
 У соціальних мережах 
поширюються повідомлення 
про гру «Біжи або помри» та інші 
квести. Розсилка від імені якогось 
департаменту освіти. У Вінницькому 
департаменті все заперечують. Але 
ситуацією стурбовані і провели в 
понеділок нараду з директорами шкіл
 Психологи рекомендують батькам 
стежити за змінами в поведінці 
дітей, більше спілкуватися.  А 
кіберполіція розповсюдила список 
адміністраторів «груп смерті» та 
інструкцію, як їх розпізнати

ЧИ ДІЙСНО ГАЗ 
РОЗБАВЛЯЮТЬ

ДОВЕЛОСЯ ДОКАЗУВАТИ, ЩО ЖИВИЙ
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АВТО ЗЛАМАЛОСЯ? 
ВАМ ДОПОМОЖУТЬ с. 13 с. 3

20MINUT.UA

ФОТО В СТИЛІ «НЮ»
 Вінничанин Захар 
Чайковський подорожує 
автостопом і роздягається, 
коли робить знімки на 
пам'ять. Чому?

с. 5

с. 6

НЕ ПРЯНИКИ, 
А ШЕДЕВРИ
 Графічний дизайнер 
Юлія Шихат-Саркісова 
робить унікальні імбирні 
пряники. І не приховує 
рецепт с. 15

с. 6

391029

368149

RIA до сніданку
за 20 грн на місяць

с. 20

ДІТЕЙ МОЖУТЬ ЗАТЯГНУТИ 
У НЕБЕЗПЕЧНУ ГРУ 
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ÍÎÂÈÍÈ

Кнопкодавство 
— кримінал 

²ìïîòåíòí³ñòü ïàðëàìåíòó 
çàøêàëþº. Ïàðëàìåíò äèôóç-
íèé. ª ñèòóàòèâíà á³ëüø³ñòü. 
ª çàëèøêè ôðàêö³é. Ðàçîì 
âñå êðàäóòü. Ä³þòü ïîçà 
ìåæàìè äîáðà ³ çëà. Çàðàäè 
ñàìîçáàãà÷åííÿ. Ïîä³ëèòè 
íå ìîæóòü. Ìàéæå âñå ðîç-
êðàëè. Ïðîãóëþþòü. Ñï³êåð ³ 
ðåãëàìåíòíèé êîì³òåò íå ðå-
àãóº. Öå âëàøòîâóº ³ ïðåçè-
äåíòà, ³ Êàá³íåò ì³í³ñòð³â. 
Àëå íå âëàøòîâóº íàðîä.

Íàøà âëàäà — âëàäà êëåïòî-
êðàò³â. À íàðîä — â îïîçèö³¿.

Êíîïîêäàâñòâî — öå øàõ-
ðàéñòâî. Îáìàíþþòü íà âè-
áîðàõ. Îáäóðþþòü ó ïàðëà-
ìåíò³. Ðîçêðàäàþòü áàãàòñòâà 
òà çíèùóþòü Óêðà¿íó. Âëàäà 
ïðîäîâæóº îáìàíþâàòè ³ 
êðàñòè, òîìó ùî ïîêàðàí-
íÿ íåìàº. ² ñîâ³ñò³. Êíîï-
êîäàâèòü êîæíèé, ³ æ³íêà 
ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà, ³ 
á³çíåñìåí. Þðèäè÷íî — ï³ä-
ðîáêà äîêóìåíòà (çàêîíó) — 
çàòâåðäæåííÿ, ï³äïèñàííÿ 
éîãî íåíàëåæíîþ îñîáîþ. 
Íàâìèñíî, ç êîðèñíèõ ìîòè-
â³â — îòðèìàòè ïðèâ³ëå¿ â³ä 
çàêîíó, óçàêîíåíó ìîæëèâ³ñòü 
âêðàñòè ó íàðîäó. À õòîñü ³ 
ïî õàëàòíîñò³, ïðîãóëÿâ…

Äåïóòàòó-êíîïêîäàâó — 
ò³ëüêè êðèì³íàëüíà â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü òà â³äêëèêàííÿ. ² 
ïîáà÷èìî ðåàëüí³ñòü êîàë³ö³¿, 
ðåàëüí³ñòü ãîëîñóâàííÿ, ðå-
àëüí³ñòü â³äâ³äóâàííÿ çàñ³äàíü. 
Íå ìîæóòü, ïðîãóëþþòü — 
ï³øëè ãåòü. Öå ñòîñóºòüñÿ ðàä 
òà äåïóòàò³â âñ³õ ð³âí³â.

Íàðäåïè ïðèéìàþòü çà-
êîíè, íå ÷èòàþ÷è ¿õ. Ïðè-
ïóñêàþòüñÿ êàçó¿ñòèêè, ùî 
ïðèçâîäèòü äî ïðàâîâîãî 
í³ã³ë³çìó. Êíîïêîäàâñòâîì 
ðóéíóþòü äîë³ ëþäåé òà äåð-
æàâí³ñòü Óêðà¿íè.

Âèìàãàºìî çì³í!

ДУМКА

АДВОКАТ

Олександр Олександр 
БІЛОШКУРСЬКИЙБІЛОШКУРСЬКИЙ

ЮЛІЯ ГРИГА (42), ГОЛОВА 
ГО «ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ»:
— Категорично не підтримую, 
бо такі ініціативи відволіка-
ють увагу людей від реальних 
проблем — тарифи, захмарні 
ціни, мізерні доходи. Люди 
вже на межі, якась дрібниця 
може стати фатальною.

ЄВГЕН СТРІЛЬЧЕНКО (31), 
АДВОКАТ:
— Я проти надуманих свят. 
Жінкам свято треба створю-
вати щодня. 1 Травня взага-
лі не відповідає ідеї захисту 
прав трудящих. А 9 Трав-
ня має бути днем жалоби 
за 50 мільйонами убитих.

ЛЮДМИЛА ШИЛЯЄВА (35), 
КООРДИНАТОР СПІЛЬНОТИ 
«BREAKFAST & SKETCH»:

— Не можна викреслити ці 
свята. 8 Березня асоціюється 
з початком весни, любов’ю. 
1 Травня — гарний привід 
для відпочинку,  9 Травня — 
пам'ять про Другу світову.

РОМАН ГОЛОВАЩЕНКО (29), 
ЧИННИЙ ЧЕМПІОН ЄВРОПИ 
ЗА ВЕРСІЄЮ IBF:

— Я проти того, аби викрес-
лювати ці святкові дні. Для 
мене вони асоціюються з 
дитинством. Це історія. А 
ще — нагода зайвий раз по-
радувати близьких.

ГАЛИНА СЕГЕДА (34), 
«ПОДІЛЬСЬКА АГЕНЦИЯ 
РЕГІОНАЛЬНОГО РОЗВИТКУ»:

— Ініціативу підтримую. Ко-
жен має право святкувати ці 
свята, але держава не по-
винна їх нав'язувати, зро-
бивши ці дні обов’язковими 
вихідними. 

ІГОР ШЕВЧЕНКО (43), 
ПАТЕНТНИЙ ПОВІРЕНИЙ:
— Мені здається, що це 
не на часі. У нас купа більш 
нагайніших проблем, які 
потребують законодавчого 
врегулювання. А це питання 
лише вносить розкол і до-
даткову напругу в суспільстві.

RIA ЗАПИТАЛА ЕКСПЕРТІВ Чи підтримуєте ви ініціативу скасувати свята 8 Березня, а також 1 і 9 Травня?

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879

Ó ÷åòâåð, 9 ëþ-
òîãî, â³ííèöüê³ 
ïàòðóëüí³ çóïè-

íèëè àâòî, ùî ¿õàëî áåç ñâ³òëà 
ôàð. Çà êåðìîì ñèä³â çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà Â³ííèöüêîãî â³ää³ëó 
ïîë³ö³¿, íà÷àëüíèê êðèì³íàëüíîãî 
ðîçøóêó Êèðèëî Äîöåíêî. Ó íüî-
ãî ïîì³òèëè îçíàêè àëêîãîëüíîãî 
ñï'ÿí³ííÿ. Ïðàâîîõîðîíåöü ¿õàâ 
íà ñòàðåíüêîìó «Ìåðñåäåñ³».

СКАЗАВ, ЩО НА СЛУЖБІ. Ïî-
ë³öåéñüêèé ïîâåðòàâñÿ äîäîìó. 
Íà ãîäèííèêó 23.42. Ãîëîâà ÃÎ 
«Êîì³òåò áåçïåêè ðóõó» Âîëî-
äèìèð ×åðêàñ íàïèñàâ íà ñâî¿é 
ñòîð³íö³ ó Facebook: «Â³í, ÿê 
³ñòèííèé îïåð, âèð³øèâ ðóõà-
òèñÿ íà àâòîìîá³ë³ áåç çîâí³ø-
íüîãî îñâ³òëåííÿ ç çàï³òí³ëèì 
ëîáîâèì ñêëîì». Íà îäí³é ç 
öåíòðàëüíèõ âóëèöü Â³ííèö³ 
àâò³âêó çóïèíèâ íàðÿä ðîòè 
¹ 3 ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿.

«Ç-çà êåðìà, ç ð³çêèì çàïàõîì 
àëêîãîëþ, âèéøîâ âèñîêîïîñòàâ-
ëåíèé â³ííèöüêèé îïåðàòèâíèê 
Äîöåíêî. Äåÿêèé ÷àñ ãîëîâíèé 
îïåð â³äìîâëÿâñÿ â³ä ïðîõîäæåí-
íÿ îãëÿäó, àëå íåçàáàðîì ïîãî-
äèâñÿ çäàòè àíàë³çè â íàðêîäèñ-
ïàíñåð³. Ï³ä ÷àñ çäà÷³ àíàë³ç³â 
Äîöåíêî íàìàãàâñÿ äîäàòè â íèõ 
âîäó», — ïîâiäîìèâ ×åðêàñ.

Îïåðàòèâíèê ñêàçàâ àêòèâ³ñ-

òàì, ùî â³í çíàõîäèòüñÿ íà ñëóæ-
á³ ³ äóæå âòîìèâñÿ. Ïîêàçóâàòè 
ñëóæáîâå ïîñâ³ä÷åííÿ íå çàõîò³â.

НЕ ХОТІВ ДУТИ У «ДРАГЕР». Ïðî-
õîäèòè îñâ³äóâàííÿ íà àëêîòåñòå-
ð³ «Äðàãåð» Äîöåíêî êàòåãîðè÷íî 
â³äìîâèâñÿ. Ïàòðóëüí³ äîñòàâè-
ëè éîãî äî â³ííèöüêîãî íàðêî-
äèñïàíñåðó, äå ïðàâîîõîðîíåöü 
âèð³øèâ çäàòè ñå÷ó äëÿ àíàë³çó 
íà âì³ñò àëêîãîëþ. Ë³êàðêà ï³ä-
òâåðäèëà, ùî ó íüîãî º îçíàêè 
ñï’ÿí³ííÿ. Íàñòóïíîãî äíÿ ñòàëî 
â³äîìî, ùî ðåçóëüòàò îñâ³äóâàííÿ 
Êèðèëà — 1,9 ïðîì³ëå.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³í çäàâ àíàë³çè, 
òî íå çàõîò³â çàáèðàòè âîä³éñüêå 
ïîñâ³ä÷åííÿ ó ïàòðóëüíèõ. Ñêà-
çàâ, ùî êîïè «çàâåçóòü äîêóìåíòè 
äî íüîãî äîäîìó».

Ó ï’ÿòíèöþ, 10 ëþòîãî, Þð³é 
Ïåäîñ, ÿêîãî çà äåíü äî öüîãî 
ïðèçíà÷èëè î÷³ëüíèêîì ïîë³ö³¿ 
îáëàñò³, ñâî¿ì íàêàçîì çâ³ëüíèâ 
îïåðàòèâíèêà.

Ñêîðî íà êîëèøíüîãî ïðàâî-
îõîðîíöÿ ÷åêàº ñóä. ßêùî ñóääÿ 
âèçíàº, ùî Äîöåíêî áóâ ï’ÿíèé, 
òî ó ÷îëîâ³êà çàáåðóòü âîä³éñüêå 
ïîñâ³ä÷åííÿ íà ð³ê, à ùå âèïè-
øóòü øòðàô 10200 ãðèâåíü.

СТАТИСТИКА. Ïðîòÿãîì 2016 ðîêó 
íà ïîë³öåéñüêèõ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ñêëàëè 19 ïðîòîêîë³â 
çà íåòâåðåçå êåðìóâàííÿ. Â³ñ³ì ç 
íèõ íå ïîêàðàëè — ñóä âèð³øèâ, 
ùî íåìàº ñêëàäó ïîðóøåííÿ.

П’ЯНИМ ЗА КЕРМОМ 
ПІЙМАЛИ ТА ЗВІЛЬНИЛИ
Під градусом  Начальник карного 
розшуку Вінниці Кирило Доценко 
«обмивав» призначення нового очільника 
Нацполіції та їздив по місту п’яний. Склали 
протокол. А призначений на посаду 
головного поліцейського області Юрій 
Педос на наступний день його звільнив

Ñóä âèçíàâ âèííèìè ò³ëüêè 
ï'ÿòü ç íèõ. ¯õ çâ³ëüíèëè. Äàí³ 
ïî øåñòè ïîë³öåéñüêèõ ³ç ñóä³â 
äî ïîë³ö³¿ ùå íå íàä³éøëè.

«Çà ðåçóëüòàòàìè ïðîâåäåíèõ 
ñëóæáîâèõ ðîçñë³äóâàíü 9 ïî-
ë³öåéñüêèõ çâ³ëüíåíî ç Íàö³-
îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè», — 
éäåòüñÿ ó â³äïîâ³ä³ íà çàïèò. 
Òîáòî ùå ÷îòèðè ïðàâîîõîðîíö³ 
çâ³ëüíèëè, íå ÷åêàþ÷è ðåçóëü-
òàò³â ñóäó.

Â³ñ³ì ïîë³öåéñüêèõ ñóä âèð³-
øèâ íå êàðàòè, áî íå çíàéøîâ 
ñêëàäó ïîðóøåííÿ.

ОДИН П’ЯНИЙ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ 
ЗА 2015 РІК. Ó 2015 ðîö³, à òî÷-
í³øå â³ä 7 ëèñòîïàäà ³ äî ê³íöÿ 
ðîêó, ò³ëüêè îäíîãî ïðàâîîõî-
ðîíöÿ çëîâèëè ï'ÿíèì çà êåðìîì. 
Éîãî çâ³ëüíèëè.

²íôîðìàö³þ ïðî ê³ëüê³ñòü ïðà-
âîîõîðîíö³â, íà ÿêèõ âèïèñóâàëè 
ïðîòîêîëè çà ï'ÿíå êåðóâàííÿ àâ-
ò³âêàìè, íàäàëà îáëàñíà ïîë³ö³ÿ 
íà çàïèò RIA. Äàí³ àêòóàëüí³ 

ñòàíîì íà 16 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó 
(goo.gl/00e8ml).

Äàí³ çà ïîïåðåäí³é ïåð³îä 
ó Íàöïîë³ö³¿ â³äìîâèëèñÿ ïîâ³äî-
ìëÿòè. «Íàö³îíàëüíà ïîë³ö³ÿ íå º 
ïðàâîíàñòóïíèêîì ë³êâ³äîâàíèõ 
îðãàí³â ì³ë³ö³¿, à òîìó íå ÿâëÿ-
ºòüñÿ ðîçïîðÿäíèêîì â³äïîâ³ä-
íî¿ ³íôîðìàö³¿», — ïèøóòü íîâ³ 
ïîë³öåéñüê³.

Æóðíàë³ñò ïîïðîñèâ íàäàòè 
íîìåðè ñóäîâèõ ð³øåíü, äå îáâè-
íóâà÷óâàíèìè çà íåòâåðåçå êåð-
ìóâàííÿ âèñòóïàëè ïîë³öåéñüê³. 
Ïðîòå ó â³äïîâ³ä³ ïðàâîîõîðîíö³ 
ïîâ³äîìèëè, ùî íå ìàþòü òàêî¿ 
³íôîðìàö³¿. Òàêîæ, âèÿâëÿºòüñÿ, 
âîíè íå çíàþòü íàâ³òü, ó ÿêèõ ñó-
äàõ ñëóõàëè ñïðàâè ¿õí³õ êîëåã.

Кирило Доценко, колишній головний оперативник 
Вінниці. Намагався втекти від журналістів та ледь 
не в'язався у бійку з копами

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА M.20MINUT.UA
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Скоро газ будуть рахувати 
не в кубометрах, а в одиницях 
енергії. Але платити по іншому 
поки що не будемо — в платіжках 
з’явиться лише додаткова інфор-
мація: скільки ресурсу було вико-
ристано в кіловатах, гігакалоріях, 
мегаджоулях.
«А чи потрібні для цього нові лі-
чильники?», — запитували читачі 
в коментарях до новини на сайті 
«20хвилин» (goo.gl/YRfHQz).

— Навряд чи для нового об-
рахунку потрібні будуть інакші 
лічильники, ніж ті, що зараз є 
в оселях вінничан. НКРЕКП (На-
цкомісія, що здійснює державне 
регулювання у сферах енергетики 
і комунальних послуг — авт.) ще 
не затвердила методику, але, ві-
рогідно, кубометри газу будуть 
автоматично перераховувати 
в нові значення, — сказала речник 
«Вінницягазу» Оксана Поліщук.

Облік газу буде проводитися по-новому 

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА M.20MINUT.UA

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (095)3700574 

Ïðîá à  ã à ç ó 
áóëà âçÿòà ó äî-

ì³âö³ íà Â³ííèöüêèõ Õóòîðàõ 
(íà âóëèö³ Ñàãàéäà÷íîãî — 
àâò.). Âëàñíèöÿ áóäèíêó Íàä³ÿ 
Ñòåïàøêî ìàëà ï³äîçðè ç ïðè-
âîäó ÿêîñò³.

— Ìåí³ ö³êàâî, áî ÿ ÷àñòî 
â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ ÷óþ, 
ùî ëþäè æàë³þòüñÿ îäèí îäíîìó: 
«ãàç ðîçáàâëÿþòü, â³í ïîãàíèé; 
ïîâ³òðÿ, à íå ãàç». Çàïðîïîíó-
âàëè ïåðåâ³ðèòè áåçêîøòîâíî, ³ 
ìè ïîãîäèëèñÿ, — ðîçïîâ³ëà â³-
ííè÷àíêà. — Îñü ³ ä³çíàºìîñÿ, ùî 
â òîìó ãàç³. Õî÷à, ä³éñíî, ÷àéíèê 
äîâãî çàêèïàº.

Ùå ó ÷åòâåð, 2 ëþòîãî, ïðî-
òÿãîì ï³âãîäèíè ìîëîäøèé ôà-

õ³âåöü ëàáîðàòîð³¿ äåðæï³äïðè-
ºìñòâà «Óêðìåòðòåñòñòàíäàðò» 
Ðîìàí Òåðåíí³ê â³äêà÷óâàâ 
ãàç ó äâ³ «áàêëàãè», ÿê³ çãîäîì 
îïëîìáóâàâ. ² ÷åðåç ê³ëüêà äí³â 
ðåçóëüòàòè áóëè ãîòîâ³.

— Àíàë³ç ï³äòâåðäèâ, ùî 
ãàç, ÿêèé òðàíñïîðòóºòüñÿ ðîç-
ïîä³ëü÷èìè ìåðåæàìè íàøî¿ 
êîìïàí³¿ òà ïîòðàïëÿº äî îñåëü 
ñïîæèâà÷à, â³äïîâ³äàº íîðìàì, 
ùî âñòàíîâëåí³ äåðæñòàíäàðòîì 
(goo.gl/IxmzJP). Çîêðåìà, ó íåçà-
ëåæí³é ëàáîðàòîð³¿ ï³äòâåðäè-
ëè, ùî íèæ÷à òåïëîòà çãîðàííÿ 
ãàçó ñòàíîâèòü 8184 ê³ëîêàëîð³é 
(çà ñòàíäàðòîì ïîâèííà áóòè 
íå íèæ÷îþ çà 7600 — àâò.). 
À âì³ñò êèñíþ — 0,08% (íîðìà — 
íå á³ëüøå 1%), àçîòó — 1,654% 
(íîðìà — íå á³ëüøå 7,5%). Âì³ñò 
ìåòàíó â ñåðòèô³êàò³, îòðèìàíî-
ìó ç íåçàëåæíî¿ ëàáîðàòîð³¿ òà ç 

ГАЗ ПОГАНИЙ, КАЖУТЬ 
ВІННИЧАНИ. АЛЕ АНАЛІЗИ ХОРОШІ 
Норми  На початку лютого 
вінницька газова компанія відправила 
на дослідження газ, що надходить 
до домівок містян. Причиною стали 
масові скарги вінничан на блакитне 
паливо. З незалежної лабораторії 
прийшли результати, де газ розкладений 
по всіх домішках та їх кількості загалом ПОКАЗНИК РЕЗУЛЬТАТ СТАНДАРТ 

Теплота згоряння (нижча) 8184 ккал/м3 не менше 7600 ккал/м3 

Кисень 0,089% не більше 1% 

Азот 1,654% не більше 7,5% 

Число Воббе, вище (основний 
показник якості газу за його 
теплотою згоряння) 

11546 ккал/м3 від 9840 ккал/
м3 до 13020 ккал/м3 

Джерело: Аналіз виконано в лабораторії ДП «Укрметртестстандарт» (м. Київ). 
Норми для газу встановлені державними стандартами (goo.gl/IxmzJP) 

«Óêðòðàíñãàçó», ïîâí³ñòþ ñï³âïà-
äàº — 90,8%, — ðîçïîâ³ëà ïðåñ-
ñåêðåòàð «Â³ííèöÿãàçó» Îêñàíà 
Ïîë³ùóê.

ßê ãîâîðèëè ãàç³âíèêè, ïðè 
êîíöåíòðàö³¿ êèñíþ á³ëüøå 1% 
óòâîðþºòüñÿ ãðèìó÷à ñóì³ø, ùî 
ïðèçâîäèòü äî âèáóõó. À âàðò³ñòü 
àçîòó âòðè÷³ á³ëüøà, í³æ âàðò³ñòü 
ïðèðîäíîãî ãàçó, òîìó äîì³øó-
âàòè — íåâèã³äíî.

Îêð³ì îñíîâíèõ äîì³øîê 
â àíàë³çàõ áóëè âêàçàí³ é ³íø³, 
òàê³ ÿê âóãëåêèñëèé ãàç, åòàí, 
ïðîïàí, áóòàí, ïåòàí òà ³íø³ 
äîì³øêè, ùî º ó áëàêèòíîìó 
ïàëèâ³. ×è âïëèâàþòü âîíè 
íà ÿê³ñòü ãàçó, ùî ïîñòà÷àþòü 
â îñåëþ â³ííè÷àí? Ïðî öå ìè 
çàïèòàëè â ãîëîâè ñïîñòåðåæíî¿ 
ðàäè Á³îåíåðãåòè÷íî¿ àñîö³àö³¿ 
Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà Ìàéñòðè-
øèíà.

— Àíàë³çè ïðèñòîéí³. Ðåøòà 
ïîêàçíèê³â íîðìàëüíà. Ìîæëèâî 
çàâèùåíèé åòàí. Àëå öå ïîêàçíèê 
ãàçó ç íàøîãî äîáóòêó, â ÿêîìó º 
âàæê³ äîì³øêè. Ïðîòå â äàíîìó 
âèïàäêó, öå ïîçèòèâ, — êîðîòêî 
â³äïîâ³â Ìàéñòðèøèí.

ЯКІ ПОКАЗНИКИ МАЄ ГАЗ У ВІННИЦІЯКІ ПОКАЗНИКИ МАЄ ГАЗ У ВІННИЦІ

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (095)3700574
 Íà Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà 

î 6.40 äëÿ ìåøêàíö³â ê³ëüêîõ 
âóëèöü íàâêîëî Õìåëüíèöüêîãî 
øîñå ñòàâñÿ «ñþðïðèç» — ïðî-
ðâàëî òðóáó ä³àìåòðîì 700 ì³ë³-
ìåòð³â.

Çðàíêó íà ä³ëÿíö³ äîðîãè â³ä 
Ìàêñèìîâè÷à äî ïðîñïåêòó 
Þíîñò³ ïåðåêðèëè äîðîãó: àâòî-
ìîá³ë³ ñòîÿëè â çàòîðàõ, à òðàìâà¿ 
ðîçâåðòàëè á³ëÿ äåïî. Óñå ÷åðåç 
òèñÿ÷³ ë³òð³â âîäè, ùî â ìîðîç 
ïåðåòâîðèëè äîðîãó íà êîâçàí-
êó. À â òîé ÷àñ â³ííè÷àíè éøëè 
íà ðîáîòó ï³øêè ïî êàëþæàõ. 
Íà ë³êâ³äàö³þ ïðîðèâó â³äïðà-
âèëè ê³ëüêà áðèãàä ì³ñüêèõ ñëóæá 
«Âîäîêàíàëó», «Â³ííèöüêî¿ òðàí-
ñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» (goo.gl/lY0iie)

Áåç àâàð³é íå îá³éøëîñÿ. 
Çðàíêó íà âóëèö³ Ìàêñèìîâè÷à 
ñòàëîñÿ ïîòð³éíå ÄÒÏ. ßê êî-
ìåíòóþòü â óïðàâë³íí³ ïàòðóëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèö³, âîä³é «Ëà-
íîñà» íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì 

íà ñëèçüê³é äîðîç³ òà âð³çàâñÿ 
â «Æèãóë³». Ó ñâîþ ÷åðãó ÂÀÇ 
â’¿õàâ ó «Îïåëü», ùî ¿õàâ ïîïåðå-
äó. Ó àâàð³¿ í³õòî íå ïîñòðàæäàâ.

Î 10-é ðàíêó ç ³íñïåêö³ºþ 
ïðè¿õàëè ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè. Çà-
ñòóïíèê ìåðà Ìèêîëà Ôîðìàíþê 
ðîçêàçàâ, ùî êîìóíàëüíèêè îïå-
ðàòèâíî íàëàãîäèëè âîäîïîñòà-
÷àííÿ ïî ðåçåðâí³é òðóá³. Ïðî-
áëåì ç âîäîþ íåìàº í³ â æèòëî-
âèõ áóäèíêàõ, í³ â ñîö³àëüíîìó 
ñåêòîð³ ì³êðîðàéîíó. Àëå íà ñåìè 
âóëèöÿõ — Ìàêñèìîâè÷à, Ïèñà-
ðåâà, Õìåëüíèöüêå øîñå, Øåâ-
÷åíêà, Ëÿë³ Ðàòóøíî¿, 600-ð³÷÷ÿ 
òà 1-èé ïðîâóëîê Õìåëüíèöüêîãî 
øîñå — ö³ëèé äåíü áóâ ñëàáêèé 
òèñê ó âîäîãîí³ (goo.gl/MC2ptU).

Îá 11-é ãîäèí³ â³äíîâèëè 
ðóõ òðàìâà¿â â á³ê çàë³çíè÷íîãî 
âîêçàëó. Á³ëÿ êîë³¿ íà Ë³ñîïàð-
êó, âèêîðèñòîâóþ÷è ñïåöòåõ-
í³êó, êîìóíàëüíèêè ïðîáèëè 
âåëè÷åçíó ÿìó. Íà ïîãëÿä, âîíà 
ãëèáèíîþ íå ìåíøå äâîõ-òðüîõ 

ìåòð³â. À íà ñàìîìó äí³ çíàõî-
äèòüñÿ «âèíóâàòèöÿ» ðàíêîâîãî 
ïîòîïó — 700-ì³ë³ìåòðîâà òðóáà, 
ÿêó çáèðàþòüñÿ çàì³íèòè.

— Òóò ðîáîòè áàãàòî! Äî íî÷³ 
òî÷íî, — êàçàëè ïðàö³âíèêè «Âî-
äîêàíàëó».

— À ùî ñòàëî ïðè÷èíîþ ïðî-
ðèâó? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Òðóáà äóæå ñòàðà, çíîøå-
í³ñòü ìåòàëó, — êîðîòêî â³äïî-
â³ëè êîìóíàëüíèêè.

Ç 13.30 ðóõ òðàìâà¿â â îáèäâà 
áîêè áóâ â³äíîâëåíèé. Ðîáî÷³ 
«Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîì-
ïàí³¿» çàêð³ïèëè êîë³þ. Òàêîæ 
ç òîãî ÷àñó â³äêðèëè äîðîãó äëÿ 
àâòîìîá³ë³â (goo.gl/c7oc5t).

Лісопарк опинився у воді 
через прорив старої труби

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА M.20MINUT.UA

На глибині кількох метрів знаходиться 700-міліметрова 
труба, яка й прорвала. Комунальники казали, що її 
ремонтують вже не вперше, бо дуже стара
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Міжнародні 
водійські права
 Ç 9 ëþòîãî ñåðâ³ñí³ 
öåíòðè ÌÂÑ ïî÷àëè âè-
äàâàòè ì³æíàðîäí³ âîä³é-
ñüê³ ïîñâ³ä÷åííÿ, ùî äàº 
çìîãó ¿çäèòè ïî 63 êðà¿íàõ 
ñâ³òó. Ñåðåä íèõ — ÑØÀ, 
Àâñòðàë³ÿ, ªãèïåò, ßïî-
í³ÿ òà ³íø³. ßê ðîçïîâ³ëè 
â Ãîëîâíîìó ñåðâ³ñíîìó 
öåíòð³ ÌÂÑ, îòðèìàòè 
ïðàâà ì³æíàðîäíîãî çðàçêà 
ìîæíà ïðè íàÿâíîñò³ íà-
ö³îíàëüíîãî âîä³éñüêîãî 
ïîñâ³ä÷åííÿ, áåç ³ñïèò³â 
³ íà 3 ðîêè. Îôîðìëåííÿ 
êîøòóâàòèìå 34,16 ãðèâ-
í³. Ïîâíèé ñïèñîê êðà¿í, 
ïî ÿêèõ ìîæíà ¿çäèòè ³ç 
çâè÷àéíèìè ïðàâàìè òà 
ïîñâ³ä÷åííÿì ì³æíàðîä-
íîãî çðàçêà, — íà ñàéò³ 
ñåðâ³ñíîãî öåíòðó ÌÂÑ 
(goo.gl/ZROx6R).
Äëÿ îòðèìàííÿ ì³æ-
íàðîäíîãî ïîñâ³ä÷åííÿ, 
òðåáà çâåðíóòèñÿ â áóäü-
ÿêèé òåðèòîð³àëüíèé ñåð-
â³ñíèé öåíòð ÌÂÑ íåçà-
ëåæíî â³ä ì³ñöÿ ðåºñòðàö³¿ 
òà íàäàòè äîêóìåíòè: 
îðèã³íàë íàö³îíàëüíî-
ãî ïîñâ³ä÷åííÿ; ïàñïîðò 
ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè; 
çàêîðäîííèé ïàñïîðò; ôîòî 
3,5õ4,5 ñì íà ìàòîâîìó ïà-
ïåð³. Ó Â³ííèö³ ñåðâ³ñíèé 
öåíòð ÌÂÑ çíàõîäèòüñÿ 
íà âóëèö³ Áîòàí³÷í³é, 24.

Нові сонячні 
електростанції
 Íà Â³ííè÷÷èí³ çàâåð-
øèâñÿ êîíêóðñ íà êðàùèé 
³íâåñòèö³éíèé ïðîåêò 
ó ñôåð³ â³äíîâëþâàëüíèõ 
äæåðåë åíåðã³¿. Ïåðåìîãó 
îòðèìàëà êîìïàí³ÿ ç Ñàó-
ä³âñüêî¿ Àðàâ³¿, ÿêó ïðåä-
ñòàâëÿº Ïðèíö Àáäóëëà Á³í 
Ôàõä Á³í ßëàâ³ Àëü Ñàóä. 
Ïðî öå ïîâ³äîìèëè â ïðåñ-
ñëóæá³ ÎÄÀ.  
Â îáëàñò³ ïðàöþº âæå 
9 êîìïàí³é, ÿê³ âèðîáëÿ-
þòü ñîíÿ÷íó åíåðã³þ. À 
³íâåñòîðè ç Ñàóä³âñüêî¿ 
Àðàâ³¿ ðåàë³çîâóâàòèìóòü 
ñâ³é ïðîåêò íà çåìåëüíèõ 
ä³ëÿíêàõ ó Ï³ùàíñüêîìó òà 
×å÷åëüíèöüêîìó ðàéîíàõ. 
Ïðèíö çàçíà÷èâ, ùî äëÿ 
¿õ êîìïàí³¿ öå ïåðøèé 
á³çíåñ-ïðîåêò â Óêðà¿í³. 
Ùîäî äîñâ³äó áóä³âíèöòâà 
ñîíÿ÷íèõ åëåêòðîñòàíö³é, 
òî Ïðèíö ñêàçàâ: «Ó íàñ 
º êîìïàí³ÿ-ïàðòíåð, ÿêà 
ñï³âïðàöþº ç íàìè â åíåð-
ãåòè÷íîìó ñåêòîð³ ³ ìàº 
÷èìàëî ïðîåêò³â ïî ñîíÿ÷-
í³é åíåðãåòèö³. Çáóäîâàíà 
ïîòóæíà ñîíÿ÷íà åëåêòðî-
ñòàíö³ÿ â Ìàðîêêî».

КОРОТКОКОРОТКО

ÊÐÈÌ²ÍÀË

  Паролі мають бути надійні: 
якнайбільше символів. Міні-
мізуйте співпадіння, ні в якому 
разі не робіть паролем дату на-
родження, номер мобільного.
 Не надавайте нікому інфор-
мацію про пін-код, пароль, тер-
мін дії картки, кредитний ліміт, 
інші персональні дані. Оператор 
банку ніколи таких даних не за-
питує.
 Для оплати товарів он-лайн 
використовуйте віртуальну карт-
ку (дублікат), на яку переводьте 
потрібну суму прямо перед по-
купкою.
 Звертайте увагу на правиль-
ність написання адрес сайтів і на-
явність помилок на сторінках — 

можете натрапити на сторінку-
копію, сформовану шахраями.
 Оновлюйте антивірус та інші 
програмні продукти операцій-
ної системи, щоб не «підхопити» 
шкідливе програмне забезпе-
чення.
 Не вірте незнайомцям у со-
цмережах. Шахраї створюють 
липові акаунти, тривалий час 
переписуються з людьми, щоб 
виманити гроші на операцію чи 
поїздку в АТО, наприклад.
  Якщо користуєтеся чужим 
комп’ютером чи планшетом, ви-
ставте позначку про це, інакше 
операційна система запам’ятає 
все, що ви робили, разом із па-
ролем.

«Пігулки» від шахрайства 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïîñò³éíî çðîñ-
òàº ê³ëüê³ñòü øàõ-
ðàéñòâ ó îáëàñò³. 

