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 «Чорнобиль» став останнім мікрорайоном, який 
зводили у Вінниці за часів Радянського Союзу. Тут 
новобудови межують з 30-річними будинками, 
майже немає вільного місця та дефіцит парковок

 Але можливості для розвитку «Чорнобиля» 
можуть з’явитися після побудови десятого 
мікрорайону. Його хочуть звести між Барським 
шосе, Келецькою і Вишенським озером

422489

ЯК ЖИВЕ «ЧОРНОБИЛЬ»
І ЧОГО ЧЕКАТИ ВІД 10-ГО МІКРОРАЙОНУ

с. 17

432881

432199

ВВІІТТТАААЄЄММОО ЗЗ ДДННЕЕММ
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ÍÎÂÈÍÈ

Заборонити 
смерть 

Êóð³ííÿ — çëî ó áóäü-
ÿêîìó âèãëÿä³. Íàéã³ðøå, 
ùî ó 21 ñòîð³÷÷³, êîëè ìàºìî 
ñò³ëüêè ïðèêëàä³â, ÿê³ äîâî-
äÿòü øêîäó ñèãàðåò, íàâ³òü 
ìîëîäå ïîêîë³ííÿ ïðîäîâæóº 
ïåðåéìàòè öþ ñìåðòåëü-
íó çâè÷êó. Âåëèêîþ ì³ðîþ 
òàêà ïîøèðåí³ñòü êóð³ííÿ 
çàëåæèòü â³ä ïðèâàáëèâî¿ ðå-
êëàìè ñèãàðåò, ÿêó ïîñò³éíî 
áà÷àòü ä³òè.

Ó Âåðõîâí³é Ðàä³ çàðàç ëî-
á³þºòüñÿ çàêîíîïðîåêò 4030à, 
ÿêèé ïîêëèêàíèé çàáîðîíè-
òè ðåêëàìó ñèãàðåò ó ì³ñöÿõ 
ïðîäàæó. Ñïîä³âàºìîñü, ùî 
äåïóòàòè ï³äòðèìàþòü éîãî. 
Àäæå â³çóàëüíà äîñòóïí³ñòü 
ñèãàðåò íà 64% çá³ëüøóº ðè-
çèê òîãî, ùî ä³òè ïî÷íóòü êó-
ðèòè. ² õî÷à çà îñòàíí³ ðîêè 
â Óêðà¿í³ òà ñâ³ò³ ïîøèðåí³ñòü 
êóð³ííÿ ñêîðî÷óºòüñÿ, çã³ä-
íî ç äîñë³äæåííÿì Êè¿âñüêî¿ 
øêîëè åêîíîì³êè, ó 70% ê³îñ-
ê³â íåïîâíîë³òí³ íàìàãàþòüñÿ 
êóïèòè ñèãàðåòè.

Òóáåðêóëüîç ³ êóð³ííÿ ïî-
ºäíóþòüñÿ â 70% âèïàäê³â. 
Çàõâîð³òè íà òóáåðêóëüîç 
êóðöåâ³ íàáàãàòî ëåãøå. Öå 
ïîâ’ÿçàíî ç îñîáëèâîñòÿìè 
ä³¿ äèìó ñèãàðåò íà îðãàí³çì 
áóäü-ÿêî¿ ëþäèíè.

Çã³äíî ç³ ñòàòèñòèêîþ, ç 
ïî÷àòêó ðîêó íà Â³ííè÷÷è-
í³ çàðåºñòðîâàíî 702 âèïàä-
êè òóáåðêóëüîçó. Ç íèõ — 
226 íîâîâèÿâëåíèõ. Ïåðåâàæ-
íà á³ëüø³ñòü õâîðèõ, öå ëþäè 
ïðàöåçäàòíîãî â³êó. 17 çàðå-
ºñòðîâàíèõ âèïàäê³â — öå 
ó÷í³ òà ñòóäåíòè ì³ñöåâèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â.

Çàêîíîïðîåêò 4030 à äîïî-
ìîæå ïîñèëèòè çàõèñò óêðà¿í-
ö³â â³ä êóð³ííÿ. Ïåðåêîíàíà, 
ùî ïðèéíÿòòÿ íîðì äîïîìî-
æå çìåíøèòè ïîïóëÿðí³ñòü 
êóð³ííÿ â Óêðà¿í³, à îòæå 
âðÿòóâàòè òèñÿ÷³ æèòò³â.

ДУМКА

КЕРІВНИК НАПРЯМКУ ЛІКУВАННЯ ТА 
ПРОФІЛАКТИКИ ТУБЕРКУЛЬОЗУ ВОВ 
БО «ВСЕУКРАЇНСЬКА МЕРЕЖА ЛЖВ» 

ВалентинаВалентина  
ЦИБЕНКО ЦИБЕНКО 

ЮЛІЯ (26), ДОМОГОСПОДАРКА:
— У громадському транспорті 
має бути кондуктор. Тому що 
розраховуються не всі паса-
жири.Це збитки як для водія, 
так і для транспортної компа-
нії. За проїзд треба платити.

МАКСИМ (18), СТУДЕНТ:
— Совісні люди розрахову-
ються, а інші просто їдуть. 
Не знаю, що з цим робити. 
Буває купюру великого но-
міналу  водій відмовляється 
приймати.

ОЛЕНА (18), СТУДЕНТКА:
— Для студентів, це, напевно, 
добре, тому що не в кожного 
бувають гроші, щоб заплати-
ти. Я інколи можу не платити. 
Вихід з цієї ситуації — просто 
взяти на роботу кондукторів. 

ОЛЕКСАНДР (20), СТУДЕНТ:
— На мою думку, якщо немає 
кондукторів, то нехай хоча б 
ходять контролери. Мені по-
добається така система, яку 
зробив Львів. Там стоять 
термінали. 

ВАЛЕНТИНА (65), ПЕНСІОНЕРКА:
— У мене пенсійне, тому я їду 
безкоштовно. Але іншим лю-
дям це не зручно. Потрібно 
підходити до водія. А як пере-
дають гроші, то буває  квиток 
не попадає до власника.

ВАЛЕРІЙ (62), СЛЮСАР:
— Приїхав з Кривого Рогу, 
там такої проблеми немає. 
У нас завжди є кондуктори. 
І ще, проїзд у нас коштує 2,50. 
Був здивований, що у Вінниці 
така ціна.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитесь до того, що громадський транспорт часто їздить без кондукторів?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
(063)7758334 

Ì³ñüêèé äå-
ïàðòàìåíò êàï³-

òàëüíîãî áóä³âíèöòâà âèêëàâ 
ó «ProZorro» ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
íàì³ð óêëàñòè äîäàòêîâó óãîäó ç 
òîâàðèñòâîì «ÌÑÓ-2». Ñàìå öÿ 
êîìïàí³ÿ º ãåíåðàëüíèì ï³äðÿä-
íèêîì ðåêîíñòðóêö³¿ Êè¿âñüêî-
ãî ìîñòó, ÿêó ðîáëÿòü ç áåðåçíÿ 
2017 ðîêó (goo.gl/RLEc91).

Çà ³íôîðìàö³ºþ, ÿêà º â ñèñ-
òåì³ çàêóï³âåëü, ì³ñòî çàïëàòèòü 
áóä³âåëüíèêàì 26 ì³ëüéîí³â 
729 òèñÿ÷ 942 ãðèâí³. Ó îáãðóí-
òóâàíí³ çàìîâíèê ïîÿñíþº, ùî 
çàêóï³âëÿ ïîòð³áíà, àäæå º «íåîá-
õ³äí³ñòü ïðîâåäåííÿ äîäàòêîâèõ 
áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, íå çàçíà÷åíèõ 
ó ïî÷àòêîâîìó ïðîåêò³».

À ÷îìó æ íà òàêó ñóìó, ÿêà 
ñêëàäàº ìàéæå ïîëîâèíó âàðòîñ-
ò³ âñ³º¿ ðåêîíñòðóêö³¿ (âàðò³ñòü 
îíîâëåííÿ ìîñòó 57,9 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü — àâò.)?

— Öå óãîäà çà ïåðåãîâîð-
íîþ ïðîöåäóðîþ, ³ âîíà ùå 
íå îôîðìëåíà. ß ¿¿ íå ï³äïèñó-

âàâ. Íà ùî ö³ êîøòè? Öå, ïî ñóò³, 
îïëàòà çà ðîáîòó, ÿêó âæå âè-
êîíàâ ï³äðÿäíèê. Áî ö³ ðîáîòè 
íå áóëè âðàõîâàí³ â ïîïåðåäíüî-
ìó êîøòîðèñ³, — ñêàçàâ äèðåê-
òîð äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî 
áóä³âíèöòâà ²ãîð Êðàâåöü. — Äëÿ 
ïðèêëàäó, çàì³ñòü ïðîðàõîâàíèõ 
ó ïðîåêò³ 80 áàëîê ïîòð³áíî áóëî 
çðîáèòè 104; ïëàíóâàëîñÿ â³ä-
íîâèòè ñòàðå ïåðèëüíå îãîðî-
äæåííÿ, àëå âîíî íå ï³äëÿãàëî 
ðåñòàâðàö³¿, òîìó ï³äðÿäíèê çðî-
áèâ íîâå; áóä³âåëüíèêè çàíîâî 
ðîáèëè ï³äõîäè äî ìîñòó, àäæå 
êîëè ¿õ ðîçêîïàëè, òî òàì áóëî 
ïîðîæíüî — áåç óêð³ïëåííÿ ì³ñò 
íå ìîæíà áóëî çäàâàòè â åêñ-
ïëóàòàö³þ. ² òàêèõ äîäàòêîâèõ 
ðîá³ò áóëî äóæå áàãàòî, ùî é 
âèéøëî â çàãàëüíó ñóìó á³ëüøå 
26 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

×è º ïîðóøåííÿ â òåíäåðí³é 
ïðîöåäóð³? Àäæå êð³ì íàì³ðó 
óêëàñòè óãîäó â öüîìó ïîâ³äî-
ìëåííÿ íåìàº á³ëüø í³ÿêî¿ ³í-
ôîðìàö³¿.

— Ïðîöåäóðà íå ïîðóøåíà. 
Ïî îäíîìó ³ òîìó æ îá'ºêòó ìî-
æóòü óêëàäàòè äîäàòêîâ³ óãîäè ç 
òèì ï³äðÿäíèêîì, ÿêèé âæå âè-

ЦІНА РЕМОНТУ МОСТА
ЗРОСЛА МАЙЖЕ НА 50%

êîíóº ö³ ðîáîòè. Ó çàìîâíèêà 
º 20 äí³â, àáè óêëàñòè óãîäó òà 
âèêëàñòè ¿¿ â ñèñòåìó «ProZorro». 
Çà çàêîíîì «Ïðî ïóáë³÷í³ çàêó-
ï³âë³» çàãàëüíà ñóìà äîäàòêîâèõ 
óãîä íå ìàº ïåðåâèùóâàòè 50% 
âàðòîñò³ ïåðâèííîãî äîãîâîðó, — 
ïîÿñíèëà ãîëîâà ÃÎ «Ô³ëîñîô³ÿ 
ñåðöÿ» Þë³ÿ Ãðèãà.

Íàãàäàºìî, âàðò³ñòü ðåêîí-
ñòðóêö³¿ Êè¿âñüêîãî ìîñòó 
â áåðåçí³ 2017-ãî êîøòóâà-
ëà 56,495 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Íà öåé îá’ºêò âèä³ëÿþòü êî-
øòè ç Äåðæôîíäó ðåã³îíàëüíî-

ãî ðîçâèòêó (37,4 ìëí ãðí) òà 
ì³ñüêîãî áþäæåòó (19 ìëí ãðí) 
(goo.gl/5M2DuT).

Ó ê³íö³ ëèïíÿ ì³ñòî óêëàëî äî-
äàòêîâó óãîäó ç ãåíï³äðÿäíèêîì 
«ÌÑÓ-2», çà ÿêîþ âàðò³ñòü ðîá³ò 
çá³ëüøèëàñÿ íà 1,495 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü. Öå çá³ëüøèëî ö³íó ðå-
ìîíò³â äî 57,9 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Íîâà óãîäà, êîëè ¿¿ óêëàäóòü, 
çá³ëüøèòü âàðò³ñòü ðåêîíñòðóê-
ö³¿ ìîñòó íà âóëèö³ ×îðíîâîëà 
äî 84,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Äî-
äàòêîâ³ 26,7 ì³ëüéîíà çàïëàòÿòü 
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.

Не забагато?  Мерія 
хоче укласти угоду 
про додаткові роботи 
на Київському 
мосту. Реконструкція 
шляхопроводу на вулиці 
Чорновола подорожчала 
на 26 мільйонів 
729 тисяч гривень, які 
планують виплатити 
товариству «МСУ-2». 
Як пояснюють таке 
здорожчання в мерії?

На засіданні виконкому міськра-
ди, 13 вересня, розповіли про 
наміри зробити нічну підсвітку 
Київського мосту.
На візуалізації, що була на екра-
ні в мерії, вказали кошторисну 
вартість ілюмінації — 1 мільйон 
959 тисяч гривень. Тобто, ця 
ціна не є остаточною і може 
зменшитися завдяки аукціону 
в системі «ProZorro». А сама 
система буде схожою на ту, 

яку використали для освітлення 
конструкції Центрального мос-
ту: прожектори та світлодіодні 
стрічки.
Головний архітектор міста Олек-
сандр Рекута відповів, що поки 
що невідомо, коли буде ця під-
світка вмонтована в Київський 
міст. Він казав, що якщо вінни-
чанам сподобається ця система, 
то, ймовірно, таку зроблять й 
на інших мостах Вінниці.

Зроблять нічну ілюмінацію за 1,9 мільйона 

Київський міст майже закінчили ремонтувати. Відкрили проїзд, змонтували 
перила, але будівельники все ще працюють під шляхопроводом 
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ò³â. Â³êòîð çíàº ò³ëüêè, ùî ìåø-
êàíö³ ñóì³æíèõ êâàðòèð íå ÷óëè 
íàâ³òü êðèê³â.

— Îäèí ñóñ³ä â íàâóøíèêàõ ãî-
òóâàâ ¿ñòè ³ íå ÷óâ í³÷îãî. Äðóãèé 
òåæ ïðîïóñòèâ, íå çíàþ, ÷îìó, — 
ðîçïîâ³äàº ñï³âðîçìîâíèê. Â³í 
äóìàº, ùî áàíäèòè — öå ðàí³øå 
ñóäèì³ ãàñòðîëåðè, ÿê³ ñïðàöþ-
âàëè ó Â³ííèö³ ïî íàâîäö³.

— Çàðàç ñò³ëüêè âáèâñòâ ³ íà-
ïàä³â. Ç Ëóãàíñüêà, Äîíåöüêà 
ïîâè¿æäæàëè ³ òåïåð ãàñòðî-
ëþþòü ïî Óêðà¿í³. Òàêå â ìåíå 
ïðèïóùåííÿ, — êàæå 65-ð³÷íèé 
÷îëîâ³ê.

«ЖЕНЯ ДОБРЯК БУВ» 
Â³êòîð ñïîä³âàºòüñÿ, ùî áàí-

äèò³â, ÿê³ ïîçáàâèëè æèòòÿ éîãî 
ñèíà, øâèäêî çíàéäóòü. Â³í 
ïîïðîñèâ íå íàçèâàòè ïð³çâè-
ùà ªâãåí³ÿ, ùîá ëþäè ìåíøå 
òóðáóâàëè éîãî ìàò³ð. Âîíà ùå 
íå îãîâòàëàñÿ ï³ñëÿ òðàãåä³¿.

— Íàä³ÿ íå ìîæå ïîâåðíóòèñÿ 
â êâàðòèðó, áî òàì âñå íàãàäóº. 
Âîíà çàðàç ï³ä íàãëÿäîì äî÷êè 
â³ä äðóãîãî øëþáó, — ãîâîðèòü 
Â³êòîð, ³ âèïðàâëÿº ïîøèðåíó 
ð³çíèì ñàéòàìè íåïðàâäèâó ³í-
ôîðìàö³þ: — Íàïèñàëè, ùî ñèí 
áóâ âàëþòíèêîì. Öå æ íåïðàâäà. 
Â³í ìåáë³ çáèðàâ, ïîò³ì çâ³ëü-
íèâñÿ, êóïèâ ìàøèíó ³ ìàâ òàê-
ñóâàòè. Â³ðóþ÷èé. Ñâ³äêè ²ºãîâè 
ïîïðîñèëè ïîõîâàòè éîãî çà ñâî-
¿ìè çâè÷àÿìè. Ìè áóëè íå ïðîòè. 
Õðåñò íà ìîãèë³ íå ñòàâèëè, áî 
ó íèõ íå ïðèéíÿòî.

Ôîòîãðàô³¿ çàãèáëîãî ðîäè÷³ 
íå íàäàëè ðåäàêö³¿, áî íå õî÷óòü  
äîäàâàòè ðîçãîëîñó ïîä³¿.

— Æåíÿ äîáðÿê áóâ, íà óñ³õ 
ôîòî ïîñì³õàºòüñÿ, — êàæå áàòü-
êî. — Â³í ³ ïðî ìàò³ð äóæå äáàâ. 
Ñêð³çü ¿çäèâ ç íåþ â³äïî÷èâà-
òè, ïîñò³éíî áóâ ïîðó÷, òîìó é 
íå îäðóæóâàâñÿ òàê äîâãî. Àëå 
çáèðàâñÿ. ×åðåç 2–3 ì³ñÿö³ ìàâ 
ïîäàâàòè çàÿâó äî ÐÀÃÑó…

Ó ïîë³ö³¿ ðåäàêö³¿ ñêàçàëè, 
ùî àêòèâíî ïðàöþþòü íàä ðîç-
êðèòòÿì íàïàäó íà ìåøêàíö³â 
êâàðòèðè íà Ñòåëüìàõà. Çëî÷èí 
êâàë³ô³êóâàëè ñòàòòåþ ïðî ðîç-
á³é (÷àñòèíà 4 — ðîçá³é, ñïðÿ-
ìîâàíèé íà çàâîëîä³ííÿ ìàéíîì 
ó âåëèêèõ ðîçì³ðàõ, â÷èíåíèé 
îðãàí³çîâàíîþ ãðóïîþ, ïîºäíà-
íèé ³ç çàïîä³ÿííÿì òÿæêèõ ò³-
ëåñíèõ óøêîäæåíü). Ïîêàðàííÿ 
çà òàêå — äî 15 ðîê³â ïîçáàâëåí-
íÿ âîë³ ç êîíô³ñêàö³ºþ.

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïðî íàïàä íà 
êâàðòèðó íà âó-
ëèö³ Ñòåëüìàõà, 

ÿêèé çàê³í÷èâñÿ ñìåðòþ éîãî 
ñèíà, ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó êîëèø-
í³é ÷îëîâ³ê âàëþòíèö³. Â³êòîð 
êàæå, ùî âñå ñòàëîñÿ 18 ñåðïíÿ, 
àëå äîñ³ ïîë³ö³ÿ íå ³íôîðìóâàëà 
ðîäèíó ïðî ðåçóëüòàòè.

— Ìè ¿ì íå íàäî¿äàºìî, — êàæå 
65-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê. — ßêùî çíà-
éäóòü, òî ïîâ³äîìëÿòü. ×åêàºìî.

Çà ñëîâàìè Â³êòîðà, íàïàäó 
ïåðåäóâàëè ï³äãîòîâ÷³ äî çëî-
÷èíó ä³¿ ðîçá³éíèê³â. Çà òèæäåíü 
äî òîãî áóâ ïîøêîäæåíèé çàìîê, 
òîìó éîãî çàì³íèëè. À áóêâàëü-
íî íàïåðåäîäí³ — çàëèëè êëåºì 
çàìêîâó øïàðèíó äâåðåé òàìáóðà.

— Òîãî ðàíêó ñóñ³äêà â³ä÷èíè-
ëà ç ñåðåäèíè, à çàêðèòè òàìáóðí³ 
äâåð³ íå çìîãëà, áî çàëèòî. Òàê 
çàëèøèëà, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð.

Âàëþòíèöþ Íàä³þ, íà äîñòà-
òîê ÿêî¿ é çàç³õíóëè áàíäèòè, 
ñï³âðîçìîâíèê íàçâàâ ñâîºþ 
êîëèøíüîþ äðóæèíîþ. Ñêàçàâ, 
ùî â ðåçóëüòàò³ ðîçá³éíîãî íà-
ïàäó 18-ñåðïíÿ çàãèíóâ ¿õí³é 
ñï³ëüíèé 40-ð³÷íèé ñèí ªâãåí³é. 
Çà ñëîâàìè áàòüêà, ªâãåí³é æèâ 
³ç ìàò³ð'þ, äóæå îï³êóâàâñÿ íåþ ³ 
ò³ëüêè-íî çáèðàâñÿ îäðóæèòèñÿ. 
Ïëàíè ç³ðâàëè çëî÷èíö³, êîòðèõ 
Â³êòîð íàçèâàº «â³äìîðîçêàìè».

— Íîðìàëüíà ëþäèíà, ÿêùî 
áà÷èòü êðîâ, òî íàäàº äîïîìîãó 
àáî â³ä øîêó ò³êàº, à öå — â³äìî-
ðîçêè. Âèäíî, âæå ñóäèì³ íå ðàç. 
Ñèí ï³âãîäèíè ñò³êàâ êðîâ’þ, 
êîð÷èâñÿ â³ä áîëþ, æ³íêà ïðî-
ñèëà: «Âèêëè÷òå øâèäêó, ÿ âàì 
çàâòðà ïðèíåñó ãðîø³», à âîíè âè-
ìàãàëè ãðîø³ ò³ëüêè çàðàç, — ðîç-
ïîâ³â 65-ð³÷íèé áàòüêî çàãèáëîãî.

НАКИНУЛИСЯ В ТЕМНОТІ 
Â³êòîð êàæå, ùî ªâãåí³ÿ 

íå âñòèãëè äîâåçòè äî ë³êàðí³. 
Â³í ïîìåð â êàðåò³ øâèäêî¿. 
Ïðî íàïàä Â³êòîð çíàº ç³ ñë³â 

êîëèøíüî¿ äðóæèíè, ÿêó íàâ³ä-
óâàâ â ë³êàðí³. Îñü, ùî 59-ð³÷íà  
æ³íêà éîìó ðîçïîâ³ëà.

Áëèçüêî 10.00 Íàä³ÿ, ÿê çàçâè-
÷àé, âèõîäèëà ç äîìó. Íàïàäíèêè 
íåçàäîâãî äî öüîãî çàéøëè ó â³ä-
÷èíåíèé çàâäÿêè ¿õí³é ï³äãîòîâö³ 
òàìáóð, âèìêíóëè òàì îñâ³òëåííÿ 
é ñòàëè ÷åêàëè, äîêè âàëþòíèöÿ 
âèéäå ç êâàðòèðè. Ùîéíî æ³íêà 
â³ä÷èíèëà ³ îïèíèëàñÿ â òåìíîìó 
òàìáóð³, íà íå¿ êèíóëèñÿ, óäàðè-
ëè ïî ãîëîâ³ ðóêîÿòêîþ ï³ñòîëåòà 
òà çàøòîâõàëè íàçàä â êâàðòèðó.

— Íà øóì âèá³ãàº ñèí, — ðîç-
ïîâ³äàº Â³êòîð. — Ñòð³ëÿþòü éîìó 
â íîãó ³ ïîïàäàþòü â àðòåð³þ. Òàê 
åêñïåðòèçà ñêàçàëà. Â³í êðîâ’þ 
ñò³êàº, âîíè ¿¿ á’þòü «Äàâàé ãðî-
ø³!», à âîíà: «Íåìàº ó ìåíå ãðî-
øåé, â ìåíå ãðîø³ â áàíêó». Òå, 
ùî áóëî ïðè í³é, 10 ÷è 8 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ³ äî òèñÿ÷³ äîëàð³â, çà-
áðàëè. Âèìàãàëè â³ääàòè á³ëüøå. 
Êàòóâàëè, âîëî÷èëè ïî êâàðòèð³, 
ïîêè Æåíÿ êîð÷èâñÿ…

Â³êòîð ðîçêàçàâ, ùî â Íàä³¿ äâ³ 
ðàíè íà ãîëîâ³ â³ä óäàð³â ðóêîÿò-
êîþ ï³ñòîëåòà. Íèì æå áóëî çëà-
ìàíå ïåðåí³ññÿ. Ñèíö³â ³ çàáî¿â 
íå çë³÷èòè. Òàêîæ æ³íö³ çàøèâà-
ëè ðâàíó ðàíó íà ðóö³, îòðèìàíó 
òåæ â³ä óäàðó ï³ñòîëåòîì.

КВАРТИРА ПІД ОХОРОНОЮ 
— Íàä³ÿ á³ëüøå äâîõ òèæí³â 

ë³êóâàëàñÿ â íåéðîõ³ðóðã³¿ íà Êè-
¿âñüê³é, à ïîò³ì íà Âèøåíüö³, — 
êàæå Â³êòîð.

Âîíà òàêîæ éîìó ðîçêàçàëà, 
ùî áàíäèòè áóëè â ìàñêàõ. Êð³ì 
âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿, ìàëè øîêåð. 
Îäèí ðîçá³éíèê ïðèñòåáíóâ æ³í-
êó äî ñåáå íàðó÷íèêàìè é íå â³ä-
ïóñêàâ, àáè â³ääàëà âñå, ùî ìàº. 
Íàä³ÿ â ïðîöåñ³ ñóòè÷êè çìîãëà 
ðóêîþ óäàðèòè ïî ïóëüòó îõîðîíè 
(òðèâîæíî¿ êíîïêè íå áóëî), àëå 
ïðè¿õàëè îõîðîíö³ âæå ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê áàíäèòè ïîêèíóëè ïî-
ìåøêàííÿ ¿õíüî¿ êë³ºíòêè.

×è º ñâ³äêè, ÿê³ ùîñü áà÷èëè 
÷è ÷óëè, ïðàâîîõîðîíö³ íå ðîçêà-
æóòü, äîêè íå ñï³éìàþòü áàíäè-

ЗАГИНУВ СИН ВАЛЮТНИЦІ, 
ЯКИЙ НАМАГАВСЯ ЇЇ ЗАХИСТИТИ 
Розбійний напад  Двоє людей 
в масках підстерегли валютницю у тамбурі 
і заштовхали в квартиру, коли жінка 
виходила. Її син був удома і кинувся 
на допомогу матері. Його знешкодили 
пострілом в ногу. Куля влучила в артерію, 
і поранений стікав кров’ю, поки бандити 
катували матір. Нападників було двоє, 
в масках, з пістолетами і електрошокером. 
Один, як розповіла жертва, говорив з 
кавказьким акцентом

ТРАВЕНЬ 2018 
Поліція почала серію обшуків у вінничан, 
які займаються незаконними обмінними 
операціями. Причина — заяви городян 
про фальшивки, отримані у валютників. 
Підробки вилучали і в гривнях, і 
в доларах, і в євро. 

КВІТЕНЬ 2018 
Касирку обмінника надурили на $3000. 
Вона добровільно віддала одній жінці 
суму в доларах, а гривні чекала від іншої. 
Коли зрозуміла, що її ошукали, викликала 
поліцію. Про розкриття цієї справи 
інформації немає. 

ЛЮТИЙ 2017-ГО 
Група приїжджих гастролерів надурила 
на один день одного валютника 
на 35 тисяч доларів, другого — на 25 тисяч 
умовних одиниць. Чоловіків, які 
давали оголошення про обмін валюти, 
запросили на «сделку» у облаштовані 
муляжами наче офіси приміщення і 
зачиняли там. Попередньо міняли двері 
на звуконепроникні і двері на броньовані, 
щоб валютники не змогли покликати 
на допомогу.

ВЕРЕСЕНЬ 2016-ГО 
Біля «Епіцентру» був збройний напад 
на сина валютниці, який заробляв 
аналогічно. Згоріли два авто, «Опель 
Вектра» та «Мерседес». Водія останнього 
госпіталізували з вогнепальним 
пораненням грудей. У нього стріляли з 
травматичної зброї. Згодом потерпілий 
заявив, що то був не напад, а ДТП, і 
про викрадену з його машини сумку 
не зізнався.

ТРАВЕНЬ 2015-ГО 
Сім'я з малою дитиною пограбувала 
44-річну валютницю. Коли жінка сіла 
у «Таврію» до подружжя замовників, 
їй приставили електрошокер, забрали 
сумочку, де були 5 з половиною тисяч 
гривень, і виштовхали з машини. 
Грабіжників узяли за гарячими слідами.

ГРУДЕНЬ 2015-ГО 
Біля «Урожаю» напали на «Хонду» валютни-
ка, поки вона стояла в пробці, і витягти сумку 
з грішми. Водій, захищаючись від бандитів, 
зачинився в машині, але вони пробили йому 
колеса та розбили віконне скло. Нападників 
намагалися затримали інші валютники, але ті 
втекли на сірих «Жигулях» та чорній іномарці.

ЛЮТИЙ 2014-ГО 
Скільки забрали у вбитого під власною квар-
тирою валютника Віктора, навіть дружина 
не знає. Чоловіка підстерегли в під’їзді на Кос-
монавтів, коли він повертався додому. Йому 
розбили голову та забрали сумку з грішми.

ЛИПЕНЬ 2014-ГО 
Бандит вдарив по голові жінку металевою 
трубою, замотаною в пакет, і забрав сумку 
з валютою. Це було серед білого дня, непо-
далік лікарні швидкої допомоги. Згодом в по-
ліції сказали, що сумці було лишень 250 євро. 
Розбійника спіймали за гарячими слідами.

ЧЕРВЕНЬ 2012-ГО 
На «Урожаї», в туалеті підземного переходу, 
підрізали валютника. Про факт в поліцію по-
відомила швидка. Сам валютник відмовився від 
звинувачень, тож кримінальної справи не від-
крили. У поліції описали поранення, як негли-
бокий поріз на спині, схожий на подряпину.

ПРОТЯГОМ 2011-ГО 
Два напади на одного валютника. У травні 
у дворах будинків на Литвиненко двоє 
грабіжників вирвали в нього портфель зі 
100 тисячами доларів. Цю суму він ніс разом 
з дружиною на обмін замовнику. Другий на-
пад на цього ж чоловіка закінчився втратою 
22 тисяч доларів та реанімацією. Розбійник, 
до якого валютник сів у машину, тричі вда-
рив його по голові молотком.

ПРОТЯГОМ 2010-ГО 
Біля міськвиконкому у валютника вирвали 
пакет з доларами, які він приніс для обміну. 
Гроші замовляв по телефону не названий 
пресі чиновник, натомість мав принести 
200 тисяч гривень.

Áàíäèòè áóëè â 
ìàñêàõ, ç ï³ñòîëåòîì 
³ øîêåðîì. Îäèí 
ïðèñòåáíóâ äî ñåáå 
æ³íêó íàðó÷íèêàìè ³ 
âîëî÷èâ ïî êâàðòèð³

ЗЛОЧИНИ ВАЛЮТНИКІВ І ПРОТИ НИХ
Окремо дізнатися статистку по злочинах проти валютників не можливо, 
але в більшості випадків — це розбої

* дані обласного главку Нацполіції

ЗГАДАЙМО НАЙБІЛЬШ РЕЗОНАНСНІ

16
розбійних нападів 

було цього року 
у Вінниці

34
розбої зареєстрували 

на території 
області 

14
розкрили 

показник розкриття

88% 

21
розкрили 

показник розкриття

61,8% 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ПРЕСС-СЛУЖБА 
ПРАТ «КАЛИНІВСЬКИЙ 

МАШЗАВОД»
Òðàäèö³éíî â ÷åòâåð-

òó íåä³ëþ âåðåñíÿ â Óêðà¿í³ 
ñâÿòêóþòü Äåíü ìàøèíîáóä³âíèêà. 
Öå ñâÿòî çàâ³òàº ³ â ì³ñòî Êàëèí³âêó, 
äå âæå ïîíàä 84 ðîêè ïðàöþº îäèí 
³ç ë³äåð³â ìàøèíîáóä³âíî¿ ãàëóç³ Â³-
ííè÷÷èíè — ÏðÀÒ «Êàëèí³âñüêèé 
ìàøçàâîä». Ï³äïðèºìñòâî ñïåö³àë³-
çóºòüñÿ íà âèãîòîâëåíí³ òà ³íñòàëÿö³¿ 
îáëàäíàííÿ äëÿ õàð÷îâî¿ òà ïåðåðîáíî¿ 
ïðîìèñëîâîñò³ ç îïòèìàëüíèì ñï³ââ³ä-
íîøåííÿì ö³íè òà ÿêîñò³, ÿêå â³äïî-
â³äàº ñâ³òîâèì ñòàíäàðòàì.

Äëÿ ï³äïðèºìñòâ öóêðîâî¿ ïðîìèñ-
ëîâîñò³ âèãîòîâëÿþòüñÿ ìåõàí³÷í³ òà 
åëåêòðè÷í³ êàãàòîóêëàäà÷³ ð³çíèõ ìî-
äèô³êàö³é òà çàïàñí³ ÷àñòèíè äî íèõ; 

äëÿ çåðíîïðèéìàëüíèõ ïóíêò³â — 
àâòîìîá³ëåðîçâàíòàæóâà÷³ ÐÀÃ-65 
âàíòàæîï³ä'ºìí³ñòþ äî 80 òîíí; äëÿ 
ìîëîêîïåðåðîáíèõ çàâîä³â — óñòàíîâêè 
ñóøèëüí³ ðîçïèëþâàëüí³ DrySys®, âàêó-
óì-âèïàðí³ óñòàíîâêè EvaSys®, ïàñòåðè-
çàòîðè PasSys®, óñòàíîâêè àâòîìàòè÷íî¿ 
Ñ²Ð-ìèéêè CleanSys®, êðèñòàë³çàòîðè 
CrySys®, âàêóóì-îõîëîäæóâà÷³, òåïëî-
ãåíåðàòîðè HeatSys®; äëÿ õë³áíèõ çà-
âîä³â — õë³áîïåêàðñüê³ ïå÷³. Ãåîãðàô³ÿ 
ïîñòà÷àííÿ ïðîäóêö³¿ îõîïëþº êðà¿íè 
ñõ³äíî¿ ªâðîïè òà Àç³¿.

Îäíèì ç íàïðÿìê³â ä³ÿëüíîñò³ ÏðÀÒ 
«Êàëèí³âñüêèé ìàøçàâîä» º ðîçðîáêà, 

âèãîòîâëåííÿ òà ìîíòàæ ºìíîñòåé 
TankSys® ç íåðæàâ³þ÷î¿ ñòàë³ îá’ºìîì 
äî 150 ì3 òà ðåçåðâóàð³â ð³çíîãî ïðè-
çíà÷åííÿ.

Çàâäÿêè áàãàòîð³÷íîìó äîñâ³äó, íà-
ïîëåãëèâ³é ïðàö³, íàáóò³é ìàéñòåðíîñ-
ò³, çíàííÿì òà óì³ííÿì ïðàö³âíèê³â, 
ïîñò³éíîìó îíîâëåííþ óñòàòêóâàííÿ, 
ïðîäóêö³ÿ ï³äïðèºìñòâà â³äïîâ³äàº íàé-
âèùèì âèìîãàì ñïîæèâà÷³â ³ ñòàíäàðòó 
²SO 9001:2015, ùî äîçâîëÿº íàðîùóâàòè 
åêñïîðòíèé ïîòåíö³àë òà çàéìàòè ã³äíå 
ì³ñöå ñåðåä ïðîâ³äíèõ ï³äïðèºìñòâ ìà-
øèíîáóäóâàííÿ.

Óñâ³äîìëþþ÷è ñîö³àëüíó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü á³çíåñó çà ÿê³ñòü æèòòÿ ïðàö³âíèê³â, 
ïîêðàùåíî ñîö³àëüíî-ïîáóòîâ³ óìîâè 
ïðàö³, çðîáëåíî á³ëüø â³äêðèòèì äîñòóï 
äî ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè òà îòðèìàííÿ ïåð-
øîãî äîñâ³äó ìîëîäèìè ôàõ³âöÿìè.

Ï³äïðèºìñòâî äîïîìàãàº çàêëàäàì îõî-
ðîíè çäîðîâ’ÿ, îñâ³òè, òåðèòîð³àëüíèì 
ãðîìàäàì, â³éñüêîâèì ÷àñòèíàì Êàëè-
í³âñüêîãî ðàéîíó.

Íàì ä³éñíî âàæëèâî, ùîá íàø óñï³õ 
ñïðèÿâ ïðîöâ³òàííþ Êàëèí³âùèíè, Â³-
ííè÷÷èíè òà ºäèíî¿ Óêðà¿íè.

Â³òàºìî ç³ ñâÿòîì — Äíåì ìàøèíîáó-
ä³âíèêà!!!

Ç íàéêðàùèìè ïîáàæàííÿìè àêö³îíåðè, 
êåð³âíèöòâî òà êîëåêòèâ ÏðÀÒ «Êàëèí³â-
ñüêèé ìàøçàâîä».

KALINOVSKIY: Ми працюємо для Вас!
БЛОГ

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА
Вінницькі школи отримали високі бали за ЗНО і займають 
досить високі позиції в рейтингах шкіл України. Але 
і заклади з низькими рейтингами скаржаться, що 
рейтинги за ЗНО не враховують багатьох нюансів.

