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 «Родина» — єдиний кінотеатр 
у місті, у якому до цього часу 
збереглись намальовані «від 
руки» кіноафіші. А художник 
Василь Воробець заслужено може 
вважати себе зберігачем традиції. 
Він — одночасно найвідоміший і 
найневідоміший художник міста 

 — Жаль, звичайно, що така 
професія зникає, але наклеїти 
афішу набагато простіше, ніж 
намалювати, — розповідає майстер
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«Я — ОСТАННІЙ З МОГІКАН»
ХУДОЖНИК, ЩО МАЛЮЄ АФІШІ В «РОДИНІ»

с. 12-13

Майстерня художника знаходиться на 
другому поверсі кінотеатру «Родина». 
Стіл та стелаж заставлені баночками з 
фарбами та малярними пензлями
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Про ситуацію 
на дорогах

Ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ Â³ííè-
ö³ îïðèëþäíèëà ðîçãîðíó-
òèé àíàë³ç ÄÒÏ ó ì³ñò³. Îñü 
íà ùî õîò³ëîñÿ á çâåðíóòè 
óâàãó.

Ïî-ïåðøå, çíèæåííÿ 
ê³ëüêîñò³ çàãèáëèõ. Ê³ëü-
ê³ñòü ÄÒÏ çá³ëüøèëàñÿ, àëå 
ê³ëüê³ñòü ïîñòðàæäàëèõ çìåí-
øèëîñÿ. Öå çíà÷èòü, ùî éäå 
ïðàâèëüíà ðîáîòà ç ïðè÷è-
íàìè ÄÒÏ.

Ïî-äðóãå, íà æàëü, ñóìíà 
ñòàòèñòèêà ç ï³øîõîäàìè. Ç 
13 îñ³á, ÿê³ çàãèíóëè íà äî-
ðîç³ ó Â³ííèö³, 9 — ï³øîõî-
äè, 1 âåëîñèïåäèñò. Ïîëî-
âèíà ÄÒÏ ó ì³ñò³ Â³ííèöÿ 
ç ïîñòðàæäàëèìè — öå ÄÒÏ 
çà ó÷àñòþ ï³øîõîäà. ² òóò 
ÿ çàðàç íå õî÷ó ç’ÿñîâóâàòè, 
÷è âèíåí ï³øîõ³ä, ÷è âîä³é. 
Õî÷ó çâåðíóòèñÿ äî ï³øî-
õîä³â — âèêîíóéòå ïðàâèëà 
äîðîæíüîãî ðóõó. Íå ò³ëüêè 
ïåðåõîäèòè ó äîçâîëåíèõ ì³ñ-
öÿõ òà íà â³äïîâ³äíèé ñèã-
íàë ñâ³òëîôîðà. À ùå òðåáà 
âïåâíèòèñÿ â òîìó, ùî âî-
ä³é âàñ áà÷èòü ³ ìàº ÷àñ, ùîá 
çóïèíèòèñÿ. Ï³øîõîäè, ùîá 
âàì çóïèíèòèñÿ, ïîòð³áíà 
1 ñåêóíäà, ùîá çóïèíèòèñÿ 
âîä³þ, — 2–3 ñåêóíäè, à àâ-
òîìîá³ëü çà 3 ñåêóíäè ïðî-
¿æäæàº ïðè øâèäêîñò³ 50 êì 
íà ãîäèíó — 42 ìåòðè.

Óâàãà, áàòüêè! Ó Â³ííèö³ 
18 ÄÒÏ ç ïîñòðàæäàëèìè 
çà ó÷àñòþ ä³òåé, îäíà äèòè-
íà çàãèíóëà. Íàâ÷àéòå ä³òåé 
âëàñíèì ïðèêëàäîì îö³íþâà-
òè äîðîæíþ ñèòóàö³þ:

1) çóïèíèòèñÿ çà 1 ìåòð 
äî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó

2) ïîäèâèòèñÿ
3) âñòàíîâèòè çîðîâèé 

êîíòàêò ç âîä³ºì òà ïî÷å-
êàòè, ïîêè âîä³é çóïèíèòü 
òðàíñïîðòíèé çàñ³á

² ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî ïåðå-
õîäèòè ïðî¿æäæó ÷àñòèíó.

Áåçïå÷íèõ äîð³ã! 

ДУМКА

АВТОЕКСПЕРТ

Олександр Олександр 
ЗЄРЩИКОВЗЄРЩИКОВ

АЛЬОНА (29), ПІДПРИЄМИЦЯ:
— Думаю, не потрібно. Тому 
що багато людей у нашій 
країні ще не стали настільки 
цифровими. До цього потріб-
но приходити поступово. Це 
років п'ять мінімум.

МАКСИМ (24), СПОРТСМЕН:
— Потрібно враховувати той 
факт, що далеко не всі мо-
жуть користуватися гадже-
тами і не всі мають доступ 
до інтернету. Особливо люди 
віком 60+.

МАРИНА (23), ОПЕРАТОРКА 
НА ПОШТІ:
— Якщо говорити про це з 
точки зору економії коштів 
та питання збереження до-
вкілля, то так, це буде зна-
чно краще.

ОЛЕКСАНДР (25), СУПЕРВАЙЗЕР:
— Усе йде в онлайн, тому вва-
жаю, що так. Чим простіше 
буде робити якісь процеду-
ри, тим для всіх буде краще. 
В онлайні все-таки все від-
бувається швидше.

НАДІЯ (64), ПЕНСІОНЕРКА:
— А в чому стане зручніше, 
коли вони приберуть ці до-
відки? Вони мають бути, як би 
там не було. Комп'ютер — це 
комп'ютер, але коли на папері 
— спокійніше.

ВАСИЛЬ (62), ПЕНСІОНЕР:
— На мою думку, ми ще не до-
росли до цього. Тому що у нас 
немає потрібних структур. До-
рослі люди ще не вміють без 
цього обходитися. Можливо 
варто підходити поступово.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи варто відміняти паперові довідки у лікарнях?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Äåâ’ÿòü ì³ñÿ-
ö³â òðèâàëè ñóäè 
ùîäî íåçàâåðøå-

íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ Êè¿âñüêîãî 
ìîñòó. Äåïàðòàìåíò êàï³òàëüíîãî 
áóä³âíèöòâà âèìàãàâ ñòÿãíóòè 2, 
5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü ç òîâàðèñòâà 
«ÌÑÓ-2» ÷åðåç òå, ùî ï³äðÿäíèê 
íå âèêîíàâ ó æîâòí³ 2018-ãî çà-
õèñò òðîòóàð³â òà çàë³çîáåòîííèõ 
îïîð ìàòåð³àëîì Sika. 

Âèêîíàâö³ ðîá³ò êàçàëè, ùî çà-
õèñò íå çìîãëè âèêîíàòè â÷àñíî, 
îñê³ëüêè äëÿ öüîãî áóëè íåñïðè-
ÿòëèâ³ ïîãîäí³ óìîâè. Çà ñëîâàìè 
ïðåäñòàâíèêà ô³ðìè, äëÿ íàíå-
ñåííÿ çàõèñíîãî øàðó ïîòð³áíî 
+10 ãðàäóñ³â çà Öåëüñ³ºì. Òàêî¿ 
òåìïåðàòóðè âæå íå áóëî â ê³íö³ 
æîâòíÿ — íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà 
ìèíóëîãî ðîêó. ² ðàçîì ç öèì, 

òîâàðèñòâî «ÌÑÓ-2» ïîäàëî 
çóñòð³÷íó çàÿâó, â ÿê³é ïðîñè-
ëè ñóä âèçíàòè ðîáîòè íà ñóìó 
3 ì³ëüéîíè 923 òèñÿ÷³ òàêèìè, 
ùî âèêîíàí³.

Ñóääÿ Àíàòîë³é Òâàðêîâñüêèé 
âèòðåáóâàâ åêñïåðòèçó, íà ÿê³é 
ìàëè á âñòàíîâèòè äîñòîâ³ðí³ñòü 
âèêîíàííÿ ðîá³ò. Åêñïåðò Âàñèëü 
Ñåðäþê ïðåäñòàâèâ ¿¿ ðåçóëüòàòè 
22 ñåðïíÿ. ×îëîâ³ê ñêàçàâ, ùî äå-
ÿê³ ðîáîòè â³í íå çì³ã ïåðåâ³ðèòè, 
îñê³ëüêè âîíè º «ïðèõîâàíèìè» 
³ êîíòðîëü ¿õ âèêîíàííÿ ìàâ çà-
áåçïå÷èòè òåõí³÷íèé íàãëÿä. À ò³ 
ðîáîòè, ÿê³ âäàëîñÿ ïåðåâ³ðèòè, 
âèêîíàí³ ó ïîâíîìó îáñÿç³. 

Çàõèñí³ ìàòåð³àëè SIKA íåìîæ-
ëèâî áóëî íàíåñòè íà òðîòóàðè 
â ëèñòîïàä³. Õî÷à ó æîâòí³ äëÿ 
öüîãî áóëè âñ³ íåîáõ³äí³ ïîãîäí³ 
óìîâè.

Ï³ñëÿ ñóäó, 22 ñåðïíÿ, éîãî 
ó÷àñíèêè æâàâî îáãîâîðþâàëè 
ðåçóëüòàòè. Îáèäâ³ ñòîðîíè êîí-

ЧЕРЕЗ СУД РОЗІРВАЛИ 
УГОДУ НА РЕМОНТ МОСТУ
Кінець суперечці  З початку 2019-го 
мерія судилася з підрядником «МСУ-2» 
щодо реконструкції мосту на Чорновола. 
Чиновники казали, що робітники 
не зробили захист відремонтованих 
конструкцій, а підрядник пояснював, що 
для цього були погані погодні умови. 
Господарський суд став на бік міськради, 
хоча не в повному обсязі

ôë³êòó êàçàëè, ùî òðåáà óêëàñòè 
ìèðîâó óãîäó, äëÿ ÷îãî ñóääÿ îãî-
ëîøóº ïåðåðâó â ñëóõàíí³ ñïðàâè. 
Àëå «ïîìèðèòèñÿ» íå âèéøëî. 
Ó ñóäîâå çàñ³äàííÿ 26 âåðåñíÿ 
ç’ÿâèëèñÿ óñ³ ó÷àñíèêè ñóäîâî-
ãî ïðîöåñó.

² 27 âåðåñíÿ ñóääÿ Òâàðêîâ-
ñüêèé îãîëîñèâ ð³øåííÿ ñóäó, 
ïðî ùî º ³íôîðìàö³ÿ ó ñóäîâîìó 
ðåºñòð³ (bit.ly/34cjxmz).

Ñóä ñòàâ íà á³ê ìåð³¿, îñê³ëüêè 
çà äîãîâîðîì ï³äðÿäó âèêîíàâåöü 
ðîá³ò ìàâ âèêîíàòè ðîáîòè ó âè-
çíà÷åíèé òåðì³í, ÷îãî íå â³äáó-
ëîñÿ. Òîæ äåïàðòàìåíò êàïáóäó 
ìîæå ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð. 

Àëå ñòÿãíåííÿ êîøò³â ç ï³äðÿä-
íèêà ñóä íå çàäîâîëüíèâ: 2 ì³ëü-
éîíè 508 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ÿê³ áóëè 
âèïëà÷åí³ ÿê àâàíñ íà çàêóï³âëþ 
ìàòåð³àë³â òà âèêîíàííÿ ðîá³ò, 
áóëè âèêîðèñòàí³ ï³äðÿäíèêîì 
ïðîòÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â ï³ñëÿ 
¿õ îòðèìàííÿ. Ïðî öå ñâ³ä÷àòü 
àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò çà ãðóäåíü 
2018 ðîêó.

Âîäíî÷àñ çóñòð³÷íèé ïîçîâ â³ä-
ïîâ³äà÷à ó ñïðàâ³: ïðî âèçíàííÿ 
ðîá³ò ï³äðÿäíèêà «ÌÑÓ-2» âè-
êîíàíèìè, ñóääÿ Òâàðêîâñüêèé 
çàëèøèâ áåç çàäîâîëåííÿ.

Ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó 
íàáóëî ÷èííîñò³ ÷åðåç 20 äí³â 
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ, îñê³ëüêè, 
çà ñëîâàìè ì³ñüêèõ ÷èíîâíèê³â, 
íå áóëî ïîäàíî àïåëÿö³éíó ñêàðãó.

— Òàê, ñïðàâä³, ó íàñ áóëè ïå-
ðåìîâèíè ùîäî ìèðîâî¿ óãîäè. 
Àëå íå ç³éøëèñÿ ùîäî óìîâ: ï³ä-
ðÿäíèê õîò³â îòðèìàòè 3,9 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü çà ò³ ðîáîòè, ÿê³ 
âîíè âèêîíóâàëè «òèõöåì», ïîêè 
áóâ ðîçãëÿä ñïðàâè ó ñóä³, — êàæå 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êàï³òàëü-
íîãî áóä³âíèöòâà ì³ñüêðàäè ²ãîð 
Êðàâåöü. — Àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 
íà ð³øåííÿ ñóäó íå áóëî, îñê³ëü-
êè ìè íå îòðèìóâàëè ïðî öå ïî-
â³äîìëåííÿ. Òîæ çàðàç ìè ðîç-
ðèâàºìî óãîäó ç ï³äðÿäíèêîì 
«ÌÑÓ-2» òà íàñòóïíîãî ðîêó 
ïðîâîäèìî òåíäåð ó ProZorro 
íà çàâåðøåííÿ ðåêîíñòðóêö³¿. 
Î÷³êóþ, ùî íàâåñí³ íîâèé ï³ä-
ðÿäíèê çàâåðøèòü ðîáîòó.

Ïèòàºìî, ÷è «ïåðåçèìóº» Êè-
¿âñüêèé ì³ñò çíîâó áåç çàõèñòó?

— Í³÷îãî ç íèì íå ñòàíåòüñÿ. 
Òå, ùî òðîõè «îáë³çëî» ïîêðèòòÿ 
íà òðîòóàðàõ, íå íåñå íåãàòèâ-
íèõ íàñë³äê³â äëÿ çàë³çîáåòîííèõ 
êîíñòðóêö³é. Òèì ïà÷å, îäèí øàð 
çàõèñòó òàì íàíåñåíèé.

На реконструкцію Київського 
мосту, що тривала протягом 
2017–2018 років, витратили 
понад 68 мільйонів гривень. 
Міст укріпили, розширили 
тротуари, зробили нову дорогу 
і проклали нові комунікації. Але 
не завершили покриття троту-
арів матеріалами Sika і не зро-

били захист відремонтованих 
та підсилених залізобетонних 
конструкцій. До того ж, потріс-
калися тротуари, яким трохи 
більше одного року. Реконструк-
ція шляхопроводу не заверше-
на, оскільки міст не прийняли 
в експлуатацію, хоча і визнали 
«придатним до експлуатації».

Придатний до експлуатації 

Від Київського мосту прибрали всю будівельну техніку. 
Останні півроку там стояли вагончики будівельників і автокран 
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ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Âîíè ÷èòàëè 
ï î â ³ ä îìë åííÿ 
äðóãà ïî ñîöìåðå-

æ³ ³ äóìàëè, ùî öå õòîñü æàð-
òóº. Àëå çãîäîì çðîçóì³ëè, ùî 
÷îëîâ³ê ä³éñíî ïëàíóâàâ ñåêñ-
çâ’ÿçîê çà ãðîø³ òà äîìîâëÿâñÿ 
ïðî ³íòèì â òàêèé ñàìèé ñïîñ³á 
íàâ³òü ç íåïîâíîë³òí³ìè. Çà öå 
é âèð³øèëè ïðîâ÷èòè ãîìîñåê-
ñóàë³ñòà.

Òàêó ìàº ïåðåä³ñòîð³þ êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðî ÿêå 
äíÿìè ïîâ³äîìèëî íà ñâîºìó 
ñàéò³ îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ïîë³-
ö³¿. Êâàë³ô³êóâàëè öþ ñïðàâó, ÿê 
ðîçá³éíèé íàïàä òà íåçàêîííå 
ïîçáàâëåííÿ âîë³.

«Äî ïîë³ö³¿ çâåðíóâñÿ 27-ð³÷-
íèé â³ííè÷àíèí ç ïîâ³äîìëåí-
íÿì ïðî òå, ùî áëèçüêî ïåðøî¿ 
ãîäèíè íî÷³ íà âóëèö³ Ìàòðîñà 
Êîøêè ì³æ íèì òà íåâ³äîìèìè 
ìîëîäèêàìè âèíèêëà ñóïåðå÷-
êà, ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî íåçíàéîìö³ 
ñèëîþ ïîñàäèëè éîãî ó àâòîìî-

á³ëü, âèâåçëè çà ì³ñòî ó ë³ñîïî-
ñàäêó, äå ïîáèëè òà çàâîëîä³ëè 
éîãî ãðîøèìà â ñóì³ 2 òèñÿ÷³ 
100 ãðèâåíü òà ìîá³ëüíèì òå-
ëåôîíîì», — ³íôîðìóº ïîë³-
öåéñüêèé â³ää³ë êîìóí³êàö³é 
íà ñâîºìó ñàéò³.   

Çàÿâó äî ïîë³ö³¿ ïîòåðï³ëèé 
íàïèñàâ 8 æîâòíÿ. À 15-ãî — 
ïîë³öåéñüê³ çàòðèìàëè äâîõ 
õëîïö³â çà ï³äîçðîþ ó ñêîºíí³ 
íàçâàíîãî çëî÷èíó. Éäåòüñÿ ïðî 
ñòóäåíò³â 17-òè òà 18-òè ðîê³â.

— Ðàí³øå â ïîëå çîðó ïîë³ö³¿ 
âîíè íå ïîòðàïëÿëè, — ïîâ³äî-
ìèëè â ïîë³ö³¿ ïðî çàòðèìàíèõ 
ñòóäåíò³â. — Ó ¿õí³õ ä³ÿõ âáà÷à-
þòüñÿ îçíàêè çëî÷èíó, ïåðåä-
áà÷åí³ ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàò-
ò³ 187 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè (ðîçá³é) òà ÷àñòèíîþ 
äðóãîþ ñòàòò³ 146 (íåçàêîííå ïî-
çáàâëåííÿ âîë³ àáî âèêðàäåííÿ 
ëþäèíè), çà ùî ïåðåäáà÷åíå ïî-
êàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ íà òåðì³í äî 6-òè ðîê³â.

Íà ÷àñ ñë³äñòâà äâîì þíàêàì 
ïðèçíà÷èëè çàïîá³æí³ çàõîäè. 
Ñòàðøîìó ïðèñóäèòè òðèìàííÿ 

ЧОЛОВІК ПОКЛИКАВ ЮНАКА 
НА ІНТИМ, А ТОЙ ПРИВІВ ДРУЗІВ 
Місію не виконали  Днями поліція 
затримала двох студентів за підозрою 
в грабежі та незаконному позбавленні 
волі 27-річного вінничанина. RIA дізналася 
передісторію цього кримінального 
провадження. Виявляється, потерпілий 
сам пристав до одного з хлопців — 
пропонував інтим за гроші. І 18-річний 
юнак взяв на «побачення» до нав'язливого 
залицяльника своїх друзів-спортсменів

ï³ä âàðòîþ. Çàõèñò îñêàðæóâàâ 
éîãî, áåçðåçóëüòàòíî. Íåïîâíî-
ë³òíüîãî æ âçÿëè ï³ä ö³ëîäîáî-
âèé äîìàøí³é àðåøò. Ó éîãî 
âèïàäêó òàêîæ îñêàðæóþòü ð³-
øåííÿ ñë³ä÷îãî ñóää³ Â³ííèöü-
êîãî ì³ñüêîãî ñóäó â àïåëÿö³éí³é 
³íñòàíö³¿.

Ïðî òðåòüîãî ñï³ëüíèêà ï³äî-
çðþâàíèõ â ïîë³öåéñüê³é íîâèí³ 
íåìàº ³íôîðìàö³¿, àëå ðåäàêö³ÿ 
ä³çíàëàñÿ, ùî áóâ òðåò³é õëî-
ïåöü. Éîãî ðîçøóêóþòü. Òàêîæ 
³ç âëàñíèõ äæåðåë æóðíàë³ñò RIA 
çíàº ïðî òå, ÷îìó âèíèêëà ñó-
ïåðå÷êà íà Ìàòðîñà Êîøêè ì³æ 
ìàéáóòí³ì çàÿâíèêîì òà òðüîìà 
ñòóäåíòàìè-ñïîðòñìåíàìè.

ПЕРЕПИСКА У ФЕЙСБУЦІ 
Ïî÷àëîñÿ âñå, ÿê íàïèñàíî 

âèùå, ç ïåðåïèñêè ó ìåñåíäæå-
ð³ Ôåéñáóêó. ¯¿ ìàº ñë³äñòâî ³ 
áóäå äîñë³äæóâàòè â ðàìêàõ 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. 
27-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê íàäñèëàâ 
ïîâ³äîìëåííÿ õëîïöåâ³, ÿêîìó 
ùîéíî âèïîâíèëîñÿ 18. Ïðî-
ïîíóâàâ çóñòð³òèñÿ äëÿ ³íòèìó. 
Ïèñàâ, ùî ìð³º ïðî ñåêñ ç þíà-
êîì òàêî¿ çîâí³øíîñò³, ÿê áà÷èòü 
íà ôîòî â àêàóíò³. Õëîïåöü, ùî 
ñòàâ îá'ºêòîì çàö³êàâëåíîñò³ ÷î-
ëîâ³êà, íîñèòü áîðîäó.

Âïîäîáàíèé ãîìîñåêñóàë³ñòîì 
þíàê ³ãíîðóâàâ ïîâ³äîìëåííÿ. 
À îäíîãî âå÷îðà â ïåðåïèñö³ 
ç’ÿâèëàñÿ ïðîïîçèö³ÿ çóñòð³òè-

ñÿ ïðÿìî çàðàç. ×îëîâ³ê íàïè-
ñàâ, ùî âèïèâ, ìàº â³ëüíó õàòó 
³ ãðîø³, ùîá çàïëàòèòè çà ñåêñ. 
Àäðåñàò ó öåé ÷àñ áóâ â êîìïàí³¿ 
äðóç³â. Çàðàäè ñì³õó õëîïö³ âè-
ð³øèëè ç³äçâîíèòèñÿ ç àâòîðîì 
ïîâ³äîìëåíü.

Ùî áóëî äàë³, ðîçïîâ³ëà ïî-
ë³ö³ÿ. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ñòóäåíòè, 
ùî çàéìàþòüñÿ ñïîðòîì, ïîñà-
äèëè â ìàøèíó 27-ð³÷íîãî ³ âè-
âåçëè çà ìåæ³ ì³ñòà. À âæå òàì 
ìàéáóòí³é ïîòåðï³ëèé, çà íå ï³ä-
òâåðäæåíîþ îô³ö³éíî ³íôîðìà-
ö³ºþ, ç³çíàâñÿ ¿ì, ùî ìàâ çâ’ÿçîê 
ç õëîïöÿìè.

Ñïîðòñìåíè âçÿëè éîãî òå-
ëåôîí, ùîá ïî÷èòàòè ³íø³ ïå-
ðåïèñêè. ² ÷îëîâ³ê í³áèòî ï³ä 
ïñèõîëîã³÷íèì òèñêîì íàâ³òü 
çðîáèâ ç³çíàííÿ íà â³äåî ïðî 
çóñòð³÷³ ç íåïîâíîë³òí³ìè.

— Âè õî÷åòå ìåíå âáèòè? — 
ïèòàâ â³í.

— Äèâèñÿ, — ä³ñòàâ îäèí 
ç þíàê³â ï³ñòîëåò ³ ïîêàçàâ 
éîìó. — ßêáè õîò³ëè òåáå âáèòè, 
òî âæå á öå çðîáèëè…

РОЗПЛАТА ЗА НАВ’ЯЗЛИВІСТЬ?
Çáðîþ, ÿê ðîçïîâ³ëî íàì äæåðå-

ëî, þíàêè ò³ëüêè ïîêàçàëè. Òðîõè 
äàëè ÷îëîâ³êó òóìàê³â, àëå á³ëüøå 
òèñíóëè ïñèõîëîã³÷íî. Íà õîäó 
ñïîðòñìåíè çìåòèêóâàëè, ùî ìî-
æóòü íàäàë³ ìàòè ìàòåð³àëüíó âèãî-
äó — øàíòàæóâàòè ãîìîñåêñóàë³ñòà. 
Éìîâ³ðíî ò³ ãðîø³, ùî áóëè ó íüîãî 
ïðè ñîá³, é ï³øëè íà îïëàòó íåðîç-
ãîëîøåííÿ ï³êàíòíî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ïðî êîðèñòóâà÷à Ôåéñáóêó.

Ïîòåðï³ëèé, çà íàøîþ ³íôîð-
ìàö³ºþ, áóâ íåòâåðåçèé ï³ä ÷àñ 
ïîä³é, êâàë³ô³êîâàíèõ âðåøò³ 
ïîë³ö³ºþ ÿê ðîçá³éíèé íàïàä. 
Òàêîæ ðåäàêö³ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî 
â ö³é ³ñòîð³¿ íàéá³ëüø éìîâ³ðíà 
ðîçâ’ÿçêà — öå ïðèìèðåííÿ ñòî-
ð³í. Ïîòåðï³ëîìó íå çàõî÷åòüñÿ 
âèãëÿäàòè â íåïðèñòîéíîìó ñâ³ò-
ë³, ÿêùî ñïðàâà íàáåðå ðîçãîëî-
ñó. Òàê ñàìî é þíèì õëîïöÿì — 
ïëÿìóâàòè ðåïóòàö³þ ó÷àñòþ 
â êðèì³íàë³ íåìàº í³ÿêîãî çèñêó.

Ðåäàêö³ÿ îáîâ’ÿçêîâî ïîâ³äî-
ìèòü ÷èòà÷³â, ÷èì çàâåðøèòüñÿ 
öÿ ³ñòîð³ÿ.

Чи отримували непристойні 
пропозиції в соцмережах?
Опитування про непристойності в соціальних мережах 
провели серед читачів сайту 20minut.ua. 
Варіанти відповідей поділили на чоловічі та жіночі

ЧОЛОВІКИ 

Так
   9,75% 
Ні
                     55,08% 

ЖІНКИ

Так
               15,68%
Ні
    19,49% Усього голосів: 236

Õëîïö³ íà õîäó 
çìåòèêóâàëè, ùî 
ìîæóòü øàíòàæóâàòè 
ãåÿ, ³ çàïèñàëè ç 
âèêðàäåíèì ÷îëîâ³êîì 
â³äåî-ç³çíàííÿ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674 
 Äâîõ ïîäàòê³âö³â çàòðèìàëè ç 
ãð³øìè, îòðèìàíèìè â³ä ïðåä-
ñòàâíèêà ï³äïðèºìñòâà, äå âîíè 
ïðîâîäèëè ïåðåâ³ðêó. ßêèõ ùå 
ñëóæáîâö³â íåùîäàâíî çàòðèìó-
âàëè ³ ç ÿêèìè ñóìàìè õàáàð³â?

Ñï³âðîá³òíèêè Äåðæàâíîãî 
áþðî ðîçñë³äóâàíü çàòðèìàëè 
21 æîâòíÿ ó Â³ííèö³ äâîõ ïðà-
ö³âíèê³â ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè. 
Ñï³éìàëè íà îòðèìàíí³ 15 òèñÿ÷ 
äîëàð³â ÑØÀ ÿê õàáàðà.

— Ñë³ä÷³ òåðóïðàâë³ííÿ Äåðæàâ-
íîãî áþðî ðîçñë³äóâàíü, ðîçòàøî-
âàíîãî ó ì³ñò³ Êèºâ³, âèêðèëè äâîõ 
³íñïåêòîð³â Ãîëîâíîãî óïðàâë³í-
íÿ Äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè 

ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, ÿê³ îòðèìàëè 
15 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ íåïðàâîì³ð-
íî¿ âèãîäè, — ñêàçàëè â ïðåñ-ñëóæá³ 
ÄÁÐ. — Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³-
ºþ, ïîäàòê³âö³ îòðèìàëè ãðîø³ â³ä 
ïðåäñòàâíèêà ï³äïðèºìñòâà çà çà-
çíà÷åííÿ â àêò³ ïîäàòêîâî¿ ïåðå-
â³ðêè ëèøå íåñóòòºâèõ ïîðóøåíü.