ßêùî ïîð³âíÿòè ìèíóëîð³÷í³ äàí³ 
ç òèìè ôàêòàìè îáìàí³â â³ííè-
÷àí, ÿê³ ìàëè ì³ñöå âæå ó öüîìó 
ðîö³, òî áà÷èìî çðîñòàííÿ ê³ëü-
êîñò³ îáìàí³â ìàéæå íà ÷âåðòü.

Ïðî öå ðîçïîâ³ëè êåð³âíèêè 
ð³çíèõ ï³äðîçä³ë³â ïîë³ö³¿, ÿê³ äî-
êóìåíòóþòü, ðîçñë³äóþòü òà ðîç-
êðèâàþòü òàê³ çëî÷èíè — óïðàâ-
ë³ííÿ êàðíîãî ðîçøóêó, óïðàâë³í-
íÿ ê³áåðïîë³ö³¿ òà ñë³äñòâà.

Çà îçâó÷åíèìè íèìè äàíèìè, 
öüîãî ðîêó ïðî øàõðàéñòâà ó ïî-
ë³ö³þ çàÿâèëè 115 ëþäåé. Ïðè 
öüîìó ïîêàçíèê ðîçêðèòòÿ äîñèòü 
íåâåëèêèé — òðîõè á³ëüøèé 20%. 
Òîáòî çíàõîäÿòü îáìàíùèê³â ëè-
øåíü ó îäíîìó âèïàäêó ³ç ï’ÿòè.

— Íà 23% çá³ëüøèëàñü ê³ëüê³ñòü 
çëî÷èíö³â, ñêîºíèõ ó ñôåð³ ³íôîð-
ìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, — ñêàçàâ êå-
ð³âíèê Ïîä³ëüñüêîãî óïðàâë³ííÿ 
ê³áåðïîë³ö³¿ Ñåðã³é Øåñòîïàëþê 
ïðî øàõðàéñòâà ç âèêîðèñòàííÿì 
³íòåðíåòó òà ìîá³ëüíèé òåëåôî-
í³â. — ßêùî çâàæèòè ñòàòèñòèêó 
çà ïåðøèé ì³ñÿöü öüîãî ðîêó, 
à ìàºìî âæå 115 ôàêò³â øàõðàéñòâ, 
òî áà÷èìî, ùî ³ç êîæíèì ïåð³îäîì 
º òåíäåíö³ÿ äî çðîñòàííÿ.

— Øàõðà¿ äóæå äîáðå çíàþòü 
ïñèõîëîã³þ ëþäåé, — ñêàçàâ çà-
ñòóïíèê íà÷àëüíèêà ïîë³ö³¿ îá-
ëàñò³ Ñåðã³é ×óáà é íàâîäèòü 
ïðèêëàäè îáìàí³â, ï³ä ÷àñ ÿêèõ 
í³áèòî çàòðèìàíèé ïîë³ö³ºþ ñèí 
ñïàâ ó ñâî¿é ê³ìíàò³, â òîé ÷àñ ÿê 

ó ³íø³é éîãî ìàòè îáäçâîíþâàëà 
ðîäè÷³â ó ïîøóêàõ çíà÷íî¿ ñóìè 
ãðîøåé, àáè âèêóïèòè éîãî â³ä 
êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³.

Íàéïîøèðåí³øà çàðàç ëåãåí-
äà òåëåôîííèõ øàõðà¿â: âàø ñèí 
ïîòðàïèâ ó ÄÒÏ. Êîëè ìàòè 
íå ìîæå âï³çíàòè ãîëîñ ñâîº¿ 
äèòèíè ó òåëåôîíí³é òðóáö³, ¿é 
êàæóòü, ùî â íüîãî âèáèò³ çóáè 
÷è ïîøêîäæåíà ùåëåïà, òîìó, 
ìîâëÿâ, ³ ãîâîðèòü íå òàê.

— Âîíè òåëåôîíóþòü ÷åðåç êîæ-
í³ 30 ñåêóíä, òèñíóòü, ïåðåäàþòü 
òðóáêó òî í³áèòî ñèíó, ÿêèé ãóêàº 
«ìàìà, äîïîìîæè ìåí³», òî í³áè-
òî ñë³ä÷³é, ÿêà òàêîæ ï³äòðèìóº 
ëåãåíäó, — ðîçêàçàâ ãîëîâíèé 
ðîçøóê³âåöü îáëàñò³ Îëåêñàíäð 
Öèìáàëþê. — Ìè íåùîäàâíî 
çàòðèìàëè ãðóïó, ÿêà ä³ÿëà òàê ³ 
çàðîáëÿëà íà òåëåôîííèõ îáìà-
íàõ ñîá³ ãðîø³ íà íàðêîòèêè. ß á 
ðàäèâ ï³ñëÿ äçâ³íêà ç ³ñòîð³ºþ ïðî 
ÄÒÏ, á³éêó ÷è ³íøó ïðèãîäó, ñ³ñòè 
³ ïîðàõóâàòè äî äåñÿòè. Çàñïîêî¿-
òèñÿ, à ïîò³ì ñïðîáóâàòè ïîäçâî-
íèòè ò³é ëþäèí³, ïðî ÿêó ³äå ìîâà, 
÷è òîìó, õòî ìîæå áóòè ïîðó÷.

— Ñï³âðîá³òíèêè ïîë³ö³¿ 
íå äçâîíÿòü ç ïðîïîçèö³ÿìè 
â³äïóñòèòè áóäü-êîãî çà âèêóï, 
çàñòàâó ÷è ³íø³ ãðîø³, — ñêàçàâ 
×óáà. — Ð³øåííÿ ïðî çàñòàâó 
ïðèéìàº ò³ëüêè ñóä. À ç ïîë³ö³¿ 
ìîæóòü ïîäçâîíèòè ðîäè÷àì ò³ëü-
êè, ùîá ñêàçàòè, çà ùî ëþäèíó 
çàòðèìàëè ³ äå âîíà çíàõîäèòüñÿ.

Êð³ì òåëåôîííèõ îáìàí³â, 
ïîøèðåí³ çàðàç øàõðàéñòâà, 
ïîâ’ÿçàí³ êóï³âëåþ-ïðîäàæåì 
òîâàð³â ÷åðåç ³íòåðíåò òà ³ç áàí-
ê³âñüêèì êàðòêàìè. Ó öèõ âèïàä-

ПОРАХУЙ ДО ДЕСЯТИ І НЕ ПЛАТИ 
Не пошийся в дурні  Коли звучить 
фраза «розіграш призів», то більшість чує 
слово «приз» і не зважає на «розіграш». 
Кому із них пропонували виграти машину 
шахраї, призналися керівники поліції, 
коли розповідали про найпоширеніші 
сьогодні схеми обманів

êàõ øàõðà¿ ï³ä ð³çíèìè ïðèâîäàìè 
íàìàãàþòüñÿ âèäóðèòè ó ëþäåé 
ïåðñîíàëüí³ äàí³, àáè äèñòàíö³éíî 
âêðàñòè ãðîø³ ³ç ¿õí³õ ðàõóíê³â.

20minut âæå ³íôîðìóâàëà â³-
ííè÷àí, ÿê óáåðåãòèñÿ â³ä îá-
ìàí³â ó ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ òà 
ÿêèìè ôóíêö³ÿìè âàðòî êîðèñ-
òóâàòèñÿ, àáè ãðîø³ ç ðàõóíêó 
íå ìîæíà áóëî ïîöóïèòè ÷åðåç 
îíëàéí-áàíê³íã.

Ïîë³öåéñüê³ ç³çíàþòüñÿ: ïî ãà-
ðÿ÷èõ ñë³äàõ âîíè ðîçêðèâàþòü 
ëèøåíü 22% øàõðàéñòâ. Öå 
ïîâ’ÿçàíî ç òèì, ùî æåðòâè ³ çëî-
÷èíö³, ÿê ïðàâèëî, çíàõîäÿòüñÿ 
â ð³çíèõ ðåã³îíàõ, à ùîá â³äñë³ä-
êóâàòè ñõåìó ³ çíàéòè, äî êîãî 
âîíà ïðèâåäå, òðåáà ÷àñ.

— Ç³ âñ³º¿ ê³ëüêîñò³ øàõðàéñòâ, 
ÿê³ áóëè, 97% òàê³: ïîòåðï³ëèé 
ó Â³ííèö³, à øàõðàé ó ³íøî-
ìó ê³íö³ êðà¿íè ÷è âçàãàë³ çà ¿¿ 
ìåæàìè, ó çîí³ ÀÒÎ ÷è â ì³ñ-
öÿõ ïîçáàâëåííÿ âîë³, — ðîçïîâ³â 
Øåñòîïàëþê. — Äîçâ³ë íà ïðîâå-
äåííÿ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é îòðèìó-
ºìî â ñóäàõ. Öå çàéìàº ÷àñ. Êð³ì 
òîãî, ïîñò³éíî ï³äâèùóºòüñÿ ð³-
âåíü ïðîôåñ³îíàë³çìó çëî÷èíö³â. 
Íàâ³òü ÿêùî ìè, ï³äðîçä³ëè ïî-
ë³ö³¿, ñïðÿìîâóºìî óñ³ çàõîäè äëÿ 
ðîçêðèòòÿ çëî÷èíó, òî çëî÷èíö³ 
ó ñâîþ ÷åðãó ñòâîðþþòü êîíòð-
àðãóìåíò: âñòàíîâëþþòü øê³äëèâ³ 
ïðîãðàìè, çàñòîñîâóþòü òåõí³÷í³ 
ïðèëàäè, ÿê³ óñêëàäíþþòü ðîç-
êðèòòÿ ³ ðîçñë³äóâàííÿ.

Ïèòàºìî ó ïîë³öåéñüêèõ êåð³â-
íèê³â, ùî ìàº â³äáóâàòèñÿ ï³ñëÿ 
îñü òàêîãî äçâ³íêà íà «102»: «ìåí³ 
ùîéíî òåëåôîíóâàâ øàõðàé, çà-
ïèø³òü éîãî íîìåð òåëåôîíó…».

— Íà ì³ñöå âè¿äå ñë³ä÷î-îïåðà-
òèâíà ãðóïà, — ñêàçàâ íà÷àëüíèê 
êàðíîãî ðîçøóêó Öèìáàëþê. — 
Áóëè òàê³ âèïàäêè, ùî ìè «âêëþ-
÷àëèñÿ» ó ãðó ³ âñå äîêóìåíòóâàëè.

— Ó íàñ º ëþäè, ÿê³ çàêð³ïëåí³ 
çà ðîçêðèòòÿì ïåâíèõ âèä³â çëî-
÷èí³â, — ñêàçàâ ×óáà. — ª, õòî 

çàéìàºòüñÿ ðîçêðèòòÿì êâàðòèð-
íèõ êðàä³æîê, õòî âáèâñòâàìè, 
õòî øàõðàéñòâàìè. Ñïåö³àë³ñòè 
âêëþ÷àþòüñÿ ó ðîáîòó ³ äàë³ ä³þòü 
çà ñèòóàö³ºþ, áî çëî÷èíö³, ÿêùî 
äåñü íàéìåíøå ùîñü çàï³äîçðèëè, 
îäðàçó âèìêíóëèñÿ ³ âñå. ̄ ì ïðî-
ñò³øå âòðàòèòè ïîòåíö³éíó æåðòâó, 
í³æ ïîïàñòèñÿ. Âîíè æ íå âòðà-
÷àþòü í³÷îãî. Íå çàðîáëÿòü, àëå 
³ íå âòðàòÿòü. Ïðîñòî ïåðåêëþ-
÷àòüñÿ íà ³íøèõ. Òîìó ñïåö³àë³ñ-
ò³â çàä³ºìî, ùîá äîâåëè ñèòóàö³þ 
äî ëîã³÷íîãî çàâåðøåííÿ. Çëî÷èí 
ââàæàºòüñÿ çàâåðøåíèì ³ç ìîìåí-
òó ïåðåäà÷³ êîøò³â. Ò³ëüêè îäí³ 
ïåðåäàëè, à äðóã³ çíÿëè — âñå, 
çàê³í÷åíèé çëî÷èí.

Ïðåñ-îô³öåð îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ 
Àííà Îë³éíèê ðîçïîâ³ëà ïðî ñâ³é 
äîñâ³ä ñï³ëêóâàííÿ ç øàõðàÿìè. 
Êàæå, ¿é ïîâ³äîìèëè, ùî âèãðàëà 
àâòîìîá³ëü. ² ùîá ïðèç íå ïåðåé-
øîâ ³íøîìó ó÷àñíèêó àêö³¿, âîíà 
ìàº ñïëàòèòè ãðîø³.

— ßêðàç íîâèíó ïðî ÷åðãîâó 
øàõðàéñüêó ñõåìó ãîòóâàëà ³ç ïî-
ðàäàìè äëÿ ëþäåé, ³ òóò ïðèõî-
äèòü ÑÌÑ «âè âèãðàëè, ïåðåâåä³òü 
êîøòè», — ñì³ºòüñÿ ðå÷íèöÿ ïî-
ë³ö³¿. — ̄ ì íå ïîùàñòèëî ç³ ìíîþ. 
Àâòî ïåðåéøëî äî ³íøîãî êë³ºíòà…

— Øàõðà¿ íàâ³òü ðîáëÿòü ³íòåð-
íåò-ñòîð³íêó, äå âêàçóþòü ñåðåä 
³íøèõ íîìåð³â òåëåôîí³â âàø, 
ÿê âèãðàøíèé, — çâåðíóâ óâàãó 
Øåñòîïàëþê. — Ëþäèíà äèâè-
òèñÿ, áà÷èòü ñâ³é íîìåð ³ â³ðèòü 
çëî÷èíöÿì. À äîñèòü ïîäçâîíèòè 
ó ñòðóêòóðó, ÿêó âîíè âêàçóþòü, 
ÿê îðãàí³çàòîðà àêö³¿, ùîá ä³çíà-
òèñÿ — í³ÿêîãî ðîç³ãðàøó íå ïðî-
âîäèòüñÿ.

ТОП ШАХРАЙСТВ МИНУЛОГО РОКУ, 
ЯКІ АКТУАЛЬНІ Й СЬОГОДНІ

1536
фактів різних шахрайств 
розслідували поліцейські 

Вінниччини минулого року. 
Розкрили тільки п’яту 

частину із них

37%
581 випадок 

Першість тримають 
шахрайства, пов’язані із 

купівлею товарів через 
інтернет 

30%
332 факти 

На другому місці за поширеністю — 
шахрайства з використанням платіжних 

систем ПриватБанку, Ощадбанку та 
комерційних фінансових установ 

20%
296 випадків 
Шахрайство в використанням 
телефонних мереж 

13%
Решта — інші види шахрайств, 
які можуть бути пов’язані із 
діяльністю фінансових пірамід 
або зі злочинами загально-
кримінального характеру 
(наприклад, взяв телефон, 
щоб подзвонити, 
і не повернув його) 

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА M.20MINUT.UA
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ОКСАНА ЯЦЕНКО, 
ДИРЕКТОР 
ДЕПАРТАМЕНТУ 
ОСВІТИ 
ВІННИЦЬКОЇ 
МІСЬКРАДИ

— У понеділок, 
13 лютого, головні спеціалісти 
відділу виховання та позашкіль-
ної роботи Департаменту освіти 
провели моніторинг ситуації в ін-
ших містах України, а саме: Оде-
сі, Києві, Дніпрі та Львові через 
департаменти освіти цих міст. Як 
виявилось, у цих областях не за-
фіксовано випадків такої смер-
тельної гри. На нараді директорів 

вінницьких шкіл з’ясувалось, що 
у Вінниці теж не було виявлено 
випадків, коли вінницькі діти 
грали у гру «Біжи або помри» 
або подібну. Та все ж ми попере-
дили директорів шкіл, аби вони 
поінформували дітей про таку 
небезпеку. При цьому поради-
ли зосередитись на позитивному 
посилі: що життя насправді пре-
красне, а якщо є проблеми, які 
не можеш вирішити самостійно, 
то завжди є дорослі, які у цьому 
допоможуть. Загострювати увагу 
власне на грі вони не будуть, щоб 
не викликати у дітей нездоровий 
інтерес до цієї теми.

Директори шкіл проінформовані 

«Групами смерті» називають 
спільноти у соцмережах, які схи-
ляють своїх підписників (здебіль-
шого, підлітків — авт.) до само-
губств. Часто у таких групах із ді-
тьми працюють професійні психо-
логи. Починається все з того, що 
адміністратори груп дають учас-
никам груп завдання на кшталт: 
надряпати лезом на шкірі напис 
чи малюнок. Останнє завдан-
ня, яке чекає на учасників такої 
«гри» — самогубство, яке повинно 
бути записане на плівку.

За інформацією Сергія Деме-
дюка, голови Департаменту 
кіберполіції України, яку він 
надав виданню «Новое вре-
мя», від такої гри вже помер-
ли два підлітки — із Донецька 
та Івано-Франківська. На сайті 
Департаменту кіберполіції 9 лю-
того опублікували список адмі-
ністраторів цих груп в Україні, 
а також інструкцію, як розпіз-
нати такі групи у соцмережах. 
Більше дивіться за посиланням: 
goo.gl/MzqTHT 

«Групи смерті» у соцмережах: в Україні є жертви 

В'ЯЧЕСЛАВ 
ЧУМАЧЕНКО, 
ПСИХОЛОГ 

— Особливу ува-
гу батькам треба 
звернути, якщо 
дитина раптово 

змінює свою поведінку: стає 
відлюдькуватою, сидить но-
чами у Інтернеті, у неї звідкись 
з’являються порізи на тілі. Тоді 
терміново ведіть її до психолога, 
це стадія, із якою на рівні бать-
ків вже не впоратися. Я у своїй 
практиці зіштовхнувся із одним 
випадком, коли 16-річний хло-
пець декілька разів намагався 
накласти на себе руки. І ось 

батьки сидять із ним по черзі, 
аби не удавився, але до пси-
хіатра не звертаються, бо «що 
скажуть люди». Але якщо йде 
жорстке програмування дити-
ни на смерть, як у одній із таких 
смертельних ігор, то власними 
силами батькам із цим не впо-
ратися. Адже вплив, який здій-
снюється на дитину, за ефектом 
схожий на гіпнотичний. І що 
найстрашніше — він руйнує пси-
хіку, таким повинні займатися 
професійні психологи або психі-
атри. Бо навіть якщо не вдасться 
скоїти суїцид, до нормального 
життя дитина після такого на-
вряд чи повернеться.

Не бійтеся звертатися до психолога 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Óêðà¿íîìîâíèì 
³íòåðíåòîì øè-
ðèòüñÿ ³íôîðìàö³ÿ 

ïðî ãðó ñåðåä ä³òåé «Á³æè àáî ïî-
ìðè». Ñåíñ ãðè í³áèòî ó òîìó, àáè 
ïðîá³ãòè ïåðåä ìàøèíîþ ìàêñè-
ìàëüíî áëèçüêî, íå ïîòðàïèâøè 
ïðè öüîìó ï³ä êîëåñà àâòî. Ó ïî-
â³äîìëåíí³ éäåòüñÿ ùå ïðî îäíó 
ãðó: òàêèé ñîá³ êâåñò, äå äèòèíà 
ïîâèííà áóäå 50 äí³â âèêîíóâàòè 
ð³çí³ êðèâàâ³ çàâäàííÿ, à íà 50-é 
äåíü — í³áèòî âêîðîòèòè ñîá³ 
â³êó. Ó ïîâ³äîìëåíí³ ì³ñòèòüñÿ 
ïîïåðåäæåííÿ, ³ òóò æå — ìàëî 
íå ðåêîìåíäàö³¿, ÿê ïîòðàïèòè 
ó òàêó ãðó — àæ äî õåø-òåã³â òà 
íàçâ òàêèõ «ãðóï ñìåðò³» ó ñî-
öìåðåæàõ.

Òåòÿíà Ô³ùóê, ïðåñ-ñåêðåòàð 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèö³, òàêîæ 
ðîçì³ñòèëà öåé äîïèñ íà âëàñí³é 
ñòîð³íö³ Ôåéñáóê.

— Ñïðàâà â òîìó, ùî êîëåãè 
ç ³íøèõ ì³ñò êàçàëè, ùî ïî âñ³é 
Óêðà¿í³ â³äáóâàºòüñÿ òàêà íåçðî-
çóì³ëà ïðîïàãàíäà, ÿêà íàïðàâ-
ëåíà ïðîòè íàøèõ ä³òåé ³ ìàº 
ð³çí³ ïðîÿâè. Àëå ó Â³ííèö³ òà-
êèõ âèïàäê³â íå áóëî çàô³êñî-
âàíî. Ó ñåáå îïóáë³êóâàëà öåé 
äîïèñ ³ç ìåòîþ ïîïóëÿðèçàö³¿ ö³º¿ 
òåìè, — ðîçïîâ³ëà Òåòÿíà Ô³ùóê 
æóðíàë³ñòó.

ІМОВІРНА АВТОРКА ПОСТУ. 
Ïåðøîäæåðåëîì äîïèñó Òåòÿíè 
Ô³ùóê º äîïèñ ó ãðóï³ «Police 
911» — Óêðà¿íñüêà Ñëóæáà Ïî-
ðÿòóíêó òà Ì³æíàðîäíà Ñëóæáà 

Ïîðÿòóíêó. Â³í íàáðàâ 1158 ðå-
ïîñò³â òà 163 ëàéêè.

Æóðíàë³ñò RIA íàïèñàëà ó ãðó-
ïó «Police 911» ç ìåòîþ ç’ÿñóâàòè, 
çâ³äêè òàêà ³íôîðìàö³ÿ òà ÷è 
áóëè ó Êèºâ³ âèïàäêè, ÿê³ ñòà-
ëè ïðè÷èíîþ ïóáë³êàö³¿ òàêîãî 
çàñòåðåæåííÿ. Ó â³äïîâ³ä³ áóëî 
çàçíà÷åíî: àâòîð ïîñòó âêàçàíèé, 
òà é áàãàòî óêðà¿íñüêèõ ñàéò³â 
ïèñàëè ïðî öå. Íà çàïèòàííÿ, ÷è 
áóëè çàô³êñîâàí³ âèïàäêè ãðè, 
ÿê³ á ï³äòâåðäæóâàëè ³íôîðìàö³þ 
(îêð³ì ïîñèëàíü íà îíëàéí-ÇÌ² 
òà àâòîðà), â³äïîâ³ëè: êðàùå ñïè-
òàòè âëàñíå ó àâòîðà ³ ó ÇÌ².

Àâòîðîì âêàçàíîãî ïîñòó º 
Îëåêñàíäðà Ëÿïîðîâà. ² Ôåéñáóê, 
³ ÂÊîíòàêò³ íà çàïèò «Àëåêñàíäðà 
Ëÿïîðîâà» âèäàþòü ò³ëüêè îäíó 
Îëåêñàíäðó. Â³ðîã³äí³ñòü òîãî, 
ùî âîíà â êóðñ³ ïðîáëåìè, ìàëà, 
àäæå ïàí³ Îëåêñàíäðà — æèòåëü-
êà ðîñ³éñüêîãî ì³ñòà Ñàìàðà, òà 
é äîïèñó òàêîãî ó íå¿ íà îáîõ 
ñòîð³íêàõ íåìà.

НІЧОГО НЕ РОЗСИЛАЛИ. Êîæíå 
òàêå ïîâ³äîìëåííÿ — õî÷ ó Â³-
ííèö³ éîãî ïîñòÿòü, õî÷ â Óæãî-
ðîä³ — ïî÷èíàºòüñÿ ñëîâàìè «Íà-
ä³ñëàëè ³ç äåïàðòàìåíòó îñâ³òè».

«Ïðèñëàëè èç Äåïàðòàìåíòà 
îáðàçîâàíèÿ. Âíèìàíèå ðîäè-
òåëè è âîäèòåëè! Ñåé÷àñ ñðåäè 
äåòåé î÷åíü íîâîìîäíîé ñòàëà 
èãðà: «Áåãè èëè óìðè!» Ñóòü 
ýòîé èãðû ïåðåáåæàòü äîðîãó êàê 
ìîæíî áëèæå ïåðåä äâèæóùèìñÿ 
òðàíñïîðòîì. Ýòà èãðà ïîïóëÿðíà 
ïî âñåé Óêðàèíå».

Îêñàíà ßöåíêî, äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòó îñâ³òè Â³ííèöüêî¿ 

ПОСТИ ПРО СМЕРТЕЛЬНУ ДИТЯЧУ 
ГРУ Є. А ЧИ БУЛИ ЖЕРТВИ?
Ігри зі смертю  Стурбовані мешканці 
міста репостять повідомлення про 
гру «Біжи або помри» серед підлітків. 
Джерело повідомлення — нібито 
департамент освіти. Але там ні про гру, 
ні про повідомлення нічого не чули. Те ж 
саме кажуть і у патрульній поліції

ì³ñüêðàäè, òàê ïðîêîìåíòóâàëà 
öþ ñèòóàö³þ:

— Ç íàøîãî áîêó òàêî¿ ðîçñèë-
êè íå áóëî. Ìè â³äñë³äêîâóºìî 
ñèòóàö³þ ïî ì³ñòó âæå äðóãèé 
äåíü — ³ ïîêè ùî íåìàº ï³äòâåð-
äæåíèõ ôàêò³â, êîëè ä³òè ãðàëè 
ó ãðó «Á³æè àáî ïîìðè». Òàêà ãðà 
ä³éñíî º. Àëå íà äàíèé ìîìåíò 
âîíà ðîçïîâñþäæåíà íà òåðèòîð³¿ 
Ðîñ³¿.

Òðåáà ïèëüíóâàòè, àäæå ä³òè òà 
ï³äë³òêè äóæå âðàçëèâ³ — îñîáëè-
âî â òåïåð³øí³õ óìîâàõ. ¯õ íàé-
ëåãøå çàòÿãíóòè ó òàêó ãðó, àäæå 
âîíè ïðàãíóòü áóäü-ùî äîñÿãíóòè 
âèçíàííÿ òà ïîâàãè ñåðåä îäíî-
ë³òê³â. Àëå íå çàâæäè ðîçóì³þòü, 
ÿêèì ÷èíîì öþ ïîâàãó îòðèìàòè. 
Òîìó ïîòð³áíî ï³äêëþ÷èòè ïåä-
êîëåêòèâè, ïñèõîëîã³â ³ áàòüê³â, 
àáè ïîÿñíèòè ä³òÿì, ùî ïîâàãà òà 
àâòîðèòåò çäîáóâàþòüñÿ íå òàêèì 
÷èíîì.

ЗМІ: ГРА «НАБИРАЄ ОБЕРТІВ», 
А ЖЕРТВ НЕМА. Çàñîáè ìàñîâî¿ 
³íôîðìàö³¿ áàãàòüîõ ì³ñò Óêðà¿íè 
ïèøóòü ïðî òå, ùî ñìåðòåëüíà 
ãðà ðàïòîì ñòàëà ïîïóëÿðíà ³ ó ¿õ 
ì³ñòàõ. Àëå ó êîæíîìó ìàòåð³à-
ë³ — í³ ðå÷åííÿ ïðî ³ìîâ³ðíèõ 
æåðòâ, çàì³ñòü öüîãî ïîñèëàííÿ 
íà ³íø³ îáëàñò³.

Íà ðåñóðñ³ ukr.media âæå çàãî-
ëîâîê ìàòåð³àëó «Á³æè àáî ïîìðè. 
Ñìåðòåëüíà ãðà: çàðàäè çàáàâè 
ï³äë³òêè êèäàþòüñÿ ï³ä ìàøèíè» 
êîíñòàòóº: íåùàñí³ âèïàäêè 
âæå òðàïëÿëèñÿ. Ïðîòå ó ñàìî-
ìó ìàòåð³àë³ íå ïðî÷èòàòè, äå 
òà çà ÿêèõ îáñòàâèí âèðàõóâàëè 
ìàëîë³òí³õ ëþáèòåë³â ðèçèêíóòè 
æèòòÿì. Äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ òóò 
âèñòóïàþòü ñëîâà «îäíîãî òàê-
ñèñòà», ³ìåí³ òà ïð³çâèùà éîãî 
ó ìàòåð³àë³ íå âêàçàíî.

«Ó ïðåñ-ñëóæá³ ïîë³ö³¿ Êè¿â-
ñüêî¿ îáëàñò³ êàæóòü, ùî ïîä³áí³ 
âèïàäêè ó íèõ íå â³äáóâàëèñÿ. 
Òàêà æ ñèòóàö³ÿ ³ â ñòîëèö³. Ùî-
ïðàâäà, ïðàâîîõîðîíö³ êàæóòü, 
ùî ïîä³áí³ ÍÏ çàô³êñîâàí³ â ³í-
øèõ ðàéîíàõ Óêðà¿íè, ïðàâäà, 
îáëàñò³ íå íàçèâàþòü».

Êðèâîð³çüêèé ñàéò o.kr.ua ó íî-
âèí³ «Ñìåðòåëüíî îïàñíàÿ èãðà 
íàáèðàåò ïîïóëÿðíîñòü ñðåäè ïî-
äðîñòêîâ Êðèâîãî Ðîãà» îá³éøîâ-
ñÿ ëèø ïóáë³êàö³ºþ ïîñòó îäíî¿ 
³ç ìåøêàíîê ì³ñòà — âëàñíå, ò³ëü-
êè ³ç íüîãî íîâèíà ³ ñêëàäàºòüñÿ. 
² çíîâ í³ÿêèõ ï³äòâåðäæåíü òîìó, 
ùî ãðà «íàáèðàº ïîïóëÿðíîñò³».

Перевіряти шкіряні покриви дитини на 
наявність пошкоджень та, в разі їх виявлення, 

з’ясовувати обставини, за яких вони з’явилися. 

Перевіряти акаунти дитини в соціальних 
мережах, та групи, до яких входить акаунт. 

Перевіряти вміст спілкування в приватних чатах. 

Êîæíå ç òàêèõ 
ïîâ³äîìëåíü ó 
Іíòåðíåò³, îêð³ì 
ïîïåðåäæåííÿ, ì³ñòèòü 
äåòàëüíó ³íñòðóêö³þ 
ñìåðòåëüíî¿ ãðè 

ЯК УБЕЗПЕЧИТИ ДИТИНУ 
ПОРАДИ ВІД КІБЕРПОЛІЦІЇ
У зв’язку з цим, батькам, для того щоб не допустити потрапляння дітей у такі 
групи, рекомендується приділяти більшу увагу психологічному стану дитини та:

Звертати увагу на коло 
спілкування дитини. 

Намагатися зайняти вільний 
час дитини спортивними або 

культурними секціями. 

Встановити функцію 
«батьківський контроль» 
на всіх гаджетах дитини.
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ВАЛЕНТИНА 
КАРАБІНЬОВСЬКА, 
НАЧАЛЬНИК 
УПРАВЛІННЯ 
ПЕНСІЙНОГО 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ВІЙСЬКОВИХ 
ПЕНСІОНЕРІВ ПФУ 

У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 

— Яким чином до нас потрапи-
ли документи про смерть Ми-
коли Коваленка? — перепитує 
пані Валентина. — Коли випису-
ють актовий запис про смерть, 
його передають до Пенсійного 
фонду. У загальноукраїнській 
базі даних значиться, що Ко-
валенко знаходиться на обліку 
у нашому управлінні, тому сюди 
й направили документи. Перед 
тим, як зупинити виплачувати 
йому пенсію, я зателефонувала 
у сільську раду Попівки. Справа 

в тому, що перед тим пенсіо-
нер змінював банківську карт-
ку. Тобто він звертався до нас. 
А тут раптом надходять доку-
менти з Полтавщини, у яких 
зазначено, що він помер там. 
Саме на цей факт ми звернули 
увагу і вирішили уточнити си-
туацію у селі, де він проживав. 
Сільський голова із здивуван-
ням сприйняла таку інформа-
цію. Підтвердила, що чоловік 
у них проживає, значиться 
у книзі обліку. З цього часу й 
почалося з’ясування ситуації.
Щоб поновити виплату пенсії 
Миколі Коваленку, йому треба 
звернутися в управління юстиції. 
На підставі рішення суду там ма-
ють скасувати актовий запис про 
його смерть. Після того віднови-
мо виплату грошей. Повернемо 
також заборговану суму.

Треба скасувати актовий запис про смерть 

Грип 
не відступає 
 Çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷à 
â³ää³ëó åï³äíàãëÿäó ÄÓ 
«Â³ííèöüêèé îáëàñíèé 
ëàáîðàòîðíèé öåíòð 
ÌÎÇó» Ñòåïàíà Òîìèíà, 
ïî Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ 
íà ãðèï òà ÃÐÂ² çà øîñ-
òèé òèæäåíü 2017 ðîêó 
áóâ íà 22% íèæ÷å åï³äåì-
ïîðîãó.
— Íà ìèíóëèé òèæäåíü ìè 
ìàºìî 552 âèïàäêè, ïðè 
ïîðîãîâîìó ð³âí³ 717 âè-
ïàäê³â íà 100 òèñÿ÷ íàñå-
ëåííÿ, — ñêàçàâ Òîì³í.
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ïî äî-
ïîìîãó íà ìèíóëîìó òèæí³ 
çâåðíóëîñÿ 8866 õâîðèõ 
ëþäåé, ç ÿêèõ 5658 ä³òè. 
Ãîñï³òàë³çîâàíî 357 îñ³á, 
ó òîìó ÷èñë³ 275 ä³òåé. 
Ç ïî÷àòêó åï³äåì³÷íîãî 
ñåçîíó áóëî äîñë³äæåííî 
ìàòåð³àë â³ä 82 ëþäåé, 
â 35 âèïàäêàõ áóâ ï³äòâåð-
äæåíèé â³ðóñ ãðèïó, à ñàìå 
Í3N2 (Ãîíêîíã — àâò.). 
Ïðîòè ãðèïó áóëî ùåïëåíî 
4626 ëþäåé.
Ïðî äðóãó õâèëþ ãîâîðè-
òè ðàíî, ¿¿ ñë³ä î÷³êóâàòè 
íå ðàí³øå ïî÷àòêó áåðåçíÿ, 
äîäàâ ë³êàð.

