
 Вінничани, які платять 
банківськими картками 
за проїзд в транспорті, 
скаржаться на некоректну 
оплату проїзду. Люди 
кажуть, що платять один 
раз, а потім з рахунку їм 
списують десятки разів 

 За що саме з картки 
знімаються гроші та що 
робити у такій ситуації

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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Надбавки 
пiдтримую 

Äîäàòêîâ³ âèòðàòè íà ÌÂÑ 
íà ÷àñ êîðîíàâ³ðóñó îñîáèñòî 
ÿ ï³äòðèìóþ.

Äåðæàâà íàéìàº ïðàö³â-
íèê³â: ÷èíîâíèê³â, ìåäèê³â, 
â÷èòåë³â, îô³öåð³â ïîë³ö³¿. 
Âîíà ïëàòèòü ¿ì çàðîá³òíó 
ïëàòó. Âîíà ìîæå ïëàòèòè 
á³ëüøå ëþäÿì òèõ ïðîôå-
ñ³é, ùî çíàõîäÿòüñÿ â çîí³ 
ðèçèêó.

Îô³öåðè ïîë³ö³¿, ò³, ùî 
ïðàöþþòü «íà ë³í³¿», ùî-
äíÿ îáðîáëÿþòü 12–15 âè-
êëèê³â, òîáòî êîíòàêòóþòü ³ç 
30–50 ñòîðîíí³ìè îñîáàìè. 
Ïëþñ ÷àñòî âîíè íå ìîæóòü 
äèñòàíö³þâàòèñü, ïîâèíí³ 
íàäàâàòè äîïîìîãó, çàòðèìó-
âàòè, òîáòî âñòóïàòè ó ò³ñíèé 
êîíòàêò. Òîìó îô³öåðè ïî-
ë³ö³¿, ÿê³ çìóøåí³ ïðàöþâàòè 
ç ãðîìàäÿíàìè, ìîæóòü îòðè-
ìóâàòè íàäáàâêó.

Öå íå îçíà÷àº:
1) Ùî íà íàäáàâêó íå çà-

ñëóãîâóþòü â÷èòåë³, ïðàö³â-
íèêè êîíòàêòíîãî öåíòðó, 
ñàíòåõí³êè, ïðîâ³äíèêè ÓÇ. 
Çâè÷àéíî, çàñëóãîâóþòü. Àëå 
ó íèõ º ñâîº â³äîìñòâî, âîíî 
ìàº ìîæëèâ³ñòü ïðî íèõ äáà-
òè. Àâàêîâ — ïîäáàâ. ²íø³, 
ñõîæå, — í³.

2) Ùî íà íàäáàâêó íå çà-
ñëóãîâóþòü ïðîäàâö³ òà ³í-
øèé îáñëóãîâóþ÷èé ïåðñî-
íàë. Çâè÷àéíî, çàñëóãîâóþòü. 
Àëå öå çîíà â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
êåð³âíèêà á³çíåñó ÷è ï³äïðè-
ºìñòâà.

3) Ùî óìîâí³ àïàðàòè 
ØÂË ìåíø âàæëèâ³, í³æ 
çàðïëàòè ïîë³ö³¿. Âàæëè-
â³. Àëå ó íàñ ôîíä áëèçüêî 
60 ìëðä, ÿêùî ÿ íå ïîìè-
ëÿþñü. Â öèõ ìåæàõ îáèäâ³ 
âèòðàòè º, íà ìîþ äóìêó, 
âèïðàâäàíèìè.

4) Ùî ÿ âèïðàâäîâóþ âè-
òðàòè íà äîðîãè òà ïàòð³î-
òè÷í³ ñåð³àëè. Í³, çàðàç âîíè 
íåâèïðàâäàí³.

ДУМКА

ПСИХОЛОГ

Віталій Віталій 
БЄЛОВБЄЛОВ

ÍÎÂÈÍÈ

АНТОНІНА СВИТКО 

В Кіровограді ціна газу 6, 22, 
а у Вінниці 8,88 + доставка. 
На що дивиться Гройсман? 
От тобі стратегія. Добре, що 
проголосували за стратегію.

НАТАЛИЯ ГАЙВАК 

Всі тільки і проводять опи-
тування! Ціна повинна бути 
однозначно нижча і відміне-
но плату за транспортування 
газу. Почули?!

OKSANA DACKO 

Нехай би це питання людям 
ставив президент під час ви-
борів, а не про легалізацію 
наркотиків, і тоді знав би, що 
думають люди.

ULIA KOVALENKO 

5 грн з доставкою, щоб люди 
були спроможні оплачувати!
Невже не можна так зроби-
ти? Коли вже ті ненажери на-
жеруться!??

НАТАЛИЯ МИШКОВСКАЯ 

А як Зеленський обіцяв, коли 
його підтримало 74% укра-
їнців, що газ буде дешев-
ший? Немає покращення, 
а все гірше і гірше.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Якою, на вашу думку, має бути справедлива ціна за газ?

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

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ï³ä ê³íåöü ëèï-
íÿ ó Â³ííèöüê³é 
ìåð³¿ ðîçïîâ³ëè, 

ùî íà Êè¿âñüêîìó ìîñòó ñòî¿òü 
êàìåðà àâòîô³êñàö³¿ ïîðóøåíü 
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó. ̄ ¿ âñòà-
íîâèëè íà îäíîìó ç³ ñòîâï³â òà 
íàïðàâèëè ó á³ê Öåíòðó: êàìåðà 
ô³êñóâàëà ìàøèíè, ÿê³ ïðî¿æäæà-
ëè øëÿõîïðîâîäîì çà íàïðÿìêîì 
Öåíòð-Êè¿âñüêà.

— 23 ëèïíÿ íà Êè¿âñüêîìó 
ìîñòó ìè âñòàíîâèëè êîìïëåêñ 
àâòîìàòè÷íî¿ ô³êñàö³¿ ïîðóøåíü 
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó «Vega 
Smart Speed», — ãîâîðèâ äèðåêòîð 
ÊÏ «Â³ííèöüêèé ³íôîðìàö³éíèé 
öåíòð» Ñåðã³é Áðèãàäèð. — Ïðî-
òÿãîì ì³ñÿöÿ áóäåìî òåñòóâàòè 
ñèñòåìó. Ï³ñëÿ ÷îãî ïîäèâèìîñÿ 
ñòàòèñòèêó ïîðóøåíü ³ çðîçóì³-
ºìî, íàñê³ëüêè àêòóàëüíî òàê³ 
êîìïëåêñè ðîçì³ùóâàòè ïî ì³ñ-
òó. Ïðèñòð³é ñåðòèô³êîâàíèé, àëå 
äëÿ òîãî, ùîá éîãî ðîçì³ñòèòè 
íà ïîñò³éí³é îñíîâ³, â³í ìàº ïðî-
éòè àïðîáàö³þ ùå é â ïîë³ö³¿.

Íåùîäàâíî ïîì³òèëè, ùî êà-
ìåðó ïðèáðàëè ç öüîãî íàïðÿìêó. 
Ó ìåð³¿ æóðíàë³ñòó ðîçïîâ³ëè, ùî 
ïðèëàä ïðîéøîâ òåñòóâàííÿ, àëå 
éîãî âñå æ ïîâåðíóëè âëàñíèêó.

— Êàìåðà ô³êñóâàëà ïåðåâè-
ùåííÿ øâèäêîñò³ ðóõó áëèçüêî 
îäíîãî ì³ñÿöÿ. ¯¿ äåñü òèæäåíü 
íàëàøòîâóâàëè é âîíà áåçïå-

ðåðâíî ïðàöþâàëà ç 4 ñåðïíÿ 
äî 2 âåðåñíÿ, — ñêàçàâ êåð³âíèê 
«Â³ííèöüêîãî ³íôîðìàö³éíîãî 
öåíòðó» Ñåðã³é Áðèãàäèð. — Ïðî-
öåñ òåñòóâàííÿ â³äáóâñÿ. À ÷îìó 
ïîâåðíóëè? Áî âîíà º íåäåøå-
âîþ, ³ äî òîãî æ, òàê³ áóëè óìî-
âè: îòðèìàëè â³ä âëàñíèêà öåé 
êîìïëåêñ, ïðîòåñòóâàëè ðîáîòó 
³ ïîâåðíóëè.

Òàêîæ ó Áðèãàäèðà ä³çíàëèñÿ 
ðåçóëüòàòè òåñòóâàííÿ:

70–80 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó — 
ñåðåäíÿ øâèäê³ñòü, ç ÿêîþ ìà-
øèíè ïðî¿æäæàþòü Êè¿âñüêèé 
ì³ñò.

26 òèñÿ÷ 786 âèïàäê³â ïåðå-
âèùåííÿ øâèäêîñò³ çàô³êñóâàëà 
êàìåðà.

166 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó — ðå-
êîðä øâèäêîñò³ ðóõó, ÿêèé çà-
ô³êñóâàëà êàìåðà íà Êè¿âñüêîìó 
ìîñòó.

Ïèòàºìî, ÷è áóäå â³ííèöüêà 
âëàäà êóïóâàòè òàê³ êîìïëåêñè 
àâòîìàòè÷íî¿ ô³êñàö³¿ ïîðóøåíü 
ÏÄÐ?

— Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ö³ êà-
ìåðè ïîêè íå áóäóòü êóïóâàòè. 
Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, â ïð³îðè-

СКІЛЬКИ «ШТРАФІВ» 
НАРАХУВАЛА КАМЕРА 
Тест відбувся  Камеру автофіксації 
порушень повернули виробнику після 
одного місяця роботи. Вона фіксувала 
перевищення швидкості на шляхопроводі 
на Чорновола. Однак «листів щастя» 
порушникам не надсилали, бо прилад тільки 
тестували. З якою швидкістю проїжджають 
міст та скільки було порушень?

òåò³ çàðàç ìåäèöèíà, — â³äïîâ³â 
Áðèãàäèð.

Ó ìåðåæ³ íå âäàëîñÿ çíàéòè 
âàðò³ñòü êîìïëåêñó Vega Smart 
Speed. Ïðîòå º ñâ³æà çàêóï³âëÿ, 
ÿêó â æîâòí³ ïðîâåëî Äåðæàãåíò-
ñòâî ³íôðàñòðóêòóðíèõ ïðîåêò³â 
Óêðà¿íè. Âîíè êóïóþòü 30 êîìï-
ëåêñ³â «ÊÀÑÊÀÄ 3» íà çàãàëü-
íó ñóìó 24,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Ö³íà îäíîãî ïðèëàäó — 819 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

Ç ïåðøîãî ÷åðâíÿ â Óêðà¿í³ 
çàïóñòèëè ñèñòåìó àâòîìàòè÷íî¿ 
ô³êñàö³¿ ïîðóøåíü ÏÄÐ. Ïîêè 
êàìåðè ô³êñóþòü ïåðåâèùåííÿ 
øâèäêîñò³ ó Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é 
îáëàñò³, ïîâ³äîìëÿëè íà ñàéò³ 
ÌÂÑ.

Ïîðóøåííÿì º ïåðåâèùåííÿ 
âñòàíîâëåíèõ îáìåæåíü øâèäêî-
ñò³ ðóõó á³ëüø í³æ íà 20 êì/ãîä. 

(ïëþñ-ì³íóñ 2 êì/ãîä. — íà ìîæ-
ëèâó ïîõèáêó âèì³ðþâàëüíîãî 
ïðèëàäó Êàñêàä). Çàãàëîì ïðàöþº 
50 ïðèëàä³â, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ 
ïîðóøíèêè ñòàëè îòðèìóâàòè 
«ëèñòè ùàñòÿ» — ïèñüìîâ³ ïî-
â³äîìëåííÿ, ÿê³ íàäñèëàþòü îïå-
ðàòîðè ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â íà ï³ä-
ñòàâ³ äàíèõ, îòðèìàíèõ ç êàìåð.

Çà ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³ 
ðóõó ïåðåäáà÷åí³ øòðàôè:

255 ãðí — ó ðàç³ ïåðåâèùåííÿ 
âñòàíîâëåíèõ îáìåæåíü øâèäêî-
ñò³ ðóõó á³ëüø ÿê íà 20 êì/ãîä., 
àëå íå á³ëüøå 50 êì/ãîä.;

510 ãðí — ïðè ïåðåâèùåíí³ 
âñòàíîâëåíèõ îáìåæåíü øâèä-
êîñò³ ðóõó á³ëüø ÿê íà 50 êì/ãîä.

ßê ãîâîðèëè ó â³ííèöüê³é ïà-
òðóëüí³é ïîë³ö³¿, â íàøîìó ì³ñò³ 
íåìàº êàìåð àâòîô³êñàö³¿ ïîðó-
øåíü ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó.

За один місяць роботи камера зафіксувала понад 
26 тисяч порушень. Водії проїжджають міст з середньою 
швидкістю 70–80 кілометрів на годину 

Êàìåðè àâòîô³êñàö³¿ 
ïîðóøåíü ðóõó ïîêè 
ïðàöþþòü ò³ëüêè 
ó Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é 
îáëàñò³. Ó Â³ííèö³ 
òàêèõ íåìàº
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091

Ñóìíó íîâèíó 
ïîâ³äîìèëè íà ñòî-
ð³íö³ ó Ôåéñáóö³ 
Îáëàñíîãî àêà-

äåì³÷íîãî ìóçäðàìòåàòðó ³ìåí³ 
Ñàäîâñüêîãî. Òóò Íåì÷åíêî âè-
õîäèâ íà ñöåíó 12 ðîê³â, ç³ãðàâ 
122 ðîë³. Â³ääàâàâ ïåðåâàãó òåà-
òðó ïåðåä ô³ëüìàìè. Íàéá³ëüøèé 
óñï³õ ïðèíåñëà êàðòèíà ðåæèñåðà 
Ëåîí³äà Áèêîâà «Â á³é ³äóòü ò³ëü-
êè ñòàðèêè». Â³í áóâ ñòóäåíòîì 
äðóãîãî êóðñó, êîëè éîãî çà-
ïðîñèëè íà îäíó ç ïðîâ³äíèõ 
ðîëåé. Íàâ÷àâñÿ â Êè¿âñüêîìó 
òåàòðàëüíîìó ³íñòèòóò³ ³ìåí³ 
Êàðïåíêà-Êàðîãî. Ï³ñëÿ ö³º¿ 
êàðòèíè éîãî çàòâåðäèëè îäðà-
çó íà ó÷àñòü ó çéîìêàõ ó äåâ’ÿòè 
õóäîæí³õ ô³ëüìàõ.

— ×îìó ²âàí Ôåäîðîâè÷? — 
çàïèòàâ ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ó ïàíà 
Îëåêñàíäðà. — Çîâñ³ì ìîëîäèé 
áîºöü ³ ðàïòîì ²âàí Ôåäîðîâè÷?

— Öå Áèêîâ çàïðîïîíóâàâ, — 
ñêàçàâ Íåì÷åíêî. — Â³í âçÿâ öå 
³ì’ÿ ç³ ñâîãî æèòòÿ. Ó ðîêè â³éíè 
ï³ä ÷àñ åâàêóàö³¿ éîìó äîâåëî-
ñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç îäíèì ç ï³ä-
ë³òê³â. Òîé ìàâ õàðàêòåð! Êîëè 
éîãî íàçèâàëè Âàíüêà, â³äïîâ³-
äàâ: «ß âàì íå Âàíüêà! ß ²âàí 
Ôåäîðîâè÷!» Ðîáèâ öå ñåðéîç-
íî, ïî-äîðîñëîìó, ÷èì âèêëèêàâ 
óñì³øêó ó ñòàðøèõ. Îò Áèêîâ ³ 
ñêàçàâ ìåí³: «Áóäåø ²âàíîì Ôå-
äîðîâè÷åì. Öüîãî ãåðîÿ ÿ âçÿâ ç 
æèòòÿ». Ìàéæå âñ³ ãåðî¿ º ïðî-
òîòèïàìè òèõ, ç êèì äîëÿ êîëèñü 
çâîäèëà ðåæèñåðà.

12 ëèñòîïàäà Îëåêñàíäðó 

Íåì÷åíêó âèïîâíèëîñÿ á 67. Â³í 
íàðîäèâñÿ ó Ð³âíîìó â òåàòðàëü-
í³é ðîäèí³. Áàòüêî êåðóâàâ îðêå-
ñòðîì ó òåàòð³, ìàòè áóëà àêòîð-
êîþ. Êîëè ñèíîâ³ âèïîâíèëîñÿ 
10 ðîê³â, ñ³ì’ÿ ïåðå¿õàëà äî Â³-
ííèö³. Ó íàøîìó ì³ñò³ áàòüêè 
îòðèìàëè ðîáîòó â òåàòð³. Òàê 
Â³ííèöÿ ñòàëà äðóãîþ áàòüê³â-
ùèíîþ äëÿ ìàéáóòíüîãî àêòîðà. 
Íàâåñí³ íèí³øíüîãî ðîêó äðóç³ 
çáèðàëè êîøòè íà éîãî ë³êóâàí-
íÿ. Ó íüîãî áóëà âàæêà ôîðìà 
ä³àáåòó.

АГРЕСОР ТОПЧЕ МОЮ ЗЕМЛЮ, 
А Я БУДУ ДО НИХ ЇХАТИ?

Ï’ÿòü ðîê³â òîìó Íåì÷åíêî 
êàòåãîðè÷íî â³äìîâèâñÿ ¿õàòè 
â Ìîñêâó íà ñâÿòêóâàííÿ 70-ð³÷-
÷ÿ Ïåðåìîãè. Ðîñ³ÿíè ïëàíóâàëè 
âåëèêó ïðîãðàìó çà ó÷àñòþ ãå-
ðî¿â ô³ëüìó «Â á³é ³äóòü ò³ëüêè 
ñòàðèêè».

—  Àãðå ñîð  íà  ò àíêà õ 
ðîç’¿æäæàº ïî Äîíáàñó, òîï÷å 
çåìëþ, äå ïîõîâàí³ ìî¿ ïðåäêè, 
à ÿ áóäó ¿õàòè äî íèõ! ßê âîíè 
ñîá³ öå óÿâëÿþòü? — ãîâîðèâ ï³ä 
÷àñ íàøîãî ñï³ëêóâàííÿ Îëåê-
ñàíäð Íåì÷åíêî. — Ìàëî òîãî, 
âîíè äîòåïåð ââàæàþòü Áèêî-
âà ðîñ³ÿíèíîì. Êîëè íàãàäóºø 
¿ì, ùî Ëüîíÿ íàðîäèâñÿ ³ âèð³ñ 
â Óêðà¿í³, à ô³ëüì «Â á³é ³äóòü 
ò³ëüêè ñòàðèêè» çí³ìàëè íà ê³íî-
ñòóä³¿ Äîâæåíêà ó Êèºâ³, äèâó-
þòüñÿ, íå â³ðÿòü. Ïåðåïèòóþòü, 
õ³áà íå â Ìîñêâ³?

Ç ðîñ³éñüêèìè êîëåãàìè íå ìàþ 
í³ÿêèõ ñòîñóíê³â. Ùî ç íèìè 
ñòàëîñÿ? «Çîìáîÿùèê» âèêîíóº 
ðîëü ïñèõîòðîïíî¿ çáðî¿. ßêùî 
âæå Ñòàí³ñëàâ Ãîâîðóõ³í, ìóäðà 

НЕ СТАЛО БАРАБАНЩИКА З ФІЛЬМУ 
«В БІЙ ІДУТЬ ТІЛЬКИ СТАРИКИ»
Пам’ятаємо  Помер актор  Олександр 
Немченко. Його найбільше пам’ятають 
за фільмом «В бій ідуть тільки старики», 
де зіграв роль Івана Федоровича. Чому 
зовсім молодого бійця у фільмі називали 
по імені-батькові? Пан Олександр 
розповів про це під час нашої зустрічі. 
Що ще залишилося у пам’яті від того 
приємного спілкування з талановитим 
актором і щирою людиною?

ëþäèíà, äîñâ³ä÷åíèé ðåæèñåð, 
êàæå, ùî â Îäåñ³ éîãî ïåðåñë³äó-
âàëè áàíäåð³âö³, òî ÿ íå çíàõîäæó 
öüîìó ïîÿñíåííÿ.

Ç Ãîâîðóõ³íèì çí³ìàëèñÿ 
íà Îäåñüê³é ê³íîñòóä³¿ ó ô³ëüì³ 
«Êîìáàòè». Â³í ìàâ òàêèé âèñî-
êèé àâòîðèòåò, ùî éîìó, ÿê êà-
æóòü, ïåðøèé ñåêðåòàð òîä³øíüî-
ãî îáêîìó âêðó÷óâàâ ëàìïî÷êó 
íà êóõí³. Òàêà ñàìî ñèòóàö³ÿ ç 
Âîëîäåþ Áîðòêîì. Çíàþ éîãî ùå 
ç³ ñòóäåíòñüêèõ ðîê³â, áî ðàçîì 
â÷èëèñÿ, ðàçîì ïðèõîäèëè âëà-
øòîâóâàòèñÿ íà ê³íîñòóä³þ Äî-
âæåíêà ³ îáîì íàì òàì â³äìîâèëè 
â ðîáîò³. Çíà÷íó ÷àñòèíó æèòòÿ 
â³í ïðîâ³â â Êèºâ³. ² ðàïòîì ä³-
çíàþñÿ, ùî â³í òåæ â³ðèòü ó çëèõ 
áàíäåð³âö³â ³ â òå, ùî íà Äîíáà-
ñ³ òðåáà çàõèùàòè ðîñ³ÿí. ßêùî 
³íòåëåêòóàëè òàêîãî ð³âíÿ â³ðÿòü 
ó òå, ùî ó íèõ ïîêàçóþòü ïî òå-
ëåâ³çîðó, òî ùî ìîæíà ãîâîðèòè 
ïðî ³íøèõ? ªâãåí³ÿ Ñ³ìîíîâà, 
îäíà ç íåáàãàòüîõ ê³íîàêòîð³â, 
õòî ï³äòðèìóº Óêðà¿íó ó öåé 
íåïðîñòèé ÷àñ. Ó ô³ëüì³ «Â á³é 
³äóòü ò³ëüêè ñòàðèêè» âîíà áóëà 
íàéìîëîäøîþ ñåðåä óñ³õ íàñ. 
Ó 18 ðîê³â ç³ãðàëà ñâîþ ðîëü.

