áî-
ðèñîâà. Ñàìå ïðî éîãî ðåñòîðàíè ëþäè 
ïèøóòü çàõîïëèâ³ â³äãóêè ³ âèêëàäàþòü 
ôîòî ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ.

Àíäð³é Âàëîâèé (ì. Ëüâ³â) — çàñíîâíèê 
ãàñòðîíîì³÷íîãî ïðîåêòó «13 Øåô³â», 
åêñïåðò ó ñôåð³ HoReCa, äèðåêòîð ç 
ðîçâèòêó êóë³íàðíî¿ àñîö³àö³¿ «Çàõ³äíà 
Øåô Ãðóïà», ðîçïîâ³ñòü ïðî ñòàíäàðòè 
òà áåçïåêó â öüîìó á³çíåñ³.

Ëþäìèëà Êàëàáóõà (ì. Ëüâ³â) — á³çíåñ-
òðåíåð, êîó÷, àâòîð áåñòñåëåðà ç ïðîäàæó 
òà ïåðåãîâîð³â, ïîä³ëèòüñÿ ñåêðåòàìè êî-
ìóí³êàö³¿ òà ðîçïîâ³ñòü, íàñê³ëüêè âàæ-
ëèâèé íåòâîðê³íã ç ãîñòåì.

Ïðåçåíòàö³þ ïîä³ëüñüêî¿ êóõí³ ïðîâåäå 
Îëåíà Ïàâëîâà, äîñë³äíèöÿ ïîä³ëüñüêî¿ 
êóõí³, ãàñòðîã³ä òà åòíîãðàô.

²íø³ ñï³êåðè òàêîæ ïîäèñêóòóþòü ïðî 
ïðîôåñ³éíó åòèêó òà ñòàíäàðòè îáñëóãî-
âóâàííÿ â ãîòåëüíî-ðåñòîðàííîìó á³çíåñ³. 
Äåòàëüí³øå íà horeca.in.ua

Îòæå, ÿêùî âè ãîòîâ³ äî çì³í, ïåðåçà-
âàíòàæåííÿ òà íîâèõ òåõíîëîã³é ó âàøî-
ìó á³çíåñ³, îáîâ’ÿçêîâî â³äâ³äàéòå á³çíåñ-
³íòåíñèâ «HoReCa.ReStart»

14 âåðåñíÿ 2018 ðîêó ó ì.Â³ííèö³
Ó÷àñòü áåçêîøòîâíà äëÿ 150 â³ä³áðà-

íèõ ó÷àñíèê³â (âëàñíèêè, äèðåêòîðè, 
àäì³í³ñòðàòîðè, øåô-êóõàð³)

Îáîâ’ÿçêîâà ðåºñòðàö³ÿ äî 06 âåðåñíÿ 
2018 íà horeca.in.ua.

Çàõ³ä îðãàí³çîâóºòüñÿ Öåíòðîì ï³ä-
òðèìêè á³çíåñó ì.Â³ííèöÿ, îñíîâàíèì 
íà áàç³ Â³ííèöüêîãî êëóáó ä³ëîâèõ ëþ-
äåé çà ï³äòðèìêè ªÁÐÐ (ªâðîïåéñüêîãî 
Áàíêó Ðåêîíñòðóêö³¿ òà Ðîçâèòêó) â ðàì-
êàõ ³í³ö³àòèâè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó 
EU4Business

Чи бути у Вінниці якісному обслуговуванню та 
атмосферним закладам, в які хочеться повертатися?
БЛОГ

432542
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Переваги спортивних гуртків:
 фізичний розвиток;
 розширення кола спілкування;
 вміння працювати в команді;
 встановлення режиму;
 розвиток мотивації;
  можливість брати участь у 
змаганнях за межами свого 
міста;
 загальне розширення круго-
зору.

Недоліки спортивних секцій:
 зайва зацикленість на спорті 
шкодить інтелектуальному роз-
витку;
 занадто сильне навантаження 
вимотує маленьку людину;
 слабкі діти після перших не-
вдач втрачають віру в себе;
  є ймовірність потрапити до 
тренера, з яким важко знайти 
спільну мову.

Зважте усі плюси і мінуси

ÑÏÎÐÒ

Змагалися 
«пляжники» 
 Ó Â³ííèö³ ðîç³ãðàëè â³ä-
êðèòèé Êóáîê ì³ñòà ç ïëÿæ-
íîãî ôóòáîëó ñåðåä àìàòîð³â, 
ïðèñâÿ÷åíèé âøàíóâàííþ 
ïàì’ÿò³ áîðö³â çà íåçàëåæ-
í³ñòü Óêðà¿íè. Ïåðåìîãëà 
êîìàíäà «Áàëêàíè». Ðàçîì 
³ç íåþ äî òð³éêè íàéêðàùèõ 
óâ³éøëè «Ê³ï³ø» ³ ÔÊ «Â³-
ííèöÿ».

Судді перемогли 
поліцейських 
 Â³äáóâñÿ â³äêðèòèé ÷åì-
ï³îíàò Â³ííèö³ ç ôóòáîëó 
ñåðåä äåðæàâíèõ ñëóæáîâö³â. 
«Çîëîòî» çäîáóëà êîìàíäà 
ì³ñüêîãî ñóäó. Íàñòóïí³ 
ì³ñöÿ ïîñ³ëè êîìàíäè ÑÁÓ, 
óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿ òà ì³ñüêî¿ ðàäè.

«Південний Буг» 
 Ïåðøîãî-äðóãîãî âåðåñíÿ 
ïðîéäå â³äêðèòèé ì³ñüêèé 
òóðí³ð ³ç øàõ³â «Ï³âäåííèé 
Áóã — 13», ïðèñâÿ÷åíèé 
Äíþ ô³çêóëüòóðè òà ñïîðòó. 
Çìàãàòèìóòüñÿ íà áàç³ øàõî-
âî¿ øêîëè íà âóë. Òåàòðàëü-
í³é, 24. Ïî÷àòîê î 10.00.

Кубок розіграють 
сумоїсти 
 Ï’ÿòîãî-øîñòîãî âåðåñíÿ 
ðîç³ãðàþòü â³äêðèòèé Êóáîê 
ì³ñòà ç áîðîòüáè ñóìî ñåðåä 
ä³òåé, ìîëîäøèõ þíàê³â òà 
ä³â÷àò, ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ 
ô³çêóëüòóðè òà ñïîðòó. Çìà-
ãàòèìóòüñÿ ó áîðö³âñüêîìó 
çàë³ Öåíòðàëüíîãî ì³ñüêîãî 
ñòàä³îíó. Ïî÷àòîê î 17.00.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №36 (1055)
Несподівані вичікувальні ходи білих фігур ведуть до утворення 
цугцвангу, після якого кожний захист чорних веде до поразки. 

Задача №2222-2225
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №34 (1400) від 22 серпня 2018 року 
Задача №2218
I. 1. Cb7! Kb6 2. Ca8 Kc8x; II. 1. Kp:a8! Kpb6 2. Cb7 ab7:x — правильний мат
Задача №2219
I. 1. Kpg7! gf7: 2. Kph8 f8Фx; II. Td6! gh7: 2. Tg6 h8Фx;
Задача №2220
I. 1. c3! Kpb3 2. cd2: Ta1x; II. 1. Kpb1! T:c4 2. Kpa1 Tc1x — правильний мат
Задача №2221
I. 1. h1K! Tg4+ 2. Kph2 Cg1(Cf4x?)x;
II. 1. h1Ф! Tf1 2. Th1-h2 Tg1x — правильний мат

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459
 
Íàïåâíî, âñ³ áàòüêè õî÷óòü, 

ùîá ¿õí³ ÷àäà ðîñëè ñèëüíè-
ìè ³ çäîðîâèìè. Ñïîðò – ïðå-
êðàñíà àëüòåðíàòèâà ñèä³ííþ çà 
êîìï'þòåðîì ÷è ³ãðàì ó ìîá³ëü-
íîìó. Äî òîãî æ ô³çè÷íå íàâàíòà-
æåííÿ äîïîìîæå çíÿòè íàêîïè-
÷åíèé íà øê³ëüíèõ óðîêàõ ñòðåñ.

РОЗПОЧИНАЄТЬСЯ НАБІР
Ó íèí³øí³ íåïðîñò³ ÷àñè áàãàòî 

áàòüê³â íå ïîñï³øàþòü â³ääàâàòè 
ñâî¿õ ä³òåé ó ñïîðòèâí³ ãóðòêè. 
Ìîâëÿâ, ãðîøåé íà öå íåìàº. 
Ïðîòå ó Â³ííèö³ ä³º äâà äåñÿòêè 
ñïîðòèâíèõ øê³ë ³ç áåçêîøòîâ-
íèì íàâ÷àííÿì.

Ç ïî÷àòêó âåðåñíÿ ó â³ííèöüêèõ 
ñïîðòøêîëàõ ðîçïî÷àâñÿ íàá³ð 
ïî÷àòê³âö³â. Ïðèì³ðîì, ó øàõî-

âî-øàøêîâ³é øêîë³.
– Ïðîâîäèìî íàá³ð ä³òåé â³-

êîì â³ä ÷îòèðüîõ ðîê³â ³ á³ëüøå. 
×åêàºìî íà ìàéáóòí³õ ÷åìï³îí³â 
ç øàõ³â òà øàøîê ó íàø³é øêîë³ 
íà âóë. Òåàòðàëüí³é, 24. Òðåòüî-
ãî âåðåñíÿ î 18.00 ðîçïî÷íóòüñÿ 
áàòüê³âñüê³ çáîðè, íà íèõ ìîæíà 
áóäå çàïèñàòèñÿ íà íàâ÷àííÿ, – 
ðîçïîâ³â äèðåêòîð øêîëè Ìè-
êîëà Áîäíàð. 

