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НАДІЇ СТАРОГО ЗАМОСТЯ
Район Варшава на
Замості можна назвати
одним з найстаріших у
місті. Перші будинки, які
й дали назву району, тут
з’явилися ще у 80-х роках
19 сторіччя
 Умовно її поділили на
«стару» та «нову», кожна
зі своїм колоритом та
проблемами. І на цю
місцину чекають цікаві
перспективи, серед
яких поява одразу трьох
зелених зон


Галина Гопійчук разом з родиною
живе у 130-річному будинку.
Це одна з тих казарм, з якої
починається мікрорайон

с. 8
РЕКЛАМА

438278

436967

437611

436623
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Таїса
ГАЙДА
АКТИВІСТКА

Про прекрасне
Óñå ïî÷àëîñÿ ç ³äå¿. Ê³ëüêà
õëîïö³â, ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ ç
â³éíè, âèð³øèëè, ùî ïîòð³áíî ïî÷èíàòè âñå ñïî÷àòêó:
ìèðíå æèòòÿ, âëàñíèé á³çíåñ. ²äåÿ çð³ëà â ò³ñíîìó
êîë³, îáãîâîðþâàëàñü ³ îáðîñòàëà íîâèìè äåòàëÿìè.
À ïîò³ì ¿õ ï³äòðèìàâ îäèí
÷èíîâíèê ó âèñîêèõ êàá³íåòàõ, ñêàçàâøè: «Îê, õëîïö³, ÿ
â³äêðèòèé äî îáãîâîðåííÿ ³
ãîòîâèé ï³äòðèìàòè âñ³ âàø³
êîíñòðóêòèâí³ ³äå¿». Ïîäåéêóþòü, ùî òîé ÷èíîâíèê òåæ
êîëèñü ïåðåæèâ ïîä³áíå ³ íà
íà âëàñíîìó äîñâ³ä³ â³ä÷óâ,
ùî òàêå ïîâåðíåííÿ ç â³éíè.
Äíÿìè âîíè çóñòð³÷àëèñÿ
çíîâó, ³ ò³º¿ âèä³ëåíî¿ íà çóñòð³÷ ãîäèíè íå âèñòà÷èëî,
ùîá îáãîâîðèòè âñ³ á³çíåñ³äå¿ ³ øëÿõè ¿õ âò³ëåííÿ. Âèð³øèëè, ùî áóäóòü çóñòð³÷àòèñÿ ùî äâà òèæí³ òà ðóõàòèñü
ðàçîì ó íàïðÿìêó ñîö³àë³çàö³¿
÷åðåç çàïî÷àòêóâàííÿ âëàñíî¿
ñïðàâè ³ âò³ëåííÿ íåâåëèêèõ
á³çíåñ-³äåé.
² ÿ ùèðî ðàä³þ ç òîãî, ÿê
ãîðÿòü ¿õ î÷³ ³ ÿê âîíè îáãîâîðþþòü ìàéáóòí³ ìîæëèâîñò³ ó ìèðíîìó æèòò³.
Ðîçóì³þ÷è, ùî ÷è íå âïåðøå ó âëàä³ âîíè ïîáà÷èëè
ñîþçíèêà, à íå âîðîãà.
Òåïåð ó íèõ º Öåíòð, äå
âîíè çóñòð³÷àòèìóòüñÿ ³ º
ëþäè, ÿê³ îäåðæèì³ îäí³ºþ
³äåºþ.
Öåíòð ï³äòðèìêè á³çíåñó
äëÿ àòîâö³â çíàõîäèòüñÿ ó
ì³ñüêîìó öåíòð³ äîïîìîãè
ó÷àñíèêàì ÀÒÎ çà àäðåñîþ
ªðóñàëèìêà, 8. Ñàìå â íüîìó êîæíó ñóáîòó-íåä³ëþ äî
ê³íöÿ ãðóäíÿ ïðîõîäÿòü íàâ÷àííÿ äëÿ òèõ àòîâö³â, ÿê³
âèð³øèëè çàïî÷àòêóâàòè
âëàñíó ñïðàâó.
Ìîæëèâî, ÿ ³äåàë³çóþ, àëå
ÿ âäÿ÷íà âñ³ì, õòî äîëó÷èâñÿ
³ ïðîñóâàº öþ ³äåþ.
Ñüîãîäí³ ÿ ãîòîâà îá³éíÿòè
óâåñü ñâ³ò.

БІЛЬШЕ РОКУ НЕ МОЖУТЬ
СПИЛЯТИ СУХІ ДЕРЕВА
Тяганина  Після двох випадків, коли
дерева не витримували вітру та падали,
ніхто так і не вирішив проблему. Навіть
паркан не полагодили, а сухі гілки досі
потріскують від поривів вітру. У лікарні
Ющенка знають про проблему й обіцяють,
що скоро старі дерева видалять
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

×àñ â³ä ÷àñó íà
ïðî¿æäæó ÷àñòèíó
âóëèö³ Çîä÷èõ ïàäàþòü äåðåâà, ÿê³ ñòîÿòü íà òåðèòîð³¿ ë³êàðí³ ³ìåí³ Þùåíêà.
Ç ïî÷àòêîì îñåí³ òà çì³íè ïîãîäè ìåøêàíö³ ðàéîíó ïî÷àëè
áîÿòèñÿ, ùî ÿêåñü ³ç òèõ ñóõèõ
äåðåâ çíîâó ìîæå âïàñòè, àäæå
âîíè äîñ³ òàì çíàõîäÿòüñÿ.
— Ö³ äåðåâà äóæå òðóõëÿâ³.
Ï³ä ÷àñ â³òðó â ñàìîìó ïàðêó
òà ïîðÿä ³ç äîðîãîþ ïàäàþòü
ã³ëêè, — êàæå Àëëà Ôðàíêåâè÷,
ÿêà æèâå â öüîìó ðàéîí³. — Ï³ä
öèìè äåðåâàìè âçàãàë³ ñòàðàºìîñÿ íå õîäèòè, îñîáëèâî, êîëè
äìå â³òåð.
Ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó, 13 êâ³òíÿ,
íà äîðîãó á³ëÿ áàãàòîïîâåðõ³âêè íà Çîä÷èõ óïàëà òîïîëÿ (bit.
ly/2Dr9jW7). Äåðåâî âïàëî ïîðÿä ³ç äâîìà ïðèïàðêîâàíèìè
àâòîìîá³ëÿìè òà ïåðåãîðîäèëî
äîðîãó.
Äî öüîãî, ó ñåðïí³ 2017-ãî,
íà öüîìó æ ì³ñö³ äåðåâî, ÿêå
âïàëî, ïîøêîäèëî Ê²A Cerato,
ïðèïëþñíóëî äàõ íà Skoda Fabia
³ çàëèøèëî öåé àâòîìîá³ëü áåç
ëîáîâîãî é çàäíüîãî ñêëà.
Ï³ñëÿ öèõ âèïàäê³â ìåøêàíö³ ðàéîíó íàìàãàëèñÿ âèð³øèòè
ïðîáëåìó ç äåðåâàìè, àäæå òàì
çàëèøèëèñÿ ùå ñóõ³, ÿê³ ìîæóòü
âïàñòè. Îñü, íàïðèêëàä, ãîëîâà
ÎÑÁÁ áóäèíêó ¹ 36 íà Çîä÷èõ
ïîäàëà çâåðíåííÿ äî ì³ñüêî¿ ðàäè

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

Â³ííèö³ ùîäî íåçàäîâ³ëüíîãî
ñòàíó äåðåâ.
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ÿêùî ö³ äåðåâà
çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ë³êàðí³
³ìåí³ Þùåíêà, òî é â³äïîâ³äàþòü
çà íèõ ñëóæáîâ³ îñîáè ë³êàðí³.
Äëÿ òîãî, ùîá âèäàëèòè ÷è îáð³çàòè ïðîáëåìí³ äåðåâà, ïîòð³áíî
óêëàäàòè äîãîâîðè ç êîìïàí³ÿìè,
ÿê³ ìîæóòü öå çðîáèòè.
Ó êâ³òí³ (bit.ly/2Pb5zhq) ë³êàðíÿ
çàïëàòèëà 110 òèñÿ÷ ãðèâåíü ï³äïðèºìñòâó «Îçîí» çà ïîñëóãè ç
âèäàëåííÿ äåðåâ. Àëå ï³ñëÿ òîãî
ñòàð³ äåðåâà á³ëÿ äîðîãè òàê ³ çàëèøèëèñÿ.
Çàðàç ë³êàðíÿ çíîâó íàìàãàºòüñÿ (bit.ly/2JIv6IZ) ï³äïèñàòè
óãîäó ç ò³ºþ æ êîìïàí³ºþ, óæå
íà 199 òèñÿ÷ 700 ãðèâåíü.
Çàâ³äóâà÷êà ãîñïîäàðñòâà ë³êàðí³ Òàìàðà Êîçëåíêî â òåëåôîíí³é
ðîçìîâ³ ñêàçàëà, ùî âñ³ äîêóìåíòè äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè
ç äåðåâàìè âæå ãîòîâ³. ×åêàþòü
ò³ëüêè êîøò³â íà öå.
— Ñóõ³ äåðåâà, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ
íà òåðèòîð³¿ ë³êàðí³ á³ëÿ äîðîãè,
ìè ïîì³òèëè ÿê òàê³, ùî ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ, — êàæå Òàìàðà
Êîçëåíêî. — ×åêàºìî ò³ëüêè,
ïîêè íàì âèä³ëÿòü ãðîø³.
Ïîêè ïîñàäîâö³ ðîçáèðàþòüñÿ ç
áþðîêðàòè÷íèìè ïðîöåäóðàìè òà
÷åêàþòü êîøò³â, ì³ñöåâèì ìåøêàíöÿì çàëèøàºòüñÿ ñïîä³âàòèñÿ,
ùî ÷èíîâíèêè âïîðàþòüñÿ ç ïðîáëåìîþ äî òîãî, ÿê ÿêåñü ³ç äåðåâ çíîâó âïàäå. Äî ðå÷³, ïàðêàí
ï³ñëÿ ïîïåðåäí³õ òàêèõ âèïàäê³â
òàê ³ íå ïîëàãîäèëè.

ФОТО ВАДИМА ЛЕЩЕНКА

ДУМКА

Це фото з місця події, коли дерево впало поряд
із припаркованою BMW. На щастя, значних пошкоджень
автомобіль не зазнав. Не постраждали й люди

З тих пір, коли падали дерева, навіть не полагодили
паркан. Так він і стоїть із двома дірками

Чи задоволені ви прибиранням вашої прибудинкової території?

КАТЕРИНА (29), ВЧИТЕЛЬКА:

СЕРГІЙ (38), ПІДПРИЄМЕЦЬ:

ГАЛИНА (65), ПЕНСІОНЕРКА:

— Живу у приватному секторі, тому прибираю сама.
Листя не спалюємо, складаємо у яму для перегною,
воно за зиму перетворюється
на добриво.

— Уже років шість, як ми відмовилися від двірника, бо він
не працював, як потрібно. З
того часу прибираємо самі,
по черзі. У нас маленький
будинок на Грушевського.

— Живемо на вулиці Антонова. У нас ОСББ і ми задоволені тим, як прибирається
наш двір. Навіть восени, коли
багато листя, прибиральники
все встигають.

ВЛАДИСЛАВ (25),
ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ:

— Прибудинкову територію
ми прибираємо самі. Живемо
у приватному секторі. Коли
прибираєш сам, то немає
на кого нарікати.

ОЛЕНА (22), КОСМЕТОЛОГ:

МИКОЛА (69), ЛІКАР:

— Нас обслуговує ЖЕК,
але у мене немає нарікань
на їхню роботу. Живу на Вишеньці. Постійно бачу двірника за роботою з самого
ранку.

— Живу на Блока, у нас працює пара двірників — чоловік з жінкою. Трудяться, як
бджілки, але все встигають.
Можете прийти подивитись,
як потрібно прибирати.

RIA, Ñåðåäà,
7 ëèñòîïàäà 2018
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ЦАРЕВСЬКИЙ,
КООРДИНАТОР ВЕЛОПРОЕКТІВ

Два міста — один пам'ятник.
У Ізмаїлі і Тульчині абсолютно однакові
пам’ятники графу Суворову.

Замість Хелловіну у ресторані
«Тифліс» відзначили Свято Врожаю
БЛОГ
ПР
ПРЕС-СЛУЖБА
РЕСТОРАНУ «ТИФЛІС»

Í³ÿêèõ ñòðàõ³òëèâèõ ìåéê-àï³â, îô³ö³àíò³â ó êîñòþìàõ çîìá³ òà äåêîðàòèâíîãî
ïàâóòèííÿ ïî êóòàõ. Íàòîì³ñòü óñì³õíåí³
ä³â÷àòà ó ãàðíèõ â³íêàõ ðó÷íî¿ ðîáîòè
òà âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü áåçêîøòîâíèõ ³
êîðèñíèõ ôðóêò³â.
Ìèíóëî¿ äîáè ó áàãàòüîõ â³ííèöüêèõ
çàêëàäàõ ìîæíà áóëî áà÷èòè ïåðåîäÿãíåíèõ ó ÷óäåðíàöüê³ âáðàííÿ îô³ö³àíò³â,
áàðìåí³â, àäì³í³ñòðàòîð³â òà ³íøèõ ëþäåé, ÿê³ çàêëèêàëè ðàçîì ³ç íèìè ñâÿòêóâàòè Õåëëîâ³í. Íà ïîñòðàäÿíñüêîìó
ïðîñòîð³ öå ñâÿòî íàáóëî øèðîêî¿ ïîïóëÿðíîñò³, òîìó íå äèâíî, ùî áàãàòî êàôå
òà ðåñòîðàí³â ñòèë³çóþòüñÿ â öþ äàòó
ó ùîñü òåìíå, ìîòîðîøíå àáî òðåøîâå.
Çîâñ³ì ³íàêøå öåé äåíü âèð³øèëè
ïðîâåñòè ó ðåñòîðàí³ «Òèôë³ñ». Çàì³ñòü
íå ïðèòàìàíí³é íàø³é êóëüòóð³ àòìîñôåð³ òåìíèõ ñèë, óâàãó òàì àêöåíòóâàëè
íà â³äðîäæåíí³ çâè÷à¿â ïðàùóð³â ³ â³äçíà÷èëè ñâ³òëå ³ òåïëå Ñâÿòî Âðîæàþ.
Ó êîëåêòèâ³ ââàæàþòü, ùî öåé äåíü
ãàðíà íàãîäà ïðèãàäàòè ïðî òå, ùî óêðà¿íñüêà êóëüòóðà çäàâíà ñëàâèëàñÿ ñâî¿ìè
ð³çíîìàí³òíèìè òðàäèö³ÿìè, çâè÷àÿìè,
ãàðíîþ ïðèðîäîþ ³ ðîäþ÷îþ çåìëåþ,
ÿê³é, âëàñíå, íå çàâàäèëî á ùèðî ïîäÿêóâàòè.
Ñàìå òîìó, çàì³ñòü êëàñè÷íèõ äëÿ
öüîãî äíÿ ìîòîðîøíèõ ìåéê-àï³â,
æ³íî÷ó ïîëîâèíó ïðàö³âíèöü çàêëàäó
ïðèêðàøàëè ÿñêðàâ³ â³íî÷êè. Ä³â÷àòà

ðîçïîâ³äàþòü, ùî â³íêè ðîáèëèñü âëàñíîðó÷ ³ áóëè ñòèë³çîâàíèìè ï³ä ³íòåð'ºð
ðåñòîðàíó. Öå ïðèºìíî äèâóâàëî â³äâ³äóâà÷³â ³ ùå ðàç ï³äêðåñëþâàëî âðîäó
óêðà¿íñüêèõ æ³íîê.
Êð³ì òîãî, ãîñòåé ÷àñòóâàëè ñìà÷íèìè
ÿáëóêàìè, ÿê³ ÷åêàëè íà íèõ á³ëÿ ðåöåïö³¿. Êîæåí áàæàþ÷èé ì³ã ïðèãîùàòèñÿ
öèìè ôðóêòàìè ó ñàìîìó ðåñòîðàí³ àáî
áðàòè ¿õ ó áóäü-ÿê³é ê³ëüêîñò³ äîäîìó.
— Îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â ìè, ÿê ³ âñ³
³íø³, íàíîñèëè íà îáëè÷÷ÿ ð³çíîìàí³í³
ìàê³ÿæ³. Àëå öüîãîð³÷ âèð³øèëè ïðîâåñòè
öåé äåíü ó ñòèë³ àíòè-õåëëîâ³íó. Õîò³ëè,
ùîá â³í ñòàâ ñâ³òëèì òà äîáðèì, — ðîçïîâ³äàº àäì³í³ñòðàòîð ðåñòîðàíó «Òèôë³ñ»,
Þë³ÿ Ãðèãîðåíêî. — Áàãàòî â³äâ³äóâà÷³â
íàøîãî çàêëàäó, ó òîìó ÷èñë³ ãðîìàäÿíè
³íøèõ êðà¿í, çàïèòóþòü, ùî öå â íàñ
çà ñâÿòî. Ïðîñÿòü îô³ö³àíò³â ðîçêàçàòè
ïðî çì³íó òåìàòèêè. Êîëè îòðèìóþòü
â³äïîâ³äü, òî ïðèºìíî äèâóþòüñÿ. À äåÿê³
íàâ³òü ïðîñÿòü ñôîòîãðàôóâàòèñÿ.
Òàêîæ Þëÿ ðîçïîâ³äàº, ùî âæå ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîê³â ó ðåñòîðàí³ ðîáëÿòü
âñå, ùîá ãîñò³ ïî÷óâàëè ñåáå çàòèøíî
òà êîìôîðòíî. Öå ³ ð³çíîìàí³òòÿ çàë³â,
³ æèâà ìóçèêà, ³ ñìà÷í³ ñòðàâè êóõîíü
ð³çíèõ êðà¿í ñâ³òó.
— Íåìàº ð³çíèö³: ñâÿòî íà êàëåíäàð³ àáî çâè÷àéíèé äåíü, ìè çàâæäè íàìàãàºìîñü ñòâîðèòè ó çàêëàä³ äðóæíþ
àòìîñôåðó ³ ïîêàçàòè íàøèì ãîñòÿì,
ùî âñå öå ðîáèòüñÿ äëÿ íèõ òà ¿õíüîãî
êîìôîðòíîãî ïåðåáóâàííÿ ó «Òèôë³ñ³».

438292
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ТРИ РОКИ «УМОВНО» ЗА ЧУЖЕ
ЖИТТЯ: ЯК СУДЯТЬ ЗА ДТП
Справедливо?  Поцікавилися, які вироки
в справах про аварії з трагічними наслідками
виносили судді Вінницького міського суду
з початку року. У судовому реєстрі знайшли
чотири таких вироки. Читайте, як судили
винних у ДТП, де загинули люди

МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Çà äàíèìè ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿
Óêðà¿íè, ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ïðîòÿãîì
äåâ’ÿòè ì³ñÿö³â â³ä ïî÷àòêó ðîêó
ñòàëîñÿ 2166 àâàð³é. Ó 499-òè ç
íèõ çàãèíóëè ÷è òðàâìóâàëèñÿ
ëþäè.

Íàéïîøèðåí³øèìè ïðè÷èíàìè ÄÒÏ çàëèøàþòüñÿ íåòâåðåçå
êåðóâàííÿ (31 àâàð³ÿ ç ïðîâèíè
ï’ÿíîãî âîä³ÿ) òà ïåðåâèùåííÿ
øâèäêîñò³ (101 àâàð³ÿ).
Íèæ÷å ìè ç³áðàëè âèðîêè
â ñïðàâàõ ïðî ÄÒÏ, ó ÿêèõ çàãèíóëè ëþäè. Âàðòî çâåðíóòè
óâàãó íà òå, ùî ñóää³ âèíîñèëè
îäíàêîâ³ ð³øåííÿ â ñïðàâàõ, ÿê³
çíà÷íî â³äð³çíÿþòüñÿ çà îáñòà-

âèíàìè. Îñü, íàïðèêëàä, âîä³é,
ÿêèé í³ññÿ ïî ì³ñòó íà øâèäêîñò³ á³ëüø³é, í³æ 100 ê³ëîìåòð³â
íà ãîäèíó òà çáèâ íà ñìåðòü ä³â÷èíó ïðîñòî íà ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³, îòðèìàâ òðè ðîêè «óìîâíî». Òî÷íî òàêå æ ïîêàðàííÿ
ïðèñóäèëè âîä³þ, ùî íå ïåðåâèùóâàâ øâèäê³ñòü ³ çáèâ íà ñìåðòü
÷îëîâ³êà, ÿêèé ïåðåá³ãàâ äîðîãó
â íåíàëåæíîìó ì³ñö³.

ВИРОКИ МІСЬКОГО СУДУ В СМЕРТЕЛЬНИХ ДТП
Шукали водія всім містом

Справа №127/612/18
Суддя:
Дмитро Шлапак

Справа №127/28238/17
Суддя:
Геннадій Кашпрук

Обвинувачений:
Максим Хоменко

ФОТО ВІКТОРА ПЕРЛОВА

Обставини . Приблизно опівночі 29 вересня 2017-го Максим їхав
у Hyundai Veracruz вулицею Пирогова. Швидкість була близько
103,6 км/год. Неподалік Feride збив дівчину, яка переходила
дорогу по «зебрі». Вікторія Семенчук померла в лікарні.
Обставини, що пом’якшують покарання, суд визначив такі:
визнання вини, добровільне відшкодування збитку, каяття та
сприяння розкриттю злочину.

За кермом цього авто був
Максим Хоменко. Він на великій
швидкості збив дівчину просто
на «зебрі»

Перший вирок
Чотири роки ув’язнення, але покарання пом’якшене
до трьох років «умовно». Водійське посвідчення
забрали на три роки. (bit.ly/2QnaOY5)
Оскарження
Прокурори клопотали про суворіше покарання — три
роки в’язниці, але їхні вимоги не задовольнили.
(bit.ly/2SQ1gGw)

ФОТО: «ДОРОЖНІЙ КОНТРОЛЬ ВІННИЦЯ»

Удар на швидкості 103,6 км/год.

Обставини . Увечері 17 листопада 2017 року Олександр був
за кермом Ford Scorpio свого дідуся. Їхав вулицею Київська
до центру, раптом на дорозі з’явилася людина.
Від травм збитий чоловік загинув на місці. Водій же
не зупинився, а спробував втекти. Його знайшли вінницькі
таксисти та патрульні.
Обставини, що пом’якшують покарання, суд визначив
такі: каяття обвинуваченого та часткове відшкодування збитку.

Такий вигляд мав салон
автомобіля після того, як
його водій збив чоловіка
на Київській. Після цього
намагався втекти та сховав авто

Задавив жінку у дворі будинку

В’їхав у причіп

Справа №127/14169/15-к
Суддя:
Руслан Каленяк

Справа №127/13964/18
Суддя:
Геннадій Кашпрук

Обвинувачений:
Сергій Ястремський

Обставини . Ще у 2015-му році Сергій, у дворі будинку на вулиці
600-річчя, заднім ходом наїхав на жінку. Вона померла від
закритої травми грудної клітки та травматичного шоку.
Обставини, що пом’якшують покарання, суд визначив такі:
повне визнання вини, каяття, сприяння розкриттю злочину,
утримання чотирьох неповнолітніх дітей. Також зауважив, що
інцидент стався з необережності.

Перший вирок
П’ять років ув’язнення та три роки без посвідчення
водія. Але від покарання водія звільнили за так званим
«Законом Савченко» (bit.ly/2JGE5dP).
Оскарження
Не було.

Обвинувачений:
Олександр Іванов

Перший вирок
Чотири роки ув’язнення, але покарання пом’якшене
до трьох років «умовно». Водійське посвідчення забрали на три роки (bit.ly/2OsWVpl)
Оскарження
Справа вже дійшла до Верховного суду. Будуть переглядати покарання (bit.ly/2JIvtTV)

Обвинувачений:
Ігор Норчак

Обставини Приблизно о 5-й годині ранку 31 березня 2018-го,
автомобіль IVECO їхав Немирівським шосе. Зіткнувся із
задньою частиною напівпричепа, який разом з автомобілем
MAN стояв на краю дороги. Пасажирка IVECO загинула
на місці.
Обставини, що пом’якшують покарання, суд визначив
такі: каяття обвинуваченого.

Перший вирок
Чотири роки ув’язнення,
пом’якшене до «умовного» терміну в 1,5 року
(bit.ly/2RBjGtq).
Оскарження
Не було.

Поліцейським будуть компенсувати оренду житла.
У Вінниці максимальна сума - до 3965 гривень
МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073) 0476879

 Êàáì³í çàòâåðäèâ ïîðÿäîê
êîìïåíñàö³¿ âàðòîñò³ îðåíäè
æèòëà äëÿ ïîë³öåéñüêèõ. Âèïëàòè ïðèçíà÷åí³ äëÿ òèõ ïðàâîîõîðîíö³â, ÿê³ íå ìàþòü âëàñíîãî æèòëà â òîìó íàñåëåíîìó
ïóíêò³, äå ïðîõîäÿòü ñëóæáó ³
çí³ìàþòü éîãî çà äîãîâîðîì.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ïîë³ö³¿ îáëàñò³,
âèïëàòè ðîçïî÷íóòü ç íàñòóïíîãî ðîêó.
Ó ïîñòàíîâ³ ¹ 866 â³ä 24 æîâòíÿ 2018 ðîêó ïðîïèñàëè ìåõàí³çì òîãî, ÿê âèïëà÷óâàòèìóòü
êîìïåíñàö³¿.

Ãðîø³ çà æèòëî, ÿêå âèíàéìàº
ïîë³öåéñüêèé, ïîâåðòàòèìóòü
êîæíîãî ì³ñÿöÿ çà ïîïåðåäí³é.
Ñóìà êîìïåíñàö³é äëÿ ïîë³öåéñüêèõ ó Êèºâ³ ìàº ñòàíîâèòè íå á³ëüø, í³æ äâà ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóìè, ñòàíîì
íà 1 ñ³÷íÿ êàëåíäàðíîãî ðîêó.
Òîáòî (1762 ãðèâí³ íà 1 ñ³÷íÿ
2018 ðîêó) — 3524 ãðèâí³.
Ó Ñ³ìôåðîïîë³, Ñåâàñòîïîë³ òà îáëàñíèõ öåíòðàõ, à çíà÷èòü ³ ó Â³ííèö³ — íå á³ëüø ÿê
1,5 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóìè, òîáòî
2643 ãðèâí³.
Ó ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêòàõ —

íå á³ëüø ÿê îäèí ïðîæèòêîâèé
ì³í³ìóì äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á
íà 1 ñ³÷íÿ êàëåíäàðíîãî ðîêó —
1762 ãðèâí³.
Ö³ ñóìè ìîæóòü çá³ëüøèòèñÿ, ÿêùî â ïðàâîîõîðîíöÿ º
òðè ÷è á³ëüøå ÷ëåíè ðîäèíè.
Äî 5286 ãðèâí³ äëÿ Êèºâà,
äî 3965 ãðèâåíü äëÿ îáëàñíèõ
öåíòð³â, äî 2643 äëÿ ³íøèõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â.
Äëÿ òîãî, ùîá ïî÷àòè îòðèìóâàòè êîìïåíñàö³¿, ïîë³öåéñüêèé
ïèøå ðàïîðò äî êåð³âíèöòâà â³ää³ëêó, äå ñëóæèòü. Ðàçîì ³ç íèì
ïîäàº ö³ëèé ïàêåò äîêóìåíò³â,

çîêðåìà, òàê³, ùî ï³äòâåðäæóþòü
îïëàòó çà îðåíäó æèòëà.
Ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ
êîìïåíñàö³é ïðèéìàº êåð³âíèê
ïîë³öåéñüêîãî. Â³äõèëèòè ïðîõàííÿ ï³äëåãëîãî ìîæå ó âèïàäêàõ, ÿêùî:
 Ñàì ïðàâîîõîðîíåöü ìàº
âëàñíå æèòëî â ðåã³îí³, äå ïðàöþº. Àáî ÷ëåíè éîãî ðîäèíè;
 Çà íèì çàêð³ïëåíå ñëóæáîâå
æèòëî;
 Õòîñü ó ðîäèí³ âæå îòðèìóº
êîìïåíñàö³þ çà îðåíäó æèòëà.
Â óïðàâë³íí³ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ùå í³õòî ç³

ñï³âðîá³òíèê³â íå ïèñàâ ðàïîðòè
íà îòðèìàííÿ êîìïåíñàö³¿.
— Ìè ùå íå îòðèìàëè
ðîç’ÿñíåííÿ, ÿê öå âñå ìàº ïðàöþâàòè, — êàæå ïðåñ-ñåêðåòàð
Òåòÿíà Ïëàõîòíþê. — Öå îðãàí³çàö³éí³ ïèòàííÿ ³ ñêîðî âîíè
âèð³øàòüñÿ.
Ó ïðåñ-ñëóæá³ Ãîëîâíîãî
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ îáëàñò³
ðîçïîâ³ëè, ùî ãðîø³, ÿê³ áóäóòü
âèïëà÷óâàòè ÿê êîìïåíñàö³þ,
çàêëàäåí³ â áþäæåò íàñòóïíîãî ðîêó. Â³äòàê çàðàç ùå í³õòî ðàïîðòè íå ïîäàâàâ, êîøòè
íå îòðèìóâàâ.
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ЯК І ДЛЯ ЧОГО АФЕРИСТИ
КРАДУТЬ НАШІ ДОКУМЕНТИ
Була така історія  Щоб зняти в оренду
квартиру у Вінниці, моніторила оголошення
без посередників. Знайшла підходящу
з власником. Він не просив завдатку, а
надіслати копії документів для оформлення.
Перевіривши отримані у відповідь скани,
вінничанка зрозуміла, що натрапила
на афериста. У чому суть шахрайства? RIA
дізналась, чого варто остерігатися
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ïðî ñõåìó ðîáîòè íåâñòàíîâëåíèõ
ïîë³ö³ºþ àôåðèñò³â Îëåíà Ëàùóê ðîçïîâ³ëà â ãðóï³ Ôåéñáóê «×åðíûé ñïèñîê Âèííèöà». Âîíà îäðàçó ïî÷àëà ïîñò
ç³ ñë³â: «ïèøó âèêëþ÷íî ç ìåòîþ
³íôîðìóâàííÿ ³ ïîïåðåäæåííÿ,
à íå äëÿ îáãîâîðåííÿ/çàñóäæåííÿ
ìîº¿ ïîâåä³íêè».
Îëåíà ðîçïîâ³äàº, ùî âîíà
ó ïîøóêàõ êâàðòèðè çíàéøëà
íà OLX îãîëîøåííÿ â³ä ãîñïîäàðÿ. ×îëîâ³ê ðåêëàìóâàâ êâàðòèðó íà Ëèòâèíåíêî. Ïðîñèâ çà íå¿
4,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü íà ì³ñÿöü.
«Öå íîðìàëüíà ö³íà çà ìàëåíüêó êâàðòèðó â ïàíåëüö³, — ïèøå
Îëåíà. — ×îëîâ³ê ïðåäñòàâèâñÿ
õàçÿ¿íîì, çàïèñàâ íà ïåðåãëÿä,
ãðîøåé íàïåðåä íå ïðîñèâ, íàâ³òü ñàì àêöåíòóâàâ, ùî ãðîøåé
íå òðåáà. Ñêàçàâ, ùî êâàðòèðàíòè
ç’¿æäæàþòü ÷åðåç ê³ëüêà äí³â, ïîò³ì áóäóòü ïîêàçóâàòè…»
Æ³íö³ êâàðòèðà ñïîäîáàëàñÿ

îäðàçó, ³ âîíà çàõîò³ëà çíÿòè ¿¿,
íå îãëÿäàþ÷è ïåðåä öèì. Îðåíäîäàâåöü ïîãîäèâñÿ ³ çàïðîïîíóâàâ îáì³íÿòèñÿ äîêóìåíòàìè.
Ìîâëÿâ, ³ êë³ºíòêà ïåðåêîíàºòüñÿ, ùî â³í âëàñíèê, ³ â³í ìàòèìå
¿¿ äàí³ äëÿ ñêëàäàííÿ äîãîâîðó.
«Âèñëàâ ìåí³ ôîòî ïàñïîðòà
(âñ³õ ñòîð³íîê), êîäó ³ ñâ³äîöòâà
ïðî ïðàâî âëàñíîñò³. Âñ³ äàí³
ñï³âïàäàëè. ß ïîêàçàëà ôîòî äðóçÿì, âîíè ñêàçàëè, ùî ëþäèíó
çíàþòü, ñåðéîçíà ëþäèíà. ß áåç
ñóìí³â³â ó â³äïîâ³äü â³äïðàâèëà
ôîòî ñâî¿õ äîêóìåíò³â (ïàñïîðò
³ êîä)», — ðîçïîâ³äàº äàë³ Îëåíà.
Ï³ñëÿ öüîãî âîíà ïðèéøëà
â îáóìîâëåíèé ÷àñ íà êâàðòèðó.
Àëå õàçÿ¿í íå ç’ÿâèâñÿ. Â³í íàïèñàâ ¿é: «Ôîðñ-ìàæîð, ïåðåäçâîíþ», òà íå ïåðåäçâîíèâ. Íà ¿¿
äçâ³íêè âæå íå çí³ìàâ ñëóõàâêè.
Íà òàêó ïîâåä³íêó êâàðòèðîçäàâà÷à Îëåíà â³äðåàãóâàëà îñü ÿêèì
÷èíîì. Ïîïðîñèëà çíàéîìèõ çíàéòè íîìåð òåëåôîíó ëþäèíè, ÷è¿
äîêóìåíòè îòðèìàëà. Êàæå, öå
çíàíèé ó Â³ííèö³ ÷îëîâ³ê. Êîëè
íàáðàëà éîãî, òî ñï³âðîçìîâíèê

Окремого діла немає
Правоохоронці кажуть, що у випадку Олени про кримінальне
провадження немає підстави
говорити. У відділі комунікацій
обласної поліції пояснюють:
в міському відділі у названої
вінничанки прийняли заяву інформаційного характеру про те,
що якісь зловмисники можуть
використати копії її документів,
і про це вона наперед попереджає поліцію.
— Жінка розповіла, в який спосіб виманили її дані, — говорить
прес-офіцер поліцейського главку Анна Олійник. — Ну, що тут
можна сказати? Не варто нікому
давати свої скани, ні коду, ні паспорта, тим більше по інтернету.
Можна таку інформацію надавати, якщо вже укладаєте договір і
переконалися, що вас не дурять.
Також Анна Олійник сказала,
що звернення Олени Лащук про
можливе шахрайство візьмуть

на замітку. Якщо в процесі перевірки наданої нею інформації
з’ясують більше, тоді можна
буде сказати, чи є тут злочинна схема і в чому вона полягає.
А поки ніхто матеріально не постраждав — не буде діла.
— У принципі, з копіями, не маючи оригінала, в легальних структурах нічого не можна зробити.
Скрізь треба на підтвердження
оригінал пред’явити, — говорить
Анна Олійник і роз’яснює, як перестрахуватися від обманщиків,
коли знімаєш квартиру:
— Треба зустрітися з людиною.
Впевнитися в тому, що це дійсно власник. Нехай покаже
оригінал документів. Лиш тоді
можна надавати свої документи
для оформлення договору оренди. По інтернету копій не надсилайте, бо хто знає, як ваші
персональні дані можуть бути
використані зловмисниками.

Олена Лащук звертається до вінничан:
«Якщо раптом комусь надішлють документи «хазяйки»
квартири на ім’я Лащук Олени Володимирівни, в мене немає
квартир, я нічого не здаю і ніколи не здавала! І не веду ніяких
справ з документами в інтернеті! Якщо це мало місце, повідомте
мене для передачі інформації про шахрайство в поліцію»
ñêàçàâ: íå ìàº ó íüîãî êâàðòèðè
äëÿ çäà÷³ â îðåíäó.
Çà ñëîâàìè Îëåíè, öåé ÷îëîâ³ê
ðàí³øå øóêàâ æèòëî äëÿ çíàéîìî¿,
ìèíóëî¿ çèìè, ³ òîä³ òàê ñàìî âèñëàâ
«õàçÿ¿íó» äîêóìåíòè. Íèìè òåïåð,
âèõîäèòü, óñï³øíî êîðèñòóþòüñÿ
àôåðèñòè. ×îìó óñï³øíî, ÷èòàéòå
äàë³… À ùîéíî ñï³âðîçìîâíèöÿ
ä³çíàëàñÿ öå, òî ï³øëà â ïîë³ö³þ
ïèñàòè çàÿâó ïðî øàõðàéñòâî.
КУДИ ЗГОДЯТЬСЯ КОПІЇ?
Òèì ÷àñîì òà ñàìà êâàðòèðà ç’ÿâèëàñÿ íà ³íøîìó ñàéò³
îãîëîøåíü. Îëåíà âï³çíàëà ¿¿
ïî ôîòî-â³äåî. Êàæå, ùî òåïåð
â îðåíäó æèòëî íà Ëèòâèíåíêî
çäàº ³íøà ëþäèíà — âèñèëàþòü
íîâèé ïàêåò äîêóìåíò³â. Ñêðèíè
öüîãî îãîëîøåííÿ â³ííè÷àíêà
ïðèêð³ïèëà äî ïîñòó â Ôåéñáóê
³ äîïèñàëà: «Äîêóìåíòè íå ïðèêëàäàþ, áî âïåâíåíà, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ ÷óæ³, øâèäøå
çà âñå, îòðèìàí³ òàêèì ñàìèì
îáìàííèì øëÿõîì».
Ó êîìåíòàðÿõ ï³ä ïîñòîì Îëåíè
â³ííè÷àíè ïèøóòü: «ö³íà òàêî¿
êâàðòèðè, ÿêáè âîíà áóëà â ì³ñÿ÷í³é îðåíä³, — ïðèáëèçíî 5500 ãðèâåíü ïëþñ êîìóíàëüí³». Ìîâëÿâ,
íå âàðòî áóëî îäðàçó â³ðèòè â ðåêëàìó ç çàíèæåíîþ ö³íîþ.
Àëå Îëåíà âïåâíåíà, ùî ìåòà
àôåðèñò³â áóëà íå ïåðåçäàòè ÷óæå
æèòëî ïî äðóãîìó-òðåòüîìó êîëó,
à ò³ëüêè çàâîëîä³òè êîï³ÿìè äîêóìåíò³â áàæàþ÷èõ çíÿòè ¿¿.
«Âèäóðèòè äîêóìåíòè, ùîá ïîò³ì «â³ä õàçÿ¿â» çäàâàòè äåøåâ³
êâàðòèðè ç áðîíþâàííÿì â ðîçì³ð³ 1000 ãðèâåíü. Ñòàðà ñõåìà,
àëå äóæå ïîïóëÿðíà ó Â³ííèö³,
íà æàëü», — ïèøå òàêîæ Îëåíà.

