
ЧИ ПОВЕРНЕТЬСЯ 
«ЯГУАР» НА ЛІВЕРПУЛЬ

ПОДОРОЖУЄМО В ЖОВТНІ УКРАЇНОЮ

№40 (1406)

СЕРЕДА
3 жовтня 2018

20MINUT.UA

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

433912

Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 Г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

блок
1
500

грн

ХТО ДОПОМАГАЄ 
БЕЗДОМНИМ с. 6

РЕКЛАМА

с. 21

с. 5

422489

368149

с. 13

435599 433725

КОЛЕСО ОГЛЯДУ НА ХМАРОЧОСІ?
ТАК, ЦЕ ЗРОБИЛИ ВІННИЦЬКІ МАЙСТРИ!

435158

 Немає в світі такого атракціону, щоб був 
на 27-му поверсі будинку. Крім одного — 
хмарочоса у Батумі на березі моря. А нещодавно 
фахівці заводу «Аналог» завершили у Відні 
монтаж оглядової башти висотою 64 метри 

 Так йдуть справи зараз. А спочатку вони 
виготовляли «Американські гірки», які 
придбав Київ, а потім — Дніпро, Чернівці, 
Донецьк, Крим. Але більше 600 атракціонів 
із 700 все ж таки продали за кордон 
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Допоможи 
собі сам 

Çà îñòàíí³ ðîêè áëàãî-
ä³éí³ñòü íàáèðàº îáåðòè, ³ 
ó âîëîíòåðñòâî çàëó÷åíî ùå 
á³ëüøå ³ á³ëüøå ëþäåé. Ïðî-
òå ñàìèõ îðãàí³çàòîð³â áëàãî-
ä³éíî¿ äîïîìîãè íå á³ëüøàº, 
à íàâïàêè, òàê ÿê íå êîæåí 
ìîæå âçÿòè íà ñåáå òàêó âàæ-
êó íîøó â³äïîâ³äàëüíîñò³ òà 
çàéíÿòîñò³ ç ñàìîïîæåðòâîþ 
â ïåâí³é ì³ð³. ×åðåç ñàìî-
âèãîðàííÿ, ë³äåð³â ìàëèõ 
÷è âåëèêèõ ãðóï âîëîíòåð³â 
ìåíøàº. Àëå íóæäåííèõ â³ä 
òîãî íå ñòàº ìåíøå. Áàãàòî 
ëþäåé çâåðòàºòüñÿ çà äîïî-
ìîãîþ äî áëàãîä³éíèê³â òà 
âîëîíòåð³â. Íàé÷àñò³øå öå 
áàòüêè îíêîõâîðèõ ä³òîê, 
ÿê³ ñàìîòóæêè íå ìîæóòü 
ïîáîðîòè öþ ñòðàøíó õâî-
ðîáó. Òà âñ³ì ìîæíà äîïî-
ìîãòè, áî âçÿâøèñü çà òàêó 
äèòèíó, îðãàí³çàòîð áëàãî-
ä³éíîãî çáîðó âèòðà÷àº â³ä 
äåê³ëüêîõ ì³ñÿö³â äî äåê³ëü-
êîõ ðîê³â ùîäåííî¿ ðîáîòè, 
ÿêà çàéìàº â³ä 2 äî 5 ãîäèí 
â äåíü, ÿê ì³í³ìóì. À âîëîí-
òåðó ùå ïîòð³áíî çàéìàòèñü 
ñâîºþ ðîáîòîþ òà ïðèä³ëÿòè 
÷àñ ñâî¿é ñ³ì'¿.

Òîìó ÷àñòî ô³çè÷íî 
íåìîæëèâî äîïîìîãòè âñ³ì!

Òîæ õî÷ó ïîðàäèòè áàòüêàì 
õâîðèõ ä³òîê: ñàìîîðãàí³çî-
âóâàòèñü. Øóêàéòå ñåðåä çíà-
éîìèõ, ðîäè÷³â, êîëåã ïî ðî-
áîò³ òèõ, õòî ãîòîâèé õî÷ ðàç 
â æèòò³ âçÿòè òàêó ì³ñ³þ — 
äîïîìîãòè âðÿòóâàòè õâîðó 
äèòèíó! Ìîðàëüíèé ìîìåíò 
òàêîæ äóæå âàæëèâèé — ñâÿ-
òà â îíêîâ³ää³ëåííÿõ äîïî-
ìàãàþòü âñ³ì: ³ ä³òÿì, ³ ¿õ 
áàòüêàì!

Íå çàâàäèòü òàêîæ ïñè-
õîëîã³÷íà ï³äòðèìêà òàêèõ 
ñ³ìåé!

Áåçêîøòîâíà, çâ³ñíî!
Äîïîìîãòè ìîæå êîæåí — 

ãîëîâíå âàøå áàæàííÿ ñòàòè 
Ëþäèíîþ Äîáðî¿ Âîë³!

ДУМКА

ВОЛОНТЕР

Діана Діана 
МОРОЗМОРОЗ

НАТАЛІЯ (19), СФЕРА 
ОБСЛУГОВУВАННЯ:
— Мені зараз вистачає 6 ти-
сяч. Щоб взутись, одягнутись 
та купити поїсти. Знайомі ка-
жуть, що за кордоном можна 
отримувати в рази більше. 

МАКСИМ (18), СТУДЕНТ:
— Навчаюсь на ІТ-спеціаліста 
і в подальшому хотів би за-
йматись цим. У цій сфері 
гарна зарплата — це десь від 
тисячі доларів. Цього виста-
чить, щоб нормально жити. 

ГАЛИНА (65), ПЕНСІОНЕРКА:
— Найменше потрібно 10 ти-
сяч гривень. Такою самою 
має бути і пенсія. Має виста-
чити на одяг та харчування. 
Але пенсіонерам не потрібно 
стільки, як молоді. 

МИКОЛА (90), ПЕНСІОНЕР:
— Рахуйте так: складіть ко-
мунальні платежі, місячні 
потреби в одязі та їжі — це 
буде мінімалка. Найменше, 
що можна зараз отримувати, 
це 5–6 тисяч гривень.

ТЕТЯНА (30), БУХГАЛТЕР:
— Враховуючи умови на рин-
ку праці, у Вінниці бухгалтер 
може претендувати десь на 8 
тисяч гривень. Якщо помрія-
ти, то думаю, непогано було б 
отримувати тисяч двадцять.

СЕРГІЙ (25), ОПЕРАТОР 
АТРАКЦІОНІВ:
— Щоб і мені вистачало, і 
батькам допомогти, мінімум 
потрібно 10 тисяч гривень.  
Робота має бути такою, щоб 
вистачало на життя.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Якою має бути зарплата, щоб вам на все вистачало?

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

Ó öåíòð³ Â³-
ííèö³, á³ëÿ ïëî-
ù³ ªâðîïåéñüêî¿, 

çíàõîäèòüñÿ ³ñòîðè÷íà áóä³âëÿ — 
îñîáíÿê ë³êàðÿ Êàçèì³ðà Â³ë³í-
ñüêîãî, ïîáóäîâàíèé íà ïî÷àòêó 
ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ï³çí³øå áóäèíîê 
íàëåæàâ õóäîæíèêó Â’ÿ÷åñëàâó 
Êîðåíºâó, çàñíîâíèêó Â³ííèöü-
êîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ. Ñàìå 
òóò ³ áóëà ðîçòàøîâàíà ïåðøà 
åêñïîçèö³ÿ ìóçåþ.

Çàðàç, ó 2018-ìó ðîö³, ôàñàä 
áóäèíêó çàõîâàëè çà âåëèêèì 
ïàðêàíîì. Çà öèì ïàðêàíîì â³ä 
çàéâèõ î÷åé õîâàþòüñÿ íåçàêîíí³ 
áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Íåçàêîíí³ñòü 
ï³äòâåðäæóº ì³ñüêà âëàäà. Ïðî öå 
éäåòüñÿ â ìàòåð³àë³ «Â³ííèöüêî¿ 
àãåíö³¿ æóðíàë³ñòñüêèõ ðîçñë³äó-
âàíü» (äàë³ — «Àãåíö³ÿ»), ÿêèé 
áóâ îïóáë³êîâàíèé 1 æîâòíÿ ï³ä 
çàãîëîâêîì «Â³ííèöüêà âëàäà ïî-
êàçàëà ñâîþ íåñïðîìîæí³ñòü çó-
ïèíèòè íåçàêîííó çàáóäîâó ïåðåä 
«Îñîáíÿêîì ë³êàðÿ Â³ë³íñüêîãî». 
Ìè âèêîðèñòàëè ôàêòè ç öüîãî 
ìàòåð³àëó òà ä³áðàëè êîìåíòàð³.

КОМУ НАЛЕЖИТЬ БУДИНОК 
Áóäèíîê çà àäðåñîþ Ãðóøåâ-

ñüêîãî, 30 îòî÷èëè ïàðêàíîì 
íà ïî÷àòêó ë³òà 2018 ðîêó. Ïàñ-
ïîðòà îá’ºêò áóä³âíèöòâà íå ìàº, 
íà ïàðêàí³ ëèøå âêàçàíî, ùî òóò 
íåçàáàðîì áóäå ðåñòîðàí «Rich».

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåðæàâíîãî 
ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðó-

õîìå ìàéíî, öåé áóäèíîê ìàâ 
äâîõ ñï³ââëàñíèê³â: äåïóòàò Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåêñàíäð 
Äàí òà Òåòÿíà Íåìèðîâñüêà.

— Ðàí³øå ö³ºþ áóä³âëåþ âî-
ëîä³â ÿ ç áàòüêîì Òåòÿíè Íåìè-
ðîâñüêî¿. Çãîäîì â³í âèð³øèâ ïî-
äàðóâàòè öþ íåðóõîì³ñòü ñâî¿é 
äî÷ö³. Õòîçíà, ìîæëèâî ÿ òåæ 
ïîäàðóþ ñâîþ ÷àñòèíó äî÷ö³, — 
ñêàçàâ Îëåêñàíäð Äàí æóðíàë³ñ-
òàì «Àãåíö³¿».

Ìè çðîáèëè âèòÿã ç ðåºñòðó 
íåðóõîìîãî ìàéíà ³ ä³çíàëèñÿ, 
ùî äåïóòàò òàê ³ â÷èíèâ — ïîäà-
ðóâàâ ÷àñòèíó ³ñòîðè÷íî¿ áóä³âë³ 

ñâî¿é äîíüö³ Äàí³åë³. Çðîáèâ öå 
â äåíü âèõîäó ðîçñë³äóâàííÿ — 
1 æîâòíÿ.

Äðóãîþ ïîëîâèíîþ áóäèíêó 
Â³ë³íñüêîãî ç ãðóäíÿ 2017-ãî âî-
ëîä³º Òåòÿíà Íåìèðîâñüêà. Âîíà 
äîíüêà â³ííèöüêîãî á³çíåñìåíà 
²âàíà Íåìèðîâñüêîãî. Çîêðåìà, 
Òåòÿíà Íåìèðîâñüêà, çà ³íôîð-
ìàö³ºþ àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè 
YouControl, ðàçîì ç³ ñâî¿ì ÷î-
ëîâ³êîì º ê³íöåâèìè áåíåô³ö³àð-
íèìè âëàñíèêàìè ÒÎÂ «Àêöåíò-
²íâåñò», ÿêîìó íàëåæàòü ñóñ³äí³ 
áóä³âë³ ç ÒÐÖ «Ìåãàìîëë».

У ЦЕНТРІ БЕЗ ДОЗВОЛІВ 
БУДУЮТЬ РЕСТОРАН 
Нахабно  Майданчик ресторану закрив 
собою від вінничан фасад історичної 
будівлі просто в центрі міста. Зараз 
«особняком лікаря Вілінського» володіють 
донька депутата міськради та донька 
місцевого бізнесмена. Чи вплине міська 
влада на незаконну будову?

À îò êîìïàí³ºþ «Óêðàãðîâåñò», 
ÿêà çàðàç íàëåæèòü Îëåêñàíäðó 
Äàíó ç äðóæèíîþ Â³ðîþ, ðàí³øå 
êåðóâàâ çíîâó æ òàêè Äàí, àëå ç 
²âàíîì Íåìèðîâñüêèì.

ПІДТВЕРДЖЕНА 
НЕЗАКОННІСТЬ

Îïóáë³êîâàíà 16 ñåðïíÿ åëåê-
òðîííà ïåòèö³ÿ ïðî çàáîðîíó 
íà çì³íó âèãëÿäó ôàñàä³â ³ñòîðè÷-
íèõ áóä³âåëü, íàáðàëà 368 ãîëîñ³â 
³ç 350 íåîáõ³äíèõ. Ó ö³é ïåòèö³¿ 
â³ííè÷àíè ïðîñèëè çâåðíóòè óâà-
ãó íà òå, ùî çàáóäîâà çàêðèâàº 
ôàñàä ³ñòîðè÷íî¿ áóä³âë³. À ùå 
ïåðåâ³ðèòè äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè.

Â³äïîâ³äü ì³ñüêà âëàäà íàäàëà 
4 âåðåñíÿ. Âèêîíêîì Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêðàäè ï³äòâåðäèâ ïðèïóùåí-
íÿ ëþäåé òà âêàçàâ, ùî áóä³â-
íèöòâî íåçàêîííå. Äåïàðòàìåíò 
àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè 7 ñåðïíÿ íàïðàâèâ 
ëèñòà çàìîâíèêó áóä³âíèöòâà ç 
íàñòóïíèìè âèìîãàìè ïðèïèíè-
òè áóä³âåëüí³ ðîáîòè â îõîðîí-
í³é çîí³ ïàì’ÿòêè; ðîçðîáèòè òà 
ïîãîäèòè ïðîåêòíó äîêóìåíòà-
ö³þ; îòðèìàòè äîçâ³ë óïðàâë³ííÿ 
êóëüòóðè é ìèñòåöòâ Â³ííèöüêî¿ 
ÎÄÀ.

Ìè çàïèòàëè äèðåêòîðà çãà-
äàíîãî äåïàðòàìåíòó, ãîëîâíîãî 
àðõ³òåêòîðà Â³ííèö³ Îëåêñàíäðà 
Ðåêóòó ïðî òå, ùî çàâàæàº ïðè-
áðàòè íåçàêîííó áóäîâó ç öåíòðà 
ì³ñòà.

— Íåçàáàðîì çáåðåòüñÿ êîì³-
ñ³ÿ, ÿêà ïðèéìàòèìå ð³øåííÿ, 
ùî ç öèì ðîáèòè äàë³, — ñêàçàâ 
Ðåêóòà. — Öå áóäå êîì³ñ³ÿ ðàçîì 
ç îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿. Ìè ïîãîäæåííÿ ïîêè í³ÿêîãî 
íå äàâàëè. Äî ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ 
ñêàçàòè í³÷îãî íå ìîæó.

ХТО Ж ТАМ БУДУЄ?
Ì³ñüêà âëàäà íå ïîâ³äîìëÿº, 

õòî ñàìå áóäóº ðåñòîðàí, ëèøå 
âêàçóº, ùî âñå öå íåçàêîííî. 
Ïàñïîðòà îá’ºêòà íåìàº, òîìó 
çàìîâíèê ðåñòîðàíó «Rich» äëÿ 
âñ³õ â³ííè÷àí çàëèøàºòüñÿ çàãàä-
êîþ. 2 æîâòíÿ ìè ïîáà÷èëè, ùî 
ðåñòîðàí ìàº ðîçñóâí³ äâåð³, ÿê³ 
âåäóòü ó çàëó, çàñòàâëåíó ñòîëàìè. 
Íà íàøå ïèòàííÿ ïðî òå, õòî º 
çàáóäîâíèêîì, äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòó àðõ³òåêòóðè Îëåêñàíäð 
Ðåêóòà ñêàçàâ, ùî ñâî¿ ïðåòåíç³¿ 
ì³ñüêà âëàäà íàïðàâëÿëà íà ³ì’ÿ 
²âàíà Íåìèðîâñüêîãî.

Ресторан суттєво закриває фасад історичної будівлі від 
очей вінничан. А ось що там за парканом

Ðåñòîðàí ìàº 
ñêëÿí³ ðîçñóâí³ 
äâåð³, ìàéäàí÷èê, 
çàñòàâëåíèé ñòîëàìè 
òà ñò³ëüöÿìè. Âæå 
ïðàöþº ïðèáèðàëüíèöÿ
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Гроші на 
реставрацію 
 Íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, 
28 âåðåñíÿ, ïðèéíÿëè ð³-
øåííÿ çá³ëüøèòè âèäàòêè 
íà ðåñòàâðàö³þ ïàì’ÿòîê 
àðõ³òåêòóðè «Ìóðè» òà «Ãî-
òåëü Ôðàíñóà».
Íà Ìóðè âèä³ëÿþòü 
1,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
À íà êîëèøí³é ãîòåëü 
«Ôðàíñóà», –1,1 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü. Òîð³ê, ó áåðåçí³, 
ì³ñòî òà îáëàñòü âæå âè-
ä³ëèëè 4,1 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü íà ïîðÿòóíîê Ìóð³â. 
Äîäàòêîâà ñóìà ïîòð³áíà, 
àäæå «ï³ä ÷àñ ðåìîíòó áóëî 
óòî÷íåíî ôàêòè÷íó ãëè-
áèíó çàëÿãàííÿ ³ñíóþ÷îãî 
ôóíäàìåíòó», — ïîÿñíèëè 
â ïðåñ-ñëóæá³ ì³ñüêðàäè.

Пройдуть 
навчання СБУ 
 Ó ï’ÿòíèöþ, 5 æîâòíÿ, 
â ì³ñò³ ïðîéäóòü ïëàíîâ³ 
íàâ÷àííÿ. 
ßê ïîâ³äîìèëà ïðåñ-îô³öåð 
óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ ²ðèíà 
Àëåêñåºâà, ó òðåíóâàííÿõ, 
â³çüìóòü ó÷àñòü ï³äðîçä³ëè 
ÑÁ Óêðà¿íè, Íàöïîë³ö³¿, 
Íàöãâàðä³¿, Äåðæàâíî¿ 
ñëóæáè ç íàäçâè÷àéíèõ ñè-
òóàö³é, ³íøèõ ðåã³îíàëüíèõ 
ñóá’ºêò³â áîðîòüáè ç òåðî-
ðèçìîì. Ï³ä ÷àñ íàâ÷àíü 
íà îêðåìèõ òåðèòîð³ÿõ 
ìîæëèâå òèì÷àñîâå îá-
ìåæåííÿ ðóõó òðàíñïîðòó 
òà ïåðåñóâàííÿ ãðîìàäÿí, 
ïåðåâ³ðêà äîêóìåíò³â, ùî 
ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, îãëÿä 
îñîáèñòèõ ðå÷åé òà òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â», éäåòüñÿ 
ó ïîâ³äîìëåíí³.

Підписали 
угоду з «Visa» 
 Ó â³âòîðîê, 2 æîâòíÿ, 
ó ìåð³¿ ï³äïèñàëè ìåìîðàí-
äóì ïðî ñï³âïðàöþ ç òîâà-
ðèñòâîì «Â³çà Óêðà¿íà». Öÿ 
óãîäà ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê 
ñï³âïðàö³, ñïðÿìîâàíî¿ 
íà ðîçâèòîê áåçãîò³âêîâî¿ 
åêîíîì³êè ì³ñòà. Ó òîìó 
÷èñë³ — íà âïðîâàäæåííÿ 
îïëàòè áàíê³âñüêèìè êàðò-
êàìè çà ïðî¿çä ó ãðîìàä-
ñüêîìó òðàíñïîðò³, ïîâ³äî-
ìèëè íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè. 
ßê ðîçêàçàâ çàñòóïíèê 
ìåðà Âëàäèñëàâ Ñêàëü-
ñüêèé, ñï³âïðàöÿ ç «Â³çà 
Óêðà¿íà» äàñòü Â³ííèö³ 
ãîòîâ³ ð³øåííÿ.
Íàãàäàºìî, âàë³äàòîðè òà 
åëåêòðîííèé êâèòîê ìàþòü 
ç’ÿâèòèñÿ â òðàíñïîðò³ ç 
íàñòóïíî¿ âåñíè. 

КОРОТКОКОРОТКО

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïðî ðîçâ’ÿçêó 
³ñòîð³¿ çáî÷åíîãî 
÷îëîâ³êà, ÿêîãî â³-

ííè÷àíè ïðîçâàëè «òÿæèë³âñüêèì 
ìàí³ÿêîì», RIA ä³çíàëàñÿ â ïî-
ë³ö³¿. Íà÷àëüíèê Ë³âîáåðåæíîãî 
â³ää³ëåííÿ Ðîìàí Àíäðóùàê ðîç-
ïîâ³â ïðî ðåçóëüòàòè åêñïåðòèçè, 
ÿê³ îòðèìàëî ñë³äñòâî â êðèì³-
íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðî ðîç-
áåùåííÿ íåïîâíîë³òí³õ.

— Íà æàëü, åêñïåðòèçà äàëà 
âèñíîâîê ïðî òå, ùî â³í íåä³-
ºçäàòíèé. Ïñèõ³÷íèé ðîçëàä 
çäîðîâ’ÿ ó íüîãî, — ãîâîðèòü 
ïîëêîâíèê Àíäðóùàê. — Á³ëü-
øå òîãî, ò³ äâà ôàêòè, ÿê³ áóëè 
äî çàòðèìàííÿ öüîãî ÷îëîâ³êà 
íà òðåòüîìó âèïàäêó, íå ìîæíà 
éîìó ïðåä’ÿâèòè ó âèíó. Áàòüêè 
ä³â÷àòîê íå çàõîò³ëè ñï³ëêóâàòèñÿ 
÷åðåç ðåçîíàíñ. ̄ ì áóëî ñîðîìíî 
çà òå, ùî â³äáóëîñÿ ç ¿õí³ìè ä³-
òüìè, òîìó ùî íàáóëà ðîçãîëî-
ñó ³íôîðìàö³ÿ â ñïîòâîðåíîìó 
âèãëÿä³. ² âñ³ ñóñ³äè çíàëè, ùî 
÷óòêè, ÿê³ õîäÿòü, ¿õ ñòîñóþòüñÿ.

Íà ïî÷àòêó ðîêó, íàãàäàºìî, 
â áóäèíêó íà Ìàêñèìà Øèì-
êà íåâ³äîìèé ÷îëîâ³ê ïðèñòàâ 
äî 11-ð³÷íî¿ ä³â÷èíêè. Ðîçïóñí³ 

ä³¿, ÿê³ â³í â÷èíèâ, ïðàâîîõîðîí-
ö³ êâàë³ô³êóâàëè, ÿê ðîçáåùåííÿ 
íåïîâíîë³òíüî¿. Äèòèíà ô³çè÷íî 
íå ïîñòðàæäàëà, àëå áàòüêè çà-
ÿâèëè â ïîë³ö³þ. ² ìèòòºâî ñåðåä 
â³ííè÷àí ðîç³éøëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ 
â ìåðåæ³ ïðî öåé ôàêò. Ò³ëüêè 
çàì³ñòü ðîçáåùåííÿ, ëþäè ïè-
ñàëè, ïåðåâàæíî â áàòüê³âñüêèõ 
ïåðåïèñêàõ, ïðî ç´âàëòóâàííÿ.

Ï³çí³øå â ïîë³ö³þ ïîâ³äîìè-
ëè ïðî äðóãèé, ñõîæèé âèïàäîê, 
ò³ëüêè âæå íà Çàìîñò³. Ïðàâî-
îõîðîíö³ ñêóïî êîìåíòóâàëè ö³ 
âèïàäêè, áî ïåäîô³ëà ðîçøóêó-
âàëè. Ïàðàëåëüíî â ñîö³àëüíèõ 
ìåðåæàõ âñå á³ëüøå ðîçõîäèëèñÿ 
÷óòêè. Äî ïðîöåñó ç ïóáë³êàö³ºþ 
çàñòåðåæåíü ó áàòüê³âñüêèõ ãðó-
ïàõ äîëó÷èëèñÿ â÷èòåë³, é ïàí³êà 
ðîçðîñòàëàñü. Äåõòî ïðèëàøòîâó-
âàâ äî ïîïåðåäæåíü ïðî ìàí³ÿêà 
ôàëüøèâ³ ôîòîðîáîòè àáî çí³ìêè 
ðåàëüíèõ ëþäåé.

— Íàâ³òü ôîòî áóëî ó ÇÌ² òå-
ðîðèñòà «ÄÍÐ», ÿêèé í³áèòî á³ëÿ 
øêîëè çíàõîäèòüñÿ ó Â³ííèö³ é 
öèì çàéìàºòüñÿ, — çãàäóº íà÷àëü-
íèê Ë³âîáåðåæíî¿ ïîë³ö³¿. — Òîä³ 
íà âóõà ï³äíÿëè âåñü îñîáîâèé 
ñêëàä, ³ êîæíà øêîëà, êîæíèé 
áóäèíîê â íàñ áóëè ïåðåêðèò³. Ðå-
çóëüòàòó ö³ çàõîäè íå äàëè. Ò³ëüêè 
ïîò³ì íåáàéäóæèé ãðîìàäÿíèí, 

ПРОЗВАНОГО МАНІЯКОМ 
ЗБОЧЕНЦЯ ВИЗНАЛИ ХВОРИМ
Тюрми не буде  Історія дорослого 
чоловіка, який чіплявся до маленьких 
дівчат, не завершиться вироком про 
тюрму. Експертиза сказала, що об’єкт 
їхнього дослідження недієздатний. 
Якщо людину з психічними розладами 
не посадять до в’язниці, то як покарають?

Поліцейський знімок 32-річного затриманого. Його взяли 
після того, як таксист через відкрите вікно машини почув 
розмову дорослого чоловіка зі школяркою на тротуарі 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674 
 Ê³ëüêà ðîê³â òîìó îá’ºäíàëè, 

à òåïåð çíîâó äðîáëÿòü. Ïîë³ö³ÿ 
Â³ííèö³ ìàòèìå òðè â³ää³ëåííÿ 
â îñíîâíèõ ì³êðîðàéîíàõ. Äâà 
íîâèõ ÿêðàç çàðàç óêîìïëåêòî-
âóþòü ïðàö³âíèêàìè.

Äî ê³íöÿ ðîêó çàïðàöþþòü, 
êð³ì â³ää³ëåííÿ íà ë³âîìó áåðåç³ 
Áóãó, îêðåì³ ïîë³öåéñüê³ ï³äðîç-
ä³ëè íà Âèøåíüö³ òà Êè¿âñüê³é.

— Çàðàç òàì âæå ïðîõîäÿòü 
àòåñòàö³þ ïðàö³âíèêè, ï³ä³áðà-
í³ íà ïîñàäè, — ñêàçàâ íà÷àëü-
íèê Â³ííèöüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ 
Ñåðã³é Ñèíÿâñüêèé. — Äóìàþ, 
äî ê³íöÿ ðîêó, à ìîæëèâî é 

øâèäøå, âîíè çàïðàöþþòü â ïî-
âíîìó ñêëàä³.

×³òê³ ìåæ³ îáñëóãîâóâàííÿ íî-
âèõ ï³äðîçä³ë³â, ùî ï³äïîðÿäêî-
âóâàòèìóòüñÿ Â³ííèöüêîìó â³ä-
ä³ëó, ïîâ³äîìëÿòü ï³çí³øå. Àëå 
òåðèòîð³àëüí³ñòü ìîæíà çðîçóì³òè 
çà ¿õí³ìè íàçâàìè.

— Óæå º íàêàç, ï³äïèñàíèé 
ãîëîâîþ Íàöïîë³ö³¿, ïðî òå, ùî 
â ì³ñò³ Â³ííèöÿ äîäàòêîâî ââî-
äÿòüñÿ äâà ï³äðîçä³ëè. ² âæå º ¿õí³ 
íàçâè. Òîáòî óñüîãî â íàñ áóäå 
÷îòèðè ï³äðîçä³ëè: Â³ííèöüêèé 
â³ää³ë ³ òðè â³ää³ëåííÿ ó íüîìó. 
Ë³âîáåðåæíå, ÿêå ïðàöþº çàðàç, 
³ íîâ³ Âèøåíñüêå òà Êè¿âñüêå 

â³ää³ëåííÿ, — ðîçêàçàâ Ñåðã³é 
Ñèíÿâñüêèé.

Íàãàäàºìî, ùî ø³ñòü ðîê³â 
òîìó ïî âñ³é êðà¿í³ ñêîðî÷óâà-
ëè ÷èñåëüí³ñòü òîä³ ùå ì³ë³ö³¿ ³ 
ó Â³ííèö³ òàêîæ ïðîâåëè îïòè-
ì³çàö³þ. Ó 2012-ìó ë³êâ³äóâàëè 
ì³ñüê³ ðàéâ³ää³ëè (Ñòàðîì³ñüêèé, 
Çàìîñòÿíñüêèé ³ Ëåí³íñüêèé) òà 
ïîä³ëèëè ì³ñòî ì³æ äâîìà ï³äðîç-
ä³ëàìè. Çà òîä³øíüîãî ãåíåðàëà 
Íîí³êà ì³ñüêó ì³ë³ö³þ ìàëè íà-
çâàòè çà áåðåãàìè Ï³âäåííîãî 
Áóãó. Ïðèíàéìí³ òàê â³í öå ñâîãî 
÷àñó àíîíñóâàâ.

Àëå Ë³âîáåðåæíèé òà Ïðàâî-
áåðåæíèé â³ää³ëè ïðîñòî ïðîíó-

ìåðóâàëè íà ïåðøèé ³ äðóãèé. 
Öèôðîâ³ íàçâè áóëè íåçðó÷í³ òà 
³ñíóâàëè íåäîâãî. Äàë³ çíîâ áóëà 
ðåîðãàí³çàö³ÿ, ³ â ñêëàä³ Â³ííèöü-
êîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëó â³äîêðåìè-
ëè ò³ëüêè Ë³âîáåðåæíó ïîë³ö³þ.

Òåïåð, ç³ ñòâîðåííÿì â³ää³ëåíü 
íà Âèøåíüö³ òà Êè¿âñüê³é, òàì-
òåøí³ì æèòåëÿì íå ïîòð³áíî áóäå 
¿õàòè ç³ çâåðíåííÿì ÷è çàÿâîþ 
ïðî çëî÷èí íà Ïèðîãîâà, 4 ÷è 
Äîâæåíêà, 73. Âîíè çìîæóòü âè-
ð³øóâàòè ñâî¿ ïèòàííÿ ó â³ää³ëåí-
íÿõ ì³êðîðàéîí³â. Íà Êè¿âñüê³é, 
3 âæå îáëàøòîâóþòü ï³ä íîâèé 
ï³äðîçä³ë áóä³âëþ êîëèøíüîãî 
Çàìîñòÿíñüêîãî ðàéâ³ää³ëó.

Знову ділять поліцію. Додають 
Вишенське та Київське відділення

ÿêèé ä³éñíî ïîáà÷èâ ðåàëüíó ñè-
òóàö³þ, ÿê ÷îëîâ³ê ñï³ëêóºòüñÿ ç 
ä³â÷èíêîþ, çàòðèìàâ òîãî, êîãî 
ìè øóêàëè. ² çàòðèìàíèé ç³çíàâñÿ 
ó ïîïåðåäí³õ çëî÷èíàõ.

Çàòðèìàëè çáî÷åíöÿ, ÿêèé 
çàâ³â ç ïåðåõîæîþ øêîëÿðêîþ 
ðîçìîâó íà äîðîñëó òåìó, íà Ñòà-
ðîìó Ì³ñò³. ×åðåç ì³ñÿöü ï³ñëÿ 
ïåðøîãî âèïàäêó. ßê öå áóëî, 
ìîæíà ä³çíàòèñÿ íà «20 õâè-
ëèí» ó ìàòåð³àë³ ç â³äåî: «Çà-
òðèìàëè ïåäîô³ëà, ÿêèé òðèìàâ 
ó ñòðàõó âñþ Â³ííèöþ. ßê éîãî 
«âçÿëè»?» (êîðîòêå ïîñèëàííÿ — 
goo.gl/JZHPiL). Ñüîãîäí³ æ ó ïî-
ë³ö³¿ ãîâîðÿòü, ùî ñë³äñòâî ìàº 

ò³ëüêè òðåò³é, îñòàíí³é ôàêò ðîç-
áåùåííÿ — ïî Ñòàðîìó Ì³ñòó. 
Áàòüêè ä³â÷àòîê ³ç Çàìîñòÿ â³ä-
ìîâèëèñÿ â³ä ñâî¿õ çàÿâ.

Òî ÿê ïîêàðàþòü òåïåð öüîãî 
«òÿæèë³âñüêîãî ìàí³ÿêà», ÿêîãî 
åêñïåðòè âèçíàëè íåîñóäíèì?

— Ïðèìóñîâèì ë³êóâàííÿì, — 
â³äïîâ³äàº íà öå ïèòàííÿ Ðîìàí 
Àíäðóùàê.

— Âóëèöÿìè â³í íå áóäå õîäè-
òè, îäíîçíà÷íî, — äîäàº íà÷àëü-
íèê Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî â³ää³ëó 
ïîë³ö³¿ Ñåðã³é Ñèíÿâñüêèé. — Â³í 
áóäå ïîì³ùåíèé ó çàêëàä ïîñè-
ëåíîãî çðàçêà, äå éîãî áóäóòü 
ë³êóâàòè.
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Ìàéæå ì³ñÿöü 
òîìó, íà ñâ³é 655-é 
äåíü íàðîäæåííÿ, 

Â³ííèöÿ îòðèìàëà ÷óäîâèé ïî-
äàðóíîê — ôîòîëîêàö³þ ç ðà-
ðèòåòíèì àâòîìîá³ëåì, ÿêó îá-
ëàøòóâàëè íà ïëîù³ Ë³âåðïóëü. 
Àâòî — «Jaguar XJ6» 1978 ðîêó, 
ïðèâåçåíèé â Óêðà¿íó ç Âåëèêî-
áðèòàí³¿. Öå êóëüòîâèé àâòîìîá³ëü 
åïîõè Beatles, òîìó éîãî ³ âñòàíî-
âèëè íà ëîêàö³¿, äå ïîðó÷ ñòî¿òü 
ñâîºð³äíèé ïàì’ÿòíèê ãóðòó.

Ìàøèíó áåçêîøòîâíî íàäàâ 
ì³ñòó Îëåêñàíäð Âäîâè÷åíêî, 
âëàñíèê Ìóçåþ òðàíñïîðòó, ÿêèé 
çíàõîäèòüñÿ íà Ñîáîðí³é.

×åðåç òðè òèæí³ ï³ñëÿ öüîãî 
åêñêëþçèâíîãî àâòîìîá³ëÿ íà ò³é 
ïëîù³ âæå íå áóëî. Éîãî âèâåç-
ëè åâàêóàòîðîì äî òåõí³÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó äëÿ êîñìåòè÷íîãî 
ðåìîíòó. Íà öåé ìîìåíò àâòî âæå 
áóëî ç ê³ëüêà ðàç³â ïðîäàâëåíèì 
òà âèð³âíÿíèì äàõîì, ïîëàìàíèì 
äçåðêàëîì, ç³ ñë³äàìè â³ä êðîñ³âîê 
íà êàïîò³…

Ïðîòÿãîì öèõ òðüîõ òèæí³â ìà-
øèíà çàçíàëà ñïðàâæí³õ çíóùàíü 
â³ä ëþäåé, ÿê³ âèë³çàëè íà äàõ, 
ùîá çðîáèòè «åôåêòí³» ôîòî. 
À òàêîæ â³ä òèõ, õòî â³äðèâàâ 
«äâ³ðíèêè», áèâ íîãàìè ïî ôàðàõ.

— Âèð³âíþâàâ äàõ àâòîìîá³ëÿ 

äåñü ø³ñòü ðàç³â, àëå ç êîæíèì 
ðàçîì öå ðîáèòè âñå âàæ÷å, ìå-
òàë ñòàâ óæå ì’ÿêèì, — ðîçïî-
â³â Îëåêñàíäð. — Íàïèñàâ çàÿâó 
â ïîë³ö³þ íà âñ³õ òèõ, õòî ïî-
øêîäæóâàâ àâòîìîá³ëü.

Ïîâåä³íêó â³ííè÷àí, ÿê³ ïî-
øêîäæóâàëè àâòî, íàçèâàº ãàíåá-
íîþ. Íàðàç³ ìàøèíà ïîòðåáóº 
êîñìåòè÷íîãî ðåìîíòó.

Çà ñëîâàìè Âäîâè÷åíêà, îñòàí-
íüîãî ðàçó ëþäÿì çíàäîáèëàñÿ 
ëèø ãîäèíà, ùîá ïðîãíóòè äàõ 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÷îëîâ³ê ïðèõîäèâ 
òà âèð³âíÿâ éîãî.

Îäèí ³ç âèïàäê³â, ÿêèé âêðàé 
îáóðèâ â³ííè÷àí, öå êîëè 30-ð³÷-
íà â³ííè÷àíêà çàë³çëà íà äàõ àâ-
òîìîá³ëÿ çàðàäè ôîòî.