ЯК СТАТИ ПРОФІ
Áàãàòüîõ çàö³êàâëþº âèä ñïîðòó 

¹ 1 – ôóòáîë. Ìàéáóòí³õ ïðîô³ 
ãîòóþòü ó îáëàñí³é ñïîðòøêîë³ 
³ì. Áëîõ³íà òà Áºëàíîâà. ¯¿ âè-
ïóñêíèêè ãðàþòü çà â³äîì³ êëóáè. 
Ïðèì³ðîì, Àíäð³é Áîðÿ÷óê – çà 
ÔÊ «Ìàð³óïîëü», ÿêèé ó íîâîìó 
ñåçîí³ áóäå ïðåäñòàâëÿòè Óêðà¿íó 
â ºâðîêóáêàõ. À Â³êòîð Öèãàí-

Організація Контактні 
телефони Види спорту Адреса

Міська ДЮСШ № 1 67-55-76, 
67-12-47

Легка атлетика, художня 
гімнастика, хокей на траві, теніс 
настільний

Вул. Хлібна, 1 
(Центральний парк)

Міська ДЮСШ № 2 67-36-86
Веслування, спортивне 
орієнтування, веслувальний 
слалом, радіоспорт, тхеквондо

Вул. Узвіз Бузький, 33 
(Старе місто)

Міська ДЮСШ № 3 67-32-85 Велоспорт, волейбол, гандбол Вул. Театральна, 24

Міська СДЮСШОР з 
баскетболу

(067)430-
63-99 Баскетбол Вул. Пирогова, 4

Міська ДЮСШ № 5 56-20-17 Важка атлетика, дзюдо, самбо, 
сумо, вільна боротьба

Вул. Хлібна, 1 
(Центральний парк)

Міська ДЮСШ № 6 35-02-26, 
67-01-46 Шахи, шашки Вул. Театральна, 24

Міська комплексна 
ДЮСШ «Вінниця» 55-68-67 Бокс, греко-римська боротьба, 

кульова стрільба Вул. Замостянська, 16

ШВСМ 66-01-04

Велотрек, легка атлетика, бокс, 
греко-римська боротьба, 
веслування на б/к, хокей на 
траві

Хмельницьке шосе, 7; 
10-й пов., 1029-1030 
каб. («Книжка»)

СДЮСШОР з 
веслування 67-29-41

Веслування на б/к, 
водний слалом, веслування 
академічне

Вул. кн. Коріатовичів, 
123 (станція «Спартак»)

СДЮСШ з 
волейболу

52-09-40, 
(097)506-
71-16

Волейбол Вул. Генерала Арабея, 
3а, 214 каб.

Організація Контактні 
телефони Види спорту Адреса

СДЮСШОР з хокею 
на траві «Олімпія» 61-14-21 Хокей на траві Вул. Хлібна, 

1(Центральний парк)

СДЮСШОР 
зі складно-
координаційних 
видів спорту

35-35-56, 
67-72-03 Акробатика, стрибки у воду Вул. 

Червонохрестівська, 11

ОДЮСШ «Колос» 52-08-61, 
52-09-65

Велоспорт, дзюдо, самбо, 
греко-римська боротьба, важка 
атлетика, тхеквондо (ВТФ)

Вул. Генерала Арабея, 
3, 202 каб.

Вінницька обласна 
СДЮСШ з футболу 
ім. Блохіна та 
Бєланова

52-09-55 Футбол Вул. Генерала Арабея, 
3, 220-221 каб.

ВОДЮСШ 
«Спартак»

(067)431-
75-31

Бокс, веслувальний слалом, 
легка атлетика Вул. Оводова, 123

ВОКДЮСШ 
«Спартак»

(097)506-
71-17

Дзюдо, кікбоксинг, волейбол 
пляжний, бадмінтон Вул. Оводова, 123

ОДЮСШ стрільби (097)951-
37-94 Кульова стрільба Вул. Соборна, 72

СДЮСШОР з легкої 
атлетики 67-44-16 Легка атлетика Вул. Генерала Арабея, 

3, 202 каб.

ДЮСШ «Інваспорт» 53-16-67, 
54-14-69 

Легка атлетика, греко-римська 
боротьба, дзюдо, пауерліфтинг, 
футбол, кульова стрільба, 
настільний теніс, баскетбол

Вул. Оводова, 105

СПИСОК БЕЗКОШТОВНИХ ДЮСШ У ВІННИЦІ

БЕЗКОШТОВНІ СПОРТИВНІ 
ГУРТКИ У ВІННИЦІ
Обирай!  Два десятки спортшкіл 
запрошують на навчання. У деякі секції 
приймають і дошкільників

êîâ, êîòðèé êîëèñü âèñòóïàâ çà 
êîìàíäó ñïîðòøêîëè ³ì. Áëîõ³íà 
òà Áºëàíîâà â äèòÿ÷î-þíàöüê³é 
ôóòáîëüí³é ë³ç³ Óêðà¿íè, º îäíèì 
³ç ë³äåð³â «Äèíàìî» (Êè¿â).

– Ïðîòÿãîì 2018 ðîêó íàø³ âè-
õîâàíö³ çäîáóëè íèçêó ïåðøèõ 
³ ïðèçîâèõ ì³ñöü íà âñåóêðà-
¿íñüêèõ òóðí³ðàõ. ×îòèðè íàø³ 
êîìàíäè ãðàþòü ó âèù³é ë³ç³ 
äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ ë³ãè Óêðà¿íè. 
Â ÷åìï³îíàò³ îáëàñò³ ìè çäîáóëè 
«çîëîòî» ó òðüîõ ³ç ï’ÿòè â³êî-
âèõ êàòåãîð³é, – ñêàçàâ äèðåê-
òîð ñïîðòøêîëè ³ì. Áëîõ³íà òà 
Áºëàíîâà ²ãîð Êîâàëü.

КОЛИ ПОЧИНАТИ
Äëÿ êîæíîãî âèäó ñïîðòó ³ñíóº 

â³ê, ç ÿêîãî ìîæíà ïî÷èíàòè. Áî 
÷èì ìîëîäøà äèòèíà, òèì ëåãøå 

ðîçâèíóòè â í³é íåîáõ³äí³ ÿêîñ-
ò³. Íà õóäîæíþ ã³ìíàñòèêó ïðè-
éìàþòü óæå â òðèð³÷íîìó â³ö³. Ó 
÷îòèðè ðîêè ïî÷èíàþòü íàâ÷àòè 
ïëàâàííþ. Íà äçþäî, àéê³äî àáî 
óøó ìîæíà ïðèéòè ó ï'ÿòü ðîê³â. 
Ó øåñòèð³÷íîìó â³ö³, ÿêùî íå-
ìàº ïðîòèïîêàçàíü, ìîæíà ñì³-
ëèâî â³ääàâàòè ÷àäî íà ô³ãóðíå 
êàòàííÿ. Ó ñ³ì ðîê³â âàðòî ïî-
÷èíàòè çàéìàòèñÿ àêðîáàòèêîþ, 
ñïîðòèâíèìè òàíöÿìè, íàñò³ëü-
íèì òåí³ñîì. Ó â³ñ³ì ÷è äåâ’ÿòü 
ðîê³â – áîðîòüáîþ. Îáåðåæíî 
òðåáà ï³äõîäèòè äî çàíÿòü âàæ-
êîþ àòëåòèêîþ. Íåçâàæàþ÷è íà 
òå, ùî ó öåé ñïîðò äîïóñêàþòü 
ç äåñÿòè ðîê³â, öå êðàùå ðîáèòè 
ï³çí³øå, áî çàíÿòòÿ ç îáòÿæåííÿ-
ìè ìîæóòü çíà÷íî óïîâ³ëüíèòè 
çðîñòàííÿ.

На футбол приймають і малюків. Готують майбутніх профі у 
обласній спортшколі ім. Блохіна та Бєланова
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ðåêó. Â îáùåì, ïîêà ÿ äîøëà 
â 50-ãðàäóñíóþ æàðó, íåñêîëüêî 
ðàç ñïðîñèëà ñåáÿ, çà÷åì ìíå ýòî 
íóæíî, — âñïîìèíàåò Äæîàíà.

Íî è íà ýòîì âñå íå çàêîí÷è-
ëîñü: ïåðåä òåì êàê çàéòè â âîäó, 
âñå ñåðôåðû äîëæíû ñäåëàòü çà-
ðÿäêó. Ýòî íàïîìèíàåò ïîëíî-
öåííóþ ôèòíåñ-òðåíèðîâêó 
ñî âñåìè ïðèñåäàíèÿìè è ïëàí-
êàìè. Äàëüøå èíñòðóêòîð ó÷èò 
ïðàâèëüíî âñòàâàòü íà äîñêó, 
è òóò ìàêñèìàëüíî çàäåéñòâó-
þòñÿ ðóêè — íóæíî îòæàòüñÿ 
è íåìíîãî ïîäòÿíóòüñÿ äëÿ òîãî, 
÷òîáû ñòàòü â íåîáõîäèìóþ ïîçó. 
Ïîòîì äîñêó ïðèâÿçûâàþò òðî-
ñîì ê íîãå, ÷òîáû íå ïîòåðÿòü 
åå è íèêîãî íå òðàâìèðîâàòü 
âî âðåìÿ òðåíèðîâêè.

«Íî âû äîëæíû ïîìíèòü, ÷òî 
ñåðôèíã — ýòî 25% ñåðôèíãà 
è 75% õîäüáû. Èäèòå â îêåàí, 
è áóäåì ëîâèòü âîëíû», — ñêàçàë 
òóðèñòàì èíñòðóêòîð — è òóò íà-
÷àëîñü ñàìîå èíòåðåñíîå.

— Ïîêà ÿ äîøëà äî ñåðåäèíû, 
òî óæå óñòàëà. Âîëíû íàêàòû-
âàþò íà òåáÿ, îíè òàêèå ìîù-
íûå. ß ñ ýòîé äîñêîé áûëà, êàê 
ñ áåøåíîé ñîáàêîé. Óäåðæàòü 
íåâîçìîæíî, óïðàâëÿòü òîæå. Òû 
ïîñòîÿííî áîèøüñÿ, ÷òî êîãî-òî 
çàäåíåøü è ÷òî çàäåíóò òåáÿ. Ýòî 
óæàñ. Ïîòîì ìû ñ ãîðåì ïîïî-
ëàì äîáðàëèñü äî íóæíîãî ìåñòà 
è íà÷àëè ëîâèòü âîëíû. Ïåðâûå 
äâå — åùå áîëåå-ìåíåå, à íà òðå-
òèé ðàç ÿ óæå íà ðóêàõ íå ìîãëà 
ïîäíÿòüñÿ. Òàê ìû êàòàëèñü äâà 
÷àñà, — ðàññêàçûâàåò Äæîàíà.

Ïîòîì ó ðåáÿò áûë ïåðåðûâ 

íà îáåä, íà êîòîðîì ñòàëî ïî-
íÿòíî, ÷òî ñëåäóþùèé äåíü îíè 
ïðîâåäóò â êîìïàíèè ñóìàñøåä-
øåé êðåïàòóðû.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА СУШЕ 
Íîñîëîàãóà — òàê íàçûâàþòñÿ 

ïëÿæíûå âå÷åðèíêè, ãäå ëþäè 
ïðîñòî îòäûõàþò ñ êîêòåéëÿìè 
ïîä ìóçûêó. Íî òàêèå ðàçâëå÷å-
íèÿ íå äëÿ àêòèâíûõ òóðèñòîâ.