Çàòðèìàíèì îãîëîñÿòü ï³äîçðó 
â ñêîºíí³ çëî÷èíó, âèçíà÷åíîãî 
÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 368 Êðèì³íàëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè: îäåðæàííÿ 
íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè, â÷èíåíå 
çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ãðóïîþ 
îñ³á. Çà òàêå çàãðîæóº â³ä 5-òè 
äî 10-òè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ 
³ç çàáîðîíîþ çàéìàòè ïîñàäè ³ ç 
êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà.

— Íàðàç³ òðèâàþòü íåâ³äêëàä-
í³ ñë³ä÷³ ä³¿, — ñêàçàëè òàêîæ 
â ÄÁÐ. — Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ 
âðó÷åííÿ îñîáàì ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî ï³äîçðó òà îáðàííÿ ùîäî 
íèõ çàïîá³æíîãî çàõîäó. Ïðî-
öåñóàëüíå êåð³âíèöòâî ó êðèì³-
íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ çä³éñíþº 
ïðîêóðàòóðà Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, 
îïåðàòèâíèé ñóïðîâ³ä — Â³-
ííèöüêå óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ 
áåçïåêè Íàöïîë³ö³¿ Óêðà¿íè.

Íàãàäàºìî, ÿêèõ ùå ñëóæáîâ-
ö³â çàòðèìóâàëè öüîãî ì³ñÿöÿ ç 
íåïðàâîì³ðíîþ âèãîäîþ.

Íàùîäàâíî íà õàáàð³ âçÿëè ä³ëü-
íè÷íîãî ³íñïåêòîðà-ïðèêîðäîííè-
êà â³ää³ëó «ßìï³ëü». Çà äàíèìè ñë³ä-

ñòâà, ÷îëîâ³ê áðàâ ïîáîðè ñèñòåìà-
òè÷íî. Îñòàíí³é ðàç íà âçÿòò³ õàáàðà 
ïðèêîðäîííèê ïîïàâñÿ «íà ãàðÿ-
÷îìó». ßê ïðî öå ïîâ³äîìèëà Â³é-
ñüêîâà ïðîêóðàòóðà Â³ííèöüêîãî 
ãàðí³çîíó, çíàéäåòå çà êîðîòêèì 
ïîñèëàííÿì is.gd/uQsWfZ.

Íåçàäîâãî äî öüîãî ïîïàâñÿ 
íà íåïðàâîì³ðí³é âèãîä³ çàñòóï-
íèê êîìàíäèðà ç ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ àðòèëåð³é-
ñüêî¿ áàçè áîºïðèïàñ³â. 15 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü â³í îòðèìàâ çà ïðèõîâó-
âàííÿ íåñòà÷³ â³éñüêîâîãî ìàéíà. 
Ó â³éñüêîâ³é ïðîêóðàòóð³ ñêàçàëè: 
õàáàð âèìàãàâ ó êîëèøíüîãî â³é-
ñüêîâîñëóæáîâöÿ ö³º¿ æ â³éñüêî-
âî¿ ÷àñòèíè (êîðîòêå ïîñèëàííÿ 

íà öþ íîâèíó — is.gd/bz307r).
Òà íàéãó÷í³øèì ö³º¿ îñåí³ áóëî 

çàòðèìàííÿ â³ííè÷àíèíà ²ãîðÿ 
Ì³çðàõà, ÿêèé 10 ðîê³â òîìó 
áóâ ïðîðåêòîðîì Â³ííèöüêîãî 
³íñòèòóòó êîíñòðóþâàííÿ îäÿãó. 
Éîãî âçÿëè â Êèºâ³. Ïðåñ³ ðîç-
ïîâ³â ïðî öå êîëèøí³é êåð³âíèê 
Â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè Àíàòî-
ë³é Ìàò³îñ. Çà éîãî ñëîâàìè, 
ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³ 250000 äîëàð³â 
ÑØÀ íà Áàíêîâ³é, íàâïðîòè áó-
ä³âë³ Îô³ñó Ïðåçèäåíòà, âçÿëè 
÷îòèðüîõ øàõðà¿â. Ñïðàöþâàëè 
â³éñüêîâà ïðîêóðàòóðà, ÄÁÐ³âö³ 
òà îïåðàòèâíèêè ÑÁÓ. Á³ëüøå 
ïðî öåé âèïàäîê ìîæíà çíàéòè 
çà ïîñèëàííÿì is.gd/5Oa0uF.

Поверхнева податкова перевірка коштує $15000. 
У Вінниці взяли фіскалів-хабарників
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Ï ³ ä ï ð è º ì ö ÿ 
Áîðèñà Ãíàòèêà, 
ÿêèé íå ðàç áàëî-
òóâàâñÿ íà âèáî-

ðàõ, ðîçøóêóþòü çà øàõðàéñòâî. 
Ïðî öå 20minut.ua íàïèñàâ íà ïî-
÷àòêó æîâòíÿ (is.gd/GsVZtM). 
Òîä³ íà ïîë³öåéñüêîìó ñàéò³ 
ç’ÿâèëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî ðîç-
øóê ç ôîòî ³ äàòîþ íàðîäæåííÿ. 
Ðåäàêö³ÿ ïåðåâ³ðèëà äàí³ çà â³ä-
êðèòèìè äæåðåëàìè ³ ç’ÿñóâàëà — 
ìîâà ïðî çíàíîãî ó Â³ííèö³ á³ç-
íåñìåíà.

Ï³ñëÿ ö³º¿ ïóáë³êàö³¿ ç æóðíà-
ë³ñòêîþ çâ’ÿçàâñÿ â³ííè÷àíèí 
ßðîñëàâ ×óáàòþê. ×îëîâ³ê íàçâàâ-
ñÿ òåæ ëþäèíîþ á³çíåñó òà ñêàçàâ: 
çíàº, ÷îìó ðîçøóêóþòü Ãíàòèêà, 
áî ïîñòðàæäàâ â³ä éîãî ä³é.

— Ìè ç ö³ºþ ëþäèíîþ çíàéî-
ì³ á³ëüøå 10-òè ðîê³â. ß êîëèñü 
ìàëî íå ñòàâ éîìó çÿòåì. Õîò³â 
îäðóæèòèñÿ ç éîãî äî÷êîþ, àëå 
íå ñêëàëîñü, — ãîâîðèòü ßðîñ-
ëàâ ×óáàòþê. — Ðîçì³ºòå, ÿê³ 
áóëè ñòîñóíêè. Äîñèòü áëèçüê³. 
² Ãíàòèê íå ðàç ïîçè÷àâ ó ìåíå 
ãðîø³. À çà òå, ùî îáìàííèì 
øëÿõîì âçÿâ ó ìåíå 20 òèñÿ÷ 
äîëàð³â, â³í îòðèìàâ âèðîê ³ 
ñüîãîäí³ â³ä âèêîíàííÿ öüîãî 
ð³øåííÿ óõèëÿºòüñÿ. ×åðåç öå 

éîãî ³ îãîëîñèëè ó ðîçøóê. Í³, 
â³í íå âè¿õàâ çà êîðäîí. ¯çäèòü 
ïî Â³ííèö³. Ìåí³ çíàéîì³ ïåð³î-
äè÷íî äçâîíÿòü ³ êàæóòü, äå éîãî 
áà÷èëè. Àëå ïîêè ÿ äî¿æäæàþ 
äî ì³ñöÿ — éîãî âæå òàì íåìàº.

ГРОШІ ТА ОБМАН 
Â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâà-

äæåííÿ ïðî øàõðàéñòâî, â ðàìêàõ 
ÿêîãî íàâåñí³ öüîãî ðîêó çàñóäè-
ëè Áîðèñà Ãíàòèêà, â 2014-ìó. 
ßðîñëàâ ×óáàòþê ¿õàâ ì³ñòîì 
íà ìàøèí³ «Òîéîòà Àâàëîí», ÿêó 
Ãíàòèê çà 5 ðîê³â äî öüîãî çàëè-
øèâ éîìó ÿê çàñòàâó çà ïîçèêó. 
Àâòîìîá³ëü çóïèíèëà ïîë³ö³ÿ, ÿê 
òàêèé, ùî ó âèêðàäåíí³. Çàÿâèâ 
ïðî âèêðàäåííÿ, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, 
ñàì Áîðèñ Ãíàòèê.

— Â³í ó òàêèé ñïîñ³á çóì³â 
äîñÿãòè ñâîº¿ ö³ë³: ïîâåðíóòè 
ìàøèíó òàê, ùîá íå ïîâåðòà-
òè ãðîø³, — ãîâîðèòü ßðîñëàâ 
×óáàòþê. — Êîëè íàñ çóïèíèëà 
ïîë³ö³ÿ, â³í êðè÷àâ, ùî ìàøèíó 
ÿ â íüîãî âêðàâ. Âèêëèêàâ äè-
ðåêòîðà «Ïðàâåêñáàíêó», äå öÿ 
ìàøèíà áóëà â êðåäèò³, ³ ìàøèíó 
ïîì³ñòèëè íà ìàéäàí÷èê áàíêó. 
Íå çíàþ, ñê³ëüêè ÷àñó âîíà òàì 
áóëà, â íüîãî éøëè ñóäè ç áàí-
êîì, àëå âðåøò³ çà ð³øåííÿì ñóäó 
â³í âèïëàòèâ áàíêó ÿêèéñü çàëè-
øîê, ³ ìàøèíó ïîâåðíóâ. Ìàøè-
íà â íüîãî çàðàç. Íà íå¿ íå îäèí 

ЯК БІЗНЕСМЕН У БІЗНЕСМЕНА 
ВИДУРИВ $20000 І ТІКАЄ ВІД ТЮРМИ 
Непублічні деталі  Бізнесмена, 
що не раз балотувався на виборах, 
розшукує поліція. За шахрайство засудили 
Бориса Гнатика на три з половиною роки 
ув’язнення, але не можуть затримати, щоб 
виконати вирок. Як так сталося, що позики 
між бізнесменами, які могли породичатися, 
стали кримінальним провадженням? 
Розповів постраждалий від злочину

Журналіст RIA зв’язалася з адво-
катом Бориса Гнатика Вадимом 
Спірідоновим. Він підтвердив, 
що добивається виправдання 
свого клієнта у Верховному суді 
за обома статтями й надіється 
на позитивне рішення.
— Якщо людина просить позичити 
одну суму, а потім каже, що тре-
ба ще, і їй дають, то про що це 
говорить? — питається адвокат й 
розповідає, що Чубатюк судився 
з Гнатиком в цивільному порядку 
через інший борг і відсудив його. 
Мовляв, так і цього разу мав би ді-
яти, а не писати заяву про злочин.
За словами захисника підприєм-
ця, мови про злочин тут не може 

бути, бо писалися розписки. Ну, 
не змогла людина повернути, як 
домовлялися, так буває. Пози-
чання великих сум під відсотки — 
це завжди ризик.
Між іншим, адвокат Спірідонов 
сказав, що цивільний позов про ті 
самі 20 тисяч доларів, який зали-
шився не розглянутим в апеляції, 
Чубатюк подав окремо. Більше 
того, до гривневого еквівален-
ту в 155 тисяч доплюсував свої 
«накрутки» за роки і вимагає по-
вернути вже 7 мільйонів гривень.
— Цей позов залишили без роз-
гляду до рішення у Верховному 
суді по кримінальному прова-
дженню, — сказав адвокат.

Також, зі слів захисника, присут-
ність Гнатика на суді в Києві була 
не обов’язковою. Він пояснив: за-
сідання відклали не через неявку 
його клієнта, а для вивчення всіх 
матеріалів. 10 грудня, виходить, 
завершиться розгляд і ймовірно 
прозвучить рішення.
Питаємо у Вадима Спірідонова, 
що буде, якщо касаційна інстанція 
підтвердить вирок апеляції?
— Тоді мій клієнт, як законослух-
няний громадянин, змушений 
буде з’явитися для відбування 
покарання у вигляді позбавлен-
ні волі. Але ми маємо надію, що 
цього не станеться, — звучить 
у відповідь.

«Його 20 тисяч доларів переросли вже у 7 мільйонів гривень» 

Ярослав Чубатюк 
(40): «Мені ж 
немає чого 
приховувати — є 
вирок, в якому все 
прописано. Хочу, 
щоб вінничани 
знали, що це 
за людина» 

àðåøò íàêëàäåíèé. Àëå ìàøè-
íîþ â³í êîðèñòóºòüñÿ, ³ ãðîø³, 
ÿê³ ó ìåíå ïîçè÷àâ, íå ïîâåðíóâ. 
Ìåòè ñâîº¿ äîñÿãíóâ.

Ðåäàêö³ÿ çíàéøëà âèðîêè, 
ùî ñòîñóºòüñÿ ñïðàâè ×óáàòþ-
êà ³ Ãíàòèêà, ó Ðåºñòð³ ñóäîâèõ 
ð³øåíü. Îáâèíóâà÷óâàëè îñòàí-
íüîãî â çàâ³äîìî íåïðàâäèâîìó 
ïîâ³äîìëåíí³ ïðî çëî÷èí (ïðî 
âèêðàäåííÿ àâòîìîá³ëÿ, ÿêîãî 
íàñïðàâä³ â³í ñàì ïåðåäàâ) òà 
ó øàõðàéñòâ³, ñêîºíîìó ó âåëèêèõ 
ðîçì³ðàõ (ïðèâëàñíåííÿ îáìàí-
íèì øëÿõîì 20 òèñÿ÷ äîëàð³â).

Ó ìàòåð³àëàõ ÷èòàºìî íàñòóïíå. 
Ó 2009-ìó ðîö³ Ãíàòèê ïîçè÷èâ 
ó ×óáàòþêà 15 òèñÿ÷ äîëàð³â ³ 
çàëèøèâ éîìó «Òîéîòó» çàì³ñòü 
çàñòàâè. Öå àâòî òîä³ êîøòóâàëî 
áëèçüêî 50 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ïîò³ì 
ïîçè÷àëüíèê ñêàçàâ, ùî íà ïåðå-
îôîðìëåííÿ ìàøèíè éîìó òðåáà 
ùå 5 òèñÿ÷ ³ îòðèìàâ äðóãó ñóìó. 

Ìàøèíà áóëà êðåäèòíà, òîæ 
âëàñíèê ìàâ áè çà íå¿ ïîâí³ñòþ 
ðîçðàõóâàòèñÿ, àáè ïåðåäàâàòè 
áóäü-êîìó. Ñë³äñòâî æ âñòàíî-
âèëî, ùî êðåäèò Ãíàòèê ïåðåñòàâ 
ïîãàøàòè. Ï³ñëÿ öüîãî áóëà éîãî 
çàÿâà ïðî âèêðàäåííÿ.

ВИРОК ПРО ПОКАРАННЯ 
Çà ð³øåííÿì Â³ííèöüêîãî 

ì³ñüêîãî ñóäó, Ãíàòèêà çàñóäè-
ëè ò³ëüêè çà çàâ³äîìî íåïðàâäèâå 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî âèêðàäåííÿ 
«Òîéîòè» é òóò æå çâ³ëüíèëè çà-
ñóäæåíîãî â³ä â³äïîâ³äàëüíîñò³ — 
÷åðåç çàê³í÷åííÿ òåðì³í³â äàâ-
íîñò³. À çà ñòàòòåþ 190 â ïåðø³é 
³íñòàíö³¿ á³çíåñìåíà âèïðàâäàëè, 

ðîçö³íèâøè îòðèìàííÿ 20 òèñÿ÷ 
äîëàð³â ï³ä ðîçïèñêè, ÿê öèâ³ëü-
íî-ïðàâîâ³ ñòîñóíêè, ÿê³ âàðòî 
âèð³øóâàòè â öèâ³ëüíîìó ñóäî-
âîìó ñïîð³.

Àëå êîëè öåé âèðîê ïåðåãëÿíó-
ëè â àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿, òî ïðè-
éíÿëè ð³øåííÿ ïðî çàäîâîëåííÿ 
ñêàðã ïîòåðï³ëîãî ³ ïðîêóðàòóðè. 
Ñòîðîíà çâèíóâà÷åííÿ äîâåëà: 
áóâ îáìàí ç óìèñëîì çàâîëîä³òè 
êîøòàìè ïîòåðï³ëîãî. ² Áîðèñó 
Ãíàòèêó ïðèñóäèëè çà øàõðàéñòâî 
òðè ç ïîëîâèíîþ ðîêè ïîçáàâëåí-
íÿ âîë³. Ïðîêóðàòóðà ïðîñèëà, 
äî ñëîâà, 5 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ.

— Âîíè ïðîäàëè êàñàö³þ, — 
êàæå ßðîñëàâ ×óáàòþê ïðî ñâî-
ãî îïîíåíòà ³ éîãî çàõèñíèêà. — 
Íåùîäàâíî, 15 æîâòíÿ, áóëî çàñ³-
äàííÿ ó Âåðõîâíîìó ñóä³. Ãíàòèê 
íå ç’ÿâèâñÿ ç íåâ³äîìèõ ïðè÷èí, 
³ ïåðåíåñëè ñóä íà 10 ãðóäíÿ.

Âèïðàâäàííÿ çà îáîìà ñòàòòÿ-
ìè ïðîñèòü çàõèñò, ÿê êàæå ïî-
òåðï³ëèé â öüîìó êðèì³íàëüíî-
ìó ïðîâàäæåíí³. Â³í æå ââàæàº, 
ùî ð³øåííÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó 
ìàþòü çàëèøèòè ÷èííèì. Õ³áà 
ò³ëüêè íå âëàøòîâóº ×óáàòþêà 
ïèòàííÿ éîãî öèâ³ëüíîãî ïîçî-
âó, ÿêå çàëèøèëîñÿ áåç ðîçãëÿ-
äó. Ïðî ò³ 20 òèñÿ÷ äîëàð³â, ÿê³ 
äîñóäîâå ñë³äñòâî ïåðåðàõóâàëî 
ó 155 òèñÿ÷ ãðèâåíü, éîìó äîâî-
äèòüñÿ òåïåð ïîçèâàòèñÿ îêðåìî.

РІШЕННЯ НЕМОЖЛИВО 
ВИКОНАТИ 

Àëå æ ÿê òàê ñòàëîñÿ, ùî çàñó-
äæåíîãî íå âçÿëè ï³ä âàðòó ï³ñëÿ 
çâèíóâà÷óâàëüíîãî âèðîêó?

— Ìîãëè âçÿòè ï³ä âàðòó îä-
ðàçó â çàë³ ñóäó, àëå òîä³ ñóääÿ 
ï³ä âàðòó íå âçÿâ, — ãîâîðèòü 
ßðîñëàâ ×óáàòþê. — Ð³øåííÿ ç 
àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïîâåðíóëîñÿ 
â ì³ñüêèé ñóä, ³ âæå ì³ñüêèé ïå-
ðåäàâ éîãî íà âèêîíàííÿ â ïî-
ë³ö³þ. Ïîêè âèðîê ç ñóäó äî ñóäó 
éøîâ 4 ÷è 5 äí³â, ïîêè éøîâ 
íà ì³ñüêèé â³ää³ë ïîë³ö³¿, òî âæå 
êîëè äî Ãíàòèêà ïðèéøëè äîäî-
ìó — éîãî íå áóëî. Çðîçóì³ëî, ùî 
â³í íå ñèäèòü ³ íå ÷åêàº ïðàâî-
îõîðîíö³â. Êàòàºòüñÿ ïî ì³ñòó. 
Íå çàñòàþòü éîãî í³ âäîìà, í³ 
â æ³íêè, í³ â äî÷êè. Éîãî áà-
÷àòü ëþäè òî íà îïòîâîìó áàçàð³, 
òî â éîãî êîìïëåêñ³. Àëå áà÷èòå, 
íå çàòðèìàëè äîñ³.

Öüîãî ïîíåä³ëêà, 28 æîâòíÿ, 
íà ïîë³öåéñüêîìó ñàéò³ ïîâòîðíî 
ðîçì³ñòèëè îãîëîøåííÿ ïðî ðîç-
øóê Áîðèñà Ãíàòèêà. Òèì ÷àñîì 
ðåäàêö³¿ â³äîìî, ùî ïî ì³ñòó ïî-
òåðï³ëèé òàêîæ ðîçâ³øóº îá’ÿâè 
ïðî øàõðàÿ, ÿêèé õîâàºòüñÿ â³ä 
òþðìè.

— ß á õîò³â, ùîá ëþäè çíà-
ëè, ùî öå çà ëþäèíà, — ãîâî-
ðèòü ßðîñëàâ ×óáàòþê. — Ìåí³ 
ñë³ä÷èé äàâ âèïèñêó ç ªäèíîãî 
ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü, 
â ÿê³é º ³íôîðìàö³ÿ ïðî êóïó 
çàÿâ íà Ãíàòèêà, àëå í³õòî íå çì³ã 
äîâåñòè ïðîâàäæåííÿ äî ê³íöÿ. 
Óñå íà ð³âí³ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà 
çóïèíÿëîñÿ. Ìàêñèìóì, ïåðøà 
³íñòàíö³ÿ ³ âñå. Äàë³ í³õòî íå çì³ã 
äîáèòèñÿ ÷îãîñü. Ìåí³ æ íåìàº 
÷îãî ïðèõîâóâàòè — º âèðîê, 
â ÿêîìó âñå ïðîïèñàíî, ÿê âîíî 
áóëî. Õî÷ó, ùîá â³ííè÷àíè çíàëè.

«Êîëè íàñ çóïèíèëà 
ïîë³ö³ÿ, â³í êðè÷àâ, 
ùî ìàøèíó ÿ â íüîãî 
âêðàâ. À â³í ñàì 
çàëèøèâ ìåí³ 
¿¿ ÿê çàñòàâó»



6 RIA, Ñåðåäà, 30 æîâòíÿ 2019
ÏÅÐÑÎÍÀ

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
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Òðàäèö³ÿ ìàëþâàòè àô³ø³ «â³ä 
ðóêè» òÿãíåòüñÿ ùå ç ÷àñ³â çà-
ðîäæåííÿ ê³íåìàòîãðàôà. Âè-
íèêëà âîíà ÷åðåç íóæäó: àô³ø³ 
áóëè ïîòð³áí³ âñ³ì, àëå äðóêó-
âàòè ¿õ íà ì³ñöÿõ íå áóëî ÷èì 
³ íà ÷îìó. Çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â, 
êîëè ê³íîòåàòðè íàáóëè øèðî-
êîãî ðîçïîâñþäæåííÿ, ïîñàäà 
«õóäîæíèêà-îôîðìëþâà÷à» áóëà, 
íàïåâíî, ó êîæíîìó ç íèõ. Ó íàø 
÷àñ ïðîêàòíèêè, çâè÷àéíî, âè-
ñèëàþòü âñ³ íåîáõ³äí³ ìàòåð³àëè, 
àëå â õåíä-ìåéä àô³ø, çäàºòüñÿ, 
áóëà äóøà.

ОСТАННІЙ З МОГІКАН 
Âàñèëþ Âîðîáöåâ³ 62. Øòàò-

íèì õóäîæíèêîì â ê³íîòåàòð³ 
«Ðîäèíà» â³í ïðàöþº âæå 17 ðî-
ê³â. Ó ìàëþâàíí³ ê³íîàô³ø õó-
äîæíèê íå âáà÷àº ìèñòåöòâà, 
øâèäøå ââàæàº öå ðîáî÷îþ 
ðóòèíîþ. Ñâî¿ì ïðîô³ëåì ââà-
æàº ãóìîðèñòè÷í³ êàðòèíè, íà-
ìàëüîâàí³ ìàñëîì, ÿêèõ â éîãî 
ìàéñòåðí³ áàãàòî.

— Õóäîæíèêè ëþáëÿòü «ê³÷è-
òèñü» ñâî¿ìè ðîáîòàìè òèì, ùî 
âîíè íåïîâòîðí³. ß íå ïðàãíó 
ñëàâè òà íå çðîáèâ æîäíî¿ âè-
ñòàâêè, — êàæå Âàñèëü Âîðî-
áåöü. — Õ³áà ùî ïî ñóáîòàõ âè-
õîäæó ç ³íøèìè õóäîæíèêàìè 
äî «ñò³íè» á³ëÿ ì³ñüêî¿ ðàäè, àëå 
³ öÿ òðàäèö³ÿ âæå â³äìèðàº. Çàðàç 
ÿ «îñòàíí³é ç ìîã³êàí» — ó ì³ñò³ 
çíèêëà òàêà ïðîôåñ³ÿ, ÿê õóäîæ-
íèê, ÿêèé ìàëþº àô³ø³.

Ìàéñòåðíÿ õóäîæíèêà çíàõî-
äèòüñÿ íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ê³íî-
òåàòðó «Ðîäèíà». Íàä âåëè÷åçíèì 
ìîëüáåðòîì ç³ ñòåë³ ñâ³òÿòü äâ³ 
ëàìïè, ñò³ë òà ñòåëàæ çàñòàâëåí³ 
áàíî÷êàìè ç ôàðáàìè òà ìàëÿð-
íèìè ê³ñòî÷êàìè.

— Ñàì ÿ ³ç çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè, 
ó íàñ êàæóòü, ùî êîæíèé äðó-
ãèé, ÿê íå òàíöþº, òî ñï³âàº, — 

ðîçïîâ³äàº Âàñèëü Âîðîáåöü. — 
Äðóæèíà íàâ÷àëàñü ó Â³ííèö³, ³ 
ÿ ïîòðàïèâ ñþäè íà ðîáîòó. Âîíà 
ï³øëà ïðàöþâàòè ó ô³ëàðìîí³þ, 
à ÿ ïðè¿õàâ òèì÷àñîâî ó 1985 ðîö³ 
òà ñòàâ ñâî¿ì. Îñü âæå 40 ðîê³â, 
ÿê â³ííè÷àíèí.

ХУДОЖНИК БЕЗ ОСВІТИ 
Íà ðîáîòó â «Ðîäèíó», ðîçïîâ³-

äàº Âàñèëü Ìèêîëàéîâè÷, ïîòðà-
ïèâ âæå «áèòèì âîâêîì» — íà-
ìàëþâàâ êóïó àô³ø, ñò³íãàçåò òà 
êàðòèí. Îñîáëèâî â àðì³¿. Ó Â³-
ííèö³ ïî÷àâ ïðàöþâàòè õóäîæ-
íèêîì-³ëþñòðàòîðîì ó ô³ëàðìî-
í³¿. Ïîò³ì ïðàöþâàâ õóäîæíèêîì 
íà çàâîä³ ïðîäîâîëü÷èõ òîâàð³â.

— Íà çàâîä³ ðîê³â 15 ïðî-
ïðàöþâàâ, ìàëþâàâ åòèêåòêè 
íà âèíî, — ðîçïîâ³äàº õóäîæ-
íèê. — Ó òîé ÷àñ åòèêåòêè áóëè 
íå òàêî¿ ÿêîñò³, ÿê çàðàç — ó òðè 
êîëüîðè âñüîãî. Áàãàòî ð³çíèõ 
ìàëþâàâ, ñïî÷àòêó çáåð³ãàâ ¿õ. 
À ïîò³ì ñì³øíî ñòàëî: éäåø 
Â³ííèöåþ é çóñòð³÷àºø â êàíà-
â³ ïëÿøêó ç³ ñâîºþ åòèêåòêîþ. 
Òî ÿ ³ ïåðåñòàâ ¿õ çáèðàòè.

Îñâ³òè õóäîæíèêà ó ïàíà Âàñè-
ëÿ, äî ðå÷³, íåìàº. Ðîçïîâ³äàº, ùî 
äâà ðàçè âñòóïàâ «íà õóäîæíèêà», 
àëå íå äîâ÷àâñÿ.

