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У фонтанах міста � питна вода

Газова атака ...на гаманці

Гектари землі Хмельниччини залишаться порожніми через значні скорочення посівних площ          с. 3
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Ðåäàêòîð ïîëîñè:  Òåòÿíà ÇÀÌÎÐÎÊÀ Tetyana.Zamoroka@km.ria.ua

Ï³ñëÿ çàòâåðäæåííÿ Êàá³íåòîì Ì³í³ñòð³â Ïîñòàíîâè
âàðò³ñòü ãàçó áóäå çðîñòàòè ïîåòàïíî

Газ для населення “піде доверху”

Ö³íà ãàçó äëÿ íàñåëåííÿ çàëèøàºòüñÿ íà òåïåð³øíüîìó ð³âí³

 Перед початком
подорожчання, за
десять днів буде
повідомлено
споживачів та
відповідну
інформацію
“озвучать” у
засобах масової
інформації, щоб,
так би мовити,
підготувати
населення та
уникнути паніки

Олена Залуцька, 80988131578

З першого травня Кабі�
нет Міністрів України
планував зробити україн�
цям “подарунок” � підня�
ти ціну за спожитий газ.
Проте відповідна поста�
нова тільки в перспективі
розгляду, тому у травні
вартість газу для населен�
ня обраховуватиметься за
теперішньою ціною.

“З 1 червня поетапно
буде підніматися вартість
спожитого газу для
підприємств теплоенерге�
тики. Підвищення ціни
триватиме до кінця року.
Постановою Кабінету
Міністрів рекомендовано
НКРЕ здійснити поетапне
подорожчання газу для на�
селення”, � розповів на�
чальник відділу обліку
газу та режимів газопоста�
чання ВАТ “Хмельниць�
газ” Віталій Рейда.

Отож, за новими підра�
хунками, матимемо, що
для населення, яке спожи�
ває до 12 тисяч кубів на рік
ціна зросте на три відсот�
ки, якщо більше цієї нор�
ми — на п’ять відсотків. Та
поки що відповідна поста�
нова не затверджена. Пе�
ред початком подорожчан�
ня, за словами Віталія Во�
лодимировича, за десять
днів буде повідомлено спо�
живачів та відповідну
інформацію “озвучать” у
засобах масової інформації,
щоб, так би мовити, підго�
тувати населення та уник�
нути паніки.

“Якщо подорожчання

спожитого газу, як запла�
новано, буде відбуватися
поетапно, то споживач цьо�
го практично не відчує”, �
додав Віталій Рейда.

На сьогодні за спожитий
газ населення розраховуєть�
ся за чотирма категоріями.

До першої категорії відно�
сять населення за умови, що
обсяг споживання природ�
ного газу не перевищує 2500
куб.м на рік. Тому, якщо ціна
зросте, то орієнтовно вона
становитиме 404,44 гривень
за одну тисячу кубів.

Друга категорія — обсяг
споживання природного
газу не перевищує 6000 куб.
м на рік. Після перерахун�

ку ціна буде 611,44 гривень
за одну тисячу кубів.

Третя категорія — обсяг
споживання природного
газу не перевищує 12000
куб. м на рік. За перера�
хунком за одну тисячу
кубів сплачуватимуть —
1305,85 гривень.

Четверта категорія — об�
сяг спожитого природного
газу перевищує 12000 куб.
м на рік. Орієнтовно вона
становитиме � 1741,62 гри�
вень за одну тисячу кубів.

Проте, допоки Кабмін не
прийняв зміни до Постано�
ви, ціна спожитого природ�
ного газу для населення
залишається незмінною.

Â ÊÐÓ ä³º «òåëåôîí äîâ³ðè»

Денис Шашенок, Denis.Shashenok@km.ria.ua, 80964500402

Працівники контрольно�ревізійного управління
в Хмельницькій області звертаються до всіх грома�
дян з проханням повідомляти про порушення при
витрачанні бюджетних коштів, використанні дер�
жавного або комунального майна, а також про не�
правомірні дії службових осіб КРУ за „телефоном
довіри”. Його номери у КРУ в Хмельницькій об�
ласті – 8(0382)76�52�72 або 67�32�66, а в ГоловКРУ
України – 8(044)425�38�18 чи 425�37�71.

„Зателефонувавши на „телефон довіри”, Ви також
можете отримати роз’яснення щодо повноважень
органів державної контрольно�ревізійної КРУ”, � по�
відомив в.о. завідуючого сектором внутрішнього ауди�
ту КРУ в Хмельницькій області Петро Тарасюк.

Працівники КРУ сподіваються, що „телефон дові�
ри” сприятиме прозорості в їх роботі та ефективному
зворотньому зв’язку громадськості з управлінням.

Õìåëüíè÷àíè â³äçíà÷àþòü
1020-ð³÷÷ÿ Õðåùåííÿ Ðóñ³

Ксенія Жужа, Kseniya.Juja@km.ria.ua, 80978816671

Цьогоріч Україна відзначає 1020�ту річницю
Хрещення Русі. Святкові заходи охоплять 26
міст України, а також населені пункти Росії,
Білорусі та інших країн. Долучилися до свят�
кування знаменної для православних прочан
дати і хмельничани.

За словами протоієрея Хмельницької єпархії Ук�
раїнської Православної Церкви Олександра Дацю�
ка, в програмі святкування – Хресний хід з моща�
ми святого Рівноапостольного князя Володимира і
преподобного Агапіта Печерського, а також Зим�
ненською іконою Божої Матері. Ввечері того ж дня
– великий благодійний концерт за участю леген�
дарної російської рок�групи „ДДТ”, а також украї�
нських гуртів „Брати Карамазови” та „С.К.А.Й”. Пе�
ред концертом віряни почують звернення  Митро�
полита Київського і всієї України Володимира. Та�
кож із хмельничанами під час концерту спілкува�
тимуться Митрополит Хмельницький і Старокос�
тянтинівський Антоній та відомий російський бого�
слов диякон Андрій Кураєв. „Андрій Кураєв – відо�
мий у всьому світі богослов, місіонер,  професор бо�
гослов’я, вчений та публіцист, автор близько соро�
ка книжок. Це дуже цікавий та незвичайний пропо�
відник, його лекції до вподоби не лише людям стар�
шого віку, а й молоді”, � розповів отець Олександр.
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З початку року загальна сума призначених субсидій ста�
новила 258 тисяч гривень. Середній розмір призначеної суб�
сидії на одну сім’ю становив 106 гривень.

За кількісним складом сімей�одержувачів переважають сім’ї
з однієї особи, яких зафіксовано понад половину.

Начальник відділу регіональної статистики Головного уп�
равління статистики у Хмельницькій області Ольга Гонта

Антимонопольний «взявся» за медиків
Олена Залуцька,
Olena.Zalucka@km.ria.ua,
80988131578

Відділення Антимоно�
польного комітету в
Хмельницькій області ош�
трафувало Городоцьку
центральну районну лікар�
ню на суму 1000 гривень.

Як виявили представни�
ки АМКУ, медична комісія,
яка проводила медогляд
майбутніх водіїв та авто�
власників зі стажем, поста�
вила умову  � дев’ять гри�
вень за один медогляд. До
цієї суми була дорахована і
вартість флюорографічного
обстеження. Все б то нічого,
але флюорографічне обсте�
дення за законом мало б на�
даватися безкоштовно.

«Відповідно до Закону
України „Про боротьбу із
захворюванням на туберку�
льоз” обов’язкові профілак�
тичні медичні огляди, у
тому числі дослідження, не�
обхідні для виявлення ту�
беркульозу, у державних і
комунальних закладах охо�
рони здоров’я проводяться
безоплатно. Рентгенофлюо�
рографія як метод своєчас�
ного виявлення хворих на

туберкульоз застосовується
за наявності в обстежуваних
осіб медичних показань, а
також при обстеженні осіб
з груп підвищеного ризику»,
� прокоментував ситуацію
виконуючий обов’язки голо�
ви відділення комітету в
Хмельницькій області Ана�
толій Кармаліта.

Як зазначив Анатолій
Францович, при проведенні
обов’язкових медичних ог�
лядів цей метод може засто�
совуватися щодо груп, виз�
начених переліком професій
виробництв, підприємств, ус�
танов та організацій, праців�
ники яких підлягають обо�
в’язковим профілактичним
медичним оглядам на тубер�
кульоз. Тому весь медогляд
мав бути на 0,55 гривень де�
шевший — встановили анти�
монопольники. Тому і пока�
рали лікарню штрафом на
підставі зловживання домі�
нуючим становищем та мож�
ливістю включати до вар�
тості послуг додаткові вит�
рати на їх виконання.

До поля зору представ�
ників відділення Антимоно�
польного комітету потрапи�
ла і Славутська міжрайонна
державна лабораторія вете�
ринарної медицини.

«Підприємство завищувало
витрати часу для праців�
ників на проведення експер�
тизи», � йдеться у висновку
розслідування, проведеного
спеціалістами. Як наслідок �
штраф у 1500 гривень.

«Аналіз розрахунку вар�
тості ветсанекспертизи про�
дукції виявив, що підприє�
мство  завищувало витрати
часу для працівників на
проведення  експертизи.
Так, наприклад, на експер�
тизу м’яса великої рогатої
худоби відводилось 50 хв.
при потребі 28 хв. Крім того,
при формуванні вартості
ветсанекспертизи лаборато�
рією було враховано прибу�
ток у розмірі 20 відсотків від
повної собівартості з ураху�
ванням витрат на матеріали,
хоча відповідно до Механіз�
му формування тарифів за
ветеринарні роботи і послу�
ги, прибуток визначається у
розмірі до 30 відсотків со�
бівартості ветеринарних
робіт і послуг (без урахуван�
ня вартості матеріалів)», �
розповів Анатолій Кармалі�
та. Зрештою усі ці фактори
призвели до зростання вар�
тості експертизи м’яса ве�
ликої рогатої худоби з 8,37
до 11,80 гривень.

Õìåëüíè÷àíè, ÿê³ ïîëþáëÿþòü ïîäîðîæóâàòè,
ð³äêî ñòðàõóþòüñÿ äîáðîâ³ëüíî

Хмельничани, подорожу�
ючи, не так часто страху�
ються з власної ініціативи.

Не хочеш, аби твій відпо�
чинок за кордоном зіпсу�
вав зубний біль, – замов
додатковий страховий
поліс. Приблизно так мож�
на охарактеризувати ло�
зунг досвідченого туриста.

Самі представники стра�
хових компаній пояснюють,
що досвідчені туристи не
будуть нехтувати своїм
здоров’ям. Задля того, аби
врегулювати страхові ризи�
ки та не сплачувати за по�
слуги закордонних лікарів
з власної кишені, страху�
ються, тут в Україні.

Існує чимало програм,
за якими майбутній ту�
рист може забезпечити
собі спокійний відпочинок.
Сума страховки є різною,

Тетяна Заморока,
Tetyana.Zamotoka@km.ria.ua,
80978337564

як розповів директор
Хмельницької обласної
дирекції національної ак�
ціонерної страхової ком�
панії „Оранта” Микола
Дрозд, все залежить від
багатьох чинників. Зокре�
ма від того, на яку суму і
на який термін себе бажає
„убезпечити” турист.
„Термін дії страховки
встановлюється особою,
яка хоче себе застрахува�
ти. Так само вона вирішує,
коли починає діяти сама
страховка”, � розповів
Микола Григорович.

Мінімальний страховий
поліс при відповідальності
30 тисяч доларів кошту�
ватиме в середньому сім
умовних одиниць (стра�
ховка на термін до 15 діб).

Також вартість стра�
ховки залежить від віку
туриста та навіть його
статі. Не в останню чергу
важливим є те, яку краї�
ну планує відвідати подо�
рожуючий. В даний мо�

мент найдешевше страху�
вання обходиться турис�
там, які подорожують до
країн СНД та Європи.

„В хмельничан не та�
кий менталітет. Добро�
вільно страхуються оди�
ниці. Можливо, через те,
що більшість туристів –
люди, які мають власний
бізнес на ринку і пере�
дусім їздять за кордон
через роботу”, � припус�
тив Микола Дрозд.

До обов’язкового страху�
вання громадян, які виїж�
джають за кордон, згідно з
міжнародними вимогами,
належить медичне страху�
вання “Асістанс” та
міжнародний поліс “Зеле�
на карта”. Проте, в дода�
ток до цього „набору”, за
бажанням потенційного ту�
риста, можуть додаватися
інші види страхування. На�
приклад, від втрати бага�
жу, від неможливості
здійснення подорожі та
навіть від викрадення НЛО.

СТРАХування туриста
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Ãåêòàðè çåìë³ Õìåëüíè÷÷èíè çàëèøàòüñÿ ïîðîæí³ìè ÷åðåç çíà÷í³ ñêîðî÷åííÿ ïîñ³âíèõ ïëîù

Площа посівних скоротилася

×åðåç äîùîâó ïîãîäó ïîñ³âíà íà Õìåëüíè÷÷èí³ éäå ç çàï³çíåííÿì

На початок травня
поточного року усіма
господарствами
області посіяно 359
тисяч гектарів ярих
культур, що на 30%
менше, ніж на
відповідну дату
минулого року, та
майже вдвічі менше,
ніж передбачено
прогнозом

Надія Шестопал,
Nadiya.Shestopal@km.ria.ua,
80977535177

Через несприятливі по�
годні умови посів ярих
культур проходить значно
повільніше, ніж торік. Про
це повідомив заступник гу�
бернатора Хмельницької
області з питань агропро�
мислового комплексу Во�
лодимир Кирилюк на селек�
торній нараді з питань ходу
весняно�польових робіт.

На початок травня поточ�
ного року усіма господар�
ствами області посіяно 359
тисяч гектарів ярих куль�
тур (з урахуванням пере�
сіву загиблих озимих та ба�
гаторічних трав), що
на 30% менше, ніж на відпо�
відну дату минулого року,
та майже вдвічі менше, ніж
передбачено прогнозом.

Зернових і зернобобових
культур (без кукурудзи)
посіяно 195 тисяч гектарів
(на 9% менше проти відпов�
ідної дати 2007 року), куку�
рудзи – 7 тисяч гектарів
(майже в 7 разів менше),
цукрових буряків (фабрич�
них) та соняшнику на зер�

но – відповідно 20 та 2 ти�
сячі гектарів (вдвічі менше),
картоплі та овочів – відпо�
відно 44 та 6 тисяч гектарів
(на третину менше). В
структурі посівів зернових
культур найбільшу питому
вагу склав ячмінь (71%).

Під посіви ярих культур
сільськогосподарськими
підприємствами (крім ма�
лих) внесено дев’ять тисяч
мінеральних та 84 тисячі
тонн органічних добрив.

“Не всі райони впорали�
ся з посівом якрих куль�
тур. Якщо в Городоцьому
районі посіяно ярих на 75%
площ, Ізяславському –
70%, Чемеровецькому –
67%, то у Віньковецькому ці
роботи проведені лише на
25%», � розповів заступник
начальника Головного уп�
равління агропромислового
розвитку Хмельницької
облдержадміністраії Воло�
димир Кальніченко.

Ярої пшениці з прогно�
зованих площ посіяно на
площі 89% із запланованих.
Не впоралися з цим зав�
данням Віньковецький, Го�
родоцький, Дунаєвецький
та Новоушицький райони.
Ячмінь посіяний маже на

97% із запланованих площ.
Овес в області займає 18 ти�
сяч гектарів.

«Незрозуміла позиція ке�
рівників господарств з спец�
іалістів районів із посівом го�
роху. Питання дифіциту в
окремих районах стоїть до�
сить гостро. В Новоушицько�
му та Деражнянському рай�
онах жодного гектару не за�
саджено горохом», � розповів
Володимир Ілліч.

 В області приступили до
посіву кукурудзи на зер�
на. Очікують 99 тисяч гек�
тарів, проте зараз посіяно
лише 25%. Також розпоча�

то посів соняшнику та сої
на площах відповідно 2,5 та
2,8 тисяч гектарів. Віднос�
но посіву цукрового буря�
ка, за прогнозами в області
повинно бути засіяно 28,5
тисяч гектарів. На початок

травня лише 78% від зап�
ланованих площ були зад�
іяні. До того ж, порівняно з
минулим роком посів со�
лодкого кореню скоротять
на 12 тисяч гектарів.

Голови райдержадміні�

страці області втішають
Володимира Борисовича
тим, що незасіяні площі
можна компенсувати со�
няшником та соєю, проте
головному агровику об�
ласті це не до вподоби.
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Комерційні банки «перебирають» грішми

Ïîøêîäæåí³ áàíêíîòè, ïåðåâàæíî äð³áíèõ
íîì³íàë³â, ïîñò³éí³ «ãîñò³» ó êàñàõ íåâåëèêèõ
òîðãîâèõ òî÷îê

Зношені банкноти і
монети, якщо вони
не мають ознак
підроблення, повинні
без обмежень
прийматися
фізичними й
юридичними
особами до всіх
видів готівкових
платежів, для
переказів тощо

Олена Залуцька,
Olena.Zalucka@km.ria.ua,80988131578

За нормативно�правови�
ми актами Національного
банку України до обміну та
приймання в комерційних
банках мають прийматися
зношені та пошкоджені
купюри. Таке правило
дійсне та обов’язкове для
всіх комерційних банків.

Проте до обласного управ�
ління Нацбанку все частіше
почали надходити скарги
від населення, що деякі ко�
мерційні установи відмовля�
ються підпорядковуватися
правилам та не приймають
зношені банкноти.

Позиція НБУ
«Відповідно до п.2.4. Пра�

вил визначення платіжності
та обміну банкнот і монет
Національного банку Украї�
ни зношені банкноти і мо�
нети, якщо вони не мають
ознак підроблення, повинні
без обмежень прийматися
фізичними й юридичними
особами до всіх видів готів�
кових платежів, для пере�
казів тощо. Банки зобов’я�
зані без обмежень прийма�
ти такі банкноти і монети
разом з виручкою
підприємств, установ і
організацій, а також від
фізичних і юридичних осіб
до всіх видів готівкових пла�
тежів, для зарахування на
рахунки, вклади, акредити�
ви та обміну на придатні до
обігу банкноти і монети», �
розповіла керівник інфор�
маційного відділу управлін�
ня НБУ в Хмельницькій об�
ласті Таїса Статкевич.

Та навряд чи комерційні
банки офіційно підтвердять,
що не погоджуються прий�
мати пошкоджені банкноти.

Адже дотримання норм
нормативно�правових актів
Національного банку Украї�
ни обов’язкові для банківсь�
ких установ, підприємств,
приватних підприємців, їх
керівників та касових прац�
івників, які несуть відпові�
дальність за порушення ви�
мог цих нормативно�право�
вих актів згідно із законо�
давством України.

Позиція комерц�
банків

Так, в «УкрСиббанку»
повідомили, що приймають
зношені чи пошкоджені
банкноти, але не більш як
на 55%, без будь�яких об�
межень. Якщо купюра, яка
приймається від клієнта,
надто пошкоджена, то її
відправляють на експерти�
зу. У разі, якщо така банк�
нота не проходить «фейс
контроль», її повертають
особі. Крім того, складаєть�
ся акт про недоцільність її
використання. Зношені та
пошкоджені банкноти над�
силаються до Нацбанку, де
і обмінюються.

Також у комерційному
банку додали, що обмін не
придатних до обігу банк�

нот і монет (зношених)
здійснюється безоплатно.

Позиція приват�
них підприємців

На стороні приватних
підприємців «стоїть» і НБУ.
Таїса Петрівна додала, що
відповідно до Положення
про ведення касових опе�
рацій у національній валюті
в Україні, затвердженого
постановою Правління На�
ціонального банку України
від 15.12.2004 №637, підприє�
мства (підприємці) під час
здійснення розрахунків із
споживачами за готівку зо�
бов’язані приймати у спла�
ту за продукцію (товари, ро�
боти, послуги) без обмежень
банкноти і монети (у тому
числі зношені банкноти та
монети) усіх номіналів, які
випускає Національний

банк України в обіг, що є
дійсним платіжним засобом
і не викликають сумніву в
їх справжності та платіж�
ності. Крім того, підприєм�
ства та підприємці мають за�
безпечувати наявність у
касі банкнот і монет для ви�
дачі здачі.

У повідомленні від уп�
равління Нацбанку до�
дається: «З метою недопу�
щення у подальшому ви�
падків відмови приймати
суб’єктами господарюван�
ня у сплату за товари (ро�
боти, послуги) зношених і
пошкоджених грошових
знаків України, за кожним
конкретним випадком про�
симо звертатись до Управ�
ління Національного банку
України у Хмельницькій
області у відділ готівкового
обігу і касових операцій».

Ï³äïðèºìöÿì ó êîìåðöáàíêàõ â³äìîâëÿþòü ó ïðèéìàíí³
çíîøåíèõ ÷è ïîøêîäæåíèõ êóïþð

Ñòîëè÷í³ àêòîðè ïðèâ³òàëè
êðàùèõ ó÷í³â îáëàñò³

Àêòîðè ïðèâ³òàëè õìåëüíèöüêèõ øêîëÿð³â ç
ïåðåìîãîþ â îë³ìï³àäàõ

Тетяна Попик,
Тetyana.Popik@km.ria.ua,
80971836775

У Хмельницькому відбу�
лася зустріч керівництва
обласної ради та лауреатів
Національної Шевченкі�
вської премії, народних
артистів України Наталії
Сумської, Богдана Бенюка,
Анатолія Хостікоєва з пе�
реможцями третього етапу
Всеукраїнських предмет�
них олімпіад.

17 учнів з усіх куточків
області приїхали до
Хмельницького, аби по�
спілкуватися віч�на�віч з
видатними українськими
акторами. Усі юнаки та
дівчата є переможцями
Всеукраїнських олімпіад
з гуманітарних дисциплін.
Тому й не дивно, що роз�
мова метрів з хмельниць�
кими школярами в основ�
ному йшла про українсь�
ку мову та культуру.
„Шкода, що у нашому
суспільстві відчувається
досить помітний дисонанс
у використанні мови. Тут
тобі говорить рідною мо�
вою, а через кілька хви�
лин вже чуєш російську.
Сама ж до російської
звертаюся лише тоді,

коли під час телепередачі
„Ключовий момент“ лю�
дина, яка приходить у
студію, взагалі не розуміє
української“, � розповіла
Наталя Сумська.

„Сподіваюся, що приклад
наших гостей надихне кра�
щих з кращих на нові звер�
шення, нові перемоги та
здобутки у житті. Щиро
вірю, що у недалекому май�
бутньому про кожного з
юних хмельничан так само,
як і про гостей, говорити�
муть люди, писатимуть га�
зети... Ми пишаємося вами і
віримо � якщо є у нас такий
потенціал, то все в Україні і
на Поділлі буде гаразд“, �
сказав у привітальному
слові заступник голови об�
ласної ради Олег Хавронюк.

Також народні артисти
України з молодою елітою
Хмельниччини поділилися
своїми секретами успіху і
побажали подальших до�
сягнень та натхнення.