Åñëè èñêàòü, êóäà ïîåõàòü, 
òî Äæîàíà ñîâåòóåò îáðàòèòü 
âíèìàíèå íà íåòðîíóòûé îñòðîâ:

— Âñå, ÷òî òàì ñäåëàëè 
ëþäè — ïðîëîæèëè äåðåâÿí-
íóþ äîðîæêó, ÷òîáû ìîæíî 
áûëî îáîéòè îñòðîâ ïî êðóãó, 
è íà ïðè÷àëå — ìàëåíüêèé ðå-
ñòîðàí÷èê. Âñå îñòàëüíîå íåòðî-
íóòîå, òàì ìíîãî äåëüôèíîâ, 
áåëûå ïåñ÷àíûå ïëÿæè.

Òàêæå ñòîèò ïîïàñòü íà Áåíà-
ãèë. Î÷åíü èçâåñòíîå ìåñòî — 
ïëÿæ â ïåùåðå.

ЕДА 
Çäåñü äàæå íå íóæíî èñêàòü 

ðåñòîðàíû äëÿ òîãî, ÷òîáû íà-
ñëàäèòüñÿ âêóñîì ðûáíûõ áëþä.

— Ìû êàæäûé äåíü åëè ðûáó 
è êðåâåòêè. Ñîâñåì çàáûëè 
î ìÿñå. Ðûáà âñÿ ñâåæàÿ, åå ÷è-
ñòÿò è óïàêîâûâàþò ïðè âàñ. Âñå 
âèäû ðûáû àáñîëþòíî äîñòóïíû. 
Çà êèëîãðàìì ñèáàñà íóæíî îò-
äàòü ïÿòü åâðî, äîðàäî — ñåìü 
åâðî, òèãðîâûå êðåâåòêè — äå-
âÿòü åâðî. Â íàøèõ ìàãàçèíàõ, 
ïî-ìîåìó, âñå äîðîæå, — ãîâîðèò 
Äæîàíà.

Â îáùåì, Ïîðòóãàëèÿ — ñòðà-
íà âûñîêèõ âîëí, íåâåðîÿòíîé 
êðàñîòû è ïîëåçíîé åäû. Êó-
ðîðòíàÿ ÷àñòü çíà÷èòåëüíî îò-
ëè÷àåòñÿ îò ñòîëèöû. Þæíûå 
ëþäè âñå-òàêè î÷åíü ñâîáîäíûå 
è ðàññëàáëåííûå. À ëîâèòü âîëíû 
ñþäà åçäÿò êðóãëûé ãîä, ïîýòî-
ìó çàïëàíèðîâàòü ñâîé îòïóñê 
â Ïîðòóãàëèè çàðàíåå âïîëíå 
âîçìîæíî.

Свято 
не переносять 
 Öüîãî ðîêó 1 âåðåñíÿ 
ïðèïàäàº íà ñóáîòó. Ïåðå-
íîñèòè óðî÷èñò³ çàõîäè 
íà áóäí³é äåíü íå áóäóòü, 
âîíè ïðîéäóòü ó ñóáîòó. 
À øê³ëüí³ çàíÿòòÿ ðîç-
ïî÷íóòüñÿ ç ïîíåä³ëêà, 
3 âåðåñíÿ.
Öüîãî ðîêó ó÷í³â, ÿê³ 
âïåðøå ï³äóòü äî øêîëè, 
áóäå íà 536 á³ëüøå: òîð³ê 
ïåðøîêëàñíèê³â áóëî 4750, 
à çàðàç — 5286.

Евакуювали 
весь під'їзд 
 Ó í³÷ ç 26 íà 27 ñåðïíÿ 
ãîð³ëà êâàðòèðà ó âèñîòö³ 
â ì³êðîðàéîí³ Âèøåíü-
êà. Ñòàëîñÿ öå íà âóëèö³ 
Âàñèëÿ Ïîðèêà ó êâàðòèð³ 
íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³.
— Çà äîïîìîãîþ âîãíåãàñ-
íèêà ³íñïåêòîðè ÷àñòêîâî 
çàãàñèëè âîãîíü ó äâåðÿõ 
ïîìåøêàííÿ, ùî äàëî 
ìîæëèâ³ñòü æèòåëÿì êâàð-
òèðè âèáðàòèñÿ íàçîâí³. 
Ïåðøîþ ç âîãíþ ïàòðóëüí³ 
âèíåñëè øåñòèð³÷íó ä³-
â÷èíêó. Ïîò³ì ïîë³öåéñüê³ 
ïðîâåëè åâàêóàö³þ ìåø-
êàíö³â óñüîãî ï³ä’¿çäó, — 
ïèøå ó Ôåéñáóêó ïàòðóëü-
íà ïîë³ö³ÿ.
Äàë³ âîãîíü ïî÷àëè ïðè-
áîðêóâàòè ðÿòóâàëüíèêè. 
Ó ïîë³ö³¿ çàçíà÷àþòü, ùî 
ëþäè ó ïîæåæ³ íå ïîñòðàæ-
äàëè. Ïðè÷èíó çàéìàííÿ 
íèí³ âñòàíîâëþþòü ôàõ³âö³.

КОРОТКОКОРОТКО

Робота 
100% легальне працевл. в 
Чехії для чол.та жін. Безкошт.
консультації. Оформл.віз 
Тел.:(067)369-82-33, 
(063)218-02-33 

В Чехію на кабельний завод 
сімейні пари та жінки (не питущі). 
Консультація Тел.:(098) 965-26-57 

Ел.монтер, електромонтажник. 
Буд-во, рем., реконстр., пересон. 
ліній ел.передач 
Тел.:(068) 441-17-90 

Охоронник на вахту 21/10 
або 30/15. Денні зміни по 12 
год. Проживання, харч. 7000 
Тел.:(063) 219-06-30 

Потрібен майстер з 
обслуговування домофонних 
систем, чоловік 25-45 років. 
Офіційне оформлення. Пн-пт, 
9.00-18.00. З/п договірна. ФОП 
Карпенко О.Р. 
Тел.:(097) 900-29-32 

Sort date: 28.08.2018, №35/2018

ОГОЛОШЕННЯÌÀÍÄÐÈ

АННА КОВАЛЕВА, (063)5331064 

Äëÿ òîãî, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî 
ïîãðóçèòüñÿ â àòìîñôåðó 17-äíåâ-
íîãî ïóòåøåñòâèÿ, íóæíî ó÷åñòü 
îäèí âàæíûé ôàêò: ðåáÿòà íèêîãäà 
íå ïîëüçóþòñÿ óñëóãàìè òóðèñòè-
÷åñêèõ ôèðì. Ïîýòîìó ïîåçäêà 
ïîëó÷àåòñÿ ìàêñèìàëüíî æèâîé 
è ïîçíàâàòåëüíîé. Äæîàíà è Æåíÿ 
â ýòîò ðàç îòäàëè ïðåäïî÷òåíèå êó-
ðîðòíîé ÷àñòè ñòðàíû è îòïðàâè-
ëèñü â Àëãàðâå, â ãîðîä Ïîðòèìàî.

ДОРОГА И ТРАНСПОРТ 
Èç Óêðàèíû ïóòåøåñòâåííè-

êè âûëåòàëè ïðÿìûì ñàìîë¸òîì. 
Êóðîðòíàÿ ïðîâèíöèÿ Àëãàðâå 
íàõîäèòñÿ ïðèìåðíî â òð¸õ ÷àñàõ 
åçäû íà àâòî îò Ëèññàáîíà. Ïî-
ýòîìó ñëåäóþùèì ýòàïîì áûëà 
àðåíäà àâòîìîáèëÿ.

Centauro — èìåííî òàê íàçûâà-
åòñÿ ôèðìà, ãäå ðåáÿòà âñåãäà áå-
ðóò ìàøèíû, êîãäà ïóòåøåñòâóþò 
ïî Åâðîïå. Âèííèöêèì òóðèñòàì 
äîñòàëñÿ Peugeot 2008 ñ 16 òûñ. 
êì ïðîáåãà. Íî ïðè àðåíäå 
åñòü âàæíîå ïðàâèëî — íóæíî 
îôîðìèòü ñòðàõîâêó. Æåëàòåëü-
íî ïîëíóþ, òàê êàê ìîãóò ñëî-
æèòüñÿ íåïðåäâèäåííûå ñèòóà-
öèè, è ÷òîáû îáåçîïàñèòü ñåáÿ, 
ëó÷øå îôîðìèòü ìàêñèìàëüíûé 
ñòðàõîâîé ïîëèñ.

ЖИЛЬЕ 
Êàê ïðàâèëî, ñóïðóæåñêàÿ ïàðà 

íå áðîíèðóåò íîìåðà â ãîñòèíè-
öàõ, à èùåò æèëüå äëÿ àðåíäû 

íà ðåñóðñå Airbnb.
— Ìû âûáðàëè ñàìûé îïòè-

ìàëüíûé âàðèàíò äëÿ æèëüÿ, 
÷òîáû ìîæíî áûëî ïðîåõàòüñÿ 
ïî ïîáåðåæüþ è ðàññìîòðåòü êó-
ðîðò ñ ðàçíûõ ñòîðîí. Ìû ñíè-
ìàëè àïàðòàìåíòû ñ áîëüøèì 
áàëêîíîì, — ãîâîðèò Äæîàíà.

ВИДЫ И ОКЕАН 
— Áîëüøå âñåãî èç ïîåçäêè çà-

ïîìíèëèñü âèäû è îêåàí. ß ðàíü-
øå äóìàëà, ÷òî îêåàí è ìîðå — 
ýòî îäíî è òî æå. Íî ýòî äâå 
ñîâñåì ðàçíûå âåùè. Îêåàí — îí 
ìîùíûé è ïîñòîÿííî íåñïîêîé-
íûé. Âñå ýòè ñêàëû è îáðûâû, 
ïëÿæè, êàê â ôèëüìå «Ñïàñàòåëè 
Ìàëèáó» — øèðîêèå è ïîëîãèå, 
âñå âûãëÿäèò î÷åíü âåëè÷åñòâåí-
íî. ×óâñòâóåøü ñåáÿ íà êðàþ ñâå-
òà, — ðàññêàçûâàåò Äæîàíà.

