
 Його прізвище писали під номером 
один в ТОПі десяти підозрюваних 
у особливо тяжких злочинах, яких 
розшукує поліція

 Мова про вінничанина Михайла 
Березовського, який 15 років був у 
міжнародному розшуку, а тепер каже, 
що спокійно жив собі, а не ховався за 
кордоном 

 Він підозрюваний у кримінальній 
справі, відкритій ще у 2005-му. Тоді 
на Вишеньці розстріляли спортсмена 
в машині, але убили не того — 
замовлення було на водія іномарки

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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РЕМОНТУЄ АВТО 
ДЛЯ СПЕЦНАЗУ

ЯК БЕЗПЕЧНО ОРЕНДУВАТИ КВАРТИРУ с. 10

с. 8

468084

САМ ПРИЙШОВ У ПОЛІЦІЮ

с. 7

ЧЕРЕЗ 15 РОКІВ ПІСЛЯ ВБИВСТВА

Березовський на суді і в розшуку. 
За карантинною маскою не можна 
було побачити схожість з обличчям 
на старому знімку
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Живите!
Îãëÿíèòåñü âîêðóã! Æèçíü 

êðóòàÿ! Ïîñìîòðèòå íà âû-
ñî÷åííûå äåðåâüÿ íàä ãîëî-
âîé… à ýòî íåáî! Çâ¸çäû… 
Êàê äàâíî âû ñìîòðåëè 
íà íèõ? Â òîïêó òåõ, êòî çà-
ñòàâëÿåò âàñ óòûêàòüñÿ íîñîì 
â àñôàëüò.

Æèâèòå ðàäè äåãóñòàöèè 
ýòîé æèçíè! Îíà òî ñëàäêàÿ, 
êàê ì¸ä. Òî ãîðüêàÿ â 40 ãðà-
äóñîâ.

ÑòÎèò òîãî, ÷òîáû îñòà-
âàòüñÿ â æèâûõ. Îíà ïî¸ò 
ñîçäàííûìè ïåñíÿìè, ãäå 
ìíîãî îôèãåííûõ êàðòèí, 
â íåé ñòîëüêî âñåãî âêóñíîãî!

Îäíàæäû ÿ óñëûøàëà èñ-
ïîâåäü ÷åëîâåêà, êîòîðûé õî-
òåë ýòî âñ¸ çàêîí÷èòü. Â 90-õ 
îòæàëè áèçíåñ, æåíà óåõàëà 
çà îêåàí ñ äî÷êîé è óäà÷íî 
âûøëà çàìóæ, äðóçüÿ îòâåð-
íóëèñü. È òàêîå ñëó÷àåòñÿ. 
Íî÷ü, âîäêà, ïîðíî è ðàç-
äóìüÿ, êàê çàêîí÷èòü ýòó 
æèçíü. Íî åãî çäðàâûé ñìûñë 
ïîáåäèë — ÿ ðàäîâàëàñü ýòî-
ìó ðàçðåøåíèþ æèòü äàëüøå!

×òî, ïðîáëåìû? Ýòî çà-
äà÷è. Åñòü óñëîâèå — åñòü 
ðåøåíèå è äåéñòâèÿ ñî ñêîá-
êàìè. Ïîìíèòå, êàê â øêîëå 
íà ìàòåìàòèêå? Ìû ñëó÷àéíî 
ñ íèì âñòðåòèëèñü ñïóñòÿ õî-
ðîøèé äåñÿòîê ëåò. Âñïîìè-
íàëè — ñìåÿëèñü. Åñòü íîâàÿ 
æåíùèíà, êîòîðàÿ îñòàëàñü 
è óêðåïèëà, ñâî¸ äåëî è âî-
øåäøèå ëþäè ðÿäîì.

Áûëî âðåìÿ ñîáðàòüñÿ, ïî-
ïðîñèòü ïîääåðæêè, ïåðåîñ-
ìûñëèòü — è ïðîäîëæåíèå 
çàèãðàëî íîâûìè êîíöåðòà-
ìè è êàðäåáàëåòàìè, íîâûìè 
àíøëàãàìè!

Âîò ïðÿìî ñåé÷àñ ïîäíè-
ìèòå ãëàçà ñ àñôàëüòà è æè-
âèòå! Äàæå åñëè íà ïåððîíå 
âàøåé æèçíè âàñ íèêòî ïîêà 
íå æä¸ò. Ýòî âðåìåííîå ñî-
ñòîÿíèå, à æèçíü — îäíà! 
Äåíüãè âû çàðàáîòàåòå, ëþ-
áîâü ñâîþ âñòðåòèòå, äîëãè 
îòäàäèòå, íîâóþ òåìó íàéä¸òå.

ДУМКА

ПСИХОТЕРАПЕВТ

Наталья Наталья 
ИШКОВАИШКОВА

ÍÎÂÈÍÈ

ІРИНА КРЕВНА 

Зробити проїзд за довідками, 
учнівськими, студентськими. 
А також обмежити проїзд 
до 10.00 і після 17.00 піль-
говим категоріям.

ДМИТРО НОВІЦЬКИЙ 

Влада мусить забезпечити 
більшу кількість транспорту і 
частіший його рух. А то з та-
кими темпами ніхто нікуди 
не встигне.

JULIA JULIA 

Потрібно просто відміни-
ти обмеження і пустити 
транспорт як і раніше було, 
до карантину і все… навіщо 
ускладнювати?

ОЛЬГА ФЕРНЕГА 

Заборонити не працюючим 
пенсіонерам проїзд у тран-
спорті до 10.00 і після 17.00. 
Заборонити брати пасажирів, 
у яких маска під носом. 

ЛЮБА ДЕРЖАВИНА 

Пропоную молоді їздити 
на велосипедах. А людям по-
хилого віку в громадському 
транспорті. Люди, поважайте 
старших.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Що б ви змінили у роботі громадського транспорту?

Щосереди ми публікуємо 

коментарі вінничан 

щодо актуальних 

подій міста. Раніше ми 

опитували людей на 

вулиці, зараз проводимо 

таке опитування на 

сторінці у Фейсбуці. 

Ми дотримуємось 

карантину і радимо для 

вашої ж безпеки без 

особливих потреб не 

виходити з дому

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Ó äâîð³ øêîëè ¹ 27, ùî ó ì³-
êðîðàéîí³ Òÿæèë³â, 1 âåðåñíÿ 
áóëî íàïðî÷óä òèõî. Ó öåé äåíü 
çà ïàðòè ñ³ëè ëèøå ïåðøîêëàñíè-
êè. Â³äòàê, á³ëÿ âõîäó äî øêîëè 
ç³áðàëèñÿ ëèøå ùàñëèâ³ áàòüêè 
ïåðøà÷ê³â, ÿê³ ÷åêàëè ìàëå÷ó ç 
ïåðøîãî â ¿õ æèòò³ óðîêó.

Ñåðåä íèõ ð³äí³ Àðòåìà, ó÷íÿ 
1-À êëàñó. Ëþáîâ ªâè÷ ïðèéøëà 
ç áóêåòîì, àáè ïðèâ³òàòè êëàñíî-
ãî êåð³âíèêà ñâîãî ëþáîãî îíóêà. 
Ðàçîì ç íåþ äîíüêè òà îíó÷êè-
äðóãîêëàñíèö³. Çàïèòóºìî, ÷è 
íå õâèëþþòüñÿ çà ìàëå÷ó, âñå æ 
òàêè êàðàíòèí.

— Ìè ââàæàºìî, ùî ïîïðè 
êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ, ïåð-
øîêëàñíèêè ìàþòü â³äâ³äóâàòè 
øêîëó, — ãîâîðèòü áàáóñÿ ïåð-
øîêëàñíèêà. — Áàòüêè íå íà-
â÷àòü äèòèíó ÷èòàòè ³ ïèñàòè òà 
íå çãóðòóþòü òàê, ÿê öå ðîáëÿòü 
ïåäàãîãè â øêîë³.

Ìåøêàíêà ì³êðîðàéîíó Îëü-
ãà Ä³äóð â îøàòí³é âèøèâàíö³ 
ðàçîì ç äîíüêîþ ÷åêàº ç êâ³òà-
ìè â÷èòåëüêó, õî÷óòü ïðèâ³òàòè 
ç äíåì íàðîäæåííÿ. Ãîâîðèòü, 
ùî ¿¿ Ìàðãàðèòà â äðóãîìó êëàñ³, 
òîìó çà ïàðòó ñÿäå ëèøå çàâòðà. 
Äî íàâ÷àííÿ â íîâîìó êàðàíòèí-
íîìó ôîðìàò³ ãîòîâ³.

— Äîíüêà âæå íàâ÷àëàñÿ 
îíëàéí, òîìó ìè äî âñüîãî ãî-
òîâ³, — êàæå ìàìà øêîëÿðêè. — 
Ïåðåêîíàí³, ùî â ëèñòîïàä³ ó÷í³ 
çíîâó ïîâåðíóòüñÿ äî äèñòàíö³é-

íîãî íàâ÷àííÿ ÷åðåç äðóãó õâèëþ 
åï³äåì³¿.

Çàõîäèìî ó íàâ÷àëüíèé çàêëàä. 
Ó âåñòèáþë³ ñòîÿòü ñàí³òàéçåðè 
³ óðíà äëÿ âèêîðèñòàíèõ ìàñîê. 
Àáè ä³òè îäí³º¿ ç íàéá³ëüøèõ 
çà ÷èñåëüí³ñòþ ó÷í³â øê³ë ó Â³-
ííèö³ (òóò íàâ÷àºòüñÿ 1954 äè-
òèíè) çíàõîäèëèñÿ â áåçïå÷íèõ 
óìîâàõ, àäì³í³ñòðàö³ÿ çðîáèëà âñå 
íåîáõ³äíå, àáè ñàí³òàðí³ íîðìè 
ìàêñèìàëüíî äîòðèìóâàëèñÿ 
çà ïðîòîêîëîì. Ç ö³ºþ ìåòîþ 
áàòüê³â ïåðøà÷ê³â ó ïðèì³ùåííÿ 
øêîëè ïîïðîñèëè íå çàõîäèòè. 
Àáè ìàëå÷à (219 ïåðøîêëàñ-
íèê³â) ìàëà ìîæëèâ³ñòü ó ñâ³é 

ïåðøèé äåíü ó øêîë³ ïî÷óâà-
òèñÿ áåçïå÷íî, ñâÿòî 1 Âåðåñíÿ 
ñüîãîäí³ áóëî ëèøå äëÿ íèõ, ç 
äçâ³íêîì ó êëàñíîìó êàá³íåò³.

Çàõîäèìî â êëàñ íà óðîê 
äî ó÷í³â ïåðøîãî êëàñó. ßê ãî-
äèòüñÿ, ä³òè ³ ¿õ â÷èòåëüêà íà óðî-
ö³ áåç çàõèñíèõ ìàñîê. Ãàì³ðëèâà 
ìàëå÷à ðîçïîâ³äàº ïåäàãîãó, ùî 
øêîëà — öå ö³êàâèé ñâ³ò çíàíü. 
Ï³ñëÿ çíàéîìñòâà ïåðøà÷ê³â ç 
êëàñîì, ïåäàãîãîì òà äðóçÿìè-
îäíîêëàñíèêàìè, â÷èòåë³ òà 

ЯКИМ БУЛО КАРАНТИННЕ 
СВЯТО ЗНАНЬ У ТЯЖИЛОВІ?
Репортаж  У Вінницькій школі 
№ 27 цьогоріч за парти сяде майже 
2 тисячі учнів, з них 219 першокласників. 
Яким був перший день карантинного 
навчання для першачків та їх батьків, як 
відбуватиметься освітній процес в середній 
і старшій школах в новому форматі, 
ми розпитали в адміністрації закладу

ñòàðøîêëàñíèêè ç ó÷í³âñüêîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ ïðîâåëè øêî-
ëÿðàì åêñêóðñ³þ øêîëîþ.

Äèðåêòîð øêîëè Îëåêñ³é 
Òåðíîâîé ãîâîðèòü, ùî ð³ê áóäå 
íåïðîñòèì, àëå ïåäàãîã³÷íèé 
êîëåêòèâ ãîòîâèé äî íîâèõ âè-
êëèê³â.

— Àíòèñåïòè÷íèìè òà äåç³í-
ôåêö³éíèìè çàñîáàìè ìè ïîâí³ñ-
òþ çàáåçïå÷åí³. Öå ñòîñóºòüñÿ ³ 
ñàí³òàéçåð³â äëÿ ä³òåé, áåçêîíòàê-
òíèõ òåðìîìåòð³â, ð³äèíè äëÿ îá-
ðîáêè ïîâåðõîíü òà ï³äëîãè, ð³ä-
êîãî ìèëà, ïàïåðîâèõ ðóøíèê³â, 
çàõèñíèõ ìàñîê äëÿ ïðàö³âíèê³â 
çàêëàäó, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
øêîëè. — Äëÿ öüîãî ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó áóëî âèä³ëåíî ìàéæå 
154 òèñ. ãðèâåíü íà âåðåñåíü.

Íàâ÷àííÿ â 27-é øêîë³ îðãàí³-
çóâàëè òàê, ùîá ïàðàëåë³ íå ïå-
ðåòèíàëèñÿ, ïî÷àòîê óðîê³â áóäå 
íà 8.00 òà 8.30.

— Ç çàâòðàøíüîãî äíÿ áóäå 
â³äêðèòî ÷îòèðè âõîäè äî øêî-
ëè, ÷åðåç ÿê³ áóäóòü çàõîäèòè 
ð³çí³ ïàðàëåë³ ó÷í³â, — ãîâîðèòü 
Îëåêñ³é Òåðíîâîé. — Âîíè òàêîæ 
áóäóòü ðîçâåäåí³ ó ÷àñ³, ³ ìè îðãà-

í³çóâàëèñÿ òàêèì ÷èíîì, ùîá ïî-
÷àòêîâà øêîëà áóëà ìàêñèìàëüíî 
â³äîêðåìëåíà â³ä ³íøèõ, ñòàðø³ 
êëàñè çíàõîäèëèñÿ ç îäíîãî áîêó 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ñåðåäí³ — ç 
³íøîãî, ùîá ä³òè ïåðåòèíàëèñÿ 
ì³í³ìàëüíî. Ó÷í³ ìàéæå âåñü ÷àñ 
çíàõîäèòèìóòüñÿ â ñâî¿õ êëàñàõ, 
â÷èòåë³ áóäóòü ïðèõîäèòè äî íèõ 
íà óðîêè. Àëå öå íå ñòîñóºòüñÿ 
òàêèõ ïðåäìåò³â ÿê, íàïðèêëàä, 
³íôîðìàòèêà, äå íà óðîö³ ïî-
òð³áí³ êîìï'þòåðè. Ï³ä ÷àñ çíà-
õîäæåííÿ ó «æîâò³é» çîí³ óðîêè 
òðèâàòèìóòü ïî 35 õâèëèí. Êð³ì 
öüîãî, âñ³ â÷èòåë³ áóäóòü äîñòóïí³ 
äëÿ ó÷í³â îíëàéí äëÿ íàäàííÿ 
íåîáõ³äíèõ êîíñóëüòàö³é. Â÷èòåë³ 
òàêîæ ìîæóòü ïðîâîäèòè óðîêè 
íà ïðèðîä³. 

Â ¿äàëüí³, ãîâîðèòü äèðåêòîð 
øêîëè, ä³òè õàð÷óâàòèìóòüñÿ 
çà ãðàô³êîì, çà ñòîëîì ñèä³òèìóòü 
íå á³ëüøå 4 ó÷í³â. Ïðàö³âíèêè 
¿äàëüí³ çàáåçïå÷åí³ çàõèñíèìè 
åêðàíàìè, ìàñêàìè, ðóêàâè÷êà-
ìè, àíòèñåïòè÷íèìè òà äåç³íôåê-
ö³éíèìè çàñîáàìè, áóôåò òà ìàð-
ì³òí³ ë³í³¿ â³äîêðåìëåí³ â³ä çàëè 
çàõèñíèì ïëàñòèêîâèì åêðàíîì.

Лише для першокласників, без лінійки, але з дзвінком 
у класному кабінеті. Таким було 1 вересня для школи №27 

Ùî ñòîñóºòüñÿ 
ïîäàëüøîãî ôîðìàòó 
íàâ÷àííÿ, áóäå 
âîíî äèñòàíö³éíèì, 
çì³øàíèì ÷è 
çâè÷àéíèì, ïîêàæå ÷àñ 
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Вчора під час телефонної розмо-
ви з керівником ініціативної групи 
Галиною Заїкою попросив жінку 
підійти до сміттєзвалища, аби во-
чевидь переконатися в тому, що 
сміття продовжують вивозити.
— Ні автомобілів, ні навантажу-
вача нема, тільки сморід навко-
ло, — повідомила пані Галина. — 
Отака у нас ситуація.
На запитання, куди вивозять 
сміття, староста села відповів, 
що не знає. Таку саму відповідь 
надав депутат Гніванської місь-
кради Анатолій Поліщук.
— Не думаю, що після такого 
скандалу він знову буде комусь 
підкидати львівські об’їдки, — 
говорить Поліщук. — Мабуть, 

ситуацію контролюють право-
охоронні органи. Бо ж порушено 
кримінальне провадження.
Пан Данилюк не повідомив 
учасникам ініціативної групи, 
куди вивозить сміття. Сказав, 
що транспортує його на серти-
фікований полігон. Обіцяв після 
завершення роботи надати під-
тверджуючі документи. За його 
словами, міг би більше возити, 
але більше не приймають.
Журналіст RIA звертався до ста-
рости села допомогти поспіл-
куватися з паном Данилюком. 
Підприємець відмовився роз-
мовляти. Якщо у нього виникне 
таке бажання, готові вислухати 
його точку зору.

Ні автомобілів, ні навантажувача, тільки сморід 

Прес-офіцер обласної поліції Ва-
дим Кобзар перебував на місці, 
коли доставили відходи в Деми-
дівку. Про це він розповів у роз-
мові з журналістом RIA.
— П’ять автомобілів з відходами 
супроводжували зі Львова пра-
цівники львівської поліції, — роз-
повідає Вадим Кобзар. — Після 
того, як першу машину виванта-
жили, вони по телефону 102 по-
відомили нам. На місце прибула 
наша слідчо-оперативна група 
разом з екологічною інспекцією 
і зафіксували факт порушення. 
Кримінальне провадження від-
крито за статтею 239 ККУ (за-
бруднення або псування земель).
Всі автомобілі залишалися до 
ранку на території села, водіям 
треба було надати час для від-

починку. Вранці львівські полі-
цейські провели свої слідчі дії, 
опитали водіїв, вилучили до-
кументи. До речі, тоді ж водії 
повідомили, що вже тиждень 
завозять у Демидівку відходи.
— Коли ми прибули на місце, 
сморід стояв неймовірний, — 
говорить прес-офіцер обласної 
поліції. — Дивує те, що жителі 
села за весь час не повідомили 
ні екологам, ні поліції про появу 
сміттєзвалища. Адже від нього 
до будинків невелика відстань.
Співрозмовник заперечив факт, 
нібито поліція забороняє виво-
зити відходи на час розсліду-
вання.
— Це маніпуляція фактами, — 
говорить він. — Такої заборони 
не існує.

Жодних заборон на транспортування 

ÑÈÒÓÀÖ²ß

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

²í³ö³àòèâíà ãðóïà 
ç êîíòðîëþ çà âè-
âåçåííÿì ñì³òòÿ ç 
Äåìèä³âêè íàä³-

ñëàëà 28 ñåðïíÿ ïîïåðåäæåííÿ 
ó ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè. Ó íüîìó 
éäåòüñÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ãðîìà-
äîþ àêö³¿ íåïîêîðè. Äåìèä³â÷àíè 
ìàëè íàì³ð 2 âåðåñíÿ ïåðåêðè-
âàòè ðóõ íà Ñîáîðí³é ó Â³ííèö³ 
á³ëÿ áóä³âë³ ÎÄÀ. Íàñòóïíîãî 
äíÿ ïëàíóâàëè çóïèíèòè ðóõ 
òðàíñïîðòó íà àâòîìîá³ëüí³é 
äîðîç³ Áðà¿ë³â-Òèâð³â. Âèéòè 
íà ðåéêè Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿ çà-
ë³çíèö³, ùî ïðîõîäèòü ÷åðåç ¿õíº 
ñåëî, — 4 âåðåñíÿ.

Ï³ä ïîïåðåäæåííÿì çíà÷àòüñÿ 
òðè ï³äïèñè: ãîëîâè ³í³ö³àòèâ-
íî¿ ãðóïè Ãàëèíè Çà¿êè, äåïóòàòà 
Ãí³âàíñüêî¿ ì³ñüêðàäè Àíàòîë³ÿ 
Ïîë³ùóêà òà ñòàðîñòè Äåìèä³âêè 
Þð³ÿ Ìåëüíèêà.

Ãîëîâíà âèìîãà ó÷àñíèê³â àêö³¿ 
íåïîêîðè — ñïîíóêàòè îðãàíè 
âëàäè äî óñóíåííÿ ïîðóøåíü çà-
êîíó ïðî çàáðóäíåííÿ òåðèòîð³¿ 
ñåëà ñì³òòÿì ç³ Ëüâîâà. Òàê çà-
ïèñàíî ó ïîïåðåäæåíí³.

Ó ïîíåä³ëîê, 31 ñåðïíÿ, àêö³þ 
âèð³øèëè ïåðåíåñòè íà íàñòóï-
íèé òèæäåíü.

ОБІЦЯЛИ НАГОДУВАТИ 
«ОБ’ЇДКАМИ» 

Âíî÷³ 11 ñåðïíÿ ïîë³ö³ÿ çà-
òðèìàëà ï’ÿòü âåëèêîâàíòàæíèõ 
àâòîìîá³ë³â ç³ ñì³òòÿì ó Äåìè-
ä³âö³. Ï³ä ïîêðîâîì íî÷³ ¿õ ìàëè 
ðîçâàíòàæèòè íà çåìåëüí³é ä³-
ëÿíö³ çà ñåëîì, ùî çíàõîäèòü-
ñÿ ó ïðèâàòí³é âëàñíîñò³. ßê 
ç’ÿñóâàëè ïîë³öåéñüê³, ïîáóòîâ³ 
â³äõîäè ïðèâåçëè â Äåìèä³âêó 
àæ ç³ Ëüâîâà. ² öå áóëè íå ïåðø³ 
ðåéñè. Ñì³òòÿ ïðèâîçèëè ïðî-
òÿãîì òèæíÿ. Çàãàëîì íàðàõó-
âàëè ïðèáëèçíî òèñÿ÷³ òîíí 
íåïîòðåáó.

Ãðîìàäà ñêëèêàëà çáîðè. Ñòà-
ðîñòà ñåëà Þð³é Ìåëüíèê ïèñàâ 
ïðî íèõ, ùî åìîö³¿ âèðóâàëè, ÿê 
êàæóòü, ÷åðåç âåðõ. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, ëþäè áóëè ãîòîâ³ íàãîäóâàòè 
ñì³òòÿì òîãî, õòî íàäàâ äîçâ³ë 
íà éîãî çàâåçåííÿ.

Éäåòüñÿ ïðî ï³äïðèºìöÿ Þð³ÿ 
Äàíèëþêà. Éîãî â ñåë³ çíàþòü 
ÿê ãîëîâó Ñï³ëêè âëàñíèê³â ìàé-
íîâèõ ïà¿â êîëèøíüîãî ÊÑÏ 
«Ìð³ÿ». Â³í ïîÿñíþâàâ ëþäÿì, 
ùî ìàâ íàì³ð íàëàãîäèòè ïåðå-
ðîáêó òâåðäèõ ïîáóòîâèõ â³äõîä³â, 
òîìó é çàâ³ç ¿õ.

— Íàñïðàâä³ íå Äàíèëþê º 
âëàñíèêîì çåìåëüíî¿ ä³ëÿíêè, — 
óòî÷íèâ ñòàðîñòà ñåëà. — Â³í ïî-
ÿñíèâ ëþäÿì, ùî îðåíäóº ¿¿ â ³í-

КУДИ ВЕЗУТЬ З ДЕМИДІВКИ 
ЛЬВІВСЬКЕ СМІТТЯ — СЕКРЕТ 
Скандал з душком  Сміття 
зі Львова, яке привезли у Демидівку 
Жмеринського району, вивозять. 
Робить це підприємець, який прийняв 
його. Обіцяв справитися до 1 вересня. 
Жителі села мали намір перекривати 
залізницю, автомобільну трасу і Соборну. 
Акцію відклали на тиждень. Чому?

øîãî ï³äïðèºìöÿ. Íà ìîþ äóìêó, 
÷îëîâ³ê äîïóñòèâ î÷åâèäíå ïî-
ðóøåííÿ çàêîíîäàâñòâà: ä³ëÿíêà 
ìàº ö³ëüîâå ïðèçíà÷åííÿ, íèì 
íå ïåðåäáà÷åíî âèêîðèñòàííÿ 
ï³ä ïåðåðîáêó òâåðäèõ ïîáóòî-
âèõ â³äõîä³â. Çðåøòîþ, ãðîìàäà 
íà òàêå íå íàäàâàëà äîçâîëó ³ 
á³ëüø, í³æ óïåâíåíèé, í³êîëè á 
íå ï³øëà íà òàêå.

Íà çáîðàõ ïðîãîëîñóâàëè çà òå, 
ùîá íàäàòè Äàíèëþêó òåðì³í 
íà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ äî 1 âåðåñíÿ. 
Â³í ïîãîäèâñÿ ç öèì. Ó âèïàä-
êó íåâèêîíàííÿ äîìîâëåíîñòåé 

ëþäè ïîïåðåäæàëè ïðî àêö³þ 
íåïîêîðè. Äëÿ êîíòðîëþ ñòâîðè-
ëè ³í³ö³àòèâíó ãðóïó ç ï’ÿòè îñ³á.

Ðàïòîì ïëàíè çì³íèëè. Ñì³ò-
òÿ íå âèâåçåíî, àêö³þ ïðîâîäèòè 
íå áóäóòü.

Îñü ùî ïîâ³äîìèëè æóðíàë³ñòó 
RIA ò³, õòî ïîñòàâèâ ñâ³é ï³äïèñ 
ï³ä ïîïåðåäæåííÿì.

НАДАВ ПИСЬМОВУ ГАРАНТІЮ 
Â îñòàíí³é äåíü ñåðïíÿ ç³áðà-

ëàñÿ ³í³ö³àòèâíà ãðóïà. Çàïðîñèëè 
íà íå¿ òàêîæ âèíóâàòöÿ ñèòóàö³¿ 
ïàíà Äàíèëþêà. Ïðî öå ðîçïî-
â³â äåïóòàò Ãí³âàíñüêî¿ ì³ñüêðàäè 
æèòåëü Äåìèä³âêè Àíàòîë³é Ïî-
ë³ùóê.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 

Нагодувати сміттям Данилюка погрожували на зборах дехто з жителів Демидівки 
за те, що прийняв відходи зі Львова 

ï³äïðèºìåöü ðîçïî÷àâ âèâîçèòè 
â³äõîäè.

— Çà íàøèìè ï³äðàõóíêàìè, 
âèâ³ç 15 ìàøèí. Íàäàëè ìîæëè-
â³ñòü çàâåðøèòè ðîáîòó.

Ùîá ÷îëîâ³ê â³ä÷óâàâ á³ëüøó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, âçÿëè ç íüîãî 
ðîçïèñêó, — ãîâîðèòü Àíàòîë³é 
Ïîë³ùóê. — Äàíèëþê ñâîºþ ðó-
êîþ íàïèñàâ, ùî çîáîâ’ÿçóºòüñÿ 
âèâåçòè â³äõîäè äî 6 âåðåñíÿ 
íèí³øíüîãî ðîêó.

Ñòàðîñòà ñåëà óòî÷íèâ, ùî ï³ä-
ïðèºìåöü âèâîçèòü ñì³òòÿ âëàñ-
íèì òðàíñïîðòîì. Íàâàíòàæóâà÷ 
íàäàº êåð³âíèöòâî ì³ñöåâîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Äåìèä³âñüêèé ãðà-
í³ò». Ðîáëÿòü öå íà äîáðîâ³ëüíèõ 
óìîâàõ.

