за 20 грн на місяць

У ШКОЛАХ З’ЯВИВСЯ НОВИЙ НАРКОТИК?

с. 7

500
грн
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ВИГНАВ З АВТОБУСА АТОВЦЯ
ЗА ЦЕ ЗВІЛЬНИЛИ. ЧИ ЗАКОННО?
 Водія автобуса «Вінниця

— Нова Прилука»
звинувачують у тому, що
він висадив з автобуса
бійця АТО і викинув з
салону його речі
 Тепер шофер
залишиться без роботи
і зарплати, а перевізник
виплатить «моральну
шкоду» 3200 гривень
Федору Слободяну.
Але чи все тут
за буквою закону?
с.4

Зарплату водія автобуса віддали АТОвцю, речі якого він, скоріше за все, викинув з салону.
Юрист каже, що забирати за це зароблені гроші не можна, а водій може їх відсудити. Водій на фото праворуч

408568

408865

409863

409561
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АНТИРЕЙТИНГ: ПЛОЩА
ГАГАРІНА ПЕРША ПО ДТП

ДУМКА
Олександр
БІЛОШКУРСЬКИЙ
ЕКСПЕРТ З ПРАВА

Хитрі судові
реформатори
Ñóäîâà ðåôîðìà ç ïðÿíèêîì ³ ç áàòîãîì. Àëå ïðÿíèê
âèéøîâ ó ôîðì³ ï³äâèùåííÿ
ñóääÿì çàðïëàò. Áàò³ã — öå
ïîñèëåííÿ ô³íàíñîâîãî òèñêó,
íåäîñòóïí³ñòü òà îáìåæåííÿ
ñóäîâîãî çàõèñòó ãðîìàäÿíàì. ª äåÿê³ ïîçèòèâí³ êðîêè — åëåêòðîííèé ñóä, îäíàê
ó á³ëüøîñò³ íîâîââåäåííÿ —
öå íå êðîê, à ñòðèáîê íàçàä ç
ïàä³ííÿì. Þðèñòè äóìàþòü,
ùî öå ñîí, ³ áàæàþòü ñêîð³øå
ïðîêèíóòèñÿ.
Ñóäîâà âëàäà ÿê íåçàëåæíà ã³ëêà âëàäè ñòàëà ùå
á³ëüøå çàëåæíîþ â³ä îäí³º¿ îñîáè. Ðîçøèðþþòüñÿ
ïîâíîâàæåííÿ ïðåçèäåíòà
³ éîãî âïëèâ íà ñóäè. Ç ³íøîãî áîêó — ðîçøèðþþòüñÿ
ïîâíîâàæåííÿ ñàìèõ ñóää³â
íà øêîäó ïðàâàì ó÷àñíèê³â
ïðîöåñó. Ñóääÿì äàëè «õàáàð» íàðîäíèìè ãðîøèìà
ó âèãëÿä³ çàðïëàò, êîìïåíñóâàëè ìàéáóòíº çá³ëüøåííÿ
íàðîäíî¿ íåäîâ³ðè.
Çì³íè íèùàòü ³íñòèòóö³éí³ñòü ñóäîâî¿ âëàäè ³ ïðèçâåäóòü äî ñàìîñóäó, áî òåïåð
õî÷åø ñóä — ïëàòè äåðæàâ³
(ïîäâîºííÿ ñóäîâîãî çáîðó).
Ââîäÿòüñÿ øòðàôè çà íåäîâ³ðó
äî ñóäó (ÿêùî çàÿâëÿºòüñÿ äåê³ëüêà â³äâîä³â). Îáìåæóºòüñÿ
ãëàñí³ñòü òà â³äêðèò³ñòü ñóäîâîãî ðîçãëÿäó. Á³ëüøå ñïðàâ
áóäóòü ðîçãëÿäàòè áåç âèêëèêó
ñòîð³í (çà ñêîðî÷åíîþ ïðîöåäóðîþ). Ïîâ³ñòêè — ÷åðåç
ñóäîâèé ñàéò. Çà «íåäîë³êè
â ä³ÿëüíîñò³» ìîæóòü áëîêóâàòè ðîáîòó þðèäè÷íèõ îñ³á,
ÿê³ íå º ó÷àñíèêàìè ñïðàâè.
²ç òàêèì í³ã³ë³çìîì ïîñèëèòüñÿ íåäîâ³ðà íàðîäó
äî ñóäó. À õòî ïðèéíÿâ òàê³
çì³íè, çàáóäåòüñÿ. Ñóä áåç
ïðàâîñóääÿ. Ëþäèíà áåç
ïðàâà.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

Небезпечно  Копи,
у відповіді на наш
запит, розповіли про
місця найбільшої
аварійності у Вінниці.
Площа Гагаріна посіла
у цьому «рейтингу»
перше місце. З початку
року там сталося 13
аварій. Вісім людей
травмовано. Які ще
є аварійні місця у
нашому місті?
Фото з архіву 20minut.ua. 26 червня 2017 року біля Універмагу велосипедист в’їхав у «ЗАЗ»
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Çà äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â 2017-ãî ðîêó ó
Â³ííèö³ ïîë³öåéñüê³ çàäîêóìåíòóâàëè 1007 äîðîæíüî-òðàíñïîðòíèõ ïðèãîä. Ç íèõ 780, íà ùàñòÿ,
îá³éøëèñÿ áåç ïîòåðï³ëèõ. À ó
227 — áóëè ïîñòðàæäàë³. Çàãàëîì,
òðàâìóâàëàñÿ 271 ëþäèíà. Ó 17òè àâàð³ÿõ áóëè çàãèáë³.
Çà ìàéæå àíàëîã³÷íèé ïåð³îä
ìèíóëîãî ðîêó (â³ä 22 ëþòîãî —
äåíü çàïóñêó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿
ó Â³ííèö³) ñòàëîñÿ 930 àâàð³é.
Ïëîùà Ãàãàð³íà, äå 22 ÷åðâíÿ
çì³íèëè ïð³îð³òåòí³ñòü ðóõó, çàéíÿëà ïåðøå ì³ñöå ó àíòèðåéòèíãó çà ê³ëüê³ñòþ àâàð³é ç ïî÷àòêó
ðîêó. Ó ¿¿ ìåæàõ ñòàëîñÿ ùîíàéìåíøå 13 ÄÒÏ. Ó øåñòè ç íèõ
òðàâìóâàëèñÿ â³ñ³ì ëþäåé.
Áàãàòî àâàð³é ñòàþòüñÿ ÷åðåç òå,
ùî âîä³¿, ¿äó÷è ç Õìåëüíèöüêîãî
øîñå, íàáèðàþòü øâèäê³ñòü ³ íå
âñòèãàþòü çàãàëüìóâàòè. Íàïðèêëàä, 21 ñåðïíÿ âîä³é ìàðøðóòêè

23À òàê ðîç³ãíàâñÿ, ùî âð³çàâñÿ ó
«Mercedes», õî÷à ìàâ íàäàòè éîìó
ïåðåâàãó ó ðóñ³ (goo.gl/yH5xXB).
Ïðî íåîáõ³äí³ñòü âñòàíîâëåííÿ «ïîë³öåéñüêèõ» êàæå åñïåðò ç
ïèòàíü áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó
Â³êòîð Ïåðëîâ:
— Öåé ïåðåõ³ä äî ãîëîâíîãî
âõîäó â Öåíòðàëüíèé ì³ñüêèé
ïàðê Â³ííèö³ ç’ºäíóº éîãî ç îñíîâíèì òðàíñïîðòíèì âóçëîì ïî
ñóñ³äñòâó (çóïèíêà «Óí³âåðìàã»).
Àâòîìîá³ë³, ÿê³ ï³ä'¿æäæàþòü äî
ïåðåõðåñòÿ ç äðóãîðÿäíî¿ äîðîãè, áóäóòü ãàñèòè øâèäê³ñòü íà
ëåæà÷îìó ïîë³öåéñüêîìó ³ íàáëèæàòèñü äî ïåðåõðåñòÿ ïîâ³ëüí³øå,
ùî ñïðèÿòèìå çíèæåííþ àâàð³éíîñò³. Òàêîæ öå øëÿõ äî äðóãî¿
øêîëè, ÿêèì êîðèñòóþòüñÿ áàãàòî ó÷í³â, òîìó îáëàøòóâàííÿ «ëåæà÷îãî ïîë³öåéñüêîãî» óçãîäæóºòüñÿ ç äåðæàâíèì ñòàíäàðòîì.
Ïðîòå íà÷àëüíèê ï³äïðèºìñòâà
«ÑÌÅÄ ÎÄÐ» (ÿêå çàéìàºòüñÿ
îðãàí³çàö³ºþ äîðîæíüîãî ðóõó ó
Â³ííèö³) ²âàí Þð÷åíêî ñêàçàâ,
ùî «ëåæà÷³ ïîë³öåéñüê³» áóëè
ò³ëüêè ïðîïîçèö³ÿìè.

