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Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 Г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

блок
1
500

грн

 Шість переломів на стопі. Таку травму Богдан 
Мельник отримав на заробітках у Польщі. Дехто 
радив їхати додому, мовляв, нічого тут нікому не 
доведеш. Він вчинив по-іншому  

 Два роки чоловік добивався компенсації і таки 
отримав її. Поляки сплатили у перерахунку на 
гривні понад півмільйона. Поради вінничанина 
стануть у нагоді іншим заробітчанам
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Архів пам'яті
Äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³ 

Óêðà¿íè ìè ï³äãîòóâàëè íî-
âèé ïðîåêò — ñàéò óñíèõ 
³ñòîð³é «Àðõ³â ïàì'ÿò³ óêðà-
¿íö³â».

Ó âñüîìó ñâ³ò³ ñòàþòü ïî-
ïóëÿðíèìè ïðîåêòè, ÿê³ çáè-
ðàþòü òà ïîøèðþþòü óñíó ³ñ-
òîð³þ. ªâðîïåéö³ âïðîâàäæó-
þòü äåñÿòêè òàêèõ ïðîåêò³â, 
ÿê³ ìàþòü íà ìåò³ îäíó ö³ëü: 
çàîõîòèòè ëþäåé âèâ÷àòè ³ñ-
òîð³þ ñâî¿õ ðîäèí, ì³ñòå÷îê 
³ ñ³ë òà ñôîðìóâàòè êóëüòóðó 
êîëåêòèâíî¿ ïàì’ÿò³.

Â Óêðà¿í³ êîëåêòèâíó 
ïàì’ÿòü íàðîäó íàìàãàëèñü 
çíèùèòè. Íàø³ ïðåäêè áî-
ÿëèñÿ ïóáë³÷íî ðîçêàçóâàòè, 
õòî âîíè, ÿê æèëè, ïðî ùî 
äóìàëè ³ ÿê ñòàâèëèñÿ äî âëà-
äè. Ìîâ÷àëè ïðî ðîçñòð³ëÿ-
íèõ, çàãóáëåíèõ, ðîçä³ëåíèõ 
â³éíàìè, âèíèùåíèõ ïðîïà-
ãàíäîþ… ²ñòîð³¿ ïåðåïîâ³äà-
ëè ò³ëüêè ñâî¿ì íàéáëèæ÷èì 
ó ò³ñíîìó ñ³ìåéíîìó êîë³. 
À êîëè âîíè ïîìèðàëè, òî ³ñ-
òîð³¿ ö³ëèõ ðîäèí ïîìèðàëè 
ðàçîì ç íèìè.

Ìè âèð³øèëè, ùî íàì, 
óêðà¿íöÿì, âàðòî ñòâîðèòè 
ïðîäóêò, ÿêèé áè çáåð³ãàâ 
íàøó êîëåêòèâíó ïàì’ÿòü, 
çàñòàâëÿâ çàäóìóâàòèñÿ, ïåðå-
ãëÿäàòè òà ïåðåîñìèñëþâàòè 
³ñòîð³þ ÷åðåç ïàì’ÿòü íàøèõ 
ðîäèí. Àäæå êîæåí ³ç íàñ 
ìàº ðîäèííó ³ñòîð³þ, ÿêó ìè 
ðîçïîâ³äàºìî íàøèì ä³òÿì, 
îíóêàì, çãàäóºìî, çáèðàþ÷èñü 
ðàçîì íà ñâÿòà. Ç ÷àñîì, ö³ 
³ñòîð³¿ çàòèðàþòüñÿ â ïàì’ÿò³, 
ãóáëÿòüñÿ äåòàë³ òà ïðîñòî 
çíèêàþòü, â³äõîäÿ÷è ó íåáóòòÿ 
ðàçîì ç íàøèìè ïîìåðëèìè. 
Òåïåð ç íàðîäæåííÿì ñàéòó 
«Àðõ³â ³ñòîð³é óêðà¿íö³â» âàø³ 
³ñòîð³¿ æèòèìóòü. Âè ìîæåòå 
ïóáë³êóâàòè ¿õ, ä³ëèòèñÿ íèìè 
ç ³íøèìè, ïåðåñèëàòè ¿õ ñâî¿ì 
äðóçÿì òà ð³äíèì, âèâ÷àòè, ÿê 
ö³ ³ñòîð³¿ ðîçïîâ³äàþòü ³ äî-
ñë³äæóþòü ³íø³, íàäèõàþ÷èñü 
¿õ ïðèêëàäîì.

ДУМКА

АКТИВІСТКА

Таїса Таїса 
ГАЙДАГАЙДА

АНАСТАСІЯ (19),
СТУДЕНТКА:
— Якщо нікуди не поїду, 
то прийду на святкування 
24 серпня, подивлюся, що 
оформило для нас місто, які 
будуть розваги.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви плануєте святкувати День Незалежності?

ÍÎÂÈÍÈ

ВОСЕНИ ПОЧНУТЬ 
ПРОДАВАТИ Е-КВИТКИ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
(063)7758334

Ç ïî÷àòêîì ö³º¿ 
îñåí³ ó Â³ííèö³ 
çàïóñòÿòü åëåê-
òðîííèé êâèòîê. 

Ïàñàæèðè çìîæóòü îïëàòèòè 
ïðî¿çä â òðàíñïîðò³ áåç ïàïåðî-
âèõ ãðîøåé, çàâäÿêè ïëàñòèêî-
âèì êàðòêàì ç ÷³ïîì, íà êøòàëò 
áàíê³âñüêèõ.

Ï³ëüãîâèêè (¿õ ïåðåë³ê: bit.
ly/2Z0UV1O) ìîæóòü îòðèìàòè 
«Ìóí³öèïàëüíó êàðòêó â³ííè÷à-
íèíà» áåçêîøòîâíî. Óñ³ì ³íøèì, 
à òàêîæ øêîëÿðàì òà ñòóäåíòàì, 
êàðòêè ïðîäàâàòèìóòü. 

Ó ìåð³¿ âèçíà÷èëè ö³íó:
60 ãðèâåíü — ïåðñîí³ô³êîâàíà 

êàðòêà ç ôîòî, ïåðñîíàëüíèìè 
äàíèìè êîðèñòóâà÷à, ç ìîæëè-
â³ñòþ â³äíîâèòè âñþ ³íôîðìàö³þ 
ó âèïàäêó âòðàòè êàðòêè.

60 ãðèâåíü— íåïåðñîí³ô³êîâàíà 
êàðòêà

120 ãðèâåíü — ïåðñîí³ô³êîâàíà 
êàðòêà ìèòòºâîãî âèïóñêó.

Ïðè öüîìó, ö³ êîøòè ïëàòèòè-
ìåìî çà ñàì «ïëàñòèê», áàëàíñ 
ÿêîãî òðåáà ïîïîâíþâàòè. 

Óñüîãî ä³ÿòèìå ï'ÿòü òèï³â 
«Ìóí³öèïàëüíî¿ êàðòêè â³ííè-
÷àíèíà»: ó÷í³âñüêà, ñòóäåíòñüêà, 
ï³ëüãîâà, çàãàëüíà ³ íåïåðñîíà-
ë³çîâàíà êàðòêà. 

Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ êàðòîê 
îñòàííÿ º «ñ³ðîþ». Òîáòî, áåç 
ôîòî âëàñíèêà, éîãî/¿¿ îñîáèñòèõ 
äàííèõ. Àëå ïëþñ ö³º¿ êàðòêè —  
êóïèâ ³ îäðàçó âèêîðèñòîâóºø. ² 
ç 1 âåðåñíÿ ¿õ ïî÷íóòü ïðîäàâàòè. 

— Êàðòêè ìîæíà ïðèäáàòè 
ó ê³îñêàõ ïîáëèçó çóïèíîê ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó, à òàêîæ 
ó ê³îñêàõ «Â³ííèöüêî¿ òðàí-
ñïîðòíî¿ êîìïàí³¿», äå ðàí³øå 
â³ííè÷àíè êóïóâàëè ïðî¿çí³. 

Безконтакт   З першого вересня 
в громадському транспорті запускають 
електронний квиток. Для оплати проїзду 
потрібен буде спеціальний пластик — 
«Муніципальні картки вінничанина». 
У мерії повідомили ціну та місця, де можна 
буде купити е-квитки

Òàêîæ îôîðìèòè êàðòêó ìîæíà 
³ íà ñàéò³: www.et.vn.ua/order-
card, — êàæå äèðåêòîðêà ÊÏ 
«Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» Êàòåðèíà 
Áàá³íà. — Îôîðìëåííÿ ï³ëüãîâî¿ 
êàðòêè ìîæëèâå ëèøå ó Öåíòð³ 
îáñëóãîâóâàííÿ êîðèñòóâà÷³â «Â³-
ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» òà Öåíòðàõ îá-
ñëóãîâóâàííÿ ïðè óïðàâë³íñüêèõ 
êîìïàí³ÿõ. Âàðòî â³äçíà÷èòè, 
ùî ï³ëüãîâ³ êàòåãîð³¿ íàñåëåííÿ 
êàðòêó îòðèìàþòü áåçêîøòîâíî. 
Ó ðàç³ ¿¿ âòðàòè ïîíîâëåííÿ êî-

øòóâàòèìå 60 ãðèâåíü.
Ç âåðåñíÿ ïî÷íóòü âèäàâàòè êàðò-

êè â³ííè÷àíàì, ÿê³ ïîäàâàëè çàÿâêè 
äî «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» íà ¿õ âè-
ãîòîâëåííÿ. Êàòåðèíà Áàá³íà ðîç-
ïîâ³äàëà, ùî çàÿâíèêàì, ÷è¿ êàðòêè 
âæå ãîòîâ³, íàä³øëþòü ÑÌÑ-êè ç 
ïîâ³äîìëåííÿì, ùî ìîæíà ïðèéòè 
çà ñâî¿ì «ïëàñòèêîì».

Íàðàç³ óæå 57,5 òèñÿ÷³ â³ííè-
÷àí çàìîâèëè êàðòêè, 1000 ç 
íèõ — îíëàéí. Âîäíî÷àñ, ôàõ³âö³ 
ç ÷åñüêî¿ êîìïàí³¿ «Ì³êðîåëåê-
òðîí³êà», ÿêà º ï³äðÿäíèêîì ïðî-
åêòó, ìîíòóþòü îáëàäíàííÿ äëÿ 
å-êâèòêà ó òðîëåéáóñàõ, òðàìâàÿõ, 
àâòîáóñàõ. Íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ 
÷åõè â³çüìóòüñÿ çà ìîíòóâàííÿ 
áîðòîâèõ ñèñòåì ³ âàë³äàòîð³â 
â ìàðøðóòêàõ. Çà öå ÷åõè îòðè-
ìàþòü 6,5 ì³ëüéîíà ºâðî.

Îáëàäíàííÿ óâ³ìêíóòü 1 âå-
ðåñíÿ íà ïåðøèõ 100 îäèíèöü 
òðàíñïîðòó. Ïîñòóïîâî, äî 1 ëèñ-
òîïàäà, óâ³ìêíóòü â ñèñòåìó óâåñü 
òðàíñïîðò. ² ìàðøðóòêè òàêîæ. 
Äî òîãî æ, ÿê ïîâ³äîìëÿëè ó 
ì³ñüêðàä³, ö³íà íà ïðî¿çä íå 
çì³íèòüñÿ, à êîíäóêòîðè ñòàíóòü 
êîíñóëüòàíòàìè òà êîíòðîëåðàìè. 

Картки почнуть продавати у кіосках біля зупинок. Там 
можна буде купити пластик без фото, а персоніфіковані 
квитки робитимуть під замовлення 

Із запуском електронного квитка 
у громадському транспорті кон-
дуктори та водії все ще прийма-
тимуть готівку за проїзд. Оплата 
проїзду електронними коштами 
можлива не тільки через «Му-
ніципальну картку»: валідатори 
можуть зчитувати гривні з бан-
ківських карток і смартфонів, що 
мають NFC-чіпи.
Але картки матимуть перевагу: 
можливість поїздки з безко-
штовною пересадкою протягом 

30 хвилин між трамваєм, авто-
бусом і тролейбусом.
Крім того, у вересні почне ді-
яти мобільний додаток, POS-
термінали в кіосках біля зупинок, 
завдяки яким можна буде попо-
внювати баланс електронних 
квитків. На них можна буде за-
мовляти й проїзні квитки, що ді-
ятимуть протягом 30 днів з дати 
купівлі проїзного. 
— Можливість купувати пакет про-
їзного квитка буде доступною після 

повноцінного запуску всієї систе-
ми, 1 листопада. Саме на цю дату 
призначений фініш нашого про-
екту, — пояснила керівниця «Вінни-
цякартсервіс» Катерина Бабіна.
Ще одна особливість системи: 
увесь транспорт обладнають 
GPS-трекерами, які показувати-
муть на табло біля 50 зупинок по-
хвилинний графік доїзду в режимі 
реального часу. Перше таке табло 
з’явиться на зупинці біля Драмте-
атру (bit.ly/2MqK8ak).

Готівка залишиться, а проїзні квитки зміняться

ОЛЕКСАНДР (29), 
ПРАЦІВНИК МУЗЕЮ:

— Поїду в ці дні до батьків. 
Для мене це болюче свято, 
оскільки частина нашої дер-
жави досі знаходиться під 
окупацією.

ОЛЕНА (26), 
МЕТОДИСТ У ВИШІ:

— З подругою підемо на Ви-
шенське озеро. Там плануєть-
ся якась масштабна подія. Це 
додатковий вихідний день, 
у який можна відпочити.

ІВАН (37), МЕНЕДЖЕР:
— Особливих планів на свят-
кування не маю. Можливо, із 
сім'єю кудись поїдемо. Осо-
бисто для мене День Неза-
лежності — це день вшану-
вання України.

НАДІЯ (58), СОЦПРАЦІВНИК:
— Нікуди не поїду, а про-
сто відпочину. Хочеться, 
щоб цей день асоціювався 
не тільки з днем держави, 
а зі спокоєм і покращенням 
в Україні.

ВАСИЛЬ (78), ПЕНСІОНЕР:
— Буду відзначати як зви-
чайно. Бо я старий, не п'ю. 
Вийду, посиджу годинку, по-
дивлюся на молодь та піду 
додому, бо нема більше чого 
робити. 
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Ùîá ðîçïîâ³ñòè, õòî òàêèé 
Ìàêñèìîâè÷, óêðà¿íîçíàâåöü 
ïðèéøîâ äî ðåäàêö³¿ ç ê³ïîþ àð-
õ³âíèõ äîêóìåíò³â. Â³í âèñëîâèâ 
âäÿ÷í³ñòü ïðàö³âíèêó îáëàñíîãî 
àðõ³âó Êîñòÿíòèíó Çàâàëüíþêó 
çà àêòèâíó äîïîìîãó ó ïîøóêó 
äîêóìåíò³â, ùî ïðîëèâàþòü ñâ³ò-
ëî íà îñîáó Ìàêñèìîâè÷à.

СЛОВА «БУТИ НА ЦЬОМУ» 
ОЗНАЧАЛИ — РОЗСТРІЛ 

— Ìàêñèìîâè÷à íàçèâàëè îä-
íèì ç òâîðö³â ñèñòåìè ÷åðâîíîãî 
òåðîðó íà Ïîä³ëë³, — ðîçïîâ³äàº 
Âîëîäèìèð Ëàçàðåíêî. — Â³í, ãî-
ëîâà êîëåã³¿ íàäçâè÷àéíèõ ñë³ä-
÷èõ Ïîä³ëüñüêîãî Ãóá×Ê, ñòàâèâ 
íà îñîáîâèõ ñïðàâàõ çààðåøòîâà-
íèõ óêðà¿íö³â êîäîâ³ ñëîâà «Áóòè 
íà öüîìó». Éîãî ï³äëåãë³ ÷åê³ñòè 
çíàëè, ùî âîíè îçíà÷àþòü. Òàêó 
ëþäèíó âèâîäèëè íà ðîçñòð³ë. 

Òàê á³ëüøîâèêè âñòàíîâëþâàëè 
ðàäÿíñüêó âëàäó ó íàøîìó ì³ñ-
ò³. Ìàêñèìîâè÷ ðàçîì ç Òàðíî-
ãðîäñüêèì ³ Ñíºãî êåðóâàëè öèì 
ïðîöåñîì. 

Àðõ³âíèé äîêóìåíò (ñåðïåíü 
1919): «Ëþäå-çâ³ð³, âáèâàëè 
çáðîéíîþ ðóêîþ áåççáðîéíèõ ïî-
ë³òè÷íèõ ñóïðîòèâíèê³â, íå âçÿëè 
íà ñåáå íàâ³òü ñâÿòîãî îáîâ’ÿçêó 
âèêîïóâàòè ìîãèëè; òðóïè ïðîñòî 
ñêèäàëè ó ÿìè ë³ñó Ãðîõîëüñüêîãî 
³ çàñèïàëè çâåðõó çåìëåþ.

Ãîëîäí³ ñîáàêè, ùî áëóêàëè 
â ë³ñ³, ëåãêî âèðèâàëè òðóïè ³ 
ðîçòÿãàëè ò³ëà, ÿê³ ùå íå ðîçêëà-
ëèñÿ. Îñü îäèí ñåðåä æàõëèâèõ 
ìàëþíê³â. Òðóï, ïðèñèïàíèé 
çåìëåþ, à â³ä íüîãî ñòèð÷àòü 
íîãè, ñòóïí³ ÿêèõ îá’¿ëè ñîáà-
êè, à òàêîæ õðåáòîâèé ñòîâï, 

²ÑÒÎÐ²ß

ТІНЬ УБИВЦІ ВИСИТЬ НАД 
ВУЛИЦЕЮ МАКСИМОВИЧА
Про кого пам’ять   Чекіст, «творець 
червоного терору» на Поділлі, чи 
видатний вчений-історик, перший ректор 
Київського університету? Максимовичів 
два, ще й з однаковим іменем – Михайло, 
а вулиця – одна. Чому її перейменували, 
а назву залишили ту саму?

ВІКТОР СКРИПНИК, 
(067)1079091 

Ò³íü óáèâö³ ñî-
òåíü â³ííè÷àí âè-
ñèòü íàä âóëèöåþ 
Ìàêñèìîâè÷à. Ï³ñ-

ëÿ îçíàéîìëåííÿ ç àðõ³âíèìè 
äîêóìåíòàìè ìîòîðîøíî ïðî-
õîäèòè ïî í³é. Âò³ì, á³ëüø³ñòü 
â³ííè÷àí ìàëî çâàæàº íà ì³ñüê³ 
òîïîí³ìè. Ò³, êîãî æóðíàë³ñò RIA 
çóñòð³â íà Ìàêñèìîâè÷à, òàê ³ 
íå â³äïîâ³ëè, íà ÷åñòü êîãî íà-
çâàíà âóëèöÿ.

Òèì ÷àñîì ¿¿ óæå ïåðåéìåíó-
âàëè, àëå… áåç ïåðåéìåíóâàííÿ. 
Òîáòî, íàçâà çàëèøèëàñÿ ñòàðà, 
àëå ïîñòàòü, íà ÷åñòü ÿêî¿ âîíà 
íàçâàíà, — ³íøà.

Òàêà îñü ³ñòîð³ÿ.
Âîëîäèìèð Ëàçàðåíêî, êåð³âíèê 

â³ää³ëó óêðà¿íîçíàâñòâà Â³ííèöü-
êî¿ àêàäåì³¿ íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè 
(ÂÀÍÎ) ïðîòè òàêîãî,  ÿê â³í 
êàæå, «ëèïîâîãî» ïåðåéìåíóâàí-
íÿ. Íà éîãî äóìêó, âóëèöÿ Ìàê-
ñèìîâè÷à ïîâèííà çì³íèòè íàçâó. 
Çðîáèòè öå í³êîëè íå ï³çíî.

— Çðîáèòè öå òðåáà õî÷à á 
ó ïàì'ÿòü ïðî òèõ, êîãî ÷åê³ñò-
ñüêèé êàò Ìàêñèìîâè÷ â³äïðàâ-
ëÿâ íà ðîçñòð³ë ³ êàòóâàííÿ â³-
ííè÷àí, — êàæå Âîëîäèìèð Ëà-
çàðåíêî. — Ì³ñüêà âëàäà ï³øëà 
ïðîñò³øèì øëÿõîì — çáåðåãëè 
íàçâó. Ìîâëÿâ, áóâ ùå îäèí 
Ìàêñèìîâè÷, ïåðøèé ðåêòîð 
Êè¿âñüêîãî óí³âåðñèòåòó. Òåïåð 
âóëèöÿ íîñèòü éîãî ³ì’ÿ. ×èì 
íå äîñòîéíà ëþäèíà? Ò³ëüêè æ 
öå ñàìîîáìàí, ïàíîâå. Âêðàé 
ïîãàíèé ïðèêëàä äëÿ ìîëîäîãî 
ïîêîë³ííÿ â³ííè÷àí.

ç äîëèííîþ ÷åëþñòþ; ãîðëîâà 
÷àñòèíà ãîëîâè çîâñ³ì â³äñóòíÿ».

— Òàê á³ëüøîâèêè ðîçïðàâëÿ-
ëèñÿ ç ïðåäñòàâíèêàìè óêðà¿í-
ñüêî¿ äåìîêðàòè÷íî¿ ³íòåë³ãåíö³¿ 
ó íàøîìó ì³ñò³, — ðîçïîâ³äàº 
Âîëîäèìèð Ëàçàðåíêî. — Òàêèõ 
ïðèêëàä³â â àðõ³âàõ áàãàòî.

ПОМИЛУВАННЯ ВІД ПЕТЛЮРИ 
Ó ñåðïí³ 1919-ãî á³ëüøîâèê³â âè-

áèëà ç Â³ííèö³ àðì³ÿ Óêðà¿íñüêî¿ 
Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè (ÓÍÐ). Ï³ä 
÷àñ â³äñòóïó Ìàêñèìîâè÷ ïîòðàïèâ 
ó ïîëîí. Ñòàëîñÿ öå ï³ä Êàëèí³â-
êîþ. Äî ðå÷³, â³í çóì³â íåïîãàíî 
çàìàñêóâàòèñÿ. Áóâ îäÿãíåíèé 
â îäíîñòð³é ðÿäîâîãî ÷åðâîíîàð-
ì³éöÿ. Ìàñêàðàä ÷åê³ñòó íå âäàâñÿ.

Ñóä íàä íèì â³äáóâàâñÿ ó Â³ííè-
ö³. Ï³ä âðàæåííÿìè æàõëèâèõ ôàê-
ò³â, ùî ¿õ íàâîäèëè ñâ³äêè, íàâ³òü 
ñóääÿ íå çóì³â ñòðèìàòè åìîö³é.

— Ëþäè âè ÷è øàêàëè? — âè-
ãóêíóâ â³í ï³ñëÿ âèñòóïó îäíîãî 
ç î÷åâèäö³â. — ß âàñ çàïèòóþ, 
ï³äñóäíèé?

Â îáëàñíîìó àðõ³â³ «áåç êóïþð» 
ïðåäñòàâëåíà ñïðàâà ñóäîâîãî çà-
ñ³äàííÿ ç îáâèíóâà÷åííÿ Ìàêñè-
ìîâè÷à. Âèêëàäåíèé òåêñò íå äëÿ 
ëþäåé ç³ ñëàáêèìè íåðâàìè.