Íàïåðåäîäí³ àêö³¿ íåïîêîðè 
â Äåìèä³âêó ïðè¿çäèëè ïðà-

âîîõîðîíö³. Çà ñëîâàìè Þð³ÿ 
Ìåëüíèêà, áóâ íà÷àëüíèê ïî-
ë³ö³¿ Æìåðèíñüêîãî ðàéîíó ç³ 
ñâî¿ì çàñòóïíèêîì, ïðåäñòàâíèê 
ÑÁÓ. Ïðè¿çäèâ êåð³âíèê ðàéäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿.

— Ìè ¿õ íàì³ð ðîçóì³ºìî — 
íå äîïóñòèòè ïîðóøåííÿ çàêîíó, 
ïåðåêðèòòÿ äîð³ã, öå ïîðóøåííÿ 
íàøîãî çàêîíîäàâñòâà, — ãîâî-
ðèòü ñòàðîñòà ñåëà. — Àëå æ õî-
÷åìî, ùîá ³ ãðîìàäó çðîçóì³ëè. 
Ëþäåé ïîçáàâèëè ïðàâà æèòè 
â íîðìàëüíèõ óìîâàõ. Òàê³ ãà-
ðàíò³¿ íàäàº Êîíñòèòóö³ÿ.

²í³ö³àòèâíà ãðóïà âèð³øè-
ëà ïåðåíåñòè àêö³þ ïðîòåñòó 
íà íàñòóïíèé òèæäåíü. Çà óìî-
âè, ÿêùî ï³äïðèºìåöü Äàíèëþê 
çíîâó íå äîòðèìóº îá³öÿíîãî íèì 
ñëîâà.

Åìîö³¿ âèðóâàëè, ÿê 
êàæóòü, ÷åðåç âåðõ. 
Ëþäè áóëè ãîòîâ³ 
íàãîäóâàòè ñì³òòÿì 
òîãî, õòî íàäàâ äîçâ³ë 
íà éîãî çàâåçåííÿ



– Нещодавно ми відзначали 29-ту 

річницю Дня Незалежності України. 

Як ви провели цей день?

–  Цього року ми разом з активістами 

вінницького осередку були учасниками 

«Маршу Захисників», який проходив у 

Києві. І ви знаєте, це було неймовірно! 

Величезна кількість людей, що зібрались 

заради однієї цілі. Неможливо передати 

словами, яка потужна атмосфера там 

панувала. Сльози на очах були, як люди 

на вулицях сприймали тих, хто йшов в 

парадному строю. Це показник зрілості 

української нації, українського народу. 

Я вдячний долі та однодумцям за цю 

поїздку, такі заходи згуртовують людей. 

– Валерій Владиславович, ви при-

йшли у партію рік тому – в момент її 

оновлення та реформування і одра-

зу очолили міський осередок. 

Чи складно було сформувати коман-

ду однодумців? 

– Насправді, в нашому місті є дуже 

багато людей, які хочуть жити у вільній, 

незалежній, демократичній країні,  для 

яких Україна понад  усе. Усвідомлюючи 

всю відповідальність та виклики часу, які 

постали перед Україною, ми вбачаємо 

своїм завданням розбудову суспільства, 

боротьбу проти проросійського реван-

шу. Нашою рушійною силою є ініціативні 

та готові до самоорганізації громадя-

ни. Соціальною основою нашої партії є 

середній клас – люди, які покладають-

ся на власні сили та ставлять перед со-

бою цілі,осмислюючи власні цінності 

та ідеали. Для мене було надзвичайно 

важливо зібрати поруч людей, що будуть 

мати такі ж цінності та погляди. На щастя, 

так і сталось. Наша команда активістів – 

це молоді, досвідчені люди, підприємці, 

юристи, вчителі і економісти, для яких, як і 

для мене, майбутнє нашої країни надзви-

чайно важливе. Кожен член команди має 

чітку позицію, кожен є ідейним та «горить» 

тим, чим займається. Що стосується 

нашої діяльності як партії – ми слідуємо 

нашим принципам, допомагаємо він-

ничанам і робимо все від нас можливе 

для розвитку рідного міста.

– Пане Валерію, ви ж все-таки 

лікар, як вам вдається поєднувати 

роботу лікаря та діяльність в партії? 

– Ви знаєте не завжди це вдається, 

я все-таки жива людина (прим. ред – 

сміється). Проте, не так давно ми про-

вели круглий стіл, на якому були присутні 

лікарі, вчителі, та батьки. Саме цей захід 

є чудовим прикладом поєднання. Я зміг 

використати свій досвід в медицині та 

політиці для реалізації прекрасного за-

думу. Темою заходу було обговорення 

найбільш хвилюючих питань пов‘язаних 

з пандемією коронавірусу та початком 

навчального року. Запрошені лікарі-

педіатри розповіли, що робити при прояві 

ознак будь-якого захворювання у дити-

ни, які заходи профілактики існують та 

яким вони бачать новий навчальний рік. 

Також ми почули думку вчителів і батьків 

щодо дистанційного навчання. Замість 

запланованої години, зустріч тривала 

майже дві, адже було неймовірно багато 

питань із залу та он-лайн трансляції. 

Я можу сказати, що запис ефіру одно-

значно потрібно переглянути кожному, 

його ви можете знайти на нашому каналі 

в YouTube. Я впевнений, що цей ефір до-

поможе багатьом зрозуміти, як правиль-

но підготуватись до 1 вересня. 

– За останній час кількість активістів 

партії значно збільшилась. На вашу 

думку, що цьому сприяло?

–  На мою думку, люди розпоча-

ли приєднуватись до ЄС через те, що 

наша партія єдина українська сила, яка 

об’єднує свідомих та патріотично налаш-

тованих людей, які люблять свою країну 

та рідну Вінницю, мають спільні цінності 

та погляди. В основі нашої ідеології є ідея 

СОЛІДАРНОСТІ. Зробивши вирішальний 

крок на користь європейської інтеграції, 

ми говоримо про ЄВРОПЕЙСЬКУ 

СОЛІДАРНІСТЬ. Наші цінності – це 

гідність, як усвідомлення суспільством 

цінності кожної людини, патріотизм, 

як готовність будь-коли поставити 

інтереси власної країни над власними 

інтересами, демократія, як невід’ємне 

право і відповідальність обирати на чес-

них виборах підзвітну громадянам владу. 

Також, це проста людська позиція наших 

партійців та волонтерів під час пандемії, 

які хотіли допомогти хто чим міг: хтось 

приносив одяг, хтось продукти харчу-

вання, хтось кошти на тести чи костюми, 

допомагали тим, хто через пандемію 

опинився у скрутному фінансовому 

становищі. Кожен хотів бути корисним та 

допомогти. Після завершення жорстко-

го карантину ці люди приєднались до 

партії активістами і почали працювати, 

поділяючи  наші цінності. 

– Я знаю, що «Європейська 

Солідарність» активно підтримувала 

лікарів під час пандемії. Розкажете? 

–  Завдяки благодійному фонду Пе-

тра Порошенка, ми передали лікарням 

Вінницької області 11.600 захис-

них костюмів для медиків, комплект 

реанімаційного обладнання у міську 

клінічну лікарню №1. Для Вінницької 

центральної районної клінічної лікарні 

було відремонтовано апарат  ШВЛ та 

придбано рентген-апарат вартістю 

близько 2 млн. грн. Вінницький міський 

лікувально-діагностичний центр отри-

мав 6.000 швейцарських ІФА-тестів 

для виявлення коронавірусної хвороби. 

Це дало змогу безоплатно протесту-

вати усіх медпрацівників та педагогів 

Вінниці та районних лікарень першої 

хвилі. Також ми своїми силами шили 

захисні костюми та передавали засо-

би індивідуального захисту медикам. 

Малозабезпеченим сім’ям та самотнім 

людям приносили продукти харчу-

вання, дезінфікуючі засоби, маски та 

інші необхідні речі. Зараз увесь світ 

переживає неймовірно важкі часи, ко-

жен справжній громадянин повинен 

бути свідомим. Не всі можуть допомага-

ти фінансово, але завжди можуть носити 

маски у громадських місцях і дотриму-

ватись дистанції. Зважаючи на цифри, 

вірус в Україні тільки починає набирати 

обертів, тому це надзвичайно важливо. 

– Які ваші подальші плани? 

–  По-перше, я хочу й надалі розвива-

ти вінницький осередок партії. Кожного 

місяця збільшується кількість активістів 

та членів партії. Людям не байдуже, як 

буде розвиватись місто і країна, та у яко-

му напрямку ми будемо рухатись. Дру-

ге – це, звісно, дотримання цінностей і 

вектора руху, який ми обрали з на почат-

ку. Для нас важливими є всі сфери роз-

витку, але на цьому етапі життя країни 

найбільше сил ми будемо спрямовува-

ти на підтримку лікарів і армії, оскільки 

саме вони захищають нас із вами кож-

ного дня, хоч і на різних фронтах. Ми 

будемо робити все можливе задля по-

легшення їхньої роботи. Наостанок не 

менш важливий вектор — сприяння 

розвитку міста. Ми живемо в прекрас-

ному місті, але, як і скрізь, змінювати є 

що, рости є куди. Ми працюємо над пла-

нами з розвитку і сподіваємось, що нам 

вдасться їх реалізувати повною мірою.

РЕКЛАМА

478880
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— Ìàº ïîñò³éíå ì³ñöå ïðî-
æèâàííÿ, íå ïåðåõîâóâàâñÿ â³ä 
îðãàí³â äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, 
äîáðîâ³ëüíî ç’ÿâèâñÿ 7 ñåðïíÿ, 
àëå ñë³ä÷èé â³äïóñòèâ éîãî, ³ 
â³í ç’ÿâèâñÿ íà âèêëèê äî ñë³ä-
÷îãî 12 ñåðïíÿ, — çâ³òóâàâ ïåðåä 
àïåëÿö³éíèì ñóäîì ïðî ä³¿ ñâîãî 
ï³äçàõèñíîãî àäâîêàò Îëåêñàíäð 
Ñëàáèé. — ßêáè â³í ïåðåõîâóâàâ-
ñÿ, òî éîãî á çàðàç òóò íå áóëî…

Àäâîêàò ñêàçàâ, ùî çâèíóâà-
÷åííÿ áàãàòî ðîê³â òîìó âèñóíóëè 
Áåðåçîâñüêîìó çàî÷íî. Ñóää³ çà-
ïèòàëè, äå â³í áóâ äîñ³?

— Æèâ ó Õàðêîâ³. Ïðàöþâàâ 
âîä³ºì, — â³äïîâ³â ï³äîçðþâàíèé 
ó âáèâñòâ³.

Ùå ñêàçàâ, ùî ìàº êâàðòèðó 
íà Þíîñò³, â í³é ïðîïèñàíèé. 

Áàòüêè ïîìåðëè, ó Â³ííèö³ æèâå 
éîãî ñåñòðà. Ïðè¿õàâ ñþäè â ëèïí³ 
öüîãî ðîêó, ùîá ïîíîâèòè ïðàâà, 
³ ó ñåðïí³, à öå ÷åðåç ì³ñÿöü ï³ñëÿ 
ïðè¿çäó, ï³øîâ äî ïîë³ö³¿ ç âèìîãîþ 
çàêðèòè ïðîâàäæåííÿ çà çàê³í÷åí-
íÿì ñòðîê³â ïðèòÿãíåííÿ äî â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³, ïåðåä òèì óêëàâøè 
óãîäó ç àäâîêàòîì. Ïðî çëî÷èí 
Áåðåçîâñüêèé íå ñêàçàâ í³ ñëîâà.

СКОРИСТАВСЯ ПРАВОМ 
— Ïåðøî÷åðãîâ³ ñë³ä÷³ ä³¿ áóëè 

ïðîâåäåí³, — ãîâîðèâ íà ñóä³ 
ïðîêóðîð. — Àëå ñë³ä÷³ ä³¿ ç ï³ä-
îçðþâàíèì ìàºìî ïðîâåñòè… Ìè 
íå âèêëþ÷àºìî, ùî öå ìîæå ïðè-
çâåñòè äî ïåðåêâàë³ô³êàö³¿ çëî-
÷èíó ó á³ëüø òÿæêèé…

— Ñë³ä÷³ ä³¿ â³äïàäàþòü ñàì³ 
ïî ñîá³, áî ì³é ï³äçàõèñíèé 
íå áàæàº äàâàòè ñâ³ä÷åííÿ. 
Â³í ñêîðèñòàâñÿ êîíñòèòóö³é-
íèì ïðàâîì (íå ñâ³ä÷èòè ïðîòè 
ñåáå, — àâò.), — ñêàçàâ àäâîêàò.

Ùå â ñóä³ ïðîçâó÷àëî, ùî 
âáèâöÿ çðîáèâ ÷îòèðè ïîñòð³ëè 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 

RIA, (067)7857674 

Ñåðåä äåñÿòè 
ï³äîçðþâàíèõ ó 
îñîáëèâî òÿæ-
êèõ çëî÷èíàõ, ùî 

íà îñîáëèâîìó ðàõóíêó â ðîçøó-
ê³âö³â, íàçèâàëè éîãî ïð³çâèùå. 
Á³ëüøå òîãî — ïèñàëè éîãî ï³ä 
íîìåðîì îäèí â öüîìó ÒÎÏ³ êðè-
ì³íàëüíèê³â. Ìîâà ïðî â³ííè÷àíè-
íà Ìèõàéëà Áåðåçîâñüêîãî, ÿêèé 
15 ðîê³â áóâ ó ì³æíàðîäíîìó ðîç-
øóêó, à òåïåð êàæå, ùî ñïîê³éíî 
æèâ ñîá³, à íå õîâàâñÿ çà êîðäîíîì.

Â³í ï³äîçðþâàíèé ó êðèì³-
íàëüí³é ñïðàâ³, â³äêðèò³é ùå 
ó 2005-ìó. Íà ïî÷àòêó ëèïíÿ òîãî 
ðîêó, ÿê ðîçïîâ³äàëè RIA â êàðíî-
ìó ðîçøóêó äëÿ ïóáë³êàö³¿ ÒÎÏó, 
íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Êåëåöüêà 
³ 600-ð³÷÷ÿ íà ÷åðâîíå ñâ³òëî 
ñâ³òëîôîðà çóïèíèëàñÿ ìàøèíà 
«Øêîäà Ñóïåð Á», ¿¿ îá³ãíàâ àâòî-
ìîá³ëü «Ìåðñåäåñ», ç ÿêîãî âèé-
øîâ õëîï÷èíà ³ç ñàéãîþ ó ðóêàõ 
(íàï³âàâòîìàòè÷íîþ ãâèíò³âêîþ) 
òà ðîçñòð³ëÿâ ïàñàæèðà «Øêîäè». 
Ñòð³ëêîì áóâ, çà äàíèìè ñë³äñòâà, 
ðîçøóêóâàíèé Áåðåçîâñüêèé 78-ãî 
ðîêó íàðîäæåííÿ.

Ùå ðàç íàãàäàºìî — öå áóëî 
7 ëèïíÿ 15 ðîê³â òîìó. ² îñü ÷åðåç 
ñò³ëüêè ðîê³â ³ ùå îäèí ì³ñÿöü, 
7 ñåðïíÿ 2020-ãî, ðîçøóêóâàíèé 
ñàì ïðèéøîâ ó ïîë³ö³þ. Íà íüî-
ãî íå îäðàçó âäÿãíóëè êàéäàí-
êè. Îãîëîñèëè ï³äîçðó íà ï’ÿòèé 
äåíü òà îáðàëè çàïîá³æíèé çàõ³ä. 
Íå ñóâîðèé — äîìàøí³é àðåøò.

Ñàìå òàêà ³íôîðìàö³ÿ çâó÷àëà 
íà ñóäîâîìó ñëóõàíí³ ó Â³ííèöü-
êîìó àïåëÿö³éíîìó ñóä³ 20 ñåðï-
íÿ, êîëè ðîçãëÿäàëè àïåëÿö³éíó 
ñêàðãó ïðîêóðîðà. Â³í õîò³â çì³-
íèòè äîìàøí³é àðåøò íà óòðè-
ìàííÿ â Ñ²ÇÎ.

Ïåðåä çàñ³äàííÿì, ùå íå çíà-
þ÷è äåòàëåé ñïðàâè, àâòîð ö³º¿ 
ñòàòò³ çàïèòàëà, ÿê çíàéøëè 
ðîçøóêóâàíîãî? Ïðîêóðîð ñêà-
çàâ: «Ñàì ïðèéøîâ». Ç’ÿâèâñÿ, 
ùîéíî çá³ã ñòðîê ïðèòÿãíåííÿ 
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñ-
ò³? (×åðåç 15 ðîê³â ìîæóòü íå ïî-
êàðàòè çà âáèâñòâî, ÿêùî âîíî 
êâàë³ô³êîâàíå ïåðøîþ ÷àñòèíîþ 
ñòàòò³ 115, ÿê â öüîìó âèïàäêó). 
Ïðîêóðîð íå â³äïîâ³â íà öå. Ìîâ-
ëÿâ, ñïèòàºòå ó ñàìîãî ÷è â éîãî 
àäâîêàòà.

НЕ ПЕРЕХОВУВАВСЯ?
Íà ðîçãëÿä³ àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè 

ïðîçâó÷àëî, ùî ñë³äñòâî ìàëî ³í-
ôîðìàö³þ ïðî âè¿çä Áåðåçîâñüêî-
ãî çà êîðäîí ÷åðåç Ìîëäîâó, àëå 
ïðî ïîâåðíåííÿ éîãî — íå áóëî 
äàíèõ. Ó 2018-ìó ðîö³ íàçâàíèé 
â³ííè÷àíèí íà÷å áóâ çàòðèìàíèé 
â Ãðåö³¿. Òà öå íå ï³äòâåðäèëîñÿ: 
íà çàïèò ç Â³ííèö³ çâ³äòè çãî-
äîì ïî³íôîðìóâàëè, ùî òî áóâ 
íå íàø ðîçøóêóâàíèé.

Âèõîäèòü, ðîçøóê í³áè ³øîâ, 
àëå íå ìàâ ðåçóëüòàò³â. Òèì 
íå ìåíøå, â ð³øåíí³ ïðî àðåøò, 
âèíåñåíîìó ñë³ä÷èì ñóääåþ ï³ñëÿ 
çàòðèìàííÿ Áåðåçîâñüêîãî, ñêà-
çàíî: «âñòàíîâëåíî — íå ïåðå-
õîâóâàâñÿ».

ПРИЙШОВ У ПОЛІЦІЮ ЧЕРЕЗ 
15 РОКІВ ПІСЛЯ ВБИВСТВА 
Злочин кілера  Був у кримінальному 
ТОПі розшукуваних під першим 
номером. А щойно минуло 15 років від 
убивства,  — явився до слідчого. Михайло 
Березовський хоче, аби справу 2005 
року закрили за строками давності. А що 
тоді сталося? На Вишеньці розстріляли 
спортсмена, але убили не того — 
замовлення було на водія іномарки

У публікації з назвою «На Вишенке 
расстреляли спортсмена в маши-
не. Есть версия, что «заказ» был 
на водителя иномарки» RIA роз-
повідала 15 років тому про цей 
злочин. Ось фрагмент публікації:
«Сидевший на переднем пасса-
жирском месте 26-летний Сергей 
Пустовит был тяжело ранен. Бук-
вально через несколько минут его 
товарищ, находившийся за рулем, 
доставил парня в «пироговку». 
Но спасти известного в горо-

де борца, истекающего кровью, 
не удалось, несмотря на все уси-
лия медиков и просьбы его това-
рища «не умирать»: Сергей скон-
чался, не приходя в сознание…
Один из свидетелей расстрела 
на перекрестке вспоминает про-
исшедшее так:
— Я сначала даже не понял, что 
это были выстрелы. Подъехал 
трамвай, и я лишь услышал 
какие-то громкие странные зву-
ки. А когда трамвай отъехал, дру-

гая машина на бешеной скорости 
рванула с места происшествия…
Мужчину удивило, что машина 
с преступниками притормозила 
перед девушками, которые как 
раз переходили дорогу. Такая 
своеобразная гуманность…
Другой свидетель рассказал, что 
четко слышал четыре выстрела. 
При минимальном расстоянии 
между машинами, которое име-
ло место, жертве выжить было 
практически невозможно».

То було замовне вбивство 

Березовський на суді і в розшуку. За карантинною маскою не 
можна було побачити схожість з обличчям на старому знімку 

â ïàñàæèðà «Øêîäè», â³ä ÿêèõ 
òîé ïîìåð ó ë³êàðí³. Õòî öå áóâ? 
Ïð³çâèùå íå íàçâàëè. À â óõâàë³ 
Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó, ÿêà 
îñêàðæóâàëàñÿ, ìîæíà ïðî÷èòàòè 
ò³ëüêè îáñòàâèíè çëî÷èíó (â ðå-
ºñòð³ äàí³ ïðî ëþäåé çàêðèâàþòü 
ïðîíóìåðîâàíèìè îñîáàìè).

Î 21.40 ñüîìîãî ëèïíÿ 2005 
ðîêó äî Ëåí³íñüêîãî ðàéâ³ää³ëó 
ì³ë³ö³¿ ïî «102» ïîâ³äîìèëè ç ë³-
êàðí³ ³ì. Ïèðîãîâà ïðî ïàö³ºí-
òà ç âîãíåïàëüíèì ïîðàíåííÿì. 
Îïåðãðóïà íà ì³ñö³ âñòàíîâèëà 
îñîáó ïîðàíåíîãî ó ãðóäè 1979-ãî 
ðîêó íàðîäæåííÿ (íà ìîìåíò çëî-
÷èíó — 26-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê).

Ïðî ä³¿ ï³äîçðþâàíîãî ÷èòàºìî 
á³ëüøå: «… âèêîðèñòîâóþ÷è àâòî-
ìîá³ëü «Ìåðñåäåñ Áåíö» êîðè÷-
íåâîãî êîëüîðó, âè¿õàâ íà ïåðå-
õðåñòÿ âóëèöü 600-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè 
òà Êåëåöüêà, ïåðåãîðîäèâøè ðóõ 
àâòîìîá³ëþ «Øêîäà ñóïåð Á» ñ³-
ðîãî êîëüîðó, ÿêèé ó öåé ÷àñ ñòîÿâ 
íà çàáîðîíåíèé ñèãíàë ñâ³òëîôî-
ðà, çà êåðìîì ÿêîãî çíàõîäèâñÿ 
ÎÑÎÁÀ_3 (âö³ë³ëèé ñâ³äîê çëî÷è-
íó, — àâò.), à ïîðÿä íà ïåðåäíüîìó 
ïàñàæèðñüêîìó ñèä³íí³ ïåðåáóâàâ 
ÎÑÎÁÀ_2 (ïîòåðï³ëèé, ÿêèé ïî-
ìåð â ë³êàðí³ — àâò.). Ðåàë³çîâóþ÷è 
ñâ³é çëî÷èííèé óìèñåë, ÎÑÎÁÀ_1 
(ï³äîçðþâàíèé — àâò.) âèêîðèñòàâ-
øè íåâñòàíîâëåíó ñë³äñòâîì âîãíå-
ïàëüíó çáðîþ, ÷åðåç â³êíî çä³éñíèâ 
÷îòèðè ïîñòð³ëè ïî àâòîìîá³ëþ 
«Øêîäà ñóïåð Á», çàïîä³ÿâøè éîãî 
ïàñàæèðó âîãíåïàëüí³ ïîðàíåííÿ, 
â³ä ÿêèõ îñòàíí³é ïîìåð».

Â ð³øåíí³ òàêîæ º ³íôîðìàö³ÿ, 
ùî ê³ëåð îäðàçó æ ï³ñëÿ âáèâñòâà 
âè¿õàâ ç êðà¿íè, à ïåðåä òèì çàãíàâ 
«Ìåðñåäåñ Áåíö» íà ñòîÿíêó çàâî-
äó «Ìàÿê», çíÿâøè íîìåðí³ çíàêè, 
òà äåñü çàõîâàâ çíàðÿääÿ çëî÷èíó.

«Я ВЖЕ ЗМИРИВСЯ» 
— Ïîä³ÿ êðèì³íàëüíîãî ïðà-

âîïîðóøåííÿ ìàëà ì³ñöå 15 ðî-
ê³â òîìó, ì³é ï³äçàõèñíèé âæå 
íå ìîæå âïëèâàòè íà ðîçñë³äó-
âàííÿ, áî éîãî âæå íåìàº, — ñêà-
çàâ Îëåêñàíäð Ñëàáèé.

Â³í ïðèí³ñ äî ñóäó äîêóìåí-
òè ïðî ë³êóâàííÿ Ìèõàéëà Áå-
ðåçîâñüêîãî. Ìåäè÷í³ äîâ³äêè 
÷àñòî äîïîìàãàþòü íå ïîòðàïèòè 
â Ñ²ÇÎ. ² ñóä âèð³øèâ íå ì³íÿòè 
ð³øåííÿ ïðî í³÷íèé äîìàøí³é 
àðåøò íà âçÿòòÿ ï³ä âàðòó.

Ïåðåä òèì àäâîêàò ðîçïîâ³äàâ:
— Ì³é êë³ºíò õî÷å ïîñòàâèòè 

êðàïêó â êðèì³íàëüíîìó ïðîâà-
äæåíí³. Çàê³í÷èëèñÿ ñòðîêè ïðè-
òÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³. Àëå ÷åðåç çâîë³êàííÿ 
ïðîêóðîðà ç íåçðîçóì³ëèõ ï³äñòàâ 
íå ìîæåìî çàêðèòè ïðîâàäæåííÿ…

— Âè íå õî÷åòå ðåàá³ë³òàö³¿? 
Ùîá âàñ âèïðàâäàëè? — ïîö³-
êàâèëàñÿ ãîëîâóþ÷à ñóääÿ â Áå-
ðåçîâñüêîãî.

— Í³, âæå çìèðèâñÿ, — ñêàçàâ 
â³í. — ß áóäó òóò, ïîêè íå âè-
ð³øèòüñÿ ïèòàííÿ. Í³êóäè ¿õàòè 
íå çáèðàþñÿ…

Íåâæå ðîçøóêóâàíèé ²íòåðïî-
ëîì âñ³ 15 ðîê³â ïðîæèâ ñïîê³é-
íî, ÿê êàæå, â Õàðêîâ³? À ÿêùî 
ä³éñíî ò³êàâ ç êðà¿íè, òî ÷îìó 
éîãî íå çàòðèìàëè ï³ä ÷àñ ïîâåð-
íåííÿ? Ùîíàéìåíøå ïðî ñòðîêè 
ïðèòÿãíåííÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, 
ÿê³ ñï³âïàëè ç ïîâåðíåííÿì äîäî-
ìó, õîò³ëîñÿ ïî÷óòè â³ä ïåðøîãî 
íîìåðà ÒÎÏó ðîçøóêóâàíèõ â³-
ííè÷àí. Òà ïîãîâîðèòè ç Áåðå-
çîâñüêèì íå äàâ éîãî àäâîêàò. 
Ï³ñëÿ ñóäó Îëåêñàíäð Ñëàáèé 
íà õîäó ñêàçàâ, ùî í³ÿêèõ êî-
ìåíòàð³â íå áóäå, ³ ïîâ³â êë³ºíòà 
íà âèõ³ä.

Íåâæå ïîêè Іíòåðïîë 
ðîçøóêóâàâ Ìèõàéëà 
Áåðåçîâñüêîãî, â³í 
âñ³ 15 ðîê³â ïðîæèâ 
ñïîê³éíî, ÿê êàæå, â 
Õàðêîâ³? 