Ñõîæå, àôåðèñòè «íàáèâàþòü»
áàçó äîêóìåíò³â, ùîá äàë³ ïðàöþâàòè çà ³íøîþ ñõåìîþ øàõðàéñòâà, â ÿê³é óæå çìîæóòü çàðîáèòè ãðîøåé.
БУДЬТЕ ПИЛЬНИМИ
Òîìó â³ííè÷àíêà ïðîñèòü:
«ßêùî õòîñü ç³øòîâõíóâñÿ ç òàêîþ æ ñèòóàö³ºþ, ïèø³òü, áóäü
ëàñêà, çàÿâó â ïîë³ö³þ äëÿ ïîñèëåííÿ äîêàçîâî¿ áàçè. À ÿêùî ðàïòîì êîìóñü íàä³øëþòü äîêóìåíòè
«õàçÿéêè» êâàðòèðè íà ³ì’ÿ Ëàùóê
Îëåíè Âîëîäèìèð³âíè, â ìåíå
íåìàº êâàðòèð, ÿ í³÷îãî íå çäàþ ³
í³êîëè íå çäàâàëà! ² íå âåäó í³ÿêèõ
ñïðàâ ç äîêóìåíòàìè â ³íòåðíåò³!
ßêùî öå ìàëî ì³ñöå, ïîâ³äîìòå
ìåíå äëÿ ïåðåäà÷³ ³íôîðìàö³¿ ïðî
øàõðàéñòâî â ïîë³ö³þ».
Òàêîæ Îëåíà òóðáóºòüñÿ, ùîá
íà ¿¿ äîêóìåíòè íå âçÿëè ÿêèéñü
øâèäêèé êðåäèò. Ïðî ïîçèêó
ó 8 òèñÿ÷ ãðèâåíü ¿é ðîçêàçàâ ÷îëîâ³ê, ÷è¿ äîêóìåíòè ¿é ïðèñëàëè.
Ãîâîðèâ, ùî îòðèìóº òåïåð ïîâ³äîìëåííÿ êîëåêòîð³â. Îëåíà ïðî
öå ðîçêàçàëà â ïîë³ö³¿. ¯é ñêàçàëè:
çìîæå çâåðíóòèñÿ ç çàÿâîþ, êîëè
êðåäèò â³ä ¿¿ ³ìåí³ âæå â³çüìóòü.
Çàðàç æå, äîêè âîíà í³ÿêèì ÷èíîì
â³ä ðîçãîëîøåííÿ ïåðñîíàëüíèõ
äàíèõ íå ïîñòðàæäàëà, â³äêðèâàòè
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ íåìàº
ï³äñòàâ. Ñåðåä êîìåíòàð³â ï³ä ïîñòîì Îëåíè çíàõîäèìî ùå îäíó
³íôîðìàö³þ, ÿêà ï³äòâåðäæóº âåðñ³þ: Îëåíó âçÿëè â ðîçðîáêó øàõðà¿. Ìåøêàíêà òîãî æ áóäèíêó
íà Ëèòâèíåíêî Òåòÿíà íàïèñàëà:
«Çíàþ ãîñïîäàð³â. Ïî ö³é àäðåñ³
òðèê³ìíàòíà êâàðòèðà ³ çîâñ³ì
³íøîãî ïëàíóâàííÿ. Çäàâàòè ¿¿
í³õòî íå çáèðàâñÿ».

КОРОТКО
Аферисти з
«банку»
 Äî ïîë³ö³¿ çâåðíóëàñÿ
38-ð³÷íà æ³íêà òà ðîçïîâ³ëà, ùî äî íå¿ çàòåëåôîíóâàëà ä³â÷èíà, ÿêà ïðåäñòàâèëàñÿ ïðàö³âíèêîì áàíêà.
Ï³ä ïðèâîäîì çàïîá³ãàííÿ
áëîêóâàííÿ áàíê³âñüêî¿
êàðòêè øàõðàéêà ä³çíàëàñü
ðåêâ³çèòè òà çàâîëîä³ëà
11 òèñÿ÷àìè ãðèâåíü ç
áàíê³âñüêî¿ êàðòêè â³ííè÷àíêè. Íàðàç³ ïðàö³âíèêè
ïîë³ö³¿ âñòàíîâëþþòü îñîáó
çëîâìèñíèö³.
Àáè íå ñòàòè æåðòâîþ
øàõðà¿â, çà æîäíèõ îáñòàâèí íå ðîçãîëîøóéòå
êîíô³äåíö³éíó ³íôîðìàö³þ (ï³í-êîä, íîìåð êàðòêè). Óñòàíîâ³òü äîáîâèé
ë³ì³ò íà çíÿòòÿ ãîò³âêè òà
ïåð³îäè÷íî ïåðåâ³ðÿéòå
ñòàí êîøò³â íà ðàõóíêó.
ßêùî âè ñóìí³âàºòåñü,
÷è ä³éñíî âàì òåëåôîíóº
ñïðàâæí³é ñï³âðîá³òíèê
áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè —
çàïèòàéòå, êîëè ³ â ÿêå
â³ää³ëåííÿ âè ìîæåòå ï³ä³éòè ³ âèð³øèòè ïðîáëåìó îñîáèñòî. Ó âèïàäêó,
ÿêùî âè çàï³äîçðèëè, ùî
âàñ íàìàãàþòüñÿ îøóêàòè
– òåëåôîíóéòå äî ïîë³ö³¿
çà íîìåðîì «102».

Напали на
магазин квітів
 Ó Â³ííèö³ äâîº áàíäèò³â
ïðèñòàâèëè í³æ äî ïðîäàâùèö³ ó í³÷íîìó ìàãàçèí³
êâ³ò³â íà ïðîñïåêò³ Êîöþáèíñüêîãî. Âîíè çàáðàëè
ñïîðòèâíèé âåëîñèïåä òà
âòåêëè. ²íôîðìàö³ÿ ïðî
â÷èíåííÿ ðîçá³éíîãî íàïàäó íàä³éøëà äî ïîë³ö³¿
ó ïîíåä³ëîê, 29 æîâòíÿ,
áëèçüêî 6.20 â³ä ïîòåðï³ëî¿.
Íà ì³ñö³ ïðàâîîõîðîíö³
îïèòàëè ïîòåðï³ëó òà ïåðåãëÿíóëè çàïèñè ç êàìåð
â³äåî ñïîñòåðåæåííÿ. ×åðåç
ê³ëüêà ãîäèí îñ³á, ïðè÷åòíèõ äî öüîãî çëî÷èíó,
çàòðèìàëè.
— Ïðàâîïîðóøíèêàìè âèÿâèëèñü 29-ð³÷íèé
óðîäæåíåöü Ìîëäîâè òà
33-ð³÷íèé æèòåëü Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó. Îäèí ç íèõ
ì³ñÿöü òîìó çâ³ëüíèâñÿ ç
ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³, äå
â³äáóâàâ ïîêàðàííÿ çà ìàéíîâ³ çëî÷èíè, — ðîçïîâ³â
íà÷àëüíèê Ë³âîáåðåæíîãî
â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ Ðîìàí
Àíäðóùàê. Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
çàòðèìàí³ ïðè÷åòí³ äî ðÿäó
êðàä³æîê òà ïîãðàáóâàíü
ó Â³ííèö³.
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ШКОЛЯР ЗРОБИВ РОЗУМНИЙ
ДЗВОНИК, ЩО ПРАЦЮЄ БЕЗ ЛЮДЕЙ
Інновація  Працю техперсоналу
своєї школи № 27 полегшив 11-класник
Ярослав Басюк. Якщо раніше вони
очей не зводили з годинника, очікуючи
тієї миті, коли треба натискати кнопку
електродзвінка для сигналу на урок
чи з уроку, то тепер дзвоник лунає
автоматично. Як це вдалося учневі?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

— Çíàºòå, ÿê öå
çàìîðî÷ëèâî ùîðàçó íå çâîäèòè î÷åé
ç ãîäèííèêà? — ðîçïîâ³äàº îäíà
ç òåõïðàö³âíèöü. — Í³áèòî ðîáîòà
íåñêëàäíà — íàòèñíóâ êíîïêó òà
é ãîä³. À ÿêùî ïðîòÿãîì óñüîãî
äíÿ öå ðîáèòè! Ó íàñ íàâ÷àííÿ
ó äâ³ çì³íè. Íà ñåêóíäó ï³çí³øå íàòèñíåø — íå ïîäîáàºòüñÿ
ó÷íÿì. Ðàí³øå — îòðèìóºø çàóâàæåííÿ â³ä äèðåêòîðà. Çàðàç óñ³
ç òåëåôîíàìè. Óñ³ êîíòðîëþþòü.
Àëå æ ãîäèííèêè ³íêîëè â³äñòàþòü, ÷è, íàâïàêè, ïîñï³øàþòü.
Íàâ³òü íà ìîá³ëüíîìó öå â³äáóâàºòüñÿ. Òåïåð ìè ïîçáàâëåí³ öüîãî
êëîïîòó — äçâ³íîê ñàì äçâîíèòü.
Êàæóòü, ñêîðî ùå é ñï³âàòèìå.
ПОЧАЛОСЯ З… ЖАРТУ
ßðîñëàâ Áàñþê ó 27-é øêîë³
íàâ÷àºòüñÿ äðóãèé ð³ê. Ðàí³øå
â³äâ³äóâàâ 17-òó ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íó ã³ìíàç³þ. Íà íàâ÷àííÿ äîáèðàâñÿ ç Òÿæèëîâà, äå ïðîæèâàº
ç áàòüêàìè. Äîðîãà íåáëèçüêà.

À äî éîãî íèí³øíüî¿ øêîëè ðóêîþ ïîäàòè. Ó÷åíü ðîçïîâ³â, ÿê
â÷èòåëü ³íôîðìàòèêè Îëåêñàíäð
Ëàâèöüêèé ç³áðàâ ìàéñòðîâèòèõ
ó÷í³â ó ðàä³îãóðòîê. Ñåðåä éîãî
ó÷àñíèê³â íå áóëî ïðîãðàì³ñòà.
ßðîñëàâ çíàºòüñÿ íà ö³é ñïðàâ³. Ç äèòèíñòâà îïàíîâóº ïðîãðàìóâàííÿ ó Ïàëàö³ øêîëÿð³â
òà þíàöòâà. Êàæå, íàâ÷èâ éîãî
ïðîãðàìóâàííþ âèêëàäà÷ ãóðòêà
â Ïàëàö³ Ãðèãîð³é Íåïîìíÿùèé.
— Ó øêîë³ ï³ä ÷àñ îäíîãî ³ç
çàíÿòü ðàä³îãóðòêà Îëåêñàíäð
Ìèêîëàéîâè÷ äîðó÷èâ íàïèñàòè ïðîãðàìó, ùî â³äîáðàæàëà á
ïðèíöèï ñâ³òëîôîðà, òîáòî ìèãàííÿ ñâ³òëà, — ãîâîðèòü ßðîñëàâ. — ß ïîäóìàâ, à ÷îìó á òå
ñàìå íå çðîáèòè ç³ øê³ëüíèì
äçâîíèêîì. Ùîðàçó, êîëè ïðîõîäæó ó âåñòèáþë³, áà÷ó, ÿê ïðàö³âíèö³ íå çâîäÿòü î÷åé ç ãîäèííèêà, ùîá íå ïðî´àâèòè õâèëèíè
ïîäà÷³ ñèãíàëó íà óðîê.
Ó÷åíü çãàäóº ðåàêö³þ êåð³âíèêà ãóðòêà â÷èòåëÿ Îëåêñàíäðà
Ëàâèöüêîãî, êîëè ïîâ³äîìèâ éîìó
ïðî ñâîþ ³äåþ. Òîé îäðàçó ñõâàëèâ
¿¿: «Ðîáè! — ñêàçàâ.— Öå æ ö³êàâî».

Наступний проект — справжня «бомба»!
ОЛЕКСІЙ ТЕРНОВИЙ,
ДИРЕКТОР ШКОЛИ
№27

— Адміністрація
завжди високо
цінує патріотичну
позицію учнів у їхньому бажанні і діях зробити щось
корисне для школи. 11-класник
Ярослав Басюк зробив це своїм
розумом, доклав рук. Саме це є
найбільш цінним у його проекті.
Поліпшив роботу працівників.
Можна було купити такий пристрій. Але це дорого. І не так цінно
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

з точки зору виховного аспекту.
Школа профінансувала придбання необхідних деталей для виготовлення програмного забезпечення електродзвінка. Сума зовсім
мізерна, у порівнянні з тим, коли б
ми закуповували і встановлювали
уже готовий виріб.
У наших учнів є багато ідей.
Якщо вдасться реалізувати одну
з них, до якої також причетний
згаданий учень, це буде мати,
як кажуть, ефект «бомби». Про
що йдеться? Про удосконалення
процесу життєдіяльності школи.

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 180145

Hàêëàä 29 000

— Òà ÿ ïîæàðòóâàâ, Îëåêñàíäðå Ìèêîëàéîâè÷ó, — â³äïîâ³â
ó÷åíü.
ßðîñëàâ ç³çíàºòüñÿ, ùî íàñïðàâä³ íå ìàâ íàì³ðó áðàòèñÿ çà òàêå. Êàæå, ³äåé ó íüîãî
áàãàòî. Âò³ëèòè ¿õ çàâæäè ùîñü
çàâàæàº. Öüîãî ðàçó ñòàëîñÿ
³íàêøå. «Îëåêñàíäð Ìèêîëàéîâè÷ òàê íàïîë³ã, ùî â³äñòóïàòè
âæå íå áóëî ìîæëèâîñò³, — êàæå
11-êëàñíèê. — À òóò ùå é Îëåã
Êîðñóí ï³äêëþ÷èâñÿ. Â³í çàñòóïíèê äèðåêòîðà ç ãîñïîäàð÷î¿
÷àñòèíè. Ñòàâ ðîçïèòóâàòè, ÷è
ñïðàâä³ ìîæó öå çðîáèòè. Îäíîêëàñíèêè ä³çíàëèñÿ. Ùîäíÿ
õòîñü çàïèòóâàâ, êîëè âæå ïî÷óºìî òâ³é äçâîíèê».
Ä³éøëè ðîçìîâè ³ äî äèðåêòîðà. Â³í, Îëåêñ³é Òåðíîâèé, ïîö³êàâèâñÿ â ó÷íÿ, ÿê³ íåîáõ³äí³

– Ùå ï³ä ÷àñ ðîáîòè
áðàâ ñóìí³â, â³ä÷óâàâ,
ùî ìîæóòü áóòè çáî¿,
– ðîçêàçóº õëîïåöü. –
Ï³ä ÷àñ òåñòóâàííÿ òàê
âîíî ³ ñòàëîñÿ

ПЕРША ВЕРСІЯ — НЕВДАЛА
Íèí³ ïðèñòð³é ïðàöþº áåç çáî¿â. Ùîïðàâäà, íà ïî÷àòêó âèíèêàëè ïðîáëåìè.
ßðîñëàâ ç³çíàºòüñÿ, ùî ïåðøà âåðñ³ÿ âèÿâèëàñÿ íå çîâñ³ì
âäàëîþ.
— Ùå ï³ä ÷àñ ðîáîòè áðàâ ñóìí³â, â³ä÷óâàâ ³ íàâ³òü ïåðåäáà÷àâ,
ùî ìîæóòü áóòè çáî¿, — ðîçêàçóº
õëîïåöü. — Ï³ä ÷àñ òåñòóâàííÿ
òàê âîíî ³ ñòàëîñÿ.
Òåñòóâàëè ïðèñòð³é ó âèõ³äí³
äí³. Ï³äêëþ÷àâ äî ñèñòåìè ðàçîì
ç³ øê³ëüíèì åëåêòðèêîì. Îäèí
ç íåäîë³ê³â — ðåëå âèÿâèëîñÿ
ñëàáêî¿ ïîòóæíîñò³. Ïåðåãîðàëî.
Øêîëà âåëèêà, íà ÷îòèðè ïîâåðõè, äâà êðèëà, íà êîæíîìó ïîâåðñ³ ïî ê³ëüêà äçâ³íê³â, çàãàëîì
¿õ ïðèáëèçíî 15.
— Ó÷èòåëü ³íôîðìàòèêè ä³ñòàâ ðåëå â³ä çâàðþâàëüíîãî àïàðàòà, — êàæå ßðîñëàâ. — Òåïåð

Íàø³ êîîðäèíàòè:

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

«Розфарбую» музикою шкільні суворі будні

äëÿ öüîãî äåòàë³. Ïðèäáàëè ¿õ.
— À òóò ïî÷àëèñÿ êàí³êóëè, —
êàæå ßðîñëàâ. — Õî÷à óæå â òðàâí³ ïî÷àâ ïèñàòè ïðîãðàìó. Ïîñïðàâæíüîìó äî ðîáîòè âçÿâñÿ
ç ïî÷àòêîì íîâîãî íàâ÷àëüíîãî
ðîêó.

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

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

- Дзвоник може ще й співати,
чи відтворювати мелодію,
а не тільки дзеленчати, як
зараз, - каже Ярослав

— Дзвоник може ще й співати, чи відтворювати мелодію,
а не тільки дзеленчати, як зараз, — каже Ярослав. — Подумав,
чому б не розбавити музикою
наші суворі шкільні будні. От зараз над цим працюю.
Хлопець хотів би, щоб звучала
музика, яка популярна серед
молоді. Є проблеми у виборі
éîãî ïîòóæíîñò³ âèñòà÷èòü ç
ãîëîâîþ. Óæå íå ïåðåãîðàº. Ùå
äîäàâ òàéìåð íà áàòàðåéêàõ. Ðàïòîì â³äêëþ÷àòü åëåêòðèêó, ùîá
ãîäèííèê íå çóïèíÿâñÿ. Áóëè ùå
äåÿê³ íåäîë³êè.
ßê ïîÿñíèâ ó÷åíü, ïåðøà âåðñ³ÿ ïðèñòðîþ ïåðåäáà÷àëà éîãî
ðó÷íå âêëþ÷åííÿ íà ïî÷àòêó
íàâ÷àëüíîãî äíÿ. Öå òðåáà áóëî
ðîáèòè ò³ëüêè îäèí ðàç. Óñå îäíî
â³äáóâàëîñÿ âòðó÷àííÿ ëþäèíè.
Íèí³ òàêîãî íåìà. Ïðèñòð³é ïðàöþº ïîâí³ñòþ àâòîíîìíî.
ДООПРАЦЮВАННЯ ВСЕ-ТАКИ
ПОТРІБНЕ
— Öå ìîÿ ïåðøà ñàìîñò³éíà
ðîáîòà ³ íåþ ÿ äóæå çàäîâîëåíèé, — ãîâîðèòü ßðîñëàâ, æàðòîìà äîäàº: — ² ïåðøà ñëàâà!
Æóðíàë³ñòè çà÷àñòèëè äî øêîëè.
Ðîçïèòóþòü, ïèøóòü, çí³ìàþòü.

фрагмента, бо ж скільки там лунає дзвоник — менше хвилини.
На його думку, гарно впишеться
класична мелодія.
— Список пропонованих творів
подам директору на узгодження,
а тоді вже буду знати, які твори
закачувати у програму. Звичайно, треба буде докупити деякі
деталі, той же МР 3 програвач.
Ðàäèé, ùî ìåí³ âäàëîñÿ çðîáèòè
ùîñü êîðèñíå ïðàêòè÷íî, òàêå,
ùî âîíî ñïðàâä³ ïîòð³áíå. ² ìàìà
ðàä³ëà íå ìåíøå çà ìåíå, êîëè
ðîçïîâ³â ¿é.
Çà ñëîâàìè ó÷íÿ, ïðèñòð³é ùå
ïîòðåáóº îäíîãî âàæëèâîãî äîîïðàöþâàííÿ.
— ßêùî ðàïòîì äîâåäåòüñÿ
çì³íèòè íàëàøòóâàííÿ, íàïðèêëàä, ðîçêëàä óðîê³â, ÷è äîäàòè
íîâ³ ôóíêö³¿, êð³ì ìåíå, öüîãî
í³õòî íå çðîáèòü, — óñì³õàºòüñÿ ßðîñëàâ. — À ÿ æ çàê³í÷óþ
øêîëó. Çíà÷èòü, ïîòð³áíî ùå
äîîïðàöþâàòè ìåíþ, ³íòåðôåéñ.
Íå âñòèãíó ÿ, òîä³ öå çðîáëÿòü
ò³ ó÷í³, ÿêèì íèí³ ïåðåäàþ ñâ³é
äîñâ³ä íà ãóðòêó. Âîíè ³ç çàäîâîëåííÿì â÷àòüñÿ ïèñàòè ïðîãðàìè. Äóìàþ, ñàì äîðîáëþ. Áî ìàþ
ùå îäèí çàäóì ç óäîñêîíàëåííÿ
äçâ³íêà.

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
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ЯК ЖИВЕ ВІННИЦЬКА ВАРШАВА
ТА ЩО ТУТ ВАРТО ЗМІНИТИ
Спокій і хаос  Мікрорайон на Замості
можна назвати одним з найстаріших
у місті. Перші будинки, які й дали назву
району, тут з’явилися ще у 80-х роках
19 сторіччя. Умовно Варшаву поділили
на «стару» та «нову», кожна зі своїм
колоритом та проблемами. І на цю
місцину чекають цікаві перспективи, серед
яких поява одразу трьох зелених зон
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Çíàéîìñòâî ç
ðàéîíîì ðîçïî÷àëè ç ïåðåõðåñòÿ
âóëèöü Çàìîñòÿíñüêà òà Ñòð³ëåöüêà. Öåé êóò, äå ðîçòàøîâàíèé ì³ñüêèé ïàëàö ìèñòåöòâ
«Çîðÿ» òà äåñÿòêè íèçüêîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â ìîæíà íàçâàòè
òèì ì³ñöåì, çâ³äêè ç’ÿâèëàñÿ
Âàðøàâà.
Ïðî âèíèêíåííÿ íàçâè ì³êðîðàéîíó º äâ³ âåðñ³¿. Çà ïåðøîþ,
Âàðøàâà — öå ñêîðî÷åíî-ïåðåêðó÷åíà íàçâà âóëèö³ Âîðîøèëîâà (íèí³ Çàìîñòÿíñüêà — àâò.).
Çà äðóãîþ — ÷åðåç öåãëÿí³ êàçàðìè íà Ñòð³ëåöüê³é, ÿê³ ñâî¿ì
âèãëÿäîì íàãàäóâàëè ì³ñöåâèì
çàõ³äíèé ñòèëü àðõ³òåêòóðè.
Êîëèøí³ì êàçàðìàì ïî 130 ðîê³â, àëå áóäèíêè âèãëÿäàþòü
ïðèñòîéíî: äâîïîâåðõ³âêè ç
ìàñèâíèìè ñò³íàìè, âåëèêèìè
â³êíàìè, ñêëàäåí³ ç êîðè÷íåâî¿
öåãëè â ö³êàâîìó îðíàìåíò³.
Ó îäíîìó ç òàêèõ áóäèíê³â æèâå
ðîäèíà Ãàëèíè Ãîï³é÷óê. Æ³íêà
ðîçïîâ³ëà, ùî ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ
ê³ìíàòè â öèõ êàçàðìàõ ðîçäàëè
â³éñüêîâèì â³äñòàâíèêàì.
— Òóò íåìàº öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ, ïîëîâèíà áóäèíêó
äîñ³ íà ï³÷íîìó îá³ãð³â³ — ëþäè
ñïàëþâàëè âóã³ëëÿ, äðîâà, à çà-

ðàç — ãàç. Ó ìåíå â êâàðòèð³ àâòîíîìíå îïàëåííÿ. Áóäèíêè äîáðå çáåð³ãàþòü òåïëî — òóò ñò³íè
òîâùèíîþ îäèí ìåòð. Àëå ñòåëÿ
àæ 3,8 ìåòðà! — ðîçêàçàëà â³ííè÷àíêà Ãàëèíà Ãîï³é÷óê.
ЗАТИШНЕ МІСЦЕ ДЛЯ
ПРОГУЛЯНОК
Íàâïðîòè ¿¿ äîìó º ñêâåð, äå
ïî öåíòðó º ïðîñòîðå äèòÿ÷å
«ì³ñòå÷êî» ç ã³ðêàìè, ãîéäàëêàìè òà âóëè÷íèìè òðåíàæåðàìè.
Åëèçàâåòà Í³çîâåöü, ÿêà òóò ãóëÿëà ç³ ñâî¿ìè ä³òüìè, ðîçïîâ³ëà,
ùî ìàéäàí÷èê ïîñòàâèëè ø³ñòü
ðîê³â òîìó. Àëå çà íèì ïîãàíî
äîãëÿäàþòü: áàãàòî ïîáèòèõ, ðîçìàëüîâàíèõ àòðàêö³îí³â.
— ª ïîáàæàííÿ, ùîá íà âñ³
äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè, ÿê³ òóò º,
çðîáèëè ãóìîâ³ ïîêðèòòÿ. Íàé÷àñò³øå ï³äñèïàþòü â³äñ³âîì, à öå
äóæå íåáåçïå÷íî: ä³òè ìîæóòü
äîáðÿ÷å ïîáèòè êîë³íà, — êàæå
æ³íêà.
Ó «ñòàð³é» Âàðøàâ³ á³ëüøìåíø ñïîê³éíèé àâòîòðàô³ê,
íèçüêà ïîâåðõîâ³ñòü áóäèíê³â.
Ïîäâ³ð’ÿ ïðîñòîð³, òóò ïðèºìíî
ïðîãóëþâàòèñÿ. Àëå íå âèñòà÷àº ÷èñòîòè, ïðî ùî ãîâîðèëè
æèòåë³.
— Ðàéîí íåïîãàíèé, ñïîê³éíèé. Ãóëÿòè òóò ìîæíà â ïàðêó
«Õ³ì³ê», íà äîâã³é àëå¿ ïî Ñòð³ëåöüê³é. Õîò³ëîñÿ á, ùîá òàì
ïîñòàâèëè íîâ³ ëàâêè òà íàâåëè

ïîðÿäîê: ñì³òòÿ ïðèáèðàëè, ñóõå
ëèñòÿ òîùî. Íå âèñòà÷àº íà Âàðøàâ³ ÷èñòîòè, — êàæå â³ííè÷àíêà
Îëåíà Âàíöåðîâñüêà.
Ïåíñ³îíåðêà Ãàííà-Åâãåí³ÿ
Ìèñàí æèâå ó 130-ð³÷íîìó ïðèâàòíîìó áóäèíêó íà ïðîâóëêó
Ëèòîâñüêîìó. Æ³íêà ñêàðæèòüñÿ,
ùî ñàì³ æèòåë³ ï³äòðèìóþòü ïîðÿäîê íà â³äðåìîíòîâàí³é äîðîç³.
— Äîðîãà äîáðà, àëå ³ â³ä íå¿
íåñîëîäêî: íå ïðèáèðàþòü òóò
âçàãàë³, ñàì³ ï³äì³òàºìî. Ó öüîìó ïàðêó (âçäîâæ Ñòð³ëåöüêî¿ —
àâò.) ñì³òòÿ ïîñò³éíî âàëÿºòüñÿ,
ëèñòÿ í³õòî íå ïðèáèðàº. Ðàí³øå öÿ òåðèòîð³ÿ áóëà çàêð³ïëåíà
çà â³éñüêîâîþ ÷àñòèíîþ. ² ñîëäàòèêè êîæíîãî äíÿ òóò ç ì³òëàìè
õîäèëè, à äâ³ðíèêè âñå çàïóñòèëè, — ðîçêàçàëà ïåíñ³îíåðêà.

Âàðøàâà ìàº ãàðíå
ðîçòàøóâàííÿ.
Ç ïîÿâîþ ìîñòó
òóò çðîñòå òðàô³ê
³ ïîïóëÿðí³ñòü ðàéîíó
ñåðåä íåì³ñöåâèõ
БЕЗЛАД І ГНІТЮЧА
АТМОСФЕРА
Äàë³ ï³øëè äî «íîâî¿» Âàðøàâè, ÿêà, íà íàøó äóìêó, ïî÷èíàºòüñÿ â³ä Çàìîñòÿíñüêî¿ ³
çàê³í÷óºòüñÿ øêîëîþ ¹ 30. ßê
íàì êàçàëè ì³ñöåâ³, áàãàòîïîâåðõ³âêè ó êâàðòàëàõ ì³æ âóëèöÿìè
Çàìîñòÿíñüêà — ßíãåëÿ — Ñòð³ëåöüêà — Íåêðàñîâà çâîäèëè
â 70–80-õ ðîêàõ. Öå ðàäÿíñüê³
ïàíåëüêè, ÿê³ çà ñâî¿ì âèãëÿäîì
«ïðîãðàþòü» 130-ð³÷íèì êàçàðìàì. Ôàñàäè áàãàòîïîâåðõ³âîê
ïîáèò³, ïîòð³ñêàí³ òà òàê ñàìî
âèãëÿäàþòü òðîòóàðè ³ äîðîãè
íà ïðèáóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿.
— Ìåí³, ÿê âåëîñèïåäèñòó,
êîìôîðòíî ¿çäèòè ïî öüîìó
ðàéîíó, — êàæå âåëîñèïåäèñò
Îëåã. — Ðåêîíñòðóêö³ÿ äâîð³â òóò
íå áóëà á çàéâîþ. Õî÷à ìîº áà÷åííÿ ðàéîíó, ùîá â³í çàëèøèâñÿ

Замостя може стати «другим центром»
ВІТАЛІЙ МЕЛЬНИК,
УЧАСНИК
КОМАНДИ ГО
«U7 URBAN STUDIO»

— На Варшаву,
як і Замостя у цілому, очікують
значні зміни. З огляду на розташування, у цього району є
перспективи для розвитку, а з
появою мосту на вулицю Ватутіна, зросте і його транзитне значення. Враховуючи вже наявну
соціальну інфраструктуру, парки
та сквери, які потрібно лише відновити, а також хорошу доступ-

ність до громадського транспорту, привабливість мікрорайону
зростатиме. Це уже зараз бачать
девелопери, які заходилися будувати тут житло.
Під час «Студії ідей», де наша
команда разом з урбаністами
зі Львова, Івано-Франківська
та Києва розробляли концепції
розвитку проспекту Коцюбинського, розглядалась можливість перетворення Замостя у так
званий «другий центр». Окрім як
спального району, тут може розгорнутись і ділова активність з
бізнес-центрами.

Хоча мені хотілося б паралельно
спробувати зберегти бодай частинку тієї старої, звичної Варшави з її невеликими будиночками
та затишними провінційними
двориками.
Серед «мінусів» району, які добре видно, відсутність комплексного підходу при житловій
забудові, немає чіткого планування прибудинкових територій,
захаращені усіляким мотлохом
двори, як-то гаражами, прибудовами тощо. Це може змінитися
тоді, коли самі жителі відчують
себе господарями своїх дворів.

Галина Гопійчук разом з родиною живе у 130-річному
будинку. Це одна з тих казарм, з якої починається мікрорайон
òàêèì ÿê º. Ó Â³ííèö³, êîëè ðîáëÿòü ðåêîíñòðóêö³¿, òî âñå çàêàòóþòü â àñôàëüò, ïëèòêó. À ìåí³
á³ëüøå ïî äóõó ïðèðîäà.
Ó «íîâ³é» Âàðøàâ³ òåæ º ñâî¿
ðîäçèíêè. Çîêðåìà ðàðèòåòíà
êðèíèöÿ 1913 ðîêó á³ëÿ áóäèíêó
¹ 50 íà Ñòð³ëåöüê³é.
— Ï³âòîðà ðîêè òîìó ÑÅÑ áðàëà ïðîáè âîäè ³ çðîáèëè âèñíîâêè, ùî öå îäíà ç íàé÷èñò³øèõ
êðèíè÷îê, — ñêàçàâ ñâÿùåíèê
Ñåðã³é.
Ïîïðè ìàñèâ áàãàòîïîâåðõ³âîê
çàáóäîâà ðàéîíó ìàêñèìàëüíî
õàîòè÷íà: âóëè÷êè ç ïðèâàòíèìè áóäèíêàìè òóò «âïèðàþòüñÿ»
ó âèñîòí³ áóäèíêè. Äîäàþòü áåçëàäó ³ ñàì³ ìåøêàíö³, ÿê³ ðîáëÿòü
ïðèáóäîâè äî ñâî¿õ êâàðòèð, ùî
âèãëÿäàþòü íà÷å îêðåì³ áóä³âë³.
Ó êóï³ öå âïëèâàº íà ðîçì³ð
äâîð³â — ñóñï³ëüí³ ì³ñöÿ òóò

àáî ì³çåðí³, àáî âñ³ çàñòàâëåí³
ìàøèíàìè. Ó ðåçóëüòàò³ ìàºìî
ïðèãí³÷óþ÷ó àòìîñôåðó â ðàéîí³.
Ñòóäåíòêà Åì³ë³ÿ, ùîá òðîõè
ïðèêðàñèòè äâ³ð, ðîçìàëþâàëà
ñò³íè á³ëÿ áóäèíêó íà ßíãåëÿ, 20.
— Áàíäèòñüêèé ó íàñ ðàéîí.
Ó ïîäâ³ð'¿, ùî ïîðÿä, ïîñò³éíî
á'þòüñÿ ìîëîäèêè. Çà ðîçâàãàìè
ìîëîäü õîäèòü àáî äî øêîëè ¹30,
àáî íà «Ëîêîìîòèâ», ÷è äî «Êðèíè÷åíüêè», äå º áåçêîøòîâíèé
âàé-ôàé, — ñêàçàëà â³ííè÷àíêà. —
Íå âèñòà÷àº äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà. Îí ò³ëüêè ìàøèíè ñòîÿòü,
ïàðêàíè ñ³ð³ òà é âñå. Ä³òåé áàãàòî, à ðîáèòè ¿ì í³÷îãî.
Óò³ì, Âàðøàâà ïðîäîâæóº çðîñòàòè. Á³ëÿ ìóí³öèïàëüíîãî ðèíêó
ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ êâàðòàëè ³ ïîïðè õàîòè÷íó çàáóäîâó — ðàéîí
âñå ùå ìàº áàãàòî ì³ñöÿ äëÿ ïîçèòèâíèõ çì³í.