Ємність з нержавіючої Ємність з нержавіючої 
сталі TankSysсталі TankSys®®

Ємності для винаЄмності для вина

Монтаж ємності Монтаж ємності 
V=100мV=100м33

ПРЕС-СЛУЖБА ТМ OMRON

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü 
ï³äâèùåíèé àðòåð³àëüíèé 

òèñê, àáî àðòåð³àëüíà ã³ïåðòåí-
ç³ÿ — îäíå ç íàéïîøèðåí³øèõ çàõâîðþ-
âàíü. Ââàæàºòüñÿ, ùî ëþäè ïîõèëîãî â³êó 
÷àñò³øå ñòèêàþòüñÿ ç ö³ºþ ïðîáëåìîþ. 
Ïðîòå îñòàíí³ì ÷àñîì àðòåð³àëüíà ã³-
ïåðòåíç³ÿ çíà÷íî «ïîìîëîäøàëà» ³ âñå 
á³ëüøå ìîëîäèõ ëþäåé ñòðàæäàþòü â³ä 
ï³äâèùåíîãî àðòåð³àëüíîãî òèñêó. Íå òàê 
äàâíî ÂÎÎÇ ðîçì³ñòèëà äîñë³äæåííÿ, 
ó ÿêîìó éäå ìîâà ïðî òå, ùî ó êîæíîãî 
òðåòüîãî ï³ñëÿ 18 ðîê³â íåñòàá³ëüíèé 
àðòåð³àëüíèé òèñê.

Àðòåð³àëüíèé òèñê (ÀÒ) — öå òèñê 
êðîâ³ íà ñò³íêè àðòåð³àëüíèõ ñóäèí, 
ïî ÿêèõ êðîâ ðîçíîñèòü êèñåíü â³ä 
ñåðöÿ äî âñ³õ îðãàí³â òà êë³òèí. Çã³äíî 
ç îö³íêîþ åêñïåðò³â Âñåñâ³òíüî¿ îðãà-
í³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, íîðìàëüíèé 
òèñê äëÿ äîðîñëî¿ ëþäèíè ñòàíîâèòü 
120/80 ìì.ðò.ñò., à ð³âåíü 135/85 ìì.
ðò.ñò. º âåðõíüîþ ìåæåþ íîðìè. Àð-
òåð³àëüíèé òèñê çäîðîâî¿ ëþäèíè 
çì³íþºòüñÿ ïîñò³éíî ïðîòÿãîì äîáè, 
÷àñòî âèõîäÿ÷è çà ð³âåíü 140/90 ìì.
ðò.ñò. Öå òðàïëÿºòüñÿ ïðè ô³çè÷íèõ íà-
âàíòàæåííÿõ, ï³äíåñåíîìó åìîö³éíîìó 
ñòàí³ òà ò. ï.

Ï³äâèùåííÿ ÀÒ ð³äêî êîëè âèÿâëÿ-
ºòüñÿ ïîì³òíèìè ñèìïòîìàìè, òîìó 
ã³ïåðòåíç³þ ÷àñòî íàçèâàþòü «òèõîþ 
âáèâöåþ». Àäæå íàâ³òü ïðè â³äñóòíîñ-

ò³ áóäü-ÿêî¿ ñèìïòîìàòèêè ó ëþäèíè ç 
ï³äâèùåíèì òèñêîì â îðãàí³çì³ â³äáóâà-
þòüñÿ çì³íè, ùî ïîã³ðøóþòü íîðìàëüíå 
ôóíêö³îíóâàííÿ âíóòð³øí³õ îðãàí³â. 
Íàé÷àñò³øå ³ãíîðóâàííÿ òà õàëàòíå 
ñòàâëåííÿ äî ö³º¿ íåäóãè ïðèçâîäèòü 
äî óñêëàäíåíü: ³íôàðêò, ³íñóëüò, ïðî-
áëåìè ç íèðêàìè, çîðîì, ïîðóøåííÿ 
êðîâîîá³ãó.

Ðîáëÿ÷è âèñíîâîê, êîæíîìó íåçà-
ëåæíî â³ä â³êó òà ñòàò³ äóæå âàæëèâî 
êîíòðîëþâàòè ð³âåíü àðòåð³àëüíîãî 
òèñêó. Òîìó òîíîìåòð — ð³÷ ïåðøî¿ 
íåîáõ³äíîñò³ â êîæí³é ðîäèí³! Â³í ñòàíå 

íåçàì³ííèì ïîì³÷íèêîì, ³ äàñòü çìîãó 
êîíòðîëþâàòè òà àíàë³çóâàòè äàí³ ïðî 
ñòàí Âàøîãî àðòåð³àëüíîãî òèñêó.

Îäíèì ç îñíîâíèõ êðèòåð³¿â ïðè âèáîð³ 
òîíîìåòðà, ïîçà âñÿêèì ñóìí³âîì, º òî÷-
í³ñòü âèì³ðþâàííÿ. Íå ìåíø âàæëèâèì 
º êîìôîðò ó âèêîðèñòàííÿ òà íàä³éí³ñòü. 
Òîíîìåòð ìàº â³äïîâ³äàòè óìîâàì êë³í³÷-
íîãî âèì³ðó òà ì³æíàðîäíèì ïðîòîêîëàì, 
ìàòè äîäàòêîâ³ ôóíêö³¿ òà ìîæëèâîñò³.

Ôàõ³âö³ ñâ³òîâîãî òà óêðà¿íñüêîãî ð³âíÿ 
ðåêîìåíäóþòü òîíîìåòðè âèðîáíèöòâà 
OMRON Healthcare Japan, ÿê³ â³äïî-
â³äàþòü óñ³ì âèùåñêàçàíèì âèìîãàì. 
Êîðïîðàö³ÿ OMRON º áåççàïåðå÷íèì 
ë³äåðîì íà ñâ³òîâîìó ðèíêó åëåêòðîííèõ 
âèì³ðþâà÷³â ÀÒ.

В ЧОМУ УНІКАЛЬНІСТЬ 
ТОНОМЕТРІВ OMRON?
 Íàä³éí³ñòü ³ òî÷í³ñòü ìåäè÷íî¿ òåõí³êè 

OMRON ï³äòâåðäæåíà ªâðîïåéñüêîþ 
äèðåêòèâîþ ç ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ 
93/42/ÅÑÑ (MDD) — ÑÅ 0197 ³ ì³æ-
íàðîäíèìè ïðîòîêîëàìè êë³í³÷íèõ âè-
ïðîáóâàíü: AAMI, BHS, IP, ESH.
 Intellisense — çàïàòåíòîâàíà òåõíî-

ëîã³ÿ ³íòåëåêòóàëüíîãî âèì³ðþâàííÿ. 
Óïðàâëÿº ïðîöåñîì ïîä³áíî äî ë³êàðÿ, 
âðàõîâóþ÷è ³íäèâ³äóàëüí³ îñîáëèâîñò³ 
êîæíîãî êîðèñòóâà÷à, ùî äîçâîëÿº ïðî-
âåñòè âèì³ðþâàííÿ ìàêñèìàëüíî êîì-
ôîðòíî ³ øâèäêî. Ïðîâîäèòü äåòàëüíèé 
àíàë³ç ïóëüñîâî¿ õâèë³ íàâ³òü ïðè ïî-
ðóøåííÿõ ðèòìó ñåðöÿ.

 Â õîä³ îñòàíí³õ äîñë³äæåíü áóëî âè-
ÿâëåíî, ùî êîæíà òðåòÿ ëþäèíà ó ñâ³-
ò³, âèì³ðþþ÷è òèñê, ðîáèòü ïîìèëêó 
ïðè íàêëàäàíí³ ìàíæåòè ³ ÿê íàñë³äîê, 
îòðèìóº íåêîðåêòíèé ðåçóëüòàò. Ð³øåí-
íÿ — óí³êàëüíà ìàíæåòà Intelli Wrap, 
ÿêà ìàº âåëèêó ïëîùó âèì³ðþâàííÿ 
(360 ãðàäóñ³â) òà çàáåçïå÷óº òî÷í³ ðå-
çóëüòàòè â áóäü-ÿêîìó ïîëîæåíí³ íà-
âêîëî ðóêè.

Êîìôîðò ó âèêîðèñòàíí³, çàâäÿêè 
æîðñòêîìó êàðêàñó — ìàíæåòà ëåãêî 
îäÿãàºòüñÿ íà ïëå÷å çà äîïîìîãîþ îä-
í³º¿ ðóêè.
 Ìîá³ëüíèé äîäàòîê OMRON Connect 

äëÿ êîíòðîëþ çà àðòåð³àëüíèì òèñêîì, 
ÿêèé ìîæíà áåçêîøòîâíî çàâàíòàæèòè 
äëÿ Android (Play Market) ³ IOS (App 
Store) òà ñèíõðîí³çóâàòè àâòîìàòè÷-
í³ ìîäåë³ OMRON MIT5 Connect òà 
M7 Intelli IT ç Âàøèì ãàäæåòîì. Öå äàº 
ìîæëèâ³ñòü ïåðåíîñèòè ³ çáåð³ãàòè ñâî¿ 
ïîêàçíèêè, âåñòè ùîäåííèê âèì³ðþâàíü, 
â³äñë³äêîâóâàòè äèíàì³êó.
 Íàä³éí³ñòü ³ íåïåðåâåðøåíà ÿïîíñüêà 

ÿê³ñòü, äîâãîâ³÷í³ñòü ðîáîòè äî 20-òè ðîê³â 
áåçäîãàííèõ âèì³ðþâàíü.

Ô³ðìîâèé ìàãàçèí OMRON ó ì³ñò³ Â³-
ííèö³, çà àäðåñîþ — âóë. Êåëåöüêà, 78. 
Êîíòàêòíèé òåëåôîí: (067)-249–31–85, 
(043)-250–21–78, à òàêîæ íà ñàéòàõ: 
www.ingalyator.com.ua, www.ime.com.ua.

OMRON — Âàøå çäîðîâ’ÿ âàðòå 
íàéêðàùîãî!

Артеріальна  гіпертензія — «тихий вбивця»
БЛОГ

433713

434202
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Óïðîäîâæ ÷îòè-
ðüîõ ðîê³â ÷îëîâ³ê 
çàáîðãóâàâ ð³äí³é 

äèòèí³ ìàéæå 90 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà éîãî 
êîëèøíÿ äðóæèíà. Çà ¿¿ ñëîâàìè, 
ó 2016-ìó ñóä âèí³ñ ð³øåííÿ, ùî 
â³í ìàº ñïëà÷óâàòè ÷àñòèíàìè 
³ç çàðîáëåíèõ ãðîøåé. Îäíàê 
áîðæíèê ïðî³ãíîðóâàâ ñóäîâèé 
äîêóìåíò. «Íà íüîãî âïëèíóëè 
ò³ëüêè íîâ³ çàêîíîäàâ÷³ çì³íè 
äî àë³ìåíòíèê³â, — êàæå æ³í-

êà. — Îäðàçó ïîâåðíóâ âñ³ ãðîø³ 
îäí³ºþ ñóìîþ». ×îìó íå ðîáèâ 
öüîãî ðàí³øå? «Öå áóëà éîãî 
ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ — íå ïëà-
òèòè», — ãîâîðèòü ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. Íà çàïèòàííÿ, ÷è ñïëà÷óº 
òåïåð ïîì³ñÿ÷íî, æ³íêà â³äïîâ³-
ëà: «Í³!» Çà ¿¿ ñëîâàìè, ç òðàâíÿ 
äèòèíà çíîâó íå îòðèìóº ãðîøåé 
â³ä áàòüêà.

Ùå îäíà æ³íêà ç ì³ñòà Ãí³âàíü 
ï’ÿòü ðîê³â ÷åêàëà íà àë³ìåíòè 
äëÿ äèòèíè. Êàæå, êîëèøí³é ÷î-
ëîâ³ê ïðîæèâàº òåïåð íåïîäàë³ê 
â³ä íèõ, õîäèòü ïîðó÷, áà÷èòü 
ä³òåé, à íå ïëàòèòü àë³ìåíòè. Ïî-

ЩОБ НЕ ПЛАТИТИ АЛІМЕНТІВ, 
НАЙНЯВ ТРЬОХ АДВОКАТІВ 
Скнари  Понад три мільйони 
гривень обіг підприємств одного з 
аліментників з Ямполя, але борги дитині 
«татусь» сплатив тільки тоді, коли йому 
заборонили виїзд за кордон та наклали 
арешт на автомобіль. Він був лідером 
в області серед неплатників аліментів. 
Скільки заборгував і чому не платив?

АНДРІЙ СУСКОВ, КЕРІВНИК 
ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ ДЕР-
ЖАВНОЇ ВИКОНАВЧОЇ СЛУЖБИ:

— Ямпільський випадок по-
казовий не тільки тим, що 
злісним неплатником є за-
безпечений підприємець, ця 

людина ще й є депутатом районної ради. 
Ми встановили, що боржник був бізнесме-
ном, мав декілька фірм. Згідно з поданої 
ним декларації, їх річний оборот становив 
понад три мільйони гривень. Це була його 

принципова позиція — не сплачувати ко-
шти. До нього застосували декілька засобів: 
обмеження виїзду за кордон та арешт авто-
мобіля. Провели експертизу транспортного 
засобу. Ми б реалізували його і погасили 
заборгованість. До цього не дійшло, бо 
він погасив борги. 
Тепер колишній боржник судиться з нами. 
Проти державного виконавця працювали 
три юристи, ціла юридична фірма. Вони 
оскаржують дії державних виконавців. 
Вони і зараз працюють.

Чим «прославився» аліментник з Ямполя 
Згідно з чинним законодавством, бать-
кам, які ухиляються від сплати аліментів, 
заборонено виїзд за кордон, на них на-
кладають тимчасові обмеження (до по-
вернення боргу) на користування тран-
спортним засобом, автомобіль може 
бути конфісковано, накладаються об-
меження на користування зброєю, за-
бороняється участь у полюванні. Якщо 
неплатник не має можливості виплачу-
вати встановлені суми, його направляють 
на громадські роботи, зароблені кошти 

передаються дитині у вигляді аліментів. 
Як стверджує Юрій Круголь, таких фактів 
дуже мало.
— Боржники, як тільки дізнаються, що їм 
доведеться підмітати вулиці, чи викону-
вати інші аналогічні види робіт, умудря-
ються якось сплатити аліменти, — уточнив 
пан Круголь.
Мінімальна сума сплати аліментів нині 
становить 1944 грн. За заборгованість 
запроваджено штрафи: за один рік бор-
гу — 10%, два — 30%, три — 50%.

У чому обмежують неплатників аліментів 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 
 Ó ì³æîïàëþâàëüíèé ïåð³îä, 

ùî îð³ºíòîâíî ç ñåðåäèíè òðàâ-
íÿ äî ïî÷àòêó æîâòíÿ, òåïëîâè-
êè ëàãîäÿòü ìåðåæ³, àáè âçèìêó 
â êâàðòèðàõ â³ííè÷àí áóëà ÿê ãà-
ðÿ÷à âîäà, òàê ³ òåïëî. Íàéá³ëüøå 
òåïëîïîñòà÷àëüíå ï³äïðèºìñòâî 
ì³ñòà «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåð-
ãî» ïðîçâ³òóâàëî, ùî ãîòîâ³ âæå 
íà 95%.

Ïðîòå íà ê³íåöü ï³äãîòîâêè ¿ì 
äîäàëîñÿ ðîáîòè — ìåðåæ³, ÿêèìè 
ðàí³øå îï³êóâàëîñÿ äåðæï³äïðè-
ºìñòâî «Ìàÿê», ç 1 ñåðïíÿ ïå-
ðåäàëè íà áàëàíñ «ÂÌÒÅ». À öå 
47 ê³ëîìåòð³â òðóá, ÿê³ ä³þòü ç 
1974 ðîêó, ç ÿêèõ êîëèøí³é îðåí-
äàð çàì³íèâ ò³ëüêè 5 ê³ëîìåòð³â.

Ïîäâ³ð’ÿ á³ëÿ áóäèíê³â 56 òà 
58 íà âóëèö³ Ïåðâîçâàííîãî 

÷àñòêîâî ðîçðèòå. Ñòàð³ òðóáè 
âèð³çàëè òà ïðîêëàëè 240 ìåòð³â 
òðóáîïðîâîäó, àáè âçèìêó íå ñòà-
ëîñÿ íàäçâè÷àéíî¿ ñèòóàö³¿.

— Öå ðîçêîïêà ë³í³¿ ãàðÿ÷îãî 
âîäîïîñòà÷àííÿ òà îïàëåííÿ. Íàø³ 
ðîá³òíèêè, ÿê ò³ëüêè ïðèéíÿëè 
ìåðåæ³ â³ä ÄÏ «Ìàÿê», îáñòåæó-
þòü òðóáè òà ïîñò³éíî çíàõîäÿòü 
ïðîðèâè. ßê áà÷èòå, òðóáè çíà-
õîäÿòüñÿ ó âîä³ — öüîãî íå ìàº 
áóòè, — êàæå íà÷àëüíèê ñëóæ-
áè òðàíñïîðòóâàííÿ åíåðã³¿ ÊÏ 
«ÂÌÒÅ» Îëåêñàíäð Îñîâñüêèé. — 
ª íåçðó÷íîñò³ äëÿ ìåøêàíö³â, 
àäæå àñôàëüò ïåðåêîïàíèé. Àëå 
öå ïîòð³áíî âèêîíàòè, àáè âçèìêó 
íå ïîòð³áíî áóëî â³äêëþ÷àòè òåïëî 
³ ðîçðèâàòè âñå ïîäâ³ð'ÿ.

Â³í äîäàâ, ùî âæå ë³êâ³äóâà-
ëè 32 ïðîðèâè, ÿê³ òðàïèëèñÿ 

íà ñòàðèõ ìåðåæàõ. Ñê³ëüêè ùå 
áóäå «ðîçêîïîê», íåâ³äîìî — íà-
â³òü â³äðåìîíòîâàí³ òðóáè ìîæóòü 
äàòè ïðîðèâ, ìåðåæà âæå äàâíî 
â³äïðàöþâàëà ñâ³é ðåñóðñ.

— Íà êîæíó ç 44 êîòåëåíü âæå 
áóâ ãîòîâèé ïàñïîðò ïðî ãîòîâ-
í³ñòü îá'ºêòà äî îïàëþâàëüíîãî 
ñåçîíó, ìè íà 95% çàâåðøèëè 
ï³äãîòîâêó äî çèìè 207 ê³ëîìå-
òð³â òåïëîìåðåæ. Àëå ç 1 ñåðïíÿ 
ì³ñüêâèêîíêîì ïåðåäàâ íà áàëàíñ 
ìåðåæ³, ÿê³ ðàí³øå îðåíäóâàâ ÄÏ 
«Ìàÿê», îñê³ëüêè öå ï³äïðèºì-
ñòâî íå âïîðàëîñÿ ç íàëåæíîþ 
ï³äòðèìêîþ ìåðåæ ãàðÿ÷î¿ âîäè 
òà îïàëåííÿ, — êàæå çàñòóïíèê 
ãîëîâíîãî ³íæåíåðà ç âèðîáíè-
÷èõ ïèòàíü ÊÏ «ÂÌÒÅ» Âîëî-
äèìèð Ï³ñíèé. — Ó àâàð³éíîìó 
ñòàí³ âñ³ òðóáîïðîâîäè ãàðÿ÷îãî 

âîäîïîñòà÷àííÿ. Çàðàç ìè ðÿòóºìî 
òåïëîìåðåæó, àáè ñïîê³éíî óâ³éòè 
â îïàëþâàëüíèé ñåçîí ïî âñüîìó 
ì³ñòó. Íà íàñòóïí³ ðîêè âèð³øó-
ºìî îáëàøòóâàòè â êîæíîìó ç³ 
ñòà áóäèíê³â ³íäèâ³äóàëüí³ òåïëîâ³ 
ïóíêòè (äàë³ ²ÒÏ — àâò.). Òàêèì 
÷èíîì, âîäó áóäåìî ïîäàâàòè 
÷åðåç òåïëîìåðåæ³, äå ²ÒÏ ï³ä³-
ãð³âàòèìå ¿¿ äëÿ ñïîæèâà÷³â, ùî, 
îð³ºíòîâíî, êîøòóâàòèìå 35 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü.

Ïèòàºìî, ÷è ëÿæå öå â òàðèô 
äëÿ âñ³õ ñïîæèâà÷³â 

— Òàðèô íà îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷ó 
âîäó öå íå ïîòÿãíå. Äëÿ êîìïëåê-
ñíîãî îáëàøòóâàííÿ ²ÒÏ ïî âñüî-
ìó ðàéîíó ìè áóäåìî çàëó÷àòè 
³íâåñòèö³¿, — â³äïîâ³â Ï³ñíèé.

Äîñâ³ä çàëó÷åííÿ ³íâåñòèö³é 
ó êîìóíàëüíèê³â ç «ÂÌÒÅ» º. Òàê, 

á³ëÿ «Âîäîêàíàëó» áóäóþòü êî-
òåëüíþ, ÿêà ïðàöþâàòèìå íà òð³ñ-
ö³ òà ìîäåðí³çóþòü ãàçîâó, íà ùî 
âèòðàòÿòü 122 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. 
Ô³íàíñóâàííÿ çä³éñíþº Øâåéöà-
ð³ÿ, ì³ñüêèé áþäæåò òà çà êîøòè 
«Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî».

Òåïëîâèêè ïðîñÿòü ðîçóì³ííÿ 
òà òåðï³ííÿ â æèòåë³â Âèøåíü-
êè, ÿê³ ðàí³øå áóëè ñïîæèâà÷àìè 
«Ìàÿêà». Ðîçêîïêè òà â³äêëþ-
÷åííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè — öå ÿâèùå 
òèì÷àñîâå, àëå âîíî ïîòð³áíå, àáè 
â ïîìåøêàííÿõ áóëà ãàðÿ÷à âîäà 
³ òåïëî.

Òàêîæ âîíè ïðîñÿòü ïîâ³äî-
ìëÿòè ïðî ïîðèâè òðóá ãàðÿ÷îãî 
âîäîïîñòà÷àííÿ, ÿê³ ñòàþòüñÿ 
ïåðåä áóäèíêîì, íà öåíòðàëüíó 
äèñïåò÷åðñüêó: (0432) 43 34 95. Àáî 
íà «Ö³ëîäîáîâó âàðòó» 15–60.

Чому частина Вишеньки без гарячої води та розкопана?

ÿñíþâàâ öå òèì, ùî íå çãîäåí 
ç ð³øåííÿì ñóäó ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ ñóìè àë³ìåíò³â. Æ³íêà 
íàïèñàëà çàÿâó â ïîë³ö³þ, ùîá 
ïëàòèâ õî÷à á ì³í³ìàëüí³ êîøòè. 
«Ï³ñëÿ òîãî ïî÷àëè îòðèìóâàòè 
ïî 50 ãðèâåíü ó ì³ñÿöü, — ãî-
âîðèòü âîíà. — Öå áóëà ÿê íà-
ñì³øêà íàä³ ìíîþ, íàä íàøèìè 
ä³òüìè».

Óñþ ñóìó îäíîðàçîâèì ïëà-
òåæåì àë³ìåíòíèê ñïëàòèâ òîä³, 
êîëè éîìó çàáîðîíèëè âè¿çä 
çà êîðäîí.

— Óñå â³ääàâ îäðàçó, — ãî-
âîðèòü æ³íêà. — Óñ³ 37 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü, ÿê³ áóâ âèíåí. ² òåïåð 
ïðîäîâæóº âèïëà÷óâàòè êîæåí 
ì³ñÿöü.

Çàãàëîì ó íàø³é îáëàñò³ ç 
ïî÷àòêó ðîêó ñòÿãíóòî ìàéæå 
65 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü àë³ìåíò³â ç 
òèõ, õòî ðàí³øå íå ïëàòèâ ¿õ. Ïðî 
öå ïîâ³äîìèâ íà÷àëüíèê òåðè-
òîð³àëüíîãî óïðàâë³ííÿ þñòèö³¿ 
Þð³é Êðóãîëü. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, ò³ëüêè ïðîòÿãîì îñòàííüîãî 
òèæíÿ áîðæíèêè ñïëàòèëè ïîíàä 
ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü.

— Íàøà îáëàñòü íà äðóãîìó 
ì³ñö³ â äåðæàâ³ çà ïîâåðíåííÿì 

180 600 гривень
аліментів 
надійшло дітям 
з грошей, 
зароблених на 
громадських 
роботах

áîðæíèêàìè íåâèïëà÷åíèõ ñóì 
àë³ìåíò³â, — êàæå Þð³é Êðóãîëü.

— Ñóìà íåâèïëà÷åíèõ àë³-
ìåíò³â ó äåðæàâ³ äîñÿãëà ìàéæå 
òðüîõ ì³ëüÿðä³â ãðèâåíü, — ñêà-
çàâ çàñòóïíèê ì³í³ñòðà þñòèö³¿ 
Óêðà¿íè Ñåðã³é Ïåòóõîâ, ÿêèé 
ó ïîíåä³ëîê ïåðåáóâàâ ó íàø³é 

îáëàñò³. Çà éîãî ñëîâàìè, íèí³ 
ùå á³ëüøå ïîñèëåíî â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü áîðæíèê³â çà íåñïëà-
òó àë³ìåíò³â. Çàïðîâàäæåíî 
øòðàôè çà çàáîðãîâàí³ñòü. Âîíè 
ñòàíîâëÿòü â³ä 10 äî 50 â³ä-
ñîòê³â çàëåæíî â³ä òåðì³íó 
çàáîðãîâàíîñò³.

22390
загальна кількість 

виконавчих документів 
на сплату аліментів

8835
у бухгалтеріях 
за місцем роботи 
аліментників

13555
в органах 

Державної 
виконавчої служби

У 5613 документах 
сума заборгованості перевищує 

чотири місяці

20 боржників
ухиляються від виконання 
громадських робіт

120 приступили до їх 
виконання або вже виконали
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ПРЕСС-СЛУЖБА 
КОМПАНІЇ 

АВАЛОН 5

Ïîíàä 270 ñ³ìåé 
îòðèìàëè êëþ÷³ â³ä 

ñâî¿õ íîâèõ êâàðòèð â ïåðøîìó 
ê³ëüö³ æèòëîâîãî êîìïëåêñó.

Íåâï³çíàííî çì³íèâñÿ êâàð-
òàë ì³æ âóëèöÿìè Øåâ÷åíêà, 
Êîñòÿíòèíîâè÷à ³ Òðàìâàéíî¿ 
(êîëèøíüî¿ Ðåâîëþö³éíî¿) ó Â³-
ííèö³. Äâà îøàòíèõ, ñâ³òëèõ ³ 
ñòèëüíèõ 9-ïîâåðõîâèõ áóäèíêè 
âèðîñëè òóò íåìîâ çà ïîìàõîì 
÷àð³âíî¿ ïàëè÷êè. Öå ÀÂÀ-
ËÎÍ 5 — ñó÷àñíèé æèòëîâèé 
êîìïëåêñ ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ 
êîìôîðòó.

Êîæíà ñïîðóäà ðîçòàøîâàíà 
ó âèãëÿä³ ê³ëüöÿ, ñêëàäàºòüñÿ ç 
7-ìè ñåêö³é ³ óòâîðþº îêðåìó 
æèòëîâó çîíó ç àâòîíîìíîþ âíó-
òð³øíüîþ òåðèòîð³ºþ. À ðàçîì 
áóä³âë³ ñêëàäàþòü ãàðìîí³éíèé 
àðõ³òåêòóðíèé àíñàìáëü, âèãëÿ-
äàþòü ÿñêðàâî ³ æèòòºñòâåðäæó-
þ÷å, íàäàþ÷è ïàíîðàì³ ì³ñòà 
íîâèé ïîçèòèâíèé àêöåíò.

— ÀÂÀËÎÍ 5 ïîì³òíî â³ä-
ð³çíÿºòüñÿ çîâí³ â³ä á³ëüøîñò³ 
æèòëîâèõ êîìïëåêñ³â, ÿê³ áó-
äóþòüñÿ çàðàç ó Â³ííèö³, — ãî-
âîðèòü êåð³âíèê â³ää³ëó ïðîäà-
æó Ãë³á Êóòåé. — Àðõ³òåêòóðí³ 
ð³øåííÿ âèä³ëÿþòüñÿ ëåãêèì ³ 
âèòîí÷åíèì ñòèëåì, à â³äíîñ-
íî íåâèñîêà ïîâåðõîâ³ñòü äîäàº 
áóä³âëÿì äîäàòêîâèé çàòèøîê 
³ äîçâîëÿº ïðåêðàñíî âïèñà-
òèñÿ â íàâêîëèøí³é ì³ñüêèé 
ëàíäøàôò.

Ì³ñöåçíàõîäæåííÿ ÀÂÀËÎÍ 5 
— îäíà ç íàéãîëîâí³øèõ éîãî 
ïåðåâàã. Òóò âñå áëèçüêî — ìà-
ãàçèíè, ðèíêè, àïòåêè, ë³êàðí³, 
øêîëè, âóçè, êàôå, ðåñòîðàíè 
òà ³íø³ âêðàé ïîòð³áí³ îá'ºêòè 
ì³ñüêî¿ ³íôðàñòðóêòóðè, ìàé-
æå ïîðó÷ Öåíòðàëüíèé ïàðê ³ 
ë³ñîïàðêîâà çîíà, Ïàëàö ä³òåé 
òà þíàöòâà. Çðó÷íà òðàíñïîðò-
íà ðîçâ'ÿçêà äîçâîëÿº â ë³÷åí³ 
õâèëèíè äîñÿãòè âñ³õ êëþ÷îâèõ 
òî÷îê öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè Â³-
ííèö³ òà âè¿õàòè íà áóäü-ÿêó ç 
ãîëîâíèõ ìàã³ñòðàëåé ì³ñòà. Îä-
íàê æèòëîâèé êîìïëåêñ ÷óäîâî 
îãîðîäæåíèé â³ä øóìó, ïèëó ³ 
ì³ñüêî¿ ñóºòè, â³í ñòâîðþºòüñÿ 

ÿê òèõà ³ êîìôîðòíà òåðèòîð³ÿ 
äëÿ æèòòÿ ³ â³äïî÷èíêó.

МІСТО В МІСТІ
Ïåðøå ê³ëüöå ÆÊ ÀÂÀËÎÍ 

5 çäàíî â åêñïëóàòàö³þ äî ïî-
÷àòêó íèí³øíüî¿ îñåí³. Çàðàç 
ïîíàä 270 â³ííèöüêèõ ñ³ìåé 
îòðèìóþòü êëþ÷³ â³ä ñó÷àñíèõ, 
ïðåêðàñíî ñïëàíîâàíèõ êâàð-
òèð ³ îáëàøòîâóþòü ¿õ íà ñâ³é 
ñìàê. Ó êîæí³é ç íèõ — ³íäèâ³-
äóàëüíå îïàëåííÿ, ðàö³îíàëüíî 
îðãàí³çîâàíèé ïðîñò³ð ³ çðó÷í³ 
ï³äñîáí³ ïðèì³ùåííÿ. Êâàðòèðè 
â ïåðøîìó ê³ëüö³ ÆÊ — îäíî-, 
äâî-³ òðèê³ìíàòí³, à íà âåðõíüî-
ìó ïîâåðñ³ ðîçòàøîâàí³ ÷îòèðè-
ê³ìíàòí³ ïåíòõàóñè ç òåðàñàìè ³ 
ïàíîðàìíèìè â³êíàìè. Áóäèíîê 
ïîáóäîâàíèé ç äîáðîòíî¿ öåãëè 
çà íàéñó÷àñí³øèìè òåõíîëîã³ÿ-
ìè, îáëàäíàíèé íàä³éíèìè ë³ô-
òàìè ³ â³äïîâ³äàº âñ³ì íîâ³òí³ì 
íîðìàì åíåðãîçáåðåæåííÿ.

— Òóò áóäóòü æèòè, â îñíî-
âíîìó, ëþäè ìîëîä³, — ðîç-
ïîâ³äàº Þð³é Îñòàïîâ. — Öå ³ 

ïàðè, ÿê³ íåùîäàâíî âñòóïèëè 
äî øëþáó, ³ ñ³ì'¿ ç ä³òêàìè. Á³ëü-
øîñò³ æèòåë³â ïåðøîãî ê³ëüöÿ 
ÀÂÀËÎÍ 5 — íå á³ëüøå 45 ðî-
ê³â, à öå îçíà÷àº, ùî äëÿ íèõ 
îñîáëèâî âàæëèâ³ âñ³ ñó÷àñí³ 
áëàãà öèâ³ë³çàö³¿. Òàêîæ òóò áóäå 
äóæå êîìôîðòíî ëþäÿì äåùî 
ñòàðøîãî â³êó.

Òàê, ÀÂÀËÎÍ 5 ìàêñèìàëü-
íî ïðèñòîñîâàíèé äëÿ ïîòðåá 
àêòèâíèõ ³ ìîëîäèõ â³ííè÷àí. 
Ó æèòëîâîìó êîìïëåêñ³ ïîáóäî-
âàíèé ñâ³é äèòÿ÷èé ñàä, ïåðåä-
áà÷åí³ çðó÷í³ ï³äçåìí³ ïàðê³íãè, 
ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè, çîíè 
â³äïî÷èíêó äëÿ ä³òåé ³ äîðîñ-
ëèõ. Çàêðèò³ âíóòð³øí³ äâîðè 
ç áåçë³÷÷þ çåëåíèõ íàñàäæåíü 
ñòâîðÿòü îñîáëèâó àòìîñôåðó 
³íòèìíîñò³ ³ çàõèùåíîñò³ â³ä 
çîâí³øíüîãî ñâ³òó, äîäàäóòü 
îñîáëèâèé êîëîðèò òåðèòîð³¿ 
ïðîæèâàííÿ. À ïåðø³ ïîâåðõè 
áóä³âåëü â³äâåäåí³ ï³ä ìàãàçèíè, 
àïòåêó, ïåðóêàðíþ ³ ÑÏÀ-ñàëîí, 
â³ää³ëåííÿ ïîøòè, êàôå òà ³íø³ 
ïîòð³áí³ îá'ºêòè ³íôðàñòðóêòó-

ðè. Òîæ äëÿ çàäîâîëåííÿ ïåð-
øî÷åðãîâèõ ïîòðåá éòè êóäèñü 
çà ìåæ³ êîìïëåêñó îñîáëèâî¿ 
íåîáõ³äíîñò³ íå áóäå. Ïî ñóò³, 
ÀÂÀËÎÍ 5 ñòàíå êîìôîðòíèì 
ì³í³-ì³ñòîì â íàøîìó îáëàñíî-
ìó öåíòð³.

ВИГІДНА ПРОПОЗИЦІЯ
— Ìè âäÿ÷í³ âñ³ì, õòî âèáðàâ 

ÀÂÀËÎÍ 5 ì³ñöåì ñâîãî ïðîæè-
âàííÿ àáî êóïèâ â íüîìó êâàð-
òèðè äëÿ ñâî¿õ ä³òåé ³ îíóê³â, 
òèì, õòî ã³äíî îö³íèâ âñ³ ïåðå-
âàãè öüîãî æèòëîâîãî êîìïëåêñó 
³ äîâ³ðèâ íàì áóä³âíèöòâî ñâîãî 
ìàéáóòíüîãî, — ãîâîðèòü Ãë³á 
Êóòåé. — Âñ³ âè ìîãëè áà÷èòè, 
ÿê çâîäÿòüñÿ ö³ íîâ³ áóä³âë³, ÿê 
ç êîæíèì äíåì âò³ëþºòüñÿ â ðå-
àëüí³ñòü âàøà ìð³ÿ. Ìè áóäóºìî 
ÀÂÀËÎÍ 5 äëÿ âàñ, ³ ðîáèìî 
öå ðàçîì.

ßê ïîâ³äîìèâ êåð³âíèê â³ä-
ä³ëó ïðîäàæó ÆÊ ÀÂÀËÎÍ 5, 
ñòàíîì íà 15 âåðåñíÿ çàëèøè-
ëèñÿ íà ïðîäàæ îñòàíí³ äâ³ 
ñåêö³¿ äðóãîãî ê³ëüöÿ æèòëîâî-

ãî êîìïëåêñó. Ó íèõ 90 îäíî-, 
äâî-, òðüîõê³ìíàòíèõ êâàðòèð, 
ÿê³ ñïðîåêòîâàí³ ùå á³ëüø êîì-
ôîðòíèìè, ç óðàõóâàííÿì ïîáà-
æàíü ¿õí³õ ìàéáóòí³õ âëàñíèê³â:

— Â³êíà âñ³õ êâàðòèð äðóãîãî 
ê³ëüöÿ áóäóòü ïàíîðàìíèìè ç 
âèäîì íà äâ³ ñòîðîíè — ó âíó-
òð³øí³é äâ³ð ³ íà ì³ñòî. ²ç çî-
âí³øí³õ â³êîí â³äêðèâàºòüñÿ 
ïðåêðàñíèé îãëÿä. Áàëêîíè 
òóò çðîáëåíî á³ëüø â³äêðèòè-
ìè, òîìó âñ³ êâàðòèðè çìîæóòü 
ìàêñèìàëüíî îòðèìóâàòè äåííå 
ñâ³òëî. Ó êîæí³é êâàðòèð³ ïåðåä-
áà÷åí³ ãàðäåðîáí³, ùî òåæ â³äïî-
â³äàº íèí³øí³ì âèìîãàì äî êîì-
ôîðòó æèòëà. Â ö³ëîìó æ äðóãå 
ê³ëüöå ÆÊ ÀÂÀËÎÍ 5 áóäå íà-
ñò³ëüêè æ ñó÷àñíèì áóäèíêîì, 
ÿê ³ ïåðøå ê³ëüöå — çðó÷íèì, 
êðàñèâèì ³ äîâãîâ³÷íèì.

