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 З 27 вересня почне діяти закон про паркування. 
Штрафи не збільшуються, але копи отримають 
більше повноважень для складання постанов

 А ще почнуть працювати інспектори з 
паркування, які зможуть навіть евакуювати авто. 
Що ще зміниться?

ЯК БУДУТЬ БОРОТИСЯ 
З «ГЕРОЯМИ ПАРКОВОК» 
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ÍÎÂÈÍÈ

Прилади є, а 
інтернету немає

Â³ííèöüêå â³ää³ëåííÿ 
«Ìåðåæ³ ËÆÂ» ñï³ëüíî ç 
Êè¿âñüêîþ øêîëîþ åêîíî-
ì³êè ïðîäîâæóº çä³éñíþâà-
òè ìîí³òîðèíã çàêóï³âåëü 
ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ. 
Ó ðàìêàõ ïðîåêòó Ñâ³òîâîãî 
áàíêó, íà ðàéîíè çàêóïè-
ëè 313 ÅÊÃ-òåëåìåòðè÷íèõ 
ïðèñòðî¿â òà 32 âåëîåðãîìå-
òðè. Ïðàö³âíèêè «Ìåðåæ³ 
ËÆÂ» ïðîâåëè îïèòóâàííÿ 
ïàö³ºíò³â òà ë³êàð³â ùîäî 
ÿêîñò³ òà äîñòàòíîñò³ îá-
ëàäíàííÿ òà ïîñëóã. Çàïè-
òóâàëè ïðî âèïàäêè íåñòà-
÷³ âèòðàòíèõ ìàòåð³àë³â òà 
ïëàòè ïàö³ºíò³â çà ïîñëóãè 
íà ïðèäáàíîìó îáëàäíàíí³, 
ùî çà ïðàâèëàìè Ñâ³òîâîãî 
áàíêó çàáîðîíåíî.

ßê ç’ÿñóâàëîñÿ, ïðèëàäè 
íà ì³ñöÿõ àêòèâíî âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ äëÿ âèÿâëåííÿ 
õâîðèõ ç ñåðöåâî-ñóäèííè-
ìè çàõâîðþâàííÿìè. Ó âñ³õ 
ïåðåâ³ðåíèõ çàêëàäàõ çà ä³à-
ãíîñòèêó îïëàòó íå áåðóòü.

Îïèòóâàííÿ ïðàö³âíè-
ê³â ë³êàðåíü Â³ííè÷÷èíè 
ó ðàéîíàõ âèÿâèëî ïåâí³ 
ïðîáëåìè ç âèêîðèñòàí-
íÿì ÅÊÃ-òåëåìåòðè÷íèõ 
ïðèñòðî¿â. Âèÿâèëîñü, ùî 
çàêóïëåí³ íà ðàéîíè ÅÊÃ-
àïàðàòè ïðàöþþòü ïîêè 
íå â ïîâí³é ì³ð³. Ñó÷àñí³ 
ÅÊÃ-àïàðàòè äàþòü çìîãó 
ïåðåñèëàòè êàðä³îãðàìè 
ïàö³ºíò³â ç ðàéîí³â ó Â³-
ííèöüêèé Öåíòð åêñòðå-
íî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà 
ìåäèöèíè êàòàñòðîô. Äàí³ 
ìîæóòü ïåðåäàâàòèñü ÷åðåç 
ìåðåæó ²íòåðíåò, ìîá³ëüí³ 
òà ñòàö³îíàðí³ òåëåôîíè. 
Àëå ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ñòàö³-
îíàðíèõ òåëåôîí³â, ìîá³ëü-
íîãî çâ'ÿçêó òà ²íòåðíåòó 
ó â³ääàëåíèõ ñåëàõ ïðàö³â-
íèêè çìóøåí³ ïåðåäàâàòè 
ÅÊÃ ÷åðåç ñâî¿ ìîá³ëüí³ 
òåëåôîíè.

ДУМКА

ФАХІВЕЦЬ З МОНІТОРИНГУ

Валентина Валентина 
ЦИБЕНКОЦИБЕНКО

ГАЛИНА (57), ПЕДАГОГ:
— Вінниця красиве місто. 
Я сюди приїхала з Чернігова 
в гості. На мою думку, для 
того, щоб місто стало ще кра-
щим, потрібно, щоб люди тут 
були добріші. 

ВІКТОР (53), ФРІЛАНСЕР:
— Вважаю, що нашому місту 
потрібна гарна влада. Зага-
лом у нас все так, але владу 
потрібно змінити на кращу. 
Але на ту владу, яка попере-
дню владу візьме і посадить. 

МАРИНА (26), МЕНЕДЖЕР:
— Процвітання у економічно-
му та фінансовому плані. Бо 
хочеться, щоб місто і справді 
було європейським. Потріб-
но залучати більше іноземних 
партнерів.

СЕРГІЙ (37), БУДІВЕЛЬНИК:
— Бажаю продовжувати роз-
виватись у тому напрямку, 
в якому ми йдемо. Вінни-
ця — це місто для людей. Є 
нюанси, але загалом мені все 
подобається.

АЛІНА (18), СТУДЕНТКА:
— Бажаю, щоб місто стало 
ще більш комфортнішим, 
щоб діти та молодь мали де 
розвиватись, знаходити різні 
клуби. Нехай у нас все скла-
дається якнайкраще.

ВІТАЛІЙ (18), СТУДЕНТ:
— Бажаю місту позбутись 
асоціації з фонтанами, нехай 
до нас приїздить більше ту-
ристів. Потрібно більше на-
вчальних закладів, як у Льво-
ві та Києві. 

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Що ви побажаєте Вінниці на день народження?

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Æàõëèâó êàðòèíó 
ïîáà÷èëè ðèáàëêè 
â íåä³ëþ, 2 âåðåñ-

íÿ, á³ëÿ îñòðîâà íà Ëàäèæèí-
ñüêîìó âîäîñõîâèù³. Ïðè¿õàëè 
ïîðèáàëèòè, à âîäîéìà âñòåëå-
íà ìåðòâîþ ðèáîþ. Ùå á³ëüøå 
âðàçèëè ðàêè. Âîíè âèïîâçàëè 
íà áåðåã, äðÿïàëèñÿ, ùîá âèäåð-
òèñÿ íà êàì³ííÿ. Çà ñëîâàìè îä-
íîãî ç ðèáàëîê, ì³ñöåâ³ çáèðàëè 
êëèøîíîãèõ â³äðàìè.

СОЛІТЕР І ХІМІЯ ЗРОБИЛИ 
ЧОРНУ СПРАВУ

— Óïåðøå â æèòò³ áà÷èâ, ùîá 
ðàêè ò³êàëè ç âîäè, — ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó RIA îäèí ç ðèáàëîê 
íà ³ì’ÿ Îëåêñàíäð. — Äëÿ öüîãî 
ìàëà áóòè äóæå âàãîìà ïðè÷èíà.

Ïàí Îëåêñàíäð çàòåëåôîíóâàâ 

çíàéîìèì ðèáàëêàì ç ñóñ³äí³õ íà-
ñåëåíèõ ïóíêò³â. Ä³çíàâñÿ, ùî òàê 
ñàìî ìåðòâîþ ðèáîþ áóëà âêðèòà 
âîäîéìà á³ëÿ ñ³ë Çÿíüê³âö³, Àí-
öèïîë³âêà, Íîâîñåë³âêà. Ñï³â-
ðîçìîâíèê ðàçîì ç ó÷àñíèêàìè 
¿õíüîãî êëóáó ïðèïóñêàþòü, ùî 
ïðè÷èíîþ çàãèáåë³ ð³÷êîâîäíèõ 
ìîãëè áóòè ïðèíàéìí³ äâ³ îáñòà-
âèíè — îòðóºííÿ âîäè õ³ì³÷íèìè 
ïðåïàðàòàìè ³ óðàæåííÿ ðèáè ñî-
ë³òåðîì, òîáòî ãëèñòàìè.

— Òóò º ð³÷å÷êè, ùî âïàäàþòü 
ó Ï³âäåííèé Áóã, — óòî÷íþº ñï³â-
ðîçìîâíèê. — Ï³ñëÿ äîù³â õ³ì³ÿ 
ìîãëà ïðîíèêíóòè â íèõ ³ çðîáè-
ëà ñâîþ ÷îðíó ñïðàâó. Îäíî÷àñíî 
³ ñîë³òåð äàâ ïðî ñåáå çíàòè. Òàê 
ÿê ñîë³òåð î÷åâèäíèé, ãëèñòè ïî-
âçàþòü, ¿õ âèäíî, òî é ñïèñàëè 
íà öå çàãèáåëü ðèáè, à ÷îìó æ 
ïðî ðàê³â í³õòî íå ãîâîðèòü. ̄ õ æå 
ãëèñòè íå áåðóòü. ¯õ ôàêò âòå÷³ ³ 
çàãèáåë³ ìè çàô³êñóâàëè íà â³äåî. 

УПЕРШЕ В ЖИТТІ БАЧИВ, 
ЩОБ РАКИ ТІКАЛИ НА БЕРЕГ 
Лихо з Бугом  Факт масової загибелі 
риби і раків виявили біля Ладижина 
рибалки Всеукраїнського клубу 
сучасної риболовлі «Перекат». За їхнім 
припущенням, у водойму потрапили 
хімічні речовини. Очевидно, з полів. 
У екологів — своя версія. Що насправді 
спричинило екологічне лихо?

Öå æ íå ÿêàñü âèãàäêà.
Ñâîþ òî÷êó çîðó âèñëîâëþþòü 

ìåøêàíö³, ÿê³ ïðîæèâàþòü íà áå-
ðåç³ Ï³âäåííîãî Áóãó, âîíè òàêîæ 
ñòàëè î÷åâèäöÿìè ëèõà.

ГЛИСТИ ПОВЗАЛИ ПО БЕРЕЗІ
Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà ñåëà Çÿíüê³â-

ö³ Þð³é Îñòàïåíêî ï³äòâåðäèâ 
ôàêò çàãèáåë³ ðèáè. Ïåðåä ðîç-
ìîâîþ ç æóðíàë³ñòîì 4 âåðåñíÿ 
ïàí Þð³é ùå ðàç ñï³ëêóâàâñÿ ç 
ì³ñöåâèìè ðèáàëêàìè. Âîíè ï³ä-
òâåðäèëè, ùî ìåðòâà ðèáà ïëèâå 
ð³÷êîþ, ïðèáèâàºòüñÿ äî áåðåãà.

— Åêîëîãè çíàþòü ïðî íàøó 
á³äó, — óòî÷íèâ ñ³ëüñüêèé ãî-
ëîâà. — Äàâíî òàêîãî íå áóëî. 
Íà ìî¿é ïàì’ÿò³, ðîê³â 10–15 òîìó 
áóâ ôàêò âåëèêî¿ çàãèáåë³ ðèáè. 

Íå ïàì’ÿòàþ, ÷èì òîä³ â³í áóâ 
ñïðè÷èíåíèé, áî ÿ íå ìàâ ñòî-
ñóíêó äî êåð³âíèöòâà ãðîìàäîþ.

Ïàí Îëåêñ³é ç Çÿíüê³âö³â ìåø-
êàº ó áóäèíêó íåïîäàë³ê â³ä Ï³â-
äåííîãî Áóãó. Êàæå, éîãî ãîðîä 
ï³äõîäèòü äî ñàìî¿ âîäè.

— Óæå ç òèæäåíü, ÿê íå á³ëüøå, 
ïëèâå çäîõëà ðèáà, — ðîçïîâ³äàº 
÷îëîâ³ê. — Ùå é ñìîð³ä ñòî¿òü. 
Âè æ áà÷èòå, ÿêà ñïåêà. Ðèáàëêè 
êàæóòü, ùî â Àíöèïîë³âö³, Íîâî-
ñåë³âö³ òàêà æ ñàìà ñèòóàö³ÿ.

×îëîâ³ê ïîä³ëèâñÿ ïîáà÷åíèì, 
ÿê ðèáàëêè ðîçïàíàõóâàëè æèâîòè 
ðèá³. Çà éîãî ñëîâàìè, ãëèñòè âè-
ë³çàëè ç íóòðîù³â ³ ïîâçàëè ïî áå-
ðåãó. Óòî÷íèâ, ùî ïëèâóòü ìåðòâ³ 
îñîáèíè ïëîòâè ³ ëÿùà. Êîðîï³â 
íå áóëî âèäíî. Ðàê³â òåæ íå áà÷èâ.

ІГОР ОСАДЧУК, 
ПЕРШИЙ ЗАСТУП-
НИК НАЧАЛЬНИКА 
ОБЛАСНОЇ ЕКОЛО-
ГІЧНОЇ ІНСПЕКЦІЇ:

— Після отриман-
ня повідомлення 

від рибалок про загибель риби 
на Ладижинському водосховищі 
наші інспектори провели пере-
вірку. Факт підтвердився. Узя-

ли на експертизу і рибу, і воду. 
Мертві особини риби віддали 
для дослідження в лаборато-
рію Держпродспоживслужби, 
а воду перевіряємо у нашій 
лабораторії. Результати дослі-
дження води будемо мати через 
тиждень, риби — пізніше.
Пояснити загибель раків можна 
буде після отримання результа-
тів досліджень води.

Узяли на дослідження і рибу, і воду 
Жителі села Зяньківці ствер-
джують, що бачили, як мертву 
і живу рибу рибалки виловлю-
вали сітками. «Це з Умані при-
їжджали, — каже пан Олег. — 
Вони не браконьєри, мають 
дозвіл на вилов. Я запитував 
їх, що будуть робити з такою 
рибою. Кажуть, на автоклаві 
переробимо. Нічого страш-
ного».

Чоловік каже, так само вилов-
лювали в сусідніх селах. «Беруть 
живу, але ж попадає і мертва», — 
пояснив чоловік.
До речі, редакцію повідомляли 
про мертву рибу на річці Півден-
ний Буг у Тиврівському районі, 
а також на річці Рось у Погреби-
щенському районі. Щоправда, 
не в таких великих кількостях, 
як у Ладижині.

Уманські сітками тягнули рибу 

Мертвою рибою вкриті береги біля кількох населених 
пунктів. Раки ж живі, але масово вилазять з води
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áóëî íà ªðóñàëèìö³.
— Ïàì'ÿòàþ â ðàéîí³ îáëàñ-

íîãî ñóäó áóâ ºâðåéñüêèé áàçàð, 
áëèæ÷å äî Êîçèöüêîãî (íà âóëèö³ 
×åðâîíîõðåñò³âñüê³é, 11) — ñèíà-
ãîãà. Òàì, äå ñõîäè äî ê³íîòåàòðó 
Ðîñ³ÿ — ï³äï³ëüíà äðóêàðíÿ ºâðåÿ 
Àáðàìà Òàêñåðà.

ßêùî ïðî ìèíóëå æ³íêà çãà-
äóº ç ìàëîïîì³òíîþ óñì³øêîþ, 
òî ïðî òåïåð³øíº êàæå ç ïîõìó-
ðèì îáëè÷÷ÿì.

— Ïîãàíî òóò æèòè. Âîäó 
ëåäâå ïðîâåëè, êàíàë³çàö³þ 
âçèìêó íå â³äêà÷óþòü: ìàøèíà 
íå ìîæå ñþäè çà¿õàòè, áî ñëèçü-
êî. ²íø³ êîìóí³êàö³¿ òóò º. Ó ìåíå 
ïîäâ³ð'ÿ — àæ äâ³ ñîòêè òà öå 
ââàæàºòüñÿ ùå âåëèêèì. Òóò ëè-
øèëèñÿ ò³ëüêè ñòàðîæèëè, à ìî-
ëîä³ — öå äî ëàìïî÷êè. Ðàéîí, 
çì³íþºòüñÿ, áóäóþòü êîòåäæ³, 
àëå áàãàòîïîâåðõ³âêè á³ëÿ ð³÷êè 

íå ðîáëÿòü — òóò ãîëà ñêàëà îä-
ðàçó ï³ä ãðóíòîì.

НЕМАЄ МІСЦЯ РОЗВАГАМ 
Ï³äí³ìàºìîñÿ ç Íàáåðåæíî¿ 

äîãîðè, â á³ê öåíòðó. Ï³ñëÿ 
äåêîìóí³çàö³¿ 2015-ãî âóëèöþ 
Åäåëüøòåéíà ïåðåéìåíóâàëè 
íà âóëèöþ ªðóñàëèìêà, ÿêà º 
ñèìâîë³÷íîþ ìåæåþ ì³æ áàãà-
òîïîâåðõ³âêàìè òà ïðèâàòíèìè 
áóäèíêàìè.

Â³ííè÷àíêà Òà¿ñà æèâå â òðè-
ïîâåðõ³âö³ â ïðîâóëêó Ñåëÿí-
ñüêèé. Âîíà êàæå, ùî â ¿õíüîìó 
ðàéîí³ íåìàº æîäíèõ ñêâåð³â ÷è 
äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, áî ïîðÿä 
çíàõîäèòüñÿ Ñîáîðíà.

— Äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â ó íà-
øîìó ïîäâ³ð'¿ íåìàº, ç ä³òüìè 

Ì²É ÐÀÉÎÍ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Òåðèòîð³àëüíî 
ñòàðà ªðóñàëèì-

êà ðîçòàøîâàíà ìàéæå â öåíòð³ 
Â³ííèö³, ìåæàìè ÿêî¿ áóëà ð³÷êà 
Ï³âäåííèé Áóã — Ìàã³ñòðàòñüêà: 
â³ä Îâîäîâà äî áóä³âë³ «Â³ííè-
öÿîáëåíåðãî».

Çà ù³ëüí³ñòü çàáóäîâè ì³ñöåâ³ 
íàçèâàþòü ðàéîí — ìàëåíüêèì 
Øàíõàºì, àëå ö³íóþòü éîãî 
çà ñïîê³éíó àòìîñôåðó. Ïîïðè 
öå, ðîçâèòîê ðàéîíó ÿêùî ³ º, 
òî ïîì³òíèé íà äîðîãàõ òà òðîòó-
àðàõ, ÿê³ â äåÿêèõ ì³ñöÿõ ïî÷àëè 
ðåìîíòóâàòè. Àëå ÷îãîñü á³ëüøî-
ãî òóò íåìàº — óñ³ ìîæëèâîñò³ 
äëÿ ðîçáóäîâè òà ïîÿâè íîâèõ 
àòðàêö³é çàáðàâ íà ñåáå Öåíòð.

ДЕШЕВА ОРЕНДА 
Òðîõè ïðîéøîâøè â³ä Âåæ³ 

âçäîâæ âóëèö³ Îâîäîâà, ïî-
òðàïëÿºòå â çîâñ³ì ³íøó ðåàëü-
í³ñòü — øóìíèé öåíòð çàëèøèâ-
ñÿ äåñü äàëåêî, õî÷à ðåàëüíî âàñ 
â³ää³ëÿº â³ä òðàìâà¿â, àâòî òà íà-
òîâïó ÿêèõîñü 200 ìåòð³â.

Òàê æóðíàë³ñòè ïðîéøëè 
äî Ìàã³ñòðàòñüêî¿, à ïîò³ì ùå 
áëèæ÷å äî ð³÷êè, ïîòðàïèëè 
â ïðèâàòíèé ñåêòîð íà âóëèö³ 
Íàáåðåæí³é.

— Ãàç, ñâ³òëî, âîäà òóò º. Êà-
íàë³çàö³ÿ — âèãð³áíà ÿìà, ÿêó 

âèêà÷óþòü. Æèâåìî òóò ìàéæå 
ð³ê, ïîäîáàºòüñÿ, ùî ïîðÿä öåíòð 
ì³ñòà, à ó íàñ òèõî, ñïîê³éíî. 
Çí³ìàºìî ï³âáóäèíêó, äåøåâî: 
äî 2000 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü, — ðîç-
ïîâ³ëà æèòåëüêà ðàéîíó Ãàëèíà.

²íøà æ³íêà, ³ì’ÿ ÿêî¿ íàì 
íå âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè, ðîçïîâ³ëà, 
ùî òóò ÷àñòî áóâàþòü ïðîáëåìè 
ç êîìóí³êàö³ÿìè.

— Öå ìàëåíüêèé Øàíõàé! 
Íàøå ïîäâ³ð’ÿ çàéìàº ê³ëüêà 
ìåòð³â, ³ âñå. Ãîðîäó íåìàº, ìà-
øèíó ïîñòàâèòè í³êóäè, ïðî-
áëåìè ç òðóáàìè — òàêà íàøà 
ðåàëüí³ñòü, — ðîçêàçàëà æ³íêà.

ТУТ ЖИЛА БІДНОТА 
Íà âóëèö³ Íàáåðåæí³é æèâå 

71-ð³÷íà ªâäîê³ÿ Àâäººâà. Âîíà 
òóò ìåøêàº ç ñàìîãî äèòèíñòâà, 
çâèêëà íàçèâàòè ðàéîí Ðóñà-
ëèìêîþ. Ó íå¿ íàñò³ëüêè ìàëå 
ïîäâ³ð’ÿ á³ëÿ äîìó, ùî â íüîìó 
ìîæíà ïîñòàâèòè ñò³ëåöü, ñò³ë 
òà áóäêó äëÿ ñîáàêè ³ âñå, ì³ñöå 
çàê³í÷èëîñÿ.

— Öå ñòàðèé ðàéîí Â³ííèö³. 
ß òóò ç ñàìîãî íàðîäæåííÿ æèâó, 
71 ð³ê, — ñêàçàëà ïåíñ³îíåðêà. — 
Õîðîø³ ëþäè æèëè, í³êîëè ñâà-
ðîê íå áóëî. ßêùî ñâÿòî — â³ä-
çíà÷àëè éîãî âñ³ºþ âóëèöåþ. Ò³, 
ùî á³ëüø-ìåíø áàãàò³, æèëè 
áëèæ÷å äî Ñîáîðíî¿. ªâðå¿â òóò 
âæå íåìàº, âîíè ïîâè¿æäæàëè 
äàâíî âæå, íàçàä â ²çðà¿ëü.

Æ³íêà ðîçêàçàëà, ùî ðàí³øå 

ТИХЕ «СЕЛО» В ШУМНОМУ ЦЕНТРІ 
МІСТА. ЩО ОЧІКУЄ НА ЄРУСАЛИМКУ 
Маленький Шанхай  Мікрорайон 
між річкою та Магістратською виник 
ще на початку 18 століття і з того часу 
мало змінився. Старі домівки поступово 
руйнуються, а ті пам’ятки, які варто 
було б зберегти, — зникають. Про 
тутешнє життя розказали місцеві жителі, 
а в мерії — про майбутнє району

õîäèìî äî Âåæ³. Àëå íàì, â ïðèí-
öèï³, òóò ³ íå ïîòð³áí³ ãðàëüí³ 
ìàéäàí÷èêè. Öå øóì, ãàëàñ 
äî ï³çíüî¿ íî÷³. Íàø ðàéîí òèõèé 
³ õî÷åòüñÿ, ùîá â³í é çàëèøàâñÿ 
ñïîê³éíèì. Áóäèíêè â íàñ ñòàð³, 
òðóáè ïðîðèâàþòü ê³ëüêà ðàç³â 
íà ð³ê. ×åðåç öå ÷àñòî îïàëåííÿ 
íåìàº âçèìêó.

¯¿ ñóñ³ä Âàñèëü êàçàâ, ùî ¿õí³é 
áóäèíîê çâåäåíèé â 1961 ðîö³.

 — Ðîçâàã òà çîí â³äïî÷èíêó 
íà ªðóñàëèìö³ íåìàº, áî â ê³ëü-
êîõ êðîêàõ Öåíòð ç ïàðêàìè, 
àëåÿìè òà ïëîùàìè. Òî ìîæå é 
íà äîáðå. Í³êóäè òóò âñ³ ö³ ðîç-
âàãè ñòàâèòè, — êàçàâ ÷îëîâ³ê.

ЯКЕ МАЙБУТНЄ В РАЙОНУ 
ßêùî êîðîòêî, òî ðîçâèòêó 

ªðóñàëèìêà ñêîðî íå ïîáà÷èòü. 
Ó äåïàðòàìåíò³ àðõ³òåêòóðè òà 
ì³ñòîáóäóâàííÿ áà÷àòü öþ çîíó 
íåâ³ä’ºìíîþ ÷àñòèíîþ ³ñòîðè÷-

íîãî öåíòðó Â³ííèö³, ÿêó âàðòî 
â³äíîâèòè, íà ùî ïîòð³áíî áàãàòî 
ãðîøåé. Êîëè ïî÷íåòüñÿ ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ âñüîãî ðàéîíó òà ñê³ëüêè 
íà öå òðåáà — íåçðîçóì³ëî.

— Íàðàç³ á³ëüø³ñòü ³ñòîðè÷íèõ 
áóäèíê³â çíàõîäèòüñÿ àáî â äåð-
æàâí³é, àáî â ïðèâàòí³é âëàñíîñ-
ò³. Ó êîëèøí³é ñèíàãîç³ íà ×åð-
âîíîõðåñò³âñüê³é çíàõîäèòüñÿ 
ñïîðòøêîëà, â áóä³âë³ íà Ãðóøåâ-
ñüêîãî, 5 — êîðïóñ Äîíåöüêîãî 
âèøó, Ñàäèáà Áîðóõà Ëüâîâè÷à 
íà Ïåòëþðè, 15 íèí³ îðåíäóºòü-
ñÿ îáëàñíèì ðàä³î, — ðîçêàçàâ 
ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ì³ñòà Îëåê-
ñàíäð Ðåêóòà. — Ì³ñòî, íàñê³ëü-
êè â³äîìî, çàéìàºòüñÿ ïèòàííÿì 
ïåðåäà÷³ â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü 
çðóéíîâàíî¿ áóä³âë³ ñòàðîãî Ãîëî-
âïîøòàìòó (Ïåòëþðè, 24 — àâò.) 
ç íàñòóïíèì â³äíîâëåííÿì. Ùîäî 
ê³íîòåàòðó «Ðîñ³ÿ» — ïðîåêò³â òà, 
âçàãàë³, ³äåé íàðàç³ íåìàº.

ВІТАЛІЙ МЕЛЬНИК, 
УРБАНІСТ 

— Насправді, це 
дуже гарне міс-
це, яке потрібно 
було б зберегти. 
Бо там є цікаві 

об’єкти архітектури та, в цілому, 
атмосфера доволі самобутня. На-
віть напівзруйновані домівки нині 
там виглядають краще, ніж те, що 
набудували за останні роки. По-
трібна реставрація. На жаль, у Ві-
нниці майже немає сформовано-
го історичного центру — об’єктів 
архітектури минулих століть.
Відремонтовані будинки мож-

на було б використовувати 
під ресторації, офіси, музеї. 
Не обов’язково під житло. Це б 
змістило туристичні потоки з Со-
борної на Єрусалимку — центр 
міста краще сприймається роз-
галуженим, а не обмеженим 
однією-двома вулицями.
Якщо місто хоче зберегти своє 
обличчя, тоді варто звернути 
увагу на Єрусалимку. Однак 
зараз часто бачимо зворотні 
тенденції: через численні без-
контрольні прибудови і рекон-
струкції, через недбалість ми 
ризикуємо втратити навіть те, 
що залишилось.

Дух та архітектура, яку треба рятувати 
ОЛЕКСАНДР 
ФЕДОРИШЕН, 
ІСТОРИК 

—  Є р у с а л и м -
ку розрізняють 
верхню — замож-
ну, нижню — бід-

няцьку, якої фактично немає і так 
звану нову, де селилися вихрести. 
Це теперішня вулиця Монастир-
ська й Олександра Соловйова.
Єрусалимка нижня розташована 
біля самої річки Південний Буг 
(тепер вулиця Магістратська). Тут 
було декілька міських будівель 
синагог — Биндюжників, Похо-
ронного братства, Ремісників 

тощо. Середня (нова) — у 17 сто-
річчі на цій території стояв пра-
вославний чоловічий монастир, 
засновником якого був Петро 
Могила. Верхня — традиційно за-
селялася заможними верствами 
єврейського населення.
Наприкінці 19 століття спроба 
губернської адміністрації ви-
рівняти й впорядкувати квартали 
навколо старої ринкової площі 
Єрусалимки не мала успіху. Ви-
сока щільність забудови була 
характерною особливістю життє-
вого середовища євреїв Поділля.
У 1793 році Єрусалимці нале-
жало 11 гектарів міської землі. 

У 1935 році міською владою 
було проведене обстеження 
Єрусалимки та виявлено, що із 
188 будівель — 136 зовсім непри-
датні для житла.
У 1950-х — 1960-х роках була 
впорядкована трикутна ділянка 
землі між вулицями «Магістрат-
ська » і «Соборна». Там був базар 
і приватні будинки, їх знесли й 
на цьому місці побудували пер-
ший у Вінниці широкоформатний 
кінотеатр «Росія». Сьогодні в ра-
йоні Єрусалимки багато будинків 
у непридатному стані, деякі були 
знесені, деякі відреставровані. 
Серед них є історичні пам'ятки.

Про три «верстви» району 

Ì³ñöåâ³ æèòåë³ 
ëþáëÿòü ñâ³é ðàéîí 
çà òèøó. І íàçèâàþòü 
ªðóñàëèìêó 
«Øàíõàºì» ÷åðåç 
ù³ëüí³ñòü çàáóäîâè 

Євдокія Авдєєва усе життя живе в цьому районі. 
Розповіла, що внизу біля річки жила тільки біднота
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Íà ÷åðâíåâ³é 
ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè äå-

ïóòàòè óõâàëèëè ð³øåííÿ âñòàíî-
âèòè â 36 øêîëàõ ñèñòåìè î÷èñò-
êè âîäè. Ó í³é çàñòîñîâóâàòèìóòü 
òåõíîëîã³þ çâîðîòíüîãî îñìîñó 
òà ïðèáèðàòèìóòü âñ³ äîì³øêè ç 
âîäîïðîâ³äíî¿ âîäè.

Ó ìåð³¿ î÷³êóþòü, ùî çàâäÿêè 
êðàù³é âîä³ ï³äâèùèòüñÿ ÿê³ñòü 
õàð÷óâàííÿ øêîëÿð³â òà ïîêðà-
ùèòüñÿ ¿õ çäîðîâ’ÿ. Çàãàëüíà 
âàðò³ñòü ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó äëÿ 
øê³ë — 2,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

ХЛОРУ НЕ ТРЕБА
Ñèñòåìó î÷èùåííÿ âîäè îá-

ëàøòóâàëè â ¿äàëüí³ òÿæèë³âñüêî¿ 
øêîëè äâà òèæí³ òîìó. Âîäó ïî-
äàþòü ÿê â õàð÷îáëîê, òàê ³ ïðî-
ñòî â çàë. Òàì ÷èñòó ð³äèíó çìî-
æóòü íàáèðàòè â ñòàêàí÷èêè òà 
ïëÿøêè ñàì³ øêîëÿð³, äëÿ ÿêèõ 
âñòàíîâèëè áþâåò.

Çàâ³äóâà÷êà âèðîáíèöòâà 
â ¿äàëüí³ øêîëè Ãàëèíà Ñàâ³íà, 
ùî ìàº á³ëüøå 28 ðîê³â ñòàæó, 
êàæå, ùî ñèñòåìó îáëàäíàëè 
íåùîäàâíî, òîìó íå âñòèãëè ùå 
íåþ ñêîðèñòóâàòèñÿ.

— Àëå î÷³êóºìî, ùî âîäà áóäå 
íàáàãàòî êðàùîþ. Àäæå òóò 
äåâ'ÿòü ñòóïåí³â î÷èñòêè. Îä-

У 36 ШКОЛАХ ВСТАНОВИЛИ СИСТЕМИ 
ОЧИЩЕННЯ ВОДИ. ЯКІ ВОНИ?
Найкраще дітям  Обладнають 
установки для питної води, аби діти 
перестали пити хлоровану. Уже з 
вересня в їдальні кожної школи буде 
вода, яка проходитиме дев’ять ступенів 
очищення. На ній готуватимуть їжу та 
зможуть пити всі вихованці шкіл. Як це 
працює — на прикладі школи №27

íîçíà÷íî, áóäå ìåíøå íàêèïó, 
÷à¿ ñòàíóòü ñìà÷í³øèìè. ß ñàìà 
êîðèñòóþñÿ âäîìà ô³ëüòðîâàíîþ 
âîäîþ, áî âñ³ æ çíàþòü ÿê³ñòü 
âîäè â³ä «Âîäîêàíàëó».