СКІЛЬКИ АВАРІЙ БУЛО У ВІННИЦІ ЗА ЛІТО
Літо 2016

294

8

401
129

Літо 2017

Без потерпілих

107

230

5

З загиблими

69

З потерпілими

299

Людей травмовано

— Òà ñõåìà ì³ñòèëà ò³ëüêè ïðîïîçèö³¿, ÿê³ ìè íàäàâàëè ì³ñüê³é ðàä³, — ïîÿñíþº Þð÷åíêî.
— «Ëåæà÷èõ ïîë³öåéñüêèõ» âîíè
â³äõèëèëè.
Íàñòóïíèì àâàð³éíèì ì³ñöåì
ñòàëî ïåðåõðåñòÿ âóëèöü Áðàöëàâñüêî¿ òà Çàìîñòÿíñüêî¿ (á³ëÿ
Ïðîçîðîãî îô³ñó «Ñòàðå ì³ñòî»).
Íà öüîìó ì³ñö³ â³ä ïî÷àòêó ðîêó
ñòàëîñÿ â³ñ³ì àâàð³é. Ó òðüîõ ç
íèõ áóëè ïîñòðàæäàë³.
Îñü îäíà ç íèõ, ÿêà ñòàëàñÿ 27

76

âåðåñíÿ. Ç³òêíóëèñÿ äâ³ ³íîìàðêè.
28-ð³÷íà ïàñàæèðêà «Mitsubishi»
îòðèìàëà òðàâìó ãîëîâè. Çà ³íôîðìàö³ºþ ïîë³ö³¿ îáëàñò³, 31-ð³÷íèé
âîä³é àâòîìîá³ëÿ «Mitsubishi» ç³òêíóâñÿ ç «Mercedes-Benz», ÿêèé
¿õàâ ó òîìó æ íàïðÿìêó.
Òðåò³ì íàéàâàð³éí³øèì ì³ñöåì ó öüîìó àíòèðåéòèíãó ñòàâ
âè¿çä íà âóëèöþ Êè¿âñüêó ì³æ
áóäèíêàìè 100 òà 104 (íåïîäàë³ê
ìàãàçèíó «ÀÒÁ»). Òóò ó ï’ÿòüîõ ç
øåñòè àâàð³é áóëè ïîñòðàæäàë³.

Як ви ставитеся до того, що у Вінниці з'явився пам'ятник Симону Петлюрі?

ІВАН (79), ПЕНСІОНЕР:

ВАЛЕНТИНА (65), ПЕНСІОНЕРКА:

ВАДИМ (19), СТУДЕНТ:

АЛЛА (34), У ДЕКРЕТНІЙ ВІДПУСТЦІ:

АНДРІЙ (44), ЮВЕЛІРНИЙ БІЗНЕС:

МАРІЯ (18), СТУДЕНТКА:

— Історія є історія, але
я не вважаю, що Петлюра був
героєм. Стільки невинних людей ним та його соратниками
було знищено. Тому думаю,
що такі пам'ятники не дуже
потрібні нашому місту. Хіба
нам це щось дасть?

— Кому цей пам'ятник буде
заважати? Хоча при одній
тільки згадці цього прізвища, у мене з'являються якісь
нехороші асоціації. Але, якщо
про нього багато людей взагалі нічого не знає, то навіщо
нам такі пам'ятники?

— Я не знаю, де цей пам'ятник
розміщений. Не знаю, навіщо його поставили. Петлюра,
це український поет, правда
ж? І напевно добре, що наша
країна просуває своїх діячів,
а не чужих. Тому я вважаю,
що це правильне рішення.

— Це людина, яку радянська
влада зробила злочинцем.
А сьогодні, це український
діяч, який зробив свій внесок у нашу історію. У тому, що
йому встановили пам'ятник,
нічого поганого немає.
То нехай буде так.

— Нормально ставлюся. Адже
Симон Петлюра — це український державний діяч. Є багато історичних особистостей
нашої країни і я вважаю, що
Петлюра не найгірша людина
для України. Зовсім непогано, що встановили пам'ятник.

— По-перше, Симон Петлюра заснував УНР, по-друге,
він був і військовим діячем.
Не знаю, що він робив у Вінниці, але дуже круто, що
в нашому місті йому встановили пам'ятник. Ми повинні
пам'ятати про таких людей.

407513
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АТОВЦЯ ВИСАДИЛИ З АВТОБУСА.
ВОДІЯ ВЖЕ ЗВІЛЬНИЛИ. ЗАКОННО?
Поскандалили  Водія автобуса «Вінниця
— Нова Прилука» звинувачують у тому, що
він викинув з салону автобуса речі бійця
АТО. Тепер шофер залишиться без зарплати
і роботи, а перевізник виплатить «моральну
шкоду» 3200 гривень Федору Слободяну
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Êîíôë³êò ñòàâñÿ
13 æîâòíÿ. Ôåä³ð
Ñëîáîäÿí — ÀÒÎâåöü, ÿêèé ï³ñëÿ
âàæêî¿ òðàâìè ò³ëüêè-íî ïîâåðòàâñÿ ç ãîñï³òàëþ äîäîìó.
Íà Ñõ³äíîìó àâòîâîêçàë³ ó íüîãî
ñòàâñÿ êîíôë³êò ç âîä³ºì àâòîáóñà, ó ðåçóëüòàò³ ÿêîãî òîðáè
÷îëîâ³êà îïèíèëèñÿ íà âóëèö³,
à â³í ç äðóæèíîþ áóâ çìóøåíèé
÷åêàòè íàñòóïíîãî ðåéñó.
«Âîä³é áóñà „ïðèâ³òàâ“ íàøîãî
ïîáðàòèìà, êîòðèé ïîâåðòàâñÿ ç
ãîñï³òàëþ, ç³ ñâÿòîì ³, îá³çâàâøè
éîãî äåá³ëîì ³ ïðèäóðêîì, âèêèíóâ ç àâòîáóñà. Áîºöü ë³êóâàâñÿ
ï³ñëÿ òÿæêèõ ïîðàíåíü (³íâàë³ä
²² ãð.), ¿õàâ ðàçîì ç æ³íêîþ,
îáîº ìàëè êâèòêè (ï³ëüãîâèé
³ ïîâíèé). Àëå öå íå çàâàäèëî
âîä³þ íàáðàòè áåçá³ëåòíèê³â,
à âåòåðàíà, ïðèíèçèâøè, âèãíàòè
ãåòü!» — íàïèñàâ ó facebook îäèí
ç â³ííèöüêèõ àêòèâ³ñò³â.
Ó ïîíåä³ëîê, 16 æîâòíÿ, áîéîâ³
òîâàðèø³ Ôåäîðà ïðè¿õàëè íà àâòîñòàíö³þ, ùîá ïî÷óòè âèáà÷åííÿ â³ä âîä³ÿ. Äàëè ÷àñó äî 12.00.
²íàêøå ïðèãðîçèëè ïåðåêðèâàòè
äîðîãó. Äî öüîãî, äî ðå÷³, òàê
³ íå ä³éøëî. Ìè òåæ ïðè¿õàëè
íà ì³ñöå ïîä³é.
Á³ëÿ ïëàòôîðì ñòîÿëî áàãàòî
ëþäåé ó â³éñüêîâ³é ôîðì³, áóëè
ïîë³öåéñüê³ (¿õ âèêëèêàëà äèñïåò÷åðêà), àêòèâ³ñòè òà æóðíàë³ñòè. Óñ³ ç'þðáèëèñÿ íàâêîëî âîä³ÿ
òîãî ñàìîãî àâòîáóñà. Íà ì³ñöå
òàêîæ ïðè¿õàâ çàñòóïíèê äèðåêòîðà êîìïàí³¿-ïåðåâ³çíèêà
Â³êòîð Ðàá³ùóê. Â³í ³ ïîîá³öÿâ,
ùî Ôåäîðó Ñëîáîäÿíó êîìïà-

í³ÿ êîìïåíñóº «ìîðàëüíó» øêîäó
ó ðîçì³ð³ 3200 ãðèâåíü, à òàêîæ
ïðèâåçå ìàøèíó («Ç²Ë») ç äðîâàìè. À âîä³ÿ áóäå çâ³ëüíåíî.
ЩО РОЗПОВІЛИ СТОРОНИ КОНФЛІКТУ? ßê ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó
ñàì ÀÒÎâåöü, ÿêîãî ç äðóæèíîþ
âèêèíóëè ç àâòîáóñà, âîä³þ çàâàäèëè òîðáè, ùî ðîäèíà âåçëà
ç ñîáîþ.
— Ó ï’ÿòíèöþ ìåíå âèïèñàëè
ç ãîñï³òàëþ ³ ìè ç äðóæèíîþ ¿õàëè äî Ïîãðåáèùà, — ðîçïîâ³äàº
Ôåä³ð Ñëîáîäÿí. — ß çàéøîâ
ó ñàëîí, õîò³â çàéíÿòè ì³ñöå.
Äðóæèíà ùå áóëà íà âóëèö³. Öåé
âîä³é ïî÷àâ êðè÷àòè, ùî éîìó
÷åðåç ìî¿ ñóìêè í³äå ëþäåé ñàäèòè. Ï³ñëÿ ñóïåðå÷êè â³í óçÿâ ìî¿
ðå÷³ ³ âèêèíóâ íà âóëèöþ. À ñàì
íàáðàâ ó ñàëîí ëþäåé áåç á³ëåò³â.
Ñàì âîä³é çàïåðå÷óº öå. Çà éîãî
ñëîâàìè, ñóìêè ä³éñíî áóëè äóæå
âåëèêèìè. Àëå ÷îëîâ³ê êàæå, ùî
íå âèêèäàâ ¿õ ç ñàëîíó.
— ß çàïðîïîíóâàâ ¿ì ïîì³íÿòè
êâèòêè òà ïî¿õàòè ç ³íøèì âîä³ºì, ÿêùî ¿ì íå ïîäîáàºòüñÿ ì³é
àâòîáóñ, — òàê êàæå âîä³é. — Òàê
âîíè ³ çðîáèëè. À ïîò³ì ÿ âæå ä³çíàâñÿ, ùî öå áóâ ÀÒÎâåöü òà ùå
é ³íâàë³ä. Êðè÷àòè òà îáðàæàòè
ìåíå â³í ïî÷àâ ïåðøèé.
ЩО СПІЛЬНОГО У ЦИХ ІСТОРІЯХ?
² ÀÒÎâåöü, ³ âîä³é ðîçïîâ³äàþòü,
ùî êîíôë³êò ñòàâñÿ ñàìå ÷åðåç
âåëèê³ ñóìêè, ÿê³ âåçëè ç ñîáîþ
÷îëîâ³ê òà äðóæèíà. Í³õòî ç íèõ
íå êàæå ïðî òå, ùî ñïåðå÷àëèñÿ
÷åðåç ³íâàë³äí³ñòü ÷è ï³ëüãîâèé
ïðî¿çä.
¯õí³ âåðñ³¿ ðîçõîäÿòüñÿ ó òîìó,
õòî äî êîãî ïî÷àâ ïåðøèì íåöåíçóðíî âèñëîâëþâàòèñÿ ³ ÷è âèêè-