Ùîá ïîäèâèòèñÿ çáëèçüêà, ÿê 
áóäóºòüñÿ ÀÂÀËÎÍ 5, ìîæíà 
ïðîãóëÿòèñÿ ïî ðàéîíó ïåðå-
òèíó âóëèöü Øåâ÷åíêà òà Êîñ-
òÿíòèíîâè÷à. Âèäîâèùå âðàæàº 
³ âñåëÿº îïòèì³çì. À ìîæíà ðîç-
ãëÿíóòè êâàðòèðè, ÿê³ âèêëèêà-
ëè ö³êàâëåíí³ñòü, ³ ñàì ïðîöåñ 
áóä³âíèöòâà â ðåæèì³ îí-ëàéí 
íà ñàéò³: avalon5.com.ua. Õî÷à 
â³äâ³äóâàííÿ îô³ñó áóä³âåëüíî¿ 
êîìïàí³¿, ðîçòàøîâàíîãî â ñà-
ìîìó æèòëîâîìó êîìïëåêñ³ 
çà àäðåñîþ Òðàìâàéíà, 3, äàñòü 
êóäè á³ëüøå êîðèñíî¿ ³íôîðìà-
ö³¿. Àäæå ìîæíà ³ äîêóìåíòàö³þ 
âñþ ïîäèâèòèñÿ, ³ íà îá'ºêò³ ïî-
áóâàòè, ùîá íà âëàñí³ î÷³ ïîáà-
÷èòè, ùî âîíî é ÿê, òà ñêëàñòè 
ñâîþ äóìêó ïðî öþ áóäîâó.

— Îñòàíí³ 9-à ³ 10-à ñåêö³¿ 
êîðèñòóþòüñÿ õîðîøèì ïîïè-
òîì ó ïîêóïö³â. Ëþäè ö³êàâ-
ëÿòüñÿ ïðåäìåòíî, ðîçóì³þ÷è 
âñþ âèãîäó íàøî¿ óí³êàëüíî¿ 
ïðîïîçèö³¿, — ãîâîðèòü Þð³é 
Îñòàïîâ. — Òàê ùî ó òèõ, õòî 
ùå ðîçäóìóº, äå ³ ÿêó êâàðòè-
ðó êóïèòè, çàëèøèëîñÿ íå òàê 
áàãàòî ÷àñó íà ïðèéíÿòòÿ ð³-
øåííÿ. Ìè ùèðî ðàä³ ïîòåí-
ö³éíèì âëàñíèêàì êâàðòèð 
â ÀÂÀËÎÍ 5 ³ ãîòîâ³ äîïîìîãòè 
â ïðàâèëüíîìó âèáîð³ òàêîãî 
æèòëà, ÿêå íàéá³ëüø â³äïîâ³-
äàº ¿õí³ì ïîáàæàííÿì, ìð³ÿì 
òà ìîæëèâîñòÿì.

АВАЛОН 5 заселяють молоді вінничани
БЛОГ

ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ТАНЦІВНИЦЯ
Я не знаю, як перемагати інших. 
Я знаю, як перемагати себе.

433665

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОГО 

АПЕЛЯЦІЙНОГО 
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ

«Ñàâîé» — öå íå ïðîñòî áóä³âëÿ â 
öåíòð³ ì³ñòà, öå ³ñòîðè÷íà ïàì'ÿòêà 
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ. Öÿ ñïîðóäà 
ìàº ñâîþ ñàìîáóòíþ ³ñòîð³þ.

Â³ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé àäì³í³-

ñòðàòèâíèé ñóä ïîäáàâ ïðî òå, àáè 
âàæëèâ³ ôàêòè ç «æèòòÿ» ïåðëèíè 
Ïîä³ëëÿ áóëè ó â³ëüíîìó ³ çðó÷íîìó 
äîñòóï³ äëÿ óñ³õ îõî÷èõ.

Íà âõ³äíèõ äâåðÿõ áóä³âë³ ðîçì³-
ùåíî QR-êîä. Çà äîïîìîãîþ ñâîãî 
ãàäæåòà âè ëåãêî çìîæåòå ïåðåéòè 
çà êîäîì íà ñàéò ñóäó, äå çíàéäåòå 
³ñòîðè÷íó äîâ³äêó ùîäî áóä³âë³.

Як дізнатися про історію «Савоя» 
через мобільний телефон
БЛОГ
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Отримати посвідчення водія швидше, ніж 
за 1,5–2 місяці, згідно з чинним законодавством, 
неможливо!!! Але «якісна» робота правоохоронних 
органів і бажання людей отримати все швидко і 
не вчитися, породжують пропозиції посвідчення водія 
за 7 днів — 300 у. о., всі категорії — 500 у. о.

Олександр Зєрщиков
автоексперт     

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

А
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073) 0476879 
 Ñàìóð — òàê çâóòü ñîáàêó 

ç Áåðøàä³, ÿêèé ïîñòðàæäàâ â³ä 
òîãî, ùî ñòàâ íåïîòð³áíèì õàçÿé-
ö³. Â³í 12 ðîê³â îõîðîíÿâ áóäèíîê 
ãîñïîäàðêè. ×åðåç òå, ùî òàêñèñò 
íå ñõîò³â áðàòè ïñà â ñàëîí àâòî, 
éîãî ïðèâ’ÿçàëè äî áàìïåðà ³ òÿ-
ãëè ÷åðåç ì³ñòî.

Ó ÷åòâåð, 13 âåðåñíÿ, ìåøêàíêà 
Áåðøàä³ âèð³øèëà âèâåçòè ñâîãî 
ñîáàêó çà ì³ñòî. Ìîâëÿâ, ÷åðåç 
ñâîþ ñòàð³ñòü, âîíà íå ìîæå á³ëü-
øå éîãî òðèìàòè. Öåé âèïàäîê 
ñòàâ ðåçîíàíñíèì ÷åðåç facebook-
ïîñò áåðøàä÷àíêè Îëåíè Óë³÷.

«Îñü öÿ îñîáèíà â ÷åðâîí³é 
ñïîðòèâí³é êîôò³ íàìàãàëàñÿ 
âèâåçòè ñâîãî ñîáàêó, ïðèêð³-
ïèâøè éîãî ëàíöþãîì äî çà-

äíüîãî áàìïåðà. Âîä³é äàíîãî 
àâòîìîá³ëÿ — ó ÷åðâîíîìó. Ò³ëü-
êè çàâäÿêè íåáàéäóæèì âîä³ÿì, 
ÿê³ çàáëîêóâàëè ðóõ àâòîìîá³ëÿ, 
ñîáàêó áóëî âðÿòîâàíî â³ä ñìåðò³. 
Íà ì³ñöå ïîä³¿ áóëî âèêëèêàíî 
ïîë³ö³þ», — òàêå ïîâ³äîìëåííÿ 
îïóáë³êóâàëà Îëåíà Óë³÷.

Äî ïîñòó ïðèêð³ïèëà ôîòî ç 
ì³ñöÿ ïîä³¿. Íà ôîòîãðàô³ÿõ âè-
äíî àâòîìîá³ëü, äî ÿêîãî ä³éñíî 
ïðèâ’ÿçàíèé ñîáàêà ëàíöþãîì. 
Ïåñ ëåæèòü íà äîðîç³, ç éîãî ëàï 
ñò³êàº êðîâ. Íà àñôàëüò³ êðèâàâ³ 
ñë³äè. Â³äîìî, ùî ÷åðåç öåé âè-
ïàäîê â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ çà ôàêòîì æîðñòîêîãî 
ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíîþ.

Ïðî äîëþ òðàâìîâàíîãî ñîáà-
êè íàïèñàëà íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 

ó facebook ïðåñ-îô³öåð ïîë³ö³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ²ðèíà Äî-
áðîâîëüñüêà.

«Ì³ñöåâ³ ïîë³öåéñüê³ çíàéøëè 
ñîáà÷ö³ íîâîãî ãîñïîäàðÿ, àëå 
â îñòàííþ ìèòü æ³íêà íå â³ääàëà 
Ñàìóðà. Ïëà÷å òà ãëàäèòü ñâîãî ñî-
áàêó, ÿêèé í³êîãî ç ëþäåé äî ñåáå 
íå ï³äïóñêàº, êð³ì ãîñïîäàðêè (íà-
ñò³ëüêè ¿¿ ëþáèòü ³ íå ðîçóì³º, ùî 
ñòàëîñü)», — ïèøå Äîáðîâîëüñüêà.

Õàçÿéêà Ñàìóðà ïðèäáàëà éîìó 
ë³êè òà ìàç³, ùîáè ñêîð³øå çà-
ãî¿ëèñü ðàíè íà éîãî ëàïàõ.

Çà ñëîâàìè ïðåñ-îô³öåðà, ïðàâî-
îõîðîíö³ âçÿëè öþ ñèòóàö³þ ï³ä 
ñâ³é êîíòðîëü òà ñòåæèòèìóòü çà 
äîëåþ ñîáàêè. Íå äèâëÿ÷èñü íà êà-
ÿòòÿ æ³íêè, âîíà âñå îäíî íåñòèìå 
êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Прив’язали собаку до авто та тягнули по місту

ВІКТОР СКРИПНИК, (067)1079091 

«Óïåðøå áà÷èâ, ùîá ðàêè ò³-
êàëè íà áåðåã» (RIA, 05.09.2018). 
Ó ö³é ñòàòò³ éøëîñÿ ïðî òå, ùî 
ó âîäîñõîâèù³ çàãèíóëà ðèáà 
³ ðàêè. Íàéá³ëüøå ¿õ âèÿâëå-
íî á³ëÿ ñåëà Çÿíüê³âö³. Ïðî öå 
ðåäàêö³þ ïîâ³äîìèëè ðèáàëêè 
Âñåóêðà¿íñüêîãî êëóáó ñó÷àñíî¿ 
ðèáîëîâë³ «Ïåðåêàò». Çà ¿õí³ì 
ïðèïóùåííÿì, ó âîäîéìó ïî-
òðàïèëè õ³ì³÷í³ ðå÷îâèíè. Âò³ì, 
ï³ñëÿ àíàë³ç³â âçÿòèõ ïðîá âîäè 
(ñàìå á³ëÿ íàçâàíîãî ñåëà) ó Äåð-
æåêî³íñïåêö³¿ ïîâ³äîìèëè, ùî 
â³äõèëåíü â³ä âñòàíîâëåíèõ íîðì 
ëàáîðàòîðíèìè äîñë³äæåííÿìè 
íå âñòàíîâëåíî. Äîñë³äæåííÿ 

á³îëîã³÷íîãî ìàòåð³àëó ðèá ïðî-
âîäèëè â ³íñïåêö³¿ Äåðæïðîä-
ñïîæèâñëóæáè. Çàõâîðþâàííÿ 
íà êðàñíóõó ³ óøêîäæåííÿ çÿáðî-
âîãî àïàðàòó — òàêó ïðè÷èíó çà-
ô³êñóâàëè ôàõ³âö³. Ïðî çàãèáåëü 
ðàê³â íå éøëîñÿ. Åêî³íñïåêòîðè 
ïîÿñíèëè, ùî ¿õ âîíè íå áà÷èëè, 
êîëè â³äáèðàëè ìàòåð³àë.

Ò³ëüêè-íî ôàõ³âö³ îïðèëþä-
íèëè ðåçóëüòàòè ëàáîðàòîðíèõ 
äîñë³äæåíü, ÿê ñèòóàö³ÿ ïîâòî-
ðèëàñÿ. Òåïåð óæå çàãèáëèõ ðèá 
âèÿâèëè á³ëÿ ñåëà Íîâîñåë³âêà.

ПОТРІБНІ ГЛИБШІ 
ДОСЛІДЖЕННЯ 

— Íàì â³äîìî ïðî íîâèé ôàêò 
çàãèáåë³ ðèáè, — ïîÿñíèâ çàñòóï-

ЗАГИБЛУ В ЛАДИЖИНІ РИБУ 
ВІДПРАВИЛИ У ХМЕЛЬНИЦЬКИЙ 
Продовжується  Другий за вересень 
факт масової загибелі риби зафіксовано 
на Ладижинському водосховищі. 
Приблизно дві тонни декількох видів 
прісноводних зібрали на поверхні води. 
Від чого гине риба? Чому 30 мертвих 
особин повезли у Хмельницький?

Пан Колісниченко уточнює, що 
нинішньої осені у водосхови-
ще запустять сто тисяч малька 
цього виду. Частину уже зариби-
ли. За першим разом запустили 
36 тисяч штук, другим — 10 ти-
сяч. Крім того, водойму напо-
внили 10 тисячами штук коропа.

— Товстолоб фільтрує водо-
йму, бо харчується мікроорга-
нізмами. Зокрема, і фітопланк-
тоном, — розповідає підпри-
ємець. — Думаю, це останній 
випадок загибелі риби у нашому 
водосховищі. Принаймні у цьо-
му році.

Запускають 100 000 малька товстолоба 

íèê êåð³âíèêà îáëàñíî¿ Äåðæå-
êî³íñïåêö³¿ ²ãîð Îñàä÷óê. — Óæå 
áóëè íà ì³ñö³ ïîä³¿. Çíîâó â³ä³-
áðàëè çðàçêè á³îëîã³÷íîãî ìàòå-
ð³àëó. Òàê³ ôàêòè íàñòîðîæóþòü. 
Ïîòð³áí³ ãëèáø³ äîñë³äæåííÿ. 
Ìåí³ â³äîìî, ùî 30 îñîáèí ðèá 
â³äïðàâëåíî ó Õìåëüíèöüêèé.

— Öå ä³éñíî òàê, áî ó Õìåëü-
íèöüêîìó º çîíàëüíà ñïåö³àë³çî-
âàíà ëàáîðàòîð³ÿ ç äîñë³äæåííÿ 
õâîðîá ïð³ñíîâîäíèõ ðèá, — ñêà-
çàâ ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì ïåð-
øèé çàñòóïíèê êåð³âíèêà Äåð-
æïðîäñïîæèâñëóæáè â îáëàñò³ 
Îëåêñàíäð Ñîðî÷àí. — Ñàìå òîìó 
ïåðåäàëè ðèáó íà äîñë³äæåííÿ.

Äîñë³äæóâàòèìóòü íå ò³ëüêè 
ìåðòâó, à é æèâó ðèáó. Äëÿ öüîãî 
îðãàí³çóâàëè âèëîâ ç ãëèáèíè âî-
äîéìè. Ðèáàëêè ó ñâîºìó ïîâ³äî-
ìëåíí³ çâåðíóëè óâàãó, ùî öüîãî 
ðàçó ñåðåä çàãèáëèõ ðèá áóëè ïî-
ðîäè êîðîïà, ñîìà ³ íàâ³òü ùóêè. 
Íà ïî÷àòêó ì³ñÿöÿ éøëîñÿ ïðî 
ïëîòâó ³ ëÿùà. Îäèí ç ì³ñöåâèõ 
ìåøêàíö³â êàæå, ùî êîðîïè áè-
ëèñÿ îá áåðåã, ñàì³ éøëè â ðóêè. 
«Ìè äèâóâàëèñÿ, ÷îìó âîíè òàê 
ò³êàþòü ç âîäè, — ãîâîðèòü îäèí 
ç ì³ñöåâèõ æèòåë³â, ÿêèé íå ñòàâ 
íàçèâàòè ñåáå. — Öå áóëà ðèáî-
ëîâëÿ áåç âóäî÷êè. Ùîïðàâäà, 
ñìîð³ä ñòîÿâ òàêèé, ùî ïðîòè-
ãàç òðåáà áóëî îäÿãàòè. Ðèáó ç 
ïîâåðõí³ çáèðàëè ³ çàêîïóâàëè».

ВОДА ЦВІТЕ НАД 
«ВОВЧОЮ» ЯМОЮ 

— Ïðè÷èíà çàãèáåë³ ðèáè º ô³-
òîïëàíêòîí, ïðîñò³øå êàæó÷è, 
öâ³ò³ííÿ âîäè, — ãîâîðèòü ÔÎÏ 
²ãîð Êîëåñí³÷åíêî, ÿêèé îðåíäóº 
âîäîéìó. — Íèí³øíº ë³òî áóëî 
ñïðèÿòëèâå äëÿ òàêîãî ÿâè-
ùà — ïîãîäà ð³çêî çì³íþâàëàñÿ 
â³ä òåïëà äî ïðîõîëîäè. Ìàñîâî 
ðîçìíîæóþòüñÿ âîäîðîñò³. Ï³ä 

Нинішньої весни, 15 травня, фа-
хівці обласної Держекоінспекції 
обстежували водойму на відстані 
двох кілометрів від Ладижина (те-
риторії гранітного кар’єру) вниз 
по течії. Викликано це було пові-
домленням про знову-таки заги-
бель риби. Інформацію екологам 
надала депутат облради Людмила 
Головашич.
— Спільно із представниками гро-
мадськості, держінспекторами 

складено акт обстеження водойми 
та зафіксовано загибель риби виду 
карась середньою вагою по 20 гра-
мів на відрізку річки протяжністю 
800 м та середньою шириною 
40 м, — сказали тоді інспектори.
Що було далі? Лабораторні дослі-
дження. Які результати? «Переви-
щень концентрацій забруднюю-
чих речовин у пробах відібраних 
вод не виявлено», — зазначалося 
в отриманих висновках.

ДОВІДКА

÷àñ ãíèòòÿ ñòâîðþºòüñÿ äåô³öèò 
êèñíþ. Ïðè öüîìó âèíèêàº òàê 
çâàíà ïðèäóõà ðèáè ³ âîíà ãèíå. 
Òîìó é ïðèáèâàëàñÿ äî áåðåãà, 
êèñåíü øóêàëà.

Íàéá³ëüøå ì³ñöå öâ³ò³ííÿ âîäè, 
çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, çíà-
õîäèòüñÿ ó çàãëèáèí³, ùî íàçèâà-
ºòüñÿ âîâ÷à ÿìà. ßêðàç òàì áàãàòî 
ðèáè. ² ñàìå òàì âèÿâèëè ìàñîâó 
çàãèáåëü. Çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðà-
õóíêàìè, âòðà÷åíî ïðèáëèçíî äâ³ 

òîííè ïð³ñíîâîäíèõ. Òàêó öèôðó 
íàçâàâ îðåíäàð âîäîéìè. Êàæå, 
ñò³ëüêè, áóâàº, ãèíå ó ñòàâêàõ, 
«äçåðêàëî» ÿêèõ ó ñîòí³ ðàç³â 
ìåíøå.

— Ðîçìîâè ïðî îòðóºííÿ âîäî-
éìè íå ìàþòü ì³ñöÿ õî÷à á òîìó, 
ùî éäåòüñÿ ïðî âåëèêèé îá’ºì 
âîäè, — êàæå ïàí Êîë³ñíè÷åí-
êî. — Óÿâ³òü ïëîùó âîäîñõîâè-
ùà — 2,100 ãåêòàðà, 45 ê³ëîìåòð³â 
äîâæèíà.
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Коли авто таксиста заблокували 
інші водії, жінка відв’язала собаку

Загиблу рибу хвилі приганяли на берег.  Рибалки кажуть, 
що були коропи, соми і навіть щуки
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ОКСАНА ПУСТОВІТ, 
RIA, (067)7992206 

Ìàëåíüêà æ³íêà, 
ÿêà íàâ÷èëà íàñ 
îïóñêàòèñü íà êîë³-

íà, ùîá ïîáà÷èòè ¿¿ Ñâ³ò. Òîé, 
ÿêèé áà÷èòü âîíà. Áî òàê õîò³-
ëîñü äèâèòèñü ¿é ó â³÷³. Òàê ëåãêî 
ï³äí³ìàëà íàñ äîãîðè, õî÷à ñàìà 
ñèä³ëà ó â³çî÷êó.

Ðàÿ õîäèëà ó äèòÿ÷îìó ñàäî÷-
êó, â ÿñëàõ. Ëèø âñòàâàòè ñàìà 
íå ìîãëà. Îäíîãî ðàçó âèõîâà-
òåëüêà çàáóëà ¿¿ ï³äíÿòè. Ïëà-
êàëà, òàê ³ ïðîñèä³ëà íà îäíîìó 
ì³ñö³, äîêè ìàìà íå ïðèéøëà. 
Á³ëüøå ó ñàäîê Ðàþ íå â³ääàâà-
ëè. Ïîò³ì äî ìàìè ì³ë³ö³ÿ ïðè-
¿æäæàëà — ñèëîþ íàìàãàëèñü 
â³äïðàâèòè â êîëãîñï íà ðîáîòó. 
Áî â ÑÐÑÐ í³áè é íå áóëî ³í-
âàë³ä³â — íå ìàëè ïðàâà áàòüêè 
äîãëÿäàòè çà îñîáëèâîþ äèòè-
íîþ. À òèì ïà÷å, êîëè öå â ñåë³. 
Òà ïîïðè âñå öå ìàìà çàëèøà-
ëàñü ³ç Ðàºþ. Áàòüêî ïðàöþâàâ 
ìåõàí³çàòîðîì, çðîáèâ äëÿ íå¿ 
³ìïðîâ³çîâàíèé â³çîê — ñòîëèê 
íà êîëåñàõ. Òîä³ ùå Ðàÿ ìîãëà 
¿çäèòè íà òðèêîë³ñíîìó âåëîñè-
ïåä³. Òà é ñòàðøà ñåñòðà ¿é ñóìó-
âàòè íå äàâàëà — çàâæäè áðàëà 
ç ñîáîþ ïàñòè õóäîáó, íà ð³÷êó, 
³ íàâ³òü íà äèñêîòåêó.

Ê³ñòêè ïî÷àëè ëàìàòèñÿ 
ó ï’ÿòü ðîê³â. Ó ñ³ì ðîê³â íå ñòà-
ëî ìàìè — ðàê ãðóäåé. Ìóñèëà 
â÷èòèñü æèòè ñàìà.

Ó Òóëü÷èíñüêîìó ñàíàòîð³¿ 
Ðàþ íîñèëè íà ðóêàõ. Áàòüêî 
÷àñòî ïðè¿æäæàâ. Ïîäðóæêè âî-

çèëè íà òà÷ö³ ¿¿ â êâ³òíèê — ìð³-
ÿòè. Ï³ñëÿ òðüîõ êëàñ³â íàâ÷àí-
íÿ ó ñàíàòîð³¿ — ïîâåðíóëàñü 
ó ñåëî. Òàì çíîâó âîíà «êàë³÷êà». 
Óñ³ æàë³ëè ¿¿.

«ß äóæå âäÿ÷íà òàòîâ³, ùî 
â³í íå ìàõíóâ íà ìåíå ðóêîþ. 
Â³í ïî¿õàâ àæ äî Êèºâà, ó ì³-
í³ñòåðñòâî, òàì ï³äêàçàëè, ùî 
ó Õåðñîíñüê³é îáëàñò³ º Öþ-
ðþïèíñüêèé ³íòåðíàò, äå íà-
â÷àþòüñÿ ä³òêè ³ç îáìåæåíèìè 
ìîæëèâîñòÿìè. Òàòî äóæå íå õî-
ò³â, àëå â³äâ³ç òóäè. Äóìàâ, ùî 
ÿ áåçïîðàäíà. Íàâ³òü êîëè ìè 
¿õàëè ó Õåðñîí, òàòî âèíàéìàâ 
ìàøèíó — í³ ïîòÿãîì, í³ àâòî-
áóñîì ìè íå ¿çäèëè».

²íòåðíàò ñòàâ äëÿ Ðà¿ øêîëîþ 
æèòòÿ. Òàì âîíà âïåðøå ñ³ëà 
íà â³çîê — ó 11 ðîê³â. «Â³í áóâ 
ñòàðåíüêèé ³ ïðèì³òèâíèé. Àëå 
òîä³ ÿ çðîçóì³ëà: ðóõàòèñü êðà-
ùå, í³æ ñèä³òè íà ì³ñö³». Òîìó 
é íå âñèä³ëà çãîäîì ó ñåë³.

Ïåðøèì äîìîì ó Â³ííèö³ ñòàâ 
Áóäèíîê ïðåñòàð³ëèõ. «Ó ìîºìó 
æèòò³ çàâæäè ç’ÿâëÿëèñü ëþäè, 
ÿê³ ó ìåíå â³ðèëè íàâ³òü á³ëü-
øå, í³æ ÿ ñàìà». Ðàÿ äîñòóêàëàñü 
ó Ôîíä ³íâàë³ä³â, ì³ñüêèé öåíòð 
ñîö³àëüíèõ ñëóæá.

«Ïàì’ÿòàþ, ó Â³ííèö³ ïðîõî-
äèëà âèñòàâêà «Ïîâ³ð ó ñåáå» — 
ÿ ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå ó í³é çà âè-
øèòèé ñàðàôàí äëÿ ä³â÷èíêè. 
² öå áóëî äóæå âàæëèâî äëÿ 
ìåíå…» 

Ðàÿ ðóõàëàñü âïåðåä: «Êîëè 
ðîçïîâ³äàºø, ùî ïîòð³áíî 
â÷èòèñü, à ñàìà íå ìàºø âè-
ùî¿ îñâ³òè — öå íå çîâñ³ì ïðà-

НАША РАЯ — ТЕПЕР В РАЮ…
Сумуємо  17 вересня Рая Панасюк 
заснула назавжди у вінницькій лікарні. 
«Квіточкою» називав свою маленьку 
донечку батько. Він брав її на руки і високо 
піднімав до стелі. «Це було для мене 
блаженством!» — згадувала Рая. Вона 
знову високо — над хмарами. Там, де вічне 
блаженство. Знову разом із татом і мамою…

óñ³õ! ² ö³íóþ êîæíó õâèëèíó!!! 
Æèòòÿ ïðåêðàñíå!!!» Öå áóëî 
21 ëèïíÿ, à íàñòóïíîãî äíÿ çà-
ïîñòèëà â³ðø Ë³íè Êîñòåíêî:
Íåõàé ï³äîæäóòü íåâ³äêëàäí³ 
ñïðàâè. 
ß íàäèâëþñü íà ñîíöå ³ íà òðàâè. 
Íàãîâîðþñÿ ç äîáðèìè ëþäüìè. 
Íå ÷àñ ìèíàº, à ìèíàºì ìè.

Ïðîùàííÿ ³ç Ðàºþ Ïàíàñþê 
â³äáóäåòüñÿ ó ñåðåäó, 19 âå-
ðåñíÿ, ó Áóäèíêó îô³öåð³â — ç 
14 äî 15 ãîäèíè. Ïîõîâàþòü Ïî-
÷åñíó ãðîìàäÿíêó Â³ííèö³ íà Àëå¿ 
ñëàâè Öåíòðàëüíîãî êëàäîâèùà. 
Ïîõîðîíè îðãàí³çîâóº ðèòóàëüíà 
ñëóæáà «Ðåêâ³ºì» íà çàìîâëåííÿ 
ì³ñüêî¿ âëàäè.

Не стало Душі міста, людини з великим 
неосяжним серцем.
Вінниця втратила надзвичайно світлу, від-
криту, порядну та розумну жінку, яка усіх 
любила, яка бажала усім добра, яка все 
своє життя хотіла зробити світ кращим.
Небагато людей знали про її біль, пробле-
ми, труднощі та переживання. Усі завжди 
бачили посмішку і неймовірну доброту, 
чули слова розуміння, співчуття та вдячності.
Раїса Панасюк з дитинства була прикута 
до візка. Але це жодним чином не стри-
мувало її бажання вчитись, самореалі-
зовуватись і змінювати світ навколо себе 
на краще.
Вона вірила, що мрії збуваються і з вели-
ким трепетом повторила ці слова на від-
критті Міського центру соціально-психоло-

гічної реабілітації дітей та молоді з функці-
ональними обмеженнями «Гармонія». Цей 
унікальний для України заклад, в якому 
знаходять допомогу, підтримку і можли-
вість реабілітації люди з інвалідністю, став 
проривом для Вінниці і великою мірою — 
особистою заслугою Раїси Панасюк.
Минулого року Раїса Панасюк отримала 
звання Почесної громадянки міста Вінни-
ці та була запрошена Прем’єр-міністром 
України Володимиром Гройсманом працю-
вати в команді Кабінету Міністрів України 
урядовою уповноваженою з прав осіб з 
інвалідністю.
Її внесок у розвиток Вінниці важко оці-
нити. Вона навчила по-іншому ставитись 
до планування міського простору та вра-
ховувати потреби людей з інвалідністю. 

Саме вона стала ідеологом перетворень 
Вінниці на зручне та комфортне для усіх, 
зокрема, для маломобомільних мешкан-
ців міста. Це вона тестувала громадський 
транспорт, щоб визначити слабкі місця і 
щиро раділа, коли з’явились перші низько-
полі автобуси, тролейбуси і трамваї. Саме 
Раїса Панасюк звертала увагу комуналь-
них служб на необхідність облаштовувати 
пандуси усюди, де це можливо, і Вінниця 
була серед перших міст України, де поча-
ли з’являтись такі норми. І ще багато «це 
вона…» можна згадувати і говорити. Бо ця 
жінка віддала своє серце і розум іншим, 
зробила величезний внесок у те, щоб життя 
людей з інвалідністю було легшим і більш 
комфортним у нашому місті.
На превеликий жаль, Раїса Панасюк 

не встигла реалізувати усі свої плани і за-
думи.
Але пам’ять про неї буде жити вічно. Ві-
нничани назавжди запам’ятають її по-
смішку, щирість, сердечність, відданість 
та її життєстверджувальні слова: «Навіть 
коли здається, що ти не можеш, ти все одно 
можеш, треба пробувати».
Глибокий біль втрати відчувають усі, хто 
знав Раїсу Панасюк, хто з нею спілкувався, 
хто реалізовував разом проекти, хто пліч-
о-пліч піклувався про людей з інвалідністю.
Вінницький міський голова Сергій Мор-
гунов, Вінницька міська рада, члени ви-
конавчого комітету міської ради глибоко 
сумують від втрати.
Світла пам’ять про Раїсу Панасюк назавжди 
збережеться в наших серцях.

Громада глибоко сумує через передчасну смерть Раїси Панасюк 

âèëüíî. ß âñòóïèëà ³ çàê³í÷èëà 
Êè¿âñüêèé óí³âåðñèòåò ³ìåí³ 
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, ôàêóëüòåò 
æóðíàë³ñòèêè. Ïàì’ÿòàþ, ó òàòà 
ÿêðàç çàõâîð³ëî ñåðöå, â³í áóâ 
ó ë³êàðí³. ß ïðè¿õàëà äî íüîãî 
³ ðîçïîâ³ëà, ùî óæå ñòóäåíòêà. 
Â³í áóâ ùàñëèâèé çà ìåíå. Äðóãó 
îñâ³òó ÿ çäîáóëà ïñèõîëîã³÷íó, 
àáè ïðîôåñ³éíî ï³äòðèìóâàòè ³ 
íàïðàâëÿòè ëþäåé».

Ðàÿ çãóðòîâóâàëà íàâêîëî ñåáå, 
¿é ïèñàëè ëèñòè. À âîíà ïðî-
ñèëà ìèëîñåðäÿ óñ³ì, à íå ñîá³. 
Ðàÿ Ïàíàñþê î÷îëèëà öåíòð 
ðåàá³ë³òàö³¿ «Ãàðìîí³ÿ». ¯¿ ùå 
íàçâóòü «³íñòðóìåíòîì äëÿ äî-
ïîìîãè ³íøèì», êîëè ó 2017 ðîö³ 
ïðèçíà÷àòü íà äåðæàâíó ïîñà-
äó — Óðÿäîâà óïîâíîâàæåíà ç 
ïðàâ îñ³á ³ç ³íâàë³äí³ñòþ. Òîð³ê 

Ðà¿ñà Ïàíàñþê îòðèìàëà çâàííÿ 
Ïî÷åñíî¿ ãðîìàäÿíêè Â³ííèö³.

«Äèâëþñü íà ñâîº æèòòÿ çáîêó: 
íåâæå öå ÿ — ä³â÷èíêà ³ç ñåëà, ç 
Îñè÷íîãî Õì³ëüíèöüêîãî ðàéî-
íó? Ç äèòèíñòâà íà â³çî÷êó. ²í-
êîëè íàïðóæóº ïîñò³éíî ïðîñèòè 
ïðî äîïîìîãó. Íàâ³òü â³ä÷èíèòè 
äâåð³. Õî÷åòüñÿ ïðîéòèñÿ ë³ñîì 
áåç í³êîãî. Ìîâ÷êè…» 

Âîíà çíàëà ö³íó êîæíîãî êðî-
êó ó æèòò³. Çíàëà êîõàííÿ. Òàê 
ëþáèëà æèòòÿ ³ æèòè õîò³ëà…

Ðàê. Éîãî âîíà íå ïîäîëàëà. 
Òîð³ê ïðîîïåðóâàëè. Âåñíîþ 
áóâ êðèç. Âðÿòóâàëè â Êèºâ³. 
À 17 âåðåñíÿ íå ïðîêèíóëàñü 
ó â³ííèöüê³é ë³êàðí³.

Óë³òêó Ðàÿ Ïàíàñþê íà Ôåé-
ñáóö³ âñ³ì äÿêóâàëà: «ßêå ùàñ-
òÿ ïðîñòî ñàìîñò³éíî äèõàòè!!! 
Äÿêóþ âàì, ìî¿ ð³äí³, çà ùèð³ 
ìîëèòâè, çà ëþáîâ, òóðáîòó, ïå-
ðåæèâàííÿ, äîïîìîãó. Ãîñïîäü 
³ âàøà â³ðà ïîâåðíóëè ìåíå 
äî æèòòÿ!!! Äÿêóþ!!! Ëþáëþ âàñ 

Ðàê. Éîãî âîíà íå 
ïîäîëàëà. Òîð³ê 
ïðîîïåðóâàëè. Âåñíîþ 
áóâ êðèç. Âðÿòóâàëè 
â Êèºâ³. À 17 âåðåñíÿ 
ï³øëà íàçàâæäè

Усі завжди бачили посмішку і неймовірну доброту Раї. 
Чули слова розуміння, співчуття та вдячності
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ВЛАДИСЛАВ, 5 КУРС (ВІННИЦЯ):
— Це як «чорна п'ятниця», тільки 
для студентів. Мені подобається! Це 
прикольна ідея, студенти зможуть 
реалізувати власні плани і сходити 
туди, куди вони раніше не могли 
потрапити. Купити якісь речі або 
отримати знижку, наприклад, 
на айфон чи нові навушники.

РУСЛАНА, 1 КУРС (ГАЙСИН):
— Я не можу сказати, що скорис-
таюся карткою. Але, якщо буде 
можливість, то чому б і ні. Чес-
но, я у Вінниці живу не так довго, 
тому не знайома з містом близько і 
не можу сказати, куди б хотіла по-
трапити, але можливо все змінить-
ся після фестивалю.

ВЛАД, 4 КУРС (ПЕТРАШІВКА):
— Можна спробувати. Щоправ-
да, я не дуже люблю ходити в такі 
місця і на різні заходи. Але, ду-
маю, що скористаюся такою мож-
ливістю.

ФЕСТ ПОЗНАЙОМИТЬ 
СТУДЕНТІВ З МІСТОМ
Можливості  
Фестиваль. 
«Вінниця — MoeMisto» 
вперше пройде 
серед студентів 
місцевих вишів. 
Цілий тиждень, з 
24 до 30 вересня, 
студенти перших–
п'ятих курсів денної 
форми навчання 
зможуть отримати 
знижки в різних 
закладах міста

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Ìàñøò à áíèé  ñ ò ó ä åí ò -
ñüêèé ôåñòèâàëü «Â³ííèöÿ — 
MoeMisto» âæå ïî÷èíàº çíà-
éîìèòè ìîëîäü ³ç íîâèìè òà 
äîáðå çíàíèìè çàêëàäàìè. Ñóòü 
ôåñòèâàëþ â òîìó, ùî ïåâíà 
ê³ëüê³ñòü êàôå/áàð³â, ôîòîãðà-
ô³â, êîñìåòîëîã³â òà ìàãàçèí³â 

íàäàþòü çíèæêè â³ä 20% äî 70% 
íà ñâîþ ïðîäóêö³þ òà ïîñëóãè 
òèì ñòóäåíòàì, ÿê³ ñòàëè âîëî-
äàðÿìè «Êàðòêè ó÷àñíèêà».

Òàêèì ÷èíîì â³ííèöüê³ ñòó-
äåíòè çìîæóòü âåñü òèæäåíü åêî-
íîìèòè íà â³äïî÷èíêó, äîãëÿä³ 
çà ñîáîþ òà ðîçâàãàõ. Óñå, ùî äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíî — îáðàòè áàæà-
íèé çàêëàä àáî ìàãàçèí íà ñàéò³ 

stud.moemisto.ua, ïðèéòè òóäè òà 
ïðåä'ÿâèòè ñâîþ êàðòêó.

— Ìè ðîáèìî öåé ôåñòèâàëü 
äëÿ ñòóäåíò³â, ÿê³ ò³ëüêè ïðè-
¿õàëè äî Â³ííèö³ ³ ùå íå çíàþòü 
ì³ñòà. Çäåá³ëüøîãî, öå ïåðøî-
êóðñíèêè. Òàêèì ÷èíîì ìîëîäü 
êðàùå àäàïòóºòüñÿ äî æèòòÿ 
ó íîâîìó ì³ñö³, — ãîâîðÿòü îð-
ãàí³çàòîðè.

Що про фестиваль кажуть студенти?