«ª äâ³ êàòåãîð³¿ ëþäåé: îäí³ 
ñòâîðþþòü êðàñó äëÿ ³íøèõ, 
äðóã³ öþ êðàñó ðóéíóþòü. Ïëî-
ùà Ë³âåðïóëü, âóëèöÿ Ñîáîðíà, 
Â³ííèöÿ» — òàêèé ï³äïèñ çðîáèâ 
íà÷àëüíèê â³ííèöüêî¿ «Ìóí³öè-
ïàëüíî¿ ïîë³ö³¿» Âàñèëü Ãàéî-
âèê äî ôîòîãðàô³é, ÿê³ âèêëàâ 
íà ñâîþ ñòîð³íêó ó facebook.

Ïîêè ä³â÷èíó, ùî ïîçóâàëà 
íà ðàðèòåòíîìó «Jaguar», ç ³íøîãî 
ðàêóðñó çí³ìàëà, éìîâ³ðíî, êàìå-
ðà ñïîñòåðåæåííÿ, âñòàíîâëåíà 
íà ëîêàö³¿. Íà îäí³é ñâ³òëèí³ ä³-
â÷èíà ëåæèòü íà åêñêëþçèâíîìó 
àâòî, ïîêè ¿¿ ôîòîãðàôóº õëîïåöü. 
Íà ³íø³é ñâ³òëèí³ âîíà âæå ñòî¿òü 
íà äàõó ìàøèíè.

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 
 Ó Â³ííèö³ õî÷óòü ïîºäíàòè 

ì³æ ñîáîþ ñâ³òëîôîðè íà ê³ëü-
êîõ ì³ñüêèõ âóëèöÿõ, óòâîðèâøè 
«çåëåíó õâèëþ». Óæå äî ê³íöÿ 
2018-ãî ðîêó öåé ðåæèì áóäå 
íà Êè¿âñüê³é, à ç 2019-ãî — 
íà Êåëåöüê³é òà Õìåëüíèöüêî-
ìó øîñå.

Ðîáîòó ñâ³òëîôîð³â áóäå êîíòð-
îëþâàòè àâòîìàòèçîâàíà ñèñòå-
ìà êåðóâàííÿ äîðîæí³ì ðóõîì 
(äàë³ — ÀÑÊÄÐ). ßêðàç íàä 
âïðîâàäæåííÿì ö³º¿ ñèñòåìè 
ì³ñüê³ ñëóæáè ïðàöþâàòèìóòü 
ó íàñòóïí³ ðîêè.

Íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, 28 âå-

ðåñíÿ, äåïóòàòè óõâàëèëè ïðî-
ãðàìó öèôðîâîãî ðîçâèòêó Â³-
ííèö³ íà 2018–2022 ðîêè. Îä-
íèì ç ïóíêò³â ö³º¿ ïðîãðàìè º 
ÀÑÊÄÐ. ²ç òåêñòó ïðîãðàìè (goo.
gl/Cm5vUa) ä³çíàëèñü ïðî î÷³êó-
âàí³ ðåçóëüòàòè â³ä ñèñòåìè.

«Ôóíêö³ÿ «çåëåíî¿ âóëèö³» äëÿ 
òðàíñïîðòó çàãàëüíîãî êîðèñ-
òóâàííÿ äîçâîëèòü ï³äâèùèòè 
ñåðåäíþ øâèäê³ñòü ðóõó ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó ó Â³ííè-
ö³ íà 15–20%, óñóíóòè äî 20% 
çàòîð³â áåç áóä³âíèöòâà íîâèõ 
³ ðåêîíñòðóêö³¿ ³ñíóþ÷èõ òðàí-
ñïîðòíèõ ðîçâ'ÿçîê».

Äî òîãî æ, âæå ïðîêëàäåíî 

32 ê³ëîìåòðè îïòè÷íî¿ ìåðåæ³ òà 
33 êîìóòàö³éíèõ âóçëè çâ’ÿçêó 
äëÿ ñèíõðîí³çàö³¿ ñâ³òëîôîð³â. 
Çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà òà íàëà-
ãîäæóâàëüí³ ðîáîòè òðèâàòèìóòü 
äî ê³íöÿ 2018-ãî.

«Äðóãèì åòàïîì ðîá³ò çàïëàíî-
âàíî ðåàë³çóâàòè çàõîäè âïðîâà-
äæåííÿ ÀÑÊÄÐ ç çàáåçïå÷åííÿì 
ìîæëèâîñòåé «çåëåíî¿ âóëèö³» â³ä 
Êè¿âñüêî¿ ÷åðåç Áðàöëàâñüêó òà 
âóëèöþ Ëåáåäèíñüêîãî äî Íåìè-
ð³âñüêå øîñå», — éäåòüñÿ â Ïðî-
ãðàì³. Ïîäàëüø³ åòàïè âïðîâà-
äæåííÿ ÀÑÊÄÐ áóäóòü ïðèéìàòè 
ï³ñëÿ àíàë³çó òðàô³êó òà ðåçóëü-
òàò³â â³ä ä³¿ ñèñòåìè.

До кінця року на Київській зроблять «зелену хвилю» 
«Зелену хвилю» успішно впро-
вадили у Кривому Розі ще 
в 2015 році. На головних вули-
цях міста світлофори об’єднали 
в одну мережу, а щоб водії 
знали, якої швидкості потрібно 
дотримуватися, аби спіймати 
«зелену хвилю» — поставили 
електронні табло з вказівника-
ми швидкісного режиму — від 
45 до 60 кілометрів на годину 
(goo.gl/KXhuSr) 
Над «зеленою хвилею» пра-
цюють й у Києві з 2016 року. 

Місцеве транспортне під-
приємство розробило десять 
маршрутів, де синхронізували 
світлофори (goo.gl/wpXDuU).
А з 2017-го втілюють систе-
му АСКДР в Дніпрі (goo.gl/
xyArsb). Того ж року почали 
впроваджувати «зелену хви-
лю» в Сумах: об’єднали між 
собою 18 світлофорів, зро-
били систему дистанційного 
керування. Але запуску систе-
ми немає — закінчилися кошти 
(goo.gl/r5M7it).

Де вже працює подібна система 

ЧЕРЕЗ ВАНДАЛІЗМ ПРИБРАЛИ 
ЕКСКЛЮЗИВНИЙ «JAGUAR XJ6»
Дострибалися  Автомобіль епохи 
Beatles простояв у центрі Вінниці три 
тижні. Саме стільки знадобилося часу, 
щоб власник передумав залишати його 
там. Усе через відсутність культури 
у деяких людей. Як ще пояснити 
зіпсований дах та сліди кросівок на капоті?

Êîëè ìàøèíó çàáðàëè äëÿ ðå-
ìîíòó, ñòóäåíòè òåõí³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó äîïîìîãëè ïîâàíòàæèòè 
ðàðèòåòíèé àâòîìîá³ëü íà åâàêóà-
òîð. Âëàñíèê áóäå âèð³øóâàòè, ùî 
ç íèì ðîáèòè äàë³. Íå âèêëþ÷àº, 
ùî àâòî ïîñòàâëÿòü ÿê ôîòîëîêà-
ö³þ äåñü â ³íøîìó ì³ñö³.

Îëåêñàíäð Âäîâè÷åíêî çàçíà-
÷èâ, ùî òàêèõ àâòîìîá³ë³â äóæå 
ìàëî â Óêðà¿í³.

Îñü äåÿê³ êîìåíòàð³ â³ííè÷àí, 
ÿê³ âîíè çàëèøàëè ï³ä íàøèìè 
ìàòåð³àëàìè ïðî ñèòóàö³þ ç «ßãó-
àðîì».

«Ãðèöüêî Øòàõåòà»: «Íå áà÷ó 
æîäíèõ ïðîáëåì. Ó íå¿ æ êîëåñà 
ãóìîâ³? Òî ìîæíà ñïîê³éíî ï³ä-
êëþ÷èòè äî íå¿ 220 âîëüò, à ïî-
ðó÷ ïîñòàâèòè òàáëè÷êó «Åëåê-
òðè÷íèé çàõèñò. Íå òîðêàòèñü« 

À ÿêùî ÿêèéñü ïîë³çå ïåðåâ³ðÿ-
òè — òî éîãî íå øêîäà».

«Yuliia» ïðî ä³â÷èíó, ÿêà âè-
ë³çëà íà ìàøèíó: ² ùå á îïëàòè-
ëà ðåñòàâðàö³þ ç âëàñíèõ êîøò³â! 
Òî ìîæå áóëà á íàóêà! Íà âè-
ïðàâí³ ðîáîòè. Õàé çàì³òàº òó 
ïëîùó âåñü íàñòóïíèé ì³ñÿöü»

«Âàñÿ»: «ß âàñ óìîëÿþ. ×óâè-
õà ïî÷åìó-òî ðåøèëà ïî-ñâîåìó 
áîðîòüñÿ ñ êîììóíèñòè÷åñêèì 
ïðîøëûì. Ðåñïåêò åé è ôîòî-
ãðàôó».

«Â³êòîð Ìåëüíèê»: «ßê³ íåêóëü-
òóðí³ ëþäè. ß êîëè ôîòîãðàôóâàâ-
ñÿ êîëî ìàøèíè, ñïîñòåð³ãàâ, ÿê 
áàòüêè äîçâîëÿþòü ä³òÿì õîäèòè 
ïî ìàøèí³. ß äóìàâ, ùî ó Â³ííèö³ 
êóëüòóðí³ ëþäè, âèÿâèëîñÿ…»

Угорі — дівчина, яка хотіла зробити фото на даху 
автомобіля. Внизу — власник Олександр Вдовиченко 
забирає машину з площі

Ïðîòÿãîì òðüîõ òèæí³â 
àâòî çàçíàëî çíóùàíü 
â³ä ëþäåé, ÿê³ õîò³ëè 
çðîáèòè «åôåêòíå» 
ôîòî íà ãàðíîìó àâòî, 
à íå á³ëÿ íüîãî
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Ó Â³ííèö³ âæå 
ïîíàä ð³ê ïðàöþº 

êîíñóëüòàö³éíî-àìáóëàòîðíèé 
öåíòð ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Ïîëóì’ÿ íàä³¿». Â³í çíàõîäèòü-
ñÿ â ï³äâàëüíîìó ïðèì³ùåíí³ 
íà âóë. Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñ-
ò³â, 12. Òàì íàäàþòü äîïîìîãó 
êîëèøí³ì óâ’ÿçíåíèì, ëþäÿì ç 
àëêî- ³ íàðêîçàëåæí³ñòþ, áåçõàò-
÷åíêàì. Ìè çâ’ÿçàëèñÿ ç ïðåä-
ñòàâíèêàìè öåíòðó ³ íàïðîñèëèñÿ 
â «ãîñò³», ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷îìó 
âîíè îï³êóþòüñÿ òèìè, íà êîãî 
á³ëüøîñò³ íà÷õàòè.

— Ñïî÷àòêó ëþäè çâåðòàþòüñÿ 
äî íàñ, àáî ìè ñàì³ çíàõîäèìî ¿õ 
ï³ä ÷àñ òàê çâàíèõ ðåéä³â. Ïðè-
âîäèìî ó öåíòð, äå ïðîïîíóºìî 
ïî¿ñòè, ïîìèòèñÿ ³ ïåðåîäÿãòèñÿ 
â ÷èñò³ ðå÷³, — ðîçïîâ³äàº ïðà-
ö³âíèê öåíòðó ³ êóðàòîð ïðîåê-
òó «Ñîö³àëüíå ïàòðóëþâàííÿ», 
Àíäð³é. — À äàë³, ÿêùî âîíè 
òîãî çàáàæàþòü, â³äïðàâëÿºìî 
íà ðåàá³ë³òàö³þ ó ñïåö³àë³çîâàí³ 
öåíòðè. Ìîæíà â Ãí³âàíü, Õì³ëü-
íèê, Õìåëüíèöüêèé òà ³íø³ ì³ñòà. 
Óñ³ âîíè â³äêðèòîãî òèïó. Ñåáòî, 
ÿêùî òåáå ùîñü íå âëàøòîâóº, òè 
ïðîñòî éäåø.

Ðåàá³ë³òàö³ÿ ïîâí³ñòþ áåçêî-
øòîâíà. Óò³ì, â öåíòðàõ ³ñíóþòü 
ïåâí³ ïðàâèëà. Òàì íå ìîæíà 
ïèòè, êóðèòè ³ âæèâàòè íàðêî-
òèêè. Êð³ì òîãî, îñê³ëüêè öåíòðè 
ï³äòðèìóþòüñÿ õðèñòèÿíñüêèìè 
îðãàí³çàö³ÿìè, â íèõ º ó÷í³â-
ñòâî — ñåáòî ïîñëóøí³ñòü Áîãó.

Çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ, ëþäè, ÿê³ 
ïîòðàïëÿþòü äî òàêèõ öåíòð³â, 
ÿê ïðàâèëî, íå ïðîòè â³ðè, âîíè 
ðàäøå íå âèòðèìóþòü áåç òþòþ-
íó ³ àëêîãîëþ. Ç³ 100% äî ê³íöÿ 
ðåàá³ë³òàö³¿ äîòÿãóº âñüîãî ëè-
øåíü 10%.

Ç ëèïíÿ â öåíòð³ íà Âî¿í³â-²í-
òåðíàö³îíàë³ñò³â òðèâàº ïðîåêò 
«Äîïîìîæåìî âèæèòè», ÿêèé ï³ä-
òðèìàëà ì³ñüêà âëàäà. Ç áþäæå-
òó âèä³ëÿºòüñÿ ïåâíà ñóìà, ÿêà 
ïîêðèâàº âèòðàòè íà ðîçïîâñþ-
äæåííÿ ëèñò³âîê ç ³íôîðìàö³ºþ 
ïðî ïðîåêò ³ áåçêîøòîâí³ îá³-
äè äëÿ âñ³õ íóæäåííèõ. Ïî¿ñòè 
ìîæíà ùîï’ÿòíèö³ î 17.00 á³ëÿ 
ðèíêó «Óðîæàé».

Òàêîæ ó öåíòð³ ïðàöþº ïóíêò 
ç ïðèéîìó ³ âèäà÷³ ðå÷åé. Êîæåí 
áàæàþ÷èé ìîæå ïðèéòè ³ âèáðà-
òè ñîá³ ñâåòðè, ñîðî÷êè, øòàíè 
òîùî. Òàê ñàìî ìîæíà ïðèíîñèòè 
âëàñí³ ðå÷³ äëÿ íóæäåííèõ.

КОЛИСЬ ВЛАСНА ФУРА БУЛА 
Ñïóñêàºìîñÿ â ï³äâàëüíå ïðè-

ì³ùåííÿ. Íà ñò³ëüö³ ñèäèòü ÷î-
ëîâ³ê ó áðóäí³é æîâò³é ñîðî÷ö³. 
Íàä íèì íàâèñàº ²ãîð — ùå îäèí 
ïðàö³âíèê öåíòðó — ç ìàøèíêîþ 
äëÿ ñòðèæêè ó ðóêàõ: «Ðàç îá³öÿâ 
ï³äñòðèãòè, çíà÷èòü çðîáëþ», — 
ãîâîðèòü äî ÷îëîâ³êà â æîâòîìó 
íîâîñïå÷åíèé ïåðóêàð. Òîé ò³ëü-
êè ñì³ºòüñÿ.

Ñòðóñíóâøè ç ïëå÷åé çàëèø-
êè âîëîññÿ, ÷îëîâ³ê íàçèâàºòüñÿ 
Ìèêîëîþ. Ïðîòÿãîì òðüîõ îñòàí-
í³õ ðîê³â æèâå íà âóëèö³. Ïðè-
÷èíîþ ñòàëà ñâàðêà ç äðóæèíîþ, 
ï³ñëÿ ÿêî¿ â³í ³ îïèíèâñÿ ïðîñòî 
íåáà. Ùå íà îäíîìó ç ïàëüö³â 

БЕЗХАТЧЕНКИ — ПОРУЧ. ХТО І НАВІЩО 
ДОПОМАГАЄ ЇМ ВИЖИВАТИ 
Паралельні світи  Зустріти 
безпритульних можна чи не у кожного 
сміттєвого контейнера в місті. На вокзалі, 
ринках, теплотрасах — також вони. Більшість 
з нас воліє не контактувати і обходити 
їх стороною. Але є люди, які допомагають 
їм підвестися і розпочати нове життя

ó ÷îëîâ³êà º ïåðñòåíü. Ïðî öå 
éîãî ³ çàïèòóþ.

— Ïåðñòåíü ç àðì³¿ íå çí³ìà-
ºòüñÿ. Â³í ìåí³ ÿê òàë³ñìàí, — 
ïîÿñíþº Ìèêîëà. — ß ñëóæèâ 
â Àôãàí³ñòàí³. Ùîïðàâäà, òóäè 
ïîòðàïèâ ïðÿì³ñ³íüêî ç çîíè. 
Ñêàçàëè, ÿêùî ñëóæáó ïðîéäåìî, 
äîñèäæóâàòè íå áóäåìî. Â³äñëó-
æèâ, à ìåí³ íàêèíóëè êàéäàíêè 
³ ïîâåðíóëè íà çîíó: «Â³äêðèºø 
ïàùó — ïîæàëêóºø!» Ìîâëÿâ, 
ó òåáå æ ³ ñåñòðè º, ³ áðàòè.

Æèâ, êàæå, íåïîãàíî. Êîëèñü ³ 
ôóðà âëàñíà áóëà, ³ ãðîø³ âîäè-
ëèñÿ. Çàðàç îáñòàâèíè çì³íèëèñÿ: 
¿ñòü — ç³ ñì³òíèêà, ñïèòü — äå 
ïðèéäåòüñÿ. Íåùîäàâíî çíàéøîâ 
ðîáîòó ñì³òòÿðåì íà “ÅêîÂ³í³”. 
Ùîïðàâäà ïîâåðòàòèñÿ ï³ñëÿ çì³-
íè íåìàº êóäè, òîìó íà ðîáîòó 
ïîêè ùå íå õîäèòü.

Ö³ºþ ïðîáëåìîþ íàðàç³ çàéìà-
þòüñÿ â öåíòð³. Íàìàãàþòüñÿ ï³ä-
øóêàòè Ìèêîë³ æèòëî, ÿêå ó ïî-
äàëüøîìó â³í çìîæå îïëà÷óâàòè 
ñàìîòóæêè.

БРАТИ-БРОДЯГИ 
Ðåéäè ç âèÿâëåííÿ áåçõàòüê³â 

ïðîâîäÿòü äâ³÷³ íà òèæäåíü. ßê 
ïðàâèëî, öèì çàéìàºòüñÿ äâîº 
âîëîíòåð³â, ÿê³ îá’¿æäæàþòü 
ì³ñöÿ ç ìîæëèâèì ñêóï÷åííÿì 
áåçïðèòóëüíèõ. Êîëè çíàõîäÿòü, 
ïîÿñíþþòü, ùî õî÷óòü äîïîìîãòè 
³ çàïðîøóþòü äî öåíòðó. Âèõî-
äèìî íà ïîøóêè òàêèõ ëþäåé. 
Ïî äîðîç³ Àíäð³é ðîçïîâ³äàº ïðî 
äâîõ áðàò³â-áåçõàòüê³â ç Êîçÿ-

òèíñüêîãî ðàéîíó, ÿê³ äîíåäàâ-
íà êî÷óâàëè íà îäí³é ç ðó¿í, ùî 
íà Âèøåíüö³.

— ª ëþäè ç äóõîì áðîäÿæíè-
öòâà. Ñâîþ ðîëü òóò ãðàº ³ ëþáîâ 
äî ïèÿöòâà, ³ çâè÷êà äî áåçòóðáî-
òíîãî ñïîñîáó ³ñíóâàííÿ, — ïî-
ÿñíþº âîëîíòåð. — Ìè çìîãëè 
ïîñïðèÿòè, ùîá ö³ áðàòè ïîâåð-
íóëèñÿ äîäîìó. ² áóêâàëüíî ê³ëü-
êà äí³â òîìó âîíè çà¿õàëè äî íàñ 
ó ãîñò³. Îäðàçó ¿õ ³ íå âï³çíàâ. Òàê³ 
îõàéí³ ³ òâåðåç³, àæ íå â³ðèëîñÿ.

Òèì ÷àñîì ìè íàáëèæàëèñÿ 
äî ì³ñöÿ, äå êîëèñü æèëè áðàòè. 
Àáî, ÿê æàðòîìà êàæå Àíäð³é, 
äî ¿õíüîãî öåíòðàëüíîãî îô³ñó. 
Êîëè ìè ï³ä³éøëè ìàéæå âïðè-
òóë, ïî÷óëèñÿ ÿê³ñü ãîëîñè. ×å-
ðåç ê³ëüêà ñåêóíä, ìè ïîáà÷èëè 
õëîïöÿ, ÿêèé ñèä³â íà áîðäþð³. 
Êîæåí éîãî âèäèõ íàïîâíþâàâ 
ïîâ³òðÿ çàïàõàìè ïåðåãàðó.

— À äå æ Ìèêîëà? — çàïèòóº 
Àíäð³é ó âî÷åâèäü çíàéîìîãî 
õëîïöÿ.

— Íàïåâíî ñïèòü, — äèâëÿ-
÷èñü ñîá³ ï³ä íîãè, â³äïîâ³äàº 
áåçõàòüêî.

Ó öåé ÷àñ ç-çà ðó¿í ç’ÿâëÿºòüñÿ 
³íøèé ÷îëîâ³ê. Â³í âèãëÿäàº òðî-
õè ñòàðøèì.

— Çäîðîâà, Àíäðþõ, — çâåðòà-
ºòüñÿ äî âîëîíòåðà Ìèêîëà.

— Õëîïö³, íó ùî æ âè ðîáè-
òå? — äèâëÿ÷èñü íà áðàò³â, ïðî 
ÿêèõ óñüîãî ê³ëüêà õâèëèí òîìó 
ñàì ìåí³ ðîçïîâ³äàâ, ïèòàº Àí-
äð³é. — Çíîâó çà ñòàðå? Ñåðã³é ³ 
Ìèêîëà ìîâ÷àòü.

Ï³ñëÿ â³çèòó äî öåíòðó, 
äî áàòüê³âñüêîãî äîìó âîíè òàê 
³ íå ïîâåðíóëèñÿ. Íå ìîæóòü íà-
â³òü ïðèãàäàòè, êîëè äî Â³ííèö³ 
ïðè¿õàëè. Îäèí êàæå, ùî â ïîíå-
ä³ëîê, ³íøèé ó ÷åòâåð. Àëå âèçíà-
þòü — çàïèëè ñåðéîçíî. ² êîëè 
çáèðàþòüñÿ çà ãîëîâó áðàòèñÿ, 
íå çíàþòü: «Àíäðþõ, ÿ áðåõàòè 
íå âì³þ, òîìó íå áóäó í³÷îãî îá³-
öÿòè», — ãîâîðèòü ìîëîäøèé ç 
áðàò³â, Ñåðã³é.

— À ¿ñòè ï³äåòå? — ïèòàº 
Àíäð³é.

— ß òàê õî÷ó ¿ñòè. Ñ³ðèé, õî-
ä³ìî ïî¿ìî, — ãîâîðèòü Ìèêîëà.

Äîðîãîþ Àíäð³é âêîòðå íàãà-
äóº áðàòàì ïðî ðåàá³ë³òàö³þ. ², 
âî÷åâèäü, îòðèìóº âæå íå ïåðøó 
ñòâåðäíó â³äïîâ³äü. ×îëîâ³êè ðî-
áëÿòü çàö³êàâëåíèé âèãëÿä ³ ãî-
âîðÿòü, ùî îáîâ’ÿçêîâî ¿¿ ïðî-
éäóòü. Óò³ì, êîëè ñàìå, ñêàçàòè 
íå ìîæóòü.

— Àíäðþøêà, à ìîæåø ìàìó 
íàáðàòè? — ïèòàº Ìèêîëà.

— Íå òðåáà! Íå òóðáóé! — âòðó-
÷àºòüñÿ â ðîçìîâó Ñåðã³é.

— À ÿ õî÷ó ç ìàìîþ ïîãîâîðè-
òè! — íàïîëÿãàº ñòàðøèé. — Íó, 
áóäü ëàñêà, íàáåðè. Äóæå çà íåþ 
ñóìóþ. Ïàðó ñë³â ñêàæó ³ âñå.

Âîëîíòåð ä³ñòàº òåëåôîí. Ìè-
êîëà äèêòóº íîìåð íàïàì’ÿòü. 
Ãóäîê ï³øîâ.

— Àëî, ìàìóëü… Äà, ìàìóëü… 
Ìàìà, íàñ ç Ñåðüîæêîþ ìàþòü 
íà ðåàá³ë³òàö³þ çàáðàòè… Óñå, 
ÿ òîá³ Àíäðþõó äàþ. Ïîãîâîðè 
ç íèì ç öüîãî ïðèâîäó ñàìà.

Минулого  року  центром 
«Полум’я надії» було проведено 
50 зустрічей для понад 300 осіб. 
60 людей відправлено на реа-
білітацію. З них 35 такі ж, як і 
Микола з Сергієм, бездомні. 
За останні два місяці волонтерам 
вдалося відправити ще 20 людей 
для проходження реабілітації.
Через велику кількість нужден-
них, у Вінниці буде відкрито ще 
один подібний центр. Наразі там 
триває ремонт, який проводить-
ся власними зусиллями. Тому їм 

необхідна наша допомога у ви-
гляді будівельних матеріалів.
Також є потреба в транспор-
ті на зразок старої швидкої 
УАЗ-452. У ній будуть пере-
возити маломобільних людей і 
тих, кого через різкий запах або 
стан здоров’я неможливо возити 
в громадському транспорті.

Контакти:
(093)561–29–53 
(096)006–36–05 
rankovazirka.com@gmail.com 

Можемо допомогти 

Брати-безхатьки Сергій і Микола. У пакетах скляні пляшки — найцінніше, 
що в них є. Перед тим, як зайти до центру допомоги, чоловіки надійно заховали 
свій «скарб» у кущах. Щоб не вкрали інші безпритульні 
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Начальник поліції сказав, що в па-
трульній не вистачає третини спів-
робітників та попросив молодь 
спробувати себе на цій роботі.
— Некомплект патрульної полі-
ції — приблизно 30%, це 50 чи 
60 осіб, — говорить Сергій Си-
нявський. — Зарплата від 8-ми 
до 10-ти тисяч. Хто хоче спробу-
вати себе в наших рядах, будь 
ласка. Заходьте на наш офіційний 
сайт. Там є інформація про кон-
курс. Так, його важко пройти. Усіх 
підряд не беремо...

Які ж сили перекривають місто, 
якщо «копів» не вистачає? За сло-
вами начальника міського відділу, 
щоденно по Вінниці їздять до 15-ти 
автопатрулів. Крім того, патрулю-
ють 10 груп Нацполіції на «Дасте-
рах».
— Нам в допомогу начальник 
управління надав спецпідроз-
діли, — говорить Сергія Синяв-
ський. — Спільно з нашими пра-
цівниками із метою посилення 
несуть службу навіть люди 
у важкій броні і з автоматичною 

зброєю. Ми робимо аналіз що-
тижнево, щомісячно, щоквар-
тально. На інтерактивну карту 
наносимо відмітки, де найбільше 
трапляється злочинів, і саме там 
посилюємо патрулі.
Постійно по три слідчо-опера-
тивні групи працюють на обох 
берегах Бугу. Скільки викликів 
опрацьовує служба 102 на добу? 
У звітах про оперативну обста-
новку на поліцейському сайті чи-
таємо про понад 600 телефонних 
звернень. Інколи буває до тисячі.

Про некомплект патрульної та кількість опергруп 

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Óñ³ ðîçêðèò³. 
Òàê ñêàçàâ ãîëî-
âíèé ïîë³öåé-
ñüêèé ì³ñòà Ñåðã³é 

Ñèíÿâñüêèé ò³ëüêè ïðî óìèñí³ 
âáèâñòâà. Ïðî ³íø³ çëî÷èíè íà-
çèâàâ íå òàê³ ÿñêðàâ³ äàí³.

— Ìàºìî 60% íåðîçêðèòèõ 
çëî÷èí³â ³ ïðàöþºìî íàä öèì, 
â³äâåðòî ñêàæó, ùîäåííî. Õîò³-
ëîñÿ á, ùîá áóëà êðàùà äèíàì³-
êà, — ñêàçàâ Ñèíÿâñüêèé.

Â³í ïîÿñíèâ, ÷îìó ñòîâ³äñîò-
êîâå ðîçêðèòòÿ óìèñíèõ âáèâñòâ 
íå îçíà÷àº, ùî âñ³ êðèì³íàëüí³ 
ñìåðò³ âæå ðîçñë³äóâàëè: 

— Ó íàñ º ïðèêðèé âèïàäîê 
íåðîçêðèòîãî çëî÷èíó íà âóëè-
ö³ Ñòåëüìàõà. Ï³ä ÷àñ íàïàäó 
íà æ³íêó, ÿêà çä³éñíþº íåçàêîí-
í³ âàëþòí³ îïåðàö³¿, ïîðàíèëè ¿¿ 
ñèíà, ³ â³í ïîìåð â³ä âòðàòè êðîâ³ 
â øâèäê³é. ×îìó êàæó, ùî áóëî 
7 âáèâñòâ ³ âñ³ 7 ðîçêðèò³? Òîìó 
ùî öåé âèïàäîê êâàë³ô³êóºòüñÿ, 
ÿê òÿæê³ ò³ëåñí³, ÿê³ ñïðè÷èíèëè 
ñìåðòü, ïîºäíàí³ ç ðîçáîºì.

Ó öüîìó ïðîâàäæåíí³ ùå øóêà-
þòü çëîâìèñíèê³â. À îò ïîáóòîâ³ 
âáèâñòâà ïîë³ö³ÿ áåðå íà ðàç-äâà.

ЗБІР ПО ТРИВОЗІ 
— ª çëî÷èíè, ÿê³ ðîçêðèâà-

þòüñÿ ëåãêî, — ãîâîðèòü íà-
÷àëüíèê ïîë³ö³¿. — Ïàì’ÿòàºòå, 
3 ñ³÷íÿ íà Ñòåëüìàõà çíàéøëè ç 
÷èñëåííèìè íîæîâèìè ÷îëîâ³êà 
á³ëÿ ñì³òíèêà? Êîëè òàêå òðàïëÿ-
ºòüñÿ, òî ïî òðèâîç³ âñ³ ïðàö³â-
íèêè ïðèáóâàþòü íà ì³ñöå äëÿ 

ðîçêðèòòÿ çëî÷èíó çà ãàðÿ÷èìè 
ñë³äàìè. Òîä³ ñïðàöþâàëè ê³íî-
ëîãè. Ñîáàêà ïðÿìî äî êâàðòèðè 
âáèâö³ ïðèâåëà.

À âáèâñòâî â êâàðòèð³ íà Ìàé-
áîðîäè íåøâèäêî ðîçïëóòàëè.

— Ïðàöþâàëè íàä öèì çëî÷è-
íîì á³ëüøå äâîõ ì³ñÿö³â, — êàæå 
ïîëêîâíèê Ñèíÿâñüêèé. — Ìàëè 
çëî÷èííó ãðóïó ç îðãàí³çàòîðîì 
ç Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Äóæå áàãà-
òî ðîáîòè ïðîðîáèëè. Ó÷àñíèê³â 
îäíî÷àñíî çàòðèìóâàëè ç³  ñïåö-
ï³äðîçä³ëîì ÊÎÐÄ.

СТРАШНІ РЕЧІ 
Ùå îäèí ïðèêëàä — ðîçñë³äó-

âàííÿ ñìåðò³ ÷îëîâ³êà â êâàðòèð³ 
íà Êîñìîíàâò³â ç ïðîëîìàíèì 
÷åðåïîì.

— Â êâàðòèð³ òàêîæ áóëè 
÷îëîâ³ê òà æ³íêà.Ñï³âìåøêàí-
ö³, — ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ïîë³-
ö³¿. — Äåñü â ÷îìóñü ìè ðîçóì³ëè, 
ùî çëî÷èí ñêî¿ëà æ³íêà. Âîíà 
íåéìîâ³ðí³ ³ñòîð³¿ íàì ðîçêàçó-
âàëà. Äå ÷îëîâ³êà ï³ä³áðàëà ç âæå 
ïðîáèòîþ ãîëîâîþ, ÿê ïðèâåëà 
äîäîìó, äå â³í âòðàòèâ ñâ³äîì³ñòü. 
Çíàéøëè ìîëîòîê, çàõîâàíèé 
â òóàëåò³. Ò³ëüêè â ³çîëÿòîð³ 
æ³íêà çðîçóì³ëà, ùî íåìà êóäè 
ä³âàòèñü, ³ ðîçïîâ³ëà, ÿê ñêî¿ëà 
çëî÷èí. Ðîçïèâàëè ñïèðòíå, â³í 
äî íå¿ ïðèñòàâàâ, âçÿëà ìîëîòîê 
òà âäàðèëà ïî ãîëîâ³.

— À áóâàþòü â³äâåðòî ñòðàøí³ 
ðå÷³, — êàæå ïðî ³íøó «áèòîâóõó» 
íà Êîñìîíàâò³â íà÷àëüíèê ïî-
ë³ö³¿. — 53-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê æèâ ç 
78-ð³÷íîþ ìàò³ð’þ. Éîìó öå íà-
áðèäëî ³ â³í ¿¿ çàäóøèâ ó ë³æêó. 
Òåæ íå âèçíàâàâ âèíó. Äîâåëè.

НА 100 ВІДСОТКІВ РОЗКРИВАЮТЬ 
ТІЛЬКИ УМИСНІ ВБИВСТВА
Кримінальні історії  Про службову 
собаку, що привела під двері вбивці. 
Відсутність альтернативи для студентів, 
які заробляють на «закладках». Та про 
мільйонера, котрому дуже не пощастило. 
Реальні історії розповідав начальник 
поліції про злочинність та боротьбу з нею

КРИМІНАЛЬНІ НЕВДАХИ 
À îñü ïðèêëàä çàòðèìàííÿ 

ãðàá³æíèê³â, ÿê³ éøëè íà ñïðàâó 
«äîìóøíèêàìè» é ïðîñòî íå ïî-
ì³òèëè, ùî â áóäèíêó ñõîâàëèñÿ 
ä³òè ãîñïîäàð³â. Òîæ âîíè áóäóòü 
â³äïîâ³äàòè çà âàæ÷îþ ñòàòòåþ.

— Ñàáàð³â, ïðèâàòíèé áóäè-
íîê, áàòüêè íà ðîáîò³ — ñâî¿ 
ìàãàçèíè òðèìàþòü íåïîäàë³ê, — 
ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿. — 
Äâà çëî÷èíö³ çàë³çëè ÷åðåç â³êíî, 
à ä³òè ñõîâàëèñÿ ï³ä îä³ÿëî. Âè-
êðàëè çîëîòà íà 50 òèñÿ÷. Òîä³ 
çà îð³ºíòóâàííÿì ïàòðóëüíà çà-
òðèìàëà ï³äîçðþâàíèõ, ÿê³ íàìà-
ãàëèñÿ âòåêòè íà òàêñ³. Çàòðèìàí³ 
äî îñòàííüîãî âèíó íå âèçíà-
âàëè. Îäèí çàõîâàâ ëàíöþæîê 
ï³ä óñò³ëêó êðîñ³âîê. ²íøèé ç-çà 
ùîêè çîëîòî âèïëüîâóâàâ. Âîíè 
çíàéîì³ áóëè ïîãðàáîâàíî¿ ñ³ì’¿. 

Ðîáèëè ðåìîíò â íèõ êîëèñü äàâ-
íî ³ áà÷èëè äîñòàòîê.

Ùå îäíà íåâäà÷à äëÿ çëî÷èíöÿ, 
ÿêèé çàõîò³â çáàãàòèòèñÿ, — ëèï-
íåâèé ðîçá³é íà Âèøåíñüêîìó 
îçåð³. Ðåöèäèâ³ñò çàðàäè çàñòàð³-
ëèõ á³ëîðóñüêèõ ì³ëüéîí³â ðîç-
òðîùèâ ëþäèí³ ãîëîâó.

— Ðàí³øå ñóäèìèé ïîáà÷èâ ÷î-
ëîâ³êà, ÿêèé ëåæèòü â òðàâ³ íà-
ï³äïèòêó, à ç êèøåí³ âèãëÿäàþòü 
á³ëîðóñüê³ «çàé÷èêè». ßê ïîò³ì 
âèÿâèëîñÿ, àæ ö³ëèõ 37 ì³ëüéîí³â 
á³ëîðóñüêèé ðóáë³â áóëî, äàâíî 
âèëó÷åíèõ ç îá³ãó, — ðîçêàçàâ Ñè-
íÿâñüêèé. — Îò â³í íà ö³ ãðîø³ 
é ïîçàðèâñÿ. Íàí³ñ òðàâìó ìî-
ëîòêîì ïî ãîëîâ³ ñïëÿ÷îìó, ÿêèé 
ïîò³ì ïîìåð ó ë³êàðí³. Çàòðèìàëè 
ìè çëî÷èíöÿ ïðîòÿãîì äîáè. Â³í 
ö³ ãðîø³ íàìàãàâñÿ çáóòè ïî ì³ñ-
òó. Âåëèêà ñóìà, àëå ñàìà ïî ñîá³ 
í³÷îãî íå çíà÷èòü. Ïàï³ð. À ëþ-
äèíà âòðàòèëà æèòòÿ.