Збирають 
допомогу 
 Êîæíî¿ ñóáîòè òà íåä³ë³, 
ç 10.00 äî 16.00, íà ïëî-
ù³ ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³ 
(Òåàòðàëüíà). 
— Öå ìè íå äëÿ Àâä³¿âêè 
çáèðàºìî, áî òàì âæå äî-
ñèòü, — ñêàçàâ â ìèíóëó 
ñóáîòó Àíäð³é Ñ³ðàê. — Òàì 
âæå äîñòàòíüî õàð÷³â òà ðå-
÷åé. À íà ôðîíò³ õëîïöÿì 
ïîòð³áíà äîïîìîãà.
Âîëîíòåðè äóæå åìîö³éíî 
â³äïîâ³äàþòü, ùî àìóí³ö³ÿ 
òà çáðîÿ ó â³éñüêîâèõ º. 
Àëå ïðîäóêòè òà ðå÷³ ïîáó-
òîâîãî ñïîæèâàííÿ — äîñ³ 
çà ðàäÿíñüêèìè íîðìàìè 
âèäàþòü.
— Âî¿íàì íå äàþòü êàâè, 
öèãàðîê. Íàâ³òü òóàëåò-
íèé ïàï³ð òà íîâ³ òðóñè 
íå çàâæäè îòðèìóþòü. 
Äî òîãî æ, íàøèì õëîïöÿì 
õî÷åòüñÿ äîìàøíüî¿ ¿æ³, 
à íå ò³ëüêè ñóõïàéêè, — 
ñêàçàâ Àíäð³é Íå÷èïîð÷óê.
Ùî òðåáà âî¿íàì â ÀÒÎ: 
êàâà ³ ÷àé, öèãàðêè, òåïë³ 
íîñêè òà á³ëèçíà, âèñî-
êîêàëîð³éí³ õàð÷³, âîëîã³ 
ñåðâåòêè, ïðîòèâ³ðóñí³ 
ë³êè, çàñîáè ã³ã³ºíè.
Ïðî íàãàëüí³ ïîòðåáè äëÿ 
âî¿í³â ìîæíà ä³çíàòèñÿ 
íà ñòîð³íö³ Àíäð³ÿ Íå÷è-
ïîð÷óêà (goo.gl/mBMztd).

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Êîëè Ìèêîë³ 
Êîâàëåíêó ³ç ñåëà 
Ïîï³âêà Ëèïîâåöü-

êîãî ðàéîíó íå çàïëàòèëè ïåíñ³þ 
çà ñ³÷åíü (ó çâ’ÿçêó ç íîâîð³÷íèìè 
ñâÿòàìè ¿¿ ìàâ îòðèìàòè ó ãðóäí³), 
â³í çâåðíóâñÿ ó Ïåíñ³éíèé ôîíä 
çà ðîç’ÿñíåííÿì. Òàì ÷îëîâ³êà 
çóñòð³ëè ³ç çäèâóâàííÿì: «ßê âè 
ïðèéøëè? Âè æ ïîìåðëè!..» 

— À ÿ â³äïîâ³â ¿ì: «Ó âàñ ïîê³é-
íèê ùå íå áóâ íà ïðèéîì³, òîä³ 
ïðèéìàéòå», — ðîçïîâ³â Ìèêîëà 
Êîâàëåíêî.

×îëîâ³ê êàæå, ùî ñàìå òàê ä³-
çíàâñÿ ïðî òå, ùî éîãî âæå âè-
êðåñëèëè ³ç ñïèñê³â òèõ, êîìó 
âèïëà÷óþòü ïåíñ³þ, ÷åðåç òå, 
ùî ïîìåð.

— ß ïðåä’ÿâèâ ïàñïîðò, ïåí-
ñ³éíå ïîñâ³ä÷åííÿ, — ïðîäîâæèâ 
ðîçïîâ³äü ÷îëîâ³ê. — Àëå öüîãî 
âèÿâèëîñÿ çàìàëî. Ìåí³ ñêàçàëè, 
ùî ðîçóì³þòü, ùî öå ÿ. Âò³ì, ïî-
ðàäèëè éòè â ñóä. ß çàïèòàâ: äëÿ 
÷îãî? À ìåí³ êàæóòü, ùîá äîâåñ-
òè, ùî âè æèâèé. ²íàêøå ïåíñ³þ 
íå çìîæåìî ïëàòèòè, òîìó ùî âè 
ó íàøèõ äîêóìåíòàõ — ìåðòâèé.

ЗАКАЗУЙ, БАБО, ПАНАХИДУ. Ç 
Â³ííèö³, ç óïðàâë³ííÿ Ïåíñ³éíîãî 
ôîíäó ïàí Ìèêîëà ïîâåðíóâñÿ äî-
äîìó ³ç ñëîâàìè: «Çàêàçóé, áàáî, 

ïàíàõèäó». Ïðèãàäóº, ùî ñàìå òàê 
ñêàçàâ äðóæèí³ Ëþäìèë³. ² â íå¿, ³ 
â íüîãî êàì³íü ë³ã íà ñåðö³. Ó Ïåí-
ñ³éíîìó ôîíä³ «ïîê³éíîãî» îçíà-
éîìèëè ç äîêóìåíòàìè, íà ï³äñòàâ³ 
ÿêèõ ïàíà Ìèêîëó âèêðåñëèëè ³ç 
ñïèñê³â îòðèìóâà÷³â ïåíñ³¿.

— Ñàìå òîä³ ÿ ä³çíàâñÿ, ùî ïî-
õîâàëè ìåíå íà ï³äñòàâ³ ð³øåí-
íÿ Ç³íüê³âñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó 
Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³, — ñêàçàâ 
ñï³âðîçìîâíèê. — ² ñòàëîñÿ öå ùå 
30 ñåðïíÿ 2016-ãî ðîêó. Íà ï³ä-
ñòàâ³ öüîãî ð³øåííÿ ÐÀÖÑ âè-
ïèñàâ äîâ³äêó ïðî ñìåðòü. Ïîäàâ 
äàí³ ó Ïåíñ³éíèé ôîíä. À òàì, 
çðîçóì³ëî, âèêðåñëèëè ³ç ñïèñê³â.

×îìó ³ õòî òàê â÷èíèâ ³ç ë³ò-
íüîþ ëþäèíîþ, ïàí Ìèêîëà 
âçÿâñÿ ä³çíàâàòèñÿ îäðàçó, ÿê 
ò³ëüêè ïîâåðíóâñÿ ç Â³ííèö³.

Çà éîãî ñëîâàìè, íà Ïîëòàâùèí³ 
â³í ïðîæèâàâ ïîíàä äåñÿòü ðîê³â. 
Ïðàöþâàâ òàì íà êåð³âí³é ïîñà-
ä³ — áóâ äèðåêòîðîì öåãåëüíîãî 
çàâîäó. Òàì çàëèøèëèñÿ êîëåãè 
ïî ðîáîò³, çíàéîì³. Çâ³äòè ïåðå¿õàâ 
ó Ðîñ³þ äî ñèíà, â³í òåæ â³éñüêî-
âèé, ó çâàíí³ ïîëêîâíèêà âèé-
øîâ íà çàñëóæåíèé â³äïî÷èíîê. 
Äåâ’ÿòü ðîê³â òîìó ïàí Ìèêîëà 
ïîâåðíóâñÿ äî ð³äíîãî ñåëà Ïî-
ï³âêà, äå æèëè éîãî áàòüêè, äå â³í 
íàðîäèâñÿ ³ âèð³ñ, çàê³í÷èâ øêîëó. 
Çâ³äñè ï³øîâ íà ñëóæáó â àðì³þ. 
Â³äñëóæèâøè ñòðîêîâó, çàëèøèâñÿ 
ó â³éñüêó ùå íà áàãàòî ðîê³â.

ЗАПИТАЛИ: «ВИ ЖИВИЙ? 
ДОКАЖІТЬ ЦЕ В СУДІ…» 
Буває ж таке  Військовий пенсіонер, 
78-річний Микола Коваленко з 
Липовецького району, у своїй «смерті» 
підозрює сина. Хто і чому заживо 
«поховав» чоловіка, з’ясовує слідство

Íà Ïîëòàâùèí³ Ìèêîëà Êî-
âàëåíêî ïðîæèâàâ ó ñåë³. ßê é 
³íøèì ñåëÿíàì, éîìó ä³ñòàâñÿ 
çåìåëüíèé ïàé, ïëîùåþ òðè 
ãåêòàðè. Â³í ï³äîçðþº, ùî ñàìå 
öÿ ä³ëÿíêà çåìë³ ñòàëà ïðè÷èíîþ 
éîãî äîñòðîêîâîãî «ïîõîâàííÿ».

— ²íøî¿ ïðè÷èíè äîñòðîêîâî 
çâåñòè ìåíå ç³ ñâ³òó ÿ íå áà÷ó, — 
êàæå â³í. — ßêùî ìåíå íå ñòàíå, 
çíà÷èòü, çåìëÿ êîìóñü ïåðåéäå. 
Íàâ³òü ó ñòðàøíîìó ñí³ íå ìîãëî 
ïðèñíèòèñÿ, ùî çðîáèòè öå ìîæå 
ð³äíèé ñèí, ÿêèé çàëèøèâñÿ 
íà Ïîëòàâùèí³. Ñàìå â³í ïîäàâ 
äîêóìåíòè äî ñóäó, ùîá âèçíàòè 
ìåíå ìåðòâèì. Äóìàþ, ùî çðî-
áèâ öå çàðàäè òîãî øìàòêà çåìë³. 
Íåâæå á ÿ é òàê íå ïåðåäàâ ïàé 
ñèíîâ³? ß æ ç ò³º¿ ä³ëÿíêè âñå 
îäíî í³÷îãî íå ìàþ. Í³õòî ìåí³ 
çà ¿¿ âèêîðèñòàííÿ íàâ³òü ãðèâí³ 
íå çàïëàòèâ.

ЗАЖИВО «ПОХОВАВ» СИН. Êîëè 
íà ñâ³é çàïèò Êîâàëåíêî îòðèìàâ 
ð³øåííÿ ñóäó ç Ïîëòàâùèíè, òîä³ 
é çðîçóì³â, ùî éîãî â³äïðàâèâ 
íà òîé ñâ³ò ð³äíèé ñèí. Â³í äâà 
ðàçè çâåðòàâñÿ äî ñóäó. Ó 2013-ìó 
Êîâàëåíêà âèçíàëè çíèêëèì áåçâ³-
ñòè, à ÷åðåç òðè ðîêè — ïîìåðëèì.

— Ó 1996 ðîö³ ÿ ðîçëó÷èâñÿ 
ç äðóæèíîþ íà Ïîëòàâùèí³ ³ 
ïåðå¿õàâ äî ïåðøî¿ äðóæèíè, 
ÿêà ïðîæèâàëà ç äâîìà ñèíàìè 
ó Ðîñ³¿, — êàæå Ìèêîëà Êîâà-
ëåíêî. — Ñèíîâ³ íà Ïîëòàâùè-
í³ çàëèøèâ áóäèíîê íà ø³ñòü 
ê³ìíàò. Ïèñàâ ëèñòè, íàäñèëàâ 
òåëåãðàìè äî äíÿ íàðîäæåííÿ. 
Ó â³äïîâ³äü, íà æàëü, íå îòðèìó-
âàâ í³÷îãî. Êîëè ÿ ïî¿õàâ, éîìó 
áóëî 15 ðîê³â.

Ó ð³øåíí³ ñóäó, ÿêå ïîêàçàâ ïàí 
Ìèêîëà, ñêàçàíî, ùî äî 2000-ãî 
ðîêó Ìèêîëà Êîâàëåíêî ÷àñ â³ä 

÷àñó íàäñèëàâ òåëåãðàìè, à ïîò³ì 
ïåðåñòàâ â³äïîâ³äàòè íà ëèñòè, ÿê³ 
éîìó íàäñèëàâ ñèí. Ïðèíàéìí³ 
òàê ñòâåðäæóâàâ íà ñóä³ ñàì ñèí.

— Çâåðí³òü óâàãó íà òå, ÿêèé 
íàñåëåíèé ïóíêò çàçíà÷àº çà-
ÿâíèê ó ïîçîâí³é çàÿâ³, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê. — ß íàðîäèâñÿ 
íà Â³ííè÷÷èí³ ³ â³í çíàâ ïðî öå. 
À âêàçàâ ó çàÿâ³, ùî ÿ íàðîäèâñÿ 
ó Ðîñ³¿, çà ì³ñöåì, êóäè âè¿õàâ ç 
Ïîëòàâùèíè. Àëå ïðè öüîìó çì³-
íèâ íàçâó ñåëà — ðàéîí ³ îáëàñòü 
íàïèñàâ ïðàâèëüíî, à ñåëî âêàçà-
íî ³íøå. Äëÿ ÷îãî â³í òàê çðîáèâ, 
ìîæíà ò³ëüêè çäîãàäóâàòèñÿ.

ВОСКРЕС МІЙ МИКОЛА. ²ç çàñ³-
äàííÿ Ëèïîâåöüêîãî ðàéîííîãî 
ñóäó ïàí Ìèêîëà ïîâåðíóâñÿ 
äîäîìó ç êîðîáêîþ öóêåðîê. 
Âðó÷èâ ¿õ äðóæèí³ ³ ñêàçàâ, ùî 
áóäåìî ñâÿòêóâàòè éîãî äðóãèé 
äåíü íàðîäæåííÿ.

— Ñëàâà Áîãó, âîñêðåñ ì³é 
Ìèêîëà! — çóñòð³ëà ÷îëîâ³êà 
ïàí³ Ëþäìèëà. — Çà íàðîäíèì 
ïîâ³ð’ÿì ìàº äîâãî æèòè. Êàæóòü, 
òàê áóâàº ç òèìè, êîãî ïîìèëêîâî 
õîâàþòü, òîé äîâãî ïîò³ì æèâå. 
Òà é òàê, äÿêóâàòè äîë³, ó Ìèêî-
ëè Ñòåïàíîâè÷à ãàðí³ ãåíè, éîãî 
ä³ä ïðîæèâ 103 ðîêè, à ìàòè — 
ïîíàä 90.

«Âîñêðåñèâ» ¿¿ ÷îëîâ³êà ñóääÿ 
Ñåðã³é Ñòàäíèê. Íà çàïèòàííÿ, 
÷è äîâîäèëîñÿ éîìó ðàí³øå ïðè-
éìàòè òàê³ ð³øåííÿ, ñóääÿ â³ä-
ïîâ³â: «Í³, öå ïåðøèé òàêèé âè-
ïàäîê ó ìî¿é ñóäîâ³é ïðàêòèö³».

Ëèïîâåöüêèé ñóä ñêàñóâàâ ð³-
øåííÿ Ç³íüê³âñüêîãî ðàéîííîãî 
ñóäó Ïîëòàâñüêî¿ îáëàñò³ ïðî 
âèçíàííÿ Ìèêîëè Êîâàëåíêà 
ïîìåðëèì. Âò³ì, éîìó ùå òðåáà 
äîâåñòè ó Ïåíñ³éíîìó ôîíä³, ùî 
éîãî «âîñêðåñèëè».

Микола Коваленко отримує 
рішення суду 

про своє воскресіння
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АННА ОЛІЙНИК, 
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ 
КОМУНІКАЦІЇ 
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ:

— Про трагедію 
в  К р и ж о п о л і 
черговому поліції 

повідомили з місцевої лікарні. 
На місце події одразу виїхали 
оперативні працівники. Опита-
ли тих, хто був разом з хлопцем 
перед його загибеллю. Очевидці 
пояснили, що під час розмови 
він раптом вирішив показати 
гранату. Коли демонстрував, 
раптом стався вибух.
Опитані не приховують, що 

перед тим усі разом вживали 
спиртні напої. Постраждали 
дві дівчини — в однієї контузія, 
в іншої осколочне поранення 
ніг. Загрози їхньому життю 
нема. За попередніми дани-
ми експертів, це була граната 
РГД–5. Звідки вона взялася, 
розслідують слідчі у рамках 
кримінального провадження, 
відкритого за ст. 115 Криміналь-
ного кодексу України («Умисне 
вбивство»). Встановлено, що 
в зоні АТО він не служив. За-
гиблий 1993 року народження, 
проживав з батьками, у них по-
рядна сім’я.

Звідки взялася зброя 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091 

Ó òîé âå÷³ð Íàòà-
ë³ÿ ³ Þëÿ ãîñòþâà-
ëè ó ªâãåíà. Ðàçîì ç 

íèìè ó êîìïàí³¿ áóëà ä³â÷èíà ªâ-
ãåíà ³ éîãî äðóã. Çàñèä³ëèñÿ äîï³ç-
íà. ªâãåí ïðèãîùàâ ãîñòåé âèíîì. 
Ñòðàøíà òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ òîä³, êîëè 
ãîñò³ ç³áðàëèñÿ éòè äîäîìó.

— ªâãåí â³ä÷èíèâ øóõëÿäó ³ 
ùîñü ä³ñòàâ, äèâëþñÿ, à òî ãðàíà-
òà, — ðîçïîâ³ëà îäíà ç ïîñòðàæ-
äàëèõ Íàòàë³ÿ. — Çíàþ, áî áà÷èëà 
ïî òåëåâ³çîðó. Þëÿ ñòîÿëà íàâïðî-
òè íüîãî, à ÿ çà ñïèíîþ. Áà÷ó, â³í 
ùîñü çàíåðâóâàâ. Ïî÷àâ ïåðåñòàâ-
ëÿòè ç ðóêè â ðóêó. À äàë³…

ВРЯТУВАЛА СЕБЕ І ПОДРУГУ. 
— Ìè âæå ïðîùàëèñÿ, êîëè ªâ-
ãåí êàæå, õîä³ìî ÿ âàì ùîñü ïî-
êàæó, — ñêàçàëà Íàòàë³ÿ. — Éîãî 
ä³â÷èíà ³ ùå îäèí õëîïåöü çàëè-
øèëèñÿ íà êóõí³, à ìè ç Þëåþ 
ï³øëè çà íèì. Â³í çàéøîâ ó ñó-
ñ³äíþ ê³ìíàòó, â³ä÷èíèâ øóõëÿäó ³ 
ùîñü ä³ñòàâ. Äèâëþñÿ, à òî ãðàíà-
òà. Ïîäóìàëà, ìîæå ÿêèéñü ìóëÿæ, 
áî õòî áóäå ãðàíàòó âäîìà òðè-
ìàòè? Òî áóëà ñïðàâæíÿ ãðàíàòà. 
Â³í óçÿâ ¿¿, ïî÷àâ ïåðåñòàâëÿòè ç 
ðóêè â ðóêó. ß ñòîÿëà ïîçàäó, à â³í 
íàâïðîòè ïîäðóãè. Êàæó, Æåíÿ, 
íå æàðòóé, çàëèøè öå âñå. Ïî-
êëèêàëà Þëþ, ùîá ³òè ç ê³ìíàòè.

Äàë³ âæå ïîãàíî ïàì’ÿòàþ. Íà-
ìàãàþñÿ äîêóïè âñå çâ’ÿçàòè, àëå 
ùîðàçó ñòàº ñòðàøíî. Ïåðåä î÷è-
ìà ç’ÿâëÿºòüñÿ òà æàõëèâà êàðòè-
íà, ³ äóìêè ïëóòàþòüñÿ. Ä³â÷èíà 
÷³òêî ïàì’ÿòàº, ÿê ªâãåí ðàïòîì 
ïî÷àâ ïàí³êóâàòè. Ç öüîãî âîíà 
çðîçóì³ëà, ùî á³äè íå óíèêíóòè. 
Êàæå, â³ä÷óëà öå.

— ß äîáðå çíàþ ñâîþ ïîäðó-
ãó, — ïðîäîâæèëà ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. — Çíàþ, ùî âîíà ãîòîâà 
äî ê³íöÿ âèñëóõàòè òå, ùî ¿é 
ðîçïîâ³äàþòü. Âîíà, ìàáóòü, 
íå çðîçóì³ëà, ùî â ðóêàõ ó ªâ-
ãåíà ñïðàâæíÿ ãðàíàòà ³ ùî ìîæå 
ñòàòèñÿ íàéñòðàøí³øå.

ЗАКРИЧАЛА «ТІКАЙМО!» Ó ÿêóñü 
ìèòü Íàòàë³ÿ çàêðè÷àëà: «Ò³êàéìî!» 
Êàæå, íà ï³äñâ³äîìîìó ð³âí³ â³ä-
÷óëà, ùî îñü–îñü ñòàíåòüñÿ á³äà. 
Â³ä÷óòòÿ íå ï³äâåëî. Ð³çêî ç ñèëîþ 
ïîòÿãëà çà ñîáîþ Þëþ. Íàòàëÿ 
âñòèãëà äî âèáóõó ïåðåñòóïèòè ïî-
ð³ã ê³ìíàòè. Þëÿ, çà ¿¿ ñëîâàìè, 
îïèíèëàñÿ ó òàê³é ñèòóàö³¿, êîëè 
ãîëîâà ³ ïëå÷³ âæå ñõîâàëèñÿ çà ñò³-
íîþ ó êîðèäîð³, à íîãè çàëèøàëèñÿ 
íàâïðîòè äâåðåé ê³ìíàòè, äå ïðî-
ëóíàâ âèáóõ. Ñàìå òîìó îñêîëêàìè 
ïîðàíèëî ¿é íîãè.

— Ùî áóëî äàë³? — çàïèòàëà 
ä³â÷èíà. — ß äî îñòàííüîãî äóìà-
ëà, ùî ªâãåí æèâèé. Äóìàëà, ùî 
ïîðàíåíèé, àëå íå ïðèïóñêàëà, 
ùî çàãèíóâ. Íà æàëü, ñòàëîñÿ 

ГРАНАТА ВИБУХНУЛА, КОЛИ 
ХЛОПЕЦЬ ПОКАЗУВАВ ЇЇ ДІВЧАТАМ 
Біда  У власному будинку підірвався 
на гранаті 23–річний електрик з 
Крижополя Євген Касько. Двоє дівчат, 
які були поруч, залишилися живі, бо 
за секунду до вибуху одна з них силою 
потягла за собою іншу з кімнати. У однієї 
контузія, в іншої осколкові поранення ніг

íàéñòðàøí³øå, ùî ìîæíà áóëî 
òîä³ óÿâèòè. Ñâ³òëî, í³áè ãîð³-
ëî â ê³ìíàò³, àëå í³÷îãî íå áóëî 
âèäíî. Íàñ êèíóëî íà çåìëþ. 
ß õîò³ëà ï³äïîâçòè äî ªâãåíà, 
àëå íå çìîãëà. Ùîðàçó, êîëè 
çãàäóþ, âñå â ãîëîâ³ ïåðåì³øó-
ºòüñÿ. Äóæå ñòðàøíî ñòàº. Óñüîãî 
áîþñÿ. Ñïàòè ëÿãàþ — çàëèøàþ 
óâ³ìêíåíèì ñâ³òëî. Íå ìîæó ñïà-
òè. Ïðîêèäàþñÿ. Ñòðàøíî. Âåñü 
÷àñ ââèæàºòüñÿ òà ê³ìíàòà.

ВІН ЗАКРИВ ЇХ СОБОЮ. ªâãåí 
ñëóæèâ ó Íàö³îíàëüí³é ãâàðä³¿. 
Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ ïðàöþâàâ 
íà Êðèæîï³ëüñüêîìó ñèðçàâîä³ 
åëåêòðèêîì. Ëþáèâ õîäèòè íà ðè-
áàëêó, ïîäîáàëîñÿ éîìó ïîëþâàí-
íÿ. Çà ñëîâàìè ñóñ³äêè Àëüîíè, 
íàâåñí³ ó íüîãî ìàëî áóòè âåñ³ëëÿ.

— Äåõòî ãîâîðèòü, í³áèòî ªâ-
ãåí âèð³øèâ ïîõèçóâàòèñÿ ïå-
ðåä ä³â÷àòàìè, — ñêàçàâ îäèí ç 
éîãî òîâàðèø³â, ÿêèé ïðîñèòü 
íå íàçèâàòè ïð³çâèùå. — Çàðàç 
âåðñ³é ìîæíà ïî÷óòè äåñÿòêè. 
Òàê ñàìî ïðî õëîïöÿ áóäóòü ãî-
âîðèòè ð³çíå. Òàê³ ó íàñ ëþäè. 
ß âàì îäíå ñêàæó — ªâãåí í³-
êîëè í³÷èì íå õèçóâàâñÿ. Íå áóâ 
â³í õâàëüêîâèòèì õëîïöåì. ßêáè 
íå âì³â òðèìàòè ÿçèê çà çóáàìè, 
òî ïðî ãðàíàòó äðóçÿì ðîçïîâ³â 
áè. Àëå æ ìè ïðî öå íå çíàëè. 
ß âïåðøå ïî÷óâ, ùî ó íüîãî âäî-
ìà áóëà «åðãåäåøêà».

Ùå îäèí òîâàðèø çàãèáëîãî 
ïîÿñíèâ, ùî íàñïðàâä³ ªâãåí 
ñîáîþ çàêðèâ ä³â÷àò.

— Â³í ÿêáè íå çðîáèâ öüîãî, 
òî òðàãåä³ÿ áóëà á ùå ñòðàøí³øà, — 
êàæå õëîïåöü. — Â³í áóâ äóæå ñì³-
ëèâèé õëîïåöü. Ïðî öå âàì ñêàæå 
êîæåí ç éîãî äðóç³â. Äóìàþ, ãðà-
íàòà çäåòîíóâàëà ó íüîãî â ðóêàõ. 
Éîìó íå çàëèøàëîñÿ ³íøîãî, ÿê 
ïðèéíÿòè âåñü óäàð íà ñåáå. Äóæå 
æàëü, ùî òàê ïî–äóðíîìó âñå ñòà-
ëîñÿ. Òàêîãî õëîïöÿ âòðàòèëè!..

Євген Касько закрив собою дівчат, коли зрозумів, що 
граната вибухне. Цю версію поділяє один з його товаришів

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674 
 Îðãàí³çàòîðè êîìïàí³¿, ä³-

ÿëüí³ñòü ÿêî¿ çàðàç ðîçñë³äóþòü 
ïðàâîîõîðîíö³, îá³öÿëè íåðåàëüí³ 
äèâ³äåíäè. Ïî 240% ð³÷íèõ. Ñå-
ðåä ëþäåé, ÿê³ ïîâ³ðèëè «Õåë³êñ 
Êåï³òàë Óêðà¿íà», º é â³ííè÷àíè. 
Âêëàäè áóëè â³ä 100 äî 50 òèñÿ÷ 
óìîâíèõ îäèíèöü.

Ìàéæå ï³âòèñÿ÷³ ëþäåé çà ì³-
ñÿöü íàïèñàëè çàÿâè â ïîë³ö³þ 
ïðî òå, ùî ¿õ îøóêàëè â êîìïà-
í³¿ «Õåë³êñ». Çâåðòàòèñÿ äî ïðà-
âîîõîðîíö³ âêëàäíèêè ïî÷àëè 
ìàñîâî ï³ñëÿ àðåøòó êåð³âíèê³â 
êîìïàí³¿.

Äî çàòðèìàííÿ ³ îáøóê³â ó ïî-
ë³ö³¿ ìàëè ëèøåíü ê³ëüêà çàÿâ 

âêëàäíèê³â ³ äîâãî äîêóìåíòóâàëè 
ä³ÿëüí³ñòü ñòðóêòóðè. Òèì, õòî 
âêëàâ êîøòè ó «Õåë³êñ» äî âåñíè 
ìèíóëîãî ðîêó, ÿê êàæóòü ïðàâî-
îõîðîíö³, âèïëàòè éøëè, áî çà-
ëó÷èëèñÿ íîâ³ âêëàäíèêè. Îòðè-
ìóâàòè â³äñîòêè ëþäè ïåðåñòàëè 
â òðàâí³, ÷åðâí³. Ó êîìïàí³¿ ïî-
ÿñíþâàëè öå í³áèòî òåõí³÷íèìè 
ïîìèëêàìè.

Ó ãðóäí³ ìèíóëîãî ðîêó òðüîõ 
êåð³âíèê³â «Õåë³êñ Êåï³òàë Óêðà-
¿íà» çàòðèìàëè â ðàìêàõ êðè-
ì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî 
øàõðàéñòâî â îñîáëèâî âåëèêèõ 
ðîçì³ðàõ òà ëåãàë³çàö³þ äîõîä³â, 
îòðèìàíèõ çëî÷èííèì øëÿõîì. 
Òîä³ æ ó ïîë³ö³þ ³ ïîñèïàëèñÿ 

çàÿâè â³ä âêëàäíèê³â, ÿê³ íå îòðè-
ìóâàëè îá³öÿíèõ äèâ³äåíä³â.

Ó ïîë³ö³¿ Òåðíîï³ëüñüêî¿ îá-
ëàñò³, äå ïðîâîäèòüñÿ ðîçñë³äó-
âàííÿ, ãîâîðÿòü ïðî 37 ì³ëüéîí³â 
çáèòê³â, çàÿâëåíèõ ïîòåðï³ëèìè 
ëþäüìè. ² äîäàþòü: öÿ ñóìà 
âæå ïåðåâàëèëà çà ò³ êîøòè, ÿê³ 
çìîãëè àðåøòóâàòè íà ðàõóíêàõ 
êîìïàí³¿ òà ¿¿ êåð³âíèê³â. Àðå-
øòîâàíîãî ìàéíà ïðèáëèçíî 
íà 25 ì³ëüéîí³â. Âêëàäíèêàìè 
êîìïàí³¿ ç îçíàêàìè ô³íàíñîâî¿ 
ï³ðàì³äè áóëè òèñÿ÷³ ëþäåé. Çà-
ÿâèë ïðî çáèòêè ïðèáëèçíî êîæ-
íèé ï’ÿòäåñÿòèé ³íâåñòîð.

Ïèòàºìî ó íà÷àëüíèêà Ïîä³ëü-
ñüêîãî óïðàâë³ííÿ ê³áåðïîë³ö³¿ Ñåð-

ã³ÿ Øåñòîïàëþêà, ÷è áóëè çâåðíåí-
íÿ ùîäî êîìïàí³¿ «Õåë³êñ» ó éîãî 
ï³äðîçä³ë â³ä âêëàäíèê³â-â³ííè÷àí?

— ²ç çàÿâàìè òà ñêàðãàìè 
íà öþ êîìïàí³þ â íàøå óïðàâ-
ë³ííÿ çâåðòàëîñÿ 12 ëþäåé, — 
ñêàçàâ â³í é ïîÿñíèâ, ùî ëþäè 
ìîãëè çàÿâèòè ïðî ñåáå ³ ó ³íø³ 
ïîë³öåéñüê³ ñòðóêòóðè, çâ³äêè çà-
ÿâè ïåðåäàþòü çà ïðèíàëåæí³ñ-
òþ — òåðíîï³ëüñüêèì ñë³ä÷èì.

² ñóìè çáèòê³â, ÿê êàæå Ñåð-
ã³é Øåñòîïàëþê, ðàõóþòü ñë³ä÷³ 
òåðíîï³ëüñüêî¿ ïîë³ö³¿. Çà ¿õí³ìè 
äàíèìè, íàéá³ëüøå îøóêàíèõ — 
öå âñå-òàêè òåðíîïîëÿíè, êèÿíè 
³ ìåøêàíö³ Õìåëüíèöüêîãî. Ñàìå 
â öèõ ì³ñòàõ ìåøêàëè êåð³âíèêè 

êîìïàí³¿ Äìèòðî Íàãóòà, Ðîìàí 
Ôåëèê ³ Áîãäàíà Âîðîíöîâ, ÿê³ 
íàïðèê³íö³ ðîêó áóëè àðåøòîâàí³ ³ 
óæå âèéøëè íà ñâîáîäó, ñïëàòèâ-
øè 8,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü çàñòàâè.

Çà äàíèìè òåðíîï³ëüñüêîãî 
ñàéòó «20 õâèëèí», ñóä ïðèçíà-
÷èâ 5 ì³ëüéîí³â çàñòàâè Íàãóò³, 
2,5 — Ôåëèêó ³ 1 ì³ëüéîí ãðèâåíü 
Âîðîíöîâó. Óñ³ ö³ ñóìè ñïëà÷åí³.

À ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâàäæåííÿ 
ïî êîìïàí³¿ «Õåë³êñ» ïðîäîâæó-
ºòüñÿ. Ïîòåðï³ëèõ ïðîñÿòü çâåðòà-
òèñÿ ó ñë³ä÷èé â³ää³ë óïðàâë³ííÿ 
Íàöïîë³ö³¿ Òåðíîïîëüñêî¿ îáëàñò³ 
çà òåëåôîíîì: (0352)27–12–79. 
Àäðåñà äëÿ ïèñüìîâèõ çâåðíåíü: 
Òåðíîïîëü, âóë. Âàëîâà, 11.

У фінансовій піраміді «прогоріли» 12 вінничан
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ІГОР 
МАРЦИНКОВСЬКИЙ, 
ГОЛОВНИЙ ХІРУРГ 
ВІЙСЬКОВО–
МЕДИЧНОГО 
ЦЕНТРУ:

— Це другий сані-
тарний борт з пораненими за один 
тиждень. Першим рейсом доста-
вили 16 бійців з Авдіївки, другим — 
15 із району Світлодарської дуги і 
Попасної. Серед тих, хто прибув 
другим бортом, 11 поранених, троє 
травмовані, один із серцево–су-
динним захворюванням.
Поранення різноманітні — жи-
вота, нирок (одному видалили 
нирку), кінцівок, м’яких тканин. 
Отримані від влучення куль 

та осколків, є мінно–вибухові 
травми. Першу допомогу вони 
отримали у мобільних госпіталях 
або в лікарнях зони АТО, декого 
там же оперували, потім еваку-
ювали у Харків і звідти до Вінни-
ці. Тут продовжуємо лікування. 
Видаляємо осколки, оперуємо 
переломи, загоюємо рани, вог-
непальні поранення потребують 
повторних обробок. Бійці з різ-
них областей — з Хмельниць-
кої, Львівської, Житомирської, 
Запорізької, Чернівецької. Ліками 
забезпечені, матеріальними за-
собами також. Однак волонтери 
все одно приходять, приносять 
одяг, взуття, продукти, ми не за-
перечуємо проти такої допомоги.

За тиждень — два борти 

Â²ÉÍÀ

391765

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ãðàíàòà, âèïó-
ùåíà áîéîâèêàìè 
³ç àâòîìàòè÷íîãî 

ñòàíêîâîãî ãðàíàòîìåòà (ÀÃÑ), 
âèáóõíóëà íåïîäàë³ê â³ä êîìàí-
äèðà âçâîäó 24-ð³÷íîãî Ñâÿ-
òîñëàâà Øóìñüêîãî ³ ñòð³ëüöÿ, 
22-ð³÷íîãî Ìàð’ÿíà Òðèôàíà. 
Îáèäâà ñëóæàòü ó 24–é îêðåì³é 
ìåõàí³çîâàí³é áðèãàä³. ̄ õí³é ï³ä-
ðîçä³ë íèí³ ñòî¿òü á³ëÿ Ïîïàñíî¿ 
íà Ëóãàíùèí³.

— Ìè çàñòóïàëè íà ÷åðãó-
âàííÿ, — ðîçïîâ³â êîìàíäèð. — 
Éøëè îäèí çà îäíèì. ² ðàïòîì — 
âèáóõ! Òàêå âðàæåííÿ, ùî ãðàíàòà 
âèáóõíóëà ì³æ íàìè. Ìåíå ïî-
ðàíèëî ó ñïèíó. Îñíîâíèé óäàð 
ïðèéøîâñÿ íà ñîëäàòà.

