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Під час проведення другого туру виборів у Хмельницькому казусів не бракувало: і
правопорушень побільшало, і містяни себе не знаходили в списках, а на одній зі
столичних виборчих дільниць хмельничанка влаштувала «оголену» акцію протесту
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Скутери почнуть реєструвати

Вибори: без пригод не обійшлося
 » с. 3

» с. 2

МИ ЗАПИТАЛИ У ХМЕЛЬНИЧАН

Андрій, службовець:
- В громадському транс-

порті вартість не зросла,

тоді чому ж таксі дорожчає?

Послугами таксі користую-

ся по мірі можливості, раз

на місяць.

Таксисти підвищили вартість своїх
послуг? На вашу думку, чи виправда-
ний з їхнього боку такий крок?

Вадим, молодий батько:
- Раніше я їхав з Центру

на Виставку за 15 гривень,

а зараз майже вдвічі дорож-

че — це дорого. Я краще,

чесно кажучи, пішки піду

(усміхається).

Хмельничанин:
- Все підвищилося: і бен-

зин, і масло, так саме —

технічне обслуговування. А

їздити за старими цінами —

лише на бензин заробляти.

Послуги таксі подорожчали
Вже тиждень хмельнича-

ни користуються послугами
таксі, які стали дорожчими.
Зараз за посадку містяни
платять сім гривень, за ко-
жен кілометр — дві гривні,
а не одну, як раніше.

Таксисти ще рік тому мали

підвищувати вартість своїх

послуг, та зробили це лише

нещодавно.

- Ми працюємо собі у зби-

ток. Ціни на автозапчастини

піднялися, вартість бензину

зросла, поточний ремонт

потребує також чималих

витрат, - перераховує так-

сист з трирічним стажем

Юрій Панасюк.

- Я в свій час брав кредит

у банку на авто, відсотки

піднялися. Грошей отримую

стільки ж, а платити по-

трібно більше. В мене сім’я:

дружина, дитина... Працюю

майже без вихідних — все

для того, аби хоча б мати

якийсь прибуток, - підхопив

у розмові Юрія таксист

Андрій Овчаренко. Його

стаж - п’ять років.

Також Андрій наводить

цифри: в місяць йому на всі

витрати, пов’язані з автів-

кою, потрібно 3,750 гривень

(це обслуговування авто,

сплата за кредитом — по-

над дві тисячі гривень

тощо). А щомісячний його

дохід — чотири тисячі, мак-

симум — 4,600 гривень. За

його словами, виходить при-

буток: максимум — 850 гри-

вень.

Таксист Станіслав, хоч ма-

шину в кредит не брав, та-

кож відчуває брак коштів.

- Знаєте, чим я відрізняю-

ся від тих таксистів, які бра-

ДОВІДКА

ли кредит в банках? Тим, що

я не сплю, як вони, у автівці.

Адже хлопці таксують чима-

ло. Можливо, хмельничани

будуть обурюватися піднят-

тям цін. Нас насправді зро-

зуміють лише ті, хто спро-

бував нашого хліба, - ска-

зав Станіслав.

Òåòÿíà ÇÀÌÎÐÎÊÀ,
Tetyana.Zamoroka@km.ria.ua

- Ми працюємо собі у збиток. Ціни на
автозапчастини піднялися, вартість
бензину зросла, поточний ремонт
потребує також чималих витрат

Вартість послуг таксі в інших містах
Вінниця: посадка — 5 гривень, за один кілометр

— 4 гривні
Житомир: посадка — 5 гривень, за один кілометр

— 1,5 гривні
Тернопіль: посадка — 7-8 гривень, за один кіло-

метр — 1,80-1,90 гривні



2 WWW.VSIM.UA        ВСІМ №6 (190) 10 лютого 2010

ÍÎÂÈÍÈ
Ñêóòåðè: ïðîäàâàòè ÷è ðåºñòðóâàòè?

Âàëåâñüêà ïî¿äå ó Ðîñ³þ íà â³äá³ð äî
êîíêóðñó «ªâðîáà÷åííÿ»

ДОВІДКА

Зареєструвати
скутери до
липня 2010
року можна без
документів, що
підтверджують
їх легальну
купівлю

Співачка Наталя Ва-
левська подала заявку на
участь у російському
відборі на пісенний кон-
курс «Євробачення-2010»

Наша землячка Наталія

Валевська обурена тим, що

Національна  телекомпанія

України самотужки обрала

Василя Лазаровича для

участі в пісенному конкурсі

«Євробачення – 2010»,

яке відбудеться в травні у

Норвегії.

- Українці були позбав-

лені  можливості  самим

обирати співака, який би

представляв Україну на та-

кому солідному конкурсі,

- розповів продюсер На-

талії Валевської Володи-

мир Пригладь.

Співачка півроку готува-

ла пісню та аранжування до

неї, але українцям не суди-

лося побачити її в націо-

нальному відборі. До Росії

Наталія поїде з піснею

«Глаза в глаза», яку для неї

написав Руслан Квінт.

За словами продюсера, у

телефонній розмові прези-

дент Національної телеком-

панії України Василь Ілащук

оголосив співачку персоною

нон-грата в ефірі Першого

національного каналу.

- З національного каналу

зняли дві програми за

участі Наталії, - розповів

Володимир Пригладь. –

Перша – «Легко бути

жінкаю», а друга – ексклю-

зивний репортаж, коли На-

талія під час Водохреща ку-

палося у ополонці. Нам не-

зрозуміла позиція прези-

дента НТКУ. Раніше Ната-

ша була частим гостем

різних програм Першого

Національного та її продов-

жували запрошувати на

зйомки.

Головний відбір у Росії

відбудеться сьомого бе-

резня.

Нагадаємо, це вже не

вперше українські артисти

вимушені представляти на

Євробаченні Росію. Так, ми-

нулого року після скандалу

з НТКУ підопічна продюсе-

раОлени Мозгової Настя

Приходько виступала на

пісенному конкурсі від Росії.

Працівники ДАІ чекають, поки власники мототехніки з об’ємом двигуна
до 50 куб. см почнуть реєструвати свої транспортні засоби. Автошколи
прогнозують зростання кількості бажаючих отримати права

Як повідомлялось рані-
ше (газета „Діловий тижне-
вик „ВСІМ”, № 1-2 від 13
січня 2010 року ), всі ску-
тери та мопеди незалежно
від об’єму двигуна з 1 січня
цього року підлягають обо-
в’язковій реєстрації. Такі
транспортні засоби отри-
мають номерні знаки, а їх
водії – права категорії
„А”. У зв’язку з цим деякі
хмельничани хочуть прода-
ти свої мопеди та скутери.

- Зараз скутер стоїть вдо-

ма, ним не користуюся. Шу-

каю, кому б його продати,

але поки що безрезультат-

но, - розповідає 29-річний

Віталій. – Права та реєстра-

ція обійдуться дорого, а

зарплата зараз невисока. Та

й купував я його, щоб їзди-

ти без додаткових проблем.

За скутерами –
майбутнє

У автошколах міста про-

гнозують зростання кількості

охочих здавати на водійські

права категорії „А” у найб-

лижчому майбутньому.

- Останнім часом катего-

рія „А” особливим попитом

не користувалася. Однак

коли буде повністю роз-

роблена процедура реєст-

рації скутерів та мопедів,

бажаючих стане більше, -

вважає директор автошко-

ли Хмельницької обласної

організації Всеукраїнської

спілки автомобілістів Ми-

кола Лункін.

На його думку, за цим ви-

дом транспорту, який в пер-

шу чергу є молодіжним, ве-

лике майбутнє. Адже скуте-

ри недорогі, витрачають

мало бензину, їм не страшні

затори на дорогах.

Навчання на водійські

права категорії „А” в ав-

тошколі Хмельницької об-

ласної організації Всеук-

раїнської  спілки авто-

мобілістів наразі коштує

700 грн, тривалість курсу

– півтора місяця.

До липня зареєстру-
ватися легше

У ДАІ повідомляють, що

охочих зареєструвати скуте-

ри серед хмельничан немає.

- Зараз холодно, слизько,

мопедами не їздять, тому і

не реєструються, - розпові-

дає старший інспектор з

профілактичної роботи

ВДАІ УМВС України в м.

Хмельницькому Андрій

Прокопенко.

Однак якщо такий транс-

портний засіб без реєстрації

буде зупинений працівника-

ми ДАІ, його відганятимуть

на штрафмайданчик.

До речі, зареєструвати

скутери до липня 2010 року

буде значно легше, оскіль-

ки не потрібно пред’являти

документи, що підтверджу-

ють їх легальну купівлю.

- Процедура буде проста:

працівники ДАІ оглянуть

транспортний засіб, пере-

вірять, чи він не перебуває

у розшуку, і оформлять реє-

страцію. Головне – не мати

непогашених штрафів, - по-

яснює Андрій Прокопенко.

– З липня власникам ску-

терів доведеться пред’явля-

ти документи про купівлю.

Ініціатива реєстрації мо-
тотехніки з об’ємом дви-
гуна до 50 куб. см не
нова. У деяких країнах
Європи усі скутери мають
номери. У Радянському
Союзі у свій час видава-
ли номерні знаки навіть
на велосипеди, намагаю-
чись таким чином привча-
ти до культури керування
і цю категорію водіїв.

За даними інформацій-

но-аналітичної групи

AUTO-Consulting, відповід-

них документів (копія сер-

тификату відповідності, ви-

писка із митної декларації)

не виявиться у 99,9% всіх

власників скутерів, які уже

експлуатуються в Україні.

За останніх три роки ринок

скутерів щороку подвою-

вався, а в окремих сегмен-

тах потроювався.

Справжній бум продажів

припав на 2008 рік.

До речі
Щодо техогляду мото-

техніки з об’ємом двигуна

до 50 куб. см, то теоретич-

но він має здійснюватися

на вже існуючих пунктах

технічного контролю для

автомобілів (їх в місті є

сім). Однак якою буде про-

цедура на практиці, праці-

вники ДАІ поки що не го-

тові відповісти.

Êñåí³ÿ ÆÓÆÀ,
Kseniya.Juja@km.ria.ua

Редактор рубрики: ОЛЕНА ЩЕСНЯК, Olena.Schesnyak@km.ria.ua

Торговців зброєю затримали на
«гарячому»

Під час огляду у чоловіків вилучили пістолет-ку-
лемет «Скорпіон» з глушником та знищеним сер-
ійним номером, дві тротилові шашки вагою чоти-
риста грамів, шість електродетонаторів, сто бойо-
вих набоїв до пістолета «Макарова» та понад двісті
набоїв до інших видів зброї.

Як розповіли правоохоронці, один із зловмисників, 37-

річний уродженець Полтави, а нині — мешканець Шепеті-

вки, за своє життя сідав на лаву підсудних шість разів, в

тому числі й за зґвалтування та розбещення неповнолітніх.

Його 47-річний напарник до своїх трьох судимостей до-

дав ще й багаторічний стаж вживання наркотиків.

- Обидва затримані ніде не працюють і давно відомі у

кримінальному світі, оскільки неодноразово потрапля-

ли за ґрати за хуліганства, крадіжки, розбої, зберігання

та розповсюдження наркотиків, - старший інспектор

відділу громадських зв'язків УМВС України в Хмель-

ницькій області Інна Проник.

За місцем проживання затриманих проводився санк-

ціонований судом обшук, у ході якого працівники міліції

вилучили набої, електродетонатори, подрібнену мако-

ву соломку.

Відносно затриманих порушена кримінальна справа і

здійснюється перевірка їх причетності до інших злочинів

та з’ясовується можливість застосування вилученої зброї

під час вчинення злочинів на території України. Також

працівники міліції працюють над встановленням каналів

надходження та збуту зброї і боєприпасів.

Юнак упав у зерносховище...
і там помер

У приміщенні зернового складу 20-річний юнак
впав у люк зерносховища. Хлопець помер. Трагедія
сталася у Ярмолинецькому районі.

- Потерпілий та його 21-річний напарник здійснювали

завантажувально-розвантажувальні роботи. За технікою

безпеки працівники повинні були підсипати зерно у люк

сховища, де, до речі, одночасно можна зберігати дек-

ілька десятків тисяч тонн збіжжя, та ходити навколо ньо-

го, - розповіла інспектор відділу громадських зв'язків

УМВС України в Хмельницькій області Юлія Гринь.

За попередніми даними, потерпілий вирішив пройти

навпростець, через що його і засмоктало у вирву та за-

сипало зерном кукурудзи.

На підприємстві хлопець пропрацював не більше півроку.

Наразі правоохоронні органи встановлюють, чи пору-

шувались на підприємстві вимоги законодавства про

охорону праці.

Власники скутерів кажуть, що краще транспорт продати, ніж реєструвати
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Хмельницька міжрайонна державна податкова інспекція  нагадує гро-
мадянам Хмельницького  району виконати свій конституційний обов‘я-
зок та задекларувати до першого квітня 2010 року свої доходи, отри-
мані не за місцем основної роботи за 2009 рік. За  консультацією мож-
на звернутись за адресою: м. Хмельницький, вул. Кам‘янецька, 257/1,
кабінет 115, телефон 2-06-85, кабінет 103, телефон 2-07-52.

На відборі у
Росії співачка
виконає пісню
«Глаза в глаза»
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Õìåëüíè÷àíêà Îëåêñàíäðà Øåâ÷åíêî
îãîëèëàñÿ íà ñòîëè÷í³é âèáîð÷³é ä³ëüíèö³

Ï³ä ÷àñ âèáîð³â ó ì³ñò³ áåç
ïðàâîïîðóøåíü íå îá³éøëîñÿ

Ó ì³ñò³ 330 àðåøòîâàíèõ
ïðîãîëîñóâàëî çà Þë³þ Òèìîøåíêî

Õìåëüíèöüêèé âäðóãå ïðîãîëîñóâàâ çà Òèìîøåíêî

В день виборів серйоз-
них порушень громадсь-
кого порядку та законо-
давства на виборчих
дільницях правоохоронці
не зафіксували. Натомість
порушення були напере-
додні другого туру.

Так, за словами старшого

інспектора відділу громадсь-

ких зв’язків УМВС України в

Хмельницькій області Інни

Проник, в Городку співробі-

тники міліції затримали 78-

річного пенсіонера, який

вночі розклеював на вулицях

оголошення на підтримку

одного з кандидатів. Почи-

нались листівки закликом

«Рятуймо Україну, хлопці!»