Î÷èùàþòü ð³äèíó â ñèñòåì³, 
ÿêà ñòî¿òü ó õàð÷îáëîö³. Äåïóòàò 
ç Òÿæèëîâà Âîëîäèìèð Îíîôð³é-
÷óê ðîçêàçàâ, ùî ñïî÷àòêó òàê³ 
óñòàíîâêè (àëå ç ìåíøîþ ê³ëüê³ñ-
òþ ð³âí³â î÷èñòêè — 7, à íå 9 — 
àâò.) ç’ÿâèëèñÿ â äèòñàäêàõ.

— Çàâäÿêè «Áþäæåòó ãðî-
ìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ» ïîñòàâèëè 
â äâîõ ñàäî÷êàõ — ¹ 10, ¹ 14. 
À ïîò³ì ïîäèâèëèñÿ, íàñê³ëüêè 
êðàùîþ ñòàëà âîäà é çâåðíóëèñÿ 

äî ì³ñüêî¿ ðàäè, àáè ïîñòàâèòè 
òàêó æ ñèñòåìó â øêîë³ ¹ 27. 
Ó äèòñàäêàõ âîíà ìåíøà çà ïî-
òóæí³ñòþ, í³æ â ö³é øêîë³. Àëå 
ó ñàäî÷êàõ é ìåíøèé õàð÷îáëîê, 
÷îãî ö³ëêîì äîñòàòíüî, — ðîçêà-
çàâ Îíîôð³é÷óê.

Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãó-
íîâ ðîçïîâ³â, ùî öÿ ³äåÿ ðîçðî-
áëÿëàñÿ âñ³ºþ êîìàíäîþ ì³ñüêî¿ 
âëàäè. ² áóëà ïðèéíÿòà ð³øåííÿì 
ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ïðîô³íàíñî-
âàíà ç áþäæåòó Â³ííèö³. Çàãàëüíà 
âàðò³ñòü — 2,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, 
ç ÷îãî íà êîæíó øêîëó âèòðàòèëè 
63–64 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

ПРО СИСТЕМУ ОЧИЩЕННЯ
²íæåíåð êîìïàí³¿ Aqua Set 

Îëåêñàíäð Îìåëü÷åíêî á³ëüøå 
ðîçïîâ³â ïðî ñàìó ñèñòåìó î÷è-
ùåííÿ.

— Ñèñòåìà äóæå êîìïàêòíà, 
ðîçðîáëåíà ñïåö³àëüíî ï³ä íàøó 
âîäó. Êîìïëåêñíà î÷èñòêà âîäè 
ïåðåäáà÷àº ñèñòåìó çâîðîòíîãî 
îñìîñó — öå òåõíîëîã³ÿ î÷èùåííÿ 
âîäè, ÿêà âèêîðèñòîâóº íàï³âïðî-
íèêí³ ìåìáðàíè. Îñíîâíà ö³ëü 
ïîëÿãàº ó ïðîäàâëþâàíí³ âîäè 
ï³ä âèñîêèì òèñêîì ÷åðåç íà-
ï³âïðîíèêíó ìåìáðàíó ç ìåòîþ 
óñóíåííÿ ç âîäè øê³äëèâèõ ðå÷î-
âèí, îðãàí³êè, êîëî¿äíèõ ÷àñòîê ³ 
áàêòåð³é. Âîäà ïðîõîäèòèìå 9 ñòó-
ïåí³â î÷èñòêè ç óëüòðàô³îëåòîâîþ 
ëàìïîþ òà ì³íåðàë³çàòîðîì.

×îëîâ³ê äîäàâ, ùî öÿ óñòàíîâ-
êà ïðàöþâàòèìå âíî÷³ òà ìîæå 

äàâàòè îäðàçó 200 ë³òð³â âîäè. 
À çà ïîòðåáè áóäå î÷èùàòè 60–
80 ë³òð³â íà ãîäèíó âäåíü.

² ÿêà æ âîäà íà ñìàê? Æóðíà-
ë³ñò ñïðîáóâàâ ô³ëüòðîâàíó âîäó 
ç áþâåòó òà ìîæå ñêàçàòè: í³ÿêà. 
Âîäà, ÿê ³ ìàº áóòè — áåç êîëüî-
ðó, ïðèñìàêó òà çàïàõó. Ïðîñòî 
âòàìîâóº ñïðàãó.

Òàê³ óñòàíîâêè, ÿê â øêîë³ 
¹27, âæå º â êîæí³é øêîë³. 
Ó êîìïàí³¿ Aqua Set ðîçêàçàëè, 
ùî çàðàç òðèâàþòü ïóñêîíàëà-
ãîäæóâàëüí³ ðîáîòè ³ â ïåðøèõ 
÷èñëàõ âåðåñíÿ âëàñíó ô³ëüòðî-
âàíó âîäó ìàòèìóòü âñ³ çàêëàäè 
ñåðåäíüî¿ îñâ³òè.

Фільтрувальні установки в шко-
лах — це тільки перший етап 
проекту. У 2019 році ними об-
ладнають всі дитсадки Вінниці, 
що стане продовженням цієї 
ініціативи міської влади.
— Таку ж систему фільтрації, як 
в школах, отримають 53 кому-
нальні дитсадки. Для цього ще 
потрібно закласти кошти в місь-
кий бюджет, що, думаю, нам 
вдасться вже цієї зими. А у пер-

шому кварталі 2019 року провес-
ти закупівлі та ближче до весни 
почати монтаж фільтрувальних 
систем в дитсадках, — сказала 
очільниця департаменту освіти 
міськради Оксана Яценко.
У мерії очікують, що краща вода 
знизить ризик захворюваності в ді-
тей на ацетон, вірусні інфекції тощо. 
Наразі Вінниця є єдиним містом, 
де в комплексі вирішують питання 
підвищення якості води для дітей.

На черзі — всі дитсадки

Установки розробили спеціально під вінницьку воду. 
Вона може очищати до 80 літрів рідини на годину 
та матиме бак на 200 літрів

Ô³ëüòðóâàëüí³ ñòàíö³¿ 
î÷èùàþòü âîäó â³ä 
äîì³øîê òà áàêòåð³é. 
Íàñòóïíîãî ðîêó 
òàê³ æ ç’ÿâëÿòüñÿ 
ó äèòñàäêàõ Â³ííèö³

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 
 Íà 8 âåðåñíÿ áóäå áåçêî-

øòîâíèé ïðî¿çä â ì³ñüêîìó òðàí-
ñïîðò³. Ó ìåð³¿ ïîðàõóâàëè, ùî 
áåçêîøòîâíèé òðàíñïîðò äëÿ âñ³õ 
êîøòóâàòèìå äëÿ êàçíè 814 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

Òðàäèö³éíî, äî Äíÿ ì³ñòà, çðî-
áëÿòü áåçêîøòîâíèé ïðî¿çä äëÿ 
ãîðîäÿí òà ãîñòåé Â³ííèö³.

Öåé ð³ê íå º âèêëþ÷åííÿì. 
Âèêîíêîì ì³ñüêî¿ ðàäè çàòâåð-
äèâ ð³øåííÿ «Ïðî áåçêîøòîâíå 
ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â ì³ñü-
êèì òðàíñïîðòîì 08.09.2018» 
(goo.gl/xikwaU).

Ó öüîìó ð³øåíí³ éäåòüñÿ, ùî 
áåçîïëàòíèé ïðî¿çä ó òðàìâàÿõ, 

òðîëåéáóñàõ òà àâòîáóñàõ áóäå 
êîìïåíñîâàíèé êîìóíàëüíîìó 
ï³äïðèºìñòâó «Â³ííèöüêà òðàí-
ñïîðòíà êîìïàí³ÿ» ç áþäæåòó 
Â³ííèö³.

Òàê, äîáà ðîáîòè òðàìâàÿ êî-
øòóº 166 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íàéäî-
ðîæ÷èì º òðàìâàé çà ìàðøðó-
òîì ¹ 4, ÿêèé çà äåíü çàðîáèòü 
62 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. À íàéäåøåâ-
øèì º ìàðøðóò ¹ 3, äå ðîçì³ð 
êîìïåíñàö³¿ ñÿãàòèìå âñüîãî 
4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Äîáà ðîáîòè âñ³õ òðîëåéáóñ³â 
(êð³ì ¹ 1,¹ 6 à, ¹ 8, ¹ 13) 
âàðòóâàòèìå äëÿ áþäæåòó 188 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü. Íàéäîðîæ÷îþ º 
«ï’ÿò³ðêà», çà ðîáîòó ÿêî¿ òðàí-

ñïîðòíèêàì êîìïåíñóþòü 41 òè-
ñÿ÷ó ãðèâåíü. Íàéäåøåâøèìè òðî-
ëåéáóñàìè º ò³, ùî ¿çäÿòü çà ìàðø-
ðóòîì ¹2–4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Êîìïåíñàö³ÿ çà áåçêîøòîâíèé 
ïðî¿çä ó àâòîáóñàõ º íàéìåíøîþ 
ñåðåä ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó — 
51 òèñÿ÷à ãðèâåíü. Ç ö³º¿ ñóìè 
íàéá³ëüøå çàïëàòÿòü çà ïåðåâå-
çåííÿ ïàñàæèð³â ó àâòîáóñ³ ¹ 19 
(10 òèñÿ÷ ãðèâåíü) òà íàéìåíøå 
â àâòîáóñ³ ¹ 8 (808 ãðèâåíü).

Çàãàëîì, êîìïåíñàö³ÿ çà áåç-
îïëàòíèé ïðî¿çä ó òðüîõ âèäàõ 
òðàíñïîðòó ñêëàäàòèìå 407 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. ßêùî äîäàòè âèòðàòè 
íà ïàëèâî òà åëåêòðèêó, òî âè-
õîäèòü 814 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

На День міста за транспорт платить бюджет Вінниці

Більше 800 тисяч гривень коштує доба роботи всього 
транспорту. Найдорожчим для міста є трамвай №4
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Óñ³ ïðîïîçèö³¿, 
ùî íàä³éäóòü ç 
ì³ñöü, óçàãàëüíèòü 

ñòâîðåíà êîì³ñ³ÿ. Ï³ñëÿ öüîãî äî-
îïðàöüîâàíèé ïðàâîïèñ ïåðåäà-
äóòü íà ðîçãëÿä Êàáì³íó. Ïðè-
íàéìí³ òàê çàçíà÷àþòü â îñâ³òÿí-
ñüêîìó â³äîìñòâ³. ßêå ð³øåííÿ 
ïðèéìóòü óðÿäîâö³, ïåðåäáà÷èòè 
ñêëàäíî. Ùî âîíî áóäå íå ïðî-
ñòèì — óæå î÷åâèäíî. Íîâèé 
ïðàâîïèñ ñîëîâ’¿íî¿ ìîæå âíåñòè 
ðîçêîë ó ñóñï³ëüñòâî. Ñëîâî — 
òåæ çáðîÿ. Ïîÿâà ùå îäíîãî 
ôðîíòó — ìîâíîãî — ó íàø ÷àñ 
ìîæå ìàòè íåïåðåäáà÷óâàí³ íà-
ñë³äêè.

Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ïóáë³êàö³¿ 
æóðíàë³ñò RIA ç³òêíóâñÿ ç äâî-
ìà ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæíèìè 
ôàêòàìè. Ó îäíîìó âèïàäêó — 
â³äâåðòà ðîçìîâà ïðî ïðàâîïèñ, 
à â ³íøîìó — ñïî÷àòêó «äàé-
òå ìîæëèâ³ñòü ï³äãîòóâàòèñÿ», 
à ïîò³ì «ìè íå ãîòîâ³ êîìåí-
òóâàòè».

Êàíäèäàò ô³ëîëîã³÷íèõ íàóê ç 
Â³ííèöüêî¿ àêàäåì³¿ íåïåðåðâíî¿ 
îñâ³òè Òàðàñ Òêà÷óê çóì³â íàä-
çâè÷àéíî äîõ³äëèâî âèñëîâè-
òè âëàñíó òî÷êó çîðó ñòîñîâíî 
îáãîâîðþâàíî¿ ïðîáëåìè. Âè-
âàæåíà, â³äâåðòà, ïåðåêîíëèâà 
ïîçèö³ÿ äîáðå çíàíîãî ìîâíèêà 

çàñëóãîâóº íà óâàãó. ¯¿ ñóòü — 
ó ïåðøîìó ðå÷åíí³: «ßêáè ÿ áóâ 
âîðîãîì Óêðà¿íè, òî íàïîëÿãàâ 
áè íà íåãàéíîìó ïðèéíÿòò³ íîâî-
ãî ïðàâîïèñó â ò³é ðåäàêö³¿, ÿêó 
çàïðîïîíóâàëè äëÿ îáãîâîðåí-
íÿ. Ó ðåçóëüòàò³, íàø³ íåäðóãè 
îäíî÷àñíî îòðèìàëè á ê³ëüêà 
ïåðåìîã».

УКРАЇНСЬКІ ПАТРІОТИ 
РОЗКОЛЯТЬСЯ НА ДВА ТАБОРИ

Ñâîþ äóìêó ô³ëîëîã àðãóìåí-
òóº ïîÿñíåííÿìè, ùî ¿õ óì³ñòèâ 
ó âîñüìè ïóíêòàõ. Íàâîäèìî ¿õ 
äîñë³âíî.
  Óêðà¿íñüê³ ïàòð³îòè, ÿê³ 

âáîë³âàþòü çà äîëþ ìîâè, ðîç-
êîëÿòüñÿ íà äâà âîðîæèõ òàáîðè, 
ÿê³ íàâðÿä ÷è êîëè-íåáóäü ï³ñëÿ 
öüîãî ïîìèðÿòüñÿ (ÿê çàñâ³ä÷óº 
íàøà ³ñòîð³ÿ òà ðåàë³¿ ñó÷àñíîãî 
æèòòÿ).
 Óêðà¿íñüê³ îáèâàòåë³, ÿê³ 

âàãàëèñÿ, ÷è ïåðåõîäèòè íà ð³ä-
íó ìîâó, íàâðÿä ÷è íàâàæàòüñÿ 
íà òàêèé êðîê, àäæå íå âàæêî 
çäîãàäàòèñÿ, ÿêèé øêâàë îáóðåí-
íÿ ï³äí³ìåòüñÿ íàâêîëî ïðàâî-
ïèñíèõ íîðì, îñîáëèâî öåé êðîê 
áóäå êîðèñíèì äëÿ ãëèáøîãî ðîç-
êîëó Óêðà¿íè íà ê³ëüêà ðåã³îí³â 
çà ìîâíîþ îçíàêîþ.
  Æìåíüêó ë³íãâ³ñò³â, ÿê³ 

ùèðî â³ðèëè, ùî ñëóæàòü â³ðîþ 
³ ïðàâäîþ ð³äí³é çåìë³, çíåíà-
âèäèòü ñâ³é æå íàðîä, áî í³êîëè 

«ЖМЕНЬКУ ЛІНГВІСТІВ 
ЗНЕНАВИДИТЬ СВІЙ ЖЕ НАРОД» 
Про солов'їну  Завершується 
обговорення проекту нового українського 
правопису. До 15 вересня приймають 
пропозиції у Міносвіти, саме це відомство 
презентувало документ. Чому одні фахівці 
відверто коментують документ, а інші 
уникають розмов про нього?

Одне із завдань пропонованих 
змін — повернути до «питомої 
української мови», точніше кажу-
чи, до вимог правопису 1928 року. 
З урахуванням змін, що відбулися 
відтоді. Так пояснює пропоновані 
зміни комісія Міносвіти, що пра-
цювала над правописом.
Переважна кількість змін стосу-
ється слів іноземного походження.

ІНДИК ЧИ ИНДИК 
Наприклад, пропонується вжи-
вання літери «И» на початку 
слова — Ирій, Индик тощо. Хоча 
одразу зазначається, що перева-
га надається все-таки літері «І» — 
Ірій, Індик. У художніх текстах до-
пускатиметься заміна «і» на «и» 
у кінці слів під час відмінювання: 

«смерти», «радости». Планують 
ввести використання кількох ва-
ріантів написання слів грецького 
походження, де зазвичай звук [th] 
передається літерою «ф»: «анафе-
ма» — «анатема», «ефір» — «етер», 
«міф», «міфологія» — «міт» і «мі-
тологія», «Афіни» — «Атени». Звук 
[j] у сполученні із голосними буде 
передаватись буквами «є», «ї», 
«ю», «я»: «проєкт», «проєкція», 
«траєкторія», «фоє» тощо.

МЕНШЕ ДЕФІСІВ І ЛАПОК 
Слова з іноземними частками ма-
ють писатися разом (зараз частина 
з них пишеться разом, а частина 
через дефіс) — «попмузика», 
«вебсторінка» «пресконференція» 
і «експрезидент» писатимуться 

без дефісу. Невідмінюваний 
числівник «пів» (у значенні «по-
ловина») — окремо: пів Києва, пів 
яблука, пів години. Разом з «пів» 
писатимуться слова у називному 
відмінку, що виражають єдине по-
няття — «півострів», «півзахист» 
або «півоберт». Проект нового 
правопису пропонує деякі на-
зви продуктових товарів писати 
без лапок з маленької літери, як 
загальновживані, наприклад, — 
писати просто кока-кола, не вжи-
ваючи зайвих знаків.
Урізноманітнюється передавання 
буквосполучення «au». Допуска-
ються орфографічні варіанти: «ау-
дієнція» і «авдієнція», «аудиторія» 
та «авдиторія», «пауза» та «павза», 
«фауна» та «фавна».

Що пропонують змінити?

íå çðîçóì³º, íàâ³ùî ö³ ìîâîçíàâö³ 
òàê óñêëàäíèëè òàì, äå ïîòð³áíî 
áóëî ñïðîùóâàòè.
  Óñ³ àâòîðè ï³äðó÷íèê³â ³ 

ïîñ³áíèê³â (à òàêîæ ðåäàêòîðè, 
êîðåêòîðè òà ³í.) ç ìîìåíòó ïðè-
éíÿòòÿ íîâî¿ ðåäàêö³¿ ïðàâîïè-
ñó çàì³ñòü òîãî, ùîá ïðàöþâàòè 
íàä çì³ñòîì ñâî¿õ ïðàöü, ïî÷íóòü 
â³äâîë³êàòèñÿ íà êîæíîìó êðîö³ 
íà íîâ³ âèìîãè äî ïðàâîïèñíèõ 
íîðì — ³ ìè çíîâó ïîòðàïèìî 
â ëåùàòà ôîðìàë³çìó.
 Óñ³ â÷èòåë³ Óêðà¿íè ç ìîìåí-

òó ïðèéíÿòòÿ ïðàâîïèñó óïðî-
äîâæ 10 ðîê³â (!!!) õîäèòèìóòü 
íà óðîêè ç äóìêîþ: ó öüîìó êëàñ³ 
ìè ïðàöþºìî çà ñòàðîþ ðåäàê-
ö³ºþ, à â öüîìó — çà íîâîþ, ö³ 
ðîáîòè ìè ïåðåâ³ðÿºìî çà ñòà-
ðîþ, à ö³ — çà íîâîþ… À öå æ 
50 òèñÿ÷ ó÷èòåë³â, ÿê³ íàâ÷àòè-
ìóòü 4 ì³ëüéîíè ä³òåé «ëþáèòè» 
óêðà¿íñüêó ìîâó!!!

 Óÿâëÿºòå ³íîçåìöÿ, ÿêèé 
ñïðîáóº âèâ÷èòè óêðà¿íñüêó 
ìîâó çà íîâîþ ðåäàêö³ºþ óêðà-
¿íñüêîãî ïðàâîïèñó? Çâè÷àéíî, 
â³í ìàõíå ðóêîþ ³ ïî÷íå âèâ÷àòè 
ÿêóñü ³íøó ìîâó, äå âñå íàáàãàòî 
ïðîñò³øå…
  Áóäü-ÿêèé ïîøóê ÷åðåç 

êëþ÷îâ³ ñëîâà, ÿê³ ìàþòü ïàðà-
ëåëüí³ ôîðìè (Àô³íè — Àòåíè, 
åô³ð — åòåð, ³íäèê — èíäèê) 
òåïåð óñêëàäíèòüñÿ é óïîâ³ëü-
íèòüñÿ â ê³ëüêà ðàç³â, ùî ñóòòºâî 
çìåíøèòü ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â 
²íòåðíåòó, ÿê³ ïåðåéäóòü íà ðî-
ñ³éñüêó-àíãë³éñüêó, áî òàì óñå 
ïðîñò³øå ³ øâèäøå.
 Ì³ëüéîíí³ äåðæàâí³ êîøòè, 

ÿê³ ïîòð³áíî áóëî á âèòðàòèòè 
íà ðåàëüí³ ïðîáëåìè íà ìîâíî-
ìó ôðîíò³, ï³äóòü íà òå, ùîá ùå 
äàë³ â³äøòîâõíóòè óêðà¿íö³â â³ä 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè! Öå ãåí³àëüíî: 
áîðåìîñÿ ç óêðà¿íöÿìè, âèêîðèñ-
òîâóþ÷è ¿õí³ æ ãðîø³!!!

P. S. Òî êîìó æ ïîòð³áí³ òàê³ 
«ïåðåìîãè» íà ³íôîðìàö³éíîìó 
ôðîíò³ âñåðåäèí³ êðà¿íè, ÿêà ïå-
ðåæèâàº äóæå âàæê³ ÷àñè? Ìà-

áóòü, çà ö³ºþ âñ³ºþ àâàíòþðîþ 
çàõîâàëèñÿ ÷èìàëåíüê³ ãðîø³, 
ÿê³ ñïðèòíèêè (³ìåíà ¿õí³ ìîæ-
íà äîñèòü øâèäêî âèðàõóâàòè), 
òåïåð âèìàãàòèìóòü â³ä óðÿäó 
íà ïåðåäðóê ñëîâíèê³â-ï³äðó÷-
íèê³â-ïîñ³áíèê³â. ² ñàìå öèì 
«ë³íãâ³ñòàì» íàñïðàâä³ çîâñ³ì 
áàéäóæå, ùî áóäå ç óêðà¿íñüêîþ 
ìîâîþ òà ç öèì íàðîäîì ï³ñëÿ 
ïðèéíÿòòÿ äóæå ñóìí³âíî¿ ðå-
äàêö³¿ ïðàâîïèñó.

P. P. S. Ñïðîáà ðåàá³ë³òóâàòè 
ïðàâîïèñ 1928 ðîêó — öå í³áèòî 
é íåïîãàíà ñïðàâà. Îäíàê çà öåé 
÷àñ âèðîñëè 4 (!) ïîêîë³ííÿ íà ³í-
øèõ (õàé ³ íå äóæå âäàëèõ) ïðà-
âîïèñíèõ íîðìàõ. Äëÿ ñó÷àñíèõ 
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè äåÿê³ «íîâî-
ââåäåííÿ» ìàéæå ñòîë³òíüî¿ äàâ-
íèíè º íåçâè÷íèìè ³ íàâðÿä ÷è 
ñïðèÿòèìóòü çá³ëüøåííþ ëþáîâ³ 
äî ð³äíî¿ ìîâè. ×è âïëèíå ïîÿâà 
ñë³â íà çðàçîê «ïàâçà», ïðîºêò», 
«åòåð», íà çì³ñò âèñëîâëþâàíü, 
íàïèñàíèõ óêðà¿íñüêîþ? ßêùî 
õòîñü ìåíå ïåðåêîíàº, ùî öå íåî-
äì³ííî ñòàíåòüñÿ, òî ÿ áóäó äâîìà 
ðóêàìè çà òàê³ çì³íè.

Тарас Ткачук (ліворуч) щороку бере участь у святі Трипільської культури, навіть там 
звертає увагу на мовні цікавинки; поруч — історик Олександр Савельєв

Хто міг би найкраще оцінити но-
вий документ? Зрозуміло, фахів-
ці-мовники. Нічого дивного, що 
журналіст RIA звернувся з цього 
приводу також на кафедру укра-
їнської мови факультету філо-
логії і журналістики державного 
педуніверситету імені Михайла 
Коцюбинського. Хотілося спів-
ставити думки титулованих 
філологів з думками їхнього 
колеги. Марно старався. Там, 
даруйте, прочитали лекцію про 
те, що викладачам треба з цього 
приводу підготуватися.

— Дайте нам можливість підготу-
ватися, бо це ж не просте питан-
ня, — пояснила співрозмовниця.
Зазначила, що визначать для 
інтерв’ю одного конкретного на-
уковця, який найбільше обізна-
ний з проблемою. Пропозиція 
журналіста провести колектив-
ну розмову — що більше думок, 
то ближче до істини — не зна-
йшла підтримки.
Дочекатися інтерв’ю не вдалося. 
Згодом з кафедри передала, що 
вони не готові коментувати мі-
ністерський документ.

Не готові коментувати 
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
(067)1079091

Àôðèêàíñ üê à 
ìàñêà — ïîäàðóíîê 
ë³öå¿ñò³â ç ì³ñòà 

Áîáî-Ä³óëàñî, â ÿêîìó ïðàöþ-
âàëè íàø³ çåìëÿêè. Âîíà íà ñò³í³ 
ó ¿õí³é êâàðòèð³. Ó ö³é æå ê³ìíàò³, 
íà ³íø³é ñò³í³, êàðòèíà ç ï³ñêó 
³ç çîáðàæåííÿì ïðèíöåñè àôðè-
êàíñüêîãî ïëåìåí³ Ï³ëü. Ó øàô³ 
âèäíî ÷àñòèíó ã³ëêè ë³àíîâîãî 
äåðåâà. Âîíà íàãàäóº ¿ì ì³ñöå, 
äå ïðîæèâàëè. Ñàìå òàì çð³çàëè 
¿¿ á³ëÿ â³ëëè, äå ïðîæèâàëè, ïî-
êðèëè ëàêîì — ³ ìàþòü ùå îäíó 
çãàäêó ïðî Àôðèêó. Ïîðó÷ ïî-
ï³ëüíè÷êà ó ôîðì³ ò³ëà æ³íêè ç 
òåìíèì êîëüîðîì øê³ðè. Äåê³ëü-
êà àëüáîì³â ç ôîòîãðàô³ÿìè. Óñå 
öå íàãàäóº ïîäðóææþ â÷èòåë³â 
Ïåòðèê³â ³ç øêîëè ó ñåë³ Êîæóõ³â 
Ë³òèíñüêîãî ðàéîíó ïðî ¿õ ðîáîòó 
â Àôðèö³. Ùîïðàâäà, çãàäóþòüñÿ 
³ ìåíø ïðèºìí³ åï³çîäè. Íàä ¿õ-
í³ì áóäèíêîì ñâèñò³ëè êóë³, ïàí 
Âàëåð³é ïðîâ³â òðèâîæí³ õâèëèíè 
â îòî÷åíí³ ì³ñöåâèõ àáîðèãåí³â, 
ÿê³ ñïðÿìóâàëè íà íüîãî àâòî-
ìàòè.

СПОЧАТКУ БУЛА ПОЛЬЩА, ДЕ 
МАЛО НЕ ВКРАЛИ ДИТИНУ

Âàëåð³é ³ Êàòåðèíà — âèïóñ-
êíèêè Ëüâ³âñüêîãî óí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà. Ó 1978 ðîö³ 
Ïåòðèêà ïðèçíà÷èëè äèðåêòîðîì 
øêîëè ó ñåë³ Êîæóõ³â. «Ñüîãîäí³ 
ó ìåíå êðóãëà äàòà — 40 ðîê³â 
ìèíóëî â³äòîä³, — çãàäóº ñï³â-
ðîçìîâíèê, ç ÿêèì çóñòð³÷àëèñÿ 
ó ñóáîòó, 1 âåðåñíÿ. — Ùîïðàâäà, 
óæå íàïèñàâ çàÿâó íà çâ³ëüíåííÿ 

ç ïîñàäè äèðåêòîðà. Çàëèøèâñÿ 
â÷èòåëåì. Îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà 
âèêîíóº ³íøà ëþäèíà».

Ï³ñëÿ óí³âåðñèòåòó, êð³ì äè-
ïëîìà, â³í îòðèìàâ çâàííÿ 
ìîëîäøîãî ëåéòåíàíòà. Òîä³ 
òàêó êàòåãîð³þ òåæ ïðèçèâàëè 
íà ñëóæáó. ßêùî íå ñëóæèâ 
ñòðîêîâó äî âñòóïó, òî ìàºø 
â³äñëóæèòè ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íà-
â÷àííÿ. Éîãî íàïðàâèëè ó Ï³â-
í³÷íó ãðóïó ðàäÿíñüêèõ â³éñüê 
ó Ïîëüùó. Â³äñëóæèâ äâà ðîêè. 
Íà òîé ÷àñ ó ìîëîäî¿ ñ³ì’¿ íàðî-
äèâñÿ ïåðâ³ñòîê. Êîëè õëîï÷èêó 
âèïîâíèâñÿ ð³ê, äðóæèíà ïåðå-
áðàëàñÿ äî ÷îëîâ³êà. Òàì ç íåþ 
òðàïèëàñÿ ïðèãîäà, ï³ñëÿ ÿêî¿ 
íà ãîëîâ³ ç’ÿâèëàñÿ ïåðøà ñèâà 
âîëîñèíà.

— Êîëè ÷îëîâ³ê ïî¿õàâ íà íà-
â÷àííÿ, ïî ìàãàçèíàõ õîäèëà ç 
ñèíîì, ÿêîãî âîçèëà ó êîëÿñö³, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Êàòåðèíà. — Çà-
ëèøèëà âîçèêà â³ä â³êíàìè, 
âîíè ñâ³òë³, âåëèê³, âñå âèäíî 
ç ïðèì³ùåííÿ. Ï³ä ÷àñ ðîçðà-
õóíêó íà êàñ³ äî ìåíå ï³ä³éøîâ 
îõîðîííèê, êàæå, êîëÿñêó, ÿêó 
âè çàëèøèëè ïðè âõîä³, çàáðàëà 
³íøà æ³íêà. Âè çíàºòå ¿¿?

Çëîä³éêó âäàëîñÿ ðîçøóêàòè 
â îäíîìó ç äâîð³â. Âîíà íå âñòè-
ãëà äàëåêî â³ä³éòè. Îõîðîííèê 
îäðàçó ïîâ³äîìèâ, ùî äèòèíó 
çàáèðàº íå òà ëþäèíà, ÿêà ïðè-
âåçëà êîëÿñêó. Â³í æå äîïîìàãàâ 
ðîçøóêóâàòè çëîä³éêó.

ВАМ УРЯДОВА ТЕЛЕГРАМА, З 
МОСКВИ

Âàëåð³é Ïåòðèê íå ïðèãàäóº, 
â³ä êîãî äîâ³äàâñÿ ïðî ïðîãðàìó 
ÞÍÅÑÊÎ. Êàæå, Ðàäÿíñüêèé 

У АФРИЦІ УЧНІ ЗОВСІМ 
НЕ СПИСУЮТЬ НА УРОКАХ
Екзотичний досвід  Два 
роки навчали математики учнів 
у Буркіна-Фасо подружжя вчителів 
з Вінниччини — Валерій і Катерина 
Петрики. Такої великої жаги до знань, як 
в африканських дітей, їм не доводилося 
бачити ніде. Як вінничани опинилися 
у ліцеї на чорному континенті?

Ñîþç, ùîá ìåíøå ïëàòèòè, íà-
äàâàâ äîïîìîãó ôàõ³âöÿìè ð³çíèõ 
ïðîôåñ³é, ÿê³ ïðàöþâàëè â Àôðè-
ö³. Ç ïåðøî¿ ñïðîáè éîìó ïî¿õà-
òè íå âäàëîñÿ. Äèðåêòîðà øêîëè 
íå â³äïóñòèâ Ë³òèíñüêèé ðàéêîì 
ïàðò³¿. ×åðåç äâà ðîêè, ó 1985-ìó, 
Ïåòðèê ïîâòîðèâ ñïðîáó.

— Ïåðåâàæíî ôàõ³âö³â â³ä-
ïðàâëÿëè ñ³ìåéíèìè ïàðàìè, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí Âàëåð³é. — Ìè ç 
äðóæèíîþ ìàòåìàòèêè. Òàê³ â÷è-
òåë³ òàì áóëè ïîòð³áí³. Ç³áðàëè 
íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè ³ ïî¿õàëè 
â Ìîñêâó, â Ì³íîñâ³òè. Ïðîéøëè 
â³äá³ð ³ íàñ çàðàõóâàëè íà êóðñè.