ßê çàçíà÷åíî ó ìàòåð³àëàõ ñóäó, 
Ìàêñèìîâè÷à çâèíóâàòèëè ó ïðè-
÷åòíîñò³ äî ïàðò³¿, ùî çíèùóâàëà 
Óêðà¿íó. «Çàéìàþ÷è â³äïîâ³äàëüíó 
ïîñàäó, â³äïðàâëÿâ çààðåøòîâàíèõ 
íà ìóêè ³ ðîçñòð³ë» — ôðàãìåíò 
ç ñóäîâîãî ð³øåííÿ. Ï³äñóäíèé 
âèçíàâ ñâîþ âèíó. Íå çàïåðå÷óâàâ 
ïðîòè çâèíóâà÷åííÿ â òîìó, ùî 
âæå ï³ä ÷àñ â³äñòóïó á³ëüøîâèê³â 
ç Â³ííèö³ ï³äïèñàâ íàêàç ïðî ïå-
ðåäà÷ó âñ³õ çààðåøòîâàíèõ íà ðîç-
ñòð³ë. Â³í ïîãîäèâñÿ ç òèì, ùî 
ìàº â³äïîâ³ñòè çà â÷èíåíå.

Ñóä âèçíàâ âèííèì Ìàêñè-
ìîâè÷à ³ çàñóäèâ éîãî äî ñòðàòè 
÷åðåç ðîçñòð³ë. Îäíàê ÷åê³ñòó 
âäàëîñÿ óíèêíóòè ïîêàðàííÿ.

— Â³ä ñìåðò³ êàòà âðÿòóâàâ 
îòàìàí Óêðà¿íñüêîãî â³éñüêà 
Ñèìîí Ïåòëþðà, — ðîçïîâ³äàº 
Âîëîäèìèð Ëàçàðåíêî. — Îòðè-
ìàòè ïîìèëóâàííÿ ï³ñëÿ ñò³ëüêîõ 
çëî÷èí³â!.. Òàêå íåïðîñòî óÿâèòè. 
Àëå öå ³ñòîðè÷íèé ôàêò. Ïåòëþ-
ðà íàäçâè÷àéíî øàíóâàâ ìîëîä³ 
ñ³ì’¿. Âñ³ëÿêî ï³äòðèìóâàâ ¿õ. 
Ìàêñèìîâè÷ áóâ ïîâ³í÷àíèé. 
Ìîæëèâî, ñàìå öå ñòàëî ïðè-
÷èíîþ ïîìèëóâàííÿ. Îäíàê âæå 
ó ãðóäí³ òîãî æ ðîêó Ìàêñèìîâè÷ 
çàãèíóâ â³ä êóë³ äåí³ê³íö³â.

Громадський діяч Руслан Зелін-
ський звернувся до міськради 
із запитом надати документи, 
що свідчать про обґрунтуван-
ня назви вулиці Максимовича. 
Просив також надати копію до-
кумента, на підставі якого вулиця 
отримала свою назву. Отримав 
відповідь.
«1967-й рік, 26 жовтня, викон-
ком міськради депутатів трудя-
щих прийняв рішення «Про пере-
йменування вулиць». Тоді якраз 
виповнилося 50 років революції. 
З нагоди такої дати вулиця Тран-
спортна стала називатися Мак-
симовича.
— У документі тодішня влада чітко 
означила, про якого Максимо-
вича йдеться, — говорить Руслан 
Зелінський. — Записано, що зро-
блено це у пам'ять про члена ко-
легії Подільського ГубЧК Михайла 
Максимовича.
За словами пана Зелінського, 
у документі є одне виправлення. 
Текст надруковано на машинці, 
а правку внесено від руки. «… 
присвоїти назвам вулиць імена 
вождів світового пролетаріату». 
Три останні слова закреслено, 
замість них написано «активних 
учасників боротьби за владу рад 

на Вінниччині».
У 1977-му, з нагоди уже 60-річ-
ного ювілею, міський комітет 
партії і виконком міської ради 
прийняли спільний документ 
про встановлення меморіальної 
дошки на вулиці Максимовича. 
Партійне рішення не було вико-
нано. Дивно, але це факт.
А ось як трактує зміну назви 
нинішня влада.
— У рішенні № 333 від 24.06.2016 
«Про затвердження переліку назв 
вулиць, проспектів, провулків, 
проїздів, площ Вінниці» не зазна-
чено трактування (обґрунтування) 
назви вулиці Максимовича.
— Так записано у відповіді, що на-
дійшла на мою адресу з міськра-
ди 18.01.2019, — уточнює Руслан 
Зелінський. — Комуністи у своєму 
документі чітко розписали, ім’я 
якої людини присвоюють, а наші 
патріоти обійшлися без цього. 
Зате на словах стверджують, 
мовляв, це не той Максимович, 
який був чекістом, а інший.
Журналіст спілкувався з двома 
членами робочої групи з декому-
нізації. На запитання про вулицю 
Максимовича, обидва одразу ж 
запитали у відповідь: «Ви про 
якого Максимовича говорите?» 

Меморіальну дошку не встановили

ОЛЕКСАНДР 
ФЕДОРИШЕН, 
ІСТОРИК, СЕКРЕТАР 
РОБОЧОЇ ГРУПИ З 
ДЕКОМУНІЗАЦІЇ:

— У місті залиши-
лося приблизно 

десять назв вулиць, які можна 
було зберегти, змінивши їх трак-
тування. Тобто йдеться про пере-
йменування без перейменування. 
Це передбачено законом «Про 
засудження комуністичного та на-

ціонал соціалістичного нацист-
ського тоталітарних режимів».
Робоча група рекомендувала 
міській владі затвердити онов-
лене обґрунтування назви вулиці 
Максимовича відповідними нор-
мативно-правовими актами. На-
скільки мені відомо, це зробле-
но, якщо не помиляюся, навесні 
нинішнього року. Взагалі-то робо-
ча група припинила свою роботу 
ще у 2016 році після виконання 
покладених на неї функцій.

Перейменування без перейменування

Володимир Лазаренко: «Змінити назву вулиці, що 
асоціюється з іменем ката українців, ніколи не пізно, 
влада не повинна проявляти безпам'ятство»

Çì³íèòè íàçâó 
âóëèö³ Ìàêñèìîâè÷à 
âàðòî õî÷à á ó ïàì'ÿòü 
ïðî òèõ â³ííè÷àí, 
ÿêèõ â³í â³äïðàâèâ 
íà ðîçñòð³ë
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Ï³ä í³÷íèì äî-
ìàøí³ì àðåøòîì 
çàðàç çíàõîäèòüñÿ 

äåðæàâíèé ðåºñòðàòîð êîìóíàëü-
íîãî ï³äïðèºìñòâà «Ãàðàíò+» 
Ïàâëî Âàñþðà, ÿêèé îòðèìàâ 
äîêóìåíòè íà ðåºñòðàö³þ ïðàâ 
âëàñíîñò³ ï’ÿòè êâàðòèð â «Íà-
áåðåæíîìó êâàðòàë³». Çà äàíèìè 
ñë³äñòâà, äîêóìåíòè — ëèïîâ³. Öå 
çíà÷èòü, ùî ðåºñòðàòîð áóâ ó çëî-
÷èíí³é çìîâ³ ç ãðóïîþ øàõðà¿â? 
Éîìó îãîëîñèëè ï³äîçðó ñàìå 
â òàêîìó çëî÷èí³, àëå â³í ñòâåð-
äæóº — âñå ðîáèâ çà çàêîíîì.

Äíÿìè, 13 ñåðïíÿ, çà ñêàðãîþ 
çàõèñíèêà Ïàâëà Âàñþðè àïåëÿ-
ö³éíèé ñóä ïåðåãëÿäàâ çàïîá³æíèé 
çàõ³ä, ïðîäîâæåíèé Â³ííèöüêèì 
ì³ñüêèì ñóäîì. Ó ñóäîâîìó çàñ³-
äàíí³ ïðîçâó÷àëî äåùî ç êðèì³-
íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äêðèòîãî 
çà çàÿâîþ êåð³âíèöòâà «Íàáåðåæ-
íîãî êâàðòàëó» íà ïî÷àòêó öüîãî 
ðîêó. Òîä³ àäì³í³ñòðàö³ÿ êîìïàí³¿-
çàáóäîâíèêà âèÿâèëà ðåºñòðàö³þ 
îäí³º¿ ç³ ùîéíî ïðîäàíèõ êâàðòèð. 
Àôåðèñòàì íå ïîùàñòèëî, ùî ¿õ 
ä³¿ ñï³âïàëè ³ç äíåì îôîðìëåííÿ 
íà ñïðàâæíüîãî ïîêóïöÿ.

ПІДОЗРЮЮТЬ ЕКС-
МЕНЕДЖЕРА 

ßê ðîçïîâ³ëè æóðíàë³ñòó R²A 
â «Íàáåðåæíîìó êâàðòàë³», ïî-
äàëè çàÿâó äî ïðàâîîõîðîííèõ 
îðãàí³â ïðî çëî÷èíí³ ä³¿ ç ¿õí³-
ìè êâàðòèðàìè ï³ñëÿ çâåðíåííÿ 
äî íèõ æ³íêè-ïîêóïöÿ. Âîíà ïî-
÷àëà îôîðìëÿòè ïðàâî âëàñíîñò³, 
³ âèÿâèëîñÿ — êóïëåí³ íåþ êâà-
äðàòí³ ìåòðè ÿêðàç ðåºñòðóþòüñÿ 
íà ³íøó ëþäèíó.

— Æ³íêà îäðàçó çâ’ÿçàëàñÿ ç 
ìåíåäæåðàìè â³ää³ëó ïðîäàæó, 
ç ÿêèìè ïðàöþâàëà, ìè ïî÷àëè 
ðîçáèðàòèñÿ ³ âèÿâèëè ðåºñòðà-
ö³þ ùå ê³ëüêîõ êâàðòèð, ÿê³ â íà-
ø³é áàç³ äàíèõ áóëè «íóëüîâèìè» 
(ùå íå ïðèäáàíèìè, — àâò.), — 
ðîçêàçóº ñï³âðîá³òíèöÿ ô³ðìè-
çàáóäîâíèêà.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, çíàòè ïðî â³ëüí³ 
â³ä ïðîäàæó êâàðòèðè ³ ðîçóì³òè-
ñÿ, ÿê ¿õ îôîðìèòè, ìîãëà ò³ëüêè 
ëþäèíà, ùî ïðàöþº â êîìïàí³¿. 
Ï³äîçðè âïàëè íà ïðàö³âíèêà, 
ÿêèé íåçàäîâãî äî öüîãî çâ³ëü-
íèâñÿ. Íà ñâî¿é ïîñàä³ â³í ³ 
âèêîíóâàâ ôóíêö³¿, ïîâ’ÿçàí³ ç 
ðåàë³çàö³ºþ êâàðòèð.

— Ìè ïî÷àëè ï³äí³ìàòè äî-
êóìåíòè ³ ïîáà÷èëè, íà êîãî 
îôîðìëåí³ êâàðòèðè, — ïðîäî-

МІСІЯ — ВКРАСТИ КВАРТИРУ 
В «НАБЕРЕЖНОМУ КВАРТАЛІ»
Змова розкрита  Шахрайську схему 
з привласнення квартир вартістю майже 
у 5 мільйонів гривень розслідує поліція. 
Підозрюють злочинну змову групи людей, 
серед яких — державний реєстратор. 
Він поки що єдиний, хто опинився під 
слідством. На інших ще формують 
доказову базу. Хто організатор афери 
і на що він сподівався, коли підробляв 
документи на своїх близьких?

— Навіть якщо відмінили реєстра-
цію квартир, злочин є закінченим, 
оскільки самі шахрайські дії від-
булися, — пояснюють у компанії 
«Набережний квартал». — Під-
роблені печатки стояли на до-
кументах, наданих на реєстра-
цію. Тобто з нашої печатки була 
виготовлена копія і цією копією 
людина скористалася в потріб-
ний момент. Довідки зробила про 
оплату квартир, але бартером, 
нібито за придбані матеріали для 
забудови йшли квадратні ме-
три… Не коротким шляхом вони 
йшли до мети, а таким от довгим, 
шахрайським-шахрайським. І це 
нам просто дуже пощастило, що 
в той же день, коли вони оформ-

лювали квартири, людина до нас 
прийшла купувати, і ми дізнати-
ся про їхню реєстрацію. Якби так 
не співпало, ми б могли ще довго 
не знати, й тоді постраждали б ті 
люди, які придбали ці квартири 
згодом.
На що розраховував організатор 
схеми привласнення квартир? 
Вона ж не могла залишитися 
зовсім ніким не поміченою? Про 
це питаємо в ініціаторів кримі-
нального провадження й нам 
пояснюють:
— На другий день ці квартири 
переписали б на інші прізвища. 
А треті особи — це вже добро-
совісні набувачі. У такому ви-
падку, коли починається судове 

розбирання, то воно тягнеться 
роками. Ті, на кого оформили 
квартири одразу, звісно, будуть 
казати те ж, що й організатор 
(вони ж з ним заодно), і за-
будовника ставити в незручне 
становище: «Ми купили за го-
тівку». А готівкові операції в нас 
заборонені. На квартири вре-
шті накладають арешт, але поки 
до цього дійде, то їх вже пере-
продають. Така схема.
Редакція слідкуватиме за розслі-
дуванням цього провадження. 
А поки що свіжі дані такі: домаш-
ній арешт реєстратору в апеляції 
не скасували. Колегія відхилила 
скаргу захисника та залишила 
ухвалу міського суду в силі.

Схема довга й непроста 

âæóº ïðàö³âíèöÿ «Íàáåðåæíî-
ãî êâàðòàëó». — Êâàðòèðè áóëè 
îôîðìëåí³ íà çíàéîìèõ íàøîãî 
êîëèøíüîãî ïðàö³âíèêà. Îäèí ³ç 
íèõ, íàïðèêëàä, ïðàöþâàâ êî-
ëèñü â îô³ñ³ îõîðîíöåì, ³ öå éîãî 
òîâàðèø. Òîìó ìè íàäàëè âñþ 
íåîáõ³äíó ³íôîðìàö³þ äî îðãàí³â 
äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ. Çàðàç 
ïðîâîäÿòüñÿ ñë³ä÷³ ä³¿. Ïðàâîîõî-
ðîíö³ ðîáëÿòü âè¿ìêè äîêóìåíò³â 
ó ðåºñòðàòîðà, ÿêèé ïðàöþâàâ ç 
äîêóìåíòàìè çà íàøèìè êâàð-
òèðàìè.

РЕЄСТРАТОР БУВ У ЗМОВІ?
Ïðî òå, ùî â éîãî ä³ÿõ íåìàº 

ñêëàäó çëî÷èíó, ãîâîðèòü òåïåð 
ðåºñòðàòîð Ïàâëî Âàñþðà. Íà ñó-
äîâîìó çàñ³äàíí³, äå ïåðåãëÿäàëè 
éîãî àðåøò, çàõèñíèöÿ ðîçïîâ³ëà: 

¿¿ êë³ºíò îòðèìàâ ïàêåò äîêóìåí-
ò³â íà ï’ÿòü êâàðòèð, îôîðìèâ ÷î-
òèðè ç íèõ, à íà îñòàíí³é âèÿâèâ, 
ùî ðåºñòðàö³éí³ ä³¿ âæå â³äáóëè-
ñÿ, òîìó â³í îäðàçó æ ñêàñóâàâ 
ïîïåðåäí³ ðåºñòðàö³¿. Íà äîêàç 
òîìó àäâîêàòêà ïðîñèëà äîëó÷èòè 
äî ìàòåð³àë³â âèòÿãè.

Ó òàêèé ñïîñ³á âîíà ïåðåêîíó-
âàëà ñóä, ùî ï³äîçðà â øàõðàéñòâ³ 
íå îá´ðóíòîâàíà, òîìó îáðàíèé 
íà ÷àñ ñë³äñòâà çàïîá³æíèé çàõ³ä 
ìàº áóòè ñêàñîâàíèé. Ãîâîðèëà, 
ùî ³ ìîâè ïðî ó÷àñòü ðåºñòðàòî-
ðà ó çìîâ³ áóòè íå ìîæå. Â³í æå 
îòðèìàâ ïàêåò äîêóìåíò³â ³ çàÿâè 
â³ä âëàñíèê³â.

Íàòîì³ñòü ïðîêóðîð Âàëåíòèí 
Ìàéäàíþê â³äñòîþâàâ ð³øåííÿ 
Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó ïðî 

àðåøò, óõâàëåíå çà éîãî êëîïî-
òàííÿì, ³ ñêàçàâ:

— ßêùî ðåºñòðàòîð ðîáèâ í³ 
â ÷îìó íåâèíí³ ä³¿, òî ÷îãî â³í, 
âèÿâèâøè ïàðàëåëüíó ðåºñòðàö³þ 
5-ãî îá’ºêòà íåðóõîìîñò³, ñêàñó-
âàâ 4 ïîïåðåäí³ ðåºñòðàö³¿? Öÿ æ 
ðåºñòðàö³ÿ çä³éñíþâàëàñÿ ³íøèìè 
îñîáàìè.

Ó çàñ³äàíí³ òàêîæ ïðîçâó÷àëî, 
ùî ðàí³øå çà çâåðíåííÿì çàõèñ-
íèö³ Ïàâëà Âàñþðè ñóä ñêàñóâàâ 
éîãî â³äñòîðîíåííÿ â³ä ðîáîòè. 
Òîæ ðåºñòðàòîð ïðîäîâæóº âè-
êîíóâàòè ñâî¿ îáîâ’ÿçêè, ïîêè 
ñë³äñòâî ðîçáèðàºòüñÿ â íþàíñàõ 
³íêðèì³íîâàíîãî éîìó çëî÷èíó òà 
ïðàöþº íàä äîêàçàìè ïðî ³íøèõ 
ô³ãóðàíò³â ö³º¿ ñïðàâè.

ТАЄМНИЦЯ ПРО 
СПІВУЧАСНИКІВ 

Ñüîãîäí³ ðåøòà ó÷àñíèê³â ïðî-
âàäæåííÿ, êâàë³ô³êîâàíîãî ÿê 
øàõðàéñòâî â îñîáëèâî âåëèêèõ 
ðîçì³ðàõ, ñêîºíå çà ïîïåðåäíüîþ 
çìîâîþ ãðóïîþ îñ³á, ô³ãóðóþòü 
ó ð³øåííÿõ ñë³ä÷èõ ñóä³â ÿê 
íåâñòàíîâëåí³ ñë³äñòâîì îñîáè. 
Íàñïðàâä³, ÿê ä³çíàëàñÿ RIA, 
ïðÿìî ÷è îïîñåðåäêîâàíî çàä³-
ÿíèõ ëþäåé çíàþòü. ², çà ³íñàé-
äåðñüêîþ ³íôîðìàö³ºþ, îäèí ç 
òàºìíèõ «ïîêóïö³â» êâàðòèð 
ô³ãóðóº â ³íøîìó ãó÷íîìó êðè-
ì³íàë³. Éäåòüñÿ ïðî ï³äîçðþâà-
íîãî â ðåéäåðñòâ³ íà âåëèêó ñóìó 
ãðîøåé.

À ñê³ëüêè ìîãëè çàðîáèòè 
ñï³ëüíèêè íà «Íàáåðåæíîìó 
êâàðòàë³»? Â óõâàë³ ïðî àðåøò 
ðåºñòðàòîðà çíàõîäèìî çàãàëüíó 

âàðò³ñòü êâàðòèð, ÿê³ îôîðìëÿëè-
ñÿ: 4 ì³ëüéîíè 860 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Çàðàç ó ïðîâàäæåíí³ ïðîâîäÿòü-
ñÿ åêñïåðòèçè. Ç³ ñë³â çàõèñíèö³ 
ðåºñòðàòîðà, â³í ñàì ïðîñèâ ñë³ä-
ñòâî âèëó÷èòè â íüîãî âñå íàäàíå 
äëÿ ðåºñòðàö³¿. Ñï³âïðàöþº ç³ ñë³ä-
ñòâîì? Ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ æóðíàë³ñò 
ïîãîâîðèëà ç Ïàâëîì Âàñþðîþ, 
é â³í ñêàçàâ, ùî éîìó çàáîðîíå-
íî ðîçãîëîøóâàòè äåòàë³, à â ö³é 
ñïðàâ³ — âñÿ ñóòü ÿêðàç â äåòàëÿõ.

— Íàøå ñë³äñòâî íå îð³ºíòó-
ºòüñÿ â çàêîíîäàâñòâ³. Êîíêðåò-
íî ïî ö³é ñïðàâ³ ³ âçàãàë³ ïî Çà-
êîíó Óêðà¿íè «Ïðî äåðæàâíó 
ðåºñòðàö³þ íåðóõîìîãî ìàéíà». 
Âîíè ñîá³ âèâ÷àþòü ñâî¿ ïèòàí-
íÿ, çíàõîäÿòü ïðîáëåìè ³ íà öå 
á’þòü. Îáãðóíòîâàíîñò³ âçàãàë³ 
í³ÿêî¿, — ñêàçàâ Ïàâëî Âàñþðà 
â ö³ëîìó.

Â³í êàòåãîðè÷íî çàïåðå÷óº 
íàÿâí³ñòü çëî÷èíó â ñâî¿õ ä³ÿõ. 
À íà ïèòàííÿ ïðî ëþäåé, ç ÿêè-
ìè, çà äàíèìè ñë³äñòâà, â³í ïðà-
öþâàâ ó çìîâ³, íå äàº â³äïîâ³ä³.

— «Íåâñòàíîâëåí³ ñë³äñòâîì 
îñîáè» — öå ò³ ëþäè, ÿê³ äî âàñ 
çâåðòàëèñÿ ç çàÿâàìè ïðî ðåº-
ñòðàö³þ? Öå ¿õ, ÿê ñï³ëüíèê³â, 
ñë³äñòâî âèâ÷àº? — ïèòàþ â ðå-
ºñòðàòîðà.

— Öå âæå º îò ÿêðàç òà òàºì-
íèöÿ ñë³äñòâà, ïðî ÿêó ÿ íå ìîæó 
ãîâîðèòè, — â³äïîâ³â â³í.

Ñàíêö³ÿ ñòàòò³ â³äïîâ³äàëüíîñ-
ò³, çà ÿêîþ âåäóòü ïðîâàäæåí-
íÿ, — â³ä 5-òè äî 12-òè ðîê³â ç 
êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà (÷àñòèíà 
4 ñòàòò³ 190 Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè).

Вартість квартир, які намагалися присвоїти, — майже 
5 мільйонів гривень. Вони знаходяться в корпусі 
«Набережного кварталу» на вулиці Чорновола

Àôåðèñòàì ïðîñòî 
íå ïîùàñòèëî: 
ðåºñòðàö³éí³ ä³¿ 
ñï³âïàëè ç äîáîþ 
îôîðìëåííÿ 
ñïðàâæíüîãî ïîêóïöÿ
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РОЗКІШНИЙ ГОТЕЛЬ З ТУАЛЕТОМ 
НАДВОРІ. ІСТОРІЯ ДОМУ РАЙХЕРА
Прибутковий дім   У будинку на 
Соборній, 44 є голови левів на стінах, 
купол на даху і сексшоп. Понад 100 років 
тому його побудувала заможна родина 
Райхерів як готель. Потім там зробили 
комунальну квартиру, а в наш час — 
офісний центр. Утім, колишні жителі 
досі згадують про смерть 9-місячного 
немовляти у підвалинах дому

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ,
(063)7758334

Íà Ñîáîðí³é, 
44 çíàõîäèòüñÿ 

íåçâè÷íà öåãëÿíà áóä³âëÿ. Êè-
äàºòüñÿ â î÷³ ã³ð÷è÷íèé êîë³ð 
ñò³í òà ñêóëüïòóðí³ ãîëîâè ëåâ³â 
íà ôàñàä³. Ïîêð³âëÿ ïðèêðàøåíà 
äåêîðàòèâíîþ äóãîþ ³ íåâåëè-
êèì, ñêëÿíèì êóïîëîì.