А згідно звернення депутата

Віньковецької районної

ради, голова та член однієї

з місцевих виборчих

дільниць пропонували гро-

мадянам грошову винагоро-

ду за підтримку одного з

кандидатів. Також в деяких

містах області у місцях ма-

сового перебування грома-

дян не були вчасно зняті агі-

таційні бігборди та плакати

кандидатів у Президенти.

Під час виборів 28-річний

кам’янчанин намагався ви-

нести з дільниці бюлетень,

кинувши замість нього до

виборчої урни чистий аркуш

паперу, однак його дії були

вчасно помічені. Також ви-

нести свої бюлетені намага-

лися двоє жителів обласно-

го центру. А в Ізяславсько-

му районі одна з голів

комісії на своїй виборчій

дільниці проводила агітацію.

За даними фактами прово-

дяться перевірки.

- Загалом порядок на

дільницях в день проведен-

ня другого туру забезпечу-

вали 1749 правоохоронців,

- зазначила інспектор

відділу громадських зв’язків

УМВС України в Хмель-

ницькій області Юлія Гринь.

Äåíèñ ØÀØÅÍÎÊ,
Denis.Shashenok@km.ria.ua

Після підрахунку голосів виборців на
спеціалізованій дільниці №104 (СІЗО)
серед двох кандидатів на пост глави
держави лідирує діючий прем’єр-
міністр України Юлія Тимошенко.

Під час другого туру виборів на дільниці,

що у слідчому ізоляторі, проголосувало на

50 виборців більше, ніж під час першого туру.

З 565 арештованих 330 проголосувало за

Юлію Тимошенко, 162 — за Віктора Януко-

вича, 51 — ні за кого, 22 бюлетня зіпсовано.

Як розповіла голова дільниці №104 Ган-

на Антоненко, вибори у слідчому ізоляторі

пройшли спокійно.

- Арештовані під час голосування пово-

дили себе адекватно. У проведенні виборів

нам допомагала адміністрація закладу. Пра-

цівники слідчого ізолятора приводили

арештованих на голосування по двадцять

чоловік (саме стільки знаходиться в одній

камері), - розповіла голова спеціалізованої

виборчої дільниці №104 Ганна Антоненко.

За її словами, в день виборів всі ареш-

товані проголосували до 12.30.

Àííà Ãð³á³íþê,
Anna.Gribinyuk@gmail.com

Наша землячка та ще
четверо дівчат прийшли
на одну з дільниць Києва
оголеними і з плакатами
в руках: «Досить гвалту-
вати Україну!».

На виборчій дільниці, куди

завітали дівчата, мав голо-

сувати один із кандидатів у

президенти.

- Так, ми знали про те, що

там голосуватиме Віктор Яну-

кович. Але основною причи-

ною вибору цієї дільниці ста-

ло те, що там буде велика

кількість української та зару-

біжної преси, - розповіла ак-

тивістка дівочого руху Femen

Олександра Шевченко.

На запитання, навіщо

дівчата знову оголилися,

Олександра відповіла:

- Це нормальна євро-

пейська практика голих про-

тестів, які рахуються найе-

фективнішими і, в той же

час, найлояльнішими. Адже

ми з собою зброю не бра-

ли, а - лише чудове жіноче

тіло, яке повинне слугувати

жінці та суспільству не для

реклами, а для рішення го-

стрих соціальних проблем.

Нагадаємо, під час 1 туру

виборів дівчата виступили з

закликом «Не будь шлюхою!

Не продай свій голос!».

Òåòÿíà ÇÀÌÎÐÎÊÀ,
Tetyana.Zamoroka@km.ria.ua

Активістки дівочого руху Femen знову вийшли на
виборчі дільниці. Олександра - праворуч

Хмельничанин Олег Цигульський демонструє заяву до

суду відносно включення його у списки виборців

В Центральній виборчій комісії вже опрацьовано 100% бюлетенів 190-го виборчого округу, до якого входить
Хмельницький. За даними ЦВК в Хмельницькому перемогла Юлія Тимошенко. Вона набрала 71,73% голосів,
а Віктор Янукович - 21,68%

За Юлію Тимошенко проголосувало 104 ти-
сячі 153 хмельничанина, а за Віктора Януко-
вича — 31 тисяча 384 хмельницьких виборців.

Активність хмельничан на дільницях була

приблизно такою ж, як і під час першого туру.

Наприклад, на 15 годину 7 лютого проголосу-

вало близько 48 % хмельницьких виборців, а

в першому - 50%.

- Усі 104 дільниці відкрилися вчасно. Вибори

Президента України в Хмельницькому пройшли

спокійно та без жодних інцидентів. Закрилися

дільниці також вчасно, члени комітетів спокійно

рахували голоси, - сказав завідуючий організац-

ійно-контрольним відділом Хмельницької міської

ради Петро Янковенко.

На виборчі дільниці в другому турі прийшли 70%

виборців, а це близько 145 тисяч хмельничан.

Нагадаємо: під час першого туру проголосува-

ло трохи більше 140 тисяч виборців. В другому

турі виборів Президента України проголосувало

на чотири тисячі більше хмельничан.

Îëüãà ØÏÀÊ, Olya.Shpak@gmail.com Хмельничани голосують на виборчій дільниці №53

Ì³ñòÿíè çíîâó íå çíàõîäèëè ñåáå ó ñïèñêàõ
Як і під час першого туру

виборів, багато жителів
нашого міста не знайшли
себе у списках виборців.
Аби мати можливість про-
голосувати, їм довелось
звертатися до суду.

- Під час першого туру я

зміг проголосувати, моє

прізвище було в додаткових

списках виборців. Коли ж

прийшов на дільницю в дру-

гому турі, мене не знайшли в

жодних списках, - розповів

хмельничанин Олег Ци-

гульський. - Члени виборчої

комісії порадили мені зверну-

тися до міськрайонного суду.

В цій установі я написав зая-

ву, мені сказали ще зробити

ксерокопії паспорта та цієї

заяви. А потім потрібно буде

ще почекати, аби моє звер-

нення розглянули в суді і

прийняли по ньому рішення.

Поки я був на дільниці, поки

їхав до суду та писав заяву,

близько двох годин витратив.

І, боюсь, перш ніж проголо-

сую, ще доведеться витрати

десь стільки ж часу.

Добивалася можливості

віддати свій голос за вподо-

баного кандидата і житель-

ка міста Тетяна Іванівна.

- На перший тур виборів я

не ходила, бо і так знала, що

мій кандидат пройде у фінал.

Тепер же на виборчій дільниці

мені сказали, що у списках ви-

борців мого прізвища немає.

Довелося звертатися до суду.

Як повідомили у Хмельниць-

кому міськрайонному суді, за-

галом від громадян надійшло

130 адміністративних позовів

про їх включення до списку ви-

борців відповідних дільниць,

113 з них було задоволено.

Як повідомив начальник

відділу ведення Державного

реєстру виборців Олег Торка-

ло, лише 97 громадян звер-

нулися у день виборів, аби їхні

дані внесли до реєстру.

- Бачимо, що ситуація

змінилася на краще, адже

під час першого туру в

день виборів до нас звер-

нулося близько 800 ви-

борців. Менше було вине-

сено і судових рішень. А

до нас навіть звернулася

громадянка Росії, яка теж

хотіла проголосувати. Зви-

чайно, вона не голосувала,

- каже Олег Андрійович.

Загалом у реєстрі кількість

охочих проголосувати

збільшилася на чотири тисячі.

В першу чергу про те, чи

є вони в списках, мали б

подбати громадяни —

відділ ведення Державно-

го реєстру виборців працю-

вав ще з вересня.

Îëåíà ÙÅÑÍßÊ,
Äåíèñ ØÀØÅÍÎÊ
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ßêùî çàâàæàþòü ãó÷í³ ñóñ³äè
Щоб
зафіксувати
рівень шуму
спеціальним
пристроєм,
потрібно
викликати
працівників
санепідемстанції.
Рівень шуму у
квартирі вдень
не повинен
перевищувати
40 децибел, а
ввечері – 30

ДОВІДНИК ТЕЛЕФОНІВ

Хмельницький міський відділ УМВС України в
Хмельницькій області — 69-26-71 або 102

Центральний відділ міліції Хмельницького МВ УМВС
України в Хмельницькій області — 65-12-74

Зарічанський відділ міліції Хмельницького МВ УМВС
України в Хмельницькій області — 63-03-90

Південно-Західний відділ міліції Хмельницького МВ
УМВС України в Хмельницькій області — 72-83-67

Відділ управління Хмельницьким міським господар-
ством — 1580

Хмельницька міська санітарно-епідеміологічна стан-
ція — 65-77-64

Заважають гамірливі сусіди чи гучна музика з їхньої квартири? Не можете знайти спокій через ремонтні
роботи посеред ночі? Вихід є — у таких ситуаціях звертайтеся до міліції або ж до відділу управління
міським господарством

- Набридло вже! Коли
вони замовкнуть? Не-
можливо слухати їхні
скандали, - скаржиться
хмельничанин Андрій на
гучних сусідів.

Щоранку, близько 6-ї го-

дини, у квартирі хлопця за

стіною лунають крики та ве-

рески. Андрій розповідає,

що сусіди здали житло

одній молодій парі, і коли

чоловік збирається на робо-

ту, жінка чомусь репетує, а

той верещить на неї. Чути

кожне слово. Такі скандали

можуть повторюватися

вдень і ввечері.

- Ми з сусідами ще поки

не говорили, але гупали їм

у відповідь у стіну, щоб вони

замовкли, трохи допомага-

ло, але ненадовго. Сварити-

ся з ними не хочеться, але й

терпіти їхні крики неможли-

во, - сказав Андрій.

Подібних історій можна

ще чимало написати. Адже

чи не у кожному житловому

будинку є і гучні сусіди, і ті,

кому вони заважають. Хтось

на це реагує нормально, а

хтось пише заяви до міліції.

Як боротися з гамірливи-

ми сусідами і як правильно

діяти у такій ситуації, роз-

повідають спеціалісти.

Перше — це заява
Якщо сусіди дошкуляють

вам голосними розмовами,

сварками, гучною музикою,

ремонтними роботами посе-

ред ночі, грюканням тощо,

то вам варто звернутися до

відділу міліції вашого райо-

ну і написати там заяву.

Як розповів заступник

начальника — начальник

міліції громадської безпе-

ки УМВС України в Хмель-

ницькій області Петро Кри-

жанівський, дільничий

міліціонер обов’язково по-

винен перевірити вашу

скаргу і відреагувати на

неї.  Якщо підтвердився

факт порушення громадсь-

кого порядку, то міліціоне-

ром складається протокол.

- Спочатку ми поперед-

жаємо людей (на яких була

написана заява, - прим.

авт.) про те, що вони зава-

жають сусідам гучними

розмовами чи музикою. А

якщо такий метод не подіє

і порушення буде мати ма-

совий характер, то ми зас-

тосовуємо більш суворі ме-

тоди — накладання штра-

фу на порушників, - роз-

повів Петро Степанович.

За даними міліції, найчас-

тіше люди скаржаться на

гучну музику, можуть бути

навіть скарги на роботу

пральної машинки.

Куди ще
поскаржитися

Аби розв’язати проблему

гамірливих сусідів, ще мож-

на зателефонувати до

відділу управління міським

господарством.

- До нас дійсно зверта-

ються зі скаргами на гучних

сусідів, та таких звернень

небагато. Ми людей кон-

сультуємо і радимо зверну-

тися до правоохоронних

органів, - сказав начальник

відділу управління Хмель-

ницьким міським господар-

ством Олександр Івасюк.

Але щоб бути впевненим у

своїй правоті, треба виклика-

ти працівників санепідем-

станції, які зафіксують рівень

шуму спеціальним пристроєм.

Для цього необхідно написа-

ти заяву на ім’я головного

лікаря санепідемстанції. Як

повідомили у Хмельницькій

міській санстанції, вдень

рівень шуму у квартирі не по-

винен перевищувати 40 деци-

бел, а ввечері – 30.

За законом
Законодавство, що регу-

лює рівень шуму та правопо-

рушення, які з цим пов’язані:

Кодекс України про
адміністративні право-
порушення

 Стаття 182.
Порушення вимог зако-

нодавчих та інших норма-

тивно-правових актів щодо

захисту населення від

шкідливого впливу шуму чи

правил додержання тиші в

населених пунктах і гро-

мадських місцях тягне за

собою попередження або

накладення штрафу на гро-

мадян від 5 до 15 неоподат-

ковуваних мінімумів до-

ходів громадян і накладен-

ня штрафу на посадових

осіб та громадян - суб’єктів

господарської діяльності -

від 5 до 30 неоподаткову-

ваних мінімумів доходів

громадян.

Закон України «Про за-
безпечення санітарного
та епідемічного благопо-
луччя населення»

Стаття 24. Захист насе-

лення від шкідливого впли-

ву шуму, неіонізуючих вип-

ромінювань та інших фізич-

них факторів

Шум на захищених об’-

єктах при здійсненні будь-

яких видів діяльності не по-

винен   перевищувати

рівнів, установлених сані-

тарними нормами для

відповідного часу доби.

У нічний час, із 22 до 8 го-

дини, на захищених об’-

єктах забороняються гучний

спів і викрики, користуван-

ня звуковідтворювальною

апаратурою та іншими дже-

релами побутового шуму,

проведення салютів, феєр-

верків, використання піро-

технічних засобів.

Àííà ÃÐ²Á²ÍÞÊ,
Anna.Gribinyuk@gmail.com

Áàãàòîä³òí³ ðîäèíè îòðèìàëè íîâ³ ï³ëüãè
Верховна Рада прийняла закон, яким встановлюються додаткові пільги для багатодітних сімей.
Проте діти та їх батьки ще не відчули на собі підвищення життєвого рівня

Вже місяць як діють
нові пільги для багатоді-
тних сімей. З першого
дня нового року набув
чинності Закон «Про
внесення змін до деяких
законодавчих актів Ук-
раїни з питань соціаль-
ного захисту багатодіт-
них сімей», спрямований
на вдосконалення дер-
жавної системи соціаль-
ного захисту багатодіт-
них сімей і кожного з її
членів, підвищення жит-
тєвого рівня таких сімей.

Хмельницька багатодітна

родина Мандзіїв не відчула

на собі таких пільг.

- Нічого для нас не по-

кращилося. Може через те,

що часу мало пройшло і в

соцзахисті не знають, на

що нам давати пільги, а на

що - ні, - розповіла мати

п’ятьох дітей Магдалина

Мандзій. – Щоправда, чо-

ловік розраховує на додат-

кові соціальні пільги, але

поки зрушень немає. Ми

просили, аби біля нашого

будинку нам виділили

місце для гаража, нам ніку-

ди складати велосипеди

хлопців, але нам відмови-

ли. Нічого не чекаю від

держави. Розраховуємо

лише на власні сили.