Водій автобуса (праворуч) під час розмови з бійцями біля автовокзалу.
Каже, що не викидав речі АТОвця з салону
äàâ âîä³é òîðáè ç àâòîáóñà ñàìîñò³éíî. ÀÒÎâåöü ñòâåðäæóº, ùî
ïîïðîñèâ âîä³ÿ âèñàäèòè ïàñàæèð³â, ÿê³ ¿õàëè áåç êâèòê³â, òîä³
ì³ñöÿ ó ñàëîí³ âèñòà÷èòü ³ äëÿ
ëþäåé ç êâèòêàìè, ³ äëÿ áàãàæó.
Ï³ñëÿ öüîãî, çà ñëîâàìè ÷îëîâ³êà,
âîä³é ñõîïèâ òîðáè ³ âèêèíóâ ¿õ
íà âóëèöþ.
Êåðìóâàëüíèê àâòîáóñà æ êàæå,
ùî Ôåä³ð ñàì âèí³ñ ñâî¿ ðå÷³ ç
ñàëîíó.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî Ôåä³ð
Ñëîáîäÿí êóïèâ êâèòêè ó êàñ³:
ñîá³ ï³ëüãîâèé, äðóæèí³ — ïîâíèé, éîãî ö³íà áëèçüêî 12-òè
ãðèâåíü. Âîä³é íå çàïåðå÷óº,
ùî áà÷èâ êâèòîê á³éöÿ, ïðîòå
çàçíà÷èâ, ùî íà öèõ êâèòêàõ
êîíêðåòíå ì³ñöå ó ñàëîí³ íå âêàçóºòüñÿ. Ïèøóòü ïðîñòî «â³ëüíå
ì³ñöå», òîáòî êóäè çàõîò³â, òóäè
³ ñ³äàé, ïðè óìîâ³, ùî êð³ñëî
íå áóëî çàéíÿòå äî òîãî êèìîñü
³íøèì.
ЩО ПРО ЦЕ ДУМАЮТЬ ВІННИЧАНИ? Ó êîìåíòàðÿõ ï³ä íîâèíîþ ïðî öåé ³íöèäåíò ÷èòà÷³
ðîçä³ëèëèñÿ íà äâà òàáîðè: îäí³

ï³äòðèìóþòü ÀÒÎâöÿ, ³íø³ —
æàë³þòü âîä³ÿ àâòîáóñà. Áàãàòî
êîìåíòàð³â ï³äêð³ïëåí³ íåöåíçóðíîþ ëàéêîþ. Ìè ñïðîáóâàëè âèáðàòè ç íèõ íàéö³êàâ³ø³ òà
íàéàðãóìåíòîâàí³ø³.
Ñâåòëàíà ßêîâèøåíêî
«Ö³êàâà ôðàçà: «îá³ëå÷óâàòè»,
ëþäè äîáð³, à õòî êîëè áà÷èâ ò³
á³ëåòè â³ä âîä³¿â ó ìàðøðóòêàõ?»
Òàíþøêà Êèðèëëîâà
«Õîò³ëîñÿ á ïî÷óòè êîìåíòàð³
ïàñàæèð³â, ùî áóëè â àâòîáóñ³
òîãî ðàçó. Ìè âèñëóõàëè 2 ñòîðîíè êîíôë³êòó. Ùî ñêàæóòü î÷åâèäö³? Àäæå ç³ ñòîðîíè âèäí³øå.
ßêùî âñå â³äáóâàëîñü òàê, ÿê ìè
÷èòàëè â ïîïåðåäíüîìó ïîñò³, òà
ÿê êàæå ïîñòðàæäàëèé, òî çâè÷àéíî, âîä³é îòðèìàâ ïî çàñëóãàõ.
À ÿêùî ïðàâäà ó ñëîâàõ âîä³ÿ?
Òîä³ ëþäèí³ ïðîñòî òàê ïîëàìàëè
æèòòÿ, àäæå éîãî òåïåð íà æîäíó
ðîáîòó íå â³çüìóòü. Òðåáà ïî÷óòè
íå ìåíøå äåñÿòêà ïîãëÿä³â òèõ,
õòî áåçïîñåðåäíüî áà÷èâ ä³éñòâî ³
áðàâ ó íüîìó ó÷àñòü, à âæå ïîò³ì
ðîáèòè ÿê³ñü âèñíîâêè»
Âàëåíòèí Äðîíåíêî
«Âîä³¿, áóêâàëüíî, çâ³ð³þòü,

âãëåä³âøè â ñàëîí³ ï³ëüãîâèêà.
Ïñèõ³÷íî íåàäåêâàòíèõ çà êåðìîì çíà÷íî á³ëüøå, í³æ ñåðåä
òèõ, õòî âëàñíèì æèòòÿì çàáåçïå÷óâàâ ¿ì ðîáîòó. Çàâæäè ³ñíóº
ìîæëèâ³ñòü âðåãóëþâàòè êîíôë³êò «ïî-íîðìàëüíîìó», ÿêùî
ïåðåä î÷èìà íå ìåðåõòÿòü ïàðó
ë³âèõ ÷åðâîíö³â. Âèñíîâîê: ãîðåïåðåâ³çíèê ïîâåðíóâ ïîñòðàæäàëîìó ñîòó ÷àñòèíó êîøò³â, ÿê³
íèì (ïåðåâ³çíèêîì) áóëî çàíåñåíî ó êîðóìïîâàí³ êàá³íåòè».
Ñ³äîð Ñ³äîðîâ
«Äà. Íóæíî ðàçîáðàòüñÿ! Âîäèòåëåé õàìîâ ñåé÷àñ î÷åíü ìíîãî,
êîòîðûå íà îñòàíîâêàõ ïîþò: ìóæèê, êóïèâ áèëåòèê â êàññå, èäåò
ïåøêîì ïî òðàññå… Äà è õàìîâ
àòîâöåâ òîæå õâàòàåò. Ñëóæèë,
âîåâàë — íî íå íóæíî ýòèì êè÷èòüñÿ! ×åëîâåêîì íóæíî áûòü!»

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

«Борючись за права одних, забуваємо про права інших»
РОСТИСЛАВ НЕБЕЛЬСЬКИЙ,
ЮРИСТ, ПРАВОЗНАВЕЦЬ

— Якщо розглядати цю ситуацію у юридичній площині, то ми можемо опустити
той факт, що пасажир був
бійцем АТО. Це родина:
чоловік та дружина, які мали квитки для
проїзду у міжміському маршруті. Таким
чином, між пасажирами та перевізником
виник договір про надання послуг. Якщо
водій справді силоміць викинув речі на вулицю, то це однозначно є порушенням прав

пасажирів та розірвання цього договору
у односторонньому порядку. Викидати
речі — незаконно і неприпустимо. Це може
бути навіть кваліфіковано як порушення і
зафіксовано поліцією.
— Тепер з іншої сторони. Якщо кількість
та габарити сумок перевищували норми,
то пасажир мав би оплатити провезення багажу. Насправді, ці норми ніким не контролюються, тому водій і мав роз’яснювати їх
пасажиру. Він мав без застосування сили
попросити пасажира розмістити речі так,
щоб вони не заважали іншим. Тут важливий

контекст ситуації: сварка виникла через те,
що водій просто намагався показати, хто
тут головний, чи це були дії, до яких він
мав вдатися через необхідність.
— Коли чоловік попросив водія висадити
безквиткових пасажирів, щоб розмістити
свої речі, то це зруйнувало звичний устрій
життя водія. Навіть наявність безквиткових
пасажирів не робить їх меншими у правах.
Так, це може бути кваліфіковано як порушення зі сторони водія. Але це не робить їх
«підданими», щоб виганяти їх, коли вони
оплатили проїзд, хоча б водію.

— З приводу звільнення водія. Ми, інколи,
борючись за права одних, забуваємо про
права інших. Звільняти на місці конфлікту,
коли директор виступив у ролі судді, є незаконно. І ні в якому разі не можна забирати у водія його зароблені гроші для відшкодування пасажиру. Якщо цей чоловік
був влаштований офіційно на роботу, то він
може звертатися до суду, щоб повернути
свої гроші, а ще вимагати відшкодування
за кожен день протермінованої зарплати.
А директора можна оштрафувати за порушення трудового законодавства.
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КИЇВ ЗУСТРІВ З ПОЛІЦІЄЮ. ЧОМУ
ВІННИЧАНИ МІТИНГУВАЛИ РАДУ
Мітингують  О п’ятій ранку вчора,
17 жовтня, вінничани виїхали п’ятьма
автобусами від Будинку офіцерів,
маршрутками і на власних авто на акцію
протесту до Києва. «Третій майдан»
збирали прибічники Саакашвілі.
У Вінниці організував виїзд «Рух нових
сил», підключилися Автомайдан та інші
активісти. Які вимоги ставили?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, ВОЛОДИМИР
ФІЛАТОВ, (067)7857674

Ñîòí³ ìåøêàíö³â Â³ííèö³ âè¿õàëè ó÷îðà âðàíö³ äî Êèºâà
íà àêö³þ ïðîòåñòó ï³ä Âåðõîâíîþ
Ðàäîþ. ßê ðîçïîâ³ëè î÷åâèäö³,
ëþäè çàïîâíèëè ï’ÿòü âåëèêèõ
àâòîáóñ³â, ÿê³ ÷åêàëè íà íèõ ï³ä
Áóäèíêîì îô³öåð³â. Òóò áóëà
íàéá³ëüøà ëîêàö³ÿ äëÿ çáîðó,
àëå íå ºäèíà. Òàêîæ â³ííè÷àíè
¿õàëè ïðèâàòíèìè ìàðøðóòêàìè
ïî 10–18 ëþäåé òà âëàñíèìè àâò³âêàìè. Ê³ëüê³ñòü îñòàíí³õ ï³äðàõóâàòè íå ìîæëèâî. Áëèçüêî
10.00, ÿê ä³çíàëàñÿ ðåäàêö³ÿ â³ä
àêòèâ³ñòà Àíàòîë³ÿ Áàíàõà, ÷àñòèíà â³ííèöüêèõ ïðîòåñòóâàëüíèê³â
áóëè âæå íà ì³ñö³. Öå ò³ ëþäè,