Всі троє акторів є лауре�
атами цьогорічної Націо�
нальної Державної Премії
України імені Тараса Шев�
ченка. По завершенні
зустрічі у цей день Богдан
Бенюк, Наталя Сумська та
Анатолій Хостікоєв висту�
пили із виставою „Про лю�
дей та мишей“.
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Що літає над містом?
Тетяна Заморока,
Tetyana.Zamotoka@km.ria.ua,
80978337564

Розмови про те, що
„літаючі тарілки” не оми�
нають Україну, точаться
впродовж трьох місяців.
Спочатку свідками пара�
нормального стали меш�
канці столиці, потім міст�
сусідів Хмельницького –
Тернополя, Вінниці. Те�
пер ним став й сам
Хмельницький?

Як виявилося, студен�
ти одного з вищих на�
вчальних закладів
Хмельницького спостері�
гали за незрозумілим для
них явищем впродовж
майже року. Як розпові�
ли хлопці, не вірили своїм
попередникам, поки на
власні очі не побачили те,
що називають НЛО.

„По небу
рухалося щось
невідоме...”

Двадцятиоднорічний
Андрій проживає в гур�
тожитку. Перед тим, як
лягти спати, завжди ди�
виться на нічне небо,
особливо полюбляє милу�
ватися його зоряними
„краєвидами”. „Випадко�
во побачив яскраву крап�
ку в небі. Спочатку не
звернув уваги, адже по�
бачити літак в Хмель�
ницькому не рідкість, тим
паче, аеродром недалеко.
Але ця крапка за декіль�
ка секунд зупинилася.
Коли придивився уважно,
побачив, що цей „об’єкт”
складається з трьох чер�
воних крапочок, які були
менше за горошину і ру�
халися цікавою траєкто�
рією”, � пригадав Андрій.

Після побаченого хло�
пець почав будити своїх
однокурсників. Пробуди�
ти їх не вдалося, тоді він
побіг до сусідів, проте й
там більшість спала. Та
коли він знайшов тих, хто
ще не спав, показати не�
звичне явище йому не
вдалося � поки хлопець
стукав до кімнат друзів,
„небесне тіло” зникло.

Як потім розповів хло�
пець, коли ще був малень�
ким, хотів вступити до

інституту, що займається
вивченням паранормаль�
них явищ, проте не скла�
лося. Та цікавість до не�
звичного в нього залиши�
лася й досі. До речі, саме
цю, за його словами. трає�
кторію більшість сайтів
про НЛО описує як „па�
даючий лист”. До речі,
Андрій не вперше зустрі�
чається із таким незвич�
ним явищем. Влітку мину�
лого року хлопець разом
із друзями став свідком
того, як щось яскраве ру�
халося по небу „вліво�
вправо” й за декілька хви�
лин вмить зникло.

Його одногрупник, двад�
цятирічний Сергій, незвич�
не явище побачив одним з
найперших в гуртожитку.
Зимового вечора на комп’�
ютер від інших студентів
йому надійшло повідомлен�
ня, що за вікнами гурто�
житку можна спостерігати
незрозуміле явище. „Ми з
дівчиною піднялися на чет�
вертий поверх будівлі і по�
бачили, як вдалині щось
світилося, схоже на супут�
ник. Але це не був він, пе�
редусім через те, що світив�
ся червоним кольором та
рухався зигзагом, спочатку
вліво, потім вправо. Поду�
мав, що мені примарилось,
тому похлопав себе по об�
личчі. Як виявилося, моя
супутниця також бачила
ту саму картину”, � роз�
повів Сергій. За цим яви�
щем хлопець та дівчина
спостерігали впродовж
п’ятнадцяти хвилин, потім
незрозумілий об’єкт зник.

В усіх випадках щось

невідоме як нізвідки з’яв�
лялося, так і зникало. До
речі, загадковий об’єкт
помічали неподалік фут�
больного стадіону навчаль�
ного закладу.

Після нещодавніх об�
ставин майже весь гурто�
житок лягає спати лише
тоді, як подивиться у
вікно. Хтось � в очікуванні
другої спроби розгледіти
невідоме, інші – переко�
натися в тому, то інші не
жартували.

Левова частка
свідків НЛО ба�
чили не “тарілки”

Академік Міжнародної
академії біоенерготехно�
логій Володимир Коби�
лянський не спростовує
можливості такого явища,
як НЛО. Появу загадко�
вих об’єктів він пов’язує
із підвищеною сонячною
активністю. „Це, на мою

думку, — потік інфор�
мації із загальноінфор�
маційного поля, яке ото�
чує землю, тобто з ноос�
фери. Але поскільки ми
вже звикли до чогось
фантастичного, і це фан�
тастичне має певну фор�
му, то ми бачимо „літа�
ючі тарілки”. Проте, на
жаль, їх можуть бачити
не всі”, � сказав Володи�
мир Кобилянський. Біое�
нергетик вважає, що такі
невідомі явища не мають
фізичної форми.

“Були навіть люди, які
попадали до НЛО. Але
наскільки це правда?...
Досконально наука не
може дати відповіді на
це”, � сказав Володимир
Кобилянський.

В Україні діє Українсь�
кий науково�дослідний
центр вивчення аномалій
„Зонд”, який спеціалі�
зується на аномальних

явищах в Київській області.
Як розповів вчений секре�
тар центру Артем Білик, в
Хмельницькому вивчен�
ням паранормальних явищ
займатися нікому. З при�
воду випадку, який тра�
пився в місті, Артем Серг�
ійович сказав, що ви�
рогідність того, що студен�
ти бачили саме НЛО неве�
лика. “Якщо об”єкт спос�
терігався впродовж певно�
го часу та проявлявся на
одному і тому ж місці, це
могло бути пов’язане із ас�
трономічними явищами, а
не з невпізнаваними літа�
ючими об’єктами”, � сказав
Артем Білик. Зазвичай до
науково�дослідного центру
вивчення аномалій „Зонд”
щоразу надходить по 20�30
звернень свідків можливих
НЛО. У результаті їх вив�
чення 80 %   виявляються
природними явищами.

Центр “Зонд” паранор�

мальні явища пояснює із
робочою гіпотезою пара�
лельних світів Еверетта. Її
основна ідея полягає в
тому, що в деяких точках
простору�часу наш Всесвіт
розділяється. І тому на
Землі існує декілька пара�
лельних світів, в яких
діють однакові закони при�
роди, однак шлях розвит�
ку і час в них йдуть по�
різному. “Цю гіпотезу кос�
вено підтверджують й спо�
стереження за НЛО –
свідки описують сотні
різноманітних форм, з
якими вони контактували,
навіть на фотографіях
видно, що всі „тарілки”
різні. А це означає, що чи
Землю відвідують сотні
цивілізацій з інших галак�
тик, чи логічніше – це
представники паралельних
світів, які живуть поруч з
нами”, � підсумував вчений
секретар Артем Білик.

Ñòóäåíò Àíäð³é ïîêàçóº ì³ñöå, äå â³í òà ³íø³ ñòóäåíòè ñïîñòåð³ãàëè çàãàäêîâå ÿâèùå

До Українського
науково'
дослідного центру
вивчення аномалій
„Зонд” щоразу
надходить по 20'
30 звернень
свідків НЛО. У
результаті їх
вивчення 80 %
виявляються
природними
явищами

Ìèêîëà Êðàâåöü ìàëþº óñå ñâîº ñâ³äîìå æèòòÿ

Триста портретів художника
Ольга Шпак,
Olga.Shpak@km.ria.ua,
80976656756

Вже втретє у при�
міщенні ТРК «Поділля�
Центр» протягом місяця
працюватиме виставка ху�
дожника із міста Воло�
чиськ Миколи Кравця.

Представлено картини
різної тематики: портрети
рідних, пейзажі, ікони, пе�
ребіг воєнних дій, є робо�
ти, присвячені помаран�
чевій революції. Художник
був учасником тих подій та
навіть має документи, які
це підтверджують. «Я ви�

робив собі рідкісний, своє�
рідний почерк, такого я
ніде більше не бачив», �
розповів 72�річний митець.
Назвати точну кількість
написаних картин худож�
ник не може, лише порт�
ретів нараховує близько
300. «На виставці представ�
лено лише маленьку час�
тинку від мого доробку.
Картини � це мої діти. Мені
важко з ними розлучати�
ся, я сприймаю це як зра�
ду», � поділився Микола
Васильович.

Навчався Микола Васи�
льович свого часу у мос�
ковському вузі .  Потім
працював в районній май�

стерні у Волочиську. Ба�
гато репродукцій друку�
вали у журналах та газе�
тах. Картини художника
є в багатьох приватних
колекціях, а також в Ка�
наді, Америці, Ізраілі.
Недавно було організова�
но виставку в польсько�
му місті Вроцлав. «За
часів Радянського Союзу�
мої роботи експонували�
ся в Києві, Москві, Бол�
гарії», � розповів Микола
Васильович. В своїй ко�
лекції митець має багато
подяк, дипломів, із горді�
стю носить звання «Май�
стра традиційного народ�
ного мистецтва».

Ìèêîëà Âàñèëüîâè÷ ïîðó÷ ³ç êàðòèíîþ, íà ÿê³é çîáðàçèâ äðóæèíó òà ñèíà
(íà çàäíüîìó ïëàí³ õóäîæíèê íàìàëþâàâ ñåáå ³ç ôàðáàìè òà ìîëüáåðòîì)
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Äçâ³íîê ôðîíòîâîìó
äðóãó â³ä Êè¿âñòàð

Äî Äíÿ Ïåðåìîãè 9 òðàâíÿ îïå-
ðàòîð ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó Êè¿âñòàð
íàäàâ âåòåðàíàì Âåëèêî¿ Â³ò÷èç-
íÿíî¿ â³éíè ìîæëèâ³ñòü áåçêîø-
òîâíî çàòåëåôîíóâàòè ñâî¿ì
ð³äíèì òà äðóçÿì ó áóäü-ÿêèé êó-
òî÷îê Óêðà¿íè, Ðîñ³¿ òà Á³ëîðóñ³¿.

“Àêö³ÿ “Äçâ³íîê ôðîíòîâîìó
äðóãó” ïðîâîäèëàñÿ â ðàìêàõ ñîö-
³àëüíî¿ ³í³ö³àòèâè “Äëÿ ëþäåé, äëÿ
êðà¿íè”, àáè äàòè ìîæëèâ³ñòü âå-
òåðàíàì ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ôðîí-
òîâèìè òîâàðèøàìè, à òàêîæ ç
ð³äíèìè òà áëèçüêèìè â Óêðà¿í³,
Ðîñ³¿ òà Á³ëîðóñ³”, - ñêàçàâ ìåíåä-
æåð ç³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ
ô³ë³¿ «Êè¿âñòàð» ó Ëüâîâ³ Â³êòîð
Ãàëü÷èíñüêèé.

Àêö³ÿ äëÿ âåòåðàí³â òðèâàëà ç
10.00 äî 14.00 òà ä³ÿëà ó äâîõ òî÷-
êàõ ì³ñòà: á³ëÿ ìåìîð³àëó Ñëàâè
òà Â³÷íîãî âîãíþ, ñàìå òàì, äå
ìîæíà áóëî çóñòð³òè íàéá³ëüøó
ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â âîºííèõ ä³é.

Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî ï³ä ÷àñ
ïðîâåäåííÿ ñâÿòêîâèõ çàõîä³â äî
Äíÿ ïåðåìîãè éøîâ äîù, à ñîí-
öå ïðîáèâàëîñü êð³çü õìàðè
âêðàé ð³äêî, ò³ âåòåðàíè, ÿê³
ìàëè ³ç ñîáîþ íîìåðè òåëåôîí³â
ñâî¿õ ð³äíèõ òà äðóç³â, ³ç çàäî-
âîëåííÿì ¿ì òåëåôîíóâàëè. “ß
çðîáèëà äâà äçâ³íêè ðîäè÷àì ó
×èòó òà ×èòèíñüêó îáëàñòü (íà
êîðäîí³ ç Êèòàºì). ß íå ñï³ëêó-

âàëàñÿ ç íèìè áëèçüêî äåñÿòè
ðîê³â. À òóò âèïàëà òàêà ìîæ-
ëèâ³ñòü, ÿêîþ ïðîñòî íåìîæëè-
âî áóëî íå ñêîðèñòàòèñÿ. Òåëå-
ôîí ð³äíî¿ ñåñòðè áóâ çàïèñà-
íèé ó ìîá³ëüíîìó. Ñïî÷àòêó ÿ íå
ìîãëà äî íå¿ äîäçâîíèòèñÿ,
ïîò³ì ïðîìîóòåð Êè¿âñòàð çíàé-
øîâ ìåí³ êîä ì³ñòà, äå âîíà ïðî-
æèâàº, ³ ÿ çàòåëåôîíóâàëà íà ñòà-
ö³îíàðíèé òåëåôîí. ß äóæå çà-
äîâîëåíà ³ ìîÿ ð³äíÿ òàêîæ.
Àäæå ìè íå ñï³ëêóâàëèñÿ ñò³ëüêè
ðîê³â”, - ðîçïîâ³äà õìåëüíè÷àí-
êà, äèòèíà â³éíè Ãàëèíà Ïðî-
ñâ³òëþê. Æ³íêà ïîáàæàëà êîìïàí³¿
Êè¿âñòàð äîâãèõ ðîê³â ä³ÿëüíîñò³
òà ïðîöâ³òàííÿ.

Àêö³ÿ ä³ÿëà ó íàéá³ëüøèõ ì³ñòàõ
Óêðà¿íè, ñåðåä ÿêèõ áóâ ³  Õìåëü-
íèöüêèé. Çà ñëîâàìè ìåíåäæåðà
ç³ çâ’ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñòþ ô³ë³¿
«Êè¿âñòàð» ó Ëüâîâ³ Â³êòîðà Ãàëü-
÷èíñüêîãî, ïîä³áí³ àêö³¿ áóäóòü
ïðîâîäèòèñÿ é íàäàë³.

Êð³ì òîãî, êîìïàí³ÿ “Êè¿âñòàð”
àêòèâíî îï³êóºòüñÿ ëþäüìè ïîõè-
ëîãî â³êó. Â ðàìêàõ ³í³ö³àòèâè
“Äëÿ ëþäåé, äëÿ êðà¿íè” ÿê ñîö-
³àëüíî â³äïîâ³äàëüíà êîìïàí³ÿ
Êè¿âñòàð çä³éñíþº íèçêó ñîö³àëü-
íèõ ïðîåêò³â, ñïðÿìîâàíèõ íà ïî-
êðàùåííÿ óìîâ ïðîæèâàííÿ òà
äîçâ³ëëÿ ëþäåé ïîõèëîãî â³êó òà
âåòåðàí³â â³éíè.

Яке  здоров’я в хмельничан?
Ïîëîâèíà íàñåëåííÿ îáëàñò³ îö³íèëè ñâ³é
ñòàí çäîðîâ’ÿ ÿê “äîáðèé”

Надія Шестопал,
Nadiya.Shestopal@km.ria.ua,
80977535177

З метою вивчення дум�
ки населення Хмельниччи�
ни про стан свого здоров’я,
а також про доступність
медичних послуг, органами
статистики проведено опи�
тування серед домогоспо�
дарств області, що беруть
участь у вибірковому об�
стеженні умов їх життя.

Результати опитування
свідчать, що близько поло�
вини населення області оц�
інили свій стан здоров’я як
“добрий”, кожен третій
мешканець – як “задовіль�
ний”, кожен шостий вва�
жає його поганим, причо�
му більше половини насе�
лення області пов’язує
стан свого здоров’я з на�
слідками Чорнобильської
катастрофи. В середньому
по Україні 43% населення
вважає стан свого здоров’я
“добрим”. А найбільш оп�
тимістичними в оцінці сво�
го здоров’я виявилися

мешканці Львівської об�
ласті, 60% яких вважають
себе здоровими.

Як повідомила перший
заступник начальника го�
ловного управління стати�
стики у Хмельницької об�
ласті Людмила Хамська, в
області дві третини меш�
канців хворіли протягом
року, що передував періо�
ду обстеження. Найпоши�
ренішими хворобами були
названі гіпертонія та сер�
цеві захворювання.

Обстеження показало,
що за рік, який передував
опитуванню, у дев’яти ро�
дин із 10 хто�небудь із
членів потребував медич�
ної допомоги. Але в кожній
сімнадцятій із них не змог�
ли задовольнити ці потре�
би, причому в основному
через високу вартість ліків
та послуг охорони здоро�
в’я. Як повідомили респон�
денти, що лікувалися у
стаціонарі, 9 із 10 брали з
собою ліки, 8 із 10 � їжу,
майже 5 із 10 � постільну
білизну і лише три особи
із ста не брали  з собою

нічого із перерахованого.
Результати опитування

показали, що переважно
респонденти зверталися за
медичною допомогою до
поліклініки, близько одного
відсотка � до сімейного ліка�
ря, кожен дванадцятий
мешканець області відвідав
стоматолога, причому
більшість – приватного, дві
особи із ста зверталися до
швидкої медичної допомо�
ги, ще така сама кількість
відвідали платні медичні
установи, приватно практи�
куючих лікарів, народних
цілителів або екстрасенсів.

Програмою опитування
було також передбачено
вивчення питань щодо на�
роджуваності дітей жінка�
ми у віці 15 років і старші.
За його підсумками майже
9 жінок такого віку із 10 за
своє життя народжували
дітей. Трохи менше полови�
ни з них народили по двоє
дітей, близько третини – по
одній, кожна п’ята – трьох
і більше дітей. Первістка, в
основному, народжували
жінки віком 20�24 років.

190515265

На правах реклами

Ô³çè÷í³ âïðàâè - îäíà ç çàïîðóê ãàðíîãî çäîðîâ'ÿ
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СИТУАЦІЯ
Ðåäàêòîð ïîëîñè:  Òåòÿíà ÇÀÌÎÐÎÊÀ Tetyana.Zamoroka@km.ria.ua

Енцелад, шостий за величиною супутник Сатурна
(близько 500 кілометрів в діаметрі), весь покритий льо�
дом і відомий своїми крижаними гейзерами (крижаними
вулканами, кріовулканами), про відкриття яких повідом�
лялося в 2006 році. Біля південного полюсу супутника
знаходяться чотири незвичайні борозни � тигрові смуж�
ки. З них на висоту сотень кілометрів піднімаються фон�
тани, що складаються в основному з водяної пари.

Äëÿ õìåëüíèöüêèõ ôîíòàí³â ñåçîí ïî÷èíàºòüñÿ ó òðàâí³

У фонтанах міста � питна вода

Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà Ïåðåìîãè ôîíòàíè íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ ïðîõîäèëè ïåðåâ³ðêó

Äîëÿ ôîíòàíà-ïàì’ÿòíèêà áàðîíó Ìþíõãàóçåíó çàëèøàºòüñÿ
íåâèð³øåíîþ

Ольга Шпак,
Olga.Shpak@km.ria.ua,
80976656756, фото автора

У нашому місті на�
лічується сім фонтанів, з
яких працює шість: вик�
лючення складає лише
фонтан�пам’ятник барону
Мюнхгаузену.

«Зараз закінчуємо про�
водити останні роботи
перед запуском фон�
танів, перевіряємо усі де�
талі, вони готові уже на
90%. Планували, що уві�
мкнемо їх на 9 травня,
але погода не сприяє», �
розповів начальник
відділу благоустрою уп�
равління житлово�кому�
нального господарства
Микола Вишпольський.
За словами Миколи Ми�
колайовича, фонтан,
який знаходиться біля
«Сілістри», буде введено
в експлуатацію із невели�
ким запізнення, оскільки
там зараз ведуться буді�
вельні роботи. Решта
фонтанів будуть радува�
ти хмельничан уже най�
ближчим часом.

Запланована на цей рік
реконструкція скверу ім.
Т.Г.Шевченка перебачає
також ремонт та онов�
лення фонтану, який є у
цьому парку. Витрати
закладені у кошторис
реконструкції парку.
«Для реконструкції фон�
тану у парку ім. Т.Шев�
ченка є ескізні пропо�
зиції Анатолія Моска�
ленка. Це не затвердже�
ний проект. Архітектор
лише пропонує своє ба�
чення», � розповів голов�
ний художник управлін�
ня архітектури та місто�
будування Сергій Юрков.

«Велику роль в оновленні
фонтанів  можуть
відіграти громадяни
міста, написавши лист�
звернення до міської
влади про те, що хочуть
оновити та окультурити
певний фонтан.  Влада
буде змушена відреагува�
ти, і після цього ми змо�
жемо діяти. В цьому листі
потрібно чітко прописати
план дій», � сказав Сергій
Іванович.

Цього року на поточний
ремонт фонтанів виділено
майже 75 тис. грн, а на
капітальний � 30 тисяч.
«Кошти вже є, так що по�
ступово будемо займати�
ся цим питанням», � ска�
зав Микола Вишпольсь�
кий. «Я вважаю, що кош�
ти потрібно витрачати на
капітальне оновлення

якогось одного об’єкту, а
не розпорошувати їх на
всі і робити дрібний ре�
монт, якого на перший по�
гляд не видно», � розповів
головний художник.

Доля Мюнхгаузе�
на не вирішена

Фонтан�пам’ятник ба�
рону Мюнхгаузену зали�
шається на старому місці,
захований між будинка�
ми. Планувалося, що його
перенесуть в центральну
частину міста, оскільки
цей архітектурно�скульп�
турний ансамбль єдиний
в Україні, він збудований
в 1970 році. Цей фонтан
міг би стати однією із
цікавинок нашого міста.
«Поки ще шукаємо місце
для розташування цього
пам’ятника. Це не так
просто, як здається на
перший погляд. Для того,
щоб перенести фонтан,
потрібно знайти місце із
відповідними комунікаці�
ями», � сказав Микола
Вишпольський.

До управління архітек�
тури та містобудування
минулого року з пропо�
зицією перенести та рес�
таврувати фонтан�пам’�
ятник барону Мюнхгау�
зену надійшло два листи.
«Це питання потрібно
виносити на розгляд ар�
хітектурно�будівельної
ради, щоб вирішити, де
можна його встановити.
Ми можемо лише запро�
понувати варіанти місця
встановлення. Рішення
буде приймати міська
рада, кошти виділяти�
муться з міського бюдже�
ту», � сказав Сергій Юр�
ков. Починати справу по�
трібно із плану та проек�
ту реконструкції, потім
його потрібно затвердити,
оскільки це викличе
зміни ландшафту міста.
За його словами, в
Хмельницькому є майст�
ри, які можуть зробити
саму фігуру та повністю
оновити пам’ятку.

«Цілком реальним є
встановлення, реконст�
рукція та відкриття фон�
тану барону Мюнхгаузе�
ну до Дня міста, але поки
немає відповідного розпо�
рядження. Ми б встигли
по часу, адже погруддя

«Велику роль в
оновленні
фонтанів  можуть
відіграти
громадяни міста,
написавши лист'
звернення до
міської влади про
те, що хочуть
оновити та
окультурити
певний фонтан»

Цього року на
поточний ремонт
фонтанів виділено
майже 75 тис. грн,
а на капітальний '
30 тисяч

Воду у фонтани
постачає
комунальне
підприємство
«Хмельницькводоканал»
і, за словами
працівників
управління ЖКГ,
вона є такою ж, як і
та вода, яка
постачається до
квартир
хмельничан

Івану Франку минулого
року ми зробили за дек�
ілька місяців», � розповів
Сергій Іванович.

