за 20 грн на місяць

ЯК РОБЛЯТЬ БІЗНЕС НА INSTAGRAM

с. 24

500
грн

NEXTBIKE У ВІННИЦІ:
ТЕСТ-ДРАЙВ ВІД RIA

с. 4

СЕРЕДА

№41 (1407)

10 жовтня 2018

ЗМІНИВ ПРІЗВИЩЕ
с. 12
НА ВІН-ВЕЙ

1

блок

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації

RIA в квартиру

20MINUT.UA

ЧОМУ ЗАКРИЛИ СОБОРНУ
І ЧИ БУДУТЬ ШТРАФУВАТИ?
З 1 жовтня водіям звичайних
приватних автомобілів на
Соборну заїжджати заборонено.
Сусідні вулиці поринули в затори.
Люди написали кілька петицій з
проханням знову відкрити рух
 Чому взагалі обмежили рух
центральною вулицею? Також
запитали в експерта, як можна
вирішити проблему з Соборною і
найближчими до неї перехрестями…
і чи взагалі це можливо


с. 5

Заїжджати на Соборну не можна з 6.00 до 22.00. Вдень на вулиці працюють екіпажі поліції,
які зупиняють водіїв та пояснюють нові правила
РЕКЛАМА
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ПОМПЕЗНА ВИПИСКА:
BENTLEY, БТР ТА КУПА КВІТІВ

ДУМКА
Анна
КАТРУК
ПСИХОЛОГ

Про перехід на
зимовий час
Ïåðåõ³ä íà çèìîâèé ÷àñ
äàºòüñÿ ëåãøå, í³æ íà ë³òí³é.
Îäíàê áóäü-ÿêà çì³íà ÷àñó
âèìàãàº ïðèñòîñóâàííÿ á³îëîã³÷íîãî ãîäèííèêà ëþäèíè.
Òîìó äëÿ ëåãêî¿ àäàïòàö³¿
äî çèìîâîãî ÷àñó âàðòî âðàõîâóâàòè ïåâí³ ðåêîìåíäàö³¿:
1. Ñïðîáóéòå çàçäàëåã³äü
âêëàäàòèñÿ ñïàòè êîæíîãî äíÿ
íà 10 õâèëèí ðàí³øå.
2. Íå ïëàíóéòå íà ïåðøèé
òèæäåíü çèìîâîãî ÷àñó âå÷³ðí³
ïîñèäåíüêè äîï³çíà.
3. Ï³äñòðàõóéòåñÿ ç õàòí³ìè ñïðàâàìè (ïðèáåð³òü, íàãîòóéòå, âèïåð³òü ³ âèïðàñóéòå
á³ëèçíó çàçäàëåã³äü), àáè ìàòè
ìîæëèâ³ñòü çàñíóòè ðàí³øå.
4. ßêùî ç âå÷îðà âè íå áóäåòå ïåðåâòîìëþâàòèñÿ,
òî çðàíêó ìàºòå ö³ëó ãîäèíó
ó ïîäàðóíîê. Ïðîâåä³òü ¿¿ ³ç
çàäîâîëåííÿì: áåç ïîñï³õó
çáèðàþ÷èñü íà ðîáîòó.
5. Âïðîäîâæ äíÿ, íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ îá³äíüî¿ ïåðåðâè,
çíàéä³òü ìîæëèâ³ñòü ïðîéòèñÿ
ï³øêè ³ ïîêàçàòè î÷àì äåííå
ñâ³òëî. Îäíà ç îñíîâíèõ ïðè÷èí ðîçâèòêó îñ³ííüî¿ äåïðåñ³¿, àáî ÿê ¿¿ íàçèâàþòü ë³êàð³
ñåçîííèé àôåêòèâíèé ðîçëàä,
öå â³äñóòí³ñòü äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ñâ³òëà.
6. Âìèêàéòå ÿñêðàâå îñâ³òëåííÿ íà ðîáîò³ ³ âäîìà. Òàêèì
÷èíîì çìîæåòå ÷àñòêîâî îáõèòðèòè ñ³òê³âêó îêà.
7. Ï³äòðèìóéòå áàëàíñ ðîáîòà/â³äïî÷èíîê. ßêùî âè
ïðàöþºòå ô³çè÷íî, âäîìà
íàìàãàéòåñÿ ÿêîìîãà á³ëüøå
ëåæàòè. ßêùî ðîáîòà ñèäÿ÷à,
çíàõîäüòå ìîæëèâ³ñòü ðóõàòèñÿ.
² íàéãîëîâí³øå, ñïðîáóéòå ñòàâèòèñÿ äî áóäü-ÿêèõ
çì³í ïîçèòèâíî. Íàïðèêëàä,
ó íîðâåæö³â º çâè÷àé ãàðíî
çóñòð³÷àòè îñ³íü, çàïàëþâàòè
ñâ³÷êè ³ ç íàñîëîäîþ î÷³êóâàòè
ïîëÿðíó í³÷.

Виписка з пологового  У родині
активіста Володимира Затайдуха масштабно
відзначили народження сина. Колона
з 30 машин, серед яких був білий БТР,
проїхала середмістям Вінниці. Вартість всіх
машин складно назвати, але тільки одна
«Бентлі» коштує понад три мільйони гривень
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Á³ëÿ ë³êàðí³
³ìåí³ Ïèðîãîâà
âäåíü, 9 æîâòíÿ, áóëî ñêóï÷åííÿ ëþäåé. À ïîðÿä ç íèìè êîøòîâí³ ³íîìàðêè — BMW, Range
Rover, Mitsubishi, Audi òà áàãàòî
³íøèõ. Ó ò³ñíîìó âè¿çä³ ç ë³êàðí³
ìàøèíàì âæå íå âèñòà÷àëî ì³ñöÿ, ÷åðåç ùî íåðâóâàëè âîä³¿,
ùî õîò³ëè â’¿õàòè àáî âè¿õàòè ç
òåðèòîð³¿ ë³êàðí³. «Âèøåíüêîþ
íà òîðòèêó» ñòàëè á³ëèé ÁÒÐ òà
â³éñüêîâèé ÃÀÇ-66.
Íàâêîëî íèõ, íå â³äðèâàþ÷èñü â³ä òåëåôîíó, õîäèâ àêòèâ³ñò «Äîðîæíüîãî êîíòðîëþ
Â³ííèöÿ» Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ.
Â³í ïîÿñíèâ, ùî öå ñêóï÷åííÿ
³íîìàðîê — ïîäàðóíîê äðóæèí³.
— Ó íàø³é ðîäèí³ íàðîäèâñÿ
äîâãîî÷³êóâàíèé ñèíîê. Îëåíà
(äðóæèíà Âîëîäèìèðà — àâò.)
ïîêè ùî íå çíàº, äóìàþ, âîíà
áóäå ïðèºìíî çäèâîâàíà. Öå âñå
ìî¿ äðóç³, â êîëîí³ 30 ìàøèí, —
ñêàçàâ ÷îëîâ³ê.
Ïèòàºìî, ÷è îö³íþâàëè, ñê³ëüêè êîøòóº âñÿ àâòîêîëîíà?
— Íàâ³òü íå ðàõóâàâ, òà é äëÿ
äðóæèíè í³÷îãî íå øêîäà, áî
âîíà ìåí³ çðîáèëà òàêèé ïîäàðóíîê!
Òèì ÷àñîì, äðóç³ àêòèâ³ñòà íàäóâàëè êóëüêè, îáêëåþâàëè ìàøèíè íàë³ïêàìè: ïóñòóøêàìè,
äèòÿ÷èìè ïëÿøå÷êàìè, êîëÿñêàìè. À ìàøèíè óñå ïðèáóâàëè

òà ïðèáóâàëè äî “Ïèðîãîâêè”.
Â³ííè÷àíè, ùî ïðîõîäèëè ïîâç,
ðîáèëè ñåëô³ íà ôîí³ á³ëîãî
ÁÒÐà òà ³íîìàðîê.
Ó áàãàæíèê «Ðåíäæ Ðîâåðà» òà
«Áåíòë³» ïîêëàëè ê³ëüêà âåëè÷åçíèõ áóêåò³â, ³ãðàøêè. À âîä³¿
òðèìàëè â ðóêàõ ïà÷êó ç êóëüîê.
Óñå âèãëÿäàëî òàê, íà÷å öå «áàíäèòñüêå âåñ³ëëÿ», à íå çóñòð³÷
äðóæèíè ç ïîëîãîâîãî áóäèíêó.
Óðåøò³-ðåøò ò³ëüêè äâ³ ìàøèíè ï³ä’¿õàëè äî ïîëîãîâîãî,
çâ³äêè íåçàáàðîì âèéøëà ìàòè
íåìîâëÿòè — Îëåíà Çàòàéäóõ.
Ïîáà÷èâøè äðóç³â òà ê³ëüêà êàìåð òåëåêàíàë³â, æ³íêà ïîñì³õíóëàñÿ òà ðîçïëàêàëàñÿ. Çàñïîêî¿âøèñü, âîíà äàëà êîðîòêèé
êîìåíòàð.
— ß ùîñü ñõîæå î÷³êóâàëà â³ä
ñâîãî ÷îëîâ³êà. Â³í çàâæäè ì³ã
çäèâóâàòè. Àëå ñüîãîäí³ íàéá³ëüøå! Ñèíî÷êà íàçâàëè Âàäèìîì,
òàêå ³ì’ÿ îáðàëà äîíüêà, — ñêàçàëà æ³íêà.
Ñàì áàòüêî íå ì³ã â³ä³ðâàòèñÿ
â³ä ìàëîãî, óñì³õàþ÷èñü äèâèâñÿ
íà ñâîãî ñèíà. Ñâîþ ðîäèíó â³í
ïîñàäèâ ó ÷îðíó «Áåíòë³» òà ïîâ³ç äî äðóç³â. Ò³ òðèìàëè êóëüêè,
ÿê³ â³ääàëè ðîäèí³ Çàòàéäóõ³â. Óñ³
êóëüêè ÷åðåç õâèëèíó ïîëåò³ëè
ó íåáî.
«Ïî ìàøèíàõ!» — ïðîëóíàëî
äåñü çáîêó òà âñ³ ïîá³ãëè â àâòî.
Óâ³ìêíóâøè «àâàð³éêó» àâòîêîëîíà âèðóøèëà íà Õìåëüíèöüêå
øîñå, à ïîò³ì ïîñï³õîì ïðî¿õàëà
÷åðåç çàêðèòó äëÿ ïðèâàòíèõ àâòî
Ñîáîðíó. Ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³,

ЯРОСЛАВ (36), ЮРИСТ:

— Кажуть, що швидка зараз
приїздить, лише коли людина у конвульсіях помирає. Навіть на високий тиск не приїжджає, але я точно не знаю.
Сама дуже давно викликала.

— Викликав швидку сусідській
бабусі. Приїхали швидко, допомогли. З новими реформами — не знаю. Вони там
виставили якісь параметри,
до когось їдуть, до когось — ні.

У «Бентлі» поїхала родина Затайдухів.
Колона з десятків авто та БТРа рушила Соборною
ùî ñòîÿëè íà â’¿çäàõ äî öåíòðàëüíî¿ âóëèö³, ïîñì³õàëèñÿ âñë³ä êîëîí³ — àêòèâ³ñòè ðîçêàçàëè, ùî
ðàí³øå ïîïðîñèëè â³äêðèòè øëÿõ
Ñîáîðíîþ ó êåð³âíèöòâà ïîë³ö³¿.
Âîä³¿ áèëè ïî ãóäêàõ, à ïàñàæèðè â öèõ ìàøèíàõ ôîòîãðàôóâàëè
îäèí îäíîãî. Òå æ ðîáèëè øîêîâàí³ â³ííè÷àíè, ùî ïðîõîäèëè

ñåðåäì³ñòÿì. «Îò Ôåéñáóê ñüîãîäí³ ãóä³òèìå ïðî Â³ííèöþ», —
êàçàâ âîä³é íàøî¿ ìàøèíè, ïîêè
¿õàâ ó êîëîíí³.
Öåíòð ìàøèíè ïîäîëàëè
çà ê³ëüêà õâèëèí. Êîëîíà âè¿õàëà â íàïðÿìêó Ñòàðîãî Ì³ñòà,
äå ðîäèíà Çàòàéäóõ³â òà ¿õ äðóç³
âëàøòóâàëè íåâåëèêå ñâÿòî.

Чи доводилось вам викликати швидку допомогу?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ЛЮБОВ (65), ПЕНСІОНЕРКА:

Олена була шокована подарунком від чоловіка.
Розказала, що немовля звати Вадим, ім’я обирала донька

АНАСТАСІЯ (25), ДЕКРЕТНА
ВІДПУСТКА:

— Жодного разу не користувалися. Знайомі викликали, коли
в дитини піднялась висока
температура – різались зуби.
До них приїхали без проблем.

СЕРГІЙ (22), ПРАЦІВНИК БАНКУ:

— За мною жодного разу
швидка не приїжджала. Одного разу мені було дуже
зле, тоді я сам їхав до лікаря.
Швидку чомусь не викликав.
Знайомі теж не викликали.

НАТАЛІЯ (39), ГРОМАДСЬКА
АКТИВІСТКА:

— Швидка — це коли ти
вже сам не можеш доїхати
в травмпункт. На жаль, інколи люди користуються цією
службою як таксі.

МИКОЛА (64), ПЕНСІОНЕР:

— Дуже-дуже давно викликав, коли батьки ще були
живі. Собі ще не доводилось.
У мене сусідка була дуже хвора, то до неї постійно приїжджали медики.

434712
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У МІСТІ ДІЄ ВЕЛОПРОКАТ 24/7.
RIA ЗРОБИЛА ТЕСТ-ДРАЙВ
Катайтесь до зими  Оренда
доступних цілодобово велосипедів
через смартфон, — тепер це можливо.
У місті встановили 15 станцій прокату.
Загалом для оренди буде доступно
120 «двоколісних». Ми зробили тестдрайв велосипедів та розібралися
в умовах велопрокату
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ìåðåæà âåëîïðîêàòó nextbike.
ua, ÿêà ïðàöþº ó Êèºâ³, Õàðêîâ³
òà Ëüâîâ³, òåïåð ä³º ³ ó Â³ííèö³.
Ó íàñ ä³º 15 ïóíêò³â âåëîïðîêàòó,
á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ º íà Âèøåíüö³
òà âçäîâæ ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî.
Íà êîæíîìó ç³ 120 âåëîñèïåä³â ìîæíà áóäå ¿çäèòè äî ïåðøèõ ñèëüíèõ ìîðîç³â. Óçèìêó ¿õ
çàáåðóòü íà ñêëàäè, à ïîâåðíóòü
âæå íàâåñí³ 2019 ðîêó. À çàðàç
âëàñíèêè ïðîêàòó ïðîñÿòü êîðèñòóâàòèñÿ âåëîñèïåäàìè â³ííè÷àí,
àäæå öå äàñòü äàí³ ïîïèòó òà
ñòàíå îñíîâîþ äëÿ ïîÿâè íîâèõ
ñòàíö³é nextbike ó íàøîìó ì³ñò³.
ЯК КОРИСТУВАТИСЯ
ПРОКАТОМ
Ñï³âçàñíîâíèê «Íåêñòáàéê
Óêðà¿íà» Îñòàï Áóäåíêåâè÷
ðîçêàçàâ, ùî äëÿ îðåíäè âåëîñèïåäà ïîòð³áíî ìàòè ñìàðòôîí
ç ìîá³ëüíèì äîäàòêîì nextbike.
— Óâåñü ðîçðàõóíîê áåçãîò³âêîâèé, ÷åðåç ìîá³ëüíèé áàíê³íã. Âè
ðåºñòðóºòåñü íà ñàéò³ nextbike.ua
àáî ÷åðåç äîäàòîê íà ñìàðòôîí³.
Ìîæåòå îäðàçó ïðèäáàòè àáîíåìåíò, à âæå á³ëÿ âåëîñèïåäà â³äñêàíóâàòè QR-êîä íà éîãî áîðòó
òà ïî÷àòè êîðèñòóâàòèñÿ!
Ó ñîöìåðåæàõ ïèñàëè, ùî º
ïðîáëåìè â ðåºñòðàö³¿ — ó ïåð-

ø³ äí³ äîäàòîê íå çíàõîäèâ Â³ííèöþ, íå ìîæíà áóëî ââåñòè
ñâî¿ äàí³. Àëå ìè çàðåºñòðóâàëèñÿ
çà ê³ëüêà äí³â äî îô³ö³éíîãî çàïóñêó ïðîêàòó ó Â³ííèö³. Ïðè ðåºñòðàö³¿ íà ñàéò³ www.nextbike.ua
ñèñòåìà ïîïðîñèëà âíåñòè ïð³çâèùå, ³ì’ÿ, àäðåñó, íîìåð òåëåôîíà, ïîøòîâèé ³íäåêñ.
Õî÷à ðåºñòðàö³ÿ áåçêîøòîâíà,
ï³ñëÿ ñèñòåìà ïîïðîñèòü «Àêòèâóâàòè àêàóíò», äëÿ ÷îãî ïîòð³áíî
çàïëàòèòè 50 ãðèâåíü. Ï³çí³øå
çðîçóì³ëè, ùî ö³ êîøòè éäóòü
íà áàëàíñ òà ¿õ ìîæíà âèòðà÷àòè
íà îðåíäó âåëîñèïåäà.

ßêùî êóïèòè
àáîíåìåíò, òî nextbike
ñòàíå äåøåâøèì.
Ïåðø³ 60 õâèëèí
ïðîòÿãîì äíÿ ìîæíà
¿çäèòè áåçêîøòîâíî
Êîëè ïåðø³ 50 ãðèâåíü çàê³í÷àòüñÿ, ñèñòåìà ïîïðîñèòü êóïèòè àáîíåìåíò ÷è ïðèâ’ÿçàòè
äî äîäàòêà áàíê³âñüêó êàðòêó.
Ñàìå ç íå¿ áóäóòü çí³ìàòè êîøòè
ï³ñëÿ îðåíäè.
ВРАЖЕННЯ ВІД ВЕЛОСИПЕДА
Îðåíäóâàòè âåëîñèïåä
íå ñêëàäíî. Ï³ä³éøëè äî ñòàíö³¿ íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³, ÿêà
ñêëàäàºòüñÿ ç òåðì³íàëó òà ñò³éîê
ç âåëîñèïåäàìè. Îñê³ëüêè âæå
ìàëè äîäàòîê, òî êàìåðîþ â³ä-

Велосипеди дуже прості в користуванні.
Від вандалів їх рятуватимуть
відеокамери та GPS-маячки

ñêàíóâàëè QR-êîä ³ íàòèñíóëè
íà «ïî÷àòîê îðåíäè». Ñèñòåìà
ðîçï³çíàëà âåëîñèïåä òà ç åëåêòðîííèì «ïèñêîì» â³ä³ìêíóâñÿ
çàìîê. Óñå. Âåëîñèïåäîì ìîæíà
êîðèñòóâàòèñÿ.
Â³í äóæå ïðîñòèé: ìàº íèçüêó
ðàìó, êîøèê äëÿ íå âàæêèõ ðå÷åé òà îáëàäíàíèé ë³õòàðåì òà
ãàáàðèòíèìè âîãíÿìè, ÿê³ ãîðÿòü,
êîëè êðóòèø ïåäàë³. Âåëîñèïåä
ìàº òðè ïåðåäà÷³ òà äîáðå òðèìàº øâèäê³ñòü. Ñ³äëî ì’ÿêå,
êîìôîðòíå. ² â³í âàæêóâàòèé,
ùî ñïî÷àòêó äîáðå â³ä÷óâàºø.
Àëå öå íå âïëèâàº íà êåðóâàííÿ.
Ïîâåðòàòè âåëîñèïåä — íåâåëèêå âèïðîáóâàííÿ. Ïîòð³áíî

Де станції прокату
Особливість прокату в тому, що
не потрібно повертати велосипед там, де його взяли: виїхали з
однієї станції та повернули на іншій. Усього по місту є 15 станцій прокату. Вони знаходяться
за адресами:
 перехрестя Ващука-Келецька
 Західний автовокзал
 ВНТУ (Хмельницьке шосе, 95)
 перехрестя Брацлавська-Замостянська
 Європейська площа
 перехрестя Келецька-Пирогова

 вулиця Пирогова (район Електромережі)
 вулиця Первозванного (район
парку Дружби народів)
 перехрестя Келецька-Космонавтів
 перехрестя Келецька-600 річчя (ДонНУ імені Стуса)
 Центральний автовокзал
 Залізничний вокзал
 перехрестя Стрілецька-Київська
 Коцюбинського (ТЦ ПетроЦентр)
 пр. Коцюбинського/пл. Перемоги (Будинок офіцерів)

éîãî òðîõè ï³äíÿòè òà äîêëàñòè
ñèë, àáè ïîòðàïèòè ïàçîì íà âèëö³ ó ìàãí³òíèé çàìîê. Ðàäèìî
ïåðåâ³ðèòè ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ
âåëîñèïåäà ìîá³ëüíèé äîäàòîê:
âàøà ïî¿çäêà áóäå ó âêëàäö³ «³ñòîð³ÿ», äå áóäå âêàçàíî ÷àñ îðåíäè,
ïóíêò âè¿çäó, ïóíêò ïîâåðíåííÿ.
ВЕЛОСИПЕДИ ПОБ’ЮТЬ
ВАНДАЛИ!
Ïðåäñòàâíèê êîìïàí³¿ «Íåêñòáàéê Óêðà¿íà» ó Â³ííèö³ Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé ïîÿñíèâ, ùî
çà öå ëþäè íåñòèìóòü â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
— Óñ³ ñòàíö³¿ äîáðå ïðîãëÿäàþòüñÿ êàìåðàìè Ñèòóàö³éíîãî

öåíòðó, òîæ õóë³ãàí³â áóäå ëåãêî
âèÿâèòè. Äî òîãî æ, âåëîñèïåäè
îáëàäíàí³ äàò÷èêàìè, çà ÿêèìè
ìè ¿õ çíàéäåìî, — ñêàçàâ Öàðåâñüêèé.
Êð³ì òîãî, ó Nextbike º íåìàëèé ïåðåë³ê óìîâ òà çàáîðîí.
Äëÿ ïðèêëàäó, âåëîïðîêàòîì
íå ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ ëþäè,
ÿê³ íå äîñÿãëè 18-òè ðîê³â. Êð³ì
òîãî, íå ìîæíà ç îäíîãî ñìàðòôîíà (àêàóíòà) áðàòè äâà òà á³ëüøå âåëîñèïåä³â.
Íåïîâåðíåííÿ âåëîñèïåäà ïðîòÿãîì 12 ãîäèí òÿãíå çà ñîáîþ
øòðàô — 1500 ãðèâåíü; ïðîòÿãîì
24 ãîäèí — 15000 ãðèâåíü. Ïîâí³
ïðàâèëà òà óìîâè (goo.gl/d5aPbP)

Чому ціна не як у трамваї?
Перша година, якщо не купувати
абонемент, коштує 20 гривень.
А якщо придбати абонемент
на місяць чи на сезон (на місяць 250 гривень або на сезон
800 гривень — авт.), то перші
60 хвилин на день можна їздити
безкоштовно.
Тобто, якщо ви на одну поїздку
витратили 15 хвилин, то у вас ще
залишається 45 безкоштовних
хвилин на цю добу. А друга година оренди коштуватиме 5 гривень.
Під час презентації велопрокату,
4 жовтня, запитали у заступника

мера Владислава Скальського,
чому велопрокат у Вінниці має
таку ж ціну як у Харкові та Львові,
хоча є муніципальним?
— Муніципальний велопрокат є
частиною швейцарського проекту, на який Вінниця отримала
грантові кошти. Під час конкурсу
обрали підрядника, яким стало
товариство «Некстбайк Україна», — пояснив Скальський. —
Вони відповідають за стан велотранспорту і ремонтують його
за свої кошти. А якщо місто буде
впливати на тарифи, то буде

змушене покривати збитки з бюджету. Тобто, велопрокат стане
дотаційним.
— Ціна є абсолютно конкурентною з іншими приватними велопрокатами. Тут за першу годину
ви заплатите 20 гривень, а, для
прикладу, у велопрокаті біля
Лісопарку — 40 гривень. А ціна
абонемента на місяць — 250 гривень, є меншою ніж проїзний
квиток на один вид транспорту —
300 гривень, — додав керівник
розвитку велоінфраструктури
у Вінниці Андрій Сорокін.
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ДЛЯ ЧОГО ЗАКРИЛИ СОБОРНУ
І ЧИ БУДУТЬ ШТРАФУВАТИ
Не нове  Заїхати на Соборну тепер
проблема — з 1 жовтня водіям звичайних
приватних авто робити це заборонено.
Сусідні вулиці тепер потонули в заторах.
Запитали в експерта, як можна
вирішити проблему Соборної
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Çàäëÿ ïîêðàùåííÿ «åêîëîã³÷íî¿ ñèòóàö³¿»
â öåíòð³ ì³ñòà, äëÿ îð³ºíòàö³¿
íà ï³øîõîä³â òà ðîçâàíòàæåííÿ
âóëèö³ â³ä òðàíñïîðòó ì³ñüêà
âëàäà âèð³øèëà ïîâåðíóòè îáìåæåííÿ äëÿ ðóõó ïðèâàòíîãî
òðàíñïîðòó Ñîáîðíîþ. Òåïåð
ïðîñòî òàê çà¿æäæàòè íà öþ âóëèöþ íå ìîæíà ç 6.00 äî 22.00.
ЧИ ПОДОБАЮТЬСЯ
ОБМЕЖЕННЯ ВІННИЧАНАМ?
Íàñòóïíîãî æ äíÿ ï³ñëÿ òîãî,
ÿê ç’ÿâèëàñÿ íîâèíà ïðî ïîâåðíåííÿ îáìåæåíü ðóõó Ñîáîðíîþ,
â³ííè÷àíè ïîäàëè ïåðøó ïåòèö³þ — ïðîñèëè íå çàêðèâàòè âóëèöþ äëÿ ïðèâàòíîãî òðàíñïîðòó.
«Ó Â³ííèö³ äóæå âóçüê³ äîðîãè, — çàçíà÷àº àâòîð ïåòèö³¿
Îëåêñàíäð Êðèæàí³âñüêèé. — ²
ç â³äêðèòòÿì Êè¿âñüêîãî ìîñòó, ³
çàêðèòòÿì Ñîáîðíî¿ â ì³ñò³ áóäå
òðàíñïîðòíèé êîëàïñ ³ ïîñò³éí³
ïðîáêè».
Ïåòèö³ÿ øâèäêî íàáðàëà ïîòð³áíó ê³ëüê³ñòü íåîáõ³äíèõ ãîëîñ³â… ³ íàâ³òü á³ëüøå — ç³áðàëà
ïîíàä 450 ï³äïèñ³â. Ó â³âòîðîê,
2 æîâòíÿ 2018 ðîêó, íà ñàéò³ â³ííèöüêî¿ ìåð³¿ âèêëàëè â³äïîâ³äü.
ßêùî êîðîòêî, òî ïîâ³äîìëÿþòü
«äëÿ â³äêðèòòÿ ðóõó ïðèâàòíèõ
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â íà âóë. Ñîáîðí³é ó äåííèé ÷àñ íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â³äñóòí³ ï³äñòàâè».
Çîêðåìà, ó òåêñò³ â³äïîâ³ä³ çàçíà÷àþòü, ùî âóëèöÿ Ñîáîðíà

º öåíòðàëüíîþ âóëèöåþ ì³ñòà ç
³ñòîðè÷íîþ çàáóäîâîþ.
À ¿¿ ïåðåêðèòòÿ ïîêðàùèòü åêîëîã³÷íó ñèòóàö³þ â öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ ì³ñòà, ñòâîðèòü ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ðóõó ì³ñüêîãî ïàñàæèðñüêîãî òðàíñïîðòó, ï³äâèùèòü ð³âåíü áåçïåêè äîðîæíüîãî
ðóõó íà ö³é âóëèö³.
Íàñòóïíîãî äíÿ â³ííè÷àíèí
Äìèòðî Ïàïèøåâ íàïèñàâ çâåðíåííÿ íà ñàéò³ åëåêòðîííèõ ïåòèö³é, ó ÿêîìó ïðîïîíóº âëàä³
â³äêðèòè Ñîáîðíó äëÿ ïðî¿çäó.
Àëå ò³ëüêè åëåêòðîìîá³ëÿì.
«Ñòàíäàðòíîþ ºâðîïåéñüêîþ
ïðàêòèêîþ º íàäàííÿ ÷èñëåííèõ ï³ëüã âëàñíèêàì åëåêòðîêàð³â — ïî÷èíàþ÷è â³ä íàäàííÿ
äåðæàâíèõ ñóáâåíö³é íà êóï³âëþ òàêî¿ àâò³âêè, òà, çîêðåìà,
íàäàííÿ ïðàâà ï³ëüãîâîãî ïðî¿çäó òàêèìè ðàéîíàìè ì³ñòà,
äîñòóï ó êîòð³ çàáîðîíåíî
³íøèì àâòîìîá³ëÿì», — ïèøå
Ïàïèøåâ.
À íàñòóïíîãî äíÿ, 4 æîâòíÿ,
ç’ÿâèëàñÿ ùå îäíà ïåòèö³ÿ. Â³ííè÷àíêà ïîïðîñèëà çì³íèòè ÷àñîâ³ îáìåæåííÿ ðóõó, ùîá äàòè
ìîæëèâ³ñòü äîáèðàòèñü äî ðîáîòè
â÷àñíî.
Ùå ìè çàïèòàëè íàøèõ ÷èòà÷³â ó facebook ïðî òå, ÷è âàðòî îáìåæóâàòè ðóõ ïðèâàòíîãî
òðàíñïîðòó íà Ñîáîðí³é. Îñü ùî
â³äïîâ³äàëè:
«Ìèêîëþê Îëåêñàíäð»: «Ïðè
ââåäåíí³ îáìåæåíü ïîòð³áíî
çðîáèòè àíàë³ç îðãàí³çàö³¿ ðóõó
íà âñ³õ ñóì³æíèõ âóëèöÿõ òà ïåðåõðåñòÿõ ³ç ö³ëëþ çá³ëüøåííÿ
ïðîïóñêíî¿ çäàòíîñò³».

«Àíäðåé Çàñèìîâè÷»: «Â³äêðèòè
ðóõ ó ÷àñè ï³ê».
«Ðèìñêèé Îëåêñàíäð»: «Äà íîðìàëüíî âñå».
«Àíàòîëèé Íå÷èïóðèøèí»:
«Âàðòî íàâiòü çîâñiì çàáîðîíèòè».
ЯК ДІЮТЬ ОБМЕЖЕННЯ?
Ç 1 æîâòíÿ 2018-ãî îáìåæåííÿ ïîâåðíóëèñÿ, áî Êè¿âñüêèé
ì³ñò ìàéæå çàê³í÷èëè ðåìîíòóâàòè. Ì³ñüêà âëàäà ââàæàº,
ùî öåíòðàëüíà ÷àñòèíà ì³ñòà
ìàº áóòè îð³ºíòîâàíîþ íà ï³øîõîä³â.
Çàáîðîíà íà ðóõ âóëèöåþ ä³º
ç 6.00 äî 22.00 (äî ðåêîíñòðóêö³¿
Êè¿âñüêîãî ìîñòó ÷àñîâ³ ðàìêè
áóëè òàêèìè: ç 8.00 äî 20.00).

Íà Ìàã³ñòðàòñüê³é,
â’¿æäæàþ÷è ç³ ñòîðîíè
ìîñòó, âîä³é ïîòðàïëÿº
â òÿãó÷èé çàòîð.
Øâèäê³ñòü çðîñòàº àæ
á³ëÿ ë³êàðí³ ¹ 2
Îáìåæåííÿ íå ñòîñóþòüñÿ
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà òèõ
â³ííè÷àí, ÿê³ ìåøêàþòü, ïðàöþþòü, àáî îáñëóãîâóþòü îá’ºêòè
íà Ñîáîðí³é. Òàêîæ íà âóëèöþ
ìîæíà â’¿æäæàòè âîä³ÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ, òàêñ³, åêñòðåíèì òà
êîìóíàëüíèì ñëóæáàì.
Çàáîðîíÿþ÷³ çíàêè âñòàíîâëåí³ â³ä ïëîù³ Ãàãàð³íà ç îäí³º¿
ñòîðîíè âóëèö³ òà â³ä ïåðåõðåñòÿ
Ñîáîðíà-Ìóðè ç ³íøî¿ ñòîðîíè.
Çàáîðîíà íà ïîâîðîò ³ç öåíòðàëüíîãî ìîñòó íà âóëèöþ Êíÿç³â Êîð³àòîâè÷³â çàëèøàºòüñÿ. Çà
ñëîâàìè ñòàðøîãî ³íñïåêòîðà
â³ää³ëó áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó
Óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Àíàòîë³ÿ Ñàìóñÿ, çà¿æäæàòè íà Ñîáîðíó ìîæíà
òèì ëþäÿì, ÿê³ ìåøêàþòü òóò àáî
ïðàöþþòü. Àëå ò³ëüêè çà óìîâè,
ÿêùî ³íøîãî øëÿõó ïîòðàïèòè
íà ì³ñöå íåìàº àáî òàêèé ñïîñ³á
º íàéêîðîòøèì.