ÿê³ ¿õàëè àâò³âêàìè. Àâòîáóñè
çàëèøèëèñÿ ó çàòîð³ íà â’¿çä³
äî ñòîëèö³.
— Ñïåö³àëüíî â’¿çä çàêðèëè àâò³âêàìè, çàëèøèëè ò³ëüêè äâ³ ñìóãè ðóõó, — ãîâîðèòü
àêòèâ³ñò. — Ïðÿìèì ñïîñîáîì
íå ïåðåøêîäæàþòü. Ëåãêîâ³ ìàøèíè ïðîïóñêàþòü, ³ ìè ïðî¿õàëè. Íå ìàëè ÷àñó çàëèøèòèñÿ ³
ïîäèâèòèñÿ, ÿêèì ÷èíîì âîíè
áóäóòü ïåðåâ³ðÿòè àâòîáóñè.
Ïåðåâ³ðèëè ³ ëþäåé íà ïëîù³ ïåðåä Âåðõîâíîþ Ðàäîþ —
íà âõîä³ ïîñòàâèëè ðàìè-ìåòàëîøóêà÷³. Âèøèêóâàëè ïîë³öåéñüêèõ òà íàöãâàðä³éö³â, òà çàãîðîäèëè òåðèòîð³þ òóí³êåòàìè.
Ùî öå çà àêö³ÿ 17-ãî? Àã³òóâàâ
ìåøêàíö³â íàøîãî ì³ñòà ³òè ï³ä

Вимоги «третього майдану»
Їх три. Вони вже оформлені
в законопроекти. Один із організаторів акції нардеп Мустафа
Найєм сказав, що парламенту
треба від півгодини до двох годин часу, аби прийняти ці проекти законів і тим самим виконати
вимоги протестувальників.

«Дискредитували
все, що можна»
АНАТОЛІЙ
БАНАХ, ГОЛОВА
ЛЮСТРАЦІЙНОГО
КОМІТЕТУ ВІННИЧЧИНИ,
ТРЕНЕР ПАТРУЛЬНИХ
ПОЛІЦЕЙСЬКИХ І
ВОЛОНТЕР:

— За останніх чотири роки фактично ніяких позитивних змін. Єдиний проблиск
був — це спроба реформи патрульної поліції, яка, на жаль, захлеснулася. І фактично дискредитовано у нас все, що можна
було дискредитувати… Якщо попитати рядових громадян, вони скажуть, що жити
стало набагато гірше. Я їхав до Києва,
щоб спробувати разом з однодумцями
показати нашим законотворцям, що є
активна частина громади, і ми хочемо
змін в цій країні. Вони виражені в трьох
законопроектах, тому, будь ласка, аналізуйте, приймайте і рятуйте країну мирним
способом.

Вимога перша — скасування
депутатської недоторканності.
Друга — прийняття нового виборчого законодавства (скасування мажоритарної системи і
перехід до відкритих партійних
списків). Третя — створення антикорупційних судів.

«Терпіти більше
це неможливо»
ЛЮДМИЛА
ЩЕРБАКІВСЬКА,
ГОЛОВА ОБЛАСНОГО
ОСЕРЕДКУ
«БАТЬКІВЩИНИ»:

— Кожна людина свідома,
їй самій вирішувати, брати участь в акції,
чи не брати. Тому ми не організовували поїздки до Києва з Вінниці. Поїхали ті люди, які
свідомо прийняли такі рішення. Я особисто
зараз не в столиці, а на районі, займаюся
виборчим процесом. Але вимоги, які висувають на цій акції, підтримую повністю.
Те, що сьогодні відбувається в нашій країні,
неприпустимо. Влада ця прийшла на крові людей, тому думаю, що вона піде дуже
швидко. Головне, щоб вона встигла втекти…
Терпіти більше це неможливо. Я вважаю,
що влада зараз добровільно повинна піти
і сказати: вибачте, ми помилилися, вибирайте, люди, інший парламент, вибирайте
іншого президента.

Один поліцейський і троє мітингувальників постраждали під сутичок від Радою.
Такі дані були на 18.00 учорашнього дня
Âåðõîâíó Ðàäó, ÿê áà÷èëà ðåäàêö³ÿ çà ïîñòàìè ó Ôåéñáóêó, «Ðóõ
íàðîäíèõ ñèë». Ó íèõ íà ñòîð³íö³
áàãàòî ïðîìî-ðîëèê³â ç Ì³õå³ëåì
Ñààêàøâ³ë³. Îñü ùî âîíè ïîâ³äîìëÿëè ó àíîíñàõ àêö³¿: «Áóäå äóæå
äîáðå, ÿêùî 17 æîâòíÿ ïðåçèäåíò
³ Âåðõîâíà Ðàäà ïðèéìóòü âèìîãè
ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â ³ ëþäåé
ïî àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó, íîâîìó âèáîð÷îìó çàêîíó ³ äåïóòàòñüê³é íåäîòîðêàííîñò³, ùî ïðèçâåäå äî î÷èùåííÿ óêðà¿íñüêî¿
ïîë³òèêè. À ÿêùî í³, òî ó íàðîäó
ìîæå çàëèøèòèñÿ ò³ëüêè îäíà âèìîãà — #â³äñòàâêà_ïîðîøåíêà».
Äî àêö³¿ ç òàêèì óëüòèìàòóìîì
äîëó÷èëèñÿ ð³çí³ ïàðò³¿ òà ãðîìàäñüê³ îðãàí³çàö³¿. Ñâîáîä³âö³,

íàïðèêëàä, íå ðîáèëè öåíòðàë³çîâàíîãî âè¿çäó. ßê ñêàçàâ â³ííèöüêèé äåïóòàò Äìèòðî Óìàíåöü, êè¿âñüê³ ïàðò³éö³ ï³äóòü ï³ä
Ðàäó, à ç Â³ííèö³, ÿêùî ³ ¿õàëè
«ñâîáîä³âö³», òî ñâî¿ì õîäîì.
Ë³äåðêà â³ííèöüêî¿ «Áàòüê³âùèíè» òàêîæ êàæå, ëþäåé
íà Êè¿â íå â³äïðàâëÿëà, àëå âèìîãè àêö³¿ ïîâí³ñòþ ï³äòðèìóº.
Ïèñàëà â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ
àâòîìàéäàí³âêà Òà¿ñà Ãàéäà,
ùî áóäå íà àêö³¿ 17-ãî. Ó÷îðà
âîíà íå â³äïîâ³äàëà íà äçâ³íêè.
Ïî ôîòî ç Ôåéñáóêó áà÷èìî,
ðàíî-âðàíö³ àêòèâ³ñòêà âæå áóëà
ó äîðîç³.
Ìàºìî òàêîæ ³íôîðìàö³þ ïðî
ó÷àñòü â «òðåòüîìó ìàéäàí³» ÓÍ-

ÑÎâö³â. Âîíè êàæóòü, ùî ¿õàëè
äî ñòîëèö³ â êîëîí³ «ÀâòîªâðîÑèëè» ç òðüîõ «Íåîïëàí³â» òà
áàãàòüîõ ëåãêîâèõ ìàøèí.
Ìè ïèòàëè ó àêòèâ³ñò³â, ùî
âîíè áðàëè äî Êèºâà ³ç ñîáîþ,
÷è ãîòóâàëèñÿ äî íî÷³âë³?
— Ìè íàáðàëè ³ç ñîáîþ åëåêòðîí³êè, çàðÿäí³ ïðèñòðî¿, à ç
íî÷³âëåþ — ðîçáåðåìîñÿ. ßêùî
òðåáà áóäå, íàø³ êè¿âñüê³ ïîáðàòèìè íàì çíàéäóòü, äå ïåðåíî÷óâàòè, ïàëàòêè ï³äòÿãíóòü, —
ñêàçàâ Àíàòîë³é Áàíàõ.
— Ìè áóäåìî òóò, äîêè âëàäà
íå â³äðåàãóº, — ãîâîðèòü Ñåðã³é
×óìàê. — À âîíà í³ÿê íå ðåàãóº,
òîìó áóäåìî òóò ì³òèíãóâàòè
íå îäíó äîáó.

«Маємо тиснути
на владу»

«Не чую запаху
революції»

«Акція буде
продовжуватися»

ОЛЕКСІЙ ФУРМАН,
ГОЛОВА ОБЛАСНОГО
ОСЕРЕДКУ «СВОБОДИ»,
ДЕПУТАТ ОБЛРАДИ:

— Підтримуємо акцію «Велика політична реформа».
Нас не влаштовують напівміри й відстрочки
влади! Настав час відповідати за свої слова зараз, а не в 2020 році. Влада бариг доживає свої
дні: українська нація не буде більше давати продовжувати дерибан, який вони чинять! Маємо
тиснути на владу, бо, судячи з усього, вони вже
думають, що схопили Бога за бороду і їм можна
плювати не тільки на виконання власних же обіцянок, але й плювати на українців, які, обираючи їх, щиро вірили у зміни. Вимоги акції дуже
прості і дуже актуальні. У цьому скликанні один
з п'ятьох депутатів-свободівців Юрій Левченко
є автором законопроекту про скасування депутатської недоторканності, саме він вже зібрав
понад 150 підписів нардепів за невідкладний
розгляд даного законопроекту.