Ãîëîâíèé âõ³ä íà öåíòðàëüí³é 
âóëèö³, àëå äâåð³ çàêðèò³ íà äî-
ìîôîí. Õî÷à, ÿê âèÿâèëîñÿ, öå 
çîâñ³ì íå ïåðåïîíà — íàòèñíóëè 
íà êíîïêó âèêëèêó äî îô³ñó íî-
òàð³óñà ³ íàì â³ä÷èíèëè ìàãí³ò-
íèé çàìîê áåç áóäü-ÿêèõ ïèòàíü.

Óñåðåäèí³ áóä³âëÿ íàãàäóº 
ï³ä’¿çäè (ïàðàäí³) ó Ñàíêò-
Ïåòåðáóðãó: âóçüêèé êîðèäîð-
õîë, ïëèòêà-«øàõè» íà ï³äëîç³ 
ñõîäîâèõ êë³òèí, êîâàí³ ïåðèëà 
òà âèñîêà ñòåëÿ. Ïîäåêóäè çáåðå-
ãëèñÿ ìàðìóðîâ³ ñõîäèíêè.

Çàëèøèâñÿ ùå îäèí ðàðèòåò ç 

ÑÐÑÐ: áàòàðå¿ á³ëÿ â³êîí íà ñõî-
äàõ òà ïîøòîâà ñêðèíüêà íà äå-
ñÿòü êâàðòèð, õî÷à ðåàëüíî ¿õ òóò 
çàëèøèëîñÿ ÷îòèðè: ïî îäí³é, äâ³ 
íà ïîâåðõ. À ô³ðìà, ùî íà îñòàí-
íüîìó ïîâåðñ³, â³äãîðîäèëà ñâîþ 
÷àñòèíó ïîâåðõà âîðîòàìè. Òîæ 
ïîòðàïèòè ó ì³í³-áàøòó íà äàõó 
òåïåð íåìîæëèâî. Äî òîãî æ, 
ñõîäè äî ãîðèùà â³äð³çàí³.

ВЕЛИКІ КВАРТИРИ БЕЗ ВАНН 
Ä³çíàòèñÿ ïðî ³ñòîð³þ äîìó ³ 

õòî òóò æèâ ó íîâèõ âëàñíèê³â 
îô³ñ³â íå âäàëîñÿ. Òðîõè «âèâó-
äèëè» ³íôîðìàö³¿ ó àïòåêàð³â, ùî 
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ åêñ-ãîòåëþ.

— Çíàþ, ùî â íàøîìó ïðèì³-
ùåíí³ çàâæäè áóëà êîìåðö³ÿ. Ç 
ïî÷àòêó öå áóâ ìàãàçèí, â ÿêîìó 
ïðîäàâàëè ÷à¿, ñ³ðíèêè òà êàâó, — 
ñêàçàëà äèðåêòîðêà àïòåêè Îêñà-
íà Ìåëüíèê. — ²ñòîðèêè ìåí³ 
ðîçïîâ³äàëè, ùî öå áóâ áóäèíîê 
ñåðåäíüîãî ïîì³ùèêà, äåïóòàòà 
ì³ñüêî¿ äóìè Ðàéõåðà. À ùå ÷óëà, 
ùî ï³ä äîìîì º äâà ï³äçåìíèõ 

õîäè — ó á³ê ê³íîòåàòðó «Ðîäèíà» 
òà äî Êàë³÷³ (ïëîùà Ãàãàð³íà).

Æ³íêà êàæå, ùî ¿é âäàëîñÿ 
ïîáóäóâàòè â êâàðòèð³ íà 2-ìó 
ïîâåðñ³ ùå äî òîãî, ÿê ¿¿ ïåðå-
áóäóâàëè ï³ä îô³ñ.

— Ó ò³é êâàðòèð³ áóëà äóæå âè-
ñîêà ñòåëÿ òà âåëèê³ ê³ìíàòè. Àëå 
ç ñàíòåõí³êîþ ïðîáëåìà: ñàíâóçîë 
áóâ íà êóõí³, ïîâíîö³ííî¿ âàííè 
íå áóëî. Âçàãàë³, â öüîìó äîì³ 
äîâãèé ÷àñ íå áóëî ñâîº¿ êàíàë³-
çàö³¿ — ¿¿ çðîáèëè ðàçîì ç âîäî-
ãîíîì ³ ãàçîì ï³ñëÿ ðåêîíñòðóê-
ö³¿ áóä³âë³ â 1970-õ. Ãàðÿ÷î¿ âîäè 
íåìàº äîñ³, — êàæå Ìåëüíèê.

Äèðåêòîðêà àïòåêè ðîçêàçà-
ëà ³ ïðî ïðèì³ùåííÿ àïòåêè: 
ñâîþ ³ñòîð³þ âîíè ðàõóþòü â³ä 
1972-ãî, êîëè òóò â³äêðèëè ìà-
ãàçèí «Ë³êàðñüê³ ðîñëèíè». Òóò 
ñòåëÿ ï³ä 5 ìåòð³â, íà ñòåëàæàõ ç 
ïðåïàðàòàìè º ñòàðîâèíí³ ãëå÷è-
êè, â ÿêèõ òîâêëè ë³êè. À ñò³íè 
ïðèêðàøåí³ áàíåðàìè ç âèäàòíèì 
õ³ðóðãîì Ìèêîëîþ Ïèðîãîâèì. 
Ç îñòàíí³ì ïîâ’ÿçàíèé êóìåäíèé 
âèïàäîê:

— Äî íàñ ÷àñòî çàõîäÿòü òó-
ðèñòè, áî ¿ì äî âïîäîáè öÿ áó-
ä³âëÿ. Êàæóòü, ùî âîíà ñõîæà 
íà ëüâ³âñüê³ áóäèíêè. À îäíà 
ä³â÷èíêà ïîáà÷èëà áàíåð ç Ïè-
ðîãîâèì ³ êàæå ñâî¿é ïîäðóç³: «Î, 
äèâèñü, öå æ Ïóøê³í!» Ñì³ÿëèñÿ 
ìè íàä öèì äîâãî, — êàæå Îêñà-
íà Ìåëüíèê.

НОДІК-ЗАВОДИЛА І 
«ЗАМОЧЕНІ» КУТИ 

¯¿ êîëåãà, àïòåêàðêà Íàòàë³ÿ 
çãàäàëà, ùî ï³ä íèìè, ôàêòè÷-
íî ó ï³äâàëàõ, â ÷àñè ÑÐÑÐ áóëà 
êîìóíàëüíà êâàðòèðà. ² òå, ùî 
êîëèøíÿ ìåøêàíêà ö³º¿ êîìó-
íàëêè, ÿêó çâàòè òàêîæ Íàòàøà, 
æèâå íåïîäàë³ê.

Ïðîõîäèìî êð³çü âóçüêèé áåç-
³ìåííèé ïðîâóëîê, ùî ì³æ áó-
äèíêàìè Ñîáîðíà ¹ 44 òà ¹ 38. 
Ïîòðàïèëè ó êðèõ³òíå âíóòð³øíº 
ïîäâ³ð’ÿ, äå ìàéæå âñå æèòëî âè-
êóïèëè ï³ä îô³ñè. Ó äîì³âö³, äå 
æèâå ïîòð³áíà íàì Íàòàøà, í³êî-
ãî íå áóëî. ² ïîêè íà íå¿ ÷åêàëè, 

На рубежі 19–20 століть до Ві-
нниці приїздили багато помі-
щиків, комівояжерів та інших 
ділових людей в різних спра-
вах.Тож місцеві домовласники 
замість старих заїжджих дворів 
будують готелі. Тільки на вулиці 
Поштовій (нині Соборна) були 
побудовані готелі: «Франція», 
«Англія», «Гранд готель», «Єв-
ропейський», «Центральний», 
«Савой», «Палас».
Активно будує готелі заможна 
родина Райхерів, яка мала у цен-
трі Вінниці розгалужену мережу 
житлових будинків та магазинів. 
Фроїм-Бер Райхер починає буду-
вати готелі за новими нормами: 

у 1910 році на своїй ділянці на 
місці двох дерев’яних заїжджих 
дворів (Соборна, 44) він спо-
руджує триповерховий готель.
Автором проекту є Григорій 
Артинов. Фасад, декорований 
скульптурними головами левів, 
а дах — куполом. 
Складна композиція фасаду 
створює парадний та романтич-
ний образ, притаманні архітек-
турі пізнього модерну у Вінниці. 
При переобладнанні готелю у 
1920-х роках під житловий бу-
динок створили ще один під’їзд 
з внутрішнього двору (книга 
«Пам’ятки історії та культури 
Вінницької області. Вінниця»)

Дім збудував Артинов 

На верхівці дому є власна вежа з куполом. 
Але увійти всередину неможливо: відрізали сходи 
до горища, а прохід закрили на замок

òî íàòðàïèëè ùå íà äâîõ â³ííè-
÷àíîê, ùî ïîä³ëèëèñÿ ñïîãàäàìè 
ïðî æèòåë³â äîìó Ðàéõåðà.

— Ó öüîìó äâîð³ âñ³ äðóæè-
ëè. À äóøåþ ïîäâ³ð’ÿ áóâ Íîä³ê 
(Àðíîëüä). Ïàì’ÿòàþ, ùî â³í 
ùîâèõ³äíèõ õîäèâ çà ñâ³æèì 
ñàëîì íà ðèíîê, à ïîò³ì íèì 
ïðèãîùàâ ñóñ³äîê. Îáîæíþâàâ 
ðàä³î, áóâ ñïðàâæí³ì çàâîäèëîþ 
âñ³õ ãóëÿíîê. À îò Íîä³ê ïîìåð ³ 
âñå, äðóæáà ñóñ³äñüêà çàê³í÷èëà-
ñÿ, — êàæå ïðàö³âíèöÿ ñåêñøîïó 
Ðàäì³ëà.

¯¿ ïîäðóãà, Ëàðèñà, çãàäóº, ùî 
ïðîâóëîê ì³æ áóäèíêàìè ìàâ âå-
ëèêèé ïîïèò ñåðåä êèøåíüêîâèõ 
çëîä³¿â.

— Êðàä³¿ âèòÿãàëè ãàìàíö³ ç 
êèøåíü ó òðîëåéáóñàõ, âèòÿ-
ãàëè ãðîø³ ³ ñêèäàëè ïîðîæí³ 
ãàìàíö³ íà ï³äâ³êîííÿ. ßê çàðàç 
ïàì’ÿòàþ, ùî íà ï³äâ³êîííÿõ ëå-
æàëè âåëè÷åçí³ êóïè ïîðòìîíå, — 
ðîçïîâ³äàº Ëàðèñà.

Æ³íêè ä³ëèëèñÿ íå ò³ëüêè ñïî-
ãàäàìè, à é áóäåííèìè ïðîáëå-
ìàìè ïðîâóëêó ì³æ áóäèíêàìè 
¹ 44 òà 38. Êàæóòü, ùî äî íèõ 
÷àñòî çàõîäÿòü ïîêóðèòè òà ñïðà-
âèòè «ïðèðîäíó ïîòðåáó».

— Îñîáëèâî ÷àñòî ïðèõîäÿòü 
ìàòóñ³ ç ä³òüìè. Õî÷à ÿ íåîäíî-
ðàçîâî êàçàëà âñ³ì, õòî äî íàñ 
ïðèõîäèòü ïîìî÷èòèñÿ: çàéä³òü 
ó îô³ñè, äî ìåíå ÷è â êàôå. Õ³áà 
ç äèòèíîþ íå ïóñòÿòü? Íå ðîçó-
ì³þ, — êàæå Ðàäì³ëà.

Ï³ä ÷àñ íàøî¿ ðîçìîâè âóçüêèì 
ïðîâóëêîì ñòð³ìêî çà¿æäæàþòü 
ìàøèíè. Âîä³ÿì ëåäâå âèñòà÷àº 

ì³ñöÿ, ùîá ðîçâåðíóòèñÿ íàçàä, 
íà Ñîáîðíó. Àëå ïîïðè öå, ìà-
øèíè çà¿æäæàþòü òà âè¿æäæàþòü 
çâ³äñè êîæí³ 15–20 õâèëèí.

— Ðóêà â íèõ íàáèòà, ¿çäÿòü 
òóò, áî îô³ñ³â áàãàòî. Íàìàãàëèñÿ 
áîðîòèñÿ ³ ïîñòàâèëè âîðîòà. Òàê 
îäíîãî äíÿ íà íèõ ïðîñòî çàìîê 
çáèëè, — ðîçêàçàëè æ³íêè.

МІЖ РОДИНАМИ — ШИРМИ 
ТА ШАФИ

À ïîêè ìè ñï³ëêóâàëèñÿ, 
äî ñâîº¿ äîì³âêè ï³ä³éøëà Íà-
òàë³ÿ Ñîëäàòîâà, 68-ð³÷íà æ³íêà, 
ÿêà äî 1957 ðîêó ïðîæèëà ó ï³ä-
âàë³ ãîòåëþ Ðàéõåðà. Îêð³ì ¿¿ ðî-
äèíè, ùå áóëî òðè ñ³ì’¿ ç ä³òüìè.

— Â³ää³ëÿëè íàø³ ê³ìíàòè çâè-
÷àéí³ øèðìè òà øàôè, — êàæå 
Íàòàë³ÿ. — Ç³ çðó÷íîñòåé â ö³é 
êîìóíàëö³ áóëî ëèøå â³äðî. Êóõ-
íÿ, òóàëåò, âîäà — âñå íà äâîð³. 
Òàê ìè é æèëè. Äîïîêè íà ìîþ 
äâîþð³äíó ñåñòðó íå âïàâ øìàòîê 
ñòåë³. ¯é áóëî 9 ì³ñÿö³â, íå âè-
æèëà. Âëàäà ïîñï³õîì ïåðåñåëèëà 
íàñ ó ñóñ³äí³ ñàðà¿. Ñêàçàëè, ùî öå 
áóäå òèì÷àñîâî, ùî òðèâàº äîñ³.

Æ³íêà çãàäóº, ùî êâàðòèðè 
íà ³íøèõ ïîâåðõàõ òåæ áóëè êî-
ìóíàëüíèìè.

— Ó 90–2000-õ ¿õ âèêóïèëè ï³ä 
îô³ñè. Ñòàðèõ ìåøêàíö³â íå çà-
ëèøèëîñÿ: Ô³ìà Çàö äåê³ëüêà ðî-
ê³â òîìó ïîìåð, ò³òêà Ð³âà òåæ 
ïîìåðëà. Çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè äâ³ 
êâàðòèðè, â ÿêèõ ñïðàâä³ æèâóòü. 
Àëå òàì ìîëîä³ âëàñíèêè — ñå-
ñòðà òà áðàò — ³ í³÷îãî ïðî ³ñ-
òîð³þ íå çíàþòü.

 

Òóðèñòè ÷àñòî 
ïîð³âíþþòü ä³ì ç 
áóäèíêàìè ó Ëüâîâ³. 
À âñåðåäèí³ â³í 
ñõîæèé íà ò³, ùî 
ó Ñàíêò-Ïåòåðáóðç³
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ВІНТАЖНИЙ ПІКНІК: РЕГТАЙМ 
ТА ЛАВАНДОВИЙ ЛИМОНАД
Під старовину    У суботу, 17 серпня, на 
Вишенському озері ожили світлини 50-х 
років. Мова йде про вінтажний пікнік, який 
відбувся в колі любителів стилю ретро на 
галявині біля прокату човнів

АННА ВЛАСЮК, 
(097)6748360 

Ïîäáàòè ïðî çîâí³øí³é âè-
ãëÿä ó÷àñíèêàì ï³êí³êà äîïîì³ã 
äðåñ-êîä. Åëåãàíòíèé îáðàç æ³-
íîê ìàëè ï³äêðåñëþâàòè ñóêí³ 
íèæ÷å êîë³íà. Âîëîññÿ — ç³áðàíå 
àáî âêëàäåíå.

Â³òàëèñÿ òàêîæ êàïåëþøêè, 
ïàí÷îõè, ñóìêè ç áàáóñèíî¿ 
øàôè òà ïëåòåí³ êîøèêè, ùî 
íàãàäóâàëè ñòèëü ìèíóëî¿ åïî-
õè. ×îëîâ³êàì çà íàëåæíå áóëî 
âáðàòèñü ó âèòðèìàíó êîìá³íàö³þ 
ç³ øòàí³â ïðÿìîãî êðîþ òà ñî-
ðî÷êè. Ïåð³îä ìàâ â³äïîâ³äàòè 
1880–1950 ðîêàì.

Ñòàòè ó÷àñíèêîì ä³éñòâà 
ìîæíà áóëî, çàðåºñòðóâàâøèñü 
çà ïîñèëàííÿì ó facebook. Êî-
æåí ó÷àñíèê îòðèìàâ êâèòîê 
íà 15-õâèëèííó ïðîãóëÿíêó îçå-
ðîì íà ÷îâí³, âèêîíàíó â ñòèë³ 
âèâ³ñîê ç îäåñüêèõ äâîðèê³â.

Ïî÷àòîê ä³éñòâà áóâ çàïëàíî-
âàíèé íà 16.00, îäíàê äîâåëîñÿ 
çà÷åêàòè íà ó÷àñíèê³â, ùî äîñ³ 
÷åïóðèëèñÿ. Ïðîòå é öå ¿ì ìîæíà 

áóëî ïðîáà÷èòè, êîëè ç ò³í³ äå-
ðåâ, íà÷å ç ê³íîñòð³÷êè, ïî÷àëè 
âèõîäèòè ïàí³ â êàðòàòèõ ñóêåí-
êàõ òà ãîñòðîíîñèõ ÷åðåâè÷êàõ.

Â³äêðèâàëà ï³êí³ê ëåêö³ÿ ç ³ñ-
òîð³¿ âàëüñó, äå ãîñòÿì, ÿê³ ùå 
íå âñòèãëè ïðîíèêíóòèñÿ àòìîñ-
ôåðîþ, äîïîìàãàëà ëåãêà ìóçèêà 
íà ôîí³. Âîíà, çâè÷àéíî, áóëà âè-

òðèìàíà â ñòèë³ ñàìîãî ä³éñòâà.
Íåçâè÷íîìó òàíöþ ó÷àñíèê³â 

íàâ÷àëà îäíà ç îðãàí³çàòîðîê êîí-
êóðñó, ³ñòîðè÷íèé ðåêîíñòðóêòîð 
Ì³ëà Ïîâîðîçíþê. Ó ñâ³é ÷àñ 
âîíà ïðàöþâàëà â÷èòåëåì ñòàðî-
âèííèõ òàíö³â ³ çíàº, ùî ðàí³øå 
òàêà ðîçâàãà áóëà ïîïóëÿðíîþ 
íà êàìåðíèõ çàõîäàõ, çîêðåìà, 
íà ï³êí³êàõ.

Ïàí³ Ì³ëà ðîçïîâ³ëà, ùî öåé 
òàíåöü íàçèâàþòü ðåãòàéìîì. 
Ùîñü ñåðåäíº ì³æ ôîêñòðîòîì 
³ ÷³òêèìè ðèòì³÷íèìè â³äáèâàí-
íÿìè ï³ä ìóçèêó.

Ìè ïîì³òèëè ñòàòíîãî ÷îëîâ³êà 
â ìóíäèð³. Öå Ìàêñèì Çóºâ, ôà-
õ³âåöü ó IT-ãàëóç³. Â³í ðîçïîâ³â, 
ùî ñüîãîäí³ âáðàíèé ó îáðàç ïîë-
êîâíèêà ðàäÿíñüêî¿ àðì³¿. Çøèòà 
ôîðìà â 1969 ðîö³.

Íà ëîêàö³ÿõ ìàëè ïðàöþâàòè 
ê³ëüêà ôîòîãðàô³â, îäíàê êîæåí 
äðóãèé ã³ñòü ïðèéøîâ ³ç êàìåðîþ 
÷è ³íøèì äåâàéñîì. Õòîñü íàâ³òü 

âèð³øèâ äîòðèìóâàòèñü îáðàçó 
äî ê³íöÿ, óçÿâøè ³ç ñîáîþ ìàëåíü-
êîãî â³íòàæíîãî «ïë³âî÷íèêà».

Ó ñóêí³, çøèò³é ³ç ï’ÿòäåñÿòè 
øåñòè ÷îëîâ³÷èõ êðàâàòîê, ïî-
çóâàëà äëÿ ôîòîêàðòêè ïðè-
âàòíèé ï³äïðèºìåöü Ëþäìèëà 
Ðîìàíåíêî. Äîïîâíþâàëî îáðàç 
êîëüº, âëàñíîðó÷ çðîáëåíå ³ç êà-
ìåé (áðîøêè ç êàìåíþ, íà ÿêèõ 
âèð³çüáëåí³ æ³íî÷³ îáëè÷÷ÿ).

Äåùî ïðîñò³øå äî âèáîðó 
âáðàííÿ ïîñòàâèëàñÿ ìàòóñÿ íàé-
ñòèëüí³øîãî ìàëþêà íà çàõîä³.

— Óáðàííÿ îáèðàëè ³íòó¿òèâíî. 

Ó íàñ áóëî äåê³ëüêà âàð³àíò³â, çäå-
á³ëüøîãî îð³ºíòóâàëèñÿ íà ïîãîäó. 
Äèòèíà òàêà ïîò³øíà, íà÷å ñïðàâä³ ç 
òîãî ÷àñó, — æàðòóº ïñèõîëîã Îëüãà 
Ñàéôóëë³íà ³ç ñèíîì Òèãðàíîì.

Îðãàí³çàòîðêè êàæóòü, ùî çà-
âäàííÿ ïðîâåäåííÿ òàêèõ ï³êí³-
ê³â êðèºòüñÿ â îá’ºäíàíí³ ëþäåé, 
ÿêèì ö³êàâà ³ñòîð³ÿ.

— ×àñòèíó ç ïðèñóòí³õ çíàþ 
äóæå äîáðå. Öå àáî ò³, ç ÿêèìè 
áóëè â ðóñ³ ñòàðîâèííîãî òàíöþ, 
àáî æ ïðîñòî çíàéîì³. Óñ³ ³íø³ — 
ïðîñòî ëþäè, ÿêèì öå ñòàëî ö³êà-
âî, — óñì³õàºòüñÿ ïàí³ Ì³ëà.

Господині пікніка частували гостей смаколиками, наливали напої у фарфорові горнятка
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ªäèíèé ÷îëîâ³ê íà 
ï³êí³êó –  Ìàêñèì 
Çóºâ. Â³í â îáðàç³ 
ïîëêîâíèêà ðàäÿíñüêî¿ 
àðì³¿ ïðè¿õàâ íà 
«Âîëç³» 1958-ãî ðîêó 
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простір для особистої думки

Хто такий PM?
ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ

 ІТ-АКАДЕМІЇ

Çàðïëàòà ñå-
ðåäíüãî óêðà¿íñüêîãî 

ïðîäàêò-ìåíåäæåðà â IT ñêëà-
äàº â³ä $2000 äî $4000 â ì³-
ñÿöü. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü äàí³ 
«Äîñë³äæåííÿ ðèíêó ïðîäàêò-
ìåíåäæåð³â Óêðà¿íè 2019». 
Îñòàíí³ì ÷àñîì íà Óêðà¿í-
ñüêîìó ²Ò-ðèíêó çíà÷íî çðîñëà 
ïîòðåáà ó òàêèõ ñïåö³àë³ñòàõ.