Що відремонтують в районі
Плани на майбутні роки тут
масштабні: після завершення
реконструкції Замостянської
мерія хоче відновити алею
на Стрілецькій. Уже був проведений тендер на виготовлення проектно-кошторисної
документації для ремонту ділянки вулиці від Палацу мистецтв до Тімірязєва (goo.gl/
BBSbes). До того ж, вже цього
місяця завершать реконструкцію першої черги Замостянської, яка отримала нові дороги, тротуари та озеленення.
Мер Вінниці Сергій Моргунов

в ефірі місцевого телеканалу
казав, що і Замостянська, і
Стрілецька будуть не гіршими, ніж проспект Космонавтів
(goo.gl/aven8T).
Попутно з цим процесом оформлюють концепцію нового парку
«Хімік», що знаходиться поряд
з Варшавою. До цього хочуть
залучити архітекторів на відкритому конкурсі, де переможці
отримають по 30 тисяч гривень.
Подробиці на сайті «20хвилин»:
(goo.gl/19sB7w). Що там зроблять фахівці — стане відомо
до кінця цього року.
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«ЯКЩО ТЕБЕ ВЛАШТОВУЄ, ЩО ТИ
ЖИВЕШ В ЛАЙНІ — НЕ ПРИХОДЬ!»
Мистецтво  Поговорили з директором
ГогольFest’у про найгучніший івент цієї
осені, фестиваль сучасного мистецтва.
Дізналися, чому він проходитиме у Вінниці,
який у ньому сенс, значення для звичайних
людей і те, кому це все взагалі потрібно
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Ìåíø
í³æ
çà äâà òèæí³ Â³ííèöþ ñêîëèõíå ìóëüòèäèñöèïë³íàðíèé ôåñòèâàëü ñó÷àñíîãî ìèñòåöòâà Air ÃîãîëüFest.
Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â ³ îäí³º¿
íî÷³, 17–18 ëèñòîïàäà, íà çàâîä³ «Êðèñòàë» ïðîéäóòü äåñÿòêè
ð³çíîìàí³òíèõ ïîä³é. Öå ïåðôîðìàíñè, òåàòðàëüí³ âèñòàâè,
âèñòóïè íå ïîïñîâèõ ìóçè÷íèõ
ãóðò³â òîùî. Ïðî íèõ ïîãîâîðèëè
ç äèðåêòîðîì ÃîãîëüFest’ó Ìàêñèìîì Äåìñüêèì.
Ìàêñèìå, ç ÷îìó Â³ííèöÿ ðàïòîì
çàö³êàâèëà êîìàíäó ÃîãîëüFest’ó?
— Ôåñòèâàëåì çàö³êàâèëîñÿ
ñàìå ì³ñòî. Íàñ çàïðîñèëè ëþäè,
ÿê³ áåðóòü àêòèâíó ó÷àñòü ó æèòò³ Â³ííèö³. Ìè (ñîö³óì — àâò.)
íàðåøò³ ïî÷èíàºìî ðîçóì³òè,
ùî ëàâî÷êè ³ äîð³æêè ïîòð³áíî
áóäóâàòè òàì, äå õîäÿòü ëþäè,
à íå òàì, äå íåìàº í³êîãî.
Ìè íåñåìî ñó÷àñíèé ï³äõ³ä
äî êóëüòóðè òà çàãàëîì äî ãóìàí³òàðíî¿ ñôåðè. Òîìó ÃîãîëüFest
íå ìîæíà íàçâàòè òóïî ôåñòèâàëåì. Öå îðãàí³çì, ó ÿêîãî íåìàº
ìåòè ïðè¿æäæàòè ó ð³çí³ ì³ñòà,
ãîäóâàòè ëþäåé ÿêèìîñü êîíòåíòèêîì, à ï³ñëÿ çàÿâëÿòè, ÿê³
ìè êðóò³ ³ çàðîáëÿòè íà öüîìó
áàáë³øêî.
Çàäà÷à ïîëÿãàº â òîìó, ùîá
çíàõîäèòè â ð³çíèõ êóòî÷êàõ
êðà¿íè ëþäåé ïðè çäîðîâîìó
ãëóçä³. Ç ÿêèìè ìîæíà ãîâîðèòè òà ï³äí³ìàòè ïåâí³ ïèòàííÿ.
Êîëè ìè çíàõîäèìî òàêèõ ëþäåé, ðîçóì³ºìî, ùî ì³ñòî ãîòîâå
äî ñåðéîçíèõ çì³í.
Ìè äàâíî õîò³ëè çðîáèòè ùîñü
ó Â³ííèö³, àëå ÷åðåç ð³çí³ ïðè÷èíè, íàì öüîãî íå âäàâàëîñÿ.
Òèì á³ëüøå, ùîá â³äáóâñÿ òàêèé
ôåñòèâàëü, ïîòð³áíî äîñòàòíüî
áàãàòî âèïàäêîâîñòåé, ÿê³ ìàþòü
ç³éòèñÿ â ïåâí³é òî÷ö³. Ò³ëüêè
çà òàêèì ñöåíàð³ºì ìîæëèâå
óòâîðåííÿ ìóëüòèäèñöèïë³íàðíîãî ôåñòèâàëþ.
Öåé ïðîåêò íåñå â ñîá³ ïîòóæíó êîìóí³êàö³þ ì³æ ñõîäîì
³ çàõîäîì. Íàøîþ êîìàíäîþ ³
ì³ñöåâîþ êîìàíäîþ. Ì³ñöåâîþ
êîìàíäîþ ³ íàìè òà ì³ñüêîþ âëàäîþ ³ ãðàíòîäàâöÿìè òîùî.
Öå ñåðéîçíèé ïðîöåñ ñòâîðåí-

íÿ ÷îãîñü ³íøîãî òà íîâîãî íà òë³
«íå ìàþ÷è í³÷îãî».
Ìåí³ çäàºòüñÿ, ÿêùî ïðÿìî çàðàç ïðîâåñòè îïèòóâàííÿ ñåðåä
çâè÷àéíèõ ïåðåõîæèõ öüîãî ì³ñòà, á³ëüø³ñòü íå áóäå çíàòè ìàéæå
í³êîãî ç ó÷àñíèê³â ïðîãðàìè. ×è
ìóçè÷íà ñöåíà íàâìèñíî ðîçðàõîâàíà íà âæå ï³äãîòîâëåíèõ ñëóõà÷³â/ãëÿäà÷³â?
— Àêòèâíà ÷àñòèíà ëþäåé,
ÿê³ ðóõàþòü ïðîöåñàìè àáî íàìàãàþòüñÿ âïëèâàòè íà ïðîöåñè
ñåíñîóòâîðåííÿ, íå çàâæäè ¿çäèòü
â òðàìâàÿõ àáî õîäèòü ñàìå öèìè
âóëèöÿìè. Òîìó ïðîâîäèòè òàêèõ
äîñë³äæåíü íå òðåáà.
Äëÿ òîãî, ùîá çàäîâîëüíÿòè
ïîòðåáè «ï³ïëó», ó ì³ñòàõ ðîáëÿòü
âåëèê³ ñâÿòà ³ ïðèâîçÿòü â³äîì³
òà ïîïñîâ³ åñòðàäí³ ãóðòè. Ô³øêà
ÃîãîëüFest’ó — ôîðìóâàòè ðèíîê
òà êóëüòóðíèé êîíòåêñò.
Íàãîëîøóþ íà òîìó, ùî öåé
ôåñòèâàëü íå òîãî ôîðìàòó, ÿêîãî áàãàòî õòî ñîá³ ïðåäñòàâëÿº.
Ãóðòè, ÿê³ ìè ïîêàçóºìî, êîòèðóþòüñÿ çà êîðäîíîì. Òîé æå ïðîåêò «ÖåØî» â÷îðà ïîâåðíóâñÿ
ç âåëèêîãî òóðíå Ñïîëó÷åíèìè
Øòàòàìè. Òàì ðîçáàëóâàíà ïóáë³êà. Ïðè öüîìó âîíè â³ä³ãðàëè
äîñòàòíüî êðóòî. Ïðî íèõ çíàþòü, ö³íóþòü òà õîäÿòü íà ¿õí³
êîíöåðòè.
Õ³áà òóò íåìàº íîðìàëüíèõ ëþäåé? Äóìàþ, º. Ñïîä³âàþñü, ùî
â³ííèöüêà àêòèâíà àóäèòîð³ÿ —
öå ì³í³ìóì 5–10 òèñÿ÷ ëþäåé,
ÿê³ ïðèéäóòü, îòðèìàþòü ñâîº òà
äîäàäóòü ùîñü ó öþ ³ñòîð³þ.
Äîñë³äæåííÿ, ïðî ÿêå âè ãîâîðèòå, áóäå ïðîâåäåíå 17–18 ëèñòîïàäà. ² âè, ³ ÿ, îá’ºêòèâíî ïîáà÷èìî, íà ùî çäàòíå öå ì³ñòî.
Íàéêðàùà ïåðåâ³ðêà — öå âçÿòè ³ ùîñü çðîáèòè. Òîìó, âëàñíå,
ìè ñïîíóêàºìî äî ä³¿.
Ïåðåæèâàºòå, ùî âàø³ ïåðôîðìàíñè íå çðîçóì³þòü, âèñòàâè íå òàê
³íòåðïðåòóþòü, ³íñòàëÿö³¿ îìèíóòü
óâàãîþ, à ìóçè÷íà ñöåíà íå çáåðå
äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ îâàö³é?
— À âè äóìàºòå, ùî ëþäè òóï³?
Íå äóìàþ. Ïðîñòî öå íå òå,
äî ÷îãî çâèêëà çàãàëüíà àóäèòîð³ÿ
ïðîâ³íö³éíîãî ì³ñòà.
— Çíà÷èòü áóäå êðèòèêà. Áóäå
ïðî ùî ãîâîðèòè. Áóäåìî àíàë³çóâàòè, âñòóïàòè â ä³àëîã, ðîáèòè
âèñíîâêè, çì³íþâàòè ïîçèö³¿…
Ïîïñîâèé êîíòåíò ìè âñå îäíî
âîçèòè íå ïî÷íåìî.

Ðîçêàæó íà ïðèêëàä³ ôåñòèâàëþ Startup ÃîãîëüFest, ÿêèé ö³º¿
âåñíè ìè çðîáèëè ó Ìàð³óïîë³.
Íàì êàçàëè, ùî òàì áèäëî, ùî
òàì íå ñïðèéìóòü öüîãî. Ó íàø³é ïðîãðàì³ áóëè ïåðôîðìàíñè. Íåîðäèíàðí³ òåàòðè. Âèñòàâà
«Ñîáà÷à áóäêà», ó ÿê³é æîðñòê³
òåêñòè Ñîôîêëà â ïåðåêëàä³
Ôðàíêà. ß é ñàì ÿê àêòîð ãðàþ
â ö³é âèñòàâ³. Ëþäåé áóëî ñò³ëüêè… Êîëè ìè ãîâîðèëè òåêñò ïðî
òå, ùî ìè çà íàðîä, ÷è º ó íàñ
ï³ñíÿ, ÿêó ìè âñ³ ðàçîì çíàºìî,
íàâêîëî ñòîÿëà òàêà òèøà, ùî
âîíà ãó÷í³øà çà áóäü-ÿê³ êðèêè.
Ó Ìàð³óïîë³ ïðèéøëî 30 òèñÿ÷
ëþäåé. Öèôðè íå íàø³. Öå âîíè
ñàì³ ïîðàõóâàëè ³ ñêàçàëè íàì.
Çà ï’ÿòü äí³â ôåñòèâàëþ íå áóëî
æîäíî¿ á³éêè. ß íå ÷óâ æîäíîãî
ìàòó. Îñü âàì ³ Ìàð³óïîëü.
À ùî æ Â³ííèöÿ? Ðåã³îí ç òàêèì âåëèêèì ïîòåíö³àëîì. Õ³áà
íå çìîæå íàçáèðàòè 10 òèñÿ÷ ëþäåé, ÿê³ ðåàëüíî õî÷óòü ³ âì³þòü?
Íå â³ðþ ó öå.

Ôåñòèâàëü – öå
îðãàí³çì, ó ÿêîãî íåìàº
ìåòè ¿õàòè ó ð³çí³ ì³ñòà,
ãîäóâàòè ÿêèìîñü
êîíòåíòèêîì, à ï³ñëÿ
çàÿâëÿòè, ÿê³ ìè êðóò³
Íà ôåñò³ áóäå í³÷íà ïðîãðàìà,
ÿêó í³õòî ç «ïðîñòèõ ñìåðòíèõ»
äîñ³ íå çíàº.
— Ìè ¿¿ îïóáë³êóºìî, ëåäü
íå â îñòàíí³ äí³. Öå ïðèíöèïîâà ïîçèö³ÿ.
Öå ôåñòèâàëü òèçåð. ² ÿêùî
â³í öüîãîð³÷ íå «çàéäå» ïóáë³ö³,
íàñòóïíîãî ðîêó ñïðàâæíüîãî
ï'ÿòèäåííîãî «Ãîãîëÿ» Â³ííèö³
íå áà÷èòè. Çà ÿêèìè êðèòåð³ÿìè âèçíà÷àòèìåòüñÿ öå «áóòè
÷è íå áóòè»? ² õòî öèì çàéìàòèìåòüñÿ?
— Öå ñêëàäí³ ïðîöåñè. Âîíè
ïîëÿãàþòü íå ò³ëüêè â ê³ëüêîñò³
ëþäåé. Õî÷à, ê³ëüê³ñòü äóæå âàæëèâà. Ñêàæåìî òàê, ÿêùî ïðèéäå
10 òèñÿ÷ ëþäåé, òî éîìó îäíîçíà÷íî áóòè.
ßêùî âèíèêíå ðÿä ñåðéîçíèõ
ïðîåêò³â, óòâîðåííÿ ÿêèõ áóäå
ðåçóëüòàòîì ïðîâåäåííÿ ôåñòèâàëþ — éîìó áóòè.
ßêùî ì³ñöåâèé îðãàí³çàö³éíèé
êîì³òåò çðîçóì³º, ùî ãîòîâèé âèñíàæóâàòèñü, àëå ðîáèòè ôåñò —
éîìó áóòè.
ßê áðåíä ÃîãîëüFest’ó âïëèâàº
íà óêðà¿íñüêó êóëüòóðó?
— Íå õî÷åòüñÿ áðàòè íà ñåáå
ÿêóñü ì³ñ³éíó ðîëü. Àëå ìè áà÷èìî ïðîáëåìè ³ çíàºìî, ùî ¿õ
ïîòð³áíî êîìóñü âèð³øóâàòè.
Íå òå, ùîá ìè ¿õ âèð³øóâàëè…
Ïðîñòî ðîáèìî ³ ðîáèìî. Íàì
öå ïîäîáàºòüñÿ.

Максим Демський: «Фестиваль у Вінниці —
це перспектива. Вона є, але повільна»
Çà ôàêòîì ó ðåçóëüòàò³ íàøî¿
ä³ÿëüíîñò³ â³äáóâàºòüñÿ ðåâ³òàë³çàö³ÿ. Òîé æå Ìèñòåöüêèé Àðñåíàë. Â³í ÷îìó òàêèé ìèñòåöüêèé?
Òîìó ùî ó 2007–08–09 ðð. ìè
ðîáèëè òàì ÃîãîëüFest. Çàõîäèëè
â ïðèì³ùåííÿ áåç â³êîí ³ äâåðåé.
Ç áåòîííèìè ñò³íàìè. Òî çàðàç
òàì âæå ìîæíà ïîáà÷èòè êðàñèâó
êîðîáî÷êó.
ÃîãîëüFest — öå áðåíä ç ñåðéîçíèì áåêãðàóíäîì ó ñâ³ò³. Íàñ
çíàþòü. Ìè âõîäèìî â äâàäöÿòêó
êðàùèõ ºâðîïåéñüêèõ ôåñòèâàë³â.
Ïîçà òèì, çà êîðäîíîì íàñ çíàþòü á³ëüøå, àí³æ òóò.
Äåðæàâà äîêëàäàº çóñèëü çàäëÿ
ðîçâèòêó â³ò÷èçíÿíîãî ìèñòåöòâà?
Çîêðåìà, ôåñòèâàëüíîãî.
— Óæå òàê. Öå Óêðà¿íñüêèé
êóëüòóðíèé ôîíä, ì³ñüê³ àäì³í³ñòðàö³¿, ôîíäè, ïàðòíåðè, ÿê³
äîïîìàãàþòü ðåñóðñàìè. Îäíîãî
äîíîðà òóò íåäîñòàòíüî.
Äî â³éíè éøëà ïîâíà äèñêðåäèòàö³ÿ áóäü-ÿêîãî êóëüòóðíîãî
ïðîöåñó. Áóëà îô³ö³éíà êóëüòóðà,
ÿêà ôàêòè÷íî íå âèêîíóº ðîëü
ìàéáóòíüîãî. ² áóëà íîâà óêðà¿íñüêà êóëüòóðà, ÿêó ïðåäñòàâëÿëè
ìè. Çàðàç âæå ³ ðÿä ôåñòèâàë³â:
Jazz Koktebel, Atlas Weekend…
Ó 2017 ðîö³ ìè ïëàíóâàëè ïîâí³ñòþ çàêðèâàòè ôåñòèâàëü. Óñå
öå â³äáóâàëîñÿ íà ï³äðèâ³ ëþäåé
íà êøòàëò ìåíå òà ìîº¿ êîìàíäè. Ìè õâîð³ íà ãîëîâó ëþäè, ÿê³
ïî ï³âðîêó â³ääàâàëè ñâî¿ ñèëè òà
÷àñ. Õî÷à íàø äîñâ³ä ìîæíà ëåãêî
ìîíåòèçóâàòè â á³çíåñ-ñåãìåíò³.
Ìàºòå íà óâàç³ íà Çàõîä³?
— Òà í³, ñêð³çü. Â Óêðà¿í³ òàêîæ ìîæíà ïðîäàòè ñâ³é äîñâ³ä.
Àëå ïîêè íå ñïðîáóºø çðîáèòè
öå çà ñâî¿ «ä³ðêè â êèøåíÿõ»,
äîòè í³÷îãî íå âèéäå.
Öå ñêëàäíèé ïðîöåñ. Ïîòð³áíî

îðãàí³çóâàòè ì³ñòî â ì³ñò³. Âåñü
ñïåêòð: ðåêëàìà, òóàëåòè, ðîçñåëèòè, â³äâåçòè, ïðèâåçòè, çóñòð³òè. Öå âåëè÷åçíà ñèñòåìà, ÿêó
òîá³ ïîòð³áíî ïîáóäóâàòè ç íóëÿ.
Öå æ íå òå, ùî òè ïðèéøîâ
â íàóêîâî-äîñë³äíèöüêèé ³íñòèòóò, ñ³â ñîá³ íà çàðïëàòêó ³
çà êîìï'þòåðîì ùîñü ðîáèø. Í³.
Ç íóëÿ. Ç áåòîíó. ²íîä³ áóâàº,
ùî íà òîìó áåòîí³ ùå é ñì³òòÿ
ëåæèòü. Òîáòî éîãî ùå ðîçãðåáòè òðåáà, âèíåñòè, ïîäèâèòèñÿ,
ó ÿêîìó ñòàí³ òå, ùî ëèøèëîñÿ
³ ò³ëüêè òîä³ ïî÷èíàòè áóäóâàòè.
ßê³ íàðàç³ êëþ÷îâ³ òðåíäè â ñó÷àñíîìó óêðà¿íñüêîìó ìèñòåöòâ³?
— Ñêëàäíå ïèòàííÿ, òîìó ùî
¿õ ïðîñòî íåìàº. Àëå çàðàç ó íàñ
ôîðìóºòüñÿ ì³ææàíðîâ³ñòü. Êîëè
òåàòð íàïîâíþºòüñÿ ìóçèêîþ, â³çóàëüíèì ìèñòåöòâîì. Àáî íàâïàêè. Ñåíñ â òîìó, ùîá ñòâîðèòè ìóëüòèäèñöèïë³íàðí³ ïðîåêòè.
À ÿê³ â íüîãî ïåðñïåêòèâè?
— Ôåñòèâàëü ó Â³ííèö³ — öå
ïåðñïåêòèâà. Âîíà º, àëå ïîâ³ëüíà. Ïîêè íå íàëàøòóºìî
«êóëüòóðíèé êëåé» ì³æ ñóñï³ëüñòâîì, äîòè áóäåìî ãóáèòè. ² âñ³
öå çíàþòü.
Ïðîñòî ïðè¿æäæàºø ó ÿêåñü
ì³ñòî ³ ðîçóì³ºø, ùî âîíî â³ä³ðâàíå â³ä àéäåíòèêè òâîãî íàðîäó. Òè ïî÷èíàºø òóäè ïðîë³çàòè,
øóêàòè, äåñü ïðèãèíàòèñÿ àáî
âèãèíàòèñÿ, ùîá íàëàãîäèòè ä³àëîã. À öåé ä³àëîã ³ òàê ìàº ï³äòðèìóâàòèñÿ. Òîòàëüíî òà ïîñò³éíî.
²íàêøå íàðîä áóäå «õàâàòè» ðîñ³éñüêèé êîíòåíò, àäæå ìè í³÷îãî
íå çìîæåìî ¿ì çàïðîïîíóâàòè.
² îñòàííº. ×îìó ÿ ìàþ ïðèéòè
íà Air ÃîãîëüFest?
— Ãîâîðÿ÷è íàïðÿìó ³ òóïî,
ÿêùî òåáå âëàøòîâóº, ùî òè
æèâåø â ëàéí³ — íå ïðèõîäü!
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ВІВЦІ-МАНДРІВНИКИ
НЕ ЗАВЕЗЛИ ХВОРОБ З ТУРЕЧЧИНИ
Продовження історії  Отару овець
з Тульчина знову планують відправити
в Одеську область. Не всі тварини
повернуться. 15 з них померли під час
перебування у ветсанзаводі у Тульчині. Ще
у чотирьох виявлено захворювання, згідно
з яким такі тварини мають бути відправлені
на забій. Які загалом результати досліджень?
Куди тепер повезуть бекаюче стадо?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïåðø³ ðåçóëüòàòè
äîñë³äæåíü îâåöü,
ÿêèõ ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç Òóðå÷÷èíè äîñòàâèëè
íà Òóëü÷èíñüêèé âåòñàíçàâîä,
îïðèëþäíèëà íà ñâîºìó ñàéò³
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáà Óêðà¿íè.
«Ó îâåöü, ÿê³ ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ
ç Òóðå÷÷èíè ïðîñòîÿëè äâà òèæí³
â ïîðòó ×îðíîìîðñüêà, íå âèÿâëåíî íåáåçïå÷íèõ ³íôåêö³éíèõ
õâîðîá — ÿùóðà, â³ñïè, áëóòàíãó, — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³

íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ñëóæáè. —
×îòèðè òâàðèíè çàõâîð³ëè íà åï³äèì³ò. Òàê³ òâàðèíè ï³äëÿãàþòü
çäà÷³ íà çàá³é».
Ó ïîâ³äîìëåíí³ ñêàçàíî, ùî
àíàë³çè íå ïðèïèíåíî, ¿õ ïðîäîâæóþòü ðîáèòè. «Òâàðèí ³
íàäàë³ áóäóòü îáñòåæóâàòè, äîñë³äæåííÿ íà ³íø³ çàõâîðþâàííÿ
òðèâàþòü», — çàçíà÷åíî íà ñàéò³
ñëóæáè.
Âåñü ÷àñ ïåðåáóâàííÿ îòàðè
ó Òóëü÷èí³ á³ëÿ òâàðèí ÷åðãóâàëè
âåòåðèíàðè. Ðàçîì ç íèìè áóëè
ïðèñóòí³ âîëîíòåðè. Çîêðåìà,
é ç Îäåñè. Â³êòîð³ÿ Êîçà÷åíêî,

êåð³âíèê îðãàí³çàö³¿ îïðèëþäíèëà ³íôîðìàö³þ, ùî ç âëàñíèöåþ
îòàðè óêëàäåíî óãîäó ïðî ïîäàëüøå óòðèìàííÿ îâåöü íà åêîôåðì³
â Îäåñüê³é îáëàñò³. Äî ðå÷³, ïðî
òàêèé âàð³àíò ïîäàëüøîãî óòðèìàííÿ îòàðè ïàí³ Êîçà÷åíêî ðîçïîâ³ëà R²À ùå òîä³, êîëè îâåöü
ïðèâåçëè ó Òóëü÷èí.
— Ó íàñ º ïîïåðåäíÿ äîìîâëåí³ñòü ç êåð³âíèêîì åêîôåðìè
íà óòðèìàííÿ òàì îâåöü, — ãîâîðèëà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ìè
áóäåìî âåñòè ïåðåìîâèíè ç
âëàñíèöåþ òâàðèí, àáè âîíà ïîãîäèëàñÿ íà òàêèé âàð³àíò, àáè
çáåðåãòè õî÷à á òèõ òâàðèí, ÿê³
ùå çàëèøèëèñÿ æèâ³.
Çà ñëîâàìè ïàí³ Êîçà÷åíêî,
ôåðìà ðîçòàøîâàíà íà 16-ìó
ê³ëîìåòð³ òðàñè Êè¿â-Îäåñà.
Óòðèìàííÿ îâåöü â íîðìàëüíèõ
óìîâàõ º çðàçêîì ãóìàííîãî
ñòàâëåííÿ äî òâàðèí. Íà öüîìó
íàãîëîøóþòü îäåñüê³ âîëîíòåðè.
Âëàñíèöÿ íàäàëà çãîäó íà óòðèìàííÿ òàì îâåöü.
Íà âåòñàíçàâîä³ óòî÷íèëè, ùî
çà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ çàãèíóëî
15 ãîë³â îâåöü.
— Ùî äèâóâàòèñÿ, òâàðèíè
òðèâàëèé ÷àñ çàëèøàëèñÿ ãîëî-

«Запитують, чому не повертаю отару»
ГРИГОРІЙ СИДОРУК, КЕРІВНИК
ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ:

— Найважливішим є те, що
тварини не завезли хвороб
з Туреччини. Стосовно
згаданого захворювання
на епідиміт, воно було набуте ще перед
відправленням з України. Чи будемо
робити розтин померлих овець? На це
запитання відповідаю іншим запитанням:
а що воно дасть? Дійсно, у шлунку померлих овець буде шерсть, бо голодні

Вівці, що двічі пережили подорож через море,
тепер поїдуть з Тульчина в Одеську область
äí³, — êàæå ïðåäñòàâíèê ï³äïðèºìñòâà Ïåòðî Ìîòóç. — Ç ãîëîäó ãðèçëè øåðñòü îäíà íà îäí³é.
Øåðñòü çàáèëà øëóíîê. Íà òàêó
îòàðó ñóìíî äèâèòèñÿ.
Ó Òóëü÷èí³ òâàðèí çàáåçïå-

÷èëè ñ³íîì, ñîëîìîþ, ñ³ëëþ,
âîäîþ. Ïîñò³éíî ÷åðãóâàëè âåòåðèíàðè. Ðàçîì ç íèìè áóëè
ïðèñóòí³ âîëîíòåðè. Âîëîíòåðè
÷åðãóâàëè á³ëÿ îòàðè ðàçîì ç
âåòåðèíàðàìè.

Овеча епопея триває

тварини гризли одна одну. Повторюю,
найважливіше для нас, що з Туреччини
вівці не завезли інфекційних хвороб.
До того ж, процедура розтину коштує
немалих грошей. Розцінки встановлені
державою.
Перед розмовою з вами телефонували волонтери з Києва. Запитували, чому не віддаємо стадо. Кому віддавати? Хто звертався з цього приводу? У нас є документ,
що тварини не мають інфекційних хвороб,
можемо повернути тим, хто надасть на них
необхідні документи.

Нагадаємо, 6 жовтня власниця отари овець з
Дніпропетровщини відправила до Туреччини 300 голів (стільки значилося у документах, після повернення волонтери нарахували
на 16 голів більше). Турецькі ветеринари
повернули отару назад в Україну. Власниця стверджувала, що замовник не з'явився
за вівцями. Держпродспоживслужба на запит до турецьких колег отримала електронкою листа, що у тварин виявлено хвороби.
Два тижні вівці провели у скотовозі в порту
Чорноморська. Бо завезення тварин з Туреччини заборонено законом. У суботу, 27 жов-

тня, їх доставили у Тульчин на ветсанзавод,
найближче від Одеси діюче підприємство
з утилізації тварин.
Волонтери нарахували 316 голів овець. З
них 259 живих, решта 57 — мертві. Під час
перебування померли ще 15 голів, у чотирьох виявлено епідиміт, тому вони підлягають забою.
Кримінальне провадження відкрито
за двома статтями — жорстоке поводження
з тваринами та порушення ветеринарних
правил. Розслідування проводить поліція
Одеської області.

РЕКЛАМА

430885

416206
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НА КЕЛЕЦЬКІЙ ЗУПИНИЛИ
БУДІВНИЦТВО АВТОМИЙКИ
Билися за спокій  «Залиште зелену
зону», «дітям — чисте повітря» вимагали
жителі двох будинків на Келецькій, 50 Б
та 52. У середині жовтня пустир поблизу
їх кварталу огородили і почали будувати
автомийку. Люди пропонували поставити
мийку біля міськради, але будівництво
комплексу припинили
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó ñåðåäèí³ æîâòíÿ æèòåë³ äâîõ
áóäèíê³â íà Êåëåöüê³é, 50 Á òà
52 âëàøòóâàëè ïðîòåñò íàâïðîòè äîðîãè. Ëþäè ç ïëàêàòàìè,
ðàçîì ç ä³òüìè âèñòóïàëè ïðîòè
áóä³âíèöòâà àâòîìèéêè. ¯õ îáóðèëî òå, ùî äëÿ ïîáóäîâè ìèéêè
íà ø³ñòü àâòîìîá³ë³â ðóéíóþòü
çåëåíó çîíó. À ñàì ìàéáóòí³é
àâòîêîìïëåêñ áóäå çà 50 ìåòð³â
â³ä ¿õí³õ áóäèíê³â.
— Öå âæå òðåòÿ àâòîìèéêà
â ñïàëüíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà. ª
íà Ñòàðîìó Ì³ñò³, à äðóãà á³ëÿ
«Ìåòðî». Òàì, êîëè ãîäèíà
ï³ê, ìàøèíè ñòîÿòü â ÷åðç³ àæ
äî îêðóæíî¿. À â íàñ òóò ä³òè, ÿê³
áóäóòü ïîòðàïëÿòè ï³ä êîëåñà! —
îáóðþâàëèñÿ æèòåë³.
Òîãî äíÿ äî íèõ ïðè¿õàëè
ïðåäñòàâíèêè çàìîâíèêà áóä³âíèöòâà — òîâàðèñòâî «ÑàìÑåðâ³ñ» — àëå çíàéòè êîìïðî-

ì³ñíå ð³øåííÿ ëþäÿì íå âäàëîñÿ
(goo.gl/9pUVfC).
Çãîäîì ìåøêàíö³ ïîäàëè
íà ñàéò åëåêòðîííèõ çâåðíåíü
äî ì³ñüêî¿ âëàäè ïåòèö³þ ç âèìîãîþ çóïèíèòè áóä³âíèöòâî àâòîìèéêè ó æèòëîâîìó ìàñèâ³. Àë³íà
Ãîðáà÷óê â³ä ³ìåí³ æèëüö³â äâîõ
áàãàòîïîâåðõ³âîê îïóáë³êóâàëà
ñêàðãó íà áóä³âåëüíèê³â òà âëàñíèê³â àâòîìèéêè (goo.gl/mmZYgF).
Ó òåêñò³ ïåòèö³¿ éäåòüñÿ, ùî
íîâà àâòîìèéêà íà ø³ñòü áîêñ³â ñòàíå ïðè÷èíîþ çá³ëüøåííÿ
øóìó, âèêèä³â ÷àäíîãî ãàçó òà
ñòâîðèòü íàäçâè÷àéíó íåáåçïåêó
äëÿ ä³òåé, îñê³ëüêè â òîìó ðàéîí³
é òàê º ïðîáëåìè ç òðàíñïîðòíîþ
ðîçâ’ÿçêîþ.
«Ìèéêà áóäóºòüñÿ íà â³äñòàí³
ìåíøå 40 ìåòð³â â³ä äîìó íà Êåëåöüê³é, 52. Æèòåë³ íàøèõ áóäèíê³â êàòåãîðè÷íî ïðîòè ö³º¿ çàáóäîâè, àëå ç íàøîþ äóìêîþ í³õòî
íå ðàõóºòüñÿ — íå ïðîâîäèëîñÿ
æîäíèõ ãðîìàäñüêèõ ñëóõàíü. Âèðóáóþòü æèâ³ äåðåâà, — éäåòüñÿ
â çâåðíåíí³. — Íà öüîìó ì³ñö³

ìè õî÷åìî áà÷èòè çåëåíó çîíó,
ÿêî¿ òàê íå âèñòà÷àº íàøîìó
ì³êðîðàéîíó, öå áóëè ñâîºð³äí³
«çåëåí³ ëåãåí³», ÿê³ ìè íå õî÷åìî âòðà÷àòè ³ áóäåìî â³äñòîþâàòè
ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó!»
² ùîá ùå ðàç «íàòèñíóòè»
íà âëàäó, ãîðîäÿíè âëàøòóâàëè
ï³êåò ïåðåä áóä³âëåþ ì³ñüêðàäè
26 æîâòíÿ. Ëþäè ïðèïàðêóâàëè
àâòî íà òðîòóàð³, âêëþ÷èëè ìàøèíó äëÿ ìèéêè. Òàê âîíè õîò³ëè
ïîêàçàòè, íàñê³ëüêè øóìíî áóäå,
ÿêùî àâòîìèéêó âñå æ çáóäóþòü.
— Íèí³ áóä³âíèöòâî ïðèçóïèíåíå. Àëå ìè íå õî÷åìî òóò
àâòîìèéêè âçàãàë³. Öå øóì ö³ëîäîáîâî, çíèùåííÿ çåëåíî¿ çîíè.
Íåõàé áóäóþòü òóò, á³ëÿ ì³ñüêðàäè, — êàçàëè ïðîòåñòóâàëüíèêè.
Íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà ó ìåð³¿
â³äïîâ³ëè íà ïåòèö³þ æèòåë³â
áóäèíê³â íà Êåëåöüê³é.
«Êåð³âíèöòâîì ÒÎÂ «ÑàìÑåðâ³ñ» ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî
çóïèíåííÿ âèêîíàííÿ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò ç áóä³âíèöòâà àâòîìèéêè ïî âóë. Êåëåöüê³é, á³ëÿ áóäèíêó ¹ 52 ó Â³ííèö³ äî âèð³øåííÿ
äàíîãî ïèòàííÿ ïî ñóò³», — éäåòüñÿ ó â³äïîâ³ä³ íà çâåðíåííÿ.
Ó òîé æå ÷àñ ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ì³ñòà Îëåêñàíäð Ðåêóòà ïðîêîìåíòóâàâ æóðíàë³ñòó, ùî â ö³é
ñèòóàö³¿ âèíè çàáóäîâíèêà íåìàº.
— Óñ³ äîçâîëè îòðèìàí³, íîðìè ïî áóä³âíèöòâó äîòðèìàí³.
Çàáóäîâíèê íå ïîðóøóº çàêîí,
àëå áóä³âíèöòâî àâòîìèéêè
ïðèçóïèíåíî, ïîêè íå çíàéäóòü
êîìïðîì³ñíå ð³øåííÿ ì³æ æèòåëÿìè òà çàáóäîâíèêîì, — êàçàâ
àðõ³òåêòîð.

«Нехай будують тут, біля міськради». Так казали
пікетувальники, які виступали проти будівництва мийки

Хто власник об’єкта
Як вказано було на паспорті об’єкта, що був на паркані
будмайданчика на Келецькій,
замовником будівництва автомийки є товариство «СамСервіс». За даними аналітичнопошукової системи Youcontrol,
ця компанія була заснована
в 2013 році. Займається наданням «інших індивідуальних
послуг, які не включені в інші
категорії». Статутний капітал —
3 мільйони гривень.

Засновниками та вигодонабувачами є три особи: Гижко Юрій
Петрович, Владика Сергій Миколайович та Мартинюк Ірина Василівна. Зокрема, Ірина Мартинюк
є дружиною першого заступника
міністра аграрної політики України Максима Мартинюка.
Цей чиновник обіймав посаду
директора департаменту архітектури, містобудування та кадастру у Вінниці з 2011 по 2014 роки
(goo.gl/cJ1LUK).

Забрав з поліції вкрадений велик, який
сам і знайшов. Допомогло втручання преси
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674

Тільки завдяки зверненню
до журналістів, Богдан
дізнався, де шукати свій
велосипед. Після публікації
його історії — велосипед
віддали

 Ó íüîãî âêðàëè âåëîñèïåä òîð³ê. À öüîãî ðîêó Áîãäàí âèïàäêîâî ïîáà÷èâ íà âóëèö³ ñâ³é «Òèòàí Àë³ãàòîð» ³ âèêëèêàâ ïîë³ö³þ
äî ÷îëîâ³êà, ùî íà íüîìó ¿õàâ.
Ïîë³ö³ÿ çàô³êñóâàëà öå ³ êðàäåíå
âèëó÷èëà. Â³äòîä³ ìèíàëè ì³ñÿö³,
à õëîïåöü íå ì³ã çíàéòè ñë³ä÷îãî,
ùî âåäå éîãî ñïðàâó… Ò³ëüêè çàâäÿêè çâåðíåííþ äî æóðíàë³ñò³â,
Áîãäàí ä³çíàâñÿ, äå øóêàòè ñâ³é
âåëîñèïåä. Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ éîãî
³ñòîð³¿ — âåëîñèïåä â³ääàëè.
²ñòîð³þ Áîãäàíà Êèðèëåíêà
RIA ðîçïîâ³äàëà òèæäåíü òîìó.
— Íîìåð ä³ëà ïðî êðàä³æêó ìîãî
âåëîñèïåäà 4,5 ì³ñÿö³ íå ìîæó
ç’ÿñóâàòè. Ùî íå ïðèéäó â ïîë³ö³þ — í³õòî íå õî÷å ëèøí³é ðàç
âîðóøèòèñÿ, — ãîâîðèâ òîä³ þíàê.

Ìèíóëî¿ ñóáîòè Áîãäàí íàä³ñëàâ æóðíàë³ñòó ôîòî. Íà íüîìó
â³í ï³ä ïîë³ö³ºþ íà Ïèðîãîâà, 4 ³ç
òèì ñàìèì âåëîñèïåäîì, ÿêèé
ó ÷åðâí³ öüîãî ðîêó çàáðàëà ó ³íøîãî âëàñíèêà ï³ä àðåøò ïîë³ö³ÿ.
Íàãàäàºìî ³ñòîð³þ Áîãäàí Êèðèëåíêà ³ éîãî âåëîñèïåäà êîðîòêî.
Õëîïåöü ïîçàòîð³ê çàëèøèâ
ñâ³é «Òèòàí Àë³ãàòîð» á³ëÿ
«Ñêàéïàðêó», ³ çâ³äòè éîãî âêðàâ
íåâñòàíîâëåíèé çëîä³é (º çàïèñ
êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ). Çà ôàêòîì
êðàä³æêè â³äêðèëè ïðîâàäæåííÿ,
àëå íå ðîçêðèëè éîãî. Ð³âíî ÷åðåç
ð³ê ïîòîìó õëîïåöü âèïàäêîâî
ïîáà÷èâ íà âóëèö³ íà ñâîºìó âåëèêó ³íøó ëþäèíó. Â³í çóïèíèâ
íîâîãî âëàñíèêà, óï³çíàâ â éîãî
òðàíñïîðòíîìó çàñîá³ ñâ³é «Òèòàí» ³ âèêëèêàâ ïîë³ö³þ.