РАЗВЛЕЧЕНИЯ НА ВОДЕ 
Ñåðôèíã. ×òîáû èñïûòàòü òà-

êîå óäîâîëüñòâèå, ñíà÷àëà íóæíî 
çàïèñàòüñÿ â øêîëó ñåðôèíãà. 
Ïðèåõàòü íà ìåñòî ðàíî óòðîì, 
çàïëàòèòü 60 åâðî, ïîäîáðàòü 
ñíàðÿæåíèå (êîñòþì è äîñêó) 
è ñ èíñòðóêòîðîì îòïðàâèòüñÿ 
ïîêîðÿòü âîëíû. Êàê ïðàâèëî, 
ìåñòíûå æèòåëè çíàþò, ãäå åñòü 
èäåàëüíûå âîëíû, ïîýòîìó ñîáè-
ðàþò ãðóïïó ëþäåé è âåçóò òóäà.

— Âñå íà÷àëîñü ñ òîãî, ÷òî 
íà ïàðêîâêå ìû îñòàíîâèëèñü, 
âçÿëè äîñêè â ðóêè è ïîøëè 
íà ïëÿæ. Äîñêè îãðîìíûå, øëè 
ìû äîëãî, ïåðåõîäèëè ÷åðåç 

В ПОРТУГАЛИЮ ЗА 
НЕВЕРОЯТНЫМИ ВИДАМИ  
На личном 
опыте  
Молодая семейная 
пара Джоана 
Хотян и Евгений 
Горун этим летом 
посетили свою 
14-ю страну. 
И совершенно 
случайно открыли 
для себя все 
красоты Португалии

Джоана и Евгений на берегу океана. «Раньше я думала, что море и океан – это одно и то же. 
Но это совсем разные вещи, — говорит девушка. — Здесь ты чувствуешь себя на краю света

Эта страна абсолютно точно пред-
назначена для занятий серфин-
гом. Любители покататься на 
волнах знают, что самые высокие 
можно словить в ноябре. А во-
обще тут занимаются серфингом 
круглый год. Для новичков есть 
масса школ и туров, в которых 

точно научат владеть доской. 
Организовывают их как порту-
гальские профи, так и украинские 
любители. Но подготовку к такому 
туру нужно начинать заранее – 
спортивный зал и правильное пи-
тание, чтобы не так сложно было 
становится на доску впервые.

В Португалию лучше ехать за серфингом 

Çäåñü íå íóæíî èñêàòü 
ðåñòîðàíû äëÿ òîãî, 
÷òîáû íàñëàäèòüñÿ 
âêóñîì ðûáíûõ áëþä. 
Âñå âèäû ðûáû 
àáñîëþòíî äîñòóïíû
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ОКСАНА ШЕВЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА
Громадський контроль держзакупівель 
важливий у всіх сферах, але особливо — 
у медичній. Адже зекономлені кошти можна 
направити на лікування людей

ОЛЕКСАНДР 
ШУМЕЙКО, 
ЕКОНОМІЧНИЙ 

ОГЛЯДАЧ

Âèâ÷èâøè ðèíîê 
ô³íàíñîâèõ ïîñëóã äëÿ 

ïåíñ³îíåð³â, ìè ç'ÿñóâàëè, ÷îìó 
ñüîãîäí³ îòðèìóâàòè ïåíñ³þ êðà-
ùå â áàíêó.

Îáèðàþ÷è áàíê äëÿ îòðèìàí-
íÿ ïåíñ³¿, ÷àñòî ëþäè êåðóþòüñÿ 
ïðèíöèïîì «äå áëèæ÷å, òàì ³ 
êðàùå». Áåçóìîâíî, öå âàæëèâî, 
àëå ïðè òàêîìó ï³äõîä³ ìîæíà 
âòðàòèòè ïåðåâàãè îáñëóãîâó-
âàííÿ é äîäàòêîâ³ ìîæëèâîñò³. 
Ùîá öüîãî íå ñòàëîñÿ, ìè ðî-
ç³áðàëèñÿ, íà ùî ä³éñíî âàðòî 
çâåðòàòè óâàãó ïðè âèáîð³ áàíêó.

ßê çðîçóì³òè, ÷è íàä³éíèé áàíê? 
Ïåíñ³éíèé ôîíä Óêðà¿íè ùî-
ð³÷íî âèçíà÷àº ïåðåë³ê íàä³éíèõ 
áàíê³â, ÿêèì â³í äîâ³ðÿº âèïëàòó 
ïåíñ³é. Äðóãèé âàæëèâèé åëå-
ìåíò íàä³éíîñò³ — ó÷àñòü áàíêó 
ó Ôîíä³ ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â 
ô³çè÷íèõ îñ³á (ÔÃÂÔÎ). Öåé 
Ôîíä ãàðàíòóº âèïëàòó êîøò³â 
çà ïåíñ³éíèìè ðàõóíêàìè. Îä-
íèì ç óïîâíîâàæåíèõ Ïåíñ³é-
íèì ôîíäîì áàíê³â, ÷åðåç ÿê³ 
çä³éñíþºòüñÿ âèïëàòà ïåíñ³é, 
ãðîøîâî¿ äîïîìîãè ³ çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè ïðàö³âíèêàì áþäæåòíèõ 
óñòàíîâ, º ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊ. Òà-
êîæ â³í ïðîòÿãîì ðîê³â ñï³â-
ïðàöþº ç ÔÃÂÔÎ ³ âèïëà÷óº 

êîìïåíñàö³þ êë³ºíòàì á³ëüøå 
ñîðîêà óêðà¿íñüêèõ áàíê³â, ÿê³ 
ï³øëè ç ðèíêó.

ßê æå çíàéòè âèã³äíó ïðîïîçè-
ö³þ ñåðåä áàíê³â? Çâåðí³òü óâàãó 
íà óìîâè â³äêðèòòÿ ïåíñ³éíîãî ðà-
õóíêó: ÷è âèäàº áàíê áåçêîøòîâíó 
ïåíñ³éíó êàðòêó? ×è íàðàõîâóº 
áàíê â³äñîòîê íà çàëèøîê êîøò³â 
íà êàðòö³? ×è ³ñíóº â áàíêó ñïå-
ö³àëüíà ïåíñ³éíà ïðîãðàìà?

Áåçêîøòîâíî îòðèìàòè ïåí-
ñ³éíó êàðòêó Âàì çàïðîïîíóþòü 
â ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊÓ. Âîíà ñòàíå 
çðó÷íèì ³íñòðóìåíòîì äëÿ îòðè-
ìàííÿ ïåíñ³¿, à òàêîæ â³äêðèº äî-
ñòóï äî ïåðåâàã íîâî¿ Ïåíñ³éíî¿ 
ïðîãðàìè. Âè ïåðåêîíàºòåñÿ, ùî 
ïåíñ³éíà êàðòêà ÒÀÑÊÎÌÁÀÍ-
ÊÓ — öå íå ò³ëüêè íàä³éíî, àëå 
é çðó÷íî. Òåïåð íå ïîòð³áíî ÷å-
êàòè ëèñòîíîøó â äåíü âèïëàòè 
ïåíñ³¿ àáî éòè íà ïîøòó ³ ñòîÿòè 
â ÷åðç³. Íå ïîòð³áíî â³äêëàäàòè 
çàïëàíîâàí³ çóñòð³÷³ ç îíóêàìè é 
ä³òüìè, ãðîø³ íàä³éäóòü íà Âàøó 
êàðòêó ïðîòÿãîì äîáè ï³ñëÿ ¿õ 
ïåðåðàõóâàííÿ ç Ïåíñ³éíîãî 
ôîíäó. Çíÿòè ãîò³âêó ç êàðò-
êè ìîæíà áåçêîøòîâíî â íàé-
áëèæ÷îìó áàíêîìàò³ áóäü-ÿêîãî 
áàíêó, à ìîæíà çáåð³ãàòè ãðîø³ 
íà êàðòö³ é îòðèìóâàòè äîäàòêî-
âèé äîõ³ä. ßêùî Âè íå çí³ìàºòå 
âñþ ïåíñ³þ, à çáåð³ãàºòå êîøòè 
íà êàðòö³, ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊ ó ê³í-
ö³ ì³ñÿöÿ âèïëàòèòü Âàì ñóìó 

â ðîçì³ð³ 10% ð³÷íèõ íà çàëè-
øîê êîøò³â. Öå íå îçíà÷àº, ùî 
ãðîøèìà íå ïîòð³áíî êîðèñòó-
âàòèñÿ. Íàâïàêè, ðîçðàõîâóâàòè-
ñÿ ïëàò³æíîþ êàðòêîþ çðó÷íî é 
åêîíîìíî. Âèêîðèñòîâóéòå ïåí-
ñ³éíó êàðòêó ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊÓ 
äëÿ îïëàòè ïîêóïîê â àïòåêàõ ³ 
îòðèìóéòå ïîâåðíåííÿ êîøò³â 
íà êàðòêó (êåøáåê) — 7% â³ä 
ñóìè ïîêóïîê. À ÿêùî ó Âàñ º 
çíèæêà â àïòåö³, åêîíîì³ÿ áóäå 
ùå á³ëüøîþ! Ïðè ðîçðàõóíêàõ 
ó ìàãàçèíàõ òàêîæ ïåðåäáà÷åíî 
ïîâåðíåííÿ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 1% 
â³ä âèòðà÷åíî¿ ñóìè. Îòæå, âèêî-
ðèñòîâóþ÷è êîøòè íà êàðòö³ àáî 
íå âèêîðèñòîâóþ÷è ¿õ, Âè çàâæäè 
îòðèìóºòå äîäàòêîâèé äîõ³ä.

Ùîá ïðèìíîæèòè çàîùàäæåí-
íÿ, ìîæíà ðîçì³ñòèòè â áàí-
êó âêëàä íà âèã³äíèõ óìîâàõ: 
ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊ ó ðàìêàõ íî-
âî¿ Ïåíñ³éíî¿ ïðîãðàìè äàðóº 
+2% äî ñòàâêè ïðè îôîðìëåíí³ 
âêëàäó «Ñòàá³ëüíèé» ó ãðèâí³. 
Íà ñüîãîäí³ ìàêñèìàëüíèé äî-
õ³ä â³ä äåïîçèòó â ãðèâí³ ñòàíî-
âèòü 17,5% ð³÷íèõ, à ì³í³ìàëüíà 
ñóìà — 1000 ãðèâåíü.