Ëèøå â³ä ðîáîòè êîìàíäè 
çàëåæèòü óñï³õ áóäü-ÿêîãî 
ïðîåêòó, íå âàæëèâî, ÷è öå 
ñòâîðåííÿ âåá-ñàéòó, ÷è ï³ä-
ãîòîâêà ³ çàïóñê íîâî¿ ðåêëàì-
íî¿ êàìïàí³¿ òà ³í. ßêîþ áóäå 
öÿ êîìàíäà — äðóæíîþ ç ÷ó-
äîâèìè òåïëèìè ñòîñóíêàìè 
òà ì³êðîêë³ìàòîì ó í³é, ÷è 
íàâïàêè — çàëåæèòü ñàìå â³ä 
ìåíåäæåðà ïðîåêòó. Ãîëîâíå 
çàâäàííÿ PM-ìà — äîâåñòè áà-
æàííÿ çàìîâíèêà äî ðåàë³çàö³¿ 
ó âêàçàíèé òåðì³í, âèêîðèñòî-
âóþ÷è íàÿâí³ ðåñóðñè.

Ó ²Ò ïðîåêòíèé ìåíåäæ-
ìåíò — öå äèíàì³÷íèé ïðîöåñ. 
Çâ³ñíî, áåç ïåâíîãî “çàíóðåí-
íÿ” ó àéò³øíó ñôåðó íåìîæëè-
âî îâîëîä³òè àéò³øíîþ ìîâîþ. 
Ðîç³áðàòèñü ïðî ðîáîòó òà êóðñ 
PM’à äîïîìîæå âèêëàäà÷ Â³-
ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ Ðîìàí 
Ìàð÷åíêî.

Ñê³ëüêè ðîê³â òè âæå ó ²Ò?
— Ìàéæå 9 ðîê³â. Ïðîéøîâ 

øëÿõ â³ä àñèñòåíòà ïðîåêòíî-
ãî ìåíåäæåðà äî ëþäèíè, ÿêà 
êîîðäèíóº 9 ïðîäóêò³â.

×è äóìàâ òè êîëèñü, ùî áóäåø 
ïðàöþâàòè ç ïðîåêòàìè?

— Òà ÿê³ òàì äóìêè ïðî ïðî-
åêòíèé ìåíåäæìåíò. ßêùî ÷åñ-
íî, òî ³ íå çðîçóì³â, ÿê ïî÷àâ 
âèâ÷àòè áóõãàëòåð³þ â ³íñòèòó-
ò³. Ïîò³ì çíàéîìèé ï³äêèíóâ 
ï³äðîá³òîê íà mamaclub. Äàë³ 
ïåðåéøîâ â îô³ñ àñèñòåí-
òîì ïðîåêòíîãî ìåíåäæåðà 
íà DOM. RIA. Òàê âñå ³ çàêðó-

òèëîñü. Ïðèéøëî ðîçóì³ííÿ, 
ùî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ îðãàí³-
çîâóâàòè ðîáîòó äëÿ ñòâîðåííÿ 
ïðîäóêòó.

ßê áè òè îïèñàâ ïðîåêòíèé 
ìåíåäæìåíò ïðîñòèìè ñëîâàìè?

— Ìåíåäæåð ïðîåêòó — öå, 
â ïåðøó ÷åðãó, ë³äåð ó ïðîåêò³. 
Ïîñò³éí³ êîìóí³êàö³¿, áàëàíñó-
âàííÿ íà ìåæ³ äîìîâëåíîñòåé 
òà ³íñòðóêö³é. Ðîáîòà â êðóò³é 
êîìàíä³, ÿêà ðàçîì ³ç òîáîþ 
ïîëåãøóº æèòòÿ êîðèñòóâà÷à. 
Ìîæëèâ³ñòü ïîñò³éíî âäîñêî-
íàëþâàòè ñâî¿ soft ³ hard skills, 
áà÷èòè ³ êàéôóâàòè â³ä ðåçóëü-
òàòó ñâîº¿ ðîáîòè.

Êàæóòü, PM ìàº áàãàòî îáëè÷. 
ßê³ ðîë³ îá’ºäíóº ó ñîá³ PM?

— ß áà÷ó, ùî ïðîäæåêò êà÷àº 
4 îñíîâíèõ õàðäè: ïðîåêòíèé 
ìåíåäæìåíò, àíàë³òèêó, ux, 
ìàðêåòèíã. Àëå ñèòóàö³¿ áóâà-
þòü äóæå ð³çíîìàí³òí³ â ðîáîò³: 
÷àñòî PM-è º òåñòóâàëüíèêàìè, 
ìîæóòü íàïèñàòè ïàðó sql çà-
ïèò³â, ïðè öüîìó òè õîðîøèé 
òîâàðèø òà íåïîãàíèé ïñèõî-
òåðàïåâò äëÿ êîìàíäè. Íó ³, 
ïðîåêò-ìåíåäæåð òàêîæ ìåíå-
äæåð êîìàíäè ç õîðîøèìè soft 
ñê³ëàìè, äå íà ïåðøîìó ì³ñò³ 
êîìóí³êàö³¿.

Õòî, íà òâîþ äóìêó, ìîæå 
ñòàòè ïðîåêòíèì ìåíåäæåðîì? 
Êîæåí?

— Ó êîæíîãî ïðîåêò ìåíå-
äæåðà º ñâ³é îñíîâíèé õàðä 
ñê³ë, õòîñü á³ëüøå â ìàðêåòèíã, 
õòîñü â àíàë³òèêó, õòîñü â ïðî-
äàæ³. Êðóòî, êîëè º îñü öÿ àäì³-
í³ñòðàòèâíà æèëêà, ñõèëüí³ñòü 
äî ïåðôåêö³îí³çìó ³ ïîðÿäêó, 
à ùå — ñòðåñîñò³éê³ñòü)

Íàø³ âóçè íå âèïóñêàþòü 
"ïðîåêòíèõ ìåíåäæåð³â". ßê æå 
íèì ñòàòè?

— Íà æàëü, âóçè íå ãîòó-
þòü äî ïðàêòè÷íèõ ðåàë³é IT-
êîìïàí³é. Òîìó, â îñíîâíîìó, 
ïîòðåáà â PM-àõ êîìïàí³¿ çà-
êðèâàþòü ÷åðåç âíóòð³øí³é ïî-
òåíö³àë. Ó RIA.com ìè ì³íÿìî 

öþ ïàðàäèãìó. Á³ëüøå òîãî, 
ðàçîì ³ç IT Academy ãîòóºìî 
êóðñ ç ï³äãîòîâêè ïðîåêò ìå-
íåäæåð³â.

ßêèõ íàâè÷îê ìîæå íå âèñòà-
÷èòè PM-ó — ñàìîó÷ö³?

— Ôàêàï³â:) à ÿêùî òî÷í³-
øå — äîñâ³äó ÷åðåç ïðàêòèêó. 
Â³ä÷óòòÿ ïîñò³éíîãî ïîòîêó ³ 
çì³í, ÿê³ çàñòàâëÿþòü òåáå ðó-
õàòèñü øâèäêî, øâèäøå êîíêó-
ðåíò³â, øâèäøå ïîÿâè ïîòðåá 
êîðèñòóâà÷³â. Áðàòè íà ñåáå 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Àëå âñå öå 
ïðèõîäèòü äóæå øâèäêî ÷åðåç 
ïðàêòèêó.

Ùî íàéñêëàäí³øå ó ö³é ïðî-
ôåñ³¿?

— Çáåðåãòè õîëîäíó ãîëîâó 
³ íåðâè â îñòàíí³õ 2 äí³ ïåðåä 
çàïóñêîì:) Íå çíàþ, ùî òóò, 
íàñïðàâä³, ìîæå áóòè ñêëàä-
íîãî. Êîëè º ö³ëü ³ äðàéâ, òî ³ 
ìîðå ïî êîë³íà.

ßêó ïîðàäó òè á äàâ òèì, õòî 
ïðî÷èòàº öå ³íòåðâ`þ ³ çàõî÷å 
ñïðîáóâàòè ñåáå ó ÏÌ?

— Ïðîåêòíèé ìåíåäæìåíò — 
öå êðóòî! Âñå ó âàøèõ ðóêàõ. 
Ó âàñ º ìîæëèâ³ñòü ñòâîðþâàòè 
êðóò³ ïðîäóêòè ³ ïîëåãøóâàòè 
æèòòÿ êîðèñòóâà÷àì.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ çà-
ïóñêàº êóðñ PM, ÿêèé âåäóòü 
âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè çà àâòîð-
ñüêîþ ïðîãðàìîþ. Àêàäåì³ÿ 
ñëàâèòüñÿ íàâ÷àííÿì íà ðå-
àëüíèõ ïðîåêòàõ òà ãàðàíòîâà-
íèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì. ßêùî 
âè ïðàãíåòå ðåàë³çóâàòè ñåáå 
ó ²Ò-ñôåð³ òà ñòàòè ïðîôåñ³î-
íàëüíèì ïðîåêò ìåíåäæåðîì — 
ðåºñòðóéòåñü íà íàâ÷àííÿ ó Â³-
ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿.

À äëÿ òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³ 
º ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïðå-
ñòèæíó îñâ³òó ÁÅÇÊÎØÒÎÂ-
ÍÎ. Êîæåí, õòî ñêëàäå åêçàìåí 
ç ìàòåìàòèêè íà ìàêñèìóì, 
áóäå çàðàõîâàíèé íà áþäæåòíå 
íàâ÷àííÿ.
Äåòàë³ https://ita.in.ua.
òåë. 067–431–19–21
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ЩО НЕ ПОТРІБНО КУПУВАТИ 
Без фанатизму   Замість того, щоб 
підбивати суми, які витрачають батьки 
на канцелярські товари, ми запитали у 
працівників освіти, що дітям не потрібно 
сьогодні у школі взагалі. А також зачепили 
тему сучасних технологій та їх вплив на 
рівень освіти. І невеликий спойлер: якщо 
ви ще не придбали канцтовари своїй 
дитині – не поспішайте скуповувати все з 
полиць магазинів

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064  

Ñïèñêè íåîáõ³äíèõ êàíöåëÿð-
ñüêèõ òîâàð³â áàòüêè ìîëîäøèõ 
øêîëÿð³â ðàí³øå îòðèìóâàëè ïå-
ðåä ïî÷àòêîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó. 
Ó ñåðåäí³é øêîë³ ìàìè âæå ïðè-
áëèçíî çíàþòü, ùî íåîáõ³äíî ¿õ 
äèòèí³ ³ ðàçîì ³ç ïîøóêîì íîâèõ 
ðå÷åé ä³ëîâîãî ñòèëþ, âèøóêó-
þòü îðòîïåäè÷í³ ìîäí³ ïîðòôåë³, 
ðó÷êè, ÿê³ ñòèðàþòüñÿ, ë³í³éêè-
òðàíñôîðìåðè òà íàäñó÷àñí³ 
êàëüêóëÿòîðè. Àëå ÷è ïîòð³áíî 
öå âñå ä³òÿì?

ДЛЯ СТАРШОКЛАСНИКІВ 
Ó÷èòåëü ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íî¿ 

ã³ìíàç³¿ ¹ 17 Â³òàë³é Ñàïñàé ãî-
âîðèòü ïðî òå, ùî â÷èòåë³ íå âè-
ìàãàþòü ñó÷àñíèõ ïàôîñíèõ êàí-
öåëÿðñüêèõ òîâàð³â: ë³í³éîê íà êî-
ëåñèêàõ, òðàíñïîðòèð³â-òðàíñôîð-
ìåð³â, íàäñó÷àñíèõ êàëüêóëÿòîð³â 
òîùî. Âàðòî êóïóâàòè ïðîñò³ ðó÷-
êè, îë³âö³ òà ë³í³éêè. Ïî-ïåðøå, 
ä³òè ÷àñòî ãóáëÿòü âñå, ïî-äðóãå, 
íåçâè÷àéí³ ðå÷³ ÷àñòî â³äâîë³êàþòü 
â³ä íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.

— Ó ìåíå, íàïðèêëàä, º ö³-
ëèé ñêëàä çàãóáëåíèõ öèðêóë³â 
³ ÿ ÷àñòî âèäàþ ¿õ ó÷íÿì, êîëè 
ò³ çàáóâàþòü âçÿòè ³ç ñîáîþ, — 
ãîâîðèòü Â³òàë³é Ñàïñàé.

Îäðàçó íàïðîøóºòüñÿ âèñíî-
âîê, ùî äîðîã³ ðå÷³ ä³òè ÷àñòî ãó-
áëÿòü ³ äåøåâøèé öèðêóëü íå òàê 
øêîäà çàëèøèòè äåñü â àóäèòîð³¿, 
í³æ ïîò³ì ñâàðèòè äèòèíó çà çà-
ãóáëåíó äîðîãó ð³÷.

Îñòàíí³ì ÷àñîì øêîëè çàïðî-
âàäæóþòü òàêó òåíäåíö³þ: çàêó-
ï³âëÿ îäíàêîâèõ ùîäåííèê³â òà 
çîøèò³â. Íàïðèêëàä, çîøèòè äëÿ 

êîíòðîëüíèõ ðîá³ò ³ ÷åðíåòêè çà-
êóïîâóþòüñÿ íà âåñü êëàñ îäíà-
êîâ³. Êð³ì òîãî, ùî áàòüêè êóïó-
þòü çîøèòè ïà÷êàìè ñàìîñò³éíî, 
ïîò³ì äîâîäèòüñÿ «ñêèäàòèñÿ» 
íà ùå îäí³ çâè÷àéí³ ³ äðóêîâàí³. 
À öå äîäàòêîâ³ âèòðàòè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ îäíàêîâèõ ùî-
äåííèê³â, òî çà íèõ áàòüêè òåæ 
ïëàòÿòü, àëå ó÷í³ îòðèìóþòü 
ÿê³ñíèé ïðîäóêò. ßêèé í³êîãî 
íå âèä³ëÿº ³ âèêîíóº ñâî¿ ôóíêö³¿.

— Ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ íàø³ 
ô³ðìîâ³ ùîäåííèêè, — ãîâîðèòü 
ó÷èòåëü ô³çèêè. — Ó íèõ íåìàº 
çàéâîãî ïðî óêðà¿íñüêèõ ç³ðîê 
÷è ³ñòîðè÷íèõ äîâ³äîê, ÿê³ â³ä-

âîë³êàþòü ó÷í³â â³ä íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó ³ çàâàæàþòü ñïðèéìàòè 
³íôîðìàö³þ.

Ï³äñóìîâóþ÷è óñå ñêàçàíå, º ïî-
ðàäà — íå âàðòî ïîñï³øàòè êóïó-
âàòè áåçë³÷ çîøèò³â òà ðåøòó êàí-
öåëÿð³¿. Àáè íå âèòðà÷àòè ãðîø³ 
íà â³òåð, ñïåðøó ñë³ä ä³çíàòèñÿ, ùî 
ä³éñíî çíàäîáèòüñÿ äèòèí³ ó íà-
â÷àíí³, àäæå íà ïåðøèõ óðîêàõ 
ó âåðåñí³ êîæåí ó÷èòåëü ãîâîðèòü, 
ÿê³ ñàìå çîøèòè ïîòð³áí³. ² âðåøò³, 
ìîæíà ïåðåáðàòè âñå, ùî çàëèøè-
ëîñÿ «ïðèòîìíå» ç ìèíóëîãî ðîêó.

Äî ðå÷³, ìîæíà íåïîãàíî çå-
êîíîìèòè íà îáãîðòêàõ äëÿ 
ï³äðó÷íèê³â, àëå ó òàêîìó ðàç³ 

Нова українська школа забезпечує дітей багатьма 
речами, які батькам купувати не потрібно. Радимо 
проконсультуватися з вчителями до того, як йти за покупками 

Харчування 
у школі 
Ó ìåð³¿ çàòâåðäèëè íîâó 
âàðò³ñòü îá³ä³â äëÿ ä³òåé-
ï³ëüãîâèê³â ó çàêëàäàõ 
îñâ³òè. ×èíîâíèêè ïîÿñ-
íèëè, ùî çá³ëüøåííÿ ö³íè 
äàñòü ìîæëèâ³ñòü ï³äâèùè-
òè ÿê³ñòü õàð÷óâàííÿ. Òàêå 
ð³øåííÿ íàáóâàº ÷èííîñò³ 
âæå ç 1 âåðåñíÿ.
— Äëÿ ä³òåé, â³êîì â³ä 
6 äî 10 ðîê³â, ÿê³ º â ðî-
äèíàõ çàãèáëèõ ó÷àñíèê³â 
ÀÒÎ/ÎÎÑ; ä³òåé, â ÿêèõ 
îäèí ç áàòüê³â º ó÷àñíè-
êîì áîéîâèõ ä³é; íàï³â-
ñèð³ò, ñèð³ò; ä³òåé ç ìàëî-
çàáåçïå÷åíèõ ðîäèí áóäå 
çá³ëüøåíà âàðò³ñòü îá³ä³â ç 
7,5 äî 10 ãðèâåíü. Äëÿ ä³òåé 
òèõ ñàìèõ êàòåãîð³é, àëå â³-
êîì â³ä 10 ðîê³â ³ ñòàðøå — 
13 ãðèâåíü. Óìîâíî, ö³íà 
çðîñòå íà 30%, — ïîÿñíèëà 
êåð³âíèöÿ äåïàðòàìåíòó 
îñâ³òè ì³ñüêðàäè Îêñàíà 
ßöåíêî. — Ä³òè, ÿê³ íàâ÷à-
þòüñÿ ó äîøê³ëüíèõ ãðóïàõ 
ñïåö³àëüíî¿ øêîëè 1–2 ñòó-
ïåí³â, îòðèìàþòü îá³äè, ÿê³ 
áóäóòü êîøòóâàòè 34 ãðèâí³. 
Çðîñòàííÿ ö³íè õàð÷óâàííÿ 
ä³òåé ï³ëüãîâèê³â ïîêðèº 
ì³ñüêèé áþäæåò, íà ùî çà-
êëàäåíî îð³ºíòîâíî 2 ì³ëü-
éîíè ãðèâåíü.
Îçíàéîìèòèñÿ ç ð³øåí-
íÿìè âèêîíêîìó ìîæíà 
çà ïîñèëàííÿì 
bit.ly/2Mr6zfS 

КОРОТКОКОРОТКО

Åëåêòðîíí³ ïëàíøåòè 
— öå íå ìîæëèâ³ñòü, à 
çàñ³á äëÿ äîñÿãíåííÿ 
ìåòè ó íàâ÷àíí³. Ö³ 
ãàäæåòè — ñïîñ³á 
ä³çíàòèñÿ á³ëüøå
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ДО ШКОЛИ І ЧОМУ
äîâåäåòüñÿ âèòðàòèòèñÿ íà åëåê-
òðîíí³ ãàäæåòè.

— Ìè íå çàáîðîíÿºìî íàøèì 
ó÷íÿì êîðèñòóâàòèñÿ åëåêòðî-
ííèìè êíèãàìè, — ãîâîðèòü 
äèðåêòîðêà Âàëåíòèíà Íåñòþê. — 
Àëå ìè çà òå, ùîá íàø³ ä³òè âì³-
ëè ïðàöþâàòè ³ç ë³òåðàòóðîþ. Ç 
îäíîãî áîêó åëåêòðîííà êíèãà 
äàº ìîæëèâ³ñòü çìåíøèòè íàâàí-
òàæåííÿ ïîðòôåëÿ, à ç ³íøîãî 
çìåíøóº ìîæëèâîñò³, ÿê³ äàº ïà-
ïåðîâèé ï³äðó÷íèê. Íàïðèêëàä, 
â åëåêòðîííîìó âàð³àíò³ íå ìîæ-
íà îäíî÷àñíî ÷èòàòè óìîâó çàäà÷³ 
³ øóêàòè òåîð³þ, ÿêà ï³äêàæå, ÿê 
¿¿ ðîçâ'ÿçàòè.

Âëàñíå, åëåêòðîíí³ ïëàíøåòè 
òà êíèãè ðîçâàíòàæóþòü øê³ëüí³ 
ïîðòôåë³, ùî ñóòòºâî çìåíøóº ¿õ 
âàãó òà îá'ºì. Òà é íå ïîòð³áíî 
«çàìîðî÷óâàòèñÿ» íàä äîãëÿäîì 
çà ï³äðó÷íèêàìè. Àëå òóò âèíèêàº 
³íøå ïèòàííÿ…

Â÷èòåëü ô³çèêè Â³òàë³é Ñàï-
ñàé ãîâîðèòü, ùî åëåêòðîíí³ 
ãàäæåòè — öå äîáðå, àëå âîíè 
çìåíøóþòü ìîæëèâ³ñòü â÷èòåëÿ 
êîíòðîëþâàòè, ÷èì ó÷åíü çàéìà-
ºòüñÿ íà óðîö³:

— Ïëàíøåòè ìàþòü ìàëåíüêèé 
êóò çîðó ³ äèòèíà ñèäèòü, âîäèòü 
ïàëüöåì ïî åêðàíó ïëàíøåòà, àëå 
÷è ãîðòàº ï³äðó÷íèê ÷è ïðîõî-
äèòü ÷åðãîâèé ð³âåíü ó ãð³ — 
íåâ³äîìî. Êîëè íà ñòîë³ ëåæèòü 
ïàïåðîâèé ï³äðó÷íèê, òî âèäíî, 
íà ÿê³é ñòîð³íö³ â³í â³äêðèòèé ³ 
÷è äèòèíà ïðàöþº.

Íîâ³ òåõíîëîã³¿ — öå äîáðå, àëå 
º íþàíñ. Äèòèíà ïîâèííà âì³òè 
ïðàöþâàòè ³ç åëåêòðîííèì ïðè-
ëàääÿì ³ áóòè îá³çíàíîþ ç êóëü-
òóðîþ ïîâåä³íêè ó ìåðåæ³.

— Áàãàòî õòî ïðèíîñèòü 
íà óðîêè ïëàíøåòè, òîìó ÿ ðà-
äæó áàòüêàì âñòàíîâèòè íà íèõ 
ôóíêö³þ «áàòüê³âñüêèé êîíòð-
îëü», òàêèì ÷èíîì äèòèíà ìàº 
äîñòóï ëèøå äî íàâ÷àëüíèõ 
ôóíêö³é ãàäæåòó.

ДЛЯ ПЕРШАЧКІВ 
Äëÿ íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ øêî-

ëè º ³íøà ïðîáëåìà. Ïåðøà÷êè 
ïðèõîäÿòü äî êëàñó ³ âæå ìà-
þòü íà ñòîëàõ ÷èìàëî ðå÷åé, 
ÿê³ çíàäîáëÿòüñÿ äëÿ ïåðøèõ 
ðîê³â íàâ÷àííÿ. Äèðåêòîð 
ÔÌÃ¹ 17 Âàëåíòèíà Íåñòþê 
ãîâîðèòü, ùî íàâ³òü ó öüîìó º 
ïðîáëåìà.

— Öå òå, ùî çàëèøèëîñÿ ç Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó: «Ó ìîº¿ äèòèíè 
ïîâèííî áóòè âñå ñâîº, à òå, ùî 
êîëåêòèâíå — öå ïîãàíî». Ñàìå 
òîìó áàòüêè ÷àñòî êóïóþòü ðå÷³, 
ÿê³ çîâñ³ì íå ïîòð³áí³, — ãîâî-
ðèòü äèðåêòîðêà.