Íà ì³ñö³ ô³êñàö³¿ ïðàâîîõîðîíöÿìè ôàêòó çíàéäåííÿ âêðàäåíîãî âåëîñèïåäà Áîãäàí ä³çíàâñÿ:
çàòðèìàíèé íèì ÷îëîâ³ê êóïèâ
éîãî âåëîñèïåä çà îãîëîøåííÿì
íà ÎLX çà 7,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Ïîêóïåöü ñêàçàâ: ðîçóì³â, ùî
êóïóº êðàäåíå, àëå íå äóìàâ,
âåëèê âêðàëè â òîìó æ ì³ñò³, äå
â³í íà íüîìó âçÿâñÿ ¿çäèòè.
Òîä³ ïîë³öåéñüê³ «Òèòàí» âèëó÷èëè, íà ðå÷îâèé äîêàç íàêëàëè
àðåøò. Âëàñíèêó, çà éîãî ñëîâàìè, îá³öÿëè ïåðåäàòè âåëîñèïåä
íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ ï³ñëÿ
ïðîöåñóàëüíèõ ä³é. Ïðîòå â ñïðàâ³
ïî÷àëè ì³íÿòèñÿ ñë³ä÷³. Áîãäàí
Êèðèëåíêî íå ðàç õîäèâ íà Ïèðîãîâà, 4, ùîá ä³çíàòèñÿ, â êîãî
éîãî òðàíñïîðòíèé çàñ³á. Éîìó
íå çìîãëè íàçâàòè í³ íîìåðà ïðî-

âàäæåííÿ, í³ ïð³çâèùà ñë³ä÷îãî.
Ó ê³íö³ ê³íö³â õëîïåöü íàïèñàâ ñêàðãó íà ³ì’ÿ íà÷àëüíèêà
ì³ñüêîãî â³ää³ëó, é ïàðàëåëüíî
çâåðíóâñÿ â ðåäàêö³þ ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè éîìó çíàéòè ê³íö³
â ïîë³ö³¿.
×åðåç â³ää³ë êîìóí³êàö³¿ îáëàñíîãî ãëàâêó æóðíàë³ñò ä³çíàëàñÿ
êîíòàêò³ äàí³ ñë³ä÷îãî é ïåðåäàëà
Áîãäàíó. Íàì òîä³ ïîÿñíèëè: ìàòåð³àëè íåùîäàâíî ïåðåäàëè çàâàíòàæåíîìó ñï³âðîá³òíèêó ñë³äñòâà, ÿêèé «ùå ô³çè÷íî íå âñòèã
çâ’ÿçàòèñÿ ç ïîòåðï³ëèì». Öå áóëî
íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî òèæíÿ. ²
îñü, ìèíóëî¿ ñóáîòè, Áîãäàí íàä³ñëàâ æóðíàë³ñòó ôîòî ç âåëîñèïåäîì, ÿêîãî âòðàòèâ, à ïîò³ì
ñàì ðîçøóêàâ. Íàðåøò³ ïîë³ö³ÿ
éîìó ïîâåðíóëà éîãî âëàñí³ñòü.
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ЧОМУ ДИТИНА МОЖЕ ЗАХОТІТИ
ПІТИ ВІД ВАС СВІТ ЗА ОЧІ
Щодня у розшуку  Удвічі зросла
кількість дитячих зникнень, в порівнянні
з минулим роком. Щодня поліцейські
розшукують щонайменше два втікачі.
У ювенальній превенції кажуть: найчастіше
йдуть з дому підлітки, а знаходять їх
в колі товаришів-знайомих. А ви знаєте
телефони друзів своєї дитини, щоб знайти
втікача раніше, ніж він вскочить у халепу?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Íàé÷àñò³øå
ðîçøóêóâàòè ïîë³öåéñüêèì äîâîäèòüñÿ ä³òåé íåïðîñòîãî ï³äë³òêîâîãî â³êó — 14–16 ðîê³â. ² òàêèõ,
ùî çðîñòàþòü â íåáëàãîïîëó÷íèõ
ñ³ì’ÿõ — ìàëîçàáåçïå÷åíèõ àáî
íåïîâíèõ, áåç êîòðîãîñü ç áàòüê³â. Ïðîòå êåð³âíèöÿ äèòÿ÷î¿
ïîë³ö³¿ Ëþäìèëà Êóíºöîâà ãîâîðèòü, á³äà çíèêíåííÿ äèòèíè
ìîæå òîðêíóòèñÿ êîæíî¿ ðîäèíè.
Íå çàâæäè âòå÷à çàëåæèòü â³ä
ìàòåð³àëüíèõ ñòàòê³â ÷è àìîðàëüíî¿ ïîâåä³íêè áàòüê³â. ² â ö³ëêîì
ïîðÿäí³é òà çàáåçïå÷åí³é ñ³ì’¿ áóâàþòü âèïàäêè, â³ä ÿêèõ ä³òÿì
õî÷åòüñÿ ò³êàòè.
— Öå ìîæå ñòàòèñÿ ç êîæíèì, — ãîâîðèòü ìàéîð Êóçíºöîâà. — Ïðîáëåìà çàëèøåííÿ
ä³òüìè ñâî¿õ äîì³âîê ñüîãîäí³
àêòóàëüí³øà, í³æ ðàí³øå. Ïîð³âíþþ÷è ç ìèíóëèìè ðîêàìè,
íà æàëü, âäâ³÷³ çá³ëüøèëàñÿ
ê³ëüê³ñòü òàêèõ âèïàäê³â, êîëè
çâåðòàþòüñÿ äî ïîë³ö³¿ áàòüêè, ùî
¿õí³õ ä³òåé íåìàº âäîìà, íå â³äïîâ³äàþòü íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè,
ñàì³ çàëèøèëè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ
àáî çàáëóêàëè.
— Êîëè çàáëóêàëè ä³òêè, ìàëåñåíüê³ îñîáëèâî ÷è äî 10-òè
ðîê³â, ÿê³ ùå â÷àòü ìàðøðóò
äî øêîëè àáî ðîçïî÷èíàþòü ñàìîñò³éíå æèòòÿ, òî öå îäíà ñèòóàö³ÿ, — ãîâîðèòü íà÷àëüíèê â³ää³ëó
þâåíàëüíî¿ ïðåâåíö³¿ îáëàñíî¿
ïîë³ö³¿. — Ìåíå á³ëüøå òóðáóº,
ùî ï³äë³òêè ÷îìóñü òàêèé ñêëàäíèé ïåð³îä ñâîãî æèòòÿ çìóøåí³
ïðîæèâàòè ñàìîñò³éíî. Öå âæå
äîâåäåíî ñòàòèñòè÷íî: â òîìó,
ùî ä³òè çàëèøàþòü äîì³âêó, âèíí³ áàòüêè. ßêàñü òàêà ñèòóàö³ÿ
ñêëàäàºòüñÿ â ñ³ì’¿. Àáî öå íåíàëåæíå âèõîâàííÿ, àáî ñòðåñ ÷åðåç
âèïàäêè äîìàøíüîãî íàñèëëÿ ÷è
ïîãàíèé ïðèêëàä, ÿêèé áàòüêè
ïîäàþòü ñâî¿ì ä³òÿì…
РІЗНІ ІСТОРІЇ БУВАЮТЬ
ßêùî ä³òè ò³êàþòü ÷åðåç àëêîãîë³çì áàòüê³â, òî öå ñ³ëüñüêà
³ñòîð³ÿ, êàæå ìàéîð Êóçíºöîâà.

Òåæ íå ïðèêëàä îáëàñíîãî öåíòðó — áàòüêè æèâóòü çà ðàõóíîê
êîøò³â, ÿê³ ïëàòèòü äåðæàâà
íà ä³òåé, àëå ä³òüìè íå çàéìàþòüñÿ, ÿê íàëåæèòü.
— Ä³òè íå ìîæóòü ï³òè ç ñ³ì’¿,
â ÿê³é âñå äîáðå, äå äèòèíó îäÿãàþòü, ãîäóþòü, ¿¿ ÷óþòü ³ ïîâàæàþòü. Òàì º ïðîáëåìà, äå íà ä³òåé
íå çâåðòàþòü íàëåæíî¿ óâàãè, —
êàæå ìàéîð ïîë³ö³¿. — ² ñüîãîäí³ â á³ëüø³ñòü âèïàäê³â ïðè÷èíà
çàëèøåííÿ äîì³âîê ä³òüìè — öå
êîíôë³êò ³ç áàòüêàìè.
Îò ÿêðàç ÷åðåç íåïîðîçóì³ííÿ
ç äîðîñëèìè ³ éäóòü íåïîâíîë³òí³ â³ííè÷àíè ç äîìó. Íàéá³ëüø
â³ä÷àéäóøí³ — ò³êàþòü ïðîñòî
â í³êóäè. Á³ëüø³ñòü âñå-òàêè ïåðåõîâóþòüñÿ â ðîäè÷³â, äðóç³â,
³íøèõ áëèçüêèõ ¿ì çà ñâ³òîñïðèéíÿòòÿì ëþäåé.
— Äèòèíà — öå êðèçîâà êàòåãîð³ÿ ëþäåé, ÿêà íå ìîæå ñåáå
çàõèñòèòè, íå ìîæå â÷èíèòè òàê,
ÿê áè â÷èíèâ äîðîñëèé, — ãîâîðèòü Ëþäìèëà Êóçíºöîâà. —
Âîíè íàðàæàþòü ñåáå íà íåáåçïåêó. ² ïîâ³ðòå, ðîçóì³þòü öå,
íàâ³òü ÿêùî ³äóòü â ñòðåñîâîìó
ñòàí³. Îñîáëèâèé ãîðìîíàëüíèé ïåð³îä â ï³äë³òêîâîìó â³ö³
ñïîíóêàº ä³òåé äî íåîáäóìàíèõ
â÷èíê³â. Ó íèõ çíèêàº ïî÷óòòÿ
ñòðàõó, ÿêå ìàëî á áóòè. Àëå
íà ôîí³ ïñèõîëîã³÷íèõ íàâàíòàæåíü, íàïðóæåííÿ â ñ³ì’¿, äèòèíà íå çäàòíà óñâ³äîìëþâàòè,
ùî çà ìåæàìè äîìó ìîæå ñòàòè
æåðòâîþ çëî÷èíó.
ЗАВЖДИ ВИННІ БАТЬКИ
— Õîò³ëîñÿ, àáè áàòüêè ðîçóì³ëè, òàê: ïîë³ö³ÿ âæèâàº ìàêñèìàëüíî øâèäêî âñ³õ çàõîä³â, ùîá
ðîçøóêàòè ÿêíàéøâèäøå äèòèíó.
Àëå â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà æèòòÿ ³
çäîðîâ’ÿ ñâîº¿ äèòèíè íåñåòå
â ïåðøó ÷åðãó âè, — íàãîëîøóº
íà÷àëüíèê þâåíàëüíî¿ ïîë³ö³¿.
Âîíà êàæå, ùî âñ³ ïðè÷èíè
âòå÷ ä³òåé çâîäÿòüñÿ äî îäíîãî.
Êîëè äèòèíó ùîäíÿ áàòüêî ÷è
ìàòè áóäóòü çàïèòóâàòè, ÿê ïðîéøîâ äåíü, ç êèì çóñòð³÷àâñÿ, õòî
îáðàçèâ, ÿê ñïðàâè ç â÷èòåëÿìè,
ùî òóðáóº íà öåé ìîìåíò, îò òîä³
áóäå á³ëüøå øàíñ³â, ùî âàøà

äèòèíà â ðîçøóêó íå îïèíèòüñÿ.
— Õòî ïðî âñ³ ïðîáëåìè äèòèíè ìàº çíàòè, ÿê íå áàòüêè?!
Öå êðèê äóø³ ïðîñòî, — ðîçêàçóº
äàë³ Ëþäìèëà Êóçíºöîâà. — Ñüîãîäí³ â íàñ áóâàº, ïðè¿äóòü ïîë³öåéñüê³ îïèòóâàòè áàòüê³â, äå
äèòèíà çíèêëà, à ìàòè íå ìîæå
îïèñàòè, â ÷îìó äèòèíà áóëà
îäÿãíåíà. ×è ôîòîãðàô³é â ñ³ì’¿
íåìàº, íå òå, ùî òåëåôîí³â äðóç³â
óò³êà÷à àáî ¿õ áàòüê³â. Ïîêàçóþòü
çí³ìîê 6-ð³÷íî¿ äèòèíè, à ìè ìàºìî ðîçøóêàòè 15-ð³÷íó…
Êîíòàêòí³ äàí³ îäíîë³òê³â, ç
ÿêèì ñï³ëêóºòüñÿ âàøà äèòèíà,
òà íîìåðè òåëåôîí³â ¿õí³õ áàòüê³â ïîë³ö³ÿ ñïèòàº â ïåðøó ÷åðãó,
ÿêùî çíèêëà äèòèíà. Ìàºòå ö³
íîìåðè? Òîä³ çíàéòè ïðîïàæó
áóäå ëåãøå, áî íàé÷àñò³øå, çà äàíèìè ïîë³ö³¿, ï³äë³òêè ãóáëÿòüñÿ
ó äðóç³â. Ð³äøå òðàïëÿºòüñÿ, ùî
âò³êàþòü â³ä áàòüê³â, ç ÿêèìè
íå ïîðîçóì³ëèñÿ, äî ðîäè÷³â.
УМІЙТЕ ДОЗУВАТИ
— Ò³ ä³òè, ÿê³ çàëèøàþòüñÿ ñàì
íà ñàì ç³ ñâî¿ìè ïðîáëåìàìè,
ò³êàþòü â í³êóäè. Öå íàéá³ëüø
â³ä÷àéäóøí³, — ãîâîðèòü íà÷àëüíèê þâåíàëüíî¿ ïðåâåíö³¿. — Ìè

«Äèòèíà — öå êðèçîâà
êàòåãîð³ÿ ëþäåé,
ÿêà íå ìîæå ñåáå
çàõèñòèòè, íå ìîæå
â÷èíèòè òàê, ÿê áè
â÷èíèâ äîðîñëèé»
îäíîãî ðàçó ðîçøóêàëè ä³â÷èíêó
ç ×åðí³ã³âñüêî¿ îáëàñò³, ùî âòåêëà
ñþäè. Áàòüêè áèëè ¿¿ ïîñò³éíî,
³ âîíà ñ³ëà íà îäèí àâòîáóñ, ³íøèé, ¿õàëà-¿õàëà, ³ òàê îïèíèëàñÿ
ó Â³ííèö³. Ìè ¿¿ ðîçøóêàëè. ß ç
íåþ äî ï³çíüî¿ íî÷³ ñï³ëêóâàëàñÿ.
Äèòèíà äîäîìó íå õîò³ëà ïîâåðòàòèñÿ. Çíàéøëè ¿¿ äÿäüêà ³ ïîïðîñèëè ïðè¿õàòè, áî â òó ñ³ì’þ âîíà
íå ïîâåðíåòüñÿ. Òàì äëÿ ïî÷àòêó
ïîïðàöþþòü ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿.
Ç’ÿñóþòü, ÷îìó äî òàêîãî ñòàíó
äîâåëè äèòèíó. Ä³éñíî, äÿäüêî
ïðè¿õàâ çà íåþ, à íå áàòüêè.
Ëþäìèëà Êóçíºöîâà ðîçêàçàëà
íå îäèí âèïàäîê äèòÿ÷èõ âòå÷.
Íàïðèêëàä, ÿê 11-ð³÷íà ä³â÷èíêà ï³øëà, êóäè î÷³ äèâëÿòüñÿ, áî
áàòüêè íå äàâàëè ¿é â³äâîë³êòèñÿ
â³ä êíèæîê í³ íà ìèòü é âèìàãàëè
ò³ëüêè â³äì³ííèõ îö³íîê.
— Íàñò³ëüêè ó âàæêîìó åìîö³éíîìó ñòàí³ ìè ¿¿ çíàéøëè.
ß ïîò³ì ïðàöþâàëà ç áàòüêàìè.
À âñå áàíàëüíî ïðîñòî. Òðåáà áóëî äàòè äèòèí³ â³ëüíèé
÷àñ, — êàæå ìàéîð Êóçíºöîâà. — Ä³â÷èíêà íå æèëà í³ ÷èì.
Âîíà íå ìàëà í³ äðóç³â, í³ çàõîïëåíü, íå ìàëà í³÷îãî. Ò³ëüêè
çíàëà, ùî òðåáà ÷èòàòè êíèæêè.

ДІТИ–ВТІКАЧІ. БАТЬКІВ ШТРАФУЮТЬ СИЛЬНІШЕ
Щодня підрозділи поліції Вінницької області розшукують неповнолітніх. Інколи діти
губляться, але частіше — самі тікають з дому. З яких причин? Стають жертвами злочинів
чи самі на злочини йдуть? Дані ювенальної поліції Вінницької області

ВТЕЧЕЮ ДІТИ
РЯТУЮТЬСЯ ВІД

Понад 200 звернень
отримала поліція з початку
року про зникнення
неповнолітніх

 Надмірної опіки або тиску
 Домашнього насилля
 Жорстокості батьків
 Нестачі уваги матері
 Асоціальної поведінки
батьків

190 дітей
розшукали
протягом доби
Тікають
в більшості підлітки
у 14–16 років

ПРИЧИНИ
ДИТЯЧИХ ВТЕЧ

Вони переважно
з неповних або
малозабезпечених
сімей

 Непорозуміння з батьками
 Бажання дорослого життя
 Нерозділене кохання
 Бажання відпочивати з
друзями
 Відсутність змістовного
дозвілля

100 батьків
оштрафували за новими,
підвищеними
штрафами

ЗБІЛЬШИЛИ БАТЬКІВСЬКІ ШТРАФИ
Підвищені штрафні санкції діють з
850 грн — мінімальний штраф
серпня. Відтоді призначили покарання
100 батькам. Усього з початку року
поліцейські склали 1482 протоколи про
неналежне виховання дітей

за неналежне виховання

1700 грн — за повторне
порушення протягом року

ДЕ ЗНАХОДЯТЬ УТІКАЧІВ
Коло друзів: проблемні
підлітки, що хочуть
самостійного життя або
«відірватися», а також
та частина дітей, яких
батьки змушують надмірно
навчатися
Вокзали: діти, які ведіть
бродяжницький спосіб
життя, таких дуже мало

Родичі: до бабусь, тіток,
братів-сестер тікають діти, з
якими жорстоко поводяться
батьки, доймають їх гіперопікою або не чують їхніх бажань
У іншому місті: тікають світ
заочі діти, що страждають
від домашнього насилля або
мають батьків, що ведуть
аморальний спосіб життя

У яку халепу проза домом можуть втрапити діти, показують такі дані:
 94 працівники торгівлі притягну 11 статевих злочинів проти дітей
ли до відповідальності за продаж
цього року зафіксувала поліція
неповнолітнім алкоголю, 52 ліцензії
(розбещення, зґвалтування,
анулювала через це фіскали
задоволення статевої пристрасті
 понад 4600 протоколів про домашнє
в неприродний спосіб)
насилля склали поліцейські, в полови 152 дитини були учасниками
ні сімей є хоча б одна дитина (могла
різного роду злочинів (на 20%
бути і учасником, і свідком конфлікту)
менше, ніж торік)
 262 злочини вчинили неповнолітні
 у 146 злочинах діти були потерпіли(на 8% менше, ніж торік)
ми (на 10% менше, ніж торік)

ß íå êàæó, ùî â÷èòèñÿ íå òðåáà.
Òðåáà, àëå æ âì³éòå äîçóâàòè. Áóäåòå òèñíóòè, òî âòðàòèòå äèòèíó
âçàãàë³, áî íåìàº ñï³ëêóâàííÿ,
íåìàº äîâ³ðè, íåìàº â³äâåðòîñò³.
²íøà êðàéí³ñòü — ïóñòèòè äèòèíó íà ñàìîïëèâ. Òàê³ âèïàäêè
òåæ ðîçïîâ³ëà Ëþäìèëà Êóçíåöîâà. Ïðî ä³â÷èíó, ùî ò³êàëà ðàç³â ç
10 ³ â ñâî¿ 15 ðîê³â ïðîâîäèëà ÷àñ
â êîìïàí³¿ äîðîñëèõ ÷îëîâ³ê³â. ²
ïðî õëîïöÿ òàêîãî æ â³êó, ÿêèé

ïî ê³ëüêà äí³â íå íî÷óâàâ âäîìà
³ áóâ àáñîëþòíî íåêåðîâàíèé.
Çà ñëîâàìè Ëþäìèëè Êóçíºöîâî¿, ç ñåðïíÿ (ñàìå òîä³ ââåëè
â ä³þ íîâ³, ï³äâèùåí³ øòðàôè
çà íåíàëåæíå âèõîâàííÿ ä³òåé)
ïîêàðàëè çà íåäîãëÿä ñîòíþ áàòüê³â. Íà íèõ ñêëàëè ïðîòîêîëè
ïðî ñïëàòó 850 ãðèâåíü øòðàôó
çà ïîìèëêè ó âèõîâàíí³. ßêùî
ïîðóøåííÿ çàô³êñóþòü çíîâó,
îøòðàôóþòü âæå íà 1700 ãðèâåíü.
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КОРОТКО
Підсвітять
будинок
 Íà Ñîáîðí³é çà ï³âì³ëüéîíà ïëàíóþòü ï³äñâ³òèòè
æèòëîâèé áóäèíîê. Äåïàðòàìåíò ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿
ðàäè îãîëîñèâ òåíäåð.
Î÷³êóâàíà âàðò³ñòü ðîá³ò
570 òèñÿ÷ 182 ãðèâí³. Ðîáîòè âèêîíàí³ ìàþòü áóòè
äî 31 ãðóäíÿ ïîòî÷íîãî
ðîêó. Òàêîæ ó äîêóìåíòàö³¿
íà ñàéò³ prozorro çàçíà÷åíî, ùî ìàº áóòè 148
ñâ³òèëüíèê³â òà 100 ìåòð³â
îñâ³òëþâàëüíîãî ïðîâîäó.

Померла
на роботі
 Ñòàëî â³äîìî, â³ä ÷îãî
íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ ïîìåðëà
ôåëüäøåð îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿
ë³êàðí³. Êîì³ñ³ÿ óïðàâë³ííÿ Äåðæïðàö³ ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³ âñòàíîâèëà, ùî
ïðè÷èíîþ ðàïòîâî¿ ñìåðò³
ôåëüäøåðà-ëàáîðàíòà êë³í³êî-ä³àãíîñòè÷íî¿ ëàáîðàòîð³¿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿
ë³êàðí³ áóâ íåçàäîâ³ëüíèé
ñòàí çäîðîâ'ÿ, ïîâ³äîìëÿº
ïðåñ-ñëóæáà Äåðæïðàö³ ó
Â³ííèöüê³é îáëàñò³. Íàãàäàºìî, 2 æîâòíÿ 34-ð³÷íà
æ³íêà ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ
ñòåðíàëüíî¿ ïóíêö³¿ äèòèí³ çíåïðèòîìí³ëà ³ âïàëà.
Êîëåãè íåãàéíî ðîçïî÷àëè ðåàí³ìàö³éí³ çàõîäè
³ âèêëèêàëè ðåàí³ìàö³éíó
áðèãàäó, àëå íå âðÿòóâàëè.
Æ³íêà ïîìåðëà â³ä ãîñòðî¿
ñåðöåâî¿ íåäîñòàòíîñò³,
ãîñòðî¿ ³øåì³÷íî¿ õâîðîáè
ñåðöÿ. Çà ð³øåííÿì êîì³ñ³¿, íåùàñíèé âèïàäîê
íå âèçíàëè ïîâ'ÿçàíèì ç
âèðîáíèöòâîì.
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ЩО ТАКЕ ЛИЖОРОЛЕРИ
І ХТО НА НИХ ЇЗДИТЬ
Дивина?  Кілька разів на тиждень
у Центральному парку можна зустріти
доволі незвичного чоловіка. Себто
незвичний не сам чоловік, а те, на чому
він пересувається. Це щось на кшталт
лижів. Тільки для катання на них
наявність снігу зовсім не обов’язкова.
Підходить і звичайний асфальт
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

×îëîâ³êà çâàòè
Ìàêñèì Ãîðáóíîâ. Éîìó 45. Ïðàöþº ó áàíê³âñüê³é ñôåð³. Â³ëüíèé ÷àñ âîë³º âèòðà÷àòè íà çàíÿòòÿ ñïîðòîì: á³ã,
âåëîñèïåä, ïëàâàííÿ, ëèæ³. Êàòàííÿ íà îñòàíí³õ ó íàø³é êðà¿í³
çàâ’ÿçàíå âèíÿòêîâî íà çèìîâîìó
ïåð³îä³. ²íøèé ÷àñ, çà ñëîâàìè
Ìàêñèìà, âîíè çìóøóþòü ïî ñîá³
ñóìóâàòè.
— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ëèæ³ — öå
ºäèíèé âèä ñïîðòó, ÿêèé ïîâí³ñòþ ïðèâ’ÿçàíèé äî ñâ³æîãî ïîâ³òðÿ. Íèì íå ìîæíà çàéìàòèñÿ,
ñêàæ³ìî, ó çàë³. ×åðåç öå õîðîø³
ëþäè âèãàäàëè òàê çâàí³ ëèæîðîëåðè, — ðîçïîâ³äàº Ìàêñèì
Ãîðáóíîâ. — Öå ïîºäíàííÿ ëèæ
³ ðîëèê³â äëÿ ë³òíüîãî òðåíóâàííÿ
íà äîðîãàõ ç òâåðäèì ïîêðèòòÿì.
Çà ïðèíöèïîì ïåðåñóâàííÿ ³
çîâí³øí³ì âèãëÿäîì, ëèæîðîëåðè
ñõîæ³ íà êëàñè÷í³ ëèæ³. Ò³ëüêè
êîðîòø³ — ïðèáëèçíî 70 ñì
ó äîâæèíó — ³ ìàþòü ê³ëüêà ðîëèê³â/êîë³ñ. Ìàêñèìîâ³, ðàäÿíñüêîãî çðàçêà, ìàþòü òðè êîëåñà.
Á³ëüø ñó÷àñí³ — äâà.
Äî ðîëèêîâèõ ëèæ³â Ãîðáóíîâ

ïðèéøîâ âèïàäêîâî. Ïðèáèðàþ÷è â ñàðà¿, íàòðàïèâ íà äâ³ ìåòàëåâ³ ïëàíêè. Ùî öå — çðîçóì³â
îäðàçó. Õî÷à äî öüîãî íàâ³òü
íå çäîãàäóâàâñÿ, ùî éîãî ä³äóñü
àáî òàòî íà òàêîìó âçàãàë³ êàòàëèñü. Ïî÷èñòèâ, êóïèâ êð³ïëåííÿ, çìàñòèâ ³ íàâåñí³ öüîãî ðîêó
ïî÷àâ êàòàòèñÿ.
Íàéá³ëüøå ïîëþáëÿº á³ãàòè
íà íèõ ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó, àáî íàâêîëî íüîãî. Êàæå,
òàì äóæå ãëàäåíüêå ïîêðèòòÿ.
Ó ñåðåäíüîìó, çà äåíü ïðîá³ãàº
10–15 êì. Êîëè â³ä÷óâàº, ùî º
ñèëè, äîòÿãóº äî 20 êì.
— Ó ëèæîðîëåð³â íåìàº ãàëüì.
Òîìó äëÿ ¿çäè ïîòð³áíî âèáèðàòè
ð³âí³ ä³ëÿíêè äîðîãè, — ðîçïîâ³äàº Ìàêñèì. — ßêùî ïîïåðåäó ð³çêèé ñõèë, êðàùå ¿õ çíÿòè,
ñïóñòèòèñÿ ³ ò³ëüêè ïîò³ì ïðîäîâæèòè ðóõ. Íà ì³é ïîãëÿä,
³äåàëüíå ïîêðèòòÿ — öå ãëàäêà
äîðîãà ç íåâåëèêèì íàõèëîì
âãîðó. Òàêèì ÷èíîì çàä³þþòüñÿ
ïðàêòè÷íî âñ³ ãðóïè ì’ÿç³â. Ï³ñëÿ òàêèõ ïî¿çäîê, îðãàí³çì âèñíàæóºòüñÿ íå ìåíøå, í³æ ï³ñëÿ
òðåíàæåðíî¿ çàëè.
Çà âñå ñâîº æèòòÿ, Ìàêñèì
æîäíîãî ðàçó íå çóñòð³÷àâ ó Â³ííèö³ ëþäåé íà ëèæîðîëåðàõ,
òîìó ïåðåêîíàíèé, ùî ³íøèõ
РЕКЛАМА
437624

434703

– У лижоролерів немає гальм. Тому для їзди потрібно
вибирати рівні ділянки дороги, – розповідає Максим
òàêèõ ó ì³ñò³ íåìàº. Öüîìó
íå äèâóºòüñÿ, àäæå òàêèé âèä
ñïîðòó ó íàø³é êðà¿í³ íå ðîçïîâñþäæåíèé.
Àëå êîëè âë³òêó õòîñü ðóõàºòüñÿ
â ëèæíîìó ðåæèì³, ó ëþäåé âèíèêàþòü ïèòàííÿ: «Ùî öå òàêå ³
ÿê âîíî ïðàöþº?» Á³ëüø äîðîñë³

ïîêîë³ííÿ çíàþòü ïðî ëèæîðîëåðè. Òà âñå îäíî ç ö³êàâ³ñòþ ¿õ
ðîçäèâëÿþòüñÿ.
— Ö³ äâà ìàëåíüêèõ ñíàðÿäè
í³êîãî íå çàëèøàþòü áàéäóæèì, — ãîâîðèòü Ìàêñèì. —
Òîìó âïåâíåíèé, ùî ó öüîãî
ñïîðòó º ìàéáóòíº.
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«ОГОЛЕНУ» ПРИДБАВ У ВІННИЦІ
КОЛЕКЦІОНЕР З ЛОНДОНА
Визнання  «Оголена з персиком» —
роботу знаного вінницького майстра
Михайла Бабія покажуть на першому
всеукраїнському трієнале «Ню-Аrt».
Про незвичну історію написання
картини художник розповів RIA
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Â³äá³ð ñïîêóñëèâî-çâàáëèâèõ
ïîëîòåí íà ïåðøå
âñåóêðà¿íñüêå òð³ºíàëå «Íþ-Àrt»
çàâåðøèâñÿ 1 æîâòíÿ. Ìèõàéëî
Áàá³é êàæå, ùî ïîäàâàâ íà ðîçãëÿä êîì³ñ³¿ äåê³ëüêà ðîá³ò. Â³ä³áðàëè îäíó — «Îãîëåíà ç ïåðñèêîì».
— Ó ö³º¿ êàðòèíè íåçâè÷íà ³ñòîð³ÿ, — ãîâîðèòü ìàéñòåð. — ¯¿
ïèñàâ äâ³÷³.
З НЬЮ-ЙОРКА НАДІСЛАЛИ
КОПІЮ ГАЗЕТИ ПРО КАРТИНИ
— ²ç «Ñïåêîòíèì ë³òîì» ó ìåíå
áóëà ³ñòîð³ÿ, çãàäêà ïðî ÿêó äî-

òåïåð ç³ãð³âàº ñåðöå, — êàæå
ïàí Ìèõàéëî. — Ï³ñëÿ òîãî, ÿê
âîíà îïèíèëàñÿ ó êîëåêö³îíåðà
ó Ëîíäîí³, ìî¿ çíàéîì³ â³ííè÷àíè
¿õàëè äî ñòîëèö³ Áðèòàí³¿. Ïîïðîñèâ ïðè íàãîä³ çàòåëåôîíóâàòè êîëåêö³îíåðó. Ïîö³êàâèòèñÿ
ðîáîòîþ. Äå âîíà? ×è çàëèøèâ
ó ñåáå, ÷è ïðîäàâ êîìóñü ³íøîìó?
Íàä³¿, ùî ¿ì öå âäàñòüñÿ çðîáèòè,
áóëî ìàëî. Îäíàê âñå ñêëàëîñÿ,
ÿê ÿ òîãî áàæàâ. Íàâ³òü á³ëüøå.
Êîëåêö³îíåð çàïðîñèâ ¿õ äî ñåáå ³
ïîêàçàâ ìîº «Ñïåêîòíå ë³òî». Íàâ³òü íå óÿâëÿºòå, ÿê âîíè ç³ãð³ëè
ìåí³ äóøó òàêèì ïîâ³äîìëåííÿì.
Ùå îäèí ñõîæèé âèïàäîê áóâ
ï³ñëÿ âèñòàâêè ó Íüþ-Éîðêó.
Îäíà ç àìåðèêàíñüêèõ ãàçåò ðîçïîâ³äàëà ïðî ìî¿ ðîáîòè. Çíà-

Не намагайтеся розгадати жіночу таїну — це марно
АЛЬОНА ТРАЧУК,
УЧЕНИЦЯ
ВІННИЦЬКОЇ
ХУДОЖНЬОЇ
ШКОЛИ:

— У роботах Михайла Бабія багато світла. Біля якого б полотна
не зупинилася, жодне не пригнічує
кольорами. Домінує життєрадісна
гама. Навіть на картині всесвітній
потоп, вгорі видно голуба з оливковою гілкою у дзьобі. Він символізує,

що десь поруч є земля. Отже, є надія на порятунок. Я відвідую заняття у художній школі. Уроки такого
майстра, мабуть, запам’яталися б
на все життя. На жаль, пан Михайло там не викладає.
Про роботи у стилі «ню» скажу
коротко: «Не намагайтеся розгадати жіночу таїну — це марна
справа». Утім, відколи Бог створив жінку, саме це намагаються
зробити чоловіки. По-моєму,
жодному це не вдалося.

éîì³ íàä³ñëàëè êîï³þ âèäàííÿ.
Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íþº, ùî
òî íå áóëà ïåðñîíàëüíà âñòàâêà.
¯¿ îðãàí³çóâàëè óêðà¿íö³, ÿê³ âè¿õàëè â ÑØÀ. Áóëè íà í³é ðîáîòè
îêðåìèõ ìèòö³â ç Â³ííèö³, çîêðåìà, ³ Ìèõàéëà Áàá³ÿ.
НАТУРНИЦЯМ
ПІДВ’ЯЗУЮТЬ РУКИ
Ñåðåä ðîá³ò Ìèõàéëà Áàá³ÿ
äîì³íóþòü æ³íî÷³ îáðàçè. ×îìó?
Êàæå, òàê ñêëàëîñÿ. Æ³íêà —
íàéêðàùå ñòâîð³ííÿ Âñåâèøíüîãî. Ðîáîòó, ÿêó ïðåäñòàâëÿòü
íà òð³ºíàëå — «Îãîëåíà ç ïåðñèêîì», — ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè
ó âèñòàâêîâ³é çàë³ Íàö³îíàëüíî¿
ñï³ëêè õóäîæíèê³â, ùî íà Ïóøê³íà. Ñàìå òàì ñï³ëêóâàëèñÿ ç
ìèòöåì â îòî÷åíí³ éîãî êàðòèí.
×óâ â³äãóêè â³äâ³äóâà÷³â.
— ßêèé «ïåðñèê» ïîçóâàâ ï³ä
÷àñ íàïèñàííÿ «Îãîëåíà ç ïåðñèêîì»? — çàïèòàâ ïàíà Ìèõàéëà
îäèí ç â³äâ³äóâà÷³â, êîëè çóïèíèâñÿ á³ëÿ êàðòèíè
— Öå ðîáîòà ç óÿâè, — â³äïîâ³â
ìàéñòåð. — Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ó ìåíå
ïðèäáàâ àíàëîã³÷íó êîëåêö³îíåð
ç Áðèòàí³¿, ÿ çðîáèâ ïîâòîð. Ïîâòîð äîçâîëÿºòüñÿ. Öå íå êîï³ÿ.
Òóò º íîâ³ åëåìåíòè, ÿêèõ íå ïîáà÷èø íà ïîïåðåäíüîìó ïîëîòí³.
Ñþæåò òîé ñàìèé — æ³íêà çîáðàæåíà ç³ ñïèíè. ×åðåç â³ä÷èíåíå
â³êíî âäèâëÿºòüñÿ íà ìîðå. Êîëè
ïèøåø ç íàòóðè, ìàéæå ùîðàçó
ïðîñèø çðîáèòè îïîðó íà îäíó
íîãó. Ó òàêîìó âèïàäêó çðèìî
ïðîñòóïàþòü ì’ÿçè, ë³í³¿ ò³ëà.
Íó, öå âæå ïåâí³ ñåêðåòè íàøî¿
ðîáîòè.
СТАРІ ЛЮДИ ТЕЖ ПОЗУЮТЬ
Ïåðøèé ðàç â³í ïèñàâ ç íàòóðè
ñòóäåíòîì Àêàäåì³¿ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà ó Êèºâ³. Äî ðå÷³,
îêðåì³ ç òèõ ðîá³ò äîòåïåð çáåð³-

Серед робіт Михайла Бабія домінують жіночі образи.
Чому? Каже, жінка - найкраще створіння Всевишнього

«Ню-Аrt» буде у Кременчуці
Всеукраїнське трієнале «Ню-Аrt»
розпочинається 21 листопада
у місті Кременчук Полтавської
області. Триватиме до 15 січня
2019-го. Автори ідеї — Ольга
Гриценко. Мета — визначення
сучасної інтерпретації оголеної
ãàº ó ìàéñòåðí³. Êàæå, ó Â³ííèö³
òåæ ïðàöþâàâ ç íàòóðíèöÿìè.
Çãàäóº ïåðøó âèñòàâêó ó ñòèë³
«íþ», îðãàí³çîâàíó íàïðèê³íö³
90-õ ó Òîðãîâî-ïðîìèñëîâ³é ïàëàò³. «Ìè, â³ííèöüê³ õóäîæíèêè,
òèæäåíü ãîòóâàëè ãðàô³÷í³ ðîáîòè, — ðîçïîâ³äàº ïàí Ìèõàéëî.
— Ïðàöþâàëè íå ìåíøå, ÿê
ïî äâ³ ãîäèíè ùîäíÿ. Áóâàëî,
ó íàòóðíèö³ í³ì³ëà ðóêà, êîëè
òðåáà áóëî äîâãî òðèìàòè ¿¿ ï³äíÿòîþ. Ï³äâ’ÿçóâàëè.
— ×îìóñü ïðèéíÿòî ââàæàòè,

натури. Твори можуть бути виконані в різних видах, жанрах, техніках та матеріалах, але відповідати
концепції проекту. Автори найцікавіших робіт отримають призи. До речі, роботи на виставку
відбирали на конкурсній основі.
ùî õóäîæíèêàì ïîçóþòü ò³ëüêè
ìîëîä³, êðàñèâ³ æ³íêè, — ãîâîðèòü ïàí Ìèõàéëî. — Öå íå òàê.
Ùå ç àêàäåì³¿, ïðèãàäóþ, ÿê
ïèñàëè ïîðòðåòè ñòàðèõ ëþäåé.
Äî íàñ ïðèõîäèëè òàê³, ó êîãî
çðèìî ïðîñòóïàëè, íàïðèêëàä,
æèëè íà ðóêàõ, ÷è ëþäè ç ãëèáîêèìè çìîðøêàìè àáî äóæå
âèðàçíèì ïîãëÿäîì î÷åé. Óò³ì,
íå öå ãîëîâíå. ßêùî ó ïîðòðåòíîìó çîáðàæåíí³ íå â³ä÷óâàºòüñÿ
äóøà, â³í ñòàº ñõîæèé íà áóäèíîê, â ÿêîìó í³õòî íå ïðîæèâàº.
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ЯК ЛЮДИ СТАЛИ ЗАРУЧНИКАМИ
ДОВГОБУДУ В АГРОНОМІЧНОМУ
Квартирне питання  Останні два
роки на вулиці Мічуріна зводять житловий
комплекс «Прованс» на 116 квартир.
Власники квартир б’ють на сполох, адже
забудовник вкотре відтягує терміни здачі
об’єкта. Будівельники кажуть, що на це є
причини і нарікають, що не всі заплатили
за свої квадратні метри
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Äî ðåäàêö³¿
çâåðíóëèñÿ ³íâåñòîðè æèòëîâî-áóä³âåëüíîãî
êîîïåðàòèâó «Êâàðòàëáóä-7»,
íà êîøòè ÿêîãî çâîäÿòü ÆÊ
«Ïðîâàíñ». Êîìïëåêñ ìàëè çäàòè
â åêñïëóàòàö³þ â 2017, àëå ä³ì
äîñ³ íå ïðèºäíàíèé äî âñ³õ êîìóí³êàö³é òà áåç ïîäâ³ð’ÿ.
УСЕ ВИКУПЛЕНО
Þë³ÿ Ëþá÷àê îäíà ç ïåðøèõ,
õòî êóïèâ êâàðòèðó â ÆÊ «Ïðîâàíñ» ó 2016 ðîö³. Ðîçêàçàëà, ùî
¿é ñïîäîáàëàñÿ ö³íà — 7500 ãðèâåíü çà êâàäðàò, ïðèðîäà òà çàïåâíåííÿ çàáóäîâíèêà ïðî øâèäê³ òåðì³íè çäà÷³ îá’ºêòà.
— Ãåíï³äðÿäíèê áóä³âíèöòâà
«Âåðòèêàëü-2014» ìàâ çàâåðøèòè
áóä³âíèöòâî ÷îòèðèïîâåðõîâîãî
áóäèíêó âæå ÷åðåç ð³ê, â 2017-ìó
ðîö³. Àëå òîãî ðîêó âîíè íå âñòèãëè, îá³öÿëè çàâåðøèòè áóä³âíèöòâî â ïåðøîìó êâàðòàë³ 2018-ãî.
Òåïåð áóä³âíèöòâî çóïèíèëîñÿ
âçàãàë³, — êàçàëà Þë³ÿ.
Çà ñëîâàìè ïàéîâèê³â, óñ³
116 êâàðòèð ó íîâîáóäîâ³ âèêóïëåí³, à ÆÊ ìàéæå çáóäîâàíèé: º ñò³íè, äàõ, àëå äî ñåêö³é
íå ï³äâåäåí³ ãàçîâ³ òðóáè, íåìàº
ë³÷èëüíèê³â íà êâàðòèðè, íåóòåïëåíèé äàõ òîùî.