МАСШТАБИ ЗЛОЧИННОСТІ. 
РОЗКРИТІ Й НЕРОЗКРИТІ ЗЛОЧИНИ 

* дані про стан боротьби зі злочинністю за 8 місяців, надані керівником Вінницького відділу поліції 

Ïîáóòîâ³ âáèâñòâà 
â³ííèöüê³ ïîë³öåéñüê³ 
áåðóòü íà ðàç-äâà. À 
ñïëàíîâàí³ ðîçá³éí³ 
íàïàäè äîâøå 
ðîçêðèâàþòü

Третина з усіх кримінальних правопорушень, які фіксуються у Вінницькій 
області, були скоєні в обласному центрі. Загальний показник розкриття 
по місту — 40,5%, тобто більшість злочинів — це справи без підозрюваних

55 000
заяв і повідомлень

3 808
кримінальних

правопорушень
2 422
нерозкриті злочини

1 386
розкритих злочинів 

Умисні вбивства 

 
Усі розкриті 

Є з летальним кінцем нероз-
криті насильницькі смерті, 

але в них кваліфікація інша — 
розбій з тяжкими тілесними

7

Тяжкі тілесні ушкодження 

11 розкриті 

У 5-ти провадженнях 
особи винуватців встановили, 

але підозри їм ще 
не оголошені 

16

Зґвалтування 

+ 1 про замах 

Один факт розкрили протягом 
доби, у другому випадку 

особу виставили й чекають 
експертиз, щоб оголосити 

підозру. Нерозкрите фактично 
одне зґвалтування та замах 

на такий злочин 

3

Пограбування

63 розкритих

116

Розбійні напади 

13 розкриті

15

Крадіжки

464 розкрили

1390

Квартирні крадіжки 

28 розкриті 

218

Шахрайства

51 розкрили 

! Низький показник розкриття 
(тільки шоста частина) 
пояснюють складністю 

розслідувань цього виду 
злочину, бо кінці ведуть, 

як правило, до мешканців 
інших регіонів, часто — 

непідконтрольних територій 
на сході країни 

301

Хуліганства

19 розкрили

40

Незаконне поводження 
зі зброєю 

12 розкрили 

! Злочини по зброї і 
наркотиках називають 

латентними, бо їх виявляють 
самі співробітники і мусять 
доводити слідчим шляхом. 

Низький показник розкриття 
пояснюють тривалістю 

слідчих дій 

47

Наркозлочини 

106 розкриті

! Збутів наркотиків 
задокументували 72 факти, 
з яких 29 розкрили. У решті 

випадків чекають результатів 
експертизи вилучених 

речових 

355

Безвісти зниклі 

людей розшукують

Із заявами про зникнення 
близьких людей в поліцію 

звертаються майже щодня. 
Нерозшуканих дітей немає 

9

Викрадення транспортних 
засобів 

13 розкрили 
41 автомобіль знайшли

58
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Депутатка міськради від округу 
на Масложирі Алла Власюк роз-
казала, що часто звертаються 
жителі району за матеріальною 
допомогою. Але в останнє по-
чали приходити на прийом з 
конкретними ідеями, як і що 
змінити у районі. Пані Алла та-
кож поділилася планами, яким 
чином хочуть змінити район.
— Наше завдання — зробити 
якомога більше всього, аби 
жителі не відчували потребу 
виїжджати з району, для при-
кладу, за розвагами, та їм було 
комфортно тут жити. Щодо 
автобуса № 6, то буду пода-
вати пропозицію збільшити 
кількість автобусів на марш-
рут, коли місто розбереться з 

найпроблемнішими маршрута-
ми. У нас є маленька ідея, що 
поставити в парку Шмельова 
навесні наступного року. Поки 
що я не скажу, що це буде — 
але такого у Вінниці більш ніде 
немає!
Головний архітектор міста Олек-
сандр Рекута також сказав, що 
не варто очікувати глобальних 
змін.
— Там переважно приватний 
сектор, вільних територій немає. 
Тому єдине, що можливо на те-
риторії мікрорайону Олієжир-
комбінат — локальна забудова 
житловими будинками, невели-
кими об’єктами громадського ко-
ристування, такими як спортивні 
зони, дитячі майданчики тощо.

Зробити «місто в місті» 

Журналіст Володимир Шведун 
в книзі «Миттєвості з історії Ві-
нниці» наводить кілька фактів 
про мікрорайон Масложир:
«Колись, на місці олієжиркомбі-
нату знаходився яблуневий сад. 
Друга вітчизняна війна цей сад 
викорчувала, залишивши де-
кілька яблунь. I ось на цьому 
місці з’явились будівельники, 
котрим треба було звести по-
тужне на той час олієжирове 

підприємство. Це було весною 
1951 року. Навколо цього під-
приємства почалася забудова 
житлових будинків. Але по-
селення були тут ще задовго 
до цього. На сьогодні, на мій 
погляд, цей район між вулиця-
ми Лебединського, Залізнична 
до вулиці Чехова, до річечки Ві-
нничка, а далі вздовж правого 
берега цієї ж річечки до заліз-
ниці» (goo.gl/ckybQR).

Історія та межі району 

Ì²É ÐÀÉÎÍ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ì³êðîðàéîí, 
îáìåæåíèé âó-

ëèöÿìè ×åõîâà — Çàë³çíè÷-
íà — Øèìêà — Ãëàäêîâà, ìàº 
íåîô³ö³éíó íàçâó «Ìàñëîæèð». 
Öþ íàçâó â³í îòðèìàâ â³ä îäíî-
ãî ç íàéá³ëüøèõ ï³äïðèºìñòâ 
Â³ííèö³ — Îë³ºæèðêîìá³íàòó 
(íèí³ ViOil — àâò.), ùî ïðàöþº 
òóò ùîíàéìåíøå ï³âñòîð³÷÷ÿ.

Ì³ñöåâ³ æèòåë³ íàçèâàþòü ñâ³é 
ðàéîí òèõèì, ñïîê³éíèì òà áà-
÷àòü, ùî ó îñòàíí³ ðîêè çà íüî-
ãî «âçÿëèñÿ»: ïðèâîäÿòü äî ëàäó 
çîíè â³äïî÷èíêó, ïðîêëàäàþòü 
íîâ³ ìàðøðóòè òðàíñïîðòó. Õî÷à 
ó ìåð³¿ êàæóòü — ãëîáàëüíèõ çì³í 
òóò î÷³êóâàòè íå âàðòî.

ОСОБЛИВИЙ АРОМАТ 
Ïî÷àëè çíàéîìñòâî ç ì³êðîðà-

éîíîì «Ìàñëîæèð» ç ïåðåõðåñòÿ 
Âîëîøêîâî¿ (êîëèøíÿ ²âàíîâà — 
àâò.) ç Íåìèð³âñüêèì øîñå. Â³ä 
«ãîëîâíîãî âõîäó» äî ðàéîíó çà-
ëèøàþòüñÿ ïðèºìí³ âðàæåííÿ: 
òóò îáëàøòîâàíèé íåâåëèêèé 
ïàðê, º ðÿä ìàãàçèí³â, ð³âíà äî-

ðîãà òà òðîòóàðè. Ó ñàìîìó ïàðêó 
º äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê òà ì³ñöÿ 
äëÿ â³äïî÷èíêó. Òàì çóñòð³ëè 
ïåíñ³îíåðêó ²ðèíó Çàâàëüíó, ÿêà 
ãóëÿëà ç îíóêîþ.

— Âçàãàë³ ðàéîí õîðîøèé. Òóò 
òèõî, ñïîê³éíî. Ä³òÿì º äå ãðà-
òè, ïîðîáèëè äèòÿ÷³ ìàéäàí÷è-
êè. ß ñàìà æèâó íà Òÿæèëîâ³ ³ 
ïðîáëåì äî¿õàòè çâ³äòè íà Ìàñ-
ëîæèð â ìåíå íåìàº, — ñêàçàëà 
²ðèíà. — Òóò º äâà äèòñàäêè, 
à îò øêîëè íåìàº. Íàéáëèæ÷à 
íà Êàðëà Ìàðêñà (íèí³ Ìàêñèìà 
Øèìêà — àâò.) ³ öå íå äîáðå, 
àäæå Ìàñëîæèð âåëèêèé, ³ ä³òåé 
òóò áàãàòî.

Îäðàçó âð³çàºòüñÿ îñîáëèâèé 
çàïàõ öüîãî ðàéîíó — ñóì³ø àðî-
ìàò³â ïåðåñìàæåíîãî íàñ³ííÿ òà 
êîçèíàê³â — íàñë³äêè ðîáîòè 
çàâîäó ViOil, ùî çàéìàºòüñÿ ïå-
ðåðîáêîþ çåðíîâèõ òà îë³éíèõ 
êóëüòóð.

— Æèâåìî òóò òðè ðîêè ³ äîñ³ 
íå ìîæåìî çâèêíóòè äî çàïàõó 
â³ä çàâîäó. Íàâïàêè, ò³ëüêè ã³ðøå 
ñòàº: ó ìîº¿ äîíüêè àëåðã³ÿ ïî÷à-
ëàñÿ. Ðîçâàãè äëÿ ä³òåé… Íó, ÿê³ 
ðîçâàãè? ª ò³ëüêè ðîçâèâàþ÷èé 
êëóá «VinSmart», ê³ëüêà àäåêâàò-
íèõ ìàéäàí÷èê³â òà é âñå. ×åðåç 

ЯК ІДЕЇ ЖИТЕЛІВ МІНЯЮТЬ 
«МАСЛОЖИР» ЗА КОШТИ МІСТА
Активна громада  Мікрорайон 
на сході Вінниці є типовою промисловою 
зоною, що сформувався після запуску 
«Олієжиркомбінату». Завод і досі створює 
неповторні аромати цієї місцини. Але 
у останні роки, завдяки активності жителів, 
сіра околиця стає більш приємною 
для життя: тут будують спортзони, 
облаштовують озера. Чим зараз живе 
Масложир та яке в нього майбутнє?

óñå öå é áóäåìî ïåðå¿æäæàòè ñêî-
ðî, — ðîçêàçàëà â³ííè÷àíêà Àë³íà 
Á³ëèê, ÿêà â äåêðåòí³é â³äïóñòö³.

АКТИВНІ ЖИТЕЛІ 
Äëÿ ïîäàëüøîãî çíàéîìñòâà ç 

ðàéîíîì îáèðàºìî øëÿõ âçäîâæ 
âóëèö³ Âîëîøêîâî¿. Íà í³é º óñ³ 
ãðîìàäñüê³ çîíè, ÿê³ ðîáèëè 
çà ì³ñüê³ êîøòè, àëå íå áåç ó÷àñò³ 
ìåøêàíö³â. Ùå ç 2015 ðîêó âîíè 
îïàíóâàëè òàêèé ³íñòðóìåíò ÿê 
«Áþäæåò ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ».

Éîãî ñóòü ïîëÿãàº â òîìó, ùî 
ñàì³ ëþäè îáèðàþòü, ùî âàðòî 
çì³íèòè ó ¿õíüîìó ðàéîí³: ³í³ö³à-
òîðè ïèøóòü ïðîåêòè, îòðèìóþòü 
ï³äòðèìêó ñóñ³ä³â ïî ðàéîíó. À 
êîëè ¿õ ïðîåêò îòðèìóº á³ëüøå 
ãîëîñ³â â³ííè÷àí, í³æ ³íø³ ïðî-
åêòè, òî íà ðåàë³çàö³þ ³äå¿ îòðè-
ìóþòü ãðîø³ ç áþäæåòó ì³ñòà. 

Òàêèì ÷èíîì â 2016 ðîö³ òóò 
çðîáèëè òðîòóàðè âçäîâæ Âîëîø-
êîâî¿ (goo.gl/pvbkww) òà îáëàøòó-

âàëè íàáåðåæíó á³ëÿ îçåðà ö³º¿ æ 
âóëèö³(goo.gl/YiTm8H).

Ó 2017 ðîö³ çðîáèëè ñïîðòèâ-
íèé ñòàä³îí ç ïîëÿìè äëÿ ãðè 
ó ôóòáîë, áàñêåòáîë ³ âîëåéáîë 
òà äèòÿ÷èì ìàéäàí÷èêîì (goo.
gl/46QDPs). À ó 2018-ìó äî ö³º¿ 
ñïîðòèâíî¿ çîíè äîäàëè ùå àëåþ 
ç ëàâêàìè; çðîáèëè áëàãîóñòð³é 
äæåðåëà íà âóëèö³ Öåíñüêîãî òà 
ïëÿæ á³ëÿ ùå îäíîãî îçåðà (goo.
gl/Lb1qUK).

— Ìåí³ íàø ðàéîí ïîäîáàºòü-
ñÿ. Òóò ñïîê³éíî, º äå ç ä³òüìè 
ïîãóëÿòè. Íàïðèêëàä, ÷àñòî ãó-
ëÿºìî òóò, íà ìàéäàí÷èêó á³ëÿ 
çàâîäó. À íå âèñòà÷àº òîãî æ, ùî 
é âñ³ì — ã³äíèõ çàðïëàò, ïåíñ³é 
òà àäåêâàòíèõ ö³í íà ïðîäóêòè, — 
ðîçêàçàëà â³ííè÷àíêà Ãàëèíà 
Ïðàâºäíà, ÿêà ãóëÿëà ç îíóêîì 
Òèìîô³ºì.

Ó «Áþäæåò³ ãðîìàäñüêèõ ³í ³ö³-
àòèâ» íà 2019 ð³ê òàêîæ º áàãàòî 
³äåé â³ä æèòåë³â Ìàñëîæèðó, ÿê³ 
õî÷óòü ùå îäèí ïëÿæ á³ëÿ îçåðà 
íà Âîëîøêîâ³é, ôîíòàí òà ïîëå 
äëÿ ïëÿæíîãî âîëåéáîëó (goo.
gl/q2Gcs7).

Íàãàäàºìî, ùî ç 1 äî 15 æîâòíÿ 
òðèâàº ãîëîñóâàííÿ çà ïðîåêòè 
«Áþäæåòó ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³à-
òèâ», ÿê³ áóäóòü ðîáèòè â 2019 
ðîö³ (goo.gl/VMMJQc).

ПРОБЛЕМИ У ДВОРАХ 
Ðàéîí ñêëàäàºòüñÿ ïåðåâàæíî 

ç ïðèâàòíèõ áóäèíê³â âèñîòîþ 
îäèí òà äâà ïîâåðõè. Ïîì³æ íèìè 

çâåäåí³ êâàðòàëè íå÷èñëåííèõ áà-
ãàòîïîâåðõ³âîê.

Íà ïîäâ³ð’ÿ ìàëî çâåðòàþòü 
óâàãè: ïîáèòèé àñôàëüò, ñòàð³ 
äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè òà çàãàëüíà 
ãí³òþ÷à àòìîñôåðà. Õî÷à ÷àñòî 
¿¿ íàìàãàþòüñÿ ðîçðÿäèòè ñàìî-
ðîáíèìè äèòÿ÷èìè àòðàêö³ÿìè 
òà ìàëþíêàìè íà òðàíñôîðìà-
òîðíèõ ï³äñòàíö³ÿõ.

À ïîêè êðîêóºìî ïîäâ³ð’ÿìè, 
çóñòð³÷àºìî íåçíàéîìöÿ, ÿêèé 
ä³çíàâøèñü, ùî ìè æóðíàë³ñòè, 
îäðàçó òÿãíå çà ñîáîþ, çà áóäè-
íîê íà âóëèö³ Âîëîøêîâ³é, 14 À.

— Ö³êàâèòåñü, ùî òóò º? À äà-
âàéòå ÿ âàì ïîêàæó, ÿê ãàçîâèêè 
òðóáó á³ëÿ äîìó ïðîêëàëè! Îò, 
äèâ³òüñÿ, ïðÿìî ï³ä ìî¿ì áàë-
êîíîì! — ðîçêàçàâ ÷îëîâ³ê, ùî 
ïðåäñòàâèâñÿ Â³òàë³ºì.

Ñïðàâä³, îäíà ç ãàçîâèõ òðóá 
ïðîõîäèòü ï³ä áàëêîíîì íà ïåð-
øîìó ïîâåðñ³. Â³òàë³é áàãàòî 
ñâàðèòüñÿ òà ïîêàçóº, ÿê çàë³çòè 
äî íüîãî â ä³ì ïî ãàçîâ³é òðóá³. 
×îëîâ³ê ðîçêàçàâ, ùî âæå á³ëü-
øå ðîêó áîðåòüñÿ ç «Â³ííèöÿãàç», 

àáè ò³ ïðèáðàëè òðóáó. Àëå âñå 
ìàðíî.

Â³òàë³é çàóâàæèâ, ùî ïîäâ³ð'ÿ 
á³ëÿ áóäèíêó íà Âîëîøêîâ³é, 
14 À ïîãàíî îñâ³òëåíå: ë³õòàð³ 
òóñêë³, òîìó ââå÷åð³ äóæå òåìíî.

ПЛАНИ Є, АЛЕ НЕВІДОМО, ЯКІ 
Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà äåïàð-

òàìåíòó ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 
Ãðèãîð³ÿ Ïóðäèêà òà äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòó ÆÊÃ Ðîìàíà Ôóð-
ìàíà, ïëàí³â íà ðåìîíò äâîð³â, 
îáëàøòóâàííÿ íîâèõ äèòÿ÷èõ 
ìàéäàí÷èê³â, êàï³òàëüí³ ðåìîí-
òè áóäèíê³â ó ì³êðîðàéîí³ Îë³-
ºæèðêîìá³íàò íà öåé ð³ê âæå 
íåìàº. Ñõîæå ñêàçàâ é äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Í³öåíêî 
òà äîäàâ, ùî çàðàç òàì çàâåðøó-
þòü áóä³âíèöòâî êàíàë³çàö³¿ íà 
×óìàöüê³é

Ïðî ïëàíè íà 2019-é ÷èíîâíè-
êè íå ñêàçàëè, áî íåìàº ùå óçãî-
äæåíîãî áþäæåòó íà íàñòóïíèé 
ð³ê, à îòæå íåìàº âïåâíåíîñò³, 
ùî âñ³ ³äå¿ áóäóòü âò³ëåí³ â æèòòÿ.

Çàëó÷àòè ãðîø³ ç 
êàçíè íà Ìàñëîæèð³ 
íàâ÷èëèñÿ ùå ó 2016 
ðîö³. Òîä³ íà íîâó 
íàáåðåæíó îòðèìàëè 
850 òèñÿ÷ ãðèâåíü

Галина Правєдна гуляє 
з онуком Тимофієм 
на дитячому майданчику. 
Його та спортивний стадіон 
зробили за кошти «Бюджету 
громадських ініціатив» 
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Âèêëàäà÷ ³íîçåì-
íî¿ ìîâè Àííà Êè-
íàëü çìóøåíà çó-
ïèíÿòè àêòèâí³ñòü 

ó÷í³â, ÿê³ íàââèïåðåäêè ñï³øàòü 
äî äîøêè: «Ñîíå÷êà, íå âñ³ îä-
ðàçó! Ïî ÷åðç³ ï³äõîäüòå!» Äîøêà 
³íòåðàêòèâíà. Ïàí³ Àííà íàâ÷àº 
ë³öå¿ñò³â àíãë³éñüêî¿ ³ í³ìåöüêî¿ 
ìîâè. Êîæåí ç íèõ õî÷å, ùîá 
éîìó óñì³õíóâñÿ ñìàéëèê. Çíà-
÷îê ðàä³ñíî ï³äìîðãóº òîìó, õòî 
äàâ òî÷íó â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ. 
ßêùî â³äïîâ³äü íåïðàâèëüíà, 
îáëè÷÷ÿ ñìàéëèêà ñòàº ñóìíèì. 
Ùîá ïåðåâ³ðèòè ñåáå, òðåáà òîð-
êíóòèñÿ çíà÷êà íà äîøö³. Îäðàçó 
ïîáà÷èø â³äïîâ³äü.

ßê³ ùå îñîáëèâîñò³ íàâ÷àííÿ 
ó êëàñ³ áåç ïàðò, êð³ì àêòèâíîñò³ 
ó÷í³â?

«СПІШАТЬ НАВВИПЕРЕДКИ» 
Äëÿ òàêîãî àêòèâíîãî ïåðåì³-

ùåííÿ ïî êëàñó ïîòð³áåí ïðî-
ñò³ð. Ùîá éîãî ñòâîðèòè, âèíå-
ñëè ïàðòè.

— Ä³òè òàê ðàä³ëè öüîìó, ùî 
ïðîïîíóâàëè ðîçâåñòè ç íèõ áà-
ãàòòÿ â êëàñ³, — æàðòóº â÷èòåëüêà.

Ïàðòè ïåðåíåñëè â ³íø³ ê³ìíà-
òè. Çàì³ñòü íèõ âñòàíîâèëè äâà 
ðÿäè ñò³ëüö³â. Îäèí ï³ä îäí³ºþ 
ñò³íîþ, äðóãèé — íàâïðîòè.

Çà ñëîâàìè â÷èòåëüêè, êîëè 
ïèòàííÿ âèâîäèòüñÿ íà äîøêó, 
ó÷í³ ïî÷èíàþòü á³ãòè âñ³ îäíî-
÷àñíî.

— Ó ìåíå º ôîòî, ÿê³ ïîêàçóþ 
áàòüêàì, áî äåõòî ç íèõ íå â³ðèòü, 
ùî ä³òè ìîæóòü ç òàêèì áàæàí-
íÿì âèêîíóâàòè çàâäàííÿ, — ãî-

âîðèòü ïàí³ Àííà. — Ïðîøó ï³ä-
õîäèòè ïî ÷åðç³: òî ç îäíîãî ðÿäó, 
òî ç ³íøîãî.

×åòâåðòèé êóðñ âæå çíàº ïðî 
öå. À ïåðøîêóðñíèêè ïî÷èíà-
þòü ñâàðèòèñÿ, îáðàæàòèñÿ. Äî-
âîäèòüñÿ êîíòðîëþâàòè.

— Ó êîæíîãî ç ó÷í³â º ãà-
äæåò, — ïðîäîâæóº ïàí³ Àííà. — 
²íòåðàêòèâíà äîøêà — öå âåëè-
êèé ïëàíøåò. Òîáòî ïðàöþºìî ç 
íåþ ó çâè÷íîìó äëÿ ä³òåé ðåæèì³. 
Äîâåäåíî, ùî îòðèìàí³ ó òàêèé 
ñïîñ³á çíàííÿ çàïàì’ÿòîâóþòüñÿ 
êðàùå, í³æ íà ïàïåðîâèõ íîñ³ÿõ.

Çàîäíî â³ä³éøëè â³ä ñòàðîãî 
ìåòîäó ïðîâåäåííÿ óðîêó, êîëè 
äèòèíà ìîãëà âñòàòè ç-çà ïàðòè 
ò³ëüêè ç äîçâîëó â÷èòåëÿ. Ó÷í³ 
ïîâîäÿòüñÿ ðîçêóòî ³ ïîñò³éíî 
ðóõàþòüñÿ. Çîøèòè, ðó÷êè âè-
êîðèñòîâóþòü ò³ëüêè äëÿ òîãî, 
ùîá çðîáèòè ïåâí³ çàïèñè. Àäæå 
á³ëüø³ñòü äîìàøí³õ çàâäàíü âè-
êîíóþòü ó ðåæèì³ îíëàéí.

Ïðè ðîáîò³ ç ³íòåðàêòèâíîþ 
äîøêîþ òðåáà øâèäêî âñòàâàòè 
ç ì³ñöÿ ³ òàê ñàìî øâèäêî éòè 
äî äîøêè. Òîìó ùå îäèí ïîçè-
òèâíèé ìîìåíò — ðóõ, êîðèñòü 
ç ïñèõîìîòîðèêè ³ ô³ç³îëîã³¿. 
ßêùî ëþäèíà ï³ä ÷àñ âèâ÷åííÿ 
õîäèòü àáî âèêîíóº ïåâí³ ô³-
çè÷í³ ïðîöåäóðè, ïîë³ïøóºòüñÿ 
êðîâîîá³ã, çáàãà÷óºòüñÿ êèñíåì 

НАВІЩО УЧНІ ТЕХНІЧНОГО ЛІЦЕЮ 
ВИНЕСЛИ ПАРТИ З КЛАСУ 
Інновації  Англійську і німецьку 
у технічному ліцеї вивчають у класі, де 
нема парт. Такий клас у навчальному 
закладі єдиний. Як відбуваються 
заняття? Як оцінюють новинку учні, 
вчителі, фахівці? Для охочих англійською 
викладають фізику. Планують 
запровадити вивчення китайської

ìîçîê ³ òàêèì ÷èíîì ïðîöåñ 
çàïàì’ÿòîâóâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ 
êðàùå. Öüîìó ñïðèÿþòü ùå é 
êîëüîðîâ³ îáðàçè, ÿê³ ó÷í³ áà-
÷àòü íà äîøö³.

ЩО КАЖУТЬ ДІТИ 
— Êîëè òè ïðîñòî ñèäèø 

çà ïàðòîþ ³ òîá³ íàìàãàºòüñÿ â÷è-
òåëü ïîÿñíèòè ìàòåð³àë, òî âîíî 
ÿêîñü ñêëàäí³øå äîõîäèòü, í³æ 
òîä³, êîëè áåçïîñåðåäíüî ï³äõî-
äèø äî äîøêè, ïðîáóºø, òóò æå 
ïåðåâ³ðÿºø, ïðàâèëüíà â³äïîâ³äü 
÷è í³, — êàæå ë³öå¿ñò Ãðèãîð³é 
Ïåòðîâ. — Ó øêîë³, äå ÿ ðàí³øå 
íàâ÷àâñÿ, íå áóëî òàêîãî êëàñó 
áåç ïàðò. Ìè íå âèâ÷àëè ³íîçåìíó 
ç äîïîìîãîþ ³íòåðàêòèâíî¿ äî-
øêè. Ó ë³öå¿ íàáàãàòî ö³êàâ³øå. 
Íîâå çàâæäè ö³êàâî ñïðèéìàºòü-
ñÿ. Ïî ñîá³ â³ä÷óâàþ, ùî âèâ÷åí-
íÿ ìîâè äàºòüñÿ êðàùå. Íàâ³òü 
êîëè ùîñü íå âèõîäèòü, íå çà-
ñìó÷óþñÿ. Áî âñ³ ðàçîì øóêàºìî 
ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ.

— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ àòìîñôåðà 
íà óðîö³, — ãîâîðèòü ó÷åíèöÿ Êà-
òåðèíà Êàòðóê. — Æîäíèõ êîìï-
ëåêñ³â, ùî íåïðàâèëüíî â³äïîâ³â, 
áî òîá³ äîïîìîæóòü êîëåêòèâíî 
ä³éòè äî ³ñòèíè. Ïîäîáàºòüñÿ, 
ùî êîíòàêòóºø ç óñ³ì êëàñîì. 
Ðåçóëüòàò îäðàçó âèäíî íà äîø-

На запитання, як така форма 
навчання (без парт — авт.) від-
повідає програмам вивчення 
іноземних мов, вчителька уточ-
нила, що насправді працюють 
за міністерською програмою. 
При цьому сказала, що не ма-
ють права її порушувати.
— Згідно з новими стандартами, 
у вчителя трохи більше свободи, — 
розповіла Анна Киналь. — Вчитель 

має право обирати підручник, ви-
користовувати окремі елементи з 
різних підручників. Ми ж книжки 
використовуємо менше — бере-
жемо ліси, нашу природу. Голов-
ної умови — виконання вимог 
програми — дотримуємося.
Коли бачиш, що діти хочуть вчити-
ся, що їм це цікаво, то це, як кажуть, 
надихає. У таких умовах цікавіше 
працювати і вчителеві, і учневі.

Не працюємо з книжками — бережемо ліси 
ВАЛЕНТИНА ГУСЄВА, 
ЗАВІДУВАЧКА 
ВІДДІЛУ ІНОЗЕМНИХ 
МОВ АКАДЕМІЇ 
НЕПЕРЕРВНОЇ 
ОСВІТИ:

— Це інновацій-
ний метод, який поки що не ви-
користовується у наших школах. 
Після того, як учні у молодших 
класах опанували грамати-

ку, наголос робиться на усно-
му мовленні. Розвивати його 
не обов’язково, сидячи за пар-
тами. Увага зосереджується 
на живому спілкуванні. Робити 
це зручніше, зібравшись у коло, 
чи напівколо. Таким методикам 
навчаємо вчителів на курсах. Ба-
гато залежить від дирекцій шкіл. 
У технічному ліцеї викладачеві 
взагалі дозволили прибрати 

парти. До речі, у них на вивчен-
ня іноземної мови відведено 
п’ять годин на тиждень, тоді 
як у звичайних школах у 10-х 
класах мають тільки дві годи-
ни, а в 11-х — три. Щоправда, є 
лист Міносвіти, який дозволяє 
збільшувати для десятикласни-
ків вивчення іноземної до трьох 
годин на тиждень. Втім, це тіль-
ки рекомендація.

Для живого спілкування парт не треба 

Під час уроку з учнями спілку-
вався англійською директор 
ліцею Степан Пастух. У свій час 
він п’ять років провів за кордо-
ном. Навчав учнів за програ-
мою ЮНЕСКО. Після відповіді 
на одне із запитань біля інтер-
активної дошки, смайлик пану 
Степану усміхнувся.
— За схожою методикою мене 

навчали англійської, — ска-
зав директор. — Було це перед 
тим, як мав їхати працювати 
за кордон. Її запровадив про-
фесор з Болгарії Георгі Лозанов. 
За десять місяців ми опанува-
ли англійську. Це за умови, що 
у школі я вивчав німецьку. Деякі 
з елементів методики Лозанова 
використали у себе.

Англійську опанував за 10 місяців 

Çîøèòàìè òà ðó÷êàìè 
êîðèñòóþòüñÿ äóæå 
ð³äêî. À á³ëüø³ñòü 
äîìàøíèõ çàâäàíü 
ó÷í³ âèêîíóþòü 
â ðåæèì³ îíëàéí

ö³ — ïðàâèëüíî â³äïîâ³äàºø, ÷è 
í³. Òè öå áà÷èø, à íå ÷óºø, ÿê 
ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ çà ï³äðó÷íèêîì. 
Çîðîâà ïàì'ÿòü ñèëüí³øà.

«А ЩО У ЧОРНІЙ СКРИНІ?» 
²íòåðàêòèâíó äîøêó, êîìï’þòåð 

³ ïðîåêòîð ë³öåé ïðèäáàâ 
íå çà âëàñí³ êîøòè ³ òèì ïà÷å 
íå çà êðåâí³ áàòüê³â ó÷í³â. Âèãðà-
ëè ãðàíò îáëðàäè äëÿ çì³öíåííÿ 
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íî¿ áàçè. Ùå 
îäèí «ïîì³÷íèê» ç’ÿâèâñÿ çàâäÿ-
êè ñï³âïðàö³ ç ²íñòèòóòîì Ãåòå 
ó Êèºâ³. Âåëèêà ÷îðíà ñêðèíÿ 
íà êîëåñàõ ä³ñòàëàñÿ ë³öåþ ÿê ïî-
äàðóíîê ³ ÿê íàãîðîäà çà ñòàðàí-
íÿ ó âèâ÷åíí³ í³ìåöüêî¿. Êîæåí 
óðîê Àííà Êèíàëü ðîçïî÷èíàº ³ç 
çàïèòàííÿ: «Ùî ó íàñ ñüîãîäí³ 

ó ÷îðí³é ñêðèí³?» 
— Ó ÷îðí³é ñêðèí³ çíàõîäÿòüñÿ 

ìàòåð³àëè äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñ-
ïåðèìåíòàëüíèõ çàíÿòü ç ïðèðî-
äîçíàâ÷èõ ïðåäìåò³â í³ìåöüêîþ 
ìîâîþ, — êàæå â÷èòåëüêà. — Öå 
êîëáè, ì³êðîñêîïè òà ³íøå ð³çíî-
ìàí³òíå óñòàòêóâàííÿ, ùî éîãî 
âèêîðèñòîâóºìî ï³ä ÷àñ çàíÿòü.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
ïðîâîäèëè óðîêè á³îëîã³¿ í³ìåöü-
êîþ ìîâîþ. Äîñë³äæóâàëè, ÿê³ 
ðå÷îâèíè º ðîç÷èíí³, à ÿê³ — í³. 
Ðîáèëè öå íà ïðàêòèö³. Çðîçó-
ì³ëî, áðàëè áåçïå÷í³ ïðîäóêòè. 
Ç’ÿñîâóâàëè, ÿê³ ç íèõ ðîç÷èíÿ-
þòüñÿ, à ÿê³ í³. ßê â³äáóâàºòüñÿ 
ïðîöåñ. Ïðàêòèêà, öå òå, ÷îãî 
íå âèñòà÷àº ó÷íÿì ï³ä ÷àñ îïà-
íóâàííÿ ò³º¿ ÷è ³íøî¿ òåìè.

Вільний і швидкий доступ до інтерактивної 
дошки під час уроку є як у вчительки Анни 
Киналь, так і у дітей. Вони сидять уздовж стін 
класу, а парти пропонували взагалі спалити 
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Âèïóñêíèê ÄîíÍÓ ³ìåí³ Ñòó-
ñà Ñåðã³é Ñè÷ íèí³ ïðåäñòàâëÿº 
óí³âåðñèòåò, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ 
â Áóäàïåøò³, ñòîëèö³ Óãîðùèíè. 
×îëîâ³ê çàéìàºòüñÿ ïèòàííÿ-
ìè íàáîðó ñòóäåíò³â òà ¿õí³ì 
êàð’ºðíèì ðîçâèòêîì. Ó Â³ííè-
öþ â³í ïðè¿õàâ 26 âåðåñíÿ, ùîá 
ïîä³ëèòèñÿ êîðèñíèìè ïîðàäàìè 
ïðî òå, ÿê ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ 
â óí³âåðñèòåòàõ çà êîðäîíîì.

Âñòóï äî âèøó ÷îëîâ³ê îêðåñ-
ëèâ ï’ÿòüìà åòàïàìè.

Ïåðøèé — âèá³ð óí³âåðñèòåòó 
òà ïðîãðàìè.

— ×èííèêè, òàê³ ÿê êë³ìàò, 
âàðò³ñòü ïðîæèâàííÿ òà êóëüòóðà 
º âàæëèâèìè, àëå íå ãîëîâíèìè. 
Àáè îáðàòè çàêîðäîííèé âèø, 
ïîòð³áíî äèâèòèñÿ íà éîãî ì³ñ-
öå â ðåéòèíãàõ. Öå Times Higher 
Education, QS Rating, Shanghai 

Rating. À ñêëàñòè ïåâíèé ïå-
ðåë³ê âèø³â òà ïðîãðàì ìîæíà 
÷åðåç ðåñóðñ goabroad.com. Òóò 
ìîæíà îáðàòè êðà¿íó, çàïëà-
íîâàíèé òåðì³í íàâ÷àííÿ (â³ä 
ì³ñÿöÿ äî îäíîãî ðîêó) òà ôàõ. 
Ñõîæèé ôóíêö³îíàë ìàþòü ñèñòå-
ìè Masters Portal (goo.gl/ghuoND), 
GradSchools (goo.gl/oRWEhc).

Äðóãèé åòàï: ïîøóê ô³íàíñó-
âàííÿ.

— Îäðàçó ïîòð³áíî äóìàòè, 
ÿêèì ÷èíîì ïëàòèòè çà êîøòîâíå 
íàâ÷àííÿ. Ó Öåíòðàëüíîºâðîïåé-
ñüêîìó óí³âåðñèòåò³ íàâ÷àííÿ, 
â ñåðåäíüîìó, êîøòóº 12–15 òè-
ñÿ÷ ºâðî â ð³ê. Àëå 84% íàøèõ 
ñòóäåíò³â (óñüîãî 1500 ñòóäåí-
ò³â — àâò.) â÷àòüñÿ àáî áåçêî-
øòîâíî, àáî ïëàòÿòü íåçíà÷íó 
÷àñòèíó — óñå ³íøå ïîêðèâàº 
ô³íàíñóâàííÿ óí³âåðñèòåòó, ªÑ 
òà ³íø³ ôîíäè. Êð³ì òîãî, º 
óðÿäîâ³ ãðàíòè â ð³çíèõ êðà¿íàõ. 

ЯК ДЕШЕВО ВЧИТИСЯ ЗА КОРДОНОМ
З перших рук  Доктор з освіти 
Центральноєвропейського університету 
Сергій Сич розказав про те, як студенти 
можуть здобувати вищу освіту 
за кордоном. Чоловік дав практичні 
поради, як шукати заклади, де брати гроші 
на навчання та які документи готувати

Ñàéòè äëÿ ïîøóêó ñòèïåíä³é: 
grantist.com; scholars4dev.com; 
scholarship-positions.com 

Òðåò³é åòàï: åêçàìåíè.
— Ó çàêîðäîðííèõ âèø³â íåìàº 

âëàñíèõ âñòóïíèõ åêçàìåí³â. Âàì 
ïîòð³áíî ïîêàçàòè, ÿê âè çäî-
áóëè ïåðøó îñâ³òó, ñêëàäàºòå 
çàãàëüíèé òåñò íà çíàííÿ, äëÿ 
ïðèêëàäó, àíãë³éñüêî¿ ìîâè — 
TOEFL. Öüîãî áóäå äîñèòü, àáè 
ïîäàòè äîêóìåíòè íà âñòóï, — 
ðîçêàçàâ Ñè÷.