ÊÐÈÌ²ÍÀË
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Напад 
на таксиста
 Ó íåä³ëþ, 30 ñåðïíÿ, 
âíî÷³ ó Â³ííèö³ êîëèøí³é 
óâ'ÿçíåíèé íàïàâ íà òàê-
ñèñòà. Áàíäèò ä³ñòàâ ï³ñòî-
ëåò òà ïî÷àâ ñòð³ëÿòè. Â³í 
â³ä³áðàâ àâò³âêó òà âò³ê.
Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çëî÷èí 
äî ïîë³ö³¿ íàä³éøëî î 3 ãî-
äèí³ íî÷³ 30 ñåðïíÿ â³ä 
28-ð³÷íîãî òàêñèñòà.
— Íåâ³äîìèé ÷îëîâ³ê, ÿêî-
ãî â³ç ïîòåðï³ëèé, ïîïðîñèâ 
çóïèíèòèñü á³ëÿ îäíîãî ç 
ñ³ë Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. 
Ïîãðîæóþ÷è ï³ñòîëåòîì, 
çä³éñíèâøè äåê³ëüêà ïî-
ñòð³ë³â, çëîâìèñíèê çàâîëî-
ä³â éîãî àâòîìîá³ëåì «×åð³ 
Àìóëåò» òà îñîáèñòèìè 
ðå÷àìè, — êàæóòü ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà íà-
÷àëüíèêà îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ 
Îëåêñàíäðà Îñòðîãëÿäîâà, 
ó ä³þ áóâ ââåäåíèé îïå-
ðàòèâíèé ïëàí «Ïåðå-
õîïëåííÿ» òà îð³ºíòîâàíî 
íà ïîøóêè àâòîìîá³ëÿ 
ïðàö³âíèê³â óñ³õ â³ää³ë³â ³ 
â³ää³ëåíü ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ 
òà ñóñ³äí³õ îáëàñòåé.
— ×åðåç ê³ëüêà ãîäèí ïî-
ë³öåéñüê³ ç'ÿñóâàëè, ùî 
âèêðàäåíèé àâòîìîá³ëü 
ðóõàºòüñÿ â íàïðÿìêó 
ñóñ³äíüî¿ Õìåëüíèöüêî¿ 
îáëàñò³. Îòðèìàíó ³íôîðìà-
ö³þ îïåðàòèâíèêè ïåðåäàëè 
êîëåãàì ç³ Ñòàðîêîñòÿí-
òèí³âñüêîãî ðàéîíó, ÿê³ é 
çàòðèìàëè áàíäèòà, — çà-
çíà÷àþòü ó ïîë³ö³¿.
ßê ç'ÿñóâàëè, 25-ð³÷íèé 
æèòåëü Æèòîìèðñüêî¿ îá-
ëàñò³ â ÷åðâí³ öüîãî ðîêó 
çâ³ëüíèâñÿ ç òþðìè.
Ñë³äñòâî ãîòóº ìàòåð³àëè 
äëÿ îãîëîøåííÿ çàòðèìàíî-
ìó ïðî ï³äîçðó òà îáðàííÿ 
çàïîá³æíîãî çàõîäó.
Â³äêðèò³ êðèì³íàëüí³ ïðî-
âàäæåííÿ. Ìîëîäèêó çà-
ãðîæóº äî äâàíàäöÿòè ðîê³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç êîíô³ñ-
êàö³ºþ ìàéíà àáî áåç òàêî¿.

КОРОТКОКОРОТКО

ОГОЛОШЕННЯ

Загубив-знайшов

Свидетельство №500 о праве личной 
собственности на домовладение от 
11.03.89г. с.Лука-Мелешковская, 
ул. И.Богуна, 10, принадлежащее 
Зарудной Марии Максимовне, 
выданное на основании решения 
исполкома Винницкого районного 
совета народных депутатов №167 в 
1967г. считать недействительным в 
связи с утерей

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Äåíèñ Ðîìàíîâ-
ñüêèé — íåçðÿ÷à 
ëþäèíà. Íåçâàæà-
þ÷è íà öå, ï’ÿòü 

ðîê³â ¿çäèòü ç äîïîìîãîþ ó ðàéîí 
áîéîâèõ ä³é. Éîãî äîáðå çíàþòü 
ó íèçö³ â³éñüêîâèõ ï³äðîçä³ë³â. 
Ó äîðîç³ ÷îëîâ³êà ñóïðîâîäæóº 
öèâ³ëüíà äðóæèíà ïàí³ Ëþäìèëà. 
Âîíà ñàìà âåäå àâòîìîá³ëü, äî-
ëàþ÷è ìàéæå òèñÿ÷ó ê³ëîìåòð³â 
â îäèí ê³íåöü äîðîãè.

Öüîãî ðàçó äî Ðîìàíîâñüêî-
ãî çâåðíóëèñÿ á³éö³ 8-ãî ïîëêó 
ñïåöïðèçíà÷åííÿ. Â ¿õíüîìó 
ìåäè÷íîìó àâòîìîá³ë³ âèéøîâ 
ç ëàäó äâèãóí.

У МАЙСТЕРНЮ ДО САШІ 
— Ðåìîíòó ïîòðåáóº «Ðåíî 

Òðàô³ê», — êàæå âîëîíòåð. — 
Âîä³é, ÿêèé ïðèãíàâ ìàøèíó 
ó Â³ííèöþ, ðîçïîâ³äàâ, ùî äî-
ðîãîþ äîâåëîñÿ âåñü ÷àñ äîëèâàòè 
ìàñòèëî. Äåñÿòü ë³òð³â âèòðàòèâ! 
Òàêî¿ ê³ëüêîñò³ ìîãëî á âèñòà-
÷èòè ðîê³â íà äâà. Äî òîãî ìà-
øèíà ñëóæèëà, ÿê êàæóòü, â³ðîþ 
é ïðàâäîþ. Âäàëîñÿ âðÿòóâàòè 
íå îäíå æèòòÿ. Àëå çàðàç äâèãóí 
ïîòðåáóº êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó.

ßê êàæå ñï³âðîçìîâíèê, ìàøè-
íó çàâåçëè äî Ñàø³, òîáòî ó ìàé-
ñòåðíþ íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ äî ï³ä-
ïðèºìöÿ íà ³ì’ÿ Îëåêñàíäð. Â³í 
äàâí³é òîâàðèø Ðîìàíîâñüêîãî.

— ×åðåç éîãî ìàéñòåðíþ ïðî-
éøëè âñ³ äåñÿòü ìàøèí, ÿê³ ïðè-
ãàíÿëè ç Äîíáàñó íà ðåìîíò, — 
ãîâîðèòü âîëîíòåð. — Òðè ç 

íèõ — øâèäêî¿ äîïîìîãè. Òî÷-
í³øå, òðåòþ íèí³ ðåìîíòóºìî. 
Òóò íå âñå ìîæíà çðîáèòè, ¿ç-
äèìî äî ³íøèõ ìàéñòð³â. Í³õòî 
íå â³äìîâëÿº.

×àñòèíó ðîá³ò âæå âèêîíàëè. 
Ìàéæå ó âñ³õ âèïàäêàõ çà ðîáîòó 
ãðîøåé íå áðàëè. Ïëàòèòè äî-
âîäèòüñÿ çà çàï÷àñòèíè.

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, 250 ºâðî 
âèä³ëèâ Àíäð³é Ïîë³ùóê, êåð³â-
íèê «Â³ííèöÿîáëåíåðãî». Â³í 
íåîäíîðàçîâî é ðàí³øå ï³äòðè-

ìóâàâ âîëîíòåð³â. Çà ö³ êîøòè 
ïðèäáàëè ïîðøí³. Óæå ãîòîâà ãî-
ëîâêà áëîêà öèë³íäðà. Â³äðåìîí-
òîâàíà òóðá³íà. Öþ ðîáîòó çðîáèâ 
ìàéñòåð íà ³ì’ÿ ²âàí Ïåòðîâè÷.

— Êîëè ðîçòî÷óâàëè êëàïàíè, 
íå ïåðåñòàâàëè äèâóâàòèñÿ ç òîãî, 
íàñê³ëüêè âèðîáèëèñÿ äåòàë³, — 
ãîâîðèòü Äåíèñ. — Â³éñüêîâ³ ðîç-
ïîâ³äàëè, ùî äâèãóí íå âñòèãàâ 
îñòèãíóòè, ìàøèíà âåñü ÷àñ ïåðå-
áóâàëà â ðîáîò³. Òàê³ ñëîâà ïî÷óâ 
â³ä âîä³ÿ, ÿêèé ïðèãíàâ ìàøèíó 
äî Â³ííèö³.

Є НАКАЗ МІНОБОРОНИ…
Íåäàâíî ó Äåíèñà Ðîìàíîâ-

ñüêîãî áóâ äåíü íàðîäæåííÿ. 
×îëîâ³ê íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòî-
ð³íö³ ó Ôåéñáóö³, ùî íàéêðàùèì 

АВТО ДЛЯ СПЕЦНАЗУ 
РЕМОНТУЄ ВОЛОНТЕР 
Патріоти  Десять автомобілів 
відремонтував для тих, хто служить 
на Донбасі, волонтер Денис Романовський 
зі своїми друзями. Нині ставлять на ноги 
ще одну машину — швидку для бійців 8-го 
полку спецпризначення. Для завершення 
роботи не вистачає трохи грошей. Чому 
Міноборони не допомагає?

ïîäàðóíêîì äëÿ íüîãî ìîãëà á 
ñòàòè äîïîìîãà â ðåìîíò³ àâòî-
ìîá³ëÿ äëÿ á³éö³â ñïåöíàçó.

Ó â³äïîâ³äü íà éîãî ñëîâà â³ä-
ãóêíóëèñÿ äâîº: 600 ãðèâåíü 
ïîäàðóâàâ äðóã, ùå 200 ïåðåäàâ 
îäèí ç â³éñüêîâèõ.

Âîëîíòåð êàæå, íèí³ ìàëî ëþ-
äåé â³äãóêóºòüñÿ. Ìàéæå ùîðàçó 
ö³êàâëÿòüñÿ, ÷îìó äåðæàâà íå äàº 
ãðîøåé? Ïðè öüîìó íàãàäóþòü 
ïðî òå, ùî âñ³ ìè ñïëà÷óºìî 
â³éñüêîâèé çá³ð, ùî ÷èíîâíè-
êè çàÿâëÿþòü ïðî çá³ëüøåííÿ 
áþäæåòó íà îáîðîíó, à òóò íåìà 
çà ùî ìàøèíó â³äðåìîíòóâàòè.

— ×îìó Ì³íîáîðîíè íå îáñëó-
ãîâóº òðàíñïîðòíèé çàñ³á? — çà-
ïèòóþ ó âîëîíòåðà.

— Öå âîëîíòåðñüêà ìàøèíà, — 

êàæå Äåíèñ. — ¯¿ ïîäàðóâàëè 
ñïåöíàç³âöÿì ùå ó 2015 ðîö³. 
Ñï³âðîçìîâíèê ïîÿñíþº, ùî 
âèä³ëÿòè êîøòè íà ðåìîíò òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â, ïåðåäàíèõ 
âîëîíòåðàìè, â³éñüêîâèì êàòå-
ãîðè÷íî çàáîðîíåíî. Ïðè÷îìó, 
íå óñíî. Ì³íîáîðîíè âèäàëî 
ñïåö³àëüíèé íàêàç ç öüîãî ïðè-
âîäó. Ïðî öåé äîêóìåíò çíàþòü 
ÿê â³éñüêîâ³, òàê ³ âîëîíòåðè.

Êîëè òîé ÷è ³íøèé ï³äðîç-
ä³ë çì³íþº ì³ñöå äèñëîêàö³¿, 
÷è â³äïðàâëÿºòüñÿ íà ðîòàö³þ, 
âîëîíòåðñüê³ ìàøèíè íå áåðóòü 
íà çàë³çíè÷í³ ïëàòôîðìè ðàçîì 
ç ³íøîþ òåõí³êîþ. Òàêèé òðàí-
ñïîðò éäå ñë³äîì ñâî¿ì õîäîì. 
Ïðèíàéìí³ òàê ñòâåðäæóº âî-
ëîíòåð.

Роботу над відновленням двигу-
на до медичної автівки стримує 
ремонт форсунок — не вдається 
зібрати 440 євро. Саме така сума 
потрібна нині волонтерам.
Романовський каже, що дея-
кі запчастини їм відпускають 
у борг. Здебільшого продають 
за мінімальною ціною.
— Ми ні разу нікого не підвели з 
підприємців, тому й довіра збе-
рігається, — говорить Романов-

ський. — Нам радили зібрати дві 
тисячі доларів і віддати двигун 
у капремонт у спеціалізовану 
майстерню. Але такої суми за раз 
не нашкребеш. Тому ремонтуємо 
частинами — то в одних, то в ін-
ших. Звертаємося до тих, з ким 
уже мали діло раніше. Ми зна-
ємо їх, вони — нас. Так спільними 
зусиллями, сподіваюся, поста-
вимо на колеса ще один авто-
мобіль для військових.

Не вистачає 440 євро на форсунки 

Романовський неодноразово 
бував у зоні бойових дій. Їз-
дить на Донбас разом зі своєю 
надійною помічницею пані Люд-
милою. Каже, вона — його очі.
Сам він дуже комунікабельний 
чоловік. Щоб у цьому перекона-
тися, варто хоча б один раз по-
слухати його розмову з іншими 
людьми.
Якось під час розмови Денис 
розповів, що вони з Людмилою 

у чорних списках окупантів.
— Звідки вам це відомо? — за-
питав його.
У відповідь чоловік дістав мо-
більний телефон і відкрив де-
кілька повідомлень.
Від їх прочитання — холодок 
пробіг по спині.
На їхню адресу було стільки по-
гроз! «Ми відірвемо тобі голо-
ву» — здалася однією з найменш 
страшних.

Погрози на телефон надходять з Донецька 

Денис Романовський: — Шукаємо грошей, щоб машину 
швидше повернути спецназу, там її чекають 

— Êîëè ðîçòî÷óâàëè 
êëàïàíè, íå 
ïåðåñòàâàëè 
äèâóâàòèñÿ ç òîãî, 
íàñê³ëüêè âèðîáèëèñÿ 
äåòàë³, — êàæå Äåíèñ

ËÀÉÔ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ВІКТОР ПЕРЛОВ, АВТОЕКСПЕРТ

Вітаю з Днем знань! Нехай розвиток 
критичного мислення буде головним 
фокусом уваги цього навчального року!

ПРЕССЛУЖБА 

ВО «БАТЬКІВЩИНА»

×èì áëèæ÷å äî âèáîð³â ó ì³ñ-
öåâ³ ðàäè, òèì ïîì³òí³øèì ñòàº 
ãðàäóñ ïîë³òè÷íî¿ íàïðóãè. Îñî-
áëèâî àêòèâ³çóâàëèñÿ ò³ ïðèñòî-
ñóâàíö³, õòî áî¿òüñÿ çàëèøèòèñÿ 
áåç äåïóòàòñüêîãî ìàíäàòà, òà 
ò³, õòî â ò³é ÷è ³íø³é ïîë³òè÷í³é 
ñèë³ áà÷àòü ñâîãî êîíêóðåíòà. 

×îðíÿòü, ïîëèâàþòü áðóäîì, 
âñ³õ, õòî ñòàº íà ¿õ øëÿõó. Íàé-
á³ëüøå ó ö³ äí³ ä³ñòàºòüñÿ îá-
ëàñí³é ïàðò³éí³é îðãàí³çàö³¿ 
ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» òà Îëåãó 
Ìåéäè÷ó, ÿêèé íà òåðåíàõ îá-
ëàñò³ î÷îëèâ öþ îäíó ç íàé-
âïëèâîâ³øèõ ïîë³òè÷íèõ ñèë. 
×îìó òàêèé ïîò³ê áðóäó ñïðÿ-
ìîâóºòüñÿ ñàìå íà íèõ, ìè âè-
ð³øèëè ïîö³êàâèòèñÿ ó ñàìîãî 
Îëåãà Ëåîí³äîâè÷à ³ îñü, ùî 
â³í ñêàçàâ:

— Íå çàëèøàþòü íàñ ó ñïî-
êî¿ ò³, â³ä êîãî ìè âèð³øèëè 
î÷èñòèòè ñâî¿ ðÿäè, éäó÷è 
íà ì³ñöåâ³ âèáîðè. Ìè äàºìî 
ëþäÿì ïåâí³ îá³öÿíêè, ÿê³ 
ìàºìî ïîâí³ñòþ âèêîíàòè. 
À çðîáèòè öå ìîæíà ëèøå òîä³, 
êîëè ìàºø ñèëüíó êîìàíäó. 
Îò íàðàç³ ôîðìóâàííÿì òàêî¿ 
ìè ³ çàéìàºìîñÿ. Áàãàòî õòî 
³ç ÷ëåí³â íàøî¿ ïàðò³¿ «çàêîí-
ñåðâóâàëèñÿ» ó äàëåêîìó ìè-
íóëîìó, à íîâ³ ÷àñè âèìàãàþòü 
íîâèõ ï³äõîä³â äî ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåíü òà íîâèõ ñòðàòåã³÷íèõ 
ä³é. Áàãàòî õòî, íà æàëü, çà-
ñèä³âøèñü ó òåïëîìó ì³ñòå÷-
êó, çâåðíóâ íà õèñòêå óçá³÷÷ÿ 
êîðóïö³¿, ïî÷àâ ïåðåñë³äóâàòè 
ëèøå âëàñí³ ³íòåðåñè. ßñíî, 
ùî ç òàêèìè íàø³é îíîâëåí³é 
êîìàíä³ íå ïî äîðîç³. Òîìó 
êàäðîâ³ çì³íè â³äáóâàþòüñÿ 
³ öå àáñîëþòíî íîðìàëüíèé 
ïðîöåñ. Ìè çà åôåêòèâí³ñòü, 
à íå çà âèñëóãó ðîê³â ÷è ³íø³ 
ðåãàë³¿.

Îñîáëèâî íàì íå ïî äîðîç³ 
ç òèìè, õòî ï³øîâ íà íå÷åñí³ 
øëÿõè îñîáèñòîãî çáàãà÷åííÿ, 
õòî ïåðåñòàâ ðàõóâàòèñÿ ç ³í-
òåðåñàìè ëþäåé, çàáóâøè ïðî 
îñíîâí³ ïðîãðàìí³ ö³ë³ íàøî¿ 
ïàðò³¿.

Â³çüìåìî äëÿ ïðèêëàäó Íåìè-
ð³âñüêó ðàéîííó ³ ì³ñüêó ïàð-
ò³éí³ îðãàí³çàö³¿. Ïðîòè êîëèø-
íüîãî ãîëîâè ì³ñüêî¿ ïàðò³éíî¿ 
îðãàí³çàö³¿ Ìèêîëè Òîðîõò³ÿ, 
ÿêèé º çàñòóïíèêîì Íåìèð³â-
ñüêîãî ì³ñüêîãî ãîëîâè, ïîðó-
øåíî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåí-
íÿ ¹ 12019020000000097 â³ä 
22.02.2019 ðîêó çà ï³äîçðîþ 
ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíèõ ïðà-
âîïîðóøåíü, ïåðåäáà÷åíèõ 
÷. 4 ñò. 191, ÷. 1 ñò. 366 ÊÊ 
Óêðà¿íè. Òðèâàëî äîñóäîâå ðîç-
ñë³äóâàííÿ ³ ñïðàâó ïåðåäàíî 
äî Íåìèð³âñüêîãî ðàéîííîãî 

ñóäó. ×åðãîâèé ðîçãëÿä ñïðà-
âè 1.10.2020 ð. Ñóòü ïîçîâó — 
ïðèâëàñíåííÿ, ðîçòðàòà ìàéíà 
àáî çàâîëîä³ííÿ íèì øëÿõîì 
çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòà-
íîâèùåì.

À ÿê äàëåêî â³ä³ðâàëàñÿ â³ä 
ëþäåé éîãî äðóæèíà Îëüãà 
Òîðîõò³é, ãîëîâà ðàéîííî¿ 
ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿. Íàâ³òü 
íå çíàþ÷è, õòî éäå êàíäèäà-
òàìè ó äåïóòàòè äî ì³ñöåâèõ 
ðàä, âîíà ó ÇÌ² öèõ ëþäåé íà-
çèâàº àôåðèñòàìè. ß, ÿê ãîëî-
âà îáëàñíîãî îñåðåäêó, íå ì³ã 
çìèðèòèñÿ ç³ ñêàðãàìè îäíî-
ïàðò³éö³â íà çâåðõíº ñòàâëåííÿ 
Òîðîõò³¿â äî ëþäåé, íà ïîñò³éí³ 
îáìàíè òà íåâèêîíàííÿ îá³-
öÿíîê. Öå ï³äòâåðäèëè ³ ðå-
çóëüòàòè ïîïåðåäí³õ âèáîð³â 
äî ì³ñöåâèõ ðàä. Äî ì³ñüêî¿ 
ðàäè â³ä «Áàòüê³âùèíè» ïî-
òðàïèëî ëèøå 2 ÷îëîâ³êè: ñàì 
Ìèêîëà Òîðîõò³é, ÿêèé éøîâ 
ïåðøèì ïðîõ³äíèì íîìåðîì, 
òà â³äîìèé íà Íåìèð³âùèí³ 
ôåðìåð, çà ÿêîãî ïðîãîëîñóâàâ 
ìàéæå óâåñü éîãî îêðóã, äå â³í 
çä³éñíþº ï³äïðèºìíèöüêó ä³-
ÿëüí³ñòü. ² íà âèáîðàõ äî Âåð-
õîâíî¿ Ðàäè çà «Áàòüê³âùèíó» 
ïî ì³ñòó ïðîãîëîñóâàëà íàïðî-
÷óä íåçâè÷íà ê³ëüê³ñòü ëþäåé.

Â³ä æèòåë³â Íåìèð³âñüêî¿ 
ÎÒÃ ìåí³ íå ðàç íàäõîäèëè 

ñêàðãè, ùî íà ñåñ³ÿõ ì³ñüêî¿ 
ðàäè âèáîðö³ íå áà÷àòü ïðèí-
öèïîâèõ ãîëîñóâàíü ç³ ñòîðîíè 
Òîðîõò³¿â. Ëèøå âñå íà äîãîäó 
ä³þ÷³é âëàä³, à íå íà êîðèñòü 
ãðîìàä³.

Ïðî «³äåéí³ñòü» îáîõ Òîðîõ-
ò³¿â ñâ³ä÷èòü ³ òîé ôàêò, ùî ùå 
íå âñòèãëè âèñîõíóòè ÷îðíè-
ëà íà ð³øåíí³ áþðî îáëàñíî¿ 
ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ ïðî ¿õ 
çâ³ëüíåííÿ, ÿê âîíè óæå â³äðà-
çó âñòèãëè îïèíèòèñÿ â ³íø³é 
ïîë³òè÷í³é ñèë³. Ïðèêðî, àëå 
¿õíÿ ³äåéí³ñòü íà ð³âí³ âëàñíèõ 
³íòåðåñ³â.

Äëÿ ìåíå çàëèøàºòüñÿ íåçðî-
çóì³ëèì, ùî ñïîíóêàëî ï³òè 
íà ïîâîäó ó Òîðîõò³¿â ïîâàæíó 
çà â³êîì ³ ñòàæåì ó ïàðò³éíèõ 
ðÿäàõ, øàíîâàíó ó êîëåêòè-
â³ ëþäèíó Ï. Ä. Ñîêîëüâàêà. 
Ç âåëèêîþ øàíîþ ñòàâëþñÿ 
äî ïàíà Ñîêîëüâàêà, ÿêèé 
ó ïàðò³¿ 20 ðîê³â. Îäíàê øêîäà, 
ùî ³ â³í âäàºòüñÿ äî ìàí³ïóëÿ-
ö³¿ òà áðåõí³.

Çâ³ëüíåííÿ Òîðîõò³¿â ð³-
øåííÿì áþðî îáêîìó ïàðò³¿ 
â³í íàçèâàº ðåéäåðñüêèì çà-
õîïëåííÿì ïàðò³¿. Øêîäà, 
ùî çà ñò³ëüêè ðîê³â ÷ëåíñòâà 
ó ïàðò³¿ Ïàâëî Äìèòðîâè÷ 
íå çàãëÿíóâ äî ¿¿ ñòàòóòó, àáè 
íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èòè, ùî 
òàê³ ä³¿ çàêîíí³. Ñêëàäàºòüñÿ 

âðàæåííÿ, ùî Ï. Ä. Ñîêîëüâàê 
âçàãàë³ í³÷îãî íå ÷èòàº, çâèíó-
âà÷óþ÷è íàñ, ùî ïðî çâ³ëüíå-
íèõ êåð³âíèê³â îñåðåäê³â ìè 
íå ïðî³íôîðìóâàëè ÷ëåí³â ðà-
éîííèõ ïàðò³éíèõ îðãàí³çàö³é. 
Öþ ³íôîðìàö³þ ìè ðîçì³ùó-
âàëè ÿê â åëåêòðîííèõ, òàê ³ 
â äðóêîâàíèõ ÇÌ².

Ìè í³ â³ä êîãî í³÷îãî 
íå ïðèõîâóºìî, âñ³ ïðîöåñè 
ïðîçîð³. Õîò³ëîñÿ á, ùîá âåòå-
ðàíè ïàðò³¿ ïîêàçóâàëè ã³äíèé 
ïðèêëàä ñâî¿ì ïîñë³äîâíèêàì, 
à íå î÷îðíþâàëè ïîë³òè÷íó 
ñèëó çàðàäè âëàñíèõ ³íòåð-
åñ³â. ²ç ïàíîì Ñîêîëüâàêîì, 
öå, ìàáóòü, òîé ïðèêëàä, êîëè 
ïîòð³áíî â³äïðàöüîâóâàòè ì³ñü-
êîìó ãîëîâ³ çà äîçâ³ë íà äîáó-
äîâó äî ñâîãî ìàãàçèíó.

À çàîäíî õî÷ó ïðî³íôîð-
ìóâàòè âñ³õ ïàðò³éö³â Íåìè-
ð³âùèíè, ùî äíÿìè îáëàñíå 
áþðî ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
ÂÎ «Áàòüê³âùèíà» êåðóâàòè 
Íåìèð³âñüêîþ ì³ñüêîþ îðãàí³-
çàö³ºþ äîðó÷èëî ìîëîäîìó, àâ-
òîðèòåòíîìó ï³äïðèºìöþ, íèí³ 
ä³þ÷îìó äåïóòàòó ì³ñüêî¿ ðàäè 
ªâãåí³þ ×åðåïàíîâó, ÿêèé 
ó ÷ëåíàõ ïàðò³¿ ç 2008 ðîêó. 
² ÿ âïåâíåíèé, ùî â³í çìîæå 
çàäàòè âèñîêèé ð³âåíü òà òåìï 
ðîáîòè ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
çàäëÿ ðîçâèòêó ãðîìàäè.

Îáîâ’ÿçêè êåð³âíèêà ðàéîí-
íîãî îñåðåäêó òèì÷àñîâî âè-
êîíóº ÷ëåí áþðî îáêîìó ïàðò³¿ 
Ñåðã³é Îë³éíèê, äîïîêè ï³ä-
áèðàºìî ñåðåä ëþäåé ã³äíó 
êàíäèäàòóðó.

À ùå õî÷ó çàóâàæèòè, ùî 
íà ì³ñöå òèõ ïàðò³éö³â, â³ä 
ÿêèõ «Áàòüê³âùèíà» î÷èñòèëà 
ñâî¿ ðÿäè, ìàñîâî ïîâåðíóëèñÿ 
ñïðàâæí³ ïàòð³îòè, ÿê³ ïîâ³-
ðèëè íàø³é êîìàíä³.

À òåïåð ùîäî çâ³ëüíåíèõ ë³-
äåð³â ïàðò³éíèõ îñåðåäê³â Ëè-
ïîâåöüêîãî òà Êîçÿòèíñüêîãî 
ðàéîí³â. Íà æàëü, «âèðîñëà 
êîðîíà» ³ ó ë³äåðà Ëèïîâåöü-
êî¿ «Áàòüê³âùèíè» Àëüîíè 
Ëåá³äü. Âîíà â³ä³ðâàëàñü â³ä 
îäíîïàðò³éö³â, ïî÷àëà ñòàâè-
òè íà ïåðåäí³é ïëàí âëàñí³ 
³íòåðåñè. Ä³éøëî äî òîãî, ùî 
íå äîïóñòèëà íàâ³òü äî ïåðå-
â³ðêè ðîáîòè ïàðò³éíî¿ îðãà-
í³çàö³¿ ñïåö³àëüíî ñòâîðåíî¿ 
êîì³ñ³¿. Íèí³ ïàí³ Ëåá³äü óæå 
â ïàðò³¿ «Ñëóãà íàðîäó». Áåç 
ñóìí³âó, ùî çãîäîì ³ òóò ñåáå 
òàê ïîêàæå.