Öå ùå íå âñ³ ïåðåâàãè îáñëóãî-
âóâàííÿ â áàíêó. Ï³äêëþ÷èâøè 
ïîñëóãó ÑÌÑ-³íôîðìóâàííÿ, 
ìîæíà ëåãêî êîíòðîëþâàòè ðóõ 
êîøò³â ïî Âàøîìó ðàõóíêó: íàä-
õîäæåííÿ ïåíñ³¿, íàðàõóâàííÿ ïî-
âåðíåííÿ êîøò³â (êåøáåê), çíÿòòÿ 

ãîò³âêè àáî ðîçðàõóíîê ó ìàãàçè-
í³. Öå äîïîìîæå çíàòè òî÷íó ñóìó 
ãðîøåé íà êàðòö³. Ñï³âðîá³òíèêè 
â³ää³ëåíü ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊÓ ³ç çà-
äîâîëåííÿì äîïîìîæóòü Âàì íà-
â÷èòèñÿ öèì ïðîñòèì îïåðàö³ÿì, 
ùîá Âè çàâæäè ìîãëè íå âèõîäÿ-
÷è ç äîìó ñàìîñò³éíî óïðàâëÿòè 
ñâî¿ìè êîøòàìè.

×è ñêëàäíî îôîðìèòè îòðè-
ìàííÿ ïåíñ³¿ ÷åðåç áàíê? Ó ÒÀÑ-
ÊÎÌÁÀÍÊÓ îôîðìèòè ïåíñ³é-
íó êàðòêó ìîæíà â íàéáëèæ÷îìó 
â³ää³ëåíí³. Ïðèõîäüòå ç ïàñïîð-
òîì, ³äåíòèô³êàö³éíèì êîäîì òà 
ïåíñ³éíèì ïîñâ³ä÷åííÿì. Âàì 
íå äîâåäåòüñÿ âèòðà÷àòè ÷àñ 
íà ïî¿çäêè äî Ôîíäó, Âè ìîæåòå 
íàïèñàòè çàÿâó â â³ää³ëåíí³ Áàí-
êó, à éîãî ñï³âðîá³òíèêè ñàì³ 
â³äâåçóòü ¿¿ äî Ïåíñ³éíîãî ôîí-
äó. Äåòàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî 
â³äêðèòòÿ ïåíñ³éíî¿ êàðòêè òà 
àäðåñó íàéáëèæ÷îãî â³ää³ëåííÿ 
Âè ìîæåòå ä³çíàòèñÿ çà òåëå-
ôîíîì ³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó 
ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊÓ 0 800 503 580 
(äçâ³íêè áåçêîøòîâí³).

«Ñòâîðåííÿ ïîñëóã äëÿ îáñëó-
ãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â çàâæäè 
âèìàãàëî îñîáëèâîãî ï³äõîäó. 
Ñòâîðþþ÷è íîâó Ïåíñ³éíó ïðî-
ãðàìó ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊÓ, ìè âè-
êîðèñòàëè âåñü ñâ³é äîñâ³ä ³ ïðî-
ôåñ³îíàë³çì. Ó ïåðøó ÷åðãó ìè 
äóìàëè ïðî ñâî¿õ áàòüê³â ³ ïðàã-
íóëè ñòâîðèòè íàá³ð ïðîñòèõ ³ 

çðîçóì³ëèõ ïîñëóã, îð³ºíòóþ÷èñü 
íà ¿õí³ ïîòðåáè. Âïåâíåí³, ùî 
íàøà ïðîãðàìà äîïîìîæå ëþäÿì 
îòðèìóâàòè ïåíñ³þ íå ïðîñòî 
çðó÷íî ³ áåçïå÷íî, àëå é ä³éñíî âè-
ã³äíî. Ñàìå òîìó ìè çàïðîøóºìî 
âñ³õ áàæàþ÷èõ íà îáñëóãîâóâàííÿ 
â ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊ», — ï³äñóìóâàâ 
Þð³é Ìàêñèì³â, äèðåêòîð Òåð-
íîï³ëüñüêîãî, ²âàíî-
Ôðàíê³âñêîãî, ×åð-
í³âåöüêîãî òà Õìåëü-
íèöüêîãî ðåã³îíîâ 
ÀÒ «ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊ».

ЛІЦЕНЗІЯ НБУ № 84 ВІД 25.10.2011 Р.

Де зараз вигідніше отримувати пенсію?

432211

429542
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КІНО

Альфа
Пригоди, 29.08, поч. об 11.50, 13.50, 19.50, 
21.55. Вартість квитків — від 70 грн
30.08–5.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мамма Міа
Комедія, 29.08, поч. о 14.100, 19.45
Вартість квитків — від 75 грн
30.08–5.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Великий маленький герой
Анімація, 29.08, поч. о 10.20, 12.30
Вартість квитків — від 45 грн
30.08–5.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Аксель
Фантастика, 29.08, поч. о 10.40, 18.00
Вартість квитків — від 70 грн
30.08–5.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Монстри на канікулах
Анімація, 29.08, поч. о 15.45
Вартість квитків — від 75 грн
30.08–5.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Екзотичне весілля
Комедія
30.08–5.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

У пошуках єті
Анімація
30.08–5.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Мег
Фантастичний трилер, 29.08, поч. о 15.55, 21.35

22 милі
Бойовик, 29.08, поч. о 12.20, 18.00

Альфа
Пригоди, 29.08, поч. о 10.30, 14.05, 19.45

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Мамма Міа 2
Комедія, 29.08, поч. о 12.10, 14.30, 17.30, 21.30
30.08–5.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Мег
Фантастичний трилер
29.08, поч. о 10.30, 13.00, 15.30, 18.00
30.08–5.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Шпигун, який мене кинув
Комедія, 29.08, поч. о 16.50, 19.10
30.08–5.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Патрік
Комедія, 29.08, поч. о 12.40, 14.40, 20.40, 22.40
30.08–5.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Готель «Артеміда»
Трилер, 29.08, поч. о 16.40, 18.40, 20.30, 22.30
30.08–5.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Бобот та енергія Всесвіту
Фантастика
30.08–5.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

ВІННИЦіЯнський 
кіно фестиваль
Українське кіно просто 
неба. 6 вересня, Майдан 
Незалежності
14.00 – дитячий сеанс: 
мультик «Микита 
Кожум‘яка». Презентують 

Віктор Андрієнко та Валерій Чигляєв.
18.30 – дорослий сеанс: «DZIDZIO Контрабас».
Презентує Михайло Хома («DZIDZIO»).

Концерт 
вінницького гурту 
Hammerheads
31 серпня в арт-пабі Beef 
Eater відбудеться концерт 
гурту HammerHeadS. 
Гурт виник у березні 
2010 року під назвою 

Perfect. У січні 2012 був перейменований в Perfect 
Energy, а в жовтні — в HammerHeadS. Зміна 
назви гурту була пов'язана зі зміною формату 
та репертуару. HammerHead позиціонує себе 
не тільки як кавер-група, але і як творча одиниця, 
що активно працює над авторським матеріалом. 
Гурт працює в роковій манері. Переважно виконує 
кавер-версії відомих рокових хітів, зокрема 
німецького гурту Rammstein. Початок концерту 
о 22.00, вхід — 60 грн.

Вечір пам'яті 
Висоцького
15 вересня геніальний 
актор і музикант 
Олексій Горбунов 
виступить у Вінницькій 
обласній філармонії, де 
виконає безсмертні хіти 

не менш геніального Володимира Висоцького. 
«Висоцький — це як перша цигарка, перша 
платівка The Rolling Stones або The Beatles. 
Перше і те, що запам'ятається на все життя» 
(Олексій Горбунов). 
У День пам'яті Володимира Висоцького, 
15 вересня, Олексій Горбунов представить 
камерний концерт «Висоцький», присвячений 
генію. На цей раз винятковий актор, 
харизматична особистість, талановитий артист 
Олексій Горбунов та група «Грусть пилота» 
виконають наживо твори всенародного 
улюбленця. У перервах між виконанням 
пісень Олексій спілкується з публікою, читає 
вірші, розповідає цікаві невигадані історії з 
життя за лаштунками. Актор не прагне бути 
«Висоцьким». Імітацію і наслідування Горбунов 
називає гримасою і зневажає. 
У його виконанні «Коні вередливі», «Банька 
по-білому», «На Великому Каретному» звучать 
інакше, ніж в оригіналі, але щиро, затишно і 
по-домашньому.
Початок о 18.30, вартість квитків 230–450 грн.

ÀÔ²ØÀ

ВИСТАВКИ
Виставка Миколи 
Івановича
До 1030-ї річниці Хрещен-
ня Київської Русі-Укра-
їни в академічній залі 
Вінницького обласного 
краєзнавчого музею 

працює виставка Миколи Івановича. В експозиції 
представлено 17 творів самого майстра та най-
кращі роботи його учнів з Овруцької малої академії 
народного мистецтва та ремесел, у якій він викла-
дає. Основна тема виставки — історія, духовність 
і традиції українського народу. Микола Іванович 
працює в авторській техніці «аплікація з худож-
ньо обробленої соломки», створюючи об’ємно-
панорамні орнаментальні композиції з квітами і 
птахами, а також багатофігурні багатопланові сцени 
з історичної, етнографічної та духовної тематики. 
Побачити виставку можна до 19 серпня.

Порцеляновий ренесанс
До 2 вересня в галереї «Арт-Шик» працює виставка 
порцеляни. Серед українських митців є ті, хто обирає 
своїм «полотном» порцелянові вироби. Олена Скицюк 
та Олена Кулик — донька та онука легендарної 

української художниці Марфи Тимченко, продовжують 
традиції вже всесвітньо відомого петриківського роз-
пису. Одеська художниця Олена Жернова та львів-
ський майстер Олександр Опарій представляють 
вдалі спроби пост-традиційного переосмислення по-
рцелянових розписів. Георгій Антоненко репрезентує 
напрямок авангардних пошуків у мистецтві порце-
ляни. Своєрідною родзинкою виставки стали по-
рцелянові… наперстки, це маленьке чудо з великою 
історією, у тому числі українською. Побачити виставку 
можна за адресою: вул. Арх. Артинова, 12 а.

