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ЧЕРГИ ЧЕРЕЗ СУБСИДІЮ

КОМУ «НЕ СВІТИТЬ» ДЕШЕВЕ ТЕПЛО?
За один день, 10 вересня, Прозорі офіси міста
прийняли 6000 вінничан
 Люди приходили зранку, стояли під дощем, щоб
записатися на прийом, який буде в жовтні-грудні


Чому виник такий ажіотаж, адже раніше
не виникало подібних проблем?
 Яким чином потрапити до адміністратора без
черги, і кому точно не дадуть субсидію на зиму?
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НА НОВИЙ ЗАВОД
НАБЕРУТЬ 1000 ЛЮДЕЙ

ДУМКА
Анна
КАТРУК
ПСИХОЛОГ

Адаптація
до школи
Ùîðàçó ïî÷àòîê íàâ÷àëüíîãî ðîêó äëÿ øêîëÿð³â ñóïðîâîäæóºòüñÿ ñòðåñîì. Ïåðø³ äâà òèæí³ ùå çáåð³ãàºòüñÿ
åíåðã³ÿ ³ ö³êàâ³ñòü äî ñï³ëêóâàííÿ ç îäíîêëàñíèêàìè.
À äàë³ íàñóâàþòüñÿ ñ³ð³ áóäí³,
âòîìà, âèñíàæåííÿ ³ çíèæåííÿ ³ìóí³òåòó. Äî òîãî æ, ³ ïîãîäà íå ðàäóº.
Ùîá äîïîìîãòè äèòèí³
çáåðåãòè çäîðîâ'ÿ ³ ñïðàâëÿòèñÿ ç³ øê³ëüíèìè íàâàíòàæåííÿìè, äîðîñëèì âàðòî
ïîäáàòè ïðî ðîçïîðÿäîê äíÿ
øêîëÿðà.
Â³í ìàº áóòè çáàëàíñîâàíèì ³ âðàõîâóâàòè òðè îñíîâí³ àñïåêòè æèòòÿ: âèæèâàííÿ, ñï³ëêóâàííÿ ³ ðîçâèòîê.
Ïðîöåñè âèæèâàííÿ íàéñèëüí³ø³, âîíè ïåðåâàæàþòü
ïðîöåñè íàâ÷àííÿ, òîìó
ïåðø çà âñå âðàõîâóºìî ¿õ.
À ñàìå: ïîâíîö³ííèé ñîí,
â÷àñíå ïîâíîö³ííå õàð÷óâàííÿ, äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ÷èñòî¿
ïèòíî¿ âîäè (íå êîìïîòè é
÷àé), ïåðåáóâàííÿ íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ ³ ô³çè÷íà àêòèâí³ñòü.
Íàñòóïíèé àñïåêò — ñï³ëêóâàííÿ. Ó äèòèíè áóäüÿêîãî â³êó ìàº áóòè ÷àñ
íà ñï³ëêóâàííÿ ç ð³äíèìè,
áëèçüêèìè, äðóçÿìè. Ó ìîëîäøèõ øêîëÿð³â ìàº áóòè
÷àñ íà ãðó. Ó ï³äë³òêîâîìó
â³ö³ ñï³ëêóâàííÿ ç îäíîë³òêàìè º ïðîâ³äíèì âèäîì ä³ÿëüíîñò³, ïîçáàâëåíèé öüîãî
ï³äë³òîê âòðà÷àº ñåíñ áóòòÿ
àæ äî ï³äë³òêîâî¿ äåïðåñ³¿.
² ðîçâèòîê. Òóò ÿê íàâ÷àííÿ â øêîë³, òàê ³ çàíÿòòÿ ó äîäàòêîâèõ ñåêö³ÿõ.
Ïðèêðî, êîëè øêîëÿðàì
äîâîäèòüñÿ â÷èòèñÿ ÷è â³äâ³äóâàòè ãóðòêè ÷åðåç ñòðàõ,
ïî÷óòòÿ ïðîâèíè àáî áàòüê³âñüêå «òàê òðåáà». ×óäîâî,
êîëè äîðîñë³ âì³þòü ìîòèâóâàòè ä³òåé äî íîâèõ çíàíü.

Є робота  У Вінниці офіційно
відкрили чергове підприємство. Це
завод «Української пивної компанії»,
де вже працюють 300 людей та планують
набрати ще робітників. Що там
всередині та яку роблять продукцію?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå â³äêðèëè ïåðøó ÷åðãó çàâîäó UBC
Group, ÿêèé ìàº íàçâó Green
Cool. Ïåðøèé êàì³íü ó áóä³âíèöòâî çàêëàëè ùå â 2016 ðîö³.
À ç öüîãî ðîêó çàâîä ïî÷àâ ñâîþ
ðîáîòó: âèïóñê õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é òà çà êîðäîí.
² õî÷à éîãî îô³ö³éíå â³äêðèòòÿ
â³äáóëîñÿ ó ï’ÿòíèöþ, 7 âåðåñíÿ, ï³äïðèºìñòâî âæå ïðàöþº
â òåñòîâîìó ðåæèì³ îñòàíí³ äâà
ì³ñÿö³. Áëèçüêî 300 ïðàö³âíèê³â çàéìàëèñÿ âèïóñêîì ïåðøî¿
ïàðò³¿ õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ.
Çãîäîì éîãî â³äïðàâèëè íà åêñïîðò ó ñóñ³äí³ êðà¿íè — Ðóìóí³þ
òà Ìîëäîâó (goo.gl/HkT7js).
Ñàì çàâîä íàãàäóº àíãàð: âèñîêà ñòåëÿ, âåëèê³ ïðèì³ùåííÿ,
äå ìîæíà ðîçì³ñòèòè îäðàçó äâà
ôóòáîëüíèõ ïîëÿ (ïëîùà ï³äïðèºìñòâà — 25 000 ì2). Óìîâíî éîãî

ìîæíà ïîä³ëèòè íà òðè çîíè.
Ïåðøà º ñêëàäîì, äå ç³áðàí³
êîìïëåêòóþ÷³ äî õîëîäèëüíèê³â.
Äðóãà — åêñïîçèö³éíèé çàë, äå
ïðåäñòàâëåíà ïðîäóêö³ÿ çàâîäó:
ðîçëèâíå îáëàäíàííÿ òà ð³çíîìàí³òí³ õîëîäèëüíèêè. Íà ïîâåðõí³ îäíîãî ç õîëîäèëüíèê³â
ï³ä ìîðîçèâî áóâ âñòàíîâëåíèé
ñåíñîðíèé åêðàí, äå ìîæíà ãðàòè
ó «Angry Birds».
Òðåòÿ çîíà — çáèðàëüíèé öåõ.
Ðîá³òíèêè òóò âèãîòîâëÿëè êàðêàñ õîëîäèëüíèê³â òà éîãî ñêëàäîâ³. Áàãàòî ïðàö³ âèêîíóþòü
àâòîìàòè÷í³ ìàøèíè, à âðó÷íó
ðîá³òíèêè êëåÿòü åòèêåòêè íà ãîòîâó ïðîäóêö³þ òà çàêð³ïëþþòü
äðîòè.
Íà óðî÷èñòîìó â³äêðèòò³
«Green Cool» â ìèíóëèé ÷åòâåð ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Âîëîäèìèð
Ãðîéñìàí ðîçïî÷àâ ñâîþ ïðîìîâó ç òîãî, ùî ïðåçèäåíò «Óêðà¿íñüêî¿ ïèâíî¿ êîìïàí³¿» ²ãîð
Ãóìåííèé ðîçïîâ³äàâ éîìó, ùî
çíàº, ÿêèì º ñòàâëåííÿ äî á³çíåñó
â óñ³õ ðåã³îíàõ Óêðà¿íè, àëå îáðàâ Â³ííèöþ, àäæå òóò º «ïîâíå

За п’ять років буде 2000 робочих місць
Засновник пивної компанії Ігор
Гуменний розказав, що до кінця року штат заводу Green Cool
зросте з 300 до 1000 людей. Крім
того, вони вже планують будувати другу чергу заводу, що збільшить кількість робочих місць.
На підприємстві планують, що
в 2024 році у них будуть пра-

цювати дві тисячі людей.
Раніше директор «UBC Group»
Ігор Бурдиленко пояснював, що
рівень зарплат залежатиме від
рівня кваліфікації робітників.
За його словами, інженери, що
працюють з електронікою, можуть мати зарплату і 20 тисяч
гривень, і навіть більше.

Завод Green Cool вже працює останні два місяці.
Робітники зробили поставку холодильного обладнання
в Румунію та Молдову
ïîðîçóì³ííÿ». Íàäàë³ ÷èíîâíèê
êàçàâ, ùî öåé çàâîä º ñèãíàëîì
äëÿ çàðîá³ò÷àí-óêðà¿íö³â ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó.
— Öåé çàâîä äàñòü ìîæëèâ³ñòü
ïðàöþâàòè óêðà¿íöÿì âäîìà òà
îòðèìóâàòè ã³äíó çàðïëàòó. Green
Cool º ðåçóëüòàòîì ñï³ëüíî¿ ðîáîòè âëàäè âñ³õ ð³âí³â òà á³çíåñó.
Àëå ÿ äîòðèìóþñü ò³º¿ äóìêè, ùî
ëåãàëüíèé á³çíåñ ìàº çóñòð³÷àòèñÿ ç âëàäîþ ò³ëüêè íà â³äêðèòò³
íîâèõ ï³äïðèºìñòâ ÷è áà÷èòè
ïî òåëåâ³çîðó. Â³òàþ Â³ííè÷÷èíó
ç â³äêðèòòÿì òàêîãî ïîòóæíîãî
ï³äïðèºìñòâà, ÿêå áóäå ïðåäñòàâëÿòè Óêðà¿íó çà êîðäîíîì, — çàçíà÷èâ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè.
Ïðåçèäåíò «UBC Group» ²ãîð
Ãóìåííèé ðîçïîâ³â, ùî ó ñïèñêó
ì³ñò, ÿê³ ðîçãëÿäàëèñü ÿê ì³ñöå
ï³ä áóä³âíèöòâî çàâîäó, Â³ííèöÿ
áóëà íà 14 ì³ñö³.
— Íàì ïðîñòî ïîðåêîìåíäóâàëè ïàðòíåðè çà¿õàòè ñþäè. Êîëè

ò³ëüêè ïî÷èíàëè ïîøóê ïðèì³ùåííÿ, òî ïðåäñòàâíèêè ì³ñòà
ïðèâåçëè ìåíå â ïîëå â áóð’ÿíè
çà Íåìèð³âñüêèì øîñå, ³ ñêàçàëè,
ùî òóò áóäå ³íäóñòð³àëüíèé ïàðê.
ß ïîãîäèâñÿ êóïèòè çåìëþ, àëå
ÿêùî âëàäà ïðîêëàäå âñþ ³íôðàñòðóêòóðó ³ ò³ëüêè òîä³ ïîáóäóºìî çàâîä. ßê áà÷èòå, ìè çàðàç
çíàõîäèìîñÿ ó 1-é ÷åðç³ çàâîäó,
ìð³ÿ ñòàëà ðåàëüí³ñòþ. Âëàäà
ó Â³ííèö³ âèñòóïàëà ÿê ñåðâ³ñíà
ñëóæáà, ÷èì äóæå äîïîìîãëà, —
ñêàçàâ Ãóìåííèé.
«UBC Group» ³ñíóº á³ëüøå
20 ðîê³â, çàéìàº 23% ñâ³òîâîãî
ðèíêó â ñôåð³ ðîçëèâíîãî îáëàäíàííÿ äëÿ ïèâà. Ñåðåä ¿¿ êë³ºíò³â º òàê³ â³äîì³ òîðãîâ³ ìàðêè,
ÿê Coca-Cola, Pepsi, Carlsberg,
Heineken, MolsonCoors òîùî.
¯¿ çàñíîâíèê òà ïðåçèäåíò ²ãîð
Ãóìåííèé ðîäîì ç Â³ííè÷÷èíè —
â³í íàðîäèâñÿ â ñåë³ Äÿê³âö³, Ë³òèíñüêîãî ðàéîíó.

Чи робите ви щеплення від грипу?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

МИКОЛА (70), ПЕНСІОНЕР:

ОЛЬГА (33), НАУКОВЕЦЬ:

ІГОР (38), ПРОВІДНИК:

ЛІЛІЯ (19), ФРІЛАНСЕР:

ВІТАЛІЙ (19), ФРІЛАНСЕР:

ГАЛИНА (54), БУХГАЛТЕР:

— На рахунок щеплень поки
нічого не думаю. Раніше робив. А так намагаюся не хворіти і не звертатися до лікарів.
Щоранку займаюсь на стадіоні, бігаю.

— Дитині роблю всі щеплення, які потрібні за календарем
щеплень. У минулому році
планували зробити щеплення від грипу всій родині, але
не робили.

— Взагалі щеплення робив,
але від грипу не доводилось.
У мене на це не було часу. Як
потрібно буде, то зроблю.
Можливо на роботі скажуть,
тоді не відмовлюсь.

— Не планую робити. Ставлюсь до цього 50/50. На грип
хворію дуже рідко, тому
не боюсь. Я легко його переношу, ускладнень важких
якихось в мене теж немає.

— У дитинстві від грипу мама
робила, а зараз не роблю і
не збираюсь робити. Ходять
чутки, що від цього помирають діти. Вважаю, що це
небезпечно.

— Щеплень я не роблю і
не хворію. Ніколи не робила
і не планую. Організм у кожного індивідуальний і реагує
по-різному. Комусь вони допомагають, а комусь ні.
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КОРОТКО
У Вінниці
жалоба
 Ó Â³ííèö³ 12 âåðåñíÿ
îãîëîøåíî Äíåì æàëîáè
ó çâ’ÿçêó ³ç ïîõîâàííÿì Âàëåíòèíà Áåë³íñüêîãî, ñîëäàòà, âîä³ÿ-ñàí³òàðà, â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ çà êîíòðàêòîì
59-¿ îêðåìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿
áðèãàäè. 10 âåðåñíÿ 53-ð³÷íèé Âàëåíòèí Áåë³íñüêèé
ïîìåð â³ä ãîñòðî¿ ñåðöåâî¿
íåäîñòàòíîñò³ â çîí³ ÎÑÑ.
Äî ñëóæáè ó Çáðîéíèõ
ñèëàõ Óêðà¿íè â³í áóâ
â³äîìèì âîëîíòåðîì — çàéìàâñÿ âîëîíòåðñüêîþ
ðîáîòîþ â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó
â³éñüêîâèõ ä³é íà Äîíáàñ³, ç
2014 ïî 2017 ðîêè çä³éñíèâ
ñîòí³ ïî¿çäîê íà Ñõ³ä â çîíó
áîéîâèõ ä³é.
Íà çíàê âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ ó Äåíü
æàëîáè ó Â³ííèö³ áóäóòü
ïðèñïóùåí³ ïðàïîðè Óêðà¿íè ³ç òðàóðíîþ ñòð³÷êîþ.
Ïðîùàííÿ ³ç Âàëåíòèíîì
Áåë³íñüêèì ðîçïî÷íåòüñÿ
12 âåðåñíÿ îá 11.30 íà Ìàéäàí³ Íåáåñíî¿ Ñîòí³,
à ïîõîâàííÿ â³äáóäåòüñÿ
î 13.00 íà Àëå¿ Ãåðî¿â Öåíòðàëüíîãî êëàäîâèùà (âóë
À. Ìåäâ³äü, 2).
Íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ïðîùàëüíî¿ öåðåìîí³¿ òà ïîõîâàííÿ íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà
áóäå îáìåæåíå ïðîâåäåííÿ
êîíöåðòíî-ðîçâàæàëüíèõ
çàõîä³â òà ñïîðòèâíèõ çìàãàíü.

Поїде на дитяче
«Євробачення»
 Äàðèíà Êðàñíîâåöüêà —
öüîãîð³÷íà ïåðåìîæíèöÿ
«×îðíîìîðñüêèõ ³ãîð»,
ó÷àñíèöÿ ìèíóëîãî ñåçîíó «Ãîëîñ. Ä³òè» ³ òåïåð
ó÷àñíèöÿ äèòÿ÷îãî «ªâðîáà÷åííÿ» â³ä Óêðà¿íè.
11-ð³÷íà ñï³âà÷êà ïðîéøëà
âñ³ åòàïè íàö³îíàëüíîãî
â³äáîðó, ÿêèé ïðîõîäèâ
îíëàéí, ³ âæå 25-ãî ëèñòîïàäà ïðåäñòàâëÿòèìå
Óêðà¿íó íà äèòÿ÷îìó
«ªâðîáà÷åíí³» â Ì³íñüêó.
Ïðî òå, ùî ñàìå Äàðèíà
¿äå íà êîíêóðñ, ä³â÷èíêà
ä³çíàëàñÿ â ïðÿìîìó åô³ð³
êàíàëó UA: Â³ííèöÿ ³ áóëà
äóæå çäèâîâàíà.
— Ó êîæíî¿ ëþäèíè º ñâîÿ
ìð³ÿ. Ìîÿ æ — öå ïåðåìîãà ó äèòÿ÷îìó «ªâðîáà÷åíí³-2018», — ãîâîðèòü
Äàðèíà Êðàñíîâåöüêà.
Äî ðå÷³, Äàðèíà º ñï³âàâòîðîì ìóçèêè òà òåêñòó ï³ñí³
«Say love», ç ÿêîþ ³ âèðóøèòü ó Á³ëîðóñü íà äèòÿ÷å
«ªâðîáà÷åííÿ»

ÍÎÂÈÍÈ
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ТИСЯЧІ ЛЮДЕЙ СТОЯЛИ В
ЧЕРЗІ НА ЗИМОВІ СУБСИДІЇ
«Бум» на талони  З понеділка,
10 вересня, розпочалася видача талонів
на прийом щодо зимової субсидії. І хоча
ця система працює не перший рік, у цей
день вінничани стояли в багатометрових
чергах — адміністратори не були готові
до такого натовпу. Чому так сталося та як
можна потрапити на прийом без черги?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Â³ííèöÿ çíîâó
ïîòðàïèëà â íàö³îíàëüí³ íîâèíè. Àëå ïðèâîäîì ñòàëà íå ÷åðãîâà ïåðåìîãà
ì³ñöåâî¿ âëàäè ÷è íàö³îíàëüíèé
ðåêîðä, à «áàãàòîê³ëîìåòðîâ³»
÷åðãè íà ñóáñèä³þ, â ïîíåä³ëîê,
10 âåðåñíÿ. Ëþäè ñòîÿëè ê³ëüêà
ãîäèí, àáè îòðèìàòè òàëîí ïîïåðåäíüîãî çàïèñó, ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷è îòðèìàþòü ñóáñèä³þ
âçèìêó.
— Ìè ñòî¿ìî, àáè ä³çíàòèñÿ
ïðî ñóáñèä³þ. Âñåðåäèíó íå ïóñêàþòü, áî äóæå áàãàòî îõî÷èõ, —
ïîÿñíèëà ïåíñ³îíåðêà, ùî ñòîÿëà â ÷åðç³ á³ëÿ Ïðîçîðîãî îô³ñó
«Âèøåíüêà», ùî íà ïðîñïåêò³
Êîñìîíàâò³â.
Ñõîæèé âèïàäîê áóâ ³ â Ïðîçîðîìó îô³ñ³ «Ñòàðå ì³ñòî», ÿêèé
çíàõîäèòüñÿ íà Áðàöëàâñüê³é
(êîëèøíÿ Îñòðîâñüêîãî — àâò.).
Òàì ëþäè âèøèêóâàëèñü â ÷åðãó
ç 8-î¿ ðàíêó, ñòîÿëè íà âóëèö³ ï³ä
ïàðàñîëüêàìè. ßê ïîò³ì ïîÿñíèëè â ñîöäåïàðòàìåíò³, çà ïåðø³
ãîäèíè ðîáîòè îô³ñó âîíè ïðèéíÿëè áëèçüêî òèñÿ÷³ â³ííè÷àí,
³ ùå ñò³ëüêè æ ïðîòÿãîì äíÿ.
×åðã âæå íå áóëî î 12-é ãîäèí³.
Ïðàö³âíèêè ñîöñëóæáè ðîçïîâ³ëè, ùî, àáè ïðèéíÿòè âñ³õ ëþäåé, âèêëèêàëè ïðàöþâàòè âñ³õ

àäì³í³ñòðàòîð³â. Íàâ³òü òèõ, ùî
áóëè ó â³äïóñòö³ (goo.gl/98845L)
Ó â³âòîðîê, 11 âåðåñíÿ, ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ. Ïðàö³âíèöÿ íà ðåñåïøåí³, ùî º íà 1-ìó ïîâåðñ³,
ðîçêàçàëà, ùî àäì³í³ñòðàòîðè
ïî÷àëè ïðàöþâàòè ç 7-î¿ ðàíêó. Òîìó ÷åðã íà âóëèö³ á³ëüøå
íå áóëî. Ãîðîäÿíè ï³äí³ìàëèñÿ
íà äðóãèé ïîâåðõ, ùîá îòðèìàòè
òàëîí ïîïåðåäíüîãî çàïèñó. Àëå
äëÿ öüîãî ïîòð³áíî áóëî îòðèìà-

Àæ³îòàæ íà òàëîíè
áóâ ó ïîíåä³ëîê,
10 âåðåñíÿ. Äàë³ îô³ñè
çìîãëè íàëàãîäèòè
ðîáîòó, àáè íå áóëî
âåëè÷åçíèõ ÷åðã
òè ùå îäèí òàëîí íà ñüîãîäí³øí³é ïðèéîì äî àäì³í³ñòðàòîðà,
ÿêèé òàêîæ äàñòü ³íøèé òàëîí
íà ïðèéîì â æîâòí³-ëèñòîïàä³.
Â³çóàëüíî ïîáà÷èëè, ùî ëþäè
íàäîâãî íå çàòðèìóþòüñÿ â ÷åðç³.
Ò³, õòî îòðèìàâ ïåðøèé òàëîí,
÷åðåç 5–10 õâèëèí ï³äõîäèëè
äî àäì³í³ñòðàòîðà. À òàì ðîçìîâà
òðèâàëà ê³ëüêà õâèëèí.
Æóðíàë³ñò ñòàâ ñâ³äêîì ñèòóàö³¿, ùî äåÿêèì â³ííè÷àíàì
òàëîíè íå äàâàëè, áî â íèõ çàëèøèòüñÿ ñóáñèä³ÿ.
— Âè ë³òîì îòðèìóâàëè ñóáñèä³þ? Çì³íè â ñêëàä³ äîìîãîñïî-

ХТО НЕ ОТРИМАЄ СУБСИДІЇ
 власники квартир площею понад 120 м2
 власники будинків площею понад 200 м2
 власники авто, яке придбали між 2013–2018 роками
 люди, що перебувають
за кордоном більше
60 діб (виключення
відрядження, навчання,
лікування)
 люди, які працюють
за кордоном та здають
нульові декларації
 неофіційно працевлаштовані
 люди, які здають житло
з субсидією в оренду
і не вносять прибуток
в декларації

 субсидію призначають
на всіх прописаних жильців та рахують всі доходи.
Якщо дохід вищий, ніж
потрібно для субсидії,
а в помешканні живуть
не всі прописані, то субсидію можна не отримати
 доходи подружніх пар, які
живуть окремо, рахуються
разом. Якщо прибуток вищий, ніж потрібно для отримання субсидії, то соцдопомогу можна не отримати

У вівторок, 11 вересня, багатометрових черг більше
не було. Городяни отримували талони в Прозорому офісі,
на що витрачали до 10–15 хвилин
äàðñòâà áóëè? Óñ³, õòî ïðîïèñàí³,
òàê ³ æèâóòü â áóäèíêó? Òîä³ ó âàñ
áóäå âçèìêó ñóáñèä³ÿ, áóäå àâòîìàòè÷íèé ïåðåðàõóíîê, — ñêàçàëà
àäì³í³ñòðàòîðêà ³ ïîÿñíèëà, ùî
íå ïîòð³áíî ïðèõîäèòè íà ïðèéîì ó ëèñòîïàä³.
Çäèâîâàíà â³ííè÷àíêà íàòèñíóëà çåëåíó êíîïêó íà ñòîë³
â àäì³í³ñòðàòîðà, ÷èì ïîêàçàëà,
ùî çàäîâîëåíà ñåðâ³ñîì ó Ïðîçîðîìó îô³ñ³.
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà
ïîÿñíèëà, ÷îìó æ áóëè ÷åðãè
â ïîíåä³ëîê, 10 âåðåñíÿ.
— Öå áóâ ïåðøèé äåíü âèäà÷³
òàëîí³â íà æîâòåíü. Óñ³ õîò³ëè
âèð³øèòè ïèòàííÿ ç ñóáñèä³ºþ

íà ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, — ñêàçàëà Âîéòêîâà. — Ìèíóëîãî ðîêó òàêîãî íå áóëî, àäæå
ìè ìîãëè çàñòîñóâàòè äî âñ³õ
àâòîìàòè÷íèé ïåðåðàõóíîê ñóáñèä³é. Àëå öüîãî ðîêó, ÷åðåç ïîñòàíîâó Êàáì³íó ¹ 329 áóëè âíåñåí³ çì³íè äî ïðàâèë íàðàõóâàííÿ
ñîöäîïîìîãè. ² ìè íàíîâî ïåðåâ³ðÿëè ñêëàä äîìîãîñïîäàðñòâ. Àâòîìàòè÷íî ïåðåðàõóâàòè ñóáñèä³¿
âäàºòüñÿ, àëå íå âñ³ì.
Âîíà òàêîæ äîäàëà, ùî ó ïîíåä³ëîê ó äâîõ Ïðîçîðèõ îô³ñàõ
(Âèøåíüêà òà Ñòàðå ì³ñòî) âèäàëè áëèçüêî 6000 òàëîí³â ïîïåðåäíüîãî çàïèñó. Òîìó çàðàç
äàþòü òàëîíè ïîïåðåäíüîãî çàïèñó íà ïðèéîì ó ëèñòîïàä³.

Як записатися на прийом без черг?

КОМУ ПОТРІБНО
ПОВТОРНО ПОДАТИ
ДОКУМЕНТИ
 внутрішні переселенці
 орендарі житла
 члени домогосподарства, в яких є зареєстровані особи, які тимчасово не проживають.
 члени домогосподарства, в яких відбулися
зміни у складі сім’ї протягом останнього року
Джерело: постанова Кабміну
№ 329 (goo.gl/82KPbP)

У Департаменті соцполітики
розказали, яким чином можна
отримати талони попереднього
запису на призначення житлової
субсидії на опалювальний сезон
і не стояти в чергах.
Отримати талон попереднього
запису можна:
 особисто у Прозорому офісі
з 9.00 до 18.00 год. з понеділка
по четвер, з 9.00 до 17.00 год
у п’ятницю
 є можливість записатись
на прийом за телефоном:
Правобережний Прозорий офіс,
проспект Космонавтів, 30, 2 поверх (0432)50–83–88, 59–90–45

Лівобережний Прозорий офіс,
вулиця Брацлавська, 85, 1 поверх
(0432)50–86–26, 50–86–64
 Через Інтернет, зареєструвавшись в «Персональному
кабінеті» на офіційному сайті
міськради (goo.gl/GmerCv).
І ще раз додають: тим домогосподарствам, які отримували субсидію у неопалювальний
період, та домогосподарствам,
в яких не відбулося жодних змін
щодо складу домогосподарства
та членів сімей, — субсидію
на опалювальний сезон 2018–
2019 роки буде перераховано
автоматично.
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ПОЛІТИЧНА «ТУШОНКА».
З’ЇСТИ ТРЕБА ДО ВИБОРІВ
Почалося  Гуманітарка, крокси, сервізи,
морозиво, мохіто… Усе в одній банці –
зі смаком самопіару. Чим задаровують
вінницький електорат за півроку до
виборів президента?
ОКСАНА ПУСТОВІТ,
RIA, (067)7992206

Íàâåñí³, 31 áåðåçíÿ ìàºìî çíîâó
âèáðàòè ãîëîâíîêîìàíäóþ÷îãî Óêðà¿íè. Êàíäèäàòè
¿äóòü â íàðîä. Òàì óæå é áàæàþ÷³ ñòàòè íàðîäíèìè äåïóòàòàìè.
Õî÷à ¿õ âèáèðàòèìåìî ï³çí³øå
– 27 æîâòíÿ 2019-ãî. ßêùî âèáîðè áóäóòü ÷åðãîâ³
ГУМАНІТАРКА З ІНДИКА —
В ГУГЛ ФОРМІ
«Alla Shevchuk. ß çàðåºñòðóâàëà
ñòàðåíüêó æ³íêó. Âîíà ïðèéøëà
çà òîþ òóøîíêîþ. Àëå ¿é ñêàçàëè ç³áðàòè êóïó äîâ³äîê — ÷ëåíè
ñ³ì'¿, äîõîäè. Íå áóäå 82-ð³÷íà
íàï³âñë³ïà æ³íêà õîäèòè ïî ³íñòàíö³ÿõ ³ çáèðàòè ò³ äîâ³äêè, ùîá
îòðèìàòè 2 áàíêè òóøîíêè...
Â³ííèöÿ — êîìôîðòíå òà áåçïå÷íå ì³ñòî. Àëëà, âû îøèáàåòåñü.
Âñå ýòè ñïðàâêè íàäî äëÿ ïîëó÷åíèÿ ðàçîâîãî ïàéêà îò äåïàðòàìåíòà ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè,
à íå òóøåíêè. Ìû íàõîäèëèñü
ñ íèìè â îäíîì êàáèíåòå.
Alla Shevchuk. ß íå îøèáàþñü.
×åëîâåê ïðèøåë äîìîé è ïîëäíÿ ïëàêàë. Ñêàçàòü å¸ ñëîâà?
«Ïåðâûé ðàç â æèçíè ïîøëà
ñ ïðîòÿíóòîé ðóêîé è îòêàçàëè.
Ýòî áûë ïåðâûé è ïîñëåäíèé
ðàç». ß íå ìîãëà å¸ óñïîêîèòü,
òàê îíà ïëàêàëà… Ìíå ñòûäíî.
Ñòûäíî, ÷òî îáíàä¸æèëà ÷åëîâåêà. Äà, äëÿ êîãî-òî ýòî ìåëî÷ü.
À äëÿ ñòàðåíüêèõ? Îíà óæå ìå÷òàëà ìàêàðîøêè ñ òóøÅíêîé ñâàðèòü. Âû ñåáå ýòî ïðåäñòàâëÿåòå?
Ìå÷òà — ÌÀÊÀÐÎØÊÈ Ñ ÒÓØÅÍÊÎÉ!!!»
Öå ³ç êîìåíòàð³â ï³ä ïîñòîì
íà Ôåéñáóö³ â³ä 19 ÷åðâíÿ íà ñòîð³íö³ Áëàãîä³éíîãî ôîíäó «Â³ííèöÿ — êîìôîðòíå òà áåçïå÷íå
ì³ñòî». Ó ïðèì³ùåíí³ äåïàðòà-

ìåíòó ñîöïîë³òèêè âîëîíòåðè
òîä³ ïðîäîâæèëè ñâ³é «ìàðàôîí
äîáðèõ ñïðàâ» — «âèäà÷à òóøêîâàíîãî ì'ÿñà òèì, õòî çàðåºñòðóâàâñÿ â ãóãë ôîðì³». Òà ÷åðãè
çà àìåðèêàíñüêîþ êóðÿòèíîþ òà
³íäè÷àòèíîþ ó öåíòð³ Â³ííèö³
ç÷èíèëè ñêàíäàë íå ñåðåä òèõ,
êîìó íå âèñòà÷èëî íà «ìàêàðîøêè ñ òóøåíêîé», à… ïàðò³éí³
øòàáè. Òîä³ çàãîâîðèëè, ùî äåïóòàò îáëðàäè Àíäð³é Êîâàëüîâ
â³ä «Ñàìîïîìî÷³» çáèðàº áàçó
á³äíèõ ïåíñ³îíåð³â. Ç äîêóìåíòàìè. Ïåðåä âèáîðàìè. Äî ðå÷³,
ó äåêëàðàö³¿ äåïóòàòà öåé ôîíä
òåæ âêàçàíèé.
Ðîáèòè äîáð³ ñïðàâè — öå êðóòî. Àëå ÿêáè íå íàì³ðè Àíäð³ÿ
Êîâàëüîâà éòè íà ïàðëàìåíòñüê³
âèáîðè, òî é òóøîíêà íå ìàëà á
ïðèñìàêó ñàìîï³àðó.
КРОКСИ, ШЛЬОПКИ І КАЛОШІ
Êåð³âíèê ôðàêö³¿ «Îá’ºäíàííÿ
«Ñàìîïîì³÷» â îáëðàä³ Âàäèì
Ñîëÿíèê òåæ äîáðèé äåïóòàò.
Íà ñâîºìó îêðóç³. Äâà ðîêè
òîìó ðóõ «×åñíî» àíàë³çóâàâ, ÿê
â³ííèöüêèé äåïóòàò «âçóâàâ» ãðîìàäó. goo.gl/oYNWBT.
— Ðîçäà÷à âçóòòÿ — öå º ³ ìîÿ
ïðåðîãàòèâà, — ïîÿñíþâàâ «×åñíî» Âàäèì Ñîëÿíèê. — ×îáîòè,
êàëîø³ ³ ë³òí³ øëüîïàíö³ — öå
òå, ùî ïîòð³áíå ëþäÿì.
Ðîçïî÷èíàâ Âàäèì Ñîëÿíèê
«âçóâàòè» ñâî¿õ âèáîðö³â íà ð³äí³é Øàðãîðîäùèí³. Ïîò³ì «ïåðåçóâ» ñóñ³äí³ ðàéîíè — Òîìàøï³ëüñüêèé òà ×åðí³âåöüêèé.
Ñóäÿ÷è ç ìåæ 15-ãî âèáîð÷îãî
îêðóãó, òî êðîêñè ùå ïîáà÷àòü
ìåøêàíö³ Òóëü÷èíñüêîãî ³ Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêîãî ðàéîí³â.
Ö³êàâî, ùî íà òîìó æ îêðóç³
íà ìèíóëèõ ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ ïðîãðàâ îäåñüêèé á³çíåñìåí Ãåííàä³é Êðàâ÷åíêî, äîâ³ðåíîþ îñîáîþ ÿêîãî áóâ Âàäèì

Замість епілогу
«Alla Shevchuk Жіночка дуже задоволена, молиться за ваше
здоров'я. Правда, тепер плаче
від радості. Ледь заспокоюю»
Андрій Ковальов здійснив мрію
електорату — привіз тушонку
бідній старенькій жінці. Хтось
мріє про «макарошки з тушонкою», а хтось — стати народним
депутатом, президентом. До речі,

термін придатності розданої гуманітарної американської тушонки — до 2020 року. В акурат до парламентських виборів. «Тим, хто
любить ковбасу і закони, краще
не дивитись, як їх роблять» — Черчіль був правий. Парад кандидатської щедрості тільки починається.
Аби тушонки вистачило. Чи морозива. А нам всім — мудрості.