Ïåðåñòàëà ðàõóâàòèñÿ ç ³í-
òåðåñàìè îäíîïàðò³éö³â ³ Íàä³ÿ 
ßêèìîâà, êîëèøí³é êåð³âíèê 
Êîçÿòèíñüêî¿ «Áàòüê³âùèíè». 
Çàâåëà â ïàðò³þ ëèøå ñâî¿õ ðî-
äè÷³â ³ çðîáèëà ¿¿ äæåðåëîì çà-
ðîáëÿííÿ ãðîøåé äëÿ ðîäèíè. 
Â³äïîâ³äíî ³ òàê³ ïîêàçíèêè 
îòðèìàëè íà îñòàíí³õ âèáîðàõ. 
Çðîçóì³ëî, ùî áþðî îáëàñíî¿ 
ïàðò³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ íå ìîãëî 
íà öå çàêðèòè î÷³.

Äâîëèêèìè âèÿâèëèñÿ ³ ìåð 
Êîçÿòèíà Îëåêñàíäð Ïóçèð, 
ÿêèé éøîâ íà öþ âèáîð÷ó 
ïîñàäó çà ï³äòðèìêè «Áàòü-
ê³âùèíè», à çäîáóâøè ¿¿, ïî-
÷àâ ñëóæèòè «Ñîë³äàðíîñò³». 
Íèí³ â³í óæå â «Ñëóç³ íàðîäó». 
Ó «ïåðåá³æ÷èêàõ» ³ ïåðøèé çà-
ñòóïíèê ãîëîâè Êîçÿòèíñüêî¿ 
ÐÄÀ Àíàòîë³é Çàäîðîæíþê. 
Ïðîéøîâøè íà ïîñàäó çà ñïðè-
ÿííÿ «Áàòüê³âùèíè», â³í ïî÷àâ 
ï³äòðèìóâàòè Àãðàðíó ïàðò³þ 
Óêðà¿íè. Çðîçóì³ëî, ùî â³ä 
òàêèõ ìè ÷èñòèëè ñâî¿ ðÿäè 
³ áóäåìî ÷èñòèòè íàäàë³. Íàì 
ïî äîðîç³ ëèøå ç ÷åñíèìè, 
â³ääàíèìè ³ ïðèíöèïîâèìè 
ëþäüìè.

² ÿê áè ñüîãîäí³ íå ÷îðíèëè 
íàñ ò³, êîãî ìè âèâåëè ç³ ñâî¿õ 
ðÿä³â, ìè íå ç³éäåìî ç îáðàíîãî 
øëÿõó — ÷åñíîãî ³ áåçêîìï-
ðîì³ñíîãî ñëóæ³ííÿ ëþäÿì. ß, 
ÿê êåð³âíèê îáëàñíîãî îñåðåä-
êó, âåäó íà âèáîðè çà ñîáîþ 
îíîâëåíó ïðîãðåñèâíó êîìàíäó 
â³ääàíèõ Óêðà¿í³ ëþäåé. Âîíè 
÷åñí³, íåçààíãàæîâàí³ ïðîôåñ³-
îíàëè, ÿê³ çàâæäè ñëóæèòèìóòü 
ïðàâä³. Çà íèìè óñï³õ, çà íàìè 
ïåðåìîãà.

Олег Мейдич: «Коли ти думаєш лише про власні 
інтереси — тобі не місце в «Батьківщині»
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Òåìà, ÿê íå ñòàòè 
æåðòâîþ øàõðàé-
ñòâà, îðåíäóþ÷è 
æèòëî, º àêòóàëü-

íîþ äëÿ âñ³õ, õòî øóêàº êâàðòèðó. 
— Ñüîãîäí³ ³ñíóº áåçë³÷ ìîæ-

ëèâîñòåé äëÿ ïîøóêó æèòëà 
â îðåíäó: â³ä ïðîôåñ³éíèõ ð³ºë-
òîð³â äî òåìàòè÷íèõ ãðóï â ñî-
ö³àëüíèõ ìåðåæàõ. Ãîëîâíå — ïå-
ðåêîíàòèñÿ, ùî âàø ìàéáóòí³é 
îðåíäîäàâåöü ìàº ïðàâî çäàâàòè 
êâàðòèðó â îðåíäó, à ñàìà êâàð-
òèðà â³äïîâ³äàº çàÿâëåíèì â îãî-
ëîøåíí³ ïàðàìåòðàì, — ãîâîðèòü 
÷ëåí Àñîö³àö³¿ þðèñò³â Óêðà¿íè, 
àäâîêàò Ìèõàéëî Ãîí÷àðóê. — 
Îñîáëèâî óâàæíèìè ïîòð³áíî 
áóòè ç êâàðòèðàìè, âàðò³ñòü îðåí-
äè ÿêèõ íèæ÷å ðèíêîâî¿.

Àäâîêàòêà Â³êòîð³ÿ Êîâàëü÷óê 
ðàäèòü ïåðåä òèì, ÿê âèíàéìàòè 
æèòëî, ïåðåâ³ðèòè äîêóìåíòè ïðî 
ïðàâî âëàñíîñò³ ãîñïîäàðÿ ³ äî-
êóìåíòè âëàñíèêà, òîáòî ïàñïîðò.

 — Â Óêðà¿í³ ïðàöþº ïóáë³÷íèé 
Äåðæàâíèé ðåºñòð íåðóõîìîãî 
ìàéíà, äå êîæåí ìîæå îòðèìà-
òè ³íôîðìàö³éíó äîâ³äêó ùîäî 
æèòëà. Ö³íà ö³º¿ ïîñëóãè áëèçüêî 
40 ãðèâåíü, – êàæå ôàõ³â÷èíÿ. 

–Ç äîâ³äêè ìîæíà ä³çíàòèñü àêòó-
àëüíó ³íôîðìàö³þ ïðî âëàñíèêà 
æèòëà, ïðî â³äñóòí³ñòü àðåøò³â 
æèòëà, ³ïîòåêè, ³íøèõ îáòÿæåíü. 
Àäæå, ó ðàç³ çâåðíåííÿ ñòÿãíåííÿ 
íà æèòëî, ìîæå ñòàòè ïèòàííÿ 
ïðî âèñåëåííÿ îðåíäàð³â.

Çà ñëîâàìè Â³êòîð³¿ Êîâàëü÷óê, 
îãëÿäàòè æèòëî âàðòî ñàìîñò³é-
íî, íå ïîêëàäàþ÷èñü íà ð³åëòîðà 
÷è ³íøèõ ïîñåðåäíèê³â. Ôàõ³âåöü 
Ìèõàéëî Ãîí÷àðóê ïîïåðåäæàº, 
ùî âàæëèâî ïåðåâ³ðèòè ô³çè÷íèé 
ñòàí ïîìåøêàííÿ, àäæå îõàéíèé 
âõ³ä, öå ùå äàëåêî íå âñå.

— Çâåðí³òü óâàãó íà ñòàí êî-
ìóí³êàö³é: åëåêòðèêà, õîëîäíå 
òà ãàðÿ÷å âîäîïîñòà÷àííÿ òîùî. 
Ñòàí ìåòàëîïëàñòèêîâèõ â³êîí. ̄ õ 
ïîòî÷íèé ðåìîíò â ìàéáóòíüîìó 
ìîæå ñòàòè âàøèì êëîïîòîì, — 
êàæå Ìèõàéëî. — ßêùî ùîñü 
çëàìàíå ÷è íåñïðàâíå — çàô³ê-
ñóéòå öå â äîãîâîð³ òà îáóìîâòå: 
ÿê, êîëè ³ çà ÷èé ðàõóíîê áóäå 
çä³éñíþâàòèñÿ ðåìîíò.

Îêðåìèé áëîê, çà ñëîâàìè Ãîí-
÷àðóêà, ïîáóòîâ³ ïðèëàäè, ÿê³ çà-
ëèøàþòüñÿ â êâàðòèð³.

— Îïàëþâàëüíèé ïåð³îä 
îáîâ'ÿçêîâî ïîêàæå âñ³ ïðîáëå-
ìè ç ïîìåøêàííÿì, — ïðîäîâæóº 
þðèñò. — Òîìó ùå ïåðåä ï³äïè-
ñàííÿì äîãîâîðó íåîáõ³äíî óòî÷-

ЗНЯТИ КВАРТИРУ І НЕ «ВЛЕТІТИ»
Важливо  Як правильно орендувати 
квартиру і не потрапити в пастку шахраїв? 
Розповідаємо про те, які деталі варто 
передбачити заздалегідь і який вигляд 
має грамотний договір оренди квартири

ЗАМОСТЯ
АКАДЕ-
МІЧНИЙ

ЕЛЕКТРО-
МЕРЕЖА

БАРСЬКЕ 
ШОСЕ

ВИШЕ-
НЬКА

СТАРЕ 
МІСТО ПОДІЛЛЯ

3-кімнатна 
квартира

8 000 
грн

8 500 
грн - - 10 000

грн
7 000 
грн

10 000 
грн 

2-кімнатна 
квартира

6 000 
грн

8 000 
грн 

5 500 
грн

6 500
грн 

7 000
грн

5 500 
грн

8 500 
грн 

1-кімнатна 
квартира

5 000 
грн

6 000 
грн 

5 000 
грн

5 500
грн 

6 000
грн

5 000 
грн

7 000 
грн 

СЕРЕДНІ ЦІНИ НА ОРЕНДУ КВАРТИР 
У РІЗНИХ РАЙОНАХ ВІННИЦІ

íèòè, íàñê³ëüêè êîìôîðòíèì º 
æèòëî âîñåíè-âçèìêó, ÿêèé ðîç-
ì³ð æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã 
â öåé ïåð³îä. Ä³çíàòèñü ïðî íà-
ÿâí³ñòü ë³÷èëüíèê³â, óòåïëåí³ñòü 
áóäèíêó òîùî.

– Ï³äïèñóþ÷è äîãîâ³ð îðåíäè, 
âè ïîâèíí³ ïåðåêîíàòèñÿ, ùî çà-
çíà÷èëè â íüîìó âñ³ âàø³ äîìîâ-
ëåíîñò³. ßêùî ùîñü çàëèøàºòüñÿ 
íà ð³âí³ óñíèõ äîìîâëåíîñòåé, 
öå çàâæäè ðèçèê, ùî õòîñü ùîñü 
çàáóäå, — êàæå Ìèõàéëî Ãîí÷à-
ðóê. — Ïåðåêîíàéòåñü, ùî â äî-
ãîâîð³ ïðàâèëüíî çàçíà÷åíî ïà-
ðàìåòðè æèòëà, ðîçì³ð îðåíäè òà 
¿¿ çì³íà, ñòàí êâàðòèðè, ïåðåë³ê 
òà ñòàí ðå÷åé â í³é òîùî. Äîñâ³ä 
êàðàíòèíó ñâ³ä÷èòü ïðî íåîáõ³ä-
í³ñòü ïåðåäáà÷èòè ôîðñ-ìàæîðí³ 
âèïàäêè, íåîáõ³äí³ñòü çì³íè ì³ñ-
öÿ ïðîæèâàííÿ òà ³í.

Çà ñëîâàìè þðèñòà Àíäð³ÿ 
Øóëüã³íà, ïðàâèëüíî ñêëàäåíèé 

òà ï³äïèñàíèé äîãîâ³ð ìîæå äî-
ïîìîãòè óíèêíóòè áàãàòüîõ ïðî-
áëåì ³ íå ò³ëüêè â³ä øàõðà¿â.

Ïî-ïåðøå, ïèñüìîâèé äîãîâ³ð 
äàº ìîæëèâ³ñòü ñòîðîíàì ïåðå-
ñâ³ä÷èòèñü â ñâî¿õ óñíèõ óìîâàõ 
ïðî îðåíäó æèòëà. Ïî-äðóãå, äàº 
ìîæëèâ³ñòü ïîäàëüøîãî çâåð-
íåííÿ äî ñóäó. Ïî-òðåòº, äàñòü 
ìîæëèâ³ñòü åôåêòèâíîãî çàõèñòó 
âàøèõ ïðàâ íå ò³ëüêè â³ä øàõðà¿â, 
à é â³ä íåäîáðîñîâ³ñíèõ îðåí-
äîäàâö³â.

— Òðåáà ðîçóì³òè, ùî äîãîâ³ð 
ìàº áóòè ñêëàäåíèé òàêèì ÷èíîì, 
ùîá âè àáî âàø àäâîêàò ìîãëè: 
çíàéòè ïîðóøíèêà, ïðåä’ÿâèòè 
âèìîãè ïðî ïîðóøåííÿ âàøèõ 
ïðàâ, ñòÿãíóòè êîìïåíñàö³þ, — 
ïðîäîâæóº þðèñò. — Äîãîâ³ð ìàº 
áóòè ñêëàäåíèì óêðà¿íñüêîþ ìî-
âîþ. Çàçâè÷àé, êîëè âàì äàþòü 
ðîñ³éñüêîìîâíèé äîãîâ³ð — öå 
ñâ³ä÷èòü ïðî áàéäóæ³ñòü îðåíäî-

äàâöÿ äî éîãî çì³ñòó, îñê³ëüêè, 
çàçâè÷àé, öå øàáëîíè ç ìåðåæ³, 
ÿê³ ìîæóòü íå â³äïîâ³äàòè íàøî-
ìó çàêîíîäàâñòâó.

Çà ñëîâàìè þðèñòà, ó äîãîâîð³ 
ìàº áóòè çàçíà÷åíà ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî ïðåäìåò äîãîâîðó, ùî ñàìå 
âàì ïåðåäàºòüñÿ ó êîðèñòóâàííÿ. 
Äëÿ êâàðòèðè — öå ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî àäðåñó, ïîâåðõ, ïëîùó, ê³ëü-
ê³ñòü ê³ìíàò òà ³í. Òàêîæ ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî ï³äñòàâè âîëîä³ííÿ 
æèòëîì ó îðåíäîäàâöÿ.

— Âàðòî ïåðåâ³ðèòè ïîðÿäîê 
îïëàòè. Ðîç³áðàòèñÿ, ùî ñàìå âè 
ïëàòèòå òà ÿê. Âñ³ ðîçðàõóíêè òà 
ô³íàíñîâ³ óìîâè äîãîâîðó ìîæóòü 
âèçíà÷àòèñÿ ò³ëüêè â íàö³îíàëüí³é 
âàëþò³ Óêðà¿íè — ãðèâí³. Îñê³ëü-
êè ó ïîäàëüøîìó öå ìîæå âïëèíó-
òè íà ä³éñí³ñòü äîãîâîðó, — êàæå 
ôàõ³âåöü. — Òàêîæ âàðòî ïåðåâ³-
ðèòè ñòðîê äîãîâîðó ³ íå çàáóòè 
ïðî ðåêâ³çèòè ñòîð³í.

- немає пропозицій оренди
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За даними Генпрокуратури і 
податкової служби, нагадаємо, 
співвласники B2B Jewelry під-
озрюються в ухилення від спла-
ти податків в особливо великих 
розмірах та у використанні схеми 
виводу готівки через фіктивний 
благодійний фонд, заснований 
дружиною Миколи Гонти.
Однак сам Микола Гонта не раз 
заперечував наявність справ. Він 
казав журналістам, що взагалі 
не знає нічого про будь-які кри-
мінальні провадження.
Це було до пандемії, а на час 
карантину засновник компанії 

заявив, що через закриття ма-
газинів ставить проект на паузу 
й припиняє виплати. З посла-
бленням карантинних обмежень 
з'явилася його нова заява: ви-
плати за вкладами поступово 
відновлюють. І ось, через два 
роки діяльності B2B Jewelry, 
маємо інформацію від СБУ про 
обшуки та арешти майна.
Більше про події, пов'язані з B2B 
Jewelry та засновником цьо-
го гучного проекту, ми писали 
раніше в кількох публікаціях. Їх 
можна знайти за посиланням 
is.gd/Coe8mU.

Історія успішного проекту 

РЕКЛАМА

477160

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 

RIA, (067)7857674 

Ñëóæáà áåçïåêè 
Óêðà¿íè áëîêóâà-
ëà ïðîòèïðàâíó 
ä³ÿëüí³ñòü îðãà-

í³çîâàíîãî çëî÷èííîãî óãðóïó-
âàííÿ, ó÷àñíèêè ÿêîãî ñòâîðèëè 
ô³íàíñîâó ï³ðàì³äó äëÿ çàâîëî-
ä³ííÿ êîøòàìè óêðà¿íñüêèõ ãðî-
ìàäÿí. Òàêà ³íôîðìàö³ÿ ç'ÿâèëàñÿ 
27 ñåðïíÿ íà ñàéò³ ÑÁÓ.

«Îïåðàòèâíèêè ñïåöñëóæáè 
âñòàíîâèëè, ùî âêëàäíèêàìè 
«ï³ðàì³äè» ñòàëè ïîíàä 600 òè-
ñÿ÷ ãðîìàäÿí. Îð³ºíòîâíèé îáñÿã 
êîøò³â, ïðèâëàñíåíèõ òà ëåãà-
ë³çîâàíèõ çëîâìèñíèêàìè ÷åðåç 
ïðèäáàííÿ åë³òíîãî ðóõîìîãî òà 
íåðóõîìîãî ìàéíà, ³íâåñòóâàííÿ 
â ï³äêîíòðîëüíèé á³çíåñ, ñòàíî-
âèòü á³ëüøå í³æ $ 250 ì³ëüéîí³â. 
Ñï³âðîá³òíèêè ÑÁ Óêðà¿íè çàäî-
êóìåíòóâàëè, ùî äî îðãàí³çàö³¿ 
ô³íàíñîâî¿ îáîðóäêè ïðè÷åòí³ 
ïîíàä 20 îñ³á, çàä³ÿíî á³ëüøå í³æ 
100 ï³äêîíòðîëüíèõ þðèäè÷íèõ 

îñ³á», — ÷èòàºìî â íîâèí³ ïðå-
ññëóæáè â³äîìñòâà.

Ó í³é íå ñêàçàíî, ïðî ÿêó ï³ðà-
ì³äó ³äåòüñÿ. Íàçâè ïðîåêòó, ÿêèé 
ðåêëàìóâàëè ÿê íàäóñï³øíèé, 
çàñíîâàíèé þâåë³ðîì Ìèêîëîþ 
Ãîíòîþ ç Ëàäèæèíà, íå äàþòü. 
Àëå, ùî ñàìå ïðî B2B Jewelry 
éäåòüñÿ, ìîæíà çðîçóì³òè çà ôî-
òîãðàô³ÿìè ç ì³ñöü ïðîâåäåííÿ 
ñë³ä÷èõ ä³é. Ó òåêñòîâ³é ³íôîð-
ìàö³¿ ÑÁÓ çíàõîäèìî ùå îäíó 
ï³äêàçêó: ùî îáøóêè áóëè â ê³ëü-
êîõ ðåã³îíàõ, â òîìó ÷èñë³, ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³. À ñàìå ó íàñ 
ãîëîâíèé îô³ñ ïðîåêòó B2B òà 
ì³ñöÿ ïðîæèâàííÿ çàñíîâíèê³â.

Âñüîãî, ÿê ðîçïîâ³äàþòü 
ó ñïåöñëóæá³, âïðîäîâæ îäíîãî 
äíÿ ïðîâåëè 48 îáøóê³â ó ðàì-
êàõ öüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàä 
æåííÿ òà íàêëàëè ðÿä àðåøò³â 
íà ìàéíî ô³ãóðàíò³â. À éîãî âè-
ÿâèëè ÷èìàëî.

Îñü öèòàòà ïðî öå ç ïîâ³äî-
ìëåííÿ ÑÁÓ: «Çà ïåð³îä ôóíê-
ö³îíóâàííÿ ï³ðàì³äè, ç ïî÷àòêó 
2019 ðîêó, îðãàí³çàòîðè ïðè-

ОБШУКИ І АРЕШТИ У СПРАВІ B2B
Гучна справа  Блокували діяльність 
фінансової піраміди, організатори якої 
привласнили понад 250 мільйонів доларів 
вкладників. Таке повідомлення зробила 
минулого тижня Служба безпеки України. 
Назви піраміди не дала, але розповіла, 
що обшуки були й у Вінниці, та описала 
арештоване майно у справі: острів, 
нерухомість, 18 елітних позашляховиків…

äáàëè çà íåçàêîííî îòðèìàí³ 
êîøòè îäèí ç îñòðîâ³â Äí³ïðîâ-
ñüêîãî êàñêàäó ç ðîçòàøîâàíèìè 
íà íüîìó îá’ºêòàìè íåðóõîìîñò³, 
18 åë³òíèõ ïîçàøëÿõîâèê³â, âàð-
ò³ñòþ ïîíàä 100 òèñÿ÷ äîëàð³â 
ÑØÀ êîæíèé, êîøòîâíîñò³, ³íøå 
ðóõîìå òà íåðóõîìå ìàéíî».

ßê â³äðåàãóº íà ä³¿ ÑÁÓ â³-
ííèöüêèé çàñíîâíèê ïðîåêòó? 
Çíîâó íàçâå ñïðîáîþ ðåéäåð-
ñüêîãî çàõîïëåííÿ? Òàê â³í êî-
ìåíòóâàâ, êîëè ó Õàðêîâ³ àêòè-
â³ñòè âèìàãàëè ïîâåðíóòè ãðîø³ 
âêëàäíèêàì òà íàçàâæäè çà÷è-
íèòè òîðãîâó òî÷êó «ï³ðàì³äè» 
â ¿õíüîìó ì³ñò³.

Íà îô³ö³éí³é ñòîð³íö³ B2B 
Jewelry ó Ôåéñáóö³ îïóáë³êóâà-
ëè çâåðíåííÿ Ìèêîëè Ãîíòè. 
Â³í, ÿê ³ ðàí³øå ðîáèâ, îìèíóâ 
ïðÿìèé êîìåíòàð, ïðîñòî âñå 
çàïåðå÷èâ.

— Õî÷ó âàì ïîâ³äîìèòè — 
ìàãàçèíè ïðàöþþòü ó çâè÷íî-
ìó ðåæèì³. Â öüîìó âè ìîæåòå 
ïåðåêîíàòèñÿ, â³äâ³äàâøè áóäü-
ÿêèé ñàëîí ó ñâîºìó ì³ñò³, — 
ñêàçàâ Ìèêîëà Ãîíòà. — Îñê³ëü-
êè ³íôîðìàö³ÿ, ÿêà ðîçëåò³ëàñÿ 
â ³íòåðíåò³, íå â³äïîâ³äàº ä³é-
ñíîñò³, íàø³ þðèñòè âæå ãîòó-
þòü ïîçîâè ïðî ñïðîñòóâàííÿ ³ 
êîìïåíñàö³þ ìîðàëüíèõ çáèò-
ê³â. Âïåâíåíèé, ìè îáîâ’ÿçêîâî 
äîá’ºìîñÿ ïðàâäè.

À â ÷îìó æ ïðàâäà? Öüîãî çà-
ñíîâíèê ïðîåêòó íå ïîÿñíèâ. 
Íàòîì³ñòü ñêàçàâ, ùî ìàº ö³ëü — 
çàáåçïå÷èòè æèòòÿ óêðà¿íö³â 
ó äîñòàòêó. À â êîìåíòàðÿõ ï³ä 
çâåðíåííÿì äåÿê³ ëþäè íàïèñàëè 
ïðî ïðîáëåìó ç âèïëàòàìè, ùî 
òðèâàº âæå ï³âðîêó.

За фото пресслужби СБУ можна зрозуміти, що мова — 
про B2B Jewelry. На них і магазин ювелірних виробів, 
і сертифікати, і вінницький маєток 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ



12
RIA, Ñåðåäà, 
2 âåðåñíÿ 2020

ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ВОЛОДИМИР ГЕВКО, БЛОГЕР

Життєві правила українських батьків:
1. Бідкатись, як важко, коли карантин 
і дистанційне навчання.
2. Прийти всім складом на 1 вересня до школи.

ПРЕССЛУЖБА 

КОМПАНІЇ ОРГАНІК-Д

ßê çàáåçïå÷èòè åêîíîì³÷íå 
çðîñòàííÿ â Óêðà¿í³? ßê çðîáèòè 
òàê, ùîá êîæíà ðîäèíà ó áóäü-
ÿêîìó ñåë³ ÷è ñåëèù³ ñòàëà ô³-
íàíñîâî íåçàëåæíîþ? ² ÿê ïðè 
öüîìó ìîæëèâî «á³çíåñ äëÿ ëþ-
äåé» âåñòè åôåêòèâíî äëÿ ï³äïðè-
ºìö³â. Çäàºòüñÿ, ãðóïà êîìïàí³é 
AIP Community ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³ çíàéøëà ð³øåííÿ.

Âæå íå ïåðøèé ðàç ìè áðà-
ëè ³íòåðâ’þ ó Âàäèìà Êðè÷-
êîâñüêîãî, äèðåêòîðà îäíîãî ç 
ï³äïðèºìñòâ ãðóïè — àãðàðíî¿ 
êîìïàí³¿ Îðãàí³ê-Ä.

— Âàäèìå, ðîçêàæ³òü, áóäü 
ëàñêà, ïðî ï³äïðèºìíèöüêå íîó-
õàó AIP Community, ÿêå âàì âäà-
ëîñÿ «çðîñòèòè» íå ó ì³ñò³, à ñàìå 
ó ñåë³. ² ùî âçàãàë³ ðîçóì³þòü 
ï³ä àãðî³íäóñòð³àëüíèì ïàðêîì 
â Óêðà¿í³?

— Àãðî³íäóñòð³àëüíèé ïàðê 
AIP Community — öå îá’ºäíàííÿ 
êîìïàí³é ð³çíîãî ïðîô³ëþ 
íàâêîëî åíåðãåòè÷íîãî öåí-
òðó, — ïîÿñíþº Âàäèì. — Òîá-
òî, êîæíå ç ï³äïðèºìñòâ ãðóïè 
ìîæå êîðèñòóâàòèñÿ ñóì³æíèìè 
áëàãàìè ºäèíî¿ á³îãàçîâî¿ ñòàí-
ö³¿. Òàêèé ñîá³ çàìêíóòèé âè-
ðîáíè÷èé öèêë, ÿêèé âèã³äíî 
çàïóñêàòè íà òåðèòîð³ÿõ îäí³º¿ 
÷è äåê³ëüêîõ ãðîìàä. Íàø AIP 
Community íàë³÷óº òðè ï³ä-

ïðèºìñòâà — Îðãàí³ê-Ä âèðî-
ùóº îâî÷³, Ñóáåêîí âèãîäîâóº 
ñâèíåé íà ïðîäàæ, à á³îãàçîâà 
ñòàíö³ÿ, ÿêà ïðàöþº íà â³äõîäàõ 
ñâèíîêîìïëåêñó, ãåíåðóº äîáðè-
âà äëÿ àãðàðíî¿ êîìïàí³¿.

— Çâó÷èòü ÷óäîâî! Ðîçêàæ³òü, 
áóäü ëàñêà, á³ëüø äåòàëüíî ïðî 
êîìïëåêñ. Â³í çíàõîäèòüñÿ ó Ñó-
òèñêàõ, Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³?

— Òàê, öå 30 êì â³ä Â³ííèö³. 
Ó 2014 ðîö³ òàì áóëî â³äðîäæåíî 
ñâèíîôåðìó. Âèïðîáóâàííÿì äëÿ 
ñåìè òâàðèííèöüêèõ ïðèì³ùåíü 
ñòàëî ïèòàííÿ óòèë³çàö³¿ â³äõî-
ä³â. Ïîøóêè âèõîäó çàê³í÷èëèñü 
óñï³õîì äîâîë³ øâèäêî. ² çà ð³ê 
áóëà ïîáóäîâàíà íîâ³òíÿ ãàçî-
âà óñòàíîâêà. Âëàñíèê ñâèíî-
êîìïëåêñó çóñèëëÿìè ôåðìåð³â 
òà ì³ñöåâèõ ³íæåíåð³â ñïîðóäèâ 
áåç æîäíèõ ³íâåñòèö³é òàê çâàíó 
á³îãàçîâó ñòàíö³þ, ÿêà çáðîäæóº 
ðåøòêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ òâàðèí. 
Îòðèìàíîþ ð³äèíîþ ñïðîáóâàëè 
óäîáðþâàòè ïîëÿ. Òàêèì ÷èíîì 
ó 2017 ðîö³ íàðîäèëàñÿ ³íøà 
êîìïàí³ÿ — àãðàðíà.