— Çàáóäîâíèê ÿêèìîñü ÷èíîì
çá³ëüøèâ êâàäðàòí³ ìåòðè íàøèõ
îñåëü. Ïðèéøëè ç ÁÒ² (Áþðî
òåõí³÷íî¿ ³íâåíòàð³çàö³¿ — àâò.),
çàì³ðÿëè òà çà ðîçðàõóíêàìè âèéøëî, ùî ìè ìàºìî äîïëàòèòè
ïî 8–30 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ² çà íàøèìè äàíèìè, 70% â³ä óñ³º¿
ê³ëüêîñò³ ëþäåé âæå «äîçäàëè».
Ïðîòå â íåîô³ö³éí³é áåñ³ä³ ï³äðÿäíèê êàçàâ, ùî â íèõ íåìàº
ãðîøåé, ùîá çàê³í÷èòè áóä³âíèöòâî, — ñêàçàëà ïàéîâèê Äàðèíà
Ïîë³ùóê.
Ó àòîâöÿ Ðîìàíà Áåññàðàáà
ã³ðøà ñèòóàö³ÿ, í³æ â ³íøèõ ïàéîâèê³â:
— Äåðæàâà âèä³ëèëà ìåí³
êîøòè íà ïðèäáàííÿ æèòëà. ²
ÿ 100% îïëàòèâ âàðò³ñòü 2-ê³ìíàòíî¿ êâàðòèðè — öå ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü çà 67 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Áðàâ òóò êâàðòèðó, áî áà÷èâ,
ùî ðîáîòè çàëèøèëîñÿ íà ê³ëüêà
ì³ñÿö³â, — êàçàâ Áåññàðàá. — Àëå
ïðîéøëî äâà ðîêè: áóäèíîê ñòî¿òü, ãàçó íåìàº. ßêùî äî 1 ñ³÷íÿ
2019 ðîêó ÿ íå ìàòèìó îðäåðà
íà æèòëî, òî áóäó âèìóøåíèé ïîâåðíóòè äåðæàâ³ âêëàäåí³ ãðîø³
â áóä³âíèöòâî òà çàëèøóñÿ «áåçõàòüêîì».
ЗАПЛАТИТИ ЩЕ
ПО 1000 ДОЛАРІВ
Ïåðåìîâèíè ç çàáóäîâíèêîì,
ÿêå áóäóº ÆÊ «Ïðîâàíñ», â³äáóâàþòüñÿ ùîòèæíÿ. Ó îô³ñ³ ïðî-

Там, де найнижча ціна, можуть бути проблеми
ЮЛІЯ ПОНАЙОТОВА, ДИРЕКТОР
ЦЕНТРАЛЬНОГО ВІДДІЛЕННЯ
АГЕНТСТВА НЕРУХОМОСТІ «ОЛІМП»

— Новобудови
можуть не здавати вчасно —
як правило, існує запізнення
на квартал. І на це можуть бути
причини, такі як несприятливі
для будівництва погодні умови.
При виборі нового житла потрібно ретельно придивлятися
до компанії-забудовника: скільки років ця компанія на ринку
будівництва та звідки вона,

цікавитися про досвід минулих
об'єктів, шукати статті в ЗМІ,
де можливо є інформація про
минулі суди між власниками
квартир та забудовником.
Та не варто купувати найдешевше житло, бо якщо це найнижча
ціна, то можливо, у будівництві
використовуються неякісні матеріали.
Місцеві компанії, які вже довгий час на ринку будівництва
та мають багатий досвід забудов — варті довіри. Але ризик
отримати довгобуд залишається, бо нове житло — це завжди
ризиковано.

äàæ ÆÊ «Ðåçèäåíö³ÿ»/«Ð³â’ºðà»,
ùî íà âóëèö³ Êîð³àòîâè÷³â ó Â³ííèö³, ïåðåä ëþäüìè çâ³òóº âèêîíðîá Âàëåð³é òà êóðàòîð áóä³âíèöòâà Òåòÿíà ×îðíà, ÿêà ïðåäñòàâëÿº ãîëîâó ÆÁÊ Îëåêñàíäðà
ªðüîìåíêà.
Æèòåë³ çàïðîñèëè íà òàêó çóñòð³÷, 26 æîâòíÿ, æóðíàë³ñòà. Àëå
³íêîãí³òî. Áîÿëèñÿ, ùî ïðåäñòàâíèêè çàáóäîâíèêà ïðîñòî íå ïðèéäóòü íà çóñòð³÷, ä³çíàâøèñü, ùî
áóäå ïðåñà.
Âèêîíðîá, ÿêîãî çâàòè Âàëåð³é,
ïî÷àâ ðîçïîâ³äàòè, ùî áóëî âèòðà÷åíî ìàéæå 700 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Íà ö³ ãðîø³ áóëè êóïëåí³ ë³÷èëüíèêè, çðîáëåí³ ñõîäè äî ï³äâàë³â
³ ðàïòîâî çóïèíèâñÿ: ïàéîâèêè
çàïðîñèëè íå ò³ëüêè æóðíàë³ñòà
RIA, à é ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ
ÇÌ². Òîæ, ïîáà÷èâøè êàìåðè,
âèêîíðîá Âàëåð³é ñïî÷àòêó êàçàâ æèòåëÿì, ùî «ìè òàê íå äîìîâëÿëèñÿ», à ïîò³ì â³äìîâèâñÿ
ãîâîðèòè ç æóðíàë³ñòàìè ³ â³äïîâ³äàòè íà áóäü-ÿê³ ïèòàííÿ ïðè
êàìåðàõ.

Àòîâåöü Ðîìàí
Áåññàðàá îòðèìàâ
êîøòè íà êâàðòèðó
â³ä äåðæàâè. ¯õ â³í
ìàº ïîâåðíóòè, ÿêùî
íå îòðèìàº îðäåð
Ìåøêàíö³ 20 õâèëèí ÷åêàëè
íà ïðè¿çä Òåòÿíè ×îðíî¿, àëå òà
íå ç’ÿâèëàñÿ. Íà ñëóõàâêó òîãî
äíÿ æ³íêà íå â³äïîâ³äàëà.
— Ùîá çàâåðøèòè áóä³âíèöòâî, ïîòð³áíî áëèçüêî òðüîõ
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Âè ãîòîâ³
çàïëàòèòè ùå ïî 1000 äîëàð³â? ß í³. ² íåâ³äîìî, íà ÿêèé
ç îá'ºêò³â öüîãî çàáóäîâíèêà
ï³äóòü íàø³ ç âàìè ãðîø³. Ìè
ìàºìî îá’ºäíàòèñÿ, áî áóäåìî
÷åêàòè íà âëàñíèé ä³ì íå îäíó
âåñíó, — ï³äñóìóâàëà ïàéîâèê
Þë³ÿ Ëþá÷àê.
ПРИЧИНА ЗАТРИМКИ
В ЗАКОНАХ
Ó ÷åòâåð, 1 ëèñòîïàäà, æóðíàë³ñòó âäàëîñÿ çóñòð³òèñÿ ç
áóä³âåëüíèêàìè. Öå â³äáóëîñÿ íà òåðèòîð³¿ ÆÊ «Ïðîâàíñ»
â Àãðîíîì³÷íîìó, äå âèêîíðîá
«Âåðòèêàëü-2014» Âàëåð³é ïîâîäèâ ïî òåðèòîð³¿ êîìïëåêñó.
— ªäèíîþ ïðîáëåìîþ, ÿêà
â íàñ º, öå ãàç. Öå òðèâàëà ïðîöåäóðà, ÿêà óñêëàäíèëàñÿ ùå
çì³íîþ ÄÁÍ³â. Òåïåð ìàºìî ïðîêëàñòè ³íàêøå ðîçïîä³ë ãàçó, —
ðîçêàçàâ âèêîíðîá Âàëåð³é.
Ïîáà÷èëè, ùî, â ö³ëîìó, áóäèíîê º çâåäåíèì: ñò³íè, â³êíà,
äàõ, îçäîáëåííÿ ó ï³ä’¿çäàõ — öå
ãîòîâå. Çàëèøèëîñÿ çàâåðøèòè
ðîáîòó ç êîìóí³êàö³ÿìè, ðåìîíò

Щотижня люди збираються на зустріч з забудовником.
На одній з них були журналісти, але представники ЖК
«Прованс» відмовилися відповідати на камеру

У конфлікт втрутилася влада
У конфлікт між пайовиками та забудовником втрутилася обласна
влада, яка має знайти компромісне рішення і «приборкати»
конфлікт. Як повідомляли у ЖК
«Прованс», заступник голови ОДА
Василь Броварник спілкувався з
виконробом Валерієм, представником «Кварталбуду-7» Тетяною
ï³äâàë³â, îáëàøòóâàòè âõ³äí³
ãðóïè íà ï³ä’¿çäè òà áëàãîóñòð³é
ïîäâ³ð’ÿ. Ïèòàºìî âèêîíðîáà,
÷è áóäå öå êîøòóâàòè òðè ì³ëüéîíè ãðèâåíü, ÿê³ ìàþòü çäàòè
ìåøêàíö³?
— Ìîæå é á³ëüøå, áî ö³íè
çðîñòàþòü. Àëå ëþäåé íå çìóøóþòü äîçäàâàòè íà öå, — ñêàçàâ
âèêîíðîá. — ªäèíå, çà ùî äîïëà÷óâàëè ëþäè, öå çà ñâî¿ êâàäðàòí³
ìåòðè. Áî ç ïî÷àòêó ³íâåñòîðè
ïðèäáàëè çàïðîåêòîâàíó ïëîùó áóäèíêó, à êîëè ä³ì çâåäåíèé, òî ÁÒ² ïåðåì³ðÿëî ïëîùó ³
â êîãîñü êâàðòèðè çá³ëüøèëèñÿ.
Çà äîãîâîðîì ïàéîâèê ìàº äîïëàòèòè çà öå: ïî 7500 ãðèâåíü
çà êâàäðàòíèé ìåòð.
— ×îìó ïîñò³éíî ñòðîêè ïåðåíîñÿòüñÿ?
— Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî,
íå âñ³ ëþäè ùå äîçäàëè ãðîø³
çà ñâîþ íåðóõîì³ñòü — äåñü ïîëîâèíà ùå âèííà ãðîø³ çà æèòëî.
Ï³ä ÷àñ áóä³âíèöòâà íàì äîâîäèëîñÿ ïåðåðîáëÿòè òåõí³÷í³ óìîâè.
Äîñ³ íå ìîæåìî îòðèìàòè âæå
êóïëåí³ ë³÷èëüíèêè íà åëåêòðè÷í³ ùèòè.
Ïèòàºìî, ÷è âñòèãíóòü çäàòè
áóäèíîê ó 1 êâàðòàë³ 2019?
— Òàê, öå ðåàëüíî, ÿêùî

Чорною та мешканцями дому.
Але нам не вдалося дізнатися подробиці цієї розмови та
до яких результатів прийшли
сторони конфлікту — у приймальні Броварника казали,
що «Василь Михайлович дуже
зайнятий, і не має часу на спілкування з журналістом».
íå áóäå ôîðñ-ìàæîð³â, — â³äïîâ³â âèêîíðîá.
Òåòÿíà ×îðíà ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè ãîëîâè ÆÁÊ ³ òàêîæ º
ïàéîâèêîì ó öüîìó êîîïåðàòèâ³.
Âîíà ñï³ëêóºòüñÿ ÿê ç ìåøêàíöÿìè, òàê ³ ç ï³äðÿäíèêîì.
— Çà ôàêòîì, áóä³âíèöòâî ðîçïî÷àëîñÿ 30 æîâòíÿ 2016 ðîêó,
êîëè áóëà îòðèìàíà äåêëàðàö³ÿ
íà ïî÷àòîê áóä³âåëüíèõ ðîá³ò. ²
º îá'ºêòèâí³ ïðè÷èíè çàòðèìêè
áóä³âíèöòâà: ó ñåðåäèí³ 2017 ðîêó
áóëè çì³íè â çàêîíîäàâñòâ³ ³ æèòëîâî-áóä³âåëüí³ êîîïåðàòèâè ñòàëè ïëàòèòè ïîäàòêè: ç ïðèáóòêó,
ç íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â òîùî.
Öå â³äáèëîñÿ íà ñòðîêàõ çäà÷
îá’ºêòà.
Òåòÿíà ðîçïîâ³ëà, ùî çì³íè
çàêîíó çà÷åïèëè ³ íîðìè çäà÷³
áóäèíêó:
— Ìè ïëàíóâàëè äî ê³íöÿ
ðîêó çàâåðøèòè áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Àëå çì³íèëèñÿ íîðìè çäà÷³
áóäèíêó â ÄÀÁ² — ÿêùî ðàí³øå
³íñïåêòîð ìàâ ïðîòÿãîì 15 äí³â
ïîãîäèòè àáî íå ïîãîäèòè çäà÷ó
â åêñïëóàòàö³þ îá'ºêòà, òî òåïåð
àðõ³òåêòóðíà ³íñïåêö³ÿ ìàº íà öå
òðè ì³ñÿö³. Íà öå ìè íå ìàºìî
âïëèâó, àëå ñòðîê çäà÷³ îá’ºêòà
çàòÿãóº.
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ОЛЕКСАНДР КЛЬОЦ, ПОЕТ

Політики — це відображення нас самих, наче у
дзеркалі. Може й криве, але наше. Обрали —
дивіться тепер. Нічого скиглити. Вони і є ми.

простір для особистої думки

Легко дихати — легко жити!

БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА ТМ OMRON

Ëåãêî äèõàòè — ëåãêî æèòè! Âèêîðèñòàííÿ
íåáóëàéçåð³â ó ïðîô³ëàêòèö³ òà ë³êóâàíí³ çàõâîðþâàíü
äèõàëüíî¿ ñèñòåìè.
Ó ñåçîí çàñòóä ìè ÷àñòî ñòàâèìî ïèòàííÿ: «ßê â÷àñíî çàïîá³ãòè çàõâîðþâàííÿì äèõàëüíî¿ ñèñòåìè òà îáðàòè
íàéá³ëüø åôåêòèâíèé ìåòîä ë³êóâàííÿ?» Ïðè ïîÿâ³ ïåðøèõ ñèìïòîì³â
õâîðîáè íåîáõ³äíî â³äðàçó çâåðíóòèñÿ
äî ë³êàðÿ, äëÿ òîãî ùîá â³í ïðèçíà÷èâ
ñâîº÷àñíå ë³êóâàííÿ. Äëÿ ïðîô³ëàêòèêè
òà ë³êóâàííÿ ðåñï³ðàòîðíèõ çàõâîðþâàíü ë³êàð³ âñüîãî ñâ³òó ðåêîìåíäóþòü
ïðîâîäèòè íåáóëàéçåðíó òåðàï³þ, ïðè
ÿê³é ë³êàðñüêà ðå÷îâèíà äîñòàâëÿºòüñÿ
ó âèãëÿä³ ì³ëêîäèñïåðñíîãî àåðîçîëþ
â áðîíõè ³ ëåãåí³, òà íàäàº òåðàïåâòè÷íèé åôåêò.
Â íàø ÷àñ íà ðèíêó ïðåäñòàâëåíèé
äîñèòü âåëèêèé âèá³ð ³íãàëÿö³éíèõ ïðèñòðî¿â. ² ðîç³áðàòèñÿ â ¿õ â³äì³ííîñòÿõ
÷àñîì ñêëàäíî. Îð³ºíòóþ÷èñü íà ðåêîìåíäàö³¿ ë³êàð³â — ïðîôåñ³îíàë³â ³ ñâ³òîâ³ ñòàíäàðòè ÿêîñò³, ïðîïîíóºìî âàø³é
óâàç³ ë³í³éêó íåáóëàéçåð³â ÒÌ OMRON.
Êîìïàí³ÿ OMRON Japan — ïðîïîíóº
³ííîâàö³éíèé íàóêîâèé ï³äõ³ä äî äîìàøíüîãî ë³êóâàííÿ ðåñï³ðàòîðíèõ çàõâîðþâàíü. Âèñîêà ïðîäóêòèâí³ñòü ³ òî÷íî

êîíòðîëüîâàíèé ñòóï³íü ðîçïèëåííÿ
ë³êàðñüêèõ çàñîá³â, ï³äòâåðäæåíà ñåðòèô³êàö³ÿ â³äïîâ³äíî äî ªâðîïåéñüêîãî
ñòàíäàðòó EN-13544–1 (îáëàäíàííÿ äëÿ
ðåñï³ðàòîðíî¿ òåðàï³¿. ×àñòèíà 1: Ñèñòåìè ðîçïèëåííÿ òà ¿õ êîìïîíåíòè)
ðîáëÿòü ¿õ ñïðàâä³ íåçàì³ííèìè â äîìàøíüîìó ³ ïðîôåñ³éíîìó âèêîðèñòàíí³.
Êîìïðåñîðí³ íåáóëàéçåðè OMRON —
öå ïîºäíàííÿ íåïåðåâåðøåíî¿ ÿïîíñüêî¿
ÿêîñò³ òà îñòàíí³õ ðîçðîáîê:

Íîâèíêà íà ðèíêó Óêðà¿íè — êîìïðåñîðíèé íåáóëàéçåð 2-â-1 NE-C102-Å
Total ç äîäàòêîâîþ íàñàäêîþ — íàçàëüíèì äóøåì. ×îòèðè ñåçîíè — îäíå
ð³øåííÿ.
Íàçàëüíèé äóø C102 Total — öå íîñîâà
ñèñòåìà çðîøåííÿ äëÿ ïîëîñêàííÿ ïîðîæíèíè íîñà òà íîñîãëîòêè. Î÷èùàº,
çí³ìàº çàêëàäåí³ñòü íîñà ³ äîïîìàãàº
çíÿòè ñèìïòîìè çàñòóäè, àëåðã³÷íîãî
ðèí³òó àáî ñèíóñèòó.
Íåáóëàéçåð OMRON A3 Complete — öå
êîìïëåêñíå ð³øåííÿ ïðîáëåìè. Ïðèëàä
ðîçðîáëåíèé ó ñï³âïðàö³ ç ïóëüìîíîëîãàìè ç ìåòîþ ï³äâèùåííÿ åôåêòèâíîñò³
ë³êóâàííÿ àñòìè, õðîí³÷íîãî áðîíõ³òó,
à òàêîæ ðåñï³ðàòîðíèõ çàõâîðþâàíü.
Óí³êàëüíà êîíñòðóêö³ÿ íåáóëàéçåðíî¿
êàìåðè ç ìîæëèâ³ñòþ ðåãóëþâàííÿ ðîçì³ðó ÷àñòèíîê, çàâäÿêè ñïåö³àëüíîìó
ê³ëüöþ íà êðèøö³ ðîçïèëþâà÷à, çàáåçïå÷óº åôåêòèâíå ïîñòà÷àííÿ ë³êàðñüêîãî
çàñîáó áåçïîñåðåäíüî â çîíó çàïàëåííÿ
äèõàëüíèõ øëÿõ³â.
Óí³êàëüíèé äèòÿ÷èé êîìïðåñîðíèé
íåáóëàéçåð OMRON DuoBaby ç íàçàëüíèì àñï³ðàòîðîì — öå ð³âåíü ë³êóâàííÿ
2 â 1:
1. Âèäàëåííÿ ñëèçó ³ç íîñîâî¿ ïîðîæíèíè äëÿ ïîëåãøåííÿ äèõàííÿ çà äîïîìîãîþ íàçàëüíîãî àñï³ðàòîðà, ÿêèé
ïðàöþº íà îñíîâ³ åôåêòó Âåíòóðè.

2. Óí³êàëüíà íåáóëàéçåðíà êàìåðà ³ç
çì³ííèìè âåðõí³ìè ÷àñòèíàìè. Çàëåæíî
â³ä âèáðàíî¿ âåðõíüî¿ ÷àñòèíè íåáóëàéçåðíî¿ êàìåðè, ìîæíà ë³êóâàòè âåðõí³
àáî íèæí³ äèõàëüí³ øëÿõè.
ÌÅØ íåáóëàéçåð MicroAir U100 — öå
åôåêòèâíà ³íãàëÿö³ÿ áóäü-äå òà êîëè
âàì ïîòð³áíî! Çàâäÿêè ³ííîâàö³éí³é
ðîçðîáö³ Îìðîí — ÌÅØ òåõíîëîã³¿,
íåáóëàéçåð ñòàâ ëåãêèì, ïîðòàòèâíèì
òà ïðàêòè÷íî áåçøóìíèì, à óí³êàëüíèé
äèçàéí äîçâîëÿº ïðîâîäèòè ³íãàëÿö³þ
ó áóäü-ÿêîìó ïîëîæåíí³, íàâ³òü ëåæà÷è.
Öå ðîáèòü éîãî á³ëüø êîìôîðòíèì ó çàñòîñóâàíí³ äëÿ ìàëåíüêèõ ä³òåé, íàâ³òü
ï³ä ÷àñ ñíó.
Ñåðòèô³êîâàíèé ñåðâ³ñ. ÒÎÂ «²íòåðíåøíë Ìåä³êë Åêâ³ïìåíò», óïîâíîâàæåíèé ïðåäñòàâíèê OMRON Healthcare
Japan â Óêðà¿í³ âæå 20 ðîê³â, ö³íóº
êîæíîãî êë³ºíòà òà çàáåçïå÷óº íå ëèøå
ïðîôåñ³éíó ïåðåäïðîäàæíó ï³äãîòîâêó
òà ãàðàíò³þ, à é áåçäîãàííå ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ.
Ô³ðìîâèé ìàãàçèí OMRON ó ì³ñò³ Â³ííèö³, çà àäðåñîþ — âóë. Êåëåöüêà, 78.
Êîíòàêòíèé òåëåôîí: (067)-249–31–85,
(043)-250–21–78, à òàêîæ íà ñàéòàõ:
www.ingalyator.com.ua, www.ime.com.ua.
OMRON — Âàøå çäîðîâ’ÿ âàðòå
íàéêðàùîãî!
433713

Не проґав свій день — «Prof IT Day»!
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ
ІТ-АКАДЕМІЇ

Ó æèòò³ íàñòàº
ìîìåíò, êîëè õî÷åòüñÿ
âñå çì³íèòè ³ òè øóêàºø ñåáå,
ñâ³é øëÿõ, òè õî÷åø çíàéòè
ñâîþ óëþáëåíó ñïðàâó… Ñàìå
íà Äí³ Êàð’ºðè «Prof IT Day»
ïåðåä òîáîþ â³äêðèºòüñÿ áàãàòî
ìîæëèâîñòåé ³ ïåðñïåêòèâ. Òè
ìîæåø âèáðàòè òå, ùî ïîäîáàºòüñÿ ñàìå òîá³ òà ïðîâåñòè ñâ³é
÷àñ åôåêòèâíî!
ДЛЯ КОГО «PROF IT DAY»?
Êîìïàí³¿ òóò ìàþòü íàãîäó çíàéòè ñîá³ ôàõ³âö³â. Íàâ÷àëüí³ çàêëàäè, ÿê³ ãîòóþòü ñïåö³àë³ñò³â —
ïðåçåíòóâàòè ñåáå òà çàïðîñèòè
ïîòåíö³éíèõ àá³òóð³ºíò³â. À ìîëîäü — á³ëüøå ä³çíàòèñÿ ïðî ïðîôåñ³¿ â ²Ò, îòðèìàòè àêòóàëüíó

³íôîðìàö³þ ïðî öåé ðèíîê àáî
ñïðîáóâàòè ïðàöåâëàøòóâàòèñü.
Ó ðîáîòîäàâö³â º ìîæëèâ³ñòü ïîçíàéîìèòèñÿ ç òîáîþ, òàê ÿê ³
ó òåáå — çíàéòè ïåðñïåêòèâíó
ñó÷àñíó ðîáîòó. Òîìó íå çàáóäü
ñâîº ðåçþìå, àäæå òè çìîæåø
ïîäàòè éîãî ó êîìïàí³þ ñâîº¿
ìð³¿ ³ îòðèìàòè îäðàçó çâîðîòí³é
çâ’ÿçîê òà êîíñóëüòàö³þ.
А ЩО ТАМ БУДЕ?
Áóäóòü ïðîâîäèòèñü ïðåçåíòàö³¿
ïåðåäîâèõ ²Ò-êîìïàí³é òà êóðñ³â
äëÿ ìîëîä³. Àëå öå íå âñå! Ïðåäñòàâíèêè êîìïàí³é-ó÷àñíèê³â
ïðåäñòàâëÿòü àêòóàëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî ñåáå, â³äêðèò³ âàêàíñ³¿ òà êàð'ºðí³ ìîæëèâîñò³. Êðóò³
áåçêîøòîâí³ ìàéñòåð-êëàñè, ñåì³íàðè-ïðàêòèêóìè, âîðêøîïè
â³ä ïðîôåñ³éíèõ IT-ñïåö³àë³ñò³â,
ëþäåé ÿê³ ïðàöþþòü ³ çíàþòü,

ùî º ïîïóëÿðíèì íà ñüîãîäí³ ³
âñå öå çà îäèí äåíü.
ЧОМУ МЕНІ ВАРТО ПРИЙТИ?
Äëÿ òåáå öå ³ êîðèñí³ çíàéîìñòâà, ³ áåçêîøòîâí³ êîíñóëüòàö³¿
â³ä ñïåö³àë³ñò³â. Òè çìîæåø îñîáèñòî ïîñï³ëêóâàòèñü ç êåð³âíèêàìè HR-â³ää³ë³â êîìïàí³é, ÿê³
ðîçêàæóòü ïðî êàð'ºðí³ ìîæëèâîñò³ â ð³çíèõ íàïðÿìêàõ. Òàêîæ öå
÷óäîâà ìîæëèâ³ñòü ïîäàòè çàÿâêó
íà ñòàæóâàííÿ, ³ ïðîéòè ïîïåðåäíþ ñï³âáåñ³äó. Ñåñ³ÿ åêñïðåñ³íòåðâ’þ ÷åêàº íà 10 â³äâ³äóâà÷³â,
ÿê³ ïåðø³ çàðåºñòðóþòüñÿ.
Òè, íàïåâíî, ÷óâ ïðèêàçêó ïðî
òå, ùî æèòòÿ çì³íþºòüñÿ çà îäèí
äåíü, çì³íè ³ òè éîãî! Ó êîæíîãî º îäíàêîâ³ øàíñè, âçÿòè ñâîº
æèòòÿ â ðóêè ³ ñòàòè ïðîôåñ³îíàëîì. Ïðèõîäü íà «Prof IT Day»
òà çíàéäè ñâ³é øëÿõ.

Ðåºñòðóéñÿ íà: profitday.info/
upcomingevents?id=197.
×åêàºìî òåáå 17 ëèñòîïàäà 2018,
ì. Â³ííèöÿ, âóë. Êè¿âñüêà, 50/1,
ãîòåëü «Îïò³ìà»

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ:
ñàéò: profitday.info
Ôåéñáóê: Äåíü êàð'ºðè —
PROFiT DAY

Олександр Шемет
шоумен

Хто не може втерпіти від очікування фестивалю вина у Вінниці пропоную
цієї суботи поїхати в Цекинівку Ямпільського району, де пройде вже другий
Міжнародний фестиваль вина та голубців.

Нравится . Комментарий . Поделиться

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

437624

Юлия Грига
громадська діячка

Мне интересно, какая логика в освобождении уплаты ЕСВ (взнос в Пенсионный фонд) с
дохода выше 55,8 тыс. грн? Для получения субсидий, безработных принуждает уплатить ЕСВ с
несуществующего дохода, а если ЗП «космос», то не плати вообще.
Не понимаю…

Нравится . Комментарий . Поделиться
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ХВОРІТИ НА КІР В ОБЛАСТІ СТАЛИ
Небезпека  За 2017 рік в Україні
зафіксували 4782 випадки кору, а за дев'ять
місяців 2018 року — 35233 випадки.
У Вінницькій області минулого року на кір
перехворіли 106 людей, на 1 листопада
2018–1778. А батьки продовжують
відмовлятись від щеплень

Кір — одне з найбільш
заразних захворювань,
відомих у світі
 Вірус швидко передається від хворої людини

до здорової повітряно-крапельним шляхом,
тобто під час вдихання найдрібніших крапель
слизу, які потрапили в повітря при чханні,
кашлі або розмові хворого.
 Вірус кору може жити в повітрі та на поверхнях
до двох годин після того, як хвора людина
залишила приміщення.
 Ліків від кору не існує.

Çà äàíèìè ÌÎÇó,
ç ïî÷àòêó ðîêó çàðåºñòðîâàíî âæå
á³ëüøå 35 òèñÿ÷ âèïàäê³â êîðó, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü
ñåðåä çàõâîð³ëèõ — ä³òè. Ó íàø³é
îáëàñò³, çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷à
â³ää³ëó åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó
(ñïîñòåðåæåííÿ) òà ïðîô³ëàêòèêè ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü ÄÓ

Інкубаційний період кору 6–21 день. Далі захворювання проявляється симптомами:
висока температура, головний біль, нежить, сухий кашель, збільшення
лімфовузлів, запалення слизової оболонки очей (сльозотеча, світлобоязнь, гнійні
виділення), пронос та блювота. На 4–5 день хвороби з’являється червоний висип,
який починається зі шкіри голови й обличчя, а згодом розповсюджується на все
тіло. Хвороба із симптомами триває до 4 тижнів і більше.
 9 з 10 нещеплених, які контактують з хворим,

будуть заражені.
 Захворювання може призвести до пневмонії, вушної

інфекції, запалення мозку — енцефаліту, інших серйозних ускладнень, а також до інвалідності та смерті.
 Щороку у світі 30-40 мільйонів дітей хворіють
на кір, понад 800 тисяч помирають від самої
інфекції та її ускладнень. Це означає 314 смертей
на день, 13 смертей щогодини.
Завдяки вакцинації вдалося знизити захворюваність на кір у десятки разів.
З 2000 по 2016 роки смертність від кору знизилася на 79%, а це означає, що
вакцини зберегли 20,3 мільйона дитячих життів у всьому світі.
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«Îáëàñíèé ëàáîðàòîðíèé öåíòð»
Ñòåïàíà Òîì³íà, ç ïî÷àòêó ðîêó
íà ê³ð çàõâîð³ëî 1778 ëþäåé, ñåðåä ÿêèõ 1188 — ä³òè.
— Çà îñòàíí³é òèæäåíü íà ê³ð
çàõâîð³ëî 76 îñ³á, ñåðåä íèõ
27 äîðîñëèõ òà 49 ä³òåé ³ öå ìàéæå âäâ³÷³ ìåíøå, í³æ ìèíóëîãî
òèæíÿ, — ãîâîðèòü Òîì³í. — Ïîïåðåäí³ ïîêàçíèêè âèãëÿäàëè
òàê: âñüîãî 112 îñ³á, ñåðåä ÿêèõ
26 äîðîñëèõ ³ 86 ä³òåé. ² âæå òðàäèö³éíî ñåðåä çàõâîð³ëèõ ä³òåé

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

58% âçàãàë³ íå áóëè âàêöèíîâàí³
â³ä êîðó. Ïðè òîìó, ùî âàêöèíè
â êîæíîìó ìåäè÷íîìó öåíòð³ º
â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³. Çîêðåìà,
çàëèøêè êîìá³íîâàíî¿ âàêöèíè
ïðîòè êîðó ñêëàäàþòü 19 òèñÿ÷
350 äîç.
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ãîâîðèòè
ïðî åï³äåì³þ íå ìîæíà, ïðîòå
ìè õâîð³ºìî íåçð³âíÿííî á³ëüøå, í³æ, íàïðèêëàä, Æèòîìèðñüêà, Õàðê³âñüêà ÷è Ñóìñüêà îáëàñò³. Ó âèïàäêó ç íàøèì ðåã³îíîì, íàéá³ëüøå ëþäåé ïðîòÿãîì
öüîãî ðîêó õâîð³º ó ì³ñò³ Â³ííèöÿ (417 îñ³á), Øàðãîðîäñüêîìó
ðàéîí³ (450 îñ³á), Òèâð³âñüêîìó
ðàéîí³ (241 îñîáà), ×åðí³âåöüêîìó ðàéîí³ (114 îñ³á), Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîí³ (89 îñ³á) òà
Áàðñüêîìó ðàéîí³ (56 îñ³á).
— Âàðòî ðîçóì³òè, ùî ê³ð, ÿê ³
á³ëüø³ñòü ³íôåêö³éíèõ õâîðîá, ìàº
öèêë³÷í³ñòü, çîêðåìà çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³ ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè
êîæí³ ï'ÿòü ðîê³â,— ãîâîðèòü ë³êàð.
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У 16 РАЗІВ БІЛЬШЕ
— Àëå âàðòî ïàì'ÿòàòè, ùî ºäèíèì øëÿõîì ïðîô³ëàêòèêè ö³º¿
³íôåêö³¿ º ùåïëåííÿ. À îñíîâíîþ
ïðîáëåìîþ º òå, ùî áàòüêè â³äìîâëÿþòüñÿ ïðèùåïëþâàòè ä³òåé, âò³ì
³ ïðî ñâî¿ ùåïëåííÿ íå äáàþòü.
ОПЕРАТИВНІ ДАНІ
Çà äàíèìè öåíòðó ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ, çà äåâ'ÿòü ì³ñÿö³â
2018 ðîêó, ó ïîð³âíÿíí³ ç òàêèì

ñàìèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó,
çàõâîðþâàí³ñòü íà ê³ð çðîñëà
ó 16 ðàç³â. ² íàéâèù³ ïîêàçíèêè
ìàþòü ðåã³îíè ç íàéíèæ÷îþ ê³ëüê³ñòþ âàêöèíîâàíèõ ìåøêàíö³â.
Çà ñëîâàìè ãåíäèðåêòîðà Öåíòðó ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ'ÿ Âîëîäèìèðà Êóðï³òè, íà ïî÷àòîê
ëèñòîïàäà â Óêðà¿í³ çàõâîð³ëè
íà ê³ð 35233 îñîáè, ñåðåä ÿêèõ
21 468 ä³òè. Äî ðå÷³, 22995 ëþäåé

ñåðåä óñ³õ çàõâîð³ëèõ, íå áóëè
âàêöèíîâàí³. Íàéá³ëüøå õâîð³þòü
ä³òè ç 5 äî 9 ðîê³â, â îñíîâíîìó
öå ä³òè, ÿê³ ìàëè îòðèìàòè äðóãå
ùåïëåííÿ â 6 ðîê³â, àëå çà ÿêèõîñü ïðè÷èí íå îòðèìàëè éîãî.
Íàéá³ëüøå õâîð³þòü ó Ëüâ³âñüê³é, Çàêàðïàòñüê³é òà ²âàíîÔðàíê³âñüê³é îáëàñòÿõ. Ç ïî÷àòêó
ðîêó â³ä óñêëàäíåíü êîðó ïîìåðëî 15 ëþäåé, ñåðåä íèõ 11 ä³òåé.

Що може зробити кожен
Аби вберегти себе і свою родину
від кору, варто перевірити свою
карту щеплень. Дві дози вакцини
КПК захищають від кору упродовж усього життя, а у разі хвороби — значно зменшують ризик тяжких ускладнень. Якщо ви
не пам’ятаєте, коли і які щеплення були зроблені вам чи вашій
дитині і не збереглися медичні
дані про щеплення, зверніться

до свого лікаря — терапевта, педіатра чи сімейного лікаря. Перевірити наявність імунітету від
кору, краснухи і паротиту можна безкоштовно за допомогою
лабораторних аналізів. Перед
вакцинацією лікар направить
здати аналізи (на виявлення IgG
до вірусу або інші) — це швидкий
та простий спосіб з’ясувати, чи
маєте ви імунітет, щоб захис-

титися від захворювання. Якщо
ви чи ваша дитина пропустили
обидві або другу дозу вакцини
КПК за Календарем щеплень,
зверніться до медичного закладу, щоб отримати щеплення. Вакцини КПК є безоплатними для
усіх дітей і підлітків до 18 років,
а також для дорослих із груп ризику: медиків, освітян, студентів,
військових, учасників АТО.