Îáèäâà ïîðàíåí³ ë³êóþòüñÿ 
ó Â³ííèö³, ó â³éñüêîâî–ìåäè÷-

У ЗОНІ АТО ВРЯТУВАВ 
НОГУ ПОРАНЕНОМУ 
Не втратив час  
Складну операцію 
провів у зоні бойових 
дій судинний 
хірург Вінницького 
військово-медичного 
центру підполковник 
Павло Пасько. 
Урятував перебиту 
осколком стегнову 
артерію 22–річному 
бійцю. Ситуація 
ускладнювалася не 
тільки необхідністю 
оперативного 
втручання

íîìó öåíòð³. Çà ñëîâàìè ìåäèê³â, 
â îáîõ ãàðí³ øàíñè íà îäóæàííÿ. 

ЗРЕШЕТИЛО ОСКОЛКАМИ. Ç 
Ìàð’ÿíîì âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâà-
òèñÿ íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ òðåòüî¿ 
îïåðàö³¿. 

— Ó ìåíå ñüîãîäí³ ñâÿòî, íà-
ðåøò³ ÿ âæå ìîæó òðîõè ¿ñòè, — 
ðîçïîâ³â â³í. — Çðåøåòèëî âñþ 
ïåðåäíþ ÷àñòèíó ò³ëà. Ë³êàð³ 
êàæóòü, íàâ³òü øëóíîê çà÷åïèâ 
îñêîëîê. Àëå íàéñòðàøí³øå áóëî 
ç íîãîþ. Ïðî öå ÿ ä³çíàâñÿ óæå 
ï³ñëÿ îïåðàö³¿.

Áîºöü êàæå, ùî ï³ñëÿ ïîðàíåí-
íÿ â³í ùå òðèìàâñÿ. Âèñòà÷èëî 
ñèëè êëèêàòè íà äîïîìîãó. 

ДВІ ОПЕРАЦІЇ ПОСПІЛЬ. Ìàð’ÿíà 
îïåðóâàëè äîâãî. Ðÿòóâàëè ñòåã-
íîâó êðîâîíîñíó àðòåð³þ íà ë³â³é 
íîç³. Òàêîæ ä³ñòàâàëè îñêîëêè ç 
÷åðåâíî¿ ïîðîæíèíè.

Ñóäèííèé õ³ðóðã Ïàâëî Ïàñüêî 
íèí³ ïåðåáóâàº ó 59–ìó ìîá³ëü-
íîìó øïèòàë³. Éîãî òåðì³íîâî 
âèêëèêàëè. Ë³êàð ðîçóì³â, ùî 
áåç êðîâîòîêó ê³íö³âêà äîâãî 
íå ìîæå ôóíêö³îíóâàòè. Ïî÷è-
íàþòüñÿ íåçâîðîòí³ ïðîöåñè, ÿê³ 
ìîæóòü ïðèçâåñòè äî àìïóòàö³¿. 
Õ³ðóðã ðîçïî÷àâ â³äíîâëåííÿ 
ìàã³ñòðàëüíîãî êðîâîòîêó. Äëÿ 
öüîãî ïðîâ³â øóíòóâàííÿ ñóäèí. 
Ìåäèêè çíàþòü, ùî öå ñêëàäíà 
îïåðàö³ÿ. Ïàâëî Ïàñüêî ñïðàâèâ-
ñÿ ç íåþ óñï³øíî. Ï³ñëÿ çàáåç-
ïå÷åííÿ öèðêóëÿö³¿ êðîâ³ ñòàëî 
çðîçóì³ëî, ùî íîãó âäàëîñÿ âðÿ-
òóâàòè. Ó Â³ííèö³ âèêîíàëè ùå 
îäíó îïåðàö³þ — íà ïîðàíåíèõ 
ê³íö³âêàõ.

Âçâîäíèé Ñâÿòîñëàâ Øóì-
ñüêèé íèí³ òàêîæ ó Â³ííèö³. 
Ïîêè Òðèôàíà îïåðóâàëè, ëåé-
òåíàíò äåê³ëüêà ðàç³â çàïèòóâàâ, 
ÿê ïðîéøëà îïåðàö³ÿ. Êîëè äðóãà 
äîñòàâèëè ç îïåðàö³éíî¿, äîâãî 
íå â³äõîäèâ â³ä éîãî ë³æêà.

ГРАНАТА НА ДВОХ. Ëåéòåíàíò 
Øóìñüêèé ç³ Ëüâ³âùèíè ³ ðÿ-
äîâèé Òðèôàí ç ×åðí³âåöüêî¿ 
îáëàñò³ ñòàëè äðóçÿìè íà ïåðå-
äîâ³é. 

— Áàãàòüîõ ìî¿õ çíàéîìèõ ïðè-
çèâàëè ïî ìîá³ë³çàö³¿, — ðîçïîâ³â 
Ñâÿòîñëàâ. — Äåõòî ç íèõ çàëè-
øèâñÿ â àðì³¿. ß íå ðàç äóìàâ, 
ùîá ñàìîìó ï³òè. Çðîáèâ öå ï³ñëÿ 
òîãî, êîëè ë³ïøèé äðóã ñêàçàâ, 
ùî éäå íà êîíòðàêò, â «ñâîþ» 
24–ó áðèãàäó. Öÿ ðîçìîâà é ïî-
ñòàâèëà êðàïêó. Ùîïðàâäà, ç 
äðóãîì ìè íå ðàçîì. Çàòå çóñòð³â  
õëîïöÿ Òðèôàíà. Òåïåð íàñ ùå é 
öÿ ãðàíàòà, ñêàçàòè á, îá’ºäíàëà. 
Áóäåìî ðàçîì ñâÿòêóâàòè äðóãèé 
äåíü íàðîäæåííÿ. Â³í òåïåð ó íàñ 
ñï³âïàäàº.

Мар’яну довелося пережити три операції на нозі. 
Дві були в лікарні у Попасній, третя – у Вінниці
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïðàö³âíèêè ïî-
ë³ö³¿ óñ³, ÿê îäèí, 
ìàëè ïåðåîäÿãíó-
òèñÿ ó íîâó ôîð-

ìó äî ïî÷àòêó öüîãî ðîêó. Ì³ë³-
öåéñüê³ àòðèáóòè áóëè äîçâîëåí³ 
ò³ëüêè äî 31 ãðóäíÿ. Âò³ì, ÿê 
áà÷èìî, ÷óäà íå ñòàëîñü ó íîâî-
ð³÷íó í³÷. Ïîë³öåéñüê³ îáëàñò³ 
ïðîäîâæóþòü íîñèòè îáìóíäè-
ðóâàííÿ ñòðóêòóðè, ÿêà á³ëüøå 
ÿê ð³ê òîìó, ïåðåñòàëà ³ñíóâàòè.

Ì³ë³ö³¿ íåìàº, à ôîðìè âñå 
í³ÿê íå ïîçáóäóòüñÿ. Ó ñ³÷í³ 
æóðíàë³ñò RIA ðàçîì ç àêòè-
â³ñòàìè êîàë³ö³¿ ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é «Í²ÊÀ» ïî¿çäèâ 
ì³ñòîì, ùîá ïåðåâ³ðèòè, ÷è º 
ó ïîë³öåéñüêèõ æåòîíè, íîâ³ ïî-
ñâ³ä÷åííÿ òà íîâà, ïîë³öåéñüêà 
ôîðìà.

— Íà âóëèö³ ìè ï³äõîäèëè 
äî ïðàâîîõîðîíö³â, ïðîñèëè 
ïðåäñòàâèòèñÿ, ïîêàçàòè ïîñâ³ä-
÷åííÿ òà æåòîí. ßêùî áà÷èëè 
ôîðìó ñòàðîãî çðàçêà, òî íàìà-
ãàëèñÿ ä³çíàòèñÿ, ÷îìó ¿¿ äîñ³ 
íå çì³íèëè íà íîâó, — ðîçêàçóº 
æóðíàë³ñò Ìèêèòà Ïàíàñåíêî. — 
Çàãàëîì, îïèòàëè äåâ'ÿòü ïîë³-
öåéñüêèõ. Ò³, ÿê³ áóëè âäÿãíåí³ 
ó ñòàðó ôîðìó, ðîçïîâ³ëè, ùî 
íîâîãî ôîðìåíîãî îäÿãó êàòà-
ñòðîô³÷íî íå âèñòà÷àº. Êàæóòü, 
ùî íà íüîãî ó êåð³âíèöòâà ïî-
ë³ö³¿ íåìàº ãðîøåé. Îäèí ç ïðà-
âîîõîðîíö³â ñêàçàâ, ùî íîâèé 
îäÿã éîìó âèäàëè, ïðîòå íà äâà 
ðîçì³ðè á³ëüøèé, í³æ ïîòð³áåí, 
òîìó íîñèòè éîãî íå ìîæå.

Ìîí³òîðèíã ïîêàçàâ, ùî 
â á³ëüøîñò³ ïîë³öåéñüêèõ ñòà-
ðà, ì³ë³öåéñüêà, ñèíüîãî êîëüîðó 
ôîðìà, íà ÿê³é ïðè÷åïëåí³ íîâ³ 
øåâðîíè ç åìáëåìàìè ïîë³ö³¿.

Ïîë³öåéñüê³ ãîâîðÿòü, ùî íîâ³ 
ðîçï³çíàâàëüí³ çíàêè ìóñ³ëè çà-
êóïèòè îêðåìî, áî öåíòðàë³çî-
âàíå íàäàííÿ íîâî¿ ôîðìè çà-
ãàëüìóâàëîñÿ.

ßê ãîâîðèòü ïðåñ-îô³öåð îá-
ëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Àííà Îë³éíèê, 
ôîðìåíîãî îäÿãó îòðèìàëè 
ò³ëüêè ÷àñòèíó, ÷åðåç íåäîñòàòíº 
ô³íàíñóâàííÿ. ² â ïåðøó ÷åðãó 
çàáåçïå÷èëè ïîë³öåéñüêèì îá-
ìóíäèðóâàííÿì òèõ ïðàö³âíèê³â, 

ÿê³ ïðàöþþòü ç íàñåëåííÿì. Íà-
ïðèêëàä, ä³ëüíè÷íèõ îô³öåð³â 
ïîë³ö³¿. Âîíè — ºäèíà ñëóæáà, 
ïåðåîäÿãíåíà â ïîë³öåéñüêå 
íà ñòî â³äñîòê³â.

— Óâåñü ñêëàä ïîë³ö³¿ áóäåìî 
äîóêîìïëåêòîâóâàòè ïî ì³ð³ íàä-
õîäæåííÿ îäíîñòðîþ, — ñêàçàëà 
Àííà Îë³éíèê.

Ùîá ä³çíàòèñÿ á³ëüøå ïðî õ³ä 
ïåðåîäÿãàííÿ â ïîë³öåéñüêå, ïè-
øåìî çàïèò êåð³âíèêó îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿. Ó â³ëüíîìó ïðîäàæó 
ïîë³öåéñüêèõ àòðèáóò³â íåìàº, 
òîìó ñï³âðîá³òíèêè íå ìîãëè 
ïðèäáàòè ñàì³ íîâ³ ðîçï³çíà-
âàëüí³ çíàêè. Çà íàøîþ ³íôîð-
ìàö³ºþ, çàêóïëåí³ íàøèâêè òà 
øåâðîíè áóëè óïðàâë³ííÿì, 
à íå ì³í³ñòåðñòâîì.

×åðåç çàïèò ìè ìàëè íà ìåò³ 
âçíàòè, ñê³ëüêè âèòðàòèëè òà 
÷è¿õ ãðîøåé íà òàêå ÷àñòêîâå 
ïðèâåäåííÿ ó ïîðÿäîê ïðàö³â-
íèê³â ïîë³ö³¿.

Îòðèìóºìî â³äïîâ³äü íà çàïèò, 
÷èòàºìî ³ áà÷èìî: êåð³âíèöòâî 
óíèêëî ïîÿñíåííÿ ùîäî çàêóïêè 
ïîë³öåéñüêèõ çíàê³â ðîçð³çíåííÿ 
äëÿ ì³ë³öåéñüêî¿ ôîðìè.

Íàòîì³ñòü íàì íàïèñàëè, ùî 
çàáåçïå÷åííÿ íîâèì ôîðìåíèì 
îäÿãîì ³äå çà ãðàô³êîì. Âîíî 
çä³éñíþºòüñÿ öåíòðàë³çîâàíî. 
Ôîðìà íàäõîäèòü ç äåðæóñòà-
íîâè «Öåíòð îáñëóãîâóâàííÿ 
ï³äðîçä³ë³â Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Óêðà¿íè». ² ùå: «Çã³äíî íàêà-
çó ÌÂÑ Óêðà¿íè â³ä 22.06.2016 
¹ 530 «Ïðî çàòâåðäæåííÿ íîðì 
íàëåæíîñò³ îäíîñòðîþ ïîë³öåé-
ñüêèõ», çíàêè ðîçð³çíåííÿ âèäà-
þòüñÿ îäíî÷àñíî ç ïðåäìåòàìè 
îäíîñòðîþ, íà ÿêèõ ïåðåäáà÷åíî 
¿õ íîñ³ííÿ».

Òî æ íå âèäàëè ïðåäìåò³â îä-
íîñòðîþ? Çâ³äêè òîä³ âçÿëèñÿ 
íà ì³ë³öåéñüê³é ôîðì³ çíàêè 
ðîçð³çíåííÿ ïîë³öåéñüêîãî çðàç-
êà? Ïîÿñíåííÿ — íåìàº.

Íàòîì³ñòü íàì äàëè çíàòè, ùî 
ïðàö³âíèê ïîë³ö³¿ é íàäàë³ âïðà-
â³ íîñèòè ì³ë³öåéñüêå: «ïóíêòîì 
17 ðîçä³ëó XI Çàêîíó Óêðà¿íè 
«Ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ» 
äîçâîëÿºòüñÿ íîñ³ííÿ òà âèêî-
ðèñòàííÿ ïîë³öåéñüêèìè ôîð-
ìåíîãî îáìóíäèðóâàííÿ, âèçíà-
÷åíîãî äëÿ ïðàö³âíèê³â ì³ë³ö³¿, 
äî ìîìåíòó çàáåçïå÷åííÿ íèì 

ПОЛІЦЕЙСЬКІ ЩЕ ДОВГО 
МАТИМУТЬ ФОРМУ МІЛІЦІЇ 
Питання грошей  Лишень десятина 
поліцейських області отримали нову 
форму. Решта — почіпляли поліцейські 
шеврони і нашивки на старі кітелі. 
У скільки обійшлася закупка такого 
часткового переодягання, в поліцейському 
управлінні не призналися. А про інші 
гроші все розповіли 

ó âñòàíîâëåíîìó ïîðÿäêó çã³äíî 
³ç çàòâåðäæåíèìè íîðìàìè».

Ùîäî çì³íè ³íøèõ àòðèáóò³â 
ì³ë³ö³¿, òî âîíè, ÿê ñòâåðäæóþòü 
ó ïîë³ö³¿, ÿêðàç çàðàç çíèùóþòü-
ñÿ. Ìîâà ïðî áëàíêè, ïå÷àòêè, 
øòàìïè, ëîãîòèïè òà åìáëåìè 
ì³ë³ö³¿ òà Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³ø-
í³õ ñïðàâ.

Ñê³ëüêè ïðàö³âíèê³â ïîë³ö³¿ 
ìàºìî ó Â³ííèöüêèé îáëàñò³ 
òà ÿêà ÷àñòèíà ¿õ âèãëÿäàº ïî-
ïîë³öåéñüêîìó, à ÿêà é äîñ³ ìàº 
âèãëÿä ì³ë³ö³îíåð³â — äèâ³òüñÿ 
â ³íôîãðàô³ö³. Ìè çàïèòóâàëè 
ó ïîë³öåéñüêîãî êåð³âíèêà êîí-
êðåòíó ê³ëüê³ñòü ñï³âðîá³òíèê³â 
ïî ð³çíèõ ï³äðîçä³ëàõ, ÿêèõ ïå-
ðåîäÿãíóëè.

«Ó ïåðøó ÷åðãó çàáåçïå÷óþòü-
ñÿ ïîâñÿêäåííèì îäíîñòðîºì 
ïîë³ö³¿ ïðàö³âíèêè ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿, ä³ëüíè÷í³ îô³öåðè òà 
ïðàö³âíèêè þâåíàëüíî¿ ïðåâåí-
ö³¿», — íàïèñàëè íàì ³ íàçâàëè 
ëèøåíü äâ³ öèôðè: «Ñòàíîì 
íà 23.01.2017 ðîêó îñîáîâèé 
ñêëàä Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ çàáåçïå-
÷åíèé ïîâñÿêäåííèì îäíîñòðî-
ºì ïîë³ö³¿ íà 10% â³ä øòàòíî¿ 
÷èñåëüíîñò³. Ä³ëüíè÷í³ îô³öåðè 
ïîë³ö³¿ çàáåçïå÷åí³ îäíîñòðîºì 
íà 100%. Â ëþòîìó ïîòî÷íîãî 
ðîêó ïëàíóºòüñÿ çàáåçïå÷åííÿ 
îäíîñòðîºì ðîòè ïîë³ö³¿ îñîáëè-
âîãî ïðèçíà÷åííÿ òà áàòàëüéîíó 
ïîë³ö³¿ îñîáëèâîãî ïðèçíà÷åííÿ 
«Â³ííèöÿ».

Ðàí³øå RIA ïèñàëà, ùî íîâó 
ôîðìó øâèäêî îòðèìàëè ò³ëüêè 
ïîë³öåéñüê³ êåð³âíèêè — îäðàçó, 
ÿê ïðîéøëè àòåñòàö³þ. Çãîäîì 
ïðîöåñ ïåðåîäÿãàííÿ «çàâèñ» 
íà ïðàö³âíèêàõ íèæ÷î¿ ëàíêè, 
áî ðåñóðñè äëÿ ðåôîðìóâàííÿ 
ñèñòåìè âè÷åðïàëèñÿ.

À ùî ç ô³íàíñóâàííÿì öüîãî 
ðîêó? Âîíî çá³ëüøåíå. Òàêîæ 
÷åðåç çàïèò ðåäàêö³ÿ ä³çíàëàñÿ, 
ñê³ëüêè ãðîøåé îòðèìàº ïîë³-
ö³ÿ îáëàñò³ ³ ÿê çàïëàíóâàëà ¿õ 
âèòðà÷àòè. Ó îäíîìó ç ïóíêò³â 
âèäàòê³â áà÷èìî, ùî á³ëüøå ï³â-
ì³ëüéîíà ãðèâåíü ïåðåäáà÷åí³ 
íà «Ïðåäìåòè, ìàòåð³àëè, îáëàä-
íàííÿ òà ³íâåíòàð». Íå âèêëþ-
÷åíî, ùî êîøòè ç öüîãî ïóíêòó 
ïëàíó òîð³ê ï³øëè íà çàêóïêó 
íàøèâîê ³ åìáëåì ïîë³ö³¿. Íà-
ãàäàºìî, ùî ïîë³ö³ÿ — áþäæåòíà 
óñòàíîâà, òîáòî ïîâí³ñòþ óòðè-
ìóºòüñÿ íà êîøòè ç äåðæàâíîãî 
áþäæåòó.

74 млн грн
видатки на оплату праці 

Інші витрати на 
забезпечення діяльності 

поліцейських 

ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ БЮДЖЕТ: 
МАЙЖЕ 80 МІЛЬЙОНІВ НА КВАРТАЛ 
Фінансування поліції відбувається за загальним та спеціальним 
фондами, — пояснили в поліції та надали інформацію про видатки 
на перший квартал 2017 року 

Загальний фонд Спеціальний 
фонд 

Усього
(тис. грн) 

Оплата праці 62 043,3 169,7 62 213 
Нарахування на оплату 
праці 11 702,7 37,3 11 740 

Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар 570,8 7,5 578,3 

Медикаменти та 
перев’язувальні 
матеріали 

2,1 — 2,1 

Продукти харчування 247,5 — 247,5 
Оплата послуг (крім 
комунальних) 56,3 5 61,3 

Видатки на відрядження 134 — 134 
Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв 4 216,7 — 4 216,7 

Інші поточні видатки 21,6 — 21,6 
УСЬОГО 78 995 219,5 79 214,5 

*Головне управління Національної поліції є бюджетною установою та, відповідно до Бюджетного 
кодексу України, повністю утримується за рахунок державного бюджету.

СКІЛЬКИ МАЄМО ПОЛІЦЕЙСЬКИХ
І ЩО НА НИХ ВИТРАЧАЄМО?
Знаючи бюджет поліції та кількість її працівників, можемо знайти 
середній показник витрат держави на одного атестованого співробітника

8 843 грн 
Припадає на одного 

поліцейського на місяць 8 200 грн
Частка зарплати 
з цієї суми

2986
загальна фактична 

чисельність 
атестованих 

працівників поліції 
у області

79,2145
млн грн

Поліцейський 
бюджет на квартал 

433 слідчі

1129  працівники превентивної 
діяльності (дільничні та патрульні)

925  інші категорії 
працівників

499  працівники 
кримінальної поліції

Ïðàâîîõîðîíö³ 
ðîçïîâ³ëè, ùî íîâîãî 
ôîðìåíîãî îäÿãó 
êàòàñòðîô³÷íî íå 
âèñòà÷àº ³ íà íüîãî 
íåìà ãðîøåé 



10 RIA, Ñåðåäà, 15 ëþòîãî 2017

Стільки взагалі заплановано на ка-
премонт житлових будинків у місті. 
Шість мільйонів з цієї суми — діс-
танеться об’єднанням співвласників 
багатоповерхівок (ОСББ) на ремон-
ти. І як підказали в запиті, весь пере-
лік реставрації об’єктів культурної 
спадщини у Вінниці є в рішенні 
№ 549. Так, згідно з цим докумен-
том, ремонти в 2017 році пощастить 
отримати таким будівлям:
 «Особняк» на Пушкіна,11. Ре-
монтно-реставраційні роботи. 

Вартість робіт — 1 мільйон 71 ти-
сяча гривень 
 «Готель «Франсуа» на Собор-
ній, 50. Ремонтно-реставраційні 
роботи. Вартість — 1,5 мільйона 
гривень 
 «Прибутковий будинок з мага-
зином» по Соборній, 95. Проекту-
вання ремонтно-реставраційних 
робіт. Вартість — 150 тисяч гривень 
 Водонапірна башта. Виготов-
лення звіту про технічний стан для 
визначення першочергових робіт. 

Вартість — 20 тисяч гривень.
 «Будинок міської думи» по Со-
борній, 67. Реконструкція, рестав-
рація пам'ятки з пристосуванням 
під потреби міської ради (плюс, 
проектні роботи). Вартість — 
1,2 мільйони гривень.
 Будівля міського суду на Гру-
шевського, 17. Реконструкція, 
реставрація з пристосуванням для 
потреб міського суду. Вартість — 
6,5 мільйона гривень (goo.gl/
VkP9AM) 

42 мільйони на ремонти 

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

391853

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (095)3700574 

« Ï ð î ì ³ í ü » , 
«Ìàâçîëåé», «Ðî-

ñ³ÿ» — öå íåïîâíèé ñïèñîê áó-
ä³âåëü, ÿê³ íåçì³íí³ ïðîòÿãîì áà-
ãàòüîõ ðîê³â. Òà ÷îìó òàê ñòàëîñÿ 
³ ÷è ïîêðàùàòü êîëèñü âèãëÿä 
áóäèíêè, êèíóò³ íàïðèçâîëÿùå? 

Òîðãîâ³ ïëîù³, ï³äçåìíà àâòî-
ñòîÿíêà íà 118 àâòî, spa-öåíòð 
òà áóò³êè — ñàìå öå ìàëî áóòè 
â çáóäîâàí³é ÷àñòèí³ ïåðåä Óí³-
âåðìàãîì, ùî íà Ãàãàð³íà. Ïðîòå 
áóä³âíèöòâî, ùî ðîçïî÷àëîñÿ ùå 
â 2007 ðîö³, äîñ³ íå çàâåðøèëè. 
Óæå áàãàòî ðîê³â öåé äîâãîáóä 
ì³ñòÿíè íàçèâàþòü «Ìàâçîëåºì».

Äàë³, íà ïåðåòèí³ âóëèöü Òåà-
òðàëüíà òà Ñîáîðíî¿, ñòî¿òü çà-
êðèòà ðèøòóâàííÿì íåäîáóäî-
âà. Ì³ñòÿíè âæå çâèêëè áà÷èòè 
êîëèøí³é ïðèáóòêîâèé áóäè-
íîê «Ïðîì³íü» ó òàêîìó âèãëÿ-
ä³. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 16 ðîê³â. 
Îðåíäàð — äèðåêòîð òîâàðèñòâà 
«Îñïðîì» Îëåêñàíäð Ñåìåí-
êîâ — îòðèìàâ áóä³âëþ â îðåíäó 
â îáëàñíî¿ ðàäè ùå â 2001 ðîö³. 
²ç çîáîâ’ÿçàííÿì êàï³òàëüíî â³ä-
ðåìîíòóâàòè (goo.gl/LPlHcD). 

НА МЕРІЮ ГРОШI Є. 
РУЇНАМ «НЕ СВІТИТЬ» 
Обшарпанці  
У центрі міста 
безліч будинків, 
які наче застрягли 
в часі: закинуті та з 
дірявими фасадами. 
Та чи відремонтують 
їх? Пощастить 
далеко не всім. А от 
на реконструкцію 
одного з поверхів 
будівлі міської ради 
чиновники виділили 
8,3 мільйона гривень

Àëå ç 2007 ðîêó áóä³âëÿ âçàãàë³ 
íå çì³íèëàñÿ. 

Íà â³äì³íó â³ä íàì³ð³â îðåíäà-
ðÿ, ÿêèé õîò³â ñïî÷àòêó ïðîäàòè 
êîëèøí³é ïðèáóòêîâèé áóäè-
íîê («Ïðîì³íü») çà 15 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü íà ñàéò³ îãîëîøåíü 
OLX (goo.gl/eVu5r7). À ìèíó-
ëîãî ðîêó — êóïèòè â îáëðà-
äè öåé ä³ì âæå çà 20 ì³ëüéîí³â 
(goo.gl/z3A2H1).

Ê³íîòåàòð «Ðîñ³ÿ» íà 1200 (!) 
ì³ñöü áóâ çáóäîâàíèé ùå â 60-õ 
ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Çàðàç 
â³í ñïðàâëÿº æàõëèâå âðàæåí-
íÿ: ïîáèò³ â³êíà, ä³ðêè â ñò³íàõ. 
Õî÷à â ïðèì³ùåíí³ âñå æ «æåâ-
ð³º» æèòòÿ: íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ 
º ìàãàçèí ³ç ïðîìòîâàðàìè. À ç 
³íøîãî áîêó ïðàöþº ðåñòîðàí 
(goo.gl/PsbXAi). Ó 2014 ðîö³ ê³-
íîòåàòð õîò³ëè â³äíîâèòè ãðî-
ìàäñüê³ ä³ÿ÷³ (goo.gl/PsbXAi). 

Ïðîòå ðîçìîâè, ùî ðîáèòè ³ç 
«Ðîñ³ºþ» çàëèøàþòüñÿ ðîçìî-
âàìè (goo.gl/ftImoh).

À îò ùî ç öèìè «îáøàðïàíöÿ-
ìè» áóäå ðîáèòè ì³ñüêà âëàäà? 
Ùîá öå ä³çíàòèñÿ, æóðíàë³ñò íà-
ïðàâèâ çàïèò. Êîðîòêî, â³äïîâ³-
ëè, ùî ñåðåä ïàì`ÿòîê â öåíòð³ 
ì³ñòà, ðåìîíòè îòðèìàº… áóä³âëÿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè (äèâ. ãðàô³ê).

² âèÿâëÿºòüñÿ, óãîäè íà ñï³â-
ô³íàíñóâàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
ïàì’ÿòêè «Ìóðè» ì³æ Â³ííèöü-
êîþ ÎÄÀ òà ìåð³ºþ íåìàº.

À äèðåêòîð îáëàñíîãî äå-
ïàðòàìåíòó àðõ³òåêòóðè Äìè-
òðî Ðîìàí÷åíêî çàïåâíÿâ, ùî 
óãîäà ³ñíóº: ìåð³ÿ òà ÎÄÀ ìà-
þòü ïîä³ëèòè âàðò³ñòü ðåìîíò³â 
ïîð³âíó ì³æ ñîáîþ. ² òåíäåð 
íà ðåêîíñòðóêö³þ ïàì’ÿòêè — 
çàïóñòÿòü â áåðåçí³ 2017 ðîêó 
(goo.gl/Z3Qz6e).

Загальний стан Видатки на реконструкцію 

КІНОТЕАТР «РОСІЯ»

задовільний не передбачено 

БУДІВЛЯ КОЛИШНЬОЇ ПОШТИ НА ВУЛИЦІ ПЕТЛЮРИ (ЧКАЛОВА)

непридатна до експлуатації, проведені 
консерваційні та протиаварійні роботи 

не передбачено 

БУДІВЛЯ МІСЬКОЇ РАДИ

придатний до експлуатації. Фасади 
в незадовільному стані 

8,3 мільйона гривень на реконструкцію 
6-го поверху для облаштування кабінетів 

(за ці кошти виготовлять й проект).

ПАМ’ЯТКА «МУРИ»

незадовільний не передбачено, бо немає угоди між 
мерією та облдержадміністрацією 

На пам’ятки грошей не дали
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Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА M.20MINUT.UA

Поради від Держпродспожив-
служби та Асоціації споживачів 
у Вінницькій області:
 Товар можна повернути через 
14 днів, за умови, що продук-
ція не використовувалася та має 
товарний вигляд (продуктів це 
не стосується — авт.)
 У продавця треба вимагати 
чек. Це є свідченням акту купівлі 
в суперечках 
 Якщо немає розрахункового 
документа — краще не купувати 
 Перед придбанням продук-

ції — уважно розглядати товар. 
Продавець має власноруч по-
казати функціональність, ціліс-
ність та працездатність товару 
(техніки, наприклад) перед 
продажем
  Перед купівлею споживач 
має дізнатися про гарантійний 
термін 
Споживач має право вимага-
ти в продавця перевірити вагу, 
ціну, комплектність та інші ха-
рактеристики товару до його 
придбання 

Що повинен знати споживач
За даними інформаційної кампанії 
«Сильніші разом», у Польщі управ-
ління з питань конкуренції та захисту 
прав споживачів (UOKIK) має великі 
повноваження: його голова може 
наказати підприємству припинити 
ту чи іншу комерційну практику та 
накласти штраф. У разі виявлення 
товарів, що становлять небезпеку 
для здоров’я споживачів (не лише 
їжа, а й електрообладнання, іграш-
ки тощо), вони вилучаються з ринку, 
а на продавця накладається штраф 
розміром до 100 тисяч злотих (по-

над 660 тисяч гривень — авт.).
Протягом 2015 року управління 
прийняло 1095 рішень, із яких 
145 стосувалися порушення колек-
тивних прав споживачів, 42 — анти-
конкурентних практик, а 14 містили 
санкції за ці два типи порушень. 
Загальна сума штрафів переви-
щила 47 мільйонів злотих (понад 
312 мільйонів гривень — авт.) 
Окрім UOKiK, у Польщі діє кілька 
об`єднань споживачів — громад-
ських організацій. Федерація спо-
живачів, використовуючи працю 

волонтерів, надає безкоштовні 
експертні консультації та юри-
дичну допомогу. Окрім того, вона 
проводить просвітницькі кампанії 
та співпрацює зі ЗМІ. ГО Асоціа-
ція польських споживачів надає 
безкоштовні юридичні консуль-
тації, проводить інформаційні 
кампанії, здійснює дослідження 
ринків, співпрацює з місцевими 
споживацькими омбудсменами. 
Асоціація розвитку фінансової 
освіти безкоштовно консультує 
громадян на тему заборгованості.

А як із захистом споживачів у Польщі 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574 

Â ³ í í è ö ü ê è é 
øêîëÿð ßðîñëàâ 

Ìóøèíñüêèé ó ñâî¿ 17 ðîê³â 
ïî÷àâ ïåðåâ³ðÿòè ñóïåðìàðêåòè 
ó íàøîìó ì³ñò³. Çàâäÿêè éîãî 
³ìïðîâ³çîâàíèì ³íñïåêö³ÿì, ÷èì 
â³ííè÷àíèí çàéìàâñÿ ðàçîì ç 
äðóçÿìè ïðîòÿãîì ìèíóëîãî 
ðîêó, ç ïîëèöü ñóïåðìàðêåò³â 
ïî÷àëà çíèêàòè ïðîòåðì³íîâàíà 
ïðîäóêö³ÿ.

НЕ ПУСКАЛИ З ПОРТФЕЛЕМ. ßê 
çãàäóº ßðîñëàâ, ³äåÿ ïåðåâ³ðÿòè 
ïðîäóêòè íà òåðì³í ïðèäàòíîñ-
ò³ â íüîãî âèíèêëà ÷åðåç òå, ùî 
â ñóïåðìàðêåòè íå ïóñêàëè ç 
ïîðòôåëåì.

— ×àñòî ÷åðåç öå áóëè äîâã³ 
ñóïåðå÷êè ç àäì³í³ñòðàòîðàìè 
ìàãàçèí³â, îõîðîíîþ òà ³íøèìè 
ñëóæáàìè. À ïîò³ì ïîäóìàâ — 
÷îìó á íå ïåðåâ³ðÿòè ùå é ïðî-
äóêòè?

Ðàçîì ç äðóçÿìè ßðîñëàâ çáè-
ðàâ ïðîñòðî÷åí³ ïðîäóêòè ç ïî-
ëèöü ìàãàçèí³â. ² çà óìîâàìè 
àêö³é — éîìó ïîâåðòàëè ñâ³æèé 
òîâàð àáî ãðîø³. Ó «ÀÒÁ» ïîâåð-
òàëè òðèêðàòíó âàðò³ñòü (çàðîáëÿ-
ëè ïî 250–500 ãðí). Ó «Åêî-ìàð-
êåò³» ïðîòåðì³íîâàíó ïðîäóêö³þ 
ì³íÿëè íà íîâó, çà 9 êîï³éîê.

Àäì³í³ñòðàö³ÿ ìàãàçèíó õîâàëà-
ñÿ â³ä þíàêà òà éîãî äðóç³â (goo.
gl/AqbgNP), çàêðèâàëè ìîëîäèê³â 
ó ìàãàçèí³ (goo.gl/2Nm4ge) òà íà-
â³òü ïðîïîíóâàëè ç’¿ñòè ïðîòåðì³-
íîâàí³ òîâàðè (goo.gl/NwhTLW).

— Ìåíå ïî÷àëè áîÿòèñÿ, êîëè 
áà÷èëè êîæåí äåíü ó ñóïåðìàðêå-

òàõ. Óñÿ ïðîòåðì³íîâàíà ïðîäóê-
ö³ÿ çíèêàëà ç ïîëèöü çà äâà-òðè 
äí³! — ðîçïîâ³äàº ßðîñëàâ.