Які ж пільги?
Згідно з Законом «Про

внесення змін до деяких за-

конодавчих актів України з

питань соціального захисту

багатодітних сімей», бага-

тодітні родини (з трьома і

більше дітьми) зможуть ко-

ристуватися цілою низкою

пільг і преференцій.

Житлово-комунальне
господарство

Багатодітним сім’ям нада-

ються такі пільги, як 50%

знижки на квартплату, на

оплату комунальних послуг

та на вартість скрапленого

балонного газу для побуто-

вих потреб.

Телефон
З першого січня 2010 ба-

гатодітні сім’ї можуть споді-

ватися на встановлення те-

лефонів поза чергою. Крім

того, абонентська плата за

користування квартирним

телефоном встановлюється

у розмірі 50% від затверд-

жених тарифів.

Транспорт
Дітям з багатодітних

сімей (троє і більше дітей)

надаються такі пільги, як

безкоштовний проїзд у всіх

видах міського пасажирсь-

кого транспорту (крім

таксі), в автомобільному

транспорті загального ко-

ристування в сільській

місцевості, а також у залі-

зничному і водному транс-

порті приміського сполу-

чення, автобусах при-

міських і міжміських мар-

шрутів, у тому числі внутр-

ішньорайонних, внутріш-

ньо-та міжобласних, неза-

лежно від відстані.

Медицина
Дітям з багатодітних

сімей надаються безкош-

товні ліки за рецептами

лікарів. Також вони змо-

жуть щорічно проходити

медичне обстеження в

державних і комунальних

закладах охорони здоро-

в’я із залученням необхід-

них фахівців, а також от-

римувати компенсацію

витрат на зубопротезуван-

ня. Крім цього, надається

право на безкоштовне от-

римання послуг з оздо-

ровлення та відпочинку

згідно із Законом України

«Про оздоровлення та

відпочинок дітей».

Освіта
Дітям з багатодітних

сімей, в складі яких є п’я-

теро і більше дітей, держа-

ва забезпечує пільгові умо-

ви для вступу у державні і

комунальні професійно-

технічні, вищі навчальні

заклади за умови наявності

у них достатнього рівня

підготовки.

Податкові соціальні
пільги

Відтепер платник подат-

ку, який має і виховує трьох

або більше дітей віком до

18 років, має право на

зменшення суми загально-

го місячного оподатковува-

ного доходу, отримуваного

на території України від од-

ного працедавця у вигляді

заробітної плати, на суму

податкової соціальної

пільги у розмірі, що дорів-

нює 200 % суми пільги у

розрахунку на кожну дити-

ну. Тобто збільшується

розмір податкової пільги

для багатодітних батьків з

150%, встановлених досі

одиноким матерям або

батькам, до 200%.

Відпустка батькам
Жінці, яка працює і має

двох або більше дітей, оди-

нокій матері або батьку,

який виховує дитину без ма-

тері, відтепер надається що-

річно додаткова оплачувана

відпустка терміном не сім, а

десять календарних днів

без урахування святкових і

неробочих днів.

Пенсії
Матерям, які народили

п’ятьох і більше дітей та ви-

ховали їх до шестирічного

віку, надаються пенсії за

особливі заслуги перед Ук-

раїною. При цьому врахову-

ються діти, усиновлені в ус-

тановленому законом по-

рядку.

Для реєстрації необхід-
но звертатись в управлін-
ня праці та соціального
захисту населення за ад-
ресою: вул.Проскурівсь-
кого підпілля, 32, каб.
№4а, тел.65-05-34.

Íàä³ÿ ØÅÑÒÎÏÀË,
Nadiya.Shestopal@gmail.com
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Äåâ’ÿòèêëàñíèêè
íàðåøò³ ç ï³äðó÷íèêàìè

Учнів дев’ятих класів нарешті забезпечили підруч-
никами. Про це повідомила  методист з бібліотечних
фондів підручників інформаційно-методичного кабі-
нету управління освіти Хмельницької міської ради
Олена Дунець. З деяких предметів учні перше півріччя
були без книжок. Причиною такого забезпечення
підручниками учнів називають перебої з коштами.

- Привезли підручники під самісінький Новий рік. Ще

жодного року такого не було, - каже Олена Прохорівна.

Як правило, щорічно з одного предмета школи отримують

120% підручників, та не цього року. З таких предметів як

охорона здоров’я передбачено, що за одним підручником на-

вчатимуться двоє учнів, з трудового навчання взагалі дві книж-

ки на клас. Мало підручників і з російської мови, та вся справа

в тім, що в деяких школах ця мова або вивчається факульта-

тивно, або не можуть визначитися, вивчають тут цю мову чи ні.

Нагадаємо, цього року дев’яті класи є першими у два-

надцятирічній школі. Та впровадивши нову програму,

Міністерство освіти і науки про забезпечення навчальним

матеріалом дітей не потурбувалося. Навчалися школярі хто

за чим: хто за минулорічними підручниками, хто за мето-

дичними посібниками. Вчителі писали учням теорію на

дошці, учні ж переписували в зошити.

-  Точні науки не змінилися. Тож коли не було книжок,

вчителі використовували певні розділи з підручників ми-

нулого року: один розділ з одного, інший – з іншого, так і

виходили  з ситуації, - розповіла Олена Прохорівна.

Проте оскільки цьогоріч дев’ятикласники навчаються за

новою програмою, вчителі скаржилися на незручність,

адже підручник за минулий рік не зовсім підходив, бо теми

перетасовані. Тож замість того, аби підготуватися до уро-

ку, вчитель був змушений витрачати свій час на пошук тем

із різних джерел, компонування матеріалу. Не зовсім це

подобалося і учням. Вони кажуть, доводилося багато пи-

сати, що їх стомлювало. Стомлювало це і вчителів.

Трохи легше було з історії чи літератури: вчителі та учні

використовували бібліотечний фонд.

Ó ì³ñò³ â³äêðèòî äîäàòêîâèé ïóíêò
äëÿ îá³ãð³âó áåçïðèòóëüíèõ
У зв’язку з суворими морозами на території Центру тимчасового перебування громадян, які
втратили зв’язок з сім’ями, відкрито додатковий пункт для обігріву. Керівництво Центру чекало, що
клієнтів буде багато, але їхні сподівання не виправдалися

Для бездомних, які перебувають
на обліку у Центрі, щоденно, крім
вихідних та святкових днів
видається обід

Додатковий пункт може
помістити в себе близько
десяти осіб. Він був відкри-
тий як резерв, якщо не буде
вистачати місць в самому
центрі «Промінь надії».

- Приміщення було побудо-

ване за рахунок спонсорських

коштів. Всього витрачено

близько 23 тисяч гривень, -

розповів директор будинку

тимчасового перебування

громадян, які втратили зв’я-

зок з сім’ями «Центр реабілі-

тації безпритульних «Промінь

надії» Олександр Яцишин. –

Ми думали, що під час силь-

них морозів безпритульні на-

шого міста звернуться до нас

за допомогою. Велася робо-

та з ЖЕКами щодо інформу-

вання безпритульних про наш

Центр. У нас на обліку пере-

буває близько сотні безпри-

тульних, тому ми чекали, що

вони всі прийдуть. Основного

приміщення центру повністю

вистачило для обігріву наших

«клієнтів».

Одні «за», інші
«проти»

Безпритульний Олексій,

який мешкає в центрі реа-

білітації «Промінь Надії»,

розповів:

- Саме тут я відчув себе лю-

диною. У центрі ставляться

до таких, як я, з повагою та

розумінням. Ніхто нас не об-

ражає. За довгий час я впер-

ше відчув, що у мене є дім.

Проте не всі бездомні

їдуть до центру реабілітації.

За словами Олександра

Яцишина, багато осіб не

звертаються до нас, адже

думають, що це приймаль-

ник-розподільник.

 До прикладу, безпритуль-

на Лілія не хоче йти до при-

тулку - вважає, що це при-

низливо. Але на запитання

«Чи краще мерзнути на-

дворі?» вона промовчала.

Переваги очевидні
Для бездомних громадян,

які перебувають на обліку у

Центрі, щоденно, крім вихід-

них та святкових днів, ви-

дається обід, який складаєть-

ся з першого, другого та чаю.

Окрім того, з 2009 року раз

на тиждень соціальні праців-

ники виїжджають в район за-

лізничного вокзалу, та з

12.00 до 14.00 год. видають

гарячі обіди, одяг бездомним

особам, які не перебувають

на обліку в Центрі.

Нині в установі діє два

відділення – обліку та нічно-

го перебування. В подальшо-

му планується відкриття

відділення реінтеграції, систе-

ма заходів якого забезпечить

повернення бездомних гро-

мадян до нормального життя.

За час діяльності закладу

було відмічено, що взимку

його послугами користуєть-

ся значно більше безпри-

тульних, ніж влітку. Особли-

во актуальною є ночівля.

Íàä³ÿ ØÅÑÒÎÏÀË
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Директор будинку тимчасового перебування громадян, які втратили зв’язок з
сім’ями «Центр реабілітації безпритульних «Промінь надії» Олександр Яцишин
показує нове приміщення для обігріву безпритульних
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«Äà³øíèêè» áîðÿòüñÿ ç «áëàòîì»
Правоохоронці проводять заходи під

умовною назвою «Документ», які спря-
мовані на те, аби всі учасники дорож-
нього руху мали рівні права.

За словами старшого інспектора зв’язків

з громадськістю управління ДАІ УМВС Ук-

раїни в Хмельницькій області Олександра

Макарова, інколи водії, яких правоохоронці

зупинили за порушення правил дорожнього

руху, намагаються уникнути відповідаль-

ності. Для цього вони пред’являють доку-

менти, котрі всупереч вимогам законодав-

ства містять прохання про сприяння у без-

перешкодному пересуванні автомобілем. Це

можуть бути різноманітні посвідчення, пере-

пустки, візитки керівників органів влади.

В такому випадку подібні документи у

водіїв вилучаються, за три тижні проведен-

ня цих заходів правоохоронці їх конфіс-

кували близько 70.

- Я вважаю, що вилучення таких доку-

ментів – це правильно. Адже маючи їх,

деякі водії ведуть себе на дорозі дуже зух-

вало, сподіваючись, що ці «корочки» до-

поможуть їм не платити штраф, - сказав

хмельничанин Анатолій Радченко.

Серед вилучених працівниками ДАІ до-

кументів було навіть підроблене по-

свідчення правоохоронця, яке виявили в

одного з водіїв у Шепетівському районі.

Тепер йому загрожує кримінальна відпо-

відальність.

Äåíèñ ØÀØÅÍÎÊ,
Denis.Shashenok@km.ria.ua

Çàë³çíè÷íèêè ïåðåâ³ðèëè ïî¿çäè
íà âèáóõîíåáåçïå÷í³ñòü

Потяги, які формуються
на станції Хмельницький,
спеціальна комісія про-
інспектувала на предмет ви-
явлення перевезень облад-
нання, забороненого на за-
лізничному транспорті. Такі
заходи було вжито після
того, як у поїзді “Чернівці-
Київ” стався вибух газово-
го балону, котрий провідни-
ки одного з вагонів занес-
ли в своє купе для приготу-
вання їжі.

Тож замісник генерально-

го директора “Укрзалізниці”

Миколи Снітко видав розпо-

рядження про перевірки всіх

пасажирських поїздів на ви-

бухонебезпечність.

- Спеціальні комісії пере-

віряли, чи немає в потягах

примусів, спиртових паль-

ників та іншого обладнання,

не передбаченого конструк-

цією вагонів. По станції

Хмельницький було пере-

вірено 10 складів потягів

формування даної вагонної

дільниці та ще 16 груп при-

чіпних вагонів, - повідомив

начальник галузевої паса-

жирської служби Південно-

Західної залізниці Олек-

сандр Болдов. - Загалом же

по Південно-Західній заліз-

ниці комісії проінспектували

58 складів поїздів та 69 груп

причіпних вагонів. Під час

проведення перевірок забо-

роненого обладнання в по-

тягах виявлено не було, по-

жежна безпека в паса-

жирських вагонах забезпе-

чується в повному обсязі.

Нагадаємо, що внаслідок

вибуху у поїзді “Чернівці-

Київ” поранення отримали

п’ятеро пасажирів та двоє

провідників. Як зазначив

Микола Снітко, це був пер-

ший подібний випадок за

останні сім років.

Äåíèñ ØÀØÅÍÎÊ,
Denis.Shashenok@km.ria.ua

Çàáóâàòè ðå÷³ â òðîëåéáóñàõ ñòàëè ìåíøå
В останні роки випадків, коли пасажири губили у тролейбусах свої речі, суттєво поменшало. Можливою
причиною цього працівники громадського транспорту називають те, що громадяни стали більш уважними

- На щастя, я ще ніко-
ли нічого не губив у тро-
лейбусі, оскільки перед
тим як виходити з нього,
завжди намагаюсь поди-
витись, чи нічого там не
залишив. Хоча в години
пік зробити це важкува-
то, -  сказав 24-річний
хмельничанин Олег Тар-
новський.

Натомість за словами

жительки обласного цент-

ру Ірини Попової, якось

вона забула в тролейбусі

парасолю: сіла на сидіння,

а парасолю поставила по-

ряд. Коли ж виходила на

зупинці, то зовсім про цю

річ забула. Згадала про па-

расолю хмельничанка

тільки ввечері, але шукати

її вже не стала.

- Згідно з правилами, на

кінцевій зупинці маршруту

тролейбуса кондуктор ог-

лядає салон і якщо знахо-

дить загублені пасажирами

речі, то передає їх на дис-

петчерський пункт. Подібні

пункти є в мікрорайонах

Гречани, Ракове, Озерна та

інших. Там речі і зберіга-

ються, доки за ними не

прийде власник. Але зага-

лом знахідок зараз неба-

гато, - розповів заступник

начальника депо по експ-

луатації  Хмельницького

комунального підприєм-

ства «Електротранс»

Віктор Крушинський.

Його слова підтверджу-

ють і диспетчери, які мають

безпосередню справу зі

знахідками.

- Дійсно, тепер до нас

набагато рідше приносять

загублені речі, хоча такі

випадки все одно трапля-

ються. Наприклад, кілька

тижнів тому хмельничанин

загубив посвідчення учас-

ника Великої Вітчизняної

війни. Через декілька днів

він подзвонив нам, і ми

віддали йому цей доку-

мент, - розповіла праців-

ник диспетчерського пун-

кту по вулиці Примакова

Тетяна Лазоренко.