Вакцинацію КПК не роблять, коли є:
 Гостре захворювання, що супроводжується температурою, вищою за 38,5°C.

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
СПОНСОР РУБРИКИ

Якщо дитина контактувала з хворим на кір
Немає
щеплення

У перші дві доби
після контакту

0

0

Протипоказання
до вакцинації
КПК

У перші шість діб
після контакту
провести
профілактику
імуноглобуліном

ввести одну
дозу вакцини
(якщо пройшло більше
72 годин, все одно
потрібно провести
вакцинацію КПК (кір,
паротит, краснуха)
якнайшвидше

Пізніше
імунопрофілактика
може бути менш
ефективна, але може
полегшити тяжкість
перебігу кору

Є одне
щеплення

Є два
щеплення

1

2

ввести другу
дозу вакцини
(незалежно від віку, але не раніше
ніж через один місяць після
першої вакцини КПК)

Дитина захищена
і додаткової вакцинації
проти кору не потребує.

 Серйозна алергічна реакція (анафілактичний шок) на попередню дозу вакцини чи

відома алергічна реакція на один із компонентів вакцини (наприклад, на желатин,
неоміцин, курячий білок).
 Захворювання і стани організму, при яких імунітет може не сформуватися (наприклад, в умовах хіміотерапії в онкологічних хворих; при вживанні великих доз
стероїдних гормонів; при вживанні ліків, що пригнічують імунітет; при СНІДі).
 Вагітність. Вакциною КПК не прищеплюють вагітних, адже вона містить живі віруси.

ПІСЛЯ ЩЕПЛЕННЯ
 Незначне почервоніння та дискомфорт у місці ін’єкції, підвищення температу-

ри — це нормальна реакція. Це ознака того, що вакцина діє та організм дитини
формує імунітет.
 Варто звернутися до лікаря, коли:
а) у дитини висока температура, яка важко збивається жарознижувальними
препаратами;
б) дитина тремтить або здригається так, наче їй холодно;
в) дитина млява, дуже зблідла;
г) дитина відмовляється від води та їжі, блює;
д) дитина виражено занепокоєна, довго плаче.

Вакцинація КПК дітям від 1 до 9 років

0 1 2
Немає
щеплень

Перша доза КПК
1 рік і старші
вводиться згідно з
календарем щеплень

щеплення

Друга доза КПК

щеплення

Дитина має імунітет
проти кору, паротиту
та краснухи

6 років — вводиться відповідно до календаря
щеплень, але не раніше ніж через місяць
після першої вакцинації КПК
Старші 6 років — друга доза вводиться з мінімальним
інтервалом (не менше місяця) від попередньої КПК

РЕКЛАМА
434989

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

МНЕНИЕ

ОКСАНА ШЕВЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Обов’язково вакцинуйте дітей! Вакцина
допомагає рятувати життя мільйонам людей
по всьому світу, не нехтуйте своїм захистом.

простір для особистої думки

Нардеп Геннадій Ткачук взяв участь у засiданні
регiональної платформи Асоцiацiї мiст України
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА НАРОДНОГО
ДЕПУТАТА УКРАЇНИ ГЕННАДІЯ ТКАЧУКА

Ó Â³ííèö³ 31 æîâòíÿ âiäáóëîñü
çàñiäàííÿ ðåãiîíàëüíî¿ ïëàòôîðìè Àñîöiàöi¿ ìiñò Óêðà¿íè íà òåìó
«Çàêîíîäàâ÷i àñïåêòè ðîçâèòêó ìiñöåâîãî
ñàìîâðÿäóâàííÿ», íà ÿêîìó îáãîâîðþâàëè çàêîíîäàâ÷å çàáåçïå÷åííÿ óñiõ
àñïåêòiâ îá’ºäíàííÿ ãðîìàä.
Ñåðåä çàïðîøåíèõ ñï³êåð³â áóâ ³
íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Ãåííàä³é
Òêà÷óê.
Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ áóëî îáãîâîðåíî
ïðîïîçèöi¿ ç³ çìií äî ïðîåêòó Çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî Äåðæàâíèé áþäæåò
Óêðà¿íè íà 2019 ðiê». Çîêðåìà, öå
ïðîïîçèöi¿ çáiëüøèòè îñâiòíi òà ìåäè÷íi
ñóáâåíöi¿, ïåðåðîçïîäiëèòè ðåñóðñ äîäàòêîâî¿ äîòàöi¿ íà íèõ, ïåðåäáà÷èòè
íîâó ñóáâåíöiþ íà ïîãàøåííÿ ðiçíèöi
â òàðèôàõ.
Ãåííàä³é Òêà÷óê íàãîëîñèâ íà òîìó,
ùî áþäæåò 2019 ðîêó ìàº áóòè çáàëàíñîâàíèì ³ ðåàëüíèì. Êîøòè â ïåðøó
÷åðãó ïîòð³áíî íàïðàâèòè íà îáîðîíîçäàòí³ñòü òà áåçïåêó íàøî³ êðà¿íè,
äðóãà âàæëèâà ñêëàäîâà — öå ìåäèöèíà, îñâ³òà òà íàóêà, òàêîæ ïîòð³áíî ³
äàë³ ïðîäîâæóâàòè êàï³òàëüíèé ðåìîíò
Óêðà¿íè. À öå áóä³âíèöòâî ñó÷àñíèõ

äîð³ã, çàêóï³âëÿ íîâîãî ñó÷àñíîãî
îáëàäíàííÿ â ë³êàðí³, áóä³âíèöòâî ³
ìîäåðí³çàö³ÿ ï³äïðèºìñòâ, ñòâîðåííÿ
íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, à ãîëîâíå — ï³äâèùåííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, ïåíñ³é, ñòèïåíä³é ³ äîïîìîãà ñóáñèä³ÿìè òèì, õòî
öüîãî ïîòðåáóº.
ßê çàçíà÷èâ Ãåííàä³é Òêà÷óê, äåðæàâà
íå ìàº ïðàâà çàëèøàòè ó òàêèé âàæêèé
÷àñ ëþäåé, ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè.
— Ïîòð³áíî ÷³òêî óñâ³äîìëþâàòè, ùî
íà îáñëóãîâóâàííÿ çîâí³øí³õ áîðã³â, ÿê³
íàáðàëè óðÿäè ç 2006 ïî 2013 ð³ê, ïîòð³áíî â³ääàòè 417 ìëðä ãðí, à öå òðåòèíà
áþäæåòó Óêðà¿íè. ÌÂÔ òà íàø³ çàõ³äí³ ºâðîïåéñüê³ ³ àìåðèêàíñüê³ ïàðòíåðè
âèìàãàþòü â³ä íàñ ðåàëüíîãî áþäæåòó.
Òîìó âåäåòüñÿ äóæå æîðñòêà äèñêóñiÿ â³äíîñíî ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî äîêóìåíòà
íà 2019 ð³ê, àäæå ïîïóë³ñòè ³ äåìàãîãè
äàþòü çàâèùåí³ ³ íåðåàëüí³ îá³öÿíêè ç
îäí³ºþ ìåòîþ — ñïîäîáàòèñü ëþäÿì
(â íàä³¿, ùî ¿õ îáåðóòü ïðåçèäåíòîì,
àáî ¿õ ïîë³òè÷íà ñèëà íàáåðå ìàêñèìóì
ãîëîñ³â íà âèáîðàõ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè).
Äðóãà âàæëèâà òåìà — öå äåöåíòðàë³çàö³ÿ, çà ÿêó òàê ïîëóì‘ÿíî áîðîâñÿ ³
âò³ëþâàâ ó æèòòÿ íàø çåìëÿê Âîëîäèìèð
Ãðîéñìàí. Àäæå ñàìå çàâäÿêè äåöåíòðàë³çàö³¿ ì³ñöåâ³ áþäæåòè ç 2016 ðîêó âèðîñëè âòðè÷³. ² ÿêùî â 2016 ðîö³ ì³ñöåâ³

áþäæåòè îòðèìàëè 68 ìëðä ãðí, òî âæå
â 2018 öÿ ñóìà ñêëàäàº 231 ìëðä ãðí.
À ö³ ãðîø³ ³äóòü íà áóä³âíèöòâî íîâèõ
øê³ë, ë³êàðåíü, äîð³ã, îñâ³òëåííÿ ³ âñüîãî
òîãî, ùî ïîòðåáóþòü ãðîìàäè, — çàçíà÷èâ ïîë³òèê.
Ï³ä ÷àñ çàñiäàííÿ ðåãiîíàëüíî¿
ïëàòôîðìè Àñîöiàöi¿ ìiñò Óêðà¿íè
òàêîæ áóëè îáãîâîðåí³ äåÿêi ïðîáëåìè òà ïèòàííÿ, ïîâ’ÿçàíi íàïðÿìó ç îá’ºäíàíèìè òåðèòîðiàëüíèìè
ãðîìàäàìè òà ¿õíiì iñíóâàííÿì
íà Âiííè÷÷èíi: ïî÷àñòiøàëè ïðîáëåìè
ç ôóíêöiîíóâàííÿì äåÿêèõ ñëóæá, íàïðèêëàä — ôiñêàëüíî¿. Â îñíîâíîìó — ÷åðåç
áþðîêðàòè÷íi íþàíñè.
Ùî æ äî ðîçâèòêó òåðèòîðiàëüíèõ
ãðîìàä, òî íà äóìêó Ãåííàä³ÿ Òêà÷óêà,
äàíèé ïðîöåñ ïîòð³áíî ïðèøâèäøèòè.
— Íåîáõiäíî, ùîá íà ñüîãîäíiøíié
äåíü äåöåíòðàëiçàöiÿ ïðîõîäèëà òàêèì
÷èíîì, ùîá ãðîìàäè îá’ºäíóâàëèñü
øâèäøå òà ÿêiñíiøå, i ùîá ¿ì áóëî êîìôîðòíî öå ðîáèòè. Áåçóìîâíî, º ñóïðîòèâ. Íà äàíèé ÷àñ íå âèñòà÷àº òàêîãî
çàêîíó, ÿêèé áè äàâàâ ìîæëèâiñòü äâîì
ãðîìàäàì ç ðiçíèõ ðàéîíiâ îá’ºäíóâàòèñü
ìiæ ñîáîþ. Íàä öèì ïðàöþþ ÿ ñàì òà
äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè. ß âïåâíåíèé,
ùî íåçàáàðîì òàêèé çàêîí áóäå ïðèéíÿòî, — çàçíà÷èâ íàðäåï.
438170

Економія з ризиком для врожаю.
Як фермеру не зазнати збитків у 2019 році
БЛОГ
В
ВІТАЛІЙ САБЛУК,
ЗАСТУПНИК ДИРЕКТОРА
ІНСТИТУТУ АГРАРНОЇ ЕКОНОМІКИ

Êîæíèé ôåðìåð çíàº, ùî òðåáà óäîáðþâàòè çåìëþ, ùîá ðîäèëà.
Àëå çàâæäè º ñïîêóñà çåêîíîìèòè
íà äîáðèâàõ, áî íà ³íøèõ âèòðàòàõ
çåêîíîìèòè âàæêî. Íàñ³ííÿ, ïàëüíå
òà ëþäè — öå òå, ùî ìîæíà ïîáà÷èòè ³ áåç ÷îãî ïîñ³âíà íå â³äáóäåòüñÿ
âçàãàë³. À îò äîáðèâà ìîæíà ñêàçàòè
íåâèäèìèé åëåìåíò. Áåç äîáðèâ íàñ³ííÿ òåæ ïðîðîñòå ³ ïøåíèöÿ âðîäèòü.
Ïèòàííÿ — ÿê?
×è çíàºòå âè, ùî âíåñåííÿ äîáðèâ
çã³äíî ç íîðìàìè ï³äâèùóº âðîæàé,
çîêðåìà ïøåíèö³ íà 3–5 öåíòíåð³â ç ãåêòàðà? À ùå çà äîñòàòíüîãî
æèâëåííÿ ðîñëèíè êðàùå ïåðåíîñÿòü
íåñïðèÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè. Íà ïðèêëàä³ 2018 ðîêó âèäíî, äî ÷îãî ìîæå
ïðèçâåñòè íåäîñòàòíº âíåñåííÿ äîáðèâ.
Äîùîâèé ëèïåíü ñòàâ ïðè÷èíîþ çíèæåííÿ âðîæàþ ðàíí³õ çåðíîâèõ íà 7%.
Ïðè öüîìó íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàëà
ïøåíèöÿ. Ëèøå 40% çåðíà êâàë³ô³êîâàíî ÿê âèñîêîÿê³ñíå ïðîäîâîëü÷å.
Ðåøòà — ôóðàæí³ êëàñè. ×åðåç çíèæåííÿ îáñÿã³â ³ ÿêîñò³ àãðàð³¿ íåäîîòðèìàëè 10–15% äîõîäó àáî 3,5–4 ìëðä
ãðí. Öå íàñë³äîê, à ïðè÷èíà — íåäî-

ñòàòíº âíåñåííÿ äîáðèâ íàâåñí³, ñàìå
ðàííº âíåñåííÿ äîáðèâ ïîêðàùóº ³íòåíñèâí³ñòü ïî÷àòêîâîãî ðîñòó, ãóñòîòó
ïðîäóêòèâíîãî ñòåáëîñòîþ, â íàéá³ëüø³é ì³ð³ ï³äâèùóº ñò³éê³ñòü ðîñëèí
äî íåñïðèÿòëèâèõ ïîãîäíèõ óìîâ. Àëå,
íà æàëü, íàâåñí³ ôåðìåðè áóëè çàáåçïå÷åí³ äîáðèâàìè ëèøå íà 85%.
Íàðàç³ ï³äõîäèòü äî ê³íöÿ ïîñ³âíà
îçèìèõ 2019 ðîêó, à ôåðìåðè ùå ìåíøå
çàáåçïå÷åí³ äîáðèâàìè — ëèøå íà 65%.
Çà òàêèõ óìîâ º âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü
ïîâòîðåííÿ ñèòóàö³¿ ³ ùå á³ëüøèõ
âòðàò, ÿê³ áîëþ÷å âäàðÿòü â ïåðøó
÷åðãó ïî êèøåí³ ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî ôåðìåðà.
Ùîá íå áóòè â ì³íóñ³ íàñòóïíîãî
ðîêó, òðåáà âæå çàðàç ïîäáàòè ïðî
êóï³âëþ äîáðèâ. Íàðàç³ óêðà¿íñüê³
âèðîáíèêè äîáðèâ óòðèìóþòü ö³íè,
ðîçóì³þ÷è, ùî àãðàð³¿ çàçíàëè çáèòê³â
öüîãî ñåçîíó. Îäíàê öå íå áóäå òðèâàòè
äîâãî ³ âæå âçèìêó ö³íè ï³äâèùàòüñÿ
íà 15–20% ñë³äîì çà êóðñîì äîëàðà
ÑØÀ ³ ö³íîþ ãàçó.
Çâàæòå íà òå, ùî ìîæíà ïðèäáàòè
äîáðèâà óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â íàâ³òü
ÿêùî ãðîøåé çàðàç íåìà: ÷åðåç àãðàðí³
ðîçïèñêè àáî ôîðâàðäí³ êîíòðàêòè, ÿê³
äîçâîëÿþòü ðîçðàõóâàòèñü ìàéáóòí³ì
âðîæàºì çàì³ñòü ãðîøåé.

Переваги придбання добрив цієї осені:

+5
центнерів/га

Експортна
якість

Економія до 20%
вартості

Як придбати добрива українських
виробників без грошей:
Форвардний
контракт
на поставку
майбутнього
врожаю

Аграрні
розписки
і векселі
437720
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«ДУМАЮТЬ, ЗА ГРОШІ МОЖНА ВСЕ»:
ЯК ЦЕ — ПРАЦЮВАТИ У СЕКС-ШОПІ
(Не)соромно  Побували у магазині
для дорослих і поговорили з
продавцями-консультантами про
особливості індустрії, про питання, які їм
ставили на співбесіді, хто і що найчастіше
купує, чому секс-шоп є табуйованою
темою і про те, чи користуються вони
продукцією свого магазину
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Ó Â³ííèö³ ïðàöþº ê³ëüêà ñåêñáóò³ê³â, ÿê³ ç ëåãê³ñòþ ìîæíà
íàãóãëèòè. Áåç áóäü-ÿêèõ ïîïåðåäæåíü, ìè çàâ³òàëè äî îäíîãî ç
íèõ òà ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ïðîäàâ÷èíÿìè, ÿê³ áóëè íà çì³í³. Íèìè
ñòàëè òðè ïðèâ³òí³ ä³â÷èíè: Àííà
³ äâ³ Îëåíè. Äëÿ çðó÷íîñò³, îäíó
ç íèõ, ìè íàçèâàòèìåìî Ëºíîþ.
ФАРМАЦЕВТИ КОХАННЯ
— Ìî¿ áàòüêè ç ñåëà. Öå äîâîë³
êîíñåðâàòèâí³ ëþäè, ÿêèì êðàùå
äóìàòè, ùî ÿ ïðàöþþ â ìàãàçèí³ æ³íî÷î¿ á³ëèçíè, — ãîâîðèòü
Ëºíà. — Ó ïðèíöèï³, öå ä³éñíî
òàê, àëå, áóäü ëàñêà, íå ôîòîãðàôóéòå. Ó ìåíå ñêëàäí³ ñòîñóíêè ç
áàòüêîì ³ íå õî÷ó, ùîá â³í áà÷èâ
ö³ ñâ³òëèíè.
Ä³â÷èíà îäÿãíåíà â îëèâêîâó
ñóêíþ òà ÷îá³òêè áåç ï³äáîð³â.
Íà äâîõ ³íøèõ ÷îðíèé êëàñè÷íèé îäÿã. Ó â³÷³ êèäàºòüñÿ ò³ëüêè
Àí³íà êðàâàòêà ç êîëüîðîâèìè
çîáðàæåííÿìè óñì³õíåíèõ ïðåçåðâàòèâ³â ³ áåéäæè íà ãðóäÿõ
ïðîäàâ÷èíü: «Ôàðìàöåâò êîõàííÿ».
— Îñîáèñòî ÿ ïîòðàïèëà ñþäè
çà ÷èñòîþ âèïàäêîâ³ñòþ. Ïîäðóãà
ñêàçàëà, ùî ¿¿ çàïðîñèëè íà ñï³âáåñ³äó, íà ÿêó âîíà íå ìîæå ï³òè.
Çàïðîïîíóâàëà ñõîäèòè çàì³ñòü
íå¿. Ùî çà ìàãàçèí? — ïèòàþ.
«Íå çíàþ. Òàì òîá³ âñå ðîçêàæóòü», — ïðèãàäóº óñì³õíåíà
Àíÿ. — Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ, äèðåêòîð ñêàçàâ, ùî ÿ òîâàðèñüêà,
ñèìïàòè÷íà ³ âæå çà ïàðó äí³â ìè
ìîæåìî ¿õàòè äî Êèºâà íà ñòàæóâàííÿ. «Òî äå ÿ áóäó ïðàöþâàòè?»
«Ïðè¿äåø ³ âñå ä³çíàºøñÿ. Ìàãàçèí, õî÷ ³ ñïåöèô³÷íèé, àëå äóæå
ö³êàâèé». ß çàãîð³ëàñÿ.
Ïðè¿õàâøè äî ñòîëèö³, ä³â÷èíà
çäèâóâàëàñÿ íîâ³é ïðîôåñ³¿. Àëå
çà ê³ëüêà äí³â çðîçóì³ëà, ùî ¿é
öå òî÷íî äî âïîäîáè.
ЛЮДИ БЕЗ КОМПЛЕКСІВ
Îëåíà çíàéøëà ðîáîòó çà îãîëîøåííÿì. Êàæå, ñâ³äîìî éøëà
ïðàöþâàòè â ³íòèì-ñàëîí.

Íà ñï³âáåñ³ä³ ä³â÷èí³ ñòàâèëè çàïèòàííÿ, ÿê³ íà ïåðøèé ïîãëÿä
ìîæóòü çäàòèñÿ ïðîâîêàòèâíèìè.
— ßê âè ñòàâèòåñÿ äî ñåêñó?
ßêèìè âèäàìè ñåêñó âè çàéìàºòåñÿ? — ïðî öå ìè ³ ãîâîðèëè
ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè. ß ëþäèíà
â³äêðèòà ³ áåç êîìïëåêñ³â, òîìó
â³äïîâ³äàëà, íå ñîðîìëÿ÷èñü, —
ãîâîðèòü Îëåíà. — Òóò ÿ çíàéøëà îäíîäóìö³â ñåðåä êîëåã
(ñì³þòüñÿ — àâò.) Ïîãîäüòåñü,
äàëåêî íå ç óñ³ìà ìîæíà ãîâîðèòè íà ö³ òåìè.
Îëåíà ãîâîðèòü, ùî ÷àñòî àíàë³çóº êîëî ñâîãî ñï³ëêóâàííÿ
íà ïðåäìåò çàö³êàâëåíîñò³ ó òîìó
÷è ³íøîìó âèä³ ñåêñó. Êàæå, ùî
á³ëüø³ñòü ç íèõ àáî âæå ìàº ïåâíèé äîñâ³ä, àëå ñîðîìèòüñÿ ïðî
íüîãî ãîâîðèòè; àáî ìàº áàæàííÿ ³ òàºìí³ ôàíòàç³¿, íà ÿê³ í³ÿê
íå ìîæóòü çâàæèòèñÿ.

«Îäèí ïîïîíóâàâ
ïîñòà÷àòè â ìàãàçèí
ïîâ³é. Іíøèé ïèòàâ,
÷è ìîæíà íà íàñ
âèïðîáîâóâàòè
ïðîäóêö³þ ñåêñ-øîïó»
— Â³äâ³äóâàííÿ ñåêñ-øîïó
ó íàñ ââàæàºòüñÿ ÷èìîñü ãàíåáíèì. Ëþäè äóìàþòü, ÿêùî òè
òóäè éäåø, çíà÷èòü ó òåáå âñå
ïîãàíî. Öå íå òàê, — ïðîäîâæóº
Îëåíà. — Ëþäè, ÿê³ çðîçóì³ëè
ñåíñ öèõ ìàãàçèí³â, çíàþòü, ùî
âîíè ñòâîðåí³ äëÿ ïîêðàùåííÿ
îñîáèñòîãî æèòòÿ.
Ó öþ ìèòü äî ìàãàçèíó çàõîäèòü ë³òíÿ æ³íêà. Áàáóñÿ
íå áà÷èòü, ùî ë³âîðó÷ â³ä íå¿
ðîçì³ñòèâñÿ ñòåíä ç³ ñòðàïîíàìè, à ïðàâîðó÷ — íà òåìàòèêó
ÁÄÑÌ. Ïðîäîâæóº éòè äî êàñè.
— Àïòåêà äàë³, — êàæóòü ä³â÷àòà, àëå æ³íêà ¿õ íå ÷óº. — Âàì
÷èìîñü äîïîìîãòè?
— Ìåäòåõí³êà, — ãîâîðèòü áàáóñÿ.
— Öå â ³íøó ñòîðîíó, — â³äïîâ³äàþòü ïðîäàâ÷èí³ ³ âêàçóþòü
ðóêîþ ó ïîòð³áíîìó íàïðÿìêó.
Áàáóñÿ âæå õîò³ëà ùîñü ïåðåïèòàòè, àëå íàðåøò³ ïîì³òèëà ïðåäìåòè, ÿê³ âåñü ÷àñ ¿¿ îòî÷óâàëè.

Працівниці інтим-бутику Олена та Анна. Секс-шопу не соромляться та іншим не радять
Ìîâ÷êè ðàçâåðíóâøèñü, âîíà
øâèäêî ïîêèíóëà ïðèì³ùåííÿ.
— Òàêå òðàïëÿºòüñÿ ïî ê³ëüêà
ðàç³â íà äåíü, — ãîâîðèòü Àíÿ. —
Áóâ âèïàäîê, êîëè çàéøëà æ³íêà,
ïîáà÷èëà, ùî òóò ïðîäàþòü, ïåðåõðåñòèëàñÿ ³ âèá³ãëà íà âóëèöþ.
Ìè ò³ëüêè ïîñì³ÿëèñÿ.
«ДАЙ МЕНІ ТО, НЕ ЗНАЮ ЩО»
Àóäèòîð³ÿ ìàãàçèíó — ëþäè
18+ ðîê³â. Çàçâè÷àé çàõîäÿòü
ìîëîä³ ïàðè, ÿê³ øóêàþòü ïîäàðóíêè àáî ïðîñòî äëÿ âëàñíîãî
çàäîâîëåííÿ. Ñåðåä ïîñò³éíèõ
êë³ºíò³â º é ò³, êîìó çà ø³ñòäåñÿò.
«Âîíè ïðèõîäÿòü çà ï³ãóëêîþ,
çìàçêîþ àáî ³ãðàøêîþ äëÿ ñâî¿õ âæå íå ìîëîäèõ, àëå êîõàíèõ
ëþäåé», — ãîâîðèòü Àíÿ.
Æ³íêàì íàé÷àñò³øå êóïóþòü
åðîòè÷íó á³ëèçíó, ÷îëîâ³êàì —
åðåêö³éí³ ê³ëüöÿ òà ìàñòóðáàòîðè. Ëþáèòåë³ åêñïåðèìåíò³â çóïèíÿþòüñÿ íà ÁÄÑÌ-òåìàòèö³:
áàò³ã, çàòèñêà÷³ ñîñê³â, êàéäàíêè, êëÿïè. Ä³â÷àòà ãîâîðÿòü, ùî
îñòàíí³ì ÷àñîì ó Â³ííèö³ òðåíä
íà ðîëüîâ³ ³ãðè.
— ×àñòî, äëÿ îðàëüíîãî ñåêñó
êóïóþòü ïðåçåðâàòèâè ç³ ñìàêîì.
Ç íèìè ì³íåò ñòàº íàáàãàòî ïðèºìí³øèì. Æ³íêè, ÿê³ õî÷óòü ñåáå
ïîðàäóâàòè, çàçâè÷àé áåðóòü â³áðàòîðè ³ êë³òåðàëüí³ ñòèìóëÿòîðè, — ðîçïîâ³äàº Àííà. — Ïîïóëÿðíèìè ³ãðàøêàìè äëÿ äâîõ,
º åðåêö³éí³ ê³ëüöÿ ç â³áðàö³ºþ:
éîìó ïðîäîâæóº, à ¿é ñòèìóëþº.
Ïðàö³âíèö³ ³íòèì-ñàëîí³â ÷èòàþòü áàãàòî ïðîôåñ³éíî¿ ë³òåðàòóðè. Âîíè ìàþòü çíàòè âñå
ïðî ñâîþ ïðîäóêö³þ. Ùîá ïðè
çâåðíåíí³ ïîêóïö³â, ìàòè çìîãó
â³äïîâ³ñòè íà âñ³ ¿õí³ çàïèòàííÿ.
Òèïîâèé êë³ºíò ñåêñ-øîïó —
öå ëþäèíà ç³ ñëîâàìè: «Äàé
ìåí³ òî, íå çíàþ ùî. Õî÷ó òàê,
íå çíàþ ÿê». ×åðåç öå ä³â÷àò íà-

â÷àþòü âèÿâëÿòè âíóòð³øíþ ïîòðåáó ïîêóïö³â ³ íàïðàâëÿòè ¿õ
ó íåîáõ³äíîìó íàïðÿìêó.
— Áóâàº òàê, ùî ëþäèí³ ïîòð³áåí, íàïðèêëàä, ìàñàæåð. Ìè
çàïèòóºìî, à ÿêèé ñàìå? Â³áðîìàñàæåð, ìàñàæåð òî÷êè G, ìàñàæåð
êë³òåðà, ãîëîâêè, ïðîñòàòè àáî
ïîäâ³éíèé ìàñàæåð? Ç³ãíóòèé, ç
ïóõèðöÿìè, ðåáðèñòèé? — ðîçïîâ³äàº Îëåíà. — Äåÿêèì ïîòð³áíî
íå ò³ëüêè ðîçêàçàòè ³ äàòè â ðóêè,
àëå é ÷è íå íà âëàñíîìó ïðèêëàä³
ïîêàçàòè, ùî äî ÷îãî.
СТВОРЮВАТИ
ВІДПОВІДНИЙНАСТРІЙ
Íåð³äêî ä³â÷àòàì äîâîäèòüñÿ
áóêâàëüíî ðÿòóâàòè ÷óæ³ ñòîñóíêè. Êë³ºíòè ñêàðæàòüñÿ, ùî ¿õ çàñìîêòóº ðóòèíà, õî÷åòüñÿ ÷îãîñü
íîâîãî, àëå ÷îãî ñàìå, íå çíàþòü. Ó òàêèõ âèïàäêàõ ïîòð³áíî
óâàæíî âèñëóõàòè ³ «âèïèñàòè»
ïðàâèëüíèé ðåöåïò.
— Óñ³ êë³ºíòè ð³çí³. Îäí³ êàæóòü, ùî ¿ì ïîòð³áåí «õ*é», ³íø³
ëåäü âèäàâëþþòü ñ ñåáå ñëîâîñïîëó÷åííÿ «÷îëîâ³÷èé ñòàòåâèé
îðãàí», — ïîÿñíþº Àíÿ. — Âèõîäÿ÷è ç öüîãî, ìè ïðîïîíóºìî
âàð³àíòè ³ ïîÿñíþºìî, ùî öå òà
ÿê³ â³ä öüîãî áóäóòü â³ä÷óòòÿ.
Ñåêñ-øîï ïðàöþº äî 23.00.
Ïðèâàáëèâèé ÷àñ äëÿ ëþäåé
íàï³äïèòêó. Òàê³, ÿê ïðàâèëî,
çàõîäÿòü, ùîá ïîñì³ÿòèñÿ.
— ßêùî ï³ä³éòè äî öüîãî ç
òî÷êè çîðó ïñèõîëîã³¿, ñòàº çðîçóì³ëèì, ùî ëþäè, ÿêèì ñåêñøîï íå ö³êàâèé, çàõîäèòè â íüîãî
íå áóäóòü, — ïîÿñíþº Îëåíà. —
Âîíè ñì³þòüñÿ, à ñì³õ, ÿê â³äîìî,
íàéêðàùèé çàõèñò. Íåð³äêî âîíè,
ùîñü äëÿ ñåáå ïðèäèâëÿþòüñÿ.
Ïðîñòî ¿ì ñîðîìíî îäèí îäíîìó
ïðî öå ãîâîðèòè.
Îäíèì ç íàéïîøèðåí³øèõ º
ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è âèïðîáîâó-

þòü ä³â÷àòà ïðîäóêö³þ ìàãàçèíó
íà ñîá³.
— Öå âõîäèòü ó íàø³ îáîâ’ÿçêè.
Ìè æ íå ìîæåìî ðîçïîâ³äàòè ïðî
³ãðàøêè, íå çíàþ÷è, ÿê âîíè
ïðàöþþòü ³ ÿê³ â³ä íèõ â³ä÷óòòÿ, — ðîçïîâ³äàº Àíÿ. — Ìè âèêîðèñòîâóºìî ò³ëüêè òå, ùî ñàì³
êóïóºìî. À áðàòè ç³ ñòåëàæ³â, êîðèñòóâàòèñÿ, îáëèâàòè îêðîïîì
³ ñòàâèòè íà ì³ñöå — òàêå ó íàñ
íåïðèïóñòèìî!
Äåõòî âîë³º äîêó÷àòè äçâ³íêàìè. ßê ïðàâèëî, öå ï³äë³òêè, ÿê³
ñïðèéìàþòü òàê³ áóò³êè ÷èìîñü
íà êøòàëò ñåêñó çà òåëåôîíîì.
— ßêîñü íàñ òåðîðèçóâàëè ï³äë³òêè. Òåëåôîíóâàëè ³ ïîñò³éíî
ãîâîðèëè ð³çíèìè ãîëîñàìè. Íàìàãàëèñÿ æàðòóâàòè, — ðîçïîâ³äàº
Ëºíà. — ß çíàéøëà îäíîãî ç íèõ
ó âàéáåð³. Ïîò³ì çíàéøëà éîãî
ìàìó ³ çàòåëåôîíóâàëà éîìó ç³
ñâîãî íîìåðà: «Ãë³á, ÿêùî íå õî÷åø, ùîá òâîÿ ìàìà ä³çíàëàñÿ,
÷èì òè çàéìàºøñÿ, á³ëüøå òàê
íå ðîáè». Á³ëüøå íå ðîáèâ.
Çîâí³øí³é âèãëÿä ïðîäàâ÷èíü
ìàº áóòè ïðåçåíòàáåëüíèì ³ îõàéíèì. Âîíè ìàþòü ñòâîðþâàòè â³äïîâ³äíèé íàñòð³é äëÿ ïîêóïö³â.
— Íà çì³í³ íåîäíîðàçîâî áóëî
òàêå, ùî ïðèõîäèëè çàìîæí³
÷îëîâ³êè. Âîíè äóìàþòü, ùî
çà ãðîø³ ¿ì ìîæíà âñå. Ïðîñÿòü
íîìåð, ïèòàþòü, ÷è ìîæíà òó
àáî ³íøó ³ãðàøêó âèïðîáóâàòè
íà íàñ, — ãîâîðèòü Ëºíà. — Îäèí
êàçàâ, ùî ó íàñ äóæå õîðîøå ì³ñöå ³ ïðîïîíóâàâ ïîñòà÷àòè ñþäè
ïîâ³é. ²íøèé ïèòàâ, ÷è íàêà÷àí³
â ìåíå ãóáè ³ òîðêàâñÿ ¿õ ðóêàìè.
Êîëè ÿ ñïèòàëà, ÷îìó äî ìåíå
òàêå ñòàâëåííÿ, â³í â³äïîâ³â:
«À ÷îãî òè ñâî¿ öèöüê³ íà ïîêàç âèñòàâèëà?» Ëþäè ñòåðåîòèïíî ââàæàþòü, ùî ïðàö³âíèö³
ñåêñ-øîï³â çãîäí³ íà âñå, ò³ëüêè
çàïëàòè.
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ВІННИЦЬКИЙ ШАХІСТ
ЗДОБУВ СВІТОВЕ СРІБЛО
Знай наших!  Віктор Матвіїшен у Греції
став віце-чемпіоном планети. Інші наші
лідери перемагали у США і на острові Мен
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ìèíóëîãî òèæíÿ ó Ïîðòî-Êàððàñ (Ãðåö³ÿ) çàâåðøèâñÿ ÷åìï³îíàò ñâ³òó ç øàõ³â ñåðåä þíàê³â
äî 16 ðîê³â. Â³ííè÷÷èíó ïðåäñòàâëÿâ ì³æíàðîäíèé ìàéñòåð
Â³êòîð Ìàòâ³¿øåí. Â³í çäîáóâ
ºäèíó ìåäàëü ñåðåä óêðà¿íö³â
³ç íàéïðåñòèæí³øèõ êëàñè÷íèõ
øàõ³â. ²íø³ ë³äåðè óêðà¿íñüêî¿
çá³ðíî¿ ãðîñìåéñòåð Êèðèëî
Øåâ÷åíêî (Êè¿â) ³ Ìàð³ÿ Áåðäíèê (Õàðê³â) âèáîðîëè áðîíçîâ³
íàãîðîäè íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó ç³
øâèäêî¿ ãðè.
БЕЗ ЖОДНОЇ ПОРАЗКИ
Ïîäðîáèöÿìè óñï³õó Â³êòîðà
Ìàòâ³¿øåíà ïîä³ëèâñÿ éîãî òðåíåð — äèðåêòîð Â³ííèöüêî¿ øàõîâî¿ øêîëè Ìèêîëà Áîäíàð. Â³í
ðîçïîâ³â, ùî íàø ñïîðòñìåí ñïî÷àòêó áðàâ ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàòàõ
ñâ³òó ç áëèñêàâè÷íèõ ³ øâèäêèõ
øàõ³â. Êðàùå âèñòóïèâ ó øâèäê³é
ãð³ — ñüîìå ì³ñöå.
Àëå ïð³îðèòåòíèì áóâ âèñòóï
ó êëàñèö³. Äâ³ ïåðøèõ ïàðò³¿ â³ííè÷àíèí âèãðàâ. Äàë³ Â³òÿ çàáóêñóâàâ — çðîáèâ äâ³ í³÷è¿. Çãîäîì ïî÷àâ íàáèðàòè î÷êè. À ï³ä
ê³íåöü òóðí³ðó áóâ â ãðóï³ ë³äåð³â,
ÿêà áîðîëàñÿ çà ïðèçîâ³ ì³ñöÿ.
Ó ï³äñóìêó Â³êòîð íàáðàâ

Де займатися
Тренування з шахів у Вінниці
відбуваються на базі спортшколи № 6 (вул. Театральна, 24, тел. 67–01–46) і клубу
«Vinsmart» (вул. 600-річчя, 6,
тел. 099–128–52–72). Заняття — безкоштовні!