Ïðîòÿãîì ðîêó âèâ÷àëè ôðàí-
öóçüêó ìîâó. «ß âèâ÷àâ ôðàí-
öóçüêó â óí³âåðñèòåò³, — çãàäóº 
Âàëåð³é. — Ìåí³ áóëî ïðîñò³øå 
îïàíîâóâàòè ìîâó. Êàòåðèíà âçà-
ãàë³ í³êîëè íå ñòèêàëàñÿ ç ôðàí-
öóçüêîþ». Íàâ÷àííÿ áóëî íà-
ñò³ëüêè ³íòåíñèâíå, ùî, ³íêîëè, 
íàâ³òü âíî÷³ ÷åðåç ñîí ðîçìîâ-
ëÿëè ôðàíöóçüêîþ. Ï³ñëÿ çàâåð-
øåííÿ êóðñ³â êîíêðåòíî í³÷îãî 
íå ñêàçàëè. Ðåçóëüòàòè ïîâ³äîìè-
òè îá³öÿëè ï³çí³øå. «Âàì óðÿäîâà 
òåëåãðàìà ç Ìîñêâè», — ñêàçàëà 
ëèñòîíîøà. Ó í³é éøëîñÿ ïðî 
â³äðÿäæåííÿ çà êîðäîí. Ä³òåé, 
äâîõ ñèí³â, â³äâåçëè äî ìàòåð³ 
äðóæèíè ó ñåëî íà Ëüâ³âùèíó, 
ç³áðàëèñÿ ³ ïî¿õàëè.

УМОВИ КОНТРАКТУ 
ПОВІДОМИЛИ НА БОРТУ 
ЛІТАКА

Ïîäðóææÿ â÷èòåë³â çíàëî 
ò³ëüêè òå, â ÿêó êðà¿íó ¿äóòü — 
Áóðê³íà-Ôàñî. Íà ÿêèõ óìîâàõ? 
Ñê³ëüêè ïëàòèòèìóòü? Â³äïî-
â³äü íà ö³ òà áàãàòî ³íøèõ ïè-
òàíü ä³çíàëèñÿ íà áîðòó ë³òàêà. 
Ùî-íåáóäü çì³íèòè, çðîçóì³ëî, 
âæå íå ìàëè ìîæëèâîñò³. Çàðïëà-
òó ¿ì âñòàíîâèëè 330 ³íâàëþòíèõ 
ðóáë³â. Á³ëüø³ñòü ñóìè ïåðåêà-
çóâàëè íà ðàõóíîê â Çîâí³øåêî-
íîìáàíêó ÑÐÑÐ.

— Ïåðåä ðîçïàäîì Ñîþçó 
ó áàíêó ïî÷àëèñÿ ïðîáëåìè, — 
çãàäóþòü ìî¿ ñï³âðîçìîâíèêè. — 
×àñòèíà íàøèõ ãðîøåé ïðîïàëà. 
ªäèíå, ùî âäàëîñÿ âçÿòè íà íèõ, 
àâòîìîá³ëü «Âîëãà».

ПО ТРОЄ ЗА ПАРТОЮ
Ïåðåë³ò äî ì³ñöÿ íîâî¿ ðîáî-

òè òðèâàâ 14 ãîäèí. Ç Ìîñêâè 
Òó-154 çäîëàâ ìàðøðóò ÷åðåç 
Áóäàïåøò, Òð³ïîë³, Áàìàêî 
(ñòîëèöÿ Ìàë³, ñóñ³äíüî¿ äåð-
æàâè ç Áóðê³íà-Ôàñî) ³ íàðåøò³ 

ïðèçåìëèâñÿ ó ê³íöåâîìó ïóíêò³ 
ñòîëèö³ Óàãàäóãó. Ïàí Âàëåð³é 
êàæå, ùî éîìó ïðèêðî çà íî-
âèõ äðóç³â, ç ÿêèìè íàâ÷àâñÿ 
íà çãàäàíèõ âèùå êóðñàõ. Òèõ, 
õòî ìàâ ëåò³òè â Àëæèð, ïîâåð-
íóëè äîäîìó. Öÿ äåðæàâà ïåðå-
ñòàëà êîðèñòóâàòèñÿ ïîñëóãàìè 
ôàõ³âö³â ç Ñîþçó. Ì³ñöå ðîáî-
òè íàøèõ çåìëÿê³â çíàõîäèëîñÿ 
çà 300 êì â³ä ñòîëèö³, ó ì³ñò³ 
Áîáî-Ä³óëàñî.

— Íàéá³ëüøå âðàçèëà æàãà ä³-
òåé äî çíàíü, — íàâïåðåá³é ãîâî-
ðÿòü Âàëåð³é ³ Êàòåðèíà. — Áóâà-
ëî, çóñòð³÷àëè óâå÷åð³ ï³ä ë³õòàðÿ-
ìè íà âóëèö³ ó÷í³â. Óäîìà ñâ³òëà 
íåìà, òî âîíè âèêîðèñòîâóâàëè 
âîãí³ ì³ñòà. Ó íèõ çà ïàðòàìè 
ñèäÿòü ïî òðîº ó÷í³â. Êîëè äà-
âàëè ïåðø³ êîíòðîëüí³, äóìàëîñÿ, 
çàðàç æå ñïèøóòü îäíå â îäíî-
ãî. Í³õòî íàâ³òü îêîì íå ïîâåäå 
ó ñòîðîíó ñóñ³äà. ß ïîò³ì ðîç-
ïîâ³äàâ äëÿ íàøèõ äèðåêòîð³â, 
êîëè ïîâåðíóâñÿ. ×îìó æ íå ñïè-
ñóþòü? Áî õî÷óòü ìàòè çíàííÿ, 
ùîá äàë³ íàâ÷àòèñÿ. ßêùî áóäå 
ñïèñóâàòè, òî ÷îãî íàâ÷èòüñÿ?

Ïèøóòü îë³âöÿìè. Ïîò³ì ñòè-
ðàþòü íàïèñàíå ãóìêîþ ³ çíîâó 
âèêîðèñòîâóþòü çîøèò. Áàòüêè 
ç ïîâàãîþ ñòàâèëèñÿ äî â÷èòå-
ë³â. Íàïðèêëàä, óìîâèëè, ùîá, 
êð³ì ôðàíöóçüêî¿, íàâ÷àëè ä³òåé 
ùå é ðîñ³éñüêî¿. Òàêà ì³ñ³ÿ âè-
ïàëà ïàí³ Ïåòðèê. «Ôðàíöóçü-
ê³ ³íñïåêòîðè àòåñòóâàëè íàñ ç 
Âàëåð³ºì, ìè ìîãëè á ç ¿õí³ìè 

ñåðòèô³êàòîì ïðàöþâàòè íàâ³òü 
ó Ôðàíö³¿, — ãîâîðèòü æ³íêà. — 
Ïîñîë ãîâîðèâ, ùîá çàëèøàëèñÿ 
íàäàë³ ï³ñëÿ êîíòðàêòó. Ãîòîâ³ 
áóëè ïðîäîâæèòè éîãî. Ó íàñ 
ñòàðøèé ñèí çàê³í÷óâàâ øêîëó. 
Òðåáà áóëî ïîâåðòàòèñÿ äîäîìó».

РОЗКАЖИ, ЯК ЦВІТЕ 
ФЛАМБОЯН

…Ïåäàãîãè, ë³êàð³, áóä³âåëü-
íèêè ³ íàâ³òü òðåíåðè ç³ ñïîðòó 
ïðàöþâàëè ðàçîì ç Ïåòðèêàìè 
â Àôðèö³. Çîêðåìà, ôóòáîë³ñò³â 
êðà¿íè òðåíóâàâ â³äîìèé ó ðàäÿí-
ñüê³ ÷àñè ôóòáîë³ñò ç Àçåðáàé-
äæàíó Àíàòîë³é Áàí³øåâñüêèé. 
Ïåòðèêè òîâàðèøóâàëè ç íèì, áî 
â³ëëè çíàõîäèëèñÿ íåïîäàë³ê. Ïå-
ðåâîðîò, ÿêèé ñòàâñÿ â Áóðê³íà- 
Ôàñî, çàñòàâ ¿õ ðàçîì íà â³ëë³ 
ó ñïîðòñìåíà. Ïðåçèäåíòà êðà¿íè 
âáèëè, êîëè â³í âèõîäèâ ç áóäèí-
êó íà ðàíêîâó çàðÿäêó. Òèæäåíü 
íàä áóä³âëÿìè ÷àñ â³ä ÷àñó ñâèñò³-
ëè êóë³. Íàâ÷àííÿ ïðèïèíèëîñÿ. 
Âàëåð³é ç òàêèìè, ÿê ³ â³í ÷î-
ëîâ³êàìè ç Ñîþçó, îäíîãî ðàçó 
îïèíèëèñÿ â îòî÷åíí³ ì³ñöåâèõ 
àáîðèãåí³â àâòîìàòíèê³â.

— Êðàùå ðîçêàæè, ÿê òàì ðîç-
ê³øíî öâ³òå ôëàìáîÿí, — íàãàäóº 
ïàí³ Êàòåðèíà. — Öå îäíå ç ï’ÿòè 
íàéêðàùèõ äåðåâ ñâ³òó. À êàâóíè 
òàì ÿê³ ñìà÷í³! ß ï³ñëÿ ïîâåð-
íåííÿ çî äâà ðîêè íå ìîãëà ¿ñòè 
íàø³ êàâóíè. Òàêèìè íåñìà÷-
íèìè âèäàâàëèñÿ â ïîð³âíÿíí³ 
ç àôðèêàíñüêèìè.

«Буркіна» — чесні  люди, 
«Фасо» — батьківщина. Країна 
чесних людей — так у перекладі 
звучить назва Буркіна-Фасо. Ще 
її називають — «країна гідних 
людей». До 1983 року ця дер-
жава в Західній Африці мала 
іншу назву — Верхня Вольта. 
Перейменована після черго-
вого перевороту, які тут часто 
бувають. Сталося це з приходом 

до влади Томаса Санкара. Його 
називали місцевим Че Геварою. 
Був близький до людей. У його 
кабінеті не було кондиціонера, 
пояснював, що така техніка від-
сутня у більшості людей. Уби-
ли під час перевороту у жовтні 
1987. У 1992 році Буркіна визнала 
незалежність України. Між на-
шими державами встановлено 
дипломатичні відносини.

Країна чесних людей

«À êàâóíè òàì ÿê³ 
ñìà÷í³!  – êàæå ïàí³ 
Êàòåðèíà. – ß ï³ñëÿ 
ïîâåðíåííÿ çî äâà 
ðîêè íå ìîãëà ¿ñòè 
íàø³ êàâóíè»

Валерій та Катерина Петрики: –З африканськими учнями 
працювати простіше, ніж з нашими
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432633

РЕКЛАМА

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Îñòàíí³ìè ðîêà-
ìè êàäðîâà ïîë³òè-
êà äëÿ âåëèêîãî, 

ñåðåäíüîãî ³ ìàëîãî á³çíåñó ïå-
ðåæèâàº ïåðåëîìí³ ìîìåíòè. Ñó-
÷àñí³ ñâ³òîâ³ òðåíäè ñâ³ä÷àòü ïðî 
òå, ùî ñüîãîäí³ ó êàäðîâèõ â³äíî-
ñèíàõ ãîëîâóþ÷ó ðîëü ìàº çîâñ³ì 
íå ðîáîòîäàâåöü, ÿê çäàâàëîñÿ á. 
Òîáòî íà ðèíêó ïðàö³ îáèðàþòü 
íå ïðàö³âíèê³â, à ðîáîòîäàâö³â. 
Ùîá îòðèìàòè â ñâîþ êîìàíäó 
ïðàö³âíèêà, â ìàéáóòíüîìó â³ä-
äàíîãî ñïåö³àë³ñòà, ðîáîòîäàâåöü 
ìàº áóòè äîñèòü ïðèâàáëèâèì.

ЩО МАЄМО НА СЬОГОДНІ 
Àíàë³òèêè êàäðîâîãî ïîðòàëó 

HeadHunter çðîáèëè âèñíîâêè, 
ùî â Óêðà¿í³ ïî÷àâñÿ òðóäîâèé 
"ãîëîä". Çäàâàëîñÿ á, îñòàíí³ 
ê³ëüêà ðîê³â åêîíîì³êà çðîñòàº, 
ç'ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ á³çíåñè, ÿê³ 
ïîòðåáóþòü ðîáî÷èõ ðóê, àëå 
çàðïëàòè çðîñòàþòü ïîâ³ëüíî ³ 
ëþäè ¿äóòü íà çàðîá³òêè. Ñüî-
ãîäí³ çà ìåæàìè êðà¿íè ïðàöþº 
â³ä 6 äî 10 ì³ëüéîí³â óêðà¿íö³â. 
Òî÷íó öèôðó äåìîãðàôè íàçâàòè 
íå ìîæóòü, áî îñòàíí³é ïåðåïèñ 
íàñåëåííÿ áóâ ó 2001 ðîö³. Ïðîòå 
â³äîìà ñóìà ãðîøîâèõ ïåðåêàç³â 
íàøèõ çàðîá³ò÷àí — 7,5 ìëðä 
äîëàð³â âîíè íàäñèëàþòü äîäî-
ìó ïðîòÿãîì ðîêó. Íèí³ íàéá³ëü-
øèì ïîïèòîì ñåðåä ðîá³òíèê³â 
êîðèñòóºòüñÿ Ïîëüùà, ³ â³äïîâ³ä-
íî øâà÷êè, çâàðþâàëüíèêè, òîêà-
ð³, áóä³âåëüíèêè òà âîä³¿, à òàêîæ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ïðàö³âíèêè, 
ÿê³ ìàþòü íà ì³ñÿöü â³ä 500 ºâðî.

НЕ ПРИВАБЛИВІ?
Äèðåêòîð â³ííèöüêîãî öåíòðó 

çàéíÿòîñò³ Ñâ³òëàíà Êðèâåíêî 

ãîâîðèòü ùî 80% â³ä çàãàëüíî¿ 
ê³ëüêîñò³ ëþäåé íà îáë³êó â öåí-
òð³ çàéíÿòîñò³, òî ëþäè ç âèùîþ 
îñâ³òîþ, ÿêèì íå ïðîñòî çíàéòè 
ðîáîòó. À îò ðîá³òíè÷èõ ïðîôåñ³é 
íå âèñòà÷àº.

— Ó Â³ííèö³ â³äêðèëè ïîòóæíå 
ï³äïðèºìñòâî «Åëåêòðè÷í³ ñèñ-
òåìè». Ï³ä Íåìèðîâîì ä³º çàâîä 
«Ôóäæèêóðà». Íåçàáàðîì ó Â³-
ííèö³ ïî÷íå ïðàöþâàòè çàâîä ç 
âèðîáíèöòâà õîëîäèëüíîãî îáëàä-
íàííÿ «Green Cool». Óñ³ ö³ ï³äïðè-
ºìñòâà ìàþòü ïîòðåáó â ðîá³òíè÷èõ 
êàäðàõ, — ãîâîðèòü Êðèâåíêî. — 
Çàãàëîì íå âèñòà÷àº ïðîäàâö³â, 
êóõàð³â, øâà÷îê, àâòîñëþñàð³â, 
åëåêòðèê³â, çâàðíèê³â, òîêàð³â. 

Äî ðå÷³, ïðî çàâîä Green Cool 
â³ä êîìïàí³¿ Óêðà¿íñüêà ïèâíà 
êîìïàí³ÿ UBC Group, ïîêè ùî 
ïðàöþº â òåñòîâîìó ðåæèì³, òà 
âæå ìàº 250 ïðàö³âíèê³â. Äè-
ðåêòîð UBC Group ²ãîð Áóð-
äèëåíêî ïëàíóº äî ê³íöÿ ðîêó 
ñòâîðèòè ùå 750 ðîáî÷èõ ì³ñöü, 
à äî 2024 ðîêó — 2,4 òèñÿ÷³.

— Ëþäèíà, ÿêà óìîâíî áóäå 
ïðàöþâàòè ç ëîïàòîþ, îòðèìó-
âàòèìå çàðïëàòó â 5000 ãðí, âè-
ñîêîêâàë³ô³êîâàíèé ñïåö³àë³ñò 
ìîæå î÷³êóâàòè ³ 20000 ãðí, ³ 
âèùó, — çàçíà÷èâ äèðåêòîð.

ЩО РОБИТИ 
Çà îñòàíí³ 30 äí³â íà ñàéò³ 

rabota.ua ëèøå ó Â³ííèö³ ïðî-
ïîíóþòü 1120 âàêàíñ³é. Íà ñàéò³ 

work.ua º 1116 âàêàíñ³é ïî ì³ñòó. 
Íà ñàéò³ îáëàñíîãî öåíòðó çà-
éíÿòîñò³ çàðåºñòðîâàíî 2625 âà-
êàíñ³¿. Áàãàòî ïðîïîçèö³é «âè-
ñèòü» ùå ç ïî÷àòêó ðîêó. Áåç-
ë³÷ ïðîïîçèö³é â³ä àãåíòñòâ, ÿê³ 
øóêàþòü ïðàö³âíèê³â çà êîðäîí. 
Íà ðîáîòó ïîïèò º, ³ âî÷åâèäü 
íàéïðîñò³øèì ñïîñîáîì äëÿ 
ðîáîòîäàâöÿ îòðèìàòè ïðàö³â-
íèêà çàëèøàºòüñÿ ï³äâèùåííÿ 
çàðïëàòè, àáè ìàòè çìîãó êîí-
êóðóâàòè ç ³íøèìè íà ðèíêó 
ïðàö³. Ïðîòå ãîòîâ³ íà òàêå 
íå âñ³, ââàæàþ÷è, ùî ïëàòÿòü 
äîñèòü, ïðîñòî ëþäè íå áàæà-
þòü ïðàöþâàòè. ßê íàëàãîäèòè 
ä³àëîã ì³æ ðîáîòîäàâöåì òà ðî-
á³òíèêîì? Äëÿ ñòâîðåííÿ òàêî¿ 
ìîæëèâîñò³ Ìåä³à Êîðïîðàö³ÿ 
RIA çàïðîøóº âëàñíèê³â á³çíåñó, 
óïðàâë³íö³â, HR-³â, ìåíåäæå-
ð³â, ï³äïðèºìö³â òà ñòàðòàï³â, 
â³äâ³äàòè òðåò³é á³çíåñ-ôîðóì, 
îòðèìàòè êîðèñíó ³íôîðìàö³þ, 
ö³êàâèé äîñâ³ä ç ïåðøèõ âóñò â³ä 
êîëåã-ïðîôåñ³îíàë³â.

ТЕМА ФОРУМУ 
Äå øóêàòè íîâèõ ïðàö³âíèê³â 

êîìïàí³¿ òà ÿê â³äáèðàòè íàéêðà-
ùèõ? ßê ââåñòè íîâèõ ïðàö³âíè-
ê³â òà íå âòðàòèòè ¿õ âæå íà ïî-
÷àòêó? ßê ó êîìïàí³¿ çàïðîâàäè-
òè åôåêòèâíó ñèñòåìó íàâ÷àííÿ 
ïðàö³âíèê³â? Ñï³êåðè ðîçêàæóòü 
ïðî àêòóàëüí³ òðåíäè, ïîä³ëÿòüñÿ 
ö³êàâèìè êåéñàìè, ïðîåêòàìè òà 
³íñòðóìåíòàìè. 

Îäèí äåíü íîâèõ çíàíü ³ á³çíåñ-
çíàéîìñòâ ðîçïî÷íåòüñÿ 4 æîâ-
òíÿ îá 11.00. Çàðåºñòðóâàòèñü 
íà á³çíåñ-ôîðóì çà ï³ëüãîâîþ 
ö³íîþ 450 ãðí ìîæíà äî 10.09. 
Äî 24.09 - 550 ãðí. Äî 30.09–
700 ãðí. Ðåºñòðàö³ÿ íà ñàéò³ 
bizforum.vn.ua àáî çà òåëåôîíîì 
067 432 50 45.

ПРОБЛЕМА КАДРІВ 
НА БІЗНЕС-ФОРУМІ
Ідеї  Головна вінницька 
бізнес-подія року 
відбудеться 4 жовтня 
в новому конференц-
залі на базі лікарні 
ім. Пирогова. Третій 
бізнес-форум буде 
присвячений кадровій 
тематиці. 10 спікерів 
розкажуть про 
нагальне для бізнесу: 
Де шукати гарного 
працівника? Варто чи ні 
«вирощувати» спеців? Як 
утримати найкращих?

Ïðîñòèé ñïîñ³á  
îòðèìàòè ïðàö³âíèêà, 
öå ï³äâèùåííÿ 
çàðïëàòè. Ïðîòå 
ãîòîâ³ íà òàêå íå âñ³ 
ðîáîòîäàâö³

Третій бізнес-форум у Вінниці. Зіркові спікери про 
взаємовідносини працівника та роботодавця 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТЕТЯНА МІХНОВЕЦЬ, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА
Громадянська освіта — міняє 
суспільство, робить його успішним, 
конкурентним, креативним.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМІЇ

Åïîõà ãëîáàë³çàö³¿ âæå 
íàñòàëà. Ìè ùå íå ìàºìî 

îäí³º¿ êðà¿íè òà êóëüòóðè, ïðî-
òå ìè äîñèòü áëèçüêî äî òîãî, ùîá ìàòè 
ñï³ëüíó ìîâó. Ìîæåìî ïîñïåðå÷àòèñü, 
ùî êîæåí çàðàç ïîäóìàâ ïðî àíãë³éñüêó. 
Âîëîä³ííÿ ö³ºþ ìîâîþ — öå âæå íå ïðîñòî 
ïëþñèê â ðåçþìå, à îáîâ’ÿçêîâå óì³ííÿ 
äëÿ êîæíîãî, õòî ïðàãíå ö³êàâî¿ ðîáîòè, 
êàð’ºðíîãî ðîñòó òà äîñòîéíî¿ çàðïëàòí³.

Óñ³ öå ðîçóì³þòü, àëå Óêðà¿íà âñå ùå 
íå ãîâîðèòü àíãë³éñüêîþ. Ïðèêðî, òà öå 
ôàêò. Ìè ïî÷èíàºìî âèâ÷àòè öþ ìîâó 
ç äèòÿ÷îãî ñàäêà, ïðîäîâæóºìî â øêîë³ 
òà ÂÍÇ, éäåìî äî ðåïåòèòîð³â, íà êóðñè, 
ïðîõîäèìî îíëàéí íàâ÷àííÿ — àëå âñå 
ùå îïóñêàºìî î÷³ êîëè äî íàñ çâåðòàºòüñÿ 
³íîçåìåöü íà âóëèö³. Çã³äíî ç ðåçóëüòà-
òàìè îíëàéí-äîñë³äæåííÿ TNS, 89% 
îïèòàíèõ óêðà¿íö³â âèâ÷àëè àíãë³éñüêó 
ìîâó, îäíàê, ëèøå 18% âîëîä³þòü íåþ 
íà ð³âí³ âèùå ñåðåäíüîãî. Ïðî öå, 
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Facebook, ïîâ³äîìëÿº 
Ãðîìàäñüêà ³í³ö³àòèâà Óêðà¿íà Speaking. 
Òîáòî, ëèøå êîæåí ï’ÿòèé ìàº äîñòóï 
äî âñ³º¿ ìàñè ³íôîðìàö³¿, ÿêó â³äêðèâàº 
íàì ²íòåðíåò, ñâ³òîâ³ ÇÌ², îñâ³òí³ ïðî-
ãðàìè òà êóðñè ³ ì³æíàðîäí³ á³áë³îòåêè 
ç áåçë³÷÷þ ë³òåðàòóðè íà áóäü-ÿêèé 
ñìàê òà òåìó. Äîñèòü ÷àñò³ âèïàäêè, 
êîëè ëþäèíà óñå ðîçóì³º àíãë³éñüêîþ, 
òà ñêàçàòè íå ìîæå — ïñèõîëîã³÷íèé 
áàð’ºð çàâàæàº. Àäæå ìè â÷èìîñÿ ÷èòàòè, 
ñëóõàòè, ïèñàòè àíãë³éñüêîþ, à ãîâîðè-
òè — í³. Ïðîòå, ñàìå â³ëüíå ñï³ëêóâàííÿ, 
à íå óñï³øíî çäàíèé òåñò ÇÍÎ, ìàº ñòàòè 
ìåòîþ âèâ÷åííÿ ìîâè.

Äîñë³äíèêè êàæóòü, ùî øâèäêî 
àêòèâ³çóâàòè ìîâí³ íàâè÷êè ìîæëèâî 
ëèøå îäíèì ñïîñîáîì — ïîðèíóòè 
â àíãëîìîâíå ñåðåäîâèùå. Ãîâîðèòè 
íàñò³ëüêè ÷àñòî, íàñê³ëüêè ìîæëèâî. 
Ñï³ëêóâàòèñÿ ç íîñ³ÿìè ìîâè. Ùîäíÿ 
âèòðà÷àòè íà âèâ÷åííÿ ì³í³ìóì 2 ãîäèíè 
òà ðîçøèðþâàòè ñâ³é ñëîâíèêîâèé çàïàñ 
àêòóàëüíèìè, ñó÷àñíèìè ôðàçàìè.

Öå òà á³ëüøå òåïåð ìîæëèâî îòðèìàòè 
ó Â³ííèö³! Êóðñ ³íòåíñèâíîãî âèâ÷åí-
íÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè «Deep Dive into 
English» — öå òâ³é øàíñ îïàíóâàòè ìîâó. 
11 òèæí³â, 5 äí³â íà òèæäåíü, 3 ãîäèíè 

íà äåíü ïðàöþé ç äîñâ³ä÷åíèìè âèêëà-
äà÷àìè òà native speakers é ïåðåêîíàéñÿ, 
ùî àíãë³éñüêà — öå íå äîâãî òà íóäíî, 
à øâèäêî òà çàõîïëþþ÷å. Ç ïåðøèõ âóñò 
ïî÷óé ëèøå àêòóàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî 
òå, ÿê ïðîéòè ³íòåðâ’þ â ì³æíàðîäíó 
êîìïàí³þ. Ïåðåæèâè óñ³ ñèòóàö³¿, ÿê³ 
òðàïëÿþòüñÿ ç ëþäèíîþ, ùî ïåðå¿æäæàº 
â ³íøó êðà¿íó. Âèâ÷è 550 íîâèõ ñë³â, 
ïîñò³éíî âèêîðèñòîâóþ÷è ¿õ ïðîòÿãîì 
êóðñó. Îñÿãíè ãðàìàòèêó àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè ÿê ñèñòåìó, åëåìåíòè ÿêî¿ ëîã³÷íî 
âçàºìîïîâ’ÿçàí³, à íå çóáðè ïðàâèëà. 
165 ãîäèí — ³ òè ãàðàíòîâàíî ï³äâèùèø 
ñâîþ àíãë³éñüêó ì³í³ìóì íà 1 ð³âåíü!

²íòåíñèâ «Deep Dive into English» 
â³äêðèâàº áåçë³÷ ìîæëèâîñòåé ïåðåä 
éîãî ó÷àñíèêàìè, ÿêùî âè:
 êàð’ºðèñòè, ÿê³ áàæàþòü ï³äâèùåííÿ 

àáî õî÷óòü ïðàöþâàòè â ì³æíàðîäíèõ 
êîìïàí³ÿõ
 çàâçÿò³ ìàíäð³âíèêè, ÿê³ ìð³þòü ïî-

áà÷èòè ñâ³ò
 âèêëàäà÷³, ÿê³ ñàìîâäîñêîíàëþþòüñÿ 

òà âïðîâàäæóþòü ì³æíàðîäí³ òðàäèö³¿ 
íàóêè
 âèïóñêíèêè-áàêàëàâðè, ìàã³ñòðè 

òà íàóêîâö³, ÿê³ áàæàþòü ïðîäîâæèòè 
äîñë³äíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü òà îòðèìàòè 
âèùèé íàóêîâèé ñòóï³íü
 äåñÿòèêëàñíèêè, ÿê³ ìð³þòü âñòóïèòè 

äî ïðåñòèæíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ñâ³òó
 ïðîãðàì³ñòè, âåá-äèçàéíåðè òà òåñòó-

âàëüíèêè, ÿê³ õî÷óòü êàð’ºðíîãî ðîñòó òà 
ãîòîâ³ ïðàöþâàòè íà ì³æíàðîäíîìó ðèíêó

  SMM òà SEO ñïåö³àë³ñòè, 
æóðíàë³ñòè, êîï³ðàéòåðè òà áëîãåðè, 
ÿê³ õî÷óòü ñï³âïðàö³ ç ³íîçåìíèìè çà-
ìîâíèêàìè
 HR ³ TA ñïåö³àë³ñòè òà ðåêðóòå-

ðè, ÿê³ áàæàþòü äîñòîéíî ïðåçåíòóâà-
òè ñâîþ êîìïàí³þ íà óêðà¿íñüêîìó òà 
ì³æíàðîäíîìó ðèíêó, áóäó÷è ¿¿ îáëè÷÷ÿì
  óñ³, õòî áàæàº ï³äíÿòè ð³âåíü 

àíãë³éñüêî¿ ì³í³ìóì íà îäèí ð³âåíü.
Çàâäÿêè «Deep Dive into English» ñòó-

äåíòè, ÿê³ çàâåðøèëè êóðñ, â³äêðèëè 
äëÿ ñåáå íîâ³ ìîæëèâîñò³: Îëåêñàíäð, 
ïðàöþþ÷è ïðîãðàì³ñòîì, îòðèìàâ êðà-
ùó êàð’ºðíó ïðîïîçèö³þ òà ïåðå¿õàâ 
çà êîðäîí, Ðóñëàí ïî÷àâ ïðàöþâà-
òè QA ñïåö³àë³ñòîì â îäí³é ç íàé-
êðàùèõ ì³æíàðîäíèõ ²Ò-êîìïàí³é, 
Îêñàíà â³äâ³äàëà 2 íîâèõ êðà¿íè òà 
íå çáèðàºòüñÿ çóïèíÿòèñÿ íà äîñÿã-
íóòîìó, à Íàòàëÿ ïîêðàùèëà ñâîþ 
àíãë³éñüêó ç ð³âíÿ A1 (Elementary) 
äî B1 (Intermediate) òà óñï³øíî ñêëàëà 
âèïóñêí³ åêçàìåíè.

ВОЛОДИМИР
I have been studying in this courses for 

a three months and definitely love the 
environment and the professionalism that 
Deep Dive offer to their students. All the 
teachers are nice, very friendly, and helpful. 
I met good friends here and enjoy activities 
that provided. The course is a good place to 
learn English and improve speaking skills in 
a short period of time. Highly recommended!

ОЛЕГ
Øâèäêî âèâ÷èòè ³íîçåìíó ìîâó, à ñàìå 

àíãë³éñüêó, ÿê ïðîïîíóþòü äóæå áàãàòî 
ìåòîäèê — íåðåàëüíî, ÿêùî òè íå çà-
íóðèøñÿ ç ãîëîâîþ â ìîâíå ñåðåäîâèùå.

Òîìó ÿ âèð³øèâ ñïðîáóâàòè ìåòîäèêó 
Deep Dive into English, ÿêó çàïðîïîíó-
âàëà Â³ííèöüêà IT-Àêàäåì³ÿ.

Äàíà ìåòîäèêà ìåí³ ñïîäîáàëàñü òà-
êèìè àñïåêòàìè:
  ³íòåíñèâí³ñòü: 18 ãîäèí çàíÿòü 

íà òèæäåíü òà äëÿ øâèäøîãî çðîñòàííÿ 
íàâèê³â — äîìàøí³ çàâäàííÿ;
  ðîçìîâíà àíãë³éñüêà (ùî äëÿ ìåíå áóëî 

íàéïð³îðèòåòí³øèì): çàâäÿêè íåâåëèê³é 
ãðóï³ âèä³ëÿëîñü äîñòàòíüî ÷àñó íà êîæ-
íîãî ñòóäåíòà, ùîá ïîêðàùèòè öþ íàâè÷êó;
  àêöåíò íà íàéâæèâàí³øèõ ãðà-

ìàòè÷íèõ ïðàâèëàõ òà ÷àñàõ: ìè âèâ-
÷àëè ãðàìàòè÷íèé ìàòåð³àë, ÿêèé 
ïîñò³éíî àêòèâ³çóºòüñÿ ï³ä ÷àñ ðîçìîâè 
íà ð³çíîìàí³òíó òåìàòèêó;
   ñï³ëêóâàííÿ ç íîñ³ÿìè ìîâè: 

íàéâàæëèâ³øèé àñïåêò ³ ìàáóòü áàçèñ äëÿ 
äàíîãî êóðñó — òðè ðàçè íà òèæäåíü ìè 
ñï³ëêóâàëèñÿ ç íîñ³ºì ìîâè, ùî, ïîâ³ðòå, 
äóæå ïîêðàùóº ñïðèéíÿòòÿ ìîâè íà ñëóõ 
òà çá³ëüøóº çàïàñ àêòèâíîãî ñëîâíèêà.