Ä³éñíî, ³íîä³ øê³ëüí³ çáî-
ðè ïåðøà÷ê³â ïåðåòâîðþþòüñÿ 
íà ñóö³ëüíå ïåêëî, àäæå áàòüêè 
êóïóþòü òå, ùî íå çíàäîáèòüñÿ 
ó íàâ÷àíí³. Òîä³ â³äáóâàþòüñÿ 
äâ³ ðå÷³: ñåðåä ä³òåé âèíèêàº çà-
çäð³ñòü ³ ó äèòèíè çíèêàº áóäü-
ÿêå áàæàííÿ íàâ÷àòèñÿ, àäæå 
âîíà âæå ñòàº êðàùîþ ó êëàñ³ 
÷åðåç òå, ùî ó íå¿ íàéãàðí³øèé 
ïîðòôåëü ÷è ôàðáè ç ãë³òåðîì.

АННА КАТРУК, 
ПСИХОЛОГ 

Робити заку-
пи шкільного 
приладдя ра-
зом із дити-
ною — гарна 
традиція під-

готовки до нового навчального 
року. Однак дуже часто вона пе-
ретворюється на конкуренцію між 
батьками в аспекті матеріальних 
статків. Бажання батьків справити-
ся з власним комплексом меншо-
вартості за рахунок найдорожчих 
речей дуже часто робить шкоду 
перш за все дитині. Відбувається 
підміна поняття, і дитина починає 
конкурувати не за рахунок влас-
них спроможностей, а за рахунок 
вартості тих речей.
Звичайно ж, не потрібно позбав-

ляти дитину радості спільного шо-
пінгу. Однак не менш цінним для 
неї може бути і переглядання тих 
речей, які вона використовувала 
минулого року, згадування, як 
вони вже допомагали їй навчатися. 
Таким чином метафорично ми да-
ємо дитині сигнал на майбутнє, що 
не лише нове варто цінувати, але й 
те, що вже слугувало і приносило 
користь ще досі може бути корис-
ним. У довготривалій перспективі 
це більш вигідно, оскільки і стосун-
ки можна «викинути на смітник», 
а можна і «полагодити».
Однак багатьом батькам зручніше 
відкупитися від дитини, аніж про-
вести з нею спільний час.
І головне — пріоритетність має бути 
не у високій вартості приладдя, 
а у зручності та ефективності його 
використання.

Усе робіть разом
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ЗА ТРАВМОВАНУ НОГУ ПОЛЯКИ
ЗАПЛАТИЛИ ПІВМІЛЬЙОНА
Гіркий досвід   Шість переломів на 
стопі лівої ноги! Таку травму вінничанин 
Богдан Мельник отримав на заробітках 
у Польщі. Дехто радив їхати додому, 
мовляв, нічого тут нікому не доведеш. Він 
вчинив по-іншому. Два роки добивався 
компенсації і таки отримав її. Поляки 
сплатили у перерахунку на гривні понад 
півмільйона. Поради вінничанина стануть 
у нагоді іншим заробітчанам

ВІКТОР СКРИПНИК, 
(067)1079091 

Áîãäàí Ìåëü-
íèê ðàí³øå ñëóæèâ 
ñïåöïðèçíà÷åíöåì 
â îáëàñí³é ïîë³ö³¿. 

Çàî÷íî íàâ÷àâñÿ â Àêàäåì³¿ 
ÌÂÑ, çäîáóâ îñâ³òó þðèñòà. 
Ìàéñòåð ñïîðòó ç áîêñó. 

Ó 2016-ìó ðîö³ ïî¿õàâ ó Ïîëüùó 
íà çàðîá³òêè. Ï³ñëÿ ïåðøèõ ì³ñÿ-
ö³â ðîáîòè çðîçóì³â, ùî çàðîáè-
òè ìîæíà ò³ëüêè òîä³, êîëè ìàºø 
ñïåö³àëüí³ñòü. Âèð³øèâ â÷èòèñÿ 
íà çâàðþâàëüíèêà. Çà íàâ÷àííÿ 
äîâåëîñÿ çàïëàòèòè âëàñí³ ãðîø³. 
Àëå ïðî öå íå øêîäóº, áî ç òàêîþ 
ñïåö³àëüí³ñòþ ïðîñò³øå çíàéòè 
ðîáîòó. Âëàøòóâàâñÿ íà îäíå ç 
ï³äïðèºìñòâ, äå âèãîòîâëÿþòü ìå-
òàëîêîíñòðóêö³¿ äëÿ Í³ìå÷÷èíè.

— Ïîëÿêè-ï³äðèºìö³ äóæå 
áîÿòüñÿ âèïàäê³â òðàâìàòèç-
ìó, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Òîìó 
âñ³ëÿêî íàìàãàþòüñÿ ¿õ ïðèõî-
âàòè. Ç íàøî¿ ôàáðèêè ÷åòâåðî 
÷îëîâ³ê³â ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó ç 
ïåðåëîìàìè ðóê ³ í³ã. Áåç æîä-
íî¿ êîìïåíñàö³¿. Òàê ìàëî áóòè 
³ ç³ ìíîþ. Öå ñòàëî çðîçóì³ëî ç 
ïåðøèõ ãîäèí ï³ñëÿ òðàâìè.

НАВІТЬ ШВИДКУ 
НЕ ВИКЛИКАЛИ 

Ó òîé äåíü Áîãäàí ïåðåáóâàâ 
íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. Âîä³é åëåê-
òðîêàðà, äî ðå÷³, ïîëÿê, ðîçâåð-
òàþ÷èñü, ïîñóíóâ ÿùèêè ç ìåòà-
ëåâèìè áîëâàíêàìè. Îäèí ç òàêèõ 

ÿùèê³â ïðèòèñíóâ ë³âó íîãó Áîã-
äàíà. ×îëîâ³ê çàêðè÷àâ â³ä ñòðàø-
íîãî áîëþ. Â³ä÷óâ, ÿê êðîâ çàëèëà 
âçóòòÿ. Ñòàòè íà íîãó íå ì³ã. Éîãî 
âçÿëè ï³ä ðóêè ³ ïðèâåëè ó ê³ìíàòó 
ìàéñòðà. Íîãó ïåðåáèíòóâàëè.

— ß ïðîñèâ âèêëèêàòè øâèä-
êó, — ãîâîðèòü Áîãäàí. — Ìàé-
ñòåð îäðàçó âçÿâñÿ çà òåëåôîí. Ç 
ðîçìîâè çðîçóì³â, ùî â³í ñï³ë-
êóºòüñÿ í³ÿê íå ç ìåäèêàìè. Â³í 
ç êèìîñü îáãîâîðþâàâ ñèòóàö³þ. 
Áóëî âèäíî ïî íüîìó, ùî ïàí³-
êóº. Êîëè ÿ âäðóãå íàãàäàâ ïðî 
øâèäêó, â³í âçàãàë³ âèéøîâ ç ê³ì-
íàòè ³ òàì ïðîäîâæóâàâ ðîçìîâó.

Òðàâìîâàíèé ÷îëîâ³ê íà îäí³é 
íîç³ äîñòðèáàâ íà âóëèöþ. Ñ³â ï³ä 
äåðåâîì, àáè áóòè, ÿê ìîâèòüñÿ, 
íà î÷àõ ó ³íøèõ.

— Çðåøòîþ, íàä³ ìíîþ çìèëó-
âàëèñÿ, — ïðîäîâæóº Áîãäàí. — 
Êåð³âíèê âëàñíèì àâòîìîá³ëåì 
äîïðàâèâ äî ë³êàðí³. 

Ìåäèêè êîíñòàòóâàëè ø³ñòü ïå-
ðåëîì³â ñòîïè. Íàêëàëè íà íîãó 
ã³ïñ. Ïåðñîíàë ë³êàðí³ ç íèì 
ìàéæå íå ñï³ëêóâàâñÿ. Íà çàïè-
òàííÿ, ÷è ïîâ³äîìèëè ïðî òðàâìó 
óêðà¿íöÿ ó ïîë³ö³þ àáî ïðîêóðà-
òóðó, íå â³äïîâ³äàëè.

Òàê ìèíóâ òèæäåíü. Áîãäàí 
âèð³øèâ ñàì âèêëèêàòè ïîë³-
ö³þ. Êîëè ïðè¿õàëè ïîë³öåéñüê³, 
ðîçïîâ³â ¿ì ïðî âñå, ùî ç íèì 
ñòàëîñÿ ³ äå ñàìå çàçíàâ òðàâìè.

— Íàïðèê³íö³ ðîçìîâè ïîâ³-
äîìèâ ïîë³öåéñüêèì, ùî ÿ ¿õí³é 
êîëåãà, òàêîæ ñëóæèâ ó ïîë³ö³¿, — 
ãîâîðèòü Áîãäàí. — ßê êàæóòü, 

÷³ïëÿâñÿ, ÿê òîé ïîòîïàþ÷èé, 
çà ñîëîìèíêó. Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî 
öå òðîõè ñïðàöþâàëî. Ïðèíàé-
ìí³, ïîáà÷èâ öå ç ¿õíüî¿ ðåàêö³¿.

Çîâñ³ì ³íøà áóëà â àäì³í³ñòðà-
ö³¿ ë³êàðí³. ×îëîâ³êà, ÿêèé ïå-
ðåñóâàâñÿ íà ³íâàë³äíîìó â³çêó, 
âèïèñàëè ç ë³êàðí³.

— Ïîÿñíèëè öå òèì, ùî ïîðó-
øèâ ë³êàðíÿíèé ðåæèì, — óñì³-
õàºòüñÿ ñï³âðîçìîâíèê. — Ìîâ-
ëÿâ, ïî¿õàâ íà â³çêó äî ìàãàçèíó, 
à ïàö³ºíòàì çàáîðîíåíî çàëèøàòè 
òåðèòîð³þ çàêëàäó. ßê ï³çí³øå 
ä³çíàâñÿ, ìåäèêè çîáîâ’ÿçàí³ 
áóëè ïîâ³äîìèòè ïðî òðàâìîâà-
íîãî ³íîçåìöÿ ó ïðàâîîõîðîíí³ 
îðãàíè. Âîíè öüîãî íå çðîáèëè.

ВІДМОВСЯ ВІД СЛІДСТВА, БО 
ПОСТРАЖДАЮТЬ ІНШІ 

Íà ôàáðèö³ òðàâìîâàíîãî óêðà-
¿íöÿ âñ³ëÿêî óìîâëÿëè â³äìîâè-
òèñÿ â³ä ïðåòåíç³é, àáè ïîë³öåé-

ñüê³ ³ ïðîêóðàòóðà íå ïðîâîäèëè 
ñë³äñòâî. Éîìó êàçàëè òàê: «ßêùî 
òè öüîãî íå çðîáèø, ïîëîâèíà 
ôàáðèêè çàëèøèòüñÿ áåç ðîáîòè».

— Äî ìåíå ïðèõîäèëè óêðà¿íö³ 
³ òå ñàìå ãîâîðèëè, ìîâëÿâ, òè 
í³÷îãî íå äîêàæåø, àëå ÷åðåç 
òåáå é ìè ìîæåìî ïîñòðàæäà-
òè, — ðîçïîâ³äàº Áîãäàí. 

Ï³ñëÿ äîâãèõ ðîçäóì³â, âðåøò³-
ðåøò, â³í â÷èíèâ òàê. Õàçÿ¿íó ôà-
áðèêè ñêàçàâ, ùî â³äìîâëÿºòüñÿ 
â³ä ïðåòåíç³é äî íüîãî çà óìîâè, 
ÿêùî éîìó áóäóòü ñïëà÷óâàòè 
ñòðàõîâêó òà âîçèòè äî ë³êàðåíü. 
×îëîâ³ê ïðàöþâàâ îô³ö³éíî, ìàâ 
òðóäîâó óãîäó. Êàæå, áåç òàêîãî 
äîêóìåíòà ìîæíà áóëî âçàãàë³ çà-
áóòè ïðî áóäü-ÿê³ âèïëàòè.

Íàñïðàâä³ ïîñòðàæäàëèé ðîçó-
ì³â, ùî ìåõàí³çì ðîçñë³äóâàííÿ 
óæå çàïóùåíî. Ôàêò òðàâìàòèçìó 
çàô³êñóâàëè ïîë³öåéñüê³, ÿê³ ïðè-
¿æäæàëè íà éîãî âèêëèê ó ë³êàð-

íþ. Ôàáðèêà íå óíèêëà ïåðåâ³ðêè. 
Ïðî öå â³í ä³çíàâñÿ ï³çí³øå.

— ß ï³øîâ íàïåðåê³ð óñ³ì, — 
ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — 
Ñòàâ øóêàòè àäâîêàò³â, ÿê³ á 
âçÿëèñÿ äîïîìîãòè.

АДВОКАТИ БРАЛИ СВОЄ ПІСЛЯ 
ВИКОНАНОЇ РОБОТИ 

Áîãäàí çâåðòàº óâàãó íà ïðèí-
öèï ðîáîòè àäâîêàò³â. Êàæå, âîíè 
íå âèìàãàëè â³ä íüîãî àâàíñîâèõ 
êîøò³â. Â óêëàäåíîìó äîãîâîð³ 
çíà÷èëîñÿ, ùî ãðîø³ îòðèìàþòü 
ï³ñëÿ âèêîíàíî¿ ðîáîòè ³ äîñÿã-
íóòîãî ðåçóëüòàòó. Çà éîãî ñëî-
âàìè, îïëàòà çàõèñíèêàì ñêëàëà 
22% â³ä ñóìè êîìïåíñàö³¿. Ñò³ëü-
êè æ ïåðåäáà÷àëîñÿ ñïëàòèòè ç 
îäíîðàçîâî¿ äîïîìîãè.

— Íå òðåáà áóòè æàä³áíèì, — 

ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Ìîæëèâî, 
ÿ é ñàì äîáèâñÿ á îäíîðàçîâî¿ 
äîïîìîãè, àëå õòîçíà, ÷è âäàëî-
ñÿ á. Àäâîêàòè ñïåö³àë³çóþòüñÿ 
íà öüîìó. Çðåøòîþ, âîíè äîáðå 
îð³ºíòóþòüñÿ ó áóäü-ÿê³é ñèòóàö³¿. 
Íàïðèêëàä, ÿ ïðîïîíóâàâ ¿ì ïî-
êàðàòè ë³êàð³â çà òå, ùî íå ïîâ³äî-
ìèëè ó ïîë³ö³þ ïðî òðàâìîâàíîãî. 
Â³äïîâ³ëè, ùî öå ìàðíà òðàòà ÷àñó. 
Òàì òàêà ñàìî êîðïîðàòèâíà ñî-
ë³äàðí³ñòü ñåðåä ìåäèê³â, ÿê ó íàñ. 
Êàæóòü, âèòðàòèø ÷àñ, à ïðîâèíè 
íå âäàñòüñÿ äîâåñòè. Òîìó â³ä ö³º¿ 
âèìîãè â³äìîâèâñÿ. 

Íèí³ Áîãäàí óäîìà ó Â³ííèö³. 
Òðàâìîâàíà íîãà äàº ïðî ñåáå 
çíàòè. Â îäíîìó ì³ñö³ ê³ñòêè 
çðîñëèñÿ íåïðàâèëüíî. «ßêèéñü 
áåçðóêèé êîñòîïðàâ òîá³ ¿õ ñêëà-
äàâ», — êàçàëè íàø³ òðàâìàòîëîãè.

— Моя справа була на 20 тисяч 
доларів, — говорить Богдан Мель-
ник. — Така цифра значиться у по-
зові адвокатів до суду. Принаймні 
так її оцінили адвокати. Страховка 
за моєю згодою виплатила 10 ти-
сяч «зелених». Частинами плати-
ла. Разом з іншими компенсаціями 
за травму на виробництві. Хоча вони 
мене попереджували, що навряд 
чи саме стільки повернуть грошей.
Насправді до суду справа не ді-

йшла. Як пояснив Мельник, кошти 
йому виплатили за домовленістю 
адвокатів зі страховими компанія-
ми. Одна — державна, інша — між-
народна, послугами якої користу-
ється фабрика. Саме ця компанія 
страхує працівників від нещасних 
випадків на виробництві.
Загалом у перерахунку на гривні 
отримав понад півмільйона. Ад-
вокатам сплатив трохи більше ста 
тисяч гривень.

Адвокати взяли п’яту частину  
У Польщі робота на підприємстві 
починається з інструктажу інспек-
тора з безпеки гігієни праці (БГП).
— Запишіть для себе його пріз-
вище, телефон, адресу, — гово-
рить Богдан Мельник. — Повірте, 
коли станеться біда, роботодавець 
навряд чи дасть вам контакти ін-
спектора БГП. Саме йому треба 
у першу чергу повідомити про 
пригоду на виробництві.
Старший зміни чи майстер має 

інформувати керівника підпри-
ємства. Той у свою чергу — інспек-
тора БГП або прокуратуру.
— Запитайте, чи зробили це 
вони, — говорить співрозмов-
ник. — Втім, дзвоніть самі. Але для 
цього треба знати телефони. За-
вчасно дізнайтеся про них і майте 
їх при собі.
Не працюйте без договору чи 
угоди. Перед тим, як їх підписати, 
уважно прочитайте текст. Не зна-

єте польської, попросіть це зроби-
ти тих, хто володіє мовою.
— Поляки дуже часто не дають 
на руки другий примірник та-
ких документів, — розповідає 
Богдан Мельник. — Роблять це 
для того, аби не доплачувати. 
Так з роботи простіше звільнити.
Шукайте роботу безпосередньо 
у Польщі. Через друзів, знайомих. 
Там же особисто укладайте до-
кументи.

Перші кроки заробітчанина після травми

Після тих митарств, через які 
пройшов Богдан Мельник, він 
готовий допомагати іншим ви-
братися з халепи.
— Мені вдалося допомогти собі, 
тому готовий зробити це для 
інших, — каже чоловік. — Знаю 
польську мову, можу працюва-
ти з документами на польській. 
Знайомство з адвокатами дає 

можливість залучити їх до вирі-
шення таких проблем, з якими 
зіткнувся особисто.
У поляків один намір. Якщо ста-
лася біда, будь-яким способом 
відправити заробітчанина в Укра-
їну. З іншого боку їхнє законодав-
ство жорстко карає за допущені 
факти травматизму. Тобто є смисл 
боротися. Треба тільки знати, як.

Готовий допомагати іншим

— Медики 
констатували шість 
переломів стопи. 
Персонал лікарні 
зі мною майже 
не спілкувався, — 
каже Богдан 

Ïîëÿêè-ï³äðèºìö³ 
äóæå áîÿòüñÿ âèïàäê³â 
òðàâìàòèçìó.Òîìó 
âñ³ëÿêî íàìàãàþòüñÿ 
¿õ ïðèõîâàòè, ùîá 
óíèêíóòè ïåðåâ³ðîê
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Äî 1 âåðåñíÿ ïî-
òð³áíî çðîáèòè óñ³ 
ùåïëåííÿ ä³òÿì, 
â³äïîâ³äíî äî Íà-

ö³îíàëüíîãî êàëåíäàðÿ ùåïëåíü. 
Íåâàêöèíîâàí³ ä³òè (êð³ì òèõ, 
õòî ìàþòü ìåäè÷í³ ïðîòèïîêàçàí-
íÿ), íå ìîæóòü â³äâ³äóâàòè äèòÿ÷³ 
ñàäêè òà øêîëè. Öå íå çàáàãàíêè 
ì³í³ñòð³â, óñå â ìåæàõ çàêîíó, çî-
êðåìà, ñòàòò³ 15 Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî çàõèñò íàñåëåííÿ â³ä ³í-

ôåêö³éíèõ õâîðîá».
Çà ñëîâàìè Óëÿíè Ñóïðóí, 

â óìîâàõ êîëåêòèâó íåâàêöèíîâà-
íèõ ä³òåé ³íôåêö³ÿ ïîøèðþºòüñÿ 
äóæå øâèäêî. ² ñàìå òîìó ùîðà-
çó ç ïî÷àòêîì íàâ÷àëüíîãî ðîêó 
ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà ³íôåêö³éí³ 
õâîðîáè ð³çêî çðîñòàº.

— ßêùî áàòüêè â³äìîâëÿþòüñÿ 
â³ä âàêöèíàö³¿, òî âîíè ìàþòü 
ïðàâî îáðàòè àëüòåðíàòèâíó 
ôîðìó íàâ÷àííÿ, íàïðèêëàä, 
äèñòàíö³éíó ÷è ³íäèâ³äóàëü-
íó, — çàçíà÷èëà Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷, 
ì³í³ñòð îñâ³òè ³ íàóêè Óêðà¿íè. — 

НЕМАЄ ЩЕПЛЕНЬ — 
НЕМАЄ САДОЧКА І ШКОЛИ 
Терпець увірвався  Через низький 
рівень вакцинації серед дітей та дорослих, 
на сьогодні маємо епідемію кору. З 
початком навчального року лікарі чекають 
на дифтерію, якщо ситуація зі щепленнями 
не зміниться. Умовляння та апелювання 
до статистики не діє на батьків, 
тож в МОЗі та Міністерстві освіти 
вирішили вдатися до рішучих кроків 

Òîáòî äåðæàâà ó áóäü-ÿêîìó âè-
ïàäêó íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü òà äî-
ñòóï êîæí³é äèòèí³ äî øê³ëüíî¿ 
îñâ³òè.

СУМНА СТАТИСТИКА 
Ç ïî÷àòêó ïîòî÷íîãî ðîêó â îá-

ëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 3920 âèïàäê³â 
êîðó. Ñåðåä çàõâîð³ëèõ 2176 ä³-
òåé. ²ç âñ³õ çàõâîð³ëèõ 64% 
íå áóëè ùåïëåí³ ïðîòè êîðó, õî÷à 
âàêöèíà áåçêîøòîâíà (çàëèøêè 
âàêöèí ñêëàäàþòü 18717 äîç) ³ º 
ó âñ³õ ìåäçàêëàäàõ. Çà öåé ïåð³îä 
ó ì³ñò³ â³ä óñêëàäíåíü êîðó ïî-
ìåðëà âîñüìèì³ñÿ÷íà ä³â÷èíêà 
òà 18-ð³÷íèé ñòóäåíò.

Íà çàñ³äàíí³ ì³ñüêî¿ êîì³ñ³¿ ç 
ïèòàíü òåõíîãåííî¿ åêîëîã³÷íî¿ 
áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóà-
ö³é áóâ ïðèéíÿòèé ïðîòîêîë ¹ 1, 
â ÿêîìó çàçíà÷àëîñÿ íàñòóïíå: ïðè 
ðåºñòðàö³¿ âèïàäêó çàõâîðþâàííÿ 
íà ê³ð ó âèõîâíîìó çàêëàä³, äî-
øê³ëüíî¿ ÷è øê³ëüíî¿ îñâ³òè, çà-
áîðîíÿòè â³äâ³äóâàòè éîãî ä³òÿì, 
ÿê³ íå áóëè ùåïëåí³ â³ä êîðó àáî 
íå îòðèìàëè äðóãó äîçó ÊÏÊ.