Вода у фонтанах
Проходячи влітку біля

фонтанів та дивлячись на
дітей, які там бавляться,
ми іноді посміхаємося, а
іноді і замислюємося над
якістю води і над тим, чи
безпечні подібні розваги.
«Осад  може бути лише з
тієї причини, що труби
вже не нові, але якість
самої води хороша. Водо�
канал перевіряє  якість
води та час від часу її
хлорують», � розповів
Микола Вишпольський.
Воду у фонтани постачає
комунальне підприємство
«Хмельницькводоканал»

і, за словами працівників
управління ЖКГ, вона є
такою ж, як і та вода, яка
постачається до квартир
хмельничан. «Фонтани
не перевіряємо. Ми пере�
віряємо лише спеціально
виділені міськвиконко�
мом місця для купання,
а це наш міський пляж.
Решта місць самовільно
використовуються, люди
свідомо ризикують своїм
здоров’ям», �  сказав за�

відувач санітарно�
гігієнічним відділом
Хмельницької міської
санепідемстанції Ярос�
лав Главацький.

Догляд за
фонтанами

Після того як фонтани
сезон відпрацювали, їх
консервують � знімають
механізми, завдяки яким
вода циркулює. З прихо�
дом весни механізми по�

вертають на місце. Чист�
кою фонтанів, поки вони
працюють, займаються
працівники комунального
підприємства по зеленому
будівництву та благоуст�
рою міста під керівницт�
вом ЖКГ. Але, не дивля�
чись на те, що фонтани
прибирають, все одно їх
потрібно менше забруд�
нювати, адже діти так по�
любляють там гратися.
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ВЛАДА І МИ
Ðåäàêòîð ïîëîñè: Îëåíà ÙÅÑÍßÊ, Olena.Schesnyak@km.ria.ua

На вимогу Президента Віктора Ющен�
ка займатися не виборами мера Києва і
конституційними змінами, а інфляцією
Тимошенко зажадала звіту за три роки.

Опитування провела Олена Щесняк, 80971763963 Фото
Ксенії Жужі, 80978816671

МИ ЗАПИТАЛИ У ХМЕЛЬНИЧАН

„×è âàðòî ó øêîë³ â³äì³íÿòè
íåçàëåæíå òåñòóâàííÿ?“

Лідія Петрівна, пенсіонерка:
� Якщо бути відвертою,

то кращою була стара си�
стема. Та, можливо, нова
система виявить кращі
знання. Та добре так, як є.

Ольга Володимирівна,
пенсіонерка:

� Наші діти не підготов�
лені до цього, спочатку їх
потрібно підготувати, а
потім проводити тесту�
вання.  Можливо, в май�
бутньому – так, а зараз
тестування не потрібне.

Алла, продавець:
� Тестування варто

відмінити. Це для дітей
несподівано. Спочатку
учнів варто було б підго�
тувати, а потім вводити
тестування.

Костянтин, займається
торгівлею:

� Тестування відміняти
не потрібно. Можливо, це
знизить рівень корупції,
адже сам вступав до вузу
і бачив, як воно все про�
ходило. Тож, можливо,
при вступі до ВНЗ зараз
все зміниться на краще.

Володимир, приватний
підприємець:

� Таке тестування не
потрібне, бо зараз гроші
роблять все. Заплатив –
і дитина вступила до
вузу. А потім не знахо�
дить роботи...

Валентина, хмельничанка:
� Тестування хай буде,

можливо, знизиться рівень
корупції і щось зміниться
на краще. Сама система не
така вже й погана.

Олександр, кур’єр:
� З тим, чи варто

відміняти незалежне тес�
тування, поки не визна�
чився. Можливо, хай зали�
шається, а взагалі вирішу�
вати це не нам.

Політичний зріз
незалежного тестування
Ïîë³òèêè íå âèçíà÷èëèñÿ, ÷è ïîòð³áíå íåçàëåæíå
çîâí³øíº îö³íþâàííÿ çíàíü âçàãàë³

Олена Щесняк,
Olena.Schesnyak@km.ria.ua,
80971763963

У квітні розпочалося
зовнішнє незалежне оц�
інювання, і учні вже
склали тести з трьох
предметів. Проте не всі
задоволені тестуванням.
Крім того, серед населен�
ня активно поширються
чутки, що тестування
взагалі відмінять. А що
кажуть з цього приводу
різні політичні сили?

Партія регіонів

Голова обласної орган�
ізації „Партії регіонів“
Василь Ядуха повідомив,
що партія вважає таке
тестування авантюрою.
„Це є порушення прав
громадян, і не дає аль�
тернативи абітуєнту. До
нашого штабу зі скарга�
ми зверталося багато
батьків учнів, які склада�
ли тести“, � сказав він.

За його словами, усі
рішення, прийняті з при�
воду впровадження тесту�
вання, – не виважені, і та�
кого різкого переходу до
нової системи не повинно
було б бути.

„Як показує практика,
помилки та неточності в те�
стах можуть призвести до
спотворення оцінки рівня
знань абітурієнтів“, � заз�
начив Василь Степанович.

Він також наголосив, що
„Партія регіонів“ виступає
за те, щоб внести зміни до
освітнього законодавства,
врахувати думку громадян,
а тоді вже думати про таку
систему оцінювання знань.

БЮТ

Народний депутат Ук�
раїни (фракція БЮТ), го�
лова Хмельницької облас�
ної організації партії
„Батьківщина“ Олексанрд
Буджерак іншої думки.

За його словами, для по�
вноцінного наближення Ук�

раїни до Європейського Со�
юзу  впровадження загаль�
ного незалежного тестуван�
ня, безумовно, потрібне.

„ Для мене, як заступ�
ника голови парламентсь�
кого комітету з питань
боротьби з організованою
злочинністю та коруп�
цією, впровадження та�
ких заходів є не тільки
прагненням до об’єктив�
ної оцінки знань учнів,
але й боротьба проти ко�
рупції в системі освіти“,
� зазначає Олександр
Олександрович.

Та система має свої не�
доліки. „Перший „блін“
для нас виявився „ко�
мом“. Незалежні соціо�
логічні опитування
свідчать про те, що сис�
тема тестувань потребує
вдосконалення. У Хмель�
ницькій області (а я це

Ïîë³òèêè âèçíàþòü, ùî ñèñòåìà íåçàëåæíîãî òåñòóâàííÿ ìàº íåäîë³êè

знаю по зверненнях гро�
мадян у партійну гро�
мадську приймальню) є
багато претензій до
якості самих тестів. Про�
те уряд розуміє, що
якість тестів потрібно
підвищувати, і це справа
найближчого часу“, �
розповів голова.

Він переконаний, що си�
стема незалежного тесту�
вання  найближчим часом
буде досконалішою.

НУ�НС

„Що потрібно
зробити незабаром,
то це провести
ретельний аналіз
вступної кампанії.
Адже деякі
факультети
перетворилися на
ярмарки „золотої
молоді“

Народний депутат Украї�
ни, представник НУ�НС
Ірина Геращенко зазначи�
ла, що освіті зашкоджує не
тестування, а шарахання з
боку в бік. Те, що тестуван�
ня необхідне, зрозуміли і
експерти, і батьки, і вчителі.

„Тестування мало певні
недоліки, і тепер говори�
ти потрібно про вдоско�
налення системи зовніш�
нього незалежного оціню�
вання“, � сказала Ірина
Володимирівна. Вона пе�

реконана, що потрібно
серйозно проаналізувати
підсумки тестування як
вчителям, так і Міністер�
ству освіти і науки, владі,
парламенту щоб за рік си�
стему вдосконалити.
Адже учні, звичайно, пе�
рехвилювалися.  Проте не
радувати не може той
факт, що багато з них об�
рали для тестування саме
історію України.

За її словами, Києво�
Могилянська академія
має досвід праці з таки�
ми тестами, де ролі не
грає ні прізвище, ні соц�
іальний стан, і проблем
немає ніяких.

„Що потрібно зробити
незабаром, то це провес�
ти ретельний аналіз
вступної кампанії. Адже
деякі факультети пере�
творилися на ярмарки
„золотої молоді“, �
підкреслила вона.

Ірина Володимирівна
наголосила, що до старої
системи ніхто не буде по�
вертатися, адже є нонсен�
сом кожного року у га�
лузі освіти робити такі
експерименти.

 Вона переконана, що
аби уникнути недоскона�
лості в системі, потрібно
готувати як учнів, так і
вчителів, а все решта –
питання часу.

Ф
от

о 
з а

рх
ів

у 
ре

да
кц

ії



8 WWW.VSIM.COM.UA       ÂÑ²Ì ¹19 (101) 14 òðàâíÿ 2008

КРИМІНАЛ
Ðåäàêòîð ïîëîñè: Äåíèñ ØÀØÅÍÎÊ, Denis.Shashenok@km.ria.ua

У Волочиську зловмисники підібрали ключі і про�
никли в машинні відділення ліфтів чотирьох багато�
поверхівок. Звідти вони викрали катушки гальм, тим
самим вивівши ліфти з ладу. Сума завданих злодія�
ми збитків встановлюється.

Àâòîêðàí, ÿêèé 

âè¿õàâ íà òðîòóàð, íà ñìåðòü çáèâ õìåëüíè÷àíèíà

Чоловік загинув, рятуючи дружину

Ñõåìà àâàð³¿ ïî âóëèö³ ìàðøàëà Ðèáàëêà

Побачивши
автокран, чоловік
встиг відштовхнути
дружину, однак
самому на
порятунок часу
вже не лишилося

Денис Шашенок,
Denis.Shashenok@km.ria.ua,
80964500402

На тротуарі автокран
на смерть збив чоловіка,
однак останньому вдало�
ся врятувати від смерті
дружину.

По вулиці маршала Ри�
балка від проспекту Миру в
напрямку вулиці Зарічансь�
кої їхав маршрутний авто�
бус „Богдан”, а за ним – ав�
токран МАЗ. Біля будинку
№8 „маршрутка” пригаль�
мувала. «Водій МАЗа  не
дотримався безпечної дис�
танції і вчасно загальмува�
ти не встиг», � повідомив
старший інспектор зв’язків
з громадськістю УДАІ
УМВС України в Хмель�
ницькій області Олександр
Макаров. Щоб не врізатися
в автобус, водій автокрана,
хмельничанин 1985 року на�
родження, спробував звер�
нути з дороги праворуч, од�
нак все одно допустив до�
тичне зіткнення з „марш�
руткою”. Після цього МАЗ
виїхав на тротуар, де якраз
знаходився молодий чоловік
зі своєю дружиною. Він
встиг відштовхнути жінку,

однак самому на порятунок
часу вже не лишилося. „Від
отриманих травм 28�річний
хмельничанин загинув на
місці аварії до прибуття бри�
гади інтенсивної терапії.
Іншим людям, що були при�
сутні при аварії, швидка ме�
дична допомога не знадоби�
лася”, � розповіла медичний
статист служби швидкої до�
помоги Ілона Житомирська.
Ані пасажири автобуса, ані
водії серйозних ушкоджень
не отримали.

Збивши людину, МАЗ
проїхав ще кілька метрів і
врізався в дерево, що росло
за тротуаром. Аби його ви�
тягнути, знадобилося дві
зчеплені між собою ванта�
жівки. На деякий час пра�
воохоронцям довелося по�
вністю перекрити рух по
вулиці маршала Рибалка на
ділянці від проспекту Миру

до вулиці Зарічанської.
“В управлінні житлово�

комунального господарства
планується створити відділ
з організації безпечного до�

рожнього руху”, � повідо�
мив начальник управління
транспорту та зв’язку
Хмельницької міської ради
Володимир Богачук.

Ще одна аварія за участю
вантажівки трапилася по ву�
лиці Тернопільській. Водій
автомобіля КамАЗ з приче�
пом збив пенсіонера, внаслі�

док чого останній  отримав
тілесні ушкодження та був
госпіталізований в травмато�
логічне відділення Хмель�
ницької обласної лікарні.

Нічний похід за цигарками
завершився смертю

Розправа по�сільському

Неуважність ціною в сім тисяч

×îëîâ³êà ïîáèëè íà ïðèâîêçàëüí³é ïëîù³

Денис Шашенок,
Denis.Shashenok@km.ria.ua,
80964500402

Двоє молодиків до
смерті побили пенсіонера
неподалік залізничного
вокзалу Хмельницького.
Обох злочинців засудже�
но до семи років позбав�
лення волі.

Як розповів один з моло�
диків, ввечері напередодні
трагедії він з товаришами
добряче випив у себе вдо�
ма. Потім компанія продов�
жила святкування в одно�
му з барів на привокзальній
площі. Коли він з другом

вийшов на вулицю, аби ку�
пити цигарок, то випадко�
во зачепив плечем літньо�
го перехожого. Останній
почав сваритися. Тоді мо�
лодики кинули чоловіка на
землю та стали бити рука�
ми і ногами. Потім вони за�
вели його за кіоски та про�
довжили побиття.

Однак розправу помітили
правоохоронці, які й припи�
нили бійку. Викликана на
місце події карета швидкої
надала пенсіонерові першу
медичну допомогу. Товариш
відвіз постраждалого додо�
му, на ранок йому стало
гірше, і чоловіка відвезли в
Хмельницьку міську лікар�

ню. Наступного дня він по�
мер. „Як виявилось, пост�
раждалий чоловік, хоч і був
вже на пенсії, працював
охоронцем в одному з зак�
ладів неподалік вокзалу”, �
розповів спеціаліст сектору
по взаємодії із громадські�
стю та засобами масової
інформації Хмельницького
міського відділку міліції
Олександр Колодій.

Проте один зі зловмис�
ників свою вину так і не
визнав. Він стверджував,
що не бив жертву, а навпа�
ки, намагався зупинити
свого товариша. Проте його
слова розходяться з пока�
зами свідків.

Денис Шашенок,
Denis.Shashenok@km.ria.ua,
80964500402

Чоловік смертельно
поранив  свого старшого
брата сокирою та ножем.
Причиною розправи ста�
ло те, що потерпілий
хотів захистити своїх
батьків від жорстокості
зловмисника.

Чоловік, який раніше
мешкав в Росії, після розлу�
чення з дружиною переїхав
до стареньких батьків у Кра�
силівський район. На роботу
44�річний зловмисник влаш�
товуватися не став, натомість
часто зловживав спиртним.
Гроші на купівлю горілки він
відбирав у батьків з їхніх за�
ощаджень та пенсії. “Ста�
ренькі нічого не могли вдія�
ти, адже у разі супротиву
чоловік давав волю кулакам,
не зважаючи на поважний
вік батька та матері”, � роз�

повіла старший інспектор
відділу громадських зв’язків
управління МВС України у
Хмельницькій області Інна
Проник.

Покласти цьому край
мав намір старший брат
зловмисника, що мешкав в
Старокостянтинівському
районі. Приїхавши до
батьків, він спробував по�
говорити з родичем, однак
розмова швидко перерос�
ла в бійку. Після цього
старший брат все ж вирі�
шив помиритися з молод�
шим і навіть придбав
пляшку горілки, щоб зак�
ріпити перемир‘я.

Розпивши її, чоловіки
лягли відпочивати, проте
молодший сильно образив�
ся на брата і вирішив йому
помститися.  Зловмисник
дочекався, доки родич зас�
не, а тоді взяв у сараї соки�
ру і кілька разів вдарив його
по потилиці. На звуки розп�
рави прибігла мати. Їй вда�

лося відібрати в сина соки�
ру. Щоб він не міг більше
скористатися нею, пенсіо�
нерка винесла сокиру на
двір, а коли повернулася, то
побачила, що зловмисник
все одно б’є свою жертву,
тепер вже кухонним ножем.
Лише доклавши чималих
зусиль, бійку вдалося зупи�
нити. Потерпілого достави�
ли в лікарню у реанімацій�
не відділення. “На жаль,
травми чоловіка виявилися
несумісними з життям. На
третю добу перебування в
реанімації він помер”, � ска�
зав фельдшер швидкої до�
помоги Антонінської рай�
лікарні Микола Дубенюк.

Підозрюваного затримали
і помістили у ізолятор тим�
часового утримання. «Його
звинувачують у спробі
умисного вбивства. Сам же
він говорить, що навіть і не
знає, що на нього найшло тієї
ночі», � повідомила Інна В’я�
чеславівна.

Денис Шашенок,
Denis.Shashenok@km.ria.ua,
80964500402

В Славуті прямо під час
робочого дня з магазину
електроніки невідомі зло�
вмисники викрали ноутбук
та дорогий мобільний теле�
фон. „Ввечері пропажу ви�
явив власник торговельної
точки. Продавщицею там є
його дружина. Жінка каже,

що не залишала магазин
без нагляду, але не може
докладно описати підозрю�
ваних. Можливо, доки один
зі зловмисників викрадав
речі, інші під виглядом по�
купців відволікали її увагу”,
� повідомили працівники
Славутського районного
відділу міліції. Крадії завда�
ли подружжю збитку на
загальну суму 7800 гривень.

В Нетішині злодії також
викрали комп’ютер. Вони

зламали замок та проник�
ли в помешкання місцевої
жительки, звідки винесли
комп’ютер „Атлон” варті�
стю понад чотири з поло�
виною тисячі гривень. Зло�
чин вони скоїли якраз тоді,
коли жінка на два дні виї�
хала з міста, тож крадіж�
ку вона виявила тільки
після свого повернення до�
дому. Правоохоронці вжи�
вають заходів по встанов�
ленню осіб злочинців.
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ПРОБЛЕМИ
ТА ВИРІШЕННЯ

Ðåäàêòîð ïîëîñè:  Àííà ÃÐ²Á²ÍÞÊ, Anna.Gribinyuk@km.ria.ua

Президент Віктор Ющенко оголосив
2008 рік роком підтримки національного
усиновлення та інших форм сімейного ви�
ховання дітей�сиріт та дітей, позбавлених
батьківського піклування.

Усиновлювати дітей будуть по�новому
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ò³ëüêè ç òðåòüîãî ðàçó ï³äïèñàâ çì³íè äî Çàêîíó «Ïðî óñèíîâëåííÿ»

Õìåëüíè÷àíè íàé÷àñò³øå áàæàþòü óñèíîâèòè ä³â÷èíêó â³êîì â³ä äâîõ
ì³ñÿö³â äî îäíîãî ðîêó

Щорічно в український центр
усиновлення звертаються близько двох
тисяч сімей іноземців, які готові
усиновити українську дитину. Інколи
кандидати в батьки звертаються за
допомогою і до випадкових посередників
(часто знаходячи їх у мережі Інтернет).
Були випадки, коли посередники
викликали в Україну людей, брали у них
за свої послуги гроші, а потім зникали. До
речі, згідно з законами України,
посередники взагалі не мають права
втручатися до процесу усиновлення

Ïðàö³âíèêè òåðèòîð³àëüíîãî öåíòðó îáñëóãîâóþòü ïîíàä äâ³ òèñÿ÷³ îñ³á

У Красилові дбають про пенсіонерів та інвалідів

Â Êðàñèëîâ³ íàéêðàùå ç óñ³õ ðàéîí³â Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³ ï³êëóþòüñÿ
ïðî ïîõèëèõ ëþäåé òà ³íâàë³ä³â

Надія Шестопал,
Nadiya.Shestopal@km.ria.ua,
80977535177

В Красилівському рай�
оні на високому рівні оп�
ікуються одинокими пен�
сіонерами та інвалідами.
Усі необхідні послуги їм
надаються в територіаль�
ному центрі соціально�по�
бутового обслуговування
населення, який функціо�
нує вже 17 років.

На сьогодні 84 соціаль�
них працівників територі�
ального центру обслуго�
вують понад дві тисячі
осіб в 72 населених пунк�
тах району. Як розповів
директор Красилівського
територіального центру
соціально�побутового об�
слуговування одиноких
пенсіонерів та інвалідів

Сергій Квяковський, ми�
нулого року на фінансу�
вання центру було виділе�
но півтора мільйони гри�
вень. Щорічно розши�
рюється перелік та покра�
щується якість надання
соціальних послуг одино�
ким людям похилого віку
та інвалідам. Впровадже�
но послуги пральні, перу�
карні, швейної та взуттє�
вої майстерень.

В рамках мініпроектів,
які фінансувалися з Ук�
раїнського фонду соціаль�
них інвестицій, впровад�
жено з серпня 2007 року
інноваційну послугу «Їжа
на колесах» � доставка га�
рячого харчування додому
для осіб, які не можуть
самостійно приготувати
їжу (охоплено 15 осіб, ви�
користано понад десять
тисяч гривень) та віталь�

ню «Затишок». На базі те�
риторіального центру
діють ветеранський во�
кально�хоровий колектив
«Волонтер» та клуби за
інтересами.

В рамках реформи соц�
іальних послуг в Україні,
при фінансовій підтримці
уряду Великобританії, в
смт Антоніни відкрито
соціальний центр для
одиноких людей похило�
го віку та інвалідів
«Відродження», де також
надаються всі життєво
необхідні послуги.

В найближчій перспек�
тиві планується відкрити
пункти прокату засобів ре�
абілітації для інвалідів,
створити групи літніх лю�
дей з занять фізичною
культурою, відкрити кабі�
нет з лікувальних проце�
дур, зубопротезний кабінет.

Надія Шестопал,
Nadiya.Shestopal@km.ria.ua,
80977535177

Процес усиновлення
дітей давно став звичним
для сімей, які не можуть
мати дітей. Навіть те, що
українські діти, переваж�
но хворі і з різними вада�
ми, живуть за кордоном,
нікого не дивує. Проте на
проблему усиновлення ук�
раїнських дітей іноземця�
ми існують різні погляди.

У Верховній Раді вияви�
лося, що противників ви�
щесказаного більше, ніж
прихильників. Про це
свідчить  Закон «Про вне�
сення змін до деяких за�
конодавчих актів України
щодо  усиновлення». За
нього проголосували 387
народних депутатів.

Зміни несуттєві,
проте...

Даним законопроектом
встановлюється, що усино�
вити дитину, яка є грома�
дянином України, не може
іноземець, який не перебу�
ває в шлюбі, за винятком,
коли іноземець є родичем
дитини. Цей Закон прий�
мали двічі, оскільки Пре�
зидент України його не
підписав і направив його до
парламенту зі своїми про�
позиціями. В свою чергу,
депутати не підтримали
пропозиції Президента
(проголосували 54 депута�
ти). Саме тому голова Вер�
ховної Ради Арсеній Яце�
нюк, згідно регламенту ВР,
поставив законопроект
для ухвалення в цілому
ще раз. Зокрема, пропози�
ція глави держави поляга�
ла в тому, щоб зняти вка�
зані обмеження, оскільки
вони не відповідають Кон�

венції про права дитини.
Ще однією зміною в за�

коні є те, що усиновлюва�
чем може бути дієздатна
особа віком не молодше
двадцяти одного року, за
винятком, коли усиновлю�
вачем є родич дитини.  Аб�
зац перший частини дру�
гої доповнили реченням
такого змісту: «Різниця у
віці між усиновлювачем та
дитиною не може бути
більшою, ніж 45 років».