Îòæå, ÿê ï³äñóìîê â³ä ñåáå, ðåêîìåí-
äóþ ïðîéòè äàíèé êóðñ, ÿêèé ïðèùåïëþº 
ëþáîâ äî àíãë³éñüêî¿ ìîâè òà âèõîâóº 
âïåâíåí³ñòü ï³ä ÷àñ ãîâîð³ííÿ.

Âèêëàäà÷³ Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿, HR 
ñïåö³àë³ñòè íàéá³ëüøèõ ²Ò êîìïàí³é, 
íîñ³¿ ìîâè äàäóòü â³äïîâ³äü íà áóäü-ÿêå 
òâîº çàïèòàííÿ òà çíàéäóòü ñï³ëüíó ìîâó 
ç êîæíèì ó÷àñíèêîì êóðñó.

Ïî çàâåðøåííþ íàâ÷àííÿ ñêîðèñòàé-
ñÿ óí³êàëüíîþ ìîæëèâ³ñòþ çàêð³ïèòè 
îòðèìàí³ çíàííÿ òà ïåðåâ³ðèòè ñåáå 
çà êîðäîíîì. Ï³ñëÿ ³íòåíñèâó Deep 
Dive into English òè çìîæåø ñòàòè 
ñòóäåíòîì ïðåñòèæíèõ ìîâíèõ êóðñ³â 
â îäí³é ç êðà¿í ªâðîïè. Òàêå çàâåðøåííÿ 
àíãë³éñüêîãî ³íòåíñèâó íàäèõíå íå çó-
ïèíÿòèñü íà äîñÿãíóòîìó.

Íàá³ð âæå ðîçïî÷àâñÿ.
Ïîñï³øàé, ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â îáìåæåíà.

Ðåºñòðóéñÿ íà 
goo.gl/forms/F1Acnp7A0kfyNCyI3
Òåëåôîíóé 067–431–19–21 
òà ïîðèíü â àíãë³éñüêó ç ãîëîâîþ.

А ти готовий до глибокого занурення в англійську?
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Встановлено чергові острівці безпеки на нерегульованому пішохідному переході через вул. 
Пирогова в районі кінцевої трамвая «Електромережа». Проблеми переходу ті самі: висока 
швидкість транспорту (заїзд в місто зі сторони Гнівані), значний пішоходопотік від кінцевої 
зупинки трамвая до Вишенського озера і парку Дружби. За інформацією @Патрульна поліція 
Вінницької області, перехід є ділянкою з підвищеною аварійністю.
До слова, це була остання аварійно-небезпечна ділянка на найдовшому в місті 
безперервному пішохідному маршруті «Електромережа-парк Дружби-проспект 
Космонавтів-Лісопарк» — першими було встановлено острівці на переході в районі 
Лісопарку, а до цього облаштовано підвищені пішохідні переходи Космонавтів/Порика та 
Космонавтів/Андрія Первозванного.

У вихідні їздили в невеличку подорож, до 600 км. Трохи автодорожної статистики. 1. Виїзд 
зустрічного транспорту лоб в лоб — 2 рази, підрізання під час обгону іншим автомобілем, 
що вимагало екстреного гальмування — 2 рази, обгін через суцільну, обгін в межах дії знаку 
«обгін заборонений», — задовбався рахувати. І найголовніше. Кількість автомобілів, які 
дотримувались обмеження швидкості 50 плюс 10 в межах населеного пункту, увага, — ще раз 
увага, — нуль. З цього є два висновки. 1. Порушники ПДР є невичерпним джерелом доходної 
частини бюджету. Звісно, контролю на дорогах ноль. 2. В Україні величезна кількість 
загиблих на дорогах. Величезна. Звести її до мінімуму нескладно — швидкісний контроль, 
обладнання усіх без винятку трас до рівня міжрайонних доріг відповідним розділенням смуг 
руху. Ось це і було б турботою про людей. Але нікому не цікаво.

Віктор Перлов
блогер    

Вадим Козловський
фотограф    
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BENTLEY 
BENTAYGA
Вартість ............. $370 000
Рік випуску ............... 2018 
Колір ........................ синій 

RANGE ROVER 
AUTOBIOGRAPHY
Вартість ..............$130 000
Рік випуску ................2016 
Колір .....................чорний 

PORSCHE 
BOXSTER S
Вартість ...............$80 000 
Рік випуску ................2016 
Колір ........................білий 

PORSCHE 
MACAN GTS
Вартість ...............$85 000
Рік випуску ................2016 
Колір ........................білий 

MASERATI 
GRANTURISMO
Вартість ........до $200 000
Рік випуску ......2014–2018 
Колір ................. червоний

НАЙКРУТІШІ АВТО 
ПО-ВІННИЦЬКИ

àâòî. Çàâäÿêè ñåðâ³ñó ìîæíà ïî-
ð³âíþâàòè äàí³ ùîäî ðåºñòðàö³¿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â çà ðåã³î-
íîì, äàòîþ âèïóñêó, ìàðêîþ òà 
ìîäåëëþ, òèïîì ïàëèâà òà ³í.

ßê çíàõîäèòè äàí³? Äóæå ïðî-
ñòî. Äëÿ ïðèêëàäó ñïðîáóºìî 
çíàéòè âñ³ àâòîìîá³ë³ Tesla, çà-
ðåºñòðîâàí³ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. 
ßê áà÷èìî, ¿õ â³ñ³ì ³ âñ³ Model S. 
Ïðî ö³ ìàøèíè ìîæíà ä³çíàòèñÿ: 
ð³ê âèïóñêó, ìàñó, îá’ºì äâèãóíà, 
òèï ïàëèâà (ó íàøîìó âèïàäêó 
öå åëåêòðî). Òàêèì ÷èíîì, íàé-
ñòàðøà Tesla, çàðåºñòðîâàíà ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ — 2013 ðîêó. 
Âîíà òàêà îäíà. Ùå º äâ³ 2015-ãî 
òà ï’ÿòü — 2016-ãî.

Корисно  У вівторок, 28 серпня, 
Міністерство внутрішніх справ відкрило 
дані про первинну реєстрацію автомобілів, 
а онлайн-видання Texty зробило зручний 
сервіс для аналізу авторинку. 
Що ми тепер можемо дізнатися?

МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073)0476879 

Äàí³, ÿê³ â³äêðèëî ÌÂÑ, äóæå 
ñïðîñòÿòü äîñòóï äî ³íôîðìàö³¿ 
ïðî àâòîðèíîê â Óêðà¿í³. Äî ðå÷³, 
öÿ ³íôîðìàö³ÿ é ðàí³øå áóëà ïó-
áë³÷íîþ. Ïðîòå, ùîá ¿¿ îòðèìàòè, 

íåîáõ³äíî áóëî ³äåíòèô³êóâàòèñÿ 
íà ñàéò³ ÌÂÑ òà ïîäàòè çàïèò.

Ñåðâ³ñ â³äêðèòèõ äàíèõ íå ì³ñ-
òèòü êîíô³äåíö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿, 
àëå ïðè öüîìó íàäàº ìîæëèâ³ñòü 
îçíàéîìèòèñÿ ç òåõí³÷íèìè õà-
ðàêòåðèñòèêàìè çàðåºñòðîâàíèõ 
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РЕКЛАМА

432633

ЕЛІТНІ АВТО НА ВІННИЦЬКІЙ РЕЄСТРАЦІЇ 
(вартість машин вказана за даними auto.ria.com, фото ілюстративні) 

PORSCHE PANAMERA
Вартість ............. $45 000-134 000
Рік випуску ...................2012–2017 
Колір ....білий, коричневий, синій 

TESLA MODEL S
Вартість .............. $40 000-65 000 
Рік випуску .................. 2013–2016 
Колір ....... сірий, червоний, білий,

коричневий, синій, чорний

PORSCHE CAYENNE
Вартість ............. $20 000-150 000
Рік випуску ................. 2009–2018 
Колір ..............білий, коричневий,

сірий, бежевий 

FORD MUSTANG
Вартість ...............$25 000-35 000
Рік випуску .................. 2014–2017 
Колір ..................... білий, чорний, 

оранжевий, сірий, червоний

BMW I8 
Вартість ..............$150 000
Рік випуску ................2016 
Колір ........................ синій 

CHEVROLET CAMARO
Вартість ...............$28 000
Рік випуску ................2012 
Колір ........................ сірий

MASERATI 
QUATTROPORTE
Вартість ...............$65 000
Рік випуску ............... 2014 
Колір .....................чорний

MASERATI LEVANTE
Вартість ............. $100 000
Рік випуску ................2016 
Колір ........................ синій 

CHEVROLET 
CORVETTE 
Вартість ...............$60 000 
Рік випуску ............... 2014 
Колір .....................чорний 
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ЩО ПО ЕЛЕКТРО?

201 електромобіль 
зареєстровано у Ві-
нницькій області. 

З них найпопулярніші:
Nissan Leaf ..................................148 
BMW I3 ......................................... 10 
Tesla Model S ..................................8 

167 електро/бензин

З них:
Toyota Prius ...................................37 
Toyota RAV4 Hybrid ......................33

ЦІКАВІ ФАКТИ 
  Найстаріша машина — ВАЗ 

21013 – 1983 року випуску. 
Вона така одна на Вінниччині 

  Renault Megane — 
найпопулярніша машина 
на вінницькій реєстрації. Їх 
ставили на облік 919 разів 

  11 — стільки квадроциклів 
поставлено на реєстрацію 
вінницькими сервісними 
центрами. Найпопулярніша 
модель — JINLING JLA-13–2 

НАЙПОПУЛЯРНІШІ МОДЕЛІ 
ЗА РОКАМИ ВИПУСКУ 
2018-го року (543 автомобілі зареєстровано):
Renault Duster ......................................................49 
Renault Logan ......................................................28 
Toyota Land Cruiser Prado 150 ..............................23 
2017-го року (2150 автомобілів зареєстровано):
Renault Duster .................................................... 123 
Kia Sportage ........................................................101 
Toyota RAV4 ........................................................ 79 
2016-го року (1680 автомобілів зареєстровано):
Kia Sportage .........................................................89 
Renault Duster ......................................................68 
Ford Fiesta ............................................................49
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Ó ãðóäí³ 2017-ãî Âåðõîâíà Ðàäà 
ïðèéíÿëà çàêîí ¹ 5364 ïðî ðå-
ôîðìóâàííÿ ñôåðè ïàðêóâàííÿ. 
28 áåðåçíÿ éîãî ï³äïèñàâ ïðåçè-
äåíò. À ç 27 âåðåñíÿ çàêîí ïî÷íå 
ä³ÿòè. Íîâ³ ïðàâèëà ïîêëèêàí³ 

âðåãóëþâàòè õàîòè÷íó ïàðêîâêó 
â çàáîðîíåíèõ ì³ñöÿõ. Êîðîòêî: 
îñîáèñòà ïðèñóòí³ñòü âîä³ÿ, ùîá 
îòðèìàòè øòðàô, á³ëüøå íå ïî-
òð³áíà. Ïîñòàíîâè áóäóòü ïðè-
õîäèòè ïîøòîþ. Äîêàçè: ôîòî 
÷è â³äåî. À ùå ìàøèíó ëåãêî 
çìîæóòü åâàêóþâàòè.

НОВІ СПОСОБИ ПОКАРАТИ 
ПОРУШНИКІВ ПРАВИЛ ПАРКОВКИ
Звільнять узбіччя  Штрафи не збільшуються, зате 
поліцейські отримають більше повноважень для складання 
постанов. А ще почнуть працювати інспектори з паркування, 
які зможуть навіть евакуювати авто. Що ще зміниться?

ЗМІНИ ДЛЯ ПОРУШНИКІВ ПРАВИЛ ПАРКУВАННЯ В УКРАЇНІ

ТРИ РЕЖИМИ ПОКАРАННЯ
Звичайний
Усе за стандартною процедурою — перевірка документів та складання постанови про 
притягнення до відповідальності на місці вчинення адміністративного порушення в 
присутності водія.

Автоматичний
Фіксація шести видів правопорушень стаціонарними камерами, встановленими будь-
де. У центрах обробки інформації поліцейські будуть так само складати постанову. У 
таких випадках із порушника спочатку стягуються штрафні бали, а потім гроші.
Фіксуватимуть такі порушення: перевищення швидкості; проїзд на заборонний сигнал 
світлофора; порушення правил зупинки і стоянки; порушення правил руху й зупинки 
на смузі для громадського транспорту; виїзд на зустрічну смугу; порушення правил 
руху через залізничний переїзд; рух тротуарами чи пішохідними доріжками.

Фото-відеозйомка
Фіксація порушень правил паркування в ручному режимі в спеціальній програмі, 
яка автоматично відображатиме дату, час, координати місця порушення. З нею 
працюватимуть поліцейські та уповноважені від міста інспектори з паркування.

ЕВАКУАЦІЯ
Забрати машину евакуатором можна, 
якщо вона суттєво перешкоджає руху. 
А перешкоджатиме вона у випадках, коли авто:

  поставлене на проїжджій частині 
у два й більше рядів

  на залізничних переїздах

  на трамвайних коліях

  на естакадах, мостах, шляхопроводах і під 
ними, у тунелях

  на пішохідних переходах і ближче 10 метрів до 
них з обох боків, крім випадків зупинки для 
надання переваги в русі

  на перехрестях та ближче 10 метрів від краю 
перехрещуваної проїжджої частини за відсутності 
на ній пішохідного переходу, за винятком зупин-
ки для надання переваги в русі та зупинки проти 
бокового проїзду на Т-подібних перехрестях, де є 
суцільна лінія розмітки або розділювальна смуга

  на проїжджій частині, де відстань між суціль-
ною лінією розмітки чи протилежним краєм 
проїжджої частини і транспортним засобом, 
що зупинився, менше 3 метрів

  ближче 30 метрів від посадкових майданчиків 
для зупинки маршрутних транспортних засобів, 
а за їх відсутності — ближче 30 метрів від до-
рожнього знака такої зупинки з обох боків

  ближче 10 метрів від позначеного місця вико-
нання дорожніх робіт і в зоні їх виконання

  у місцях, де буде неможливим зустрічний 
роз’їзд або об’їзд транспортного засобу, що 
зупинився

  ближче 10 метрів від виїздів з прилеглих 
територій і безпосередньо в місці виїзду

  своїм розташуванням робить неможливим 
рух інших транспортних засобів або створює 
перешкоду для руху пішоходів, у тому числі 
осіб з інвалідністю на спеціальних засобах 
пересування та пішоходів із дитячими 
колясками

  розташоване на виділеній смузі для руху 
громадського маршрутного транспорту

  розташоване на позначеній відповідними 
дорожніми знаками та/або дорожньою 
розміткою велодоріжці

  перешкоджає руху або роботі 
снігоприбирального та іншого технологічного 
комунального транспорту в разі запровадження 
надзвичайного стану або в разі оголошення 
окремої місцевості зоною надзвичайної 
екологічної ситуації

  порушує схему паркування транспортних 
засобів таким чином, що він блокує проїзд 
по двох або більше смугах руху

ЗАХИСТ СВОЇХ ПРАВ

Власнику авто
Можуть траплятися ситуації, коли людина, яка 
продала своє авто, наприклад, за довіреністю, 
може почати отримувати «сюрпризи» у вигляді 
штрафів. Що робити?
Нічого. Рано чи пізно авто буде затримане на 
одному з постів поліції, обладнаних радаром 
«Рубіж» або його аналогом. Автомобілем та 
його фактичним власником займатимуться 
виконавці.
Пошук користувача. Попередити його про 
штраф, попросити його переоформити 
авто на себе або внести відомості про 
належного користувача до реєстру власників 
транспортних засобів.

Користувачу авто
Розшукати власника й за його згодою внести відо-
мості про себе як про належного користувача до 
реєстру власників.
На спеціальному сайті можна буде подивитися 
всі дані про своє порушення, яке зафіксували в 
автоматичному режимі: постановою про притяг-
нення до відповідальності, матеріалами фіксації 
обставин порушення, квитанцією з реквізитами 
для сплати штрафу. Ключем доступу до цього 
електронного кабінету буде збіг державного 
номера автомобіля та номера свідоцтва про його 
реєстрацію — технічного паспорта.
Крім цього, як власнику, так і користувачу авто 
потрібно буде звернутися до сервісних центрів 
МВС і повідомити номер телефону або адресу 
електронної пошти для безкоштовних повідо-
млень про випадки фіксації правопорушень.

ДЛЯ «ЄВРОБЛЯХАРІВ»
Якщо автомобіль на іноземній реєстрації 
ввіз в Україну громадянин України — рези-
дент, то штраф за порушення, зафіксовані 
в автоматичному режимі або в режимі 
фотозйомки, буде надіслано на його адре-
су в Україні. У разі несплати штраф буде 
стягнуто в примусовому порядку.
Якщо ж транспортний засіб ввіз іноземець-
нерезидент, постанова про адміністратив-
не правопорушення буде вручена йому 
прикордонниками при виїзді з України. У 
разі відмови виконати накладене стягнен-
ня іноземцю буде заборонено подальший 
в’їзд до України.

ШТРАФ ВЛАСНИКУ АВТО
Якщо штраф накладатимуть за порушення, зафіксовані в автоматичному 
режимі чи режимі фото-відео зйомки, покараний буде заочно власник 
авто. Але в Єдиному реєстрі МВС, де зберігаються дані про зареєстровані 
авто, буде створене додаткове поле «належний користувач». Туди 
вноситимуть дані того, хто фактично керує машиною. Якщо поле заповнене 
— штраф прийде тій людині, яка туди вписана.

ШТРАФИ
Штраф, зафіксований в автоматичному режимі, 
при сплаті 50% протягом 10-ти днів вважатиметься 
повністю погашеним.

При фіксації порушень у режимі фотозйомки чи 
відеозапису пільгових десятиденних періодів буде 
два. Перший — з дня вчинення порушення правил 
зупинки, стоянки або паркування, другий — з 
дня набрання постановою про адміністративне 
правопорушення чинності. Також поліцейський 
або інспектор із паркування буде зобов’язаний 
залишити на лобовому склі копію постанови.

Штраф за порушення правил паркування 
встановлюється у 20-кратному розмірі вартості 
однієї години користування тим платним 
майданчиком, на якому відбулося порушення.

ІНСПЕКТОРИ З ПАРКУВАННЯ
Це будуть посадові особи виконавчих органів місцевих рад. Їх правовий статус 
визначатиме закон «Про службу в органах місцевого самоврядування», а на 
роботу їх прийматимуть за конкурсом. Крім поліцейських, право проводити 
евакуацію отримають інспектори з паркування, а обставини евакуації будуть 
обов’язково фіксуватися на фото чи відео. Впроваджується також окрема 
стаття про відповідальність інспекторів за отримання від водіїв грошей як 
плати за паркування «поза касу». Мінімальний штраф для інспектора за такі дії 
становитиме 850 грн і 1 700 грн при повторному порушенні.
У вінницькій «муніципальній поліції» поки що не коментують створення 
інституту інспекторів із паркування.
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Цього року, крім рекорду Сергія 
Грачова, вінничани поставили 
щонайменше шість рекордів, які 
записали в національну книгу до-
сягнень.
У лютому відзначили студентів 
ВНТУ, які вибороли на міжнарод-
них конкурсах з комп’ютерної гра-
фіки та веб-дизайну 160 перемог 
за 2017 рік. З них — 42 у країнах 
дальнього зарубіжжя: у Фінляндії, 
Мальті, Австрії, Великобританії, 
Швеції, Андоррі, Естонії тощо 
(goo.gl/JBHGMN).

У березні 12-річний школяр 
Богдан Поляк зробив наймен-
ше орігамі. Він склав 6-мілі-
метровий кораблик з клап-
тику паперу 1 на 1 сантиметр 
(goo.gl/uEXDEr).
У квітні вінничанка стала най-
молодшою художницею Укра-
їни. Трирічна Анастасія Барчи-
шена намалювала 14 картин та 
відкрила першу свою виставку 
в «Галереї XXI» (goo.gl/aQQbJy). 
Також у квітні відкрили музей 
моделей транспорту. Його влас-

ник Олександр Вдовиченко став 
рекордсменом, бо має найбіль-
шу колекцію машинок в Украї-
ні — на той момент їх було 5037 
(goo.gl/mn8DFQ).
На День Європи, 19 травня, понaд 
1500 дітей виконали танець «Небо 
Європи» та встaновили рекорд 
з найбільшої кількості учасни-
ків хореографічної композиції 
(goo.gl/NUQM5H). Ще у травні 
зробили найбільшу в Україні кар-
тину з насіння. Її розміри 2 на 1 метр 
(goo.gl/Gib6vd).

Досягнення вінничан у «Книзі рекордів України»

РЕКЛАМА

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

Çðàíêó, 30 ñåðïíÿ, íà ìàéäàí 
Íåçàëåæíîñò³ ï³äâåçëè äâà ìó-
í³öèïàëüíèõ àâòîáóñè. Ê³ëüêà 
÷îëîâ³ê ç÷³ïëþâàëè ¿õ ì³æ ñî-
áîþ êàíàòàìè. Ñàìå â öåé äåíü 
â³ííèöüêèé àòëåò Ñåðã³é Ãðà÷îâ 
çä³éñíèâ ñïðîáó ïîñòàâèòè ðå-
êîðä Óêðà¿íè ç òðåê-ïóëó — ïå-
ðåòÿãóâàííþ äâîõ àâòîáóñ³â, çà-
ãàëüíîþ âàãîþ 22 òîííè 400 ê³-
ëîãðàì³â. Ðåêîðä â³í âñòàíîâèâ, 
ïðè öüîìó âëàñíà âàãà ÷îëîâ³êà 
âñüîãî 86 ê³ëîãðàì³â.

Ïîäèâèòèñÿ íà ñïîðòñìåíà 
ïðèéøëè äåñÿòêè â³ííè÷àí, ÿê³ 
çãóðòóâàëèñÿ á³ëÿ àâòîáóñ³â. Âîíè 
ï³äòðèìóâàëè àòëåòà îïëåñêàìè 
òà êðè÷àëè — «Äàâàé, Ñåðüîæà!» 
Àëå ïîïðè ìàñîâó ï³äòðèìêó ç 
ïåðøî¿ ñïðîáè Ãðà÷îâó íå âäà-
ëîñÿ âñòàíîâèòè ðåêîðä. Íå òîìó, 
ùî â³í íå çäóæàâ — íå âèòðèìàâ 
òðîñ, à ùå îäèí ç àâòîáóñ³â êî-
ëåñîì íàñêî÷èâ íà ÿìó.

Ï³ñëÿ ùå îäíîãî åòàïó ï³äãîòîâ-
êè Ñåðã³é çíîâ óçÿâ êàíàò â ðóêè. 
Ïî ïðàâèé á³ê â³ä íüîãî ñòàëè 
ïîì³÷íèêè, ³ öüîãî ðàçó âñå ï³øëî 
çà ïëàíîì. Ãðà÷îâ ÷åðåç êðèê òà 
ñèëó ïî÷àâ òÿãíóòè àâòîáóñè, ÿê³ 
ñòð³ìêî íàáðàëè øâèäê³ñòü. Íà-
òîâï ñòîÿâ ïîïåðåäó: ëþäè, íà-
ñòóïàþ÷è îäèí îäíîìó íà íîãè, 
íå õîò³ëè ïðîãàâèòè òîé ìîìåíò, 
êîëè ñòðîíãìåí çóïèíèòüñÿ.

Äèñòàíö³þ ô³êñóâàâ ïðåäñòàâ-
íèê «Êíèãè ðåêîðä³â». Çà éîãî 
ñèãíàëîì ñïîðòñìåí ïåðåñòàâ 
òÿãíóòè àâòîáóñè. ×åðâîíèé, 
ñï³òí³ëèé, àëå çàäîâîëåíèé ñâî-
ºþ ðîáîòîþ, ÷îëîâ³ê îäðàçó äàâ 
êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòàì.

Óñ³ ïèòàëè ïðî éîãî âðàæåííÿ 
òà ÿêèì áóäå íàñòóïíèé ðåêîðä.

— Öå áóëî äóæå âàæêî! Óçàãàë³ 
ÿ òðåíóþñÿ ç 12 ðîê³â, ôàêòè÷-
íî æèâó â ñïîðòçàë³. ßêèé áóäå 
íàñòóïíèé ðåêîðä? Ìîæëèâî, 
òðàìâàé ïîòÿãíó, à ìîæëèâî 
âæå òðè àâòîáóñè. Íà âñå Áîæà 
âîëÿ, — ñêàçàâ ï³ñëÿ ñòðîíãìåí.

Ï³çí³øå ôàõ³âö³ ï³äðàõóâàëè, 
ùî â³í ïðîòÿãíóâ äâà àâòîáóñè 
íà â³äñòàíü 19 ìåòð³â. Òà çðîáèâ 
öå çà 19 ñåêóíä, ÷èì âñòàíîâèâ 
íîâèé ðåêîðä Óêðà¿íè! ßê ïîò³ì 
ñêàçàâ Ñåðã³é Ãðà÷îâ, ñâîº äî-
ñÿãíåííÿ â³í ïðèñâÿ÷óº äî Äíÿ 
ì³ñòà — ïîäàðóíîê íà 655-ð³÷÷ÿ 
Â³ííèö³.

Äî ðå÷³, íà öüîãîð³÷íèé Äåíü 
ªâðîïè, 19 òðàâíÿ, àòëåò âæå 
ïðîòÿãíóâ îäèí ìóí³öèïàëüíèé 
àâòîáóñ, ÿêèé áóâ «çàâàíòàæå-
íèé» ê³ëüêîìà äåñÿòêàìè øêî-
ëÿð³â.

Ó òîé äåíü éîìó âäàëîñÿ ïîñòà-
âèòè âëàñíèé ðåêîðä: Ãðà÷îâ òÿã-
íóâ àâòîáóñ ç³ øêîëÿðàìè âàãîþ 
12 òîíí, äèñòàíö³ÿ — 18 ìåòð³â. 
×àñ, ÿêèé â³í âèòðàòèâ íà öå, 
ñêëàâ 57 ñåêóíä (goo.gl/4fwRjK).

СТРОНГМЕН ГРАЧОВ ПРОТЯГНУВ 
ДВА АВТОБУСИ. ЇХ ВАГА 22,4 ТОННИ
Нацрекорд!  Вінницький стронгмен 
Сергій Грачов поставив рекорд України 
з трек-пулу. При вазі 86 кілограмів він 
перетягує два 11-тонних муніципальних 
автобуси. Своє досягнення чоловік 
присвятив до Дня народження Вінниці

Атлет Сергій Грачов у спорті з 12 років. 
Він зміг протягнути два автобуси на 19 метрів за 19 секунд
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Новий маршрут 
 Ó Â³ííèö³ â³äêðèâñÿ 
íîâèé àâòîáóñíèé ìàðøðóò 
¹ 17 «Òÿæèë³â — ìóçåé 
Ì. Êîöþáèíñüêîãî». Àâòî-
áóñ êóðñóº çà ìàðøðóòîì: 
çóïèíêà ìóçåé Ì. Êîöþ-
áèíñüêîãî äî ì³êðîðàéîíó 
Òÿæèë³â ïî ïðîñïåêòó 
Êîöþáèíñüêîãî, âóëèöÿõ 
Ïðèâîêçàëüí³é, Ëåáåäèí-
ñüêîãî, Ìàêñèìà Øèìêà, 
Îëåãà Àíòîíîâà, ×åõîâà, 
Âàòóò³íà. Ó çâîðîòíîìó 
íàïðÿìêó — âóëèöÿìè 
Âàòóò³íà, ×åõîâà, Îëåãà 
Àíòîíîâà, Ìàêñèìà Øèì-
êà, Ëåáåäèíñüêîãî, Ïðè-
âîêçàëüí³é, ïðîñï. Êîöþ-
áèíñüêîãî, Çàìîñòÿíñüê³é, 
Áðàöëàâñüê³é, Íàíñåíà. 
Ïàñàæèð³â ïåðåâîçÿòü äâà 
àâòîáóñè ç 6.30 äî 20.20 
(³íòåðâàë ðóõó 35 õ â.).

Втік на море 
 Äâà äí³ øóêàëè 12-ð³÷-
íîãî ìåøêàíöÿ îäíîãî ç 
ñ³ë, ÿêèé âò³ê ç äîìó. ßê 
ç'ÿñóâàëîñÿ, äèòèíà õîò³ëà 
ïîêóïàòèñÿ â ìîð³, òîìó ³ 
âèðóøèëà ó ìàíäð³âêó.
— Ïðè ñîá³ ó õëîï÷èêà 
áóëè ãðîø³, òîìó â³í áåç 
ïåðåøêîä ä³ñòàâñÿ äî Îäå-
ñè. Äëÿ íî÷³âë³ â³í í³áèòî 
çíÿâ ê³ìíàòó, ïðîòå íà çâî-
ðîòí³é êâèòîê ãðîøåé 
íå áóëî, ³ çàë³çíè÷íèêè 
âèñàäèëè äèòèíó íà ñòàí-
ö³¿ Ïîä³ëüñüê, — êàæóòü 
ó ïîä³ëüñüêîìó â³ää³ë³ 
ïîë³ö³¿ â Îäåñüê³é îáëàñò³. 
Çà ìàíäð³âíèêîì ïðè¿õàëè 
â³ííèöüê³ ïîë³öåéñüê³ òà 
çàáðàëè äîäîìó.

Подешевшали 
квитки 
«Óêðçàë³çíèöÿ» çíèæóº 
âàðò³ñòü ïðî¿çäó 
â ïàñàæèðñüêèõ ïî¿çäàõ. 
Ç 1 âåðåñíÿ âñòóïèâ 
ó ä³þ êîåô³ö³ºíò 
1,02 ³íäåêñàö³¿ äî òàðèô³â 
íà ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â 
ó âíóòð³øíüîìó ñïîëó÷åíí³ 
çà êàëåíäàðíèìè 
ïåð³îäàìè.
— Íàïðèêëàä, âàðò³ñòü 
ïðî¿çäó 31 ñåðïíÿ 
çà ìàðøðóòîì Êè¿â–Ëüâ³â 
ó âàãîí³ êóïå ïî¿çäà 
¹ 141 êîøòóº 347,92 ãðí, 
à íà íàñòóïíó ï’ÿòíèöþ 
àíàëîã³÷íèé êâèòîê 
êîøòóâàòèìå 333,92 ãðí, 
ó âàãîí³ êóïå ïî¿çäà 
¹ 29 Êè¿â–Óæãîðîä 
êîøòóº 728,19 ãðí, à áóäå 
êîøòóâàòè 696,39 ãðí. 
Ä³ÿòèìå öåé êîåô³ö³ºíò 
äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ, ï³ñëÿ ÷îãî 
ââåäóòü ùå íèæ÷èé — 0,93.

КОРОТКОКОРОТКО

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Â³ä  ñ åðåäè , 
29 ñåðïíÿ, â Óêðà-
¿í³ íàáóëà ÷èííîñ-
ò³ íîðìà çàêîíó 

ïðî íàêëàäåííÿ äîäàòêîâèõ 
øòðàô³â íà ëþäèíó, ÿêà çàáîð-
ãóâàëà ç âèïëàòîþ àë³ìåíò³â. Ïðî 
öå éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ ïðåñ-
ñëóæáè Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿.

Ö³ øòðàôè ñòàëè äðóãèì ïàêå-
òîì çàêîí³â «×óæèõ ä³òåé íå áó-
âàº», ñïðÿìîâàíèõ íà ïîñèëåííÿ 
çàõèñòó ïðàâ ä³òåé òà çàïðîâà-
äæåííÿ ³íñòèòóòó â³äïîâ³äàëüíîãî 
áàòüê³âñòâà.