«Рішення приймаються навмання»
ОЛЕКСАНДР
ЗЄРЩИКОВ,
ЕКСПЕРТ ІЗ ПИТАНЬ
ОРГАНІЗАЦІЇ
БЕЗПЕКИ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ

— Проблема була
у перші дні після введення обмежень для руху. Рішення повернути заборону для руху є правильним. Потрібно звільнити центр
Вінниці від транспорту, надати
перевагу пішоходам і громадському транспорту. Але… водії,
які рухаються з Магістратської

на міст, мають пропускати водіїв,
які також виїжджають на зелений
сигнал світлофора на міст, але з
Князів Коріатовичів.
З приводу заторів, які виникають
при повороті з мосту на Магістратську. Там потрібно, можливо, змінити час роботи світлофора. Мають подумати дорожні
служби.
— Кожному прийнятому рішенню
має передувати детальне вивчення та аналіз. На жаль, у наших
органів влади та дорожніх служб
або немає якісних даних, або ці

дані не використовуються належним чином. Мені здається,
рішення приймаються навмання
або дивляться, як працює, і приймають нове рішення.
— Якщо рух на Соборну заборонено, то кількість авто, які їдуть
з Хмельницького шосе, повинна
стати в рази менше. Моя думка,
на площі Гагаріна нехай все залишається, як є. Найголовніша
проблема сьогодні заторів у місті — це відсутність належної взаємодії між водіями, відповідно
до правил дорожнього руху.

Патрульний поліцейський пояснює водію, що
не можна заїжджати на Соборну просто так.
Потрібно там мешкати чи працювати
ТРАФІК НА МАГІСТРАТСЬКІЙ
ТА КНЯЗІВ КОРІАТОВИЧІВ
Çðàíêó 9 æîâòíÿ ìè ïîäèâèëèñÿ ù³ëüí³ñòü òðàô³êó íà Ñîáîðí³é
òà âóëèöÿõ, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü
äëÿ ¿¿ îá’¿çäó: Ìàã³ñòðàòñüê³é òà
Êîð³àòîâè÷³â. Ùîäî öåíòðàëüíî¿
âóëèö³ — âîíà, íà íàøó äóìêó,
ñòàëà á³ëüø â³ëüíîþ â³ä àâòîìîá³ë³â. ² ç³ ñòîðîíè ìîñòó, ³ ç³ ñòîðîíè ïëîù³ Ãàãàð³íà ðîçòàøóâàëèñÿ åê³ïàæ³ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿,
ÿê³ íàìàãàþòüñÿ çóïèíÿòè âîä³¿â,
ùî õî÷óòü ïåðåòíóòè ì³ñòî ÷åðåç
öåíòð ïîïðè çàáîðîíÿþ÷èé çíàê.
Íà Ìàã³ñòðàòñüê³é, â’¿æäæàþ÷è
ç³ ñòîðîíè ìîñòó, âîä³é ïîòðàïëÿº â òÿãó÷èé çàòîð. Íà Êîð³àòîâè÷³â òàêîæ òðàïëÿþòüñÿ çàòîðè,
îñîáëèâî á³ëÿ Ñòàðîãîðîäñüêîãî
ìîñòó.
Ó âîä³éñüêèõ facebook-ñï³ëüíîòàõ
âîä³¿ ñêàðæàòüñÿ íà òå, ùî ï³ñëÿ
çàêðèòòÿ Ñîáîðíî¿ ç’ÿâèëèñÿ çàòîðè íà ñóñ³äí³õ âóëèöÿõ.
ПРО ШТРАФИ ТА ПОВОРОТ
НА КОРІАТОВИЧІВ
Çà ñëîâàìè ³íñïåêòîðà â³ää³ëó áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³ Àíàòîë³ÿ Ñàìóñÿ, àâòîìîá³ë³, ÿê³ ðîáèëè öåé ïîâîðîò òîä³,
êîëè öå ùå áóëî äîçâîëåíî, çàâàæàëè ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðòó.
— Âîä³¿ òðàìâà¿â áóëè çìóøåí³
÷åêàòè, ïîêè àâòîìîá³ë³ ïîâåðíóòü ë³âîðó÷, — êàæå Ñàìóñü. —
×åðåç öå ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò
ïîòðàïëÿâ ó çàòîðè.
Ùîäî ïîâåðíåííÿ ñòàðèõ ïð³îðèòåò³â íà ïëîù³ Ãàãàð³íà, òî Ñàìóñü âèñëîâèâñÿ îäíîçíà÷íî, ùî
öüîãî ðîáèòè íå ïëàíóþòü.

ЧИ ШТРАФУЮТЬ ЗА ЇЗДУ
СОБОРНОЮ?
Â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ
âèìîã äîðîæí³õ çíàê³â ïåðåäáà÷åíà ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 122 Êîäåêñó ïðî àäì³íïðàâîïîðóøåííÿ.
Øòðàô — 255 ãðèâåíü.
— Ëþäè ùå íå çâèêëè, ùî
âñòàíîâëåí³ íîâ³ äîðîæí³ çíàêè,
òîìó, ó ïåðøó ÷åðãó, ïîïåðåäæàºìî. Âîä³¿ àäåêâàòíî ðåàãóþòü, —
ñêàçàâ ïàòðóëüíèé ç åê³ïàæó, ùî
ïðàöþâàâ á³ëÿ ïëîù³ Ãàãàð³íà.
Ö³ ñëîâà ïîë³öåéñüêèé ãîâîðèâ ó ïåðøèé äåíü îáìåæåíü —
1 æîâòíÿ. Çà 9 äí³â ï³äõ³ä ïîë³ö³¿
íå çì³íèâñÿ. Âîä³¿â çóïèíÿþòü,
äåÿêèõ ïðîïóñêàþòü ¿õàòè äàë³.
Íàïðèêëàä, ÿêùî òîé êàæå, ùî
ïîñï³øàº â ë³êàðíþ. ßêùî âîä³é
ãîâîðèòü, ùî ìåøêàº íà Ñîáîðí³é àáî ïðàöþº òàì — ïàòðóëüíèé ïðîñèòü ïîêàçàòè äîêóìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü ö³ ñëîâà.
Ìè áóëè ñâ³äêàìè ê³ëüêîõ òàêèõ
ñèòóàö³é.
— Ìîæíà ïðèïóñòèòè ñèòóàö³þ, êîëè âñ³, êîãî çóïèíÿþòü
ïîë³öåéñüê³, áóäóòü ãîâîðèòè,
ùî æèâóòü ÷è ïðàöþþòü íà Ñîáîðí³é. Ïîë³öåéñüêèé ìîæå ïîïðîñèòè ïîêàçàòè ï³äòâåðäæóþ÷³
äîêóìåíòè, — êàæå þðèñò Âàñèëü
Þðöåâ. — Òîáòî, ÿêùî ëþäèíà
ñàìà ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ìåøêàº â ö³é çîí³, òî íåõàé ÿêèìîñü
÷èíîì äîâåäå öå. ßêùî ëþäèíà
â³äìîâëÿºòüñÿ ï³äòâåðäèòè ñâî¿
ñëîâà, òî ïîë³öåéñüêèé áóäå âèð³øóâàòè: ñêëàäàòè àäì³íìàòåð³àëè ÷è í³. Ìîæå áóòè òàêå, ùî
â ñóä³ âîä³é ïîêàæå ïðîïèñêó.
Òîä³ ìàòåð³àëè àäì³íïðàâîïîðóøåííÿ ñêàñóþòü.
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МАЙДАНІВЕЦЬ СВІДЧИТЬ ПРОТИ
ДВОХ КОМАНДИРІВ «БЕРКУТА»
Міць  Гайсинчанин Сергій Васильченко
дав показання у Подільському і
Святошинському судах Києва проти
двох колишніх командирів «Беркута» —
харківського і львівського. На запитання
суддів про покарання в обох випадках
відповів однаково: «Вимагаю вищої міри».
Як відбувалися слухання, постраждалий
на Майдані розповів журналісту RIA
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Êîëèøí³é êîìàíäèð Õàðê³âñüêîãî «Áåðêóòó»
Â³êòîð Øàïîâàëîâ ïåðåáóâàº
ï³ä âàðòîþ. Ñóä ïðîäîâæèâ éîãî
òðèìàííÿ äî 30 æîâòíÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Ëüâ³âñüêèì «Áåðêóòîì» ï³ä ÷àñ ïîä³é íà Ìàéäàí³ êåðóâàâ Ðîñòèñëàâ Ïàöåëÿê. Éîãî òåæ áóëî çàòðèìàíî.
Ç-ï³ä âàðòè çâ³ëüíèâ Êè¿âñüêèé
àïåëÿö³éíèé ñóä ï³ä äîìàøí³é àðåøò. Ï³äðîçä³ëè Õàðê³âñüêîãî ³ Ëüâ³âñüêîãî «Áåðêóòà»
18 ëþòîãî 2014 â÷èíèëè íàïàä
íà ó÷àñíèê³â Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ íà ïåðåõðåñò³ ²íñòèòóòñüêî¿ ³
Êð³ïîñíîãî ïðîâóëêó ó Êèºâ³ ³ç
çàñòîñóâàííÿì çáðî¿. Ó òîé äåíü
109 ìàéäàí³âö³â çàçíàëè ïîðàíåííÿ, òðîº çàãèíóëè (çà ³íøîþ
³íôîðìàö³ºþ, çàãèáëèõ áóëî
ìàéæå äåñÿòü ëþäåé). Ñåðåä
íèõ — íàø çåìëÿê ç³ Æìåðèíêè
Âàëåð³é Áðåçäåíþê. Çà ñëîâàìè
éîãî êîëèøíüî¿ äðóæèíè ïàí³
²ðèíè, ï³äîçðþâàíîãî ó éîãî
ñìåðò³ íå âñòàíîâëåíî äîòåïåð.
ШАПОВАЛОВ АПЛОДУВАВ
І ВИГУКУВАВ «БРАВО!»
Øàïîâàëîâà óòðèìóþòü ï³ä
âàðòîþ. Íà ñóä³ â³í ïåðåáóâàº
ó ñêëÿíîìó áîêñ³. Êîëè Ñåðã³é
Âàñèëü÷åíêî â³äïîâ³â íà çàïèòàííÿ ñóää³ ïðî òå, ÿêîãî ïîñòðàæäàëèé âèìàãàº ïîêàðàííÿ äëÿ
ï³äñóäíîãî, Øàïîâàëîâ ó êë³òö³

ñòàâ àïëîäóâàòè ³ ó¿äëèâî âèãóêóâàòè: «Áðàâî!», «Ìîëîäåöü!» Ïàí
Ñåðã³é ââàæàº, ùî «áåðêóò³âåöü»
íåñïðîñòà ïîâîäèòüñÿ òàê çâåðõíüî ó çàë³ ñóäó.
Óïåâíåíèé, ùî éîãî íå ïîêàðàþòü íà äîâ³÷íå.
— Ó íüîãî äîòåïåð º ïîêðîâèòåë³ ñåðåä íèí³øíüîãî âèñîêîãî íà÷àëüñòâà, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. —
Ùîïðàâäà, öå ò³ëüêè ðîçìîâè,
àëå äåÿê³ ôàêòè ï³äòâåðäæóþòü
ñêàçàíå. Ñïî÷àòêó â³í äîâãî ïåðåáóâàâ íà ë³êàðíÿíîìó ë³æêó. Ñïîä³âàâñÿ ó òàêèé ñïîñ³á â³äòÿãíóòè
÷àñ. Ïðè÷îìó, çíàõîäèâñÿ â îêðåì³é ïàëàò³ ç óñ³ìà çðó÷íîñòÿìè.

Øàïîâàëîâ ó êë³òö³
íà â³äïîâ³äü Ñåðã³ÿ
Âàñèëü÷åíêà ñòàâ
àïëîäóâàòè ³ ó¿äëèâî
âèãóêóâàòè: «Áðàâî!»,
«Ìîëîäåöü!»
Éîãî ìàëî íå â³äïóñòèëè ç-ï³ä
âàðòè. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñïëèâ òåðì³í
òðèìàííÿ, Øàïîâàëîâ çàëèøèâ
ïðèì³ùåííÿ ë³êàðí³ ³ ìàâ íàì³ð
ï³òè íà âñ³ ÷îòèðè ñòîðîíè. Ñòàëîñÿ öå îäðàçó ï³ñëÿ 12-¿ íî÷³.
Óò³ì, ùîñü íå çàëàäèëîñÿ. Íà âèõîä³ éîãî ÷åêàëè ïðàâîîõîðîíö³.
² â³í çíîâó øâèäêî ïîâåðíóâñÿ
íà ë³êàðíÿíå ë³æêî.
Ñòâåðäæóâàâ, ùî íå ìàº ãðîøåé íà àäâîêàòà. Òîìó éîìó
ïðèçíà÷èëè äåðæàâíîãî çàõèñíèêà. Îäíàê íå ì³ã ïîÿñíèòè, õòî

Скількох покарали? Одного!
Під час Революції Гідності загинуло понад сто людей, постраждалими визнано 2,5 тисячі,
а реальне покарання відбуває
тільки один (!) злочинець.
За даними ГПУ, за весь час розслідувань реально покарали
тільки двох людей, причому,
вони не служили у «Беркуті».
За ґратами перебуває громадянин Азербайджану, а другий засуджений відпущений

на волю за «законом Савченко». Судами винесено 50 вироків, це переважно умовні покарання. 412 особам повідомлено
про підозру, обвинувальні акти
стосовно 258 осіб перебувають
в судах. Триває судовий процес стосовно п’яти обвинувачених беркутівців. Ще 19 осіб
оголошено у розшук, деякі з
них отримали російське громадянство.

Сергій Васильченко свідчить у суді. Праворуч зверху командир Харківського «Беркуту»
Віктор Шаповалов, а інший чоловік Ростислав Пацеляк, який керував Львівським спецзагоном
îïëàòèâ ïàëàòó äëÿ â³ï-ïåðñîí,
äå çíàõîäèâñÿ òðèâàëèé ÷àñ.
Ï³ä ÷àñ ÷åðãîâîãî çàñ³äàííÿ
ó íüîãî ç’ÿâèâñÿ ùå îäèí àäâîêàò. Ïîâ³äîìèâ ñóää³, ùî ìàº
äîãîâ³ð ç êë³ºíòîì ³ áóäå çàõèùàòè éîãî. «Àëå æ äåðæàâà âæå
âèä³ëèëà ãðîø³ íà îïëàòó çàõèñíèêà», — çàóâàæèâ ñóääÿ. Òåïåð
ó íüîãî äâà àäâîêàòè.
Âàñèëü÷åíêî ðîçïîâ³â, äå ³ ÿê
òðè ðàçè çàçíàâ ïîðàíåíü. Ñòâåðäæóâàâ, ùî ñòàëîñÿ öå ÷åðåç ä³¿
«áåðêóò³âö³â». Ãîâîðèâ, ùî îñîáèñòî áà÷èâ, êîëè ò³ íîãàìè áèëè
íàâ³òü ëåæà÷èõ. Íàâ³â ùå îäèí
íåñïðîñòîâíèé äîêàç çëî÷èííèõ
ä³é êîíêðåòíèõ «áåðêóòÿò». Òèõ,
÷è¿ ïð³çâèùà âñòàíîâèëè ìàéäàí³âö³.
ЗАХИСТИЛИ ВІД САМОСУДУ
— Ìîæëèâî, ïðèãàäóºòå, ÿê ï³ä
÷àñ îäíîãî ç ïðîòèñòîÿíü, çàõèñíèêè Ìàéäàíó çàõîïèëè ó ïîëîí
ãðóïó «áåðêóò³âö³â», — ãîâîðèòü
ïàí Ñåðã³é. — Öåé åï³çîä òîä³
âèñâ³òëþâàëè á³ëüø³ñòü ÇÌ², ÿê
åëåêòðîííèõ, òàê ³ ïàïåðîâèõ.
ß áóâ ñåðåä òèõ, õòî ñóïðîâîäæóâàâ ¿õ. Òðåáà áóëî ùå é çàõèùàòè â³ä ñàìîñóäó. Ìè ñàì³
íå ìîãëè á öüîãî çðîáèòè. Ãðàäóñ
íàïðóãè áóâ òàêèé âèñîêèé, ùî

ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò íàòîâï ì³ã,
ÿê êàæóòü, ðîçäåðòè ¿õ íà øìàòêè. Ç íàìè òîä³ áóâ êðèì÷àíèí
Àíäð³é Ñåí÷åíêî. Ïî-ìîºìó, â³í
òîä³ âõîäèâ äî ñêëàäó íàðîäíèõ
äåïóòàò³â. Öå â³í äîêëàâ íàéá³ëüøå çóñèëü, àáè íå äîïóñòèòè
ñàìîñóäó.
Çàòðèìàíèõ ïåðåïèñàëè ïî³ìåííî, ³ç çàçíà÷åííÿì ¿õí³õ
çâàíü. «Òðîº áóëè îô³öåðè ³ ïðàïîðùèê, öå ÿ êàæó ïî ïàì’ÿò³, —
ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Âñ³
³íø³ ñåìåðî ÷è âîñüìåðî ïðîñò³ ñîëäàòèêè. Ïîêè âåëè ¿õ ÷åðåç Ìàéäàí, äåõòî ïîîáäèðàâ
íà íèõ îäÿã. Ì³æ Ñîô³¿âñüêèì
³ Ìèõàéë³âñüêèì ñîáîðàìè ïåðåäàëè ¿õ íà÷àëüñòâó «Áåðêóòà»,
òàì âîíî ó òîé ÷àñ çíàõîäèëîñÿ.
Ñïî÷àòêó áîÿëèñÿ â³äêðèâàòèñÿ.
Ìè íàçèâàëè ïð³çâèùà ³ ïî îäíîìó â³äïóñêàëè. Òàê ùî ìàºìî
ïð³çâèùà êîíêðåòíèõ «áåðêóòÿò», ÿêèõ ïîñëàëè áèòè ëþäåé
íà Ìàéäàí³.
ВАША ЧЕСТЬ, ЧОМУ ВІН
НЕ У КЛІТЦІ?
Ðîñòèñëàâ Ïàöåëÿê ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ ñèä³â çà îäíèì ñòîëîì
ç³ ñâîºþ àäâîêàòøîþ. Çäîðîâèé,
ÿê ñòîâï. Äèâëÿ÷èñü íà íüîãî,
Âàñèëü÷åíêî íå ñòðèìàâñÿ:

— Âàøà ÷åñòü, ÷îãî öåé ÷îëîâ³ê
íå â êë³òö³, à íà âîë³? — çàïèòàâ
ñïåðåñåðäÿ.
Êàæå, îòðèìàâ çàóâàæåííÿ â³ä
ñëóæèòåëÿ Ôåì³äè, àëå ñïîê³éíî
äèâèòèñÿ, ÿê äîâãî òÿãíóòüñÿ ö³
ñïðàâè — íåðâè çäàþòü.
Ç Ïàöåëÿêîì ó íàøîãî çåìëÿêà âèíèêëà ñëîâåñíà äóåëü. Òîé
çàïèòàâ Ñåðã³ÿ, ìîâëÿâ, ùî â³í
ñâ³ä÷èòü ïðîòè íüîãî, â³í ùî,
éîãî áà÷èâ?
— Çðîçóì³ëî, ùî çà øîëîìàìè íà ãîëîâ³ ðîçï³çíàòè ëþäèíó
íå ïðîñòî, — ïîÿñíþº Ñåðã³é. —
Õî÷à, çà ñòàòóðîþ ìîæíà. Òàêîãî
çäîðîâàíÿ, ÿê Ïàöåëÿê, âèäíî
íà îäí³é ç ôîòî. Àëå öå äëÿ ñóäó
òåæ íå àðãóìåíò.
Âàñèëü÷åíêî òàê â³äïîâ³â «áåðêóò³âöþ»: «Ðîñòèñëàâ ßðîñëàâîâè÷, âàñ çàêîí çîáîâ’ÿçóº íå âèêîíóâàòè çëî÷èíí³ íàêàçè, à âè
¿õ íå ò³ëüêè âèêîíóâàëè ñàì³. À é
ëþäÿì â³ääàâàëè íàêàç ðîáèòè
òå ñàìî».
— Âè ñïðàâä³ íàçâàëè éîãî ïî³ìåí³-áàòüêîâ³?
— Ä³éñíî, òàê ³ íàçâàâ. Íå õîò³ëîñÿ ïåðåõîäèòè íà ñêàíäàëüí³
êðèêè, äîâåëîñÿ ñòðèìóâàòè ñåáå.
Òàêîãî íå î÷³êóâàâ í³ ï³äñóäíèé,
í³ éîãî àäâîêàò. Öå áóëî âèäíî
ïî íèõ.
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БІЗНЕС-ФОРУМ. СПІКЕРИ ПРО
РОБОТОДАВЦЯ ТА ПРАЦІВНИКА
Пошук  Третій вінницький бізнес-форум зібрав
багатьох представників бізнесу та рекрутенгу
міста. Десять блоків форуму були присвячені —
працівнику. Хто він такий? Як виглядає?
Чого прагне? Чому не обирає саме вас?
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535

Ðàí³øå, ÿê øóêàëè ïðàö³âíèêà? ×åðåç
ñàðàôàííå ðàä³î. ×åðåç öåíòð çàéíÿòîñò³.
Àáî âîíè ïðèõîäèëè ñàì³. Ìîòèâóâàëè ¿õ
ïðåì³àëüíèìè, ï³äâèùåííÿì çàðïëàòè,
êàð’ºðíèì çðîñòàííÿì (ÿêùî òàêå áóëî
ìîæëèâå), â³äïóñòêàìè. ×îìó çàðàç ö³
«ïëþøêè» íå ïðàöþþòü?
КАДРИ АБО «СПЛЯТЬ» НА РОБОЧОМУ
МІСЦІ, АБО «ПЛИВУТЬ» ЗА КОРДОН?
Ñàìå íà ö³ ïèòàííÿ ïðîáóâàëè â³äïîâ³ñòè ñï³êåðè á³çíåñ-ôîðóìó. Ïðîòÿãîì
ìàéæå ñåìè ãîäèí êåð³âíèêè êîìïàí³é,
åé÷àðè, á³çíåñìåíè ä³ëèëèñÿ âëàñíèìè
êåéñàìè òà äîñâ³äîì.
— Çàðàç ïîòð³áíèé ñèñòåìíèé ðåêðóòèíã, òîáòî ÿêùî âè êîãîñü øóêàºòå, öå
ìàº áóòè âñþäè ³ ãîëîâíå îäíî÷àñíî: äæîáñàéòè, ñîöìåðåæ³, ãàçåòè, îá'ÿâè, öåíòð çàéíÿòîñò³, äîøêè îãîëîøåíü â ï³ä’¿çäàõ, —
ðîçïîâ³äàëà Âåðîí³êà Ëåáºäºâà, çàñíîâíèê
HR-àãåíòñòâà «WinWork», ãîëîâà Àñîö³àö³¿
ôàõ³âö³â ç óïðàâë³ííÿ ïåðñîíàëîì.
ПОРТРЕТ ПРАЦІВНИКА
Ìèëîñëàâà ×åðí³é, HRD
AUTO.RIA, çàïðîïîíóâàëà ïåð³îäè÷íî ïåðåñàäæóâàòè îô³ñíèõ
ïðàö³âíèê³â, ùîá âèâîäèòè ¿õ ç çîíè êîìôîðòó, à ùå ïîäèâèòèñü íà íèõ ó, òàê áè
ìîâèòè, ïðîöåñ³ åâîëþö³¿.
— Ïðàö³âíèêè, çàëåæíî â³ä òîãî, ñê³ëüêè
³ ÿê ïðàöþþòü íà îêðåì³é ïîñàä³, ïîä³ëÿþòüñÿ íà: ä³òè, ï³äë³òêè, äîðîñë³ òà ñòàð³, —
ðîçïîâ³äàëà Ìèëîñëàâà ×åðí³é. — «Äèòèíà» — í³÷îãî íå çíàº ³ íå âì³º, òîæ ïîòð³áíî íàâ÷èòè òà çàö³êàâèòè ³ êîíòðîëþâàòè.
«Ï³äë³òîê» — áàãàòî ÷îãî íå çíàº, àëå éîìó
ö³êàâî ³ â³í ðîáèòü, òàêîìó ïðàö³âíèêó
ïîòð³áíî äàâàòè á³ëüøå ìîæëèâîñòåé äëÿ
ñàìîâèðàæåííÿ. «Äîðîñë³» — ïðàö³âíèêè,
âñå çíàþòü òà ðîáëÿòü, ìàþòü ãàðíèé àâòîðèòåò, ³ ¿ì ïîòð³áíå çðîñòàííÿ. «Ñòàð³» —
ïðàö³âíèêè, ÿê³ âæå âñå çíàþòü òà âì³þòü,
àëå ¿ì íå ö³êàâî, òîæ âîíè íå ðîáëÿòü.
Ç òàêèìè íàéâàæ÷å, òîæ íàéïðîñò³øå ç
òàêèìè ïîïðîùàòèñü, àëå ïåðåä òèì «âèòÿãíóòè» ç íèõ âñ³ ¿õ çíàííÿ òà âì³ííÿ.
Ïðîòå Ðîìàí Ìàçóð,
HR á³çíåñ-ïàðòíåð,
êîðïîðàö³ÿ «Þð³ÿÔàðì», ïðî òàêèõ ïðàö³âíèê³â, äî ðå÷³, íàçâàâ â³í ¿õ «âòîìëåíèé
ìîíñòð» êàæå, ùî
íå âñå âòðà÷åíî.
— Äîñèòü íàäàòè òàêîìó ñïåöó çîâñ³ì ³íøèé íàïðÿìîê, íàâ³òü â ò³é ñàì³é

êîìïàí³¿ ³ òàêèé ïðàö³âíèê ïî÷íå çíîâó
ñõîäèíêà çà ñõîäèíêîþ çì³íþâàòè ñâ³é
«òèï», — ãîâîðèòü Ðîìàí Ìàçóð. — Öåé
ïðîöåñ âñå îäíî áóäå, ìîæíà ëèøå ïðèïóñêàòè òåðì³í, íà ÿêèé ðîçòÿãóºòüñÿ
ïåðåâò³ëåííÿ «äèòèíè» àáî «çàõîïëåíîãî
íîâà÷êà» â «ñòàðîãî», àáî «âòîìëåíîãî
ìîíñòðà».
ЗАВТРА НЕ ІСНУЄ,
ВОНО ВЖЕ ПРИЙШЛО
Àíäð³é Ðîæäåñòâåíñüêèé, PhD, âèêëàäà÷ Ëüâ³âñüêî¿ á³çíåñøêîëè ÓÊÓ (LvBS),
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð
Öåíòðó Ë³äåðñòâà
ÓÊÓ, á³çíåñ-êîíñóëüòàíò, ï³ä ÷àñ ñâîãî âèñòóïó ãîâîðèâ ïðî òå, ùî ñó÷àñíèé á³çíåñ
ìàº áóòè ïîáóäîâàíèé íà ä³äæèòàë³çàö³¿,
òîáòî ïåðåõ³ä ³íôîðìàö³éíîãî ïîëÿ
íà öèôðîâ³ òåõíîëîã³¿. Òà öå, çà ñëîâàìè
ñï³êåðà, ïèòàííÿ ê³ëüêîõ ðîê³â. À ïîêè
ùî ñüîãîäåííèé á³çíåñ ìàº ÷îòèðè ñòîðîíè ñâ³òó, àáî íàïðÿìêè òà ñèìâîë³÷í³
÷îòèðè êîëüîðè.
— Æîâòèé êîë³ð — îçíà÷àº á³çíåñ,
çàâ'ÿçàíèé íà ëþäñüêîìó ôàêòîð³, ÷åðâîíèé — âñå, ùî ïîâ'ÿçàíî ç ³ííîâàö³ÿìè, çåëåíèé — îòî÷óþ÷å ñåðåäîâèùå,
ñîö³àëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ñèí³é êîë³ð — öå âñå, ùî ìàºòüñÿ íà óâàç³, êîëè
ãîâîðÿòü ïðî Óîëë ñòð³ò, — ðîçïîâ³äàâ
Àíäð³é Ðîæäåñòâåíñüêèé. Îñíîâí³ ìåñåäæ³, ÿê³ ñï³êåð õîò³â äîíåñòè äî êîæíîãî
êåð³âíèêà: ä³é çàðàç, âåëèêîãî áàæàé,
ä³äæèòàë³çóéñÿ àáî ïîìðè, ïëàíóé äèíàì³÷íî, ëþäè, à íå ïîñàäè, âèáóäîâóé
ïðîçîð³ êîìóí³êàö³¿.
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ КОЖНОГО,
НА КОЖНОМУ
Âëàñíèê êîìïàí³¿-ïàðòíåðà ôîðóìó HR21
Îëåã Ñóâîð³í ãîâîðèâ
ïðî òå, ùî êåð³âíèêàì
ïîòð³áíî âïðîâàäæóâàòè çàõ³äíó êîðïîðàòèâíó êóëüòóðó, ÿêà
ãðóíòóºòüñÿ íà ñòîâ³äñîòêîâî¿ îñîáèñò³é â³äïîâ³äàëüíîñò³.
— Ó íàø³é êîìïàí³¿ ïåðñîíàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü âèðîáëÿºòüñÿ òàêèì ÷èíîì, ùî çì³íþºòüñÿ ìèñëåííÿ ïåðñîíàëó. Ó îô³ñ³ º ïëàêàò, äå ïåðåðàõîâàí³
ñëîâà, çà âæèâàííÿ ÿêèõ ñï³âðîá³òíèêó
éäå íàðàõóâàííÿ ãðîøîâèõ øòðàô³â:
ñïðîáóâàòè, íàìàãàòèñÿ, ìîæå áóòè,
ñëîâà íåâïåâíåíîñò³, ñëîâà âèïðàâäàííÿ, ñàìîçàõèñòó, âñ³ ñëîâà, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ òîãî, ùîá ñêèíóòè ç
ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ñëîâà-ïàðàçèòè,
ìàòþêè, — öå êîðïîðàòèâíà êóëüòóðà,

Спікери бізнес-форуму про кадрові проблеми. Сьогодні роботодавець
має бути досить привабливим, щоб його обрав працівник
ÿêà êîæíèì ñï³âðîá³òíèêîì ïîâèííà
ïðèéìàòèñÿ, — ãîâîðèòü Îëåã Ñóâîðèí.
ПРОЗОРІСТЬ ЯК МОТИВАЦІЯ
Ïðî îñîáèñò³ñíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü òàêîæ
çàçíà÷èëà ñï³êåð òà îäíî÷àñíî ìîäåðàòîð
çàõîäó Àëëà Âîëüñüêà, RIA Media, êåð³âíèê
Àñîö³àö³¿ ðîáîòîäàâö³â ç ïðàöåâëàøòóâàííÿ.
À ùå ïðî òå, ùî ñüîãîäí³ ãðîøîâà ìîòèâàö³ÿ ïðàö³âíèê³â íå ä³º. Ïðè÷îìó ç
äâîõ ñòîð³í. Ç áîêó ïðàö³âíèêà, öå, òàê
áè ìîâèòè, îäíîìàí³òí³ ñòèìóëþâàííÿ, à ç áîêó ðîáîòîäàâöÿ — íó í³ÿêèõ
ãðîøåé íå âèñòà÷èòü, ùîá òàêèì ÷èíîì
ìîòèâóâàòè íà ðîáîòó.Ïðîòå ö³êàâèì äîñâ³äîì ìîòèâàö³¿ ïîä³ëèâñÿ Îëåêñàíäð
Áàðòêî, êåðóþ÷èé ïàðòíåð âèðîáíè÷î¿
êîìïàí³¿ «KOMMUNAR». Çà ñëîâàìè
á³çíåñìåíà, ñüîãîäí³ â³í çàðîáëÿº â äåíü
ñò³ëüêè, ñê³ëüêè ùå òðè ðîêè òîìó áóâ
éîãî ì³ñÿ÷íèé çàðîá³òîê. Àëãîðèòì,
çà ÿêèì ñüîãîäí³ ïðàöþº Îëåêñàíäð
Áàðòêî, âèãëÿäàº òàê: í³ÿêèõ îêëàä³â,
ëèøå â³äñîòêè, çá³ëüøèòè ì³í³ìàëüíèé
ïëàí, çá³ëüøèòè ïðåì³àëüí³. Òîáòî êîæåí
ïðàö³âíèê ñòàâ ñàìîñò³éíèì êàçíà÷åºì
âëàñíîãî ãàìàíöÿ.
— Ìè çðîáèëè ïðîçîðèìè ô³íàíñîâ³
äîêóìåíòè, ïðàö³âíèêè áà÷èëè íå ëèøå,
ñê³ëüêè õòî çàðîáëÿº, à ùå é òå, ñê³ëüêè
êîøòóº òà ÷è ³íøà óãîäà. Öå ìîòèâóâàëî
ëþäåé êîíêóðóâàòè çà êîæíå çàìîâëåííÿ
òà êë³ºíòà, — ãîâîðèòü Áàðòêî.
ВИ ПОДАТКИ — МИ ІНФРАСТРУКТУРУ
Âèñòóïàëè íà á³çíåñ-ôîðóì³ òàêîæ
ïðåäñòàâíèêè âëàäè, ãîëîâà ÎÄÀ Âàëåð³é Êîðîâ³é òà çàñòóïíèê ìåðà Âëàäèñëàâ
Ñêàëüñüêèé.
×èíîâíèêè ãîâîðèëè ïðî òîòàëüíó ì³ãðàö³þ ïðàöåçäàòíîãî íàñåëåííÿ, ÿêà áóäå
ñêîð³ø çà âñå çá³ëüøóâàòèñü. Ïðî òå, ùî