АНАТОЛІЙ
СЛІНІВСЬКИЙ, ГОЛОВА
ВСЕУКРАЇНСЬКОГО
ОБ’ЄДНАННЯ
УЧАСНИКІВ БОЙОВИХ
ДІЙ І ВОЛОНТЕРІВ АТО:

— Ми участь в акції не беремо. Ті три вимоги, які вони винесли, я підтримую. Але
перше, що б я зробив, то ці вимоги виніс
би на президента, на прем’єра і на Верховну
Раду. Отримав би якусь письмову відмову —
тоді були б підстави вийти на акцію. А тут
я не бачу лідера. І ще, знаєте, чого я не бачу
і не чую? Запаху революції. От не чую і все.
Чую, що ця акція — не те, тому зараз знаходжуся у Вінниці. Я на двох київських Майданах був від дзвінка до дзвінка, а зараз
відчуваю — не моє те, що зараз у столиці
відбувається. І мої друзі так само кажуть.
Може, поки там когось не поб’ють, доти ми
не ідемо? Зараз поки що тільки слідкуємо
за цим в стороні.

СЕРГІЙ ЧУМАК,
КОМАНДИР КРАЙОВОЇ
КОМАНДИ УНСО:

— Я в Києві. На мітингу висунули вимоги до влади
про ті зміни, які декларувалися ще Майданом 13–14-го року, Революцією Гідності, і до цих пір не прийняті. Ці
ключові вимоги об’єднали різні політичні
сили і громадські організації, тому що їх
неприйняття — це ключ до тієї всієї корупції, до того всього безладу, який в країні
твориться. Виконання цих вимог — цілком
законотворчий процес, який по силах пришвидшити, прийняти нарешті ці законодавчі
акти. З цією метою ми стоїмо і будемо тиснути на Верховну Раду, бо інакше нічого не поміняється. На сцені було озвучено: мітинг
буде продовжуватися, поки Верховна Рада
не почне розглядати ці закони. Дивлячись
на те, як Рада реагує, а вона не реагує ніяк,
думаю, що це буде не одна ніч.
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НАРКОТИЧНІ ЦУКЕРКИ — ФЕЙК. ЩО
НАСПРАВДІ ВЖИВАЮТЬ ШКОЛЯРІ?
Розібралися  Про шипучі таблетки,
які тануть у роті і містять наркотик, зараз
поширюють інформацію вінничани.
Не зважають, що першоджерело
вже видалили. У поліції спростували
наявність наркотичної «земляніки» та
розповіли, коли востаннє по вінницьких
школах ходило заборонене
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (078)7857674

Ìàñîâîþ ³ñòåð³ºþ íàçèâàþòü íàìàãàííÿ â³ííè÷àí
ïîøèðèòè â ñîöìåðåæàõ ïîñò
ïðî íîâ³ íàðêîòèêè ó øêîëàõ.
Ùî í³ÿêèõ øèïó÷èõ öóêåðîê ç
íàðêîòèêàìè íå ³ñíóº, ãîâîðÿòü
³ â þâåíàëüí³é ïîë³ö³¿ (êîëèøíÿ
êðèì³íàëüíà ì³ë³ö³ÿ ó ñïðàâàõ ä³òåé), ³ ó â³ää³ë³ áîðîòüáè ç íàðêîçëî÷èíàìè.
Ïðî òå, ùî øêîëÿðàì ðîçäàþòü øèïó÷³ öóêåðêè ç³ ñìàêîì
ïîëóíèö³ ³ íàðêîòè÷íèì âì³ñòîì,
ïåðøîþ íàïèñàëà ó Ôåéñáóêó
êèÿíêà, ñòâåðäæóþ÷è, ùî óæå
áóâ âèïàäîê ãîñï³òàë³çàö³¿. Åêñçàñòóïíèöÿ ãîëîâè Àäì³í³ñòðàö³¿
Ïðåçèäåíòà äàëà çíàòè áàòüêàì
ïðî íîâèé ïðåïàðàò ³ ïîïðîñèëà
ïîøèðèòè öþ ³íôîðìàö³þ.
Çà ïåðø³ äâ³ ãîäèíè ³ñíóâàííÿ
ïîñò ïðî «çåìëÿíè÷êó» ïîøèðèëè ñîòí³ ëþäåé. Ï³ä íèì ïèñàëè
ãí³âí³ êîìåíòàð³ ïðî «ïðîñóâàííÿ» íîâîãî íàðêîòèêó. ² çàóâàæóâàëè, ùî òàê³ ñïîâ³ùåííÿ ïî-

âèíí³ äàâàòè ñïåö³àë³ñòè. Çàðàç
³íôîðìàö³¿ íà ñòîð³íö³ àâòîðêè
âæå íåìàº. Àëå ñêîï³éîâàíèé
òåêñò é äàë³ õîäèòü ìåðåæåþ.
Îñü Öèòàòà ç ïåðøîäæåðåëà: «Ñóùåñòâóåò òèï êðèñòàëëîâ, âûãëÿäèò êàê êëóáíè÷íûå
ïîï-ðîê (êîíôåòà, êîòîðàÿ
øèïèò è «òàåò» â âàøåì ðòó).
Îí òàêæå ïàõíåò çåìëÿíèêîé
è ðàçäà¸òñÿ äåòÿì â øêîëüíûõ
äâîðàõ. Ðåá¸íîê ñúåë ýòî äóìàÿ,
÷òî ýòî êîíôåòà, è åãî äîñòàâèëè
â áîëüíèöó â òÿæåëîì ñîñòîÿíèè.
Åòîò íàðêîòèê òàêæå ïîñòàâëÿåòñÿ â øîêîëàäå, êîëå, âèøíå,
âèíîãðàäå, àïåëüñèíå…»
СПОЛОШИЛИСЯ. — Íåìàº, äÿêóâàòè Áîãó, ó íàñ öüîãî, — êàæå
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ áîðîòüáè
ç íàðêîçëî÷èíàìè ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ²ãîð Ïàéëèê. —
Ó íàøèõ øêîëàõ áóëè ôàêòè, ùî
ðîçäàâàëè «íàñâàé» — ðå÷îâèíó íà îñíîâ³ êóðÿ÷îãî ïîñë³äó.
À ïî «çåìëÿí³ö³» íåìàº äàíèõ.
Ïðàâîîõîðîíö³ ðîçïîâ³ëè, ùî
íå ò³ëüêè íå âèëó÷àëè «çåìëÿí³êè», à é íå áóëî îïåðàòèâíèõ

Різні «дитячі» фейки
У стрічках новин соціальних
мереж часто зустрічаються попередження з проханням поширити важливу для батьків
інформацію.
Одне з таких попереджень рекомендує не реагувати на дитину,
яка може підійти на вулиці з написаною на листочку адресою
і попросили туди її відвести.
Мовляв, на тій адресі вас сидять і
чекають страшні злочинці. Уявіть
ситуацію: дитина дійсно заблукала й не може сама знайти дорогу
додому. Після таких страхітливих попереджень із соціальних
мереж її батькам не варто сподіватися, що хтось допоможе?
Ще варіант «важливої інформації»: під школами (звісно,
не названі ні місто, ні школи)
помічали жінку на машині, яка
заманювала до салону дітей.
Кіднепінг може бути в різних
варіаціях. І таку інформацію

вже перевіряли вінницькі правоохоронці — не знайшли жодних
підтверджуючих свідчень, вже
не кажучи про потерпілих. Якби
дійсно викрали б хоч одну дитину, невже ми про це не дізналися б з офіційних джерел? Тим
не менше — поширюємо паніку
в соцмережах.
— Та просто, якщо подумати
логічно, який сенс розповсюджувати такий «наркотик», від
якого дитині одразу стає погано і
вона опиняється в лікарні? — говорить начальник сектору превентивної діяльності поліції міста Вінниці Володимир Борищук
про фейкову «земляніку». — Ми
і так зараз стільки подій в країні маємо, починаючи зі Сходу,
і закінчуючи Калинівкою. Щоб
наводити страх на людей? Можу
тільки здогадуватися, що у того,
хто фейк запустив, є хороша вигода від переглядів.

äàíèõ ïðî ³ñíóâàííÿ îïèñàíèõ
â ñîöìåðåæàõ öóêåðîê. Òà ðàç âæå
ï³øëè òàê³ ðîçìîâè, òî áàòüêàì
øêîëÿð³â òðåáà áóòè ïèëüíèìè.
Ðàïòîì «çåìëÿí³êà» ïðîéøëà
ïîâç îïåðàòèâíèê³â.
— Ìè ïîâèíí³ ä³òÿì çàðàç ïîÿñíèòè, — ñêàçàâ ²ãîð Ïàéëèê. —
Íå ³òè äî ÷óæèõ ³ íå ñï³ëêóâàòèñÿ
ç íåçíàéîìöÿìè. Óçàãàë³ í³÷îãî
íå áðàòè ³ íå ïåðåäàâàòè, íå ò³ëüêè öóêåðîê! Ñüîãîäí³ òðåáà áóòè
ïèëüíèìè ñêð³çü ³ ó âñüîìó.Òðåáà
óíèêàòè ñï³ëêóâàííÿ ç ÷óæèìè
ëþäüìè ïî ìîæëèâîñò³. Áàòüêàì,
â÷èòåëÿì, êóäè-íåáóäü ä³òè ìàþòü îäðàçó ïîâ³äîìèòè, ùî îñü
º ï³äîçð³ëà ëþäèíà, ùîá ³íôîðìàö³ÿ ä³éøëà äî íàñ ³ ìè ìîãëè
ïåðåâ³ðèòè. ×èì á³ëüøå â³çüìåìî,
ÿê êàæåìî, «íà êàðàíäàø», òîáòî
íà îáë³ê, òèì ëåãøå áóäå çíàéòè
çëî÷èíö³â.
ПРОАНАЛІЗУВАЛИ. À îñü ÿê
ðåàãóþòü íà íîâèíó ç Ôåéñáóêó
â êîëèøí³é êðèì³íàëüí³é ì³ë³ö³¿ ó ñïðàâàõ ä³òåé. Íà÷àëüíèê
ñåêòîðó þâåíàëüíî¿ ïðåâåíö³¿ ïîë³ö³¿ ì³ñòà Â³ííèö³ Âîëîäèìèð