Музей моделей транспорту у Вінниці
Цієї весни, у самому центрі міста (вул. Соборна, 
64) відкрили унікальний музей, який налічує близь-
ко 5037 моделей транспорту. Виставка унікальна 
і дуже дорога, розподіляється на декілька частин: 
вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, автобуси, 
мотоцикли, військова техніка ручної роботи (збір-
ки), моделі з пластиліну, а також потужна колекція 
живих двигунів автомобілів, вузлів і агрегатів. У 
музеї в межах програми виховання дітей та молоді 
будуть безкоштовні групові екскурсії для школя-
рів, для решти відвідувачів вхід буде платним, але 
за доступними цінами — 20 грн для дорослих, для 
пенсіонерів та студентів — 10 грн.

ТЕАТР
Рок-опера 
«Біла ворона»
19 вересня на сцені 
драмтеатру вінничани 
можуть побачити 
один із експериментів 
режисера-постановника 

Тараса Мазура, над яким він зараз працює. 
Це одна з аншлагових постановок театральної 
компанії «Бенюк і Хостікоєв». Її головна тема — 
подвиг французької дівчини Жанни д’Арк, яка 
очолила свій народ у визвольній боротьбі проти 
англійського поневолення під час Столітньої 
війни… У постановці Мазура ця історія 
прозвучить по-новому і асоціюватиметься з 
українськими героями Революції Гідності. Текст 
рок-опери написав поет Юрій Рибчинський, 
а музику Геннадій Татарченко. Початок о 18.30, 
вартість квитків — 100–250 грн.

Вистава «Сім передостанніх побачень»
18 вересня на сцені Будинку офіцерів відбудеть-
ся довгоочікувана прем'єра від творців «Потягу 
«Одеса-Мама». Це, звичайно ж, не продовження 
«Потягу». Але стільки ж доброго гумору, стільки ж 
гомеричного реготу, стільки ж теплих і зворушливих 
емоцій! Історія ця гранично життєва. Самотні люди: 
він, прямо скажемо, не Річард Гір, а вона зовсім 
не Джулія Робертс. Але вони теж люди, і теж хочуть 
жити, і любити, і навіть іноді займатися сексом. 
Тим більше, що основна думка вистави — життя 
після п'ятдесяти тільки починається. Але для цього 
потрібно, як мінімум, зустрітися. А зустрінуться наші 
герої чи ні — питання. Як і в «Потязі «Одеса-Мама», 
дія відбувається і на сцені, і на екрані. На екрані, як 
завжди, суперзірки. А на сцені — вперше неспо-
діваний дует — як завжди приголомшливий Олег 
Філімонов, і, увага: сюрприз — зірка «Маски-шоу» 
Наталя Бузько. Початок о 19.00, вартість квитків — 
100–380 грн. Довідки за тел. (068)2220722.

ФЕСТИВАЛЬ
ХХІІ міжнародний фестиваль 
VINNYTSIA JAZZFEST-2018 
Скоро Вінниця знову стане джазовою 
столицею України! Фестиваль буде 
вражати легендарними іменами, ви-

ступами найвідоміших джаз-бендів світу, вистав-
кою польського джазового плаката, проектом 
«КіноДжаз» і величезною кількістю сюрпризів!
20 вересня, четвер 
20.00 — концерт-хол Моnt Blanc
Ексклюзивна джазова PRE-PARTY за участю 
зірки світового джазу, культового барабанщика 
Павєла Файта (Чехія).
21 вересня, п’ятниця 
19.00 — театр ім. Садовського 
Мюзикл «Sugar, або В джазі тільки дівчата!» 
У виконанні кращих артистів Київського 
національного академічного театру оперети.
22 вересня, субота 
концертна зала (вул. Театральна, 15) 
17.30 – 1 відділення — проект «Kusimanten» 
(Австрія, сучасний свінгл). 2 відділення — дует 
Клер Парсонс (Люксембург — Ізраїль, world jazz) 
21.00 – 1 відділення — квінтет Міхала Мартинюка 
(Польща-Нова Зеландія, європейський джаз) 
2 відділення — квартет Адама Балдиха (Польща, 
мікс джазу, класики і польської народної музики).
23 вересня, неділя 
концертна зала (вул. Театральна, 15) 
17.30 – 1 відділення — проект «Литовські 
тромбони & Лорета Сунгайлене» (Литва, folk jazz) 
2 відділення — проект «HG FunkTronic» (Південна 
Корея, мікс джазу, електронної музики і хіп-хопу) 
21.00 — бенд «FRANKYJAZZ» 
(Україна, styles vocal jazz) 
З феєричною програмою «Tribute to Frank Sinatra»!
До 9 вересня — знижки на квитки до 33% на всі 
концерти фестивалю!
Придбати квитки можна на сайтах jazz.vn.ua, bilet.
vn.ua і у касах Вінниці: в «Магігранді» (10.00–
21.00), «Петроцентрі» (10.00–20.00), театрі імені 
Садовського (13.00–19.00).
Довідки за тел. (0432) 690–025. Інформаційний 
центр фестивалю працює у будні з 10.00 до 18.00 
у бібліотеці ім. Тімірязєва (вул. Соборна, 73).
Фестиваль проходить за підтримки Валерія 
Коровія та Сергія Моргунова.
Партнер фестивалю — Генеральне консульство 
республіки Польща у Вінниці.
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

Курс PR 
та реклами
Мільйон відповідей 
на важливі питання 
і пара сотень 
інструментів, які 
допоможуть стати 
фахівцем на ринку! 

А ще практика та Storytelling. Все, що необхідно 
знати та вміти у сфері піару та реклами!
 Ви дізнаєтеся про всі секрети PR та його 
інструменти
 Ми розкажемо про бренд і його масштабування
 Ми навчимо працювати з лідерами думок і 
селебретіс
 Ви навчитеся створювати інформаційні приводи 
і вміло їх нести в маси
 Ви дізнаєтеся, що таке KPI для PR-фахівців та 
як їх рахувати 
 SMM. Лайфхаки від діючих фахівців
Куратор курсу — Анастасія Левінська
CEO брендингової агенції LEVIN group. Куратор 
курсу PR у київській медіа-школі JMedia.
Вартість курсу — 2000 грн (4 заняття 
по 2 години — щовівторка)
Початок занять: 25 вересня
Час: 18.30–20.30
Детальніше за номером телефону: 
(093)944–12–03

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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Ìàéñòð³â, ÿê³ çàéìàþòüñÿ 
íàðîùóâàííÿì â³é, íàçèâàþòü 
ëåøìåéêåðàìè (àíãë. lashmaker). 
Ìèêîë³ Â³ííè÷åâñüêîìó 35 ðîê³â, 
îñòàíí³ ÷îòèðè ç íèõ â³í çàðîáëÿº 
íà æèòòÿ ó ôåøí-³íäóñòð³¿.

— ßêáè ìåí³ õòîñü ðàí³øå 
ñêàçàâ, ùî ÿ çàéìàòèìóñÿ íàðî-
ùóâàííÿì â³é, ÿ á äóæå çäèâó-
âàâñÿ, — êàæå Ìèêîëà. — Äóìàâ, 
ùî öå íå ÷îëîâ³÷à ðîáîòà.

Ìàéñòåð ðîçïîâ³äàº, ùî 
äî ëåøìåéê³íãó âñòèã ñïðîáóâàòè 
ñåáå ó áàãàòüîõ ïðîôåñ³ÿõ. Çà îñâ³-
òîþ â³í — ìàéñòåð ïî äåðåâó, àëå 
íàéäîâøå äîâåëîñÿ ïîïðàöþâàòè, 
ðåìîíòóþ÷è ðàä³îåëåêòðîí³êó. Çà-

ðàç ï³äðîáëÿº ìàòðîñîì íà ñóäí³ 
«Princess Victoria».

Çà ñëîâàìè ìàéñòðà, ñïðîáó-
âàòè ñåáå ó ôåøí-³íäóñòð³¿ éîìó 
çàïðîïîíóâàëà äðóæèíà.

— Ó íå¿ º ãàðíà ïîäðóãà, ÿêà 
çàéìàºòüñÿ íàðîùóâàííÿì, çà-
ïðîñèëà ïðèéòè ³ ñïðîáóâàòè, — 
êàæå Ìèêîëà Â³ííè÷åâñüêèé. — 
Âèÿâèëîñÿ, ùî öå âàæêà òà êðî-
ï³òêà ðîáîòà, àëå ÿ çàö³êàâèâñÿ.

×îëîâ³ê ç³çíàºòüñÿ, ùî ñïî÷àò-
êó ðîáîòà äàâàëàñü éîìó íåëåãêî. 
Îäíîãî ðàçó íà êë³ºíòêó âèòðàòèâ 
ø³ñòü ãîäèí.

— Çâè÷àéíî, òàêå áóëî âàæêî âè-
òðèìàòè, — ðîçïîâ³äàº ìàéñòåð. — 
Àëå âàæëèâî, ùîá êë³ºíòêà çàëè-
øèëàñÿ çàäîâîëåíîþ ðåçóëüòàòîì. 

МАТРОС НАРОЩУЄ ЖІНКАМ ВІЇ
Робить красу  У Вінниці працює 
багато майстринь, які займаються 
нарощуванням вій, та лише один майстер. 
Ми з’ясували, навіщо чоловікові потрібно 
розбиратися в «жіночих штучках», як 
клієнти реагують на майстра-чоловіка та 
чим відрізняється «класика» від 2D

Áàãàòî õòî íàäèâèòüñÿ ðîëèê³â ç 
YouTube ³ îäðàçó øóêàº ðîáîòó. Çó-
ñòð³íåø, áóâàëî, æ³íêó, ÿêà âèéøëà 
â³ä òàêîãî «ìàéñòðà», ³ äèâóºøñÿ, 
ÿê âîíà âçàãàë³ ïîãîäèëàñÿ íà òàêå.

— Äåñü áëèçüêî 70 % êë³ºí-
ò³â ç ï³äîçðîþ ïðèäèâëÿþòüñÿ 
äî ìåíå, ìîæëèâî, äóìàþòü, ùî 
ÿ ãåé, — êàæå ìàéñòåð. — À êîëè 
ä³çíàþòüñÿ, ùî â ìåíå º äðóæèíà 
³ òðîº ä³òåé — äèâóþòüñÿ.

Çà ñëîâàìè Ìèêîëè, çàðàç êë³-
ºíòè ä³çíàþòüñÿ ïðî íüîãî ÷åðåç 
«ñàðàôàííå ðàä³î».

— Çàìîâëåíü áàãàòî, àëå âñ³ õî-
÷óòü «îá’ºì». À ÿ âñå-òàêè çà ïðè-
ðîäí³ñòü, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Ìåí³ 
ïîäîáàþòüñÿ «êëàñèêà» ³ 2D — öå 
êîëè íà êîæíó â³þ êëå¿ø îäíó 
òà äâ³ øòó÷í³ â³¿.