Äîäàòêîâ³ øòðàôè íàêëàäàòè-
ìóòü çà çàáîðãîâàí³ñòü ç àë³ìåíò³â 
íà ïîíàä îäèí ð³ê. Ãðîø³ éòè-
ìóòü áåçïîñåðåäíüî ä³òÿì, òîìó 
øòðàôè º ñâîºð³äíîþ êîìïåíñà-
ö³ºþ çà íåñâîº÷àñíå îòðèìàííÿ 
êîøò³â.

«ßêùî â ïëàòíèêà àë³ìåíò³â 
âèíèêàº çàáîðãîâàí³ñòü ó ñóêóï-
íîìó ðîçì³ð³ á³ëüøà, í³æ ñóìà 
â³äïîâ³äíèõ ïëàòåæ³â çà îäèí ð³ê, 
òî íà òàêó îñîáó íàêëàäàòèìåòüñÿ 
øòðàô ó ðîçì³ð³ 20% â³ä çàáîðãî-
âàíî¿ ñóìè. ßêùî æ çàáîðãîâàíà 
ñóìà ïåðåâèùóâàòèìå â ñóêóï-
íîìó ðîçì³ð³ ñóìó â³äïîâ³äíèõ 
ïëàòåæ³â çà äâà ðîêè, òî â òàêîìó 
âèïàäêó øòðàô çá³ëüøóâàòèìåòü-
ñÿ ³ â³äïîâ³äíî ñòàíîâèòèìå âæå 
30% â³äïîâ³äíî. Ó âèïàäêó çà-
áîðãîâàíîñò³ íà ñóìó ïëàòåæ³â 
çà òðè ðîêè øòðàô çðîñòå äî 50% 
â³ä ñóìè áîðãó», — ïîâ³äîìèëà 
çàñòóïíèê ì³í³ñòðà þñòèö³¿ ç ïè-
òàíü âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè Ñâ³òëàíà 
Ãëóùåíêî.

Ó Ì³í’þñò³ íàâîäÿòü ïðèêëàä 
ðîçðàõóíê³â: ÿêùî ëþäèíà, ùî 
ìàº ñïëà÷óâàòè àë³ìåíòè ùî-
ì³ñÿöÿ â ðîçì³ð³ 2000 ãðèâåíü, 
íå ïëàòèòèìå ¿õ ö³ëèé ð³ê, 
òî ñóìà áîðãó ñòàíîâèòèìå 
24 000 ãðèâåíü. Íà òàêó îñîáó 
áóäå íàêëàäåíî øòðàô ó ðîçì³ð³ 
20% â³ä ö³º¿ ñóìè, à ñàìå â ðîç-
ì³ð³ 4 800 ãðèâåíü. Îòæå, çàãàëü-
íà ñóìà, ùî ï³äëÿãàòèìå ñïëàò³ 
íà óòðèìàííÿ äèòèíè, ó âèïàäêó 
çàáîðãîâàíîñò³ ñòàíîâèòèìå âæå 
28 800 ãðèâåíü.

Ñâ³òëàíà Ãëóùåíêî ââàæàº, 
ùî òàêà ñèñòåìà ñòèìóëþâàòèìå 
íåäîáðîñîâ³ñíèõ áàòüê³â äî âè-
êîíàííÿ ¿õ îñíîâíîãî îáîâ’ÿçêó 
ùîäî âëàñíî¿ äèòèíè.

ЩО ЗРОБИЛИ РАНІШЕ 
Ùîá çìóñèòè áàòüê³â ïëàòèòè 

çà óòðèìàííÿ ñâî¿õ ä³òåé ï³ñëÿ 
ðîçëó÷åííÿ, ïðèéíÿëè çàêîíî-
ïðîåêò ¹ 7277. Â³í ïåðåäáà÷àº 
ïðèìóñîâå ñòÿãíåííÿ çàáîðãîâà-
íîñò³ ç âèïëàòè àë³ìåíò³â, ³ öå 
áóâ ïåðøèé ïàêåò çàêîí³â «×óæèõ 
ä³òåé íå áóâàº».

ßêùî áîðã ç àë³ìåíò³â «âè-
ñèòü» á³ëüøå øåñòè ì³ñÿö³â, 
áàòüêà ìîæóòü ïîçáàâèòè ïðàâà 
âîä³ííÿ àâòî ÷è çàáîðîíèòè éîìó 
êîðèñòóâàòèñÿ íàÿâíîþ çáðîºþ 
é íàâ³òü õîäèòè íà ïîëþâàííÿ.

СКУПИХ БАТЬКІВ 
КАРАТИМУТЬ ЩЕ БІЛЬШЕ
Нові правила  Маєте заборгованість 
з аліментів більше, ніж за 12 місяців — 
заплатите на 20% більше від суми 
боргу. На цей момент ви вже значитесь 
у реєстрі неплатників аліментів, 
позбулися посвідчення водія і, 
можливо, дозволу на зброю

Станом на 22 серпня поточного 
року на Вінниччині було приму-
сово стягнуто аліментів на суму 
56 мільйонів 275 тисяч 921 грив-
ня. Такі дані називає начальник 
Головного територіального 
управління юстиції у Вінницькій 
області Юрій Круголь.
До неплатників аліментів засто-
совували санкції: систему штра-
фів, арешт грошей боржників, 
притягнення до кримінальної 
відповідальності осіб, які ухи-

ляються від суспільних робіт 
в рахунок боргу.
Загальна кількість виконав-
чих документів, що стосуються 
стягнення аліментів, становить 
22 тисячі 489. З них на виконан-
нях у бухгалтеріях знаходиться 
8 тисяч 763, а безпосередньо 
в органах ДВС — 13 тисяч 709.
Кількість виконавчих документів, 
за якими сукупний розмір забор-
гованості перевищує суму пла-
тежів за 6 місяців — 4 тисячі 212.

Стягнули боргів на 56 мільйонів 

Çàêîíîïðîåêò ïåðåäáà÷àâ 
òàêîæ ïîêàðàííÿ äëÿ áîðæíè-
ê³â ó âèãëÿä³ ñîö³àëüíèõ ðîá³ò. 
Íà òàê³ íàïðàâëÿòèìóòü íåïëàò-
íèêà àë³ìåíò³â, ÿêùî á³ëüøå â³-
ä³áðàòè í³÷îãî. Âèä ðîá³ò òà ¿õ 
òðèâàë³ñòü âèçíà÷àþòü îðãàíè 
ì³ñöåâî¿ âëàäè, àëå çàêîí âñòà-
íîâèâ ðàìêè — â³ä 120 äî 240 ãî-
äèí. Îïëà÷óâàòè ñîöðîáîòè ìà-
þòü çà çàòâåðäæåíèì äåðæàâîþ 
ïîãîäèííèì òàðèôîì. Íà 2018-é 
ð³ê òàðèô òàêèé: 22,4 ãðèâí³ 
çà ãîäèíó. Çàðîáëåí³ ãðîø³ ïå-
ðåðàõîâóâàòèìóòü äèòèí³.

Íå âèéäåø íà ðîáîòè — 15 ä³á 
çà ãðàòàìè. Äëÿ íàéóïåðò³øèõ 
«óõèëÿíò³â» â³ä îáîâ’ÿçêó óòðèìó-
âàòè äèòèíó ãð³øìè ïåðåäáà÷èëè 
ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ âèïðàâíèõ 
ðîá³ò ÷è îáìåæåííÿ âîë³. ßêùî 
ëþäèíó êàðàþòü íå âïåðøå — 
ïðèñóäÿòü â³ä äâîõ ðîê³â âè-
ïðàâíèõ ðîá³ò òà äî òðüîõ ðîê³â 
îáìåæåííÿ âîë³.

— Çàêîí ïåðåäáà÷àº íåãàéíå 
ñêàñóâàííÿ íàêëàäåíèõ îáìåæåíü 
ó âèïàäêó ïîãàøåííÿ çàáîðãîâà-
íîñò³, — êàæå íà÷àëüíèê òåðè-
òîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Þð³é Êðó-
ãîëü. — Äëÿ öüîãî íå òðåáà áóäå, 
ÿê ðàí³øå, ³òè äî ñóäó. Íàäàâ äî-

êóìåíò ïðî ñïëàòó äåðæàâíîìó 
âèêîíàâöåâ³, â³í ïðèéíÿâ â³äïî-
â³äíó ïîñòàíîâó ³ âñå.

РЕЄСТР БОРЖНИКІВ 
Ïîíàä 172 òèñÿ÷³ ïð³çâèù âíå-

ñëè â ïóáë³÷íèé ðåºñòð íåïëàòíè-
ê³â àë³ìåíò³â. Ó öåé ñïèñîê àâòî-
ìàòè÷íî ïîòðàïëÿº êîæíèé, õòî 
íå ïëàòèâ á³ëüøå òðüîõ ì³ñÿö³â.

Ïîøóê ó ö³é áàç³ äàíèõ, ÿêó 
ìîæíà íàçâàòè åëåêòðîííîþ 
äîøêîþ ãàíüáè, ïðàöþº ò³ëü-
êè çà ïð³çâèùåì, ³ìåíåì, ïî-
áàòüêîâ³ òà äàò³ íàðîäæåííÿ.

Ó äåðæàâí³é âèêîíàâ÷³é ñëóæ-
á³ ïîÿñíþþòü: ó ðåºñòð âíîñÿòü 
ñàìå òó ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿, ÿêó 
íå ìîæíà íàçâàòè ïîðóøåííÿì 
ïåðñîíàëüíèõ äàíèõ. Äîäàòè ì³ñ-
öå ðîáîòè — öå âæå ïîðóøåííÿ.

Ðåãóëÿðíî çâ³òóâàòè ïðî ñïëàòó 
àë³ìåíò³â, ÿê ïîÿñíèëè â äåðæàâ-
í³é âèêîíàâ÷³é ñëóæá³, ïëàòíèêè 
çîáîâ’ÿçàí³.

Òîæ ÿêùî ñïëà÷óºòå àë³ìåíòè 
ñàì³ (à íå âèðàõîâóþòü ³ç çàðï-
ëàòè), òî ïåðåâ³ðòå, ÷è íåìàº âà-
øèõ äàíèõ íà åëåêòðîíí³é äîøö³ 
ãàíüáè. Ïîÿâà íà í³é — öå ïåð-
øèé åòàï ïîêàðàííÿ, ïîïåðåäæó-
âàëüíèé. Äðóãèé — îäíèì ìàõîì 
íàêëàäóòü óñ³ ìîæëèâ³ çàáîðîíè.

Ïîíàä 172 òèñÿ÷³ 
ïð³çâèù â ðåºñòð³ 
íåïëàòíèê³â àë³ìåíò³â. 
Öå ò³ ëþäè, ÿê³ íå 
ïëàòèëè ä³òÿì á³ëüøå 
òðüîõ ì³ñÿö³â

ЯК ВИРАХОВУЮТЬ ШТРАФИ 
ЗА НЕСПЛАТУ АЛІМЕНТІВ

56 275 921 
грн
стільки стягнули 
аліментів станом на 22 
серпня 2018 року

22489
виконавчих проваджень 
відкрито по несплаті 
аліментів

12 місяців

Щомісячний 
платіж

Сума боргу за рік

60 000 грн

Сума штрафу

12 000 грн

12 місяців

Сума 
штрафу

12 000 
грн

Сума загального 
боргу

72 000 грн

х 0,2 =
5 000 грн

=

х

+

СУМА БОРГУ ЗА РІК

24 місяці

Щомісячний 
платіж

Сума боргу за рік

120 000 грн

Сума штрафу

36 000 грн

24 місяці

Сума 
штрафу

36 000 
грн

Сума загального 
боргу

156 000 грн

х 0,3 =
5 000 грн

=

х

+

СУМА БОРГУ ЗА РІК
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Öüîãî ðîêó Â³ííèöÿ â³äçíà-
÷àòèìå ñâ³é äåíü íàðîäæåííÿ 
8-ãî âåðåñíÿ. Ì³ñòî, ÿê çàâæäè, 
áóäå ðîçáèòå íà ê³ëüêà ëîêàö³é, 
äå áóäóòü ðîçâàãè íà ð³çí³ ñìàêè.

МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ 
Ñâÿòêóâàííÿ ðîçïî÷íåòüñÿ 

î 14.00. Ñàìå òóò  ì³ñüêèé ãîëî-
âà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ âèñòóïèòü 
³ç ïðîìîâîþ. Òàêîæ â³ííè÷àí 
òðàäèö³éíî ³ç Äíåì ì³ñòà â³òàº 
Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí. Ï³ñëÿ 
â³òàëüíèõ ñë³â ìåðà òà ãîñòåé, 
â³ííè÷àíè ïîðèíóòü ó êëàñè-
êó, àäæå ï³ä â³äêðèòèì íåáîì 
çâó÷àòèìå ìóçèêà ñèìôîí³÷íèõ 
îðêåñòð³â. Íà Ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³ â³ííè÷àíè çìîæóòü 
îçíàéîìèòèñÿ ç ³ñòîð³ºþ ãåð-
áà ì³ñòà.  

ВУЛИЦЯ СОБОРНА 
Òóò áèòèìóòüñÿ ëèöàð³ òà ïðî-

âîäèòèìóòü ð³çíîìàí³òí³ ìàé-
ñòåð-êëàñè. Á³ëÿ Ìóçåþ ìîäå-
ëåé òðàíñïîðòó áóäå ñïðàâæí³é 
âåñ³ëüíèé ôåñòèâàëü: âèñòàâêè 
àâòîìîá³ë³â, ìîäíèé ïîêàç ó ñóê-
íÿõ â³ä ì³ñöåâèõ ñàëîí³â, ïîðàäè 
ç â³çàæó, äåêîðàö³é òà îðãàí³çàö³¿ 
âåñ³ëëÿ. Àëå íàéö³êàâ³øèì ñòàíå 
öåðåìîí³ÿ ðåºñòðàö³¿ øëþáó, 
ó ÿê³é çìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü íà-
â³òü ò³ ïàðè, ÿê³ ïðèéìóòü ð³øåí-
íÿ îäðóæèòèñÿ ñàìå â öåé äåíü.

ЛІВЕРПУЛЬ ТА ЄВРОПЕЙСЬКА 
ПЛОЩІ

Ë³âåðïóëü áóäå ïîâí³ñòþ ïðè-
ñâÿ÷åíèé äèòÿ÷èì ðîçâàãàì. 
Ó ðàìêàõ ïðîåêòó «Â³ííèöÿ — 
ì³ñòî ùàñëèâèõ ä³òåé» òóò ðîç-
ì³ñòÿòü áàòóòè, ïðîâîäèòèìóòü 
êîíêóðñè òà ìàéñòåð-êëàñè. 

КУДИ ПІТИ НА ДЕНЬ МІСТА
Святкуємо  Цього року Вінниця святкує 
ювілей — 655 років. Із цієї нагоди у місті 
планується низка різноманітних заходів — 
від битви лицарів до одруження за день

Ïðîäîâæàòü öþ çîíó àæ äî 20-ãî 
áóäèíêó âóëèö³ Ñîáîðíî¿. À íà 
ªâðîïåéñüê³ ïëîù³ ïðîéäå ðî-
äèííèé ôåñòèâàëü «Â³ííè÷àíè 
ìàþòü òàëàíòè». 

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК 
Òðàäèö³éíî ïðîéäå Vinnytsia 

Food Fest, ïðîòå òðîõè â ³íøî-
ìó ôîðìàò³. Â³ííè÷àíè çìîæóòü 
ïîçíàéîìèòèñÿ ç ð³çíèìè êóõ-
íÿìè ñâ³òó. Íà «Ñâÿòî âðîæàþ» 
ç'¿äóòüñÿ ãîñò³ ç 23 ðàéîí³â, ÿê³ 
ïîêàæóòü óñå, ÷èì áàãàò³, íà âó-
ëèö³ Õë³áí³é òà ïëîù³ á³ëÿ Ë³ò-
íüîãî òåàòðó. Ïåðåä ôîíòàíîì 
«Ìóøëÿ» ñòâîðÿòü ³ìåíèííó 
çîíó, äå ðîçòàøóþòü âåëèêèé 
ñâÿòêîâèé òîðò. Ñïîðòèâí³ çàõî-
äè òåæ ïåðåäáà÷åí³ — «Âåëèêèé 
áîêñ» çà ó÷àñòþ ñïîðòñìåí³â ³ç 
Óêðà¿íè, Ïîëüù³, Ãðóç³¿ òà Óãîð-
ùèíè. Çìàãàííÿ ðîçïî÷íóòüñÿ 
íà ñòàä³îí³  ó ïàðêó î 14.30.

ПЛОЩА СТУСА 
Íàéá³ëüøå â³ííè÷àíè ÷åêà-

þòü íà ñâÿòêîâèé êîíöåðò á³ëÿ 
«Êíèæêè». Äî Â³ííèö³ çàâ³òàþòü 
ãóðòè KOZAK SYSTEM, Melovin, 
à òàêîæ Íàòàëÿ Ìîãèëåâñüêà.

Для Вінниці 2018 рік — рік круглих 
дат. Основна — 655 років від пер-
шої письмової згадки про місто, 
380 років фактичного впроваджен-

ня Магдебурзького права, 25 ро-
ків з дня історичного відновлення 
герба Вінниці та 60 років дружби з 
містом-побратимом Кельце.

День чотирьох ювілеїв 

На Дні міста, традиційно, будуть локації і для дорослих, 
і для дітей. Кожен зможе знайти собі розвагу до душі
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²íêîëè ç’ÿâëÿºòüñÿ áà-
æàííÿ ñïðîáóâàòè ùîñü 
íîâå. Ìîæëèâî, íàâ³òü åêñ-

òðåìàëüíå. Òîä³ ëþäè ïî÷èíàþòü äóìàòè, 
÷èì çàéíÿòèñÿ, ùîá âòàìóâàòè öþ ñïðàãó.

Ó íàñ òàêîæ íåîäíîðàçîâî âèíèêàëî 
ïîä³áíå â³ä÷óòòÿ. ² ìè âæå âñòèãëè âè-
ïðîáóâàòè íà ñîá³ êàòàííÿ íà âåéêáîðä³, 
ïëàâàííÿ íà SUP-ñåðô³, ïîçíàéîìèëèñÿ 
ç ¿çäîþ âåðõè ³ ïðîòåñòóâàëè åëåêòðîòðàí-
ñïîðò ó ðåàë³ÿõ ì³ñòà.

Íà öåé ðàç ìè îäÿãëè íà ñåáå êàìóô-
ëÿæíó ôîðìó, ìàñêó, âçÿëè äî ðóê ìàðêåð 
(ïåéíòáîëüíà çáðîÿ) ³ íàâ÷èëèñÿ ãðàòè 
ó ïåéíòáîë.

НАСАМПЕРЕД – ЗАХИСТ
Ïåéíòáîë — öå ãðà ³ç çàñòîñóâàííÿì 

ðó÷íî¿ ïíåâìàòè÷íî¿ çáðî¿, ÿêà ñòð³ëÿº 
êàïñóëàìè ç ôàðáîþ. Ïðè âëó÷àíí³ ïî ì³-
øåí³, êàïñóëà ðîçêîëþºòüñÿ ³ ôàðáóº ¿¿.

²ñíóº òðè ð³çíîâèäè ïåéíòáîëó: ïðîêàò-
íèé — öå êîëè ëþäè ïðèõîäÿòü ïîñòð³ëÿòè 
³ âåñåëî ïðîâåñòè ÷àñ.

Òàêòè÷íèé — äëÿ òèõ, õòî á³ëüø ñåðéîç-
íî çàéìàºòüñÿ ïåéíòáîëîì. Ó öüîìó âè-
ïàäêó ÷àñòî ãðàþòü íà çàêèíóòèõ ï³äïðè-
ºìñòâàõ, ïîë³ãîíàõ àáî ó ë³ñàõ. Îñíàùåííÿ 
ãðàâö³â òàêîæ â³äð³çíÿºòüñÿ: ìàðêåðè òà 
ôîðìà íàáëèæåíí³ äî â³éñüêîâîãî çðàçêà.

² òðåò³é — ñïîðòèâíèé. Éîãî óêðà¿í-
ñüê³ ïåéíòáîë³ñòè ùîñèëè íàìàãàþòüñÿ 
ðîçâèâàòè.

— Çâè÷àéíî, ùî íàéïîïóëÿðí³øèé âèä 
ïåéíòáîëó — ïðîêàòíèé. Òè ïðîñòî ïðè-
õîäèø ç³ ñâî¿ìè äðóçÿìè òà âåñåëî ïðî-
âîäèø äîçâ³ëëÿ, — ðîçïîâ³äàº ïðàö³âíèê 
ïåéíòáîëüíîãî êëóáó «Ñïàðòà» Àðòåì Ìó-
ðåíêî. — Ñêëàäíèõ ïðàâèë òóò íåìàº: òâîº 
çàâäàííÿ âëó÷èòè ôàðáîþ â óìîâíîãî âî-
ðîãà ³ óíèêíóòè òîãî, ùîá âëó÷èëè â òåáå.

Óò³ì, ïåðåä òèì, ÿê âàì äîçâîëÿòü âèéòè 

íà ïîëå, âè ïðî÷èòàºòå òåõí³êó áåçïåêè òà 
îçíàéîìèòåñÿ ç ïðàâèëàìè ãðè, ÿê òàêèìè. 
Ï³ñëÿ öüîãî âè ï³äïèøåòå äîêóìåíò, çà ÿêèì 
ó âèïàäêó íåîáåðåæíîãî ïîâîäæåííÿ ï³ä 
÷àñ ãðè, íå ìàòèìåòå ïðåòåíç³é äî êëóáó.

— Ïåéíòáîë º îäíèì ç íàéáåçïå÷í³øèõ 
âèä³â ñïîðòó, — ãîâîðèòü Àðòåì Ìóðåí-
êî. — Ãðàâö³ ìîæóòü âèõîäèòè íà ïîëå 
ò³ëüêè â çàõèñí³é ìàñö³. Ìè íåþ çàáåçïå-
÷óºìî. ² íå âàðòî ïåðåæèâàòè, ïåéíòáîëüí³ 
ìàðêåðè íå çìîæóòü ¿¿ ïðîáèòè. Òà é ó ðàç³ 
âëó÷åííÿ â ³íø³ ÷àñòèíè ò³ëà, âè íå â³ä-
÷óºòå ñèëüíîãî áîëþ.

МАРКЕРИ І КУЛЬКИ З ФАРБОЮ 
Îòæå, çáðîÿ äëÿ ãðè â ïåéíòáîë íà-

çèâàºòüñÿ ìàðêåðîì. ¯õ òàêîæ ³ñíóº òðè 
ð³çíîâèäè. Ïðîêàòíèé º íàéïðîñò³øèì ³ 
ââàæàºòüñÿ íàéá³ëüø íàä³éíèì. Â³í ñêëà-
äàºòüñÿ ç³ çâè÷àéíîãî ãðàâ³òàö³éíîãî ô³-
äðà (ºìí³ñòü äëÿ êóëüîê ç ôàðáàìè), ò³ëà 
ñàìîãî ìàðêåðà ³ àëþì³í³ºâîãî áàëîíà ç³ 
ñòèñíåíèì ïîâ³òðÿì.

Òàêòè÷í³ ìàðêåðè çà ñâî¿ì çîâí³øí³ì 
âèãëÿäîì íàãàäóþòü ñïðàâæíþ çáðîþ. 
Âîíè ëåãø³ çà ïðîêàòí³, á³ëüø çðó÷í³ ³ 
ìàþòü ñêëàäí³ ïðèêëàäè. Ùîá óíèêíóòè 
õîëîñòèõ ïîñòð³ë³â, ô³äð îñíàùåíî åëåê-
òðîííîþ ïîäà÷åþ. Íà äîäàòîê º ùå ³ ìà-
ãàçèííà ïîäà÷à ç äâàäöÿòüìà êóëüêàìè.

Ñïîðòèâí³ ìàðêåðè âñ³ áåç âèíÿòêó åëåê-
òðîíí³. Ó íèõ º ïëàòà ç ð³çíèìè ðåæèìàìè 
ñòð³ëÿííÿ. Íàïðèêëàä, ó ðåæèì³ «Ì³ëå-
í³óì» ìîæíà ðîáèòè äî äåñÿòè ïîñòð³ë³â 
íà ñåêóíäó. Ïðè öüîìó, çà ïîòðåáîþ, ïàðà-
ëåëüíî çàêèäàòè äîäàòêîâ³ êóëüêè ó ô³äð.

— Êóëüêè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü â íà-
øîìó êëóá³, íå øêîäÿòü äîâê³ëëþ. Âîíè ç 
æåëàòèíîâîþ îáîëîíêîþ, à âñåðåäèí³ áà-
ãàòîêîìïîíåíòíèé íàïîâíþâà÷ ç õàð÷îâèì 
áàðâíèêîì. Ôàðáà ñòèðàºòüñÿ çâè÷àéíîþ 
âîäîþ ³ áåç áóäü-ÿêèõ ìèþ÷èõ çàñîá³â, — 
ãîâîðèòü Ìóðåíêî. — Íàïîâíåííÿ ó êó-
ëüîê ìîæå áóòè ð³çíèõ êîëüîð³â. Êð³ì 
÷åðâîíîãî. Áî â³í àñîö³þºòüñÿ ç êðîâ’þ.

ЯК МИ ВПЕРШЕ ГРАЛИ У ПЕЙНТБОЛ 
#Нові_враження  Не дивлячись на те, що 
пейнтбол у місті практикується більше десяти 
років, цей вид дозвілля так і не став популярним 
серед містян. Більшість ніколи в нього не грали, 
а дехто взагалі про таке не чув. Ми пішли в один з 
пейнтбольних клубів Вінниці і дізналися, як у нього 
грати, скільки це коштує та наскільки це безпечно

Пейнтбол у Вінниці не дуже поширений 
вид дозвілля. Ніколи не передбачиш, 
скільком людям закортить поцілити одне 
в одного фарбою. За словами самих пей-
нтболістів, влітку містянам краще відпо-
чивається на морі, а взимку більшість 
воліє грітися вдома, а не бігати на морозі.
— Насправді двох годин гри вистачить, щоб 
вдосталь награтися і вирішити для себе, чи 
захочете ви знов взяти до рук маркер, — за-
певняє Артем Муренко. — Пейнтбол — це 
яскраво, динамічно, весело, це постійний 
адреналін. І це, врешті-решт, новий досвід.
Кількість людей, які одночасно можуть 
грати, є різною. Усе залежить від май-
данчика. До прикладу, у «Спарті» він роз-

мірами приблизно 35х70 метрів.
На такому буде оптимально грати 8х8. 
Втім, там грали як 12х12, так і 1х1.
Вікових обмежень або протипоказань 
за станом здоров’я не існує. Ним можуть 
займатися як діти, яким під силу підня-
ти 2–3-кілограмові маркери, так і люди 
літнього віку.
— Але гравець має бути адекватним і 
тверезим під час гри. Бо у першу чергу, 
це його безпека і безпека оточуючих, — 
говорить Артем.
Вартість години гри 210 гривень з людини. 
У цю суму входить оренда маски, марке-
ра, камуфляжу, захисту тіла і 200 кульок. 
Кожна додаткова сотня кульок — 55 грн.

Вистачить двох годин 

РЕКЛАМА

Пейнтбол - це весело і безпечно. Коли у вас влучають кульками з фарбою, 
ви майже не відчуваєте болю. А ще фарба легко змивається 
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Î÷³ â ïåðøó 
÷åðãó ïðèâåðòàþòü 
äî ñåáå óâàãó, ³ ñàìå 
âîíè ïåðøî÷åðãîâî 

ñâ³ä÷àòü ïðî õâîðîáè ëþäèíè òà 
¿¿ â³ê. Ãðèæîâ³ ì³øêè ï³ä î÷èìà, 
òåìí³ êîëà, çìîðøêè, íàâèñàííÿ 
âåðõíüî¿ ïîâ³êè — ïðîáëåìè, ÿê³ 
êðåìàìè òà ìàñàæåì íå âèð³øó-
þòüñÿ (îñîáëèâî, êîëè öå â³êîâ³ 
çì³íè). Àëå âñüîãî öüîãî ìîæíà 
ïîçáóòèñÿ çàâäÿêè óêîëàì, àáî 
ñêàëüïåëþ. Çâó÷èòü ñòðàøíî, 
òà öå çâè÷àéí³ ïðîöåäóðè, ÿê³ 
ìîæíà ïðîâîäèòè â áóäü-ÿêîìó 
êîñìåòîëîã³÷íîìó öåíòð³ ì³ñòà. 
Ìîâà éäå ïðî óêîëè áîòîêñó, 
ìåçîòåðàï³þ òà áëåôàðîïëàñòèêó.

Áîòîêñ ï³ä î÷³ — ãàðíà àëü-
òåðíàòèâà ïëàñòè÷í³é õ³ðóðã³¿. 
Çà äîïîìîãîþ óêîë³â ìîæíà ïðè-
áðàòè ãóñÿ÷³ ëàïêè, ì³øêè ï³ä 
î÷èìà òà îòðèìàòè çàãàëüíèé 
îìîëîäæóþ÷èé åôåêò. Áîòîêñ, 
ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü â êîñìå-
òîëîã³¿, öå á³ëêîâèé êîìïëåêñ, 
ùî îòðèìóþòü ç áàêòåð³é áîòó-
ëîòîêñèíó. Äî éîãî ñêëàäó âõî-
äèòü íåéðîòîêñèí, ùî áëîêóº 
íåðâîâî-ì'ÿçîâó ïåðåäà÷ó.

Ìåçîòåðàï³ÿ äîñèòü ïîïóëÿð-
íà ³í’ºêö³éíà ïðîöåäóðà â êîñ-
ìåòîëîã³¿. Ñóòü ¿¿ â òîìó, ùî 

ðàç íà òèæäåíü-äâà êîñìåòîëîã 
ââîäèòü ó ä³ëÿíêó íàâêîëî î÷åé 
àêòèâí³ â³òàì³íí³ òà ñòèìóëþþ-
÷³ ïðåïàðàòè. ßê ïðàâèëî, ï³ñëÿ 
òðüîõ-÷îòèðüîõ ñåàíñ³â ó òêàíè-
íàõ àêòèâ³çóþòüñÿ ïðîöåñè ñà-
ìîâ³äíîâëåííÿ ³ ðåãåíåðàö³¿. Çà-
âäÿêè ÷îìó øê³ðà íàâêîëî î÷åé 
ñòàº á³ëüø ïðóæíîþ, çìîðøêè 
ðîçãëàäæóþòüñÿ, çíèêàþòü òåìí³ 
êîëà. ²ñíóº áåçë³÷ ð³çíîâèä³â ö³º¿ 
ïðîöåäóðè, ÿê ñïðÿìîâàíî¿ áåç-
ïîñåðåäíüî íà îìîëîäæåííÿ, òàê ³ 
äëÿ ë³êóâàííÿ àáî êîðåêö³¿ ð³çíî-
ìàí³òíèõ åñòåòè÷íèõ ïîðóøåíü.

Áëåôàðîïëàñòèêà — îïåðàö³ÿ ç³ 
çì³íè ôîðìè ïîâ³ê, ðîçð³çó î÷åé. 
Öåé âèä îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ 
ïåðåäáà÷àº âèäàëåííÿ íàäëèø-
ê³â øê³ðíîãî ïîêðèâó òà æèðîâèõ 
óòâîðåíü. Íàé÷àñò³øå áëåôàðî-
ïëàñòèêó ïðèçíà÷àþòü ëþäÿì 
çð³ëîãî â³êó (40 ³ ñòàðø³), ó ÿêèõ 
ç ðîêàìè óòâîðèëèñü çìîðøêè 
íàä âåðõí³ìè ïîâ³êàìè, ç'ÿâèëèñÿ 
ãðèæ³ ³ âèíèê íàäëèøîê øê³ðè. 
Ó ðåçóëüòàò³ âîíà ëÿãàº íà ïîâ³-
êè òà ðîáèòü ëþäèíó â³çóàëüíî 
ñòàðîþ. Âèïèíàííÿ ï³äî÷íîÿì-
êîâîãî æèðó (òàê çâàí³ ì³øêè 
ï³ä î÷èìà) òàêîæ ìîæå ñòàòè 
ïîêàçàííÿì äî áëåôàðîïëàñòè-
êè. Âèð³øóº öÿ îïåðàö³ÿ ³ ³íø³ 
çàâäàííÿ, íàïðèêëàä, îïóùåííÿ 
çîâí³øíüîãî êóòà î÷åé (âðîäæåíå 
÷è íàáóòå).