АНАСТАСІЯ, 1 КУРС (ВІННИЦЯ):
— Цікава ініціатива. Я думаю, мо-
лодь оцінить. Особливо зараз, тому 
що всі полюбляють ходити у кафе 
або купувати нові речі. Це заоща-
дить кошти студентів, особливо 
тих, хто навчається за контрактом. 
Адже у них обмежений бюджет.

МАША, 1 КУРС (ВІННИЦЯ):
— Я б хотіла ознайомитися із закла-
дами, які надають знижки. Якщо 
у списку знайду якийсь магазин з 
косметикою, то обов'язково ско-
ристаюсь наданими знижками. І 
якщо знайду для себе цікаве місце, 
то чому б не відвідати його.

АЛЬОНА, 1 КУРС (ГАЙСИН):
— Я не придумала ще, куди б хо-
тіла сходити, бо не дуже добре 
знаю місто. Думаю, що фестиваль 
допоможе познайомитися з міс-
том ближче. Мені б хотілося по-
трапити в косметологічний центр. 
Це цікаво.

– Ось такі картки студенти 
можуть отримати в своїх 
вузах вже цього тижня, — 
каже одна з організаторів 
фестивалю Марія Мельничук

РЕКЛАМА
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— Òè ùî, çäóð³â, 
ïîëêîâíèêó? Ç Ðî-
ñ³ºþ âîþâàòè? Âî-

ðîã ó íàñ îäèí — ÍÀÒÎ!
Òàêîþ áóëà ðåàêö³ÿ òîä³øíüî-

ãî êîìàíäóâà÷à Ïîâ³òðÿíèõ ñèë 
íà ôðàçó ïîëêîâíèêà Âîëîäèìè-
ðà Áóðîãî. Ïðîçâó÷àëà âîíà ï³ä 
÷àñ êîìàíäíî-øòàáíèõ íàâ÷àíü. 
Ïîëêîâíèê òàê ³ ñêàçàâ, ìîâëÿâ, 
ó íàñ âñ³ êàðòè ³ ñòðàòåã³¿ ñïðÿ-
ìîâàí³ íà çàõèñò â³ä ÍÀÒÎ, à âî-
þâàòè íàì äîâåäåòüñÿ ç Ðîñ³ºþ… 
² öå ãîâîðèâ â³éñüêîâèé, ÿêèé 
á³ëüø³ñòü ðîê³â ñëóæáè ïåðåáóâàâ 
ó ðàäÿíñüê³é àðì³¿. Îô³öåðè, ÿê³ 
áóëè ïðèñóòí³ ïðè öüîìó, äîòå-
ïåð çãàäóþòü ïîëêîâíèêó Áóðîìó 
òîé âèïàäîê. Íà æàëü, éîãî ñëîâà 
çáóëèñÿ. Íèí³ íà Äîíáàñ³ ëþäåé 
óáèâàþòü òåæ ç ðîñ³éñüêî¿ çáðî¿.

БІЛЬШЕ Я З НИМ 
НЕ СПІЛКУВАВСЯ 

— ß íåñïðîñòà òàê ñêàçàâ, — 
ðîçïîâ³â ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì 
RIA ïàí Âîëîäèìèð. — Ïåðåä 
òèì ïîâåðíóâñÿ ç Ãðóç³¿. Áðàâ 
ó÷àñòü ó îïåðàö³¿ ç âðÿòóâàííÿ 
á³æåíö³â ç Àáõàç³¿. Çíàâ, ç ÷èº¿ 
çáðî¿ ñòð³ëÿëè ïî íèõ, ìèðíèõ 
ëþäÿõ. Ðîñ³ÿ ïîñòàâèëà àáõàçöÿì 
çàñîáè óðàæåííÿ òàê ñàìî, ÿê 

íèí³ öå âîíà ðîáèòü íà Äîíáàñ³.
Äîòåïåð Âîëîäèìèð Áóðèé 

ïàì’ÿòàº ðîçìîâó ç ïîëêîâíèêîì 
ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿. Â³äáóëàñÿ âîíà 
òîä³ æ, ó æîâòí³ 1993-ãî, ï³ä ÷àñ 
â³éñüêîâèõ ä³é ó ïðîòèñòîÿíí³ 
ãðóçèí³â ç àáõàçöÿìè. Ðîñ³ÿíè 
íå ðÿòóâàëè á³æåíö³â. Ùîïðàâ-
äà, ³ íàøèì íå çàáîðîíÿëè öå 
ðîáèòè. Ùîá âñå áóëî ï³ä ¿õí³ì 
êîíòðîëåì, ïðèñëàëè äî óêðà-
¿íñüêèõ ëüîò÷èê³â, ÿê³ ïðèáóëè 
â Ãðóç³þ, ñâî¿õ ïðåäñòàâíèê³â.

— Ñòîÿëè ìè ç ïîëêîâíèêîì 
ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ íà êîìàíäíîìó 
ïóíêò³, — çãàäóº Âîëîäèìèð Áó-
ðèé. — Íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî íîâ³ ôàêòè çàãèáåë³ ìèð-
íèõ ëþäåé. ß êàæó ðîñ³ÿíèíó: 
«Ùî æ âè ðîáèòå? Âè æ óáè-
âàºòå í³ â ÷îìó íå âèííèõ ëþ-
äåé?» Â³í ñïî÷àòêó âèïðàâäîâó-
âàâñÿ, ìîâëÿâ, çà íåâèêîíàííÿ 
íàêàçó íà öüîìó éîãî êàð’ºðà ³ 
çàê³í÷èòüñÿ, ùå ùîñü ãîâîðèâ 
ïðî ïîáóòîâ³ íåãàðàçäè, à ïîò³ì  
ïðîñòî ïîñëàâ ìåíå. Ï³ñëÿ òîãî 
ÿ æîäíèì ñëîâîì íå îáìîâèâñÿ 
ç îô³öåðîì.

ßê ðÿòóâàëè ó æîâòí³ 1993-ãî 
íàø³ ëüîò÷èêè á³æåíö³â? 

ШИФРОГРАМИ ЗНИЩУЮТЬ 
ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ 

Øèôðîãðàìà â³ä ì³í³ñòðà 
îáîðîíè íàä³éøëà ó øòàá ÂÏÑ 

«ПОЛКОВНИКУ, ЩО Ж ВИ РОБИТЕ? 
ВИ ВБИВАЄТЕ МИРНИХ ЛЮДЕЙ…» 
Історія повторюється  25 років 
тому вінницькі льотчики здійснили 
блискучу операцію — врятували майже 
8000 біженців під час грузино-абхазького 
збройного конфлікту. Після того один 
з учасників операції сказав: «Воювати 
з Росією і нам доведеться». Хто він, цей 
офіцер, слова якого стали пророчими? 
Чому зробив таке припущення і яка 
реакція була на його слова командувача 
Військово-Повітряних сил?

7 æîâòíÿ 1993-ãî, êîëè ïîëêîâ-
íèê Áóðèé óæå ïåðåñòóïèâ ïîð³ã 
êâàðòèðè. ×åðãîâèé ïî òåëåôîíó 
ïîâ³äîìèâ, ùî éîãî òåðì³íîâî 
âèêëèêàþòü ó øòàá.

— Ç³áðàëè íàñ òîä³ ñåìåðî 
îô³öåð³â, — ïðîäîâæóº ñï³âðîç-
ìîâíèê. — Îçíàéîìèëè ç øèô-
ðîãðàìîþ ç Ì³íîáîðîíè. Ó í³é 
éøëîñÿ ïðî òå, ùî Ãðóç³ÿ çâåð-
íóëàñÿ ïî äîïîìîãó äî äåê³ëüêîõ 
êðà¿í. Ïîòð³áíî áóëî ðÿòóâàòè 
ãðóçèí³â-á³æåíö³â ç Àáõàç³¿, ÿê³ 
îïèíèëèñÿ ó ãîðàõ, äå âèïàâ 
ñí³ã. Æîäíèì òðàíñïîðòîì òóäè 
íå äî¿õàòè. Âèõ³ä îäèí — ïåðå-
âåçåííÿ âåðòîëüîòàìè.

Ìàéæå âñþ í³÷ â³éñüêîâ³ îá-
ãîâîðþâàëè ïëàí âèêîíàííÿ ìàé-
áóòíüî¿ îïåðàö³¿. À íàñòóïíîãî 
ðàíêó, 8 æîâòíÿ, ç àåðîïîðòó Ãàâ-
ðèø³âêè ï³äíÿâñÿ ë³òàê Àí-12, 
íà áîðòó ÿêîãî çíàõîäèëèñÿ ò³ 
ñàìî ñåìåðî îô³öåð³â ³ ãåíåðàë-
ìàéîð Þð³é Ïåòðîâ. Íà òîé 
÷àñ — íà÷àëüíèê øòàáó àâ³àö³¿ 
ÂÏÑ. Â³í î÷îëþâàâ ãðóïó. ×åðåç 
äâ³ ç ïîëîâèíîþ ãîäèíè â³éñüêî-
âèé ë³òàê ïðèçåìëèâñÿ â àåðî-
ïîðòó Êîï³òíàð³. Àåðîïîðò íàïî-
ëîâèíó áóâ çðóéíîâàíèé. Çâ³äòè 
óêðà¿íö³â äîïðàâèëè äî Êóòà¿ñ³. 

Ó ì³ñöåâîìó àåðîïîðòó çíàõîäè-
ëîñÿ ¿õíº ì³ñöå ïîñò³éíîãî áàçó-
âàííÿ. Íàñòóïíîãî äíÿ ïðèáóâ 
çàã³í ç 17-òè ãåë³êîïòåð³â.

Ó ïîäàëüøîìó îïåðàö³þ íà-
øèõ ëüîò÷èê³â âèñîêî îö³íè-
ëè íå ò³ëüêè ãðóçèíè. Ä³ÿì 
íàøèõ ëüîò÷èê³â äèâóâàëèñÿ 
ïðåäñòàâíèêè ÎÎÍ. Ï³ä ÷àñ 
ñï³ëêóâàííÿ ç óêðà¿íöÿìè «îî-
í³âö³» íå â³ðèëè, ùî â òàêèé 
êîðîòêèé òåðì³í ìîæíà áóëî 
ï³äãîòóâàòèñÿ äî âèêîíàííÿ 
öüîãî çàâäàííÿ.

— Íàøà êðà¿íà ò³ëüêè ñòàº 
íà íîãè, íå ìàºìî ñâî¿õ íàãî-
ðîä, — ãîâîðèâ òîä³øí³é ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð Ãðóç³¿ Îòàð Ïàöàö³ÿ. — 
Àëå ìè çíàéäåìî ìîæëèâ³ñòü â³ä-
äÿ÷èòè óêðà¿íñüêèì ëüîò÷èêàì.

Ó 2003 ðîö³ ó äåíü â³äíîâëåí-
íÿ äåðæàâíî¿ íåçàëåæíîñò³ Ãðóç³¿ 
óêàçîì ãëàâè äåðæàâè íèçêà â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â ÂÏÑ Óêðà¿íè 
íàãîðîäæåíà ìåäàëëþ «Çà â³é-
ñüêîâó äîáëåñòü». 

Ñâîÿ êðà¿íà í³ÿê íå ïîøàíóâà-
ëà âåðòîë³òíèê³â. Í³õòî ç ó÷àñíè-
ê³â îïåðàö³¿, à öå ïîíàä 100 îñ³á, 
íå îòðèìàëè ñòàòóñ ìèðîòâîðöÿ. 
Õî÷à ë³òàòè äîâîäèëîñÿ íàä òåðè-
òîð³ºþ, ùî îáñòð³ëþâàëàñÿ. Â³é-

ñüêîâ³ ïðèïóñêàþòü, ùî öå ìîãëî 
ñòàòèñÿ òîìó, ùî íå áóëî ð³øåí-
íÿ ÂÐ ïðî â³äðÿäæåííÿ ó ðàéîí 
áîéîâèõ ä³é. Òîä³øí³é ïðåçèäåíò 
Ãðóç³¿ çâåðíóâñÿ äî íàøîãî ãëàâè 
äåðæàâè Ëåîí³äà Êðàâ÷óêà. Òîé 
äîðó÷èâ ì³í³ñòðó îáîðîíè íàäàòè 
äîïîìîãó.

— À øèôðîãðàìè çáåð³ãàþòüñÿ 
ò³ëüêè îäèí ì³ñÿöü, — óòî÷íþº 
Âîëîäèìèð Áóðèé. — Òîìó íå çà-
ëèøèëîñÿ íàâ³òü äîêóìåíòà, ùî 
ï³äòâåðäæóº íåîáõ³äí³ñòü âèêî-
íàòè çàâäàííÿ. Ùàñòÿ, ùî âñ³ 
ïîâåðíóëèñÿ æèâèìè. 

ТРЕТЄ КОЛЕСО ВИСІЛО 
НАД ПРІРВОЮ 

Æàõëèâó êàðòèíó ïîáà÷èëè 
ï³ä ÷àñ ïåðøîãî îáëüîòó òåðè-
òîð³¿. Ãðóçèíè, ÿê³ ïðîæèâàëè 
â Àáõàç³¿, ò³êàëè ÷åðåç ã³ðñüêèé 
ïåðåâàë ó Ñâàíåò³¿. Íàñïðàâä³, öå 
áóëà ë³ñîâà ïðîñ³êà. Ïðî¿õàòè òàì 
íåìîæëèâî íàâ³òü âàíòàæ³âêîþ. 
Çàòîð âèÿâèâñÿ ç òèñÿ÷ àâòîìî-
á³ë³â. Êîëè á³æåíö³ âèðóøàëè 
â äîðîãó, â íèçèí³ òåìïåðàòóðà 
ñòàíîâèëà â ñåðåäíüîìó ïëþñ 30. 
Ó ãîðàõ âíî÷³ îïóñêàëàñÿ äî âîñü-

ìè ãðàäóñ³â. Âèïàâ ñí³ã. Ñòðàø-
íî áóëî äèâèòèñÿ íà ìåðòâèõ 
çàìåðçëèõ ëþäåé.

Á³ëüø³ñòü ëüîò÷èê³â ïåðåä òèì 
ïðîéøëè Àôãàí³ñòàí. Ìàëè äî-
ñâ³ä ïîëüîò³â ó ãîðàõ. Òðåáà áóëî, 
íàïðèêëàä, «ï³ðíàòè» â óùåëèíó 
íà ãëèáèí³ 50 ìåòð³â, çàòèñíó-
òó ãîðàìè ³ äåðåâàìè. Ï³ä ÷àñ 
ïåðøîãî îáëüîòó çà øòóðâàëîì 
áóâ ïîëêîâíèê Â³êòîð Êóòåïî, 
«àôãàíåöü», êàâàëåð áîéîâèõ îð-
äåí³â. Ïàñàæèðè — äâà ãåíåðà-
ëè — ªâãåí Âëàñåíêî, çàñòóïíèê 
êîìàíäóâà÷à 5-¿ Ïîâ³òðÿíî¿ àðì³¿, 
³ çãàäàíèé íà÷øòàáó Þð³é Ïå-
òðîâ. Íà íàéâèù³é òî÷ö³ ïåðåâàëó 
ïîáà÷èëè ãðóïó ëþäåé. À ïðè-
çåìëèòèñÿ íå áóëî ìîæëèâîñ-
ò³ — æîäíîãî ð³âíèííîãî ì³ñöÿ. 
Êóòåïîâ ïîñàäèâ ìàøèíó íà… 
äâà êîëåñà, òðåòº âèñ³ëî ó ïîâ³-
òð³ íàä ïð³ðâîþ. Íå âèìèêàþ÷è 
äâèãóí, çàáðàëè ëþäåé.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ï³äí³ìàëèñÿ â íåáî î øîñò³é ðàí-
êó ³ ë³òàëè äîòåìíà. Êîëè ëüîò-
÷èêè ïîáà÷èëè ñèòóàö³þ, â³ä-
ìîâèëèñÿ âèòðà÷àòè ÷àñ íà îá³ä 
ó ¿äàëüí³. Ïåðåêóøóâàëè íà õîäó.

Після виконання завдання ке-
рівник групи генерал-майор 
Юрій Петров відзвітував перед 
керівництвом. Ось короткий 
фрагмент з цього документа:
— За період з 10 по 14 жовтня 
1993 року вертолітною групою 
виконано 291 виліт. Евакуйо-
вано 7634 особи. У район лиха 
постраждалим доправлено 
487 тонн вантажів (продук-
ти харчування, медикаменти, 
пальне, одяг).
Що нині знають військові про 
ту операцію. Її називали по-

різному, наприклад, урядовим 
завданням з надання допомоги 
братньому народу. За словами 
полковника Бурого, це була пер-
ша миротворча місія льотчиків 
незалежної держави у районі 
бойових дій.
— Перший раз чую про таке, — 
відповів на запитання журналіста 
один з нинішніх військовослуж-
бовців штабу Повітряних сил.
Називаю прізвища шести офіце-
рів і генерала, які брали участь 
в операції. У відповідь чую те 
само: «Не чув, не знаю…» 

«Не чув про таку операцію, не знаю…» 

— У 2003 році, тобто через 10 ро-
ків після допомоги біженцям, ми 
збиралися разом, — каже Воло-
димир Бурий. — І знаєте, хто нас 
зібрав? Не здогадаєтеся.
Полковник розповів випадок, 
коли один з врятованих чоловіків 
допитувався, звідки такі відваж-
ні льотчики. Потім цікавився, де 
знаходиться в Україні Вінниця.
— Нам тоді було не до його ці-
кавості, — продовжує офіцер. — 

Запитав, та й запитав. З часом 
з'ясувалося, що цей чоловік, 
грузин за національністю, який 
раніше проживав в Абхазії і яко-
го ми врятували з «кам’яного 
мішка» в горах Сванетії, пере-
брався до Вінниці. Тут він роз-
шукав генерала Петрова. Попро-
сив зібрати рятівників грузинів. 
Закінчилася зустріч традиційною 
грузинською гостинністю за сто-
лом у ресторані.

Нас зібрав врятований грузин 

Í³õòî ç ó÷àñíèê³â 
îïåðàö³¿ íå îòðèìàëè 
ñòàòóñ ìèðîòâîðöÿ. 
Õî÷à ë³òàëè íàä 
òåðèòîð³ºþ, ùî 
îáñòð³ëþâàëàñÿ

Полковник 
Володимир Бурий:  
– Офіцери дотепер 
згадують при 
зустрічі: «Пам'ятаєш, 
ти говорив про війну 
з Росією?..»
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Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

РЕКЛАМА

ÃÐÎÌÀÄÀ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Çàðàç â³ííèöü-
êèõ àáîíåíò³â 
«Êè¿âñòàð» ï³ä-

êëþ÷àþòü äî ñèñòåìè «Ïîøóê 
ä³òåé». Êîðèñòóâà÷àì ïîñëóã ö³º¿ 
ìîá³ëüíî¿ ìåðåæ³ ðîçñèëàþòü 
SMS-ïîâ³äîìëåííÿ ç ³íôîðìàö³-
ºþ ïðî ó÷àñòü ó íîâîìó ñîö³àëü-
íîìó ïðîåêò³. Öåé ïðîåêò ðîçðî-
áèëè, ùîá, ó âèïàäêó çíèêíåííÿ 
äèòèíè, äîëó÷èëè äî ¿¿ ïîøóêó 
ÿêîìîãà á³ëüøå ëþäåé ³ ñàìå òèõ, 
ùî çíàõîäÿòüñÿ ïîðó÷. Ñèñòåìó 
âèïðîáóâàëè â ñòîëèö³ òà âæå 
çàïðîâàäèëè â äåñÿòè ðåã³îíàõ. 
Òåïåð «Ïîøóê ä³òåé» ïðàöþº é 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.

— Çíèêíåííÿ äèòèíè — öå 
çàâæäè íàäçâè÷àéíà ïîä³ÿ. Öå 
ðåçîíàíñ. ² â êîæíîìó âèïàä-
êó ï³äí³ìàºòüñÿ ïî òðèâîç³ âåñü 
îñîáîâèé ñêëàä, çàëó÷àºòüñÿ 
Íàöãâàðä³ÿ ³ ³íø³ ïðàâîîõîðîí-
í³ îðãàíè, — ðîçïîâ³äàº íà÷àëü-
íèê ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
Þð³é Ïåäîñ. — Ïàì’ÿòàºòå, ÿê 
ìèíóëîãî ðîêó ïåðåä Âåëèêî-
äíåì ó Øàðãîðîäñüêîìó ðàéîí³ 
çíèêëà ìàëåíüêà ä³â÷èíêà? Ãó-
ëÿëà íà ïîäâ³ð’¿ ³, êîëè ñòåìí³-
ëî, ï³øëà ÿáëóíåâèì ñàäî÷êîì é 

çàáëóêàëà. Òîä³ ïîë³ö³ÿ ïðî÷³ñó-
âàëà ë³ñ, ï³äíÿëèñÿ ëþäè öüîãî 
ñåëèùà íà äîïîìîãó, ïðè¿õàëè 
õëîïö³-íàöãâàðä³éö³. Óñþ í³÷ 
òðèâàëè ïîøóêîâ³ ðîáîòè, ³ ä³-
â÷èíêó çíàéøëè çðàíêó â êóùàõ, 
âîíà çàñíóëà.

— ×óæèõ ä³òåé íå áóâàº, — ïðî-
äîâæóº ãåíåðàë ïîë³ö³¿. — Êîæ-
íèé ïåðåæèâàº ³ âáîë³âàº çà çíè-
êëó äèòèíó, áî âîíà ìîæå ñòàòè 
îá’ºêòîì çëî÷èííèõ ïîñÿãàíü. 
ßêùî ïåðåñóâàºòüñÿ àâòîøëÿõîì, 
òî íå äàé Áîã, ùîá ñòàëà ó÷àñ-
íèêîì ÄÒÏ. Óæå íå ãîâîðþ, ùî, 
êîëè äèòèíà ãóëÿº â ë³ñ³, òî òàì 
ðèçèêè, ïîâ’ÿçàí³ ç òâàðèííèì 
ñâ³òîì… Äóæå ïðèºìíî, ùî ñüî-
ãîäí³ ç «Êè¿âñòàðîì» ïðèéíÿëè 
ð³øåííÿ, ïîòð³áíå äëÿ ä³òåé ³ äëÿ 
áàòüê³â. Ãðîìàäà ïðèºäíóºòüñÿ 
äî ïîøóêîâèõ çàõîä³â, ³ ìè íà-
áàãàòî åôåêòèâí³øå áóäåìî ïðà-
öþâàòè.

ßê ðîçïîâ³ëà íà÷àëüíèê þâå-
íàëüíî¿ ïðåâåíö³¿ Íàöïîë³ö³¿ 
Óêðà¿íè Ëàðèñà Çóá, ç ìîá³ëüíîþ 
êîìïàí³ºþ óêëàëè ìåìîðàíäóì 
ïðî ñï³âïðàöþ ùå ìèíóëîãî 
ðîêó, ³ ñèñòåìà «Ïîøóê ä³òåé» 
óñï³øíî ïðîéøëà òåñòóâàííÿ 
â ñòîëèö³.

— Íàðàç³ ñèñòåìà çàïðîâàäæó-
ºòüñÿ â ðåã³îíàõ ³ äî ê³íöÿ ðîêó 

ВІННИЧАНАМ РОЗСИЛАТИМУТЬ 
SMS ПРО ЗНИКЛИХ ДІТЕЙ
Добра справа  Розшукувати зниклих 
дітей будемо всім миром. Поліцейські 
разом з «Київстаром» запускають у Вінниці 
випробуваний в інших регіонах соціальний 
проект. З інформацію про нього вже 
почали надсилати SMS-ки вінницьким 
абонентам. Що ці повідомлення 
означають і як на них реагувати?

ïî âñ³é êðà¿í³ çàïóñòèìî öåé ïðî-
åêò, ÿêèé äóæå ïîçèòèâíî ñïðèé-
ìàºòüñÿ ãðîìàäîþ, — ãîâîðèòü 
Ëàðèñà Çóá. — Áàãàòî äîðîñëèõ 
õî÷óòü äîïîìàãàòè ïîë³ö³¿, îñî-
áëèâî â ðîçøóêó ä³òåé. Íàñïðàâ-
ä³, ä³òè ò³êàþòü ç ð³çíèõ ñ³ìåé, ³ 
ñàìå ³í³ö³àòèâà äîðîñëèõ ïîâè-
ííà áóòè. Òàêà á³äà ìîæå ïðèéòè 
â áóäü-ÿêó ñ³ì’þ. Íå çâàæàþ÷è 
íà ñîö³àëüíèé ñòàòóñ.

Çà ïîë³öåéñüêèìè äàíèìè, 
89% çíèêëèõ ä³òåé çíàõîäÿòü 
ïðîòÿãîì äîáè. Ðåøòó ðîçøó-
êóþòü äîâøå ÷àñó. ² Â³ííèöüêà 
îáëàñòü — öå ÷è íå ºäèíèé ðå-
ã³îí, äå ðîçøóêàí³ óñ³ ä³òè, ÿê³ 
ç ð³çíèõ ïðè÷èí çíèêàëè ç äîìó 
àáî òóäè íå ïîâåðòàëèñü.

— Óñ³ ïðîáëåìè ä³òåé ïî÷èíà-
þòüñÿ ç äîðîñëèõ, — êàæå Ëàðèñà 
×óá. — Ç ñ³ì’¿, øêîëè, ç òîãî îòî-
÷åííÿ, â ÿêîìó äèòèíà çðîñòàº. 
Íàøà ñòàòèñòèêà ïîêàçóº, ùî 
îñíîâí³ ïðè÷èíè äèòÿ÷èõ âòå÷ — 
öå êîíôë³êòè ç áàòüêàìè, íåïî-
ðîçóì³ííÿ àáî íàñèëëÿ â ñ³ì’¿. 
Íàéá³ëüøå ä³òè ³äóòü íà ïî÷àòêó 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó àáî ó âåñíÿíèé 
ïåð³îä.

— Ïðèºìíî áðàòè ó÷àñòü 
â öüîìó ïðîåêò³. Ìåí³ îñîáèñòî 
öå âàæëèâî, áî ÿ áàòüêî äèòèíè, 
ÿê³é 4 ðîêè, ³ ÿ ìàþ ñòðàõ, ùî 
ìîæó ¿¿ çàãóáèòè ³ íå çìîæó çíà-
éòè, — êàæå äèðåêòîð ç ìàðêå-
òèíãó ÏðÀÒ «Êè¿âñòàð» Ïàâëî 
Äàí³ìàí. — Ìè ÿê ñîö³àëüíî 
â³äïîâ³äàëüíà êîìïàí³ÿ ïðè-

éíÿëè ð³øåííÿ ïðî òå, ùî ïî-
òð³áåí òàêèé ïðîåêò. Äèâèëèñÿ, 
ÿê öå ðîáèòüñÿ â ³íøèõ êðà¿íàõ, 
³ çàïðîïîíóâàëè øëÿõ, ÿê ìè öå 
ìîæåìî çðîáèòè.

Â³í ðîçêàçàâ, ÿê ñàìå ä³º ñèñòå-
ìà «Ïîøóê ä³òåé». Ïî÷èíàºòüñÿ 
âñå ó êîæíîìó ðåã³îí³ ç ðîçñèë-
êè íà âñ³õ êîðèñòóâà÷³â, â ÿê³é 
³íôîðìóþòü ïðî ï³äêëþ÷åííÿ 
äî ñèñòåìè (ïîãîäèëè ï³äêëþ-
÷åííÿ 16 ì³ëüéîí³â àáîíåíò³â 
11-òè îáëàñòåé êðà¿íè). Òàê³ 
SMS âæå îòðèìóþòü é â³ííè-
÷àíè. Äàë³, ÿêùî çíèêíå äåñü 
äèòèíà é áàòüêè çàòåëåôîíóþòü 
íà «102», òî ïîë³ö³ÿ ïåðåäàñòü 
îð³ºíòóâàííÿ ïðî ïðîïàæó «Êè-
¿âñòàðó». Ñèñòåìà ìîá³ëüíîãî 
îïåðàòîðà àâòîìàòè÷íî ðîç³øëå 
ÑÌÑ ç ³íôîðìàö³þ ïðî ðîçøóê 
äèòèíè òèì àáîíåíòàì, ÿê³ áó-
äóòü â òîé ìîìåíò çíàõîäèòèñÿ 
â çîí³ ïîøóêó (â ðàä³óñ³ äî 3-õ 
ê³ëîìåòð³â).

— Ó SMS-ö³ áóäå âñå òå, ùî 
áóäå â íàñ: ôîòî, ïðèêìåòè, 
â³ê, çð³ñò, îáñòàâèíè çíèêíåííÿ 

äèòèíè, — ãîâîðèòü Þð³é Ïå-
äîñ. — Ó áàòüê³â áóäåìî áðàòè 
çãîäó íà ðîçñèëêó îð³ºíòóâàííÿ, 
áî öå ïåðñîíàëüí³ äàí³. Äóìàþ, 
ç öèì íå áóäå ïðîáëåì.

Òàêèì ÷èíîì êîæíèé íåáàé-
äóæèé ìîæå äîïîìîãòè çíàéòè 
ïðîïàæó. Äàë³ óñþ ³íôîðìàö³þ 
ïðî çíèêëó äèòèíó ò³ ëþäè, ÿê³ 
îòðèìàëè SMS ç îð³ºíòóâàííÿ ³ 
äîëó÷èëèñÿ äî ïîøóê³â, ìàþòü 
ïåðåäàâàòè íà «102».

Öüîãî ðîêó âæå áóëî 76 òàêèõ 
ðîçñèëîê, ³í³ö³éîâàíèõ ïîë³ö³-
ºþ. Óñ³õ ä³òåé, ïðî ÿêèõ éøëîñÿ 
â SMS, çíàéøëè. Êîëè ðîçøóê 
çàâåðøèâñÿ, àáîíåíò³â òàêîæ 
³íôîðìóþòü. Îð³ºíòóâàííÿ 
áóäå ç ïîì³òêîþ «äèòèíà çíà-
éøëàñÿ».

Київстар 
отримує запит 

на SMS-
розсилку

У першу 
добу пошуку 

дитини

Протягом 
30 хвилин

Протягом 30 хвилин

Київстар формує 
групу SMS-
розсилки

Потенційні свідки отримують 
SMS з деталями щодо зниклої 

дитини. Радіус пошуку — 1-3 км

Свідки дзвонять 
102 та допомагають 

у пошуку дитини

Мобільний оператор автоматично розсилає SMS з інформацію про зниклу дитину тим 
абонентам, які знаходяться в зоні пошуку — в радіусі до 3-х кілометрів

Схема роботи системи «Пошук дітей»

Öüîãî ðîêó âæå áóëî 
76 òàêèõ ðîçñèëîê, 
³í³ö³éîâàíèõ ïîë³ö³ºþ. 
Óñ³õ ä³òåé, ïðî ÿêèõ 
éøëîñÿ â SMS, 
çíàéøëè



ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-АКАДЕМІЇ

Áåç ïåðåá³ëüøåííÿ ìîæ-
íà ñêàçàòè, ùî íàøå æèòòÿ 

äîñèòü ñèëüíî çàëåæèòü â³ä ïðî-
ôåñ³¿. Ùîá ñòàòè ñïåö³àë³ñòîì òà îòðè-
ìàòè äîñòîéíó ðîáîòó, ìè âèòðà÷àºìî 
áàãàòî ÷àñó, ñèë òà êîøò³â. ² ùî êðàùèì 
ïðîôåñ³îíàëîì òè õî÷åø ñòàòè, òî á³ëü-
øå ðåñóðñ³â òè ïîâèíåí çàä³ÿòè. Íà æàëü, 
ÿêùî ÷àñ òà çóñèëëÿ ìè ìîæåìî ðåãóëþ-
âàòè ñàì³, òî íàø³ æèòòºâ³ âèáîðè ÷àñòî 
îáìåæóþòüñÿ êîøòàìè.

Ïðåñòèæíà îñâ³òà çàçâè÷àé àñîö³þ-
ºòüñÿ ç âèñîêîþ ö³íîþ çà íàâ÷àííÿ. 
Êîìàíäà âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ âè-
êëàäà÷³â, ñó÷àñí³ ï³äõîäè òà ³ííîâàö³¿, 
à òàêîæ íîâ³ òåõíîëîã³¿ çóìîâëþþòü òàêó 
âàðò³ñòü. ×åðåç öå, íå êîæåí áàæàþ÷èé 
ìàº çìîãó ñòàòè ñòóäåíòîì åë³òíîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó.

Íåñïðàâåäëèâî âèõîäèòü, ùî çä³áíà 
ìîëîäü ÷åðåç äîðîãîâèçíó íàâ÷àííÿ 
íå ìîæå îòðèìàòè ÿê³ñíó îñâ³òó. Òîìó 
âèìóøåí³ ñòàâàòè ñòóäåíòàìè çàêëàä³â, 
ÿê³ ç ïåâíèõ ïðè÷èí íå çäàòí³ ðîçêðèòè 
âíóòð³øí³é ïîòåíö³àë òà âêàçàòè ïðà-
âèëüíèé íàïðÿìîê ðîçâèòêó. ßê íàñë³-
äîê — áàãàòî òàëàíîâèòèõ ìîëîäèõ ëþ-
äåé íå ðåàë³çîâóþòü ñåáå, ³ ìè âòðà÷àºìî 
äðóãèõ Äàðâ³í³â, Äæîáñ³â òà Øåêñï³ð³â.

Îäíàê, íå çàâæäè ãðîø³ âèð³øóþòü 
óñå, ³ º âèïàäêè, êîëè çàâäÿêè íåáàé-
äóæèì ëþäÿì — á³çíåñìåíàì, ³íâåñ-
òîðàì, ô³ëàíòðîïàì — êîæåí ìîæå 
îòðèìàòè øàíñ íà áåçêîøòîâíå íà-
â÷àííÿ. Ãðàíòè, îë³ìï³àäè, ð³çí³ êîí-
êóðñè ñòâîðåí³, ùîá îáðàòè òèõ, õòî 
âàðòèé òàêèõ ìîæëèâîñòåé. Óñ³ åë³òí³ 
íàâ÷àëüí³ çàêëàäè — ñ³ìêà Ë³ãè Ïëþ-
ùà, óí³âåðñèòåòè Êðåìí³ºâî¿ äîëèíè òà 
Áðèòàí³¿ — ïðîâîäÿòü ê³ëüêà-åòàïíèé 
â³äá³ð íàéòàëàíîâèò³øèõ àá³òóð³ºíò³â 
òà äàþòü ¿ì áåçêîøòîâíó îñâ³òó.

Ùî æ ðîáèòè, ÿêùî òè â³ä÷óâàºø ñåáå 
âàðòèì áåçêîøòîâíîãî íàâ÷àííÿ â åë³ò-
íîìó çàêëàä³?

Âæå ê³ëüêà ðîê³â íàéïîïóëÿðí³øîþ 
ñôåðîþ, ÿêó îáèðàº ìîëîäü äëÿ êàð’ºðè, 
º ²Ò. Ùîá ñòàòè ñïåö³àë³ñòîì ó ö³é ãàëó-
ç³, íåîáõ³äíî îòðèìàòè çíàííÿ âèñîêî¿ 
ÿêîñò³ ó ïîºäíàíí³ ç ïðàêòè÷íèì çàñòî-
ñóâàííÿì. Êð³ì öüîãî, íàâ÷àííÿ ìàº áóòè 
âóçüêîñïåö³àë³çîâàíèì — áåç íåïîòð³áíèõ 
îáîâ'ÿçêîâèõ äèñöèïë³í, ÿê³ â³äâîë³êàþòü 
â³ä îñíîâíîãî íàïðÿìêó ðîçâèòêó. Îäíèì 
³ç çàêëàä³â, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ñòóäåíò³â 
âèñîêîÿê³ñíèì íàâ÷àííÿì, º Â³ííèöüêà 
²Ò-Àêàäåì³ÿ. Êîìàíäà àêàäåì³¿ ïðèòðè-
ìóºòüñÿ ïðîãðåñèâíèõ ïîãëÿä³â ³ ðîáèòü 
âñå ìîæëèâå, ùîá íàâ÷àííÿ áóëî ìàêñè-
ìàëüíî åôåêòèâíèì, ³ êîæåí âèïóñêíèê 
îòðèìàâ áàæàíèé ðåçóëüòàò — ïðîïî-
çèö³þ ïðàöåâëàøòóâàííÿ â ²Ò-êîìïàí³¿.

²Ò-Àêàäåì³ÿ ï³äòðèìóº òàëàíîâèòó 
ìîëîäü. Âæå çàðàç ñêîðèñòàéòåñü óí³-
êàëüíèì øàíñîì îòðèìàòè ïðåñòèæíó 
îñâ³òó áåçêîøòîâíî.

ßê îòðèìàòè áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ 
â ²Ò-Àêàäåì³¿?

Êîæåí, õòî çäàñòü åêçàìåí ç ìàòåìàòèêè 
òà ëîã³êè íà ìàêñèìóì ³ ïðîéäå òåñòóâàí-
íÿ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, áóäå çàðàõîâàíèé 
íà áþäæåòíå íàâ÷àííÿ. Öå â³ä 9 ì³ñÿö³â 
äî ï³âòîðà ðîêó ³íòåíñèâíîãî âèâ÷åííÿ 
ïðîãðàìóâàííÿ, âåá-äèçàéíó òà òåñòóâàííÿ; 
àíãë³éñüêî¿ äëÿ ²Ò; ï³äãîòîâêè äî ñï³âáåñ³ä 
òà ñòâîðåííÿ ðåçþìå. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ 
ñòóäåíò ïîðèíå â ñôåðó ²Ò, â³äêðèº ñâî¿ 
ìîæëèâîñò³, çìîæå íàáóòè âïåâíåí³ñòü 
ó ñîá³ òà â ñâî¿õ óì³ííÿõ, ïîçíàéîìèòüñÿ 
ç áåçë³÷÷þ ö³êàâèõ âèêëàäà÷³â-ïðàêòèê³â, 
ÿê³ îäíîãî äíÿ ñòàíóòü éîãî êîëåãàìè.

