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Досить вже 
Íàðåøò³ ìèíóëè âèáîðè. 

Ïðåçèäåíòñüê³. Çà íèìè 
ïàðëàìåíòñüê³. Áóäóòü ³ 
ì³ñöåâ³. Àëå ì³é êîðîòêèé 
òåêñò áóäå íå ïðî òå. À ïðî 
íàñ ç âàìè.

Ìè óñ³ çâèêëè êðèòèêó-
âàòè ïðåçèäåíò³â. ² íå âàæ-
ëèâî, õòî çàðàç á³ëÿ êåðìà. 
×è áóâ Ïîðîøåíêî. ×è çàðàç 
Çåëåíñüêèé. Çàâæäè îäíå ³ 
òå æ ñàìå. Ìè ïðîêëèíàºìî 
¿õ ÷åðåç á³äí³ñòü ³ íåâåëèê³ 
äîñòàòêè. Çãàäóºìî ¿õ íàâ³òü 
òîä³, êîëè á³ëÿ áóäèíê³â 
õòîñü ðîçêèäàâ ñì³òòÿ ³ 
ïëÿøêè ç-ï³ä àëêîãîëþ. “Îò 
ùî ïðè öüîìó Çåëåíñüêîìó 
â³äáóâàºòüñÿ!” Àëå õòî öå çðî-
áèâ? Ïîðîøåíêî? ×è ñàì Çå? 
Õòî êðàäå ãðîø³ â áþäæåòíèõ 
óñòàíîâàõ, õòî áåðå õàáàð³ 
â ïîë³ö³¿, ë³êàðíÿõ òîùî? Õòî 
ñì³òèòü, çàëèøàþ÷è ñì³òòÿ 
íà ïðèðîä³ ÷è ïðîñòî âèêèäà-
þ÷è íà óçá³÷÷³ äîðîãè? Òàê³ æ 
ïðîñò³ ëþäè, ÿê ìè ç âàìè!

² äâà ìî¿õ ïîñèëè òàê³. 
Ïåðøå — ìàºìî ïî÷èíàòè 
áóäóâàòè êðà¿íó ñàì³. Ïî-
÷èíàòè ç ñåáå. Çì³íþâàòè 
ñâî¿ ñâ³òëîãëÿäè ³ ïîçáó-
âàòèñÿ öüîãî ñâèíñòâà ³ 
áóòè äîáð³øèìè. Äðóãå — 
íå ïðîñò³øå. Ïîòð³áíî óñ³ì 
ðàçîì ï³äòðèìóâàòè ïðåçè-
äåíòà. Äîñèòü íèòè. Äîñèòü 
êàçàòè: “Âñå íå òàê. Âñå 
íå òå”. Ïðîñòî äîñèòü. Óñ³ 
îïîçèö³éí³ ñèëè êðè÷àëè, 
ùî ï³ñëÿ òîãî, ÿê îáåðóòü Çå-
ëåíñüêîãî, òî Ïóò³í íàïàäå, 
ùî äîëàð áóäå ïî 50 ãðí, ùî 
âñå áóäå ïîãàíî. ×è º âñå ïî-
ãàíî? Íà÷å í³. Îïîçèö³ÿ ìàº 
áóòè, àëå çäîðîâà. Íåçäîðî-
âà çàâàæàº ðîçâèòêó êðà¿íè. 
Çàéìàéòåñü òèì, ùî âì³ºòå 
íàéêðàùå ³ íå ë³çüòå òóäè, 
äå ïðîñòî ïðîôàíè. Àíåêäîò 
íàîñòàíîê: “ß çíàþ, ÿê âè-
âåñòè êðà¿íó ç åêîíîì³÷íî¿ 
êðèçè! Àëå øêîäà, íå ìàþ 
÷àñó… Ïîòð³áíî òàêñóâàòè”. 
Ïîäóìàéòå íàä öèì.

ДУМКА

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР RIA

Вадим 
ПАВЛОВ

ВАДИМ (45), ПРОГРАМІСТ:
— Купую. Водопровідна вода 
мені не подобається, погана 
на смак і запах. А крини-
ці не маємо. Тому беремо 
в пляшках, оскільки для мене 
це недорого, і вона є якісною.

КАТЕРИНА (29), МЕНЕДЖЕР:
— Купуємо у бутлях. Оскільки 
встановити фільтр на крани — 
це дорого і регулярно треба 
замінювати. А магазинна 
вода — доступна за ціною і 
якісніша, ніж з крана.

КОСТЯНТИН (28), ФРІЛАНСЕР:
— Удома стоїть фільтр на кра-
нах. Вода очищається від до-
мішок. А з криниці коли бра-
ли, то навіть після кип'ятіння 
залишався неприємний при-
смак та осад.

ГАННА (36), У ДЕКРЕТНІЙ 
ВІДПУСТЦІ:
— Питну воду беремо з кри-
ниці у бабусі в Літинському 
районі.  Якщо їдемо туди ма-
шиною, то вивозимо 20-лі-
трові бутлі з водою додому.

МИХАЙЛО (70), ПЕНСІОНЕР:
— Купую у водному автоматі. 
Бо, вважаю, що вода там якіс-
на і безпечна для здоров'я. 
А з криниці чи з-під крана 
не беру, вона смердить і мені 
не подобаєься її смак.

СВІТЛАНА (51), НЕ ПРАЦЮЮЧА:
— Зазвичай, купуємо. У нас 
приватний будинок, є власна 
криниця, але вода в ній жор-
стка. Тому для готувння їжі не 
використовуємо, тільки для 
побутових потреб.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Де берете питну воду?

ÍÎÂÈÍÈ

На виконкомі, 25 липня, затвер-
дили будівництво нової дороги 
на Поділлі та двох багатоповер-
хівок у Академічному.
Департамент капітального бу-
дівництва, за погодження ви-
конкому міськради, отримав 
містобудівні умови та обмеження 
на проектування дороги у мікро-
районі Поділля.
Дорога буде прямувати з вулиці 
Коріатовичів до школи на Поділлі, 
яку збираються відкрити до кінця 
2020 року (bit.ly/2SKV57c).
Крім того, міськвиконком пого-

див подальшу розбудову мікро-
району Академічний. Чиновники 
дали «зелене світло» концерну 
«Поділля» на проектування двох 
багатоповерхівок, які зведуть 
на Миколаївській, 6 та 8.
Будинок № 6 матиме 133 квартири. 
Будинок № 8 матиме 120 квартир. 
Поблизу буде розміщений май-
данчик для відпочинку та по-
над 60 місць для парковки авто. 
Водночас, гендиректор концерну 
Тимофій Гіренко обіцяв ще один 
дитсадок і школу на 33 класи в Ака-
демічному (bit.ly/2SOhdNP).

Розбудова Поділля та Академічного 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà çàñ³äàíí³ 
âèêîíêîìó, 25 

ëèïíÿ, ïîãîäèëè äåòàëüíèé 
ïëàí òåðèòîð³é «Ãðóïà æèòëî-
âèõ áóäèíê³â íà Çóë³íñüêîãî». 
Äî öüîãî ïðîâîäèëè ãðîìàäñüê³ 
ñëóõàííÿ, äå â³ííè÷àíè óçãîäèëè 
öåé ïðîåêò.

Íèì ïåðåäáà÷åíî êîìïëåêñíó 
çàáóäîâó íîâîãî æèòëîâîãî êâàð-
òàëó, ÿêèé áóäå íàâïðîòè êîëèø-
íüîãî Ï³äøèïíèêîâîãî çàâîäó, 
çà ãóðòîæèòêàìè òà áóäèíêàìè, 
ùî òàì âæå çáóäîâàí³.

Ðîçì³ð ä³ëÿíêè, ÿêà ïðîïîíó-
ºòüñÿ ï³ä çàáóäîâó — 45,6 ãåê-

òàðà. Ðåàë³çàö³ÿ öüîãî ïðîåêòó, 
ÿê î÷³êóþòü ó ì³ñüêðàä³, áóäå 
òðèâàòè â³ä 3 äî 7 ðîê³â. Òîæ 
çà ïëàíîì, çàâäÿêè çàáóäîâ³ öüî-
ãî ðàéîíó æèòëîâèé ôîíä çðîñ-
òàº íà 1300 êâàðòèð, ê³ëüê³ñòü 
íàñåëåííÿ ðàéîíó çá³ëüøóºòüñÿ 
ç 2653 äî 5701 ëþäåé.

Îêð³ì æèòëà, äåòàëüíèì ïëà-
íîì çàïðîåêòóâàëè áóä³âíèöòâî 
ñîö³àëüíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè — 
äèòñàäêà íà 480 ì³ñöü, øêîëè 
íà 1080 ó÷í³â. Ïîáóäîâà ë³êàð-
í³ ÷è ³íøèõ ìåäè÷íèõ îá’ºêò³â 
ó ïëàí³ íå ïðîïèñàí³. Àðõ³òåê-
òîðè çàïðîåêòóâàëè, ùî ÷åðåç 
çðîñòàííÿ ê³ëüêîñò³ æèòëà ì³-
êðîðàéîíó ïîòð³áí³ áóäóòü íîâ³ 
äîðîãè òà ì³ñöÿ äëÿ àâòîñòîÿíêè 
íà 1108 ì³ñöü çàãàëîì.

НОВЕ ЖИТЛО І ШКОЛА: ЯК 
ХОЧУТЬ ЗАБУДУВАТИ ВПЗ
Розвиток  Міська влада погодила 
детальний план територій нового 
мікрорайону ГПЗ. Там хочуть збудувати 
дев’ять багатоповерхівок, школи і 
дитсадки, нові дороги та привести 
до ладу озеленення мікрорайону. Крім 
того, мерія має наміри і на розвиток 
закинутого виробництва ГПЗ-18

Óò³ì, çàáóäîâà íåãàòèâíî 
âïëèâàº íà ïëîùó îçåëåíåííÿ 
ì³êðîðàéîíó: âîíà çìåíøóºòü-
ñÿ ç 32 äî 16 ãåêòàð³â. Àëå, ÿê 
âêàçàíî íà â³çóàë³çàö³¿, äåðåâà 
âïîðÿäêîâóþòüñÿ ó çåëåí³ ñêâåðè 
³ ïàðêîâ³ çîíè.

Êîëè òà ÿê ìîæóòü ïî÷àòè çà-
áóäîâó ì³êðîðàéîíó? Çàñòóïíèê 
ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³é Ìàòóñÿê 
ðîçêàçàâ, ùî íèí³ òàì áóäóþòü 
æèòëî äëÿ Íàöãâàðä³¿. Äî òîãî æ, 
ïåðåñåëåíö³ õî÷óòü çáóäóâàòè òàì 
ñâîþ áàãàòîïîâåðõ³âêó. ² âëàäà, 
çà ñëîâàìè Ìàòóñÿêà, ìàº çàâäàí-
íÿ ì³í³ìóì ³ ìàêñèìóì:

— Çàâäàííÿ ì³í³ìóì — öå âèð³-
øèòè òðàíñïîðòí³ ïèòàííÿ òà íà-
ïðàöþâàòè ïðîåêò ïî çàáåçïå÷åí-
íþ ïåðåñåëåíö³â æèòëîì (õîò³ëè 
çáóäóâàòè áàãàòîïîâåðõ³âêó — 
àâò.) ñï³ëüíî ç ãðîìàäñüêèìè 

îðãàí³çàö³ÿìè íà ÂÏÇ. Çàâäàííÿ 
ìàêñèìóì — çàö³êàâèòè ³íâåñòî-
ð³â âêëàäàòè êîøòè ó ðîçáóäîâó 
æèòëîâîãî ìàñèâó ³ â³äíîâëåííÿ 
ïðîìèñëîâèõ çîí.

Àäæå òàì º âåëè÷åçíà òåðèòî-
ð³ÿ êîëèøíüîãî ÃÏÇ-18, ïðàâî 
âëàñíîñò³ íà ÿêó çàðàç âèð³øó-
ºòüñÿ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó ì³æ 
äâîìà êîìïàí³ÿìè. Òîáòî çå-
ìåëüíà ä³ëÿíêà ï³ä âèðîáíè÷èìè 
³ àäì³í³ñòðàòèâíèìè áóä³âëÿìè 
êîëèøíüîãî Ï³äøèïíèêîâîãî 
çàâîäó çàðàç íå º ó êîìóíàëüí³é 
âëàñíîñò³.

Çà òåðì³íè ðåàë³çàö³¿ ãîâîðèòè 
ùå çàðàíî, àëå äåòàëüíèé ïëàí — 
öå äîêóìåíò, ÿêèé ïîêàæå ïåð-
ñïåêòèâó ³ íàïðÿìîê ðîçâèòêó ì³-
êðîðàéîíó äëÿ ³íâåñòîð³â, — êàæå 
çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Ñåðã³é 
Ìàòóñÿê.

Нові висотки з впорядкованими скверами. У мерії хочуть 
забудувати ВПЗ і житлом, і промисловістю, але за кошти інвесторів 
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ЕЛЬВІРА МРЯСОВА, 
ГОЛОВА ПРАВЛІННЯ 
АСОЦІАЦІЇ ОСББ 
ВІННИЧЧИНИ 

— Якщо меш-
канці не хочуть 
забудову по су-

сідству, то як мінімум потрібно 
грамотно підійти до вирішення 
та розпочати законні кроки: збір 
підписів мешканців, звернення 
до місцевої влади, депутатів, 
причетних інстанцій на перевір-
ку дотримання норм забудови, 
громадське обговорення тощо. 

Є помилкою вважати складений 
ЖЕКами колись план прибирання 
території, планом розподілу та 
власності співвласників. Якщо 
земля не приватизована, вона 
належить територіальній громаді.
Якщо ж в будинку створено 
ОСББ, то ОСББ може привати-
зувати земельну ділянку. Про-
те такий крок, на мою думку, є 
ризикованим через неврегульо-
ваність на сьогоднішній день 
чинного законодавства, зокре-
ма Земельного Кодексу. Тому 
таким об’єднанням я б радила 

дуже виважено підходити до пи-
тання приватизації.
Оскільки прибудинкова територія 
після приватизації має належати 
всім співвласникам і є їхнім май-
ном, але приватизувати землю 
може тільки ОСББ як юридична 
особа. І є ризик, що органи міс-
цевого самоврядування можуть 
встановити податок на землю як 
для юридичних осіб — до 12%. 
Тим паче, якщо уже є дозвіл 
на забудову на ділянці землі, 
то приватизувати таку ділянку 
«заднім» числом неможливо.

Як врятувати подвір’я від забудови 

ÊÎÍÔË²ÊÒ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà âóëèö³ Ãîãî-
ëÿ, 3 ïëàíóþòü ïî-

áóäóâàòè òîðãîâî-îô³ñíèé öåíòð. 
Çàì³ñòü çàëèøê³â ÌÀÔó òà ñòàðî-
ãî áóäèíêó õî÷óòü çâåñòè ÷îòèðè-
ïîâåðõ³âêó ç ï³äçåìíèì ïàðê³íãîì 
íà 27 àâòî (bit.ly/2EiEpO6).

Ó ÷åòâåð, 25 ëèïíÿ, ïðîâåëè 
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ùîäî ìîæ-
ëèâîñò³ çàáóäîâè, íà ÿê³ ïðè-
éøëè äåñÿòêè â³ííè÷àí. Óò³ì, 
ùå äî ïî÷àòêó ñëóõàíü ëþäè 
êàçàëè ì³æ ñîáîþ, ùî «í³ÿêîãî 
áóä³âíèöòâà íå äîçâîëÿòü».

Æèòåë³ ç áóäèíêó íà Ãîãîëÿ, 
5 íàä³ñëàëè çàÿâó äî ì³ñüêðàäè, 
â ÿê³é ïîÿñíþâàëè, ùî òåðèòî-
ð³ÿ ï³ä çàáóäîâó ÒÖ ÷àñòêîâî º 
¿õíüîþ ïðèáóäèíêîâîþ òåðèòî-
ð³ºþ. Íà ä³ëÿíö³ º çåëåíà çîíà, 
áóâ äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ³ óñå öå, 
çà ¿õ ñëîâàìè, íåçàêîííî çàõîïè-
ëè 11 ðîê³â òîìó.

«Ìè ¿¿ â³äñóäèëè â 2003-ìó. Àëå 
çàðàç çåìëþ çíîâ ïðîäàëè ï³ä 
áóä³âíèöòâî ÷îòèðèïîâåðõîâîãî 
ÒÖ. Ïîáà÷èëè, ùî çà öåíòðîì 
áóäå ïàðê³íã. Ï³ä íàøèìè â³êíà-
ìè áóäóòü ñòàâèòè ìàøèíè, à ìè 
òàì õî÷åìî äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. 
Ìàºìî ñóìí³âè ùîäî ìîæëèâîñò³ 
áóä³âíèöòâà öåíòðó: òàì ïðîëÿ-
ãàþòü ï³äçåìí³ âîäè, ÿê³ ÷åðåç 
íàâàíòàæåííÿ íà ãðóíò çì³íÿòü 
íàïðÿìîê ó íàø³ ï³äâàëè», — 
éäåòüñÿ ó ëèñò³ â³ä æèòåë³â.

Íà öå ì³ñüêà âëàäà â³äïîâ³ëà, 

ùî âñ³ ïèòàííÿ ìîæíà ç’ÿñóâàòè 
ó ïðåäñòàâíèê³â çàáóäîâíè-
ê³â íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ 
25 ëèïíÿ. Àëå ¿õ ñëóõàòè í³õòî 
³ íå çáèðàâñÿ.

ОФІСИ З ПЕРУКАРНЕЮ 
Ïðåäñòàâëÿâ ñòîðîíó çàáóäîâíè-

êà þðèñò òà åêñ-êàíäèäàò ó íàðäå-
ïè â³ä «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Ãðîé-
ñìàíà» Ëåîí³ä Ìàðöèíê³âñüêèé. 
Â³í îäðàçó ïîÿñíèâ, ùî çåìëÿ 
áóëà íå çàõîïëåíà, à âèêóïëåíà.

— Âîëîäèìèð Êîæóõ³âñüêèé 
³ ÿ, Ëåîí³ä Ìàðöèíê³âñüêèé 
ÿê ïðåäñòàâíèê éîãî ³íòåðåñ³â, 
íå ïðè÷åòí³ äî çàõîïëåííÿ ä³-
ëÿíêè, çíîñó äèòÿ÷îãî ìàéäàí-
÷èêà. Ìè ð³ê òîìó ïðèäáàëè äâ³ 
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ï³ä êîìåðö³éíå 
âèêîðèñòàííÿ, âñ³ äîêóìåíòè â³ä-
ïîâ³äàþòü çàêîíîäàâñòâó, — â³ä-
ïîâ³â Ìàðöèíê³âñüêèé.

Ëþäåé îáóðþâàëî òå, ùî á³ëÿ 
¿õí³õ áóäèíê³â çâîäÿòü ÷åðãîâèé 
êîìåðö³éíèé çàêëàä, ïîáëèçó 
ÿêîãî áóäóòü ïàðêóâàòèñÿ äåñÿòêè 
ìàøèí ùîäíÿ. Íà öå þðèñò â³ä-
ïîâ³äàâ, ùî ìàøèí áóäå ìåíøå, 
à «÷óæèõ» íå ïóñêàòèìóòü â ñå-
ðåäèíó ïîäâ³ð’ÿ øëàãáàóìàìè.

— Ó öåíòð³ ò³ëüêè ïåðøèé ïî-
âåðõ çàéìàòèìóòü òîðãîâ³ ïðè-
ì³ùåííÿ: íàéá³ëüø â³ðîã³äíî, 
ùî öå áóäóòü çàêëàäè ñôåðè ïî-
ñëóã — ïåðóêàðíÿ, òóðô³ðìà òîùî. 
Íà òðüîõ ³íøèõ ïîâåðõàõ — îô³ñí³ 
ïðèì³ùåííÿ, — êàæå Ìàðöèíê³â-
ñüêèé. — Ìè ãîòîâ³ çàéíÿòèñÿ 
íàâåäåííÿì ïîðÿäêó íà âàøîìó 
ïîäâ³ð'¿: çðîáèòè íîâèé àñôàëüò, 

ОБГОВОРЕННЯ ТЦ НА ГОГОЛЯ 
ЗАКІНЧИЛОСЯ КРИКАМИ 
Забудові не бути  На Гоголя 
хочуть збудувати чотириповерховий 
торгово-офісний центр з підземним 
паркінгом. Але це не влаштовує 
жителів з навколишніх будинків: люди 
нарікають, що це їхня земля, яку вони 
відсудили в 2003 році. Та запевняють — 
нова будівля зруйнує їхні домівки

çàñ³ÿòè ãàçîíè, ïîñòàâèòè øëàã-
áàóì. Ïðî öå ìè äîìîâëÿëèñÿ?

— Òà íå äîìîâèëèñÿ ç âàìè! 
Ïðîäàâàâñÿ ìåòàëåâèé êàðêàñ, 
áóäèíîê ¹ 3. À êîìóíàëüíà çåì-
ëÿ íå ïðîäàâàëàñü. Òàê ñàìî ÿê ³ 
ïðèáóäèíêîâ³ òåðèòîð³¿ áóäèíêó 
¹ 5, — äîð³êàëè éîìó ìåøêàíö³.

Ïðåäñòàâíèê äåïàðòàìåíòó çå-
ìåëüíèõ ðåñóðñ³â, ÿêîìó çàâ÷àñíî 
ï³äãîòóâàëè â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ 
«÷èÿ çåìëÿ», ïðî÷èòàâ ç ïàïåðó — 
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ó ïðèâàòí³é 
âëàñíîñò³, íàëåæàòü Êîæóõ³â-
ñüêîìó, ìîæíà âèêîíóâàòè ðî-
áîòè çà ö³ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì.

— À äå æ òîä³ ïðèáóäèíêîâà òå-
ðèòîð³ÿ íàøà?! Ó íàøîìó ïîäâ³ð'¿ 
óì³ùàºòüñÿ äâà ñì³òòºâèõ áàêè òà 
äâ³ ìàøèíè. ² öå óâåñü äâ³ð! Äå æ 
ïðèáóäèíêîâà òåðèòîð³ÿ Ãîãîëÿ, 
5? — êàçàëà æ³íêà, ÿêà â³äìî-
âèëàñÿ ïðåäñòàâëÿòèñÿ. Ðàçîì ç 
íåþ «âèáóõíóëè» á³ëüø³ñòü ç ïðè-
ñóòí³õ, ÿê³ ïåðåêðèêóâàëè îäèí 
îäíîãî. À â³äïîâ³ä³ íà ñâîº ïè-
òàííÿ òàê ³ íå îòðèìàëè.

«ТРЕБА ДЗВОНИТИ 
ЗЕЛЕНСЬКОМУ» 

Íàäàë³ ç çàëè ïî÷àëè ëóíàòè 
ïèòàííÿ ùîäî êîíñòðóêö³¿ îô³ñ-
íîãî öåíòðó.

— À êóäè áóäóòü äìóõàòè òà 
êàïàòè âàø³ êîíäèö³îíåðè? — 
ïèòàëè æèòåë³.

— Âîíè áóäóòü íà ãîðèù³. Ðîç-
ãëÿäàºìî äâà âàð³àíòè: àáî â çà-
êðèòîìó ïðèì³ùåíí³, àáî ïðîñòî 
íåáà. Øóì³òè íå áóäóòü, öå âðà-
õîâàíî â ïðîåêòí³é ïðîïîçèö³¿. 
Âèêèäè äèìó â³äñóòí³, òåïëî 
âèïóñêàòèìåòüñÿ â àòìîñôåðó 
³ âàñ íå çà÷³ïàòèìå, — â³äïîâ³â 
Ìàðöèíê³âñüêèé.

— Âè çáèðàºòåñü ïîáóäóâàòè 
òîðãîâèé öåíòð. ßêà â³äñòàíü 
áóäå ì³æ íîâîáóäîì ³ Ãîãîëÿ, 1? 
Öå ºäèíèé âèõ³ä äëÿ íàøèõ ä³òåé 
äî øêîëè âçèìêó: óñ³ ³íø³ çàëëÿ-
ò³ ëüîäîì ³ ñí³ãîì, — ñêàçàëà æ³í-
êà, ùî ïðåäñòàâèëàñÿ Àëüîíîþ.

— Òàê, â³í òàì áóäå. Øèðèíîþ 
6 ìåòð³â. Çàðàç òàì øèðèíà — 
3 ìåòðè.

— À ìàøèíè áóäóòü ¿çäèòè?
— Òàê. Áóäå äîðîãà, òðîòóàðè 

òà øëàãáàóì. ² òàì íå áóäå ïîòîêó 
ìàøèí, — â³äïîâ³â þðèñò.

Ìåøêàíö³ íàâêîëèøí³õ áóäèí-
ê³â áóëè íåâäîâîëåí³ â³äïîâ³äÿìè, 
ãðàäóñ îáóðåííÿ ï³äâèùóâàâñÿ. 
Ïðèñóòí³ çàêëèêàëè âèêëèêàòè 
«íåçàëåæíå òåëåáà÷åííÿ, êîíòð-
îëþþ÷³ ñëóæáè, ÿê³ ðîçñë³äóþòü 
çàõîïëåííÿ ä³ëÿíêè». Æ³íêà, ÿêà 
ñèä³ëà â ïåðøîìó ðÿäó, óñì³õà-
þ÷èñü ïðîïîíóâàëà «ïîäçâîíèòè 
Çåëåíñüêîìó».

Ëþäè êàçàëè, ùî ãîòîâ³ ïðî-
ñòî çàðàç ïðîãîëîñóâàòè «ïðîòè 
áóä³âíèöòâà». Àëå âðåøò³-ðåøò 
ïîãîäèëèñÿ ïåðåíåñòè ñëóõàííÿ.

ЗОВСІМ БЕЗ ЗЕМЛІ 
Ïîïðè òå, ùî ñëóõàííÿ ïå-

ðåíåñëè íà íåâèçíà÷åíèé ÷àñ, 
ìåøêàíö³ âæå íà âóëèö³ ïîÿñ-
íþâàëè Ìàðöèíê³âñüêîìó, ùî 
íå äàäóòü ¿ì òóò áóäóâàòèñÿ ³ 
âèìàãàëè ïîâåðíóòè âèêóïëåíó 
ä³ëÿíêó ãðîìàä³, ÿêó âîíè â³ä-
ñóäèëè â 2003 ðîö³.

Àëå íàì íå âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè 
äåòàë³ ö³º¿ ñïðàâè. Ëþäè ðîçïî-

â³äàëè, ùî âñ³ì çàéìàâñÿ ñòàð-
øèé ïî áóäèíêó. Àëå íå çìîãëè 
çãàäàòè í³ éîãî íîìåðà òåëåôîíó, 
í³ ÿê çâàòè. Õî÷à çàïåâíÿëè — 
ñàìå öÿ ëþäèíà ïîäàëà äî ñóäó 
10–12 ðîê³â òîìó.

— Â³í ìåí³ ãîâîðèâ, ùî ñóä âè-
ãðàëè ³ áóäåìî áóäóâàòè äèòÿ÷èé 
ìàéäàí÷èê, àëå öåé «òîâàðèø» 
âæå îãîðîäèâ óñå ³ ÿ æ íå ìîãëà 
éòè áîðîòèñÿ ç íèì! Ìè ÷åêà-
ëè, êîëè âñå áóäå öèâ³ë³çîâàíî. 
Ó íàñ æå çîâñ³ì íåìàº ïðèáóäèí-
êîâî¿ òåðèòîð³¿, àëå æ çà çàêîíîì 
íà êîæíîãî ìåøêàíöÿ â³äâîäèòü-
ñÿ ÿêàñü çåìëÿ, — êàæå ì³ñöåâà 
æèòåëüêà ²ííà Ñîëäàòîâà.