МАЛО БУТИ ПРОДОВЖЕННЯ 
У ВОСЬМИ СЕРІЯХ

Ðîçìîâëÿëè ç àêòîðîì ó éîãî 
êâàðòèð³. Â³í ä³ñòàâ ç øàôè ã³ì-
íàñòåðêó. Ñêàçàâ, ùî öå òà ñàìà, 
â ÿê³é ìè áà÷èëè éîãî ó ô³ëüì³ 
«Â á³é ³äóòü ò³ëüêè ñòàðèêè». Ï³ñ-
ëÿ çéîìîê âèêóïèâ ó ê³íîñòóä³¿. 
Òàê ñàìî çðîáèëè ³íø³ ãåðî¿ 
ô³ëüìó. Ïîä³ëèâñÿ äóìêàìè, ùî 
ó ô³ëüìó ìàëî áóòè ïðîäîâæåííÿ.

«Ó á³é çíîâó éäóòü ñòàðèêè» — 

òàêîþ ìàëà áóòè íàçâà äðóãî¿ 
÷àñòèíè ô³ëüìó. Çà ñëîâàìè 
ñï³âðîçìîâíèêà, ³äåÿ âèíèêëà 
ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ãåðî¿â êàðòèíè ç 
íàãîäè 30-ð³÷÷ÿ âèõîäó íà åêðàí. 
Ô³ëüì çíÿëè ó 1973 ðîö³. Â³ëîð³é 
Ïàùåíêî, â³í ãðàâ ðîëü ëåéòå-
íàíòà Âîðîáéîâà, çàïðîïîíóâàâ 
ñòâîðèòè êàðòèíó ïðî òå, ÿê ñêëà-
ëîñÿ æèòòÿ àðòèñò³â çà ðîêè ï³ñëÿ 
ô³ëüìó. Â³í æå íàïèñàâ ìóçèêó 
íà ñëîâà êè¿âñüêî¿ æóðíàë³ñòêè 
Îëüãè Ê³ïí³ñ. Ï³ñíÿ ìàëà çâó÷àòè 
ëåéòìîòèâîì ó íîâîìó ô³ëüì³. 
Òàê ñàìî, ÿê «Ñìóãëÿíêà» ó ñòà-
ðîìó.

Çà ñëîâàìè Íåì÷åíêà, âîíè 
äîìîâèëèñÿ, ùî áóäóòü ñèñòå-
ìàòè÷íî çóñòð³÷àòèñÿ ç ãëÿäà÷à-
ìè. Íà ïåðø³é çóñòð³÷³ ó Êèºâ³ 
ó çàë³ áóâ àíøëàã. Ñòàâèëè áà-
ãàòî çàïèòàíü. Ëþäè ç ³íòåðåñîì 
ñïðèéìàëè êîæíå ñëîâî. Àêòî-
ðè ñï³âàëè ï³ñåíü, ÿê³ çâó÷àòü 
ó ô³ëüì³. Çàê³í÷èëîñÿ âèêîíàí-
íÿì ïîïóëÿðíî¿ «Ñìóãëÿíêè». 
Ñï³âàëè ¿¿ ðàçîì ç ïðèñóòí³ìè 
ó çàë³. Òàê ñàìî â³äáóâàëîñÿ ï³ä 
÷àñ íàñòóïíèõ çóñòð³÷åé.

Ùîðàçó àêòîð³â áðàëè ó ê³ëüöå. 
Äåõòî ðîçïîâ³äàâ ïðî ñâî¿ ïðî-
áëåìè ³ ïðîñèâ äîïîìîãòè ¿õ 
âèð³øèòè. Êîìóñü áóëà ïîòð³á-
íà äîïîìîãà íà ë³êóâàííÿ, õòîñü 

ç³òêíóâñÿ ç òÿãàíèíîþ ÷èíîâíè-
êà-áþðîêðàòà. Àêòîðè ï³äñòàâëÿ-
ëè ïëå÷å: õîäèëè ïî êàá³íåòàõ, 
ç’ÿñîâóâàëè ñèòóàö³þ.

— Ìè ðîçóì³ëè, ùî çíîâó âñòó-
ïàºìî ó á³é, — ãîâîðèâ Îëåêñàíäð 
Íåì÷åíêî. — Ò³ëüêè âîþâàëè âæå 
ç áþðîêðàòàìè, ÷èíîâíèöòâîì.

Ñöåíàð³é ïðîäîâæåííÿ ô³ëü-
ìó íàïèñàâ çãàäàíèé Â³ëîð³é 
Ïàùåíêî. Â îñíîâó áóëî ïî-
êëàäåíî ôðàãìåíòè äîïîìîãè 
êîíêðåòíèì ëþäÿì. Çàäóìàëè 
çíÿòè â³ñ³ì ñåð³é. Ïðè÷îìó, 
ô³ëüì ìàâ áóòè íå äîêóìåí-
òàëüíèé, à õóäîæí³é. Íà äóìêó 
ñï³âðîçìîâíèêà, òîä³ á êàðòè-
íà âèêëèêàëà á³ëüøó ö³êàâ³ñòü. 
Çíàéøîâñÿ ñïîíñîð. Àíîíñóâàëè 
ïî÷àòîê ðîáîòè íàä êàðòèíîþ. 
²íôîðìàö³þ ïðî öå ïîøèðèëè 
ó ÇÌ². Îäíàê ó äåðæàâ³ çì³íèëà-
ñÿ ñèòóàö³ÿ, ïî÷àëàñÿ Ðåâîëþö³ÿ 
Ã³äíîñò³, à äàë³ â³éíà. Ìåöåíàò 
ïåðåäóìàâ ïëàòèòè.

— ßêáè ëþäè ïàì’ÿòàëè, ùî 
òàêå ìèíóëà â³éíà, íèí³øíüî¿ 
â³éíè íå áóëî á, — ãîâîðèâ 
Íåì÷åíêî. — Ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åí-
íÿ ìèíóëî íå òàê áàãàòî ÷àñó, 
à áàãàòî õòî íàâ³òü ³ç ñåðåäíüî-
ãî ïîêîë³ííÿ í³÷îãî íå çíàþòü 
ïðî ñòðàõ³òòÿ Áóõåíâàëüäà ÷è 
Îñâåíö³ìà. Çàïèòàéòå ó íèí³ø-
íüîãî ïîêîë³ííÿ äàòó ïî÷àòêó ³ 
çàê³í÷åííÿ â³éíè, äóìàºòå âñ³ 
çíàþòü? Êàæó ïðî öå, áî ìàþ 
êîíêðåòí³ ïðèêëàäè. Âñå â æèòò³ 
âçàºìîïîâ’ÿçàíî: áóëî á á³ëüøå 
òåàòð³â, íå ãðèì³ëè á ãàðìàòè.

Ïîõîâàþòü àêòîðà íà éîãî ìà-
ë³é áàòüê³âùèí³ ó Ð³âíîìó. Ïðî 
öå ÷èòàºìî ó ïîâ³äîìëåíí³ òåàòðó 
³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî.

Олександр Немченко удостоє-
ний звання заслужений артист 
України. Його присвоїли у 1986 
році. Своїм талантом ділився 
з молодими вінничанами. У 
2012 році на базі Будинку куль-
тури вчителів створив театраль-
ну студію «Ігра». Її випускники 

йшли навчатися до театральних 
закладів. Професію актора об-
рала донька Немченка Вікторія.
За інформацією, оприлюдне-
ною на сайті театру імені Са-
довського, поховають актора 
на його малій батьківщині — у 
місті Рівному.

Поховають у Рівному

У цій гімнастерці Олександр Немченко грав у фільмі «В бій ідуть тільки старики»

«Ó á³é çíîâó éäóòü 
ñòàðèêè» — òàêîþ 
ìàëà áóòè íàçâà 
äðóãî¿ ÷àñòèíè  
ô³ëüìó. Àëå ìåöåíàò 
â³äìîâèâñÿ ïëàòèòè

ÂÒÐÀÒÀ
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Ëèñòîïàä º îä-
íèì ç íåáàãàòüîõ 
ì³ñÿö³â ó ðîö³, äå 

íåìàº äîäàòêîâèõ âèõ³äíèõ. Ï³äâè-
ùåííÿ çàðïëàò òà ïåíñ³é äåðæàâà 
íå îá³öÿº, òîä³ ÿê çðîñëè òàðèôè 
íà ãàç. Ïðîòå ó ì³ñüêèõ òåïëîìå-
ðåæàõ êàæóòü, ùî ïîêè íîâà ö³íà 
ãàçó íå âïëèíå íà òàðèôè ç îïà-
ëåííÿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè. ² ïðîñÿòü 
â÷àñíî ðîçðàõóâàòèñÿ çà ñïîæèòå.

Öåé ì³ñÿöü ñòàíå ÷àñîì çì³í ³ 
äëÿ âîä³¿â, áî ç 1 ëèñòîïàäà âñòó-
ïèâ â ä³þ íîâèé äåðæñòàíäàðò, 
ÿêèé çàïðîâàäæóº íîâ³ çàñîáè 
«çàñïîêîºííÿ» ðóõó íà äîðîãàõ. 
À ä³òè áóäóòü â÷èòèñÿ çà çì³øà-
íèì ôîðìàòîì íàâ÷àííÿ ùå ùî-
íàéìåíøå äî ñåðåäèíè ì³ñÿöÿ.

КОМУНАЛКА 
Ç 1 ëèñòîïàäà çðîñëà ö³íà ãàçó 

äëÿ íàñåëåííÿ: ó â³ííèöüêîìó 
ãàççáóò³ ïîâ³äîìèëè, ùî âàðò³ñòü 
áëàêèòíîãî ïàëèâà ñòàíîâèòü 
8 ãðèâåíü 85 êîï³éîê çà îäèí 
êóáîìåòð. Öå áåç âðàõóâàííÿ 
âàðòîñò³ äîñòàâêè. Çäîðîæ÷àííÿ 
ïîÿñíþþòü «ñåçîííèì ôàêòîðîì 
òà çá³ëüøåííÿì îïòîâî¿ ö³íè».

Êð³ì òîãî, «Íàôòîãàç» òàêîæ ïî-
â³äîìèâ, ùî áóäå çðîñòàòè ö³íà ãàçó 
³ äëÿ ï³äïðèºìñòâ, ùî âèðîáëÿòè-
ìóòü òåïëî. Ó âåðåñí³ âîíà ñêëàäà-
ëà 4,32 ãðèâí³ çà êóá, à â æîâòí³ — 
âæå 5,37 ãðèâí³ çà êóáîìåòð.

Ãàç º íàéá³ëüøîþ ñêëàäîâîþ 
ó òàðèô³ íà îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷ó âîäó, 
òîìó ëîã³÷íî äîïóñòèòè, ùî ³ ö³ 
òàðèôè çðîñòóòü äëÿ ïîáóòîâèõ 
ñïîæèâà÷³â. Îäíàê ó «Â³ííèöÿ-
ì³ñüêòåïëîåíåðãî» êàæóòü, ùî ö³íà 
çà òåïëî íå çì³íèòüñÿ: ïðîäîâæó-
þòü ä³ÿòè ÷èíí³ òàðèôè, óõâàëåí³ 
ó 2019 ðîö³, áî ïðîöåñ ïîãîäæåííÿ 
íîâèõ ðîçö³íîê ç Íàöðåãóëÿòîðîì 
(ÍÊÐÅÊÏ) º äîâãîòðèâàëèì.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ç çàïóñ-

êîì ðèíêó ãàçó äåðæàâà á³ëüøå 
íå ðåãóëþº ö³íó ãàçó, à ïîáóòîâèé 
ñïîæèâà÷ ìîæå â³ëüíî çì³íèòè 
ïîñòà÷àëüíèêà. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ 
ïðîïîçèö³é ä³º ñàéò «Ãàçîòåêà», 
äå º ïðîïîçèö³¿ ïðîäàæó ãàçó â³ä 
5 äî 9 ãðèâåíü çà êóá.

²íø³ òàðèôè íà êîìóíàëêó çà-
ëèøàþòüñÿ íåçì³ííèìè.

ДОРОГИ ТА ВИБОРИ 
Ç 1 ëèñòîïàäà á³ëüøå íå ä³º 

äåðæñòàíäàðò 4123: 2006 ïðî 
«ëåæà÷èõ ïîë³öåéñüêèõ». Íà éîãî 
çàì³íó çàòâåðäèëè íîâèé ÄÑÒÓ 
4123: 2020 ïðî çàñîáè çàñïîêîºí-
íÿ ðóõó. Îòîæ, ó Â³ííèö³ ìîæóòü 
ç’ÿâèòèñÿ ðîçä³ëþâàëüí³ îñòð³âö³ 
àáî ñìóãè, áîðäþðí³ ðîçøèðåí-
íÿ, ÷îêåðè (ðîçøèðåííÿ òðîòóà-
ðó íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó, ïîä³áí³ 

åëåìåíòè º íà ïðîñïåêò³ Þíîñò³) 
òà îñòð³âö³ áåçïåêè.

Â «Óêðàâòîäîð³» óòî÷íèëè, ùî 
íîâèé ñòàíäàðò ³ çàñîáè çàñïî-
êîºííÿ ïîòð³áí³ íå ò³ëüêè äëÿ 
çíèæåííÿ øâèäêîñò³ ðóõó, à é äëÿ 
ð³âíîì³ðíîñò³ ïîòîê³â. Îñîáëèâî 
íà òèõ ä³ëÿíêàõ, äå ì³æ ñîáîþ 
êîíôë³êòóþòü ïîòîêè àâòî, ï³-
øîõîä³â, âåëîñèïåäèñò³â.

Äî 6 ëèñòîïàäà ó Öåíòðàëüí³é 
âèáîð÷³é êîì³ñ³¿ ìàþòü îãîëîñèòè 
ïåðåìîæö³â âèáîð³â-2020.

Çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè, 
÷èííèé ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é 
Ìîðãóíîâ íàñòóïí³ ï’ÿòü ðîê³â 
ïðîäîâæèòü îá³éìàòè öþ ïîñà-
äó òà ìàòèìå «ìîíîá³ëüø³ñòü» 
ó ì³ñüê³é ðàä³: á³ëüøó ÷àñòèíó 
ìàíäàò³â îòðèìàþòü êàíäèäàòè 
â³ä «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Ãðîé-

ЯКІ ЗМІНИ ЧЕКАЮТЬ 
ВІННИЧАН У ЛИСТОПАДІ 
Нове  Останній місяць осені принесе 
небагато нововведень. Частина змін 
вже почала діяти, а вплив інших новацій 
відчуємо аж під кінець листопада. 
Розповідаємо про те, як зміняться тарифи, 
яким чином будуть навчатися діти та що 
будуть робити для безпеки на дорогах

Підвищення зарплат та пенсій у листопаді не буде. 
Подорожчав газ, однак опалення і гаряча вода буде ще 
за розцінками 2019 року 

ñìàíà». Êð³ì ö³º¿ ïàðò³¿, êð³ñëà 
ó ì³ñüêðàä³ îòðèìàþòü «ªâðîïåé-
ñüêà ñîë³äàðí³ñòü», «Ñëóãà Íà-
ðîäó» òà «Îïîçèö³éíà ïëàòôîð-
ìà — Çà æèòòÿ». Ðåøòà 14 ïàðò³é 
íå ïîäîëàëè 5% áàð’ºðó.

ОСВІТА ТА СОЦІАЛКА 
Øê³ëüí³ êàí³êóëè çàâåðøèëè-

ñÿ. Ç 2 ëèñòîïàäà äî â³ííèöüêèõ 
øê³ë ïîâåðíóëèñÿ ó÷í³, îäíàê 
êàðàíòèí âí³ñ ñâî¿ êîðåêòèâè. 
Îñê³ëüêè Â³ííèöÿ çàëèøàºòü-
ñÿ ó ïîìàðàí÷åâ³é çîí³, òî äëÿ 
5–11 êëàñ³â âñòàíîâèëè çì³øàíå 
íàâ÷àííÿ. Òîáòî, îäíà ïîëîâèíà 
êëàñó íàâ÷àòèìåòüñÿ äèñòàíö³é-
íî, äðóãà ïîëîâèíà — â øêîë³, 
à ïîò³ì íàâïàêè.

Ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Ñåðã³é 
Áîðçîâ çàçíà÷èâ, ùî ñòàðøà øêî-
ëà ìàòèìå äèñòàíö³éíå íàâ÷àí-
íÿ, ïîïåðåäíüî, äî 15 ëèñòîïàäà. 
Äî ö³º¿ æ äàòè, ÿê ãîâîðèâ ì³í³ñòð 
îñâ³òè òà íàóêè Óêðà¿íè Ñåðã³é 
Øêàðëåò, ä³ÿòèìå äèñòàíö³éíå 
íàâ÷àííÿ â ³íñòèòóòàõ òà óí³âåð-
ñèòåòàõ. Ïðèíàéìí³ òàêà º ðåêî-
ìåíäàö³ÿ äëÿ âèø³â â³ä ÌÎÍ.

Ó ëèñòîïàä³ ïî÷íå ä³ÿòè ïóíêò 
ïðîêàòó çàñîá³â ðåàá³ë³òàö³¿ ïðè 
â³ííèöüêîìó Òåðöåíòð³.

Âèäà÷à çàñîá³â ðåàá³ë³òàö³¿ — 
õîäóíêè, â³çêè, ïàëèö³ òîùî — 
áóäå áåçîïëàòíîþ. Äèðåêòîð-
êà äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè 
ì³ñüêðàäè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà 
êàçàëà, ùî ïåðøî÷åðãîâî ¿õ îòðè-
ìóâàòèìóòü îäèíîê³ ãðîìàäÿíè 
òà îäèíîê³ ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ, 

ÿê³ îáñëóãîâóþòüñÿ Òåðöåíòðîì.
— Äëÿ îôîðìëåííÿ äîãîâîðó òà 

âèäà÷³ íàïðîêàò çàñîáó ðåàá³ë³òà-
ö³¿, ïîòð³áíî ïîäàòè íåîáõ³äíèé 
ïàêåò äîêóìåíò³â (êîï³ÿ ïàñïîðòà, 
³äåíòèô³êàö³éíîãî êîäó òà äîâ³äêà 
ë³êàðÿ, ïðî ïîòðåáó îñîáè â ïåâ-
íîìó çàñîá³ ðåàá³ë³òàö³¿), — ïåðå-
äàþòü ó ì³ñüêðàä³ ñëîâà Âîéòêî-
âî¿. — Òåðì³í, íà ÿêèé âèäàºòüñÿ 
çàñ³á ðåàá³ë³òàö³¿, óçãîäæóºòüñÿ 
ñòîðîíàìè, â³äïîâ³äíî äî óêëà-
äåíîãî äîãîâîðó. Äîãîâ³ð áóäå 
ó äâîõ ïðèì³ðíèêàõ — îäèí çà-
ëèøàºòüñÿ â Òåðöåíòðó, ³íøèé — 
ó ëþäèíè, ÿêà áåðå ö³ çàñîáè.

Îäíàê, íà ìîìåíò ï³äãîòîâêè 
ïóáë³êàö³¿, ó Òåðöåíòð³ ïîâ³äî-
ìëÿëè, ùî â íèõ íåìàº çàñîá³â 
ðåàá³ë³òàö³¿ íàïðîêàò:

— Ëþäè òåëåôîíóþòü, çàïèò º. 
Àëå â íàñ ùå íåìàº ÷îãî âèäàâà-
òè, íàì ìàº ïåðåäàòè öå ìàéíî 
äåïàðòàìåíò ñîöïîë³òèêè, — ðîç-
ïîâ³ëà ïðàö³âíèöÿ Òåðöåíòðó ñî-
ö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ 

Çà ïëàíîì ÷èíîâíèê³â, ó ïóíêò³ 
ïðîêàòó çàñîá³â ðåàá³ë³òàö³¿ áó-
äóòü çíàõîäèòèñü ðå÷³, ÿêèìè 
óæå êîðèñòóâàëèñÿ â³ííè÷àíè, 
àëå âîíè â ãàðíîìó ñòàí³. Ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ ñòðîêó ïðîêàòó çàñî-
á³â ðåàá³ë³òàö³¿ ¿õ áóäå ïîòð³áíî 
ïîâåðíóòè äî ïóíêòó ïðîêàòó 
â ðîáî÷îìó ñòàí³. Òåðèòîð³àëü-
íèé öåíòð ñîö³àëüíîãî îáñëóãî-
âóâàííÿ ðîçòàøîâàíèé ó Â³ííèö³ 
íà âóëèö³ Ñîáîðíà, 50. Äåòàëü-
íó ³íôîðìàö³þ ìîæíà ä³çíàòèñÿ 
çà òåëåôîíîì: (0432)67–05–97.

Öåé ì³ñÿöü ñòàíå 
÷àñîì çì³í ³ äëÿ 
âîä³¿â. Ïî÷àâ ä³ÿòè 
íîâèé äåðæñòàíäàðò 
ïðî çàñïîêîºííÿ ðóõó 
íà äîðîãàõ 

Запрошують на 
онлайн-квест 
Â³äçíà÷åííÿ Äí³â ñòàëî¿ 
åíåðã³¿ öüîãîð³÷ ïðî-
âîäèòèìóòü îíëàéí. Ç 
9 ïî 15 ëèñòîïàäà â³ííè÷àí 
çàïðîøóþòü íà êâåñò, ÿêèé 
òàêîæ ïðîéäå çà äîïîìî-
ãîþ ìåðåæ³ ²íòåðíåò.
— Öüîãîð³÷ ìè íå âëàøòî-
âóâàòèìåìî ôåñòèâàë³â, 
ÿðìàðîê òà âèñòàâîê, ÿê öå 
áóëî çàçâè÷àé. Ïðîòå ìè 
ï³äãîòóâàëè äëÿ â³ííè÷àí áà-
ãàòî êîðèñíèõ ïîäàðóíê³â òà 
íîâèé ôîðìàò çàõîäó, ÿêèé 
îá'ºäíàº íàñ óñ³õ íàâêîëî 
âàæëèâèõ ïèòàíü íà áåçïå÷-
í³é â³äñòàí³, — êàæå íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó åíåðãîìåíåäæ-
ìåíòó äåïàðòàìåíòó åíåðãå-
òèêè, òðàíñïîðòó òà çâ'ÿçêó 
Áîãäàí ×åðàíîâñüêèé.
Ó êâåñò³ áóäå ÷îòèðè òåìà-
òè÷í³ áëîêè, êîæåí ç íèõ 
ì³ñòèòü ï³çíàâàëüíó ³íôîð-
ìàö³þ, òåñòîâ³ çàïèòàííÿ òà 
³íòåðàêòèâí³ òâîð÷³ çàâäàí-
íÿ. Çà âèêîíàííÿ çàâäàíü 
ó÷àñíèêàì íàðàõîâóâàòèìóòü 
áàëè. Áóäå òðè ïåðåìîæö³, 
ÿê³ îòðèìàþòü ïîâíèé íàá³ð 
ïîäàðóíê³â, àáî íà çàðîáëå-
íó ê³ëüê³ñòü çìîæóòü îáðàòè 
ñîá³ ïðèçè. Îäíàê ³ ³íø³ 
ó÷àñíèêè îòðèìàþòü ïðèçè.
Ùîá ñòàòè ó÷àñíèêîì, 
ðåºñòðóéòåñü çà ïîñèëàí-
íÿì cutt.ly/2gAl5wg. Ï³ñëÿ 
ðåºñòðàö³¿ íà åëåêòðîííó 
àäðåñó íàä³éäóòü ïîäàëüø³ 
³íñòðóêö³¿.
Âçÿòè ó÷àñòü ó êâåñò³ ìîæ-
íà ëèøå îäèí ðàç.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №18 (1144)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат. 