Процес
усиновлення

Процес усиновлення не
такий легкий, як може ви�
явитися на перший погляд.
Крім бажання виховувати
чужу дитину, вам буде не�
обхідно зібрати цілу низ�
ку   документів, які по�
винні містити повну інфор�
мацію про ваше життя:
фізичне здоров’я, фінансо�
ве становище, житлово�по�
бутові умови, кримінальна
причетність, хвороби і так
далі. Після того, як усі не�
обхідні документи є на ру�
ках, усиновлювачі стають
в чергу бажаючих мати
дитину (єдиний банк да�

них). Рух черги залежить
від того, яку за віком та
статтю дитину хочуть
усиновити. До речі, як по�
відомили кореспонденту
«Ділового тижневика
«ВСІМ» в службі у спра�
вах дітей Хмельницької
міської ради, місцеві жи�
телі переважно бажають
усиновити дівчинку віком
від двох місяців до одного
року. Якщо наявне немов�
ля на обліку в службі дітей
є, то усиновлювачі можуть
відразу забрати дитину.

Іноземцям не так
просто

Як розповіла заступник
начальника служби у спра�
вах дітей Хмельницької
міської ради Лариса Суві�
лова, ми надаємо перевагу
національному усиновлен�
ню, здорових дітей уси�
новлювати іноземцям забо�
роняється. «Лише важкох�
ворі діти, які стояли в черзі
на усиновлення понад од�
ного року, можуть мати
батьків іноземців», � розпо�
віла Лариса Анатоліївна.
Переважна більшість іно�
земних гостей ще перед

тим, як усиновити дитину,
консультуються зі своїми
лікарями щодо лікування
хвороби даної дитини (най�
частіше — це хвороба Да�
уна, дитячий церебраль�
ний параліч, сліпота, врод�
жений порок серця, важкі
дефекти розвитку,
хронічні гепатити). Якщо
хвороба піддається ліку�
ванню, можна сказати, ди�
тині пощастило. Покину�
тих дітей Хмельницького
найчастіше усиновлюють
громадяни США, Італії,
Іспанії та Ізраїля. За пер�
ше піріччя 2008 року

Хмельницька служба у
справах дітей дала право
на усиновлення 13 дітей.
Минулого року ця цифра
досягла півсотні.

Як живуть наші
діти за кордоном?

Як виявилося, всі діти,
усиновлені в нашій країні
іноземцями, повинні зна�
ходитися під наглядом
відповідних консульсь�
ких установ Міністерства
закордонних справ Украї�
ни. І ці консульства по�
винні регулярно переда�
вати інформацію про

життя наших маленьких
співгромадян (діти збері�
гають громадянство Ук�
раїни, як мінімум, до 18
років) до МЗС. Такі звіти
(складені за певною фор�
мою та з доданням фото�
графій дітей) повинні
бути завірені підписами
співробітників кон�
сульств, працівників
місцевих соціальних
служб, а також агентств
з усиновлення. На жаль,
сьогодні український
Центр з усиновлення не
має інформації про долю
кількох тисяч дітей.
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БІЗНЕС
Ðåäàêòîð ïîëîñè: Îëåíà ÇÀËÓÖÜÊÀ, olena.zalucka@km.ria.ua

За даними останньої хвилі дослідження книж�
кового ринку «Покупці книжок в Україні», час�
тка респондентів (у віці 15�59 років), які особис�
то купували принаймні одну книгу протягом ос�
танніх трьох місяців, становила у червні 2007
року 37%. Але у порівнянні з вереснем 2006�го
року вона знизилася на 5% (42% у вересні, 41% у
грудні 2007 і 40% у березні 2007).

Á³ëüø³ñòü êíèãîðîçïîâñþäæóâà÷³â ñòâåðäæóþòü, ùî ïîïèò íà äðóêîâàí³ âèäàííÿ ïîâåðòàºòüñÿ

Книга як спосіб заробітку
 У Хмельницькому
кількість книгарень
можна перерахувати
по пальцях. У цих
магазинах
зустрічається
продукцїя
українських,
російських та
закордонних
видавництв.
Щоправда, останні
вважаються рідкістю

Реалізація іноземної літератури
скоріше хобі, ніж бізнес

Анонс заходів Державної податкової адміністрації
23 травня об 11 годині в концертній студії за адресою місто Хмельницький, вул.

Володимирська, 92 відбудеться семінар для суб’єктів господарської діяльності —
юридичних осіб Вінницької, Рівненської, Тернопільської, Хмельницької та Черні�
вецької областей на тему «Актуальні питання оподаткування юридичних осіб —
суб’єктів господарської діяльності». Проведення семінару відбудеться за участю
керівників та провідних фахівців ДПА України та Асоціації платників України.

Учасники семінару отримають найсвіжішу інформацію з податкового законодав�
ства та отримають відпові на актуальні запитання.

Продаючи б/в книги, багато не заробиш

Окрім вітчизняних видань, книж�
кові полиці Хмельницького заповнені
ще й літературою іноземних видав�
ництв. Здебільшого це підручники, що
написані іноземними філологами для
вивчення тієї чи іншої мови. Мага�
зинів, які реалізують такі книги, не
так вже й багато.

Книжковий магазин “Тезис” займаєть�
ся продажем іноземної літератури вже
сьомий рік. За словами регіонального ди�
ректора Лариси Бойченко, такий бізнес
може бути лише додатковим прибутком
якогось іншого основного бізнесу. “На
жаль, продаючи книги іноземних видав�
ництв, великих грошей не заробиш. Тому
ця справа скоріше хобі, яке крім грошей,
приносить моральне задоволення”, � роз�
повіла Лариса Василівна. За її словами,
приємно те, що постійні клієнти існують

і попит на іноземну літературу є. Довіра і
повага споживачів для працівників “Те�
зису” – основне. “Досвід роботи впро�
довж семи років доводить те, що наш ма�
газин потрібен і оправдовує своє кредо”,
� вважає Лариса Бойченко.

Щодо конкуренції, то у цьому питанні
регіональний директор книжкової крам�
ниці “Тезис” сподівається на порядність.
“Слід використовувати коректні методи
конкуренції, а не переманювати до себе
клієтів непорядним шляхом, як це роб�
лять деякі магазини міста”, � каже Ла�
риса Василівна.

За словами самих викладачів інозем�
них мов, книги з�за кордону дійсно якіс�
но навчають мові. Вітчизняні видання не
дають настільки гарного вивчення іно�
земної мови, як ті підручники, авторами
яких є самі іноземні філологи.

У Хмельницькому також
розповсюджуються й ви�
дання, які були у вжитку.
Віднайти якісь раритети
можна у крамниці “Старо�
вина”, неподалік централь�
ного продовольчого ринку.

Незважаючи на те, що
сім’я Кудрявцевих почала
займатися продажем старої
літератури ще у  з 1992 році,
магазин вони відкрили
близько року тому, до речі,

за спонсорські кошти. “Всі
видання, які продаються у
крамниці, приносять нам
люди. Ми їх спеціально до
Хмельницького не достав�
ляємо”, � розповіла прода�
вець�консультант магазину
“Старовина” Неля Кудряв�
цева. Окрім продажу книг, у
магазині здійснюється заку�
півля, прокат (три гривні
одне видання) та обмін ви�
дань. Але, як стверджує

Неля Іванівна, на такому
бізнесі багато грошей не за�
робиш. “Якщо книга у гар�
ному стані, її не потрібно ре�
ставрувати, ми набавляємо
до її вартості 30 %”, � каже
продавець�консультант.

Окрім родини Кудрявце�
вих, серйозним продажем
вживаної книги у Хмель�
ницькому не займається
ніхто. Тому й конкурентів
у них немає.
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Анна Грібінюк,
Anna.Gribinyuk@km.ria.ua,
80974435442

Незважаючи на комп’�
ютеризацію в українсько�
му суспільстві, книжкові
крамниці все ж не втра�
тили своїх відвідувачів.
Як стверджують самі
продавці, мода та інтерес
до книги повертається. А
якщо люди цікавляться
друкованим виданням,
значить на цю продукцію
є попит. От і відкривають
нові книгарні та книж�
кові точки.

У Хмельницькому
кількість книгарень мож�
на перерахувати по паль�
цях. У цих магазинах зу�
стрічається продукція
українських, російських
та закордонних видав�
ництв. Щоправда, останні
вважаються рідкістю. За
словами реалізаторів
книг, вікова категорія чи�
тачів різна. Популярні�
стю користується як
фантастика, так й кла�
сична література.

Друковані видання по�
трапляють на хмельниць�
кий ринок або від посеред�
ників, або ж книжкові крам�
ниці напряму працюють з
видавництвами. До речі,
книжкова продукція з
країн ближнього та дальнь�
ого зарубіжжя через
Хмельницьку митницю
контроль не проходить. Про
це повідомив головний
інспектор зв’язків з гро�
мадськістю Хмельницької
митниці Ігор Лічман. “Якщо
продукція коштує менше
двохсот євро, то митне
оформлення їй проходити
не обов’язково. А на ці кош�
ти скільки можна книжок
доставити?.. Я думаю, що
друковані видання прохо�
дять митне оформлення на
прикордонних митницях”,
� сказав Ігор Романович.

Якщо книгарні
відкриваються,
значить людям
це потрібно

У Хмельницькому чет�
вертий місяць працює  ма�
газин Книжкового Клубу
“Клуб сімейного дозвілля”.
Раніше ця книготоргуюча
організація, головний офіс
якої знаходиться у Хар�
кові, займалася доставкою
друкованих видань лише
поштою.

Керуюча магазином
Книжкового Клубу “Клуб
сімейного дозвілля” у
Хмельницькому Оксана
Францкевич вважає, що ос�
таннім часом книжковий
бізнес розвивається досить
динамічно. “Якщо врахува�
ти те, що на сьогоднішній
день люди знову поверта�
ються до читання, бажають
розвиватися духовно та ес�
тетично, то книга не втра�
тила своєї цінності. Хотіло�
ся б, звичайно, кращої
підтримки з боку держави
”, � каже Оксана Михайлі�
вна. Розвиток книготорго�
вельної справи базується на
вивченні інтересів спожи�
вачів. “Керівники регіональ�
них магазинів досить�таки
добре відслідковують та
вислуховують побажання
своєї читацької аудиторії та

доносять її до вищого ке�
рівництва, а ними вже роб�
ляться відповідні виснов�
ки. Цінова політика � не
найважливіше у цьому
бізнесі. Дуже важливо
знаходити спільну мову з
клієнтами”, � вважає Ок�
сана Францкевич.

У Хмельницькому,
звісно, не один книготор�
говельний магазин, тому
не останнім фактором у
книгорозповсюджуючій
справі є конкуренція.
“Коли є достойний конку�
рент, це налаштовує нас
бути ще кращими, пропо�
нуючи своїм покупцям
гарний асортимент ви�
дань та цілу низку зни�
жок та акцій, а найголов�
ніше — якісне обслугову�
вання”, � розповіла керу�
юча магазином Книжко�
вого Клубу “Клуб сімей�
ного дозвілля” Оксана
Францкевич. До речі, у
Книжкового Клубу є

власні автори та видав�
ництво, а також прово�
дяться зустрічі із пись�
менниками.

Книжковий
бізнес реагує на
будь�які зміни

Статус найстарішої та,
напевно, найпопулярнішої
хмельницької книжкової
крамниці має магазин
“Книжковий світ”. Саме
тут можна віднайти найб�
ільший вибір літератури
різних видавництв та ав�
торів. За словами директо�
ра ТОВ “Книжковий світ”
Людмили Рибалко, книго�
розповсюджуючий бізнес
— це насправді складна
справа. “Такий бізнес ре�
агує на всі зніми у країні.
Якщо в тій чи іншій сфері
якась нестабільна ситуа�
ція, книготоргівля одразу
потерпає від цього. Кожен
спочатку намагається
придбати більш необхідні

продукти, а книгу купу�
ють, коли вже ситі”, � на�
голошує Людмила Мико�
лаївна. Книгарня “Книж�
ковий світ” співпрацює з
400 видавництвами та має
у своєму асортименті кни�
ги українських, російсь�
ких, білоруських авторів
тощо. “З українськими ви�
давництвами ми співпра�
цюємо напряму, а книги
закордонних видавництв
дістаємо через київських
оптових постачальників”, �
розповіла Людмила Рибал�
ко. Багаторічний досвід
співпраці з українськими
книгодрукарнями дає
можливість книжковій
крамниці отримувати
значні знижки на ті чи
інші видання.

Як вона стверджує, за
останні два роки молодь
стала більше цікавитися
кигами, а саме спеціалізо�
ваною літературою, тому
попит на друковані видан�

ня повертається. Щоб бути
успішним у книгорозпов�
сюджуючому бізнесі, по�
трібно активно відслідко�
вувати новинки видань та
часто�густо цікавитися
інтересами читачів, адже
без них справа ніколи не
зрушить з місця. “Нові ви�
дання, які з”являються на
Петрівці у Києві, через
два�три дні вже є в прода�
жу і у нас. На популяриза�
зію книги впливає й рек�
лама”, � розповідає дирек�
тор ТОВ “Книжковий світ”
Людмила Рибалко. Жінка
вважає: щоб  займатися
продажем книги, в першу
чергу, потрібно її любити.

До речі, магазин “Книж�
ковий світ” відкрився у
1981 році. На той час у місті
було дванадцять книгарень.
Поступово вони призупи�
няли свою діяльність, і сьо�
годні кількість книжкових
магазинів у місті може по�
рахувати навіть дитина.
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Долар буде «рости»
За прогнозами експертів, до сезону відпусток курс

американської валюти на готівковому ринку підніметь�
ся до позначки 4,9�5,0 гривень за долар. Банкіри заяв�
ляють: до літа курс долара повернеться до колишньої
позначки. У зв’язку із цим вони радять не поспішати
продавати американську валюту.
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Світова фінансова криза прискорила темпи зростання цін
У високій інфляції в

Україні винні багатіючі
китайці, біопаливо, доро�
ге євро і дешевий долар,
американська економіка,
спекулянти і трішки самі
ж українці.

У 2008 році інфляція в
Україні складе 17�20%,
прогнозують вітчизняні
аналітики. З українськими
фахівцями солідарні
західні економісти: у Все�
світньому банку передба�
чають 17,2% зростання цін
в Україні, в Міжнародному
валютному фонді — 17,1%,
в рейтинговому агентстві
Standard & Poor’s — 20%.

Основна причина
глобальної
інфляції

Останні шість років
інфляція в Україні була на
рівні 10�12% в рік. На по�
чатку 2007�го вітчизняні
економісти і чиновники за�
певняли: ще два�три роки
— і зростання цін сповіль�
ниться до однозначної
цифри. Проте в 2007�му
споживча інфляція різко
виросла — до 16,6%, в I
кварталі 2008�го — вже на
9,7% (у січні — березні
2007�го — лише на 1,3%).

Зростання споживчих цін
— проблема не тільки Ук�
раїни, але і всього світу. У
США інфляція минулого
року склала 4,1%, в Європі
— 3,1%. За стандартами роз�
винених країн це вкрай ви�
сокі показники: річна нор�
ма інфляції в ЄС — 2%. Та
продукти різко дорожчають
і в країнах, що розвивають�
ся. У Китаї, наприклад, в
2007�му споживчі ціни ви�
росли на 7,1%, з початку
2008 року — на 8,3%.

Основна причина гло�
бальної інфляції — подо�
рожчання сільгосппро�
дукції і енергоресурсів. В
Україні зростання цін
підганяють ще і внутрішні
чинники: збільшення до�
ходів населення, високі об�
’єми кредитування фізосіб,
прив’язка гривні до
стрімко “падаючого” дола�
ра і високий рівень інфля�
ційних очікувань.

Дороге зерно
За даними Всесвітнього

банку, за останні три роки
світові ціни на продукти
виросли у два рази. «Через
зростання цін на продукти
харчування за межею
бідності опинилися 100 млн
чоловік у всьому світі», —
з такою заявою виступив
Генеральний секретар
ООН Пан Гі Мун. Подо�
рожчання продовольства
(агфляція, або аграрна
інфляція) — основна при�
чина глобального зростан�
ня цін. Минулого року спо�
стерігався сплеск агфляції
у Європі, США, Азії і Ав�
стралії, був неврожай зер�
на. Світовий збір пшениці
склав 593 млн тонн проти
прогнозованих 614 млн. Пе�
рехідні світові запаси пше�
ниці в 2007 році досягли
мінімального за останніх 26

років рівня — 116,6 млн
тонн. У 2008 році загальнос�
вітовий попит на пшеницю,
як і на зернові в цілому, пе�
ревищить об’єми їх вироб�
ництва приблизно на 1,2%.
При цьому накопичені в
світі запаси зернових скла�
дають менше 15% від про�
гнозованих на цей рік.

Дороге зерно призвело
до зростання цін на вели�
ку частину продовольчого
кошика населення: м’ясо,
хліб, макаронні вироби та
ін. У 2007 році глобальний
індекс цін на продоволь�
ство (розраховується інве�
стиційним банком
Goldman Sachs) виріс на
41%, в 2006�му — на 26%.
Найвища агфляція спосте�
рігається в країнах, що
розвиваються. За останні
декілька років різко вирос�
ли доходи населення в
Китаї, Індії і Бразилії, в цих
і інших державах у декіль�
ка разів збільшився попит
на продукти харчування.

Темпи зростання цін
прискорила світова фінан�
сова криза. Істотно знизи�
лася ліквідність західних
банків, фінустанови втра�
тили мільярди доларів. У
кінці 2007�го національні
банки розвинених країн
спробували погасити кри�
зу: влили в світову фінан�
сову систему понад один
трлн доларів. ФРС кілька
разів знижувала базову
відсоткову ставку, під яку
американські банки при�
вертають засоби на внутр�
ішньому ринку. Чергове
зниження ставки тимчасо�
во гасило кризу, проте
розвивало інфляцію в
Америці. Разом з тим різко
знизилася вартість долара:
до кінця квітня 2008�го
американська валюта до�
сягла чергового історично�
го  мінімуму  — 1,60 USD/
EUR. Дешевий долар нега�
тивно вплинув на вартість
сировини (нафти, зерна і
ін.): товари, що котирують�
ся в доларах, дорожчають
швидше за продукти, що
продаються в іншій валюті.

Світова інфляція
прискориться

На думку експертів,
світова фінансова криза ра�
зом з торішніми антикризо�
вими заходами ФРС і Євро�
пейського центробанку
(зниження базової ставки,
вливання коштів у банківсь�
ку систему) негативно

відбилася на розвитку
світової економіки і приско�
рила глобальне зростання
цін. Інфляційний ефект від
припливу капіталу в еконо�
міку планети продовжить�
ся щонайменше рік, вважа�
ють аналітики. За прогноза�
ми фахівців з англійського
банку HSBC, світова інфля�
ція прискориться з 2,8% в
2007�му до 3,6% в 2008�му.
У Merril Lynch вважають,
що ціни в світі виростуть
цього року на 4,2%.

Українська економіка
слідує глобальним тенден�
ціям: другий рік поспіль у
країні спостерігається аг�
фляція. Споживча корзи�
на Держкомстату на 60%
складається з продуктів
харчування, половина
яких доводиться на вироб�
лення із зернових або з їх
використанням (хліб, ма�
карони, м’ясо, молочна
продукція). Минулого
року продовольство в Ук�
раїні подорожчало на
23,7%, з початку цього
року — на 14,4%. З берез�
ня 2007�го рослинне масло
і фрукти виросли в ціні
більш ніж у два рази, яйця
— на 60%, м’ясо на 37%,
молокопродукти — на
42%. Причини ті ж, що і у
всьому світі: торішній не�
врожай зерна. У 2006�2007
маркетинговому році в Ук�
раїні зібрано близько 29,3
млн тонн зернових при
внутрішніх потребах
мінімум 28 млн тонн і ве�
ликому експортному апе�
титі зернотрейдерів. «Уряд
і гравці зернового ринку
прогнозували урожай на
рівні 33�35 млн тонн. Не�
високий урожай спрово�
кувало зростання цін на
зернові», — говорить екс�
перт Міжнародного цент�
ру перспективних дослід�
жень Олександр Жолудь.

“Нееластичні”
ціни

Важлива складова нині�
шнього зростання цін в
Україні — ослаблення до�
лара по відношенню до
євро. Гривня фіксована до
американської валюти,
тому падіння долара на
світовому ринку знижує
вартість національної гро�
шової одиниці по відно�
шенню до євро. «США роз�
ширює грошову масу і на�
рощує внутрішнє спожи�
вання. Така політика авто�
матично переходить до

України», — говорить ек�
сперт Інституту економі�
чних досліджень і політич�
них консультацій Віталій
Кравчук. З початку 2007�
го в результаті зниження
вартості долара до євро
гривня подешевшала по
відношенню до європейсь�
кої валюти на 20%. Падін�
ня долара і зростання євро
різко підвищили вартість
європейських товарів для
українців, при цьому Ук�
раїна імпортує з Європи
до 40% всіх товарів, що
ввозяться в країну (без
урахування імпорту при�
родного газу).

«Ціни на продукти хар�
чування будуть рости як
в світі, так і в Україні.
Вже зараз можна з упев�
неністю сказати, що де�
шевих продуктів у найб�
лижчому майбутньому не
буде», — вважає дирек�
тор економічних програм
Українського центру еко�

номічних і політичних
досліджень ім. Разумкова
Василь Юрчишин. Як
правило, при виникненні
передумов інфляції ціни
ростуть швидко і дуже
поволі знижуються. Таке
явище економісти назива�
ють нееластичністю цін.
«Зараз ціни нееластичні
за рахунок високого світо�
вого попиту на продукти
харчування», — коментує
Василь Юрчишин.

Вже зараз українські
банки вимушені згортати
кредитні програми (як для
фізичних, так і юридичних
осіб), різко знизилася
ліквідність банківської си�
стеми, відсоткові ставки на
міжбанківському кредит�
ному ринку поповзли вго�
ру. Такі тренди можуть
привести до кризи вітчиз�
няної фінансової системи,
вважають песимістично
настроєні економісти. Зро�
стання вартості позикових

Дешевий долар
негативно вплинув
на вартість
сировини (нафти,
зерна і ін.): товари,
що котируються в
доларах,
дорожчають
швидше за
продукти, що
продаються в
іншій валюті

коштів на міжбанківському
ринку і зниження
ліквідності українських
фінустанов (особливо в
умовах дефіциту зовнішніх
ресурсів із�за світової бан�
ківської кризи) зробить
вітчизняні банки більш
уразливими до фінансових
потрясінь за кордоном і
усередині України і може
призвести до дефолтів,
банкрутств фінустанов. На
думку Олександра Жолу�
дя, від подальшого зрос�
тання цін Україну може
врятувати тільки
збільшення імпорту або
істотне зростання вироб�
ництва товарів народного
споживання і продуктів
харчування. Якщо уряд
відкриє кордон, доцільно
відв’язати гривню від дола�
ра, інакше в умовах при�
в’язки нацвалюти до деше�
вого долара імпорт для Ук�
раїни буде надто дорогим.

Контракти

Çðîñòàííÿ ö³í íà îñíîâ³ ñêëàäîâèõ ñïîæèâ÷îãî êîøèêà óêðà¿íö³â, %

Причини інфляції в Україні
1. Агфляція. Стрімке зростання цін на продовольчі товари — зернові, м’ясо,

молоко, овочі та фрукти. В Україні минулого року соняшникова олія подорожчала
на 70%, м’ясо — на 14%, яйця — на 54%, фрукти — на 60%. З початку 2008�го олія
стала коштувати більше на 26,7%, м’ясо — на 17,2%, фрукти — на 33%.