Íàðàç³ ìè âèðîùóºìî îâî÷³ 
áîðùîâîãî íàáîðó. Îðãàí³÷íå 
äîáðèâî çàïàòåíòóâàëè. Êîìïà-
í³þ òàê ³ íàçâàëè — Îðãàí³ê-Ä, 
òîáòî Ä — äîáðèâî, Îðãàí³ê — 
îðãàí³÷íå. Ñüîãîäí³ ï³äïðèºì-
ñòâî ðîçðîáèëî óí³êàëüíó òåõ-
íîëîã³þ, ÿêà ïîºäíàëà çàñòîñó-
âàííÿ ì³íåðàëüíèõ òà îðãàí³÷íèõ 

äîáðèâ â îäíå ö³ëå. Êóøòóâàòè 
ïðîäóêö³þ ìàéæå ç íóëåì í³òðà-
ò³â òà ïåñòèöèä³â ñòàëî äîñòóïíî 
çàâäÿêè ñõåì³ ðîáîòè, ÿêà çà-
ñòîñîâóºòüñÿ ó AIP community. 
Åíåðãîöåíòð äàº ìîæëèâ³ñòü çà-
îùàäæóâàòè âñ³ì ï³äïðèºìñòâàì, 
ÿê³ ç íèì ïðàöþþòü «ó ïàð³».

Ìè ïðîäîâæóºìî ïðàöþâàòè 
ó íàïðÿì³ âèðîùóâàííÿ «÷èñòî-
îâî÷³â». À ÿê³ñòü ï³äòâåðäæóºìî 
ùîð³÷íèìè ëàáîðàòîðíèìè àíà-
ë³çàìè. Íàâìàííÿ íå ðîáèìî)

— Òîáòî ãîëîâíà ïåðåâàãà òà-
êîãî àãðî³íäóñòð³àëüíîãî ïàðêó — 
åêîëîã³÷íà?

— Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ï³â-íà-
ï³â åêîëîã³÷íà òà ñîö³àëüíî-åêî-
íîì³÷íà.

— Ðîçêàæ³òü îêðåìî ïðî åêîëî-
ã³÷íèé á³ê, ÿêùî ìîæëèâî.

— Åêîëîã³÷í³ ïåðåâàãè àãðî-
åíåðãåòè÷íîãî ñåêòîðó çá³ëü-
øóþòüñÿ ç êîæíèì íîâèì â³ä-
êðèòèì ï³äïðèºìñòâîì ó ãðóï³. 
Íàïðèêëàä, õ³ì³÷í³ äîáðèâà 
çàì³ùóþòüñÿ îðãàí³÷íèìè, âè-
ðîáíèöòâî åíåðã³¿ ç á³îãàçó äî-
çâîëÿº îïàëþâàòè ïðèì³ùåííÿ 
ç òâàðèíàìè, ³, çâè÷àéíî, ñòîêè 
â³äõîä³â íå ïîòðàïëÿþòü ó ãðóíò, 
à ïåðåòâîðþþòüñÿ íà ïàëèâî 
òà äîáðèâî. Òîð³ê â³äêðèëè 
ñóøàðêó. Çàðàç ìè ïðîºêòóº-
ìî òåïëè÷íèé êîìïëåêñ, ÿêèé 
çìîæå âèêîðèñòîâóâàòè åíåðã³þ 
á³îãàçîâî¿ ñòàíö³¿. Âñå öå çíà÷íî 

ñêîðî÷óº âèêèäè â àòìîñôåðó 
òà â çåìëþ. Òàêîæ çìåíøóºòü-
ñÿ îï³ð íà âèêîïí³ êîïàëèíè 
òà ï³äòðèìóºòüñÿ ïîçèòèâíèé 
åíåðãåòè÷íèé áàëàíñ.

Ñõîæèì ÷èíîì ðîçâèòîê êëàñ-
òåðó, òîáòî íàøîãî îá’ºäíàííÿ, 
ïðèñêîðþº ³ îáåðòè ñîö³àëüíèõ 
ïåðñïåêòèâ. Ñòâîðåííÿ æèò-
òºçäàòíèõ àãðîïåðåðîáíèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ ó ñ³ëüñüê³é ì³ñöåâîñò³ 
ìàº âèð³øàëüíå çíà÷åííÿ äëÿ 
çàéíÿòîñò³ íàñåëåííÿ. Íàâ³òü 
50 ðîáî÷èõ ì³ñöü ïîêðàùóþòü 
ïîãîäó «íà ñåë³», áî öå äîñòàòîê 
ï³âñîòí³ ðîäèí. Äî òîãî æ, áàãà-
òî ðîáî÷èõ ì³ñöü îäíî÷àñíî âè-
íèêíóòü ó ñôåð³ îáñëóãîâóâàííÿ.

— Âðàæàº, òà îäíèì ÷èñ-
òèì ïîâ³òðÿì ñèòèé íå áóäåø! 
Òî ùî æ äëÿ åêîíîì³êè?

— Äëÿ åêîíîì³êè — ï³äâè-
ùåííÿ ïîïèòó íà ïðîäóêö³þ 
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ó ñ³ëü-
ñüê³é ì³ñöåâîñò³ åêîíîì³÷íå 
çðîñòàííÿ â á³ëüøîñò³ âèïàäê³â 
áóäå âåñòèñü çà ðàõóíîê ïðèìíî-
æåííÿ êîìåðö³éíèõ ïðîäîâîëü-
÷èõ ñèñòåì. Äëÿ ìåøêàíö³â — 
ìîæëèâ³ñòü äîäàòêîâîãî äîõîäó 
àáî ïîâíà çàéíÿò³ñòü, ðîçâèòîê 
ïðîôåñ³éíèõ íàâè÷îê, ö³êàâà 
ïðàöÿ, âðåøò³-ðåøò, òà â³ä÷óò-
òÿ ñåáå ïðèíàëåæíèì äî ñâîº¿ 
ãðîìàäè òà êðà¿íè. Âèðîáíèöòâî 
åíåðã³¿ ç á³îãàçó äàº ãàðíó ìîæ-
ëèâ³ñòü äëÿ çá³ëüøåííÿ äîõîä³â 

³ ôåðìè, ³ òîãî æ îâî÷åâîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà, ³ òåïëèö³, ³ íàâ³òü 
æèòëîâèõ áóäèíê³â. Âñ³ çàëè-
øàþòüñÿ ó âèãðàø³, áî ó AIP 
community âæå ñôîðìîâàíà 
íåçàëåæíà åíåðãåòè÷íà îñíîâà.

— Âàäèìå, âè ìîæåòå ñòâåðäæó-
âàòè, ùî àãðî³íäóñòð³àëüí³ ïàðêè ç 
âëàñíèì åíåðãåòè÷íèì öåíòðîì — 
öå âåêòîð äëÿ âñ³º¿ êðà¿íè?

— Ö³íí³ñòü àãðîïðîìèñëîâèõ 
ïàðê³â äëÿ áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè 
âåëè÷åçíà. Ê³ëüê³ñòü àãðî³íäó-
ñòð³àëüíèõ ïàðê³â (íå õîëäèíã³â) 
â Óêðà¿í³ ìîæíà ïåðåðàõóâàòè 
íà ïàëüöÿõ. Ïîëüùà, íàïðèêëàä, 
ìàº áëèçüêî 60 òàêèõ êëàñòåð³â. 
Âåëèêà ê³ëüê³ñòü îá’ºêò³â îáó-
ìîâëåíà ñêóï÷åííÿì îá’ºäíàíèõ 
âèðîáíèöòâ, ùî ñóòòºâî âïëèâàº 
íà øâèäêèé òà åôåêòèâíèé ðîç-
âèòîê ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 
òà ïðîìèñëîâîñò³ êðà¿íè. Ìè 
öå áà÷èìî.

Ïðèñêîðåííÿ ïîïèòó íà âè-
êîïíå ïàëèâî òà çìåíøåííÿ 
âïëèâó íà íàâêîëèøíº ñåðåä-
îâèùå ïðèâåðòàº øèðîêó óâàãó 
äî â³äíîâëþâàíèõ âèä³â ïàëèâà, 
òàêèõ ÿê á³îãàç. Ðàçîì ³ç íîâèìè 
âèêëèêàìè ñóñï³ëüñòâà òà åêî-
íîì³÷íîãî ñòàíîâèùà â Óêðà¿íè 
ïîÿâèëèñÿ òàê³ ïàðòíåðñòâà, ÿê 
AIP community, ùî ïðàãíóòü íî-
âîãî âåäåííÿ á³çíåñó. Âïåâíåí³, 
ùî àãðî³íäóñòð³àëüí³ ïàðêè — öå 
íàøå ìàéáóòíº âäîìà, â Óêðà¿í³!

Вдома краще! Чи може бізнес 
в українському селі бути ефективним
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ

Ñüîãîäåííÿ âèìàãàº â³ä 
íàñ çì³í, êð³ì òîãî, ÿê³ñíèõ. 

Êàðàíòèí äëÿ îñâ³òí³õ îðãàí³çà-
ö³é, íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ãóðòê³â, ñåêö³é, 
ðåïåòèòîð³â òîùî — íå ïðè÷èíà ïðèïèíÿòè 
íàâ÷àëüíèé òà ðîáî÷èé ïðîöåñ. 

ßê ïîáîðîòè âèêëèêè ³ íå ïðîñòî 
ïåðåæèòè öåé íåïðîñòèé ïåð³îä ÷àñó, 
à çá³ëüøèòè ïðèáóòêè! Óñ³ ðàäÿòü ïåðåéòè 
íà ôîðìàò îíëàéí íàâ÷àííÿ òà îíëàéí ðî-
áîòè. ² ìè ïîâèíí³ áóòè ãîòîâ³ äî óñüîãî. 
Òà ÷è º ñüîãîäí³ òàê³ ñåðâ³ñè, ùîá ïåðå-
ì³ñòèòè âàøó îðãàí³çàö³þ îíëàéí. Ùî äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíî òà ÷è ³ñíóº óí³âåðñàëüíèé 
ñïîñ³á? Ð³øåííÿ º! Ñêîðèñòàéòåñü îíëàéí 
ïëàòôîðìîþ INTITA.

ПЕРЕВАГИ:
 äîñèòü ïðîñòî çàðåºñòðóâàòèñÿ, äëÿ 

òîãî ùîá ïî÷àòè êîðèñòóâàòèñÿ;
 ïëàòôîðìà íå âèìàãàº í³ÿêèõ çàâàí-

òàæåíü, ì³ñöÿ íà äèñêó àáî õîñòèíãó;
 çðîçóì³ëèé, ïðîñòèé ³ äóæå çðó÷íèé 

³íòåðôåéñ óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ;
 óñ³ íåîáõ³äí³ ôóíêö³¿ òà ³íñòðóìåíòè 

â îäíîìó ì³ñö³;
 ìîæëèâ³ñòü øâèäêî ³ çðó÷íî ñòâîðèòè 

êóðñè, ìîäóë³, çàíÿòòÿ, òðåí³íãè, ìàéñòåð-
êëàñè, òåñòè, îïèòóâàííÿ, ãîëîñóâàííÿ, 
ïðåçåíòàö³¿, êîíñóëüòàö³¿;
 ìîæëèâ³ñòü ëåãêî â³äïðàâèòè ïîâ³äî-

ìëåííÿ ãðóï³ àáî êîæíîìó êîðèñòóâà÷ó 
îêðåìî;
 ìîæíà áà÷èòè ïðîãðåñ íàâ÷àííÿ 

êîæíîãî ñòóäåíòà (ó÷íÿ, ñï³âðîá³òíèêà);
 ìåíåäæåð çàâäàíü äîçâîëÿº ñòâîðåííÿ 

çàâäàíü ð³çíî¿ ïð³îðèòåòíîñò³, ¿õ ìîí³òî-
ðèíã, êîíòðîëü òà ñòàòèñòèêó âèêîíàííÿ;
 ñï³ëêóâàííÿ â îñîáèñòîìó ÷è ãðó-

ïîâîìó ÷àò³;
 ñèñòåìà îïîâ³ùåíü òðèìàº êîðèñòó-

âà÷à â êóðñ³ óñ³õ ïîä³é òà éîãî àêòèâíîñò³;
 àâòîìàòèçàö³ÿ äîêóìåíòîîá³ãó (óêëàäàí-

íÿ äîãîâîð³â â ê³ëüêà êë³ê³â, êîíòðîëü ïðî-
ïëàò, óïðàâë³ííÿ ñòðóêòóðîþ îðãàí³çàö³¿);
 íåìàº íàâ'ÿçëèâî¿   ðåêëàìè, ÿêà çà-

âàæàº ïðîöåñó íàâ÷àííÿ;
 ñåðâ³ñ îäíàêîâî äîáðå ïðàöþº ÿê 

íà ÏÊ, òàê ³ íà ñìàðòôîí³ ÷è ïëàíøåò³.
Çàâäÿêè îíëàéí ïëàòôîðì³ INTITA ëåã-

êî îðãàí³çóâàòè ïîâíîö³ííó äèñòàíö³éíó 
ðîáîòó áóäü-ÿêîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
òà îðãàí³çàö³¿, ïðè öüîìó, çðîáèòè âñå 
íà âèñîêîìó ð³âí³. Íå ïîòð³áíî âñòàíîâ-
ëþâàòè áåçë³÷ ñåðâ³ñ³â, çàâàíòàæóâàòè çà-
ñòîñóíêè — âñå â îäíîìó ì³ñö³. INTITA — 

ñèñòåìà íàâ÷àííÿ ïîâíîãî öèêëó, âîíà 
îïòèì³çóº ðóòèííèé ïðîöåñ, ðîáëÿ÷è 
ðîáîòó á³ëüø êîìôîðòíîþ ³ ìàþ÷è ïî-
âíèé ñïåêòð ìîæëèâîñòåé. ̄ ¿ ôóíêö³îíàë 
íàäçâè÷àéíî øèðîêèé òà ð³çíîìàí³òíèé.

Öå óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü äëÿ óñ³õ íà-
â÷àëüíèõ çàêëàä³â, ãóðòê³â, ó÷èòåë³â òà 
ðåïåòèòîð³â Óêðà¿íè êîìôîðòíî íàëàøòó-
âàòè äèñòàíö³éíå íàâ÷àííÿ. Âñ³ ³íñòðó-
ìåíòè ñòâîðåí³ äëÿ òîãî, àáè íàéá³ëüø 
ïîâíîö³ííî îïèñàòè òåìó, íàïèñàòè ÿê³ñ-
íèé êîíòåíò ³ ñòâîðèòè ãðàìîòíî ìîäóëü 
÷è êóðñ, ÿêèé ïîò³ì ³ç çàäîâîëåííÿì âè-
â÷àòèìóòü.

Ïîòóæíà CRM-ñèñòåìà íà INTITA äî-
çâîëÿº ñòâîðþâàòè â³ðòóàëüíó ñòðóêòóðó 
îðãàí³çàö³¿ òà óïðàâëÿòè ïåðñîíàëîì, âçà-
ºìîä³ºþ ³ç êîðèñòóâà÷àìè (÷è ¿õ ãðóïàìè) 
òà øâèäêèì äîñòóïîì äî äàíèõ ³ â³äîìîñ-
òåé ïðî íèõ. Âñå öå ñïðèÿº çðîñòàííþ òà 
ðîçâèòêó âàøî¿ îðãàí³çàö³¿.

ßêùî â³äáóëèñü áóäü-ÿê³ çì³íè òà ïî-
ä³¿ (ðåºñòðàö³ÿ íîâèõ êîðèñòóâà÷³â, ïðè-
çíà÷åííÿ çàäà÷, íàäàííÿ äîñòóï³â òîùî) 
ó âàñ âæå ïðèéøëî ìèòòºâå ïîâ³äîìëåííÿ 
â ñèñòåì³ ç ³íôîðìóâàííÿì íà åëåêòðî-
ííó ïîøòó.

INTITA äàº ìîæëèâ³ñòü ñòâîðèòè øà-
áëîíè äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîð³â; àâòîìà-

òè÷íå âèñòàâëåííÿ ðàõóíê³â òà êîíòðîëü 
ïðîïëàò. Êð³ì òîãî, äîâåäåòå äî àâòîìà-
òèçìó â³äïðàâêó ³ çàòâåðäæåííÿ/ñêàñó-
âàííÿ çàÿâ, â³äïóñòîê, àêàäåìâ³äïóñòîê, 
ë³êàðíÿíèõ, â³äðÿäæåíü, íàðàõóâàííÿ ³ 
çíÿòòÿ áîíóñ³â.

Ó ðàç³ ïîòðåáè ðîçì³ùåííÿ âëàñíèõ 
êíèã (ïîñ³áíèê³â, áðîøóð, ³íñòðóêö³é) 
ïðèñóòíÿ ôóíêö³ÿ ñòâîðåííÿ îíëàéí á³-
áë³îòåêè. Öå áóäå âëàñíà á³áë³îòåêà ÿê 
äëÿ êîðïîðàòèâíîãî êîðèñòóâàííÿ, òàê ³ 
äëÿ îíëàéí òà îôëàéí ïðîäàæ³â.

INTITA îïòèì³çóº ðóòèííèé ïðîöåñ, 
åêîíîìëÿ÷è âàø³ ðåñóðñè ³, â³äïîâ³äíî, 
çá³ëüøóþ÷è ïðèáóòêè. Âàø³ äàí³ çàõè-
ùåí³ ³ º äîñòóï ³ç áóäü-ÿêèõ ïðèñòðî-
¿â — êîìï’þòåð³â, íîóòáóê³â, ïëàíøåò³â 
³íøèõ ãàäæåò³â, à ùå — ïðîñòà ³íòåãðàö³ÿ 
ç ñîö³àëüíèìè ìåðåæàìè, áåçïåðåðâíà ï³ä-
òðèìêà, ëîêàëüíèé ñóïðîâ³ä òà çðó÷íèé ³ 
ïðàêòè÷íèé ³íòåðôåéñ.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ âæå ê³ëüêà ðî-
ê³â óñï³øíî âèêîðèñòîâóº äàíèé ñåðâ³ñ, 
ðîáëÿ÷è ïðîãðåñèâíó óêðà¿íñüêó îñâ³òó 
äîñòóïíîþ îíëàéí.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
 ita.in.ua
 facebook.com/vinnytsia.itacademy
 òåë. 067–431–19–21

Як перейти в онлайн і збільшити прибутки
БЛОГ
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Медикаментозний риніт
АНТОН ІВАХА, 

ОТОЛАРИНГОЛОГ

Медикаментозний 
риніт — це стан, 
який характери-
зується стійкою 
закладеністю носа 

в результаті надмірного використання 
місцевих назальних судинозвужую-
чих препаратів, іншими словами — 
залежність від препаратів вказаної 
групи.
Ви не зустрінете людей, які про-
тягом року хоча б раз не відчували 
на собі назальні симптоми у вигляді 
закладеності носа або навпаки — 
ринореї (виділення з носа). Важко 
не спокуситися на «панацею» від 
усіх захворювань носа — місцеві 
деконгестанти, які рекламуються 
засобами масової інформації. Проте 
при систематичному щоденному 
використанні у деяких пацієнтів 
може виникнути медикаментозний 
нежить вже через 3 дні. Окрім, 
власне, залежності, при надмірному 
застосуванні виникає параліч мигот-
ливого епітелію слизової оболонки 
носа та приносових порожнин, який 
є природним фактором захисту 
організму. Велику проблему складає 
той факт, що препарати зазначеної 
групи відпускаються в аптеках без 
рецепта.
Існує ряд факторів, які сприяють 
надмірному використанню топічних 
деконгестантів: алергічний риніт, 
інфекційні та неінфекційні риносину-
сити, викривлення переділки носа, 
назальні поліпи, інфекції верхніх 
дихальних шляхів, вагітність та аде-
ноїдні вегетації у діток.

Наслідками тривалого використання 
судиннозвужуючих крапель можуть 
бути: хронічний риносинусит, атро-
фічний нежить, психологічна залеж-
ність, абстинентний синдром (головні 
болі, порушення сну, дратівливість, 
неспокій), гіпертрофія носових 
раковин, що в свою чергу потребує 
оперативного лікування.
Медикаментозний риніт може 
виникати в результаті прийому 
пероральних лікарських речовин. 
Наприклад: прийом препаратів, 
що використовуються при лікуванні 
артеріальної гіпертензії, добро-
якісної гіперплазії передміхурової 
залози та еректильної дисфункції. 
Використання аспірину та інших 
протизапальних препаратів може 
також викликати назальні симптоми, 
особливо у пацієнтів із так званою 
тріадою Самтера, яка включає в себе 
хронічний поліпозний риносинусит, 
бронхіальну астму та алергічну реак-
цію на аспірин.
Тому, якщо вам набридли судиноз-
вужуючі краплі при вищенаведених 
симптомах, не зволікайте, не займай-
теся самолікуванням!
Зверніться за кваліфікованою 
допомогою до фахівця з метою 
покращення якості вашого життя 
та попередження небажаних на-
слідків даного захворювання.
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Медичний центр «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

478817

РЕКЛАМА

478639

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Àíàñòàñ³ÿ — ºäè-
íà òà äîâãîî÷³êóâàíà 
äèòèíà ó ñ³ì’¿ Ìåéêî 
ç Â³ííèö³. Çà ñëîâà-

ìè ìàìè Îêñàíè, äî çàõâîðþâàí-
íÿ Íàñòÿ áóëà àêòèâíîþ òà òî-
âàðèñüêîþ. Ä³â÷èíêà â³äâ³äóâàëà 
ãóðòîê âîêàëó, âîëåéáîëó òà òàíö³â. 
Æèòòÿ òåêëî ó çâè÷íîìó ðóñë³, àëå 
ó ëèñòîïàä³ 2019-ãî Íàñòÿ âïåð-
øå ïîñêàðæèëàñü íà íèþ÷èé á³ëü 
â îáëàñò³ ïàõó ç ïðàâîãî áîêó.

— Ìè çâåðíóëèñÿ äî õ³ðóðãà, 
â³í ïðèçíà÷èâ ìàçü ³ á³ëü ïðîé-
øîâ, àëå ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ çíî-
âó ïîâåðíóâñÿ. ² òàê íàø³ áîë³ 
òî ïðèïèíÿëèñÿ, òî ïî÷èíàëè-
ñÿ, ò³ëüêè ç êîæíèì ðàçîì áóëè 
ñèëüí³øèìè ³ â îñíîâíîìó â í³÷-
íèé ÷àñ. Çãîäîì Íàñòóñÿ ñòàëà 
ñêàðæèòèñÿ, ùî í³æêà áîëèòü 
äî êîë³íà. Ïîò³ì áîë³ ç'ÿâèëèñÿ 
â îáëàñò³ ïîïåðåêó, — ãîâîðèòü 
ìàìà ä³â÷èíêè. Äàë³ áóâ ðÿä äî-
ñë³äæåíü ³ ï³äîçðè íà ä³àãíîç, 
ÿêèé øîêóâàâ â³ííè÷àí.

Çà ñëîâàìè áàòüê³â, 19 ëþòî-
ãî — öå ïåðåëîìíà äàòà ó ¿õíüîìó 
æèòò³.

— ßê ãð³ì ñåðåä ÿñíîãî íåáà 
âèíåñëè âèðîê — îíêîëîã³ÿ, 
íåîïåðàáåëüíà ïóõëèíà …Ï³ä-
îçðà íà ñàðêîìó Þ³íãà. Ïóõëè-
íà äóæå àãðåñèâíà, âîíà ðîñëà 
íå ïî äíÿõ, — ïðîäîâæóº Îêñàíà.

ßê ç'ÿñóâàëè áàòüêè Íàñò³, 
â Óêðà¿í³ ë³êàð³ ëèøå äâ³÷³ ñòè-
êàëèñü ç ö³ºþ õâîðîáîþ, òîìó 
ïàðà âèð³øèëà ë³êóâàòè äîíüêó 
çà êîðäîíîì. Ôàõ³âö³ â Òóðå÷÷è-
í³ ïîãîäèëèñÿ ïðèéíÿòè äèòèíó 
áåç ïîâíî¿ ñóìè íà ë³êóâàííÿ, 
òàì ï³äòâåðäèëè ä³àãíîç. Íàñò³ 
ïðèçíà÷èëè ñêëàäíå, òðèâàëå òà 
äîðîãîâàðò³ñíå ë³êóâàííÿ. Âîíà 
ìàº ïðîéòè ø³ñòü áëîê³â âèñî-
êîäîçíî¿ õ³ì³îòåðàï³¿, ðàä³îòåðà-
ï³þ òà îïåðàö³þ çà ðåçóëüòàòàìè 
õ³ì³îòåðàï³¿. Íàðàç³ ä³â÷èíêà âæå 
ïðîéøëà äâà áëîêè õ³ì³îòåðàï³¿ 
òà ñåàíñè ðàä³îòåðàï³¿. Ïîïå-
ðåäó ¿¿ ÷åêàº ñêëàäíà îïåðàö³ÿ 
ó òóðåöüê³é êë³í³ö³. ̄ ¿ âàðò³ñòü — 
23 500 ºâðî, êð³ì òîãî, ïîòð³áí³ 

ãðîø³ íà íàñòóïí³ õ³ì³îòåðàï³¿.
— Ìîº ñåðöå ðîçðèâàºòüñÿ, ÿê 

ïîäóìàþ ïðî òå, ùî ùå äîâå-
äåòüñÿ ïåðåæèòè íàø³é ä³â÷èíö³. 
Âîíà ñòðàæäàº, òåðïèòü, á³äêà-
ºòüñÿ. Ç óñ³õ ñâî¿õ ñèë áîðåòüñÿ 
çà æèòòÿ. Âè ò³ëüêè ïîäèâ³òüñÿ 
â ¿¿ î÷³. Ó íèõ âåñü á³ëü äèòèíè, 
ÿêà áîðåòüñÿ ç á³äîþ, ç òàêîþ 
àãðåñèâíîþ õâîðîáîþ. Äèâëÿ÷èñü 
â íèõ, íå ìîæíà ïðîéòè ïîâç, 
ñåðöå îáëèâàºòüñÿ êðîâ'þ. ̄ é ïî-
òð³áíà âàøà äîïîìîãà. Äîïîìî-
æ³òü ç³áðàòè íà îïåðàö³þ ³ õ³ì³î-
òåðàï³þ, íàì ïîòð³áíî âñòèãíóòè 
âèðâàòè Íàñòóíþ ç ëàï ïðîêëÿòî¿ 
ñàðêîìè. Áëàãàºìî âñ³õ ³ êîæíî-
ãî, íå äàéòå çáîðó çóïèíèòèñÿ, — 
ãîâîðèòü ìàòè äèòèíè.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ ДОПОМОГИ:
ÏðèâàòÁàíê 4149 4993 4592 6255 

(Îêñàíà Ìåéêî, ìàìà) 
ÏðèâàòÁàíê 4149 4991 4388 0738 

(ßíà Ñêðèïàëîâñüêà, òüîòÿ) 
Ïëàòôîðìà äëÿ ïåðåâåäåííÿ 

êîøò³â ç óñüîãî ñâ³òó: gofundme.
com/f/7nc45-help-nastya 

ВИРВЕМО НАСТУНЮ 
З ЛАП САРКОМИ 
Благодійність  Настя 
Мейко останніх півроку 
щодня бореться за своє 
життя. У дівчинки — 
саркома Юінга, злоякісна 
пухлина, з ураженням кісток 
тазу і легень. Такий діагноз 
зустрічається лише кілька 
випадків на мільйон. Настя 
вже пройшла два блоки 
хіміотерапії, але попереду її 
чекає складна операція До захворювання Настя була активною 

та товариською. Нині вона з усіх сил 
бореться з хворобою 
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Â ëèïí³ 1990-ãî 
íà ñòàä³îí³ Öåí-
òðàëüíîãî ïàðêó 
ïðîâîäæàëè â ïî-

õ³ä ï’ÿòüîõ ñòóäåíò³â ³ñòîðè÷-
íîãî ôàêóëüòåòó ïåäàãîã³÷íîãî 
³íñòèòóòó. Âñ³ âîíè áóëè îäÿãíåí³ 
ó øàðîâàðè, âèøèò³ ñîðî÷êè, âçó-
ò³ ó ÷îáîòè. Ïîðó÷ ñòîÿëè êîí³.