Задача №2568-2571
М. Пархоменко (Вінниця) 
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №43 (1513) від 28 жовтня 2020 року 
Задача №2564
I. 1. K:b5! Tc4  2. Kpa7 Ta4x II. 1. Ta7! Kc7+  2. Kpb7 T:b6x
Задача №2565
Фf8  I. 1 Kp:g8! Kpf6  2. Фe8 T:e8x II. 1. Ф:g8! Kpd7  2. Kpf8 Ke6x
Задача №2566
Фe4 1. b2+! Kpb1  2. Kpb3 Ta3x 1. Ф:d3! Ta5  2. Kpc4 Tc5x  
Задача №2567
Фh3 A) 1. Kpf2! K:h3+  2. Kpf1 Ke3x B) 1. Kph4! Kpf5  2. Cg3 Kf3x.

М. Пархоменко



5 RIA, Ñåðåäà, 4 ëèñòîïàäà 2020

«Наказував обслуговувати його і 
богатирів». Лейтенантка заявила 
про домагання полковника, — 
так називалася наша перша 
стаття про пережите Валерією 
Сікал в Цвітоській частині (is.
gd/9WDe3Y). Після неї спли-
вали нові дані про полковника, 
і ми писали продовження (is.
gd/aDOFkY). Останні дані про 
хід розслідування: полковнику 
кілька разів мали оголосити під-

озру, але матеріали з військової 
прокуратури завертали назад 
в поліцію (is.gd/wJnTEL).
— Я не буду здаватися, — ска-
зала Валерія Сікал, що вийшла 
заміж й взяла прізвище чоловіка 
Вдовиченко. — Інші дівчата, які 
дали свідчення, все підтримують 
і чекають суду, готові свідчити. 
Ніхто не дав задню. Здаватися 
ніхто не збирається. Нам потрі-
бен результат.

Потерпіла Валерія 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 

RIA, (067)7857674 

Ðåäàêö³ÿ RIA ç 
ïî÷àòêó ìèíóëî-
ãî ðîêó ñë³äêóº 
çà ³í³ö³éîâàíèì 

íàøîþ çåìëÿ÷êîþ êðèì³íàëüíèì 
ïðîâàäæåííÿì ïðî íåñòàòóòí³ 
ñòîñóíêè ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ 
À1358 (Öâ³òîõà Õìåëüíèöüêî¿ 
îáëàñò³). Òàì ñëóæèëà ä³â÷èíà ç 
Òîìàøïîëÿ Âàëåð³ÿ Ñ³êàë, äîêè 
â³äêðèòî íå ðîçêàçàëà ïðî äîìà-
ãàííÿ â óêðà¿íñüê³é àðì³¿. Ï³ñëÿ 
¿¿ ðîçïîâ³ä³, íå áåç äîïîìîãè àê-
òèâ³ñò³â ³ ðîçãîëîñó â ïðåñ³, â³ä-
êðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. 
Â ÷àñòèí³ ïî÷àëèñÿ ïåðåâ³ðêè, 
äîïèòè, ñïëèâàëè íîâ³ äàí³ é 
ôàêòè…

Àëå ñêàçàòè, ùî â³ííè÷àíêà 
(Âàëåð³ÿ çâ³ëüíèëàñÿ ç³ ñëóæáè, 
âèéøëà çàì³æ ³ ïåðå¿õàëà äî Â³-
ííèö³) äîáèëàñÿ ïîêàðàííÿ äëÿ 
ñâîãî êðèâäíèêà, äîñ³ íå ìîæåìî.

Âë³òêó öüîãî ðîêó, ç³ ñë³â ¿¿ àä-
âîêàòêè, ìè ðîçïîâ³ëè, ùî ñïðà-
âó ñàáîòóº â³éñüêîâà ïðîêóðàòóðà. 
Ìàòåð³àëè ùå òîð³ê ïîïîâíèëè-
ñÿ ïîêàçàìè ñâ³äê³â — ùå ê³ëüêà 
æ³íîê ï³ä ïðîòîêîë ðîçïîâ³ëè 
ïðî ñòðàæäàííÿ â³ä òèñêó ³ äî-
ìàãàíü êîìàíäèðà, àëå ï³äîçðó 
ïîëêîâíèêó äîñ³ íå îãîëîñèëè. 
Â³í, íàãàäàºìî, á³ëüøå íå êå-
ðóº ÷àñòèíîþ íà Õìåëüíè÷÷è-
í³. Íå çâ³ëüíåíèé, à ïåðåâåäåíèé 
íà ïîñàäó ó Êèºâ³. Òåïåð ïîë-

êîâíèê ²âàí³â ñëóæèòü â Ì³íî-
áîðîíè òà ïîçèâàºòüñÿ äî ñâîº¿ 
êîëèøíüî¿ ï³äëåãëî¿ ³ ëþäåé, ùî 
¿é äîïîìàãàëè ïðîáèâàòè îï³ð àð-
ì³éñüêî¿ ñèñòåìè.

СВІДКИ Є, ПІДОЗРИ НЕМАЄ 
Âàëåð³þ Ñ³êàë ï³äòðèìàëè ùå 

ê³ëüêà æ³íîê, ÿê³ ñëóæèëè â ï³ä-
ïîðÿäêóâàíí³ íàçâàíîãî îô³öåðà. 
Âîíè äàëè ñâ³ä÷åííÿ ïðî òå, ùî 
òåæ ñòðàæäàëè â³ä äîìàãàíü êî-
ìàíäèðà. Ïîêè ñïðàâà òÿãíåòüñÿ, 
ó ðîçïîðÿäæåííÿ ðåäàêö³¿ ïîòðà-
ïèëè êîï³¿ äåÿêèõ äîêóìåíò³â ç 
ìàòåð³àë³â ïðîâàäæåííÿ.

Óñ³ ³ ïîâí³ñòþ ïóáë³êóâàòè 
íå áóäåìî, àëå âèòðèìêè ç äåÿêèõ 
äàìî. Ñàìå ç òèõ, ùî êàæóòü ïðî 
òå, ÿê ïîòåðïàþòü â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³ æ³íî÷î¿ ñòàò³ â³ä çáî÷åíü 
îô³öåð³â, ùî íèìè êåðóþòü. ² 
öüîãî í³õòî á í³êîëè íå ä³çíàâñÿ, 
àáè Âàëåð³ÿ Ñ³êàë íå íàâàæèëàñÿ 
ñêàçàòè ïðî ïåðåæèòå âãîëîñ.

Ñåðåä îòðèìàíèõ íàìè ìàòåð³-
àë³â ç³ ñïðàâè ëåéòåíàíêè Ñ³êàë 
ïðîòè ïîëêîâíèêà ²âàí³âà º ïðî-
òîêîëè äîïèòó ³ ïîÿñíåííÿ øåñòè 
æ³íîê. Â îäíèõ æ³íêè â³äïîâ³äà-
ëè íà ïèòàííÿ: «×è ïðèìóøóâàâ 
âàñ ïîëêîâíèê ²âàí³â äî âñòóïó 
â ñòàòåâèé çâ'ÿçîê?», à â ³íøèõ — 
ó äîâ³ëüí³é ôîðì³ ðîçïîâ³äàëè, 
ùî ââàæàëè çà ïîòð³áíå.

Æ³íîê-ñâ³äê³â íå íàçèâàòèìå-
ìî, à ïðîíóìåðóºìî. Âñ³ âîíè 
îñòåð³ãàëèñÿ ðîçãîëîñó, äåõòî òàê 
³ ïîÿñíþâàâ ñï³âðîá³òíèêàì, ÿê³ 

ЩЕ ШІСТЬ ЖІНОК РОЗПОВІЛИ 
ПРО ДОМАГАННЯ ПОЛКОВНИКОМ 
Таємниці справи  Валерія Сікал 
першою в країні заявила про сексуальні 
домагання в армії, ініціювала кримінальне 
провадження проти командира, 
звільнилася зі служби й чекає покарання 
для кривдника. Але звинувачений 
лейтенанткою полковник пішов 
на підвищення і позивається про захист 
честі та гідності. Як це можливо, якщо 
після Валерії насмілилися розповісти про 
домагання того ж офіцера ще кілька жінок?

¿õ äîêóìåíòóâàëè: áîÿëèñÿ, ùî ä³-
çíàþòüñÿ áëèçüê³, òîìó ìîâ÷àëè.

ЖІНКА-СВІДОК 1:
«… ïðèáëèçíî â ëþòîìó 

2016 ðîêó äî ìåíå çàòåëåôî-
íóâàâ êîìàíäèð â³éñüêîâî¿ 
÷àñòèíè ïîëêîâíèê ²âàí³â òà 
çàïðîïîíóâàâ çóñòð³òèñÿ ïîçà 
â³éñüêîâîþ ÷àñòèíîþ äëÿ ïðè-
âàòíî¿ ðîçìîâè. Ï³ä ÷àñ çóñòð³-
÷³ ïîëêîâíèê ²âàí³â ïîâ³äîìèâ, 
ùî ìåí³ íåîáõ³äíî ó âèçíà÷åíèé 
÷àñ ïðèáóòè â Êè¿â, ïðè öüîìó 
íèì áóäå îðãàí³çîâàíà çóñòð³÷ 
ç îäíèì ãåíåðàëîì ÇÑ Óêðà¿-
íè, ÿêîãî íåîáõ³äíî áóäå çàäî-
âîëüíèòè â ñåêñóàëüíîìó ïëàí³, 
òîáòî âñòóïèòè ç íèì â ñòàòåâèé 
çâ'ÿçîê ³ ðîáèòè âñå, ùî ãåíåðàë 
çàáàæàº. Çàçíà÷åíó ïðîïîçèö³þ 
ïîëêîâíèêà ²âàí³âà ÿ â³äìîâè-
ëàñÿ âèêîíóâàòè…» 

ЖІНКА-СВІДОК 2:
«… â³äðàçó, ÿê ïîëêîâíèê ²âàí³â 

ïðèáóâ â ÷àñòèíó, ïî÷àâ ñïî÷àòêó 
äî ìåíå çàëèöÿòèñü, ïðèä³ëÿòè 
çíàêè óâàãè òîùî… ó ñëóæáîâèé 

÷àñ çàéøîâ íà ÊÏÏ â³éñüêîâî¿ 
÷àñòèíè, äå ÿ âèêîíóâàëà ñâî¿ 
ñëóæáîâ³ îáîâ’ÿçêè, òà ïîâ³äîìèâ 
ìåí³, ùî äàº íà ðîçäóìè òðè äí³, 
ùîá ÿ âèð³øèëà, ÷è áóäó ÿ éîãî 
êîõàíêîþ, òîáòî ñïîíóêàâ ìåíå 
äî âñòóïó â ñòàòåâèé çâ'ÿçîê…» 

Æ³íêà ðîçïîâ³ëà äëÿ ïðîòîêîëó, 
ùî âîíà íà òàêó ïðîïîçèö³þ îáó-
ðèëàñÿ ³ ðîçïîâ³ëà ïðî öå ñâî¿ì 
âïëèâîâèì ðîäè÷àì. Ï³ñëÿ öüî-
ãî ñòàâëåííÿ êîìàíäèðà äî íå¿ 
çì³íèëîñÿ, íåïðèñòîéíîñòåé 
íå ïðîïîíóâàâ, íàòîì³ñòü òèñíóâ 
íà ï³äëåãëó, ïðèòÿãóâàâ äî äèñ-
öèïë³íàðíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. 
Âðåøò³ — ä³â÷èíà çâ³ëüíèëàñÿ.  

ЖІНКА-СВІДОК 3:
«… êîëè â³í (²âàí³â) âèêëèêàâ 

ìåíå äî ñåáå, òî ïîâ³äîìèâ, ùî 
ìåí³ âæå 30 ðîê³â ³ ÿ ïîâèííà 
øóêàòè ñîá³ ³íøó ïîñàäó, òîìó 
ùî ÿ éîìó íå ï³äõîäæó».

Ç³ ñë³â ñâ³äêà çàïèñàëè, ùî 
âîíà íå çðîçóì³ëà êîìàíäèðà, 
ïîÿñíþâàëà éîìó, ùî äîáðå 
ïðàöþº, à â³í óòî÷íèâ: ï³äëåãëà 
íå çàäîâîëüíÿº éîãî ÿê æ³íêà. 
Äàë³ ç³ ñë³â ñâ³äêà íàïèñàíî, ùî 
ïîëêîâíèê ïîîá³öÿâ ïðèáðàòè ç 
÷àñòèíè óñ³õ, êîìó çà 30 ðîê³â, 
é íà ¿õ ïîñàäè âçÿòè ìîëîäèõ 
ä³â÷àò, ÿê³ áóäóòü éîãî âëàøòî-
âóâàòè â ñåêñóàëüíîìó ïëàí³ òà 

«ñëóæèòèìóòü» ò³ëüêè éîìó.
Öÿ æ³íêà âðåøò³ ïåðåâåëàñÿ 

äî ³íøî¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè. 

ЖІНКА-СВІДОК 4:
«… ìåíå ÷åðåç ÷åðãîâîãî 

íå îäíîðàçîâî âèêëèêàâ äî ñâî-
ãî êàá³íåòó êîìàíäèð ÷àñòèíè 
òà íàîäèíö³, áåç ñâ³äê³â, ñõèëÿâ 
äî âñòóïó ç íèì â ñòàòåâèé àêò 
áåç ìîº¿ çãîäè. Âçàì³í ñâî¿õ ñåê-
ñóàëüíèõ çàáàãàíîê ïîëêîâíèê 
²âàí³â ïðîïîíóâàâ ïîêðîâèòåëü-
ñòâî. Ìåíå öå äóæå ïðèíèæóâàëî 
ÿê æ³íêó ³ ç ìåòîþ çàïîá³ãàííÿ 
ñåêñóàëüíèõ äîìàãàíü ç áîêó ïîë-
êîâíèêà ²âàí³âà ÿ çìóøåíà áóëà 
ïåðåâåñòèñÿ äî ³íøî¿ ÷àñòèíè».

Ç³ ñë³â ö³º¿ æ³íêè-ñâ³äêà çàíî-
òîâàíî, ùî âîíà í³êîìó íå ðîç-
êàçóâàëà ïðî äîìàãàííÿ êîìàí-
äèðà ÷åðåç ñîðîì ³ äóìàëà, ùî 
íå âïëèíå í³ÿê íà ñèòóàö³þ, áî 
âñå â³äáóëîñÿ áåç ñâ³äê³â. 

ЖІНКА-СВІДОК 5:
«… â ñåðïí³ 2010 ðîêó ìåíå 

äî ñâîãî êàá³íåòó âèêëèêàâ ïîë-
êîâíèê ²âàí³â, êîëè ÿ ïðèáóëà, 
òî â³í ñèä³â ó ñåáå çà ñòîëîì òà 
òðèìàâ ó ðóêàõ ïàëêó ãóìîâó (òàêó 
íîñÿòü ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ÿê 
ñïåö³àëüíèé çàñ³á). Êîëè ÿ ïðè-
ñ³ëà íà âêàçàíèé ñò³ëåöü, ²âàí³â 
ïî÷àâ çàäàâàòè ìåí³ ïèòàííÿ 
ïî ñòàòóòó ÇÑÓ. Â õîä³ îïèòóâàííÿ 
ÿ íå çìîãëà â³äïîâ³ñòè íà äåÿê³ 
éîãî ïèòàííÿ ñòîñîâíî ñëóæáè, 
³ ïîëêîâíèê ²âàí³â ìåí³ ïîâ³äî-
ìèâ, ùî ìàº áàæàííÿ äàíîþ ãó-
ìîâîþ ïàëèöåþ ðîçðîáèòè ìåí³ 
àíàëüíèé îòâ³ð... ß âèáà÷èëàñÿ, 
ïîïðîñèëàñÿ âèéòè ç éîãî êàá³íå-

òó, íà ùî ïîëêîâíèê ²âàí³â ìåí³ 
ñêàçàâ, ùî ÿ ïîêè ùî â³ëüíà, îä-
íàê â ïîäàëüøîìó ìåí³ íåîáõ³äíî 
áóäå âèêîíóâàòè éîãî çàáàãàíêè».

Öÿ ä³â÷èíà òåæ ïåðåâåëàñÿ ç 
÷àñòèíè.

ЖІНКА-СВІДОК 6:
«… ç ïî÷àòêîì ìîº¿ ñëóæáè (…) 

ìåíå äî ñåáå ïî÷àâ âèêëèêàòè 
ïîëêîâíèê ²âàí³â òà í³áè øóò-
êóþ÷è ïðîñèâ, ùîá ÿ ðîçïîâ³ëà, 
ÿê ÿ éîãî ëþáëþ ³ ÿêèé â³í ãàð-
íèé. Ç âåðåñíÿ 2018 ðîêó ïî÷àâ 
íàòÿêàòè íà ³íòèìí³ ñòîñóíêè».

Öÿ ä³â÷èíà êàæå, ùî ï³ä ÷àñ 
îäí³º¿ òàêî¿ ðîçìîâè ²âàí³â ñêàçàâ 
¿é, ùî ðàç ÷è äâà íà ì³ñÿöü áóäå 
ïðèõîäèòè äî íå¿, «ùîá ì³ðÿòè 
äîâæèíó ³ øèðèíó ¿¿ òðóá».

«Ìàëîñÿ íà óâàç³, ùîá ðàç ÷è 
äâà íà ì³ñÿöü ÿ ìàþ ç íèì çàéìà-
òèñÿ ñåêñîì», — óòî÷íèëà ä³â÷è-
íà-ñâ³äîê. Ç ¿¿ ñë³â, ïîëêîâíèê ¿¿ 
çàïåâíÿâ, ùî ïðî öå í³õòî íå ä³-
çíàºòüñÿ, à ÿêùî áóäå ñëóõíÿíîþ, 
òî îòðèìàº îô³öåðñüêå çâàííÿ.

Äàë³ æ³íêà ðîçïîâ³ëà ùå îäèí 
ôàêò: «Â ïîäàëüøîìó (òî÷íî¿ 
äàòè íå ïàì’ÿòàþ) ìåíå äî ñåáå 
â êàá³íåò âèêëèêàâ ïîëêîâíèê 
²âàí³â. Êîëè ÿ äî íüîãî çàéøëà, 
â³í âñòàâ ç-çà ñòîëó, ï³ä³éøîâ 
äî ìåíå, îäí³ºþ ðóêîþ ïî÷àâ 
õàïàòè ìåíå çà ãðóäè òà ïîë³ç 
ö³ëóâàòèñÿ, ïðèòèñêàþ÷è ìåíå 
äî ñò³íè. ß â³äøòîâõíóëà éîãî 
òà âèá³ãëà ç êàá³íåòó».

Æ³íêà íàïèñàëà â ïîÿñíåíí³, 
ùî í³êîìó öüîãî íå ðîçïîâ³äàëà, 
áî áîÿëàñÿ ðîçãîëîñó â ÷àñòèí³ òà 
ùî ³íôîðìàö³ÿ ä³éäå äî ÷îëîâ³êà, 
áî âîíà çàì³æíÿ.

Òåïåð ñêàíäàëüíî 
â³äîìèé ïîëêîâíèê 
Іâàí³â ñëóæèòü â 
Ì³íîáîðîíè òà 
ïîçèâàºòüñÿ äî ñâîº¿ 
êîëèøíüî¿ ï³äëåãëî¿

Валерія зі своїм чоловіком, який підтримує її, 
має намір добитися покарання для екс-командира
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Як згодом з'ясувалося, за кер-
мом позашляховика був 66-річ-
ний Юрій Назаренко.
Винуватець ДТП п'ять років 
пропрацював у Комісії з цінних 
паперів та фондового ринку 
на керівних посадах: з 2007 року 
керівником апарату, з 2009-го 
став членом Комісії. Також На-
заренко обіймав посаду голови 
колегії Агенції з розвитку інф-
раструктури фондового ринку 
України та координував роботу 
підприємств у структурі комісії. 
В 2014 році він потрапив під лю-
страцію і покинув комісію.
Одразу ж після аварії чоловіка 
жорстоко побили очевидці по-

дії, які подумали, що водій був 
п'яний. Пізніше драгер пока-
зав, що алкоголю у його крові 
не було. 
Водієві загрожує від 5 до 10 ро-
ків позбавлення волі. Про це 
заявив заступник міністра вну-
трішніх справ Антон Геращенко.
Чиновник нагадав, що законом 
заборонено керувати автомобі-
лем у хворобливому стані.
«Якщо цей водій незадовго 
до цього переніс операцію та 
погано себе почував — ніхто 
не заважав йому пересуватись 
громадським транспортом або 
таксі», — підсумував Антон Ге-
ращенко.

Винуватець ДТП — люстрований чиновник 

482432

481209 482716

482272

РЕКЛАМА

482293 473369

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267353 

Ó ï'ÿòíèöþ, 30 æîâòíÿ, áëèçü-
êî 16-ãîäèíè â öåíòð³ ñòîëèö³ 
íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ïîçà-
øëÿõîâèê â’¿õàâ ó íàòîâï ëþäåé. 
Äâîº çàãèíóëè, ùå òðîº ëþäåé 
(ñåðåä íèõ ³ 5-ì³ñÿ÷íà äèòèíà) 
îòðèìàëè òðàâìè. Îäíà ³ç çà-
ãèáëèõ — 30-ð³÷íà â³ííè÷àíêà 
Àëëà Ñîðîêà. 

Ïðî îñòàíí³é äåíü ìîëîäî¿ â³-
ííè÷àíêè Àëëè Ñîðîêè, ÿêà çà-
ãèíóëà â ñàìîìó ñåðö³ Êèºâà ï³ä 
êîëåñàìè ïîçàøëÿõîâèêà, ðîçïî-
â³â ñâÿùåííèê Àíòîí³é Äåìèäåí-
êî íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê.