За її словами пасажири

нещодавно загубили книж-

ки оплати за комунальні

послуги, там був їх теле-

фон, тож працівники

підприємства “Електрот-

ранс” передзвонили їм і

повідомили про знахідку.

Раніше частіше речі губи-

ли школярі:  то змінний

спортивний одяг та взуття,

то книжки, зараз же, пере-

важно, гублять документи.

Премії  за повернуту

власнику річ працівники

тролейбусного парку не

отримують, хіба що самі

вдячні громадяни можуть

зробити подарунок.

Якщо ви щось загубили в

тролейбусі, дзвоніть у дис-

петчерську депо за телефо-

ном 2-31-74. Її працівники

підкажуть, де може збері-

гатися знахідка.

Загублені речі працівники тролейбусного парку приносять на диспетчерські
пункти. Зазвичай їх вішають так, щоб було видно з вулиці

Премії за
повернуту
власнику річ
працівники
тролейбусного
парку не
отримують, хіба
що самі вдячні
громадяни
можуть зробити
подарунок

Ф
от

о 
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Ñòóäåíòñüê³ – çà ïðîïèñêîþ
Учнівські та студентські

проїзні квитки тепер про-
дають не тільки за наяв-
ністю відповідних квитків,
але й за наявністю про-
писки. Така необхідність
виникла з тим, аби ство-
рити реєстр, кажуть у ХКП
„Електротранс“.

- Пов’язано це з єдиним ав-

томатизованим реєстром,

який нині створюється, - каже

заступник директора ХКП

„Електротранс“ Оксана Вовк.

- А потрібен він для відшко-

дування коштів, витрачених на

перевезення пільговиків. При

купівлі проїзного учневі чи

студенту досить вказати місце

реєстрації – прописки. А те,

де саме прописаний учень чи

студент – ролі не грає: інфор-

мація потрібна для реєстру.

Îëåíà ÙÅÑÍßÊ,
Olena.Schesnyak@km.ria.ua
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ÍÎÂÈÍÈ ÊÎÌÏÀÍ²É
Freshtel â 2011 ï³äêëþ÷èòü äî
²íòåðíåòó øêîëè Õìåëüíèöüêîãî

Òðåêåð SMARTONE
íàä³éøîâ â ïðîäàæ

Â³äáóäåòüñÿ êîíôåðåíö³ÿ, ïðèñâÿ÷åíà êàðòîïë³

Õìåëüíèöüêå ï³äïðèºìñòâî  ïåðåìîãëî
ó êîíêóðñ³ øê³ëüíî¿ ôîðìè

На другій міжнародній
конференції буде висвіт-
лено всі аспекти: від ви-
рощування до зберігання,
переробки, доопрацюван-
ня і маркетингу картоплі.

Під час події будуть вико-

ристані результати найбіль-

шого фундаментального

дослідження картопляного

бізнесу України і Росії, про-

веденого «АПК-ІНФОРМ:

овочі і фрукти» в січні-лю-

тому 2010 року.

Місцем проведення кон-

ференції вдруге став регіо-

нальний аграрний центр

«Шувар» . Відзначимо, що

конференція буде поєднана

з виставкою, а в другий день

роботи конференції пла-

нується поїздка в одне з

провідних картопляних гос-

подарств України.

Тематичні розділи кон-
ференції:

- ринок товарної і насінної

картоплі України і перспек-

тиви його розвитку;

- прогноз виробництва і

цін на картоплю в Україні в

поточному і наступному се-

зонах;

- рейтинг сортів, новинки

технологій вирощування

картоплі;

- економічна ефективність

зберігання картоплі;

- маркетинг картоплі в Ук-

раїні: аналіз ефективності

різних каналів реалізації;

- зарубіжний досвід кар-

топлярства.

Більш детальну інформа-

цію можна отримати, напи-

савши листа на e-mail:

strategy@apk-inform.com

http://news.kompass.ua

Хмельницьке приватне підприєм-
ство «Хелен-А» увійшло в шістку
підприємств України, які виграли у
фіналі Всеукраїнського конкурсу
відбору кращих зразків шкільної
форми «Стиль сучасної школи».

У Києві конкурсанти представили

20 колекцій сучасного дитячого одя-

гу для школи. Найкращі зразки

шкільної форми обирало журі, до

якого увійшли провідні фахівці мод-

ної індустрії України, представники

влади та освітяни.

- Такий конкурс відбувається впер-

ше, але я переконаний, що всім, а

особливо дітям, які дефілювали, дуже

сподобалося. Це цікавий захід, який

має стимулювати виробників, дизай-

нерів для оновлення шкільного одя-

гу. Як на мене, то цей одяг повинен

бути з екологічно чистого матеріалу

та зручний для учнів, - наголосив го-

лова журі, заступник міністра освіти і

науки України Павло Полянський.

Журі конкурсу обрало шістьох пе-

реможців. Зокрема, дипломи отрима-

ли: колектив студентів Київського на-

ціонального університету технологій та

дизайну, ЗАТ «Швейне підприємство

«Юність» (м.Київ), ТОВ «Керченська

швейна фабрика» (АР Крим), ПП

«Стиль дитинства» (м.Київ), ПП «Хе-

лен-А» (м.Хмельницький) і торговель-

на марка «Попелюшка» (м.Бердичів).

Конкурс колекцій шкільного одя-
гу пройшов у таких номінаціях:

1. «Шкільний стиль» (повсякденний

одяг для занять у процесі навчання) з

урахуванням вікових груп для учнів 1-

4; 5-9; 10-11(12) класів.

2. «Святковий настрій» (одяг для

урочистих подій) з урахуванням віко-

вих груп для учнів 1-4; 5-9; 10-11(12)

класів.

3. «Шкільний бал» (одяг для випус-

кного балу).

Крім того, у рамках конкурсу

відбувся показ ексклюзивної колекції

«Антологія шкільної форми», що по-

казує еволюцію шкільного одягу від

часу його виникнення і до наших днів.

Компанія Axonn LLC офіційно заявила про вихід в
продаж нового трекера SMARTONE. Пристрій покли-
каний поліпшити якість і ефективність управління в
компаніях з великим автопарком. З ціною в 194 долари
SMARTONE на даний момент є лідируючим пристроєм
подібного класу по співвідношенню ціна/якість.

Завдяки невеликому розміру та унікальним властивос-

тям, трекер легко встановлюється на будь-якому пересув-

ному засобі без антен або без зовнішнього джерела жив-

лення. Живиться пристрій від 2 або 4 AA батарей, що в

результаті дає більше трьох років автономного викорис-

тання. У своїй роботі SMARTONE використовує датчик

вібрації, порівняння gps-координат та інші технології для

збору і передачі статусної інформації.

Всі дані в реальному часі пересилаються через угрупуван-

ня низькоорбітальних супутників Globalstar. Передача йде

лише в одному напрямі, за рахунок цього і досягається вра-

жаючий час автономної роботи.  SMARTONE має автономне

живлення і може працювати без підзарядки до семи років.

При початку руху об’єкту, його зупинці, через заданий

інтервал або в заданий час передавач відправляє сигнал

через супутник на сервер. При підключенні додаткових дат-

чиків (відкриття дверей, внутрішньої температури, рівня

палива і так далі) ви також будете поінформовані через

інтернет-портал, e-mail або СМС. Таким чином, система є

незалежною від мережі GSM рішення, з’єднана по без-

провідному каналу зв’язку, дозволяє знімати контейнер з

автомобіля без демонтажу передавальних пристроїв.

Smartone-безпровідний пристрій, що працює через інтер-

нет, не вимагає електричного живлення, підходить для мар-

кування та відстеження рухомих об’єктів, наприклад, ван-

тажівок з товарами, контейнерів, ж\д вагонів, цистерн,

будівельної та іншої техніки.

http://news.kompass.ua

Freshtel підключить до мережі Інтернет школи

ДОВІДКА

Технологічною основою Wimax (Worldwide Interoperability
for Microwave Access) є новий протокол IEEE 802.16, який
дозволяє забезпечити одночасно широкосмуговий висо-
кошвидкісний доступ в Інтернет і передачу даних, а також
і послуги телефонії без використання кабельних ліній.

На відміну від інших технологій радіодоступу, Wimax доз-
воляє працювати в умовах щільної міської забудови поза
прямою видимістю базової станції. Це дуже актуально для
великих мегаполісів, не потрібно встановлювати спеціальні
вежі, а досить встановити базову станцію на дахах буді-
вель або висотних споруд, що дозволяє дуже швидко роз-
вернути таку мережу на великі відстані.

Всього «Freshtel
Communications Group»,
що надає послуги безпро-
відного інтернет-доступу з
технології WIMAX під ТМ
Freshtel в Україні (ТОВ
«Українські новітні техно-
логії») і Росії (ТОВ «Інтер-
проект»), має намір
підключити до своїх мереж
дві тисячі шкіл в Україні і
Росії. Про це повідомив
«Інтерфакс-Україна».

У 2011 році компанія має

намір запустити мережу в

таких обласних центрах Ук-

раїни: Хмельницькому,

Луцьку, Рівному, Житомирі,

Тернополі, Вінниці, Ужго-

роді, Івано-Франківську,

Чернівцях, Черкасах, Кіро-

вограді, Миколаєві, Хер-

соні, Полтаві, Чернігові, Су-

мах, Луганську, а також в

Сімферополі і Севастополі.

Згідно із раніше оприлюд-

неними планами, цьогоріч

компанія має намір запусти-

ти мережу в Одесі, Харкові,

Дніпропетровську, Донець-

ку, Львові, Запоріжжі і на

південному березі Криму.

- Ми хочемо дві тисячі шкіл

підключити безкоштовно до

кінця цього року – тисячу в

Росії і тисячу в Україні, - по-

відомив президент інвестицій-

ного фонду Icon Private Equity,

який є основним акціонером

холдингу Кирило Дмітрієв.

Він також розповів про

плани холдингу, щодо за-

безпечення до середини

2011 року покриття тери-

торії, на якій проживає 40

млн чоловік.

Холдинг планує забезпечити до середини 2011 року покриття території, на якій проживає 40 млн чоловік
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ÔÎÒÎÔÀÊÒ 14 лютого в  парку культури і відпочинку
імені М. Чекмана проходитиме Свято проводів
Зими та зустрічі Весни. Всі бажаючі зможуть
взяти участь у найрізноманітніших змаганнях,
спробувати козацьку кашу, оглянути зроблені
зі снігу скульптури. Гостей свята розважати-
муть духові оркестри.

ЯКЩО ВИ ПРОВАЛИЛИСЯ НА ЛЬОДУ РІЧКИ АБО ОЗЕРА

Зимова риболовля — більше, ніж хобі
Влітку порибалити полюбляють навіть жінки. А от коли взимку хмельничани бачать рибалок —
дивуються: “Це ж холодно! Яке може бути задоволення від цього?”. Самі ж рибалки відповідають,
що зимова риболовля для них - це більше, ніж хобі
Не злякали й морози

Олександр Марченко на

роботі взяв відпустку. За цей

час вирішує свої особисті пи-

тання, та й, звичайно, відпо-

чиває. Спитаєте де? На ри-

боловлі! Як каже чоловік,

зима – гарний час для про-

ведення такого відпочинку.

Його навіть суворі морози не

злякали. Коли було мінус

тридцять, також завітав із ву-

дочкою на Південний Буг,

щоправда, тоді чоловік по-

рибалив недовго.

- Зимова риболовля наба-

гато краща за літню. І хто

сказав, що юшку зварити не

можна зараз, на березі, на-

приклад? - сказав чоловік.

Тільки-но з рибалкою

познайомилися, як він од-

разу показав улов. В паке-

тику лежало більше деся-

ти “королівських” рибин.

Як розповів чоловік, юшку

готує дружина: «Виходить

така смачна!».

Та перед тим як ловити

рибу, потрібно добре все

продумати. Спершу —

підготувати відповідне осна-

щення, купити приманку.

Взимку це — мотиль. Деякі

рибаки ловлять на “живця”.

- В нас на Південному Бузі

можна і щуку, і судака

впіймати. Наприклад, яко-

гось року я впіймав щуку ва-

гою десь у півтора кілогра-

ми. Хоча насправді, найкра-

ща риболовля — це коли

бачиш цю природу. Вийти з

хати, відійти від буденних

турбот, подихати на природі

свіжим повітрям. Молоді ре-

комендую таке хобі. Я, на-

приклад, навіть онуків із со-

бою беру, просто зараз

вони на навчанні. На вихідні

із дітьми виходимо, вони

щасливі, - розповів Олек-

сандр Марченко.

Все оснащення та нажив-

ку чоловік купує в магази-

нах. А от стільчик-ящичок

змайстрував сам. В нього і

оснащення покласти можна,

а завдяки м’якому сидінню

— і посидіти.

- Стояти немає як. А таке

сидіння виручає. Напевне,

вам цікаво, як зігріваюся? -

з усмішкою запитав чоловік.

- Для цього потрібно просто

тепло вдягнутися.

Роботи поки немає,
пішов порибалити

Сергія на річку привів ви-

мушений відпочинок. Робо-

ти поки немає, тому час про-

водить, як каже, із користю

для себе — за риболовлею.

Загітував чоловіка сусід, але

цього дня його не було —

поїхав на Дністер.

Здобич в Сергія невелика

— дві рибинки. Каже, що

перепад температур та вітер

не сприяють улову.

– На льоду почуваюся

впевнено, адже він більше 50

сантиметрів. Приходжу сюди

зранку, коли сина до школи

веду та в чотири години дня

- коли забираю. Його з со-

бою не беру, він в мене ще

маленький, навчається у дру-

гому класі, - розповів Сергій.

Òåòÿíà ÇÀÌÎÐÎÊÀ,
Tetyana.Zamoroka@km.ria.ua

Досвідчені
рибалки кажуть:
«Не знаєш броду
- не лізь у воду».
Коли прийшли на
лід, потрібно
дивитися і знати,
чи є течія, де
б’ють ключі, де
підмиває кригу

- Широко розкиньте руки по крайках льодового
пролому та утримуйтеся від занурення з головою.

- Вибравшись із льодового пролому, відкотіться, а
потім повзіть в той бік, звідки ви прийшли і де міцність
льоду, таким чином, перевірена.

- Якщо на ваших очах на льоду провалилася людина,

підкладіть під себе лижі, дошку, фанеру і повзіть на них.
До самого краю ополонки не підповзайте. Ремені, шар-
фи, дошка, жердина допоможуть врятувати людину. Ки-
дати пов’язані ремені, шарфи треба за 3-4 метра.