×åòâåðòèé åòàï: ï³äãîòîâêà äî-
êóìåíò³â.

Çà ñëîâàìè ôàõ³âöÿ, äî öüîãî 
åòàïó ïîòð³áíî ðåòåëüíî ï³ä-
ãîòóâàòèñÿ. Àäæå êð³ì ðåçþìå, 
àá³òóð³ºíò ìàº ïîêàçàòè ð³âåíü 
çíàííÿ àêàäåì³÷íî¿ ìîâè â åñå, 
ìàòè çàâ³ðåíèé íîòàð³óñîì äè-
ïëîì òîùî.

— Êîëè áóäåòå ïîäàâàòè çàÿâ-
êó íà âñòóï, ôàõ³âö³ çâåðíóòüñÿ 
äî âàñ çà ðåºñòðàö³éíèì âíåñêîì. 
Â³í ñêëàäàº 30–50 ºâðî. Öå ïëàòà 
çà òå, ùî âàøó çàÿâêó ðîçãëÿíóòü. 
² ¿õ í³õòî íå ïîâåðíå, íàâ³òü ÿêùî 
âàì â³äìîâëÿòü.

Ï’ÿòèé åòàï: ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ.
— Ó â³äïîâ³ä³ íà çàÿâêè ïðî 

âñòóï ìîæå áóòè â³äìîâà, çàïðî-
øåííÿ íà ïëàòíå íàâ÷àííÿ, çà-
ïðîøåííÿ íà âñòóï ç³ ñòèïåíä³ºþ. 
Äî÷åêàéòåñü óñ³õ â³äïîâ³äåé òà 
ò³ëüêè ïîò³ì îáèðàéòå çàêëàä, 
â ÿêîìó áóäåòå íàâ÷àòèñÿ.

— Я не принижую статус україн-
ської освіти, коли розповідаю, 
що студенти можуть вчитися 
за кордоном. Ба, навіть більше: 
американці та європейці також 
часто здобувають вищу освіту 
не у своїй країні, — сказав док-
тор освіти Сергій Сич.
Професор пояснив, що навчання 
за кордоном — це гарні можли-

вості не тільки для професійного 
розвитку (краще навчання, ви-
щий статус закладу та диплома — 
авт.), а й особистий розвиток.
— Навчання за кордоном — це й 
нетворкінг. Адже нові знайом-
ства, нові друзі часто допомага-
ють у пошуку роботи з гарними 
зарплатами, — розказав доктор 
освіти.

В українських вишах вчитися не модно?

В університеті, де викладає 
Сергій Сич, вчиться 
багато іноземців. А 84% 
зі 1500 студентів майже 
не платить за навчання, бо 
знайшли стипендії від фондів 
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Ïåðøèé â Óêðà¿-
í³ àòðàêö³îí «Àìå-
ðèêàíñüê³ ã³ðêè» 

âèãîòîâèëè íà çàâîä³ «Àíàëîã». 
Áóëî öå ùå ó 2001-ìó. ¯õ âèïðî-
áîâóâàâ îñîáèñòî êîíñòðóêòîð 
Âàëåíòèí Àðõèïîâ. Ïàí Âàëåí-
òèí ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA, 
ÿê óñå â³äáóâàëîñÿ. Â³äòîä³ ï³ä-
ïðèºìñòâî ñòàëî ìîíîïîë³ñòîì 
íà ðèíêó àòðàêö³îí³â. Îäíàê ï³ñ-
ëÿ àíåêñ³¿ Ðîñ³ºþ Êðèìó ³ â³éíè 
íà Äîíáàñ³ «Àíàëîã» âòðàòèâ ñâî¿ 
îñíîâí³ ðèíêè çáóòó. Â³äòîä³ 
îñâîþº ºâðîïåéñüê³ ïðîñòîðè. — 
Ðîáèòè öå äóæå íåïðîñòî, — 
ñêàçàâ ñï³âðîçìîâíèê. — Íàâ³òü 
çà íèæ÷ó, í³æ ó íèõ ö³íó, ñêëàäíî 
ïðîäàòè.

Ï³äêîðþþòü ºâðîïåéñüêèé ðè-
íîê… ðîçóìîì. Òî÷í³øå êàæó÷è, 
óí³êàëüíèìè ³äåÿìè, ðîçðîáêàìè, 
ÿêèõ ùå íå ìàþòü ºâðîïåéö³. Çà-
ðàç ó ðîáîò³ îäèí ç òàêèõ ïðî-
åêò³â. «Âè ïåðøèé ³ç æóðíàë³ñò³â, 
êîìó ïîêàçóºìî ñâîþ íîâèí-
êó», — ñêàçàâ Âàëåíòèí Àðõèïîâ.

ЯКЩО ІДЕЇ СНЯТЬСЯ 
Çà ùî ò³ëüêè íå áðàëèñÿ 

íà «Àíàëîãó» ó ðîêè ï³ñëÿ ðîçïà-
äó Ñîþçó! Íàâ³òü âåëîñèïåäè âè-
ãîòîâëÿëè. ²äåÿ çàéíÿòèñÿ àòðàê-
ö³îíàìè íàëåæèòü Âàëåíòèíó 
Àðõèïîâó. Â Óêðà¿í³ íà òîé ÷àñ 
íå áóëî æîäíî¿ àìåðèêàíñüêî¿ 
ã³ðêè. Íàïðèê³íö³ 2000–ãî ðà-
çîì ç ôàõ³âöÿìè çàâîäó Àðõèïîâ 
ïî¿õàâ ó Ï³äìîñêîâ’ÿ. Òàì âèãî-
òîâëÿëè òàêèé âèä àòðàêö³îí³â. 

Ïðîïîíóâàâ ñï³âïðàöþ. Íà âè-
ã³äíèõ äëÿ ìîñêâè÷³â óìîâàõ. Ò³ 
íå ïîãîäèëèñÿ. Òåõíîëîã³ºþ, çðî-
çóì³ëî, òåæ íå ïîä³ëèëèñÿ. Êóïè-
òè íå áóëî ãðîøåé. Òîä³ àòðàê-
ö³îí êîøòóâàâ ó íèõ $750 òèñ. Ç 
ìîíòàæåì òðåáà áóëî çàïëàòèòè 
ì³ëüéîí äîëàð³â. Çàòå ïîêàçàëè 
âèðîáíèöòâî. Êîëè ïîâåðòàëèñÿ 
äîäîìó, Àðõèïîâ îáäóìóâàâ ïî-
áà÷åíå ³ çðîçóì³â: çìîæóòü ñàìî-
ñò³éíî âèãîòîâèòè «ã³ðêè».

— ßêùî âîíè âèãîòîâëÿëè 
íà ïðèì³òèâí³é áàç³, òî ìè ó çà-
âîäñüêèõ óìîâàõ òèì á³ëüøå 
ñïðàâèìîñÿ, — ðîçïîâ³â ñï³â-
ðîçìîâíèê.

Íàéñêëàäí³øèì áóëî îäíå ç 
òåõí³÷íèõ ð³øåíü. Êîíñòðóêòîð 
ç³çíàºòüñÿ, ùî éîãî âèð³øåííÿ 
ïîáà÷èâ… óâ³ ñí³. Íåñïðîñòà 
ïîðó÷ ç ë³æêîì ëåæèòü ïàï³ð ³ 
ðó÷êà. 20 ãðóäíÿ 2000-ãî ïîâåð-
íóëèñÿ ç Ìîñêâè, à âæå ó ÷åðâí³ 
íàñòóïíîãî ðîêó ïàí Âàëåíòèí 
ïåðøèé âèïðîáóâàâ ñâîº «ä³-
òèùå».

КОЛЕСО ДЛЯ СААКАШВІЛІ 
Íàéñêëàäí³øèì ç àòðàêö³îí³â 

ñòàëî äëÿ çàâîä÷àí êîëåñî îãëÿäó. 
Éîãî ïîòð³áíî áóëî âñòàíîâèòè 
ó íåçâè÷íîìó ì³ñö³ — íà 27-ìó 

НЕМАЄ В СВІТІ АНАЛОГУ КОЛЕСУ 
ОГЛЯДУ ЗАВОДУ «АНАЛОГ» 
Наші умільці  Не знайдете такого 
атракціону на 27-му поверсі будинку, крім 
одного — хмарочоса у Батумі на березі моря. 
Нині заводські фахівці завершили монтаж 
оглядової башти висотою 64 метри. Вона 
прикрасила парк столиці Австрії, хоча мала 
стояти у Ватикані. Чому змінили місце? А зараз 
у розробці — ще один унікальний проект

ïîâåðñ³ õìàðî÷îñà íà áåðåç³ ìîðÿ 
ó Áàòóì³. Öå áóëî îñîáëèâå çà-
ìîâëåííÿ ç Ãðóç³¿. Ó äåëåãàö³¿ 
ãðóçèí³â, ÿêà ïðèáóëà íà çàâîä, 
çíàõîäèëèñÿ ïðåäñòàâíèêè óðÿ-
äó. Ùîá àâòîðèòåòîì ïåðåêîíàòè: 
òðåáà âñòèãíóòè äî âèáîð³â ïðå-
çèäåíòà êðà¿íè. ×àñó çàëèøàëîñÿ 
250 äí³â. Íà çàóâàæåííÿ Àðõè-
ïîâà, ùî òàê³ òåðì³íè íåðåàëü-
í³, îäíà ç æ³íîê â³äïîâ³ëà: «Âè 
ëàìàºòå ìîþ äîëþ! ßêùî âèêî-
íàþ çàìîâëåííÿ, âèäàäóòü çàì³æ, 
à í³…». Ï³ä ÷àñ ïåðåäâèáîð÷î¿ 
êàìïàí³¿ Ñààêàøâ³ë³, òîä³øí³é 
ãëàâà äåðæàâè, õîò³â âðàçè-
òè íå ò³ëüêè õìàðî÷îñàìè, à é 
íåçâè÷íèì îãëÿäîâèì êîëåñîì.

Ïîêè òðèâàëè ðîáîòè, ãðóçèíè 
íå çàëèøàëè Â³ííèöþ. ßêùî 
â³ä’¿æäæàëè, òî ò³ëüêè íà êî-
ðîòêèé ÷àñ. Êîëè íà ìèòíèö³ 
â òîä³øíüîìó ²ëë³÷³âñüêó (íèí³ 
×îðíîìîðñüê) âèìàãàëè «ïîçî-
ëîòèòè» ðó÷êó, ùîá îôîðìèòè 
âàíòàæ, çàâîä÷àíè íå ñòàëè öüîãî 
ðîáèòè. Êîíñòðóêö³¿, ùî ¿õ ìàëè 
â³äïðàâèòè ìîðåì ó ãðóçèíñüêèé 
ïîðò Ïîò³, çàñòðÿãëè íà ìèòíèö³. 
Ùîïðàâäà, íåíàäîâãî. Êàæóòü, 
Ñààêàøâ³ë³ òåëåôîíóâàâ Þùåíêó, 
³ ï³ñëÿ òîãî «Àíàëîã» ìàâ çåëåíó 
âóëèöþ ó ïåðåâåçåííÿõ äî Ãðóç³¿.

Íèí³ öå êîëåñî îãëÿäó ìîæíà 
ïîáà÷èòè íà ñâ³òëèíàõ ó âñ³õ òó-
ðèñòè÷íèõ ïóò³âíèêàõ, äå éäåòüñÿ 
ïðî Áàòóì³. Ò³ëüêè ìàëî õòî çíàº, 
ùî éîãî âèãîòîâëÿëè ³ âñòàíîâ-
ëþâàëè â³ííè÷àíè. Ùîïðàâäà, 
Ñààêàøâ³ë³ öå íå äîïîìîãëî. 
Íà âèáîðàõ ïåðåì³ã ³íøèé êàíäè-
äàò. Àëå îá’ºêò â³ííè÷àíè çäàëè 
ó âèçíà÷åíèé ÷àñ.

Упродовж 2000–2013 років 
на «Аналогу» виготовили понад 
700 атракціонів 30-ти видів. З них 
тільки 10% продано в Україні. 
Перші «Американські гірки» при-
дбав Київ, їх також виготовляли 
на замовлення для Дніпра, Чер-

нівців, Донецька, Криму. Нині 
завершили роботу над колесом 
огляду для Черкас. Популярністю 
користувалися «Падаючі башти», 
ланцюгові каруселі. До речі, кон-
струкцію для літака на площі Мо-
гилка також робили заводчани.

Виготовляють 30 видів атракціонів 

Згідно з вимогами ЮНЕСКО, в іс-
торичних частинах міст заборо-
няється споруджувати будь-які 
стаціонарні об’єкти чи будівлі 
висотою 20–30 метрів. Але ж 
саме у таких місцях найбільше 
туристів. І вистачає охочих огля-
нути історичні будівлі з висоти. 
Валентин Архипов запропонував 
проект башти, що «розквітає», 
немов бутон. Показав принцип 
дії на екрані монітора. На неве-

ликому «п’ятачку» встановлена 
напівсфера зі склопластику. У ній 
схована вежа. Коли туристи за-
повнюють її, вона піднімається 
вгору. Після огляду опускаєть-
ся і знов перетворюється на не-
великий привабливий об’єкт. 
За словами співрозмовника, 
йому невідомо, щоб хтось ви-
користовував аналогічний прин-
цип використання підйомників 
в історичних частинах міст.

«Бутони» для ЮНЕСКО 

ЧОМУ НЕ У ВАТИКАНІ 
Æóðíàë³ñò ñï³ëêóâàâñÿ ç ãðó-

ïîþ ôàõ³âö³â ³ ðîá³òíèê³â «Àíà-
ëîãó», ÿê³ íàïðèê³íö³ ë³òà ïîâåð-
íóëèñÿ ç³ ñòîëèö³ Àâñòð³¿. Ïîíàä 
ï³âðîêó ìîíòóâàëè ó Â³äí³ áàøòó 
îãëÿäó. Íà 64 ìåòðè ï³äíÿëàñÿ 
îãëÿäîâà âåæà. Î÷îëþâàâ ãðóïó 
êåð³âíèê ÒÎÂ «Ñàðìàò» ÍÂÎ 
«Àíàëîã» Îëåêñ³é Ðèáê³í.

— Ñïî÷àòêó áóëà äîìîâëåí³ñòü, 
ùî îãëÿäîâà âåæà áóäå ñòîÿòè 
ó Âàòèêàí³, — ðîçïîâ³â ïàí Îëåê-
ñ³é. — Ïàðòíåðè ï³äâåëè, äîâå-
ëîñÿ øóêàòè ³íøå ì³ñöå. ×àñó 
áàãàòî âòðàòèëè.

Êîíñòðóêö³ÿ ïðàöþâàòèìå 
çà ïðèíöèïîì ë³ôòà. Òóðèñ-
òè çàõîäèòèìóòü ó êàïñóëó, ¿¿ 
ï³äí³ìàòèìóòü âãîðó íà âèñîòó 
45 ìåòð³â. Ï³ä ÷àñ ï³äéîìó ïî-
â³ëüíî çä³éñíþâàòèìóòüñÿ îáåðòè 
íàâêîëî îñ³. Êàïñóëà ðîçðàõîâàíà 
íà 40 ëþäåé, ó í³é º ëàâêè äëÿ 
ñèä³ííÿ. Îõî÷³ ìîæóòü ï³äõîäèòè 
âïðèòóë äî ñò³íîê ³ç ñêëîïëàñòè-
êó ³ ñïîñòåð³ãàòè çà êðàºâèäàìè 
ïðåêðàñíîãî Â³äíÿ. Îëåêñ³é ç êî-
ëåãàìè çíàþòü ò³ êðàºâèäè, ÿê 
ñâî¿ ï’ÿòü ïàëüö³â. Ï³ä ÷àñ âèïðî-
áóâàíü ï³äí³ìàëèñÿ íå îäèí ðàç.

Âðàæåííÿìè â³ä ðîáîòè ó Â³ä-

í³ ïîä³ëèëèñÿ òàêîæ òåõí³÷íèé 
äèðåêòîð Êîñòÿíòèí Áîÿðê³í, 
çâàðþâàëüíèê ²ëëÿ Øèìêî, 
ìàéñòåð ñêëîïëàñòèêó ²ãîð 
Ãîðä³é÷óê, åëåêòðèê Îëåêñàíäð 
Êîñòåëüíèé. Äî ðå÷³, á³ëüø³ñòü ç 
íèõ ïðàöþâàëè òàêîæ íà îá’ºêò³ 
ó Áàòóì³. Êàæóòü, â Àâñòð³¿ íàä-
çâè÷àéíî âèñîê³ âèìîãè äî äî-
òðèìàííÿ òåõí³êè áåçïåêè. 
Ïðàöþâàòè äîçâîëÿºòüñÿ ò³ëü-
êè ó ñïåö³àëüíîìó îäÿç³, íàâ³òü 
ïàñêè áåçïåêè ìàþòü áóòè â³ä-
ïîâ³äíîãî çðàçêà. Ó ñïîðòèâíèõ 
áðþêàõ ÷è ôóòáîëö³ âèõîäèòè 
íà ðîáîòó — ñîá³ íà øêîäó. ²í-
ñïåêòîðè, í³áè ³ç çåìë³ âèðîñ-
òàþòü. ² êîëè âîíè âñòèãàþòü 
çðîáèòè ôîòî ïîðóøåíü! Ïðî öå 
îäðàçó ä³çíàþòüñÿ íà ô³ðì³ — 
åëåêòðîíêîþ íàäñèëàþòü ëèñòà 
ïðî ñóìó øòðàôó.

Îñîáëèâ³ñòü âåæ³ â òîìó, ùî 
âîíà âñòàíîâëåíà íà ñïîðóä³, òåæ 
³ç ñêëîïëàñòèêó, â ÿê³é îáëàä-
íóþòü ðåñòîðàí. Çàðàç àâñòð³éö³ 
çàâåðøóþòü îçäîáëåííÿ, âñòà-
íîâëþþòü îñâ³òëåííÿ. Äî ðå÷³, 
ï³äíÿòèñÿ ç ðåñòîðàíó â êàïñóëó 
ìîæíà ç äîïîìîãîþ ë³ôòà. Â³í 
ïåðåäáà÷åíèé íàñàìïåðåä äëÿ 
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ.

Керівник ТОВ «Сармат» НВО «Аналог» Олексій Рибкін 
(зліва) з колегами на випробувальному майданчику, 
що біля заводу. Розповідає про монтаж унікальної башти 
огляду у Відні

Такий вигляд має колесо 
огляду в Батумі, яке 
змонтоване на 27-му 
поверсі. Заводчани кажуть, 
що це замовлення було 
найскладнішим

Â Àâñòð³¿ äóæå 
âèñîê³ âèìîãè äî 
äîòðèìàííÿ òåõí³êè 
áåçïåêè. Íàâ³òü ïàñêè 
áåçïåêè ìàþòü áóòè 
â³äïîâ³äíîãî çðàçêà
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Відповідно до мети Всеукраїнського 
маршу «Вийди за мене», близько 
60-ти вінничан підтримали права 
тварин, підписавши відповідний 
універсал гуманного ставлення 
до тварин. Було визначено пере-
лік цілей, що мають бути досягнуті 
в Україні до 2025 року. А саме:
 Заборона використання тварин 
у цирках та дельфінаріях.
  Заборона хутрових ферм та 
притравочних станцій.
 Заборона контактних зоопарків 
та експлуатації тварин для жебра-

кування та фотопослуг.
 Відмова від використання жи-
вих тварин для експериментів.
 Розвиток реабілітації тварин 
і центрів утримання тварин, що 
постраждали від людини та її ді-
яльності.
 Заборона евтаназії, як методу 
регулювання чисельності безпри-
тульних тварин в Україні.
 Внесення диких тварин при-
родного ареалу України, що 
знаходяться на межі зникнення, 
до Червоної книги України.

Що вимагають захисники тварин

РЕКЛАМА

ÃÐÎÌÀÄÀ

ДАРІЯ ВИШНЕВСЬКА, (097)4704772 

Òîð³ê, çà ï³äòðèìêè çîîçàõèñ-
íî¿ îðãàí³çàö³¿ UAnimals, áóâ 
çàïî÷àòêîâàíèé ãóìàí³ñòè÷íèé 
ïðîòåñò ïðîòè æîðñòîêîãî ïî-
âîäæåííÿ ç òâàðèíàìè òà îð-
ãàí³çîâàíèé ìàðø, ùî ïðîé-
øîâ ó 17 ì³ñòàõ Óêðà¿íè. Öüîãî 
ðîêó Â³ííèöÿ òàêîæ äîëó÷èëàñÿ 
äî ìàðøó ç ³í³ö³àòèâè â³ííèöüêèõ 
âîëîíòåð³â òà îðãàí³çàòîð³â Â³-
êòîð³¿ Äîâãàíü òà Äåíèñà Êîòîâà 
ç îðãàí³çàö³¿ «×îðíèé Êîì³òåò».

— Õî÷åìî ä³éñíî çâåðíóòè 
óâàãó ñóñï³ëüñòâà íà çîîçàõèñ-
íèé ðóõ, — ñêàçàëà Â³êòîð³ÿ Äî-
âãàíü. — Íà ùàñòÿ, ìè ìàºìî 
áàãàòî â³ííèöüêèõ âîëîíòåð³â, ³ 
áóëî á äîáðå ç³áðàòè ¿õ â îäíó 
êîìàíäó, ùî áóäå çàéìàòèñÿ ïî-
ä³áíèìè ïèòàííÿìè.

Ç ¿¿ ñë³â, ïîòð³áíà ³ ï³äòðèìêà 
ì³ñüêî¿ ðàäè, ñòâîðåííÿ ôîíäó 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ãàðíèõ óìîâ 
ïðèòóëê³â, â³äêðèòòÿ íîâèõ.

Õîðîø³ ïðèêëàäè îðãàí³çàö³¿ 
çàõèñíèê³â òâàðèí, ÿê ñêàçàëà 
Â³êòîð³ÿ, º â Á³ëîðóñ³¿ òà Ëàòâ³¿. 
Òîæ õîò³ëîñÿ á ³ ó Â³ííèö³ ñòâî-
ðèòè ùîñü ïîä³áíå, êàæå âîíà. 
À çàðàç â³ííèöüê³ àêòèâ³ñòè ïî-
÷àëè ñï³âïðàöþâàòè ç UAnimals, 

ï³ñëÿ ³í³ö³àòèâè çàáîðîíè öèðêó 
ç òâàðèíàìè.

— ß ïî÷àëà âîëîíòåðñòâî ñàìà, 
àëå ïîò³ì çàëó÷èëàñü ï³äòðèìêîþ 
îäíîäóìö³â òà ìàþ çìîãó ïîøè-
ðþâàòè öþ ³äåþ òà çàëó÷àòè ëþ-
äåé, — ñêàçàëà Â³êòîð³ÿ Äîâãàíü.

Ñï³âîðãàí³çàòîð ìàðøó Äåíèñ 
Êîòîâ ñêàçàâ, ùî çàêîíîäàâñòâî 
òà ïîêàðàííÿ çà æîðñòîêå ïî-
âîäæåííÿ ç òâàðèíàìè íå ìîæå 
ïîâí³ñòþ âèð³øèòè ñèòóàö³þ. 
² çãàäàâ ðåçîíàíñíèé âèïàäîê, 
ïðî ÿêèé RIA ðîçïîâ³äàëà ðà-
í³øå (¹38, «Ïðèâ’ÿçàëè ñîáàêó 
äî àâòî òà òÿãíóëè ïî ì³ñòó»). Íà-
ãàäàºìî, â Áåðøàä³ âëàñíèöÿ ïñà 
Ñàáóðà íàìàãàëàñÿ âèâåçòè éîãî 
çà ì³ñòî, ïðèâ'ÿçàâøè ëàíöþãîì 
äî àâò³âêè.

— Ñë³ä âèõîâóâàòè ñóñï³ëüñòâî, 
ïðîïàãóâàòè ãóìàíí³ñòü, — ñêàçàâ 
Äåíèñ. — Äëÿ ïî÷àòêó — ðîçóì³-
òè êîæíîìó, ùî òàêå ïîâîäæåí-
íÿ íå º íîðìàëüíèì. Çäèðàòè 
øê³ðó ç òâàðèí, ïðèâ'ÿçóâàòè 
äî àâòîìîá³ë³â — öå âæå ïñè-
õ³÷íå â³äõèëåííÿ.

БУЛИ НЕ ЛИШЕ ЛЮДИ 
Áëèçüêî ñîòí³ îñ³á ïðèºäíà-

ëèñÿ äî ìàðøó ðàçîì ç³ ñâî¿ìè 
óëþáëåíöÿìè. Ìàþ÷è ïðè ñîá³ 

«ЗАХИСТ СЛАБКИХ — 
СПРАВА СИЛЬНИХ» 
Підтримали  Всеукраїнський марш 
за тварин «Вийди за мене» відбувся 
у місті 30 вересня. Бажаючі могли 
пройти з закликами та лозунгами від 
Європейської площі до площі Небесної 
Сотні. Організатори та учасники протесту 
підписали універсал гуманного ставлення 
до тварин, що визначив перелік цілей, які 
мають бути досягнуті в Україні до 2025 року

ëîçóíãè òà âèñòóïàþ÷è ïðîòè 
øêóðîäåðåíü. À òàêîæ çà â³äìîâó 
â³ä âèêîðèñòàííÿ æèâèõ òâàðèí 
äëÿ åêñïåðèìåíò³â, çàáîðîíó åâ-
òàíàç³¿ òà âíåñåííÿ äî ×åðâîíî¿ 
êíèãè Óêðà¿íè äèêèõ òâàðèí, ùî 
çíàõîäÿòüñÿ íà ìåæ³ çíèêíåííÿ.

Ó÷àñíèöÿ ìàðøó ²ëîíà ðîç-
ïîâ³ëà, ÷îìó âîíà ïðèºäíàëàñÿ 
äî àêö³¿.

— Ìè âçÿëè öóöèêà ç âóëè-
ö³, òåïåð öå ÷àñòèíà íàøî¿ ðî-
äèíè, — ñêàçàëà ²ëîíà. — ß ââà-
æàþ, ùî ïîòð³áíî çðîáèòè á³ëüø 
æîðñòêå ïîêàðàííÿ çà íåãóìàííå 
ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè, àäæå 
øòðàôè âæå íå äîïîìàãàþòü.

Òàêîæ ä³â÷èíà áàæàº, «ùîá 
êîæíà ñîáàêà, ÿêà çàðàç á³ãàº òóò 
áåç ãîñïîäàð³â, çíàéøëà ñâ³é ä³ì».

ЧИ ТРЕБА СТЕРИЛІЗУВАТИ 
Ê³íöåâîþ äèñêóñ³ºþ ìàðøó 

ñòàëî ïèòàííÿ ïðî ñòåðèë³çàö³þ, 
ÿê ãóìàííîãî ìåòîäó äëÿ ðåãóëþ-
âàííÿ ê³ëüêîñò³ áåçïðèòóëüíèõ 
òâàðèí. ßê ðîçïîâ³ëà Íàòàë³ÿ 
Êîðîá÷èíñüêà, ó÷àñíèöÿ ìàð-
øó òà ë³êàð-àêóøåð çà ôàõîì, 
ëþäè ïîìèëêîâî ââàæàþòü, ùî 
ñòåðèë³çàö³ÿ, öå ãð³õ òà çà÷àñòó 
ïëóòàþòü éîãî ç àáîðòîì.

— Ñòåðèë³çàö³ÿ — öå îäèí ç 
ìåòîä³â êîíòðàöåïö³¿, — ñêàçàëà 
Íàòàë³ÿ. — Çà êîðäîíîì äàâíî 
òàêèì ÷èíîì ðåãóëþþòü íàðî-
äæóâàí³ñòü ñåðåä áåçïðèòóëü-
íèõ òâàðèí. Öå òî÷íî êðàùå, 
í³æ åâòàíàç³ÿ (øâèäêà ñìåðòü, 
ìåäè÷íèì ìåòîäîì — àâò.) ÷è 
áåçæàë³ñíèé ðîçñòð³ë.

Наталія Коробчинська, учасниця маршу та лікар-
акушер за фахом, — прихильниця гуманних методів 
скорочення чисельності бездомних тварин. 
Стерилізація — загальноприйнята практика в Європі, каже вона 

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA

У марші взяли участь близько сотні вінничан, разом 
з представниками організацій — ініціаторів акції. 
Послухати виступи на Театральному майдані прийшла 
такса і ще деякі домашні вихованці активістів



ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-АКАДЕМІЇ

ßê ñàìå ðîçâèâàòè çä³-
áíîñò³ ñâîº¿ äèòèíè? ßêèé çà-

êëàä îáðàòè, ùîá ìàéáóòíÿ ïðîôåñ³ÿ áóëà 
ïðåñòèæíîþ? Òàêó îñâ³òó ïðîïîíóº Øêîëà 
Õàêåð³â — ³ öå âïåâíåíèé ñòàðò ó ñâ³ò 
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. Àäæå ðîáîòà 
â ²Ò-ñôåð³ — öå ì³æíàðîäí³ êîðïîðàö³¿, 
äðóæí³é êîëåêòèâ òà ìîæëèâ³ñòü âò³ëèòè 
ñâî¿ ³äå¿ ó æèòòÿ çà äîïîìîãîþ âèñîêèõ 
òåõíîëîã³é.

Ñàìîðåàë³çàö³ÿ äèòèíè â ïåð³îä íà-
â÷àííÿ â øêîë³ äóæå âàæëèâà. Êîëè 
âàø ñèí ÷è äîíüêà ïðîáóþòü ñâî¿ ñèëè 
â ð³çíèõ ñôåðàõ, âîíè çíàõîäÿòü ñâîº 
ïîêëèêàííÿ, ÿêå â ìàéáóòíüîìó ìîæå 
ñòàòè ïðîôåñ³ºþ. Íàâ³òü çàõîïëåííÿ 
êîìï’þòåðíèìè ³ãðàìè ÷è ôîòîãðàô³-
ºþ äëÿ ñîöìåðåæ ìîæå áóòè êîðèñíèì, 
àäæå íàðàç³ â³ä øêîëÿð³â ïîòð³áåí âñå 
á³ëüø âèñîêèé ð³âåíü çíàííÿ ñó÷àñíèõ 
òåõíîëîã³é. ² ç ÷àñîì òàêà íåîáõ³äí³ñòü 
ëèøå çðîñòàòèìå.

Ï³äõîäè ó íàâ÷àíí³ Øêîëè Õàêåð³â 
íå º ñòàíäàðòíèìè òà øàáëîííèìè. 
Äåõòî ñêàæå: «Àëå æ ñòàíäàðòè öå äî-
áðå, âîíè ñêëàäàëèñü ðîêàìè!» Ó íàñ, 
ÿê ³ â óñ³õ ïðîãðåñèâíèõ áàòüê³â, ³íøà 
äóìêà. Ôàíòàñòè÷í³ ô³ëüìè, ÿê³ ìè äè-
âèëèñü ó äèòèíñòâ³ — ñüîãîäí³ öå âæå 
ðåàëüí³ñòü! Áåçë³÷ ïðèñòðî¿â ³ òåõíîëîã³é, 
ÿê³ íàñ äèâóâàëè âèêëþ÷íî íà ñòîð³íêàõ 
ë³òåðàòóðíèõ òâîð³â àáî íà åêðàíàõ, ç 
÷àñîì âò³ëþþòüñÿ â ðåàëüí³ñòü ³ ïåðåñòà-
þòü áóòè ÷èìîñü ç îáëàñò³ ôàíòàñòèêè. 
Ãîëîâíà ìåòà Øêîëè Õàêåð³â — äàòè 
ìîæëèâ³ñòü êîæí³é äèòèí³ ïðîÿâèòè 
ñåáå, ñïðîáóâàòè âò³ëèòè ñâî¿ ³äå¿ ó æèò-
òÿ, çðîáèòè ñåáå òà ñâ³ò êðàùèì. Ä³òè 
ïðàöþþòü ó êîìàíäàõ, äëÿ òîãî, àáè íà-
â÷èòèñü ï³äòðèìóâàòè òà ðîçóì³òè îäèí 
îäíîãî, áóòè îïîðîþ äëÿ îäíîãðóïíèê³â. 
Ñïðîáè äîñÿãíóòè óñï³õó ñàìîòóæêè — 
äàâíî â ìèíóëîìó. Ñüîãîäí³ âàæëèâî 
áóòè â êîìàíä³, ðàçîì äîñÿãàòè ïîñòàâ-
ëåíèõ ö³ëåé òà éòè äî ïåðåìîãè.

Â Øêîë³ Õàêåð³â ä³òè âèâ÷àþòü Ëîã³êó, 
²íòåðíåò ïðîãðàìóâàííÿ, Ïðîãðàìóâàíÿ 
ìîâàìè Ñ/C++, Âåá äèçàéí, Àíãë³éñüêó 
ìîâó äëÿ ²Ò. Ðîçâèòîê ëîã³÷íîãî ìèñëåí-
íÿ º âàæëèâèì íå ëèøå äëÿ ïîâàæàþ÷î-
ãî ñåáå àéò³øíèêà, àëå é äëÿ áóäü-ÿêî¿ 
ñó÷àñíî¿ ëþäèíè. Óñ³ çàâäàííÿ áóäóòü 

øâèäøå ñïðèéìàòèñü òà ðîçâ’ÿçóâàòèñü. 
Öå ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå çàäà÷ ïðîãðà-
ìóâàííÿ, àëå é æèòòºâèõ. À îò áåç àí-
ãë³éñüêî¿ ìîâè çàðàç í³êóäè. Â Øêîë³ 
Õàêåð³â âðàõîâóþòü, ùî äëÿ àéò³øíèêà 
âîíà ñïåöèô³÷íà, òîìó ä³òè âæå ç øêîëè 
áóäóòü çíàòè íåîáõ³äíó òåðì³íîëîã³þ, 
âì³òèìóòü ïðàâèëüíî ïèñàòè ³ ëåãêî 
ñï³ëêóâàòèñÿ (â òîìó ÷èñë³ ç íîñ³ÿìè 
ìîâè). Ùîäî çàíÿòü ç ïðîãðàìóâàííÿ 
ìîâîþ Ñ/C++, ³íòåðíåò ïðîãðàìóâàííÿ 
òà âåá-äèçàéíó, òî âîíè ïðîõîäÿòü ï³ä 
êåð³âíèöòâîì äîñâ³ä÷åíèõ âèêëàäà÷³â, 
ÿê³ º ïðàêòèêóþ÷èìè ïðîãðàì³ñòàìè òà 
ñïåö³àë³ñòàìè. Òåîð³þ ä³òè îäíî÷àñíî çà-
êð³ïëþþòü íà ïðàêòèö³: ñòâîðþþòü ³ãðè, 
ëåãê³ ïðîãðàìè (ÿê³ ïîñòóïîâî óñêëàä-
íþþòüñÿ), ñàéòè, ìîäåëþþòü ¿õ äèçàéí.

Êîæí³ ï³âðîêó ä³òè çäàþòü òåñò äëÿ 
âèçíà÷åííÿ ð³âíÿ ó Øêîë³ Õàêåð³â: â³ä 
Beginner Hacker äî Team Lead Hacker 
(âñüîãî ¿õ ³ñíóº 15), çà ùî îòðèìóþòü 
â³äïîâ³äí³ ñåðòèô³êàòè.

Íàâ÷àííÿ äóæå ïîäîáàºòüñÿ ä³òÿì, 
àäæå âîíî º äèíàì³÷íèì, ö³êàâèì òà 
íåñòàíäàðòíèì. Ùîá íå áóòè ãîëîñë³âíè-
ìè, îñü â³äãóêè äåÿêèõ íàøèõ ñòóäåíò³â.

АНАСТАСІЯ 
БОНДАРЕНКО, 
11 КЛАС

«ß íàâ÷àþñü â 
IT-Àêàäåì³¿ âæå 
2 ðîêè. Íà ïàðàõ ç 
HTML òà CSS ìè 
â÷èìî íå ëèøå ö³ 
òåõíîëîã³¿, àëå é 

â÷èìîñÿ ïðàöþâàòè ç GitHub òà bootstrap. 
Êîæåí ñòóäåíò ïðàöþº íàä ñâî¿ì ïåð-
ñîíàëüíèì ñàéòîì, ñàìîñò³éíî âèáè-
ðàþ÷è òåìó. Ìè ïðàöþºì â êîìàíä³ ç 
äîïîìîãîþ GitHub òà ðîáèìî îäèí ñàéò 
íà âñ³õ. Êîæåí ñòóäåíò íàïèñàâ âæå äå-
ê³ëüêà ïðîñòèõ ïðîãðàì íà ìîâ³ Ñ. Âè-
êëàäà÷ äàº êîæíîìó ³íäèâ³äóàëüíå çà-
âäàííÿ íà âèáðàíó òåìó òà äîïîìàãàº 
ïðèâåñòè âñå äî ëàäó. Çàðàç ìè âäîñêî-
íàëþºìî ñâî¿ ïðîãðàìè, ïåðåâîäÿ÷è ¿õ 
ç ìîâè Ñ íà Ñ++.