«Ïîìîë³òüñÿ çà Àëëó. Íàïåâ-
íî âñ³ ÷óëè ïðî òðàã³÷íå ÄÒÏ 
íà Ìàéäàí³, ùî áóëî íà äíÿõ. 
Ó öåé äåíü Àëëà áóëà â Ãîëî-

ñ³¿âñüêîìó ìîíàñòèð³, òàê ÿê 
30 æîâòíÿ ïîìèíàþòü ìàò³íêó 
Àë³ï³þ. Ïðè÷àñòèëàñÿ. Ïîò³ì ïî-
¿õàëà â Êèºâî-Ïå÷åðñüêó Ëàâðó 
ïîìîëèòèñÿ ñâÿòèì â ïå÷åðàõ. 
À ïîò³ì, îñê³ëüêè âîíà ðîäîì ç 
Â³ííèö³, âèð³øèëà ïîäèâèòèñÿ 
öåíòð ñòîëèö³. Äâ³ ¿¿ ôîòîãðàô³¿ ç 
ìîíàñòèðÿ çà ïàðó ãîäèí äî òðà-
ãåä³¿, ³ íà Ìàéäàí³ çà ïàðó õâèëèí 
äî ñìåðò³. Öàðñòâî Íåáåñíå».

Ïîäðóãà çàãèáëî¿ Ë³àíà Ïðî-
òàñåâè÷ ðîçïîâ³äàº, ùî Àëëà 
áóëà äîáðîþ, æèòòºðàä³ñíîþ ³ 
ñâ³òëîþ ëþäèíîþ, çàâæäè âñ³ì 
äîïîìàãàëà.

– Àëëà — â³ðóþ÷à ëþäèíà. 
Òîãî äíÿ âîíà ¿çäèëà â Êè¿â, ùîá 
â³äâ³äàòè Ëàâðó… ¯õàëà ðàä³ñíà, 
äëÿ íå¿ öå áóëî ñâÿòî. Î 14 ãîäè-
í³ âîíà ïîäçâîíèëà ìàì³: «ß âè-

ЗРОБИЛА СЕЛФІ 
ЗА МИТЬ ДО СМЕРТІ 
Трагедія  30-річну дівчину, яка 
загинула під колесами Land Rover 
на Майдані Незалежності в Києві, звали 
Алла Сорока. Вона приїхала в столицю 
з Вінниці. Відвідувала монастир, 
а потім пішла подивитися центр міста. 
На Хрещатику купувала сувеніри. 
Загинула разом із продавчинею лавки

éøëà ç Ñîáîðó ï³äó ùå â Ëàâðó». 
Íå çíàþ, ÿê âîíà îïèíèëàñü 
íà Õðåùàòèêó. Ìîæëèâî âîíà 
ùîñü êóïóâàëà», — ðîçïîâ³äàº 
Ë³àíà ïðî äåíü, êîëè ñòàëàñü 
ñìåðòåëüíà ÄÒÏ.

Òåïåð ñòàëî â³äîìî, ùî íà Õðå-
ùàòèêó Àëëà Ñîðîêà êóïóâàëà 
ð³äíèì ñóâåí³ðè. Òàì ³ çàãèíóëà 
ðàçîì ³ç 79-ð³÷íîþ ïðîäàâ÷èíåþ 
ñóâåí³ðíî¿ ëàâêè.

Ç Àëëîþ Ë³àíà Ïðîòàñåâè÷ 
òîâàðèøóâàëà ç äèòèíñòâà. Ðà-
çîì õîäèëè â äèòñàäîê, â÷èëèñü 
â 16-é øêîë³. Âîñòàííº ðàçîì 
ñâÿòêóâàëè äåíü íàðîäæåííÿ 
Àëëè. 22 âåðåñíÿ â íå¿ áóâ þâ³-
ëåé — 30 ðîê³â.

Àëëó Ñîðîêó ïîõîâàëè 1 ëèñòî-
ïàäà â ñåë³ Ïðèáóçüêå ó Â³ííèöü-
êîìó ðàéîí³. Ïîðó÷ ç áðàòîì.  

– Àëëà áóëà îäíà â áàòüê³â. 
Áàòüêè ïåíñ³îíåðè. Âñ³ ñïðàâè 
ïî ãîñïîäàðñòâó áóëè íà ä³â÷èí³, 
ìàìà êàçàëà: «Àëëà ìî¿ ðóêè ³ 
íîãè». Â ðîäèí³ áóâ ùå õëîï÷èê, 
àëå ïîìåð ÷åðåç òðè äí³ ï³ñëÿ 
íàðîäæåííÿ. Àëëó ïîõîðîíèëè ó 
âåñ³ëüí³é ñóêí³. Áóëî äóæå áàãàòî 
ëþäåé. Îäíîêëàñíèêè ïðèéøëè. 
Ìè íå ÷àñòî çáèðàëèñü, ³ òóò òà-
êèé ïðèâ³ä.., — íå ñòðèìóþ÷è 
ñë³ç, ðîçïîâ³äàº Ë³àíà.

Áàòüêè Íàä³ÿ òà Ïàâëî çàëè-
øèëèñü ñàì³.

Це останнє фото Алли. Його вона зробила за кілька хвилин 
до трагедії 

ÍÎÂÈÍÈ
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 

RIA, (067)7857674 

Ó ëþäåé êðàäóòü 
íîìåðè, ñòîð³íêè 
â ñîöìåðåæàõ, 
ãðîø³ ç áàíê³â-

ñüêèõ ðàõóíê³â. Ïðî öå ÷èòàºìî 
íîâèíè çâ³äóñ³ëü ³ áî¿ìîñÿ îïè-
íèòèñÿ â àíàëîã³÷í³é ñèòóàö³¿.

Îñü áóêâàëüíî äíÿìè ó Â³-
ííèö³ ïîë³ö³ÿ òà ÑÁÓ ïðîâîäèëè 
ñë³ä÷³ ä³¿ â ï³äï³ëüíîìó îô³ñ³ òà 
call-öåíòð³, îïåðàòîðè ÿêîãî òå-
ëåôîíóâàëè ëþäÿì, íàçèâàþ÷èñü 
ñï³âðîá³òíèêàìè áàíêó, òà âèäó-
ðþâàëè ïåðñîíàëüí³ äàí³ äëÿ ïðè-
âëàñíåííÿ êîøò³â ç ¿õí³õ êàðòîê.

— ßê âñòàíîâèëè ñë³ä÷³ Â³-
ííèöüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿, øàõðà¿ 
îðåíäóâàëè ó Â³ííèö³ ïðèì³ùåí-
íÿ, îáëàøòóâàëè ¿õ íåîáõ³äíîþ 
îðãòåõí³êîþ. Íàéíÿëè ïðàö³â-
íèê³â ç ÷èñëà ìîëîä³, íàâ÷èëè 
¿õ, ÿê çà äîïîìîãîþ ïåâíèõ ñõåì 
âèäóðþâàòè ãðîø³ ó ãðîìàäÿí, — 
ðîçïîâ³ëè ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é 
ïîë³öåéñüêîãî ãëàâêó.

Äàí³ ñë³äñòâà òàê³. Çà äîïî-
ìîãîþ ñïåö³àëüíèõ ïðîãðàì 
îïåðàòîðè öèõ öåíòð³â îòðèìó-
âàëè ïåðñîíàëüí³ äàí³ êë³ºíò³â 
òà òåëåôîíóâàëè ëþäÿì. Ï³ä ÷àñ 
ðîçìîâè, ïðåäñòàâèâøèñü ïðà-
ö³âíèêàìè ô³íàíñîâèõ óñòàíîâ, 
âîíè ä³çíàâàëèñÿ ïåðñîíàëüíó 
³íôîðìàö³þ ëþäåé òà êîä, íà-
ä³ñëàíèé íà ìîá³ëüíèé òåëåôîí 
ïîòåðï³ëèõ. Çà äîïîìîãîþ öèõ 
äàíèõ âîíè ïåðåêàçóâàòè ãðîø³ 
êë³ºíò³â íà âëàñí³ ðàõóíêè.

Ùîäåííèé îá³ã ãðîøîâèõ êî-

øò³â, îòðèìàíèõ øàõðàéñüêèì 
øëÿõîì öèìè àôåðèñòàìè, ÿê äî-
äàþòü â ïîë³ö³¿, ñòàíîâèâ áëèçüêî 
20 òèñÿ÷ äîëàð³â ÑØÀ.

Ïðàâîîõîðîíö³ ïðîâåëè ñàíêö³-
îíîâàí³ îáøóêè ó ïðèì³ùåííÿõ, 
äå ôóíêö³îíóâàëè òàê çâàí³ «êîë-
öåíòðè». Ó äâîõ â³ííèöüêèõ îô³-
ñàõ âèëó÷èëè á³ëüøå 40 îäèíèöü 
êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè òà òåëåêî-
ìóí³êàö³éíîãî îáëàäíàííÿ, sim-
êàðòè îïåðàòîð³â ñò³ëüíèêîâîãî 
çâ’ÿçêó, â òîìó ÷èñë³ çàêîðäîí-
íèõ, ïîêðîêîâ³ ³íñòðóêö³¿ ñï³â-
ðîá³òíèê³â «êîë-öåíòðó», à òàêîæ 
³íøå òåõí³÷íå îáëàäíàííÿ òà äî-
êóìåíòàëüí³ ìàòåð³àëè, ùî ï³ä-
òâåðäæóþòü çëî÷èííó ä³ÿëüí³ñòü.

Ñë³ä÷³ ä³¿ ïðîâîäÿòü â ðàìêàõ 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, ïî-
ðóøåíîãî çà ÷àñòèíîþ òðåòüîþ 
ñòàòò³ 190 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè (øàõðàéñòâî, â÷èíåíå 
øëÿõîì íåçàêîííèõ îïåðàö³é ç 
âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííî-îá-
÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè). Ñàíêö³ÿ 
çà íàçâàíèé çëî÷èí — äî âîñüìè 
ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Çà ³íôîðìàö³þ ÑÁÓ, íåëåãàëü-
íèé á³çíåñ ïðî³ñíóâàâ áëèçüêî 
ï'ÿòè ì³ñÿö³â, à éîãî îáñëóãîâó-
âàííÿì çàéìàëîñÿ ïîíàä 40 ëþ-
äåé ïåðñîíàëó.

— Îðãàí³çóâàëè ïðîòèïðàâíèé 
á³çíåñ äâîº ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â 
òà äâà «ïðåäñòàâíèêè» ³íøèõ îá-
ëàñòåé Óêðà¿íè. Ä³ëêè ðîçì³ñòèëè 
îáëàäíàííÿ â îô³ñíèõ ïðèì³ùåí-
íÿõ îáëàñíîãî öåíòðó, — ðîçïîâ³-
ëè â ïðåñ-öåíòð³ ñïåöñëóæáè. — 
Ñåðåä «êë³ºíò³â» call-öåíòð³â 
áóëè âêëàäíèêè óêðà¿íñüêèõ 

ЗАВЕДІТЬ «ФІНАНСОВУ» SIM-КУ, 
БО АФЕРИСТИ ОБНАГЛІЛИ 
Захист даних  Тиждень тому вінницькі 
правоохоронці «накрили» злочинну 
групу шахраїв, які через нелегальні call-
центри видурювали кошти у громадян. 
Щоденний обіг грошей у цих конторах, 
як сказали в поліції та в СБУ, становив 
близько 20 тисяч доларів США. Що 
робити, щоб ніякий аферист не зміг 
обнулити ваш рахунок?

äåðæàâíèõ òà êîìåðö³éíèõ áàí-
ê³â, à òàêîæ äåÿêèõ óñòàíîâ ç ïî-
ñòðàäÿíñüêîãî ïðîñòîðó.

Òî ÿê ïðàöþº öÿ ñõåìà òà ÷è 
ìîæíà ñòàòè íåäîñÿæíèì äëÿ 
òàêèõ «ëîõîòðîíùèê³â»?

ßêùî âàì äçâîíèòü í³áèòî 
ñï³âðîá³òíèê áàíêó ç íåâ³äîìîãî 
íîìåðà ³ ç ÿêèì âè ðàí³øå íå ñï³ë-
êóâàëèñÿ, ïîïðîñ³òü çà÷åêàòè õâè-
ëèíó. Íàáåð³òü íîìåð ãàðÿ÷î¿ ë³í³¿ 
áàíêó, âêàçàíèé íà âàø³é êàðòö³. 
Ïîÿñí³ñòü ñèòóàö³þ, íàçâ³òü ðåã³îí 
³ âàñ ïåðåêëþ÷àòü íà â³äïîâ³äíå 
áàíê³âñüêå â³ää³ëåííÿ, äå çìîæåòå 
ç'ÿñóâàòè, ÷è ñïðàâä³ º ïðîáëåìà, 
ïðî ÿêó ïîâ³äîìèâ íåâ³äîìèé áàí-
ê³âñüêèé ïðàö³âíèê (âàøà êàðòêà 
çàáëîêîâàíà, áóëà ñïðîáà çëàìó 
ðàõóíêó, íåìîæëèâî âèêîíàòè 
òðàíçàêö³þ òîùî).

Âàðòî âñòàíîâèòè SÌS-
ñïîâ³ùåííÿ ïðî ðóõ êîøò³â 
íà âàøîìó êàðòêîâîìó ðàõóíêó, 
ë³ì³ò çíÿòòÿ êîøò³â, ³ íå äîâ³ðÿòè 
í³êîëè é í³êîìó.

Íå ìîæíà ðîçãîëîøóâàòè ïåð-
ñîíàëüí³ äàí³ íàâ³òü ïðàö³âíèêó 
áàíê³âñüêî¿ óñòàíîâè! Ùîá ïåðå-
ðàõóâàòè íà âàø ðàõóíîê êîøòè, 
ëþäèí³ äîñèòü íîìåðà ðàõóíêó. 
Á³ëüøå í³÷îãî, êð³ì öèõ öèôð, 
çíàòè íå ïîòð³áíî, õòî á âàì 
íå ïîäçâîíèâ.

À ÿê ³íôîðìàö³ºþ ïðî ìîá³ëü-
íèé íîìåð ìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ 
àôåðèñòè? ßê ïðàöþþòü íàé-
á³ëüø ïîøèðåí³ ñüîãîäí³ âàð³-
àíòè çëî÷èííîãî âèêîðèñòàííÿ 
òåëåôîííèõ íîìåð³â?

ВСЕ ПОЧИНАЄТЬСЯ З 
КРАДІЖКИ НОМЕРА 

Ìàº íàñòîðîæèòè, ÿêùî 
íà âàø òåëåôîí âïðîäîâæ ê³ëü-

êîõ äí³â äçâîíÿòü ç ð³çíèõ íîìå-
ð³â í³áèòî ïîìèëèëèñÿ. ×è ïðî 
îãîëîøåííÿ ïèòàþòü, ÿêîãî âè 
íå äàâàëè. ×è çàïèòóþòü ÿêóñü 
ëþäèíó ³ â ðîçìîâ³ ç’ÿñîâóþòü, 
ùî öÿ ëþäèíà — íå âè. Êîìóñü 
âè ïåðåäçâîíþºòå, áî íå çìîãëè 
îäðàçó â³äïîâ³ñòè.

Â òàêèé ñïîñ³á øàõðà¿ çàëèøà-
þòü ³íôîðìàö³þ äëÿ ìîá³ëüíîãî 
îïåðàòîðà, ùîá ïîò³ì â ñåðâ³ñ-
íîìó öåíòð³ â³äíîâèòè âàøó 
SIM-êó, ÿê ñâîþ. ßê ò³ëüêè âîíè 
öå çðîáëÿòü, âàø òåëåôîí «çà-
ìîâêíå». ² äîêè íå çðîçóì³ºòå, 
ùî SIM-êàðòà íå ïðàöþº, ìî-

æåòå âòðàòèòè âñå, «ïðèâ’ÿçàíå» 
äî öüîãî íîìåðà. Ó êîãîñü öå 
âàæëèâà ñòîð³íêà â ñîö³àëüí³é 
ìåðåæ³. À â êîãîñü — ³ áàíê³â-
ñüêèé ðàõóíîê.

КОЛИ КРАДІЖКА 
НЕМОЖЛИВА?

Ùîá â³äíîâèòè íîìåð òåëå-
ôîíà ÷åðåç âòðàòó SIM-êàðòêè, 
ñï³âðîá³òíèê êîìïàí³¿ îïåðàòîðà 
ñòàâèòü çàÿâíèêó ê³ëüêà ïèòàíü. 
Ïðî îñòàíí³ äçâ³íêè, ÷àñò³ êîí-
òàêòè, ïðèáëèçíó ñóìó êîøò³â 
íà ðàõóíêó àáî ñóìó îñòàííüîãî 
ïîïîâíåííÿ. Ïðî äçâ³íêè ³ êîí-
òàêòè øàõðàé âæå âñå çíàº, áî 
«íàáèâ», òåëåôîíóþ÷è áàãàòî ðà-
ç³â, í³áè ïîìèëèâñÿ. Ñóìó êîøò³â 

íà ðàõóíêó ÷è îñòàííüîãî ïîïî-
âíåííÿ ìîæíà ïðîñòî âãàäàòè.

Ó ö³é ñõåì³ âàæëèâî, ùîá 
âè õî÷à á ðàç ïåðåäçâîíþâàëè 
íà íåâ³äîìèé íîìåð, íà ÿêèé 
íå âñòèãëè çíÿòè ñëóõàâêó. 
Îïåðàòîð ï³ä ÷àñ â³äíîâëåííÿ 
SIM-êè ïèòàº ïðî âàø îñòàíí³é 
äçâ³íîê. Íàçâå öåé íîìåð ïñåâäî-
âëàñíèê — òîä³ âàø íîìåð âæå 
íå âàø.

À ÿêùî ïåðåéòè íà êîíòðàêò, 
òî â³äíîâèòè êàðòêó øàõðàÿì 
áóäå âàæ÷å? Â òàêîìó âèïàäêó, 
ùîá ïðèñâî¿òè íîìåð, àôåðèñòàì 
ïîòð³áíî ùå é çàâîëîä³òè âàøèìè 
ïàñïîðòíèìè äàíèìè.

ЧОМУ НЕ ТРЕБА 
ПЕРЕДЗВОНЮВАТИ?

Â ïîë³ö³¿ ïîñò³éíî ðîçêàçóþòü 
ïðî òåëåôîíí³ øàõðàéñòâà. Íà-
ãîëîøóþòü, ùî ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî âèãðàø³ âàðòî ³ãíîðóâàòè. 
Êàæóòü, íå âàðòî ïåðåäçâîíþâàòè 
íà íåâ³äîì³ íîìåðè. ßêùî êóïè-
òåñÿ íà òàêå ïðîõàííÿ, òî âàø 
íîìåð îïèíèòüñÿ â øàõðàéñüê³é 
áàç³ — â ñïèñêó ëþäåé, ÿêèõ ëåã-
êî «ðîçâåñòè».

Ïðî òàêîãî ðîäó àôåðè, êîëè 
ëþäèíó áåðóòü íà òåëåôîííèé 
ãà÷îê ³ âèòÿãóþòü âåëèê³ ñóìè, 
ðåäàêö³ÿ íå ðàç ðîçêàçóâàëà 
ó êðèì³íàëüíèõ íîâèíàõ. Çãàäàé-
òå êëàñèêó òåëåôîííèõ «ðîçâî-
ä³â»: «Âàø ñèí ïîòðàïèâ â ÄÒÏ, 
òðåáà çàïëàòèòè».

Äîðå÷íî òóò ïðèãàäàòè ³ñòî-
ð³þ ïðî ÷îëîâ³êà, ÿêèé çà ê³ëüêà 
ðàç³â âèí³ñ ç äîìó äî òåðì³íàëó 
â Ìåãàìîë³ 100 òèñÿ÷. Ïëàòèâ 
çà «Øåâðîëå» ç äîñòàâêîþ. ²í-
ôîðìàö³ÿ ïðî âèãðàø ìàøèíè 
éîìó ïðèéøëà â SÌS.

Експерти радять завести окре-
мий «фінансовий» номер теле-
фону. До такого номера, на який 
вам не телефонують, бо ви ніко-
му його не повідомляєте, краще 
прикріпити банківську карту і 
важливі акаунти в соцмережах.
Сьогодні не проблема, мати дві 
SIM-ки в одному смартфоні. 
Одну зробити своїм звичайним 
номером для дзвінків, а другу 
секретним для усіляких важли-

вих для вас прив’язок. Складно 
зламати номер, який мало хто 
знає, тому:
 заведіть «фінансовий» номер 
для банку, 
 не передзвонюйте, якщо теле-
фонували чи попросили в SМS 
з незнайомого номера, 
 у випадку отримання частих 
помилкових дзвінків, повідомте 
оператора, щоб ваш номер без 
вашого відома не відновили.

Як стати недосяжним для «лохотронів»?

Ìàº íàñòîðîæèòè, 
ÿêùî íà âàø òåëåôîí 
âïðîäîâæ ê³ëüêîõ 
äí³â äçâîíÿòü ç 
ð³çíèõ íîìåð³â í³áèòî 
ïîìèëèëèñÿ

У двох офісах працювали 40 людей. Під час обшуку знайшли покрокові інструкції 
для співробітників з інформацією про те, як дізнатися персональні дані та переказувати 
гроші клієнтів на власні рахунки 
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РЕКЛАМА

482295

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Ó æóðíàë³ñòêè 
RIA, ÿêà ðîçðàõî-
âóºòüñÿ áàíê³âñüêîþ 
êàðòêîþ ó ãðîìàä-

ñüêîìó òðàíñïîðò³, ïîñåðåä íî÷³ 
17 ðàç³â çíÿëî ãðîø³ çà ïðî¿çä, 
õî÷à âîíà âïðîäîâæ öüîãî äíÿ 
ëèøå äâ³÷³ êîðèñòóâàëàñÿ òðàí-
ñïîðòîì. Çàéøîâøè â ÷àò òåõ-
í³÷íî¿ ï³äòðèìêè «Â³ííèöÿêàðò-
ñåðâ³ñ» ó Òåëåãðàì³, ìè ïîáà÷è-
ëè, ùî ñõîæà ñèòóàö³ÿ âèíèêëà 
ó äåñÿòê³â â³ííè÷àí çà îñòàíí³é 
òèæäåíü.