РЕФОРМА ЧИ БЮРОКРАТІЯ. 
Àëå íå âñ³ òàê³ óâàæí³, ÿê ßðîñ-
ëàâ. Äî êîãî æ òîä³ çâåðòàòèñÿ 
ïî çàõèñò? Ï³ñëÿ ðåôîðìóâàííÿ, 
ùî òðèâàëî äâà ðîêè, ç òðàâíÿ 
2016 ðîêó çàïðàöþâàëà íîâà 
ñòðóêòóðà çàõèñòó ñïîæèâà÷³â 
— Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáà. Âîíà 
îá'ºäíàëà îäðàçó ï'ÿòü ñëóæá: 
ñàí³òàðíå çàáåçïå÷åííÿ æèòòº-
ä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè, âåòåðèíàðíó 
ñëóæáó, ô³òî-ñàí³òàðíó, ñëóæáó 
çàõèñòó ïðàâ ñïîæèâà÷³â òà ³í-
ñïåêö³þ ïî ö³íàõ. À ç 2017 ðîêó 
ïðèºäíàëè ùå i Äåðæòåõíàãëÿä. ², 
ÿê ðîçïîâ³äàâ êåð³âíèê ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
Ãðèãîð³é Ñèäîðóê, âæå ïî÷àëè-
ñÿ ïëàíîâ³ ïåðåâ³ðêè òà øòðàôè 
íåäîáðîñîâ³ñíèì á³çíåñìåíàì.

Àëå ÷è ä³éñíî âñå ïðàöþº?
— Ïðîöåäóðà òàêà, ùî çà-

ÿâà ìàº áóòè ò³ëüêè íà ïàïåð³. 
À ïîò³ì ïî÷èíàºòüñÿ òÿãàíèíà: 
îôîðìëþºìî àêò, â³äïðàâëÿºìî 
â ãîëîâíå óïðàâë³ííÿ íà Êè¿â, 
à âîíè — íà Ì³íàãðîïîë³òèêè. 
Ïîò³ì äàþòü äîçâ³ë ³ ïîøòîþ 
ïîâåðòàþòü äî íàñ. Ò³ëüêè ï³ñëÿ 
öüîãî ³íñïåêö³ÿ ìîæå ä³ÿòè. Òàê 
ïðîïèñóº çàêîí, ùîá óáåðåãòè 
ï³äïðèºìöÿ «â³ä êîðóïö³¿». ² öå 
ñèëüíî ãàëüìóº çàõèñò ñïîæèâà-
÷à, — ñêàçàâ êåð³âíèê â³ää³ëó çà-
õèñòó ñïîæèâà÷³â Ïåòðî Áåâçþê.

Íåð³äêî íà äîçâ³ë òðåáà ÷åêàòè 
ì³ñÿöü, à òî é á³ëüøå. ßê çãàäóº 
ïàí Áåâçþê, ðàí³øå ³íñïåêòîðè 
âæå íà äðóãèé äåíü ï³ñëÿ çàÿâè 
ïðèõîäèëè ç ïåðåâ³ðêîþ äî ï³ä-
ïðèºìöÿ. À çà ðåãëàìåíòîì ðîáî-

ПРАВА СПОЖИВАЧІВ ЦІКАВЛЯТЬ 
ТІЛЬКИ САМИХ СПОЖИВАЧІВ?
Самообслуговування  З 2014 року 
в сфері захисту споживачів відбулася 
реформа. Але її результати не втішають — 
держслужби пов’язані бюрократичними 
механізмами, а громадські об’єднання досі 
не мають реальних важелів впливу

10-кратний 
розмір вартості 

товару/не менше 
85 грн 

відмова в обміні, 
зменшенні ціни чи 
компенсації коштів 

за товар 

200–500% 
вартості 

продукції/не 
менше 425 грн 

за реалізацію 
забороненої, 

протермінованої 
продукції та тої, що 
не має державних 
сертифікатів якості 

1–10%
від вартості 
виконаних 

робіт (послуг) 
за попередній 

місяць/не менше 
85 грн 

за неякісно надану 
послугу або за ту, 

що відрізняється від 
прописаної в угоді 
між споживачем та 

виконавцем 

òè ñëóæáè, âñ³ ïëàíîâ³ ïåðåâ³ðêè 
ìàþòü áóòè ðîçì³ùåí³ íà ñàéò³ 
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè. ² öèì 
êîðèñòóþòüñÿ á³çíåñìåíè.

— Çà äåíü äî òîãî, ÿê ³íñïåê-
òîðè ïðèéøëè ç ïåðåâ³ðêîþ, 
ï³äïðèºìñòâî ïðîñòî çì³íþâàëè 
íàçâó àáî ïåðåºðåñòðîâóâàëèñÿ 
íà ðîäè÷³â òà äðóç³â. ² òóò ìè 
áåçñèë³, áî äå-þðå — öå íîâà äëÿ 
³íñïåêö³¿ ñòðóêòóðà.

АКТИВІСТИ ЗАХИЩАЮТЬ ТЕЖ. 
Íà â³äì³íó â³ä äåðæñëóæáîâö³â, 
àêòèâ³ñòè ç îáëàñíî¿ Óêðà¿íñüêî¿ 
àñîö³àö³¿ ñïîæèâà÷³â ðåàãóþòü 
îäðàçó. Öÿ ãðîìàäñüêà îðãàí³-
çàö³ÿ ³ñíóº ïîíàä 20 ðîê³â çà-
õèùàº ñïîæèâà÷³â áåçêîøòîâíî 
òà ³ñíóº íà äîáðîâ³ëüí³ âíåñêè. 
Ïðîòå, àêòèâ³ñòè íå ìîæóòü âè-
ïèñóâàòè øòðàôè ï³äïðèºìöÿì.

— Ïðîâîäèìî ðîç’ÿñíþâàëüíó 
ðîáîòó. Ïðèâñåëþäíî. Ñòàºìî 
ñåðåä ðèíêó ÷è ñóïåðìàðêåòó òà 
ðîçïîâ³äàºìî, ùî îñü öåé ï³ä-
ïðèºìåöü ïîñòóïèâ íå÷åñíî. ² 
êàæåìî ëþäÿì, ÿê³ âîíè ïðàâà 
ìàþòü, — ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãî-
ëîâè ðàäè Óêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ 
ñïîæèâà÷³â Ìèêîëà Áîëòàê.

Çà éîãî ñëîâàìè, â³äñóòí³ñòü 
ðåàëüíèõ âàæåë³â âïëèâó ¿õ íå çó-
ïèíÿº. Òàê, çà ìèíóëèé ð³ê âîíè 
ðîçãëÿíóëè òà çàäîâîëüíèëè 
508 ñêàðã. Äâ³ òðåòèíè ç íèõ — 
öå ñêàðãè ïî ïðîäóêòàõ.

— Ìè ïðåäñòàâëÿºìî ñïîæè-
âà÷³â ó ñóäàõ, — ñêàçàâ Áîëòàê. — 
Òîðãîâöÿ-âèíóâàòöÿ ìîæíà ïðè-
òÿãíóòè äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³. Íà ïî÷àòêó öå ìîæå 
áóòè øòðàô äî 50 íåîïîäàòêî-
âàíèõ ì³í³ìóì³â (850 ãðí) àáî 
ãðîìàäñüê³ ðîáîòè äî 200 ãîäèí. 
Çà ïîâòîðí³ ïîðóøåííÿ ìîæíà 
ïîòðàïèòè â òþðìó íà òåðì³í 
äî òðüîõ ðîê³â (goo.gl/omWaaW).

НА ЩО СКАРЖАТЬСЯ ВІННИЧАНИ

ЯКІ ШТРАФИ ЗА «ПРОТЕРМІНОВКУ» 

Послуги з виготовлення 
меблів

(не вистачає деталей, 
невиконання умов договору) 

Ремонт мобільних 
телефонів

(продавець не виконує 
гарантійних зобов’язань) 

Обслуговування 
побутової техніки
(продавець не виконує 

гарантійних зобов’язань) 

Інтернет-торгівля
(невиконання умов угоди, 

відсутність або неякісний товар) 

Монтаж дверей, вікон
(виконавець не виконує умов 

договорів) 

Взуття
(відсутність чека, гарантії) 

Продукти
(відсутність цінника, обважування, 

вичерпаний термін) 

«Комуналка»
(не відповідність якості послуги 

до ціни) 

Купівля техніки в лізинг/
Кредити в банках

(умови не відповідають запитам 
клієнтів; з’являються нові умови, про 

які банкіри не розповіли клієнтам) 

237
справ з травня 

2016 року 

83%
Скарг спожива-
чів задоволено 

128 000
гривень 

повернуто 

773 000
гривень запла-

новано поверну-
ти в 2017 році 

157 000 
гривень стягнуто 

штрафів 

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ?
  Держпродспоживслужба у Вінницькій області

вул. Максимовича, 19, тел. 65–88–00 

  Українська асоціація споживачів у Вінницькій області
вул. Галицького, 27 а (колишня 40-річчя Перемоги), тел. 56–28–23 

Джерело: відділ захисту споживачів Держпродспоживслужби

Джерело: Закон про захист 
споживачів (goo.gl/VnjMLS)
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Неприємний запах від води, ма-
сова поява у ополонках водяних 
комах і дрібної риби та, звичай-
но, загибель риби є основним 
сигналом проблеми.
Головним методом боротьби з 
задухою є насичення води кис-
нем. Для цього необхідно рубати 
ополонки на водоймах, перемі-
шувати воду в ополонках, збага-
чуючи її киснем. Також потрібно 
зчищати сніг з льоду на більшій 

по можливості площі водойм. 
Якщо є можливість, на водоймі 
варто створити приток і виток 
води. Через це вода, яка буде 
рухатися, збагачуватиметься кис-
нем. Пробиті ополонки необхідно 
вкривати очеретом.
Звертатися з проблемою задухи 
риби можна на телефон гарячої 
лінії Вінницярибоохорони: (0432) 
67–12–40 та інформувати органи 
місцевого самоврядування.

Ознаки задухи риби 

391754

ËÀÉÔ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073)0476879

Íà Êè¿âñüêîìó âîäîñõîâèù³, 
ïîáëèçó ñåëà Ëåáåä³âêà, 11 ëþ-
òîãî íà êðèãó âèéøëî á³ëüøå 
äâîõ ñîòåíü ëþäåé, ùîá ïðî-
ðóáàòè îïîëîíêè äëÿ ðèáè. 
Ñïðàâà ó òîìó, ùî ï³ä òîâñòèì 
øàðîì ëüîäó âîäà ïåðåñòàº çáà-
ãà÷óâàòèñÿ êèñíåì, à ÷åðåç öå 
ðèáà ìàñîâî ãèíå. Çàïàñè êèñ-
íþ, ùî ï³ä êðèãîþ, âèòðà÷àþòüñÿ 
íà ïðîöåñè ãíèòòÿ ðåøòîê ðîñ-
ëèí ³ òâàðèí, ÿê³ íàçáèðàëèñÿ 
íà äí³ âîäîéì çà âåñíó òà ë³òî.

Òîìó ìåøêàíö³ Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³ âèð³øèëè ñï³ëüíèìè çóñèë-
ëÿìè ïîäîëàòè ïðîáëåìó. Âçÿëè ç 
ñîáîþ áåíçîïèëè ³ áóðè. Íà ìî-
òîñàíÿõ ï³äâîçèëè ñíîïè îñîêè, 
ùîá âñòàâèòè ¿õ ó âîäó. Ïðîðóáà-
ëè á³ëüøå òèñÿ÷³ ëóíîê, çðîáèëè 
äåñÿòêè îïîëîíîê ç âñòàâëåíè-
ìè ó íèõ ïó÷êàìè îñîêè (îñîêó 
âñòàâëÿþòü â ëóíêè, ùîá âîíè 
íå çàìåðçàëè, à òàê ñàìî ÷åðåç ¿¿ 
ïîðèñòó ñòðóêòóðó áóäå çàáåçïå-
÷åíî ïîñòà÷àííÿ êèñíþ  — àâò.). 

ЧИ Є ПРОБЛЕМА У НАС. Â³ííèöü-
êà ðèáîîõîðîíà òàêîæ ïîïåðåä-
æàº ïðî òå, ùî î÷³êóºòüñÿ çàäóõà 
ðèáè. Àëå êàæóòü, ùî ïîêè ñè-
òóàö³ÿ ó íîðì³.

«Òîâùèíà êðèãè íà á³ëü-
øîñò³ ç âîäîéì ñÿãàº â³ä 
20 äî 50 ñì. Öÿ ñèòóàö³ÿ âåäå 
äî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ êèñíþ 
ó âîä³ ³ çàãðîæóº âèíèêíåííÿì 
çàìîðíèõ ÿâèù. Ïðè íåñòà÷³ 
êèñíþ (â³ä 4 ìã/ë òà íèæ÷å) 
ðèáà âèñíàæóºòüñÿ òà ãèíå», — 
ïîâ³äîìëÿþòü íà ñàéò³ óïðàâ-
ë³ííÿ.

— Êîæíîãî ì³ñÿöÿ óïðàâë³í-
íÿ âîäíèõ ðåñóðñ³â Â³ííè÷÷èíè 
áåðå âîäó íà ïðîáó ç Ï³âäåííîãî 
Áóãó, — ñêàçàëà çàâ³äóâà÷ ñåê-
òîðó ³õò³îëîã³¿ òà ðåãóëþâàííÿ 
ðèáàëüñòâà Íàä³ÿ Ãóìåí÷óê. — 
Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü êèñåíü 
ñòàíîâèòü â³ä 7 äî 9 ì³ë³ãðàì 
íà ë³òð. Öå çàäîâ³ëüíèé ð³âåíü. 
Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòàâê³â, òî á³ëü-
ø³ñòü ç íèõ º îðåíäîâàíèìè, 
òîìó ñàì³ îðåíäàòîðè ìàþòü çà-
éìàòèñÿ öèì ïèòàííÿì. ßêùî 

ПІД КРИГОЮ МОЖЕ ЗАДИХНУТИСЯ 
РИБА. ЯК ЇЇ ВРЯТУВАТИ 
Вихід є  Товщина льоду на річках 
та водоймах зараз сягає від 20 до 50 
сантиметрів, кажуть у рибоохороні. Можуть 
задихнутися тонни риби. Як виявити 
проблему, куди дзвонити та як самостійно 
врятувати жителів водних глибин

ó ¿õí³õ âîäîéìàõ çèìóº ðèáà, 
òî ö³ ëþäè îáîâ'ÿçêîâî ïåðåâ³ðÿ-
þòü, ÷è íå ãèíå âîíà â³ä çàäóõè. 
Äëÿ äîñòóïó êèñíþ ó âîäîéìó 
ìîæíà ïðîðóáàòè îïîëîíêè àáî 
âñòàâèòè ó âîäó î÷åðåò. Ïîêè 
ùî ñêàðã ùîäî òàêî¿ ïðîáëåìè 
íå íàäõîäèëî.

«УСЕ МАЄ РОБИТИ ГРОМАДА». 
Íàä³ÿ Ãóìåí÷óê ðîçïîâ³ëà, ÿê 
íåùîäàâíî ó Áàðó ëþäè ïîì³-
òèëè, ùî ãèíå ðèáà. Çà ¿¿ ñëîâà-
ìè, ï³äíÿëàñÿ ãðîìàäà, ïî÷àëè 
ðóáàòè îïîëîíêè ³ âïîðàëèñÿ ç 
ïðîáëåìîþ.

— Íàì ïðèéøîâ ëèñò ç ðå-
êîìåíäàö³ºþ ðîçðîáèòè çàõîäè 
íà çèìó ç³ çáàãà÷åííÿ êèñíåì 
âîäîéì, — êàæå çàâ³äóâà÷. — Àëå 
ñïðàâà ó òîìó, ùî ïëàí òàêèõ çà-
õîä³â ìè ðîçðîáëÿºìî äî ïî÷àòêó 
çèìè, ó æîâòí³. Çàðàç ó íàñ º ³í-
ñïåêòîðè, ÿê³ ñë³äêóþòü çà öèì. 
À ùå ìè áóäåìî çâåðòàòè óâàãó 
íà çâåðíåííÿ ëþäåé.

ßêùî õòîñü çâåðíåòüñÿ äî ðè-
áîîõîðîíè ç ïðîáëåìîþ çàäóõè 
ðèáè, òî âîíè çìîæóòü ò³ëüêè 
ñïîâ³ñòèòè ïðî öå ðàéîíí³, ñå-
ëèùí³ ðàäè. Êàæóòü, ùî âñå çàëå-
æèòü â³ä òîãî, çà êèì çàêð³ïëåí³ 
âîäîéìè.

— ßêùî öå ãðîìàäñüêèé ñòàâ, 
çíàõîäèòüñÿ íà òåðèòîð³¿ ðàéðàäè, 
òî íå ïî¿äå ðèáîîõîðîíà ¿ì òàì 
ïðîðóáóâàòè, — ãîâîðèòü Íàä³ÿ 
Ãóìåí÷óê. — Íàøà çàäà÷à — äî-
ïîâ³ñòè ¿ì.

Ось так вирішували проблему з задухою 
риби на Київщині в минулу суботу. Вінницька 
рибоохорона каже, що у нас поки все у нормі



Çàðàç òàêèõ ãðóï âæå ³ñíóº 
ï'ÿòü. Ó êîæí³é ïî 250 ëþäåé. 
Òîáòî çàãàëîì 1250 ó÷àñíèê³â. 
ßêùî ó âàñ ñòàëàñÿ á³äà ç àâòî, 
òî ïîòð³áíî áóäå íàïèñàòè ó òàêó 
ãðóïó: ùî ñòàëîñÿ, äå ñòàëîñÿ òà 
íîìåð òåëåôîíó, çà ÿêèì ç âàìè 
ìîæíà çâ'ÿçàòèñÿ.

Âåëèêà â³ðîã³äí³ñòü òîãî, ùî 
÷åðåç ê³ëüêà õâèëèí âàì çàòå-
ëåôîíóº õòîñü ç ó÷àñíèê³â òà 
çàïðîïîíóº äîïîìîãó. Ãðîøåé 

çà òàêó äîáðó ñïðàâó ç âàñ í³õòî 
íå â³çüìå.

«ПІДКУРИТИ» АВТО ЧИ ДО-
ТЯГТИ ДО СТО. Êîëè çà â³êíîì 
òåìïåðàòóðà îïóñêàºòüñÿ äî ì³íóñ 
20 ãðàäóñ³â, ó âîä³¿â íàé÷àñò³øå 
òðàïëÿþòüñÿ ïðîáëåìè ç àêóìó-
ëÿòîðîì. «Ãîäèíà ï³ê» — ðàíîê, 
êîëè ëþäè çàï³çíþþòüñÿ íà ðî-
áîòó.

— Ïðîòÿãîì äíÿ íàäõîäèòü 
áëèçüêî 30–40 ïðîõàíü ïðî äî-
ïîìîãó, — ñêàçàâ æóðíàë³ñò «ÄÊ» 
Äåíèñ Êëèìîâ. — Âðàíö³, êîëè 
ëþäè çàï³çíþþòüñÿ íà ðîáîòó, 
òåëåôîí âçàãàë³ «ðîçðèâàºòüñÿ». 
Êîëè ïîâ³äîìëåííÿ íàäõîäèòü 
ó îäèí ç ä³àëîã³â, àäì³í³ñòðàòîð 
ïåðåêèäàº éîãî ó ³íø³ ÷îòèðè 
ãðóïè, ùîá éîãî ïîáà÷èëè âñ³ 
ó÷àñíèêè. ×àñòî ëþäè îòðèìó-
þòü äîïîìîãó âæå ÷åðåç ê³ëüêà 
õâèëèí ï³ñëÿ òîãî, ÿê íàïèñàëè 
äî íàñ.

13 RIA, Ñåðåäà, 15 ëþòîãî 2017

  Проблему потрібно описати 
в одному повідомленні у такому 
форматі: а) марка та модель авто, 
що сталося (наприклад, пробив 
колесо), адреса та яку саме до-
помогу хочете отримати. Не за-
будьте вказати номер телефону.
 Якщо ви можете допомогти, 
напишіть, зателефонуйте людині 

та домовтесь, як ви можете одне 
одного знайти. 
 За можливості, зробіть фото, як 
ви отримали допомогу чи допо-
могли комусь. У групу не можна 
писати нічого, що не стосується 
проекту. До речі, участь у проекті 
не означає, що ви стали активіс-
том «Дорожнього контролю».

Правила групи

ËÀÉÔ

391984

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Ïðîåêò çàïóñ-
òèâñÿ ó âåðåñí³, 
³ RIA òîä³ ïðî 
íüîãî ïèñàëà (goo.

gl/EkbqYV). ×åðåç ï³âðîêó ï³ñ-
ëÿ öüîãî ìàñøòàáè «Äîïîìîãè 
íà äîðîç³» çðîñëè ó ê³ëüêà ðàç³â.

У ЧОМУ СУТЬ. Âàøà ìàøèíà çëà-
ìàëàñü, à äîïîìîãè ÷åêàòè íåìà 
çâ³äêè. Çà ì³ñòîì ÷è á³ëÿ ï³ä'¿çäó 
ñâîãî áóäèíêó, íå âàæëèâî. Ùîá 
íå çàëèøèòèñÿ ñàì-íà-ñàì ç ïðî-
áëåìîþ, ìîæåòå ïîïðîñèòè ïðî 
äîïîìîãó ó÷àñíèê³â ïðîåêòó.

— Ìè âèð³øèëè çàïóñòèòè öåé 
ïðîåêò, áî äîðîãà º íåïåðåäáà÷å-
íîþ, — òàê ðîçïîâ³äàâ ó âåðåñí³ 
ïðî ³äåþ «Äîïîìîãè íà äîðîç³» 
æóðíàë³ñò «Äîðîæí³é Êîíòðîëü 
Â³ííèöÿ» Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ. — 
Áóäü ç êèì ìîæå òðàïèòèñÿ á³äà. 
² ìè ìàºìî äîïîìàãàòè îäíå îä-
íîìó.

СТАТИ УЧАСНИКОМ ЛЕГКО. Ïî-
òð³áíî íàïèñàòè àäì³í³ñòðàòîðó 
ñï³ëüíîòè «Äîðîæí³é êîíòðîëü 
Â³ííèöÿ» (goo.gl/O2a6SS) ó ñî-
öìåðåæ³ ÂÊîíòàêò³ ïðî òå, ùî âè 
õî÷åòå ïðèºäíàòèñÿ. Ïîïåðåäíüî 
âàðòî âñòàíîâèòè ñîá³ íà ñìàðò-
ôîí äîäàòîê Viber. Àäì³í³ñòðà-
òîð â³çüìå âàø íîìåð òåëåôîíó 
òà äîäàñòü âàñ äî îäí³º¿ ç ãðóï 
ó÷àñíèê³â ó äîäàòêó.

ДОПОМОЖУТЬ, ЯКЩО 
МАШИНА ЗЛАМАЛАСЯ
Унікально  
Активісти 
«Дорожнього 
контролю» у Вінниці 
запустили проект 
«Допомога 
на дорозі». Вони 
кажуть, що аналогів 
йому немає ніде 
в Україні. Кількість 
учасників у проекті 
вже перевалила 
за тисячу

Адміністратори груп просять учасників скидати фотографії 
того, як допомогли ви чи вам. Це одна з таких світлин

ЯК СТАТИ УЧАСНИКОМ ПРОЕКТУ

Встановити на смартфон додаток Viber

Написати адміністратору спільноти 
«Дорожній контроль Вінниця» ВКонтакті, 
попросити додати у групу 

Слідкувати за повідомленнями, 
по змозі допомагати іншим 
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простір для особистої думки

АНАТОЛІЙ БАНАХ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ
По «вчинку» Гончаренка під посольством ФРН — зайвий раз 
продемонстрована певна політична неадекватність одного з 
представників президентської фракції... Відміна санкцій щодо 
раїсі та перевибори в Україні наблизилися ще на один крок?

ПРЕС-СЛУЖБА ВІННИЦЬКОГО 
ЦЕНТРУ РИТУАЛЬНИХ ТОВАРІВ 

І ПОСЛУГ «РЕКВІЄМ» 

Êîæåí ïî-ð³çíîìó ñòàâèòüñÿ äî âëàñ-
íî¿ ñìåðò³, äî ñâîãî ïîõîðîíó. ² äî ðèòó-
àëüíîãî «â³÷íîãî á³çíåñó» — æèâ³ ãðîø³ 
íà ìåðòâèõ. Õòî õîâàâ — òîé çíàº. Àëå 
â³ä ïîõîðîíó í³êóäè í³õòî íå ä³íåòüñÿ…

Ïðî â³ííèöüêèé «ïîñìåðòíèé ì³í³-
ìóì», óêðà¿íñüêó òðóíó «Ñåíàòîð» äëÿ 
Êóçüìè Ñêðÿá³íà, çàïîâ³òíèé ñöåíàð³é 
ïîõîðîí³â îíêîõâîðî¿ ³, âëàñíå, ïðî òèõ, 
õòî ìîæå ïðàöþâàòè â öüîìó á³çíåñ³ 
ñüîãîäí³ — åêñêëþçèâíî â ³íòåðâ’þ ³ç 
âëàñíèêîì ðèòóàëüíî¿ ñëóæáè «Ðåêâ³ºì» 
Ìèõàéëîì Ïàíüê³â.

Ìèõàéëå ²âàíîâè÷ó, ç 1 ñ³÷íÿ ïðîæèò-
êîâèé ì³í³ìóì ñêëàäàº 1544 ãðí, äî ê³íöÿ 
ðîêó ìàº çðîñòè äî 1700 ãðí, à ÿêèé, ñêà-
æ³ìî, «ïîñìåðòíèé ì³í³ìóì» ñüîãîäí³ — 
ì³í³ìàëüíà âàðò³ñòü ïîõîðîíó?

— Ìîæåìî çðîáèòè ïîõîðîí äëÿ ëþ-
äèíè, ÿêà â ñêðóòíîìó ñòàíîâèù³, çà òðè 
òèñÿ÷³ ãðèâåíü — öå êîïàííÿ ìîãèëè, 
êàòàôàëê, óðî÷èñòå âèíåñåííÿ, çàëà äëÿ 
ïðîùàííÿ, áàòþøêà ç ï³â÷èìè, òðóíà, 
ïîäóøêà, íàâîëî÷êà, ïðîñòèðàäëî, öåð-
êîâíå ïîêðèâàëî (ÿêùî òàêå íåîáõ³äíå), 
îäèí â³íî÷îê, õðåñò íàäìîãèëüíèé ç 
òàáëè÷êîþ… Ðîáèìî çà òðè òèñÿ÷³, áî 
ðîçóì³ºìî, ùî ëþäè áóâàþòü ó ð³çíèõ ñè-
òóàö³ÿõ. Ùå í³êîìó íå â³äìîâèëè. Ìîæ-
ëèâî, äåñü ñîá³ â ì³íóñ, àëå õîðîíèìî.

Íàéäîðîæ÷èé ïîõîðîí, ó ÿêó ñóìó îá³-
éäåòüñÿ?

— Ì³ëüéîí ãðèâåíü. Ïîâ³ðòå, áóäå 
çà ùî çàïëàòèòè… Ê³ëüêà ðîê³â òîìó 
áóâ ó íàñ îäèí ïîõîðîí çà 640 òèñÿ÷.

Äî ðå÷³, äíÿìè áóëà ð³÷íèöÿ ñìåðò³ 
Àíäð³ÿ Êóçüìåíêà — Ñêðÿá³íà. Íàñê³ëü-
êè çíàþ, ñàìå ó ô³ðìè «Ðåêâ³ºì» òðóíó 
êóïóâàëè…

— Òàê… Òîä³ â Êè¿â âåçëè éîìó… 
Äî íàñ çâåðíóëàñÿ ðîäèíà, äðóç³. Êóïèëè 
äâîêðèøêîâó òðóíó — òî÷íà êîï³ÿ àìå-
ðèêàíñüêî¿ òðóíè «Ñåíàòîð» óêðà¿íñüêîãî 
âèðîáíèöòâà. Ó ÑØÀ òàêà òðóíà êîøòóº 
40 òèñÿ÷ äîëàð³â. Òîä³ ó Êèºâ³ â³í êîøòó-
âàâ 160 òèñÿ÷, à â íàñ òîä³ âçÿëè çà 85 òè-
ñÿ÷. Çðîáèëè íàâ³òü íèæ÷å ñîá³âàðòîñò³, 
îñê³ëüêè öå ì³é çåìëÿê, ÿ éîãî ïîâàæàâ 
³ éîãî òâîð÷³ñòü… Òðóíè çà 160 òèñÿ÷ 
á³ëüøå ³ì³äæåâ³. Õî÷à ïðîäàëîñÿ ø³ñòü 

â³ííèöüêèì. ßêùî â ëþäåé º ñòàòêè, 
çâåðòàþòüñÿ ð³çí³ ëþäè ³ ïðîñò³, ³ íåïðî-
ñò³… Áàãàòèé ìîæå ïîõîðîíèòè áàòüêà 
ïî-á³äíîìó. À õòîñü ïîçè÷èòü ³ çðîáèòü 
óñå äëÿ ìàòåð³. Õòî ÿê âèõîâàíèé… Äåõòî 
çà ñòàòóñîì íå ìîæå äîçâîëèòè äåøåâèé 
ïîõîðîí, à ãðîøåé íå ìàþòü. Òîìó áóâàº, 
ùî ðîáèìî â áîðã. Â³ääàþòü ïðîòÿãîì 
ðîêó, à òî é äâîõ…

Â³ñ³ì ðîê³â òîìó äî íàñ çâåðíó-
ëèñÿ äâ³ îäèíîê³ æ³íêè ïîâàæíîãî 
â³êó. Ùîá íå ñïàòè â ê³ìíàò³ â ë³æ-
êó íàä ãðîáîì, ÿêèé áóäóòü òðèìàòè 
íà ñìåðòü, çàïðîïîíóâàëè óêëàñòè 
äîãîâîðè íà ¿õí³ ïîõîðîíè. Çàìîâèëè 
ïîõîâàííÿ íàïåðåä, âîíè âèáðàëè ñîá³ 
òðóíó, îäÿã, â³íêè, êîðçèíè, òðàíñïîðò, 
çàïîâ³äàëè, íà ÿêîìó ì³ñö³ êëàäîâèùà 
ïîõîðîíèòè… Òàêèé ñï³ëüíèé äîãîâ³ð 
ïðàöþº äîíèí³. Äîñ³ äåõòî ïëàòèòü ÷àñ-
òèíàìè — çà ìîæëèâ³ñòþ. ßêùî óñþ 
ñóìó íàïåðåä, òî çà áóäü-ÿêî¿ ³íôëÿö³¿ 
âàðò³ñòü ïîõîðîíó íàâ³òü çà 10 ðîê³â 
íå çì³íèòüñÿ. ßêùî ëþäèíà çàïëàòèëà 
ïåðøèé âíåñîê, ³ íå äàé Áîã, çàâòðà 
ïîìåðëà, çíà÷èòü, ðîáèìî ïîõîðîí 
çà ñâ³é ðàõóíîê.

Íå áî¿òåñü, ùî ïî÷èòàþòü ³ ïî÷íóòü 
çëîâæèâàòè, ìîâëÿâ: «À íó ðàç òàê, âñå 
îäíî ñêîðî âìèðàþ, òî õàé õîðîíÿòü ìåíå 
çà ñâ³é ðàõóíîê».

— Õàé. Áîã ¿ì ñóääÿ.
Ñê³ëüêîõ â³ííè÷àí óæå ïîõîâàëè çà òà-

êèìè äîãîâîðàìè?
— Äåñü 30. ßê ïðàâèëî, öå ïîõîðîíè 

çà ø³ñòü-â³ñ³ì òèñÿ÷ ãðèâåíü — ç ïî-
ìèíêàìè, ïîìèíàëüíèì ñòîëîì. ßêîñü 
äî íàñ â îô³ñ «Ðåêâ³ºìó» ïðèéøëà ìî-
ëîäà æ³íêà — Íàòàëÿ. Âîíà çíàëà, ùî 
ñìåðòåëüíî õâîðà. Ìè ç íåþ îáãîâîðèëè, 
ÿêà òðóíà áóäå, ðîçêàçàëà ó ÷îìó âîíà 
õî÷å áóòè, çàëèøèëà ôîòîãðàô³þ — ÿêîþ 
ìàº áóòè çà÷³ñêà. Óñå óòî÷íèëè, íàâ³òü 
òàê³ íþàíñè, ùî ÿêùî öå ñòàíåòüñÿ, 
òî îáîâ’ÿçêîâî õîðîíèòè íà òðåò³é äåíü, 
ùîá íà äðóãèé äåíü ïðèâåçòè ¿¿ äîäîìó, ³ 
î êîòð³é ãîäèí³, çàëåæíî â³ä òîãî âë³òêó 
÷è âçèìêó, ÿê³ ìàþòü áóòè ñâ³÷³ òà ÿêèé 
â³íîê… Âîíà ïðîïëàòèëà ñâ³é ïîõîðîí 
íàïåðåä. Äóæå ìóæíÿ ëþäèíà… Çà ï³â-
ðîêó ¿¿ íå ñòàëî. Ïîõîðîíèëè òàê, ÿê 
âîíà ïðîñèëà. Äèâëÿ÷èñü íà íå¿, ó ìåíå 
òàêà ïîâàãà áóëà íåéìîâ³ðíà. ̄ é íå áóëî 

³ 40 ðîê³â, äâîº ä³òåé, ÷îëîâ³ê… Äî ¿¿ 
ïîõîâàíü ³ ïðèäáàëè ñèíãóìàòîð — åëåê-
òðè÷íèé ðèòóàëüíèé ë³ôò, ïðèâåçëè ³ç 
çàõ³äíî¿ Í³ìå÷÷èíè. Ç ïîâàãè äî ¿¿ ñòàâ-
ëåííÿ äî ñâîãî òðàã³÷íîãî ìàéáóòíüîãî 
í³êîãî íå îïóñêàëè, ïîêè íå îïóñòèëè 
Íàòàëþ ïåðøîþ… Òîáòî ðîçóì³ºòå, ÿê 
äëÿ ëþäèíè âàæëèâî, ùîá â îñòàííþ 
ïóòü ïðîâåñòè òàê, ÿê âîíà öüîãî õî÷å. 
² ÿê âàæëèâî öå âèêîíàòè âñå — áóêâà 
â áóêâó.