8,5 î÷êà ç 11 ìîæëèâèõ. Çðîáèâ
ï’ÿòü í³÷è¿õ, ó ðåøò³ ïàðò³é ïåðåì³ã. Öå ïðèíåñëî «÷èñòå» äðóãå
ì³ñöå òà ñð³áíó íàãîðîäó!
×åìï³îíîì ñòàâ ì³æíàðîäíèé
ìàéñòåð ³ç Â³ðìåí³¿ — ïîñò³éíèé
ïðèçåð ÷åìï³îíàò³â ªâðîïè ³ ñâ³òó ñåðåä þíàê³â Øàíä Ñàðã³ñÿí.
Áðîíçîâèì ïðèçåðîì âèÿâèâñÿ
ãðóçèí Í³êîëàñ Ïåòð³àøâ³ë³. Â³í
ðîçä³ëèâ òðåòº-øîñòå ì³ñöÿ, àëå
ìàâ íàéêðàùèé äîäàòêîâèé êîåô³ö³ºíò.
— À ðåéòèíã-ôàâîðèò, ºäèíèé
ãðîñìåéñòåð Àíäð³é ªñèïåíêî
(Ðîñ³ÿ) ïîñ³â ëèøå 11-å ì³ñöå.
Öå ñâ³ä÷èòü ïðî íåéìîâ³ðíó êîíêóðåíö³þ. Òèì á³ëüø çíà÷èìà
ìåäàëü íàøîãî øàõ³ñòà, — êàæå
Ìèêîëà Áîäíàð.
ГРОСМЕЙСТЕРСЬКИЙ РЕЙТИНГ
Ðàí³øå Â³êòîð Ìàòâ³¿øåí áóâ
äâîðàçîâèì ÷åìï³îíîì ªâðîïè
ñåðåä þíàê³â äî 12 ðîê³â. À îñü
íà ñâ³òîâ³é ïåðøîñò³ — öå éîãî
ïåðøà íàãîðîäà.
— Â³òÿ ïåðåä öèì äâ³÷³ ãðàâ
íà ÷åìï³îíàòàõ ñâ³òó. Âèñòóïàâ
ñåðåä þíàê³â äî äåñÿòè ³ äî 12 ðîê³â. Òîáòî â³í çäîáóâ ñâ³òîâó ìåäàëü ³ç òðåòüî¿ ñïðîáè, — êàæå
Ìèêîëà Áîäíàð. — Ïåðåä öèì
âîñòàííº âèõîâàíåöü â³ííèöüêî¿ øàõîâî¿ øêîëè áóâ ïðèçåðîì ñâ³òîâîãî ÷åìï³îíàòó 12 ðîê³â òîìó. Çîêðåìà, â 2006 ðîö³
²ëëÿ Íèæíèê òàêîæ çäîáóâ ñð³áëî íà ïåðøîñò³ ïëàíåòè ñåðåä
þíàê³â äî 12 ðîê³â, ÿêà ïðîéøëà
â Áàòóì³ (Ãðóç³ÿ).
Â³êòîð Ìàòâ³¿øåí — ì³æíàðîäíèé ìàéñòåð ç øàõ³â. Óæå
ìàº îäèí ³ç òðüîõ íåîáõ³äíèõ
áàë³â ì³æíàðîäíîãî ãðîñìåéñòåðà. Òàêîæ â³í º äâîðàçîâèì

СПІЛЬНОТА
СПОРТ
Спортсмени
жовтня
 Íà âèêîíêîì³ îáëàñíîãî
â³ää³ëåííÿ Íàö³îíàëüíîãî
îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó
Óêðà¿íè âèçíà÷èëè êðàùèõ
ñïîðòñìåí³â æîâòíÿ
íà Â³ííè÷÷èí³. Íèìè ñòàëè
ìàéñòðè ñïîðòó — 15-ð³÷íà
Äàðèíà Ïëîõîòíþê ³
18-ð³÷íèé Îëåêñàíäð Ìàäåé.
Ó Áóåíîñ-Àéðåñ³ âîíè ñòàëè
áðîíçîâèìè ïðèçåðàìè
Þíàöüêèõ îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð
(ç³ ñïîðòèâíî¿ àêðîáàòèêè).
Ñïîðòñìåíè ì³ñÿöÿ
çà òðàäèö³ºþ îòðèìàþòü
ãðîøîâ³ ñåðòèô³êàòè íà òðè
òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Гирі, немов
м’ячі
У свої 16 років Віктор Матвіїшен вже міжнародний
майстер. Також він має бал міжнародного гросмейстера
÷åìï³îíîì Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â.
— Ïåðåä Â³êòîðîì ñòî¿òü çàâäàííÿ ñòàòè ì³æíàðîäíèì
ãðîñìåéñòåðîì. À â³äïîâ³äíèé
ðåéòèíã ó íüîãî ìàéæå º. Çàëèøèëîñÿ äîáðàòè ëèøå äåñÿòü
ðåéòèíãîâèõ ïóíêò³â, öå çîâñ³ì
íåáàãàòî, — äîäàâ Ìèêîëà Áîäíàð.
ВИПЕРЕДИВ ЕКС-ЧЕМПІОНА
СВІТУ
Îñòàíí³ì ÷àñîì ñåðéîçíèõ
óñï³õ³â äîñÿãëè é ³íø³ ïðîâ³äí³ â³ííèöüê³ øàõ³ñòè. Ó Êðàìàòîðñüêó íà ï³âô³íàë³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ñåðåä æ³íîê Â³ííè÷÷èíó ïðåäñòàâëÿëà 16-ð³÷íà
ìàéñòåð ñïîðòó Íàä³ÿ Øïàíêî.
Âîíà âïåâíåíî âèáîðîëà ñð³áëî
³ ïðîéøëà äî ô³íàëó. Â³í â³äáóäåòüñÿ â ãðóäí³ ó Êèºâ³. Òàì
çìàãàòèìóòüñÿ äåñÿòü íàéêðàùèõ
øàõ³ñòîê íàøî¿ êðà¿íè.
À íàø ì³æíàðîäíèé ãðîñ-

ìåéñòåð ²ëëÿ Íèæíèê ïîä³ëèâ
ïåðøå-äðóãå ì³ñöÿ íà ïðåñòèæíîìó òóðí³ð³ «SPICE Cup Chess
Open 2018» â àìåðèêàíñüêîìó
Ñåíò-Ëó¿ñ³. Â³ííè÷àíèí íàáðàâ
6,5 î÷êà — ÿê ³ ïåðóàíåöü Õîðõå Êîð³. ² ëèøå â «àðìàãåääîí³»
ïîñòóïèâñÿ ïåðøèì ì³ñöåì. Öå
áë³ö-ïàðò³ÿ, ó ÿê³é ÷îðí³ îòðèìóþòü õâèëèíîþ ìåíøå, àëå í³÷èÿ
ðàõóºòüñÿ íà ¿õíþ êîðèñòü.
Òàêîæ íåùîäàâíî çàâåðøèâñÿ
åë³òíèé òóðí³ð íà îñòðîâ³ Ìåí.
Ïåðåìîãó ðîçä³ëèëè ïîëüñüêèé
ãðîñìåéñòåð Ðàäîñëàâ Âîéòàøåê
³ ïðåçèäåíò Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿
øàõîâî¿ ôåäåðàö³¿ àçåðáàéäæàíåöü Àðêàä³é Íàéä³÷. Îáèäâà íàáðàëè ïî ñ³ì î÷îê. Íà òàé-áðåéêó
(äîäàòêîâ³ ïàðò³¿) áóëà í³÷èÿ, ³
ïåðåìîæöÿ âèçíà÷àëè â «àðìàãåääîí³». Ïîçàäó çàëèøèëèñÿ
åêñ-÷åìï³îí ñâ³òó Âîëîäèìèð
Êðàìí³ê, â³öå-÷åìï³îí ñâ³òó Ñåðã³é Êàðÿê³í (îáèäâà — Ðîñ³ÿ) òà
³íø³ ë³äåðè ñâ³òîâîãî ðåéòèíãó.

 ×åìï³îíàò ñâ³òó
ç ãèðüîâîãî ñïîðòó
ô³í³øóâàâ ó ñòîëèö³
Òàäæèêèñòàíó Äóøàíáå.
Ð³äíå ì³ñòî Ãí³âàíü,
Òèâð³âñüêèé ðàéîí,
Â³ííè÷÷èíó é Óêðà¿íó
ïðåäñòàâëÿâ 56-ð³÷íèé
Â³êòîð Ë³ùèøèí. Â³í
âèñòóïàâ ñåðåä âåòåðàí³â.
Çìàãàâñÿ ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿
äî 68 êã. ² âïåðøå ñòàâ
÷åìï³îíîì ñâ³òó! Â³êòîðà
Ë³ùèøèíà ï³äãîòóâàâ
Âàëåð³é Êðèñîâ, äèðåêòîð
Ãí³âàíüñüêî¿ ñïîðòøêîëè.

Перемога всуху
 Ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ
ìàò÷ Äèòÿ÷î-þíàöüêî¿
ôóòáîëüíî¿ ë³ãè Óêðà¿íè
ñåðåä þíàê³â äî 16 ðîê³â.
Ì³ñöåâà «Ïðåì’ºð-Íèâà»
ïåðåìîãëà «Þí³ñòü»
(×åðí³ã³â) — 2:0.
Випуск №46 (1067)
Удавані сліди, цікаві вступні ходи білих ви знайдете, коли правильно
розв’яжете цікаві двоходові задачі.
Задача №2263-2266
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Друга поспіль перемога «Ниви»
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Ñõîæå, ùî íåñïîä³âàíà âè¿çíà ïîðàçêà â³ä «Ïîä³ëëÿ» (0:2)
ñòàëà ñâîºð³äíèì Ðóá³êîíîì äëÿ
â³ííèöüêî¿ «Íèâè». Âîíà äîïîìîãëà êîìàíä³ çíàéòè ïðèõîâàí³
ðåçåðâè ó ãð³ òà ïîêðàùèòè ðåçóëüòàòè â ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè.
Àäæå äàë³ áóëè âè¿çíèé ðîçãðîì
÷åðí³âåöüêî¿ «Áóêîâèíè» (4:0) ³
äîìàøíÿ ïåðåìîãà íàä îäíèì
³ç ë³äåð³â ãðóïè «À» «Êàëóøåì»
(²âàíî-Ôðàíê³âñüêà îáëàñòü) —
1:0.
Íà ñòàðò³ ìàò÷ó «Íèâà» ïðèòèñëà ãîñòåé äî âîð³ò. Íàø³ õëîïö³

ïîñò³éíî íàêî÷óâàëè íà âîðîòà ãîñòåé õâèë³ àòàê. «Êàëóø»
ïåðåáóâàâ ó ãëóõ³é îáîðîí³.
Ó ãîëê³ïåðà Ìàêñèìà Ãóð³äîâà,
ÿêèé äðóãèé ìàò÷ ïîñï³ëü âèéøîâ ó ñòàðòîâîìó ñêëàä³, ìàéæå
íå áóëî ðîáîòè. Ùîá ç³ãð³òèñÿ,
ï³ä ÷àñ íàøèõ àòàê â³í âèõîäèâ
ìàéæå äî ñåðåäèíè ïîëÿ. Óñå æ
ïåðøèé òàéì çàâåðøèâñÿ áåç çàáèòèõ ì’ÿ÷³â.
À îñü äðóãà ïîëîâèíà ãðè âèéøëà íàáàãàòî ö³êàâ³øîþ. Â³ííè÷àíè øâèäêî â³äêðèëè ðàõóíîê.
Âîëîäèìèð Ñàâîøêî ïîäàâ êóòîâèé óäàð. Òðàíçèòîì â³ä éîãî

òåçêè Íàéêà êðóãëèé â³äñêî÷èâ
äî Ïàâëà Ôåäîñîâà, ÿêèé ³ç ïàðè
ìåòð³â ãîëîâîþ âðàçèâ ö³ëü!
Ïðîïóùåíèé ì’ÿ÷ ïðèìóñèâ
êàëóøàí ä³ÿòè àêòèâí³øå. Øàíñ
â³ä³ãðàòèñÿ áóâ ó ãîñòåé â ñåðåäèí³ òàéìó, êîëè Ìàêñèì Ãóð³äîâ
ïîñëèçíóâñÿ ³ íå ì³ã âðÿòóâàòè
êîìàíäó. Íà ùàñòÿ, øê³ðÿíà
êóëÿ ïðîéøëà ïîðó÷ ³ç âîðîòàìè «Íèâè».
Íà 79-é õâèëèí³ á³ëÿ âëàñíîãî
êàðíîãî ìàéäàí÷èêà ñôîëèâ ãðàâåöü «Êàëóøà» ßðîñëàâ Îëåâè÷.
Â³í ñïðàâåäëèâî îòðèìàâ äðóãó
æîâòó êàðòêó, ³ áóâ âèìóøåíèé

çàëèøèòè ïîëå. Íåçâàæàþ÷è
íà ÷èñåëüíó ìåíø³ñòü, ãîñò³ íàïîëåãëèâî éøëè âïåðåä. Çà ï’ÿòü
õâèëèí äî ê³íöÿ îñíîâíîãî
÷àñó ³ãðîâèé ñíàðÿä ïîòðàïèâ
äî ôðàíê³âöÿ Âëàäèñëàâà Òàí÷èíà, ÿêèé âèéøîâ íà çàì³íó. Â³í
ìåòð³â ³ç 11-òè ïðîáèâ íåâëó÷íî.
Ï³ñëÿ ö³º¿ ïåðåìîãè «Íèâà» âèéøëà íà òðåòº ì³ñöå â ãðóï³. Âîíà
ëèøå î÷êîì ïîñòóïàºòüñÿ äâîì
ë³äåðàì. Ïåðåä çèìîâîþ ïåðåðâîþ íàøèì ôóòáîë³ñòàì çàëèøèëîñÿ ïðîâåñòè îäèí ïîºäèíîê.
Äåñÿòîãî ëèñòîïàäà íà Çàêàðïàòò³
âîíè ç³ãðàþòü ³ç «Ìèíàºì».

Мат за 2 ходи
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №44 (1410) від 31 жовтня 2018 року
Задача №2259
1. Фa6! Цугцванг; 1…Ф:a7/Фb7/Ф:c6 2. Фc8/Ф:b7/K:c6x;
Задача №2260
1. Kg7? Kph7!; 1. Ke8-? C:f6! 1. Kpd7,Kpd6? C:f6x;
1. Kpe6! Цугцванг; 1...C:f6|Cg7 2. K:f6/T3g7x;
Задача №2261
1. Kb4?Kpa3!: 1. Kc1! Цугцванг: 1… Kpa1,Kpb1/Kpa3 2. Фa2/Фb3x
Задача №2262
1. Cf2! Цугцванг: 1… C:f2+/Ch2+ 2. K:f2/T:h2x.
М. Пархоменко
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Робота

СОМЕЛЬЄ ПРО КУЛЬТУРУ
СПОЖИВАННЯ ВИНА
У пошуках істини  Олександру
Степанюку 29 років і вже протягом семи
років чоловік дає поради стосовно різних
видів алкогольних та безалкогольних напоїв.
Професійний сомельє допоміг розвіяти
міфи та навчив визначати якісне вино
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Îëåêñàíäð ïðàöþº â îäíîìó ç
ãàñòðîìàðêåò³â ì³ñòà âæå ï’ÿòü
ðîê³â. Çàðàäè ö³º¿ ðîáîòè ïåðå¿õàâ äî Â³ííèö³ ç³ Ëüâîâà. Òàì,
äî ðå÷³, ìàéáóòí³é ñîìåëüº íàâ÷àâñÿ íà ïðîãðàì³ñòà.
— Ìîÿ ðîáîòà ïîëÿãàº ó òîìó,
ùîá êðàùå ä³çíàòèñÿ ïîòðåáè
êîíêðåòíîãî ãîñòÿ ³ ï³ä³áðàòè ³äåàëüíèé íàï³é. Ó Â³ííèö³
íå îñîáëèâî ðîçâèíåíà êóëüòóðà ñïîæèâàííÿ âèíà ³ áàãàòî õòî
íå çíàº áàçîâèõ ðå÷åé, ÿê³ äîïîìîæóòü îáðàòè âèíî, — ãîâîðèòü
Îëåêñàíäð.
Îñíîâí³ êðèòåð³¿ âèáîðó âèíà
– ðåã³îí ïîõîäæåííÿ, ñîðò âèíîãðàäó, êëàñèô³êàö³ÿ òà ð³ê
âðîæàþ.
– Ðåã³îíè ïîõîäæåííÿ ãëîáàëüíî ìîæíà ïîä³ëèòè íà Íîâèé òà
Ñòàðèé ñâ³òè. Àðãåíòèíà, ×èë³,
Óðóãâàé, ÞÀÐ, Íîâà Çåëàíä³ÿ,
Àâñòðàë³ÿ – öå âñå êðà¿íè Íîâîãî ñâ³òó ³ ¿õ âèíî â³äð³çíÿºòüñÿ
ìåíøèì ð³âíåì êèñëîòíîñò³ òà
³íòåíñèâíîþ àðîìàòèêîþ. Äî
Ñòàðîãî ñâ³òó íàëåæàòü óñ³ êðà¿íè ªâðîïè, Áàëêàíè, Ãðåö³ÿ,
Ãðóç³ÿ. Âèíà ç öèõ êðà¿í òð³øêè
á³ëüø êèñëîòí³, ìåíø ³íòåíñèâí³
â àðîìàòè÷íîìó ïðîô³ë³ – âëàñíå, êëàñè÷í³. Öå ãëîáàëüí³ ðå÷³,
ÿê³ ïîòð³áíî ðîçóì³òè, îáèðàþ÷è
âèíî çà ðåã³îíîì, – ïîÿñíþº ñîìåëüº.
ЯК ОБРАТИ ЯКІСНЕ ВИНО
Íåçàëåæíî â³ä êðà¿íè ïîõîäæåííÿ, ³ñíóþòü ð³çí³ «ÿê³ñí³»
ð³âí³ âèíà. Ñòîëîâ³ âèíà – öå
íàéïðîñò³ø³ ëåãê³ âèíà, ÿê³ ï³ñëÿ
ïîêóïêè ïîòð³áíî âèïèòè îäðàçó.
ßê ïðàâèëî, òàê³ âèíà ìàþòü íå-

âåëèêó ê³ëüê³ñòü ³íôîðìàö³¿ íà
ïëÿøö³. Ñòîëîâå âèíî áåç õ³ì³¿,
àëå âèãîòîâëÿºòüñÿ ç ê³ëüêîõ ñîðò³â âèíîãðàäó, ç³áðàíèõ ïî âñ³é
òåðèòîð³¿ êðà¿íè, ç ÿêî¿ ïîõîäèòü.
Ì³ñöåâ³ âèíà á³ëüø ÿê³ñí³, ç
÷àñîì âîíè íàáóâàòèìóòü ñêëàäí³øèõ íîòîê òà íîâèõ â³äò³íê³â.
Âèíà âèñîêîãî ³ íàéâèùîãî
ð³âí³â – öå âèíà, ÿê³ âæå ç âèòðèìêîþ.
– Äåðæàâà àáî ðåã³îí ãàðàíòóþòü ¿õíþ ÿê³ñòü, îñê³ëüêè ³ñíóþòü íîðìè ùîäî âèðîùóâàííÿ ³
çáèðàííÿ âèíîãðàäó, – ïîÿñíþº
Îëåêñàíäð. – Ö³ âèíà ³äåàëüíî
çáàëàíñîâàí³, ç ãàðìîí³éíèì
ñìàêîì òà àðîìàòîì. Âîíè ÷àñòî
çìóøóþòü øóêàòè ëåãê³, à ÷àñîì ³
ïîòóæí³ íîòè óí³êàëüíîãî àðîìàòó. Çàçâè÷àé ö³ âèíà ñàìîäîñòàòí³
òà íå ïîòðåáóþòü ãàñòðîíîì³÷íèõ
ïîºäíàíü.
Ó êîæíî¿ êðà¿íè ñâîÿ êëàñèô³êàö³ÿ òà ñïîñ³á ïîçíà÷åííÿ
êàòåãîð³¿ âèí íà åòèêåòö³. Äëÿ
òîãî, ùîá îáðàòè õîðîøå âèíî,
âàðòî íàâ÷èòèñÿ ÷èòàòè åòèêåòêó.
Äëÿ ïðèêëàäó ðîçãëÿíåìî ³òàë³éñüêó êëàñèô³êàö³þ âèíà – IGT,
DOC, DOCG. ßêùî íà åòèêåòö³
º àáðåâ³àòóðà IGT – öå ì³ñöåâ³
âèíà. Êð³ì òîãî, íà òàêèõ ïëÿøêàõ âæå âêàçóþòü ð³ê âðîæàþ òà
ñîðòîâèé ñêëàä âèíîãðàäó. Íàïèñ DOC òåæ îçíà÷àº, ùî âèíî
ì³ñöåâå ³ òóò âàæëèâî, ùî ñîðòîâèé ñêëàä ïîâèíåí áóòè äîçâîëåíèé â ìåæàõ ðåã³îíó, ÿêèé
âêàçàíî íà åòèêåòö³. DOCG – öå
íàéâèùèé ð³âåíü êëàñèô³êàö³¿.
Âèíî âèãîòîâëÿºòüñÿ ç êðàùîãî
âèíîãðàäó ç óðàõóâàííÿì êîíòðîëþ âðîæàéíîñò³ òà äåðæàâíîþ
ãàðàíò³ºþ ÿêîñò³.
Îëåêñàíäð ãîâîðèòü, ùî çà

Зберігайте вино правильно
Багато хто думає, що вино потрібно зберігати в холодильнику — це не правда. Основна
умова — це те, щоб не було перепадів температури.
— Якщо у вас хороше вино,
краще, щоб воно зберігалося
напівлежачи, аби пробка була
завжди волога. Тому що коли
пляшка стоїть рівно, то корок з
часом пересихає і втрачається
герметичність. Відповідно вино
починає окислюватися і втрачає

свої властивості, — розповідає
Олександр.
Крім того, потрібно пам'ятати,
що червоне вино не любить
світла. Саме через це червоне
вино завжди наливають у темні
пляшки.
Важливо, не залишати вино відкритим надовго. Максимум —
тиждень. Але є окремі види
вина, яких ця вимога не стосується — кріплені вина (портвейн,
херес, марсала).

100% легальне працевл.
в Чехії для чол.та жін.
Безкошт.консультації.
Оформл.віз Тел.:(067)36982-33, (063)218-02-33
Sort date: 06.11.2018, №45/2018

КОРОТКО
Компенсують
комуналку

Олександр Степаняк - один із восьми сомельє у Вінниці.
Чоловік знає, як правильно обрати будь-який напій

Не варто купувати
Якщо на пляшці немає жодних написів IGT, DOC, DOCE (для різних
країн вони можуть змінюватися)
Якщо не вказано року врожаю
ñìàêîì ìîæíà âèçíà÷èòè, ÿêå
âèíî êðàùå, íàâ³òü ÿêùî íå
ðîçáèðàòèñÿ ó êëàñèô³êàö³¿. Àëå
çðîáèòè öå çìîæóòü ëþäè, ÿê³
â³ääàþòü ïåðåâàãó ñóõîìó âèíó,
òîìó ùî ó íàï³âñîëîäêèõ âèíàõ
ñìàê âàæ÷å âèð³çíèòè ÷åðåç âì³ñò
öóêðó, ÿêèé ìàñêóº íåäîë³êè âèíîãðàäó. Äî ðå÷³, ÿê ïðàâèëî, âåëèê³ âèíîâèðîáíèêè âèãîòîâëÿþòü íàï³âñîëîäê³ òà ñîëîäê³ íàïî¿
ñïåö³àëüíî äëÿ êðà¿í ÑÍÄ.
Òîìó îäðàçó âèíèêàº ïèòàííÿ:
âèíî ïîòð³áíî ïèòè ëèøå ñóõå?
Ñîìåëüº, çàïåâíÿº, ùî ³ ñîëîäê³
âèíà áóâàþòü õîðîøîãî ð³âíÿ, àëå
íå ìîæíà çâîäèòè âñå ï³ä îäèí
çíàìåííèê. Öóêîð ìàñêóº ñìàê,
àëå öå íå çíà÷èòü, ùî âèíî íåÿê³ñíå.
НА ЩО ЩЕ ЗВЕРНУТИ УВАГУ,
КРІМ СМАКУ?
Áàãàòî õòî îáèðàº âèíî çà ôîðìîþ ïëÿøêè òà íàÿâíîñò³ óâ³ãíóòîãî äíà. Îëåêñàíäð, ãîâîðèòü,
ùî öå íå ìàº çíà÷åííÿ, àäæå º
âèðîáíèêè, ÿê³ âèêîðèñòîâóþòü
äîðîæ÷³ ïëÿøêè, à º ò³, õòî åêîíîìèòü. Â³ä öüîãî ÿê³ñòü âèíà
íå çàëåæèòü. ª ùå îäèí âàæëèâèé ìîìåíò ó ïëÿøö³ — êîðîê.
Êîðà êîðêîâîãî äåðåâà ïîíîâëþºòüñÿ îäèí ðàç íà ñòî ðîê³â.
Öüîãî ðåñóðñó äóæå ìàëî, à òîìó
âèðîáíèêè âèêîðèñòîâóþòü ïðå-

Якщо не вказані сорти винограду, з якого виготовлене вино
Сухі білі вина не можна купувати
старшими двох-трьох років
ñîâàíèé êîðîê. Öå íå äóæå äîáðå,
òàê ÿê ³ñíóº ðèçèê óðàæåííÿ âèíà
êîðêîâîþ õâîðîáîþ. Áàêòåð³ÿ çàâîäèòüñÿ ó äåðåâ³, ðîç'¿äàº êîðîê,
â³äïîâ³äíî ïëÿøêà âòðà÷àº ãåðìåòè÷í³ñòü ³ âèíî îêèñëþºòüñÿ.
— Äåÿê³ âèðîáíèêè âèêîðèñòîâóþòü ñèíòåòè÷íèé êîðîê — â³í
òåæ ïîðèñòèé ³ ìàº âåñü ôóíêö³îíàë ñòàíäàðòíîãî. Àëå âñå æ
òàêè, ÿêùî âèíî ÿê³ñíå, òî âîíî
áóäå çàêðèòå äåðåâèíîþ, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð.
ßê³ñíèé êîðîê – çàïîðóêà
òîãî, ùî âèíî áóäå ïîêðàùóâàòèñÿ òà ðîçâèâàòèñÿ.
ПРО УКРАЇНСЬКІ НАПОЇ
Óìîâè àêöèçíîãî çáîðó çì³íèëèñÿ. Öå äàëî íîâ³ ìîæëèâîñò³
äëÿ óêðà¿íñüêîãî âèíîðîáñòâà.
Äî òîãî ìîìåíòó ðîçâèâàëèñÿ
ëèøå âåëèê³ âèðîáíèöòâà —
«²íêåðìàí», «Êîáëåâî», «Øàáî».
Íà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ º ê³ëüêà
çàâîä³â òà âèíîðîáåíü, ÿê³ âèãîòîâëÿþòü ÿê³ñíå âèíî: «Êîëîí³ñò», «Êíÿç³â Ãîë³ºâèõ», «Êíÿçÿ
Òðóáåöüêîãî» ³ ë³í³éêà äîðîæ÷îãî
âèíà â³ä «Øàáî».
Ùî ñòîñóºòüñÿ ïîïóëÿðíî¿
äóìêè, ùî óêðà¿íñüê³ âèíà ïîðîøêîâ³, òî Îëåêñàíäð çàïåâíÿº,
ùî öå ì³ô. Àäæå ïîðîøêîâå âèðîáíèöòâî íàáàãàòî äîðîæ÷å, í³æ
ïðîñòî ïîãàíà ñèðîâèíà.

 Â³ííè÷àíàì, ÿê³ íå âñòèãëè îôîðìèòè ñóáñèä³þ
äî ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó, óðÿä êîìïåíñóº âñ³
âèòðàòè íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ
çàÿâè ïðî ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿, äî ïðèêëàäó, ó ãðóäí³,
äîïîìîãà áóäå ïðèçíà÷åíà
ç ïî÷àòêó îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó. Êð³ì òîãî, ÿêùî
æèòëîâó ñóáñèä³þ íà íîâèé
ð³ê (2018–2019 ðð.) âàì óæå
ïðèçíà÷åíî, òî ó æîâòí³
àâòîìàòè÷íî ðîçðàõóþòü ¿¿
ðîçì³ð íà çèìó. Öå ó ëèñòîïàä³-ãðóäí³ áóäå â³äîáðàæåíî ó ðåºñòð³ ñóáñèä³àíò³â
subsidii.ioc.gov.ua.

Взялися
за «Хімік»
 Íà Çàìîñò³ ñòàðòóâàâ êîíêóðñ, ìåòà ÿêîãî — ñòâîðèòè êîíöåïö³þ çì³í ïàðêó
«Õ³ì³ê». Ó÷àñíèêè àðõ³òåêòóðíî¿ ìàéñòåðí³ ìàþòü
íàïðàöþâàòè â³çóàë³çàö³þ
íîâîãî «Õ³ì³êà», ñèòóàö³éíó
ñõåìó òà îïèñ âñ³õ ðîäçèíîê çåëåíî¿ çîíè. Çà ñâîþ
ðîáîòó êîìàíäà-ïåðåìîæåöü
îòðèìàº 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
À íèí³ ìîæíà ïîäàòè çàÿâêó íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³. Íà ôåéñáóê-ñòîð³íö³
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà
«²íñòèòóò ðîçâèòêó ì³ñò»
îïóáë³êóâàëè ïîâ³äîìëåííÿ,
ùî ñòàðòóº àðõ³òåêòóðíà
ìàéñòåðíÿ «Ñòâîðåííÿ
ïàðêó «Õ³ì³ê»: â³ä êîíöåïö³¿
äî îá’ºêòà». Ó÷àñíèêè ìàéñòåðí³ áóäóòü ñï³ëêóâàòèñÿ
ç åêñïåðòàìè òà æèòåëÿìè,
ùîá âðàõóâàòè âñ³ âàæëèâ³
äåòàë³ ìàéáóòíüîãî ïàðêó
«Õ³ì³ê». Ðîáî÷³ çóñòð³÷³ çàïëàíîâàí³ íà 23 ëèñòîïàäà
òà 15 ãðóäíÿ öüîãî ðîêó.
Âçÿòè ó÷àñòü ó ìàéñòåðí³
ìîæóòü êîìàíäè ôàõ³âö³â ç
àðõ³òåêòóðè òà ëàíäøàôòíî¿
àðõ³òåêòóðè (2–4 ëþäèíè).
Ò³ëüêè òðè êîìàíäè îáåðóòü
ï³ä ÷àñ â³äáîðó äî ìàéñòåðí³, ùî òðèâàòèìå äî 14 ëèñòîïàäà 2018-ãî, äî 23.59.
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Секрети зірок відкрито 
Як, приїхавши до Європи, музикантам
досягти успіху і вийти на світову арену,
чому в Україні не варто покладатись
на концертні агенції і як випадкові зустрічі
стають доленосними? Вінниця дала старт
унікальному всеукраїнському проекту
«Джазові сніданки». Відеуроки світових
зірок вже у вільному доступі для всіх
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

«Âîñòàííº òàêå
áà÷èâ ó ÍüþÉîðêó!» — òàê âðàçèëà Â³ííèöÿ ³ ïðîåêò «Äæàçîâ³
ñí³äàíêè» ïåðøîãî äæàçîâîãî
ñêðèïàëÿ ªâðîïè Àäàìà Áàëäèõà.
Áåçêîøòîâíèé êóëüòóðíîîñâ³òí³é ïðîåêò «Äæàçîâ³ ñí³äàíêè», ÿêèé ó Â³ííèö³ ïðîéøîâ
çà ï³äòðèìêè Óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî ôîíäó, ñòàâ ïðîðèâîì
íå ëèøå êóëüòóðíîãî æèòòÿ ì³ñòà,
à é — Óêðà¿íè. Ïðîåêòó òàêîãî
ôîðìàòó ùå íå áóëî. Êèÿíè òà
æèòåë³ ³íøèõ ì³ñò òåïåð ìð³þòü
ïðî ïðîâåäåííÿ ïîä³áíîãî ó ñâî¿õ
ì³ñòàõ. ªâðîïåéñüê³ ç³ðêè òðèìàþòü êóëà÷êè çà ìîëîäèõ ìóçèêàíò³â, ç ÿêèìè ïîçíàéîìèëèñÿ ó Â³ííèö³, à îðãàí³çàòîðè
íà ñàéò³ snidanky.jazz.vn.ua âæå
ðîçïî÷àëè ïóáë³êàö³þ áåçêîøòîâíèõ â³äåîóðîê³â «Äæàçîâî¿
íå-øêîëè». Çàâäÿêè öüîìó íàâ³òü ò³, êîãî íå áóëî íà ïðîåêò³,
ìîæóòü ó áóäü-ÿêèé çðó÷íèé ÷àñ
ïîáà÷èòè ìàéñòåð-êëàñè é ïî÷óòè
åêñêëþçèâí³ ïîðàäè âñåñâ³òíüîâ³äîìèõ äæàçìåí³â.
— Çà äâà äí³ ó÷àñíèêè íàøîãî
ïðîåêòó âèïèëè 80 ë³òð³â êàâè
òà 42 ë³òðè ÷àþ, — ï³äáèâàþ÷è
ï³äñóìêè ïðîåêòó, ïîñì³õàºòüñÿ
âåäó÷à «Äæàçîâèõ ñí³äàíê³â»,

«ìàìà» ì³æíàðîäíîãî äæàçîâîãî ôåñòèâàëþ Vinnytsia Jazzfest
²ðèíà Ôðåíêåëü. — À ÿêùî ñåðéîçíî, òî ñàìå ïðîåêò «Äæàçîâ³
ñí³äàíêè» âïåðøå ó Â³ííèö³ ïîêàçàâ, ÿê íàñïðàâä³ íàâ÷àþòüñÿ
ìóçèö³, òâîð÷îñò³ é ìèñòåöòâó
ó ªâðîï³. Íå ó ÷îòèðüîõ ñò³íàõ
çà çàñòàð³ëèìè ï³äðó÷íèêàìè,
à íà ïðàêòèö³. Ó àáñîëþòí³é àòìîñôåð³ ñâîáîäè ³ áåçìåæíîãî
íàòõíåííÿ. Äå ìóçèêàíòè-ïî÷àòê³âö³ ñïîê³éíî ãðàþòü òà ñï³ëêóþòüñÿ ç³ çíàìåíèòîñòÿìè.
НІМЕЧЧИНА ВІТАЄ ТИХ,
ХТО ВІДКРИТИЙ
Íå ÷åêàòè âèçíàííÿ ñâîº¿ ãåí³àëüíîñò³, à — ïîñò³éíî ïðàöþâàòè ³ ï³ä ÷àñ êîæíî¿ çóñòð³÷³ é
âèñòóïó âì³òè çàÿâëÿòè ïðî ñåáå.
Òàêó îñíîâíó ïîðàäó äàº ìîëîäèì ìóçèêàíòàì Òàìàðà Ëóêàøîâà — íàøà òàëàíîâèòà îäåñèòêà,
ÿêà íå ò³ëüêè ïîáóäóâàëà áëèñêó÷ó ñï³âî÷ó êàð’ºðó ó ªâðîï³, à é
òîð³ê çäîáóëà çâàííÿ íàéêðàùî¿
äæàçîâî¿ ñï³âà÷êè Í³ìå÷÷èíè.
— Ó íàñ äîñ³ ³ñíóº íåãëàñíèé
ì³ô, ùî «Í³ìå÷÷èíà ëèøå äëÿ
í³ìö³â» ³ äîñÿãòè óñï³õó òàì ëþäÿì ç ³íøèõ êðà¿í ìàéæå íåðåàëüíî. Àëå íàñïðàâä³ Í³ìå÷÷èíà
òà, çîêðåìà, Êåëüí, äå ÿ æèâó,
äóæå â³äêðèò³ äî ëþäåé, ³äåé
³ âñüîãî, ùî òóäè ïîòðàïëÿº, —
êàæå Òàìàðà Ëóêàøîâà. — Àëå
äóæå âàæëèâî ó ªâðîï³ çàâæäè

ðîáèòè ïåðøèé êðîê ñàìîìó.
Íå ÷åêàòè, ùî ùîñü ñòàíåòüñÿ
ñàìå ñîáîþ. Òè áóäåø ãåí³àëüíèì, àëå òàê ìîæåø ³ ïðîñèä³òè
ó ñåáå âäîìà. À ïîòð³áíî áóòè
ïåðøèì, õòî ï³ä³éøîâ ³ ñêàçàâ:
«Ïðèâ³ò! Ìåíå çâàòè Òàìàðà.
ß ñï³âàþ». ²íêîëè îäíà òàêà
ôðàçà ìîæå ñòàòè äîëåíîñíîþ ³
âèð³øàëüíîþ. Öå ÿ çíàþ òî÷íî.
Ç ³íøîãî áîêó — çâ³ñíî, òèõ, õòî
ñï³âàþòü, áàãàòî. ², íå âèêëþ÷åíî, ùî ïåðøà ðåàêö³ÿ íà âàøó
ïðîïîçèö³þ ñï³ëüíî ïîäæåìóâàòè
áóäå òàêîþ: «Ö³êàâî, àëå, âèáà÷,
ìåí³ òðåáà á³ãòè». Ó ìåíå òàêå
òåæ áóëî ñïî÷àòêó, àëå êîëè òè
âèõîäèø, ñï³âàºø, ïðîñòî ðîáèø
ñâîþ ñïðàâó òà ëþáèø ¿¿, ëþäè
öå ïîì³÷àþòü ³ âæå äàë³ õî÷óòü ç
òîáîþ ïðàöþâàòè. Áî áà÷àòü, ùî
òè ìîæåø çðîáèòè ùîñü ö³êàâå.

«Òè áóäåø ãåí³àëüíèì,
àëå ìîæåø ïðîñèä³òè
âäîìà. Òîìó ïîòð³áíî
áóòè ïåðøèì, õòî
ï³ä³éøîâ ³ ñêàçàâ:
«Ïðèâ³ò! ß ñï³âàþ»
Êð³ì âëàñíèõ âîêàëüíèõ ñåêðåò³â, ÿê ïðàâèëüíî ïðàöþâàòè ç
ì³êðîôîíîì, â³ä÷óâàòè ìåëîäèêó ³íîçåìíèõ ìîâ òà ïðàâèëüíî
ðîçñòàâëÿòè àêöåíòè, Òàìàðà
Ëóêàøîâà ðàçîì ç³ ñâî¿ìè êîëåæàíêàìè ç àâñòð³éñüêîãî ãóðòó
Kusimanten òàêîæ ðîçêàçàëè,
ÿê ñïîëó÷àòè íàðîäæåííÿ ä³òåé ³ âåëèê³ ðîäèíè ç êàð’ºðîþ
³ ãàñòðîëÿìè. ßê âèêðó÷óâàòèñÿ,
êîëè îáìàëü ÷àñó íà ðåïåòèö³¿,
âèíàõîäèòè âëàñí³ òåõí³êè ³ ãðàòè
äæàç íà, çäàâàëîñü áè, àáñîëþòíî
íåòèïîâèõ ³íñòðóìåíòàõ.
— ßêùî ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó äèòèíñòâ³ òè óñâ³äîìèâ, ùî ìîæåø
òàêîæ ãðàòè ç ìóçèêîþ — íå ãðàòè ìóçèêó, à ãðàòè ç ìóçèêîþ! —
çàâæäè çìîæåø ïîâåðòàòè âñå
ó ³íøîìó íàïðÿìêó. Áî òè ìàºø
öåé âèä ñâîáîäè, — êàæå ñï³âà÷êà.