Ñîëÿíèê. Âëàñíå, ñüîãîäí³ â³ííèöüêèé äåïóòàò º ðàäíèêîì
ãåíåðàëüíîãî äèðåêòîðà «ÓêðÃëàñ», çàñòóïíèêîì äèðåêòîðà
îäåñüêî¿ ô³ðìè «Ôàðìîçà êîìïàóíä Óêðà¿íà». À ç Ãåííàä³ºì
Êðàâ÷åíêîì âîíè ùå é ãóìîâ³
êàïö³ ðîçäàâàëè — ôîòî º. Ìàáóòü, º ïåâíèé ³íòåðåñ îäåñüêîãî
á³çíåñìåíà äî â³ííèöüêî¿ «Ñàìîïîìî÷³». Íàâ³òü ÿêùî âçóòòÿ — öå
ïðîäóêö³ÿ éîãî ô³ðìè.
×è çìîæóòü «ñàìîïîì³÷í³» ÷îëîâ³êè âèñòåëèòè ñîá³ êðîêñàìè
äîðîãó äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè? Ö³íó
ïèòàííÿ çíàº êîëåãà — äåïóòàò
îáëðàäè Ëàðèñà Á³ëîç³ð. Âîíà
ïî öüîìó æ 15-ìó îêðóãó çáèðàºòüñÿ éòè.
КУРИ НЕ ВИННІ
Ëàðèñà Á³ëîç³ð ïîñò³éíî
íà îêðóç³ — «â÷èòü ãðîìàäè, ÿê
çäîáóâàòè ãðàíòè ³ âèãðàâàòè
êîíêóðñè». Çàâæäè ³ç ïîäàðóíêàìè — ³ ãîðùèêè êåðàì³÷í³,
³ ñåðâ³çè, ³ ï³àí³íî, ³ òåõí³êó, ³
êâèòêè íà ôóòáîëüíèé ìàò÷. Êðàñèâà ³ ðîçóìíà, ùå é äðóæèíà
ñèíà ñï³âà÷êè Îêñàíè Á³ëîç³ð.
ªäèíå äæåðåëî äîõîäó Ëàðèñè
Á³ëîç³ð ó 2017 ðîö³, ÿêå âêàçàíå
ó äåêëàðàö³¿, — äîïîìîãà ïðè íàðîäæåíí³ äèòèíè — 10 320 ãðí.
Â³äíåäàâíà ïîë³òè÷íî ñåáå í³ ç
êèì íå îòîòîæíþº. Ó îáëðàäó
âîíà çàéøëà â³ä Áëîêó Ïåòðà

Áàòüêî Ëàðèñè Á³ëîç³ð
— Ìèêîëà Êó÷åð
ó ïàðëàìåíò³ ñèäèòü
íåäàëåêî â³ä ñâàõè
— Îêñàíè Á³ëîç³ð,
â îäí³é ôðàêö³¿
Ïîðîøåíêà «Ñîë³äàðí³ñòü». Íà ¿¿
íîâîñòâîðåíîìó ñàéò³ íå çãàäóºòüñÿ ó á³îãðàô³¿, ùî âîíà äèðåêòîð ç ðîçâèòêó ÃÎ «Ñîö³àëüíèé
öåíòð ÌÕÏ». Íå âêàçàíî é òå,
ùî ¿¿ áàòüêî — Ìèêîëà Êó÷åð —
íàðäåï. Òåæ â³ä ÁÏÏ. Äî öüîãî — ãåíäèðåêòîð «Çåðíîïðîäóêò
ÌÕÏ», âîëîä³â 10% àêö³é êîìïàí³¿, ÿêà âõîäèòü äî ñêëàäó õîëäèíãó «Ìèðîí³âñüêèé õë³áîïðîäóêò» ì³ëüÿðäåðà Þð³ÿ Êîñþêà.
ßê â³äîìî, çàñíîâíèê «Íàøà
ðÿáà» — Þð³é Êîñþê ï³ñëÿ îáðàííÿ Ïîðîøåíêà ïðåçèäåíòîì
ï³âðîêó ïðîïðàöþâàâ ïåðøèì
çàñòóïíèêîì ãîëîâè Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà. Ñüîãîäí³
çàëèøàºòüñÿ ïîçàøòàòíèì ðàäíèêîì Ïåòðà Ïîðîøåíêà. Ñàì
ó ïîë³òèêó íå éäå: «Á³çíåñ ìàº
ðîáèòè á³çíåñ».
Àëå çâàæàþ÷è íà ïóáë³÷íèé
êîíôë³êò Ïîðîøåíêî&Ãðîéñìàí,
ñòàº ö³êàâî, íà ÷èºìó áîö³ Þð³é
Êîñþê? goo.gl/fRSrCp.
— ß ýòîãî ÷åëîâåêà óâàæàþ,

Голова фракції «Радикальна партія Олега Ляшка»
в облраді Сергій Кривешко на День села в Сокиринцях
пропіарився на морозиві й фото виставив
ëþáëþ è îí äåéñòâèòåëüíî ìîé
äðóã, ìû ñ íèì äðóæèì áîëüøå
10 ëåò, — öå Þð³é Êîñþê ïðî Âîëîäèìèðà Ãðîéñìàíà íåùîäàâíî
ñêàçàâ â ³íòåðâ’þ. goo.gl/ZUmCe3.
² îò ÒÎÂ «Â³ííèöüêà ïòàõîôàáðèêà» 15 ñåðïíÿ â³ä óðÿäó
Ãðîéñìàíà îòðèìàëà 187 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü áþäæåòíèõ äîòàö³é.
Íàéá³ëüøå, ïîð³âíÿíî ç ³íøèìè.
Ó 2017 ðîö³ ï³äïðèºìñòâà õîëäèíãó ÌÕÏ îòðèìàëè ðåêîðäíó
ñóìó äîòàö³é — 1,4 ìëðä ãðèâåíü,
àáî ïðèáëèçíî 35% â³ä çàãàëüíî¿ ñóìè äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè
àãðàðíî¿ ãàëóç³.
Íå âèêëþ÷åíî, ùî é áàòüêî
Ëàðèñè Á³ëîç³ð — Ìèêîëà Êó÷åð
çíîâó áàëîòóâàòèìåòüñÿ ó íàðäåïè ïî ð³äíîìó 17-ìó âèáîð÷îìó
îêðóãó. Ñüîãîäí³ â³í ó ïàðëàìåíò³ ñèäèòü íåäàëåêî â³ä ñâàõè —
Îêñàíè Á³ëîç³ð, â îäí³é ôðàêö³¿.
ГРИЦЕНКО НА ГРОШІ НЕ ГРАЄ
— Íà ãðîø³ íå ãðàþ, òî áóâ
æàðò, — Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ñàì
ïîñì³ÿâñÿ ó Â³ííèö³ íà ïðåñêîíôåðåíö³¿, êîëè çãàäàëè, ÿê
ó 2011 ðîö³ â³í êèíóâ âèêëèê:
«ßêùî ó êîãîñü º çàéâ³ ãðîø³,
ïðîïîíóþ ñ³ñòè çà ïðåôåðàíñ àáî
ç³ãðàòè ó «øâèäê³» øàõè — ëèøå
õâèëèíà íà ïàðò³þ, ùîá àäðåíàë³í çàøêàëþâàâ. Ïàðò³¿ âêðàé
ïîòð³áí³ êîøòè…»
Ó Â³ííèö³ 10 òðàâíÿ â³í â³äïîâ³äàâ, ñê³ëüêè êîøòóâàâ ìèíóëèé
«ïîõ³ä ó ïðåçèäåíòè».
— ßêèé îáñÿã áóâ íà ìèíóë³é êàìïàí³¿? Çäàºòüñÿ, â ìåæàõ 10 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, - êàçàâ
Àíàòîë³é Ãðèöåíêî. – Öå çâ³ò,
ÿêèé éøîâ ó ÖÂÊ. ² öå íå âñå
ô³íàíñóâàííÿ. Áóëè ùå ïðèáëèçíî òàêîãî æ ðîçì³ðó âèòðàòè, ïðî

ÿê³ çàêîí íå âèìàãàº çâ³òóâàòè.
Ïðèì³ðîì, îðåíäà ïðèì³ùåííÿ, êâèòêè, êóï³âëÿ íàìåò³â ÷è
ïðàïîð³â. Òîáòî, ÿêùî ãðóáî,
òî âèáîðè îá³éøëèñÿ ìåíøå
òðüîõ ì³ëüéîí³â äîëàð³â. Íà äâà
ïîðÿäêè ìåíøå, àí³æ â ³íøèõ
ïîë³òè÷íèõ ñèë.
БЕЗСМЕРТНИЙ РОМАН
ТЕТЯНИ МОКРІДІ
«Ðîìàí Ïåòðîâè÷ — ºäèíèé
÷îëîâ³ê, ÿêîãî Òàíÿ ñëóõàº», —
ó öüîìó çàïåâíèëà â³ííèöüêà
êîëåãà ³ ïîäðóãà Òåòÿíè Ìîêð³ä³ — äðóæèíè êàíäèäàòà ó ïðåçèäåíòè Ðîìàíà Áåçñìåðòíîãî.
Ñâîãî ÷àñó âîíà ïî÷èíàëà ñâîþ
æóðíàë³ñòñüêó êàð’ºðó íà òåëåêàíàëàõ «Ñåëáàíãî», ÂÄÒ… Òåïåð
Ðîìàí Áåçñìåðòíèé ìîæå ñîá³
äîçâîëèòè æàðò, ùî «ñïèòü ³ç çàñëóæåíîþ æóðíàë³ñòêîþ».
Éîãî ïðè¿çä ó ñåðïí³ â³ííèöüêèé ³ñòåáë³øìåíò çàïàì’ÿòàº
íàäîâãî. Íåôîðìàëüíà çóñòð³÷
íà «ãîðèù³» ïîêàçàëà êàíäèäàòà
ó ïðåçèäåíòè «áåç êðàâàòêè» —
ä³äæåÿ ³ç â³í³ëîâèìè ïëàñòèíêàìè. «Á³òëç», Ôðåíê Ñ³íàòðà — öå
òå, ùî â³í ëþáèòü. À îò íå ëþáèòü â³í, âèÿâëÿºòüñÿ, õîäèòè
â êîñòþìàõ. Íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿
áóâ â ³òàë³éñüêîìó, «â ÿêèõ õîäÿòü
óêðà¿íñüê³ äèïëîìàòè».
— Òå, ùî íà ìåí³, — êóïëåíî
â Êèºâ³. Êóïóâàëîñü äâà êîñòþìè
çà ö³íîþ îäíîãî — çà 14 òèñÿ÷.
À âçàãàë³ âàðòî çàïàì’ÿòàòè äâà
ñëîâà: Last call. ßêùî âè çàõîäèòå
â çíèæêè, òàì â³ää³ë Last call.
Òóäè çíîñÿòü âñå, ùî íå ïðîäàíî.
Ö³ ñëîâà çíàþòü óêðà¿íñüê³ äèïëîìàòè. Òàì õîðîø³ ðå÷³. Ìîæíà âèãëÿäàòè äîñòîéíî, íàâ³òü
ÿêùî ó âàñ ñåðåäí³é äîñòàòîê.
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СТРІЛЯНИНА В ЯМПОЛІ: ЩО КАЖУТЬ
Хто кого?  Два потрощених авто,
стрілянина та кримінальне провадження
на кордоні України та Молдови,
у Ямполі. Ми зібрали всі версії конфлікту:
кожна сторона говорить про захоплення
підприємства і звинувачує іншу.
До чого в справі атовці?
МИКИТА
ПАНАСЕНКО,
(073)0476879

Ó ì³ñò³ ßìï³ëü,
çà ê³ëüêàñîò ìåòð³â â³ä êîðäîíó ç Ìîëäîâîþ,
çíàõîäèòüñÿ ï³äïðèºìñòâî, ÿêå
çàéìàºòüñÿ îáðîáêîþ êàìåíþ.
Ñàìå òóò â îñòàíí³ äí³ ñåðïíÿ
ñòàâñÿ êîíôë³êò ³ç çàñòîñóâàííÿì çáðî¿. Ï³ñëÿ ñòð³ëÿíèíè òà
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ê³ëüêîõ ïîñòðàæäàëèõ, ñþäè ç’¿õàëèñÿ ïîë³öåéñüê³, ïðàö³âíèêè ÑÁÓ òà
ë³êàð³ øâèäêî¿ äîïîìîãè.
Õòî ïî÷àâ ñóòè÷êó òà ÷åðåç ùî
âîíà ñòàëàñÿ — òî÷íî íåâ³äîìî.
Ñòîðîíè êîíôë³êòó ìàþòü ñâî¿
âåðñ³¿, ÿê³ ìè ç³áðàëè â öüîìó
ìàòåð³àë³.
Êîðîòêî: º âëàñíèê öåõó òà
îðåíäàð öåõó. Ì³æ íèìè º ÿêèéñü
êîíôë³êò — ïðî öå êàæóòü îáèäâ³
ñòîðîíè. Îò ò³ëüêè ³ñòîð³¿ â íèõ
ð³çí³. Ó îäí³é õëîïö³ ç «ÀÇÎÂó»
òà «Íàö³îíàëüíîãî êîðïóñó» ô³ãóðóþòü ÿê æåðòâè îáñòàâèí òà
ïîñòðàæäàë³. Ó äðóã³é — ÿê ò³, õòî
íàìàãàâñÿ çàõîïèòè ï³äïðèºìñòâî.

Олександр Яремчук біля підприємства, де стався збройний
конфлікт. Спочатку казав, що його там не було

ВЕРСІЯ ВАЛЕРІЯ КИЩУКА
Äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà «ßìï³ëüñüêèé êàð’ºð» Âàëåð³é Êèùóê
ðîçïîâ³äü ïî÷àâ ç òîãî, ùî ïðîòè íüîãî â³äêðèòî êðèì³íàëüíå
ïðîâàäæåííÿ çà óõèëåííÿ â³ä
ìîá³ë³çàö³¿, ïðî ÿêå â³í ä³çíàâñÿ
â ïîíåä³ëîê, 27 ñåðïíÿ, ï³ä ÷àñ
ñâîãî çàòðèìàííÿ.
Ï³äïðèºìåöü ðîçïîâ³â, ùî äëÿ
íüîãî îáðàëè çàïîá³æíèé çàõ³ä
ó âèãëÿä³ äîìàøíüîãî àðåøòó.
Ï³ñëÿ öüîãî ïðî âñ³ ñâî¿ ïåðåñóâàííÿ â³í ìàº ïîâ³äîìëÿòè
ñë³ä÷îìó.
Ó ñóäîâîìó ðåºñòð³ çà íîìåðîì
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ çíàõîäèìî ÷îòèðè óõâàëè. Íàéïåðøà ç íèõ äàòîâàíà 21 áåðåçíÿ
2017 ðîêó. Ïðîâàäæåííÿ ñïðàâ-

ä³ áóëî â³äêðèòå ó 2015-ìó ÷åðåç
òå, ùî Êèùóê í³áèòî óõèëÿºòüñÿ
â³ä ñëóæáè. Âëàñíå, ñàì Âàëåð³é
êàæå, ùî òîä³ ïðîéøîâ ìåäêîì³ñ³þ, ³ ï³ñëÿ öüîãî ç íèì ïðîñòî
í³õòî íå çâ’ÿçóâàâñÿ, òîìó â³í
íå çíàâ, ùî éîãî õî÷óòü ìîá³ë³çóâàòè.
Òåïåð ïðî ñèòóàö³þ ç³ ñòð³ëÿíèíîþ. Êèùóê êàæå, ùî ç êâ³òíÿ
2018-ãî â³í óçÿâ â îðåíäó ùå îäèí
öåõ. Óêëàâ óãîäó ç âëàñíèöåþ —
ïðèâàòíîþ ï³äïðèºìèöåþ Çîºþ
Ñàâåëüºâîþ. Óãîäà ä³º äî 31 ãðóäíÿ 2018-ãî ðîêó. Ó öüîìó öåõó
çàéìàþòüñÿ îáðîáêîþ êàìåíþ.
— Ó â³âòîðîê ÿ ñòàâëþ äî â³äîìà ñë³ä÷îãî, ùî ¿äó â Êè¿â
ó ñïðàâàõ íà äâà äí³ — ñåðåäà
òà ÷åòâåð. Êîëè ÿ âæå áóâ ó ñòîëèö³ (ñåðåäà, 29 ñåðïíÿ, — àâò),
ìåí³ òåëåôîíóº íà÷àëüíèê öåõó,
òîãî, ùî â îðåíä³, ³ ðîçïîâ³äàº
ïðî òå, ÿê íà òåðèòîð³þ çàéøëè
íåâ³äîì³ ëþäè â áàëàêëàâàõ òà ç³
çáðîºþ. ¯õ áóëî áëèçüêî 16-òè.
Çð³çàëè çàìêè, çóïèíèëè ðîáîòó,
âèâåëè ïðàö³âíèê³â çà ìåæ³ òåðèòîð³¿, — ãîâîðèòü Êèùóê. — Íàøó
âíóòð³øíþ îõîðîíó òàêîæ âèñòàâèëè çà äâåð³. Íà ìîº ïðîõàííÿ,
ùîá ñëóõàâêó âçÿâ õòîñü ³ç òèõ
õëîïö³â, ðåàêö³¿ í³ÿêî¿ íå áóëî.
Âàëåð³é Êèùóê ðîçïîâ³äàº, ùî
â³í òåðì³íîâî âè¿õàâ íà ì³ñöå ïîä³é. Äî ïîë³ö³¿ íå çâåðòàâñÿ. Óæå
âðàíö³, ï³ä’¿æäæàþ÷è äî öåõó,
ïîáà÷èâ Çîþ Ñàâåëüºâó, ÿêà íàäàëà â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ.
— Êîëè âîíà ïîáà÷èëà ìåíå —
ï³øëà âãëèá òåðèòîð³¿. Òóäè, äå
ïåðåáóâàëè íåâ³äîì³ â áàëàêëàâàõ. Ó öåõó í³êîãî ç íàøèõ ðîá³òíèê³â íå áóëî, — ðîçïîâ³äàº
ï³äïðèºìåöü. — Êîëè ÿ òà ìî¿
ïðàö³âíèêè ï³ä³éøëè äî âîð³ò ³
íàìàãàëèñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ, ñòàëàñÿ ñóòè÷êà. Äî íàñ çàñòîñóâàëè ïåðöåâ³ áàëîí÷èêè. Ïî÷àëèñÿ
ðîçá³ðêè, ó ðåçóëüòàò³ ÿêèõ ç³ðâàëè âîðîòà é ìè çàéøëè âñå-

Що кажуть у поліції

Ємності із запалювальною сумішшю знайшли в цеху
наступного дня. Так каже Кищук

За фактом конфлікту з застосуванням зброї у Ямполі відкрите кримінальне провадження
за частиною 4 статті 296 Кримінального кодексу України. Про
це розповіла прес-офіцер поліції
області Ірина Добровольська.
— Учасники події встановлені,
допитуються свідки, — каже Добровольська. — За попередньою
інформацією, між власником під-

приємства та орендаторем виник
конфлікт. Вони почали вирішувати його силовим шляхом. «Підтримкою» заручилися як одна, так
і інша сторони. Були пошкоджені
два автомобілі та інше майно.
Ірина зазначає, що на місці конфлікту ніхто за медичною допомогою не звертався. Але наступного дня знайшлося кілька
постраждалих.

ðåäèíó. Ò³, õòî áóâ òàì, ïî÷àëè
ò³êàòè. Ïî÷àëàñÿ ñòð³ëÿíèíà.
Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà «ßìï³ëüñüêîãî êàð’ºðó», â³í òà éîãî âîä³é
ìàþòü îñîáèñòó çáðîþ. Êàæå, ùî
âîíè ¿¿ íå çàñòîñîâóâàëè.
— Íà âåëèê³é øâèäêîñò³ âèëåò³â àâòîìîá³ëü Renault íà ³íîçåìí³é ðåºñòðàö³¿, ç ÿêîãî ïî÷àëè
ñòð³ëÿòè â íàøó ñòîðîíó. Êóë³
«ïðîøèëè» ì³é àâòîìîá³ëü. ×åðåç ê³ëüêà õâèëèí ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ïî÷àëè ñòð³ëÿòè, ïðè¿õàëè ïîë³öåéñüê³, ïðàö³âíèêè Ñëóæáè áåçïåêè Óêðà¿íè òà ë³êàð³ øâèäêî¿
äîïîìîãè. Õòî ¿õ âèêëèêàâ —
íå çíàþ, — êàæå â³í.
Ë³êàð³ ïîâ³äîìèëè, ùî íàä³éøîâ âèêëèê ïðî ÷îòèðüîõ
ïîñòðàæäàëèõ. Äàë³ Âàëåð³é
ðîçïîâ³äàº, ùî çâåðíóâñÿ äî íà÷àëüíèêà ÿìï³ëüñüêî¿ ïîë³ö³¿ ç
ïèòàííÿì, ùî ðîáèòè äàë³. Îòðèìàâ â³äïîâ³äü, ùî òðåáà çíàéòè
Ñàâåëüºâó ³ ç íåþ ç’ÿñîâóâàòè,
íà ÿêèõ óìîâàõ, äëÿ ÷îãî ³ õòî
çàéøîâ íà ï³äïðèºìñòâî.

Êèùóê: íàøó îõîðîíó
âèñòàâèëè çà äâåð³.
Íà ìîº ïðîõàííÿ, ùîá
ñëóõàâêó âçÿâ õòîñü
³ç òèõ õëîïö³â, ðåàêö³¿
í³ÿêî¿ íå áóëî
— ß òàê çðîçóì³â, ùî âîíà
íå õî÷å áà÷èòè ìåíå â öüîìó
öåõó, àëå þðèäè÷íî ðîç³ðâàòè
óãîäó ç³ ìíîþ íå ìîæå. Çâ³äñè
é óñÿ öÿ ñèòóàö³ÿ, — êàæå Âàëåð³é. — Ñïðàâà â òîìó, ùî ÿ öå
ï³äïðèºìñòâî âçÿâ, âêëàâ ó íüîãî
ìàéæå ì³ëüéîí ãðèâåíü, ³ òåïåð
âîíî íîðìàëüíî ïðàöþº. Ìîæëèâî, ùî âîíà ïîáà÷èëà, ùî
ï³äïðèºìñòâî ä³þ÷å ³ âèð³øèëà
â òàêèé ñïîñ³á éîãî çàáðàòè.
Êèùóê êàæå, ùî ëþäè, ÿê³ çàéøëè íà òåðèòîð³þ, ïðåäñòàâëÿëèñÿ, ùî âîíè ç ïîëêó “ÀÇÎÂ”.
ВЕРСІЯ ЗОЇ САВЕЛЬЄВОЇ
Ðîçïîâ³äü ï³äïðèºìèö³ Çî¿
Ñàâåëüºâî¿ â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ñë³â
Âàëåð³ÿ Êèùóêà. Âîíà êàæå, ùî
íå 29-ãî ÷èñëà, à çðàíêó 30 ñåðïíÿ
ïðè¿õàëè ÿê³ñü ëþäè, ÿê³ õîò³ëè
çàõîïèòè ï³äïðèºìñòâî. Àòîâö³ îïèíèëèñÿ ïðîñòî íå â òîìó
ì³ñö³, íå â òîé ÷àñ. Â³äåî ç ¿¿ êîìåíòàðÿìè ó facebook îïóáë³êóâàâ
æóðíàë³ñò Ðîìàí Êîâàëüñüêèé.
— Ïðè¿õàëè õëîïö³ ç «Íàö³îíàëüíîãî êîðïóñó» çàáèðàòè
ïàì’ÿòíèêè, ÿê³ ìè ðîáèëè ãåðîÿì
ÀÒÎ. Êîëè ÿ ïðèéøëà íà ðîáîòó
î 9.25, âîíè âæå áóëè íà òåðèòîð³¿.
Êîëè ÿ ï³äõîäèëà, òî ïîì³òèëà,
ùî ïðè¿õàëè ï’ÿòü ìàøèí. Ï³äõîäèòü õëîïåöü ³ ïèòàº, õòî òóò ãîëîâíèé? ß â³äïîâ³ëà, ùî ãîëîâíà.
Ñêàçàëà, ùî ï³äó ñóìêè ïîñòàâëþ
â îô³ñ ³ áóäåìî ðîçìîâëÿòè. Êîëè
ÿ âèõîäèëà ç îô³ñó, òî ïîáà÷èëà,
ùî âæå á³ãàþòü ìîëîä³ õëîïö³
â áàëàêëàâàõ, óæå ñòð³ëÿþòü, ùîñü
âèáóõàº… ß çëÿêàëàñÿ.
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УСІ СТОРОНИ КОНФЛІКТУ

КОРОТКО
Погуляли
на 1,5 мільйона

Розстріляне авто Валерія Кищука.
Стріляли точно у водія та пасажира
Ñàâåëüºâà êàæå, ùî ¿é âäàëîñÿ
ñõîâàòèñÿ, àëå âîíà ðîçóì³ëà, ùî
¿¿ áóäóòü øóêàòè. Ñèäÿ÷è â êóùàõ,
áà÷èëà, ÿê òîé, õòî ïèòàâ ïðî ãîëîâíîãî, á³ãàº ïî òåðèòîð³¿ ï³äïðèºìñòâà ç³ çáðîºþ. Íåâäîâç³ ïðè¿õàëè
ïîë³öåéñüê³, ÿêèõ âîíà âèêëèêàëà.
— ß õîò³ëà çàéòè íà òåðèòîð³þ, àëå ìåíå íå ïóñòèëè. ² òóò
³ç âîð³ò âèõîäÿòü ÷åòâåðî ìîëîäèõ
ëþäåé, ñ³äàþòü â àâòî òà çáèðàþòüñÿ ¿õàòè. ß íå çðîçóì³ëà, ÿê
öå òàê, íàìàãàëàñÿ çóïèíèòè öþ
ìàøèíó, — êàæå æ³íêà.
Ïîë³öåéñüê³ ñêàçàëè, ùî çàòðèìóâàòè öèõ ëþäåé íåìàº çà ùî ³
â³äïóñòèëè ¿õ.
Äàë³ æóðíàë³ñò ïèòàº ïðî òå,
ÿêîþ áóëà ìåòà ìîëîäèê³â, ùî
ïðè¿õàëè øòóðìóâàòè ï³äïðèºìñòâî, íà äóìêó Ñàâåëüºâî¿.
— Âîíè çíîâó ïðè¿õàëè «â³äæèìàòè» â ìåíå ï³äïðèºìñòâî.
À àòîâö³ ïðîñòî ïîïàëè ï³ä öþ
«ðîçäà÷ó», — êàæå âîíà.
Çîÿ Ñàâåëüºâà ââàæàº, ùî ñòð³ëÿíèíà ñòàëàñÿ ÷åðåç íåïîðîçóì³ííÿ: îäí³ ïðè¿õàëè ÿê ðåéäåðè,
³íø³ — çàáèðàòè çàìîâëåí³ õðåñòè.
Ñòàâñÿ êîíôë³êò.
Òàêîæ âîíà ðîçïîâ³äàº, ùî ìàº
êîíôë³êò ³ç Âàëåð³ºì Êèùóêîì.
Íàçèâàº êîíôë³êò êîìåðö³éíèì.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, íà êîíó 140 òèñÿ÷
äîëàð³â.
ДО ЧОГО ТУТ
«НАЦІОНАЛЬНИЙ КОРПУС»
Õëîïö³â ç «ÀÇÎÂó» òà «Íàö³îíàëüíîãî êîðïóñó» ³ç öåõîì, äå
ñòàëàñÿ ñòð³ëÿíèíà, ïîâ’ÿçóþòü
êîçàöüê³ õðåñòè, ÿê³ ïðèñóòí³
ó âåðñ³ÿõ îáîõ ñòîð³í.
— Ùå ðàí³øå íà òåðèòîð³¿, ÿêó
ÿ îðåíäóþ, áóëè çðîáëåí³ êîçàöüê³
õðåñòè. Íà çàìîâëåííÿ, ÿêå ðàí³øå ïðèéìàëà Ñàâåëüºâà, — êàæå
Âàëåð³é Êèùóê. — Ùå â òðàâí³ ¿õ
ïîñòóïîâî ïî÷àëè çàáèðàòè. Òîä³
Ñàâåëüºâà ïî÷àëà óñ³ëÿêî çàâàæàòè
íàì ïðàöþâàòè. Íàïðèêëàä, â³äêëþ÷èëà íàì ñâ³òëî, ³ ìè íå ìîãëè
â³äâàíòàæóâàòè ïðîäóêö³þ. Ï³çí³øå ìåí³ çàòåëåôîíóâàâ ÷îëîâ³ê,
ÿêèé ïðåäñòàâèâñÿ âëàñíèêîì
öèõ õðåñò³â. Ñêàçàâ, ùî éîãî

Це розбите скло автомобіля,
на якому приїхали атовці.
На сидіннях Renault знайшли
гільзи

çâóòü Îëåêñàíäð, ùî ïðåäñòàâëÿº
«ÀÇÎÂ». Ìè ç íèì çóñòð³÷àëèñÿ,
ÿ êàçàâ, ùî âëàñíèöÿ ïðèì³ùåííÿ
íàì çàâàæàº íîðìàëüíî ïðàöþâàòè, — ðîçïîâ³äàº Âàëåð³é Êèùóê.
Ò³ ñàì³ ñëîâà ÷óºìî ³ â³ä Ñàâåëüºâî¿, îò ò³ëüêè âîíà êàæå, ùî
Êèùóê ñàì íå õîò³â â³ääàâàòè
õëîïöÿì õðåñòè. Òà ùå é âèìàãàâ
â³ä íèõ äîïëàòó.
— Í³÷îãî ñâÿòîãî â öèõ
ëþäåé, — êàæå Çîÿ. — Öå æ
ïàì’ÿòíèêè âî¿íàì, ÿê³ çàãèíóëè.
Í³, êàæóòü, ùå ïî 10 òèñÿ÷ çâåðõó
é çàáèðàéòå õðåñòè.
ЯРЕМЧУК: «НЕ РОЗУМІЮ,
ПРО ЩО МОВА»
Ðîçïîâ³ä³ äâîõ ñòîð³í êîíôë³êòó â³äð³çíÿþòüñÿ òèì, ùî Êèùóê
ñòâåðäæóº, í³áè íåâ³äîì³ â áàëàêëàâàõ ç’ÿâèëèñÿ ùå 29 ñåðïíÿ.
Ñàâåëüºâà êàæå, ùî âñå ïî÷àëîñÿ
âðàíö³ 30-ãî.
Íà ì³ñö³ ïîä³é áóâ Îëåêñàíäð
ßðåì÷óê, ÿêèé î÷îëþâàâ â³ííèöüêèé îñåðåäîê «ÀÇÎÂó» òà «Íàö³îíàëüíîãî êîðïóñó». Ïðî éîãî
ïðèñóòí³ñòü òàì ãîâîðèòü çíàéäåíèé íà ì³ñö³ ïîä³é çàêîðäîííèé
ïàñïîðò Îëåêñàíäðà.
Ó ï’ÿòíèöþ, 31 ñåðïíÿ, ìè çàòåëåôîíóâàëè Îëåêñàíäðó, ùîá
óçÿòè êîìåíòàð ïðî ïîä³¿ á³ëÿ
ï³äïðèºìñòâà. Ïðîòå â³í ñêàçàâ,
ùî âçàãàë³ íå ðîçóì³º, ïðî ùî
ìîâà. Êîëè æóðíàë³ñò íàçâàâ éîìó
íîìåð ïàñïîðòà òà ñïèòàâ, ÷îìó
äîêóìåíò îïèíèâñÿ íà ì³ñö³ ñòð³ëÿíèíè, ßðåì÷óê ï³äòâåðäèâ, ùî
ïàñïîðò éîãî. Àëå çàãóáèâ, í³áèòî,
ùå ì³ñÿöü òîìó.
— Õîò³ëîñÿ á ó âàñ çàïèòàòè ïðî
ñèòóàö³þ íà ï³äïðèºìñòâ³ «ßìï³ëüñüêèé êàð’ºð», ÿêà ñòàëàñÿ
29 ñåðïíÿ. Òàì, äå áóëà çáðîÿ,
Renault íà ëèòîâñüêèõ íîìåðàõ…
×è áóëè âè òàì?
— Í³, íå áóâ, — â³äïîâ³äàº
ßðåì÷óê.
— Ëþäèíà, ÿêà ïðèéøëà
äî íàñ ó ðåäàêö³þ, ïîêàçàëà ôîòî
âàøîãî çàêîðäîííîãî ïàñïîðòà,
ÿêèé âè í³áèòî çàãóáèëè íà ì³ñö³
ïîä³é, — äèêòóºìî íîìåð ïàñïîðòà. — Öå âàø?

Група молодиків підходить до воріт підприємства.
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— Òàê, ì³é, àëå ÿ éîãî çàãóáèâ
ùå ì³ñÿöü òîìó, — â³äïîâ³äàº
àçîâåöü.
— Òîáòî âè âçàãàë³ íå ðîçóì³ºòå, ïðî ÿêó ñàìå ñèòóàö³þ â ßìïîë³ éäå ìîâà? — óòî÷íþºìî.
— Íå ðîçóì³þ, — â³äïîâ³äàº
Îëåêñàíäð ßðåì÷óê.
НЕВІДОМІ В БАЛАКЛАВАХ
Äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà Âàëåð³é Êèùóê ïîêàçàâ ôîòî, íà ÿêîìó âèäíî ëþäèíó, äóæå ñõîæó
íà Îëåêñàíäðà ßðåì÷óêà, ùî
ñòî¿òü á³ëÿ òðàêòîðà, íà ÿêîìó
âèäíî çáðîþ.
×åðåç ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ íàøî¿
ðîçìîâè ç «àçîâöåì», â³í çãàäàâ,
ùî òàêè áóâ ó ßìïîë³, äå éîãî
ëåäü íå âáèëè. ²íòåðâ’þ ïðî öå
â³í äàâ îäíîìó ç ì³ñöåâèõ âèäàíü.

Çîÿ Ñàâåëüºâà
ðîçïîâ³äàº, ùî
ìàº êîìåðö³éíèé
êîíôë³êò ³ç Êèùóêîì.
Êàæå, íà êîíó ñòî¿òü
140 òèñÿ÷ äîëàð³â
— Ìè çàìîâèëè â ßìïîë³ â ïàí³
Çî¿ Ñàâåëüºâî¿ òà ïðîïëàòèëè
100 òèñÿ÷ çà ÷îòèðè ïàì’ÿòíèêè
çàõèñíèêàì Óêðà¿íè. Òðè òàêèõ
õðåñòè âæå ñòîÿòü ó Æìåðèíö³,
Ï³ùàíö³ òà Òåïëèêó. Ö³ ìàëè
âñòàíîâèòè â Áðàöëàâ³ òà ùå òðüîõ
ðàéîíàõ. Àëå çàáðàòè ñâîº íàì
íå äàëè ÿê³ñü õëîïö³ «íà ñïîðò³», ÿê³ ç³ ñòàðòó ïî÷àëè ìåíå ³ç
ï'ÿòüìà ïîáðàòèìàìè áèòè é ä³ñòàëè çáðîþ, — ðîçïîâ³â Îëåêñàíäð
ßðåì÷óê æóðíàë³ñòàì. — Öå áóëî
äîñèòü íåñïîä³âàíî, ³ ðåàëüíî íàì
ä³ñòàëîñü äóæå æîðñòêî. Ìîº àâòî,
íà ÿêîìó òîâàðèø ñïðîáóâàâ âèðâàòèñü ³ç ì³ñöÿ á³éêè, ïðîñòðåëèëè ìèñëèâñüêèìè «êàëàøàìè»
â 4-õ ì³ñöÿõ. Îñü òàê ìè ïîòðàïèëè ó ßìïîë³ â êðóòèé çàì³ñ òà
ë³êàðíþ. ×îìó âèêëèêàëè Ãðà÷à
³ç ïîáðàòèìàìè ³ç Â³ííèö³? Áî
ï³ä ìåäçàêëàäîì íàñ ÷åêàëà ÿêàñü
«áðèãàäà», à ì³ñöåâà ïîë³ö³ÿ í³÷îãî íå áà÷èëà é í³êîãî íà ì³ñö³

íå çàòðèìàëà… ßêèìîñü äèâîì
í³êîãî â òîé äåíü íå âáèëè.
Çàáèðàëè ç ßìïîëÿ êîìàíäó
ßðåì÷óêà ³íø³ àòîâö³. Ïðî öå
ðîçïîâ³â âåòåðàí Àíäð³é Ãðà÷îâ.
Ñàìå â³í ³ ¿çäèâ âèçâîëÿòè ïîáðàòèì³â.
— Ìåíå íàáðàëè õëîïö³ ç
«ÀÇÎÂà», ÿê³ îïèíèëèñü íå â òîé
÷àñ ³ íå â òîìó ì³ñö³. ² ìè ïî¿õàëè ¿õ âèâîçèòè ³ç ßìïîëÿ ç
ë³êàðí³, áî òàì ìîãëà áóòè äðóãà
ñåð³ÿ á³éêè çà ó÷àñòþ òàê çâàíèõ
«ìîëäîâàí³â», — ñêàçàâ Àíäð³é
Ãðà÷îâ. — Íà ì³ñö³ ìè âæå í³êîãî ³ç íàïàäíèê³â íå çàñòàëè.
Àëå àâòî ßðåì÷óêà âèãëÿäàëî ÿê
ðåøåòî. Îïîíåíòè àáñîëþòíî
íå ïîñòðàæäàëè. ¯õ íàçèâàþòü
«íåâñòàíîâëåíèìè îñîáàìè». Àëå
öå òàê çâàí³ «ñïîðòñìåíè», ÿêèì
áðàêóº ìóæíîñò³ éòè íà â³éíó…
Çàòå âîíè ³ç ðóøíèöÿìè òà êóëàêàìè âîþþòü ó ßìïîë³. Ìè ñâîþ
äîïîìîãó ïîáðàòèìàì íàäàëè. Õòî
òèñíóâ íà êóðîê — òàêîæ çíàºìî.
Òåïåð ñïðàâà çà ïîë³ö³ºþ.
ГІЛЬЗИ В САЛОНІ
Âàëåð³é Êèùóê ï³äòâåðäæóº
ñâî¿ ñëîâà â³äåî ç êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ, äå âèäíî, ùî íåâ³äîì³ ç’ÿâèëèñÿ á³ëÿ ï³äïðèºìñòâà
ñïðàâä³ 29 ñåðïíÿ.
Î 15.31 äî ï³äïðèºìñòâà ï³ä’¿õàëè
ê³ëüêà àâòî. Ñåðåä íèõ áóëà é ìàøèíà, ñõîæà íà Renault, ÿêà ïîò³ì ô³ãóðóâàòèìå â ñïðàâ³ ÿê òàêà,
ó ÿê³é ñèä³ëè õëîïö³ ç «ÀÇÎÂà».
Íàñòóïíîãî äíÿ öå àâòî ïîòðàïèòü
íà â³äåî ïîòðîùåíèì, ç âèáèòèì
ñêëîì òà ã³ëüçàìè íà ñèä³íí³.
Òàêîæ òàì áóäå ³íøà ìàøèíà — Volkswagen Touareg Âàëåð³ÿ Êèùóêà. Íà öüîìó àâòîìîá³ë³
ñïðàâä³ âèäíî ñë³äè â³ä êóëü. Ñòð³ëÿëè òî÷íî â ñêëî ç áîêó âîä³ÿ òà
ïàñàæèðà.
Íà â³äåî ç êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ ñåðåä ³íøèõ ìîëîäèê³â
áà÷èìî ÷îëîâ³êà, äóæå ñõîæîãî
íà Îëåêñàíäðà ßðåì÷óêà. ßêùî
â³ðèòè äàò³, âêàçàí³é íà â³äåî,
òî â³í ç’ÿâèâñÿ á³ëÿ ï³äïðèºìñòâà
29 ñåðïíÿ, à íå 30-ãî, ÿê ñòâåðäæóº Çîÿ Ñàâåëüºâà.

 Íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè
âèêëàëè êîøòîðèñ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ì³ñòà-2018.
Çà îðãàí³çàö³þ ³ ïðîâåäåííÿ çàõîä³â ç íàãîäè â³äçíà÷åííÿ Äíÿ ì³ñòà ïðîïèñàëè
çàãàëîì 298 òèñÿ÷ 98 ãðèâåíü.
Îêðåìî âèä³ëèëè êîøòè
íà ôåñòèâàëü «Â³ííè÷àíè
ìàþòü òàëàíòè» — 170 òèñÿ÷ 590 ãðèâåíü. Öå íàðàç³ âñ³ äîêóìåíòè, ÿê³
ñòîñóâàëèñÿ ñâÿòêóâàííÿ
655-ð³÷íèö³ Â³ííèö³. Òîæ
çàãàëîì âèòðàòèëè 669 òèñÿ÷ 478 ãðèâåíü.
Àëå íàãàäàºìî, ùî çà áåçêîøòîâíèé òðàíñïîðò
íà Äåíü ì³ñòà çàïëàòÿòü ç
áþäæåòó ì³ñòà. Òîìó çàãàëüíèé ðàõóíîê çá³ëüøóºòüñÿ äî 1 ì³ëüéîíà 483 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Òà ÷è áàãàòî öå àáî ìàëî?
Ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ ì³ñòà-2017 êîøòóâàëî 1 ì³ëüéîí 321 òèñÿ÷ó ãðèâåíü.

Зловили катів
пенсіонера
 Ìàéæå äâà ì³ñÿö³ òîìó,
14 ëèïíÿ ó Â³ííèö³ âáèëè 63-ð³÷íîãî ì³ñöåâîãî
æèòåëÿ. Ó êâàðòèð³ áàíäèòè êàòóâàëè ãîñïîäàðÿ òà
âèìàãàëè ãðîø³.
— Ñïåöîïåðàö³ÿ ïî çàòðèìàííþ çëîâìèñíèê³â ïðîâîäèëàñü îïåðàòèâíèêàìè
óïðàâë³ííÿ êàðíîãî ðîçøóêó òà á³éöÿìè ñïåöï³äðîçä³ëó ÊÎÐÄ. Çàòðèìàëè
òðüîõ ó÷àñíèê³â çëî÷èííîãî óãðóïóâàííÿ íà òåðèòîð³¿
Â³ííèöüêî¿ òà Êè¿âñüêî¿
îáëàñòåé. Çàòðèìàíèìè
âèÿâèëèñü ÷îëîâ³êè â³êîì
37, 44 òà 50 ðîê³â. Ñòàðøèé
³ç çàòðèìàíèõ — ðàí³øå
ñóäèìèé æèòåëü Äîíåöüêî¿
îáëàñò³, ÿêèé ø³ñòü ðîê³â
ïðîâ³â çà ãðàòàìè çà ãðàá³æ
òà âèìàãàííÿ. ²íø³ — æèòåë³ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî
òà Á³ëî¿ Öåðêâè. Äî çëî÷èíó âîíè ãîòóâàëèñÿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ, — ðîçêàçóº çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿
Â³ííè÷÷èíè Â³òàë³é ßðìîëþê. Ñë³ä÷èì óïðàâë³ííÿì â³äêðèòå êðèì³íàëüíå
ïðîâàäæåííÿ çà ï. 6 ÷. 2 ñò.
115 ÊÊÓ. Áàíäèòàì îãîëîøåíî ïðî ï³äîçðó. Ñóä
îáðàâ ¿ì ì³ðó çàïîá³æíîãî
çàõîäó ó âèãëÿä³ òðèìàííÿ
ï³ä âàðòîþ. Çà â÷èíåííÿ
âáèâñòâà ç êîðèñëèâèõ ìîòèâ³â çëî÷èíöÿì çàãðîæóº
äîâ³÷íå óâ’ÿçíåííÿ.
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«ЇДЕШ ПРАЦЮВАТИ У ПОЛЬЩУ?
ГОТУЙСЯ СТАТИ БИДЛОМ!»
На власні очі  Неофіційні робочі
поїздки до Польщі досі залишаються
популярними серед українців. Ми
поговорили з чоловіком, який кілька
місяців працював у Польщі. Розпитали
про враження та речі, які здивували
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Ãåðîé íàøîãî ìàòåð³àëó ïîãîäèâñÿ ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâîþ
ïîäîðîæ àíîí³ìíî. Áî ïîëüñüê³
ðîáîòîäàâö³ äîñ³ íå âèïëàòèëè
éîìó âñ³ ãðîø³, à ïóáë³êàö³ÿ ó ÇÌ²
ìîæå çàãðîæóâàòè àáñîëþòíîþ
íåâèïëàòîþ. Òîìó ìè çì³íèëè
³ì'ÿ. Àíäð³é — çâè÷àéíèé ïðàö³âíèê îô³ñó, ÿêèé ùîäíÿ ïðèõîäèòü íà ðîáîòó î 9-é ðàíêó. Âåñü
äåíü ïðàöþº ³ î 6-é âå÷îðà âæå
â³ëüíèé. Çà ùîäåííó ðîáîòó ç êë³ºíòàìè Àíäð³é îòðèìóâàâ òðîõè
á³ëüøå ì³í³ìàëüíî¿ óêðà¿íñüêî¿
çàðïëàòè. Çíàéîìèé ÷îëîâ³êà çàïðîïîíóâàâ éîìó ðîáîòó, çà ÿêó
ó Ïîëüù³ ïëàòÿòü â ðàçè á³ëüøå.
ХТО ЇДЕ ПРАЦЮВАТИ
У ПОЛЬЩУ
Íà çàðîá³òêè ¿äóòü ð³çí³ ëþäè.
Àëå ó ïîëÿê³â óæå ñêëàâñÿ ñòåðåîòèï. Í³áèòî óêðà¿íö³ ïîñò³éíî ï'þòü
ïèâî òà ïîâîäÿòü ñåáå ÿê «áèäëî».
Ïðîòå Àíäð³é ðîçïîâ³â, ÿêà íàñïðàâä³ ñêëàäàºòüñÿ êàðòèíêà:
— Äî Ïîëüù³ ¿äå òðè êàòåãîð³¿ ëþäåé: ïåðø³ — òàê³, ÿê ÿ,
íà ì³ñÿöü, àáè çàðîáèòè ãðîøåé;
äðóãà êàòåãîð³ÿ ¿äå íà ïîñò³éíå
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ — ö³ ëþäè â³ä÷óâàþòü ñåáå äóæå ðîçñëàáëåíî;
òðåòÿ — ò³, õòî ò³êàº â³ä ïðîáëåì,
ÿê³ òðàïèëèñÿ â Óêðà¿í³.
Íàñïðàâä³ óêðà¿íö³â ó Ïîëüù³ äóæå áàãàòî. Âîíè ïðàöþþòü
óñþäè: íà çàâîäàõ, ðîáëÿòü ðåìîíòè òà âèêîíóþòü ³íøó ô³çè÷íó ðîáîòó. Áàãàòî õòî íàìàãàºòüñÿ îòðèìàòè ïðàâî çàëèøèòèñÿ
â êðà¿í³ íà ïîñò³éíî, òîìó ïîäàþòü äîêóìåíòè íà êàðòó ïîáóòó.
ЯКА РОБОТА ДЛЯ УКРАЇНЦІВ
Є У ПОЛЬЩІ
Ñòîñîâíî ðîáîòè º ð³çí³ âàð³àíòè, ïðîòå íàéïîøèðåí³ø³ òà
íàéäîñòóïí³ø³ — öå ð³çíîðî-

áî÷³ ïðîôåñ³¿. Àëå ³ òóò íå âñå
ïðîñòî. Óêðà¿íñüê³ àãåíö³¿, ÿê³
äîïîìàãàþòü ó ïîøóêó ðîáîòè,
ïðîïîíóþòü îäí³ âàêàíñ³¿ òà ïîêè
ïðàöþþòü ³ç äîêóìåíòàìè, âàêàíñ³þ çàêðèâàþòü.
— Ïåðåä òèì, ÿê ¿õàòè â Ïîëüùó, ÿ õîäèâ ó àãåíòñòâî, áî áóâ
íå ïîâí³ñòþ âïåâíåíèé ó ñâîºìó
çíàéîìîìó. ß îòðèìàâ íåîáõ³äíó
³íôîðìàö³þ, çà ÿêó ìàâ çàïëàòèòè
òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Ó ö³íó âõîäèâ
ïîøóê âàêàíñ³¿ òà â³çà çà îäíó
òèñÿ÷ó ãðèâåíü. ² æîäíî¿ ãàðàíò³¿,
ùî òè ïîïàäåø íà òó ðîáîòó, ÿêó
ïîîá³öÿëè, — ðîçïîâ³äàº Àíäð³é.
×îëîâ³ê ðàäèòü âèêîðèñòîâóâàòè îñîáèñò³ çâ'ÿçêè, àáè áóòè
âïåâíåíèì, ùî ó ÷óæîìó ì³ñò³
òåáå çóñòð³íóòü, äîïîìîæóòü ³ç
æèòëîì òà ðîáîòîþ.
— ß ¿õàâ äî çíàéîìîãî. Â³í øóêàâ ð³çí³ ðîáîòè ³ ìè ¿õ âèêîíóâàëè. Ó îñíîâíîìó, ìè ïðîâîäèëè
³íòåðíåò ³ êîïàëè òðàíøå¿. Àëå òàì
êîïàííÿ òðàíøå¿ âèãëÿäàº íå òàê
ÿê ó íàñ — ïðîêîïàëè ëîïàòîþ çàáóëè ³ âñå. Ó ïîëÿê³â âñ³ ãàçîí÷èêè
ð³âí³, êóùèêè ðîñòóòü, êàì³í÷èêè
äåêîðàòèâí³. Òðåáà ñïåö³àëüíîþ
ëîïàòîþ ïðîð³çàòè ãàçîí, éîãî
ëåãåíüêî ï³äíÿòè ³ ïåðåêëàñòè
íà ïë³âêó, ùîá í³÷îãî íå ïîøêîäèòè. Ïîò³ì âóçüêîþ ëîïàòîþ
ïðîêîïàòè öþ çåìëþ, ïîêëàñòè
íà ñòîðîíó, ðîçì³ñòèòè êàáåëü,
çâåðõó çåìëåþ, ïë³âêó êèíóòè ³
çàñèïàòè ãàçîí. Ðîáîòà äîâãà ³
äóæå êðîï³òêà, — ðîçêàçóº Àíäð³é.
ßêùî ¿õàòè íà ðîáîòó äî Ïîëüù³, òî íàø ãåðîé ðàäèòü ³ íàâ³òü
íàïîëÿãàº íà òîìó, ùî ïîòð³áíî
çíàòè áîäàé åëåìåíòàðí³ ôðàçè
ïîëüñüêîþ. Àáè ìîæíà áóëî ïîÿñíèòè, ùî ïîòð³áíî ³ çðîçóì³òè,
ùî â³ä òåáå ïîòðåáóþòü ³íø³.
Ïåð³îä àäàïòàö³¿ äî ì³ñöåâîñò³
³ ðîáîòè — öå òåæ ñêëàäíî.
— ß íå ì³ã ïðàöþâàòè ô³çè÷íî
12 ãîäèí ï³äðÿä. Ó ìåíå íàâ³òü

Скільки українців у Польщі та яка у них зарплата
Середня заробітна плата українця у Польщі сягає 19-ти тисяч
гривень на місяць.
Павло Клімкін заявив, що за
останніми даними, в Польщі
проживають близько півтора мільйона українців і лише
один відсоток займає керівні

посади. У 2017 році українці перерахували з Польщі близько
$2,5 млрд. Яку суму щомісяця
перевозять готівкою – невідомо. Кожен 4-й заробітчанин
має в планах залишитися в
Республіці Польща на постійне
проживання.

íà òðåò³é äåíü êðîâ íîñîì ï³øëà â³ä ïåðåâòîìè. ß øîêîâàíèé
áóâ, — ðîçïîâ³äàº çàðîá³ò÷àíèí. —
Â Óêðà¿í³ ÿ ô³çè÷íî íå ïðàöþâàâ. Òå, ùî õîäèâ ó ñïîðòèâíèé
çàë — íå ðàõóºòüñÿ.
Àíäð³é çà ñâîþ ïåðøó ïîäîðîæ
íà çàðîá³òêè âòðàòèâ 12 ê³ëîãðàì³â âàãè.
— Êîëè ïðàöþºø, òî íå ¿ñè.
Ïðîñòî íåìàº ìîæëèâîñò³. Ó ïåðøèé òèæäåíü ÿ âñ³ ö³íè ïåðåâîäèâ íà óêðà¿íñüê³ ³ çäàâàëîñÿ,
ùî âñå äóæå äîðîãî. Àëå ïîò³ì
âèÿâëÿºòüñÿ íàâïàêè.
Ïåðøîãî æ òèæíÿ íàø ãåðîé
õîò³â ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó, ïðîòå
éîãî çàëèøèëè äðóç³. Ïðàöþþ÷è ó
Ïîëüù³, º ùå îäèí âàæëèâèé ìîìåíò — òå, ç êèì äîâåäåòüñÿ æèòè.
— Òè íà ðîáîò³ ïîïðàöþâàâ ô³çè÷íî, ïðèéøîâ äîäîìó ³ ìàºø
â³äïî÷èòè. Òóò âàãîìó ðîëü ãðàº
êîìïàí³ÿ, ç ÿêîþ ìîæíà ïîñï³ëêóâàòèñÿ òà ïðèãîòóâàòè ¿æó ï³ñëÿ
ðîáî÷îãî äíÿ.

Êîëè ¿õàâ äîäîìó, ìåí³
ïîðàäèëè, äå êðàùå
çàõîâàòè ãðîø³, ùîá
¿õ íå âêðàëè. Òîìó ùî
â àâòîáóñàõ ð³æóòü
êèøåí³ òà ñóìêè
СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ
У ПОЛЬЩІ
Ó Ïîëüù³ óêðà¿íö³ ìîæóòü çàðîáèòè â³ä 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ì³ñÿöü. Óñå çàëåæèòü â³ä òîãî, äå ïðàöþâàòè ³ ñê³ëüêè. Òàêîæ º ð³çíèöÿ
ì³æ òèì, ÷è êëàñòè ãðîø³ íà êàðòêó
÷è âåçòè ãîò³âêó. Íàø ãåðîé ïîâåðòàâñÿ äîäîìó ³ç ãîò³âêîþ, àäæå
êîì³ñ³ÿ ó áàíêó ñÿãàëà $100–200.
— Êîëè ÿ ¿õàâ äîäîìó, òî ìåí³
ïîðàäèëè, äå êðàùå çàõîâàòè
ãðîø³, ùîá ¿õ íå âêðàëè. Òîìó
ùî â àâòîáóñàõ ð³æóòü êèøåí³
òà ñóìêè, — ðîçïîâ³äàº Àíäð³é.
Êð³ì òîãî, çàðîá³ò÷àíè áîÿòüñÿ
çàëèøàòè ãðîø³ â êâàðòèðàõ, äå
æèâóòü. ×àñòî áóâàþòü âèïàäêè,
êîëè ò³, õòî âè¿æäæàþòü, êðàäóòü
êîøòè ñï³âìåøêàíö³â, ÿê³ ùå çàëèøàþòüñÿ ïðàöþâàòè.
ПОТЯГ, ЛІТАК ЧИ АВТОБУС
ßêùî ñüîãîäí³ òè âèð³øèâ ïî¿õàòè íà çàðîá³òêè çà êîðäîí, òî çàâòðà âæå ìîæåø áóòè òàì. Óñå, ùî
ïîòð³áíî — êâèòêè íà òðàíñïîðò
³ á³îìåòðè÷íèé çàêîðäîííèé ïàñïîðò. À äàë³, ÿê ïîùàñòèòü. Àíäð³é
¿õàâ ç Â³ííèö³ äî Ïîçíàí³.
— ß ïîäçâîíèâ çà òåëåôîíîì,
óòî÷íèâ, êîëè ¿äå àâòîáóñ. Ìåí³
âèñëàëè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ÷àñ
â³äïðàâëåííÿ, àâòîáóñíèé íîìåð
³ íàâ³òü ôîòî òðàíñïîðòó. Ïðèéøîâ íà àâòîâîêçàë, â³ääàâ òèñÿ÷ó
ãðèâåíü ³ â Ïîçíàí³ âèéøîâ, —
ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê.

УКРАЇНСЬКІ ЗАРОБІТЧАНИ – ХТО ВОНИ?
54 години на
тиждень в середньому
працюють українці

95%

33 роки — середній

заробітчан
у Польщі –
українці

42%
жінки

58%
чоловіки

вік українського
заробітчанина

34,2% заробітку
українці витрачають
на життя, решту
перераховують додому

3%
інше

1%
керівні посади

3%

Яку
роботу
отримують
українці у
Польщі?

77%
фізична робота

16%

інтелектуальна
робота

сфера послуг

Середня заробітна плата у Вінниці та за кордоном:
готові платити
роботодавці у Вінниці
хочуть отримувати
вінничани вдома
пропонують у Польщі
на сайті OLX
пропонують агентства з
працевлаштування

9 421 грн
13 180 грн
26 500 грн
22 000 грн
За даними сайту Work.ua

Ùîíàéìåíøå òðè àâòîáóñè
êîæíîãî äíÿ êóðñóþòü ³ç Â³ííèö³
äî Ïîçíàí³. Ïî¿çäîì òåæ áàãàòî
õòî êîðèñòóºòüñÿ. Ïðîòå, ÿêùî
¿õàòè ïîòÿãîì, òî ïîòð³áíî áóòè
ãîòîâèì äî äâîõ-òðüîõ ïåðåñàäîê
çà ïîäîðîæ. Çäåá³ëüøîãî íà ïîòÿç³
¿äóòü ò³, õòî äîáðå ðîçóì³º ìîâó.
— Ìåíå íà êîðäîí³ çàïèòóâàëè,
êóäè ÿ ¿äó. À ÿ í³÷îãî íå ì³ã â³äïîâ³ñòè. Äîáðå, ùî ïîðó÷ ç³ ìíîþ
ñèä³â òîâàðèø, ÿêèé íå âïåðøå
¿õàâ äî Ïîëüù³, òî â³í ïîÿñíèâ,
ùî ÿ ¿äó äî äðóãà ïîáà÷èòè êðà¿íó, — ðîçïîâ³äàº íàø ãåðîé.
Ë³òàêîì óêðà¿íñüê³ çàðîá³ò÷àíè
òåæ êîðèñòóþòüñÿ, àëå ìåíøå.
Óñå ÷åðåç òå, ùî êâèòêè ïîòð³áíî
áðîíþâàòè çà ì³ñÿöü äî ïîäîðîæ³. À ö³íà ³äåíòè÷íà ö³í³ êâèòêà
íà àâòîáóñ ³ ïîäîðîæ çàéìàº íàáàãàòî ìåíøå ÷àñó.
ПОБУТ І НАРКОТИКИ
Çâ'ÿçàòèñÿ ç ð³äíèìè íåìàº
æîäíèõ ïðîáëåì. Ïîòð³áíî ïðîñòî îáðàòè ïîòð³áíèé òàðèôíèé
ïëàí ì³ñöåâîãî îïåðàòîðà.
— Çà 25 çëîòèõ íà ì³ñÿöü ÿ ìàâ
áåçêîøòîâí³ ðîçìîâè â ìåðåæ³
òà 10 ÃÁ ³íòåðíåò-òðàô³êó. Ùîá
ïîäçâîíèòè äîäîìó âèñòà÷àëî, —
ãîâîðèòü Àíäð³é.
Êð³ì òîãî, ÿêèì ÷èíîì çàëèøàòèñÿ íà çâ'ÿçêó â ³íø³é êðà¿í³,
ïîòð³áíî ùå é ïîäáàòè ïðî ñâîþ

ñòðàõîâêó. Àíäð³é îôîðìèâ ¿¿
â Óêðà¿í³ çà 200 ãðèâåíü. Öå áóëà
òóðèñòè÷íà ñòðàõîâêà. Ðîáî÷ó
ìîæíà âçÿòè, âæå êîëè áåçïîñåðåäíüî ëþäèíà ïåðåáóâàº ó Ïîëüù³
íà ñâîºìó ðîáî÷îìó ì³ñö³. Ïðîòå,
öå òåæ ï³ä ïèòàííÿì, àäæå óêðà¿íö³
ïðàöþþòü íåîô³ö³éíî.
Íàéá³ëüøå íàøîãî ãåðîÿ âðàçèëè óìîâè æèòòÿ ³íøèõ óêðà¿íö³â
íà çàðîá³òêàõ. Á³ëüøà ÷àñòèíà ÷îëîâ³ê³â ïîñò³éíî ï'º ïèâî «Îáîëîíü», âîíî êîøòóº äîðîæ÷å, í³æ
ì³ñöåâå ³ íàãàäóº ëþäÿì «ñìàê
Óêðà¿íè». Àëå ò³, õòî áàãàòî ïðàöþº ô³çè÷íî ³ çîâñ³ì ìàëî â³äïî÷èâàº — ÷àñò³øå äàëåêîá³éíèêè —
ìîæóòü âæèâàòè ëåãê³ íàðêîòèêè.
— Òàì òàê ñàìî ÿê ³ â Óêðà¿í³ — âñ³ íàðêîäèëåðè êðèøîâàí³.
Ó íèõ º çàïðàâêè, ÿê³ íàñïðàâä³
ò³ëüêè âèãëÿäàþòü ÿê çàïðàâêè,
à íàñïðàâä³ òàì íàðêîòèêè â³äìèâàþòü âåëèêèìè ïàðò³ÿìè, —
ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê.
Íàðêîòèêè äîñòóïí³ø³, í³æ
â Óêðà¿í³ ÷åðåç ð³âåíü çàðïëàò.
Äî òîãî æ, ïîëÿêè ìàñîâî ¿õ ðîçïîâñþäæóþòü.
— Îäíîãî ì³ñöåâîãî ïîëÿêà
çäèáàëè, òî ÿ äóìàâ, ùî ó íüîãî
ÄÖÏ, à öå éîãî òàê íàðêîòèêè
ðîçáèëè, ùî â³í éòè íå ì³ã, — ãîâîðèòü Àíäð³é. — Â Óêðà¿í³ ÿ í³êîëè ç íàðêîòèêàìè íå ñòèêàâñÿ
³ íå áà÷èâ ëþäåé ï³ä ¿õ ä³ºþ.
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КАДРОВА ПРОБЛЕМА
—ДАЛІ СКЛАДНІШЕ

Проблеми сучаного бізнесу – дефіцит професійних кадрів. Про шляхи вирішення
кадрових проблем розкажуть зіркові спікери в рамках третього Бізнес-форуму у Вінниці

Дилема  Знайти гарного працівника
і втримати його сьогодні стало досить
важко, навіть на фоні підвищених
зарплат. Про можливості та власний
досвід вирішення кадрових питань
розкажуть 10 спікерів на третьому
Бізнес-форумі 4 жовтня
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

432633

Ì³í³ìàëüíà
çàðïëàòà ç 1 ñ³÷íÿ
çðîñòå íà 500 ãðí.
Ðîáîòîäàâöþ, àáè óíèêíóòè øàëåíèõ øòðàô³â, âèã³äí³øå ïðàö³âíèêà îôîðìèòè îô³ö³éíî.
À ïðàö³âíèêè âñå îäíî îáèðàþòü
÷óæèíó òà 700 äîëàð³â íà ì³ñÿöü.
Çà íåîôîðìëåíîãî ïðàö³âíèêà ï³äïðèºìåöü ìàº çàïëàòèòè
øòðàô ó ðîçì³ð³ 111690 ãðí.
Çà íåäîïóñê ³íñïåêòîðà äåðæïðàö³ äî ïåðåâ³ðêè â³äíîñíî
íåîôîðìëåíîãî ïðàö³âíèêà —
342300 ãðí. Ïîðóøåííÿ âñòàíîâëåíèõ äåðæàâîþ ãàðàíò³é
îïëàòè ïðàö³ øòðàô — 37230 ãðí.
Çàòðèìêà çàðïëàòè á³ëüøå í³æ
íà ì³ñÿöü, àáî æ ó íåïîâíîìó
îáñÿç³ — 11169 ãðí. ² òàê äàë³.
Çàãàëîì çà 2017 ð³ê ³íñïåêòîðè
äåðæïðàö³ íàêëàëè íà ðîáîòîäàâö³â øòðàô³â íà ñóìó á³ëüøå í³æ
154 ìëí ãðí (âèÿâëåíî 1600 íåîô³ö³éíèõ ïðàö³âíèê³â). Äåê³ëüêà
äåñÿòê³â îá'ºêò³â ãîñïîäàðþâàííÿ
áóëè îøòðàôîâàí³ íà 320 òèñÿ÷
ãðí çà íåäîïóñê ³íñïåêòîð³â
äî ïåðåâ³ðîê. Çà ï³äñóìêàìè
2018 ðîêó, ñóìà øòðàô³â ïðîãíîçîâàíî çðîñòå, àäæå ¿õ ðîçì³ð çàëåæèòü â³ä ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè.

МІНІМАЛКА ЗРОСТАЄ
Ç 1 ñ³÷íÿ ì³í³ìàëüíó çàðïëàòó ï³äíÿëè ç 3200 äî 3723 ãðí.
Äî ê³íöÿ ðîêó óðÿä ïëàíóâàâ
ï³äíÿòè ¿¿ ùå ðàç äî 4200 ãðí.
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Âîëîäèìèð
Ãðîéñìàí ó òðàâí³ êàçàâ, ùî öå
ñòàíå ìîæëèâèì, ÿê ò³ëüêè åêîíîì³êà äîçâîëèòü.
Ï³ä ÷àñ ñâÿòêóâàííÿ Äíÿ íàðîäæåííÿ Â³ííèö³, 8 âåðåñíÿ,
ïðåì'ºð-ì³í³ñòð çàÿâèâ, ùî ç
ïî÷àòêó 2019 ðîêó ì³í³ìàëüíà
çàðîá³òíà ïëàòà áóäå ñêëàäàòè
4170 ãðí. Ãðîéñìàí çàâ³ðèâ, ùî
ãðîø³ äëÿ öüîãî â íîâîìó áþäæåò³ âæå çàêëàäåí³.
А РОБІТНИКИ ЙДУТЬ
Ó òåëåøîó «Ñâîáîäà ñëîâà» ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ Óêðà¿íè
Ïàâëî Êë³ìê³í çàÿâèâ, ùî ùîðîêó ç êðà¿íè çà êîðäîí âè¿æäæàº áëèçüêî îäíîãî ì³ëüéîíà
ãðîìàäÿí Óêðà¿íè.
² çàçíà÷èâ, ùî öÿ òåíäåíö³ÿ
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì çáåðåæåòüñÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, ò³ëüêè
â Ïîëüù³ âæå æèâå 1 ì³ëüéîí
400 òèñÿ÷ óêðà¿íö³â. Ãîëîâà Ðàäè
ì³í³ñòð³â Ïîëüù³ Ìàòåóø Ìîðàâåöê³é ðàí³øå òàêîæ çàÿâëÿâ,
ùî çà îñòàíí³ ðîêè Ïîëüùà ïðèéíÿëà ó ñåáå ïîíàä 1,5 ì³ëüéîíà
óêðà¿íö³â. Ò³ëüêè çà ï³äñóìêàìè

2016 ðîêó ïîëüñüêà âëàäà âèäàëà ãðîìàäÿíàì Óêðà¿íè áëèçüêî
800 òèñÿ÷ äîçâîë³â íà ðîáîòó.
À â 2017 ðîö³ — ïîíàä ì³ëüéîí.
Á³ëüø³ñòü óêðà¿íö³â âè¿æäæàþòü
íà çàðîá³òêè, àäæå ñåðåäíÿ çàðïëàòà óêðà¿íñüêîãî ïðàö³âíèêà,
íàïðèêëàä, ó Ïîëüù³ — 700 äîëàð³â íà ì³ñÿöü, à öå â òðè-÷îòèðè
ðàçè á³ëüøå, í³æ â Óêðà¿í³.
ПРО ЩО БУДЕМО ГОВОРИТИ
Òðåò³é á³çíåñ-ôîðóì áóäå ïðèñâÿ÷åíèé êàäðîâ³é òåìàòèö³.
10 ñï³êåð³â ðîçêàæóòü ïðî íàãàëüíå äëÿ á³çíåñó: Äå øóêàòè
ãàðíîãî ïðàö³âíèêà? Âàðòî ÷è í³
«âèðîùóâàòè» ñïåö³â? ßê óòðèìàòè íàéêðàùèõ? Ïðî àêòóàëü-

Ì³í³ìàëêà çðîñòàº,
ðîáîòîäàâåöü øóêàº
êàäðè, à ïðàö³âíèêè
îñòàí³ì ÷àñîì
îáèðàþòü ÷óæèíó ³ 700
äîëàð³â íà ì³ñÿöü
í³ òðåíäè, ïîä³ëÿòüñÿ ö³êàâèìè
êåéñàìè, ïðîåêòàìè, ïîðàäàìè
òà ³íñòðóìåíòàìè.
Ìåä³à Êîðïîðàö³ÿ RIA çàïðîøóº âëàñíèê³â á³çíåñó, óïðàâë³íö³â, HR-³â, ìåíåäæåð³â, ï³äïðèºìö³â òà ñòàðòàï³â, â³äâ³äàòè
òðåò³é Á³çíåñ-ôîðóì, îòðèìàòè
êîðèñíó ³íôîðìàö³þ, ö³êàâèé
äîñâ³ä ç ïåðøèõ âóñò â³ä êîëåãïðîôåñ³îíàë³â.
Îäèí äåíü ñâ³æèõ çíàíü òà
íîâèõ á³çíåñ-çíàéîìñòâ ðîçïî÷íåòüñÿ 4 æîâòíÿ îá 11.00. Çàðåºñòðóâàòèñü íà Á³çíåñ-ôîðóì
çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ 550 ãðí ìîæíà äî 24.09. Äî 30.09–700 ãðí. Ðåºñòðàö³ÿ íà ñàéò³ bizforum.vn.ua
àáî çà òåëåôîíîì 067 432 50 45.
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ЯК ВІННИЧАНКА ЗА КЕРМОМ
ЕЛЕКТРОКАРА ОБ’ЇХАЛА ПІВ-ЄВРОПИ
Без бензину  Три роки тому
вінничанці Ірині Селезньовій подарували
електрокар. Розібравшись, як працює
це авто, жінка об’їздила на ньому чи
не всю Україну та Європу. А потім разом
з однодумцями зробила власний бізнес
на імпорті електроавтомобілів. Ми
поговорили з Іриною про подорожі і те,
чому електрокар, це вигідно
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Ïðàâà ó íå¿ äàâíî. Àëå âëàñíîãî
àâòîìîá³ëÿ æ³íêà í³êîëè íå ìàëà.
Ãîâîðèòü, ïðîñòî íå áóëî ïîòðåáè. À ïîò³ì ²ðèíà Ñåëåçíüîâà
ïî÷àëà ïðàöþâàòè çàâ³äóâà÷êîþ
â³ää³ëåííÿ ãåìîä³àë³çó. Âîíî â³äíîñèòüñÿ äî îáëàñíî¿ ë³êàðí³, àëå
çíàõîäèòüñÿ çà 50 êì â³ä Â³ííèö³.
Òîáòî êîæíîãî äíÿ ²ðèíà ìàëà
¿õàòè ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì
äî Íåìèðîâà: «Ñàì³ ðîçóì³ºòå,
ùî öå âàæêî ³ íåçðó÷íî».
Îäíîãî ðàçó, ïîâåðòàþ÷èñü
ï³ñëÿ ðîáîòè, âîíà ïîáà÷èëà
ïåðøèé ó ñâîºìó æèòò³ åëåêòðîìîá³ëü. Òî áóâ Nissan Leaf.
Ùîïðàâäà, âîíà íå ìàëà ùå æîäíîãî óÿâëåííÿ, í³ ùî öå, í³ ÿê öå.
À ùå àâòî áóëî çàáðåíäîâàíèì,
òèïó: «ß ¿æäæó áåç áåíçèíó», «Òóò
ìîãëà áè áóòè âèõëîïíà òðóáà»,
«Ïðî¿æäæàþ 160 êì çà 20 ãðí»…
²ðèíà ïðèéøëà äîäîìó ³ ðîçïîâ³ëà ÷îëîâ³êó ïðî òàêó äèâèíó.
— Â³í ñêàçàâ, ùî ÿ íå ñïîâíà
ðîçóìó. ßê öå ìîæíà ¿çäèòè áåç
áåíçèíó ³ ÿêà âçàãàë³ ìîæå áóòè
åëåêòðèêà? — ðîçïîâ³äàº æ³íêà.
Öå áóëî íàâåñí³ 2015-ãî. À âî-

ñåíè òîãî æ ðîêó âîíà âèéøëà ç
ðîáîòè, à ï³ä â³ää³ëåííÿì ñòîÿâ
¿¿ âëàñíèé Nissan Leaf.
— Âèÿâëÿºòüñÿ, ÷îëîâ³ê çàö³êàâèâñÿ ö³ºþ òåìîþ, çíàéøîâ
òîãî âîä³ÿ, ïîñï³ëêóâàâñÿ ç íèì
³ âèð³øèâ ïîäàðóâàòè ìåí³ åëåêòðîêàð íà äåíü íàðîäæåííÿ. Òàê
íàøà ðîäèíà ñòàëà åëåêòðîìîá³ëüíîþ, — êàæå ²ðèíà.
МАРШ-КИДОК НА 6000 КМ
Ïîäðóææÿ îäðàçó ïî÷àëî íàëàãîäæóâàòè ñòîñóíêè ç ³íøèìè
åëåêòðîìîá³ë³ñòàìè, ÿêèõ íà òîé
÷àñ â Óêðà¿í³ áóëî äóæå ìàëî.
À áóêâàëüíî ÷åðåç äâà òèæí³ ï³ñëÿ ïðèäáàííÿ àâòîìîá³ëÿ, âîíè
âæå ¿õàëè íà çë³ò åëåêòðîìîá³ë³ñò³â â Îáóõ³â (Êè¿âñüêà îáë.
300 êì — àâò.): «¯õàëè, âëàñíå,
åëåêòðîêàðîì. ² öå ïðè òîìó, ùî
ó íàñ íå áóëî äîñâ³äó ¿çäè íà òàêó
âåëèêó â³äñòàíü».
²ðèíà ãîâîðèòü, ùî ï³ñëÿ
ïðèäáàííÿ åëåêòðîêàðà âîíè
íå ò³ëüêè îòðèìàëè çìîãó ùîñü
áà÷èòè, àëå é çîâñ³ì íå áóëè
ïðèâ’ÿçàíèìè äî ö³í íà áåíçèí
³ äî îáñëóãîâóâàííÿ. Òîìó òðîõè çãîäîì ïîäðóææÿ íàâàæèëîñÿ
íà ïåðøó ïîäîðîæ.
— Íàì á³ëüøå íå ïîòð³áíî
äóìàòè ïðî ìàñòèëà, ô³ëüòðè,

Електромобілі в цифрах
Жінка пояснює, що купувати
нову машину невигідно. Тому
більшість автівок, що їздять
Україною, вже з пробігом: «Припустимо, що машина, яку привезли з США, має пробіг 30 тисяч кілометрів. Але що таке ті
30 тисяч американськими дорогами? Просадки батареї за цей
час майже немає. Тобто, це фактично нульова машина, але вже
не за $40 тисяч, а за $15–20».
На думку Ірини, мати електромобіль в Україні вигідно. І
в плані користування, і в плані
інфраструктури.
— У Європі просто так не станеш під будівлею і не почнеш
заряджати свій кар. А у нас так
роблять. І це нормально.