- Якщо ви не один, тоді узявши один одного за ноги,
лягайте на лід ланцюжком і рухайтеся до пролому.

На риболовлі Олександр Марченко відпочиває від буденних турбот

Сергій показує свій улов. Цього разу він невеликий

Хмельничанин Олександр Миколайович пробурює
лунку за дві-три хвилини «Ловися рибко, і велика, і маленька...»

Ф
от

о 
Те

тя
ни

 З
АМ

ОР
ОК

И
Ф

от
о 

Те
тя

ни
 З

АМ
ОР

ОК
И

Ф
от

о 
Те

тя
ни

 З
АМ

ОР
ОК

И

Ф
от

о 
Те

тя
ни

 З
АМ

ОР
ОК

И



9ВСІМ №6 (190) 10 лютого 2010         WWW.VSIM.UA

Вуличні „шедеври” закоханих

Освідчення на кордоні Хмельницької та
Тернопільської областей

Кохання – прекрасне почуття, що штовхає людей на подвиги, самопожертви чи створення
мистецьких шедеврів. Освідчуватись у цьому почутті, а особливо у День закоханих - природно.
Багато хто з палко закоханих робить це прямо на вулиці

Як сказав відомий
французький письменник
Оноре де Бальзак, „ко-
хання – єдина пристрасть,
що не визнає ні минуло-
го, ні майбутнього».

У всі часи люди прагнули,

прагнуть і будуть прагнути

висловлювати свої почуття.

Найпростіший спосіб зроби-

ти це – за допомогою сло-

ва. Тому не дивно, що се-

ред сучасної молоді писати

свої зізнання на стінах бу-

динків, парканах та дорогах

досить популярно. Однак

такі вуличні шедеври навряд

чи прикрашають наше місто,

особливо якщо вони напи-

сані неграмотно.

До Дня святого Валенти-

на пропонуємо добірку на-

писів та символів, присвяче-

них коханню, що можна по-

бачити у нашому місті і за

його межами.

Êñåí³ÿ ÆÓÆÀ,
Kseniya.Juja@km.ria.ua

В Кам’янці-Подільському написи кохання та замки можна побачити на мосту над Смотричем

В Одесі замки висять на мосту, який в народі називають «Тещин міст»

У Хмельницькому новоспечені подружжя на знак
міцності своїх почуттів вішають свої замки на гігантську
підкову, що розташована в парку імені М. Чекмана

На стінах нашого міста можна побачити такі написи та символи кохання

Дехто з закоханих пише свої освідчення прямо на бруківці
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SHOW-BIZ
Міла Нітіч стане актрисою?
Молода співачка поділилася своїми планами на майбутнє. Неза-

баром Міла вступатиме до театрального інституту.

- Цього року вирішила піти навчатися до театрального інсти-

туту. Хочу спробувати себе у ролі актриси, - розповіла співач-

ка. Як зізналася хмельничанка, у недалекому майбутньому

прагне потрапити до Голлівуду, проте не у ролі актриси, а у

ролі співачки.

Ç³ðêîâ³ ç³çíàííÿ ³ñòîð³é êîõàííÿ
Співак Віталій Козловський оголосив про конкурс напередодні Дня Валентина, а Маші Фокіній
шанувальник зіпсував машину. Українські знаменитості розповіли, наскільки важливим у їхньому
житті є День закоханих

Про те, як і де святкува тимуть
українські „зірки” День святого
Валентина поцікавився журналіст
газети „Діловий тижневик ВСІМ”.

Òåòÿíà ÏÎÏÈÊ,
Tetyana.Popik@km.ria.ua

Запитання:
1. Як святкуєте День закоханих?

2. Що бажаєте отримати цьогоріч на День

св. Валентина?

4. Розкажіть, коли і як Вам уперше зізна-

лися у коханні?

5. Чи є це свято особливим у Вашому житті?

Маша Фокіна: „Святкую кохання
кожного дня!”

Руслана влаштує романтичний
вечір коханому

Павло Зібров зізнався у коханні
в першому класі

1. Люблю з ранку до вечора. У такий особливий день

прагну бути у хорошому настрої, дарувати презенти ко-

ханій. Треба бути радісним, аби заряджати позитивом і

коханням інших.

2. На День св. Валентина виступатиму на концерті. Та-

ким  чином зроблю собі подарунок, і з отриманих грошей

приготую сюрприз своїй коханій.

3. Це було в першому класі.

4. Особливі для мене  дні – це дні народження: мій,

моєї дружини, дітей. Новий рік, Різдво і Пасха – це великі

для мене свята.  А День св. Валентина – більше для мо-

лоді і підлітків.

Віталій Козловський у пошуках співочого кохання
1. Останні п’ять років я

святкую День Валентина зі

своєю командою, так як в

цей день виступаю на кон-

цертах в різних куточках

нашої країни. Я вважаю, що

це свято не лише для зако-

ханих пар, але й для людей,

які люблять. А любити мож-

на багатьох: батьків, рідних,

друзів… Звичайно, після

концерту повертаюсь додо-

му і влаштовую своїй ко-

ханій романтичний вечір.

2. Я взагалі ніколи не

планую свої подарунки.

Для мене головне, щоб по-

дарунок був зроблений з

душею і серцем. Щоб він

приніс тепло та радість і,

звичайно, пам’ять.

3. Вперше мені зізналася

дівчина, коли нам було десь

по 13-14 років. Я тоді вчився

в школі, а дівчинка навчала-

ся у паралельному класі. В

мене також були до неї щирі

почуття, проте не наважував-

ся зробити перший крок. В

день святого Валентина вона

розповіла про свої почуття

до мене. Я був просто вра-

жений! Це дуже романтично.

Її батьки переїхали в іншу

країну і забрали її з собою.

Ми ще досить довго листу-

валися, але я й досі не зміг

її забути.

Пригадавши історію, вирі-

шив в цьому році оголосити

конкурс до Дня св. Валенти-

на «Закохані серця тільки по-

руч». Умовами конкурсу є на-

писання англомовного тексту

на пісню «Только рядом». Ав-

тором тексту може стати будь-

хто з моїх шанувальників або

просто ж меломан. Ви може-

те описати свої почуття кохан-

ня в англомовному тексті пісні,

яку в найближчому майбутнь-

ому можете виконати зі мною.

Переможець отримає спец-

іальний приз та можливість

плідної співпраці. А головне,

можливо, історію саме Ваших

почуттів будуть наспівувати

люди в різних куточках світу.

Результати конкурсу стануть

відомі 14 лютого, в День

святого Валентина.

Тексти пісень ра-

зом із своїми кон-

тактами надси-

лайте на елект-

ронну адресу:

hit.for.vitaliy@mail.ru

4. Для мене

це свято не є

н а д з в и ч а й н о

особливим, так як, на мою

думку, існують набагато

значущі свята. Просто це ще

один день, коли я можу ска-

зати близьким людям, що я

їх люблю. Хоча впевнений,

що це потрібно казати кож-

ного дня, особливо батькам.

1. Минулого року у День

святого Валентина я висту-

пала у Варшаві на фіналь-

ному відборі учасників

«Євробачення», позамину-

лого – у Відні на форумі з

подолання проблеми

торгівлі людьми. Але по по-

верненню додому я влашто-

вую свята на честь вихідно-

го дня. Такі спонтанні вечо-

ри завжди особливі і надов-

го запам’ятовуються.

2. Все дуже просто – ро-

мантичний вечір і похід в

кінотеатр. Це так рідко буває,

що стане для мене справжнім

подарунком. Натомість пере-

1. Власне, у День закоха-

них перебуваю на сцені, ма-

буть, як і більшість популяр-

них артистів. Але відзначаю-

чи День кохання, я не обме-

жуюсь всього одним днем –

святкую кохання доти, доки

воно живе в моєму серці.

2. Бажаю миру у всьому

світі. А якщо говорити про

більш локальні подарунки,

то бажаю божевільно-ро-

мантичних пригод, від яких

запаморочилася б голова та

народилися… нові пісні.

3. Коли і як уперше – не

пам’ятаю, мабуть тому, що

це було ще в дитячому сад-

буваючи в екзотичному та ро-

мантичному Буенос-Айресі, я

обов’язково знайду для чо-

ловіка оригінальний подару-

нок. Можливо, це буде щось

з аргентинських вин. Ще не

вирішила.

3. Це було в школі, мабуть,

як і у більшості дівчат. Найб-

ільше у світі люблю, коли мій

чоловік зізнається у коханні

– кожен раз як вперше.

4. Безперечно, це свято

має свій настрій. Але в

нашій родині є традиція зу-

стрічати перший день весни

– символічний для нас, коли

все навколо оживає.

ку. Але пам’ятаю, як хтось

нашкрябав на капоті моєї

машини слова кохання, ад-

ресовані мені. Тоді я ладна

була вбити цього креативно-

го романтика, але зараз зга-

дую цю історію з усмішкою.

Проте таких зізнань більше

не хочу!

4. Особливим в моєму

житті є, власне, саме кохан-

ня. І якщо воно є, то в серці

щодня панує свято. А День

св. Валентина – це данина

священику на ім’я Вален-

тин, який, не звертаючи

увагу на заборону, одружу-

вав закоханих.
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кіно Конкурс

кіно Анонс

Кастинг на  конкурс “Міс Хмельницький-2010”
З 28 лютого у місті проводитимуть кастинг на

участь у конкурсі „Міс Хмельницький-2010”. Вимоги
на участь у конкурсі краси: зріст – від 168 см, на-
явність портфоліо, танцювальна візитка у купальни-
ку, комунікабельність та амбіційність. Заявки дівчат
приймають за телефоном: 096-306-08-63

Клубне життя
11 лютого

День святого Валентина
Вхід: Ч- 25 грн, Ж – 20 грн

Нічний клуб «СВ», початок о 22.00

12 лютого

TRANCEFORMATION
Dj Omnia, Dj Desaid, Dj Blondin

Вхід: 50 грн, з флаєром – 30 грн

Нічний клуб «СВ», початок о 22.00

13 лютого

Oldstyle DJ
Вхід: 40 грн, з флаєром – 30 грн

Нічний клуб «Табу», початок о 21.00

Кіно
Кінотеатр ім. Шевченка
Телефон каси: 79-53-46
З 11 лютого

«Заміж у високосний рік»
Виробництво: США

Жанр: комедія, романтика

Режисер: Ананд Такер

В ролях: Емі Адамс, Меттью Гуд

Сеанси: 11.00, 15.00, 19.00

За давньою ірландською традицією, 29 лю-

того - раз у чотири роки – дівчина має право

сама освідчитися чоловікові, а той, відповідно,

не має права відмовитися. Головна героїня, так

і не дочекавшись освідчення від свого кохано-

го, рішуче береться до справи і вирушає в

Дублін, щоб скористатися своїм правом…

«Вище неба»
Виробництво: США

Жанр: комедія, романтика

Режисер: Джейсон Рейтман

В ролях: Джордж Клуні, Віра Фарміга,

Джейсон Бейтман, Денні МакБрайд

Сеанси: 13.00, 17.10, 21.00

Успішний корпоративний менеджер насо-

лоджується життям і постійними відряджен-

нями. Якраз перед тим як отримати сертифі-

кат на десять мільйонів бонусних миль, він

знайомиться з жінкою своєї мрії – у неї наз-

биралося анітрохи не менше миль.

Кінотеатр „Планета”
Телефон каси: 65-53-36
З 11 лютого

Зал прем’єрний

„Кандагар”
Виробництво: Росія

Жанр: екшн

Режисер: Андрій Кавун

В ролях: Воломир Машков, Андрій Панін,

Олександр Балуєв, Богдан Бенюк

Сеанси: 17.00, 19.00, 21.00

1995 рік. Афганістан. Російський вантажний

літак примусово посаджений на аеродромі в

столиці ісламського тероризму – місті Канда-

гар. П’ятеро російських льотчиків захоплено

в полон фанатиками-талібами. Їм належить

прожити 378 днів в пеклі.

„Персі  Джексон і
викрадач блискавки”

Виробництво: США

Жанр: пригоди, фентезі

Режисер: Кріс Коламбус

В ролях: Ума Турман

Сеанси: 17.00, 19.00, 21.00

Персі Джексон - хлопчик, який дізнався про

те, що його рід бере початок від грецького

бога. У супроводі Сатира і дочки Афіни він

вирушає в небезпечну подорож, аби прими-

рити богів. Впродовж всього фільму сміливець

намагається зупинити гарнізон міфологічних

ворогів. Його також чекає зустріч з батьком і

оракулом, який пророкував зраду друга.

Кино
З 11 лютого

Синя зала

„День святого Валентина”
Виробництво: США

Жанр: комедія, романтика

Режисер: Гаррі Маршал

В ролях: Бредлі Купер, Джеймі Фокс, Дже-

ніфер Гарнер, Джесіка Альба

Сеанси: 14.00, 16.00, 18.00, 20.00

У вихідні

Мультфільми для дітей
Сеанси: 12.00

Концерти:
13 лютого

„Фабрика зірок-3”
Вхід: 120-280 грн

Початок: 18.30

Обласна філармонія

25 лютого

Грузинський балет
„Сухішвілі”

Вхід: 140-280 грн

Початок: 19.00

Обласна філармонія

23 березня

Григорій Лепс
Вхід: 250-750 грн

Початок: 19.00

Обласна філармонія

Виставки:
Георгій Верейський

„Приватне життя в
портретах”

Пластика з музейної
колекції „Кераміка,
дерево, скло”
Презентація календаря

Обласний художній музей

„В родинному колі”
Олена Савчук, Іван та Сергій Кляпетури

(живопис)

Обласний художній музей

Виставка творів
живопису Миколи Рябого

Галерея на Проскурівській

Ігор запрошує хлопців, Сауну і Артема, з коханими на ранчо до бать-
ка. Хлопці зможуть відпочити, а Ігор нарешті познайомить Настю з
майбутнім тестем. Друзі пакують валізи.

У літаку вони знайомляться з парочкою американців, які розповіда-
ють їм про монастир на околиці міста, де житимуть наші герої.

“Кохання у великому місті-2”

переможець Конкурсу
Переможцем кінокон-

курсу „Ділового тижневи-
ка „ВСІМ” став Віктор Ка-
пелюшок. Саме він зате-
лефонував першим та
правильно вказав кіно-
кадр з фільму „Залюдне-
ний острів-2”. Як розповів
Віктор Миколайович,
впізнати кадр було не-
важко, адже нещодавно
переглядав кінострічку.

Родина Капелюшків і ра-
ніше брала участь у под-
ібних конкурсах, які прово-
дило видання. Віктор та
його дружина Юлія отри-
мали два запрошення до
кінотеатру ім. Т.Г. Шевчен-
ка на кінофільм „Заміж у
високосний рік”.