ïîòð³áíî ðîáèòè ³ ðîáèòüñÿ ùîá â³ííè÷àíè
æèëè ³ ïðàöþâàëè â ð³äíîìó ì³ñò³.
Ìîâà éøëà ïðî ³íâåñòèö³¿ ó ðîçâèòîê
ì³ñòà, ïðî ðîáîòó ³íäóñòð³àëüíîãî ïàðêó.
Àíîíñóâàëè ìóí³öèïàëüíèé òåõíîïàðê,
ÿêèé ðîçòàøóºòüñÿ â ïðèì³ùåíí³, ùî íàëåæèòü «Êðèñòàëó», òà ìàº ñòàòè òðàìïë³íîì äëÿ â³ííè÷àí, ùîá âîíè ìîãëè
ðåàë³çóâàòè ñåáå â ì³ñò³.
— Âè ïëàòèòå ïîäàòêè, ìè ðîáèìî ³íôðàñòðóêòóðó ì³ñòà. Âè ñòâîðþºòå ãàðí³ óìîâè ïðàö³, ìè ãàðí³ óìîâè æèòòÿ, — ðåçóìóâàâ ñâ³é âèñòóï Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé,
çâåðíóâøèñü äî ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó.
ПРИХОДЯТЬ У КОМПАНІЮ,
ЙДУТЬ ВІД КЕРІВНИКА
Òàêèì âèñëîâîì ñï³êåðà Òà¿ñ³¿ Ëåâ÷åíêî,
äèðåêòîðà êîíñàëòèíãîâî¿ êîìïàí³¿ «Ä³ÿÒÈ!», çàñíîâíèêà ïðîåêòó «Ôàáðèêà Ùèðîãî Ñåðâ³ñó», òðåíåðà,
ôàñèë³òàòîðà, HR ô³í³øóâàâ á³çíåñ-ôîðóì. Òîìó íå ïðî ïðàö³âíèê³â ãîâîðèëîñü íàîñòàíîê, à ïðî
êåð³âíèê³â.
À ñàìå, ÿêèìè âîíè íå ïîâèíí³ áóòè,
ùîá ï³äëåãëèì áóëî äîáðå òà ïë³äíî
ïðàöþâàòè: íå äàâàòè íåêîðåêòí³ çàäà÷³, íå áóòè àãðåñèâíèì, íå îáåçö³íþâàòè
ðîáîòó ³ ðîá³òíèêà… ³ òàê 20 ïóíêò³â òà
ïðèêëàä³â, ÿê íå ïîòð³áíî ä³ÿòè.
Ï³ñëÿ âèñòóï³â âñ³õ ñï³êåð³â, ñëóõà÷àì
çàïðîïîíóâàëè ïåðåãëÿíóòè êîðîòêîìåòðàæêó, çíÿòó æóðíàë³ñòàìè RIA. Æóðíàë³ñòè çàïèòàëè ó â³ííè÷àí, ÷è ïëàíóâàëè âîíè ïî¿õàòè íà ðîáîòó çà êîðäîí?
×è çàäóìóâàëèñÿ âîíè ïðî öå? Ïåðåãëÿä
ô³ëüìó ðîçïî÷àâ ïàíåëüíó äèñêóñ³þ ì³æ
ñï³êåðàìè òà ñëóõà÷àìè ôîðóìó.
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КОРОТКО
Конкурс від
гурту «ТІК»
 Â³êòîð Áðîíþê ³ éîãî
ãóðò «Ò³Ê» çíîâó îãîëîøóº
ñòèïåíä³àëüíèé êîíêóðñ.
Ä³òè ìîæóòü îòðèìàòè ãðîø³ íà íàâ÷àííÿ â ìóçè÷íèõ
øêîëàõ àáî êóïèòè ìóçè÷í³
³íñòðóìåíòè. Òàêîæ ïåðåìîæö³ êîíêóðñó çìîæóòü
çàïèñàòè ñâ³é òâ³ð ó ñòóä³¿
çâóêîçàïèñó. Ñòèïåíä³àòîì
êîíêóðñó ìîæå ñòàòè ìóçè÷íî-îáäàðîâàíà äèòèíà,
â³êîì â³ä 6 äî 16 ðîê³â,
ÿêà ïðîæèâàº ó Â³ííèö³ òà
íàâ÷àºòüñÿ/õî÷å íàâ÷àòèñü
ó ìóçè÷íèõ îñâ³òí³õ çàêëàäàõ Óêðà¿íè. Äëÿ ä³òåé, ÿê³
ïðîæèâàþòü ó Â³ííèöüêîìó
ðàéîí³, ó÷àñòü ìîæëèâà
ó âèïàäêó, ÿêùî âîíè íàâ÷àþòüñÿ â ìóçè÷íèõ çàêëàäàõ ì³ñòà Â³ííèöÿ. Áþäæåò êîíêóðñó — 20 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Ìàêñèìàëüíèé
ðîçì³ð ñòèïåíä³¿/âàó÷åðà —
5 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³
íåîáõ³äí³ äåÿê³ äîêóìåíòè ³ â³äåîðîëèê. Ïðî âñå,
ùî ïîòð³áíî, ìîæåòå ïî÷èòàòè çà ïîñèëàííÿì:
bit.ly/2A0u33O.
Çàÿâêè ïðèéìàþòü
äî 14 æîâòíÿ 2018 ðîêó.

Нагорода
за «VinWay»
 Ó ºâðîïåéñüê³é ³í³ö³àòèâ³ CIVITAS, ÿêà âèñòóïàº
çà åêîëîã³÷íèé, åêîíîìíèé
òà åôåêòèâíèé òðàíñïîðò
º 320 ì³ñò. À íàøå ì³ñòî
â öüîãîð³÷í³é öåðåìîí³¿ ïîñòàâèëè ó â³ñ³ìêó íàéá³ëüø
ïåðåäîâèõ ì³ñò ªâðîïè.
Ì³ñòî ïåðåìîãëî ó íîì³íàö³¿ «Bold Measure Award» —
«Çà ñì³ëèâèé òà ³ííîâàö³éíèé ï³äõ³ä» — ðàçîì ³ç
áåëüã³éñüêèì ì³ñòîì Ãåíò
òà í³ìåöüêèì Ààõåíîì.
Ó ïðåñ-ðåë³ç³ êîíêóðñó
êîðîòêî îïèñàëè çäîáóòêè
Â³ííèö³.
«Â³ííèöÿ ìîäåðí³çóâàëà
ñâ³é òðàìâàéíèé ïàðê, â³äðåñòàâðóâàâøè ñòàð³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè, ñòâîðþþ÷è
íîâ³ òðàìâà¿ «VinWay».
Âîíè ìàþòü áåçêîøòîâíèé Wi-Fi, íîâó ñèñòåìó
â³äîáðàæåííÿ ³íôîðìàö³¿
òà âèêîðèñòîâóþòü íà 40%
ìåíøå åëåêòðèêè, í³æ
àíàëîã³÷íà ìîäåëü. Òàê³
ðåìîíòí³ ðîáîòè êîøòóþòü
ó ï'ÿòü ðàç³â ìåíøå, í³æ
ïîêóïêà íîâèõ åêâ³âàëåíòíèõ ìîäåëåé».
Ðàçîì ç Â³ííèöåþ íàãîðîäó
îòðèìàëè áåëüã³éñüêå ì³ñòî
Ãåíò òà í³ìåöüêèé Ààõåí.

ÍÎÂÈÍÈ

RIA, Ñåðåäà, 10 æîâòíÿ 2018

БІШОФІТОМ ПРОТИ ЛЬОДУ
НА ДОРОГАХ. ЩО ЦЕ ТАКЕ?
Експеримент  Узимку дві вулиці
оброблятимуть не сіллю, а бішофітом.
Ця речовина буде розтоплювати кригу
на асфальті та не має негативного
впливу на дерева й взуття городян. Але
його головний недолік, як зазначають
у міськраді, — ціна. А чи готові
комунальники до зими?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Êîìóíàëüíèêè ç
«Øëÿõîâîãî óïðàâë³ííÿ» ãîòóþòüñÿ
äî ïî÷àòêó õîëîä³â. ßê ò³ëüêè âèïàäå ñí³ã, áëèçüêî 200 ëþäåé òà
55 îäèíèöü ñïåöòåõí³êè (òðàêòîðè,
âàíòàæ³âêè, â³äâàëè òîùî) ãîòîâ³
âèéòè ó ì³ñòî òà ÷èñòèòè äîðîãè
ç òðîòóàðàìè.
À öüîãîð³÷ äâ³ âóëèö³ ì³ñòà ïîñèïàòèìóòü á³øîô³òîì — ðå÷îâèíîþ, ÿêà çà ñâîºþ ä³ºþ ñõîæà
íà ñ³ëü, àëå íå øêîäèòü åêîëîã³¿.
Ó ìåð³¿ ðîçãëÿäàþòü äâ³ âóëèö³,
ÿê³ ïîñèïàòèìóòü ö³ºþ ðå÷îâèíîþ
â ðàìêàõ åêñïåðèìåíòó: Çàìîñòÿíñüêó òà ïðîñïåêò Êîñìîíàâò³â.
ТРАКТОРИ З GPS
«Øëÿõîâå óïðàâë³ííÿ» — îäíå
ç òèõ ï³äïðèºìñòâ, ÿêå îï³êóºòüñÿ äîðîãàìè òà òðîòóàðàìè ì³ñòà
âçèìêó. Íà ¿õ áàëàíñ³ âñ³ ìàã³ñòðàëüí³ òà äðóãîðÿäí³ äîðîãè
(2 ì³ëüéîíè êâ. ì — àâò.), òðîòóàðè (350 òèñÿ÷ êâ. ì) òà çåëåí³
çîíè (200 òèñÿ÷ êâ. ì).
— Íàâ³òü ÿêùî çàâòðà âèïàäå
ñí³ã — ìè äî öüîãî ïîâí³ñòþ ãîòîâ³, — êàçàâ êåð³âíèê êîìóíàëüíîãî
ï³äïðèºìñòâà «Øëÿõîâîãî óïðàâë³ííÿ» Âîëîäèìèð ×îðíîâîë.
Ùå ç ìèíóëî¿ çèìè êîìóíàëüíèêè çì³íèëè ñõåìó ðîáîòè:
ê³ëüêà ìàøèí ç â³äâàëàìè éäóòü
â «ëàíö³», àáè îäðàçó â³ä÷èñòèòè
âñþ äîðîãó. ² ¿çäÿòü çà óçãîäæåíèìè â ìåð³¿ ìàðøðóòàìè, ÿêèõ
öüîãîð³÷ áóäå äåâ'ÿòü.
Àáè çàîùàäæóâàòè ïàëüíå òà
ñêîðîòèòè ÷àñ íà ÷èñòêó âóëèöü,
ïëàíóºòüñÿ âè¿çä ìàøèí íå ò³ëüêè ç áàçè ÊÏ «Øëÿõîâå óïðàâë³ííÿ», ÿêå çíàõîäèòüñÿ íà âóëèö³ Ãë³áà Óñïåíñüêîãî, à é ç
ì³êðîðàéîí³â. Òàê, äëÿ ïðèêëàäó,
î÷èùàþ÷è äîðîãè íà Ñàáàðîâ³,
ñïåöòåõí³êà áóäå ñòàðòóâàòè ç
òåðèòîð³¿ «ÅêîÂ³íó».
Òåïåð ãîðîäÿíè ìîæóòü ïðîñòåæèòè ðóõ ñïåöòåõí³êè. Äëÿ
öüîãî ìàøèíè îáëàäíàëè GPSìàÿ÷êàìè, ÿê³ ïåðåäàþòü ñèãíàë
íà ñåðâåð ó «Øëÿõîâîìó óïðàâë³íí³». Ôàõ³âö³ äîäàëè ìàïó â ïóáë³÷íèé äîñòóï, íà ñàéò ì³ñüêðà-

äè. Òàì ìîæíà â ðåàëüíîìó ÷àñ³
ïîäèâèòèñÿ, äå ¿çäÿòü êîìóíàëüí³
âàíòàæ³âêè, ñì³òòºâîçè òà òðàêòîðè (goo.gl/yq4ybw).
ТИСЯЧІ ТОНН СОЛІ
Äëÿ îáðîáêè äîð³ã òà òðîòóàð³â
ó ï³äïðèºìñòâ³ çáåðóòü 10 òèñÿ÷
òîíí ïðîòèîæåëåäíî¿ ñóì³ø³ —
ñ³ëü, ï³ñîê òà â³äñ³â. ² ÿê êàæóòü
íà ï³äïðèºìñòâ³, ó ñêëàäàõ âæå
º 6,4 òèñÿ÷³ òîíí ðå÷îâèíè. Àëå
äåÿê³ âóëèö³ öüîãîð³÷ íå îáðîáëÿòèìóòü ñ³ëëþ — ¿¿ çàì³íÿòü íà á³øîô³ò, â ðàìêàõ åêñïåðèìåíòó.
Ó ìåð³¿ ðîçïîâ³ëè, ùî öÿ ðå÷îâèíà íå ìàº íåãàòèâíîãî âïëèâó
íà åêîëîã³þ, à íàâïàêè — º äîáðèâîì äëÿ ðîñëèí.

Ñ³ëü äîáðå ïëàâèòü
êðèãó ³ äåøåâøà
çà á³øîô³ò. Àëå
äðóãà ðå÷îâèíà º
ñêëàäíèêîì äîáðèâ òà
íå âïëèâàº íà åêîëîã³þ
— Âîíà ìàº ñõîæ³ ïðîòèîæåëåäí³ âëàñòèâîñò³. Ïîñèïàòèìåìî íåþ âóëèöþ Çàìîñòÿíñüêó
òà, ìîæëèâî, ïðîñïåêò Êîñìîíàâò³â. Ùå óçãîäæóºìî ïèòàííÿ
ïðî íåîáõ³äíèé îáñÿã á³øîô³òó
òà íåçàáàðîì îãîëîñèìî òåíäåð
íà ProZorro. Àëå ö³íà á³øîô³òó
â äåê³ëüêà ðàç³â á³ëüøà, í³æ çâè÷àéíî¿ ñóì³ø³ òà êîëèâàºòüñÿ â³ä
10 äî 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà òîííó, —
ñêàçàâ Âîëîäèìèð ×îðíîâîë.
Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ çàçíà÷èâ, ùî âçèìêó ïîòð³áíî
î÷èùàòè íå ò³ëüêè äîðîãè â ñàìîìó ì³ñò³, à é îá’¿çíó. À êð³ì òîãî,
ñêàçàâ, ùî ïîòð³áíî äîïîìîãòè
â³ííèöüêîìó àåðîïîðòó — àäæå
ïðîäîâæóº ä³ÿòè ÷àðòåðíà ïðîãðàìà â ªãèïåò, çá³ëüøèëè ê³ëüê³ñòü
ðåéñ³â â ²çðà¿ëü, ä³þòü ïåðåëüîòè
íà Êè¿â. Òîìó, ÿê äîðîãà äî ëåòîâèùà, òàê ³ çë³òíà ñìóãà ìàþòü
áóòè ÷èñòèìè â³ä ñí³ãó òà ëüîäó.
Óñüîãî â çèìîâèé ïåð³îä äëÿ
î÷èùåííÿ ì³ñòà ìîæóòü áóòè çàëó÷åí³ 101 îäèíèöÿ ñïåöòåõí³êè
êîìóíàëüíèõ òà ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìñòâ: öå «ÅêîÂ³í», «Â³ííèöÿçåëåíáóä», ïðèâàòí³ òîâàðèñòâà
«Ìàã³ñòðàëü», «Íàä³ÿ», «Øëÿõáóä».

На вулиці міста готові вийти близько 100 спецмашин.
У мерії звернули увагу, що потрібно чистити не тільки місто,
а й об’їзні шляхи та дорогу до аеропорту

Головний недолік — ціна
У системі закупівель «ProZorro»
знайшли минулу закупівлю бішофіту, яку міська влада робила
навесні цього року.
— Тоді ми закупили кілька десятків тонн, аби посипати тротуари та площі, на кшталт майдану
Незалежності. Усе-таки технічна сіль краще розтоплює кригу.
Але бішофіт теж впорався з завданням та не пошкодив грунт і
зелень, що є його перевагою, —
розказав директор департаменту комунального господарства

Володимир Ніценко. — Цього
року ми будемо ще досліджувати, в якій кількості сипати
бішофіт та з якими домішками.
Взимку буде зрозуміло, як речовина себе покаже на дорогах.
І головний недолік, як зазначав
Ніценко, висока вартість бішофіту. Так 46 тонн речовини закупили
за ціною 13 тисяч гривень за тонну (goo.gl/z4AEF2). У той же час
3600 тонн технічної солі коштували бюджету міста 1700 гривень
за тонну (goo.gl/zomvCu).

Використовують як мінеральне добриво
Директор Інституту екологічної
безпеки ВНТУ Василь Петрук
розповів, що бішофіт є мінералом та за характеристиками
кращій, ніж сіль.
— Бішофіт не впливає негативно на рослинність та екологію.
Адже цю речовину часто додають в добрива, — розказав
чоловік та порадив звернутися
до своєї студентки, яка цьогоріч написала дипломну роботу
на тему протиожеледних матеріалів.
— Традиційна протиожеледна суміш має в своєму складі
технічну сіль та пісок, в різних
пропорціях. У чистому виді технічною сіллю посипати вулиці

не можна: засолюються грунти,
відбувається корозія техніки,
металевих конструкцій міських
комунікацій, — сказала еколог,
студентка 5 курсу Діана Поліщук. — Бішофіт такого впливу
не має: не накопичується на металевих конструкціях та не залишає слідів на взутті, шинах тощо.
До того ж, він є ефективним
плавником криги. Технічна сіль
розтоплює лід при температурі
до 15 градусів морозу, а якщо
температура нижча, то весь
розчин замерзає. А бішофіт діє
навіть при 35 градусах морозу.
Тим паче, бішофітом можна посипати вулиці для профілактики,
аби не утворювалася ожеледь.
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«ХОЧУ ЗНАТИ, ХТО ТАНЦЮВАВ
НА МОГИЛІ МОГО СИНА»
Нелюди  Акцію протесту під
поліцією Хмільника провели активісти.
Поліція не проявляє активних дій
у розслідуванні факту наруги над
могилою їхнього земляка спецназівця
Сергія Муравського і державним
прапором, що був встановлений поруч
з пам’ятним знаком. Чому так вважають
активісти? Хто пограбував маму
загиблого? Що говорять у поліції?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

— Öå âæå äðóãèé âèïàäîê çëî÷èííèõ ä³é ïðîòè
ìàòåð³ çàãèáëîãî ïàòð³îòà, —
êàæå êåð³âíèê ÃÎ «Ñàìîîáîðîíà Õì³ëüíèêà» Ñòàí³ñëàâ Íàé÷óê. — Ñïî÷àòêó ïîãðàáóâàëè ¿¿
áóäèíîê. Çëîä³¿ âèêðàëè ãðîø³,
ÿê³ ëþäè äàâàëè íà ïîõîðîí. Ïîë³ö³ÿ íå âñòàíîâèëà çëî÷èíö³â.
Òåïåð ñèòóàö³ÿ ïîâòîðèëàñÿ.
Çàëèëè ôàðáîþ íàäìîãèëüíèé
ïàì’ÿòíèê, çíèùèëè ôëàãøòîê,
êèíóëè ï³ä íîãè äâà ïðàïîðè —
äåðæàâíèé ³ 8 ïîëêó ñïåöíàçó, äå
ñëóæèâ Ñåðã³é. Ñòàëîñÿ öå â í³÷
ç 31 ñåðïíÿ íà 1 âåðåñíÿ. Ïîíàä
ì³ñÿöü ìèíóëî ï³ñëÿ çëî÷èíó, àëå
äîòåïåð ïîë³ö³ÿ í³÷îãî íå âñòàíîâèëà. Íàâ³òü íå äîïèòàëè òèõ ï³äîçðþâàíèõ, íà êîãî ìè âêàçóâàëè
ïîë³öåéñüêèì. Òîìó é ç³áðàëèñÿ,
ùîá ç'ÿñóâàòè, â ÷îìó ñïðàâà.
КОМПРОМАТУ ДОСТАТНЬО
ДЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОСАДИ
Àíäð³é Áîíäàðåíêî, êåð³âíèê
ÃÎ «Ïîä³ëüñüêèé öåíòð ïðîòèä³¿ êîðóïö³¿», ÿêèé òàêîæ áðàâ
ó÷àñòü â àêö³¿, ïîâ³äîìèâ, ùî
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïîðóøåíî ò³ëüêè çà ôàêòîì ãëóìó
íàä ìîãèëîþ. Çà éîãî ñëîâàìè,
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â³äêðèòî çà ñòàòòåþ 297 Êðèì³íàëü-

íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè «Íàðóãà
íàä ìîãèëîþ». «À ÷îìó íå âçÿòî
äî óâàãè íàðóãó íàä äåðæàâíèì
ñèìâîëîì?» — çàïèòóº â³í. ßê
ñòâåðäæóº Àíäð³é Áîíäàðåíêî,
î÷îëþâàíà íèì îðãàí³çàö³ÿ íàäàâàòèìå þðèäè÷íó äîïîìîãó ìàòåð³ çàãèáëîãî ïàí³ Àëë³ Ìóðàâñüê³é. ßêùî ñïðàâà ä³éäå äî ñóäó,
ïðåäñòàâëÿòèìå ¿¿ ³íòåðåñè.
Ç àêòèâ³ñòàìè ñï³ëêóâàâñÿ êåð³âíèê ïîë³ö³¿ ïîëêîâíèê Äìèòðî
Ðóäåíêî. Éîìó ïåðåäàëè ïèñüìîâå çâåðíåííÿ, ï³ä ÿêèì çíà-

Àêòèâ³ñòè âèìàãàþòü
«íåãàéíî àêòèâ³çóâàòè
ðîçñë³äóâàííÿ
íàðóãè íàä ìîãèëîþ
çàõèñíèêà êðà¿íè, ³ íàä
äåðæàâíèì ïðàïîðîì»
÷àòüñÿ ï³äïèñè ïîíàä òðèäöÿòè
àêòèâ³ñò³â. Çàêëèêàþòü «íåãàéíî
àêòèâ³çóâàòè ðîçñë³äóâàííÿ íàðóãè íàä ìîãèëîþ ïàòð³îòà, çàõèñíèêà êðà¿íè, ³ íàä äåðæàâíèì
ïðàïîðîì». ßêùî öüîãî íå áóäå
çðîáëåíî, ïîïåðåäèëè ïðî ïðîäîâæåííÿ àêö³¿. ßêèì ÷èíîì?
«Áóäåìî ï³êåòóâàòè îáëàñíå
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ ç âèìîãîþ
çâ³ëüíåííÿ Ðóäåíêà ç ïîñàäè ³
ïðèçíà÷åííÿ ïàòð³îòà», — óòî÷íþþòü ï³êåòóâàëüíèêè. Íàãîëîøóþòü, ùî â íèõ ç³áðàëîñÿ

Пам'ятник захисника
країни зафарбували
балончиком.
Погнули флагшток.
Але злочинців так
і не знайшли, хоча
люди вказували на
тих, хто це зробив

Загиблий Сергій Муравський.
Це одна з останніх фотографій хлопця,
який загинув на Донбасі в 2014 році
íåìàëî íåãàòèâíèõ ôàêò³â, ùî
êîìïðîìåòóþòü ïîëêîâíèêà ³
äåÿêèõ éîãî ï³äëåãëèõ.
ЖОДНОГО РАЗУ СЛІДЧИЙ
НЕ ЗАПРОСИВ НА РОЗМОВУ
Ìàòè çàãèáëîãî ñïåöíàç³âöÿ
Ñåðã³ÿ Ìóðàâñüêîãî ïàí³ Àëëà
ðîçïîâ³ëà, ùî äîáèâàºòüñÿ ò³ëüêè
îäíîãî — ñïðàâåäëèâîñò³.
— Êîëè ïîãðàáóâàëè áóäèíîê,
ïîë³ö³ÿ æîäíîãî ðàçó íå âèêëèêàëà ìíå, — ãîâîðèòü æ³íêà. — ²
öå ïðàâäà. Ùî æ öå çà ðîçñë³äóâàííÿ, êîëè í³÷îãî íå çàïèòóþòü?
Çíàºòå, ÷îìó òàê? Êîëè ïðèáóëè íà âèêëèê, ñêàçàëè: «Âêðàäåí³ ãðîø³ — öå ãëóõà ñïðàâà».
Àëå æ âêðàëè ùå é íîóòáóê ñèíà.
Íà öüîìó âñå ðîçñë³äóâàííÿ çàê³í÷èëîñÿ. Ïåðøèé ³ îñòàíí³é ðàç
ÿ áà÷èëà ¿õ, à âîíè ìåíå.
ßê ïîÿñíèëà ïàí³ Àëëà, âêðàëè
ãðîø³, ÿê³ ëþäè äàâàëè ¿é íà ïîõîðîí. Ïëàíóâàëà çà íèõ âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèê íà ìîãèë³. Çðî-

Під відділком поліції у Хмільнику. Люди питають начальника поліції Руденка
про розслідування інциденту. І вимагають його звільнення

Він був єдиною дитиною
Сергій Муравський загинув
13 липня 2014 року у бою за Луганський аеропорт. На той час
йому виповнилося тільки 20 років. Хлопець був єдиною дитиною у матері. Сергій — перший
патріот з Хмільника, чиє життя
обірвалося на Донбасі. Рішенням
áèëà öå çà êîøòè, ÿê³ îòðèìàëà
çà çàãèáåëü ñèíà.
— Òåïåð ÿ âæå ñàìà õîäæó
â ïîë³ö³þ, — ïðîäîâæóº æ³íêà. —
Òî âîíè ãîâîðÿòü, ùî ï³äâèùóþ
ãîëîñ. À ÿê ÿ ìîæó ñïîê³éíî
ãîâîðèòè! Ñèí ëåæèòü ó çåìë³,
íà éîãî ê³ñòêàõ âëàøòîâóþòü
îðã³¿, à ïîë³ö³ÿ ìîâ÷èòü.
ЗБІГ ОБСТАВИН, ЧИ ПОМСТА
ЗА «ЗАХАРАСТА»
— Çâåðí³òü óâàãó íà ÷àñ, êîëè
áóâ ñêîºíèé çëî÷èí, — êàæóòü
àêòèâ³ñòè. — Ñòàëîñÿ öå îäðàçó
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó Äîíåöüêó âáèëè Çàõàð÷åíêà. Ìîæëèâî, öå âèïàäêîâèé çá³ã îáñòàâèí. À ìîæå
ïîìñòà «ñåïàð³â» çà ñìåðòü «çàõàðàñòà». Õòîçíà, òóò ïðî ùî õî÷åø
ìîæíà äóìàòè.
Çàëèòèé ôàðáîþ ïàì’ÿòíèé
çíàê àêòèâ³ñòè â³äíîâèëè. Ïðî
öå ðîçïîâ³ëà Àëëà Ìóðàâñüêà.
Çðîáèëè íàïèñè. Âèãîòîâèëè íîâèé ôëàãøòîê. Çíîâó âñòàíîâèëè
ïðàïîðè. Äî ðå÷³, òîä³ æ ïîøêîäèëè ùå îäíó ìîãèëó — áàòüêà
àêòèâ³ñòà Ñåðã³ÿ Ïÿòê³âñüêîãî.
Â³í, êîëèøí³é çàñòóïíèê ãîëîâè
ì³ñüêðàäè, ÿê ³ Àëëà Ìóðàâñüêà,
áðàâ ó÷àñòü â àêö³¿ ï³ä áóäèíêîì

сесії Хмільницької міськради
одну з вулиць названо іменем
Сергія Муравського. На честь
відважного захисника країни
встановлено пам’ятну дошку.
Його нагороджено орденом
«За мужність» III ступеня (посмертно).
ïîë³ö³¿. ×îëîâ³ê ïðèïóñêàº, ùî
ìîãèëó áàòüêà çàëèëè ôàðáîþ
ó çíàê ïîìñòè ñèíîâ³, òîáòî éîìó.
Çà ùî? «Ìàáóòü, çà ìîþ ïàòð³îòè÷íó ïîçèö³þ, ÿêî¿ íå ïðèõîâóþ», — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê.
Ó÷îðà, 9 æîâòíÿ, æóðíàë³ñò
RIA ö³êàâèâñÿ ó ìàòåð³ çàãèáëîãî
ñïåöíàç³âöÿ, ÿêèì ÷èíîì çì³íèëàñÿ ñèòóàö³ÿ ï³ñëÿ àêö³¿ ïðîòåñòó
á³ëÿ ïîë³ö³¿. Çà ñëîâàìè æ³íêè,
í³÷îãî íå çì³íèëîñÿ.
— Çàðàç ÿ ïðèéøëà ó øòàá «Ñàìîîáîðîíè Õì³ëüíèêà», — â³äïîâ³ëà ïàí³ Àëëà. — Îáãîâîðþºìî
ïèòàííÿ ïðîâåäåííÿ íàñòóïíî¿
àêö³¿. Ìîæëèâî, ïðîâåäåìî ¿¿
ó Â³ííèö³ ï³ä ñò³íàìè îáëàñíî¿
ïîë³ö³¿. Ìîæëèâî, ïðèéìåìî
³íøå ð³øåííÿ. Ùå íå çíàºìî. Àëå
ñèä³òè, ñêëàâøè ðóêè, ÿ íå áóäó.
ß íå âèìàãàþ ó ïîë³ö³¿ øóêàòè
çëîä³¿â, ÿê³ îá³êðàëè ìåíå ³ âèíåñëè íå ò³ëüêè ãðîø³, à é íîóòáóê ñèíà. Íå øóêàëè âîíè òîä³.
Íåõàé öå çàëèøàºòüñÿ íà ¿õí³é
ñîâ³ñò³. Àëå òîãî, õòî òàíöþâàâ
íà ê³ñòêàõ ñèíà, çîáîâ’ÿçàí³ çíàéòè. Õî÷ó ïîäèâèòèñÿ éîìó â î÷³.
Õî÷ó çíàòè, õòî éîãî çìóñèâ öå
çðîáèòè, àáî ÷îìó â³í öå çðîáèâ?
ß ìàìà, ìåí³ äîðîãà ïàì'ÿòü ñèíà.

434181
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ХОЧЕ ПРИВЕЗТИ ВІННИЧАНИНА ДО
НОРВЕГІЇ, ДЕ У ПОЛОНІ БУВ БАТЬКО
Продовження історії  Норвежець
Кнут Бленгслі запросив жителя
Хмільника Андрія Виросткова у своє
містечко Льодінген, що на півночі Норвегії.
Каже, нашого земляка хочуть там бачити.
Чому? Хто вони — Виростков і Бленгслі?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Íîðâåæöþ Êíóòó Áëåíãñë³ âäàëîñÿ ðîçøóêàòè ñèíà
îäíîãî ç â’ÿçí³â ôàøèñòñüêèõ
êîíöòàáîð³â íà òåðèòîð³¿ Íîðâåã³¿ — Àíäð³ÿ Âèðîñòêîâà. Ïîëîíåíîãî çâàëè òàê ñàìî — Àíäð³é Âèðîñòêîâ. Éîãî ñèí íèí³
ïðîæèâàº ó Õì³ëüíèêó. Ó ëèïí³
éîìó âèïîâíèëîñÿ 80. Í³÷îãî
íå çíàâ ïðî áàòüêà, êð³ì òîãî,
ùî íàïèñàíî ó ïîâ³äîìëåíí³:
«Ïðîïàâ áåçâ³ñòè». ×îìó ñàìå
íîðâåæåöü ðîçøóêóâàâ Âèðîñòêîâà? ßê éîìó öå âäàëîñÿ çðîáèòè? Ïðî öå éøëîñÿ ó ñòàòò³
«Çàâäÿêè ìàëþíêó ðîçøóêàâ
ñèíà ïîëîíåíîãî ÷åðåç 75 ðîê³â»
(RIA ¹ 20, 16.05.2018). Íèí³
õâèëþþ÷à ³ñòîð³ÿ ìàº íîâå ïðîäîâæåííÿ.
ВИРІШИВ ДІЗНАТИСЯ,
ХТО ЦЯ ЛЮДИНА
Êîðîòêî íàãàäàºìî ³ñòîð³þ
ñòîñóíê³â óêðà¿íöÿ é íîðâåæöÿ. Ïðèáëèçíî äâà ðîêè òîìó
íîðâåæöþ ïåðåäàëè àëüáîì ç
ôîòîãðàô³ÿìè éîãî ïðàáàáóñ³.