Ðàí³øå çíàõîäèëè
íàðêîòèêè â øêîëÿð³â.
Çàðàç íåìàº òàêîãî,
áî ñó÷àñí³ ä³òè çíàþòü,
÷îãî õî÷óòü â³ä æèòòÿ,
— ãîâîðÿòü ïîë³öåéñüê³
—

Áîðèùóê êàæå, ùî áà÷èâ ïîñò
ïðî «çåìëÿí³êó» é îäðàçó çðîçóì³â — öå ôåéê. Ó ³íôîðìàö³¿
çàãàëüí³ ôðàçè, íåìàº ôàêò³â.
— Òàê³ ïîïåðåäæåííÿ çàçâè÷àé
äàþòü ñïåö³àë³ñòè, — êàæå â³í. —
×è ï³äðîçä³ë áîðîòüáè ç íàðêîçëî÷èíàìè, ÷è Ì³í³ñòåðñòâî
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ïàì’ÿòàºòå,
ÿê áóëî ç ãðóïîþ ñìåðò³ «Ñèí³é
êèò»? Òîä³ ïîâ³äîìèëà ê³áåðïîë³ö³ÿ, ùî òàê³ ôàêòè ³ñíóþòü, ³
äåê³ëüêà ä³òåé ç Â³ííèö³ áóëè
ó ö³é ãðóï³. Òî áóëè âèïðàâäàí³
ïîïåðåäæåííÿ. Çàðàç àæ³îòàæ
áåçï³äñòàâíèé. Ó ì³ñò³ òàêîãî
íàðêîòèêó ÷è ïñèõîòðîïíî¿ ðå÷îâèíè íåìàº. Ùîäíÿ íàø³ ïðàö³âíèêè áóâàþòü ìàéæå â êîæí³é
øêîë³ ì³ñòà, ³ ÿêáè áóëà õî÷à á
íàéìåíøà ³íôîðìàö³ÿ ç öüîãî
ïðèâîäó, ìè îáîâ’ÿçêîâî çíàëè
á. ² ÿêáè áóëà ïðîáëåìà â äåðæàâ³, òî á ³ç Êèºâà íàä³éøëà á íàì
îïåðàòèâíà ³íôîðìàö³ÿ.
×èòà÷³ ñàéòó 20minut.ua ó êîìåíòàðÿõ ï³ä íîâèíîþ «Íàðêîòèê
â öóêåðêàõ ç’ÿâèâñÿ ó øêîëàõ. ×è
êàçàòè äèòèí³, ùî òàêå «çåìëÿí³êà»?» (goo.gl/G46iAF) âèêëàëè
ï³äòâåðäæåííÿ íåïðàâäèâîñò³
ïîïåðåäæåííÿ ïðî «çåìëÿí³êó».
«Íå âåä³òüñÿ, öå ÿêèéñü óìí³ê
ñêîï³þâàâ ç àìåðèêàíñüêèõ ñàé-

НАРКОТИКИ СЕРЕД ШКОЛЯРІВ: ІДУТЬ В МИНУЛЕ
У Вінниці живе більше 65 тисяч дітей. Але на поліцейський облік цього року не узяли
жодної дитини через вживання наркотичних речовин. Не тому, що таких немає.
Поліція сама не виявила фактів, а наркологи дотримались лікарської таємниці
й даних людям у погонах не надали

65 800
дітей у Вінниці
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Попались з
наркотиками

Отруїлися
алкоголем

ПОЯВА ЗАБОРОНЕНОГО У ЧАСІ ТА ВІЦІ
Після 16 років уперше пробують наркотики
Це у Вінниці. А дані по Україні — з 13 років
Виняток: вінницькі поліцейські один раз документували
14-річну дитину під наркотиками
У 14 років вперше пробують алкоголь
6 дітей цього року «засвітилися» в поліції на вживанні алкоголю.
Виняток: наймолодшим госпіталізованим з отруєнням дітям
було 4 роки (випадково) і 11 років
2 роки тому фіксували випадки
вживання заборонених речовини
школярами (канабіс, насвай)

3 роки тому затримували
неповнолітніх з коноплею,
але не у стані наркотичного сп’яніння

БРЕХНЯ ПРО НАРКОТИКИ
Вживання наркотиків — це не хвороба,
а погана звичка.
Наркоманія виліковна.
Наркотиком можуть пригостити просто так.

Нюхати клей, ковтати пігулки — це
баловство, яке не має нічого спільного
з наркоманією.
Від наркотиків відчуття настільки приємні та незвичайні, що варто ризикнути.

«Спробуй — пробують усі».

«Спробуй. Якщо не сподобається —
кинеш».

«Спробуй — шкідливих наслідків
не буде».

Існують «безпечні» наркотики.

ОДРАЗУ ВИДНО!
10 ознак, які скажуть про те, що дитина почала вживати
 Погіршена пам'ять
 Важко зосередитися
 Байдужість
до навколишнього
 Неадекватна реакція
на критику
 Бліда шкіра

ò³â ³ çàïóñòèâ ìàññîâó ³ñòåð³þ
ïî Óêðà¿í³», — íàïèñàâ Â³òàë³é
Ñåðåºâ ³ äîêëàâ òîé ñàìèé òåêñò
àíãë³éñüêîþ ìîâîþ.
РЕАЛЬНА КАРТИНА. Òî ÷è âæèâàþòü ùîñü ³íøå ³ç çàáîðîíåíîãî
çàðàç øêîëÿð³, ÿêùî íåìàº í³ÿêèõ øèïó÷èõ öóêåðîê? Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Áîðèùóêà,
âîñòàííº íàðêîòèêè âèëó÷àëè
ó øêîëàõ ÷è á³ëÿ íèõ á³ëüøå
äâîõ ðîê³â òîìó. Öå áóëè íàñâàé (íå âèçíàíèé íàðêîòèêîì,
âèêîðèñòîâóºòüñÿ ñïîðòñìåíàìè
äëÿ ïîëåãøåííÿ ì’ÿçîâîãî áîëþ)
òà êàíàá³ñ.
— Ñïàéñè, ïñèõîòðîïè — öå
ñòîñóºòüñÿ á³ëüøå ñòóäåíò³â
³íñòèòóò³â òà êîëåäæ³â, — êàæå
íà÷àëüíèê ñåêòîðó þâåíàëüíî¿
ïðåâåíö³¿. — Áóëè âèïàäêè, ùî
â ðîçâàæàëüíèõ çàêëàäàõ âèëó-

 Втрата апетиту або невиправдано
надмірний апетит
 Подовгу розширені або
навпаки, звужені зіниці
 Почервонілі чи мутні очі
 Уповільнена мова
 Хронічний кашель

÷àëè ïðîòèçàêîíí³ ïñèõîòðîïí³
ðå÷îâèíè. À ó øêîëàõ ³ â ÏÒÓ
òàêîãî íå áóëî. Íå ñêàæó, ùî âñå
òàê äîáðå. Ìîæóòü áóòè âèïàäêè
îäèíè÷í³. Àëå ìàñîâîãî âæèâàííÿ, ÿê äâà ðîêè òîìó ìè ìàëè ³ç
íàñâàºì, íàïðèêëàä, çàðàç íåìàº.
Ðàí³øå áóëà ùå êîíîïëÿ. Ðîêè
òðè òîìó. Çàðàç ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñü. Ä³òè çíàþòü, ÷îãî õî÷óòü â³ä
æèòòÿ. Ñóñï³ëüñòâî ïîì³íÿëîñÿ.
Òèì íå ìåíøå, º âèïàäêè
îòðóºííÿ ä³òåé àëêîãîëåì. ¯õ
íå áàãàòî — ø³ñòü. Ñåðåä öèõ
âèïàäê³â — ÷îòèðèð³÷íà äèòèíà, ùî âõîïèëà ç³ ñòîëó çàì³ñòü
êîìïîòó âèíî. Çà öåé íåäîãëÿä
äîðîñë³ îòðèìàëè øòðàô ³ ìîðîêó ç ë³êóâàííÿì äîøê³ëüíÿòè.
²íø³ ä³òè áóëè ñòàðø³ é âèïèâàëè
â êîìïàí³¿ ñòàðøèõ äðóç³â-ïîäðóæîê. Íàéìîëîäø³é ä³â÷èí³, ùî
íàëÿãëà íà ñïèðòíå, — 11 ðîê³â.
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ПОЛІЦІЇ НЕ ДОСИТЬ КАДРІВ.
ШУКАЮТЬ ЩЕ 100 «КОПІВ»
Незаймані місця  Набір інспекторів
патрульної поліції оголосили вкотре за
останні місяці. Не вистачає бажаючих іти
служити «копами»? В управлінні назвали
пошук кадрів постійним процесом.
Редакція порахувала нестачу поліцейських
і дізналася, як відбирають нових

ФІЗИЧНІ НОРМАТИВИ ДЛЯ КАНДИДАТА
НА ПОЛІЦЕЙСЬКУ ПОСАДУ
ЧОЛОВІЧІ
 Комплексна силова вправа (підтягнутися
на турніку треба 45–30 разів, залежно від віку)
 Пробігти 100 метрів (14,2–15,4 сек.)
 Пробігти кілометр
(4,00–4,45 х в.)
 Човниковий біг 10 на 10 м (29,0–32,0 сек.)