Ïèòàºìî ó Ëåîí³äà Ìàðöèíê³â-
ñüêîãî, ÷è çíàº â³í ïðî ñóìí³âíå 
ìèíóëå çåìë³, ÿêó âèêóïèâ Êî-
æóõ³âñüêèé?

— Ïåðåä öèìè ñëóõàííÿìè 
áóëè êîíñóëüòàö³¿. Çâåðòàâñÿ 
äî ìåøêàíö³â, ïîêàçóâàâ äî-
êóìåíòè íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè ³ 
ä³çíàâñÿ â³ä íèõ, ùî êîëèñü áóëè 
ñóïåðå÷êè ç êîëèøí³ìè âëàñ-
íèêàìè. Ñïðàâä³, ïåâí³ çóñèëëÿ 
áóëè ó 2003 ðîö³, àëå âîíè í³ 
äî ÷îãî íå ïðèâåëè, — â³äïî-
â³â Ëåîí³ä Ìàðöèíê³âñüêèé. — 
Ó êîëèøíüîãî âëàñíèêà áóëè 
äîêóìåíòè, êàäàñòðîâ³ íîìåðè, 
ó íîòàð³óñà íå áóëî çàóâàæåíü. 
², ïåðåêîíàâøèñü â çàêîííîñ-
ò³, ì³é äîâ³ðèòåëü ïðèäáàâ öþ 
çåìëþ. Óãîäà óêëàäåíà â ïðàâî-
âîìó ïîë³.

À íà ïèòàííÿ æóðíàë³ñòà, ùî 
áóäóòü ðîáèòè ï³äïðèºìö³, ÿêùî 
íå âäàñòüñÿ äîìîâèòèñÿ, Ìàðöèí-
ê³âñüêèé â³äïîâ³â, ùî ìàº «îïòè-
ì³ñòè÷í³ ñïîä³âàííÿ, ùî âñå æ 
òàêè âäàñòüñÿ äîìîâèòèñÿ». Õî÷à 
ùî ñàìå ïðîïîíóâàòèìóòü æèòå-
ëÿì çà «äîçâ³ë», â³í íå ðîçêàçàâ.

Êîëè â³äáóäóòüñÿ íàñòóïí³ 
ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ùå íå âè-
çíà÷èëè. Îäíàê ¿õ âæå áóëî çà-
ïðîïîíîâàíî ïðîâåñòè ó á³ëüøî-
ìó ïðèì³ùåíí³ — ó õàá³ «Ì³ñòî 
çì³ñò³â», íà âóëèö³ Ïóøê³íà, 11.

«Немає чого обговорювати». Мешканці сусідніх будинків виступили 
проти новобуду вже на початку слухань
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— З учнями треба бути, як з 
друзями. Коли я чую слова 
на кшталт: «Роби, це завуч тобі 
говорить, чи директор каже!», 
мені соромно стає за таких ке-
рівників. До чого тут посада — з 
учнем розмовляє людина, її оці-
нюють не за табличкою на две-
рях кабінету, а за людяністю.
— Дуже багато нерозкритих 
талантів у дітей саме з вини 
вчителів. Хочеться вчити всіх 
однаково, але не можна про-
гледіти талант. Бо то великий 
гріх для вчителя. З талановитими 

учнями — індивідуальна робота. 
Я додатково працював саме з 
тими, хто більше знав.
— Те, що учень сам знайде, 
то безцінне. Коли він самостій-
но, без примусу, заглиблюється 
в матеріал, то дуже важливо.
— З учнями треба дуже обе-
режно. Ні в якому разі не мож-
на образити. Нехай який би 
він не був — не можна. Мене 
в дитинстві образив учитель. 
Ця образа залишилася на все 
життя. Таких вчителів не можна 
допускати до роботи з дітьми.

Декілька тез про виховання від Михайла Яковенка 

— Михайло Яковенко непере-
січна, скромна особистість, — 
розповів журналісту Народний 
вчитель України, заступник 
директора фізико-математич-
ної гімназії № 17 Юрій Пасі-
хов. — Я особисто запрошував 
його на роботу у нашу гімназію. 
Мав честь працювати з ним. Що-
правда, не всі його розуміли. 
Однак це не применшує заслуг 
Михайла Петровича. Його уче-
ниця Леся Щуцька стала першою 

дівчиною у незалежній Україні, 
яка отримала медаль на Між-
народній олімпіаді з фізики. Її 
наставник Яковенко став заслу-
женим учителем України.
Загалом я нарахував 180 ви-
пускників нашої школи, які нині 
працюють у престижних світових 
компаніях чи рейтингових вишах 
по всьому світу. Наші випускники 
є у «Дженерал електрик», Фейсбу-
ці, Гуглі, в університетах Америки, 
Великобританії, Швейцарії…

180 талановитих виїхали за кордон 

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó Ñòåíôîðä³ 
ïðàöþº Â’ÿ÷åñëàâ 
Àêåðìàí, ó Øâåé-
öàðñüêîìó ôåäå-

ðàëüíîìó òåõí³÷íîìó ³íñòèòó-
ò³ î÷îëþº ëàáîðàòîð³þ ô³çèêè 
âèñîêèõ åíåðã³é Ëåñÿ Ùóöüêà, 
ó äîêòîðàíòóð³ Îêñôîðäñüêîãî 
óí³âåðñèòåòó çàâåðøèâ íàâ÷àííÿ 
Àðòóð Äîùèí. Ëþáîâ äî ô³çèêè 
ó íèõ — ç³ øêîëè. Âèêëàäàâ öåé 
ïðåäìåò Ìèõàéëî ßêîâåíêî.

Ðîçïîâ³ñòè ïðî â÷èòåëÿ ßêîâåí-
êà çàïðîïîíóâàëà ìàòè îäíîãî ç 
éîãî ó÷í³â — Îêñàíà Äîùèí. Ïðî-
ñèâ ó íå¿, ë³êàðÿ çà ôàõîì, êîí-
òàêòè ñèíà Àðòóðà, ùîá ïîä³ëèâñÿ 
âðàæåííÿìè â³ä íàâ÷àííÿ â Àíãë³¿.

— Êðàùå íàïèø³òü ïðî â÷èòåëÿ, 
ÿêèé äàâ ãàðí³ çíàííÿ íå ò³ëüêè 
Àðòóðó, — ïî÷óâ ó â³äïîâ³äü â³ä 
ïàí³ Îêñàíè. — Ìèõàéëî Ïåòðî-
âè÷ ñïðàâä³ ïåäàãîã â³ä Áîãà. Éîìó 
âæå, ìàáóòü, 80. Äî òàêèõ ó ãîñ-
ò³ ìàëî õòî ïðèõîäèòü. Õ³áà ùî 
áëèçüê³ ðîäè÷³. À òóò ³íøà ñèòóà-
ö³ÿ. Àðòóð, ÿê ò³ëüêè ïðè¿æäæàº, 
çíàõîäèòü ÷àñ ï³òè äî â÷èòåëÿ. 
Çíàþ ç éîãî ñë³â, ùî òàê ñàìî 
ðîáèòü äåõòî ç ³íøèõ ó÷í³â.

ГОТУЮ ПРИЛАД 
ДЛЯ СИНА УЧНЯ 

Çà äâà äí³ äî çóñòð³÷³ æóðíàë³ñòà 
ç Ìèõàéëîì ßêîâåíêîì ó íüîãî 
ãîñòþâàâ Â’ÿ÷åñëàâ Àêåðìàí. 
Êîëèøí³é ó÷åíü íèí³ ïðîôåñîð 
â îäíîìó ç íàéá³ëüø ðåéòèíãîâèõ 
âèø³â ñâ³òó — Ñòåíôîðäñüêîìó 
óí³âåðñèòåò³ ÑØÀ. Ïîíàä 80 (!) 
âèïóñêíèê³â öüîãî íàâ÷àëüíîãî 

çàêëàäó º ëàóðåàòàìè Íîáåë³âñüêî¿ 
ïðåì³¿.

Ä³çíàâøèñü ïðî òå, ùî ïðîôåñîð 
ãîñòþº ó ìàìè ó Â³ííèö³, ïîïðî-
ñèâ éîãî êîíòàêòè.

— Ñëàâà â÷îðà óæå ïî¿õàâ ó Áî-
ðèñï³ëü, â àåðîïîðò, — â³äïîâ³â 
Ìèõàéëî Ïåòðîâè÷. — ßêáè æ 
òî çíàòè, ùî ìîºþ ñêðîìíîþ ïåð-
ñîíîþ çàö³êàâèòüñÿ æóðíàë³ñò… 
ß á îáîâ’ÿçêîâî ïîâ³äîìèâ ïðî 
ñâîþ çóñòð³÷ ç òàêèì ó÷íåì.

Äî â÷èòåëÿ ïàí Â’ÿ÷åñëàâ ïðè-
õîäèâ ðàçîì ç ñèíîì.

— Ìàëèé ó íüîãî òàêèé äîïèò-
ëèâèé! — ãîâîðèòü Ìèõàéëî ßêî-
âåíêî. — Ìàáóòü, äîì³íóþòü òàòîâ³ 
ãåíè. ²ì’ÿ ó õëîï÷èêà ïîäâ³éíå — 
Áîðèñ-Òîäîðî. Ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ 
ç íèì çàõîò³ëîñÿ çðîáèòè äèòèí³ 
ïîäàðóíîê.

Ïàí Ìèõàéëî óæå ðîçïî÷àâ 
ðîáîòó. Íà ñòîë³ ëåæàëè îêðåì³ 
äåòàë³. Êàæå, ç íèõ çðîáèòü íåâå-
ëèêèé ñòåíä. Íà ïðÿìîêóòíèêó ç 
ïëàñòèêó çàêð³ïèòü ñ³ì ä³îäíèõ 
ëàìïî÷îê. Ñò³ëüêè êîëüîð³â — 
ñò³ëüêè é ëàìï. Ùîá âîíè çàñâ³-
òèëèñÿ, òðåáà áóäå ïðèâåñòè â ä³þ 
íåâåëèêèé äâèãóí. 

ВИ МІЙ ВЕЛИКИЙ ДРУГ …
Ó â÷èòåëÿ ³ éîãî êîëèøíüîãî 

ó÷íÿ Àêåðìàíà º óëþáëåíà òåìà 
ðîçìîâè. Äàâíî äèñêóòóþòü, ùî 
âàæëèâ³øå — ïðîöåñ ÷è ê³íöåâèé 
ðåçóëüòàò. 

— Ñëàâà òðîõè çàñìóòèâ ìåíå, — 
ðîçïîâ³äàº â÷èòåëü. — Îñü ïî-
ñëóõàéòå éîãî ç³çíàííÿ â ëèñò³ 
äî ìåíå.

«ß çàâæäè çàçäðèâ âàø³é ãåðî-
¿÷í³é â³ääàíîñò³ óëþáëåí³é ðîáîò³, 
âàø³é ëþáîâ³ äî ïðîöåñó òâîðåííÿ, 

УЧИТЕЛЬ ГЕНІЇВ: «ВЕЛИКИЙ ГРІХ — 
ПРОГЛЕДІТИ ТАЛАНТ» 
Відомі-невідомі  Професор 
Стенфордського університету, 
керівниця лабораторії у Швейцарії, 
докторант Оксфорда — всі вони 
випускники фізико-математичної гімназії 
№ 17. Чи багато хто знає про них у Вінниці?

ñàìå ïðîöåñó, à íå ðåçóëüòàòó, — 
ïèøå ó ëèñò³ ïðîôåñîð Àêåðìàí. — 
Ìð³þ òàê ñàìî, ÿê ³ âè, ëþáèòè 
ñâîþ ñïðàâó. Àëå ìåí³ öå íå äàíî. 
ß òåæ òðóäîãîëèê. Ïðîòå ïðàöþþ 
íà ðåçóëüòàò áåç îñîáëèâî¿ ëþáîâ³ 
äî ñàìîãî ïðîöåñó. Ëþáèòè ñàì 
ïðîöåñ — öå, ìàáóòü, ïðåêðàñíî! ² 
öå ïðèòàìàííî â÷èòåëÿì 17-¿! Îñî-
áëèâî Âàì, Ìèõàéëå Ïåòðîâè÷ó!» 

ª â ëèñò³ ùå ðÿäêè, ÿê³ ç³ãð³-
âàþòü äóøó â÷èòåëÿ. «Âè ì³é âå-
ëèêèé äðóã ³ òîâàðèø. Ñàìå òàê, 
Ìèõàéëå Ïåòðîâè÷ó, íåçâàæàþ÷è 
íà âåëèêó ð³çíèöþ ó â³ö³. Âè çðî-
áèëè âåëèêèé âêëàä ó ìîº ñòà-
íîâëåííÿ ÿê ñïåö³àë³ñòà, ëþäèíè, 
îñîáèñòîñò³. ² öå — íåçàïåðå÷íî».

Ëèñòà â÷èòåëü çáåð³ãàº ó êíèç³, 
ïîäàðîâàí³é ùå îäí³ºþ ó÷åíè-
öåþ — Ëåñåþ Ùóöüêîþ. Íà í³é 
º äàð÷èé íàïèñ: «Íàéêðàùîìó 
â÷èòåëþ, ÿêîãî ÿ ò³ëüêè çóñòð³÷àëà, 
â³ä âäÿ÷íî¿ ó÷åíèö³» 

ФІЗИКА І… НАСІННЯ 
Ëåñÿ Ùóöüêà, ÿê ³ Â’ÿ÷åñëàâ 

Àêåðìàí, — âèïóñêíèêè Ìîñ-
êîâñüêîãî ô³çèêî-òåõí³÷íîãî ³í-
ñòèòóòó.

— Çàïàì'ÿòàéòå ìî¿ ñëîâà: Ëåñÿ 
ó ìàéáóòíüîìó ñòàíå âåëèêèì ó÷å-
íèì, — ãîâîðèòü Ìèõàéëî ßêî-
âåíêî. — ̄ ¿ ³ì’ÿ óæå â³äîìå ó ñâ³ò³ 
ô³çèêè. Àëå íàéá³ëüøèé óñï³õ ó íå¿ 
ùå ïîïåðåäó.

Òàëàíîâèòà â³ííè÷àíêà ïðî-
ôåñîð Øâåéöàðñüêîãî òåõí³÷íî-
ãî ³íñòèòóòó ó Ëîçàíí³, óäîñòîºíà 
âèñîêî¿ â³äçíàêè ªâðîïåéñüêîãî 
ô³çè÷íîãî òîâàðèñòâà. ¯¿ íàãîðî-
äæåíî ïðåì³ºþ ìîëîäîãî ô³çèêà-
åêñïåðèìåíòàòîðà. Òàêó íàãîðîäó 
âðó÷àþòü â÷åíèì â³êîì ìîëîäøå 
35-òè ðîê³â. Â³äçíà÷åíî ¿¿ çíà-
÷íèé âíåñîê â åêñïåðèìåíòàëüíó 
ä³ÿëüí³ñòü ó ô³çèö³ åëåìåíòàðíèõ 
÷àñòèíîê. Äîñë³äæåííÿ íàóêîâåöü 
ïðîâîäèòü ç âèêîðèñòàííÿì Âåëè-
êîãî àäðîííîãî êîëàéäåðà.

Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç æóðíàë³ñ-
òîì ïàí³ Ëåñÿ á³ëüøå ãîâîðèëà ïðî 
â÷èòåëÿ, àí³æ ïðî ñåáå.

— Íåîðäèíàðíà, íàâ³òü åêñòðà 
íåîðäèíàðíà îñîáèñò³ñòü, òàê áè 
ÿ ñêàçàëà ïðî Ìèõàéëà Ïåòðîâè-
÷à, — ãîâîðèòü ïàí³ Ëåñÿ. — Â÷è-
òåëü íàäèõàâ íàñ ñâî¿ì çàïàëîì 
äî ô³çèêè. Çàâæäè ìàâ ùîñü òàêå, 
ùîá ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³ çàòêíóòè 
íàñ çà ïîÿñ ó õîðîøîìó çíà÷åíí³ 
öüîãî ñëîâà.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
â³í áóâ äóæå óâàæíèé äî ó÷í³â. 
— ßêîñü âë³òêó ìåí³ á³ëüøå õîò³-

ëîñÿ íà ð³÷êó, í³æ ñ³äàòè äî ñòî-
ëó ðîçâ’ÿçóâàòè çàäà÷³, — ãîâîðèòü 
ïàí³ Ëåñÿ. — Âèðó÷èëè òîä³ çåðíÿòà 
ñîíÿøíèêà. Ïàêåòèê ìàëà ç ñîáîþ. 
Ëóçàþ÷è ¿õ, ó òàêîìó ñàìîìó òåìï³ 
éøëî ðîçâ’ÿçàííÿ çàäà÷. ßêèì æå 
áóëî ìîº çäèâóâàííÿ, êîëè ïåðåä 
íàñòóïíèì çàíÿòòÿì â÷èòåëü ïî-
êëàâ íà ñò³ë ïàêåò ç íàñ³ííÿì.

Êîëèøíÿ ó÷åíèöÿ ßêîâåíêà 
ñòâåðäæóº, ùî òàêèõ ³ñòîð³é ãî-
òîâà ðîçïîâ³äàòè áàãàòî.

— À âè çíàºòå, ùî ãîâîðèëè 
áàòüêàì Ëåñ³ ó ìîëîäøèõ êëà-
ñàõ? — çàïèòóº Ìèõàéëî Ïå-
òðîâè÷. — Ùî ó íèõ äî÷êà ìàëî 
çíàº, ùî íå ðîçóì³º íàâ³òü ïðî-
ñòèõ ðå÷åé, ùî â³äñòàº â³ä ³íøèõ 
ó íàâ÷àíí³. 

Â÷èòåëü íàçèâàº ñâîþ êîëèø-
íþ ó÷åíèöþ çðàçêîì ñêðîìíîñò³ ³ 
âåëèêî¿ íàïîëåãëèâîñò³. Äåâ³ç ö³º¿ 
ó÷åíèö³ áóâ òàêèé: «Íå çàâàæàéòå!» 

ЗАКІНЧИВ ОКСФОРДСЬКИЙ 
УНІВЕРСИТЕТ І ДОКТОРАНТУРУ

Íà Àðòóðà Äîùèíà, ùå îäíî-
ãî ñâîãî ó÷íÿ, â÷èòåëü ñåðäèâñÿ. 
Ç-ïîì³æ ³íøèõ âèð³çíèâ éîãî 

ëþáîâ’þ äî ô³çèêè. Ñòàâ á³ëüøå 
óâàãè ïðèä³ëÿòè ó÷íåâ³. Çãîäîì 
ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî Àðòóð äîäàòêîâî 
çàéìàºòüñÿ ùå é ìàòåìàòèêîþ, 
â÷èòü àíãë³éñüêó. Áåðå ó÷àñòü ó áà-
ãàòüîõ îë³ìï³àäàõ — â³ä ì³ñüêèõ 
äî ðåñïóáë³êàíñüêèõ.

— Àðòóð, ó òåáå âåëèê³ çàäàò-
êè ô³çèêà, çîñåðåäüñÿ íà öüîìó 
ïðåäìåò³, — òàê ÿ ãîâîðèâ ñâîºìó 
ó÷íåâ³. — Áà÷èâ, ÿê â³í ðîçðèâà-
ºòüñÿ, áàãàòî ïðàöþº, íå ìàº ÷àñó 
âãîðó ãëÿíóòè. Õëîïåöü ðîçóìíèé, 
ö³êàâà, òâîð÷à íàòóðà. Ñòàâèâ ïå-
ðåä ñîáîþ ìåòó — ³ íàïîëåãëèâî 
éøîâ äî íå¿. Íàâ³òü òîä³, êîëè âè-
çíà÷èâñÿ, ùî ï³äå íà åêîíîì³ñòà, 
âñå îäíî ïðèõîäèâ äî ìåíå íà äî-
äàòêîâ³ çàíÿòòÿ ç ô³çèêè. Äèïëîì 
áàêàëàâðà çäîáóâ ó Êèºâî-Ìîãè-
ëÿíñüê³é àêàäåì³¿. Äàë³ ïðîäîâæèâ 
íàâ÷àííÿ ó Êîïåíãàãåí³ ó øêîë³ 
á³çíåñó. Éîãî ìð³ºþ áóëî çäîáóòòÿ 
îñâ³òè ó òîï-óí³âåðñèòåò³ ñâ³òîâîãî 
ð³âíÿ. ² â³í äîáèâñÿ ñâîãî — çà-
ê³í÷èâ Îêñôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò. 
Ïîò³ì äîêòîðàíòóðó ïðè öüîìó æ 
âèø³. Íèí³ ãîòóºòüñÿ äî çàõèñòó 
äîêòîðñüêî¿. Ïèøàþñÿ íèì. 

Ô³çèê Ìèõàéëî 
ßêîâåíêî êàæå, ùî 
íàðàõóâàâ ìàéæå äâ³ 
ñîòí³ ó÷í³â, ÿê³ ñòàëè 
â³äîìèìè â óñüîìó 
ñâ³ò³. Öèì ³ ïèøàºòüñÿ

Вчитель фізики Михайло Яковенко. Саме його учні стали 
відомими в усьому світі фізиками і професорами 
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Îëåêñàíäð ³ 
Ñâ³òëàíà Âåðãåëåñ 
ïîäàâàëè ñêàðãó 

â ïðîêóðàòóðó, ùîá îñòàííþ 
âèçíàëè ïîòåðï³ëîþ â êðèì³-
íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðî íàïàä 
íà ¿¿ áðàòà. Ñâ³òëàíà — ïðîäàâåöü 
ìàãàçèíó, äå ñõîâàâñÿ ïîðàíåíèé 
³ êóäè ëîìèëèñÿ ïîò³ì îçáðîºí³. 
Ðîçêàçàíå íåþ íåàáèÿêå ïðîäî-
âæåííÿ ³ñòîð³¿ çàëèøèëîñÿ çà-
ìîâ÷àíèì ó ïîë³öåéñüêîìó âè-
êëàä³ ïîä³é.

— Â³äêðèëè ñïðàâó ïðî õó-
ë³ãàíñòâî, àëå òóò çîâñ³ì ³íøà 
ìàëà áè áóòè ñòàòòÿ, — âïåâíåíèé 
Îëåêñàíäð Âåðãåëåñ. — Áóâ íàïàä 
íà ìàãàçèí, Ñâ³òëàí³ ïîãðîæó-
âàëè âáèâñòâîì, à öüîãî âñüî-
ãî íå âèñâ³òëèëè. Ñêëàäàºòüñÿ 
âðàæåííÿ, ùî ïîë³ö³ÿ ïðèõîâóº 
ìàñøòàáè çëî÷èíó ³ çàëèøàº ñîá³ 
ìîæëèâ³ñòü äàòè çàäíþ.

Ðàíî-âðàíö³ 13 ëèïíÿ 33-ð³÷-
íîìó òðåíåðó ç áîä³á³ëäèíãó 
Ñåðàôèìó Ê³òíîâñüêîìó çàòå-
ëåôîíóâàâ çíàéîìèé ³ ïîêëèêàâ 
íà ðîçìîâó. Ãîâîðèòè ÿâèëèñÿ 
òðîº õëîïö³â, ùî çàéìàëèñÿ 
â ñïîðòêëóá³. ¯ì ïî ðîê³â 20. 
Ñåñòðà íàçâàëà ³ìåíà «êà÷ê³â»: 
Êîñòÿíòèí, Ïàâëî, Â³òàë³é.

ЦІЛИВ ЛИШЕ В ОБЛИЧЧЯ 
²ç öèìè õëîïöÿìè äâà ðîêè 

òîìó ïðèïèíèâ çàéìàòèñÿ òðå-
íåð ÷åðåç ïîãàí³ çâè÷êè.

— ß ñàì âåäó çäîðîâèé ñïî-
ñ³á æèòòÿ, ³ ç öèìè õëîïöÿìè 
ìè ðîç³éøëèñÿ é äîâãèé ÷àñ 
íå ñï³ëêóâàëèñü, — ãîâîðèòü 
Ñåðàôèì. — Íåùîäàâíî ó íàñ 
â ì³ñò³ ï’ÿòåðî ïîáèëè îäíîãî 
ìàëîãî, ³ êîëè ÿ ïîáà÷èâ äâîõ 
³ç íèõ, íàéãîëîâí³øèõ â ìî¿é 
³ñòîð³¿, òî ñïèòàâ ïðî öå. Çà çà-
óâàæåííÿ âîíè ³ íàäóìàëè ìåíå 
«ñòðî¿òè». Ãóëÿëè ö³ëó í³÷, ïèëè, 
â êëóá³ áóÿíèëè, âðàíö³ îäèí îä-
íîãî ï³äñòð³êíóâ — ³ âèð³øèëè 
ç³ ìíîþ çóñòð³òèñÿ.

Î 7-é ðàíêó Ñåðàôèìà ïðèâåç-
ëè äî ð³÷êè ³ çàÿâèëè ïðî ïðè-
ïèíåííÿ òðåíåðñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³. 
Ñêàçàëè: «òåïåð òðåíóâàòè áóäå 
îäèí ç íàñ, áî öå íàøå ì³ñòî, ìè 
òóò ð³øàºì».

— Âîíè áóëè íåàäåêâàòí³, — 
êàæå òðåíåð. — Àëå íå áóäó æ ñòî-
ÿòè é äèâèòèñÿ, ÿê ìåíå á’þòü. 
Óñ³õ òðüîõ ïîëîæèâ. Ï³ñëÿ öüîãî 
ïî÷àëè ñòð³ëÿòè.

Ç òðàâìàòè÷íîãî ï³ñòîëåòà, 
çà ñëîâàìè Ñåðàôèìà, õëîïåöü 
íà ³ì’ÿ Êîñòÿíòèí ö³ëèâ éîìó 
â îáëè÷÷ÿ. Îäíà ãóìîâà êóëÿ 
ïðîñòðåëèëà ùîêó, äðóãà — ðóêó, 
ÿêîþ â³í çàòóëÿâñÿ. Ïîðàíåíèé 

ЯК «КАЧКИ» ВБИВАЛИ 
СВОГО ТРЕНЕРА 
Троє на одного  Рано-вранці 
покликали на розмову і почали «строїти». 
Коли тренер всіх трьох поклав, відкрили 
стрілянину. Із простреленим обличчям 
і пораненою рукою він забіг у магазин 
до сестри, щоб зачинитися зсередини. 
Що було далі, розповіли RIA власники 
розгромленої нападниками торгової 
точки і сам бодібілдер з Бару, який вижив 
після пострілів в обличчя

êèíóâñÿ äî ìàãàçèíà ñåñòðè, áî 
â³í íåäàëåêî.

— Ñåðàôèì ð³çêî çàá³ã ó ìà-
ãàçèí ³ çà÷èíèâ äâåð³. Áóâ âåñü 
çàëèòèé êðîâ’þ, — ðîçêàçóº Ñâ³ò-
ëàíà. — ß éîãî ò³ëüêè ïîñàäèëà 
íà ñò³ëåöü, ÿê ò³ õëîïö³ âæå áóëè 
á³ëÿ â³êíà. Îäèí êðè÷àâ: «Âèõîäü 
íà âóëèöþ, ìè òåáå âñå îäíî ä³ñ-
òàíåìî…».