Ãðèì³ëà ìóçèêà, ï³ä ÷àñ îäíîãî 
ç ôàëüöåòíèõ çâóê³â êîí³ ñòðåïå-
íóëèñÿ, çà³ðæàëè.

— Â³ä òàêîãî åï³çîäó ó ìåíå 
ñåðöå ñòðåïåíóëîñÿ, — ðîçïîâ³-
äàº Ñòåïàí Äðîâàçþê, òîä³øí³é 
äåêàí ³ñòôàêó. — Ïîäóìàâ, ÿêà 
íåïðîñòà äîðîãà ÷åêàº íàøèõ ñòó-
äåíò³â! Àëå öå áóëî ¿õíº ð³øåííÿ. 

Ç³ ñòàä³îíó ï’ÿòåðî õëîïö³â 
âèðóøèëè â äîðîãó — äâà Þð³¿, 
Ëåãóí ³ Ñàâ÷óê, ²ãîð Ëàíîâèé, 
Ðóñëàí Á³ëåöüêèé òà Îëåêñàíäð 
Ïàíàñþê. Øîñòèì ìàíäð³âíè-
êîì ñòàëà ñîáàêà Ìóõà. Âîíà 
«ïðèâ’ÿçàëàñÿ» äî ñòóäåíò³â 
ó Ëàâð³âö³. Ïðîéøëà äîâãèé øëÿõ 
³ ðàçîì ç óñ³ìà ïîâåðíóëàñÿ.

Â äîðîç³ õëîïö³ æàë³ëè êîíåé. 
Ïîíàä ïîëîâèíó â³äñòàí³ ïðî-
éøëè ï³øêè. 

Îñü ÿê çãàäóº ïðî ò³ ïîä³¿ ²ãîð 
Ëàíîâèé.

ПАПІР НАМ ВІДЧИНЯВ ДВЕРІ 
²ãîð Ëàíîâèé ðîçìîâó ðîçïî÷àâ 

ç òîãî, çàâäÿêè ÷îìó ¿ì âäàëîñÿ 
çä³éñíèòè ïîõ³ä.

— Áóâ òîä³ òàêèé òåðì³í ÊÀÑ, 
ðîçøèôðîâóºòüñÿ ïðîñòî — êî-
ìàíäíî-àäì³í³ñòðàòèâíà ñèñòå-
ìà, — ãîâîðèòü ñï³âðîçìîâíèê. — 
Ñàìå çàâäÿêè òàê³é ñèñòåì³ íàì 
âäàëîñÿ çðîáèòè òå, ùî çàäóìàëè. 
Áåç ï³äòðèìêè íàñ áè çóïèíèëè 
çà ïåðøèì ïîâîðîòîì.

Ó òîä³øíüîìó îáëàñíîìó êîì³-
òåò³ êîìñîìîëó ¿ì íàäàëè ëèñòà.

Â íüîìó éøëîñÿ ïðî òå, ùî 
éîãî ïðåä’ÿâíèêè, ñòóäåíòè ³í-
ñòèòóòó, çä³éñíþþòü åêñïåäèö³þ, 
ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ ³ñòîðè÷íîãî 
ìèíóëîãî êðà¿íè. Ðîáëÿòü öå 
ï³ä åã³äîþ îáêîìó êîìñîìîëó. 
Çàê³í÷óâàâñÿ ëèñò çâåðíåííÿì 
ñïðèÿòè ó ïðîâåäåíí³ òàêî¿ åêñ-
ïåäèö³¿, äîïîìàãàòè êîðìàìè 
äëÿ êîíåé, ì³ñöåì äëÿ çóïèíêè 
íà í³÷ë³ã òîùî. 

— Ñïåðøó ìè ñêåïòè÷íî ïî-
ñòàâèëèñÿ äî òàêîãî ïàïåðó, — 
çãàäóº ²ãîð Ëàíîâèé. — Àëå â äî-
ðîç³ çðîçóì³ëè, íàñê³ëüêè â³í 
äîïîìàãàº íàì â³ä÷èíÿòè äâåð³ 
äî áóäü-ÿêîãî ãîëîâè êîëãîñïó, 
÷è ³íøîãî ÷èíîâíèêà.

ЧЕРЕЗ ДВА ТИЖНІ НАДІЙНО 
ТРИМАЛИСЯ В СІДЛІ 

Áàòüêî îäíîãî ³ç ñòóäåíò³â 
Þð³ÿ Ëåãóíà î÷îëþâàâ íà òîé ÷àñ 
îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ñ³ëüñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà. Òàòî Ëàíîâîãî ïðà-
öþâàâ êåð³âíèêîì ãîñïîäàðñòâà 
ó ñåë³ ²âàí³â Êàëèí³âñüêîãî ðà-
éîíó. Îáèäâà ñïðèÿëè ñòóäåíòàì.

Äëÿ íèõ âèä³ëèëè êîíåé ç 
óïðÿææþ ³ ñ³äëàìè, íàäàëè áðè÷-

П’ЯТЕРО КОЗАКІВ І СОБАКА. 
КІННИЙ ПОХІД З ВІННИЦІ НА СІЧ 
Відчайдухи  Вінницькі студенти 
добралися на Запорозьку Січ на конях. 
Було це 30 років тому. Майбутні історики 
їздили святкувати 500-ліття Запорозького 
козацтва. Нині у друкарні знаходиться 
книга спогадів про ту подію. Хто вони, чим 
займаються тепер, які зберігають спогади?

êó, ïîøèëè íàö³îíàëüíå âáðàííÿ 
³ íàâ³òü êîçàöüêèé ïðàïîð.

Ç ê³íüìè òðåáà áóëî âì³òè ïî-
âîäèòèñÿ, çíàòè, ÿê ¿õ äîãëÿäàòè, 
÷èì ãîäóâàòè.

Äî ïîõîäó ãîòóâàëèñÿ ó ñåë³ 
Ëàâð³âêà. Äóæå âàæëèâî áóëî 
íàáóòè íàâèê³â ïîâîäæåííÿ ç 
ê³íüìè. Ò³ëüêè îäèí ç êîìïà-
í³¿ — Ðóñëàí Á³ëåöüêèé ìàâ ïåâ-
íèé äîñâ³ä ó ö³é ñïðàâ³. Äî òîãî 
â³í ìàíäðóâàâ íà êîíÿõ ðàçîì 
ç ó÷íÿìè øêîëè ³ç ñåëà Ñë³äè 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî ðàéîíó.

Á³ëåöüêèé íàâ÷àâ ÷îòèðüîõ 
îäíîäóìö³â òðèìàòèñÿ â ñ³äë³. 
Ëàâð³âñüê³ êîíþõè ï³äêàçóâàëè, 
ÿê ïðàâèëüíî äîãëÿäàòè çà òâàðè-
íàìè, ÷èì ³ êîëè ãîäóâàòè.

— Ï³ñëÿ äâîõ òèæí³â ï³äãîòîâ-
êè ìè âæå ìàëè íàâèêè âåðõî-
âî¿ ¿çäè, — ïðîäîâæóº ²ãîð Ëà-
íîâèé. — Âì³ëè íàïóâàòè êîíåé, 
çíàëè, êîëè êðàùå äàâàòè îâåñ, 
à êîëè ÿ÷ì³íü.

ПРАПОР ВИШИЛА МАМА 
Ðîçê³øí³ êîçàöüê³ øàðîâàðè 

¿ì ïîøèëè â îäíîìó ç ïðîôòå-
õó÷èëèù ó Â³ííèö³. Çàìîâëåííÿ 
çðîáèâ îáêîì êîìñîìîëó. Øàïêè 
³ ÷îáîòè ñïðàâèëè â ²âàíîâ³. Ðî-
áîòó îïëàòèâ ì³ñöåâèé êîëãîñï.

²ãîð Ëàíîâèé çãàäóº ìàéñòð³â, 
ÿê³ öå çðîáèëè — Ëþáîâ Õóòî-
ðÿíñüêà ³ Êîñòÿíòèí Îñòðî÷å-
ðåâèé. ×îáîòàð çìóøåíèé áóâ 
òîðãóâàòèñÿ.

— Êîëè ÿ ïðèéøîâ äî íüîãî 
³ç çàìîâëåííÿìè, â³í ïåðåãëÿ-
íóâ íàïèñàí³ íà àðêóø³ ðîç-
ì³ðè âçóòòÿ, âèòðèìàâ ïàóçó, 
à òîä³ çàïèòàâ, çâ³äêè ó õëîïö³â 
òàê³ ëàáàò³ íîãè? — ðîçïîâ³äàº 
Ëàíîâèé. — Ó ìåíå íîãà áóëà 
íàéìåíøà, âçóòòÿ 44-î ðîçì³ðó. 
Ó õëîïö³â 45-ãî, 46-ãî ³ íàâ³òü 
47-ãî. Íå äèâíî, ùî ìàéñòåð ïî-
ïðîñèâ äîïëàòèòè çà ðîáîòó.

Ïðàïîð âèøèëà ìàòè Þð³ÿ 
Ëåãóíà ïàí³ Õðèñòèíà. Â³í áóâ 
òàêèé, ÿê êîëèñü ó êîçàê³â ïîëêó 
²âàíà Áîãóíà. Íà ñèíüîìó òë³ çî-

áðàæåíèé êîçàê ç ìóøêåòîì, à ç 
³íøîãî áîêó — ï³äêîâà ³ õðåñò.

Ñòóäåíòè âåçëè ç ñîáîþ òðè 
òîìè êíèãè Äìèòðà ßâîðíèöüêî-
ãî «²ñòîð³ÿ Çàïîð³çüêèõ êîçàê³â». 
Çàáîðîíåíà ðàí³øå êíèãà ùîéíî 
âèéøëà ç äðóêó. Ç êíèãîþ îçíà-
éîìëþâàëè ëþäåé ï³ä ÷àñ çóñòð³-
÷åé ó ñåëàõ, ÷åðåç ÿê³ ïðîëÿãàâ 
ìàðøðóò.

КІНЬМИ ПО АСФАЛЬТУ НЕ 
ПОЇДЕШ 

Çà âèçíà÷åííÿ ìàðøðóòó â³äïî-
â³äàâ ²ãîð Ëàíîâèé. Êàæå, ìàëè 
ç ñîáîþ «Àòëàñ àâòîìîá³ëüíèõ 
äîð³ã ÑÐÑÐ». Ïî íüîìó îð³ºíòó-
âàëèñÿ. Çâè÷àéíî, êðàùå áóëî á 
âèçíà÷àòè ìàðøðóò çà òîïîãðà-
ô³÷íèìè êàðòàìè. Áî æ ê³íüìè 
ïî àñôàëüòó íå ïî¿äåø. Ðóõàëèñÿ 
ïîëüîâèìè ãðóíòîâèìè äîðîãà-
ìè. Òîïîãðàô³÷í³ êàðòè ìàëè 
â³éñüêîâ³. Îäíàê âîíè â³äìîâè-
ëèñÿ äîïîìîãòè ñòóäåíòàì.

— Íàé÷àñò³øå îð³ºíòóâàëèñÿ 
ïî ðîçïîâ³äÿõ ì³ñöåâèõ æèòå-
ë³â, — ðîçïîâ³äàº ïàí ²ãîð. — 
ßêùî ïîêàçóâàëè ðóêîþ ¿äüòå 
òóäè, òàì çâåðíåòå ë³âîðó÷, ÷è 
ïðàâîðó÷, òî òàê ³ ðîáèëè.

Â ñåðåäíüîìó ïðîòÿãîì äíÿ äî-
ëàëè 50 ê³ëîìåòð³â. Ùîïðàâäà, 
îñòàíí³ äí³ ïîäîðîæ³ äîâåëîñÿ 
ïðèñêîðèòèñÿ, àáè âñòèãíóòè 
íà â³äçíà÷åííÿ þâ³ëåþ. Ïðîõî-

äèëè ÷è ïðî¿æäæàëè íà 15–20 êì 
á³ëüøå ñåðåäíüîãî. Íàâ³òü äóæå 
ñòîìëåí³ íå çàáóâàëè âèãóêóâà-
òè ãàñëî «Ñëàâà Óêðà¿í³!» Ó òîé 
÷àñ éîãî ìàëî-êîëè ìîæíà áóëî 
ïî÷óòè.

У КОЛИСЦІ КОЗАЦТВА 
Ìàñøòàáíå ñâÿòî Êîçàöüêî¿ 

ñëàâè îðãàí³çóâàëè ó ñåðïí³ 
1990-ãî Íàðîäíèé Ðóõ Óêðà¿íè 
òà Òîâàðèñòâî óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
³ìåí³ Øåâ÷åíêà. Â³äáóâàëîñÿ 
âîíî ó Çàïîð³çüê³é òà Äí³ïðî-
ïåòðîâñüê³é îáëàñòÿõ. 4 ñåðïíÿ 
âåëåëþäíå ç³áðàííÿ â³äáóëîñÿ 
ó ñåë³ Êàïóë³âêà, ùî íåïîäàë³ê 
â³ä Í³êîïîëÿ.

Ìîºìó ñï ³âðîçìîâíèêó 
çàïàì’ÿòàëèñÿ äâà ñèìâîëè ó Êà-
ïóë³âö³. Êàæå, êîëîíó àâòîáóñ³â é 
àâòîìîá³ë³â, ùî ðóõàëàñÿ ç ñåëà, 
ñóïðîâîäæóâàâ àâòîìîá³ëü ÄÀ².

— Ñîòí³ ñèíüî-æîâòèõ ïðàïî-
ð³â ìàéîð³ëè íàâêîëî, — çãàäóº 
ñï³âðîçìîâíèê. — Òàêî¿ ê³ëüêîñ-
ò³ ñòÿã³â íåçâè÷íèõ íà òîé ÷àñ 
êîëüîð³â íå äîâîäèëîñÿ áà÷èòè. 
Äèâëþñÿ, ïîïåðåäó íàñ ¿äå àâòî-
ìîá³ëü ÄÀ² ³ç çîáðàæåííÿì ãåðáà 
Ñîþçó íà êàïîò³ ³ ì³ë³ö³îíåðè ç 
ðàäÿíñüêîþ àòðèáóòèêîþ. Ìè-
ìîâîë³ ïîäóìàâ: ÿê ç³éøëèñÿ äâà 
ñèìâîëè, í³áè äâ³ åïîõè. Âæå â³ä-
÷óâàëîñÿ, íàñò³ëüêè ãó÷íî Íåçà-
ëåæí³ñòü ñòóêàº ó íàø³ äâåð³.

28 днів тривав кінний похід ві-
нницьких студентів. Весь цей 
час його учасники вели запи-
си. Точніше, таку місію поклали 
на Юрія Легуна. Нині щоденник 
уже в друкарні. Точніше, це буде 
книга під назвою «Щоденний 
запис кінного походу. 30 років 
по тому».
До друку її готувала Олеся Ко-
валь, заступниця директора 
Центру історії Вінниці.
— Ви навіть не уявляєте, наскіль-
ки цікаво читати про те, як наші 
студенти-відчайдухи долали 
неблизький шлях, — розповіла 
Олеся Коваль. — Видання побу-

доване на щоденникових записах 
учасників походу. Але з істотними 
доповненнями нинішніми спога-
дами кожного учасника походу. 
Повірте, текст читати — одне за-
доволення! — ще раз повторила 
співрозмовниця.
Вона особисто зібрала спогади 
кожного з учасників того уже да-
лекого походу. Хтось говорив усно, 
хтось надіслав записані спогади.
— Юрій Савчук зараз в Америці, — 
говорить пані Олеся. — Працює 
за океаном по одній з грантових 
програм. Тому свої спогади писав 
далеко від України.
За словами Олесі Коваль, книгу 

надрукують невеликим накла-
дом, тільки 100 примірників. Її 
передадуть у бібліотеки міста, 
а також бібліотеку педагогічного 
університету. Планують провести 
її презентацію. Найкращим міс-
цем для цього, зрозуміло, є стіни 
Альма-матер колишніх студентів.
Доктор історичних наук Юрій 
Легун нині очолює обласний 
державний архів, Юрій Савчук, 
кандидат історичних наук, пра-
цює в Інституті історії України, Ігор 
Лановий нині заступник голови 
Іванівської ОТГ, Руслан Білецький 
й Олександр Панасюк займають-
ся підприємницькою діяльністю.

Щоденник походу уже в друкарні 

На зворотному шляху учасників 
походу спіткала невдача. Одна 
конячка не витримала дороги, 
захворіла. Ветеринари не змогли 
надати допомогу.
Перед мандрівниками постала 
проблема, як бути далі з тва-
риною. Їм знову допомогли 

дорослі, представники уже зга-
даної КАС. Батько Легуна знай-
шов спеціальний автомобіль з 
причепом. Відправив машину 
на допомогу хлопцям. Коней 
завантажили у причіп, студен-
ти сіли у кузов і так добралися 
до Вінниці.

Не витримала конячка 

Фото вінницьких студентів з тодішнього походу 
зберігається у Вікіпедії, знімок зроблено біля пам’ятника 
Богдану Хмельницькому у Жовтих Водах, серпень 1990 рік

²ÑÒÎÐ²ß
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕРКА

У світі синтетичних 
стосунків, будьте м'якими, 
як натуральних шовк.

РЕКЛАМА

ПРЕССЛУЖБА 

АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

Ç 1 ïî 30 âåðåñíÿ ïîòî÷íîãî 
ðîêó «Â³ííèöÿãàç» ïðîâîäèòü àêö³þ äëÿ 
ñâî¿õ êë³ºíò³â. Ñïîæèâà÷³, ÿê³ äî 30 âå-
ðåñíÿ 2020 ðîêó îïëàòÿòü çà ðîçïîä³ë ãàçó 
ïî ãðóäåíü 2020 ð. âêëþ÷íî, ìàþòü çìîãó 
áåçîïëàòíî îáñòåæèòè ãàçîâ³ ìåðåæ³ ñâî¿õ 
êâàðòèð ÷è ïðèâàòíèõ áóäèíê³â.

Ó÷àñíèêàì àêö³¿ «Â³ííèöÿãàç» çä³é-
ñíèòü ôàõîâèé òåõí³÷íèé îãëÿä âíó-
òð³øíüîáóäèíêîâèõ ìåðåæ, ùî ïåðåä-
áà÷àº:
 â³çóàëüíèé îãëÿä òà ïðèëàäîâå îá-

ñòåæåííÿ ìåðåæ íà íàÿâí³ñòü âèòîê³â 
ãàçó;
 óñóíåííÿ âèÿâëåíèõ âèòîê³â (ìè 

ãàðàíòóºìî çàáåçïå÷åííÿ ãåðìåòè÷íîñò³ 
ð³çüáîâèõ ç’ºäíàíü òà çàì³íó óù³ëüíþ-
þ÷èõ ìàòåð³àë³â);
 çà áàæàííÿì êë³ºíòà ìîæëèâà áåç-

îïëàòíà çàì³íà êðàí³â òà ãíó÷êèõ ðóêà-
â³â äî ãàçîâèõ ïðèëàä³â, ïðè íàÿâíîñò³ 
ìàòåð³àë³â ó ñïîæèâà÷à.

Ïðî çä³éñíåííÿ îïëàòè òà áàæàííÿ 
îòðèìàòè áåçêîøòîâíèé îãëÿä ñâî¿õ ìå-

ðåæ ó÷àñíèê àêö³¿ ïîäàº çàÿâó äî Öåí-
òðó îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â àáî ïîâ³äî-
ìëÿº çà òåëåôîíàìè êîíòàêò-öåíòðó: 
067–01–10–104, (0432) 509–104.

«Íàø³ ôàõ³âö³ ïåðåâ³ðÿþòü íàÿâí³ñòü 
îïëàòè òà ôîðìóþòü ãðàô³êè âèêîíàí-
íÿ çîáîâ’ÿçàíü ïî àêö³¿. Ìåðåæ³ îá-
ñëóãîâóºìî â ïîðÿäêó ïîäà÷³ çàÿâ òà 
ïîâ³äîìëåíü», — ïîÿñíþº êîìåðö³éíèé 
äèðåêòîð ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» Âîëîäèìèð 
Àíòîøêî.

Íàïåðåäîäí³ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 
êîìïàí³ÿ òóðáóºòüñÿ ïðî áåçïåêó ñïî-
æèâàííÿ ãàçó òà ñòàí ìåðåæ ó ïîìåø-
êàííÿõ íàøèõ êë³ºíò³â.

Áåçêîøòîâíå îáñòåæåííÿ ìåðåæ 
ó÷àñíèêàì àêö³¿ áóäå çä³éñíþâàòèñÿ ç 
01 âåðåñíÿ ïî 31 ãðóäíÿ 2020 ð.

«Â³ííèöÿãàç» — ñïåö³àë³çîâàíà ñåð-
â³ñíà êîìïàí³ÿ, ç 65-ð³÷íèì äîñâ³äîì 
ðîáîòè. Ìàº ñó÷àñíå îáëàäíàííÿ òà 
êâàë³ô³êîâàíèé ïåðñîíàë, ùî ãàðàíòóº 
ÿê³ñòü òà íàä³éí³ñòü ïîñëóã.

Âñòèãí³òü äî 30 âåðåñíÿ ïîäáàòè ïðî 
ñâîþ áåçïåêó, à «Â³ííèöÿãàç» âàì ó öüî-
ìó äîïîìîæå.

Обстежити газові мережі свого 
помешкання можна безкоштовно
БЛОГ

ПОДБАЙТЕ 
ПРО СВОЮ
БЕЗПЕКУ

газові мережі вашої 
оселі безкоштовно

Лише до 30 вересня
Оплатіть доставку газу до кінця року та отримайте 
обстеження газових мереж у подарунок

АКЦІЯ

«Вінницягаз» обстежить

478044

479452
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ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067) 5267352 

Ó ñóêíÿõ Îëåêñàíäðà Î÷åðåò-
íîãî õîäèòü óâåñü â³ííèöüêèé 
áîìîíä. Îêð³ì ÿñêðàâèõ êîëåê-
ö³é îäÿãó, â³í ñòâîðèâ ÷èìàëî 
âàæëèâèõ ðå÷åé: ïîáóäóâàâ ä³ì, 
îáëàøòóâàâ ñàä. À ùå ó íüîãî ç 
äðóæèíîþ Ìàðèíîþ ÷åòâåðî ä³-
òåé. Ìàëî õòî çíàº, ùî ³ñòîð³ÿ 
óñï³õó Îëåêñàíäðà — öå íå êàçêà 
ïðî íåñïîä³âàíó ñëàâó. Äèçàéíåð 
ñòâîðèâ ñåáå ñàì. Ïîïðè íåðî-
çóì³ííÿ îòî÷óþ÷èõ, ñàì ïî¿õàâ 
íàâ÷àòèñÿ íà ìîäåëüºðà, ñàì 
ñòâîðèâ ö³ëèé ôåøí-ñâ³ò, ³ ùå 
áàãàòî ÷îãî ñàì. Àëå íå îäèí. 
Áî êð³ì âåëèêî¿ ðîäèíè ó íüîãî 
÷èìàëî äðóç³â, ñîòí³ êë³ºíòîê ³ 
ïîö³íîâóâà÷³â éîãî òàëàíòó.

ПРО ВІННИЦЮ 
Ïîïðè ïîïóëÿðí³ñòü Îëåêñàíäð 

Î÷åðåòíèé íå ïåðå¿õàâ äî ñòî-
ëèö³, áî ââàæàº Â³ííèöþ ñâî¿ì 
ì³ñòîì.

— Â³ííèöÿ — öå ì³ñòî, äå æè-
âóòü ëþäè, ç³ ñâî¿ìè õàðàêòåðà-
ìè, âïîäîáàííÿìè. Ñàìå äëÿ íèõ 
ÿ ïðàöþþ. À Â³ííèöÿ — öå æ³íêà, 
ïåðåïîâíåíà ôàíòàç³ÿìè, áàæàí-
íÿì. ßêáè ÿ ñòâîðþâàâ äëÿ íå¿ 
âáðàííÿ, öå á áóëî ùîñü ðîçê³øíå 
³ âåëè÷íå, — êàæå äèçàéíåð.

Îëåêñàíäð Î÷åðåòíèé íå õîò³â 
çàëèøàòè òóò ñâîþ êîìàíäó ïðî-
ôåñ³îíàë³â, ÿê³ ñòàëè äëÿ íüîãî 
ð³äíèìè.

— Ç êîíñòðóêòîðîì îäÿãó Ëà-
ðèñîþ ÿ ñèä³â çà îäí³ºþ ïàðòîþ. 
²íø³ ìàéñòðè, õòî ç³ ìíîþ òâî-
ðèòü íå îäèí ð³ê, çíàþòü ìåíå 
äîñêîíàëüíî, ì³é íàñòð³é, ðîçó-
ì³þòü ìåíå ç ï³âñëîâà. ß íå ìîæó 
¿õ çàëèøèòè, à ñàì ïåðå¿õàòè, — 
ãîâîðèòü Îëåêñàíäð. — Ìî¿õ 
äðóç³â, ìîº ì³ñòî òåæ íå çàëèøó. 

Êîëèñü â³ííèöüê³ ìîäíèö³ ¿çäèëè 
äî ìåíå â ñòîëèöþ íà ïîêàç, òå-
ïåð ñòîëè÷í³ ìîäíèö³ ïðè¿çäÿòü 
äî ìåíå ó Â³ííèöþ.

ПРО ДИТИНСТВО І 
ЗАХОПЛЕННЯ 

Î÷åðåòíèé íàðîäèâñÿ ó Â³ííè-
ö³. Â³í ³ ñòóä³þ ñòâîðèâ òàì, äå 
êîëèñü â àòåëüº éîãî ìàìà øèëà 
ñîá³ âåñ³ëüíó ñóêíþ. Ëþäìèëà 
Î÷åðåòíà ó ñâ³é ÷àñ ïðàöþâàëà 
â àòåëüº.

— Ùå äèòèíîþ ÿ ìàëþâàâ ³ ë³-
ïèâ, øèâ äëÿ ëÿëüîê îäÿã, — ðîç-
ïîâ³äàº Î÷åðåòíèé. — Êëàïòèêè 
òêàíèí áðàâ ó ìàìè ³ ìàéñòðóâàâ. 
Çãîäîì, êîëè ÿ ñêàçàâ, ùî õî÷ó 
áóòè äèçàéíåðîì îäÿãó — í³õòî 
íå çäèâóâàâñÿ. Áàòüêî Âîëîäè-

ìèð ñïî÷àòêó ñêåïòè÷íî ñòàâèâ-
ñÿ äî âèáîðó ïðîôåñ³¿, õî÷ ñàì 
õóäîæíèê-÷åêàíùèê, ïðàöþâàâ 
þâåë³ðîì. Áðàò îáðàâ áóä³âåëü-
íó ïðîôåñ³þ. Öå ìåíå âñ³ âäîìà 
íàçèâàëè ç³ðêîþ, áî âðîäæåíå 
ïî÷óòòÿ ñìàêó ³ ñòèëþ âèð³çíÿ-
ëî ìåíå â³ä îäíîë³òê³â. Òåïåð, 
ïîáà÷èâøè ìî¿ çäîáóòêè, ðîäèíà 
ïèøàºòüñÿ ìíîþ.

Ó äèòèíñòâ³ çàðîäèëèñÿ ³ çàõî-
ïëåííÿ, ÿê³ äèçàéíåð íå ïîëèøàº 
³ òåïåð. Êóë³íàð³ÿ, ñàä³âíèöòâî ³ 
ëþáîâ äî òàíöþ òåæ çâ³äòè ðîäîì.