Íà ïàðàõ ëîã³êè ìè âèð³øóºìî ö³êàâ³ 
çàäà÷³ òà ðîçâèâàºìî íàøå ìèñëåííÿ òà 
íàâ³òü ðîçãëÿäàëè Íååâêë³äîâó ãåîìå-
òð³þ. Çàâäÿêè ïàðàì Ëîã³êè ÿ íàâ÷èëàñÿ 
ïåðåâîäèòè ÷èñëà ç îäíèõ ñèñòåì ÷èñëåí-
íÿ â ³íø³, âèð³øóâàòè çàäà÷³ çà äîïîìî-

ãîþ êðóã³â Åéëåðà, áëîê-ñõåì òà ãðàô³â, 
òàêîæ ñêëàäàòè àëãîðèòìè áóäü-ÿêèõ ä³é 
òà çàâäàíü.

Âåá-äèçàéí â IT-Àêàäåì³¿ — îäíà ç 
íàéö³êàâ³øèõ ïàð. Ìè âèâ÷àºìî áåçë³÷ 
òåì, ïî÷èíàþ÷è ç bootstrap ³ çàê³í÷óþ÷è 
ð³çíèìè àí³ìàö³ÿìè. Âñ³ çàâäàííÿ ðîáèìî 
ïðàêòè÷íî, òîìó ïðè íåîáõ³äíîñò³ çãàäàòè 
³ â³äòâîðèòè — ïðîñò³øå ïðîñòîãî.

Íà àíãë³éñüê³é ìè ïðîõîäèìî òåìè 
ç IT-ñôåðè, ÿê³ íàñïðàâä³ íàì ïîòð³áí³, 
àëå íå âèâ÷àþòüñÿ â øêîë³.

Òàêîæ ìè ïî÷àëè âèâ÷àòè JavaScript. 
ß ñò³ëüêè ÷óëà ïðî òå, ùî öÿ ìîâà äóæå 
âàæêà, òîìó áóëà ïðèºìíî çäèâîâàíà, 
êîëè ó ìåíå ç ëåãê³ñòþ âèõîäèëè, õî÷ 
ïîêè ³ ïðîñò³, àëå âñå-òàêè çàâäàííÿ 
íà JavaScript.

Âèêëàäà÷³ ïîÿñíþþòü ñêëàäí³ òåìè 
ïðîñòî òà çðîçóì³ëî, çàâæäè äîïîìàãàþòü 
ïðè âèíèêíåíí³ áóäü-ÿêèõ ïðîáëåì. Íà-
â÷àííÿ â IÒ-Àêàäåì³¿ ïðîñòå, ïðèºìíå 
òà âåñåëå. Óñ³ì ðåêîìåíäóþ!!!»

ОЛЕКСАНДР 
ГЕРАСИМОВ, 
5 КЛАС

«Íàâ÷àþñü â 
Øêîë ³  Õ à ê å -
ð³â Â³ííèöüêî¿ 
²Ò-Àêàäåì³¿ âæå 
2 ðîêè. Âñ³ çàíÿòòÿ 
ìåí³ äóæå ïîäîáà-

þòüñÿ. Çà öåé ÷àñ ÿ âèâ÷àâ HTML òà CSS.
Ïåðøèé ïðîåêò ó Øêîë³ Õàêåð³â — 

ðîçðîáëåíèé ìíîþ — ñàéò êîìïàí³¿ ï³ä 
íàçâîþ MS. Ïðè ñòâîðåíí³ ñâîãî ñàéòó 
ÿ âèêîðèñòîâóâàâ HTML òà CSS, à òàêîæ 
bootstrap. Äàíèé ñàéò íàë³÷óº 25000 ñòð³-
÷îê êîäó òà ìàº íàñòóïíó ñòðóêòóðó: ãîëî-
âíà ñòîð³íêà, ³íôîðìàö³ÿ ïðî êîìïàí³þ, 
¿¿ ó÷àñíèê³â, êîíòàêòè, ïðîãðàìè, ³ãðè òà 
íîâèíè. Íà ñòîð³íö³ ïðîãðàìè Âè ìîæåòå 
çíàéòè ö³êàâó òà ïðîñòó ó âèêîðèñòàíí³ 
Îïåðàö³éíó Ñèñòåìó ï³ä íàçâîþ PHPOC, 
ÿêà íàïèñàíà íà ìîâ³ ïðîãðàìóâàííÿ 
PHP. Òàêîæ íà ñàéò³ ðîçì³ùåí³ îíëàéí-
³ãðè: ñåðåä íèõ º ò³, ÿê³ áóëè íàïèñàí³ 
ìíîþ íà ìîâ³ ïðîãðàìóâàííÿ Flash.

Â ìàéáóòíüîìó ÿ ïëàíóþ ðîçðîáèòè 
íîâó îïåðàö³éíó ñèñòåìó, ÿêà çàì³íèòü 
âæå ³ñíóþ÷³ ÎÑ ó ñâ³ò³.

Òàêîæ ÿ ìð³þ áðàòè ó÷àñòü ó ôîðóì³ 
ç ê³áåðáåçïåêè HackIT 2018, äå «á³ë³ õà-
êåðè» ïðåäñòàâëÿþòü ñâî¿ ïðîåêòè.

Ñâîþ ðîçïîâ³äü õî÷ó çàâåðøèòè ñëî-
âàìè Ñò³âà Äæîáñà: «Çíàéäè ñâîº ³ñ-
òèííå çàõîïëåííÿ, çàéìàéñÿ óëþáëåíîþ 
ñïðàâîþ ³ çì³íþé ñâ³ò íà êðàùå».»

ВЛАД 
ПРИСЯЖНИЙ, 
ВТК

«Õî÷ó  íàïè-
ñàòè ïàðó ñë³â 
ùîäî íàâ÷àííÿ 
â Øêîë³ Õàêåð³â. 
Âïåðøå ïðèé-
øîâøè â  ²Ò-

Àêàäåì³þ, â ìåíå íå áóëî áàçîâèõ 
íàâè÷îê â êîðèñòóâàíí³ êîìï'þòåðîì, 
³ ïîä³áíèõ òåõíîëîã³é. Ç êîæíèì ì³-
ñÿöåì íàâ÷àííÿ ì³é áàãàæ çíàíü 
â ñôåð³ ïðîãðàìóâàííÿ çá³ëüøóâàâ-
ñÿ â àðèôìåòè÷í³é ïðîãðåñ³¿. Çãîäîì 
â ìåíå âèéøëî íàïèñàòè ñâ³é ïåðøèé 
ñàéò, ïîò³ì äðóãèé, à çà íèì òðåò³é, 
÷åòâåðòèé, ï'ÿòèé. Äëÿ ìåíå, öå ñòàëî 
÷èìîñü á³ëüøèì, í³æ õîá³ ³ ñâîº ìàé-
áóòíº ÿ ïëàíóþ ïîâ'ÿçàòè ñàìå ç äàíîþ 
ãàëóççþ ïðîãðàìóâàííÿ. Îêð³ì öüî-
ãî, â ñàì³é Àêàäåì³¿ â ìåíå ç'ÿâèëîñü 
÷èìàëî íîâèõ äðóç³â, ðàçîì ç ÿêèìè 
ÿ ðîáèâ ñï³ëüí³ ïðîåêòè, ï³ñëÿ ÿêèõ ìè 
âèð³øèëè óòâîðèòè êîìàíäó, ùîá âçÿ-
òè ó÷àñòü ó Õàêàòîí³ (íà ïðåâåëèêèé 
æàëü, í³÷îãî íå âèéøëî). ß çáèðàþñü 
³ íàäàë³ â÷èòèñÿ â ²Ò-Àêàäåì³¿, äëÿ 
òîãî ùîá ïîêðàùóâàòè ñâî¿ íàâè÷êè 
òà íàáóâàòè íîâèõ.»

Öå ëèøå íåâåëèêà ê³ëüê³ñòü ³ñòîð³é 
íàøèõ ñòóäåíò³â, ÿê³ ñàìîðåàë³çóâà-
ëè ñåáå, çíàéøëè äðóç³â òà ï³äòðèì-
êó â Øêîë³ Õàêåð³â. Äëÿ óñ³õ áàòüê³â 
íàéêðàùà ³íâåñòèö³ÿ — öå ³íâåñòóâàòè 
â ìàéáóòíº ñâîº¿ äèòèíè. Âàðòî ïî÷à-
òè ç ÿê³ñíî¿ òà ïðåñòèæíî¿ îñâ³òè. Óæå 
â øêîë³ äèòèí³ ïîòð³áíî äàòè ä³éñíî 
àêòóàëüí³ çíàííÿ. Øêîëà Õàêåð³â Â³-
ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ — öå íåçàëåæíå 
ìèñëåííÿ ç äæåðåëîì íîâèõ ³ êðåà-
òèâíèõ ð³øåíü. Íàá³ð âæå ðîçïî÷àòî! 
Íå âòðà÷àéòå øàíñ çðîáèòè ïåðø³ êðîêè 
íà øëÿõó äî ñàìîðåàë³çàö³¿ òà óñï³õó 
âàøî¿ äèòèíè óæå â øêîë³!

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
òåë. 067–431–19–21, 073–209–97–43
hack.intita.com

Ми вирощуємо таланти!
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВІКТОР БРОНЮК, СПІВАК 
І нічого страшного, що вихідний і свято.
Коли є час і натхнення, можна й трохи 
попрацювати)

433983
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ЯВеломарафон «Закрутка» — це наймасштабніша подія, яка трапляється зі мною кожного 

року. Це вам не сотню айтішників на 2 години на семінар зігнати, це більше 300 учасників та, 
напевне, 500 людей загалом! Тут щоб тільки подякувати всім, хто брав участь в організації та 
допомагав, — потрібно збирати величезний івент на 200 людей…
Я надзвичайно гордий, що мені випала нагода брати участь у цьому дійстві і дякую всім 
причетним та засновникам — Макс Дендерук та Олександр Царевський.
P. S. Як на мене, для прийняття рішення про долю марафону не потрібно чекати 5-ї сотки. 
Уже і так зрозуміло — ідея спрацювала, точку неповернення успішно пройдено.
На наступний рік шукаємо 10 айфонів X на фініш.

Перший день дії так званого «закону про парковки», який оновлює повноваження поліції - 
дає змогу штрафувати порушників з допомогою фотофіксації за відсутності водія, а також 
евакуювати авто у визначеному переліку випадків (паркування ближче 30 м до зупинки 
громадського транспорту, ближче 10 м до переходу, перехрестя, чи виїзду з прилеглої 
території, паркування на смугах громадського транспорту та велосмугах тощо).
Поки у Києві запрацювали муніципальні інспектори з паркування та евакуатори почали 
прибирати найзапекліших порушників і потроху наводити лад з паркуванням, Патрульна 
поліція Вінницької області разом з Муніципальна поліція м. Вінниця поки отримують 
«незадовільно».

Олексій Вихристюк
топ-менеджер    

Віктор Перлов
громадський активіст    

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
(063)7758334

Ó Â³ííèö³ âæå ìàéæå 
äâà äåñÿòêè ìóðàë-àðò³â 
— âåëè÷åçíèõ ñò³íîïèñ³â, 
ÿêèìè ïðèêðàøàþòü ôàñà-

äè áóäèíê³â. ¯õ ðîáëÿòü â íàøîìó ì³ñò³ ç 
2015-ãî ðîêó. À ïðàöþþòü íàä öèì ìèòö³ 
ðåçèäåíö³¿ «VIN-ART-CITY». 

Ïðîåêò ô³íàíñóºòüñÿ ç áþäæåòó Â³ííèö³, 
é êóðàòîðîì º õóäîæíèê, ãîëîâà ÃÎ «Ëà-
áîðàòîð³ÿ àêòóàëüíî¿ òâîð÷îñò³» Îëåêñàíäð 
Íèêèòþê. Öüîãî ðîêó, ïðîòÿãîì ñåðïíÿ-
âåðåñíÿ, ãðóïà ìèòö³â çðîáèëà ìóðàëè íà 
÷îòèðüîõ áóäèíêàõ. 

Ïåðøèì ìàëþíêîì â 2018-ìó ñòàâ «Â³-
ííèöüêèé ìîäåðí» íà ñò³íàõ Ñîáîðíî¿, 
53. Íà ñò³íîïèñ³ çîáðàæåí³ ïîñòàò³ âèçíà-
÷íèõ ëþäåé ó â³ííèöüê³é ³ñòîð³¿. Ñåðåä 
íèõ — õóäîæíèê Íàòàí Àëüòìàí, ãðàô 
Äìèòðî Ãåéäåí, äèðèãåíò Îëåêñàíäð Êî-
øèöü. Óñüîãî äåâ’ÿòü â³äîìèõ ïîñòàòåé. À 
íà ïåðøîìó ïîâåðõó ö³º¿ áóä³âë³ — áåç-
³ìåííà ä³â÷èíà, ÿêà ÷èòàº êíèãó (goo.gl/
KUVsMA).

Äàë³ ìèòö³ íàìàëþâàëè «Ñàäèáó Ñòàõîâ-
ñüêîãî» íà äâîïîâåðõ³âö³ íà âóëèö³ Âåðå-
ùàã³íà, 6 (çíàõîäèòüñÿ çë³âà â³ä ãîëîâíîãî 
âõîäó â Äðàìòåàòð — àâò.).

Äî ñòâîðåííÿ åñê³çó ìóðàëó çàëó÷àëè ³ñ-
òîðèê³â òà àðõ³òåêòîð³â, àäæå áóëà çàäóìêà 
íà ôàñàä³ íèí³øíüî¿ ïîë³êë³í³êè ÌÂÑ 
ïîêàçàòè ñàäèáó ë³êàðÿ Ñòàõàíîâñüêîãî. 
Ôàñàä íàìàëüîâàíîãî áóäèíêó ñêëàäàºòü-
ñÿ ç ð³çíîáàðâíèõ öåãëèí, ÿê³ óòâîðþþòü 
â³çåðóíîê. Òàê ñàìî áóëà «âèêëàäåíà» é 
ïîêð³âëÿ. À ï³ä äàõîì íàìàëüîâàí³ ñòîâ-
áóðè äåðåâ.

Ñòèëü öüîãî äîìó, äî òîãî ÿê éîãî ïå-
ðåðîáèëè çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, íàçèâàâñÿ 
óêðà¿íñüêèì àðõ³òåêòóðíèì ìîäåðíîì.

Íàäàë³ ìèòö³ ñòâîðþâàëè äâà ôàíòà-

ç³éíèõ ìóðàë-àðòè, ÿê³ ïîì³ñòèëè ïîì³æ 
«ñ³ðèõ» ñïàëüíèõ ðàéîí³â Â³ííèö³. Òàê, 
âåëè÷åçíèé ñò³íîïèñ «Ìàëåíüêèé ïðèíö» 
çíàõîäèòüñÿ íà ñò³í³ áàãàòîïîâåðõ³âêè íà 
Ñòåëüìàõà, 35 ó ì³êðîðàéîí³ «×îðíîáèëü». 

Çà îñíîâó âçÿëè ñþæåò ç îäíîéìåííî-
ãî òâîðó ïèñüìåííèêà Àíòóàíà äå Ñåíò-
Åêçþïåð³. À íà ïëàíåòàõ, ÿêèìè ìàíäðó-
âàâ ïåðñîíàæ, ðîçì³ñòèëè çîáðàæåííÿ â³-
ííèöüêî¿ Âåæ³, Àðêè ç³ Øïèëåì òà áóä³âë³ 
«Êíèæêà». Àáè éîãî ïîáà÷èòè, ìîæíà 
äî¿õàòè òðàìâàºì ó á³ê Áàðñüêîãî øîñå 
òà âèéòè íà çóïèíö³ «Âóëèöÿ Ñòåëüìàõà».

Îñòàíí³ì ìóðàëîì öüîãîð³÷ ñòàâ «Ôàí-
òàñòè÷íèé ãåðáàð³é». Ìàëþíîê ç ðîñëèíà-

ìè òà êâ³òàìè, ÿê³ âàæêî â³äíåñòè äî ÿêî-
ãîñü êîíêðåòíîãî òèïó ôëîðè, ðîçì³ñòèëè 
îäðàçó íà äâîõ ñò³íàõ äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè 
íà Çàìîñòÿíñüê³é, 59. 

Îð³ºíòîâíî, âèñîòà öüîãî ìàëþíêà 27 
ìåòð³â. Ñàìå «ïîëîòíî» ïîôàðáîâàíå ó 
ïîìàðàí÷åâèé êîë³ð, òîä³ ÿê «ðîñëèíè» 
— ñèíüîãî, ÷åðâîíîãî òà ô³îëåòîâîãî êî-
ëüîð³â. 

Ó÷àñíèêàìè ðåçèäåíö³¿ «VIN-ART-
CITY», ÿê³ ïðàöþâàëè íàä ñò³íîïèñàìè, 
öüîãîð³÷ ñòàëè: Ìàðèíà Êàðïåíêî, ²ðèíà 
Ïðîêîï÷óê ç ïðîåêòîì «Â³ííèöüêèé ìî-
äåðí»; Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí, ªâãåí Ñî-
â³íñüêèé, Îëåêñàíäð Ôåðòþê, Âîëîäèìèð 
Õîäàê «Ñàäèáà Ñòàõîâñüêîãî»; Îëåêñàíäð 
Ìàð÷åíêî «Ôàíòàñòè÷íèé ãåðáàð³é»; Îëü-
ãà Ãàºâèê «Ìàëåíüêèé ïðèíö».

СІРИМ РАЙОНАМ ДОДАЛИ ФАРБ
Стінопис  Цього року резиденція художників 
розмалювала чотири будинки в різних районах міста. 
Два малюнки зробили в Центрі, один — на Замості 
та ще один — у мікрорайоні «Чорнобиль». На них 
нанесені постаті відомих людей, малюнки будинків, 
яких вже немає, та фантазії висотою в дев’ять поверхів

У рішенні виконкому міськради від 2 серпня 
2018 року йдеться й про вартість «VIN-ART-
CITY». Загалом на стінописи витратили 200 
тисяч гривень.
На придбання матеріалів для проведення 
мурал-арт проектів —  29,9 тисячі гривень. 
На проживання та харчування учасників 

— 59,4 тисячі гривень. А за обладнання 
для мурал-артів (оренда автовишки, про-
ектора, люльки тощо) заплатили найбільше 
— 81 200 гривень. Робота митців не була 
«волонтерською», їм перерахували гроші 
за чотири малюнки 29 500 гривень загалом 
(goo.gl/huatzz).

Загальна вартість муралів — 200 000 гривень

«Фантастичний 
гербарій» висотою 27 
метрів є найбільшим 
муралом у 2018 
році. Його добре 
видно вже з вулиці 
Нансена, якщо їхати 
в бік Немирівського 
шосе

РЕКЛАМА

Çà ÷îòèðè ðîêè ìèòö³ 
íàìàëþâàëè äâà äåñÿòêè 
ìóðàë-àðò³â. Íàéá³ëüøå 
¿õ çðîáèëè â öåíòð³ ì³ñòà, 
õî÷à ñò³íîïèñè ìàþòü áóòè ó 
«ñ³ðèõ» îêîëèöÿõ ì³ñòà

ËÀÉÔ
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó çàðó÷íèêàõ 
îïèíèëàñÿ ðåë³ã³é-
íà ãðîìàäà õðàìó 

Ñâÿòîãî âåëèêîìó÷åíèêà ³ ö³ëè-
òåëÿ Ïàíòåëåéìîíà, ùî íàëåæèòü 
äî ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó. 
Ì³ñüêà âëàäà Ãàéñèíà íàäàëà äî-
çâ³ë ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ íà ðîçðîá-
êó äîêóìåíò³â íà ñïîðóäæåííÿ 
õðàìó ïîðó÷ ç óæå ä³þ÷îþ êà-
ïëèöåþ, à ðàéîííà — ïðîòè òîãî, 
ùîá ó ì³ñüêîìó ïàðêó êóëüòóðè 
ç’ÿâèâñÿ õðàì. Ó êîæíî¿ ñòîðîíè 
ñâî¿ àðãóìåíòè. Êðàéí³ì âèÿâèâ-
ñÿ áàòþøêà. Éîãî ïîïåðåäèëè 
ïðî ìîæëèâå ïîðóøåííÿ êàðíî¿ 
ñïðàâè.

ЗАХИЩАВ ДВА МАЙДАНИ 
Ç Ãàéñèíà çàòåëåôîíóâàâ äî ðå-

äàêö³¿ RIA Ñåðã³é Âàñèëü÷åíêî. 
×îëîâ³ê çíàíèé íå ò³ëüêè ó ñâîº-
ìó ì³ñò³. Ó÷àñíèê äâîõ Ìàéäàí³â 
ó Êèºâ³. Îäèí ç ãåðî¿â â³äåîðî-
ëèêà, ñòâîðåíîãî âîëîíòåðàìè 
íà ï³ñíþ «Âî¿íè ñâ³òëà» ãóðòó 
«Ëÿï³ñ Òðóáåöüêîé». Áóâ òðè÷³ 
ïîðàíåíèé ï³ä ÷àñ Ðåâîëþö³¿ 
Ã³äíîñò³. Äåñÿòêè ðàç³â ¿çäèâ 

âîëîíòåðîì íà Ñõ³ä êðà¿íè.
— Ðàí³øå çàõèùàâ Ìàéäàí, 

òåïåð çìóøåíèé çàõèùàòè ñâÿ-
ùåíèêà, — ðîçïîâ³â ïàí Ñåð-
ã³é. — Ó òîé ÷àñ, êîëè ïðåçè-
äåíò ãîâîðèòü ïðî àâòîêåôàëüíó 
óêðà¿íñüêó öåðêâó, éîãî íàì³ñíèê 
ó íàøîìó ðàéîí³ ïåðåøêîäæàº 
áóä³âíèöòâó óêðà¿íñüêîãî ïðàâî-
ñëàâíîãî õðàìó.

Ïàí Ñåðã³é ðîçïîâ³â, ùî ¿õíüî-
ãî ñâÿùåíèêà âèêëèêàëè â ïî-
ë³ö³þ, ùî ïîë³öåéñüê³ ïðèõîäÿòü 
íà ì³ñöå áóä³âíèöòâà öåðêâè ³ 
çàëÿêóþòü ëþäåé, ùî ò³ íå ìàþòü 
ïðàâà áóäóâàòè. À õòî íå äîñëó-
õàºòüñÿ, òîãî ïðèòÿãíóòü äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³.

Çà éîãî ñëîâàìè, ñèëàìè ãðî-
ìàäè ó ïàðêó çáóäóâàëè êàïëèöþ. 
Ó í³é âæå äåê³ëüêà ðîê³â â³äáó-
âàºòüñÿ ñëóæáà. Àëå ò³ñíî. Âè-
ð³øèëè ïîðó÷ ïîñòàâèòè õðàì. 
Íà ÷åñòü ïîëåãëèõ âî¿í³â çà âîëþ 
Óêðà¿íè. Òàê âèð³øèëè íàçâàòè 
ìàéáóòíþ ñâÿòèíþ. Îäíàê ðî-
áîòè çóïèíèëà ïîë³ö³ÿ. Âîðîòà 
â’¿çäó â ïàðê çàêðèëè íà çàìîê.

— Òàêèìè ä³ÿìè âëàäà ò³ëü-
êè ï³ä³ãð³âàº êîíôë³êò, — êàæå 
àêòèâ³ñò. — Òàêå ïðîòèñòîÿííÿ 
âèã³äíå ò³ëüêè íàøèì âîðîãàì, 

САМОВІЛЬНО БУДУЮТЬ ХРАМ 
У ГАЙСІНІ. МАЮТЬ ПРАВО?
Якась плутанина  Майже дві години 
у Гайсині в поліції спілкувалися з місцевим 
священиком храму Київського патріархату 
отцем Ярославом. У цей час десятки 
людей зібралися біля будівлі поліції, аби 
його захистити. У чому його провина? 
Кому вигідний релігійний скандал у місті?

Голова Гайсинської райдержад-
міністрації Владислав Уткін роз-
мову з журналістом розпочав з 
того, що нема ніякого конфлікту 
між владою і релігійною грома-
дою. Є порушення чинного за-
конодавства з боку громади — 
будівельні роботи виконують 
без дозвільних документів. 
Парк не місце для таких спо-
руд. До того ж, це рекреаційна 

зона, що входить до культурної 
спадщини. Процедура будівни-
цтва допускається у виняткових 
випадках за проектами, пого-
дженими з державними органа-
ми управління у сфері охорони 
культурної спадщини. Такого 
погодження релігійній громаді 
ніхто не надавав. Але хтось під-
бурює людей, не думаючи про 
наслідки.

Людей підбурюють до порушення закону 

У районному будинку культури 
проведені громадські слухання, 
щоб дізнатися думку людей сто-
совно будівництва храму. Згада-
ний Сергій Васильченко звернув 
увагу на час зібрання — 16-а го-
дина, коли ще не закінчився ро-
бочий день. Незважаючи на це, 
за словами співрозмовника, 
у залі було багато працівників 
бюджетних закладів. «Зрозу-

міло, що вони підтримують по-
зицію районної влади, — каже 
пан Сергій. — Бо й самі керівники 
району були присутні у залі».
На сайті райдержадміністрації 
зазначено, що участь у заходах 
взяло 500 людей. Ніхто з висту-
паючих не проти будівництва 
храму. Тільки не в парку, а в ін-
шому місці. Питання обговорять 
також на сесії районної ради.

Громадські слухання — у робочий час 

АНАТОЛІЙ ГУК, 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
ГАЙСИНА:

— Земельна ді-
лянка території 
парку належить 
міській раді. Де-

путати на сесії погодили виді-
лення на ній місця для будівни-
цтва храму. Так само, як раніше 
надали дозвіл на спорудження 
каплиці. Вона діє, там порядок, 

все благоустроєно. Районна 
влада не погодилася з нашим 
рішенням про відведення ді-
лянки на спорудження храму. 
З цього все й почалося.
На думку міського голови, питан-
ня можна вирішити просто — ви-
окремити ділянку і дозволити про-
довжити будівництво. «Каплиця ж 
діє, там відбувається служба, хіба 
це не храм? Тільки менших роз-
мірів», — каже міський голова.

Питання можна вирішити просто 

АННА ОЛІЙНИК, 
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ 
КОМУНІКАЦІЙ 
ОБЛАСНОГО 
УПРАВЛІННЯ 
НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ:

— Гайсинського священика за-
прошували у районний відділ 

поліції для ознайомлення із за-
явою. Її написав директор пар-
ку культури і відпочинку. У ній 
йдеться про незаконне будівни-
цтво церкви. Заявник стверджує, 
що храм будують без дозвільних 
документів. На підставі поданої 
заяви поліція проводить пере-
вірку.

Перевіряють заяву директора парку 

âîðîãàì íàøî¿ äåðæàâè. Øêîäà, 
ùî â Ãàéñèí³ öüîãî íå ðîçóì³þòü 
ò³, õòî êåðóº ðàéîíîì. Âîíè ñâÿ-
ùåíèêà âèêëèêàþòü ó ïîë³ö³þ. 
Ó ÷îìó éîãî âèíà? Â³í ñëóæáó 
ñëóæèòü ñïðàâíî. Íåõàé çëî-
÷èíö³â ëîâëÿòü, à íå áàòþøö³ 
«øèþòü» êðèì³íàë.

ЩО КАЖЕ БАТЮШКА 
Îòåöü ßðîñëàâ, ïðî ÿêîãî 

ìîâà, ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì 
ï³äòâåðäèâ ôàêò ïðî ñâîº ïåðå-
áóâàííÿ ó ïîë³ö³¿. Êàæå, éîìó 
çàòåëåôîíóâàëè ïîë³öåéñüê³ ³ 
ïîâ³äîìèëè, ùî ìàº ÿâèòèñÿ 

äî íèõ. Â³í ç³ñëàâñÿ íà òå, ùî 
âæå âå÷³ð, òîìó íå ìàº áàæàííÿ 
â³äëó÷àòèñÿ ç äîìó. Çãîäîì çíîâ 
îá³çâàâñÿ òåëåôîí.

— Àáî ÿ í³÷îãî íå ðîçóì³þ, àáî 
ñâ³ò ñõîäèòü ç ðîçóìó, — ãîâîðèòü 
ñâÿùåíèê. — Öåðêâà ðîáèòü áëàãó 
³ ñâÿòó ñïðàâó. Öåðêâà íå º âîðî-
ãîì äî âëàäè. Ìè íå âòðó÷àºìî-
ñÿ ó ñïðàâè âëàäö³â. Îäíàê âîíè 
ìàëè á äîñëóõàòèñÿ äî äóìêè öåð-
êîâíî¿ ãðîìàäè, áî æ â³ðóþ÷³, 
öå ò³ ñàì³ ëþäè, ÿê³ ïðîæèâàþòü 
ó òåðèòîð³àëüí³é ãðîìàä³.

Áàòþøêó ïîïåðåäèëè, ùî 
çà ïðîäîâæåííÿ áóä³âíèöòâà õðà-
ìó áóäå ïîðóøåíî êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, 
íà âîðîòàõ ó ïàðêó çàì³íèëè 
çàìêè, à çâåðòàííÿ äî äèðåêòîðà 
ïàðêó çàëèøàþòüñÿ áåç â³äïîâ³ä³.

ЯКІ Є ДОКУМЕНТИ 
Ó ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó ì³ñüêà 

ðàäà Ãàéñèíà, ÿêà º âëàñíèêîì 
çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè ïàðêó, íàäàëà 
äîçâ³ë ðåë³ã³éí³é ãðîìàä³ íà âè-
ãîòîâëåííÿ ïðîåêòíî-òåõí³÷íî¿ 
äîêóìåíòàö³¿ íà áóä³âíèöòâî õðà-
ìó. Ó ÷åðâí³ íèí³øíüîãî ðîêó 
îòðèìàëè âèñíîâîê àðõ³òåêòóðè. 
Íà öüîìó îôîðìëåííÿ äîêóìåí-
ò³â ïðèïèíèëîñÿ. Íåñïîä³âàíî 
àðõ³òåêòóðà àíóëþâàëà ñâ³é äî-
êóìåíò.

— Êîëè ñòàëè óòî÷íþâàòè 
ïðè÷èíó, ÷èíîâíèêè ïî÷àëè 
êèâàòè íà ãîëîâó àäì³í³ñòðà-
ö³¿, — ãîâîðèòü ñâÿùåíèê. — 

ß ùîðàçó ³íôîðìóâàâ ïðèõîæàí 
ïðî òå, ÿê ïðîõîäèòü îôîðì-
ëåííÿ äîêóìåíò³â. Òàê ñàìî 
ïîâ³äîìèâ ïðî àíóëþâàííÿ àð-
õ³òåêòóðíîãî äîçâîëó. Çðîçóì³-
ëî, ùî öå âèêëèêàëî îáóðåííÿ 
ñåðåä â³ðóþ÷èõ. Ï³ä ÷àñ ðîçìî-
âè ç ãîëîâîþ àäì³í³ñòðàö³¿ ïàí 
Óòê³í ñêàçàâ: «Öåðêâè ó ïàðêó 
íå áóäå!» 

Íà çíàê ïðîòåñòó ëþäè ñà-
ìîâ³ëüíî âèêîïàëè ôóíäàìåíò 
íà îñíîâ³ òèõ äîêóìåíò³â, ÿê³ 
áóëè ï³äãîòîâëåí³. Â³ðóþ÷³ ìàëè 
íàì³ð ïåðåêðèâàòè àâòîìîá³ëüíó 
òðàñó ì³æíàðîäíîãî ñïîëó÷åííÿ, 
ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç ì³ñòî.

Õðàì ëþäè âèð³øèëè 
ïîñòàâèòü íà ÷åñòü 
ïîëåãëèõ çà âîëþ 
Óêðà¿íè âî¿í³â. Àëå 
áóä³âíèöòâî ðàïòîâî 
çóïèíèëà ïîë³ö³ÿ

Кілька років люди ходять в каплицю, яка відкрита в парку. А з будівництвом поруч 
з нею храму виникли проблеми, які не подобаються місцевій релігійній громаді 
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²ìóí³òåò â³ä ãðè-
ïó ôîðìóºòüñÿ ïðî-
òÿãîì 21 äíÿ ï³ñëÿ 
ùåïëåííÿ. ßêùî 

ïåðøî¿ õâèë³ åï³äåì³¿ ÷åêàþòü 
ó ãðóäí³, òî ïåð³îä æîâòåíü-ëèñ-
òîïàä — ñàìå ÷àñ ïîòóðáóâàòèñÿ 
ïðî âàêöèíàö³þ. Ïðîòå ñïåö³à-
ë³ñòè êàæóòü, ùî âàêöèíóâàòèñÿ 
â³ä ãðèïó í³êîëè íå ï³çíî.

Çà ñëîâàìè Ñòåïàíà Òîì³íà, 
çàâ³äóâà÷à â³ää³ëó åï³äåì³îëîã³÷-
íîãî íàãëÿäó (ñïîñòåðåæåííÿ) òà 
ïðîô³ëàêòèêè ³íôåêö³éíèõ çà-
õâîðþâàíü ÄÓ «Îáëàñíèé Ëàáî-
ðàòîðíèé öåíòð ÌÎÇ Óêðà¿íè», 
íà ñüîãîäí³øí³é äåíü íà òåðè-
òîð³¿ îáëàñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
íåçíà÷íå çðîñòàííÿ çàõâîðþâà-
íîñò³ íà ÃÐÂ², õàðàêòåðíå äëÿ 
ö³º¿ ïîðè ðîêó.

— Çà ðåçóëüòàòàìè ëàáîðà-
òîðíèõ äîñë³äæåíü, öèðêóëÿö³ÿ 
â³ðóñ³â ãðèïó íå â³äì³÷àºòüñÿ, º 
ïîîäèíîê³ âèïàäêè àäåíîâ³ðóñ³â 
ðåñï³ðàòîðíîãî õàðàêòåðó, — ðîç-
ïîâ³â Òîì³í. — Çà äàíèìè öåí-
òðó ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ, à òà-
êîæ ÂÎÎÇ, íà íàø³é òåðèòîð³¿ 
â åï³äñåçîí³ 2018–2019 ðîê³â áó-
äóòü öèðêóëþâàòè â³ðóñè ãðèïó 
À H1N1 (Ì³÷èãàí), ÿêèé ó íàñ 
ðàí³øå íå çóñòð³÷àâñÿ, òàêîæ A 

H3N2 (Ñ³íãàïóð), ÿêèé âæå áóâ, 
³ â³ðóñ ãðèïó òèïó Â (òðîõè âèäî-
çì³íåíèé áóâ ó ìèíóëîìó ñåçîí³). 
Ç îãëÿäó íà öå, åï³äñåçîí î÷³-
êóºòüñÿ, íå òå ùîá íàäçâè÷àéíî 
³íòåíñèâíèé, àëå çðîñòàííÿ çà-
õâîðþâàíîñò³ áóäå ñïîñòåð³ãàòèñü 
ñàìå ÷åðåç â³ðóñ ãðèïó òèïó À.

ВАКЦИН НЕМА, 
АЛЕ ПОКИ ЦЕ НЕ СТРАШНО 

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, íà ñüîãîäí³ 
â àïòå÷í³é ìåðåæ³ òà ë³êóâàëüíî-
ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ âàêöèí 
íåìàº. Ïðîòå ïðîãíîçóºòüñÿ, ùî 
ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â ïðåïàðàòè 
ç'ÿâëÿòüñÿ, ³ âîíè áóäóòü ì³ñòèòè 
ñàìå ò³ â³ðóñè, ÿê³ ïðîãíîçóþòü 
â öüîìó ñåçîí³.

— ßêùî âçÿòè íàøó îáëàñòü, 
òî ³íòåíñèâíå ïîøèðåííÿ ãðè-
ïó â íàñ ðîçïî÷èíàºòüñÿ â ê³í-
ö³ ãðóäíÿ, ³ íàâ³òü ó ñ³÷í³ ï³ñëÿ 
øê³ëüíèõ çèìîâèõ êàí³êóë (íà-
ïðèêëàä, ó ìèíóëîìó ðîö³), — 
ñêàçàâ ñï³âðîçìîâíèê. — Òî æ 
òóðáóâàòèñü ïðî â³äñóòí³ñòü 
íà äàíèé ÷àñ âàêöèí íå âàðòî, 
âñ³ âñòèãíóòü.

Òèì ïà÷å, âàêöèíóâàòèñÿ â³ä 
ãðèïó í³êîëè íå ï³çíî. Ùåïëåííÿ 
ó â³ííèöüêèõ ë³êàðíÿõ ðîáëÿòü 
óïðîäîâæ âñüîãî ñåçîíó, íàâ³òü 
ï³ä ÷àñ åï³äåì³¿. Âàêöèíàö³ÿ 
íå îñëàáëþº, à íàâïàêè — ïî-
ñèëþº çäàòí³ñòü îðãàí³çìó ïðî-

«СТОП-ГРИП» ЗНОВУ 
В ДІЇ, ЧЕКАЄМО ВАКЦИН 
Епідсезон  З жовтня розпочинається 
епідемічний сезон захворюваності на грип. 
Найкращим методом, щоб убезпечити себе 
чи зменшити наслідки хвороби, медики 
вважають щеплення від грипу. Цього року 
чекаємо на новий вірус грипу «Мічиган» 
та нові вакцини, яких поки що немає

òèñòîÿòè ãðèïó. Ë³êàð ðàäèòü â³-
ííè÷àíàì, äîêè íåìàº âàêöèí, 
àáî ÿêùî âàêöèíóâàòèñü íå âõî-
äèòü â ¿õ ïëàíè, äîòðèìóâàòèñü 
çâè÷àéíèõ çàñîá³â ïðîô³ëàêòèêè 
õâîðîáè.