Ñê³ëüêè º ì³ñöü íà áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ?

Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü íåîáìåæåíà — âñ³ 
êàíäèäàòè íà áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, 
ÿê³ ïðîéäóòü â³äá³ð (íàáåðóòü ìàêñèìóì 
áàë³â) ñòàíóòü ó÷àñíèêàìè ïðîãðàìè. 
Â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ñòóäåíò, çäàþ÷è 
åêçàìåíè, ïðîåêòè, òåñòóâàííÿ ïîâè-
íåí ï³äòâåðäæóâàòè ñâîº ïðàâî íà áåç-
êîøòîâíèé êóðñ. Ï³äòàñóâàííÿ ðåçóëü-
òàò³â ïðè â³äáîð³ íåìîæëèâå, òîìó ùî 
âñ³ çàö³êàâëåí³ â ÷åñíîìó ðåçóëüòàò³: 
ñòóäåíòè îòðèìàþòü ïðåñòèæíó îñâ³òó 
áåçêîøòîâíî, à ²Ò-Àêàäåì³ÿ íàâ÷àòèìå 
ñïðàâä³ çä³áíèõ òà ö³ëåñïðÿìîâàíèõ ëþ-
äåé, ìàéáóòí³õ ïðàö³âíèê³â ²Ò-êîìïàí³é.

Êîëè ïðîõîäèòü åêçàìåí òà ÿê çàðåº-
ñòðóâàòèñü?

Åêçàìåí ïðîâîäèòüñÿ áåçïîñåðåäíüî 
ïåðåä ïî÷àòêîì íàâ÷àííÿ — â æîâòí³ òà 
áåðåçí³. Ïîòð³áíî çàðåºñòðóâàòèñü íà íà-
â÷àííÿ íà ñàéò³ Àêàäåì³¿ ita.in.ua òà ïî-
äàòè çàÿâêó, îáðàâøè «Çàðåºñòðóâàòèñü 
íà åêçàìåí». Ç âàìè çâ’ÿæóòüñÿ òà ïîâ³-
äîìëÿòü óñþ àêòóàëüíó ³íôîðìàö³þ. Ïî-
ò³ì Âàñ çàïðîñÿòü íà ïîïåðåäí³é â³äá³ð 
(òåñòóâàííÿ) òà áåçïîñåðåäíüî åêçàìåí.

ßê ï³äãîòóâàòèñü äî åêçàìåíó?
Íå ïîòð³áíî íàéìàòè äîðîãèõ ðåïå-

òèòîð³â. Äîñòàòíüî êðóòî çíàòè øê³ëü-
íó ïðîãðàìó, íå ë³íóâàòèñü ñèä³òè íàä 
çàäà÷àìè ç ï³äâèùåíîþ ñêëàäí³ñòþ òà 
ëþáèòè ìàòåìàòèêó. Êîíêóðñ áóäå ïðî-
õîäèòè â 2 åòàïè: ïèñüìîâå âèêîíàííÿ 
çàâäàííÿ òà çàõèñò ïèñüìîâî¿ ðîáîòè ³ 
ñï³âáåñ³äà ç âèêëàäà÷àìè.

² öå âñå?
Òàê, âñå äóæå ïðîñòî. Ïðèéøîâ, ïî-

áà÷èâ, ïåðåì³ã. Çàðåºñòðóâàâñÿ, ñêëàâ 
åêçàìåí, îòðèìàâ åë³òíó îñâ³òó áåçêî-
øòîâíî. Äîâåäè âñ³ì, ùî ñàìå òè âàðòèé 
öüîãî øàíñó.

Ïðîãðàìóé ñâîº ìàéáóòíº ðàçîì 
ç ²Ò-Àêàäåì³ºþ!
Ðåºñòðóéñÿ https://ita.in.ua
Òåëåôîíóé 067–431–19–21

ПРЕС-СЛУЖБА 
ГО «ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ 

АКТИВНОСТІ «РЕЗУЛЬТАТ»

Äëÿ â÷èòåë³â ïî÷àòêî-
âèõ êëàñ³â Íîâî¿ Óêðà¿íñüêî¿ 

Øêîëè çàòâåðäèëè ïðîôåñ³éíèé ñòàí-
äàðò, ÿêèé âèçíà÷àº íåîáõ³äí³ êîìïå-
òåíòíîñò³, çíàííÿ òà âì³ííÿ. 

Ñòàíäàðò çàòâåðäæåíèé íàêàçîì Ì³-
í³ñòåðñòâà ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, ðîç-
ðîáíèê ñòàíäàðòó Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè 

³ íàóêè. Ó äîêóìåíò³ âèçíà÷åíà çàãàëüíà 
³íôîðìàö³ÿ ïðî ñòàíäàðò, íàâ÷àííÿ òà 
ïðîôåñ³éíèé ðîçâèòîê â÷èòåëÿ. 

Çà íîâèìè âèìîãàìè, ïåäàãîã ïîâèíåí, 
ÿê ³ ðàí³øå ïëàíóâàòè íàâ÷àëüíèé ïðî-
öåñ òà ðåàë³çóâàòè éîãî, çàáåçïå÷óâàòè 
íàâ÷àííÿ, âèõîâàííÿ ³ ðîçâèòîê ó÷í³â 
ó øêîë³ òà âäîìà. Ç íîâîãî, â÷èòåëü 
òåïåð áóäå ñòâîðþâàòè îñâ³òíº ñåðåä-
îâèùå ó êëàñ³, ïðîâîäèòè ðåôëåêñ³¿ òà 
ñàìîñò³éíî ðîçâèâàòèñÿ, äîñë³äæóâàòè òà  
äàâàòè êîëåãàì ïîðàäè ùîäî íàâ÷àííÿ, 

ðîçâèòêó, âèõîâàííÿ òà ñîö³àë³çàö³¿ ó÷í³â 
ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â. 

Êð³ì òîãî, â÷èòåëü áóäå ïîâèíåí óçà-
ãàëüíþâàòè âëàñíèé ðîáî÷èé äîñâ³ä òà 
ïðåçåíòóâàòè éîãî ³íøèì ïåäàãîãàì. 

Òàêîæ äëÿ êîæíî¿ ôóíêö³¿ âèä³ëåí³ 
ïðîôåñ³éí³ êîìïåòåíòíîñò³, çíàííÿ, 
âì³ííÿ òà íàâè÷êè, ÿêèìè ïîâèíåí 
âîëîä³òè â÷èòåëü. Çàçíà÷åíà òàêîæ ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî ïðåäìåòè òà çàñîáè ïðàö³ 
â÷èòåëÿ, óìîâè ïðàö³. Òàêèé ñòàíäàðò 
äîïîìîæå ïåäàãîã³÷íèì âèùèì íàâ÷àëü-

íèì çàêëàäàì êðàùå ðîçóì³òè, äî ÷îãî 
ïîòð³áíî ãîòóâàòè â÷èòåë³â. 

Åêñïåðò ç îñâ³òíüî¿ ðåôîðìè åêñïåðò 
ïðîåêòó «Ìåä³àøêîëà ç Äåöåíòðàë³çàö³¿. 
Êóðñ-²²», ÿêèé ðåàë³çóº Öåíòð Åéäîñ çà 
ï³äòðèìêè ïðîãðàìè U-Lead, Ë³ë³ÿ Áî-
ðîâåöü çàçíà÷èëà: «Áåççàïåðå÷íî òàêèé 
äîêóìåíò áóâ ïîòð³áåí, öåé äîêóìåíò 
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ îö³íêè êâà-
ë³ô³êàö³¿ ïåäàãîãà ï³ä ÷àñ ïðèéìàííÿ íà 
ðîáîòó, àòåñòàö³¿ ÷è ñåðòèô³êàö³¿, ïðè-
ñâîºííÿ êàòåãîð³¿ òîùî».

Вивчись на ІТ-ішника безкоштовно — це твій шанс!

Яким повинен бути вчитель Нової Української Школи? 

БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ЦАРЕВСЬКИЙ, КООРДИНАТОР ВЕЛОПРОЕКТІВ
Якщо ви занадто багато працюєте — заведіть кота...
Силою особистого прикладу він перетягне вас на 
бік справжніх цінностей: відпочинку та лінивого 
споглядання цього брєнного світу.

433983

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 180138
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
(063)7758334 

Äåâ’ÿòèé ì³êðî-
ðàéîí çíàõîäèòü-
ñÿ ì³æ âóëèöÿìè 

Êåëåöüêà — Âàùóêà — Áàðñüêå 
øîñå. Â³í ìàº ùå îäíó íàçâó, 
íàðîäíó: ×îðíîáèëü.

Ðàéîí çàâåðøèâ ñâîº ôîðìó-
âàííÿ â 2010-õ, êîëè âïðèòóë 
äî áóäèíê³â, ÿê³ çâîäèëè ó 80–
90-õ ðîêàõ, ïî÷àëè «çðîñòàòè» 
äåñÿòèïîâåðõ³âêè. Òóò º áàãàòî 
äèòÿ÷èõ ðîçâàã, âåëèêèé ñïîð-
òèâíèé ñòàä³îí, à æèòåë³ íà-
çèâàþòü ñâ³é ðàéîí íàéá³ëüø 
êîìôîðòíèì ó ì³ñò³. 

Ïëàíè â ì³ñòà º íà ×îðíîáèëü 
³ íà ìàéáóòí³é, äåñÿòèé ì³êðî-
ðàéîí.

ОХАЙНІ ДВОРИ 
Ïî÷àëè çíàéîìñòâî ç ×îðíî-

áèëåì ³ç ê³íöåâî¿ çóïèíêè òðî-
ëåéáóñ³â á³ëÿ òîðãîâîãî öåíòðó 
«Âèøåíüêà». Êðîêóºìî âçäîâæ 
Êåëåöüêî¿ â íàïðÿìêó Áàðñüêîãî 
øîñå. Îäðàçó ïîòðàïëÿþòü íà î÷³ 
ê³ëüêà íîâîáóäîâ — äåñÿòèïî-
âåðõ³âêè ç âåëè÷åçíèìè ìàëþí-
êàìè. Ìèíóëîãî ðîêó íà ñò³íàõ 
áóäèíê³â ¹ 132à òà ¹ 138 íà-
ìàëþâàëè ìóðàë-àðòè: âåëîñè-

ïåäèñòà òà áàëåðèíó, ùî ñòàëè 
ïðèêðàñîþ ñïàëüíîãî ðàéîíó 
(goo.gl/h8ZnMF).

Íåïîäàë³ê â³ä ìàëþíê³â çóñòð³-
ëè «êîð³ííîãî ÷îðíîáèëüöÿ» — 
â³ííè÷àíèíà Âîëîäèìèðà Ìàò-
â³é÷óêà. ×îëîâ³ê ðîçêàçàâ, ùî 
ïåðåñåëèâñÿ ñþäè â 1986 ðîö³.

— Ðàí³øå æèâ ó ïðèâàòíî-
ìó áóäèíêó íà âóëèö³ Äàíèëà 
Ãàëèöüêîãî. Ì³é ä³ì çíåñëè, 
äàëè êâàðòèðó â áàãàòîïîâåð-
õ³âö³ â öüîìó ðàéîí³. Ïàì’ÿòàþ, 
ÿê ò³ëüêè òóò ïî÷àëè áóäóâàòè, 
òî é ×îðíîáèëü âèáóõíóâ. Ó äâà 
áóäèíêè íà Ñòåëüìàõà — 17 ³ 
19-é — çàñåëÿëè ë³êâ³äàòîð³â 
ïîò³ì, — ñêàçàâ ïåíñ³îíåð Âîëî-
äèìèð Ìàòâ³é÷óê. — Íàø ðàéîí 
äóæå äîáðèé. Ïðîáëåì ç òðàí-
ñïîðòîì íåìàº — òðîëåéáóñè, 
òðàìâà¿, àâòîáóñè âñå º â äîñòàò-
í³é ê³ëüêîñò³. Ì³êðîðàéîí ÷èñ-
òèé, çåëåí³ âèñòà÷àº. ß í³ íà ùî 
íå îáðàæàþñÿ (ñì³ºòüñÿ).

Ïîòðàïèëè â ïîäâ³ð’ÿ áóäèíêó 
íà Êåëåöüê³é, 138 ³ âïåâíèëèñÿ 
â ñëîâàõ ïåíñ³îíåðà: ï³äñòðè-
æåíà òðàâà, ïðèáðàí³ äîðîãè òà 
òðîòóàðè, º ìàëåíüê³ ñêóëüïòóðè 
òà äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. Àñôàëü-
òîâàíîþ äîð³æêîþ ïðîéøëèñÿ 
âãëèá ðàéîíó — ³ òàì òàêà ñàìà 
ñèòóàö³ÿ: îõàéíå ïîäâ³ð’ÿ ç äè-
òÿ÷èìè ðîçâàãàìè.

ЯК ЖИВЕ ЧОРНОБИЛЬ І ЧОГО 
ЧЕКАТИ ВІД 10-ГО МІКРОРАЙОНУ 
Околиця  Чорнобиль став останнім 
мікрорайоном, який зводили у Вінниці 
за часів Радянського Союзу. Тут 
новобудови межують з 30-річними 
будинками, в центрі — спортивний 
стадіон, а майже в кожному дворі є 
дитячий майданчик. Щільна забудова 
не передбачає особливого розвитку, хоча 
по сусідству буде ще один район

СПОРТИВНЕ СЕРЦЕ РАЙОНУ 
Õî÷à ÷èì äàë³, òèì âñå á³ëüøå 

â³ä÷óòíà ð³çíèöÿ ì³æ ðîêàìè çà-
áóäîâè. Ñâ³æ³, ñâ³òë³ áàãàòîïîâåð-
õ³âêè ïåðåì³íþþòüñÿ ç ñ³ðèìè 
òà äîáðÿ÷å îáäåðòèìè áàãàòîïî-
âåðõ³âêàìè, ÿê³ çáóäîâàí³ áóëè 
â îñòàíí³ ðîêè ³ñíóâàííÿ ÑÐÑÐ. 
Ó òàêîìó æ ñòàí³ é äâîðè, çàóâà-
æóº â³ííè÷àíêà ²ðèíà Ãåòìàíþê.

— ×èì äàë³, âãëèá ðàéîíó, äå 
á³ëüøå ñòàðèõ áóäèíê³â, òî  ìåí-
øå ãîéäàëîê,  — êàæå æèòåëüêà 
ðàéîíó. — Á³ëÿ øêîëè ¹ 35 âçà-
ãàë³ «ðîøåí³âñüêèé» ìàéäàí÷èê, 
êóäè çá³ãàþòüñÿ ç óñ³õ äâîð³â. 
Òóò º ðèíîê, ìàãàçèíè, øêîëà 
³ ñàäî÷îê ïîðó÷, âñå â êðîêîâ³é 
äîñòóïíîñò³. Íà ìîþ äóìêó, öå 
³äåàëüíèé ðàéîí, äå ðîñòèòè ä³-
òåé. Áî äëÿ êîãî, äëÿ êîãî, à òóò 
¿ì ðîçâàã âäîñòàëü.

Ùå âîíà ñêàçàëà, ùî öåíòðîì 
¿õ ì³êðîðàéîíó º âåëè÷åçíèé ñòà-
ä³îí ì³æ øêîëàìè ¹ 34 òà ¹ 35. 
Ïîáà÷èëè, ÿê òàì îäðàçó ê³ëüêà 
ãðóï ä³òåé ãðàëè ó ôóòáîë, ïîä³-
ëèâøè ì³æ ñîáîþ ïîëå. Ùå º á³-
ãîâà äîð³æêà, âóëè÷í³ òðåíàæåðè. 
Õî÷à ñïîðòèâíó çîíó â³äêðèëè 
ùå â 2011 ðîö³, óâåñü êîìïëåêñ 
âèãëÿäàº äóæå ïðèñòîéíî.

Çãîäîì ïîòðàïèëè íà âóëèöþ 
Ñòåëüìàõà. Ïðèì³òèëè, ùî âó-
ëèöü òóò âñüîãî òðè, äîðîãè ì³æ 
äâîðàìè äóæå âóçüê³ òà ïàðêó-
âàëüíèõ ì³ñöü íà âñ³õ íå âèñòà-
÷àº. Õî÷à ñòàðøà ïî áóäèíêó 
Ëþäìèëà Áîðèñîâà íå áà÷èòü 
â öüîìó ïîãàíîãî.

— Ïîäèâ³òüñÿ, ÿê³ â íàñ ãàð-

í³ âóëèö³, ÿê³ ãàðí³ äîðîãè. Ç  
òðàíñïîðòîì ìàéæå âñå äîáðå, 
íå âèñòà÷àº òðîëåéáóñ³â íà Êè¿â-
ñüêó, — êàçàëà Áîðèñîâà. — Ùîäî 
íåäîë³ê³â, òî ïîðÿä ç íàìè º 
êîòåëüíÿ. ² âæå íå ïåðøèé ð³ê 
çâåðòàþñÿ, àáè çàì³íèëè òðóáè 
á³ëÿ íå¿, áî êîæíîãî ðîêó ïðî-
ðèâàþòü. Ïèñàëà â ìåð³þ, à ìåí³ 
â³äïîâ³äàþòü, ùî âñå öå çíàþòü. 
² âñå, á³ëüøå í³ÿêèõ ðóõ³â.

ПЛАНИ Є, АЛЕ НЕУЗГОДЖЕНІ 
Ðîçïèòàëè â ìåð³¿ ïðî ïëàíè 

íà ì³êðîðàéîí ×îðíîáèëü. ßê 
âèÿâèëîñÿ, íà öåé ð³ê ¿õ íåáàãàòî. 
Êåð³âíèê äåïàðòàìåíòó áëàãîó-
ñòðîþ Âîëîäèìèð Í³öåíêî ðîç-
êàçàâ, ùî öüîãî ðîêó â³äðåìîíòó-

âàëè äîðîãó òà òðîòóàð íà âóëèö³ 
Âàùóêà (â³ä Ïîðèêà äî Ñòåëü-
ìàõà). Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Ãðèãîð³é 
Ïóðäèê ñêàçàâ, ùî â æîâòí³ çà-
âåðøàòü ðîáèòè ñïîðòìàéäàí÷èê 
íà Ñòåëüìàõà, 47. À äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòó ÆÊÃ Ðîìàí Ôóðìàí 
ðîçïîâ³â, ùî äåô³öèò ïàðêîâîê 
íà ðàéîí³ äîëàþòü «êèøåíÿìè» 
íà óçá³÷÷ÿõ äîð³ã. Òàê ñòâîðèëè 
íà Âàùóêà ïàðêîâêè äëÿ àâòî.  
Íà ö³é æå âóëèö³ á³ëÿ áóäèíê³â 
¹2,6,8 çààñôàëüòóþòü ïîäâ³ð`ÿ.

Ïðî ïëàíè íà 2019-é ÷èíîâíè-
êè íå ðîçïîâ³ëè. Çà ¿õ ñëîâàìè, 
íèí³ ãîòóþòü áþäæåòó Â³ííèö³ 
íà íàñòóïíèé ð³ê òà ïåðåâ³ðÿþòü 
âñ³ ïðîïîçèö³¿ ïî ðåìîíòàõ.

ОЛЕКСАНДР 
ФЕДОРИШЕН, 
ІСТОРИК 

— Побутує така 
точка зору, що 
в цьому мікро-
районі видавали 

велику кількість квартир ліквіда-
торам аварії на ЧАЕС та пересе-
ленцям з зони відчуження. Але 
це не відповідає дійсності. Адже 
в наше місто не переселяли такий 
великий масив людей, дотичних 
до ліквідації, щоб суто ними за-
селити немалий мікрорайон.
Мені видається, що назва мікро-
району є прив'язкою до доби. 
Тобто, роки забудови району 
співпали з Чорнобильською тра-

гедією — це 1985, 1986 і до по-
чатку 90-х. Схожа історія з Кубою 
та Кореєю. Кількість льотчиків, 
учасників корейського конфлікту 
та ракетників з Вінниці, яких за-
кидали на Кубу — у одноіменних 
мікрорайонах не складають пе-
реважної більшості мешканців.
Ці назви є реакцією вінничан 
на події, які відбувалися в Укра-
їні та світі. Але колишня вули-
ця Квятека після декомунізації 
названа на честь вінничанина-
пожежника Миколи Ващука, 
який був одним з тих, хто пер-
шими загинули в ніч 26 квітня 
1986 року. Це асоціація на нео-
фіційну назву району, так само 
як і зупинка Героїв-пожежників.

Чому «Чорнобиль»
Вінницькі урбаністи відзначають, 
що Чорнобиль є комфортним 
для проживання, але більше 
можливостей для розвитку там 
не бачать.
На думку інженера-містобуді-
вельника Ігоря Ососкова, там 
можна додати більше спортив-
них зон, яких не так багато та шу-
кати шляхи збільшення кількості 
автопарковок.
Урбаніст Віталій Мельник казав, 
що Чорнобиль є типовим радян-
ським спальним районом зі щіль-
ною забудовою. Тож, на його 
думку, нові об’єкти благоустрою 
можна робити лише в дворах бу-
динків.
Але можливості для розвитку 

Чорнобиля можуть з’явитися після 
побудови десятого мікрорайону. 
Його хочуть звести між Барським 
шосе — вулицями Келецька — 
Ващука та Вишенським озером. 
За планами міської влади, там 
будуть житлові будинки висотою 
4–7 поверхів, дві школи та два 
дитсадки, православний храм, 
набережна вздовж Вишенсько-
го озера, торговий центр і місця 
для автостоянки (goo.gl/tSKuxj). 
На початку вересня під час гро-
мадських обговорень орієнтовно 
200 учасників вінничан ухвалили 
проект десятого мікрорайону.
— Початок забудови цього мі-
крорайону почнеться тільки піс-
ля того, як будуть вирішені всі 

земельні питання. За порядком, 
які презентував на слуханнях Де-
партамент земельних ресурсів, 
потрібно об’єднати всі земельні 
ділянки на одну юридичну особу, 
змінити цільове призначення та 
визначення територій, які пере-
дають у комунальну власність 
громади, — сказав головний 
архітектор міста Олександр Ре-
кута. — Як швидко це буде? Усе 
залежить від того, як швидко 
між собою домовляться землев-
ласники та проведуть всю про-
цедуру. А швидкість зведення 
мікрорайону буде залежати від 
забудовника, якого визначить 
об’єднання власників землі в де-
сятому районі.

По сусідству планується ще забудова

Æèòåë³ êàæóòü ïðî 
ñâ³é ðàéîí, ùî â³í 
ñïîê³éíèé ³ îõàéíèé. 
Õî÷à òóò ìàéæå íåìàº 
â³ëüíîãî ì³ñöÿ òà 
äåô³öèò ïàðêîâîê 

«Балериною» прикрасили дім на Келецкій, 138. 
Але в глибині Чорнобиль є типовим спальним районом 

Ì²É ÐÀÉÎÍ



ОЛЕКСАНДР ОВСЯНЮК, 
ЛІКАР-НАРКОЛОГ

Øàíîâí³ çàâçÿò³ êóðö³! 
Ïðîôåñ³éíå óñóíåííÿ õâî-

ðîáëèâî¿ çàëåæíîñò³ — âèñîêå 
ë³êàðñüêå ìèñòåöòâî. Àäæå íå êîæåí äî-
ïîìîæå. Ö³íóéòå íîâå æèòòÿ. À íà âàøèõ 
ñèãàðåòàõ íàïèñàíî îäíîçíà÷íî: «Êóð³ííÿ 
âáèâàº!» Òàê äîçâîëüòå, áóäü ëàñêà, ïî-
ñòàâèòè âàì ÷³òêå ïèòàííÿ: «ßêùî ó âàñ 
ç’ÿâëÿºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü ëåãêî ³ øâèäêî 
ïîçáóòèñü â³ä ö³º¿ çàðàçè, òî âè ñàì³ áà-
æàºòå, ÷è í³»? Àäæå ïîñòóïîâî êóðèòè ùå 
í³õòî íå êèíóâ. Áàãàòî õòî íàìàãàºòüñÿ, 
àëå çàãàíÿº ïðîáëåìó â ñåáå ùå ãëèáøå. 
Òóò «òðîõè âàã³òíèõ» íå áóâàº.

Óâàãà! ß íå ñóìí³âàþñÿ, ùî 10% êóð-
ö³â ñàìå òóò êèäàþòü êóðèòè â³äðàçó, 
ïðî÷èòàâøè öþ ñòàòòþ. ² îñü ÷îìó. Öå 
òàëàíîâèò³ ëþäè ç âðîäæåíîþ ñïðèé-
íÿòëèâ³ñòþ. Íå âèïàäêîâî â òåëåâ³ç³éíèõ 
øîó òàê çâàí³ «ç³ðêè ï³ä ã³ïíîçîì»– öå 
ëåãêà çäîáè÷ åñòðàäíèõ ã³ïíîòèçåð³â. 
Òàëàíîâèò³ àðòèñòè øâèäêî âõîäÿòü 
â ÷óòòºâèé îáðàç «ïî Ñòàí³ñëàâñüêîìó». 
² ï³ä ÷àñ íàâ³þâàííÿ âîíè ëåãêî âïàäà-
þòü â ãëèáîêèé òðàíñ. Öå íå «ï³äñòàâà», 
à ðåàëüí³ñòü ñóãåñò³¿. Àëå ã³ïíîòèçåðè 
íå ë³êóþòü íàâ³òü îäíîãî ç äåñÿòè. ² òèì 
á³ëüø — íå ðÿòóþòü àáñîëþòíî âñ³õ! 
ß íå ïðèõèëüíèê òèì÷àñîâîãî ðåçóëü-
òàòó, àáî òàê çâàíîãî êîäóâàííÿ ³ ã³ïíîçó. 
Íàì äàíî íàòîì³ñòü ùîñü íàáàãàòî êðà-
ùå… Àäæå âè âæå çàêîäîâàí³ íà ïàë³í-
íÿ, íà÷å ðîáîò ³ àâòîìàò. Ñâîáîäà áåç 
êîäó — íîâèé äóõîâíèé ³ ïðîôåñ³éíèé 
ð³âåíü. ß çâåðòàþñÿ äî âñ³õ êóðö³â àáñî-

ëþòíî! Öÿ òîêñèêîìàí³ÿ âáèâàº á³ëüøå, 
í³æ êóëÿ. Ìîæëèâî, öåé øàíñ äàºòüñÿ 
ëèøå îäèí ðàç.

Ñåðöå êðîâ'þ îáëèâàºòüñÿ, êîëè ñòðàæ-
äàþòü óñï³øí³, âåëèê³ ³ ñèëüí³ ëþäè.

Íàïðèê³íö³ ñåðïíÿ ÿ çóñòð³â íà îäåñü-
êîìó ïëÿæ³ «Áîðî-Áîðà» ëåãåíäàðíîãî 
óêðà¿íñüêîãî ôóòáîë³ñòà, ÿêîìó ñüîãîäí³ 
êóðèòè àáñîëþòíî ïðîòèïîêàçàíî. Äèâ-
ëÿ÷èñü íà éîãî áë³äå îáëè÷÷ÿ, ô³çè÷íèé 
á³ëü ³ äèìëÿ÷ó îòðóòó, ÿ íå âèòðèìàâ ³ 
çàïðîïîíóâàâ éîìó ïîçáóòèñÿ ïàë³ííÿ 
ïðÿìî íà ïëÿæ³. Àäæå ÿ öå ðàí³øå ðîáèâ 
íå ðàç. Àëå â³í íàâ³äð³ç â³äìîâèâñÿ â³ä 
ðåàëüíî¿ äîïîìîãè ³ ùèðî¿ ï³äòðèìêè. 
Ùî òóò ùå ìîæíà çðîáèòè? ß çà íüîãî 
ìîëþñÿ. Àëå ÷èì ÿ ùå ìîæó äîïîìîãòè? 
Íàñèëüíî ìèëèì íå áóäåø.

Ëåãåíäàðíèé âîðîòàð óêðà¿íñüêîãî 
òà ñâ³òîâîãî ôóòáîëó Ëåâ ßøèí ïî÷àâ 
êóðèòè, ùå íå çàê³í÷èâøè ñïîðòèâíî¿ 
êàð'ºðè. Ñïîðòñìåíàì êóðèòè íå äîçâî-
ëÿëîñÿ, çà öå ìîæíà áóëî âèëåò³òè ç êî-
ìàíäè, àëå â³í áóâ ç³ðêîþ… Çàëèøèâøè 
ñïîðò, â³í ñòàâ ïàëèòè íåéìîâ³ðíî áàãàòî. 
Ó 55 ðîê³â ÷åðåç çàãîñòðåííÿ îáë³òåðóþ÷î-
ãî åíäàðòåð³¿òó (çàõâîðþâàííÿ ñóäèí íèæ-
í³õ ê³íö³âîê, âèêëèêàíîãî êóð³ííÿì) â³í 
ïîçáóâñÿ ïðàâî¿ íîãè. Àëå ³ ï³ñëÿ öüîãî 
çíàìåíèòèé ñïîðòñìåí êóðèòè íå êèíóâ. 
Êóìèð ì³ëüéîí³â ïîìåð â³ä ðàêó ëåãåí³â.

Ñïèñîê ìîæíà ïðîäîâæóâàòè. Ñê³ëüêè 
êîëèøí³õ ñïîðòñìåí³â òà ç³ðîê âòðàòèëè 
ñåáå? Ïðî çíàìåíèòèõ àðòèñò³â ìè òàêîæ 
ùå ïîãîâîðèìî íàñòóïíîãî ðàçó… Òàê 
ñêàæ³òü ìåí³, áóäü ëàñêà, ÷îìó âè ïîâè-
íí³ ïîòðàïëÿòè â ïåêåëüíó çàëåæí³ñòü â³ä 

êóð³ííÿ, àëêîãîëþ àáî âàæêèõ íàðêîòè-
ê³â? Íå â³äêëàäàéòå çâ³ëüíåííÿ «íà ñâ³òëå 
çàâòðà», ÿêå íå íàñòóïèòü í³êîëè.

Íàâ³ùî âè êóðèòå? ßêùî âè áî¿òåñÿ, 
ùî áåç êóð³ííÿ ñòàíå ùå ã³ðøå, òî ñàìå 
òàê ââàæàþòü õâîð³ íà àëêîãîë³çì òà íàð-
êîìàí³þ. Àëå õ³áà õâîðèì êðàùàº? Âñå 
â³äáóâàºòüñÿ ç òî÷í³ñòþ íàâïàêè. Çàòå ìè 
ïåðåìàãàºìî ïðîôåñ³éíî, ëåãêî ³ øâèäêî.

Äîðîã³ ìî¿ ÷èòà÷³! ß íàâìèñíî ê³ëüêà 
ðàç³â ïîâòîðþ îäíó ³ òó æ ñàìó ³ñòèíó. 
Ñïî÷àòêó ëþäèíà ëèøå ñëóõàº, à ïîò³ì 
÷óº. Òàêèì ÷èíîì, ÷èòà÷³ çíàõîäÿòü 
â ñîá³ ùîñü íîâå. Áóäü ëàñêà, ïåðåäàéòå 
ì³é çàêëèê çíàéîìèì, ð³äíèì ³ áëèçüêèì. 
ß çðîáëþ âñå ìîæëèâå ³ íåìîæëèâå, ùîá 
â íàø³é êðà¿í³ êóð³ííÿ òàê íå âáèâàëî! 
Îñü ÷îìó ÿ â³äêðèâàþ ïîñò³éíó ðóáðèêó 
«STOP — Êóð³ííÿ!!!» Öå â³éíà ç òîê-
ñèêîìàí³ºþ. Ìîæëèâî, âè íàìàãàëèñÿ 
êèíóòè ïàëèòè ñàìîñò³éíî, àëå âæå ñàì³ 
íå çìîãëè. Àáî âè ùå íå çíàéøëè ñâî-
ãî ë³êàðÿ? Çíàéä³òü! Õî÷à öå íå ïðîñòî. 
ß âæå ïîïåðåäèâ, ùî 10% êèäàþòü ïà-
ëèòè â³äðàçó, ïðî÷èòàâøè öþ ñòàòòþ! 
Ùî ðîáèòè ³íøèì? Ïðèõîäüòå!

Ìåíå ÷àñòî çàïèòóþòü: «ßêèì ìåòîäîì 
Âè êîðèñòóºòåñÿ?» Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
ïîáà÷èòè êîíêðåòíó ëþäèíó. Ò³ëüêè 
òîä³ ÿ âèð³øóþ, êîìó ³ ÿê äîïîìîãòè. 
Ñïðàâà íå ò³ëüêè â ìåòîäàõ. «Ñâîáîäà 
áåç êîäó» — öå ãëèáîêå çíàííÿ ñàìîãî 
ïîòàºìíîãî. ßêùî âè âæå çàêîäîâàí³ 
íà êóð³ííÿ, íà÷å ðîáîò, âàñ ïîòð³áíî 
íå êîäóâàòè, à ðîçêîäóâàòè! Íå ìîæåòå 
áåç äðóãî¿ ñèãàðåòè — äàâàéòå ïîê³í÷èìî 
ç ïåðøîþ!

МОЯ ОСОБИСТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
Äåÿêèì «ô³ëîñîôàì» âëàñòèâî íàâ³øó-

âàòè ÿðëèêè òà çì³øóâàòè âñ³õ « â îäíó 
êóïó». Ìàáóòü, âîíè ñàì³ íå ñïðîìîæ-
í³ íà ðåçóëüòàò. Ë³ñ ðóáàþòü — òð³ñêè 
ëåòÿòü. Àëå ÿ â³äïîâ³äàþ ëèøå çà ñâîþ 
ðîáîòó. Ëþäè ñàì³ âèð³øóþòü, äî êîãî 
ñë³ä çâåðòàòèñÿ, à äî êîãî — í³. Â³ííè-
öÿ — ÷óäîâå ì³ñòî â öåíòð³ ªâðîïè. 
ß â íàðêîëîã³¿, ÿê ë³êàð, ð³âíî 33 ðîêè. 
Öå âæå ïîêëèêàííÿ ³ æèòòÿ. Ãàðàíò³ÿ — 
ìîº ³ì'ÿ ³ âàø ðåçóëüòàò. Êðàïêà.

ВАША ОСОБИСТА ПЕРЕМОГА
Øàíîâí³ çàâçÿò³ êóðö³! Çâåðíåííÿ 

äî ë³êàðÿ — öå êðàéí³é çàõ³ä. Àäæå 
ó âàñ º ùå âëàñíà âîëÿ òà â³ðà â âèùå 
«ß». Ïîäèâ³òüñÿ ïèëüíèì ïîãëÿäîì âãî-
ðó — êèíüòå, çàòóø³òü ³ ðîçäàâ³òü ñâîþ 
ìåðçîòíó ñèãàðåòó. Öå ñèìâîë ïåðåìîãè.

Òàê ùî, ïî÷èíàºìî íîâå æèòòÿ? ßêùî 
âè ãëèáîêî çàäóìàëèñÿ íàä ìî¿ì ñëî-
âîì — öå ôóíäàìåíò. À âè âæå çàäóìà-
ëèñÿ? Êèäàéòå êóðèòè, ùîá íå âïàñòè, 
à ï³äíÿòèñÿ. Âïåðåä!!!

Íå ìîæåòå — äîïîìîæåìî. Àäæå ìè 
ïåðåìàãàºìî íàâ³òü àëêîãîë³çì. Ïîäî-
ëàºìî ³ êóð³ííÿ. Ñàìå ó íàñ ïîïåðåäíº 
óòðèìàííÿ íå îáîâ'ÿçêîâå. Âè íàâ³òü 
ìîæåòå âèêóðèòè ïåðåä êàá³íåòîì ñâîþ 
îñòàííþ öèãàðêó. Ïðèéøëè, ïîêëàëè 
íà ñò³ë ñ³ðíèêè ³ ñèãàðåòè — ³ çàáóëè!

Í³÷îãî íå á³éòåñÿ, ïðîñòî òåëåôîíóéòå. 
Çðîá³òü êðîê â³ðè. Öå äóõîâíà ºäí³ñòü 
ç Æèòòÿì!

0432 57 85 10; 098 281 58 23. Â³ííèöÿ. 
«Ñâîáîäà áåç êîäà». Îëåêñàíäð Îâñÿíþê.

STOP — Куріння!
БЛОГ

САМОЛІКУВАННЯ МОЖУ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
433946

18
RIA, Ñåðåäà, 
19 âåðåñíÿ 2018

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ПРЕСС-СЛУЖБА 
БИЗНЕС-КЛУБА «MONEYFEST»

Íå ñåêðåò, ÷òî ñôåðà áèçíåñà B2B 
èìååò ñâîþ ñïåöèôèêó è ñâîè îñî-
áåííîñòè. Ïðîäóêòû è ïðîäàæè 
íà ðûíêå B2B, êàê ïðàâèëî, ñëîæíûå, 
îáúåìû çàêóïîê áîëüøèå, à ðèñêè — 
ñåðüåçíûå. Äà è óäîâëåòâîðèòü òîâà-
ðîì è îáñëóæèâàíèåì íóæíî íå êîí-
êðåòíîãî ïîòðåáèòåëÿ, à öåëóþ îðãà-
íèçàöèþ.