ЖІНОЧІ
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, RIA,
(067)7857674

Óë³òêó ðåäàêö³ÿ
ðîçêàçóâàëà ïðî íàá³ð
ó ïàòðóëüíó ïîë³ö³þ ³
íà ïî÷àòêó îñåí³ ïåðåäàâàëà íàøèì
÷èòà÷àì ³íôîðìàö³þ äëÿ áàæàþ÷èõ
ïðàöþâàòè «êîïàìè». Çàðàç çíîâó
áà÷èìî — ïðåñ-ñëóæáà â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ ðîçì³ùóº îãîëîøåííÿ
ïðî êîíêóðñíèé â³äá³ð êàíäèäàò³â
íà ðîáîòó ³íñïåêòîðàìè ïàòðóëüíî¿
ïîë³ö³¿ Â³ííèö³.
Ó Ôåéñáóêó ÷èòà÷³ ðåàãóþòü
íà ÷àñò³ ïîâ³äîìëåííÿ ïàòðóëüíî¿
ïîë³ö³¿ ïðî çàïðîøåííÿ íà ðîáîòó
îñü òàêèìè êîìåíòàðÿìè:
«Îöå ïðîâàëüíà ðåôîðìà, ðåêëàìà
ïðî íàá³ð ðîçâ³øàíà íàâ³òü ó ìàðøðóòêàõ, êîãî âè òàêèì ñïîñîáîì íàáåðåòå? Âè áè ùå ëèñò³âêè ïî ì³ñòó
ðîçäàâàëè».
Ùîéíî ôîðìóâàëè ïàòðóëüíó
ïîë³ö³þ, òî ó Â³ííèö³ áóâ âåëèêèé
êîíêóðñ. Ïðåòåíäóâàëè 30 ëþäåé
íà ì³ñöå. Ùîá ïîòðàïèòè íà ðîáîòó
ó íîâîñòâîðåí³é ñëóæá³, äî Â³ííèö³
ïðè¿çäèëà ìîëîäü ç ³íøèõ ðåã³îí³â.
Íàãàäàºìî, ùî «ïàòðóëüêà» çàïðàöþâàëà íà ïî÷àòêó ìèíóëîãî ðîêó.
Òîä³ â áàòàëüéîí â³ä³áðàëè ³ç òèñÿ÷
ïðåöåäåíò³â, ÿê³ ïîäàâàëè çàÿâêè
íà êîíêóðñ, 225 «êîï³â».
Íåâæå òåïåð íå âèñòà÷àº áàæàþ÷èõ ïðàöþâàòè ïîë³öåéñüêèìè
çà 8 òèñÿ÷ çàðïëàòí³? ×è íà âàêàíñ³¿ â³äãóêóþòüñÿ íå ï³äõîäÿù³ ëþäè
äëÿ íåïðîñòî¿ ðîáîòè ïàòðóëüíèì?
— Ïðîöåñ íàáîðó íà ðîáîòó
âæå ñòàâ ïîñò³éíèì, — êàæå ïðåññåêðåòàð óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿
ïîë³ö³¿ Â³ííèö³ Òåòÿíà Ô³ùóê. — ²
öå íå òîìó, ùî íåìàº äîñòàòíüî¿
ê³ëüêîñò³ êàíäèäàò³â. Ó íàñ îäí³ ùå
â ïðîöåñ³ â³äáîðó, äðóã³ âæå ïðîõîäÿòü íàâ÷àííÿ…
ßêà æ ê³ëüê³ñòü âàêàíñ³é ó ïîë³ö³¿ Â³ííèö³ º ñüîãîäí³? Çà ñëîâàìè
Òåòÿíè Ô³ùóê, º 150 â³ëüíèõ ïîñàä ³íñïåêòîð³â ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿.
Ï³âñîòí³ ëþäåé âæå ïðîõîäÿòü íàâ÷àííÿ. Îñòàíí³é íàá³ð îãîëîñèëè,
ùîá ï³ä³áðàòè ùå ñîòíþ ìàéáóòí³õ
«êîï³â».
Íàá³ð íîâèõ ëþäåé ó ïîë³ö³þ
ïðîâîäèòü Äåïàðòàìåíò, ïðî ùî ³íôîðìóº íà ñâîºìó ñàéò³. Ïðÿìî òàì
ìîæíà îôîðìèòè çàÿâêó íà ó÷àñòü
ó êîíêóðñ³. Êð³ì Â³ííèö³, ï³äáèðàþòü êàäðè äëÿ ùå 17-òè ì³ñò êðà¿íè.

Ó Â³ííèö³ çàÿâè íà ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ïî÷àëè ïðèéìàòè 9 æîâòíÿ ³
çàê³í÷àòü 7 ëèñòîïàäà. Êîíêóðñíèé
â³äá³ð òðèâàòèìå äî ê³íöÿ ðîêó —
äî 25 ãðóäíÿ. ßê³ âèïðîáóâàííÿ
òðåáà ïðîéòè, ùîá ñòàòè «êîïîì»,
ðåäàêö³ÿ ä³çíàëàñÿ ðàí³øå. Ïîäèâ³òüñÿ íîðìàòèâè ç ô³çï³äãîòîâêè
ó ³íôîãðàô³ö³.
Êð³ì çäà÷³ ñïîðòèâíèõ âïðàâ,
êàíäèäàòè â ïàòðóëüí³ ñêëàäàòèìóòü òåñòè. Ïåðøèé — íà çàãàëüíèé ð³âåíü çíàíü, íà íàñòóïíèõ åòàïàõ â³äáîðó áóäå ïåðåâ³ðêà íà çíàííÿ çàêîíîäàâñòâà òà ïñèõîëîã³÷íå
òåñòóâàííÿ. Ó ê³íö³ — ñï³âáåñ³äà,
à äàë³ — ê³ëüêà ì³ñÿö³â íàñè÷åíîãî êóðñó íàâ÷àííÿ ³ ñëóæáîâî¿
ï³äãîòîâêè.
Òåïåð ïîðàõóºìî, ñê³ëüêè áóäå ïàòðóëüíèõ ó Â³ííèö³ íà ê³íåöü óñüîãî
öüîãî òðèâàëîãî ïðîöåñó ³ ñê³ëüêè
ïðàöþº â öåé ìîìåíò. Âèõîäèòü, ùî
ê³ëüê³ñòü ³íñïåêòîð³â çá³ëüøèòüñÿ.
ßêùî íàáèðàþòü 150 ëþäåé
(òðåòèíà óæå â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ),
à øòàò áàòàëüéîíó ï³ñëÿ ïåðøîãî
óêîìïëåêòóâàííÿ íàë³÷óâàâ 255 «êîï³â», òî ìàòèìåìî 405 ïàòðóëüíèõ?
Í³. ßê ðåäàêö³ÿ óòî÷íèëà ó â³ää³ë³
êàäð³â ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèö³
÷åðåç ïðåñ-ñëóæáó, çàðàç ïðàöþº
â ì³ñò³ 194 ïàòðóëüíèõ ïîë³öåéñüêèõ.
61 ëþäèíà ï³øëè ç ö³º¿ ðîáîòè ³ç
ð³çíèõ ïðè÷èí.
— Çàðàç ì³ñòî îáñëóãîâóº 194 ïàòðóëüíèõ. Äëÿ á³ëüø øâèäøîãî
ðåàãóâàííÿ íà âèêëèêè ïîòð³áíî
ùå áëèçüêî 150, — ñêàçàëà Òåòÿíà
Ô³ùóê.
Äî 194-õ ³ñíóþ÷èõ äîäàºìî 50 íîâèõ, ÿê³ ïðîõîäÿòü ï³äãîòîâêó, ³ ùå
100, ÿêèõ â³äáåðóòü äî ê³íöÿ ðîêó —
âèõîäèòü, ùî ê³ëüê³ñòü «êîï³â» ó Â³ííèö³ çá³ëüøóºòüñÿ ó ê³íöåâîìó ðàõóíêó äî 344-õ.
Öå çíà÷èòü, ùî ñèë íà îõîðîíó
ïîðÿäêó ìàòèìåìî ñóòòºâî á³ëüøå,
í³æ º çàðàç. Äîñ³ ïðî íåñòà÷ó ïàòðóëüíèõ ïîë³öåéñüêèõ ãîâîðèëè ³
ñàì³ ïàòðóëüí³, ³ ïðàö³âíèêè Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿, ³ ïåðåñ³÷í³ â³ííè÷àíè, ÿêèì äîâîäèòüñÿ ïîäîâãó
÷åêàòè ïðè¿çäó íàðÿäó íà íå íàäòî
åêñòðåí³ âèêëèêè.
Íåùîäàâíî, ÿê óæå ³íôîðìóâàâ
20minut.ua, ïàòðóëüíèì äî îáîâ’ÿçê³â
ç ïàòðóëþâàííÿ ì³ñòà äîäàëè êîíòðîëü çà áåçïåêîþ ðóõó íà àâòîäîðîãàõ
çà ìåæàìè îáëàñíîãî öåíòðó. ×åðåç
öå ïîòðåáà ó êàäðàõ çðîñëà.

 Віджатися від підлоги
(21–12 разів, залежно від віку)
 Пробігти 100 метрів (16,4–17,6 сек.)
 Пробігти кілометр (4,40–5,40 х в.)
 Човниковий біг 10 на 10 м (32,0–35,0 сек.)

ЧЕРЕЗ ЩО ДОВЕДЕТЬСЯ ПРОЙТИ?
 психологічне тестування
 співбесіду
 спецперевірку

 тест на загальний рівень знань
 тест на знання законодавства
 медкомісію
 залік із фізпідготовки

ЩО ГАРАНТУЮТЬ ПАТРУЛЬНИМ?
 Заробітна плата —
від 8000 грн.
 Додаткові виплати
у розмірі 2000 грн
на місяць за несення
служби у Краматорську,
Слов’янську, Маріуполі,
Сєвєродонецьку,
Лисичанську та
Рубіжному.
 Щорічна оплачувана
відпустка тривалістю від
30 днів.
 Безоплатне
обслуговування
поліцейського та членів
його сім’ї у закладах
охорони здоров’я МВС.