Íåäàâíî ïîìåð áàòüêî ìîº¿ äðóæèíè. 
ß âæå 11 ðîê³â çàéìàþñÿ öèì ðîäîì 
ä³ÿëüíîñò³. Í³áè æ óñå ó ìåíå â ðóêàõ, 
àëå ìè òàê ðîçãóáèëèñÿ. Öå æàõ… ß ñîá³ 
ïîäóìàâ, ÿêó ìè äîáðó ñïðàâó ðîáèìî. 
Áî ä³éñíî, êîëè éäå ç æèòòÿ ð³äíà ëþäè-
íà, áëèçüê³ ðàïòîâî ñòàþòü áåçïîðàäí³…

Ìèõàéëå ²âàíîâè÷ó, äî Äíÿ Ñîáîðíîñò³ 
âè îòðèìàëè çâàííÿ «Çàñëóæåíîãî ïðà-
ö³âíèêà ñôåðè ïîñëóã». Çíàþ, ùî ô³ðìà 
«Ðåêâ³ºì» îðãàí³çîâóâàëà ïîõîðîíè ê³áîð-
ã³â… Âëàäà âàñ ïðîñèëà?

— ² âëàäà, ³ ðîäè÷³… Õîðîíèëè é âî-
ëîíòåð³â… Íå öå æ ãîëîâíå. Âàæëèâî, 
ùîá ëþäè âñ³õ êîíôåñ³é, â³ðîñïîâ³äàíü, 
íàö³é ³ íàðîäíîñòåé ìîãëè ïðèéòè äî íàñ 
³ îòðèìàòè âñþ íåîáõ³äíó äîïîìîãó. Çà-
âæäè òðåáà ïî-ëþäñüêè. Öå íå òîé âèä 
ä³ÿëüíîñò³, äå òóïî ìîæíà çàðîáëÿòè, 
ïðàãìàòè÷íî áóäóþ÷è ö³íîâó ïîë³òèêó. 
Òóò º ñîö³àëüíà ñêëàäîâà — çâåðòàþòüñÿ 
äî íàñ, êîëè âàæêî, êîëè ñòðàøåííèé 
á³ëü. Íåçàëåæíî â³ä ñòàòê³â. Ì³æ ³íøèì, 
ìîæå ïðèéòè â êóôàéö³ ³ áóòè ì³ëüéîíå-
ðîì. À ìîæå ïðèéòè â íîðêîâ³é øóá³ ³ 
íå ìàòè êîï³éêè â êèøåí³, ùîá îïëàòèòè 
ïîõîðîí. Äåõòî ãðîøåé íå ìàþòü, à âèáè-
ðàþòü äîðîãó òðóíó. Ñüîãîäí³ ðîçóì³ºìî, 
ùî äåñü çàäàºìî òîí ïîõîðîííèì òðàäè-
ö³ÿì, ï³äêàçóºìî… Ìè ç äðóæèíîþ Ëþä-
ìèëîþ äîâãî âàãàëèñÿ, ðàäèëèñÿ, àí³æ 
â³äêðèòè «Ðåêâ³ºì». Òîä³, ó 2005 ðîö³, 
äåÿê³ çíàéîì³ ïåðåõîäèëè âóëèöþ, ùîá 
íå éòè ïîðó÷. Äåÿê³ ðîâåñíèêè ìî¿õ ä³òåé 
ó øêîë³ òåæ êðèâèëèñü: «Ôó! Ðîäèòåëè 
òàêèì çàíèìàþòñÿ». À ìèíóâ ÷àñ, ³ êîæåí 
ïîáóâàâ ó íàñ, òåïåð äÿêóþòü. ß ñïðàâä³ 
ãîðäæóñü ñâîºþ ðîáîòîþ.

Äî ðå÷³, à êîëè òðåáà òåëåôîíóâàòè 
íà ðèòóàëüíó ô³ðìó?

— Ìîæíà îäðàçó, ÿê ò³ëüêè ëþäèíà 
ïîìåðëà. Ìè ñàì³ ìîæåìî âèêëèêàòè ³ 
øâèäêó, ³ ïîë³ö³þ.

Íàñàìïåðåä òðåáà ï³äãîòóâàòè ò³ëî 
äî îìîâ³ííÿ. Ìîæåìî ðîáèòè öå âäî-
ìà, à ìîæåìî çàáðàòè äî ñåáå. Ó íàñ º 
ñïåö³àëüí³ óìîâè — ñòîëè, õîëîäèëüí³ 
êàìåðè… Ìèþòü, îäÿãàþòü, ìàê³ÿæ — 
280 ãðí (ìåäñåñòðà íàðÿäæàº æ³íêó, 
ìåäáðàò íàðÿäæàº ÷îëîâ³êà). Ó ðàç³ 
ïîòðåáè ðîáèìî ÷àñòêîâó áàëüçàìà-
ö³þ — 680 ãðí, àáî æ ïîâíó — 950 ãðí. 
Õîëîäèëüíà êàìåðà ïåðøó äîáó êîøòóº 
90 ãðí, äâ³ íàñòóïí³ — ïî 45 ãðí. ª ó íàñ 
³ VIP — õîëîäèëüíà êàìåðà, äå ò³ëî ìîæå 
çáåð³ãàòèñÿ äî ì³ñÿöÿ, âàðò³ñòü êîæíî¿ 
äîáè — 90 ãðí.

Áóâàº, ùî ï³ñëÿ àâàð³¿ ÷è êàòàñòðîôè 
îáëè÷÷ÿ ïîí³âå÷åíå, òîä³ íàêëàäàºìî 
ãðèì — â³äíîâëþºìî âèãëÿä ïî ôîòî. 
Öå ðîáîòà íà ð³âí³ ïëàñòè÷íî¿ õ³ðóðã³¿, 
ÿêà îö³íþºòüñÿ çà ñòóïåíåì ñêëàäíîñò³.

Áàòþøêà ³ ï³â÷³ — çà ðàõóíîê ô³ð-
ìè. ×èòàííÿ ïñàëòèðÿ — 145 ãðí. Îð-
êåñòð — 580 ãðí, ðîçïîðÿäíèê ó Â³-
ííèö³ — 185 ãðí, â ðàéîí³ — 200 ãðí. 
Áðèãàäà íà âèíåñåííÿ òðóíè (6 ëþäåé) 
ç íàøî¿ çàëè — 585 ãðí, çà àäðåñîþ (áî 
ìîæå áóòè ³ ç äåâ’ÿòîãî ïîâåðõó òðåáà 
âèíîñèòè) — 645 ãðí.

Àâòîáóñ-êàòàôàëê (Ìåðñåäåñ) ïî ì³ñ-
òó — 345 ãðí, ç õîëîäèëüíîþ êàìå-
ðîþ — 520 ãðí. Àâòîáóñ êàòàôàëê + 
16 ì³ñöü — 650 ãðí. VIP-êàòàôàëê (¿õ º 
äâà) — 1500 ãðí àáî 2000 ãðí.

²ç íîâèíîê — â³íêè ³ç æèâèõ êâ³-
ò³â. Ñåðåäíÿ ö³íà çà îäèí — 7000 ãðí. 
Íà îäí³ ïîõîðîíè çàìîâèëè 12 òàêèõ 
â³íê³â, òî ä³â÷àòà äâ³ äîáè ïðàöþâàëè — 
äîñèòü êðîï³òêà ðîáîòà.

Êîïàííÿ ìîãèëè — 680 ãðí. Ñèíãó-
ìàòîð — òîé ñàìèé ðèòóàëüíèé ë³ôò 
êîøòóº 1800 ãðí.

² ïîìèíàëüíèé ñò³ë — â³ä 85 ãðí íà îä-
íîãî.

Ð³äêî â³ííè÷àíè çâåðòàþòüñÿ ùîäî 
êðåìàö³¿. Âîçèìî â Êè¿â, ³íîä³ â Îäå-
ñó. Öå îáõîäèòüñÿ ìàéæå ó â³ñ³ì òèñÿ÷ 
ãðèâåíü ç äîðîãîþ.

Ñöåíàð³é âëàñíîãî ïîõîðîíó âæå íà-
ïèñàëè? ×è âàì áóäå áàéäóæå?

— Íå áàéäóæå. Áî ÿ â³ðþ, ùî äóøà 
ìîÿ áåçñìåðòíà… Íàä³þñü, ìåíå ãàðíî 
ïîõîâàþòü, áî ìè ïðàâèëüíî ç äðóæèíîþ 
âèõîâàëè ñâî¿õ ä³òåé. Çâè÷àéíî, ÿ çíàþ, 
ÿê³ ó ìåíå áóäóòü ïîõîðîíè. Çíàþ, ÿêà 
òðóíà. Ì³ñöå íà êëàäîâèù³ âæå º — ïî-
ðó÷ ç ð³äíèìè…

Ìè âñ³ ñìåðòí³, ÿêîñü ïðî öå çàáóâà-
þòü. ßêàñü òàêà ïîçèö³ÿ: «ßêùî ÿ ïðî 
öå íå äóìàþ, òî æèòè áóäó â³÷íî». Íà-
âïàêè, ïðàâîñëàâ’ÿ â÷èòü äóìàòè ïðî 
ñâîþ ñìåðòü êîæíó õâèëèíó. ßêùî âñ³ 
ëþäè áóäóòü ïàì'ÿòàòè ïðî òå, ùî âîíè 
ìîæóòü ï³òè ç æèòòÿ ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò, 
òî ìîæå á ³ ñòàâèëèñÿ îäíå äî îäíîãî ç 
á³ëüøîþ ïîâàãîþ, ëþáîâ’þ…

Ñàéò öåíòðó rekviem.vn.ua

Посмертний мінімум по-вінницьки — 
похорон за три тисячі чи за мільйон
БЛОГ

Михайло Паньків, власник 
ритуальної служби «Реквієм» 
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Юлія пече медові пряники, 
в пропорції з цукром 2:1, такий 
рецепт хороший високим вміс-
том меду, а мед — це природ-
ний консервант, який зберігає 
пряники м'якими і дає чудовий 
смак. 
Але цукор у свою чергу робить 
їх більш міцними, придатними 
для розпису.
— Є й інші рецепти, вся різниця 
у кількості меду і використанні 
масла або маргарину, але я дам 
особисто мною перевірений ре-
цепт, на якому зупинилася, хіба 
що експериментую зі спеціями, — 
так проанонсувала свій рецепт 
майстриня.

ВАМ ЗНАДОБИТЬСЯ:
 1 стакан меду 
 0,5 склянки цукру 
 2 ст. ложки улюблених спецій 
(імбир, кардамон, кориця, гвоз-
дика) 
  2 ст. ложки какао (можна і 
не додавати) 
  цедра лимона/апельсина 
(можна і не додавати) 
 1 ст. ложка соди 
 250 г вершкового масла 
 2 яйця 
 борошна — стільки, щоб тісто 
вийшло густе 

ПРИГОТУВАННЯ:
З'єднати у високій каструльці з 
товстим дном спеції, мед і цу-
кор. Довести до кипіння, додати 
столову ложку соди, переміша-
ти, дочекатися збільшення маси 
в 3–4 рази, додати розм'якшене 
масло. Перемішати, дати охоло-
нути. Додати 2 яйця, переміша-
ти і поступово ввести борошно 
до стану, коли тісто вже густе, 
але ще липне до рук. Покласти 
в холодильник мінімум на пів-
години. Перед випічкою порці-
ями діставати тісто і вимішувати 
до пластичного стану. Розкачати, 
вирізати потрібні форми, виклас-
ти на пергамент або силіконовий 
килимок. Випікати при температу-
рі 160–180 градусів до готовності.

Рецепт імбирних пряників від Юлії 

ËÀÉÔ

390339

ДИЗАЙНЕР СТВОРЮЄ ПРЯНИКИ 
Смачно та вигідно  Юлія Шихат-
Саркісова разом із чоловіком Іваном — 
переселенці із Донецька. Юлія виготовляє 
«не пряники, а шедеври», як пишуть 
її підписники у соцмережах

КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, (093)1611204 

Ï’ÿòü ðîê³â òîìó Þë³¿ çàêîðò³-
ëîñÿ ñïåêòè ³ ç³áðàòè ïðÿíèêîâèé 
áóäèíîê, ³ ó íå¿ âñå âèéøëî. Ç òèõ 
ï³ð âîíà êîæåí ð³ê íàìàãàëàñÿ 
ñòâîðþâàòè íîâ³ áóäèíêè ³ íàâ³òü 
ïðÿíèêîâ³ ñåëà. Ïîò³ì ¿¿ çàö³êà-
âèëî ðîçïèñóâàííÿ âèï³÷êè, àëå 
ñåðéîçíî öèì æ³íêà çàéíÿëàñÿ 
ò³ëüêè íåùîäàâíî.

— Ñòâîðåííÿ ïðÿíèê³â — äóæå 
æ³íî÷íå ³ çàòèøíå çàíÿòòÿ, — 
êàæå Þë³ÿ. 

ЯКЩО ЗНАЄШ ЗАКОНИ. Þë³ÿ 
Øèõàò-Ñàðê³ñîâà á³ëüøå 10 ðîê³â 
çàéìàºòüñÿ ãðàô³÷íèì äèçàéíîì. 
Ðîçðîáëÿº ô³ðìîâèé ñòèëü, ëî-
ãîòèïè, âèêëàäàº.

— Îñíîâè êîìïîçèö³¿ òà êî-
ëîðèñòèêà ðîáëÿòü ñâîþ ñïðàâó, 
³, ïî ñóò³, íåâàæëèâî, ÿêó êîì-
ïîçèö³þ ñòâîðþâàòè — ðåêëàì-
íèé ìàêåò àáî ïðÿíèê, — ñêàçàëà 
Þë³ÿ. — ß ïîì³òèëà, ùî ñüîãîäí³  
ïîòð³áíî ïîºäíóâàòè ê³ëüêà ïðî-
ôåñ³é, ùîá ñòâîðèòè ùîñü íîâå 
³ ã³äíå êîíêóðåíö³¿.

Ìàéñòðèíÿ ñêàçàëà, ùî ïåíçë³ 
â ðóêàõ òðèìàòè óì³º, àëå àêàäå-
ì³÷íî¿ õóäîæíüî¿ îñâ³òè íå ìàº.

— Âçàãàë³ ïèñàòè êàðòèíè — öå 
íå ìîº, ìåíå á³ëüøå ïðèâàáëþº 
³äåÿ ñòâîðèòè ùîñü ö³êàâå, àëå 
éîãî ìîæíà â ï³äñóìêó ç'¿ñòè, — 
ñêàçàëà Þë³ÿ. — Òîáòî çâ³ëüíè-
òè ïðîñò³ð, ùîá ïîò³ì ñòâîðèòè 
ùîñü íîâå ³ ùå á³ëüø ö³êàâå.

Ñþæåòè äåÿêèõ ïðÿíèê³â äèê-
òóþòüñÿ òèìè ôîðìî÷êàìè ³ íà-
â³òü òðàôàðåòàìè, ÿê³ âèêîðèñ-
òîâóº Þë³ÿ. 

— ßê³ñü ñþæåòè îáóìîâëåí³ 
òåõí³êîþ, ÿêó ÿ âèêîðèñòîâóþ, äå-
ÿê³ ÿ çíàõîäæó íà ëèñò³âêàõ, ³ëþ-

Такі пряники викликають 
позитивні емоції та 
відчуття, що вони 
створені саме для тебе)

Донечка Флора надихає Юлію на створення краси. 
Неважливо, яку композицію створювати — 
рекламний макет або пряник, каже майстриня

ñòðàö³ÿõ, íàâ³òü íà äîìàøíüîìó 
ïîñóä³, — ðîçïîâ³ëà Þë³ÿ. — Àëå 
íàìàãàþñÿ íå äóáëþâàòè ³íøèõ 
ïðÿíè÷íèöü, à ðîáèòè ùîñü ñâîº.

МАГАЗИННІ — НЕ КУПУЄМО. Ó 
Þë³í³é ñ³ì’¿ ïåêëè âñ³: ³ ìàìà, ³ 
áàáóñÿ, ³ ñåñòðà.

— Áàáóñÿ â÷èëà ìåíå ïåêòè ç 
äèòèíñòâà. À îñü äåêîðîì âèï³÷-
êè í³õòî íå çàéìàâñÿ, àëå ìè ç 
ñåñòðîþ îäíî÷àñíî ê³ëüêà ðîê³â 
òîìó öèì çàõîïèëèñÿ, — ðîçïî-
â³ëà æ³íêà. — Ïî÷àëè ç öóêðîâî¿ 
ìàñòèêè, âèõîäèëî äóæå íåïîãà-
íî. Àëå çàðàç ìåí³ ö³êàâ³ ñó÷àñ-
í³ äåñåðòè, øîêîëàäíèé äåêîð ³ 
ïðÿíèêîâèé ðîçïèñ.

Þë³ÿ êàæå, ùî óñ³é ñ³ì’¿ òðè-
ìàòè ñåáå ó ôîðì³ íå òàê âæå ³ 
ïðîñòî, îñîáëèâî íà ñâÿòà.

— Íàñïðàâä³ ÿ íå òàê ÷àñòî 

ïå÷ó, ÿê çäàºòüñÿ, õî÷à ìàãàçèíí³ 
ñîëîäîù³ ìè ìàéæå íå êóïóºìî.

ВІННИЦЯ НАДИХАЄ. Þë³ÿ ââà-
æàº, ùî ìîæíà ïîºäíóâàòè âè-
õîâàííÿ äèòèíè, ðîáîòó ³ õîá³. 
Óñÿ ñïðàâà â áàæàíí³.

— Êîëè ä³éñíî äóæå õî÷åòüñÿ, 
òî ìîæíà çíàéòè êîìïðîì³ñ. Çâè-
÷àéíî, ó ìåíå º ò³òêà, ÿêà äóæå 
ìåí³ äîïîìàãàº, ³ ÷îëîâ³ê çàâæäè 
ï³äòðèìóº ó âñ³õ ïî÷èíàííÿõ, — 
ðîçïîâ³äàº Þë³ÿ.

Ìàéñòðèíÿ ñêàçàëà, ùî Â³ííè-
öÿ — ñïðèÿòëèâå ì³ñòî äëÿ æèò-
òÿ, à ÿê³ñòü æèòòÿ áåçïîñåðåäíüî 
âïëèâàº íà òâîð÷³ñòü.

— Òóò òàêà ïðèðîäà ³ òàêå âðà-
æàþ÷å êðàñèâå íåáî, ùî ïðîñòî 
íåìîæëèâî íå íàäèõàòèñÿ öèì 
óñ³ì ³ íå âèõëþïóâàòè åìîö³¿ 
â áóäü-ÿêîìó òâîð÷îìó ïðîöåñ³.
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Стипендії 
олімпійцям 
 Ñòèïåíä³¿ îáëàñíî¿ âëàäè 
ó 2017 ðîö³ îòðèìóâàòèìóòü 
7 â³ííèöüêèõ ñïîðòñìå-
í³â. Öå ó÷àñíèêè îñòàíí³õ 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð Ñâ³òëàíà 
Àõàäîâà (âåñëóâàííÿ), Îëåíà 
Êîëåñíè÷åíêî ³ Îëåíà ßíîâ-
ñüêà (ëåãêà àòëåòèêà), Äåíèñ 
Ñîëîíåíêî (áîêñ), áðîíçî-
âèé ïðèçåð Ïàðàë³ìï³àäè 
Îëåêñ³é Äåíèñþê, ÷åìï³îíêà 
ªâðîïè òà ïðèçåðêà ñâ³òó 
Ëþäìèëà Âàñèëþê (îáîº — 
êóëüîâà ñòð³ëüáà) ³ ëåãêîàò-
ëåòêà Äæîéñ Êîáà, ÿêà ñòàëà 
ï’ÿòîþ íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó. 
Òàêîæ îáëàñí³ ñòèïåíä³¿ 
îòðèìóâàòèìóòü 15 âåòåðàí³â 
ñïîðòó.

Футзальні 
баталії 
 Ó ÑÊ «Êîëîñ» â³äáóâñÿ 
ô³íàë îáëàñíî¿ ñïàðòàê³àäè 
ç ôóòçàëó ñåðåä êîìàíä ïðî-
ôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ ó÷èëèù. 
Ïåðåìîãëà çá³ðíà Â³ííèöü-
êîãî âèùîãî ì³æðåã³îíàëü-
íîãî ó÷èëèùà ¹ 4. Ðàçîì ç 
íåþ òð³éêó êðàùèõ ñêëàëè 
â³ííèöüêå ÖÏÒÎ òîðã³âë³ òà 
õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é ¹ 2 ³ 
ÂÏÓ ¹ 42 (Ïîãðåáèùå).

Змагатимуться 
вольники 
 15–16 ëþòîãî ïðîéäå â³ä-
êðèòèé ÷åìï³îíàò Â³ííèöi 
ç â³ëüíî¿ áîðîòüáè ñåðåä 
þí³îð³â òà þí³îðîê. Çìà-
ãàòèìóòüñÿ ó áîðö³âñüêîìó 
çàë³ Öåíòðàëüíîãî ì³ñüêîãî 
ñòàä³îíó. Ïî÷àòîê — î 16.00.

Випуск №7 (976)
Двоходова задача-блок, п’ятиходівка на кооперативні мати у 
виконанні відомих проблемістів, читачів газети RIA. У задачі В. 
Ластівки білий слон елегантно ставить мат чорному королю. У фіналі 
в рішенні обох задач — правильні мати.  

Задача №1923. М. Пархоменко (Вінниця)
Задача №1924. В. Ластівка (Черкаси)
(Друкується вперше)

(4+2)                                h 2*                                 h 5       (2+8)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №6 (1320), 08.02.2017 р.
Задача №1919
1. Tb5+! C:b5  2.Cb8 Cc6x; 1.Tb7! Kpc6  2. Cb8 C:b7x.
Задача №1920
1. Kph7! Tf6  2. Kph8 T:h6x; 1.Cd7! Tf7  2.Cf5 Тg7x.
Задача №1921
1. Cb4! Te2+  2. Kpa3 Ta2x; 1. Kp:c1! Td3  2.Cb2 Te1x.
Задача №1922
1. Kpf3! Kpg1  2. h3 Te3x; 1.Kpg3! Tg1  2. Kph3 Kf4x.

М. Пархоменко

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
  Â³ííè÷àíè âèñòóïèëè 

íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ñåðåä 
ìîëîä³, êàäåò³â ³ þíèõ íàä³é ç³ 
ñòîêë³òèíêîâèõ (ì³æíàðîäíèõ) 
øàøîê. Âèõîâàíöi òðåíåðiâ Äìè-
òðà Ìàðèíåíêà, Ìèêîëè Ëåîíîâà 
³ Àíàòîëiÿ Ìåëüíèêà çäîáóëè îä-

ðàçó äåñÿòü íàãîðîä íà çìàãàíí³ 
â Iâàíî-Ôðàíêiâñüêó 

Ó íàéïðåñòèæí³ø³é êëàñè÷íié 
ïðîãðàìi ó âiííè÷àí — ÷îòèðè 
ìåäàë³. Âàñèëü Ïiêiíÿð, Ëåâ Ëå-
îíòüºâ ³ Ïîëiíà Êèòàé÷óê ñòàëè 
÷åìïiîíàìè, à Ïàâëî Æîëîá — 
ñðiáíèì ìåäàëiñòîì.

Ó øâèäêèõ øàøêàõ Ëåâ Ëå-
îíòüºâ çíîâó âïåâíåíî ïåðåìiã, 
Âàñèëü Ïiêiíÿð çäîáóâ ñðiáëî, 
à Ïîëiíà Êèòàé÷óê — áðîíçó!

Ó áëèñêàâè÷íié ãði ÷åìï³îíîì 
ñòàâ Ïàâëî Æîëîá, à Ëåâ Ëåîí-
òüºâ îòðèìàâ áðîíçîâó ìåäàëü. 
Çíîâó äðóãå ìiñöå ñåðåä ìîëîäi 

ïîñiâ Âàñèëü Ïiêiíÿð.
Çàãàëîì ó âiííè÷àí — 10 íà-

ãîðîä (5 çîëîòèõ, 3 ñðiáíèõ, 
2 áðîíçîâèõ). Ç öèì ïîêàçíèêîì 
Â³ííèöüêà îáëàñòü ïîñ³ëà äðóãå 
ì³ñöå ó êîìàíäíîìó çàëiêó. Á³ëü-
øå ìåäàëåé (15) — ëèøå ó çá³ðíî¿ 
Äí³ïðîïåòðîâùèíè.

Пройшли у дамки на чемпіонаті України

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Á³ëüø³ñòü â³ííè÷àí çíàþòü, 
ùî òàêå àéê³äî — â ïåðøó ÷åðãó 
çàâäÿêè áîéîâèêàì çà ó÷àñò³ ç³ð-
êîâîãî Ñò³âåíà Ñ³ãàëà. Àëå ó ì³ñò³ 
âñ³õ îõî÷èõ òàêîæ íàâ÷àþòü àé-
ê³áóäî — ÿïîíñüêîìó áîéîâîìó 
ìèñòåöòâó, äåùî ñõîæîìó çà íà-
çâîþ.

ОДРАЗУ ТРИ НАПРЯМКИ. Êîðåñ-
ïîíäåíò RIA çàâ³òàâ íà òðåíó-
âàííÿ äî áîðö³âñüêî¿ çàëè ÑÊ 
«Òåðì³íàë». Éîãî ïðîâîäèâ øåô-
³íñòðóêòîð â³ííèöüêîãî îñåðåäêó 
ãëîáàëüíî¿ ñâ³òîâî¿ øêîëè àéê³-
áóäî Îëåêñ³é Ê³ñåëüîâ, òðåíåð ç 
20-ð³÷íèì ñòàæåì.

Â³í ïîâ³äîìèâ, ùî ðàçîì ³ç ³í-
øèìè ³íñòðóêòîðàìè âèêëàäàº 
íå ëèøå àéê³áóäî, àëå é äâà ³íø³ 
ÿïîíñüê³ áîéîâ³ ìèñòåöòâà — 
òåíñèí ñåäåí êîòîð³ ñèíòî-ðþ 
(íàéäàâí³øà êîìïëåêñíà ñàìó-
ðàéñüêà øêîëà ôåõòóâàííÿ — 
àâò.) ³ äàéòî-ðþ àéê³-äçþäçþöó 
(ùå éîãî íàçèâàþòü äæèó-äæèò-
ñó — àâò.).

ПЕРЕВІРКА В АТО. Ó ñòàðîäàâí³ 
÷àñè â³éñüêîâèì ßïîí³¿ âèêëàäà-
ëè áîéîâå ìèñòåöòâî äàéòî-ðþ 
àéê³ äçþ äçþöó. Ï³ñëÿ çíèêíåííÿ 
êëàíó ñàìóðà¿â ÿïîíñüê³ âî¿íè 
ñòàëè ìåíøå ÷àñó ïðèä³ëÿòè îïà-
íóâàííþ íàâè÷îê ñàìîîáîðîíè. 
Òîìó ç’ÿâèëàñÿ çàäà÷à ñòâîðèòè 
áîéîâå ìèñòåöòâî äëÿ òàìòåøí³õ 
ïîë³öåéñüêèõ.

— Íèí³ àéê³áóäî — öå ïîë³-

öåéñüêà ñèñòåìà, ÿêà âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ ó ðîçâèíåíèõ êðà¿íàõ. 
Ïðèì³ðîì, ó Í³ìå÷÷èí³, Êàíàä³ 
òà Ôðàíö³¿. Òàì íàøå áîéîâå 
ìèñòåöòâî ï³äòðèìóþòü äåðæàâí³ 
³ ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè, — êàæå 
Îëåêñ³é Ê³ñåëüîâ.

Ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó ÷èìàëî 
â³ííèöüêèõ ïðàâîîõîðîíö³â-îïå-
ðàòèâíèê³â îïàíîâóâàëè àéê³áóäî 
ï³ä êåð³âíèöòâîì ì³ñöåâèõ ³í-
ñòðóêòîð³â. Äåÿê³ ç íèõ âæå ïîáó-
âàëè â çîí³ ÀÒÎ. ² ï³ñëÿ ïðè¿çäó 
â³äçíà÷èëè, ùî âèâ÷åíó òåõí³êó 
³ òàêòèêó ÿïîíñüêîãî áîéîâîãî 
ìèñòåöòâà çàñòîñîâóâàëè ï³ä ÷àñ 
áîéîâèõ ä³é.

ЗАХИСТ ВІД КІЛЬКОХ. Ó àéê³áóäî 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ íå ëèøå óäàð-
íà òà êèäêîâà òåõí³êà, çàäóøëèâ³ 
ïðèéîìè, àëå é ñïåöèô³÷í³ íàâè-
÷êè ç ïðàêòèêè ïîë³ñìåí³â. Öèì 
âîíî é â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä àéê³äî.

— Ìè çàéìàºìîñÿ âèâ÷åííÿì 
ïðèêëàäíèõ òåõí³ê, ÿê³ ìîæóòü 
ñòàòè ó íàãîä³ ïðàâîîõîðîíöÿì, — 
ñêàçàâ Ê³ñåëüîâ. — Ó íàøîìó âèä³ 
áîéîâîãî ìèñòåöòâà º åëåìåíòè 
êîíâîþâàííÿ, çàõèñòó â³ä ê³ëüêîõ 
ñóïðîòèâíèê³â îäíî÷àñíî, ðîáîòè 
ç ïîë³öåéñüêîþ äóáèíêîþ, âîã-
íåïàëüíîþ ³ êëèíêîâîþ çáðîºþ 
òîùî. Òîáòî âñå òå, ç ÷èì ìîæå 
ç³òêíóòèñÿ ïîë³öåéñüêèé íà âó-
ëèö³.

ПРИЙМАЮТЬ УСІХ. Çà ñëîâàìè 
Îëåêñ³ÿ Ê³ñåëüîâà, ïðîòèïîêàç³â 
äî çàíÿòü àéê³áóäî íåìàº. Ðàí³-
øå â³ííèöüê³ ³íñòðóêòîðè íàâ³òü 
çàéìàëèñÿ ç ä³òüìè-àóòèñòàìè.

Íà òðåíóâàííÿ çàïðîøóþòü 
ìàëå÷ó â³ä ï’ÿòè ðîê³â, øêîëÿ-
ð³â òà äîðîñëèõ. ª îêðåì³ ãðóïè 
ä³òåé ìîëîäøîãî øê³ëüíîãî â³êó, 
ñòóäåíò³â òà ïðàöþþ÷èõ. ²íñòðóê-
òîðè êàæóòü, ùî ïî÷àòè âèâ÷àòè 
àéê³áóäî í³êîëè íå ï³çíî. Çàïðî-
øóþòü ³ æ³íîê, ÿê³ òðåíóþòüñÿ 
ñï³ëüíî ç ÷îëîâ³êàìè.

НАВЧАЮТЬ ЗАТРИМУВАТИ, 
ОБШУКУВАТИ ТА КОНВОЮВАТИ 
Нащадки самураїв  Айкібудо — 
поліцейське бойове мистецтво 
викладають навіть школярам. Учні 
опановують поліцейську дубинку, меч, 
вогнепальну і клинкову зброю

ПОКРАЩИЛОСЯ САМОПОЧУТ-
ТЯ. Íà çàíÿòò³ ç êîòîð³ ñèíòî-ðþ 
äîðîñë³ ñïîðòñìåíè ôåõòóâàëè ç 
áîêåíàìè — äåðåâ’ÿíèìè àíàëî-
ãàìè ìå÷³â. ¯õíº âèêîðèñòàííÿ 
ïðàêòè÷íî óíåìîæëèâëþº òðàâ-
ìè.

Ðîáîòà ïðîõîäèëà â êëàñè÷íî-
ìó ñòèë³. Ïî÷àëè ç âïðàâ äëÿ ðî-
ç³ãð³âó òèõ ÷àñòèí ò³ëà, ÿê³ îòðè-
ìóþòü îñîáëèâå íàâàíòàæåííÿ 
ï³ä ÷àñ òðåíóâàííÿ. 

Îñíîâíà ÷àñòèíà ñêëàäàëàñÿ 
ç â³äïðàöþâàííÿ óäàð³â ³ ôåõ-
òóâàëüíèõ ïðèéîì³â. Ï³ñëÿ çà-
ìèíêè ñïîðòñìåíè îáîâ’ÿçêîâî 
ìåäèòóþòü ï³ä ìóçèêó.

Îäíèì ç ôåõòóâàëüíèê³â áóâ 
42-ð³÷íèé Îëåã Áîãàòþê. Â³í 
ïðàöþº ³íæåíåðîì ìîá³ëüíîãî 
çâ’ÿçêó, àéê³áóäî âèâ÷àº âæå 4 
ì³ñÿö³. Êàæå, ùî öå äóæå äîáðå 
äëÿ çäîðîâ’ÿ.

— Ðàí³øå ó ìåíå áóëè ïðîáëå-
ìè ç³ ñïèíîþ, à ï³ñëÿ çàíÿòü ñà-
ìîïî÷óòòÿ ïîêðàùèëîñÿ. Âçàãàë³ 
ÿ ïðèéøîâ ñþäè, ùîá ï³çíàòè 
ñåáå. Ìîæëèâî, â ìàéáóòíüîìó 
é äîâåäåòüñÿ çàñòîñóâàòè ÿïîí-
ñüêèé ñàìîçàõèñò ó æèòò³, — ñêà-
çàâ Îëåã Áîãàòþê.

ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ. 
Ï³ñëÿ ÷îëîâ³ê³â ïî÷àëè çàéìàòè-
ñÿ þíàêè. Ðîç³ì’ÿëèñÿ, à ïîò³ì 
â³äïðàöüîâóâàëè êèäêîâó òåõí³êó.

Äåñÿòèð³÷íèé Àðòóð Àíòîíåöü 
çàéìàºòüñÿ àéê³áóäî âæå ÷îòèðè 
ðîêè. Ñêàçàâ, ùî âæå äîâîäèëîñÿ 
âèêîðèñòîâóâàòè áîéîâå ìèñòå-
öòâî ïðîòè õóë³ãàí³â, ³ äîñèòü 
óñï³øíî.

Äåâ’ÿòèð³÷í³ äâîþð³äí³ áðàòè 
Äåíèñ Êèðèøîâ ³ Ãë³á Íîâ³öü-
êèé õîäÿòü íà òðåíóâàííÿ ðàçîì. 
Âîíè ââàæàþòü, ùî àéê³áóäî — 
âèä ñàìîçàõèñòó, çà äîïîìîãîþ 
ÿêîãî ìîæíà ëåãêî ïîñòàâèòè 
êðèâäíèêà íà ì³ñöå, ³ ïðè öüîìó 
íå ñêàë³÷èòè. Íàéá³ëüøå áðàòè 
ëþáëÿòü âèêîðèñòîâóâàòè ñèëüí³ 
óäàðè íîãàìè.

Âîäíî÷àñ, ÿê ³ ó áàãàòüîõ ³íøèõ 
âèäàõ ñõ³äíèõ ºäèíîáîðñòâ, íà-
ñòàâíèêè ç àéê³áóäî äáàþòü ïðî 
äóõîâíèé á³ê ñïðàâè.