Ó íüîìó â³í çíàéøîâ àðêóø
ïàïåðó ç ìàëþíêîì. Íà ñõîäàõ äåðåâ’ÿíîãî áóäèíêó ñòîÿëà
éîãî ïðàáàáóñÿ. Ó ë³âîìó êóòêó
çíà÷èâñÿ ï³äïèñ À. Âèðîñòêîâ,
14.06.1943. Êíóò âèð³øèâ ä³çíàòèñÿ, õòî öÿ ëþäèíà, ÿêà çîáðàçèëà îë³âöåì äîðîãó éîìó æ³íêó.
Àâòîðîì âèÿâèâñÿ ïîëîíåíèé
â’ÿçåíü ôàøèñòñüêîãî êîíöòàáîðó. Ïðî öå Êíóòó ïîÿñíèëè
ó ìóçå¿. Â³í ð³ê ëèñòóâàâñÿ ç
ðîñ³éñüêèì ³ óêðà¿íñüêèì Òîâàðèñòâàìè ×åðâîíîãî Õðåñòà.
Ðîñ³ÿíè íå äàëè â³äïîâ³ä³. Óêðà¿íö³ ïîâ³äîìèëè, çâ³äêè ïðèçâàëè íà ñëóæáó Âèðîñòêîâà. Êíóò
ïèñàâ äàë³. Àæ ïîêè íå ä³çíàâñÿ,
ùî ó ïîëîíåíîãî º ð³äíèé ñèí,
ÿêèé ïðîæèâàº ó Õì³ëüíèêó. Ïîñèëêîþ íàä³ñëàâ ìàëþíîê.
Âèðîñòêîâ ââàæàâ áàòüêà çíèêëèì áåçâ³ñòè. Íåñïîä³âàíèé ëèñò
³ ìàëþíîê ç äàëåêî¿ Íîðâåã³¿ â³ä
íåçíàéîìî¿ ëþäèíè ñòàëè íàéäîðîæ÷èì ïîäàðóíêîì! «ß õîò³â áè
îá³éíÿòè òåáå, Êíóò!» — íàïèñàâ
Âèðîñòêîâ íîðâåæöþ. Ó ëèïí³
Êíóò ïðè¿æäæàâ äî Âèðîñòêîâèõ.
À òåïåð çàïðîñèâ ïàíà Àíäð³ÿ
³ éîãî äðóæèíó Í³íó ïîáóâàòè
ó Íîðâåã³¿.

Вінничанин Андрій Виростков. Чоловік ніколи не бачив свого
батька, але завдяки норвежцю отримав його малюнок

ДОСЛІДЖУЄ МІСЦЕ ТАБОРУ
ФОРТ НЕСА
Æóðíàë³ñò ñï³ëêóâàâñÿ ç
íîðâåæöåì ï³ä ÷àñ éîãî ïåðåáóâàííÿ íà Â³ííè÷÷èí³. Ïðîäîâæóº öå ðîáèòè äîòåïåð ÷åðåç
Ôåéñáóê. Êíóò ðîçïîâ³â, ùî
â æóðíàë³ñò³â Íîðâåã³¿ öÿ òåìà
âèêëèêàëà íåàáèÿêèé ³íòåðåñ. Ïðî éîãî â÷èíîê ³ ïî¿çäêó
â Óêðà¿íó éøëîñÿ ó äðóêîâàíèõ
ÇÌ², â³í äàâàâ ³íòåðâ’þ íà òåëåáà÷åíí³. Äî ðå÷³, òàê ñàìî áóëî
é â Óêðà¿í³.
Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ Êíóò
íàä³ñëàâ äåê³ëüêà ôîòîãðàô³é.
Ðàçîì ç àêòèâ³ñòàìè â³í âçÿâñÿ
äîñë³äæóâàòè ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ îäíîãî ç ôàøèñòñüêèõ
êîíöòàáîð³â — Ôîðò Íåñà.
Ïðîâåëè ðîçêîïêè. Çíàéøëè
êèðêó, ÿêîþ, ñõîæå, ïîëîíåí³
äîâáàëè êàì³ííÿ, à òàêîæ ìåòàëåâèé ïðåäìåò, ùî íàãàäóº
êàíäàëè, ¿õ ïðèâ’ÿçóâàëè äî í³ã
óâ’ÿçíåíèõ. Îðãàí³çóâàâ åêñêóðñ³þ íà öå ì³ñöå. Íåçâàæàþ÷è
íà òå, ùî áóëà ïîãàíà ïîãîäà ³
äîùèëî, ó ïîäîðîæ âèðóøèëî
25 ëþäåé, ùîá ïîáà÷èòè ñë³äè
ìèíóëî¿ â³éíè. Ðàçîì ç íèìè
áóâ ìåð ¿õíüîãî ì³ñòå÷êà.

Íîðâåæåöü
Êíóò ïðè¿æäæàâ
äî Âèðîñòêîâèõ.
À òåïåð çàïðîñèâ ïàíà
Àíäð³ÿ ³ éîãî äðóæèíó
ïîáóâàòè ó Íîðâåã³¿
«À îñü ùå îäíå ì³ñòå÷êî —
Îéãîðäåí, — ï³äïèñàâ ôîòî
Êíóò. — Òóò òåæ ôàøèñòè óòðèìóâàëè ïîëîíåíèõ ðàäÿíñüêî¿
àðì³¿.
Ìîÿ ðîäèíà, ìî¿ çåìëÿêè,
ÿê³ ñëóõàëè ìîþ ðîçïîâ³äü ïðî
Âèðîñòêîâà, àáî ÷èòàëè ïðî öå
â ãàçåò³, ãîâîðèëè, ùî õîò³ëè á
áà÷èòè ïàíà Àíäð³ÿ ó Íîðâåã³¿, — íàïèñàâ Êíóò. — Ëþäè
ñêð³çü îäíàêîâ³. Ëþäñüê³ äîë³
äëÿ âñ³õ õâèëþþ÷³. Òîìó ÿ âèð³øèâ çàïðîñèòè óêðà¿íöÿ äî ñåáå
ó ãîñò³».
ГРОШІ ЗБИРАЄ ЧЕРЕЗ
ФЕЙСБУК
Êíóò ðîçóì³º, ùî â óêðà¿íö³â
íåìà êîøò³â íà òàêó ïî¿çäêó.
Òèì á³ëüøå, ùî â éîãî êðà¿í³
âñå çíà÷íî äîðîæ÷å, í³æ â Óêðà¿í³. Ñàì â³í ïðàöþº ìåíåäæåðîì ó ñôåð³ ê³íîô³êàö³¿. Ëþäèíà
òåæ íåáàãàòà. Îïëàòèòè ïî¿çäêó
óêðà¿íöÿì ñêëàäíî. ×îëîâ³ê âèð³øèâ çâåðíóòèñÿ ïî äîïîìîãó
äî äðóç³â ó Ôåéñáóö³. Íå ñóìí³âàºòüñÿ, ùî äðóç³, ÿê³ éîãî äîáðå
çíàþòü, äîïîìîæóòü.
— ß õîò³â áè, ùîá ïðè¿õàëè
Àíäð³é, éîãî äðóæèíà Í³íà ³

Норвежець Кнут Бленгслі. Позаду нього місце, де колись
розміщувався концтабір і фашисти утримували полонених

Чи вдасться відзначити норвежця?
Історія про небайдужого нащадка
вікінгів вразила земляків Андрія
Виросткова. Вони вирішили відзначити норвежця. За його небайдужість, за пошук, за увагу
до нашої історії. Простіше кажучи,
за те, що допоміг людині встановити місце перебування її батька і
передав зроблений ним малюнок.
ГО «Самооборона Хмільника»,
а також низка інших організацій курортного міста підготували
документи на присвоєння КнуÑàøà, — êàæå Êíóò. — Áåç Ñàø³
íàì áóäå íåïðîñòî.
Ìàº íà óâàç³ ñòóäåíòà ç Õì³ëüíèêà Îëåêñàíäðà Ñåíèêà. Â³í
âîëîä³º àíãë³éñüêîþ. Êîëè Êíóò
ïðè¿çäèâ äî íàñ, Îëåêñàíäð äîïîìàãàâ ñï³ëêóâàòèñÿ.
— Íå çíàþ, íå çíàþ, ìåí³
âæå âàæêóâàòîþ áóäå òàêà äîðîãà, — ãîâîðèòü Àíäð³é Âèðîñòêîâ. — Áîëÿ÷êè äîï³êàþòü. Àëå
ÿêùî â³äâåðòî, äóæå õîò³ëîñÿ á
ïîäèâèòèñÿ íà ò³ ì³ñöÿ, ÿê³
êîëèñü áà÷èâ áàòüêî. Â³í òàì
õîäèâ. Äåñü òàì éîãî ñë³äè çàëèøèëèñÿ…
Ïàí³ Í³íà óòî÷íþº, ùî ïîïåðåäíüî äîìîâèëèñÿ íà òðàâåíü íàñòóïíîãî ðîêó. Ó öåé
÷àñ ó Íîðâåã³¿ â³äçíà÷àþòü îäíå

ту Бенгслі звання «Людина року
на Вінниччині».
— Не знаємо, чи приймуть документи, — каже керівник Самооборони, член виконкому
Хмільницької міськради Станіслав Найчук. — В умовах написано, що претендентом має
бути тільки мешканець області.
Можливо, зроблять виняток,
не знаю. Бо сумніву не повинно бути — норвежець заслужив
на заохочення.
ç³ ñâÿò. Òîìó ñàìå öåé ì³ñÿöü
íàçâàâ Êíóò. Óò³ì, äàòà ìîæå
çì³íèòèñÿ. Ó òðàâí³ ó íèõ ùå
õîëîäíî. Ëèïåíü-ñåðïåíü — òîé
÷àñ, êîëè çåëåí³þòü äåðåâà. Òîä³
ïðèðîäà âðàæàº á³ëüøå. Òàê ïîÿñíþº Êíóò.
Êð³ì ³íòåðâ’þ äëÿ ãàçåò ³
òåëåáà÷åííÿ, Êíóò ï³äãîòóâàâ
âåëèêó ïóáë³êàö³þ ïðî Âèðîñòêîâà äëÿ îäíîãî ç³ ùîð³÷íèõ
æóðíàë³â. Öÿ ³ñòîð³ÿ ÷àñòêîâî
çì³íèëà éîãî æèòòÿ. Â³í òàêîæ
çàö³êàâèâñÿ ñòàâêîþ Ã³òëåðà
«Âåðâîëüô». Ï³ñëÿ â³äâ³äàííÿ
ç³çíàâñÿ, ùî ì³ñöå ñïðàâèëî íåàáèÿêå âðàæåííÿ. Ï³ñëÿ
òîãî ïî÷àâ çáèðàòè ìàòåð³àëè.
Òåæ áóäå ïèñàòè ïðî â³äâ³äèíè
«âîâ÷îãî ë³ãâà».
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ЗМІНИВ ПРІЗВИЩЕ
НА ВІН-ВЕЙ: НАВІЩО?
Сміх чи ні?  Тепер у Вінниці офіційно
є Віталій Він-Вей. Змінив прізвище
на честь трамвая 23-річний хлопець.
І це не жарти. Ми поговорили з ним
та дізналися, навіщо все це?
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

ßêîñü ï³ñëÿ
çì³íè êîíäóêòîð
òðàìâàÿ Â³òàë³é
Òðåìáàí÷óê ïîâåðíóâñÿ äîäîìó
³ «çàøèâñÿ» â YouTube. Øóêàâ
³íôîðìàö³þ ïðî òå, ÿê ñêîíñòðóþâàòè ìàëåíüêó ìîäåëü «ðîãàòîãî» íà êøòàëò VinWay. Ãîâîðèòü, ùî âæå äàâíî çàõîïèâñÿ
öèì òðàìâàºì ³ õîò³â ìàòè òàêèé
ñàìå íà âëàñí³é ïîëèö³.
Ðàïòîì, ÿê â³í ñàì ðîçïîâ³äàº,
çðîçóì³â, ùî éîãî ëþáîâ äî öüîãî âèäó òðàíñïîðòó íàñò³ëüêè âåëèêà, ùî õëîïåöü ïîñòàâèâ ñîá³
íåçâè÷íó ìåòó — çì³íèòè ïð³çâèùå íà ÷åñòü òðàìâàÿ.
Ïðîéøëî ïðèáëèçíî ï³âðîêó,
ïåðø í³æ Â³òàë³é íàâàæèâñÿ ï³òè

äî äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè
³ çàÿâèòè ïðî ñâî¿ íàì³ðè ñòàòè Â³í-Âåºì. Ïðîòÿãîì óñ³õ òèõ
ì³ñÿö³â õëîïåöü çâàæóâàâ «çà» ³
«ïðîòè» òà âðåøò³ âèð³øèâ éòè.
Äî òîãî æ, íå çà ãîðàìè 105-ð³÷÷ÿ
Â³ííèöüêîãî òðàìâàÿ. À ïðèóðî÷èòè îòðèìàííÿ íîâîãî ïàñïîðòà
äî ö³º¿ äàòè, íà äóìêó õëîïöÿ,
áóëî á ãàðíîþ ³äåºþ.
— Ó ìåíå áóëè äóìêè ïðî òå,
ùî â î÷àõ ³íøèõ öå ìîæå âèãëÿäàòè äèâíî. Òàê ³ ñòàëîñÿ.
Á³ëüø³ñòü áóëè çäèâîâàí³, àëå ç
óñì³øêîþ, — ðîçïîâ³äàº Â³òàë³é
Â³í-Âåé. — Ð³äí³ â³äðåàãóâàëè
íåãàòèâíî. Ìàìà ñêàçàëà, ùî
ìåí³ âàðòî ñõîäèòè äî ïñèõîëîãà ³ ïåðåâ³ðèòèñÿ, ÷è âñå ç³
ìíîþ íîðìàëüíî. Ìîâëÿâ, öå
çðàäà áàòüêîâîãî ïð³çâèùà, ÿêå
ÿ çì³íþþ íà ùîñü íåçðîçóì³ëå.
Áàáóñÿ áóëà òàêî¿ æ äóìêè.

Ó ì³ãðàö³éí³é çäèâóâàëèñÿ ð³øåííþ â³ííè÷àíèíà. Çàïèòàëè,
ùî çà äèâíå ïð³çâèùå. À â³í
ïîÿñíèâ, ùî â óñüîìó âèíåí â³ííèöüêèé òðàìâàé VinWay, ÿêèé
éîìó äóæå ïîëþáèâñÿ. ² ùî òåïåð
â³í õî÷å ïîâ’ÿçàòè ç íèì ñâîº
ïð³çâèùå. Ïðàö³âíèöÿ ÐÀÖÑó
òàêîæ ñêàçàëà, ùî íå ñòèêàëàñÿ
ç ïîä³áíèì ïðîòÿãîì óñ³õ 30 ðîê³â
ñâîº¿ ðîáîòè.
— Íàéá³ëüøå ÿ ìð³þ ñòàòè
âîä³ºì òðàìâàÿ. Îáîâ’ÿçêîâî
íàéäîâøîãî ç Â³í-Âå¿â, — ðîçïîâ³äàº õëîïåöü. — Äðóãà ìð³ÿ,
ùîá â óñ³õ òðàìâàÿõ ³ òðîëåéáóñàõ îãîëîøóâàëèñÿ çóïèíêè ñàìå
ìî¿ì ãîëîñîì.
Äîõîäèòü äî òîãî, ùî Â³òàë³é
ïðîïóñêàº «øâåéöàðö³â» ³ ñ³äàº
ò³ëüêè â óëþáëåí³ VinWay. ²íîä³ ¿äå äî ê³íöåâî¿, õî÷à âñòàâàòè
ïîòð³áíî ðàí³øå.
— Íå äóìàþ, ùî êîëè-íåáóäü
çàõî÷ó çì³íèòè ïð³çâèùå íà ÿêåñü
³íøå, — ãîâîðèòü Â³òàë³é. — ßêùî
îäðóæóñÿ, ìî¿é äðóæèí³ òàêîæ
äîâåäåòüñÿ áðàòè ìîº ïð³çâèùå.
Ùîïðàâäà, íå çíàþ, ÿê âîíà
äî öüîãî ïîñòàâèòüñÿ. Òà é ä³òè,
âèõîäèòü, ùî Â³í-Âåÿìè áóäóòü.
Ðîçâåäåòüñÿ öèõ Â³í-Âå¿â ïîâíî.

Віталій та його улюблений VinWay. Рідні не зрозуміли
вчинку хлопця, але його це не бентежить. І змінювати
прізвище на якесь інше не має наміру

Змінити прізвище коштує 5,10 грн
Як змінити своє прізвище розказала заступниця начальника
ДРАЦСу Оксана Масна:
— Щоб змінити прізвище, потрібно звернутися до ДРАЦСу. Для
цього необхідно мати паспорт
громадянина Україні і вінницьку
прописку. Потім, у разі первинної зміни, ви сплачуєте державне
мито — 5,10 грн. Усі наступні зміни коштуватимуть 51 грн.
У місячний термін ми маємо розглянути документи і передати їх
до міграційної служби. Там перевіряють і дають або не дають дозвіл. Відмовляють, якщо людина

судима або перебуває на обліку
за правопорушення. Не довше,
ніж за три місяці, у людини офіційно буде нове прізвище.
З документів треба мати фотографію 3х4, копії паспорта, свідоцтва про народження і свідоцтва про шлюб або його розрив
(якщо такий укладався).
Зазвичай люди змінюють прізвище у разі шлюбу або його розторгнення. Випадки на кшталт
Він-Вея не часті. Але наразі
у нас є кілька молодих людей,
які хочуть собі доволі незвичні
прізвища.

РЕКЛАМА
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СЕСІЯ ОБЛРАДИ: «БРЕХУН»,
ПОЧЕКУН ТА ЦЬОМКИ-БОМКИ
Світська політика  У обласній раді
на сесію зібрались 54 з 86 депутатів.
Розглянули тільки шість питань із
75 порядку денного. Чим запам’яталось
це зібрання народних обранців?
ОКСАНА ПУСТОВІТ,
RIA, (067)7992206

Ó íå¿ íåìàº ñóáñèä³¿, ãðîøåé ³ ñâ³òëà. Âîíà ãð³º íîãè
ó ïîðîæí³é êàðòîíí³é êîðîáö³ â³ä
«Ðîøåíà» ï³ä îáëðàäîþ. Æ³íêà ç
Êîçÿòèíà íå ïåðøèé äåíü âëàøòîâóº íà ñõîäàõ äî âëàäè îäèíî÷íèé ãîëîäíèé ïðîòåñò. Ó øàïö³,
â òåìíèõ îêóëÿðàõ, ðåøòà îáëè÷÷ÿ
ïðèêðèâàº ïëàêàòîì: «Âëàäî! Â³äðåàãóé!» Ìîâ÷êè ïîâç íå¿ ïðîõîäèëè äåïóòàòè — ñï³øèëè íà ñåñ³þ îáëðàäè. Õòîñü ïîäóìàâ ïðî
íåàäåêâàòí³ñòü æ³íêè, à ïðî ¿õíþ
àäåêâàòí³ñòü äóìàëà âîíà.
ЗДОРОВАЛИСЯ І ЦІЛУВАЛИСЯ
10.05
57 äåïóòàò³â (³ç 84) 28 âåðåñíÿ
ðîçïî÷àëè ðîáîòó ÷åðãîâî¿ ñåñ³¿ îáëðàäè. Óñ³ ðàä³ áà÷èòè îäèí îäíîãî
ï³ñëÿ ë³òí³õ êàí³êóë: çäîðîâàëèñü,
îáí³ìàëèñü, ö³ëóâàëèñü. Âëàäà â³òàëà — âðó÷àëà ãðàìîòè, êâ³òè.
Çãàäóâàëè ìèíóë³ äí³ íàðîäæåííÿ
äåïóòàò³â ³ ç âåñ³ëëÿì «ñâîáîä³âöÿ»
Àíäð³ÿ Âèãîíþêà ïðèâ³òàëè.
Ïðåäñòàâíèöÿ ç ÁÏÏ «Ñîë³äàðí³ñòü» Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî øâèäåíüêî çðîáèëà ñåëô³ ³ç
ñóñ³äêîþ ïî ôðàêö³¿ — Ëàðèñîþ
Á³ëîç³ð. À Îëåã Ëåãåçà ç ÁÏÏ ï³äñ³â äî Ëþäìèëè Ùåðáàê³âñüêî¿ ç
«Áàòüê³âùèíè» — îáîº æìåðèí÷àíè. Æàðòóâàëè, ñì³ÿëèñÿ.
10.33
«Áàòüê³âùèíà», «Ñâîáîäà» ³
«ÓÊÐÎÏ» âñòàþòü òà éäóòü äî ïðåçèä³¿. Ñåíñàö³¿ íå ÷åêàëè — áëîêóâàííÿ òðèáóíè îïîçèö³ºþ áóëî
äîáðå ïðîàíîíñîâàíå. Í³áè-òî âñå
÷åðåç äåïóòàòà Îëåêñàíäðà Ìàñëåíí³êîâà, ÿêèé î÷îëþº, òàê çâàíó,

«êîìóíàëüíó êîì³ñ³þ».
Êîì³ñ³ÿ íàéïðåñòèæí³øà — ä³ëÿòü êîìóíàëüíå ìàéíî. Çàì³ñòü
Ìàñëåíí³êîâà îïîçèö³éí³ ôðàêö³¿
çàïðîïîíóâàëè ïðèçíà÷èòè äåïóòàòà ç ôðàêö³¿ «Áàòüê³âùèíà» Àíàòîë³ÿ Òêà÷à. Çà ñëîâàìè Ëþäìèëè
Ùåðáàê³âñüêî¿, Ìàñëåíí³êîâ «ñàì
âèð³øóº, êîìó äàòè çåìëþ â îðåíäó, à êîìó íå äàòè».
— Ó ì³æñåñ³éíèõ ïåðåðâàõ â³äáóëèñÿ ïåðåìîâèíè ³ç ãîëîâîþ
îáëàñíî¿ ðàäè òà ãîëîâîþ ÎÄÀ, ³
âîíè ïîîá³öÿëè, ùî íà ñåñ³þ áóäå
âíåñåíî ïèòàííÿ ùîäî çàì³íè ãîëîâè êîì³ñ³¿. Òî ÿ õî÷ó ñêàçàòè,
Âàëåð³þ Â³êòîðîâè÷ó, ùî âè º
áðåõóí! Âè îáìàíóëè äåïóòàò³â.
Áðåõóí — öå ë³òåðàòóðíå ñëîâî ç
åíöèêëîïåä³¿: «Ëþäèíà, ÿêà çàâæäè
ãîâîðèòü íåïðàâäó». ß âàì ïåðåäàþ
ðîçäðóê³âêó çíà÷åííÿ öüîãî ñëîâà!
КРАСИВО НА КАВУ
З ПРОКУРОРОМ
10.55
Ïîì³÷íèöÿ Ëþäìèëè Ñòàí³ñëàâåíêî ïðèíåñëà äâ³ êàâè. Äëÿ
øåôèí³ òà ïëåì³ííèêà áðàòà ¿¿
÷îëîâ³êà — òåæ äåïóòàòà îáëðàäè — Ñåðã³ÿ Òêà÷óêà. Áåç äîâãèõ
îáãîâîðåíü ïðèéíÿëè ïðîãðàìó
ï³äòðèìêè ó÷àñíèê³â ÀÒÎ òà ÷ëåí³â ¿õí³õ ñ³ìåé.
Âèñëóõàëè çâ³ò ïðîêóðîðà.
Äî ðå÷³, Ëþäìèëà Ùåðáàê³âñüêà
òàê ïî-æ³íî÷îìó êðàñèâî ïåðåä
ì³êðîôîíîì íàïðîñèëàñü íà êàâó
äî ïðîêóðîðà. ¯¿ ö³êàâèëè ñïðàâè
â³ííèöüêèõ «ò³òóøîê» íà Ìàéäàí³.
«ЯК ВИ ПОПАЛИ
НА ЦЮ ПОСАДУ?»
Íà ÷åðç³ òðåòº ïèòàííÿ: çâ³ò
êîì³ñ³¿ îáëðàäè æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà. Äî âèñòóïó äåïóòàòà Àíäð³ÿ Êîâàëüîâà

Пішли і залишили макулатуру
Після сесії депутати залишили
макулатуру: 900 грамів матеріалів плюс 88 г роздруківок
зміненого порядку денного. Це
на кожного депутата. Шість питань = 164 грами за півдня роботи. Яка далі доля цього паперу з
облради — окрема тема.
Свого часу розглядали проект
щодо електронної бази проектів
рішень. Тоді мова йшла і про закупівлю планшетів для депутатів.
Але тоді проголосували «проти».

Наскільки відомо, на наступне
засідання облради готують новий проект. До речі, три райради на Вінниччині працюють
з планшетами. Спеціально для
того, аби запровадити і навчити
місцевих депутатів користуватися новими технологіями, приїжджали айтішники зі Львова.
Жінка без субсидії під облрадою
після сесії не сиділа. Свою макулатуру — коробку від «Рошена»
забрала. Адекватна.

«Батьківщина», «Свобода» і «УКРОП» заблокували трибуну під час останньої сесії
облради. І завдяки «плідній» роботі депутати розглянули шість з 75 питань
ïèòàíü ó êîëåã íå áóëî, 57 ïðîãîëîñóâàëè «çà».
À îò íà÷àëüíèêó «Â³ííèöÿâîäîêàíàë» Îëåêñàíäðó ×åðíÿòèíñüêîìó ñòîÿòè çà òðèáóíîþ äîâåëîñÿ
äîâãî. Â³í íåâïåâíåíî çâ³òóâàâ
çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ.
Âíèêàòè â ³íôîðìàö³þ îñîáëèâî
í³õòî íå õîò³â. Ìàáóòü, òàê òèõåíüêî á ³ ïðîãîëîñóâàëè, ÿêáè íå Âàëåð³é Ñêðèï÷åíêî ç³ «Ñâîáîäè».
— ßê âè ïîïàëè íà öþ ïîñàäó?! Çàñòóïíèê ó âàñ Ê³ñò³îí — ñèí
ì³í³ñòðà, êîæåí ÿêèéñü ðîäè÷.
ß çíàþ, ùî âè ïðîâåëè òåíäåð
íà 46 ì³ëüéîí³â ³ éîãî âèãðàº ô³ðìà
ç ñåëà ßìï³ëüñüêîãî ðàéîíó. Âè
ðîäîì òåæ ç ßìï³ëüñüêîãî ðàéîíó?
Ê³ñò³îí òåæ ç òîãî ñàìîãî ñåëà?
Ðîáèòè ðåêîíñòðóêö³þ î÷èñíèõ
ñïîðóä «Â³ííèöÿâîäîêàíàë» âèãðàº ô³ðìà ç ÿìï³ëüñüêîãî ñåëà?!
Ìè ïðèâîçèëè ³ ïîëüñüêó ô³ðìó,
³ êè¿âñüêó…
— Âè ìåí³ í³êîãî íå ïðèâîçèëè…
— À çíàºòå, ÷îìó? Áî âè íå õîäèëè íà öþ êîì³ñ³þ! Òî ðîçêàæ³òü, êîëè áóäóòü ðåêîíñòðóéîâàí³
î÷èñí³ ñïîðóäè? ² çà ÿê³ ãðîø³?
— Î÷èñí³ â öüîìó ðîö³ çàïëàíîâàíî ðîáèòè çà êîøòè ç äåðæàâíîãî
áþäæåòó. Ðîáîòè âæå ðîçïî÷àò³.
Ùîäî òåíäåðà. ª ãîëîâà òåíäåðíî¿
êîì³ñ³¿ — ïðîâåëè ïðîçîð³ òîðãè.
Ãàëàñ ì³æ äåïóòàòàìè íàìàãàëàñÿ
ñòðèìàòè Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî. Í³áè â çàë³ é ñòàëî òèõ³øå,
àëå çâ³ò íà÷àëüíèêà âîäîêàíàëó
íå ï³äòðèìàëè. Òðè÷³ ãîëîñóâàëè. Âëàñíå, íå áåçï³äñòàâí³ áóëè
ï³äîçðè Âàëåð³ÿ Ñêðèï÷åíêà: ïàí
×åðíÿòèíñüêèé ñïðàâä³ ìàº ÿìï³ëüñüêå êîð³ííÿ. ² êàð’ºðó òàì
ðîáèâ, ³ íåðóõîì³ñòü çàëèøèëàñü:
â ñåë³ Öåêèí³âêà — õàòà, â ßìïîë³ — êâàðòèðà. Ó 2014 ðîö³ êóïèâ
êâàðòèðó ó Â³ííèö³ — 64 êâ. ì,
à ó 2016 ðîö³ ùå îäíó — 79 êâ.
ì, º ùå çåìåëüí³ ä³ëÿíêè. Äî ðå÷³,
äðóæèíà — Âàëåíòèíà ×åðíÿòèí-

ñüêà òåæ ïðàöþº íà «Â³ííèöÿâîäîêàíàë», ùå é ï³äïðèºìíèöüêîþ
ä³ÿëüí³ñòþ çàéìàºòüñÿ.
ПРОЗОРИЙ БЮДЖЕТ,
ЧИСТЕ ПОЛІТИКАНСТВО…
11.50
Ï’ÿòèì ïèòàííÿ áóâ çâ³ò êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Â³ííèöÿîáëòåïëîåíåðãî». Éîãî íàâ³òü
íå ñëóõàëè — îäðàçó ïðîãîëîñóâàëè «çà».
«Ïðî áþäæåòíèé ðåãëàìåíò Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè 7 ñêëèêàííÿ» — öå ïðîïîçèö³ÿ çàñòóïíèêà
ãîëîâè îáëðàäè ²ãîðÿ Õì³ëÿ («Ñàìîïîì³÷») — øîñòå ïèòàííÿ. Ïðî
«ðåéòèíã ô³íàíñîâîãî çäîðîâ’ÿ».
Çðîçóì³òè, ïðî ùî ìîâà, áóëî âàæêî íå ëèøå æóðíàë³ñòàìè, à éîãî
êîëåãàìè.