2. Зростання доходів населення (інфляція зарплат) і об’ємів споживчого кредиту�
вання. У січні�лютому 2008�го номінальні доходи населення (тобто в грошовому ви�
разі) виросли на рекордних за останні три року 45%.

3. Зниження курсу долара. У березні курс долара до євро вперше “перей�
шов” за відмітку 1,50 USD/EUR. До квітня євро коштував вже 1,59 USD/EUR.
Причина здешевлення долара — світова фінансова криза (джерело — США),
стагнація американської економіки і загальна переоцінка долара по відношен�
ню до більшості світових валют.

4. Відсутність доступних і високодоходних інвестиційних інструментів. При ви�
сокій інфляції вкладення в інвестиційні інструменти (в Україні це в основному
банківські депозити) стають невигідними: зростання цін «з’їдає» прибутковість.
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Ðåäàêòîð ïîëîñè: Êñåí³ÿ ÆÓÆÀ Kseniya.Juja@km.ria.ua

ФОТОФАКТ
У  Міжнародному дитячому центрі Артек найбільший дитя�

чий непрофесійний хор, який складається з 800 дітей�учасників
травневої зміни, установив світовий музичний рекорд до Дня
Перемоги. Діти виконали для кримських ветеранів пісні чотир�
ма мовами � українською, російською, англійською і латинню.
Виступ артеківців супроводжувався акомпанементом на кількох
музичних інструментах.

Хмельничане
протестировали Audi А4

Äî ñîòíè êì/÷ íîâûé Audi A4 ñ äâèãàòåëåì 3,2 FSI ðàçãîíèòñÿ çà
ñ÷èòàííûå 6,2 ñåêóíäû

«Ауди Центр Хмельницкий» предос�
тавил хмельничанам возможность испы�
тать на улицах города  качества автомо�
биля,  который поизвел настоящий фу�
рор  на  Франкфуртском автосалоне в
сентябре 2007 года.

�Благодаря техническим новшествам
езда приятная и увлекательная как на
городских дорогах, так и пригородных
трассах, � поделился первыми впечат�
лениями «капитан»  тестового экипажа
Сергей. �  А пассажирам понравился
просторный салон — очень комфортно.

Действительно, новый Audi А4 стал
длиннее своих предшественников. И это
идея не только дизайнеров, но и инже�
неров, которые оборудовали А4 новой
ходовой частью. Они сместили передний

мост больше, чем на 15 см вперед, что
улучшило распределение осевых нагру�
зок. А4 стал мощным, маневренным и ус�
тойчивым � и еще более динамичным, чем
прежде. Новый А4 по желанию может ос�
нащаться системой Audi drive select � ин�
новацией, которая нажатием кнопки де�
лает Audi другим. Динамичное рулевое
управление, регулировка амортизаторов
или все вместе поддерживают функцию
Audi drive select .Новый кузов Ауди А4
имеет спортивный дизайн и инновацион�
ную техническую концепцию. Результат
впечатляет � выдающиеся характеристи�
ки управления, точность и легкость. В
Украине первые новые Audi A4 представ�
лены с бензиновыми двигателями объе�
мом 1,8 TFSI, а также 3,2 FSI.

Íà äåê³ëüêà ãîäèí ïàðê êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó ³ìåí³ 500-ð³÷÷ÿ ïåðåòâîðèâñÿ íà ïîëå áîþ

Лазерна битва в День перемоги
Змагання
відбувалися за
принципом
вибування: між
двійкою команд
проходило два
поєдинки, третій – по
необхідності, в разі
«нічиєї». Тривалість
кожного бою була 15
хвилин. Команда"
переможець
переходила у
наступне коло

Ольга Крайман,
Olga.Krayman@km.ria.ua,
80682020155, фото автора

Дев’ятого травня, в день
святкування 63�ої річниці
Перемоги у Великій
Вітчизняній війні, у  пар�
ку імені 500�річчя м.
Хмельницького пройшов
Перший відкритий чемп�
іонат міста з тактичного
бою. З «бластерами» в ру�
ках чотирнадцять команд
змагалися за звання най�
кращих. Команди склада�
лися із п’яти гравців.

Змагання відбувалися за
принципом вибування: між
двійкою команд проходило
два поєдинки, третій – по
необхідності, в разі
«нічиєї». Тривалість кож�
ного бою була 15 хвилин.
Команда�переможець пе�
реходила у наступне коло.

Команди зосереджува�
лися по відведеній для
змагання «арені», і бій по�
чинався. Перший поєди�
нок був на ураження, пе�
ремагала команда, яка
«вбивала» усіх супротив�
ників або їх більшу
кількість впродовж бою.
Другий і третій поєдинки
– на захват прапору суп�
ротивника. Гравцям необ�
хідно було пробратися на

«ворожу» територію, захо�
пити прапор, перенести
його на свою, не «загинув�
ши» при цьому.

Переваги лазерного
пейнтболу над звичайним
у тому, що він проходить
без больових відчуттів і
індикація попадання
більш точна. Зброя про�
грамується по кількості
життів і патронів. У разі
попадання в ціль автомат
миттєво сповіщає про це
звуковим сигналом. На го�
лову гравця надягається
пов’язка з двома датчика�
ми, що сигналізують про
його «загибель».

Ãðàâö³ êîìàíäè, ÿê³ ïðåäñòàâëÿëè ä³ëîâèé òèæíåâèê «ÂÑ²Ì», ç íåòåðï³ííÿì î÷³êóâàëè íà
ïî÷àòîê çìàãàíü

Ó äðóãîìó ïîºäèíêó ïåðåìàãàëà êîìàíäà, ÿêà
çàõîïèëà âîðîæèé ïðàïîð

Íà ãîëîâó ãðàâöÿ íàäÿãàëè ïîâ’ÿçêó ç äâîìà
äàò÷èêàìè, ùî ñèãíàë³çóâàëè ïðî éîãî «çàãèáåëü»

Ìåòîþ ïåðøîãî áîþ áóëî
çíèùèòè óñ³õ ñóïðîòèâíèê³â
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Ä³ëîâèé òèæíåâèê „ÂÑ²Ì“ ïðîâ³â ðîç³ãðàø ïðèç³â ñåðåä ñâî¿õ ïåðåäïëàòíèê³â

Тетяна Пономаренко стала володаркою DVD�плеєра від газети „ВСІМ“

Митцям важко відтворити образ Шухевича
Êîíêóðñ íà êðàùèé ìåìîð³àëüíèé êîìïëåêñ ïàì’ÿò³ ãåðîÿ ÓÏÀ òðèâàòèìå äî 15 ëèïíÿ

Ãóáåðíàòîð ²âàí Ãàâ÷óê ïåðåâ³ðÿº ïðèñóòí³ñòü ÷ëåí³â êîíêóðñíî¿
êîì³ñ³¿ ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ

Òàê âèãëÿäàþòü ïðîåêòè, íàðàç³ â³äõèëåí³ æóð³

Ксенія Жужа,
Kseniya.Juja@km.ria.ua,
80978816671, фото автора

Конкурс на кращий про�
ект меморіального комп�
лексу пам’яті героя Ук�
раїни генерал�хорунжого
УПА Романа Шухевича
продовжено вдруге.

Такого висновку дійшла
конкурсна комісія після
перегляду запропонованих
проектів. Незважаючи на
те, що учасники мали
місяць на доопрацювання
та створення нових варі�
антів, ситуація практично
не змінилася. Нагадаємо,
що минулого разу було
запропоновано чотири про�
екти, які комісія відхилила
через їх невідповідність
умовам конкурсу.

Цього разу розглядалося

два доопрацьованих проек�
ти та один новий. Однак і
тепер більшість членів
журі нарікали на незавер�
шеність, надмірну просто�
ту одних чи помпезність та
велику затратність інших
проектів. “На мою думку,
немає розуміння того, ким
був Шухевич та яка трагі�
чна подія сталася в Гукові.
Потрібно відмовитися від
грандіозних споруд, які бу�
дували в минулому. Шухе�
вич помер заради життя, і
меморіал повинен притягу�
вати людей до себе, а не
бути схожим на цвинтар”,
� сказав член комісії ху�
дожник Микола Мазур.

Лише один проект сподо�
бався членам журі найбіль�
ше, однак і він не був удос�
тоєний звання переможця.

Конкурс продовжено до
15 липня. Якщо ж не над�

ійне жодної достойної
пропозиції, тоді він стане
замовним: буде створено
дві�три творчі групи, які
отримають конкретне
завдання. “Оскільки ми
не можемо визначити пе�
реможця, коркурс треба
продовжити. Це важлива
справа, поспішати не
можна. Однак каплицю
будувати почнемо, не че�
каючи результатів. Іна�
кше її спорудження дове�
деться відкласти ще на
рік”, � сказав голова журі
губернатор Хмельниччи�
ни Іван Гавчук. Непо�
далік могили Романа Шу�
хевича буде споруджено
греко�католицьку капли�
цю відповідно до його
віросповідання.

Обговорюймо на
www.vsim.com.ua/news/
121904

Тетяна Попик,
Тetyana.Popik@km.ria.ua,
80971836775, фото автора

Діловий тижневик
„ВСІМ“ провів серед
своїх передплатників ро�
зіграш, головним призом
якого був DVD�плеєр.
Акція тривала з 28 берез�
ня по 26 квітня. Для того,
щоб стати учасником ло�
тереї, потрібно було мати
договір (квитанцію) на
передплату та посвідчен�
ня особи.

 На розіграш здебільшо�
го зібралися постійні чи�
тачі газети. Список

прізвищ складався з двох
тисяч читачів щотижне�
вого видання „Всім“, чиї
передплатні квитанції
надійшли до редакції. За
тим, як проходить розіг�
раш, спостерігав регіо�
нальний представник На�
ціональної експертної
комісії України з питань
захисту суспільної моралі
Микола Крентовський.

Володаркою DVD�плеє�
ра стала 24�річна хмельни�
чанка Тетяна Пономарен�
ко. Як виявилося, серед
читачів, які зібралися у ре�
дакції, Тетяни не було.
Коли ми зателефонували
та повідомили про виграш

головного призу, Тетяна
Григорівна навіть не одра�
зу повірила. За  переможи�
цею відправили авто�
мобіль, та вже через де�
кілька хвилин вона у ре�
дакції раділа   подарунку.
„Раніше газету інколи ку�
пувала в кіосках міста,
а тепер вирішила передп�
латити на півроку. Видан�
ня читаємо удвох з чолові�
ком. Я, наприклад, віддаю
перевагу телепрограмі, а
він � новинам. Тому на пе�
редплаті все ж таки більше
наполягав чоловік“, � роз�
повіла переможниця.

Ще троє хмельничан до�
датково отримали без�
коштовну передплату на
три місяці. Усім  при�
сутнім маленьким чита�
чам дісталися солодкі по�
дарунки. Редакція ще раз
вітає переможців!

Äèðåêòîð Ìåä³à-Õîëä³íãó „ÂÑ²Ì“ Àíàòîë³é Äðîçäèê âðó÷àº DVD-
ïëåºð ïåðåìîæíèö³ Òåòÿí³ Ïîíîìàðåíêî

„Ùàñëèâ³ êâèòêè“ âèçíà÷àëà ìàëåíüêà Íàñòÿ

ÔÎÒÎÔÀÊÒ
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Ðåäàêòîð ïîëîñè: Îëåíà ÙÅÑÍßÊ, Olena.Schesnyak@km.ria.ua

Президент України вважає, що проблема житла в Ук�
раїні потребує радикальних змін. Він заявляє про не�
обхідність реалізації програми будівництва житла таким
чином, що держава фінансує третину витрат на будів�
ництво житла, місцева влада надає безкоштовні земельні
ділянки і забезпечує інфраструктуру, а решту коштів за�
мовник бере в кредит у Національній іпотечній установі.

Ліга Бизнес Інформ

Ïåðø í³æ ðîçïî÷àòè áóä³âíèöòâî ïðèâàòíîãî áóäèíêó, ñë³ä âèòðàòèòè ÷èìàëî ãðîøåé òà ÷àñó

У скільки обійдуться документи на будівництво

Ùîá ñïîðóäèòè íà íåçàáóäîâàí³é çåìåëüí³é ä³ëÿíö³ ä³ì, ïîòð³áíî ç³áðàòè âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè

Скільки що коштує:
Рішення � безкоштовно
АПЗ – біля 350 гривень
Проект – в залежності від розцінок архітектора

(від п'яти доларів за метр квадратний)
Схема розміщення будинків та споруд на зе�

мельній ділянці – 97 гривень
Дозвіл на початок виконання будівельних робіт �

безкоштовно

Олена Щесняк,
Olena.Schesnyak@km.ria.ua,
80971763963

Для того, аби збудувати
приватний будинок на неза�
будованій ділянці, слід на
руках мати усю необхідну
документацію. Та щоб її от�
римати, потрібно обійти
безліч інстанцій та  витра�
тити чимало часу і грошей.

Заступник начальника
управління архітектури та
містобудування  Павло
Гарматюк розповів, які
кроки потрібно зробити
перед тим, як розпочина�
ти будівельні роботи.

За його словами, в першу
чергу потрібно звертатися
в бюро технічної інвентари�
зації, але за умови, що  зе�
мельна ділянка приватизо�
вана і є акт на землю (ви�
дається відповідними
ліцензійними організації).
„З копією акту на землю
слід звернутися в БТІ, де
складуть схему розміщен�
ня будинків та споруд на
земельній ділянці“, � сказав
Петро Степанович.

Начальник бюро технічної
інвентаризації Оксана Мус�
тафіна повідомила, що осо�
ба, яка звертається до них,
повинна сплатити 97 гри�
вень. „Ми видаємо квитан�
цію, на якій вказана дата,
коли на земельну ділянку
підійде наш інженер, зро�
бить відповідні заміри та на�
малює схему“, � сказала
вона. Правда, тут існує чер�
га, і почекати доведеться
приблизно два місяці.

Петро Степанович роз�
повів, що наступним кроком
є звернення громадянина
до управління архітектури
та містобудування з  копією
акту на землю, схемою, яку
склали в БТІ, та заявою на
ім’я міського голови. „На
підставі цих документів го�
тується рішення виконкому
на будівництво будинку та
необхідних господарчих
споруд . Проект рішення
затверджується на викон�
комі“, � сказав він.

Рішення та решта доку�
ментів управлінням архі�
тектури та містобудування
передається у комунальне
архітектурно�планувальне
підприємство, де виготов�
ляється архітектурно�пла�
нувальне завдання (АПЗ).

Інженер�дизайнер І ка�
тегорії комунального архі�
тектурно�планувального
підприємства Майя Бере�
зюк розповіла, що АПЗ по�
трібно не для замовника, а
для проектанта, який роз�
роблятиме проект. „АПЗ
зазвичай виготовляємо че�
рез два�три тижні після
того, як замовник подає до�
кументацію � терміни зале�
жать від того, який об’єм
роботи ми виконуємо.  За
АПЗ потрібно сплатити 345
гривень 89 копійок, але ця
сума постійно збільшуєть�
ся, оскільки залежить від
коефіцієнта, який встанов�
лює міністерство будівниц�
тва“, � розповіла Майя Ва�
силівна.

Разом з АПЗ уся вищез�
гадана документація пере�
дається проектанту�архі�

тектору, який розробляє
проект. Якщо людина ком�
петентна, то може виготови�
ти проект сама, але обов’яз�
ковим є його затвердження
у головного архітектора.

 Заключний момент – от�
римання дозволу на поча�
ток виконання будівельних
робіт. Начальник інспекції
державного архітектурно�
будівельного контролю в
Хмельницькій області

Віктор Гавчук повідомив,
що дозвіл видається в тому
випадку, коли всі докумен�
ти в порядку. „Як правило,
якщо всі документи є у на�
явності, з видачею дозволу
ми не зволікаємо, видаємо
його за один день“, � заз�
начив Віктор Карлович.

За видачу дозволу пла�
тити нічого не доведеть�
ся  � він видається без�
коштовно.
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ТА УКРАЇНА

Прем’єр�міністр України привітала свого російського ко�
легу Володимира Путіна зі вступом на посаду глави російсь�
кого уряду. На переконання Юлії Тимошенко, відтепер діа�
лог між урядами України і Росії отримає додатковий імпульс,
що, в свою чергу, сприятиме пожвавленню співпраці між обо�
ма державами у всіх актуальних питаннях.

Третій президент  Росії
Äìèòðî Ìåäâåäºâ âñòóïèâ íà ãîëîâíó ïîñàäó  Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿

Ïðåçèäåíò Ìåäâåäºâ ðîçðàõîâóº íà ï³äòðèìêó ïðåì’ºðà  Ïóò³íà

20 найвідоміших цитат екс�президента

Òîðãîâö³ ñóâåí³ðàìè íà çì³íó âëàäè
çðåàãóâàëè îïåðàòèâíî

Церемонія інавгурації
обраного 2 березня прези�
дента Росії Дмитра Мед�
ведєва відбулася у Вели�
кому Кремлівському па�
лаці  і тривала  близько
40 хвилин.

Кортеж Медведєва
відправився на інавгура�
цію з Білого дому. Він
приїхав у Кремль через
Спаські ворота, які
відкривають тільки для
найбільших урочистих
подій. Перед цим на цере�
монію прибув діючий пре�
зидент Володимир Путін
і прийняв рапорт комен�
данта Кремля про го�
товність до проведення
інавгурації. Він подякував
Кремлівському полку й у
його особі всім Збройним
силам Росії за службу.

Дмитро Медведєв прий�
няв присягу на особливо�
му екземплярі Консти�
туції РФ, що зазвичай
зберігається в прези�
дентській бібліотеці. Це й
вважається моментом
вступу на посаду нового
президента. Поклавши
праву руку на Конститу�
цію, Медведєв сказав:
«Клянуся при здійсненні
повноважень президента
Російської Федерації пова�
жати й охороняти права й
свободи людини, дотри�
мувати й захищати Кон�
ституцію Російської Феде�
рації, захищати суверені�
тет і незалежність, безпе�
ку й цілісність держави,
вірно служити народу». У
своїй промові Путін поба�
жав удачі й успіхів Дмит�
рові Медведєву на посту
президента РФ. «Підтри�
маємо його!», � звернувся
до народу колишній пре�
зидент Росії.

Інагурація, відповідно до
церемоніалу, пройшла в

трьох залах ВКП � Олек�
сандрійському і Георгіївсь�
кому, Андріївському
(тронному) залі, котрий
став центром святкового
дійства. Свідками торже�
ства стали 2400 гостей.

Медведєву —
штандарт та
валізку...

Після вступу на посаду
президента Росії Дмитро
Медведєв отримав усі атри�
бути президентської влади
� ядерну валізку, штандарт
і борт номер один.

Ядерна валізка �
пристрій, що зберігає
коди для приведення в
дію ядерного арсеналу,
який завжди знаходиться
у вищих політичних і
військових керівників
держави, що володіють
ядерною зброєю. Ядерна
валізка президента Рос�
ійської Федерації є части�
ною автоматизованої сис�
теми управління стратег�
ічними ядерними силами.
Одна ядерна валізка зна�
ходиться у глави держа�
ви, одна � у міністра обо�
рони, одна � у начальни�
ка Генерального штабу.
Людей, які супроводжу�
ють перших осіб з ядер�
ною валізкою в руках, на�
зивають операторами. За
інструкцією, оператор зо�
бов’язаний знаходитися у
безпосередній близькості
від господаря, що дозво�
ляє виконувати його фун�
кціональні обов’язки.

 Крім того, Медведєв от�
римав президентський
штандарт � квадратне по�
лотнище з трьох рівновели�
ких горизонтальних смуг:
верхньої � білої, середньої �
синьої і нижньої � червоної
кольорів. На держаку
штандарту кріпиться

срібна скоба з вигравійова�
ними прізвищем, ім’ям і по
батькові президента Росії та
датами його перебування на
цій посаді. Після принесен�
ня присяги глави держави
штандарт встановлюється в
його робочому кабінеті, а
дублікат штандарту
піднімається над резиден�
цією президента в Мос�
ковському Кремлі.

Також президента об�
слуговує Державна транс�
портна компанія Росія. У
розпорядженні безпосе�
редньо глави держави � чо�
тири літаки: ІЛ�96�300, ІЛ�
62, ТУ�154, ЯК�40. У різний
час вони були обладнані
необхідними системами
безпеки і зв’язку. Умови,
створені на борті цих ма�
шин, забезпечують безпе�
ребійну роботу і нормаль�
ний відпочинок президен�
та під час робочих поїздок.

... А Путіну �
прем’єр�міністра
Росії

Відразу після інавгурації
Президент Росії Дмитро
Медведєв вніс у Держдуму
кандидатуру Володимира
Путіна для затвердження
прем’єр�міністром країни.
При цьому Медведєв зая�
вив про те, що він розрахо�
вує на подальшу підтрим�
ку колишнього президента.
Держдума РФ затвердила
кандидатуру Володимира
Путіна на посту голови
уряду Росії.  Його  підтри�
мали 392 депутата. Спочат�
ку перед депутатами Думи
виступив Медведєв. Потім
про основні напрямки
діяльності уряду розказав
сам Путін. Зокрема, новий
прем’єр заявив, що Росія
здатна в 2008 році обійти за
обсягом ВВП Великобрита�
нію. Також Путін назвав па�

ління й пияцтво справжнім
нещастям Росії. За його
словами, у Росії вживають
алкоголь і курять у два
рази більше, ніж у
більшості розвинених
країн. «Цією проблемою
потрібно серйозно зайняти�
ся й державі, і цивільному
суспільству», � підкреслив
Путін. І боротися, на дум�
ку екс�президента Росії, «із
цим злом треба не шляхом
заборон або підвищення
цін». «Ми не повинні шко�
дувати грошей на спорт, на
створення умов для повно�
цінного відпочинку, а та�
кож � на ефективну інфор�
маційну кампанію», �
підкреслив Путін.

За матеріалами РІА Но�
вости, Вести.ru

У день відходу Володи�
мира Путіна з поста пре�
зидента Росії після вось�
ми років керівництва
країни російське інфор�
магентство РІА Новости
склало список його 20
найвідоміших цитат. Ось
кілька з них.

Мочити у вбиральні
«Російські літаки нано�

сять і будуть наносити
удари в Чечні винятково
по базах терористів, і це
буде тривати, де б терори�
сти не перебували. ...Ми бу�
демо переслідувати теро�
ристів скрізь. Ви ж мені ви�
бачте, у туалеті піймаємо,
то й у вбиральні їх замо�
чимо, зрештою. Всі, питан�
ня закриті остаточно», �
сказав він у вересні 1999
року, ще будучи прем’єр�
міністром країни.

Потонула
На питання провідного те�

леканалу CNN Ларрі Кінга

у вересні 2000 року, що ста�
лося з російською підлодкою
Курськ, Путін коротко ска�
зав: «Вона потонула».

Сніг буде
«На узбережжі ви може�

те насолоджуватися пре�
красним весняним днем, у
той час як у горах � справ�
жня зима. Я там катався
на лижах шість або сім
тижнів назад, і я знаю �
справжній сніг гарантова�
ний», � сказав Путін, вис�
тупаючи в липні 2007 року
на офіційній презентації
Сочі у Гватемалі як кан�
дидат на проведення зимо�
вої Олімпіади в 2014 році.