— Íåçàê³í÷åíà ñïåö³àë³çîâà-
íà: íàâ÷àâñÿ â ó÷èëèù³ Òðóøà 
(Ëüâ³âñüêèé äåðæàâíèé êîëåäæ 
äåêîðàòèâíîãî ³ óæèòêîâîãî ìèñ-
òåöòâà ³ìåí³ ²âàíà Òðóøà, — àâò.), 
àëå ç äðóãîãî êóðñó çàáðàëè ãðàòè 
ó ôóòáîë. Ïîò³ì ïîøêîäèâ íîãó ³ 
çíîâó ï³øîâ ìàëþâàòè. Ïðè Ñî-

«Я ОСТАННІЙ З МОГІКАН» — 
ХУДОЖНИК, ЯКИЙ МАЛЮЄ АФІШІ 
Така професія  «Родина» — єдиний 
кінотеатр у місті, у якому до цього часу 
збереглись намальовані «від руки» 
кіноафіші. А художник Василь Воробець 
заслужено може вважати себе зберігачем 
традиції. Він — одночасно найвідоміший 
і найневідоміший художник міста

þç³ íàâ÷àâñÿ ùå â àêàäåì³¿ ³ìåí³ 
Êðóïñüêî¿, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê.

ЛЕНІН В ТЮРМІ 
Ê³íîàô³ø³ õóäîæíèê ìàëþº 

íà âåëèêèõ ïîëîòíàõ, çàãðóíòîâà-
íèõ êðåéäîþ. Ïèøå ë³âîþ ðóêîþ, 
áåç áóäü-ÿêèõ ÷åðíåòîê, îäðàçó 
ôàðáàìè. Íà âèãîòîâëåííÿ îä-
í³º¿ àô³ø³ éäå â³ä îäíî¿ äî äâîõ 
ãîäèí.

— Çàðàç âæå ïðàêòè÷íî íå ðî-
áëþ ïîìèëîê. Ó ìåíå ïðàöþº, ÿê 
òî êàæóòü, ï³äñâ³äîìà ãðàìàòèêà. 
Àëå ÿê òðàïèëàñÿ ïîìèëêà, òî çà-
âæäè ìîæíà çàãðóíòóâàòè, — êàæå 
ìàéñòåð.

Çãàäóº, ùî ïðè ðàäÿíñüê³é âëà-
ä³ çà ïîìèëêè ìîãëè íå ëèøå âè-
ãíàòè ç ðîáîòè, àëå é ïîñàäèòè.

— Êîëèñü ïðàöþâàâ ÿ ó Ñòðèþ 
(ì³ñòî îáëàñíîãî çíà÷åííÿ 
ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³, — àâò.), 
ó áóäèíêó îô³öåð³â, — ðîçïîâ³äàº 
õóäîæíèê. — ß âæå äîáðå ïèñàâ 
øðèôòè ³ îäèí õóäîæíèê ç ñåëà 
ïîïðîñèâ äîïîìîãòè éîìó. Ïî-
òð³áíî áóëî òåðì³íîâî íàïèñàòè: 
«Ëåí³í æèâ, Ëåí³í æèâå, Ëåí³í 
áóäå æèòè!» Äâà âàð³àíòè: óêðà-
¿íñüêîþ òà ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè. 

ß äîïîì³ã éîìó íàïèñàòè ðîñ³é-
ñüêèé âàð³àíò. Â³í ââå÷åð³, âæå 
áåç ìåíå, çðîáèâ âàð³àíò óêðà-
¿íñüêîþ. Çãîðíóâ éîãî ³ â³ääàâ 
çàìîâíèêó. Âðàíö³ âåëèêèé ïëà-
êàò ðîçãîðíóëè íà ïëîù³, à òàì 
íàïèñàíî «Ëåí³í ìåøêàâ, Ëåí³í 
ìåøêàº, Ëåí³í áóäå ìåøêàòè!» 
Íà çàõ³äí³é Óêðà¿í³ íå êàæóòü: 
«äå òè æèâåø», à «äå òè ìåøêà-
ºø». Éîãî ïîò³ì äîâãî òÿãàëè, 
äóìàëè, ùî ñïåö³àëüíî.

— Ùå îäèí êóðéîçíèé âèïà-
äîê ìåí³ ðîçïîâ³äàëè: ó Â³ííèö³, 
â òþðì³ íà Îñòðîâñüêîãî ñèä³ëè 
õóäîæíèêè. Äî ð³÷íèö³ æîâòíåâî¿ 
ðåâîëþö³¿ ¿õ ïîïðîñèëè îôîð-
ìèòè âåëè÷åçíèé ïëàêàò. Âîíè 
íàìàëþâàëè Ëåí³íà ç ï³äíÿòîþ 
ðóêîþ, çíèçó ï³äïèñàëè: «Ëåí³í 
çàâæäè ç íàìè!» Òàì òåæ äîâãî 
òÿãàëè âñþ ¿õ êîãîðòó.

ЧОБОТАР БЕЗ ЧОБІТ 
Õóäîæíèê ç³çíàºòüñÿ, ùî 

íå ÷àñòî õîäèòü íà ïðåì’ºðè 
ô³ëüì³â. Îñòàíí³é ô³ëüì, ÿêèé 
éîìó ñïîäîáàâñÿ, — «Ê³áîðãè» 
óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà.

— Óñå ÿêîñü íåìàº ÷àñó. Õî÷à âñ³ 
äóìàþòü, ùî ÿ ïðàöþþ â ê³íîòåà-

òð³, òî äèâëþñü ô³ëüìè. Îò íåùî-
äàâíî ï³øîâ äèâèòèñü «Áåðêóòà» ³ 
íå äîäèâèâñÿ äî ê³íöÿ. Çðîçóì³â, 
ùî çàêðó÷åíî âæå çîâñ³ì â ³íøó 
ñòîðîíó ³ ô³ëüì ìåí³ íå ï³øîâ, — 
ðîçïîâ³äàº Âàñèëü Âîðîáåöü. — 
ß á³ëüøå ôóòáîëîì çàõîïëþþñü. 
Çáèðàºìîñü «ïî-ñòàðèêîâñêè» 
ãðàòè â öåíòðàëüíîìó ïàðêó, á³ëÿ 
ðåñòîðàíó «ªâðîïà».

Ïðè âõîä³, íà ñò³í³ ìàéñòåðí³ 
Âàñèëÿ Ìèêîëàéîâè÷à âèñèòü 
êàðòèíà, íàìàëüîâàíà äèòÿ÷îþ 
ðóêîþ.

— Öå âíó÷êà íàìàëþâàëà, — 
êàæå ìàéñòåð. — Çàëèøèâ ïî-
ëîòíî, à âîíà ñõîïèëà ôàðáè ³ 
îñü òàêå íàìàëþâàëà çà ê³ëüêà 
õâèëèí. Çàðàç âîíà ó äðóãîìó 
êëàñ³. Õî÷à, êàæóòü, ùî âñ³ ä³òè 
òàëàíîâèò³.

Ï³ñëÿ ðåìîíòó ê³íîòåàòðó «Ðî-
äèíà» ó íüîìó ç’ÿâèëèñü àô³ø³ 
ô³ëüì³â, íàäðóêîâàí³ â ïîë³ãðà-
ô³¿. Íàìàëüîâàí³ â³ä ðóêè àô³ø³ 
ïðèáðàëè ç ôàñàäó ³ ïåðåíåñëè 
¿õ â àðêó á³ëÿ âõîäó.

— Æàëü çâè÷àéíî, ùî òàêà 
ïðîôåñ³ÿ çíèêàº, àëå íàêëå¿òè 
àô³øó íàáàãàòî ïðîñò³øå, í³æ íà-
ìàëþâàòè, — ðîçïîâ³äàº ìàéñòåð.

Кіноафіші художник малює на великих полотнах, загрунтованих крейдою. 
На виготовлення однієї афіші йде від одної до двох годин

 — Õóäîæíèêè ëþáëÿòü 
«ê³÷èòèñü» ñâî¿ìè 
ðîáîòàìè. ß íå ïðàãíó 
ñëàâè òà íå çðîáèâ 
æîäíî¿ âèñòàâêè, — 
êàæå Âàñèëü Âîðîáåöü
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР КЛЕЦ, ПОЕТ
У неба — своя справедливість. 
Неспішна, невідворотна. 
Кара його і милість, 
вчасна, як воля Господня.

ПРЕС-СЛУЖБА ЦМСУ

Äîñèòü ÷àñòî ìè ïåðå-
ñòàºìî ïîì³÷àòè ö³íí³ñòü ðå÷åé, 
ÿê³ ñòàëè äëÿ íàñ áóäåííèìè, ÿê 
îò íàïðèêëàä, ñâ³òëî ó íàøèõ 
îñåëÿõ, òðàíñïîðò çà ðîçêëàäîì, 
âîäà ó êðàí³…. Àëå, ñàìå âîíè 
ðîáëÿòü æèòòÿ ó íàøîìó ì³ñò³ 
êîìôîðòíèì òà ïðèºìíèì. Ïî-
ðÿä ç öèìè, âæå çâè÷íèìè äëÿ 
â³ííè÷àí ðå÷àìè, äåê³ëüêà ðîê³â 
ïîñï³ëü âäàëî çàðåêîìåíäóâàëà 
ñåáå ïîñëóãà «ªäèíèé Ðàõóíîê».

Ïîãîäüòåñÿ, ùî ìàëî õòî ç 
íàñ çàìèñëþºòüñÿ íàä òèì, 
ñê³ëüêè ëþäåé ùîäíÿ ïðàöþ-
þòü íàä ïðîöåñîì ôîðìóâàí-
íÿ «ªäèíîãî Ðàõóíêó», ÿêèé, 
äî ðå÷³, ïðèõîäèòü äî îñåëü 
ìàéæå êîæíîãî â³ííè÷àíèíà 
ùîì³ñÿöÿ ó âèãëÿä³ ëèøå îäíî-
ãî ïàï³ðöÿ. Íà ïåðøèé ïîãëÿä, 
îäèí ïàï³ðåöü — öå òàê ìàëî, 
àëå æ í³! Íàñïðàâä³, ïðîåêò 
«ªäèíèé Ðàõóíîê» — öå êðî-
ï³òêà ³ âêðàé â³äïîâ³äàëüíà ðî-
áîòà âåëèêî¿ êîìàíäè ëþäåé, 
ÿêà ðîáèòü ìîæëèâèì ñïîæè-
âà÷åâ³ îòðèìóâàòè ìàêñèìàëü-
íî ïðîçîðó ³íôîðìàö³þ ùîäî 
íàðàõóâàíü çà êîìóíàëüíèìè 
ïîñëóãàìè, âèêîðèñòîâóþ÷è 
ñó÷àñí³ ìåòîäè òà çðó÷í³ ï³ä-
õîäè â ñèñòåì³ îïëàòè.

Ó æîâòí³ 2019 ðîêó «ªäèíèé 
Ðàõóíîê» âèéøîâ 100-ì þâ³ëåé-
íèì òèðàæåì. Âåëèêà ðîáîòà òà 
äîâãèé øëÿõ çì³í ñòî¿òü çà öèì 
îäíèì ïàï³ðöåì. Òîìó ìàºìî 
áàæàííÿ ïîä³ëèòèñÿ ç âàìè ³ñ-
òîð³ºþ íàøîãî øëÿõó ³ ðîçïîâ³-
ñòè «ÿê âñå ïî÷èíàëîñÿ».

Ó 2011 ðîö³ âñå ñòàðòóâàëî 
ç ïðîñòî¿ ³äå¿ — îñó÷àñíèòè 
ïðîöåñ íàðàõóâàííÿ òà îïëàòè 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Íà òîé ÷àñ 
ïîñòà÷àëüíèêè ïîñëóã âëàñíè-
ìè ñèëàìè äðóêóâàëè ðàõóíêè 
çà íàäàí³ ïîñëóãè. Òîìó çà ³í³-
ö³àòèâîþ ì³ñüêî¿ âëàäè áóëî 
ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïðî ñòâîðåí-
íÿ «ªäèíîãî Ðàõóíêó». Ïåðåä 
ïðàö³âíèêàìè òîä³øíüîãî «Îá-

÷èñëþâàëüíîãî öåíòðó ÆÊÃ» 
ïîñòàëà çàäà÷à — ðîçðîáèòè 
ïðîãðàìíå çàáåçïå÷åííÿ äëÿ 
ôîðìóâàííÿ íàðàõóâàíü ó ºäè-
íîìó ôîðìàò³. Ïåðøèé ðàõó-
íîê âèéøîâ ó ÷åðâí³ 2011 ðîêó 
ó âèãëÿä³ ÷îðíî-á³ëî¿ ëèñò³âêè. 
Éîãî îòðèìàëî âñüîãî 4 305 ïî-
ìåøêàíü ì.Â³ííèö³, ùî â çà-
ãàëüíîìó ñòàíîâèëî 44 áóäèí-
êè. Äðóê «ªäèíîãî Ðàõóíêó» 
çàéìàâ äâà äí³, à îñíîâíèìè 
êóð'ºðàìè ç éîãî äîñòàâêè áóëè 
ïðàö³âíèêè ÆÅÊ³â: â³ä áóõãàë-
òåð³â äî äâ³ðíèê³â.

Ç ÷àñîì ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî 
ðèíîê ïîòðåá ñïîæèâà÷³â âèìà-
ãàº ñóòòºâèõ çì³í — øâèäêèõ òà 
ñó÷àñíèõ. Ùîá â³äïîâ³äàòè âè-
ìîãàì ñüîãîäåííÿ, îïåðàòèâíî 
ðåàãóâàòè, ñòâîðþâàòè êîìôîðò-
í³ ñåðâ³ñè, òàêå ï³äïðèºìñòâî 
ìàëî áóòè á³ëüø ìîá³ëüíèì, 
í³æ êîìóíàëüíà ñòðóêòóðà ç 
óñêëàäíåíèìè ìåõàí³çìàìè 
ô³íàíñóâàííÿ òà ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåíü. Òîìó, öþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü ç ìîæëèâ³ñòþ çàëó÷åííÿ 
íåîáõ³äíèõ çíà÷íèõ ³íâåñòèö³é, 
â³ëüíå â³ä î÷³êóâàííÿ áþäæåò-
íîãî ô³íàíñóâàííÿ, ñïðîìîæíå 
øâèäêî ïðèéìàòè óïðàâë³íñüê³ 
ð³øåííÿ âçÿâ íà ñåáå Öåíòð ìó-
í³öèïàëüíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ 
ç éîãî íîâèì òà ³ííîâàö³éíèì 
áà÷åííÿì. Â³äòîä³ ³ äî ñüîãîäí³ 
ÖÌÑÓ çíàõîäèòüñÿ ó ïîñò³éíî-
ìó ðóñ³ çì³í äëÿ âäîñêîíàëåííÿ 
ðîáîòè «ªäèíîãî Ðàõóíêó» òà 
ñåðâ³ñ³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç íèì.

Ñüîãîäí³ «ªäèíèé Ðàõóíîê» 
ùîì³ñÿ÷íî äðóêóºòüñÿ â ê³ëü-
êîñò³ á³ëüøå 160 000 ïðèì³ð-
íèê³â, â³äîáðàæàþ÷è âàðò³ñòü 
ïîñëóã 342-õ ïîñòà÷àëüíèê³â 
³ äîñòàâëÿºòüñÿ â ìåæàõ ì³ñòà 
Â³ííèöÿ. ÖÌÑÓ ïðàöþº íàä 
îáðîáêîþ âåëèêèõ áàç äàíèõ ³ 
íàãàäóº âåëè÷åçíèé ìåõàí³çì, 
ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ùîì³ñÿ÷íî ï³ä-
òðèìóþòü ï³âñîòí³ ïðàö³âíèê³â, 
³ ùå íèçêà ¿õ ïàðòíåð³â.

«Ó Öåíòðó ìóí³öèïàëüíèõ 

ñèñòåì óïðàâë³ííÿ º ñâîÿ ðîëü 
³ ì³ñ³ÿ. Íàøå ï³äïðèºìñòâî íåñå 
íà ñîá³ ðîëü ïîñåðåäíèêà ó âçà-
ºìîâ³äíîñèíàõ ì³æ ïîñòà÷àëüíè-
êàìè ïîñëóã òà ¿õ ñïîæèâà÷àìè. 
²íîä³, â ïåâíèõ äåë³êàòíèõ ñèòó-
àö³ÿõ, ìè âèñòóïàºìî ìåä³àòîðà-
ìè äëÿ ¿õ âèð³øåííÿ, — ãîâîðèòü 
äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà ÖÌÑÓ 
Ëåîí³ä Òèì÷óê. — Íàøà ì³ñ³ÿ 
äîñèòü áàíàëüíà — öå äáàéëèâå 
ñòàâëåííÿ äî êîæíîãî êë³ºíòà, 
ÿê³ñíå íàäàííÿ ïîñëóã òà êîì-
ôîðòíå ñåðâ³ñíå ñåðåäîâèùå».

Ñüîãîäåííÿ ñòàâèòü ïåðåä 
ñåðâ³ñíèìè ï³äïðèºìñòâàìè 
íîâ³ ö³ë³ ³ ïîòðåáóº ãíó÷êèõ ð³-
øåíü, íîâèõ ÿê³ñíèõ ï³äõîä³â òà 
³íñòðóìåíò³â óïðàâë³ííÿ. Ñàìå 
òàêèì ñó÷àñíèì ñåðâ³ñíèì öåí-
òðîì º ï³äïðèºìñòâî ÖÌÑÓ.

«Ó ñåðâ³ñíîìó êîøèêó íà-
øîãî ï³äïðèºìñòâà âæå ì³ö-
íî çàêð³ïèëèñÿ íîâ³ ïëàò³æí³ 
³íñòðóìåíòè, — êàæå Ëåîí³ä 
Òèì÷óê. — Îäíèìè ç íàéïîïó-
ëÿðí³øèõ ñåðâ³ñ³â ÖÌÑÓ ñåðåä 
êîðèñòóâà÷³â íàøèõ ïîñëóã º 
³íòåðíåò-ñàéò òà ìîá³ëüíèé äî-
äàòîê äëÿ îïëàòè êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã Ðay.vn.ua. Çàâäÿêè ¿ì, 

âè ìîæåòå îòðèìàòè «ªäèíèé 
Ðàõóíîê» íà åëåêòðîííó ïîøòó, 
ïîäàòè ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèê³â 
àáî çä³éñíèòè îïëàòó êîìóíàëü-
íèõ ïîñëóã çà ë³÷åí³ õâèëèíè ç 
â³äîáðàæåííÿì çì³í â ðåæèì³ 
îíëàéí. ²ñíóþ÷³ ñåðâ³ñè çíà-
÷íî ñïðîùóþòü òà îñó÷àñíþþòü 
ïåðåë³÷åí³ âèùå ôóíêö³¿».

Äî ðå÷³, ïðî òèõ êë³ºíò³â, ÿê³ 
â³ääàþòü ïåðåâàãó îñîáèñòîìó 
ñï³ëêóâàííþ, Öåíòð ìóí³öè-
ïàëüíèõ ñèñòåì óïðàâë³ííÿ òà-
êîæ ïîäáàâ, ñòâîðèâøè â Öåí-
òðàõ îáñëóãîâóâàííÿ ñïîæèâà÷³â 
(«Ïðîçîðèõ îô³ñàõ») ìåðåæó 
êîíñóëüòàíò³â. «Êîíñóëüòàíòè 
ÖÌÑÓ çàâæäè ãîòîâ³ íàäàòè 
ïðîôåñ³éíó äîïîìîãó ó ð³çíî-
ìàí³òíèõ ïèòàííÿõ ñòîñîâíî 
íàðàõóâàíü ç öåíòðàëüíîãî 
îïàëåííÿ, ãàðÿ÷îãî òà õîëîä-
íîãî âîäîïîñòà÷àííÿ, ç ïèòàíü 
âîäîâ³äâåäåííÿ, — çàïåâíÿº íà-
÷àëüíèê â³ää³ëó ðîáîòè ç ïî-
ñòà÷àëüíèêàìè òà ñïîæèâà÷àìè 
Îëüãà Êóçíåöîâà. — Ìè òàêîæ 
êîíñóëüòóºìî êë³ºíò³â ó ïèòàí-
íÿõ ùîäî ïîâîäæåííÿ ç ïîáó-
òîâèìè â³äõîäàìè, òà áóäü-ÿêèõ 
³íøèõ, ùî ñòîñóþòüñÿ ³íôîð-
ìàö³¿ ïî «ªäèíîìó Ðàõóíêó» 
â ö³ëîìó».

ßê âæå çàçíà÷àëîñü âèùå, 
Öåíòð ìóí³öèïàëüíèõ ñèñòåì 
óïðàâë³ííÿ ïîñò³éíî ïðàöþº 
íàä âäîñêîíàëåííÿì ³ñíóþ÷èõ 
ïðîåêò³â òà ðîçøèðåííÿì ñïåê-
òðó ñâî¿õ ïîñëóã. Òîìó íå çó-
ïèíÿþ÷èñü íà äîñÿãíóòîìó, 
ó ìèíóëîìó ðîö³ ï³äïðèºìñòâî 

ïîïîâíèëî ñâ³é ñåðâ³ñíèé êî-
øèê íîâèì îíëàéí ïðîäóêòîì 
«proOSBB» äëÿ îá’ºäíàíü ñï³â-
âëàñíèê³â áàãàòîêâàðòèðíèõ 
áóäèíê³â. ProOSBB — öå ³í-
ñòðóìåíò óïðàâë³ííÿ òà êîíòð-
îë³íãó. «Çà äîïîìîãîþ öüîãî 
ïðîäóêòó ÎÑÁÁ ìîæóòü íàëàãî-
äæóâàòè åôåêòèâíå óïðàâë³ííÿ 
ñâî¿ì áóäèíêîì, êîíòðîëþâàòè 
ÿê³ñòü íàäàíèõ ïîñëóã, îòðè-
ìóâàòè àêòóàëüíó ³íôîðìàö³þ, 
âåñòè ñâ³é îñîáèñòèé êàá³íåò òà 
çàîùàäæóâàòè ÷àñ íà îïëàòó ðà-
õóíê³â», — ñòâåðäæóº äèðåêòîð 
ÖÌÑÓ Ëåîí³ä Òèì÷óê».

Ùîá çàáåçïå÷èòè ñâî¿õ êë³-
ºíò³â àêòóàëüíîþ ³íôîðìàö³-
ºþ òà íàéñâ³æ³øèìè íîâèíà-
ìè ó æèòëîâî–êîìóíàëüí³é 
ñôåð³ Â³ííè÷÷èíè òà Óêðà¿íè, 
Öåíòð ìóí³öèïàëüíèõ ñèñòåì 
óïðàâë³ííÿ ùîäíÿ âèñâ³òëþº ¿õ 
íà ñâî¿õ ñòîð³íêàõ ó ñîö³àëüíèõ 
ìåðåæàõ Facebook òà Instagram.

«Ìè áàãàòî ïðàöþºìî ³ ñòâî-
ðþºìî íîâå, ÷åðïàþ÷è íàòõíåí-
íÿ ó ñï³ëêóâàíí³ ç íàøèìè ïàðò-
íåðàìè òà êîðèñòóâà÷àìè. Ìè 
í³êîëè íå çóïèíÿºìîñü, à ïî-
ñò³éíî âäîñêîíàëþºìî ñâ³é äî-
ñâ³ä ³ âäÿ÷í³ çà äîâ³ðó êîæíîìó 
íàøîìó êë³ºíòó, — ãîâîðèòü 
Ëåîí³ä Òèì÷óê. — Çàëèøàéòåñÿ 
ç íàìè ³ îòðèìóéòå íàéêðàùå. 
Â³ðþ, ùî ïîïåðåäó íà íàñ ç âàìè 
÷åêàº ùå áàãàòî þâ³ëåéíèõ òè-
ðàæ³â «ªäèíîãî Ðàõóíêó» ³ ìàþ 
ñïîä³âàííÿ, ùî â³í ó ìàéáóò-
íüîìó ñòàíå ñïðàâæí³ì smart-
ð³øåííÿì â³ä ÖÌÑÓ».

Єдиний Рахунок — 100-й випуск: 
сучасність нашого міста
БЛОГ

КОРИСНІ ПОСИЛАННЯ
pay.vn.ua — сервіс оплати послуг онлайн
proosbb.com — сервіс для ОСББ
facebook.com/pay.vn.ua — facebook спільнота
instagram.com/cmsm_llc — сторінка в мережі instagram

Телефон гарячої лінії — 0432 65-11-55Обсяги формування Єдиних Рахунків 
з моменту його виходу1-й та 100-й Єдиний Рахунок

Колектив ЦМСУ
Леонід Тимчук, 
директор ЦМСУ

462592
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— ßê âè éîìó 
äîçâîëÿºòå ñò³ëü-
êè ÷àñó ïðîâîäèòè 
â î÷åðåò³? — çàïè-

òóâàâ ÿêîñü äðóæèíó Êàùººâà 
îäèí ³ç çåìëÿê³â.

×îëîâ³êó áóëî íåâòÿìêè, íà-
ñê³ëüêè äðóæèíà ðîçóì³º ôîòî-
ìèñëèâöÿ.

Ó â³äïîâ³äü æ³íêà ò³ëüêè óñì³õ-
íóëàñÿ. «Äàâíî çìèðèëàñÿ ³ ÿ, ³ 
ñèí», — ñêàçàëà ó â³äïîâ³äü.

ЧОВЕН ПОДАРУВАЛИ 
Ó ñåë³ Øèðîêà Ãðåáëÿ, äå 

ïðîæèâàº ôîòîìèñëèâåöü, ðîç-
òàøîâàíà ÷àñòèíà çîîëîã³÷íîãî 
çàêàçíèêà «Ñàíäðàöüêèé». Ñàìå 
òàì Êàùåºâ çðîáèâ ïåðåâàæíó 
á³ëüø³ñòü ñâ³òëèí ïòàõ³â. ̄ õ ó çà-
êàçíèêó äåñÿòêè âèä³â. Òåðèòîð³ÿ 
º ì³ñöåì äëÿ ïåðåïî÷èíêó îêðå-
ìèõ ïåðåë³òíèõ ïåðíàòèõ. Äåÿê³ 
çàëèøàþòüñÿ òóò ïðîòÿãîì çèìè.

Íà ïîëþâàííÿ îáîâ’ÿçêîâî 
áåðå á³íîêëü. Íèí³ ó íüîãî ôîòî-
àïàðàò ìàðêè «Êåíîí» ç 300-ì³ë³-
ìåòðîâèì îá’ºêòèâîì.

— Ðàí³øå ó ìåíå áóëè ð³çí³ 
êàìåðè, âñ³ — ðàäÿíñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà, — ðîçïîâ³äàº ôîòî-
ìèñëèâåöü. — Õîðîøà îïòèêà. 
Îñîáëèâî ËÎÌÎ (öå àáðåâ³à-
òóðà Ëåí³íãðàäñüêîãî îïòèêî-
ìåõàí³÷íîãî çàâîäó, òî÷í³øå, 
îá’ºäíàííÿ — àâò.) Ñó÷àñíó òåõ-
í³êó, ïðèäàòíó äëÿ ÿê³ñíîãî ôî-
òîïîëþâàííÿ, äîâîäèëîñÿ ò³ëüêè 
áà÷èòè â ³íøèõ. Ó ìåíå íà òàêó 

íåìà ãðîøåé. Âîíà äóæå äîðîãà.
×îëîâ³ê çãàäóº, ÿê îäíîãî ðàçó 

÷åðåç ñåëî ïðî¿æäæàëè çàðóá³æí³ 
ãîñò³, îáâ³øàí³ ôîòîàïàðàòàìè. 
Çóñòð³â ¿õ âèïàäêîâî. Ó íüîãî 
ó òîé ÷àñ íà øè¿ òåæ âèñ³ëà êàìå-
ðà. ßêðàç ïîâåðòàâñÿ ç ïîëþâàí-
íÿ. ²íîçåìö³ çóïèíèëèñÿ. Ïî÷àëè 
ñï³ëêóâàòèñÿ. Îäèí ç íèõ òðîõè 
ðîçóì³â ïî-ðîñ³éñüêè. Ðåïîðòåðè 
ïîâåðòàëèñÿ äîäîìó ó ×åõ³þ.