Íà ýòî âñå åùå íàêëàäûâàþòñÿ 
ïîñòîÿííûå èçìåíåíèÿ â ñâÿçè 
ñ âûõîäîì íà ðûíîê ìåæäóíàðîäíûõ 
èãðîêîâ è ïåðìàíåíòíûìè êðèçèñàìè…

Äëÿ òîãî ÷òîáû ñîõðàíèòü ñâîè ïî-
çèöèè, âàæíî «äåðæàòü ðóêó íà ïóëüñå», 
à åñëè æå âû ïëàíèðóåòå ðàçâèâàòüñÿ, 
òî íóæíî áûòü â êóðñå âñåãî, ÷òî ïðî-
èñõîäèò, èçó÷àòü è àäàïòèðîâàòü íîâûå 

èäåè, òåõíîëîãèè è ñîâåðøåíñòâîâàòü 
ñâîþ ñèñòåìó áèçíåñà.

Ïðèãëàøàåì âàñ ïîñåòèòü Êîíôåðåí-
öèþ «Ýôôåêòèâíûé áèçíåñ äëÿ áèçíåñà»!

Âû ñìîæåòå ïîëó÷èòü êîíöåíòðèðî-
âàííóþ èíôîðìàöèþ «áåç âîäû» è îïûò 
ïðîôåññèîíàëîâ, íå îäèí ãîä ðàáîòàþ-
ùèõ â ñôåðå Â2Â.

В ПРОГРАММЕ КОНФЕРЕНЦИИ:
«Ëîâóøêè êîðïîðàòèâíîãî ìàðêåòèíãà»
Ñïèêåð: Àëåêñàíäð Èâàõíåíêî
Ýêñïåðò ïî ìàðêåòèíãó, Chief 

marketing officer ó UX energy, Senior 
Business Solutions Consultant. Áîëåå 
18 ëåò îïûòà â îáëàñòè ìàðêåòèíãà, 
îïûò çàïóñêà îòäåëîâ ïðîäàæ â ðàçíûõ 
ñåãìåíòàõ ðûíêà.

«Îïòèìèçàöèÿ çàêóïîê. Âêëþ÷è Êèòàé 
â ñâîé áèçíåñ»

Ñïèêåð: Ãåîðãèé Ãóáñêèé
Âåäóùèé ýêñïåðò êîìïàíèè Fialan, 

ñ 2004 ã. â áèçíåñå ìåæäóíàðîäíûõ ïå-
ðåâîçîê, áîëüøå 1500 ðåàëèçîâàííûõ 
ïðîåêòîâ.

«Êîìïëåêñíûé ïîäõîä ê ôîðìèðîâàíèþ 
ëîÿëüíîñòè â Â2Â»

Ñïèêåð: Ñåðãåé Öûáóëüñêèé
Áèçíåñ-êîíñóëüòàíò ñ îïûòîì 20-ëåò-

íåé ðàáîòû â óïðàâëåíèè è ðàçâèòèè 
äèñòðèáüþöèè, ïîñòðîåíèè êîìàíä 
è ïîâûøåíèè ýôôåêòèâíîñòè ñîòðóäíè-
êîâ, 10-ëåòíèé ñòàæ ðàáîòû â çàïàäíûõ 
êîìïàíèÿõ Gillette, P&G, Kraft Foods, 
Tchibo, Strauss.

«Àâòîìàòèçàöèÿ áèçíåñ-ïðîöåññîâ 
â B2B: áîëüøå ëèäîâ è ïðîäàæ äàæå äëÿ 
ñëîæíûõ ïðîäóêòîâ»

Ñïèêåð: Íèêîëàé Äåäåé
Îñíîâàòåëü è äèðåêòîð ìàðêåòèíãîâîãî 

àãåíòñòâà Dedey.digital,
10+ ëåò â ðåêëàìå è ìàðêåòèíãå, 7+ ëåò 

â ïðîãðàììèðîâàíèè è àâòîìàòèçàöèè, 
50+ çàïóùåííûõ ïðîåêòîâ.

Óñëîâèÿ ó÷àñòèÿ: 590 ãðí.
Ïðè îïëàòå äî 20.09–450 ãðí.
Äëÿ ó÷àñòíèêîâ Áèçíåñ-êëóá 

«MoneyFest» — 250 ãðí.
Ñïðàâêè: (067) 432 2277
Ðåãèñòðàöèÿ è îïëàòà: b2bup.2event.com
Æäåì âàñ â ÷åòâåðã (27.09) 

ñ 9.30 äî 14.00

Åñëè âàñ çàèíòåðåñîâàëî ÷ëåíñòâî 
â Áèçíåñ-êëóáå «MoneyFest», îñòàâüòå 
çàÿâêó íà www.moneyfest.info è îæèäàéòå 
ïðèãëàøåíèÿ íà êîôå)

Конференция «Эффективный 
бизнес для бизнеса»
БЛОГ

ГЕННАДІЙ ПОЛІЩУК, ПІДПРИЄМЕЦЬ 
Учитись і ще раз учитись, як заповідав... насправді 
не так важливо, хто там і що заповідав)
Якщо хочеш рости, треба постійно учитись.
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вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

ÇÄÎÐÎÂ’ß
432627

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

РЕКЛАМА
431610

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Çã³äíî ç äàíèìè äîñë³äæåííÿ 
²íäåêñó çäîðîâ'ÿ (ùîð³÷íîãî äî-
ñë³äæåííÿ, ç ìåòîþ âèçíà÷åííÿ 
ôàêòè÷íîãî ð³âíÿ çàäîâîëåíîñò³ 
ïàö³ºíò³â ìåääîïîìîãîþ), íà ìå-
äèêàìåíòè ìè âèòðà÷àºìî çíà÷íó 
÷àñòêó ñ³ìåéíîãî áþäæåòó. Ïðè 
àìáóëàòîðíîìó çâåðíåíí³ ïàö³ºíò 
âèòðà÷àº â ñåðåäíüîìó 600 ãðí, 
ó âèïàäêó ãîñï³òàë³çàö³¿ — â ñå-
ðåäíüîìó 2525 ãðí.

Âîäíî÷àñ ó íàñ ìàéæå â³äñóòí³é 
êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ë³êàðÿ-
ìè ñòàíäàðò³â ë³êóâàííÿ. Òàêîæ 
íåìàº êóëüòóðè âèïèñóâàííÿ ðå-
öåïò³â, à ùå çàâäÿêè àãðåñèâí³é 
ðåêëàì³ ïàö³ºíòè ñàìîñò³éíî âè-
òðà÷àþòü çíà÷í³ êîøòè íà ë³êè. 
Ñê³ëüêè ñàìå, ³ íà ùî âèòðà÷àþòü 
ãðîø³ ïàö³ºíòè, ìîæíà ïîáà÷èòè 
çà ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåííÿ, ùî 
ïðîâîäèëè ì³æíàðîäíèé ôîíä 
«Â³äðîäæåííÿ» òà Öåíòð ïðîòè-
ä³¿ êîðóïö³¿.

ЧОМУ, КУПУЮЧИ ЛІКИ, 
ВИКИДАЄМО ГРОШІ НА ВІТЕР 
Дослідження  26% коштів, які 
витратили українці в аптеках у минулому 
році, пішли на ліки, які не мають доведеної 
ефективності та безпечності. Це 13,9 млрд 
грн, на які пацієнти купували гомеопатичні 
препарати, засоби рослинного 
походження, на те, що не допомагає, 
а лише створює ілюзію лікування

Уже існує Національний пере-
лік лікарських засобів (список з 
427 МНН (діючих речовин), які 
медзаклади зобов’язані закупо-
вувати першочергово та надавати 
безоплатно пацієнту на весь курс 
лікування у стаціонарі. Там лише 
якісні та безпечні препарати від 
поширених та найважчих хвороб. 
Пацієнти можуть перевірити, чи 
є препарат у Національному пе-
реліку за допомогою мобільного 
додатку «Ліки Контроль».
У розробці створення Агентства 
з оцінки медичних технологій та 
електронної системи охорони 
здоров'я — це дозволить проана-
лізувати, які препарати при яких 
захворюваннях призначаються 

лікарями і які результати цього 
лікування. На часі законопроект, 
що обмежить рекламу лікарських 
засобів. Також МОЗ розробило 
Концепцію професійного ліцензу-
вання лікарів. Так, лікарю потріб-
но буде підтверджувати свою лі-
цензію кожні три роки. У випадку 
недбалості чи суттєвих помилок 
лікаря, ліцензію призупинять або 
анулюють. Якщо лікар буде випи-
сувати бездоказові та неефектив-
ні лікарські засоби, пацієнт може 
поскаржитись, усі такі випадки 
буде розглядати Ліцензійна рада. 
Тому лікар буде зацікавлений на-
давати якісну медичну допомогу 
згідно з найкращими доказовими 
практиками.

Як це має змінитися

ТОП-10 ПРЕПАРАТІВ, НА ЯКІ 
НАЙБІЛЬШЕ ВИТРАТИЛИ 
ГРОШІ ПАЦІЄНТИ 
Німесил (німесулід) ..................................................... 349 млн грн 

Актовегін (депротеїнізований гемодеривату 
із крові телят) ............................................................... 342 млн грн 

Натрія хлорид............................................................... 268 млн грн 

Налбуфін ...................................................................... 264 млн грн 

Ксарелто (ривароксабан) ............................................ 263 млн грн 

Спазмалгон (метамізол натрію)................................... 244 млн грн 

Гептрал (адеметіонін) .................................................. 225 млн грн 

Серетид дискус (сальметерол, флютиказон) ............... 217 млн грн 

Реосорбілакт (електроліти з сорбітолом) .....................210 млн грн 

Ессенціалє Форте Н ...................................................... 209 млн грн 

ПРИЧИНИ ТАКОЇ СИТУАЦІЇ З ЛІКУВАННЯМ
  Реєстрація ліків з 

сумнівною доказовою 
базою (через брак 
компетенції експертів, 
неналежне методоло-
гічне та нормативне 
регулювання, ну і коруп-
ційна складова) 

  Помилкові клінічні 
рішення (ухвалюю-
чи клінічне рішення, 
лікарі часто спираються 
на власний досвід або 
думку колег, а не на на-
дійні джерела медичної 
інформації) 

  Історична складова 
(для багатьох пацієнтів 
лікар, який не призначає 
з будь-якого приводу 
перелік з кількох препа-
ратів, — поганий та неук) 

   Агресивна реклама 
ліків (сьогодні 
фармацевтична 
реклама, це найбільший 
сегмент рекламного 
ринку та телебачення, 
яка впливає на рішення 
пацієнтів щодо 
самолікування) 

  Не етична промоція ліків 
серед медпрацівників.

  Відсутність контролю 
дотримання 
протоколів лікування 
(у розвинутих системах 
лікування між пацієнтом 
та лікарем є посередник 
страховик, який сплачує 
вартість лікування 
та має ресурси для 
контролю адекватності 
призначень) 

Серед них: актоверін, гептрал, Реосорбілакт, 
Ессенціалє Форте Н — не мають клінічно 
доведеної ефективності

ЯК ВИТРАЧАЛИСЯ КОШТИ НА ЛІКИ

Скільки
грошей 

витратили 
пацієнти 
на ліки

63,926
млрд грн

об’єм фармацевтичного 
ринку 

5,949
млрд грн

централізовані закупівлі 
МОЗ (згідно з даними 

Держбюджету) 4,38
млрд грн

госпітальні продажі (закупівлі ліків медзакладами) 

53,597
млрд грн
аптечні продажі 
пацієнтам

1,102
млн грн

на гомеопатичні 
лікарські засоби

(дуже розведені 
препарати, які 

фактично не мають 
діючої речовини, і 

не мають доведеної 
ефективності) 

3,274
млн грн

на лікарські засоби 
рослинного походження
(що містять виключно діючу 
речовину з однієї або більше 

рослинних субстанцій) 

2,168
млн грн
на лікарські засоби, 
що відсутні в сучасних 
стандартах надання 
меддопомоги
(мають виражений 
клінічний ефект, але 
не зареєстровані у США 
або ЄС, чи відсутні 
в переліку ВООЗ) 

37,467 млн грн
на ефективні лікарські засоби 
(мають виражений клінічний 
ефект і зареєстровані 
у США або ЄС та є 
в переліку ВООЗ) 

9,584 млн грн
на лікарські засоби 

без доведеної ефективності
(що містять діючу речовину, 

яка не дозволена до 
застосування 

в провідних 
країнах світу) 

432510
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ВІТАЛІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ, ГОЛОВА ГО «РЕВІЗІЯ ВЛАДИ»
Ось ми хочемо змін в країні, щоб кожен притримувався закону 
і відповідав за свої незаконні дії в разі зловживання владою, 
вбивства на дорозі, наприклад, керуючи п'яним за кермом і т. д. 
Але ж як з такою «Фемідою» можна будувати правову державу?!

ПРЕС-СЛУЖБА ДЕПУТАТА 
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ 

ІГОРЯ ТКАЧУКА

Â³ííèöÿ — ì³ñòî, ÿêå íå ïðîñòî âõî-
äèòü ó ðåéòèíã ì³ñò íàéêðàùèõ äëÿ æèòòÿ, 
à òðàäèö³éíî âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîê³â ïî-
ñï³ëü ñòàº éîãî ïåðåìîæöåì. Ñòâîðåííÿ 
íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, ðîçâèòîê êîìó-
íàëüíî¿, ìåäè÷íî¿ òà ãóìàí³òàðíî¿ ñôåðè, 
âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ òåõíîëîã³é òà 
ï³êëóâàííÿ ïðî ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ 
ì³ñòÿí — ñàìå çà òàêèìè êðèòåð³ÿìè ôà-
õ³âö³ îáèðàþòü ì³ñòà-ïåðåìîæö³

Ðîçâèòîê ì³ñòà — ðåçóëüòàò ñï³ëüíî¿ 
ðîáîòè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè ì³ñòà, äåïóòàò-
ñüêîãî êîðïóñó òà ãðîìàäè. ßê âïîðÿäêî-
âóºòüñÿ ì³ñòî, ÿê âîíî çì³íþºòüñÿ ³ ùî 
ïðèí³ñ íîâèé 2018 ð³ê Â³ííèö³, ðîçïîâ³â 
äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè ²ãîð Òêà÷óê.

Çà ñëîâàìè ²ãîðÿ Â³òàë³éîâè÷à, çàïî-
ðóêà óñï³õó Â³ííèö³ — ìåíåäæåðñüêèé 
ï³äõ³ä äî âèð³øåííÿ ïðîáëåì. Â³í çà-
óâàæèâ, ùî êîæíå ð³øåííÿ, ÿêå ïðèéìà-
ºòüñÿ íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, ðîçãëÿäàºòüñÿ 
êîìïëåêñíî ç îáãîâîðåííÿì íà ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàííÿõ. Ó ì³ñò³ ñòâîðåíî ê³ëüêà 
ìàéäàí÷èê³â, ðåàëüíèõ òà â³ðòóàëüíèõ, 
äå ãîðîäÿíè ìîæóòü âèñëîâèòè ñâîþ 
äóìêó ç ïðèâîäó îáëàøòóâàííÿ òîãî ÷è 
³íøîãî îá‘ºêòà. Íàïðèêëàä, íèí³ â ðàì-
êàõ ïðîåêòó «Â³ííèöüêà ìèëÿ» òðèâàº 
ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ îáëàøòóâàííÿ 
îäí³º¿ ç öåíòðàëüíèõ ìàã³ñòðàëåé ì³ñ-
òà — ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî. Ïðî-

åêò øèðîêî âèñâ³òëþºòüñÿ ó ÇÌ² ³ âëàäà 
ïðèñëóõàºòüñÿ äî ïîáàæàíü ì³ñòÿí.

Çàçíà÷ó, ùî âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîê³â 
ïîñï³ëü Â³ííèöÿ ïåðåìàãàº ó ðåéòèíãó 
ì³ñò íàéêîìôîðòí³øèõ äëÿ æèòòÿ. Öå 
ïîêàçíèê ñèñòåìíî¿ ðîáîòè. Ïðàöþþ÷è 
íà âèáîð÷îìó îêðóç³, ÿ ïîñò³éíî ñï³ëêó-
þñü ç â³ííè÷àíàìè. ² õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî 
â îñòàíí³ ðîêè ö³ çóñòð³÷³ ñòàëè äóæå ïðî-
äóêòèâíèìè. Ï³ä ÷àñ íèõ ìè îáãîâîðþº-
ìî ïðîáëåìí³ ïèòàííÿ òà øóêàºìî øëÿõè 
¿õ âèð³øåííÿ. ß çàâæäè óâàæíî ñëóõàþ 
óñ³ ïîáàæàííÿ, à òîä³ âæå ðîáëþ âèñíî-
âêè ïðî äîö³ëüí³ñòü ïðèéíÿòòÿ òîãî ÷è 
³íøîãî ð³øåííÿ, ïðî òå, íàñê³ëüêè âîíî 
áóäå çíà÷íèì òà âàæëèâèì äëÿ ãðîìàäè.

Îêð³ì òîãî, íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè â³-
ííè÷àíè ìàþòü çìîãó ïèñàòè ïåòèö³¿, 
íà ÿê³ ïðè íåîáõ³äí³é ê³ëüêîñò³ ãîëî-
ñ³â âëàäà îáîâ‘ÿçêîâî äàº â³äïîâ³äü. Öå 

ñâîºð³äíèé ìàéäàí÷èê äëÿ ñï³ëêóâàííÿ 
óñ³õ, õòî çàö³êàâëåíèé â ïîêðàùåíí³ ³íô-
ðàñòðóêòóðè ì³ñòà òà éîãî áëàãîóñòðîþ.

Çà ñëîâàìè ²ãîðÿ Â³òàë³éîâè÷à, íà çà-
ñ³äàííÿõ ïîñò³éíèõ êîì³ñ³é òà ñåñ³ÿõ 
ì³ñüêðàäè ðîçãëÿäàþòüñÿ ïèòàííÿ, ñïðÿ-
ìîâàí³ íå ëèøå íà ðîçâèòîê ì³ñüêî¿ òà 
òðàíñïîðòíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà.

Ìè ïðåêðàñíî ðîçóì³ºìî, ùî îêð³ì 
ãàðíèõ ñêâåð³â, êîìôîðòíîãî ãðîìàä-
ñüêîãî òðàíñïîðòó ïîòð³áíî ñòâîðþâàòè 
ðîáî÷³ ì³ñöÿ é ïðèä³ëÿòè çíà÷íó óâàãó 
ñîö³àëüíîìó çàõèñòó íàñåëåííÿ. Íàïðè-
êëàä, öüîãîð³÷ íàì âäàëîñü âñòàíîâèòè 
³ííîâàö³éí³ ñèñòåìè î÷èñòêè òà ô³ëü-
òðàö³¿ âîäè â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ. Ìîâà 
éäå íå ïðî îêðåìèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä, 
à ïðî âñ³ 36 øê³ë, ó ÿêèõ íàâ÷àþòüñÿ þí³ 
â³ííè÷àíè. Îêð³ì òîãî, ìè ïðèéíÿëè 
ð³øåííÿ ïðî áåçêîøòîâíå õàð÷óâàííÿ 
ä³òåé ç ðîäèí á³éö³â ÀÒÎ.

Îäíèì ç íàéâàãîì³øèõ ðåçóëüòàò³â áà-
ãàòîð³÷íî¿ ðîáîòè äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó 
òàêîæ ñòàëî â³äêðèòòÿ ó Â³ííèö³ çàâîäó 
õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ.

Öåé ð³ê ìîæíà íàçâàòè ðîêîì ïðîðèâó 
ó ñòâîðåíí³ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Àäæå îä-
íèì ç ïèòàíü, ÿêå ï³äòðèìàâ äåïóòàòñüêèé 
êîðïóñ, ñòàëî ñòâîðåííÿ ³íäóñòð³àëüíîãî 
ïàðêó òà ïîáóäîâà íà éîãî òåðèòîð³¿ âè-
ñîêîòåõíîëîã³÷íîãî çàâîäó ç âèðîáíèöòâà 
õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ ÒÎÂ «Green 
Cool». Ï³ñëÿ ïî÷àòêó ðîáîòè ïåðøî¿ ÷åðãè 
çàâîäó 750 ì³ñòÿí îòðèìàþòü íîâ³ ðîáî-

÷³ ì³ñöÿ ç âèñîêîþ çàðîá³òíîþ ïëàòíåþ. 
Êîëè æ ï³äïðèºìñòâî ôóíêö³îíóâàòèìå 
íà ïîâíó ïîòóæí³ñòü, òî ðîáîòîþ áóäóòü 
çàáåçïå÷åí³ 2000 â³ííè÷àí.

²ãîð Òêà÷óê íàãîëîñèâ, ùî äëÿ òîãî, 
àáè ì³ñòî ðîçâèâàëîñü é íàäàë³ çàéìàëî 
ë³äèðóþ÷³ ì³ñöÿ ó ðåéòèíãàõ óêðà¿íñüêèõ 
ì³ñò, âàæëèâî íå çóïèíÿòèñü íà äîñÿã-
íóòîìó òà àêòèâí³øå ïðàöþâàòè íàä 
ñòâîðåííÿì âèðîáíè÷èõ ïîòóæíîñòåé.

Ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü — öå íàøå 
ïåðøî÷åðãîâå çàâäàííÿ. Àäæå ìè ïðå-
êðàñíî ðîçóì³ºìî, ùî äëÿ òîãî, àáè ëþäè 
íå âè¿æäæàëè â ³íø³ ðåã³îíè, à ³íîä³ é 
êðà¿íè, ¿õ ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè ã³äíîþ 
ðîáîòîþ. Ì³ñòÿíè ïîâèíí³ îòðèìóâàòè äî-
ñòîéíó çàðîá³òíó ïëàòó òà ìàòè ñîö³àëüí³ 
ãàðàíò³¿. Ñàìå òîìó â õîä³ çàñ³äàíü ïî-
ñò³éíèõ êîì³ñ³é ç ïèòàíü ïðîìèñëîâîñò³, 
ï³äïðèºìíèöòâà, òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà 
ñôåðè ïîñëóã, äî ñêëàäó ÿêî¿ ÿ âõîäæó, ìè 
ðîçãëÿäàºìî ïèòàííÿ ç³ ñòâîðåííÿ íîâèõ 
âèðîáíèöòâ. Âàæëèâèì êðîêîì ó âèð³-
øåíí³ öüîãî ïèòàííÿ ñòàëî ñòâîðåííÿ 
ïðîçîðèõ îô³ñ³â, àäæå Â³ííèöÿ ñòàëà ïåð-
øèì ì³ñòîì, äå áóëî ñòâîðåíî ïîä³áíèé 
öåíòð. Çàâäÿêè ïðèéíÿòòþ äàíîãî ð³øåí-
íÿ íàì âäàëîñü ïîäîëàòè áþðîêðàòèçàö³þ. 
Ì³ñüêå êåð³âíèöòâî àêòèâíî ñï³âïðàöþº ç 
á³çíåñîì é ïåðåéìàº çàêîðäîííèé äîñâ³ä.

²ãîð Òêà÷óê ïåðåêîíàíèé, ùî Â³ííèöÿ 
é íàäàë³ áóäå ïðèêëàäîì äëÿ ³íøèõ ì³ñò, 
ó ÿêîìó âëàäà äîñëóõàºòüñÿ äî äóìêè 
â³ííè÷àí. 

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОГО БІЗНЕС-
ФОРУМУ
Çíàéòè ãàðíîãî ïðà-

ö³âíèêà ³ âòðèìàòè éîãî 
ñüîãîäí³ ñòàëî äîñèòü âàæêî. 

Ðîáîòîäàâöþ ïîòð³áíî ïîâí³ñòþ ïîì³íÿòè 
ï³äõ³ä äî ï³äáîðó êàäð³â, äî ìîòèâàö³¿ ïðà-
ö³âíèêà òà éîãî ìîæëèâîãî çðîñòàííÿ. ßê 
ñàìå çðîáèòè, ä³çíàºòåñü íà Â³ííèöüêîìó 
Á³çíåñ-ôîðóì³.

Ïðî ìîæëèâîñò³ òà âëàñíèé äîñâ³ä 
âèð³øåííÿ êàäðîâèõ ïèòàíü ðîçêàæóòü 
10 ñï³êåð³â íà òðåòüîìó Á³çíåñ-ôîðó-
ì³ 4 æîâòíÿ. À äîòè ìè çàïðîïîíóâàëè 
íàøèì ñï³êåðàì â³äïîâ³ñòè íà òðè ïè-
òàííÿ ñòîñîâíî ñüîãîäí³øíüî¿ ñèòóàö³¿ 
íà ðèíêó ïðàö³:

1. Íàñê³ëüêè âè ââàæàºòå ïîòî÷íó 
ñèòóàö³þ íà ðèíêó ïðàö³ ñêëàäíîþ äëÿ 
ðîáîòîäàâöÿ? Çà 10-áàëüíîþ øêàëîþ. 
×îãî âè î÷³êóºòå â ìàéáóòíüîìó?

2. ßê, íà âàøó äóìêó, çì³íèëèñÿ î÷³-
êóâàííÿ ïðåòåíäåíò³â ñüîãîäí³, â ïî-
ð³âíÿíí³ ç òèì, ùî áóëî 5 ðîê³â òîìó?

3. ßêáè âàø çíàéîìèé êåð³âíèê ïî-
ïðîñèâ ó âàñ âñüîãî îäíó ïîðàäó ç ï³ä-
áîðó êàäð³â, ùî á âè ïîðàäèëè?

Ðîìàí Ìàçóð, HR á³çíåñ-ïàðòíåð, êîð-
ïîðàö³ÿ Þð³ÿ-Ôàðì
 Ñèòóàö³þ íà ðèíêó ïðàö³ îö³íèâ áè 

íà 6 áàë³â. Òîìó ùî ùå º «ïåðñïåêòèâè» 
ïàä³ííÿ ðèíêó. Ñë³ä î÷³êóâàòè çðîñòàííÿ 

òðóäîâî¿ ì³ãðàö³¿ çà êîðäîí ç Óêðà¿íè. 
Àëå â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó ïîñè-
ëèòüñÿ ì³ãðàö³ÿ êâàë³ô³êîâàíèõ êàäð³â, 
à ñàìå — çà ðàõóíîê íàøèõ ñòóäåíò³â, 
ÿê³ çàðàç ïî÷èíàþòü âñå á³ëüøå ¿õàòè 
íà íàâ÷àííÿ çà êîðäîí, à ïîâåðòàþòüñÿ ç 
íèõ îäèíèö³. Â³äïîâ³äíî ìè áóäåìî îòðè-
ìóâàòè ìåíøå «ïðèòîêó» íîâèõ ïðàö³â-
íèê³â íà ðèíêó ïðàö³. Òàêîæ ïîñèëèòüñÿ 
âïëèâ ôð³ëàíñåðñüêî¿ ïðàö³, â ôîðìàò³ 
ÿêî¿ ëþäè ô³çè÷íî çíàõîäÿòüñÿ â Óêðà¿í³, 
à ïðàöþþòü íà ïîëüñüêîãî, í³ìåöüêîãî, 
àìåðèêàíñüêîãî ðîáîòîäàâöÿ — öå òàêîæ 
çìåíøèòü ºìí³ñòü ðèíêó ïðàö³ â Óêðà¿í³.
 Îñíîâí³ î÷³êóâàííÿ, ÿê³ çì³íèëèñü, 

öå «îáðàç ñâ³òëîãî ìàéáóòíüîãî». Ç â³ä-
õîäîì ñòàðøîãî ïîêîë³ííÿ ç ðèíêó ïðàö³ 
ðîáîòà ïåðåñòàº áóòè «òðåáà» ³ ïåðåñòàº 
áóòè «ïî÷åñíèì îáîâ'ÿçêîì», à ñòàº âñå 
á³ëüøå «õî÷ó» òà ñïîñîáîì ñàìîâèðà-
æåííÿ. Ãîëîâíèé íàñë³äîê òàêî¿ çì³íè, 
öå ñòàâëåííÿ äî ðîáîòîäàâöÿ ³ äî çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè. Òåïåð îáèðàº ïðàö³â-
íèê, õî÷å â³í ïðàöþâàòè â ò³é ÷è ³íø³é 
êîìïàí³¿ ÷è í³. ² ïðàö³âíèê çàðàç ñòàº 
îð³ºíòîâàíèé íå íà ìàêñèìàëüíó ç/ï 
(æåðòâóþ÷è çäîðîâ'ÿì, ñ³ì'ºþ, äðóçÿ-
ìè, â³ëüíèì ÷àñîì), à íà ñàìîðåàë³çàö³þ 
ñåáå, ÿê ïðîôåñ³îíàëà ³ ÿê îñîáèñòîñò³.
 Êåð³âíèêàì á³çíåñó ïîòð³áíî ï³ä-

õîäèòè äî ï³äáîðó êàäð³â, ÿê äî ñòðàòå-
ã³÷íî âàæëèâîãî çàâäàííÿ. À ãîëîâíå — 
çì³ñòèòè ôîêóñ ³ç ñòðàòåã³÷íîãî ï³äáîðó 
íà ñòðàòåã³÷íèé ðîçâèòîê. Ðèíîê ïðàö³ 

ðóõàºòüñÿ â òàêîìó íàïðÿìêó, ùî «ïîøóê 
òàëàíò³â», öå âñüîãî ëèøå ìîæëèâ³ñòü 
ïðîòðèìàòèñü íà ïëàâó ÿêèéñü íåäî-
âãèé ÷àñ. Ãëîáàëüíó ïåðåâàãó ìàòèìóòü 
ò³ êîìïàí³¿, ÿê³ âì³þòü ö³íóâàòè ñâî¿õ 
ïðàö³âíèê³â ³ ðîçâèâàòè ¿õ.

Âåðîí³êà Ëåáºäºâà, çàñíîâíèê HR-
àãåíòñòâà WinWork, Ãîëîâà Àñîö³àö³¿ 
ôàõ³âö³â ç óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì
 Ñèòóàö³þ íà ðèíêó ïðàö³ ÿ íå ââà-

æàþ ñêëàäíîþ — âîíà ïðîñòî ³íøà: ñüî-
ãîäí³ ïðàöþþòü íîâ³ ³íñòðóìåíòè ï³ä-
áîðó, àêòèâ³çóâàëèñÿ ³íòåðíåò-ðåñóðñè, 
ñîö³àëüí³ ìåðåæ³; ìåíøå ðåçóëüòàò³â ìè 
îòðèìóºìî â³ä òàêèõ äæåðåë, ÿê îãîëî-
øåííÿ, «ñàðàôàííå ðàä³î» (òå, ùî ïðàöþ-
âàëî ùå 5 ðîê³â òîìó). Çì³íèëàñÿ ìîòè-
âàö³ÿ ïåðñîíàëó, âîíè õî÷óòü íàâ÷àòèñÿ, 
ðîñòè ðàçîì ç êîìïàí³ºþ, áóòè ïðè÷åòí³ 
äî ÷îãîñü âåëèêîãî. Òàê, ð³âåíü äîõîäó 

ïîâèíåí áóòè íå íèæ÷èì çà ðèíêîâèé, 
àëå öå âñå ÷àñò³øå éäå íà äðóãèé ïëàí.
 Î÷³êóâàííÿ ïðåòåíäåíò³â, â ïîð³â-

íÿíí³ ç òèì, ùî áóëî 5 ðîê³â òîìó, çì³-
íèëèñÿ â òàêèé ñïîñ³á: âîíè îö³íþþòü 
êîìïàí³þ â êîìïëåêñ³ (ìàñøòàáí³ñòü 
= ïåðñïåêòèâè çðîñòàííÿ â êîìïàí³¿; 
àòìîñôåðó â êîëåêòèâ³; ìîæëèâ³ñòü îñî-
áèñò³ñíîãî ðîçâèòêó, ð³âåíü äîõîäó). Óñå 
÷àñò³øå ëþäè ãîòîâ³ á³ëüøå ÷àñó ïðè-
ä³ëèòè ïîøóêó ðîáîòè, àëå ùîá çíàéòè 
«ñâîþ». Öå ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî òåíäåíö³ÿ 
÷àñòî¿ çì³íè ðîáîòè çäîáóâà÷àìè âòîìèëà 
íå ò³ëüêè ðîáîòîäàâöÿ, àëå ³ ïðàö³âíè-
êà — öå äëÿ á³ëüøîñò³ ñòðåñ.
 Êåð³âíèêó ïîðàäèëà á îäíî÷àñíî ç 

ï³äáîðîì âïðîâàäèòè ñèñòåìó àäàïòàö³¿ 
ïåðñîíàëó, òîìó ùî â áàãàòüîõ êîìïàí³ÿõ 
¿¿ íà ñüîãîäí³ íåìàº, à â òàêîìó âèïàä-
êó, áóäü-ÿêèé ðåêðóòèíã âòðà÷àº ñâîþ 
åôåêòèâí³ñòü.

Ігор Ткачук: Вінниця — місто, в якому 
влада дослухається до думки містян

Кадрова проблема — які рішення для роботодавця

БЛОГ

БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА 
ДЕПУТАТА 

ВІННИЦЬКОЇ 
МІСЬКОЇ РАДИ 
ІГОРЯ ТКАЧУКА

Про що будемо говорити
Третій Бізнес-форум буде присвячений ка-
дровій тематиці. 10 спікерів розкажуть про 
нагальне для бізнесу: Де шукати гарного пра-
цівника? Варто чи ні «вирощувати» спеців? Як 
утримати найкращих? Про актуальні тренди, 
поділяться цікавими кейсами, проектами, по-
радами та інструментами.
Медіа Корпорація RIA запрошує власників 
бізнесу, управлінців, HR-ів, менеджерів, під-

приємців та стартапів, відвідати третій Бізнес-
форум, отримати корисну інформацію, цікавий 
досвід з перших вуст від колег-професіоналів.
Один день свіжих знань та нових бізнес-зна-
йомств розпочнеться 4 жовтня об 11.00.
Зареєструватись на бізнес-форум за пільго-
вою ціною 550 грн можна до 24.09. До 30.09–
700 грн. Реєстрація на сайті bizforum.vn.ua 
або за телефоном 067 432 50 45.
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КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Íà êàëåíäàð³ 
ñåðåäèíà âåðåñíÿ, 

à öå îçíà÷àº, ùî âæå îò-îò ðîç-
ïî÷íåòüñÿ ÷åðãîâèé òåàòðàëüíèé 
ñåçîí. Öüîãîð³÷ â³í ñòàíå 85-ì 
äëÿ òåàòðó ³ì. Ñàäîâñüêîãî ³ â³-
ííè÷àí, ÿê³ ç íåòåðï³ííÿì ÷åêà-
þòü ö³º¿ äàòè.

— Ìè äóæå ñêðóïóëüîçíî ãîòó-
âàëèñÿ äî öüîãî ñåçîíó, — ðîçïî-
â³äàº äèðåêòîð òåàòðó Âîëîäèìèð 
Ëîçîâñüêèé. — ×îìó? Òîìó ùî 
ìèíóëèé ñåçîí áóâ íàïðî÷óä âäà-
ëèì ÿê â òâîð÷îìó, òàê ³ â óñ³õ 
³íøèõ àñïåêòàõ. ² ìè ïðîñòî 
íå ìàºìî ïðàâà íå äîòðèìóâàòèñÿ 
ö³º¿ òåíäåíö³¿ é íàäàë³.

ТЕАТР МАЄ ЗМІНЮВАТИСЯ
Ãîëîâíîþ òåìîþ ñåçîíó ñòàíå, 

çâè÷àéíî, íîâà âèñòàâà òåàòðó 
«Á³ëà âîðîíà». ßê ìè ïèñàëè 
âèùå, ç íå¿ ³ ïî÷íåòüñÿ ñåçîí. Àëå 
÷è ïî÷íåòüñÿ â³í âäàëî (òüôó-
òüôó), íåâ³äîìî. Òîìó ùî âïåðøå 
â ³ñòîð³¿, ó ñò³íàõ â³ííèöüêîãî 
òåàòðó ïîñòàâèëè ðîê-îïåðó. ² 
ÿê äî öüîãî ïîñòàâèòüñÿ ãëÿäà÷, 
ïåðåäáà÷èòè äîâîë³ ñêëàäíî.

— Óñå çì³íþºòüñÿ ³ òåàòð òàêîæ 
ìàº ïîñòóïîâî çì³íþâàòèñÿ, — 
ãîâîðèòü ãîëîâíà ðåæèñåðêà òå-
àòðó Òà¿ñ³ÿ Ñëàâ³íñüêà. — Íàø 
ãëÿäà÷, îñîáëèâî ñòàðøå ïîêî-
ë³ííÿ, çâèêëè äî ÷îãîñü ïîì³ðíî-
ãî, ðîìàíòè÷íîãî, óêðà¿íñüêîãî 
³ ñï³âî÷îãî, àëå íà äâîð³ XXI 
ñòîë³òòÿ ³ ìè íå ìîæåìî ñòîÿòè 

íà îäíîìó ì³ñö³. ²íîä³ âàðòî òðî-
õè ïåðåâèõîâóâàòè âïîäîáàííÿ 
ãëÿäà÷à ³ ïî÷àòè ãîòóâàòè éîãî 
äî òð³øêè ³íøîãî òåàòðó.

²íøèì òåàòðîì ³ ìàº ñòàòè 
«Á³ëà âîðîíà» — ðîê-îïåðà, ùî 
ïåðåíåñå ãëÿäà÷à íà ï'ÿòñîò ðîê³â 
íàçàä. Ó ÷àñè, êîëè ãîñïîäàðþº 
æîðñòîê³ñòü, íåìàº í³÷îãî ñâÿòî-
ãî, ñïàëàõóþòü âîãíèùà ³íêâ³çè-
ö³¿ ³ æèâå òà ñàìà Æàííà ä'Àðê.