Раб на галерах
«Мені не соромно перед

громадянами, які голосува�
ли за мене двічі, обираючи
на пост президента Російсь�
кої Федерації. Всі ці вісім
років я орав, як раб на га�
лерах, з ранку до ночі, і ро�
бив це з повною віддачею

сил», � сказав Путін у лю�
тому 2008 року на «великій»
прес�конференції в Кремлі.

Обрізання
«Якщо ж ви готові стати

найрадикальнішим ісламі�
стом і готові зробити собі об�
різання, запрошую вас у
Москву. Я порекомендую
зробити операцію таким
чином, щоб у вас уже нічо�
го не виросло», � заявив
Путін у листопаді 2002 року
після саміту Росія�ЄС у
відповідь на заяву одного з
журналістів про те, що Ро�
сія придушує волю в Чечні.

Ще й підслуховують
«Стосовно представників

преси можу сказати так, як
ми жартували, коли я пра�
цював зовсім в іншій органі�
зації. Їх надіслали підгляда�
ти, а вони підслуховують.
Некрасиво», � сказав він,
відповідаючи на питання в
ході «прямої лінії» з росія�
нами в жовтні 2006 року про

опублікування одного з його
висловлень, що не призна�
чалося для преси.

Бушеві нелегко
«Начальників багато, а

кінцеве слово � за главою
держави. Це, звичайно, ван�
таж моральний нелегкий...
Це стосується глави будь�
якої держави � і маленько�
го, і великого. А ви думаєте,
Бушеві легко?» � риторич�
но запитав він, відповідаю�
чи на питання журналістів
на «великій» прес�конфе�
ренції в лютому.

Вуха віслюка
«Ми не будемо вести

переговори (із країнами
Балтії) на платформі
яких�небудь територі�
альних претензій. Не Пи�
таловський район вони
одержать, а від мертвого
віслюка 

вуха», � сказав

Путін на зустрічі з ко�
лективом «Комсомольсь�
кої правди» у травні 2005

року, говорячи про пре�
тензії Латвії на Пита�
ловський район.

Жувати соплі
«Ми будемо соплі жу�

вати тут роками? Ми вже
скільки говоримо на цю
тему � з 99� го року?
Майже нічого не відбу�
вається, тільки одні роз�
мови. Всі це шурують
туди, не перестаючи, у
величезних кількостях. І
нічого не зроблено для
того, щоб стимулювати
переробку на території
Росії. Я звертав увагу
уряду на це питання вже
кілька разів, і все тільки
розмови», � сказав він у
березні 2006 року на на�
раді з членами уряду.

Статеві ознаки
«Якби в бабусі були певні

статеві ознаки, вона була б
дідусем. Політика не тер�
пить умовного способу», �
сказав він, відповідаючи на

зустрічі в червні 2006 року
з керівниками провідних
інформаційних агентств
країн Великої вісімки на
питання про можливість
санкцій проти Ірану.

Портрети на яйцях
У відповідь на прохання

на прес�конференції в
червні 2002 року прокомен�
тувати портрети президен�
та на крашанках, він ска�
зав: «На яйцях малюють?
Я не знаю, що там малю�
ють на яйцях, не бачив».

Останній секс
«Запитували, коли я по�

чав займатися сексом», �
сказав Путін, розповідаю�
чи про інтернет�конфе�
ренцію в липні 2006 року.
«Ну й коли?» � перепита�
ли журналісти. «Не пам’я�
таю. А пам’ятаю точно,
коли це робив востаннє.
Можу визначити з точні�
стю до хвилини», �
відповів він.
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ШОУ�БІЗ
Ðåäàêòîð ïîëîñè: Òåòÿíà ÏÎÏÈÊ, Tetyana.Popik@km.ria.ua

В Києві відбудеться грандіозний денс�фестиваль
24 і 25 травня на аеродромі «Чайка» в столиці пройде гран�

діозний танцювальний фестиваль „Free Fat Festival“. Орган�
ізатори обіцяють величезний масштаб дійства: близько двох
десятків зірок світової танцювальної сцени, 36 годин якісної
музики, 300 кіловат звуку і світлове лазерне шоу.

Телевізійний лаборант Геннадій Вітер
Òåëåïðîåêò «Àíàë³ç êðîâ³» º  íàéðåéòèíãîâ³øèì ñåðåä òåëåïåðåäà÷ «Íîâîãî êàíàëó»

Перед ефіром я
завжди говорю так:
«Давай забудемо,
що ми з тобою
знайомі. Зараз я
виконуватиму роль
журналіста. Якщо ти
не розкажеш мені
того, що я про тебе
знаю, це буде
гірше…»

Досьє:
Дата народження: 29 травня, 1980 рік
Сімейний стан: не одружений
Хобі: гонки на авто
Мрія: творити
Робочий день розпочинається о: 6 годині
Улюблена передача: «Шоуманія»
Улюблена книга: Біблія і Камасутра
Вислів: «Давайте жити дружно!»

Тетяна Попик,
Тetyana.Popik@km.ria.ua,
80971836775

Кожної неділі о 14 годині
на “Новому каналі” глядачі
дізнаються про дітей зна�
менитостей України у про�
грамі “Аналіз крові” від
енергійного та яскравого
телеведучого Геннадія
Вітра. Як розповідає сам
Геннадій, цей проект є для
нього дітищем, яке просто
обожнює. Мисливець за
“зірковими головами” при�
їхав підкорювати столицю
з Миколаєва.

� Ви відомий ведучий,
шоумен, співак. А як
сприймаєте самого себе?

Як творчу людину, яку
захоплює багато напрямків
діяльності. Чим більше
рухів, емоцій, тим для мене
цікавіше. Перш за все, я –
шоумен. Тобто, людина, яка
може з усього зробити якесь
свято. Знаю точно, що ніко�
ли не зможу працювати, на�
приклад, програмістом.

� Які якості притаманні
Геннадію Вітру?

Насамперед, я людина
слова. Якщо щось пообіцяв
– обов’язково виконаю. В
шоу�бізнесі, звичайно, це не
так часто спрацьовує, оск�
ільки шоу�бізнес – це пост�
ійна гра. Також я є пункту�
альним. Ненавиджу, якщо
це комусь не притаманно.

� Ким себе бачите через
десять років?

В майбутньому, можливо,
відкрию мережу готелів десь
під Києвом. Це зроблю по
одній простій причині – на�
разі ми багато гастролюємо
з «Фабрикою зірок» (Ген�
надій Вітер – продюсер цьо�
го проекту на «Новому ка�
налі») і мені хотілося б, щоб
хороші, комфортні умови
були у кожному готелі Ук�
раїни. Я, наприклад, такої
гостинності та великодуш�
ності людей, які працюють у
сфері послуг, як на західній
Україні, ще ніде не бачив.

 � Що, крім роботи, лю�
бите та із задоволенням
робите у житті?

В даний момент пишу
книгу про шоу�бізнес, тому
що як ніхто інший знаю, що
це таке. Паралельно ще го�

тую скандальний проект,
який планую запустити в
ефір в кінці року. Нещодав�
но від пітерського режисера
надійшла пропозиція зняти�
ся у молодіжному фільмі.
Для цього потрібно відлучи�
тися на три місяці. Це досить
складно, адже не можу за�
лишити колектив знімальної
групи. А ще безмежно обо�
жнюю їздити на великій
швидкості. Якщо на спідо�
метрі 140 – для мене нор�
мально. Думаю, що ГАІшни�
ки мене пробачать. Причому
за будь�які порушення я не
ухиляюся від сплати.

� Відчули себе гравцем
команди «Нового каналу»?

Так. На «Новому каналі»
працюю вже близько двох
років. Спочатку прийшов на
телебачення як ведучий
рубрики «Шоуманія». Не�
вдовзі разом з Анатолієм
Сябро та Наталією Яковлє�
вою придумали та розроби�
ли передачу «Аналіз крові».
Довго працював над цим
проектом. Зате зараз про�
ект «Аналіз крові» вва�
жається за десятирічну
історію «Нового каналу»
найрейтинговішим протя�
гом дев’яти місяців.

� Програму «Аналіз
крові» можна назвати
особливою у вашій кар’єрі
телеведучого?

Звичайно. З багатьма
відомими особистостями у
я спілкуюся вже давно, в
якійсь мірі навіть дещо
особисто. Як ніхто інший
знаю правду про них. Тому
обманювати мене вони про�
сто не можуть. В цьому
мені простіше і якихось
складнощів не виникає.

� Розкажіть про техніч�
но�організаційні моменти
зйомок програми про зна�
менитостей

Загалом у нас дружня ве�
лика команда. Виступаю у
ролі як ведучого, так і про�
дюсера проекту «Аналіз
крові». Перед ефіром я зав�
жди говорю так: «Давай за�
будемо, що ми з тобою знай�
омі. Зараз я виконуватиму
роль журналіста. Якщо ти
не розкажеш мені того, що
я про тебе знаю, це буде
гірше…». При складанні те�
лепрограми ніколи не вико�
ристовуємо жовту пресу. Я

категорично проти чуток!
� Ви досвідчений теле�

ведучий. Як взагалі оці�
нюєте рівень розважаль�
них програм на нашому
телебаченні?

Поняття «шоу�бізнес»
розділяю на дві складові: є
шоу, а є бізнес. Ми на�
стільки відкриті, що не пе�
реслідуєм мету працювати
за шалені гроші, як це ро�
биться на телеканалах
Росії чи західної Європи.

� Відчуваєте відпові�
дальність за свою
публічність? Можливо,
вона допомогла вам подо�
лати певні комплекси?

Ще з 14 років намагався
вирішувати свої проблеми
сам. З 15 років гастролював
з цирком Жванецького і ба�
чив, що таке сцена. Одна
справа, коли ти  глядач у
залі, й абсолютно інша – коли
ти апимст на сцені. Були
часи, коли читав душевні мо�
нологи… Через деякий час
доводилося грати клоуна.
Тоді у мене не вкладалося в
голові, як можна робити різні
речі? В принципі, виклика�
ти у глядача сльозу не є ве�
ликою проблемою. А от роз�
веселити – складність, особ�
ливо якщо це стосується
дітей. Вони дуже добре
відчувають фальш. Дитина
ніколи не буде сміятися,
якщо це їй не смішно. Май�
стри цирку Жванецького
допомогли розвинути у мені
різнобічність.

� Від чого залежить
успіх у житті?

Найголовніше – не зупи�
нятися. Успіх залежить
від бажання діяти, не ле�
жати на дивані і казати: «Я
це зможу зробити ліпше!

Я можу заспівати краще».
Загалом, що стосується
творчості, я не люблю сло�
во «зірка», оскільки це
скупчення пилу та газів.
По великому рахунку ар�
тист – це, насамперед,
трудоголік. Його життя
супроводжують постійні
переїзди, зірвані шлунки..
І це правда.

Гурт С.К.А.Й. “полетів” у космос

Ìóçèêàíòè äàëè «êîíöåðò» ó áåçëþäíîìó êàð’ºð³

Тетяна Попик,
Тetyana.Popik@km.ria.ua,
80971836775

Нещодавно відбулися
зйомки нового кліпу  гур�
ту С.К.А.Й. на пісню «Пода�
руй світло». Режисер кліпу
– Андрій Рожен  відправив
С.К.А.Й. у космос.

«Це технічно дуже
складні зйомки… Але ми
не бачимо ніякого сенсу
знімати кліпи у ресторанах
– такою «творчістю» вже
нікого не здивуєш. Нам по�
добаються хлопці із гурту,

це вже наша друга спільна
робота. Тому ми не зважає�
мо на труднощі: тут всі
працюють на один резуль�
тат», � повідомив режисер
кліпу Андрій Рожен.

За сюжетом, на космонав�
та, якого грає фронтмен
групи С.К.А.Й. Олег Собчук,
на Землі  чекає його сім’я:
жінка, дочка та батько. Бать�
ка зіграв український олі�
гарх, президент корпорації
«Артор» Микола Рогуцький.

Зйомки кліпу планували�
ся на 20 квітня, але були пе�
ренесені через несприятливі
погодні умови. Наступного

дня знімальна група все�
таки виїхала на місце –  Ще�
бенський кар’єр, ядругий за
розмірами в Україніб глиби�
на якого складає понад 60 м.

«Ми вирішили знімати
кліп на пісню «Подаруй
світло», тому що вона вже
встигла полюбитися гляда�
чам за час рекламної кам�
панії «Світоч». Мене постійно
запитували: чи буде повна
версія пісні, чи з’явиться
відеокліп? Тож, звичайно, ми
не могли не звернути увагу
на композицію, яка так
стрімко завоювала народну
симпатію. Тематика пісні

«Подаруй світло» – сімейні
стосунки, повернення додо�
му… Це дуже важлива для
мене пісня, і я радий, що кліп
до неї вийде незвичайним»,
� сказав вокаліст гурту
С.К.А.Й. Олег Собчук.

Вперше в історії украї�
нського шоу�бізнесу було
відзнято одразу дві версії
одного кліпу: «Подаруй
світло» вийде у двох варі�
антах. Чим вони відрізня�
ються – поки що секрет.

Наразі гурт вирушив у
концертний тур в рамках
святкування 1020�річчя
Хрещення Русі, який прой�

де 26 найбільшими містами
України, Росії та Білорусі.
Цей захід має за мету ство�
рення традиції щорічного
святкування Дня Хрещен�
ня Русі в країнах слов’�

янської співдружності.
С.К.А.Й. вперше бере
участь у подібному турі.
Музиканти виступатимуть
разом із рокерами «Брати
Карамазови» та «ДДТ».

Øîóìåí âæå âñòèã ñïðîáóâàòè ñåáå ó ð³çíèõ àìïëóà
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Ãîäèííèê äîïîâíþº áóäü-ÿêèé îáðàç, ðîáèòü éîãî çàâåðøåíèì òà ãàðìîí³éíèì

Стиль часу на вашій руці

Ñüîãîäí³ ó âñèõ ìàãàçèíàõ ìîæíà çíàéòè ìîäåë³ ãîäèííèê³â, â ÿêèõ êîìá³íóþòüñÿ åëåãàíòí³ñòü
³ ïîâñÿêäåíí³ñòü, êëàñèêà ³ ñïîðòèâí³ñòü

У годинниковій моді
вишуканість
досягається за
рахунок
незвичайного
дизайну циферблату
і стрілок,
використання нових
матеріалів для
браслетів і корпусу

МОДА
Ðåäàêòîð ïîëîñè: Íàä³ÿ ØÅÑÒÎÏÀË, Nadiya.Shestopal@km.ria.ua

Оскільки ми живемо в еру змін та новацій, але постійно
повертаємось до минулого, до класики і традицій, моя май�
бутння колекція матиме назву «Вищі знання», маючи на
увазі знання, які дані нам згори, і знання, яких ми набуває�
мо впродовж життя. Передовий деконструктивний дизайн
співзвучний до сучасних тенденцій моди, він підкреслює ви�
шуканість та інновації нового стилю.

Андре Тан

У Наталії Валевської усі
годинники�подарунки

Віктор Павлік
колекціонує годинники

Â³êòîð Ïàâë³ê
âïðîäîâæ äåñÿòè äí³â
çì³íþº ïî ê³ëüêà
ãîäèííèê³â

Íàòàë³ÿ Âàëåâñüêà:
«Ãîäèííèê,
áåçïåðå÷íî, º îäíèì
ç åëåìåíò³â
ãàðäåðîáó, òîìó éîãî
ïîòð³áíî âì³òè
ïðàâèëüíî ï³ä³áðàòè
äî ñòèëþ îäÿãó».

Надія Шестопал,
Nadiya.Shestopal@km.ria.ua,
80977535177

Усі годинники, які має
співачка Наталія Ва�
левська, їй подарували.
Найкращим, на думку На�
талії, є годинник від Дже�
ніфер Лопес, який презен�
тував співачці її чоловік
Володимир.

Також недешевий аксе�
суар Шопарта співачка от�
римала від свого прихиль�
ника на одному із концертів.
Наступний подарунок був
від відомого шоумена Ігоря
Кондратюка, який презен�
тував Наталії Валевській го�
динника від Едгарда Геста.

«Якби я мала власний
годинниковий бізнес, го�
ловною родзинкою б вико�
ристала мій логотип. Він
прекрасно б виглядав на
циферблаті», � розповіла
співачка.

У забобон,и щодо дару�
вання годинників, Наталія
не вірить, важає це видум�
кою людей.

Тетяна Попик,
Тetyana.Popik@km.ria.ua,
80971836775

У колекції українського
співака Віктора Павліка де�
сять годинників. Вартість
одного з улюблених стано�
вить десять тисяч доларів.
Як розповів співак, це руч�
на робота Френка Мюлле�
ра із якісного золота. У світі
таких годинників лише 150.

Інші годинники, які вхо�
дять до колекції Віктора,
недорогі. Їх в основному він
отримав у подарунок від
друзів та знайомих.

“Якби довелося зайня�
тися годинниковим бізне�
сом, дизайн їх створив би
по максимуму просто. Не
виключено, що циферблат
розробив би у вигляді ви�
шивки за стилем робіт Ан�
желіки Рудницької”, � ска�
зав Віктор Павлік.

Співак не вірить у прик�
мети, тому без будь�яких
перепон дарує годинники,
оскільки вважає, що такий
аксесуар є невід’ємним ат�
рибутом.

Надія Шестопал,
Nadiya.Shestopal@km.ria.ua,
80977535177

З появою мобільних те�
лефонів, наручні годин�
ники стали відноситися до
категорії речей, про яких
часто забувають. У нашо�
му повсякденному житті
дізнатися про точний час
не так вже і складно: вар�
то лише увімкнути радіо
або телевізор.

Здавалося б, ера наруч�
них годинників вже закін�
чує своє інсування і про них
будуть лише згадувати в
минулому. Але не по�
спішаймо придавати годин�
ник  забуттю, адже ще досі
мільйони людей носять їх на
зап’ясті, і справа тут зовсім
не в практичності. Справа в
хороших прикрасах.

Годинник як
аксесуар

На сьогоднішній день
вибір годинників у магази�
нах величезний.  На відміну
від стародавніх годинників
(хронографів), які служили
лише для визначення часу,
сьогодні вони радують своїх
господарів розкішшю та
стилем. Також годинник не
виходив з списку кращих
подарунків всіх часів і на�
родів (незважаючи на прик�
мети та забобони — прим.
авт.), особливо вони вируча�
ють в тих випадках, коли
не знаєш, що подарувати.

Як розповіла продавець
відділу годинників Тетяна
Москалюк, мода на годин�
ники існувала завжди.
«Кожного року з’являють�
ся нові моделі та стилеоб�

разні форми, що дозволя�
ють  носити годинник не
тільки для зручності виз�
начення часу, а як модний
аксесуар», � розповіла Те�
тяна Миколаївна.

Шопінг�час
Найголовніше при виборі

годинника врахувати особ�
ливості гардероба, зачіски
та макіяжа. Годинник до�
повнить будь�який образ,
додасть йому завершеності.

Вирушаючи на пошуки,
постарайтеся спершу визна�
читися із стилем, який вам
найбільш близький. Втім,
сьогодні майже у всіх вироб�
ників можна знайти моделі,
в яких комбінуються еле�
гантність і повсякденність,
класика і спортивність.  По�
глянемо на модні тенденції
цього сезону. Легкі плаття та
напівпрозорі блузи вигляда�
ють дещо нудно, якщо їх не
доповнити яскравим аксе�
суаром у вигляді годинника.

 Ключове слово цього се�
зону – вишуканість. У го�
динниковій моді вона дося�
гається за рахунок незви�
чайного дизайну циферб�
лату і стрілок, використан�
ня нових матеріалів і квітів

для браслетів і корпусу.

Годинник і стиль
 Мабуть, смішно б вигля�

дало, коли вишуканий го�
динник зі стразами скомб�
інувати зі спортивним ко�
стюмом або з потертими
джинсами. Кожному стилю
�  свій годинник.

Сміливій і упевненій в
собі дівчині, що віддає пе�
ревагу яскравому вбранню

і прикрасам, підійдуть
практично всі барви ве�
селки. Рудий, салатовий
або яскраво�червоний го�
динник радує око і
піднімає настрій своїй
власниці.

Бізнес�леді, звичайно,
підійдуть солідні і стри�
мані у стилі годинники.
Найкраще, щоб циферб�
лат таких моделей легко
читався навіть при по�

біжному погляді. Крім тра�
диційних форм кола і ова�
лу, тут можна використо�
вувати і квадратні моделі.

Для осіб, які полюбляють
спортивний стиль, дизайне�
ри мають не менше ідей,
ніж для бізнес�леді.
Спортивний дизайн годин�
ника зовсім не протирічить
жіночності і не виключає
використання каменів.

Отже, для того щоб ця

незвичайна прикраса
відображала всі необхідні
для жіночого годинника
якості: клас, елегантність,
витонченість, краса і
відповідність моді � не обо�
в’язково його придбати на
модних аукціонах та розп�
родажах. Може годинник,
який підійде саме вам, про�
дається в одному із хмель�
ницьких магазинів за по�
мірною ціною.
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Чоловіки�політики мають
однакові годинники

Ïåòðî Ïîðîøåíêî
íîñèòü ãîäèííèê ç
æîâòîãî çîëîòà ç
êîëåêö³¿
«Ïðîáóäæåííÿ öàðÿ»,
âàðò³ñòü òàêî¿ ìîäåë³ -
31 òèñÿ÷à äîëàð³â ÑØÀ

Чоловіки�політики по�
любляють хизуватися
дорогими годинниками
від знаменитих дизай�
нерів, але часто співпа�
дає, що депутати звіря�
ють час за однаковими
годинниками.

Найчастіше – Breguet.
Балога і Бродський носять
однакові «Бреге». Черво�
ненко і Порошенко носять
аксесуари з жовтого золо�
та. Їхні «Бреге» – з ко�
лекції «Пробудження
царя». Вартість такої мо�
делі – 31 тисяча доларів.
«Бреге» з турбійоном ви�
рішили обрати «регіонал»
Віталій Хомутиннік і
бізнесмен, а в недалекому
минулому політик Ва�
лерій Хорошковський.
Їхні годинники коштують
85 тисяч доларів.  Але
найбільш вишуканими ви�
явилися смаки найбагат�
шої людини України Ріна�
та Ахметова і колишнього
депутата Олександра

Волкова. Проте, обираю�
чи ексклюзивний годин�
ник Jacob&Co, обом пол�
ітикам так і не вдалося
бути оригінальними. Ви�
ходить, не щастить навіть
Ахметову.

tabloid.pravda.com
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Ðåäàêòîð ïîëîñè: Îëüãà ÊÐÀÉÌÀÍ Olga.Krayman@km.ria.ua

Мел Гібсон повертається в кіно
Мел Гібсон погодився виконати головну роль в драматичному

трилері Мартіна Кемпбелла «Edge of Darkness». Авторство сце�
нарію майбутньої картини належить авторові «Відступників»
Уільяму Монахену.Гібсон зобразить суворого слідчого і батька
убитої доньки�активістки. Розслідуючи вбивство, герой вияв�
ляє, що світом править корупція, яка загубила і його доньку.