 — Òîáòî âæèâàòè â³òàì³íè, 
íå ïåðåîõîëîäæóâàòèñü, óíèêà-
òè ñêóï÷åííÿ âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³ 
ëþäåé, ðàö³îíàëüíî õàð÷óâàòèñÿ 
òà ïðàêòèêóâàòè ô³çè÷íó êóëüòó-
ðó, - ñêàçàâ ë³êàð.

ЩЕПЛЕННЯ ЗА 50% БУДЕ 
ЗНОВУ 

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êà-
ðÿ Â³ííèö³ Îëåêñàíäðà Øèøà, 
ïðîãðàìà «Ñòîï-ãðèï», çà ÿêîþ 
âñ³ îõî÷³ çìîæóòü îòðèìàòè ùå-
ïëåííÿ â³ä ãðèïó çà 50% éîãî 

âàðòîñò³, à ä³òè ç ³íâàë³äí³ñòþ òà 
ïîçáàâëåíí³ áàòüê³âñüêîãî ï³êëó-
âàííÿ — áåçêîøòîâíî, áóäå ïðî-
äîâæóâàòèñÿ öüîãî ðîêó.

— Ñåñ³ÿ ì³ñüêî¿ ðàäè âæå ïðè-
éíÿëà òàêå ð³øåííÿ, êîøòè âèä³-
ëåí³, — ñêàçàâ Øèø. — Çà ðàõó-
íîê ö³º¿ ïðîãðàìè â ìèíóëîìó, 
2017-ìó ðîö³ ìè âàêöèíóâàëè 
5385 ëþäåé (â ïîïåðåäí³é ïåð³îä 
öÿ öèôðà áóëà áëèçüêî 3000 îñ³á, 
à â 2015 ðîö³ — ëèøå 432). 

Òîìó ùî áóâ ÷³òêî âèçíà÷åíèé 
ìàðøðóò ïàö³ºíòà, ÿêèé ìàâ òðè 
åòàïè: çâåðíåííÿ äî ñ³ìåéíîãî ë³-
êàðÿ, ïðèäáàííÿ âàêöèíè çà 50%, 
ïðîâåäåííÿ ùåïëåííÿ â êàá³íåò³ 
ùåïëåííÿ ç íàñòóïíèì ñïîñòå-
ðåæåííÿì.

Öüîãî åï³äñåçîíó 
áóäå öèðêóëþâàòè 
íîâèé â³ðóñ ãðèïó 
òèïó À «Ì³÷èãàí». 
Â³äïîâ³äíî âàêöèíè 
áóäóòü òåæ íîâèìè 
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ПРЕС-СЛУЖБА ДЕПУТАТА 
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСНОЇ РАДИ 

СЕРГІЯ ТКАЧУКА

Îñòàíí³ìè ðîêàìè äåðæàâíà ïîë³òèêà 
ó ãàëóç³ êóëüòóðè äàëà çìîãó âèçíà÷èòè 
øëÿõè ïîäîëàííÿ ïðîáëåì ó ñîö³àëüíî-
êóëüòóðí³é ñôåð³. Êóëüòóðà ïåðåñòàëà ô³-
íàíñóâàòèñÿ çà çàëèøêîâèì ïðèíöèïîì, 
³ òåïåð â äåðæàâ³ ïðèä³ëÿºòüñÿ íàëåæíà 
óâàãà ¿¿ ðîçâèòêó.

Ó ïðîåêò³ äåðæàâíîãî áþäæåòó 
íà 2019 ð³ê ïåðåäáà÷åíî 5,4 ìëðä ãðí 
íà ñôåðó êóëüòóðè. Êð³ì òîãî, ó ðåã³-
îíàõ ä³þòü ì³ñöåâ³ ïðîãðàìè ðîçâèòêó 
êóëüòóðè. Òàê, ó íàñòóïíîìó ðîö³ íà ô³-
íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè ðîçâèòêó êóëüòóðè 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ïðîïîíóºòüñÿ çàëó-
÷èòè ïîíàä 56 ìëí ãðí. Êð³ì êîøò³â 
äåðæàâíîãî òà îáëàñíîãî áþäæåòó, ô³-
íàíñóâàííÿ ïðîåêò³â â ãàëóç³ êóëüòóðè 
çä³éñíþºòüñÿ çà ðàõóíîê áëàãîä³éíî¿ 
äîïîìîãè, ñïîíñîðñüêèõ êîøò³â.

Çà ñëîâàìè äåïóòàòà Â³ííèöüêî¿ îá-

ëàñíî¿ ðàäè Ñåðã³ÿ Òêà÷óêà, ÿêèé ÷àñòî 
äîëó÷àºòüñÿ äî ï³äòðèìêè ð³çíèõ ñîö³àëü-
íî-êóëüòóðíèõ ïðîåêò³â, ñòàëèé ðîçâèòîê 
ãàëóç³ êóëüòóðè ñïðèÿº ðîçâèòêó ðåã³îíó 
³ äåðæàâè â ö³ëîìó.

— Êóëüòóðíà ñôåðà ìàº äóæå âàæëèâå 
çíà÷åííÿ, ÿêå â óìîâàõ ñüîãîäåííÿ íåð³ä-
êî íåäîîö³íþþòü. Àäæå ïîðÿä ç ùîäåí-
íèìè êëîïîòàìè º é ³íøà ñòîðîíà æèò-

òÿ — ÿê³ñíå êóëüòóðíå äîçâ³ëëÿ, ðîçêðèòòÿ 
âëàñíîãî òâîð÷îãî ïîòåíö³àëó, ðîçâèòîê 
òàëàíò³â. Ðîçóì³þ÷è âñþ íåîáõ³äí³ñòü 
äàíî¿ ñôåðè, ÿ çàâæäè ï³äòðèìóþ ð³çí³ 
êóëüòóðíî-ìèñòåöüê³ ïðîåêòè, ÿê³ ðåàë³-
çîâóþòüñÿ â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ îáëàñò³ òà 
çà ¿¿ ìåæàìè, — çàçíà÷èâ Ñåðã³é Òêà÷óê.

Íàãàäàºìî, â ñåðïí³ ïîòî÷íîãî ðîêó 
Âiííèöüêèé aêaäeìi÷íèé oáëañíèé òeaòð 
ëÿëüoê «Çoëoòèé êëþ÷èê» ó ñêëaäi òâoð÷oão 
âoëoíòeðñüêoão oá’ºäíaííÿ «Aðò-Äeñaíò» 
ïoáóâaâ ç ãañòðoëÿìè ó ïðèôðoíòoâié 
çoíi Ëóãaíñüêo¿ òa Äoíeöüêo¿ oáëañòeé, 
äå äàâàâ âèñòàâè äëÿ äiòeé, ùo ìeøêaþòü 
ó íañeëeíèõ ïóíêòaõ ïoáëèçó ëiíi¿ 
ðoçìeæóâaííÿ. Äo oðãaíiçaöi¿ äaío¿ 
ïo¿çäêè äoëó÷èëoñÿ áaãaòo âoëoíòeðiâ òa 
íeáaéäóæèõ ëþäeé, ñeðeä ÿêèõ i äeïóòaò 
Âiííèöüêo¿ oáëañío¿ ðaäè Ñeðãié Òêa÷óê, 
ÿêèé äoïoìiã ç òðaíñïoðòoì. Ça éîãî ñïðè-
ÿííÿ äëÿ ïeðeâeçeííÿ òeaòðaëüío¿ ãðóïè 
áóëo íaäaío ìiêðoaâòoáóñ.

Òàêîæ Ñåðã³é Òêà÷óê äîïîì³ã ç òðàí-

ñïîðòîì âîëîíòåðàì, ÿê³ íàïðèê³íö³ 
ë³òà îðãàí³çîâóâàëè ñâÿòêîâèé êîíöåðò 
ó ñåë³ Íîâîñ³ëêà Ìóðîâàíîêóðèëîâåöü-
êîãî ðàéîíó. Â³í íàäàâ àâòîáóñ äëÿ ïå-
ðåâåçåííÿ íàðîäíîãî àìàòîðñüêîãî õîðó 
«Äîáðîäàð».

Êð³ì òîãî, Ñåðã³é Òêà÷óê âèñòóïèâ 
îäíèì ç ìåöåíàò³â ôåñòèâàëþ ìîëîä³, 
ÿêèé áóëî ïðîâåäåíî ó Äåíü Êîíñòèòóö³¿ 
â ñåë³ Ïèñàð³âêà Â³ííèöüêîãî ðàéîíó.

À ó ì³ñò³ Â³ííèöÿ çà ï³äòðèìêè äåïó-
òàòà Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Ñåðã³ÿ 
Òêà÷óêà íàâåñí³ öüîãî ðîêó áóëî ðåàë³-
çîâàíî âîêàëüíî-òàíöþâàëüíèé ïðîåêò 
«Show me what you got», ÿêèé áóâ ïðîâå-
äåíèé ç ìåòîþ âèÿâëåííÿ òà çàîõî÷åííÿ 
ìîëîäèõ òàëàíò³â.

ßê çàçíà÷àº Ñåðã³é Òêà÷óê, «ï³äòðèì-
êà ñîö³àëüíî-êóëüòóðíèõ ïðîåêò³â — º 
íå ëèøå ³íñòðóìåíòîì ðîçâèòêó êóëü-
òóðíîãî ñåðåäîâèùà, à é çàïîðóêîþ â³ä-
ðîäæåííÿ äóõîâíèõ ö³ííîñòåé ó ñóñï³ëü-
íîìó æèòò³».

ВІННИЦЬКИЙ АПЕЛЯЦІЙНИЙ 
АДМІНІСТРАТИВНИЙ СУД

Îáðàâøè øëÿõ âèâ÷åí-
íÿ þðèñïðóäåíö³¿ ³  ïðèñâÿ-

òèâøè ñåáå ïðîôåñ³¿ ïðàâíèêà, 
ëþäèíà ñòàâèòü ïåðåä ñîáîþ ïåâí³ ö³ë³, 
äî  ÿêèõ êðîêóº êàð’ºðíèìè ñõîäèíêà-
ìè. ßê³ æ ìîæëèâîñò³ äëÿ êàð’ºðíîãî 
çðîñòàííÿ ó ïðàö³âíèê³â àïàðàòó ñóäó?  

ßê éäåòüñÿ ó âèñëîâ³ â³äîìîãî ïîëêî-
âîäöÿ: «Ïîãàíèé òîé ñîëäàò, ÿêèé íå 
ìð³º ñòàòè ãåíåðàëîì». ×èìàëî ëþäåé, 
à ñåðåä ïðàö³âíèê³â ïðàâíè÷î¿ ïðîôåñ³¿ 
òàêèõ á³ëüø³ñòü, ââàæàþòü, ùî çàñëó-
ãîâóþòü ³ çìîæóòü äîìîãòèñÿ á³ëüøîãî. 
Âîíè ö³ëêîì îá´ðóíòîâàíî ïðåòåíäóþòü 
íà á³ëüø ïðåñòèæí³ ïîñàäè, ïðîáóþòü 
ñâî¿ ñèëè ó êîíêóðñàõ íà çàì³ùåííÿ 
âàêàíòíèõ ïîñàä, ïîñò³éíî ï³äâèùóþòü 
ð³âåíü êâàë³ô³êàö³¿, çàéìàþòüñÿ ñàìîîñ-
â³òîþ, àäæå ìð³þòü ó ìàéáóòíüîìó ñòàòè 
ñóääÿìè. Àëå ÷è âñ³ óñâ³äîìëþþòü òå, 
ùî ïîñàäà ñóää³ âèìàãàº ïîâíî¿ â³ääà÷³, 
â³äìîâè â³ä äåÿêèõ çâè÷îê ³ àêòèâíîãî 
íàïðóæåííÿ óñ³õ äóõîâíèõ ³ ô³çè÷íèõ 
ñèë? Ïðè÷îìó ïðîòÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó. 
Àëå äëÿ òèõ, õòî, íåçâàæàþ÷è íà âñþ  
ñêëàäí³ñòü ³ â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïîñàäè ñóä-
ä³, âñå æ  ââàæàº ¿¿ íàéêðàùîþ ³ òàêîþ, 
ùî äîïîìîæå ¿ì äîñÿãòè ìåòè ³ ñòàòè 
óñï³øíèì þðèñòîì, ìè ñïðîáóºìî îïè-
ñàòè ïðîöåñ ïåðåòâîðåííÿ ïðàâíèêà ó 
«Âàøó ÷åñòü». 

Ó çàêîí³ Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é ³ 
ñòàòóñ ñóää³â» ÷³òêî ïðîïèñàíî, ùî íà 

ïîñàäó ñóää³ ìîæå áóòè ïðèçíà÷åíèé ãðî-
ìàäÿíèí Óêðà¿íè, íå ìîëîäøèé òðèäöÿ-
òè òà íå ñòàðøèé ø³ñòäåñÿòè ï’ÿòè ðîê³â, 
ÿêèé ìàº âèùó þðèäè÷íó îñâ³òó ³ ñòàæ 
ïðîôåñ³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ó ñôåð³ ïðàâà 
ùîíàéìåíøå ï’ÿòü ðîê³â, º êîìïåòåíò-
íèì, äîáðî÷åñíèì òà âîëîä³º äåðæàâíîþ 
ìîâîþ. Ç íîðìè çàêîíó çäàºòüñÿ âñå ïðî-
ñòî ³ çðîçóì³ëî, îäíàê ÿêùî âè â³äïî-
â³äàºòå öèì êðèòåð³ÿì, öå ùå íå âñå, 
âàì ñïåðøó ïîòð³áíî ïðîéòè äåê³ëüêà 
ñòàä³é: äî÷åêàòèñÿ ð³øåííÿ Âèùî¿ êâà-
ë³ô³êàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ñóää³â Óêðà¿íè ïðî 
îãîëîøåííÿ äîáîðó êàíäèäàò³â íà ïî-
ñàäó ñóää³ ç óðàõóâàííÿì ïðîãíîçîâàíî¿ 
ê³ëüêîñò³ âàêàíòíèõ ïîñàä ñóää³â; ïðî-
÷èòàòè íà îô³ö³éíîìó âåá-ñàéò³ Âèùî¿ 
êâàë³ô³êàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ñóää³â Óêðà¿íè 
îãîëîøåííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ äîáîðó êàí-
äèäàò³â íà ïîñàäó ñóää³; ïðîòÿãîì 30 äí³â 
ç³áðàòè ïàêåò ïîòð³áíèõ äîêóìåíò³â òà 
ïîäàòè äî Âèùî¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ 
ñóää³â Óêðà¿íè â³äïîâ³äíó çàÿâó òà äîêó-
ìåíòè, ùî âèçíà÷åí³ ñòàòòåþ 71 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é ³ ñòàòóñ ñóää³â»; 
íàñòóïíà ñòàä³ÿ: Âèùà êâàë³ô³êàö³éíà 
êîì³ñ³ÿ ñóää³â Óêðà¿íè ïåðåâ³ðÿº îñ³á, ÿê³ 
çâåðíóëèñÿ ³ç çàÿâîþ äëÿ ó÷àñò³ â äîáîð³, 
íà â³äïîâ³äí³ñòü óñòàíîâëåíèì Çàêîíîì  
Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é ³ ñòàòóñ ñóää³â» 
âèìîãàì äî êàíäèäàòà íà ïîñàäó ñóää³ 
íà îñíîâ³ ïîäàíèõ äîêóìåíò³â. 

Ïåðøà ïåðåìîãà –  ÿêùî âàñ äîïóùåíî 
Âèùîþ êâàë³ô³êàö³éíîþ êîì³ñ³ºþ ñóää³â 
Óêðà¿íè äî ó÷àñò³ ó äîáîð³ òà ñêëàäåíí³ 
â³äá³ðêîâîãî ³ñïèòó. Äàë³ âè øòóä³þºòå 

çàêîíîäàâñòâî ³ ñêëàäàºòå â³äá³ðêîâèé 
³ñïèò, à ïîò³ì ÷åêàºòå âñòàíîâëåííÿ Âè-
ùîþ êâàë³ô³êàö³éíîþ êîì³ñ³ºþ ñóää³â 
Óêðà¿íè ðåçóëüòàò³â â³äá³ðêîâîãî ³ñïè-
òó òà ¿õ îïðèëþäíåííÿ íà îô³ö³éíîìó 
âåá-ñàéò³ Âèùî¿ êâàë³ô³êàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ 
ñóää³â Óêðà¿íè. ßêùî âè óñï³øíî ñêëàëè 
â³äá³ðêîâèé ³ñïèò, ùîäî âàñ ðîçïî÷èíà-
ºòüñÿ ñïåö³àëüíà ïåðåâ³ðêà â ïîðÿäêó, 
âèçíà÷åíîìó çàêîíîäàâñòâîì ïðî çàïî-
á³ãàííÿ êîðóïö³¿, ç óðàõóâàííÿì îñîáëè-
âîñòåé, âèçíà÷åíèõ ñòàòòåþ 74 Çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî ñóäîóñòð³é ³ ñòàòóñ ñóää³â». 
Íàñòóïíèì êðîêîì äî îìð³ÿíî¿ ìåòè äëÿ 
êàíäèäàò³â, ÿê³ óñï³øíî ïðîéøëè äâà 
ïîïåðåäí³ åòàïè, º ïðîõîäæåííÿ ñïåö³-
àëüíî¿ ï³äãîòîâêè òà îòðèìàííÿ â³äïî-
â³äíîãî ñâ³äîöòâà. Äàë³ íàéñêëàäí³øå: 
êàíäèäàòè, ÿê³ ïðîéøëè ñïåö³àëüíó 
ï³äãîòîâêó, ñêëàäàþòü êâàë³ô³êàö³éíèé 
³ñïèò òà ÷åêàþòü âñòàíîâëåííÿ éîãî ðå-
çóëüòàò³â. Ïîò³ì ïðèºìíèé åòàï: çàðàõó-
âàííÿ Âèùîþ êâàë³ô³êàö³éíîþ êîì³ñ³-
ºþ ñóää³â Óêðà¿íè êàíäèäàò³â íà ïîñàäó 
ñóää³ çà ðåçóëüòàòàìè êâàë³ô³êàö³éíîãî 
³ñïèòó äî ðåçåðâó íà çàì³ùåííÿ âàêàíò-
íèõ ïîñàä ñóää³, âèçíà÷åííÿ ¿õ ðåéòèí-
ãó, îïðèëþäíåííÿ ñïèñêó êàíäèäàò³â 
íà ïîñàäó ñóää³, âêëþ÷åíèõ äî ðåçåðâó 
òà ðåéòèíãîâîãî ñïèñêó, íà îô³ö³éíîìó 
âåá-ñàéò³ ÂÊÊÑ Óêðà¿íè. 

Äàë³ âàì äîâåäåòüñÿ äî÷åêàòèñÿ, êîëè 
Âèùà êâàë³ô³êàö³éíà êîì³ñ³ÿ ñóää³â 
Óêðà¿íè îãîëîñèòü êîíêóðñ íà çàì³ùåííÿ 
âàêàíòíèõ ïîñàä ñóää³â â³äïîâ³äíî äî 
ê³ëüêîñò³ òàêèõ ïîñàä ó ì³ñöåâèõ ñóäàõ. 

Òåïåð âàì òðåáà ñòàòè ïåðåìîæöåì êîí-
êóðñó íà çàì³ùåííÿ âàêàíòíî¿ ïîñàäè 
ñóää³ íà îñíîâ³ ðåéòèíãó êàíäèäàò³â. Äàë³ 
î÷³êóºòå íà âíåñåííÿ ðåêîìåíäàö³¿ Âè-
ù³é ðàä³ ïðàâîñóääÿ ùîäî ïðèçíà÷åííÿ 
âàñ ÿê êàíäèäàòà íà ïîñàäó ñóää³. Îäíèì 
³ç åòàï³â º ðîçãëÿä Âèùîþ ðàäîþ ïðàâî-
ñóääÿ ðåêîìåíäàö³¿ Âèùî¿ êâàë³ô³êàö³é-
íî¿ êîì³ñ³¿ ñóää³â Óêðà¿íè òà óõâàëåí-
íÿ ð³øåííÿ ùîäî âàñ ÿê êàíäèäàòà íà 
ïîñàäó ñóää³, ùî ïðîâîäèòüñÿ ó ðåæèì³ 
îíëàéí òðàíñëÿö³¿ ïî âñ³é Óêðà¿í³. 

² íàðåøò³ – âèäàííÿ óêàçó Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè ïðî ïðèçíà÷åííÿ âàñ íà ïîñàäó 
ñóää³ – ó ðàç³ âíåñåííÿ Âèùîþ ðàäîþ 
ïðàâîñóääÿ ïîäàííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ 
ñóää³ íà ïîñàäó. 

Îñü òàêèé íåïðîñòèé êâåñò. Óñüîãî 
äåê³ëüêà åòàï³â ³ âè çìîæåòå îäÿãíóòè 
ìàíò³þ ³ óõâàëþâàòè ð³øåííÿ ³ìåíåì 
Óêðà¿íè. Áîíóñîì º äîá³ð êàíäèäàò³â 
íà ïîñàäó ñóää³, ÿê³ ìàþòü ñòàæ ðîáîòè 
íà ïîñàä³ ïîì³÷íèêà ñóää³ ùîíàéìåíøå 
òðè ðîêè. Ó êîæíîãî ïðàö³âíèêà ñóäó íå-
ð³äêî âèíèêàº ïèòàííÿ: à ùî òàêå óñï³õ 
ó ïðîôåñ³éí³é ñôåð³? Íàéïðîñò³øà ³ êî-
ðîòêà â³äïîâ³äü, íà íàø ïîãëÿä: óñï³õ 
– öå äîñÿãíóòà ìåòà. Òîìó íà øëÿõó äî 
óñï³õó íåîáõ³äíî: ÷³òêî âèçíà÷èòè ñâîþ 
ö³ëü – çàâæäè òðèìàòè â ãîëîâ³ ìåòó, 
äî ÿêî¿ ïðàãíåòå; ïîñò³éíî ï³äâèùóâàòè 
êâàë³ô³êàö³þ; ïàì’ÿòàòè, ùî ïåðåïîíè 
³ íåâäà÷³ – öå ïðèðîäíà ÷àñòèíà áóäü-
ÿêîãî ðóõó âïåðåä; ³ ãîëîâíå: í³êîëè íå 
ïîòð³áíî çóïèíÿòèñÿ íà ï³âäîðîç³, àäæå 
äâåð³ â³äêðèâàþòü òèì, õòî â íèõ ñòóêàº!

Cергій Ткачук: «Підтримка соціально-культурних 
проектів — запорука духовного відродження регіону»

Сходинки для тих, хто прагне служити Феміді

БЛОГ

БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА 
ДЕПУТАТА 

ВІННИЦЬКОЇ 
ОБЛАСНОЇ РАДИ 
СЕРГІЯ ТКАЧУКА

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 180140
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RIA, Ñåðåäà, 
3 æîâòíÿ 2018

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ШЕМЕТ, ШОУМЕН
Алілуя! Я живу у місті, де доріжки 
стали стелити там, де зручно людям, 
а не за задумом архітектора.

435624
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ДЕНЬ МІСТА ЧЕРНІВЦІ 
Коли: 6 жовтня 
Ціна: Бомба-тур — 475 грн, Бідняжка — 420 грн, 
Вікторія-тур — 420 грн.

Побачити Чернівецький університет ім. 
Федьковича мріє кожен українець, та й по-
бувати у Чернівцях і не завітати сюди — гріх. 
Тому подорож розпочнеться саме з екскурсії 
місцями колишньою резиденцією буковин-
ських метрополитів. А далі красу університету 
змінять вузенькі вулички та архітектура за-
будов міста, які все більше нагадують Париж.
Тихо цього дня тут не буде, адже плануються 
гучні святкування Дня міста. У Чернівцях, як і 
у Вінниці, склалися певні традиції, які припали 
до душі як мешканцям міста, так і гостям. Тому 
на центральних вулицях радо зустрічатимуть 
актори зі своїми театральними постановками 
учасники різноманітних фестивалів.

БУКИ ТА ОЛЕКСАНДРІЯ 
Коли: 13, 21 жовтня 
Ціна: Бідняжки (13.10) — 380 грн, 
Вікторія-тур (21.10) — 325 грн.

Ландшафтний та дендрологічний парки — 
це найкращий варіант провести вихідний 
осінній день з родиною або друзями. Ту-
ристичні оператори пропонують відвідати 
ландшафтний парк Буки і познайомитися 
із маєтком Суслова, який і заснував парк, 
привівши його до ладу та облаштувавши 
містками, фігурами та деревами. Дітям тут 
точно сподобається, адже на території діє 
зоопарк.
У цій же подорожі буде можливість пройтися 
алеями Олександрії.

ПОЧАЇВ НА ПОКРОВУ 
Коли: 14 жовтня 
Ціна: Бомба-тур — 400 грн, Бідняжки — 425 грн.

Якщо є необхідність відвідати святі місця, 
дізнатися історію Почаївської церкви та 
перепрограмувати себе на іншу життєву 
«хвилю», то подорож на свято Покрови 
саме те, що потрібно. Крім самої церкви 
туристи зможуть відвідати місто Кременець 
та купальню Святої Анни. Із цими місцями 
пов'язано багато легенд та реальних історій 
успіху та одужання.

КУДИ ПОЇХАТИ У ЖОВТНІ: 
БЮДЖЕТНІ ПОДОРОЖІ УКРАЇНОЮ 
Чому б ні?  
Синоптики обіцяють 
ще кілька теплих днів і 
чому б їх не провести з 
користю, подорожуючи 
країною. Ми підібрали 
кілька автобусних турів 
вихідного дня вартістю 
до 500 гривень

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Ð³çíîìàí³òí³ñòü åêñêóðñ³é òà ïðîãóëÿíîê 
â³ä â³ííèöüêèõ òóð-îïåðàòîð³â íåéìîâ³ðíà. 
² íàñïðàâä³ ì³ñöü, ÿê³ âàðò³ óâàãè, íàáàãàòî 
á³ëüøå, í³æ çäàºòüñÿ. Òîìó ëîâ³òü ï³ä-
á³ðêó ãàðíèõ ïðîïîçèö³é, ÿê³ ïîäàðóþòü 
ïîçèòèâí³ åìîö³¿ òà ãàðí³ ôîòî ö³º¿ îñåí³.

ПОДОРОЖ ДО УМАНІ 
Коли: 6, 13, 14, 27 жовтня 
Ціна: Бомба-тур (13.10) — 330 грн, Вікторія-тур 
(6.10 День міста, 27.10) — 260 грн, Бідняжки 
(14.10) — 330 грн.

Класичною осінньою екскурсією вважається 
прогулянка дендрологічним парком «Софі-
ївка», що в Умані. Сюди часто приїжджають 
шкільні автобуси з екскурсіями, проте парк 
настільки великий, що дитячий галас навіть 
непомітний. Проте почути знову романтичну 
історію створення парку та відвідати всі симво-
лічні місця — повинен кожен дорослий украї-
нець. Окрім того, в парку діють кілька розваг: 
катання підземною річкою Ахерон, катання 
на катамаранах та лодках, на конях та кареті.

БУША 
Коли: 7 жовтня 
ЦІна: Бідняжки — 360 грн.

Це місце Вінницької області вважають міс-
тичним та місцем сили. Тут під відкритим 
небом розташовані кам'яні скульптури 
на козацьку та дохристиянську теми. Скель-
ний храм та козацьке кладовище теж викли-
кають різні емоції у туристів, історія храму 
достовірно невідома, його дослідження 
проводяться і досі.
У програмі туру організатори пропонують 
майстер-клас із основ шаманського горло-
вого співу, скуштувати трипільського борщу 
та ведичного чаю. Для тих, хто цінує влас-
ні енергетичні ресурси і бажає насититися 
енергією природи та спілкування з нови-
ми людьми, ця подорож стане хорошою 
можливістю.

КІННИЙ ЗАВОД ТА БУЦЬКИЙ КАНЬЙОН 
Коли: 14 жовтня 
Ціна: Бомба-тур — 475 грн.

Буцький каньйон називають маленькою 
Швейцарією в Україні, бо краса природи 
заворожує. Організатори подорожі пропону-
ють туристам відвідати Жашківський кінний 
завод та каньйон. Екскурсія розпочнеться 
на природі: скелясті береги ріки, водоспад 
та місцеві пейзажі утворюють неймовірну 
картинку, якою можна насолоджуватися 
довго. А ще тут точно вийдуть гарні фото.
Наступною частиною мандрівки стане 
Жашківський кінний завод. Заснували 
його в кінці минулого століття та успішно 
розвивають сьогодні. Саме тут розводять, 
вирощують та тренують коней західноєв-
ропейських порід. Територією заводу ту-
ристам проведуть екскурсію, розкажуть 
про досягнення та успіхи, а також про осо-
бливості кінної справи. До речі, тут навіть 
можна придбати коня в своє господарство, 
якщо є необхідність.

ОКТОБЕРФЕСТ ТА ФЕСТИВАЛЬ 
ПОВІТРЯНИХ КУЛЬ У КАМ'ЯНЦІ-
ПОДІЛЬСЬКОМУ 
Коли: 6–7 жовтня 
Ціна: Бомба-тур — 370 грн, Бідняжка — 380 грн, 
Вікторія-тур (подорож запланована тільки 
на 7-е жовтня) — 330 грн

Йдеться не просто про фестиваль, а про 
Кубок України з повітроплавання. У перші 
вихідні жовтня сюди привезуть аеростати 
зі всієї країни, які змагатимуться між собою 
у керуванні повітряними кулями. Планують-
ся два зльоти — зранку і ввечері. Туристич-
ний підйом коштує 2700 гривень зранку та 
3200 гривень ввечері, проте не всі оператори 
пропонують польоти, адже для туристів вони 
можуть затримуватися або не відбуватися 
взагалі через погодні умови. Тому краще про-
сто подивитися на красу, яку влаштують про-
фесіонали, підіймаючи повітряні кулі до неба.
Крім того, у місті відбудеться вже сьомий 
за рахунком фестиваль пива — Октоберфест. 
Він звичайно не настільки масштабний, як 
у Німеччині, проте скуштувати різні сорти 
пива та поласувати вуличною їжею можна.
На початку жовтня у Кам'янці–Подільському 
ще можна буде стрибнути з мосту Стрімка 
Лань, висота якого складає 52 метри. Стри-
бок теж оплачується окремо і коштує 250 гри-
вень. До пакету послуг від туристичних опе-
раторів входить проїзд автобусом, страховка 
та екскурсія містом. Тому якщо на додаткові 
витрати туристи не розраховують, то про-
гулянка осіннім містом точно стане до душі.
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Класичний 
пауерліфтинг 
 Ó Êîëîìè¿ â³äáóâñÿ ÷åì-
ï³îíàò Óêðà¿íè ç êëàñè÷íîãî 
ïàóåðë³ôòèíãó. Âèõîâàíö³ 
ï’ÿòî¿ ñïîðòøêîëè çäîáóëè 
òðè íàãîðîäè. Ñåðåä þí³îð³â 
áðîíçîâèì ìåäàë³ñòîì ñòàâ 
Â’ÿ÷åñëàâ Êîòîùóê (âàãîâà 
êàòåãîð³ÿ 120 êã). Â³öå-÷åìï³-
îíêîþ ñåðåä æ³íîê — Â³êòî-
ð³ÿ Ïîë³ùóê (84 êã). Ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â áðîíçó âèáîðîâ 
Îëåêñ³é Ëèòâèí÷óê (120 êã).

Швидкі колеса 
 Ó Õàðêîâ³ ïðîéøîâ ÷åì-
ï³îíàò Óêðà¿íè ç ã³ðñüêîãî 
âåëîñïîðòó — ìàóíòåíáàé-
êó. Òðåò³ì ñåðåä ÷îëîâ³ê³â 
äî 23 ðîê³â ñòàâ âèõîâàíåöü 
òðåòüî¿ ñïîðòøêîëè Àíäð³é 
Êîðîëüîâ. 

Зорієнтувалися 
в Луцьку 
 Íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç³ 
ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ 
âèõîâàíö³ äðóãî¿ ñïîðòøêîëè 
âèãðàëè ñ³ì íàãîðîä ð³çíîãî 
´àòóíêó. Íàéá³ëüøå â³äçíà-
÷èëàñÿ Êàòåðèíà Äçåìà, ÿêà 
ïðèâåçëà äîäîìó äâà çîëîòà 
ñåðåä æ³íîê ó ð³çíèõ âèäàõ 
ïðîãðàìè.

Де найкращі 
баскетболістки 
 ×åìï³îíàò îáëàñò³ ç 
áàñêåòáîëó ñåðåä ä³â÷àò 
2006 ð. í. ïðîéøîâ ó Â³ííè-
ö³. Ïåðåìîãëè ãîñïîäàðêè 
ìàéäàí÷èêà. Ðàçîì ³ç íèìè 
òð³éêó ïðèçåð³â ñêëàëè êî-
ìàíäè Áàðó ³ Æìåðèíêè.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №41 (1062)
Двоходові шахові задачі-мініатюри. Для підвищення своєї майстернос-
ті гри в шахи розв’язувати їх тільки на діаграмі.

Задача №2242-2245
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Мат за 2 ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №39 (1405) від 26 вересня 2018 року 
Задача №2238
А) 1. Ka8! c7  2. Kpa7 c8Kx; B) 1. Kpa7! Cc5+   2. Kpa5 cb7x;
Задача №2239
I. 1. Kph7! Tg5   2. Kg6 Th5x; II. 1. Ch7! Tf6  2. Kpg8  T:f8x;
Задача №2240
I. 1. Kpc4! Ta4+   2. Kpb3 Tb4x;
II. 1. Kpe2! Kd4+  2. Kpd1 Kpa2x – грає біла батарея
Задача №2241
А) 1. Tf1-h1! Tf1  2. Th1-h2 Tg1x; B) 1. Th3-h1! Th3 2. Th1-g1 Th2x.

М. Пархоменко
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«Íèâà» â öüîìó ñåçîí³ óñï³øíî 
ïîäîëàëà äâà ðàóíäè Êóáêà Óêðà-
¿íè. Ó ðàç³ äîìàøíüî¿ ïåðåìîãè 
íàä êðèâîð³çüêèì «Ã³ðíèêîì» 
â 1/16 ô³íàëó ìè ìîãëè á ïî-
áà÷èòè ó Â³ííèö³ îäèí ³ç êëóá³â 
Ïðåì’ºð-ë³ãè, â òîìó ÷èñë³ «Äè-
íàìî» ÷è «Øàõòàð».

ЛІДЕРИ В ЗАПАСІ 
Ãðà «Íèâè» ç «Ã³ðíèêîì» ñòàëà 

ïåðøîþ â ³ñòîð³¿ ïðîòèñòîÿííÿ 
êëóá³â. ßê ³ â ïîïåðåäíüîìó 
êóáêîâîìó ìàò÷³, ì³ñöå ó âîðî-
òàõ «Íèâè» çàì³ñòü îñíîâíîãî 
ê³ïåðà Àðòåìà Êóë³í³÷à çàéíÿâ 
Ìàêñèì Ãóð³äîâ. Òðåíåð Äåíèñ 
Êîë÷³í çàëèøèâ íà ëàâ³ é ³íøèõ 
ë³äåð³â — Âîëîäèìèðà Ñàâîø-
êà, Ìèõàéëà Øåñòàêîâà, Ïàâëà 
Ôåäîñîâà. Ïåðåñòàíîâêè áóëè 
îáóìîâëåí³ íåîáõ³äí³ñòþ ïîáå-
ðåãòè ñèëè ïåðåä ìàò÷åì ³ç ñóñ³-
äîì ïî òóðí³ðí³é òàáëèö³ ãðóïè 
«À» — «×åðêàùèíà-Àêàäåì³ÿ» 
(Á³ëîç³ð’ÿ).

Ó ïåðøîìó òàéì³ ïåðåâàãîþ âî-
ëîä³ëè ãîñïîäàð³. Íà 30-é õâèëèí³ 
íèâ³âåöü ²ãîð Áîãà÷ âïàâ ó êàð-
íîìó ìàéäàí÷èêó «ã³ðíèê³â», àëå, 
ñõîæå, ôîëó òàì íå áóëî.

Ãîñò³ â³äïîâ³ëè íåáåçïå÷íèì 
óäàðîì ªâãåíà Ñàíòðàïèí-
ñüêèõ — ïîâç âîð³ò. Ó äðóã³é 
ïîëîâèí³ òàéìó ãðà âèð³âíÿëàñÿ, 
³ ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü äîâåëîñÿ äå-
ìîíñòðóâàòè Ãóð³äîâó. Â³í òàêîæ 
âäàëî äèðèãóâàâ ä³ÿìè ãðàâö³â çà-
õèñíî¿ ëàíêè «Íèâè».

Êîìàíäà ³ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè 
íåáåçïå÷íî ä³ÿëà íà êîíòðàòàêàõ. 
², ÿê ì³í³ìóì, äâ³÷³ ìîãëà ðåàë³-
çóâàòè ãîëüîâ³ íàãîäè ùå â îñíî-
âíèé ÷àñ. 