Наступного року «Джазові сніданки» пройдуть у Вінниці та інших містах
Щоб кожен учасник отримав
можливість вільного творчого
самовираження та самореалізації, знайшов відповіді на важливі
для себе запитання і, спілкуючись
у неформальній атмосфері із відомими музикантами, почав сам
розвиватися та досягати успіху.
Як зазначає керівник проекту «Джазові сніданки», голова
правління ГО «Інститут культурної політики», заслужений діяч
мистецтв України Павло Третьяков, саме у цьому і полягала
основна мета проекту.
— Ми одразу обрали такий фор-

мат проведення — за філіжанкою кави, щоб були зруйновані
бар’єри та стереотипи між публікою та артистами, щоб були
створені всі умови для вільного
обміну думками, досвідом та
можливістю відкриття у молодих
музикантів «потаєного» творчого
та креативного потенціалу. В умовах реформування системи освіти
в Україні, зокрема, мистецької,
та необхідності впровадження
нових форм роботи з молодими
музикантами задля формування
збалансованого професійного
мистецького ринку і виховання

нової цільової аудиторії, необхідність впровадження інноваційних форм роботи з молоддю
шляхом створення альтернативних культурно-освітніх платформ
беззаперечна. Тому зараз ми подвійно радіємо, адже «Джазові
сніданки» не лише успішно пройшли у Вінниці, а й наступного
року матимуть продовження у інших містах України. Зараз ведемо
перемовини з колегами з інших
міст, ну і неодмінно наступної
осені повторимо «Джазові сніданки» у рідній Вінниці на фестивалі Vinnytsia Jazzfest –2019.

ФОТО ДМИТРА ДАНКЕВИЧА

«УСПІХ У ЄВРОПІ ПОЧИНАЄТЬСЯ
ІЗ ПРОСТОГО «ПРИВІТ!»

На сайті snidanky.jazz.vn.ua всіх меломанів та молодих
музикантів, які шукають рецепти досягнення успіху, вже
чекають безкоштовні відеоуроки джазових зірок
«ВИ НЕ З НЬЮ-ЙОРКА?
РАДІЙТЕ!»
Îäèí ç êðàùèõ äæàçîâèõ ã³òàðèñò³â ²çðà¿ëþ, ç³ðêà ãîëëàíäñüêî¿
äæàçîâî¿ ñöåíè Åðàí Õàð Åâåí,
ïåðø çà âñå ðàäèòü ìóçèêàíòàì
â÷èòèñÿ ³ìïðîâ³çàö³¿ ó âñüîìó,
ç ÷èì ñòèêàºòåñÿ. Çîêðåìà —
ó âèðàæåíí³ ñâî¿õ äóìîê ï³ä ÷àñ
ðîçìîâ. Àäæå äæàç — öå òàêîæ
ôîðìà ìîâè. ² õî÷ òåæ ìàº ñâî¿
ðàìêè, äæàç äîçâîëÿº ìàéñòåðíî
çà íèõ âèõîäèòè.
— Áóäüòå íà êðîê ïîïåðåäó
òðàäèö³éíèõ àêîðä³â. Ðîá³òü äæàç
ñó÷àñíèì, — ä³ëèòüñÿ ñåêðåòîì ã³òàðèñò-â³ðòóîç. — ß âçàãàë³ ïðèéøîâ äî äæàçó ç³ ñâ³òó ðîê-í-ðîëó.
Áàãàòî âèâ÷àâ äæàçîâó êëàñèêó ³
òàê çíàéøîâ ñâ³é øëÿõ. ß ç ²çðà¿ëþ. À ÿê âè çíàºòå, Òåëü-Àâ³â —
öå íå Íüþ-Éîðê. Òàê ñàìî ÿê
Â³ííèöÿ — òåæ íå Íüþ-Éîðê,
ïðàâäà? Àëå öå é äîáðå! Òîìó
ùî íàéâàæëèâ³øà ð³÷, ÿêó íàì
íåîáõ³äíî ðîáèòè: âàøå òà ìîº
ïîêîë³ííÿ, íàì òðåáà çíàéòè, ùî
äëÿ íàñ º äæàç ³ ÿê ìè ìîæåìî
âèðàçèòè íàñ ñàìèõ çà äîïîìîãîþ äæàçó, çàì³ñòü òîãî, ùîá êîï³þâàòè àìåðèêàíñüêèõ äæàçîâèõ
ãåí³¿â ³ õîò³òè ñòàòè, ÿê Òåëîí³óñ
Ìîíê àáî Äæîí Êîëòðåéí.
ВІД ВІДРАХУВАННЯ ЗІ
ШКОЛИ ДО ЗВАННЯ ПЕРШОЇ
СКРИПКИ — ОДИН КРОК
Ö³ëó íèçêó âàðò³ñíèõ ìîòèâóþ÷èõ ðåöåïò³â óñï³õó ï³ä ÷àñ
ñâî¿õ ìàéñòåð-êëàñ³â â³äêðèâ
çíàìåíèòèé ïîëüñüêèé äæàçîâèé
ñêðèïàëü Àäàì Áàëäèõ. Âèãðàâøè
ó ð³äí³é Ïîëüù³ âñ³ â³äîì³ íàãîðîäè, ÒÎÏ-ðåéòèíãè òà ôåñ-

òèâàë³, âæå ó 30 ðîê³â â³í áóâ
íàãîðîäæåíèé «Çîëîòèì õðåñòîì
çàñëóãè» Ïðåçèäåíòà Ðåñïóáë³êè
Ïîëüùà ³ ïî÷åñíîþ íàãîðîäîþ
«Çà çàñëóãè ïåðåä ïîëüñüêîþ
êóëüòóðîþ». Ñüîãîäí³, âïåâíåíî
óòðèìóþ÷è çâàííÿ ïåðøî¿ äæàçîâî¿ ñêðèïêè ªâðîïè, Àäàì Áàëäèõ ç³çíàºòüñÿ: éîãî ñõîäæåííÿ
íà ìóçè÷íèé Îë³ìï ïî÷àëîñÿ… ç
â³äðàõóâàííÿ ç ìóçè÷íî¿ øêîëè.
— Ãðàòè íà ñêðèïö³ ÿ ïî÷àâ
ó äåâ’ÿòü ðîê³â. Àëå îäðàçó ðîáèâ âñå ïî-ñâîºìó, ÿê â³ä÷óâàâ.
Òî ö³ëèé àíåêäîò, ÿê â÷èòåëüêà
ôîðòåï³àíî áîÿëàñÿ ãðàòè ç³ ìíîþ,
áî ÿ çàâæäè ïî÷èíàâ ³ìïðîâ³çóâàòè ïîñåðåä ìåëîä³¿ Áàõà ³ âîíà,
á³äíà, í³êîëè íå ìîãëà çäîãàäàòèñÿ, äî ÷îãî öå âñå ïðèâåäå, — ç
ïîñì³øêîþ çãàäóº Àäàì Áàëäèõ. —
ß íàñò³ëüêè íå â³äïîâ³äàâ ñòàíäàðòàì êëàñè÷íîãî ñêðèïàëÿ, ùî
ìåíå çðåøòîþ âèãíàëè ç ìóçè÷íî¿
øêîëè. ² ñüîãîäí³ ÿ öèì ãîðäæóñÿ! Áî öå íå ò³ëüêè íå çàâàäèëî,
à äîïîìîãëî ìåí³ ïîò³ì âñòóïèòè íà ôàêóëüòåò äæàçó ó Ìóçè÷íó
àêàäåì³þ â Êàòîâ³öå, îòðèìàòè
ñòèïåíä³þ íà íàâ÷àííÿ ó Áîñòîí³
òà Íüþ-Éîðêó, à ãîëîâíå — â³äíàéòè ñâ³é âëàñíèé øëÿõ ó ìóçèö³. Òîé ôàêò, ùî ìåíå âèãíàëè
ç³ øêîëè, ëèøå ï³äòâåðäèâ, ùî
ìåí³ âàðòî éòè íå çà òðàäèö³éíîþ
îñâ³òîþ ³ çàãàëüíèìè ïðàâèëàìè,
à çà âëàñíîþ ³íòó¿ö³ºþ. ß íàñò³ëüêè ñèëüíî áóâ óïåâíåíèé ó ìóçèö³,
ÿêà áóëà âñåðåäèí³ ìåíå ³ ÿêó òàê
õîò³ëîñü ïîêàçàòè ³íøèì, ùî ñàìå
öå çàâæäè äàâàëî ìåí³ åíåðã³þ âñå
ÿêíàéêðàùå âò³ëèòè ó æèòòÿ. Í³
íà ñåêóíäó íå ñóìí³âàòèñÿ ó ñîá³
— öå ³ º ãîëîâíèé ñåêðåò óñï³õó.

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

Коцюбинського

ТЕАТР

КОНЦЕРТИ
1\4 фіналу
Вінницької
регіональної ліги
сміху
Команди та їх зіркові
тренери змагатимуться
за вихід у 1\2 фіналу
Віктор Розовий —
«Радужний Єнот»,

Богемна рапсодія
Біографічна драма, 7.11, поч. о 12.00, 15.00,
19.20. Вартість квитків — від 70 грн
8.11–14.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Dzidzio: Перший раз
Романтична комедія, 7.11, поч. о 10.10, 17.30,
21.55. Вартість квитків — від 45 грн
8.11–14.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Страшилки 2: Привиди Хелловіна
Фентезі, 7.11, поч. о 14.40, 18.30
Вартість квитків — від 75 грн
8.11–14.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Хелловін
Трилер, 7.11, поч. о 16.30, 21.55
Вартість квитків — від 75 грн
8.11–14.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пітер Пен: У пошуках магічної книги
Анімація, 7.11, поч. о 10.00, 13.20
Вартість квитків — від 45 грн
8.11–14.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Кінопалац «Мир»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)

Скажене весілля
Комедія, 7.11, поч. о 19.20

Dzidzio: Перший раз
Романтична комедія, 7.11, поч. о 13.40

Страшилки 2: Привиди Хелловіна
Фентезі, 7.11, поч. об 11.55, 17.35

Хелловін
Трилер, 7.11, поч. о 15.35, 21.00

Хоробре серце: змова у королівстві
Анімація, 7.11, поч. о 10.15

Вінниця, «Мініпанки», Київ
Ірина Сопонару — «Торт», «Род-Айленд», Київ
Віктор Гевко — «Зебра», Вінниця
Андрій Рибак, Дмитро Голубєв — «Моя провінція»,
Вінниця та «Самбо белого мотилька», Одеса
Дмитро Балюк — Французи», Полтава
Василий Байдак — «Мирс Пирс», Одеса та
«ХарліКвін», Чернігів
Віктор Бронюк — «Нет Парня», Запоріжжя, «Наш
формат», Кам’янець-Подільський
Ведучий: Олександр Теренчук
Редактори шоу — Дмитро Голубєв та Рустем
Ємерсалієв
Квитки продаються в касі Будинку офіцерів.
Інформація за тел. 067–765–50–25.

«ДахаБраха»
з концертом
12 листопада
о 19.00 у театрі ім.
Садовського вінничани
одними з найперших
почують нові пісні
«ДахаБраха». Вас чекає
неймовірне поєднання автентичної музики із
сучасним драйвом та цілий парад музичних
інструментів.
Це не звичайний гурт, а справжній феномен —
колектив, який в обхід усіх законів шоу-бізнесу
збирає аншлаги не тільки в рідній Україні, а й
далеко за її межами. У вересні «ДахаБраха» у своїх
фірмових високих шапках шокували телебачення
Великобританії: у ефірі найпопулярнішого музичного шоу «Later… with Jools Holland» виконали
композицію «Шо з-під дуба». Свій новий всеукраїнський тур «ДахаБраха» приурочили до виходу
шостого альбому «Дорога», у якому зібрали пісні з
різних куточків України і навіть заспівали кримськотатарською.
Під час концерту учасники «ДахаБраха» заграють
для вас на волинці, дарбуці, таблах, діджеріду,
тромбоні, акордеоні, джембе, перкусії, басових
барабанах, жалійці, флейті, гармошці, віолончелі і
бугаю. Вартість квитків — 190–750 гривень.

Шоу Діми
Коляденко у Вінниці
Там, де він… завжди
свято! Леді & джентльмени, пані та панове —
зустрічайте. Єдиного і
неповторного Короля
бурлеску, Володаря танцю і Приборкувача мікрофона — Діму Коляденка.
Уперше у Вінниці 26 листопада о 19.00 у Будинку
офіцерів — епатажне, незабутнє і феєричне Шоу
Діми Коляденко. Буде цікаво всім, хто цінує позитив, любить класну атмосферу і готовий до сюрпризів. Харизматичний і безмежно талановитий
Діма Коляденко разом зі своїм чудовим балетом
повертається на велику сцену до своїх друзів з новими думками, новими образами і новим життям.
Його концерт — це шалена концентрація емоцій,
вибухи щастя та посмішок і виняткова атмосфера
тотальної імпровізації, яку варто бачити лише наживо. Квитки — 120–350 гривень.
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Вінницької
Вежі, театру Садовського, Будинку офіцерів,
«Універмагу» і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63,
(093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Танцювальна
вистава INCLUSION
IN HARMONY
INCLUSION IN
HARMONY — інклюзивна
танцювальна вистава
про віру в життя,
кохання та Гармонію,
яка відбудеться 18 листопада у Вінниці, театр
Садовського. У виставі братимуть участь близько
сотні артистів різного віку. Організатор проекту —
Громадська організація «Розвиток. Розвиток»
за підтримки Українського культурного фонду.
У інклюзивній виставі братимуть участь
талановиті танцівники та актори, які
продемонструють три історії кохання. Артисти
поділяться з глядачем власними життєвими
історіями, покажуть, як життя людини може
змінитися в одну мить.
Запрошення можна отримати: в касі театру ім.
Садовського (м. Вінниця, вул. Театральна, 13);
реабілітаційному центрі «Гармонія» (м. Вінниця,
вул. Винниченка, 5) або замовити за номером
телефону 067–765–50–25!
Приходьте родинами, беріть із собою дітей!

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

Життя, як воно є
Мелодрама, 7.11, поч. о 10.10, 12.40
8.11–14.11 довідка — за тел. (096)003–50–50

Перша людина
Драма, 7.10, поч. о 10.00, 12.50
8.11–14.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Я все ще бачу тебе
Трилер, 7.11, поч. о 12.40, 14.40
8.11–14.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Хелловін
Трилер, 7.11, поч. о 15.10, 17.30, 19.50, 22.10
8.11–14.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Чорний козак
Драма, 7.11, поч. о 15.00
8.11–14.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Школа
Жахи, 7.11, поч. о 9.30, 11.30, 22.50
8.11–14.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Екстаз
Трилер, 7.11, поч. о 23.20
8.11–14.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Фестиваль
саксофонної
музики Vinnytsia
Adolphe Sax
Festival-2018
Із французько-українським присмаком та
найкращими виконавцями! 10–11 листопада у Вінниці вже вп’яте пройде
Міжнародний фестиваль саксофонної музики імені
Адольфа Сакса Vinnytsia Adolphe Sax Festival-2018.
Протягом двох днів глядачів чекають ексклюзивні
майстер-класи та незабутні концертні програми
найпрогресивніших українських саксофоністів.
10 листопада о 18.30 у Вінницькій обласній філармонії героями концерту «Sax Recital» стануть
одні з кращих саксофоністів України: Артем Голоднюк (Київ), Данило Довбиш (Київ) та Євген
Попель (Вінниця).
Під акомпанемент чарівної піаністки Юлії Компанієць із Києва, усі разом, у дуетах та яскравих соло,
вони заграють заворожливі композиції французьких геніїв: Франсіса Пуленка, Габріеля Форе,
Жоржа Бізе, Жюля Демерсмана та багатьох інших
всесвітньовідомих композиторів.
Це буде незабутній вечір вишуканої музики, який

покаже всю красу та розмаїття академічного звучання саксофона!
11 листопада о 19.00 у театрі імені Садовського
з новою ексклюзивною програмою «Коло» виступить унікальний ансамбль 12 саксофоністів
Ukrainian Saxophone Ensemble.
Глядачі отримають абсолютно виняткові враження, адже подібних саксофонних колективів немає
не лише в Україні, а й у багатьох інших країнах.
Цього літа Ukrainian Saxophone Ensemble тріумфально презентували Україну на Всесвітньому
конгресі саксофоністів у Загребі (Хорватія).
Їхня авторська програма «Коло» приголомшила
Європу і тепер зазвучить на Vinnytsia Adolphe Sax
Festival-2018. Нас чекає фантастична музична
подорож, у якій український фольклор, старовинні
обрядові композиції, легендарний «Щедрик» та інші
відомі мелодії отримують нове прочитання — безмежно прекрасне, захоплююче та неповторне.
Квитки на концерти фестивалю — від 90 гривень.
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Вінницької Вежі,
театру Садовського, Будинку офіцерів, «Універмагу» і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків:
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63.
Інформаційний партнер фестивалю Vinnytsia
Adolphe Sax Festival-2018 — RIA.

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

Ассоль
Історія однієї мрії, 7.11, 14.11, поч. о 16.00

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 8.11, поч. о 18.30

Стережися Лева!
Казка для дітей та звіряток, їхніх батьків, бабусь
та дідусів, 9.11, поч. о 12.00

Осінь у Вероні
Трагікомедія, 9.11, поч. о 18.30

Біла ворона
Рок-опера, 10.11, поч. о 18.30

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія, 10.11, поч. о 19.00

«Незрівнянна» з
Наталією Сумською
і Хостікоєвим
17 листопада о 19.00
у театрі імені Садовського нас чекає море
виняткових емоцій і надзвичайна музична комедія
«Незрівнянна» з Наталією Сумською та Анатолієм
Хостікоєвим у головних ролях. Феєрична, легка
і дуже весела постановка не залишає байдужим жодного глядача! «Незрівнянна» — одна з найгучніших
вистав Національного театру імені Франка. У центрі
оповіді — реальна історія американської співачки
Флоренс Фостер Дженкінс, яка, незважаючи на повну відсутність музичного слуху і почуття ритму, стала
дуже відомою, виступала у знаменитому «КарнегіХол» і прожила надзвичайно цікаве насичене життя.
Квитки на виставу — 220–450 гривень. Купуйте
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру Садовського,
Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків:
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Вистава «ОбійМи»
10 грудня о 19.00 на сцені
театру імені Садовського — дуже щира і особлива вистава «ОбійМи»
експериментального
театру Kolo Svitla!
Готуйтесь пережити
всю палітру почуттів, отримати відповіді на найбільш хвилюючі життєві запитання і позбавитись
«рамок» на шляху до власного щастя.
На чолі з незрівнянною Юлією Свєтловою
11 красунь-чарівниць — талановитих акторок,
танцівниць, співачок, письменниць, поетес —
у захоплюючих монологах, танцях і пластиці
відкриють нову сучасну мову театру, яка проймає
до глибини душі.
Буде сучасно й експериментально. Заворожуюче
красиво й чуттєво. Тонко і глибоко. До мурашок.
Тому що по-справжньому.
Квитки на виставу — 130–280 гривень. Купуйте
на сайті bilet.vn.ua, у касах Вінницької Вежі, театру
Садовського, Будинку офіцерів, «Універмагу»
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків:
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

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

Як лисичка пташкою була
Пригодницький мюзикл, 10.11, поч. об 11.00 та 13.00

Таємничий гіпопотам
Веселі пригоди у джунглях
11.11, поч. об 11.00 та 13.00
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САДЯТЬ КЛЕНИ НА «ГОЛІЙ» АЛЕЇ
Озеленення  Працівниці
«Вінницязеленбуд» почали висаджувати
нові дерева на відрізку від Будинку офіцерів
і до «Локомотива». На заміну засохлим
липам, які росли тут півсторіччя, садять
клени, горобини та кілька сакур. Усього
тут висадять 210 дорослих саджанців,
яким від восьми до чотирнадцяти років
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Óäåíü 2 ëèñòîïàäà äî Çàìîñòÿíñüêî¿ ïðè¿õàëà âàíòàæ³âêà ç
óïàêîâàíèìè ñàäæàíöÿìè. Çåëåí³
ïàêóíêè ïðèçíà÷àëèñÿ äëÿ âèñàäêè íà àëå¿, ÿêà ÷åðåç ðåêîíñòðóêö³þ íèí³ âèãëÿäàº íà÷å ïóñòåëÿ.
Òåïåð öå ìàº çì³íèòèñÿ: æ³íêè
â æèëåòêàõ «Â³ííèöÿçåëåíáóä»
ïî÷àëè âèñàäæóâàòè 210 ñàäæàíö³â äåðåâ. Óñÿ îïåðàö³ÿ ç
âèñàäêè îäíîãî äåðåâà ïðîõîäèòü
çà ê³ëüêà õâèëèí òà çà òàêèì àë-

ãîðèòìîì: ä³ñòàëè ç êóïè ñàäæàíåöü, ðîçð³çàëè ïàêóíîê, â ÿêîìó
êîðåíåâà ñèñòåìà äåðåâà. Ïîò³ì
ñàäæàíåöü ïðèì³ðÿëè â ëóíêó,
âèì³ðÿëè â³äñòàíü â³ä áîðäþðó,
ùîá âñå áóëî ÷³òêî.
Çà ïîòðåáè — ëóíêó ðîçøèðÿëè, à ïîò³ì â ÿìó ñòàâèëè äåðåâî,
ÿêå çàñèïàëè çåìëåþ ³ ï³äëèâàëè
äîáðèâî. Ïèòàºìî ¿õ, à ÷îìó öå
íå ðîáëÿòü ÷îëîâ³êè?
— À ìè ³ çà ìóæ÷³í, ³ çà æåíù³í! Óñå â îäíîìó! ×îëîâ³êè ïðîñòî íàø òåìï íå âèòðèìóþòü! —
ñì³þ÷èñü â³äïîâ³äàëè æ³íêè.
— ² ÿê âè öå ðîáèòå, ðîçêàæ³òü, — íå â³äñòóïàëè òåëåâ³ç³é-

íèêè, ùî íàìàãàëèñÿ â³äçíÿòè
ðîá³òíèöü.
— Òà, Áîæå, í³áè â ïåðøèé
ðàç ñàäèìî, ÿ âæå öèì òðèäöÿòü
ðîê³â çàéìàþñü, — â³äïîâ³äàëà
ïðàö³âíèöÿ «Çåëåíáóäó», ÿêà
ïðåäñòàâèëàñÿ Ìàð³ºþ.
«Òàê, òÿæêî. Òàê, ìè òóò ï³ä
ðóëåòêó âñå ñàäèìî. Ïîïèòàéòå
êðàùå áðèãàäèðà íàøîãî, âîíà
êðàùå âñå çíàº», — êàçàëè ³íø³
ïðàö³âíèö³ «Â³ííèöÿçåëåáóäó»,
ÿê³ íàìàãàëèñÿ ïîçáàâèòèñÿ «îêà»
êàìåð.
Æ³íêà, ÿêó íàçâàëè áðèãàäèðîì, ÿêðàç âñòðîìëÿëà ê³ëêè,
ÿêèìè çàêð³ïëÿëè ñòîâáóð äåðåâ.
— Íó ùî, ÿ âáèâàþ ö³ ê³ëî÷êè,
àáè äåðåâî ðîñëî ð³âíî òà éîãî
íå çäóëî â³òðîì. Òðåáà ñüîãîäí³
ùå áàãàòî òàêèõ çàáèâàòè â çåìëþ ³ öèì ìîëîòêîì ÿ âæå çâèêëà
ìàõàòè, — ðîçêàçàëà æ³íêà.
Òðîõè ïîäàë³ ñòîÿâ ìîëîäèé
÷îëîâ³ê, ùî ïðåäñòàâèâñÿ ïðàö³âíèêîì äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Ëåîí³äîì
Äåì÷åíêîì.
— Ó öüîìó ðîö³ 210 äåðåâ ñàäæàºìî, öå ìàéæå âäâ³÷³ á³ëüøå,
í³æ òóò áóëî. Áóäóòü âèñàäæåí³
ñîñíè, ãîðîáèíè, êëåíè òà ³íø³

Найбільше на алеї висадять кленів. Тільки на відрізку
вулиці від Коцюбинського і до Стеценка посадять 167 дерев
êðóïíîëèñòÿí³ ïîðîäè. Ñ³ì ñàêóð
ó ðàéîí³ ÐÀÖÑó ïîñàäèìî, íàéá³ëüøå òóò áóäå êëåí³â — 167 äåðåâ, — ñêàçàâ Äåì÷åíêî. — Óñ³ì
ñàäæàíöÿì ïî 8–14 ðîê³â, áóëè
çàêóïëåí³ â êè¿âñüêîìó ðîçïë³äíèêó. Àáè äåðåâà ïðèéíÿëèñÿ
íà Çàìîñòÿíñüê³é, ñþäè ï³äñèïàëè çåìë³. Âîíè äîáðå ïåðåíîñÿòü

ì³ñüê³ óìîâè, à ¿õíÿ êðîíà áóäå
ðîñòè òàêèì ÷èíîì, ùîá íå ïîòðàïëÿòè íà êîíòàêòíó ìåðåæó
òðàìâà¿â.
Îäèí êëåí, çà ñëîâàìè Äåì÷åíêà, êîøòóº 3000 ãðèâåíü. À çàâåðøèòè âèñàäêó äåðåâ íà Çàìîñòÿíñüê³é ïëàíóþòü äî ê³íöÿ öüîãî
òèæíÿ (5–11 ëèñòîïàäà — àâò.).

РЕКЛАМА
438275

381701
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КАК «ЗАЛЮБИТЬ» ДРУГОГО
ДО БЕЛОГО КАЛЕНИЯ
Перебор  Редко какой человек
откажется от взаимной любви. Напротив,
мечтает о таком чувстве. Но бывает,
что на той стороне отношений любви
становится слишком много. Тогда в паре
начинается не пойми что, вроде родной
человек, любимый, а хочется отодвинуться

Íåñïðàâåäëèâî òàê, òû äîëãî
èñêàë ñâîåãî ÷åëîâåêà, íàøåë,
ïîëþáèë è òåáå îòâåòèëè âçàèìíîñòüþ, à ïîòîì âäðóã ðàç
è… ïðèïëûëè. Âñåãî ñòàíîâèòñÿ ñëèøêîì: âíèìàíèÿ, îáíèìàøåê, îáùèõ äåë è áåçäåëüÿ.
Òû íà÷èíàåøü çàäûõàòüñÿ, õî÷åòñÿ âèäåòü äðóãèå ëèöà, ãîâîðèòü ñ äðóãèìè è î äðóãîì.
Ëþáîâü åùå åñòü, è ñòðàõ ïîòåðÿòü ÷åëîâåêà òîæå ïðèñóòñòâóåò,
íî ñ êàæäûì äíåì âñå ìåíüøå.

Ïî÷åìó òàê ïðîèñõîäèò? Êàê
ïðåäîòâðàòèòü èëè ïîâåðíóòü
âñïÿòü çàâàëèâàþùèåñÿ îòíîøåíèÿ? Ýòî âîçìîæíî. Íóæíî
ïðîñòî ñëåäèòü çà ñîîòíîøåíèåì
âêëàäîâ. Äà, ïåðåëîæèòü îòíîøåíèÿ ëþáîâíûå íà îòíîøåíèÿ
ðûíî÷íûå. Ñîõðàíèòå ðàâåíñòâî,
èëè òàê ñêàçàòü áàëàíñ, âñå áóäåò îòëè÷íî. Óïóñòèòå ïåðåâåñ
ñâîé èëè ïàðòíåðà — ïîëó÷èòå
ìó÷èòåëüíûå ñîìíåíèÿ «õî÷ó ëè
ÿ, ìîãó ëè ÿ, ìàãíîëèÿ».

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 8-14 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Тиждень хороший для
романтичної подорожі. Якщо
ви не можете дозволити собі
такого, обмежтеся романтичною прогулянкою. Більше
часу проводьте поряд з
коханою людиною.

ТЕЛЕЦЬ
У понеділок у вашому особистому житті може наступити
просто казкова ідилія. Найменші бажання будуть вгадуватися за виразом ваших
очей і тут же виконуватися.

БЛИЗНЮКИ
Багато що цього тижня буде
залежати від вашої коханої
людини. Дайте вихід своїм
емоціям, тільки не надто різко,
інакше ви можете своєю поведінкою шокувати оточуючих.

РАК
Тиждень ви напевно проведете в приємному товаристві.
Для цього буде потрібна
мінімальна кількість зусиль —
всього лише частіше мило
посміхайтеся оточуючими.

ЛЕВ
Вас можуть вибити з колії
ревнощі, причому, абсолютно безпідставно. Навколо
вас можуть плестися інтриги,
результатом яких загрожує
стати охолодження у ваших
стосунках.

РАВНОЦЕННЫЕ ВКЛАДЫ, ЧТО ЭТО?
Это значит вы не должны делать больше
или меньше для партнера, чем делают для
вас. В самом начале отношений возможно
дать больше авансом, но потом это должно
выровняться. Это всего касается: эмоций, полезностей, комфорта. Проще всего это показать на примере бытовом (хотя эмоции тоже
имеются в виду). Ты приготовил завтрак, она
помыла посуду. Ты пригласила его на концерт
его любимой группы, он тебя на автограф пати
к твоей любимой писательнице. Все просто
и понятно, но на уровне выполнения бывают
сбои. Особенно если подходить к этому вопросу с калькулятором.
Если вы сидите и как крыса канцелярская
подсчитываете вклады «ты мне, я тебе» это
уже точно не про любовь. Про чувства можно
говорить, когда все делается с удовольствием. Вам приятно сделать что-то для человека,
ему приятно сделать что-то в ответ. Не под
гнетом слова «надо», не под девизом «мы работаем над отношениями». Если в ход пошла
вся выше перечисленная фигня, она тут же
считается вашим партнером. Ответ не задержится прилететь.

ПРИЯТНОЕ С УДОВОЛЬСТВИЕМ —
ЭТО КАК?
Хороший вопрос, правда? Он не возникает
только в начале отношений. Тогда мужчина,
чтобы завоевать женщину, готов на героические просто поступки — и да, от души. Женщина
в период ухаживаний для своего мужчины старается быть самой красивой, самой веселой,
самой комфортной.
Когда вы уже пару лет вместе, отношения устаканились, приглашать своего партнера на концерт становится немного «влом», ты начинаешь
выбирать, что для тебя менее энергозатратно —
пойти куда-то с любимым, или зависнуть с друзьями/подругами. Как правило, как только в голове у нас появляется идея выбора — отношения
проигрывают.
Выравнивать баланс (если вам это надо) можно,
делая приятное себе и вовлекать в это партнера. К примеру, вы решили заняться зимними
видами спорта, прикупили всяких принадлежностей, сколотили команду единомышленников
и планируете поехать в горы. Предложите партнеру составить компанию, проще всего заразить
близкого человека своими эмоциями, а там уже
они станут общими на двоих.

НЕ НУЖНО ПРИНУЖДАТЬ И ДАВИТЬ
На этапе вовлечения партнера в общее пространство может начаться перегиб. Это когда ты
вроде горишь о чем-то, эмоционируешь и все
ждешь, что другой подхватит твое состояние,
а там тишина. И ты начинаешь помогать. Слишком много юморить и демонстрировать отличное настроение, слишком много писать и предлагать: а давай сходим в ресторан, давай куплю
тебе этот букет, а давай на рыбалку. С другой
стороны появляется желание закрыться. Почему? Первая причина — когда нас пытаются чемто увлечь — учитывать нужно наши интересы.
Простой пример — мы редко звоним своим
бабушкам, мы их любим, ценим, но часто
забываем. А они нам названивают с требованием внимания. И упреками, почему так редко
звонишь, ты меня не любишь? Естественное
желание при этом быстрее закончить разговор,
и реже брать трубку.
Вторая причина — давление. Здесь очень пригодятся знания физики. Помните про пружину,
которую сдавливают, сдавливают, а она потом
как отпружинит. Если мы хотим, чтобы отношения существовали — на шаг одного должен
следовать шаг другого.

ДІВА
У любовних стосунках настає
новий період, можливо,
за рахунок зміни персонажів.
Ви маєте всі шанси познайомитися з цікавою людиною.

ТЕРЕЗИ
Ваші стосунки з коханою
людиною зараз для вас дуже
важливі. Проявіть мудрість,
прислухайтеся до інтуїції. І
ви зможете змінити ситуацію
на свою користь.

СКОРПІОН
Зараз кожну хвилину дозвілля потрібно проводити
з коханою людиною. Перша
половина тижня більш
гармонійна в особистих
стосунках, ніж друга.

СТРІЛЕЦЬ
Можливі плітки і чутки навколо вашого особистого життя.
Ваше завдання — зберегти
почуття власної гідності, і тоді
всі підступні задуми просто
зруйнуються. У вихідні краще
не сидіти вдома, а поспішити
назустріч своїй долі.

КОЗЕРІГ

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ
АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

— Первая ошибка
заставлять другого себя любить,
женить на себе.
Это когда один
любит больше, чем другой. Чаще
это женщина. Но к любви на самом деле это не имеет никакого
отношения. Это страх. Быть отвергнутой, остаться одной, который подогревается демографической ситуацией (в Украине

кол-во мужчин начинает преобладать над количеством женщин
в возрасте около 30 лет). И такая
женщина принимает решение —
буду идеальной и меня будут
любить. Общество это часто поощряет. Девочка должна быть
умницей, отличницей, приветливой и аккуратной еще и взять
шефство над лоботрясом одноклассником, а впоследствии над
мужчиной. Будучи конкурентными по природе, мужчины рядом
с такими женщинами становятся
аморфными. Их тошнит от за-

боты, они воспринимают такую
женщину контролирующей мамочкой. Что делать? Стать отдельным человеком. Пережить
страх. Представить, что самое
страшное случилось. Составить
план действий. Изучить себя,
свои сильные и слабые стороны,
предпочтения. Стать интересной
себе, здоровой эгоисткой. Всем
нравятся счастливые и самодостаточные люди. Мы к ним тянемся, а от нытиков и липучек стараемся избавиться. Сместив фокус
внимания с партнера на себя,

научившись быть интересной
самой себе, можно излечить
свою внутреннюю травму. Это
болезненно и трудно, и часто без
помощи психолога не обойтись.
Но результат стоит того. Отпадает
потребность «залюбливать». Как
понять, не даешь ли ты лишнего? По ответной реакции. Если
инициатива встречает радостное одобрение, благодарность
и заботу — у тебя все ок. Если же
в ответ игнорирование, раздражение, желание отделаться — займись собой.

Проявіть терпіння і витримку
і тоді ви зможете розгорнути
ситуацію в потрібному для
вас напрямку. У вівторок
і четвер є ризик серйозно
посваритися. Суботній вечір
краще провести разом.

ВОДОЛІЙ
Ви будете бачити і чути те,
чого немає. Це може стати
приводом для ревнощів. І
не здумайте стежити за партнером тільки тому, що ви
щось собі придумали.

РИБИ
Настав час для роздумів.
Розпорошуватися на всіх, хто
вам симпатичний, ви не зможете. Але не варто робити
поспішних висновків.
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
РОТИЧНОГО ФОТО
О ««МІС
МІС R
RIA-2018»
IA-2018»

ГОРОСКОП
ГОРОСК

Ізабелла, 28 років

ОВЕН
ОВ
Нед
Неделя
обещает вам прилив энергии и жизнерадос
достное настроение.

Люблю спілкуватисяя з цікавими людьми.
Обожнюю танцювати
и і займатися
спортом. І не уявляю
ю своє життя
без квітів та романтики.
ики.

ТЕЛЕЦ
ТЕ
Вам сейчас важно не отклонят
няться от намеченного
ип
поверенного курса.

КОЖНА ВІННИЧАНКА
НКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
ОНКУРСІ
Надсилайте своє фото
ото
та коротку розповідь
дь
про себе на e-mail: miss@

БЛИЗНЕЦЫ
БЛ
Вам придется много работат
тать, но проекты и задания
буд
будут интересными.

a.
riamedia.com.ua.

Запрошення до конкурсу
рсу
«Міс RIA»-2018 і
безкоштовну професійну
йн
ну
фотосесію від фотостудії
дії
«INDIGO» отримають
найвродливіші учасниці.
иці.
иц

РАК
РА
Пр работе с документами
При
п
ро
проявите
сосредоточенн
ос и внимательность.
ность

ЛЕВ
Л
Е

ФОТОСЕСІЯ
ВІД ФОТОСТУДІЇЇ
«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55,
5,
(096) 179 71 31

Безрассудный
Б
ез
риск может
п
ог
погубить
все ваши начинания на корню.

ДЕВА
ДЕ
Ост
Остерегайтесь
конкурентов
тов, будьте внимательны,
воз
возможны небольшие
ден
денежные потери.

ВЕСЫ
ВЕ
Чем меньше вы будете
дум
думать о себе, тем больше
вы получите.
ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
НИЦЬ
«МІС RIA-2018» НА:

СКОРПИОН
СК
Вам удастся решить все
сво
свои финансовые вопросы.
Про
Профессиональные дела
иду
идут в гору.

437085

СТРЕЛЕЦ
СТ
Од
Одной
из проблем недели
мог
могут оказаться взаимоотноше
шения со старыми друзьями.

КОЗЕРОГ
КО
Вы сумеете наладить
нуж
нужные связи в деловой
ил
личной сферах.

Найгарніші дівчатаа
їздять з «Бліц таксі»»

437721

Чтобы не упустить успех
в делах карьеры, вам нельзя терять времени даром.

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.

436124

436749

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

ВОДОЛЕЙ
ВО

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
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ЧЕТВЕР
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+2

+8
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П’ЯТНИЦЯ
9.11

+11
0

+9
+1

+8
+1

РЫБЫ
Это звездный час для
людей деловых, тех, кто
не боится брать ответственность на себя.
434551