— Ó ìåíå áàáóñÿ áóëà êóõàð-
êîþ. Âîíà ìåíå ìàëèì áðàëà ç 
ñîáîþ íà âåñ³ëëÿ, — ïîñì³õàþ-

ОЛЕКСАНДР ОЧЕРЕТНИЙ: «ЧУЖА 
ДУМКА НА ПОЧУТТЯ НЕ ВПЛИВАЄ» 
Історія успіху  Очеретний — це 
не лише відомий вінницький дизайнер, 
а людина-бренд, який створив себе сам. 
Про дитячі мрії, про батьків і родину, про 
друзів, плітки та історію власного успіху 
він розповів RIA в ексклюзивному інтерв'ю

Останнім часом Олександра Оче-
ретного можна побачити в ком-
панії Марини Боржемської, яка 
нещодавно розлучилася з бок-
сером В’ячеславом Узєлковим.
— Марина мій добрий друг, ось 
що я вам можу сказати, — гово-
рить дизайнер. — У мене сім'я і 
дружина, і дуже багато друзів, 
здебільшого жінок. А жінки — 
мої музи. Більшість з яких, мої 
клієнтки. Дружина не ревнує, 

бо це моя робота.
Ось що з цього приводу сказа-
ла сама Марина Боржемська 
в інтерв'ю в одному з видань: 
«Це мій найкращий друг! Чоло-
вік, який допомагав мені, коли 
я залишилася одна. У нього сім'я, 
дружина Марина, четверо ді-
тей — це мої друзі, моя родина, 
де мене приймають такою, яка 
я є. Це людина, яка одягнула 
мене, коли я пішла без одягу. 

Його дружина Марина влашто-
вувала свята для дітей, щоб вони 
не почували себе не комфортно 
в особливі моменти, щоб вони 
відчували, що у них є друзі».
— Що стосується пліток, то я, як 
вихователь в садочку, всім, хто 
хоче про мене поговорити, роз-
даю розмальовки і дозволяю тво-
рити своїми фломастерами, — го-
ворить Очеретний. — Головне — ні-
кому нічого не потрібно доводити.

Про плітки, чужу жінку, муз і клієнток 
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÷èñü ðîçïîâ³äàº Î÷åðåòíèé. — 
Ó ñóáîòó ÿ ñåðåä ïîñóäó ³ æ³íîê 
â÷èâñÿ êóë³íàðíîìó ìèñòåöòâó, 
äîïîìàãàâ ñòèë³çóâàòè âåñ³ëüíèé 
øàëàø. Ó íåä³ëþ íà âåñ³ëë³ íàé-
êðàùå âèòàíöüîâóâàâ. Òîìó â ñ³ì 
ðîê³â ÿ âæå âàðèâ áîðù³, â äðóãî-
ìó êëàñ³ âèï³êàâ òîðòè.

— À ùå ÿ ïîëþáëÿâ êàçêè, — 
êàæå äèçàéíåð. — Ó íèõ ðîçïîâ³äà-
ëîñÿ ïðî âåëè÷í³ çàìêè ³ç ÷óäîâè-
ìè ñàäàìè. Òîìó ó ìåíå çàðàç ñâ³é 
âåëèêèé áóäèíîê ³ ÷óäîâèé ñàä.

ПРО СІМ'Ю 
Îëåêñàíäð Î÷åðåòíèé ðîçìåæ-

îâóº îñîáèñòå â³ä ïðîôåñ³éíîãî. 
Àëå áëèçüê³ ëþäè çíàþòü, ùî 
ó íüîãî º òðè ñèíî÷êè ³ ëàïî÷-
êà-äî÷êà òà äðóæèíà Ìàðèíà, — 
áåðåãèíÿ ñ³ìåéíîãî âîãíèùà ³ 
ïðàâà ðóêà ñâîãî ÷îëîâ³êà.

— Ìàðèíà áóëà ìîºþ êë³ºíò-
êîþ, òàê ³ ïîçíàéîìèëèñÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº äèçàéíåð. — Âîíà â ìåíå 
çàâæäè â³ðèëà ³ áóëà ïåðåêîíàíà, 
ùî ìåíå ÷åêàº óñï³õ. Íàâ³òü êîëè 
¿¿ áàòüêè çàïèòàëè, ùî ïîäàðó-
âàòè íàì íà âåñ³ëëÿ, âîíà ñêàçà-
ëà — Ñàø³ íîâó øâåéíó ìàøèíó. 
Íà ïèòàííÿ, ÷è õòîñü ³ç ä³òåé 
âæå ïðîÿâëÿº äèçàéíåðñüê³ çä³-
áíîñò³, Îëåêñàíäð êàæå, ùî ðàíî 

ùå ñóäèòè. Àëå áà÷èòü, ùî äóæå 
òâîð÷èì ³ äóæå ñõîæèì íà ñâîãî 
òàòóñÿ çðîñòàº ñèí ªëèñåé.

ПРО ПРОФЕСІЮ 
Ïî÷àòîê ïðîôåñ³éíî¿, âæå ñâ³-

äîìî¿ òâîð÷îñò³ ìîæíà â³äíåñòè 
äî ïåð³îäó íàâ÷àííÿ, ï³ä ÷àñ 
ÿêîãî ïî÷àëèñÿ ïåðø³ ñåðéîçí³ 
ïåðåìîãè, áàãàòî÷èñåëüí³ ì³æ-
íàðîäí³ êîíêóðñè ìîëîäèõ äè-
çàéíåð³â. Îñíîâàì ìàéñòåðíîñò³ 
Îëåêñàíäð Î÷åðåòíèé íàâ÷àâñÿ 
â Êàëèí³âñüêîìó òåõí³êóì³.

— Âèá³ð ñïåö³àë³çîâàíîãî íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó íà òîé ÷àñ áóâ 
íåâåëèêèé — Êàëèí³âñüêèé ³ Êè-
¿âñüêèé òåõí³êóìè, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåêñàíäð. — ² òî, íà îäíå ì³ñöå 
ïðåòåíäóâàëè ñåìåðî àá³òóð³ºíò³â. 
Äëÿ âñòóïó ïîòð³áíî áóëî çäà-
âàòè ìàòåìàòèêó. Äëÿ ëþäèíè 
òâîð÷î¿ — öå òðåø. Ëèøå ÷åðåç 
ð³ê ï³ñëÿ âñòóïó, ÿ ïî÷àâ êàé-
ôóâàòè â³ä òîãî, ÷èì çàéìàþñÿ. 
Ñïðàâëÿâñÿ ç áóäü-ÿêèìè çàäà-
÷àìè, ùî ñòîñóºòüñÿ ìîäåëþâàí-
íÿ ³ äèçàéíó. Íàñòóïí³ äâà ðîêè 
ÿ â òåõí³êóì³ áóâ ç³ðêîþ. Ïðàâäà, 
áóëè òàê³ âèêëàäà÷³, ÿê³ êàçàëè, 
ùî ÿ í³÷îãî íå âàðòèé. Òåïåð ¿ì 
ñîðîìíî ìåí³ â î÷³ äèâèòèñÿ.

Ï³ñëÿ óñï³øíîãî çàâåðøåííÿ 
òåõí³êóìó Î÷åðåòíîãî àâòîìà-
òîì çàðàõóâàëè â Õìåëüíèöüêèé 
óí³âåðñèòåò íà êàôåäðó äèçàéíó ³ 
â Áóäèíîê ìîäè öüîãî íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó. Äèçàéíåðñüê³ ðîáîòè þíî-
ãî ìîäåëüºðà ïî÷àëè çäîáóâàòè ïå-
ðåìîãè íà ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñàõ.

— Ìåíå ïî÷àëè çàïðîøóâàòè 
çíàí³ áóäèíêè ìîäè â Ìîñêâó ³ 
Ñàíêò-Ïåòåðáóðã, — êàæå äèçàé-
íåð. — Íà Ukrainian Fashion week 
ÿ îòðèìàâ äðóãó ïðåì³þ. Òîä³ 
ìåíå äî ñåáå çàïðîñèëà äðóæèíà 
â³äîìîãî ðåæèñåðà Òåòÿíà Ì³õàë-
êîâà íà êîíêóðñ ìîëîäèõ äèçàé-
íåð³â «Ðóññêèé ñèëóýò», ó ô³íàë 

ÿêîãî âèéøëè ÿ òà Àíäðå Òàí.
Ó 2002 ðîö³ Îëåêñàíäð Î÷å-

ðåòíèé áóâ âèçíàíèé Àñîö³àö³ºþ 
ìîëîäèõ äèçàéíåð³â Óêðà¿íè, ÿê 
êðàùèé ìîëîäèé äèçàéíåð ðîêó. 
Ó ïðîôåñ³éí³é ä³ÿëüíîñò³ ïðà-
öþâàâ ñòèë³ñòîì ìóçè÷íèõ ãðóï. 
Òåïåð ³ì'ÿ äèçàéíåðà — öå áðåíä, 
â³äîìèé ïî âñ³é Óêðà¿í³.

ПРО МОДУ 
Êîæíà êîëåêö³ÿ äëÿ Îëåêñàí-

äðà Î÷åðåòíîãî — öå íîâà ìîäíà 
³ñòîð³ÿ. Öå éîãî êèñåíü, ôîðìóëà 
ñåðöÿ, ìàã³ÿ, àäðåíàë³í, ô³ëîñî-
ô³ÿ äóø³, âèêëèê ñîá³, ãðà ïîçà 
ïðàâèëàìè. Êîæåí éîãî ïîêàç — 
öå ñàáîòàæ êðàñè ³ âèâ³ëüíåííÿ 
øàëåíèõ åìîö³é.

— Ìîäà — öå ãðà, — êàæå äè-
çàéíåð. — Îäÿã — öå çîâí³øíÿ 
îáîëîíêà ëþäèíè, öå ³íäèêàòîð 
âíóòð³øíüîãî ñâ³òó.

Ìàåñòðî Î÷åðåòíèé ïåðåä êîæ-
íèì ïîêàçîì îá³öÿº êàçêó, àëå òå, 
ùî ãëÿäà÷³ ïîò³ì áà÷àòü íà çàëè-
òîìó ñîô³òàìè ïîä³óì³, ïåðåâåð-
øóº âñ³ î÷³êóâàííÿ. Íàâ³òü áóâàë³ 
ìîäíèêè áóëè çàõîïëåí³ ³ âðàæåí³ 
ïîáà÷åíèì. Íà ïîêàç³ ïåðåä î÷è-
ìà ãëÿäà÷³â ïðîéøëî íå ïðîñòî 
ìîäíå äåô³ëå, à ÷àð³âíà ôåºð³ÿ.

ПРО УСПІХ 
— Óñï³õ — öå, ÿê äîðîã³ ïàðôó-

ìè. Âîíè ìàþòü íåïðîñòèé ñêëàä 
³ ðîçê³øíèé øëåéô, — ðåçþìóº 
äèçàéíåð. — Óñï³õ îáîâ'ÿçêîâî 
ìàº òàê ïàõíóòè, ùîá óñ³ì áóëî 
ïðèºìíî. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíà äó-
øåâíà ÷èñòîòà, òâîð÷³ñòü ³ ïðàöÿ. 
Äî óñï³õó ìåíå ïðèâåëà ìîÿ ñë³-
ïà ëþáîâ äî ñïðàâè ìîãî æèòòÿ. 
ß âêëàäàâ âñ³ ñâî¿ êîøòè, äî ê³íöÿ 
íå ðîçóì³þ÷è, ÿêèì áóäå ðåçóëü-
òàò. Âè ðîçóì³ºòå, êîëè ñë³ïî çà-
êîõàíèé, òî ÷óæà äóìêà íà ïî÷óò-
òÿ íå âïëèâàº. ß ùàñëèâèé, áî öÿ 
ëþáîâ ìåí³ â³äïîâ³ëà âçàºìí³ñòþ.

Олександр Очеретний на показі в оточенні моделей і глядачок. 
Він називає моду грою, а одяг — індикатором внутрішнього світу

«Ó òåõí³êóì³ áóëè òàê³ 
âèêëàäà÷³, ÿê³ êàçàëè, 
ùî ÿ í³÷îãî íå âàðòèé. 
Òåïåð ¿ì ÷åðåç öå 
ñîðîìíî ìåí³ íàâ³òü 
â î÷³ ïîäèâèòèñÿ»
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Ëþäèíà, ÿêà ì³ê-
ñóº íàø³ óëþáëåí³ 
êîêòåéë³ ÷è òîé, 
êîìó ìîæíà ðîçïî-

â³ñòè ñâîþ ³ñòîð³þ çà ñêëÿíêîþ 
â³ñê³? Áàðìåí — öå òîé, õòî âì³º 
çðîáèòè íå ëèøå íàéñìà÷í³øèé 
íàï³é, à é ñòâîðèòè àòìîñôåðó 
â áàð³. Òîé, õòî çàâæäè çíàº, ÷èì 
ïðèãîñòèòè ä³â÷èíó, òà ìîæå ðîç-
ãîâîðèòè íàâ³òü çàòÿòîãî ìîâ÷ó-
íà. Ìè ä³çíàâàëèñü ó ì³ñöåâèõ 
áàðàõ, ÿê öå áóòè áàðìåíîì ó Â³-
ííèö³. 

«А КОМУ РОЗПОВІСТИ, 
ЯК НЕ БАРМЕНУ?» 

Ïåðøèé áàð, ó ÿêèé ìè çà-
éøëè, áóâ River city. Ïðèéøëè 
ìè òóäè áëèçüêî 14.00, òîæ 
íå äèâíî, ùî çà áàðíîþ ñò³é-
êîþ ñèä³ëà ëèøå îäíà ëþäèíà. 
Ó âèõ³äí³ æ òóò, ÿê ðîçïîâ³äàþòü 
ó çàêëàä³, ëþäó íå ïðîøòîâõíó-
òèñÿ ³ îáñëóãîâóº öèõ êë³ºíò³â 
áàðìåí Äìèòðî. 

— Ó ìåíå áàòüêî ³ áðàò ïðà-
öþþòü áàðìåíàìè. ß äóìàâ, 
ùî ó öþ ïðîôåñ³þ ìåíå æèòòÿ 
íå çàíåñå, àëå âñå æ ãåíè äàëè 
ñâîº, — ãîâîðèòü Ä³ìà. — Ñïî÷àò-
êó ÿ áëèçüêî ï³âðîêó ïðàöþâàâ 
îô³ö³àíòîì, à ïîò³ì ìåí³ çàïðî-
ïîíóâàëè ñòàòè çà áàðíó ñò³éêó. 

Çà ñëîâàìè Äìèòðà, íàéêðàùå 
ó ðîáîò³ çà ñò³éêîþ òå, ùî òè çà-
âæäè ñï³ëêóºøñÿ ç ëþäüìè. 

— Êîæåí êë³ºíò ùîñü çà ñî-
áîþ íåñå. Äåÿê³ ëþäè ïðèõîäÿòü 
ó äåïðåñèâíîìó íàñòðî¿. Ó êîãîñü 
ùîñü ñòàëîñü íà ðîáîò³, õòîñü ïî-
ñâàðèâñÿ ç ä³â÷èíîþ ³ âîíè éäóòü 
âèïèâàòè, — ïðîäîâæóº Ä³ìà. — 
Ó òàêèõ âèïàäêàõ íàâ³òü áîêàë 
ïèâà ³ íåíàâ’ÿçëèâà ðîçìîâà ç 
áàðìåíîì ìîæå âðÿòóâàòè.

×àñòî ïðèõîäÿòü âåëèêèìè 
êîìïàí³ÿìè ç³ ñëîâàìè: «Íà-
ëèé ùîñü, ùîá îäðàçó õàðàøî 
áóëî». Êîëè ëþäè îäðàçó éäóòü 
íà áàð — öå êðóòî, ÿ äóæå ëþáëþ 
òàêèõ â³äâ³äóâà÷³â.

×è íå ùîâå÷îðà õòîñü ç êë³ºí-
ò³â âèëèâàº äóøó áàðìåíó. Ï³ñ-
ëÿ äâîõ êîêòåë³â, ÿê ðîçïîâ³äàº 
Ä³ìà, á³ëüø³ñòü ïî÷èíàº ðîçêà-
çóâàòè â³äâåðò³ ³ñòîð³¿ ÷è ñåêðåòè.

— À êîìó ðîçïîâ³ñòè, ÿê 
íå áàðìåíó? Òàê, ìîæíà ïîãî-
âîðèòè ç áëèçüêèìè, àëå ëþäè 

÷îìóñü çà÷àñòó á³ëüøå â³äêðèâà-
þòüñÿ íåçíàéîìöÿì. Áàðìåí — 
öå ñëóõà÷, ³ öÿ ðîáîòà ìåí³ â çà-
äîâîëåííÿ, — êàæå Äìèòðî. — Ñå-
ðåä ïîñò³éíèõ êë³ºíò³â º ò³, ÿê³ 
ñòàâàëè äðóçÿìè.

Áóëà îäíà êóìåäíà ³ñòîð³ÿ, 
êîëè âïðîäîâæ ì³ñÿöÿ ÷è íå ùî-
äíÿ ó áàð çàõîäèâ îäèí ÷îëîâ³ê. 
ß éîãî äîáðå îáñëóãîâóâàâ, ìè 
÷èìàëî ñï³ëêóâàëèñü ³ âèÿâèëè, 
ùî öåé ÷îëîâ³ê äèðåêòîð ìîº¿ 
ä³â÷èíè. ² çíàºòå, ó òîé ì³ñÿöü 
âîíà îòðèìàëà õîðîøó ïðåì³þ.

Ó áàð³ Äìèòðî ñòèìóëþº êë³-
ºíò³â ïèòè êëàñèêó. À òèì, õòî 
ïðèõîäèòü çà øîòàìè, íàïðèêëàä, 
«Õ³ðîñ³ìîþ», òî â³í ¿õ íå ðîáèòü, 
à íàòîì³ñòü äàº ñêóøòóâàòè ùîñü 
íîâå.

— Äåÿê³ ïðèõîäÿòü âæå ñèëüíî 
ï’ÿí³ ³ ìè ¿ì íå íàëèâàºìî. Êàæó: 
«Ïåðåïðîøóþ, àëå æ âè ïðèéøëè 
ñþäè â³äïî÷èòè. Äóìàþ, âè âæå 

â³äïî÷èëè ³ âàì äîñèòü íàëèâà-
òè», — ïðîäîâæóº Ä³ìà. — Çàçâè-
÷àé, ëþäè ðåàãóþòü ïîçèòèâíî. 
Çâè÷àéíî, º òàê³, ÿê³ ïî÷èíàþòü: 
«ß æ ÷óñòâóþ ì³ðó», àëå ÿ ïðîïî-
íóþ âîäó àáî êàâó. Âçàãàë³, ëþäè 
ïðèõîäÿòü äóæå ð³çí³.

Ä³ìà ïðèãàäóº îäíó ³ñòîð³þ, 
êîëè êë³ºíòó ñïîäîáàëàñü êàñ-
êà, ÿêó îäÿãàþòü íà ãîëîâó, êîëè 
ï’þòü êîêòåéëü «Òåê³ëà-áóì». ² 
ñïîäîáàëàñü íàñò³ëüêè, ùî òîé 
çàïëàòèâ òèñÿ÷ó ãðèâåíü ò³ëüêè 
çà òå, ùîá âèéòè ó í³é ïîêóðèòè.

Ùîäî ÷àéîâèõ, òî Äìèòðî 
êàæå, ùî íà áàð³ çàçâè÷àé çàëè-
øàþòü á³ëüøå, 10% â³ä ñóìè ÷åêà.

— Ó áàðìåíà õîðîøà çàðïëàòà, 
ìè íå çâèêëè æèòè íà ÷àéîâ³, ÿê 
îô³ö³àíòè. Àëå ÷àéîâ³, öå äóæå 
ïðèºìíî, îñîáëèâî, ÿêùî ëþäè 
ãîâîðÿòü, çà ùî âîíè òîá³ ¿õ çà-
ëèøàþòü, — ãîâîðèòü áàðìåí. — 
Íàéá³ëüøèé «÷àé» ÿ îòðèìàâ 
â³ä ëþäåé, ÿê³ ïèëè âïðîäîâæ 
øåñòè ãîäèí. Âîíè çàëèøèëè 
600 ãðèâåíü.

Ùîá ëþäè íåîäíîðàçîâî ïî-
âåðòàëèñü ó áàð, Ä³ìà ïðàöþº 

ЗА СТІЙКОЮ КОЖЕН ДРУГИЙ 
ВІДКРИВАЄ ДУШУ БАРМЕНУ
Від всіх проблем рятує бармен  
Поговорили з трьома представниками 
барної культури Вінниці про відвідувачів, 
курйозні історії, які траплялись 
за стійкою, та про те, скільки вінничани 
залишають чайових

çà òàêèì ïðèíöèïîì: «Çàâæäè 
ÿê³ñíî, íàâ³òü, êîëè áàãàòî êë³-
ºíò³â. Àäæå ëþäè, ÿêèì òè íà-
ëèâàºø, òîá³ â³ðÿòü».

«ПОСТІЙНІ КЛІЄНТИ — ДРУЗІ» 
Äàë³ ìè éäåìî ó Hungry Duck, 

òàì çà áàðíîþ ñò³éêîþ íàñ çó-
ñòð³÷àº Êîñòÿ. Â³í ïðàöþº ó öüî-
ìó çàêëàä³ ÷îòèðè ðîêè. Êàæå, 
ïîòðàïèâ ó öþ ïðîôåñ³þ, ÿê ³ 
á³ëüø³ñòü: ïðèéøîâ ó ñòóäåíòñüê³ 
ðîêè ï³äçàðîáèòè îô³ö³àíòîì ³ 
ïåðåéøîâ íà áàð.

— Ó ðîáîò³ ìåí³ ïîäîáàºòü-
ñÿ ìîæëèâ³ñòü ñàìîâèðàçèòèñü, 
ñòâîðþþ÷è àâòåíòè÷í³ íàïî¿. 
ß çíàõîäæó íîâ³ ñìàêè ³ äèâóþ 
öèì ëþäåé, — ãîâîðèòü Êîñòÿ. — 
Áàðìåí ìàº çàâæäè íàìàãàòèñÿ 
âãàäàòè ñìàê ãîñòÿ ³ «çðîáèòè 
éîìó âå÷³ð». ß ïðàöþþ, ùîá ³ 
ëþäèí³ áóëî ñìà÷íî, ³ ìåí³ ïðè-
ºìíî. ßêùî êîêòåéëü â³äâ³äóâà-
÷ó íå ñïîäîáàâñÿ, òî ÿ íå ïðîòè 
ïðèãîòóâàòè ùîñü ³íøå.

Ó Êîñò³ é ñàìîãî áàãàòî óëþ-
áëåíèõ êîêòåéë³â, êàæå, çà áàð-
íîþ ñò³éêîþ ïî÷àâ ñåðéîçí³øå 
ñòàâèòèñü äî àëêîãîëþ. Ïðîòå 
õîäèòè ó áàðè, çà éîãî ñëîâàìè, 
÷àñó áðàêóº. Êàæå, ãîëîâíèé ì³-
íóñ ðîáîòè áàðìåíîì — ñêëàäíèé 
ãðàô³ê ðîáîòè.

Ùîäî ôë³ðòó ä³â÷àò-êë³ºíòîê 
Êîñòÿ ðîçïîâ³äàº, ùî «ãëàçêè âñ³ 
îäèí îäíîìó ñòðîÿòü», àëå, â³í 
ëåãêî äàº çðîçóì³òè, ùî éîãî öå 
íå ö³êàâèòü.

— Çà ñòîëèêîì çäåá³ëüøîãî 
ñèäÿòü ò³, ó êîãî º ç êèì ïîãî-
âîðèòè, — ïðîäîâæóº áàðìåí. — 
Çà áàðíîþ íàâ³òü ìîâ÷óíè ïî-
÷èíàþòü ãîâîðèòè, áî àëêîãîëü 
ðîáèòü ëþäåé á³ëüø â³ëüíèìè. 
ß òåæ ìîæó ïðèãóáèòè ï³ä ÷àñ 
çì³íè, ùîá áóâ íàñòð³é ïîãîâî-
ðèòè. Àëå ÿ é òàê äóæå áàãàòî 
ãîâîðþ, çàâæäè ðîçïîâ³äàþ ÿê³ñü 

³ñòîð³¿. Êîëè òðåáà, òî íàâïàêè 
ò³ëüêè ñëóõàþ ãîñòÿ.

Çà ñëîâàìè Êîñò³, âñ³ éîãî ïî-
ñò³éí³ êë³ºíòè — äðóç³. Êàæå, â³í 
ñòàðàºòüñÿ ðîçóì³òè ëþäåé, íà-
â³òü, ÿêùî âîíè ãðóá³ÿíè.

— Íàéá³ëüøå ÿ ëþáëþ ëþäåé, 
ÿê³ ïðèéøëè ó áàð ñàìå äî ìåíå 
çà ñò³éêó, — êàæå áàðìåí. — Íàé-
âàæ÷å, ìàáóòü, áóâàº ç ëþäüìè, 
ÿê³ íå õî÷óòü ñïðîáóâàòè õîðîø³ 
íàïî¿. 35-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà, íà-
ïðèêëàä, âàæêî ïðèâ÷èòè ïèòè 
íå â³ñê³ ç êîëîþ. Ìåí³ ùîðàçó 
ïîòð³áíî ïîÿñíþâàòè, ùî öå 
íå íàï³é, à ïðîñòî êîëà, ÿêà 
«âñòàâëÿº».

Êîñòÿ ðîçïîâ³äàº, ùî ÷àéîâ³ 
îñòàíí³ìè ðîêàìè áàðìåíàì ïî-
÷àëè âñå á³ëüøå ³ á³ëüøå çàëè-
øàòè. Ïðèãàäóº, ÿê ê³ëüêà ðîê³â 
òîìó â çàêëàä ïðèéøîâ ëàòâ³ºöü, 
ÿêèé âåñü âå÷³ð âñ³õ ïðèãîùàâ. 
Êîëè æ â³í éøîâ, òî çàëèøèâ 
ñò³ëüêè ÷àéîâèõ, ùî âèñòà÷èëî á 
íà òå, ùîá êóïèòè «Æèãóë³».

Áàðìåí êàæå, ùî ïðàöþº 
çà ïðèíöèïîì: «Âãàäàòè ñìàê 
ãîñòÿ, çäèâóâàòè ³ çóñòð³÷àòè 
éîãî ó ñåáå çà áàðíîþ ñò³éêîþ 
ùå áàãàòî ðàç³â».

«АЛКОГОЛЬНА КУЛЬТУРА 
ЗМІНЮЄТЬСЯ» 

Òðåò³ì ì³ñöåì, êóäè ìè çà-
â³òàëè, áóâ àðò-ïàá Beef Eater. 
Çà áàðîì ó öüîìó çàêëàä³ ñòî¿òü 
áàðìåí Àíòîí. Â³í ïðàöþº ó ö³é 
ñôåð³ âæå ìàéæå äåñÿòü ðîê³â, 
êàæå, çíàòîê ó áàðí³é ³íäóñòð³¿.

— Íàéâàæëèâ³øå ó ìî¿é ðî-
áîò³ — öå ñòàâëåííÿ äî ãîñòÿ. 
Äî êîæíîãî ïîòð³áíî çíàéòè 
ï³äõ³ä ³ ïàì'ÿòàòè, ùî ïîãàíèõ 
ãîñòåé ïðàêòè÷íî íå áóâàº, — 
ãîâîðèòü áàðìåí. — ß çàâæäè 
âèêëàäàþñü íà ïîâíó ï³ä ÷àñ 
çì³íè, àëå ÷àéîâèõ íå òàê áà-
ãàòî, ÿê õîò³ëîñü áè. Ëþäè çà-

ðàç íå ãîòîâ³ çàëèøàòè ÷àéîâ³. 
À ï³ñëÿ êàðàíòèíó ³ çìåíøåííÿ 
çàðïëàò — òèì ïà÷å. Äóæå ìàëî 
ëþäåé çàëèøàþòü íàâ³òü 10% ÷à-
éîâèõ â³ä ñóìè ÷åêà. Íàéá³ëüø³ 
÷àéîâ³, ÿê³ ìåí³ ëèøèëè — öå 
100 äîëàð³â.

Íàé÷àñò³øå, çà ñëîâàìè áàð-
ìåíà, ëþäè çàìîâëÿþòü ïèâî òà 
êîêòåéë³ ç ðîìó ÷è äæèíó.