Щиро вітаємо Віктора
Капелюшка та бажаємо
подальших перемог!
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У місті Самбір Львівської області зберігаються мощі
Святого Валентина — покровителя всіх закоханих. В
Україну їх перевезли наприкінці ХVIII століття з кладо-
вища святої Присциліни в Римі. Мощі зберігаються  в
церкві Різдва Пресвятої Богородиці, а в архівах Вати-
кану міститься запис про те, що святий Валентин є по-
кровителем Перемишльсько-Самбірської Єпархії.

Êîõàííÿ òà òàºìíèö³ Çîëî÷åâà
У Золочівському
замку є камінь
із загадковим
написом
невідомою
мовою, а також
для загадування
бажань

ЯК ДОБРАТИСЯ
Золочів – це райцентр

Львівської області. Лежить
на трасі Тернопіль-Львів,
близько 180 км на захід від
Хмельницького. Практично
усі потяги, що йдуть із
Хмельницького до Львова,
зупиняються у Золочеві.

Подвір’я замку
прикрашають скульптури

Золочівському замку дуже поталанило на відміну від багатьох інших українських твердинь. Нещодавно
його реставрували, влаштували у ньому музей. Замок живе завдяки лицарським турнірам, які тут постійно
відбуваються, а ще завдяки таємничим легендам та моторошним привидам

За словами хмельничан-
ки Юлії, яка побувала у
Золочеві під час одного із
лицарських турнірів, за-
мок залишив у її пам’яті
яскраве враження.

- Він у дуже гарному стані:

охайне подвір’я, прикрашене

скульптурами, клумбами,

фонтанами та альтанками. Та

головна його особливість, що

відрізняє від інших пам’яток,

- це те, що на території замку

стоїть одразу два палаци, -

розповідає мандрівниця.

Два палаци
Золочівський замок має

вигляд чотирикутника, захи-

щеного високими валами та

п’ятикутними бастіонами. На

подвір’ї стоїть двоповерховий

палац в стилі ренесансу, а

перпендикулярно до нього –

Китайський палац. І хоча оз-

нак китайської архітектури

тут не знайдеш, саме такою

її, мабуть, уявляли давні буд-

івничі. Зараз у Китайському

палаці діє експозиція східно-

го мистецтва, відбуваються

чайні церемонії.

Є в історії замку і сумні

сторінки. Наприклад, під час

угорського панування тут

був суд і в’язниця, потім ка-

тівня НКВС, база німецьких

фашистів, за радянських

часів – училище.

30-річне кохання
Однак з одним волода-

рем замку – польським ко-

ролем Яном ІІІ Собеським

– пов’язана романтична

історія кохання.

Молодий король закохав-

ся у 15-річну француженку

Марію Казиміру д‘Аркуін з

першого погляду. Та одру-

житися вони змогли лише

через дев’ять років. Вони

прожили разом тридцять

років, народили 13 дітей (з

них вижило лише четверо).

Король писав коханій дру-

жині ніжні листи, які зараз

опубліковано.

Однак польська знать не

любила іноземку, за спина-

ми короля ходили плітки, що

Марія керує ним. І Золочівсь-

кий замок став тим місцем,

де королева усамітнювалася

та відпочивала від «злих

язиків». Саме вона збудува-

ла тут Китайський палац.

Після смерті Яна ІІІ усі

його маєтки відійшли Марії.

Однак вона тут жити не

змогла, повернулася у

Францію, але слідкувала за

своїми володіннями, отри-

мувала щорічний звіт про

стан замків та прибутки.

Серед місцевих жителів

досі ходять перекази, що

сміливці, які лазили у замко-

вих підземеллях, бачили там

привид жінки – Білу Пані.

Є й інша історія про при-

вида – Чорного лицаря. Він

то ходить коридорами зам-

ку, то стукає у приміщення

до реставраторів.

Таємничі камені
Не менш загадковими є ка-

мені на території замку. Їх

знайшли у селі Новосілки Зо-

лочівського району та при-

везли у замок. Ймовірно, це

все, що залишилося від Но-

восільського замку, повністю

зруйнованого у XVI столітті.

На одному камені висічені

літери, схожі на готичні. Од-

нак ніхто не знає, що там

написано. Є версія, що це

ставропольська мова, якою

користувалися до середини

XIV століття. Таку версію ви-

сунув референт Папи

Римського, який побував у

Золочеві під час візиту Папи

до Львова. Він упізнав у на-

писі одну літеру.

На іншому камені зображе-

но два вінки – квітучий, що

символізує життя, та терно-

вий, що символізує смерть. А

між ними – дірочка.

- У дірочку потрібно за-

сунути палець і загадати ба-

жання. Якщо воно матері-

альне, треба повернути па-

лець в сторону тернового

вінка, якщо духовне – до

квітучого, - розповідає

хмельничанка. – Якщо ж

бажання не збулося, треба

знову їхати до Золочева і

спробувати ще раз.

Êñåí³ÿ ÆÓÆÀ,
Kseniya.Juja@km.ria.ua

Під час лицарських турнірів у Золочівському замку оживає Середньовіччя

Цей камінь із незрозумілим написом доставили із
сусіднього села Новосілки, де колись був замок тамплієрів

Китайський палац (на передньому плані) та старіший
– у стилі ренесансу

ЩО ПОДИВИТИСЯ У МІСТІ
Крім замку, у Золочеві є й інші цікаві місця. По-

перше, це розкішний костьол домініканського мона-
стиря XVI-XVIII століть (на фото). По-друге, це арсе-
нал XIV століття – сувора кам’яна споруда без вікон,
що знаходиться в самому центрі міста. Також тут збе-
реглися старовинні церкви – Воскресіння та Мико-
лаївська.

Місцевий цвинтар цікавий своїми старовинними
надгробками. Скульптури на деяких є справжніми
витворами мистецтва.
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Як налаштувати дівчину на
серйозні стосунки?

КОНСУЛЬТАЦІЇ ПСИХОЛОГА

На ваші запитання відповідає
практичний психолог Наталія Ханецька

ПОСТАВ ЗАПИТАННЯ ПСИХОЛОГУ!
Якщо у вас проблеми в особистому житті, не ла-

диться на роботі, все валиться з рук, а життя втрати-
мо сенс – порадься з психологом. Наталія Ханецька
відповість на ваші запитання і допоможе розібратися
в складних життєвих ситуаціях.

Запитання можна надсилати за адресою:
Хмельницький, проспект Миру, 69,

редакція газети «ВСІМ»
або на електронну скриньку:

Nadiya.Shestopal@gmail.com

Я народила півтора місяця назад і стала дуже ревну-
вати чоловіка. Справа в тому, що він працює у жіночо-
му колективі. Раніше я була спокійною, але зараз у
нас часті конфлікти та сварки. Я весь час його в чо-
мусь підозрюю. Я просто скаженію і нічого не можу з
собою зробити. Хоч він і говорить, що якщо йому по-
трібна була коханка, то вона має бути краще, ніж дру-
жина, а таких він досі не зустрів. Ось скажіть, що
означає це «досі», він у пошуках?

Тетяна, 32 роки

Я стала ревнивою після пологів

Дорога Тетяно. Не лякайтесь, з вами не відбувається нічо-

го дивного. Справа в тому, що після пологів жінка почу-

вається надзвичайно виснаженою не тільки фізично, але і

психологічно. Ви зробили велику роботу – народили дити-

ну, а зараз робите ще більшу – доглядаєте її. Тут і втома, і

новизна, і побудова нових стосунків з чоловіком та іншою

ріднею. Що стосується ревнощів, то це своєрідна реакція

на те, що ви стали менше часу приділяти чоловіку. Про сло-

весні висловлювання можу сказати вам тільки одне. Не вар-

то так близько до серця брати слова чоловіка, якщо вони

сказані під час сварки на підвищених тонах. Саме в такі

моменти, на жаль, ми намагаємося образити рідну людину,

зачепивши її за найслабше місце. От і прийшов час у вашій

родині навчитися конфліктувати по-іншому: тихо і без об-

раз, адже ваш малюк всьому вчиться у вас.

Допоможіть мені, будь ласка! Мені 26 років. У нас з
хлопцем справжнє кохання. До того ж, я чекаю від
нього дитину. Але нещодавно я дізналася, що він до
мене регулярно відвідував повій. Для мене це стало
великим потрясінням. Я сама не свята, але у всіх моїх
стосунках були присутні почуття. Постійно уявляю, як
він був з ними, навіть уві сні сниться. Всі думки про це.

Олеся, 26 років

Мій хлопець спав з повіями

Шановна Олесю. Звичайно, випадок не зовсім типовий. Ті

знання, які ви отримали, ввели вас у шок. Саме через це і

поганий сон, і постійна тривога. Якщо ви не перестанете пост-

ійно «проживати» події минулого, ви можете захворіти. До

того ж, так стосунки з коханою людиною можуть і обірватися.

Проте з будь-якої ситуації можна знайти вихід, якщо цього

бажають закохані люди. Ви чиста натура, вихована на ідеалах

справжнього кохання, а не за гроші. До того ж ви, мабуть, не

уявляли, що «такий світ» існує у вашій реальності, а не тільки

в кіно. Що ж, якщо ви вже стикнулися із цим, вам треба дея-

кий час, щоб звикнути до цієї думки. А також необхідно доб-

ре поговорити із своїм хлопцем і розказати йому про свої

почуття, про те, що вас турбує. Нехай він оточить вас увагою.

У будь-якому випадку, все минеться і вам покращає.
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На жаль, Артем, ваша дівчина дійсно зараз не налашто-

вана на серйозні стосунки. До того ж, два місяці для бага-

тьох людей - це не надто великий термін, щоб зрозуміти, чи

хочеш ти жити зі своїм партнером. Отже, моя вам порада,

Артеме, почекайте, поспостерігайте. За умови дбайливого

ставлення до вас з боку дівчини, її ніжності та турботи ви

можете робити висновки, що їй не байдужий.

Зустрічаюся з дівчиною приблизно два місяці.
Хочу налаштували її на серйозніші стосунки, але не
знаю як. Не можу зрозуміти, чи хоче вона цього, чи
ні. Говорить, що якщо ми будемо жити разом або
часто бачитися, скоро набриднемо один одному. Вона
не хоче щоб я звикав до неї. Що це – страх?

Артем, 19 років

Ï'ÿòíàäöÿòü ìåí³ âæå...

Мудрою мама буде тоді, коли підтримає дитину, яка хоче спро-

бувати зробити щось сама, коли скаже: «Добре дитино, спробуй.

Я підтримуватиму тебе в будь-якому рішенні». Коли ваша дитина

побачить, що ви їй довіряєте, то намагатиметься виправдати ваші

сподівання і старатиметься вдвічі більше. Ніколи не потрібно дорі-

кати дитині, а краще розібрати ситуацію разом з дитиною і показа-

ти, які кроки були правильними, а які - ні.

Практичний психолог Галина Орєхова

Íåãàòèâ³çì – ðèñà ï³äë³òêîâîãî â³êó
Підлітковий вік характе-

ризується негативізмом.
Він з’явився в нашому
менталітеті та вихованні
ще тисячі років тому.
Увесь виховний процес у
нас відбувається через не-
гативізм. До прикладу, ча-
стіше всього мама гово-
рить до дитини з пристав-
кою «не»: не чіпай, не
бігай, не лазь там… До ше-
сти років дитина стає
«професором» у сфері
того, що не потрібно роби-
ти. Парадокс в тому, що в
дитини не вистачає досві-
ду, як потрібно робити
правильно. Так виховува-
лися наші бабусі та праба-
бусі, і тому це здається
нормою.

- В школі дитина зустрі-

чається з безліччю «не». Ще

в початкових класах, коли

дитина старається виконува-

ти усі завдання вчителів, вона

зустрічає негативізм. Після

виконання класного завдан-

ня дитина отримує зошит і ба-

чить, як учителька виправляє

червоною ручкою усі помил-

ки і показує дитині, що вона

зробила неправильно, - роз-

повіла Галина Орєхова.

За словами Галини Павлі-

вни, сьогодні дітям в школі

важко не стільки інтелекту-

ально, як морально: не го-

ловне, які оцінки отримува-

ти, - потрібно бути першими

і найкращими. Підлітки, які

мають високі моральні

цінності, відчувають себе

«білими воронами». Але по-

трібно пам’ятати, що зви-

чайні людські цінності бу-

дуть модними завжди.

Íàä³ÿ ØÅÑÒÎÏÀË

В підлітковому
віці відбувається
велике
«генеральне
прибирання» у
душі дитини. Всі
цінності
переставляються
місцями

У підлітковому віці діти бунтують не стільки проти батьків та
вчителів, як проти того, що їх оточує

В школі дитина зустрічається з безліччю «не»
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Будь-який вік має
свою кризу. Криза ха-
рактеризується тим, що
усі правила, цінності та
норми, які були до цьо-
го, переоцінюються. У
дітей найбільший пік
бурі припадає на три,
шість,  дванадцять та
п’ятнадцять років. Якщо
в перші роки дитина по-
вністю ще підвладна
батькам та слухається їх
вказівок і порад, то вже
у старшому віці підліток
кидає виклик всім - бать-
кам, вчителям і навіть
своїм друзям.

«Генеральне
прибирання» у душі

В підлітковому віці

відбувається «генеральне

прибирання» в душі дити-

ни. Якраз у віці 15 років

йде осмислена переоцінка

цінностей. Постають запи-

тання: хто я і що мені ро-

бити далі?

- Діти в цьому віці бунту-

ють проти всього  - проти

суспільства, проти батьків

та їх правил. Найбільше

дістається батькам і вчите-

лям, тому що вони завжди

«під рукою», -  вважає

практичний психолог Гали-

на Орєхова.

Якщо в три роки у дити-

ни проявляються спроби

самостійності і вона часто

повторює слова -  «я

сама», то в 15 років дити-

на реалізує ці слова у ділі,

а будь-яке протистояння

викликає в підлітка бурі

емоцій та агресії.

Все починається з
дитинства

Проблеми, які з’являють-

ся у підлітка в п’ятнадцять

років, є результатом неве-

ликих потрясінь та методів

виховання, які могли тра-

питися у перші роки життя

дитини. Якщо батьки зак-

ривали очі на примхи та

«хочу» дитини і думали,

що все пройде, то у май-

бутньому стикнуться з ве-

ликими проблемами.