— Âò³ì, äèâëÿ÷èñü íà òå, ùî 
ñèòóàö³ÿ ç êîðîì íå ïîêðàùóºòü-
ñÿ, ìè ïðîïîíóºìî âñ³ì áàòüêàì 
çðîáèòè ùåïëåííÿ ä³òåé äî 1 âå-
ðåñíÿ, — ãîâîðèòü äèðåêòîð ì³ñü-
êîãî äåïàðòàìåíòó îñâ³òè Îêñàíà 
ßöåíêî. — Òèì á³ëüøå, ä³òè çàðàç 
ïðîõîäÿòü ìåäêîì³ñ³¿ äëÿ â³äâ³ä-
óâàííÿ çàêëàä³â îñâ³òè. ßêùî â³ä 
ùåïëåííÿ áàòüêè â³äìîâëÿþòü-
ñÿ — õàé îáèðàþòü àëüòåðíàòèâ-
íó ñ³ìåéíó îñâ³òó. Õî÷à â ö³ëîìó 

 Довідка форми № 086–1/о 
«Довідка учня загальноосвіт-
нього навчального закладу 
про результати обов'язкового 
медичного профілактичного 
огляду» 
У довідці лікар зазначає: прізви-
ще та ім’я дитини, дату її наро-
дження і стать;
місце проживання дитини, теле-
фон батьків; найменування за-
гальноосвітнього навчального 
закладу, клас; дату проведення 
обов’язкового медичного про-
філактичного огляду (а також 

дату попереднього і наступного); 
висновок про стан здоров’я ди-
тини; групу для занять фізичною 
культурою; рекомендації.
  Довідка форми № 063/о 
«Карта профілактичних ще-
плень» 
Про проведення вакцинації чи 
ревакцинації, а також здійснення 
туберкулінових проб. Якщо ди-
тина була вакцинована вчасно 
за Календарем профілактичних 
щеплень, то з 7 до 14 років їй 
не проводитимуть вакцинацію 
чи ревакцинацію.

Які довідки потрібні до школи 

У ДИТИНИ ДЛЯ САДОЧКА 
 Проти гепатиту В 

 Туберкульозу 

 Кору, паротиту, краснухи 

 Дифтерії, правця, кашлюку 

 Поліомієліту 

 Хіб-інфекції 

У ДИТИНИ ДЛЯ ШКОЛИ 
 Ревакцинація проти дифтерії, правця 

 Ревакцинація проти поліомієліту 

  Ревакцинація проти кору, краснухи та 
паротиту

äëÿ íå¿ äîñ³ íåìàº çàêîíîäàâ÷î¿ 
íîðìàòèâíî¿ áàçè.

МОВА НЕ ЛИШЕ ПРО КІР 
Ó ïåð³îä ç 1991 äî 1998 ðîêó 

íà äèôòåð³þ çàõâîð³ëè áëèçüêî 
20 òèñÿ÷ óêðà¿íö³â, 696 ³ç íèõ 
ïîìåðëè. Ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³ òîä³ çàõâîð³ëî 478 ëþäåé. 
Äî åï³äåì³¿ ð³âåíü âàêöèíàö³¿ 
âïàâ ³ç 95 äî 80% ³ öüîãî áóëî 
äîñòàòíüî, ùîá òðàïèëîñÿ ñò³ëüêè 
ñìåðòåé. Óïåðøå çà îñòàíí³ ñ³ì 
ðîê³â â Óêðà¿í³ º äîñòàòíÿ ê³ëü-
ê³ñòü âàêöèí. Ìîæíà ³ìóí³çóâàòè 
ïðîòè äèôòåð³¿ òà ïðàâöÿ âñ³ â³-
êîâ³ ãðóïè, ÿê³ öüîãî ïîòðåáóþòü.

— Àëå ó 2018 ðîö³ ëèøå 55% 
äîðîñëèõ, ÿê³ ìàëè áóòè âàêöè-
íîâàí³, çðîáèëè öå, — ðîçïîâ³-
äàº Ôåä³ð Ëàï³é, äîöåíò êàôåäðè 
³íôåêö³éíèõ õâîðîá òà äèòÿ÷î¿ 
³ìóíîëîã³¿ íàö³îíàëüíî¿ ìåäè÷íî¿ 
àêàäåì³¿. — Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
ð³âåíü îõîïëåííÿ ùåïëåííÿìè 
ñêëàäàº 58,9% (âàêöèí º áëèçü-
êî 320 òèñÿ÷ äîç). À âàêöèíàö³¿ 
ä³òåé äî îäíîãî ðîêó — 69,9%. 
Ïðè òîìó, ùî âñåñâ³òíÿ îðãàí³-

çàö³ÿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ âèìàãàº 
òðèìàòè öåé ïîêàçíèê íà ð³âí³ 
95% — ñàìå òîä³ áóäå ïðàöþâàòè 
êîëåêòèâíèé ³ìóí³òåò.

КОЛИ БЕЗ ЩЕПЛЕНЬ МОЖНА?
Ëèøå ó âèïàäêó, êîëè äèòèíà 

ìàº ïðîòèïîêàçàííÿ (³ â³äïî-
â³äíó äîâ³äêó íà ï³äñòàâ³ äàíèõ 
ìåäè÷íîãî îáñòåæåííÿ) ¿¿ ìîæóòü 
ïðèéíÿòè ó êîëåêòèâ. Ä³òåé, ÿê³ 
ìàþòü ïðîòèïîêàçàííÿ äî ùå-
ïëåííÿ, ìóñèòü çàõèùàòè êîëåê-
òèâíèé ³ìóí³òåò.

— Íàñïðàâä³ âèïàäê³â, êîëè 
òèì÷àñîâî, à òèì á³ëüøå ïî-
æèòòºâî, âàêöèíóâàòè äèòèíó 
íå ìîæíà, ïîîäèíîê³, — ãîâî-
ðèòü ë³êàð-³íôåêö³îí³ñò ªâãåí 
Ùåðáèíà. — Òîæ òàêà äîâ³äêà 
âèäàºòüñÿ íà äîñèòü êîðîòêèé 
òåðì³í. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ ÿêîãî 
äèòèíó ïîòð³áíî âàêöèíóâàòè, 
àáî çà ñòàðîþ çâè÷êîþ êóïóâàòè 
äîâ³äêó çà 200 ãðí.

Âò³ì, Óëÿíà Ñóïðóí êàæå, ùî 
òàêà ïðàêòèêà ñóâîðî çàáîðîíåíà. 
² ë³êàð, ÿêèé íà öå çâàæèòüñÿ, 
ðèçèêóº ñâîºþ ðîáîòîþ. 

Ç ïî÷àòêó ðîêó ó 
Â³ííèö³ â³ä óñêëàäíåíü 
êîðó ïîìåðëà 
âîñüìèì³ñÿ÷íà 
ä³â÷èíêà òà 
18-ð³÷íèé ñòóäåíò

ЯКІ ЩЕПЛЕННЯ МАЮТЬ БУТИ
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Â³ííè÷àíèíó Ìèõàéëó Âàñèëü-
êîâñüêîìó — 33 ðîêè. Ïðàöþº 
ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöåì, çà-
éìàºòüñÿ ïðîäàæåì òà ðåìîíòîì 
êîìï’þòåð³â. Ìèõàéëî — ïîçè-
òèâíèé ³ ïðèºìíèé ó ñï³ëêóâàí-
í³, ëþáèòü ìàíäðóâàòè, êàòàòèñü 
íà âåëîñèïåä³ òà êîëåêö³îíóº 
ìîíåòè. Íåùîäàâíî ïî÷àâ âåñ-
òè ³íñòàãðàì ñòîð³íêó vn_nydist, 
ó ÿê³é ðîçïîâ³äàº, ÿê íå ñîðîìè-
òèñü îãîëåíîñò³ òà áóòè íóäèñòîì 
ó Â³ííèö³.

— Ìàéæå âñ³, õòî õî÷à á ðàç 
ñïðîáóâàâ ïîíóäèòè, â îäèí ãî-
ëîñ ñòâåðäæóþòü, ùî òåïåð ¿õ í³-
ÿêèìè ïðÿíèêàìè íå çàìàíèø 
íàçàä â ìîêð³, ò³ñí³ ïëàâêè,  — 
êàæå Ìèõàéëî.

СТОРІНКА «ДЛЯ СВОЇХ»
Ç òî÷êè çîðó íóäèñò³â, îãîëå-

í³ñòü — öå íîðìàëüíî ³ ñîðîìè-
òèñü ¿¿ íå ïîòð³áíî. Â³äïî÷èâàòè 
òàê íàáàãàòî êîìôîðòí³øå.

— ß íå ñîðîìëþñü ç³çíàâà-
òèñü ó òîìó, ùî íóäèñò. Ìîæó 
ðîçïîâ³ñòè ïðî öå îäðàçó ï³ñëÿ 
çíàéîìñòâà. Ââàæàþ, ùî ó öüîìó 
íåìàº í³÷îãî ïîãàíîãî, — ðîç-
ïîâ³äàº Ìèõàéëî. — Íóäèñòè 
ñïðèéìàþòü ëþäñüêå ò³ëî, ÿê 
ùîñü ïðèðîäíå, òå, ÷îãî íå âàðòî 
ñîðîìèòèñü.

Îãîëåí³ñòü — öå ñèìâîë äîâ³ðè. 
Ó íàòóðèñòñüêèõ ïàðêàõ ³ êëóáàõ, 

çà äàíèìè ñòàòèñòèêè, íåìàº êðà-
ä³æîê òà ³íøèõ çëî÷èí³â. ² îäÿã 
ç ïëÿæ³â íå êðàäóòü.

Çà ñëîâàìè Ìèõàéëà, äðóç³ ïðî 
éîãî âïîäîáàííÿ äàâíî çíàþòü ³ 
âæå çâèêëè, ð³äí³ ç ïîñì³øêîþ 
ðàäÿòü îäðóæèòèñÿ.

— Ëþäè â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ 
â ö³ëîìó òåæ ðåàãóþòü ñõâàëü-
íî, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Íàïèñàâ, 
ùî ÿ í³êîãî íå òðèìàþ ³ ëþäè, 
ÿê³ íå çãîäí³ ç ìî¿ìè ïîãëÿäàìè 
íà æèòòÿ, ìîæóòü â³äïèñàòèñÿ. 
Ïîêè í³õòî íå â³äïèñàâñÿ, àëå ÷óâ 
â³ä äðóç³â, ùî ó íèõ ö³êàâèëèñü, 
÷îìó ÿ öå ðîáëþ.

ЛЮДИ, ЯКИМ НЕ СОРОМНО
Íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ïëÿæ³â äëÿ 

íóäèñò³â â Óêðà¿í³ çíàõîäèòüñÿ 
â Îäåñ³, ïðîòå ³ â ³íøèõ ðåã³îíàõ 
êðà¿íè ¿õ òàêîæ ìîæíà çíàéòè. 

Ìèõàéëî âïåðøå çàö³êàâèâñÿ 
íóäèçìîì ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó 
ó Çàïîð³çüê³é îáëàñò³.

— Ïî÷óâ, ùî íåïîäàë³ê º 
íóäèñòñüêèé ïëÿæ ³ çàõîò³ëîñÿ 
ñïðîáóâàòè, — ðîçïîâ³äàº ÷îëî-
â³ê. — Ï³øîâ ñàì, ïîçíàéîìèâñÿ 
òàì ç ñ³ìåéíîþ ïàðîþ. Öå çäà-
ëîñÿ ìåí³ àáñîëþòíî ïðèðîä-
íèì. Ó äèòèíñòâ³ ìè ÷àñòî ò³êà-
ëè íà ð³÷êó, ùîá íå âëåò³ëî â³ä 
áàòüê³â, ³ êóïàëèñü ãîëÿêà. Ä³òè 
ïðîñò³øå äî öüîãî ñòàâëÿòüñÿ.

Îäíîäóìö³â ó Â³ííèö³ Ìèõàéëî 
çíàéøîâ ó ïîïóëÿðí³é â òîé ÷àñ 
ñîö³àëüí³é ìåðåæ³ ÂÊîíòàêò³. 

ЯК БУТИ НУДИСТОМ У ВІННИЦІ 
І НЕ «ЗАГРИМІТИ» ПО ХУЛІГАНЦІ
Без комплексів  Що таке «текстильний 
пляж», як не збуджуватися при вигляді 
голих дівчат та де збираються вінницькі 
любителі «понудити». Поговорили з 
Михайлом Васильковським, який вісім 
років практикує нудизм у Вінниці

Ñòàòè ó÷àñíèêîì çàêðèòî¿ ãðóïè, 
äå çáèðàëèñü â³ííèöüê³ íóäèñòè, 
áóëî íå òàê ïðîñòî.

— Ëþäè ³íêîëè äîäàþòüñÿ 
ó ãðóïè, ùîá îòðèìàòè äîñòóï 
äî ôîòî òà êîíòàêò³â ëþäåé, — 
êàæå Ìèõàéëî. — Ìåíå ïðèéíÿëè 
ëèøå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè âñå îá-
ãîâîðèëè é ó÷àñíèêè çðîçóì³ëè, 
ùî ÿ ñâ³é.

Ï³ñëÿ çàáîðîíè ÂÊîíòàêò³ 
ãðóïà ðîçïàëàñü, àëå ¿¿ ó÷àñíè-
êè ïðîäîâæóþòü ñï³ëêóâàòèñü ³ 
â³äïî÷èâàòè ðàçîì.

— Íàéá³ëüøà êîìïàí³ÿ, ÿêà 
çáèðàëàñü, öå 15–20 ëþäåé, 
â îñòàíí³ ðîêè ìåíøå, ìàêñèìóì 
8 îñ³á, — êàæå Ìèõàéëî. — Äåõòî 
âæå îáçàâ³âñÿ ñ³ì’ºþ ³ ïðèõîäèòü 
ðàçîì ç äðóæèíîþ ÷è ÷îëîâ³êîì. 

МОЖНА СТАТИ ДРІБНИМ 
ХУЛІГАНОМ

Çà ñëîâàìè Ìèõàéëà, êîìïàí³ÿ 
çáèðàëàñü ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ. Íàé-
÷àñò³øå — íåïîäàë³ê Êè¿âñüêîãî 
ìîñòó òà íà Âèøåíñüêîìó îçåð³. 
Àëå ÿêîìîãà äàë³ â³ä ïëÿæ³â ³ 
ëþäåé.

— Ìè ë³çåìî ó õàù³, í³êîãî 
íå ÷³ïàºìî, àëå ³ òàì çíàéäóòü-
ñÿ ò³, êîìó ìè çàâàæàºìî. Ëþäè 
äóìàþòü, ùî ìè çáî÷åíö³. Ò³, 
êîìó çà 40, íàé÷àñò³øå, çóñòð³â-
øè íàñ, ïîãðîæóþòü âèêëèêàòè 
ïîë³ö³þ, — ðîçïîâ³äàº Ìèõàé-
ëî. — Ùîïðàâäà, æîäíîãî ðàçó 
í³õòî íå âèêëèêàâ. 

Óêðà¿íñüêå çàêîíîäàâñòâî ðîç-
ö³íþº îãîëåíèõ ëþäåé ó ãðîìàä-
ñüêèõ ì³ñöÿõ, ÿê äð³áíèõ õóë³ãà-
í³â. Çà ùî ¿ì «ñâ³òèòü» øòðàô 
â³ä 50 äî 120 ãðèâåíü, àáî 15 ä³á 
âèïðàâíèõ ðîá³ò.

— ß æîäíîãî ðàçó íå ÷óâ, ùîá 
â³ííèöüêà ïîë³ö³ÿ çàòðèìóâàëà 
íóäèñò³â, — ðîçïîâ³äàº Ìèõàé-
ëî. — Ñïîä³âàþñü òàêîæ, ùî öüî-
ãî í³êîëè íå ñòàíåòüñÿ.

Вінницькі нудисти відпочивають 
разом не лише в теплу пору року.
— Взимку ми бачимось навіть час-
тіше, ніж влітку, — каже чоловік. — 
Збираємося майже кожні вихід-
ні, ходимо разом в сауну. Інколи 
збираємось, щоб поморжувати 
в ополонці на Вишенському озері. 
До пірнання в ополонку перехожі 
ставляться схвально. Якось до нас 
підійшов чоловік з коляскою, каже: 
«Я вас постійно тут бачу, хочу спро-
бувати, але ніяк не наважусь». Але 
наші дівчата його так і не вмовили.
За словами Михайла, для того щоб 
не збуджуватися при вигляді оголе-
них дівчат, достатньо просто пере-
стати думати про сексуальні теми.
— Тут кому що допомагає: можна 
почитати книжку, помедитувати, — 

розповідає чоловік. — Якихось пра-
вильних рецептів немає.
На думку Михайла Васильковсько-
го, вінничани вже пройшли деякі 
сходинки в розвитку особистих 
свобод, але сприймати нудистів 
ще не готові.
— У Німеччині, наприклад, ще з 
90-х люди можуть роздягатися 
і лягти засмагати топлес у цен-
тральному парку. У нас такого 
точно не зрозуміють, — розпові-
дає чоловік. — Було б добре мати 
якийсь окремий пляж. У мене 
була ідея написати петицію у місь-
ку раду з проханням його дозво-
лити, але думаю, що вінничани 
не підтримають. Більшість просто 
злякається «світити» свої дані під 
такою петицією.

Про дівчат краще не думати

— Люди інколи додаються у групи, щоб отримати доступ 
до фото та контактів учасників, — каже Михайло
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За Кубок України 
Ç 22 ïî 25 ñåðïíÿ ó Â³ííè-
ö³, íà ñòàä³îí³ Öåíòðàëüíîãî 
ïàðêó, ðîç³ãðàþòü Êóáîê 
Óêðà¿íè ç õîêåþ íà òðàâ³ ñå-
ðåä ÷îëîâ³ê³â. Çìàãàòèìåòüñÿ 
äþæèíà êîìàíä, òðåòèíà ç 
ÿêèõ — â³ííèöüê³. Ãîñïîäàð³ 
º ãîëîâíèìè ïðåòåíäåí-
òàìè íà ÷³ëüí³ ì³ñöÿ. Âõ³ä 
íà ³ãðè — â³ëüíèé.

Побив власний 
рекорд 
Êîìàíäíèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿-
íè ç ëåãêî¿ àòëåòèêè ñåðåä ìî-
ëîä³ ïðîõîäèâ ó Ëóöüêó. Ó á³ãó 
íà 1500 ìåòð³â â³öå-÷åìï³îíîì 
ñòàâ â³ííè÷àíèí Îëåã Êîìåí-
÷óê. Ïðè öüîìó â³í âñòàíîâèâ 
îñîáèñòèé ðåêîðä.

Уперше 
за 15 років 
Ó Â³ííèö³ â³äáóëèñÿ äâà 
Âñåóêðà¿íñüêèõ äèòÿ÷³ òóðí³-
ðè ç âåëèêîãî òåí³ñó. Ãðàëè 
íà êîðò³ «Ñìåø». ßê ïîâ³äî-
ìèëà îðãàí³çàòîð Îëüãà Ïðà-
âåäíà, ó íàñ íå ïðîâîäèëîñÿ 
òåí³ñíèõ òóðí³ð³â òàêîãî 
ìàñøòàáó îñòàíí³ 15 ðîê³â.

Спортсмени 
липня 
Â³ää³ëåííÿ ÍÎÊ Óêðà¿-
íè Â³ííè÷÷èíè âèçíà÷èëî 
êðàùèõ ñïîðòñìåí³â îáëàñò³ 
ó ëèïí³. Íèìè ñòàëè áðîíçîâ³ 
ïðèçåðè ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç 
âåñëóâàííÿ ó ×åõ³¿ Äìèòðî Äà-
íèëåíêî (ñåðåä ìîëîä³) ³ Îëåã 
Ïåòðîâ (ñåðåä þí³îð³â). Âîíè 
îòðèìàþòü ãðîøîâ³ ñåðòèô³êà-
òè: Äìèòðî — íà ï’ÿòü òèñÿ÷ 
ãðèâåíü, Îëåã — íà òðè.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №34 (1108)
Популярні двоходові задачі на кооперативний мат. 

Задача №2424-2428
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1           V) Kf2->g3

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №33 (1451) від 14 серпня 2019 року 
Задача №2420
I. 1. Kpc6! Kpb8  2. b5 Tc7x; II. 1. ba5:! Tb7+  2. Kpa6 Tb6x
Задача №2421
I. 1. Kpg8! g7  2. Ch7 gf8:Фx; II. 1. Kph8! Kpf7  2. Kh7 g7x
Задача №2422
I. 1. Kpa3! Kb2  2. Tb3 Ta4x; II. 1. Kpc2! Ke3+  2. Kpc1 Td1x;
Задача №2423
I. 1. Cg4! Kpf2  2. h5 g3x — ідеальний мат
II. 1. Сg6! g3+  2. Kph5 Ce2x — правильний мат

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЗДОБУЛИ СУПЕРКУБОК, 
ГРАЮЧИ У МЕНШОСТІ
Старт сезону  Козятинська команда 
«Моноліт» подужала ФК «Володимир» із 
Тиврова. На початку поєдинку видалили 
гравця господарів поля, але вони 
спромоглися вирвати «вольову» перемогу

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ïîºäèíîê çà Ñóïåðêóáîê îá-
ëàñò³, çà òðàäèö³ºþ, â³äêðèâàº 
àìàòîðñüêèé ôóòáîëüíèé ñåçîí 
íà Â³ííè÷÷èí³. Çà òðîôåé öüî-
ãî ðîêó ìàëè áîðîòèñÿ ÷èííèé 
÷åìï³îí ³ âîëîäàð Êóáêà «Ñâ³-
òàíîê-Àãðîñâ³ò» (ñ. Øëÿõîâà, 
Áåðøàäñüêèé ðàéîí) òà ô³íàë³ñò 
êóáêîâèõ áàòàë³é «Àãðî-Àñòðà» 
(ñ. Ðà÷êè, Íåìèð³âñüêèé ðàéîí). 
Àëå ö³ êîìàíäè â³äìîâèëèñÿ â³ä 
ó÷àñò³ â îáëàñíèõ çìàãàííÿõ, ³ ¿ì 
çíàéøëè ã³äíó çàì³íó.

«МОНОЛІТ» У «ДОМАШНІХ 
СТІНАХ» 

Íà ïîëå êîçÿòèíñüêîãî ñòàä³-
îíó «Ëîêîìîòèâ» âèéøëè ñð³á-
íèé òà áðîíçîâèé ïðèçåð âèùî¿ 
ë³ãè ÷åìï³îíàòó îáëàñò³ — ÔÊ 
«Âîëîäèìèð» (Òèâð³â) ³ ì³ñöåâèé 
«Ìîíîë³ò».

Óìîâíèì ôàâîðèòîì áóëà êî-
ìàíäà ç Òèâðîâà, ÿêà íåùîäàâíî 
ïîäóæàëà ó òîâàðèñüê³é ãð³ ïðî-
ôåñ³éíó «Íèâó» — 2:1. ̄ ¿ ë³äåðîì 
³ êàï³òàíîì áóâ ôîðâàðä Âîëî-
äèìèð Ïîë³ùóê, ÿêèé â³äîìèé 
ñâî¿ìè âèñòóïàìè çà êîìàíäó 
ìàéñòð³â ì³ñòà íàä Áóãîì. 

ПЕНАЛЬТІ І ВИДАЛЕННЯ 
Ìàò÷ ðîçïî÷àâñÿ áåç ðîçâ³ä-

êè. Íà ï’ÿò³é õâèëèí³ Âîëîäèìèð 
Ïîë³ùóê óâ³ðâàâñÿ äî êàðíîãî 
ìàéäàí÷èêà, äå ó áîðîòüá³ ç ñó-
ïåðíèêîì âïàâ. Â³äîìèé àðá³òð 
Ïàâëî Êèñåëüîâ (Æìåðèíêà), 
ÿêèé îáñëóãîâóº ìàò÷³ äðóãî¿ ïðî-
ôåñ³éíî¿ ë³ãè, ïîêàçàâ íà «òî÷-

êó». Ïåíàëüò³ ÷³òêî ðåàë³çóâàâ ñàì 
ïîñòðàæäàëèé.