ЯК ЗРОБИТИ ОЧІ 
МОЛОДИМИ ТА ЗДОРОВИМИ 
Зміни  Утомлений погляд, нависання 
верхньої повіки у вигляді «шторки», 
темні кола під очима, жирові мішки. 
Примочки з чаю чи петрушки тут явно 
не допоможуть. А от усілякі косметологічні 
процедури цілком можуть повернути 
погляду ясність, а обличчю молодість

НАТАЛІЯ ГРИГОРАШ, 
ЛІКАР-ОФТАЛЬМО-
ХІРУРГ, ЧЛЕН 
ТОВАРИСТВА 
ОФТАЛЬМОЛОГІВ 
УКРАЇНИ

— За станом очей 
людини можна прочитати її 
думки, настрій, характер, став-
лення до навколишнього серед-
овища та до конкретної особи, 
закоханості та віку. Так, з віком 
повіки розтягуються, і дрібні 
м’язи, що підтримують їх, ста-
ють ослабленими. Але це міф, 
що блефаропластика є показом 
тільки для людей у віці. Існують 

генетичні потреби у молодих 
людей: «генетично визначене» 
накопичення жиру під нижніми 
або верхніми повіками.
Ця операція допомагає випра-
вити такі дефекти, як пониклі 
повіки, жирові мішки і темні 
кола, які надають всьому вигля-
ду літній та втомлений вигляд, 
а іноді і звужують периферич-
ний зір та заважають зору.
Урахування індивідуальних 
анатомічних особливостей, 
які залежать від архітектоніки 
обличчя та віку, оцінка стану 
загального здоров'я, щоб ви-
ключити наявність змін (висо-

кий кров'яний тиск, підвищення 
рівня цукру в крові, проблеми 
з кровотечею), гарантує висо-
кий естетичний результат під 
час виконання блефаропластики 
верхніх та нижніх повік.
Післяопераційні гематоми, на-
бряки розсмоктуються впро-
довж 1–2 тижнів, однак кінце-
вий естетичний результат бле-
фаропластики можна оцінити 
за місяць-два після операції. 
Тривалість операції залежить 
від обраної техніки та складності 
клінічного випадку. Зазвичай, 
така операція триває впродовж 
1–2 годин.

Блефаропластика не тільки для зрілих людей

ПОКАЗАННЯ ДО ПРОВЕДЕННЯ ПРОЦЕДУР:
  нависання шкіри 

верхніх і нижніх повік 

  «жирові мішки» 
повік 

  опущення нижніх 
куточків очей 

  зміна розрізу 
та форми очей 

  косметична 
корекція 

ПРОТИПОКАЗАННЯ ДО ПРОЦЕДУР:
  вагітність та годування 

груддю 

  запальні ураження 
шкіри обличчя 

  інфекційні 
захворювання 

  порушення згортання 
крові 

  онкологічні патології 

  непереносимість 
компонентів 
препаратів 

КОСМЕТОЛОГІЧНІ ПРОЦЕДУРИ ДЛЯ ОЧЕЙ

УКОЛИ БОТОКСА МЕЗОТЕРАПІЯ БЛЕФАРОПЛАСТИКА

ПІДГОТОВКА ДО ПРОЦЕДУР
Припинити прийом аспірину, нестероїдних 
протизапальних препаратів (НПЗП) за 10 днів 
до проведення будь-яких ін'єкційних процедур.

При відсутності медичних протипоказів за 2–3 дні 
до ін'єкцій чи операції відмінити варфарин. 
Після процедур можна відновити прийом ліків, 
призначених лікарем.

до до допісля після після
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ПРЕСС-СЛУЖБА 
КОНКУРСА 

«ИМЕНА, КОТОРЫМ 
ДОВЕРЯЮТ»

Â 13-é ðàç â Âèííèöå ïðî-
âîäèòñÿ êîíêóðñ «Èìåíà, Êî-
òîðûì Äîâåðÿþò», êîòîðûé 
åæåãîäíî îïðåäåëÿåò ëèäå-
ðîâ ðåãèîíàëüíîãî áèçíåñà. 
Öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ëà-
óðåàòîâ ñîñòîèòñÿ 25 ñåíòÿ-
áðÿ. Î ñïåöèôèêå Êîíêóðñà 
ðàññêàçûâàåò åãî îñíîâàòåëü 
Þðèé Ìåëàíèøåí.

Ìîæíî ñ÷èòàòü êîíêóðñ 
«Èìåíà, Êîòîðûì Äîâåðÿþò» 
åæåãîäíûì òåñòîì íà áëàãîïî-
ëó÷èå ðåãèîíàëüíîãî áèçíåñà?

— Ñêîðåå ýòî òåñò íà ñïî-
ñîáíîñòü áèçíåñà áûñòðî ðàç-
âèâàòüñÿ. Åñòü êîìïàíèè, êî-
òîðûå ìûñëÿò ñåáÿ íà íåñêîëü-
êî ëåò âïåðåä. Îíè ïîíèìàþò, 
÷òî ñóùåñòâóþò èíñòðóìåíòû, 
ïîçâîëÿþùèå èì ïîëó÷àòü 
ìàêñèìàëüíûé äîõîä, èñ-
ïîëüçóÿ ïðåäëàãàåìûå íàìè 
âîçìîæíîñòè.

Íåóñïåøíûå íå ó÷àñòâóþò 
â Êîíêóðñå?

— Ñìîòðÿ ÷òî ñ÷èòàòü óñïå-

õîì. Â 2018 ãîäó Êîíêóðñ îá-
ëàäàåò èíôîðìàöèåé î áîëåå 
÷åì 50 òîâàðíûõ êàòåãîðèÿõ — 
ýòî îñíîâíûå áèçíåñû ðåãèîíà. 
Ìû âûÿâëÿåì ëèäåðîâ â ñàìûõ 
êîíêóðåíòíûõ îòðàñëÿõ. Èñ-
ñëåäóåì êàòåãîðèè, ãäå êîíêó-
ðåíöèÿ 5 è âûøå, îïðåäåëÿÿ 
êîìïàíèè ¹1 è ¹2. Âñå, ÷òî 
íàõîäèòñÿ íèæå 3-é ïîçèöèè, 
Êîíêóðñ íå ðàññìàòðèâàåò — 
ýòî íå èíòåðåñíî òåì, êîìó 
ïðåäíàçíà÷åíà íàøà èíôîð-
ìàöèÿ î ëèäåðñòâå. È ìîëîäàÿ 
êîìïàíèÿ ìîæåò ñòðåìèòåëüíî 
ðàçâèâàòüñÿ, îñòàâëÿÿ ïîçàäè 
ñâîèõ êîíêóðåíòîâ — åå óñïåõ 
íàëèöî. Íî èññëåäîâàíèÿ ïî-
êàçûâàþò — â 2018 ãîäó îíà 
çàíèìàåò ïîçèöèþ ¹4.

×òî ãëàâíîå îïðåäåëÿåò 
Êîíêóðñ?

— Óðîâåíü äîâåðèÿ â ñàìûõ 
êîíêóðåíòíûõ îáëàñòÿõ áèçíå-
ñà ñðåäè êîìïàíèé, êîòîðûå 
íàõîäÿòñÿ íà âåðøèíå òîâàð-
íîé êàòåãîðèè. Äîâåðèå — ïî-
ñëåäíèé ýòàï ïåðåä ñîâåðøå-
íèåì ïîêóïêè.

Êàê ñîçäàåòñÿ îáúåêòèâíîñòü 
ðåçóëüòàòîâ Êîíêóðñà?

— Åæåãîäíî ïðîâîäÿòñÿ äâà 

èññëåäîâàíèÿ: ðåïðåçåíòàòèâ-
íîå äëÿ ðûíêà êîíå÷íîãî ïî-
òðåáèòåëÿ è ýêñïåðòíîå — äëÿ 
êîðïîðàòèâíîãî. Ýêñïåðòíàÿ 
îöåíêà — ñóáúåêòèâíîå ìíåíèå 
êàæäîãî ýêñïåðòà. Íî ïîäáîð 
ýêñïåðòîâ ñîçäàåò îáùóþ îáú-
åêòèâíîñòü èõ ìíåíèÿ. Â ýòîì 
ãîäó ìû âûáðàëè ýêñïåðòîâ 
èç ðóêîâîäèòåëåé ðÿäà îáùå-
ñòâåííûõ îðãàíèçàöèé è òåõ, 
êòî õîðîøî ïîíèìàåò ñïåöè-
ôèêó ðûíêà Â2Â. À ðåïðåçåí-

òàòèâíîå — çàâåäîìî îáúåê-
òèâíîå ìíåíèå.

Ðåçóëüòàòû Êîíêóðñà ïî-
êàçûâàþò áèçíåñ-àêòèâíîñòü 
â ðåãèîíå?

— Ãîâîðèòü, ÷òî Êîíêóðñ 
â ñîñòîÿíèè îöåíèòü âñþ áèç-
íåñ-àêòèâíîñòü â ðåãèîíå, 
íå ñîâñåì ïðàâèëüíî. Àêòèâ-
íîñòü ìîæåò áûòü ðàçíîé: íî-
âûå òî÷êè ïðîäàæ, ðåêëàìíûå 
êàìïàíèè, èâåíò-ìåðîïðèÿòèÿ. 
Ìû ðàññìàòðèâàåì êàòåãîðèè 

ñ êîíêóðåíöèåé 5+, ïîýòîìó îò-
ðàñëè ñ íèçêîé êîíêóðåíöèåé 
íå ïîïàäàþò â çîíó íàøèõ èñ-
ñëåäîâàíèé è ðàçâèâàþòñÿ ïà-
ðàëëåëüíî. Íî íà êàêîì-òî ýòàïå 
ìû îáÿçàòåëüíî ñîëüåìñÿ: èëè 
ìû èõ óâèäèì, èëè îíè ïîäàäóò 
çàÿâêó íà ó÷àñòèå â Êîíêóðñå.

Â ÷åì óíèêàëüíîñòü ìåòîäèê 
èññëåäîâàíèé Êîíêóðñà?

— Ìû ïðèìåíÿåì íîâåéøèå 
òåõíîëîãèè, ïîêóïàåì ñïåöè-
àëüíûé ìîäóëü â SurveyMonkey. 
Ýòî ñåðüåçíûé èíâåñòèöèîííûé 
ïðîåêò. Èññëåäîâàíèå ïðîõî-
äèò â óäîáíîé ôîðìå äëÿ åãî 
ó÷àñòíèêîâ.

Êàêîâà öåëü êîììóíèêàöèè 
ìåæäó Êîíêóðñîì è ïîòðåáèòå-
ëÿìè?

— Îíà ñôîðìóëèðîâàíà â íà-
øåì ñëîãàíå «Êóïóéòå ó ë³äåð³â 
âïåâíåíî». Ïî ðåçóëüòàòàì 
Êîíêóðñà ïîòðåáèòåëè ìîãóò 
ñîðèåíòèðîâàòüñÿ â êàòåãîðè-
ÿõ, ãäå ó íèõ åùå íåò ñâîåãî 
ïîíèìàíèÿ. À åñëè åñòü, òî çà-
êðåïëÿåì èõ ìíåíèå. Ïðèíèìàÿ 
ðåøåíèå î ïîêóïêå, ëþäè ðóêî-
âîäñòâóþòñÿ â ò. ÷. è èíôîðìà-
öèåé íåçàâèñèìûõ èñòî÷íèêîâ 
â ìåäèà.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ФЕДЕРАЦІЇ БОКСУ УКРАЇНИ

8 ñåðïíÿ, î 14.30, 
íà ñòàä³îí³ öåíòðàëüíîãî ïàðêó 

â³äáóäåòüñÿ ìàñøòàáíå áîêñåðñüêå øîó 
çà ó÷àñòþ ïðîâ³äíèõ áîêñåð³â Óêðà¿íè. 
Ãëÿäà÷³ ñòàíóòü ñâ³äêàìè íèçêè ïîºäèíê³â 
çà ó÷àñòþ áîêñåð³â-îë³ìï³éö³â òà êðàùèõ 
ïðîôåñ³éíèõ áîêñåð³â Â³ííè÷÷èíè.

Çà ï³äòðèìêè Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
òà Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³ÿ 
Ìîðãóíîâà, ïðåçèäåíòà Ôåäåðàö³¿ áîê-
ñó Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà Ïðîäèâóñà, 
à òàêîæ Ôåäåðàö³¿ áîêñó Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³, íà ÷îë³ ç Îëåãîì Àëåêñîþ, 
ó Â³ííèö³ â³äáóäåòüñÿ ìàñøòàáíèé 
âå÷³ð áîêñó, ó÷àñòü â ÿêîìó â³çüìóòü 
ïðîâ³äí³ áîêñåðè-îë³ìï³éö³ Óêðà¿íè òà 
êðàù³ ïðîôåñ³éí³ áîêñåðè Â³ííè÷÷èíè. 
Cóïåðíèêàìè íàøèõ á³éö³â âèñòóïëÿòü 
äîñâ³ä÷åí³ áîêñåðè ç Á³ëîðóñ³¿, Ïîëüù³, 
Í³ìå÷÷èíè òà Óãîðùèíè.

Îòîæ, 8 âåðåñíÿ, î 14.30, íà ñòàä³îí³ 
Öåíòðàëüíîãî ïàðêó â³äáóäåòüñÿ 
äîâãîî÷³êóâàíå áîêñåðñüêå øîó — 
«Âå÷³ð áîêñó — Â³ííèöÿ — òîá³ íàøà 
ñèëà!»

Âå÷³ð áîêñó, ÿêèé â³äáóâàòèìåòüñÿ 
â ðàìêàõ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ì³ñòà, çáèðàº 
ç³ðêîâèé ñêëàä ó÷àñíèê³â, à ñàìå:
  Ïðèçåð ×åìï³îíàòó ªâðîïè 

2013 ðîêó, ïðåäñòàâíèê Óêðà¿íè 
íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ â Áðàçèë³¿, 
ïðîôåñ³éíèé áîêñåð — Âîëîäèìèð 
Ìàòâ³é÷óê;

 ó÷àñíèê ïðîôåñ³îíàëüíîãî áîêñåðñü-
êîãî êëóáó «Óêðà¿íñüê³ îòàìàíè» — Äìè-
òðî Ë³ñîâèé;
 ÷åìï³îí Óêðà¿íè äî 22 ðîê³â, ìàé-

ñòåð ñïîðòó — Â³òàë³é Òåðåùóê;
 ïåðåìîæåöü áàãàòüîõ ì³æíàðîäíèõ 

òóðí³ð³â — Àíäð³é ²ñàêîâ;
  ïåðåìîæåöü ðÿäó ïðåñòèæíèõ 

òóðí³ð³â, ìàéñòåð ñïîðòó ç áîêñó — Ðî-
ìàí Ïàòðàòèé;
  áàãàòîðàçîâèé ïåðåìîæåöü 

ì³æíàðîäíèõ òóðí³ð³â íàéâèùî¿ 
êàòåãîð³¿ — Ñåðã³é Æóðàêîâñüêèé;
 îäèí ç íàéá³ëüø â³äîìèõ áîêñåð³â 

ðåã³îíó, ÷åìï³îí òà áàãàòîðàçîâèé ïðè-
çåð ×åìï³îíàò³â Óêðà¿íè, «Óêðà¿íñüêèé 
îòàìàí» — Òàðàñ Ãîëîâàùåíêî.

Ãîëîâíèì æå ïîºäèíêîì âå÷îðà 
ñòàíå ïðîùàëüíèé ïîºäèíîê â³äîìîãî 
â³ííè÷àíèíà, áîêñåðà, ÿêîãî ïîâàæàº óñå 
ñïîðòèâíå òîâàðèñòâî çà áåçêîìïðîì³ñíó 
ìàíåðó ïðîâåäåííÿ ïîºäèíê³â, 

ïðîôåñ³éíîãî áîêñåðà, ÿêèé ïðîâ³â 
íà ïðîô³-ðèíç³ íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü ç 
óñ³õ óêðà¿íñüêèõ áîêñåð³â áî¿â, à ñàìå 
87 çàõîïëþþ÷èõ ïîºäèíê³â çà 20-òü ðîê³â 
ïðîôåñ³éíî¿ êàð’ºðè — Âîëîäèìèðà Áî-
ðîâñüêîãî.

Òàêîæ ãëÿäà÷³ ñòàíóòü ñâ³äêàìè òè-
òóëüíîãî ïðîôåñ³éíîãî ïîºäèíêó çà ó÷à-
ñòþ í³ìöÿ Îëåêñàíäðà Ôðàíêà (14–0-
1 11 ÊÎ) òà óãîðöÿ Çîëàíà Ïåòðàíü¿ 
(56–23–0, 23 ÊÎ). Íà êîíó ïðîòèñòîÿííÿ 
ñòîÿòèìå ïðåñòèæíèé òèòóë ÷åìï³îíà 
çà âåðñ³ºþ WBC-A.

Íàïåðåäîäí³ âå÷îðà áîêñó óñ³ 
áàæàþ÷³ ìàòèìóòü çìîãó ñòàòè ñâ³äêàìè 
îô³ö³éíî¿ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ òà ïðîöåäó-
ðè çâàæóâàííÿ, ÿêà â³äáóäåòüñÿ 7 ñåðï-
íÿ î 17.00 íà öåíòðàëüí³é ªâðîïåéñüê³é 
ïëîù³ ì³ñòà Â³ííèöÿ. Îêð³ì òîãî, 
â ðàìêàõ äàíîãî çàõîäó ïðîéäå òàêîæ 
é àâòîãðàô òà ôîòî-ñåñ³ÿ ç ó÷àñíèêàìè 
ìàéáóòíüîãî áîêñåðñüêîãî øîó. Âõ³ä 
äëÿ ãëÿäà÷³â, ÿê íà âå÷³ð áîêñó, òàê ³ 
íà îô³ö³éíó ïðîöåäóðó çâàæóâàííÿ òà 
ïðåñ-êîíôåðåíö³þ — Â²ËÜÍÈÉ.

Îòîæ, ÷åêàºìî íà âàñ 7 âåðåñíÿ 
íà öåíòðàëüí³é ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ 
î 17.00 òà çàïðîøóºìî óñ³õ áàæàþ-
÷èõ â³äâ³äàòè âåëèêå áîêñåðñüêå øîó 
íà ñòàä³îí³ öåíòðàëüíîãî ïîðêó, ÿêå 
â³äáóäåòüñÿ 8 âåðåñíÿ î 14.30.

Á³ëüøå äîäàòêîâî¿ ³íôîðìàö³¿ îòðè-
ìóéòå íà ³íòåðíåò ðåñóðñàõ Ôåäåðàö³¿ 
áîêñó Óêðà¿íè, à òàêîæ ãîëîâíîãî 
³íôîðìàö³éíîãî ïàðòíåðà çàõîäó — 
³íòåðíåò âèäàííÿ myvin.com.ua.

У лидеров покупают чаще

Великий бокс у Вінниці!

БЛОГ

БЛОГ

«
ДО

433323

433322

ОЛЕКСАНДР ШЕМЕТ, ШОУМЕН
Жити буде краще, жити буде 
веселіше! На Кореї встановлюють 
світлофори і тепер є надія, що 
заасфальтують якісно і перехрестя.
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МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Çàëà òåàòðó áóëà 
çàïîâíåíà âùåíò. 
Ç³áðàëèñÿ íå ëèøå 

áàòüêè òà ðîäèíè ó÷àñíèöü, àëå 
é â³äîì³ â³ííè÷àíè, íà êøòàëò 
ç³ðîê òåëåïðîåêò³â, äèçàéíåð³â, 
äåïóòàò³â ³ õîðåîãðàô³â. Óñ³ âîíè 
ïðèéøëè, ùîá ñòàòè ñâ³äêàìè, 
ÿê ùå çîâñ³ì ìàëåíüê³ (äåÿêèì 
âñüîãî ï’ÿòü ðî÷ê³â) ³ í³êîìó 
íå â³äîì³ ä³â÷àòà (äëÿ êîãîñü öå 
ïåðøà ó÷àñòü â ïîä³áíîìó çàõîä³) 
âèáîðþþòü çâàííÿ «Ì³í³ Ì³ñ» òà 
«Ì³í³ Ìîäåëü».

Îäí³ºþ êðàñîþ æóð³ íå ïåðåêî-
íàòè. Òîìó ìàëåíüê³ â³ííè÷àíêè 
ìàëè ïðîäåìîíñòðóâàòè ³ äîâåñ-
òè, ùî âîíè ä³éñíî ã³äí³ íîñèòè 
êîðîíó. Öå áóëè é ìîäåëüí³ ïðî-
õîäè ïîä³óìîì, ³ óñì³øêà, ÿêó ïî-
òð³áíî òðèìàòè íà îáëè÷÷³ ïðîòÿ-
ãîì óñüîãî ÷àñó, ³ ïðàâèëüíà ïî-
ñòàâà, ³ íàâ³òü êîíêóðñ òàëàíò³â. 
Ó íüîìó ìîæíà áóëî ³ ñï³âàòè, ³ 
òàíöþâàòè, ³ â³ðø³ ÷èòàòè.

Ì³æ âèõîäàìè êîíêóðñàíòîê 
ïóáë³êó ðîçâàæàëè òàíöþâàëü-
í³ ñòóä³¿, ³ëþç³îí³ñòè, ñï³âàêè 
³ âåäó÷èé â îáðàç³ øïðåõøòàë-
ìåéñòåðà (òåìîþ ôåñòèâàëþ 
áóâ öèðê, à ó öèðêà÷³â òàê íà-
çèâàþòü âåäó÷îãî). Ï³ñëÿ âñüîãî 
öüîãî, æóð³ â³äïðàâèëîñÿ ó íà-

ðàä÷ó ê³ìíàòó, ùîá âèçíà÷èòè 
ïåðåìîæíèöü.

Óò³ì, áåç òèòóë³â íå çàëèøèëà-
ñÿ æîäíà ç ó÷àñíèöü. Ä³â÷àòà ñòà-
âàëè ³ «Ì³ñ Âèøóêàí³ñòü», ³ «Ì³ñ 
Ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é», ³ «Ì³í³ 
Ì³ñ Ìîäåëü Íåïîâòîðí³ñòü»… 
Êð³ì òèòóë³â ä³â÷àòà îòðèìó-
âàëè ïîäàðóíêîâ³ ñåðòèô³êàòè, 
äèçàéíåðñüê³ íàðÿäè, äåâàéñè, 
êîøòîâí³ ïðèêðàñè…

Çâàííÿ «Ì³í³ Ì³ñ Â³ííèöÿ» ³ 
Ãðàí-ïð³ îòðèìàëà ó÷àñíèöÿ ï³ä 
íîìåðîì 8 — ªëèçàâåòà Ïàâëåíêî.

Íîâîþ «Ì³í³ Ìîäåëëþ Â³ííè-
ö³» ³ âîëîäàðêîþ Ãðàí-ïð³ ó ö³é 
íîì³íàö³¿ ñòàëà ó÷àñíèöÿ ï³ä 
íîìåðîì 23 — Ìàð³ÿ Êñåíäçîâà.

Êð³ì âåëè÷åçíî¿ ê³ëüêîñò³ ö³ííèõ 
ïîäàðóíê³â, íà ïåðåìîæíèöü ÷åêàº 
ïîäîðîæ äî Â³äíÿ ³ Áóäàïåøòà.

Îðãàí³çàòîðè çàõîäó âèñëîâ-
ëþþòü ïîäÿêó ãåíåðàëüíèì 
ïàðòíåðàì ôåñòèâàëþ: Ðåñòî-
ðàíó-êàðàîêå AURA çà ãîñòèí-
íèé ïðèéîì, þâåë³ðíîìó äîìó 
Kimberli çà  ïîäàðîâàí³ åêñêëþ-
çèâí³ þâåë³ðí³ ïðèêðàñè âñ³ì 
ó÷àñíèöÿì, òóðèñòè÷í³é àãåíö³¿ 
GOU travel çà ïîäàðîâàí³  ïóò³â-
êè äî ªâðîïè íà äâîõ ãîëîâíèì 
ïåðåìîæíèöÿì ôåñòèâàëþ, à 
ñàìå äî Â³äíÿ òà Áóäàïåøòó. Âè-
ñëîâëþºìî ïîäÿêó ãåíåðàëüíîìó 
ìåä³à ïàðòíåðó ñàéò 20 õâèëèí, 
çà îíëàéí ãîëîñóâàííÿ íà ñàéò³ 
òà ìåä³éíó ï³äòðèìêó.

ХТО СТАВ НОВОЮ «МІНІ МІС» 
ТА «МІНІ МОДЕЛЛЮ»?
Найкрасивіші  У неділю, 2 вересня, 
у театрі ім. Садовського відгримів фестиваль 
краси та творчості «Міні Міс та Міні Модель 
Вінниця 2018». Тридцять маленьких 
красунь віком до 14 років виборювали 
право називатися найкрасивішою. 
Та перемога дісталася лише двом

Останній вихід учасниць на сцену. Вже за мить дівчата дізнаються, хто стане володарками корон

Двоє найгарніших дівчат. «Міні Міс Вінниця» Єлизавета 
Павленко і «Міні Модель Вінниця» Марія Ксендзова

Конкурс талантів. 
Ірина Рудик виконує 
пісню в образі янгола 

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).

Дівчинці 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. 

ВІКТОРІЇ ПАВЛІК НЕОБХІДНА 
ВАША ДОПОМОГА

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 Вікторії
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.

ПОТРІБНА ДОПОМОГА

ÐÅÏÎÐÒÀÆ



22 RIA, Ñåðåäà, 5 âåðåñíÿ 2018

На спортивне орієнтування новач-
ків приймають у спортшколі № 2. 
Тренування відбувається на базі 
клубу «Восход» (вул. 600-річчя, 
6). Запрошують дітей, починаючи 
з другого класу. Довідки — за те-
лефоном 067–391–49–51 (тренер 

Людмила Пронтішева).
— Щоб досягти успіху у нашому 
виді спорту, треба гарно бігати 
та водночас на ходу приймати 
правильні рішення. Тобто до-
бре працювати головою, — каже 
Людмила Пронтішева.

Де займатися

ÑÏÎÐÒ

Ще один 
«Гірник» 
 Ó äðóãîìó ðàóíä³ Êóáêà 
Óêðà¿íè ç ôóòáîëó â³ííèöü-
êà «Íèâà» ïîäîëàëà ïåðøî-
ë³ãîâèé «Ã³ðíèê-Ñïîðò» (Ãî-
ð³øí³ Ïëàâí³). Ó òðåòüîìó 
ðàóíä³, íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ, 
íèâ³âö³ âäîìà ç³ãðàþòü ³ç 
«Ã³ðíèêîì» (Êðèâèé Ð³ã), 
îäíèì ³ç ë³äåð³â ãðóïè «Á» 
äðóãî¿ ë³ãè.

Футбол у День 
міста 
 Ó Äåíü ì³ñòà, âîñüìîãî 
âåðåñíÿ, «Íèâà» ïðèéìàº 
îäíîãî ³ç ë³äåð³â ãðóïè «À» 
äðóãî¿ ë³ãè «Ìèíàé» (Çà-
êàðïàòòÿ). Ïî÷àòîê ãðè 
íà Öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó 
ñòàä³îí³ — 17.00.

Школяр переміг 
дорослих 
 Ó â³äêðèòîìó ì³ñüêî-
ìó òóðí³ð³ ç øàõ³â ïåðåì³ã 
15-ð³÷íèé êàíäèäàò ó ìàé-
ñòðè Äìèòðî Ùåðáèíà. 
Ðàçîì ç íèì òð³éêó êðàùèõ 
ñêëàëè äîñâ³ä÷åí³ Êîñòÿí-
òèí Ìåëüíèêîâ ³ Âîëîäèìèð 
Øï³ðê³í.

Збирають 
кращих бійців 
 Êóáîê îáëàñò³ ç ê³ê-
áîêñèíãó ³ Ê-1 ó Â³ííèö³ 
ðîç³ãðàþòü 23 âåðåñíÿ. 
Çìàãàòèìóòüñÿ ó ñïîðòêëóá³ 
«Ðàòèáîð-Â» (âóë. Êè¿âñüêà, 
16). Ïî÷àòîê — î 10.00.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №37 (1056)
Правильно розв’язавши кожну триходову задачу на кооперативний 
мат, ви знайдете цікаві несподівані варіанти розв’язку. Спробуйте 
перевірити майстерність гри в шахи, віднайшовши кожне рішення, не 
розставляючи фігури на шахівниці. 

Задача №2226-2229
В. Ластівка (Черкаси)
(Друкується вперше)

h 3 (2 розв’язки)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №35 (1401) від 29 серпня 2018 року 
Задача №2222
1. Фd8? b5+!; 1. Фe8? b6!; 1. Фe6 (Фg6)+? Kp:a5!;
1. Фb8! Цугцванг; 1… Kp:a5/Ta8/b5/b5+ 2.Ф:a7/Ф:a8/Ф:b6/Ф:b5x
Задача №2223
1. Kpf8! Цугцванг;
1… T:f7+/Tg7/T:h6  2. K:f7/C:g7/g7x;
Задача №2224
1. Фd4! Цугцванг; 
1… Kp:a2/ba2:  2. Фa7/b3x;
Задача №2225
1. Cb3! Цугцванг; 1...Tg2/T:h3  2. C:g2/K:f2x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Â³ííè÷àíèí Âàäèì Ðåäüêî 

êîëèñü çàéìàâñÿ éîãîþ. Çâàæà-
þ÷è íà öåé äîñâ³ä, â³í çàïî-
÷àòêóâàâ íîâèé ñïîðòèâíî-îçäî-
ðîâ÷èé íàïðÿìîê. Ñàìîòóæêè 
âèãîòîâèâ êîíñòðóêö³þ ³ç äîøêè 
òà ïðèêð³ïëåíèìè äî íå¿ áëèçü-
êî 700 öâÿõ³â. Íà í³é çàðàäè ë³-
êóâàëüíîãî ³ â³äíîâëþâàëüíîãî 
åôåêòó ðåãóëÿðíî ñòî¿òü ñàì. 
Òàêîæ öèì çàéìàþòüñÿ äðóæè-

íà íîâàòîðà Îëüãà ³ ñåìèð³÷íà 
äîíüêà Àð³íà.

— Öâÿõè çâè÷àéí³. Ñàìå òàê³ 
ïðîäàþòüñÿ ó ìàãàçèíàõ. Ïîçè-
òèâíèé îçäîðîâ÷èé åôåêò ñïî-
ñòåð³ãàºòüñÿ âæå ï³ñëÿ õâèëèíè 
ñòîÿííÿ. ßêùî òðèìàòèñÿ ïîíàä 
ï’ÿòü õâèëèí — ò³ëî ïî÷èíàº ãð³-
òèñÿ, ï³äâèùóºòüñÿ éîãî òåìïå-
ðàòóðà, — êàæå Âàäèì Ðåäüêî.

Çà ñëîâàìè åêñòðåìàëà, ÿêùî 
ñòîÿòè íà öâÿõàõ á³ëüøå äåñÿ-

òè õâèëèí — îðãàí³çì ïî÷èíàº 
âèðîáëÿòè âëàñí³ ë³êè, çàâäÿêè 
ÿêèì â³äáóâàºòüñÿ ñàìîë³êóâàííÿ. 
Ïðè öüîìó â³ä÷óâàºòüñÿ åôåêò 
ìàñàæó íàäê³ñíèö³: öâÿõè ä³ñ-
òàþòü äî ê³ñòîê, àëå íå ðàíÿòü. 
Öå ïðèíîñèòü êîðèñíå î÷èùåííÿ 
êðîâ³.

ßê êàæå âèíàõ³äíèê, öâÿõè 
ïåðåâàæíî âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
çàðàäè òîãî, ùîá ãëèáîêî ðîç-
ñëàáèòèñÿ.