Ñâ³òëàíà êàæå, Êîñòÿíòèí êðè-
÷àâ ³ ðâàâñÿ ó â³êíî. Ùî ñàìå òàê 
éîãî çâàòè, ä³çíàëàñÿ â³ä Ñåðà-
ôèìà. Äâîº ³íøèõ þíàê³â ñòîÿëè 
ïîçàäó, ñïîñòåð³ãàëè.

— «Ìè òåáå âñå îäíî çàá’ºìî» 
çâó÷àëî ðàç³â ñîðîê, — êàæå Ñâ³ò-
ëàíà. — Ïîò³ì Êîñòÿ ä³ñòàâ ï³ñ-
òîëåò. Ìàõàâ íèì: «Âèõîäü! Â³ä-
êðèé äâåð³! Âèõîäü, áî çàá’þ» ³ 
ìàòè-ïåðåìàòè… Â³í çàñóíóâ ïî-
âí³ñòþ ðóêó ç ï³ñòîëåòîì. Ïåðåä³ 
ìíîþ ïðÿìî òðèìàâ. Ñ³ìà êàæå: 
«ëÿãàé», ÿ ëÿãàþ, ³ â³í ñòð³ëÿº…

СТРІЛЬБА НА РАХУНОК ТРИ 
Êóëÿ í³ â êîãî íå âëó÷èëà. 

Ñâ³òëàíà êàæå, ç³ðâàëàñÿ íà íîãè 
³ êðè÷àëà äî ñòð³ëêà: «Ùî òè ðî-
áèø? Çàñïîêîéñÿ!», à Êîñòÿíòèí 
íå âãàìîâóâàâñÿ. Ïðèêëàäîì âè-
áèâ â³êíî ³ çàë³ç äî ïîëîâèíè ò³ëà.

— ß ùå îäíîãî õëîïöÿ áà÷èëà, 
ïðîñèëà éîãî çàáðàòè ï³ñòîëåò. 
À òðåò³ì áóâ, ÿê ïîò³ì âèÿâèëî-
ñÿ, äâîþð³äíèé ïëåì³ííèê ìîãî 
÷îëîâ³êà, — ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà.

— Â³í çíàâ, äî êîãî ïðèéøîâ, 
÷èé ìàãàçèí, ³ áðàâ ó öüîìó 
ó÷àñòü, — îáóðþºòüñÿ Îëåêñàíäð 
Âåðãåëåñ.

Íà âóëèö³, çà ñëîâàìè Ñâ³ò-
ëàíè, ç³áðàëèñÿ ëþäè, ñëîâàìè 
íàìàãàëèñÿ âãîìîíèòè íàïàäíè-
êà, à òîé îãðèçàâñÿ: «ß âàñ ïî-
ëîæó òóò çàðàç âñ³õ! Ïîçàêðèâàéòå 
ðîòè! Âñ³ì ìîâ÷àòè!» 

— Â³í áóâ ãåðîé äíÿ, à äâà éîãî 
äðóãà ñòîÿëè â î÷³êóâàíí³, — êàæå 
Ñâ³òëàíà Âåðãåëåñ. — Ïîò³ì Êîñòÿ 
ë³ç ó ìàãàçèí âæå ç íîæåì ó ðóö³. 
Çäîðîâèì òàêèì, ³ç çóá÷èêàìè. 
Êîëè çíîâ ó éîãî ðóö³ îïèíèâñÿ 
ï³ñòîëåò, íàïðàâèâ éîãî íà ìåíå 
³ âåðåùàâ ç ìàòàìè: «àáî òè çà-
ðàç â³äêðèâàºø äâåð³, àáî ÿ òåáå 
çàá’þ». Î÷³ áóëè áåçóìí³. Ñêàæåíî 
êðè÷àâ ³ ñòàâ ðàõóâàòè äî òðüîõ. 
Êàæå «ðàç» — ÿ ïðîøó çàñïîêî¿-
òèñÿ. «Äâà» — ùå ïðîøó. ² êîëè 
ìàº ïðîçâó÷àòè «òðè», ïðîñòÿãàþ 
ðóêó äî äâåðåé… Â³í ùå á³ëüøå 
ïî÷èíàº ìàõàòè ïåðåä î÷èìà ï³ñ-
òîëåòîì ³ âîëàº «âñå, ÿ òåáå âáè-
âàþ». ² ÿ â³ä÷èíèëà äâåð³…

Çà ìèòü õëîïö³ áóëè â ìàãàçè-
í³. Ñâ³òëàíó õòîñü ïõíóâ ó ñïèíó 
íàçîâí³. Âîíà ÷óëà õëîïêè â³ä 
ï³ñòîëåòà, ùî âæå íå ìàâ íàáî-
¿â. Ïðîñèëà ëþäåé äîïîìîãòè. 
À Ñåðàôèìà íàïàäíèêè âêëàëè 
íà ñõîäè, ³ òðèìàþ÷è çà ðóêè-
íîãè, áèëè-áèëè… Âãîìîíèâ á³é-
êó ïðè¿çä ïîë³ö³¿ îõîðîíè. Ïîò³ì 
íà ì³ñö³ áóâ ïîë³öåéñüêèé íàðÿä. 
Ïîðàíåíîãî Ñåðàôèìà øâèäêîþ 
ïîâåçëè äî ë³êàðí³.

— Íå ïîâ³ðèòå, àëå í³õòî í³êîãî 
íå çàëàìóâàâ, íå âäÿãàâ íàðó÷íè-
ê³â, — êàæå Îëåêñàíäð Âåðãåëåñ. — 
Ö³ õëîïö³ ï³ñëÿ âñüîãî õîäèëè ñîá³ 
íàâêîëî ìàãàçèíó. Çáðîþ â íèõ 
âèëó÷èëè àæ ó ïîë³ö³¿. Ó îäíîãî 
áóâ í³æ â ðóêàâ³ çàõîâàíèé. Òàê 
òàì âåñü ÷àñ ³ òåë³ïàâñÿ.

ДАЛИ НЕПОВНУ ІНФОРМАЦІЮ 
Ïðî ñòð³ëÿíèíó â Áàðó íà ñàéò³ 

îáëàñíîãî ãëàâêó íàïèñàëè, óïóñ-
òèâøè äàí³ ïðî äâîõ ô³ãóðàíò³â: 
«Íåïîäàë³ê êëóáó «Ïàò³ôîí» ì³æ 
äâîìà ÷îëîâ³êàìè ÷åðåç òðèâàë³ 
íåïðèÿçí³ ñòîñóíêè âèíèêëà á³é-
êà, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ 21-ð³÷íèé ì³ñöå-
âèé æèòåëü çä³éñíèâ äåê³ëüêà 
ïîñòð³ë³â â á³ê ñâîãî 33-ð³÷íîãî 
ñóïðîòèâíèêà ïðèñòðîºì äëÿ â³ä-
ñòð³ëó ãóìîâèìè êóëÿìè «ÔÎÐÒ 
12 ÐÌ». Ïîòåðï³ëîãî äîñòàâèëè 
â õ³ðóðã³÷íå â³ää³ëåííÿ ç ä³àãíîçîì: 
ïðîíèêàþ÷å âîãíåïàëüíå ïîðàíåí-
íÿ ïðàâî¿ ùîêè, âîãíåïàëüíå ñë³ïå 
ïîðàíåííÿ ïðàâîãî ïëå÷à, íîæîâå 
ïîðàíåííÿ ë³âîãî ë³êòüîâîãî ñó-
ãëîáó, ìíîæèíí³ ñàäíà… Çàãðîçè 
éîãî æèòòþ íåìàº. Çáðîÿ âèëó÷å-
íà. Çíàõîäèëàñÿ âîíà ó ÷îëîâ³êà 
íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ…».

Ó ïðîêóðàòóð³ îáëàñò³ òåæ çâ³-
òóâàëè ïðî áàðñüêèé íàïàä. Òóò 
ïîâ³äîìèëè âæå ïðî òðüîõ ó÷àñ-
íèê³â, êîæíîìó ç ÿêèõ îãîëîñèëè 
ïðî ï³äîçðó.

— ¯õ âçÿëè ï³ä àðåøò çà õóë³-
ãàíñòâî 15 ëèïíÿ, — ãîâîðèòü 
Ñâ³òëàíà Âåðãåëåñ. — Àëå ÿêå öå 
õóë³ãàíñòâî, êîëè îäíó ëþäèíó 
âáèâàþòü, à íà äðóãó íàïàäàþòü, 
ñòð³ëÿþòü ³ íîæåì ïîãðîæóþòü?

— Âîíè éøëè äî ê³íöÿ. Êëÿ-
ëèñÿ: «ìè òåáå çàá’ºìî», — êàæå 
Ñåðàôèì Ê³òíîâñüêèé. — ×îìó? 
×åðåç áåçêàðí³ñòü. ª òàêèõ ê³ëüêà 
ëþäåé ó íàñ â ì³ñò³, ÿêèõ ïî-
ñò³éíî â³äêóïîâóþòü. Òî îäíîìó 
ðóêó çëàìàëè, òî äðóãîìó íîãó, 
òîãî â ë³ñ âèâåçëè. Óñ³ öå çíàþòü, 
àëå í³÷îãî íå ìîæóòü çðîáèòè. 
ßêáè íå ìîÿ ô³çè÷íà ï³äãîòîâêà, 
ìåíå á óæå íå áóëî.

Çà ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ íàïàäó 
â Áàðó ï³øëè ðîçìîâè: ñòð³ëîê 
ëåæèòü ó ë³êàðí³, çàì³ñòü ñèä³òè 
â ³çîëÿòîð³. Ó ïîë³ö³¿ RIA ñêà-
çàëè: çàõèñíèê ïîäàâ ñë³ä÷îìó 
êëîïîòàííÿ, ùî ï³äîçðþâàíèé 
îòðèìàâ òðàâìè ï³ä ÷àñ çëî÷èíó.

— Æîäíîãî ç òðüîõ ï³äîçðþ-
âàíèõ íå çâ³ëüíÿëè ç-ï³ä âàð-
òè, — ñêàçàëà ðå÷íèöÿ îáëàñíîãî 
ãëàâêó Àííà Îë³éíèê. — ßêùî 
êîòðîìóñü ïîòð³áíà äîïîìîãà 
ë³êàð³â, çíà÷èòü â³í â ë³êàðí³ 
ï³ä îõîðîíîþ. À ùî ñòîñóºòü-
ñÿ êâàë³ô³êàö³¿ «õóë³ãàíñòâî», 
òî âîíà íå îñòàòî÷íà. Ó õîä³ 
ðîçñë³äóâàííÿ, çáîðó äîêàç³â ³ 
ç’ÿñóâàííÿ âñ³õ îáñòàâèí, ìîæå 
áóòè àáî äîäàòêîâà êâàë³ô³êàö³ÿ 
àáî ïåðåêâàë³ô³êàö³ÿ. Äëÿ òîãî 
ñë³äñòâî ³ ïðîâîäèòüñÿ.

Минулого тижня в апеляційному 
суді розглядали скарги захисту 
на арешти без права застави 
двох хлопців. На «стрілка» ад-
вокат надав позитивну характе-
ристику і просив звільнення під 
домашній арешт. Суд цікавився, 
на яких підставах він отримав 
дозвіл на «Форт-12 РМ»? За-
хисник не зміг пояснити. А в ха-
рактеристиці власника пістолета 
сказано, що він учасник бойових 
дій і член барського громад-
ського формування.
Про другого свого підзахисного 
адвокат надав зразкову характе-
ристику з ОСББ. У ній написали, 

що хлопець брав участь в добро-
вільних роботах, не конфліктував 
з сусідами, п’яним його не бачили.
— Підозрювані визнали свою 
причетність до події, — обмовив-
ся захисник. — Про кваліфікацію 
я не говорю, але вони по-іншому 
обґрунтовують…
Ще з почутого в суді: хлопці були 
п’яні під час злочину. Вони зали-
шаться під вартою до 9 вересня, 
бо скарги захисту апеляційний 
суд не задовольнив. А що сто-
сується сестри тренера, то вона 
теж тепер у статусі потерпілої. 
Про це сказав прокурор на роз-
гляді апеляцій.

Захист зібрав позитивні характеристики 

Такий вигляд мав Серафим Кітновський 
після нападу. Сьогодні він каже: «Якби не моя 
фізична підготовка, мене б уже не було» 

«Ãóëÿëè ö³ëó í³÷ 
â êëóá³, áóÿíèëè, 
âðàíö³ îäèí îäíîãî 
ï³äñòð³êíóâ — âèð³øèëè 
ç³ ìíîþ çóñòð³òèñÿ», — 
êàæå òðåíåð
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ВИТАЛИЙ ПЛЯСОВИЦА, АРХИТЕКТОР 
Серая плитка на фоне серого асфальта!) Нет, не услышали мой 
призыв сделать «зеленые» островки на электросети. Тем более там 
уже один есть и, как показывает практика, никто не топчет, соль 
не убивает.  Кроме безопасности можно ведь и об эстетике думать.

ПРЕС-СЛУЖБА 
КОМПАНІЇ «ОРГАНІК-Д»

Ïîìàðàí÷åâó, ñîêîâè-
òó, ð³âíó ³ ãëàäêó, áåç íà-

ðîñò³â — ³äåàëüíîþ ìè áà÷èìî 
ìîðêâó â ðåêëàìíèõ ðîëèêàõ ð³çíîìàí³ò-
íèõ ñîê³â òà îâî÷åâèõ ïþðå. À áàæàºìî 
âæèâàòè ñïðàâæíþ ñîëîäêóâàòó êðàñó-
íþ ó äîìàøí³õ ñòðàâàõ! Öüîãî ðîêó òàêà 
ìîæëèâ³ñòü ç’ÿâèëàñü çàâäÿêè ì³ñöåâ³é 
àãðîêîìïàí³¿ «Îðãàí³ê-Ä». Çà äîïîìîãîþ 
ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é êðàïåëüíîãî ïîëèâó 
³ç çàñòîñóâàííÿ îðãàí³÷íèõ äîáðèâ â³ä 
á³çíåñ-ïàðòíåðà «Ñóáåêîí» ëîêàëüíèé 
àãðàð³é ç Ñóòèñê³â ïîñòàâèâ ñâîþ ïðîäóê-
ö³þ íà ïðèíöèïîâî íîâèé ð³âåíü. Òàê, 
íà îâî÷³ «Îðãàí³ê-Ä» âæå çàðàç ïîëþþòü 
íàéá³ëüø³ ñóïåðìàðêåòè ì³ñòà. À â íåäà-
ëåêîìó ìàéáóòíüîìó àñîö³àòèâíèé ðÿä 
Â³ííèö³: ôîíòàíè, öóêåðêè, òðàìâà¿, 
çá³ëüøèòüñÿ ùå íà îäèí óí³êàëüíèé 
ïðîäóêò — ìîðêâó.

×åðåç ïðèìõè ïîãîäè ïîñ³âíà ðîçòÿã-
íóëàñü íà çàéâèõ äâà òèæí³ ³ çàê³í÷èëàñÿ 
ëèøå ó ïåðø³é ïîëîâèí³ ëèïíÿ.

— Äëÿ ñ³âáè ìè âèêîðèñòîâóºìî ñ³-
âàëêó ³òàë³éñüêîãî âèðîáíèöòâà, ÿêà 
ìàº âèñîê³ âèìîãè äî ñòàíó ´ðóíòó. 
×åðãóâàííÿ çëèâ òà ïîñóõè â³äòåðì³-
íóâàëè öþ ïîä³þ, — ðîçïîâ³äàº Âàäèì 
Êðè÷êîâñüêèé, äèðåêòîð êîìïàí³¿ 
«Îðãàí³ê-Ä». — Âò³ì, î÷³êóºìî íà 80-
100 òîíí ç ãåêòàðà (äî âèêîðèñòàííÿ 
ñèñòåìè çðîøåííÿ ìîâà éøëà ïðî âðî-
æàé 30–40 òîíí ç ãåêòàðà).

Ïîñ³âíà — òî ëèøå ïî÷àòêîâèé åòàï 
íà øëÿõó äî ãàðíîãî âðîæàþ. Ìîðêâó 
ïîòð³áíî ðåãóëÿðíî ïîëèâàòè òà î÷èùà-
òè â³ä áóð’ÿí³â, ³íàêøå îñòàíí³é ôàê-
òîð ìîæå ñïðîâîêóâàòè äåÿê³ õâîðîáè 
êóëüòóðè.

Ùîá âèðîñòèòè âåëèê³ ñîêîâèò³ îâî÷³, 

îñîáëèâó óâàãó ïîòð³áíî ïðèä³ëèòè ñàìå 
ïîëèâó. ßêùî ́ ðóíò íåäîñòàòíüî çâîëî-
æåíèé, êîðåíåïë³ä ïî÷èíàº âèïóñêàòè 
á³÷í³ êîð³íö³ òà øóêàòè âîäó. Âèãëÿä 
ìàº òàêà ìîðêâà íå äóæå ³ ñìàê íå âò³-
øàº. Íàäì³ðíå çâîëîæåííÿ, íàâïàêè, 
ïðèçâîäèòü äî ðîçòð³ñêóâàííÿ ïëîä³â, ³ 
âåãåòàòèâíà ìàñà çàíàäòî ðîñòå.

ПОСТІЙНИЙ КОНТРОЛЬ
Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà, ùîá òî÷íî 

êîíòðîëþâàòè âîëîã³ñòü ´ðóíòó, ïî ïå-
ðèìåòðó ïîëÿ ðîçòàøîâàí³ âîëîãîì³ðè. 
Ïîëå ïîä³ëåíå íà êâàäðàòè ³ êîæåí ìàº 
ñâ³é âîëîãîì³ð, ÿêèé çàíóðåíèé ó çåì-
ëþ íà 20 ñì. Íà ñüîãîäí³ êîìïàí³ÿ 
«Îðãàí³ê-Ä» çàñ³ÿëà 60 ãà çåìë³ (ìîðêâà 
òà áóðÿê) ³ âñÿ öÿ ïëîùà íà êðàïåëüíîìó 
çðîøåíí³.

— Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ íåìàº ï³äïðè-
ºìñòâ, ÿê³ á âèêîðèñòîâóâàëè êðàïåëüíå 
çðîøóâàííÿ äëÿ òàêèõ âåëèêèõ â³äêðèòèõ 
ä³ëÿíîê, — ðîçïîâ³äàº Âàäèì Êðè÷êîâ-
ñüêèé. — Ñóòü ó òîìó, ùî äî êîæíî¿ ãðÿ-
äè ìàéáóòí³õ îâî÷³â ï³äâåäåí³ òðóáî÷êè ç 
âîäîþ, ÷åðåç ÿê³ çà ÷³òêèì ãðàô³êîì ïðî-
âîäèòüñÿ çðîøåííÿ êóëüòóðè. Òàêèì æå 
÷èíîì äî ´ðóíòó äîäàþòüñÿ îðãàí³÷í³ 
äîáðèâà.

Êð³ì òîãî, äëÿ åôåêòèâíîãî çðîøóâàí-
íÿ äî óâàãè áåðóòüñÿ ôàçè ðîñòó ìîðêâè.

Êîðåíåïë³ä ³íòåíñèâíî çðîñòàº, ïî-
÷èíàþ÷è ç ôàçè ÷îòèðüîõ ñïðàâæí³õ 
ëèñòê³â. Äî òîãî êðàïåëüíà ñèñòåìà 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ ùîäåííî òðè-÷îòèðè 

ðàçè íà äîáó, àëå ìàëåíüêèìè ïîðö³ÿìè. 
Êîëè âæå ñôîðìóâàëèñü ÷îòèðè ëèñòêè 
³ á³ëüøå — ïîëèâàòè ìîðêâó ïîòð³áíî 
ðÿñí³øå, àëå ðàç íà äåíü.

ОРГАНІЧНІ ДОБРИВА — ЦЕ ЗДОРОВ’Я
Çàâäÿêè òîìó, ùî êîìïàí³ÿ 

«Îðãàí³ê-Ä» ñóòòºâî çìåíøèëà âèêî-
ðèñòàííÿ ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ, çàì³íèâ-
øè ¿õ îðãàí³÷íèìè, öå äàëî ìîæëèâ³ñòü 
íå ëèøå çá³ëüøèòè ðåíòàáåëüí³ñòü îâî-
÷åâî¿ ïðîäóêö³¿, àëå é çíà÷íî ïîêðàùèòè 
¿¿ íàòóðàëüí³ñòü òà ñìàêîâ³ ÿêîñò³.

Äèðåêòîð êîìïàí³¿ Âàäèì Êðè÷êîâ-
ñüêèé ðàäèòü äëÿ ïîð³âíÿííÿ ñïðîáó-
âàòè ìîðêâó íà ì³íåðàëüíèõ äîáðèâàõ. 
Òàêà ìîðêâà ñóõóâàòà, ã³ð÷èòü, ìàº 
íåíàñè÷åíèé êîë³ð. Ìîðêâà, âèðîùå-
íà íà îðãàí³÷íèõ äîáðèâàõ òà çà äîïî-
ìîãîþ êðàïåëüíîãî çðîøåííÿ, ïðóæíà 
òà ñîêîâèòà.

— Ñïðîáóâàâøè íàøó ìîðêâó, ð³òåéëå-
ðè çàçâè÷àé ïîâåðòàþòüñÿ ùîá ï³äïèñà-
òè äîãîâ³ð íà äîâãîñòðîêîâó ñï³âïðàöþ. 
Àíàë³çóþ÷è ö³íîâó ïðîïîçèö³þ òà ïðîäà-
æ³, âîíè ðîçóì³þòü, êîëè ìîðêâó ìîæíà 
ç âïåâíåí³ñòþ äàòè ìàë³é äèòèí³ ³ ö³íà 
íà íå¿ äîð³âíþþ ñåðåäíüîðèíêîâ³é, öå 
âñåá³÷íî âèã³äíî, — ãîâîðèòü äèðåêòîð 
«Îðãàí³ê-Ä».

² çîâñ³ì ñêîðî ðàçîì ç õåðñîíñüêè-
ìè ïîì³äîðàìè ÷è êàâóíàìè, ÿê³ ó âñ³õ 
íà ñëóõó òà âñ³ì äî ñìàêó, íà ïðîäî-
âîëü÷èõ ïðèëàâêàõ áóäóòü øóêàòè íîâèé 
îâî÷åâèé áðåíä — Â³ííèöüêó ìîðêâó.

ПАВЛО ЯМЦУН, 
ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК

Íàéá³ëüøèì ëèõîì äëÿ 
Óêðà¿íè º íå ïðîâåäåííÿ 

âïðîäîâæ 25 ðîê³â ðåôîðìó-
âàííÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèí ³ ïðèðîäî-
âèêîðèñòàííÿ. Çàö³êàâëåí³ñòü ãðîìà-
äÿí öèì ïèòàííÿì ïîñò³éíî çðîñòàº ³ 
íàáèðàº îáåðòè. Äîñë³äæåííÿ â ìåæàõ 
ïðîãðàìè Ñâ³òîâîãî áàíêó òà ªÑ «Ï³ä-
òðèìêà ïðîçîðîãî óïðàâë³ííÿ çåìåëüíè-
ìè ðåñóðñàìè â Óêðà¿í³» ïîêàçàëî, ùî 
çà ðîêè ä³¿ ìîðàòîð³þ íà ïðîäàæ çåìë³ 
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàð÷îãî ïðèçíà÷åííÿ 
âìåðëî 1,4 ì³ëüîíà çåìëåâëàñíèê³â. ² 
ïðè öüîìó 30% çåìëåäåðæö³â íå ïðèéíÿ-
ëè ñâî¿ ïðàâà íà ñïàäîê. Ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ ê³ëüê³ñòü ïîìåðëèõ íàéá³ëüøà 
ó êðà¿í³ ³ ñÿãàº 90 òèñ. ìåøêàíö³â.

Çà òàêèõ óìîâ ÷èñëî ä³ëÿíîê áåç âëàñ-
íèê³â ïîñò³éíî çðîñòàº, ùî ñïðèÿº ðîç-
âèòêó îáñòàâèí äëÿ çàõîïëåííÿ çåìåëü 
«çà ñ³ðèìè ñõåìàìè». Çåìë³ çàëèøàþòü-
ñÿ áåç ãîñïîäàð³â ³ç ð³çíèõ ïðè÷èí, òà, 
íà æàëü, äóæå ÷àñòî ñïàäêîºìö³ íå âñòó-
ïàþòü ó ïðàâà, áî çîâñ³ì íå îá³çíàí³ 
ó çàêîíàõ.

Ñïàäêóâàííÿ çà Çàêîíîì ÷è çàïîâ³òîì? 
Ñïàäêóâàííÿ çà çàêîíîì çä³éñíþºòüñÿ 
ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ çàïîâ³òó, âèçíàííÿ 
éîãî íåä³éñíèì, íåïðèéíÿòòÿ ñïàäùèíè, 
â³äìîâè ¿¿ ïðèéíÿòòÿ çà çàïîâ³òîì ³í-
øèìè ñïàäêîºìöÿìè òîùî. Êîæíà íà-
ñòóïíà ÷åðãà ñïàäêîºìö³â îäåðæóº ïðàâî 
íà ñïàäêóâàííÿ ó ðàç³ â³äñóòíîñò³ ñïàä-
êîºìö³â ïîïåðåäíüî¿ ÷åðãè, óñóíåííÿ ¿õ 
â³ä öüîãî ïðàâà, àáî íåïðèéíÿòòÿ. Òàê, 
íàïðèêëàä, ÿêùî âàø ä³äóñü âîëîä³â çåì-

ëåþ òà íå çàëèøèâ çàïîâ³ò, âè ìîæåòå 
ðîçðàõîâóâàòè íà ñïàäîê ó îñòàíí³é — 
ï’ÿò³é ÷åðç³ ñïàäêîºìö³â. Òîáòî â ä³äóñÿ 
íå çàëèøèëîñÿ ³íøèõ á³ëüø áëèçüêèõ 
ðîäè÷³â, àáî âîíè â³äìîâèëèñÿ âñòóïàòè 
ó ñïàäîê. Çà íàÿâíîñò³ çàïîâ³òó ñïàä-
êîºìöÿìè º îñîáè, âèçíà÷åí³ ó íüîìó. 
Çàëåæíî â³ä çì³ñòó çàïîâ³òó, îêðåì³ ãðó-
ïè ëþäåé ìàþòü ïðàâî íà îáîâ’ÿçêîâó 
÷àñòêó. À ñàìå: ìàëîë³òí³ (äî 14 ðîê³â) 
òà íåïîâíîë³òí³ (äî 18 ðîê³â) îñîáè, 
ïîâíîë³òí³ íåïðàöåçäàòí³ ä³òè ñïàäêî-
äàâöÿ, íåïðàöåçäàòíà âäîâà (âä³âåöü), 
íåïðàöåçäàòí³ áàòüêè. Òàêîæ òðåáà áðàòè 
äî óâàãè, ùî îá’ºêòè ñïàäùèíè â îêðå-
ìèõ âèïàäêàõ ï³äëÿãàþòü îïîäàòêóâàííþ.