Çà îäèí äåíü ìàéñòåð âñòè-
ãàº ïðèéíÿòè òðüîõ-÷îòèðüîõ 
êë³ºíò³â. Ðîáîòà êîøòóº â³ä 
200 äî 700 ãðèâåíü.

— Êë³ºíòè áóâàþòü ð³çí³, ³í-
êîëè òðàïëÿþòüñÿ êóìåäí³ âè-
ïàäêè, — êàæå Ìèêîëà Â³ííè÷åâ-
ñüêèé. — Îäíà êë³ºíòêà ç³áðàëà 
âñ³ â³¿, ùî â íå¿ âèïàëè, ³ ïðè-
íåñëà ¿õ ó ñ³ðíèêîâ³é êîðîáö³. 
Ìîâëÿâ, ìîæå, âàì ïîòð³áíî. 
Ïîñì³ÿëèñÿ, âèêèíóëè.

Майстер розповідає, що еконо-
мити на матеріалах не можна. 
Так само, як і не дотримуватися 
технології, бо потім це все «вилі-
зе боком». Матеріали він замов-
ляє з Південної Кореї. Каже, що 
є дешеві китайські, але з ними 
неможливо працювати.
— Безумовно, спочатку я ставився 
до ремесла тільки як до засобу 

заробітку, — каже майстер. — 
А зараз розумію, що дійсно ро-
блю дівчат красивішими, хоча 
вони у Вінниці і так гарні. Іноді, 
розглядаючи фото «до» і «після», 
думаю: «Вау, я змінив людині по-
гляд, відкрив його». Це мотивує 
розвиватися. У мене вже є кілька 
ідей з цього приводу, але поки 
що розкривати секрети не буду.

Безпека важливіша за красу 

— Мені завжди 
подобалася кропітка 
робота руками, дрібні 
деталі, щось схоже на 
роботу годинникового 
майстра, — каже Микола

РЕКЛАМА
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ОВЕН 
У найближчі дні існує велика 
ймовірність зустрічі з люди-
ною, яка не тільки легко за-
воює ваше серце, а й займе 
весь ваш вільний час. 

ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень наповнений різно-
манітними подіями. Пере-
станьте вередувати через те, 
що, як вам здається, кохана 
людина приділяє вам мало 
уваги, це тимчасове явище. 

БЛИЗНЮКИ 
Початок тижня, як і його 
продовження, для ваших 
стосунків із коханою люди-
ною буде дуже гармонійним 
і романтичним. Ви захоплені 
одне одним і розумієте парт-
нера з півслова.

РАК 
Не дозволяйте стороннім 
втручатися у ваше особисте 
життя. Ви повинні самі зала-
годити виниклі проблеми. Ви 
чарівні та привабливі, тому 
з усім упораєтеся. Неділя — 
день зустрічей і побачень.

ЛЕВ 
Бурхливий потік ваших емо-
цій може вибрати собі не той 
напрямок. Постарайтеся, 
щоб вами керував розум, 
а не почуття. Не давайте при-
воду для ревнощів коханій 
людині.

ДІВА 
Вас можуть очікувати за-
хоплюючі любовні пригоди, 
однак будьте обережнішими 
з фліртом, ще не відомо, 
до чого він призведе і чи за-
хочете ви продовження. 

ТЕРЕЗИ 
Своєю променистою 
усмішкою і чарівним по-
глядом ви зачаровуєте всіх. 
Постарайтеся не поводитися 
зарозуміло — і успіх вам 
забезпечений. Є ймовірність 
поновлення старих відносин.

СКОРПІОН 
Сприятливий період для по-
шуків своєї другої половинки. 
І одне з головних завдань 
полягає в тому, щоб прислу-
хатися до голосу свого серця 
і розібрати, що саме воно 
говорить, як велить чинити.

СТРІЛЕЦЬ 
У першій половині тижня будь-
те обережними, намагайтеся, 
щоб тяга до сильних відчуттів 
не переходила меж і не зава-
жала особистому життю. 

КОЗЕРІГ 
Вас чекають романтичні при-
годи, тільки не попадіться в те-
нета підлабузників і альфонсів. 
П'ятниця і субота — вдалі дні 
для зустрічей і побачень.

ВОДОЛІЙ 
Якими б складними не були 
ваші переживання, знайдіть 
спосіб коректно висловити 
свої почуття. Не лякайте 
кохану людину різкістю або 
надмірною наполегливістю. 

РИБИ 
Пошуки нових любовних 
пригод тривають. Нама-
гайтеся зберегти розсудли-
вість, інакше емоції можуть 
повністю поглинути вас. 
Не варто ревнувати і робити 
з мухи слона.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 30 СЕРПНЯ – 5 ВЕРЕСНЯ

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ,  ПСИХОЛОГ

— Если говорить о нормаль-
ных формах знакомств, то все 
очень просто.
Два человека видят друг друга 
на неосознанном уровне, сво-
его или своего придуманного 
образа — появляется интерес, 

который уже можно увидеть в глазах предпо-
лагаемого партнера. В зависимости от даль-
нейших действий можно предполагать, как 
разовьются события. Девушка хочет роман-
тики, прогулок, слов…

На что в первую очередь обращает внимание 
девушка? Да на что угодно, фетишем могут вы-
ступать какие-то черты лица, особенности тела. 
Парни в первую очередь обращают внимание 
на грудь, ноги, лицо, ягодицы. Но опять же 
все индивидуально — у каждого свой фетиш 
в выборе партнера: голос, волосы, руки, белье. 
Но суть понятна. Для того чтобы эти отношения 
развивались, на следующем этапе происхо-
дит общение, просто разговоры — ни о чем, 
но очень важные, потому что слышать голос, 
его тембр, быть рядом, смотреть, испытывать 
тактильные ощущения — основа отношений, 

которые могут развиваться дальше.
На этом этапе все очень хрупко, и причиной 
разрыва может стать любая мелочь. Девушка 
хочет погулять, поговорить, а парень хочет 
секса. Девушка почему-то обижается все время 
и заставляет парня чувствовать себя винова-
тым и оправдываться. Если отношения дошли 
до секса, тут партнеров тоже может ожидать 
много открытий. Если все этапы пройдены 
и люди готовы принимать друг друга таки-
ми, как они есть, любовь прошла все испы-
тания — тогда будем считать, что люди почти 
познакомились друг с  другом.

Комментарий эксперта

Åñëè ïî÷èòàòü ïîïóëÿðíóþ 
ëèòåðàòóðó, òî âñå ñîâåòû, êàê 
ñîáëàçíèòü ìóæ÷èíó, ñâîäÿòñÿ 
ê òîìó, ÷òî æåíùèíà äîëæ-
íà áûòü ñòèëüíîé, óõîæåííîé, 
òî åñòü òàêîé, êîòîðàÿ ëþáèò 
ñåáÿ è óäåëÿåò ñåáå âíèìàíèå. 
Òåì, êòî öåëåíàïðàâëåííî âûøåë 
íà «îõîòó», íåîáõîäèìî ñôîðìè-
ðîâàòü ñâîé îáðàç, ó÷èòûâàÿ ìà-
ëåéøèå äåòàëè — âïëîòü äî öâåòà 
ïîìàäû. Íåîáõîäèìî áóäåò òàêæå 
îâëàäåòü èñêóññòâîì ôëèðòà. Åãî 
îñíîâîé ÿâëÿþòñÿ ñëó÷àéíûå êà-
ñàíèÿ, íåîäíîçíà÷íûå óëûáêè 
è ìíîãîçíà÷àùèå ñëîâà. È ñàìîå 
ýôôåêòèâíîå îðóæèå íåâåðáàëü-
íîãî êîíòàêòà, êîòîðûì ñòî-
èò îâëàäåòü æåíùèíàì — ýòî 
çàäîðíûé, ñâåòÿùèéñÿ âçãëÿä. 
Êîãäà æå äåëî äîøëî äî ïîñòå-
ëè, æåíùèíå íå ñòîèò âêëþ÷àòü 
«íåâèííóþ äåâî÷êó», ýòî ìîæåò 
ðàçî÷àðîâàòü ìóæ÷èíó. Âåäü åñëè 
âû â äàííîé ñèòóàöèè ñòàëè èíè-
öèàòîðîì, òî è âåäèòå ñåáÿ ñî-
îòâåòñòâåííî, âêëþ÷àòü çàäíèé 
õîä áóäåò ãëóïî.

×òî èç ýòîãî ðàáîòàåò íà ñàìîì 
äåëå?

Êîíå÷íî, æåíùèíå ñ îòëè÷-
íîé ôèãóðîé è êðàñèâûì ëè-
öîì ñîáëàçíÿòü íàìíîãî ïðî-
ùå, ÷åì ïðûùàâîé ïûøå÷êå. 
Âàø áîãàòûé âíóòðåííèé ìèð 
è òîíêàÿ äóøåâíàÿ îðãàíèçàöèÿ 
î÷åíü ñîáëàçíèòåëüíû, íî êîìó 
ýòî íàäî, åñëè âõîä òóäà ñòîëü 
íåïðèãëÿäåí. À âîò îòíîñèòåëü-

íî èñêóññòâà ôëèðòà ìîæíî 
ïîñïîðèòü. Âåäü, êàê ïðàâèëî, 
ýòî âûãëÿäèò ñëîâíî çàó÷åííûé 
ïåðåä ýêçàìåíîì ïðåäìåò, èç ðàç-
ðÿäà — íàòóæíî è íååñòåñòâåííî, 
áîëåå òîãî — ñìåøíî. Æåíùè-
íà íà êàêîì-òî ýòàïå ñðåæåòñÿ, 
à ìóæ÷èíà ïðîñòî âäîâîëü ïî-
âåñåëèòñÿ, íî óæ òî÷íî íå ñî-
áëàçíèòñÿ. È íàñ÷åò ìàãíåòè÷åñ-
êîãî âçãëÿäà: ýòî êàê? Æåíùèíà 
äîëæíà âíóøèòü ñåáå, ÷òî îíà 
ñàìàÿ îáàÿòåëüíàÿ è ïðèâëåêà-
òåëüíàÿ? Ïðèíÿòü «íà ãðóäü» äëÿ 
ñìåëîñòè? Èëè ó íåå åñòü ñïå-
öèàëüíàÿ êíîïêà «Âêë. ìàãèþ»? 
Ìàíÿùàÿ óëûáêà — èç òîé æå 
îïåðû. ×òîáû ïðèâëå÷ü ìóæ-
÷èíó, äîñòàòî÷íî áûòü ìèëîé 
è îáùèòåëüíîé. Ñèÿòü ãëàçà-
ìè è ìàíèòü ðóêàìè íå íóæíî, 
íå ïóãàéòå îêðóæàþùèõ. È åñëè 
âû åìó ïîíðàâèòåñü, îáùåíèå ïå-
ðåðàñòåò â ðîìàíòèêó è àêðîáà-
òè÷åñêèå òðþêè â ïîñòåëè áóäóò 
íå îáÿçàòåëüíû. Àäåêâàòíàÿ âíå-
øíîñòü è ïîâåäåíèå — áîëüøå 
íè÷åãî è íå íàäî.