Ïîêè îäí³ êóñàëè
³íøèõ ñëîâàìè, ç
áîêó «ÓÊÐÎÏó» ïî÷àëè
ðîçäàâàòè öóêåðêè
«Âå÷³ðí³é Êè¿â».
Çâ³ñíî, òî áóâ «Ðîøåí»
ßêùî êîðîòêî, òî äåïóòàò Õì³ëü
ïðîïîíóâàâ çàëó÷àòèñÿ êîëåãàì ³
ãðîìàäñüêîñò³ äî ôîðìóâàííÿ áþäæåòó îáëàñò³. Íà÷åáòî òàê áóäå
ïðîçîð³øå, à áóëî ìóòíî. «Áþäæåòíèêè» êðè÷àëè ó â³äïîâ³äü,
ùî º â³äïîâ³äíèé çàêîí ôîðìóâàííÿ áþäæåòó, à òå, ùî ïðîïîíóº
Õì³ëü — öå ÷èñòå ïîë³òèêàíñòâî.
Ïîêè îäí³ êóñàëè ³íøèõ ñëîâàìè, ç áîêó «ÓÊÐÎÏó» ïî÷àëè ðîçäàâàòè öóêåðêè «Âå÷³ðí³é Êè¿â»,
çâ³ñíî, «Ðîøåí». Ïåðåäàâàâ Îëåã
Ëåãåçà (ÁÏÏ). Äàë³ ÷åðåç Ëþäìèëó
Ñòàí³ñëàâåíêî ïîòðàïèëà öóêåðêà
äî ðóêè Òåòÿíè Àíòîíåöü («Îïîçèö³éíèé áëîê»), ÿêà ñàìå âèéøëà
äî ì³êðîôîíó çàêëèêàòè äî êîðåêòíî¿ ïîâåä³íêè êîëåã.
Ö³êàâî, ùî íà ì³ñöå êîæíîãî

äåïóòàòà äî ïî÷àòêó ñåñ³¿ ðàçîì ³ç
ìàòåð³àëàìè ïîêëàëè ùå çâåðíåííÿ ãîëîâè ÎÄÀ Âàëåð³ÿ Êîðîâ³ÿ:
ïðîñèâ çíÿòè ç ðîçãëÿäó ïèòàííÿ
ïðî Áþäæåòíèé ðåãëàìåíò, áî ï³äãîòîâëåíèé äîêóìåíò ñóïåðå÷èòü
ñò. 19 Êîíñòèòóö³¿. «Ïðèéíÿâøè
äîêóìåíò, îáëðàäà âèéäå çà ìåæ³
ñâî¿õ ïîâíîâàæåíü».
Ãîëîâà ôðàêö³¿ ÁÏÏ «Ñîë³äàðí³ñòü» Îëåêñàíäð Êðó÷åíþê îáõîäèòü ç³ âñ³õ áîê³â ñâî¿õ äåïóòàò³â
³ øåïî÷å ¿ì, àëå íå íàäòî òèõî:
«Íå ãîëîñóºìî»…
12.21
Ãîëîñóþòü ùîäî ðåãëàìåíòó
áþäæåòó. ² çíîâó íàïðóãà íå âèòðèìóº. Òàáëî íå ïîêàçàëî, õòî ³
ÿê ãîëîñóâàâ.
12.24
Ãîëîâà îáëðàäè Àíàòîë³é Îë³éíèê îãîëîøóº ïåðåðâó íà 15 õâèëèí. ×åðåç 20 õâèëèí äðóãèé äçâ³íîê, à çà íèì ³ òðåò³é. Çíîâó ïðîñèòü ïîäçâîíèòè. Â³í ñèä³â ó çàë³
òàê îäèíîêî. ßê òîé ìåì Ïî÷åêóí.
12.56
Íà òàáëî óæå 45 äåïóòàò³â. Ïåðåðâà áóëà 30 õâèëèí…
Ôðàêö³ÿ «Ñàìîïîì³÷» ó çíàê
ïðîòåñòó ùîäî ïðîïîçèö³¿ ¿õíüîãî
ïðåäñòàâíèêà ²ãîðÿ Õì³ëÿ çàÿâëÿº,
ùî íå áóäå áðàòè ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³. Ç íèìè ñîë³äàðíà «Áàòüê³âùèíà». Âèõîäÿòü.
13.01
Çàëèøèëîñü 27 äåïóòàò³â, 35 ñåñ³ÿ îáëðàäè 7 ñêëèêàííÿ «îãîëîøóºòüñÿ çàêðèòîþ».
— Êîæíó ñåñ³þ, ïîêè Êîðîâ³é
íå ñòðèìàº ñâîº ñëîâî — Ìàñëåíí³êîâà íå çí³ìóòü ç ãîëîâè êîì³ñ³¿,
áóäó êàçàòè, ùî â³í áðåõóí,— ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ ïðîêîìåíòóâàëà Ëþäìèëà Ùåðáàê³âñüêà. Ùå º ³íø³
ñëîâà, ³ êîæíîãî ðàçó áóäåìî ¿õ
íàçèâàòè.
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«СКАЙ», репер «ХАС» і Тарас Чубай з гуртом «Плач Єремії». Гурти почнуть концерт о 19 годині

ФОНТАН ЗАКРИЮТЬ 13 ЖОВТНЯ.
ІДЕМО СПІВАТИ «ЛИШ ВОНА!»
До весни  Фонтан йде на зимування.
Цього року його закриють в суботу,
13 жовтня. До нас їдуть відомі гурти:
«СКАЙ», Тарас Чубай з гуртом
«Плач Єремії», а також репер «ХАС».
Хто закривав фонтан у різні роки?
ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (067)9846245

Õòî íå çíàº ï³ñíþ «Ëèø âîíà,
ëèø âîíà» ãóðòó «Ïëà÷ ªðåì³¿»?
Õòî íå ñï³âàâ «Òåáå öå ìîæå âáèòè», â³äîìó ï³ñíþ ãóðòó «ÑÊÀÉ»?
Óæå ö³º¿ ñóáîòè âè çìîæåòå ï³äñï³âàòè íà çàêðèòò³ ôîíòàíó. Ïî÷àòîê î 19 ãîäèí³!
ХТО ВІДКРИВАВ І ЗАКРИВАВ
ФОНТАН У 2011–2016 РОКАХ?
2011 ð³ê
Ïåðøèé êîíöåðò ³ â³äêðèòòÿ
ôîíòàíó â³äáóëîñÿ ÷åòâåðòîãî âåðåñíÿ. Òîä³ ïîäèâèòèñÿ íà ãðàíä³-

îçíå øîó ïðèéøëî ìàéæå 70 òèñÿ÷ â³ííè÷àí ³ òóðèñò³â. À ãëÿäà÷³â ðîçâàæàëè ñâî¿ìè âèñòóïàìè
³íñòðóìåíòàëüíèé àíñàìáëü
«Ñèìôîìàí³ÿ», ãóðò «Ìàíäðè»,
íàðîäíà àðòèñòêà Óêðà¿íè Îêñàíà
Á³ëîç³ð òà ãóðò «Ò²Ê».
2012 ð³ê
Â³äêðèòòÿ ôîíòàíó â³äáóëîñÿ
òàêîæ 22 êâ³òíÿ. Ôîíòàí îíîâèëè òðüîìà ëàçåðàìè. Òîä³ â³ííè÷àíè ïîáà÷èëè ôðàíöóçüêå
øîó «Mobilissimo» ³ âèñòóï ³ëþç³îí³ñò³â.
Çàêðèòòÿ ôîíòàíó â³äáóëîñÿ

26 æîâòíÿ. Íà ñöåí³ âèñòóïèëè
Îëåã Ñêðèïêà, ãóðò «ÂÂ» òà ñêðèïàëü-â³ðòóîç Âàñèëü Ïîïàäþê.
2013 ð³ê
Â³äêðèòòÿ â³äáóëîñÿ 27 êâ³òíÿ.
Òîä³ â³ííè÷àíè âïåðøå ïîáà÷èëè ãðàíä³îçíå ìóëüòèìåä³éíå øîó
«Ëåáåäèíå Îçåðî. Ôàíòàç³ÿ». Òîä³
äëÿ â³ííè÷àí ñï³âàëè «Áóìáîêñ»
³ ðîê-ãóðò «Ïëà÷ ªðåì³¿» íà ÷îë³
³ç ÿñêðàâèì âîêàë³ñòîì Òàðàñîì
×óáàéºì.
Çàêðèòòÿ â³äáóëîñü 19 æîâòíÿ.
Òîä³ äëÿ â³ííè÷àí ñï³âàëà íèí³
ïåðåìîæíèöÿ ªâðîáà÷åííÿ-2016
Äæàìàëà.
2014 ð³ê
Â³äêðèòòÿ ôîíòàíó â³äáóëîñü
25 êâ³òíÿ. Äëÿ â³ííè÷àí âèñòóïàëè ãóðòè «Ò²Ê» òà «Äðóãà ð³êà».
Òàêîæ âïåðøå ïîêàçàëè ïðîãðàìó
«Õâèë³ ð³äíî¿ äóø³» ç ïàòð³îòè÷íèì óõèëîì.
Çàêðèòòÿ â³äáóëîñü 24 æîâòíÿ.
Ïåðåä â³ííè÷àíàìè âèñòóïàâ ãóðò

«Òàðòàê» òà â³äîìèé êîáçàð, áàíäóðèñò òà ë³ðíèê, êåð³âíèê àíñàìáëþ «Õîðåÿ Êîçàöüêà» Òàðàñ
Êîìïàí³÷åíêî.
2015 ð³ê
Â³äêðèëè ôîíòàí 25 êâ³òíÿ.
Ïåðåä â³ííè÷àíàìè âèñòóïàëà
á³ëîðóñüêà ãðóïà «BRUTTO»
(åêñ-Ëÿï³ñ Òðóáåöêîé).
À çàêðèòòÿ ôîíòàíó òîãî ðîêó
â³äáóëîñü 15 æîâòíÿ. Âèñòóïàëè «Âîïë³ Â³äîïëÿñîâà» íà ÷îë³
ç ëåãåíäàðíèì Îëåãîì Ñêðèïêîþ
³ «Ëàìà».
2016 ð³ê
Â³äêðèòòÿ ôîíòàíó â³äáóëîñü
23 êâ³òíÿ. Íà â³äêðèòò³ âèñòóïèëè: óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà
Òîíÿ Ìàòâ³ºíêî, ãóðò «PUR:
PUR», ãóðò «ALLOISE», òà ãóðò
«Brunettes Shoot Blondes».
Çàêðèòòÿ ôîíòàíó â³äáóëîñü
15 æîâòíÿ. Äëÿ â³ííè÷àí ñï³âàëè
Îëåêñàíäð Ïîíîìàðüîâ, Áðàòè
Ãàäþê³íè ³ ãóðò «ÒÍÌÊ».

2017 ð³ê
Íà â³äêðèòò³ ôîíòàíó, 29 êâ³òíÿ, âèñòóïàëè ãóðò ONUKA òà
ñï³âàê Àðñåí Ì³ðçîÿí. Â³äêðèòòÿ ôîíòàíó áóëî ïðèñâÿ÷åíå
100-ð³÷÷þ Óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿
é áîðîòüá³ çà ñâîáîäó.
Ôîíòàí 14 æîâòíÿ çaâåðøèâ
ñåçîí ðîáîòè áåç êîíöåðòíî¿
ïðîãðaìè — ía çíaê ñîë³äaðíîñò³
³ç ïîñòðaæäaëèìè âíañë³äîê
âèáóõ³â áîºïðèïañ³â ïîáëèçó
Êaëèí³âêè.
2018 ð³ê
Â³äêðèâàëè ôîíòàí 21 êâ³òíÿ.
Äëÿ öüîãî îðãàí³çàòîðè çàïðîñèëè âèñòóïèòè òðè â³äîìèõ
óêðà¿íñüêèõ ãóðòè — ë³ðè÷íèõ
«Áåç Îáìåæåíü», äðàéâîâèõ
õëîïö³â ç ãóðòó «Àíòèò³ëà» òà
íåéìîâ³ðíó Þë³þ Ñàí³íó é ¿¿
ãóðò «The Hardkiss».
Çàêðèâàòè áóäóòü ãóðòè:
«ÑÊÀÉ», Òàðàñ ×óáàé ç ãóðòîì
«Ïëà÷ ªðåì³¿», à òàêîæ ðåïåð
«ÕÀÑ». Ïî÷àòîê î 19 ãîäèí³!
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«Я З КОНДУКТОРІВ НЕ ПІДУ…»
Унікальна жінка  Нині мало хто надовго
затримується працювати кондуктором.
Робота важка, платять небагато. Незвично
було почути слова: «Я з кондукторів
не піду». Сказала їх кондуктор тролейбуса
Раїса Глуханюк. Чому одні не затримуються
на такій роботі, а їй подобається?
ВІКТОР СКРИПНИК,
(067)1079091

Ïðî ïàí³ Ðà¿ñó ðåäàêö³ÿ ä³çíàëàñÿ â³ä
êîðèñòóâà÷³â Ôåéñáóê. Òàê ãàðíî ïèñàëè ïðî íå¿!
Ïð³çâèùå íå çãàäóâàëè, ò³ëüêè ³ì’ÿ.
Íåçâàæàþ÷è íà öå, ó «Â³ííèöüê³é
òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿» îäðàçó çäîãàäàëèñÿ, ïðî êîãî éäåòüñÿ.
— Öå ïðî íàøó Ðà¿ñó Ãðèãîð³âíó ïèøóòü, — ñêàçàâ Â³òàë³é
Ïîðòÿíêî, íà÷àëüíèê ñëóæáè,
ùî â³äïîâ³äàº çà ðîáîòó êîíäóêòîð³â. — Ãëóõàíþê ¿¿ ïð³çâèùå. Âîíà
áóäå ïðàöþâàòè â ñóáîòó (éøëîñÿ
ïðî 6 æîâòíÿ — àâò.) íà äåñÿòîìó
ìàðøðóò³ òðîëåéáóñà «Âèøåíüêà×åõîâà», òàì ¿¿ ìîæåòå ïîáà÷èòè.
Çà âåñü ÷àñ ¿¿ ðîáîòè íà íå¿ íå áóëî
æîäíî¿ ñêàðãè. Çàðàç ïàñàæèðè
òàê³, ùî íà âñ³õ ïèøóòü. Íà Ðà¿ñó Ãðèãîð³âíó òåæ ïèøóòü, àëå
íå ñêàðãè, à ïîäÿêè.
ПАСАЖИРИ ТАКІ РІЗНІ —
ХОЧ КІНО ЗНІМАЙ
Æóðíàë³ñò ïðî¿õàâ ÷àñòèíó
øëÿõó äåñÿòèì òðîëåéáóñîì.
Ñïîñòåð³ãàâ, ÿê ïðàöþº êîíäóêòîð. Ñïåðøó âîíà íå çíàëà, ùî
ñåðåä ïàñàæèð³â º òîé, õòî óâàæíî
ñòåæèòü çà ¿¿ ðîáîòîþ. Íåâæå íà ¿¿
ì³ñö³ ìîæíà óñì³õàòèñÿ? À âîíà öå
ðîáèòü. Óñì³øêà ïðèêðàøàº îáëè÷÷ÿ. «Äÿêóþ, äÿêóþ, ìî¿ ð³äí³»,
«Â³çüì³òü êâèòî÷îê, áóäü ëàñî÷êà»,
«Òðèìàéòåñÿ, ìî¿ õîðîø³», «Ìî¿
ñîíå÷êà». Ñëóõàâ ö³ ñëîâà ³ äèâóâàâñÿ: çâ³äêè ó êîíäóêòîðà ñê³ëüêè
ëþáîâ³ äî ïàñàæèð³â? Ñàìå ëþáîâ³,
à íå ïðîñòî¿ óâàãè.
Ï³çí³øå çàïèòàâ ïàí³ Ðà¿ñè,
äå âîíà ÷óëà ¿õ. Êàæå, òàê ìàìà
ãîâîðèòü. Ïî çàâåðøåíí³ çì³íè

êîíäóêòîð ìàëà òðîõè ÷àñó äëÿ
ñï³ëêóâàííÿ. Ðîáîòó çàê³í÷èëà
î 15-é. Ïîò³ì êàñó çäàâàëà.
— Êîëè çíîâ íà çì³íó? — çàïèòóþ.
— Î ñüîì³é âå÷îðà, — êàæå,
óñì³õàþ÷èñü.
—?!
— Ò³ëüêè âæå íå íà ìàðøðóò, —
ïîÿñíþº.— Äàþ â³äïóñòêó òèì, õòî
ìèº òðîëåéáóñè. Çàðàç ïðîâ³äàþ
ñåñòðó, âîíà ïðîæèâàº íà Âèøåíüö³, òðîõè íîãè ñïî÷èíóòü, áî
âíî÷³ çíîâ íå áóäå êîëè ïðèñ³ñòè.
Ìåí³ ùå é äîáèðàòèñÿ íå áëèçüêî,
ïðîæèâàþ ó ñåë³ â Êàëèí³âñüêîìó
ðàéîí³. Çà òðè ðîêè ðîáîòè çâèêëà.
Ãîëîâíå ó íàø³é ðîáîò³ — íå êîíôë³êòóâàòè, ïî-ëþäñüêè ñòàâèòèñÿ
äî ïàñàæèð³â. À âîíè æ òàê³ ð³çí³!
Ê³íî ìîæíà çí³ìàòè.
Êîíäóêòîð ïîÿñíèëà, ùî áà÷èòü
ëþäèíó íàñêð³çü. Ò³ëüêè ñòóïèâ
ïàñàæèð íà ï³äí³æêó, óæå çíàº,
áóäå ðîçðàõîâóâàòèñÿ, ÷è í³.
— ª òàê³, ÿê³ áîæàòüñÿ, ùî
íå ìàþòü ãðîøåé, — ãîâîðèòü ïàí³
Ðà¿ñà. — Õòî êàæå ïðàâäó, à õòî —
í³, ó íèõ íà ëèö³ íàïèñàíî. Ùî
ðîáëþ ó òàêèõ âèïàäêàõ? Íå áóäó æ
äî íèõ ó êèøåí³ ÷è ãàìàíåöü çàëàçèòè. Óâàæíî äèâëþñÿ ¿ì â î÷³,
óñì³õàþñÿ, ïîâåðòàþñÿ ³ éäó. Ñïàíòåëè÷åíî äèâëÿòüñÿ óñë³ä. Íå ðîçóì³þòü, ÷îãî êîíäóêòîð óñì³õàºòüñÿ.
¯¿ îáìàíóëè, à âîíà…
Êîíäóêòîð ïåðåêîíàíà, ùî ñêàíäàëèòè ç òàêèìè — ñîá³ íà øêîäó.
Âîíà ïðî öå â³äâåðòî ãîâîðèòü íà÷àëüñòâó íà íàðàäàõ.
— Ìåí³ äóæå ïîäîáàºòüñÿ ïðàöþâàòè ç ëþäüìè, àëå ùîá áåç
ñêàíäàë³â, — ãîâîðèòü ïàí³ Ðà¿ñà. — ß íå âèâ÷àëà ïñèõîëîã³¿,
íå ÷èòàëà ñïåö³àëüíî ë³òåðàòóðè,
ÿê òðåáà ïîâîäèòèñÿ ç ëþäüìè, ÿê

Кондуктори стануть консультантами
МИХАЙЛО
ЛУЦЕНКО, КЕРІВНИК
«ВІННИЦЬКОЇ
ТРАНСПОРТНОЇ
КОМПАНІЇ»:

— Одна з причин звільнення
кондукторів, є повідомлення
про перехід оплати за проїзд
на електронний квиток. Хоча
зарплата у кондукторів дійсно
невисока. 20% преміальних
отримують за підсумками місяця
ті кондуктори, які мають подяки від пасажирів. Пояснюємо

своїм працівникам, що навіть
після зміни в оплаті за проїзд,
вони зможуть продовжити роботу. Адже у кожному трамваї,
тролейбусі, автобусі, потрібні
будуть консультанти, які пояснюватимуть пасажирам, як
правильно користуватися валідаторами. Перехідний період —
справа не одного дня, думаю,
що й не одного року. Дехто з
молодих хлопців перенавчається на роботу водія трамвая чи
тролейбуса. Уже 12 кондукторів
обрали такий шлях.

ñï³ëêóâàòèñÿ ó êîëåêòèâ³. Ñåðöå
ï³äêàçóº. Ìàáóòü, ó ìåíå öå çàêëàäåíî áàòüêàìè.
НЕ ОБРАЖАЙ СЕСТРИЧКУ,
ВОНА СОНЕЧКА НЕ БАЧИТЬ
¯¿ ñòàðøà ñåñòðà ó äèòèíñòâ³ ìàëà
ñëàáêèé ç³ð. Íà æàëü, âèë³êóâàòè
íå âäàëîñÿ. Çîâñ³ì ñòàëà íåçðÿ÷îþ.
Ìàìà ïîñò³éíî íàãàäóâàëà Ðà¿ñ³,
áðàòîâ³ Âàëåð³þ, ùîá áóëè óâàæíèìè äî ñåñòðè÷êè: «Âîíà ñîíå÷êà
íå áà÷èòü».
— Ìàìà äóæå ëàã³äíî çâåðòàëàñÿ äî ñåñòðè, — ãîâîðèòü ïàí³
Ðà¿ñà. — Òàêèìè ñëîâàìè çàðàç
ÿ ðîçìîâëÿþ ç ëþäüìè. Ñåñòðó
ï³äòðèìóâàëà ó äèòèíñòâ³ ³ òåïåð
ñòàðàþñÿ öå ðîáèòè, êîëè º ìîæëèâ³ñòü. Âîíà ïðàöþâàëà â ÓÒÎÑ³,
âèéøëà çàì³æ, ìàº æèòëî.

— Ìåí³ äóæå
ïîäîáàºòüñÿ
ïðàöþâàòè ç
ëþäüìè, àëå ùîá áåç
ñêàíäàë³â, — ãîâîðèòü
ïàí³ Ðà¿ñà Ãëóõàíþê
Ä³òè ïàí³ Ðà¿ñè, äâà ñèíè, òàê
ñàìî óâàæí³ ó ñòàâëåíí³ äî ëþäåé.
²íêîëè ÷óº â³ä íèõ ò³ ñàìî ñëîâà,
ÿêèìè âîíà ãîâîðèòü ç ëþäüìè.
— Äóìàþ, ìåí³ ðàí³øå íå âèñòà÷àëî ñï³ëêóâàííÿ, òîìó çàðàç öå
ïðîÿâèëîñÿ òàê àêòèâíî, — ðîçì³ðêîâóº ïàí³ Ðà¿ñà. — Ðàí³øå ÿ ïðàöþâàëà íà ì’ÿñîêîìá³íàò³ ó Â³ííèö³. Çàê³í÷èëà ó÷èëèùå ï³ñëÿ øêîëè
³ âçÿëè íà ðîáîòó íà êîíâåºð. Òàì
áóëî íå äî ðîçìîâ. Êîëè êîìá³íàò
çàêðèëè, âëàøòóâàëàñÿ ó Ïðèáîð³âö³ ó ì’ÿñíèé öåõ. Öå â Ëèïîâåöüêîìó ðàéîí³. Äàëåêî ¿çäèòè, öå ïðàâäà.
ßê òîä³ âè¿æäæàëà ç äîìó î 5 ãîäèí³
10 õâèëèí, òàê ñàìî ³ çàðàç. Ó öåé
÷àñ ÷åðåç íàøå ñåëî íà Â³ííèöþ
éäå åëåêòðè÷êà. Òîä³ äîáèðàëàñÿ
â Ïðèáîð³âêó, òåïåð — ó äåïî.
Ó ¿¿ æèòò³ áóâ ïåð³îä, êîëè âêðàé
çíàäîáèëèñÿ ãðîø³ íà ë³êóâàííÿ.
Ïî¿õàëà íà çàðîá³òêè ó Ìîñêâó.
Ï³ñëÿ óñ³õ ïåðèïåò³é âèð³øèëà, ùî
äîñèòü óæå êàòàòèñÿ. Ïëàíóâàëà
çàéíÿòèñÿ ãîðîäíèöòâîì íà ãîðîä³
á³ëÿ õàòè. Îäíàê íå òàê ñòàëîñÿ,
ÿê ãàäàëîñÿ.

Раїса Глуханюк біля тролейбуса, на якому і працює.
На неї дуже багато «пишуть», але не скарг, а подяки
У ДЕПО ПРИВЕЛА НЕВДАЧА З…
ОГІРКАМИ
Éòè ïðàöþâàòè êîíäóêòîðîì
ïàí³ Ðà¿ñó ï³äøòîâõíóëà íåâäà÷à
ç âèðîùóâàííÿì ãîðîäèíè. Ó ñåë³
Ãóë³âö³, çâ³äêè âîíà ðîäîì, ³ äå
ïðîæèâàº, ìàº ãîðîä, äîãëÿäàº
íåâåëèêå ãîñïîäàðñòâî. ×îëîâ³ê
äîïîìàãàº, â³í ïðàöþâàâ ñêëàäà÷åì âàãîí³â íà ñòàíö³¿. ² ìàìà
â öüîìó æ ñåë³. Ìîëîäøèé ñèí
Âàäèì ç íèìè, â³í òåæ ïðàöþº
ó Â³ííèö³. Ñòàðøèé, Ðóñëàí, âæå
îäðóæåíèé. Ó ïðèéìàõ. Æèâóòü
ó äðóæèíè â Ïîëòàâñüê³é îáëàñò³.
Âèõîâóþòü äâîõ õëîï÷èê³â.
— Òðè ðîêè òîìó âèð³øèëà ÿ çàéíÿòèñÿ ãîðîäíèöòâîì, — êàæå
Ðà¿ñà. — Ïîñàäèëà âñ³õ ðîäè÷³â
ãàðáóçîâèõ — êàïóñòó, ñòîëîâ³
áóðÿêè, öèáóëþ, îã³ðêè, ïîì³äîðè. Ïîðàäèëè îäí³ ëþäè îáðîáèòè
¿õ â³ä øê³äíèê³â. Ñêàçàëè, ÿêèì
ñàìå ïðåïàðàòîì. ß æ íå àãðîíîì. Ïîñëóõàëàñÿ ïîðàäè. Òà ùîñü
íå ñêëàëîñÿ. ×è ïðåïàðàò íå òîé,
÷è ïðèãîòóâàëà íå â ò³é ïðîïîðö³¿…
Ñëîâîì, çãîð³ëà âñÿ ìîÿ ãîðîäèíà,
à ïðàâèëüí³øå ñêàçàòè, âñÿ ìîÿ
ðîáîòà, âñ³ ñòàðàííÿ. ªäèíå, ùî

âö³ë³ëî, ïîì³äîðè. Í³êîëè â æèòò³
òàê íå æóðèëàñÿ, ÿê òîä³.
ßêðàç ó òîé ÷àñ â ñåëî ïðè¿õàâ
áðàò Âàëåð³é Øåâ÷óê. Ïîäèâèâñÿ
íà çàæóðåíó ñåñòðó, ïîñëóõàâ, ÿê
âîíà á³äêàºòüñÿ, çà ùî ìàº äàë³
æèòè, ³ çàïðîïîíóâàâ éòè êîíäóêòîðîì. Äî ðå÷³, ïàí Âàëåð³é òàêîæ
ïðàöþº â òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿.
ЧОМУ КОНДУКТОРИ
НЕ ТРИМАЮТЬСЯ РОБОТИ?
— Áðàò ç³çíàºòüñÿ, ùî íå áóâ
óïåâíåíèé, ùî ÿ íàäîâãî çàòðèìàþñÿ, — ãîâîðèòü Ðà¿ñà. — À ìåí³
ïîäîáàºòüñÿ. Ï³äó õ³áà ùî òîä³,
êîëè ââåäóòü åëåêòðîíí³ êàðòêè.
À òàê — í³, áóäó ïðàöþâàòè. ßêùî
ðîáîòà íå ïîäîáàºòüñÿ, ïðàöþâàòè
ëþäèíó íå çàñòàâèø. Óñ³ õî÷óòü,
ùîá ïëàòèëè á³ëüøå. Íå âèêîíàâ
ì³ñÿ÷íèé ïëàí, îòðèìàºø ì³í³ìàëêó. Îò ñüîãîäí³ ó ìåíå íåìà ïëàíó.
Ñóáîòà, ïàñàæèð³â ìàëî. Áóâàëî,
ïðîøó âîä³ÿ, àáè íå ïðîñòî íàãàäóâàâ, ùî òðåáà ïëàòèòè, à ÿêîñü
ïî-³íøîìó öå ãîâîðèâ, ëþäÿí³øå.
Ïðè áàæàíí³ ìîæíà ï³äçàðîáèòè.
ß öå ðîáëþ. Ï³äðîáëÿþ òèì, ùî
âíî÷³ ìèþ òðîëåéáóñè.

Ось кому треба давати звання «Людина року»!
«Їхала у тролейбусі N10 сполученням «Вишенька-Чехова», — написала у Фейсбуці
одна з вінничанок. — Вранці
година пік, тролейбус набитий людьми, кожен поспішає,
багато хто знервований… І тут
з'являється жіночка-кондуктор.
Красива, охайна і неймовірно
добра та ввічлива! Кожному,
хто розраховувався за проїзд чи пред'являв проїзні або
посвідчення, посміхалася і говорила «Дякую». Обілечувала
зі словами: «Візьміть, мої хо-

роші!». Коли тролейбус різко
гальмував, підтримувала, хто
стояв поруч, казала: «Тримайтеся, мої хороші! Обережненько,
мої любі!». Дівчину підтримала
словами: «Тримайся, сонечко!»
Мені теж дісталася порція позитиву і усмішки цієї жіночки, і
підняла настрій від самого ранку,
за що щиро їй вдячна! Приємно,
що є такі люди, які випромінюють добро, ввічливі та привітні!
Побільше б таких кондукторів!
Висловлюю подяку Вінницькому
ТТУ за ось таких працівників».

«Ось кому треба давати звання
«Людина року»! Ось яких людей
має знати Вінниця, а не тільки
про бізнесменів і начальників
чи політиків!» — це ще один пост
у Фейсбуці.
— А кажуть, що все залежить від
зарплати! Неправда. Цій жінці
теж мало платять, як іншим кондукторам. Але це не заважає їй
бути привітною до людей.
— Коли попадаю на її зміну, сама
усміхаюся, як бачу цю кондукторшу. Як мало треба для гарного
настрою!

17

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß

RIA, Ñåðåäà, 10 æîâòíÿ 2018

ЗАСПІВАЄ НА «ЄВРОБАЧЕННІ»
ПРО ВІЙНУ І ЛЮБОВ

ФОТО: 1TV.COM.UA

Ïðî Äàðèíó ïî÷àëè ãîâîðèòè ùå
ìèíóëîãî ðîêó, êîëè íà ñë³ïèõ
ïðîñëóõîâóâàííÿõ ïðîåêòó «Ãîëîñ. Ä³òè», ä³â÷èíêà ñòàëà ÷àñòèíîþ êîìàíäè Ä³ìè Ìîíàòèêà.
Ñï³âàêà ï³äêîðèëî òå, ÿê â³ííè÷àíêà âèêîíàëà ï³ñíþ Äæàìàëè
«1944». Òîä³ â ³íòåðâ'þ Äàðèíà
ç³çíàëàñÿ, ùî ¿¿ ìð³ÿ íàðåøò³
çä³éñíèëàñÿ ³ âîíà ïîòðàïèëà
íà ïðîåêò. Òà ùå é äî êîìàíäè
óëþáëåíîãî âèêîíàâöÿ.
Ó «Ãîëîñ. Ä³òè» ìàëåíüêà àðòèñòêà ä³éøëà äî áàòë³â, äå òðåíåð
â³ääàâ ïåðåâàãó õëîï÷à÷îìó äóåòó,
ÿêèé ³ ïðîéøîâ ó ïðÿì³ åô³ðè.
Óò³ì, òâîð÷èé øëÿõ Äàðèíà ïî÷àëà ùå ï'ÿòü ðîê³â òîìó, ó ñâî¿
ø³ñòü, ç³ çðàçêîâî¿ ìàéñòåðí³
åñòðàäíîãî âîêàëó «Çîðÿíà ìð³ÿ»
ïðè ïàëàö³ ìèñòåöòâ «Çîðÿ». Ï³ñëÿ öüîãî âîíà áðàëà ó÷àñòü ó áàãàòüîõ êîíêóðñàõ òà ôåñòèâàëÿõ,
çîêðåìà, «Êðîê äî ìð³¿», «Ìóçè÷íèé îë³ìï», «Empire of arts»
òîùî, äå çàéìàëà ïðèçîâ³ ì³ñöÿ.
Íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ öüîãî ðîêó,
â³ííèöüêà ç³ðî÷êà ñòàëà ïåðåìîæíèöåþ äèòÿ÷îãî ï³ñåííîãî ôåñòè-

âàëþ «×îðíîìîðñüê³ ³ãðè». Äàðèíà
ïåðåìîãëà ó ñâî¿é â³êîâ³é êàòåãîð³¿ «Ä³â÷àòà ñåðåäíÿ ãðóïà». Çà öå
âîíà îòðèìàëà ìîæëèâ³ñòü çíÿòè
ìóçè÷íèé êë³ï íà êàíàë³ Ì1.
Ó ê³íö³ òîãî æ ì³ñÿöÿ ñòàëî
â³äîìî, ùî Äàðèíà Êðàñíîâåöüêà
ïðîéøëà äî ô³íàëó íàöâ³äáîðó
äèòÿ÷îãî «ªâðîáà÷åííÿ», äå
ó ï³äñóìêó ³ ïåðåìîãëà.
Ïåðåìîæöÿ îáèðàëè çà ðåçóëüòàòàìè ãîëîñóâàííÿ ãëÿäà÷³â, ÿê³
ãîëîñóâàëè îíëàéí, ³ æóð³, ÿêå
ñêëàäàëîñÿ ç ë³äåðà ãóðòó «Àíòèò³ëà» Òàðàñà Òîïîë³, ñï³âà÷îê
Êàøè Ñàëüöîâî¿ ³ Ñîô³¿ Êóöåíêî, ñï³âàêà LAUD ³ íàðîäíî¿ àðòèñòêè Óêðà¿íè Ìàð³¿ Áóðìàêè,
ÿêà î÷îëþâàëà ñóää³âñüêèé ñêëàä.
Íà äèòÿ÷å «ªâðîáà÷åííÿ-2018»,
ÿêå ïðîõîäèòèìå 25 ëèñòîïàäà
ó Ì³íñüêó, Äàðèíà ïî¿äå ç óêðà¿íî-àíãëîìîâíîþ êîìïîçèö³ºþ
Say love («Ñêàæè ëþáîâ»), ó ÿê³é
çàêëèêàº á³ëüøå ëþáèòè, à íå âîþâàòè.
Äíÿìè âèéøëî îô³ö³éíå â³äåî
íà öþ ï³ñíþ. Äàðèíà ïîä³ëèëàñÿ
ñâî¿ìè âðàæåííÿìè ç æóðíàë³ñòàìè UA.Ïåðøèé:
«Ñïî÷àòêó ÿ òðîõè íåðâóâàëà,
àëå êîìàíäà, ÿêà ïðàöþâàëà ç³
ìíîþ íàä â³äåî, äîïîìîãëà ðîçñëàáèòèñÿ ³ îòðèìóâàòè çàäî-

Нагородили
освітян
 ×åòâåðî îñâ³òÿí ç Â³ííè÷÷èíè îòðèìàëè â³äçíàêè â³ä
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Çà îñîáèñòèé âíåñîê ó ðîçâèòîê
îñâ³òè çâàííÿ «Çàñëóæåíèé
â÷èòåëü Óêðà¿íè» îòðèìàëà
Ìàð³ÿ Ïåòð³âíà Çàáîëîòíà — â÷èòåëüêà øêîëè
¹ 32.
Çâàííÿ «Çàñëóæåíèé ïðàö³âíèê îñâ³òè Óêðà¿íè» îòðèìàëè: Ðîñòèñëàâ Äìèòðîâè÷
²ñêîâè÷-Ëîòîöüêèé — çàâêàôåäðè Â³ííèöüêîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, Ñåðã³é
Ãåîðã³éîâè÷ Ïóãà÷îâ — ãîëîâà îáëàñíîãî êîì³òåòó
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðîôñï³ëêè ïðàö³âíèê³â îñâ³òè ³ íàóêè. Òà îðäåí
«Çà çàñëóãè» III ñòóïåíÿ
âðó÷èëè Àíàòîë³þ Ïàíàñîâè÷ó Çàãí³òêó — çàâ³äóâà÷ó
êàôåäðè ÄîíÍó. Â³òàºìî!