- Краще дитиною зайня-

тися раніше, аніж потім

звертатися до психолога, -

вважає Галина Павлівна. -

Близько 99% підлітків, які

починають вживати алко-

голь, піддаються впливу

різних течій, йдуть зі шко-

ли й таке інше – цим нама-

гаються звернути на себе

увагу. Таким чином дитина

усім ніби показує - «Подив-

іться, як мені погано».

Небажання ставати
дорослим

На сьогоднішній день,

коли дитина бачить, як

батьки важко працюють і

заробляють гроші, вона по-

чинає розуміти, що закін-

читься навчання у школі і

прийде час, коли  їй теж

прийдеться заробляти

гроші і відповідати за свої

вчинки та життєві кроки.

Небажання ставати дорос-

лим та брати на себе відпо-

відальність психологи нази-

вають інфантилізмом.

- Кожна людина живе мов

у власному маленькому буди-

ночку. Уявіть, як там має бути

погано і некомфортно, щоб

піти з нього, - розповіла Га-

лина Орєхова. - Завдання

батьків – зробити все так, аби

дитині в своєму будиночку

було комфортно і затишно.

Завдання батьків
Батькам слід пам’ятати,

що виховання дитини вира-

ховується не в кількості

часу, приділеному дитині, а

в його якості. Можна про-

вести з дитиною 20 хвилин

в день, і за цей час підба-

дьорити дитину, допомог-

ти їй зрозуміти себе.

- Якщо є близький емо-

ційний контакт дитини з

мамою і татом, то підліток

сам скаже батькам, що

йому погано, - вважає Га-

лина Павлівна. - Але част-

іше дитина показує це у

різних формам непослуху

та страху. Діти бунтують

не стільки проти батьків та

вчителів, як проти того, що

вони бачать. Їх навчали не

красти, але вони бачать,

що люди крадуть, їх на-

вчали не обманювати, але

багато людей обманюють.

І  дитина почуває себе

«білою вороною», якщо

вона робить не так, як усі.

Завдання батьків – роз-

мовляти з дитиною, пробу-

вати налагоджувати психо-

емоційний контакт. Не кри-

тикувати, сприймати її як до-

рослу людину, не говорити,

що її проблеми є неважли-

вими. Батькам потрібно до-

помогти дитині пережити

цей період. Можуть бути і

сміх, і сльози, але після

всього потрібно обійняти

дитину і сказати: «Не пере-

живай, це обов’язково ми-

неться, ми ж з тобою».

Íàä³ÿ ØÅÑÒÎÏÀË

Підліток не завжди усвідомлює те, що скоро йому
доведеться відповідати за свої вчинки
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Якщо Ви також бажає-
те поставити запитання

стосовно здоров'я,
телефонуйте до редакції
газети «Діловий тижне-

вик «ВСІМ», і фахівці
нададуть відповідь, яку

ми і опублікуємо у
рубриці «Від лікарів»

Телефон редакції:

78-98-38
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В ЗДОРОВОМУ ТІЛІ – ЗДОРОВИЙ ДУХ

Реклама

- Останнім часом п’ю бага-
то води, часто ходжу до туа-
лету. Чи може це бути озна-
кою діабету?

Марія Іванівна (50 років)

Відповідає лікар-ендок-
ринолог Наталя Шпиляк.

Так, дійсно, ознією з ознак

діабету є підвищена жага,

особливо вночі. І як наслідок

— збільшення кількості

відвідувань туалету. Також

підвищується апетит, але при

цьому людина не товстішає,

а навпаки — втрачає вагу.

Може з’явитися свербіж,

шкіра стає сухою через швид-

ке виведення рідини з орган-

ізму. До того ж, людина

швидко втомлюється, відчу-

ває слабкість. При діабеті, як

правило, погіршується зір.

- Що таке галотерапія?
Марина (23 роки)

На запитання читачки
відповів лікар Володимир
Іванов.

Галотерапія (спелеотерапія)

- це один із методів немеди-

каментозної реабілітації та

лікування органів дихання з

використанням солі. Лікуван-

ня парами солі дуже активно

допомагає у боротьбі з таки-

ми захворюваннями, як брон-

хіальна астма, пневмонія, хро-

нічний бронхіт, респіраторні

алергози, хронічні неспе-

цифічні захворювання легень

та багато інших. Дихати соле-

ним повітрям дуже корисно не

тільки з лікувальною метою,

але й у профілактичних цілях.

Пари солі дуже позитивно

впливають на загальний стан

організму, підвищують

опірність людини багатьом

хворобам, зміцнюють імунітет.

- Чи можна вилікувати гай-
морит вигріванням?

Ігор (28 років)

Пояснює лікар-отоларин-
голог Валерій Аполонін.

Багато лікарів наполяга-

ють на неприпустимості теп-

лових процедур при закла-

денні носа чи нежиті. У цьо-

му разі кількість виділень

збільшується, а відтоку

немає. При сильній запальній

реакції вигрівання можуть

сприяти лише виникненню

ускладень. Тож зігрівальні

процедури можна признача-

ти лише тоді, коли вже по-

чинається одужання.

Õ³ì³÷íà ôàáðèêà âñåðåäèí³ íàñ
Ми дуже часто робимо

все, щоб ускладнити жит-
тя нашій печінці: нераціо-
нально харчуємося, некон-
трольовано вживаємо
ліки, перебільшуємо з ал-
коголем, сідаємо на різно-
манітні дієти з метою
різкого схуднення... А все
це — удар по печінці.

Про один з найважливі-

ших органів нашого тіла

розповіла лікар-фітотера-

певт Тетяна Чекан.

Фільтр нашого
організму

Печінка — найбільший

орган людського тіла. Все, що

ми поглинаємо через дихаль-

ну систему, шкіру, травний

апарат, проходить через печі-

нку. Вона — як хімічна фаб-

рика,  переробляє потрібні і

непотрібні речовини, а токси-

ни, що прийшли разом з кро-

вотоком, знешкоджує.

Ще одна життєво необхід-

на функція печін-

ки — вироблення

жовчі, за допомо-

гою якої поживні

речовини зали-

шаються в

організмі, а ток-

сини вчасно виво-

дяться. Це і го-

ловний накопичу-

вальний резервуар крові. Пе-

чінка регулює її склад,

фільтрує, а також відповідає

за згортання. За одну хвили-

ну печінка прокачує і очищує

півтора літра крові!

Що руйнує
нашу печінку

Неправильне харчування,

погана екологія, зловживан-

ня спиртними напоями, три-

валий прийом медикаментів,

ожиріння, порушення імун-

ної системи, негативні

емоції та стреси — головні

вороги печінки.

Основна небезпека, що

підстерігає при цьому — це

запалення. Гостре чи хроні-

чне — воно не дозволяє

печінці виконувати свої ос-

новні функції, а це може при-

звести до важких наслідків.

Мабуть, всі чули про такі

хвороби, як холецистит, ге-

патит, жовчокам’яна хворо-

ба, цироз.

Симптоми захворювання

такі: нудота, гіркота у роті,

болі в правому підребінні,

відчуття важкості, різке зни-

ження працездатності,

підвищена дратівливість.

Якщо ви помітили у себе

якісь з цих симптомів, не вар-

то зволікати з візитом до ліка-

ря. Адже навіть незначні

відхилення, як правило, у

більшості випадків перероста-

ють у важкі хронічні захворю-

вання, якщо їх не лікувати.

Для здачі необхідних

аналізів знадобиться не так

вже й багато часу, зате печ-

інка залишиться здоровою.

Після встановлення діагно-

зу обов’язково потрібно

дотримуватися призначень

лікаря і прописаної дієти.

Поради лікаря
Зазвичай при  гепатитах (за-

паленнях печінки) різної етіо-

логії призначають противі-

русні препарати і гепатопро-

тектори. Паралельно з ними

— фітонастоянки і чаї для по-

кращання роботи печінки і

жовчовидільної системи. З

фітопрепаратів лікар Тетяна

Чекан рекомендує такі, як

“Холеана”, “Гепаліна-2”, “Ге-

паліна-3”, “Гепатон”. Ці пре-

парати мають протизапальну,

жовчогінну, жовчопродукую-

чу дії, нормалізують функціо-

нальну активність печінки, мо-

жуть виводити з організму

шкідливі речовини, сприяти

відходженню слизу, дрібних

камінчиків і навіть знищувати

лямблій (паразитів жовчного

міхура). Корисними для очи-

щення печінки також будуть і

цілющі фіточаї.

²ðèíà ÎÂ×ÈÍÍ²ÊÎÂÀ

Êð³îòåðàï³ÿ — ë³êóâàííÿ õîëîäîì

Кріомасаж обличчя виконується за допомогою рідкого азоту

Всім відомо, що завдяки холоду та холодовим процедурам можна покращити стан здоров’я.
Не дарма  наші пращури після гарячої бані вибігали на сніг і обтиралися ним на морозі або
пірнали в ополонку з крижаною водою... Зараз ми називаємо такі процедури кріотерапією.

Про лікування холодом, його
види та користь для здоров’я ми
запитали у лікаря Наталі Лисюк.

Позитивний стрес для
організму

Кріотерапія (від латинського “кріо”

— холод) — це штучний вплив холо-

дом на теплові рецептори шкіри. Це

стрес для організму, але позитивно-

го характеру. Кровоносні судини спо-

чатку звужуються, потім розширю-

ються, і завдяки цьому покращуєть-

ся живлення тканин шкіри, регу-

люється обмін речовин. Дозоване ви-

користання холоду має цілющі влас-

тивості — завдяки кріотерапії актив-

ізується імунна система, що допома-

гає при лікуванні багатьох хвороб.

Традиційними вважаються гіпо-

термічні методи — моржування, об-

ливання холодною водою, компре-

си з льоду. Але останнім часом на-

були популярності процедури, у

яких використовується інертний газ

азот чи повітря, охолоджене до

температури -150 - 190 С.

Кріомасаж
Однією з процедур апаратного

масажу є кріомасаж, який викону-

ють з косметичною метою. Для

нього використовують рідкий азот

— прозору рідину без запаху та

кольору. Цей вид масажу дуже ко-

рисний для обличчя, він підсушує

та знімає запалення шкіри, розг-

ладжує дрібні зморшки, нормалі-

зує роботу сальних залоз, знімає

свербіння, почервоніння, набряки,

а також відлущує верхній шар

шкіри, відновлюючи мікроцирку-

ляцію та обмінні процеси. Він ви-

користовується і при лікуванні об-

лисіння.

Під час процедури спеціаліст бере

ватний тампон на дерев’яному

стержні, занурює його в термос з

рідким азотом, а потім швидко,

впродовж кількох секунд, змащує

ним обличчя чи якусь окрему про-

блемну ділянку шкіри.

Кріодеструкція
Крім косметичних процедур,

рідкий азот застосовують і для ви-

далення бородавок, гіпертрофічних

рубців, папілом, вугревих висипань

тощо. За допомогою азота можна

позбутися демодекса — кліща,

який паразитує на шкірі. Саме для

цього використовують метод кріо-

деструкції — глибоке заморожу-

вання тканин з наступним їх відми-

ранням. Холод також прискорює

процеси заживлення швів та розс-

моктування рубців.

101421194

 - Ще стародавні греки знали — печінка є одним з
найважливіших органів людського організму. Хворо-
би печінки завдають неймовірних страждань. Люди-
на, що має цироз, може прожити максимум п’ять років,
— сказала лікар-терапевт Тетяна Чекан

Кріосауна
З її допомогою лікують багато

дерматологічних хвороб, омолод-

жують шкіру, успішно вирішують

проблему целюліту.

Пацієнт заходить у спеціальну уста-

новку, в яку подається суха холодна

суміш азоту і повітря, і через 15 се-

кунд всередині кабіни встановлюєть-

ся температура -130-140 С. Завдяки

цій процедурі організм отримує вели-

кий стрес і... починає працювати.
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Îë³éíèê âèáîðîâ çîëîòî
Збірна команда Хмельницької області з вільної боротьби на кубку
України, що проходив у Броварах, здобула п’ять нагород

На найвищу сходинку
п’єдесталу зібрався Павло
Олійник, який у ваговій
категорії до 96 кілограмів
зумів здолати усіх своїх
суперників.

Спочатку наш спортсмен

із рахунком 9:0 переміг

харків’янина Віталія Шел-

ковіна, а потім і киянина

Віктора Кикотя – 9:2. У

півфіналі перед Олійником

не встояв львів’янин Михай-

ло Доценко – 16:0. У вирі-

шальному ж поєдинку із ще

одним представником Киї-

вської області Валерієм Ан-

дєйцевим подолянин на-

брав вісім залікових

пунктів, а суперник не здо-

був жодного очка. Таким

чином Павло Олійник здо-

був золото кубку країни.

Серед чоловіків Хмель-

ниччина здобула ще і

бронзову нагороду – її ви-

боров Максим Матус у вазі

до 66 кілограмів. Ще три

бронзи виграли наші пред-

ставниці прекрасної статі:

Наталя Пульковська (ваго-

ва категорія до 48 кілог-

рамів),  Юлія Лавренюк

(вагова категорія до 63

кілограмів) та Світлана Ко-

рольчук (вагова категорія

до 67 кілограмів).

Â³êòîð ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ

Íåò³øèíñüê³ ôåõòóâàëüíèêè ñòàëè
÷åìï³îíàìè Óêðà¿íè

Çàâåðøèâñÿ ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç ïàíêðàò³îíó
Найсильнішою в коман-

дному заліку виявилась ко-
манда обласної організації
«Динамо». Друге місце в
чемпіонаті посіла команда
дитячо-юнацької спортив-
ної школи «Динамо», третє
- за спортсменами з Шепе-
тівського району.

- Змагання проходили в

трьох розділах: показових

виступах, поєдинки з обме-

женим контактом (агон) та

поєдинків без ударів

(граплінг). Серед чемпіонів

в особистому заліку у своїх

віково-вагових категоріях

відзначилося чимало спорт-

сменів, - сказав головний

суддя змагань, суддя націо-

нальної категорії Вадим

Подрушняк.

Головний суддя відзначив

таких спортсменів: Андрія

Таланчука, Дмитра Лінника,

Назара Галушка, Івана Юга-

са, Владислава Горобця,

Дмитра Лінника, Віктора

Боднаровського, Антона

Козловського, Євгена

Лісовського, Дмитра Вол-

котруба, Андрія Адамеця,

Назара Жука, Максима Ко-

шубу, Ігора Грохольського,

Володимира Пушкіна, Заха-

ра Карпишена, Дмитра Мар-

тинюка, Андрія Торчевсько-

го, Каміла Сарханзаде,

Дмитра Стапанишена, Ана-

стасію Лободу, Тетяну

Франчук, Богдану Кушик,

Олену Хмаріну, Лесю Соко-

лову, Максима Пашкова,

Івана Дячука, Максима Глу-

хого, Юрія Вовка, Руслана

Лінника, Шмавана Карапітя-

на, Андрія Бородія, Ігоря

Мороза, Максима Нечипору-

ка, Олега Жабокрака, Бог-

дана Шевчука, Анатолія

Козловського, Михайла

Подкидиша, Руслана Мазу-

ра, Костянтина Красного-

ловця.