Також мережі зарядних станцій
на Заході не такі доступні, тому
що електрика доволі дорога.
Згідно з єдиним реєстром МВС,
у Вінницькій області зареєстрований 201 електрокар. Найпопулярнішим з них є Nissan Leaf, яких
аж 148. Потім йдуть BMW I3–10 і
Tesla Model S — 8. Також в області
їздить 167 гібридних автівок. З
них: Toyota Prius — 37 і Toyota
RAV4 Hybrid — 33.
У Вінниці на сьогоднішній день
є близько сорока станцій, на половині з яких можна підзарядитися безкоштовно. Подивитися
їх місцезнаходження можна
на онлайн-мапі електрозарядок — plugshare.com. Утім, там
відображено лише 20 з 40.

Ще кілька років тому Ірина нічого не знала про електромобілі. Тепер має власний електро-бізнес
ñâ³÷êè ³ ðåìåí³. Ìè ïðîñòî âçÿëè ìàøèíó, çàðÿäèëè ³ ñïîê³éíî
ñîá³ ïî¿õàëè, — êàæå ²ðèíà.
Ïåðøîþ òðèâàëîþ ïî¿çäêîþ
áóëà ìàíäð³âêà Çàõ³äíîþ Óêðà¿íîþ. Ðîäèíà ïðî¿õàëà òðè òèñÿ÷³
ê³ëîìåòð³â: Ð³âíå, Ëüâ³â, Ëóöüê,
²âàíî-Ôðàíê³âñüê, Òåðíîï³ëü,
Õìåëüíèöüêèé. Ãîâîðèòü, ïîáà÷èëè ñò³ëüêè ãàðíèõ ì³ñöü, ïðî
³ñíóâàííÿ ÿêèõ ðàí³øå ³ íå çäîãàäóâàëèñÿ.
²íîä³ çàðÿäæàëèñÿ ïðÿìî
íà òåðèòîð³¿ ñòàðîâèííèõ çàìê³â. Ïðîñòî çàçäàëåã³äü òåëåôîíóâàëè, ïîÿñíþâàëè ñèòóàö³þ
³ ¿ì äîçâîëÿëè ñêîðèñòàòèñÿ
ðîçåòêàìè. Ãîâîðèòü, ëþäè áåç
ïðîáëåì éøëè íàçóñòð³÷ åëåêòðîìîá³ë³ñòàì.
— Ïîò³ì ó íàñ áóâ ìàðø-êèäîê
íà ø³ñòü òèñÿ÷ êì. Ìîÿ äîíüêà ïî¿õàëà â³äïî÷èâàòè ó ë³òí³é
òàá³ð ó Áåðäÿíñüê, äå ïðîõîäèâ
êîíêóðñ òàëàíò³â. ² ìè âèðóøèëè
òóäè ï³äòðèìàòè äèòèíó, — ðîçïîâ³äàº ²ðèíà Ñåðåçíüîâà. —
Íà òîé ÷àñ â Óêðà¿í³ áóëî âñüîãî
ê³ëüêà äåñÿòê³â çàðÿäíèõ ñòàíö³é.
Òîìó, ùîá íîðìàëüíî äî¿õàòè, ìè
çàðÿäæàëèñÿ íà ÑÒÎ, ó çàêëàäàõ
õàð÷óâàííÿ ³ íà çàïðàâêàõ. Íàçàä ìè ïîâåðòàëèñÿ ÷åðåç ñõ³ä ³
öåíòð: Çàïîð³ææÿ, Äí³ïðî, Õàðê³â, Ïîëòàâó, Êè¿â, Æèòîìèð ³
íà Â³ííèöþ.
ВЛАСНИЙ ЕЛЕКТРО-БІЗНЕС
²ðèíà ãîâîðèòü, ùî ðàçîì ³ç
îäíîäóìöÿìè âèâåëè äëÿ ñåáå
ôîðìóëó, ùî åëåêòðîêàð — öå
åêîíîì³÷íî âèã³äíî òà åêîëîã³÷íî
÷èñòî. À òðîõè ïîïîäîðîæóâàâøè
³ äîâ³âøè, ùî ö³ àâò³âêè íàä³éí³,
âîíè ïî÷àëè ðîçïîâ³äàòè ïðî íèõ
³íøèì.
— ² áàãàòî ëþäåé, çîêðåìà,
ó Â³ííèö³, çàö³êàâèëèñü, à äå
ìîæíà âçÿòè òàêå àâòî?
Çà ñëîâàìè æ³íêè, íà òîé ÷àñ
ìàëî õòî çàéìàâñÿ ³ìïîðòîì
åëåêòðîêàð³â â Óêðà¿íó. Àäæå,

ÿêùî ìîâà çàõîäèëà ïðî åëåêòðî, òî çàçâè÷àé ¿õ ïîòð³áíî
áóëî âåçòè ³ç ÑØÀ. Çðîáèòè öå
áóëî äîñòàòíüî äîðîãî ³ ñêëàäíî. À â³ííèöüê³ åëåêòðîâëàñíèêè
âæå äîâîë³ íåïîãàíî ðîçóì³ëèñÿ íà åëåêòðîìîá³ëÿõ, çíàëè, ÿê
âîíè âëàøòîâàí³ ³, çà âåëèêèì
ðàõóíêîì, ìîãëè ¿õ ñåðâ³ñíî îáñëóãîâóâàòè.
— Äî òîãî æ, ìè âëàñíèìè çóñèëëÿìè âñòàíîâëþâàëè çàðÿäí³
ñòàíö³¿ ó Â³ííèö³ òà ³íøèõ ì³ñòàõ.
Îòæå ðîçâèâàëè ³íôðàñòðóêòóðó.
Òî ÷îãî æ ìè íå ìàºìî ïðàâà
íà âëàñíèé á³çíåñ? — ãîâîðèòü
²ðèíà.
Íàðàç³ ²ðèíà ç ïàðòíåðàìè
â³äêðèëè ó Â³ííèö³ äâà ñàëîíè,
ñåðâ³ñíèé öåíòð, ïðîïîíóþòü
áåçêîøòîâíèé òåñò-äðàéâ òà ³íø³

Íà áåíçèí ìè
âèòðàòèëè á äåñü 600
ºâðî. À íà åëåêòðèö³
âñÿ ïîäîðîæ ªâðîïîþ
îá³éøëàñÿ íàì
ó 50-70 ºâðî
ïîñëóãè, ÿêèìè ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ âëàñíèêè åëåêòðîìîá³ë³â.
ЕЛЕКТРОКАРОМ ПО ЄВРОПАХ
Îá’¿õàâøè ÷è íå âñþ Óêðà¿íó,
æ³íêà âçÿëà êóðñ íà ªâðîïó. Àëå
ïî÷àòîê ïîäîðîæ³ Ñòàðèì Ñâ³òîì
íå ì³ã ðîçïî÷àòèñÿ ïðîòÿãîì äâîõ
òèæí³â. Ç'ÿâëÿëèñÿ íåâ³äêëàäí³
ñïðàâè. Àëå â îäèí ïðåêðàñíèé
äåíü öå âñå-òàêè ñòàëîñÿ. Ðîçïî÷àëàñÿ äåñÿòèäåííà ïîäîðîæ
â³ííè÷àí Ïîëüùåþ, ×åõ³ºþ,
Àâñòð³ºþ, ²òàë³ºþ, Øâåéöàð³ºþ,
Ë³õòåíøòåéíîì ³ Í³ìå÷÷èíîþ.
— Öÿ ìàíäð³âêà ðîçïî÷àëàñÿ
çàâäÿ÷óþ÷è íàø³é äèòèí³. Êîëè
äîíüö³ áóëî â³ñ³ì ðîê³â, âîíà
âïåðøå ïîòðàïèëà äî Ãàðäàëåíäó
(²òàë³ÿ — àâò.) Öå âåëèêå ì³ñòî
ðîçâàã, ÿêå íàáàãàòî êðóò³øå Ä³ñ-

íåéëåíäó, — ãîâîðèòü ²ðèíà. —
Ìè ùîðîêó õîò³ëè òóäè ïîòðàïèòè. Àëå ìèíóëî äåñÿòü ðîê³â,
ïåðø í³æ íàì âäàëîñÿ ïî¿õàòè
òóäè çíîâ. ² ïî¿õàòè íà âëàñíîìó
åëåêòðîêàð³.
ªâðîïîþ ïåðåñóâàëèñÿ íå ò³ëüêè çâè÷àéíèìè äîðîãàìè, àëå é
ìàã³ñòðàëÿìè: «À ùî òàêå ºâðîïåéñüê³ àâòîáàíè? Öå êîëè òè
¿äåø 100 êì/ãîä., à òåáå ïðè öüîìó ââàæàþòü çë³ñíèì ïîðóøíèêîì, òîìó ùî òè «ï³ä íîãàìè ïëóòàºøñÿ». Òàì îáìåæóâà÷³ øâèäêîñò³ ñòîÿòü «120 êì» ³ «130 êì».
À êîëè óêðà¿íåöü áà÷èòü òàê³ ïîçíà÷êè, òî éîìó âàæêî çðîçóì³òè,
ÿê òàêå ìîæëèâî».
Ìàíäð³âíèöÿ ðîçïîâ³äàº, ùî
íàéá³ëüøå ¿õ ëÿêàëî òå, ùî íå çàâæäè çíàéäåòüñÿ ì³ñöå, äå ìîæíà
áóäå ï³äçàðÿäèòèñÿ. Ãîâîðèòü, ùî
êîæíà êðà¿íà ç³ ñâî¿ìè «ïðèêîëàìè». Íàïðèêëàä, ó Ïîëüù³ âñå
äîñòàòíüî ïðîñòî. Òàì º ìåðåæà çàðÿäíèõ ñòàíö³é Greenway,
íà ÿêèõ ³ çóïèíÿëèñÿ â³ííè÷àíè.
À îò â Àâñòð³¿ òà ²òàë³¿ çàðÿäèòè
ñâ³é êàð íà çàãàëüíî äîñòóïíèõ
ñòàíö³ÿõ ìîæíà ò³ëüêè ó òîìó âèïàäêó, ÿêùî òè ïëàòíèê ïîäàòê³â
ö³º¿ êðà¿íè.
Ó òàêèõ ñèòóàö³ÿõ íà äîïîìîãó ðîäèí³ ïðèõîäèëè ìàãàçèíè
LIDL ³ IKEA, ÿê³ âñòàíîâèëè äëÿ
ñâî¿õ êë³ºíò³â áåçêîøòîâí³ ñòàíö³¿, ùî çóñòð³÷àþòüñÿ ïðàêòè÷íî
êîæí³ 150 êì. Âò³ì, áóëè ñèòóàö³¿,
êîëè çàðÿäêè íå ïðàöþâàëè ³ äîâîäèëîñÿ øóêàòè ÿê³ñü ðîçåòêè
òà ç êèìîñü äîìîâëÿòèñÿ: «Àëå
íå áóëî æîäíîãî ðàçó, êîëè á ìè
äåñü íàäîâãî çàòðèìóâàëèñÿ».
— ×åðåç ïîñò³éí³ çàðÿäêè íàøà
ïîäîðîæ òðèâàëà äåñü íà òðè äí³
äîâøå, àí³æ ÿêùî á ìè ¿õàëè áåíçèíîâèì àâòî. Âò³ì, ìè çåêîíîìèëè êóïó ãðîøåé. Íà áåíçèí
ìè âèòðàòèëè á äåñü 600 ºâðî.
À íà åëåêòðèö³ âñÿ ïîäîðîæ îá³éøëàñÿ ó 50–70 ºâðî, — ï³äðàõîâóº àâòîâëàñíèöÿ.
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ЧИМ ЗАКІНЧИЛАСЯ
СПРАВА ВОРОНОВИЧА
Що далі  У квітні
патрульні затримали
водія на білому
Renault біля
Київського мосту.
Били в обличчя та
одягли кайданки.
Склали чотири
адмінматеріали. Чим
закінчилася та історія
та чи зміг хлопець
скасувати
усі штрафи?
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Â³ííèöüêèé
âîä³é, àêòèâ³ñò
Äìèòðî Âîðîíîâè÷ îïèíèâñÿ ó öåíòð³ ðåçîíàíñíîãî êîíôë³êòó ç ïàòðóëüíèìè
ïîë³öåéñüêèìè, ÿêèé ñòàâñÿ
19 êâ³òíÿ. Ðîçïî÷àâñÿ ³íöèäåíò
íà âóëèö³ Êè¿âñüê³é, à çàê³í÷èâñÿ — íà ×îðíîâîëà.
Äìèòðî ¿õàâ íà Renault Megane
òà ïîñèãíàëèâ ïîë³öåéñüêîìó
Toyota Prius, ÿêèé ð³çêî çóïèíèâñÿ, ùîá ï³ä³áðàòè ³íøèõ ïàòðóëüíèõ. Ñèòóàö³ÿ çàê³í÷èëàñÿ
òèì, ùî Âîðîíîâè÷à çàòðèìàëè.
Ó çàòðèìàíí³ áðàëè ó÷àñòü ïîë³öåéñüê³ ç äâîõ åê³ïàæ³â. Âîíè
çàáëîêóâàëè Renault íà ×îðíîâîëà, âèá³ãëè ç³ ñëóæáîâèõ ìàøèí,
âèòÿãëè âîä³ÿ ç àâòî, ïîêëàëè
íà àñôàëüò òà îäÿãëè íà íüîãî
êàéäàíêè. Ùå Âîðîíîâè÷ îòðèìàâ ê³ëüêà óäàð³â â îáëè÷÷ÿ. Íà
íüîãî ñêëàëè ÷îòèðè àäì³íìàòåð³àëè: çà íåçóïèíêó íà âèìîãó ïðàö³âíèê³â ïîë³ö³¿, çà òå,
ùî íå áóâ ïðèñòåáíóòèé ïàñêîì
áåçïåêè, çà äð³áíå õóë³ãàíñòâî,
òîáòî íåöåíçóðí³ âèñëîâëþâàííÿ
ó ãðîìàäñüêîìó ì³ñö³; çà çë³ñíó
íåïîêîðó ïàòðóëüíèì.

432633

СУДОВА ТЯГАНИНА
Ç ÷îòèðüîõ àäì³íìàòåð³àë³â
Äìèòðó âäàëîñÿ îñêàðæèòè òðè.
— Ïî çë³ñí³é íåïîêîð³ â ì³ñüêîìó ñóä³ ñïî÷àòêó ìåíå âèçíàëè
âèííèì, àëå â àïåëÿö³¿ ÿ ñêàñóâàâ
öå ð³øåííÿ. Äâ³ ³íøèõ îñêàðæèëè ç ïåðøîãî ðàçó. Öå áóëè òðè
ïðîòîêîëè, òîìó ìåí³ íå ïîòð³áíî áóëî ïîäàâàòè ïîçîâ äî ñóäó.
À îò ÷åòâåðòèé ìàòåð³àë, ïðî
íåïðèñòåáíóòèé ïàñîê áåçïåêè,
öå áóëà ïîñòàíîâà, — ðîçïîâ³äàº
â³í. — Äëÿ òîãî, ùîá ¿¿ ñêàñóâàòè,
ïîòð³áíî áóëî ïîçèâàòèñÿ äî ³íñïåêòîðà, ÿêèé ñêëàäàâ äîêóìåíò.

Дмитро приїхав у редакцію,
щоб розказати про
результати судової тяганини
з поліцією. Один штраф всетаки довелося сплатити

Äìèòðî ïîäàâ àïåëÿö³éíó ñêàðãó ó Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä äëÿ
òîãî, ùîá äîâåñòè, ùî áóâ ïðèñòåáíóòèé çà êåðìîì. Íàñòóïíîãî äíÿ ñóääÿ âèð³øèâ, ùî ñêàðãà
íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì.
— Ó ñêàðç³ ÿ íå âêàçàâ äîìàøíþ àäðåñó ïîë³öåéñüêîãî,
åëåêòðîííó ïîøòó òà îñîáèñòèé
ìîá³ëüíèé òåëåôîí, — êàæå Âîðîíîâè÷. — Ïîò³ì ìåí³ öÿ ñïðàâà
ìàëà íàä³éòè ïîøòîþ äëÿ âèïðàâëåííÿ ïîìèëîê. Àëå ëèñò
ìåí³ òàê ³ íå íàä³éøîâ.
Ï³ñëÿ öüîãî Âîðîíîâè÷ ïîäàâ
ïîçîâ ó Â³ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé àäì³í³ñòðàòèâíèé ñóä. Òàì
ïîíîâèòè ñïðàâó íå âäàëîñÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ïîñòàíîâà ïðî
ïàñîê áåçïåêè, ÿêèé íà â³äåî

Õî÷à ïàñîê áåçïåêè
áóëî âèäíî íà â³äåî,
ïîñòàíîâó çà òå,
ùî Âîðîíîâè÷ áóâ
íå ïðèñòåáíóòèé,
îñêàðæèòè íå âäàëîñÿ
âèäíî, ùî áóâ ïðèñòåáíóòèé,
òàê ³ çàëèøèëàñÿ íå îñêàðæåíîþ. Éòè ñóäîâîþ ñèñòåìîþ ùå
âèùå òà îñêàðæóâàòè öåé øòðàô
Äìèòðî íå ñõîò³â ³ âèð³øèâ éîãî
ñïëàòèòè.
ПРОВАДЖЕННЯ ПРОТИ
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
Ï³ñëÿ ³íöèäåíòó á³ëÿ Êè¿âñüêîãî ìîñòó Âîðîíîâè÷ íàïèñàâ çàÿâó äî ïîë³ö³¿ ïðî ïåðåâèùåííÿ
ïîë³öåéñüêèìè ïîâíîâàæåíü —
öå é óäàð â îáëè÷÷ÿ, ³ çàòðèìàííÿ òîùî. Öå áóëî ùå íà ïî÷àòêó
ë³òà.
Ó ñåðåäèí³ ñåðïíÿ ìè íàïðàâèëè ïèñüìîâèé çàïèò äî ïðîêóðàòóðè, ó ÿêîìó ïîïðîñèëè
ïîâ³äîìèòè çàêðèòå ïðîâàäæåííÿ
÷è â³äêðèòå, ÷è îãîëîøóâàëè êî-

ìóñü ï³äîçðó. Â³äïîâ³ä³ íà íàø³
ïèòàííÿ â³ä ïðîêóðàòóðè ìè äîñ³
íå îòðèìàëè.
Ñàì Äìèòðî êàæå, ùî çà ö³
ê³ëüêà ì³ñÿö³â ñïðàâà íå çðóøèëà ç ì³ñöÿ. Ñë³ä÷èé íå âèêëèêàâ íà äîïèòè. À ïîë³öåéñüê³,
ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ðåçîíàíñíîìó
çàòðèìàíí³, ñïîê³éíî ïðàöþþòü
â óïðàâë³íí³.
ЗАОЧНА ПОСТАНОВА
— Çàðàç ìåíå ïîñò³éíî ïåðåñë³äóþòü ïîë³öåéñüê³, — êàæå
Âîðîíîâè÷. — Àâòîìîá³ëü ñòîÿâ á³ëÿ îáëàñíî¿ ðàäè. ß éîãî
òàì íå ïàðêóâàâ, ìåí³ ïåðåäàëè
êëþ÷³ ³ ÿ çàáèðàâ ³ç íüîãî ñâî¿
ðå÷³. Êîëè ï³ä³éøîâ äî ìàøèíè,
äî ìåíå ï³äá³ã ïàòðóëüíèé ³ ïî÷àâ
êðè÷àòè, ùî ÿ ùîéíî ïðèïàðêóâàâ ìàøèíó é ïîðóøèâ ÏÄÐ. Âèìàãàâ äîêóìåíòè.
Âîðîíîâè÷ êàæå, ùî ñïèòàâ
ó ³íøîãî ïàòðóëüíîãî, ÷è ìîæíà
éîìó ñ³ñòè çà êåðìî òà ïåðåïàðêóâàòè ìàøèíó. Òîé äîçâîëèâ.
— Çäèâóâàâñÿ, êîëè ÷åðåç òèæäåíü ìåí³ äîäîìó ïðèéøëà ïîñòàíîâà ïðî öå ïîðóøåííÿ, — êàæå
Âîðîíîâè÷. — Ïîñòàíîâó ïèñàëè
áåç ìîº¿ ïðèñóòíîñò³, ÿ âçàãàë³
ïðî íå¿ íå çíàâ.
Äìèòðî ïîäàâ ïîçîâ íà îñêàðæåííÿ.
— Äîêàçîì ïîë³ö³¿ áóëî â³äåî
ç íàãðóäíî¿ êàìåðè ïàòðóëüíîãî,
äå âçàãàë³ íå âèäíî, ùî òàì â³äáóâàëîñÿ, — êàæå Âîðîíîâè÷. —
Ñïðàâó çàêðèëè çà â³äñóòí³ñòþ
ñêëàäó ïîðóøåííÿ.
Ïîò³ì áóëà àïåëÿö³ÿ. Òåïåð
ÿê äîêàçè ó ïîë³öåéñüêèõ áóëè
â³äåî ç êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ.
Çíîâó ñïðàâó çàêðèëè. Íà ñóä³
ïîë³öåéñüê³ ïîÿñíþâàëè, ùî
ñêëàëè ìàòåð³àëè áåç ïðèñóòíîñò³
Äìèòðà, áî â³í íà÷åáòî ïðîñòî
ï³øîâ. Ñóää³ âèð³øèëè, ùî êîïè
ïîðóøèëè ïðîöåäóðó ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³.
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ЖИТТЯ ПІСЛЯ ПОЛОНУ:
«ПОКИНЬ МЕНЕ, ЙДИ ДО ІНШОЇ…»
Не опускає руки  Три роки і майже
чотири місяці провів у полоні бойовиків
вінничанин Олексій Кириченко.
Після повернення додому на нього
звалилася нова біда — має рятувати
дружину. Що сталося з нею?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Îëåêñ³ÿ Êèðè÷åíêà âèçâîëèëè ç
ïîëîíó 27 ãðóäíÿ
2017-ãî. Çàãàëîì òîä³ îáì³íÿëè
74-õ íàøèõ çàðó÷íèê³â íà çàòðèìàíèõ áîéîâèê³â. Â³äòîä³ ³ ìàéæå äî ê³íöÿ ñåðïíÿ íèí³øíüîãî
ðîêó Îëåêñ³é ïðîâ³â ó øïèòàëÿõ.
Ïîò³ì êîëèøí³é ðîçâ³äíèê ïîâåðíóâñÿ ó ñâîþ ÷àñòèíó. Ïðîéøîâ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêó êîì³ñ³þ.
Íàïèñàâ ðàïîðò íà çâ³ëüíåííÿ ç³
ñëóæáè. Ç ê³íöÿ ñåðïíÿ â³í ñòàâ
öèâ³ëüíèì.
Íàø çåìëÿê îäèí ç òèõ ïîëîíåíèõ, õòî íà êàìåðè ðîñ³éñüêèõ
æóðíàë³ñò³â â³äêðèòî ãîâîðèâ,
ùî íà Äîíáàñ³ âîþþòü ðîñ³ÿíè,
ùî öå í³ÿêà íå ãðîìàäÿíñüêà â³éíà, à îêóïàö³ÿ ÷àñòèíè íàøî¿
äåðæàâè Ðîñ³ºþ. Éîãî äîòåïåð
çàïèòóþòü, ÿê çà òàêå «ñåïàðè»
íå çíèùèëè éîãî. Êîïàòè ìîãèëó âñå-òàêè çìóñèëè. Â³í ñàì
äèâóºòüñÿ, ÿê âèæèâ — ³ ï³ä ÷àñ
áî¿â ïðè îáîðîí³ Ñàâóð-Ìîãèëè,
³ ïîò³ì ó ïîëîí³.
ВИСНОВОК ЛІКАРІВ
ОДНОЗНАЧНИЙ — ОПЕРАЦІЯ
Çóñòð³ëèñÿ ç Îëåêñ³ºì ï³ä ÷àñ
éîãî ïðè¿çäó â ãîñò³ äî áàòüê³â
ó Â³ííèöþ. ×îëîâ³ê ïðîæèâàº
ó Õàðêîâ³. Òàì ó 2014-ìó çàõèùàâ Ìàéäàí. Çâ³äòè ï³øîâ
äîáðîâîëüöåì íà Äîíáàñ. Òàì
äðóæèíà. Ó íå¿ ïðîáëåìè ç³
çäîðîâ’ÿì: ïîòðåáóº ïîâòîðíî¿
îíêîëîã³÷íî¿ îïåðàö³¿. Ïåðøèé
ðàç Ë³ëþ, òàê çâàòè æ³íêó, îïåðóâàëè, êîëè Îëåêñ³é ïåðåáóâàâ
ó ïîëîí³. Òîä³ æ îïåðàö³þ â îí-

êîöåíòð³ ïåðåíåñëà éîãî ìàòè.
Ó Ë³ë³ çíîâó âèÿâèëè ðåöèäèâ.
Âèñíîâîê ë³êàð³â îäíîçíà÷íèé —
òðåáà âèäàëÿòè õâîðèé îðãàí.
Îëåêñ³é ïðîñèòü ùèðî ïîäÿêóâàòè óñ³ì, õòî ï³äòðèìàâ éîãî
ìàìó ³ äðóæèíó êîøòàìè íà ïîïåðåäí³ îïåðàö³¿. Òåïåð ìóñèòü
çíîâó çâåðòàòèñÿ çà äîïîìîãîþ.
— Äî â³éíè ó ìåíå áóâ íåâåëèêèé á³çíåñ, — êàæå â³í. — Ìàþ
íàì³ð çíîâó çàéíÿòèñÿ âëàñíîþ
ñïðàâîþ, à ïîêè ùî… Ñèòóàö³ÿ,
â ÿê³é çàðàç îïèíèâñÿ, íåïðîñòà, — ïðîäîâæóº Îëåêñ³é. —
Îñòàíí³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè,
ùî ïóõëèíà ó äðóæèíè ðîñòå.
Îïåðàö³ÿ ñêëàäíà ³ íàñë³äêè äëÿ
çäîðîâ’ÿ âàæê³. Ó íàø³é êðà¿í³
º õîðîø³ ñïåö³àë³ñòè. Àëå âîíè
ñàì³ êàæóòü, ùî ñòàí ìåäèöèíè
çà êîðäîíîì âñå-òàêè êðàùèé.
Âèçíà÷àºìîñÿ ç êë³í³êîþ. Íàïðàâèëè ðåçóëüòàòè àíàë³ç³â ó ð³çí³
ìåäè÷í³ çàêëàäè. Îïóáë³êóâàâ
ó Ôåéñáóö³ ïðîõàííÿ ïðî äîïîìîãó. ×óæ³ ëþäè çíîâó ïðèºìíî
âðàçèëè. Âäàëîñÿ ç³áðàòè 12 òèñ.
ºâðî. Äëÿ íàñ, öå âåëèê³ ãðîø³.
Àëå íà îïåðàö³þ ¿õ íå âèñòà÷èòü.
Áóäåìî çâåðòàòèñÿ ùå äî ôîíä³â, â òîìó ÷èñë³ ì³æíàðîäíèõ.
Çíàéîìèâñÿ ³ç ñòàòèñòèêîþ —
3–5 ðîê³â æèâóòü ï³ñëÿ òàêèõ
îïåðàö³é. ª âèïàäêè, êîëè äîâøå, àëå öå òîä³, êîëè ïðèéìàëè
ÿê³ñí³ ë³êè. Âîíè êîøòóþòü äîðîãî. Ïðî ñâîº çäîðîâ’ÿ ìîâ÷ó.
Ó ìåíå íå òàê³ ñêëàäí³ ïðîáëåìè, ÿê ó Ë³ë³. Âîíà ñèëüíà æ³íêà, òîìó é êàæå: «Ïîêèíü ìåíå,
çíàéäè ³íøó, òîá³ òðåáà æèòè…»
Ç íåþ ïðàöþþòü ïñèõîëîãè,
ïñèõîòåðàïåâòè. Âîíà ðîçóì³º
ðåàëüí³ñòü. Â³ä ïðàâäè òÿæêî

âòåêòè. Ñìåðòü, öå òå, ùî íåîäì³ííî ñòàíåòüñÿ ç êîæíèì. Öå
÷àñòèíà æèòòÿ. Â³ðóþ÷³ ëþäè êàæóòü, ÿêáè ìè íàñïðàâä³ çíàëè,
ùî òàêå ñìåðòü, î÷³êóâàëè á ¿¿,
à íå áîÿëèñÿ. Ìè áîðåìîñÿ. Áóäåìî ðîáèòè öå, äîêè ñòàíå ñèë.
«ПІП» І «СЕПАРИ»
Îëåêñ³é ãàðíèé ïñèõîëîã,
õî÷à çà ôàõîì «òåõíàð», çàê³í÷èâ Â³ííèöüêèé òåõóí³âåðñèòåò.
Çà âì³ííÿ âïëèâàòè íà ëþäåé
îòðèìàâ ñåðåä ïîëîíåíèõ êëè÷êó «Ï³ï». Â³éñüêîâèé ïîçèâíèé
³íøèé — «Ëèñ». Äëÿ ðîçâ³äíèêà, öå âäàëà íàçâà. Â³í íàâ³òü ç
«ñåïàðàìè» ñï³ëêóâàâñÿ. Çàãàëîì
çà ÷àñ ïîëîíó éîãî óòðèìóâàëè
ìàéæå ó äåñÿòè ì³ñöÿõ. Îäíîãî
ðàçó îïèíèâñÿ ó ï³äâàë³ ðàçîì ç
«ñåïàðîì». Òîãî ñâî¿ æ ïîâ’ÿçàëè.

«Â³ðóþ÷³ ëþäè êàæóòü,
ÿêáè ìè íàñïðàâä³
çíàëè, ùî òàêå
ñìåðòü, î÷³êóâàëè
á ¿¿, à íå áîÿëèñÿ.
Ìè áîðåìîñÿ»
— Íà ìåíå ñïðàâèëè âðàæåííÿ
äâà ñåïàðàòèñòè, — êàæå â³í. — Ç
îäíèì ñèä³â ó Äîíåöüêó â ï³äâàë³ ÌÃÁ. Áóâ îäèí, êîëè éîãî
ïðèâåëè äî ìåíå. Íå ïðèõîâóâàâ â³ä íüîãî, õòî ÿ. Â³í òåæ.
Ðîçïîâ³â, ùî ñïî÷àòêó ïîòðàïèâ
ó ïîëîí äî íàøèõ. Ï³ñëÿ øòóðìó
áóäèíêó ïîë³ö³¿ ó Ìàð³óïîë³ éîãî
âçÿëî ÑÁÓ. Ï³çí³øå îáì³íÿëè.
Ðîçóìíèé. Âîëîä³º àíãë³éñüêîþ.
ßñêðàâèé ôàíàò ðóñüêîãî ì³ðà.
Ïðàöþâàâ ìèòíèì áðîêåðîì.
Ï³ñëÿ îáì³íó ³ ïîâåðíåííÿ â Äîíåöüê âèð³øèâ ñòâîðèòè ðîñ³éñüêèé ñóñï³ëüíèé ðóõ. Ïðîÿâëÿâ
ïîë³òè÷íó àêòèâí³ñòü, çà öå éîãî
é âçÿëè. Êàçàâ, ïëàíóº ò³êàòè ç
Äîíåöüêà. Òóò í³÷îãî õîðîøîãî
íå áóäå. «Íàñ êèíóëè, íàñ çäàëè», — öå éîãî ñëîâà. Ãîâîðèâ ¿õ
ùå íà ïî÷àòêó 2015-ãî.
Äðóãèé áóâ ³ç ñêàæåíèìè î÷èìà. Êîëèøí³é íà÷øòàáó áàòàëüéîíó «Ôåí³êñ». Òåæ ç âèùîþ

Олексій просить щиро подякувати усім, хто підтримав
його маму і дружину коштами на попередні операції
îñâ³òîþ. Ç öèì ìè áóëè íà «³çáóøö³», òàê íàçèâàëè ï³äâàë ÑÁÓ
â Äîíåöüêó. Íå çíàþ, ïðàâäà, ÷è
í³, êàçàëè, ùî â³í íå äîçâîëÿâ
«ñåïàðàì» ñòð³ëÿòè ïî Ìàð³óïîëþ. Ç íèì ïåðåñ³êàëèñÿ íà ðîáîòàõ. Ó íüîãî ãîëîâà ïîñ³÷åíà. Â³í
ï³ä òîðòóðàìè ï³äïèñàâ, ùî øïèãóâàâ íà êîðèñòü õóíòè. Íàñïðàâä³ íå ïðèõîâóâàâ, ùî íåíàâèäèòü
Ìàéäàí. Ï³çí³øå ç³çíàâñÿ, ùî
ãîòîâèé éòè ó ìîíàñòèð. Êàçàâ,
ÿ í³ çà âàøèõ, í³ çà íàøèõ, ÿ âæå
âñ³õ ëþäåé íåíàâèäæó. Ó íüîãî
áóâ òâàðèííèé ñòðàõ â³ä äîïèò³â.
Â³í òåæ ãîâîðèâ: «Íàñ Ðîñ³ÿ
ñë³âàºò». Éîìó äàëè 18 ðîê³â. Ç
òþðåìíî¿ ïîøòè ä³çíàâñÿ.
ЧИТАВ ХЛОПЦЯМ СТУСА
І ВИПУСКАВ ГАЗЕТУ
— Ó Ìàê³¿âñüêó êîëîí³þ íàñ
ïðèâåçëè âë³òêó, — ïðîäîâæóº
Îëåêñ³é. — Í³õòî íå ìàâ çèìîâîãî îäÿãó. Ï³ñëÿ ïîõîëîäàííÿ,
òåìïåðàòóðà íå ï³äâèùóâàëàñÿ
âèùå ïëþñ 8–10 ãðàäóñ³â. Ìàëî
íå çàìåðçëè. ß çàïèòóâàâ, ÷è òðåáà ð³øåííÿ íîðìàíäñüêî¿ ÷åòâ³ðêè, ùîá îòðèìàòè êàëüñîíè. Íàì

äîçâîëèëè ïîñèëêè. Áðàò Þð³é
ïåðåäàâ ç Â³ííèö³ ç îäÿãîì ùå
é êíèãó Ñòóñà.
— Ñïî÷àòêó õëîïö³ íå äóæå
ñïðèéìàëè éîãî â³ðø³, — êàæå
ïàí Îëåêñ³é — À ïîò³ì, êîëè
÷èòàâ á³ëüøå ³ á³ëüøå, ïî÷àëè
â÷èòè íàïàì'ÿòü, ïåðåïèñóâàòè.
Äîâãî íå áóëî æîäíîãî îáì³íó
³ õëîïö³ ÷åðåç öå «ñêèñëè». Ùîá
ï³äòðèìàòè ¿õ, âèð³øèâ âèäàâàòè ãàçåòó. Öå áóëî â Ìàê³¿âñüê³é
êîëîí³¿. Íå äóìàâ, ùî çâè÷àéíèé
àðêóø ïàïåðó, ñïèñàíèé ðó÷êîþ,
òàê ñèëüíî ìîæå äîäàòè íàä³¿.
Çàãàëîì âèäàëè òðè íîìåðè. Ïåðøèé ïåðåñëàâ ïîøòîþ äîäîìó
áàòüêàì. ßê éîãî íå çàáðàëè,
íå çíàþ. Êîëè ïðè¿æäæàâ ó Â³ííèöþ Ïîðîøåíêî, ïîäàðóâàâ
éîìó. Îáðàìèâ ó ðàìêó, âçÿâ
ï³ä ñêëî. Öå ñòàëî ùå îäí³ºþ
íàãîäîþ íàãàäàòè ïðî íàøèõ
ïîëîíåíèõ. Áàãàòî õëîïö³â óæå
ïîáèëè ì³é ðåêîðä óâ’ÿçíåííÿ.
ß ïîãîäæóþñÿ ç òèì, ùî êëþ÷
äî ¿õ çâ³ëüíåííÿ ó Êðåìë³. Ùî
òðåáà ðîáèòè, ùîá ¿õ ñêîð³øå îáì³íÿëè, íå çíàþ. Äóìàþ, í³õòî
öüîãî íå çíàº.