— Îòî áóëè ñïðàâæí³ ðóøíè-
ö³! — êàæå ³ç çàõâàòîì ñï³âðîç-
ìîâíèê. — ß îáõîäæóñÿ òèì, ùî 
ìàþ. Ïðèñòîñîâóþñÿ…

Ôîòîìèñëèâåöü ïîÿñíþº, ùî 
íàéêðàù³ çí³ìêè âèõîäÿòü ç 
áëèçüêî¿ â³äñòàí³. Áàãàòî òàêîæ 
çàëåæèòü â³ä îñâ³òëåííÿ. Ïðè 
ÿñêðàâîìó ñîíö³ íå ôîòîãðàôóº. 
Ïåðåñâ³ä÷èâñÿ, ùî íàéêðàùå, 
êîëè ñâ³òëî ì'ÿêå, à öå áóâàº âðàí-
ö³, àáî ó ï³ñëÿîá³äí³é ÷àñ, êîëè 
äåíü õèëèòüñÿ äî íàäâå÷³ð’ÿ. Öå 
ÿêùî ãîâîðèòè ïðî ë³òíþ ïîðó.

Íåïðîñòî íàáëèçèòèñÿ äî ïòà-
õà, ùî õîâàºòüñÿ â î÷åðåò³.

— Ìåí³ ïîäàðóâàëè ñïèñàíî-
ãî ÷îâíà, — ðîçïîâ³äàº Àíòîí 
Êàùåºâ. — 38 ðîê³â ïåðåáóâàâ 
ó Òîâàðèñòâ³ ìèñëèâö³â ³ ðèáà-
ëîê. ×îâåí ìåòàëåâèé. Áåðó îäÿã 
çàõèñíîãî çåëåíîãî êîëüîðó. Òàêó 
ñàìó øàïêó íà ãîëîâó. Íàâ³òü 
øèþ ïðèêðèâàþ äëÿ ìàñêóâàííÿ. 
Âèáèðàþ îá’ºêò äëÿ ïîëþâàííÿ 
³ ïîâîë³ ïëèâó äî íüîãî. ßê êà-
æóòü, íèæ÷å òðàâè, òèõ³øå âîäè.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
áóâàº, íàáëèçèòèñÿ äî îá’ºêòà 
çéîìêè âäàºòüñÿ ò³ëüêè ÷åðåç äâà-
òðè äí³. Ãîëîâíå, àáè äî ì³í³ìóìó 

УПОЛЮВАВ ПОНАД ДВІ ТИСЯЧІ 
ПТАХІВ І ЗВІРІВ… ФОТОАПАРАТОМ 
Захоплення  Антон Кащеєв з 
Хмільницького району незвичайний 
мисливець На полювання виходить з 
фоторушницею. Може годинами сидіти 
в очереті або на дереві, аби вихопити 
цікавий кадр. Про тонкощі фотополювання, 
а також про незвичні пригоди під час такого 
процесу, він поділився з журналістом RIA

çâåñòè ôàêòîð òóðáóâàííÿ ïòàõ³â. 
Òîä³ âîíè çâèêàþòü ³ ï³äïóñêàþòü 
äî ñåáå áëèæ÷å é áëèæ÷å. Ïîò³ì 
ñèäèòü íåçâîðóøíî ó ÷îâí³ ³ ëî-
âèòü ìîìåíò. Äàë³ çàëèøàºòüñÿ 
íàòèñíóòè êíîïêó.

— Íàéáëèæ÷à â³äñòàíü, íà ÿêó 
âäàâàëîñÿ ï³ä³áðàòèñÿ äî ïòàõ³â, 
ñòàíîâèëà ïðèáëèçíî 20 ìå-
òð³â, — óòî÷íþº ñï³âðîçìîâíèê.

Ñâ³òëèí ïòàõ³â íàéá³ëüøå ó ôî-
òîìèñëèâöÿ. Âîíî é íå äèâíî — 
ó çàêàçíèêó íàðàõîâóþòüñÿ íå ñî-
òí³, à òèñÿ÷³ êðèëàòèõ ìåøêàíö³â. 
Ñêëàäí³øå ïîëþâàòè íà òâàðèí.

ВІЧ-НА-ВІЧ ІЗ ЗУБРОМ 
— Ãðèãîðîâè÷ó, âè êðàùå 

ðîçêàæ³òü æóðíàë³ñòó ïðî òå, 
ÿê ôîòîãðàôóâàëè ìîëîäîãî 
çóáðà, — óñì³õàºòüñÿ ïðèñóòí³é 
ïðè ðîçìîâ³ ìèñëèâñòâîçíàâåöü 
Õì³ëüíèöüêîãî ë³ñãîñïó Âîëî-
äèìèð Òêà÷.

Ïàí Âîëîäèìèð êàæå, ùî áàãàòî 
ðîê³â ïîñï³ëü çàëó÷àþòü Êàùåºâà 
äî ó÷àñò³ ó ïåðåïèñ³ ë³ñîâèõ òâà-
ðèí, çîêðåìà, çóáð³â, äèêèõ êàáà-
í³â. Ïðîöåäóðà ïåðåïèñó âèìàãàº 
ôîòîï³äòâåðäæåííÿ. Êðàùå, í³æ 
Êàùåºâ ó ¿õíüîìó ë³ñãîñï³ öüîãî 
í³õòî íå ìîæå çðîáèòè. Ïðèíàéìí³ 
òàê ñòâåðäæóº Âîëîäèìèð Òêà÷.

Â îäèí ³ç äí³â ôîòîìèñëèâåöü, 
îçáðîºíèé ñâîºþ çâè÷íîþ «ãâèí-
ò³âêîþ», îïèíèâñÿ á³ëÿ ïàñòêè 
äëÿ â³äëîâó çóáð³â. Ìîâà éäå 
ïðî òâàðèí, ÿêèõ ïåðåñåëÿþòü 
â ³íø³ ðåã³îíè. Äëÿ öüîãî çàìà-
íþþòü ó ñïåö³àëüíî âèãîòîâëåí³ 
äåðåâ’ÿí³ êë³òêè. Òâàðèíè áà÷àòü 
òàì êîðìè ³ çàáóâàþòü ïðî îáå-
ðåæí³ñòü. ßê ò³ëüêè òóäè çàõîäÿòü, 
çà íèìè îïóñêàºòüñÿ õâ³ðòêà.

Òîä³ ó ïàñòêó ïîòðàïèâ ìîëîäèé 
çäîðîâèé çóáð. Â³í ìàëî íå ðîçí³ñ 
äåðåâ’ÿíó îãîðîæó. Ç ðîçá³ãó áèâ 
ó äîøêè. Êîïèòàìè ðèâ çåìëþ. 
Âðåøò³-ðåøò, òðîõè çàñïîêî¿âñÿ.

Ó öåé ÷àñ äî Êàùåºâà ï³ä³é-
øîâ îäèí ç ïðàö³âíèê³â ë³ñãîñïó. 
Ïîïðîñèâ ôîòîàïàðàò, ùîá çà-
ô³êñóâàòè íà êàìåðó êðàñèâîãî 
çóáðà. Íàñòàâèâ îá’ºêòèâ ó ù³ëè-
íó. Äàë³ — óñ³ çàâìåðëè.

— Ëÿäà íåñïîä³âàíî ï³äíÿëàñÿ 
âãîðó ³ ìè îïèíèëèñÿ â³÷-íà-â³÷ 
ç ðîçëþ÷åíèì çóáðîì, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê. — Â³í óâàæíî 
äèâèâñÿ íà íàñ, à ìè — íà íüîãî. 
Ïðèñóòí³ — í³ ïàðè ç óñò, í³õòî 
àí³ ðóø. Íå çíàþ, ÷èì áè âñå 
çàê³í÷èëîñÿ, ÿêáè ëÿäà çíîâó òàê 
ñàìî àâòîìàòè÷íî íå çà÷èíèëàñÿ.

Ôîòîìèñëèâåöü ðîçïîâ³äàº, 
ùî äèêèõ êàáàí³â òàêîæ íåïðî-
ñòî çí³ìàòè. Áóâàº, éîãî çàâîçÿòü 
íà àâòîìîá³ë³ äî ì³ñöÿ, äå çàô³ê-
ñóâàëè ñòàäî âåïð³â, çàëèøàþòü 
òàì îäíîãî, òèì ÷àñîì àâòîìîá³ëü 
ïîâåðòàºòüñÿ ó áåçïå÷íå ì³ñöå. ×î-
ëîâ³ê ç ôîòîàïàðàòîì çàáèðàºòüñÿ 
íà äåðåâî ³ ÷åêàº íà ñâîþ ìèòü.

ІЗ СТА КАДРІВ ВИБИРАЮ 
ОДИН АБО ДВА 

Çí³ìêè Àíòîíà Êàùººâà ³ç çî-
áðàæåííÿì ïòàõ³â ³ òâàðèí ìîæíà 
ïîáà÷èòè ó áàãàòüîõ êíèãàõ ³ ôî-
òîàëüáîìàõ. Âîíè òàêîæ ðîçì³ùå-
í³ íà ñòåíäàõ ó ïðèì³ùåíí³ áó-
ä³âë³ ï³äïðèºìñòâà «Õì³ëüíèöüêå 
ë³ñîâå ãîñïîäàðñòâî» òà ðàéîííî¿ 
îðãàí³çàö³¿ Òîâàðèñòâà ìèñëèâö³â 
³ ðèáàëîê. Åëåêòðîííà âåðñ³ÿ çíà-
õîäèòüñÿ ó ôîòîàðõ³â³ ë³ñãîñïó. ̄ ¿ 
÷àñòî äåìîíñòðóþòü íà âåëèêîìó 
åêðàí³ ï³ä ÷àñ ð³çíîìàí³òíèõ çà-
õîä³â àáî äëÿ ïîâàæíèõ ãîñòåé, 

ÿê³ íàâ³äóþòüñÿ ó ãîñïîäàðñòâî ç 
ìåòîþ âèâ÷åííÿ äîñâ³äó.

Âèñîêî îö³íþâàëè ðîáîòè ôîòî-
ìèñëèâöÿ ÿê íàø³, òàê ³ çàðóá³æí³ 
ãîñò³. Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ðîá³ò 
ïîçíà÷åíà äèíàì³êîþ. Öå ñâ³ä÷èòü 
ïðî ïðîôåñ³éí³ñòü ìàéñòðà.

— Íèí³ ïðàöþâàòè çíà÷íî ïðî-
ñò³øå, — ä³ëèòüñÿ äóìêàìè Àíòîí 
Êàùåºâ. — Åëåêòðîí³êó íå ïî-
ð³âíÿòè ç³ ñòàðèìè êàìåðàìè. 
À ñê³ëüêè áóëî çàìîðîêè ç ïë³â-
êàìè, ïåðåíåñåííÿì çðîáëåíîãî 
íà ôîòîïàï³ð! ×îðíî-á³ë³ ñâ³òëèíè 
óæå â ìèíóëîìó. Âîíè âæå ñòàëè 
ðàðèòåòîì. Âò³ì, áà÷ó, ùî ¿õ ö³íó-
þòü á³ëüøå, í³æ ðàí³øå. Íåçâè÷í³!..

Êàùåºâ çãàäóº ñëîâà ôîòîãðàôà 
îäíîãî ç ïðåçèäåíò³â ÑØÀ. ×è-
òàâ ¿õ â ÿêîìóñü âèäàíí³. Òîé 
êàçàâ, ùî ³ç ñòà çðîáëåíèõ êà-
äð³â â³äáèðàº îäèí àáî äâà, àëå 
íå á³ëüøå. Ïðèáëèçíî çà òàêèì 
ïðèíöèïîì ïðàöþº ôîòîìèñëè-
âåöü ç Õì³ëüíèêà.

— Для чого вам все це? — запи-
тую співрозмовника.
— Справжні мисливці вбивають 
птахів і тварин, а я, навпаки, 
рятую їх, — говорить Кащеєв. — 
Як саме? Зберігаю зображення 
на світлинах. Показую людям, 
аби бачили, якими вони є на-
справді у живій природі. Одна 
й та сама тварина у лісі і клітці — 
не схожі між собою. Можливо, 
мої знімки спонукають когось 
із мисливців змінити рушницю 
на об’єктив…

Антон Кащеєв за фахом мислив-
ствознавець. Закінчив Шацький 
лісовий технікум на Волині, на-
вчався в Іркутському інституті 
лісового господарства. Бачив 
Байкал, де зробив свої перші 
фотознімки. Майже 40 років 
віддав роботі у Товаристві мис-
ливців і рибалок.
— Жива природа не для того, 
щоб її вбивати, — говорить чоло-
вік. — Її рятувати і берегти треба. 
Щоб мали можливість милува-
тися ті, хто житиме після нас.

Перші кадри зробив на Байкалі 

Îäíà é òà ñàìà 
òâàðèíà ó ë³ñ³ ³ êë³òö³ 
– íå ñõîæ³ ì³æ ñîáîþ. 
Ìîæëèâî, ìî¿ çí³ìêè 
ñïîíóêàþòü çì³íèòè 
ðóøíèöþ íà îá’ºêòèâ

- Раніше у мене були різні камери, всі – радянського 
виробництва, - розповідає Антон. – Нині –«Кенон»

Царством птахів називає Антон Кащеєв Сандрацький 
заказник, де він постійно полює
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ÍÀÐÎÄÍÈÉ ÁÐÅÍÄ

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Êîíêóðñ íà âèçíà÷åííÿ êðà-
ùèõ êîìïàí³é òà áðåíä³â ïðî-
õîäèòü óæå 18-é ð³ê ïîñï³ëü. 
Ïîãîëîñóâàòè çà êîìïàí³þ 
ìîæíà íà ñàéò³ brand.20.ua 
äî 30 ëèñòîïàäà. 

Â ³ä  ïî÷àòêó  êîíêóðñó 
äî 29 æîâòíÿ áóëî îïðàöüîâàíî 
ãîëîñè 12-òè òèñÿ÷ â³ííè÷àí. 
Ïîïåðåäó ùå ì³ñÿöü ãîëîñóâàí-
íÿ. Ïðîòå âæå ñüîãîäí³ º ë³äåðè 
ó íîì³íàö³ÿõ. Òàê, íàéá³ëüø ïî-
ïóëÿðíèìè íîì³íàö³ÿìè ñòàëè 
«Àïòåêè», «Êàâ‘ÿðíÿ», «Âåäó-
÷èé/Òàìàäà». Äî ðå÷³, äâà ðîêè 

òîìó ë³äåðè ãîëîñóâàííÿ áóëè 
ïðèáëèçíî ò³ ñàì³.

Íàéìåíøå ïðîãîëîñóâàëè 
çà íîì³íàö³¿ — «Îõîðîííà êîì-
ïàí³ÿ», «Íàòÿæí³ ñòåë³», «Ìåáëåâ³ 
ìàãàçèíè». Ïîñëóãàìè öèõ êîì-
ïàí³é â³ííè÷àíè êîðèñòóþòüñÿ 
íå ùîäíÿ, òîìó é âèá³ð ðîáëÿòü 
ìåíø àêòèâíî.

ДЛЯ ЧОГО ПОТРІБЕН КОНКУРС
Ãåíåðàëüíèé ïàðòíåð — B2B 

Jewelry — Ìèêîëà Ãîíòà, äèðåêòîð 
— Òàêèì ïðîåêòàì, ÿê «Íàðîä-

íèé áðåíä» íåîáõ³äíà ï³äòðèìêà. 
Öå ñàìå òîé, íåï³äêóïíèé ãîëîñ 
íàøîãî ì³ñòà, ÿêèé ïîêàçóº ï³ä-

ЗА ЯКІ НОМІНАЦІЇ НАЙБІЛЬШЕ 
ГОЛОСУЮТЬ ВІННИЧАНИ?
Голосування продовжується  
За місяць у конкурсі «Народний бренд» 
за улюблені компанії проголосували 
вже 12 тисяч вінничан. Тому на сьогодні 
вже є лідери у кожній із 60-ти номінацій. 
З‘ясували, хто має першість, а хто менш 
популярний у Вінниці

ñóìîê ðîáîòè êîæíî¿ êîìïàí³¿ 
ì³ñòà òà ñïîíóêàº ¿õ äî ïîêðà-
ùåííÿ ÿêîñò³. Äÿêóºìî âñ³ì â³-
ííè÷àíàì, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ãî-
ëîñóâàíí³ «Íàðîäíîãî áðåíäó». 
Âàø ãîëîñ äóæå âàæëèâèé äëÿ 
êîæíî¿ íîì³íàö³¿.

Åêñêëþçèâíèé ïàðòíåð — Dedey 
Digital — Àíåòòà Äåäåé, ñï³âçàñ-
íîâíèöÿ òà àðò-äèðåêòîð 

— «Íàðîäíèé áðåíä» — ö³í-
íèé êîíêóðñ äëÿ íàøîãî ì³ñòà.
Êîæíèé æèòåëü ìàº ìîæëèâ³ñòü 
âèêàçàòè ñâîþ äóìêó, îáðàòè ³ 
ï³äòðèìàòè íàéêðàùîãî ó ñâî-
¿é ñôåð³. Öåé ïðîåêò — ñòèìóë, 
ùî ñïîíóêàº ëîêàëüíèé á³çíåñ 
äî ðîçâèòêó ³ ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ 
òîâàð³â òà ïîñëóã.

Â²Ï-ïàðòíåð — iPeople — Ñòà-
í³ñëàâ Ñòåï÷óê, äèðåêòîð 

— «Íàðîäíèé áðåíä» - öå ïðî 
ñòàâëåííÿ êë³ºíò³â äî êîìïàí³¿. 
Âàðòî ï³äòðèìóâàòè òàêó ³í³ö³-
àòèâó, ùîá àäåêâàòíî îö³íèòè 
ëîÿëüí³ñòü êë³ºíò³â. ª êîìïàí³¿ 
ñåãìåíòó «á³çíåñ äëÿ á³çíåñó», 
çà ÿê³ ïîâèíí³ ãîëîñóâàòè ï³ä-
ïðèºìö³, àäæå íå âñ³ ñïîæèâà÷³ 
êîðèñòóþòüñÿ ¿õí³ìè ïîñëóãàìè.

КОМУ ВІННИЧАНИ ВІДДАЛИ НАЙБІЛЬШЕ ГОЛОСІВ

Найбільше голосів

Усього проголосували

Найменше голосів

Усього номінацій 

2017 рік
 4656 осіб 

2019 рік
            12 000 осіб 

2017 рік 

«Натяжні стелі»
                  491 голос 

«Меблеві магазини»
       610 голосів 

«Тату-салони»
             687 голосів 

2019 рік 

«Охоронні компанії»
         889 голосів 

«Натяжні стелі»
            948 голосів 

«Меблеві магазини»
            950 голосів 

2017 рік
   52 
2019 рік
            60 

Голосування триває до 30 листопада

2017 рік 

«Кондитерські вироби»
            2538 голосів 

«Кафе, бари, паби»
       2249 голосів 

«Аптеки»
      2214 голосів 

2019 рік 

«Аптеки»
            6713 голосів 

«Кав‘ярня»
                 4657 голосів 

«Ведучий/Тамада»
                 4634 голоси 
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НАТАЛІЯ ПОКИНЬЧЕРЕДА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ
Не відкладайте життя на потім, живіть вже 
зараз. Бо ніхто не знає, що буде завтра...

РЕКЛАМА
460792

ПРЕС-СЛУЖБА 
КОМПАНІЇ «ОРГАНІК-Д»

ßê çðîçóì³òè, ùî òîé 
ïðîäóêò, ÿêèé âè áàæàºòå 

ïðèäáàòè º îðãàí³÷íèì, àáî, ÿê 
êàæóòü ó ªâðîï³, «á³î»? À ñàìå áóâ çðî-
ùåíèé áåç âèêîðèñòàííÿ ïåñòèöèä³â, ì³íå-
ðàëüíèõ äîáðèâ òà ÃÌÎ? Ìè çâèêëè, ùî 
ïðî öå íàì êàæóòü âêàç³âêè íà óïàêîâêàõ, 
àáî âèðîáíèêè ïîçíà÷àþòü öþ ³íôîðìàö³þ 
ó íàçâàõ êîìïàí³¿. Õî÷à é äîñ³ ³ñíóþòü 
ð³çíîìàí³òí³ ì³ôè ñòîñîâíî òîãî, ÿêèì 
ïîâèíåí áóòè îðãàí³÷íèé ïðîäóêò.

Áàãàòî õòî ââàæàº, ùî òðåáà êóïëÿòè 
îâî÷³, ì’ÿñî òà ïòèöþ íà ðèíêàõ, òîìó 
ùî «êóïëåíå ó áàáóñ³» íàéêðàùå òà åêî-
ëîã³÷íå. Ùî òà áàáóñÿ ìîæå çðîáèòè ç 
íèìè ïîãàíîãî? Íàïðèêëàä, êóïèëà çåð-
íÿòà, ïîñàäèëà â çåìëþ òà äáàéëèâî ïî-
ëèâàº ïðè ïîòðåá³. Àëå öÿ äóìêà ïîìèë-
êîâà, í³õòî íå çàïåðå÷óº, ùî áàáöÿ ìàº 
çìîãó ïðèäáàòè õ³ì³÷í³ äîáðèâà òà îá-
ðîáèòè îã³ðêè, ìîðêâó òîùî. Êð³ì òîãî, 
íàé÷àñò³øå, öå ðîáèòüñÿ â íåïðàâèëüíèõ 
ïðîïîðö³ÿõ, òîìó çàâæäè º ðèçèê îòðó-
ºííÿ. Ïîêóïåöü íà áàçàð³ ïðî öå í³êîëè 
íå ä³çíàºòüñÿ.

Äðóãèé ì³ô — ó ñóïåðìàðêåò³ âñå îá-
ðîáëåíî. ßêùî íà ðèíêó êóïëÿòè äîáðå 
òà êîðèñíî, òî â ìàãàçèí³ — ïîãàíî. Öå 
òåæ ïîìèëêîâî. Äîáðå ÷è ïîãàíî ìîæå 
áóòè ³ òàì, ³ òàì.

Àëå, ÿêùî íà ðèíêó ìè â³ðèìî íà ñëî-
âî ëþäèí³, ÿêà êàæå, ùî âñå ç ãîðîäà òà 
«äîìàøíº», òî ó ñóïåðìàðêåò³ ìè ìîæåìî 
ðîçäèâèòèñÿ äîêóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæó-

þòü, ùî ïðîäóêòè òà îâî÷³ áóëè âèðîùåí³ 
çà â³äïîâ³äíèìè ñòàíäàðòàìè.

Òà, íåçàáàðîì, ïåðåñ³÷íîìó ïîêóïöåâ³ 
ñòàíå ùå ñêëàäí³øå çðîçóì³òè òîíêîù³ 
âèä³â âèðîáíèöòâà ïðîäóêö³¿. Âåðõîâíà 
Ðàäà ïðèéíÿëà çàêîí, çà ÿêèì ï³äïðè-
ºìñòâî íå ìàº ïðàâà âêàçóâàòè ó íàçâ³ 
êîìïàí³¿ òà íà óïàêîâêàõ òàê³ ñëîâà ÿê 
á³î, îðãàí³ê òà ³íø³ îäíîêîðåíåâ³, ÿêùî 
íåìàº äîêóìåíò³â. Âñå çäàâàëîñÿ á ïðà-
âèëüíî, àëå çàêîí ìàº áàãàòî ïóíêò³â, 
íà âèêîíàííÿ ÿêèõ ïîòð³áí³ òðèâàëèé ÷àñ 
òà íåîêóïí³ ô³íàíñîâ³ âëèâàííÿ.Òîìó, 
éìîâ³ðíî, ùî âèðîáëÿþ÷è ö³ëêîì íà-
òóðàëüíó ÿê³ñíó ïðîäóêö³þ, âèðîáíèê 

íå ìàòèìå íà ñâî¿õ òîâàðàõ â³äïîâ³äíó 
ïîçíà÷êó.

Ùîá îòðèìàòè çíàê, º äåê³ëüêà âà-
ð³àíò³â.
 Äîêëàñòè ìàêñèìóì çóñèëü, ÷àñó òà 

ãðîøåé ³ îòðèìàòè öåé ñàìèé ñåðòèô³-
êàò Îðãàí³ê-ñòàíäàðò, â óêðà¿íñüêîìó 
âàð³àíò³ ÎÐÃÀÍ²×ÍÈÉ ÏÐÎÄÓÊÒ. 
ªäèíå, íà éîãî îòðèìàííÿ ìîæå ï³òè 
â³ä 6 òèæí³â, ÿêùî êîìïàí³ÿ çàéìàºòüñÿ 
ì’ÿñîì ïòèö³ ³ íàâ³òü 3 ðîêè, ÿêùî öå 
áàãàòîð³÷í³ êóëüòóðè. Âñå çàëåæèòü â³ä 
ñôåðè ä³ÿëüíîñò³.
 Äî÷åêàòèñÿ, âêëàäàòè ãðîø³, à äîòè 

ñì³ëèâî âèêîðèñòîâóâàòè íà ñâî¿õ ïðî-
äóêòàõ ïîçíà÷êó åêîëîã³÷íî òà íàòó-
ðàëüíî.
 Àáî çì³íèòè íàçâó òà ç³áðàòè ç óïà-

êîâîê âêàç³âêè íà á³î òà îðãàí³ê ³ ïðî-
ñòî ïðîäîâæóâàòè ñòâîðþâàòè ÿê³ñíèé 
ïðîäóêò.

Ç òàêîþ ñèòóàö³ºþ ç³øòîâõíóëàñÿ êîì-
ïàí³ÿ Îðãàí³ê-Ä, ùî ï³ä Â³ííèöåþ. Íà-
çâà êîìïàí³¿ ÷³òêî ãîâîðèòü ñàìà çà ñåáå. 
«Êîëè ìè äàâàëè íàçâó íàøîìó ï³äïðè-
ºìñòâó, òî â³äøòîâõóâàëèñÿ â³ä îðãà-
í³÷íîãî äîáðèâà, ÿêå ïîñòà÷àº âëàñíà 
á³îãàçîâà ñòàíö³ÿ, ùî ïåðåðîáëÿº â³ä-
õîäè ñâèíîôåðìè ó 100%-èé îðãàí³÷íèé 
ãí³é», — ñòâåðäæóº äèðåêòîð Îðãàí³ê-Ä 
Âàäèì Êðè÷êîâñüêèé. ßê³ñòü ïðîäóêò³â 
íà òàêîìó äîáðèâ³ â êîìïëåêñ³ ³ç ñó-
÷àñíèìè òåõíîëîã³ÿìè çáåð³ãàííÿ, äàº 
ìîæëèâ³ñòü ïîçìàãàòèñÿ íå ëèøå íà âíó-
òð³øíüîìó, àëå é íà çîâí³øíüîìó ðèí-
êàõ. Êîìïàí³ÿ âèðîùóº åêîëîã³÷íî ÷èñò³ 

îâî÷³ áîðùîâîãî íàáîðó, âì³ñò â ÿêèõ 
ïåñòèöèä³â òà í³òðàò³â â äåê³ëüêà ðàç³â 
íèæ÷å çà íîðìó. Íà öå º ³ ï³äòâåðäæóþ÷³ 
äîêóìåíòè.

Ìîðêâó Îðãàí³ê-Ä ìîæíà çíàéòè 
ïðàêòè÷íî ó êîæíîìó ñóïåðìàðêåò³ 
ì³ñòà. Òà çàâäÿêè íîâîìó çàêîíó, íàçâà 
êîìïàí³¿ Îðãàí³ê-Ä íå çàâæäè âèêëèêàº 
îäíîçíà÷íå ðîçóì³ííÿ. Âò³ì, çà ÿê³ñòü 
â áóäü-ÿêîìó ðàç³ â³äïîâ³äàº òîâàð, 
à íå íàçâà. Âàäèì Êðè÷êîâñüêèé íåî-
äíîðàçîâî íàãîëîøóâàâ íà òîìó, ùî é 
ñàì³ ñï³âðîá³òíèêè çàëþáêè õàð÷óþòüñÿ 
îâî÷àìè «Îðãàí³ê-Ä», àäæå: «Âèãîòîâ-
ëÿºìî ³ çíàºìî, ùî âñå íàòóðàëüíå, ³ 
ïðèºìíî ðîçóì³òè, ùî öå íàøèõ ðóê 
ñïðàâà, ðåçóëüòàò ÿêî¿ çàòâåðäæåíèé ëà-
áîðàòîðíèìè àíàë³çàìè òà ñìàêîâèìè 
âëàñòèâîñòÿìè».