В чемпіонаті брало участь

понад 150 спортсменів, що

представляли дев’ять ко-

манд області.

Òåòÿíà ÇÀÌÎÐÎÊÀ

Збірна команда Не-
тішин-1 стала чемпіоном
України з фехтування на
шаблях як серед юнаків,
так і серед дівчат.

Перша команда фехтуваль-

ників Нетішина, до складу

якої входять Вадим Плазій,

Василь Польовий, Вадим

Ільчук та Олексій Шимко, у

чвертьфіналі перемогла

збірну Нетішин-2 (Максим

Поліщук, Василь Процюк та

Віктор Тарикін) із рахунком

45:26. Далі Нетішин-1 здобув

переконливу перемогу в по-

єдинку із Миколаєвом –

45:15. У фіналі подоляни

тріумфували над Черкасами-

1 із рахунком 45:36.

Друга команда Нетішина

посіла шосту сходину, а Не-

тішин-3, сформований із

Олексія Кремза, Юрія

Пєшкова та Влада Садовця,

фінішував дев’ятим.

Серед дівчат на чемпіонаті

також відбулася дуель між

двома нетішинськими коман-

дами – у півфіналі сильнішим

виявився Нетішин-1 (45:23). В

його складі змагалися:  Аліна

Комащук, Наталія Махмет, Со-

фія Савостєєва та Ірина Щук-

ла. Перша команда Нетішина

перемогла і у фіналі Черкаси

– 45:36. Нетішин-2 (Анастасія

Бережна, Надія Козак, Марія

Моспан та Мар’ яна Рольсь-

ка) у підсумку став четвертим.

Â³êòîð ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ

Незапланована втрата очок
“Новатора”

Хмельницький “Новатор” несподівано втратив
очки на виїзді у протистоянні із аутсайдером Вищої
волейбольної ліги МВК “Одеса”. Хмельничани не
просто недорахувалися залікових пунктів, а посту-
пилися у першій же грі, хоч стартову партію вигра-
ли – 25:14. Далі ж “новаторці” програли три партії
поспіль – 24:26, 20:25 та 21:25.

Реваншувалися наші волейболісти у наступній зустрічі.

Одесити були биті “всуху” – у всіх трьох партіях пере-

могли гості (25:22, 25:19 та 25:18).

Через втрату очок найближчий переслідувач “Нова-

тора” чернігівський СК “Буревісник” наблизився до по-

долян на відстань у два очки. Але “відірватися” від

чернігівців “новаторці” зможуть у двох наступних до-

машніх матчах, які відбудуться 13 та 14 лютого, адже

саме із “буревісникам” зустрічатимуться хмельничани

у дванадцятому турі чемпіонату.

Â³êòîð ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ

ДЮСШ Красилова серед
аутсайдерів

Волейбольна команда ДЮСШ Красилова буде бо-
ротися за 9-17 місця у Дитячій лізі серед дівчат
1993/94 років народження. У другому турі змагань
красилівчанки на своєму майданчику зустрічалися
із командами другої групи.

У чотирьох матчах подолянки двічі програли та стільки

ж разів виграли. Із рахунком 0:3 наші дівчата поступи-

лися збірній міста Черкас та білоцерківському “Спорт-

ліцею”. Дві ж технічні “вікторії” ДЮСШ Красилову було

зараховано через те, що вінницька ОДЮСШ та ДЮСШ

із Світловодська не приїхали на змагання. Таким чином

команда з Красилова набрала дев’ять очок та посіла

передостанню сходинку у своїй третій групі.

Наступний етап чемпіонату, у якому наші волейбол-

істки змагатимуться за 9-17 місця, відбудеться з 11

по 15 березня.

Â³êòîð ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ

Стадник здобув “бронзу”

Андрію Стаднику не вистачило одного кроку до фіналу

Віньковецький борець Андрій Стадник зумів про-
битися до півфіналу гран-прі “Івана Яригіна”, який
проходив у російському Красноярську.

На жаль, вийти до фіналу в ваговій категорії до 66

кілограмів нашому борцю завадив росіянин Адам Бати-

ров. Уже в середині першого періоду представник Рос-

ійської Федерації поклав на лопатки нашого борця.

Загалом на цьому турнірі українці здобули шість ме-

далей різного ґатунку: Василь Федоришин (60 кілог-

рамів) та Катерина Бурмістрова (67 кілограмів) взяли

золото, Олександра Когут (51 кілограм) та Юлія Остап-

чук (63 кілограми) у своїх фіналах поступилися, тому в

їхньому активі срібні нагороди. Ще одну бронзу вибо-

рола Ганна Василенко (59 кілограмів).

Â³êòîð ÏÀËÀÌÀÐ×ÓÊ

Фехтувальниця Ольга Жовнір – десята
Завершився 1-й етап Гран-прі з фехтування на шаблях, що про-

ходив в Орлеані (Франція). У фіналі зійшлися українка Ольга Хар-

лан та американка Маріель Загуніс. З рахунком 15:13 перемогла

Ольга Харлан. Дівчина і стала переможницею гран-прі у Франції.

Друга щаблина за американкою, третя — за Сесілією Бердер

(Франція) і Катериною Дяченко (Росія). Десяту сходинку посіла

наша землячка — Ольга Жовнір (Україна).

Павло Олійник, майстер спорту
міжнародного класу.
Переможець ХV міжнародного
турніру з вільної боротьби,
присвяченого видатним
українським борцям (2009).
Бронзовий призер молодіжного
чемпіонату Європи (2009).

ДОВІДКА
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ÀÍÎÍÑ
www.vsim.ua

Фото учасниць також

можна побачити на сайті

vsim.ua.

Надсилайте фото та роз-

повіді про свої уподобан-

ня на електронну скринь-

ку 789838@gmail.com
(вказуйте тему: на конкурс)

Ì³ñ ãàçåòè

» с. 10

Æåëàííûå ïîäàðêè

äëÿ ëþáèìûõ

067-800-87-09

GROUPE INTERNATIONAL

АРОМА-ПАРТНЕР

81
62

11
42

Ольга Янюк, 20 років
Навчаюсь на юриста. Дуже весела та компанійська

людина, життя не уявляю без друзів та пригод. Обо-
жнюю подорожувати, відпочивати з друзями і близьки-
ми людьми, бувати на природі, а особливо у горах. За-
хоплююсь танцями, музикою та кухнею народів світу, а
також англійською мовою. У вільний час полюбляю чи-
тати філософські книги та займатися у спортзалі, оск-
ільки веду здоровий та активний спосіб життя.

Краса природи у фото

Тридцять років Микола Шафінський фотографував для себе, і лише
нещодавно почав ділитися творчими здобутками

В музеї історії міста
Хмельницького відкри-
лася персональна вис-
тавка фотографій та пла-
катів „З любов’ю до при-
роди” Миколи Шафінсь-
кого. Назву цілковито
підтверджують світлини,
на яких передані пре-
красні миті заходу сон-
ця,  польоту метелика,
розцвітання квітки.

Значна частина робіт –

макрозйомка крихітних

об’єктів: комах, павутиння,

краплин роси. Мальовані

фарбою плакати доповню-

ють задум автора заклика-

ми не смітити, не паплю-

жити природу.

- Я дуже люблю приро-

ду. Але просто показати її

красу – цього недостат-

ньо. Ми нею милуємося, і в

той же час таке виробляє-

мо на цій же природі і не

прибираємо після себе.

Мій задум – закликати лю-

дей ставитися бережливо

до навколишнього світу, -

розповідає фотограф.

Микола Шафінський зай-

мається фотографією 30

років, у його доробку –

біля двох тисяч фото-

графій різної тематики.

Улюблена тема – діти.

Митець бере участь у

різноманітних конкурсах та

виставках. У минулорічному

фотоконкурсі „Хмельниць-

кий крізь об’єктив” він здо-

був першу премію у номі-

нації „Старе та нове місто”.

Виставка триватиме

до кінця лютого у при-

міщенні  музею історії

міста Хмельницького за

адресою: вул. Проскурі-

вська, 30.

Êñåí³ÿ ÆÓÆÀ,
Kseniya.Juja@km.ria.ua

Щоб проголосувати,
надішліть смс зі словом
miss та цифрою учасниці
на номер 067 3 711 811

Ольга Янюк: повідом-
лення з текстом - miss 2

Ірина Фурса («ВСІМ»
№5 від 3 лютого 2010
року): повідомлення з
текстом - miss 1

Вартість смс-повідом-
лення згідно тарифів
Вашого оператора.

Детальніше на сайті
vsim.ua

Dj Юлія Солнєчная:
„Щастя – це звуки!”

Хмельничани мали нагоду взяти участь в он-лайн
конференції з Dj Юлією Солнєчною. До вашої уваги
запитання, які поставили читачі нашого інтернет-пор-
талу www.vsim.ua. Хмельничанка-діджей розповіла
шанувальникам про творчі успіхи, сім’ю та майбутнє.

- Юліє, скажи, будь ласка, чи не складно поєднувати
виховання сина і роботу?

Неважко поєднувати виховання з роботою. Я намагаю-

ся приділити максимальну увагу вихованню сина.

- Як часто тебе запрошують виступати в інших містах? З
якими DJ ти грала?

Гастролювала по всій Україні. Неодноразово запро-

шують ще раз і ще раз. Грала з багатьма популярними

діджеями України та Росії: Зокрема, Dj Бойко, Dj Поліна

(м. Москва), Dj Light, Dj Anna Lee.

- Юліє, знаю, що у вас є сестра. Ви дуже схожі, випад-
ково, не близнята?

Мою рідну сестру звати Настя. Ми не близнята, але

постійно разом протягом десяти років. Вона найближча

мені людина, яка супроводжує мене по життю.

- Юліє, все-таки робота діджея, як не крути, нічна. І якщо
раптом трапляються моменти, коли потрібно постояти за себе,
зможете дати відсіч залицяльникам, які розпускають руки?

Ну..., східними єдиноборствами я не володію, але маю

кулаки, які інколи ідуть в хід.

- Я великий фанат вашої творчості! Скажіть, а коли з’я-
виться ваш новий мікс? Вже дуже хочеться почути!

Дякую. Сьогодні з’явився новий мікс Юлії Солнєчної

– „Счастье – это звуки”. З чим я всіх вітаю!

- Юліє, ким бачите себе через 5-10 років? Діджеєм чи,
все-таки, кардинально зміните свою діяльність?

Я за фахом модельєр-художник одягу. Через десять

років подальшу роботу хочу присвятити саме цій справі.

Повний текст конференції можна переглянути за
посиланням - http://vsim.ua/news/167155
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Гурт „R’n’D”: „Нам сказали
„ТАК” усі члени журі”

Хмельницький гурт не-
щодавно відсвяткував
річницю свого створення.
За цей час Антон Довлатов
та Андрій Романіді записа-
ли п’ять пісень, відзняли
відеокліп на пісню “Зима”
та об’їздили з концертами
чимало міст України.

Днями дует потрапив до

чвертьфіналу Всеукраїнсь-

кого телепроекту „Україна

має талант” і цілеспрямо-

вано йде до перемоги.

- Хто став ініціатором того,
аби взяти участь у телепро-
екті „Україна має талант”? І
чому саме Львів став тим
містом, куди ви подалися?

Андрій Романіді: - Влас-

не, ініціатором потрапляння

на кастинг, що спочатку про-

водився у Хмельницькому,

був Антон. Рано-вранці од-

ного дня зателефонував мені

та сказав про те, що термі-

ново необхідно спробувати

себе у шоу „Україна має та-

лант”. Разом з Антоном Аль-

она Мороз та Тетяна Рябіні-

на „взяли мене за виворіт”, і

ми подалися до Львова. Туди

з’їхалися зі всієї Західної Ук-

раїни. На чвертьфінал прибу-

ло близько 47 чоловік. Ми

виступали пізно ввечері, ос-

кільки через пробиту шину

трохи запізнилися... Так тра-

пилося, що лише гурт „R’n’D”

серед хмельницьких талантів

подолав чвертьфінал. У

Львові виконували кавер-вер-

сію на пісню переможця

„Євробачення” Олександра

Рибака „Казка”, чим і підко-

рили журі.

- Як гадаєте, прорив „R’n’D”
в телепроекті „Україна має
талант” – доленосний?

Антон Довлатов: - Після

того як нам видали 44 номе-

рок, ми зрозуміли, що все

буде чудово. Адже Романіді

проживає в квартирі під но-

мером 44, плюс те, що доро-

гою до Львова ми потрапили

у яму, а там суддя - Влад Яма.

Морально ми себе налашто-

вували на перемогу.

- Вибір суддів був одного-
лосним? Чий голос став вир-
ішальним у вашому відборі?

- Всі троє сказали: „ТАК”.

А ще зазначили, що краще б

ми поїхали на „Євробачення”

(усміхаються, - прим. автора)!

Нам дали змогу доспівати

пісню, хоча на номер виді-

ляється всього дві хвилини.

- Андрію, Ігор Кондратюк

впізнав тебе як учасника
телепроекту „Шанс”?

- Звісно. Було дуже при-

ємно! Кондратюк відзна-

чив: „Ну не можу, знаючи

Романіді та його вокал,

сказати йому „Ні”.

- Хто з конкурсантів вам
найбільше припав до душі?

- Взагалі нам не можна

було переглядати інші но-

мери учасників. Проте пе-

ред виходом за кулісами

мали можливість почути п’я-

тьох учасників, які співали

перед нами. Були у захваті,

адже траплялися справді та-

ланти. Ми вирішили будь-

що підкорювати журі енер-

гетикою, драйвом, позити-

вом. Під час виступу Антон

грав на іграшковій гітарі,

імітуючи гру на скрипці.

- Як гадаєте, гурт „R’n’D”
має високі шанси потрапи-
ти до фіналу?

- В тому, що потрапи-

мо до фіналу, ми впев-

нені на 100%.

Зіркові зізнання історій кохання
Співак Віталій Козловський оголосив про конкурс напередодні
Дня Валентина, а Маші Фокіній креативний шанувальник зіпсу-
вав машину. Українські знаменитості розповіли, наскільки важ-
ливим у їхньому житті є День закоханих