Бери лопату, копай могилу
На Донбас він пішов добровольцем у складі групи патріотів «Харків». Їх ще не встигли
оформити в частину, як виникла термінова необхідність ротації захисників СавурМогили. Перед тим пройшли незначний
вишкіл. Це був весь їхній досвід. Отримали по два «рожки» до автоматів, по дві
гранати, видали шоломи. Одяг свій мали.
Автомобілем «Урал» доставили у зону бойових дій. Воювали під командуванням
легендарного Ігоря Гордійчука, нині Герой
України, керівник ліцею Івана Богуна. З
ним Олексій зустрічався під час лікування

у шпиталі в Києві.
Згодом росіяни, які зайшли на нашу територію, Савур-Могилу взяли в оточення.
Кириченко виходив з групою у складі семи
військових. По дорозі нарвалися на ворожу засідку. Утекти вдалося йому одному.
По мобільному зв’язався з офіцером, який
відправляв їх на Савур-Могилу. Йому наказали закопати зброю і самостійно добиратися. Порадили, по можливості, скористатися автомобілями швидкої. Такий
транспорт виїжджав підбирати залишених
поранених. Не довелося зустріти машину

з червоним хрестом. Спав у полях, посадках. На харчі розжився один раз. Відкопав
на смітнику сухпайок. Його залишили в посадці російські артилеристи, варене сало,
чомусь, не з'їли.
Стомлений і виснажений він вийшов на дорогу. Далі переховуватися не мав сил. Водій
легковика привіз на блокпост «сепарів».
Об'їхати його не міг. Якраз там побачив автомобіль швидкої. Коли підходив до нього,
його зупинив автоматник. Олексій каже, він
не приховував, що є солдатом української
армії. Йому дали лопату і сказали копати

собі могилу. Невдовзі зупинили і повезли
у Старобешів у поліцію. Там він намагався
втекти, але не вдалося.
— Думаю, мене не розстріляли тому, що
в той час там було багато журналістів, — говорить Кириченко. — Не тільки російських,
а й зарубіжних. Я погодився на інтерв’ю.
Можливо, тому, що мене повсюди «засвітили», зберегли життя, не знаю.
Номер рахунку для допомоги на лікування дружини звільненого з полону Олексія Кириченка — пані Лілі: ПриватБанк
4149 6293 1031 1360
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ЯК ВІННИЦЯ СВЯТКУВАЛА СВОЮ
День народження  Цього року нашому місту виповнилося 655 років. У суботу, 8 вересня, люди
святкували іменини Вінниці, незважаючи на дощ. Городяни та гості робили світлини біля фотозон, гралися,
одружувалися, слухали симфонічний оркестр та зірок поп-сцени. Як це було — у ТОП-фото з Дня міста

Дівчата та хлопці з ансамблю «Мрія»
виступали перед Президентом та Прем’єрміністром України. Вони були одягнуті
легко, тому більше мерзли, ніж хвилювалися

На площі Ліверпуль до фігурок
The Beatles приєднався «Ягуар». Культове
авто епохи «Бітлів» було розмальоване
закликами — «Make Love not War»

Посеред міста діяв «Табір городових
козаків». Тут були персонажі з різних епох,
але людям найбільше подобалися лицарі

Іван та Олеся Ніколаєві зареєстрували
шлюб на Соборній, у День міста.
«Вирішили зробити так, щоб день
народження нашої сім’ї співпадав з Днем
народження улюбленого міста», — сказав Іван

На дитячій локації людей розважали аніматори з трупи
«Помаранчевий настрій». Артисти приїхали до нас з Одеси,
були на ходулях та в яскравому гримі

Навпроти мерії козаки вчили вінничан
розмахувати шаблями. А між уроками
відпочивали просто неба

11-річний Ілля грав чистильника взуття.
Казав, що найкраще всіх у місті туфлі відчистить,
хоча й зізнається, що добряче замерз

Хусан з Надіном навчаються
в Медуніверситеті. Кажуть, що місто десь
на 40% стало кращим з того часу, як вони
приїхали чотири роки тому

Перша пара України
відзначила у Вінниці
34 річницю весілля. Люди
закликали «Гірко», на що
Петро Порошенко сказав:
«Таке може бути тільки у
Вінниці!» та поцілував Марину

Одразу після виступів
чиновників на сцену
вийшли музиканти
симфонічного оркестру.
Народна артистка Ольга
Чубарева заспівала
арію Трубадура з опери
Джузеппе Верді
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655 РІЧНИЦЮ

Попри дощ на Соборну вийшли святкувати тисячі людей.
Вони крокували від локації до локації, де були різноманітні розваги

Голохвастова та Проню Прокопівну грали актори
Вінницького драмтеатру. З ними хотіли сфотографуватися
ледве не всі городяни

Увечері вінничани та гості свята
заполонили площу перед «Книжкою».
Тут був концерт, на якому виступили Melovin,
KOZAK SYSTEM та Наталія Могилевська

Люди не відпускали співаків, аж доки їх
не відволік раптовий вибух. Цією несподіванкою
виявилися феєрверки та напис «Вінниця 655!»

Завершувала виступи на площі В. Стуса
співачка Наталія Могилевська. Вона
виконала як нові пісні, такі і хіти, серед яких
була лірична композиція про Кузьму Скрябіна
РЕКЛАМА

432460
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КОРОТКО
«Закрутка
по-вінницьки»
 Â³ííè÷àí çàïðîøóþòü
23 âåðåñíÿ äîëó÷èòèñÿ äî 100-ê³ëîìåòðîâîãî
âåëîìàðàôîíó «Çàêðóòêà
ïî-â³ííèöüêè». Ñòàðòîâèé
ìàéäàí÷èê ðîçòàøîâóâàòèìåòüñÿ íà Ñòàðîìó Ì³ñò³
çà àâòîðèíêîì (ïîâîðîò
íà Ïîðïóð³âö³). Ðåºñòðàö³ÿ òà ï³äãîòîâêà äî çàõîäó ðîçïî÷íåòüñÿ î 8.10.
Î 9.50 â³äáóäåòüñÿ ³íñòðóêòàæ. À âæå î 10.00 ñòàðòóþòü ó÷àñíèêè ó êàòåãîð³¿
«øîñå», à î 10.05 — êàòåãîð³¿ «ìòá+» òà «ïîçà
çàë³êîì».
Ìàðøðóò ïðîëÿãàòèìå
÷åðåç ñåëà Íîâà Ïðèëóêà, Ì³çÿê³â, ì. Êàëèí³êà.
Ó ðàìêàõ ìàðàôîíó â³äáóäóòüñÿ ôåñòèâàëü ïîëüîâèõ
êóõîíü òà ôåñòèâàëü êàâè.
Îðãàí³çàòîðè çâåðòàþòü
óâàãó íà òå, ùî íå áóäóòü
äîïóùåí³ äî ìàðàôîíó
ó÷àñíèêè áåç âåëîøîëîì³â
òà áåç ïîë³ñó ìåäè÷íîãî
ñòðàõóâàííÿ. Ðåºñòðàö³ÿ
ó÷àñíèê³â òà äîäàòêîâà
³íôîðìàö³ÿ çà ïîñèëàííÿì
goo.gl/niGy23.

Врятувала від
смерті
 Êàï³òàí ïîë³ö³¿,
³íñïåêòîð â³ää³ëó
ä³ëüíè÷íèõ îô³öåð³â
îáëàñíîãî ãëàâêó Ëþäìèëà
Ãóò ¿õàëà äî ð³äíèõ
íà Íåìèð³âùèíó. Äîðîãîþ
ïîì³òèëà íà óçá³÷÷³
âåëîñèïåäèñòà. ×îëîâ³ê
ëåæàâ ó áåçïîðàäíîìó
ñòàí³ áåç îçíàê æèòòÿ
ïîðó÷ ç âåëîñèïåäîì.
— Îãëÿíóâøè ÷îëîâ³êà,
ÿ çàï³äîçðèëà, ùî ó íüîãî
ñòàâñÿ ñåðöåâèé íàïàä.
Íå ãàþ÷è ÷àñó, âèêëèêàëà
øâèäêó äîïîìîãó. Òàêîæ
çóïèíèëà ê³ëüêîõ âîä³¿â,
ùîá âîíè äîïîìîãëè ìåí³
íàäàòè ïåðøó äîìåäè÷íó
äîïîìîãó ÷îëîâ³êó, — ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà Ãóò.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, æ³íêà õîò³ëà çàòåëåôîíóâàòè éîãî
ð³äíèì òà ïî÷àëà øóêàòè
òåëåôîí.
— Ó êèøåí³ çíàéøëà ïàï³ðåöü ç íîìåðîì òåëåôîíó.
Çàòåëåôîíóâàâøè, ä³çíàëàñü, ùî ÷îëîâ³êà çâàòè
Ìèêîëà, â³í ïðîæèâàº
ó Íåìèð³âñüêîìó ðàéîí³, —
êàæå Ãóò.
Ï³ñëÿ ïðè¿çäó ìåäèê³â
ç’ÿñóâàëîñü, ùî ó ÷îëîâ³êà
ñòàâñÿ ñåðöåâèé íàïàä.
Éîãî îãëÿíóëè òà â³äâåçëè
äî ë³êàðí³.

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ
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ПЕРЕСЕЛЕНЦІ РОБЛЯТЬ ГЕС,
ЯКА НЕ РУЙНУЄ РІЧКИ
Винахід  Екс-луганчани з компанії
«Символ» винайшли новий тип
гідроелектростанцій. На відміну від
традиційних ГЕС, їхня не руйнує екосистеми
річок та значно простіша у використанні.
Перший зразок облаштують на Дністрі,
у Могилеві-Подільському
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ëèâàðíà êîìïàí³ÿ «Ñèìâîë» —
îäíå ç òèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿêå ïåðåâåçëè ç³ Ñõîäó
Óêðà¿íè ï³ñëÿ ïî÷àòêó òàì â³éíè.
Ðàí³øå âîíè ïðàöþâàëè â Ëóãàíñüêó. Íà ï³äïðèºìñòâ³ â³äíàéøëè òàêèé òèï ã³äðîåëåêòðîñòàíö³é, ùî äåøåâèé ó ïîáóäîâ³,
îáñëóãîâóâàíí³ òà íå âïëèâàº
íà åêîëîã³þ.
Ïðîìèñëîâèé çðàçîê, ðîçì³ðîì ø³ñòü ìåòð³â òà ïîòóæí³ñòþ äî 50 êÂò íà ãîäèíó, ìàéæå ãîòîâèé. ÃÅÑ îáëàäíàþòü
íà Äí³ñòð³, äå âîíà äàâàòèìå
áåçêîøòîâíó åëåêòðèêó Ìîãèëåâó-Ïîä³ëüñüêîìó.
ПРОЕКТ РОБИЛИ У ЛУГАНСЬКУ
Äèðåêòîð êîìïàí³¿ Äìèòðî
Àê³øèí ðîçêàçóº, ùî ïåðå¿õàëè ó Â³ííèöþ ó 2015 ðîö³. Ðîçì³ñòèëè âèðîáíèöòâî íà çàâîä³
«Ïíåâìàòèêà».
— Òóò ìåí³ ïîêàçàëè äåê³ëüêà
ìàéäàí÷èê³â, äå á ìîæíà áóëî
ðîçì³ñòèòè óñòàòêóâàííÿ. Êîíêðåòíî â³ä âëàäè, öå áóëà óñÿ
äîïîìîãà íà òîé ÷àñ. Çàâîä æå
äîâåëîñÿ ïåðåâîçèòè ñàìîñò³éíî,
êîëè ïîäçâîíèëè é ñêàçàëè, ùî
îáëàäíàííÿ ðîçïèëþâàòèìóòü
íà áðóõò, — ðîçïîâ³äàº Àê³øèí.
Êð³ì ëèâàðíèöòâà êîìïàí³ÿ
ìàº ïðîô³ëü — ìàøèíîáóäóâàííÿ â ñôåð³ àëüòåðíàòèâíî¿
åíåðãåòèêè. Ó ëóãàí÷àí âèíèêëà
³äåÿ ðîçðîáèòè êîìïàêòíó ã³äðîåëåêòðîñòàíö³þ (äàë³ — ÃÅÑ).
À îò ³äåÿ ðîçðîáèòè êîìïàêòíó

ã³äðîåëåêòðîñòàíö³þ âèíèêëà
â ëóãàí÷àí ï³ñëÿ íîâèíè, ùî
ó ÑØÀ íàä öèì ïðàöþþòü àæ
ç 1974 ðîêó. Çà ñëîâàìè Àê³øèíà, â Àìåðèö³ º ï³äçåìí³ ð³÷êè ç
ïîòóæíîþ òå÷³ºþ, åíåðã³þ ÿêèõ
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè íà áëàãî
ëþäèíè.
— Ùå â Ëóãàíñüêó ðîçðîáèëè
ïðîåêò òàêî¿ ÃÅÑ, íà ùî ïîò³ì
îòðèìàëè ïàòåíò. Çà âñ³ìà ïîêàçíèêàìè (íîâèçíà, âèñîêèé âèíàõ³äíèöüêèé ð³âåíü, âèðîáíè÷à
çàñòîñîâí³ñòü) îòðèìàëè íàéâèù³

ÃÅÑ ñêëàäàºòüñÿ
ç ãåíåðàòîð³â òà
øåñòèìåòðîâîãî
êîëåñà, ñõîæîãî íà
ìëèí. Âîíî áóäå
çàíóðåíå ó âîäó
áàëè. Àëå ïðîìèñëîâèé çðàçîê
âèãîòîâèòè íå âñòèãëè, ïî÷àëèñÿ
â³éñüêîâ³ ä³¿. À ç öèì — ïåðå¿çäè,
çóïèíêà âèðîáíèöòâà, ³ ò³ëüêè
íà äðóãîìó ðîö³ ðîáîòè ó Â³ííèö³
â³äíîâèëè öåé ïðîåêò.
НЕ ВПЛИВАЄ НА ТЕЧІЮ
Ïåðøà ÃÅÑ âèðîáíèöòâà
êîìïàí³¿ «Ñèìâîë» ñòî¿òü íà òåðèòîð³¿ çàâîäó «Áóäìàø» ó Â³ííèö³. Öå øåñòèìåòðîâå êîëåñî
ç 12 ëîïàòêàìè, ÿêå ëàíöþãîì
ï³ä'ºäíóºòüñÿ äî ãåíåðàòîðà.
ßê êàæóòü ðîçðîáíèêè, âîíà
áóäå çàíóðåíà ó Äí³ñòåð, çàâäÿêè òå÷³¿ ÿêîãî é âèðîáëÿòèìå
åëåêòðîåíåðã³þ: äî 50 ê³ëîâàò³â
íà ãîäèíó.
Ïðè öüîìó âàðò³ñòü êîíñòðóêö³¿, çà ñëîâàìè Àê³øèíà, 10 òèñÿ÷

Гідроелектростанція не впливатиме на екологію.
Як казав Дмитро Акішин з компанії «Символ», їхній винахід
не змінює русла річок та не потребує дамби
äîëàð³â, ùî äåøåâøå çà òðàäèö³éíó ÃÅÑ. Àëå íàéá³ëüøîþ
ïåðåâàãîþ ¿õ óñòàíîâêè íàçèâàº
åêîëîã³÷í³ñòü.
— Òðàäèö³éíà ÃÅÑ çàòîïëþº
âåëè÷åçí³ òåðèòîð³¿, ðóéíóº åêîñèñòåìó ð³÷êè. Íàøà óñòàíîâêà
òàêîãî âïëèâó íå ìàº, áî íåìàº
ïîòðåáè â çì³í³ ðóñëà ð³êè, ïåðåêðèòò³ òå÷³¿ òîùî, — êàçàâ Äìèòðî
Àê³øèí.
Õî÷à ïðîåêòóâàííÿ âèíàõîäó
ðîáèëè ñóòî ïðàö³âíèêè «Ñèìâîëó», íàä éîãî âèðîáíèöòâîì
ïðàöþâàëè ðàçîì ç â³ííèöüêèì
ï³äïðèºìñòâîì «Áóäìàø». Éîãî
äèðåêòîð Âîëîäèìèð Öèáà ðîçïîâ³â, ùî ç ëóãàí÷àíàìè ñï³âï-

ðàöþþòü ç 2015 ðîêó.
— ²äåÿ ¿õíÿ, à ìè ðîáèëè âóçëè: ï³äøèïíèêè, øåñòåðí³ òîùî.
Ìîíòàæ, ïðîòî÷óâàííÿ äåòàëåé,
óñå, ùî ñòîñóâàëîñÿ òîêàðíî-ôðåçåðíèõ ðîá³ò, — ñêàçàâ äèðåêòîð
çàâîäó «Áóäìàø» Âîëîäèìèð
Öèáà. — Ç «Ñèìâîëîì» ñï³âïðàöþºìî ç 2015 ðîêó. Ä³çíàëèñÿ
ïðî íèõ ï³ñëÿ òåëåñþæåòó, ùî
ï³äïðèºìñòâî ïåðåâåçëè ç Ëóãàíñüêà ó Â³ííèöþ òà çàéìàºòüñÿ
ëèâàðíèöòâîì. À íàì ÿêðàç ³ áóâ
ïîòð³áíèé ÷àâóí, ÿêèé ìè çàìîâëÿëè â Áåðäè÷åâ³. Äóæå çäèâóâàâñÿ òîìó, ùî õëîïö³, âèÿâëÿºòüñÿ,
íàø³ ñóñ³äè — âèãîòîâëÿþòü ÷àâóí íà ï³äïðèºìñòâ³ ïîðÿä.

Буде освітлювати набережну Могилева-Подільського
Конструкція ГЕС є експериментальною. І аби
її перевірити в дії, підприємство домовилося з владою Могилева-Подільського про її
передачу для потреб міста.
— Гідроелектростанцію, яку будує компанія
«Символ», ми плануємо під’єднати в міську
мережу. У нас є домовленість, що електроенергію, яку вона вироблятиме, ми будемо
отримувати безкоштовно. На Дністрі будуємо
набережну, тому всю вироблену електроенергію цією плавучою ГЕС, будемо використовувати для освітлення зони відпочинку, — сказав

міський голова Могилева-Подільського Петро
Бровко.
Як розповів Дмитро Акішин, їм зараз головне
показати, що вона працює.
— У нас вже є домовленості з інвесторами про
розповсюдження цієї установки у США, Канаді, Бразилії, Мексиці, Японії та в Південній
Кореї. Коштом цих інвесторів ми отримуємо
патенти на наш винахід в цих країнах. А після
успішного застосування ГЕС в Могилеві-Подільському, вони готові будуть зробити перші
замовлення.

А крім планів на нові установки ливарники вже думають, як зробити ще більшу
ГЕС. Адже вони розрахували, що якщо
«млин» матиме діаметр 36 метрів, а швидкість течії води буде від 2 до 3 метрів на секунду, то максимальна потужність буде вже
5 мегаватів.
Для прикладу, найбільша на Вінниччині Ладижинська ГЕС збудована на дамбі, довжиною
150 метрів. Вона перекриває природне русло річки Південний Буг та видає потужність
дев’ять мегаватів (goo.gl/SqdEEQ).

МНЕНИЕ
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простір для особистої думки

ОКСАНА ШЕВЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

З вересня в Україні тестують електронний
реєстр медичних оглядів. Він дасть
можливість прибрати всі фейкові довідки
та санітарні книжки.

Вінничани мають таланти!!!
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ
«РОЗВИТОК.РОЗВИТОК»

«Çãóðòîâàíà, ºäèíà òà
äðóæíÿ ãðîìàäà, ùàñëèâ³ òàëàíîâèò³ ðîäèíè — º îáëè÷÷ÿì ì³ñòà.
Ó äåíü íàðîäæåííÿ Â³ííèö³ ìè ïî÷óâàºìîñÿ ³ìåíèííèêàìè, à íàø³ ñåðöÿ
ïåðåïîâíþº ðàä³ñòü ³ ãîðä³ñòü çà ì³ñòî.
Â³ííèöÿ — óñï³øíà, ñëàâèòüñÿ ñâî¿ìè
ëþäüìè — òàëàíîâèòèìè, ùèðèìè, äîáðèìè é êðåàòèâíèìè. À ï³äòâåðäæåííÿì
öüîãî º íàø Ôåñòèâàëü, êîæåí âèñòóï
ÿêîãî ïðîíèçàíèé âåëèêîþ ëþáîâ’þ
äî ð³äíî¿ Â³ííèö³ òà ãîðä³ñòþ çà òå, ùî

Ірина Борзова

Данило Бронюк

ìè â³ííè÷àíè» — ñêàçàëà ãîëîâà ÃÎ
«ÂÎ Ðîçâèòîê. Ðîçâèòîê» ²ðèíà Áîðçîâà.
Ï³ä ÷àñ â³äêðèòòÿ ó÷àñíèêè ôåñòèâàëþ,
¿õ ðîäèíè, áàòüêè, ä³äóñ³, áàáóñ³, áðàòèêè
òà ñåñòðè÷êè îá’ºäíàëèñü ó âåëèêó äðóæíþ ñ³ì’þ òà ïðèºäíàëèñü äî ôëåøìîáó
«Â³ííèöÿ ºäíàº». Ï³ä ï³ñíþ «Â³ííèöÿ»
ó âèêîíàíí³ àíñàìáëþ «Â³êòîð³ÿ» ïðèâ³òàëè ì³ñòî ç äíåì íàðîäæåííÿ òà ïðîäåìîíñòðóâàëè, ùî â³ííè÷àíè — äðóæíÿ
ãðîìàäà, ºäèíà ðîäèíà.
Ðîäçèíêîþ Ôåñòèâàëþ áóëè òâîð÷³
âèñòóïè òàëàíîâèòèõ òà â³äîìèõ ðîäèí
â³ííè÷àí.
Ïðîòÿãîì ÷îòèðèãîäèííîãî ìàðàôîíó

Єва Бронюк

òàëàíò³â â³ííè÷àíè òà ãîñò³ ì³ñòà íàñîëîäæóâàëèñü íåïîâòîðíèìè òà êðåàòèâíèìè âèñòóïàìè. Íà ñöåí³ ñï³âàëè â³äîì³
óêðà¿íñüê³ òà çàðóá³æí³ ï³ñí³, ðåï-õ³òè,
òàíöþâàëè ó ð³çíèõ ñòèëÿõ, çîêðåìà, õ³ïõîï, ñòåï, áàëüí³ òàíö³, ÷èòàëè àâòîðñüê³
â³ðø³, ãðàëè òåàòðàëüí³ ì³í³àòþðè, æàðòóâàëè òà ãðàëè íà ìóçè÷íèõ ³íñòðóìåíòàõ.
Â³ä îðãàí³çàòîð³â çàõîäó êîæåí ó÷àñíèê
îòðèìàâ äèïëîì òà êóáîê, à òàëàíîâèò³
ðîäèíè â³ä ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà ñïåö³àëüí³ ïîäàðóíêè.
Òðàäèö³éíî îðãàí³çàòîðîì çàõîäó º
Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà òà ãîëîâà ÃÎ
«ÂÎ Ðîçâèòîê. Ðîçâèòîê» ²ðèíà Áîðçîâà.

Юлія Власова та донька Аль-Хадіді Софія,
колектив Макоша

Батько Богдан з доньками Машею
та Танею, родина Хороших

Іван Козак з донькою
Шамірою
433322

433721
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ЖІНКИ НЕ БУДУТЬ ПОМИРАТИ
ВІД РАКУ МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ
Надія є  Майстер-клас з лікування раку
молочної залози провели у Вінниці хірурги
зі Швейцарії, Італії та Грузії. Операції
відбувалися у формі відеоконференції.
За їх роботою спостерігали у залі на екрані
приблизно сто лікарів з різних міст країни.
Чому навчилися наші медики?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ó Â³ííèö³ âïåðøå ïðîâîäÿòü òàêèé
ìàéñòåð-êëàñ ç îíêîïëàñòè÷íî¿ òà
ðåêîíñòðóêòèâíî¿ õ³ðóðã³¿. Éîãî
íàçâàëè «æèâà õ³ðóðã³ÿ», áî çà ä³ÿìè õ³ðóðã³â ìîæíà áóëî ñïîñòåð³ãàòè î÷åâèäÿ÷êè. ²íîçåìí³ ë³êàð³
ïðîîïåðóâàëè ÷îòèðüîõ ïàö³ºíòîê
Ïîä³ëüñüêîãî îíêîëîã³÷íîãî öåíòðó (ñïåðøó ïëàíóâàëè îïåðóâàòè
øåñòåðî æ³íîê). Ïðîîïåðîâàí³ ïàö³ºíòêè â³äìîâèëèñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ
ç æóðíàë³ñòàìè. Õ³ä îïåðàö³é, ùî

òðèâàëè 1,5–2 ãîäèíè, òðàíñëþâàëè ó çàë îô³ñíîãî öåíòðó «Êðÿæ»
íà âóëèö³ Ìàêñèìîâè÷à. Ñàìå òàì
ïðîòÿãîì äâîõ äí³â â³äáóâàâñÿ ìåäè÷íèé ôîðóì ç ë³êóâàííÿ ðàêó
ìîëî÷íî¿ çàëîçè. Éîãî ïðîâåëà
ªâðàç³éñüêà àñîö³àö³ÿ áîðîòüáè
ç ðàêîì ìîëî÷íî¿ çàëîçè ñï³ëüíî ç Ïîä³ëüñüêèì îíêîëîã³÷íèì
öåíòðîì.
— Íàø³ õ³ðóðãè îïåðóþòü
íå ã³ðøå çà ³íîçåìíèõ, — òàêèé
âèñíîâîê äîâåëîñÿ ïî÷óòè æóðíàë³ñòó RIA ó êóëóàðàõ ôîðóìó.
Îäèí ç ³òàë³éñüêèõ ñï³âðîçìîâíèê³â ïîÿñíèâ, ùî ó íèõ îäèí
ôàõ³âåöü âèäàëÿº ïóõëèíó, à âæå

Потрібна програма забезпечення імплантами
ВОЛОДИМИР
ШАМРАЙ,
ДИРЕКТОР
ПОДІЛЬСЬКОГО
ОНКОЛОГІЧНОГО
ЦЕНТРУ:

— У нашому закладі запроваджено повний цикл
лікування раку молочної залози.
Пацієнт виходить після лікування
медично й соціально адаптованим. Раніше потрібно було шукати пластичного хірурга. Тепер
маємо власне мамологічне відділення на 25 ліжок. У області діє
програма «Онкологія». Кожен рік
з обл. бюджету виділяється 15 млн

грн на закупівлю хіміопрепаратів.
Це дає можливість на проведення
безкоштовної для пацієнтів не два
цикли хіміотерапії, як раніше,
а 3–4. На жаль, не можемо придбати ті препарати, що виходять
за межі національного переліку
основних лікарських засобів. Той
перелік, що пропонується, він нас
не влаштовує. Там є чотири десятки
хіміопрепаратів, але не знаходимо
ліків нової групи, що забезпечують
найбільш ефективне індивідуальне лікування пацієнта. Так само потрібна державна програма забезпечення імплантами при лікуванні
пухлин молочної залози.

Професор з Грузії Іраклій Кохреїдзе (ліворуч) проводить видалення пухлини із
збереженням шкіри для наступної реконструкції молочної залози
³íøèé âñòàíîâëþº ³ìïëàíò. Ó íàñ
öå ðîáèòü îäèí ³ òîé ñàìèé ìàìîëîã. Íà éîãî äóìêó, öå ñêëàäí³øå
íàâ³òü òîìó, ùî ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ ç
âèäàëåííÿ ïóõëèíè, õ³ðóðã îáäóìóº
ìàéáóòíº âòðó÷àííÿ ç ïðèâîäó ³ìïëàíòó. À öå â³äâîë³êàº óâàãó. Ïðî
ùî ùå ãîâîðèëè ñâ³òèëà ìàìîëîã³¿?
ІМУНОТЕРАПІЯ ЕФЕКТИВНІША
ЗА ХІМІОТЕРАПІЮ
Ó öåíòð³ óâàãè ó÷àñíèê³â çàëèøàâñÿ ïðîôåñîð ç³ Øâåéöàð³¿
Æàê Áåðíüºð. Â³í æå ïðåçèäåíò
ªâðîàç³éñüêî¿ àñîö³àö³¿ áîðîòüáè
ç ðàêîì ìîëî÷íî¿ çàëîçè. Éîìó
íàé÷àñò³øå ñòàâèëè çàïèòàííÿ
ïðèñóòí³.
— Îñíîâíà ìåòà çàëèøàºòüñÿ
íåçì³ííà — âèÿâëÿòè ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè íà äóæå ðàíí³õ
ñòàä³ÿõ, — íàãîëîñèâ Æàí Áåðíüºð. — Àäæå, ùî ìåíøà ïóõëèíà, òî óñï³øí³øå ë³êóâàííÿ. Ìè
õî÷åìî, ùîá ó âàñ ï³äâèùèâñÿ
ð³âåíü ë³êóâàííÿ çà äîïîìîãîþ
íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é ä³àãíîñòèêè.
Îñíîâíèé øëÿõ äî îäóæàííÿ —
õ³ðóðã³ÿ. Êîëè ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè ó á³ëüø³é ñòàä³¿, íåîáõ³äíî
ïî÷èíàòè ç õ³ì³îòåðàï³¿. ª ùå
íîâ³øèé ï³äõ³ä — ³ìóíîòåðàï³ÿ.
Âîíà äàº òàê³ ðåçóëüòàòè, ùî

íå ï³ä ñèëó õ³ì³îòåðàï³¿.
Ïðîôåñîð Òá³ë³ñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòåòó ²ðàêë³é Êîõðå¿äçå,
êåð³âíèê â³ää³ëåííÿ Äåðæàâíîãî
îíêîöåíòðó óí³âåðñèòåòñüêî¿ êë³í³êè, íàãîëîñèâ, ùî ó Ãðóç³¿ ïðèíöèïîâî çì³íèëè ïîçèö³¿ ë³êóâàííÿ
ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè. Íà ïåðøîìó
ì³ñö³ îïö³ÿ çáåðåæåííÿ ìîëî÷íî¿
çàëîçè. Ð³çíèìè ìåòîäàìè, çîêðåìà, â³äíîâëþâàëüíèìè îïåðàö³ÿìè
³ ò.ä. Çáåð³ãàþ÷å ë³êóâàííÿ çàñòîñîâóþòü ó 80–85 â³äñîòê³â ïàö³ºíò³â.
Ó Òá³ë³ñ³ áàãàòî öåíòð³â ³ êë³í³ê,
äå ë³êóþòü ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè.
Ó Ãðóç³¿ ðåºñòðóþòü 800–1000 âèïàäê³â ö³º¿ íåäóãè.
Åôåêòèâíèì äëÿ ãðóçèíñüêèõ
ìàìîëîã³â º ñòàæóâàííÿ ó êë³í³êàõ Í³ìå÷÷èíè, ²òàë³¿, Àâñòð³¿,
Àíãë³¿. Ïîñëóãè êë³í³ê ïëàòí³,
àëå äåðæàâà êîìïåíñóº çíà÷íó
÷àñòèíó âèòðàò íà ë³êóâàííÿ.

ë³êóâàííÿ ïóõëèí ìîëî÷íî¿ çàëîçè äóæå îáíàä³éëèâ³. Çàðàç ðîçðîáëÿþòüñÿ íîâ³ ìåòîäè ä³àãíîñòèêè
íàâ³òü äëÿ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â.
Ïðî íóëüîâó ñìåðòí³ñòü â³ä òàêî¿ íåäóãè ãîâîðèâ â³äîìèé ³òàë³éñüêèé ìàìîëîã, çàñíîâíèê ªâðàç³éñüêî¿ àñîö³àö³¿. Òîáòî ó íàéáëèæ÷³ ðîêè ïóõëèíè ìîëî÷íî¿
çàëîçè áóäóòü ïîâí³ñòþ ë³êóâàòèñÿ.
Íà óòî÷íþþ÷å çàïèòàííÿ ïðîôåñîð â³äïîâ³â: «Äóìàþ, öå ñòàíåòüñÿ
ïðèáëèçíî ÷åðåç 10 ðîê³â».
Ïðåïàðàò³â äëÿ ïðîô³ëàêòèêè
ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè íå ³ñíóº.
Çàòå ç'ÿâèëèñÿ íîâ³ ìåòîäè ë³êóâàííÿ. Ó÷åí³ é ïðàêòèêè ä³éøëè
âèñíîâêó, ùî ë³êóâàòè ïàö³ºíò³â
òðåáà íå âñ³õ îäíàêîâèìè ë³êàìè.
²íäèâ³äóàëüíå ë³êóâàííÿ ìàº áóòè.

ВИЯВЛЯЮТЬ ПУХЛИНУ
РОЗМІРОМ 2–3 МІЛІМЕТРИ
— Ñó÷àñí³ ìåòîäè îáñòåæåííÿ
äàþòü ìîæëèâ³ñòü âèÿâèòè ïóõëèíó ðîçì³ðîì 2–3 ìì, — ðîçïîâ³â
ïðîôåñîð Îëåêñ³é Êîâàëüîâ ³ç
Çàïîð³ææÿ. — ß êàæó ïðî ìåòîäèêè, ÿê³ âæå çàñòîñîâóþòüñÿ
ó íàñ. Ïåðñïåêòèâè âèÿâëåííÿ é

У області рак молочної залози
діагностують щорічно приблизно
у 500 пацієнтів (в Україні — понад
16 тисяч). Лікарі Вінниччини виявляють таке захворювання на ранній
стадії у 95% хворих (загалом у державі цей показник нижчий на 10–
15%). На обліку у Подільському
онкоцентрі майже 6 тисяч пацієнтів.

ДОВІДКА

ПОТРІБНА ДОПОМОГА ВІКТОРІЇ ПАВЛІК НЕОБХІДНА
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.
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.

ВАША ДОПОМОГА

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.
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).
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«ЦЕНТРАЛЬ 103» —
ТЕСТУЮТЬ У ВІННИЦІ
Зміни  Швидку допомогу продовжують
реформувати. Усі регіони, в яких є
об’єднані оперативно-диспетчерські
служби, зможуть підключитись
до системи «Централь 103». Відтепер
комунікація швидких буде міжрегіональна

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
СПОНСОР РУБРИКИ

ЯК ЗМІНИТЬСЯ ЕКСТРЕНА ДОПОМОГА
Сьогодні

Після впровадження «Централь 103»
Середній
час обробки
виклику

3-5 хв.
Середній
час доїзду
бригади

16–20 хв.
(місто-область)
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ó ëèïí³ 2012
ðîêó ïðèéíÿëè çàêîí «Ïðî åêñòðåíó
ìåäè÷íó äîïîìîãó», ç ÿêîãî ïî÷àëàñÿ ðåôîðìà ö³º¿ ãàëóç³ ìåäèöèíè, çàäëÿ îïòèì³çàö³¿ «â³äíîñèí» ì³æ ë³êàðÿìè øâèäêî¿,
ë³êàðíÿìè òà ïàö³ºíòàìè.
Öåíòðàëüíîþ òî÷êîþ öüîãî
ïðîöåñó ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ñòàâ îáëàñíèé äàòà-öåíòð
íà Ïèðîãîâà, 46 à, äå äèñïåò÷åðè ö³ëîäîáîâî îòðèìóþòü âèêëèêè ç óñ³õ ðàéîí³â, ïåðåäàþòü
³íôîðìàö³þ íà â³ñ³ì ñòàíö³é ³
íà áðèãàäè ìåäèê³â. Òàê³ ñó÷àñí³
äèñïåò÷åðñüê³ º ó ê³ëüêîõ îáëàñòÿõ êðà¿íè, àëå ¿õ âïðîâàäæåííÿ
â³äáóâàëîñÿ íå öåíòðàë³çîâàíî,
òîìó êîæíà ç íèõ âèêîðèñòîâóº ñâîþ âëàñíó ñõåìó ðîáîòè.
Öÿ ðîáîòà åôåêòèâíà, ïðîòå
êîìóí³êàö³¿ ì³æ öèìè äèñïåò÷åðñüêèìè íåìàº. Äî ÷îãî öå
ïðèçâîäèòü? Íàïðèêëàä, ñòàëàñÿ
ÄÒÏ íà ìåæ³ äâîõ îáëàñòåé, ³
íà âèêëèê âè¿æäæàº áðèãàäà
åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè,
ÿêà ôîðìàëüíî ìàº ïðèéíÿòè âèêëèê. Àëå öå ìîæå áóòè
íå íàéáëèæ÷à äî ì³ñöÿ ïîä³¿
áðèãàäà.
Çàâäÿêè «Öåíòðàëü 103» ðåã³îíè çìîæóòü îáì³íþâàòèñÿ

äàíèìè ïðî ïðèéíÿò³ òà îáðîáëåí³ âèêëèêè. Ïîêè ùî ëèøå
ó âîñüìè ðåã³îíàõ, òà çãîäîì öå
áóäå ïî âñ³é òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè.