Їде підкорювати  Цього року нашу
країну на дитячому пісенному конкурсі
у Мінську представлятиме 11-річна
вінничанка Дарина Красновецька. Дівчинка
перемогла у національному відборі з піснею
Say love. У ній вона закликає людей з усього
світу відмовитися від війни і об’єднатися
заради великого та світлого почуття любові
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

КОРОТКО

За плечима Дарини чимало перемог у конкурсах та
фестивалях. Але найбільшим досягненням її дитячої
творчості може стати призове місце на «Євробаченні»
âîëåííÿ â³ä ïðîöåñó. Äëÿ â³äåî
ìåí³ çðîáèëè ãàðíó çà÷³ñêó ³
ïîøèëè ÿñêðàâèé êîñòþì, à ùå
ïðèäóìàëè íàäçâè÷àéíî êðóòèé
ðóïîð, ÿêèé ñïåö³àëüíî ïîôàðáóâàëè ó ÷åðâîíèé êîë³ð! Ðóïîð
ï³äêðåñëþº ³äåþ ï³ñí³, â³í äîïîìàãàº ìåí³ çàêëèêàòè ëþäåé
ç óñüîãî ñâ³òó â³äìîâèòèñÿ â³ä
â³éíè ³ îá’ºäíàòèñÿ çàðàäè âåëèêîãî òà ñâ³òëîãî ïî÷óòòÿ ëþáîâ³.
ß äóæå ñïîä³âàþñÿ, ùî ëþäÿì
ñïîäîáàºòüñÿ ìîº â³äåî», — ñêàçàëà Äàðèíà Êðàñíîâåöüêà.
Ó ðîëèêó íåìàº ñêëàäíèõ ïîñòàíîâîê, ùîá íå â³äâîë³êàòè
óâàãó ãëÿäà÷à â³ä àðòèñòêè ³ ïîòóæíîãî ìåñåäæó ¿¿ ï³ñí³. Ïðîòÿãîì óñüîãî â³äåî ä³â÷èíêà ñï³âàº
íà íåâåëè÷ê³é ñöåí³ íà ÷åðâîíî-

÷îðíîìó òë³ ³ ÷àñ â³ä ÷àñó âèãóêóº ó ãó÷íîìîâåöü: «Ëþäè, àãîâ,
äàâàéòå ñêàæåì ëþáîâ».
«Ïåðåâàãà Äàðèíè ó ¿¿ ïðèðîäíîñò³ òà íåâèìóøåíîñò³.
Âîíà ñï³âàº â³ä ùèðîãî ñåðöÿ ³
ðóõàºòüñÿ ñàìå òàê, ÿê â³ä÷óâàº
ìóçèêó òà ñëîâà ï³ñí³. Äàðèíà —
«àìáàñàäîð ëþáîâ³», òîæ ó â³äåîêë³ï³ òâîð÷à êîìàíäà íàìàãàëàñÿ
çðîáèòè àêöåíò ñàìå íà âèêîíàâèö³, ï³äêðåñëèòè ¿¿ ñèëüíèé
âîêàë, ïåðåäàòè íàñòð³é òà åìîö³þ, ÿêó â³ä÷óâàº Äàðèíà ï³ä ÷àñ
ñï³âó», — ïðîêîìåíòóâàëà â³äåî
Îëåêñàíäðà Êîëüöîâà, ÷ëåíêèíÿ
ïðàâë³ííÿ Íàö³îíàëüíî¿ ñóñï³ëüíî¿ òåëåðàä³îêîìïàí³¿ Óêðà¿íè,
â³äïîâ³äàëüíà çà ðîçâàæàëüíèé
íàïðÿì ìîâëåííÿ.

Маршрутки
11 А не буде
 Ïðèïèíèëà ïðàöþâàòè
ìàðøðóòêà ¹ 11 À «Êîðåÿ — âóë. Êíÿç³â Êîð³àòîâè÷³â». Çàì³ñòü íå¿ ïðîäîâæàòü ìàðøðóòêó ¹ 10 À,
ÿêà êóðñóâàòèìå â³ä ñåëà
Àãðîíîì³÷íå äî âóëèö³ Áîòàí³÷íî¿. Êåð³âíèê àñîö³àö³¿
ïåðåâ³çíèê³â ÃÎ «Ìàðøðóò»
Îëåêñàíäð Ãîòà ïîÿñíèâ
ïðè÷èíó ñêàñóâàííÿ.
— 11 À íå áóâ âèã³äíèé äëÿ
ïåðåâ³çíèê³â, âîä³¿ â³äìîâëÿëèñÿ âèõîäèòè íà ìàðøðóò.
Òîìó ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïåðåâåñòè ìàøèíè íà ìàðøðóò
10 À. Îñòàííÿ ìàðøðóòêà ç
Àãðîíîì³÷íîãî áóäå âè¿æäæàòè î 22.30, ç Êîðå¿ —
î 22.15.

РЕКЛАМА

416206

422817
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ЯК НЕ ПРОВОРОНИТИ
ХВОРОБУ СЕРЦЯ

Як безкоштовно врятувати серце?
Запитайте у сімейного лікаря

Алгоритм  За даними держстату
області, ще десять років тому
на серцево-судинні захворювання хворіли
щорічно понад 100 тисяч мешканців,
зараз 60 тисяч. Ситуація кращає через
раннє виявлення та профілактику хвороб
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535

Çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ òà ñâîº÷àñíå çâåðíåííÿ äî ë³êàðÿ ïîïåðåäæàº áëèçüêî 80% ïåðåä÷àñíèõ
³íñóëüò³â òà ³íôàðêò³â. Àëå “äîêè

ãð³ì íå ãðÿíå, ìóæèê íå ïåðåõðåñòèòüñÿ”, òèì ïà÷å, õòî äóìàº
ïðî ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ç ñåðöåì,
êîëè ùîá àæ çàíàäòî, òî íå áîëèòü. Äî ðå÷³, ÷åðåç î÷³êóâàííÿ
ïåêåëüíîãî áîëþ òà çíåâàæàííÿ

ïðîñòîãî äèñêîìôîðòó â ä³ëÿíö³
ñåðöÿ, òèñÿ÷³ ëþäåé ïîìèðàþòü
àáî ñòàþòü ³íâàë³äàìè. Íàâ³òü
ÿêùî âè äóæå ð³äêî â³ä÷óâàºòå
äèñêîìôîðò â ä³ëÿíö³ ñåðöÿ,
ï³ñëÿ òðåíóâàíü, ðîáî÷îãî äíÿ,
ñòðåñó, ñòîìëåííÿ — çâåðí³òüñÿ
äî ë³êàðÿ. ßê ðîçïîâ³äàº òåðàïåâò
Þë³ÿ Áðèêóëüñüêà, ñàìå ÷åðåç
òàê³ íåçíà÷í³ â³ä÷óòòÿ ¿¿ ïàö³ºíò
ëåäü íå ïîìåð. Ï³ñëÿ åëåêòðîêàðä³îãðàô³¿ ó ïàö³ºíòà âèÿâèëèñÿ ïàòîëîã³¿ ñóäèí ñåðöÿ, ÿê³
ïðàöþâàëè ëèøå íà 20%.
Ïàö³ºíòà ïðîîïåðóâàëè, ï³ñëÿ
ñòåíòóâàííÿ ÷îëîâ³ê âæå íà òðåò³é äåíü áóâ óäîìà.

ЯК ДІЯТИ ПРИ ПІДОЗРІ НА СЕРЦЕВО-СУДИННІ ПРОБЛЕМИ
Володимир Гладких з колегами в операційній
Вінницького кардіоцентру

ПЛАНОВІ КОРОНАРОГРАФІЇ —
ДЛЯ ПАЦІЄНТІВ З ОБЛАСНОГО
РЕЄСТРУ
Вінничанці Наталії М.* — 47 років,
шість з яких вона перебуває на обліку через ішемічну хворобу серця.
Недуга провокує звуження просвіту
судин, а отже, порушення кровообігу. Нещодавно сімейна лікарка
направила пацієнтку до Вінницького
регіонального кардіоцентру на коронарографію за квотою у межах
субпроекту Світового Банку. Під
час операції хірург виявив артерію,
заблоковану на 90%. Інфаркт міокарда вдалося попередити.
«У Вінницькій області існує реєстр
пацієнтів з ішемічною хворобою
серця, — розповідає Володимир
Гладких, головний лікар Вінницького регіонального клінічного
лікувально-діагностичного центру
серцево-судинної патології. — Натепер у ньому майже 5000 осіб,
розподілених на кілька потоків.
Ступінь важкості недуги визначають
сімейні лікарі та кардіологи на місцях. Ті, хто має найвищий ризик
розвитку гострого коронарного
синдрому, стоять у черзі першими.
Їх направляють до нас на планові
коронарографії за квотою Світового
Банку. Майже у кожного третього
ми виявляємо потребу у стентуванні
артерій. Стент для однієї, найбільш
пошкодженої серцевої судини, також фінансується у межах субпроекту Світового банку».

Якщо у вас є щонайменша підозра
на серцево-судинне захворювання, зокрема,
біль у грудній клітці (відчуття тяжкості,
тиску, печіння), який віддає у ліву руку чи
шию, негайно зверніться до свого сімейного
лікаря чи терапевта. У разі інтенсивного
болю та інших симптомів інфаркту чи
інсульту — негайно телефонуйте 103.

ДЕРЖАВНІ КВОТИ —
ДЛЯ НЕВІДКЛАДНИХ СТАНІВ
Житель Стрижавки Максим Л.* —
колишній спортсмен. Та протягом
кількох останніх років став помічати
стрибки артеріального тиску і нетипове тиснення за грудиною. У день,
коли відчув гострий біль у серці,
швидку викликав одразу і за годину
опинився в операційній. Його лікування повністю оплатила держава.
Міністерство охорони здоров’я України передбачає: якщо пацієнт із великовогнищевим інфарктом (найбільш
небезпечною серцевою патологією)
потрапляє до кардіоцентру в ургентному порядку протягом перших 24 годин, то йому безкоштовно проводять
коронарографію та стентування.
«Стент — це спеціальний металевий
каркас, котрий відновлює природний діаметр судини, утримуючи
її стінки, — пояснює Андрій Белінський, анестезіолог Вінницького
кардіоцентру. — Його встановлення,
як і сама коронарографія, є малотравматичною операцією, що виконується без загального наркозу».
Цього року для Вінницького кардіоцентру придбали сучасні стенти з
особливим покриттям, яке запобігає
утворенню грубих рубців всередині
артерій. Наразі за квотою простентовано майже 100 жителів області.

Встановлення
остаточного
діагнозу та
рекомендацій
За результатами обстежень встановлюється остаточний
діагноз та визначається
обсяг допомоги, медикаментозна терапія,
задля профілактики
ускладнень (контроль
рівня тиску та холестерину) та попередження
прогресування захворювання. Пацієнт приймає ліки та проходить
планові огляди у свого
лікаря (терапевта чи
сімейного лікаря),
який контролює основні параметри здоров'я
пацієнта.

Терапевт (сімейний лікар) обстежує пацієнта в рамках
гарантованого безкоштовного пакету медпослуг
Терапевт чи сімейний лікар за необхідності зробить кардіограму,
проведе швидкий тест на тропонін для виявлення гострого стану
(за наявності такого у медичному закладі), вимірює тиск та рівень
цукру у крові. Також лікар може призначити додаткові аналізи,
зокрема, розгорнутий аналіз крові, аналіз крові на холестерин
тощо. Усе це входить у гарантований пакет послуг первинної
ланки, тому і є безоплатним для пацієнта.

Спеціалізоване
дообстеження
Зокрема велоергометрію (ЕКГ під
навантаженням), холетрівське
добове моніторування ЕКГ тощо.

Консультація кардіолога
Якщо є підозра на наявність серцево-судинної
патології, терапевт чи сімейний лікар може направити
пацієнта на консультацію до кардіолога або самостійно,
згідно з протоколом, в рамках доказової медицини,
направити хворого на специфічні дообстеження

Консультація кардіохірурга
(у разі необхідності)
Спеціалізоване дообстеження
Зокрема велоергометрію (ЕКГ під
навантаженням), холетрівське добове
моніторування ЕКГ тощо.

Направлення в кардіологічний центр
У разі виявлення у пацієнта гострого стану, він
направляється на лікування у спеціалізований
госпітальний заклад — кардіологічний центр, де
отримує необхідну кваліфіковану допомогу. Спершу йому проводять ангіографію, щоб уточнити
діагноз. У екстреному випадку — ангіографія та
подальше стентування — безоплатні для пацієнта.

Одужання

Запланована
операція
(стентування)
Якщо гострого стану
немає і хворого направив
на обстеження сімейний
лікар або кардіолог, то ангіографія та подальша
операція зі стентування
буде платною. Якщо стент
встановити неможливо,
пацієнта направляють
у кардіохірургію, де йому
зроблять відповідну операцію — аорто-коронарне
шунтування або інше.

Консультація та
нагляд сімейного
лікаря або терапевта, або кардіолога
за потребою
Профілактична
терапія

МОЛОДІЙ ДІВЧИНІ ПОТРІБНІ
КОШТИ НА ЛІКУВАННЯ
Вікторії 20 років, має дворічного сина.
У червні цього року дівчина перенесла
онкооперацію, потім була хіміотерапія

* Життєві історії у статті реальні, але імена пацієнтів і пацієнток з етичних міркувань змінені.

Матеріал виготовлено в межах
реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони
здоров’я Вінницької області,
направлена на покращення
медичної допомоги хворим із
серцево-судинною патологією».

Зараз їй необхідне реабілітаційне лікування, після чого знову буде
операція та хімія. У родини немає коштів на лікування Вікторії,
тому вони звертаються до всіх небайдужих про допомогу.
тел. мами (097)6008051
Тетяна Шевчук
436177

Завбачити інфаркт міокарда —
означає стежити за наявністю
у судинах серця атеросклеротичних бляшок. Золотим стандартом
діагностики у цьому випадку є
коронарографія — безболісна операція, що дозволяє швидко і точно
дослідити прохідність коронарних
артерій. У 2018-му 650 таких втручань для вінничан профінансував
Світовий Банк.

Пацієнт має скарги на серце

тел. бабусі (098)7106524
Любов Мацедонська

Дані для перерахування благодійної допомоги:
№ картки 5167 4901 2237 9796 в «Ощадбанку» на ім’я Шевчук Тетяна Юріївна
(мама хворої), картковий рахунок № 26 2015 00 34 25 73
у Вінницьке облуправління АТ «Ощадбанк» № 10001/0166 м. Калинівка на ім’я
Шевчук Т. Ю., код (ІПН) 2918811449, МФО банку 302076
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вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

МАЙЖЕ 97 МЛН ГРН
ОТРИМАЛА ПЕРВИНКА

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Подіум  Наша область у трійці
лідерів не лише за підписаними
деклараціями з сімейними лікарями,
і не лише за підписаними угодами між
медцентрами та Національною службою
здоров'я. Ми також у трійці тих, хто
найбільше отримав грошей на медичні
послуги та зарплату лікарям
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà îáëàñíîãî äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ
Ëþäìèëè Ãðàáîâè÷, ç 2 êâ³òíÿ
2018 ðîêó, ç ïî÷àòêó êàìïàí³¿
«Ë³êàð â êîæíó ðîäèíó» ³ ïî ñüîãîäí³ â îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî
103 9167 äåêëàðàö³é. Çà ïåðøèé
òèæäåíü æîâòíÿ â îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 8786 äåêëàðàö³é. Óçàãàë³, ñòàòèñòèêà ñâ³ä÷èòü ïðî òå,
ùî êîæåí äðóãèé â íàø³é îáëàñò³
âæå îáðàâ ñîá³ ë³êàðÿ.
Â³äïîâ³äíî ìåäèêè ïî÷àëè
îòðèìóâàòè ãðîø³ çà íîâèìè
ïðàâèëàìè, à ñàìå íå ç äåðæñóáâåíö³é, à çàâäÿêè äîãîâîðàì

ç ÍÑÇÓ (Íàö³îíàëüíîþ ñëóæáîþ
çäîðîâ'ÿ, ÿêà º ïîñåðåäíèêîì òà
ñòðàõîâèêîì â³äíîñèí ì³æ ïàö³ºíòîì, ë³êàðåì òà äåðæàâîþ).
Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ ÍÑÇÓ
âïåðøå â³äçâ³òóâàëà, çîêðåìà
ïðî 819,8 ìëí ãðí, ÿê³ ï³øëè
íà 161 ìåäè÷íèé öåíòð êðà¿íè.
ª òð³éêà ë³äåð³â çà îïëàòàìè
ç ÍÑÇÓ. Ïåðøå ì³ñöå ³ á³ëüøå
266,8 ìëí ãðí îòðèìàëè ñòîëè÷í³ ìåäè÷í³ öåíòðè. Íà äðóãîìó
ì³ñò³ â³ííèöüê³ îáëàñí³ ìåäè÷í³ öåíòðè, ÿê³ îòðèìàëè çà òðè
ì³ñÿö³ ðîáîòè — á³ëüøå 96 ìëí
ãðí. Çàìèêàº òð³éêó ë³äåð³â ïîíàä
92 ìëí ãðí, ÿê³ ï³øëè íà ìåäè÷í³
öåíòðè Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³.

СПОНСОР РУБРИКИ

ПЕРВИНКА ПО-НОВОМУ В ДІЇ ЗА ТРИ КВАРТАЛИ
Укладені договори з НСЗУ
за типом власності

623

договори між медичними
центрами будь-якої
форми власності та НСЗУ
(Національною службою
здоров'я) укладені
на сьогодні

161
договір,
укладений
під час першої
хвилі

ПЕРША
ХВИЛЯ

ДРУГА
ХВИЛЯ

РАЗОМ

23

20

43

ФОП

0

0

0

Приватні клініки

1

1

2

462
договори
укладено
під час другої
хвилі

ПЕРША ХВИЛЯ

КНП
(комунальні неприбуткові підприємства)

ДРУГА ХВИЛЯ
договори між вінницькими
закладами та НСЗУ

24

21

4207819

підписали декларацій
українці з сімейними
лікарями

7913883

583671

підписали декларацій
вінничани з сімейними
лікарями

404766

Укладені декларації за віком та статтю
Перша хвиля:
діти від 0–5 років
44865
діти від 6–17 років

Укладені декларації з сімейним
лікарем за типами власності
ПЕРША
ХВИЛЯ

328562

255109

РАЗОМ

583568 404766 988334

КНП
ФОП

84665

ДРУГА
ХВИЛЯ

Приватні клініки

0

0

0

103

0

103

люди віком 18–39 років
156096

Новації «вторинки» на 2019
З початку наступного року заклади вторинного рівня (спеціалізовані) мають стати комунальними некомерційні організаціями та укласти договір з НСЗУ
(Нацслужба здоров'я України).
Починаючи з наступного року,
НСЗУ буде фінансувати лише ті
заклади вторинки, які виконують
основні вимоги служби. Також
впроваджуються нові електронні інструменти для лікарів: у лі-

карнях з’явиться електронний
рецепт, електронна картка пацієнта, а з липня 2019 починається
впровадження електронного лікарняного листа та електронне
направлення на консультацію.
Тим не менш, паперові носії залишатимуться у дії. З 10 жовтня
2018 запрацює гаряча лінія НСЗУ.
Кожен громадянин може звертатися за телефоном 16–77 та
отримати консультацію фахівця.

люди віком 40–64 років
191883
люди віком 65+

Оплати медзакладам області в першу
хвилю за типами власності, грн

106162
Друга хвиля
діти 0–5 років
26944
діти 6–17 років

ЛИПЕНЬ
КНП
226918

56336
люди віком 18–39 років

ФОП
Приватні
клініки

97024
люди віком 40–64 років
143513
люди віком 65+

177848

Усього

СЕРПЕНЬ ВЕРЕСЕНЬ

РАЗОМ

30025003 33205102 32996259 96226364
0

0

0

0

580

1973

3022

5575

30 025 583 33207076 32999280 96231939

80949
РЕКЛАМА
433740

ДОПОМОЖІТЬ
5-РІЧНОМУ
ІВАСИКУ!
У Івана Бедрія виявили Ембріональну пухлину мозку.
Операції і лікування будуть відбуватись за кордоном.
Але для цього потрібно на перший час 75 тисяч доларів,
а можливо навіть 230 тисяч евро.
Ваня позитивний, усміхається і дуже любить життя.
Але у Вані спливає час... Кожен з нас може допомогти
його продовжити. І дати йому шанс на одужання!
Реквізити для фінансової допомоги
ПриватБанк – № 5168 7573 0588 4035 (Бедрій Євгенія Володимирівна (мама)

RIA, Ñåðåäà,
10 æîâòíÿ 2018
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МНЕНИЕ

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕР

«Роздавати газети на вибори за 600
в день», — з підслуханого тільки що в
#сільському_автобусі.

простір для особистої думки

Мода заради життя: у Вінниці
відбувся благодійний показ мод
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА БЛАГОДІЙНОГО
ФОНДУ ЛЮДМИЛИ СТАНІСЛАВЕНКО

Ó îñòàíí³ äí³ âåðåñíÿ ëüîäîâà àðåíà â ÒÖ «ÌåãàÌîëë» ïåðåòâîðèëàñÿ
íà êàçêîâå ì³ñòå÷êî ìîäè ³ êðàñè. Àäæå
ó Â³ííèö³ çíîâó â³äáóëèñÿ òðàäèö³éí³
Äí³ ìîäè.
Ñâî¿ìè íîâèìè âèøóêàíèìè êîëåêö³ÿìè â³äîì³ äèçàéíåðè Tatiana Cukhomut,
Andrenalina Designs, Dimitri Chernega,
Lidiya Myshovska, Carpova òà ³íø³ ï³äêîðèëè ñåðöÿ ì³ñòÿí.
Íà Vinnitsa Fashion Days ïîö³íîâóâà÷³
êðàñè ìàëè íàãîäó íå ò³ëüêè ïîðèíóòè
ó ñâ³ò ìîäè, à é äîïîìîãòè 8-ð³÷í³é Ìàðèíö³ Ìåëüíèê, ÿêà õâîð³º íà åï³ëåïñ³þ.
Çàäëÿ òîãî, àáè ä³â÷èíêà âèäóæàëà òà
ðàä³ëà æèòòþ, îá’ºäíàëè ñâî¿ çóñèëëÿ á³çíåñ-âóìåí òà îðãàí³çàòîð Vinnitsa Fashion
Days Íàòàë³ÿ Ôóðìàíîâà, à òàêîæ çàñíîâíèöÿ «Áëàãîä³éíîãî ôîíäó Ëþäìèëè
Ñòàí³ñëàâåíêî», äåïóòàò Â³ííèöüêî¿
îáëàñíî¿ ðàäè Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî, ôîíä ÿêî¿ ñòàâ ñï³âîðãàí³çàòîðîì
áëàãîä³éíî¿ ÷àñòèíè çàõîäó.
— Ó ðàìêàõ Vinnitsa Fashion Days ìè
äîïîìàãàëè ìàëåíüêîìó ñîíå÷êó — Ìàðèíö³ Ìåëüíèê. Ä³â÷èíêà âæå ê³ëüêà
ðîê³â õâîðà íà åï³ëåïñ³þ ³ ìð³º ñòàòè òàêîþ æ çäîðîâîþ, ÿê ³ ³íø³ ä³òêè. Êîæíà
äèòèíà ìàº ïðàâî íà êàçêó. Íåñïðàâåäëèâî, ùî ó ñâ³ò³ º ìàëþêè, ïîçáàâëåí³

íàéö³íí³øîãî — çäîðîâ’ÿ. Òîìó ìè, äîðîñë³, ìóñèìî ðîáèòè âñå, ùî â íàøèõ
ñèëàõ, àáè çðîáèòè ñâ³ò áîäàé òð³øå÷êè
äîáð³øèì, — çàóâàæèëà Ëþäìèëà Àíàòîë³¿âíà.
Äî ðå÷³, ìàìà Ìàðèíêè — Îêñàíà
Ìåëüíèê — âîëîíòåð ³ ÷àñòî äîïîìàãàº òèì, êîìó ïîòð³áíà ï³äòðèìêà.

Òîìó íåáàéäóæ³ â³ííè÷àíè âèð³øèëè
ïðîñòÿãíóòè ¿é ðóêó äîïîìîãè òà äîëó÷èòèñÿ äî çáîðó êîøò³â íà ë³êóâàííÿ
¿¿ äîíå÷êè.
— «Â³ííèöüê³ äí³ ìîäè» ó íàøîìó ì³ñò³ ïðîõîäÿòü âæå áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü.
Ó ïîêàç³ áåðóòü ó÷àñòü íå ëèøå ïðîâ³äí³
äèçàéíåðè, à é ïî÷àòê³âö³ ³íäóñòð³¿ ìîäè.

Äóæå ÷àñòî ïîêàç ìîä ìàº áëàãîä³éíó
ìåòó. Ìè çàâæäè ðàä³ äîïîìîãòè, àäæå
òâîðèòè äîáðî ðàçîì ëåãøå, — ðîçïîâ³ëà
Íàòàë³ÿ Ôóðìàíîâà.
Ï³ñëÿ çàõîäó óñ³ ç³áðàí³ êîøòè ïåðåäàëè ñ³ì’¿ Ìåëüíèê. Ñïîä³âàºìîñü, ùî
ìàëåíüêà Ìàðèíêà æèòèìå ïîâíîö³ííèì
æèòòÿì òà âñ³ ¿¿ ìð³¿ çä³éñíÿòüñÿ.
435961

Уже цієї неділі найочікуваніша подія осені —
дитячий показ мод «Kids Fashion Show»
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
«KIDS FASHION SHOW»

14 æîâòíÿ ñïîðòèâíèé êëóá «Íîêàóò»
íà îäèí âå÷³ð ïåðåòâîðèòüñÿ íà ÿñêðàâèé òà íåïîâòîðíèé ñâ³ò äèòÿ÷î¿ ìîäè,
êðàñè òà ñòèëþ. Óæå âòðåòº ó Â³ííèö³ â³äáóäåòüñÿ ïîä³ÿ, ÿêà âàðòà óâàãè
êîæíîãî, õòî ëþáèòü ìîäó, ñòèëü òà
êðàñó. Íîâ³ êîëåêö³¿ ñåçîíó îñ³íü-çèìà
18’19 ïðîäåìîíñòðóþòü â³äîì³ óêðà¿íñüê³
äèçàéíåðè òà âñåñâ³òíüî â³äîì³ áðåíäè.
Íàãàäàºìî, ùî íåùîäàâíî â³äáóâñÿ
êàñòèíã íà ïîêàç, âçÿòè ó÷àñòü â ÿêîìó
ïðîäåô³ëþâàòè íà íàéêðàùîìó ïîä³óì³ ì³ñòà ìàëè ìîæëèâ³ñòü óñ³ îõî÷³
ä³â÷àòà òà õëîïö³ â³êîì â³ä 4 äî 14
ðîê³â. Ùàñëèâ³ êâèòêè äî ãðàíä³îçíîãî
ìîäíîãî øîó îòðèìàëè 80 ìàëåíüêèõ
ìîäåëåé, íà ÿêèõ âæå ÷åêàþòü äí³ ï³äãîòîâêè: ðåïåòèö³¿ òà ïðèì³ðêè.
Ïîêàç «Kids Fashion Show» – öå
ïîä³ÿ, öå òðàäèö³ÿ, ÿêà ç êîæíèì íîâèì ñåçîíîì âðàæàº ñâî¿õ ó÷àñíèê³â
òà ãîñòåé ìàñøòàáàìè îðãàí³çàö³¿ òà
óí³êàëüíîþ òåìàòèêîþ ïðîâåäåííÿ. Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, êîæåí ïðèñóòí³é ïîðèíå ó ñïðàâæí³é
«COLORBOOM» – ÿñêðàâó òà íåçàáóòíþ ñóì³ø íîâèõ àêòóàëüíèõ òåí-

äåíö³é, ïîçèòèâíèõ åìîö³é, ãàðíîãî
íàñòðîþ òà êîëüîðîâîãî ð³çíîìàí³òòÿ.
Îðèã³íàëüí³ äåêîðàö³¿, ñâ³æèé ïîãëÿä
íà çâè÷àéí³ ðå÷³, êðåàòèâíèé ï³äõ³ä òà
íåñòàíäàðòí³ ³äå¿, âå÷³ðêà òà ôóðøåò,
ðîç³ãðàø òóðó äî ªâðîïè – ëèøå íåâåëèêà ÷àñòèíà òîãî, ùî âàñ ÷åêàòèìå
íà öüîãîð³÷íîìó çàõîä³.
Êð³ì òîãî, ðîäçèíêîþ îñ³ííüîãî ïîêàçó ñòàíå åêñêëþçèâíà äèòÿ÷à êîëåêö³ÿ â³ä Îëåêñàíäðà Î÷åðåòíîãî, ÿêó
äèçàéíåð âïåðøå ñòâîðþº, ñïåö³àëüíî
äëÿ «Kids Fashion Show»! Òàêîæ äèâóâàòèìóòü êîëåêö³¿ îäÿãó â³ä äèçàéíåð³â ç Â³ííèö³, Êèºâà, Îäåñè, Ëüâîâà,
Êðèâîãî Ðîãó òà ³íøèõ ì³ñò, çîêðåìà
òàê³, ÿê: Âàëåð³ÿ Ãóçà, «Liza Kids»,
«Mannerly», «Maya-Mi», «CandyKid»,
«Umanchuk», «Utmost», áðåíä³â
«Mayoral», «Brums», «Coccodrillo»,
«Like my mam».
Òîìó óñ³õ ëþáèòåë³â äèòÿ÷î¿ ìîäè,
êðàñè, õîðîøîãî ñìàêó òà ñòèëþ îðãàí³çàòîðè ïîêàçó ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàòèìóòü 14 æîâòíÿ î 17.00 â ÑÊ «Íîêàóò»
äëÿ òîãî, ùîá ðàçîì ïðîâåñòè öåé íåçàáóòí³é âå÷³ð!
Äîâ³äêè òà êâèòêè çà òåëåôîíîì:
097-977-71-97
433317
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КОНЦЕРТИ ТА ВИСТАВИ ОСЕНІ,
ЯКІ НЕМОЖЛИВО ПРОПУСТИТИ
Це буде вау!  Осінь — початок гастрольного сезону
для багатьох театральних труп та артистів. Як виглядає осіння
афіша Вінниці цього року та на які події варто придбати
квитки? Ми підібрали концерти та вистави популярних
артистів, які можуть урізноманітнити дозвілля

РЕГІОНАЛЬНА ЛІГА СМІХУ

«ДАХАБРАХА»

Коли: 17 жовтня
Де: Будинок офіцерів
Ціна: 100–200 грн

Коли: 12 листопада
Де: Музично-драматичний театр
ім. Садовського
Ціна: 190–750 грн

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Ë³òí³ â³äïóñòêè çàê³í÷èëèñÿ,
à îòæå ù³ëüí³ ãàñòðîëüí³ ãðàô³êè óêðà¿íñüêèõ ìóçè÷íèõ ãóðò³â,
ñï³âàê³â òà àêòîð³â çàïîëîíèëè
àô³ø³ ì³ñò. Ö³º¿ îñåí³ ó Â³ííèö³
ñïðàâæí³é ôóðîð, àäæå â îäèí
äåíü êîíöåðòí³ îðãàí³çàòîðè

àíîíñóþòü ïî ê³ëüêà ïîä³é.
RIA ç³áðàëà íàéêðóò³ø³ êîíöåðòè, ïðî ÿê³ âæå ê³ëüêà ì³ñÿö³â
õîäÿòü ÷óòêè.
Äî íàñ ïðè¿äóòü ñï³âàêè, ï³ñí³
ÿêèõ ïî ê³ëüêà ðàç³â çàéìàëè ïåðø³ ì³ñöÿ ó ÷àðòàõ. Àëå º ³ âèñòàâè,
³ ôåñòè, ÿê³ íå ìåíø êðóò³, í³æ
«ÄàõàÁðàõà» ÷è Õðèñòèíà Ñîëîâ³é.

ТЕАТРАЛЬНА ВИСТАВА
«СВІДОЦТВО ПРО ЖИТТЯ»

ТЕАТРАЛЬНА ВИСТАВА
«НЕЗРІВНЯННА»

Коли: 25 листопада
Де: Музично-драматичний театр
ім. Садовського
Ціна: 240–580 грн

Коли: 17 листопада
Де: Музично-драматичний театр
ім. Садовського
Ціна: 220–450 грн

Ця робота вже давно асоціюється у багатьох
українців із іменем Ади Роговцевої. Саме
вона грає головну роль. Цікавим фактом є те,
що вистава поставлена за однойменною книгою акторки. Вистава відверта та побудована
на контрастах, які трапляються у реальному
житті, тому кожен глядач обов'язково знайде
щось «своє» у цій роботі.

Музична комедія, у головних ролях якої Наталя Сумська та Анатолій Хостікоєв. Це одна з
найпопулярніших вистав столичного театру ім.
Франка. Історія Флоренс Фостер Дженкінс — американської співачки, яка отримала звання першої
аутсайдерської музики. Власне сюжет вистави
у тому, що героїня не зважала на відсутність відчуття ритму та музичного слуху.

Ця подія сподобається тим, хто любить акустичну
музику. На сцені театру Садовського зіграють
свої пісні українські гурти Vivienne Mort, «Один
в каное», BAHROMA, «Женя і Катя».
Ці виконавці точно знають, що таке власний
стиль, адже сучасна молодь точно впізнає хіти
цих гуртів. Послухати справжню не попсову музику можна буде в рамках Ukrainian Acoustic
Weekend.