Çà íîâèìè ñòàíäàðòàìè ö³íà ñåðòè-
ô³êîâàíî¿ îðãàí³÷íî¿ ìîðêâè çà ê³ëî-
ãðàì ñÿãíå 50 ãðí òà âèùå, áî âèòðàòè 
íà ñåðòèô³êàö³þ, çåìë³, îáëàäíàííÿ, 
ñàìèõ ñâèíåé òà íàâ³òü ¿õ îðãàí³÷íó ¿æó 
áóäóòü íàäçâè÷àéíî âèñîê³. ×è íàø ñïî-
æèâà÷ ãîòîâèé äî ÿêîñò³ çà òàêîþ ö³íîþ, 
çàëèøàºòüñÿ ïèòàííÿì…

* ЕКОЛОГІЧНИЙ ПРОДУКТ — ЗАГАЛЬНОПРИЙНЯТЕ ПОНЯТТЯ 
ДЛЯ ПРОДУКЦІЇ, ВИРОБНИЧИЙ ПРОЦЕС ЯКОЇ НЕ ШКОДИТЬ 
ЗОВНІШНЬОМУ СЕРЕДОВИЩУ. ЗА ІНШИМИ КРИТЕРІЯМИ КОЖЕН 
МОЖЕ БАЧИТИ ЕКОЛОГІЧНІСТЬ НА СВІЙ РОЗСУД.

* НАТУРАЛЬНИЙ ПРОДУКТ — ВИРОБЛЕНИЙ БЕЗ ДОДАВАННЯ 
АРОМАТИЗАТОРІВ, БАРВНИКІВ, КОНСЕРВАНТІВ, ІН. СИРОВИНА 
ДЛЯ ТАКОГО ВИРОБНИЦТВА МОЖЕ БУТИ З ВИКОРИСТАННЯМ 
ПЕСТИЦИДІВ ТА МІНЕРАЛЬНИХ ДОБРИВ.

Овочі, як на дріжджах: органічні чи екологічні?
БЛОГ
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ïåðøî¿ ë³êàðí³, — ãîâîðèòü ìå-
äèê. — Òàì îäðàçó ââåäóòü àí-
òèòîêñè÷íó ïðîòèäèôòåð³éíó 
ñèðîâàòêó, ïðîâåäóòü äåç³íòîê-
ñèêàö³éíó òåðàï³þ.

НАДЗВИЧАЙНО НЕБЕЗПЕЧНЕ 
ЗАХВОРЮВАННЯ 

— Äèôòåð³ÿ — ãîñòðå áàêòåð³-
àëüíå ³íôåêö³éíå çàõâîðþâàííÿ, 
ÿêå âèêëèêàºòüñÿ êîðèíåáàêòåð³-
ºþ äèôòåð³¿, — ðîçïîâ³äàº Àíäð³é 
Øèìàíñüêèé, ë³êàð-ïåä³àòð. — 
Ïåðåíîñíèêîì ³íôåêö³¿ º ëèøå 
ëþäèíà. Öå ìîæå áóòè, ÿê õâîðà 
(çáóäíèê âèä³ëÿºòüñÿ ïðîòÿãîì 
2 äí³â äî ïî÷àòêó ñèìïòîì³â òà 
äî òèæíÿ ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ), àáî æ 
äæåðåëîì ³íôåêö³¿ ìîæå áóòè 
áàêòåð³îíîñ³é, â ÿêîãî â³äñóòí³ 
áóäü-ÿê³ ñèìïòîìè õâîðîáè.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, äèôòåð³ÿ 
äîñèòü ÷óòëèâà äî ð³çíèõ àíòè-
á³îòèê³â, ïðîòå öå íå ðîáèòü ¿¿ 
áåçïå÷íîþ. Ïðè ðóéíàö³¿ áàêòåð³¿ 
âèä³ëÿþòüñÿ ïîòóæí³ òîêñèíè, ÿê³ 
âðàæàþòü â ïåðøó ÷åðãó ñåðöå, 
òàêîæ ïðè äèôòåð³¿ óòâîðþþòüñÿ 
ù³ëüí³ ïë³âêè, ÿê³ ïåðåêðèâàþòü 
äèõàëüí³ øëÿõè. Ñàìå ö³ ôàêòîðè 
ðîáëÿòü öþ õâîðîáó íàäçâè÷àéíî 
íåáåçïå÷íîþ.

ЄДИНИЙ ВИХІД — 
ВАКЦИНАЦІЯ 

— Äëÿ âàêöèíàö³¿ âèêîðèñ-
òîâóþòü äèôòåð³éíèé àíàòîê-
ñèí — öå çíåøêîäæåíèé òîê-
ñèí êîðèíåáàêòåð³¿ äèôòåð³¿, 
ÿêèé, ï³ñëÿ ïåâíî¿ îáðîáêè, 
íå ìàº òîêñè÷íîãî åôåêòó, ïðî-
òå ñòèìóëþº âèðîáëåííÿ ñïå-
öèô³÷íîãî ³ìóí³òåòó, — ðîçïî-
â³äàº Øèìàíñüêèé. — Äàíèé 
àíàòîêñèí (çàõèñò â³ä äèôòåð³¿) 
ð³äêî çóñòð³÷àºòüñÿ ñàìîñò³éíî, 
òîìó âõîäèòü â íàñòóïí³ âàê-
öèíè: ÀÊÄÏ (²íä³ÿ) — (äèôòå-
ð³ÿ, êàøëþê, ïðàâåöü) ÀàÊÄÏ 
(êîìá³íîâàí³ âàêöèíè òèïó 
²íôàíðèêñ, ²íôàíðèêñ+²ÏÂ, 
²íôàíðèêñ+²ÏÂ+Õ²Á, ²íôàí-
ðèêñ Ãåêñà, Òåòðàêñèì, Ïåíòàê-
ñèì, Ãåêñàêñèì, Áóñòðèêñ — öå 
ð³çí³ íàçâè ð³çíèõ âèðîáíèê³â 
âàêöèíè â³ä äèôòåð³¿) òà ÀÄÏ 
(äèôòåð³ÿ, ïðàâåöü).

Ë³êàð íàãàäóº, ùî çà êàëåíäà-
ðåì ùåïëåíü âàêöèíàö³ÿ ïðîâî-
äèòüñÿ ó 2, 4, 6, 18 ì³ñÿö³â, à äàë³ 
â 6 òà 16 ðîê³â. Ç 16 ðîê³â âñ³ äî-
ðîñë³ ïîâèíí³ ïîâòîðþâàòè âàê-
öèíàö³þ (ÀÄÏ-Ì àáî Áóñòðèêñ) 
êîæí³ 10 ðîê³â.

— ßêùî, çà áóäü-ÿêèõ ïðè÷èí 
äèòèíà íå âàêöèíóâàëàñü çà êà-
ëåíäàðåì ùåïëåíü, àëå çàðàç 
â öüîìó âèíèêëà ïîòðåáà, âàðòî 
ïàì’ÿòàòè, ùî ä³òè äî 7 ðîê³â 
â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ìàþòü 

ÇÄÎÐÎÂ’ß

Скільки ударів робить ваше серце 
щохвилини? Пульс здорової дорос-
лої людини у стані спокою становить 
70–75 ударів. Якщо нарахували 
більшу або меншу кількість, зверніть 
увагу на стан організму! Можливо, 
відхилення від норми є ознакою роз-
витку аритмії? Хвороба підступна, 
адже має до півтисячі різновидів, 
кожен з яких піддається корекції 
відповідно до певного протоколу. 
Зволікання або самолікування може 
обернутися на інфаркт чи інсульт. Тож 
не ризикуйте власним серцем!

ЯК РОЗПІЗНАТИ ПОРУШЕННЯ РИТМУ?
Євгенію Марковську, жительку села 
Пирогово, до вінницького кардіоцентру 
привезли її дорослі діти. 82-річна жінка 
відчула запаморочення, впала до погре-
ба і дивом залишилася живою. Аж тоді 
пенсіонерка зізналася, що періодично 
непритомніє протягом останніх 10-ти 
років. Бувало, що втрачала свідомість 
просто посеред дороги, але вважала це 
специфічною реакцією на зміну погоди. 
На момент прибуття до лікарні пульс 
Євгенії Йосипівни ледь простежувався і 
становив усього 45 ударів за хвилину.
«У мене давно є відчуття, що серце 
«не слухається», — розповідає пен-
сіонерка. — Але як сільська людина 
за господарчими клопотами я ніколи 
не мала на себе часу. Зробити опера-
цію погодилась, бо злякалася, що під 
час наступного нападу впаду і розіб'ю 
голову».
Жінці виставили діагноз: аритмія (по-
рушення ритму серця). Ця недуга має 
майже 500 різновидів. Спровокувати її 
здатні морфологічні зміни серця, вади 
клапанів, артеріальна гіпертензія, іше-
мічна хвороба або навіть надмірне вжи-
вання кави, нікотину та енергетичних 
напоїв. Лікування у кожному випадку 
передбачає певні особливості. Визначи-
ти, що саме із серцевим ритмом не так, 
здатен лише кардіолог після ретельної 
діагностики.
«Перше, що мусить насторожити люди-
ну, — дискомфорт за грудиною, жодним 
чином не пов’язаний з фізичними 
навантаженнями, — пояснює Світлана 
Басенко, кардіологиня Вінницького 
регіонального клінічного лікувально-діа-
гностичного центру серцево-судинної 
патології. — Для уточнення діагнозу 
пацієнт мусить зробити кардіограму. 
Інколи її недостатньо, отже, ми пропону-
ємо добовий моніторинг. У будь-якому 
випадку тактику лікування визначаємо 
лише після обстеження».

ЧОМУ САМОЛІКУВАННЯ 
ВБИВАЄ СЕРЦЕ?
Вінничанка Наталя С. призначила собі ліки 
і перестаралася. Сильний головний біль 
втамувала таблеткою від тиску, яку по-
зичила на роботі у колеги. Доза виявилася 
завеликою. Тиск впав нижче норми, а сер-
цебиття сповільнилося. Лікарі констатува-
ли брадикардію на ґрунті неправильного 
вживання гіпотензивних препаратів.
«Мені стало настільки зле, що співробіт-
никам офісу довелося викликати швид-
ку, — коментує жінка. — Лікарі пояснили, 
що неконтрольоване вживання ліків від 
артеріального тиску здатне викликати 
блокаду серця. Це небезпечно!»
Не меншу загрозу становить і посилений 
ритм серця, коли воно ніби «вистрибує» з 
грудей. Самолікування у такому випадку 
може обернутися втратою дорогоцінного 
часу, а потім — судинною катастрофою.
«Перші 48 годин від початку гострого 
порушення ритму — ключові для пацієнта. 
Важливо, щоб людина у разі появи 
симптомів одразу звернулася по допо-
могу, а не експериментувала з домашніми 
ліками, — розповідає Олексій Семи-
конь, завідувач відділення для хворих з 
порушеннями ритму серця Вінницького 
регіонального клінічного лікувально-діа-
гностичного центру серцево-судинної 
патології. — Починаючи з третьої доби, 
зростає ризик розвитку тромбозів. Це 
загрожує людині важкими станами. Тоді, 
коли лікарі намагатимуться відновити 
серцевий ритм, може статися інфаркт 
міокарда або інсульт».
Лікування порушень серцевого ритму 
може бути різним: від консервативної 
терапії до встановлення кардіостиму-
лятора. Однак правильну й ефективну 
тактику дій здатен підібрати лише квалі-
фікований кардіолог. Слід пам’ятати, що 
аритмія сама не минає, відтак потребує 
контролю та корекції.
Отже, не діагностуйте самі себе та не вжи-
вайте ліки за порадою знайомих чи рекла-
ми! Підтвердити чи спростувати аритмію 
здатні лише фахівці. А в гострому стані — 
одразу викликайте швидку допомогу!

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

Аритмія: чому серце 
«не слухається»?

Олексій Семиконь пояснює пані Євгенії наслідки аритмії

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Óïðîäîâæ îñòàí-
í³õ ðîê³â â Óêðà¿í³ 
ïîñò³éíî ðåºñòðó-
âàëèñÿ ïîîäèíîê³ 

âèïàäêè äèôòåð³¿, àëå íå á³ëüøå 
äåñÿòè íà ð³ê. Â³ííèöÿ ùàñëèâî 
â öåé ðåºñòð íå ïîòðàïëÿëà.

Àëå ëèøå çà æîâòåíü íà Çà-
êàðïàòò³ çàô³êñîâàíî òðè âèïàä-
êè çàõâîðþâàííÿ íà äèôòåð³þ, 
à êð³ì òîãî, 12 àíàë³ç³â ñòóäåí-
ò³â, ÿê³ êîíòàêòóâàëè ç õâîðèìè, 
ïîêàçàëè ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò. 
Çàãàëîì 15 ëþäåé ãîñï³òàë³çî-
âàí³ â óæãîðîäñüê³ ³íôåêö³éí³ 
ë³êàðí³. Ùå îäèí õâîðèé — 
9-ð³÷íèé øêîëÿð ó Êèºâ³. Çíîâó 
åï³äåì³ÿ?

ПРОТИДИФТЕРІЙНА 
СИФОРОТКА Є

Ó ïåð³îä ç 1991 äî 1998 ðîêó 
íà äèôòåð³þ çàõâîð³ëè áëèçüêî 
20 òèñÿ÷ óêðà¿íö³â, 696 ³ç íèõ 
ïîìåðëè. Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
òîä³ çàõâîð³ëî 478 ëþäåé. Äî åï³-
äåì³¿ ð³âåíü âàêöèíàö³¿ âïàâ ³ç 
95 äî 80 % ³ öüîãî áóëî äîñòàòíüî, 
ùîá òðàïèëîñÿ ñò³ëüêè ñìåðòåé. 
Çàðàç º äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü âàê-
öèí, ìîæíà ³ìóí³çóâàòè ïðîòè 
äèôòåð³¿ òà ïðàâöÿ âñ³ â³êîâ³ ãðó-
ïè, ÿê³ öüîãî ïîòðåáóþòü.

— Àëå ó 2018 ðîö³ ëèøå 55 % 
äîðîñëèõ, ÿê³ ìàëè áóòè âàê-
öèíîâàí³, çðîáèëè öå, — ðîç-
ïîâ³äàº Ôåä³ð Ëàï³é, äîöåíò 
êàôåäðè ³íôåêö³éíèõ õâîðîá òà 
äèòÿ÷î¿ ³ìóíîëîã³¿ íàö³îíàëüíî¿ 
ìåäè÷íî¿ àêàäåì³¿. — Ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³ ð³âåíü îõîïëåííÿ 
ùåïëåííÿìè ñêëàäàâ 58,9 %. 

À âàêöèíàö³¿ ä³òåé äî îäíîãî 
ðîêó — 69,9 %. Ïðè òîìó, ùî 
Âñåñâ³òíÿ îðãàí³çàö³ÿ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ âèìàãàº òðèìàòè öåé 
ïîêàçíèê íà ð³âí³ 95 % — ñàìå 
òîä³ áóäå ïðàöþâàòè êîëåêòèâ-
íèé ³ìóí³òåò.

Âò³ì, çà ñëîâàìè Ëþäìèëè 
Ñàºíêî, ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà 
ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ, ó Â³ííèö³ çà îñòàíí³ 
9 ì³ñÿö³â ñèòóàö³ÿ çì³íþºòüñÿ 
íà êðàùå.

— Íà ñüîãîäí³ ìàºìî ïîçèòèâ-
íó ñòàòèñòèêó ùåïëåíü, çîêðåìà, 
îõîïëåííÿ ä³òåé äî îäíîãî ðîêó 
ñêëàäàº 80,4 % ùåïëåíèõ (ìà-
ºòüñÿ íà óâàç³ ùåïëåííÿ â äâà, 
÷îòèðè, ø³ñòü ì³ñÿö³â). Ä³òè, 
ñòàðø³ îäíîãî ðîêó, ùåïëåí³ 
íà 72,1 % (öå âàêöèíàö³ÿ â 18 ì³-
ñÿö³â, 6 ðîê³â). Ä³òè â 16 ðîê³â 
ùåïëåí³ íà 81 %, à ðåâàêöèíà-
ö³ÿ äîðîñëèõ â³ííè÷àí ñòàíîâèòü 
79 %, — ãîâîðèòü Ëþäìèëà Ñà-
ºíêî. — ² öå äîâîë³ ãàðíà òåí-
äåíö³ÿ, çàâäÿêè ÿê³é ìè ñïîä³-
âàºìîñü, çà ì³ñÿöü-äâà, ïîêè ùå 
ëþäè íå äóæå õâîð³þòü, ñòâîðèòè 
êîëåêòèâíèé ³ìóí³òåò.

Òèì íå ìåíø, íå âàðòî ³ãíî-
ðóâàòè òå, ùî äèôòåð³ÿ ï³ñëÿ 
äåê³ëüêîõ ðîê³â «ñïëÿ÷êè», òà 
çàâäÿêè àíòèâàêöèíí³é êàìïàí³¿ 
ïî÷èíàº øèðèòèñü. Òîìó, çà ñëî-
âàìè Ëþäìèëè Ñàºíêî, ó ì³ñò³ º 
âäîñòàëü íå ëèøå âàêöèíè, ÿêîþ 
ìîæíà áåçêîøòîâíî âàêöèíóâà-
òèñü ÿê ä³òÿì, òàê ³ äîðîñëèì, 
àëå é âäîñòàëü ïðîòèäèôòåð³éíî¿ 
ñèðîâàòêè.

— Áóäü-ÿêèé âèïàäîê äèôòåð³¿ 
áóäå íàïðàâëÿòèñü â ³íôåêö³éíó 
ë³êàðíþ, äèòÿ÷ó, ÿêùî öå äèòèíà, 
àáî â äîðîñëå â³ää³ëåííÿ íà áàç³ 

МОЖЕМО ВСІ РАЗОМ  
Бережімося  Внаслідок тривалої 
антивакцинної кампанії та нестачі 
вакцин у попередні роки, маємо поки 
що точкові сплески дифтерії. Щоб 
не повторити дев’яності роки, коли 
через епідемію дифтерії люди хворіли 
тисячами, а помирали сотнями, лікарі 
радять вакцинуватись. Це можна 
зробити абсолютно безкоштовно 
у центрах медико-санітарної допомоги, 
або ж у приватного лікаря за 1000 грн

Перші симптоми дифтерії нага-
дують ангіну: підвищення темпе-
ратури, біль у горлі, ускладнення 
дихання та ковтання, осиплість 
голосу. Проте одна із головних 
ознак — це наліт на уражених ін-
фекцією органах. Зазвичай — це 
мигдалини.
Перші 2–3 дні захворювання 
цей наліт буде білого кольору, 
але з часом стає сірим або жов-

то-сірим. Якщо хворий спробує 
видалити цей наліт, то утво-
риться рана, яка почне крово-
точити, але через деякий час 
на цьому місці знову з’явиться 
сіро-білий наліт. Крім того, 
при захворюванні дифтерією 
з’являється специфічний запах з 
рота, збільшуються лімфатичні 
вузли та набрякає слизова обо-
лонка носоглотки.

Які симптоми дифтерії?

Íà ñüîãîäí³ ìàºìî 
ïîçèòèâíó ñòàòèñòèêó 
ùåïëåíü. Ë³êàð³ 
ñïîä³âàþòüñÿ, çà 
ì³ñÿöü-äâà ñòâîðèòè 
êîëåêòèâíèé ³ìóí³òåò
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ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

462607

РЕКЛАМА

459742

459185461971

ЗАХИСТИТИСЯ
îòðèìàòè 4 äîçè âàêöèíè ÀÊÄÑ 
÷è àíàëîã³â, à ä³òè â³ä 7 ðîê³â 
ìàþòü îòðèìàòè 3 äîçè ÀÄÏ, — 
ãîâîðèòü ë³êàð. — Äîðîñëèì, 
ÿê³ âàêöèíóâàëèñü ðàí³øå ³ â³ä 
îñòàííüî¿ âàêöèíàö³¿ ïðîéøëî 
á³ëüøå 10 ðîê³â — âàðòî ïîâòî-
ðèòè 1 äîçó ÀÄÏ-Ì (Áóñòðèêñ). 
ßêùî âè ðàí³øå íå âàêöèíóâà-
ëèñÿ, àáî â³äñóòíÿ áóäü-ÿêà ³í-
ôîðìàö³þ ïðî âàêöèíàö³¿ — âàì 
ïîêàçàíî 3 äîçè ÀÄÏ-Ì ç ³íòåð-
âàëîì â 1 ì³ñÿöü ì³æ ïåðøîþ 
òà äðóãîþ äîçîþ, òà ³íòåðâàëîì 
6 ì³ñÿö³â ì³æ äðóãîþ òà òðåòüîþ.

ПЕРЕЛІК ПРОТИПОКАЗАНЬ 
ДО ВАКЦИНАЦІЇ 
 ßêùî º ãîñòðå çàõâîðþâàí-

íÿ, ÿêå ñóïðîâîäæóºòüñÿ âèùîþ 
çà 38,5 òåìïåðàòóðîþ 
 ßêùî áóëà ñåðéîçíà àëåð-

ã³÷íà ðåàêö³ÿ íà ïîïåðåäíþ äîçó 
âàêöèíè ÷è º àëåðã³ÿ íà îäèí ³ç 
êîìïîíåíò³â âàêöèí 
 ßêùî ïðîâîäèòüñÿ õ³ì³îòå-

ðàï³ÿ, âæèâàþòüñÿ âåëèê³ äîçè 
ñòåðî¿äíèõ ãîðìîí³â, ïðè ÑÍ²Ä³.

Âàæëèâî çíàòè: âàã³òí³ ÷è æ³í-
êè, ÿê³ ãîäóþòü ãðóääþ, ìîæóòü 
âàêöèíóâàòèñÿ.

Вакцинуватися можна у свого сімейного лікаря 
чи в приватних центрах. На сьогодні, враховуючи 

ситуацію, надзвичайно важливо максимально 
захистити свою дитину та поновити свій захист.

6 РЕЧЕЙ, ЯКІ ПОВИНЕН ЗРОБИТИ 
ЛІКАР ПЕРЕД ВАКЦИНАЦІЄЮ 
  Вивчити картку дитини, виміряти їй 

температуру, провести загальний огляд 
  Надати батькам форму інформованої згоди 

і оцінки стану дитини 
  Повідомити про можливі реакції 

на вакцину і терміни, в які вони можуть 
виникнути 

  Повідомити про симптоми, при 
яких потрібно терміново звертатися 
за медичною допомогою 

  Повідомити, у якому дозуванні і яке саме 
жарознижувальне давати дитині 

  Повідомити, коли необхідно зробити 
наступне щеплення

6 РЕЧЕЙ, НА ЯКІ ВАРТО ЗВЕРНУТИ 
УВАГУ ПІСЛЯ ВАКЦИНАЦІЇ 
  У разі підвищення температури дайте 

дитині жарознижувальне без вмісту 
аспірину 

  Не одягайте на дитину багато одягу і 
не кутайте у кілька ковдр 

  Температура в кімнаті, де перебуває 
дитина, повинна становити близько 
22 градусів 

  Дитина має пити багато рідини 
  Повідомте лікаря про підвищення темпе-

ратури чи інше погіршенн стану дитини 
  Запитайте лікаря, коли необхідно зробити 

наступне щеплення 

6 ПРИЧИН 
НЕГАЙНО 
ЗВЕРНУТИСЬ ЗА 
ДОПОМОГОЮ 
ПІСЛЯ 
ЩЕПЛЕННЯ 

  У дитини температура тіла 39 і вище 
  Дитина виглядає блідою 
  Дитина стає млявою, пасивною, 

загальмованою 
  Дитина безупинно плаче впродовж 3 годин 

і більше. Плаче дивним відмінним від 
звичайного голосом 

  Дитина тремтить, здригається, судоми 
  Дитина відмовляється від їжі, блює 

Ь ЗА 
Ю

і 39 і
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Õî÷åø ïî-
áóâàòè ó ì³ñò³, 
ÿêå íå ñïèòü, ¿äü 
â Àéÿ-Íàïó, — 

ïîðàäèâ äèïëîìàò, íàø çåìëÿê 
Áîðèñ Ãóìåíþê, ÿêèé äî âåðåñ-
íÿ íèí³øíüîãî ðîêó ïðàöþâàâ 
ïîñëîì Óêðà¿íè íà Ê³ïð³. — 
Ó æîâòí³ ì³ñòå÷êî íå òàêå âå-
ëåëþäíå, ÿê âë³òêó, áî ñòóäåíòè 
ðîç’¿æäæàþòüñÿ íà íàâ÷àííÿ, àëå 
âñå îäíî âíî÷³ æèòòÿ íå ïåðåñòàº 
âèðóâàòè.

Äëÿ ñïîê³éíîãî â³äïî÷èíêó 
ñï³âðîçìîâíèê ïîðàäèâ ì³ñòî 
Ïðîòàðàñ. Äî íüîãî â³ä Àéÿ-Íà-
ïè ìåíøå äåñÿòè ê³ëîìåòð³â. Òàì 
áàãàòî ãîòåë³â äëÿ â³äïî÷èíêó ç 
ä³òüìè. Äëÿ ìàëå÷³ îáëàäíàíî 
ñïåö³àëüí³ áàñåéíè, ³ãðîâ³ ìàé-
äàí÷èêè, ä³òåé çàö³êàâëþþòü çà-
õîäàìè àí³ìàòîðè. Áàòüêè ìàþòü 
ìîæëèâ³ñòü çàìîâëÿòè íà êóõí³ 
ñòðàâè, ÿê³ ñìàêóþòü äèòèí³. 
Ó Ë³ìàñîë³ òðàäèö³éíî â³äïî÷è-
âàº áàãàòî ðîñ³ÿí. Äî ðå÷³, òàì ¿õ 

³ íà ïîñò³éíîìó ì³ñö³ ïðîæèâàí-
íÿ íàéá³ëüøå íà îñòðîâ³. Ïàôîñ 
ïåðåíàñè÷åíèé òóðèñòàìè. Âîíè 
ïðè¿çäÿòü ïîáà÷èòè ì³ñöå, äå ç 
ìîðñüêî¿ ï³íè, çà äàâí³ìè ïåðå-
êàçàìè, âèéøëà Àôðîä³òà.

Ìè, òðîº äîðîñëèõ, äâîº áàòüê³â 
³ äèòèíà, çóïèíèëè âèá³ð íà Àéÿ-
Íàï³. Íå òîìó, ùîá çàíóðèòèñÿ 
ó í³÷íå æèòòÿ ì³ñòà, ÿêå íå ñïèòü. 
Ó ì³ñò³, ùî íà ï³âäåííîìó ñõîä³ 
Ê³ïðó, ñèíîïòèêè îá³öÿëè íàé-
âèùó òåìïåðàòóðó íà ÷àñ íàøî-
ãî â³äïî÷èíêó. ² æîäíîãî äîùó. 
Óïðîäîâæ äåñÿòè äí³â ó äðóã³é 
ïîëîâèí³ æîâòíÿ ïîâ³òðÿ ïðîãð³-
âàëîñÿ âäåíü äî ïëþñ 30, ³íêîëè ³ 
âèùå. Ó «íàéõîëîäí³ø³» äí³ áóëî 
27–28 ãðàäóñ³â. Äîù ïðîéøîâ 
îäèí-ºäèíèé ðàç. ² òî êîðîòêî-
÷àñíèé. Ùîïðàâäà, ðÿñíèé.