Ïðî äîêóìåíòè äëÿ ïðèéíÿòòÿ ñïàä-
ùèíè. Ï³ñëÿ ñìåðò³ ñïàäêîäàâöÿ ïðî-
òÿãîì 6 ì³ñÿö³â ñïàäêîºìåöü çâåðòàºòüñÿ 

çà ì³ñöåì â³äêðèòòÿ ñïàäùèíè äî íîòà-
ð³óñà òà îñîáèñòî ïèøå çàÿâó ïðî ïðè-
éíÿòòÿ ñïàäùèíè. Íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè: 
ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè òà éîãî ðåºñòðàö³éíèé 
íîìåð îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàò-
ê³â ³, îáîâ’ÿçêîâî, ñâ³äîöòâî ïðî ñìåðòü 
ñïàäêîäàâöÿ. Îêðåìî ìîæóòü çàïðîñèòè 
äîâ³äêó ïðî îñòàííº ì³ñöå ïðîæèâàííÿ 
ñïàäêîäàâöÿ íà ìîìåíò ñìåðò³, äîêóìåí-
òè äëÿ ï³äòâåðäæåííÿ ðîäèííèõ â³äíîñèí 
(íàïðèêëàä, ñâ³äîöòâî ïðî øëþá), ³íø³.

Âèñíîâîê. Ïðèéíÿòòÿ çåìåëüíî¿ ñïàä-
ùèíè çà ôàêòîì í³÷èì íå â³äð³çíÿºòüñÿ 
â³ä çàãàëüíîïðèéíÿòî¿ ñèñòåìè ïðèéíÿò-
òÿ ñïàäùèíè â Óêðà¿í³. Ëþäèíà îòðèìóº 
ñâ³äîöòâî ïðî ïðàâî íà ñïàäùèíó çà çà-
êîíîì âïðîäîâæ 6 ì³ñÿö³â, àáî çà çàêî-
íîì. Òîæ, íå ãàéòå ÷àñó òà íå âòðà÷àéòå 
ñâî¿ çåìåëüí³ ä³ëÿíêè!

Народжується новий бренд — Вінницька морква

Як прийняти земельну спадщину

БЛОГ

БЛОГ

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 190131

456501
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ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïåðåä äîðîãîþ 
Âîëîäèìèð ²âàíîâ 
ñï³ëêóâàâñÿ ³ç çåì-
ëÿêàìè á³ëÿ àðêè 

Öåíòðàëüíîãî ïàðêó êóëüòóðè ³ 
â³äïî÷èíêó. Çâ³äòè âèðóøèâ íà… 
çàë³çíè÷íèé âîêçàë. ×åòâåðòà ïî-
¿çäêà ïî÷àëàñÿ äëÿ íüîãî… ïî-
¿çäîì Êè¿â-Îäåñà.

— ß âæå ¿çäèâ íà âåëîñèïåä³ 
ï³âäåííèìè îáëàñòÿìè, — ðîçïî-
â³äàº âåëîìàíäð³âíèê. — Íàâ³ùî 
çíîâó âèòðà÷àòè ÷àñ? Êðàùå ïðî-
¿õàòè òàì, äå ùå íå áóâàâ.

Éîãî ïðîâîäæàëè ïëåì³ííèê 
Ñåðã³é òà äàâí³é çíàéîìèé ²ãîð 
Ïëàõîòíþê. Ïàí ²ãîð óæå ÷åò-
âåðòèé ðàç çíàõîäèòüñÿ ïîðó÷ ç 
íèì íà ñòàðò³ ïîäîðîæ³. Êàæå, 
çàñòåð³ãàâ â³ä ïî¿çäêè äî Êðèìó.

— Âè âæå äàëåêî íå ïåðøèé, 
õòî ìåí³ òå ñàìå ãîâîðèòü, — óñì³-
õàºòüñÿ âåëîñèïåäèñò. — Êðàùå 
ïîâòîð³òü ñëîâà ç ï³ñí³ Âàêàð÷óêà 
«Âñå áóäå äîáðå».

Ðîçðîáèòè ìàðøðóò ç íàíåñåí-
íÿì íà àðêóøàõ ïàïåðó äîïîì³ã 
Â³òàë³é ßâîðñüêèé.

— ×îìó íå â òåëåôîí³? — ïåðå-
ïèòóº Âîëîäèìèð. — Íå ñêð³çü º 
²íòåðíåò. Òàê íàä³éí³øå.

Ñòàðò ïîäîðîæ³ áà÷èâ æóðíà-
ë³ñò³ RIA.

ПОЧАТОК ДОРОГИ — ПОЇЗДОМ 
Íà ñâîþ ÷åòâåðòó ì³æíàðîäíó 

ïî¿çäêó Âîëîäèìèð ²âàíîâ çà-
ïëàíóâàâ òàêèé ìàðøðóò.

Ïî¿çäîì Êè¿â-Îäåñà äîáåðåòüñÿ 
äî ²çìà¿ëà. ×îìó ïî¿çäîì?

— ß âæå íå ðàç ¿çäèâ íà âåëî-
ñèïåä³ ï³âäåííèìè îáëàñòÿìè, — 
ðîçïîâ³äàº ìàíäð³âíèê. — Íàâ³ùî 
çíîâó âèòðà÷àòè ÷àñ? Êðàùå âè-
êîðèñòàòè éîãî äëÿ ïî¿çäêè òèìè 
ì³ñöÿìè, äå ùå íå áóâ.

Ïåðåä ïî¿çäêîþ íà ïåðîí³ çíÿâ 
êîëåñî ç âåëîñèïåäà, àáè çìåíøè-
òè ãàáàðèòè ïðè ïîñàäö³ ó âàãîí.

Îòîæ â³äë³ê ìàðøðóòó íà äâî-
êîë³ñíîìó ðîçïî÷íåòüñÿ ñàìå ç 
²çìà¿ëà. Äî¿äå äî Ðåí³. Ïåðåòíå 
êîðäîí ç ïåðøîþ çàðóá³æíîþ 
êðà¿íîþ Ìîëäîâîþ. Çâ³äòè ïå-
ðå¿äå â Ðóìóí³þ. Äàë³ íà íüîãî 
÷åêàº Áîëãàð³ÿ. Äîðîãàìè ö³º¿ 
êðà¿íè ïðî¿æäæàâ ìèíóëîãî ðîêó.

ДО ТУРЕЧЧИНИ ІЗ ЗАЇЗДОМ 
У СТАМБУЛ 

Íàñòóïíà êðà¿íà ó ìàðøðóò³ â³-
ííè÷àíèíà — Òóðå÷÷èíà. Êðóòèâ 
ïåäàë³ òàì ó 2018-ìó. Ùîïðàâäà, 
â ñòîëèöþ íå çà¿æäæàâ. Öüîãî 
ðàçó ñïåö³àëüíî ïåðåäáà÷èâ çà¿çä 
ó Ñòàìáóë. Íå çíàº, ÿê ïî÷óâàòè-
ìåòüñÿ ó ìåãàïîë³ñ³. Íàéá³ëüøå 
ì³ñòî, â ÿêîìó ðàí³øå äîâîäèëî-
ñÿ ¿õàòè íà âåëîñèïåä³, áóâ Ðèì. 
Ó òóðê³â ñâîÿ îñîáëèâ³ñòü. Äîâå-

ШІСТЬ КРАЇН І КРИМ: 
ПРО ВЕЛОТУР ВІННИЧАНИНА 
Пригода Вінничанин Володимир Іванов 
хоче проїхати на велосипеді кілька країн 
і завітати до Криму. У неділю він вирушив 
у четверту міжнародну подорож. За три 
попередні проїхав 30 країн. Нинішня 
може мати пригоди — частину шляху 
доведеться крутити педалі Росією із заїздом 
на Кримський міст і проїзд півостровом. 
RIA запитала у мандрівника, як готуватися 
до поїздки на велосипеді у далеку дорогу?

Веломандрівник каже, що 
до кожної поїздки готується фі-
зично. Далека дорога вимагає 
витривалості й сили. Незважа-
ючи на роки за плечима, Іванов 
щодня тренується, бігає кроси, 
у нинішньому році виграв на-
півмарафон, що проходив у Ві-
нниці. Взимку ходить на лижах. 
Не кожен з молодих підтягнеться 
на турніку стільки разів, як це 
робить мій співрозмовник. Що-
денні поїздки на велосипеді — це 
обов’язково.
— Починайте подорожі з не-

великих відстаней, наприклад, 
по об’їзній навколо міста, чи 
до навколишніх сіл, — радить 
чоловік. — У далеку дорогу 
можна вирушати після того, 
коли здолаєте за одну поїздку 
сто кілометрів. Причому, бажано 
це зробити декілька разів.
Багато залежить від того, де бу-
дете відпочивати в дорозі і як 
харчуватися. Якщо ніч в готелі, 
а харчування в кафе чи рестора-
ні, зрозуміло, за таких умов зні-
мати втому набагато простіше, 
ніж тоді, коли ночуєш у наметі.

Щоразу збільшуйте дистанцію 

До нинішньої подорожі Воло-
димир Іванов три рази мандру-
вав на двоколісному країнами 
Європи.
Перша поїздка. 2015 рік. Виїхав 
15.08, у дорозі провів 40 днів. 
Проїхав шість країн: Польща, 
Німеччина, Франція, Бельгія, 
Люксембург, Нідерланди. За-
гальна відстань — 4,5 тис. км.
Друга поїздка: 2017 рік. Виїхав 
11.06 2017 — повернувся 07.08 
(45 днів у дорозі). Проїхав 
10 країн: Польща, Німеччина, 
Нідерланди, Бельгія, Франція, 
Ліхтенштейн, Швейцарія, Ав-

стрія, Словаччина, Угорщина. 
Загальна відстань — 6,7 тис. км.
Третя поїздка: 2018 рік. Пере-
тнув кордон 26.06 (до Ужгорода 
з Вінниці їхав поїздом) — повер-
нувся 23.08 (у дорозі 58 днів). 
Проїхав 15 країн: Словаччина, 
Австрія, Італія, Ватикан, Сан Ма-
рино, Словенія, Хорватія, Боснія 
Герцеговина, Чорногорія, Алба-
нія, Греція, Туреччина, Болгарія, 
Румунія, Молдова. Загальна від-
стань — понад 7,5 тис. км.
Крім зарубіжних подорожей, 
об’їздив більшість областей 
України.

На велосипеді проїхав 30 країн 

äåòüñÿ â îáèäâà îêà ïèëüíóâàòè 
áàãàæ ³ âåëîñèïåä. Ïðèíàéìí³ 
òàêó ïîðàäó éîìó äàëè çíàéîì³, 
ÿê³ áóâàëè ó öüîìó ì³ñò³.

Ï³ñëÿ Ñòàìáóëà ïëàíóº ¿õà-
òè áåðåãîì Ìàðìóðîâîãî ìîðÿ, 
äàë³ — óçáåðåææÿì ×îðíîãî ç 
âè¿çäîì äî Ãðóç³¿.

ГРУЗІЯ: «Я СЛУЖИВ У ГОРІ» 
Âîëîäèìèð ðîçïîâ³äàº, ùî 

â Ãðóç³¿ â³í ñëóæèâ ñòðîêîâó â³é-
ñüêîâó ñëóæáó. ¯õí³é ï³äðîçä³ë 
çíàõîäèâñÿ ó ì³ñò³ Ãîð³.

— Ö³êàâî ïîáóâàòè ó ì³ñöÿõ, äå 
ïðîâ³â äâà ðîêè ñâîº¿ ìîëîäîñò³! — 
ãîâîðèòü Âîëîäèìèð. — Ó Ãîð³ çà-
¿äó îáîâ’ÿçêîâî. Áóòè â Ãðóç³¿ ³ 
íå çà¿õàòè ó Òá³ë³ñ³, òåæ áóëî á 
íåïðàâèëüíî. Öå ñòàðîâèííå ì³ñòî 
çíà÷èòüñÿ ó ìàðøðóò³.

Ìàº íàì³ð çà¿õàòè ó äîëèíó íà-
ö³îíàëüíîãî ïàðêó, äå çíàõîäÿòü-
ñÿ äæåðåëà â³äîìî¿ ì³íåðàëüíî¿ 
âîäè «Áîðæîì³». Â³äâ³äàº ì³ñòî 
Ïîò³, äå çíàõîäèòüñÿ îäèí ç òðüîõ 
íàéá³ëüøèõ ïîðò³â ö³º¿ êðà¿íè 
íà ×îðíîìó ìîð³.

ДАЛІ МОЖУТЬ ПОЧАТИСЯ 
ПРИГОДИ 

— Íå çíàþ, ÷è âäàñòüñÿ ìåí³ ïî-
òðàïèòè ç Ãðóç³¿ â Àáõàç³þ, — ãîâî-
ðèòü ïàí Âîëîäèìèð. — Ñàìå òàê 
ïëàíóþ çðîáèòè. Ç Àáõàç³¿ â Íî-
âîðîñ³éñüê. Òåæ ìîæå âèíèêíóòè 
ïðîáëåìà. ßêùî âäàñòüñÿ, òî äî¿äó 
äî íîâîãî Êðèìñüêîãî ìîñòó, ùîá 
äàë³ ïîäîðîæóâàòè Êðèìîì.

Ó Êðèìó éîìó íå äîâîäèëîñÿ 
áóâàòè ùå æîäíîãî ðàçó.

— Ïî¿çäêó íà ï³âîñòð³â ïëàíó-
âàâ ó 2013-ìó ðîö³, — ãîâîðèòü 
Âîëîäèìèð. — ×îìó íå ïî¿õàâ 
òîä³, íå âàðòî ïîÿñíþâàòè. Ïî-
áà÷èòè Êðèì, éîãî â³äîì³ ì³ñ-
öÿ — ìîÿ äàâíÿ ìð³ÿ. Ðîçóì³þ, 
ùî ìîæóòü âèíèêíóòè íåïåðåä-
áà÷óâàí³, íå áàæàí³ äëÿ ìåíå ñè-
òóàö³¿. Áàãàòî ðàç³â ðîçäóìóâàâ 
íàä öèì. Ìàãí³ò Êðèìó ïðèòÿãóº, 
ìàíèòü äî ñåáå. Ï³ñëÿ äîâãèõ ðîç-
äóì³â, çâàæèâñÿ çä³éñíèòè ïî-
¿çäêó. Õî÷à, ïîâòîðþþ, äðóç³ ³ 
çíàéîì³ íå ðàäÿòü öüîãî ðîáèòè.

Ç ï³âîñòðîâà ïî¿äå äî Õåðñîíà, 
à çâ³äòè çíîâó ïî¿çäîì ÷è àâòî-
áóñîì ïîâåðíåòüñÿ äî Â³ííèö³.

НА ЧОМУ ЇДЕ?
Ïîäîðîæóº Âîëîäèìèð ²âàíîâ 

íà âåëîñèïåä³ ìàðêè Villiger. Îòðè-
ìàâ ó ïîäàðóíîê ó Øâåéöàð³¿. Áóëî 
öå ï³ä ÷àñ ïîäîðîæ³ ó 2017-ìó ðîö³. 
Äâîêîë³ñíèé Âîëîäèìèðà çëàìàâ-

ñÿ íà ï³ä’¿çä³ äî Áåðíà, ñòîëèö³ 
êðà¿íè. Îäèí ç³ øâåéöàðö³â çó-
ïèíèâñÿ á³ëÿ â³ííè÷àíèíà. Ï³äâ³ç 
íà àâòî äî ñåáå äîäîìó. Îãëÿíóâ 
ç³ïñîâàíó âåëîìàøèíó ³ ñêàçàâ 
çðîçóì³ëå äëÿ íàøîãî çåìëÿêà: 
«Êàïóò!» Â³ä÷èíèâ äâåð³ â ãàðàæ 
³ âèêîòèâ ñâîãî äâîêîë³ñíîãî.

Íà íüîìó ²âàíîâ çàâåðøèâ 
ïî¿çäêó. ¯çäèâ ó ïîäîðîæ òîð³ê. 
Âèðóøèâ ³ â íèí³øíüîìó ðîö³.

Æóðíàë³ñò äîïîìàãàâ ìàí-
äð³âíèêó ïåðåòÿãòè âåëîñèïåä 
÷åðåç ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä íà äðóãó 
ïëàòôîðìó çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. 
Íà áàãàæíèêó ì³ñòèâñÿ âàíòàæ 
âàãîþ ïîíàä 20 êã. Ç òàêîþ ïî-
êëàæåþ ¿õàòè íåïðîñòî!

ЩО ВЗЯВ У ДОРОГУ?
— Íàìåò, ñïàëüíèê, êàðåìàò, 

òðîõè õàð÷³â, çîêðåìà, ãðå÷àí³ 
êðóïè, êóêóðóäçÿíå áîðîøíî, 

çâè÷àéíî, ñàëî, — ãîâîðèòü 
÷îëîâ³ê. — Íåâåëèêà ãàçîâà 
ïëèòà ç ÷îòèðìà áàëîí÷èêàìè 
ïî 230 ãðàì³â êîæåí. ª ùå ºì-
íîñò³ äëÿ âîäè. Âîíè ïîðîæí³, 
êîëè çàïîâíþ, âàãà ùå òðîõè 
çá³ëüøèòüñÿ.

Ó âëàñíèõ êîøòàõ ìàíäð³âíèê 
îáìåæåíèé. Îõî÷èõ ï³äòðèìàòè 
ô³íàíñîâî íå çíàéøîâ. Êîøòè 
âèòðà÷àòèìå õ³áà ùî íà ãàðÿ÷³ 
ñòðàâè. Çíàéîìèé ë³êàð ñïàêó-
âàâ íåâåëèêó àïòå÷êó.

Äîâæèíà ìàðøðóòó — ïðè-
áëèçíî ÷îòèðè òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â.

— Ïðî òðèâàë³ñòü ãîâîðèòè 
íå áóäó, — ðîçïîâ³äàº ìàíäð³â-
íèê. — Ó äîðîç³ âñÿêå áóâàº. Öå 
âæå ïåðåâ³ðåíî. Êð³ì òîãî, çó-
ïèíÿþñÿ, àáè îãëÿíóòè ì³ñòî ÷è 
ì³ñöåâ³ñòü, ÷åðåç ÿê³ ïðî¿æäæàþ. 
Íà íèí³øíþ ïî¿çäêó ï³äå ïðè-
áëèçíî òðè ì³ñÿö³.

Ï³ñëÿ Ñòàìáóëà 
ïëàíóº ¿õàòè áåðåãîì 
Ìàðìóðîâîãî ìîðÿ, 
äàë³ — óçáåðåææÿì 
×îðíîãî ç âè¿çäîì 
äî ñîíÿ÷íî¿ Ãðóç³¿

Володимир Іванов. На багажнику міститься вантаж вагою 
понад 20 кг. З такою поклажею їхати непросто!
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У трьох частинах книги розпо-
відається про пригоди Дрімка 
та капітана Квакера у космосі. 
У першій частині книги герої 
допомагають вирішити про-
блему космічним піратам Кос-
мо-Котам з «Рудого Братства», 
у другій — описуються пригоди 
на планеті Зелін та у оранжереї-

лабораторії нано-рослин про-
фесора Кванкуса. У третій — жа-
бенята розкривають таємницю 
давно зниклої планети перших 
жаб в усьому космосі Авак 3. 
У кожній з частин книги є ак-
цент на здорове харчування та 
важливість турботи про екологію 
та довкілля.

Про що казка «Ква-королі світів» 

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

ßê ³ â áàãàòüîõ ïèñüìåííèê³â, 
ëþáîâ äî ë³òåðàòóðè â Îëüãè 
âèíèêëà ùå â äèòèíñòâ³, êîëè 
áàòüêè ÷èòàëè êàçêè íà í³÷, 
à çãîäîì, êîëè Îëÿ âæå é ñàìà 
íàâ÷èëàñÿ ÷èòàòè. Äàë³ áóëè 
øê³ëüí³ òâîðè, ðîç÷àðóâàííÿ òà 
íåñïðàâåäëèâîñò³. Ï³ñëÿ øêîëè 
Îëüãà âèð³øèëà, ùî á³ëüøå ïè-
ñàòè í³÷îãî íå áóäå. Àëå ó 23, 
êîëè íàøà ãåðî¿íÿ îòðèìàëà 
ñâîþ ïåðøó ðîáîòó, âñå çì³-
íèëîñÿ.

— ß ïðàöþâàëà ïðîñòèì îô³ñ-
ìåíåäæåðîì â îäí³é â³ííèöü-
ê³é êîìïàí³¿. Ô³ðìà ðåãóëÿðíî 
ðîçì³ùóâàëà ðåêëàìó ó âèãëÿä³ 
òåìàòè÷íèõ ñòàòåé. Îäíó ³ç íèõ 
äîðó÷èëè íàïèñàòè ìåí³, — ðîç-
ïîâ³äàº Îëüãà. — Ñòàòòÿ, ðîçì³-
ùåíà ó æóðíàë³, ìàëà ïîì³òíî 
á³ëüøèé óñï³õ, í³æ çàçâè÷àé. 
Ïîâåðíóâøè â³ðó â ñåáå, ç òèõ 
ï³ð ÿ ñòàëà ðåãóëÿðíî ïèñàòè. 
Ïèñàëà â îñíîâíîìó òåìàòè÷í³ 
ñòàòò³ íà çàìîâëåííÿ, à âå÷îðàìè 

âèãàäóâàëà êàçêè é íåéìîâ³ðí³ 
ïðèãîäè.

Êîëè Îë³íîìó ñèíó áóëî 
3,5 ðîêè âîíà ðîçëó÷èëàñÿ ç ÷î-
ëîâ³êîì. Îïèíèâøèñü íà âóëèö³ 
áåç âëàñíîãî æèòëà òà çàñîá³â äëÿ 
³ñíóâàííÿ. ×èì ìîãëè, äîïîìà-
ãàëè áàòüêè, àëå Îëÿ ðîçóì³ëà, 
ùî òàêå æèòòÿ ¿¿ íå âëàøòîâóº. 
Òîìó çâ³ëüíèëàñÿ ç ô³ðìè, äå 
ïðàöþâàëà çà ìàëåíüêó çàðîá³òíó 
ïëàòó, ÿêî¿ íå âèñòà÷àëî íàâ³òü 
íà îðåíäó îäíîê³ìíàòíî¿ êâàðòè-
ðè. Ïîçè÷èëà ãðîøåé ³ ðèçèêíóëà 
â³äêðèòè âëàñíèé á³çíåñ. Ç íåâå-
ëèêîãî ìàãàçèí÷èêà á³ëèçíè â³í 
ïåðåòâîðèâñÿ íà ì³ñöåâó ìåðåæó 
ç ê³ëüêîõ ìàãàçèí³â òà îô³ñîì, 
ùî êîîðäèíóâàâ ¿õ ðîáîòó. Áàãàòî 
áóëî ð³çíèõ âèïðîáóâàíü çà òîé 
÷àñ, àëå ÷åðåç ñ³ì ðîê³â, çàðîáèâ-
øè òðîõè ãðîøåé ³ îäðóæèâøèñü 
âäðóãå, Îëÿ çðîçóì³ëà, ùî òåïåð 
ìàº ìîæëèâ³ñòü îáèðàòè, ÷èì áè 
âîíà íàñïðàâä³ õîò³ëà çàéìàòèñü 
ó æèòò³. Á³çíåñ áóâ çàêðèòèé.

— Îäíîãî ðàçó ÿ íàïèñàëà 
êàçêó ïðî óêðà¿íñüêå æàáåíÿ 

З БІЗНЕС-ВУМЕН У КАЗКАРКУ 
Перевтілення  Ольга Дужак — авторка 
дитячої книги «Ква-королі світів» презентує 
свою казку. Письменниця розповіла про те, 
як це — писати казки, чому розпочала це 
робити та про героїв своєї першої книги. 
Головний персонаж — українське жабеня 
Дрімко, яке рятує світ за допомогою 
здорового способу життя та добра

íà ³ì’ÿ Äð³ìêî, ÿêå ìð³ÿëî ïî-
ëåò³òè â êîñìîñ. Êàçêó ïðî÷èòàëà 
÷îëîâ³êîâ³ ³ ñèíîâ³, ÿêîìó íà òîé 
÷àñ áóëî 10 ðîê³â. ²ñòîð³ÿ íàä-
çâè÷àéíî ñïîäîáàëàñü ñ³ì'¿ ³ ì³é 
÷îëîâ³ê æàðòîìà ñêàçàâ: «Áà÷ó, 
íåâåëèê³ êàçî÷êè òè ïèñàòè âì³-
ºø, àëå íàâðÿä ÷è òè çìîãëà á 
íàïèñàòè ùîñü á³ëüøå. Ó òåáå 
ïðîñòî íå âèñòà÷èòü òåðï³í-
íÿ», — ðîçïîâ³äàº Îëÿ. — ß çà-
ìèñëèëàñü íàä éîãî ñëîâàìè… 
³ ñ³ëà ïèñàòè.

Çãîäîì âîíà ðîçïîâ³äàëà, ùî 
ñ³äàþ÷è ïèñàòè íàñòóïíó ãëàâó, 
í³êîëè íå çíàëà, ùî áóäå äàë³ — 
ïðî öå çíàëè ëèøå ¿¿ ãîëîâí³ 
ïåðñîíàæ³: óêðà¿íñüêå æàáåíÿ 
Äð³ìêî òà áðàâèé êàï³òàí êîñ-
ì³÷íîãî êîðàáëÿ Êâàêåð. Êíèæêà 
âèéøëà äèíàì³÷íà òà ö³êàâà. Íà-
ïèñàâøè êîæíó íîâó ãëàâó, Îëÿ 
÷èòàëà ¿¿ ñâîºìó ãîëîâíîìó åêñ-
ïåðòó — ñèíîâ³ Áîãäàíó. ßêùî 
ìàëîìó ùîñü çäàâàëîñü íóäíèì 
÷è íå ö³êàâèì — âîíà ïåðåïèñó-
âàëà. Íà íàïèñàííÿ êíèãè ï³øëî 
äâà ðîêè. Ùå ð³ê íàä ìàëþíêàìè 
ïðàöþâàëà ³ëþñòðàòîðêà Íàòàë³ 
Áóã. Çàðàç êíèãà ì³ñòèòü 42 ãëà-
âè òà òðè ðîçä³ëè ³ ðîçðàõîâàíà 
íà ä³òåé 8–12 ðîê³â.

Êíèãà áóäå íàäðóêîâàíà äî 
1 âåðåñíÿ çà ï³äòðèìêè Óêðà¿í-
ñüêîãî êóëüòóðíîãî ôîíäó. Òàêîæ 
19 æîâòíÿ ó Â³ííèö³ â³äáóäåòüñÿ 
ñâÿòî-ïðåçåíòàö³ÿ ç ÷àñòóâàííÿì 
ãîñòåé ñìàêîëèêàìè, çà ó÷àñòþ 
àâòîðêè òà àí³ìàòîð³â. Òèðàæ 
êíèãè — òðè òèñÿ÷³ åêçåìïëÿð³â, 
çàâäÿêè Óêðà¿íñüêîìó êóëüòóð-
íîìó ôîíäó íà ñâÿò³ ä³òÿì äà-
ðóâàòèìóòü êàçêó áåçêîøòîâíî.

Ольга Дужак створила новий казковий світ, де жаби 
рятують котів. Письменниця має надію, що у майбутньому 
її герої оживуть на екранах та стануть впізнаваними
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ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ТАНЦІВНИЦЯ
Колись 47 призових місць — було моєю мрією! 
А в цьому році з Хмельницького ми привезли 
148 перемог! Головне — йти далі та не забувати 
насолоджуватись теперішнім)

ПРЕС-СЛУЖБА 
НАРОДНОГО 

ДЕПУТАТА АНАТОЛІЯ 
ДРАБОВСЬКОГО

Äîðîã³ ìî¿ âèáîðö³!
Çâåðòàþñÿ äî âàñ ç³ ùèðèìè 

ñëîâàìè âåëèêî¿ ïîäÿêè çà òó 
ï³äòðèìêó, ÿêó âè íàäàëè ïîë³-
òè÷í³é ïàðò³¿ «Ñëóãà íàðîäó» òà 
ìåí³ îñîáèñòî ï³ä ÷àñ âèáîð³â ó 
íàðîäí³ äåïóòàòè äî Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Óêðà¿íè!