ІНШИЙ СЕНС ІСТОРІЇ
Íå äèâëÿ÷èñü, ùî àíàëîã³÷í³ 

ñïåêòàêë³ ñòàâèëèñÿ â Óêðà¿í³ 
âæå áàãàòî ðàç³â, â³ííèöüêà òðóïà 
çàïåâíÿº, ùî ñâîºþ âàð³àö³ºþ âè-
ñòàâè çìîæå äîíåñòè äî ãëÿäà÷à 
òðîõè ³íøèé ñåíñ.

— Ñïðàâà íå â òîìó, ùî öå 
ðîê-îïåðà. ß á ñòàâèâ öþ âè-
ñòàâó, íàâ³òü, ÿêùî á âîíà áóëà 
«ïîï-îïåðîþ» àáî «äèñêî-îïå-
ðîþ». Ä³ëî â òîìó, ùî ìàòåð³àë 
áëèçüêèé, â³í çà÷³ïàº, — ãî-
âîðèòü ðåæèñåð-ïîñòàíîâíèê 
«Á³ëî¿ âîðîíè» Òàðàñ Ìàçóð. — 
Âèñòàâà ö³êàâà íå ò³ëüêè ç õó-
äîæíüî¿ òî÷êè çîðó, àëå ç àê-
òóàëüíîñò³ ³ ç ãîñòðîòè íà ñüî-
ãîäí³øí³é äåíü. Ìîæëèâî, ìè 
âñòàâèëè äåñü íå ò³ëüêè ðîê, àëå 

ТЕАТРАЛЬНИЙ СЕЗОН РОЗПОЧНЕТЬСЯ 
З РОК-ОПЕРИ ПРО ЖАННУ Д’АРК 
Займайте місця  У цьому сезоні 
вінницький театр почне працювати з 
19 вересня. Напередодні відкриття, ми 
побували у театрі та дізналися, наскільки 
подорожчають квитки, які прем’єри 
відбудуться цього сезону і поговорили 
про «Білу ворону» — виставу, з прем'єри 
якої і розпочнеться театральний сезон

é øìàòî÷êè «õåâ³-ìåòàëó», — 
æàðòóº ðåæèñåð.

ПРАЦЮВАЛИ  ВСЕ ЛІТО
Ïðàöþâàòè íàä âèñòàâîþ ïî-

÷àëè ìàéæå ð³ê òîìó. Âîñåíè 
2017 ðîçïî÷àëàñÿ ï³äãîòîâ÷à 
ðîáîòà, à âæå ç òðàâíÿ 18-ãî 
ï³øëà àêòèâíà ôàçà. Çà ñëîâàìè 
Ìàçóðà, âèñòàâà áóäå, ïåðåäóñ³ì, 
ïðî îñîáèñò³ñòü ³ ïðî âèçíà÷åííÿ 
îêðåìî âçÿòî¿ ëþäèíè.

— Òîáòî ïðî òå, ÷îãî âîíà 
ïðàãíå, ÷è º âîíà îñîáèñò³ñòþ, 
÷è ãîòîâà âîíà íåñòè òîé òÿãàð 
«á³ëî¿» ³ íåïðèéíÿòíî¿ ñóñï³ëüñòâó 
ëþäèíè? — ïðîäîâæóº ðåæèñåð. — 
Ó âèñòàâ³ éòèìåòüñÿ ïðî áîðîòüáó 
Æàííè ä'Àðê çà ñâîáîäó ³, ö³ëêîì 
éìîâ³ðíî, ùî õòîñü ðîçãëåäèòü 
òàì ñüîãîäåííÿ. Àëå ìè íàìàãà-
ëèñÿ íå ïðèâ'ÿçóâàòè äî âèñòàâè 
çîâí³øí³õ àòðèáóò³â, ùîá ó í³é 
íå áóëî ÿñêðàâèõ ìàðêåð³â, ÿê³ á 
çìóøóâàëè ñïðèéìàòè ñïåêòàêëü 
çà êîíêðåòíîþ ñèòóàö³ºþ.

ВОКАЛ – ПЕРШ ЗА ВСЕ
Ùîäî àêòîðñüêîãî ñêëàäó, 

òî ïîëåãøèòè éîãî â³äá³ð äî-
ïîìîãëè óìîâè ñàìîãî æàíðó: 
íå òÿãíåø òó ÷è ³íøó ïàðò³þ àáî 
íå ìàºø ñëóõó — íå ãðàºø ó «Á³-
ë³é âîðîí³». Ñåáòî âîêàë — ïåðø 
çà âñå. À àêòîðñüêà ìàéñòåðí³ñòü 
äîäàâàëàñÿ.

— ßê ìåí³ ó ðîë³ Æàííè ä'Àðê? 

Валерій Прус, народний артист 
України: 
— Виставу можна буде дивитися 
не під режисерським кутом, а під 
своїм власним. Тобто кожен глядач 
буде бачити те, що він хоче бачити.

Світлана Фицайло, керівник 
літературно-драматургічної 
частини: 
— Тішить, що з кожним новим 
сезоном актори все більше роз-
криваються. Наприклад, у «Білій 
вороні» ви побачите, як вони спі-

вають і грають на музичних ін-
струментах. Більшість глядачів і 
не здогадувалися про це.

Анатолій Вольський, заслуже-
ний артист України: 
— У цій виставі у мене маленька 
роль. І для мене, як для актора — 
шлях до досконалості нескінчен-
ний. Тут мені важливо не просто 
сказати віршований текст під му-
зику. Мені потрібно зіграти так, 
щоб глядач повірив, що я вклав 
у виставу свою душу.

Ще кілька цікавих думок про виставу «Біла ворона» 

1 листопада 
«Селфі зі склерозом» 
Режисерка — народна артистка 
України Таїсія Славінська 
17 грудня 
«Русалонька» 
Режисер — Григорій Сиротюк 

Також, після нового року, від-
будуться прем'єри двох коме-
дійних вистав. 
Які саме це будуть вистави, 
у театрі поки що відмовчуються, 
але обіцяють про все завчасно 
повідомити.

Інші прем'єри

На репетиції вистави. Ольга Буга у ролі Жанни д’Арк і Максим Какарькін 
у ролі її нареченого Жульєна

Íåçâè÷íî. Õî÷à á òîìó, ùî öå 
ðîê-îïåðà, — ðîçïîâ³äàº âèêîíà-
âèöÿ ãîëîâíî¿ ðîë³ Îëüãà Áóãà. — 
À ðîê-îïåðà — öå êîëè âñå â³ä-
áóâàºòüñÿ äóæå øâèäêî. ²íêîëè 
çà 30 ñåêóíä ïîòð³áíî ïðîæèòè 
òå, ùî â äðàìàòè÷í³é âèñòàâ³ ïðî-
æèâàºø çà äâ³ àáî òðè ãîäèíè.

Àêòîðêà ðîçïîâ³äàº, ùî äëÿ íå¿ 
öåé îáðàç ö³êàâèé, õî÷à íà ïåð-
øèé ïîãëÿä ³ ìîæå çäàòèñÿ äî-
âîë³ ïðîñòèì. Àëå çà ïðîñòîòîþ 
çàâæäè ïðèõîâóºòüñÿ áàãàòî 
ñêëàäíîù³â, ç ÿêèìè àêòîð íà-
ìàãàºòüñÿ áîðîòèñÿ, ùîá äîñÿãòè 
áàæàíîãî ðåçóëüòàòó ³ ïîñòàâëå-
íèõ ðåæèñåðîì çàâäàíü.

— Íàéëåãøå ó ö³é âèñòàâ³, íà-
ïåâíî, ïðàöþâàòè ç êîëåêòèâîì, 
ÿêèé òè ÷óäîâî çíàºø, ðîçóì³ºø, 
÷îãî â³ä íèõ ìîæíà î÷³êóâàòè, ³ äå 
ïðîòÿãîì ðåïåòèö³¿ ìîæíà ç³ìï-
ðîâ³çóâàòè. Öå äîâ³ðà ³ ðîçóì³ííÿ, 
ùî òåáå ï³äòðèìàþòü, — ãîâîðèòü 
Îëüãà Áóãà. — À îò íàéñêëàäí³-
øèì áóëî ïîºäíàòè äðàìàòè÷íó 

÷àñòèíó ç ìóçè÷íîþ. Òîìó ùî 
â öüîìó âèïàäêó òè íå ïðîñòî âè-
õîäèø ³ ñï³âàºø. Òîá³ ïîòð³áíî 
ñï³âàþ÷è ç³ãðàòè.

ДУЖЕ ХОТІВ ЦЮ РОЛЬ
²íøó âàæëèâó ðîëü ó âèñòàâ³ 

ïðî Æàííó ä'Àðê ç³ãðàº Ìàêñèì 
Êàêàðüê³í. Â³í áóäå ¿¿ íàðå÷åíèì. 
Âò³ì, ñâîþ ðîëü àêòîð îòðèìàâ 
íå çà ïðèçíà÷åííÿì ðåæèñåðà, 
à ÷åðåç ñâî¿ âíóòð³øí³ â³ä÷óòòÿ ³ 
âåëèêå áàæàííÿ.

— ß çðîáèâ òâîð÷ó çàÿâêó. 
Òîáòî ï³ä³éøîâ äî ðåæèñåðà ³ 
ñïèòàâ: «Íå áóäåò ëè ëþáåçåí 
ìíîãîóâàæàåìûé ðåæèñåð…», — 
æàðòóº Êàêàðüê³í. — Â³í ñêàçàâ: 
«Íó éäè, ïîäèâèìîñÿ, ùî òè òàì 
çðîáèø». ² òàê ÿ ïî÷àâ â³äñï³âó-
âàòè ïàðò³¿ ó ðåïåòèö³éí³é çàë³. 
À áàæàííÿ ãðàòè ó ö³é âèñòàâ³ 
âèíèêëî â ìåíå òîìó, ùî öþ ðîê-
îïåðó ÿ çàòåð äî ä³ðîê ùå áóäó÷è 
øêîëÿðåì. Ó ìåíå öå áóëî, ÿê 
íîñòàëüã³ÿ çà ÷èìîñü áëèçüêèì.

«Ó âèñòàâ³ éòèìåòüñÿ 
ïðî áîðîòüáó Æàííè 
ä'Àðê çà ñâîáîäó ³, 
ö³ëêîì éìîâ³ðíî, ùî 
õòîñü ðîçãëåäèòü òàì 
ñüîãîäåííÿ»
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Швидкі колеса 
 Ô³í³øóâàâ V åòàï ÷åìï³î-
íàòó Óêðà¿íè ç âåëîñïîðòó. 
Â³ííè÷àíèí Àíäð³é Êîðî-
ëüîâ ñòàâ ÷åìï³îíîì ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â. À òàêîæ ðàçîì 
³ç Ìèêîëîþ Øåâ÷óêîì — 
áðîíçîâèì ïðèçåðîì ó êî-
ìàíäíîìó çàë³êó.

Срібло «Зубрів» 
 Ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ ²²² 
Âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð ç 
áàñêåòáîëó ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ 
êîìàíä, ïðèñâÿ÷åíèé ïàì'ÿò³ 
ïðîôåñîðà Áîðèñà Êîãàíà. 
Ïåðåì³ã êëóá «Æèòîìèð». 
Ðàçîì ³ç íèì òð³éêó êðàùèõ 
ñêëàëè «Â³ííèöüê³ çóáðè» ³ 
êëóá «Îäåñà».

Бронза шахістів 
 Ó Â³ííèö³ ïðîõîäèâ êî-
ìàíäíèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè 
ç øàõ³â ñåðåä þíàê³â òà ä³-
â÷àò äî 12 ðîê³â. Ñòàðòóâàëè 
20 êîìàíä. Â³ííè÷àíè ñòàëè 
áðîíçîâèìè ïðèçåðàìè 
ó øâèäê³é ãð³.

Баскетбольний 
чемпіонат 
 Ç 21 ïî 23 âåðåñíÿ ó 
ñïîðòçàë³ áàñêåòáîëüíî¿ 
øêîëè (âóë. Ïèðîãîâà, 4) 
òðèâàòèìå ÷åìï³îíàò îáëàñò³ 
ç áàñêåòáîëó ñåðåä ä³â÷àò 
2006 ð. í. Ïî÷àòîê — î 10.00.

Змагатимуться 
дзюдоїсти 
 ×åìï³îíàò îáëàñò³ ç äçþäî 
â³äáóäåòüñÿ 22 âåðåñíÿ 
ó ñïîðòêëóá³ «Ðàòèáîð-Â». 

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №39 (1058)
Двоходові задачі-блоки на кооперативний мат. Не забудьте знайти 
ілюзорну гру.  

Задача №2234-2237
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2*

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №37 (1403) від 12 вересня 2018 року 
Задача №2230
A). 1. Kpb7! Cc7+  2. Kpa8 T:bx;
В). 1. Cc6! Td5  2. Cb7 Td8x — правильний мат
Задача №2231
A). 1. Kh6 (Kg5?)! Kpg6  2. Kg8 Kf7x;
В). 1. Kf8 (Ke7?) Kpf7  2. Kh7 Kg6x —  ідеальний мат
Задача №2232
I. 1 d3! T:d4  2. Td2 Tc4x; II. Kpd2! T:d4+  2. Kpc1 T:d1x;
Задача №2233
I. 1. Te2! Cg5  2. Tf2 Te3x; II. Kp:e8! T:e3+  2. Kpf1 Te1x.
В задачі №2226 на полі «а6» стоїть білий кінь

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ìèíóëîãî òèæíÿ ó Â³ííèö³ 

ïðîâåëè âèáîðè ãîëîâè îáëàñ-
íîãî â³ää³ëåííÿ Íàö³îíàëüíîãî 
îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó Óêðà¿íè. 
Âîíè ïðîéøëè íà çâ³òíî-âèáîð-
÷³é Àñàìáëå¿ ö³º¿ ãðîìàäñüêî¿ îð-
ãàí³çàö³¿, ÿêà òðàäèö³éíî ïðîâî-
äèòüñÿ ðàç ó ÷îòèðè ðîêè, ó ð³ê 
çèìîâèõ Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð.

Ñâîþ ïîñàäó çáåð³ã äâîðàçî-
âèé ñð³áíèé îë³ìï³éñüêèé ïðè-
çåð (ç ïëàâàííÿ), ÷îòèðèðàçîâèé 

ó÷àñíèê Îë³ìï³àä Ïàâëî Õíèê³í. 
Çà íüîãî ïðîãîëîñóâàëè ìàéæå 
îäíîãîëîñíî, ëèøå îäèí áþëå-
òåíü áóâ ç³ïñîâàíèé. ²íøèõ áà-
æàþ÷èõ ñòàòè «ãîëîâíèì îë³ìï³é-
öåì» Â³ííè÷÷èíè íå âèÿâèëîñÿ.

Çà ÷îòèðèð³÷íèé òåðì³í êàäåí-
ö³¿ Ïàâëî Õíèê³í çàïî÷àòêóâàâ 
÷èìàëî íîâàö³é: íàãîðîäæåííÿ 
ãðîøîâèìè ñåðòèô³êàòàìè çà ï³ä-
ñóìêàìè ðîêó ë³äåð³â îë³ìï³é-
ñüêîãî ðóõó ñåðåä ì³ñò ³ ðàéîí³â; 
êîíêóðñ ñåðåä êðàùèõ äèòÿ÷èõ 

òðåíåð³â; ïðåì³þâàííÿ êðàùèõ 
ñïîðòñìåí³â ì³ñÿöÿ íà Â³ííè÷-
÷èí³ òîùî. ×åðåç â³ää³ëåííÿ âè-
ïëà÷óþòüñÿ ñòèïåíä³¿ ç îáëàñíîãî 
áþäæåòó ïðîâ³äíèì ñïîðòñìå-
íàì, ô³íàíñóþòüñÿ íàâ÷àëüíî-
òðåíóâàëüí³ çáîðè. Ïðîâîäÿòü-
ñÿ ìàñîâ³ «Îë³ìï³éñüêèé äåíü», 
«Îë³ìï³éñüêå ëåëå÷åíÿ», «Do like 
olimpians» («Ðîáè, ÿê îë³ìï³éö³»), 
êîíêóðñè ñåðåä ñïîðòèâíèõ æóð-
íàë³ñò³â ³ ñïîðòèâíî¿ ôîòîãðàô³¿ 
òà áàãàòî ³íøîãî.

Ïàâëî Õíèê³í íå îá³öÿâ çà-
íàäòî ÷ëåíàì Àñàìáëå¿. Â³í 
ïëàíóº ïðîäîâæóâàòè ðîáîòó, 
ÿêà âåäåòüñÿ çàðàç. Ó ïëàíàõ — 
ïðîâåäåííÿ îíëàéí-êîíêóðñó 
ùîäî âèçíà÷åííÿ êðàùîãî 
ñïîðòñìåíà ðîêó íà Â³ííè÷÷è-
í³. Òàêîæ Ïàâëî Õíèê³í ïðàãíå, 
ùîá ó Â³ííèö³ ñòâîðèëè Îë³ì-
ï³éñüêèé ä³ì ÷è õî÷à á îáëàñíå 
â³ää³ëåííÿ îòðèìàëî á³ëüø 
çðó÷íå ³ ïðîñòîðå ïðèì³ùåííÿ, 
í³æ º çàðàç.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â äî 22 ðîê³â, ÿêèé â³ä-
áóâñÿ ó Ìàð³óïîë³, îäðàçó äâîº 
â³ííè÷àí îòðèìàëè òðàâìè ó õîä³ 
âèð³øàëüíèõ áî¿â çà ìåäàë³. Àëå 
çíàéøëè â ñîá³ ñèëè äîâåñòè ¿õ 
äî ê³íöÿ ³ ïåðåìîãòè!

НАЙСТАРІШИЙ ЧЕМПІОНАТ 
×åìï³îíàò Óêðà¿íè öüîãî ðàçó 

ìàâ ñòàòóñ 50-ãî ìåìîð³àëó Ìà-
êàðà Ìàçàÿ, â³äîìîãî ñòàëåâàðà. 
Öå íàéñòàð³øèé òóðí³ð ³ç áîêñó, 
ÿêèé ïðîâîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿ 
êðà¿í êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ. Ó çìà-
ãàíí³ âçÿâ ó÷àñòü 151 áîêñåð ³ç 
ìàéæå âñ³õ ðåã³îí³â Óêðà¿íè.

Â³ííèöþ ïðåäñòàâëÿëè ø³ñòü 
ó÷àñíèê³â. Ïîëîâèíà ³ç íèõ ïî-
ñ³ëà òðåò³ ì³ñöÿ. Öå ñóïåðòÿæ 
²âàí Þðåíêî, Ñåðã³é Æóðàêîâ-
ñüêèé (âàãîâà êàòåãîð³ÿ äî 69 êã) 
³ Îëåêñàíäð Æåëåçíÿê (äî 60 êã). 
Âîíè ñòàëè êàíäèäàòàìè äî çá³ð-
íî¿ êðà¿íè ³ äàë³ áîðîòèìóòüñÿ 
çà ì³ñöå â îñíîâ³ íàö³îíàëüíî¿ 
êîìàíäè.

— Íà æàëü, öüîãî ðàçó â³ííè-
÷àíè íå çäîáóëè íàãîðîä íàéâè-
ùîãî ´àòóíêó, ÿê öå áóëî ó ïî-
ïåðåäí³ äâà ðîêè. Òîä³ çà ï³äñóì-
êàìè àíàëîã³÷íèõ çìàãàíü íàø³ 
ñïîðòñìåíè îòðèìóâàëè ì³ñöÿ 
â çá³ðí³é Óêðà¿íè ³ áðàëè ó÷àñòü 
ó ÷åìï³îíàòàõ ªâðîïè, — êàæå 
ñòàðøèé òðåíåð çá³ðíî¿ Óêðà¿íè 
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â äî 22 ðîê³â, â³-
ííè÷àíèí Ñåðã³é Ãëóùåíêî. — 
Äî ðå÷³, öüîãî ðîêó íàøà çá³ðíà 
ïîñ³ëà íà êîíòèíåíòàëüí³é ïåð-
øîñò³ äðóãå çàãàëüíîêîìàíäíå 
ì³ñöå. À â îñîáèñòîìó çàë³êó 
÷åìï³îíîì ªâðîïè ñòàâ â³ííè-
÷àíèí Îëåêñ³é Òîêàð÷óê.

Я НЕ ЗДАМСЯ БЕЗ БОЮ!
Äëÿ ìàéñòðà ñïîðòó Óêðà¿íè, 

19-ð³÷íîãî Ñåðã³ÿ Æóðàêîâñüêî-
ãî, öå íå ïåðøå âàãîìå äîñÿãíåí-
íÿ. Â³í — ÷îòèðèðàçîâèé ÷åìï³îí 
Óêðà¿íè ñåðåä þíàê³â ó ð³çíèõ 
â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ.

Ñåðã³é Æóðàêîâñüêèé ïðîâ³â 
ó ïðèàçîâñüêîìó ì³ñò³ òðè áî¿. 
Âïåâíåíî ïåðåì³ã îïîíåíò³â ³ç 
Êè¿âùèíè òà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà.

À îñü â òðåòüîìó ïîºäèíêó, 
ïðîòè êèÿíèíà, ó íàøîãî áîêñå-
ðà âèíèêëè íåïðèºìíîñò³. Ó äâîõ 
ðàóíäàõ â³ííè÷àíèí äîì³íóâàâ 
íà ðèíç³. À îñü íà ïî÷àòêó òðåòüî-
ãî, ô³íàëüíîãî, â³äð³çêó Ñåðã³é Æó-
ðàêîâñüêèé âèâèõíóâ ïëå÷å ïðàâî¿ 
ðóêè. Ðàçîì ³ç òðåíåðîì âèð³øóâà-
ëè: â³ääàòè á³é àáî ç³áðàòèñÿ, «äî-
ðâàòè» ïëå÷å ³ îòðèìàòè ìåäàëü. 
Áóëî ïðèéíÿòå ìóæíº ð³øåííÿ.

— Ó òðåòüîìó ðàóíä³ ÿ íå ëèøå 
çàõèùàâñÿ. À áèâñÿ, ÿê çàâæäè. 
Áîêñóâàâ òðè õâèëèíè ³ç ñèëüíèì 
áîëåì. Àëå âñå æ çì³ã äîâåñòè á³é 
äî ô³íàëó, äî ïåðåìîãè, — êàæå 
â³ííè÷àíèí. — Òàêèé âèïàäîê 
ñòàâñÿ ó ìåíå âïåðøå.

МРІЄ ПРО КАР’ЄРУ ПРОФІ 
Íà ï³âô³íàëüíèé ïîºäèíîê 

Ñåðã³é Æóðàêîâñüêèé, ÷åðåç 
òðàâìó, çðîçóì³ëî, íå âèéøîâ. 
Àëå îòðèìàâ áðîíçîâó íàãîðî-
äó, ÿêó âðó÷àþòü ïåðåìîæåíèì 
ó ï³âô³íàëàõ áîêñåðàì.

Ïðîòÿãîì òðüîõ òèæí³â â³ä³-
ðâàíèé ì’ÿç ïëå÷à ó Ñåðã³ÿ Æó-
ðàêîâñüêîãî ìàþòü â³äíîâèòè. Ç³ 
ñïîðòñìåíîì ïðàöþþòü ë³êàð³ ³ 
ðåàá³ë³òîëîãè.

— Êîëè çàë³êóþ òðàâìó, ïðî-
äîâæó áîêñóâàòè. Ïðàãíó ñòàòè 
÷åìï³îíîì Óêðà¿íè, ïîòðàïèòè 
äî íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿, — ä³-
ëèòüñÿ Ñåðã³é Æóðàêîâñüêèé. — 

Павло Хникін знов «головний олімпієць» 

ТРАВМИ НЕ ЗАВАДИЛИ 
ПІДНЯТИСЯ НА П'ЄДЕСТАЛ 
Сила волі  Вінницькі боксери зробили 
бронзовий хет-трик на чемпіонаті 
України. Двоє наших земляків боролися 
за нагороди із травмами і встояли!

×åðåç ê³ëüêà ðîê³â çáèðàþñÿ âè-
¿õàòè äî ³íøî¿ êðà¿íè, ñòàòè ïðî-
ôåñ³îíàëîì ³ ï³äïèñàòè êîíòðàêò 
³ç ïðîìîóòåðñüêîþ êîìïàí³ºþ.

Ñåðã³é Æóðàêîâñüêèé íàâ÷à-
ºòüñÿ ó Â³ííèöüêîìó ïåäóí³âåð-
ñèòåò³. ª òðåòüîêóðñíèêîì ôà-
êóëüòåòó ô³çâèõîâàííÿ. Áîêñîì 
â³ííè÷àíèí çàéìàºòüñÿ ³ç øåñòè 
ðîê³â. Öå äîñèòü íåçâè÷íî, òàê ÿê 
ñïîðòñìåíè çàçâè÷àé ïî÷èíàþòü 
çíà÷íî ï³çí³øå.

— Ì³é áàòüêî, òàêîæ Ñåðã³é 
Æóðàêîâñêèé, — òðåíåð. ² ñàìå 
â³í çàëó÷èâ ìåíå äî áîêñó. Òðå-
íóþñÿ ó òàòà â êëóá³ «Áîãàòèð», 
à òàêîæ ó Ñåðã³ÿ Ãëóùåíêà, — 
êàæå ñïîðòñìåí.

ПІДТВЕРДИВ МИНУЛОРІЧНЕ 
ДОСЯГНЕННЯ 

Â³ííè÷àíèí ²âàí Þðåíêî, 
20-ð³÷íèé êàíäèäàò ó ìàéñòðè 
ñïîðòó, â ñòàðòîâîìó ïîºäèíêó 
çäîëàâ á³éöÿ ç³ ñòîëèö³. Àëå ïðè 
öüîìó òðàâìóâàâ ë³âèé ë³êîòü ³ 
ïëå÷å. Äàëàñÿ âçíàêè ñòàðà òðàâìà.

— Á³ëü ó ðóö³ ÿ â³ä÷óâ ùå íà-
ïðèê³íö³ ïåðøîãî ðàóíäó. Çðî-
çóì³â, ùî öå íàñë³äêè ñòàðî¿ 
òðàâìè. Àëå áîêñóâàâ ³ íàäàë³ òà 
âèãðàâ çà î÷êàìè, — êàæå ²âàí 
Þðåíêî.

Â³ííè÷àíèí íà ï³âô³íàë 
íå âèéøîâ ³ îòðèìàâ çàñëóæåíó 
áðîíçó. Òàêèì ÷èíîì â³í ï³äòâåð-
äèâ ñâîº àíàëîã³÷íå äîñÿãíåííÿ 
íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ñåðåä ÷î-
ëîâ³ê³â äî 22 ðîê³â.

— Ðàçîì ³ç òðåíåðîì ìè ïðàã-
íóëè äîñÿãòè á³ëüøîãî. ßê ì³-
í³ìóì, âèéòè äî ô³íàëó. Àëå, 
íà æàëü, òðàâìà çàâàäèëà, — êàæå 
²âàí Þðåíêî. — Ñïðîáóþ ñòàòè 
÷åìï³îíîì íàøî¿ êðàíè íàñòóï-
íîãî ðîêó!

²âàí íàðàç³ íàâ÷àºòüñÿ íà ÷åò-
âåðòîìó êóðñ³ Â³ííèöüêîãî òå-
õóí³âåðñèòåòó. Òðåíóºòüñÿ ó Â³-
ííèöüê³é øêîë³ âèùî¿ ñïîðòèâ-
íî¿ ìàéñòåðíîñò³ ï³ä êåð³âíè-
öòâîì òð³î òðåíåð³â — Ñåðã³ÿ 
Ãëóùåíêà, Îëåêñàíäðà Âàöåêà 
³ Ôåäîðà Ôð³çà.

Cупертяж Іван Юренко вдруге став призером чемпіонату 
України серед чоловіків до 22 років
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Будівельні 
матеріали 
Бр.двер.,ванна 
чав.,вік,шифер,б/в. Ціна: дог., 
тел.:(067) 495-74-75 

Все для дому, 
меблі, побутові 
товари, побутова 
хімія 
Виконаємо якісний ремонт 
газових котлів Арістон та 
електронних плат управління. 
Тел.:(067) 943-19-51 

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

Автомийка "Дача" шукає 
мийників з досвідом роботи. 
Працелюбність. З/п 7000. 
Тел.:(096) 552-27-22 

Автомийка "Нокаут" 
набирає мийників на роботу. 
Працелюбність. З/п 7000. 
Тел.:(096) 552-27-22 

Навчання 
Навчання на вантаж. а/м 
та фурі, навчання на фурі. 
Навчання кат "С, СЕ". Уроки 
Тел.:(096) 833-83-33 

Sort date: 18.09.2018, №38/2018

ОГОЛОШЕННЯÌÀÍÄÐÈ

434179

РЕКЛАМА

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Îêñàìèòîâèé ñåçîí äëÿ ïîäî-
ðîæåé äî ªãèïòó âæå ïî÷àâñÿ. 
Îñ³íü òà âåñíà — íàéêðàù³ ïå-
ð³îäè äëÿ òîãî, àáè íàñîëîäèòèñÿ 
ìîðñüêèì â³äïî÷èíêîì. Óçèìêó 
òóò íå çîâñ³ì êîìôîðòíî ÷åðåç 
íèçüêó òåìïåðàòóðó, ñèëüí³ â³-
òðè òà øòîðìîâå ìîðå. Ïðîòå, 
öå íå çóïèíÿº óêðà¿íö³â. Áàãàòî 
õòî òðàäèö³éíî ëåòèòü äî ªãèïòó, 
ùîá çóñòð³òè Íîâèé ð³ê. À îò ùî 
ñòîñóºòüñÿ ë³òíüîãî ïåð³îäó, 
òî òóðèñò³â âèñíàæóº ñèëüíà 
ñïåêà. Òîìó îñ³íü òà âåñíà — 
³äåàëüí³ ñåçîíè äëÿ ªãèïòó.

Òåïåð ³ç Â³ííèöüêîãî àåðîïîð-
òó êóðñóâàòèìóòü ïðÿì³ ðåéñè 
äî Øàðì-åø-Øåéõó. Êîæíî¿ 
ñóáîòè âäåíü òóðèñòè÷íèé îïå-
ðàòîð Join Up òà àâ³àêîìïàí³ÿ 
Bravo Airways âåçòèìóòü â³ííè÷àí 
äî êðà¿íè ñîíöÿ òà ìîðÿ.

Ïåðåë³ò áåç áðîíþâàííÿ òóðó 
êîøòóâàòèìå áëèçüêî $300 â îáè-
äâ³ ñòîðîíè, òîìó òóðèñòè÷í³ îïå-
ðàòîðè ðàäÿòü êóïóâàòè âåñü ïà-
êåò ïîñëóã (áðîíþâàííÿ ãîòåëþ, 
àâ³àêâèòêè, ñòðàõîâêà ³ òðàíñ-

ôåð) — òàê äåøåâøå. Íàïðèêëàä, 
áàíàëüíèé ãîòåëü 3* êîøòóâàòèìå 
$678 íà äâîõ íà 7 íî÷åé. Ó ïî-
ëüîò³ ïðèéäåòüñÿ ïðîâåñòè ÷î-
òèðè ãîäèíè ³ íå âàðòî çàáóâàòè 
ïðî ÷àñ íà ðåºñòðàö³þ, çë³ò òà 
ïîñàäêó.

Íà ñüîãîäí³ ç Ãàâðèø³âêè º 
ïîñò³éí³ ðåéñè ëèøå äî Òåëü-
Àâ³âó â³ä ÌÀÓ. Ç ê³íöÿ öüîãî 
ì³ñÿöÿ ðîçïî÷íóòüñÿ ïîëüîòè 
â Øàðì-åø-Øåéõ. À äî Âàðøà-
âè òà Àíòàë³¿ ë³òàêè ç Â³ííèö³ 
ñêàñîâàí³.

ВІННИЦЮ ТА ЄГИПЕТ 
СПОЛУЧИТЬ ПРЯМИЙ РЕЙС 
Перспектива  Наприкінці місяця — 
29 вересня із Вінницького аеропорту 
вилетить перший літак до Єгипту. Скільки 
коштуватимуть квитки та куди краще летіти?

Sharming inn 4*
    ................$700 

Turquoise beach
    ................$750 

Rehana Sharm
    ............... $800 

Charmillion club aqua park
     ........... $850 

Barcelo Tiran
     ............$950 

Sierra
     ..........$1000 

Hilton Waterfalls
     ............$950 

Maritim Jolly Ville golf
     ........... $900 

Novotel palm
     ..........$1000 

ОЛЕНА КАМЄНЄВА, 
ТУРИСТИЧНИЙ 
ОПЕРАТОР «ВІНТУР-
ПЛЮС» 

— Звичайно, прямі 
рейси до Єгипту — 
це дуже зручно, 

але авіакомпанія, яка їх вико-
нує, має старі, маленькі та трохи 
змучені літаки. Денні вильоти, які 
пропонують — не зручні, а рейси 
назад обов'язково ранкові, таким 

чином туристи втрачають 2 дні 
відпочинку.
Я навіть точно не можу сказати, 
чи довго буде курсувати літак «Ві-
нниця — Шарм-еш-Шейх». Хоча 
напрям прорахований до травня 
2019-го року.
Зараз запитів на рейси немає, 
тому що люди побоюються. Мова 
йде про компанію Join Up, яка 
цього літа затримувала рейси 
у Туреччині. Чи не буде про-

блем із літаками у Єгипті — ніхто 
не може сказати. Крім того, про 
нове сполучення мало хто знає.
Що стосується відпочинку, 
то в Єгипті я раджу обирати лише 
п’ятизіркові готелі на першій лінії. 
Іноді єгипетські «четвірки» теж 
бувають хорошими, проте ціна 
особливо не відрізняється. Та-
кож варто мати на увазі, що ціни 
на відпустку можуть підвищува-
тися у період шкільних канікул.

«Люди побоюються цієї авіакомпанії»

ТОП-9 ГОТЕЛІВ У ЄГИПТІ
Ціни вказані за 7 ночей на двох

БЮДЖЕТНІ ГОТЕЛІ МОЛОДІЖНІ ГОТЕЛІ СІМЕЙНІ ГОТЕЛІ
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ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

Í à é ñ ò à ð ³ ø è é 
â Óêðà¿í³ äæàçî-

âèé ôåñòèâàëü VINNYTSIA 
JAZZFEST öüîãî ðîêó âïåðøå 
â³äâ³äàþòü äæàçìåíè Ï³âäåííî¿ 
Êîðå¿ — ãðóïà HG FunkTronic òà 
âîêàë³ñò Ê³ì Éîíã Âó. Ó Â³ííèö³ 
23 âåðåñíÿ î 17.30 âîíè ïðåçåí-
òóþòü «äæàç ìàéáóòíüîãî» òà òðà-
äèö³éíèé êîðåéñüêèé ñï³â «ñîð³».

Êîíöåðò, ùî ïðîéäå ó êîí-
öåðòí³é çàë³ íà âóëèö³ Òåàòðàëü-
íà, 15, îá³öÿº óâ³éòè â ³ñòîð³þ! 
Àäæå íàéêðàù³ ï³âäåííîêîðåé-
ñüê³ äæàçîâ³ ìóçèêàíòè âïåðøå 
âèñòóïàòèìóòü íå ëèøå ó Â³ííè-
ö³, à é — âçàãàë³ â Óêðà¿í³.

ПІВТОРА РОКУ «БОРОТЬБИ» 
ЗА КОРЕЙЦІВ

Íàä òèì, ùîá âïåðøå ïðèâåçòè 
ó Â³ííèöþ äæàçìåí³â ç Ï³âäåí-
íî¿ Êîðå¿, ïðîäþñåð VINNYTSIA 
JAZZFEST, çàñëóæåíà àðòèñòêà 
Óêðà¿íè ²ðèíà Ôðåíêåëü ïðàöþ-
âàëà ï³âòîðà ðîêó.

— Êîðåéñüêèõ ç³ðîê äæàçó ó íàñ 
ùå íå áóëî, òîæ äëÿ âò³ëåííÿ ö³º¿ 
³äå¿ ï³ä ÷àñ ïîäà÷³ ãðàíò³â äîâå-
ëîñÿ ïðèçâè÷àþâàòèñÿ äî òîãî, 
ùî ì³æ íàøèìè êðà¿íàìè ø³ñòü 
ãîäèí ð³çíèö³ ó ÷àñ³. ² êîëè ó íàñ 
ùå òðèâàº äåíü, ó íèõ — ãëèáîêà 
í³÷, — ðîçïîâ³äàº ²ðèíà Ôðåí-

êåëü. — Êðàéí³é ãðàíò ìè ïîäàâà-
ëè 31 ñåðïíÿ 2017 ðîêó. À îñê³ëü-
êè âñ³ ôîðìè ó ðåæèì³ îíëàéí 
ïîòð³áíî áóëî çàïîâíþâàòè êî-
ðåéñüêîþ ìîâîþ, ç³ çíàìåíèòèì 
êîðåéñüêèì áàðàáàíùèêîì Õîíã 
Ã³ Ê³ìîì, ÿêèé º ë³äåðîì íàéêðà-
ùî¿ ó Ï³âäåíí³é Êîðå¿ äæàçîâî¿ 
ãðóïè HG FunkTronic, ìè ó ñêàé-
ï³ â³äñèä³ëè á³ëüøå øåñòè ãîäèí! 
Âñå â³äáóâàëîñü òàê: ÿ ñêàíóâàëà 
øìàòîê àíêåòè, â³äïðàâëÿëà éîìó 
ïî ìåñåíäæåðó, â³í äèâèâñÿ, ïå-
ðåêëàäàâ àíãë³éñüêîþ, ÿ ó ñâîþ 
÷åðãó — â³äïîâ³äàëà àíãë³éñüêîþ, 
â³í çíîâó ïåðåêëàäàâ êîðåéñüêîþ, 
íàäñèëàâ ìåí³ ³ ò³ëüêè òîä³ ÿ âíî-
ñèëà â³äïîâ³äü ó ôîðìó. Íàéö³êà-
â³øå, ùî âñÿ öÿ ðîáîòà íàïðèê³íö³ 
ìàëî íå çíèêëà. Ïðè çàâàíòàæåíí³ 
äîêóìåíò³â ïðîãðàìà âèäàëà ïî-
â³äîìëåííÿ: «Âàøà çàÿâêà àíó-
ëüîâàíà». À äî çàê³í÷åííÿ öüîãî 
«ìàðëåçîíñüêîãî áàëåòó» çàëèøà-
ëîñü âñüîãî ï³âãîäèíè (ñì³ºòüñÿ). 
Äîáðå, ùî ÿ âñ³ â³äïîâ³ä³ çáåðåãëà 
ó word-ôàéë³ ³, íà ùàñòÿ, ìè âñå 
âñòèãëè!