Àëå âæå ÷åðåç õâèëèíó ãîñ-
ïîäàð³ â³ä³ãðàëèñÿ — øâèäêó 
êîíòðàòàêó çàâåðøèâ Äìèòðî 
Êðàñíîñåëüñüêèé. 1:1!

Íåçàáàðîì êîçÿòèíö³ ìîãëè 
çíîâó âðàæàòè ö³ëü. Åäóàðä Á³-
ëîöåðê³âåöü íå ðåàë³çóâàâ âèõ³ä 
ñàì-íà-ñàì ³ç Âàäèìîì Çîðíè-
êîì.

Ãðó çàãîñòðèâ ³íöèäåíò íà 20-é 
õâèëèí³. Àêòèâíèé Âîëîäèìèð 
Ïîë³ùóê ïî öåíòðó âèá³ãàâ 
íà ïîáà÷åííÿ ³ç ãîëê³ïåðîì, 
àëå áóâ çáèòèé Îëåêñàíäðîì 
Êîâàëü÷óêîì. Ðåôåð³ òðàêòóâàâ 
ñèòóàö³þ, ÿê ôîë îñòàííüî¿ íàä³¿, 
³ ïîêàçàâ ãðàâöþ ãîñïîäàð³â ïîëÿ 
÷åðâîíó êàðòêó.

ßê öå íå äèâíî, àëå ó ìåíøîñò³ 
êîçÿòèíö³ ç³áðàëèñÿ ³ íà ð³âíèõ 
ïðîòèñòîÿëè ñèëüíîìó ñóïåðíè-
êó. ×èñåëüíà ïåðåâàãà «Âîëîäè-
ìèðà» âçàãàë³ íå â³ä÷óâàëàñÿ. 

ДРАМАТИЧНА РОЗВ’ЯЗКА 
Ï³ñëÿ ïåðåðâè íàãîä âèéòè 

âïåðåä áóëî á³ëüøå ó ãîñïîäà-
ð³â. Àêòèâíèé Îëåêñàíäð Áàð-
÷óê íå âèêîðèñòàâ ê³ëüêà âèõîä³â 
â³÷-íà-â³÷. Ó àíàëîã³÷í³é ñèòóàö³¿ 
íà 72-é õâèëèí³ íå ñõèáèâ Äåíèñ 
Òêà÷åíêî, ùî âèêëèêàëî áóðþ 
åìîö³é íà òðèáóíàõ. 2:1!

Òèâð³â÷àíè áèëèñÿ äî ê³íöÿ, 
íàìàãàþ÷èñü çð³âíÿòè ðàõóíîê, 
ï³ñëÿ ÷îãî áóëà á ïðèçíà÷åíà 
ñåð³ÿ ïåíàëüò³. Íà ïîëå íàâ³òü 
âèéøîâ ãðàþ÷èé ïðåçèäåíò ÔÊ 
«Âîëîäèìèð» Äìèòðî Ìàëþòà.

Àëå «Ìîíîë³ò» âèïðàâäàâ ñâîþ 

Матч проходив у обопільних атаках, тож вболівальникам 
не довелося нудьгувати  

íàçâó ³ âèòðèìàâ ô³íàëüíèé òèñê 
ãîñòåé. Íà ô³í³ø³ çà äâ³ æîâò³ 
êàðòêè áóâ âèäàëåíèé Îëåêñàíäð 
Îìåëü÷åíêî, òîæ êîìàíäè çà-
âåðøóâàëè ãðó â ð³âíèõ ñêëàäàõ. 
Òàêèì ÷èíîì êîçÿòèí÷àíè çäî-
áóëè ïåðøèé Ñóïåðêóáîê ó ñâî¿é 
³ñòîð³¿!

ЧОГО ЗАБРАКЛО «ВОЛОДИМИРУ» 
Êàï³òàí òèâð³â÷àí Âîëîäèìèð 

Ïîë³ùóê âèçíàâ, ùî äëÿ ïåðå-
ìîãè éîãî êîìàíä³ çàáðàêëî áà-
æàííÿ.

— Ï³ñëÿ âèäàëåííÿ ãðàâöÿ ñó-
ïåðíèê³â ìè ÷îìóñü «çóïèíèëè-
ñÿ». À «Ìîíîë³ò» âèêëàâñÿ íà âñ³ 
100% ³ äîêàçàâ, ùî â³í ñüîãîäí³ 
áóâ ñèëüí³øèì. Õî÷à çà ³ìåíàìè 
íàøà êîìàíäà àæ í³ÿê íå ã³ðøà 
çà êîçÿòèíñüêó, — ïðîêîìåíòóâàâ 
Âîëîäèìèð Ïîë³ùóê. Ó ë³äåðà 
«Âîëîäèìèðà» ïîêè ùî íåìàº 
áàæàííÿ ïîâåðíóòèñÿ ó ïðîôå-
ñ³éíèé ôóòáîë.

— Çáèðàþñÿ é íàäàë³ âèñòóïàòè 
â ñêëàä³ «Âîëîäèìèðà». Ðàçîì ç³ 
ñâîºþ êîìàíäîþ ïðàãíó ðåâàí-
øóâàòèñÿ ó «Ìîíîë³òà» â ÷åì-

ï³îíàò³ îáëàñò³, àäæå ìè çàâæäè 
áîðåìîñÿ ëèøå çà ïåðåìîãó, — 
äîäàâ Âîëîäèìèð Ïîë³ùóê.

Ãëÿäà÷àì ãðà ïðèéøëàñÿ 
äî äóø³. Àíäð³é Ïàöàíîâñüêèé 
ìåøêàº â Êîçÿòèí³, àëå âáîë³âàº 
çà â³ííèöüêó «Íèâó».

— «Ìîíîë³ò» çäèâóâàâ òèì, ùî 
ï³ñëÿ âèëó÷åííÿ çì³ã ç³áðàòèñÿ 
³ ïîêàçàòè ãðó, ÿêà äîñòîéíà 
âîëîäàðÿ Ñóïåðêóáêà. «Íèâ³» º 
÷îìó ïîâ÷èòèñÿ ó öèõ õëîïö³â. 
Çîêðåìà, ñàìîâ³ääà÷³ ³ áàæàííþ 
ïåðåìîãòè, íàâ³òü ãðàþ÷è ó ìåí-
øîñò³, — êàæå Àíäð³é.

Êàï³òàí «Ìîíîë³òà» Àíäð³é 
Õðèùåíþê çàóâàæèâ, ùî éîãî 
êëóá çì³ã âèðâàòè ïåðåìîãó çà ðà-
õóíîê ìàêñèìàëüíî¿ ñàìîâ³ääà÷³.

— Ìè áèëèñÿ äî îñòàííüîãî, 
ïðàãíóëè çäîáóòè òðîôåé. Íàøà 
êîìàíäà ñêëàäàºòüñÿ ³ç ìîëîä³. 
Íàïåâíî, òîìó ó íàñ á³ëüøå ñèë 
çàëèøèëîñÿ íà äðóãèé òàéì, 
í³æ ó ÔÊ «Âîëîäèìèð». Òåïåð 
ïðàãíåìî ï³äêîðþâàòè íàéâè-
ù³ âèñîòè ó ÷åìï³îíàò³ ³ Êóáêó 
Â³ííè÷÷èíè, — ñêàçàâ Àíäð³é 
Õðåùåíþê 

«Нива» розійшлася миром із «Вересом»
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ï³ñëÿ òðüîõ ïîðàçîê ïîñï³ëü 
«Íèâà» îïèíèëàñÿ íà äí³ òóðí³ð-
íî¿ òàáëèö³. Òîæ ¿é êîí÷å áóëî 
íåîáõ³äíî áðàòè î÷êè â äîìàø-
íüîìó ìàò÷³ ç «Âåðåñîì». Öå áóëà 
äðóãà ãðà â ñåçîí³ áåç ãëÿäà÷³â. 
Íàãàäàºìî, «Íèâà» â³äáóâàº òðè-
ìàò÷åâå ïîêàðàííÿ çà íàïàä ôà-
í³â íà ñóääþ ìèíóëîãî ñåçîíó.

Ó ñêëàä³ ãîñòåé áóëè ïîì³òí³ 
ãðàâö³, ùî ðàí³øå âèñòóïàëè 
çà íàøó êîìàíäó. Öå âîðîòàð 
Ìàêñèì Áàá³é÷óê ³ ôîðâàðä Ìè-
õàéëî Øåñòàêîâ, ÿêèé âèéøîâ 
³ç êàï³òàíñüêîþ ïîâ’ÿçêîþ. Íà-

òîì³ñòü ó «Íèâè» íå áóëî äèñ-
êâàë³ô³êîâàíîãî àòàêóâàëüíîãî 
ï³âçàõèñíèêà Àðòóðà Çàãîðóëüêà.

Ó ïåðøîìó òàéì³ áóëî ïîì³òíå 
áàæàííÿ ãîñïîäàð³â ä³ÿòè íàä³é-
íî â îáîðîí³. Àäæå â ïîïåðåäí³õ 
ìàò÷àõ «Íèâà» ÷èìàëî ïðîïóñêà-
ëà. Âñå æ íåïîãàí³ øàíñè â³äêðè-
òè ðàõóíîê áóëè ó Ìèõàéëà Øåñ-
òàêîâà. Íàòîì³ñòü âîðîòà ð³âíÿí 
íåáåçïå÷íî àòàêóâàëè ßðîñëàâ 
Áðàñëàâñüêèé, Òèìîô³é Áðèæ÷óê 
³ Äåíèñ Ãðîìîê.

À ìàéæå îäðàçó ï³ñëÿ ïåðåðâè, 
íà 54-é õâèëèí³, â³ííè÷àí ÷åêàâ 
«õîëîäíèé äóø». Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ 
äîáèâàíü ãîë ³ç áëèçüêî¿ â³äñòàí³ 

ïðîâ³â Ìèõàéëî Øåñòàêîâ. ßêðàç 
ó öåé ÷àñ ôàíè «Íèâè» çà ìåæ-
àìè ñòàä³îíó âëàøòóâàëè ôàºð-
øîó. Àëå ñâÿòêóâàòè äîâåëîñÿ 
ãîñòÿì. Âò³ì, íåäîâãî.

Íà 60-é õâèëèí³ êóòîâèé ïîäà-
âàâ äîçàÿâëåíèé ëèøå ó äåíü ãðè 
Âëàäèñëàâ Äâîðîâåíêî — éîãî 
ïðîñòð³ë çàìêíóâ Äåíèñ Äîë³í-
ñüêèé. 1:1!

Íàäàë³ ³í³ö³àòèâîþ ïåðåâàæ-
íî âîëîä³ëà êîìàíäà ³ç Ð³âíîãî. 
Íà 70-é õâèëèí³ Þð³é ²âàíî÷-
êî ï³ñëÿ ïàñà íà õ³ä Ìèõàéëà 
Øåñòàêîâà âëó÷èâ ïðÿìî â ðóêè 
íàøîãî ãîëê³ïåðà. Ê³ëüêà ðàç³â 
Ìàêñèìó Ãóð³äîâó äîâåëîñÿ äå-

ìîíñòðóâàòè ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü. 
À ùå â îäíîìó âèïàäêó ãîñò³ âè-
ìàãàëè ïåíàëüò³, êîëè ì’ÿ÷ âëó-
÷èâ ó êîðïóñ íàøîãî ãðàâöÿ. Àëå 
ðåôåð³ Îëåã Êîãóò (Òåðíîï³ëü) 
áóâ íåâáëàãàííèì.

Íà îñòàíí³é õâèëèí³ îñíîâíîãî 
÷àñó «Íèâà» ìàëà øàíñ âèðâàòè 
ïåðåìîãó. ßðîñëàâ Áðàñëàâñüêèé 
âèõîäèâ â³÷-íà-â³÷. Àëå äàëåêî 
â³äïóñòèâ ì'ÿ÷, ÿêèé ñòàâ «çäî-
áè÷÷þ» Ìàêñèìà Áàá³é÷óêà.

Îòæå, öå ïåðøå çäîáóòå î÷êî 
íàøî¿ êîìàíäè â ÷îòèðüîõ ìàò-
÷àõ. Âîíî äàëî ìîæëèâ³ñòü ï³äíÿ-
òèñÿ ç îñòàííüîãî ì³ñöÿ òóðí³ðíî¿ 
òàáëèö³ ñõîäèíêîþ âèùå.



16 RIA, Ñåðåäà, 21 ñåðïíÿ 2019 Óñ
ÿ à

ô³
ø

à 
Â³

íí
èö

³ í
à ñ

àé
ò³:

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

Одного разу в Голлівуді
Комедія, 21.08, поч. о 15.15, 21.50
22.08-28.08, час сеансів — за тел. 52-59-78

Королеви криміналу
Комедія, 21.08, поч. о 19.45
22.08–28.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Angry Birds в кіно 2
Анімація, 21.08, поч. о 10.00, 11.45, 18.00
22.08–28.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Король Лев
Пригоди, 21.08, поч. 15.40
22.08–28.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дора і загублене місто
Пригоди, 21.08, поч. об 11.50, 13.50, 18.10

КІНОПАЛАЦ "МИР"
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Angry Birds в кіно2
Анімація, 21.08, поч. о 10.20, 14.35

Форсаж. Гоббс та Шоу
Екшн, 21.08, поч. о 12.10

Дора і загублене місто
Пригоди, 21.08, поч. о 16.25

Хороші хлопці
Комедія, 21.08, поч. о 21.15

КІНОТЕАТР “РОДИНА”
Angry Birds в кіно2 
Анімація, 21.08–28.08, поч. о 10.00, 12.00, 14.00

Дора. Загублене місто
Фантастика, 21.08, поч. о 16.00

Хороші хлопці
Комедія, 21.08, поч. о 18.00
22.08–28.08, поч. о 20.00

Поліна і таємниці кіностудії
Пригоди, 22.08–28.08, поч. о 16.00, 18.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Форсаж. Гоббс та Шоу
Екшн, 21.08, поч. о 9.30, 12.20, 15.10
22.08–28.08, довідка — за тел. (096)003–50–50

Дора і загублене місто
Пригоди, 21.08, поч. о 10.00, 12.20, 14.40, 17.00, 
19.20, 21.40
22.08–28.08, довідка — за тел. (096)003–50–50

Хороші хлопці
Комедія, 21.08, поч. о 10.00, 12.10, 14.20, 16.30, 
18.40, 20.50, 23.00
22.08–28.08, довідка — за тел. (096)003–50–50

Життя на повторі
Комедія, 21.08, поч. о 17.20
22.08–28.08, довідка — за тел. (096)003–50–50

Паразити
Драма, 21.08, поч. о 19.50
22.08–28.08, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

ВИСТАВКИ
Мега-шоу гігантських трансформерів та 
нанороботів
2 вересня о 16.00, на Європейській площі у Вінниці 
пройде грандіозне шоу гігантських трансформерів.
На всіх гостей чекають: фотосесія з улюбленими 
героями Оптимусом Праймом, Бамблбі та Мега-
троном; LEGO-клуб виставка крутих роботів. Вхід 
вільний.

Виставка «Кримська сюїта»
До 31 серпня у Вінницькому обласному 
художньому музеї проходить 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 проходить 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 пропо-
нують побачити на власні очі та зрозуміти 
закони природи, поринути у світ популяр-
ної техніки та поекспериментувати самому. 
Територія музею — більше 1000 квадратних 
метрів. Тут представлені понад 150 експонатів 
для виконання дослідів. «Музей науки» — ці-
каве 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.

ФЕСТИВАЛЬ
ХХІІІ міжнародний 
фестиваль 
VINNYTSIA JAZZFEST-2019
20 вересня, п’ятниця
19.00, театр ім. Садовського
Мюзикл «Бал у Савойї»
У виконанні кращих артистів На-

ціональної оперети України.
21 вересня, субота
концертна зала (вул. Театральна, 15)
19.00 — тріо Dock in Absolute (Бельгія-Люксем-
бург, прогресивний рок-джаз)
21.00 — Polish Jazz Night
1 відділення — Квартет Міхала Кобоєка та хор 
«Voxcellence» (Польща) з програмою «Монюшко 
по-джазовому».
2 відділення — Кшесімір Дембскі та OLES 
BROTHERS (Польща) з програмою «Best of jazz».
22 вересня, неділя
концертна зала (вул. Театральна, 15)
19.00 — Тріо Mario Rom's Interzone (Австрія, 
energetic neo-bop)
21.00 — Jazzy Latin Groove B & W (Ізраїль, ПАР, 
Ямайка, latin groove)
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! З 21 по 23 серпня 
(до 20.00) діятиме єдина ціна — 230 гри-
вень — на квитки на мюзикл «Бал у Савойї» та 
фестивальний мультиквиток. Потім ціна на всі 
концерти зросте.
З 21 серпня придбати квитки можна на сайтах 
jazz.vn.ua, bilet.vn.ua і у касах Вінниці: у «Магі-
гранді», «Універмазі», театрі ім. Садовського, 
Вінницькій облфілармонії, тур-клубі «Бідняжка». 
Довідки за тел.: (0432)690–025.

Акваріум БГ-65. 
Двері Трави
3 вересня, в рамках 
ювілейного туру Україною: 
«БГ-65»! зустрічайте 
Бориса Гребенщикова 
та гурт "Акваріум" 
у Вінниці. "Акваріум" — 

один з найдавніших нині діючих російських рок-
гуртів. Незмінний член та лідер гурту — Борис 
Гребенщиков — радянський і російський поет і 
музикант, культовий виконавець 1980-х-2000-х.
Представники чи не останнього покоління рокерів, 
які «любов римували без мату», чия музика і вірші 
наповнені глибоким і справжнім змістом, продо-
вжують грати — і на світових сценах, і спонтанно 
на площах і вулицях міст. Цього року Гребенщи-
кову виповниться 65, свій ювілей він відзначить 
на сцені — виступами в турі містами України. Нова 
програма БГ і групи «Акваріум» називається «Двері 
Трави» — на честь його однойменної пісні, яка 
в 2017 році вийшла в абсолютно новому аранжуван-
ні. Сам Борис Борисович не раз зізнавався, що саме 
цю пісню, написану дуже давно, йому не вдавалося 
виконати правильно і точно. І лише коли «Акваріуму» 
виповнилося 45, а сам БГ наблизився до 65-ти, зна-
йшлося справжнє і щире звучання. Початок концер-
ту о 19.00, вартість квитків — 350–1290 грн.

Національний 
симфонічний ор-
кестр у Вінниці
18 вересня виступом На-
ціонального симфонічного 
оркестру України відкриє 
новий сезон обласна фі-
лармонія. У програмі: кла-

сик європейської музики — український композитор 
Максим Березовський; видатні романтики — Петро 
Чайковський та Антонін Дворжак; соліст вечора — 
Андрій Александров (віолончель); диригент — ла-
уреат міжнародних конкурсів Юрій Літун. Початок 
о 18.30, вартість квитків — 100–320 грн.

Співачка Мята з 
концертом "Ти мене 
кохай" у Вінниці
Цієї осені вперше у Вінниці 
відбудеться концерт 
української співачки Мяти. 
Концерт заплановано 
на 27 вересня в обласній 

філармонії. Співачка Мята — це яскравий, стильний 
образ в українському шоу–бізнесі. Ніжність на межі 
спокуси — імідж, в якому вона живе і співає. 
Вперше вона представить сольну програму. Початок 
концерту о 19.00. Вартість квитків: 150–350 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.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ КІНО

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Гамлет 
Прем'єра. Story of revenge 
26.09–27.09, поч. о 18.30 

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

Занадто одружений таксист 
Комедія для дорослих 
28.09, поч. о 18.30 
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ОГОЛОШЕННЯ

Історичний 
квест
 Äî Äíÿ Íåçàëåæíîñò³, 
25 ñåðïíÿ îá 11 ãîäèí³, 
â³äáóäåòüñÿ ïåðøèé ïî-
ä³áíèé ³ñòîðè÷íèé êâåñò. 
Ñï³ëüíîòà «Âðÿòóé ï³ä-
çåìíó Â³ííèöþ!» çàïðî-
øóº óñ³õ áàæàþ÷èõ âçÿòè 
ó÷àñòü.
— Ìè ñïðîáóºìî ç³áðàòè 
äàí³ äëÿ ³íòåðàêòèâíî¿ 
êàðòè, íà ÿê³é áóäóòü ïî-
çíà÷åí³ óñ³ âàæëèâ³ ì³ñöÿ 
â³ííèöüêîãî ï³äçåìíîãî 
ì³ñòà, ÿêå îãîðíóòå ì³ôà-
ìè ³ ëåãåíäàìè, – êàæóòü 
îðãàí³çàòîðè. 
Ó÷àñíèêè îòðèìàþòü 
êàðòó Â³ííèö³ ç íàíåñå-
íèìè ï³äçåìíèìè õîäàìè 
³ ï³äçåìåëëÿìè. Çàâäàííÿ 
áóäå íå ïðîñòî â³äíàéòè 
ì³ñöÿ ç êàðòè, à é ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ ç³ ñòàðîæèëàìè ³ 
çàïèñàòè ö³ ³ñòîð³¿. Òàêèì 
÷èíîì ó Â³ííèö³ âïåðøå 
ïî÷íåòüñÿ ðîçðîáêà ³íòåð-
àêòèâíî¿ êàðòè Â³ííèöü-
êèõ ï³äçåìåëü. 
Âè ìîæåòå äîëó÷èòèñü 
äî ö³º¿ ãàðíî¿ ñïðàâè, 
âçÿâøè ó÷àñòü ó êâåñ-
ò³. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
çàïîâíèòè ãóãë ôîðìó 
https://bitly.su/zw9hH

КОРОТКОКОРОТКО

450279

РЕКЛАМА

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

Sort date: 20.08.2019, №34/2019

447857

ВЕЛОСИПЕДОМ ПО ЄВРОПІ
На півдорозі   Вінничанин Володимир 
Іванов продовжує веломандрівку 
країнами Європи. Уже проїхав Румунію, 
куди заїхав з Молдови, Болгарію, останніх 
два тижні крутить педалі Туреччиною. 
Подолав 2,5 тисячі кілометрів. І це тільки 
половина дороги. Журналісту мандрівник 
телефонував позавчора з турецького села 
Сімена. Жахливе місце

ВІКТОР СКРИПНИК,
(067)1079091

Â³ä êîëèøíüî-
ãî âåëèêîãî ì³ñ-
òà Ñ³ìåíà, çâ³äêè 

òåëåôîíóâàâ ìàíäð³âíèê, íèí³ 
çàëèøèëîñÿ ïðèáëèçíî äåñÿòü 
áóäèíê³â. Ó ñâ³é ÷àñ ì³ñòî ï³ø-
ëî ï³ä âîäó. Â³ä çãàäêè ïðî òàêå 
ó íàøîãî çåìëÿêà ìèìîâîë³ ìîðîç 
ïî øê³ð³. Íàâ³òü ó ñïåêîòíèé äåíü, 
êîëè â³í äîáðàâñÿ äî ñåëà íà áå-
ðåç³ ìîðÿ, áóäèíî÷êè ÿêîãî ðîç-
êèäàí³ ïî ñêåëÿõ. Äåÿê³ âèäîâáàí³ 
ó êàì³íí³. ×è ïðîæèâàº íèí³ òàì 
õòîñü, âàæêî ñêàçàòè. Âèäíî áàãàòî 
ðó¿í, ñõîæèõ íà çàëèøêè æèòëà.