— Óñ³ íàø³ õâîðîáè ïî÷èíà-
þòüñÿ ç³ ñïàçì³â ì’ÿç³â. Ñòîÿííÿ 
íà öâÿõàõ äîïîìàãàº ¿õ óñóíóòè. 
Òîìó öå ìîæíà ââàæàòè ïàíà-
öåþ â³ä áóäü-ÿêèõ íåäóã³â. Àëå 
îñîáëèâî ÿ ðåêîìåíäóþ ìåòîä 
ëþäÿì, ÿê³ ìàþòü âàðèêîçíå ðîç-
øèðåííÿ âåí, ïðîáëåìè ó òàçó òà 
ùîäî êðîâîîá³ãó ó âåíàõ. Ó ðàç³ 
òàêèõ õâîðîá ïîçèòèâíèé åôåêò 
ìîæíà â³ä÷óòè äóæå øâèäêî, — 
ðîçêàçàâ Âàäèì Ðåäüêî.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ðîãåéí — åêñòðåìàëüíå áàãàòî-
ãîäèííå ñïîðòèâíå îð³ºíòóâàííÿ. 
Ó Â³ííèö³ âîíî íå êóëüòèâóºòüñÿ 
ÿê îêðåìèé âèä ñïîðòó. Ðîãåé-
íîì â³ííèöüê³ îð³ºíòóâàëüíè-
êè çàéìàþòüñÿ ó äîïîâíåííÿ 
äî òðàäèö³éíèõ á³ãîâèõ ÷åìï³-
îíàò³â. Àëå ïðè öüîìó âîíè äî-
ñÿãàþòü çíà÷íèõ óñï³õ³â ó íüîìó 
íå ëèøå íà âñåóêðà¿íñüêîìó, àëå 
é íà ì³æíàðîäíîìó ð³âíÿõ.

КОМАНДНИЙ ТРІУМФ 
×åìï³îíàò ªâðîïè ç ðîãåéíó 

ïðîòÿãîì äîáè ïðîéøîâ â ðà-
éîí³ íàñåëåíèõ ïóíêò³â Âèæíè-
ö³ ³ Áåðåãîìåòà (×åðí³âåöüêà 
îáëàñòü). Çàãàëîì íà çìàãàíí³ 
áóëî ïðåäñòàâëåíî 13 êðà¿í. ßê 
³ â òðàäèö³éíîìó ñïîðòèâíîìó 
îð³ºíòóâàíí³, ó÷àñíèêè çà äîïî-
ìîãîþ êîìïàñà ³ êàðòè øóêàëè 
êîíòðîëüí³ ïóíêòè (ÊÏ).

Â³ííè÷àíêà Êàòåðèíà Äçåìà 
(24 ðîêè) â êîìàíä³ ³ç Òåòÿíîþ 
Óô³ìöåâîþ ç ×åðêàñ ñòàëà ï’ÿòîþ 
ñåðåä æ³íîê. À íàøà 21-ð³÷íà 
çåìëÿ÷êà Àíàñòàñ³ÿ Áàñþê â ïàð³ 
ç Â³êòîð³ºþ Òêà÷óê ç Äí³ïðà ñå-
ðåä æ³íîê âèÿâèëàñÿ øîñòîþ. 
À ñåðåä þí³îð³â (äî 24 ðîê³â) 
öÿ æ êîìàíäà âèãðàëà çîëîòî.

Äî êîìàíä ìîãëè âõîäèòè äâà 
àáî òðè îð³ºíòóâàëüíèêè.

— Äåÿê³ êîìàíäè ìîãëè ðàçîì 
ç ³íøèìè ïðîá³ãàòè íèçêó êîíòð-
îëüíèõ ê³ë. Àëå íå á³ëüøå ï’ÿòè 
ïîñï³ëü. ²íàêøå — äèñêâàë³ô³-
êàö³ÿ, — êàæå íàñòàâíèöÿ Àíàñ-
òàñ³¿ Áàñþê, çàñëóæåíèé òðåíåð 
Óêðà¿íè, òðåíåð çá³ðíî¿ îáëàñò³ ç³ 
ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ Ëþä-
ìèëà Ïðîíò³øåâà.

КРУТІ І СЛИЗЬКІ ГОРИ 
Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè â Êàðïà-

òàõ. Âèñîòà ã³ð òàì ñÿãàëà â³ä 
800 äî ïîíàä òèñÿ÷³ ìåòð³â. Öå 
äîäàâàëî ñêëàäíîñò³.

— Íàøå çàâäàííÿ öüîãî ðàçó 
áóëî íåëåãêèì. Àäæå ãîðè âèÿâè-
ëèñÿ äóæå êðóòèìè ³ ñëèçüêèìè. 
Íàì âäàëîñÿ çäîáóòè çîëîòó íà-
ãîðîäó, áî ìè ðàçîì ³ç Â³êòîð³ºþ 
Òêà÷óê âèñòóïàëè âæå íå â îäíî-
ìó ÷åìï³îíàò³. Ïåðåìîãëè âë³òêó 
öüîãî ðîêó íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè 
³ç 12-ãîäèííîãî ðîãåéíó. Òîìó é 
çàðàç áóëè âïåâíåíèìè â ñîá³, — 
ðîçïîâ³äàº Àíàñòàñ³ÿ Áàñþê.

Ö³êàâî, ùî íà íåùîäàâíüîìó 
÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ³ç 12-ãîäèí-
íîãî ðîãåéíó Àíàñòàñ³ÿ Áàñþê ³ 
Â³êòîð³ÿ Òêà÷óê âèïåðåäèëè íà-
â³òü ÷îëîâ³ê³â.

— Âîíè íîðìàëüíî ñïëàíóâàëè 

Заради оздоровлення стоїть на цвяхах

ДО ЄВРОПЕЙСЬКОГО 
ЗОЛОТА БІГЛА ЦІЛУ ДОБУ 
Знай наших!  Вінничанка Анастасія 
Басюк стала чемпіонкою Європи 
з рогейну. Міжнародні змагання 
з екстремального спортивного 
орієнтування відбулися у Карпатах

äèñòàíö³þ ³ ïðîéøëè ¿¿ ÿêíàé-
êðàùå. Õî÷à, íàïåâíî, òîä³ âñå æ 
íå áóëî îñîáëèâî ñèëüíèõ ñóïåð-
íèê³â-÷îëîâ³ê³â, — êàæå Ëþäìèëà 
Ïðîíò³øåâà.

ВІДПОЧИНОК НА П’ЯТЬ 
ХВИЛИН 

Äëÿ Àíàñòàñ³¿ öå âæå ÷åòâåðòå 
çîëîòî íà ÷åìï³îíàòàõ ªâðîïè ç 
ðîãåéíó. Âîíà ïåðåìàãàº íà òà-
êèõ çìàãàííÿõ, ïî÷èíàþ÷è ç 
2015 ðîêó. Ó ¿¿ àêòèâ³ º é òðè 
ïåðåìîãè íà ÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó.

ßê êàæå òðåíåð, óñï³õè â ñïîð-
òèâíîìó îð³ºíòóâàíí³ äî Íàñò³ 
ïðèéøëè íå â³äðàçó. Áî ñïî÷àò-
êó âîíà çàéìàëàñÿ íå öèì âèäîì 
ñïîðòó, à ïëàâàííÿì ³ áàëüíî-
ñïîðòèâíèìè òàíöÿìè. Àëå íà-
ïîëåãëèâ³ñòü çãîäîì ïðèíåñëà 
÷óäîâ³ ïëîäè.

— Ó ðîãåéí³ óñï³õó äîñÿãàþòü 
ò³, ó êîãî º íåàáèÿêà ñèëà âîë³. 
Ó òðàäèö³éíîìó ñïîðòèâíîìó 
îð³ºíòóâàíí³ æ³íêè ïðîòÿãîì 
çìàãàííÿ äîëàþòü 12–13 êì. 
À ó ðîãåéí³ — ïîíàä 80! — êàæå 
Ëþäìèëà Ïðîíò³øåâà.

Ï³ä ÷àñ òàêèõ åêñòðåìàëüíèõ 

çàá³ã³â ñïîðòñìåíàì äîçâîëåíî 
â³äïî÷èâàòè.

— Çîêðåìà, íàø³ ÷åìï³îíêè 
ðîáèëè ïåðåïî÷èíîê íà ï’ÿòü 
õâèëèí êîæíî¿ ãîäèíè. ²íàêøå 
âîíè á ïðîñòî íå äîá³ãëè äî ô³í³-
øó. Àëå, ÿêùî áóäåø áàãàòî â³ä-
ïî÷èâàòè, óñï³õó íå äîá’ºøñÿ, — 
êàæå òðåíåð.

ПРОБІГЛИ 87 КІЛОМЕТРІВ 
Íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè Àíàñòà-

ñ³ÿ Áàñþê ðàçîì ³ç íàïàðíèöåþ 
ïîäîëàëè 65 êì, ÿêùî ðàõóâàòè 
â³äñòàíü ïî ïòàøèíîìó ïîëüîòó. 
À ôàêòè÷íî íàáàãàòî á³ëüøå — 
87 êì.

Çà äâ³ ãîäèíè äî ñòàðòó ñïîðòñ-
ìåíàì âèäàëè êàðòè ì³ñöåâîñò³. 
Çà íèìè ó÷àñíèêè ïëàíóâàëè 
ìàðøðóò. Òîáòî îáèðàëè ïîðÿ-
äîê ïîøóêó ³ ïðîõîäæåííÿ ÊÏ.

— Êîæåí ³ç íèõ îö³íþâàâñÿ 
ïåâíîþ ê³ëüê³ñòþ î÷îê. Âðàõîâó-
âàëè ñêëàäí³ñòü ïîøóêó ÊÏ, âè-
ñîòó ³ â³äñòàíü äî íüîãî. Ó Êàð-
ïàòñüêèõ ãîðàõ áóëî âñòàíîâëåíî 
áëèçüêî 80 ÊÏ, à íàø³ ÷åìï³îíêè 
ªâðîïè â³äøóêàëè áëèçüêî ïîëî-
âèíè, — ðîçïîâ³äàº íàñòàâíèöÿ.

Анастасія Басюк 
здобула вже 
четверте золото 
на чемпіонатах 
Європи. Тричі 
вона перемагала 
й на світовому 
рівні 
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Ми звикли, що мораль — це 
щось суто людське. А якщо на-
справді все зовсім не так і вона 
бере свої витоки від тварин? 
Ви відкриваєте книжку, 
а на сторінках описується таке, 
про що ви ніколи б і не поду-
мали. Як от група шимпанзе, 
які бачачи, що одному з них 
погано, починають його ніжно 
обіймати. Тим самим вони 
його і заспокоюють, і демон-
струють, що їм не байдуже 
на своїх.
Своїми дослідженнями автор 
показує, що мораль є тварин-
ною основою, а не релігійною, 
як ми звикли вважати. Релігія 
формує думку, як має бути 
у тій чи іншій ситуації. А тва-
ринна основа демонструє, як 
є насправді. І автор пояснює, 
чому.

Культовий американський 
письменник допоможе зрозу-
міти вам не лише мораль, але 
й те, як нами маніпулюють. 
Тим паче, це буде корисним 
чтивом у ситуації, в якій пере-
буває наша країна сьогодні.
Що таке влада? Влада — це 
продумана боротьба з обста-
винами, які нам непідвладні. 
Це здатність перетворювати 
проблеми на переваги. Для 
чого нам потрібна влада? Для 
того, щоб набути впевненість і 
затвердитися у власній гіднос-
ті. І ще хоча б для того, щоб 
стиснути реальність в кулак і 
змінити її відповідно до своєї 
волі.
Книга починається з переліку 
48 законів влади, сенс яких 
тлумачиться на сторінках 
видання.

Це спогади про втрачене і 
роздуми про те, як тепер все 
можна виправити. За сюжетом 
роману, багатий афганський 
хлопчик Амір стає свідком 
знущань над своїм бідним 
другом Гассаном. Але попри 
всі жахіття тієї ситуації, він 
не втручається і залишається 
осторонь.
Почуття провини переслідува-
тимуть Аміра і в Афганістані, 
і після еміграції в США, аж 
допоки він не набереться 
мужності і не зробить того, 
що може виправдати його 
вчинок.
Окрім цього, в книзі 
описуються речі, які можуть 
здатися нереальними для 
мусульманської країни. 
Наприклад, регулярні випадки 
педофелії.

Презентація цієї поетичної 
збірки проходила у нашо-
му місті щонайменше двічі. 
По-перше, авторка книжки 
вінничанка. По-друге, сенси, 
що вкладалися на сторінки 
«Бунару» надзвичайно близькі 
читачу у сьогоднішніх реаліях.
Бунар, — це криниця, тобто 
настільки глибинна річ, що 
з неї постійно можна щось 
черпати. Калитко наповню-
вала сторінки сенсами про 
війну і любов, життя і смерть, 
щоб кожен з нас міг занури-
тися в них, наче в колодязь, 
і віднайти власне розуміння 
певних ситуацій.
Чи не кожен рядок поезії цієї 
авторки, немов ковток води 
для читача. І скільки буде 
випито, залежить від того, на-
скільки спрагла людина.

Можливо вибір банальний, 
але як не додати в добірку те, 
від чого діти просто шалені-
ють? До того ж, більшість знає 
цю історію за доволі успішною 
екранізацією з Джоні Деппом 
у головній ролі.
Це фентезійна історія, що 
розповідає про зовсім 
іншу від нашої реальність, 
де існує справжнє диво. 
Диво у вигляді фабрики з 
шоколадними водоспадами, 
глазурованими річками, 
загадковими лабораторіями 
і казковими створіннями, 
які називають себе Умпа-
Лумпами.
Але потрапити всередину фа-
брики може далеко не кожен. 
Для цього потрібно заволодіти 
омріяним квитком, яких всьо-
го п'ять на весь світ.

Перекриють рух 
 Ó çâ’ÿçêó ç³ ñâÿòêóâàí-
íÿì Äíÿ ì³ñòà, ó ñóáîòó, 
8 âåðåñíÿ, ç 10.00 äî 19 ãî-
äèíè áóäå òèì÷àñîâî 
ïåðåêðèòèé ðóõ ïðèâàòíîãî 
òà ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîð-
òó íà âóëèö³ Ñîáîðí³é. 
À ñàìå — íà ä³ëÿíö³ â³ä 
ïåðåõðåñòÿ âóëèöü Ñîáîð-
íà–Òåàòðàëüíà äî ïåðå-
õðåñòÿ âóëèöü Ñîáîðíà — 
Ìàã³ñòðàòñüêà — Êíÿç³â 
Êîð³àòîâè÷³â.
Ðóõ àâòîòðàíñïîðòó áóäå 
îðãàí³çîâàíèé â îá’¿çä 
Õìåëüíèöüêèì øîñå, 
âóëèöÿìè Ìàã³ñòðàòñüêà òà 
Ãîãîëÿ, Âëàäèñëàâà Ãîðî-
äåöüêîãî, Êíÿç³â Êîð³àòî-
âè÷³â.
Òðîëåéáóñè ìàðøðóò³â 
¹ 4, 5, 10, 11, 12, 14 òà 
àâòîáóñè ¹ 19, 24, 25 áó-
äóòü ðóõàòèñÿ ÷åðåç Êè¿â-
ñüêèé ì³ñò. Àâòîáóñè ¹ 7, 
21, 22 òà ìàðøðóòí³ òàêñ³ 
¹ 7 À, 21 À, 22 À ¿çäè-
òèìóòü âóëèöåþ Êíÿç³â 
Êîð³àòîâè÷³â. Ìàðøðóòí³ 
òàêñ³ ¹ 29 À, 32 À ðóõàòè-
ìóòüñÿ âóë. Òåàòðàëüíà òà 
Ìàã³ñòðàòñüêà.
Òðàíñïîðò êóðñóâàòèìå 
çà ãðàô³êîì âèõ³äíîãî äíÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

Нерухомість: продам 
або обміняю 
Кількість кімнат: 2/-, Чехова, 
поверх: 2/5/-, площа: 60/40/15. 
Ціна: 760563, тел.: (073) 214-77-05 

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

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

Загубив-знайшов 
Втрач.диплом кваліфік. робітника 
ВН№16052900 на Літвіненко Р.П. 
вваж. недійсним. 

Втрач.посвідчення УБД 
МВ№033961 від 25.06.15 на 
Кудирко В.П., вважати недійсним.

Sort date: 04.09.2018, №36/2018

ОГОЛОШЕННЯÎÃËßÄ

ТОП-5 КНИГ, ЯКІ ВАРТО 
ПРОЧИТАТИ У ВЕРЕСНІ
Пожива для мізків  Наприкінці кожного місяця 
редакція RIA разом із літературознавцем та координатором 
подій у Книгарні «Є» Олександром Вешелені відбирає 
п’ять книжок, які, на нашу думку, варто прочитати. У цій 
добірці ми зібрали твори Франса де Вааля, Роберта Гріна, 
Халеда Госсейні, Катерини Калитко і Роальда Дала

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Íå çà ãîðàìè õîëîäè, äîù³ ³ 
îïàëå ëèñòÿ, àëå ìè ñïðîáóº-
ìî âõîïèòèñÿ çà îñòàíí³ òåïë³ 
ïðîì³í÷èêè ë³òà ³ ï³ä³áðàòè 
÷òèâà, ÿêå çäàòíå â³äâåðíóòè 

âàø³ äóìêè â³ä ïðèõîäó îñåí³.
Òàêîþ áåçóìîâíî ñòàíå íà-

óêîâà êíèæêà ïðî ìîðàëü ³ ðîç-
â³í÷àííÿ áàãàòüîõ ñòåðåîòèï³â, 
ùî ïîâ’ÿçàí³ ç öèì ïîíÿòòÿì. 
Çîêðåìà, â êíèæö³ éäåòüñÿ ïðî 
òå, ùî ìîðàëü ïîõîäèòü íå â³ä 
ðåë³ã³¿, à â³ä òâàðèí. Ö³êàâå 

òâåðäæåííÿ, ÷è íå òàê?
À ùå ìè ðàäèìî ïðî÷èòàòè 

êíèæêó ïðî òå, ÿê óñå âëàøòî-
âàíî ó âëàäíèõ êîëàõ ³ òå, ÿê 
íàìè ìàí³ïóëþþòü âèñîêîïî-
ñàäîâö³.

Íå ìåíø ö³êàâèì, àëå âæå 
ñòîâ³äñîòêîâî ìåëàíõîë³éíèì 

«Мораль без релігії»  
(Франс де Вааль) 

«48 законів влади» 
(Роберт Грін) 

«Ловець повітряних 
зміїв» 
(Халед Госсейні) 

«Бунар» 
(Катерина Калитко) 

«Чарлі і шоколадна 
фабрика» 
(Роальд Дал) 

âèéøîâ äåáþòíèé ðîìàí àìåðè-
êàíñüêîãî àâòîðà ïðî âñ³ ðåàë³¿ 
³ñëàìñüêî¿ äåðæàâè. Â³ä êàòó-
âàíü ³ äî ïåäîô³ë³¿ ñåðåä àôãàí-
ñüêî¿ «çíàò³». Çàãàëîì, ó íüîìó 
áàãàòî ïîæèâè äëÿ ì³çê³â.

Ó ö³é äîá³ðö³ áóäå ³ ïîåç³ÿ. 
Äî òîãî æ, àâòîðñòâà â³ííè÷àí-
êè. Çá³ðêà íàïèñàíà âïðîäîâæ 
íàäâàæêèõ äëÿ íàøî¿ êðà¿íè 
÷îòèðüîõ ðîê³â â³éíè íà Ñõî-
ä³. Óñå öå êð³çü ëþáîâ, ñìåðòü, 
ïàì’ÿòü…

² íàîñòàíîê óæå ëåãåíäàðíà 
³ñòîð³ÿ ïðî õëîï÷èêà, ÿêèé ïî-
òðàïëÿº ó äèâîâèæíèé ñâ³ò øî-
êîëàäó. Íà ÷èòà÷³â ÷åêàº áåçë³÷ 
ïðèãîä ³ âèïðîáóâàíü, ÿê³ ¿ì 
äîâåäåòüñÿ ïåðåæèòè ðàçîì ³ç 
ãîëîâíèìè ãåðîÿìè.

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 180136



24
RIA, Ñåðåäà, 
5 âåðåñíÿ 2018

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

АННА КАТРУК, ПСИХОЛОГ
Завдання батьків — не робити все за 
дітей, а допомогти їм вчитися самостійно.

ОЛЕКСАНДР 
ШУМЕЙКО, 
ЕКОНОМІЧНИЙ 
ОГЛЯДАЧ

ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊ 
ïðîäîâæóº àêòèâíî 

ðîçâèâàòèñÿ íà ðèíêó îáñëó-
ãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ. Ó ñåðïí³ 
áàíê çàïðîâàäèâ íîâó ïåíñ³éíó 
ïðîãðàìó. ßê³ ïåðåâàãè é íîâ³ 
ìîæëèâîñò³ çìîæóòü îòðèìàòè 
ëþäè ñòàðøîãî â³êó, îôîðìèâ-
øè ïåíñ³þ â ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊÓ, 
ðîçïîâ³â Þð³é Ìàêñèì³â, äè-
ðåêòîð Òåðíîï³ëüñüêîãî, ²âà-
íî-Ôðàíê³âñüêîãî, ×åðí³âåöü-
êîãî òà Õìåëüíèöüêîãî ðåã³îí³â 
ÀÒ «ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊ».

— Þð³þ Ìèõàéëîâè÷ó, ÷îìó 
çàðàç âèã³äíî îòðèìóâàòè ïåíñ³þ 
ñàìå ÷åðåç áàíê?

— Ñüîãîäí³ ëþäè íàâ÷èëèñÿ 
ö³íóâàòè ñâ³é ÷àñ òà êîìôîðò, 
ñó÷àñí³ ïåíñ³îíåðè — íå âèêëþ-
÷åííÿ. Îòðèìàííÿ ïåíñ³¿ íà áàí-
ê³âñüêó êàðòêó — öå øâèäêî, 
áåçïå÷íî, à ãîëîâíå âèã³äíî. 
Òåïåð íå ïîòð³áíî ÷åêàòè ëèñ-
òîíîøó àáî ñòîÿòè â ÷åðç³ íà ïî-
øò³, ìîæíà íå â³äêëàäàòè ñïðàâè 
íà ïîò³ì, ñïîê³éíî ¿õàòè äî ä³òåé 
òà îíóê³â, ÷è ïðîñòî á³ëüøå ãó-
ëÿòè â ïàðêó. Ïëàò³æíà ïåíñ³éíà 
êàðòêà — öå ñó÷àñíèé òà áåçïå÷-
íèé ³íñòðóìåíò îïëàòè ïîêóïîê. 
Êð³ì öüîãî, áàíêè âñå ÷àñò³øå 
ïðîïîíóþòü ïåíñ³îíåðàì ñïåö³-

àëüí³ ïðîãðàìè îáñëóãîâóâàííÿ, 
ÿê³ âêëþ÷àþòü íàá³ð ïîñëóã äëÿ 
çáåðåæåííÿ, íàêîïè÷åííÿ ÷è 
åêîíîì³¿ êîøò³â. Áóäó÷è óïî-
âíîâàæåíèì áàíêîì Ïåíñ³éíîãî 
ôîíäó, ÷åðåç ÿêèé çä³éñíþºòüñÿ 
âèïëàòà ïåíñ³é, à òàêîæ ó÷àñíè-
êîì Ôîíäó ãàðàíòóâàííÿ âêëàä³â 
ô³çè÷íèõ îñ³á, ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊ 
çðîáèâ óñå, ùîá îáñëóãîâóâàííÿ 
ïåíñ³îíåð³â áóëî êîìôîðòíèì, 
íàä³éíèì òà âèã³äíèì.

— ßê³ ìîæëèâîñò³ â³äêðèâàº 
íîâà ïåíñ³éíà ïðîãðàìà ÒÀÑ-
ÊÎÌÁÀÍÊÓ ïåðåä êë³ºíòàìè?

— Ïåíñ³éíà ïðîãðàìà ÒÀÑ-
ÊÎÌÁÀÍÊÓ — öå ö³ëèé êîìï-
ëåêñ ïîñëóã, îð³ºíòîâàíèé íà ïî-
òðåáè ëþäåé ñòàðøîãî â³êó, ñòâî-
ðåííÿ ÿêîãî ïîòðåáóâàëî îñîáëè-
âîãî ï³äõîäó. Â ïåðøó ÷åðãó äëÿ 
íàñ âàæëèâî áóëî ñòâîðèòè íàá³ð 
ïðîñòèõ, çðîçóì³ëèõ òà çðó÷íèõ 
ïîñëóã. Ñåðåä îñíîâíèõ ïåðåâàã 
íàøî¿ íîâî¿ ïåíñ³éíî¿ ïðîãðà-
ìè — áåçêîøòîâíå îôîðìëåí-
íÿ òà îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³éíî¿ 
êàðòêè, çàðàõóâàííÿ ïåíñ³¿ ïðî-
òÿãîì äîáè ï³ñëÿ ¿¿ ïåðåðàõóâàííÿ 
ç Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, çíÿòòÿ ãî-
ò³âêè áåç êîì³ñ³¿ ó âñ³õ áàíêîìà-
òàõ êðà¿íè, à òàêîæ ìîæëèâ³ñòü 
åêîíîìèòè ãðîø³, ðîçðàõîâóþ-
÷èñü êàðòêîþ é îòðèìóâàòè äî-
äàòêîâèé äîõ³ä, çáåð³ãàþ÷è êîøòè 
íà êàðòö³. Êð³ì öüîãî, çàâäÿêè 
ñìñ-³íôîðìóâàííþ ìîæíà ïðîñòî 
é çðó÷íî êîíòðîëþâàòè âèòðàòè 

é îòðèìóâàòè âñþ ³íôîðìàö³þ 
ñòîñîâíî ðóõó êîøò³â íà êàðòö³: 
íàäõîäæåííÿ ïåíñ³¿, íàðàõóâàííÿ 
ïîâåðíåííÿ êîøò³â (êåøáåêó), 
çíÿòòÿ ãîò³âêè ÷è ðîçðàõóíêè 
â ìàãàçèí³.

— ×è íàñïðàâä³ ìîæíà ñóòòº-
âî çåêîíîìèòè, ðîçðàõîâóþ÷èñü 
êàðòêîþ?

— Ãðàìîòíî ðîçïîðÿäæàþ-
÷èñü êîøòàìè íà êàðòö³ ìîæíà 
íå ëèøå çåêîíîìèòè, àëå é îòðè-
ìóâàòè äîäàòêîâèé äîõ³ä. Íàïðè-
êëàä, âèêîðèñòîâóþ÷è ïåíñ³éíó 
êàðòêó ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊÓ äëÿ 
îïëàòè ïîêóïîê â àïòåêàõ, ìîæíà 
îòðèìóâàòè ïîâåðíåííÿ êîøò³â 

íà êàðòêó â ðîçì³ð³ 7% â³ä ñóìè 
ïîêóïîê. À ÿêùî êîðèñòóâàòèñÿ 
ùå é äèñêîíòíîþ êàðòêîþ àï-
òåêè, òî çåêîíîìèòè ìîæíà ùå 
á³ëüøå. Ðîçðàõîâóþ÷èñü ó ìàãà-
çèíàõ ÷è çà ïîñëóãè ïåðåäáà÷å-
íî ïîâåðíåííÿ êîøò³â ó ðîçì³ð³ 
1% â³ä âèòðà÷åíî¿ ñóìè. Çí³ìà-
òè ãðîø³ ç êàðòêè ìîæíà áåçêî-
øòîâíî â áóäü-ÿêèé çðó÷íèé ÷àñ 
ó ìåðåæ³ â³ää³ëåíü òà áàíêîìàò³â 
ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊÓ, à òàêîæ áàí-
êîìàòàõ áóäü-ÿêèõ ³íøèõ áàí-
ê³â Óêðà¿íè. À ìîæíà çáåð³ãàòè 
êîøòè íà êàðòö³ òà ùîì³ñÿ÷íî 
îòðèìóâàòè äîäàòêîâ³ êîøòè. Ìè 
íàðàõîâóºìî 10% íà çàëèøîê êî-
øò³â íà ïåíñ³éí³é êàðòö³. Òàêèì 
÷èíîì, âèêîðèñòîâóþ÷è êîøòè 
÷è ïðîñòî çáåð³ãàþ÷è ¿õ íà êàðò-
ö³, ó÷àñíèêè ïåíñ³éíî¿ ïðîãðàìè 
ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊÓ çàâæäè îòðè-
ìóþòü äîäàòêîâèé äîõ³ä.

— Äåÿê³ áàíêè ïðîïîíóþòü 
á³ëüø âèã³äí³ óìîâè ðîçì³ùåííÿ 
êîøò³â íà äåïîçèòàõ. Ó ÒÀÑÊÎÌ-
ÁÀÍÊÓ º ïîä³áí³ ïðîïîçèö³¿?

— Òàê, ìè ïðîïîíóºìî ïåí-
ñ³îíåðàì ï³äâèùåíèé â³äñîòîê 
çà äåïîçèòàìè. Ïðè÷îìó äëÿ òèõ, 
õòî ðîçì³ùóº äåïîçèò ó ðàìêàõ 
Ïåíñ³éíî¿ ïðîãðàìè, ðîçì³ð áî-
íóñó ñêëàäàº + 2% äî ñòàâêè ïðè 
îôîðìëåíí³ âêëàäó «Ñòàá³ëüíèé» 
ó ãðèâí³. Ñüîãîäí³ ìàêñèìàëü-
íèé äîõ³ä â³ä äåïîçèòó â íàö³-
îíàëüí³é âàëþò³ ñêëàäàº 17,5% 
ð³÷íèõ. Â³äêðèòè äåïîçèò ìîæíà 

ñòðîêîì íà 3, 6, 9 àáî 12 ì³ñÿö³â, 
ðîçì³ñòèâøè òàì ñóìó íå ìåíøå 
1000 ãðèâåíü. Äëÿ êë³ºíò³â-ïåí-
ñ³îíåð³â, ÿê³ íå îôîðìèëè ïåí-
ñ³éíó êàðòêó â íàøîìó áàíêó, 
ïðè îôîðìëåíí³ âêëàäó ä³º Ïðî-
ãðàìà ëîÿëüíîñò³, ÿêà ïåðåäáà÷àº 
+ 0,5% äî áàçîâî¿ ñòàâêè â ãðèâ-
í³ ïðè ðîçì³ùåíí³ äåïîçèòó 
«Ñòàá³ëüíèé» íà ñòðîê 3 ì³ñÿö³ 
é + 0,75% — ó ðàç³ ðîçì³ùåííÿ 
êîøò³â íà òîìó æ äåïîçèò³ ñòðî-
êîì 6, 9 ³ 12 ì³ñÿö³â.

— ßê ìîæíà îôîðìèòè îòðè-
ìàííÿ ïåíñ³¿ â ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊÓ?

— Ñòàòè êë³ºíòîì íàøîãî 
áàíêó â ðàìêàõ Ïåíñ³éíî¿ ïðî-
ãðàìè îáñëóãîâóâàííÿ äóæå ïðî-
ñòî. Äîñèòü ïðèéòè ó â³ää³ëåííÿ 
ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊÓ ç ïàñïîðòîì, 
³äåíòèô³êàö³éíèì êîäîì òà ïåí-
ñ³éíèì ïîñâ³ä÷åííÿì òà îôîðìè-
òè áåçêîøòîâíó ïåíñ³éíó êàðòêó. 
Çâåðòàòèñÿ äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó 
³ç çàÿâîþ íåìàº íåîáõ³äíîñò³, ìå-
íåäæåðè ÒÀÑÊÎÌÁÀÍÊÓ âñå 
çðîáëÿòü ñàìîñò³éíî. Ìè âïåâ-
íåí³, ùî íàøà íîâà ïðîãðàìà âè-
âåäå îáñëóãîâóâàííÿ ïåíñ³îíåð³â 
íà çîâñ³ì ³íøèé ð³âåíü òà ïðèíå-
ñå íàøèì êë³ºíòàì ìàêñèìàëüíó 
êîðèñòü. Àäæå íèí³ ìè ïðîïîíó-
ºìî ïåíñ³îíåðàì íå ëèøå êðàù³ 
íàø³ ïðîäóêòè, àëå ³ ÿê³ñíèé 
ñåðâ³ñ, ó òîìó ÷èñë³ ö³ëîäîáîâó 
êë³ºíòñüêó ï³äòðèìêó.

ЛІЦЕНЗІЯ НБУ № 84 ВІД 25.10.2011 Р.