19 – початку 20 століття”
„Зброя 20 століття”
„Проскурів – романтика
старовини”

Ціна квитків: 5 грн – для дорослих, 2
грн – для студентів, 1,5 грн. – для учнів,
вхід безкоштовний для дітей до 6 років
та сиріт

Виставки працюють: понеділок�четвер з
8.00 до 17.00 та у п’ятницю з 8.00 до 16.00

Хмельницький обласний краєзнавчий
музей

15 травня
До міжнародного Дня сім’ї

Фотовиставка  “Сімейний
альбом”

Управління у справах сім’ї та молоді,
17.00

Концерти
15 травня
До Міжнародного  Дня сім’ї

Конкурсно�розважальна
програма “Родина року”

Кінотеатр «Планета»

16 травня

Святковий концерт до
закриття днів Франції в
місті Хмельницькому

Підведення підсумків конкурсу образот�
ворчих робіт учнів шкіл естетичного вихо�
вання „Франція очима дітей”

Міський будинок культури, 16.00

16 травня
Концерт творчих колективів Міського

будинку культури для ветеранів міста

“Вшановуймо тебе,
ветеране”

Міський будинок культури

Клубне життя
14 травня

Петро Безпалов
Вхід: Ж�10 грн, Ч�15 грн
Арт�паб 68, початок о 22.00

15 травня

TONY MAD’s returning
Вхід: 35 грн., з флаером 25 грн.
Нічний клуб “СВ”, початок о 22:00

15 травня

Дискотека
Вхід: вільний
Арт�паб 68, початок о 22.00

16 травня

DJ Teams Battle
Одна ніч. Три команди.
Шість діджеїв, які грають
back2back.

Вхід: 40 грн., з флаером 30 грн.
Нічний клуб “СВ”, початок о 22:00

16 травня

Гурт «Острый угол» (Одеса)
Вхід: Ж – 15 грн, Ч�25 грн
Арт�паб 68, початок о 22.00

17 травня

Дискотека та AFTERPARTY
Вхід: 20 грн
Арт�паб 68

Çàë³çíà ëþäèíà
Тоні Старк, засновник корпо�

рації Старк Індастріз, що промиш�
ляє розповсюдженням зброї, од�
ного разу, в перебігу реклами ре�
пульсорних технологій в Афгані�
стані, потрапив в полон до теро�
ристів і був приречений разом з
сусідом по камері Професором
Йін�сіном конструювати надпо�

тужну ракету масового уражен�
ня, в якої досі не було аналогів.
Угода була така, що створивши
дану зброю, терористи б відпус�
тили його і всіх полонених на
волю. Але підслухавши
підступні плани лиходіїв, Старк
наважується обернути власну
зброю проти своїх замовників...

Õðîí³êè Íàðí³¿: Ïðèíö Êàñï³àí

Îäíîãî ðàçó â Âåãàñ³

Діти з сім’ї Певенсі повернулися
на землі Нарнії через тисячі років
з їх минулих відвідин і знову зуст�
рілися з неймовірними жителями

Нарнії. Вони допоможуть на�
слідному Принцу, справжньому
правителю Нарнії, повернути трон
і подолати страшного лиходія.

Після ночі гульні в Місті Гріхів
двоє абсолютно незнайомих людей
прокидаються в одному ліжку і на�
магаються відновити хід подій ве�
чора. Виявляється, вони одружи�
лися і взяли величезний джек�пот.
І ось на свіжу голову щойно одру�

жені (кожен сам про себе) роз�
робляють план, як звільнитися
від своєї «другої половини» і
одержати весь куш.

Там, де замішані гроші, немає
місця коханню. Хоча у Вегасі
трапляється всяке...

Кіно
Кінотеатр ім. Шевченка
З 15 травня

«Хроніки Нарнії: принц
Каспіан»

Виробництво:  США
Жанр: пригоди
У ролях Бен Барнс, Лайам Нісон, Уорвік

Девіс, Уільям Моуслі, Джорджі Хенлі11.00,
13.30, 16.00, 18.30, 20.00

З 22 травня

«Індіана Джонс і
королівство кришталевого
черепа»

12.20, 16.30, 18.40, 20.50

«Хроніки Нарнії: принц
Каспіан»

Виробництво:  США
Жанр: пригоди
У ролях Бен Барнс, Лайам Нісон, Уорвік

Девіс, Уільям Моуслі, Джорджі Хенлі
10.00, 14.25

Кінотеатр “Планета”
З 19 травня
Зал прем’єрний

“Пригоди у Вегасі”
Виробництво: США
Жанр: комедія, мелодрама
У ролях Кемерон Діаз, Ештон Катчер,

Куін Латіфа, Крістен Ріттер, Лейк Белл
13:00, 17:00, 21:00

“Залізна людина”
Виробництво:США
Жанр: Бойовик, пригодницький, трилер,

фантастика
У ролях Роберт Дауні�мол, Терренс Де�

шон Ховард, Гвінет Пелтроу, Джефф
Бріджес,Семюел Л. Джексон

14:50, 18:50

Синій зал

«Хроніки Нарнії: принц
Каспіан»

Виробництво:  США
Жанр: пригоди
У ролях Бен Барнс, Лайам Нісон, Уорвік

Девіс, Уільям Моуслі, Джорджі Хенлі
12:30, 15:10, 17:50, 20:30

Вистави
15�16 травня
Вистава�гра, володар дзеркального при�

зу міжнародного театрального фестивалю
в Туреччині

«Я � клоун»
Ціна квитка: 5 грн
Моно�театр «КУТ», о 12.00 та о 14.00

Виставки
Постійно діючі
Експозиція сучасного мистецтва
Виставка Георгія Верейського

„Портрет в інтер’єрі”
Ціна квитка: для дорослих – 3 грн, для

учнів та студентів – 2 грн
Обласний художній музей, працює з 9.00

до 18.00

„Природа рідного краю”
„Із скарбниці матінки�
природи”
„З глибини віків”
„Традиції, побут та одяг
сільського населення кінця
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НАШІ ЗІРКИ
Ðåäàêòîð ïîëîñè: Òåòÿíà ÏÎÏÈÊ, Tetyana.Popik@km.ria.ua

 Українські фільми на Каннському фес�
тивалі

Вперше в історії Каннського фестивалю
Україна буде представлена павільйоном у
Віллаж Інтернасьйональ, де традиційно про�
ходитиме найбільший у світі Фестивальний
кіноринок. Під час фестивалю відбудеться
показ шести українських фільмів.

Ãëÿäà÷àì áóëè ïðåäñòàâëåí³ ôîòî ç³ 

çéîìîê ô³ëüì³â «×îðíà äîëèíà», «Òàðàñ Áóëüáà»

«Як у Кам’янці кіно знімали” показали на фотовиставці
Талановиті
фотомайстри у своїх
роботах дають
можливість
побачити все з
іншого боку.
Справжнім
мистецтвом є
вміння зробити такі
гарні світлини, які
відображають
характер і самих
будівель, і акторів,
які задіяні у
фільмах

Îëåñêàíäð Ñëîáîäÿí “Çà âîëþ, çà äîëþ, çà íàðîä”. Ôîòîðîáîòà ç³ çí³ìàëüíîãî ìàéäàí÷èêà
ê³íîñòð³÷êè “Òàðàñ Áóëüáà”

Олена Залуцька,
Olena.Zalucka@km.ria.ua,
80988131578

«Як у Кам’янці кіно
знімали» – під такою на�
звою у місті над Смотри�
чем відкрилася виставка
робіт фотомитців. Вона
триватиме до 22 травня.
На експозиції були пред�
ставлені фотороботи із
знімальних майданчиків
кінострічок «Чорна доли�
на», «Ясса», «Тарас Буль�
ба» та інших, що зніма�
лися у старому місті.

Кам’янецький
“Тарас Бульба”

Свої роботи представив
21 учасник, з�поміж 140
поданих фотографій на
перегляд було вибрано
лише 85.  Крім фото�
графій, на виставці про�
демонстрували декілька
уривків художніх та ряд
документальних фільмів,
відзнятих у кам’янецькій
фортеці.  Кількість
відвідувачів вдвічі пере�
вищувала ту кількість,
яка могла поміститися у
залі картинної галереї.

«На фотографіях зобра�
жаю практично все –
природу, архітектуру,
портрети та  мальовничі
куточки Кам’янеччини.
Роботи ще не мають ко�
мерційної винагороди і
приносять лише емоційне
задоволення», � розповів
учасник фотовиставки,
автор багатьох робіт Пет�
ро Ігнатьєв. Перед тим як
взятися за фотоапарат,
він малював картини.

«Фотовиставка дуже за�
хоплива. Зокрема фото�

графії зі знімального май�
данчика із фільму «Тарас
Бульба». Думаю, завдяки
тому, що фільм знімався у
нашому місті, воно  заці�
кавить ще більшу
кількість туристів, адже
на сьогодні весь світ живе
за рахунок коштів від ту�
ристичних сезонів», �
поділилася враженнями
подружня пара Юрій та
Оксана Яцько.

Сподобалися сім’ї Яцько
фотографії Юрія Савіна, бо
на їх думку, вони цікаві і
«досить замисловаті». Про�
те, Юрій Михайлович додав,
що на такій фотовиставці не
можна відзначити одного чи
двох авторів, адже всі робо�
ти неперевершені та заслу�
говують на увагу.

Фотографія із
характером

«Виставка чудова. У Ка�
м’янці�Подільському дуже
талановиті фотомайстри,

які у своїх роботах дають
можливість побачити все з
іншого боку. Справжнім
мистецтвом є вміння зро�
бити такі гарні світлини,
які відображають харак�
тер і самих будівель, і ак�
торів, які задіяні у
фільмах. Вони дають мож�
ливість по�новому побачи�
ти пам’ятки Кам’янця�
Подільського», � сказав
екс�голова міста Кам’ян�
ця�Подільського, а нині
заступник міністра Украї�
ни з  житлово�комуналь�
ного господарства Олек�
сандр Мазурчак. Він не

лише відвідує художні ви�
ставки земляків, а й сам
фотографує. За словами
високопосадовця, він має
вже декілька тисяч фото�
графій, більшість з яких
демонструють красу Кам’�
янця�Подільського.

За кулісами...
Бажаючих виставити

свої роботи було достат�
ньо. Так, за день до вис�
тавки до рук організа�
торів потрапили фото�
графії із фільму «Махно».
На їх розміщення місця
вже не вистачало, але

вони все ж були пред�
ставлені до показу.

Про особливості вистав�
ки розповів голова фото�
клубу «Погляд» Юрій
Савін: «Організувати цю
фотовиставку багато в
чому допомогли друзі. Що
ж до наступної, то поки що
остаточно організовується
фотоклуб «Погляд», тому
не поспішаємо планувати
наступну виставку. Поки
робимо декілька фотопле�
нерів з виїздом у райони та
не тільки. Вже незабаром
буде підготовка до звітно�
клубної фотовиставки у

лютому».
Стати учасником ново�

створеного фотоклубу
можна за двох умов: мати
бажання і талант та пред�
ставити декілька власних
робіт. «Учасником фото�
клубу «Погляд» я стала не
так давно. Ось вперше в
Кам’янці�Подільському
представила на виставці
свої роботи – фотографії зі
знімального майданчика
«Тарас Бульба» та отрима�
ла першу подяку за
участь», � сказала кам’я�
нець�подільська фотоху�
дожниця Елла Мазур.

Åëëà Ìàçóð — ôîòîõóäîæíèöÿ ïðåäñòàâëÿëà
ñâî¿ ðîáîòè, çà ÿê³ îòðèìàëà ïîäÿêóÂèñòàâêà çàö³êàâèëà áàãàòüîõ ìîëîäèõ ëþäåéÏåòðî ²ãíàòüºâ “Ìèêîëà¿âñüêà äçâ³íèöÿ”

Ïåòðî ²ãíàòüºâ ôîòîðîáîòà «Íå â³ääàì»
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ПРИГОДИ
та подорожі
Ðåäàêòîð ïîëîñè: Êñåí³ÿ ÆÓÆÀ Kseniya.Juja@km.ria.ua

Місто�корабель Ялта
Ïåðåâàãè âåñíÿíîãî â³äïî÷èíêó íà ë³òíüîìó êóðîðò³ äëÿ òèõ, õòî ëþáèòü ñïîê³é

Ялта пропонує
туристам
різноманітний
відпочинок:
прогулянки по
набережній,
численні розваги,
екскурсії, концерти,
мандрівки
канатною дорогою

У Бельгії за усмішки платять по 25 євро
У Бельгії пройшов тиждень привітань. В цей період

активісти некомерційної організації “Послання без
імені” вручили по 25 євро кожному з 500 перших пере�
хожих, хто побажав їм доброго дня і обдарував усміш�
кою на вулиці або на роботі.

За матеріалами РІА Новини

Ксенія Жужа,
Kseniya.Juja@km.ria.ua,
80978816671, фото автора

Ялта – відоме курорне
місто на Південному бе�
резі Криму. Дуже багато
людей їздить туди влітку
та на початку осені, щоб
насолодитися морським
відпочинком. Зараз я
спробую довести, що у
Ялті можна цікаво та ко�
рисно провести час в не�
сезон, тобто коли море
ще досить холодне, щоб
у ньому купатися.

Переваги весня�
ного відпочинку

Мені не подобається в
Ялті в під час великого
напливу туристів. В гаря�
чу пору року в центрі
міста нема де яблукові
впасти: переповнені тро�
лейбуси, довгі черги в
магазинах, відсутність
вільних місць у барах та
кав’ярнях, неможливість
усамітнитися на пляжі…
Куди приємніше гуляти
ялтинською набережною
навесні, коли повітря вже
достатньо прогрілося, а
вода – ні. Цвітуть дерева
та квіти, трава ще зеле�
на та соковита, сонце
світить ніжно. Почуває�
шся вільно та розкуто
серед багатої рослин�
ності та малої кількості
людей. Ще є й з прак�
тичної точки зору весня�
ний відпочинок має свої
переваги: ціни на житло,
продукти харчування,
ціни на проїзд у транс�
порті трохи нижчі, та й
добратися до Ялти чи
інших міст значно легше,
доки немає ажіотажу на
автобуси. До речі, в Ялту
із Сімферополя можна
дістатися не лише бусом,
а й тролейбусом. Така
поїздка буде цікавішою
та дешевшою, однак
їхати доведеться вдвічі
довше. Та й тролейбус
може поламатися по до�
розі, як і сталося в нашо�
му випадку.

На набережній
сотні розваг

Набережна по праву
вважається одним з най�
цікавіших місць в Ялті.
Тут можна насолодитися
чудовими пейзажами: ве�
лика мальовнича гора
плавно спускається в
море, біля причалу стоять
кораблі, літають чайки,
ростуть пальми. Крім
того, на набережній роз�
міщена більшість розва�
жальних закладів, мага�
зинів, барів, сувенірних
крамниць. Для тих, хто
хоче погуляти з шиком,
чудово підійдуть ресто�
рани, розміщені на кораб�
лях: дорого та екзотично.

Обов’язково пройдіться

набережною пізно ввечері �
пейжазі змінюються ради�
кально. Море залите вогня�
ми від кораблів, люди
танцюють на дискотеках,
стрибають на батутах, ка�
таються на різноманітних
атракціонах, фотографу�
ються в старовинних кос�
тюмах… І все це мерехтить,
блимає, супроводжується
гучною музикою та весели�
ми вигуками. Може навіть
здатися, що знаходишся не
на твердій землі, а на борту
величезного корабля.

Місто Чехова
Недалеко від набережної

в саду ховається міський те�
атр. У 1900 році тут кілька
спектаклів зіграв Мось�
ковський художній театр на
чолі із Костянтином Станіс�
лавським. На виставах був
присутній великий російсь�
кий письменник Антон Че�
хов, а серед постановок
були і вистави за його п’єса�
ми. Поціновувачі творчості
Чехова можуть відвідати
дім�дачу, на якій він прожив
п’ять років. Саме тут пись�
менник написав відомі п’єси
«Вишневий сад», «Три сес�
три» та інші твори.

Для романтиків та ціни�
телів давнини цікавою вия�
виться прогулянка старою
частиною міста: вузькі
криві вулички, старі скри�
пучі драбини, кам’яні пар�
кани, маленькі дворики, що
потопають в зелені… Це
була найбідніша частина
міста, тут жили рибалки,
вантажники та сезонні ро�
бітники, що працювали в
порту. Поети та письменни�
ки блукали цими вуличка�
ми у пошуках натхнення.

З висоти пташи�
ного польоту

Ще одне цікаве місце у
Ялті – це невеличка канат�
на дорога над містом (не
плутати з канатною доро�
гою Місхор�Ай�Петрі). По�
вітряна подорож в обидва
кінці, яка триває близько 25
хвилин, у квітні коштувала
20 грн. Однак жодної витра�
ченої гривні мені не шкода.

У маленькій кабінці, роз�
рахованій на дві людини,
немов пролітаєш над
містом. Спочатку кабінка
здавалася хиткою та нена�
дійною, та за кілька хвилин
ми вже по пояс висовува�
лися із неї та крутили го�

ловами в різні боки, на�
стільки захоплювало поба�
чене. Знизу їздять маши�
ни, ходять люди, далеко
внизу залишаються будин�
ки, добре видно море, ко�
раблі на набережній. Деякі
ділянки канатки проляга�
ли повз вікна будинків та
над подвір’ями, що дозво�
ляло зазирнути за ширму
життя звичайних ялтинців.

Доїхавши до кінця, ми
опинилися на оглядовому
майданчику, де можна
фотографувати місто чи
пити каву. Потім – спуск
вниз тією ж дорогою. Вже
нема ейфорії, яка пере�
повнювала мене на
підйомі, навіть трохи сум�
но, що ось�ось маленька
мандрівка над містом до�
біжить до завершення.

ßêùî çàáðàòèñÿ íà ãîðó, â³äêðèâàºòüñÿ íåçâè÷íà ïàíîðàìà ì³ñòà

Íà íàáåðåæí³é çáèðàþòüñÿ ÿê â³äïî÷èâàþ÷³, òàê ³ õóäîæíèêè òà ìóçèêàíòè

Îäèí ç íàéö³êàâ³øèõ àòðàêö³îí³â - êàíàòíà äîðîãà

Â ßëò³ ìîæíà
ïîêàòàòèñÿ íà êîðàáë³

Ïðèâ³òàííÿ â³ä
âäÿ÷íèõ òóðèñò³â
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Ðåäàêòîð ïîëîñè: Íàä³ÿ ØÅÑÒÎÏÀË, Nadiya.Shestopal@km.ria.ua

Овен
В особистих стосунках можуть статися

значні поліпшення, лише не втрачайте го�
лови від щастя. Коханій людині може зна�
добитися ваша допомога у вирішенні своїх
проблем. Допоможіть, але не звалюйте
весь вантаж на себе.
Телець

Романтична зустріч з коханою люди�
ною, невеликий дарунок для неї, прине�
се вам відчуття блаженства. Ви будете
вдячні долі за такого супутника життя.
Поставтеся доброзичливо до порад коха�
ної людини, йому так хочеться привер�
нути до себе більше вашої уваги.
Близнюки

У багатьох складних ситуаціях на ви�
ручку завжди приходить подчуття гумо�
ру. Воно ніколи нікого не підводить. Але
тут треба тонко відчувати різницю «жар�
тувати» і «насміхатися». З дорогими і
близькими людьми будьте обережніше з
гумором. Особливо з чоловіками, які пога�
но цей гумор розуміють.
Рак

Своєю чарівністю і загадковістю ви мо�
жете привабити до себе дуже цікаву лю�
дину і захопитися нею. Не кваптеся зміню�
вати своє особисте життя, дайте часу
можливість упевнитися у ваших почуттях.
Лев

Не вимагайте від коханої людини дуже
багато. На цьому тижні ви будете особли�
во нещадні до щонайменших недоліків.
Якщо вас щось дратує в ній, погляньте на
себе і постарайтеся позбавитися від влас�
них комплексів.
Діва

Ви користуєтеся заслуженим успім, тому
можете дозволити собі навіть покапризува�
ти, вас зрозуміють і підіграють вам. Домашні
проблеми займуть багато часу, тому поста�
райтеся хоча б не плодити їх.
Терези

Ви будете не тільки фліртувати з осо�
бами протилежної статі, а й прагнути
розвивати кожен з романів. На цьому
тижні займатися подібною діяльністю
дозволено лише до середи. В четвер до�
ведеться вибирати.
Скорпіон

Ваш емоційний стан буде далеким від іде�
алу. Прагніть не звалювати негативні емоції,
що накопичилися у вас, на близьких лю�
дей, вони не винні у ваших неприємностях.
Вам потрібно просто дозволити проявити до
себе любов і турботу: підіть в салон краси
або прийміть ароматичну ванну.
Стрілець

На цей тиждень можна призначити
відпочинок або торжество в колі друзів �
спілкування принесе вам не лише багато
радості, але і цікаві перспективи. Одному з
неочікуваних знайомств призначено пере�
рости в роман. П’ятниця і субота сприят�
ливі для романтичних зустрічей і побачень.
Козерог

В середині тижня від вас будуть потрібні
серйозні зусилля, щоб припинити руйнів�
ну ситуацію, яка склалася минулого тиж�
ня. Не час спалювати мости і бігти в не�
відомому напрямку. Схаменіться, сварки
до добра не доводять. Змініть тактику, і
зміниться результат.
Водолій

На цьому тижні в особистому житті Во�
доліїв не буде місця негативу. Тепер мож�
на лише створювати стосунки і з кожним
днем їх зміцнювати. Якщо не знаєте як
або не упевнені, що хочете саме цього,
просто не робіть нічого.
Риби

З’явиться шанс змінити своє особисте
життя на краще, і до того ж, власними си�
лами. Ті, хто не полінується докласти зу�
силь в даному напрямку, не пошкодують.

Звеличимо жінку — Матір, чия любов не знає
перешкод, чиєю груддю викоханий увесь світ!
Усе прекрасне в людині — від променів сонця і
від молока Матері, ось що насичує нас любов’ю
до життя!

Максим Горький

Ï³ñëÿ âåñ³ëëÿ ãîëîâíå íå ïîìèëèòèñÿ ùîäî âèáîðó ì³ñöÿ â³äïî÷èíêó

Особливості медового місяця

Â³äïî÷èíîê ï³ñëÿ âåñ³ëëÿ íàëåæèòü ëèøå ìîëîäÿòàì

На медовому місяці
жінка сприяє
правильному
кінцевому результату.
Вона дає раду всьому:
чоловіку в ліжку,
хатній роботі, великій
родині та ще й на
роботі встигає
попрацювати як
бджілка

От і все... Вже по весіллю,
розпочався «солодкий»
місяць. Тільки тут основне
не помилитись, особливо у
виборі відпочинку, розпла�
нованого часу і кількістю
узятих друзів та родичів з
собою. Коханий не звертати�
ме уваги на прекрасні місця
відпочинку, а тільки на вас.
Тож схоплюйте можливість
одразу та не капризуйте.