ß ðîçóì³þ, ùî ìîÿ ïåðåìî-
ãà ïîëÿãàº íå ò³ëüêè ó ìîºìó 
àâòîðèòåò³ ïðîôåñ³îíàëà, ÿêèé 
áàãàòî ðîê³â î÷îëþâàâ íàâ÷àëü-
íèé çàêëàä. Ìîÿ ïåðåìîãà – 
öå òèñÿ÷³ âàøèõ ãîëîñ³â, ÿê³ 
âè â³ääàëè çà ïîë³òè÷íó ñèëó 
«Ñëóãà íàðîäó», ïîêëàäàþ÷è 
íà ¿¿ ïðåäñòàâíèê³â íà ÷îë³ ç 
ïðåçèäåíòîì Âîëîäèìèðîì 
Çåëåíñüêèì óñ³ âàø³, ìàáóòü 
îñòàíí³, íàä³¿ íà ã³äíå æèòòÿ. 
ß ðàçîì ³ç âàìè ïðèºäíàâñÿ 
äî ö³º¿ ñèëè, îñê³ëüêè òå, ùî 
íàðîáèëè ïîïåðåäíèêè – öå 
áóâ îñîáëèâî öèí³÷íèé ñïîñ³á 
êåðóâàííÿ êðà¿íîþ, ïîáóäîâà-
íèé íà ïðèíöèï³ «ïîä³ëÿé òà 
âîëîäàðþé». ß çíàþ, ùî ìè âñ³ 
ðàçîì ïðîñòî íå ìîãëè â÷èíèòè 
³íàêøå, àäæå òå, ùî íàðîáèëè 
ïîïåðåäí³ êåð³âíèêè, äîâ³âøè 
Óêðà¿íó äî æåáðàöòâà ³ âèìè-
ðàííÿ, âæå òåðï³òè á³ëüøå íå 
áóëî ìîæëèâèì. 

ß ï³øîâ ó äåïóòàòè, áî íå ì³ã 
ñòîÿòè îñòîðîíü, áî ðîçóì³â, ùî 
ìàþ âåëèêèé ïîòåíö³àë äîïî-
ìàãàòè ïðåçèäåíòó ðåàë³çîâóâà-
òè éîãî ïî÷èíàííÿ, ÿê³ íàðàç³ 
ìîæóòü çäàâàòèñÿ ðàäèêàëü-
íèìè ³ ñóâîðèìè. Àëå ³íàêøå 
ïðîñòî íå ìîæå áóòè, áî ïðî-
ãíèëà ñòàðà ñèñòåìà çëîÿê³ñ-
íèìè ìåòàñòàçàìè ïðîíèêëà ó 

âñ³ ñôåðè íàøîãî ñóñï³ëüíî-
ïîë³òè÷íîãî æèòòÿ, ïî÷èíàþ÷è 
ç ìîìåíòó çäîáóòòÿ Óêðà¿íîþ 
íåçàëåæíîñò³.

Ñüîãîäí³ ÿ õî÷ó âàñ çàïåâíè-
òè, ùî ïîë³òè÷íà ñèëà «Ñëóãà 
íàðîäó» âæå äîêëàëà áàãàòî 
çóñèëü ³ ïðîäåìîíñòðóâàëà 
ðåàëüí³ êðîêè íà øëÿõó äî 
äîêîð³ííèõ çì³í òà âèíèùåí-

íÿ âàä ïîïåðåäíüî¿ ñèñòåìè, 
ÿêà íå ïðèíåñëà íàì í³÷îãî, 
êð³ì ëèõà, çëèäí³â òà â³ä÷àþ. 
ß áà÷ó, ùî ïàðò³ÿ ïðåçèäåíòà 
– öå íå ïðîñòî ðóø³éíà ñèëà. 
Öå ïàðò³ÿ, ÿêà âçÿëà íà ñåáå 
çîáîâ’ÿçàííÿ ï³äíÿòè Óêðà¿íó 
ç êîë³í ³ çðîáèòè ç íå¿ êâ³òó÷ó 
êðà¿íó – êðà¿íó, â ÿê³é ïðåçè-
äåíò ³ óðÿä ï³êëóºòüñÿ, â ïåð-

øó ÷åðãó, ïðî êîæíîãî ñâîãî 
ãðîìàäÿíèíà, ó ÿê³é âñ³ ã³ëêè 
âëàäè ïðàöþþòü âèíÿòêîâî íà 
êîðèñòü êîæíîãî ç íàñ, à íå íà 
âëàñíå çáàãà÷åííÿ; êðà¿íó, ÿêà 
êîðèñòóºòüñÿ àâòîðèòåòîì íà 
ì³æíàðîäí³é àðåí³.

Âè çíàºòå, ùî ï³ä ÷àñ âèáîð-
÷î¿ êàìïàí³¿ âñ³ äåïóòàòè êîìàí-
äè «Çå» ï³äïèñàëè ìåìîðàíäóì, 
ó ÿêîìó âîíè çîáîâ’ÿçàëèñÿ ÷åñ-
íî âèêîíóâàòè ïîêëàäåí³ íà íèõ 
îáîâ’ÿçêè. Ó ðàç³ íåäîòðèìàííÿ 
îá³öÿíîãî äåïóòàò áóäå ïîâèíåí 
ñêëàñòè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ. ß 
îñîáèñòî âáà÷àþ îäíèì ³ç íàé-
ïð³îðèòåòí³øèõ çàâäàíü ñüîãîä-
í³øíüîãî äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó 
ñêàñóâàííÿ íåäîòîðêàíîñò³, ÿêà 
þðèäè÷íî íå äîçâîëÿëà ïðè-
òÿãíóòè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ äåïóòàò³â-êðàä³¿â òà 
êîðóïö³îíåð³â. 

ß õî÷ó âàñ çàïåâíèòè, ùî 
êîðèñòóþ÷èñü âàøîþ äîâ³ðîþ, 
áóäó ã³äíî íåñòè çâàííÿ íàðîä-
íîãî äåïóòàòà ³ áóäó ñïðàâæí³ì 
ñëóãîþ íàðîäó, ïîñò³éíî òðèìà-
þ÷è âàñ ó êóðñ³ ïîòî÷íèõ ïîä³é 
³ ï³äòðèìóþ÷è ç âàìè çâîðîòí³é 
çâ'ÿçîê. ß çðîáëþ âñå ìîæëèâå, 
ùîá âèêîíàòè ñâî¿ âèáîð÷³ îá³-
öÿíêè. ß îá³öÿþ áóòè ã³äíèì 
âàøî¿ äîâ³ðè ³ âàøèõ ñïîä³âàíü. 

Ùå ðàç êàæó âàì «âåëèêå 
äÿêóþ»!

Âàø Àíàòîë³é Äðàáîâñüêèé

Дякую за вашу довіру
БЛОГ

456616
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«Äèòèíà ïðèéøëà ç ñàäî÷êà ³ 
ïðîñòî ïîêàøëþâàëà» — òàê ðîç-
ïî÷àëàñü õâîðîáà ó øåñòèð³÷íîãî 
â³ííè÷àíèíà Îëåêñàíäðà. Ìàòè 
ìàëîãî Ñâ³òëàíà êàæå, ùî ï³øëè 
âîíè ç öèì êàøëåì äî ë³êàðÿ, 
á³ëüøå õîò³ëè ïåðåñâ³ä÷èòèñü, ùî 
í³÷îãî ñåðéîçíîãî.

— Ë³êàð îãëÿíóâ ñèíà, ñêàçàâ, 
ùî ãîðëî òð³øå÷êè ðîçîâàòå, 
â ëåãåíÿõ âñå â íîðì³, òåìïåðàòó-
ðè íåìàº, äèòèíà àêòèâíà, ìîæå-
òå íå õâèëþâàòèñü, — ðîçïîâ³äàº 
Ñâ³òëàíà. — Íàñòóïíîãî òèæíÿ 
Ñàøêî ïî÷àâ êàøëÿòè íó äóæå 
äèâíî ³ ñòðàøíî. Ïëå÷³ â³äâîäèâ 

íàçàä, ãîëîâó ñõèëÿâ âïåðåä, îá-
ëè÷÷ÿ ÷åðâîíå, ç î÷åé ñëüîçè, âñå 
ìàëî âèãëÿä, íà÷å ÿêèéñü íàïàä. 
Äèòèíà íå ìîãëà âäèõíóòè ïîâ³-
òðÿ, íå ìîãëà â³äêàøëÿòèñü, õî÷à 
â³ä÷óâàëîñü òàê, íà÷å ÿêàñü ð³äè-
íà «ãóëÿº» â³ä øëóíêà äî ãîðëà 
³ íå ìîæå çíàéòè âèõîäó. Ïîò³ì 
ñèíà âèðâàëî.

ЦЕ НЕ ЛІКУЄТЬСЯ
Â³ííè÷àíêà îäðàçó çàòåëåôîíó-

âàëà ë³êàðþ, òîé ïîïðîñèâ îïè-
ñàòè, ÿê âèãëÿäàº êàøåëü, à ùå 
êðàùå çíÿòè â³äåî íà òåëåôîí.

— Ç îïèñó ð³äèíè, ÿêà âèõîäèòü 
ï³ñëÿ â³äêàøëþâàííÿ, ç òîãî, ÿêèé 
âèãëÿä ìàº äèòèíà ïðè öüîìó (â³-

ДИТИНА КАШЛЯЄ? ЗНІМІТЬ 
Спостерігати  Найбільше відмов 
батьків має на своєму рахунку 
щеплення АКДП (кашлюк, правець, 
дифтерія). Про дифтерію ми ще почуємо, 
так вважають лікарі, спостерігаючи 
статистику щеплених дітей. Кашлюк 
у дітей останнім часом діагностують все 
частіше, і в цьому допомагає відео

АНДРІЙ ШИМАНСЬКИЙ, 
ЛІКАР-ПЕДІАТР 

— Одразу скажу про відео, 
це потрібно для діагностики, 
тому що кашлюк має характер-
ні риси, це і голова вперед, і 
почервоніння та сльози, і язик 

зовні, і так зване півняче виття (звуки, які 
видає дитина, прагнучи вдихнути). Лікар 
на прийомі бачить дитину 15 хвилин, за цей 
час дитина може і не кашлянути, тому ві-
део допомагає в діагностиці. Сама бактерія 
кашлюка довго не живе, але вона містить 
токсин, у нашому мозку він створює вогнище 
збудження, яке стимулює цей кашель. Тому 
сама хвороба може пройти за місяць, а та-
кий кашель може бути в дитини до півроку. 

Такі напади провокуються, якщо дитина їсть 
щось гостре, коли робить глибокий вдих, 
або при фізичних навантаженях. Полегшу-
ють перебіг цієї хвороби, до речі, перельоти 
літаком.
А взагалі головне, про що варто сказати, якщо 
дитина вже захворіла, то потрібно просто на-
братись терпіння і дитині, і батькам. А щоб 
не допустити цієї хвороби, потрібно дитину 
щепити. Зараз кашлюк досить розповсюдже-
ний через низьку вакцинацію дітей.
Особливо небезпечний кашлюк для дітей 
до року, саме серед них найбільша смерт-
ність. Вони дуже важко переносять кашель, 
досить часто виникає апное (зупинка дихан-
ня), і на фоні цього кашлю може розвиватися 
крововилив у мозок. Через це в 2 місяці ди-

тину вже вакцинують, тому що потім, коли 
малюк вже захворів, це все марно. У нас є 
два види вакцин — цільноклітинна вакцина 
(індійська) складається з анатоксинів правця і 
дифтерії та вбитих цільно клітинних бактерій 
кашлюку. Інша — ацелюлярна (Франція, Бель-
гія). Ці дві вакцини хороші, різниця в тому, що 
цільноклітинна вакцина дає сильну місцеву 
реакцію, але при цьому вона дає більший 
та триваліший захист. Ацелюлярна вакцина 
не дає реакції, але і захист не такий. Напри-
клад, зараз у США всі перейшли на ацелю-
рарну вакцину і до них повертається кашлюк. 
Тому останні рекомендації ВООЗ кажуть про 
те, що потрібно переглянути календарі ще-
плень і додати до нього ще одну дозу ціль-
ноклітинної вакцини від кашлюку.

Хворіти дитина може півроку 

äåî íå áóëî ìîæëèâîñò³ çíÿòè, áî 
êîëè äèòèíà ïðàêòè÷íî çàäèõà-
ºòüñÿ, íå äî òîãî, ³ ïîðó÷ í³êîãî 
íå áóëî) ë³êàð ñêàçàâ, ùî º ï³ä-
îçðà íà êàøëþê, òèì ïà÷å, éîãî 
çàðàç ó Â³ííèö³ ïîâíî, — ãîâîðèòü 
Ñâ³òëàíà. — ² ïîðàäèâ çàïàñòèñü 
íåðâàìè, áî õâîð³òè áóäåìî äîâãî 
³ âàæêî, ³ ë³êóâàííþ öÿ õâîðîáà 
íå ï³ääàºòüñÿ. Íàâ³òü ïîëåãøèòè 
äèòèí³ ñòàí íåìàº ÷èì.

Çàäëÿ òîãî, ùîá äèòèíà ïå-
ðåñòàëà áóòè çàðàçíîþ (à êàø-
ëþê — òî äóæå çàðàçíà õâîðî-
áà), Ñàøêî òèæäåíü ïðîïèâ 
êóðñ àíòèá³îòèê³â. Éîìó â³ä òîãî 
çîâñ³ì íå ïîëåãøàëî (ïðîòå ³í-
øèì ñïîê³éí³øå), êàøëÿº ìàëèé 
äóæå âàæêî, êîæí³ äâ³ ãîäèíè, ç 
áëþâîòîþ, ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ 
ñëèíîâèä³ëåííÿ, ç³ ñëüîçàìè òà 
ïåð³îäè÷íèìè ñïàçìàìè äèõàëü-
íèõ øëÿõ³â, îñîáëèâî âíî÷³.

СТАТИСТИКИ НЕМАЄ
ßêùî ïåðåãëÿíóòè äîñòóï-

í³ ñòàòèñòè÷í³ äæåðåëà, çíàéòè 
öèôðè ïðî êàøëþê íå ðåàëüíî. 
À ë³êàð Êîìàðîâñüêèé âçàãàë³ 
íå ïåðåñòàº êàçàòè ïðî ôàëüñè-
ô³êàö³¿ äàíèõ ùîäî ö³º¿ õâîðîáè. 
Çà ñëîâàìè Êîìàðîâñüêîãî, êàø-

ëþêîì õâîð³þòü ïðàêòè÷íî âñ³ 
ä³òè â Óêðà¿í³: êàøëÿþòü ö³ëèìè 
äèòÿ÷èìè ñàäàìè ³ ö³ëèìè êëàñà-
ìè. Àëå ÿê ò³ëüêè ë³êàð ïîñòàâèòü 
äèòèí³ ä³àãíîç «êàøëþê», ìàòè-
ìå ïðîáëåìè ÷åðåç ïåðåâèùåííÿ 
ñòàòèñòèêè õâîðîáè. ² îñê³ëüêè 
ãîëîâíèé ñèìïòîì êàøëþêó — 
íàïàäîïîä³áíèé êàøåëü, òî â òà-
êîìó âèïàäêó ìîæíà ïîñòàâèòè 
êóïó ³íøèõ ä³àãíîç³â. Íàïðèêëàä, 
áðîíõ³ò, çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ÎÐÇ. 
² îñü òàêèõ í³áèòî «áðîíõ³ò³â» 
ó íàñ — âñÿ êðà¿íà. Â Óêðà¿í³ ðî-
ê³â äåñÿòü éäå åï³äåì³ÿ êàøëþêó, 
àëå öå ðåòåëüíî ïðèõîâóºòüñÿ. Ìè 
íå çíàºìî ñòàòèñòèêè ñìåðòíîñ-
ò³. Äèòèíà ïðè êàøëþêó ìîæå 
ïîìåðòè â³ä çóïèíêè äèõàííÿ 
àáî â³ä çàïàëåííÿ ëåãåí³â. ² ïðè 
öüîìó ó âñ³õ äîâ³äêàõ òàê ³ áóäå 
íàïèñàíî — «çàïàëåííÿ ëåãåí³â».

Çà ñëîâàìè Àíäð³ÿ Øèìàí-
ñüêîãî, íàø³ â³ííèöüê³ ë³êàð³ òåæ 
íå äóæå ïîëþáëÿþòü ñòàâèòè öåé 
ä³àãíîç. Òîìó ùî öå æ ïîòð³áíî 
çáèðàòè åï³äíàãëÿä, ïðîâîäèòè 
ðîáîòó ç ñàí³òàð³¿. Êóïó ïàïåð³â 
òà ìàí³ïóëÿö³é, ÷åðåç õâîðîáó, 
ÿêó ìîæíà íàçâàòè çîâñ³ì ïî-
³íøîìó, ³ ñïîê³éíî ñîá³ ïðàöþ-
âàòè äàë³.

Знову кір 
 Çà îñòàíí³é òèæäåíü, 
çà îïåðàòèâíèìè äàíèìè, 
â îáëàñò³ çàõâîð³ëè íà ê³ð 
17 îñ³á, ³ç íèõ 4 äîðîñëèõ òà 
11 ä³òåé. Ê³ëüê³ñòü çàõâîð³-
ëèõ â ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðå-
äí³ì òèæíåì ï³äâèùèëàñü 
íà 30%.
Ç ïî÷àòêó ïîòî÷íîãî ðîêó 
â îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 
3878 âèïàäê³â êîðó. Ñåðåä 
çàõâîð³ëèõ 2157 ä³òåé. ²ç 
âñ³õ çàõâîð³ëèõ 64% íå áóëè 
ùåïëåí³ ïðîòè êîðó. 
Íàãàäóºìî, ùî ºäèíèì 
åôåêòèâíèì çàñîáîì ïðî-
ô³ëàêòèêè êîðó º âàêöè-
íàö³ÿ. Íà äàíèé ÷àñ â óñ³õ 
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ 
çàêëàäàõ îáëàñò³, ÿê³ ïðî-
âîäÿòü ùåïëåííÿ, º â íà-
ÿâíîñò³ äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü 
êîìá³íîâàíî¿ âàêöèíè 
ïðîòè êîðó. Çàëèøêè äà-
íîãî ïðåïàðàòó ñêëàäàþòü 
24882 äîçè âàêöèíè ÊÏÊ.

Вакциновані — 
захищені 
 Óëÿíà Ñóïðóí, Âîëî-
äèìèð Êóðï³òà òà Ñåðã³é 
Æàäàí çðîáèëè ùåïëåííÿ 
â³ä äèôòåð³¿ òà ïðàâöÿ ³ 
çàêëèêàëè óêðà¿íö³â ï³äòðè-
ìàòè êàìïàí³þ “Âàêöèíî-
âàí³ — çíà÷èòü çàõèùåí³”. 
Ïàö³ºíòàì ñë³ä âàêöèíóâà-
òèñÿ äî âåðåñíÿ, îñê³ëüêè ç 
ïî÷àòêîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó 
ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â çàõâîðþ-
âàííÿ íà ³íôåêö³éí³ õâî-
ðîáè çðîñòàº, îòæå ðèçèê 
âèíèêíåííÿ ñïàëàõó ï³äâè-
ùóºòüñÿ.
Â Óêðà¿í³ âêðàé íèçüêèé 
ð³âåíü îõîïëåííÿ ùåïëåí-
íÿìè â³ä ö³º¿ ³íôåêö³¿: âàê-
öèíîâàí³ ëèøå 70% ä³òåé, 
äîðîñëèõ — ùå ìåíøå. 
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7574 0069 3034 (EUR, Dovhan Tetiana) 
CORRESPONDENT ACCOUNT: 400 8867004 01, IBAN — 

UA123052990005168757400693034
Телефон для уточнень — 097–682–87–64.

Вінницькому рятувальнику 
Сергію Довганю потрібна термінова 
трансплантація печінки.

Йому діагностували рідкісну 
хворобу — синдром Бадда-Кіарі. 
Вени печінки затромбовані і орган 
просто відмовляється працювати. Ціна 
життя — 140 тисяч доларів. Це нереальна 
сума для сім’ї з двома маленькими 
дітьми. Родина просить небайдужих 
відгукнутись та допомогти Сергію 
подолати недугу.

ДОПОЖІТЬ 
ВРЯТУВАТИ 
СЕРГІЯ!

Реквізити для переказу коштів:
карта ПриватБанк: 4149 4978 7263 3468 Овсійчук Людмила Леонідівна

карта Ощадбанк: 5167 4901 1783 9333 Овсійчук Олександр Леонідович (брат).  

Контактний телефон сестри Олесі є в редакції.

23-річна Людмила хворіє на рак крові (гострий лейкоз, 
М5 варіант). Пройшла 5 тяжких курсів хіміотерапій, 
мала хороші показники за результатами лікування. 
Але у дівчини виявили ще одне захворювання крові — 
мієлодиспластичний синдром (МДС RAEB 1), 
їй необхідна трансплантація кісткового мозку.

На лікування потрібно 97 тис. євро. 
Тому рідні дівчини просять допомоги

97 000 ЄВРО — ЦІНА ЖИТТЯ 
ЛЮДМИЛИ ОВСІЙЧУК
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ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

454117

РЕКЛАМА

Періоральний дерматит (ПД)
ІРИНА 
КРАВЦОВА, 
ДИТЯЧИЙ 
ДЕРМАТО-
ВЕНЕРОЛОГ

Періораль-
ний дерматит 

являє собою висипання запального 
характеру, які частіше розташовані 
в навколоротовій зоні, але, достат-
ньо часто можуть локалізуватись і 
навколо очей та носа.
Спочатку це просто червона 
шкіра, на якій за короткий термін 
з'являються вузлики і гнійнички. З 
часом, в місцях висипання шкіра стає 
сухою, може приєднатися зуд.
Постановка діагнозу, як правило, 
не викликає труднощів, хоча іноді і 
потрібне проведення диференційної 
діагностики з себорейним дермати-
том, акне дитячого віку та ін.
Причини розвитку ПД різноманітні.
Які фактори найчастіше є ініціа-
торами розвитку ПД?
 Проста форма виникає від три-
валого облизування губ, смоктання 
пальців (працює фактор багато-
разового намокання і висихання 
шкіри, що посилюється в холодну 
пору року);
 Надлишкове та часте викорис-
тання мазей на жирній основі, деякі 
фотозахисні креми;
 Неконтрольоване використання 
місцевих гормональних препаратів.
N. B. Мабуть, це найбільш провоку-
ючий фактор;
 Використання зубних паст, в склад 
яких входить фтор або розчинів 
по догляду за ротовою порожниною;
 Прояви ПД можуть бути і у дітей з 
атопічним дерматитом. У цьому ви-
падку провокуючі фактори вторинні, 
а на першому плані — вроджене 
порушення бар'єрної функції шкіри і 
її підвищена чутливість.
Лікування ПД — складне завдання. 
Стабільне покращення може бути 
не раніше, ніж через 4–6 тижнів, 

а іноді терапія проводиться 
до 3–6 місяців.
Рецидиви захворювання бувають 
доволі часто.
Дуже важливо виявити причину за-
хворювання.
Лікування може бути різноманітне — 
від відміни всієї терапії, що про-
водилась раніше, до використання 
зволожуючих кремів на водній 
основі та призначення місцевих і 
системних антибіотиків.
Розібратися в проблемах ПД і при-
значити адекватне лікування може 
лише дитячий дерматолог.
Тому, шановні батьки, якщо вище 
описані симптоми з'явились у вашої 
дитини — не відкладайте візит 
до лікаря.
Що потрібно взяти до уваги 
батькам і лікарям
Так, використання місцевих гормо-
нальних засобів може тимчасово 
покращити стан шкіри, але при 
тривалому використанні, після 
відміни висипання посилюються 
багаторазово!
Самолікування неприпустиме.
Прогноз:
сприятливий, хоча ПД — захворю-
вання часто непередбачуване і вже 
досягнуте покращення може зміни-
тись загостренням.
Необхідно:
 Проаналізувати можливі причини 
появи чи рецидиву захворювання 
(дивитись вище), виключити їх.
 Запастись терпінням і виконувати 
всі інструкції спеціаліста з лікування 
і догляду за проблемною шкірою 
вашої дитини.
Будьте здорові!

456258

Медичний центр «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

ЦЕ НА ТЕЛЕФОН 

ІНКУБАЦІЙНИЙ ПЕРІОД 
Передається повітряно-крапельним шляхом 
Період з моменту контакту з хворим до проявів 
перших симптомів хвороби складає 3–14 діб 

ВИГЛЯД ХВОРОГО ПРИ КАШЛІ 
 Обличчя червоніє, потім синіє, стає напруженим 
 Набухають підшкірні вени шиї, обличчя, голови 
 Сльозоточіння 
 Язик висовується з ротової порожнини до межі, 
кінчик його піднімається доверху. У результаті 
перерозтягнення та тертя язка об зуби, під язиком 
з'являється виразка (надрив чи язвочка язика — 
характерний симптом кашлюку) 

ПОЧАТКОВИЙ ПЕРЕДСУДОМНИЙ 
ПЕРІОД (ВІД 3 ДО 14 ДІБ) 
 Поступовий початок 
 Задовільне самопочуття 
 Нормальна температура тіла 
 Сухий, нав'язливий кашель, що поступово 
підсилюється 
 Посилення кашлю, незважаючи 
на симптоматичну терапію 
 Відсутність інших катаральних явищ 
 Відсутність патологічних даних у легенях 

ПЕРІОД НАПАДОПОДІБНОГО 
(СУДОРОЖНОГО) КАШЛЮ 
(ВІД 2 ДО 8 ТИЖНІВ І БІЛЬШЕ) 
 Нападоподібний кашель 
 Закінчується напад відходженням густого, 
в'язкого, склоподібного слизу, мокротиння та 
блювоти 
 Напади кашлю можуть бути короткочасними або 
продовжуватись до 4 хвилин 
 Багато дітей з кашлюком взагалі 
не кашляють, замість цього вони синіють 
і перестають дихати 

ПЕРІОД ЗВОРОТНОГО РОЗВИТКУ 
(РАННЬОЇ РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦІЇ) 
ВІД 2 ДО 8 ТИЖНІВ 
 Кашель втрачає типовий характер, 
буває рідше 
 Покращується самопочуття дитини, зникає 
блювота, стабілізується сон та апетит 

ПЕРІОД ПІЗНЬОЇ РЕКОНВАЛЕСЦЕНЦІЇ 
(ВІД 2 ДО 6 МІСЯЦІВ) 
Від будь-якого збудження чи фізичного 
навантаження до дитини повертаються напади 
кашлю.

УСЕ, ЩО 
ПОТРІБНО 
ЗНАТИ 
БАТЬКАМ ПРО 
КАШЛЮК

455676
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Наш чемпіон 
світу Матвіїшен
 Ó Ïàðäóá³öå (×åõ³ÿ) ô³-
í³øóâàâ äðóãèé ÷åìï³îíàò 
ñâ³òó ³ç íîâîãî âèäó øàõ³â. 
Öå øàõè Ôðîëîâà, àáî øàõè 
1.0. ×åìï³îíñüêå çâàííÿ 
çàõèùàâ óêðà¿íåöü Â³êòîð 
Ñêëÿðîâ. Àëå êîðîíó öüîãî 
ðàçó çäîáóâ 17-ð³÷íèé ì³æ-
íàðîäíèé ìàéñòåð ³ç Â³ííèö³ 
Â³êòîð Ìàòâ³¿øåí.