— Òóðèñòàì ó öüîìó ñåë³ ìàëî 
äî ïîÿñà íå âêëîíÿþòüñÿ, — ãîâî-
ðèòü Âîëîäèìèð. — Ìàáóòü òîìó, 
ùî ¿õ ñþäè äîáèðàºòüñÿ íåáàãàòî 
³ íå ÷àñòî.

Ìîæëèâî, ³ íàø çåìëÿê íå çà-
ãëÿíóâ áè ó öåé íàñåëåíèé ïóíêò, 
ÿêáè ¿õàâ ïî-³íøîìó.

— Òðîõè íåâäàëî ñêëàâ ìàðø-
ðóò, — ãîâîðèòü ²âàíîâ. — Ó äåÿ-
êèõ ì³ñöÿõ äîâîäèòüñÿ äîëàòè êðó-
ò³ ï³äéîìè. Ñàìå äîëàòè, à íå ¿õà-
òè. Òÿãíó âåëîñèïåä ï³ä ãîðó. Ï³ä 
ïàëþ÷èì ñîíöåì. À â ìåíå æ âàí-
òàæó ïîíàä 20 ê³ëîãðàì³â. Áóâàº, 
ñåðïàíòèí òÿãíåòüñÿ íà â³äñòàí³ 
â³ä ï’ÿòè äî äåñÿòè ê³ëîìåòð³â 

— Íå çíàþ, ñê³ëüêè ùå ÷àñó 
äîâåäåòüñÿ êðóòèòè ïåäàë³ ïî Òó-
ðå÷÷èí³, ìîæëèâî, äí³â ï’ÿòü ÷è 
ø³ñòü, — ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð 
²âàíîâ. — Ïî ð³âíèí³ ïðî¿æäæàþ 
çà äåíü 100–120 ê³ëîìåòð³â. ßêùî 
çóñòð³÷àþòüñÿ ï³äéîìè…

Ç Òóðå÷÷èíè éîãî øëÿõ ïðî-
ëÿæå äî Ãðóç³¿. Çóñòð³÷³ ç ö³ºþ 
êðà¿íîþ ÷åêàº ç íåòåðï³ííÿì. 
Ñëóæèâ òàì â àðì³¿.

Ñüîìîãî ñåðïíÿ ó Âîëîäèìèðà 
áóâ äåíü íàðîäæåííÿ. Öüîãî 
÷èñëà â³í ïðî¿æäæàâ Ñòàìáóë. 
Çàòðèìàâñÿ â öüîìó îäíîìó ç 
íàéñòàð³øèõ ì³ñò ïëàíåòè. 

— Â³êíà äåÿêèõ áóäèíê³â âè-

õîäÿòü ïðÿìî íà ìîðå, — ðîçïîâ³-
äàº ìàíäð³âíèê. — Áàãàòî ãîòåë³â 
íåäàëåêî â³ä âîäè. Ìàðìóðîâå 
ìîðå íåâåëèêå ó ïîð³âíÿíí³ ç 
³íøèìè. Ïðîâ³â íà ïëÿæ³ âåñü 
äåíü, òàêèé ïîäàðóíîê çðîáèâ 
ñîá³ äî äíÿ íàðîäæåííÿ. Çâåðíóâ 
óâàãó, ùî êîëè â³äïî÷èâàëüíèêè 
éäóòü ç ïëÿæ³â, òàì ìîæíà ïîáà-
÷èòè ïîë³öåéñüêèõ. Çàëèøàòèñÿ 
íà í³÷ íå äîçâîëÿþòü.

Êàæå, ç’¿â áóòåðáðîä ç ñàëîì 
³ òåæ ï³øîâ ç ïëÿæó, àáè êîïè 
íå ÷³ïëÿëèñÿ. Ç êèì ñâÿòêóâàâ? 
Ñàì. Â³ííèöþ çãàäóâàâ. Ó òàêèé 
äåíü òî÷íî íå áóâ áè îäèí.

Ñòàìáóë — öå âñåëþäñüêèé âó-
ëèê. Êàæå, ùîá ì³ñòî îãëÿíóòè, 
ìàáóòü, òðåáà áóëî çàëèøèòèñÿ 
â íüîìó íà ò³ âñ³ äí³, â³äêîëè 
ïîäîðîæóº Òóðå÷÷èíîþ.

— Öå ì³ñòî äîðîãå, òîìó çà-
ëèøàòèñÿ â íüîìó íàäîâãî, öå 
íå äëÿ ìåíå, — ãîâîðèòü â³ííè-
÷àíèí. — Õî÷à õîò³ëîñÿ á öå çðî-
áèòè, áî òàì º ùî ïîäèâèòèñÿ. 
Òàêèõ òóðèñò³â, ÿê ñàì, òàêîæ áà-
÷èâ ó Ñòàìáóë³. Îäèí ç íèõ ïðè-
¿õàâ íà äâîêîë³ñíîìó ç Ïîëüù³. 
×îëîâ³êîâ³ óæå 65, à â³í âñå-òàêè 
çäîëàâ íåìàëó â³äñòàíü. Ùå äâîº 
òóðèñò³â áóëè ç Àíãë³¿. Òåæ ïðè-
¿õàëè íà âåëîñèïåäàõ. Íà îäí³é ç 
òóðåöüêèõ äîð³ã çóñòð³â ÷îëîâ³êà 
íà âåëîñèïåä³ ç Êèºâà.

— Ñêîðî äîâåäåòüñÿ òðàòè-
òè á³ëüøå, í³æ ðàí³øå, ãðîøåé 
íà õàð÷³, — ãîâîðèòü ìàíäð³â-
íèê. — Ìàéæå âñ³ âçÿò³ â äîðîãó 
ïðèïàñè çàê³í÷èëèñÿ. Çàëèøèâñÿ 
íåâåëèêèé øìàòî÷îê ñàëà ³ òðîõè 
ãðå÷àíèõ êðóï.

Стамбул запам’ятається тим, що пан Володимир був у 
ньому на свій день народження

- Чоловік з Києва, як і я, не має 
особливих достатків, - розповідає 
Володимир. – Але він вийшов з си-
туації хитріше.
Його друзі поширили в Інтернеті 
інформацію про поїздку. Зверну-
лися до спільноти з проханням під-
тримати фінансово мандрівника, 
у кого є така можливість. Киянин 

здивувався, що справді знайшлися 
небайдужі, які переказали на його 
картку трохи грошей.
Можливо, й нашому земляку хтось 
допоможе хоча б невеликою су-
мою?
Чоловік, якому вже за 60, власним 
прикладом демонструє, як можна 
підтримувати  фізичну форму.  

Хто підтримає ентузіаста?

З Вінниці мандрівник вирушив 27 
липня. Поїздом добрався до Ізма-
їла, далі пересів на двоколісного 
і перетнув кордон з Молдовою. 
Проїхав Румунію, Болгарію, нині 
в Туреччині, далі маршрут проляже 
через Грузію, якщо вдасться, пере-
тне кордон з Абхазією, звідти в Ро-

сію і по новому мосту заїде в Крим. 
Півострів хоче проїхати повністю. 
Дуже давно мріяв побувати у Кри-
му. Запланована поїздка у 2013-му 
зірвалася через війну.
З Криму повернеться до Херсона, 
а звідти вже знову поїздом до Ві-
нниці.

Маршрут на шість країн
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Райони і 
райончики

ПО ГОРИЗОНТАЛІ 
1. Робітниче поселення виникло у 1912 р. поблизу суперфосфатного 
заводу. Це Хутір… 4. Одне з навколишніх сіл, яке з часом увійшло до складу 
міста. В актах 16 ст. згадується "великий Вінницький ліс" 7. Забудова 
приватними будинками біля залізниці навпроти тюрми. 8. У 50-х роках 
ХХ століття радянським офіцерам виділяли земельні ділянки, на яких вони 
будували житло. Нині це район… 9. Як у 1970 роках стали неофіційно 
називати на той час площу Театральну. 11. Назва цього району пов'язана 
з найбільшою вулицею цього масиву — ім. Олександра Можайського. 
14. Район, започаткований у 1962 році. Його назва пішла від річки, 
правої притоки Південного Бугу. 15. Спочатку там був цвинтар, потім — 
базар, тепер це площа Гагаріна. Як називають цю місцину. 17. Як колись 
називали територію від сучасного насіннєвого заводу до виїзду з міста 
(підказка: пов’язано з деревами, посадженими на узбіччі). 19. Площа 
перед “Макдональдсом”. Тепер це офіційна її назва. 20. Офіційний район 
поселення військовослужбовців у багатоквартирних будинках на вулицях 
Карла Маркса і Чехова називають… 21. Мікрорайон колишньої електро-
станції, що біля Центрального мосту. 24. Місцина, де жили євреї. 26. Цей 
мікрорайон виник на околицях Вінниці на початку 90-х років ХХ століття. 
Тут давали житло в першу чергу ліквідаторам та постраждалим внаслідок 
аварії на ЧАЕС.

ПО ВЕРТИКАЛІ 
2. Житловий мікрорайон, розташований на правобережжі, район 
військового санаторію, від вулиці Родіона Скалецького до водно-спортивної 
бази «Спартак». 3. Частину колишніх Брусилівських казарм у мікрорайоні 
вулиці Замостянської вінничани називають. 5. Село, яке заселяли осадники 
з Польщі після 1569 року. Тепер це східний район Вінниці. 6. На території 
цього району був палац Грохольських (нині там розташований обласний 
тубдиспансер). 9. Житловий район, закладений у 2003 році. Його назва 
вказує на розташування Вінниці. 10. Верхня частина долини р. Дьогтянчик, 
що простягнулася від молитовного будинку «Віфанія» до перетину вулиць 
Лялі Ратушної та Костянтиновича. 12. Мікрорайон, розташований поблизу 
промислового об’єкта — олійно-жирового комбінату. 13. Район нинішньої 
площі 8-Березня, що на Старому Місті старожили називають… 16. Колишнє 
приміське село, з ХІІІ століття належало як державний маєток литовським 
князям та їх спадкоємцям Гедройц. 18. Частина Старого Міста, обмежена 
вулицями Ломоносова, Маяковського та Нагірною. 21. Район на березі 
Південного Бугу біля школи № 3. 22. Народна назва місцини на Старому 
Місті в районі вулиці Новоселівської. 23. Народна назва району біля 
м'ясокомбінату. 25. Як у народі називають перехрестя вулиць Данила Нечая 
і Шкільної та Данила Нечая і Шепеля?

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
1. Шевченка  4. Хутори 7. Шанхай 8. Корея 9. Париж 
11. Можайка 14. Вишенька 15. Каліча  17. Липки 19. Ліверпуль 
20. Пентагон 21. Кабанники 24. Єрусалимка 26. Чорнобиль

ПО ВЕРТИКАЛІ:
2. Кмитичі 3. Варшава 5. Тяжилів 6.П’ятничани 9. Поділля 
10. Долинки 12. Масложир 13. Царина  16. Сабарів  18. Крутнів 
21. Кумбари 22. Габрилі 23. Биконка 25. Крива 

ВІДПОВІДІ:
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ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ 

— Фразу «Давай залишимося 
друзями», навряд чи комусь хо-
четься чути, і не завжди просто 
сказати. Для того, щоб не по-
трапити в цю зону, дуже важли-
во стежити за станом стосунків. 
Це все одно, що відповісти 

на питання: «Що потрібно робити, якщо зів’яла 

квітка?» На момент смерті вже нічого. А ось що 
потрібно було з квіткою робити — поливати, але 
не заливати водою. Доглядати, але не перебор-
щувати. Крайнощі в будь-якій справі не дуже 
допомагають. Якщо розвинути аналогію з 
квіткою, то найкраще рослина проростає у тих 
господарів, хто пам’ятає про неї, але піклується 
без фанатизму. І тоді виходить, що рослина ро-
сте, як би сама собою. Якщо ж додати цій квітці 

високу ступінь важливості (перш за все в своїй 
голові), то надлишок уваги і гіперопіка зроблять 
свою справу. Більшість людей у стосунках зна-
ють: найкраще починаються і розвиваються 
саме ті романи, в яких учасники не ставляться 
до них як до стосунків усього свого життя. Це 
дозволяє бути легким і спокійним у спілкуванні. 
Парадокс. Чим менше напружуватися — тим 
краще буде виходити.

Коментар експерта

ТОП-10 ХИТРОЩІВ, ЩОБ 
УНИКНУТИ ФРЕНДЗОНИ
Халепа  У кожного таке було — 
зустрічаєш людину, вона тобі подобається і 
ти їй нібито теж, але нічого, окрім дружби. 
На жаль, якщо вже потрапив у френдзону, 
вибратися звідти практично нереально. 
Тому краще туди не потрапляти 

Òè, ç ÿêîãî áîêó íå ãëÿíü, – 
â³äì³ííèé õëîïåöü ÷è ÷óäîâà 
ä³â÷èíà, ³ ó òåáå º áàæàííÿ çà-
êðóòèòè çàïàìîðî÷ëèâèé ðîìàí? 
Íó, çâ³ñíî! Àëå íà ò³é ñòîðîí³ 
ëèøåíü íåâåëèêà ñèìïàò³ÿ ³ í³-
÷îãî á³ëüøå. Òè ìîæåø îäÿãíó-
òè ïëàù ñóïåðìåíà òà îòî÷èòè 
ä³â÷èíó óâàãîþ, ïîäàðóíêàìè, 
ñóïåð ãåðî¿÷íèìè â÷èíêà-
ìè. Àáî æ ñòàòè íàäçâè÷àéíî 

óâàæíîþ, ìèëîþ, ÷óéíîþ òà 
ñï³â÷óòëèâîþ ïàðòíåðêîþ äëÿ 
äóøåâíèõ ðîçìîâ (çâè÷àéíî æ, 
ç ïëàíàìè íà âàøå ðîìàíòè÷íå 
ìàéáóòíº). Òà âñå áóäå ìàðíî. 
Äî îìð³ÿíî¿ ìåòè â³äñòàíü ñòà-
íå ùå á³ëüøîþ, à òâîÿ ñàìî-
ïîâàãà çìåíøèòüñÿ äî àòîìà. 
ßê íå ïîòðàïèòè ï³ä ôðåíäçî-
íó — ê³ëüêà ïîðàä äëÿ õëîïö³â 
³ äëÿ ä³â÷àò.

ДЛЯ ХЛОПЦІВДЛЯ ДІВЧАТ 
ЗБЕРИСЯ, ГАНЧІРКА 
Насправді немає нічого більш неприємного, ніж твоє 
обличчя покинутого теляти, або цуценяти чи кошеняти. 
Тобі здається, що очі, в яких читається «не жени мене, 
дозволь бути поруч», це спокусливо? Правду кажучи, це 
бісить. Спочатку виникає почуття провини — бідненька, 
так мене любить, що готова все терпіти за можливість 
дихати одним повітрям. А згодом вина та жалість транс-
формується в огидливість. Воно тобі потрібно?

РІШУЧІСТЬ 
Час у даному випадку грає проти тебе. Якщо дівчина 
подобається і ти хочеш більше, просто підійди і скажи 
про це. Просто, чим довше ти телишся, тим складніше 
буде міняти свій образ «просто друга» в очах дівчини. 
Важливо ось що, сказав «кохаю», не отримав «я теж» 
у відповідь — відвали. Нехай думає, але без твоїх 
нещасних очей поруч.

НЕ ПЛАЗУЙ 
Якщо всередині тебе желе, ти будеш підлаштовуватися 
знизу, будеш завжди зручною і розуміючою, і зовсім 
не сексуальною для об’єкта твого кохання. Кому спо-
добається спілкуватися з людиною, яка слово поперек 
сказати не може? Мова не про конфліктність, а про 
наявність власної думки, власного життя взагалі. Хоча б 
раз спробуй підняти голову і сказати щось впевнено.

ПОКАЖИ БАЖАННЯ 
Це найвигідніше для чоловіків. Причому, не важливо, 
чи знайомі ви були до цього. Побачив дівчину, сподо-
балася, висловив бажання. Потім кожен раз при зустрічі 
нагадуй — хочу тебе, не можу стриматися. Це не для 
того, щоб потішити дівчину (хоча і для цього теж). 
Просто територію, на якій можливі ваші стосунки, ти 
позначив. Тут і дурню зрозуміло, що дружбі там місця 
немає і не буде.

УНИКАЙ ГЛУЗУВАНЬ 
Мабуть, ти думаєш, що про твоє кохання ніхто не здо-
гадується — ти помиляєшся. Воно горить великими 
літерами у тебе на лобі, втім, як і нестримне прагнення 
взаємності. Якщо на тому боці порядний хлопець — він 
прямо скаже «рідна, тобі нема чого ловити». Якщо з по-
рядністю не надто — чекай жартів, підколів, глузувань, 
а там і до прилюдних образ рукою подати. Коротше, 
не лізь глибоко в хащі, щоб потім не бігати від «вовків».

НЕ НИЙ 
Ну скигліїв взагалі мало хто любить, так що як би 
тобі не хотілося близькості, дівчині (особливо поки 
не твоєї) не дуже цікаві твої кошмари, депресії, болячки 
і неприємності. «Пожаліла-полюбила» — ця теза була 
актуальна для твоєї бабусі, сьогодні дівчатка не такі 
жалісливі. Коротше, є проблеми — вирішуй їх, життя 
любить сильних, і дівчата теж.

ПОГЛЯНЬ НА РЕАЛЬНІСТЬ 
Ти можеш скільки завгодно любити байдужого до тебе 
чоловіка (твоє життя в твоїх руках), хоча правильніше і 
здоровіше кохати закоханого. Але сталося як склалося, 
ти на щось сподіваєшся — маєш право, та не забувай 
хоч іноді виринати із солодких ілюзій, щоб оцінити 
на адекватність вчинки і слова твого «хлопця». Дівчата 
люблять виправдовувати все своєю любов’ю.

МІНІМУМ СПІЛКУВАННЯ 
Якщо дівчина знає про твої почуття, але нічого кон-
кретного у відповідь не говорить — «врятуй» її від свого 
товариства. Хоча б не мерехти перед очима. Не по-
трібно бути завжди під рукою, не лізь в сервіс-зону. 
Максимально займи себе чим-небудь — спортом, 
роботою, спілкуванням і знайомствами. Вона знає, що 
ти любиш — коли оцінить, ти зрозумієш.

НЕ ДРУЖИ З КОХАНИМ 
Це тільки здається, що дружба з «мрією» в кінцевому 
рахунку призведе до кохання. «Він розгледить мене, 
оцінить, і зрозуміє» — ага, тримай кишеню ширше. 
На жаль, дуже скоро ти перетворишся у вільні вуха і 
жилетку, якій розповідатимуть про любовні пригоди, 
і питатимуть поради (ну ви ж друзі). Ти станеш своїм 
хлопцем і глибоко нещасною дівчиною.

НЕ ЗАВИСАЙ 
Ти освоїв гру на гітарі, підкачав банки, влаштувався 
на кращу роботу, ти став хлопцем — мрією, а дівчина 
все одно байдужа? Будь сильним — визнай поразку і 
йди далі. Не всім ми можемо бути симпатичні, не всі 
нас можуть покохати. Нехай у тебе немає цієї дівчини, 
зате є м’язи, робота, музика і купа тих, хто це оцінить.

ОВЕН 
У понеділок сварка через 
дрібницю може серйозно зі-
псувати вам настрій, та й сто-
сунки у вашій парі. У середу 
минулий досвід допоможе 
вам у примиренні з коханою 
людиною.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви не пам'ятаєте образ, але 
відверта розмова вам зараз 
не завадить. Постарайтеся 
пояснити коханій людині, що 
ви зараз відчуваєте. Тільки 
не намагайтеся посилити свої 
слова, підвищуючи голос.

БЛИЗНЮКИ 
У вас триває пристрасний, на-
сичений емоціями і вражен-
нями період, коли збуваються 
найсміливіші мрії. Ви в чер-
говий раз переконаєтеся, що 
ваші почуття сильні і взаємні.

РАК 
Схоже, ви закохані і вас теж 
люблять. Але є ризик заплу-
татися в цих стосунках. Якщо 
не знаєте, що вибрати, беріть 
тайм-аут і вирушайте розби-
ратися в своїх почуттях.

ЛЕВ 
Легковажність не завжди вам 
до лиця, краще проявляйте ро-
зумну обережність. На початку 
тижня постарайтеся не драж-
нити кохану людину, провоку-
ючи її на напади ревнощів. 

ДІВА 
Ваші стосунки можуть зміни-
тися: з дружніх вони почина-
ють переростати в любовні. 
Раптово ви обоє відчуєте, на-
скільки це серйозно і надовго. 

ТЕРЕЗИ 
Тиждень багатий яскравими 
подіями. Вас можуть очікува-
ти романтичні пригоди, але 
не втрачайте голови, не варто 
ставитися до цього занадто 
серйозно.

СКОРПІОН 
Не бійтеся проявити жагу 
пристрасті і силу почуттів. 
Ваш обранець цінує вашу 
сексуальну енергію і темпе-
рамент. Вихідні присвятіть 
собі. Але краще — в компанії 
коханої людини.

СТРІЛЕЦЬ 
Ви енергійні і, немов магні-
том, притягує до себе людей. 
Кохану людину ви можете 
вразити новим вибухом 
почуттів. Однак небажано за-
водити таємний роман, цей 
зв'язок швидко стане явним. 

КОЗЕРІГ 
Захоплення новим знайомим 
загрожує далеко вас завести. 
Спочатку вам здалося, що ви 
відчуваєте сильне почуття, 
але прислухайтеся до серця: 
раптом воно мовчить. 

ВОДОЛІЙ 
Деяка заплутаність в почуттях 
може викликати відчуття роз-
губленості. Ваші ілюзорні уяв-
лення можуть бути далекі від 
реальності. Але не панікуйте, 
все зовсім не так сумно.

РИБИ 
У вівторок вас може чекати 
приємний сюрприз від вашо-
го обранця. Ви усвідомите, 
що жити не можете без 
коханої людини і зважитеся 
на серйозний крок. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 21-27 СЕРПНЯ
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Яна, 17 років
Люблю співати, танцювати та проводити час з рідними. 
Займаюся спортом. Мрію бути щасливою. 
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.

Г
ОВЕН 
Успех в деловой сфере 
будет зависеть от умения 
договориться.

ТЕЛЕЦ 
Неделя будет богата 
событиями, позволит 
запастись интересными 
впечатлениями.

БЛИЗНЕЦЫ 
Именно сейчас вы можете 
достичь важной цели, кото-
рую поставили в жизни.

РАК 
Вас ждет карьерный рост 
и профессиональный успех. 

ЛЕВ 
Желательно реалистично 
оценить свои силы и воз-
можности.

ДЕВА 
Попытка форсировать 
события успеха не прине-
сет, запаситесь терпением.

ВЕСЫ 
Вы можете столкнуть-
ся с загруженностью 
срочными делами, усталос-
тью и стрессами. 

СКОРПИОН 
Наступает хорошее время 
для повышения вашего 
интеллектуального уровня. 

СТРЕЛЕЦ 
Дела, за которые вы возь-
метесь, вам необходимо 
доводить до конца.

КОЗЕРОГ 
Нежелательно суетиться 
и спешить. На работе веди-
те дела грамотно.

ВОДОЛЕЙ 
У вас появится возмож-
ность решить некоторые 
проблемы, которые вы 
долго гнали от себя. 

РЫБЫ 
Благоприятная неделя 
для кардинальных пере-
мен. Начать можно со свое-
го имиджа.

458140