«¯õàëà â àâòîáóñ³, ðîçðàõóâàëàñü 
êàðòêîþ, êîøòè çíÿëèñü ÷åðåç 
òèæäåíü, êîëè âæå íå áóëî ãðî-
øåé íà áàëàíñ³. À êîëè ãðîø³ 
ç'ÿâèëèñÿ, òî òðè÷³ çðàçó çíÿëî 
ïî ï'ÿòü ãðèâåíü. Ùî ðîáèòè? 
Ïðèïèí³òü êðàñòè ãðîø³!» — 
ïèøå â³ííè÷àíêà Àíàñòàñ³ÿ.

Ñõîæèõ ñêàðã ÷èìàëî. Ëþäè 
ñêàðæàòüñÿ, ùî ó íèõ çí³ìàþòü 
ãðîø³, õî÷à âîíè íàâ³òü ç äîìó 
íå âèõîäÿòü.

«Óæå ì³ñÿöü çíàõîäæóñü â àð-
ì³¿, ïî¿çäêàìè âçàãàë³ íå êîðèñòó-
þñü. Àëå êîæåí äåíü çí³ìàþòüñÿ 
êîøòè çà «â³òåð-ïî¿çäêó», — ïèøå 
â³ííè÷àíèí Âëàä.

Òàêà ñèòóàö³ÿ íå íîâà, íàãà-
äàºìî, ó ëèïí³ ìè òåæ ïèñàëè 
ïðî öþ ïðîáëåìó. Òîä³ ëþäè ðîç-
ïîâ³äàëè ñõîæ³ ³ñòîð³¿, à ó «Â³-
ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» ãîâîðèëè, 
ùî ïðîáëåìà ç íåñâîº÷àñíèì 
ñïèñàííÿì ãðîøåé çà ïî¿çäêè 
º êîìïëåêñíîþ ³ ñêëàäàºòüñÿ ç 
ðÿäó êîíñòðóêòèâíèõ íåäîë³ê³â, 
íà ÷àñòèíó ç ÿêèõ «Êàðòñåðâ³ñ» 
âïëèíóòè íå ìîæå. Ìè çàïèòà-
ëè ó «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ», ó ÷îìó 
ïîëÿãàº ïðîáëåìà öüîãî ðàçó?

Òåõí³÷íèé äèðåêòîð «Êàðò-
ñåðâ³ñó» Îëåã ²âàíîâ çàïåâíÿº, 
ùî âîíè ïðîâåëè ê³ëüêà ñîòåíü 
ïåðåâ³ðîê, ³ íå çíàéøëè çáî¿â 
ó ñèñòåì³, ëèøå ñòàº ùîðàçó â³-
äîìî, ùî çíÿòòÿ ãðîøåé ïðîâåëè 
³ç çàòðèìêîþ.

— Ç 16 ïî 22 æîâòíÿ «Óêðãàç-
áàíê», ÿêèé çàáåçïå÷óº çíÿòòÿ 
êîøò³â, çì³íþâàâ íàëàøòóâàí-
íÿ ïðîöåñ³íãó, ³ òîìó ñïèñàííÿ 

ЗНЯЛО ВНОЧІ 17 РАЗІВ ЗА ПРОЇЗД
Громадський транспорт  Вінничани, 
які платять банківськими картками 
за проїзд в транспорті, скаржаться 
на некоректну оплату проїзду. Люди 
кажуть, що платять один раз, а потім 
з рахунку їм списують десятки разів. 
Дізнались, за що саме з картки знімаються 
гроші та що робити у такій ситуації 

â³äáóâàëèñÿ äóæå êâîëî. Íà îäíå 
ñïèñàííÿ âèòðà÷àëîñÿ áëèçüêî 
30 ñåêóíä, ³ â ðåçóëüòàò³ âñ³ òðàí-
çàêö³¿, ÿê³ ïîñòóïàëè íà àâòîðè-
çàö³þ, ôîðìóâàëè ÷åðãó. Áëèçüêî 
òèæíÿ ö³ ñïèñàííÿ íåìîæëèâî 
áóëî ïðîâåñòè, — ïîÿñíþº Îëåã 
²âàíîâ. — Ïîò³ì, êîëè â «Óêðãàç-
áàíêó» âèïðàâèëè íåïîëàäêè, 
òî âîíè âèð³øèëè, ùî êîøòè 
áóäóòü çí³ìàòèñÿ ³ âíî÷³, ùîá 
øâèäøå ë³êâ³äóâàòè öþ óòâîðå-
íó ÷åðãó. Ïðèáëèçíî 22 æîâòíÿ 
âîíè âñ³ òðàíçàêö³¿ çàïóñòèëè ³ 
â³äáóëîñÿ ìàñîâå çíÿòòÿ. Îñòàííº 
òðèâàëî äåñü äî 28 æîâòíÿ ê³ëü-

êîìà õâèëÿìè. Â ðåçóëüòàò³ öüîãî 
áóëî áàãàòî ñïèñàíü. Çâ³ñíî, ï³ø-
ëà õâèëÿ íåïîðîçóì³ííÿ ó ëþäåé, 
àëå ó íèõ º ìîæëèâ³ñòü îòðèìà-
òè çâ³òè ïî ñïèñàííþ êîøò³â, ³ 
óïåâíèòèñÿ, ùî âñ³ ãðîø³ çíÿò³ 
êîðåêòíî.

Çà ñëîâàìè ²âàíîâà, çà ð³ê 
êîíòðîëþ çà êàðòêàìè â³í 
íå çíàéøîâ æîäíîãî ïîâòîð-
íîãî ñïèñàííÿ ó íàø³é ñèñòåì³. 
Ñïèñóþòü ëèøå ò³ îïëàòè çà ïðî-
¿çä, ïðî ÿê³ ëþäè çàáóëè. Êàæå, 
ïàì’ÿòü ñèñòåìè çíà÷íî êðàùà, 
í³æ â ëþäèíè. Ëþäèíà ìîæå çà-
áóòè ïðî ïî¿çäêó, à â ñèñòåì³ âñå 
÷³òêî âèäíî.

Як запевняють у «Вінницякартсервіс», системою обліку 
оплати проїзду з банківських карток списуються кошти 
винятково за здійснені вами поїздки

ßêùî âè 
ðîçðàõîâóºòåñÿ 
ñìàðòôîíîì, òî áàæàíî 
çáåð³ãàòè êâèòîê, ÿêèé 
âèäàº äðóãèé âàë³äàòîð 
ó òðàíñïîðò³

Çà ñëîâàìè òåõí³÷íîãî äè-
ðåêòîðà, çâ³ò ïî áàíê³âñüê³é 
êàðòö³ ùîäî ñïèñàíü êîøò³â 
çà ïðî¿çä ìîæíà îòðèìàòè ñà-
ìîñò³éíî ó ìîá³ëüíîìó äîäàòêó 
https://et.vn.ua. Ó öüîìó äîäàòêó 
âàì ïîòð³áíî âèáðàòè áàíê³â-
ñüêó êàðòêó òà îçíàéîìèòèñÿ ç 
àêòóàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ ïðî 
âàøó êàðòêó. Ó çâ³ò³ ì³ñòèòüñÿ 
³íôîðìàö³ÿ ïðî äàòè ïðèäáàí-
íÿ å-êâèòê³â òà äàòè ñïèñàííÿ 
êîøò³â ç ðàõóíêó.

Òàêîæ, çà ñëîâàìè ²âàíîâà, 
ÿêùî âè ðîçðàõîâóºòåñÿ ñìàðò-
ôîíîì, òî áàæàíî çáåð³ãàòè àáî 
ñôîòîãðàôóâàòè îäèí ç êâèòê³â, 
ÿê³ âèäàº âàë³äàòîð ó òðàíñïîðò³.

— Äëÿ ÷îãî öå ìîæå áóòè ïî-
òð³áíî? Êîëè âè îïëà÷óºòå ñìàðò-
ôîíîì, òî îïëàòà â³äáóâàºòüñÿ 
â³ä ³ìåí³ â³ðòóàëüíî¿ êàðòêè, 
òîáòî íîìåð áàíê³âñüêî¿ êàðòêè 
ó ïëàò³æí³é ñèñòåì³ íå òîé, ÿêèé 
íà âàø³é ïëàñòèêîâ³é êàðòö³, 
â ÷åêó â³äîáðàæåíî â³ðòóàëüíèé 
íîìåð. Çíàþ÷è éîãî öèôðè, ìè 
ëåãêî ìîæåìî íàäàòè çâ³ò ïðî 
âàø³ ñïèñàííÿ, — êàæå ÷îëîâ³ê.

Çâ³ò ïî áàíê³âñüê³é êàðòö³ 
ùîäî ñïèñàíü êîøò³â çà ïðî¿çä 
ìîæíà òàêîæ çàìîâèòè ó öåíòð³ 
îáñëóãîâóâàííÿ, çà àäðåñîþ Ñî-
áîðíà, 36. Çà ïèñüìîâîþ çàÿâîþ 
âàì íàäàäóòü çâ³ò ó äðóêîâàíîìó 
âèãëÿä³.

ÏÐÎÁËÅÌÀ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА

Можна сприймати рішення КСУ як 
кризу державності, а можна побачити 
за його рішенням і нові можливості.

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Ç ïî÷àòêó íîâîãî ðîêó áþäæåò-
í³ îðãàí³çàö³¿ òà íåïîáóòîâ³ ñïîæèâà÷³ ç 
äîãîâ³ðíîþ ïîòóæí³ñòþ â³ä 50 äî 150 êÂò 
âòðà÷àþòü ïðàâî íà îòðèìàííÿ óí³âåð-
ñàëüíî¿ ïîñëóãè, ïîâ³äîìëÿº Íàö³îíàëüíà 
êîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå ðåãóëþâàí-
íÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòèêè òà êîìóíàëüíèõ 
ïîñëóã (ÍÊÐÅÊÏ).

Òàê, ç 1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó ïðàâî ïîáó-
òîâèõ ñïîæèâà÷³â íà îòðèìàííÿ óí³âåð-
ñàëüíî¿ ïîñëóãè ëèøàºòüñÿ íåçì³ííèì, 
à îñü ñåðåä ìàëèõ íåïîáóòîâèõ (çîêðåìà, 
áþäæåòíèõ óñòàíîâ) òàêå ïðàâî çàëè-

øèòüñÿ ëèøå çà òèìè, ÷èÿ äîãîâ³ðíà ïî-
òóæí³ñòü ïî îá’ºêòó íå ïåðåâèùóº 50 êÂò.

Äåðæàâíèé ðåãóëÿòîð íàãîëîøóº, ùî 
ñïîæèâà÷³, ÿêèì çã³äíî ç ïîëîæåííÿìè 
ïóíêòó 13 ðîçä³ëó XVII Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî ðèíîê åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿» íàäà-
íî òèì÷àñîâå ïðàâî íà îòðèìàííÿ óí³-
âåðñàëüíî¿ ïîñëóãè (çîêðåìà, áþäæåòí³ 
óñòàíîâè), ìàþòü îáðàòè åëåêòðîïîñ-
òà÷àëüíèêà çà â³ëüíèìè ö³íàìè, ó òîìó 
÷èñë³ òàêèì åëåêòðîïîñòà÷àëüíèêîì 
ìîæå áóòè åëåêòðîïîñòà÷àëüíèê, ÿêèé 
çàáåçïå÷óâàâ óí³âåðñàëüíó ïîñëóãó, ³ 
óêëàñòè ç íèì äîãîâ³ð ïðî ïîñòà÷àííÿ 
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ ñïîæèâà÷ó (îáðàòè 

â³äïîâ³äíó êîìåðö³éíó ïðîïîçèö³þ).
«Îñîáëèâî àêöåíòóºìî óâàãó íà òîìó, 

ùî ÿêùî ñïîæèâà÷, ÿêèé âòðà÷àº ïðà-
âî íà óí³âåðñàëüíó ïîñëóãó, çàâ÷àñíî 
(äî 31 ãðóäíÿ 2020 ðîêó) íå îáåðå åëåê-
òðîïîñòà÷àëüíèêà çà â³ëüíèìè ö³íàìè, 
òî ïîñòà÷àííÿ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ íà ¿õ 
îá’ºêòè áóäå çä³éñíþâàòèñÿ íà ï³äñòàâ³ 
äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ç ïîñòà÷àëüíè-
êîì «îñòàííüî¿ íàä³¿» ïðîòÿãîì ïå-
ð³îäó, ùî íå ïåðåâèùóº 90 äí³â â³ä 
äàòè ïðèïèíåííÿ ñòðîêîâîãî ïðàâà 
íà óí³âåðñàëüíó ïîñëóãó», — íàãîëî-
ñèâ äèðåêòîð ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» 
Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Íàãàäàºìî, ùî ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» 
24.07.2020 ð. îòðèìàëî ë³öåíç³þ òà ñòàëî 
ïîñòà÷àëüíèêîì åëåêòðîåíåðã³¿ þðèäè÷-
íèì îñîáàì òà ô³çè÷íèì îñîáàì-ï³ä-
ïðèºìöÿì.

Îçíàéîìèòèñÿ ç óìîâàìè ïîñòà÷àííÿ 
åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ á³çíåñ-êë³ºíò³â ìîæ-
íà íà ñàéò³ êîìïàí³¿ vngaszbut.104.ua/
ua/electricity àáî â öåíòðàëüíîìó îô³ñ³ 
«Â³ííèöÿãàç Çáóò».

Äëÿ óêëàäàííÿ äîãîâîðó ç ÒÎÂ «Â³-
ííèöÿãàç Çáóò» ñïîæèâà÷ó íåîáõ³äíî 
çàòåëåôîíóâàòè ìåíåäæåðó òà ä³çíàòèñÿ 
ïðî äåòàë³ ñï³âðîá³òíèöòâà. Òåëåôîí äëÿ 
äîâ³äîê: (0432) 66–04–14.

ЮРІЙ ПРОКОПЕНКО, 

ПОЕТ, ПУБЛІЦИСТ 

Ó Â³ííèöüêîìó öåíòð³ 
ðåàá³ë³òàö³¿ «Ãàðìîí³ÿ» ³ì. 

Ðà¿ñè Ïàíàñþê, â³äáóâñÿ ïî-
êàç ³íêëþçèâíî¿ âèñòàâè «Ñìåðòü òà 
çâèòÿãà Ñàìñîíà». Âèñòàâà ñòâîðåíà 
çà á³áë³éíèì ñþæåòîì ó ñó÷àñíîìó ïðî-
÷èòàíí³. Àâòîð ñöåíàð³þ, â³ðøîâàíèõ 
òåêñò³â, ðåæèñåð, à çàðàçîì ³ îäèí ç 
àêòîð³â — Ìèêîëà ×îðíîáðèâåíêî. Öå 
íå ïåðøà âèñòàâà ñòâîðåíà Ìèêîëîþ 
Âàñèëüîâè÷åì íà á³áë³éíó òåìàòèêó. 
Íåîäíîðàçîâî â³í ðåàë³çîâóâàâ ÷óäîâ³ 
³íêëþçèâí³ âèñòàâè äî Ïàñõè òà Ð³çä-

âà, à òàêîæ íèì áóëà ñòâîðåíà âèñòàâà 
ïàì’ÿò³ Ðà¿ñè Âàñèë³âíè Ïàíàñþê. Àëå 
âèñòàâà «Ñìåðòü òà çâèòÿãà Ñàìñîíà» 
á³ëüø äîâåðøåíà, ÿ á íàâ³òü ñêàçàâ, 
á³ëüø çð³ëà.

Ïðåêðàñí³ êîñòþìè ñòâîðåí³ Òåòÿíîþ 
Òåòåð äîïîìàãàëè àêòîðàì ñòâîðþâàòè 
ðåàë³ñòè÷íó ãðó. Àêòîðè íå ïðîñòî ãðà-
ëè ðîë³, à æèëè â íèõ. ²ìïîíóº é òå, ùî 
Ìèêîëà ×îðíîáðèåíêî ÿê ñöåíàðèñò 
³ ðåæèñåð ïîêàçàâ Ñàìñîíà íå ò³ëüêè 
ìîëîäèì ³ ñèëüíèì, àëå ³ ñêàë³÷åíèì 
æåáðàêîì íà â³çêó, í³áè â ñó÷àñíîìó 
ñâ³ò³. Âò³ëþâàëè æèòòÿ Ñàìñîíà íà ñöå-
í³ Ñåðã³é Êîçà÷åíêî ³ Âîëîäèìèð Áåâç. 

×àð³âíó é ï³äñòóïíó Äàë³ëó ç³ãðàëà Ðà-
¿ñëàâíà Íåñòåð÷óê.

Ìî¿ âðàæåííÿ â³ä âèñòàâè — ¿¿ îäíî-
çíà÷íî òðåáà äèâèòèñü. Âîíà çìóøóº 
çàìèñëèòèñÿ íàä áàãàòüìà ïèòàííÿìè: 
ÿê äóõîâíèìè, ìîðàëüíèìè, òàê ³ âçà-
ãàë³ íàä ñåíñîì æèòòÿ.

Õî÷ó â³äì³òèòè îíîâëåíèé òåõí³÷-
íèé ñòàí ñöåíè. Ìèõàéëî Ìàõèáðîäà 
âñòàíîâèâ íîâå îñâ³òëåííÿ äëÿ ñöåíè 
òà äåêîðàö³¿, à òàêîæ ç³ãðàâ îäíó ç 
ðîëåé ó âèñòàâ³. À ùå, òåàòðó «Ãàð-
ìîí³¿» ïîäàðóâàëè äèì-ìàøèíó äëÿ 
ñïåöåôåêò³â.

Ï³ñëÿ âèñòàâè ¿¿ òâîðö³ êîðîòåíüêî 

ðîçïîâ³ëè ìåí³ ïðî òåàòð «Ãàðìîí³óì» 
— Õî÷ó ïîäÿêóâàòè Îëåí³ ×îðíî-

áðèâåíêî — íàøîìó äîðîãîö³ííîìó 
äèðåêòîðó öåíòðó ðåàá³ë³òàö³¿. ªâãå-
íó Ãîðóíó — áî â³í íàäàâ íàì äèì-
ìàøèíó, à òàêîæ íàøîìó ÷óäîâîìó 
êîëåêòèâó «Ãàðìîí³óì»: Âîëîäèìèð 
Áåâç, Àíòîí Êèáåíêî, Ìèõàéëî Ìà-
õèáîðîäà, Ñåðã³þ Êîçà÷åíêî, Ñåðã³þ 
Ìàêñ³ìîâó, Îëåêñàíäðó Ãëóùóêó, Òåòÿ-
í³ Òåòåð, Çîðÿí³ Øêðîáàòþê, Ðà¿ñëàâí³ 
Íåñòåð÷óê, Ðà¿ñ³ Øàñòóí-Íåñòåð÷óê, 
Íàòàëö³ Âèäàéêî, Îêñàí³ Êðèæàí³â-
ñüê³é òà Â³ò³ Øàôàð, — äîäàâ Ìèêîëà 
×îðíîáðèâåíêî.

ТОВ «Вінницягаз Збут» нагадує своїм споживачам про зміни, 
які стосуються права на отримання універсальної послуги

Інклюзивна вистава «Смерть та звитяга Самсона» 

БЛОГ

БЛОГ

П
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ÍÎÂÈÍÈ

СЕРГІЙ БАРАНЧУК, (068)4902832 

Äíî Ï³âäåííîãî Áóãó ïîãëè-
áëþþòü â ì³ñö³, äå Âîäîêàíàë 
áåðå ð³÷êîâó âîäó äëÿ âèðîáíè-
öòâà ç íå¿ ïèòíî¿. Îñòàíí³é ðàç 
òàê ñóòòºâî ÷èñòèëè Áóã â ðàéî-
í³ Â³ííèö³ ê³ëüêà äåñÿòê³â ðîê³â 
òîìó. Çà ñëîâàìè ñàíåï³äåì³î-
ëîã³â, çâ³ëüíåííÿ â³ä ìóëîâèõ 
íàøàðóâàíü ñóòòºâî âïëèíóëî 
íà ÿê³ñòü âîäè â ð³÷ö³, à â³äòàê, 
³ íà ÿê³ñòü âîäè ç-ï³ä êðàíà.

— Îñòàíí³é ðàç ìè ìîí³òîðèëè 
ð³÷êîâó âîäó â ì³ñö³ âîäîçàáîðó ì³-
ñÿöü òîìó. Âîäà òàì ïîë³ïøèëàñü, 
ïîêàçíèê ìóòíîñò³ ïðèéøîâ ó íîð-
ìó, — ðîçïîâ³äàº çàâ³äóâà÷ â³ää³-
ëó ïðîô³ëàêòèêè íå³íôåêö³éíèõ 
çàõâîðþâàíü Â³ííèöüêîãî îáëàñ-
íîãî ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó ÌÎÇ 
Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Ìåëüíèê. — 
Ï³ä ÷àñ î÷èñòêè äíà âèäàëÿþòüñÿ 
ïîìåðë³ âîäîðîñò³, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ 
â øàð³ ìóëó ³ çàáðóäíþþòü âîäó. 
Â ðåçóëüòàò³ âîäà â ì³ñö³ âîäî-
çàáîðó ñòàº íàáàãàòî ÷èñò³øîþ, 
à öå çìåíøóº ê³ëüê³ñòü õ³ì³êàò³â 
íà âèðîáíèöòâî ç íå¿ ïèòíî¿ âîäè. 
Â³äïîâ³äíî, íå òàêèì ³íòåíñèâíèì 
ñòàº ³ çàïàõ âîäè ç êðàíà.

ВОДОГІН ПСУЄ ВОДУ 
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, âîäà ç öåí-

òðàë³çîâàíî¿ ìåðåæ³ ó Â³ííèö³ 
íå íàéã³ðøà, â ïîð³âíÿíí³ ç ³í-

øèì ì³ñòàìè.
— Ï³ñëÿ âèðîáíèöòâà íà Âîäî-

êàíàë³ âîíà ÷óäîâî¿ ÿêîñò³. Àëå 
öþ âîäó ïñóþòü ìåðåæ³ ì³ñüêî-
ãî âîäîãîíó, — êàæå Îëåêñàíäð 
Ìåëüíèê. — Ó Â³ííèö³ ¿õ òèñÿ÷³ 
ê³ëîìåòð³â, ³ îêðåìèì ç íèõ á³ëü-
øå ñòà ðîê³â.

Ï³ñëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ öèìè 
ìåðåæàìè âîäà íàáóâàº â³ä 
12 äî 16% çàáðóäíåííÿ.