— Ñüîãîäí³øíþ ñèòóàö³þ íå
ìîæëèâî ïîð³âíÿòè ç ìèíóëèìè
ðîêàìè, êîëè âèêëèêè øâèäêî¿
íàäõîäèëè íà ðàéîíí³ ë³êàðí³, ÿê³
ñïî÷àòêó â³äïðàâëÿëè ôåëüäøåðà
äî ïàö³ºíòà. ßêùî â³í íå ñïðàâëÿâñÿ, òî âæå ¿õàëà ìàøèíà ç
ðàéîííî¿ ë³êàðí³, — ðîçïîâ³äàº
ãîëîâíèé ë³êàð. — Ñêëàäí³ âèïàäêè øâèäêà ïðèâîçèëà äî ë³êàðí³,
çáèðàëè êîíñèë³óì ë³êàð³â. Çà ïîòðåáè òðàíñïîðòóâàëè ïàö³ºíòà
äî Â³ííèö³. Òàêèì ÷èíîì, ÿêùî
ïàö³ºíòà ç ï³äîçðîþ íà ³íñóëüò
çàáèðàëè ç â³ääàëåíîãî ðàéîíó,

9–12 хв.
(місто-область)

Більше 1 млн людей не можуть викликати
екстрену медичну допомогу

Неголосовий виклик для осіб з
порушенням слуху чи мови

Вибір машини вручну

Більше 80% машин
обираються автоматично

Не завжди достовірна та закрита
статистика, паперовий документообіг

Автоматизована звітність,
дані в електронній формі

УЖЕ ДОБРЕ, БУДЕ КРАЩЕ
Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
îáëàñíîãî öåíòðó åêñòðåíî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô
Àíàòîë³ÿ Ï³ðíèêîçè, âæå çàðàç º
ñåðéîçí³ çì³íè â ïëàí³ øâèäêîñò³
ðåàãóâàííÿ íà âèêëèêè.

Ó ê³ëüêîõ ðåã³îíàõ
êðà¿íè âæå º ñó÷àñí³
äèñïåò÷åðñüê³, àëå
âîíè âèêîðèñòîâóþòü
âëàñíó ñõåìó ðîáîòè ³
íå ñï³âïðàöþþòü

до 1 хв.
у 95% випадках

ЯК БУДЕ ПРАЦЮВАТИ «ЦЕНТРАЛЬ 103»

1

Першими до системи
диспетчерські
служби підключаться
у Вінницькій,
Донецькій, Запорізькій,
Одеській, Полтавській,
Тернопільській,
Харківській, Херсонській
областях та місті Києві.

2

Створяться
єдині вимоги
до оперативнодиспетчерських
служб.

íà îãëÿä ë³êàðÿìè é òðàíñïîðòóâàííÿ ó Â³ííèöþ âèòðà÷àëè
ê³ëüêà ãîäèí
Òåïåð ë³êàð êàæå, ùî ä³àãíîñòèêà ïàö³ºíòà â³äáóâàºòüñÿ çà ë³÷åí³ õâèëèíè. Âèêëèê îòðèìóº
îáëàñíèé öåíòð, ïî GPS çíàõîäèòü íàéáëèæ÷ó øâèäêó òà ïåðåäàº ³íôîðìàö³þ íà ïëàíøåò

3

Після завершення
тестового періоду
всі регіони, в яких є
об’єднані оперативнодиспетчерські
служби, зможуть
підключитись
до центральної
системи.

ìåäèêàì.
Öå ïðàöþº òàê. Íàïðèêëàä, º
âèêëèê ç ï³äîçðîþ íà ³íôàðêò.
Äîêè ë³êàð ÷è ôåëüäøåð øâèäêî¿ îãëÿäàº ïàö³ºíòà, óñ³ éîãî
«ñòàíè» öåíòðàë³çîâàíî íàäñèëàþòü äî îáëàñíîãî öåíòðó
åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.
Êîíñóëüòàíòè-ë³êàð³ áà÷àòü êàð-

4

«Централь 103» інтегрують
у систему «Електронне
здоров’я». Це дозволить
створити електронну
медичну картку пацієнта та
забезпечити обмін даними
між системою екстреної
медицини та іншими рівнями
надання медичної допомоги.

ä³îãðàìó òà ìîæóòü ñêàçàòè, ÷è
òðåáà âåçòè ó Â³ííèöþ. Óñå öå
çà âèíÿòêîì òðàíñïîðòóâàííÿ
çàéìàº ê³ëüêà õâèëèí.
Àëå òðàíñïîðòóâàííÿ ïàö³ºíòà
äî ë³êàðí³, öå êëþ÷îâèé ìîìåíò,
³ çàâäÿêè êîìóí³êàö³¿ òà ñï³âïðàö³
ì³æ ðåã³îíàëüíèìè äèñïåò÷åðñüêèìè, éîãî çìîæóòü âèð³øèòè.

РЕКЛАМА
433740

ДОПОМОЖІТЬ ХЛОПЦЮ
ПОДОЛАТИ РАК
Дмитру Маркову 21 рік,
у минулому місяці йому
поставили діагноз лімфома
досить агресивної форми
Хлопцю потрібно пройти шість хіміотерапій, кожна з яких
коштує 80 тисяч гривень. Друзі та близькі Дмитра власними
силами зібрали гроші лише на одну хімію. Тому звертаюся до
всіх небайдужих з проханням допомогти.
Реквізити для фінансової допомоги
ПриватБанк – № 5168 7573 1789 2034 (на ім'я Дмитра Едуардовича Маркова)
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ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА

Про стереотипи. Чомусь за неймовірну чесноту
вважають те, що вояк «ніколи не говорив за війну,
бо завжди казав — воно вам треба?»
Так от, не говорив, бо не готові його слухати і почути.

простір для особистої думки

Ми вирощуємо таланти!
БЛОГ
ñòâîðþâàòè íîâó îïåðàö³éíó ñèñòåìó òà
ðîçðîáëÿòè ³ãðè äëÿ ñàéòó. ß íàìàãàþñÿ
âäîñêîíàëèòè ñâ³é ñàéò.
Â ìàéáóòíüîìó ÿ ïëàíóþ ðîçðîáèòè
íîâó îïåðàö³éíó ñèñòåìó, ÿêà çàì³íèòü
âæå ³ñíóþ÷³ ÎÑ ó ñâ³ò³.
Òàêîæ ÿ ìð³þ âçÿòè ó÷àñòü ó ôîðóì³
ïî ê³áåðáåçïåö³ HackIT 2018, äå «á³ë³
õàêåðè» ïðåäñòàâëÿþòü ñâî¿ ïðîåêòè.
Ñüîãîäí³, êîëè IT-òåõíîëîã³¿ äîñÿãëè
íåáà÷åíîãî ðîçâèòêó, âì³ííÿ ïðîãðàìóâàòè àêòóàëüíå, ÿê í³êîëè. Íå âàæëèâî,
÷è âè â÷èòåñü â øêîë³ ³ ìð³ºòå ñòàòè ïðîãðàì³ñòîì, ÷è âàì óæå çà 30 ³ âè ïðàöþºòå
çîâñ³ì â ³íø³é ñôåð³.
Ñâîþ ðîçïîâ³äü õî÷ó çàâåðøèòè ñëîâàìè Ñò³âà Äæîáñà: «Çíàéäè ñâîº ³ñòèííå
çàõîïëåííÿ, çàéìàéñÿ óëþáëåíîþ ñïðàâîþ ³ çì³íþé ñâ³ò íà êðàùå».

ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-АКАДЕМІЇ

ßê ñàìå ðîçâèâàòè çä³áíîñò³
ñâîº¿ äèòèíè? ßêèé çàêëàä îáðàòè, ùîá ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ áóëà ïðåñòèæíîþ? Òàêó îñâ³òó ïðîïîíóº Øêîëà
Õàêåð³â — ³ öå âïåâíåíèé ñòàðò ó ñâ³ò ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Àäæå ðîáîòà â ²Ò
ñôåð³ — öå ì³æíàðîäí³ êîðïîðàö³¿, äðóæí³é
êîëåêòèâ òà ìîæëèâ³ñòü âò³ëèòè ñâî¿ ³äå¿
ó æèòòÿ çà äîïîìîãîþ âèñîêèõ òåõíîëîã³é.
Ñàìîðåàë³çàö³ÿ äèòèíè â ïåð³îä íàâ÷àííÿ â øêîë³ äóæå âàæëèâà. Êîëè âàø ñèí
÷è äîíüêà ïðîáóþòü ñâî¿ ñèëè â ð³çíèõ
ñôåðàõ, âîíè çíàõîäÿòü ñâîº ïîêëèêàííÿ,
ÿêå â ìàéáóòíüîìó ìîæå ñòàòè ïðîôåñ³ºþ.
Íàâ³òü çàõîïëåííÿ êîìï’þòåðíèìè ³ãðàìè ÷è ôîòîãðàô³ºþ äëÿ ñîöìåðåæ ìîæå
áóòè êîðèñíèì, àäæå íàðàç³ â³ä øêîëÿð³â
ïîòð³áåí âñå á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü çíàííÿ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é. ² ç ÷àñîì òàêà
íåîáõ³äí³ñòü ëèøå çðîñòàòèìå.
Ï³äõîäè ó íàâ÷àíí³ Øêîëè Õàêåð³â
íå º ñòàíäàðòíèìè òà øàáëîííèìè. Äåõòî ñêàæå: «Àëå æ ñòàíäàðòè öå äîáðå,
âîíè ñêëàäàëèñü ðîêàìè!» Ó íàñ, ÿê ³
â óñ³õ ïðîãðåñèâíèõ áàòüê³â, ³íøà äóìêà.
Ôàíòàñòè÷í³ ô³ëüìè, ÿê³ ìè äèâèëèñü
ó äèòèíñòâ³ — ñüîãîäí³ öå âæå ðåàëüí³ñòü!
Áåçë³÷ ïðèñòðî¿â ³ òåõíîëîã³é, ÿê³ íàñ
äèâóâàëè âèêëþ÷íî íà ñòîð³íêàõ ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â àáî íà åêðàíàõ, ç ÷àñîì
âò³ëþþòüñÿ â ðåàëüí³ñòü ³ ïåðåñòàþòü áóòè
÷èìîñü ç îáëàñò³ ôàíòàñòèêè. Ãîëîâíà
ìåòà Øêîëè Õàêåð³â — äàòè ìîæëèâ³ñòü
êîæí³é äèòèí³ ïðîÿâèòè ñåáå, ñïðîáóâàòè
âò³ëèòè ñâî¿ ³äå¿ ó æèòòÿ, çðîáèòè ñåáå òà
ñâ³ò êðàùèì. Ä³òè ïðàöþþòü ó êîìàíäàõ,
äëÿ òîãî, àáè íàâ÷èòèñü ï³äòðèìóâàòè òà
ðîçóì³òè îäèí îäíîãî, áóòè îïîðîþ äëÿ
îäíîãðóïíèê³â. Ñïðîáè äîñÿãíóòè óñï³õó
ñàìîòóæêè — äàâíî â ìèíóëîìó. Ñüîãîäí³
âàæëèâî áóòè â êîìàíä³, ðàçîì äîñÿãàòè
ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé òà éòè äî ïåðåìîãè.
Â Øêîë³ Õàêåð³â ä³òè âèâ÷àþòü Ëîã³êó,
²íòåðíåò ïðîãðàìóâàííÿ, Ïðîãðàìóâàíÿ
ìîâàìè Ñ/C++, Âåá äèçàéí, Àíãë³éñüêó
ìîâó äëÿ ²Ò. Ðîçâèòîê ëîã³÷íîãî ìèñëåííÿ
º âàæëèâèì íå ëèøå äëÿ ïîâàæàþ÷îãî
ñåáå àéò³øíèêà, àëå é äëÿ áóäü-ÿêî¿ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè. Óñ³ çàâäàííÿ áóäóòü øâèäøå
ñïðèéìàòèñü òà ðîçâ’ÿçóâàòèñü. Öå ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå çàäà÷ ïðîãðàìóâàííÿ, àëå
é æèòòºâèõ. À îò áåç àíãë³éñüêî¿ ìîâè
çàðàç í³êóäè. Â Øêîë³ Õàêåð³â âðàõîâóþòü,
ùî äëÿ àéò³øíèêà âîíà ñïåöèô³÷íà, òîìó
ä³òè âæå ç øêîëè áóäóòü çíàòè íåîáõ³äíó
òåðì³íîëîã³þ, âì³òèìóòü ïðàâèëüíî ïèñàòè
³ ëåãêî ñï³ëêóâàòèñÿ (â òîìó ÷èñë³ ç íîñ³ÿìè ìîâè). Ùîäî çàíÿòü ç ïðîãðàìóâàííÿ
ìîâîþ Ñ/C++, ³íòåðíåò ïðîãðàìóâàííÿ
òà âåá-äèçàéíó, òî âîíè ïðîõîäÿòü ï³ä
êåð³âíèöòâîì äîñâ³ä÷åíèõ âèêëàäà÷³â,
ÿê³ º ïðàêòèêóþ÷èìè ïðîãðàì³ñòàìè òà
ñïåö³àë³ñòàìè. Òåîð³þ ä³òè îäíî÷àñíî çàêð³ïëþþòü íà ïðàêòèö³: ñòâîðþþòü ³ãðè,
Ùîòèæíåâèê «RIA»

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

ëåãê³ ïðîãðàìè (ÿê³ ïîñòóïîâî óñêëàäíþþòüñÿ), ñàéòè, ìîäåëþþòü ¿õ äèçàéí.
Êîæí³ ï³âðîêó ä³òè çäàþòü òåñò äëÿ
âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ó Øêîë³ Õàêåð³â: â³ä
Beginner Hacker äî Team Lead Hacker
(âñüîãî ¿õ ³ñíóº 15), çà ùî îòðèìóþòü
â³äïîâ³äí³ ñåðòèô³êàòè.
Íàâ÷àííÿ äóæå ïîäîáàºòüñÿ ä³òÿì,
àäæå âîíî º äèíàì³÷íèì, ö³êàâèì òà
íåñòàíäàðòíèì. Ùîá íå áóòè ãîëîñë³âíèìè, îñü â³äãóêè äåÿêèõ íàøèõ ñòóäåíò³â.
АНАСТАСІЯ
БОНДАРЕНКО,
11 КЛАС
ß íàâ÷àþñü â ITÀêàäåì³¿ âæå 2 ðîêè.
Íà äàíèé ìîìåíò
ó íàñ º 5 ïðåäìåò³â:
html/css, c/c++, ëîã³êà/
àëãîðèòì³çàö³ÿ, âåá-äèçàéí òà àíãë³éñüêà
ìîâà.
Íà ïàðàõ ç HTML òà CSS ìè â÷èìî
íå ëèøå ö³ òåõíîëîã³¿, àëå é â÷èìîñÿ
ïðàöþâàòè ç GitHub òà bootstrap. Êîæåí
ñòóäåíò ïðàöþº íàä ñâî¿ì ïåðñîíàëüíèì
ñàéòîì, ñàìîñò³éíî âèáèðàþ÷è òåìó. Òàêîæ ìè â÷èìîñü ïðàöþâàòè â êîìàíä³ ç
äîïîìîãîþ GitHub òà ðîáëÿ÷è îäèí ñàéò
íà âñ³õ. Êîæåí ñòóäåíò íàïèñàâ âæå äåê³ëüêà ïðîñòèõ ïðîãðàì ìîâîþ Ñ. Âèêëàäà÷ äàº êîæíîìó ³íäèâ³äóàëüíå çàâäàííÿ
íà âèáðàíó òåìó òà äîïîìàãàº ïðèâåñòè
âñå äî ëàäó. Çàðàç ìè âäîñêîíàëþºìî ñâî¿
ïðîãðàìè, ïåðåâîäÿ÷è ¿õ ç ìîâè Ñ íà Ñ++.
Íà ïàðàõ ëîã³êè ìè âèð³øóºìî ö³êàâ³
çàäà÷³ òà ðîçâèâàºìî íàøå ìèñëåííÿ. Ìè
ïðîõîäèìî íàñïðàâä³ ö³êàâ³ òåìè òà íàâ³òü ðîçãëÿäàëè Íååâêë³äîâó ãåîìåòð³þ.
Çàâäÿêè ïàðàì ëîã³êè ÿ íàâ÷èëàñÿ ïåðåâîäèòè ÷èñëà ç îäíèõ ñèñòåì ÷èñëåííÿ
â ³íø³, âèð³øóâàòè çàäà÷³ çà äîïîìîãîþ
êðóã³â Åéëåðà, áëîê-ñõåì òà ãðàô³â, òàêîæ ñêëàäàòè àëãîðèòìè áóäü-ÿêèõ ä³é
òà çàâäàíü.
Âåá-äèçàéí â IT-Àêàäåì³¿ — îäíà ç
íàéö³êàâ³øèõ ïàð. Ìè âèâ÷àºìî áåçë³÷

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 180137

Hàêëàä 29 000

òåì, ïî÷èíàþ÷è ç bootstrap ³ çàê³í÷óþ÷è
ð³çíèìè àí³ìàö³ÿìè. Âñ³ çàâäàííÿ ðîáèìî
ïðàêòè÷íî, òîìó ïðè íåîáõ³äíîñò³ çãàäàòè
³ â³äòâîðèòè — ïðîñò³øå ïðîñòîãî.
Íà àíãë³éñüê³é ìè ïðîõîäèìî òåìè
ç IT ñôåðè, ÿê³ íàñïðàâä³ íàì ïîòð³áí³,
àëå íå âèâ÷àþòüñÿ â øêîë³.
Òàêîæ ìè ïî÷àëè âèâ÷àòè JavaScript.
ß ñò³ëüêè ÷óëà ïðî òå, ùî öÿ ìîâà äóæå
âàæêà, òîìó áóëà ïðèºìíî çäèâîâàíà, êîëè
ó ìåíå ç ëåãê³ñòþ âèõîäèëè, õî÷ ïîêè ³
ïðîñò³, àëå âñå-òàêè çàâäàííÿ íà JavaScript.
Âèêëàäà÷³ ïîÿñíþþòü ñêëàäí³ òåìè
ïðîñòî òà çðîçóì³ëî, çàâæäè äîïîìàãàþòü ïðè âèíèêíåíí³ áóäü-ÿêèõ ïðîáëåì.
Íàâ÷àííÿ â IÒ-Àêàäåì³¿ ïðîñòå, ïðèºìíå òà âåñåëå. Óñ³ì ðåêîìåíäóþ!!!
ОЛЕКСАНДР
ГЕРАСИМОВ, 5 КЛАС
«Ìåíå çâàòè Îëåêñàíäð Ãåðàñèìîâ. Ìåí³
9 ðîê³â. Íàâ÷àþñü
â Øêîë³ Õàêåð³â Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿
âæå 1 ð³ê. Â³äâ³äóþ
çàíÿòòÿ ç ²íòåðíåò ïðîãðàìóâàííÿ, ëîã³êè òà àëãîðèòì³çàö³¿, âåá-äèçàéíó òà
àíãë³éñüêî¿ ìîâè. Âñ³ çàíÿòòÿ ìåí³ äóæå
ïîäîáàþòüñÿ.
Çà öåé ÷àñ ÿ âèâ÷àâ HTML òà CSS.
Ïåðøèé ïðîåêò ó Øêîë³ Õàêåð³â —
ðîçðîáëåíèé ìíîþ — ñàéò êîìïàí³¿ ï³ä
íàçâîþ MS. Ïðè ñòâîðåíí³ ñâîãî ñàéòó
ÿ âèêîðèñòîâóâàâ HTML òà CSS, à òàêîæ
bootstrap. Äàíèé ñàéò íàë³÷óº 25000 ñòð³÷îê êîäó òà ìàº íàñòóïíó ñòðóêòóðó: ãîëîâíà ñòîð³íêà, ³íôîðìàö³ÿ ïðî êîìïàí³þ,
¿¿ ó÷àñíèê³â, êîíòàêòè, ïðîãðàìè, ³ãðè òà
íîâèíè. Íà ñòîð³íö³ ïðîãðàìè âè ìîæåòå
çíàéòè ö³êàâó òà ïðîñòó ó âèêîðèñòàíí³
Îïåðàö³éíó Ñèñòåìó ï³ä íàçâîþ PHPOC,
ÿêà íàïèñàíà ìîâîþ ïðîãðàìóâàííÿ
PHP. Òàêîæ íà ñàéò³ ðîçì³ùåí³ îíëàéí³ãðè: ñåðåä íèõ º ò³, ÿê³ áóëè íàïèñàí³
ìíîþ ìîâîþ ïðîãðàìóâàííÿ Flash.
Ó ïðîöåñ³ ðîçðîáêè ìåí³ ñïîäîáàëîñÿ

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

ВЛАД ПРИСЯЖНИЙ,
ВТК
Õî÷ó íàïèñàòè ïàðó
ñë³â ùîäî íàâ÷àííÿ â Øêîë³ Õàêåð³â.
Âïåðøå ïðèéøîâøè
â ²Ò-Àêàäåì³þ, â ìåíå
íå áóëî áàçîâèõ íàâè÷îê â êîðèñòóâàíí³ êîìï'þòåðîì, ³
ïîä³áíèõ òåõíîëîã³é. Ç êîæíèì ì³ñÿöåì íàâ÷àííÿ ì³é áàãàæ çíàíü â ñôåð³
ïðîãðàìóâàííÿ ìîâîþ Ñ, ³íòåðíåò ïðîãðàìóâàííÿ, ëîã³êè ³ àëãîðèòì³çàö³¿, âåáäèçàéíó, àíãë³éñüêî¿ ìîâè çá³ëüøóâàâñÿ
â àðèôìåòè÷í³é ïðîãðåñ³¿. Çãîäîì â ìåíå
âèéøëî íàïèñàòè ñâ³é ïåðøèé ñàéò, ïîò³ì
äðóãèé, à çà íèì òðåò³é, ÷åòâåðòèé, ï'ÿòèé.
Äëÿ ìåíå öå ñòàëî ÷èìîñü á³ëüøèì í³æ
õîá³ ³ ñâîº ìàéáóòíº ÿ ïëàíóþ ïîâ'ÿçàòè
ñàìå ç äàíîþ ãàëóççþ ïðîãðàìóâàííÿ.
Îêð³ì öüîãî, â ñàì³é Àêàäåì³¿ â ìåíå
ç'ÿâèëîñü ÷èìàëî íîâèõ äðóç³â, ðàçîì ç
ÿêèìè ÿ ðîáèâ ñï³ëüí³ ïðîåêòè, ï³ñëÿ ÿêèõ
ìè âèð³øèëè óòâîðèòè êîìàíäó äëÿ ó÷àñò³
â Õàêàòîí³ (íà ïðåâåëèêèé æàëü, í³÷îãî
íå âèéøëî). ß çáèðàþñü ³ íàäàë³ â÷èòèñÿ
â ²Ò-Àêàäåì³¿, äëÿ òîãî ùîá ïîêðàùóâàòè
ñâî¿ íàâè÷êè òà íàáóâàòè íîâèõ.
Öå ëèøå íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü ³ñòîð³é íàøèõ ñòóäåíò³â, ÿê³ ñàìîðåàë³çóâàëè ñåáå,
çíàéøëè äðóç³â òà ï³äòðèìêó â Øêîë³
Õàêåð³â. Äëÿ óñ³õ áàòüê³â íàéêðàùà ³íâåñòèö³ÿ — öå ³íâåñòóâàòè â ìàéáóòíº
ñâîº¿ äèòèíè. Âàðòî ïî÷àòè ç ÿê³ñíî¿ òà
ïðåñòèæíî¿ îñâ³òè. Óæå â øêîë³ äèòèí³
ïîòð³áíî äàòè ä³éñíî àêòóàëüí³ çíàííÿ.
Øêîëà Õàêåð³â Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ —
öå íåçàëåæíå ìèñëåííÿ ç äæåðåëîì íîâèõ
³ êðåàòèâíèõ ð³øåíü. Íàá³ð âæå ðîçïî÷àòî! Íå âòðà÷àéòå øàíñ çðîáèòè ïåðø³
êðîêè íà øëÿõó äî ñàìîðåàë³çàö³¿ òà óñï³õó âàøî¿ äèòèíè óæå â øêîë³!
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
òåë. 067–431–19–21, 073–209–97–43
hack.intita.com

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.

431610

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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КОЛИШНІЙ ВІЙСЬКОВИЙ
«КОМАНДУЄ»… ГАРБУЗАМИ
Власна справа  Гарбузи незвичних мускатних
сортів французької й італійської селекцій
вирощує колишній військовий офіцер Михайло
Гвяздовський з Мурованокуриловецького району.
Пропонує людям столові сорти, а не ті, що для
свиней. За якою ціною продає і що з того має?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ìèõàéëî Ãâÿçäîâñüêèé
ãàðáóçàìè çàéíÿâñÿ óïåðøå.
Ðîçïî÷àâ ç åë³òíèõ ñòîëîâèõ
ñîðò³â. Êàæå, êîðìîâèõ íà ñ³ëüñüêèõ ãîðîäàõ áàãàòî, à îñü ñòîëîâ³ ìàëî õòî âèðîùóº. ¯õ ó íüîãî ï’ÿòü ñîðò³â ôðàíöóçüêî¿
é ³òàë³éñüêî¿ ñåëåêö³é.
— Ùîá â³ä÷óòè ð³çíèöþ, òðåáà ñïðîáóâàòè íà ñìàê, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Ó íèõ
íàâ³òü àðîìàò ³íøèé, íå êàæó÷è ïðî ñìàêîâ³ ÿêîñò³. Àëå æ ÿê ïåðåêîíàòè ëþäåé,
ùî öå êîðèñíèé ïðîäóêò?
Çà ê³ëîãðàì ñâî¿õ ãàðáóç³â ôåðìåð ïðîñèâ ï’ÿòü ãðèâåíü. Ïðîäàâàâ ¿õ íà Ïðèâîêçàëüíîìó ðèíêó. Êàæå, áåðóòü ìàëî.
Õî÷à ö³íà â íüîãî íå âèñîêà. Ö³êàâèâñÿ
íà ³íøèõ ðèíêàõ. Òàì çà êîðìîâ³ òðåáà
çàïëàòèòè äîðîæ÷å. Äåõòî âçàãàë³ ï³äõîäèâ
ò³ëüêè äëÿ òîãî, àáè ñôîòîãðàôóâàòèñÿ (?!).
«Ç ôåðìåðîì?» — çàïèòóþ. — «Ç ìî¿ìè
ãàðáóçàìè!» — êàæå ïàí Ìèõàéëî.
МОЖНА СЕЛФІ З ВАШИМ
«КАБАНЧИКОМ»?
Íàéâàæ÷èé ãàðáóç ó íüîãî ïîòÿãíóâ
íà 28 (!) ê³ëîãðàì³â. Âèð³ñ ç íàñ³ííÿ
³òàë³éñüêî¿ ñåëåêö³¿ ñîðòó Ëóíãà Ï³ºíà ä³ Íàïîë³. Ïðîäîâãóâàòîãî çåëåíîãî
êîëüîðó. Ì’ÿêîòü âñåðåäèí³ ç ïîìàðàí÷åâèì çàáàðâëåííÿì. Äóæå ñìàêóº ñ³ê ç
òàêîãî ãàðáóçà. Ìîæëèâî òîìó, ùî, êð³ì
ãàðíîãî ñìàêó, ìàº ïðèºìíèé çàïàõ.
— Ð³çíèöÿ ì³æ êîðìîâèì ãàðáóçîì òà
«³òàë³éöåì» â³ä÷óâàºòüñÿ âæå òîä³, êîëè
ðîçð³çàºø éîãî, — ãîâîðèòü ôåðìåð. — ßê
äèíÿ ð³æåòüñÿ ³ äóæå àðîìàòíèé.
Çâåðòàº óâàãó íà ùå îäèí ñîðò — Ðóæ
Â³ô äå Òàìï. Ìàº îêðóãëî-ïðèïëþñíóòó
ôîðìó. Ì’ÿêîòü òåæ ïîìàðàí÷åâîãî êîëüîðó. Ñîêîâèòèé, òîìó âèêîðèñòîâóþòü
äëÿ ïðèãîòóâàííÿ äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ.

Öåé ôàêòîð ñâ³ä÷èòü ïðî âèñîêó ÿê³ñòü
ðîñëèíè. Ñõîæ³ âëàñòèâîñò³ ó ùå îäíîãî
ôðàíöóçüêîãî ñîðòó Ìóñêàò äå Ïðîâàíñ.
Ë³äåð çà ñìàêîâèìè ÿêîñòÿìè íàâ³òü ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ìóñêàòíèìè ñîðòàìè.
ЕКОЛОГІЧНО ЧИСТІ — НА 100%
Ïî äâà ãåêòàðè çåìë³ îòðèìàâ ïàí Ìèõàéëî ç äðóæèíîþ Ëþäìèëîþ äëÿ ñòâîðåííÿ, ÿê â³í êàæå, îñîáèñòîãî ñåëÿíñüêîãî
ãîñïîäàðñòâà. Çåìë³ ö³ëèíí³. Çíàõîäÿòüñÿ
á³ëÿ êîëèøíüîãî ïðèì³ùåííÿ ôåðìè. Ôåðìó ðîçíåñëè ïî öåãëèíàõ ùå äî òîãî, ÿê öÿ
ä³ëÿíêà ä³ñòàëàñÿ éîìó. Áóäóâàëè òâàðèííèöüêèé êîìïëåêñ íà ì³ñö³ êîëèøíüîãî
ñàäó. Òåðèòîð³ÿ íàâêîëî íå îáðîáëÿëàñÿ.
— Ñïî÷àòêó ïëàíóâàëè çàéíÿòèñÿ ðàâëèêàìè, — ãîâîðèòü Ìèõàéëî. — Îäíàê öå
ùîñü äóæå íåçâè÷íå. Âèð³øèëè ïîñàäèòè ìîëîäèé ñàä, ÿê êîëèñü â³í òóò ð³ñ. ²
â ì³æðÿääÿõ ïîñàäèëè ãàðáóçè. Ïðèïóñòèëèñÿ ïîìèëêè, íà ÿêó õî÷ó çâåðíóòè óâàãó
³íøèõ. Â³äñòàíü ì³æ ñàäæàíöÿìè ÷îòèðè
ìåòðè. Íà ö³é ä³ëÿíö³ ðîçì³ñòèëè ïî äâà
ðÿäêè ãàðáóç³â. Âîíè æ ïî÷àëè ðîñòè ³
çàáèðàòèñÿ íà äåðåâà. Ó áàãàòüîõ ì³ñöÿõ
ãàðáóçè ïîêëàëè ñàäæàíö³ «íà ëîïàòêè».
— Ìî¿ ãàðáóçè åêîëîã³÷íî ÷èñò³ íà ñòî
â³äñîòê³â, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Í³÷èì íå îáðîáëÿëè ³ í³÷èì íå ï³äæèâëþâàëè. Âèñîêèé óðîæàé ìîæó ïîÿñíèòè õ³áà ùî
ö³ëèííîþ çåìëåþ.

Михайло Гвяздовський планував вирощувати равликів та передумав.
Займається гарбузами, які виростають у нього вагою до 28 кілограмів
РЕКЛАМА

ШУКАЙТЕ «БУС» З ГАРБУЗАМИ
Ó ö³ âèõ³äí³, 15–16 âåðåñíÿ, ïàí Ìèõàéëî çíîâ ïëàíóº âèâåçòè íà ïðîäàæ ñâî¿
ãàðáóçè. Êàæå, ö³íó íå çì³íþâàòèìå — çàëèøèòü ïî 5 ãðèâåíü çà ê³ëî.
— ß ò³ëüêè íà ïðèäáàííÿ íàñ³ííÿ âèòðàòèâ ìàéæå 500 äîëàð³â, — ãîâîðèòü
ôåðìåð. — À âèòðàòè íà ïàëüíå…
ßê áîíóñ, äàº ñïðîáóâàòè ïîêóïöÿì äåë³êàòåñ — âàðåíî-ñóøåí³ ÷àñòèíêè ãàðáóçà,
ïðèãîòîâëåí³ çà ñïåö³àëüíèì ðåöåïòîì.