— Ó÷í³ îòðèìóþòü ùå é äóõî-
âíó êîðèñòü. Âîíè ïî÷èíàþòü 
ðîçóì³òè, ùî º çëîì, à ùî — äî-
áðîì. Ïîòðîõó íà íàøèõ çàíÿòòÿõ 
ïî÷èíàº ôîðìóâàòèñÿ ãàðìîí³éíî 
ðîçâèíåíà îñîáèñò³ñòü, — ñêàçàâ 
òðåíåð Ê³ñåëüîâ.

Шеф-інструктор вінницького осередку глобальної 
світової школи айкібудо Олексій Кісельов (праворуч) 
фехтує з Олегом Богатюком 

Тренування відбуваються 
у борцівському залі СК «Тер-
мінал» (вул. 600-річчя, 17, 
тел. 69–73–66, 067–988–63–
74– шеф-інструктор Олексій 
Кісельов) 

Де займатися
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

392047

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Зимой, когда холодно, нужно 
тепло одеваться, потому что пере-
охлаждение снижает защитные 
силы организма, и следовательно 
ведет к возникновению болезней. 
Поэтому термобелье — это хоро-
шо, больше ничего и не добавишь.

Àëåêñàíäð 
Ñàìîéëîâ

òåðàïåâò  
Âèííèöêîãî 

ìåäèöèíñêîãî 
öåíòðà 

«Àëüòàìåäèêà»

Комментарий эксперта

388773381701

ôóíêöèÿ òåðìîáåëüÿ — ýòî îòâîä 
âëàãè îò òåëà. À åùå îíî áûñòðî 
âûñûõàåò è ïîìîãàåò ïîääåð-
æèâàòü òåìïåðàòóðó íà îäíîì 
óðîâíå. Â âåòðåíóþ, õîëîäíóþ 
è âëàæíóþ ïîãîäó ýòî, åñëè 
íå ñïàñåò âàì æèçíü, òî ñáåðå-
æåò çäîðîâüå.

КАК НЕ ПЕРЕГРЕТЬСЯ В МИНУС 
20. Êàê âûáðàòü ñåáå òåðìîáå-
ëüå? Äîñòàòî÷íî ãëÿíóòü íà âåñ 
è ïëîòíîñòü òêàíè. ×åì íèæå 
òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû, 
è ìåíåå àêòèâíû âû â ýòîé ñðåäå, 
òåì ïëîòíåå äîëæíî áûòü áåëüå. 
×òîáû íå çàïóòàòüñÿ, íàäî ñìî-
òðåòü íà ñòàíäàðòíóþ ìàðêèðîâêó  
íà êàæäîì êîìïëåêòå òåðìîáåëüÿ.

ТЕРМОБЕЛЬЕМ ПО
ЛЮТЫМ МОРОЗАМ 
Греемся и не потеем  Самый холодный месяц в году 
и не думает заканчиваться, знающие люди поговаривают, 
что до конца марта морозить будет. Если вы устали мерзнуть 
на работе, по дороге домой, да и развлечения придумываете 
себе только в пределах квартиры, выход есть!

ШЕРСТЯНОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ 
 Лидирующие бренды: Lasting, Smartwool, Icebreaker 
 Отвод влаги 
Хорошо. Волокна шерсти впитывают влагу не более 
чем на 36% от своего веса, после чего передают ее 
во внешний слой одежды, где она легко испаряется.
 Высыхание 
Хорошо. Сохнет медленнее, чем синтетика, однако 
все же весьма быстро и не причиняет дискомфорт.
 Терморегуляция 
Отлично. На холоде: прекрасно сохраняет тепло. 
Более того, греет намного лучше, чем синтетическое 
белье той же плотности.
В жару: обеспечивает на удивление высокий уровень 
комфорта.
 Запахи 
Превосходно. Шерсть обладает волшебными 
антибактериальными свойствами. Может использо-
ваться длительное время без стирки.
 Эластичность 
Отлично. Сохраняет форму даже после предельных 
нагрузок или неаккуратного обращения.
 Ценовая категория 
Дорого. Натуральная шерсть стоит денег, так как ее 
поставщиков надо вырастить, выкормить, а потом 
побегать с машинкой для стрижки.
 Способы применения 
Широкий спектр вариантов. Лучший вариант для 
холодных и ветреных погодных условий.

СИНТЕТИЧЕСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ 
 Лидирующие бренды: X-Bionic, Craft Fuse, Bodydry 
 Отвод влаги
Отлично. Основная часть синтетических материалов 
по своей природе не впитывает воду, так что пот 
выходит во внешние слои одежды и там быстро 
испаряется.
 Высыхание 
Отличное. Высыхает очень быстро, чуть ли 
не быстрее, чем пропитывается.
 Терморегуляция 
Средне. На холоде: если ветер поднимется быстрее, 
чем вы успеваете просохнуть, то можно слегка по-
дмерзнуть.
В жару: Нет ничего лучше, чем синтетическое белье, 
которое сохнет мгновенно.
 Запахи 
Проблема. Синтетическое термобелье становится 
рассадником бактерий, если его использовать 
дольше одного дня. Даже от нежных принцесс будет 
пахнуть, как от эскадрона гусар летучих вместе с их 
лошадьми.
 Эластичность 
Средняя. Огромное количество моделей позволяет 
подобрать себе по карману.
 Сфера применения 
Все виды активного отдыха, экстремального спорта 
или развлечений. Наилучший вариант — для жары, 
влажности и подвижного отдыха.

ЧЕМ 
ГРЕТЬСЯ 
ЛУЧШЕ?

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Òåðìîáåëüå, çàâèñèìî îò ñî-
ñòàâà, ñòîèò 600 ãðí èëè 1900 ãðí. 
Ìíîãîâàòî äëÿ âåùåé èç ýòîé êà-
òåãîðèè. Íî òóò ïîêà íå ïîïðî-
áóåøü, íå îöåíèøü. Îñîáåííî 
ýòî àêòóàëüíî äëÿ ëþäåé, ðàáî-

òàþùèõ íà óëèöå. Íî è ñèäÿùèõ 
â îôèñå òîæå êàñàåòñÿ.

Êîãäà ìû ìåðçíåì? Íó êðî-
ìå î÷åâèäíîãî — êîãäà íà óëè-
öå ìèíóñ, à ìû íå îäåòû? Ìû 
ìåðçíåì, êîãäà ïîòååì, ïðåîäîëå-
âàÿ ñóãðîáû ïî ïóòè äî ðàáîòû 
èëè ñ ðàáîòû. À îïðåäåëÿþùàÿ 
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— Флешмоб #Щедрик100chellenge 
закінчується 15 лютого, і на сьо-
годнішній день ми отримали 
кілька сотень відео з різних ку-
точків світу. Після підведення 
підсумків проекту, сподіваюся, 
що переростемо у щось більше. 
Головне — залучати молодь. Адже 
молодь — наше майбутнє, від якої 
залежить і економічне зростання, 

і подолання корупції. Але якщо 
у людей не буде внутрішнього за-
кону, то протистояти цим труд-
нощам вони просто не зможуть. І 
тільки коли ми станемо одужувати 
від таких хвороб, тоді і зможемо 
набагато швидше розвиватися. 
Це стосується усього. Головне, 
навчитися чимось жертвувати 
заради добрих цілей.

Головне — залучати молодь

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  

÷ëåíîì  

Âñåñâiòíüî¿ 

Ãàçåòíî¿ 

Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 

ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Íàòàë³ÿ ÀÔÀÍÀÑÜªÂÀ

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 

ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 

òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 

íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 

ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 

ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170107

²ÍÒÅÐÂ’Þ

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Áàãàòî õòî ÷óâ 
òà é áà÷èâ, ùî 
ñâ³òîì ïðîêîòèâñÿ 

ôëåøìîá #Ùåäðèê100chellenge 
(23 ëèñòîïàäà 2016–15 ëþòîãî 
2017). Àêö³ÿ ïîïóëÿðèçóâàëà 
êóëüòîâó îáðîáêó Ìèêîëè Ëå-
îíòîâè÷à. Ó÷àñíèêîì ñòàâàâ êî-
æåí, õòî çàâàíòàæóâàâ ó ìåðåæó 
â³äåîðîëèê ³ç âèêîíàííÿì «Ùå-
äðèêà». Áóäü öå õîð, ñîëî, äæàç, 
ôàíê, àêàïåëà àáî ðîê-âåðñ³ÿ, 
áóëî íå âàæëèâî. Òàê ïåðøå 
â³äåî ñòàëî åñòàôåòîþ, à åñòà-
ôåòà ïåðåòâîðèëàñÿ íà «â³ðóñ», 
ùî ðîçëåò³âñÿ ê³ëüêîìà êîíòè-
íåíòàìè, ç³áðàâøè ñîòí³ â³äãóê³â 
íà YouTube.

Çàñíîâíèê òà ³äåéíèé íàòõíåí-
íèê ôëåøìîáó — 29-ð³÷íèé 
â³ííè÷àíèí Íàçàð³é Äàâèäîâ-
ñüêèé. Ïðî íüîãî ìè ïðàêòè÷-
íî í³÷îãî íå çíàëè, äîêè íå çà-
ïðîñèëè íà 2-ãîäèííå ³íòåðâ'þ. 
Çà 120 õâèëèí ìè ä³çíàëèñÿ, õòî 
â³í, çâ³äêè íàùàäîê ðîäó Ãðî-
õîëüñüêèõ çàìîâëÿâ éîìó íîòè 
òà ÿê³ â³ííèöüê³ âóëèö³ ïåðåéìå-
íîâàí³ çàâäÿêè Äàâèäîâñüêîìó.

ДИТИНСТВО. — ß íàðîäèâñÿ 
ó ðîäèí³ ñâÿùåííîñëóæèòåë³â, äå 
ðåë³ã³ÿ áóëà íåâ³ä'ºìíîþ ñêëàäî-
âîþ âèõîâàííÿ. Áàòüêè õîò³ëè, 
ùîá ÿ ñòàâ ñâÿùåíèêîì, àëå âîíè 
í³êîëè íå íàïîëÿãàëè íà ïðîäî-

âæåíí³ äèíàñò³¿. Äóìàþ, ùî ïðà-
âèëüíî äàâàòè äèòèí³ ìîæëèâ³ñòü 
ñàì³é âèáèðàòè ñâ³é øëÿõ. Õî÷à á 
òîìó, ùî íàâ'ÿçëèâ³ñòü ÷àñòî ïðè-
çâîäèòü äî êàòàñòðîô³÷íèõ íà-
ñë³äê³â.

МУЗИКА. — Ìåíå ç äèòèíñòâà 
òÿãíóëî äî ìóçèêè. Íàâ³òü âñòó-
ïèâ äî ìóçè÷íîãî ó÷èëèùà ³ìåí³ 
Ëåîíòîâè÷à íà ñêðèïêó. Àëå ç 
íåþ òàê ³ íå ñêëàëîñÿ. Êîëè çà-
ê³í÷óâàâ øêîëó, òî âæå íå áà÷èâ 
ñåáå ñêðèïàëåì. ß ïîëþáëÿâ ñï³-
âàòè, à íà òîé ÷àñ ÿêðàç ïðîéøëè 
ãîëîñîâ³ ìóòàö³¿. Îñü ³ âèéøëî, 
ùî íàñòóïíèì åòàïîì ìîãî æèò-
òÿ ñòàëî íàâ÷àííÿ ó Êè¿âñüêîìó 
óí³âåðñèòåò³ êóëüòóðè. Âñòóïèâ 
íà äèðèãåíòñüêî-õîðîâå â³ää³-
ëåííÿ, äå âèêëàäàëè àêàäåì³÷-
íèé âîêàë.

СЕМІНАРІЯ. — Äåñü íà òðåòüîìó 
êóðñ³ ÿ âñòóïèâ íà çàî÷íå â³ä-
ä³ëåííÿ ñåì³íàð³¿. Ïåðøèé ÷àñ 
áóëî ñêëàäíî ïîºäíóâàòè äâà íà-
â÷àëüíèõ çàêëàäè, àëå ìåí³ ïîäî-
áàºòüñÿ òðàô³ê. Ó ìåíå àäðåíàë³í 
ï³äâèùóºòüñÿ â³ä òàêîãî ðèòìó. 
Çàðàç, ïðàêòè÷íî êîæåí ì³é äåíü, 
ð³çíîïëàíîâèé. Íàïðèêëàä, â³ä-
ñëóæèòè ðàíêîâó ñëóæáó, ñõîïèòè 
ïîðòôåëü, ñ³ñòè ó òðàìâàé, ó öåí-
òð³ ïåðåñ³ñòè íà ìàðøðóòêó, ïî-
¿õàòè âèêëàäàòè ïàðè, à ï³ñëÿ 
ïðîâåñòè îäíó-äâ³ çóñòð³÷³. ²íî-
ä³ äóæå ìàëî ÷àñó çàëèøàºòüñÿ 
íà ñîí. Äîáðå, ùî º êàâà, ÿêà 
áàäüîðèòü.

СВЯЩЕНИК ПОЛЮБЛЯЄ КАВУ
І НЕ УЯВЛЯЄ ЖИТТЯ БЕЗ МУЗИКИ 
Поза канонами  Релігія, дитячі 
спогади, значення музики — про це 
бесідували з кліриком Вознесенського 
храму, диригентом хору та засновником 
флешмобу #Щедрик100chellenge, 
Назарієм Давидовським

ПОШУКИ РОБОТИ. — Ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ óí³âåðñèòåòó ïîâåðíóâñÿ 
ó Â³ííèöþ. Àëå çíàéòè õîðîøó 
ðîáîòó âèÿâèëîñÿ íå òàê òî é ëåã-
êî. Ïåðøèé ð³ê ïðàöþâàâ íà ï³â-
ñòàâêè â ó÷èëèù³ êóëüòóðè. Ïîò³ì 
çíàéîì³ ñêàçàëè, ùî ó ïåäó÷èëèù³ 
º õîð, êóäè é ïîðåêîìåíäóâàëè 
ïðèéòè. Çàïðîïîíóâàëè ñòàòè ïî-
ì³÷íèêîì äèðèãåíòà. ß çàãîð³âñÿ.

ХОР. — Ó 2013–14 ðîêàõ ïî÷àâ 
ïîâíîö³ííî ïðàöþâàòè ç æ³íî÷èì 
õîðîì «Ñîëîì³ÿ». Íàâàíòàæåííÿ 
áóëî êîëîñàëüíèì. Àëå çì³íþâàòè 
ÿ í³÷îãî ïîêè íå ïëàíóâàâ. Õîò³â 
ïðèäèâèòèñÿ, ïðèñëóõàòèñÿ, ä³-
çíàòèñÿ ñïåöèô³êó íàâ÷àëüíîãî 
ïðîöåñó. Õîð ìîæå áóòè ö³êàâèì 
ñóñï³ëüñòâó. Öå íå ìàðã³íàëüíå 
ìèñòåöòâî, öå òå, ùî ìîæå çàëó-
÷àòè ìàñè íà êîíöåðòè.

ІСТОРІЯ. — ß ãëàâà ³ñòîðè÷íîãî 
â³ää³ëó Â³ííèöüêî¿ ºïàðõ³¿. À âçàãà-
ë³, ù³ëüíî çàéìàòèñÿ ³ñòîð³ºþ ïî-
÷àâ ï³ñëÿ âèïàäêîâîãî çíàéîìñòâà 
ç Îëåêñàíäðîì Ôåäîðèøåíèì. 
Ìè ñòâîðèëè ç íèì ãðîìàäñüêó 
îðãàí³çàö³þ. ² ïåðøå, ÷èì çàéíÿ-
ëèñÿ, áóëà ðîçðîáêà «³ñòîðè÷íèõ 
çóïèíîê», ÿê³ îãîëîøóþòü â òðàì-
âàÿõ ¹ 4. Äåêîìóí³çàö³ºþ òàêîæ 
çàéìàëèñÿ ìè. Â³ííèöÿ îòðèìà-
ëà áàãàòî ÿê³ñíèõ òà íîâèõ íàçâ 
âóëèöü. ß çíàâ, ùî ó íàñ º áåçë³÷ 
ãðîìàäñüêèõ òà ðåë³ã³éíèõ ä³ÿ÷³â, 
ÿê³ âíåñëè âêëàä ó íàøó ³ñòîð³þ. 
Òîìó çàïðîïîíóâàâ íàçâàòè âóëèö³ 
íà ¿õ ÷åñòü. Íå âñå ðåàë³çîâàíî, àëå 
ç'ÿâèëèñÿ âóëèö³ Ïåòðà Ìîãèëè, 
Ìîíàñòèðñüêà, ²îàííà Øèïîâè÷à.

ТОВАРИШІ. — Íåùîäàâíî ìè ç 
«Ñîëîì³ºþ» ïðåçåíòóâàëè ìåëî-
ä³þ Nidaros Jazz Mass áðèòàí-
ñüêîãî êîìïîçèòîðà Áîáà ×³ë-
êîòòà. Öþ ìåñó â Óêðà¿í³ íå âè-
êîíóâàëè, áî ó íàø³é êðà¿í³ íîòè 
ùå íåäîñòóïí³. Òîìó ÿ çâåðíóâñÿ 
äî ñâîãî òîâàðèøà Ãåíð³õà Ãðî-
õîëüñüêîãî. Â³í çàìîâèâ ¿õ ó Ëîí-
äîí³, çá³ðêà ïðèéøëà äî Âàðøà-
âè, à çâ³äòè Ãåíð³õ ïåðåñëàâ ¿¿ 
ìåí³. Ââàæàþ, ùî âñå íîâå ìàº 
îçäîðîâëþâàòè ñóñï³ëüñòâî.

Ìè ç «Ñîëîì³ºþ» 
ïðåçåíòóâàëè 
ìåñó áðèòàíñüêîãî 
êîìïîçèòîðà, 
ÿêó â Óêðà¿í³ ùå 
íå âèêîíóâàëè

Виступ із струнним ансамблем під час навчання 
у Вінницькому училищі культури і мистецтв ім. Леонтовича

Разом із жіночим хором «Соломія». 
Виступ у Вінницькому обласному краєзнавчому музеї

На верхівці Вінницької вежі. Разом з подружжям 
Генріха (другий праворуч) та Майї Грохольських

У сані священика. У сані священика. 
Підземна підпільна Підземна підпільна 

церква в селі Ярищів церква в селі Ярищів 
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ВНТУ 
Факультет комп’ютерних 
систем та автоматики 
(ФКСА), спеціальності:
 системи штучного інтелекту
  комп’ютерні системи 

та мережі, програмне 
забезпечення систем, 

  захист інформації 
в комп’ютерних системах та 
мережах, 

Факультет інформаційних 
технологій та комп’ютерної 
інженерії (ФІТКІ):
  комп’ютерні науки та 

інформаційні технології, 
  автоматизація та 

комп’ютерно-інтегровані 

технології, 
 системний аналіз 
  метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка.

ДОННУ 
Фізико-математичний 
факультет, спеціальності:
  комп’ютерні науки та 

інформаційні технології, 
  метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка 

ВІННИЦЬКИЙ ТЕХНІЧНИЙ 
КОЛЕДЖ 
 Спеціальність: 
обслуговування комп’ютерних 
систем та мереж.

Де готують фахівців з обчислювальної техніки 

ЮЛІЯ МАНДРЕНКО, (096)1247876 

Cüîãîäí³ ïðè÷åòíèì äî ñâÿòà 
êîìï’þòåðíèê³â ââàæàºòüñÿ ÷è 
íå êîæåí. Ïî÷èíàþ÷è â³ä òèõ, 
õòî âì³º ï³ä’ºäíóâàòè ìîí³òîð 
äî ñèñòåìíîãî áëîêó ÷è ïåðåâñòà-
íîâëþâàòè «â³íäîâñ», ³ çàê³í÷óþ-
÷è ñåðéîçíèìè «êîäåðàìè», ÿê³ 
çà ë³÷åí³ õâèëèíè ïèøóòü ³ãðè.

Ó Â³ííèö³ òàêèõ ôàõ³âö³â ãî-
òóþòü ó Â³ííèöüêîìó òåõí³÷íî-
ìó êîëåäæ³, Äîíåöüêîìó íàö³î-
íàëüíîìó óí³âåðñèòåò³, à òàêîæ 
ó Â³ííèöüêîìó íàö³îíàëüíîìó 
òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåò³.

Ïðîòå çàâîëîä³òè ïî÷åñíèì òè-
òóëîì «êîìï’þòåðíèêà» 30–40 ðî-
ê³â òîìó áóëî íàáàãàòî ñêëàäí³øå, 
í³æ çàðàç. Òîìó ùî äîâîäèëîñÿ 
ïðèáîðêóâàòè ñïðàâæí³õ «ìîí-
ñòð³â» — òàê ñüîãîäí³ íàçèâàþòü 
îá÷èñëþâàëüí³ ìàøèíè ïîïåðå-
äí³õ ïîêîë³íü ñòàðîæèëè ÂÍÒÓ.

БУЛИ МАШИНИ-ГІГАНТИ. Íà-
÷àëüíèê Öåíòðó êîìï’þòåðíèõ 
òåõíîëîã³é ÂÍÒÓ Àíàòîë³é Êî-
ðåííèé, ÿêèé ïðàöþº â óí³âåðñè-
òåò³ ç ïî÷àòêó 70-õ, ðîçïîâ³â ïðî 
³ñòîð³þ åâîëþö³¿ îá÷èñëþâàëüíî¿ 
òåõí³êè ó ÂÍÒÓ.

— Ïåðøèìè ìàøèíàìè, ÿê³ 
òóò ç’ÿâèëèñÿ, áóëè «ÌÈÐ–1», 
«ÌÈÐ-2» òà «Íàèðè», — ðîçïî-
â³äàº Àíàòîë³é Êîðåííèé. — Õî÷ 

âîíè ³ áóëè êîìïàêòíèìè, ïî-
ð³âíÿíî ³ç íàñòóïíèìè ìîäåëÿìè 
(çàéìàëè âñüîãî áëèçüêî 4 êâ. ì), 
àëå ìàëè íàäçâè÷àéíî ìàëåíüêó 
ïàì’ÿòü òà øâèäê³ñòü. Ìîãëè âè-
êîíóâàòè ëèøå 1–2 òèñÿ÷³ îïå-
ðàö³é çà ñåêóíäó. Íà ïåðøèé ïî-
ãëÿä — áàãàòî, àëå, äî ïðèêëàäó, 
ñó÷àñí³ ïðîñòåíüê³ íîóòáóêè âè-
êîíóþòü 1–10 ì³ëüÿðä³â (!) îïåðà-
ö³é çà ñåêóíäó. Äàë³ áóëè «ÁÝÑÌ 
4 Ì» òà «Ì 4000», ÿê³ ïðàöþâàëè 
øâèäøå ³ ïàì’ÿò³ ì³ñòèëè á³ëüøå, 
àëå áóëè ñïðàâæí³ìè ã³ãàíòàìè, 
ìîãëè çàéìàòè ïëîùó ïðîñòîðîãî 
ïðèì³ùåííÿ. Ïàì’ÿòàþ, ùî ëèøå 
ñèñòåìà îõîëîäæåííÿ ìîãëà çà-
éìàòè îá’ºì íåâåëèêî¿ ê³ìíàòè. 
Ïðèñòðî¿ ñèëüíî íàãð³âàëèñÿ ï³ä 
÷àñ ðîáîòè. Ïîò³ì, íà ïî÷àòêó 
80-õ, âæå íàì ïðèâåçëè ïðèñòðî¿ 
ÅÑ-1022, ÅÑ-1045, ÅÑ-1055. ×èì 
á³ëüøèé íîìåð, òèì êðàù³ õàðàê-
òåðèñòèêè. ² âñ³ âîíè ïðàöþâàëè 
íà ïåðôîêàðòàõ.

КОДИ НА ПЕРФОКАРТАХ. Ìàëî 
õòî ³ç ñó÷àñíîãî ïîêîë³ííÿ çíàº, 
ÿê áóëè âëàøòîâàí³ îá÷èñëþâàëü-
í³ ïðèñòðî¿ ³ç ïåðôîêàðòàìè, ÷è, 
ïðèíàéìí³, ÿê âîíè âèãëÿäàëè. 
À îò ó ñòàðîæèë³â êàôåäð ôàêóëü-
òåòó ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é 
òà êîìï’þòåðíî¿ ³íæåíåð³¿ çãàäêà 
ïðî íèõ âèêëèêàº íîñòàëüã³÷íó 
ïîñì³øêó.

ПЕРФОКАРТКОВІ МОНСТРИ БУЛИ 
ДУЖЕ ДОРОГИМИ І ПОВІЛЬНИМИ 
Уже історія  У середині лютого 
разом із Днем всіх закоханих одночасно 
можна посвяткувати і інше свято — 
День комп’ютерника. Зараз же кожний 
може вважати себе таким. А скільки 
комп’ютерників було майже 40 років тому, 
якими були обчислювальні машини та як 
завершилося їх життя, RIA напередодні 
свята розповіли в технічному універі

— Ïàì’ÿòàþ, áóäó÷è ñòóäåíòà-
ìè, ìè ðîáèëè êóðñîâ³ ïðîåêòè. 
Á³ëÿ àóäèòîð³¿ áóëà ñêðèíüêà, òóäè 
êèäàëè êîëîäó (áëèçüêî 100 øòóê) 
ïåðôîêàðò, ðàçîì ³ç ëèñòî÷êîì 
â êë³òèíêó, íà ÿêîìó áóëè çàïè-
ñàí³ êîìàíäè, — ðîçïîâ³ëà Àëëà 
Äåíèñþê, àñèñòåíò êàôåäðè ïðî-
ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Íà îäí³é 
êàðò³ ì³ã áóòè çàêîäîâàíèé ïðè-
áëèçíî îäèí ðÿäîê êîìàíäè, òîìó 
¿õ ïîòð³áíî áóëî äîñèòü áàãàòî. 
Ïîò³ì ëàáîðàíòè êàôåäðè «çàêî-
äîâóâàëè» êàðòè. Äàë³ ìè éøëè 
ïåðåâ³ðÿòè ïðàâèëüí³ñòü. Ïðè-
ñòð³é äðóêóâàâ êîä íà âåëèêîìó 
ïîëîòí³ òèïó ãàçåòíîãî àðêóøà, 
³ ÿêùî âñå ïðàâèëüíî — ðîáîòà 
çàâåðøåíà. À ÿêùî æ í³ — á³ëÿ 
ñòð³÷êè ³ç ïîìèëêîþ âåëèêèìè ë³-
òåðàìè áóëî íàïèñàíî «ERROR». 
Òîä³ äîâîäèëîñü ïåðåáèâàòè êîäè 
íà ïåðôîêàðòàõ. ×åñíî êàæó÷è, 
äîâîë³ äîâãèé òà êðîï³òêèé ïðî-
öåñ. ßêùî çà ì³ñÿöü âèõîäèëî íà-
ïèñàòè ïðîãðàìó, òî áóëî äîáðå! 
Á³ëüøå òîãî, ùîá ïîïðàöþâàòè 
íà êîìï’þòåð³, ïîòð³áíî áóëî 
çàïèñóâàòèñü çàçäàëåã³äü. ² âèä³-
ëÿëîñÿ ëèøå áëèçüêî 20 õâèëèí 
÷àñó, àäæå ñòóäåíò³â áóëî áàãàòî, 
à ïðèñòð³é — ëèøå îäèí.

ТЕХНІКА ТОДІ БУЛА ДУЖЕ 
ДОРОГОЮ. — Ó ê³íö³ 80-õ ïî-
÷àëè ç’ÿâëÿòèñü á³ëüø ñó÷àñí³ 
êîìï’þòåðè, òèïó «Ýëåêòðîíèê 
100», «ÑÌ-4», «²ÂÌ ÐÑ–ÕÒ, ÐÑ-
ÀÒ», â ÿêèõ óæå áóâ äîñòóïíèé 
ââ³ä ³ç êëàâ³àòóðè, — ðîçïîâ³â 
Ìèêîëà Î÷êóðîâ, ïðàö³âíèê ôà-
êóëüòåòó ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëî-
ã³é òà êîìï’þòåðíî¿ ³íæåíåð³¿. — 
Àëå ³ ïðèñòðî¿ íà ïåðôîêàðòàõ 
ïðîäîâæóâàëè ³ñíóâàòè äåÿêèé 
÷àñ. Òà â 1990–1993 ¿õ ñïèñàëè. 
Àëå çðîçóì³ëî, ùî òàê³ ã³ãàíòè 
íå ìàþòü äîë³ çâè÷àéíîãî ìîòëî-
õó, ¿õ ðîçáèðàþòü íà äåòàë³. Çî-
êðåìà òðàíçèñòîðè ÷è ðîç’ºìè 
âèãîòîâëÿëèñü ³ç çîëîòà, òîìó ¿õ 
â³ä’ºäíóâàëè ³ ïðîäàâàëè. Õî÷ó 

äîäàòè, ùî âñÿ îá÷èñëþâàëüíà 
òåõí³êà òîä³ áóëà íåéìîâ³ðíî äî-
ðîãîþ! Îäèí òàêèé êîìï’þòåð ì³ã 
êîøòóâàòè äî 1 ìëí êàðáîâàíö³â, 
ïðè êóðñ³ äîëàðà ìàéæå 1:1. Òîìó 
öå áóëà âåëèêà ð³äê³ñòü òà ÷åñòü 
äëÿ óí³âåðñèòåòó, ìàòè õî÷à á 
ïî îäíîìó ïðèñòðîþ êîæíî¿ ³ç 
ïåðåðàõîâàíèõ ìîäåëåé.

ПРОЙШЛИ ДЕСЯТИЛІТТЯ. À çà-
ðàç, ó òèõ àóäèòîð³ÿõ, äå ùå äå-
ê³ëüêà äåñÿòê³â ðîê³â òîìó ñòîÿëè 
ö³ «ìîíñòðè», çàéìàþòüñÿ ìàé-
áóòí³ ôàõ³âö³ ³ç êîìï’þòåðíèõ 
ìåðåæ. Ñòóäåíò 4 êóðñó, Àíäð³é 
Ìàð÷óê ðîçïîâ³â íàì, ùî ðîç-
ðîáëÿº ñâ³é äèïëîìíèé ïðîåêò, 
ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ³ç äåê³ëüêîõ 
ëàáîðàòîðíèõ ðîá³ò.

— Íàì ðîçïîâ³äàëè ùå íà ïåð-
øîìó êóðñ³ ïðî îá÷èñëþâàëüí³ 
ìàøèíè, ÿê³ ïðàöþâàëè íà ïåð-
ôîêàðòàõ, ³, ÷åñíî êàæó÷è, ÿ á ³ç 
òàêèì, ìàáóòü, íå âïîðàâñÿ, öå 
äóæå âàæêî, — â³äïîâ³â Àíäð³é 
íà ïèòàííÿ, ÷è çíàº, ÿêèìè áóëè 
êîìï’þòåðè ñïî÷àòêó.

Àëå ÷àñ, ÿê ³ ïðîãðåñ, íå ñòî¿òü 
íà ì³ñö³. Ó ÷àñè «ïåðôîêàðòêî-
âèõ ìîíñòð³â» ââàæàëè — âñå, ùî 
ìîãëè âèíàéòè, âæå âèíàéäåíî. 
Àëå ç êîæíèì ðîêîì êîìï’þòåðè 
íàáóâàþòü âñå íîâèõ ðèñ, õàðàê-
òåðèñòèê òà ìîæëèâîñòåé, ÿê ³ 
ôàõ³âö³, ùî ¿õ îïàíîâóþòü. Öüîìó 
ñïðèÿº ³ ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íà çà-
áåçïå÷åí³ñòü óí³âåðñèòåòó. Àäæå 
ñüîãîäí³ ñòóäåíòàì âæå íå ïîòð³á-
íî ñòîÿòè â ÷åðãàõ ÷è çàïèñóâà-
òèñü äëÿ òîãî, ùîá çðîáèòè ïðàê-
òè÷í³ ðîáîòè ÷è íàïèñàòè êîäè, 
àäæå êîæåí «êîìï’þòåðíèé» 
ôàêóëüòåò ìàº ó ñâîºìó ðîçïî-
ðÿäæåíí³ ê³ëüêà ñïåö³àëüíèõ 
ëàáîðàòîð³é àáî êîìï’þòåðíèõ 
êëàñ³â ³ç ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì 
òà íåîáõ³äíèì ïðîãðàìíèì çà-
áåçïå÷åííÿì. À äëÿ îñîáëèâèõ 
ïîö³íîâóâà÷³â «ìåðåæ³» — º ìîæ-
ëèâ³ñòü çëîâèòè áåçêîøòîâíèé 
âàé-ôàé ïðÿìî â õîëàõ êîðïóñ³â.

ЕВОЛЮЦІЯ 
ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ 
ТЕХНІКИ З ПОЧАТКУ 
70-Х ДО КІНЦЯ 80-Х 
РОКІВ В ТЕХНІЧНОМУ 
УНІВЕРСИТЕТІ

кінець 80-х

IBM PC-XT IBM PC-AT

початок 70-х

МИР-1

середина 70-х

МИР-2

НАИРИ

кінець 70-х

БЭСМ4

М4000

початок 80-х

ЕС-1045 ЕС-1055

середина 80-х

СМ-4

Студент 4 курсу, Студент 4 курсу, 
Андрій Марчук виконує Андрій Марчук виконує 
розділ дипломноїроботи розділ дипломноїроботи 
під керівництвом викладача під керівництвом викладача 
Тетяни ТрояновськоїТетяни Трояновської
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ÌÀÍÄÐÈ

391787

Буковель
•  Виїзд:

23.02, 07.03, 9.03
• 970-1310 грн

• 5 днів/6 ночей

• (067)432-26-39

• Виїзд: 08.03
• 2050 грн

• 5 днів/6 ночей
• (096)882-50-33

• Виїзд: 25.03
• 290 грн

• 1 день/0 ночей
• (068)932-38-35

Драгобрат Лядова і Буша 

• Виїзд: 08.03
• 395 грн

• 2 дні/3
• (068)932-38-35

Чернівці Аквапарк у Києві
• Виїзд: 25.02
• 480 грн

• 1 день/0 ночей
• (098)409-63-51 

Аквапарк у Хмельницькому
• Виїзд: 08.03
• 145 грн

• 1 день/0 ночей
• (098)409-63-51 

Закарпаття
•  Виїзд: 

10.03, 04.03
• 1075 грн

• 3 дні/4 ночі

• (063) 306 49 82

Львів
• Виїзд: 04.03
• 640 грн

• 2 дні/1 ніч
• (093)226-98-48

Тунель кохання
•  Виїзд: 08.03
• 375 грн

• 1 день/0 ночей
• (097)908-02-79

Печера «Атлантида»
• Виїзд: 04.03
• 610 грн

• 1 день/0 ночей
• (097)749-60-84

Сербія та Хорватія
• Виїзд: 22.03
• 3518 грн

• 4 дні/4 ночі
• (097)706-43-75 

Європа (8 міст)
• Виїзд: 08.03
• 250 євро

• 6 днів/5 ночей
• (097)813-31-12

Всі тури з Вінниці на

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Ïåðåä òèì, ÿê çðîáèòè êàäð, 
õëîïåöü ïîïåðåäæàº óñ³õ, ùî 
çàðàç «äîâåäåòüñÿ ïîáà÷èòè ìà-
ëåíüêå íåïîðîçóì³ííÿ», ³ ïî÷è-
íàº ðîçäÿãàòèñÿ.