Àáè çðîáèòè ¿¿ áåçïå÷íîþ, Âî-
äîêàíàë çìóøåíèé çàñòîñîâóâàòè 
õëîð. ² öåé çàïàõ íå çíèêíå, äîêè 
ó ì³ñò³ áóäóòü òàê³ ìåðåæ³. ª ùå 
ìåòîä îçîíóâàííÿ âîäè, ÿêèé 
ñâîãî ÷àñó ñïðîáóâàëè çàïðî-
âàäèòè ó Â³ííèö³. Àëå ïðàêòèêà 
ïîêàçàëà, ùî öå äîðîãîâàðò³ñíå 
çàäîâîëåííÿ, òîìó â³ä îçîíóâàííÿ 
â³äìîâèëèñÿ.

— Ç òèõ ï³ð, ÿê ê³ëüêà ðî-
ê³â òîìó âîäà â Áóãó áóëà äóæå 
áðóäíîþ «Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë» 
çàñòîñîâóº äëÿ î÷èñòêè ð³÷êîâî¿ 
âîäè àäñîðáåíòè, â òîìó ÷èñë³ 
àêòèâîâàíå âóã³ëëÿ. Öå òåæ ïî-
êðàùóº ÿê³ñòü ïèòíî¿ âîäè, â³-
ííè÷àíè â³ä÷óëè, ùî çàïàõ ñòàâ 
íå òàêèì ³íòåíñèâíèì, — êàæå 
Îëåêñàíäð Ìåëüíèê.

Ðàç â êâàðòàë â³ííèöüê³ ñàíå-
ï³äåì³îëîãè äîñë³äæóþòü ÿê³ñòü 
âîäè, ÿêó âèðîáëÿº ÄÏ «Â³ííè-
öÿîáëâîäîêàíàë». À îò íà ñàìî-
ìó ï³äïðèºìñòâ³ ¿¿ ïåðåâ³ðÿþòü 

ЛІКАР-ГІГІЄНІСТ: «ВОДУ 
ПСУЮТЬ МЕРЕЖІ ВОДОГОНУ» 
Про головне  У червні цього року 
розпочали очищення дна Південного Бугу 
біля об’їздного мосту. П’ять земснарядів 
і екскаватор уже вибрали з річки більше 
80 тисяч тонн кубометрів мулу. Як це 
вплинуло на якість води в річці і з-під крана, 
розказав лікар-гігієніст Олександр Мельник 

ùîãîäèíè, â³ä 800 äî 1,5 òèñÿ÷³ 
ðàç³â çà äîáó.

— Âèìîãè äî õ³ì³÷íèõ ³ ì³-
êðîá³îëîã³÷íèõ ïîêàçíèê³â òóò 
äóæå ñóâîð³. Íà êàðòó ïîñòàâëåíå 
çäîðîâ’ÿ ³ æèòòÿ ìåøêàíö³â áàãà-
òîòèñÿ÷íîãî ì³ñòà, — êàæå Îëåê-
ñàíäð Ìåëüíèê. — Íå îäèí äåñÿ-
òîê ðîê³â âåäóòüñÿ ñïîñòåðåæåííÿ 
çà ö³ºþ âîäîþ, æîäíèõ â³äõèëåíü 
íå âèÿâëåíî.

ВОДА З ДНІСТРА СМАЧНІША 
Ïðèêìåòíî, ùî âîäà ç³ ùå 

îäí³º¿ ïîòóæíî¿ âîäíî¿ àðòåð³¿, 
ÿêà îìèâàº íàøó îáëàñòü — Äí³-
ñòðà, — çíà÷íî êðàùà íà ñìàê 
çà áóæàíñüêó, ³ íå ìàº çàïàõó.

— Ïîð³âíÿéòå êîë³ð âîäè 
ó Äí³ñòð³ ³ â Ï³âäåííîìó Áóç³, 
à ùå øâèäê³ñòü ¿¿ ðóõó, ³ âñå ñòàíå 
çðîçóì³ëî. Â Äí³ñòð³ âîäà òå÷å 
4 ìåòðè çà ñåêóíäó, â Áóãó 0,4 ì, 
òîáòî ëåäü ðóõàºòüñÿ. Êîë³ð âîäè 
ó Äí³ñòð³ ïðîçîðèé, â Áóãó í³. 
À ðàç òàê, òî ³ òåõíîëîã³ÿ âèãî-
òîâëåííÿ ïèòíî¿ âîäè â öèõ äâîõ 
ð³÷êàõ â³äð³çíÿºòüñÿ, ³ íà âèõîä³ 
ìàºìî âîäó ð³çíî¿ ÿêîñò³, — ïî-
ÿñíþº Îëåêñàíäð Ìåëüíèê. — 
Ï³âäåííèé Áóã, íà æàëü, íå íàé-
êðàùå äæåðåëî âîäîïîñòà÷àííÿ.

Ë³êàð ðàäèòü â³ííè÷àíàì ñàìèì 
äîî÷èùóâàòè âîäîêàíàëüñüêó âîäó 
÷åðåç ïîáóòîâ³ ô³ëüòðè. Àëå çà-
óâàæóº, ùî âèêîðèñòîâóþ÷è òàê³ 
ô³ëüòðè, âàðòî íå çàáóâàòè äîòðè-
ìóâàòèñü ³íñòðóêö³¿, ðåãóëÿðíî 
ì³íÿòè ô³ëüòðàö³éíèé ìàòåð³àë.

Ще одним джерелом водопос-
тачання для вінничан є криниці. 
Більше 10 років тому місто відре-
монтувало і обладнало колодязі 
в районах багатоповерхівок. Це 
вплинуло на якість води з цих 
джерел водопостачання, але 
не зробило їх зовсім безпеч-
ними.
— Ми контролюємо якість води 
в цих криницях, — каже Олек-
сандр Мельник. — Є колодязі, і 
їх третина, які правильно екс-
плуатуються і вода в яких завжди 
в нормі. На неї не впливають ні 
дощі, ні інші чинники. А є чимало 
криниць, де рівень забруднення 
перевищує водоканальську воду 
в десятки разів. Бо це грунтові 
води, їх вміст може мінятись 
залежно від аварій на мережах, 
опадів і т. ін. А хвороботворне 
забруднення, яке може потра-
пити в криниці, нерідко може 

не мати запаху і кольору. Тому 
воду з криниць варто кип’ятити 
і доочищати фільтрами перед 
вживанням, бо вона не пере-
віряється щогодини, як водо-
канальська.
Особлива тема, каже Олександр 
Мельник, криниці в приватному 
секторі Вінниці. Дуже часто люди 
копають їх там, де їм зручно, 
не замислюючись — а що по-
руч. А поруч, навіть не в обійсті 
мешканця, а через паркан, може 
знаходитись вигрібна яма, гно-
ярка, смітник чи щось подібне. І 
усі “прєлєсті” з цих джерел хво-
роботворення можуть постійно 
потрапляти до колодязів меш-
канців П’ятничан, Старого Міста, 
Київської, Малих Хуторів й інших 
мікрорайонів приватного секто-
ра Вінниці. Вживаючи таку воду, 
люди будуть постійно хворіти, 
не розуміючи, чому.

Криничну воду у Вінниці пити сирою небезпечно 

Ë³êàð ðàäèòü 
äîî÷èùóâàòè 
âîäîêàíàëüñüêó âîäó 
÷åðåç ïîáóòîâ³ ô³ëüòðè.  
Ïðè öüîìó íå çàáóâàòè 
¿õ â÷àñíî ì³íÿòè  

Спецтехнікою очищують дно ріки на глибині 
понад 2 метри. Якість води має поліпшитися
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Ïóëüñîêñèìåòðè 
âèêîðèñòîâóþòü äëÿ 
âèÿâëåííÿ ïîíèæå-
íîãî âì³ñòó êèñíþ 

â îðãàí³çì³. Âîíè ïîòð³áí³ ïðè 
êèñíåâ³é òåðàï³¿, ï³ñëÿ îïåðàö³é, 
ï³ä ÷àñ íàðêîçó, ïðè ãîñòðèõ ³ 
õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàííÿõ ëåãå-
í³â ³ ñåðöÿ. Â íåîíàòîëîã³¿ — äëÿ 
íàãëÿäó çà íåäîíîøåíèìè íîâî-
íàðîäæåíèìè. Çäîðîâ³é ëþäèí³ 
ïóëüñîêñèìåòð íå ïîòð³áåí. Àëå 
â ìåðåæ³ îñòàíí³ì ÷àñîì ïî÷à-

ëà øèðèòèñü ³íôîðìàö³ÿ, ùî 
ï³ä ÷àñ ë³êóâàííÿ êîðîíàâ³ðóñó 
â äîìàøí³õ óìîâàõ áàæàíî ìàòè 
ïóëüñîêñèìåòð, ùîá ñâîº÷àñíî 
ðîçï³çíàòè óñêëàäíåííÿ.

Ä³çíàâàëèñÿ â àïòåêàõ, ÷è êî-
ðèñòóþòüñÿ âîíè ïîïèòîì ñåðåä 
â³ííè÷àí, ³ ïîãîâîðèëè ç ë³êàð-
êîþ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ìàòè öåé 
ïðèëàä õâîðèì íà êîðîíàâ³ðóñ.

Ïîÿñíèìî, ó âèêîðèñòàíí³ 
ïóëüñîêñèìåòð íå ñêëàäí³øèé 
òåðìîìåòðà. Çäåá³ëüøîãî, â³í íà-
ä³âàºòüñÿ íà ïàëåöü, ³ ÷åðåç ê³ëü-
êà ñåêóíä âè ïîáà÷èòå íà éîãî 
åêðàí³ äâ³ öèôðè — ð³âåíü íà-

ПУЛЬСОКСИМЕТРИ 
В АПТЕКАХ «РОЗМІТАЮТЬ»
Він потрібен?  Прилад для 
вимірювання рівня кисню в крові або 
по-іншому пульсоксиметр, який раніше 
використовували здебільшого лише лікарі, 
зараз користується популярністю серед 
вінничан. Дізнались, чи потрібно пересічній 
людині мати вдома такий прилад у час 
пандемії коронавірусу, та промоніторили, 
скільки пульсоксиметри коштують у Вінниці 

ñè÷åííÿ êðîâ³ êèñíåì ³ ïóëüñ. 
Çàãàëîì º ê³ëüêà âèä³â òàêèõ 
ïðèëàä³â. Îäíèìè ìîæíà âèì³-
ðÿòè ð³âåíü êèñíþ, îäÿãíóâøè 
ïóëüñîêñèìåòð íà ïàëåöü, ³íøè-
ìè — íà çàï’ÿñòÿ.

Çã³äíî ç ïîÿñíåííÿì ÌÎÇ 
Óêðà¿íè, ïåâí³ ïîêàçíèêè ïóëü-
ñîêñèìåòðà º îäí³ºþ ç ï³äñòàâ äëÿ 

Ми зайшли у шість аптек, що роз-
ташовані на різних вулицях Вінниці, 
щоб дізнатись, чи можна у нашому 
місті купити прилад для вимірюван-
ня рівня кисню в крові. Спочатку ми 
завітали в аптеку «Конекс» на ву-
лиці Келецькій. У цій аптеці нам 
сказали, що приладу в них немає 
в наявності, бо вони користуються 
попитом серед вінничан.
— Як тільки привезли нам п’ять 
штук минулого тижня, то розку-
пили за годину, — сказали в апте-

ці. — Нам привозили лише одного 
виду, вартістю — 1 170 гривень.
У аптеці «Оптових цін» на Пи-
рогова нам сказали, що пуль-
сометрів у них теж зараз немає 
у наявності, і чи з’являться — не-
відомо. На Соборній ми зайшли 
у дві аптеки, і знову не знайшли 
пульсометра у наявності. У од-
ній з аптек, що на Соборній, 44, 
не продають пульсометри. На Со-
борній в «Соціальній аптеці» 
його теж немає у наявності, але 

є можливість попереднього за-
мовлення. Вартість приладу в цій 
аптеці — 600 гривень. Остання 
аптека, в яку ми зайшли, була 
«Рецептка» на проспекті Коцю-
бинського. Там прилади теж вже 
розкупили, і у наявності їх немає.
Ми промоніторили вартість та-
ких приладів в інтернеті. При-
дбати пульсометр можна від 
400 до 1200 гривень, їхня вар-
тість коливається залежно від 
виробника.

 «Тільки привезли, розкупили за годину» 

Олена Кощеєва: «Часто виміряти рівень кисню потрібно 
лише тим хворим, у яких вже з’явилися клінічні прояви» 

ãîñï³òàë³çàö³¿ ïàö³ºíòà ç ï³äîçðîþ 
÷è ï³äòâåðäæåíèì COVID-19. Çî-
êðåìà, õâîðèì ó ñåðåäíüîìó ÷è 
âàæêîìó ñòàí³ ïåðåâ³ðÿþòü íà-
ñè÷åí³ñòü êðîâ³ êèñíåì. Ðîáëÿòü 
öå çà äîïîìîãîþ òîãî ñàìîãî 
ïóëüñîêñèìåòðà. ÌÎÇ Óêðà¿íè 
ïîâ³äîìëÿº, ùî ãîñï³òàë³çàö³ÿ 
ïîêàçàíà õâîðèì, ð³âåíü êèñíþ 
ó ÿêèõ ñÿãàº ìåíøå 93%.

Ìåäè÷íà äèðåêòîðêà ÊÍÏ 
«Öåíòð ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñà-
í³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 3» Îëåíà 
Êîùåºâà ââàæàº, ùî âñ³ì õâî-
ðèì íà êîðîíàâ³ðóñ öåé ïðèëàä 
íå ïîòð³áíèé, à ëèøå ïðè ïåâíèõ 
ïîêàçàííÿõ ë³êàðÿ.

— Ð³âåíü íàñè÷åííÿ êèñíåì 
êðîâ³ âèì³ðþºòüñÿ ò³ëüêè ó òîìó 
âèïàäêó, ÿêùî ó ëþäèíè º çà-
äèøêà ³ ïíåâìîí³ÿ. Ïàö³ºíò³â, 
ó ÿêèõ ïíåâìîí³ÿ ÷è âîíè çàäèõà-
þòüñÿ, îãëÿäàº ìîá³ëüíà «êîâ³ä-
íà» áðèãàäà. Ë³êàð³ ö³º¿ áðèãàäè 
âèì³ðþþòü ð³âåíü êèñíþ â êðîâ³ 
ñâî¿ì ïóëüñîêñèìåòðîì, — ðîçïî-

â³äàº Îëåíà Êîùåºâà. — Ì³ðÿòè 
ùîäíÿ, íàïðèêëàä, ð³âåíü êèñíþ 
â êðîâ³ íå ïîòð³áíî. ×àñòî âèì³-
ðÿòè ð³âåíü êèñíþ ïîòð³áíî ëèøå 
òèì õâîðèì, ó ÿêèõ âæå ïîÿâè-
ëèñü êë³í³÷í³ ïðîÿâè. Ïðîòå ¿õ 
ë³êàð³ íå çàëèøàþòü áåç óâàãè, 
òàêîãî, ùîá ëþäèíà ëåæàëà âäî-
ìà ³ çàäèõàëàñü — íå áóâàº.

Çà ñëîâàìè ìåäè÷íî¿ äèðåêòîð-
êè Öåíòðó, ÿêùî âè â³ä÷óâàºòå 
çàäèøêó, òî îäðàçó òåëåôîíóé-
òå ñ³ìåéíîìó ë³êàðþ, à íå á³æ³òü 
â àïòåêó çà âëàñíèì ïðèëàäîì 
äëÿ âèì³ðþâàííÿ êèñíþ.

— Êîëè ó ëþäèíè êîðîíàâ³-
ðóñ, àëå, êð³ì íåæèòþ ³íøèõ 
ñèìïòîì³â íåìàº, òî íå ïîòð³áíî 
á³ãòè â àïòåêó ³ êóïóâàòè ïóëü-
ñîêñèìåòð. Òðåáà îð³ºíòóâàòèñÿ 
íà âëàñí³ â³ä÷óòòÿ ³ ïîðàäè ñ³-
ìåéíîãî ë³êàðÿ. Êóïóâàòè, ùîá 
ïîñò³éíî âèì³ðþâàòè öåé ð³âåíü 
êèñíþ, íåìàº ñåíñó. Ò³ëüêè ó âè-
ïàäêó, ÿêùî âàì ïîðàäèòü ñ³ìåé-
íèé ë³êàð.
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 

RIA, (067)7857674 

Âèÿâëÿòè, ïî-
ïåðåäæàòè òà 
ïðèïèíÿòè ïðà-
âîïîðóøåííÿ ³ 

êîðóïö³éí³ ä³ÿííÿ ïðàö³âíèê³â 
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ìàþòü 
ñï³âðîá³òíèêè âíóòð³øíüî¿ áåç-
ïåêè. Öèì ï³äðîçä³ëîì â íàøîìó 
ðåã³îí³ êåðóº Ðîìàí Ãðèíüêî. ² 
äî íüîãî â³äíåäàâíà ìàþòü ïè-
òàííÿ â³ííèöüê³ àêòèâ³ñòè.

Çà çàÿâîþ ãîëîâè ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ «Ðåâ³ç³ÿ âëàäè» Â³òàë³ÿ 
Ïàâëîâñüêîãî, ïî÷àëàñÿ ñëóæáîâà 
ïåðåâ³ðêà ñòîñîâíî íà÷àëüíèêà 
Â³ííèöüêîãî óïðàâë³ííÿ Äåïàð-
òàìåíòó âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè 
Íàöïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. Ñïåðøó â³í 
îïóáë³êóâàâ ê³ëüêà ïîñò³â ó Ôåé-
ñáóö³ ç ³íôîðìàö³ºþ, ÿêó ìàº ïðî 
Ðîìàíà Ãðèíüêà. À ïîò³ì äàâ ïî-
ÿñíåííÿ ïî ñâî¿é çàÿâ³ ïðàö³âíè-
êàì â³äîìñòâà, ÿêîìó íàçâàíèé 
ïîñàäîâåöü ï³äïîðÿäêîâàíèé.

Â ÷îìó ñóòü ïðåòåíç³é àêòèâ³ñòà 
³ ùî ñàìå ìàþòü òåïåð ïåðåâ³ðèòè 
êè¿âñüê³ ñï³âðîá³òíèêè?

—  Âíó ò ð ³øíÿ  á å ç ï å ê à 
çîáîâ’ÿçàíà âèÿâëÿòè, çàïîá³ãà-
òè é ïðèïèíÿòè êîðóïö³éí³, çëî-
÷èíí³ òà ³íø³ ïðîòèïðàâí³ ä³¿, 
ùî ãîòóþòüñÿ àáî ñêîºí³ ïðàö³â-
íèêàìè ïîë³ö³¿, — êàæå Â³òàë³é 

Ïàâëîâñüêèé. — À â³ííèöüêèé 
íà÷àëüíèê âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè 
ïîäðóæèâñÿ ç íà÷àëüíèêîì îá-
ëàñíî¿ ïîë³ö³¿ ³, çà ³íôîðìàö³ºþ 
ìî¿õ äæåðåë, ïî ê³ëüêà ðàç³â 
íà äåíü õîäèòü äî íüîãî â êàá³íåò 
÷àþâàòè òà «çëèâàº» îïåðàòèâíó 
³íôîðìàö³þ.

Á³ëüøå ÷èòàºìî íà ñòîð³íö³ 
«Ðåâ³ç³¿ âëàäè» ó Ôåéñáóê:

«Ìîâà éäå ïðî êåð³âíèöòâî 
ö³º¿ ñëóæáè, ùî çàì³ñòü òîãî, 
ùîá â³äïðàöüîâóâàòè ³íôîð-
ìàö³þ ïðî çëîâæèâàííÿ ñëóæ-
áîâèì ñòàíîâèùåì ï³äîï³÷íèõ 
²âàíà ²ùåíêà (íîâîãî íà÷àëüíèêà 
ÃÓÍÏ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, ùî 
ç Îäåñè), çàâ³â ç íèì ì³öíó òà 
íàä³éíó, àëå âïåâíåíèé, òàêó êî-
ðîòêó äðóæáó! Ùîäî ³íôîðìàö³¿ 
ïðî ïë³äíó äðóæáó òà ôàêòè÷íî 
ïðîâàëåíó ðîáîòó íàøîãî ãîëîâ-
íîãî ÂÁøíèêà Ðîìàíà ç Êèº-
âà, öå íåîô³ö³éíî òà íà óìîâàõ 
àíîí³ìíîñò³ ï³äòâåðäèëè íàì ç 
÷îòèðüîõ ñòðóêòóð…» 

Ï³ä öèì ïîñòîì º êîìåíòàð ùå 
îäíîãî â³ííèöüêîãî àêòèâ³ñòà, 
Âîëîäèìèðà ×åðêàñà ç Êîì³òåòó 
áåçïåêè ðóõó:

«ÂÁøíèêè äàâíî ñòàëè ïðî-
äàæíèìè áàðèãàìè… Öåé äåïàð-
òàìåíò íåîáõ³äíî ë³êâ³äóâàòè, 
à ôóíêö³¿ òîòàëüíîãî êîíòðîëþ 
ïåðåäàòè ñóì³æíèì â³äîìñòâàì. 
Êîíêðåòíî ïî ñèòóàö³¿ — íà-

ХОЧУТЬ ЗВІЛЬНЕННЯ ГОЛОВНОГО 
ПОЛІЦЕЙСЬКОГО КОНТРОЛЕРА 
Робота чи дружба?  Активісти написали 
заяву в НАЗК про начальника управління 
внутрішньої безпеки поліції та ініціювали 
стосовно нього службову перевірку. Романа 
Гринька помітили на дружніх стосунках з 
керівником обласного главку, чию роботу 
він мав би контролювати. Крім того — 
підозрюють приховування доходів та статків 
названим поліцейським посадовцем, 
бо і до його декларації є питання

÷àëüíèê â³ííèöüêî¿ ÂÁ íå ì³ã 
íå ïðîãíóòèñÿ ï³ä ²ùåíêà, îäå-
ñèòè âì³þòü ï³äêóïëÿòè. ² Ðîìà 
íå âèêëþ÷åííÿ. Çëèâàº ²ùåíêó 
ñåêðåòíó ³íôîðìàö³þ ïðî ìàé-
áóòí³ çàòðèìàííÿ ³ êðèøóº îäåñü-
êèõ ñòàâëåíèê³â».