Божественна їжа, але…
Про користь гарбуза, причому у різному
вигляді, мовлено багато. Його вживають
у вигляді каш, соків, печеними, у салатах
тощо. Найсмачнішими вважають мускатні
сорти. Щоправда, плоди трохи вибагливіші у догляді при вирощуванні. Та й насіння
дорого коштує.
— У їжу вживаються тільки добре стиглі
і свіжі плоди, — каже дієтолог Людмила
Панасюк. — Недозрілий гарбуз може спричинити отруєння організму, викликати
нудоту, шлункові розлади. Це безвідходний продукт. Усі його елементи можна
використовувати у їжу. Доведено, що
вживання страв і напоїв з гарбуза по-

зитивно впливає на функцію печінки. Її
можна очищати, якщо вранці з’їсти салат
з гарбуза, приправлений оливковою олією. Гарбузове насіння позитивно впливає
на роботу кишково-шлункового тракту. І
це не весь перелік позитиву від такої їжі.
Однак слід пам’ятати, що страви з гарбуза протипоказані при гастриті з низькою кислотністю, а також при порушенні
кислотно-лужної рівноваги в організмі,
не рекомендується сирий гарбуз при підвищеному рівні цукру в крові. Не забувайте прополоскати рот після лузання гарбузового насіння. Наявні в ньому кислоти
негативно позначаються на емалі зубів.
432198
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РЕКОРДСМЕН ЗАВЕРШИВ
КАР’ЄРУ ПЕРЕМОГОЮ

Срібло
з Житомира

Великий бокс  Через негоду шоу
після його початку перенесли до залу, і
знову був аншлаг! Вінничанин Володимир
Боровський провів 88-й професійний
поєдинок, який став фінальним

 Ó Æèòîìèð³ â³äáóâñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé êóáîê ç áîðîòüáè ñàìáî «Þíà Óêðà¿íà»
ñåðåä þí³îð³â òà þíàê³â. Âèõîâàíåöü ï’ÿòî¿ Â³ííèöüêî¿
ñïîðòøêîëè Ïàâëî Çâåðüêî
ñòàâ â³öå-÷åìï³îíîì ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 48 êã.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ó íàøîìó ì³ñò³ ðåãóëÿðíî âèõîâóþòü îë³ìï³éö³â, º é á³éö³
âèñîêîãî ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ.
Òîìó íå äèâíî, ùî ãîëîâíîþ
ñïîðòèâíîþ ðîäçèíêîþ Äíÿ Â³ííèö³ ñòàëî øîó «Âåëèêèé áîêñ».
НЕСПОДІВАНА ЗМІНА ЛОКАЦІЇ
Ìàñøòàáíå áîêñåðñüêå ñâÿòî
ðîçïî÷àëîñÿ íà ñòàä³îí³ Öåíòðàëüíîãî ïàðêó.
— Ìè ïëàíóâàëè ïðîâåñòè
÷îòèðè ïðîôåñ³éí³ ïîºäèíêè ³
ñ³ì — ïðåäñòàâíèê³â îë³ìï³éñüêîãî áîêñó. Àëå ó ïîëÿê³â çàõâîð³â îäèí áîºöü-àìàòîð. À íàø
÷åìï³îí Óêðà¿íè — ïðîô³ Òàðàñ
Ãîëîâàùåíêî — ïîøêîäèâ ðóêó
íà îñòàíí³õ òðåíóâàííÿõ, ³ òàêîæ
íå çìîæå âèéòè íà ðèíã, — êàæå
ãîëîâà ì³ñüêîãî ñïîðòêîì³òåòó
Ñåðã³é Êðàºâñüêèé.
Íåçâàæàþ÷è íà äîùîâó ïîãîäó, ÷èñëåííèì âáîë³âàëüíèêàì
áóëî äîñèòü çðó÷íî. Àäæå âîíè
õîâàëèñÿ â³ä íåãîäè ï³ä êîçèðêàìè òðèáóí. À âñ³ ïîä³¿ íà ðèíç³
ìîæíà áóëî ñïîñòåð³ãàòè íà âåëèêîìó åêðàí³.
Ñïî÷àòêó çà ïëàíîì áóëè áî¿
ïðåäñòàâíèê³â àìàòîðñüêîãî
îë³ìï³éñüêîãî áîêñó. Áèëèñÿ
ïðåäñòàâíèêè ì³ñò-ïîáðàòèì³â —
Â³ííèö³ ³ Êåëüöå. Ãîñò³ äåùî
ñêàðæèëèñÿ íà ïîãîäó, à îñü
îðãàí³çàö³ÿ ¿õ çàäîâîëüíèëà.
— Ìè ïðèâåçëè ø³ñòü ôàéíèõ
áîêñåð³â. Ñåðåä íèõ äâà ïðèçåðè ÷åìï³îíàòó íàøî¿ êðà¿íè. Â³ííèöüêèé áîêñ — íà âèñîêîìó
ð³âí³, íàì º ÷îìó ïîâ÷èòèñÿ. Âîñòàííº ìè áîêñóâàëè ç â³ííè÷àíàìè ó âàøîìó ì³ñò³ ÷îòèðè ðîêè

òîìó, ³ ðàä³ çíîâó îòðèìàòè òàêó
íàãîäó, — êàæå ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ áîêñó Êåëüöå, â³öå-ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ áîêñó Ïîëüù³
Ãæåãîø Íîâàøåê.
Ó ïåðøîìó áîþ íàø çåìëÿê
²âàí Êîçÿð (âàãà äî 64 êã) ïîñòóïèâñÿ çà î÷êàìè. Ïîëüñüêèé
ñïîðòñìåí ìàâ äåùî êðàùèé
âèãëÿä. Õî÷à äàëîñÿ âçíàêè é
ñëèçüêå ïîêðèòòÿ ðèíãó. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî éîãî â ïåðåðâ³
ì³æ ðàóíäàìè âèòèðàëè òåõí³÷í³
ïðàö³âíèêè, öå íå îñîáëèâî äîïîìàãàëî. Êîñèé äîùèê âñå æ
âí³ñ ñâî¿ âàãîì³ êîðåêòèâè.
² îñü âåäó÷èé îãîëîñèâ íåñïîä³âàíå äëÿ ãëÿäà÷³â ð³øåííÿ îðãàí³çàòîð³â: øîó â³äêëàäàºòüñÿ
íà ê³ëüêà ãîäèí ³ ïåðåíîñèòüñÿ
ó ñïîðòêîìïëåêñ «Íîêàóò»!
РОЗГРОМ ГОСТЕЙ ІЗ КЕЛЬЦЕ
Âå÷³ð áîêñó ïîíîâèâñÿ ÷åðåç
ê³ëüêà ãîäèí. ßê âèÿâèëîñÿ,
çì³íà ëîêàö³¿ ï³øëà íà êîðèñòü
ãîñïîäàðÿì ðèíãó. Ó ðåøò³ àìàòîðñüêèõ ïîºäèíê³â, ÿê³ òðèâàëè
ïî òðè ðàóíäè, âîíè äîì³íóâàëè.
Ó âàç³ äî 69 êã çà î÷êàìè ïåðåì³ã ÷åìï³îí Óêðà¿íè Â³òàë³é
Òåðåùóê. Ó êàòåãîð³¿ äî 75 íå çàëèøèâ øàíñ³â ïîëÿêó ìàéñòåð
ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó
Îëåêñ³é Òîêàð÷óê. Ñåêóíäàíò
îïîíåíòà íàøîãî ïåðåìîæöÿ
áàãàòüîõ ì³æíàðîäíèõ òóðí³ð³â
Àíäð³ÿ ²ñàêîâà (75 êã) âèêèíóâ
íà ðèíã á³ëèé ðóøíèê ï³ñëÿ äðóãîãî ðàóíäó.
Ó âàç³ äî 81 êã áîêñóâàâ â³ííèöüêèé ó÷àñíèê Îë³ìï³éñüêèõ
³ãîð Äåíèñ Ñîëîíåíêî, ³ òàêîæ
ïðèìóñèâ ñóïåðíèêà äî çäà÷³ ï³ñëÿ äðóãîãî ðàóíäó. Éîãî ïåðåâàãà

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

Кубок Анатолія
Строкатова

Вінничанин Володимир Боровський провів найбільшу
кількість професійних боїв серед українських боксерів — 88
áóëà áåççàïåðå÷íîþ. Ó îñòàíí³é
ïàð³ íàø ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè, âàæêîâàãîâèê Äìèòðî Ë³ñîâèé âèãðàâ çà î÷êàìè.
Îòæå, ïåðåêîíëèâà ïåðåìîãà
çá³ðíî¿ Â³ííèö³ — 5:1. ¯¿ ïðîêîìåíòóâàâ òðåíåð íàøî¿ êîìàíäè
Ðîìàí Âàêàëþê:
— Íàø³ á³éö³ — á³ëüø äîñâ³ä÷åí³, í³æ êåëåöüê³. Ñåðåä íèõ
áóëè ó÷àñíèêè Îë³ìï³éñüêèõ
³ãîð, ïðèçåðè ÷åìï³îíàò³â ªâðîïè. Äî òî æ, çá³ðíà Óêðà¿íè º ë³äåðîì íå ëèøå íà êîíòèíåíò³, à é
ó ñâ³ò³. Òîìó íå äèâíî, ùî íàøà
ïåðåâàãà âèÿâèëàñÿ âàãîìîþ.
ПРОЩАЛЬНИЙ БІЙ
БОРОВСЬКОГО
Ï³ñëÿ ïîºäèíê³â àìàòîð³â
íà ðèíã âèéøëè ïðîô³. Ó òèòóëüíîìó áîþ í³ìåöü Îëåêñàíäð
Ôðàíê çäîëàâ óãîðöÿ Çîëàíà Ïåòðàíü¿ âæå â ñòàðòîâîìó ðàóíä³
òåõí³÷íèì íîêàóòîì. ² çäîáóâ
ïîÿñ ÷åìï³îíà çà âåðñ³ºþ WBC-A
(Àç³¿).
Ó÷àñíèê Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð,
ïðèçåð ÷åìï³îíàòó ªâðîïè,
à íèí³ áîêñåð-ïðîôåñ³îíàë
Âîëîäèìèð Ìàòâ³é÷óê (Êè¿â)

ó õîðîøîìó ñòèë³ ïîáèâ á³ëîðóñà. ²íøîãî ïðåäñòàâíèêà ö³º¿
ñóñ³äíüî¿ êðà¿íè â çàêëþ÷íîìó
áîþ çäîëàâ â³äîìèé â³ííèöüêèé
áîêñåð, òðåíåð ñïîðòêëóáó «Íîêàóò» Âîëîäèìèð Áîðîâñüêèé.
Öå áóâ âæå 88-é ïîºäèíîê
ó éîãî 20-ð³÷í³é ïðîôåñ³éí³é
êàð’ºð³. Ñâîºð³äíèé ðåêîðä ñåðåä
óêðà¿íñüêèõ áîêñåð³â! Á³é ñòàâ
ïðîùàëüíèì äëÿ â³ííè÷àíèíà.
Âîëîäèìèð äîñèòü âïåâíåíî
âèãðàâ çà î÷êàìè ï³ñëÿ âñ³õ çàïëàíîâàíèõ øåñòè ðàóíä³â. Ïðîáëåìè ó íüîãî âèíèêàëè ëèøå
íà ñòàðòîâîìó â³äð³çêó.
— ß ïåðåéøîâ ó ïðîôåñ³îíàëè, êîëè ìåí³ áóâ 21 ð³ê. Ïåðåä³ ìíîþ ïîñòàëî ïèòàííÿ: éòè
â÷èòèñÿ äàë³ àáî ïðîäîâæóâàòè
áîêñóâàòè. ß âèáðàâ îñòàííº, —
êàæå Âîëîäèìèð Áîðîâñüêèé. —
Êîæåí ì³é á³é áóâ ñêëàäíèì
ïî-ñâîºìó. Âèä³ëþ ïîºäèíîê
â Äàí³¿ ïðîòè Àëü Õàñàíà: â³í
áóâ êðàùèì áîêñåðîì ªâðîïè
íà òîé ÷àñ, àëå ÿ âèãðàâ. Ìî¿ì
êóìèðîì ó áîêñ³ º Àðòóðî Ãàòò³.
Íà ðèíãó â³í çàçíàâ äîñèòü ïîðàçîê. Àëå ïåðåìàãàâ â³í òàê, ÿê
ìð³º ïåðåìàãàòè êîæåí.

 Ó Ëüâîâ³ ðîç³ãðàëè Õ
ì³æíàðîäíèé Êóáîê Àíàòîë³ÿ Ñòðîêàòîâà ³ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó. Ó÷í³ ïåðøî¿
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè
âèáîðîëè äâ³ íàãîðîäè.
×åìï³îíêîþ ñòàëà Â³êòîð³ÿ
Òåëåíü, áðîíçîâîþ ïðèçåðêîþ — Êàòåðèíà Òîì³íà.

«Зубри»
«озолотилися»
 Ó Ïîëüù³ ïðîâåëè ì³æíàðîäíèé áàñêåòáîëüíèé ÷åìï³îíàò «Kielce Basket Cup».
«Â³ííèöüê³ çóáðè» çäîáóëè
çîëîòî.

Кращі гравці
турніру
 Ó Ïîëüù³ ïðîâåëè çìàãàííÿ Â³äêðèòî¿ õîêåéíî¿ ñåð³¿ ç
õîêåþ íà òðàâ³. Çá³ðíà Óêðà¿íè ïîñ³ëà òðåòþ ñõîäèíêó.
Êðàùèì âîðîòàðåì òóðí³ðó
ñòàâ â³ííè÷àíèí ßðîñëàâ
Ãîðäåé, êðàùèì áîìáàðäèðîì — òàêîæ íàø çåìëÿê
Â’ÿ÷åñëàâ Ïàçþê.
Випуск №38 (1057)
Вверху діаграми – задачі-близнюки, внизу – з двоваріантними розвязками. У двоходових задачах на кооперативний мат починають ходити
чорні і допомагають білим поставити собі мат.
Задача №2230-2233. М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

П’ята поспіль нічия вінницької «Ниви»
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Â³ííèöüêà «Íèâà» ãðàëà ïðîòè «Ìèíàþ» (Çàêàðïàòòÿ) ó Äåíü
ì³ñòà. Íàø³ ôóòáîë³ñòè ïðàãíóëè
çðîáèòè ãàðíèé ïîäàðóíîê âáîë³âàëüíèêàì. Íåçâàæàþ÷è íà äîùîâó ïîãîäó, íà ìàò÷ çàâ³òàëè
áëèçüêî òèñÿ÷³ âáîë³âàëüíèê³â.
Âîíè î÷³êóâàëè ïîáà÷èòè íà ïîë³
Âàñèëÿ Êîá³íà, ÿêèé â³äîìèé
ñâî¿ìè âèñòóïàìè çà äîíåöüêèé
«Øàõòàð». Àëå êëþ÷îâèé âèêîíàâåöü ãîñòåé îòðèìàâ óøêîäæåííÿ

íà òðåíóâàíí³.
Ó ïåðøîìó òàéì³ íà ïîë³ äîì³íóâàëà «Íèâà». Âîíà ïîñò³éíî
íàêî÷óâàëà ñâî¿ õâèë³ àòàê íà âîðîòà ñóïåðíèê³â. Óæå íà øîñò³é
õâèëèí³ íàø ôîðâàðä Ìèõàéëî
Øåñòàêîâ ì³ã â³äêðèâàòè ðàõóíîê, ÿêáè ä³ñòàâ ïðîñòð³ëüíó
ïåðåäà÷ó, ïåðåáóâàþ÷è çà ê³ëüêà
ìåòð³â â³ä âîð³ò. Çãîäîì ãîñòåé
âðÿòóâàëà ïîïåðå÷èíà. À ï³ñëÿ
óäàðó Âîëîäèìèðà Ñàâîøêà êðóãëèé ïðîéøîâ ïîðó÷ ç³ øòàíãîþ.

À îñü äðóãèé òàéì ëåäü íå ñòàâ
æàõîì äëÿ ãîñïîäàð³â. Âîðîòàð
Àðòåì Êóë³í³÷ ëèøå íà ïî÷àòêó
òàéìó òðè÷³ íåéòðàë³çóâàâ âèõîäè
ãîñòåé â³÷-íà-â³÷!
Õî÷à áóëè â ìàò÷³ é ³íø³ ïåðñîíàæ³, ÿê³ çâåðòàëè íà ñåáå óâàãó — àðá³òðè. Ïðèì³ðîì, â îäíîìó ³ç åï³çîä³â äâà â³ííèöüê³
ôóòáîë³ñòè çàëèøèëèñÿ ëåæàòè
íà ãàçîí³, à îäèí ³ç íèõ âèìàãàâ äîïîìîãè. Òèì ÷àñîì ðåôåð³
Ñåðã³é Çàäèðàí (Êè¿â) íå çâåðíóâ

óâàãó íà öå ³ äàâ ìîæëèâ³ñòü çàêàðïàòöÿì ïðîâåñòè àòàêó, ÿêà
çàâåðøèëàñÿ âèõîäîì äî âîð³ò.
Ñóääÿ ðåãóëÿðíî ãàñèâ àòàêè
ãîñïîäàð³â, à ïîòåíö³éí³ ôîëè
ç ³íøîãî áîêó ïîì³÷àâ íå÷àñòî.
Îòæå, 0:0. Ï’ÿòà í³÷èÿ «Íèâè»
â ñåçîí³. Äâà íàñòóïí³ ïîºäèíêè
íàø êîëåêòèâ ïðîâåäå â ãîñòÿõ.
15 âåðåñíÿ ç³ãðàºìî ïðîòè «×àéêè» (Êè¿âñüêà îáëàñòü), 22 âåðåñíÿ — ïðîòè îäíîêëóáíèê³â
³ç Òåðíîïîëÿ.

Cb8>d7;

Kf7>g6;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №36 (1402) від 5 вересня 2018 року
Задача №2226
I. 1. Kpc6! Kpg4 2. Kpd5 Kb4+ 3. Kpe4 Te2x;
II. 1. Kpb5! Kpf4 2. Kpc4 Tc2+ 3. Kpd3 Kb4x — ідеальний мат
Задача №2227
I. 1. Kpd8! Kpg6 2. Kpe8 Th7 3. Kpf8 Th8x;
II. Kpe8! T:e7+ 2. Kpf8 Kpg6 3. Kpg8 Te8x – ідеальний мат
Задача №2228
I. 1 Kpd3! Tb6 2. Kpd4 Td6+ 3. Kpc5 Cb4x;
II. 1. c3! Kpb3 2. Kpd1 Td4 3. Kpc1 Ta1x.
Задача №2229
I. 1. Kpe6! Kd6 2. Kpf6 Th6+ 3. Kpg5 Kf7x;
II. 1. Kg3! Kpe3 2. Kpf5 Th5+ 3. Kpg4 Kf6x — ідеальний мат
М. Пархоменко
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УЧИЛАСЬ НА СОБАКАХ,
А ТЕПЕР ЇМ ДОПОМАГАЄ
Небайдужість  Ольга Нагірняк —
лікар-стоматолог, яка сьогодні допомагає
безпритульним тваринам вижити у великому
місті серед людей. Дівчина розповіла,
як надати першу допомогу постраждалим
тваринам та про дорогі породи
чотирилапих, яких «викидають» люди
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Îëÿ ïðàöþº ë³êàðåì-ñòîìàòîëîãîì, â÷èëàñÿ ó Â³ííèöüêîìó
ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³, ïîò³ì
äâà ðîêè æèëà â ×åõ³¿. Ïîâåðíóâøèñü äîäîìó, ïî÷àëà äîïîìàãàòè òèì, õòî íå ìîæå âèæèòè
áåç ëþäñüêî¿ ðóêè.
— Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó ìåíå
ç'ÿâèâñÿ ñòðàøíèé äîñâ³ä, â³í íàçèâàâñÿ «â³âàð³é». Öå ñåêö³ÿ ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê â ìåäè÷íîìó. Òðîõè ñåðåäíüîâ³÷íà: òóò íà ñîáàêàõ
â³äïðàöüîâóâàëè âñå, ùî ïîòð³áíî
áóëî çíàòè ç õ³ðóðã³¿, — ðîçïîâ³äàº
Îëüãà. — Íà áåçïðèòóëüíèõ ñîáàê
äèâèëèñÿ, ÿê íà çàë³ê, áî ç îïåðàòèâíî¿ õ³ðóðã³¿ ¿õ ñòàâèëè àâòîìàòîì, ÿêùî ïðèíåñåø òâàðèíó.
Îëÿ ãîâîðèòü, ùî öå æîäíèì
÷èíîì íå çíóùàííÿ íàä òâàðèíîþ. Óñ³ îïåðàö³¿ âèêîíóâàëè ï³ä
íàðêîçîì. Ïðîòå ïðî ïîäàëüøó
äîëþ ÷îòèðèëàïèõ í³õòî íå çíàâ.
Êîãîñü ïîâåðòàëè íà âóëèöþ, àëå
ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî áóëè é
ëåòàëüí³ âèïàäêè.
— Ìè ïðàêòèêóºìî âñå íà òâàðèíàõ, òîìó ùî â ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ íåìàº ñó÷àñíèõ ìàêåò³â
ëþäñüêîãî ò³ëà òà îðãàí³çìó.
Ó ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ º ìàêåòè
ç ³ì³òàö³ºþ ñóäèí, êðîâ³ òà ³íøèõ
îðãàí³â, — ðîçïîâ³äàº Îëüãà.
Ñàìå òàêèé íåãàòèâíèé äîñâ³ä
³ ñïðîâîêóâàâ Îëþ ïî÷àòè á³ëüøå çâåðòàòè óâàãó íà áåçäîìíèõ
òâàðèí.
— ß áàãàòî ðîê³â öå ðîáëþ, ìîÿ
ìàìà òåæ äîïîìàãàº. Ìè ãîäóºìî áåçäîìíèõ, äîïîìàãàºìî ³

ë³êóºìî. Ó íàø³é ðîäèí³ êîëèñü
áóâ ïåñ á³éö³âñüêî¿ ïîðîäè, çàðàç
ó ìàìè äâà âåëèêèõ ñîáàêè, ÿêèõ
ìè âçÿëè ç âóëèö³. Ó ìåíå âäîìà äâà êîòè, ÿêèõ ìè òåæ âçÿëè
ç âóëèö³. ß îäíàêîâî ñòàâëþñÿ
äî ïîðîäèñòèõ ³ äâîðîâèõ, áî âñ³ì
ïîòð³áíà íàøà äîïîìîãà.
Îëÿ ãîâîðèòü, ùî âåëèêà ê³ëüê³ñòü ñîáàê òà êîò³â, ÿêèì âîíà ç
ðîäèíîþ äîïîìàãàþòü, — ïîðîäèñò³. ×àñòî ëþäè ïðîñòî âèêèäàþòü òâàðèí íà âóëèöþ ÷åðåç òå,
ùî âîíè ñòàþòü íå çðó÷íèìè. Ñî-

ß íå ðîçóì³þ, äëÿ
÷îãî ëþäè âèòðà÷àþòü
äî äâàäöÿòè òèñÿ÷
ãðèâåíü íà òâàðèíó
³ ïîò³ì òàê ëåãêî ¿¿
ïîçáóâàþòüñÿ
áàêà ÷è ê³ò âèðîñòàº, ç'ÿâëÿþòüñÿ
ïðîáëåìè ³ õâîðîáè, ç ÿêèìè áàãàòî õòî íå áàæàº ñïðàâëÿòèñÿ.
Òàêèì ÷èíîì ³ç ë³ñîïîñàäîê âèõîäÿòü ñàìî¿äè, õàñêè, á³éö³âñüê³
ïîðîäè ñîáàê ³ òàê³ ïîïóëÿðí³
áðèòàíñüê³ âèñëîâóõ³ êîòè.
— Ìîÿ ìàìà æèâå â Ïèñàð³âö³
³ ÷àñòî äîðîãîþ íà ðîáîòó ãîäóº
ñîáàê. Âîíà âàðèòü äâ³ êàñòðóë³ êàø³, à ïåñèêè âæå ÷åêàþòü
íà íå¿ ³ íàâ³òü çíàþòü, ÿê çâó÷èòü ìîòîð ¿¿ ìàøèíè, — ðîçïîâ³äàº Îëüãà. — ß íå ðîçóì³þ, äëÿ
÷îãî ëþäè âèòðà÷àþòü â³ä øåñòè äî äâàäöÿòè òèñÿ÷ ãðèâåíü
íà òâàðèíó ³ ïîò³ì òàê ëåãêî ¿¿
ïîçáóâàþòüñÿ.

Про вінницькі притулки
У місті повноцінно з 2007-го
року діє один притулок для
тварин «Планета». Сьогодні тут
налічується близько 250-ти собак. Фінансування здійснюється
за рахунок благодійних внесків
вінничан. Тому притулок завжди
чогось потребує: їжу, посуд, речі
для прибирання, петлю для відлову собак. Притулок розширюється і відтепер має дві території. У вольєрах собаки живуть
по троє або четверо. Волонтери
стараються обробити від паразитів усіх, проте це не завжди

виходить, бо не всі собаки піддаються. На території притулку
діє лікарня, в якій тварин стерилізують та каструють.
Другий притулок, який знаходиться на вул. Гонти, 26 Е — муніципальний і призначений тільки
для бродячих тварин. Відкриття
було ще у червні, проте робота
й досі проходить у тестовому режимі. Керівництво чекає на необхідні документи, які нададуть
ліцензію здійснювати ветеринарну практику та планує вже в кінці
вересня розпочати роботу.

– Часто люди просто
викидають тварин
на вулицю через
те, що вони стають
не зручними, –
каже Оля

Комерційна
нерухомість
Готовий бізнес, 38 кв.м,
м.Вознесенськ, Кірова 20А.. Ціна:
2130682, тел.:(099) 138-39-99

Робота
100% легальне працевл. в
Чехії для чол.та жін. Безкошт.
консультації. Оформл.віз
Тел.:(067)369-82-33, (063)21802-33
Адміністратор торгівелного залу
на постійну роботу. Тел.:(067)
365-69-20
Оброблювач риби. Нарізка риб.
філе, уклад.в банку, упак.банок.
8-17, Сб, Нд вих. Тел.:(063) 71930-98
Охоронник на вахту 21/10
або 30/15. Денні зміни по 12
год. Проживання, харч. 7000
Тел.:(063) 219-06-30
Потрібна прибиральниця, р-н
Муніципального ринку, графік
вільний. Деталі за тел. Тел.:(068)
984-81-00

Європейський досвід
Притулки у Європі — це місця, де
тваринам шукають господарів,
а не місце постійного проживання чотирилапих. У всіх країнах
Європи є соціальні програми, які
спрямовані на пошук нового житла для тварин. У Чехії, наприклад,
взагалі немає безпритульних
тварин — всіх розбирають і доглядають. На німецьких вулицях
ЩО З ПРИТУЛКАМИ
Îëÿ ÷àñ â³ä ÷àñó ñï³âïðàöþº
ç ïðèòóëêîì «Ïëàíåòà», ùî
íà Ñàáàð³âñüêîìó øîñå, 7. Ïðîòå ä³â÷èíà íå íàéêðàùî¿ äóìêè
ïðî çàêëàä. Íàñïðàâä³, ïðèòóëîê
íå ìàº ïîñò³éíîãî ô³íàíñóâàííÿ
³ âîëîíòåðè ñàìîñò³éíî çáèðàþòü ãðîø³ òà íåîáõ³äí³ ðå÷³ äëÿ
òâàðèí. Äî âîð³ò ïðèòóëêó ÷àñòî
ïðèâîçÿòü íåïîòð³áíèõ òâàðèí òà
¿õ ïîòîìñòâî. Ïðèòóëîê íå ñïðàâëÿºòüñÿ ç íèìè ³ òâàðèíè ïðîñòî
ñèäÿòü â êë³òêàõ. ×è âñ³ ïðîñòåðåë³çîâàí³, ïðèùåïëåí³ ³ ÷è ¿ì
øóêàþòü ãîñïîäàð³â — í³êîìó
äîñòîâ³ðíî íå â³äîìî.
— Ïðèòóëîê íå ïîâèíåí áóòè
ðîçñàäíèêîì ³íôåêö³é òàêèì,
ÿêèì â³í º.
ß çíàéîìà ç ê³ëüêîìà ëþäüìè
â Ù³òêàõ òà ó Êñàâåð³âö³, ÿê³ ðîáëÿòü ïðèâàòí³ ïðèòóëêè ó ñâî¿õ
áóäèíêàõ. Àëå öå çàâæäè ïðîáëåìà ç ñóñ³äàìè, òîìó ùî ëþäè,
ÿê ïðàâèëî, íåçàäîâîëåí³ òàêèì
ñóñ³äñòâîì, — ðîçïîâ³äàº Îëüãà.
Çà÷àñòó òàê³ ëþäè ïðîñòî ïðèâîäÿòü äî ñåáå âñ³õ òâàðèí, ÿê³
ïîòðåáóþòü äîïîìîãè, ðîáëÿòü
äëÿ íèõ âñå ìîæëèâå ³ ïîò³ì
øóêàþòü ãîñïîäàð³â. Öå â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç ²íòåðíåò: øóêàþòü
áóäèíêè, ãðîø³ òà ï³äòðèìêó.
— ß äóìàþ, ùî ïîòð³áíî ðîáèòè òàê: çëîâèòè òâàðèíó, çàáðàòè
ç âóëèö³ ïðîñòåðèë³çóâàòè ¿¿, îá-

немає собак, проте багато котів.
Саме тут знаходиться найбільший
притулок у Європі, бюджет якого
складає 8 млн євро на рік. Внески
роблять волонтери та підприємці.
У Стамбулі тварини всі привиті
і стерилізовані гуляють просто
неба. Це говорить про високу
культуру цих країн по відношенню до бродячих тварин.
ðîáèòè, âèë³êóâàòè â³ä ïàðàçèò³â
³ â³äïóñòèòè òóäè, çâ³äêè ñîáàêó
âçÿëè, — ïðîïîíóº Îëÿ.
ЯК ДОПОМОГТИ
БЕЗПРИТУЛЬНІЙ ТВАРИНІ
Ñèòóàö³¿ ìîæóòü ñêëàäàòèñÿ
ð³çí³ ³ îñü íåâåëè÷êà ³íñòðóêö³ÿ
â³ä Îëüãè äëÿ òèõ, õòî âñå æ òàêè
íå ïîáî¿òüñÿ äîïîìîãòè ñîáàö³
àáî êîòó, ÿêèé ïîòðàïèâ ó õàëåïó.
— Ó ïåðøó ÷åðãó ïîòð³áíî
ïðîàíàë³çóâàòè ñèòóàö³þ, àáè
íå íàøêîäèòè ñîá³. ßêùî òâàðèíà ä³éñíî âåëèêà, òî í³êîëè
íå çíàºø, ÿê âîíà ñåáå ïîâåäå.
Òîìó ñàìîñò³éíî äî íå¿ ï³äõîäèòè
íå âàðòî, — ðàäèòü Îëÿ. — Ó âèïàäêó ìàëåíüêîãî öóöåíÿòè àáî
êîòà ïðîñòî òðåáà çàô³êñóâàòè
ðàíó ðóøíèêîì ³ çàâæäè òåëåôîíóâàòè äî âåòåðèíàðíî¿ êë³í³êè. Ó êðàéíüîìó âèïàäêó ïðîñòî
çàáðàòè òâàðèíó ç äîðîãè.
Ó Â³ííèö³ ä³º âåëèêà ê³ëüê³ñòü
âåòë³êàðåíü. ª ê³ëüêà ç ïîòóæíèìè ðåàí³ìàö³éíèìè ñèñòåìàìè.
— Ìåí³ çäàºòüñÿ äóæå âàæëèâèì
äëÿ íàøèõ ä³òåé ³ ìîëîä³ ïðîâîäèòè
îñâ³òíþ ïðîãðàìó, ÿêà ïîÿñíþâàëà
á, ùî ö³ òâàðèíè íà âóëèöÿõ — öå
ìè çðîáèëè ç íèìè. Ìè ¿õ ñïî÷àòêó ïðèðó÷èëè, à ïîò³ì âèêèíóëè
³ òåïåð òðåáà â÷èòèñÿ ïðàâèëüíî
êîíòàêòóâàòè ç ÷îòèðèëàïèìè.
Íå ñîáàêà ïðèéøëà â ì³ñòî ³ ïî÷àëà íàñ êóñàòè, — ãîâîðèòü Îëÿ.

Продавець в продуктовий магазин,
г/р: 2/2. З/п договірна. Тел.:(096)
191-42-41
Робота сезонна, в приміщенні.
Чол/жін, які не вживають
алкоголь. Житло надається
Тел.:(067) 209-15-05
Sort date: 11.09.2018, №37/2018

КОРОТКО
Тиждень
«Вінницької
милі»
 Äî 16 âåðåñíÿ òðèâàòèìå
òèæäåíü «Â³ííèöüêî¿ ìèë³»:
âîëîíòåðè, óðáàí³ñòè òà
÷èíîâíèêè áóäóòü ðîçïîâ³äàòè, ÿêèì ÷èíîì çì³íèòüñÿ
ïðîñïåêò Êîöþáèíñüêîãî. Ó
ïîíåä³ëîê, 10 âåðåñíÿ, â õîë³
ìåð³¿ âñòàíîâèëè äåê³ëüêà
ìåòðîâèõ ñòåíä³â ç ³íôîðìàö³ºþ ïðî ïðîåêòè çì³íè
ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî.
¯õ ñòâîðèëè â ðàìêàõ «Ñòóä³¿
³äåé», äå ïðàöþâàëè êîìàíäè ç ÷îòèðüîõ ì³ñò.
Á³ëÿ ñòåíä³â ÷åðãóþòü
âîëîíòåðè, ÿê³ ïîÿñíþþòü
ñóòü êîíöåïö³¿ çì³í ïð.
Êîöþáèíñüêîãî âñ³ì áàæàþ÷èì. Êð³ì òîãî, ïëàíóþòü
ïðîâåñòè àíêåòóâàííÿ ñåðåä
â³ííè÷àí ç ïèòàííÿì «×è
ìàº áóòè êîë³ÿ íà ïðîñïåêò³
Êîöþáèíñüêîãî». Òèæäåíü
«Â³ííèöüêî¿ ìèë³» çàâåðøèòüñÿ 16 âåðåñíÿ âåëîïðîá³ãîì. Çá³ð á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà
Êîöþáèíñüêîìó î 10-é
ðàíêó.
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ПОЛЯКИ, ЯКІ СКОРИЛИ СВІТ,
ЇДУТЬ У ВІННИЦЮ НА ДЖАЗФЕСТ
Ексклюзив  Геній-джазмен Адам
Балдих, який знищує всі стереотипи
щодо скрипки у джазі, віртуозний
піаніст Міхал Мартинюк, що став зіркою
новозеландської сцени, та їхні нові
вражаючі колективи 22 вересня не просто
виступлять з концертами на Вінницькому
джазовому фестивалі. А ще й дадуть
ексклюзивні майстер-класи для всіх
охочих у рамках новаторських коворкінгзустрічей «Джазові сніданки»!
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

— Ïîëüñüêèé äæàç
íå ïðîñòî ïîâåðòàºòüñÿ íà VINNYTSIA
JAZZFEST, à ùå é ïðèíåñå ÷èìàëî
ñþðïðèç³â, — ðîçïîâ³äàº ïðîäþñåð
Â³ííèöüêîãî äæàçîâîãî ôåñòèâàëþ, çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè
²ðèíà Ôðåíêåëü.— Öüîãîð³÷ Ïîëüùà ñâÿòêóº 100-ð³÷÷ÿ íåçàëåæíîñò³.
Ñàìå äî ö³º¿ äàòè ñòâîðåíî ìàñøòàáíèé ïðîåêò «Polish Independent
Jazz Night», ÿêèé åêñêëþçèâíî
áóäå ïðåäñòàâëåíèé íà íàøîìó
ôåñòèâàë³. Ç 14 âåðåñíÿ ó õîë³
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè ä³ÿòèìå
âèñòàâêà ïîëüñüêîãî äæàçîâîãî
ïëàêàòó îäí³º¿ ç íàéá³ëüøèõ ó ñâ³ò³
êîëåêö³é — Dydo Poster Collection.
Íàæèâî 22 âåðåñíÿ î 21.00 ó Â³ííèö³ ìè ïîáà÷èìî íàéÿñêðàâ³øèõ
ç³ðîê ñó÷àñíî¿ ïîëüñüêî¿ äæàçîâî¿
ñöåíè: Êâ³íòåò Ì³õàëà Ìàðòèíþêà òà Êâàðòåò Àäàìà Áàëäèõà,
÷è¿ ³ìåíà — áðåíä ó âñüîìó ñâ³ò³. À íà äîäà÷ó — ïðÿìî ï³ä ÷àñ
âèñòóï³â íàø³ ïîëüñüê³ ïàðòíåðè
Polish Tourism Organisation ðîç³ãðàþòü âàó÷åð íà ãîñòèíè ó îäíîìó
ç êðàùèõ ãîòåë³â Ïîëüù³ òà áàãàòî
³íøèõ ïðåçåíò³â.
«НОВОЗЕЛАНДСЬКИЙ ПОЛЯК»
ВРАЗИТЬ ГРУВОМ
ßñêðàâèé ãðóâ, òîíêå ìåðåæèâî
ïðåêðàñíèõ ³ìïðîâ³çàö³é, ðèòìè

áðàçèëüñüêîãî ïîõîäæåííÿ ó ïîºäíàíí³ ç³ ñâ³æèìè òåíäåíö³ÿìè
ñó÷àñíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ ìóçèêè —
òàêèì ïîòóæíèì äæàçîâèì ì³êñîì
«ïðèãîùàòèìå» â³ííè÷àí òà ãîñòåé
ì³ñòà Êâ³íòåò Ì³õàëà Ìàðòèíþêà.
Çíàìåíèòèé äæàçîâèé ï³àí³ñò
òà êîìïîçèòîð íàðîäèâñÿ ó Ùåöèí³, ïðîòå îñòàíí³ 10 ðîê³â ïðîæèâ ó Íîâ³é Çåëàíä³¿, äå íàâ÷àâñÿ
äæàçó â Îêëåíäñüêîìó óí³âåðñèòåò³ òà ãðàâ ç óñ³ìà â³äîìèìè
íîâîçåëàíäñüêèìè é àâñòðàë³éñüêèìè ìóçèêàíòàìè, çîêðåìà, ç
Íàòàíîì Ãåéíñîì, Ëüþ¿ñîì ÌàêÊàëëóìîì, Òàìîì Âàéïàðà, Sola
Rosa, Batucada Sound Maschine.
Áóäó÷è îäíèì ç íàéàêòèâí³øèõ
òâîðö³â ìóçè÷íî¿ ñöåíè Íîâî¿ Çåëàíä³¿, âñå æ òàêè ñàìå ó ð³äí³é
Ïîëüù³ Ì³õàë Ìàðòèíþê âèð³øèâ çä³éñíèòè äàâíþ ìð³þ — âèïóñòèòè àëüáîì íà 100 â³äñîòê³â
äæàçó ³ç ïðîìîâèñòîþ íàçâîþ
«Nothing To Prove».
Ñâî¿ íàäçâè÷àéí³ àâòîðñüê³ êîìïîçèö³¿ ó òðàâí³ öüîãî ðîêó Ìàðòèíþê ïðåçåíòóâàâ íà ïðåñòèæíîìó
äæàçîâîìó êîíêóðñ³ «Made In New
York». Çàãðàâ òàê, ùî ëåãåíäè äæàçó Ðåíä³ Áðåêåð, Äæîí Ïàò³òó÷÷³ ³
Ôðàíöèñêî Ìåëà áóëè íàñò³ëüêè
çà÷àðîâàí³, ùî îäðàçó ïîêèíóëè
ñâî¿ ñóää³âñüê³ êð³ñëà ³ ïðèºäíàëèñÿ äî àâòîðà íà ñöåí³ ïðÿìî ï³ä
÷àñ ô³íàëó êîíöåðòó.
— Ì³õàë ñòâîðèâ àëüáîì êðàñèâî¿ ìóçèêè, ïîâíî¿ áàãàòèõ
íþàíñ³â, ãðè ç ÷óäîâèìè âèñòó-

ïàìè ³ êîìïîçèö³ÿìè, ÿê³ ä³éñíî
ñÿþòü! — çàõîïëåíî îö³íþº ïëàò³âêó ïîëÿêà â³äîìèé ìóçèêàíò
òà ïðîäþñåð Íàòàí Ãåéíñ.
— Ì³õàë Ìàðòèíþê ïðåäñòàâëÿº íàñòóïíå ïîêîë³ííÿ ìóçèêàíò³â, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ ïîáóäóâàòè
ùîñü çàõîïëþþ÷å, ùî â³äîáðàæàº
òðàäèö³¿ ÷åðåç êðåàòèâí³ñòü òà
ñï³âïðàöþ ç êðàùèìè ìóçèêàíòàìè, — ï³äòâåðäæóº êåð³âíèê äæàçîâèõ äîñë³äæåíü Îêëåíäñüêîãî
óí³âåðñèòåòó Ðîí Ñàìñîì.
СКРИПАЛЬ АДАМ БАЛДИХ
ВЛАШТУЄ СПРАВЖНЄ ШОУ
Ðàç ³ íàçàâæäè ïîïðîùàòèñÿ
ç³ ñòåðåîòèïàìè ùîäî çâó÷àííÿ
ñêðèïêè ó äæàç³, íà VINNYTSIA
JAZZFEST-2018 ìåëîìàíè çìîæóòü íà êîíöåðò³ Êâàðòåòó Àäàìà
Áàëäèõà.
— Àäàì Áàëäèõ — ñïðàâæí³é ãåí³é ñó÷àñíîñò³! Äîâãèé ÷àñ éîãî íà-