АРСЕН МІРЗОЯН

КОНЦЕРТ ЄГОРА ГРУШИНА

ХРИСТИНА СОЛОВІЙ

JAH KHALIB

Коли: 20 листопада
Де: Feride Plaza
Ціна: 250–600 грн

Коли: 3 листопада
Де: Вінницька філармонія
Ціна: 150–300 грн

Коли: 20 листопада
Де: Будинок офіцерів
Ціна: 190–550 грн

Коли: 12 листопада
Де: Будинок офіцерів
Ціна: 450–1250 грн

«Браво, Майя!» — гастролі Одеського національного
театру опери та балету. Провідні українські артисти
танцюватимуть партії із найвідоміших балетних постановок. Серед них: «Лебедине озеро», «Дон Кіхот»,
«Кармен», «Помираючий лебідь». Саме вони стали візитною карткою видатної балерини Майї Плісецької.

Співака радо приймає вінницька публіка, адже
Арсен вже неодноразово співав свої пісні на різних сценах міста. Цього разу на концерті звучатимуть усі улюблені хіти та ще невеличкі сюрпризи
у вигляді коротких гумористичних пісень. До речі,
Арсен кілька разів пробував себе у ролі коміка
на різних гумористичних шоу, проте співоча
кар'єра чоловіку виявилася більш до вподоби.

Молодий український композитор давно завоював любов публіки. Єгор розпочав свою кар'єру з
каверів на відомі світові та українські гурти, проте
найбільше запам'яталися пісні «Океану Ельзи», які
зазвучали лише на фортепіано. Сьогодні на рахунку Єгора вже чотири альбоми інструментальної
музики та своя аудиторія. У Вінниці нео-композитор презентує свій новий альбом.

Поціновувачі українського фолку можуть видихнути, адже до Вінниці приїжджає Христина
Соловій — виконавиця лемківських та народних
українських пісень. Підопічна Святослава Вакарчука давно скорила аудиторію ліричними
піснями та своїм легким образом. Співачка виконуватиме пісні зі свого дебютного альбому
«Жива вода».

Уперше до міста приїде казахстанський виконавець JAH KHALIB. Популярність виконавцю
принесла пісня «Лейла», яка і досі залишається
на вершинах різноманітних хіт-парадів. Співак
отримав значну популярність, а разом із нею
пропозиції щодо співпраці із відомими лейблами. Проте від неї відмовився на користь власної
незалежності.

MOZGI! BIG SHOW

COMEDY SHOW VIP ТЕРНОПІЛЬ

ГУРТ KAZKA

ФЕСТИВАЛЬ AIR ГОГОЛЬFEST

ОЛЯ ЦИБУЛЬСЬКА

Коли: 30 жовтня
Де: Будинок офіцерів
Ціна: 200–800 грн

Коли: 9 листопада
Де: Будинок офіцерів
Ціна: 150–420 грн

Коли: 9 листопада
Де: Feride Plaza
Ціна: 300–500 грн

Коли: 17–18 листопада
Де: ТРЦ «Мегамолл»

Бенд їде до Вінниці із новим великим шоу. Хіти
гурту добре відомі публіці у кожному місті. MOZGI
вже неодноразово приїжджали і до нашого міста.
Проте продюсер гурту Потап запевняє, що цей концерт стане початком нової історії. Отож варто чекати на нові костюми, режисерські рішення та хіти.

Нарешті популярна команда Ліги Сміху сольно
виступить у Вінниці. VIP Тернопіль їдуть із новою
програмою, де коміки зібрали найкращі старі
жарти та додали нових.
Це буде цілісне гумористичне шоу із західноукраїнським акцентом.

До Вінниці їде один із найпопулярніших українських гуртів. Хіти KAZKA звучать зі всіх радіостанцій і телефонів. Альбом, який презентували
музиканти ще влітку, одразу зайняв найвищі позиції у рейтингах, а хіти «Плакала» та «Свята»
знає кожен українець.

Коли: 19 листопада
Де: Музично-драматичний театр
ім. Садовського
ЦІна: 100–350 грн

Гумористична гра, яка швидко замінила традиційний КВН та здобула любов і популярність у глядачів.
Довгоочікувана 1/8 гри відбудеться вже цього місяця. За право стати переможцем першого вінницького сезону змагатимуться 7 команд із різних міст
України. Тренерами команд-учасниць стали Дмитро
Голубєв, Ірина Сопонару «Вінницькі», Віктор Гевко
«VIP Тернопіль», Андрій Рибак «Отдыхаем вместе»,
Василь Байдак «Воробушек», Віктор Бронюк «ТІК»
та Дмитро Балюк «Вінницькі перці».

БАЛЕТ, ПРИСВЯЧЕНИЙ ПАМ'ЯТІ
МАЙЇ ПЛІСЕЦЬКОЇ
Коли: 27 жовтня
Де: Музично-драматичний театр
ім. Садовського
Ціна: 300–600 грн

Видатний та ексклюзивний музичний гурт, який
знають у всьому світі, дасть концерт у Вінниці.
«ДахаБраха» — це етно-гурт, який не схожий
на жодне інше фольклорне угрупування.
Музика, яку створюють музиканти, не залишить жодного слухача байдужим. «ДахаБраха» вже неоднаразово представляла
Україну на всесвітньо відомих фестивалях
у різних країнах.

Вінниця зустрічатиме надзвичайну подію у новому форматі. Влад Троїцький везе до міста Air
Гогольfest. Це поєднання театрального, музичного та візуального мистецтва у різних локаціях та
з різними акцентами. Детальну програму заходу
поки що не анонсують, проте днями стане відомо, чим дивуватимуть вінничан на цьому заході.

UKRAINIAN ACOUSTIC WEEKEND
Коли: 21 жовтня
Де: Музично-драматичний театр
ім. Садовського
Ціна: 200–600 грн

Відома теле- та радіоведуча приїжджає до міста
зі своїм сольним концертом.
Вінничани зможуть послухати улюблені хіти та
отримати хороший настрій від легких та жвавих пісень.
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СПІЛЬНОТА
СПОРТ
Злива нагород

Узяти участь запрошували всіх охочих. На старт вийшли не лише педагоги, але й їхні родичі та друзі

З КЛАВІАТУРОЮ НА КЕРМІ
І З ДІТЬМИ НА БАГАЖНИКУ
Спорт для всіх  День учителя відзначили
велопробігом. На старт виходили цілими
родинами, включаючи дошкільнят.
До веломашин кріпили інвентар, який
вказував на спеціалізацію педагога
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Òðåò³é âåëîïðîá³ã äî Äíÿ â÷èòåëÿ ïðîâåëè ó Â³ííèö³. Ñüîìîãî
æîâòíÿ íà ìàéäàí³ á³ëÿ ì³ñüêî¿
ðàäè ç³áðàëèñÿ ïåäàãîãè øê³ë,
êîëåäæ³â òà óí³âåðñèòåò³â. À òàêîæ ÷ëåíè ¿õí³õ ðîäèí, äðóç³ òà
ïåðåñ³÷í³ âåëîàìàòîðè.
ПРИКЛАД ДЛЯ УЧНІВ
Âåëîàìàòîðè ïðî¿õàëè òðàäèö³éíèì ê³ëüöåâèì ìàðøðóòîì. Çîêðåìà, âóëèöÿìè Ñîáîðíà, Ïèðîãîâà,
Êåëåöüêà, 600-ð³÷÷ÿ, Õìåëüíèöüêå
øîñå, Öåíòðàëüíèì ïàðêîì ³ ô³í³øóâàëè íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³.
Çàãàëîì ïîäîëàëè áëèçüêî äåñÿòè
ê³ëîìåòð³â. Ïåðåìîæö³â ³ ïðèçåð³â
íå âèçíà÷àëè.
Ñï³âîðãàí³çàòîðàìè âèñòóïèëè
âèêëàäà÷êà ô³çêóëüòóðè øêîëè
¹ 20 Àííà Ãîëóá ³ â÷èòåëü ô³çèêè øêîëè-ã³ìíàç³¿ ¹ 23 Àíàòîë³é
Ìàðèÿí÷óê.
— Ìåòà ïðîá³ãó — ïîïóëÿðèçàö³ÿ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Ìè õî÷åìî ïîêàçàòè, ùî â÷èòåë³
ìîæóòü íå ëèøå íàâ÷àòè ä³òåé,
àëå é ñâî¿ì ïðèêëàäîì çàëó÷àòè
¿õ äî ñïîðòó, — êàæå Àíàòîë³é
Ìàðèÿí÷óê.
— Âåëîñïîðò — öå ÷óäîâå êàðä³îíàâàíòàæåííÿ, â³äïî÷èíîê íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. Êðàùå ïîêàòàòèñÿ
ó â³ëüíèé ÷àñ, í³æ ñèä³òè âäîìà
çà êîìï’þòåðîì, — êàæå Àííà
Ãîëóá. — Ó íàø³é øêîë³ ä³òè ö³êàâëÿòüñÿ âåëîñïîðòîì. Íåäàðìà
âåëîñòîÿíêà á³ëÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ìàéæå çàâæäè çàéíÿòà.
ПРИКРАСИВ ВЕЛОСИПЕД
КЛАВІАТУРОЮ
Ñåðåä âåëîàìàòîð³â áóâ âèêëàäà÷
êîìï’þòåðíèõ íàóê Äîíåöüêîãî
íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Âàñèëÿ Ñòóñà (ó Â³ííèö³) ²âàí Ð³çíè÷åíêî. Â³í ïðèêð³ïèâ äî ñâîº¿
âåëîìàøèíè íå ëèøå ïðàïîð íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, àëå é äâ³ êëàâ³àòóðè, æîðñòêèé äèñê òà îïåðàòèâíó
ïàì'ÿòü êîìï’þòåð³â.
— Îðãàí³çàòîðè ïðîñèëè ïðè-

êðàñèòè âåëîñèïåä ðå÷àìè, çà ÿêèìè ìîæíà ³äåíòèô³êóâàòè ôàõ ïåäàãîãà. ßê àéò³øíèê ÿ ïðèêð³ïèâ
÷àñòèíè êîìï’þòåð³â, ùî áóëè
çëàìàí³. Òîáòî ÿêèõ íå øêîäà, —
ðîçïîâ³â ²âàí Ð³çíè÷åíêî.
²âàí çà òèæäåíü äîëàº íà âåëîñèïåä³ äî 50 êì. Àäæå ìîæå êàòàòèñÿ ëèøå âèõ³äíèìè. ²íøèé ÷àñ
çàáèðàº ðîäèíà, ä³ì, ðîáîòà.
— Óïåðøå ÿ ñ³â íà âåëîñèïåä
ó Äîíåöüêó â 2011 ðîö³. Ó 2014 ðîö³
ïåðå¿õàâ äî âàøîãî ì³ñòà ³ íàñòóïíîãî ðîêó ïðèäáàâ ñîá³ âåëîìàøèíó. Â³ííèöÿ — íàéêðàùå ì³ñòî
â Óêðà¿í³ ³ îäíå ç íàéêðàùèõ ó ªâðîï³ äëÿ âåëîàìàòîð³â, — ïðîäîâæóº ²âàí Ð³çíè÷åíêî.
Ïîðó÷ ãîòóâàëàñÿ äî çà¿çäó
«çãðàéêà» øêîëÿð³â.
— ß ïðèéøîâ ðàçîì ³ç äðóçÿìè.
Ó âñ³õ íàñ ðîäè÷³ — â÷èòåë³. Ó ìàñîâîìó âåëîïðîá³ãó áåðó ó÷àñòü
âäðóãå. Ðàí³øå çàéìàâñÿ ó ñåêö³¿
âåëîñïîðòó. Íèí³ êàòàþñÿ äëÿ ñåáå,
äëÿ çäîðîâ’ÿ. Ùîäíÿ äîëàþ â ñåðåäíüîìó ïî ï’ÿòü ê³ëîìåòð³â, —
ðîçêàçàâ 12-ð³÷íèé ó÷åíü øêîëè
¹ 3 ªâãåí³é Ïàñòóøåíêî.
НАЙСТАРШИЙ І
НАЙМОЛОДША
Þð³é Ìóñ³é÷óê âèéøîâ íà ñòàðò
ðàçîì ³ç äðóæèíîþ Þë³ºþ, â÷èòåëüêîþ ï³äãîòîâ÷èõ êëàñ³â, òà
äî÷êîþ Àð³íîþ, ÿê³é ëèøå ð³ê ³
òðè ì³ñÿö³.

— Âîíà ¿çäèòü ç³ ìíîþ ³ç äåâ’ÿòè
ì³ñÿö³â. Àð³íà çðàíêó âñòàëà ðàí³øå çà ³íøèõ ³ íàãàäàëà íàì ïðî
âåëîçàá³ã. Ñèäèòü ó âåëîêð³ñë³,
äî ÿêîãî êð³ïèòüñÿ íàä³éíèìè
ðåìåíÿìè áåçïåêè, — êàæå Þð³é
Ìóñ³é÷óê.
Îäíîð³÷íà äèòèíà ï³ä ÷àñ êàòàííÿ ñïèòü àáî ðîçäèâëÿºòüñÿ íàâêîëî. Ç Àð³íîþ áàòüêî äîëàº çàçâè÷àé
äî äåñÿòè ê³ëîìåòð³â ïî ðàéîíó.
Òàêîæ ¿çäèòü ç íåþ ó Ë³ñîïàðê òà
³íø³ ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó.
— Âèêîðèñòîâóþ âåëîñèïåä çàì³ñòü êîëÿñêè. Äóìàþ, öå êîðèñí³øå, — êàæå áàòüêî íàéìîëîäøî¿
ó÷àñíèö³.
Íàéñòàðøèì ó÷àñíèêîì áóâ çàñòóïíèê ãîëîâè îáëàñíî¿ ðàäè âåòåðàí³â ñïîðòó — 71-ð³÷íèé Ãåîðã³é
Ñàìêîâ.
— Çàéìàþñÿ âåëîñïîðòîì ç
øîñòîãî êëàñó. Ïî÷àâ ó ÄÞÑØ
Õì³ëüíèêà. Çáåð³ã öå çàõîïëåííÿ
íà âñå æèòòÿ. Ùîäíÿ íàìîòóþ
ïî 20–30 ê³ëîìåòð³â. Ãðîìàäñüêèì
òðàíñïîðòîì ìàéæå íå êîðèñòóþñÿ. Âåëîñèïåäîì ïî ì³ñòó äî¿äåø
øâèäøå, í³æ òðàìâàºì, — êàæå
Ãåîðã³é Ñàìêîâ.
Ïàí Ñàìêîâ êàòàºòüñÿ é íà äà÷ó,
ùî ï³ä Õèæèíöÿìè. Ïðèâîçèòü
çâ³äòè íà âåëîñèïåä³ ç³áðàíèé
óðîæàé. Âåòåðàí õàð÷óºòüñÿ íàòóðàëüíîþ ¿æåþ, ùî â êîìïëåêñ³
³ç âåëîñïîðòîì äàº éîìó ãàðíå
çäîðîâ’ÿ òà íàñíàãó.

 Ó ñ. Ãåí³÷åñüêà Ã³ðêà
(Õåðñîíñüêà îáëàñòü)
â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò
Óêðà¿íè ç ñóìî ñåðåä
þíàê³â, ìîëîäøèõ þíàê³â
³ ä³òåé. Âèõîâàíö³ ï’ÿòî¿
â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè
âèáîðîëè îäðàçó 35 íàãîðîä
ó ð³çíèõ â³êîâèõ ³ âàãîâèõ
êàòåãîð³ÿõ. Ó òîìó ÷èñë³ —
äåâ’ÿòü íàéâèùîãî ´àòóíêó,
âêëþ÷àþ÷è êîìàíäíå
çîëîòî ñåðåä ä³â÷àò
äî 16 ðîê³â.

«Вінницькі
фонтани»
 Ô³í³øóâàâ
Âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð
ç øàøîê «Â³ííèöüê³
ôîíòàíè». Ó ãðóï³ «À»
ïåðø³ äâ³ ïîçèö³¿ ïîñ³ëè
ãîñïîäàð³ ïîëÿ Êèðèëî
Ëåîíîâ ³ Àíòîí Ëóöåíêî.
Áðîíçó çäîáóâ Êîñòÿíòèí
Äóò÷àò (²âàíî-Ôðàíê³âñüê).
Ó ãðóï³ «Á» òð³éêó ïðèçåð³â
ñêëàëè Àíäð³é Ëåá³ëü
(Ïîëòàâà), Àðñåí³é Öâ³òîê
(Â³ííèöÿ) ³ Îëåêñàíäð
Âîëîõ (Âîëèíñüêà îáëàñòü).

Срібло із
Житомира
 Âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ ç
âåñëóâàííÿ íà áàéäàðêàõ ³
êàíîå â³äáóëèñÿ ó Æèòîìèð³.
Âîíè ìàëè ñòàòóñ
ìåìîð³àëó ìàéñòðà ñïîðòó
ì³æíàðîäíîãî êëàñó Ñåðã³ÿ
Ë³ì³íîâè÷à. Âèõîâàíåöü
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè
¹ 2 Ðóñëàí Ìàðìóëèíñüêèé
çäîáóâ ñð³áí³ íàãîðîäè
ó ïåðåãîíàõ þíàê³â íà 200 ³
2000 ìåòð³â.
Випуск №42 (1063)
У наступну неділю нашому дописувачу Євгену Григоровичу Марінову
виповнюється 86 років. Беріть приклад з ветерана, як інтенсивно в
такому віці відпочивати за шахівницею, набираючись нових сил для
складання чергових шахових композицій.
Задача №2246-2249. Є. Марінов (Вінниця)
(Друкується вперше)

«Нива» на Рівненщині здолала «Верес»
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Ó 12-ó òóð³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó (äðóãà ë³ãà) «Âåðåñ» ïðèéìàâ â³ííèöüêó «Íèâó».
Çìàãàëèñÿ ó ñåëèù³ Ìëèíîâ³, ùî
íåïîäàë³ê Ð³âíîãî.
Ïåðøà ïîëîâèíà çóñòð³÷³ ïðîéøëà çà ð³âíî¿ ãðè. Íà 35-é õâèëèí³ ÷óäîâî «ðîçðÿäèâ ãàðìàòó» ³ç
äàëåêî¿ â³äñòàí³ íàø îáîðîíåöü

Àíòîí Ìóçè÷åíêî. Ãîëê³ïåð ²ãîð
Ô³ÿëî âæå íå ä³ñòàâàâ ³ãðîâèé
ñíàðÿä, àëå «Âåðåñ» âðÿòóâàëà
øòàíãà. Ïåðåä ïåðåðâîþ ìàéæå
íåâ³äïîðíèé óäàð ï³ä ïîïåðå÷èíó
âèêîíàâ Îëåã Ìà¿ê. Àëå êëàñíèé
ñåéâ ïðîäåìîíñòðóâàâ íàø ãîëê³ïåð Àðòåì Êóë³í³÷.
Äðóãó ïîëîâèíó «Íèâà» ðîçïî÷àëà àêòèâíî. Íà 49-é õâèëèí³

íàøà êîìàíäà â³äêðèëà ðàõóíîê
ï³ñëÿ ïîäà÷³ êóòîâîãî Âîëîäèìèðà Ñàâîøêà. Ì’ÿ÷ ïîòðàïèâ
äî íàïàäíèêà Ìèõàéëà Øåñòàêîâà, ÿêèé åôåêòíèì óäàðîì
â ïàä³íí³ ÷åðåç ñåáå çàëèøèâ ñòàòèñòîì ê³ïåðà.0:1! Öåé ðàõóíîê
«Íèâ³» âäàëîñÿ âòðèìàòè, çäîáóòè
ïåðåìîãó ³ óâ³ðâàòèñÿ äî ïåðøî¿
òð³éêè ãðóïè «À».

Òåïåð ÷åêàºìî â³ä íàøèõ
ôóòáîë³ñò³â ÷åðãîâî¿ çâèòÿãè ó äîìàøíüîìó ïîºäèíêó ³ç
«Ïîë³ññÿì» (Æèòîìèð), ÿêå
â ìèíóëîìó òóð³ ïîñòóïèëîñÿ
õìåëüíèöüêîìó «Ïîä³ëëþ» —
0:2. Öÿ ãðà ïðîéäå â ñóáîòó,
13 æîâòíÿ, íà Öåíòðàëüíîìó
ì³ñüêîìó ñòàä³îí³. Ïî÷àòîê —
î 16.00.

h2

2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №40 (1406) від 3 жовтня 2018 року
Задача №2242
1. Tb8! Цугцванг; 1... b5+/b6/ Ta8 2. сb5:| T:b6 | T:a8x;
Задача №2243
1. Kf6! Цугцванг; 1... Cf7/h5h6 2. K:f7/Kq6x;
Задача №2244
1. Tb8! Цугцванг; 1... K–/ba: 2. Tb1 (:) / T:a2x;
Задача №2245
1. T:g3! Цугцванг; 1... T:g3 / Tg1+ / T| 2+ / T– 2. K:g3 / T:g1+ / Ke4:f2| Tg1x;
М. Пархоменко
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РАЦС УЖЕ НЕ ТОЙ: У МІСТІ
З'ЯВИВСЯ OPEN SPACE
Нові можливості  Прозорий
офіс нового формату відкрили
у міському РАЦСі. Відтепер час
на отримання необхідних довідок
значно зменшився, а сам процес видачі
документів став більш відкритим
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Ïîñëóãè, ÿê³ íàäàº ÐÀÖÑ,
ó Â³ííèö³ òåïåð ìîæíà îòðèìàòè â ñó÷àñíîìó Open Space.
Öå íåâåëèêå, ñõîæå íà ïðîçîðèé îô³ñ, ì³ñöå, äå â³ííè÷àíè
ìîæóòü îòðèìàòè áóäü-ÿêå ïîâòîðíå ñâ³äîöòâî. Êð³ì òîãî,
â Open Space âèäàþòü âèòÿãè
ç ºäèíîãî äåðæàâíîãî ðåºñòðó
àêò³â öèâ³ëüíîãî ñòàíó, òàêîæ
ïðîâîäÿòü ðåºñòðàö³þ íàðîäæåííÿ äèòèíè. ² çâè÷àéíî, º ìîæëèâ³ñòü ïîäàòè çàÿâó íà øëþá
àáî íà éîãî ðîç³ðâàííÿ.
Þë³ÿ Ðîìàíåíêî, äèðåêòîð Â³ííèöüêîãî ÐÀÖÑó, ãîâîðèòü, ùî
çà ïåðøèé äåíü ðîáîòè äî íîâîãî ïðîñòîðó çâåðíóëèñÿ á³ëüøå
50-òè ãðîìàäÿí, ÿê³ çìîãëè îòðèìàòè íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè.
— Ìåòà çàïðîâàäæåííÿ Open
Space — öå â³äêðèò³ñòü, äîñòóïí³ñòü òà çðó÷í³ñòü äëÿ ãðîìàäÿí.
Äëÿ ïî÷àòêó ëþäèíà ïîâèííà çàðåºñòðóâàòèñÿ â åëåêòðîíí³é ÷åðç³, òàêèì ÷èíîì â òàëîí³ âêàçàíî,

ÿêà ê³ëüê³ñòü â³äâ³äóâà÷³â ïåðåä
íåþ. Äî òîãî æ, ïðîçîðà ïåðåãîðîäêà äàº ìîæëèâ³ñòü ñïîñòåð³ãàòè çà ðîáîòîþ ïðàö³âíèê³â, —
ðîçïîâ³äàº äèðåêòîðêà.
Óñå ñòàº â³äêðèòî òà ïðîçîðî.
Ùî ñòîñóºòüñÿ îïëàòè çà ïîñëóãè, òî âîíè çàëèøàþòüñÿ

Îòðèìàòè óñ³ äîâ³äêè,
ÿê³ íàäàâàâ ÐÀÖÑ,
òåïåð ïðîñò³øå.
Äëÿ öüîãî ó Â³ííèö³
ñòâîðèëè Open Space.
Ö³íè íå çì³íÿòüñÿ
ñòàðèìè. Ö³íè âðåãóëüîâàí³
íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³, òîìó
îïëàòà íà îòðèìàííÿ äîêóìåíò³â çàëèøàºòüñÿ ò³ºþ ñàìîþ.
Êð³ì òîãî, â³äâ³äóâà÷³ ìîæóòü
ñêîðèñòàòèñÿ ïëàò³æíèì òåðì³íàëîì, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé
íà òåðèòîð³¿ Open Space, ùî
òàê ñàìî ïðèøâèäøóº ïðîöåñ
âèäà÷³ äîêóìåíò³â.

ЯКІ ПОСЛУГИ МОЖНА ОТРИМАТИ В OPEN SPACE

Нерухомість: продам
або обміняю
, м.Бар, поверх: 1/-/-. Ціна:
819209, тел.: (063) 140-13-44

Все для дому, меблі,
побутові товари,
побутова хімія
Продаж плату управл. до
котла Arіston Uno-24. Роб/
стан. Перевір. Послуги з рем.
Тел.:(098) 939-26-96

Робота
 Державна реєстрація народження
 Видача повторного свідоцтва

про народження
 Видача витягу про народження

 Подача заяви про державну

реєстрацію зміни імені
 Видача повторного свідоцтва

про зміну імені
 Видача витягу про зміну імені

100% легальне працевл. в
Чехії для чол.та жін. Безкошт.
консультації. Оформл.віз
Тел.:(067)369-82-33,
(063)218-02-33
Домробітниці, погодинна
роб. вдома у клієнта. Офіц.
оформ. Жінка 25-60р. Соцпак.
Тел.:(063) 558-13-01

 Подача заяви про державну
 Подача заяви про державну

реєстрацію шлюбу
 Видача повторного свідоцтва про
шлюб
 Видача витягу про шлюб

реєстрацію розірвання шлюбу
 Видача повторного свідоцтва про

розірвання шлюбу
 Видача витягу про розірвання

шлюбу

В Україні існує 18 Open Space
В Україні вже працюють 18 подібних просторів, які користуються все більшою популярністю.
Чи потрібен у Вінниці ще один
такий Open Space, стане зрозу-

Допом. з вигот. запрош.
від перевір. польс. і чеськ.
роботодавців для відкр.віз.
Тел.:(050) 026-33-89

міло пізніше. Усе залежить від
кількості відвідувачів та черг, які
можуть утворитися. Перший такий Open Space відкрився у Києві у 2017-му році.

25. Загальні
оголошення
Високоякісна проф.
люмінесцентна фарба, світ. до
8-12 год. artіca-desіgn.com.ua
Тел.:(097) 077-00-33
Sort date: 09.10.2018, №41/2018

РЕКЛАМА

434179

24

Á²ÇÍÅÑ

RIA, Ñåðåäà, 10 æîâòíÿ 2018

«СПОСОБ РАЗБОГАТЕТЬ —
СТАТЬ БЛОГГЕРОМ»
Деньги в сети  Визуальная социальная
сеть Instagram есть практически на каждом
смартфоне современного украинца.
Аккаунты с разнообразными фото
и текстами конкурируют между собой,
а блоггеры непрерывно ищут свою нишу.
Поговорили с Сергеем Жуком — владельцем
одних из самых крупных винницких
пабликов о рекламе, развитии и доходах
АННА КОВАЛЕВА, (063)5331064

Ñ Ñåðãååì ìû íåîäíîêðàòíî âñòðå÷àëèñü íà ãîðîäñêèõ
ñîáûòèÿõ, êîòîðûå òàê èëè èíà÷å ñâÿçàíû ñ ñåòüþ Instagram:
ôåñòèâàëè, ïèêíèêè è áðàí÷è.
Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü èìåííî ýòà ñîöèàëüíàÿ ñåòü ÿâëÿåòñÿ îäíîé èç ñàìûõ êðóïíûõ
áèçíåñ-ïëîùàäîê â èíòåðíåòå. È òå, êòî âîâðåìÿ ïîíÿëè,
÷òî íóæíî äåëàòü, óæå óñïåøíî
ñòðîÿò ñâîé áèçíåñ è ïîìîãàþò
äðóãèì. Íàø ãåðîé — ýòî ìîëîäîé ïðåäïðèíèìàòåëü, ïî îáðàçîâàíèþ èñòîðèê, à â æèçíè
ñòðàõîâîé àãåíò è ðåêëàìèñò.
Ñåãîäíÿ Ñåðãåé çàíèìàåòñÿ âåäåíèåì ïàáëèêîâ Instavinnitsa
è Vinnytsya_peoplå. Êðîìå òîãî,
Ñåðåæà àêòèâíî êîíñóëüòèðóåò
ëþäåé, êîòîðûå ñòðîÿò ëè÷íûå
áðåíäû, à òàêæå çàíèìàþòñÿ
ïðîäâèæåíèåì ñâîåãî áèçíåñà
â ñåòè. Êàê ïðàâèëî, òàêèõ ëþäåé
íàçûâàþò SMM-ñïåöèàëèñòàìè,
íî íå â ýòîì ñëó÷àå.
— ß íå ñ÷èòàþ ñåáÿ
SMMùèêîì. Â ìîåì ïîíèìàíèè, ýòî ñïåöèàëèñò, êîòîðûé
îòâå÷àåò çà òåõíè÷åñêóþ ÷àñòü
âåäåíèÿ Instagram: âîâðåìÿ
âûñòàâèòü ïîñò, íàïðèìåð.
Â òî âðåìÿ, êàê ìàðêåòîëîã ïîëíîñòüþ ñîçäà¸ò âñþ ñòðàòåãèþ
ðàáîòû, ðàçðàáàòûâàåò ïëàí
ðàáîòû ñ äðóãèìè ñîîáùåñòâà-

ìè è áëîããåðàìè. Ìàðêåòîëîã ñîñòàâëÿåò ïñèõîëîãè÷åñêèé îáëèê
ñòðàíè÷êè äëÿ ñàìîãî êëèåíòà.
Òîò âèä, â êàêîì áóäóò âîñïðèíèìàòü ñòðàíèöó. Ýòî èãðàåò áîëüøóþ ðîëü, — îáúÿñíÿåò Ñåðãåé.
БИЗНЕС В INSTAGRAM
Òàêèå âèííèöêèå ñîîáùåñòâà
êàê Instavinnitsa è Vinnytsya_
peoplå — ýòî ñòðàíèöû ñ ôîòîãðàôèÿìè ãîðîäà è åãî æèòåëåé.
Íèêàêèõ èíôîðìàòèâíûõ òåêñòîâ
èëè îïðåäåëåííîé öåëè, ïðîñòî
êðàñèâûå ôîòî. Ïðè ýòîì êîëè÷åñòâî ïîäïèñ÷èêîâ ïîçâîëÿåò
âûñòðàèâàòü áèçíåñ. Òàêèì îáðàçîì îáû÷íàÿ ðóòèíà èç ÷óæèõ ôîòîãðàôèé ïðåâðàùàåòñÿ â áèçíåñ.
— Ñåé÷àñ îñíîâíàÿ öåëü — ðåêëàìà. ß ñëåæó çà ÷èñòîòîé ñâîèõ
ñîîáùåñòâ, òàê êàê âñåãäà çíàþ,
êòî ïîäïèñûâàåòñÿ íà ñòðàíèöó,
êîììåíòèðóåò è ñòàâèò ëàéêè.
Áëîêèðóþ áîòîâ è ìàãàçèíû,
ïîýòîìó ìîãó áûòü àáñîëþòíî
óâåðåí â ñâîåé àóäèòîðèè, ÷òî
î÷åíü âàæíî äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé, — ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé.
Ñåãîäíÿ ñðåäè ïðîåêòîâ Ñåðãåÿ íîâàÿ êîôåéíÿ «Ìîòèâàöèÿ», ñåòü ìàãàçèíîâ òåõíèêè
Apple â Âèííèöå «ßáêî», à òàêæå
ëè÷íûå ñòðàíèöû.
— Ïðîäâèæåíèå â Èíñòàãðàì — ýòî áåñêîíå÷íîå òåñòèðîâàíèå ðàçëè÷íûõ ìàðêåòèíãîâûõ
èíñòðóìåíòîâ è ïîèñê èäåàëüíûõ

Самые успешные паблики
За жизнью Винницы в Инстаграме жители города больше
всего наблюдают в таких пабликах Vinnytsya_peoplе — 22,6 тыс.
подписчиков, Instavinnitsa —
42 тыс., Elita_vinnitskaia —

Ùîòèæíåâèê «RIA»

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

17,2 тыс., Myvinnytsia — 38,8 тыс.
О том, что люди действительно читают и вовлекаются
в страницы, свидетельствует количество комментариев
и лайков под фото.