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ПІД 
МІКРОСКОПОМ 

Àêòèâ³ñòè ðîçïîâ³äàþòü ïðî 
õàáàð³ ÃØÐ³âö³â, ÿê³ ñòîÿòü ç 
ïàëè÷êàìè íà òðàñàõ (ñï³âðîá³ò-
íèê³â ãðóï øâèäêîãî ðåàãóâàí-
íÿ, ùî çàì³íèëè ÄÀ² â ðàéîíàõ). 
Ìîâëÿâ, òàê³ çëî÷èíè â ïîë³ö³¿ 
ìàþòü ì³ñöå, ïðî öå áàãàòüîì â³-
äîìî, àëå ïðèïèíÿòè ¿õ íå ò³ëüêè 
íå çáèðàºòüñÿ ïðîô³ëüíèé ï³ä-
ðîçä³ë, à é çàâàæàº ðîáîò³ ³íøèõ 
ñòðóêòóð. ßê? Ïåðåäà÷åþ ³íôîð-
ìàö³¿ ì³æ êåð³âíèêàìè çà ÷àøêîþ 
÷àþ ÷è êàâè?

Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Ïàâëîâ-
ñüêîãî, ÷åðåç äðóæí³ ñòîñóíêè 
íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ âíóòð³ø-
íüî¿ áåçïåêè ç íà÷àëüíèêîì îá-
ëàñíîãî ãëàâêó í³áèòî ç³ðâàëàñÿ 
ñïåöîïåðàö³ÿ ÑÁÓ.

Îñü øìàòîê ùå îäíîãî ïîñòó, 
îïóáë³êîâàíèé ãîëîâîþ «Ðåâ³ç³¿ 
âëàäè» íà òó æ ñàìó òåìó. Â³í 
ç’ÿâèâñÿ ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ ïî-
ë³öåéñüêîãî íà õàáàð³, ³ àêòèâ³ñòó 
äèâíî, ÷îìó öåé çëî÷èí íå ïî-
ïåðåäèëà âíóòð³øíÿ áåçïåêà:

«… ß ââàæàþ, ùî öüîãî íå ïî-
âèííî áóëî òðàïèòèñü, òàê ÿê ìàº 
áóòè çäîðîâà îïîçèö³ÿ äî ÃÓÍÏ, 
ùî òðèìàëà á öüîãî ïîë³öåéñüêîãî 
ï³ä ì³êðîñêîïîì! Òàê-òàê, öå ïðî 
Ãðèíüêà Ðîìó ÿ ïèøó. Â³í ìàâ áè 
ìàòè ðîçãàëóæåíó ñ³òêó ³íôîðìà-
òîð³â, ùî òî÷íî âèçíà÷àëè á, äå 
«ïðîòóõëî». Æîäåí áè íå ðèçèê-
íóâ íàâ³òü ïîäóìàòè ïðî õàáàð ÷è 
³íøó íàæèâó, àáî øàíòàæ!» 

ЗАЯВА ПРО ЗМОВУ 
ßê çíàºìî â³ä Â³òàë³ÿ Ïàâëîâ-

ñüêîãî, â³í ðàí³øå ñï³âïðàöþâàâ 
ç âíóòð³øíüîþ áåçïåêîþ ïîë³ö³¿, 
íàäàâàâ ¿ì ³íôîðìàö³þ, ïðèâîäèâ 
ëþäåé, ÿê³ çàÿâëÿëè ïðî çëî÷èíè 
ïîë³öåéñüêèõ. Îñòàíí³ì ÷àñîì ãî-
ëîâà «Ðåâ³ç³¿ âëàäè» íå õâàëèòüñÿ 
ñï³âïðàöåþ ç ÂÁøíèêàìè. Íàâïà-
êè. Êàæå, íàäàíà íèì ³íôîðìàö³ÿ 
íå ðåàë³çîâóºòüñÿ, ïîòåðï³ë³ â³ä ä³é 
ïðàâîîõîðîíö³â çàÿâíèêè íå áà-
÷àòü ðåçóëüòàòó ó ñâî¿õ ñïðàâàõ.

— ß â òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ ñòà-
âèâ ðÿä ïèòàíü Ðîìàíó Ãðèíüêó, 
ÿê æóðíàë³ñò. Ïðî éîãî äðóæáó ç 
²âàíîì ²ùåíêîì â òîìó ÷èñë³. Â³í 
âñå çàïåðå÷èâ, — ðîçïîâ³äàº Â³-
òàë³é Ïàâëîâñüêèé. — Ùîá ïåðå-
â³ðèëè öå â³äïîâ³äí³ ñï³âðîá³òíè-
êè, ÿ íàïèñàâ çàÿâó, ³ 21 æîâòíÿ 
ùîäî íà÷àëüíèêà â³ííèöüêîãî 
óïðàâë³ííÿ ÂÁ Íàöïîë³ö³¿ ïî-
÷àëàñÿ ñëóæáîâà ïåðåâ³ðêà.

Ó Êè¿â, äî Äåïàðòàìåíòó âíó-
òð³øíüî¿ áåçïåêè, íàïèñàâ ãîëî-
âà «Ðåâ³ç³¿ âëàäè» ïðî ìîæëèâå 
çëîâæèâàííÿ ñëóæáîâèì ñòàíî-
âèùåì Ðîìàíîì Ãðèíüêîì, éìî-
â³ðíó çìîâó éîãî ç êåð³âíèêîì 
îáëàñíîãî ãëàâêó, äîìîâëåí³ñòü 

ïðî íåäîòîðêàí³ñòü îñòàííüîãî ³ 
ï³äëåãëèõ éîìó ïðàö³âíèê³â.

×è òàê öå, ðîç³áðàòèñÿ ìàþòü 
êèÿíè. Øóêàòèìóòü äîêàçè ï³ä 
÷àñ ñëóæáîâî¿ ïåðåâ³ðêè. Â³òàë³é 
Ïàâëîâñüêèé ãîâîðèòü, ðîçïîâ³â 
ïðî âñ³ â³äîì³ éîìó ôàêòè. Âò³ì, 
ÿê êàæå â³í, íàéá³ëüøå, ùî çà-
ãðîæóº ô³ãóðàíòó ö³º¿ ïåðåâ³ð-
êè — âòðàòà ïîñàäè. Àêòèâ³ñò òàê 
³ õî÷å çëàìàòè «íåçäîðîâó ñèñòå-
ìó», êîëè êîíòðîëåð íàñïðàâä³ 
í³÷îãî íå êîíòðîëþº, à íà âñå 
çàêðèâàº î÷³.

— Íåõàé íàì ïðèçíà÷àòü ïðèí-
öèïîâó ëþäèíó, çà ÿêî¿ ïîë³öåé-
ñüê³ áîÿòèìóòüñÿ ïèñíóòè, íå òå 
ùî âèìàãàòè õàáàð³ ó ëþäåé, — 
ãîâîðèòü Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé.

«НЕ МАЮ ЧАСУ, 
ПИШІТЬ ЗАПИТ» 

Àâòîð ö³º¿ ñòàòò³ ñïðîáóâàëà 
ïîãîâîðèòè ç Ðîìàíîì Ãðèíü-
êîì ïðî âèêëàäåí³ ó Ôåéñáóö³ 
òà â çàÿâ³ äî ÄÂÁ çâèíóâà÷åííÿ. 
Çàòåëåôîíóâàëà éîìó íà ìîá³ëü-
íèé, ïðåäñòàâèëàñÿ, àëå íàâ³òü 
îçâó÷èòè ïèòàííÿ íå âäàëîñÿ.

— Íå ìàþ ÷àñó, ïèø³òü îô³ö³é-
íèé çàïèò, — ñêàçàâ íà÷àëüíèê 
óïðàâë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè, 
íå ïîö³êàâèâøèñü òåìîþ ðîçìîâè.

Éìîâ³ðíî, ðîçóì³â, ïðî ùî ï³äå 
ìîâà. Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé íà òîé 
ìîìåíò âæå îïóáë³êóâàâ òðåò³é 
ïîñò ïðî íüîãî. Öüîãî ðàçó îïðè-
ëþäíèâ çàÿâó â ÍÀÇÊ ç ïðîõàí-
íÿì ïåðåâ³ðèòè Ðîìàíà Ãðèíüêà, 
ÿê ï³äîçð³ëîãî äåêëàðàíòà.

Ùî æ òàêîãî ïðîïèñàâ ÷è, íà-
âïàêè, íå íàïèñàâ ó ñâîºìó çâ³ò³ ïðî 
ìàéíî ³ äîõîäè íà÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè? Â³òàë³é 
Ïàâëîâñüêèé ïèøå ïðî íåùîäàâ-
íî ïðèäáàíèé àâòîìîá³ëü, âàðò³ñòü 
ÿêîãî ïåðåâèùóº ð³÷íèé äîõ³ä.

Êð³ì òîãî, çâåðòàº óâàãó íà äâîõ 
ä³òåé, âïèñàíèõ â äåêëàðàö³þ, é òå, 
ùî äðóæèíè â ÷ëåíàõ ñ³ì’¿ íåìàº.

Експертка з фінансової доку-
ментації, голова правління ГО 
«Філософія Серця» та обласна 
координаторка DOZORRO Юлія 
Грига так прокоментувала декла-
рацію Романа Гринька:
— Я в нього по декларації осо-
бливо нічого такого не знайшла, 
єдине, що він зазначив у декла-
рації двох дітей, але не зазна-
чив дружину. З мого досвіду, це 
може свідчити про те, що на ній 
багато бізнесу і джерел доходів 
сім’ї, саме тому не вказана. Я би 
просила НАЗК перевірити цю 
інформація про сімейний стан, 
у зв’язку з тим, що вона не доступ-

на для журналістів і громадськос-
ті. Ми не можемо це перевірити. 
Якщо він одружений і проживає 
з дружиною, але не зазначив її 
в декларації, то це вже буде по-
рушенням. Там вони можуть «на-
рити» багато доходів. Це вже буде 
не задекларований дохід, і за це 
серйозна відповідальність.
Для повноти картини вкажемо 
ще кілька моментів з деклара-
ції. Роман Гринько прописав, що 
проживає у вінницькій квартирі, 
наданій йому в безоплатне ко-
ристування приватною особою. 
Крім того, має кімнату в столиці, 
що належить МВС (ймовірно, 

службове житло).
Земельна ділянка, кілька невели-
ких кредитів у гривні та деякі за-
ощадження у валюті. Плюс до цієї 
інформації бачимо вже згадане 
вище авто, придбане майже за пів 
мільйона при річному доході 
у приблизно 350 тисяч. Інфор-
мацію про цю покупку декларант 
показав у формі змін, датованій 
23 вересня цього року.
Проаналізувати задеклароване 
можете й самі за допомогою web-
cервісу «Zaparkanom», побудо-
ваному на публічній інформації 
у формі відкритих даних, за цим 
посиланням is.gd/8aOvd9.

Підозріла декларація 

Щоб перевірили Романа Гринька як підозрілого декларанта, активіст написав в НАЗК. 
Ця заява може залишитися без відповіді, через зміни контролю за деклараціями 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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За архівними документами, на 
Вінниччині у роки гітлерівської 
окупації було знищено майже 
200 тисяч людей єврейської на-
ціональності. Про це розказали в 
національному  Меморіалі пам’яті 
Голокосту і Героїзму «Яд Вашем»
 — У Вінниці найбільше імен за-
гиблих встановив військовий 
пенсіонер Борис Фельдман. Він 
записав 30 тисяч полеглих від рук 
гітлерівців і передав їхні прізвища 

у національний Меморіал пам’яті 
Голокосту і Героїзму «Яд Вашем». 
Під час перебування у Єрусалимі 
йому вручили пам’ятний знак за 
вшанування пам’яті загиблих єв-
реїв. Бориса Фельдмана  не стало 
у 2005 році.
— Кожну четверту неділю міся-
ця він збирав у готелі «Поділля» 
рідних загиблих і вони разом за-
повнювали Листи свічень, такий 
документ вимагають у «Яд Ва-

шемі» для підтвердження імен, 
— розповідає Леонід Трахтенберг. 
— Як працював Фельдман? Брав 
телефонний довідник, знаходив 
єврейські прізвища і телефонував. 
Дізнавався інформацію. Після того 
оформляв Листки свідчень. За 
власні кошти відправляв їх в Ізра-
їль, за своє кревні роздруковував 
список на ксероксі. Ця людина, як 
і Сергій Рафаловський, заслуговує 
на людську пам'ять. 

Знищили майже 200 тисяч людей

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

— Öåé çîøèò 
îäèí ç íàéö³íí³øèõ 
íàøèõ åêñïîíàò³â, — 
ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 

ìóçåþ Ãîëîêîñòó ó Â³ííèö³ Ëåî-
í³ä Òðàõòåíáåðã. — ßêùî òî÷í³øå, 
éîìó íåìà ö³íè, â³í áåçö³ííèé. Ìè 
ìîãëè á íå çíàòè öèõ ³ìåí.

Ñï³âðîçìîâíèê òðèìàº ó ðóêàõ 
òîíåíüêèé ó÷í³âñüêèé çîøèò ç 
ñèíüîþ îáêëàäèíêîþ, ïåðåãîðòàº 
éîãî ñòîð³íêè.

— Íåâæå òóò º äâ³ñò³ ïð³ç-
âèù? — çàïèòóþ ó ïàíà Ëåîí³äà.

Â³í çâåðòàº óâàãó íà îäèí ³ç 
çàïèñ³â. Ó íüîìó äâà ïð³çâèùà 
÷îëîâ³êà ³ äðóæèíè — Çâåíÿöü-
êèé Øóâåð, áàëàãóëà. Öå îçíà÷àº 
¿çäîâèé. ² Çâåíÿöüêà Ðèòà.

— Ðîçñòð³ëÿëè ¿õ ³ ¿õí³õ ÷åòâåðî 
ä³òåé, — çàçíà÷åíî ó çàïèñó.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ìóçåþ, 
òàê ñàìî çàïèñàíî áàãàòî ³íøèõ: 
³ìåíà ÷îëîâ³êà ³ äðóæèíè, à ä³òåé 
³ìåí íå íàçâàíî, ëèøå ¿õ ê³ëüê³ñòü.

Ëåîí³ä Òðàõòåíáåðã ðîçïîâ³â 
õâèëþþ÷ó ³ñòîð³þ òîãî, ÿêèì 
÷èíîì çîøèò îïèíèâñÿ ó ìóçå¿.

НЕ НА ЧАСІ 
Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 60-õ ðîê³â 

ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ ó ñåë³ Êèòàé-
ãîðîä ²ëë³íåöüêîãî ðàéîíó çáèðà-
ëè åêñïîíàòè äëÿ ñ³ëüñüêîãî ìó-
çåþ. Ç ðàéîíó íàä³éøëà êîìàíäà 
ç³áðàòè ïð³çâèùà îäíîñåëü÷àí, 
ÿê³ íå ïîâåðíóëèñÿ ç ôðîíò³â 
â³éíè ç ã³òëåð³âöÿìè.

Äèðåêòîðîì øêîëè òîä³ ïðà-
öþâàâ Ñåðã³é Ðàôàëîâñüêèé. Â³í 

çàïðîïîíóâàâ äîïîâíèòè ñïèñîê 
ðîçñòð³ëÿíèìè ºâðåÿìè, æèòåëÿ-
ìè ¿õíüîãî ñåëà. Ó äîâîºííèé ÷àñ 
âîíè ñòàíîâèëè ìàéæå ïîëîâèíó 
æèòåë³â Êèòàéãîðîäà. Ïðîïîçè-
ö³ÿ äèðåêòîðà øêîëè íå çíàéøëà 
îñîáëèâîãî ñõâàëåííÿ. Õòîñü ³ç 
ñ³ëüñüêèõ àêòèâ³ñò³â ñêàçàâ, ùî 
ìàºìî ç³áðàòè ³íôîðìàö³þ ïðî 
ãåðî¿â â³éíè. À ÷èì òàêèì â³ä-
çíà÷èëèñÿ ðîçñòð³ëÿí³ ºâðå¿?

Íåçâàæàþ÷è íà öå, ò³, õòî çáè-
ðàâ ìàòåð³àëè ïðî ôðîíòîâèê³â, 
îäíî÷àñíî çàïèñóâàëè â³ä æèòåë³â 
ñåëà ïð³çâèùà ºâðå¿â, ÿêèõ ðîç-
ñòð³ëÿëè ã³òëåð³âö³. Ðàôàëîâñüêèé 
òàêè íàïîë³ã íà ñâîºìó.

Êîëè îòðèìàëè ñïèñêè, öèôðè 
âðàçèëè êîæíîãî.

Íà â³éí³ çàãèíóëî 89 æèòåë³â 
Êèòàéãîðîäà ³ç 140, ÿê³ âîþâàëè ç 
ã³òëåð³âöÿìè. Ðîçñòð³ëÿíèõ ºâðå¿â — 
200. ² öå ò³ëüêè òèõ, êîãî çãàäàëè 
îäíîñåëüö³ ÷åðåç 20 ðîê³â ï³ñëÿ 
â³éíè. Ùå 50 îäíîñåëüö³â óêðà¿í-
ö³â çàãàðáíèêè ðîçñòð³ëÿëè ó ñåë³.

Çàïèñè ó çîøèò³ ðîáèëà â÷è-
òåëüêà àíãë³éñüêî¿ ìîâè Ãàííà 
Ðàôàëîâñüêà, ñåñòðà äèðåêòîðà.

Ïîíàä 50 ðîê³â àðêóø³ ó ñèí³é 
îáêëàäèíö³ ïðîëåæàëè ñïåðøó 
ó øóõëÿä³ ïèñüìîâîãî ñòîëó äèðåê-
òîðà, à ïîò³ì íà êíèæêîâ³é ïîëèö³.

СИНІЙ ЗОШИТ СМЕРТІ: ЗБЕРЕГЛИ 
ПРІЗВИЩА 200 РОЗСТРІЛЯНИХ ЄВРЕЇВ 
Історія  Учнівський зошит з прізвищами 
200 розстріляних євреїв передали до музею 
Голокосту у Вінниці. Копію доставили 
в Єрусалим, в ізраїльський національний 
Меморіал пам’яті Голокосту і Героїзму 
«Яд Вашем». Розмістили у Залі пам’яті. 
Зберегла імена родина Рафаловських з 
Іллінецького району. Як усе відбувалося?

ПОНАД П’ЯТДЕСЯТ РОКІВ 
У ШУХЛЯДІ 

Ó ìóçåé Ãîëîêîñòó ó Â³ííèö³ 
çîøèò ïåðåäàëà Òàìàðà Ðàôàëîâ-
ñüêà, äîíüêà äèðåêòîðà øêîëè. 
Ó ñâ³é ÷àñ æ³íêà çàê³í÷èëà êîðà-
áëåáóä³âíèé ³íñòèòóò ó Ìèêîëà-
ºâ³, ïðàöþâàëà çà ñïåö³àëüí³ñòþ 
ó ïîðòîâîìó ì³ñò³ Êëàéïåä³, ùî 
â Åñòîí³¿. Êîëè áàòüêà íå ñòàëî, 
ïîâåðíóëàñÿ â Óêðà¿íó.

×îìó çîøèò ó 60-ò³ ðîêè íå ïå-
ðåäàëè äî ìóçåþ?

— Äîáðå, ùî íå ïåðåäàëè, — 
ãîâîðèòü Òàìàðà Ðàôàëîâñüêà. — 
Ñ³ëüñüêîãî ìóçåþ òàê ³ íå ñòâî-
ðèëè. Ä³º ò³ëüêè øê³ëüíèé ìóçåé. 
Ïðè÷èíà â ³íøîìó. Êàçàëè, ùî 
öå íå íà ÷àñ³. Âëàäà òîä³ ðîçñòàâ-
ëÿëà ³íø³ ïð³îðèòåòè. Ñëàâèëè 
ôðîíòîâèê³â ³ çàáóâàëè ïðî ðîç-
ñòð³ëÿíèõ ìèðíèõ æèòåë³â.

Æ³íêà çàïèòóº, õòî çàðàç çãàäàº 
õî÷ êîãî-íåáóäü ç ðîçñòð³ëÿíèõ ìèð-
íèõ æèòåë³â ¿õíüîãî ñåëà? Âøàíî-
âóâàëè òèõ, õòî áóâ íà â³éí³, ³íøèõ 
çàãèáëèõ ïî³ìåííî íå çãàäóâàëè.

Îäíîãî ðàçó ïàí³ Òàìàðà ïðè¿-
õàëà â ñåëî äî ìàìè ³ âçÿëà äî ðóê 
ñèí³é çîøèò. Ãîðòàëà ñòîð³íêè, 
çãàäóâàëà áàòüêà. Ïîäóìàëà: ÿêùî 
âîíà íå ðîçïîâ³ñòü ïðî öèõ ëþ-

äåé, ¿õí³ ³ìåíà êàíóòü â Ëåòó.
— ß âèð³øèëà ïðîäîâæèòè 

ðîáèòè òå, ùî ðîçïî÷àâ òàòî, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Òàìàðà. — Ï³ø-
ëà äî íàéñòàðøèõ æèòåë³â ñåëà 
³ ïîïðîñèëà ¿õ çãàäàòè ºâðå¿â, 
ÿêèõ í³ìö³ ðîçñòð³ëÿëè. Ìîðîç 
ïî ñïèí³ éøîâ â³ä òèõ ðîçïîâ³äåé.

ЖОРСТОКІ РОЗВАГИ 
ГІТЛЕРІВЦІВ У КИТАЙГОРОДІ 

ßê³â Ãåðàñèì÷óê çãàäóâàâ åï³-
çîä, ÿê í³ìåöüê³ ñîëäàòè çíóùà-
ëèñÿ íàä ºâðåÿìè, âëàøòîâóþ÷è 
äëÿ ñåáå ðîçâàãè. Îäíîãî ðàçó ç³-
ãíàëè ó öåíòð ñåëà ³ çìóñèëè á³ãà-
òè íàâêîëî áóä³âë³. Õòî îïèíÿâñÿ 
ó «õâîñò³», òèõ áèëè ãóìîâèìè ïà-
ëèöÿìè àáî íàãàéêàìè. Çíåñèëå-
íèõ çìóñèëè íà ÷îòèðüîõ ïîâçòè 
äî ñòàâó. Ñàì³ ðåãîòàëè ç öüîãî. 
Çàãíàëè ó âîäó. Íàêàçàëè ï³ðíóòè. 
×èÿ ãîëîâà ç’ÿâëÿëàñÿ íàä âîäîþ, 
òîé ÷óâ êðèê: «Êîìàíäè âèï³ðíàòè 
íå áóëî!» Çà öèì ñë³äóâàâ ïîñòð³ë. 
Ó êîãî âö³ëèëè, òîãî óáèëè, ³íø³ 
çàõëèíàëèñÿ ï³ä âîäîþ.