Готель або інше
місце відпочинку

Ви прибули в довгоочіку�
вані апартаменти, не відчу�
ваєте ніг, тільки бажання
впасти на ліжко та відклю�
читися від усього. Але не по�
спішайте. Усяке буває в
житті. Уявіть, що ваш номер
ще не звільнився або забули
там вчасно прибрати, немає
рушників, мила, шампуню,
поломані крани і таке інше.
Тільки не треба чіплятися до
коханого, тупати ногами і
звинувачувати його в тому,
що сталося. Він не винен. На�
впаки, почніть його заспоко�
ювати і розповідати як гар�
но, зазирніть у кафе чи
крамничку та придбайте ми�
лому каву. Хай ваш чоловік
заспокоїться. Пам’ятайте,
що зараз найбільше дістало�
ся йому, він – чоловік, який
прагне довести свою
мужність, а тут таке. Такі
випадки непоодинокі, коли
трапляються усілякі оказії в
готелях. Не варто забувати,
що усі ми – люди, тож від
несподіваних ситуацій не за�
страховані. Мудра жінка зав�
жди це розуміє, тому чо�
ловік поряд з нею почуваєть�
ся завжди переможцем.

«Гарячі» танці
Він не любить гарячих

танців, зате пивко випити
завжди радий. Тож не зму�
шуйте його витанцьовувати,
а тільки час від часу зази�
райте до нього і розказуйте
на вушко про кохання, при�
страсне бажання. Після тих
слів він кине своє алкоголь�
не пиво та впаде до ваших
рук. Заради того, аби довес�
ти, що він – мачо, викручу�
ватиме вас як іспанський то�
реадор. А що робити вам?
Насолоджуйтесь перемогою,
таки вдалося.

Кав’ярні, кафе,
ресторани

Вам захотілось відвідати
вишуканих страв цієї краї�
ни, скуштувати характерні
напої, то не баріться, вперед.
Тільки також не нав’язуй�
тесь коханому, можливо сьо�
годні він не хоче, тоді спро�
буйте завтра. Побачивши
меню, не варто замовляти
найдорожче чи найдешевше,
оберіть щось середнє та
смачне. Ви на відпочинку,
тож нема чого соромитись
дозволити собі трішки
більше, ніж завжди. Не май�
те звички ходити щодня в те
саме кафе і замовляти що�
разу улюблену страву. Та�
ким чином не скуштуєте ще
смачніших наїдків.

Shopping
Ось і настав час марнотрат�

ства. Відводьте душу на всі
сто. Не кричіть, не вимагайте
будь�які дрібнички, а лишень
міряйте з радісним виглядом
та блиском в очах. Доводьте
ніжним голосочком, що без
тієї речі вам ніяк не обійтися.
А він повірить і придбає для
вас усе, ну майже, в межах
можливості. Тільки не дозво�
ляйте собі забагато, щоб потім
не сидіти на сухарях та буль�
бочкою з квашеною капустою.

Багато друзів та
головної болі

Дружба у медовому місяці
зовсім непотрібна. Але, якщо
таки взяли з собою добрих
друзів, не ходіть з ними аб�
солютно всюди. Інакше ваша
шлюбна подорож перетво�
риться на молодіжну втечу.
Ви не зможете насолодитись
романтичними моментами,
відчути дощ, сніг, сонечко і
все це – разом: він і вона. Ме�
довий місяць – свято двох,
третій зайвий, а що говорити
про більше?

У ліжку...
Тут потрібно ретельно оби�

рати стратегію. Не можна пе�
рейматися тільки собою, оби�
рати час, який підходить вам
і зовсім не враховувати його
потреб. Без артистичності вам
не обійтись, бо він має мрії, ба�
жання. Хто ж їх виконає? Вам
доведеться втілювати прак�
тично усе в реальність. Що
потрібно мати у своїй до�
рожній сумці? Багато різнома�
нітної еротичної білизни з
шовку, атласу чи синтетичну,
але не вульгарну, що є межею
несмаку. Також візьміть із со�
бою косметику (чоловіки
люблять припудрені носики.
Вони частенько розповідають
про природність, насправді це
фон, така собі розмова вголос).
Кохатися потрібно у приваб�
ливому вигляді, а не вважати,
що ніхто вас не бачить.

Заколки, невидимки (ніко�
ли не забувайте про зачіску,
нечесані жінки – це так не�
культурно і негарно). При�
краси (прикрашайте вашу
дивовижну шию кольє, лан�
цюжками, подарованими ко�
ханим). Чоловік обожнює
роздягати, тому на вас має
бути достатньо усіляких
дрібничок. Влаштовуйте шоу
в ліжку, співайте, танцюйте,
аби ваш коханий відчув, що
опинився у країні Сходу. Усі
вони мріють, але звісно не
вголос, про танець живота,
спокусливий погляд східної
жінки. Ваше завдання � щод�
ня перевтілюватися, аби виг�
лядати різною та трішки не�
приступною. Він щоразу ди�
вуватиметься та очікуватиме
з нетерпінням наступної
ночі, а може і ранку.

Під каблуком
Не будемо сперечатися,

але насправді головний у
сім’ї – жінка. Не даремно ка�
жуть чоловікам, що він під
каблуком мами, а потім
дружини, бо так воно і є.
Перший фундамент у цьо�
му напрямі формується у
медовому місяці. Коли чо�
ловік переконаний, що він –
головний, а жінка нібито так
вправно йому підтакує,
формуючи все в протилеж�
ному напрямку, який вигід�
ний їй. Жінки – мудрі істо�
ти, без них світ виглядав би
нецікаво та сіро. Насправді
вони володіють світом, дове�
дено історією, без їх слова
взагалі нічого не відбуваєть�
ся. Є така файна реклама
«Про кірієшки», яку ос�
таннім часом на телебаченні
не видно. Філософія така:
дівчина думає «попався». І
справді іноді виглядає так,
що чоловіків одружують
примусово. Навіть докумен�
ти в РАГС несуть переваж�
но дівчата, бо у хлопців часу
немає або за кордоном або
ще якась відмазка. Хто
влаштовує медову поїздку
та взагалі її ініціатор? Тож
чоловік сам падає під каб�
лук, ще не одружившись. А
у медовий місяць жінка
сприяє правильному кінце�
вому результату. Можливо,
вам ці слова здаватимуться
дивними, але насправді
сімейний культорганізатор
– жінка. Вона дає раду всьо�
му: чоловіку в ліжку, хатній
роботі, великій родині та ще
й на роботі встигає попрацю�
вати як бджілка.
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ЗДОРОВ'Я
Г ороскоп

з 19.05.2008 по 25.05.2008

В Латвії відзначили нове свято � День перемоги над пластико�
вими пакетами. Керував святковими заходами еколог�ентузіаст
Цукмен (Людина�Свиня).

Заходи мають актуалізувати питання переходу від пластико�
вих пакетів, які широко використовуються в супермаркетах і зав�
дають шкоди навколишньому середовищу, до екологічно чистого
паперового і тканинного упакування. Людина�Свиня вже кілька
років проводить акції захисту навколишнього середовища.

Ïñèõîòåðàï³ÿ ÿê ïîñëóãà â Óêðà¿í³ íàáóâàº çàãàëüíîãî ïîøèðåííÿ

Лікарі людських душ

За 40 років свого
існування метод
позитивної
психотерапії
поширився у Європі
та світі  і сьогодні
гармонійно поєднує у
собі раціональну
технологічність
Заходу та інтуїтивну
мудрість Сходу

Ðåäàêòîð ïîëîñè: ²ðèíà ÎÂ×ÈÍÍ²ÊÎÂÀ Irina.Ovchinnikova@km.ria.ua

Зараз дуже популярним і
навіть престижним стало
звернення до психотера�
певтів, психологів.

Відвідування психотера�
певтичних сеансів змінює
свій статус не тільки
кількісно, але й якісно. Якщо
раніше вважалося, що робо�
та з психологом потрібна
тільки тоді, коли не все «доб�
ре з головою», то зараз пси�
хологічні консультації розг�
лядаються скоріше як
внутрішній розвиток, допо�
мога у життєвих ситуаціях,
підтримка і спрямування у
правильне русло розвитку
життєвих подій та стосунків.
У світовій практиці відвіду�
вання психотерапевта існує
вже кілька століть. З покол�
іння в покоління передаєть�
ся інформація про те, як
важливо, щоб твій
внутрішній світ був збалан�
сований та здоровий. Всьому
грамотному людству вже
давно зрозуміло, що немож�
ливим є щастя у житті без
здоров’я тіла та психіки
(врівноваженості та гармонії
душевного стану). В Україні
якраз відбувається розквіт
психологічних наук.

Попит на психотерапевтів
збільшується, кількість
справжніх та майбутніх
клієнтів зростає у геомет�
ричній прогресії. Досить ба�
гато людей вже можуть по�
хвалитися тим, що «мають
власного психотерапевта».
Ще більше потенційних
клієнтів знаходяться у пошу�
ку такого професіонала,
який би став справжнім про�
відником у світ життєвої гар�
монії та балансу.

Отже, щоб підібрати для
себе грамотного спеціаліста,
необхідно врахувати декіль�
ка основних моментів. Зважа�
ючи на те, що платня психо�
терапевтам є досить високою,
а їхні послуги є дуже цінни�
ми, то вкрай важливо знати
до кого ви потрапляєте із
своїми душевними пережи�
ваннями.

Психотерапевт чи
шарлатан?

 Перше і найголовніше, на
що треба звернути увагу під
час запису до психотерапев�
та, – це на його освіту. На
жаль, популярність і попит
на роботу психотерапевта
так швидко зростає, що з’яв�
ляється надзвичайна
кількість людей�самоучок,
які, прочитавши кілька спец�
іалізованих книжок та прой�
шовши пару тренінгів, вважа�
ють, що можуть працювати з
тонкою людською психікою.

А це надзвичайно складна
матерія, непрофесійна робо�
та з якою може не просто
зашкодити, а привести до
тяжких наслідків. Отож, не
соромлячись, вимагайте дип�
ломів і сертифікатів, підтвер�
джених печатками та підпи�
сами не «кустарних тренерів
та вчителів», а державного
зразка, визнаного в Європі та

світі. Як правило, психологи
мають базову психологічну
(гуманітарну) освіту та ту чи
іншу спеціалізацію в галузі
загальної чи прикладної
психології. Таким чином, пра�
цюючи з психологом, ви мо�
жете розраховувати лише на
психологічні консультації,
які покликані «знімати» не�
значні ускладнені ситуації у
вашому житті. А ось уже з
глибинними душевними
травмами вам допоможе пси�
хотерапевт. Психотерапевт –
це спеціаліст�психолог чи
психіатр, що займається те�
рапією душі і має спеціальну
психотерапевтичну кваліфі�
кацію, що передбачає додат�
кову психотерапевтичну ос�
віту. Саме додаткова психо�
терапевтична освіта (та, яку
здобувають поза стінами
ВНЗ) багато чого зможе роз�
повісти вам про майбутню ро�
боту спеціаліста, його мето�
ди впливу на психіку, про га�
рантії його професійності
тощо.

Отже, якщо ви хочете отри�
мати кваліфіковану психоло�
гічну допомогу, не полінуйте�

ся розібратися у тому, де здо�
був і підвищує свої професійні
знання психотерапевт, в яко�
му напрямку психологічних
знань він працює.

Позитивна
психотерапія

Позитивна психотерапія �
це новітній гуманістичний на�
прямок сучасної світової пси�
хотерапії, офіційно визнаний
Європейською асоціацією пси�
хотерапії у 1996 році. Це –
ефективний та економічний
метод з відновлення і підтрим�
ки психічного здоров’я, роз�
витку потенціалу людини. Го�
ловне призначення методу �
турбота про фізичне, психіч�
не, соціальне і духовне здоро�
в’я особистості, сімей і груп.

У позитивній психотерапії
зазначається, що хвороби,
конфлікти, стреси, життєві
негаразди є даністю життя
кожної людини і це треба виз�
навати. І, поруч з цим, корис�
но визнавати, що людина
наділена здібностями, завдя�
ки яким здатна знаходити
рішення найскладніших про�
блем та втілювати їх у жит�
тя.  «Якщо існує проблема �
то існує і її вирішення». По�
зитивна психотерапія наголо�
шує на цілісному баченні
життя людини та оптимістич�
ному сприйнятті її природи
(позитивна концепція люди�
ни), з врахуванням всіх
дійсних її складових. Пози�
тивна психотерапія вірить,
що людське існування – це
єдність тіла, розуму, емоцій і
духу. Метою консультаційно�
го процесу є розвиток люди�
ною здібностей, які він усві�
домлює чи не усвідомлює, та
гармонізація її повсякденно�

го життя. Психотерапевт,
який працює в напрямку по�
зитивної психотерапії, не
прагнутиме «поставити діаг�
ноз», а буде намагатись зро�
зуміти людину в її життєвих
ситуаціях, в яких у неї з’яв�
ляються проблеми. Він вва�
жає, що людині дані ресурси
і здібності, за допомогою яких
вона зможе перебороти всі
труднощі. А позитивна пси�
хотерапія дає можливість
психотерапевту відновити до
них доступ. Методи  психо�
терапії базуються на прин�
ципі надії до позитивного ви�
рішення будь�якої проблеми;
психодинамічної диференці�
ації аналізу змісту конфліктів,
на гармонізації актуальних та
базових здібностей «Знати»
та «Любити»; 5�кроковій стра�
тегії психотерапевтичної до�
помоги на основі принципу
консультування, у процесі
якого клієнти вчаться самі
допомагати собі.

Психотерапевт дотри�
мується погляду на приро�
ду людини як на цілісну
триєдність тілесного, душев�
ного та духовного (східне ба�
чення). При цьому науково
розглядаються питання про
взаємовплив соматичних,
психічних та духовних фе�
номенів (західне бачення).
Таким чином, знаючи про
напрям роботи вашого пси�
хотерапевта, ви зможете пе�
редчасно здогадуватись про
методи, які застосовує він
під час консультування (те�
рапії) та обирати для себе
підходящий.

Наталя Ханецька, прак�
тичний психолог, кандидат
психологічних наук, тел.8067
7867121

Овен
Намагайтеся цього тижня не нервува�

ти без зайвих причин. Хоча настрій буде
до цього спонукати � вам захочеться ко�
гось образити, з кимось посваритися.
Така поведінка може погано вплинути на
стан вашого здоров’я.
Телець

Вся небезпека для вашого здоров’я
ближчого часу буде пов’язана з вашою
професійною діяльністю. При цьому
немає значення, де і ким ви працюєте.
Якщо є можливість взяти роботу додо�
му, скористуйтеся нею.
Близнюки

Настав час подумати про те, що ініціа�
тива іноді наказується. У вашому випад�
ку це може означати лише те, що якщо
ви задумали влаштувати веселе свято
або почати робити ремонт і тому под�
ібне, це може призвести до проблем із
здоров’ям.
Рак

Ракам, які цього тижня ні хвилини не
бажають витрачати даремно, все ж слід
задуматися над тим, які наслідки буде
мати для їхнього здоров’я така підвище�
на активність.
Лев

Наступний тиждень сприятливий для
того, щоб почати якісь нові справи. З
точки зору користі для здоров'я це оз�
начає, що вам потрібно нарешті зайня�
тися спортом.
Діва

Цей тиждень буде багатий на події, які
можуть викликати стрес у представ�
ників цього знаку. Щоб звести до мініму�
му цю вірогідність, постарайтеся запо�
ручитися допомогою та підтримкою з
боку рідних.
Терези

Тим Терезам, які не хотять найближ�
чим часом стикнутися з проблемою трав�
лення, зірки не радять проводити експе�
риментів з режимом харчування. Сідати
на дієту зараз не варто. 

Харчуйтеся пе�

реважно свіжими овочами та фруктами.
Скорпіон

Стан здоров’я у Скорпіонів зараз не
буде викликати занепокоєння, якщо
вони не прикладуть до цього певних зу�
силь. Вірогідна загроза для самопочут�
тя буде полягати у тому, що ви можете
підхопити застуду від когось із близь�
ких вам людей, так що застосуйте за�
побіжні заходи.
Стрілець

Протягом всього тижня Стрільці змо�
жуть насолоджуватися відмінним само�
почуттям. Щоб зберегти такий стан на�
довше, постарайтеся правильно розподі�
лити навантаження на організм.
Козерог

Не виключено, що Козероги цього
тижня захотять серйозно зайнятися
своїм здоров’ям і з цією метою почнуть
пити лише мінеральну воду. У такому
випадку вам слід пам’ятати, що мінерал�
ка буває різною, 

обирайте тільки якісну,

відомого вам виробника.
Водолій

Водоліям цього тижня буде загрожу�
вати небезпека захворіти застудою, якщо
вони попадуть під зливу. Тому зірки ра�
дять уважно слідкувати за прогнозом
погоди та брати із собою кожного дня
парасольку. Виходячи з дому, вдягайте�
ся тепло.
Риби

Риби, ваша чуйність цього тижня може
створити проблеми. Справа у тому, що
хтось захоче скинути на вас свої особисті
справи, скориставшись тим, що ви ніко�
му ніколи не відмовляєте. Не погоджуй�
теся з цим і займайтеся своїми справами.

Êîëåêòèâí³ çàíÿòòÿ - òðåí³íãè ³ç ïñèõîëîãîì ñïðèÿþòü ôîðìóâàííþ
íàâè÷îê ïðàöþâàòè â îäí³é êîìàíä³, äîïîìàãàþòü ïîçáóòèñÿ äåÿêèõ
êîìïëåêñ³â òà íåâïåâíåíîñò³ ó ñîá³
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На чемпіонаті Європи в українців дві медалі
На молодіжному чемпіонаті Європи з фехтування,

який стартував 9 травня в італійському місті Монза, ук�
раїнські шаблісти завоювали золоту і бронзову медалі.

Титул чемпіона Європи серед спортсменів до 23
років завоював хмельничанин Дмитро Бойко, вибив�
ши з боротьби в півфіналі  одесита Андрія Ягідку, яко�
му у підсумку дісталася бронзова нагорода.

Реклама
192315294

Вище тільки перша ліга
Õìåëüíè÷àíè, ïåðåì³ãøè “Íàôòîâèê”,
îá³éøëè òåðíîï³ëüñüêó “Íèâó”

Âæå íà ïî÷àòêó ìàò÷ó êîìàíäà “Ïîä³ëëÿ” ìîãëà ïîâåñòè ó ðàõóíêó

До кінця першого
тайму хмельничани
відзначилися лише
неточними ударами
з'за меж карного
майданчика, але
подвоїти перевагу у
матчі “Поділля” не
змогло

Віктор Паламарчук

Напередодні гри із бро�
варським “Нафкомом”
найбільше цікавило
хмельницьких вболіваль�
ників, хто займе місце у
рамці воріт подолян, адже
головного кіпера “Под�
ілля” Миколу Верещаку
відрахували з команди, а
у запасі залишалися мало�
досвідчені Михайло Гор�
лицький і Костянтин
Дуднік. Як виявилося
пізніше, обидва наші
стражі воріт прийняли
участь у матчі, але над�
ійністю не відзначилися.

Нарешті хмельницька
“торсида” побачила гру
“Поділля” у два нападни�
ки – цього разу Олексій
Сендель залишився на
лавці запасних, а пару
форвардів на полі склали
Олексій Колесников та
Ігор Козелко. Варто відзна�
чити, що ця пара напад�
ників плідно відіграла матч
і записала на свої рахунки
по одному забитому м’ячу.

Вже на початку матчу
господарі поля могли пове�
сти у рахунку, але влуч�
ності бракувало Колеснико�
ву – після скидки Тараса
Гамарника Олексій з метрів
шести пробив повз ворота. А
невдовзі вже “начудив” за�
хист хмельничан – Віталій
Балицький у боротьбі ски�
нув “смугастого” Михайлу
Горлицькому, але наш кіпер
у той момент чомусь вибіг
за межі карного майданчи�
ка, добре, що цим моментом
не скористалися “наф�
комівці” – той же Балиць�
кий першим встиг до м’яча.

Територіальна перевага,
як і має бути, належала
господарям поля, броварці
намагалися грати на кон�
тратаках. Але захисна мо�
дель гри на 23�ій хвилині
не допомогла гостям –
хмельничани “розмочили
рахунок”. Отримавши на
фланзі м’яча, Лев Сергеєв
прострілив у штрафний
майданчик, де передачу
замкнув Ігор Козелко. Че�
рез декілька хвилин Ігор
повинен був робити дубль,
але ефектний удар голо�
вою у падіні не став ефек�
тивним. До кінця першого
тайму хмельничани
відзначилися лише неточ�
ними ударами з�за меж
карного майданчика, але
подвоїти перевагу у матчі
“Поділля” не змогло. Зате
вдалося закріпити перева�
гу у другому таймі – на 53�
ій хвилині Олексій Колес�
ников вийшов сам на сам
із кіпером “Нафкома”
Дмитром Івановим та по�
клав м’яча точно у кут.

Чи волейболістки «Краю» наздоженуть
лідерів обласної першості?
Ігор ЯВОРСЬКИЙ, Yavor51@ua.ru,
80965359559

Місцеві спортивні фахівці не будуть за�
перечувати факт, що волейбол Поділля
сьогодні переживає своє друге народжен�
ня. Приклад волейболістів вищолігівсь�
кого «Новатора» (тренер Михайло Тур�
кула) з Хмельницького, котрі в цьому се�
зоні вдруге в історії подільського волей�
болу здобули малі срібні медалі чемпіо�
нату України, надихає на спортивні под�
виги подільських волейболісток.

Жіночий волейбол у національній ама�
торській першості серед команд вищої ліги
Поділля в групі «А» представляє кам’я�
нець�подільський  волейбольний клуб «Ле�
герон�Ратуша�Держуніверситет», а у групі
«Б» � хмельницький волейбольний клуб
«Край». Особливо приємно говорити про
дещо несподіваний турнірний успіх хмель�
ницького жіночого клубу «Край» (тренер
Ігор Персільєв). Команда, яка в обласних
змаганнях 2007 року була лише четвертою,

у національній аматорській лізі після дру�
гого безпрограшного домашнього туру на
другому місці у групі «Б». Підсумковий ре�
зультат виступу буде відомий на початку
червня після заключного етапу змагань. А
напередодні Дня перемоги хмельницькі
«краянки» в другому турі цьогорічної об�
ласної першості підключилися до  з’ясу�
вання відносин  між трьома жіночими ко�
лективами  північної групи. Вихованки Ігоря
Персільєва перемогли своїх суперниць з
команд «Університет» з Хмельницького (4
очки після 1�ого туру), «Іскра» з Деражні
(4 очки),  «Енергетик» з Нетішина (3 очки).
«Край» за рахунок досвіду і непотрібного
галасу по черзі здолали своїх опонентів
відповідно�0:3, 0:3, 2:3. Таким чином вони
фактично наздогнали своїх суперниць по
північній групі. У наступному турі «краян�
ки» зможуть поборотися за медалі облас�
ного чемпіонату з представниками півден�
ної групи « Легерон» з Кам’янеця�Под�
ільського (6 очок після 1�ого туру), «Дунаї�
вчанки» з Дунаївців (6 очок), збірної Кам’я�
нець�Подільського району (4 очки).
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Хмельничани так і завер�
шили поєдинок із рахун�
ком 2:0 та змогли обійти у
турнірній таблиці терноп�
ільську “Ниву”, яка свій
матч із третьою командою
київського “Динамо” зве�
ла у нічию 2:2.

 Наступну гру подоля�
ни проведуть 16 травня на
виїзді із білоцерківським
“Арсеналом”. На жаль, у
грі проти білоцерківців не
візьме участь Андрій
Яремчук, який пропускає
матч через перебір жов�
тих карток.
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