ВОДА У МОРІ — ПЛЮС 28, 
А ТО Й БІЛЬШЕ 

Ó íåâåëèê³é Àéÿ-Íàï³ 129 ãîòå-
ë³â. Êàôå ³ ðåñòîðàí³â ùå á³ëüøå. 
Òóò êóïà ðîçâàæàëüíèõ çàêëàä³â, 
äâåð³ á³ëüøîñò³ ç íèõ â³ä÷èíåí³ 
äî ñàìîãî ðàíêó. Ñï³âðîçìîâ-

«ЧОТИРИЗІРКОВИЙ» ВІДПОЧИНОК 
НА КІПРІ ЗА 500 ЄВРО 
Пора на море  Оксамитовий сезон 
на Кіпрі припадає на жовтень. У ці дні 
на острові +27–25 градусів. Температура 
води майже така сама. Територія острова, 
як наша область — з кінця в кінець не більше 
300 кілометрів. Населення ще менше: 
приблизно один мільйон осіб. Завдяки 
морю і теплому клімату — кіпріоти кажуть, 
що в них 360 сонячних днів — природа 
створила райський куточок. Побувавши тут 
один раз, захочеться повернутися знову

íèê ðàäèâ îáîâ’ÿçêîâî âçÿòè 
öåé ôàêò äî óâàãè ïðè âèáîð³ 
ãîòåëþ. Áàæàíî, ùîá â³í íå çíà-
õîäèâñÿ íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ, 
ïðèíàéìí³, â³êíà íå âèõîäèëè 
íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó.

Íàéá³ëüøà ïðèíàäà â Àéÿ-Íà-
ï³, ÿê ³ íà âñüîìó îñòðîâ³, çâè÷àé-
íî ìîðå. Âîíî òóò òåïëå ³ íàäçâè-
÷àéíî ÷èñòå. Íå òàê áàãàòî ì³ñöü, 
äå ìîðñüêà âîäà ïðîãð³âàºòüñÿ 
äî ïëþñ 28, à ³íêîëè é âèùå. 
Äëÿ Ê³ïðó öå çâè÷íå ÿâèùå.

Â³äïî÷èâàëè íà ïëÿæ³, ÿêèé 
ìàº íàçâó Ïàíòàõó. Ï³ùàíèé áå-
ðåã ³ òàêå ñàìå ï³ùàíå äíî. Ïëÿæ 
ìàº äâ³ ÷àñòèíè. Îäíà ç íèõ çíà-
õîäèòüñÿ ï³ä ïàëüìàìè íà çåëåí³é 
ãàëÿâèí³. Â³äïî÷èâàþ÷èõ áàãà-

òî, àëå ì³ñöÿ äëÿ âñ³õ âèñòà÷àº. 
Ïëÿæ ðîçòÿãíóâñÿ óçäîâæ áåðåãà 
â³ä íåâåëèêîãî ïîðòó íà â³äñòàíü 
ó äåê³ëüêà ê³ëîìåòð³â. Êóïàòèñÿ 
çðó÷íî ³ ä³òÿì, ³ äîðîñëèì. Ìîðå 
ì³ëêå íà â³äñòàí³ â³ä áåðåãà ïðè-
áëèçíî íà 20 ìåòð³â. Äàë³ ïî-
÷èíàºòüñÿ á³ëüøà ãëèáèíà. Âò³ì, 
âîäà ÷èñòà â³ä ñàìîãî áåðåãà.

Çíàéîì³ ðåêîìåíäóâàëè ùå 
îäèí õîðîøèé ïëÿæ â Àéÿ-Íà-
ï³. Â³í ìàº íàçâó Ìàêðîí³ñîñ. 
Ùîïðàâäà, íà íüîìó íå äîâåëîñÿ 
áóòè. Îäèí äåíü ïðîâåëè íà ùå 
îäíîìó çíàíîìó ó ì³ñò³ ïëÿ-
æ³ — Í³ññ³-Á³÷. Îäíàê íà íüîìó 
íå äóæå ñïîäîáàëîñÿ. Áåðåã òàê 
ñàìî ï³ùàíèé. Ï³ñîê ÷èñòèé. Àëå 
ó äåÿêèõ ì³ñöÿõ çàõîäèòè ó âîäó 
òðåáà ÷åðåç êàì³ííÿ. Ìîðå çîâñ³ì 
ì³ëêå. Ãëèáèíó øóêàþòü ë³âîðó÷ 
àáî ïðàâîðó÷ â³ä öåíòðàëüíî¿ 
÷àñòèíè ïëÿæó. Â³äïî÷èâàþ÷èõ 
çíà÷íî á³ëüøå, í³æ íà ïëÿæ³ 
Ïàíòàõó.

500 ЄВРО ЗА ДЕСЯТЬ ДНІВ 
У ЧОТИРЬОХ «ЗІРКАХ» 

Ç æîâòíÿ òóðîïåðàòîðè çíè-
æóþòü ö³íè íà ïóò³âêè. Äåñÿòü 
äí³â ïåðåáóâàííÿ ó 4-ç³ðêîâîìó 
ãîòåë³ Melpo Antia îá³éøëîñÿ 
ó 500 ºâðî íà îäíó ëþäèíó. Ïà-
êåò âêëþ÷àº ïåðåë³ò ë³òàêîì ç 
Áîðèñïîëÿ äî àåðîïîðòó ó ì³ñò³ 
Ëàðíàêà, òðàíñôåð äî ãîòåëþ 
â Àéÿ-Íàï³, à öå ùå 45 ê³ëîìå-
òð³â äîðîãè, à òàêîæ äâîðàçîâå 
õàð÷óâàííÿ — ñí³äàíîê ³ âå÷åðÿ. 
Äî ðå÷³, íîìåð íà äâ³ ê³ìíàòè ç 
áàëêîíîì. Ó îäí³é ç ÿêèõ êóõíÿ, 
õîëîäèëüíèê, åëåêòðî÷àéíèê, íà-
á³ð ïîñóäó ³ ë³æêî.

Ãîòåëü Melpo Antia çíàõîäèòü-
ñÿ ó öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà. 
Äî çãàäàíîãî ïëÿæó Ïàíòàõó — 
äåñÿòü õâèëèí ï³øêè. Ó ì³ñò³ 
çâè÷íî áà÷èòè ëþäåé ó êóïàëü-
íèêàõ. Óñ³ ïëÿæ³ íà Ê³ïð³ ìóí³-
öèïàëüí³. Çà âõ³ä íà íèõ ïëàòè 
íå áåðóòü. Ïëàòíèìè º ëåæàêè ³ 
çîíòèêè. Âò³ì, áðàòè ¿õ ìîæíà 
çà áàæàííÿì.

Ïîðó÷ ç ïëÿæåì íåâåëè-
êèé ïîðò. Â³í â³äãîðîäæåíèé 
êàì’ÿíîþ ãðÿäîþ, ÿêà â³ää³ëÿº 

øâàðòóâàííÿ ñóäåí â³ä ïëÿæó.
Ñòðàâè ñìà÷í³ ³ ð³çíîìàí³òí³. 

Ùîðàçó ¿õ ïðîïîíóþòü á³ëüøå 
äåñÿòè íà âèá³ð. Ñí³äàíîê â ãî-
òåë³ ç 7.30 äî 10 ðàíêó. ßêùî 
ñí³äàëè î äåñÿò³é, áóâàëî, ¿ñòè 
íå õîò³ëîñÿ äî âå÷îðà. Â îá³ä áðà-
ëè ó ìàãàçèíàõ ìîëî÷í³ ïðîäóêòè. 
Ö³íè ó ìàãàçèíàõ ð³çíÿòüñÿ. Íàé-
äåøåâøèì ïîðó÷ ç íàøèì ãîòå-
ëåì áóâ ìàãàçèí Universul. Íà-
ïðèêëàä, óïàêîâêà âîäè ç øåñòè 
1,5-ë³òðîâèõ ïëÿøîê êîøòóâàëà 
1,8 ºâðî. Òîä³ ÿê ó ñóñ³äíüîìó ìà-
ãàçèí³ çà îäíó ïëÿøêó òðåáà áóëî 
â³ääàòè 0,8 ºâðî. Çàãàëîì ïðî-
äóêòè äîðîæ÷³, í³æ ó íàñ. Áóõà-
íåöü õë³áà îá³éäåòüñÿ ïðèáëèçíî 
ó 30 ãðèâåíü, çà äèíþ çàïëàòèëè 
3,6 ºâðî. Ï³âë³òðà éîãóðòó — ìàé-
æå ñ³ì ºâðî. Âàðò³ñòü ïðî¿çäó 
ó ì³ñüêîìó àâòîáóñ³ — 1,5 ºâðî, 
ó òàêñ³ (ïî ì³ñòó) — 2 ºâðî ç ëþ-
äèíè. Îäíàê çà òàêñ³ ç Àéÿ-Íàïè 
äî àåðîïîðòó ó Ëàðíàö³ (â³äñòàíü 
45 êì) ïðîñÿòü 50 ºâðî. Ïðîæè-
âàííÿ â ãîòåë³ îáõîäèòüñÿ òåæ 
äîðîãî. Òîìó îäíîçíà÷íî äåøåâ-
øå ñêîðèñòàòèñÿ òóðèñòè÷íèì 
ïàêåòîì.

До 30% можна зекономити 
на придбанні путівок на відпо-
чинок на Кіпрі під час раннього 
бронювання. Уже в грудні-січні 
починають бронювати тури на літ-
ньо-осінні місяці. Умови такі: 50% 
сплачуєш під час бронювання, ре-
шту суми — за тиждень до поїздки 
на відпочинок.
Wi-Fi є у всіх готелях, а також 
у барах чи ресторанах на пляжах. 
У деяких місцях пароль значиться 
на чеках на придбання лежаків 
чи парасольок, в інших — його 
надають тоді, коли зробиш якусь 
з покупок.
Назви готелів на першій лінії або 
зовсім поруч з берегом у райо-
ні пляжу Пантаху — Nelia Beach, 
Okeanius, Atlantica, Sancta Napa, 

Corfu, Nestor hotel.
Електричні розетки на Кіпрі 
не пристосовані до європей-
ських адаптерів. Не варто брати 
їх з собою. Все одно доведеться 
купувати (трохи більше одного 
євро), або просити на рецепції 
в готелі (треба буде залишити 
два євро за один адаптер). Од-
нак навіть у такому випадку треба 
пам’ятати, що у кожній розетці 
вгорі є невелика кнопка вими-
кача. Не увімкнувши її, електро-
прилад працювати не буде.
На Кіпрі лівосторонній рух. Кер-
мо в автомобілях з правого боку. 
Популярною є оренда автомобі-
лів. Таксі переважно автомобілі 
марки «Мерседес» і більшість з 
них — 3-дверні.

Можна зекономити третину вартості путівки 

Çàãàëîì ïðîäóêòè 
äîðîæ÷³, í³æ ó íàñ. 
Áóõàíåöü õë³áà 
îá³éäåòüñÿ ïðèáëèçíî 
ó 30 ãðèâåíü, çà äèíþ 
çàïëàòèëè 3,6 ºâðî

Пляж Пантаху розтягнувся уздовж берега від невеликого порту на відстань у декілька 
кілометрів. Купатися зручно і дітям, і дорослим

Айя-Напа – місто, яке не спить. У жовтні тут проходив 
яскравий Фестиваль вогняних шоу
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Латвійська 
бронза 
 Ó Ñàëàñï³ëñ³ (Ëàòâ³ÿ) â³ä-
áóâñÿ ì³æíàðîäíèé òóðí³ð êëó-
áó äçþäî «Êàíî» ñåðåä þíà-
ê³â. Âèõîâàíåöü Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 5 Âîëîäèìèð 
Äí³ïðîâñüêèé çäîáóâ áðîíçîâó 
íàãîðîäó. Â³í âèñòóïàâ ó âàãî-
â³é êàòåãîð³¿ äî 26 êã.

Шахові баталії 
ветеранів 
 Çàâåðøèâñÿ â³äêðèòèé ÷åì-
ï³îíàò ì³ñòà ç øàõ³â ñåðåä âå-
òåðàí³â. ×åìï³îíîì ñòàâ êàí-
äèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó ç Â³-
ííèö³ Êîñòÿíòèí Ìåëüíèêîâ. 
Ðàçîì ³ç íèì òð³éêó êðàùèõ 
ñêëàëè ³íø³ ïðåäñòàâíèêè îá-
ëàñíîãî öåíòðó ²ãîð Òþòþí-
í³êîâ ³ Âîëîäèìèð Øï³ðê³í. 
Ïåðø³ñòü ñåðåä æ³íîê âèáî-
ðîëà ì³ñöåâà øàõ³ñòêà Îëåíà 
Ñòåëüìàõ.

Регбі на візках 
 Ó íàøîìó ì³ñò³ ô³í³øó-
âàâ â³äêðèòèé òóðí³ð ç ðåãá³ 
íà â³çêàõ ñåðåä ñïîðòñìåí³â ç 
óðàæåííÿì îïîðíî-ðóõîâîãî 
àïàðàòó. Ì³ñöåâà êîìàíäà âè-
áîðîëà ñð³áí³ ìåäàë³. Äî íå¿ 
âõîäèëè Àíäð³é Ùåðáàöüêèé, 
Ñåðã³é Þäåíêî ³ Àíòîí Êè-
áåíêî.

Чемпіонат 
гандболісток 
 ×åìï³îíàò îáëàñò³ ç ãàíä-
áîëó ñåðåä æ³íîê ïðîâåëè 
ó Â³ííèö³. Ïåðø³ äâ³ ïîçè-
ö³¿ ïîñ³ëè ì³ñöåâ³ êîìàí-
äè. Áðîíçîâ³ íàãîðîäè — 
ó õìåëüíè÷àíîê.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №44 (1118)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат. 

Задача №2465-2468
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №43 (1461) від 23 жовтня 2019 року 
Задача №2461
1… b7(A)+  2. Kpb8(B) Cd6(C)x;
1. Kpb8(B)! Cd6(C)+  2. Kpa8 b7(A)x — чергування ходів ABC-BCA, ідеальний мат
Задача №2462
1… Kp:f8  2. Ch7 g7x;
I. 1. Ch7! g7+  2. Kpf8 gf8:Фx;
II. 1. Cf7+! Kp:f7  2. Kf7 g7x.
Задача №2463
1… Ka5  2. Cb1 Kb3x; 1… Tc2 2. Kpb1 Tc1x; 1. Cb1! Td3  2. Kpa2 Ta3x.
Задача №2464
1… Tf4  2. h2 Tg4x; 1.Kph2! Th5  2. Kph1 T:h3x.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó Â³ííèö³ ïðîâåëè òðàäèö³é-
íèé ì³æíàðîäíèé ôîðóì ñòð³ëü-
ö³â. Äî íüîãî âõîäèëè â³äêðèòèé 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä þí³îð³â  
ç³ ñòð³ëüáè ç ïíåâìàòè÷íî¿ çáðî¿ ³ 
ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ «Êóáîê Ïî-
ä³ëëÿ» ïàì’ÿò³ ñð³áíîãî ïðèçåðà 
Îë³ìï³àäè, â³ííè÷àíèíà Áîðèñà 
Ìåëüíèêà. Ìåäàë³ ðîç³ãðóâàëèñÿ 
ó òðüîõ âèäàõ ïðîãðàìè: ï³ñòî-
ëåò, ãâèíò³âêà ³ êàáàí, ùî á³æèòü. 
Ñòàðòóâàëè 300 ñòð³ëüö³â ç Óêðà-
¿íè, Â³ðìåí³¿ ³ Ìîëäîâè.

МОЛДОВАНИ — БЕЗ НАГОРОД 
Êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó 

Êîàð Ìêðò÷àí (Ãþìð³, Â³ðìå-
í³ÿ) ó Â³ííèö³ òà âçàãàë³ â Óêðà¿í³ 
âïåðøå.

— Â Óêðà¿í³ ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ 
ïðîñò³ ³ äóøåâí³ ëþäè. Â³ííè-
öÿ — äóæå ö³êàâà, òóò º ùî ïî-
äèâèòèñÿ. Âîíà á³ëüøà, í³æ â³-
ðìåíñüê³ ì³ñòà, — êàæå 16-ð³÷íà 
Êîàð Ìêðò÷àí.

Ñòàðøèé òðåíåð Ðåñïóáë³êè 
Ìîëäîâà ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè Îëåã 
Ìîëäîâàí ðîçïîâ³â, ùî ïðèâ³ç 
ñïîðòñìåí³â íà Êóáîê Ïîä³ëëÿ 
âæå âï’ÿòå.

— Ç êîæíèì ðîêîì ÷èñåëü-
íèé ñêëàä íàøî¿ äåëåãàö³¿ çðîñ-
òàº. Çàðàç ïðèâåçëè äî Â³ííèö³ 
15 ìîëîäèõ ñïîðòñìåí³â, ÿê³ º 
íàøèìè íàä³ÿìè. Âîíè ãîòóþòüñÿ 
äî â³äáîðó íà Þíàöüêó Îë³ìï³-
àäó-2020 â Ñåíåãàë³, — ðîçïîâ³â 
Îëåã Ìîëäîâàí.

Ìåäàëåé ãîñò³ ³ç ñîíÿ÷íî¿ Ìîë-
äîâè ó íàñ íå çäîáóëè. Áàãàòüîì ¿¿ 
ó÷àñíèêàì çàáðàêëî îäíîãî-äâîõ 
î÷îê, àáè âèéòè äî ô³íàë³â.

— Áåðåìî ó÷àñòü ó â³ííèöüêèõ 
çìàãàííÿõ ç äâîõ ïðè÷èí. Ïî-
ïåðøå, âîíè â³äáóâàþòüñÿ íåïî-
äàë³ê â³ä íàñ. Äî òîãî æ, ðàíã 

Êóáêà Ïîä³ëëÿ — äóæå âèñîêèé. 
Àäæå Óêðà¿íà ó êóëüîâ³é ñòð³ëüá³ 
çàéìàº îäíå ç ÷³ëüíèõ ì³ñöü ó ñâ³-
ò³. Ïîäîáàºòüñÿ é äèíàì³âñüêà 
áàçà, äå ðîç³ãðóºòüñÿ Êóáîê. Òóò 
ãàðí³ åëåêòðîíí³ ì³øåí³ òà ñèñòå-
ìè ï³äðàõóíêó. ß ñàì äèíàì³âåöü, 
ò³ëüêè ìîëäàâñüêèé! — ñêàçàâ íà-
ñòàâíèê.

БОРОТЬБА ЗА ДЕСЯТІ 
Öüîãî ðàçó ó â³ííèöüêèõ çìà-

ãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 
30 ³íîçåìö³â. Ê³ëüê³ñòü ñïîðòñìå-
í³â ³ç-çà êîðäîíó íà Êóáêó Ïîä³-
ëëÿ ïîñò³éíî çðîñòàº. Òîìó, ùîá 
óíèêíóòè ïåðåâàíòàæåííÿ, îðãà-
í³çàòîðè âæå äóìàþòü çá³ëüøèòè 
ê³ëüê³ñòü ì³øåíåé ó â³ííèöüêî-
ìó òèð³ «Äèíàìî». Åëåêòðîíí³ 
óñòàíîâêè ìèòòºâî ïîêàçóþòü 
ðåçóëüòàò ñòð³ëüö³â ç òî÷í³ñòþ 
äî äåñÿòèõ.

Ìàéñòåð ñïîðòó Ãë³á Ê³ã³-
òîâ (Ëüâ³â) âèãðàâ çìàãàííÿ ç³ 
ñòð³ëüáè ç ïíåâìàòè÷íîãî ï³ñ-
òîëåòà íà äåñÿòü ìåòð³â. Ó ñâî¿ 
19 ñïîðòñìåí — áàãàòîðàçîâèé 
÷åìï³îí Óêðà¿íè.

— Ðîçðèâ ì³æ ïåðåñë³äóâà÷àìè 
áóâ íåâåëèêèì, ³ áîðîòüáà éøëà 
çà äåñÿò³ áàëè. Êîëè çàëèøèëî-
ñÿ ò³ëüêè ÷îòèðè ñïîðòñìåíè, 
íåðâîâà íàïðóãà äîñÿãëà àïî-
ãåþ. Ïåðåä îñòàíí³ì ïîñòð³ëîì 
ÿ âèïåðåäæàâ ñóïåðíèê³â íà òðè 
äåñÿòèõ, ³ âàæëèâî áóëî âëó÷èòè 
ñàìå â «äåñÿòêó», — ðîçïîâ³â Ãë³á.

Â³ííèöüê³ çìàãàííÿ âõîäÿòü 
äî ñèñòåìè â³äáîðó çá³ðíî¿ Óêðà-
¿íè, ÿêà âèñòóïàòèìå íà ÷åìï³î-
íàò³ ªâðîïè ó Âðîöëàâ³ (Ïîëüùà) 
íàïðèê³íö³ ëþòîãî.

— Ñåðåä â³ííè÷àí ïðåòåíäåí-
òîì ¹ 1 íà ó÷àñòü â ÷åìï³îíàò³ 
ªâðîïè º Îëåã Öàðüêîâ, ÿêèé 
âæå çäîáóâ ïóò³âêó íà Îë³ìï³é-
ñüê³ ³ãðè-2020. À òàêîæ äâà þí³-

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ç ôð³-
ôàéòó (óêðà¿íñüêîãî âèäó çì³øà-
íèõ ºäèíîáîðñòâ), ÿêèé ïðîâåëè 
â Òåðíîïîë³, âèñòóïàëè áàãàòî 
ñèëüíèõ á³éö³â, ÷åìï³îí³â ªâðîïè.

— Òîìó êîíêóðåíö³ÿ áóëà íåà-
áèÿêîþ. Íåð³äêî ãëÿäà÷³ áà÷èëè 
íîêàóòè. Òðè÷³ íà çìàãàííÿ íàâ³òü 
ïðè¿çäèëà øâèäêà äîïîìîãà, — ðîç-
ïîâ³â òðåíåð çá³ðíî¿ Â³ííè÷÷èíè ç 
ôð³-ôàéòó ²ãîð Äèøëèâåíêî.

Çìàãàëèñÿ ñòàðø³ þíàêè ³ äî-
ðîñë³. Äî â³ííèöüêî¿ çá³ðíî¿ âõî-
äèëè ÷îòèðè ñïîðòñìåíè. ×åìï³-
îíîì ñåðåä ìîëîä³ (18–20 ðîê³â) 
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 57 êã ñòàâ 
ïðåäñòàâíèê êëóáó «Ñ³÷» Àðòóð 
Áëèíäà. Â³í âèãðàâ ó ô³íàë³ äî-
ñòðîêîâî, áîëüîâèì ïðèéîìîì 
íà 32-é ñåêóíä³. Áðîíçà ñåðåä 
ñòàðøèõ þíàê³â — â àêòèâ³ Ðóñ-
ëàíà Êîâàëü÷óêà (äî 69 êã). 

— Çà ï³äñóìêàìè ÷åìï³îíàòó 

Óêðà¿íè Àðòóð Áëèíäà çäîáóâ 
ïóò³âêó íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó, — 
ðîçêàçàâ ²ãîð Äèøëèâåíêî. 

²íø³ äâà íàøèõ çåìëÿêè âèñòó-
ïàëè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â. Îëåêñàíäð 
Êóõàðóê (êàòåãîð³ÿ äî 79 êã) âèÿ-
âèâñÿ â³öå-÷åìï³îíîì. À Äìèòðî 
Ïàâëþê (äî 84 êã), ÿêèé âïåð-
øå ïî¿õàâ íà çìàãàííÿ âñåóêðà-
¿íñüêîãî ð³âíÿ, ñòàâ áðîíçîâèì 
ïðèçåðîì.

Àðòóð Áëèíäà ³ Îëåêñàíäð 

Êóõàðóê íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿-
íè âèêîíàëè ðîçðÿä êàíäèäàòà 
â ìàéñòðè ñïîðòó.

— Óñ³ ÷åòâåðî íàøèõ ó÷àñíè-
ê³â ïðèâåçëè äîäîìó ìåäàë³. ² öå 
íå äèâíî. Çàðàç ìè íàïðàâëÿºìî 
íà ñåðéîçí³ çìàãàííÿ ëèøå òèõ 
ñïîðòñìåí³â, ÿê³ ìîæóòü ïðå-
òåíäóâàòè íà ï’ºäåñòàë ïîøàíè. 
Öåé ï³äõ³ä äàº ïëîäè, — ñêàçàâ 
ïðåçèäåíò Â³ííèöüêî¿ ôåäåðàö³¿ 
ôð³-ôàéòó Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

На змагання тричі викликали швидку

НАСТРІЛЯЛИ ЗОЛОТО 
НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ 
Рівень  Кубок Поділля і відкрита 
першість країни зібрали у Вінниці 
стрільців трьох країн. У активі 
господарів — три медалі

îðè â ñòð³ëüá³ ïî ðóõîì³é ì³øå-
í³ — Äàíèëî Äàíèëåíêî ³ Äìèòðî 
Ìåëüíèê, — ðîçïîâ³â ãîëîâíèé 
òðåíåð øòàòíî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè 
ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè Îëåêñàíäð 
Êàì³íñüêèé.

«У ТИРІ НАСОЛОДЖУЄШСЯ 
ПРОЦЕСОМ» 

Îäíèì ³ç ïîòåíö³éíèõ ôàâîðè-
ò³â ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ââàæàâ-
ñÿ 20-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí Áîãäàí 
Êèðèëåíêî, ìàéñòåð ñïîðòó. Ðà-
í³øå áóâ ÷åìï³îíîì êðà¿íè òà 
âîëîäàðåì Êóáêà ñâ³òó.

— Äîìàøí³ çìàãàííÿ äëÿ ìåíå 
âèÿâèëèñÿ íåâäàëèìè. ß íàâ³òü 
íå âèéøîâ äî ô³íàëó. Íå çì³ã ç³-
áðàòèñÿ ³ íàëàøòóâàòèñÿ íà ÷³òêó 
ñòð³ëüáó, — ðîçïîâ³â Áîãäàí.

Òàêîæ çàëèøèâñÿ áåç íàãîðîäè 
â³ííè÷àíèí Îëåêñàíäð Ñòàñþê, 
17-ð³÷íèé êàíäèäàò ó ìàéñòðè 
ñïîðòó. Ðàí³øå â³í áóâ ïðèçåðîì 
ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü ç³ ñòð³ëüáè 
ç ãâèíò³âêè ³ âêëþ÷åíèé äî ðå-
çåðâó çá³ðíî¿ Óêðà¿íè íà 2020 ð³ê.

— Ó äèòèíñòâ³ øóêàâ ñåáå 
ó ð³çíèõ âèäàõ ñïîðòó. Êóëüîâà 
ñòð³ëüáà ñïîäîáàëàñÿ òèì, ùî öå 
äîâîë³ ñïîê³éíå çàíÿòòÿ. Ïðîñòî 

ïðèõîäèø ó òèð ³ íàñîëîäæóºøñÿ 
ïðîöåñîì, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð.

ТРИ «ЗОЛОТІ» ДАР’Ї 
Ó àêòèâ³ â³ííè÷àí — òðè íà-

ãîðîäè. Íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè 
ñåðåä þí³îð³â 16-ð³÷íà Äàð’ÿ 
Ðèìñüêà çäîáóëà ñð³áíó ìåäàëü 
â ñòð³ëüá³ ç ïíåâìàòè÷íî¿ ãâèí-
ò³âêè íà äåñÿòü ìåòð³â. Íàøà 
çá³ðíà (òðè Äàð’¿ — Êîçà÷óê, 
Ðèìñüêà ³ Âîëîøèíà) âèãðàëà 
çîëîòî â êîìàíäíîìó çàë³êó!   

À íà Êóáêó Ïîä³ëëÿ â ñòð³ëüá³ ç 
ïíåâìàòè÷íîãî ï³ñòîëåòà 21-ð³÷-
íèé Ïàâëî Êðåïîñòíÿê çàâîþâàâ 
ñð³áíó íàãîðîäó. Õî÷à ñïî÷àòêó 
íàø ÷åìï³îí ªâðîïè ç òðóäîì 
ïðîéøîâ äî ô³íàëó.