— Áóâàº, ùî ïðèõîäÿòü ³ êà-
æóòü: «Çðîá³òü ìåí³ ùîñü ñîëî-
äåíüêå». Ó òàêèõ âèïàäêàõ ãîòóþ 
ùîñü ç óí³âåðñàëüíèõ êîêòåéë³â, — 
ðîçïîâ³äàº õëîïåöü. — Íàé÷àñò³øå 
íà áàð ïðèõîäÿòü ëþäè áåç êîì-
ïàí³¿, ÿêèì áðàêóº ñï³ëêóâàííÿ. 
Áàðìåí æå çàâæäè â³äêðèòèé. 
Íàìàãàþñü ïðèä³ëèòè ÷àñ êîæ-
íîìó ãîñòþ. Íàñïðàâä³ çà ñò³éêîþ 
êîæåí äðóãèé â³äêðèâàº äóøó. 

×àñ â³ä ÷àñó â áàð³ âèíèêàþòü 
êîíôë³êòè, çà ñëîâàìè Àíòîíà, 
àëå â³í íàìàãàºòüñÿ äåë³êàòíî ¿õ 
âëàäíàòè. ßêùî áà÷èòü, ùî êë³-
ºíòó âæå äîñèòü ïèòè, òî ðàäèòü 
á³ëüøå íå êóïóâàòè àëêîãîëü.

— ß êàæó ëþäèí³, ùî ³ç çà-
äîâîëåííÿì íàëèþ, àëå çàâòðà. 
Ìàëî õòî îäðàçó ïîãîäæóºòüñÿ 
çàê³í÷óâàòè. Ïðîòå ò³ êë³ºíòè, 
ÿê³ ïðèõîäÿòü äî ìåíå íå ïåð-
øèé ðàç, âæå çíàþòü, ùî áàðìåíà 
êðàùå ïîñëóõàòè. Â ê³íö³ âå÷îðà 
ïðîïîíóþ êë³ºíòàì êàâó, ùîá òî-
í³çóâàòè îðãàí³çì.

Çà ñëîâàìè õëîïöÿ, àëêîãîëü-
íà êóëüòóðà ì³ñòà çì³íþºòüñÿ 
ó êðàùó ñòîðîíó. Ãîâîðèòü, ëþäè 
ïî÷èíàþòü ïèòè á³ëüø ÿê³ñíèé 
àëêîãîëü, à ùå ï’ÿòü ðîê³â òîìó 
áàãàòî õòî ïðèõîäèâ çà ãîð³ëêîþ. 
Àíòîí êàæå, ùî áàðìåíè ìàþòü 
ùå áiëüøå ïîêðàùóâàòè öþ êóëü-
òóðó â íàøîìó ì³ñò³. À äëÿ öüîãî, 
íà éîãî äóìêó, ïîòð³áíî äîòðè-
ìóâàòèñü ãîëîâíîãî ïðèíöèïó 
ðîáîòè: «Êàéôóâàòè â³ä òîãî, 
ùî ðîáèø».

Бармен Дмитро: «Бармен — 
це слухач, і ця робота мені 
в задоволення» 

Бармен Костя: «За барною 
навіть мовчуни починають 
говорити, бо алкоголь робить 
людей більш вільними» 

Бармен Антон: «Насправді 
за стійкою кожен другий 
відкриває душу. Люди 
розповідають те, що наболіло. 
Це і секрети, і відверті історії» 

«Ó áàðìåíà õîðîøà 
çàðïëàòà, ìè 
íå çâèêëè æèòè 
íà ÷àéîâ³, ÿê 
îô³ö³àíòè. Àëå 
÷àéîâ³ — öå ïðèºìíî»

ÏÐÎÔÅÑ²ß
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА 

Десь там вас чекає весь світ.... 
Не витрачайте його на нерозумних 
людей і сварки у Фейсбуці.

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Ç 1 ñåðïíÿ â Óêðà¿í³ íà ðèí-
êó ãàçó â³äáóëèñÿ çì³íè. Êàáì³í ñêàñóâàâ 
ä³þ ïîëîæåííÿ ïðî ïîêëàäàííÿ ñïåö³àëü-
íèõ îáîâ’ÿçê³â (ÏÑÎ) íà ïîñòà÷àëüíèê³â 
ãàçó. Â³äòàê, äåðæàâà á³ëüøå íå âïëèâàº 
íà ôîðìóâàííÿ ö³íè íà áëàêèòíå ïàëèâî 
äëÿ íàñåëåííÿ. Òåïåð êîæåí ïîñòà÷àëüíèê 
ñàìîñò³éíî âñòàíîâëþº ¿¿ ùîì³ñÿöÿ, çà-
ëåæíî â³ä ðèíêîâèõ ôàêòîð³â òà ðåñóðñó, 
ÿêèé ñôîðìóâàâ äëÿ ñâî¿õ êë³ºíò³â.

«Ö³íà íà ãàç äëÿ ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â 
íå áóäå ô³êñîâàíà. ßê ³ ðàí³øå, âîíà 
çì³íþâàòèìåòüñÿ â³äïîâ³äíî äî òåíäåí-
ö³é ö³í ºâðîïåéñüêèõ õàá³â. Âïëèâàòèìå 
íà ö³íîóòâîðåííÿ ³ ñåçîííèé ôàêòîð. 

Ó ñåðïí³-âåðåñí³ ö³íè çá³ëüøóâàòèìóòü-
ñÿ, à ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ îïàëþâàëüíîãî 
ñåçîíó — çíèæóâàòèìóòüñÿ», — çàóâàæóº 
äèðåêòîð ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü 
Ñîï³ëüíèê.

Íàãàäàºìî, ó ÷åðâí³ 2020 ðîêó ö³íà 
áëàêèòíîãî ïàëèâà äëÿ êë³ºíò³â ÒÎÂ 
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» äîñÿãëà ³ñòîðè÷íîãî 
ì³í³ìóìó, âïàâøè äî 2,784 ãðí çà êó-
áîìåòð. Ó âåðåñí³ æ, ç íàáëèæåííÿì 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó, ãàç ïîäîðîæ÷àâ 
äî 5,499 ãðí çà êóá³÷íèé ìåòð.

«Ï³ñëÿ â³äì³íè ÏÑÎ äóæå âàæëèâî 
çàáåçïå÷èòè ð³âíèé äîñòóï óñ³õ ïîñòà-
÷àëüíèê³â íà ðèíêîâèõ óìîâàõ äî ðåñóðñó 
«Óêðãàçâèäîáóâàííÿ». Ò³ëüêè òîä³ ìîæ-
íà ãîâîðèòè ïðî ïðîçîðó êîíêóðåíö³þ 

íà â³ò÷èçíÿíîìó ðèíêó ãàçó», — íàãîëî-
øóº äèðåêòîð ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» 
Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Îãîëîøåí³ ö³íè íà âåðåñåíü ïî-
êàçàëè, ùî ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ïî-
ñòà÷àëüíèê³â ãàçó âñòàíîâèëè ö³íó 
5,4–5,5 ãðèâí³ çà êóáîìåòð. ² öå º 
îá´ðóíòîâàíà ðèíêîâà ö³íà. Òîðãîâà 
íàö³íêà ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» ó ñåðï-
íåâ³é ïëàò³æö³ ñòàíîâèòü 12 êîï³éîê (ç 
ÏÄÂ) çà 1 êóáîìåòð.

Íàö³íêà ïîñòà÷àëüíèêà íåîáõ³äíà äëÿ 
ï³äòðèìêè îíëàéí ñåðâ³ñ³â, äðóêó òà äî-
ñòàâêè êâèòàíö³é, îïëàòè áàíê³âñüêèõ 
êîì³ñ³é òà âèïëàò çàðîá³òíî¿ ïëàòè.

Çà ñëîâàìè Âàñèëÿ Ñîï³ëüíèêà, íàðàç³ 
íà â³ò÷èçíÿíîìó åíåðãåòè÷íîìó ðèíêó 

íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä 700 ë³öåíçîâàíèõ ïî-
ñòà÷àëüíèê³â áëàêèòíîãî ïàëèâà. Ïðîòå 
ëèøå 2% ç íèõ ìàþòü äîñâ³ä ðîáîòè ç 
íàñåëåííÿì, à ðîçâèíåíó ìåðåæó öåíòð³â 
îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â ³ íåîáõ³äí³ äëÿ 
êîìôîðòó îíëàéí ñåðâ³ñè — îäèíèö³.

Ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ ÏÑÎ «Â³ííèöÿãàç 
Çáóò» ïðîäîâæóº áåçïåðåá³éíó ïîäà-
÷ó áëàêèòíîãî ïàëèâà âñ³ì êàòåãîð³ÿì 
ñïîæèâà÷³â. À öå ïîíàä 453 òèñ. äî-
ìîãîñïîäàðñòâ, à òàêîæ ìàéæå 2,5 òèñ. 
ï³äïðèºìñòâ, óñòàíîâ ³ îðãàí³çàö³é. 
Îáñÿãè ïîñòà÷àííÿ ñòàíîâëÿòü áëèçü-
êî 400 ìëí êóáîìåòð³â ïðèðîäíîãî ãàçó 
íà ð³ê. Çà 5 ðîê³â ä³ÿëüíîñò³ êîìïàí³ÿ 
çàðåêîìåíäóâàëà ñåáå ÿê íàä³éíèé ïî-
ñòà÷àëüíèê áëàêèòíîãî ïàëèâà â ðåã³îí³.

В умовах вільного ринку газу «Вінницягаз Збут» залишається 
надійним постачальником блакитного палива в регіоні
БЛОГ
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ОВЕН 
Цього тижня у вас можуть 
виникнути розбіжності з 
коханою людиною через 
батьків або дітей. На щастя, 
це триватиме ненадовго, ви 
швидко помиріться. 

ТЕЛЕЦЬ 
Своїм чарівним поглядом 
ви будете здатні зачарувати 
будь-кого. Постарайтеся 
лише не демонструвати, 
наскільки це було просто 
зробити, і успіх в любовній 
битві вам забезпечений.

БЛИЗНЮКИ 
Сміливо виправляйте ситуа-
цію, що склалася, якщо вона 
вас не влаштовує. Можете 
вимагати більшого, саме 
зараз ви це отримаєте. Адже 
вас дійсно люблять.

РАК 
Наберіться терпіння і по-
старайтеся не звертати уваги 
на слова того, кого любите. 
Велика ймовірність сварки 
на порожньому місці. Важли-
ві справи, а не розмови.

ЛЕВ 
Зараз важливе ваше особисте 
життя і пов'язані з ним події. 
Сприятливий період для 
того, щоб відверто зізнатися 
в своїх почуттях. Якщо ж ви 
будете зволікати, то ризикує-
те втратити своє щастя.

ДІВА 
Вам щастить у знайомствах 
через інтернет. Ваша това-
риськість і почуття гумору 
дуже затребувані. Особливо 
вдалими будуть зустрічі у ві-
второк і суботу.

ТЕРЕЗИ 
У понеділок вас може очі-
кувати романтична зустріч, 
вельми перспективна в плані 
розвитку стосунків. В серед-
ині тижня є ризик виникнен-
ня конфліктної ситуації. 

СКОРПІОН 
Тиждень почнеться з вихору 
внутрішніх протиріч, що 
норовлять позбавити вас 
спокою. Однак ви все-таки 
приймете правильне рішен-
ня — на користь кохання. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вам щастить у всьому і 
в коханні, особливо якщо 
ви будете щедрі. Не бійте-
ся зробити перший крок, 
сказати комплімент, піднести 
подарунок. Вам дадуть відпо-
відь взаємністю. 

КОЗЕРІГ 
Ви занадто занурені в свій 
власний світ, так що кохана 
людина практично безуспіш-
но намагається повернути вас 
у реальність. Допоможіть їй 
ну хоч трохи. 

ВОДОЛІЙ 
У вас все благополучно, це 
дарує вельми оптимістичний 
погляд на життя. Але не вар-
то оточуючим розповідати 
про своє щастя, це може ви-
кликати заздрість і плітки. 

РИБИ 
Вам, схоже, все набридло. 
Пора міняти декорації і навіть 
головного героя вашого рома-
ну. Ви підсвідомо мрієте про 
сильні емоції. І цілком можете 
на них розраховувати.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 3-9 ВЕРЕСНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ:

— Існує думка, що найголо-
вніше при знайомстві — це 
чарівність. Або здатність зача-
ровувати. Хоча, якщо «копнути 
вглиб» і задуматися, то кому 
потрібна ця здатність? По суті, 
тим, кому чогось не вистачає. 

Краси або грації, статусу або грошей, сексу-
альності або привабливості. Ця теза не ставить 
за мету когось образити, а 
швидше прийняти той факт, що кожен з нас 
не ідеальний. І що ж робити? Як нам залучити 
цікавить людини і як зробити так, щоб при 
цьому вона прийняла нас же? І ось тут в голову 

приходять такі слова, як харизма, або чарів-
ність. Тобто, здатність впливати на емоційний 
фон партнера.
Якщо ви здатні робити це вдало, можете 
не турбуватися про своє особисте життя. 
А ні, доведеться розвивати цю навичку. 
Якщо говорити про секс, тут важливий сам 
процес, наскільки він цікавий і приємний. 
Зрозуміло, фізична форма в цій справі грає 
чималий плюс, але не такий великий, як 
може здатися. Образ мас медіа показує, що 
секс буває тільки у струнких і підтягнутих, 
але це не так. Це скоріше бонус, але не осно-
вний фактор. Є безліч неспортивних жінок, 
що користуються популярністю у чоловічої 

статі. У чоловіків та ж історія. Проте фізична 
форма може дати велику зовнішню при-
вабливість, гарне самопочуття і самооцінку. 
Зараз абсолютно не рідкісні випадки, коли 
дівчата, або хлопці, які з боку володіють 
всім, чим необхідно, продовжують зали-
шатися самотніми. З іншого боку, в тому ж 
самому американському кінематографі 
можна зустріти величезну кількість жінок, 
зовні непривабливих, якими зачаровані 
мільйони чоловіків з усього світу. Один із 
секретів цього простий: в кожен окремий 
момент часу намагатися давати партнеру те, 
що йому хочеться. Природно, в розумних 
межах і не забуваючи про себе.

Коментар експерта

ЩОБ СТАТИ СЕКСІ

Ñåêñóàëüí³ñòü íå äàðìà ç³ 
ñëîâîì ñåêñ â êîðåí³. Öå òåæ 
õ³ì³ÿ, â ÿê³é º ñâî¿ ôîðìóëè, 
ìîëåêóëÿðí³ ³ àòîìí³ çâ’ÿçêè, 
ÿê³ íå ñïðàöüîâóþòü àáè ç êèì, 
à ç³ «ñâî¿ì» åëåìåíòîì. Òîìó, 
ÿê íå êðóòè, ñåêñóàëüí³ñòü — 
ñóá’ºêòèâíå ïîíÿòòÿ.

Ñåêñóàëüíó åíåðãåòèêó íàâêî-
ëèøí³ â³ä÷óâàþòü íà ³íñòèíê-
òèâíîìó ð³âí³. Ðîçâèíóòè àáî, 
ïðîñò³øå êàæó÷è, ðîçêð³ïà÷èòè, 
äîçâîëèòè ñîá³ áóòè ñåêñóàëüíè-
ìè äëÿ ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê — ëåã-
êî ³ ñêëàäíî âîäíî÷àñ. Òîìó ùî 
òðåáà âñüîãî-íà-âñüîãî äîçâîëèòè 
ñîá³ ïåðåãëÿíóòè ñâî¿ çàáîðîíè ³ 
êîìïëåêñè â ñåêñ³ ³ ïðèáðàòè ç 
æèòòÿ âñå çàéâå. Ìîæíà ñêàçàòè, 
ùî ñåêñóàëüí³ñòü — öå ñêëàäîâà 
ñàìîîö³íêè.

Îñü ÷îìó ëþäèíà ãàðíà â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä ëþäèíè, ÿê³é ãîâî-
ðèëè àáî âîíà ñàìà ââàæàº ñåáå 
íåãàðíîþ. Ñïî÷àòêó êðàñàâ÷èê 
(êðàñóíÿ), íàâ³òü, ÿêùî ôàê-
òè÷íî öå íå òàê, òðàíñëþº çîâí³ 
âïåâíåíó ïîâåä³íêó. Ó òàêî¿ ëþ-
äèíè íåìàº àáî çîâñ³ì íåáàãàòî 
êîìïëåêñ³â, âîíà íå âèòðà÷àº ÷àñ 
íà ñêëàäí³ ðîçäóìè ³ íå ïðèãí³÷óº 
ñâîþ ñåêñóàëüí³ñòü.

À ëþäèíà ç ïðîòèëåæíîþ óïåâ-
íåí³ñòþ ïðèäóìàëà, ùî êðàñà — 
íå ¿¿ êîíèê. Âîíà âèòðà÷àº äóæå 
áàãàòî ñèë äàðåìíî (ïðèõîâóþ÷è 
â³ä ñåáå ïðàãíåííÿ ïîäîáàòèñü), 
îáìåæóº ñâî¿ êîíòàêòè, çàêîìï-
ëåêñîâàíà, íå âïåâíåíà â ñîá³. 
Ñåêñóàëüí³ñòü òàêî¿ ëþäèíè 
ïðèãí³÷åíà. Äåñü ãëèáîêî ùîñü 
òàì æåâð³º (íå ìàøèíà ç âêë. òà 

âèêë., à æèâà ³ñòîòà), àëå òðåáà 
ïîñòàðàòèñÿ öå ä³ñòàòè ç ñåáå ³ 
ïîêàçàòè ëþäÿì.

ЖІНОЧА 
ЧАРІВНІСТЬ — ЦЕ…

Êðèòåð³¿ æ³íî÷î¿ ñåêñóàëüíîñò³ 
ìîæóòü îö³íèòè ³ äàòè âèçíà-
÷åííÿ ò³ëüêè ÷îëîâ³êè. ßê? 
Äîñèòü çðîçóì³òè, íà ùî âîíè 
çâåðòàþòü óâàãó. Äëÿ êîãîñü ñåê-
ñóàëüí³ñòü æ³íêè çîñåðåäæåíà 
â àïåòèòíèõ ñ³äíèöÿõ àáî ÿâíî 
âèðàæåí³é òàë³¿ íà òë³ øèðîêèõ 
ñòåãîí. Êîìóñü íå äàº ñïîêîþ 
ñåðöå ï’ÿòîãî ðîçì³ðó àáî ñòðóí-
ê³ äîâã³ íîãè…

Áàãàòüîì ïîäîáàþòüñÿ æ³íêè, 
ÿê³ íå çàöèêëåí³ íà ñâî¿é çî-
âí³øíîñò³, àëå âñÿ ¿õ ïîâåä³íêà 
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî äàìà âïåâíå-
íà â ñîá³. Òàê³ æ³íêè ïîâîäÿòüñÿ 
áåçïîñåðåäíüî, íå äóìàþ÷è ïðî 
òå, ÿêå âðàæåííÿ ñïðàâëÿþòü, 
çâ³äñè ïðèðîäí³ñòü, â³äêðèò³ñòü 
³ ñåêñóàëüí³ñòü. ª ìîëîä³ ëþäè, 
ÿêèì ïîäîáàþòüñÿ ðîçêóò³ ä³-
â÷àòà, ùî íå ñîðîìëÿòüñÿ ÿê 
ãîâîðèòè ïðî ñåêñ, òàê íèì ³ 
çàéìàòèñÿ. ²íøèì ïîäîáàþòüñÿ 
í³æí³ âèòîí÷åí³ ëåä³, òàê³ ïðè 
ñëîâ³ «ôðèêö³¿» ïîêðèâàþòüñÿ 

ЯК РОЗГОЙДАТИ СВОЮ 
СЕКСУАЛЬНІСТЬ?
Поступово  Можна бути гарним 
(зовнішньо) чоловіком або жінкою 
і отримувати повний ігнор від 
протилежної статі. Можна бути «так 
собі» і купатися в компліментах та увазі. 
Вся фішка в сексуальності, це як запах, 
на який звір біжить

ПОЧИНАЙТЕ З ТІЛА — ЦЕ НАЙЛЕГШЕ
Спорт — можливість привести шкіру і м’язи в тонус. Танці — 
це гнучкість, плавність ходи, чуттєвість на тілесному рівні. 
Крім того, саме спорт дарує чоловікам впевненість в собі 
як саме представнику сильної статі.

ЗАЙМІТЬСЯ ГАРДЕРОБОМ
Скажіть ні всім кричущим, вульгарним і відвертим вбранням (вони 
говорять не про сексуальність, а про відсутність смаку їх власника). 
Викиньте всі потерті, розтягнуті, безформні речі (це не кешуал, як 
ви вирішили, це неохайність). Ваш гардероб повинен бути охай-
ним і чистим — і не важливо, якого він кольору і року народження.

РОЗСЛАБЛЕНЕ ОБЛИЧЧЯ
Коли пропрацюєте тіло і гардероб, автоматично підтягнеться і 
поведінка. Самі не помітите, як з’явиться впевненість у собі і гарний 
настрій. А дивлячись вранці в дзеркало і бачачи доглянуте та 
підтягнуте тіло, складно не посміхнутися.

ПОЗБАВЛЯЄМОСЯ ВІД КОМПЛЕКСІВ
Тут можливо знадобиться допомога професіонала. Хоча спробуйте 
самі проаналізувати, які питання і поведінка в сексуальному житті 
викликають у вас неприйняття. Хочете це змінити? Міняйте. Ні? І 
не треба.

ГЕНДЕР РУЛИТЬ
Чоловікам для мужності треба щось надихаюче хоч раз в тиж-
день (рибалка, гараж, воркаут, бокс, футбол — тестостерон як 
на дріжджах почне рости). Жінкам — жіночне (масаж, танці, йога, 
посиденьки з подружками, красиву білизну, прикраси). Це працює.

ñîðîì’ÿçëèâèì ðóì’ÿíöåì. Æ³-
íî÷à ñåêñóàëüí³ñòü — öå áàãàòî 
÷èííèê³â, àëå º îäíå ñï³ëüíå — 
æ³íî÷í³ñòü. Áåç íå¿ ðîçêóò³ñòü 
ëåãêî ìîæå ñêîòèòèñÿ äî âóëü-
ãàðíîñò³, à ñêðîìí³ñòü — äî ñâÿ-
òåííèöòâà.

ЧОЛОВІЧА 
ПРИВАБЛИВІСТЬ — ЦЕ…

Æ³íêàì äóæå ïîäîáàþòüñÿ 
÷îëîâ³êè (òà é ä³â÷àòà), ÿê³ òàí-
öþþòü, ¿õ ðóõè ³ õîäà òà ìàíåðè 
íàãàäóþòü äèêèõ ê³øîê, â ÿêèõ 
ãðàö³ÿ, ïðèñòðàñòü, íåáåçïåêà. 
×îìóñü, äèâëÿ÷èñü íà òàêèõ, 
âèíèêàº âïåâíåí³ñòü, ùî â ñåê-

ñ³ âîíè òàê ñàìî ãàðí³, ÷è öå 
íå ñåêñóàëüí³ñòü?

×îëîâ³÷à ñåêñóàëüí³ñòü, öå ùå 
³ çîâí³øí³ñòü. Æ³íîê òåæ õâèëþ-
þòü ñ³äíèö³, ï³äòÿãíóò³ ³ êðóãë³. 
À ùå íîãè — äîâã³ ³ ñèëüí³, ³ 
ñòóïí³ (äîãëÿíóò³, ³íàêøå âñå áà-
æàííÿ ìîæå ïðîïàñòè, íåçâàæàþ-
÷è íà ïåðåðàõîâàíå âèùå). Ðóêè, 
ñèëüí³ ³ âîëîõàò³ (íó ïîäîáàþòüñÿ 
äåÿêèì æ³íêàì âîëîññÿ, äî ðå÷³, 
íà ãðóäÿõ ³ íîãàõ).

Êð³ì òîãî, (íà äóìêó æ³íîê) 
÷îëîâ³ê ïîâèíåí âèïðîì³íþâà-
òè âïåâíåí³ñòü ³ ñèëó, ³ â òîé æå 
÷àñ í³æí³ñòü ³ äîáðîòó — ãðèìó÷à 
ñóì³ø äëÿ áóäü-ÿêî¿ æ³íêè.

Êðèòåð³¿ æ³íî÷î¿ 
ñåêñóàëüíîñò³ ìîæóòü 
îö³íèòè ò³ëüêè 
÷îëîâ³êè. ßê? Äîñèòü 
çðîçóì³òè, íà ùî âîíè 
çâåðòàþòü óâàãó



ОВЕН 
Избрав приоритетное на-
правление, не сворачивайте 
с пути, иначе все усилия 
пойдут прахом. Необходимо 
проявить жесткость во всем, 
что касается сроков выпол-
нения работ. 

ТЕЛЕЦ 
Не отклоняйте перспектив-
ные предложения, получен-
ные в понедельник. Звезды 
считают, что вы слишком 
подозрительны. Не стоит 
проявлять негатив и раздра-
жительность. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваша энергия и напор 
окажут большое влияние 
на всех, с кем вам предстоит 
общение. Вы получите то, 
к чему давно стремитесь. 
Обстоятельства сложатся 
в вашу пользу. 

РАК 
Особое внимание обратите 
на профессиональные пред-
ложения, вас ждет карьер-
ный рост и удача в делах. 
Чтобы добиться успеха, вам 
нужно просто продемонстри-
ровать свои способности. 

ЛЕВ 
Во многих областях жизни 
назревают важные для вас 
перемены. Однако пока 
не стоит рассказывать о них 
посторонним. Ваш авторитет 
заметно возрастёт.

ДЕВА 
Не обязательно все про-
блемы решать самостоятель-
но, в некоторых ситуациях 
помощь или совет друзей 
поможет вам избежать пере-
грузок и переутомления. 

ВЕСЫ 
Подходящее время для 
приобретения новых знаний 
и смены работы. Шумные 
компании в начале недели 
не принесут ничего, кроме 
усталости. 

СКОРПИОН 
Постарайтесь определить 
приоритетные задачи, и вы 
достигните желаемой цели. 
Удачное решение важной 
проблемы позволит вам 
испытать гордость за соб-
ственную персону и обещает 
принести солидные деньги.

СТРЕЛЕЦ 
Самое время выяснить 
о перспективах. У вас есть 
реальный шанс стать хозя-
ином положения. Творче-
ское настроение позволит 
удивить свежими идеями 
друзей и коллег.

КОЗЕРОГ 
Вы можете почувствовать 
прилив сил и энергии. 
Благодаря оптимизму, вы 
можете активно включиться 
в реализацию новых пла-
нов, освоить новое дело.

ВОДОЛЕЙ 
Ваши усилия желательно 
направить на сохранение 
равновесия с окружающим 
миром. Не ждите, что будет 
легко и просто. Не думайте, 
что вам все должны. 

РЫБЫ 
Постарайтесь не обращать 
внимания на суету. Все 
решения необходимо при-
нимать на трезвую голову, 
не позволяя эмоциям вме-
шиваться в процесс. 

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ОКСАНА ПРИЙМАК, 

БЕЗРОБІТНА:

Кіт спіймав мишу:
— Жити хочеш?
— З ким?
— От хвойда, і їсти таку 
не хочеться.

***
У Радянському Союзі ніяких коронавірусів 
не було…
Люди жили, поки їх не розстріляють.

***
— Дівчино, а вам новий зять не треба?
— Ні, ми старого ще не допиляли…

***
Актор і акторка порнофільмів після тяжкого 
робочого дня:
— Може підемо, повечеряємо?
— А смисл?

***
Свідки Ієгови прийшли 
до викладача філософії й, після 
короткої бесіди, прийняли іслам 
прямо біля домофону.

***
— Надіє Василівно, навіщо мені ваша 
алгебра, де вона мені в житті стати 
в пригоді може?
— Ой, Савченко, ти ще згадаєш мене, 
коли будеш робити уроки зі своїми 
дітьми–шестикласниками!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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Ñåðåäà, 2 âåðåñíÿ 2020
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РЕКЛАМА

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)

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31

Люда, 22 роки
Закінчила Донецький  національний  університет імені 
Василя Стуса. За спеціальністю я бухгалтер. Обожнюю танці, 
професій но почала ними зай матися з 5 по 9 клас. Вивчала  
народні, класичні, трішки спортивно-бальні, хіп-хоп, джаз 
та фанк танці. Люблю природу та захоплююсь фотографією. 
Мрію подорожувати світом.  

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»-2020 і безкоштовну 
професійну фотосесію від фотостудії «INDIGO» 
отримають найвродливіші учасниці.

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA
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