Пенсія через ТАСКОМБАНК — безпечно, а головне, вигідно
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Юрій Максимів, директор 
Тернопільського, 
Івано-Франківського, 
Чернівецького та 
Хмельницького регіонів 
АТ «ТАСКОМБАНК»



25 RIA, Ñåðåäà, 5 âåðåñíÿ 2018 Óñ
ÿ à

ô³
ø

à 
Â³

íí
èö

³ í
à ñ

àé
ò³:

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО

Праведник 2
Бойовик
6.09–12.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мамма Міа
Комедія, 5.09, поч. о 16.00
Вартість квитків — від 75 грн
6.09–12.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Аксель
Фантастика, 5.09, поч. о 20.05
Вартість квитків — 80 грн
6.09–12.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

22 милі
Бойовик, 5.09, поч. о 14.20, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
6.09–12.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

У пошуках єті
Анімація, 5.09, поч. о 10.45, 14.10, 18.10
Вартість квитків — від 45 грн
6.09–12.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Монахиня
Трилер, 6.09–12.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Мег
Фантастичний трилер, 5.09, поч. о 21.30

Альфа
Пригоди, 5.09, поч. о 14.20, 18.00

Екзотичне весілля
Комедія, 5.09, поч. о 19.50

Бобот та енергія Всесвіту
Фантастика, 5.09, поч. о 10.55, 16.10

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Патрік
Комедія, 5.09, поч. о 9.50, 11.50, 22.30
6.09–12.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Ті, що вижили
Драма, 5.09, поч. о 9.00, 11.00, 13.00, 15.00, 17.00. 
6.09–12.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Готель «Артеміда»
Трилер, 5.09, поч. о 14.10, 16.10, 22.50
6.09–12.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Бобот та енергія Всесвіту
Фантастика, 5.09, поч. о 9.30, 12.20, 18.10, 20.30
6.09–12.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Афера по-французьки
Комедія, 5.09, поч. о 13.50, 16.00, 18.10, 20.20
6.09–12.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Зло
Трилер, 5.09, поч. о 19.00, 21.00, 23.00
6.09–12.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Таємний щоденник Симона Петлюри
Драма
6.09–12.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

ВІННИЦіЯнський 
кінофестиваль
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»).

Триб'ют «Сектор 
Газа» від гурту 
«Педаль Достоєв-
ського»
7 вересня в арт-пабі 
Beef Eater зустрічайте 

«Сектор Газа tribute show» від дніпровського 
колективу «Педаль Достоєвського». Це проект, 
який дає можливість прихильникам гурту «Сектор 
Газа» почути улюблені хіти в живому виконанні 
майже один в один з оригіналом. Початок о 21.00. 
Вартість — 80 грн.

«Скрябін». 
Ювілейний концерт
20 вересня на сцені 
Будинку офіцерів 
будуть лунати пісні 
Кузьми у виконанні 
музикантів «Скрябіна» 
та друзів колективу. 

Якщо пам'ятаєте про 50-ту річницю від дня 
народження Кузьми Cкрябіна, якщо готові 
підспівувати його щирим пісням, якщо вірите, 
що його ідеї не мають померти, купуйте квитки 
та приходьте на концерт «Скрябін: Андрій 
Кузьменко — 50 років від дня народження».
Учасники ювілейного концерту: гурт 
«Скрябін» — колектив-легенда, який свято 
береже пам'ять, традиції та музику Кузьми; 
Євген Галич — талановитий музикант, 
лідер популярного рок-гурту O. Torvald; 
Злата Огнєвіч — співачка, яка у 2013 році 
здобула для України почесне третє місце 
на «Євробаченні». Початок концерту о 19.00, 
вартість квитків 249–949 грн. 
Безкоштовна доставка квитків по Вінниці: 
0432)69–22–22, (097)052–22–22.

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Біла ворона
Прем'єра. Рок-опера, 19.09-20.09, поч. о 18.30

Попелюшка
Казковий мюзикл, 22.09, поч. о 12.00

Занадто одружений таксист 
Комедія для дорослих, 22.09, поч. о 18.30

Шельменко-денщик
Водевіль, 25.09, поч. о 16.00

Ассоль
Історія однієї мрії, 26.09, поч. о 16.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Стародавня казка
8.09, поч. об 11.00 та 13.00

Ведмежатко Рім-Тім-Ті
Пригодницька казка, 9.09, поч. об 11.00 та 13.00

Вистава «Сім 
передостанніх 
побачень»
18 вересня на сцені 
Будинку офіцерів від-
будеться довгоочікувана 
прем'єра від творців 
«Потягу «Одеса-Мама». 
Це, звичайно ж, не про-

довження «Потягу». Але стільки ж доброго гумору, 
стільки ж гомеричного реготу, стільки ж теплих і 
зворушливих емоцій! Історія ця гранично життє-
ва. 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 — питан-
ня. Як і в «Потязі «Одеса-Мама», дія відбувається і 
на сцені, і на екрані. На екрані, як завжди, супер-
зірки. А на сцені — вперше несподіваний 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.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

ВИСТАВКИ
Музей моделей 
транспорту у Вінниці
Цієї весни у самому центрі 
міста (вул. Соборна, 
64) відкрили унікальний 
музей, який налічує 
близько 5037 моделей 

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

Музей української марки ім. Я. Балабана
Торік у Вінниці відкрився Музей української марки. 
В експозиції музею представлені одні з найцікавіших 
марок, деякі з них є лише в одному екземплярі. Є 
марки, вживані в Одесі, радянські марки та навіть 
ті, на яких згадано Голодомор. Музей української 
марки ім. Якова Балабана можна відвідати щодня, 
крім понеділка, з 10-ї до 18-ї години. Школярам та 
студентам вхід безкоштовний. Також у музеї можна 
придбати сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою: вул. Соборна, 
26. Телефон для довідок (099)534–30–20.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам і дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони 
природи, поринути у світ популярної техніки та 
поекспериментувати самому.
Територія музею — більше 1000 квадратних 
метрів. Тут представлені понад 150 експонатів для 
виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве місце 
для дітей, підлітків і дорослих! Тут також можна 
перекусити в тематичному кафе та придбати цікаві 
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:

— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та 
студентів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.

«Українська революція 1917–1921 років 
на теренах Поділля».
У Вінниці працює виставка «Українська 
революція 1917–1921 років на теренах Поділля». 
Поділля — один з найважливіших регіонів 
у подіях Української революції. На виставці 
представлені оригінальні документи, часописи 
періоду визвольних змагань з фондів Вінницького 
обласного краєзнавчого музею та Державного 
архіву Вінницької області, світлини з колекції 
Музею історії Києва, реконструкції одностроїв, 
амуніції та зброї Дієвої армії УНР з фондів Центру 
історії Вінниці, елементи одягу Легіону українських 
січових стрільців з колекції родини Царенків. 
Родзинкою виставки є стіл, за яким працював 
Головний отаман Симон Петлюра під час 
перебування уряду Директорії у м. Вінниці.
Виставка буде тривати до 2 вересня. Побачити її 
можна за адресою: вул. Соборна, 19. Вхід вільний.
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Ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó, 
íà Ôîíòàíí³é ïëîù³, âëàøòóâà-
ëè äèòÿ÷å êàðàîêå.  Íà ïî÷àòêó 
âåäó÷³, Òðàíñôîðìåð òà Ëÿëüêà 
Ëîë, ðîçâàæàëè ä³òåé òà ¿õ áàòüê³â 
ôëåøìîáàìè. Âîíè ðàçîì âãàäó-
âàëè ï³ñí³, ÿê³ ïîêàçóâàëè âåäó÷³ 
íà ðåáóñàõ.

Ï³ñëÿ ïåðåä íàòîâïîì âè-
ñòóïèëè ä³â÷àòêà ç³ ñòóä³¿ «New 
Stream», ÿê³ òàíöþâàëè çàïàëüí³ 
ñõ³äí³ òàíö³. Ò³íà Ðàòóøíÿê çà-
ñï³âàëà í³æíó ï³ñíþ «Ëåáåä³», 
òîä³ ÿê Îëåêñàíäðà Êîñòþê «ðîç-
êà÷àëà» â³ííè÷àí, çà÷èòàâøè ðåï 
ïðî ñâîº æèòòÿ.

Íà ê³ëüêà õâèëèí ñöåíà â ïàð-
êó ñòàëà ïîä³óìîì ìîäíîãî äîìó: 
âèõîâàíèö³ fashion-ñòóä³¿ «Àêàäå-
ì³ÿ ìîäè ³ äèçàéíó» ïðåçåíòóâàëè 
àâòîðñüêó êîëåêö³þ — «Ëàâàíäîâ³ 
ìð³¿».

Áóâ íàìåò é RIA, äå ãëÿäà÷àì 
ïðîïîíóâàëè îôîðìèòè ï³äïèñêó 
íà ãàçåòó, âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóð-
ñ³ òà ëîòåðå¿. Ó òîé æå ÷àñ á³ëÿ 
ñöåíè ä³ÿëî ê³ëüêà ðîçâàæàëü-
íèõ ëîêàö³é: ìàéñòðè íàíîñèëè 
àêâàãðèì íà îáëè÷÷ÿ ìàëåíüêèõ 
â³ííè÷àí, â÷èëè ðîáèòè ïðÿíèêè, 
à âåëè÷åçíà Ïàíäà çàìàíþâàëà 
ä³òåé ñôîòîãðàôóâàòèñÿ àáî îá³-
éíÿòèñÿ.

Çãîäîì âåäó÷³ îáðàëè ç ãëÿ-
äà÷³â ø³ñòü ó÷àñíèê³â «Êàðàîêå 
íà Ôîíòàí³». Íèìè ñòàëè ï’ÿòü 
ä³â÷àòîê ³ ò³ëüêè îäèí õëîïåöü. 
¯ì ñàìîñò³éíî äàëè îáðàòè ï³ñ-
í³ òà ìàéæå âñ³ ó÷àñíèêè âçÿëè 
ñåðéîçí³, äîðîñë³ êîìïîçèö³¿ 
íà êøòàëò Õðèñòèíè Ñîëîâ³é 
(«Òðèìàé»), Àíòèò³ëà («Òàì, äå 
ìè º»), Ñêðÿá³í («Ìàì») òîùî.

Ó ïåðøîìó òóð³ ëþäè ÷åðåç 
îïëåñêè òà âèãóêè âèçíà÷èëèñÿ 
ç ô³íàë³ñòàìè: íèìè ñòàëè Êàð³íà 

RIA ВЛАШТУВАЛА ДИТЯЧЕ 
КАРАОКЕ НА ДЕНЬ ЗНАНЬ
Пісенний день  У Центральному 
парку 1 вересня пройшло «Дитяче 
караоке на Фонтані». Діти тут взяли 
участь у танцювальних флешмобах, 
гралися з величезною «Пандою», 
розмальовували обличчя та співали. 
Від організаторів свята найкращі співаки 
та співачки отримали нагороду — від 
200 до 1000 гривень. Хто переміг?

Ìàðóñåíêî, Íàñòÿ Áàá³é òà íîâî-
ñòâîðåíèé äóåò Âîâè Õàëàìàíà 
ç Â³êîþ Áîðáóíåâè÷, ÿêèé âîíè 
íàçâàëè «Â³Âà». ̄ õ ãóðò óòâîðèâ-
ñÿ, áî ãëÿäà÷³ íå çìîãëè âèçíà÷è-
òèñÿ, õòî ìàº ïîòðàïèòè ó ô³íàë.

Ïåðøå ì³ñöå çäîáóëè 11-ð³÷íèé 
Âîâà òà 10-ð³÷íà Â³êà, ÿê³ ïåðå-
ìîãëè ç ï³ñíåþ «Íàâåðíî ïîòîìó 
÷òî» â³ä ãóðòó «Âðåìÿ è Ñòåêëî». 
Âîíè îòðèìàëè íà äâîõ 1000 ãðè-
âåíü íàãîðîäè â³ä äèòÿ÷îãî ïðî-
äþñåðñüêîãî öåíòðó «STARS.UA» 
³ äèòÿ÷îãî êëóáó «Orange», ïàê ì³-
íåðàëüíî¿ âîäè «Áàð÷àíêà» òà åêî-
ñóìêè â³ä ìåðåæ³ «Óêðà¿íî÷êà».

Âîâà ðîçïîâ³â, ùî íå â÷èòüñÿ 
ïðîôåñ³éíî ñï³âàòè, ãðàº íà ã³-
òàð³.

— Ïîêè ùî íå çíàþ, íà ùî âè-
òðà÷ó ïðèç. Ìàáóòü, êóïëþ ùîñü 
äî êîìï’þòåðà, ìèøêó íîâó, íà-
ïðèêëàä.

À îò Â³êòîð³ÿ îñòàíí³ äâà ðîêè 
çàéìàºòüñÿ âîêàëîì.

— Ç âîñüìè ðîê³â â÷óñÿ ïðî-
ôåñ³éíî ñï³âàòè. Ìåí³ öå ïîäîáà-
ºòüñÿ. À ïðèç âèòðà÷àòè íå áóäó, 
çáèðàþ íà ãàðíó â³äåîêàìåðó.

Ïðèç çà äðóãå ì³ñöå îòðèìàëà 
é 12-ð³÷íà Íàñòÿ Áàá³é: 500 ãðè-
âåíü ãðîøîâî¿ íàãîðîäè, ñóìêó òà 
ì³íåðàëüíó âîäó. Çà òðåòº ì³ñöå 
14-ð³÷íà Êàð³íà Ìàðóñåíêî îòðè-
ìàëà ñóìêó, âîäó òà ñåðòèô³êàò 
íà 200 ãðèâåíü â³ä ñïîíñîð³â. Óñ³ 
ïåðåìîæö³ êàðàîêå òà êîíêóðñ³â 
îòðèìàëè ñåðòèô³êàòè «Àêòèâíèé 
äåíü» ó ìîòóçêîâîìó ïàðêó «Àê-
òèâíà êðà¿íà».

Кульмінацією дня стало шоу мильних бульбашок. Майстрині 
роздмухували величезні кульки, які довго літали у повітрі над дітьми

Глядачі підспівували учасникам 
караоке-шоу. А подекуди й 
підтанцьовували під популярні пісні

Біля сцени дітей розважали аквагримом. 
На їх обличчях малювали квіти та дивовижні орнаменти

Перемогу здобули Вова Халаман та Віка Борбуневич. 
Їх дует визнали найкращим на дитячому караоке

ØÎÓ
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ОВЕН 
Ситуація, що складається, 
все більше нагадує своєю 
смугастістю зебру. Чорна 
смуга, біла смуга. Перш, ніж 
робити необдумані вчинки, 
запитайте себе, чи готові ви 
відповідати за наслідки? 

ТЕЛЕЦЬ 
Ви можете втратити голову, 
був би привід. Пристрасть 
закрутить вас у вирі емоцій 
і подій. І це може значно 
ускладнити стосунки з тим, 
хто знаходиться поруч.

БЛИЗНЮКИ 
Постарайтеся не драматизу-
вати ситуацію, яка може ви-
никнути в стосунках з коханою 
людиною. Мабуть, її претензії 
виникли лише через недостат-
ню увагу з вашого боку. 

РАК 
У понеділок вас може підсте-
регти розчарування. Однак 
воно лише допоможе вам 
зрозуміти, чого ви хочете від 
свого супутника життя. 

ЛЕВ 
Зараз краще плисти за течі-
єю і не очікувати серйозних 
змін в особистому житті. Від 
вашого такту, передбачли-
вості і проникливості буде 
багато залежати. 

ДІВА 
Вас не будуть ловити в мере-
жі, не будуть тиснути на вас і 
нічого не вимагатимуть. Вас 
будуть просто любити, про 
вас стануть піклуватися. При-
йміть цей подарунок долі.

ТЕРЕЗИ 
Так, ваш обранець не іде-
альний, але постарайтеся 
утриматися від критики. 
У вівторок і четвер точно 
не варто сваритися з коха-
ною людиною.

СКОРПІОН 
Особливих проблем на осо-
бистому фронті цього тижня 
не намічається. Вас чекає 
романтика, успіх і зацікав-
леність з боку протилежної 
статі. Є ймовірність зустріти 
людину, яка повністю змі-
нить ваше життя.

СТРІЛЕЦЬ 
Будуть вдалими любовні 
пригоди, ви можете навіть 
пізнати радість насолод, про 
які могли колись тільки мрія-
ти. Субота — один з найбільш 
вдалих днів для зустрічей та 
романтичних побачень.

КОЗЕРІГ 
Ви явно привертаєте увагу 
з боку осіб протилежної 
статі. Користуйтесь цією 
можливістю і ви зможете 
випробувати невідомі досі 
задоволення.

ВОДОЛІЙ 
Можливі спалахи ревнощів 
і з'ясування стосунків. Але 
до вихідних напруга буде 
поступово спадати, повільно 
поступаючись місцем тендіт-
ному взаєморозумінню.

РИБИ 
Задумайтесь, може бути, 
варто змінити свій імідж? 
Навіть якщо зміни будуть 
чисто косметичними, вами 
будуть захоплюватися, вас 
запросять на побачення. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 6-12 ВЕРЕСНЯ

ВИКТОРИЯ 
АНДРОСОВА ,  
ПСИХОЛОГ

— Ревность по-
является прежде 
всего от того, что 
кто-то из парт-

неров не уверен в себе. В этом 
случае внимание смещено с себя 
на другого человека. Кажется, что 
этот партнер, если где-то денет-
ся, исчезнет, то не будет счастья 
вообще. И нездоровые, незрелые 
отношения те, в которых при-
сутствует много ревности. Это 
как разница между лекарством 
и ядом, все дело в дозе. Если 
ревности чуть-чуть, то это до-
бавляет в отношения немно-
го страсти. Если же пара хочет 
каких-то страстей, то ревность 
допустима. Кстати, некоторые 
отношения под таким допингом 

могут существовать длительное 
время, однако это их истощает, 
в конце концов.
Ревность — это коктейль эмоций, 
но базовая эмоция — страх. 
А из страха ничего хорошего 
не получается. Отношения раз-
виваются, если есть любовь, 
гармония, удивление, радость. 
Но если есть много страха — это 
тяжело. Ревнивцы, как правило, 
всегда сравнивают себя с други-
ми и очень переживают, что кто-
то окажется лучше его и к этому 
кому-то партнер может уйти. Пре-
одолеть это чувство можно, смес-
тив фокус внимания с партнера 
на себя, на свое собственное бла-
гополучие и ощущение счастья.
А еще полезно спросить себя: по-
чему я с этим человеком? Почему 
мне хочется себя мучить? Есть ли 
необходимость в том, чтобы кто-
то мне делал больно?

Комментарий эксперта

×òî òàêîå ðåâíîñòü? Ïî÷åìó 
îíà âîçíèêàåò? Êàê ñ ýòèì áî-
ðîòüñÿ? Êàê íå ñòàòü åå æåðòâîé? 
Íà ýòè âîïðîñû, êîòîðûå ìó÷àþò 
âñåõ ðåâíèâöåâ, åñòü îòâåòû. È èõ 
ìîæíî ïðèìåíÿòü íà ïðàêòèêå.

Èòàê, åùå â÷åðà âû áûëè 
äîâîëüíû îòíîøåíèÿìè, è âäðóã 
â âàøè äâåðè ïîñòó÷àëàñü îíà — 
ðåâíîñòü. Êîãäà ïðèâÿçàííîñòü 
ê ïàðòíåðó î÷åíü ñèëüíàÿ, ïî-
òåðÿòü åãî — ñìåðòè ïîäîáíî. 
Îò ñòðàõà ïîÿâëÿåòñÿ æåëàíèå 
ïîñòîÿííîãî êîíòðîëÿ åãî æèçíè, 
åãî ìûñëåé. Íó è, çäðàâñòâóé, 
ðåâíîñòü.

ТОЧКА НЕВОЗВРАТА 
— ß î÷åíü ðåâíèâàÿ, — ãî-

âîðèò âèííè÷àíêà Àëèíà. — 
Íåâûíîñèìî, êîãäà ìîé ïàðåíü 
ñìîòðèò íà äðóãèõ äåâóøåê, 
êîãäà îí ñìîòðèò âèäåî, â êî-
òîðîì êðàñèâûå äåâóøêè. Ó ìåíÿ 
ñðàçó âîçíèêàþò ìûñëè, ÷òî îí 
óæå ôàíòàçèðóåò íà âñþ êàòóø-
êó. ß íå ìîãó óäåðæàòüñÿ, ÷òîáû 
íå ïðî÷èòàòü åãî ïåðåïèñêó â òå-
ëåôîíå èëè ñîöñåòÿõ. ß ïðîñìà-
òðèâàþ ïðîôèëü êàæäîé äåâóø-
êè, êîòîðàÿ ó íåãî â äðóçüÿõ. Ýòî 
îòáèðàåò ñèëû è ýíåðãèþ. Ó ìåíÿ 
âñåãäà ïîðòèòñÿ íàñòðîåíèå, åñëè 
ïàðåíü â êîìïàíèè âäðóã íà÷èíà-
åò ðàçãîâàðèâàòü ñ ñèìïàòè÷íîé 
äåâóøêîé, ÿ ïîãèáàþ ïðîñòî.

Â íà÷àëå îòíîøåíèé ìîé ïà-
ðåíü ïðîñòî ñìåÿëñÿ è ãîâîðèë: 

«Ãëóïåíüêàÿ, êðîìå òåáÿ ìíå 
íèêòî íå íóæåí». À ñåé÷àñ, 
ïî ïðîøåñòâèè ãîäà, åãî áåñèò 
ìîå ãðóñòíîå ëèöî è ïîñòîÿííûé 
êîíòðîëü. Îí âñå ÷àùå ñòàë 
âñòðå÷àòüñÿ ñ äðóçüÿìè áåç ìåíÿ. 
Ãîâîðèò, ÷òî êîìïàíèÿ — ÷èñòî 
ìóæñêàÿ. À åñëè òàì è áûëè äå-
âóøêè, òî, ïî åãî ìíåíèþ, çà÷åì 
ìíå ïîðòèòü ñåáå è åìó íàñòðîå-
íèå êèñëîé ôèçèîíîìèåé?

РЕВНИВЫЙ — 
ЗНАЧИТ ГОЛОДНЫЙ 

Ïñèõîëîãè ãîâîðÿò, ÷òî ðåâíèâ-
öàì íóæíî ïîñòàðàòüñÿ ïåðåíåñòè 
âíèìàíèå ñ îáúåêòà îáîæàíèÿ 
íà äðóãèå àñïåêòû ñâîåé æèçíè. 
Òîãäà è îòíîøåíèÿ ñ ïàðòíåðîì 
ñòàíóò íå îáðåìåíèòåëüíûìè, îá-
ùåíèå — ëåãêèì, òåìû äëÿ îá-
ñóæäåíèÿ — ðàçíîîáðàçíûìè. 
Ïî÷åìó ðåâíèâöó ýòî òðóäíî 
ñäåëàòü? Ïîòîìó ÷òî îí äóìàåò, 
÷òî ÷åì áîëüøå åãî âíèìàíèå 
ê îáúåêòó ëþáâè, òåì áîëü-
øå ïðèâÿçàííîñòè îí ïîëó÷èò 
â îòâåò. Íî ïðîèñõîäèò-òî âñå 
íàîáîðîò. Òîò, êîãî ðåâíóþò, 

ПОЧЕМУ МЫ РЕВНУЕМ?
Дозировка  В любых отношениях 
бывает ревность, в хороших и не очень, 
где-то сильная, где-то слабая. Иногда ее 
проявления могут привносить остроту 
в отношения. Но постоянная привычка 
ревновать часто приводит к ненависти 
и саморазрушению

  НЕ ПУСКАЙТЕ ДЕЛО НА САМОТЕК. Не убеждайте себя в том, 
что ревность абсолютно нормальное чувство. Ревность — это серьезная 
психологическая проблема. Нужно четко осознать, что с этой проблемой 
необходимо бороться и чем раньше, тем лучше для вас.

  ПРОАНАЛИЗИРУЙТЕ ПРИЧИНЫ СВОЕЙ РЕВНОСТИ. 
В чем конкретно вы не уверены. В своем любимом, а может быть, в себе 
или во взаимности ваших чувств. Были ли основания для подозрений 
вашего избранника в неверности или все это абсолютно беспочвенно.

  ПОГОВОРИТЕ С ПАРТНЕРОМ. Честно и откровенно признайтесь, 
что вы ревнуете. Что вам сложно сдерживать себя. Извинитесь за свои 
подозрения и нанесенные обиды. Попросите принять это к сведению, 
чтобы не возникало поводов для ревности.

  ДОГОВОРИТЕСЬ С ПАРТНЕРОМ. Когда нет повода, нет 
и ревности, поэтому партнер способен избавить вас от этой болезни. 
Пусть он постарается звонить вам, когда задерживается. И, конечно же, 
нужно избегать флирта с противоположным полом.

  ПОВЫШАЙТЕ СВОЮ САМООЦЕНКУ. Ведь в первую очередь 
ваша ревность базируется на боязни потерять любимого человека. 
Найдите себе какое-либо увлечение и тогда у вас не будет времени 
скучать и изнывать от подозрений.

Åùå â÷åðà âû áûëè 
àáñîëþòíî äîâîëüíû 
îòíîøåíèÿìè. È 
âäðóã â âàøè äâåðè 
ïîñòó÷àëàñü îíà — 
ðåâíîñòü. ×òî äåëàòü? 

÷óâñòâóåò ñåáÿ çàïåðòûì â êëåò-
êå îáîæàíèÿ. Îäíèì ýòî ëüñòèò, 
à äðóãèõ ðàçäðàæàåò.

Ñðàâíèòü ýòè îòíîøåíèÿ ìîæ-
íî ñ îòíîøåíèÿìè ãîëîäíîãî 
è åäû. Ðåâíèâåö (ãîëîäíûé) 
íå âèäèò ïîòðåáíîñòè, èíòåðåñû 
è ëè÷íîñòü ïàðòíåðà, îí ïðî-
ñòî õî÷åò åãî ïîãëîòèòü, êàê 
ïèùó. «Ïèùà» â êàêîé-òî ìî-
ìåíò ñïðûãèâàåò ñ êðþ÷êà 
è áåæèò âîñâîÿñè. Ðåâíèâåö 
â óæàñå — åãî ÷óâñòâà ïîïðàíû 
è óíè÷òîæåíû. Õîòÿ ðå÷ü âñåãî 
ëèøü î íåíàñûòíîñòè.

КОНТРОЛЬ — ТАБЛЕТКА 
ОТ ИЗМЕНЫ 

— Ìîÿ äåâóøêà ìíå èçìåíèëà, 
ãîâîðèò, ÷òî ñëó÷àéíî íà ïüÿ-
íóþ ãîëîâó, — ðàññêàçûâàåò 
Ñåðãåé. — Â êîìïàíèè íà äíå 
ðîæäåíèÿ îêàçàëñÿ åå áûâøèé. 
Ñëîâî çà ñëîâî, ðþìêà çà ðþì-
êîé, è âîçíèêøåå æåëàíèå 
ïî ñòàðîé ïðèâû÷êå çàêîí÷è-
ëîñü ñåêñîì. Îíà áåçóìíî ðàñ-
êàèâàåòñÿ, ãîâîðèò, ÷òî òàì âñå 
äàâíî â ïðîøëîì. ß ëþáëþ åå, 
íî âåðèòü ïîñëå ýòîãî íå ìîãó, 
à ïîòîìó êîíòðîëèðóþ êàæäûé åå 
øàã. Îíà äàëà ìíå ïàðîëè îò âñåõ 

ñîöñåòåé, ÿ âñåãäà â êóðñå, ÷òî 
îíà ïèøåò, êîìó è êîãäà. Íî ëåã-
÷å îò ýòîãî íå ñòàíîâèòñÿ, ÷óâ-
ñòâóþ ñåáÿ íè÷òîæåñòâîì.

ИЗЛЕЧИ СЕБЯ САМ 
×òî ñîâåòóþò ïñèõîëîãè? Ðåâ-

íèâöàì íàäî ñðî÷íî ëå÷èòü ñà-
ìîîöåíêó. Ïîòîìó ÷òî ÷åëîâåê 
ñ àäåêâàòíûì ïîíèìàíèåì ñâîåé 
ëè÷íîñòè íå áóäåò â ñåáå ñîìíå-
âàòüñÿ èç-çà èçìåíû ïàðòíåðà. 
Îí îòâåðãàåò âçàèìîñâÿçü ìåæäó 
âåðíîñòüþ ïàðòíåðà è öåííîñ-
òüþ ñâîåé ëè÷íîñòè. Ìîë, åñëè 
ïàðòíåð ìíå íå èçìåíÿåò, çíà-
÷èò, ÿ ÷åãî-òî ñòîþ. Òàêàÿ ïî-
çèöèÿ ïðÿìî âåäåò îò îáîæàíèÿ 
ê íåíàâèñòè. Ðåâíèâåö âîçìóùåí. 
Âåäü îí èç òûñÿ÷è ëèö âûáðàë 
èìåííî òåáÿ, âîçâåë íà ïüåäåñ-
òàë, à òû âçÿë è âûáðàë äðóãîãî. 
È ìèð ðóõíóë. Åìó íå ïðèõî-
äèò â ãîëîâó, ÷òî èçìåíà ìî-
æåò áûòü ñëó÷àéíîé, íî èçìåíà 
òàêæå ìîæåò áûòü ïðîäóìàííîé 
è îñìûñëåííîé. È ïðè÷èí äëÿ 
ýòîãî òîæå äîñòàòî÷íî — ëþáîâü 
ïðîøëà èëè ïàðòíåð íå âîçáóæ-
äàåò, íàïðèìåð. Ìîæåò ñòîèò 
íå ðåâíîâàòü, à ïîðàáîòàòü íàä 
ñîáñòâåííîé ñàìîîöåíêîé?

ТОП-5 СОВЕТОВ, КАК ИЗБАВИТЬСЯ 
ОТ РЕВНОСТИ
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АНАСТАСІЯ КРИВУШ (21), 
СТУДЕНТКА

У дівчині завжди 
борються дві сутності: 
кішка, яка хоче гуляти 
сама по собі, й собака, 
якій потрібен господар…

***
У тролейбусі жінка похилого віку 
намагається поступитися місцем дуже 
худому парубкові:
— Сідай, бідненький, ти що ж худий 
то такий? Хворієш чи що?
— Ні, дякую. Студент я.
— Ну давай хоч плащ твій потримаю!
— Це не плащ, це мій друг Коля!

***
Кажуть, якщо людині показати картинку 
де біжить хлопчик і перечіплюється 
через стілець, то на питання: «Хто 
винен у трагедії?» діти до п’яти років 
відповідають: «Стілець!», діти від п’яти 
до 12 років відповідають: «Хлопчик» і 
лише дорослі починають відповідати: «Та 
скотина, яка тут стілець поставила!»

***
— Як ти можеш терпіти свою жінку? 
Вона ж вічно бурчить, пиляє, чіпляється 
до кожної дрібниці. Вона хоч колись 
буває у доброму гуморі?
— Та не дай боже! Коли вона в доброму 
гуморі, вона ще й співає!

***
— Скажи, а чому ти так 
пізно одружився?
— Ну, розумієш, перш ніж наважитись 
на такий серйозний крок, я хотів мати 
надійний і постійний дохід.
— І ти тепер його маєш?
— Так, я отримую пенсію за віком.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ОВЕН 
Желательно реалистично 
оценить свои силы и воз-
можности.

ТЕЛЕЦ 
Просчитывайте каждый 
свой шаг заранее. Уделите 
внимание близким людям.

БЛИЗНЕЦЫ 
Полоса везения расширит-
ся, и вы получите новый ин-
тересный опыт и прибыль.

РАК 
Не стоит впадать в уныние, 
подумайте о повышении 
уровня образования. 

ЛЕВ 
Постарайтесь реально 
оценивать свои возмож-
ности, и не огорчаться 
по пустякам.

ДЕВА 
Возможна дополнительная 
нагрузка, которая вряд ли 
принесет доход. 

ВЕСЫ 
Вы должны быть открыты 
для деловых предложений. 
Окажутся удачными дело-
вые поездки и переговоры.

СКОРПИОН 
Неделя обещает быть 
бурной и полной разноо-
бразными событиями. 

СТРЕЛЕЦ 
Если что-то не будет 
получаться, постарайтесь 
не идти напролом.

КОЗЕРОГ 
Придется поработать боль-
ше обычного, но вы вос-
примете это с легкостью.

ВОДОЛЕЙ 
Нужно будет отстаивать 
свое мнение и бороться 
за интересы своих друзей, 
родных или партнеров. 

РЫБЫ 
Неделя может оказаться 
пестрой и напряженной, но 
это не должно пугать вас. 
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28 RIA, 
Ñåðåäà, 5 âåðåñíÿ 2018
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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)

430608
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Оленка, 16 років
Перейшла на 2 курс торгово-економічного 
коледжу ВТЕК КНТЕУ. Люблю спорт, вже 
багато років займаюся великим тенісом. Один 
із моїх напрямків діяльності — благодійність. 
Моя мрія — стати моделлю світового рівня та 
відкрити свою модельну школу.

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.