Çàõàðó ×àéêîâñüêîìó 22 ðîêè. 
Â³í òðîõè ìàëþº, òðîõè ôîòîãðà-
ôóº, ó âèõ³äí³ ïðàöþº â êàôåøö³ 
îô³ö³àíòîì. Ñòîïèòü ç 9-ãî êëà-
ñó. Öüîãî òèæíÿ â³í ñïàâ óäîìà 
ëèøå òðè ãîäèíè, âåñü öåé ÷àñ 
ïîäîðîæóâàâ ³ ðîáèâ ôîòî â ñòèë³ 
«íþ». Ãîâåðëà, Ëüâ³â, Êè¿â, Îäå-
ñà, ×åðí³âö³, «ï’ÿòà òî÷êà» Çàõàðà 
íà ôîí³ ãàðíèõ êðàºâèä³â — òà ÿê 
ì³í³ìóì 100 ëàéê³â â ²íñòàãðàì³.

Ïðîñòî ïðîêèíóâøèñü çðàíêó, 
â³í óñâ³äîìèâ, ùî äàâíî í³êóäè 
íå ¿çäèâ, óçÿâ íà äâà òèæí³ â³äãóë 
íà ðîáîò³, ùîá ïîáà÷èòè çèìîâ³ 

ãîðè. Âèðóøèâ. Àâòîñòîïîì. Ç³ 
160 ãðèâíÿìè â êèøåí³.

Ñïî÷àòêó Çàõàð âèðóøèâ îäèí.
— À õòî ïîãîäèòüñÿ ïî¿õàòè 

âçèìêó â ãîðè? Ïðè òîìó, ùî 
ç îäÿãó ÿ âçÿâ ñâåòðà, ñîðî÷êó, 
äâ³ ôóòáîëêè, ï³äøòàíèêè ³ îäí³ 
çâè÷àéí³ øòàíè, â ÿêèõ ÿ õîäæó 
ãóëÿòè. Çâè÷àéí³ ÷åðåâèêè íå äëÿ 
ã³ð ³ ñí³ãó, ÿê³ ïîçè÷èâ ó äðóãà 
ïåðåä âè¿çäîì. Òàê ÿ ï³äí³ìàâñÿ 
íà ãîðó, — êàæå õëîïåöü.

Ïî äîðîç³ çàâäÿêè Êàó÷ñåðô³í-
ãó (ñâîºð³äíà ñîö³àëüíà ìåðåæà 
ìàíäð³âíèê³â) çíàéøîâ îäíîäóì-
öÿ ç³ Ëüâîâà, ó ÿêîãî «âïèñàâñÿ» 
³ ç ÿêèì âèðóøèâ äàë³.

Çàõàð âèð³øèâ ï³äíÿòèñÿ 
íà ãîðó Ï³ï ²âàí — îäíó ç íàéâè-
ùèõ âåðøèí Óêðà¿íñüêèõ Êàðïàò. 
Ïî¿õàâ íà Âåðõîâèíó. Çíàéîìèõ 
òàì íå áóëî, òîæ õëîïåöü, íå äîâ-

ФОТАГРАФУЄТЬСЯ БЕЗ ШТАНІВ 
Порвав шаблон  Вінничанин, якого 
бурхливо обговорюють в соцмережах, 
фотографується у відомих туристичних 
місцях України оголеним. Хлопець 
розповів RIA, для чого він це робить, 
про історію своїх фотографій та як 
автостопом доїхав до Говерли

ãî äóìàþ÷è, çíàéøîâ â ³íòåðíåò³ 
ïàáë³ê, äå çáèðàºòüñÿ êîìïàí³ÿ 
ïîãðàòè â «Ìàô³þ», ³ ï³øîâ 
äî íèõ. ßê êàæå, õâèëèí 15 ïî-
ñï³ëêóâàëèñÿ ³ õëîïåöü, ÿêèé 
îðãàí³çóâàâ ãðó, ñêàçàâ: «Âñå, òè 
íî÷óºø ó ìåíå».

Íà ãîð³ â³ííè÷àíèí âïåðøå 
ñôîòîãðàôóâàâñÿ îãîëåíèì. ßê 
êàæå, áóëî íå ñêëàäíî, àäæå ïî-
ðÿä çíàõîäèâñÿ ò³ëüêè îäèí ÷îëî-
â³ê ³ îäèí íåçíàéîìèé õëîïåöü. 
À òîé, õòî ôîòîãðàôóâàâ, ïîò³ì 
³ ñàì ðîçäÿãíóâñÿ.

— Öå ñì³øèëî ëþäåé, ÿê³ ï³ä-
í³ìàëèñÿ. Âîíè ïðîñòî êðè÷àëè: 
«Â³í ðîçäÿãàºòüñÿ, â³í ãîëèé. Î, 
Ãîñïîäè, äðóãèé òàêîæ ðîçäÿ-
ãàºòüñÿ, âîíè âäâîõ ãîë³! Âîíè 
ðîáëÿòü ñåëô³!» — ðîçêàçàâ 
ìàíäð³âíèê. — Ëåäü íå êîæåí, 
õòî ïîäîðîæóº, ðîáèòü áàíàëü-
í³ ôîòî: «ß ñèäæó, ÿ ñòîþ, ÿ ç 
ìî¿ì äðóãîì ³ êóëà÷îê». Ï³çàí-
ñüêó âåæó íà ôîòî âñ³ òðèìàþòü. 
ß çàõîò³â òðîõè â³ä³éòè â³ä öüî-
ãî, ³ ïî÷àâ ðîáèòè õî÷à á ÿê³ñü 
äèâí³ ôîòî. Âèð³øèâ, ùî õî÷ó 
ìàòè ñîá³ êîëåêö³þ ñâ³òëèí, ÿê³ 
áóäóòü âàæèòè äëÿ ìåíå á³ëüøå, 
í³æ ïðîñòî ôîòî ì³ñöÿ.

Íàçàä òàê ñàìî ¿õàâ àâòîñòî-
ïîì, à ïî äîðîç³ éîìó ùå é ãðî-
øåé íà êâèòîê ï³äêèíóëè.

— ß äóæå äîâãî â³äìîâëÿâñÿ 

³ ïîÿñíþâàâ, ÷îìó ÿ ñòîþ ç òà-
áëè÷êîþ «äîäîìó». Ó êàôåøö³ 
ïèâ ÷àé ³ âèêëàâ âñ³ êîøòè, ÿê³ 
â ìåíå çàëèøèëèñÿ, à öå 9 ãðè-
âåíü 75 êîï³éîê ³ ñôîòêàâ, ùîá 
çàêàðáóâàòè öåé ìîìåíò. Àëå æ³-
íî÷êè, ÿê³ çàõîäèëè, ïîäóìàëè, 
ùî ÿ çáèðàþ îñòàíí³ êîøòè, ùîá 
ñîá³ ùîñü êóïèòè ³ òåæ õîò³ëè 
äàòè ìåí³ ãðîøåé.

Õëîïåöü äóæå ïðîñòî îáèðàº 
ì³ñöå, êóäè õî÷å çä³éñíèòè ìàí-
äð³âêó — ¿äå òóäè, äå í³êîëè íå áóâ 
àáî êóäè äðóç³ ïîêëè÷óòü. Àäæå 

â íüîãî âîíè º ïî âñ³é Óêðà¿í³. 
Ãîëîâíå, ùîá áóëà ÿêàñü çà÷³ïêà. 
Íå ïðîñòî çâè÷íèì øëÿõîì õîäè-
òè ³ äèâèòèñÿ «ÿê ãàðíî» â ì³ñò³, 
à ïðîãóëÿòèñÿ íèì ç ì³ñöåâèìè, 
ÿê³ á ðîçïîâ³ëè ³ âñå ïîêàçàëè. 
Òàê çîñòàíóòüñÿ íàáàãàòî ñèëü-
í³ø³ âðàæåííÿ, çàïàì'ÿòàþòüñÿ 
êîíêðåòí³ ÿñêðàâ³ ñïîãàäè.

Â³ííè÷àíèí ïëàíóº îá’¿õàòè ÿê 
ì³í³ìóì âñþ Óêðà¿íó. À ïîò³ì ³ 
âñþ ªâðîïó. ² çâè÷àéíî æ, ñôî-
òîðãàôóâàòèñÿ ó âñ³õ âèçíà÷íèõ 
ì³ñöÿõ òàê, ÿê ðîáèòü öå çàâæäè.

Вінничанин Захар Чайковський. 
Підписав: «Говерла, сніг та прекрасний краєвид з неї»
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ТЕАТР 
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

До 8 Березня комедія 
«І тільки смерть розлучить нас»
До свята 8 Березня справжній любовний трилер 
у Вінниці! З народними улюбленцями у головних 
ролях: Остапом Ступкою, зіркою серіалу «Коли 
ми вдома» Катериною Кістень і Костянтином 
Костишиним! 7 березня о 19.00 у Вінницькому 
театрі імені Садовського на прем’єрі комедії «І 
тільки смерть розлучить нас» готуйтеся до ура-
гану пристрастей, гарячого, як вогонь, кохання 
та іскрометного італійського гумору! Квитки – 
150–380 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, 
у касах театру Садовського, Будинку офіцерів, 
«Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштовна до-
ставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63. 
Організатор – компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Шельменко-денщик
Водевіль, 15.02, поч. о 16.00

Потрібен брехун
Комедія, 16.02, поч. о 18.30

Політ над гніздом зозулі
П'єса, 17.02, поч. о 18.30

Дюймовочка та метелик
Розумна казка для дітей, 18.02, поч. о 12.00

Моя чарівна леді
Мюзикл, 18.02, поч. о 18.30

Ідзанамі… Богиня, яка вабить
Драма, 23.02, поч. о 18.30

Хелемські мудреці
Комедія-притча, 24.02, поч. о 18.30

Бременські музиканти
Музична казка для дітей, 25.02, поч. о 12.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 20 грн
Наш веселий Колобок
11.02, поч. об 11.00 та 13.00
Вартість квитків — 20 грн

Бука
Лялькове естрадно-циркове шоу, 12.02, поч. об 
11.00 та 13.00. Вартість квитків — 20 грн

Óñ
ÿ à

ô³
ø

à 
Â³

íí
èö

³ í
à ñ

àé
ò³:ÀÔ²ØÀ

кінотеатр 
ім. Коцюбинського Гурт «АНТИТІЛА» 

з новим туром 
«Сонце»
22 лютого о 19.00 у Бу-
динку офіцерів гурт «АН-
ТИТІЛА» зігріє Вінницю 
грандіозним концертом 
у рамках всеукраїн-

ського туру «Сонце» на підтримку нового п’ятого 
альбому! Глядачів чекають абсолютно нові пісні, 
улюблені хіти, потужний живий звук, яскраве шоу 
з віджеїнгом і сучасним світлом та шалена фірмо-
ва атмосфера, за яку ми всі любимо «АНТИТІЛА»! 
Саме новий тур «Сонце» стане найпотужнішим і 
наймасштабнішим в історії гурту! Нова програма, 
сучасне світлове шоу, драйв, незабутні емоції та 
щире спілкування з шанувальниками! Готуйтеся! 
На вінницькому концерті запалимо так, щоб у лю-
тому стало не просто тепло, а гаряче!!!
Квитки – 170–320 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру 
Садовського, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор – 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Концерт-сенсація 
«Кращі пісні NOTRE 
DAME de PARIS»!
Уперше у Вінниці прем’єра 
найгучнішого музичного 
проекту в історії Украї-
ни – концерт «Кращі пісні 
NOTRE DAME de PARIS»! 

16 березня о 19.00 на сцені Вінницького театру 
імені Садовського концерт-сенсація: 7 найкращих 
солістів України, великий симфонічний оркестр, хор 
і ритм-група на чолі з диригентом Миколою Лисен-
ком-молодшим – правнуком славетного українського 
генія, композитора Миколи Лисенка! У ролі солістів 
ви побачите фіналістів найпопулярніших талант-шоу 
країни! Неповторна, до болю знайома і абсолютно 
нова історія безсмертної любові! Концерт «Кращі 
пісні NOTRE DAME de PARIS» – це унікальне шоу! 
Фантастичні емоції! Живий звук! Усі легендарні пісні 
виконуються французькою мовою!!! Квитки – 350–
720 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
театру Садовського, Будинку офіцерів, «Магігран-
ду» і «Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор – компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«БУМБОКС» 
12 березня у Вінниці! 
Тур «Люди»
12 березня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів пройде 
довгоочікуваний концерт 
групи «БУМБОКС». Про 
людей і для людей! З ша-

леним драйвом! З сотнями піднятих рук і щасливих 
облич! Разом з «БУМБОКС» Вінниця буде танцюва-
ти, співати та пульсувати у єдиному ритмі! Лише для 
вас нові пісні з максі-синглу «Люди» і всі улюблені 
хіти у живому виконанні! Саме той концерт, який 
неможливо пропустити!!!
Квитки — 250–450 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офі-
церів, «Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштовна 
доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Концерт фольк-рок гурту «Гуцул 
Каліпсо»
18 лютого у арт-пабі Beef Eater буде надзвичайний 
вечір з гуцульськими фолк-рок мотивами! На вас 
чекатиме виступ гурту «Гуцул Каліпсо» з м. 
Чернівців!
Музичний стиль гурту «Гуцул Каліпсо» — це скоріше 
як jazz, bukovinian folk, hip-hop, reggae, ska, funky 
music from Bukovina і все разом змішане!
Квитки: 80–100 грн.

КІНО

Обитель зла: остання глава
Жахи, 16.02–22.02, час сеансів — 
за тел. 52–59–78

На п'ятдесят відтінків темніше
Мелодрама, 15.02, поч. о 10.00, 12.30, 17.00, 
19.25, 21.55. Вартість квитків — від 60 грн
16.02–22.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

хХх: Реактивізація
Бойовик, 15.02, поч. о 17.50. Вартість квитків — 
65 грн. 16.02–22.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Правило бою
Драма, 15.02, поч. о 14.00. Вартість квитків — 
60 грн. 16.02–22.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Балерина
Анімація, 15.02, поч. о 15.10. Вартість квитків — 
65 грн. 16.02–22.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дзвінки
Жахи, 15.02, поч. о 12.00, 21.50
Вартість квитків — від 60 грн
9.02–15.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Лего фільм: Бетмен
Анімація, 16.02–22.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пригоди червоного літачка
Анімація, 15.02–16.02, поч. о 10.00, 12.00
Вартість квитків — 20 грн

Не стукай двічі
Жахи, 15.02–16.02, поч. о 14.00, 18.00
Вартість квитків — 20 грн

Парубоцька вечірка
Комедія, 15.02–16.02, поч. о 16.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Балерина
Анімація, 15.02, поч. о 14.20, 16.50
Вартість квитків — від 50 грн
16.02–22.02, довідка — за тел. (096)0035050

Джон Уік 2
Трилер, 15.02, поч. о 10.00, 12.00, 14.30, 17.00, 
19.30, 22.00. Вартість квитків — від 50 грн
16.02–22.02, довідка — за тел. (096)0035050

Велика стіна
Детектив, 15.02, поч. о 10.20, 12.30, 14.40, 18.50, 
21.00. Вартість квитків — від 50 грн
16.02–22.02, довідка — за тел. (096)0035050

Дзвінки
Жахи, 15.02, поч. о 16.20, 18.30, 20.40
Вартість квитків — від 50 грн
16.02–22.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Космос між нами
Фантастика, 15.02, поч. о 9.30, 12.00, 14.30, 
17.00, 19.30. Вартість квитків — від 50 грн
16.02–22.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ
Виставка комах
Унікальна у своєму роді, єдина в Європі вистав-
ка живих комахоїдних рослин-хижаків уже у Ві-
нниці! Поспішайте! Виставка триватиме в ТРЦ 
«Мегамолл» до 23 лютого з 10.00 до 21.00. 
Відвідувачі виставки зможуть підняти завісу та-
ємниці над загадковими творіннями природи — 

зеленими хижаками, дізнатися про їхнє життя та 
полювання.
На виставці представлено близько 50 видів хижих 
рослин, а також комахи, ящірки, змії, жаби і інші 
мешканці джунглів. На виставці ви можете придбати 
вподобану екзотичну рослину.
Годування рослин щодня о 10.00, 15.00 та 18.00. 
Телефони для довідок: (096)4226389, (050)0210520.

ВЕЧІРКИ
SKYROOM
м.Вінниця, вул. Пирогова, 47 А, ТЦ Ізумруд
0938869393 — резерв столів

BLACK FRIDAY 
у SKYROOM
Нічний клуб, лаунж-бар 
SKYROOM запрошує 
на дискотеку у п'ятницю, 
17 лютого, на вечірку 
BLACK FRIDAY. Спеціаль-
на пропозиція вечора: 
до 50% на алкоголь і 

презентація BLACK BURGER! З флаєром — 30% 
на коктейлі та вільний вхід усю ніч.
Телефон для довідок (063)6069719.

АМАГАМА
(пр. Юності, 18, тел. 52–54–90)
Вечірка «Golden Hits» 
з хітами від 80 до 2000-х!
Нічний клуб «Амагама» запрошує щоп'ятниці на ша-
лену вечірку «Golden Hits» з хітами від 80 до 2000-х! 

Резиденти дискотек з найкращими хітами: OLD CD, 
Kenny, Papa, Maks Advanced. Замовлення столиків — 
за телефоном 52–54–90. Початок вечірки о 22.00. 
Вхід для дівчат — вільний, для чоловіків — 40 грн!

Н2О
(проспект Космонавтів, 69, тел. 69–38–69)
«Exotic Party-2016»
Кожної п'ятниці нічний клуб «Н2 О» запрошує 
на неймовірну вечірку «Exotic Party-2016». Екс-
клюзивний проект, який об’єднує на одному 
танцювальному майданчику більш ніж 15 національ-
ностей. Початок о 22.00. Вхід до 23.00 всім вільний. 
Для дівчат — вхід вільний до 24.00. Після півночі з 
флаєром — вхід 25 гривень, без — 30 гривень.

«ПЛАНЕТА MODA-BAR»
(вул. Стеценка, 75 а, тел. 69–04–40)
«Alco Trash»
У нічному клубі «Планета Moda-Bar» щочетверга 
вибухова вечірка «Alco Trash»! Початок о 22.00. 
Горілка на барі до 00.00 — по 5 грн! Вхід для всіх 
вільний! Телефони для довідок: 69–04–40, 69–67–10. 
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Сегодня на улице я был свидетелем, 
как мужик разговаривает со своей 
собакой. Было видно, что он думает, 
будто пес его понимает! Пришел 
домой, рассказал коту, долго 
смеялись.


Не вижу смысла писать завещание, 
пока стоимость его оформления 
у нотариуса выше стоимости того, что 
я могу завещать.


Попали как-то в Рай байкер и поп. 
Выходит к ним Павел и говорит:
— Я про вас все знаю. Первым в рай 
войдет байкер.
— Как так? — удивился поп. — Я всю 
жизнь Богу молился, молитвы людям 
читал!!! Я должен первым войти!
— Когда ты молитвы читал, — зевая 
ответил Павел, — все засыпали… 
А когда байкер выезжал на дорогу, 
все молились!


Жена приходит в три часа ночи 
пьяная. Муж ей:
— Ты где была?
Она:
— На рыбалке!
Муж:
— Чегооооо…? А рыба где? Или клева 
не было?
Жена:
— Рыбы не было, а клево было!


Маленький мальчик заходит 
в магазин и обращается к продавцу:
— Мне, пожалуйста, карабин 
«Сайга», 30 патронов 
и туристические спички.

— Мальчик, спички детям — 
не игрушка!


Нашел мужик в море бутылку. 
Ну, думает, там джин сидит, надо 
потереть! Трет час, трет два, трет 
три часа… Уже вконец устав, слышит 
скучающий голос из бутылки:
«Вынь пробку, идиот!»


— В детстве смеялся над басней 
Крылова про стрекозу и муравья… 
Не понимал, как можно не заметить, 
что прошло лето. Сейчас не смешно.


Закон семейной жизни: чем больше 
актов, тем меньше сцен. Будьте 
режиссером!


— Аллочка, ты таки вышла замуж?! 
Ну и шо ты скажешь за первую 
брачную ночь?
— Та! Всю ночь меняла фамилию 
в социальных сетях…


Хорошо смеется тот, кто смеется 
в теплой постели, спит до обеда 
и никуда не спешит поутру.


Одного мужика застукали 
за пpевышение скоpости. Полицей-
ский оштpафовал его на кpугленькую 
сумму и выписал квитанцию.
— Hа фига мне ваша квитанция? — 
спpашивает злой мужик.
— Сохpаните ее, — отвечает 
полицейский. — Когда собеpете таких 
квитанций 12 штук, вы получите 
велосипед!


— Сынок, ты зачем всем рассказал 
о том, как математичка с физруком 
целовалась?!
— Она сама об этом попросила.
— Как сама?
— Сказала мне: «Петров, ты что там 
на задней парте ржешь? Расскажи 
всем, тоже посмеемся!»


— Говорят, что за деньги счастье 
не купишь
— Да неужели? Отдай их мне, 
я покажу, как это делается.


Мужик приходит жаловаться 
в магазин на бензопилу, что купил 
там накануне:
— У вас в инструкции написано, что 
можно за день распилить 5 кубо-
метров дров. А я как ни стараюсь, 
больше трех не получается!
Продавец говорит: «Ну, давайте 
посмотрим» и включает пилу.
— Ух ты! — восхищается мужик. — А че 
это она у вас зажужжала?

ÏÎÆÀÐÒÓªÌÎ?
Сторінку підготував Михайло Курдюков

Як бачите, у RIA нова рубрика. На численні прохання читачів  Якщо ви складаєте кросворди, малюєте карикатури або маєте 
кумедні фото, пишіть редактору Вадиму Павлову: vadim.pavlow@gmail.com

— Милый, секс только после свадьбы!
— Да не вопрос, выйдешь замуж, звони.


Если еврей сказал, что не брал — 
значит он не отдаст!


Сидят два деда:
— А помнишь в 41-ом таблетки давали, 
чтобы женщин не хотелось?

— Дааа, помню.. похоже, начинают 
действовать.


Села в такси, говорю водителю: 
«Трогай»… Он офигел… но потрогал.


— Папочка! Можно я тебя поцелую?
— Денег нет! Меня уже мама 
поцеловала.


Собрался на рыбалку… потерял 
сигареты…
Пришлось взять сигареты сына… через 
час я поймал двух дельфинов, пять 
акул и одно лохнесское чудовище…


Дотошный покупатель осматривает 

витрину и спрашивает у продавщицы:
— Что есть из рыбы?
— Только селедка!
— Почему?!
— Видите ли, бензина нет, солярка 
дорогая, отсюда и перебои.
Покупатель (косясь на селедку):
— А эта тварь на такси добралась?


Что делать, если хотел вытереть своей 
девушке слезы, но случайно стер 
брови?


Как говорила моя бабушка: «Лучше 
выстрелить, перезарядить и еще раз 
выстрелить, чем светить фонариком 
и спрашивать: кто здесь?»

А що тішить відомих вінничан?

ВАЛЕРИЙ 
ГРАБАР (38), 
ЛИДЕР ГРУППЫ
WIND OF 
CHANGE — 
SCORPIONS 
TRIBUTE BAND

Сторінку підготував Михайло Курдюков
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ОВЕН 
Єдине, що може порушити 
любовну ідилію цього тижня, 
ваше бажання постійно бути 
об'єктом уваги. Це може ви-
кликати зрозуміле роздрату-
вання вашого партнера.

ТЕЛЕЦЬ 
Легковажність не завжди вам 
до лиця, так що проявляйте 
розумну обережність. На по-
чатку тижня постарайтеся 
не дражнити кохану людину.

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня на любовному 
фронті очікується тимчасове 
затишшя, але це ненадовго. 
Вам просто дано час для 
усвідомлення і зміни себе. 

РАК 
Не дозволяйте втручати-
ся у ваше особисте життя 
стороннім, ви повинні самі 
залагодити проблеми. Ви 
чарівні і привабливі, тому 
швидко впораєтеся. 

ЛЕВ 
Вам просто необхідний 
сплеск активності в особис-
тому житті, але для цього 
потрібен час і ваше бажання. 
Навіть злегка змінивши свій 
імідж, ви досягнете успіху.

ДІВА 
Ви будете оточені увагою і 
турботою коханої людини, 
постарайтеся відповісти 
тим же, піднести їй при-
ємний подарунок. Бажано 
провести вихідні разом.

ТЕРЕЗИ 
Постарайтеся не злякати 
примхливу Фортуну. Ваші 
стосунки починають посту-
пово налагоджуватися, але 
ви намагаєтеся квапити по-
дії, а робити цього не варто. 

СКОРПІОН 
Ви зараз особливо прива-
бливі. Навколишні вирі-
шать, що ви чарівні, і вам 
залишиться тільки вибирати, 
намагаючись при цьому 
не втратити свого щастя. 

СТРІЛЕЦЬ 
Цей тиждень дуже сприят-
ливо відіб'ється на ваших 
взаєминах з коханою люди-
ною, після деяких колишніх 
непорозумінь можливе дов-
гоочікуване примирення. 

КОЗЕРІГ 
У вівторок кохана людина 
може звалити на ваші плечі 
додаткові турботи. Романтич-
ний вечір вам, здається, до-
ведеться готувати на самоті.

ВОДОЛІЙ 
Цього тижня вам, можливо, 
доведеться відчути брак уваги 
і тепла. Шукати винного без-
глуздо, краще перегляньте 
свої плани на тиждень. Мож-
ливо, розважатися доведеть-
ся на самоті або з друзями. 

РИБИ 
Постарайтеся ретельніше 
обдумувати свої дії і слова. 
Є небезпека виказати зайве 
з вкрай неприємними для 
ваших особистих стосунків 
наслідками. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 15-21 ЛЮТОГО
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Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ, 
ТРЕНЕР НЛП

— Есть такое мнение, что 
секс — это наивысшая степень 
общения между мужчиной 
и женщиной. И у этого обще-
ния есть две составляющие:
вербальная и невербальная. 

Вербальное общение — это то, которое свя-

зано со словами и их содержанием. Невер-
бальное общение — это всё то, что не связано 
напрямую с речью: позы, жесты, мимика, 
эмоции на лице, изменения в голосе, и так 
далее. Именно поэтому очень важно следить 
не только за тем, что говорит ваш партнёр, 
но и за тем, как он это говорит, как он при 
этом себя ведёт и что проявляет. Опытные 
специалисты знают, что тело человека го-

ворит гораздо больше, чем слова. Именно 
поэтому в сексе вы можете уделять большое 
значение не только словам, но и всему тому, 
что происходит в теле партнёра. Так он (а) 
будет ощущать, что вы можете быть таким, 
каким он (а) хочет. В чём-то чутким, в чём-то 
страстным, в чём-то заботливым. Это уве-
личивает доверие и чёткое понимание, что 
вы подходите друг другу.

5 МЕСТО: ЮМОР 
«Если не можешь что-то сделать хорошо,  пошути об этом» — вот девиз некоторых 
парней во время секса. Девушкам не нравятся подобные шутки, особенно, 
если их больше, чем секса. Ну представьте: она на нервах вся, а вы ей «Чего 
нахмурилась, как Брежнев?» Ахах, очень смешно. Излишнее комментирование 
происходящего тоже не на пользу, просто потому что никогда не идет все гладко 
– идеально бывает только в эротических фильмах. 

4 МЕСТО: КЛИШЕ ИЗ ПОРНОФИЛЬМОВ 
Грязные слова, фразы, и комментарии, которые парень мог увидеть 
в порнофильме… Не всегда это полезно. Кто сказал, что ее возбуждают 
брутальные мачо из кинофильма «Глубокие Глотки-8»? Очень часто такое 
следование фантазиям только накаляет обстановку. Возьмите на вооружение: 
каждый человек, который занимается сексом, занимается им так, как он, или 
она, себе это представляет. И когда ожидание идет вразрез с реальностью, 
может возникнуть недопонимание. У девушки так точно.

3 МЕСТО: ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО  
«Тебе хорошо?!» «Правда, я классный?» или «Было здорово?» — и прочие 
фразы, которые можно услышать от мужчин в разных вариациях. Давайте 
начистоту: мужчины гораздо больше ищут одобрения, чем женщины. 
Во многих сферах. Так природа распорядилась. Поэтому до тех пор, пока 
мужчина не услышит комплименты, он не успокоится. 

2 МЕСТО: СРАВНЕНИЕ С ДРУГИМИ 
«А ты реально лучше моей бывшей!» — вот та фраза, за которую девушка 
может реально обидеться. Казалось бы, почему? Вроде бы как он ее 
похвалил… Ан-нет. Все дело в том, что он ее сравнил с другой. Чего делать 
очень не рекомендуется. Не стоит в принципе делать сравнение вашего 
любимого партнера с кем-либо. Девушке всегда приятно чувствовать себя 
уникальной и неповторимой. 

1 МЕСТО: ИГНОРИРОВАНИЕ 
Самый страшный грех мужчины в сексе — это игнорирование желаний 
и предпочтений девушки. К сожалению, большинство мужчин в сексе слышат 
только себя. Больно-не больно, ему плевать, он мачо и альфа-самец. Такое 
поведение раз и навсегда может отбить у девушки желание доверять вам 
свое тело. Мудрая девушка знает, что удирать от такого мужчины нужно 
на всех парах. Кто знает, что ему еще взбредет в голову. 

Чего не стоит делать, если вы хотите, чтобы приятный вечер повторился

РЕКОМЕНДАЦИЯ: уважайте тот тре-
пет, возбуждение, с которым девушка 
относится к сексу. Лишний юморис-
тический подтекст может убавить 
желание встретиться с вами еще раз и 
может быть расценен как стеб. Помни-
те: уважение и понимание желаний 
партнера еще никому не помешало. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: не используйте 
фразы или слова по отношению к де-
вушке, если у вас нет уверенности, что 
она их воспримет. Поэтому лучшее, что 
можно сделать при первом сексе — это 
постараться учесть ее желания по по-
воду создания приятной атмосферы. 
Разумеется, не в ущерб себе.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: мужчины, помните: 
одобрение от девушки можно получить 
не только просьбой прокомментировать 
величие секса. А просто глядя на её 
реакции. Если не отвлекаться на вну-
тренние мысли, всегда можно заметить, 
нравится ей или нет. Как именно и что ей 
нравится. Таким образом, ей будет ка-
заться, что вы можете читать ее мысли. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: когда вы делаете 
комплименты, не привязывайте их 
к какому-либо человеку. Просто 
ваша девушка сама по себе красива, 
по-своему привлекательна, по-
особому сексуальна. Старайтесь чаще 
подчеркивать только ей присущие 
черты — рядом с вами она будет себя 
чувствовать гораздо лучше. 

РЕКОМЕНДАЦИЯ: 
общайтесь с девушкой во время 
секса. Следите за тем, что ей 
нравится, а что нет. Что больно 
в пределах нормы, а когда стоит 
прекратить. Для этого нужно включить 
в себе навык наблюдения.

О ЧЕМ НЕ НАДО 
ГОВОРИТЬ ДЕВУШКАМ 
Для парней  В прошлом номере мы говорили о неудачном девичьем поведении, 
которое ставит крест на развитии отношений. Сегодня поговорим о парнях. Какие 
фразы и поступки могут испортить не только вечер, но и возможность его повторить
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Лучше воздержаться от 
решительных действий 
в деловых и личных сферах.

ТЕЛЕЦ 
Не принимайте скоропали-
тельных решений, лучше 
прислушайтесь к интуиции.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы можете выдать немало 
идей и проектов, и боль-
шинство из них окажутся 
вполне жизнеспособными.

РАК 
Не следует позволять со-
мневаться в том, что у вас 
есть своя позиция по клю-
чевым вопросам. 

ЛЕВ 
Ваш внутренний мир по-
требует к себе бережного 
и заботливого отношения. 

ДЕВА 
Вы успеете реализовать 
практически все намечен-
ные планы.

ВЕСЫ 
Постарайтесь обогатить 
себя новой полезной ин-
формацией.

СКОРПИОН 
Вы многого достигнете. 
Укрепятся ваши позиции 
в профессиональной сфере.

СТРЕЛЕЦ 
Не забывайте о чувстве 
собственного достоинства, но 
постарайтесь не задирать нос. 

КОЗЕРОГ 
На этой неделе вам может 
начать казаться, что ее вы 
проведете в трудах без 
права на отдых, еду и сон. 

ВОДОЛЕЙ 
Не будьте легкомысленны, 
остерегайтесь общения 
в сомнительных компаниях.

РЫБЫ 
На этой неделе необходи-
мо продумать стратегию 
ваших будущих действий.

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

ВІЗАЖ І ЗАЧІСКА
від майстра-

універсала Олени — 
(097) 229 26 94

Катя, 21 рік
Я весела життєрадісна дівчина! Цікавлюсь 
автомобілями! У вільний час катаюсь на мотоциклах. 
Мрію стати майстром тату!

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»-2017 і безкоштовну професійну фотосесію 
від фотостудії «INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

ВЛАДИСЛАВ 
КАПЛУНЕНКО (19), 
ЛИДЕР РОК-ГРУППЫ 
FOZ

Нищий просит у 
прохожего: 
— Подайте на про-

питание. 
— Извини, друг, мелочи нет, у меня 
карточка. 
— Вот из-за таких как ты пришлось 
мобильный терминал покупать. 
Давай сюда свою карточку. 

***
Приезжает иностранец в деревню. 
Там бабуся гонит гусей с криком: 
— Пошли прочь, собаки вы такие! 
— Бабушка, а это гуси? 
— Да, гуси, ты что, не видишь, что ли? 
— А почему вы их собаками назвали? 
— А потому что мне эти свиньи весь 
огород истоптали! 

***
Мама на кухне крутит фарш. Дочь 
говорит: 
— Мама, это Петя! Он будет жить с 
нами! 
Мама, не отрываясь от мясорубки: 
— Хорошо! А то от Коли ничего не 
осталось... 

***
— Абрам, как поживаешь? 
— Живу бедно, Яша. Сыр с плесенью 
ем, вино старое пью, машина без 
крыши, телефон без кнопок... 
— Вот и у меня те же проблемы.

***
— Вовочка, кем работает твой папа?
— Трансформатором. 
— Это как? 
— 380 получает, 220 отдает, на 
остальное гудит…

***
— Пап! Когда он будет просить 
моей руки, не падай на колени, и не 
рыдай: «Спаситель ты наш!» Просто 
кивни.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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оциклах. 

себе на 
ення до 
ну фотосесію 
ші учасниці.

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)