КАК СОБЛАЗНИТЬ ДЕВУШКУ 
Íå ìåíåå ôååðè÷íûìè ÿâëÿ-

þòñÿ ñîâåòû äëÿ ìóæ÷èí. Èì 
â ñîáëàçíåíèè äîëæíû ïîìî÷ü 
òåðïåíèå è íàïîð. Òàêæå ìóæ-
÷èíàì ñîâåòóþò ñîáëàçíÿòü ñåðå-
íàäàìè, êîíôåòàìè, êðàñèâûìè 
SMS. Âàæíûìè ìîìåíòàìè ñ÷è-
òàþòñÿ ñòðàñòü, ôëèðò. Ñàìîé 
ïðèðîäîé óñòðîåíî òàê, ÷òî æåí-

  Ухоженность (чистая одежда, волосы, 
приятный запах, красивые руки, 
отсутствие прыщей и т. д.) 

  Улыбку (маска «королевы» уж точно 
не располагает к обольщению) 

  Интерес (раз вы решили соблазнить 
человека, он чем-то вас заинтересовал, 
так покажите это, авансом хотя бы) 

  Взгляд (постарайтесь убрать 
голод из глаз, активность уже 
предполагает, что вам надо 
больше, не усугубляйте это глазами 
голодной собаки) 

  Разговор (пошлость, неуместные 
шутки, смелые выпады — все это 
выдаст вашу неуверенность. Научитесь 
светским разговорам) 

  Имидж (он должен соответствовать 
профессии, типу фигуры, если вы 
ботаник — косить под мачо не стоит) 

  Смелость (у вас фора по гендерному 
признаку: ухаживания, активность 
в тактильности, даже если пошлют) 

  Щедрость (со временем ваша (уже) 
девушка спокойно разделит счет 
в ресторане или поужинает у вас дома, 
но в самом начале ваша экономность 
равна скупердяйству) 

  Внимание (оно должно быть 
эксклюзивным, возможно, вы по ходу 
пытаетесь поймать вокруг кучу рыбы… 
то бишь девушек, это ого какое мастер-
ство, но «улову» вряд ли понравится 
такая ваша неразборчивость)

КОМУ НУЖНО ЭТО 
ИСКУССТВО СОБЛАЗНЕНИЯ?
Самотек  Подцепить, склеить, 
снять — есть масса синонимов к слову 
«соблазнение». Интерес к данному процессу 
еще больший, впрочем, как и количество 
стереотипов. К примеру, женщины уверены: 
чтобы соблазнить мужчину, главное — 
внешность и подача себя. Мужчины же 
верят, что любая женщина клюнет 
на солидный статус и кошелек. В чем-то обе 
стороны правы, но в основном — не очень

ùèíà, èíñòèíêòèâíî æåëàÿ èìåòü 
çäîðîâîå è êðàñèâîå ïîòîìñòâî, 
âûáåðåò ñåáå êðàñèâîãî è óìíîãî 
ïàðòíåðà. Ñòàòóñ è ìàòåðèàëü-
íîå ïîëîæåíèå ìóæ÷èíû ñèëüíî 
âëèÿþò íà îòíîøåíèå æåíùèíû 
ê íåìó. Â êðàéíåì ñëó÷àå ïîêà-
æèòå åé, ÷òî âû «ñàìåö», áóäüòå 
êðàñèâûì è èíòåðåñíûì. Ïîðîé 
äàæå ñàìàÿ ðàñ÷åòëèâàÿ äàìà 
ìîæåò ðàñòàÿòü îò ìóæ÷èíû, 
êîòîðûé ïðåâðàùàåò åå æèçíü 
â ñêàçêó, ïóñòü è áåç áîëüøèõ 
äåíåã.

×òî íà ñàìîì äåëå ðàáîòàåò?
Î âíåøíîñòè — âñå âåð-

íî, è ýòî ÿñíî êàê äåíü, âåäü 
íèêòî íå õî÷åò èìåòü äåëî 
ñ íåóõîæåííûì ÷åëîâåêîì. 
Ýòî ïðèðîäíûé èíñòèíêò — 
çàêðûâàòüñÿ îò âñåãî ãðÿçíîãî 
è áîëüíîãî, ÷òîáû íå çàðàçèòüñÿ. 
Ïîòîì, ïîëþáèâ, îíà áóäåò ìëåòü 
îò ãðÿçíûõ íîñêîâ è ïîòíûõ ôóò-
áîëîê, íî íà ýòàïå çíàêîìñòâà 
÷åì áîëåå íåéòðàëüíûì áóäåò 

âàø çàïàõ è ÷èùå òåëî, òåì ëó÷-
øå. À âîò çàâàëèâàòü ÷åëîâåêà 
SMS è îãëóøàòü ñåðåíàäàìè íå 
ñòîèò, íåàäåêâàò íå ñîáëàçíèòå-
ëåí, òåì áîëåå ÷òî ýòî èç ðàçðÿäà 
«âåñü ïàð â ãóäîê óøåë». Ìåíüøå 
ñëîâ, áîëüøå äåëà. Íà ýòàïå ñî-
áëàçíåíèÿ õîðîøî ðàáîòàåò, òàê 
ñêàçàòü, «êîðì»: ïîäàðêè, ðåñòî-
ðàí, ñþðïðèçû. Ãëàâíîå — îöå-
íèòü ñâîè ðåàëüíûå âîçìîæíîñ-
òè, èíà÷å «ïîäñàäèòå» ÷åëîâåêà 
íà «äîçó», à ñàìè íàäîðâåòåñü. 
Ïðî òåðïåíèå è íàïîð — ñìåø-
íî: ìîë, áóäó÷è «òåðïèëîé», âû 
âûçîâåòå â æåíùèíå ÷óâñòâî 
íàäåæíîñòè, à íàñòîé÷èâîñòüþ 
ïîêàæåòå, ÷òî óìååòå äîáèâàòü-
ñÿ ñâîåé öåëè. Íà ñàìîì äåëå 
â ïåðâîì ñëó÷àå âàñ ñ áîëüøîé 
âåðîÿòíîñòüþ æäåò ôðåíä-çîíà 
èëè ñåðâèñ-çîíà. À âî âòîðîì — 
îáùåíèå ñ çàêîíîì. Âñå õîðîøî 
â ìåðó. Òåì áîëåå ÷òî âû âåäü 
íå æåíèòüñÿ ñîáðàëèñü, à ïðîñòî 
ñîáëàçíÿòü.

ЖЕНЩИНАМ МУЖЧИНАМ

чтобы соблазнять, нужно обратить внимание на:
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2018» ГОРОСКОП
ДІАНА ШТОДЬКО (13), 
ШКОЛЯРКА

— Сучасна молодь 
жахливо вдягається! 
Наприклад, оцей 
хлопець…
— Це — моя дочка!

— Пробачте, я не знав, що ви — її батько.
— Я не батько, я — мати.

***
Пізно ввечері батьки збираються в кіно. 
Вдома залишається п’ятирічний син. 
Перед тим як піти, батько інструктує:
— Двері нікому не відчиняй і взагалі не 
підходь до них! У нас з мамою ключі є! 
Зрозумів?
Син:
— Ага!
Йдуть, але мати продовжує хвилюватися. 
Батько каже:
— Зараз я підійду перевірю…
Підходить до дверей своєї квартири, стукає…
За дверима:
— Хто там?
Татко:
— «Вінницягаз», відкрийте!
За дверима:
— Та пішли ви, ми дровами палимо!

***
Син телефонує додому:
— Мам, привіт — тата поклич! Тату, привіт. 
«Динамо» виграло?
— Так, звичайно! Маму покликати?
— Угу… Мам, чула?! Тато дозволив!

***
На роботі пересварилися жінки. 
Начальник, втративши терпіння, кричить:
— Тихо! Нехай говорить та, котра старша 
за всіх.
Всі негайно замовкли.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ОВЕН 
Дела обстоят благополучно, 
есть вероятность заключе-
ния удачных контактов.

ТЕЛЕЦ 
Контролируйте каждый 
шаг, иначе всплеск эмоций 
практически неминуем. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вам придется много по-
работать, и это будут твор-
ческие проекты, которые 
сулят прибыль и успех. 

РАК 
Ваше азартное настроение 
в начале недели может сме-
ниться на деловой настрой. 

ЛЕВ 
Действуйте не торопясь, 
настойчиво продвигаясь 
к поставленной цели. 

ДЕВА 
Вам необходимо сосредо-
точиться на самом главном, 
оставив в покое мелочи. 

ВЕСЫ 
Эта неделя хороша для тех, 
кто предпочитает активный 
образ жизни. 

СКОРПИОН 
Груз проблем, оставшихся 
с прошлой недели, вы суме-
ете сбросить и будете готовы 
к решению новых задач.

СТРЕЛЕЦ 
Вам предложат неплохую 
подработку, и вы сможете 
решить все свои проблемы. 

КОЗЕРОГ 
Неделя будет полна со-
бытиями: знакомства 
с новыми людьми, встречи 
и поездки. 

ВОДОЛЕЙ 
Самое время изменить си-
стему ценностей, избавить-
ся от иллюзий. 

РЫБЫ 
Благоприятное время для 
решения личных и служеб-
ных проблем. 
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28 RIA, 
Ñåðåäà, 29 ñåðïíÿ 2018

Олена, 29 років
Люблю екстремальні види спорту (наприклад, 
стрибки з парашутом). Люблю подорожувати 
і читати. А ще — знайомитися з новими 
людьми, вивчати їх, відкривати їхній 
внутрішній світ, що схований від усіх.

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

431881

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2018» НА:

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

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

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

431788

432628

ОТО «МІС RIA-2018»»»»»»»

риклад, 
жувати 
 

отостудії 
ниці.