Забіг 
у повзунках 
 Ïåðøîãî ñåðïíÿ íà ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³ çìà-
ãàòèìóòüñÿ ó ñïðèòíîñò³ 
íàéìåíø³ æèòåë³ Â³ííèö³. 
Äëÿ ìàëþê³â âëàøòóþòü 
òðàäèö³éíèé êîíêóðñ «Çàá³ã 
â ïîâçóíêàõ». Â³ê ó÷àñíè-
ê³â — â³ä âîñüìè ì³ñÿö³â 
äî ðîêó ³ äâîõ ì³ñÿö³â. 
Ïî÷àòîê íåçâè÷íèõ ïå-
ðåãîí³â — î 15.30. Ùîá 
ïåðåìîãòè, äèòèí³ ïîòð³áíî 
ÿêíàéøâèäøå ïîäîëàòè 
äèñòàíö³þ ó ï’ÿòü ìåòð³â. 
Îêðåìî çàë³ê äëÿ õëîï÷èê³â 
òà ä³â÷àò. Çàðåºñòðóâàòè 
ìîæíà çà òåëåôîíîì 096–
771–25–11.

Визначили 
найшвидших 
 Ô³í³øóâàëè ÷åìï³îíàòè 
Â³ííè÷÷èíè ç³ øâèäêèõ òà 
áëèñêàâè÷íèõ øàõ³â. 
Ó øâèäê³é ãð³ çîëîòî çäî-
áóâ ìîëîäèé ìàéñòåð Îëåã 
Áèêîâñüêèé. Ñð³áíèì ïðè-
çåðîì ñòàâ ñòàðøîêëàñíèê 
Äìèòðî Ùåðáèíà. Áðîíçà 
â àêòèâ³ â³ííè÷àíèíà Îëåê-
ñàíäðà Øâàéãåðà.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №31 (1105)
Мінімальні задачі-двоходівки (у білих тільки одна бойова фігура) на коопе-
ративний мат. 

Задача №2412-2415. М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h /2 2.1.1.1                               III) п. a3>a7;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №30 (1448) від 24 липня 2019 року 
Задача №2408
A). 1… ab7:+  2. Kpa7 b8Фx;  1. Kpa7! b6+  2. Kpa8 ab7:x
B) 1… b6+  2. Kpa8 ab7:x; 1. Kpa8! ab7:+  2. Kpa7 b8Фx
Задача №2409
1… g8Ф  2. hg6: Фh8x; I. 1. Kph5! g8Ф  2. Kph6 Ф:h7x;
II. 1. Kp:g7! gh7:  2. Kpf8 h8Фx — правильні мати
Задача №2410
1… Td1+  2. Kpc4 Td4x; I.1 Kpc2! Kpa3  2. Td3 Tc1x;  II. 1. Kpc4! Te5  2. Td3 Tc5x
Задача №2411
1... Ta4 (Tb4/Tc4/Td4/Te4) 2. Tg4 (Ta3/Tb3/Tc3/Td3)Te3x; 
1… Ke3  2. Kph3 Tf3x; 1. Tg4! Te4  2. Kpf3 Te3x

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó ìèíóëîìó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè 
ç ôóòáîëó (äðóãà ë³ãà) â³ííèöüêà 
«Íèâà» ïîñ³ëà ÷åòâåðòå ì³ñöå. Õî÷à 
äî îñòàííüîãî áîðîëàñÿ çà ë³äåð-
ñòâî ³ ï³äâèùåííÿ â êëàñ³. Ï³ñëÿ 
äâîì³ñÿ÷íî¿ ïåðåðâè ñòàðòóâàëà 
íîâà ïåðø³ñòü êðà¿íè. Íèâ³âö³ 
â³äêðèâàëè ¿¿ âè¿çíèì ïîºäèíêîì 
³ç îäíèì ³ç ïîòåíö³éíèõ ôàâîðè-
ò³â ïåðåãîí³â — æèòîìèðñüêèì 
«Ïîë³ññÿì», ÷èííèì áðîíçîâèì 
ïðèçåðîì.

СКЛАД НАПОЛОВИНУ 
ЗМІНИВСЯ 

Ó ì³æñåçîííÿ ñêëàä «Íèâè» 
íàïîëîâèíó îíîâèâñÿ. Íàéá³ëüø 
ñåðéîçíîþ âòðàòîþ ìîæíà íàçâàòè 
ïåðåõ³ä ï³âçàõèñíèêà Îëåêñàíäðà 
Äåì÷åíêà ó ïåðøîë³ãîâèé «Ìåòà-
ë³ñò 1925» (Õàðê³â), ÿêèé ñòàâèòü 
ïåðåä ñîáîþ çàâäàííÿ âèõîäó 
äî Ïðåì’ºð-ë³ãè. ²íøèé ë³äåð â³-
ííèöüêîãî êîëåêòèâó, çàõèñíèê 
Ðîìàí Àäàìåíêî, ïîñèëèâ íàøî-
ãî ñóïåðíèêà â ãðóï³ «À» äðóãî¿ 
ë³ãè — «Ïîë³ññÿ».

Íàòîì³ñòü ç îäåñüêîãî «×îð-
íîìîðöÿ» äî «Íèâè» ïîâåðíóâñÿ 
äîñâ³ä÷åíèé îáîðîíåöü Îëåêñàíäð 
Êàë³òîâ. Ç «Ðóõó» (Âèííèêè, Ëüâ³â-
ñüêà îáëàñòü) ïåðåéøîâ àòàêóþ÷èé 

ï³âçàõèñíèê Àðòóð Çàãîðóëüêî, 
ÿêèé ìàº äîñâ³ä âèñòóï³â íàâ³òü 
ó Ïðåì’ºð-ë³ç³. Ç õåðñîíñüêîãî 
«Êðèñòàëó» — êðåàòèâíèé ãðàâåöü 
ñåðåäèíè ïîëÿ Àíòîí Áðèæ÷óê.

Çáåðåæåí³ é ïðîâ³äí³ ôóòáî-
ë³ñòè, ÿê³ íèí³ ñêëàäàþòü ê³ñòÿê 
êîìàíäè. Öå íàä³éíèé âîðîòàð 
Ìàêñèì Ãóð³äîâ, ñèëüíèé õàâáåê 
Äåíèñ Äîë³íñüêèé, ÿêèé ëåäü 
íå ïåðåéøîâ ó êëóá âèùîãî äè-
â³ç³îíó. À òàêîæ òð³éêà ì³ñöåâèõ 
ñòàðîæèë³â: êàï³òàí êîìàíäè ²ãîð 
Ìàëÿðåíêî, â³öå-êàï³òàíè ßðîñëàâ 
Áðàñëàâñüêèé (îñíîâíèé ôîðâàðä) 
³ Òèìîô³é Áðèæ÷óê. Ïðîäîâæèâ 
ðîáîòó é òðåíåðñüêèé øòàá íà ÷îë³ 
³ç êîëèøí³ì êàï³òàíîì «Íèâè» Êî-
ë³íñîì Íãàõîþ.

ПРИНЦИПОВА ДУЕЛЬ 
Ñóïåðíèê ó ïåðøîìó òóð³ ÷åìï³-

îíàòó áóâ ïðèíöèïîâèì íå ëèøå ç 
³ñòîðè÷íèõ ïðè÷èí. Íàãàäàºìî, ùå 
ó ÷àñè ÑÐÑÐ áèòâè «Íèâè» ç æèòî-
ìèðÿíàìè áóëè çàïåêëèìè. Ñïðàâà 
â ³íøîìó. Íà ô³í³ø³ ïîïåðåäíüîãî 
÷åìï³îíàòó ñàìå ï³ñëÿ äîìàøíüî¿ 
ïîðàçêè â³ä «Ïîë³ññÿ» (1:2) «Íèâà» 
âòðàòèëà øàíñè íà ïåðøå ì³ñöå ³ 
ï³äâèùåííÿ â êëàñ³.

Ïðè÷îìó òîä³ íàøà êîìàíäà 
ï³ñëÿ ïåðøîãî òàéìó âåëà â ðà-
õóíêó. À ãðó ãîñïîäàðÿì «çëàìàâ» 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ðîçïî÷àâñÿ îáëàñíèé åòàï Âñå-
óêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó ñïîðòèâíî¿ 
ôîòîãðàô³¿ (2019 ð³ê). Éîãî îðãàí³-
çàòîðîì âèñòóïàº â³ää³ëåííÿ Íàö³-
îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òåòó 
Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.

Ïðèéîì ñïîðòèâíèõ ôîòîãðà-
ô³é, ÿê³ ìàþòü áóòè çðîáëåíè-
ìè ïðîòÿãîì öüîãî ðîêó, òðèâàº 
äî ïåðøîãî æîâòíÿ. ¯õ íåîá-
õ³äíî íàäñèëàòè â åëåêòðîííî-

ìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: mihailo.
barskiy@gmail.com. Çîêðåìà, ôàéëè 
ó ôîðìàò³ JPEG, íå ìåíøå í³æ 
2400 íà 3600 ï³êñåë³â. Êîëàæ òà 
êîìï`þòåðíà ãðàô³êà íå äîïóñêà-
þòüñÿ, çà âèíÿòêîì íåîáõ³äíî¿ êî-
ðåêö³¿ êîëüîðó òà êîíòðàñòó. Äîâ³ä-
êè çà òåëåôîíîì: 099–128–52–72.

Êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ îêðåìî 
ñåðåä ôîòîãðàô³â-ïðîôåñ³îíàë³â, 
àìàòîð³â, ä³òåé (äî 16 ðîê³â). 
Ñþæåòè ñâ³òëèí ìàþòü áóäóâà-

òèñÿ íàâêîëî òàêèõ òåì: ñïîðò, 
Îë³ìï³éñüêèé ðóõ, àêòèâíå òà 
ñïîðòèâíå äîçâ³ëëÿ. Îäèí ó÷àñ-
íèê ìîæå ïðåäñòàâèòè íå á³ëüøå 
ï’ÿòè ôîòîãðàô³é.

Ôîòîðîáîòè ðîçãëÿäàòèìå êîì-
ïåòåíòíå îáëàñíå æóð³ íà ÷îë³ ³ç 
ãîëîâîþ â³ää³ëåííÿ ÍÎÊÓ, äâî-
ðàçîâèì ñð³áíèì îë³ìï³éñüêèì 
ïðèçåðîì Ïàâëîì Õíèê³íèì. 
Çà òðàäèö³ºþ, äî íüîãî òàêîæ 
óâ³éäóòü ïðîôåñ³îíàëè ³ç ì³ñöå-

âîãî ôîòîêëóáó «Îáð³é», â³äîì³ 
â³ííèöüê³ ñïîðòñìåíè, òðåíåðè 
³ êåð³âíèêè ãàëóç³.

Ëàóðåàòè ôîòîêîíêóðñó îòðè-
ìàþòü ãðîøîâ³ ïðåì³¿. Âîäíî÷àñ 
êðàù³ ðîáîòè çà ï³äñóìêàìè ì³ñ-
öåâîãî åòàïó (íå ëèøå ïðèçåð³â) 
áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ íà ô³íàë³ 
Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó, æóð³ 
ÿêîãî î÷îëþº îë³ìï³éñüêèé ÷åì-
ï³îí Ñåðã³é Áóáêà. ² òàêîæ ìàþòü 
øàíñ áóòè â³äçíà÷åíèìè.

За краще спортивне фото — гроші

«НИВА» СТАРТУВАЛА 
ВИЇЗНОЮ ПОРАЗКОЮ 
Друга ліга  Пропустили від «Полісся» 
на доданих хвилинах. Гол забив наш 
колишній захисник Роман Адаменко

ñóïåðå÷ëèâèé ïåíàëüò³, ïðèçíà-
÷åíèé ãîëîâíèì àðá³òðîì Äåíè-
ñîì Ðåçí³êîâèì. Ï³ñëÿ ô³íàëüíîãî 
ñâèñòêà ôàíè âèá³ãëè íà ïîëå ³ 
ïîáèëè ðåôåð³. Ïîë³ö³ÿ øâèäêî 
âòðóòèëàñÿ ³ çàáðàëà äî â³ää³ëåííÿ 
ê³ëüêîõ ó÷àñíèê³â êîíôë³êòó.

НА ЗУСТРІЧНИХ КУРСАХ 
Îñòàííÿ ãðà ïðîõîäèëà â Íîâî-

ãðàä³-Âîëèíñüêîìó (Æèòîìèðñüêà 
îáëàñòü). Ïåðøèé òàéì çóñòð³÷³ 
ïðîéøîâ ó ãîñòð³é áîðîòüá³. Æîäíà 
ç êîìàíä íå çáèðàëàñÿ ä³ÿòè «äðó-
ãèì íîìåðîì». Íà 27-é õâèëèí³ 
íîâà÷îê «Íèâè» Àðòóð Çàãîðóëüêî 
çàðîáèâ íåáåçïå÷íèé øòðàôíèé 
ïîáëèçó ÷óæèõ âîð³ò ³ ïðîáèâ òðîõè 
âèùå ïîïåðå÷èíè. Àëå ïåðøèìè 
ðåàëüíó ìîæëèâ³ñòü â³äêðèâàòè 
ðàõóíîê îòðèìàëè íîì³íàëüí³ 
ãîñïîäàð³. Îëåêñàíäð ×åðíåöüêèé 
áóâ íà â³ñòð³ àòàêè — éîãî óäàð 
ç ë³í³¿ âîðîòàðñüêîãî ìàéäàí÷èêà 
Ìàêñèì Ãóð³äîâ çì³ã ïàðèðóâàòè.

Íåçàáàðîì ÷óäîâó íàãîäó â³äçíà-
÷èòèñÿ âòðàòèâ ôîðâàðä «Íèâè» 
ßðîñëàâ Áðàñëàâñüêèé. Íà 39-é 
õâèëèí³ â³í îá³ãðàâ êîëèøíüîãî 
îäíîêëóáíèêà Ðîìàíà Àäàìåíêà, 
óâ³ðâàâñÿ â êàðíèé ìàéäàí÷èê, 

ïðîáèâ ïîâç âîðîòàðÿ Îëåãà Ìî-
çåëÿ — â äàëüí³é êóò. Íà æàëü, ì’ÿ÷ 
ïðîéøîâ á³ëÿ øòàíãè. À ï³ä çàâ³ñó 
òàéìó ï³ñëÿ íåñïîä³âàíîãî óäàðó â³-
ííè÷àí ³ãðîâèé ñíàðÿä «ïîö³ëóâàâ» 
ïîïåðå÷èíó.

НЕЩАСТЯ НА ДОДАНИХ 
ХВИЛИНАХ 

Íà ïî÷àòêó äðóãîãî òàéìó 
«Íèâà» ïðåòåíäóâàëà íà ïåíàëü-
ò³, àëå ñóääÿ íå ñòàâ ïîêàçóâàòè 
íà «òî÷êó». Ãðà ñòàëà á³ëüø æîð-
ñòêîþ, í³õòî íå õîò³â ïîñòóïàòèñÿ. 
Ùîá íå äîïóñêàòè ãðóáîù³â, àðá³òð 
ïî÷àâ ðîçäàâàòè «ã³ð÷è÷íèêè».

«Ïîë³ññÿ» ïîñò³éíî íàìàãàëîñÿ 
çàâåðøóâàòè ñâî¿ àòàêè íàâ³ñàìè 
ó âîðîòàðñüêèé ìàéäàí÷èê. Ê³ëüêà 
ç íèõ çàâåðøèëèñÿ íåáåçïå÷íè-
ìè óäàðàìè, àëå ðÿòóâàâ Ìàêñèì 
Ãóð³äîâ.

Íà ô³í³ø³ òàéìó êîìàíäè, çäà-
âàëîñÿ, ïðîñòî äîãðàâàëè. Ñóääÿ 
êîìïåíñóâàâ äî îñíîâíîãî ÷àñó 
÷îòèðè õâèëèíè. Íà ïåðø³é ³ç íèõ 
ó âîðîòà «Íèâè» áóëî ïðèçíà÷åíî 
øòðàôíèé. Çíîâó íàâ³ñ ó êàðíèé 
ìàéäàí÷èê, ì’ÿ÷ ä³ñòàâñÿ íåïðè-
êðèòîãî Ðîìàíà Àäàìåíêà. ² òîé 
ãîëîâîþ ïåðåâ³â éîãî ó ö³ëü. 1:0.

КАЛЕНДАР ПОДАЛЬШИХ МАТЧІВ «НИВИ» 
В ПЕРШОМУ КОЛІ ЧЕМПІОНАТУ УКРАЇНИ З ФУТБОЛУ 
(ДРУГА ЛІГА) СЕЗОНУ 2019/2020 РОКІВ 

Тур 2 «Нива» — «Калуш» (Калуш) 3.08.
Тур 3 «Поділля» (Хмельницький) — «Нива» 11.08.
Тур 4 «Нива» — «Верес» (Рівне) 17.08
Тур 5 «Чайка» (Петропавлівська Борщагівка) — «Нива» 25.08
Тур 7 «Нива» — «Ужгород» (Ужгород) 04.09
Тур 8 «Оболонь-Бровар-2» (Київ) — «Нива» 08.09
Тур 9 «Нива» — «Нива» (Тернопіль) 14.09
Тур 10 «Діназ» (Вишгород) — «Нива» 18.09
Тур 11 «Нива» — «Буковина» (Чернівці) 22.09

У останній контрольній грі перед початком сезону 
нивівці розгромили власну команду U-19–5:0. 
Наступну домашню гру проводять проти «Калуша»
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простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ШЕМЕТ, ШОУМЕН
До Дня Вінниці, 14 вересня, у новій залі Музею 
моделей транспорту планую розгорнуту 
експозицію моєї приватної колекції 
підсклянників. Готую близько 300 експонатів. 

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ 

IT-АКАДЕМІЇ

Íàì âñå âäàëîñÿ, 
òîìó ùî ìè ðîçêà÷àëè 

ñâîº ë³òî ³ ïðîêà÷àëè ñâî¿ çíà-
ííÿ â Ë³òíüîìó ²Ò-Òàáîð³ â³ä 
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿. Íàø³ 
òàáîð³âö³ îòðèìàëè áåçë³÷ íîâèõ 
âðàæåíü òà íåçàáóòí³õ ñïîãàä³â, 
ÿê³ ñòàëè ãàðíîþ ïðèãîäîþ äëÿ 
êîæíî¿ äèòèíè. Òåïåð âîíè çíà-
þòü, ùî ë³òí³ êàí³êóëè ìîæíà 
ïðîâåñòè äóæå ö³êàâî, àêòèâíî 
³ ï³çíàâàëüíî.

×àñòî ñòèêàºìîñÿ ç ïðîáëå-
ìîþ, ùî äèòèíà ïîñò³éíî ñè-
äèòü çà êîìï’þòåðîì, ãðàº ³ãðè 
òà çàïëóòàëàñü ó ñ³òêàõ ñîö³àëüíèõ 
ìåðåæ. Ìîæëèâî, ó âàñ ï³äðîñòàº 
ìàéáóòí³é êîìï’þòåðíèé ãåí³é — 
ïðîãðàì³ñò, web-ðîçðîáíèê àáî 
äèçàéíåð. Ó öüîìó âèïàäêó âàð-
òî ïðîñòî ñêåðóâàòè õîá³ äèòèíè 
ó êîðèñíîìó íàïðÿìêó, à íå îãî-
ëîøóâàòè «áî¿ çà ïðàâèëàìè äî-
ðîñëèõ»?

Ñàìå íàø Ë³òí³é ²Ò-Òàá³ð 
ñòàâ âëó÷íèì ð³øåííÿì ö³º¿ 
ïðîáëåìè. Ä³òè ïîâí³ñòþ çà-

íóðèëèñü â àéò³øíó àòìîñôåðó 
³ ñòâîðèëè âëàñí³ ñàéòè. Êîæåí 
îáèðàâ òåìàòèêó çà ñâî¿ì óïî-
äîáàííÿì. Íà êîæíîìó çàíÿòò³ 
ä³òè ä³çíàâàëèñÿ ùîñü íîâå. 
Âîíè âèâ÷àëè ³íòåðíåò-ïðîãðà-
ìóâàííÿ, îñîáëèâîñò³ ñó÷àñíîãî 
âåá-äèçàéíó, ïîêðàùèëè çíàííÿ 
ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ðîçâèíóëè 
ëîã³÷íå ìèñëåííÿ.

Ìåòà íàøèõ âèêëàäà÷³â-ìåí-
òîð³â — ïîêàçàòè ³ ðîçïîâ³ñòè 
ä³òÿì, ùî âì³ííÿ åôåêòèâíî êî-
ðèñòóâàòèñÿ êîìï’þòåðîì ñüî-
ãîäí³ — öå ðåàëüíà íåîáõ³äí³ñòü!

Ç ïåðøîãî äíÿ ó÷àñíèêè áóëè 
ïîä³ëåíí³ íà êîìàíäè, ùî ñòâî-
ðèëî äóõ çäîðîâî¿ êîíêóðåíö³¿ ³ 
ñïðèÿëî á³ëüø ïðîäóêòèâíîìó íà-
â÷àííþ: IT-Monsters, Cloud Red, 
Game Club ³ êîìàíäà Black Stars.

Òàá³ð ñòâîðèâ êîìôîðòí³ óìî-
âè äëÿ ïðîÿâó ñàìîñò³éíîñò³ 
òà âèíàõ³äëèâîñò³, ç àêöåíòîì 
íà ñï³âïðàöþ òà ïîçèòèâíå 
ñï³ëêóâàííÿ. Òóò êîæåí ó÷àñíèê 
ïðîÿâèâ ñâîþ òâîð÷³ñòü, ë³äåð-
ñüê³ íàâè÷êè òà êðèòè÷íå ìèñ-
ëåííÿ. Íà îñíîâ³ ³ãðîâèõ ìåòî-
äèê ä³òè íàâ÷èëèñÿ íàëàãîäæó-

âàòè êîìóí³êàö³þ ó ñâî¿é ãðóï³, 
îòðèìóâàòè áàëè íà êîðèñòü 
êîìàíäè, â³äïîâ³äàëüíî ïðè-
éìàòè ð³øåííÿ, äîìîâëÿòèñü, 
ðîçïîä³ëÿòè ñèëè äëÿ âèð³øåííÿ 
ñï³ëüíèõ çàâäàíü. Â ðîçâàæàëüí³ 
äí³ òàáîð³âö³ ìàëè ð³çíîìàí³òí³ 
ï³çíàâàëüí³ çàõîäè:
 Çíàéîìñòâî (³ãðè òà òâîð÷³ 

çàâäàííÿ);
 Capture the flag (êîìàíäí³ 

³ãðè íà ïðèðîä³);
 Êâåñò «Puzzle me»;
 Â³äâ³äóâàííÿ ²Ò êîìïàí³é 

(AVTO. RIA, Infopulse, Astound 
Commerce);

Ð³çí³ çàâäàííÿ äëÿ êîìàíä, 

òåìàòè÷í³ äí³ òà áàãàòî ³íøîãî.
Ë³òí³é ²Ò-òàá³ð — öå íå ëèøå 

íàâ÷àííÿ, à òàêîæ ðîçâàãè, 
ñïîðò òà çäîðîâå õàð÷óâàííÿ. 
Ùîäíÿ ä³òè çàéìàëèñü ³ç ïðî-
ôåñ³éíèì òðåíåðîì äëÿ òîãî, 
àáè ïîêðàùèòè ñâîº çäîðîâ’ÿ, 
çì³öíèòè ì’ÿçè é óêð³ïèòè îïî-
ðíî-ðóõîâèé àïàðàò. Êîæíå çà-
íÿòòÿ áóëî íàñè÷åíå ô³çè÷íèìè 
àêòèâíîñòÿìè, ³ãðàìè, à òàêîæ 
âïðàâàìè íà ñàìîìîòèâàö³þ. 
Óñ³ áàæàþ÷³ çìîãëè ïðåäñòàâèòè 
ñâ³é âèä ñïîðòó òà çàõîïëåííÿ, 
á³ëüøå ðîçïîâ³ñòè ïðî ñåáå.

Ä³òè íàâ÷èëèñü ï³äòðèìóâàòè 
òà äîïîìàãàòè îäèí îäíîìó. Âñ³ 

çìîãëè ïðîÿâèòè ñåáå íà ð³çíèõ 
åòàïàõ íàâ÷àííÿ òà ðîçâàã. Öå 
âæå íå ïðîñòî ãðóïè ó÷àñíè-
ê³â — öå ñïðàâæí³ êîìàíäè!

Îñòàíí³é äåíü â òàáîð³ áóâ 
äóæå íàñè÷åíèì! Òàáîð³âö³ ïðå-
çåíòóâàëè ñâî¿ âëàñí³ ñàéòè, äå 
áóëè âò³ëåí³ ¿õí³ ³äå¿ òà çàõîïëåí-
íÿ. Êîæåí ó÷àñíèê áóâ íàãîðî-
äæåíèé ñåðòèô³êàòîì çà óñï³øíå 
ïðîõîäæåííÿ Ë³òíüîãî ²Ò-òàáîðó. 
Óñ³ êîìàíäè îòðèìàëè ö³íí³ 
ïðèçè â³ä ²Ò-Àêàäåì³¿. Õî÷åìî 
ïîäÿêóâàòè íàøîìó ïàðòíåðó 
AUTO. RIA çà ñòèëüí³ ôóòáîëêè 
òà êåïêè, ãàðíèé íàñòð³é ï³ä ÷àñ 
áðåéí-ðèíãó ³ òåïëó àòìîñôåðó 
â êîìïàí³¿.

Îöå òàê ë³òî ó íàøèõ òàáî-
ð³âö³â! ßêùî òè õî÷åø çðîáè-
òè ñâî¿ ïåðø³ âïåâíåí³ êðîêè 
ó ñâ³ò ²Ò — ç ðàä³ñòþ ÷åêàºìî 
òåáå ó Øêîë³ Õàêåð³â Â³ííèöü-
êî¿ ²Ò- Àêàäåì³¿. Ìè âèðîùóºìî 
òàëàíòè!