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 180141

Hàêëàä 29 000

ñâÿçîê. Òóò íåò àëãîðèòìà,
êîòîðûé ïîñòîÿííî áóäåò ðàáîòàòü — ýòî òåñò, — îáúÿñíÿåò
Ñåðãåé Æóê. — Èìåííî ïîýòîìó
ÿ åæåäíåâíî èùó íîâûå ôèøêè,
êîòîðûå ïîìîãóò ìîèì ñîîáùåñòâàì ðàñòè.
ТОПОВЫЕ БЛОГГЕРЫ
ВИННИЦЫ — КТО ОНИ
Òàê êàê Ñåðåæà çíàåò ìíîãî
ñåêðåòîâ ñåòè Instagram, ñëåäèò çà íîâûìè òåíäåíöèÿìè
è ïûòàåòñÿ âíåäðÿòü èõ â âèííèöêèå ðåàëèè, òî ïàðåíü òî÷íî
çíàåò, êòî èç ãîðîäñêèõ áëîããåðîâ
ñåãîäíÿ â òîïå.
— ß çíàêîìèëñÿ ñ áëîããåðàìè
Âèííèöû ïîñðåäñòâîì òîé æå
ðåêëàìû: èñêàëè ïîïóëÿðíûõ
âèííè÷àí (ëèäåðîâ ìíåíèé, êàê
ïðèíÿòî èõ íàçûâàòü), êîòîðûå
ñìîãëè áû ïðîðåêëàìèðîâàòü
ïðîäóêöèþ è ïðèâåñòè íîâûõ

Âèííèöêèå ñîîáùåñòâà
Instavinnitsa
è Vinnytsya_peoplå —
ýòî ñòðàíèöû
ñ ôîòîãðàôèÿìè
ãîðîäà è åãî æèòåëåé
êëèåíòîâ. Òàêèì îáðàçîì ìû
îáðàòèëèñü ê Êàòå Íåéö, Ìàðèíå Çàòàéäóõ, Âåðîíèêå Êóéáåäå è Êàòå Äîðôìàí. Ýòî ëþäè,
êîòîðûå â ñðåäíåì èìåþò îò äåñÿòè òûñÿ÷ ïîäïèñ÷èêîâ. Íî ñêàæó ñðàçó, ÷òî ðåêëàìà ñðàáîòàëà
òîëüêî ó îäíîé èç ïåðå÷èñëåííûõ
áëîããåðîâ, — ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé — Õîðîøî «çàøëà» ðåêëàìà
íà ñòðàíèöå Êàòè Äîðôìàí. Ýòî
ãîâîðèò î òîì, ÷òî ó íåå ëîÿëüíàÿ àóäèòîðèÿ, êîòîðàÿ åé äîâåðÿåò. Ïðè÷åì Êàòÿ íèêîãäà
íå áûëà çàìå÷åíà â êîììåðöèè
ðàíåå è ïîýòîìó å¸ ÷èòàòåëè âîñïðèíèìàþò. Íå ñìîòðÿ íà òî,
÷òî êîëè÷åñòâî ïîäïèñ÷èêîâ
ó íåå ìåíüøå, ÷åì ó òîé æå
Êàòè Íåéö. Ïîýòîìó ÿ äóìàþ,
÷òî ñåãîäíÿ áëîããåðîâ íóæíî
âûðàùèâàòü ñàìîñòîÿòåëüíî.
Îòêàçàòüñÿ îò òîïîâûõ ëè÷íîñòåé
è âûðàùèâàòü íîâûå, èíòåðåñíûå
ñòðàíèöû. Â Âèííèöå ýòî âïîëíå
ðåàëüíî.
Ïðè òàêîé ñóìàñøåäøåé æåíñêîé ïîïóëÿðíîñòè â âèííèöêîì
Èíñòàãðàìå íåò áëîããåðîâ-ìóæ÷èí. Ñåðãåé îáúÿñíÿåò ýòî òåì,

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

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

Сергей Жук.
— Сегодняя доход
ких
с винницких
пабликов в сезон
ся
получается
около 10 тысяч
гривен в месяц.
о
Это просто
ние
размещение
рекламы
÷òî ìóæ÷èíàì òðóäíåå âûáèðàòü
òåìû äëÿ áëîãîâ. Íóæíî îñòàíàâëèâàòüñÿ íà îäíîé êîíêðåòíîé
òåìàòèêå è âåñòè åå äî êîíöà.
Ïðè ýòîì àóäèòîðèÿ ÷èòàòåëåé
áóäåò íàìíîãî òðåáîâàòåëüíåé
è òîãäà ëè÷íûé áðåíä áóäåò ðàáîòàòü ïî ïðèíöèïó «Ìóæèê ñêàçàë — ìóæèê ñäåëàë». Â òî âðåìÿ, êàê äåâóøêàì ïðîñòî ìîæíî
âûñòàâëÿòü êðàñèâûå ôîòî è ãîâîðèòü, íàïðèìåð, î êîñìåòèêå.
— Ñåãîäíÿ â Âèííèöå íà÷èíàþùèå áëîããåðû îòíîñÿòñÿ ê îäíîé
êàòåãîðèè — îòêðûâàåòñÿ íîâîå
çàâåäåíèå è âñå áåãóò òóäà, ÷òîáû
îñòàâèòü ñâîþ ðåöåíçèþ. Õîòÿ
íà ñàìîì äåëå åäèíèöû ìîãóò
áûòü êîìïåòåíòíûìè â ïîäîáíûõ
îáçîðàõ, — ãîâîðèò Ñåðåæà.
КАК НАЧАТЬ ЗАРАБАТЫВАТЬ
В INSTAGRAM
×òî êàñàåòñÿ íåïîñðåäñòâåííî ñîîáùåñòâ Instavinnitsa
è Vinnytsya_peoplå, òî ó íèõ
äîâîëüíî èíòåðåñíàÿ èñòîðèÿ.
Òàê êàê Ñåðãåé ïðîñòî èõ êóïèë. Îêàçûâàåòñÿ, òàê òîæå
ìîæíî. Ïåðâîé ïîÿâèëàñü ñòðàíèöà Vinnytsya_peoplå â íîÿáðå
2017 ãîäà. Òîãäà Ñåðåæà âìåñòå
ñ ïàðòíåðîì âûêóïèëè ãðóïïó
çà 20 òûñ. ãðèâåí. Ïðîôèëü áûë

àêòèâíûì è æèâûì, ïîýòîìó
îñòàâàëîñü âñåãî ëèøü ðàçîáðàòüñÿ â ðàáîòå ñåòè è ïîääåðæèâàòü
àóäèòîðèþ, ïîñòåïåííî åå íàðàùèâàÿ åñòåñòâåííûì ïóòåì. À ýòî
çíà÷èò — íèêàêèõ íàêðóòîê è ïîäàðêîâ. Äàëüøå, çèìîé 2018 ãîäà,
ïîÿâèëàñü ñòðàíèöà Instavinnitsa,
êîòîðàÿ íà ìîìåíò ïîêóïêè ñòîèëà îäíó òûñÿ÷ó äîëëàðîâ.
— Çà ïåðâûé ìåñÿö ðàáîòû
ìû ïîëó÷èëè 25% îò ñòîèìîñòè ïðîôèëÿ, ýòî ÷òî êàñàåòñÿ Vinnytsya_peoplå. À âîò âòîðàÿ
ñòðàíèöà ïðèíàäëåæàëà õàðüêîâ÷àíèíó. ß òîãäà î÷åíü óäèâèëñÿ,
à ïîòîì âûÿñíèëîñü, ÷òî ó íåãî
ïîìèìî ýòîé ñòðàíèöû, åùå
80 àêêàóíòîâ ïî âñå Óêðàèíå.
Âîò ýòî ðåêëàìíûé ãèãàíò, —
ðàññêàçûâàåò Ñåðãåé. — Òîãäà
ÿ ïîíÿë, ÷òî íóæíî ñêóïàòü âñå
ñîîáùåñòâà Âèííèöû, âåäü êîãäà
÷åëîâåê îáðàùàåòñÿ çà ðåêëàìîé,
òî ïîïàäàåò êî ìíå, íå ñìîòðÿ
íà ñòðàíèöó.
Ñåãîäíÿ äîõîä ñ âèííèöêèõ
ïàáëèêîâ â ñåçîí ïîëó÷àåòñÿ
îêîëî 10 òûñÿ÷ ãðèâåí â ìåñÿö. Ýòî ïðîñòî ðàçìåùåíèå
ðåêëàìû íà ñòðàíèöå. Êîãäà
íèçêèé ñåçîí, òî äîõîä ìîæåò
áûòü îò òðåõ òûñÿ÷, íî ïðè ýòîì
îí åñòü âñåãäà.

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.

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

Концерт
Олександра Кварти

Коцюбинського

Скажене весілля
Комедія, 10.10, поч. о 12.15, 14.20, 18.00, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
11.10–17.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

ТЕАТР

КОНЦЕРТИ
12 жовтня на сцені Будинку офіцерів відбудеться 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 підкорили 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 протягом усього концерту. Початок концерту о 19.00,
вартість квитків — 100–250 грн. Тел. (067)3260737.

Агент Джоні Інгліш: Нова місія
Грандіозне шоу
«Регіональна Ліга
Сміху» у Вінниці

Комедія, 10.10, поч. о 16.15
Вартість квитків — від 75 грн
11.10–17.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Будинок з годинником у стінах
Трилер, 10.10, поч. о 10.20, 12.20, 19.50
Вартість квитків — від 45 грн
11.10–17.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Смолфут
Анімація, 10.10, поч. о 13.50, 18.05
Вартість квитків — від 75 грн
11.10–17.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Веном
Трилер, 10.10, поч. о 10.00, 15.40, 19.45, 21.55
Вартість квитків — від 45 грн
11.10–17.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)

Смолфут
Анімація, 10.10, поч. о 14.05

Будинок з годинником у стінах

Концерт Вінницької
регіональної Ліги Сміху
Вінниці відбудеться 17
жовтня о 19.00 в Будинку
офіцерів.
Ведучий: Олександр Теренчук
Тренери сезону Вінницької Регіональної «Ліга
Сміху»:
Віктор Розовий — «Райдужний Єнот», Вінниця,
«Мініпанки», Київ
Ірина Сопонару — «Торт», «Род-Айленд», Київ
Андрій Рибак — «Моя провінція», Вінниця та «Самбо белого мотилька», Одеса
Дмитро Балюк — «День взятия Бастилии», Харків
та «Французи», Полтава
Василий Байдак — «Мирс Пирс», Одеса та «Харлі
Квін», Чернігів
Віктор Бронюк — «Нет Парня», Запоріжжя, «Наш
формат», Кам'янець-Подільський
Дмитро Голубєв — «Лана Банана», Київ та «Зебра», Вінниця
Редактори: Дмитро Голубєв, Рустем Ємерсалієв

Трилер, 10.10, поч. о 10.00, 21.55

«Snakebite» з
триб'ютом Alice
Cooper

Веном
Трилер, 10.10, поч. об 11.55, 16.00 19.50

Скажене весілля
Комедія, 10.10, поч. о 18.10

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

Манхеттенський фестиваль
короткометражок
Драма, 10.10, поч. о 10.00, 12.30, 22.30
11.10–17.10 довідка — за тел. (096)003–50–50

20 жовтня арт-паб
«Beef Eater» запрошує
на триб’ют-концерт
на честь легендарного,
великого Alice Cooper —
засновника шок-року і короля цього жанру. Усіх
гостей чекають дві години божевільного драйву
і шаленого шоу. На сцені проект «Snakebite» з
Дніпра. Початок о 21.00, вхід — 100 грн. Тел:
(093)4059900, (096)4439900.

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 «Універмагу».
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

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

Ассоль
Історія однієї мрії
10.10, поч. о 18.30, 16.10, поч. о 15.00

Біла ворона
Рок-опера
11.10, поч. о 18.30

Дядя Ваня
Комедія
12.10, поч. о 18.30

Аліса в країні чудес
Музично-фантастична подорож
13.10, поч. о 12.00

Потрібен брехун
Комедія
13.10, поч. о 18.30

Маруся Чурай
Поема для театру
17.10, поч. о 16.00

MOZGI у Вінниці
31 жовтня о 19.00 у Будинку офіцерів Потап,
Позитив, Дядя Вадя, DJ
Bloodless, Едуард Каменєв і Руслан Сторожик
поставлять Вінницю
на вуха: презентують
свою нову мегакруту концертну програму і влаштують незабутній відрив. Масштабне «BIG SHOW»
в новому для групи форматі, наповнене унікальними технічними нововведеннями, професійним
звуком і світловими елементами. Початок о 19.00,
вартість квитків — від 200 до 800 грн.

Гурт «Stoned Jesus»
з концертом
у Вінниці
14 жовтня соціальнокультурний волонтерський центр «Блокпост
Підкова» запрошує
на концерт гурту «Stoned
Jesus» (Соборна, 4). Це сучасний український
музичний гурт, заснований Ігорем Сидоренком
у 2009 році. За роки своєї творчої діяльності колектив гастролював Україною, Росією та Європою
і випустив три повноформатних альбоми і один
міні-альбом. Загалом за спиною колективу на чолі
з Ігорем Сидоренком вже 22 країни.
Початок концерту о 20.00, вартість квитків —
200 грн.

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

Коза-Дереза
Казка-комедія
13.10, поч. об 11.00 та 13.00

Усі миші люблять сир
Мюзикл
14.10, поч. об 11.00 та 13.00

ВЕЧІРКИ
SKYROOM

(вул. Пирогова, 47 а, тел. (093)886–93–93)

#RnBпо четвергах
Кожний четвер RnB-вечірки від
#THEREALKENNY. Найбільш хітова музика і найпозитивніша атмосфера чекають вас. Початок
о 23.00. Вхід: ч. — 50 грн, ж. — Free. Резерв
столиків за номером (067)4317971.

«ПЛАНЕТА MODA-BAR»
(вул. Стеценка, 75 а, тел. 69–04–40)
Alco Trash
У нічному клубі «Планета Moda-Bar» щочетверга
вибухова вечірка Alco Trash!
Початок о 22.00. Горілка на барі до 00.00 —
по 5 грн!
Вхід для всіх вільний!

Будинок з годинником у стінах
Трилер, 10.10, поч. об 11.40, 14.00, 16.20, 18.40,
21.00. 11.10–17.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

ВИСТАВКИ

Смолфут

Виставка-ярмарок
«Осінній сад»

Анімація, 10.10, поч. о 9.00, 15.20, 17.20
4.10–10.10 довідка — за тел. (096)003–50–50

Веном
Трилер, 10.10, поч. о 10.00, 12.20, 14.40, 15.40, 17.00,
17.30, 18.00, 19.20, 19.50, 20.20, 21.40, 22.10, 22.40
11.10–17.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Скажене весілля
Комедія, 10.10, поч. о 14.10, 16.20, 18.30
11.10–17.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Хелфест
Жахи, 10.10, поч. о 20.40
11.10–17.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

17 жовтня Експоцентр
Вінницької торгово-промислової палати запрошує на виставку-ярмарок
«Осінній сад» — 2018.
На виставці-ярмарку ви можете побачити та придбати: саджанці плодово-ягідних культур; декоративні та кімнатні рослини; насіння картоплі, овочів і
квітів; засоби захисту рослин, добрива; інструмент,
інвентар, міні-техніку; послуги озеленення, ландшафтний дизайн; спеціалізовані видання та інше.
Час роботи виставки: 17 жовтня 11.00–18.00;
18–19 жовтня 10.00–18.30; 20 жовтня 10.00–16.00.
Вхід вільний.

Українська мода
Серце світу
Драма, 10.10, поч. о 15.00, 17.30, 20.00
11.10–17.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Експоцентр Вінницької торгово-промислової
палати запрошує 10–13 жовтня відвідати універсальну виставку «Українська мода». На виставці

будуть представлені: жіночий та чоловічий одяг,
взуття, капелюшки, трикотажні вироби, білизна та
інші якісні товари, що прикрасять ваш гардероб
в новому сезоні. Час роботи виставки: 10 жовтня
11.00–18.00; 11–12 жовтня 10.00–18.30; 13 жовтня 10.00–16.00.

Музей української марки ім. Я. Балабана
Торік у Вінниці відкрився Музей української марки.
В експозиції музею представлені одні з найцікавіших
марок, деякі з них є лише в одному екземплярі. Є
марки, вживані в Одесі, радянські марки та навіть ті,
на яких згадано Голодомор. У повній колекції пана
Олександра є марки, датовані від 1850 року, гашені
в різних українських містах. Найстаріший конверт
з поштовим штемпелем датований 1830 роком.
До слова, є також марка з нині білоруського міста
Гомель, погашена українським тризубом. Музей
української марки ім. Якова Балабана можна відвідати щодня, крім понеділка, з 10-ї до 18-ї години.
Школярам та студентам вхід безкоштовний. Також
у музеї можна придбати сувенірні марки та листівки.

Відвідати музей можна за адресою: вул. Соборна, 26. Телефон для довідок (099)534–30–20.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ
«SkyPark». Малюкам і дорослим тут пропонують
побачити на власні очі та зрозуміти закони природи,
поринути у світ популярної техніки та поекспериментувати самому.
Територія музею — більше 1000 квадратних метрів.
Тут представлені понад 150 експонатів для виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве місце для дітей,
підлітків і дорослих! Тут також можна перекусити
в тематичному кафе та придбати цікаві інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та студентів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн
з людини. Працює «Музей науки» щодня з
10.00 до 21.00, без вихідних.
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ПЛАТИТИ ЗА ПРОЇЗД ПО-НОВОМУ
Е-гривні  Міська влада підписала
угоду з «Visa», яка допоможе зробити
оплату банківськими картками за проїзд
у громадському транспорті. Валідатори та
електронний квиток з’являться з наступної
весни. А повноцінно система запрацює
у кінці літа — на початку осені 2019-го
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ â ìåð³¿ ï³äïèñàëè ìåìîðàíäóì ïðî ñï³âïðàöþ
ç òîâàðèñòâîì «Â³çà Óêðà¿íà». Öÿ
óãîäà ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê ñï³âïðàö³, ñïðÿìîâàíî¿ íà ðîçðîáêó ³
ñï³ëüíó ðåàë³çàö³þ áåçãîò³âêîâî¿
åêîíîì³êè ì³ñòà. Ñåðåä íèõ —
îïëàòà áàíê³âñüêèìè êàðòêàìè
çà ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³.
ßê ðîçêàçàâ çàñòóïíèê ìåðà
Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé, ñï³âïðàöÿ ç «Â³çà Óêðà¿íà» äàñòü Â³ííèö³

ãîòîâ³ ð³øåííÿ, ÿê âïðîâàäæóâàòè áåçêîíòàêòíó îïëàòó áàíê³âñüêèìè êàðòêàìè. Ñèñòåìà áóäå
óí³âåðñàëüíîþ òà ïðàöþâàòèìå
ç ð³çíèìè òèïàìè êàðòîê.
Àâòîìàòèçîâàíà ñèñòåìà
îïëàòè ïðî¿çäó, ³íàêøå êàæó÷è,
åëåêòðîííèé êâèòîê, çìîæå ÷³òêî ïîðàõóâàòè ïàñàæèð³â, äàòè
àêòóàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî ïàñàæèðîïîòîêè òà íàâ³òü ï³äíÿòè
ïðèáóòêîâ³ñòü ó òðàíñïîðò³.
— Ïðè íàÿâí³é ñèñòåì³ âèòðàòè
Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç âèãîòîâëåííÿì òà
ðîçïîâñþäæåííÿì êâèòê³â, ñÿãàþòü 25% â³ä çáîð³â çà ïðî¿çä, —
êàçàâ ðàí³øå Ñêàëüñüêèé. — À

áóäü-ÿêà ñó÷àñíà àâòîìàòèçîâàíà
ñèñòåìà — íå á³ëüøå 18%. À ùå
å-êâèòîê ïðèíîñèòü á³ëüøå äîõîä³â — ïðèáóòîê çðîñòàº ì³í³ìóì
íà 10% (goo.gl/mgrRBL).
×åñüêà êîìïàí³ÿ «Ì³êðîåëåêòðîí³êà» ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ
ì³ñÿö³â îáëàäíàº âàë³äàòîðàìè
ì³ñüêèé òðàíñïîðò. Ðàí³øå äèðåêòîðêà «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ»
Êàòåðèíà Áàá³íà êàçàëà, ùî
ïî òðè âàë³äàòîðè ñòàâèòèìóòü
ó òðîëåéáóñè òà àâòîáóñè, ÷îòèðè — â òðàìâà¿. Äåÿê³ ç íèõ
âèäàâàòèìóòü ïàïåðîâ³ êâèòêè
(goo.gl/2kSRgA).
Òåñòîâèé çàïóñê ñèñòåìè áóäå
ç êâ³òíÿ 2019-ãî. Òîä³ æ ïî÷íóòü
âèäàâàòè «Ìóí³öèïàëüí³ êàðòêè
â³ííè÷àíèíà» ï³ëüãîâèêàì, ÿê³
¿õ îòðèìóâàòèìóòü áåçêîøòîâíî.
Äå áóäå âèäà÷à êàðòîê òà ùî äëÿ
öüîãî ïîòð³áíî — ïîêè ùî íåâ³äîìî.
Ñåðåä âàð³àíò³â îïëàòè áóäå é
ñèñòåìà NFÑ. Çà ïðî¿çä ìîæíà
áóäå ðîçðàõóâàòèñÿ ³ çàâäÿêè
ñìàðòôîíó, ÿêèé ìàº òàêèé ÷³ï.
Òîáòî, îïëàòà áóäå ç áàíê³âñüêî¿
êàðòêè, ùî ïðèâ’ÿçàíà äî ìîá³ëüíîãî áàíê³íãó (goo.gl/oeDTcZ).

Придбати квиток можна буде без готівки.
Для цього впроваджують систему е-квитка
з підтримкою банківських карток та NFC-чіпів

Більше 211 мільйонів заплатять за е-квиток
За впровадження системи Вінниця заплатить 1 мільйон євро
з казни, та ще 5,5 мільйона євро
за рахунок позики Європейського
банку реконструкції та розвитку.
У національній валюті — це більше 211 мільйонів гривень!

Повноцінно електронний квиток
запрацює через рік — орієнтовно
восени 2019 року. Кондуктори
продовжать працювати в транспорті, де будуть пояснювати городянам, як платити через валідатор та перевіряти оплату проїзду.

РЕКЛАМА
381701

434703
431610
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КОГДА ЛЮБОВЬ ИМЕЕТ
ШАНС СЛУЧИТЬСЯ ИЛИ БЫТЬ
Топливо любви  Все романтические
книги и песни любовь с костром
повсеместно сравнивают. От любви
пылают, от любви сгорают, она порой еле
тлеет, а то и вовсе затухает. Вывод, хочешь
гореть, и чтоб тобой горели — ну подумай,
как разжечь и поддерживать пламя

Èç ÷åãî æå ñîñòîèò ëþáîâü?
Èç îáüÿòèé, ëàñê, ïîöåëóåâ è êó÷è ìè-ìè-ìèøíîñòåé.
«Âçðîñëûå», ïîáûâàâøèå â îòíîøåíèÿõ ëþäè, ãîâîðÿò, ÷òî ëþáîâü — ýòî îòâåòñòâåííîñòü,
ðàáîòà, çàáîòà, êîíêðåòíûå ïîñòóïêè.
Îäíàêî âñå ýòî ìîæíî ñîâåðøàòü è ïî îòíîøåíèþ ê áëèçêîìó äðóãó, íàïðèìåð. Ðàçâå âû
îòêàæèòå åìó â çàáîòå, ðàçâå
íå âîçüìåòå çà íåãî îòâåòñòâåí-

íîñòü â ñëîæíûé ïåðèîä, èëè
íå ñîâåðøèòå ðàäè íåãî ïîñòóïîê… Íî ãîâîðèò ëè ýòî ïðî
ëþáîâü?
Ëþáîâü î÷åíü ïðîñòî îïèñàòü, êîãäà âû âíà÷àëå. Ïóñòü
ãîâîðÿò, ÷òî ýòî âëþáëåííîñòü,
íî ýòî ñàìûé ïðèÿòíûé ïåðèîä
îòíîøåíèé. Åãî õî÷åòñÿ ðàñòÿíóòü êàê ìîæíî äîëüøå âî âðåìåíè. Ýòî è åñòü òîò ñàìûé êîñòåð — ýìîöèé, ÷óâñòâ, îùóùåíèé. ×åì æå åãî ïîäïèòûâàòü?

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 11-17 ЖОВТНЯ

ОВЕН
Не варто чіплятися за обридлі стосунки, які себе вичерпали. Постарайтеся знайти
в собі сили і сміливість, і
більше не відкладати розмову, яка повинна розставити
все по своїх місцях.

ТЕЛЕЦЬ
Ви зустрінете того, з ким вам
буде, як мінімум, приємно
спілкуватися. У вас може початися пристрасний роман.
Середа і субота — кращі дні
для побачень.

БЛИЗНЮКИ
Найбільш приємні переживання цього тижня будуть
пов'язані з поїздкою. Ви добре проведете час, відправившись в неї разом з обранцем. Настав безхмарний
період у ваших стосунках.

РАК
Сильною стороною вашої
натури буде здатність заінтригувати. Однак не варто
напускати занадто багато
туману навколо своєї особистості. Ви ризикуєте просто в ньому загубитися.

ЛЕВ
Зустріч з коханою людиною
може подарувати творчий
підйом, але і відвернути від
справ. Бажано постаратися
знайти компроміс між роботою та особистим життям.

ФЛИРТ

НЕЖНОСТЬ

ПОЦЕЛУИ

ВОСХИЩЕНИЕ

ДІВА

Флирт — это игра. В нее играют,
только когда интересно. Шутки,
улыбки, случайные прикосновения, провокативные взгляды
и слова, все немножечко на грани.
Это очень бодрит, заставляет кровь
быстрее по венам бежать. Возбуждает уж точно. Флирт, это всегда
двое. Игра в одни ворота не пройдет. Иначе флирт превратится
в обычное приставание, навязчивое, неуместное и раздражающее.
Флирт очень помогает наладить
отношения, перерасти им в необходимую плоскость. С помощью
такой игры он и она, не теряя
рамок приличия, могут говорить
о многом, о запретном. К сожалению, с "возрастом отношений”
из них уходит флирт. Это естественно, ты человека уже познал,
во всех смыслах. Ты имеешь
к нему чувства, но вот играть уже
не хочется, не интересно. А зря.
Флирт, если сравнивать с топливом для любовного костра, — это
те самые дрова. Так что если не хотите раздувать угольки чувств,
побольше играйте, флиртуйте.

Нежность — это умиление. Мы
улыбаемся человеку, к которому
испытываем нежность —
непроизвольно. Стоит подумать
о человеке — улыбка, стоит
о нем заговорить — улыбка,
стоит его увидеть — улыбка.
А еще желание обнять, прижать
к себе. Когда к любимому
человеку привыкаешь, ты
по прежнему его обнимаешь,
ты по прежнему о нем думаешь,
но все реже на твоем лице
непроизвольно возникает
улыбка.
Говорят ведь, что для
повышения настроения
и чтобы просто день заиграл
новыми красками, нужно
улыбнуться, сначала через
силу, потом само пойдет. Так
и в отношениях, улыбайтесь
почаще. Высший пилотаж,
чтобы это простое движение
губ в связи с конкретным
человеком зафиксировалось
как безусловный рефлекс.
Не факт, что все выйдет, —
но попробовать стоит.

Заметили, как меняются
поцелуи со временем. Сначала
мы сходим с ума только
от мысли о губах любимого
человека, следим за их
движением, хотим попробовать
их на вкус.
А от прикосновения волна
тепла разливается по всему
телу. Потом поцелуи становятся
все откровенней, словно
для чувственности нам уже
недостаточно просто созерцать,
прикасаться. А потом и этого
мало.
Мы перестаем друг друга
чувствовать губами, нам как
наркоману надо дозу повышать
и достигнув своего пика все
идет по нисходящей. Приходит
время, когда любимые губы
мало чем отличаются от губ
других родственников. И мы
перестаем целоваться. Говорят,
если из отношений ушли
поцелуи, стоит ли говорить
об отношениях. Не теряйте
индикатор близости —
не потеряете любовь.

Как просто восхищаться человеком, которого наблюдаешь издалека. Видишь пару часов в сутки,
а то и реже. Российский психолог
Тимур Гаген в одной из своих
книг об отношениях рассматривал такое понятие как фронтофис, и бек-офис. Определения взяты из бизнес-словаря,
но очень четко говорят о личном.
Фронт-офис — это лицо фирмы,
то, с чем имеет дело клиент, красивая вывеска, улыбающиеся сотрудники… Бек-офис — это, проще говоря, бухгалтерия, или если
хотите, каптерка уборщицы. Так
вот легко восхищаться человеком, когда вы видите только его
фронт-офис (свидание, он/она
всегда при параде и в отличном
настроении). И намного труднее вызвать восхищение, когда
у тебя температура, с деньгами
полный абзац, на лице следы
вчерашней вечеринки. Короче,
если сумеете восхититься прыщиком на любимой попе после
нескольких лет вместе — респект.
И да, это про любовь.

Ваші стосунки з коханою людиною складаються досить
вдало. Ви завоювали серце
того, хто вам дорогий. Тепер
важливо відверто поговорити по душах.

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ

— Чудеса бывают и чудес много — одно из чудес — когда
люди живут много лет вместе,
при этом не ради квартиры,
не ради денег, а просто потому, что любят друг друга.
На пороге ЗАГСа это выглядит
просто, со временем все сложнее и сложнее.
Есть время в браке и в отношениях, которое
дается на то, чтобы притереться друг к другу,

это не значит начинать перевоспитывать, а время для того, чтобы узнать партнера с разных
сторон и принять его таким, как он есть.
При этом люди должны четко понимать,
что какая-то часть жизни у них изменилась
и вести обычный образ жизни уже не всегда
получится, надо немного откорректировать
время и для двоих.
Рецептов длительных отношений много,
у каждого свой, но есть общие закономерности. Как отношения сделать долгими,

насыщенными, счастливыми. Их немного, но они важные — принимать партнера,
не оскорблять, не унижать, уметь четко говорить и правильно слушать, не нарушать личного пространства, доверять, не отказывать
в сексе…
К этому каждая пара добавляет свои рецепты,
но в целом они одинаковы для всех.
Если хотя бы часть выполняется, то ваша семья либо отношения проживут долго и счастливо, как и мечталось на пороге.

ТЕРЕЗИ
І привід, і можливість для
максимально романтичного
побачення у вас є. Ви будете
господарем становища,
якщо не дозволите собі занудьгувати або, того гірше,
впасти в депресію.

СКОРПІОН
Ось з чим вам пощастить,
так це з підтримкою коханої
людини і її турботою. Вас
чекає дуже приємний і позитивний тиждень.

СТРІЛЕЦЬ
Можливо, варто переглянути
нові любовні захоплення. Чи
варто вам на них витрачати
стільки сил і часу? У неділю
кохана людина може засмутити вас, але не будьте до неї
надто суворі.

КОЗЕРІГ
Для любовних взаємин ви
будете не дуже придатні.
Дратівливість, прискіпливість, ревнощі — пробудити
все це у вашій душі виявиться несподівано легко.

ВОДОЛІЙ
Не змішуйте стосунки любовні і дружні. Ви не зможете належним чином
розділити ці поняття, і нічого
доброго з цього не вийде.

РИБИ
Стосунки з коханою людиною
принесуть радість і задоволення. Однак ваші родичі можуть проявити безтактність.
Не дозволяйте їм втручатися
у ваше особисте життя.
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
ОТИЧНОГО ФОТО «МІ
«МІС
ІС R
RIA-2018»
IA-2018»

ГОРОСКОП
ГОРОС

Роксолана, 25 років

ОВЕН
О
Ве
Везение
в мелочах станет
пр
причиной оптимистических
на
настроений.

Моє хобі — подорожі.. Займалася
рофесійно бальними і спортивними
танцями. Працюю тренером
енером з танців.
Люблю проводити часс у колі друзів.

ТЕЛЕЦ
Т

КОЖНА ВІННИЧАНКА
КА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
ОНКУРСІ

С
Сконцентрируйте
внимание
на работе, возможно внезапн
пное увеличение нагрузки.

Надсилайте своє фото
то та коротку
тку
розповідь про себе на
а e-mail:

БЛИЗНЕЦЫ
Б

miss@riamedia.com.ua.
om.ua.

П
Постарайтесь
привести
эм
эмоции в порядок и не броса
сайтесь в крайности.

Запрошення до конкурсу
су
«Міс RIA»-2018 і безкоштовну
штовну
професійну фотосесію
від фотостудії «INDIGO»»
отримають найвродливіші
віші
учасниці.

РАК
Р
Ра станут легки на
Раки
по
подъем, активны и более
не
нетерпеливы, чем обычно.

ФОТОСЕСІЯ
ВІД ФОТОСТУДІЇ
«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55,,
(096) 179 71 31

ЛЕВ
Л
У вас будет возможность
ук
укрепить свой авторитет,
м
может появиться шанс заня
нять высокое положение.

ДЕВА
Д
Бо
Большая
вероятность
ус
успехов в карьере и личной
ж
жизни.

ВЕСЫ
В
Ес вы найдете в себе
Если
си
силы и оптимизм, будние
д
дни пройдут спокойно.
ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
ИЦЬ
«МІС RIA-2018» НА:
А:

СКОРПИОН
С
Бл
Благоприятное
время для
но
новых начинаний и новых
вп
впечатлений.

СТРЕЛЕЦ
С
Н
Немало
сил придется прило
ложить в работе, зато это
пр
принесет прибыль.
436100

КОЗЕРОГ
К

434642

Н
Напряженный
ритм
пр
прошлой недели может
о
оказать влияние на вашу
ра
работоспособность.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

ВОДОЛЕЙ
В

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Профессиональная деятельность потребует пристального внимания и дополнительного времени.

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

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.

РЫБЫ
Практически вся неделя
будет посвящена работе
и деловым контактам.
434551

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

434178

SINOPTIK

METEO.UA
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13.10

+16
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+17
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+17
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14.10
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+17
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+17
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ПОНЕДІЛОК
15.10

+18
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+17
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+17
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ВІВТОРОК
16.10

+17
+7

+16
+7

+16
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434103