ДОДАТКОВИЙ ЧАС І ПЕНАЛЬТІ 
Áóëî ïðèçíà÷åíî äâà äîäàòêîâ³ 

òàéìè ïî 15 õâèëèí. Êîìàíäè 
éøëè âïåðåä. Àëå ó ãîñòåé ðåàëü-
íèõ øàíñ³â âèéòè âïåðåä âñå æ 
áóëî á³ëüøå. 

Ïåðø³ äâà óäàðè â³ííè÷àíàì 
íå âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè. Ïîñòð³ë 
øòàòíîãî ïåíàëüòèñòà Âîëîäè-
ìèðà Ñàâîøêà âîðîòàð ïîòÿãíóâ, 
à éîãî òåçêà Íàéêî ïðîáèâ âèùå 
ïîïåðå÷èíè. Ãîñò³ âèéøëè âïå-
ðåä — 0:2.

Ôåäîñîâ çàáèâ, à ³íòðèãè äî-
äàâ íàø ê³ïåð Ãóð³äîâ, ÿêèé â³ä-
áèâ ïîñòð³ë Áóêà — 1:2. Ðåøòó 
11-ìåòðîâèõ êîìàíäè ðåàë³çóâà-
ëè. Íà æàëü, «Íèâà» ïîñòóïèëàñÿ 

³ç ðàõóíêîì 3:4 ³ çàëèøàº Êóáîê 
Óêðà¿íè.

НА ФОНІ ВТОМИ 
«×åðêàùèíà-Àêàäåì³ÿ» çàëè-

øàºòüñÿ ºäèíèì êëóáîì, ÿêîìó 
«Íèâà» ïðîãðàëà â ïîòî÷íîìó 
÷åìï³îíàò³. Òîæ âáîë³âàëüíèêè 
÷åêàëè ðåâàíøó. Ìàò÷ â³äáóâàâ-
ñÿ íà ôîí³ âòîìè ãðàâö³â îáîõ 
êëóá³â, ÿê³ ðàí³øå ïðîâåëè âè-
ñíàæëèâ³ êóáêîâ³ äâîáî¿. 

Òðåíåð «Íèâè» Äåíèñ Êîë÷³í 
íå çì³ã ÷åðåç äèñêâàë³ô³êàö³þ 
çàä³ÿòè ïðîâ³äíîãî çàõèñíèêà, 
â³öå-êàï³òàíà Âàäèìà Õîõëîâà. 
Òàêîæ íå äî ê³íöÿ â³äíîâèâñÿ 
ï³ñëÿ òðàâìè ôîðâàðä Â³òàë³é Ãå-
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 Íàø³ ìîëîä³ ïðîôåñ³îíà-

ëè øê³ðÿíîãî ì’ÿ÷à âèñòóïàþòü 
ó âèù³é ë³ç³ Äèòÿ÷î-þíàöüêî¿ 
ôóòáîëüíî¿ ë³ãè Óêðà¿íè. Ïîêè 
íàéêðàùèé ðåçóëüòàò ñåðåä â³-
ííèöüêèõ êîìàíä äåìîíñòðóº 
«Ïðåì’ºð-Íèâà» (ãðàâö³ ó â³ö³ 
14–15 ðîê³â). Âîíà çäîáóëà ÷î-
òèðè ïåðåìîãè â ñòàðòîâèõ òóðàõ 
³ çàõîïèëà ë³äåðñòâî. Ö³º¿ íåä³-
ë³ êîëåêòèâ Îëåêñàíäðà Ãóð³íà ³ 
Îëåãà Øóìîâèöüêîãî ãðàâ ó ãîñ-
òÿõ ïðîòè «Äåñíè» (×åðí³ã³â). Óæå 

â ïåðøîìó òàéì³ íèâ³âö³ îòðèìàëè 
ïåðåâàãó â ðàõóíêó — 2:0. Ï³ñëÿ 
ïåðåðâè çìîãëè ¿¿ âòðèìàòè — 3:1.

— Ó äðóãîìó òàéì³ ãîñïîäàð³ 
âèãëÿäàëè íåïîãàíî, ðîçìî÷è-
ëè ðàõóíîê. Àëå, íà ùàñòÿ, ìè 
çìîãëè çàáèòè âèð³øàëüíèé ì’ÿ÷ 
íà îñòàíí³õ õâèëèíàõ, — ñêàçàâ 
òðåíåð «Ïðåì’ºð-Íèâè» Îëåê-
ñàíäð Ãóð³í. — Ñïîä³âàºìîñÿ 
ïðîäîâæèòè ñåð³þ ïåðåìîã. ²í-
øèõ âàð³àíò³â íåìàº!

Â ç à ã à ë ³  ñ ï î ð ò ø ê î ë à 
«Ïðåì’ºð-Íèâà» ïðåäñòàâëåíà 

ó âèù³é ë³ç³ â ÷îòèðüîõ â³êîâèõ 
êàòåãîð³ÿõ. Êîìàíäà 15–16-ð³÷-
íèõ ãðàâö³â òàêîæ ó ãîñòÿõ çäî-
ëàëà «Äåñíó» 1:0. Âèð³øàëüíèé 
ãîë íà ô³í³ø³ ïîºäèíêó ïðîâ³â 
Þð³é Çàãîðîäí³é.

— Ó íàñ áóëî ùå ê³ëüêà ãàðíèõ 
ìîìåíò³â, àëå ìè äîâãî íå ìîãëè 
¿õ ðåàë³çóâàòè. Íåäàðìà íàøà êî-
ìàíäà ìàëà ïåðåâàãó ïðîòÿãîì 
óñüîãî ìàò÷ó, — ñêàçàâ òðåíåð 
«Ïðåì’ºð-Íèâè» Îëåêñàíäð 
Êâÿòêîâñüêèé.

²íøà ïàðà íèâ³âñüêèõ êîìàíä 

âäîìà ñèíõðîííî ïîñòóïèëàñÿ 
«Àðñåíàëó» ³ç Ùàñëèâîãî (Êè¿â-
ñüêà îáëàñòü). Íàø ìîëîäøèé êî-
ëåêòèâ ïðîãðàâ ç ðàõóíêîì 0:1 ÷å-
ðåç ñóìí³âíèé ïåíàëüò³, ïðèçíà-
÷åíèé íà îñòàíí³é õâèëèí³ ìàò÷ó.

Òèì ÷àñîì íàéñòàðøà 
«Ïðåì’ºð-Íèâà» ï³ñëÿ ïåðøî-
ãî òàéìó âèãðàâàëà ç ðàõóíêîì 
2:1. Áóëè ñïîä³âàííÿ, ùî âîíà 
â³äêðèº ë³ê ïåðåìîãàì ó ñåçîí³. 
Àëå öüîãî íå ñòàëîñÿ. Íà ô³í³ø³ 
àðñåíàëüö³ äâ³÷³ â³äçíà÷èëèñÿ ³ 
çäîáóëè òðè î÷êè — 2:3.

Наймолодша «Прем’єр-Нива» — в лідерах

ЧОМУ НЕ ПОБАЧИМО У НАС 
«ДИНАМО» ЧИ «ШАХТАР» 
Кубок України  «Нива» поступилася 
в кубковому матчі «Гірнику». Долю путівки 
до 1/8 фіналу вирішила серія пенальті

ìåãà. Óò³ì, ó ãîñòåé òàêîæ íå ìî-
ãëè âèéòè íà ïîëå äâà òðàâìîâàí³ 
ïðîâ³äí³ âèêîíàâö³.

Êîíòðàòàêè ÷åðêàùàí âèãëÿäà-
ëè äîñèòü íåáåçïå÷íèìè. Ó êóò 
ïðîáèâàâ Â³òàë³é Òèìîôººí-
êî, àëå íàø ñòðàæ âîð³ò Àðòåì 
Êóë³í³÷ çàáðàâ ì’ÿ÷à. Ùå îäèí 
øàíñ äëÿ âçÿòòÿ âîð³ò ãîñïîäàð³â 
ìàâ Àíäð³é Ñòîð÷îóñ — âëó÷èâ 
ó Êóë³í³÷à.

ТРЕНЕР НЕЗАДОВОЛЕНИЙ 
Íà ïî÷àòêó äðóãîãî òàéìó 

«Íèâà» ëåäü íå ðîçïå÷àòàëà âî-
ðîòà «×åðêàùèíè» — çàõèñíèê 
ãîëîâîþ âèáèâ ì’ÿ÷à ç ë³í³¿ âîð³ò. 
Àëå îñòàííÿ ÷âåðòü áóëà çà ãîñ-
òÿìè. ßêáè íå ìàéñòåðí³ñòü òà 
äîñâ³ä ãåðîÿ ìàò÷ó Àðòåìà Êóë³-
í³÷à, íàø³é êîìàíä³ íå âäàëîñÿ á 
óíèêíóòè ã³ðêîòè ïîðàçêè.

Âèð³øèòè äîëþ ãðè ì³ã â³-
ííèöüêèé íàïàäíèê Ìàêñèì 
ßñüêîâ, ÿêèé íåùîäàâíî îäðó-
æèâñÿ. Â³í âèéøîâ íà çàì³íó ï³ä 

çàâ³ñó ïîºäèíêó. Ìàêñèì ïðè-
éìàâ ïåðåäà÷ó ó êàðíîìó ìàéäàí-
÷èêó, àëå óäàð ó íüîãî íå âèéøîâ.

Îòæå, 0:0. «Íèâà» â 11-è ìàò÷àõ 
÷åìï³îíàòó âæå âñüîìå ç³ãðàëà 
âí³÷èþ. Ñòàëà ðåêîðäñìåíîì 
çà öèì íå íàéêðàùèì ïîêàç-
íèêîì ó ãðóï³. Êëóá îïóñòèâñÿ 
íà îäíó ñõîäèíêó â òàáëèö³ ³ íà-
ðàç³ ïîñ³äàº ï’ÿòå ì³ñöå.

Íà ï³ñëÿìàò÷åâ³é ïðåñ-
êîíôåðåíö³¿ òðåíåð «Íèâè» Äå-
íèñ Êîë÷³í âèñëîâèâ íåçàäîâî-
ëåííÿ ä³ÿìè ãðàâö³â. Îñîáëèâî  
ôóòáîë³ñò³â àòàêóþ÷î¿ ëàíêè, ÿê³ 
áîÿòüñÿ áðàòè ãðó íà ñåáå, ðèçè-
êóâàòè. «Íèâà» â íàïàä³ ä³º çà-
íàäòî àêàäåì³÷íî, ùî íå ïðèíî-
ñèòü ðåçóëüòàòó. Êîë÷³í âèñëîâèâ 
ñïîä³âàííÿ, ùî íèâ³âö³ ïîêàæóòü 
êðàùèé ôóòáîë â íàñòóïíîìó 
òóð³. Êîìàíäà 6-ãî æîâòíÿ ãðà-
òèìå ó Ð³âíîìó ïðîòè ì³ñöåâîãî 
«Âåðåñà». Â³í ìàº íà î÷êî á³ëüøå 
çà â³ííè÷àí ³ ïîñ³äàº ÷åòâåðòó 
ñõîäèíêó òóðí³ðíî¿ òàáëèö³.

Нападник «Ниви» Михайло Шестаков забиває пенальті. 
Але це не врятувало нас від поразки у серії — 3:4

Ç³ãðàâøè âí³÷èþ ç 
êîìàíäîþ ç ×åðêàñ, 
«Íèâà» îïóñòèëàñÿ 
íà îäíó ñõîäèíêó â 
òóðí³ðí³é òàáëèö³ ³ 
ïîñ³äàº ï'ÿòå ì³ñöå
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Нерухомість: 
продам або 
обміняю 

, м.Бердичів, Житомирська 

обл.. Ціна: 281690, тел.: 

(068) 322-60-04 

, Херсон. обл., м.Гола 

Пристань. Ціна: 1295774, 

тел.: (099) 953-30-04 

Робота 

100% легальне працевл. 

в Чехії для чол.та жін. 

Безкошт.консультації. 

Оформл.віз Тел.:(067)369-

82-33, (063)218-02-33 

Робота в Латвії. 

Будів., плит., зварюв., 

монтажники, електрики, 

бетоноукл. Конс. Тел.:(098) 

077-46-70 

Робота в Польщі на мед.

складі для жінок(по візах). 

Роб.віза 2000грн. Консульт. 

Тел.:(050) 026-33-89 

Sort date: 02.10.2018, №40/2018

ОГОЛОШЕННЯËÀÉÔ

434179

РЕКЛАМА

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Óñå ïî÷àëîñÿ 
â ñåðïí³, ç òîãî, 

ùî ðîäèí³ çàòåëåôîíóâàëè ³ç 
ñàäî÷êà ³ ñêàçàëè, ùî Âàíþ çíó-
äèëî. Áàòüêè ïîäóìàëè, ùî â³í 
îòðó¿âñÿ àáî ïåðåãð³âñÿ. Õëîï÷è-
êà çàáðàëè äîäîìó ³ éîìó ïîêðà-
ùàëî. Âàíÿ çíîâ ïîâåñåë³øàâ. Òà 
çà ê³ëüêà äí³â éîãî çíîâó ïî÷àëî 
íóäèòè ³ çàïàìîðî÷èëàñÿ ãîëîâà.

Áàòüêè çâåðíóëèñÿ äî ë³êàðí³, 
äå çàï³äîçðèëè îòðóºííÿ. ²íøî¿ 
äóìêè áóâ íåéðîõ³ðóðã, ÿêèé ï³ç-
í³øå îãëÿäàâ õëîï÷èêà. Ë³êàð íà-
ïîë³ã íà òåðì³íîâ³é ãîñï³òàë³çàö³¿ 
ó äèòÿ÷ó îáëàñíó.

Òîãî æ âå÷îðà, 19 ñåðïíÿ, ²âà-
ñèêó çðîáèëè ïåðøå ÌÐÒ. Äî-
ñë³äæåííÿ ïîêàçàëî âîãíèùåâ³ 
óðàæåííÿ íà ñòîâáóð³ ãîëîâíî-
ãî ìîçêó. Àëå ë³êàð³ íå ìîãëè 
çáàãíóòè, ùî ñàìå â³äáóâàºòüñÿ ç 
õëîï÷èêîì. Íàñòóïíîãî äíÿ Âàí³ 
çðîáèëè ÌÐÒ ç êîíòðàñòîì — ³ 
çíîâ í³÷îãî. Çà ê³ëüêà äí³â ìà-
ëåíüêèé â³ííè÷àíèí ïðîõîäèâ 

óæå òðåòþ ó ñâîºìó æèòò³ ìàãí³ò-
íî-ðåçîíàíñíó òîìîãðàô³þ ó ñòî-
ëè÷íîìó ³íñòèòóò³ íåéðîõ³ðóðã³¿ 
³ì. Ðîìîäàíîâà. Áåçðåçóëüòàòíî.

Ë³êàð³ áðàëè íà àíàë³çè êðîâ, 
ë³êâîð (ñïèííîìîçêîâó ð³äèíó), 
à ïîò³ì ïîâ³äîìèëè ïðî íåîá-
õ³äí³ñòü ðîáèòè á³îïñ³þ. Öå 
îïåðàö³ÿ, ïðè ÿê³é âèäàëÿþòü 
øìàòî÷îê óðàæåíî¿ òêàíèíè ³ 
äèâëÿòüñÿ, ùî âîíî òàêå.

Á³îïñ³éíå äîñë³äæåííÿ ïî-
êàçàëî, ùî â äèòèíè çëîÿê³ñíà 
ïóõëèíà ìîçêó, ÿêà øâèäêî ïðî-
ãðåñóº â ðîçì³ðàõ. Äî òîãî æ âîíà 
äèôóçíà. Ñåáòî íå ìàº ÷³òêèõ 
ìåæ ³ ïðàêòè÷íî íå ï³ääàºòüñÿ 
îïåðóâàííþ. Ï³ñëÿ á³îïñ³¿ ë³êà-
ð³ âèáèðàëè ì³æ òðüîìà òèïà-
ìè íîâîóòâîðåíü ³ çóïèíèëèñÿ 
íà íàéá³ëüø ñõîæîìó — çëî-
ÿê³ñí³é åìáð³îíàëüí³é ïóõëèí³ 
ãîëîâíîãî ìîçêó.

Áàòüêè ïî÷àëè êîíñóëüòóâàòèñÿ 
ç ë³êàðÿìè ³ç ð³çíèõ êðà¿í, àëå 
ò³ëüêè òóðåöüê³ ôàõ³âö³ ãàðàí-
òóâàëè òî÷íå ä³àãíîñòóâàííÿ, 
íàäàëè çàïðîøåííÿ ³ âèñëàëè 
êàëüêóëÿö³þ. Âàðò³ñòü äîîáñòå-
æåííÿ ³ ïî÷àòîê ë³êóâàííÿ êî-

ЦЕ БУЛО НЕ ОТРУЄННЯ
Допомога  Не перший тиждень 
соцмережами шириться історія 5-річного 
Івана, який бореться з онкологією. 
У нього є шанс на одужання. Його ціна — 
72 тисячі доларів. Ми побували вдома, 
познайомилися з ним і його батьками. 
Тож розповідаємо, який це хлопчик

øòóº 72 òèñÿ÷³ äîëàð³â.
Áàòüêè ñïî÷àòêó çâåðíóëèñÿ 

äî íàéáëèæ÷èõ: ðîäè÷³â ³ äðó-
ç³â. Ïîò³ì ï³äêëþ÷èëèñÿ çíàéî-
ì³ ó Ôåéñáóö³, ñóñ³äè ³ êîëåãè ç 
ðîáîòè. Âðåøò³ ñêëàëàñÿ ãðóïà, 
ÿêà ïî÷àëà âåñòè öþ ñïðàâó ó ñî-
ö³àëüíèõ ìåðåæàõ.

— Íàì ïîñò³éíî ùîñü ïåðåðà-
õîâóþòü. ßê ïðàâèëî, öå çâè÷àéí³ 
ëþäè, ÿê³ àáî ïåðåæèëè ñõîæå, 
àáî ïðîñòî õî÷óòü äîïîìîãòè, — 
ãîâîðèòü ìàìà õëîï÷èêà ªâãå-
í³ÿ. — Íåçíàéîìö³ ïåðåâîäÿòü 
êîøòè, ïî÷èíàþ÷è â³ä îäí³º¿ 
ãðèâí³. Íåùîäàâíî õòîñü ñêèíóâ 
19 òèñÿ÷ ³ ìè íå çíàºìî íàâ³òü 
³ìåí³ ö³º¿ ëþäèíè. 

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ç³áðàíî 
áëèçüêî 60 òèñÿ÷ äîëàð³â. Íàðàç³ 
áàòüêè ç ñèíîì âæå âèðóøèëè 

äî Òóðå÷÷èíè.
— Ìè íå ìîãëè á³ëüøå òÿãíóòè. 

²âàñèêó áóëî âàæêî ðîçìîâëÿòè, 
â³í âòðà÷àâ ð³âíîâàãó, — ãîâîðèòü 
áàòüêî õëîï÷èêà, Âîëîäèìèð. — 
Íåùîäàâíî â³í ï³ä³éøîâ äî ìåíå 
³ ñêàçàâ: «Ïàïà, ÿ â³ä÷óâàþ, ùî 
çàõâîð³â. Àëå ÿ íå ìîæó òàê æèòè. 
Íàâ÷è ìåíå òàê æèòè». Â³í ùå 
äèòèíêà, ÿêà íàìàãàºòüñÿ æèòè 
çâè÷àéíèì äèòÿ÷èì æèòòÿì.

Õëîï÷èê óñì³õàºòüñÿ ³ ìàº âè-
ãëÿä ö³ëêîì çäîðîâî¿ ëþäèíè. 
Ò³ëüêè öå çîâñ³ì íå òàê. Ó Âàí³ 
ñïëèâàº ÷àñ. Àëå êîæåí ç íàñ 
ìîæå äîïîìîãòè éîãî ïðîäî-
âæèòè. ² äàòè éîìó øàíñ íà îäó-
æàííÿ.

Ê à ð ò ê à  Ï ð è â à ò Á à í ê ó : 
5168 7573 0588 4035, Áåäð³é ªâ-
ãåí³ÿ Âîëîäèìèð³âíà (ìàìà).

З кожним днем 
Івасику стає дедалі 
гірше. Але він все 
одно намагається 
залишатися 
усміхненим 
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Одного разу українські письменниці 
і письменники вирішили об’єднатися 
і видати збірку про дитинство. 
Кожен з авторів, а їх аж 13, зачіпає 
читача своєю автобіографічною, 
напіватобіографічною або повністю 
вигаданою історією, яка так чи 
інакше, пов’язана з дитинством і 
предметами з нього. На сторінках 
цього видання ви знайдете приємні 
і теплі спогади, згадки про дитячі 
травми, рядки про предмети 
дитячого фетишу та багато інших 
моментів, які прийдуться вам 
до смаку. Загалом, це 13 історій 
про час і стан, коли лялька ваша 
найліпша приятелька.

Нашумілий роман вийшов українською 
вже вдруге. Елена Ферранте — 
псевдонім авторки (або навіть 
автора), справжнього імені якої ніхто 
не знає — «грається» зі штампами 
масової культури. Зокрема, занурює 
читача у повоєнну Італію і показує 
взаємини між двома дівчатами, які 
з одного боку сильно зв’язані між 
собою тісними узами дружби, а з 
іншого є своєрідними конкурентками. 
Одна з героїнь стає на шлях успіху і 
популярності серед хлопців, а інша 
намагається її наслідувати. Авторка 
показує тонку грань між сестринством 
і суперництвом, яка проходить між 
жінками критичною межею.

Це унікальна книжка, хоча б тому, 
що з неї можна дізнатися про те, 
що задовго до появи Інстаграму, 
у світі жила людина, яка полюбляла 
фотографувати власні ноги. І цією 
людиною був сам Гем. У автора був 
унікальний доступ до родинного 
архіву Гемінґвея, завдяки чому ми 
побачимо вперше опубліковані 
фотографії і листи. Вони додадуть 
тверезості в погляд на те, ким 
насправді був письменник і розкажуть 
трішки більше про життєлюбну і 
закомплексовану людину водночас. 
Врешті-решт, книжка в українському 
перекладі вийшла раніше за оригінал, 
який побачить світ наприкінці року.

Видання є логічним продовженням 
книжки «10 успішних 
українських брендів» і цікаве 
тим, що увага акцентується 
не на загальнонаціональних і 
розкручених компаніях нашої 
країни , а на тих, хто працює 
за новим віянням розвитку бізнесу 
попри війну і спадок «совка». 
Тут розповідається про щось 
локальне і незвичне. Чого ще 
п’ять чи десять років тому майже 
не існувало в українських реаліях. 
Мова про високу якість і високий 
рівень підприємництва, яке 
працює вже сьогодні, у тому числі 
на прибутковість.

Комікс-культура у дорослому, 
підлітковому чи то пак дитячому 
форматі, набирає все більше обертів 
у нашій країні. Особливо це може 
зацікавити дітей, для яких комікс є 
своєрідним містком між екраном 
і книжкою. До того ж, цікава сама 
історія про дівчинку Гільду, яка живе 
з мамою десь на узліссі і постійно 
намагається взаємодіяти з природою 
та істотами, які її населяють. У тому 
числі зі страшним тролем, що стає їй, 
якщо не другом, то принаймні починає 
її розуміти. Гільда справді прикольна 
дівчинка і через свій позитив, жагу 
до викликів і пригод, закохує у себе з 
перших сторінок.

ТОП-5 НОВЕНЬКИХ КНИЖОК, 
ЯКІ ВАРТО ПРОЧИТАТИ В ЖОВТНІ
Пожива для мізків  Наприкінці кожного місяця 
редакція RIA/20minut разом із літературознавцем та 
координатором подій у Книгарні «Є» Олександром Вешелені 
відбирає п’ять книжок, які, на нашу думку, варто прочитати. 
У цій добірці ми зібрали твори Елени Ферранте, Майкла 
Катакіса, Олега Криштопи і Христини Бурдим, Люка Пірсона 
і ще тринадцятьох українських авторів

«Лялька»
(оповідання про дитинство)

«Моя неймовірна 
подруга»
(Елена Ферранте)

«Ернест Гемінґвей. 
Артефакти з життя» 
(Майкл Катакіс)

«10 успішних компаній»
(Олег Криштопа, Христина Бурдим)

«Гільда і Троль» 
(Люк Пірсон)

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî ó Ëüâîâ³ 
ò³ëüêè-íî ïðîéøîâ «Book Forum 
2018», âèáèðàòè ç-ïîì³æ íîâèõ 
êíèæîê áóëî âêðàé ñêëàäíî. ×å-
ðåç ¿õ âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü. Àëå íàì 
âäàëîñÿ çóïèíèòèñÿ íà ï’ÿò³ðö³ ³ 
ç³áðàòè æîâòíåâó äîá³ðêó.

Òóò º áàãàòî ðîçïîâ³äåé ïðî 
äèòèíñòâî â³äîìèõ àâòîð³â ñó-
÷àñíîñò³. Óò³ì, íå âñ³ ç íèõ òàê³ 

ðàéäóæí³ ³ âåñåë³, ÿê òîãî õî-
ò³ëîñÿ á. ª ðîìàí ïðî äðóæí³ 
ñòîñóíêè äâîõ ïîäðóã, ÿêèì ïî-
ñò³éíî äîâîäèòüñÿ êîíêóðóâàòè 
ì³æ ñîáîþ. Â³äêðèâàþòüñÿ íîâ³ 
ôàêòè ³ íîâèé ïîãëÿä íà æèòòÿ 
Åðíåñòà Ãåì³í´âåÿ. Îïèñóºòüñÿ 
øëÿõ äî ìð³¿ äåñÿòè «êðàôòîâèõ» 
óêðà¿íñüêèõ êîìïàí³é, ïîñëóãàìè 
ÿêèõ áàãàòî õòî ç íàñ âæå êîðèñ-
òóºòüñÿ. ² ðîçïîâ³äàºòüñÿ êîì³êñ-
³ñòîð³ÿ ïðî ä³â÷èíêó, ÿêà êèäàº 
âèêëèê ñòðàøíîìó ìîíñòðó.

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 
 Áëàãîä³éíèé ïðîåêò íà ï³ä-

òðèìêó õâîðèõ íà öóêðîâèé ä³à-
áåò ä³òîê ïðîéøîâ 26 âåðåñíÿ â 
Ãàëåðå¿ ²íòåðøèê. Òàêèé çàõ³ä 
ïðîâîäèâñÿ âïåðøå ó Â³ííèö³, 
òà é ìîæíà ñêàçàòè â Óêðà¿í³. 

Çàõ³ä ç³áðàâ ïîë³òèê³â, ëþäåé 
á³çíåñó, â³äîìèõ äèçàéíåð³â òà 
íàéêðàñèâ³øèõ æ³íîê íàøîãî 
ì³ñòà, ùî çíàí³ ó âñüîìó ñâ³ò³. À 
òàêîæ çâè÷àéíèõ ëþäåé, ÿê³ ïðè-
éøëè ìîðàëüíî ï³äòðèìàòè ä³òåé.

— Çàõ³ä ñêëàäàâñÿ ç äåê³ëüêîõ 

÷àñòèí, — ðîçïîâ³ëà îðãàí³çàòîð 
ïðîåêòó Ä³àíà Ìîðîç. — Ïåðøîþ 
÷àñòèíîþ áóëà òåìàòè÷íà ÷óòòº-
âà ôîòîâèñòàâêà â ñèìâîë³÷íèõ 
÷îðíî-á³ëèõ òà êîëüîðîâèõ òîíàõ, 
ùî ñèìâîë³çóº ïðîÿâè õâîðîáè òà 
áóäåííå æèòòÿ. À ïîò³ì áóâ áëà-
ãîä³éíèé àóêö³îí, íà ÿêîìó ä³òè 
ïðåçåíòóâàëè ñâî¿ òâîð÷³ ðîáîòè. 

Çàãàëîì áóëî ç³áðàíî á³ëüøå 50 
òèñÿ÷ ãðèâåíü ç ïðîäàæó ëîò³â òà 
äîðîãîâàðò³ñíèõ ïîäàðóíê³â íà 
ñóìó ìàéæå 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Öå ³ ìåäè÷íå îáëàäíàííÿ äëÿ ä³à-

áåòèê³â, ³ äèçàéíåðñüêèé îäÿã, ³ 
ñåðòèô³êàòè íà áàãàòîì³ñÿ÷í³ 
áåçêîøòîâí³ çàíÿòòÿ â ìîäåëüí³é 
øêîë³ òà øêîë³ ðîçâèòêó, â³òàì³í-
í³ êîìïëåêñè.

Íà çàõ³ä «Ä³à Ä³òè» çàïðîñèëè 
íàéâ³äîì³øîãî áëîãåðà ç ä³àáåòó 
Ìàðèíó ßíê³â — îäåñèòêó, ÿêà 
ïåðåòâîðèëà ñâîþ õâîðîáó â ñâîþ 
îñîáëèâ³ñòü.

— Íà æàëü, â íàø³é Îäåñ³ íå 
ïðîõîäÿòü òàê³ çàõîäè, àëå ìàþ íà-
ä³þ, ùî íàøå ì³ñòî â³çüìå ïðèêëàä 
ç Â³ííèö³, áî æ õâîðèõ íà ä³àáåò â 

Óêðà¿í³ á³ëüøå, í³æ 1 ì³ëüéîí 200 
òèñÿ÷, — ñêàçàëà Ìàðèíà.

Áàòüêè íå ñòðèìóâàëè åìîö³é, 
÷àñòî ïëàêàëè òà çäèâîâàíî äè-
âèëèñü íà ïåðåïîâíåíèé çàë çî-
âñ³ì ÷óæèõ ëþäåé, ùî ïðèéøëè 
ï³äòðèìàòè ¿õ.

— Ñëîâàìè íå ïåðåäàòè íà-
øî¿ âäÿ÷íîñò³ âñ³ì íåáàéäóæèì 
ëþäÿì! Ìîðå åìîö³é, ðàäîñò³ ³ 
ñóìó, ïîñì³øîê ³ ñë³ç, ÿñêðàâèõ 
ôàðá. Ìè íàâ³òü â ñâî¿õ ìð³ÿõ íå 
äóìàëè ïðî òàêå ñâÿòî äëÿ íàøèõ 
ä³òîê, — ñêàçàëà ìàìà õâîðî¿ ä³-

â÷èíêè Îëåñÿ Ôàéäåíêî.
Çàâäÿêè äàíîìó ïðîåêòó ì³ñòî 

ä³çíàëîñÿ á³ëüøå ïðî òàêó õâîðîáó 
ÿê ä³àáåò, â³ííè÷àíè âêîòðå äî-
âåëè, ùî âîíè íàéá³ëüø àêòèâí³ 
ó âîëîíòåðñòâ³ òà áëàãîä³éíîñò³. 

«Ñîëîäê³» ä³òè îòðèìàëè ïî-
äàðóíêè òà êîøòè. À ãðîìàäñüêà 
îðãàí³çàö³ÿ Ä²À-Ä²ÒÈ îòðèìàëà 
â ïîäàðóíîê âåëèê³ êàðòèíè, äðó-
êîâàí³ íà ïîëîòí³, äëÿ ïîñò³éíî 
ä³þ÷î¿ âèñòàâêè. Öÿ âèñòàâêà áóäå 
ôóíêö³îíóâàòè ïî âñ³é îáëàñò³, à 
ìîæëèâî ³ çà ¿¿ ìåæàìè. 

«Діа Діти» — герої фотовиставки про дитячий діабет 
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КІНО

Веном
Трилер
4.10–10.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Хижак
Жахи, 3.10, поч. о 12.00
Вартість квитків — від 70 грн
4.10–10.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Агент Джоні Інгліш: Нова місія
Комедія, 3.10, поч. о 10.15, 16.00, 21.55
Вартість квитків — від 45 грн
4.10–10.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Смолфут
Анімація, 3.10, поч. о 10.00, 14.00, 17.50, 20.00
Вартість квитків — від 45 грн
4.10–10.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Шляхетні волоцюги
Комедія, 3.10, поч. о 16.05. Вартість квитків — від 
75 грн. 4.10–10.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Скажене весілля
Комедія, 4.10–10.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ "МИР"
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Агент Джоні Інгліш: Нова місія
Комедія, 3.10, поч. о 12.10, 15.40, 21.05

Смолфут
Анімація, 3.10, поч. о 18.30

Проста послуга
Драма, 3.10, поч. о 10.00

Будинок з годинником у стінах
Трилер, 3.10, поч. о 19.10

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Манхеттенський фестиваль 
короткометражок
Драма, 3.10, поч. о 19.00, 21.30
4.10–10.10 довідка — за тел. (096)003–50–50

Агент Джоні Інгліш: Нова місія
Пригоди, 3.10, поч. о 9.30, 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00. 4.10–10.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Лондонські поля
Детектив, 3.10, поч. о 10.00, 12.20,
4.10–10.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Проста послуга
Трилер, 3.10, поч. о 12.20, 14.50, 19.40, 20.40
4.10–10.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Іграшки для дорослих
Комедія, 3.10, поч. о 14.40, 16.40, 17.20, 18.40, 
23.00. 4.10–10.10 довідка — за тел. (096)003–50–50

Метелик
Драма, 3.10, поч. о 9.00, 12.00
4.10–10.10 довідка — за тел. (096)003–50–50

Шляхетні волоцюги
Комедія, 3.10, поч. 10.00, 19.20, 22.00
4.10–10.10 довідка — за тел. (096)003–50–50

Концерт 
Олександра Кварти 
12 жовтня на сцені Бу-
динку офіцерів відбудеть-
ся концерт Олександра 
Кварти «Миру, добра, 
любові». Більшість 
українців побачили 

Олександра Кварту в 2009 році на телепроекті 
«Україна має талант». Його яскрава «Сеньорита, 
я влюблён» та неперевершені запальні рухи підко-
рили не тільки суддів телепроекту, але й мільйони 
телеглядачів. «Миру, добра, любові» — саме таку 
назву Олександр обрав для своєї програми, і 
саме ці істини будуть звучати лейтмотивом про-
тягом усього концерту. Початок концерту о 19.00, 
вартість квитків — 100–250 грн. Тел. (067)3260737.

Концерт гурту 
«Без обмежень»
10 жовтня в нічному 
клубі «Feride» відбудеться 
грандіозна подія для всіх 
меломанів. Фіналісти шоу 
«Х-Фактор», улюбленці 
українських слухачів, гурт 

«БЕZ ОБМЕЖЕНЬ» приїдуть, аби подарувати свято 
гостям концерту. Артисти виконають свої найвідо-
міші хіти «Без неї ніяк», «Тону», «Налий мені вина», 
а також в рамках Всеукраїнського туру презенту-
ють новий сингл. На всіх чекає шалена енергетика 
виконавців, щирі емоції та якісна українська музика.
На концерті ви дізнаєтеся про найближчі плани 
музикантів, про їхні враження від проведених турів. 
Ця зустріч вкотре підтвердить думку про те, що 
у музики просто немає меж. Початок концерту 
о 19.00, вартість квитків — від 300 до 600 грн. Тел. 
(067)4557646.

Балет пам’яті Майї 
Плісецької
Уперше у Вінниці! 
Унікальний балетний 
дивертисмент «Браво, 
Майя!» — грандіозний 
гала-концерт, 

присвячений великій балерині Майї Плісецькій, 
яка назавжди увійшла в золоту історію світового 
балету!
27 жовтня о 19.00 на сцені театру імені 
Садовського ми побачимо легендарні балетні партії, 
що стали візитною карткою Майї Плісецької, у яких 
з особливою яскравістю втілилася неймовірна 
харизма, артистизм, індивідуальність балерини. 
На концерті у Вінниці кращі артисти балету 
виконають партії Майї з відомих постановок: 
«Лебедине озеро», «Кармен», «Раймонда», 
«Лауренсія», «Дон Кіхот», «Помираючий лебідь» та 
багатьох інших!
Квитки — 300–600 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського, 
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Триб'ют рок-групи 
AC/DC
6 жовтня в арт-пабі 
«Beef Eater» виступить з 
концертом поки що єдина 
в Україні триб'ют група, 
яка виконує хіти класиків 
важкого рок-н-ролу «AC/

DC». Буде шалено гаряче і весело від справжньої 
рокової музики. Початок концерту о 21.00. 
Детальна інформація: (093)4059900, (096)4429900. 

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Дім Бернарди Альби
Романтична драма, 3.10, поч. о 17.00

KVITKA
Пісня наяву й у снах
4.10, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма, 4.10, поч. о 19.00

Біла ворона
Рок-опера, 5.10, поч. о 18.30

Бременські музиканти
Музична казка про дружбу та любов
6.10, поч. о 12.00

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя великої співачки
6.10, поч. о 19.00

Назар Стодоля
Козацька балада, 9.10, поч. о 16.00

Ассоль
Історія однієї мрії, 10.10, поч. о 18.30

Про що мовчать 
чоловіки, або 
Дикун FOREVER!
Уперше у Вінниці 6 жов-
тня о 19.00 у театрі ім. 
Садовського найпо-
пулярніша моновистава 
Бродвею «Про що 

мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER»! Талано-
вито, щиро та до сліз дотепно! Готуйтесь до двох 
годин захвату і поринання у чоловічу реальність! 
«Про що мовчать чоловіки…» — це захоплююча і 
весела моновистава у жанрі стендап, у якій нама-
гаються примиритися дві галактики, два просто-
ри — 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. Са-
довського на єдиний показ незабутньої сучасної 
комедії «Хаос. Жінки на межі нервового зриву». 
Це вистава-відкриття, вистава-одкровення про 
сучасних жінок, у кожної з яких є своя історія! 
У головних ролях: Катерина Кістень, Віталіна 
Біблів, Анна Кузіна, Дмитро Олійник. Квит-
ки — 190–400 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, 
у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду» і 
«Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63.