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

Навчайся, розважайся, розвивайся!
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА ПАРТІЇ 
«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА»

Äîðîã³ çåìëÿêè! Â³ä-
áóëèñÿ ïîçà÷åðãîâ³ âèáîðè 

äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè. 
Ùèðî õî÷ó ïîäÿêóâàòè âàì çà ï³äòðèìêó, 
ÿêó íàøà êîìàíäà «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòå-
ã³¿» îòðèìàëà íà ð³äí³é Â³ííè÷÷èí³. Äëÿ 

ìåíå öå, ïåðø çà âñå, ï³äòâåðäæåííÿ òîãî, 
ùî ëþäè îö³íèëè óñ³ ò³ çóñèëëÿ, ÿê³ ìè 
äîêëàäàëè, ùîá Â³ííèöÿ ³ Â³ííè÷÷èíà 
ðîçâèâàëèñü, ñòàâàëè á³ëüø êîìôîðòíè-
ìè, óâ³éøëè â ÷èñëî ë³äåð³â ñåðåä ì³ñò ³ 
îáëàñòåé Óêðà¿íè. Êîëè ÿ ïðèéíÿâ çà-
ïðîøåííÿ ïåðåéòè â öåíòðàëüíó âëàäó, 
ÿ îá³öÿâ âñå òå êðàùå, ùî ìè íàïðàöþ-
âàëè ðàçîì, âïðîâàäæóâàòè äëÿ òîãî, ùîá 

êðàùèì ñòàâàëî æèòòÿ â êîæíîìó ì³ñò³ ³ 
ñåë³ íàøî¿ Óêðà¿íè. Ó íåïðîñòèé ÷àñ íàì 
âäàëîñü íå ò³ëüêè çáåðåãòè ñòàá³ëüí³ñòü, à é 
ðîçïî÷àòè áàãàòî âàæëèâèõ çì³í — äåöåí-
òðàë³çàö³þ, â³äíîâëåííÿ óêðà¿íñüêèõ äîð³ã, 
ðåôîðìóâàííÿ îñâ³òè, îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, 
çàïðîâàäæåííÿ åëåêòðîííîãî âðÿäóâàííÿ 
òà áàãàòî ³íøîãî. Ìè çàêëàëè ôóíäàìåíò 
³ âñå òå, ùî ìè ðîçïî÷àëè, áóäå äàâàòè ç 

÷àñîì âñå á³ëüø â³ä÷óòí³ ðåçóëüòàòè. Àëå 
ïîïåðåäó ùå ÷èìàëî ðîáîòè, ÿêó ìè ç âàìè 
çìîæåìî ðàçîì çðîáèòè — ÿê ïàòð³îòè Â³-
ííè÷÷èíè ³ ïàòð³îòè Óêðà¿íè! Â³ðþ â òå, 
ùî Óêðà¿íà áóäå óñï³øíîþ, ùî íà íàø³é 
çåìë³ áóäå ìèð ³ ñïîê³é, ùî êîæíà ðîäèíà 
áóäå áëàãîïîëó÷íîþ.

Ç âäÿ÷í³ñòþ ³ ïîâàãîþ Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí 

Подяка вінничанам за підтримку на виборах 
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІДДІЛУ КОМУНІ-

КАЦІЙ ГУ ДФС У ВІ-
ННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

Îñòàíí³ì ÷àñîì 
äî ÄÔÑ ó Â³ííèöüê³é 

îáëàñò³ çâåðòàºòüñÿ âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü â³ííè÷àí çà ðîç’ÿñíåííÿìè 
ùîäî ñïëàòè ïîäàòêó íà çåìëþ 
äëÿ ïðèâàòíèõ áóäèíêîâîëîä³íü. 
Áàãàòî äîìîâëàñíèê³â ìàþòü 
ï³ëüãó ³ çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä ñïëàòè 
öüîãî ïîäàòêó. ßê³ öå êàòåãîð³¿ 
íàñåëåííÿ ³ êóäè ëþäÿì ïîòð³áíî 
çâåðíóòèñü, ùîá îòðèìàòè ï³ëü-
ãó, — ïîÿñíèâ çàñòóïíèê íà÷àëü-
íèêà Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ ÄÔÑ 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ²ãîð Áîíäàð.

— Â³äïîâ³äíî äî Ïîäàòêîâî-
ãî êîäåêñó Óêðà¿íè ãðàíè÷íà 
ñòàâêà ïîäàòêó íà çåìëþ ç ö³-
ëüîâèì ïðèçíà÷åííÿì «Äëÿ áó-
ä³âíèöòâà æèòëîâîãî áóäèíêó, 
ãîñïîäàðñüêèõ áóä³âåëü ³ ñïîðóä 
(ïðèñàäèáíà ä³ëÿíêà)» ìîæå áóòè 

âñòàíîâëåíà íà ð³âí³ 3% â³ä ¿¿ 
íîðìàòèâíî¿ ãðîøîâî¿ îö³íêè. 
Ó Â³ííèö³ âîíà ñêëàäàº âäåñÿ-
òåðî ìåíøå — 0,3%. Íàïðèêëàä, 
ó ×åðí³âöÿõ çà ð³øåííÿì îðãàí³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ — öå 
1%, ó Äí³ïð³ — 0,8%.

Àëå ÿ õîò³â áè íàãîëîñèòè íà òîìó, 
ùî áàãàòî â³ííè÷àí — âëàñíèê³â 
ïðèâàòíèõ áóäèíêîâîëîä³íü âçà-
ãàë³ çâ³ëüíÿþòüñÿ â³ä ñïëàòè öüîãî 
ïîäàòêó. Öå ðÿä êàòåãîð³é íàñåëåí-
íÿ, âèçíà÷åíèõ Ïîäàòêîâèì êîäåê-
ñîì. Çîêðåìà: ïåíñ³îíåðè çà â³êîì; 
³íâàë³äè ² òà ²² ãðóïè; áàãàòîä³òí³ 
ðîäèíè; îñîáè, ÿê³ ïîñòðàæäàëè 
â³ä ×îðíîáèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè; 
âåòåðàíè â³éíè òà îñîáè, íà ÿêèõ 
ïîøèðþºòüñÿ ä³ÿ Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî ñòàòóñ âåòåðàí³â â³éíè, ãàðàíò³¿ 
¿õ ñîö³àëüíîãî çàõèñòó».

Äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè ï³ëüãó 
³ íå ïëàòèòè ïîäàòîê íà çåìëþ, ö³ 
ëþäè ìàþòü çðîáèòè äåê³ëüêà ïðî-
ñòèõ êðîê³â: ðàçîì ç äîêóìåíòàìè, 

ÿê³ çàñâ³ä÷óþòü ¿õ ïðàâî íà îòðè-
ìàííÿ ï³ëüãè, — ïîòð³áíî çâåðíó-
òèñÿ äî Â³ííèöüêîãî óïðàâë³ííÿ 
ÃÓ ÄÔÑ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
(âóë. Êîñòÿíòèíà Âàñèëåíêà, 21). 
Íàïèñàòè â³äïîâ³äíó çàÿâó ³ ïî-
äàòè ¿¿ äî Öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ 
ïëàòíèê³â ïîäàòê³â. Çà áóäü-ÿêèìè 
êîíñóëüòàö³ÿìè ç öüîãî ïèòàííÿ â³-
ííè÷àíè ìîæóòü çâåðòàòèñü çà òåë. 
46–04–04 òà 55–67–04.

— ×îìó ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
íåîáõ³äí³ñòü ñïëàòè ïîäàòêó 
íà çåìëþ ó ëèïí³ îòðèìàëè âñ³ 
âëàñíèêè ïðèâàòíèõ áóäèíêîâî-
ëîä³íü, âêëþ÷íî ç òèìè, õòî ìàº 
ïðàâî íà ï³ëüãè?

Ñïðàâà â òîìó, ùî ô³ñêàëüíà 
ñëóæáà íå âîëîä³º ³íôîðìàö³ºþ 
ùîäî ìîæëèâîñò³ êîðèñòóâàí-
íÿ ï³ëüãîþ âëàñíèêà ä³ëÿíêè. 
Íàïðèêëàä, õòîñü óïðîäîâæ 
îñòàííüîãî ðîêó ï³øîâ íà ïåí-
ñ³þ çà â³êîì, àáî â ñ³ì’¿ íàðî-
äèëàñÿ òðåòÿ äèòèíà ³ òåïåð öå 

áàãàòîä³òíà ðîäèíà.
Òîìó, ÿêùî ó 2019 ðîö³ ó ãðî-

ìàäÿíèíà º ï³äñòàâà äëÿ çâ³ëüíåí-
íÿ â³ä îïîäàòêóâàííÿ, òîáòî â³í 
â³äíîñèòüñÿ äî ï³ëüãîâî¿ êàòåãî-
ð³¿ íàñåëåííÿ, òî íåîáõ³äíî áóëî 
äî 1 òðàâíÿ ïîäàòè äî ì³ñöåâîãî 
îðãàíó Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæ-
áè çàÿâó ç äîêóìåíòàìè, ÿê³ ï³ä-
òâåðäæóþòü ïðàâî íà ï³ëüãó. ² òîä³ 
íå áóëî á ñôîðìîâàíî ïîâ³äîìëåí-
íÿ-ð³øåííÿ ïðî ñïëàòó ïîäàòêó. 
Óñ³ì, õòî íå çðîáèâ öüîãî, ÄÔÑ 
çîáîâ’ÿçàíà â³äïîâ³äíî äî çàêîíî-
äàâñòâà ðîç³ñëàòè ïîâ³äîìëåííÿ. 
Ùî ³ áóëî çðîáëåíî.

— ßêùî ï³ëüãà áóäå îôîðìëåíà 
öüîãî ðîêó, ÷è çâ³ëüíÿòèìåòåñÿ 
ëþäèíà â³ä ñïëàòè ïîäàòêó âæå 
ó öüîìó ðîö³?

Ïîäàòêîâèì êîäåêñîì ïåðåäáà-
÷åíà íîðìà, ÿêùî ïðàâî íà ï³ëüãó 
âèíèêàº ïðîòÿãîì ðîêó, òî ãðî-
ìàäÿíèí çâ³ëüíÿºòüñÿ â³ä ñïëàòè 
ïîäàòêó, ïî÷èíàþ÷è ç ì³ñÿöÿ, ùî 

íàñòàº çà ì³ñÿöåì, ó ÿêîìó âèíèêëî 
öå ïðàâî.

— ßê ðîçðàõîâóºòüñÿ ïîäàòîê?
Äëÿ ðîçðàõóíêó ïîäàòêó âèêî-

ðèñòîâóþòüñÿ íàñòóïí³ ñêëàäîâ³: 
íîðìàòèâíà ãðîøîâà îö³íêà çåì-
ë³, ùî çíàõîäèòüñÿ ó âëàñíîñò³ 
çà 1 ì2 ç óðàõóâàííÿì ùîð³÷íî¿ 
³íäåêñàö³¿, ñòàâêà ïîäàòêó, âñòà-
íîâëåíà îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ òà ïëîùà çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè. Äîáóòîê öèõ ñêëàäîâèõ 
³ áóäå ðîçì³ðîì çåìåëüíîãî ïî-
äàòêó, ùî ï³äëÿãàº ñïëàò³.

Äî ðå÷³, ïëàòíèê ïîäàòêó ìàº 
ïðàâî çâåðíóòèñÿ ç ïèñüìîâîþ 
çàÿâîþ äî îðãàíó ô³ñêàëüíî¿ 
ñëóæáè çà ì³ñöåì çíàõîäæåí-
íÿ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè äëÿ ïðî-
âåäåííÿ çâ³ðêè, çîêðåìà, ùîäî 
íàðàõîâàíî¿ ñóìè ïîäàòêó, ïðàâà 
íà êîðèñòóâàííÿ ï³ëüãîþ, ðîç-
ì³ðó ïëîù³ çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, 
ùî çíàõîäèòüñÿ ó âëàñíîñò³ àáî 
êîðèñòóâàíí³.

Як отримати пільгу на сплату земельного податку 
БЛОГ
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КІНО

Анна
Трилер, 31.07, поч. о 10.40, 21.55
1.08–7.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Французький жиголо
Комедія, 31.07, поч. о 12.45, 17.20, 21.55
1.08–7.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Відок: Імператор Парижа
Драма
31.07, поч. о 13.00, 19.30
1.08–7.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Зоопарк
Комедія
31.07, поч. о 17.10
1.08–7.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пригоди маленького Ремі
Драма
31.07, поч. о 15.20
1.08–7.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Король Лев
Пригоди
31.07, поч. 10.20, 14.40, 19.20
1.08–7.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Король Лев
Пригоди
31.07, поч. о 14.00, 18.30
1.08–7.08, поч. о 14.00

Норм та незламні. 
Велика пригода
Анімація
31.07–7.08, поч. о 10.00, 12.00, 16.00

Мистецтво обману
Трилер
31.07, поч. о 20.30

Форсаж. Гоббс та Шоу
Екшн
1.08–7.08, поч. о 17.40, 20.00

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Французький жиголо
Комедія
31.07, поч. о 17.05

Анна
Трилер
31.07, поч. о 21.10

Король Лев
Пригоди
31.07, поч. о 10.20, 12.35, 14.50, 18.55

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Форсаж. Гоббс та Шоу
Екшн
1.08–7.08, поч. о 9.00, 9.30, 10.00, 11.50, 12.20, 
12.50, 14.40, 15.10, 15.40, 17.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 20.20, 20.50, 21.20, 21.50, 23.10,
довідка — за тел. (096)003–50–50

Король Лев
Пригоди
1.08–7.08, поч. о 9.00, 11.30, 14.00, 14.30, 16.30,
довідка — за тел. (096)003–50–50

Анна
Трилер, 1.08–7.08, поч. о 10.00, 17.40, 
довідка — за тел. (096)003–50–50

Крок вперед: Рік танців
Драма
1.08–7.08, поч. о 15.20, 23.00, 
довідка — за тел. (096)003–50–50

Відок: Імператор Парижа
Пригоди, 1.08–7.08, 9.00, 23.40, довідка — 
за тел. (096)003–50–50

Королева сердець
Мелодрама
1.08–7.08, поч. о 12.40, 20.20

Паразити
Драма
1.08–7.08, поч. о 16.40, 21.30, 
довідка — за тел. (096)003–50–50

Сонцестояння
Драма
1.08–7.08, поч. об 11.40, 17.00, 19.50, 22.40,
довідка — за тел. (096)003–50–50

Падіння американської імперії
Драма
1.08–7.08, поч. об 11.20, 14.00, 
довідка — за тел. (096)003–50–50

Французький жиголо
Комедія
1.08–7.08, поч. о 19.20, 23.40, 
довідка — за тел. (096)003–50–50

Натурал під прикриттям
Комедія
1.08–7.08, поч. о 9.30, 
довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

ВИСТАВКИ
Самчиківський 
розпис. Техніка 
«Фунтік»
6 серпня у «Галерея XXI» 
відбудеться виставка 
Наталії Луценко 
Самчиківський розпис. 

Техніка «Фунтік». Буде представлено декілька 
робіт самчиківського розпису у техніці «Фунтік» — 
ця техніка подібна на вишивку гладдю, до речі, ні 
одна з цих робіт не бачила пензля.
Самчиківський розпис — вид українського 
декоративно-ужиткового мистецтва. Переважно 
сюжетний, виконується великим зубчастим 
малюнком, схожим на гобеленовий.
Тому не пропустіть унікальну виставку, де всі 
роботи створені без дотику пензлика, а виконані 
маленькими фунтиками.
Побачити виставку можна за адресою 
вул. А. Артинова, 12 а.

Виставка «Кримська сюїта»
З 1 до 31 серпня у Вінницькому обласному 
художньому музеї пройде виставка художніх робіт 
«Кримська сюїта».
Це Всеукраїнський проект, який стартував 
цього року за підтримки Міністерства культури 
України. Ініціаторами та авторами виставки 
стали відомі київські художники, члени 
Міжнародної професійної спілки художників, 
Костянтин та Світлана Шаповалови, які 
створили колекцію більше ніж з 60 робіт з 
видами гірського, морського Криму, Ялти, 
Гурзуфа, Балаклави, Нового Світу. Окрім 
естетичного та просвітницького, виставка 
«Кримська сюїта» має й патріотичне значення, 
бо 2019 рік — це 5 річниця анексії Криму і 
своїми творами митці нагадують, що Крим — це 
українська земля!
Виставка пройде за адресою: м. Вінниця, вул.
Соборна, 21.

Музей української марки 
ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української 
марки представлені одні з найцікавіших марок, 
деякі з них є лише в одному екземплярі. Є 
марки, вживані в Одесі, радянські марки та 
навіть ті, на яких згадано Голодомор. У повній 
колекції пана Олександра є марки, датовані від 

1850 року, гашені в різних українських містах. 
Музей української марки ім. Якова Балабана 
можна відвідати щодня, крім понеділка, з 10-ї 
до 18-ї години. Школярам та студентам вхід 
безкоштовний. Також у музеї можна придбати 
сувенірні марки та листівки. Відвідати музей 
можна за адресою: вул. Соборна, 26.
Телефон для довідок (099)534–30–20.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам і дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони 
природи, поринути у світ популярної техніки та 
поекспериментувати самому. Територія музею — 
більше 1000 квадратних метрів. Тут представлені 
понад 150 експонатів для виконання дослідів. 
«Музей науки» — цікаве місце для дітей, підлітків 
і дорослих! Тут також можна перекусити 
в тематичному кафе та придбати цікаві 
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та 
студентів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн з 
людини. Працює «Музей науки» щодня з
10.00 до 21.00, без вихідних.

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) 
працює унікальний музей, який налічує близько 
5037 моделей транспорту. Аналогів музей не має 
ні в Україні, ні в Європі. Виставка унікальна і 
дуже дорога, розподіляється на кілька частин: 
вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, автобуси, 
мотоцикли, військова техніка ручної роботи 
(збірки), а також потужна колекція живих двигунів 
автомобілів, вузлів і агрегатів.
Власник колекції Музею моделей транспорту — 
Олександр Вдовиченко. Площа музею складає 
180 квадратних метрів. Окрім експозиційної 
частини у музеї є ще й учбовий клас 
на 26 посадкових місць, потужна тематична 
фільмотека та бібліотека спеціальної літератури 
на п’ять тисяч книг. У музеї в межах програми 
виховання дітей та молоді діють безкоштовні 
групові екскурсії для школярів, для решти 
відвідувачів вхід платний, але за доступними 
цінами — 20 грн для дорослих, для пенсіонерів і 
студентів — 10 грн.

Monatik у Вінниці. 
Тур стадіонами 
України
Король поп-музики 
і найпопулярніший 
артист України Monatik 
вирушить в концертний 
тур стадіонами 

України. Графік туру 2019 року включає 
10 стадіонів, а 4 вересня Діма Монатік виступить 
на центральному вінницькому стадіоні. 
Monatik — український співак, автор найбільш 
танцювальних і яскравих пісень, успішний 
композитор і саунд-продюсер, тренер-
переможець проекту «Голос. Діти 4». Хіти «Vitamin 
D», «То, от чего без ума», «Кружит», «Вечность» 
вже стали новою поп-класикою. А цієї весни 
до них приєднався «Love It РИТМ» — головний 
танцювальний сингл з останнього альбому, який 
разом з дивовижним кліпом просто затамовують 
подих. 
Творчість, щирість і самобутність MONATIK гідно 
відзначені не тільки публікою, а й знаковими 
нагородами: на рахунку 12 нагород від премій 
YUNA, ЖАРА Music Awards, ELLE AWARDS та 
M1 MUSIC AWARDS.
Початок концерту о 20.00. Вартість квитків: 
449 грн. Дітям до 6 років вхід вільний.

Макс Ермаков 
& Dj Boosin
9 серпня у «Люди Fusion 
Place» відбудеться виступ 
молодого поп-виконавця 
Макса Єрмакова та dj 
Boosin — саунд про-
дюсер MARUV. Дует 

має номінації: Muz-TV Music Award for Best Foreign 
Language Song, Музична премії YUNA в категорії «Від-
криття року», «Кращий дует». Приходь і насолодись 
ейфорією драйву разом з нами. Перших 100 квитків 
по 150 грн. Початок концерту о 21.00, вартість вхо-
ду — 250 грн. Тел. (093)0454500.

Концерт Freedom 
Jazz
Пані та панове, 20 верес-
ня на сцені Будинку офі-
церів представляємо ва-
шій увазі вперше у Вінниці 
нове, далеке від міської 
суєти, але близьке серцю 

кожного — музичне шоу, що вражає своєю красою, 
простотою і талантом дівочого бенду Freedom Jazz. 
Ці артистки завжди підкуповують своєю наївною 
простотою та несподіваною жартівливістю. Початок 
концерту о 19.00, вартість 400–800 грн.

КОНЦЕРТИ 
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Будівельні матеріали 
Послуги електрика, сантехніка. 
Опалення, каналізація. Якісно. 
Тел.:(096) 984-84-26 

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

Інженер-конструктор, програма 
Іnventor. Можл.на віддаленій 
основі. Стаж 2р, в/о. Виготовлення 
мех.машин. Офіс в Голандії. 
lenashevchuk@gmaіl.com. З/п 25000 
грн Тел.:+31611513576, (096)318-86-15 

Загубив-знайшов 
Втрач. посвідчення дитини багатодіт.
сім'ї на ім'я Батченко В.В.Вважати не 
дійсн. Тел.:тел.не вказано 

Sort date: 30.07.2019, №31/2019

ОГОЛОШЕННЯ

Назвали 
тролейбус 
 Ó Â³ííèö³ ï³äáèëè ï³ä-
ñóìêè ãîëîñóâàííÿ çà íàçâó 
â³ííèöüêîãî òðîëåéáóñà 
âëàñíîãî âèðîáíèöòâà 
ÏÒÑ-12, ÿêå òðèâàëî íà îô³-
ö³éí³é ñòîð³íö³ Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè ó Ôåéñáóêó.
Íà âèá³ð â³ííè÷àíàì 
äàëè ï’ÿòü âàð³àíò³â íàçâ 
äëÿ â³ííèöüêîãî òðîëåé-
áóñà: VINRAY, VinLine, 
VinStar, VinGo, SkyVin. 
Çà ï³äñóìêàìè ãîëîñóâàí-
íÿ íàçâà VinLine ç³áðàëà 
93 ãîëîñè. Àâòîðêà íàçâè 
Ñâ³òëàíà Áóðàâñüêà îòðè-
ìàº ïðî¿çíèé íà âñ³ âèäè 
ìóí³öèïàëüíîãî òðàíñïîð-
òó, ÿêèé ä³ÿòèìå ïðîòÿãîì 
òðüîõ ðîê³â. 

Клумба-
корабель 
 Íà áåðåç³ Ðîäèííîãî 
îçåðà, ùî íà Òÿæèëîâ³ á³ëÿ 
ê³íöåâî¿ çóïèíêè òðîëåéáó-
ñ³â, çáèðàþòüñÿ ïîáóäóâàòè 
êîðàáåëü-êëóìáó. «Äåêî-
ðàòèâíèé êîðàáåëü-êëóìáà 
áóäå ðîçòàøîâàíèé íà áå-
ðåç³ îçåðà. À âñåðåäèí³ 
êîðàáëÿ áóäóòü ðîçêâ³òàòè 
ÿñêðàâ³ êâ³òè. Êâ³òêîâèé 
êîðàáåëü áóäå ñèìâîëîì 
ºäíîñò³ âñ³õ ìåøêàíö³â 
ì³êðîðàéîíó ÿê îäí³º¿ âå-
ëèêî¿ êîìàíäè», — ïèñàëà 
àâòîðêà ïðîåêòó Íàòàë³ÿ 
Ïîëîçþê. ¯¿ ³äåÿ ïåðåìîãëà 
íà Áþäæåò³ ãðîìàäñüêèõ 
³í³ö³àòèâ-2019 ³ îòðèìàëà 
ô³íàíñóâàííÿ ç ì³ñöåâîãî 
áþäæåòó. Çà âñ³ ìàòåð³àëè 
òà ðîáîòè ãîòîâ³ çàïëàòèòè 
151 òèñÿ÷ó 955 ãðèâåíü.

КОРОТКО
АННА КОВАЛЕВА, (063)5331064 

Ñîâñåì íå ñëîæíî ïðèñòóïèòü 
ê îñóùåñòâëåíèþ ñàìîé çàâåòíîé 
è, êàæåòñÿ, íåäîñÿãàåìîé ìå÷òû. 
Íî ñåìüÿ Áðîâêî äîêàçûâàåò îá-
ðàòíîå.

— ß ñ äåòñòâà ìå÷òàëà î òàêîì 
ïóòåøåñòâèè, — ãîâîðèò Àíàñòà-
ñèÿ. — ×èòàëà Þðèÿ Ñåíêåâè÷à 
«Íà «Ðà» ÷åðåç Àòëàíòèêó» è ìå÷-
òàëà. È òåïåðü òî÷íî çíàþ, ÷òî 
åñëè åñòü âîçìîæíîñòü, òî íóæíî 
áðàòü è äåëàòü. 

Âî âðåìÿ ïðîõîæäåíèÿ ÷åðåç 
îêåàí, æèçíü ñóùåñòâóåò íå òîëüêî 
íà ñóäíå, íî è â ïåðåðûâàõ ìåæäó 
ìîðñêèìè ïåðåõîäàìè.

АЗОРЫ — ВУЛКАНЫ И ПАР 
Àçîðñêèå îñòðîâà — ýòî ïî-

ëîâèíà ïóòè, êîòîðûé ïðîäåëàëè 
ïóòåøåñòâåííèêè.

— Ôàÿë — ýòî îñòðîâ ãîðòåí-
çèé è ñòàðûõ âóëêàíîâ. Ïðèìåð-
íî 60 ëåò íàçàä çäåñü áûëî èçâåð-
æåíèå, êîòîðîå ñîçäàëî íîâûé 
ìûñ, — ðàññêàçûâàþò òóðèñòû.

Äàëüøå ýêèïàæ îòïðàâèëñÿ 
íà âóëêàíè÷åñêèé îñòðîâ Ñàí-
Ìèãåë.

— Òóò ìíîãî òóðèñòîâ, ìàÿêè, 
âóëêàíû, äàæå îçåðî â âóëêàíå, 
ãäå ðÿäîì êèïèò âîäà ñ áîëîòîì, — 
îïèñûâàåò ñåìüÿ Áðîâêî. — Ñíèçó 
æåðëà. Ïàð èäåò, êàê â òåðìàëüíûõ 
èñòî÷íèêàõ è òóðèñòàì ïðÿìî òàì 
ãîòîâÿò åäó.

МАДЕЙРА — КЛУМБА В ОКЕАНЕ 
Íà ýòîò îñòðîâ òóðèñòû ïîòðà-

òèëè ïî÷òè òðè äíÿ.
Îñòðîâ íåâåðîÿòíîé êðàñîòû, 

òàê óòâåðæäàþò òóðèñòû. «Åñëè 

âû ïðèåõàëè íà Ìàäåéðó, çà íåäå-
ëþ îñòðîâ ìîæíî ïîñìîòðåòü, 
íî çà äâå áóäåò ìàëî», — ãîâîðèëè 
óêðàèíöàì ìåñòíûå æèòåëè. Ìà-
äåéðó è Àçîðñêèå îñòðîâà ñåìüÿ 
Áðîâêî ðåêîìåíäóåò ê îáÿçàòåëü-
íîìó ïîñåùåíèþ.

БЕЗ ВИЗЫ НА ГИБРАЛТАР 
НИ НОГОЙ 

Ïðè ïîäõîäå ê Ãèáðàëòàðó ýêè-
ïàæ ñòîëêíóëñÿ ñ íåçàáûâàåìûì 
ÿâëåíèåì, ãäå îêåàí âñòðå÷àåòñÿ 
ñ ìîðåì.

.– Ñîçäàåòñÿ îùóùåíèÿ êèïÿ-
ùåé âîäû, — îïèñûâàåò Àíàñòà-
ñèÿ. — Äèàìåòðû âîðîíîê 4–5 ìå-
òðîâ è âñå îíè áóëüêàþò, êàê â ÷àé-
íèêå. Òóò æå ñòàëî ãðóñòíî, ïîòîìó 
÷òî ýíåðãèÿ îêåàíà — íåâåðîÿòíàÿ. 
À êîãäà çàõîäèøü â ìîðå, òî êà-
æåòñÿ, ÷òî ýòî êàêîå-òî îçåðöî.