— Àëå ÿ ç³áðàâñÿ, ³ ïî÷àâ ïî-
ñòóïîâî íàáëèæàòèñÿ äî ë³äåð³â. 
Ó ï³äñóìêó ìåí³ ëèøå òðîõè 
íå âèñòà÷èëî äî ïåðøîãî ì³ñ-
öÿ, — êàæå Ïàâëî Êðåïîñòíÿê. — 
Íà Êóáêó Ïîä³ëëÿ áóëî íåáàãàòî 
ïîòóæíèõ êîíêóðåíò³â. À Ãë³áó 
Ê³ã³òîâó òðîõè ï³äôàðòèëî.

Íàø ïðèçåð íàçèâàº Êóáîê 
Ïîä³ëëÿ «êîíòðîëüíîþ ðîáîòîþ» 
ïåðåä ³íøèìè ì³æíàðîäíèìè 
ñòàðòàìè. 

У змаганнях взяли участь 300 спортсменів 
із Вірменії, Молдови та України 
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КІНО 

Родина Адамсів
Анімація, 30.10, поч. о 10.00, 11.50, 17.45
31.10–6.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Двійник
Трилер, 30.10, поч. о 13.50
31.10–6.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Клара та чарівний дракон
Анімація, 30.10, поч. о 10.00, 16.00, 18.20
31.10–6.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дощовий день у Нью-Йорку
Комедія, 30.10, поч. о 21.55
31.10–6.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ "МИР"
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Чаклунка: Повелителька темряви
Фентезі, 30.10, поч. о 17.10

Джокер
Драма, 30.10, поч. о 21.20

Клара та чарівний дракон
Анімація, 30.10, поч. о 13.40

Родина Адамсів
Анімація, 30.10, поч. об 11.55, 15.25

Зомбіленд: Подвійний постріл
Комедія, 30.10, поч. о 10.00, 19.25

КІНОТЕАТР “РОДИНА”
Клара та чарівний дракон
Анімація, 31.10–6.11, поч. о 10.00, 14.00

Термінатор: Фатум
Фантастика, 31.10–6.11, поч. о 18.00

Родина Адамсів
Анімація, 30.10, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00
31.10–6.11, поч. о 12.00, 16.00

Зомбіленд: Подвійний постріл
Жахи, 30.10, поч. о 18.00, 20.00
31.10–6.11, поч. о 20.10

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Здобич
Трилер, 30.10, поч. о 9.50, 11.50
31.10–6.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Чаклунка: Володарка темряви
Фентезі, 30.10, поч. о 13.50, 16.20, 20.10, 22.40
31.10–6.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Джокер
Драма, 30.10, поч. о 17.10, 19.30, 22.10
31.10–6.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Арахісовий сокіл
Драма, 30.10, поч. о 13.30
31.10–6.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Трава зеленіша
Комедія, 30.10, поч. о 22.00
31.10–6.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

Симфо-шоу 
«Світові хіти» від 
Prime Orchestra
Вінниця, зустрічай нову 
шалену програму «Світові 
хіти» від неперевершеного 
Prime Orchestra! 24 лис-
топада о 19.00 у Будинку 

офіцерів нас чекає приголомшливе шоу, культові 
хіти усіх часів, найкращі вокалісти, епатажні костю-
ми, спецефекти і ураган емоцій.
У феєричній ювілейній програмі «Все найкраще 
за 5 років» ми почуємо легендарні хіти не тільки 
титанів рок- і поп-культур, але і кращі компо-
зиції всесвітньовідомих електронних проек-
тів — від Queen і Rammstein до Imaginе Dragons і 
Depeche Mode.
Prime Orchestra — унікальне явище 
на українській сцені. На рахунку Prime 
Orchestra більше 400 концертів у різних країнах 
світу. До складу унікального колективу, крім 
традиційних для оркестрів музикантів, входять 
рок-бенд, епатажні вокалісти і навіть діджей. 
Цей кроссовер-проект являє собою симбіоз 
традицій і новаторства — кращих світових хітів 
рок, поп і електронної танцювальної музики 
в оригінальній симфонічній інтерпретації, яка 
дарує добре відомим композиціям нове життя, 
а глядачам — можливість відкрити незвідані 
грані улюбленої музики.
Квитки — 150–390 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру Садовського, Бу-
динку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі 
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Halloween 
2019 у Вінниці
31 жовтня, до Дня всіх 
святих, традиційно 
відзначають Halloween. 
З нагоди свята у Вінниці 
заплановано чимало 
цікавих тематичних 

заходів, зокрема:
 Тематична гра Halloween Quiz в пабі 
Beer&Blues Art Pub
 Дитяче свято «Хелловін у Мегамоші»
 Тематичний захід «Велесова ніч» або Україн-
ський Хелловін у Дитячій планеті
 Хелловін на ковзанах у Льодовому клубі
 Halloween по-українськи «СВЯТО ГАРБУЗА» 
у кафе Alemana
 Тематична хелловінська презентація нової 
книги Євгена Ліра «Степовий бог»
 Тематична вечірка «Всевузівський Halloween» 
у клубі Feride Plaza
Програми заходів та інші цікаві анонси до свята 
Halloween у Вінниці на сайті moemisto.ua

Півфінал Вінниць-
кої регіональної 
Ліги Сміху!
Півфінал Вінницької регі-
ональної Ліги Сміху у Ві-
нниці відбудеться 11 лис-
топада о 19.00 в театрі 
Садовського.

Ведучий: Олександр Теренчук. Тренери сезону 
Вінницької регіональної «Ліги Сміху»:
Ірина Сопонару — «Зінаїд Зідан», Ужгород, «Кі-
паріс», Львів; Віктор Розовий — «Шляпа», Одеса, 
«Збірна Борислава», Борислав; Андрій Рибак — 
«Запах Солі», Вінниця, «1/2 жінки», Кам’янець-
Подільський; Дмитро Балюк — «PR Компанія», 
Вінниця, «3 по 50», Івано-Франківськ; Дмитро 
Зелінський — «4*4», Кам’янець-Подільський, «Ми 
чули Гагару», Харків; Вадим Новицький — «Лови 
кураж», Київ, «Юность», Ширяєво; Іван Люле-
нов — «Естественний отбор», Київ, «StarHouse», 
Кам’янець-Подільський
Редактори: Дмитро Голубєв, Рустем Ємерсалієв.
Ціна квитків: 100–250 грн. Квитки можна придба-
ти на сайті moemsito.ua та у касі театру ім. М. Са-
довського, та у касі Будинку офіцерів.

Джазовий Майкл 
Джексон
4 листопада о 19.00 у те-
атрі Садовського від-
будеться грандіозний кон-
церт «Джазовий Майкл 
Джексон», на якому ви 
почуєте усі найкращі хіти 

легендарного Майкла Джексона та Стіві Вандера 
у виконанні кращих джазменів України.
«Ми живі, поки про нас пам’ятають. Музика Джек-
сона — вічна, вона як і раніше резонує з душами 
мільйонів людей по всьому світу».
Концерт «Джазовий Майкл Джексон» у Вінниці буде 
повним сюрпризів та незабутніх емоцій до мура-
шок. Не пропустіть!
Квитки 200–500 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах філармонії, театру Садовського, 
Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі 
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Женя і Катя та 
Макс Пташник
9 листопада у креатив-
ному просторі «Арти-
нов» крутий затишний 
музичний вечір. Вас 
запрошують вінницький 
дует Женя і Катя та їх 

колега львів'янин — талановитий сінгер-сонграйтер 
Макс Пташник! Початок концерту о 20.00. Вар-
тість — 100 грн (оплата на вході).

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

Лекція з медицини 
способу життя
23 та 24 листопада у 
Вінницькій обласній 
філармонії відбудеться 
програма з lifestyle 
medicine медицини 
способу життя! 

Лекцію проводить лікар Тетяна Остапенко.
Теми лекцій: 
«Як перемогти хвороби-вбивці* за допомогою 
медицини способу життя» — субота, 23 листопада, 
о 17.00
«Їсти, щоб жити!» — неділя, 24 листопада, о 17.00
Людям, що страждають на захворювання:
серцево-судинної системи, ендокринної системи, 
травної системи, онкологічного характеру, мають 
надлишкову вагу та ін.
Прогресивній молоді, що дбає про здоров’я.

Молодим батькам, які прагнуть виростити здо-
рових дітей.
Медикам, які хочуть познайомитися з медициною 
способу життя.
Усім, хто не байдужий до свого здоров’я.
Ведуча програми Тетяна Остапенко!
 лікар загальної практики сімейної медицини,
 випускник міжнародного інституту 
інтегральної превентивної та антивікової медици-
ни PreventAge,
 спеціаліст з харчування (випускниця програми 
Plant-Based Nutrition доктора Коліна Кемпбела при 
Корнельському університеті, США)
 лікар лікувально-оздоровчого центру «Наш Дім»,
 автор численних публікацій зі здорового 
способу життя,
 лектор,
 мати 3 дітей.
Вхід вільний

ТЕАТР
LADIES’ NIGHT. 
Усі зірки у одній 
виставі!
Антон Лірник і Олек-
сандр Педан, Влад 
Яма і лідер «СКАЙ» 
Олег Собчук, Анатолій 

Анатоліч і зірка «Жіночого Кварталу» Олександра 
Машлятіна, актори «Країни У» Сергій Бібілов та 
Олександр Станкевич вперше у Вінниці у всесвіт-
ньовідомій виставі «LADIES’ NIGHT»!
9 грудня о 19.00 у Будинку офіцерів концентрація 
задоволення буде зашкалювати! Ви побачите 
не просто виставу, а справжній мюзикл. Вас чекає 
яскраве й насичене гумором, незабутнє музично-
танцювальне шоу, яке надихає на успіх.
А ще одна мегановина: до 10 листопада усіх 
чекає знижка 50% на другий квиток. На сайті bilet.
vn.ua вкажіть промокод LN50 і квитки за найпри-
ємнішою ціною ваші. Також квитки зі знижками 
можна придбати у касах театру Садовського, 
Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі 
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Вистава «Між хма-
рами: траєкторія 
кохання»
Неймовірна вистава 
«Між хмарами: траєк-
торія кохання» 8 грудня 
о 18.00 у Вінницькій 
обласній філармонії! Це 

історія про істинні бажання. Про те, що відчуває 
людина, коли втілює свої мрії, або навпаки — зра-
джує їм… Про силу підтримки, індивідуальність, 
своє власне «звучання» і те, від чого виростають 
крила за спиною. Про дружбу, підкорення вершин 
та кохання… Нова постановка «Території театраль-
ної творчості» створена спеціально до 5-річчя студії. 
Квитки — 80–120 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку 
офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі і «Магі-
гранду». Безкоштовна доставка квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Летюча миша
Оперета, 30.10, поч. о 18.30

Гамлет
Story of revenge, 31.10, поч. о 18.30

Біла ворона
Рок-опера, 1.11, поч. о 18.30

Актори з Кутаїсі вперше у Вінниці
Кутаїський драматичний театр, 2.11, поч. о 19.00

Правда
Вистава Кутаїського драматичного театру
3.11, поч. о 18.30

KVITKA
Пісня наяву й у снах, 7.11, поч. о 18.30

Ідіот
Міражі з одним антрактом, 8.11, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», 
тел. (098)7212369, (063)5031945)
Вартість квитків — 50 грн
Хоробра Іляна
За мотивами румунської народної казки
2.11, поч. об 11.00 та 13.00

Веселе мишеня
Пригодницька казка, 3.11, поч. об 11.00 та 13.00
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«Трамвайна» 
екскурсія 
 Ó ñóáîòó, 2 ëèñòîïà-
äà, â³äáóäåòüñÿ åêñêóðñ³ÿ 
«Òðàìâàé ó Â³ííèö³: â³ä 
À äî ß». Âîíà ïðîõîäè-
òèìå ó äâà åòàïè. Ï³ä ÷àñ 
ïåðøîãî, óñ³õ áàæàþ÷èõ 
ïîâåäóòü äî ìóçåþ òðàì-
âàÿ, ïîêàæóòü  ìóçåéí³ 
âàãîíè òà ïðîâåäóòü îäíèì 
³ç öåõ³â òðàìâàéíîãî äåïî. 
Äðóãèé åòàï — öå ïî¿çäêà 
ì³ñòîì íà òðàìâà¿ City Tour 
(ðàí³øå éîãî íàçèâàëè 
«Âåçóí÷èêîì»). Ï³ä ÷àñ 
ïî¿çäêè ïðèñóòí³ì ðîçïîâ³-
äàòèìóòü ïðî òå, ÿê ðîçâè-
âàâñÿ òðàìâàé ó Â³ííèö³, 
òà ÿê Â³ííèöÿ ðîçâèâàëàñÿ 
çàâäÿêè òðàìâàþ.
Äëÿ òîãî, ùîá ïîòðàïèòè 
íà åêñêóðñ³þ, ïîòð³áíî ïî-
ïåðåäíüî çàðåºñòðóâàòèñÿ 
bitly.su/OiBO. 

Керуватиме 
туризмом 
 Ó ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî 
ðîêó áóâ ñòâîðåíèé äå-
ïàðòàìåíò ìàðêåòèíãó ³ 
òóðèçìó. Î÷îëèòè éîãî 
çàïðîñèëè ëüâ³â‘ÿíêó Ãà-
ëèíó Ìàëåöü. Ùîïðàâäà, 
ó ñåðïí³ öüîãî ðîêó âîíà 
ïîêèíóëà ïîñàäó. Íîâîãî 
î÷³ëüíèêà íàçíà÷èëè ò³ëüêè 
çàðàç. Íèì ñòàâ Îëåêñàíäð 
Âåøåëåí³. ×îëîâ³ê ïðà-
öþâàâ àðò-ìåíåäæåðîì 
â «Êíèãàðí³ ª». Âèêëàäàâ 
ó Â³ííèöüêîìó ïåäàãîã³÷íî-
ìó óí³âåðñèòåò³ ³ áóâ çà-
ñòóïíèêîì Ãàëèíè Ìàëåöü. 
Êð³ì òîãî, Âåøåëåí³ º 
äèðåêòîðîì ì³æíàðîäíîãî 
ôåñòèâàëþ «Îñòð³â ªâðîïà». 
Îëåêñàíäð ïëàíóº ïðàöþ-
âàòè â íàïðÿìêó ï³äâè-
ùåííÿ ïðèâàáëèâîñò³ ì³ñòà. 
Òàê íà Ñîáîðí³é ñêîðî 
ç‘ÿâèòüñÿ «Òóðèñòè÷íèé 
õàá» ³ ïðîäîâæóâàòèìóòü 
âïðîâàäæóâàòè íîâó åéäåòè-
êó Â³ííèö³ — «Ì³ñòî ³äåé».

КОРОТКОКОРОТКО

ОГОЛОШЕННЯ

Будівельні матеріали 
Виконаю рем.роботи: шпатлівка, 
фарбув.стін, стель, відкосів. 
Недорого. Якісно. Тел.:(063)101-95-
50, (098)781-83-17 

Робота 
100% працевлаштування в Чехії 
для чол. та жін. Безкоштовні 
консульт. Оформ. віз. Тел.:(067) 
369-82-33 

Загальні оголошення 
Допоможу знайти квартиру Вашої 
мрії. АН «Благоустрій». Тел.:(097) 
556-17-65, Альона 

Sort date: 29.10.2019, №44/2019

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Äî äðóãîãî «ïðè-
øåñòÿ» êîìá³íà-
òîðà ó Æìåðèíêó 

ó ì³ñò³ îðãàí³çóâàëè ñâÿòî ãóìîðó 
«Â ãîñòÿõ â Îñòàïà». Â³äáóâàëîñÿ 
âîíî â íåä³ëþ. Îäíèì ç âåäó-
÷èõ çàïðîñèëè â³äîìîãî îäåñèòà, 
ïîñò³éíîãî àâòîðà òåëåâ³ç³éíî¿ 
ïðîãðàìè «Äæåíòëüìåí-øîó» 
Îëåêñàíäðà Ô³ë³ìîíîâà. Ñàìå 
éîìó äîðó÷èëè çíÿòè ïîêðè-
âàëî ç ïàì’ÿòíèêà. Ã³ñòü ñèïàâ 
æàðòàìè, ÿê ìîâèòüñÿ, íàë³âî 
é íàïðàâî. Òèõ, õòî ïàì’ÿòàº 
ôðàçè ç «12 ñò³ëüö³â», ÷àñòóâà-
ëè ñâ³æîïðèãîòîâëåíîþ ðèáíîþ 
þøêîþ ç êàçàíà. Ãðàëà ìóçèêà, 
îõî÷³ òàíöþâàëè, ñì³ÿëèñÿ ðà-
çîì ç ó÷àñíèêàìè êàâååí³âñüêèõ 
êîìàíä. Ïðèâñåëþäíî Áåíäåðó 
âèïèñàëè ïàñïîðò ç äîâ³÷íîþ 
ïðîïèñêîþ ó Æìåðèíö³. ßê çà-
çíà÷èâ ñåêðåòàð ì³ñüêðàäè Þð³é 
Ñâ³òëàê, ùîá á³ëüøå í³õòî íå ìàâ 
ïðàâà âèãàíÿòè éîãî ç ì³ñòà, ÿê 
öå ñòàëîñÿ ó 2012-ìó.

À îñü àâòîð ïàì’ÿòíèêà, ñêóëü-
ïòîð ç Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî 
Ìèêîëà Êðèæàí³âñüêèé, áóâ 
ñòðèìàíèì. Êàæå, ùå äîíåäàâíà 
íå â³ðèâ, ùî ïàì’ÿòíèê ïîâåð-
íåòüñÿ íà ñòàðå ì³ñöå. Ïî-äðóãå, 
õâèëþâàâñÿ çà ïàñàæèð³â ïîòÿã³â. 
Ï³ä ÷àñ çóïèíîê äåõòî ç íèõ âè-
õîäèâ ç âàãîíà ³ éøîâ íà ïëîùó, 
àáè ïîáà÷èòè, ÷îìó òàì ç³áðàëîñÿ 
ñò³ëüêè íàðîäó.

— Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî â³äêðèòòÿ 
ïàì’ÿòíèêà, ó 2001 ðîö³, 18 ïà-
ñàæèð³â â³äñòàëè â³ä ñâî¿õ ïîòÿ-

ã³â, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA 
Ìèêîëà Êðèæàí³âñüêèé. — Ïîêè 
ãàâ ëîâèëè — ïî¿çä ï³øîâ.

ПОПЛУТАЛИ БЕНДЕРА 
З БАНДЕРОЮ 

— Öå òî÷íî ºäèíèé ïàì’ÿòíèê 
Áåíäåðó, ÿêèé â³äêðèâàëè äâà 
ðàçè, — êàæå Ìèêîëà Êðèæàí³â-
ñüêèé. — Ïåðøèé ðàç éîãî âè-
ð³øèëè âñòàíîâèòè ç íàãîäè 80-¿ 
ð³÷íèö³ ç ÷àñó íàïèñàííÿ ²ëüôîì 
³ Ïåòðîâèì «12 ñò³ëüö³â». Áóëî 
öå ó 2001 ðîö³. Ìåí³ òîä³ çàòåëå-
ôîíóâàâ îäèí ç ÷èíîâíèê³â ³ ïå-
ðåäàâ ïðîõàííÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè 

Æìåðèíêè âèãîòîâèòè ïàì’ÿòíèê 
Áàíäåð³. ß ³ñòîðèê çà ôàõîì, àëå 
íå ì³ã ïðèãàäàòè, ÿêèé ñòîñóíîê 
ìàâ íàö³îíàëüíèé Ãåðîé Óêðà¿íè 
Ñòåïàí Áàíäåðà äî Æìåðèíêè.

Íà çóñòð³÷ ç êîíêóðñíîþ êî-
ì³ñ³ºþ ñêóëüïòîð ïðè¿õàâ ç âè-
ãîòîâëåíîþ ã³ïñîâîþ ô³ãóðêîþ 
Ñòåïàíó Áàíäåð³. Êàæå, î÷îëþâàâ 
êîì³ñ³þ òîä³øí³é ì³ñüêèé ãîëîâà 
Æìåðèíêè Â³êòîð Æåðåáíþê.

— Ùî òè íàì ïðèâ³ç? — çà-
ïèòàâ ³ç çäèâóâàííÿì Æåðåáíþê.

— Ñêóëüïòóðíó ïîñòàòü íàøîãî 
Ãåðîÿ Ñòåïàíà Áàíäåðè, — â³äïî-
â³â Êðèæàí³âñüêèé.

Ó â³äïîâ³äü ÷ëåíè êîì³ñ³¿ 

БЕНДЕРА У ЖМЕРИНЦІ 
ПРОПИСАЛИ ДОВІЧНО
Повернення  У Жмеринці вдруге 
відкрили пам’ятник Остапу Бендеру. 
«О берега Жмеринки разбиваются волны 
Мирового океана» — це не єдина фраза, 
сказана ним про місто залізничників. 
На знак подяки за таку згадку у 2001 році 
на Привокзальній площі встановили 
пам’ятник Бендеру. У 2012-му постамент 
прибрали. Минулої неділі знову 
встановили. Навіть виписали паспорт 
жмеринчанина з довічною пропискою

óñì³õíóëèñÿ, à ãîñïîäàð êàá³íåòó 
çâåðíóâ óâàãó ñêóëüïòîðà íà âæå 
ïðåäñòàâëåí³ íà êîíêóðñ ìàêå-
òè ïàì’ÿòíèêà Îñòàïó Áåíäåðó. 
Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ÷èíîâíèê, ÿêèé 
ïåðåäàâàâ ³íôîðìàö³þ ñêóëüïòî-
ðó, íå çðîçóì³â ïðîõàííÿ êîëåãè 
ç³ Æìåðèíêè. Çàì³ñòü Áåíäåðà 
íàçâàâ ñêóëüïòîðó ïð³çâèùå Áàí-
äåðè.

Ó êàá³íåò³ óæå áóëî äåê³ëüêà 
ìàêåò³â ïàì’ÿòíèêà. Âîíè ÷èìîñü 
íå çàäîâîëüíÿëè êîì³ñ³þ. Âèð³-
øèëè ÷åêàòè ðîáîòè Êðèæàí³â-
ñüêîãî. Ñàìå ¿¿ çãîäîì ñõâàëèëà 
êîì³ñ³ÿ.

ПАМЯТНИК ПРОСИЛИ 
ПРОДАТИ 

Êîëè ó Æìåðèíö³ ðåêîíñòðóþ-
âàëè Ïðèâîêçàëüíó ïëîùó, Îñòà-
ïà «âèãíàëè» ç âîêçàëó.

— Äîáðå, ùî çàòåëåôîíóâàëè 
ìåí³ ³ ïîïðîñèëè ïðè¿õàòè äîïî-
ìîãòè çíÿòè ñêóëüïòóðó, — ðîçïî-
â³äàº Ìèêîëà Êðèæàí³âñüêèé. — 
²íàêøå ¿¿ á ïîøêîäèëè íàñò³ëüêè, 
ùî é â³äíîâëþâàòè áóëî á í³÷î-
ãî. ß çàáðàâ ïàì’ÿòíèê äî ñåáå 
ó ìàéñòåðíþ. Ìåíå çàïåâíÿëè, 
ùî ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïëîù³ 
ïàì’ÿòíèê ïîâåðíóòü, àëå öüîãî 
íå çðîáèëè.

Çà ñëîâàìè ñêóëüïòîðà, óïðî-
äîâæ óñ³õ öèõ ðîê³â äî íüîãî 
íåîäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ ç ïðî-
õàííÿì ïðîäàòè ïîñòàòü Áåíäåðà. 
Â³í íå ïîãîäæóâàâñÿ. Ñïîä³âàâñÿ, 
ùî Æìåðèíêà ïîâåðíå êîìá³íà-
òîðà. Òàê âîíî é ñòàëîñÿ.

— Íåäàâíî ìåí³ çàòåëåôîíó-
âàëè ç³ Æìåðèíñüêî¿ ì³ñüêðàäè, 
ïîâ³äîìèëè, ùî ìàþòü íàì³ð ïî-
âåðíóòè ïàì’ÿòíèê, — ðîçïîâ³äàº 
ñêóëüïòîð. — Êîëè ïðè¿õàâ, ñï³ë-
êóâàâñÿ ³ç çàñòóïíèêîì ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Âîëîäèìèðîì Äóä³êîì, 
êåð³âíèöåþ êîìóíàëüíîãî óïðàâ-
ë³ííÿ Îëüãîþ Êîëîì³ºöü. Â³ä÷óâ 

¿õíþ çàö³êàâëåí³ñòü ó â³äíîâëåíí³ 
ïàì’ÿòíèêà. Âîíè ãîâîðèëè, ùî 
öå ðîäçèíêà ì³ñòà. Ùî âèâ÷àëè 
äóìêó ì³ñòÿí ³ ò³ âèñëîâëþþòü-
ñÿ çà ïîâåðíåííÿ ñêóëüïòóðíîãî 
çîáðàæåííÿ, áî ïàì’ÿòíèê óæå 
ñòàâ ðîäçèíêîþ äëÿ ì³ñòà çàë³ç-
íè÷íèê³â.

Äî ðå÷³, «Æìåðèíñüêà ãàçåòà» 
ïðîâåëà ç öüîãî ïðèâîäó îïèòó-
âàííÿ ñåðåä ñâî¿õ ÷èòà÷³â. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ âèäàííÿ, á³ëüø³ñòü ç 
îïèòàíèõ ïîâ³äîìèëè, ùî õîò³-
ëè á áà÷èòè ïàì’ÿòíèê Áåíäåðó 
ó ì³ñò³.

ПОРТРЕТ ХИТРОГО 
ПОДОЛЯНИНА 

— Ùèðî ç ³ çíàþñÿ,  ùî 
«12 ñò³ëüö³â» ²ëüôà é Ïåòðîâà 
í³êîëè íå ÷èòàâ, — ãîâîðèòü Ìè-
êîëà Êðèæàí³âñüêèé. — Ô³ëüì, 
çíÿòèé çà öèì òâîðîì, äî ê³íöÿ 
íå äîäèâèâñÿ. Òîìó íàñïðàâä³ 
ðîáèâ ïîðòðåò õèòðîãî ïîäîëÿ-
íèíà. ×îëîâ³êà, ÿêèé çíàéäå âè-
õ³ä ç áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíî¿ ñèòóàö³¿, 
ÿêèé í³êîëè íå âïàäàº ó â³ä÷àé…

Ï’ÿòñîò ê³ëîãðàì³â âàæèòü 
ô³ãóðà Îñòàïà. ¯¿ âèãîòîâèëè ç 
ì³ä³. Âñåðåäèí³ íèæíÿ ÷àñòè-
íà çàëèòà áåòîíîì. Ñàìå òîìó 
ïàì’ÿòíèê òàêèé âàæêèé. Ïî-
ñòàìåíò, íà ÿêîìó âñòàíîâëåíèé 
ïàì’ÿòíèê, ç ãðàí³òó. Ñò³ëüö³ ÷à-
âóíí³. Çàãàëîì ¿õ íå 12, à ñ³ì. 
Ø³ñòü ïî êîëó, íà íèõ ìîæíà 
ïðèñ³ñòè. Íà ñüîìå êð³ñëî âå-
ëèêèé êîìá³íàòîð îá³ïåðñÿ ðó-
êîþ. Ï³äæàê íà íüîìó íàêèíóòèé 
íà ãîëå ò³ëî. Íàâêîëî øè¿ — 
øàðô. Íà ãîëîâ³ êåïêà. Ïîãëÿä 
ñïðÿìîâàíèé âäàëèíó. ßê â³äîìî 
ç òâîðó, àâàíòþðèñò Áåíäåð âåñü 
÷àñ êóäèñü ïîñï³øàâ.

Îíîâëåíèé ïàì’ÿòíèê äîñòà-
âèëè íà ñòàðå ì³ñöå 22 æîâòíÿ. 
Ï³ä ÷àñ éîãî ðîçâàíòàæåííÿ ç³-
áðàëîñÿ íåìàëî ëþäåé.