Ìèêîëà Êîâàëü÷óê çãàäóâàâ 
ðîçïîâ³ä³ ñâîº¿ ìàòåð³ ïðî òå, ÿê 
ºâðå¿â ãíàëè íà ðîçñòð³ë. Ì³ñöå 
äëÿ öüîãî áóëî ó Äàøåâ³. Öå ñåëî 
ïîíàä äåñÿòü ê³ëîìåòð³â â³ä Êèòàé-
ãîðîäà. Ìàë³ ä³òè éøëè ïîâ³ëüíî, 
÷èì ñòðèìóâàëè ðóõ êîëîíè. Òàê 
îñü íåëþäè âèãàäàëè, ÿê ¿õ ïîçáó-
òèñÿ. Õàïàëè çà í³æêè, ðîçìàõóâà-
ëè ³ ãîë³âêîþ óäàðÿëè îá êàì³íü.

Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî çàïèñàëà 
òàêîæ äåê³ëüêà åï³çîä³â ïðî òå, 
ÿê äåõòî ç ¿¿ îäíîñåëüö³â ðÿòóâàâ 
ºâðåéñüêèõ ä³òåé. Ãðèãîð³é Áàá³-
ëåíêî çàõîâàâ ó ñåáå íà îá³éñò³ 
ºâðåéñüêîãî õëîï÷èêà ßêîâà. 
Êàòåðèíà Á³ëîêîíü âðÿòóâàëà 
ºâðåéêó Ðóçþ ³ òðüîõ ¿¿ ä³òîê. 
Äëÿ öüîãî îáðàëà ñõîâàíêó, ÿìó 
ï³ä ï³÷÷þ. Ìàð³ÿ Âîéò âèõîïèëà 
ç ðîçñòð³ëüíî¿ êîëîíè õëîï÷èêà 

³ ñõîâàëà éîãî ó ì³øîê.
Ìàð³ÿ Ãàéäóê çóì³ëà óáåðåãòè 

äâîõ ä³â÷àòîê-ñåñòðè÷îê.
Ïðî âñ³ ö³ åï³çîäè Òàìàðà Ðàôà-

ëîâñüêà ðîçïîâ³ëà ó êíèç³ ïðî ³ñ-
òîð³þ ñâîãî ñåëà «Ì³é Êèòàéãîðîä». 
Òàì æå íàäðóêóâàëà ïð³çâèùà ºâðå-
¿â-çåìëÿê³â, ðîçñòð³ëÿíèõ í³ìöÿìè.

КОМУ ПЕРЕДАТИ СПИСОК?
Æ³íêà íå çíàëà, êîìó æ ïåðå-

äàòè ñèí³é çîøèò. Äîïîì³ã âè-
ïàäîê. Îäíîãî ðàçó âîíà çàéøëà 
ó á³áë³îòåêó ïðè ìóçå¿ Ãîëîêîñòó 
äî çíàéîìî¿ á³áë³îòåêàðêè Íà-
òàë³¿ Ðàäåð. Íà òîé ÷àñ ïàí³ Ðà-
ôàëîâñüêà ïðàöþâàëà ó á³áë³î-
òåö³ ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. 
Äî ðîçìîâè äîëó÷èâñÿ äèðåêòîð 
ìóçåþ Ëåîí³ä Òðàõòåíáåðã.

— Êîëè ïàí³ Òàìàðà ðîçïîâ³ëà 
ïðî çîøèò, ñïåðøó íå íàäàâ ðîçïî-
â³ä³ îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ, — çãàäóº 
Ëåîí³ä Òðàõòåíáåðã. — Ó ìóçå¿ º 
«Êíèãà ïàì'ÿò³», à òàêîæ «Êíèãà 
ñêîðáîòè», äå âïèñàí³, çîêðåìà, 
³ìåíà æåðòâ Ãîëîêîñòó. Ö³íí³ñòü 
çîøèòà çðîçóì³â òîä³, êîëè âçÿâ 
éîãî äî ðóê, ðîçãîðíóâ íàçâàí³ êíè-
ãè ³ çðîçóì³â, ùî á³ëüø³ñòü ïð³çâèù 
³ç çîøèòà â³äñóòí³ ó êíèãàõ.

Ï³ä ÷àñ Ì³æíàðîäíî¿ êîí-
ôåðåíö³¿ ç âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ 
æåðòâ Ãîëîêîñòó äî ì³ñòà íàâ³äà-
ëèñÿ ïîâàæí³ ãîñò³ ç ð³çíèõ êðà¿í. 
Âîíè òàêîæ îãëÿíóëè ìóçåé.

Ðåæèñåð ç ²çðà¿ëþ, ÿêèé çí³ìàº 
ô³ëüìè ïðî Ãîëîêîñò, ïîáà÷èâøè 
öåé çîøèò, îäðàçó ñêàçàâ: «Öåé 
çîøèò ìàº áóòè ó ßä Âàøåì³, òà-
êèì çàïèñàì íåìà ö³íè!» 

Ëåîí³ä Òðàõòåíáåðã â³äïîâ³â: 
«Öåé çîøèò áóäå çáåð³ãàòèñÿ 
ó ìóçå¿ ó Â³ííèö³. Òîìó ùî òóò 
ïðîæèâàº äî÷êà ò³º¿ ëþäèíè, ÿêà 
ç³áðàëà ³ çáåðåãëà ö³ çàïèñè, ö³ 
ïð³çâèùà. Çîøèòó íåìà ö³íè ñàìå 
òîä³, êîëè â³í áóäå ó Â³ííèö³».

Îô³ö³éíî ïî³ìåííî 
âøàíîâóâàëè òèõ, õòî 
áóâ íà â³éí³. À ïðî 
ëþäåé, ðîçñòð³ëÿíèõ 
ó ñåë³, çàçâè÷àé íå 
çãàäóâàëè

У музей Голокосту у Вінниці зошит передала Тамара Рафаловська. 
Директор музею Леонід Трахтенберг каже, що цей експонат безцінний
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Для того, аби бути привабливим для свого потенційного партне-
ра, потрібно перш за все переглянути контент власного акаунту, — 
радить психолог та бізнес-тренер Тетяна Нікіфорова.
Ваш профіль в соцмережі — це ваша візитівка. Фотографії можуть 
розповісти про людину набагато більше, ніж те, що вона їла 
на сніданок або хто її новий партнер. Психолог впевнена: зо-
браження, які користувачі викладають в інтернет, безпосередньо 
пов'язані з їх самооцінкою і мірою впевненості в собі.

Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
У вас може з'явитися страх 
перед втратою свободи. Ви 
будете схильні міркувати, 
зіставляти, в той час, як необ-
хідно просто прислухатися 
до своїх почуттів. Не виклю-
чено, що вам давно вже пора 
зважитися на рішучий крок.

ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень в особистому плані 
складний і неоднозначний. 
У вівторок імовірна конфліктна 
ситуація з коханою людиною. 
Може в п'ятницю або суботу 
ви познайомитеся з кимось, 
хто вам сподобається. 

БЛИЗНЮКИ 
Зваживши всі за і проти, ви 
насмілитеся на серйозний 
крок, зв'язавши свою долю з 
коханою людиною. Ваш об-
ранець зрозуміє, який скарб 
він знайшов у вашій особі і 
не захоче вас втратити.

РАК 
Цього тижня вас може від-
відати легкий смуток. Але 
вже до середи ваш обранець 
швидко розвіє ваш сумний 
настрій. Саме зараз можлива 
приємна зустріч з найкращою 
для вас людиною на світі.

ЛЕВ 
У взаєминах з коханою люди-
ною можливі варіанти усклад-
нень. Не будьте вперті в своїх 
помилках, винні, швидше 
за все, будете саме ви. Визна-
йте це, не нагнітайте ситуацію.

ДІВА 
Тиждень буде ускладнений 
плутаниною у ваших стосун-
ках, намагайтеся не судити 
про речі, в яких ви не цілком 
розбираєтеся. Зірки говорять, 
що ваші ревнощі безпідставні. 

ТЕРЕЗИ 
Можливий легкий роман, 
нова інтрижка, але не варто 
все це приймати занадто 
серйозно. Однак приєм-
ний флірт вдихне у вас віру 
у власні можливості. 

СКОРПІОН 
Ви користуєтеся небувалим 
успіхом, який може про-
сто приголомшити вас. 
Однак не забувайте про ту 
єдину людину, з якою вам 
по-справжньому добре. 

СТРІЛЕЦЬ 
Зростають ваші претензії 
на чільну роль у ваших вза-
єминах з партнером. Навіщо 
вам це? Не мучте себе і коха-
ну людину даремно. 

КОЗЕРІГ 
Займіться оновленням свого 
іміджу. Вам необхідно мати 
добрий вигляд, щоб чару-
вати і спокушати. Вівторок — 
один з найбільш вдалих днів 
для зустрічей. 

ВОДОЛІЙ 
Початок тижня може прине-
сти вам звільнення від чогось 
стомлюючого вас. Не виклю-
чено, що це будуть стосунки, 
що вичерпали себе. Що ж, 
пора ставити крапку. 

РИБИ 
Вам все ще здається, що 
ваше життя нудне? Не страш-
но — вашу тиху заводь 
ось-ось відвідає тайфун при-
страсті або ревнощів.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 4-10 ЛИСТОПАДА

ПРО ЩО ГОВОРИТЬ ВАШ ПРОФІЛЬ?

СЕЛФІ 
Якщо людина викладає в мережу занадто 
багато селфі, намагається вибрати найбільш 
вдалий ракурс і зловживає фільтрами, то, швидше 
за все, вона сумнівається в своїй привабливості, 
оскільки боїться показати себе такою, 
яка є насправді і підвищити самооцінку 
за допомогою лайків і коментарів.

ЖИТТЯ НАПОКАЗ 
Впевненій у собі людині зовсім не обов'язково 
ділитися з усім Інтернетом подробицями свого 
життя. А ті, хто має проблеми з самооцінкою, 
навпаки, часто впадають в залежність від постинга. 
Ми зараз не говоримо про блогерів, які заробляють 
у соцмережах. Тому, якщо ви помітили, що дівчина 
стала занадто часто викладати в соцмережі фото, і 
підписувати «я щаслива, як ніхто» то, можливо, це 
означає, що вона зараз переживає не найкращий 
період у своєму житті.

СТОСУНКИ НАПОКАЗ 
Існує окрема категорія користувачів, які вже знайшли 
свою другу половинку, і почали активно постити 
фото пари, формуючи в соцмережах паралельну 
реальність, демонструючи підписникам свого 
партнера і зразковий шлюб.   На думку психолога, 
ті, хто занадто активно транслює особисте життя 
в соцмережі, ймовірно, не повністю впевнені в собі 
і своєму партнерові і таким чином намагаються 
переконати себе та інших у тому, що в їх стосунках і 
житті панує ідилія.

РЕАЛЬНІ ФОТО 
Реальні фото без фільтрів и фотошопу говорять 
про те, що людина сприймає себе такою, якою є 
насправді. До цієї ж категорії відноситься ситуація, 
коли людина по кілька років не змінює аватарку, — 
це говорить про стабільність поглядів, моральної 
зрілості, про відсутність необхідності малюватися 
перед будь-ким в соцмережах, отримувати емоційні 
«погладжування» у вигляді лайків і компліментів. Такі 
люди використовують соцмережі для спілкування з 
друзями або для роботи, а не як привід показати себе.

ОГОЛЕНІ ФОТО 
— Якщо дівчина викладає у соцмережі лише фото 
свого оголеного тіла, то вона і привабить лише такого 
партнера, який цікавитеметься винятково її формами, 
але не її особистістю, — говорить фахівець. — Губи «ка-
чечкою», привабливо підкреслені контури тіла і ваш 
посил світу: «Я готова до експериментів дівчина». І ви 
дійсно думаєте, що чоловіки, налаштовані на серйозні 
стосунки, клюнуть на таку наживку?
Це саме стосується і чоловіків. Якщо він занадто часто 
демонструє свій оголений торс, концентрує увагу 
на своїй зовнішності, до серйозних він ще не готовий.

ФОТО-ФІТНЕС 
Потрапити в категорію людей з прихованими 
комплексами не оминуло й любителів викладати фото 
зі спортзалу. Працювати над своїм тілом — це здорово 
і заслуговує на повагу, але експерти стверджують, 
що якщо такими знімками усипаний весь профіль 
в соцмережі, то це говорить про низьку самооцінку. 
Публікуючи знімки тренувань, людина шукає 
схвалення з боку, хвалебних відгуків про її фігуру, щоб 
і самій стати впевненою в красі свого тіла. Зрозуміло, 
мова йде про публікації рядових користувачів, а не про 
пости професійних фітнес-інструкторів, які діляться з 
підписниками секретами ефективних тренувань.

ЛАРИСА ОЛІЙНИК (067) 5267353 

²íòåðíåò òèì ³ ÷óäîâèé, ùî 
çà êîðîòêèé ÷àñ ìîæíà ïîñï³ë-
êóâàòèñÿ ç ê³ëüêîìà ëþäüìè àáî 
íàâ³òü ç ê³ëüêîìà äåñÿòêàìè ëþ-
äåé, ç ÿêèìè ìîæíà ïî÷àòè áóäó-
âàòè ñòîñóíêè, ³ ñàìå òîìó ñàéòè 
çíàéîìñòâ àáî ñîöìåðåæ³ çàðàç 
íàáèðàþòü ÷èìàëî¿ ïîïóëÿðíîñò³.

Äåÿê³ ëþäè ðåàëüíî áîÿòüñÿ 
çíàéîìñòâ íàæèâî, à â ñîìåðå-
æàõ òðèâîãà âñå-òàêè ïîìåíøå. 
Ïåðåïèñóþòüñÿ, íå áà÷à÷è îäíå 
îäíîãî, íå íàäÿãàþ÷è â³äïîâ³ä-
íèé îäÿã, îìîö³éíî íå íàëàøòî-
âóþ÷èñü. Ó ðåàëüíîñò³ º ñòðàõ 
òîãî, ùî âîíè ìîæóòü êîìóñü 
íå ñïîäîáàòèñü. Ó öüîìó ñåíñ³ 
êîðèñòóâà÷³ ñàéò³â çíàéîìñòâ áå-

ЗНАЙОМСТВО ОНЛАЙН. 
НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ 
Правила мережі  Все більше 
людей надають перевагу не реальним 
знайомствам, а інтернет-спілкуванню. 
Раніше люди могли познайомитися на 
дискотеках, в барах, ресторанах, музеях, в 
бібліотеках, рідше знайомилися на вулицях 
або в інших місцях. Тепер віртуальний світ 
спрощує початок спілкування, бо прямо з 
гаджету можна лайкнути фото, написати 
комплімент, — і знайомство вже відбулося

ðåæóòü ñâîþ ïñèõ³êó ³ ïî÷èíàþòü 
ëåãêå çíàéîìñòâî.

²íøå ïèòàííÿ, ÿêùî ëþäèíà 
ò³ëüêè â ³íòåðíåò³ ïî÷èíàº çíà-
éîìèòèñÿ ³ ò³ëüêè íà öüîìó ³ çó-
ïèíÿºòüñÿ. ª òàê³ â³ðòóàëüí³ çíà-
éîìñòâà, äå ëþäè ì³ñÿöÿìè, ÿêùî 
íå ðîêàìè, ïåðåïèñóþòüñÿ ç ïî-
òåíö³éíèì êîõàíèì àáî êîõàíîþ, 
àëå æîäíîãî ðàçó íå çóñòð³÷àþòü-
ñÿ. Ó íèõ º ò³ëüêè ëèñòóâàííÿ â ³í-
òåðíåò³, ³ öå, çâè÷àéíî, ïàòîëîã³ÿ. 
Òîìó ùî ëþäè, ÿêùî ïîäèâèòèñÿ 
÷åñíî, áîÿòüñÿ çóñòð³òèñÿ, âîíè 
áîÿòüñÿ ïîìèëèòèñÿ, áîÿòüñÿ, ùî 
â³ä÷óþòü á³ëü, ùî ¿õ îáäóðÿòü, ðîç-
êðèòèêóþòü àáî çðàäÿòü. ßêùî âè 
çíàéîìèòåñÿ â ³íòåðíåò³, â öüîìó 
íåìàº í³÷îãî ñòðàøíîãî. Ãîëîâíå, 
ùîá âè ïîò³ì ïåðåâîäèëè çíà-
éîìñòâà ç â³ðòóàëüíî¿ ïëîùèíè 
â ðåàëüí³ çóñòð³÷³.

Íå âàðòî ñï³ëêóâàòèñÿ ç ëþäü-
ìè, ÿêèõ âè íå ïåðåíîñèòå, ÿê³ 
âàì íå ïîäîáàþòüñÿ çà ìàíå-
ðîþ ñï³ëêóâàííÿ. Îð³ºíòóºìîñÿ 
íà ñâîþ ³íòó¿ö³þ. ßêùî ëþäèíà 
âàñ â³äøòîâõóº ÷èìîñü, íå âàð-

òî ïðîäîâæóâàòè ñï³ëêóâàííÿ. 
Ëþäè áóâàþòü ð³çí³, ³ ìîâà íà-
â³òü íå ïðî ïðîôåñ³þ, ñòàòü, â³ê, 
îñâ³òó ³ íàö³îíàëüíîñòü, à ïðî 
ñâ³òîãëÿä.

Êîëè âàñ çàïðîøóþòü íà ïî-
áà÷åííÿ, òî áàæàíî ïîïåðåäíüî 
îáì³íÿòèñÿ íîìåðàìè òåëåôîí³â, 
îáì³íÿòèñÿ ôîòîãðàô³ÿìè, ïåðå-
éòè íà àóä³î- àáî â³äåîçâ'ÿçîê. 
Ïîãîâîð³òü ç ëþäèíîþ, ïåðå-
êîíàéòåñÿ, ùî âîíà ðåàëüíî ³ñ-
íóº. Í³ â ÿêîìó ðàç³ íå ïîçè÷àéòå 
ãðîø³ íåçíàéîìöÿì ç ñîöìåðåæ, 
íå äàâàéòå íîìåð ñâîº¿ êðåäèò-
íî¿ êàðòè. Íå çàáóâàéòå, ùî ï³ä 
ìàñêîþ ïðèÿçíî¿ ëþäèíè ìîæå 
ïåðåõîâóâàòèñÿ àôåðèñò. Öå âæå 
çàëåæèòü â³ä îñîáèñòîñò³ òà íà-
ì³ð³â êîðèñòóâà÷à.

ßêùî æ ñï³ëêóâàííÿ â ìåðåæ³ 
áóëî ëåãêèì ³ ö³êàâèì, ÿêùî âàø 
ñï³âðîçìîâíèê í³ÿê íå îáðàæàâ, 
íå íàïðóæóâàâ ñâîºþ ïåðåïèñ-
êîþ, à ëèøå âèêàçóâàâ ñâîº çàõî-
ïëåííÿ ³ ïîâàãó, — ñêîð³ø çà âñå, 
òàê ³ â³äáóâàòèìåòüñÿ â ðåàëüíîìó 
æèòò³.

ТВАРИНИ 
А ось якщо звичайний хлопець або чоловік ставить 
на аватарку фото дикого вовка, граціозно гепарда — це 
спроба видати бажане за дійсне. Власник сторінки хоче 
здаватися сміливим і сильним. У дівчат же, як правило, 
переважають фото всяких мімімішних тварин. Напри-
клад, чарівні кошенята, кролики, цуценята. Такі фото-
графії свідчать про сентиментальность і інфантильність 
власниці аккаунта.



ОВЕН 
Занадто швидке виконання ва-
ших бажань має насторожити, 
швидше за все, воно не обіцяє 
вам нічого хорошого. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ваша наполегливість і увага 
до деталей допоможуть до-
могтися бажаного.

БЛИЗНЮКИ 
Справи на роботі складати-
муться вдало, що дозволить 
вам багато встигнути. 

РАК 
Можливі важливі ділові про-
позиції, це може стати пере-
ломними в сенсі професійної 
перспективи.

ЛЕВ 
Напружена робота почне цьо-
го тижня приносити плоди. 

ДІВА 
У вас додасться справ і 
відповідальності. Що ж, про-
явіть себе. 

ТЕРЕЗИ 
Бажано переглянути свої 
плани і привести їх у відповід-
ність з ситуацією, що склалася.

СКОРПІОН 
Вас чекає чимало приємних 
моментів — подарунків від 
долі і від близьких людей. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ваше рішення на початку 
тижня побічно вплине на ба-
гато майбутніх подій. Так що 
дійте раціонально.

КОЗЕРІГ 
Тільки властива вам логіка і 
здоровий глузд вбережуть 
вас від легковажних вчинків.

ВОДОЛІЙ 
Цього тижня добре не тільки 
будувати плани, але і почи-
нати їх реалізовувати. 

РИБИ 
Зірки обіцяють вам чимало 
роботи, що може здорово 
втомити вас своєю інтенсив-
ністю і напруженим ритмом. 

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ОЛЕНА ІСКРА, СТУДЕНТКА

— Люба, у мене сюрприз! 
Ми на свята летимо в Італію! 
Давай, збирайся!
— Базікало!
— Що?
— Ти обіцяв мені шашлики з 
пивасом за гаражами!

***
Один психіатр одружився на потворній жінці.
— Я знаю, — сказав він друзям, — вона коса, 
у неї криві ноги, вона дурна, але які її мучать 
кошмари!

***
— У кого вбирався на Хеллоуїн?
— Я не відзначаю дурні американські свята! 
Я вище цього.
— Ніхто не покликав, так?
— Так.

***
Лікар — пацієнтові:
— Вітаю.
— З чим?
— Судячи з аналізів, ви ні в чому собі 
не відмовляйте.

***
— Чув, Петровича звільнили?
— За що?
— З пацієнтками спав.
— Шкода, хороший був ветеринар.

***
Зібрав гриби. Посмажив. Про всяк випадок 
помився, побрився, одягнувся гарненько.
Сиджу їм…

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 4 ëèñòîïàäà 2020

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)

482002

Наталя, 18 років
Навчаюсь на 2 спеціальностях: журналістика, історія та право. 
Зай маюсь спортом, підтримую здорове харчування. Мрію відкрити 
свій  бізнес, а саме італій ський  ресторанчик. Головне гасло в житті 
— «Рискуя можно проиграть, но не рискуя, нельзя выиграть».  

 

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»

482325

480782

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA
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журналістика, історія та право. 
здорове харчування. Мрію відкрити 

ресторанчик. Головне гасло в житті 
о не рискуя, нельзя выиграть».  

ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
тку розповідь про себе на e-mail: 
Запрошення до конкурсу

рофесійну фотосесію від
найвродливіші учасниці.

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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