«Ïîëüñüêèé äæàç — öå
çàâæäè äèâîâèæíà
³ íåïåðåäáà÷óâàíà
ìóçèêà, ÿêà áàëàíñóº
íà ìåæ³. Ó êîæíîìó
ñåíñ³ öüîãî ñëîâà!»
çèâàëè «äæàçîâèì âóíäåðê³íäîì».
Àäæå âæå ç 16 ðîê³â â³í ïðåäñòàâëÿº Ïîëüùó íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³
íà íàéïðåñòèæí³øèõ ôåñòèâàëÿõ
ïî âñüîìó ñâ³òó — â³ä Í³ìå÷÷èíè
³ Ôðàíö³¿ äî ÑØÀ òà ²íäîíåç³¿. ßê
ðåçóëüòàò, ñüîãîäí³ ó ñâî¿ 32 Àäàì
Áàëäèõ ìàº çâàííÿ îäíîãî ç íàéâèäàòí³øèõ äæàçîâèõ ñêðèïàë³â
ñâ³òó! — ðîçïîâ³äàº ²ðèíà Ôðåíêåëü. — Â³í âðàæàº åêñïðåñ³ºþ,
íàéâèùîþ òåõí³êîþ ãðè òà ô³ðìîâèì íåïîâòîðíèì ñòèëåì, ÿêèé
íàçèâàþòü «breathing violin» — «äèõàþ÷îþ ñêðèïêîþ».
Çàê³í÷èâøè Àêàäåì³þ ìóçèêè
â Êàòîâ³öå ³ ïðåñòèæíèé àìåðèêàíñüêèé Áåðêë³ êîëåäæ, ó ð³äí³é
Ïîëüù³ Àäàì Áàëäèõ çäîáóâ âñ³
íàãîðîäè, ÿê³ ò³ëüêè ìîæíà. Ê³ëüêà ðîê³â ï³äðÿä ìóçèêàíò âõîäèòü
äî ÷èñëà íîì³íàíò³â íà ãîëîâíó ìóçè÷íó íàãîðîäó Ïîëüù³ Fryderyk,
íåîäíîðàçîâî íàçèâàâñÿ «êðàùèì
äæàçîâèì ñêðèïàëåì» ÷èòà÷àìè àâ-

Один з найкращих скрипалів світової джазової сцени
Адам Балдих 22 вересня буде вражати вінничан своїм
фірмовим неповторним стилем, який називають
«breathing violin» — «дихаючою скрипкою»
òîðèòåòíîãî æóðíàëó Jazz Forum,
à ó 30 ðîê³â áóâ íàãîðîäæåíèé
«Çîëîòèì õðåñòîì çàñëóãè» Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà ³ ïî÷åñíîþ íàãîðîäîþ «Çà çàñëóãè
ïåðåä ïîëüñüêîþ êóëüòóðîþ».
Ó ñâî¿é ìóçèö³ Àäàì ñâ³äîìî
çâåðòàºòüñÿ äî ïîëüñüêî¿ òðàäèö³¿
³ ðîçìèâàº ãðàí³ ì³æ êëàñè÷íîþ
òà äæàçîâîþ ìóçèêîþ. Àëüáîìè
çàïèñóº íà ïðåñòèæíîìó í³ìåöüêîìó ëåéáë³ ACT MUSIC ³ êîæåí
ç íèõ îòðèìóº íàéâèù³ îö³íêè
êðèòèê³â ñâ³òó.
Êîðîë³âñüêèé ñòðóííèé êâàðòåò, ìóçè÷í³ ëåãåíäè Äæèì Á³ðä,
²éðî Ðàíòàëà, Ëåøåê Ìîçäæåð,
Ëàðñ Äàí³åëüññîí, Ä³äüº Ëîêâóä,
Á³ëë³ Êîáåì, Ì³êà Óðáàíÿê —
Àäàì Áàëäèõ ñï³âïðàöþº âèêëþ÷íî ç íàéêðàùèìè ìóçèêàíòàìè.
Òîìó ³ ó ñâîºìó íîâîìó ïðîåêò³
Adam Baldych Quartet, ç ÿêèì ³
âèñòóïèòü ó Â³ííèö³, ç³áðàâ íàéóñï³øí³øèõ ïîëüñüêèõ äæàçìåí³â: îäíîãî ç íàéîðèã³íàëüí³øèõ
ïîëüñüêèõ äæàçîâèõ ï³àí³ñò³â,
ïðîôåñîðà Ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿
ó ì³ñò³ Ïîçíàíü Êøèøòîôà Äèñà,
çíàìåíèòîãî êîíòðàáàñèñòà Ì³-

õàëà Áàðàíñê³ òà äèâîâèæíîãî
ïåðêóñ³îí³ñòà Äàâèäà Ôîðòóíà.
— Ì³é íîâèé ïîëüñüêèé
êâàðòåò â³äïîâ³äàº âèçíà÷åííþ
ïîëüñüêîãî äæàçó — öå íåïåðåäáà÷óâàíà ìóçèêà, ÿêà áàëàíñóº
íà ìåæ³. Ó êîæíîìó ñåíñ³ öüîãî
ñëîâà! — ãîâîðèòü Àäàì Áàëäèõ.
Äî âå÷îðà 16 âåðåñíÿ êâèòêè íà
êîíöåðòè ïîëüñüêèõ ìóçèêàíò³â
êîøòóþòü 100 ãðèâåíü. Âàðò³ñòü
ìóëüòèêâèòêà îäðàçó íà 7 êîíöåðò³â VINNYTSIA JAZZFEST,
ùî ïðîéäóòü ó êîíöåðòí³é çàë³
íà âóëèö³ Òåàòðàëüíà, 15, äî âå÷îðà íåä³ë³ — 360 ãðèâåíü.
Ïðèäáàòè êâèòêè ìîæíà
íà ñàéò³ jazz.vn.ua, ó êàñàõ ó «Ìàã³ãðàíä³», Ïåòðîöåíòð³», òåàòð³
³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî òà á³áë³îòåö³
³ì. Ê. À. Ò³ì³ðÿçºâà.
Ïàðòíåðè êîíöåðò³â ïîëüñüêèõ
ìóçèêàíò³â: Ãåíåðàëüíå êîíñóëüñòâî ðåñïóáë³êè Ïîëüùà ó Â³ííèö³, Ïîëüñüêèé ³íñòèòóò ó Êèºâ³,
POT (Polish Tourism Organisation),
ãðóïà Barlinek.
Ãåíåðàëüíèé ³íôîðìàö³éíèé
ïàðòíåð ôåñòèâàëþ VINNYTSIA
JAZZFEST-2018 — RIA.

Новий проект «Джазові сніданки» подарує спілкування face to face і майстер-класи світових зірок джазу! Реєстрація до 18 вересня
Окремим сюрпризом для всіх вінничан та
гостей міста, що захоплюються джазом,
стане те, що у наступні вихідні можна буде
не лише пережити максимум незабутніх
емоцій на концертах, а ще й поспілкуватися у неформальній обстановці та відвідати
майстер-класи джазових зірок. Усе це подарує новаторський проект «Джазові сніданки», який за підтримки Українського
культурного фонду вперше у Вінниці
проведе Інститут культурної політики.

— Формат «Джазових сніданків», які відбудуться 22–23 вересня з 10.00 до 13.00 у концерт-холі «Моnt Blanc», приємно здивує
усіх, — інтригує керівник проекту, заслужений діяч мистецтв України Павло Третьяков. — Це унікальна «джазова не-школа» і
музичний коворкінг, якого ще не бачила
Україна! Крім невимушеного спілкування,
учасники «Джазових сніданків» відвідають
ексклюзивні майстер-класи та отримають
практичні рецепти успіху від світових джазо-

вих зірок: польських геніїв Адама Балдиха
та Міхала Мартинюка, учасниць яскравого
австрійського тріо Kusimanten та української
вокалістки Тамари Лукашової, яка стала
кращою джазовою співачкою Німеччини,
а також надзвичайного співака та лідера
кращого українського бенду класики джазового жанру FRANKYJAZZ Віталія Костенка.
Як відзначають організатори, на «Джазових сніданках» буде цікаво всім, хто:
 займається музикою,

 шукає свій шлях скорення творчих вершин,
 готовий надихнутися унікальними історіями успіху,
 не уявляє свого життя без джазу.
Участь у «Джазових сніданках» — безкоштовна. Але оскільки кількість місць
обмежена, є єдина умова — до 18 вересня
обов’язково зареєструватися на сайті проекту snidanky.jazz.vn.ua, після чого участь
буде підтверджена у листі від організаторів.
Довідки за телефоном (0432) 690–025.

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

ФЕСТИВАЛЬ

КОНЦЕРТИ
Концерт кавербенду «Gloria»

Коцюбинського

22 вересня в арт-пабі
«Beef Eater» зустрічайте
кавер гурт «Gloria» та
безліч відомих поп
та рок-хітів. Початок
концерту о 21.00.
Вартість входу — 70 грн. Детальна інформація та
бронювання столика: (093)4059900, (096)4429900.

Хижак
Жахи, 13.09–19.09, час сеансів —
за тел. 52–59–78

Таємний щоденник Симона Петлюри
Історична драма, 12.09, поч. о 10.10, 16.00, 19.50
Вартість квитків — від 45 грн
13.09–19.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Екзотичне весілля
Комедія, 12.09, поч. о 12.10, 20.10. Вартість
квитків — від 70 грн. 13.09–19.09, час сеансів —
за тел. 52–59–78

У пошуках єті
Анімація, 12.09, поч. о 12.20. Вартість квитків — від
70 грн. 13.09–19.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Концерт «Angry Girls»
15 вересня в Арт-пабі
«Beef Eater» зустрічайте
кавер-бенд «Angry Girls»
зі світовими хітами. Драйвова програма. Кращі
рок-хіти таких виконавців,
як Katy Parry, Lady Gaga,
Brithney Spears, Adele, ONUKA, СКАЙ, ВВ, Цой, «Тартак» та інші. Початок о 21.00, вхід — 70 грн. Тел.:
(093)4059900, (096)4429900.

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

Біла ворона
Таємниця будинку іграшок

Прем'єра. Рок-опера, 19.09-20.09, поч. о 18.30

«Скрябін».
Ювілейний концерт
20 вересня на сцені
Будинку офіцерів
будуть лунати пісні
Кузьми у виконанні
музикантів «Скрябін»
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 рокгурту 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.

Квитки — 200–380 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua,
у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду» і
«Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків:
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Анімація, 13.09–19.09, час сеансів – за тел. 52–59–78

Попелюшка
Альфа

Казковий мюзикл, 22.09, поч. о 12.00

Пригоди, 12.09, поч. о 16.10, 18.20
Вартість квитків — від 75 грн
13.09–19.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Занадто одружений таксист

КІНОПАЛАЦ «МИР»

Шельменко-денщик

(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)

Водевіль, 25.09, поч. о 16.00

Комедія для дорослих, 22.09, поч. о 18.30

У пошуках єті
Анімація, 12.09, поч. об 11.50

Ассоль
Історія однієї мрії, 26.09, поч. о 16.00

Таємний щоденник Симона Петлюри
Історична драма, 12.09, поч. о 13.25

Праведник 2
Бойовик, 12.09, поч. о 15.40, 20.00

Бобот та енергія Всесвіту
Фантастика, 12.09, поч. о 10.10

Хижак
Жахи, 12.09, поч. о 18.00

Монахиня
Трилер, 12.09, поч. о 22.10

SMARTCINEMA

Про що мовчать
чоловіки, або Дикун
FOREVER!
Уперше у Вінниці 6 жовтня о 19.00 у театрі ім.
Садовського найпопулярніша моновистава Бродвею «Про що мовчать
чоловіки, або Дикун FOREVER»! Талановито, щиро
та до сліз дотепно! Готуйтесь до двох годин захвату
і поринання у чоловічу реальність! «Про що мовчать
чоловіки…» — це захоплююча і весела моновистава у жанрі стендап, у якій намагаються примиритися дві галактики, два простори — Чоловік і Жінка.
Чоловіки впізнають себе, а жінки — своїх суджених!

Комедія «Хаос.
Жінки на межі
нервового зриву»
Готові дізнатися, які
демони живуть у кожній
жінці, і яким ангелом вона
може бути з тим, хто
зуміє її приручити, тоді
поспішайте 8 жовтня о 19.00 у театр ім. Садовського
на єдиний показ незабутньої сучасної комедії «Хаос.
Жінки на межі нервового зриву». Це вистава-відкриття, вистава-одкровення про сучасних жінок,
у кожної з яких є своя історія! У головних ролях:
Катерина Кістень, Віталіна Біблів, Анна Кузіна,
Дмитро Олійник. Квитки — 190–400 грн. Купуйте
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів,
«Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63.

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн

Веселі ведмежата
Весела повчальна історія, 15.09, поч. об 11.00 та 13.00

Пригоди мисливця Дамая
Мордовська казка, 16.09, поч. об 11.00 та 13.00

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

Хижак
Жахи, 12.09, поч. о 19.30, 21.50
13.09–19.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Бобот та енергія Всесвіту
Фантастика, 12.09, поч. о 14.40, 17.00, 19.20
13.09–19.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Екзотичне весілля
Комедія, 12.09, поч. о 10.00, 12.00, 21.40, 23.40
13.09–19.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Зло
Трилер, 12.09, поч. о 20.40, 22.40
13.09–19.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

У пошуках єті
Анімація, 12.09, поч. о 10.00, 11.50, 13.40, 15.30
13.09–19.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

М'ята
Драма, 12.09, поч. о 14.00, 16.10, 18.20, 20.30, 22.40.
13.09–19.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

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

FuckUp Nights
у Вінниці
Захід відбудеться
5 жовтня о 19.00 у просторі ідей CHERDAK.
Вам набридло
слухати, як всі
вихваляються своїми
успіхами? Приходьте послухати історії
неймовірних провалів від стартаперів та
успішних підприємців на FuckUp Nights. Цей
формат виник у 2012 році у Мехіко і відтоді
став популярним по всьому світу. Протягом
10 хвилин учасники розказують про свій
невдалий досвід у бізнесі або інших проектах.
Це прекрасна можливість побачити інший бік
успіху та змінити своє уявлення про світ бізнесу.
Адже не важливо, хто ви — Білл Гейтс чи Опра
Уінфрі, помиляються і падають усі.
Вартість квитків — 280 грн. Квитки можна придбати також у просторі для ідей CHERDAK

ХХІІ міжнародний фестиваль
VINNYTSIA JAZZFEST-2018
Скоро Вінниця знову стане джазовою
столицею України! Фестиваль буде
вражати легендарними іменами, виступами найвідоміших джаз-бендів світу, виставкою 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 16 вересня — знижки на квитки до 17% 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.

ВИСТАВКИ
Виставка
польського
джазового плакату
У п’ятницю, 14 вересня, о 16.00 у холі
Вінницької міської
ради відбудеться відкриття виставки польського джазового плакату
«Polish Independent Jazz Posters» з колекції Кшиштофа Дидо, який у Кракові заснував всесвітньовідому Галерею плакату. До вашої уваги — найкращі плакати джазової тематики, що протягом
останніх років були створені різними авторами. У
холі Вінницької міської ради виставка триватиме
до 5 жовтня. Вхід вільний.

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.
Площа музею складає 180 квадратних метрів.
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.
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З’ЯВИВСЯ ЩЕ ОДИН ФОНТАН
Скульптури  На Європейській площі
облаштували новий фонтан. Тут є скульптури
хлопчика та дівчинки, які тримають іграшки.
А неподалік від них — фігурка собаки, що
має прізвисько «Жулька». Обидві композиції
присвятили вінницьким родинам
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Íà Äåíü ì³ñòà,
8 âåðåñíÿ, â³äêðèëè ùå îäèí ôîíòàí. Ïîáëèçó
áóä³âë³ ì³ñüêîãî ñóäó, ùî çíàõîäèòüñÿ íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³,
ïîñòàâèëè ê³ëüêà ñêóëüïòóðíèõ
êîìïîçèö³é. Îá³éøëîñÿ áåç óðî÷èñòîñòåé òà áóäü-ÿêèõ ðåêëàìíèõ àêö³é.
Ñàì ôîíòàí ñêëàäàºòüñÿ ç
ô³ãóðîê ä³â÷èíêè òà õëîï÷èêà,
ÿê³ òðèìàþòü ó ðóêàõ ñâî¿ ³ãðàøêè: ä³â÷èíà ñòèñêàº âåäìåäèêà,
à õëîï÷èê — ³ãðàøêîâó âàíòàæ³âêó. Àâòîðè êîìïîçèö³¿ ðîçñòàâèëè ä³òåé íà «âàëóí³». Íà íüîìó

òàêîæ ðîçì³ñòèëè ô³ãóðêè ãîëóáà,
ìàëåíüêîãî äåëüô³íà òà ÿù³ðêó.
Ô³ãóðêà õëîï÷èêà òðèìàº ïàðàñîëüêó íàä ãîëîâîþ ³ ñàìå ç ö³º¿
êîíñòðóêö³¿ ñò³êàþòü ñòðóìåí³ âîäè.
ßê éäåòüñÿ íà òàáëè÷ö³, ÿêà ïðèáèòà äî ÷àø³ ôîíòàíó, öåé îá’ºêò
ìàº íàçâó — ðîäèííèé ôîíòàí
«Äîùèê». Éîãî çðîáèëè íà ãðîø³
ìåöåíàò³â Îëåíè òà Ñåðã³ÿ Êàïóñòè
ñêóëüïòîðè ç ìàéñòåðí³ «Îâðàõ».
Çà ê³ëüêà ìåòð³â â³ä ôîíòàíó
ïîñòàâèëè ùå îäíó ñêóëüïòóðíó
êîìïîçèö³þ. Íà í³é çîáðàæåíà
ñîáà÷à ðîäèíà: äîðîñëà ñîáàêà
ãðàºòüñÿ ì’ÿ÷åì ç³ ñâî¿ìè öóöåíÿòàìè. Íà îøèéíèêó â íàéá³ëüøî¿ ô³ãóðêè ñîáàêè âèêàðáóâàíå
³ì’ÿ òâàðèíè — «Æóëüêà». Êîìïîçèö³þ òàêîæ çðîáèëè ìàéñòðè

Фігурки хлопчика та дівчинки ховаються
від дощу під парасолькою. З неї стікають
струмені води, що збирається в чашу фонтану
ç «Îâðàõó» íà ãðîø³ Êàïóñòè.
Ñêóëüïòóðíà êîìïîçèö³ÿ íîñèòü
íàçâó «Ùàñëèâà ðîäèíà».
Òîä³ ÿê â ïîâ³òð³, íàä âèñîò³
òðüîõ ìåòð³â çðîáèëè ö³ëå «ïîëå»
ç ð³çíîêîëüîðîâèõ ïàðàñîëüîê.
Ïîðÿä ç íåäîáóäîì, ÿêèé ðîç-

Собака «Жулька» стоїть за кілька
метрів від фонтану. Скульптори
розмістили поряд з нею грайливих цуценят

òàøîâàíèé âïðèòóë äî áóä³âë³
ì³ñüêîãî ñóäó òà äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà, îáëàøòóâàëè àëåþ òà
ê³ëüêà ëàâîê. ßê éäåòüñÿ â ïàñïîðò³ îá’ºêòà áóä³âíèöòâà — öå
áóäå çàêëàä ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ — äèòÿ÷å êàôå.

ДИВІТЬСЯ ФОТО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться фото! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

РЕКЛАМА
431610

416206

381701
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КОГДА ВЫ СОЗРЕЕТЕ
ДЛЯ СЛЕДУЮЩЕГО ШАГА
Уже да?  Представьте ситуацию: вы
встретили очень интересного и симпатичного
человека. Вы общаетесь, возможно,
даже сходили на несколько свиданий,
а может и переспали. И тут возникает один
интересный вопрос: вы встречаетесь, у вас
отношения? Как понять? И стоит ли вообще
чего-то ожидать в дальнейшем?
×òî âîîáùå òàêîå «îòíîøåíèÿ»? À ÷òî ëþäè íàçûâàþò
«âñòðå÷àòüñÿ»? È ÷åì ýòî îòëè÷àþòñÿ îò êëàññè÷åñêîãî èëè
ãðàæäàíñêîãî áðàêà? À îò ñåêñîíëè, èëè ôðåíäçîíû?
Ïîíÿòèå ýòî î÷åíü øèðîêîå,
õîòü è èìååò îïðåäåëåíèå. Èñòî÷íèê îïðåäåëåíèÿ íå Áîã âåñòü
êàêîé, íî âñå æå, â Âèêèïåäèè
åñòü: Âñòðå÷àòüñÿ — ñîñòîÿòü
â áëèçêèõ, èíòèìíûõ îòíîøåíèÿõ, õîäèòü íà ëþáîâíûå ñâèäàíèÿ. Èòàê, ÷òî ìû èìååì? Äëÿ
òîãî, ÷òîáû âñòðå÷àòüñÿ, íåîáõîäèìî áûòü äîñòàòî÷íî áëèçêèìè
êàê ìîðàëüíî, òàê è ôèçè÷åñêè.
Åñëè âû ïðîñòî äåëèòåñü ùåìÿùèìè äóøó ñåêðåòàìè — âû
íå âñòðå÷àåòåñü. Åñëè âû ïðîñòî ñïèòå, íå îñîáî óçíàâàÿ
äðóã äðóãà — âû íå âñòðå÷àåòåñü. Ñêîëüêî íóæíî âðåìåíè
äëÿ òîãî, ÷òîáû èìåííî íà÷àòü
âñòðå÷àòüñÿ?
Â êàæäîé ñèòóàöèè ïî-ðàçíîìó.
Â ñðåäíåì, ïî ñòàòèñòèêå, íà ýòî
óõîäèò îò íåñêîëüêèõ íåäåëü
äî ìåñÿöà. Ýòî ìîæåò ïðîèçîéòè ÿâíî (êàê ïðåäëîæåíèå —
äàâàé âñòðå÷àòüñÿ), èëè íåÿâíî,
êîãäà âû ïðîñòî ýòî ïîíèìàåòå
ïî ïðèíöèïó òîãî, ÷òî ýòî î÷åâèäíî. Òåì íå ìåíåå, íå âñåãäà
îòíîøåíèÿ ñòàíîâÿòñÿ î÷åâèäíû.
Êàê äëÿ ïàðíÿ, òàê è äëÿ äåâóøêè. Åñòü òèïè÷íûå ïðîáëåìû,

ñ êîòîðûìè âñòðå÷àþòñÿ ëþäè
â ñàìîì íà÷àëå îòíîøåíèé.
А ЧТО, МОЖНО БЫЛО?
Âñïîìíèòå, âñåãäà ëè âû ïîíèìàëè è ñ÷èòûâàëè ñèãíàëû ñâîåãî
ïàðòíåðà î òîì, ÷òî ñëåäóåò íà÷àòü îòíîøåíèÿ? Ïðè÷åì ýòî ìîæåò êàñàòüñÿ êàê ïàðíåé, òàê è äåâóøåê. Îò÷åãî òàê ïðîèñõîäèò?
Îòâåò î÷åíü ïðîñò: äåëî â òîì,
÷òî íèêîìó íå õî÷åòñÿ îøèáèòüñÿ.
Äåâóøêà áîèòñÿ ïðîÿâèòü èíèöèàòèâó. Âî-ïåðâûõ, ïðîñòî ïîòîìó,

×òîáû âñòðå÷àòüñÿ,
íåîáõîäèìî áûòü
äîñòàòî÷íî áëèçêèìè
êàê ìîðàëüíî, òàê è
ôèçè÷åñêè. Ýòî íå ïðî
ñåêðåòèêè è ïðîáëåìû
÷òî ýòî íå ïðèíÿòî. Âî-âòîðûõ,
ïîòîìó ÷òî â ãîëîâå ïîÿâëÿåòñÿ ìûñëü «À âäðóã ÿ îøèáàþñü,
è ÿ åìó êàê äåâóøêà íå íðàâëþñü? Êàê ÿ áóäó âûãëÿäåòü?»
Ó ìóæ÷èíû ïîÿâëÿþòñÿ ïðèáëèçèòåëüíî òàêèå æå ìûñëè.
Ñòðàõ îøèáêè è íåëåïîãî âèäà
îòïóãèâàåò ìíîãèõ. Ïîýòîìó ìíîãèå ëþäè â ñàìîì íà÷àëå îòíîøåíèé î÷åíü-î÷åíü îñòîðîæíè÷àþò.
Ïðèõîäÿò ê äðóçüÿì, ê ïîäðóãàì
è ñîâåòóþòñÿ, êàêîé ñìûñë â ñìñ

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ
АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

— Мы снова
возвращаемся
к тому, что у любой коммуникации, у любого общения, прежде
всего есть цель. Даже у самого,
казалось бы, бессмысленного
общения есть цель. Она есть
у вас, или у вашего собеседника. Иначе общения не было бы.
Если ваша цель — это отношения с конкретным человеком,
то помните про это. Иначе вы
попросту потеряетесь в пути.

Нередки случаи, когда люди
оставались просто друзьями из-за того, что выдержали
большую паузу, которую после
становится очень некомфортно
переступать. Опять-таки, если
ваша цель — отношения, то секс
на первом свидании тоже совсем не тот вариант, который
нужен. Он точно так же создаёт
определённую неловкость, которую потом не так просто обойти.
Можно, конечно, только зачем
себе создавать дополнительные
трудности? Именно комбинация
дистанции и правильного интереса к человеку позволит создать
нужную атмосферу.

ПРОВЕРКА НА СЕРЬЕЗНОСТЬ
Если вам ваш собеседник нравится, и вы хотите довольно мягко
и ненавязчиво проверить, хотел бы он (а) строить с вами отношения,
можете попробовать следующее:
Узнайте, есть ли кто-то у этого человека сейчас.
Это можно сделать явно, или непрямо, в контексте
беседы.

Спросите про планы на будущее.
Желательно, недалекие. Если там есть вы —
ваши шансы увеличиваются.

Не уходите от разговоров про отношения
и поощряйте их. Если человек их заводит —
то не просто так.

Для девушек: создавайте ситуации, в которых
мужчина будет за вами ухаживать. Руку
из автомобиля подать, верхнюю одежду снять и т. д.
Смотрите на реакцию.

Сокращайте дистанцию. Физически.
Плавно, медленно и ненавязчиво, но постоянно!
Смотрите на реакцию.

«Äàâàé âå÷åðîì âñòðåòèìñÿ, ïîãóëÿåì?» ×òî îí (à) ïîä ýòèì èìååò
â âèäó? Ýòî ïðîñòî âñòðå÷àòüñÿ
ïî äðóæáå èëè ñ íàìåêîì? Ãîëîâó
ìîæíî ñëîìàòü.
ОСТОРОЖНО: ФРЕНДЗОНА
Íà÷àëî îòíîøåíèé — èíòåðåñíàÿ øòóêà. Òóò íóæíî
è âûäåðæàòü íåîáõîäèìîå âðåìÿ, à ñ äðóãîé ñòîðîíû íå ïåðåãíóòü ïàëêó îæèäàíèÿ. Èíà÷å
÷åëîâåê ïðîñòî ïðèâûêíåò âèäåòü
â âàñ ïðîñòî äðóãà, ñîáåñåäíèêà. Èç ïèêàïà â íàø ñëåíã ïðèøëî ñëîâî ôðåíäçîíà (îò àíãë.
friend — äðóã). Òåìà òîãî, êàê
âûéòè èç ôðåíäçîíû, íàñòîëüêî
øèðîêà, ÷òî ëó÷øå â íå¸ ïðîñòî
íå ïîïàäàòü. Ïîýòîìó, åñëè âû
õîòèòå, ÷òîáû ýòîò ñàìûé ÷åëîâåê
áûë ñ âàìè â îòíîøåíèÿõ — ïîñòîÿííî ïîäîãðåâàéòå íå òîëüêî
äðóæåñêèé, íî è ñåêñóàëüíûé
èíòåðåñ.
Íó äîïóñòèì ó âàñ îòíîøåíèÿ.
Âû ñ÷èòàåòå èõ êà÷åñòâåííûìè
è êðàñèâûìè, ãäå åñòü äîâåðèå,
ëþáîâü, çàáîòà äðóã î äðóãå. Ïðè
âñåì ïðè ýòîì íåò íè÷åãî òàêîãî, ÷òîáû ñâèäåòåëüñòâîâàëî
î ñåðüåçíîñòè âàøèõ îòíîøåíèé.
Î÷åíü ÷àñòî áûâàåò, ÷òî ëþäè

ñèìïàòèçèðóþò äðóã äðóãó, è âîîáùå âñå çàìå÷àòåëüíî, îäíàêî
â ïëàíàõ è â âèäó îíè äðóãîãî íå âèäÿò. Ê ïðèìåðó, ó íåãî
â ãîëîâå è ïëàíàõ ðàáîòà êàðüåðà,
ó íåå ó÷åáà, äâèæóõè è âñòðå÷àþòñÿ îíè, êîãäà åñòü ñâîáîäíîå
âðåìÿ äëÿ ïîòóñèòü.
Ïñèõîëîãè íàçûâàþò íåñêîëüêî ïðèçíàêîâ ñåðüåçíûõ îòíîøåíèé. Ê íèì, íàïðèìåð, îòíîñèòñÿ
òî, ÷òî ïàðòíåðû íå èùóò äðóãèå
âàðèàíòû (ïîêà íå ïëàíèðóþò
õîòÿ áû). À åùå ó äâîèõ åñòü
îáùåå âèäåíèå êàðòèíû áóäóùåãî. Îáùàÿ ïåðñïåêòèâà, ëèáî
êàæäûé ïîíèìàåò, ÷åì è êîãäà èõ
îòíîøåíèÿ çàêîí÷àòñÿ (òî åñòü
äàæå òàê).
Ñåðüåçíûå îòíîøåíèÿ îòëè÷àþòñÿ îò «íåñåðüåçíûõ» íå òîëüêî
âíåøíèìè ïðèçíàêàìè, íî è ñâîåé ãëóáèííîé ïðèðîäîé. Òî åñòü
ýòî íå ïðîñòî îáìåí ðåñóðñàìè
(äåíüãè, âíèìàíèå, çàáîòà…) Ýòî
êîãäà îáà ó÷àñòíèêà îòíîøåíèé
êàê â òàêîì æèçíåííîì êàçèíî ñòàâÿò íà êîí — âñå çà âñå.
Òî åñòü ïðåäñòàâüòå, íàñêîëüêî
äîëæíî áûòü ïðîíèêíîâåíèå îäíîãî ÷åëîâåêà â äðóãîãî. Ê ýòîìó
ìîæíî âñþ æèçíü ñòðåìèòüñÿ
è òàê íèêîãäà è íå äîéòè.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 13-19 ВЕРЕСНЯ

ОВЕН
Бажано, щоб ви хоч трохи
зважали на інтереси коханої
людини, інакше можливі
непорозуміння і сварки у ваших стосунках. Однак зустріч
в середу або в неділю буде
особливо пристрасною.

ТЕЛЕЦЬ
Ваш душевний спокій
буде залежати від ступеня
гармонійності у стосунках з
коханою людиною. Середа —
прекрасний день для таємного побачення. У четвер
краще побути на самоті.

БЛИЗНЮКИ
Ви почуєте дуже пристрасне
визнання від того, від кого
не очікували. Інтуїція в любовних справах цього тижня
може вас підвести. Вам буде
складно керувати емоційними сплесками.

РАК
Ви можете відчути себе
самотніми. Неважливо,
привід це для радості чи для
печалі, такий стан триватиме
не надто довго. У суботу
у вас вже буде пара.

ЛЕВ
Вас чекає довгоочікуваний
успіх в особистому житті.
Припиніть вередувати, інакше
удача відвернеться від вас,
вчіться цінувати те, що маєте.

ДІВА
Ви уявили себе довершеністю, але ваші погляди
не завжди розділятиме
кохана людина. Постарайтеся вилікуватися від нарцисизму, інакше ви ризикуєте
втратити свого обранця.

ТЕРЕЗИ
Раптова зустріч може закрутити вашу голову і торкнутися глибинних струн вашої
душі. Але не дуже захоплюйтеся, бо цей зв'язок буде
легким і швидкоплинним.

СКОРПІОН
Якщо ви не наламали дров
у попередні дні і ще не встигли шокувати кохану людину
своєю поведінкою, то проблем з особистим життям
цього тижня у вас не буде.

СТРІЛЕЦЬ
Не варто хвилюватися,
женіть геть від себе сумніви,
щоб у вас не виникла невпевненість у власних силах. Тим
більше, що нові вдалі придбання вам так до лиця.

КОЗЕРІГ
Стосунки з коханою людиною починають поступово
налагоджуватися. У вівторок і п'ятницю романтична
зустріч справить на вас незабутнє враження.

ВОДОЛІЙ
У любовних справах пристрасть може розгорітися
не на жарт, хоча ваше нове
захоплення ризикує погано
відбитися на ваших професійних справах.

РИБИ
Постарайтеся приділити
коханій людині більше часу
і уваги. Не допускайте, щоб
хтось втручався зі своїми
порадами у ваші взаємини.
Вони стосуються тільки двох.
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КОНКУРС
С ЕРОТИЧНОГО Ф
ФОТО
ОТО ««МІС
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IA-2018»

ГОРОСКОП
ГОРОСК

Світлана,
а, 21 рік

ОВЕН
ОВ
Cло
Cложная
неделя, так что
стои
стоит реально рассчитывать
сво
свои силы и возможности.

Гримуча суміш української,
вірменської та дагестанської
крові. У вільний
й час
займаюся танцями
цями та
акробатикою на повітряни
повітряних
их
полотнах.

ТЕЛЕЦ
ТЕЛ
Быс
Быстрый
успех может
так же быстро разочароват
вать, а то и вовсе обернут
нуться поражением.

КОЖНА ВІННИЧАНКА
ИЧАНКА
А
МОЖЕ ВЗЯТИ
И УЧАСТЬ
Ь
У КОНКУРСІ

БЛИЗНЕЦЫ
БЛ
Хор
Хорошая
неделя для
р
реа
реализации самых смелых
и ккреативных
р
планов.

Надсилайте своє
оє фото
та коротку розповідь
зповідь
про себе на e-mail:
mail:

miss@riamedia.
edia.
com.ua.

РАК
Р
РА
Вы
ы ссможете достаточно
л
лег
к управиться со всеми
легко
д
ел
делами.

Запрошення до конкурсу
«Міс RIA»-2018 і
безкоштовну професійну
рофес
ф ійнуу
отостудії
фотосесію від фото
фотостудії
маають
«INDIGO» отримають
найвродливіші уучасниці.
часни
час
ниці.

ЛЕВ
Л
ЛЕ
Н о
Не
отступайте от намеченной
цел
цели, но реально соразмеряй
ряйте свои ресурсы и взятые
на ссебя обязательства.

ДЕВА
ДЕ
Бла
Благоприятный
период для
внут
внутренней работы и самосове
совершенствования.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2018»
018» НА:

ВЕСЫ
ВЕ
Стои проявлять осмотриСтоит
тель
тельность и осторожность как
в сл
словах, так и в действиях.

СКОРПИОН
СК
Жел
Желательно
отправиться
в пу
путешествие, вас могут
ожи
ожидать приключения.

СТРЕЛЕЦ
СТ
Поз
Позвольте
раскрыться своим тталантам, вам не помешае
шает больше уверенности
в св
своих силах.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

КОЗЕРОГ
КО
Вы сслишком долго вели себя
хор
хорошо, пора дать выход
внут
внутреннему напряжению.

431881
432628

ВОДОЛЕЙ
ВО

БІЛЬШЕ ФОТО НАА MISS.MOEMISTO.UA

От в
вашей ответственности
и се
серьезного подхода зависит деловой успех.

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

РЫБЫ
РЫ
Если вы приложите усилия,
то п
препятствий в достижении целей не возникнет.
429535

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

432628

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
12.09

+23
+13

+23
+13

+23
+14

ЧЕТВЕР
13.09

+24
+13

+24
+14

+24
+14

П’ЯТНИЦЯ
14.09

+24
+14

+24
+16

+24
+15

431788