Íàñòóïíå âèïðîáóâàííÿ ÷å-
êàëî îðãàí³çàòîð³â VINNYTSIA 
JAZZFEST íàïåðåäîäí³ Íîâî-
ãî ðîêó. Çà ³ðîí³ºþ äîë³, ñàìå 
31 ãðóäíÿ î ñüîì³é âå÷îðà, êîëè 
â íàñ âñ³ ãîòóâàëèñÿ äî ñâÿòêó-
âàííÿ íîâîãî ùàñòÿ, ²ðèíà Ôðåí-
êåëü îòðèìàëà ïîâ³äîìëåííÿ, ùî 
òåðì³íîâî ïîòð³áíî àêòóàë³çóâàòè 
ãðàô³ê êîðåéñüêèõ àðòèñò³â ³ ðîç-

КОРЕЙЦІВ НА VINNYTSIA JAZZFEST 
ЗАМАНЮВАЛИ 1,5 РОКУ
Сюрпризи джаз-фестивалю  
З 20 по 23 вересня Вінницю захопить 
джаз. Побачимо мюзикл «В джазі тільки 
дівчата» і вісім зірок джазу з різних країн 
світу. Зокрема, вперше на вінницькому 
джазовому фестивалі заграють музиканти 
з Південної Кореї та Нової Зеландії

Вінницький джазовий фестиваль тривати-
ме протягом чотирьох днів на трьох різних 
концертних майданчиках.
У четвер, 20 вересня, о 20.00 у концерт-
холі «Моnt Blanc» відбудеться ексклюзивна 
джазова pre-party за участю зірки світово-
го джазу, культового барабанщика Павє-
ла Файта, який у своєму сольному проекті 
«Drumming Alley» покаже різні музичні стилі 
за допомогою барабанів і електроніки.
У п’ятницю, 21 вересня, о 19.00 у театрі 
імені Садовського на церемонії офіційного 
відкриття фестивалю буде представлено 
всесвітньовідомий мюзикл «Sugar, або 
В джазі тільки дівчата!». Іскрометну історію 
Душечки, Джо-Джозефіни та Джеррі-Дафни 
побачимо у постановці Національної опере-
ти України та режисера-новатора, народно-
го артиста України Богдана Струтинського.

Решта концертів у вихідні пройдуть у кон-
цертній залі по вулиці Театральна, 15.
У суботу, 22 вересня, о 17.30 на сцені запа-
люватиме яскраве свінгл тріо «Kusimanten» 
(Австрія), красуні-учасниці якого вразять 
нас незвичайним використанням віоли, ві-
олончелі й фантастичного вокалу. Будемо 

насолоджуватися насиченою музичною по-
дорожжю, у якій елементи альпійського і 
східноєвропейського фольклору зливають-
ся із традиціями камерної музики Старого 
Світу і нестримною джазовою імпровізацією 
родом з Америки.
У другому відділені концерту романтич-
ним world jazz’ом, розкішним вокалом, вір-
туозною гітарою і магією їхнього сплетіння 
буде вражати Дует Клер Парсонс (Люксем-
бург — Ізраїль). 
У суботу о 21.00 красу і безмежжя поль-
ського джазу буде презентовано у ексклю-
зивному проекті «Polish Independent Jazz 
Night», створеному до 100-річчя вільної 
музики джазу у Польщі. У рамках проек-
ту виступлять два фантастичні колективи: 
Квінтет віртуозного піаніста Міхала Марти-
нюка (Польща — Нова Зеландія) та Квартет 

найкращого джазового скрипаля Європи 
Адама Балдиха.
У неділю, 23 вересня, о 17.30 у проекті 
«Литовські тромбони & Лорета Сунгайлене» 
(Литва) глядачів чекає зустріч з дивовиж-
ним секстетом з 5 тромбоністами у складі і 
знаменитою литовською співачкою-етному-
зикознавцем Лоретою Сунгайлене, які крізь 
призму джазу презентують новий сучасний 
погляд на литовський фольклор.
У другому відділенні концерту запалю-
ватимуть корейці HG FunkTronic.
А о 21.00 на концерті-закритті фестивалю 
глядачів чекають безсмертні хіти Френка Сі-
натри у виконанні унікального українського 
бенду Frankyjazz! Готуйтесь до неймовірної 
хвилі емоцій, здатної вмить занурити у ат-
мосферу веселощів, епоху прекрасних дам 
і джентльменів!

На VINNYTSIA JAZZFEST з 20 по 23 вересня почуємо всесвітньовідомих зірок з 9 країн світу

Вперше на VINNYTSIA JAZZFEST виступлять зірки 
Південної Кореї. 23 вересня почуємо HG FunkTronic — 
сучасний джазовий колектив, у якому класичні джазові 
інструменти: саксофон, труба й ударні — уживаються з бас-
гітарою, вокодером і діджейським пультом

ïèñàòè âåñü ÷àñ ¿õíüîãî ïåðåáó-
âàííÿ ó Â³ííèö³.

— Îòàê ³ ñèä³ëà 31 ãðóäíÿ ó ãëè-
áîê³é íåïðèòîìíîñò³ é ïèñàëà ãà-
ðàíò³éí³ ëèñòè, àêòóàë³çóþ÷è ¿õí³é 
ìàðøðóò, — óæå ç ïîñì³øêîþ çãà-
äóº ²ðèíà Ôðåíêåëü. — Çàòå òåïåð 
âñ³ ãîñò³ íàøîãî ôåñòèâàëþ çàâäÿ-
êè ï³äòðèìö³ Ì³í³ñòåðñòâà êóëü-
òóðè, ñïîðòó òà òóðèçìó Ðåñïóáë³-
êè Êîðåÿ, Ï³âäåííîêîðåéñüêèõ 
àâ³àë³í³é òà êîìïàí³¿ Korea Art 
Management Service: eng.gokams.
or.kr âïåðøå ïî÷óþòü ä³éñíî äóæå 
íåçâè÷àéíèé äæàç!

ЧИМ ЗДИВУЄ КОРЕЙСЬКИЙ 
ДЖАЗ

Ùî ïðåäñòàâëÿº ³ç ñåáå êîðåé-
ñüêèé äæàç? Ïîñòàâèâøè öå çà-

ïèòàííÿ â Óêðà¿í³ äæàçîâèì ôà-
íàì ³ íàâ³òü äæàçîâèì åêñïåðòàì, 
íà ðîçãîðíóòó â³äïîâ³äü ãîä³ ñïî-
ä³âàòèñÿ. Öþ ìóçèêó â íàñ çíàþòü 
íåáàãàòî. À òèì ÷àñîì ³ñíóº íà-
â³òü òåðì³í K-jazz (çà àíàëîã³ºþ 
ç á³ëüø â³äîìèì K-pop). 

Íàéâ³äîì³øèì ïðåäñòàâíèêîì 
Ê-äæàçó, à òî÷í³øå ñêàçàòè — 
ôàíê³-ô’þæíó ³ç Êîðå¿, º ãðóïà 
HG Funktronic, ÿêà âæå ö³º¿ íåä³-
ë³ âïåðøå âèñòóïèòü ó Â³ííèö³ 
íà äæàçîâîìó ôåñòèâàë³.

Ïî÷óºìî «äæàç ìàéáóòíüî-
ãî»! Ñàìå òàê õàðàêòåðèçóþòü 
òâîð÷³ñòü êîðåéö³â ìóçè÷í³ 
êðèòèêè. Ó ñâî¿õ êîìïîçèö³ÿõ 
HG Funktronic ïåðåîñìèñëþ-
þòü æàíðîâ³ é ñòèëüîâ³ êàíîíè 
äæàçó, ôàíêó, ñó÷àñíî¿ òàíöþ-
âàëüíî¿ åëåêòðîííî¿ ìóçèêè ³ íà-

«Êîðåéö³ âðàçÿòü 
ðèòìàìè, çàïèñàíèìè 
àáåòêîþ Ìîðçå, ³ 
ìóçè÷íèì òåêñòîì ÕÕІ 
ñòîë³òòÿ, ÿêèé ö³êàâî 
ðîçøèôðîâóâàòè» â³òü õ³ï-õîïó. Âñå öå ìàéñòåðíî 

çì³øóþòü, ïîäàþ÷è êîìïîçèö³¿, 
ÿê³ âðàæàþòü ñâî¿ì çàïàëîì òà 
íåðåàëüíîþ åíåðãåòèêîþ.

— Êîìïîçèö³¿ HG Funktronic, 
íàðîäæåí³ íà ñòèêó ð³çíèõ ìó-
çè÷íèõ ìîâ, íå çâó÷àòü ÿê õàî-
òè÷íå íàêîïè÷åííÿ âèïàäêîâî 
çâ'ÿçàíèõ ì³æ ñîáîþ åëåìåíò³â. 
Ñêîð³øå, öå íàïîâíåíèé äðàé-
âîì ïîë³ôîí³÷íèé ä³àëîã ð³çíèõ 
êóëüòóð ³ åïîõ, äå ñêëàäí³ ñîëî 
íà òðóá³ é ñàêñîôîí³ ïåðåïëå-
òåí³ ç ä³äæåéñüêèìè ñêðåò÷àìè, 
ñàóíäîì âîêîäåðà ³ ðèòìàìè, 
çàïèñàíèìè àáåòêîþ Ìîðçå, — 
ðîçïîâ³äàº ²ðèíà Ôðåíêåëü. — Öå 
äèâîâèæíî ö³êàâèé äëÿ «ðîç-
øèôðóâàííÿ» ìóçè÷íèé òåêñò 
ÕÕ² ñòîë³òòÿ, ùî â³äáèâàº ó ñîá³ 
âñþ äîâãó ³ñòîð³þ ³ìïðîâ³çàö³é-
íî¿ ìóçèêè â Àìåðèö³, ªâðîï³ ³, 
çâè÷àéíî æ, Àç³¿.

Åêñêëþçèâíî äëÿ ôåñòèâà-
ëþ VINNYTSIA JAZZFEST 
êîðåéö³ ïðèãîòóâàëè ùå îäèí 
ñþðïðèç, ÿêèé îáîâ'ÿçêîâî îö³-
íÿòü ñïðàâæí³ ìåëîìàíè. Ðàçîì 
ç HG Funktronic ó Â³ííèö³ âè-
ñòóïèòü çíàìåíèòèé âîêàë³ñò 
Ê³ì Éîíã Âó, ñïðàâæí³é ìàé-
ñòåð òðàäèö³éíîãî êîðåéñüêîãî 
âîêàëó — ì'ÿêîãî ìåëîä³éíîãî 
ðîçñï³âó «ñîð³», ùî éäå ñâî¿ì êî-
ð³ííÿìè â êîðåéñüêèé ôîëüêëîð. 
Ïî÷óòè éîãî íàæèâî íà êîíöåðò³ 
â Óêðà¿í³ — âåëèêà óäà÷à!

Êâèòêè íà êîíöåðò êîøòóþòü 
120 ãðèâåíü. Ïðèäáàòè êâèòêè 
ìîæíà íà ñàéò³ jazz.vn.ua, ó êà-
ñàõ ó «Ìàã³ãðàíä³», Ïåòðîöåíòð³», 
òåàòð³ ³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî òà á³áë³-
îòåö³ ³ì. Ê. À. Ò³ì³ðÿçºâà.

Ãåíåðàëüíèé ³íôîðìàö³éíèé 
ïàðòíåð ôåñòèâàëþ VINNYTSIA 
JAZZFEST-2018 — RIA.



25 RIA, Ñåðåäà, 19 âåðåñíÿ 2018 Óñ
ÿ à

ô³
ø

à 
Â³

íí
èö

³ í
à ñ

àé
ò³:

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО

Монахиня
Трилер, 19.09, поч. о 16.15, 20.10
Вартість квитків — від 75 грн
20.09–26.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Альфа
Пригоди, 19.09, поч. о 18.05
Вартість квитків — 80 грн
20.09–26.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Екзотичне весілля
Комедія, 19.09, поч. о 14.30
Вартість квитків — від 75 грн
20.09–26.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Таємниця будинку іграшок
Анімація, 19.09, поч. о 12.10, 16.10
Вартість квитків — від 45 грн
20.09–26.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Проста послуга
Драма, 20.09–26.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Агент Джоні Інгліш: Нова місія
20.09–26.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Праведник 2
Бойовик, 19.09, поч. о 12.00, 21.40

Хижак
Жахи, 19.09, поч. о 10.00, 14.00, 19.40

Монахиня
Трилер, 19.09, поч. о 16.00

Рідня
Фантастика, 19.09, поч. о 17.50

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Хижак
Жахи, 19.09, поч. о 10.20, 11.50, 12.40, 14.10, 15.00, 
16.30, 17.20, 18.50, 19.40, 21.10, 22.00, 23.30.
20.09–26.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Коли падають дерева
Драма, 19.09, поч. о 13.40, 15.30, 17.20, 19.10, 
21.00, 22.50
20.09–26.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Таємний щоденник Симона Петлюри
Драма
19.09, поч. об 11.20, 14.00, 21.00
20.09–26.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Праведник 2
Бойовик, 19.09, поч. о 14.00, 16.20, 18.40, 21.00
20.09–26.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

М'ята
Драма
19.09, поч. о 9.10, 11.40, 18.50
20.09–26.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Чоловік, який убив Дон Кіхота
Пригоди
19.09, поч. о 9.10, 23.40
20.09–26.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Концерт кавер-
бенду «Gloria»
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.

Pink Floyd Tribute 
від гурту Symbol 
Sound
28 вересня «Symbol 
Sound Music Band» з Дні-
пра влаштують на сцені 
арт-пабу «Beefeater» шоу, 
під веселу і енергійну му-

зику групи «Pink Floyd». Початок концерту о 21.00, 
вхід — 80 грн. Детальна інформація за тел.: 
(093)4059900, (096)4429900.

«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 рок-
гурту O. Torvald; Злата Огнєвіч — співачка, яка 
у 2013 році здобула для України почесне третє 
місце на «Євробаченні». Початок концерту о 19.00, 
вартість квитків 249–949 грн. Безкоштовна доставка 
квитків по Вінниці: 0432)69–22–22, (097)052–22–22.

ÀÔ²ØÀ

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

Попелюшка
Казковий мюзикл, 22.09, поч. о 12.00

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

Шельменко-денщик
Водевіль, 25.09, поч. о 16.00

Ассоль
Історія однієї мрії, 26.09, поч. о 16.00

Про що мовчать 
чоловіки, або Дикун 
FOREVER!
Уперше у Вінниці 6 жов-
тня о 19.00 у театрі ім. 
Садовського найпопуляр-
ніша моновистава Брод-
вею «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 моновиста-
ва у жанрі стендап, у якій намагаються примирити-
ся дві галактики, два простори — Чоловік і Жінка. 
Чоловіки впізнають себе, а жінки — своїх суджених! 

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».

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-від-
криття, 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 достав-
ка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63.

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Лелеченя і Опудало
Прем'єра. Лірична драма, 22.09, поч. об 11.00 та 13.00

Котик та Півник
Українська казка, 23.09, поч. об 11.00 та 13.00

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

ступами найвідоміших джаз-бендів світу, вистав-
кою польського джазового плаката, проектом 
«КіноДжаз» і величезною кількістю сюрпризів!
20 вересня, четвер 
20.00 — концерт-хол Моnt Blanc. Ексклюзивна 
джазова PRE-PARTY за участю зірки світового джазу, 
культового барабанщика Павєла Файта (Чехія).
21 вересня, п’ятниця 
19.00 — театр ім. Садовського 
Мюзикл «Sugar, або В джазі тільки дівчата!» 
У виконанні кращих артистів Київського 
національного академічного театру оперети.
22 вересня, субота 
концертна зала (вул. Театральна, 15) 
17.30 – 1 відділення — проект «Kusimanten» 
(Австрія, сучасний свінгл). 2 відділення — дует 
Клер Парсонс (Люксембург — Ізраїль, world jazz) 
21.00 – 1 відділення — квінтет Міхала Мартинюка 
(Польща-Нова Зеландія, європейський джаз) 
2 відділення — квартет Адама Балдиха (Польща, 
мікс джазу, класики і польської народної музики).
23 вересня, неділя 
концертна зала (вул. Театральна, 15) 
17.30 – 1 відділення — проект «Литовські 
тромбони & Лорета Сунгайлене» (Литва, folk jazz) 
2 відділення — проект «HG FunkTronic» (Південна 
Корея, мікс джазу, електронної музики і хіп-хопу) 
21.00 – бенд «FRANKYJAZZ» (Україна, styles vocal jazz). 
З феєричною програмою «Tribute to Frank Sinatra»!
До 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 Коро-
вія та Сергія Моргунова. Партнер фестивалю — 
Генеральне консульство республіки Польща у Ві-
нниці. Генеральний інформаційний партнер — RIA.

Курс PR 
та реклами
Мільйон відповідей 
на важливі питання і пара 
сотень інструментів, які 
допоможуть стати фахів-
цем на ринку! А ще прак-
тика та Storytelling. Усе, 

що необхідно знати та вміти у сфері піару та реклами! 
Ви дізнаєтеся про всі секрети PR та його інструмен-
ти. Ми розкажемо про бренд і його масштабування. 
Ми навчимо працювати з лідерами думок і селебре-
тіс. 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 ді-
ючих 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 про-
сторі 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 при-
дбати також у просторі для ідей CHERDAK 

Академія 
ведучих-2018 
Мета навчального семі-
нару: підвищити професі-
оналізм wedding та event 
ведучих, які прагнуть 

отримати знання і досвід від зіркових спікерів.
Дата проведення: 2–3 жовтня 2018 р.
Місце проведення: заміський комплекс відпочин-
ку «Гостевія» (10 км від Вінниці по Київській трасі).
Що на вас чекає в Академії ведучих:
9 креативних спікерів; Зірковий «аперитив» — зу-
стріч із відомими зірками українського шоу-біз-
несу; Отримання досвіду та знань від провідних 
спеціалістів еvent та wedding індустрії. Живе 
спілкування та фотосесія з зірками шоу–бізнесу!
В’ячеслав Узєлков — боксер, шоумен, тренер 
проекту «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ.
Дмитро Голубєв — капітан команди ліги сміху 
«Вінницькі», актор ситкомів «Країна У», «Казки У» 
та проекту «Ігри Приколів» на телеканалі 1+1.
Віктор Гевко — капітан команди «ViP Тернопіль», 
кум з серіалу «Одного разу під Полтавою».
Віктор Бронюк — соліст гурту «ТіК».
Олександр Степаненко — капітан команди 
«Отдыхаем вместе», учасник проекту «Ігри Приколів».
Олександр Теренчук — учасник команди ліги 
сміху «Вінницькі», дільничний з «Одного разу під 
Полтавою».
Більше інформації отримай ось тут:
Тел. (073) 431 43 80.  
Пошта: academy.veduchih@gmail.com 
Instagram: @academy_veduchih 

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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ОВЕН 
Ваші стосунки зараз зворуш-
ливі і романтичні, бережіть 
своє щастя від заздрісних 
очей. Не сидіть вдома, від-
відайте спільних друзів, але 
не затримуйтеся надовго. 

ТЕЛЕЦЬ 
На початку тижня ви можете 
познайомитися з люди-
ною, яка зацікавить, щоб 
не сказати — заінтригує вас. 
Постарайтеся зрозуміти, чи 
підходите ви одне одному, 
або це просто гра гормонів і 
тимчасове захоплення.

БЛИЗНЮКИ 
Сфера особистих взаємин 
цього тижня буде або вам 
нецікава, або настільки 
загадкова, що ви навряд чи 
захочете виділити час на ви-
рішення цієї головоломки. 

РАК 
Постарайтеся приділяти 
більше часу і уваги коханій 
людині. Чим гармонійніші 
ваші взаємини, тим більше 
шансів, що ваша зв'язок три-
ватиме довго і завершиться 
шлюбом. 

ЛЕВ 
Бажано володіти своїми 
емоціями і не влаштовувати 
сцен ревнощів коханій лю-
дині, це ні до чого хорошого 
привести не може. Вихідні 
обіцяють стати відмінними.

ДІВА 
Кохана людина може здиву-
вати вас несподіваним на-
падом бурхливої пристрасті. 
Не лякайтеся, просто вашій 
половині захотілося нових 
відчуттів. 

ТЕРЕЗИ 
У середу нове знайомство 
може вас надихнути і дозво-
лити відчути романтизм на-
вколишнього світу. Гарний час 
для створення сім'ї. У суботу 
краще не давати приводу для 
ревнощів коханій людині. 

СКОРПІОН 
Везіння в любові вам гаран-
товане. Ваша пристрасть і 
енергія будуть інтригувати, 
і притягувати увагу коханої 
людини. Не відкривайте 
перед нею вразливі місця. 

СТРІЛЕЦЬ 
Усі чвари, суперечки і недо-
мовки зберіть в оберемок 
і викиньте на смітник. Це 
дозволить почати все спо-
чатку в стосунках з коханою 
людиною. 

КОЗЕРІГ 
Приділяйте більше уваги 
коханій людині, інакше вона 
вирішить, що ваші почуття 
охололи. Хоча, можливо, так 
воно і є — в цьому випадку, 
вибір демонструвати це, за-
лишається повністю за вами. 

ВОДОЛІЙ 
Придивіться до людини 
поруч з вами уважніше. 
Можливо, вона набагато 
складніша і цікавіша, ніж вам 
здається. 

РИБИ 
У ваших почуттях, схоже, 
панує хаос. Вам потрібно ро-
зібратися з тим, чого ви хо-
чете. Якщо ви були в сварці, 
то обов'язково помиріться. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 20-26 ВЕРЕСНЯ

ВАЛЕРИЙ 
АНДРОСОВ,  
ПСИХОЛОГ

— Невербаль-
но передается 
80% всей ин-
формации, ко-
торую мы полу-

чаем о человеке. Точно те же 
самые 80% невербалики влияют 
на расположение к себе других 
людей. Умение доносить ин-
формацию не только текстом 
очень важно и создаёт то, что 
называется «имидж». Можно 
сказать человеку, что ты его лю-
бишь искренне, но если сделать 
ошибку в интонации, добавить 
«смешок», то это станет похо-
же на сарказм. Если попросить 
человека выйти из помещения 
дрожащим голосом, а не гром-

ким и уверенным, то ничего, 
кроме смеха мы не получим. 
При знакомстве невербальная 
составляющая особенно важна. 
То, как вы будете говорить, го-
раздо важнее, чем то, что именно 
будет сказано. Это объясняет «ту 
самую романтику», которая по-
является при знакомстве, когда 
ты уже практически не слышишь, 
что тебе говорит человек, а про-
сто смотришь на лицо, слушаешь 
голос, ощущаешь определённые 
эмоции от этого. Текст печатный 
лишён любой невербалики. 
Именно поэтому легко спутать 
значение той или иной фразы 
без эмоционального наполне-
ния. Для этого интернет-пользо-
ватели придумали смайлы. Они 
заменяют то, что мы называем 
невербальным общением.

Комментарий эксперта

Ñåìàíòè÷åñêîå ïîíÿòèå îáàÿ-
íèÿ äîâîëüíî ïðîñòîå — ýòî ïðè-
âëåêàòåëüíîñòü, ïðèòÿãàòåëüíàÿ 
ñèëà, ñïîñîáíîñòü íðàâèòüñÿ. 
À âîò ýòèìîëîãèÿ äîâîëüíî èí-
òåðåñíà, ñëîâî îáàÿíèå ïðîèñ-
õîäèò îò «âîëõîâàíèÿ, ÷àðîäåé-
ñòâà». Â ïðàâîñëàâèè ñëîâî îáà-
ÿòü (áàÿòü) çíà÷èëî — ãîâîðèòü, 
ðàññêàçûâàòü, à òàêæå çàêëèíàòü, 
êîëäîâàòü.

Ìàëî êòî îá ýòîì çàäóìûâàë-
ñÿ, íî êàæäûé èç íàñ ýòî äåëàë 
íà ïðàêòèêå ÷èñòî èíòóèòèâíî — 
äëÿ òîãî ÷òîáû çàèíòåðåñîâàòü 
(îáàÿòü) ïîíðàâèâøåãîñÿ íàì 
÷åëîâåêà, ìû ñ íèì ðàçãîâà-
ðèâàåì. Íó êàê ðàçãîâàðèâàåì, 
â îñíîâíîì êîìïëèìåíòû ãîâî-
ðèì, èñòîðèè âñÿêèå èíòåðåñ-
íûå. Âðîäå âñå ïî ïðàâèëàì (êàê 
â ñòàðèíó äà), íî ïî÷åìó-òî ÷àùå 
âñåãî íà òîé ñòîðîíå íàø âèçàâè 
ñëûøèò áàíàëüùèíó. Ïðîñòî ìû 
ïðîïóñêàåì ìîìåíò, êîãäà ñòà-
íîâèìñÿ ëèïêèìè, íóäíûìè, 
íàâÿç÷èâûìè, è ñîâåðøåííî 
íå èíòåðåñíûìè. 

Åñòü çàìå÷àòåëüíàÿ ôðàçà 
íà ýòîò ñ÷åò «ôèëüòðóé áàçàð».ÿ. 
Õîòÿ, êàê åãî íå ôèëüòðóé, ãî-
âîðèì ìû ÷àñòî îäíî, à ñëûøàò 
îò íàñ ñîâåðøåííî äðóãîå.

Ê ïðèìåðó, ñêàçàëè âû ÷åëîâå-
êó, êàêèå ó íåãî çàìå÷àòåëüíûå 

âîëîñû èëè òàì ðóêè, ïðèÿòíîå 
õîòåëè ñäåëàòü. Íî åñëè âû åìó 
ïîêà íèêòî, òàêèå âåùè íà-
ïðÿãàþò. È åñëè íàïðîòèâ âàñ 
ñèäèò/ñòîèò íåâðîòèê, îí ïîñëå 
âàøèõ êîìïëèìåíòîâ óæå êó÷ó 
âàðèàíòîâ ïðîïóñòèò â ãîëîâå — 
à ñ óøàìè ó ìåíÿ êàê, íîãè íà-
âåðíîå ïîäêà÷àëè, íîñ áîëüøîé… 
Àäåêâàòíîãî æå ÷åëîâåêà ýòî 
ïðîñòî ïîêîðîáèò. 

Òî åñòü ôèëüòðîâàòü ñâîþ ðå÷ü 
íóæíî ÷òîáû íà òîé ñòîðîíå 
íå âîçíèêàëî òàêèõ âîïðîñîâ, 
è ÷òîáû íå áûëî ïðè÷èí äëÿ 
áåñïîêîéñòâà è íåïðèÿòèÿ.

ГДЕ ФИЛЬТРЫ НЕ НУЖНЫ 
Íà ñàìîì äåëå îáàÿíèå — ýòî 

íàâûê. Åñòü, êîíå÷íî, îáàÿ-
òåëüíûå îò ïðèðîäû ëþäè, îíè 
ïðîñòî óìåþò ñåáÿ òàê âåñòè, 
÷òî îò íèõ âçãëÿä íåâîçìîæíî 
îòîðâàòü. Âñåì îñòàëüíûì ýòîìó 
ìîæíî íàó÷èòüñÿ. È â ýòîé ó÷å-
áå âàæíî çíàòü ïðî íåâåðáàëè-
êó. Ïðè ïîìîùè íåâåðáàëüíûõ 
çíàêîâ âíèìàíèÿ ìîæíî îáå-
çîðóæèòü è ðàñïîëîæèòü ê ñåáå 
÷åëîâåêà ìîìåíòàëüíî.

УЛЫБКА ОБАЯШКИ 
Îáàÿòåëüíûé ÷åëîâåê, ïðî òà-

êîãî íå ñêàæåøü, ÷òî îí çàíóäà, 
ñëèøêîì ñåðüåçåí, èëè ñåðäèò, 

ОБАЯТЬ КОГО УГОДНО 
ЗА СЧИТАННЫЕ СЕКУНДЫ 
Хитрости  Большинство из нас судорожно 
напрягают извилины, придумывая, как бы 
чего умного и нестандартного сказать, 
чтобы привлечь внимание симпатичного 
человека. А обаяшка одним взглядом, 
улыбкой, позой может заворожить и даже 
влюбить в себя. Вот бы тоже так, да?

ïðàâäà? Îí óëûá÷èâ. Íî óëûáêà 
îáàÿòåëüíîãî ÷åëîâåêà íè â êîåì 
ñëó÷àå íå äîëæíà áûòü çàèñêè-
âàþùåé. Ôîðìàëüíàÿ óëûáêà, 
êàê ó ïðîäàâöîâ-êîíñóëüòàíòîâ 
â ìàãàçèíàõ, ýòî òîæå íå ïðî 
îáàÿíèå. À åùå íà ëèöå îáàÿ-
òåëüíîãî ÷åëîâåêà íå ìîæåò áûòü 
âûìó÷åííîé óëûáêè, ôàëüøè-
âîé, à òàêæå ñëèøêîì ôàìèëüÿð-
íîé óëûáêè. Óæå ïðîøëà âîë-
íà ïîêëîííèêîâ Êàðíåãè ñ åãî 
ìàíòðîé ïðî îòêðûòóþ óëûáêó 
íà ëèöå. À òî âñå «ïðîäâèíóòûå» 
òàê è õîäèëè, âèäÿ â êàæäîì 
âñòðå÷íîì-ïîïåðå÷íîì áëèçêî-
ãî äðóãà èëè ðîäñòâåííèêà. Íà-
äåÿëèñü òàêèì îáðàçîì áûñòðûé 
êîíòàêò íàñòðîèòü, à ïîëó÷àëè 
â îòâåò ñâåðêàþùèå ïÿòêè. 
 Îáàÿòåëüíûå ëþäè ïðîñòî óëû-
áàþòñÿ — áåç ïëàíîâ, ïîêóøå-
íèé, âçÿòèé êðåïîñòåé.

СЕКСАПИЛ 
Ñêîëüêî ðàç, ãëÿäÿ íà êàêîãî-

íèáóäü ìóæ÷èíó èëè æåíùèíó, 
âû îòìå÷àëè ïðî ñåáÿ «îí/îíà 
ñåêñè»? Ïðè÷åì äàæå íå îáùàÿñü 
ñ ÷åëîâåêîì. Ýòî è åñòü âîëøåá-
íàÿ ñèëà íåâåðáàëèêè, êîòîðàÿ 
ñîçäàåò îáàÿíèå ÷åëîâåêà, åãî 

ñåêñàïèë. Ïðè÷åì ÷åëîâåê ìîæåò 
áûòü íåêðàñèâ, íî îáàÿòåëüíûé 
áåçóñëîâíî. Â ÷åì ýòî âûðàæàåò-
ñÿ? Â òîì, êàê ÷åëîâåê õîäèò, êàê 
ñòîèò, êàê ñèäèò, êàê äâèãàþòñÿ 
åãî ðóêè, íàñêîëüêî ñâîáîäíî îí 
÷óâñòâóåò ñâîå òåëî è ïðîñòðàí-
ñòâî. Óâåðåííîñòü â ñåáå, â ñâîåì 
ïðàâå íà ñâîáîäó è ñàìîâûðàæå-
íèå — âîò ÷òî çàâîðàæèâàåò. Ýòî 
óìåþò òå, êòî äåéñòâèòåëüíî ëþ-
áèò ñåáÿ, ïðèíèìàåò ñåáÿ.

ГЛАЗА КАК ЗЕРКАЛО 
Íå çðÿ ãîâîðÿò ïðî çåðêàëî 

äóøè, õîòÿ ýòî, ñêîðåå, î âçãëÿäå. 
Âçãëÿäîì ìîæíî çàâîðîæèòü, èñ-
ïåïåëèòü, îòòîëêíóòü, ïðèâëå÷ü. 
Âçãëÿä îáàÿòåëüíîãî ÷åëîâåêà 
âûðàæàåò èíòåðåñ, èñêðåííîñòü, 
à ñàìîå ãëàâíîå — ñàìîóâàæåíèå. 
Åñëè æå âû ñìîòðèòå íà ñîáå-
ñåäíèêà ãëàçàìè ïîáèòîé ñîáà-
êè, îöåíêîé — õîðîø/à ëè âàø 
ñîáåñåäíèê, ïîäõîäèò ëè âàì — 
êîðî÷å, ÷åãî áû ñ íåãî/íåå ïî-
èìåòü, ýòî âîâñå íå ïðî îáàÿíèå. 
Îáàÿòåëüíûé ÷åëîâåê àïðèîðè 
âèäèò íàïðîòèâ ñåáÿ èíòåðåñíîãî 
÷åëîâåêà. Íî â òî æå âðåìÿ ãîòîâ 
òóò æå ýòîò èíòðåññ óáðàòü, åñëè 
åñòü íà òî ïðè÷èíû. 

ЕСТЬ КОНТАКТ?

Типичная ошибка: пристальный взгляд на человека может понравиться далеко 
не каждому. Легкой стрельбы глазами будет вполне достаточно.

Типичная ошибка: многие пикап-тренинги советуют парням при знакомстве быть 
брутальными мачо и альфа-самцами, а девушкам всем своим поведением «повышать 
ценность и значимость». Не всегда это оправдано. Адекватное поведение всегда лучше.

Типичная ошибка: многие парни и девушки так зациклены на себе, что совершенно 
упускают из вида реакцию собеседника. Если то, что вы делаете, нравится 
собеседнику, — продолжайте! Если нет, пробуйте что-то другое.

ПЕРВОЕ ВПЕЧАТЛЕНИЕ 
Около 70% всей информации мы получаем визуально. 
Поэтому очень важно произвести первое впечатление. По-
смотрите в зеркало. Вы выглядите так, как хотите? И дело 
совершенно не в комплекции. Одежда, аксессуары и все 
это вместе с поведением формируют имидж и ваш образ. 
Легкая улыбка, которая время от времени будет возникать 
на вашем лице, может быть приятным бонусом. И при-
глашением.

НАЧАЛО РАЗГОВОРА 
Как правило, начинает парень. Даже если девушке нра-
вится парень, считается, что она может только привлекать 
внимание: кокетничать, заигрывать и делать все необхо-
димое, чтобы мужчина сам подошел. Какой-то идеальной 
фразы для начала общения нет. Главное, чтобы фраза 
не пугала и не вызывала отвращение.

ФЛИРТ 
Начнем с того, что сам факт вашего общения уже говорит 
о том, что вы человеку интересны, иначе разговор бы 
не состоялся. Телесных признаков того существует очень 
много. Также при флирте используются двойственные 
фразы с эротическим подтекстом. Если вы используете 
такие фразы, следите за тем, чтобы они были не пошлыми.
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ОВЕН 
Сейчас главное — это 
реализовать собственные 
возможности. 

ТЕЛЕЦ 
Не стоит менять своих пла-
нов и метаться из крайнос-
ти в крайность.

БЛИЗНЕЦЫ 
Сконцентрируйтесь 
на творческих идеях, и они 
принесут прибыль.

РАК 
Время будет благоприятно 
для новых творческих на-
чинаний.

ЛЕВ 
Вам предстоит углубиться 
в работу, и именно от нее 
будут зависеть ваши даль-
нейшие успехи. 

ДЕВА 
Если вы ищите работу, 
то ваши поиски могут увен-
чаться успехом. 

ВЕСЫ 
Вам предстоит масса 
интересных встреч, звон-
ков, контактов, как в лич-
ной сфере, так и в деловой.

СКОРПИОН 
На работе ценят вас за уди-
вительную работоспособ-
ность, так что не тяните 
с заявлением на отпуск.

СТРЕЛЕЦ 
Желательно использовать 
время на выполнение 
собственных планов.

КОЗЕРОГ 
Взвешивайте каждое 
слово и не давайте 
неисполнимых обещаний.

ВОДОЛЕЙ 
Встречи и новые знакомства 
окажутся плодотворными, 
хотя и не сразу.

РЫБЫ 
Неделя будет благоприятна 
для завершения накопив-
шихся дел. 
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28 RIA, 
Ñåðåäà, 19 âåðåñíÿ 2018

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2018» НА:

434103

432628

Світлана, 21 рік
Гримуча суміш української, 
вірменської та дагестанської 
крові. У вільний час 
займаюся танцями та 
акробатикою на повітряних 
полотнах. 

433734

434178
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КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку розповідь  про себе на e-mail: 
miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2018 і безкоштовну професійну фотосесію від 
фотостудії «INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

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

Андроїд-маркета 
або аналогічна)