Âëàäèìèð ãîâîðèò, ÷òî â ýòèõ 
ìåñòàõ ñëîæíûé ìîðñêîé òðàôèê 
è ïîäõîä ê ìàðèíå áûë îäíèì 
èç ñàìûõ ñëîæíûõ çà âñå âðåìÿ 
ïóòåøåñòâèÿ.

— ß áûë íà íî÷íîé âàõòå, êîãäà 
óâèäåë, ÷òî çà äâå ìèëè ïîçàäè 
íàñ ïðèáëèæàåòñÿ êîðàáëü. Ñòàë 
îòâîðà÷èâàòüñÿ, ÷òîáû ñáëèæåíèå 
áûëî 500 ìåòðîâ, îí íàîáîðîò ïî-
âîðà÷èâàë. Òîãäà ÿ ñäåëàë íàîáî-
ðîò — çàâåðíóë íà íåãî è êîðàáëü 
âåðíóëñÿ íà ïåðâîíà÷àëüíûé êóðñ. 
Ðàñõîæäåíèå ñ íèì ïîëó÷èëîñü 
ïðèìåðíî â 800 ìåòðîâ, — ðàñ-
ñêàçûâàåò êàïèòàí Áðîâêî.

Êàê îêàçàëîñü, ïîçàäè ïàðóñíîãî 
êàòàìàðàíà òóðèñòîâ øåë êîðàáëü 
äëèíîé 359 ìåòðîâ è â øèðèíó 
59, â òî âðåìÿ êàê ñóäíî âèííèö-
êèõ òóðèñòîâ èìåëî ïàðàìåòðû 
14 íà 8 ìåòðîâ.

ОБ ОСТРОВАХ АТЛАНТИКИ: 
РАЙ И МАРИХУАНА В ВОЗДУХЕ  
Острова везения  В прошлом 
номере мы рассказывали, как семейная 
пара винничан Анастасия и Владимир 
Бровко на протяжении двух месяцев 
покоряли Атлантический океан. В этом 
выпуске говорим о том, что видели 
путешественники на суше, останавливаясь 
ненадолго на островах Атлантики

×òî êàñàåòñÿ ñàìîé òåððèòîðèè 
Ãèáðàëòàðà, òî íà íåå ïîïàñòü 
íåâîçìîæíî áåç àíãëèéñêîé âèçû, 
à â ïàñïîðòàõ ýêèïàæà áûëà òîëüêî 
àìåðèêàíñêàÿ.

— Ìû ñòàëè îêîëî èñïàíñêîé 
ìàðèíû, âçÿëè ïàñïîðòà è ðåøèëè 
ïîïðîáîâàòü ïîïàñòü íà çàìîðñêóþ 
òåððèòîðèþ. Èñïàíñêèå ïîãðàíè÷-
íèêè íàì ñêàçàëè, ÷òî ìû, êîíå÷-
íî, ìîæåì ïîïðîáîâàòü, íî íàñ òàì 
òî÷íî ðàçâåðíóò îáðàòíî, — ãîâî-
ðèò Àíàñòàñèÿ.

Íà ñëåäóþùèé äåíü âèííè÷àíàì 
è îñòàëüíûì ÷ëåíàì ýêèïàæà âñå-
òàêè óäàëîñü ñòóïèòü íà ãèáðàë-
òàðñêóþ çåìëþ.

— Íàì íóæíî áûëî çàïðàâèòü-
ñÿ, òîïëèâî òàì ñòîèëî 80 öåíòîâ 
çà ëèòð, â òî âðåìÿ êàê â Ïîðòóãà-
ëèè ñîëÿðêà ñòîèëà ïî÷òè ïîëòîðà 
åâðî, — ãîâîðèò Âëàäèìèð. — Ìû 
çàøëè íà çàïðàâêó, âûñòàâèëè êà-
íèñòðû è âûøëè ïîñòîÿòü íà ñóøå. 
Òàê è îêàçàëèñü íà Ãèáðàëòàðå.

АЛИКАНТЕ — ДРУЖЕЛЮБНЫЙ 
КУРОРТ 

Î÷åðåäíûå ñóòêè íà ñóøå ýêè-
ïàæ ïðîâåë â èñïàíñêîì ãîðîäå 
Àëèêàíòå, ãäå ñòàë ñâèäåòåëåì 
ïðàçäíîâàíèÿ Êîñòðîâ Èîàííà 
Êðåñòèòåëÿ, ïîõîæåãî ïðàçäíèêà 
íà íàø Èâàíà Êóïàëû.

— Ó íèõ ñòîÿò îãðîìíûå äâóõ-
ýòàæíûå, à òî è ïÿòèýòàæíûå 
ñêóëüïòóðû è â ïîëíî÷ü èõ ïîä-
æèãàþò, — îáúÿñíÿåò Àíàñòà-
ñèÿ. — Ðÿäîì ïîæàðíèêè, êîòîðûå 
íå ïðîñòî ñëåäèëè çà áåçîïàñíî-
ñòüþ è òóøèëè îãîíü, à åùå è ðàç-
âëåêàëè ïðèñóòñòâóþùèõ.

Â òî âðåìÿ, êàê îïàñíîñòè 
íå ïðåäâåùàëîñü, ïîæàðíèêè ïî-
ëèâàëè òîëïó ëþäåé âîäîé.

— Äî ÷àñó íî÷è ïîæàðíûå 

ñëóæáû òóøèëè îãîíü è áûëî 
óäèâèòåëüíî, ÷òî ðÿäîì ñòîÿëè 
2–3-ëåòíèå äåòè,  — äåëèòñÿ âïå-
÷àòëåíèÿìè ñåìüÿ Áðîâêî.

Íà ñëåäóþùèé äåíü ýêèïàæ ïî-
ñåòèë ìóçåé Volvo Ocean Race. Òóò 
ñîáðàíû èñòîðèè ñàìûõ èçâåñòíûõ 
ãîíîê ÿõòñìåíîâ.

ИБИЦА — ОСТРОВ 
КРУГЛОСУТОЧНЫХ ДИСКОТЕК 

— Ìû ïîñåòèëè çíàìåíèòîå 
êàôå «Äåëü Ìàð». Î íåì âñå ãî-
âîðÿò è ìå÷òàþò ïîáûâàòü, ÷òîáû 
ïîñìîòðåòü, êàê ñîëíöå ñàäèòñÿ 
â ìîðå.

Ñêàëèñòûå áåðåãà ïëÿæåé, ãðîì-
êàÿ ìóçûêà ñ ïðèõîäîì òåìíîòû 
è çàïàõ ìàðèõóàíû â âîçäóõå — ýòî 
è åñòü Èáèöà.

— Íàðêîòèêè ïðîäàþò âñå ïîä-
ðÿä è, â îñíîâíîì, çà ýòèì è åäóò. 
Íàñ ýòî íå èíòåðåñîâàëî, ïîýòîìó 
ìû íåìíîãî îòäîõíóëè è íà ñëå-
äóþùèé äåíü îòïðàâèëèñü â ñòî-
ëèöó — ãîðîä Èâèñó.

ФИНАЛЬНАЯ ТОЧКА — 
ПАЛЬМА-ДЕ-МАЙОРКА 

Òóò íàõîäèòñÿ ãëàâíûé ïîðò 
â Ïàëüìñêîé áóõòå è çäåñü ýêèïàæ 
äîëæåí áûë ñäàòü êàòàìàðàí, êîòî-
ðûé áðàë â àðåíäó. È íà ïðîòÿæå-
íèè òðåõ äíåé èçó÷àëè ìåñòíîñòü.

— ß íå ìîãó ïåðåäàòü âîñòîðã, 
êîãäà ïîñëå äâóõ ìåñÿöåâ òàêî-
ãî ñóðîâîãî áûòà íà êàòàìàðàíå, 
ïîïàäàåøü â ÷èñòåéøóþ ïîñòåëü 
è íîðìàëüíûé äóø, êîòîðûé ìîæ-
íî ïðèíèìàòü, ñêîëüêî õî÷åøü, — 
ñìååòñÿ Íàñòÿ.

Â ïåðâûé äåíü îòïðàâèëèñü 
íà äàâíåì ïîåçäå ñ äåðåâÿííûìè 
âàãîíàìè 1912 ãîäà â ãîðîä Ñîëüåð, 
èçâåäàëè ïëÿæè, ãîðû è ñêàëû ÷à-
ñòè Ïàëüìû-äå-Ìàéîðêè.

Больше пятидесяти дней в оке-
ане — это затратно как финан-
сово, так и психологически. 
Финальную стоимость тако-
го путешествия семья Бров-
ко не называет, но бытовые 
покупки, стоянки в маринах 
и перелеты обошлись пример-
но в три тысячи евро.
Что касается психологических 
моментов, то Анастасия гово-

рит, что первое время сложно 
адаптироваться под ситуацию. 
Так как в обычной жизни ты по-
стоянно находишься в социуме 
и перейти от ежедневной жизни 
к ощущению океана — не просто.
— В пути я писала дневник и на-
блюдала за тем, как меняюсь. 
Если раньше хотелось что-то 
сказать вслух, то сейчас боль-
ше в себе.

Что изменилось после путешествия

Пересечь Атлантический океан на парусном катамаране 
было рискованно, но винничанам удалось. Следующая 
цель семьи Бровко — кругосветное путешествие
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ÄÎÇÂ²ËËß

Відомі вінничани
ПО ГОРИЗОНТАЛІ
3. Військовий, командир добровольчого батальйону патрульної 
служби міліції особливого призначення «Миротворець». 
6. У минулому відомий боксер, нині — шоумен. 
11. Заслужений учитель України, вчитель фізики та інформатики ФМГ 
№ 17, почесний громадянин Вінниці. 
13. Відомий журналіст-розслідувач («Наші гроші»). 
14. Легкоатлетка, Олімпійська чемпіонка (багатоборство). 
16. Психотерапевт, який став відомим у 1989 році, завдяки т. зв. 
«телесеансам психотерапії»; навчався та працював у Вінниці. 
17. Гуморист із проекту «Дизель шоу» народився у Хмільнику. У Вінниці 
проживає його рідний брат із родиною, тому він часто гостює у місті. 
19. Український політик. Міський голова Вінниці 2006–2014 рр. 
20. Нідерландська модель, актриса, телеведуча і колумніст. 
Народилася у Вінниці. 
22. Відомий гуморист родом з Літина. Знімався в проектах «Країна У» 
та «Казки У», «Готель Галіція». Живе з родиною у Вінниці. 
23. Мер Києва у 1999–2006 рр. 
24. Художник та поет; народився у Вінниці. 
25. Український шахіст, гросмейстер. 
26. Президент України (2014–2019); обирався депутатом від одного з 
округів Вінниці, має бізнес у Вінниці.

ПО ВЕРТИКАЛІ
1. Народний артист України, головний режисер Вінницького 
академічного музично-драматичного театру; прозаїк, поет, драматург. 
2. Відома українська співачка, її називають «суперблондинка», 
вчилася у школі № 13. 
4. Художник, фотограф, колекціонер, краєзнавець, меценат. 
5. Диригент, композитор, професор, народний артист України, 
почесний громадянин Вінниці, художній керівник Академічного 
камерного хору «Вінниця». Помер у березні цього року. 
7. Український спортсмен з кульової стрільби. Бронзовий призер 
Паралімпійських ігор. 
8. Український співак, відомий своїми вусами та піснями про жінок. 
Народився у селі Червоне Вінницької області. 
9. Продюсер гурту ТІК та Ірини Білик. 
10. Соліст проекту Pianoбой, у минулому — піаніст гуртів “Океан Ельзи” 
(2001–2004) і Esthetic Education (2004–2008), Земфіра (2006–2009). 
12. Одяг під її брендом «POUSTOVIT» продається в Україні, Європі та 
Сполучених Штатах. Народилася у Вінниці. Її ім'я. 
15. Українська мовознавиця, активна учасниця руху шістдесятників. 
Племінниця класика української літератури Михайла Коцюбинського 
(донька його молодшого брата Хоми). Як її звали? 
18. Лідер музичного гурту, має звання «Почесний громадянин 
Вінниці». 
21. Український кіноактор, актор театру, відомий завдяки фільмам 
«В бой идут одни старики», «Комбаты». 
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
3. Тетерук 6. Узелков 11. Пасіхов 13. Бігус 
14. Добринська 16. Кашпіровський 17. Іваниця 
19. Гройсман 20. Кобленко 22. Теренчук 
23. Омельченко 24. Татчин 25. Нижник 
26. Порошенко 

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Селезньов 2. Полякова 4. Козюк 5. Газінський 
7. Денисюк 8. Зібров 9. Збаращук 10. Немченко 
12. Лілія 15. Михайлина 18. Бронюк 21. Немченко

ВІДПОВІДІ:
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ОВЕН 
У вівторок і середу надайте 
ініціативу коханій людині, 
вона позбавить вас від зайвих 
клопотів, і ви відчуєте себе, як 
за кам'яною стіною. Четвер — 
дуже важливий день для 
романтичної зустрічі.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви будете впевнені в собі, од-
нак гостра нестача часу може 
легко звести нанівець ці цінні 
якості. На жаль, в справі вирі-
шення сімейних проблем вам 
цей тиждень не допоможе. 

БЛИЗНЮКИ 
Кохана людина може вас 
порадувати несподіваним 
візитом. Вона влаштує вам 
романтичне побачення. Насо-
лоджуйтесь гармонією ваших 
стосунків. Ви це заслужили.

РАК 
З'ясування стосунків не прине-
се ніякого результату, а ваша 
ображена фізіономія лише 
розсмішить оточуючих. Краще 
відпочиньте в компанії друзів, 
можна і без коханого. 

ЛЕВ 
Несподівана зустріч в середу 
може повністю змінити хід 
подій у вашому житті. Ви 
справите незабутнє враження, 
викликавши сильні почуття. 

ДІВА 
Цього тижня вам, можливо, до-
ведеться постраждати від неста-
чі уваги і тепла. Ваш обранець 
багато працює. Шукати винного 
безглуздо, краще перегляньте 
свої плани на тиждень. 

ТЕРЕЗИ 
Кохана людина поруч з вами, 
готова підтримати вас в будь-
яку хвилину і розділити з 
вами тягар будь-яких турбот. 
Не дозволяйте гордості взяти 
верх над бажанням покликати 
на допомогу. 

СКОРПІОН 
Влаштуйте коханій людині при-
ємний сюрприз, наприклад, 
вечерю при свічках. Зараз 
не завадить забути про себе і 
порадувати своїх близьких. 

СТРІЛЕЦЬ 
Особисте життя обіцяє бути на-
сиченим у тих, хто буде знахо-
дитися в мандрівці. Ви можете 
зустріти людину, яка закрутить 
вам голову і перетворить вашу 
поїздку в захоплюючу роман-
тичну пригоду. 

КОЗЕРІГ 
Розвиток стосунків з коханою 
людиною буде багато в чому 
залежати від вас. Трішки 
більше уваги, вчасно сказане 
ласкаве слово — і від по-
холодання у ваших стосунках 
не залишиться і сліду. 

ВОДОЛІЙ 
Зараз дуже до речі буде твор-
че ставлення до життя. На ва-
шому небосхилі в другій по-
ловині тижня може з'явитися 
нове захоплення, яке змусить 
вас втратити голову в бурхли-
вому потоці почуттів.

РИБИ 
Бережіть і охороняйте своє 
щастя. Пора творити долю 
власними руками. Ви гідні 
любові і захоплення, відкиньте 
вашу невпевненість, сумніви і 
ревнощі. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 31 ЛИПНЯ – 6 СЕРПНЯ

ВАЛЕРИЙ 
АНДРОСОВ,  
ПСИХОЛОГ

— Игра в «секс» 
— это одна из 
с а м ы х  и н т е -
ресных игр. Тут 
и  интеллект, 

и способность чувствовать 
желание партнёра, и навыки 
соблазнения, т. е. как сделать 
так, чтобы партнер тоже хотел. 
Некоторые люди даже не счи-
тают зазорным использовать 
«чит-коды» в виде алкоголя 
или других веществ. Флирт 
вызывает в голове вопросы: 
«Будет что-то, или нет? Пони-
мает ли партнер, что я от него 
хочу?». То есть, даже если все 
про всё в курсе, остается вот 
этот момент предвосхище-
ния. В таких случаях обычно 
пользуются тем, что называ-
ется «двусмысленные фразы»: 
разные намеки, разговоры 
«про это», или «около этого». 
Дальше всё зависит от степени 
доверия и симпатии. Чем она 
выше, тем меньше нужно тра-
тить времени на различные 
реверансы и тем проще будет 

проходить процесс сближения. 
Конечно, можно всё упростить 
и спросить прямо, эффект нео-
жиданности никто не отменял. 
Только будьте уверены, что по-
тенциальному партнёру не нуж-
на «игра в прелюдию». Тогда 
можно и поиграть.
У таких игр есть ещё одна ин-
тересная функция. Это своего 
рода тест или проверка. Как для 
мужчины, так и для женщины. 
Понимает ли партнёр намёки, 
насколько он груб, или, наобо-
рот, медлителен, как партнёр 
будет себя вести, до конца 
не зная ответа. Там заложена 
целая куча проверок, которые 
можно пройти только одним 
способом. Во-первых, про-
демонстрировать свою адек-
ватность. Что-то из разряда: 
«Я понимаю, что происходит, 
ты понимаешь, что происхо-
дит, поэтому давай поиграем». 
Во-вторых, создать тот самый 
интерес и интригу, из-за кото-
рой флирт так интересен. Мало 
кому интересно скучное «спари-
вание». Даже у животных суще-
ствуют брачные игры, не говоря 
уже о людях.

Комментарий эксперта

НАПРОЛОМ ПОЙТИ 
Нельзя сказать, что этот метод 
универсален. Он больше мужской. 
Мужчинам, кстати, фора есть. Им 
активные действия к лицу, придают 
мужественности и мачизма (в хорошем 
смысле слова). 
Если вы мужчина, то переход 
отношений в интимную близость 
с помощью небольшого «давления», 
типа прижал, поцеловал, расстегнул, 
повалил — нормально воспринимается. 
При условии, конечно, что девушке 
вы нравитесь. Доминячить не стоит, 
хоть и считается фетишной штукой. 
В конечном счете, кроме раздражения 
это ничего не вызывает (есть барышни, 
которым это по вкусу, но вдруг вы 
не угадали).
А вот женщинам напролом идти, 
не то что не стоит, просто подумайте 
сначала, а не убегут ли от вас. Вот это 
удар по самооценке будет. Ведь по сути 
ситуация перевертыша получается, 
мужчина в данном случае выступает 
кисейной барышней, которую надо 
брать штурмом. А вы тогда кто? — это 
первый вопрос. А дальше то что? — это 
второй.

ШАГ ВПЕРЕД, ШАГ НАЗАД 
Этот метод хорош тем, что вы как бы 
прощупываете почву. Делаете шаг 
в определенном направлении. Приглаша-
ете, например, девушку или парня к себе 
домой, кино смотреть/вино пить, самая 
что ни есть располагающая обстановка. 
Приглашенный прекрасно осведомлен, что 
стоит за этим предложением, если нет — 
можно намекнуть. Если на той стороне 
не та реакция, которая вам нужна (не хочет 
в гости, пришел/ла фильм посмотрел/ла, 
все выпил/ла, ушел/ла), вы делаете шаг 
назад. То есть либо строите все общение 
в русле «до приглашения», или сокраща-
ете общение до минимума (как добрые 
знакомые, не друзья). И тогда время по-
кажет, есть ли шанс на большее. Залипать 
на ситуации не стоит, вы будете думать 
о человеке, анализировать свое и чужое 
поведение, обязательно найдете косяки, 
и попытаетесь их исправить. Не надо. Про-
сто займитесь своими делами, а ситуацию 
с неудачным сексом подвесьте. Если 
другому надо, он обязательно ответит 
на ваш шаг (так сказать, гештальт закрыть 
захочет). А если более близкие отноше-
ния, ну ладно, секс с вами для другого 
не в приоритетах, ну что ж, вы попытались.

КАК ПЕРЕВЕСТИ ОТНОШЕНИЯ 
В ГОРИЗОНТАЛЬНЫЕ 
Мастерство  Если отношения есть, 
то они либо развиваются и естественным 
образом все складывается, либо 
пара расстается. Цепочка: симпатия, 
знакомство, сближение, влюбленность, 
близость — вполне логична. 
Хотя порой бывает застревание 
на каком-то этапе и ни туда, ни сюда

Ïîãîâîðèì î ïåðåõîäå ñî ñáëè-
æåíèÿ äâóõ ÷åëîâåê â áëèçîñòü 
äâóõ òåë. Ýòîò ïðîìåæóòîê ìåæäó 
äâóìÿ ñîñòàâëÿþùèìè îòíîøå-
íèé ìîæåò äëèòüñÿ ñêîëüêî óãîä-
íî ïî âðåìåíè. Èíîãäà ëþäè ñòà-
íîâÿòñÿ áëèçêè âî âñåõ ñìûñëàõ 
â òå÷åíèå îäíîãî äíÿ, èíîãäà 
íà ýòî íóæíû ãîäû (íî íå áóäåì 
î ãðóñòíîì).

Âî âñå âðåìåíà æåëàíèå ïî-
ñêîðåé ïåðåâåñòè îòíîøåíèÿ 
äâîèõ â èíòèìíóþ ïëîñêîñòü 
êàñàëîñü â îñíîâíîì ìóæ÷èí. 
Ìóæ÷èíû â êóðñå: åñëè æåíùèíà 
èäåò íà áëèçîñòü, ñ÷èòàé òû êðóò. 
Æåëàíèå ñåêñà è ïîáûñòðåé èì 
âñå òàêæå àêòóàëüíî, íî ñåãîä-
íÿ æåíùèíû òîæå ñòàëè àêòèâ-
íè÷àòü. Äëÿ äàì ýòî íå ñòîëüêî 
ìîìåíò ñàìîóòâåðæäåíèÿ, ñêîëü-
êî âîò ýòî âîò: òîëüêî â ñïàëüíå 
ìîæíî ïî íàñòîÿùåìó ïîíÿòü 

òâîé ÷åëîâåê èëè íåò. È çà÷åì 
òðàòèòü âðåìÿ ñâîå è ìóæ÷èíû, 
åñëè âû íå ñîâïàäàåòå â âàæíîì.

Âñå ýòî õîðîøî, ðàâíîïðà-
âèå è âñå òàêîå. Íî ãëàâíîå òóò 
íå ôîðñèðîâàòü ñîáûòèÿ, èíà÷å 
âìåñòî âûáîðà ñïóòíèêà æèçíè, 
âåñü ïðîöåññ ñòàíåò èìåíîâàòü-
ñÿ íåñêîëüêî ïî äðóãîìó. Ïëîõî 
áóäåò èìåíîâàòüñÿ.

È âñå æå, åñòü äâîå ñèìïàòè÷íûõ 
äðóã äðóãó ëþäåé. Îíè ïåðèîäè-
÷åñêè âñòðå÷àþòñÿ è ïðîâîäÿò 
âðåìÿ âìåñòå, êèíî, êàôå, ïàðê, 
ðå÷êà… È ÷óâñòâî çàðîæäàåòñÿ, 
è õî÷åòñÿ åãî êàêèì-òî îáðàçîì 
ðåàëèçîâàòü. Êîãäà ýòî æåëàíèå 
îáîþäíîå è ðàâíîçíà÷íîå — 
ïðîáëåì âîîáùå íå áûâàåò, âñå 
ïðîèñõîäèò ñïîíòàííî. À êîãäà 
îäíà ñòîðîíà èçíûâàåò, à äðóãàÿ 
òîðìîçèò, íàìåêîâ ÿêîáû íå ïî-
íèìàåò? Êàê ïîäòîëêíóòü?

СМОТРЕТЬ ВО ВСЕ ГЛАЗА 
Самая большая проблема двоих заклю-
чается в том, что когда люди влюбляются, 
они перестают видеть другого. Человек 
чувствует влечение, влюбленность, 
и ему кажется, что на той стороне или 
все то же самое, это когда любовь глаза 
застила. Или совсем противоположное, 
когда полная неуверенность в себе, как 
в привлекательном для кого-то объекте. 
И то, и другое очень вредно для отноше-
ний. В первом случае вы считаете другого 
своей половинкой, ведете себя соответ-
ственно этому статусу — неадекватно час-
то. Во втором — тупите на каждом шагу, 
и даже прямолинейные шаги восприни-
маете как нечто, что к вам не относится. 
А человек прост — если ему что-то хочется, 
он это как-то покажет или скажет. Ничего 
не надо придумывать и додумывать, 
просто смотреть, видеть и действовать 
в сложившихся обстоятельствах. Данное 
правило и мужчин, и женщин касается.

ЧЕСТНО И В ЛИЦО 
Хорошее качество — честность. 
Она обезоруживает, вызывает 
уважение, порой восхищение. Если 
вам она присуща, или вы хотите 
«потренироваться на кошках» можете 
попробовать ее действие в сексуальной 
сфере. Вот просто подойти к человеку 
и сказать так и так: «ты красавчик, 
я красавица, почему бы двум красивым 
людям не заняться красивым делом». 
Ничего, если первая реакция будет 
смех…, это значит вам рады. Хуже, когда 
недоумение. Если серьезно, чтобы 
предложение не выглядело шуткой или 
насмешкой, нужно говорить об этом 
особенно. Ну вы знаете, особый взгляд, 
особая интонация, особое напряжение 
между вами. Если же это прозвучит 
между делом и между прочим — 
вполне возможно, что свой шанс 
на секс вы упустили. Или отдалили его 
на неопределенное время.



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019 ГОРОСКОП

20 RIA, 
Ñåðåäà, 31 ëèïíÿ 2019

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

ОВЕН 
Если вы еще не были в от-
пуске, сейчас самое время 
отдохнуть.

ТЕЛЕЦ 
По возможности сведите 
объем работы к разумному 
минимуму. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Планируйте только реаль-
ные дела, чтобы не испыты-
вать разочарований, если вы 
что-то не успеете сделать.

РАК 
Будьте как можно более 
сосредоточены и не тратьте 
свои силы по мелочам.

ЛЕВ 
Терпение позволит вам по-
казать окружающим свои 
лучшие качества. 

ДЕВА 
Обстоятельства будут под-
талкивать вас к пересмотру 
многих принципов.

ВЕСЫ 
Перед вами открываются 
перспективы карьерного 
роста. 

СКОРПИОН 
Вероятен рост в профес-
сиональной сфере. У вас 
появится шанс занять руко-
водящую должность.

СТРЕЛЕЦ 
На этой неделе большая 
часть проблем будет пре-
одолена, причем почти без 
усилий с вашей стороны. 

КОЗЕРОГ 
Правильно организуйте 
рабочий процесс, чтобы ни 
минуты не пропало даром.

ВОДОЛЕЙ 
В делах наблюдается за-
стой. Постарайтесь выйти 
на новый уровень. 

РЫБЫ 
Желательно умерить 
амбиции и действовать 
более осмотрительно.

454113

455681

Тетяна, 22 роки
Два роки займаюся бізнесом. Люблю подорожі. 
Цікавлюсь авіацією та займаюсь авіамоделюванням. Мрію стати пілотом

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та  коротку розповідь про себе на e-mail: 
miss@riamedia.com.ua. Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2019 
і безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

РЕКЛАМА

455590

456703

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

455123

454231
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ШЕ ФОТО НА 
MOEMISTO.UA

зчитайте QR-код 
ю Вашої мобілки та 
я фото! (Має бути 
лена програма QR 

(

з Андроїд-маркета 
о аналогічна)