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

Чарівник 101, або Петрик 
у вогнедимному королівстві
Протипожежна казка-пригода
7.10, поч. об 11.00 та 13.00

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

ВИСТАВКИ
Виставка 
польського 
джазового плакату
До 5 жовтня у холі 
Вінницької міської 
ради триває виставка 
польського джазового 

плакату «Polish Independent Jazz Posters» з колекції 
Кшиштофа Дидо, який у Кракові заснував всесвіт-
ньовідому Галерею плакату.
До уваги вінничан — найкращі плакати джазової 
тематики, що протягом останніх років були 
створені різними авторами. Виставка дозволяє 
познайомитись з різноманітними стилями, які 
нині переважають у польському джазовому 
плакаті, традиція якого має довгу, цікаву історію, 
а його особливо стрімкий розвиток пов'язаний з 
поверненням незалежності Польщі 100 років тому.
У Вінниці виставка відкрита до ХХІІ міжнародного 
джазового фестивалю VINNYTSIA JAZZFEST-2018 
за підтримки Генерального консульства республіки 
Польща у Вінниці. Вхід вільний.

Музей моделей транспорту у Вінниці
Цієї весни у самому центрі міста (вул. Соборна, 64) 
відкрили унікальний музей, який налічує близько 
5037 моделей транспорту. Аналогів музей не має 
ні в Україні, ні в Європі. Виставка унікальна і дуже 
дорога, розподіляється на кілька частин: вантажні, 
легкові, спеціальні автомобілі, автобуси, мотоцикли, 
військова техніка ручної роботи (збірки), а також 
потужна колекція живих двигунів автомобілів, 
вузлів і агрегатів. Власник колекції Музею моделей 
транспорту — Олександр Вдовиченко.
Площа музею складає 180 квадратних метрів. 
Окрім експозиційної частини у музеї є ще й учбовий 
клас на 26 посадкових місць, потужна тематична 
фільмотека та бібліотека спеціальної літератури 
на п’ять тисяч книг.
У музеї в межах програми виховання дітей та 

молоді будуть безкоштовні групові екскурсії для 
школярів, для решти відвідувачів вхід буде платним, 
але за доступними цінами — 20 грн для дорослих, 
для пенсіонерів і студентів — 10 грн.

Музей української марки ім. Я. Балабана
Торік у Вінниці відкрився Музей української марки. 
В експозиції музею представлені одні з найцікаві-
ших марок, деякі з них є лише в одному екземплярі. 
Є марки, вживані в Одесі, радянські марки та навіть 
ті, на яких згадано Голодомор. У повній колекції 
пана Олександра є марки, датовані від 1850 року, 
гашені в різних українських містах. Найстарі-
ший конверт з поштовим штемпелем датований 
1830 роком. Музей української марки ім. Якова 
Балабана можна відвідати щодня, крім понеділка, 
з 10-ї до 18-ї години. Школярам та студентам вхід 
безкоштовний. Також у музеї можна придбати 
сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою: вул. Соборна, 
26. Телефон для довідок (099)534–30–20.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам і дорослим тут пропонують по-
бачити на власні очі та зрозуміти закони природи, 
поринути у світ популярної техніки та поекспери-
ментувати самому.
Територія музею — більше 1000 квадратних 
метрів. Тут представлені понад 150 експонатів для 
виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве місце 
для дітей, підлітків і дорослих! Тут також можна 
перекусити в тематичному кафе та придбати цікаві 
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та студен-
тів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.
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Увага працівників ГУНП з вул. Хлібної!). Більшість з вас не знає, що в управління заїхати 
є можливість, не порушуючи ПДР (знак в'їзд заборонено на вул. Соборну зі сторони 
універмагу). Тому майте на увазі, вул. Хлібна, зі сторони 4 школи, дозволяє перетинати 
вул. Соборну так, щоб не порушувати ПДР (та не користуватися правом одного 
перехрестя). Ми всі рівні перед законом, чи не так?!

Виталий Павловський
громадський активіст     

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Н
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Тренер — это десятилетия реального полевого опыта. В книге Малкольма Гладуэлла 
«Гении и аутсайдеры» есть мысль о том, что если ты наработал своих 10 тысяч часов — ты 
профессионал, чем бы ты ни занимался. Это касается и тренеров. Если человек еще не 
наработал 10 тыс. часов, ему еще предстоит пройти путь до профессионального тренера.
Це приблизно 1250 тренінго/днів! УУУ! Орати і орати ту ниву!

Світлана Дубина
правозахисниця     

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

ОЛЕКСАНДР ОВСЯНЮК, 
ЛІКАР-НАРКОЛОГ

Öå áîðîòüáà çà Æèòòÿ. 
ß äèïëîìîâàíèé ïðîôåñ³î-

íàë, íàãîðîäæåíèé äóõîâíè-
ìè îðäåíàìè. Íà êîæí³é ïà÷ö³ 

ñèãàðåò íà÷åðòàíà ã³ðêà ïðàâäà: «Êóð³ííÿ 
âáèâàº!». Îäíàê áàãàòüîì òîêñèêîìàíàì 
á³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ ñîëîäêà áðåõíÿ. Àëå 
ÿê «âïðàâèòè õâîðèé ìîçîê» ³ ïîñòàâèòè 
íà ñâîº çäîðîâå ì³ñöå?

Íàñèëüíî ìèëèì íå áóäåø. Ìîÿ 
ìåòîäèêà äîïîìàãàº ëþäÿì, ÿê³ ùèðî 
áàæàþòü ïîçáóòèñÿ êóð³ííÿ. Âîíè 
íå ñïðîìîæí³, àáî áîÿòüñÿ ð³çêî êèäà-
òè öþ çàðàçó. Àëå ç òåìíèì ìèíóëèì 
âæå ïîê³í÷åíî.

ß âñå ðîçóì³þ ³ ÷óæèìè ìåòîäàìè 
íå êîðèñòóþñÿ. Òóò âñ³ ïðàâà çàõèùåí³. 
Ïðîïîíóþ ïëàâíèé ³ áåçáîë³ñíèé ïåðåõ³ä 
äî çäîðîâîãî æèòòÿ. ² òàê, ìè ïðèñòóïàº-
ìî äî íàøî¿ ðîáîòè. ßê³ñíå áóä³âíèöòâî 
çàâæäè ïî÷èíàºòüñÿ ç ïëàíó. Îòæå âàì 
ïîòð³áåí âëó÷íèé ä³àãíîç.

Âàøà õâîðîáëèâà, íàâ'ÿçëèâà çàëåæ-
í³ñòü ìàº òðè ñòàä³¿. Ó ïåðø³é ñòàä³¿ 
ëþäèíà ñàìà ìîæå êèíóòè ïàëèòè, àëå 
â³äêëàäàº ñïàñ³ííÿ «íà çàâòðà». Ó äðóã³é 
ñòàä³¿ íå êîæåí äîïîìîæå — ïîòð³áíî 
ö³íóâàòè öåé øàíñ. Òðåòÿ ñòàä³ÿ — çà-
êëþ÷íèé ô³í³ø: «Êóð³ííÿ âáèâàº!» Óâàãà! 
Ìè â êîðåí³ óñóâàºìî âèðîáëåíèé ó âàñ 
ðîêàìè óìîâíèé ðåôëåêñ çàâçÿòîãî êóðöÿ.

АЛЬТЕРНАТИВА НЕЕФЕКТИВНИМ 
МЕТОДАМ

Âèêîíóéòå, áóäü ëàñêà, ÷³òêî ìî¿ ðå-
êîìåíäàö³¿. Íåãàéíî â³äêóñ³òü êðàº÷îê 
ñâîº¿ ñèãàðåòè ³ ïîñòóïîâî íàêîïè÷óéòå 
â ðîò³ ñëèíó ç í³êîòèíîì. Äëÿ ïîñèëå-
íîãî åôåêòó âè ìîæåòå íàâ³òü òðîøêè 
ïîæóâàòè öåé òþòþí. Ïðèéìàéòå öþ 
ïðîöåäóðó ïðèáëèçíî ñò³ëüêè ÷àñó, 
ñê³ëüêè â ñåðåäíüîìó âè âèòðà÷àëè 
íà âèêóðþâàííÿ îäí³º¿ ñèãàðåòè.

Íàâ³ùî? Ïîÿñíþþ! Âàøà ðóêà ðà-
í³øå ÷àñòî ñàìà òÿãíóëàñÿ äî ñ³ðíèê³â 
òà ÷åðãîâî¿ öèãàðêè. Íåð³äêî âñå â³ä-
áóâàëîñÿ àâòîìàòè÷íî ³ áåçêîíòðîëüíî. 
Öå — íàâ'ÿçëèâèé ³ ïîâçó÷èé óìîâíèé 
ðåôëåêñ. Ìè éîãî íåéòðàë³çóºìî!

ß ïîÿñíþþ ùå äîäàòêîâî. Âè òàêîæ 
íåïîì³òíî ïîòðàïèëè â çàëåæí³ñòü â³ä 
«íàðêîòè÷íîãî» í³êîòèíó. Àëå êîëè âè 

êóðèòå — öå âæå íå ëèøå îäèí ò³ëüêè 
í³êîòèí! Ó ñâ³ò³ º ÷èìàëî òîêñèêîìàí³â, 
ÿê³ æóþòü öåé òþòþí. Âîíè òàê ³ êàæóòü: 
«Íàø óëþáëåíèé æóâàëüíèé òþòþí». Öå 
òåæ õâîðîáëèâà çàëåæí³ñòü. Àëå ö³ ëþäè, 
íà â³äì³íó â³ä âàñ, ³ ïðèéìàþòü ò³ëüêè 
îäíó íàðêîòè÷íó îòðóòó — í³êîòèí.

Âè æ, ï³ä ÷àñ êîæíî¿ çàòÿæêè, ïðè-
éìàëè â ñåáå äîäàòêîâî ùå òðè òèñÿ÷³ 
îòðóò! Îñü ñìåðòåëüíà íåáåçïåêà ñàìå 
â³ä ïàëàþ÷î¿ ñèãàðåòè! Äëÿ îäí³º¿ ëþ-
äèíè öå âæå çàíàäòî. Â³äòåïåð ç äâîõ 
ëèõ âè âæå âèáèðàºòå ìåíøå. Êðàùå æó-
âàòè òþòþí, í³æ éîãî ïàëèòè — äîâøå 
ïðîæèâåòå. Àëå ùå êðàùå — ³ íå æóâà-
òè, ³ íå êóðèòè. Âè âæå ïðèéøëè ñàì³ 
äî öüîãî ïåðåêîíàííÿ!

ßê ÷àñòî ñë³ä çàñòîñîâóâàòè íàøó çà-
ì³ñíó òåðàï³þ? À ÿê ÷àñòî âè ðàí³øå 
êóðèëè? Îñü òàê ÷àñòî öå ³ çàñòîñîâóéòå. 
ßêùî âè âèêóðþâàëè îäíó ïà÷êó â äåíü, 
òî ïðèéìàéòå öå «ìåíøå çëî» ùîï³â-
ãîäèíè. Àäæå 20 ñèãàðåò â äåíü — öå 
â ñåðåäíüîìó êîæí³ ï³âãîäèíè â ðîò³ âæå 
íîâà ñèãàðåòà. Àâòîìàòè÷íî… ²íîä³ áóâà-
ëî ÷àñò³øå, ³íîä³ ð³äøå, àëå â ñåðåäíüî-
ìó — ñàìå òàê!

Õòî êóðèâ ïî äâ³ ïà÷êè — ïîâòîðþé-
òå öþ ïðîöåäóðó êîæí³ 15 õâèëèí. Òðè 
ïà÷êè — êîæí³ 10 õâèëèí. Âè âæå ÷åðåç 
øëóíîê íàñè÷óºòå ñåáå ò³ëüêè îäíèì 
«óëþáëåíèì» í³êîòèíîì. Âàø³ ëåãåí³ 
â³äïî÷èâàþòü òà â³äíîâëþþòüñÿ. Öå ãëè-
áîêèé ïñèõîàíàë³ç ³ òèì÷àñîâà çàì³ñíà 
òåðàï³ÿ. Öå òàêîæ — íîâèé äóõîâíèé ð³-
âåíü. Àäæå áóäü-ÿêå ñàìîãóáñòâî òÿæêèé 
ãð³õ, à çäîðîâ'ÿ ³ æèòòÿ äàþòüñÿ ò³ëüêè ðàç.

ЦЕ МОМЕНТ ІСТИНИ
Òàê ùî äëÿ âàñ êðàùå — æóâàòè àáî 

ïàëèòè? À òåïåð âæå ñàì³ âèð³øóéòå, 
÷è áàæàºòå âè ùå êîâòàòè òþòþí â ñâ³é 
øëóíîê, ÷è õî÷åòå éîãî ñïëþíóòè ïî-
âí³ñòþ ³ àáñîëþòíî, ðàç ³ íàçàâæäè!

Öå ðåàëüíèé ïîøòîâõ, ùîá íå âïàñòè, 
à ï³äíÿòèñü. Àëå çðîáèòè öå ïîòð³áíî 
ëèøå ðàç — ³ íàçàâæäè. Òåïåð âèá³ð 
çà âàìè. Ïîâòîðþéòå öå «ìåíøå çëî» 
äî òèõ ï³ð, ïîêè âàì îñòàòî÷íî íå çà-
õî÷åòüñÿ í³ æóâàòè, í³ êîâòàòè, í³ êóðèòè! 
Òðè äîáè óíèêàéòå ñèëüíî íàêóðåíèõ 
ïðèì³ùåíü. Ïàñèâíå êóð³ííÿ — òåæ 
êóð³ííÿ. Âàì íåîäì³ííî ñïîäîáàºòüñÿ 
ñâ³æå ïîâ³òðÿ ³ ÷èñòå äèõàííÿ.

Äåõòî êèäàº ïàëèòè ïðÿìî çàðàç. Äëÿ 
³íøèõ êóðö³â öå â³äáóâàºòüñÿ íàáàãàòî 
ëåãøå çà ö³ºþ ìåòîäèêîþ. Ïåðåìàãàé-
òå çëî äîáðîì. Ïîêàæ³òü ñòàòòþ ³íøèì 
êóðöÿì. Öå âàøà ïåðåìîãà!

НЕ МОЖЕТЕ — ДОПОМОЖЕМО
Â êðàéíüîìó âèïàäêó, ìè çàâàðèìî âàì 

âèñîêîã³ðí³ òðàâè, ÿê³ â Óêðà¿í³ íå ðîñ-
òóòü. À íàøà äîïîìîãà öþ òåìó çàêðèâàº 
îñòàòî÷íî ³ áåçïîâîðîòíî. Ïîâí³ñòþ ³ 
àáñîëþòíî! Êðàïêà.

ß ùàñëèâèé, ùî ìåí³ äîïîìàãàº ð³ä-
íèé ñèí. Ìàã³ñòð ïñèõîëîã³¿ Îâñÿíþê 
Àíäð³é Îëåêñàíäðîâè÷ ñüîãîäí³ âæå 
ñèëüí³øèé, í³æ ÿ. ßêùî ó÷åíü ïåðå-
âåðøèâ ó÷èòåëÿ — öå îñîáëèâèé äàð!

АЛКОГОЛЬНА ЗАЛЕЖНІСТЬ
Ìè íå ïðèõèëüíèêè òèì÷àñîâèõ ðå-

çóëüòàò³â. Íå âèïàäêîâî â Â³ííèöþ ¿äóòü 
çäàëåêó, ç îñòàííüîþ íàä³ºþ, ùîá íàðå-
øò³ ïåðåìîãòè àëêîãîë³çì. Öå «Ñâîáîäà 
áåç êîäà».

КУРІННЯ
Áàæàííÿ çàêóðèòè çíèêàº ïîâí³ñòþ òà 

â³äðàçó, íàâ³òü áåç ïîïåðåäíüîãî óòðè-
ìàííÿ â³ä ïàë³ííÿ. Âè ìîæåòå íàâ³òü 
âèêóðèòè ïåðåä êàá³íåòîì âàøó îñòàííþ 
ñèãàðåòó. Òóò âñå î÷åâèäíî ³ îäíîçíà÷íî: 
«Íå ïàëþ — ³ íå òÿãíå».

ОЖИРІННЯ
Ëþäè òàêîæ ð³øó÷å ïîçáóâàþòüñÿ â³ä 

ãîëîâíî¿ ïðè÷èíè. Öå òÿãà äî ñîëîäêî-
ãî, æèðíîãî ³ ìó÷íîãî. Ìè íàçèâàºìî 
öþ õàð÷îâó çàëåæí³ñòü «á³ëîþ ñìåðòþ». 
²íàêøå íàéâàæ÷³ ïîòóãè, ë³ïîñàêö³¿, 
ðåçåêö³¿, êàëîð³¿, òðåí³íãè, ãîëîäóâàííÿ 
³ êîäóâàííÿ ïîò³ì ñïðàöþþòü ó çâîðîò-
íîìó íàïðÿìêó, íà÷å ñòèñíóòà ïðóæèíà.

ПРИЧИНА БУДЬ-ЯКОЇ ЗАЛЕЖНОСТІ 
УСУВАЄТЬСЯ В КОРЕНІ

Ç Á³ëî¿ Öåðêâè ïðèéøëî ñâ³òëå ïîâ³äî-
ìëåííÿ: «ß ïðî÷èòàëà â ãàçåò³ ïðî ìåòîä 
Îëåêñàíäðà Îâñÿíþêà. Ïîò³ì ïîòðèìàëà 
â ðîò³ òþòþí, ñïëþíóëà ³ âèêèíóëà ñè-
ãàðåòè. Êóðèòè íå òÿãíå! Â³ðþ, ùî á³ëü-
øå íå çàêóðþ í³êîëè. ² öå — â³ä ñåðöÿ». 
Àíæåëà.

² ùå ïðèéøëî âàæëèâå ïîâ³äîìëåííÿ. 
Êîëè ëþäèíà ðÿòóºòüñÿ ñàìà, òîä³ ïîðó÷ 
ðÿòóþòüñÿ ³íø³: «Ó 2003 ðîö³, ÿ áóâ íà 
ìåæ³ ñàìîãóáñòâà ³ ïî¿õàâ â Ïî÷à¿âñüêó 
ëàâðó. Â³ä ìåíå ñèëüíî íåñëî ïåðåãàðîì. 
Òîä³ ÿ ùå é êóðèâ, îñîáëèâî íà ï’ÿíó 
ãîëîâó. Îòåöü Éîñèï ñòðîãî ñêàçàâ:«Òè 
íàâ³ùî á³ñ³â â õðàì ïóñêàºø?» ß ñë³çíî 
ïîêàÿâñÿ ³ çàõîò³â æèòè, àëå ïèòè ³ êó-
ðèòè â³äðàçó íå ïåðåñòàâ. Îäíàê ÿ ñåð-
éîçíî çàäóìàâñÿ íàä ñëîâàìè ñâÿùåíèêà. 
Àëå ÿê ïîçáóòèñÿ â³ä õâîðîáè? Çíàéî-
ì³ ïîðàäèëè çâåðíóòèñÿ ó Â³ííèöþ äî 
Îëåêñàíäðà Îâñÿíþêà. Ç òîãî ÷àñó ìî¿ì 
æèòòÿì á³ëüøå íå óïðàâëÿþòü á³ñè. ß 
âåäó çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, äîñÿã áàãàòî 
÷îãî â êðà¿í³ ³ çà êîðäîíîì, ñòàâ ãîëîâîþ 
âåëèêî¿ ³ äðóæíüî¿ ðîäèíè. Îñü ÷îìó ÿ 
çàâæäè âñ³ì ðàäæó óâàæíî ñëóõàòè ³ âè-
êîíóâàòè ðåêîìåíäàö³¿ öüîãî ôàõ³âöÿ. Ç 
ïîâàãîþ ²âàí Áîíäàð÷óê».

Àëå, ïåðø çà âñå, âè ìàºòå â÷àñíî 
çâ³ëüíÿòèñü ñàì³. Çðîá³òü êðîê â³ðè. Íå 
ìîæåòå – äîïîìîæåìî!

Íàø çâîðîòíèé çâ'ÿçîê: 0432 57 85 10; 
098 281 58 23. «Ñâîáîäà áåç êîäó». Îëåê-
ñàíäð Ãðèãîðîâè÷ Îâñÿíþê.

Методика Олександра Овсянюка «STOP — КУРІННЯ!»
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ГЕННАДІЙ ПОЛІЩУК, ПІДПРИЄМЕЦЬ 
Вінниця — місто фонтанів та історичних пам’яток! 
Якщо ви ще не були, то обов`язково відвідайте, 
осіння #Вінниця просто неперевершена!

435581
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ОВЕН 
Розберіться в своїх вподо-
баннях і перевагах, не плу-
тайте закоханість і дружні 
стосунки. Не наламайте 
дров, думайте, перш ніж 
що-небудь говорити. 

ТЕЛЕЦЬ 
Розберіться в своїх почуттях. 
Можливо, в калейдоскопі 
наданих вам знаків уваги ви 
можете просто розгубитися, 
тому що вам просто не ви-
значити, кого ж ви любите. 

БЛИЗНЮКИ 
Палітра ваших взаємин може 
бути досить різноманітна. 
Можливе як завершення де-
яких романтичних стосунків, 
так і їх початок. Ви цілком 
здатні закохатися без пам'яті. 

РАК 
Поменше раптових екстра-
вагантних дій на романтич-
ному фронті, і ваші стосунки 
з коханою людиною будуть 
складатися досить вдало. 
Не квапте події. Ймовірний 
рішучий крок вам назустріч. 

ЛЕВ 
Тиждень може відкрити 
вам багато нового і цікавого 
щодо вашого обранця. Якщо 
ви будете мудрі і спокійні, це 
лише зблизить вас з ним ще 
більше. Постарайтеся більше 
часу проводити з дітьми.

ДІВА 
Ви, схоже, на роздоріжжі, 
але на роздуми відведено 
не так багато часу. Значуща 
і дорога для вас та людина, 
про яку ви думаєте, чи це зі-
грала злий жарт ваша багата 
уява? Вирішувати тільки вам.

ТЕРЕЗИ 
На початку тижня ймовірна 
сварка з вашим обранцем. 
Але до середи є ймовірність 
зустрічі з новою любов'ю або 
зміна у стосунках з люди-
ною, яку ви давно знаєте. 

СКОРПІОН 
Тиждень досить гармоній-
ний. Понеділок принесе 
душевний спокій. Вірогідне 
отримання знаків уваги від 
коханої людини. У четвер 
можливі розбіжності в по-
глядах на життя.

СТРІЛЕЦЬ 
Іноді доля нас випробовує. 
І від того, наскільки ви собі 
довіряєте, а також від того, 
наскільки добре ви себе зна-
єте, залежить — чи зумієте ви 
з честю витримати перевірку. 

КОЗЕРІГ 
Кохана людина може вирі-
шити випробувати ваші по-
чуття на глибину і міцність, 
адже так важливо знати, що 
ваше серце належить тільки 
її одній. Чи готові ви прине-
сти клятви вірності? 

ВОДОЛІЙ 
Постарайтеся не пред'являти 
завищених вимог до інтелек-
ту свого супутника. Не руй-
нуйте своє щастя, вам буде 
важко все відновити.

РИБИ 
Цього тижня у вас буде маса 
вільного часу. Не засму-
чуйтеся, події йдуть своєю 
чергою, ви не залишитеся 
на самоті. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 4-10 ЖОВТНЯ

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ,  ПСИХОЛОГ

— Были ли у вас отношения 
(дружеские или интимные), 
которые были разорваны 
по вашей инициативе? Сколь-
ко времени прошло с момента 
первой мысли про то, что этот 
союз "катится в никуда" до фор-

мального разрыва? Неделя? Месяц? Год? У каж-
дого по-своему. Те, у кого были такие ситуации, 
могут задать себе вопрос: «Почему вы не ра-
зорвали отношения сразу? Какие мысли были 

в голове в этом промежутке?» Как правило, эти 
мысли звучат так: он (а) изменится. У нас все 
наладится. Я слишком многого хочу. Это про-
йдет, и так далее. Время проходит, а ситуация 
не меняется. И такой человек начинает жить 
иллюзиями. Как говорила Бетти Элис Эриксон: 
«Иллюзии — это всегда больно. Потому что рано 
или поздно, они рассеиваются». В то же время 
жизнь иллюзиями часто создает «порочный 
круг». Самый показательный в этом плане при-
мер — семья, в которой есть алкоголик. Такая 
семья живет по сценарию, вернее, кругу: он 

пропивает деньги — она ругает — он просит про-
щения — она прощает — он пропивает деньги.
Как можно решить такую проблему? Разорвать 
замкнутый круг. Принять для себя ситуацию 
здесь и сейчас: Мой партнёр именно такой, 
какой он есть. Он не изменится. Мне необ-
ходимо сделать выбор: или я его принимаю 
таким, какой он есть, или я разрываю отно-
шения. И какое бы решение не было принято, 
оно будет осознанным. И это сохранит в буду-
щем огромное количество сил и драгоценного 
времени вашей жизни.

Комментарий эксперта

Êàê ýòî íà÷èíàåòñÿ? Â îòíî-
øåíèÿõ «çàâèñàþò» âñå. Òàê âîò, 
èçìàÿâøèñü íåîïðåäåëåííîñòüþ, 
òàêîé ÷åëîâåê — âñå ðàâíî, æåí-
ùèíà èëè ìóæ÷èíà — íà÷èíàåò 
ðàññóæäàòü.

«Ýòî íåâûíîñèìî, íàøè îòíî-
øåíèÿ òàê èçìåíèëèñü, ðàíüøå 
ìû íå âûëàçèëè èç êîéêè, ìû òàê 
ëþáèëè äðóã äðóãà, à òåïåðü ÷åðò 
çíàåò ÷òî». «Îïÿòü íå ïåðåçâî-
íèë, à îáåùàë âåäü. Ñêàæåò ñíî-
âà, ÷òî íà ðàáîòå çàâàë». «Ñ ïî-
äðóæêàìè âñòðå÷àåòñÿ êàæäûé 
äåíü, êîðïîðàòèâ î÷åðåäíîé, äðó-
çüÿ åé äîðîæå». Íó è òàê äàëåå.

Òàêîé âíóòðåííèé ìîíîëîã ìî-
æåò áûòü ïðîäîëæèòåëüíûì, ìî-
æåò ïëàâíî ïåðåõîäèòü â äèàëîã 
ñ îòñóòñòâóþùèì â äàííîå âðåìÿ 
îáúåêòîì ëþáâè. Ïðàâäà, ñòðà-
äàòü äîëãî òÿæåëî, íàñòðîåíèå-
òî ïîðòèòñÿ. ×òîáû åãî ïîäíÿòü, 
íà÷èíàåì âåðèòü.

Íó, ïîòîìó ÷òî âåðà — ýòî æå 
ñâÿòîå. Ìàíòðà «âñå ó íàñ áóäåò 
õîðîøî» — ñòàâèò ìíîãîòî÷èå 
â «áåñåäå ñ ñàìèì ñîáîþ» è äàåò 
ïàðòíåðó øàíñ èñïðàâèòüñÿ. Âîò 
êàê òîëüêî «ïðîïàâøèé/àÿ» ïî-
ÿâèòñÿ è äàñò îáúÿñíåíèå ñâîåìó 
ïîâåäåíèþ, âñå ñòàíåò íà ñâîè 
ìåñòà. È ñðîê — äî êîíöà íåäåëè. 
Èíà÷å — âñå. Ïîòîì âðåìåííûå 
ðàìêè ðàñøèðÿþòñÿ — äî ìåñÿ-
öà, ãîäà, ïÿòèëåòêè. Íà ñêîëüêî 
õâàòèò òåðïåíèÿ.

À êîãäà âåðà íà èñõîäå, óæå 
íå íàäî íèêàêèõ îáúÿñíåíèé. 
Òðåáóåòñÿ ñêàçêà.

ВАМ — СКАЗКУ, ВЫ — ШАНС 
Âû âåäü íå ñ÷èòàåòå ëþäåé 

äóðàêàìè? Îäíàêî, åñëè âû ãî-

ðèòå æåëàíèåì áûòü îáìàíóòûì, 
à ïàðòíåð íå õî÷åò âàñ ïîêà îáè-
æàòü, âàì îáåñïå÷àò òàêóþ ñêàç-
êó, ÷òî çàêà÷àåòåñü.

Õîòÿ åñëè âû äîñòàòî÷íî óâÿç-
ëè, òî è áåç ñêàçêè ìîæíî îáî-
éòèñü. Ãëàâíîå, ëèöî ïàðòíåðó 
ïîìíîãîçíà÷èòåëüíåé ÿâèòü 
è î ïðîáëåìàõ ðàññêàçàòü, ïî-
ïëàêàòü ìîæíî, îáèäåòüñÿ. Ïî-
íÿòíî, ÷òî íà ìóæ÷èí è æåíùèí 
äåéñòâîâàòü íóæíî ïî ðàçíûì 
ñöåíàðèÿì. Íî â èòîãå ïîëó÷à-
åòñÿ îäíî è òî æå — ïîæàëåòü 

è ïðîñòèòü. È ñàìîáè÷åâàíèÿ 
äîáàâèòü, ìîë, êàê ìîæíî áûëî 
íå çàìåòèòü ïðîáëåìû ðîäíîãî, 
ëþáèìîãî ÷åëîâåêà.

Çàòåì â áîé âñòóïàåò ñîâåñòü, 
â ïîðÿäêå æèâîé î÷åðåäè — âîñ-
ïîìèíàíèÿ, î ñëîâàõ êîãäà-òî 
ñêàçàííûõ ïàðòíåðîì â ïûëó 
íàõëûíóâøèõ ÷óâñòâ. Íó è óõâà-
òèâøèñü çà âåñü ýòî ìóñîð, êàê 
çà ñïàñàòåëüíûé êðóã, âû ïî-
íèìàåòå, ÷åðåç êàêîå-òî âðåìÿ, 
÷òî íåò åãî, ïàðòíåðà âàøåãî, îí 
îïÿòü ïðîïàë.

И СНОВА, КАК 
В ПОСЛЕДНИЙ РАЗ 

Ãäå-òî ãëóáîêî-ãëóáîêî 
â ìûñëÿõ íåò-íåò äà è ðàçäàþòñÿ 
ðàçóìíûå âîïðîñû: «Íåëüçÿ æå 

КАК СБЕРЕЧЬ НЕРВЫ 
В ТУПИКОВЫХ ОТНОШЕНИЯХ
Пока не поздно  Наладить личную 
жизнь, вернуть в отношения чувства 
и близость может каждый. При 
условии личной мотивации и хотя бы 
потенциального желания другой 
стороны. Но порой вы тратите время 
и силы на авансы человеку, которому 
они не нужны. Да и вы тоже

Когда аргумент для 
сохранения отношений 
звучит как «кажется 
и чувствую» 
Мне кажется: меня любят, 
любовь бывает и такой, все 
поменяется…
На самом деле? 
Когда кажется, надо 
креститься.

Чем грозит?
Однажды к вам прилетит 
весточка от общих 
знакомых: «видели 
твоего/твою с … за ручку 
держались, целовались». 
Не поможет прийти в себя? 
Получайте тогда под дых: 
«У твоего/ей через месяц 
свадьба».

Когда мысли начинаются 
с «только он/она» 
Только: он мог так меня 
понять, только с ней у меня 
был потрясный секс…
На самом деле? Вы 
просто идеализировали 
равнодушного к вам человека.

Чем грозит? 
За идеалы не всегда нужно 
бороться. Печально будет 
после, когда вы узнаете, 
что были одной/одним из. 
И вообще непонятный вы 
человек какой-то.

Когда себе говоришь 
«а может быть» 
А может быть: стоит 
немного набраться терпения, 
у него/нее сейчас трудный 
период… 
На самом деле?
 Это страх и чувство 
собственного бессилия.

Чем грозит? 
Полный крах себя, своей 
самооценки. Есть же у вас 
внутренний голос, который 
периодически пищал правду-
матку. Или рыдал, примерно, 
следующими словами: 
я больше так не могу.

Когда говоришь «Я не могу 
ничего сделать» 
Я не могу ничего сделать: 
со своей любовью, со своей 
тягой…
На самом деле? Вы 
находитесь в параллельной 
реальности и без посторонней 
помощи выбраться будет 
сложно.

Чем грозит? 
С вами сделает это партнер 
и это будет больно (если вы 
заметите).
Потому что ваш партнер уже 
много раз проделывал это, 
просто за плотным слоем 
иллюзий вы видели иное.

КОГДА ПОРА КОНЧАТЬ СО СВЯЗЬЮ

ëþáèòü è ìåñÿöàìè íå õîòåòü 
ñî ìíîé áëèçîñòè?» Íî âîïðîñû 
òóò æå íàõîäÿò îòâåòû. Ïóñòü 
ñíà÷àëà äåïðåññèÿ ó ÷åëîâåêà 
ïðîéäåò, èëè åùå êàêàÿ-òî äó-
øåâíàÿ òðàãåäèÿ.

— Íóæíî äàòü âðåìÿ, — ãîâî-
ðèò ñåáå òàêîé æäóí. — Íó ïðàâ-
äà, íå ìîæåò æå ÷åëîâåê ïî óøè 
â äåëàõ, ïðîáëåìàõ (íóæíîå ïîä-
÷åðêíóòü), õîòåòü ñî ìíîé ñåêñà, 
èëè âðåìÿ ïðàçäíî ïðîâîäèòü.

À âîò çäîðîâûå â äóøåâíîì 
ïëàíå ëþäè ãîâîðÿò, ÷òî ìîæåò. 
À åùå ãîâîðÿò, ÷òî êîãäà ìóæ÷è-
íà õî÷åò æåíùèíó èëè æåíùèíà 

õî÷åò ìóæ÷èíó, òî è âðåìÿ íàé-
äåòñÿ, è ñëîâà íåæíûå. È ñåêñ 
ñëó÷èòñÿ õîòü âî âðåìÿ öóíàìè, 
õîòü âî âðåìÿ âñåìèðíîãî ïîòîïà. 
Ïîòîìó ÷òî åñëè ÷åëîâåê õî÷åò 
ñ âàìè áûòü, âû äëÿ íåãî èñòî÷-
íèê ñèëû, ñ ïîìîùüþ êîòîðîé 
ïåðåæèâàþòñÿ ëþáûå ïðîáëåìû, 
íåóäà÷è, áîëåçíè. À åùå — êà-
êèì áû íè áûë åãî òðóäîâîé äåíü 
è ïàðøèâûì íàñòðîåíèå, äàæå 
ïàðó ìèíóò ñ÷àñòüÿ â îáúÿòèÿõ 
ëþáèìîãî ñòîèò òîãî, ÷òîáû ëå-
òåòü íà äðóãîé êîíåö ãîðîäà. Êàê 
ãîâîðèòñÿ, äëÿ âëþáëåííîãî ïÿòü 
âåðñò íå ðàññòîÿíèå.

Åñëè ÷åëîâåê õî÷åò 
áûòü ñ âàìè, âû äëÿ 
íåãî èñòî÷íèê ñèëû. 
Ñ ïîìîùüþ êîòîðîãî 
ïåðåæèâàþòñÿ ëþáûå 
ïðîáëåìû è íåóäà÷è 
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ОВЕН 
Основную задачу выполнить 
удастся, а с мелочами можно 
справиться впоследствии.

ТЕЛЕЦ 
Постарайтесь не давать 
никому никаких обещаний 
и денег в долг. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вас переполняет творчес-
кое вдохновение. Вы смо-
жете хорошо заработать.

РАК 
Вы сумеете обратить 
невыгодную ситуацию 
в полезную для себя.

ЛЕВ 
Начатые на этой неделе 
дела могут развалиться без 
вашей в том вины.

ДЕВА 
Один из новых знакомых 
может оказаться очень вли-
ятельной персоной, что по-
йдет вам только на пользу. 

ВЕСЫ 
Вас ждет много новостей, 
напряженных ситуаций 
на работе.

СКОРПИОН 
Возможно улучшение 
в профессиональных де-
лах, получение премии.

СТРЕЛЕЦ 
Постарайтесь максималь-
но распланировать эту 
неделю, тогда вы сможете 
переделать все дела.

КОЗЕРОГ 
Новые знакомства могут 
принести вам массу по-
лезной информации. 

ВОДОЛЕЙ 
Постарайтесь следить за 
своей речью, а также быть 
честнее с окружающими.

РЫБЫ 
Руководство постарает-
ся пойти вам навстречу, 
создать благоприятные 
условия для работы. 

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA
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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)

Ольга
Шикарна дівчина, лакто-
вегетаріанка. Займаюся 
belly dance, цікавлюсь 
ведичною психологією. 
Моя мрія — знайти кохання.

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.

434878
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