Неподалік від Вінниці є ще одне 
скульптурне зображення Остапа 
Бендера. Воно знаходиться по-
руч з автомобільною трасою, що 
веде до Немирова, біля кафе 
у селі Комарів. Щоправда, цей 
пам’ятник поступається жме-
ринському.

До того ж, комарівський Бендер 
постраждав від когось із ванда-
лів. Деякий час залишався без… 
голови. Тепер його реставрували. 
Таким чином, Вінниччина єди-
на область, де є два пам’ятники 
великому комбінатору Остапу 
Бендеру.

Ще один Остап стоїть біля Вінниці 

Ï³ä ÷àñ ïåðøîãî 
â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà, 
ó 2001 ðîö³, 18 
ïàñàæèð³â â³äñòàëè â³ä 
ñâî¿õ ïîòÿã³â. Ïîêè ãàâ 
ëîâèëè – ïî¿çä ï³øîâ

Відреставрований Бендер 
повернувся у Жмеринку, 
як нова копійка. Це єдиний 
пам’ятник комбінатору, 
який відкривали два рази
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ТЕТЯНА МІХНОВЕЦЬ, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА
Україна модерна. Відкривайте її для 
себе, подорожуйте, прикрашайте, 
любіть і бережіть.

Ãëÿäà÷àì ñóïóò-
íèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ 

òðåáà çàì³íèòè òþíåð, ùîá 
äèâèòèñü óëþáëåí³ êàíàëè.

Â Óêðà¿í³ âæå ïî÷àëàñÿ àêòèâíà 
ï³äãîòîâêà äî ïåðåõîäó íà ïëàòíå 
òåëåáà÷åííÿ — ³íâåñòóþòüñÿ êî-
øòè, çàêóïëåí³ òþíåðè òà âæå ï³ä-
ïèñàí³ êîíòðàêòè íà êîäóâàííÿ 
òðàíñïîðòíîãî ñèãíàëó.

Íà ïî÷àòêó 2020 ðîêó 23 íàéïî-
ïóëÿðí³ø³ óêðà¿íñüê³ òåëåêàíàëè 
(1+1, ²íòåð, ÑÒÁ, ICTV, Íîâèé, 
òà ³íø³) çàêîäóþòü ñâ³é ñèãíàë 
íà ñóïóòíèêó. Ï³ñëÿ êîäóâàííÿ, 
ò³, õòî äèâèâñÿ ö³ êàíàëè ÷åðåç 
ñóïóòíèêîâó òàð³ëêó, íå ìàòèìóòü 
ìîæëèâîñò³ äèâèòèñÿ ¿õ ó â³äêðè-
òîìó äîñòóï³, à çà ñòàòèñòèêîþ, 
öå - òðåòèíà óêðà¿íñüêèõ ãëÿäà÷³â. 
Ùîá â ìàéáóòíüîìó òåëåãëÿäà÷³ 
ìîãëè äèâèòèñÿ ñâî¿ óëþáëåí³ êà-
íàëè, ¿ì íåîáõ³äíî îáðàòè îô³ö³é-
íîãî îïåðàòîðà òåëåáà÷åííÿ.

Çîâñ³ì íåùîäàâíî ñòàëî â³äî-
ìî, ùî íàö³îíàëüíèé îïåðàòîð 
åô³ðíîãî öèôðîâîãî òåëåáà÷åííÿ 
«Çåîíáóä» âæå çàêîäóâàâ ñâ³é ñó-
ïóòíèêîâèé ñèãíàë. Îñíîâíà ìåòà 
ïðîåêòó «êîäóâàííÿ» — ïîêðàùåí-
íÿ ÿêîñò³ ïåðåäà÷³ òåëåìîâëåííÿ, 
à òàêîæ çàïîá³ãàííÿ íåçàêîííîìó 
òðàíñëþâàííþ êàíàë³â.

Ï³ñëÿ êîäóâàííÿ ñóïóòíèêîâîãî 

ñèãíàëó ïðîâ³äí³ óêðà¿íñüê³ òåëå-
êàíàëè áóäóòü äîñòóïí³ âèêëþ÷íî 
â ñêëàä³ àáîíåíòñüêèõ ïàêåò³â îô³-
ö³éíèõ ñóïóòíèêîâèõ ïëàòôîðì. Ó 
â³äêðèòîìó äîñòóï³ ÷åðåç ñóïóò-
íèêîâó òàð³ëêó ìîæíà áóäå äè-
âèòèñÿ òåëåêàíàëè äåðæàâíèõ òà 
ãðîìàäñüêèõ ìîâíèê³â, ðåã³îíàëüí³ 
òåëåêàíàëè..

Äëÿ òîãî, ùîá ïðîäîâæèòè äèâè-
òèñü óëþáëåí³ òåëåêàíàëè, íåîáõ³ä-
íî îáðàòè îäèí ³ç òàêèõ âàð³àíò³â:
 íàéïðîñò³øèé ñïîñ³á ïðîäî-

âæèòè äèâèòèñÿ çàêîäîâàí³ óêðà¿í-
ñüê³ òåëåêàíàëè ñàìå íà ñóïóòíè-
êó — ñòàòè àáîíåíòîì îô³ö³éíîãî 
îïåðàòîðà ñóïóòíèêîâîãî òåëåáà-
÷åííÿ (íàïðèêëàä, Viasat) òà çàì³-
íèòè ñâ³é ñòàðèé òþíåð íà íîâèé. 
Ùîá óíèêíóòè àæ³îòàæó òà ÷åðã 
ó ñ³÷í³ 2020 ðîêó, âàðòî âæå çàçäà-
ëåã³äü ïîäáàòè ïðî çàì³íó òþíåðà 
ñóïóòíèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ.
 ï³äêëþ÷èòèñü äî êàáåëüíîãî 

òåëåáà÷åííÿ — ÿêùî â çîí³ âàøîãî 
ïðîæèâàííÿ º êàáåëüíà ìåðåæà.
 Çà íàÿâíîñò³ ÿê³ñíîãî äîñòóïó 

äî ³íòåðíåò-ìåðåæ³ — ï³äêëþ÷èòè 
òåëåáà÷åííÿ çà òåõíîëîã³ºþ IPTV
 Çì³íèòè ìîäåëü òåëåïðèéîìó 

òà ïåðåéòè íà ïðèéîì åô³ðíîãî 
òåëåáà÷åííÿ — Ò2.

Viasat — öå â³äîìèé áðåíä, ÿêèé 
íà ðèíêó Óêðà¿íè âæå 11 ðîê³â 

ïðîïîíóº äîñòóïí³ ïîñëóãè ³ º ë³-
äåðîì ñóïóòíèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ. 
Ï³äêëþ÷èòè ñóïóòíèêîâå òåëåáà-
÷åííÿ ìîæíà ÿê ³ ó âåëèêèõ ì³ñòàõ, 
òàê ³ â ìàëåíüêèõ ñåëàõ. Ñïîñ³á íà-
ëàøòóâàííÿ òà ï³äêëþ÷åííÿ äî ñó-
ïóòíèêîâîãî òåëåáà÷åííÿ äîñèòü 
ïðîñòèé, òîìó êîðèñòóâà÷³ ìîæóòü 
ñàìîñò³éíî ï³äêëþ÷èòè ñóïóòíèêî-
âå òåëåáà÷åííÿ, à çà íåîáõ³äíîñò³ 
ìàéñòåð ³ç ï³äêëþ÷åííÿ äîïîìîæå 
³ç íàëàøòóâàííÿìè.

Îïåðàòîð ñóïóòíèêîâîãî òåëå-
áà÷åííÿ äîñòóïíèé âñ³ì: êîìïàí³ÿ 
ïðîïîíóº òàðèôí³ ïàêåòè âàðò³ñòþ 
â³ä 49 äî 249 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü.

Íàïðèêëàä, ïðèäáàâøè ïàêåò 
«Íàö³îíàëüíèé» çà 49 ãðí/ì³ñÿöü, 
âè ìàòèìåòå â ðîçïîðÿäæåíí³ 
82 êàíàëè, ñåðåä ÿêèõ ³ ïðîâ³ä-
í³ óêðà¿íñüê³, ³ êàíàëè ç ïîïó-
ëÿðíèìè ô³ëüìàìè òà ñåð³àëàìè. 
À ÿêùî æ ó âàñ º ñó÷àñíèé òþíåð, 
òî âè ç ëåãê³ñòþ ìîæåòå ïåðåãëÿ-
äàòè êàíàëè ó â³ëüíîìó äîñòóï³.

Îòðèìàâøè âàøó çàÿâêó, Viasat 
áåçêîøòîâíî äîñòàâèòü òþíåð äî 
âèáðàíîãî â³ää³ëåííÿ Íîâî¿ ïîøòè.

Çàìîâèòè òþíåð ìîæíà ê³ëüêî-
ìà øëÿõàìè: íà ñàéò³ viasat.ua, 
çà òåë. 0 800 500 460, ó ìàéñòð³â ç 
ï³äêëþ÷åííÿ ñóïóòíèêîâîãî òåëå-
áà÷åííÿ àáî æ ó òîðãîâèõ ìåðåæàõ 
åëåêòðîí³êè.

Провідні українські телеканали будуть закодовані 
на супутнику. Що чекає українського телеглядача?
НОВИНИ КОМПАНІЙ

462685

462991

РЕКЛАМА
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ОВЕН 
Цього тижня ви цілком можете 
відсвяткувати перемогу на лю-
бовному фронті. Ось тільки 
вівторок небезпечний для 
людей, яким ні до чого плітки 
про їхні романтичні пригоди. 

ТЕЛЕЦЬ 
Схоже, ви постійно думаєте 
про кохання. Тільки не втра-
чайте голову, вона вам ще 
знадобиться. Придивіться 
до коханої людини, і не квап-
те події, все прийде в свій час.

БЛИЗНЮКИ 
Гармонійність у стосунках 
вашої пари зірки обіцяють 
просто рідкісну. Ви будете 
оточені ніжністю і турботою з 
боку коханої людини. 

РАК 
Ваші стосунки все більше нага-
дують маневри, що переходять 
у баталію. Хоча є захоплення 
в бою, все ж зупиніться. 
У п'ятницю влаштуйте святко-
вий вечір з нагоди мирного 
завершення військових дій.

ЛЕВ 
Наполегливість коханої 
людини може неприємно 
здивувати вас. Постарайтеся 
м'яко пояснити, що така по-
ведінка не принесе належних 
результатів, а тільки викличе 
нерозуміння і роздратування. 

ДІВА 
У вас може настати мо-
мент, коли захочеться круто 
змінити своє особисте життя. 
Може, варто відправитися 
в романтичну подорож, яка 
обіцяє нове знайомство? 

ТЕРЕЗИ 
Вам знадобиться максимум 
терпіння і мудрості, щоб 
уникнути вулканічних вибухів 
своїх почуттів. І тоді, подолав-
ши ревнощі і нерозуміння, ви 
зможете зітхнути спокійно.

СКОРПІОН 
Ви будете схильні квапити 
події, і абсолютно марно. 
Грайливість гормонів не по-
винна заважати вам чітко 
і свідомо проводити свою 
політику. 

СТРІЛЕЦЬ 
На початку тижня вас можуть 
очікувати привабливі лю-
бовні пригоди, але важливо 
вчасно зупинитися. Просто 
прийміть свого обранця 
таким, яким він є.

КОЗЕРІГ 
Стосунки з коханою людиною 
стали не такими палкими. 
Якщо процес віддалення одне 
від одного прискориться, вам 
складно буде щось змінити. 
Та й не варто цього робити.

ВОДОЛІЙ 
Усе буде чудово, якщо тільки 
ви не затієте скандалу через 
дрібниці. Починаючи з ві-
вторка, ви зможете не думати 
про особисте життя, оскільки 
проблеми воно собою пред-
ставляти не буде. 

РИБИ 
Не впускайте можливостей 
справити сильне враження 
на представників протилеж-
ної статі. Не виключено, що 
стосунки, які починаються 
як легкий флірт, розвинуться 
в щось дуже багатообіцяюче.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 30 ЖОВТНЯ – 5 ЛИСТОПАДА

ВІКТОРІЯ 
АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ 

— Закоханість — 
це досить силь-
на емоція. Ось 
тільки насправ-
ді, якщо копнути 

глибше, вона формується ве-
ликою кількістю інших емоцій, 
таких як: інтерес, збудження, 
радість, хвилювання та інші. 
Коли люди тільки знайомляться, 
вони намагаються показати себе 
з кращого боку, що абсолютно 
логічно. І тим самим мимоволі 
викликають у партнера цілу бурю 
приємних емоцій. У людини від-
бувається зв'язка того, що вона 
відчуває, з тією людиною, яка 
в цей момент знаходиться по-
руч. Можна уявити собі ситуацію, 
коли чоловік з жінкою прийшли 
ввечері в ресторан. Почнемо з 

того, що кожен активно і старан-
но готувався до виходу, і примі-
ряв не один наряд. Красива зо-
внішність одне одного вже при-
вертає увагу, і це вже викликає 
емоції. У ресторані грає приємна 
музика, особливо, якщо грає 
улюблений виконавець — зно-
ву емоція. За столиком ведуться 
цікаві розмови, посмішки, сміх, 
легкі дотики одне до одного — це 
все емоції. Що призводить до ба-
жання бачитися знову і знову. І 
так емоції переростають в почуття 
одне до одного.
Тому для тих, хто бажає зустріти 
партнера, покохати і викликати 
кохання, є начебто просте, але 
насправді не дуже просте рі-
шення — вміти викликати емо-
ції, вміти створювати емоційні 
моменти. І тоді любов і закоха-
ність крокуватимуть разом під 
руку крізь роки.

Коментар експерта

КИМ ВАРТО БУТИ 
Зовнішність 
Це те, на що в першу чергу звертають увагу. 
На фігуру, причому не обов'язково бути 
еталонних пропорцій — але пропорції повинні 
бути. Чоловікам непогано б мати м’язи, 
жінкам — талію. На обличчя, не обов'язково 
ідеально красиве, але приємне, миле. 
Дуже важливо в плані зовнішності мати 
елементарне поняття смаку — який синонім 
слову помірність (фріковатість звичайно 
привертає увагу, але досить часто відвертає 
романтичний настрій).

Відкритість 
Мистецтво спілкуватися, в принципі, безцінне, 
а в романтичному плані, це відмінний бонус. 
Дивний буде мати вигляд перше побачення 
(сподіваємось, воно коли-небудь станеться), 
якщо один весь час говорить, а інший лише 
посміхається. Не потрібно соромитися, 
ніяковіти, розповідайте про себе, запитуйте 
про іншого. Хочеться здатися розумною 
людиною — жартуйте, почуття гумору, це 
кращий тест на інтелект.

Захопленість 
Немає нічого приємнішого, як спостерігати і 
спілкуватися з захопленою чимось людиною. 
Це може бути все що завгодно — танці, 
спорт, вишивання на п'яльцях, велосипед, 
автомобіль, хоку… якщо людина цим горить, 
вона світиться і привертає увагу. До речі, 
подібне горіння не зіграєш, фальшивку відразу 
видно, тому шукайте собі хобі, щоб життя 
стало цікавішим і ви разом з ним.

Ерудиція 
Приємно поспілкуватися з розумною людиною. 
Співрозмовник, здатний підтримати будь-
яку розмову, цінний сам по собі, якщо ще 
з романтичним інтересом — взагалі супер. 
Ви все одно зараз ні з ким не зустрічаєтесь, 
то зустріньтесь з книгами, семінарами. Хай 
ваша голова наповниться новими думками, 
речами, і, до речі, новими людьми. Ви зможете 
говорити розумні речі, робити розумні 
висновки, але не мудрувати, заради бога — 
це має жахливий вигляд.

Самостійність 
Оцінювати людину за розміром її гаманця 
і наявності автомобіля — не гарно. Але 
бути матеріально нестабільним в певному 
віці (десь починаючи з 25) — не красиво 
тим більше. А тому геть залежність — ура 
самостійність. Своя робота, зарплата, дохід 
і незалежність. Якщо досить серйозно 
підійти до питання самостійності, життя 
часто приносить сюрпризи у вигляді нових 
стосунків, тому що до незалежної людини 
притягуються як інші люди, так і події.

ЯК НЕ ВАРТО ПОВОДИТИСЯ 
Не зачаровуйтесь 
У теорії — кожна людина унікальна, на практи-
ці — ми всі надто схожі. Однак очі закоханого 
в одну мить можуть зробити будь-кого (але ко-
ханого) мало не генієм. Найнеприємніше в цій 
ситуації, що любимо ми часто вже не фактичні 
якісь заслуги або якості людини, а потенційні. 
Любов робить з нашою свідомістю дивний 
кульбіт, завдяки йому ж потім настане жорстоке 
розчарування. Тож якщо вам пощастило зако-
хатись — приймайте людину такою, якою вона 
є. Просто в цілях власної безпеки.

Не поспішай 
Період самотності завжди настає після історії 
кохання. Щоб його чим швидше пройти, по-
трібне нове кохання, яке завжди вбиває старе. 
Тільки ось якщо серце твоє було розбите, нова 
любов його можливо і зцілить, але як свіжу 
рану чіпати не варто, а дати їй час затягнутися, 
так серцю відпочити не завадило б. Подумай, 
чи зможеш ти полюбити нову людину, чи твоя 
мета втамувати об неї всій власний біль?

Не брешіть собі 
Наш мозок і наше тіло набагато розумніші і 
чутливіші, ніж можна припустити. Ми можемо 
легко зрозуміти, коли подобаємось, коли ні, 
коли нас обманюють… Можемо, але не ро-
зуміємо, не бачимо, не віримо собі, вірніше, 
не хочемо вірити. Простіше придумати якусь 
зручну для себе причину, чому та чи інша 
людина ставиться до нас, ну, так як ставиться. 
Та, як правило, коли щось насторожує, на то є 
причина і вона зазвичай на поверхні. Довіряти 
своєму тілу та інтуїції складно, але можна, при-
наймні, бачити, а не закривати їх ілюзіями.

Не погоджуйся на крихти 
Любовні стосунки — це історія двох повноправ-
них партнерів. Якщо ти відчуваєш, що побачень 
тобі не вистачає, уваги, ніжності — про рівноцінні 
взаємини говорити не варто. Ти в них стоїш в позі 
жебрака і просиш крихти. Навіщо? Тобі більше 
потрібно? Але стосунки цінні, коли приносять 
задоволення або користь (так не лякайтесь цього 
слова) обом учасникам. І кохання має бути лише 
взаємним, це має стати пріоритетом.

Не будьте сліпими 
Є класне, але абсолютно неправильне твер-
дження, що «любов сліпа». Хоча вона сліпа, 
звичайно, коли виправдовує нашу дурість 
і любовний голод. Коли ми закохуємося, 
критичність мислення для нас перестає іс-
нувати. В любовному угарі ми робимо речі, які 
в тверезому стані ніколи б собі не дозволили. 
Це те саме у вир з головою. І потім несподівано 
опиняємося в секс-онлі у якогось придурка, 
або в сервіс-зоні у дурепи. Ви дійсно так мало 
варті, що готові розмінюватися за п'ятак?

ЯК НЕ ЗАЛИШИТИСЯ 
ОДИНАКОМ. ТОП-10 ПОРАД 
Потреба  У депресивний час року 
набирає актуальності тема самотності. 
Восени це звучить як вирок, і часто стає 
стимулом знайти ну хоч когось. Хоча 
хочеться, звичайно, не тільки закрити свої 
власні діри, а й сподобатися і закохатися

Ïðî êîõàííÿ, êîëè òè âæå 
òðèâàëèé ÷àñ ³ñíóºø â ðåæèì³ 
«îäèíàê» (íåçàëåæíî â³ä ñòàò³) 
ãîâîðèòè çàðàíî. Ñïî÷àòêó âàðòî 
õî÷à á íàâ÷èòèñü çíàéîìèòèñÿ ç 
ëþäüìè, â òîìó ñàìîìó ðîìàí-
òè÷íîìó ðóñë³. ²ñíóº äóìêà, ùî 
íàéãîëîâí³øå ïðè çíàéîìñòâ³ — 
öå çäàòí³ñòü çà÷àðîâóâàòè. Õî÷à 
ÿêùî «êîïíóòè âãëèá» ³ çàäóìàòè-
ñÿ, òî êîìó ïîòð³áíà öÿ çäàòí³ñòü. 
Ïî ñóò³ òèì, êîìó ÷îãîñü íå âè-
ñòà÷àº: êðàñè ÷è ãðàö³¿, ñòàòóñó 
àáî ãðîøåé, ñåêñóàëüíîñò³ àáî 
ïðèâàáëèâîñò³. Öÿ òåçà íå ñòà-
âèòü çà ìåòó êîãîñü îáðàçèòè, 
à ñêîð³øå ïðèéíÿòè òîé ôàêò, 
ùî êîæåí ç íàñ íå ³äåàëüíèé. ² 
ùî æ ðîáèòè? ßê íàì ïðèâàáèòè 
³ çàö³êàâèòè ëþäèíó ³ ãîëîâíå, 
ÿê çðîáèòè òàê, ùîá ïðè öüîìó 
íàñ òåæ ââàæàëè ïðèâàáëèâèìè 
òà ö³êàâèìè?

² îñü òóò â ãîëîâó ïðèõîäÿòü 
òàê³ ÿêîñò³, ÿê õàðèçìà àáî ÷à-
ð³âí³ñòü. Ðîçøèôðîâóþòüñÿ ö³ 
ÿêîñò³, ÿê çäàòí³ñòü âïëèâàòè 
íà åìîö³éíèé ñòàí ïàðòíåðà. 
ßêùî âè ìîæåòå ðîáèòè öå âäàëî, 
ìîæåòå íå òóðáóâàòèñÿ ïðî ñâîº 
îñîáèñòå æèòòÿ. ßêùî æ í³, äî-
âåäåòüñÿ ðîçâèâàòè öþ íàâè÷êó. 
Îñîáëèâî ç îãëÿäó íà òå, ùî äî-
ñèòü ÷àñò³ âèïàäêè, êîëè ä³â÷àòà 
àáî õëîïö³ íà÷å íå ñòðàøèëêè, 

à ïðîäîâæóþòü çàëèøàòèñÿ ñà-
ìîòí³ìè. Ç ³íøîãî áîêó, ³ñíóº 
âåëè÷åçíà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ÿê³ 
íà÷åáòî íå âîëîä³þòü ÿêèìèñü 
íàäïðèðîäíèìè ÿêîñòÿìè, àëå 
íàïåâíå æ â íèõ º òà ñàìà ÷à-
ð³âí³ñòü, ùî äîïîìàãàº ïîñò³éíî 
çíàõîäèòè ñîá³ ïàðòíåð³â. Ñåêðåò 
ïðîñòèé — ö³ óí³êàëüí³ ëþäè âì³-
þòü òà ìîæóòü äàâàòè ïàðòíåðó 
òå, ùî éîìó õî÷åòüñÿ. 

Àëå â íàñ çíîâó òóïèêîâà ñè-
òóàö³ÿ. Âè ìîæåòå áóòè íàäçâè-
÷àéíî ùåäðèìè â ñï³ëêóâàíí³, â 
ìàòåð³àëüíîìó ïëàí³, òà é âçàãàë³ 
ÿíãîëÿòêîì, àëå êîëè íåìà äî 
êîãî òó ùåäð³ñòü ïðèêëàñòè, ÿêà 
â íå¿ êîðèñòü, òàê? Ç³çíàâàéòåñü, 
òàê³ äóìêè íå ðàç ïðèõîäèëè âàì 
â ãîëîâó, êîëè âè ÷èòàëè ÷åðãîâó 
ïîðàäó ïðî «ÿê çíàéòè ñâîº êî-
õàííÿ». Òàì, ÿê ïðàâèëî, º: áóäü-
òå ïðèâ³òí³, â³äêðèò³, àêòèâí³.., 
òîáòî íå ñêóï³òüñÿ íà åìîö³¿, ä³¿ 
òà ïîäàðóíêè. Àëå æ íå áóäåø òè 
õîäèòè âóëèöÿìè ì³ñòà ³ ïðîïî-
íóâàòè óñå öå äîáðî ïåðåõîæèì 
ïðîòèëåæíî¿ ñòàò³, ÿê³ á³ëüø-
ìåíø âàøîãî «ðîçì³ðó». Öå ìàº 
äåùî áîæåâ³ëüíèé âèãëÿä, ÷è íå 
òàê? Òîìó ç ïðèâîäó, êîãî òà ÷èì 
«íàãîðîäèòè», òðîõè çàæä³òü, çà-
éì³òüñÿ ñîáîþ (ðîäèíîþ, áàòü-
êàì äîïîìîæ³òü, ä³òÿì, ìîæå º â 
êîãî), à ðîìàíòèêà ï³äòÿãíåòüñÿ.

РОЗСТАВЛЯЄМО АКЦЕНТИ 
НА БОРОТЬБІ З САМОТНІСТЮ



460385

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019 ГОРОСКОП
ОЛЕНА МЕЛЬНИК, ПЕРУКАР

— Ось це від втоми, це від 
нервового напруження, 
а це від депресії.
— Спасибі, лікарю. А у вас, 
крім віскі, нічого немає?

***
У маршрутці молода мама просить дитину:
— Доню, візьми цицю, бо час вже їсти… (і так 
кілька разів). — Доню, візьми цицю, бо зараз 
дяді віддам.
Дядько: — Доню, думай скоріше, бо я вже 
три зупинки проїхав!!!

***
Два роки дід обприскував ГМО-хімікатами 
колорадського жука. На третій рік жук уже 
сам допомагав дідові підгортати картоплю.

***
Стоїть мужик на вулиці і кричить:
— Люди … людии,.. люююдииии….
— Що?
— Відверніться, я попісяю…

***
ДАІшник зупиняє машину. Підходить. 
Запитує суворо:
— Ви знак бачили?
— Бачив.
ДАІшник розпливається в добрій усмішці:
— Синок мій намалював…

***
Любий, будь ласка, поясни як-небудь 
м'якіше синові, що його хом'ячок здох.
— Син, іди сюди. Віджимайся! 
1, 2, 3, 4, 5, 6 …
— Все, не можу більше.
— Що?! Здох?!
— Так
— Ось і твій хом'як також!!!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

20 RIA, 
Ñåðåäà, 30 æîâòíÿ 2019

ОВЕН 
У вас появятся новые 
деловые партнеры, так что 
готовьтесь налаживать связи.

ТЕЛЕЦ 
Личное обаяние позволит 
вам наладить необходимые 
партнерские отношения. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы сможете рассчитывать 
на быстрые результаты 
и большую прибыль.

РАК 
Вам представится шанс 
продвинуться по карьерной 
лестнице.

ЛЕВ 
Вам необходимо начать 
масштабное наступле-
ние практически во всех 
жизненных сферах. 

ДЕВА 
Уделите должное внима-
ние окружающим людям 
и новой информации. 

ВЕСЫ 
Вероятны конструктивные 
и многообещающие 
деловые встречи. 

СКОРПИОН 
Вас ждет успех и прибыль. 
Все ваши планы и начина-
ния будут удачными. 

СТРЕЛЕЦ 
Не стоит преувеличивать 
своих возможностей, а так-
же не стоит рассчитывать 
на помощь со стороны. 

КОЗЕРОГ 
Вы легко добьетесь желае-
мого, если действительно 
этого захотите. 

ВОДОЛЕЙ 
На работе вас может за-
кружить вихрь неотложных 
и довольно муторных дел. 

РЫБЫ 
В начале недели возможно 
разочарование в ком-то 
из близких людей. 

РЕКЛАМА

462923

462005

461673

Наталія, 25 років
Ніжна та елегантна прихильниця рок-гурту 
Evanescence. Творча та креативна особистість, 
люблю співати та займаюсь хендмейдом. 
Підкорила найвищу гору України і мрію 
побувати в найкращих місцях світу.

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

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

462742
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ок-гурту 
собистість, 
йдом. 

мрію 

019 

НайНа гарніші  дівчат
їзддятять з «Бліц такс

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)