 Компенсація 75%
вартості санаторнокурортного лікування
та відпочинку для
поліцейського та 50%
для членів його сім’ї.
 Матеріальна допомога
у разі ушкодження
здоров’я
під час несення служби.
 Можливість отримання
вищої освіти
у вищих навчальних
закладах системи
МВС за державним
замовленням.
*Інформація Департаменту
патрульної поліції

ЩО ВІД «КОПА» ВИМАГАЮТЬ?
 Патрулювання визначеної території для забезпечення
публічної безпеки і порядку.
 Швидке та ефективне реагування на правопорушення.
 Виїзд на виклики громадян по лінії 102.
 Забезпечення безпеки дорожнього руху.
 Надання невідкладної допомоги громадянам.
 Здійснення заходів, спрямованих на розкриття
злочинів за гарячими слідами, а також протидія
злочинності.
*Обов’язки патрульного поліцейського

КУДИ ЗВЕРТАТИСЯ,
ЩОБ ВЛАШТУВАТИСЯ
Якими навичками має володіти кандидат, які документи
треба подати для участі в конкурсі та як він відбуватиметься —
дізнавайтесь у робочий час за телефоном: (044)-390–65–
00 чи електронною поштою public@patrol.police.gov.ua.
А заповнити анкету можна прямо на сайті департаменту
патрульної поліції (goo.gl/QTNgAv) або в управлінні
патрульної поліції Вінниці, за адресою: вул. Ботанічна, 24.

КОРОТКО
Пенсіонери
пограбували
 Ìèíóëîãî òèæíÿ ïðàö³âíèê³â îô³ñ³â íà âóëèö³ Êè¿âñüê³é, â ðàéîí³
Íàáåðåæíîãî êâàðòàëó,
îïèòóâàëè ïîë³öåéñüê³.
Øóêàëè ñâ³äê³â ïîãðàáóâàííÿ. ×èòà÷êà 20minut.
ua Ñîô³ÿ ²ëàð³îíîâà, ÿêó
òåæ ðîçïèòóâàëè, ÷è í³êîãî
ï³äîçð³ëîãî íå ïîì³÷àëà,
ðîçïîâ³ëà:
— Ñì³õ òà é ãîä³, — êàæå
Ñîô³ÿ. — Ó îô³ñ çàéøëî
ëþäåé ï’ÿòü, ó òîìó ÷èñë³
ïåíñ³îíåðè. Ïîêè ñòàð³
çàãîâîðþâàëè ïðàö³âíèê³â,
òî ïàöàíè âèíåñëè êàñó. ²
ñàìå ñì³øíå, ùî ò³ çðîçóì³ëè, ùî ¿õ ïîãðàáóâàëè,
÷åðåç ãîäèíó äåñü…
Ïèòàºìî ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿.
— Òàêèé ôàêò ìàâ ì³ñöå, —
ãîâîðèòü ïðåñ-îô³öåð ²ðèíà Äîáðîâîëüñüêà. — Çàéøëè òðîº ëþäåé, â³äâîë³êëè óâàãó äâîõ ìåíåäæåð³â
³ çàáðàëè ãðîø³ ç êàñè.
Çà íå ï³äòâåðäæåíîþ ³íôîðìàö³þ, â öüîìó âèïàäêó çëîä³¿ çàðîáèëè 11 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Àëå ÿêà íàñïðàâä³
ñóìà çíèêëà, ùå ìàþòü
âñòàíîâèòè ó ïðîöåñ³
ñë³äñòâà. Çàðàç ïðîâîäÿòü
îïåðàòèâí³ çàõîäè äëÿ ðîçêðèòòÿ öüîãî çëî÷èíó.

Випитують
номер карти
 Êàëèí³â÷àíàì, ÿê³ ïðîñèëè äîïîìîãòè ãð³øìè,
äçâîíÿòü øàõðà¿. Çàïèñ
ñâîº¿ ðîçìîâè ç øàõðàºì
âèêëàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³
ó Ôåéñáóêó àêòèâ³ñò Àíàòîë³é Áàíàõ. Â³í ðîçïîâ³â,
ùî çëî÷èíö³ íàìàãàëèñÿ
îáíóëèòè êàðòêó êàëèí³â÷àíèíà Àíäð³ÿ Áóðëàêè,
â ÿêîãî íàðîäèëàñÿ äâ³éíÿ. Ó îãîëîøåíí³ ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè ðîäèí³,
ùî îïèíèëàñÿ ó ñêðóò³
ï³ñëÿ âèáóõ³â íà 48-ìó
àðñåíàë³, áóâ âêàçàíèé
òåëåôîí Àíàòîë³ÿ Áàíàõà. Òîìó çàòåëåôîíóâàëè
éîìó. ßê ãîâîðèòü àêòèâ³ñò, ñï³âðîçìîâíèê
ïðåäñòàâèâñÿ ðåïîðòåðîì «1+1», àëå íàñïðàâä³ ëþäèíè ç íàçâàíèìè
äàíèìè íà êàíàë³ íå ³ñíóº.
«ª àóä³îçàïèñ ðîçìîâè ç
öèì «ðåïîðòåðîì, — ïèøå
Àíàòîë³é Áàíàõ. — Êîìó
ö³êàâî, ïîòðàòüòå òðè õâèëèíè ÷àñó ³ îçíàéîìèòåñÿ
ç íþàíñàìè òåõíîëîã³é
ðàçâîäà ãðîìàäÿí êàðòêîâèìè øàõðàÿìè».
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БІЗНЕС-ФОРУМ: ЯК ПРИМУСИТИ
ІНТЕРНЕТ ПРАЦЮВАТИ НА ВАС
Просування онлайн  Директори топових
вінницьких фірм чесно розповіли про свої
успіхи та невдачі в інтернеті. Порадили, як
безпомилково визначити свою аудиторію,
яку рекламу зручніше використовувати
при просуванні сайту, і на якому етапі
бізнесу треба виходити в онлайн
ДІАНА ГУЛБІАНІ, (098)4543812

Óñï³õè òà íåâäà÷³ â³ííèöüêèõ
á³çíåñìåí³â ïî ê³ñòî÷êàõ ðîçáèðàëè ó ÷åòâåð, 12 æîâòíÿ, ó êîíöåðòíîìó çàë³ «Ïëåÿäà» íà ãîëîâí³é á³çíåñ-ïîä³¿ ðîêó — Äðóãîìó Â³ííèöüêîìó á³çíåñ-ôîðóì³.
Ïåðøèé á³çíåñ-ôîðóì ç³áðàâ ìèíóëîãî ðîêó 300 ó÷àñíèê³â — òîä³
çà îäèí äåíü âèñòóïèëè ñï³êåðè,
ÿê³ ðàí³øå í³êîëè íå çáèðàëèñü
ó Â³ííèö³.
Öüîãîð³÷íèé ôîðóì íå ñòàâ
âèíÿòêîì ³ç ïðàâèë: áëèçüêî
350 ïðåäñòàâíèê³â äâàíàäöÿòè
óñï³øíèõ êîìïàí³é ç³áðàëîñÿ
ïîñëóõàòè âèñòóïè íà òåìó «Á³çíåñ îíëàéí. Óñï³õè òà íåâäà÷³
â³ííèöüêîãî á³çíåñó â ³íòåðíåò³». Ó ïåðåðâàõ ì³æ ëåêö³ÿìè
óñ³ áàæàþ÷³ ìîãëè îáãîâîðèòè
ñâî¿ ³äå¿ ç ëåêòîðàìè çà ÷àøêîþ

êàâè íà ôóðøåò³. Íà ó÷àñíèê³â
òàêîæ ÷åêàëè ðîç³ãðàø³ ñåðòèô³êàò³â íà ïðîñóâàííÿ êîìïàí³é
íà ñóìè â³ä 500 äî 5000 ãðèâåíü
òà ì³ñÿöü íàâ÷àííÿ ó øêîë³ àíãë³éñüêî¿ ìîâè, à òàêîæ ïîòóæíèé power bank â³ä îô³ö³éíîãî
ïàðòíåðà á³çíåñ-ôîðóìó êîìïàí³¿
Post Union.
— Ñüîãîäí³, ÿê í³êîëè, óñ³ì
òðåáà â÷èòèñÿ: ñïåö³àë³ñòàì,
êåð³âíèêàì, âëàñíèêàì á³çíåñó.
Ñàìå òîìó RIA âäðóãå îðãàí³çóâàëà Ôîðóì ó Â³ííèö³, ³ ó ìàéáóòíüîìó òàêîæ áóäå öå ðîáèòè.
Ìè óçÿëè íàïðÿì «³íòåðíåò» äëÿ
á³çíåñó, îñê³ëüêè ñàì³ ïðàöþºìî
ó öüîìó íàïðÿìêó, ³, ùî î÷åâèäíî, ñàìå ó ³íòåðíåò³ ñüîãîäí³ íàéá³ëüøå çì³í. Ñïîä³âàþñü, êîëåãè
îòðèìàëè êîðèñí³ çíàííÿ ³ çìîæóòü ¿õ çàñòîñóâàòè, — ðîçïîâ³â
æóðíàë³ñòó ãåíåðàëüíèé äèðåê-

Ведучий Юрій
Гузеєв постійно
тримав
глядачів у курсі
приємних
сюрпризів.
На учасників
форуму чекали
розіграші
сертифікатів
на просування
компаній
на суми 500 та
5000 гривень та
місяць навчання
у школі
англійської
мови

òîð Ìåä³à Êîðïîðàö³¿ RIA Îëåã
Ãîðîáåöü.
Íà ôîðóì³ ñï³êåðè òîðêíóëèñü
ãîëîâíèõ àñïåêò³â ïðèñóòíîñò³
á³çíåñó â ³íòåðíåò³: ÷èì ö³êàâëÿòüñÿ ëþäè â ñîöìåðåæàõ ³ íàñê³ëüêè âèã³äíî òàì ïðîäàâàòè;
ÿêèé ïðîöåíò êë³ºíò³â ìîæå ïðèéòè äî âàñ ³ç ïîøóêîâèê³â, à òàêîæ, ñê³ëüêè âèòðà÷àòè íà ïðîñóâàííÿ ñàéòó.
Çàõ³ä áóâ ðîçä³ëåíèé íà òðè
áëîêè: ó ïåðøîìó ãîâîðèëè ïðî
òðåíäè — ùî â³äáóâàºòüñÿ ³ ÿê³
ïðîãíîçè íà ìàéáóòíº, â äðóãîìó — ïðî ³íñòðóìåíòè òà ïðèéîìè äëÿ ïðîñóâàííÿ á³çíåñó
â îíëàéí (ñàéò, SEO, SMM,
àíàë³òèêà), â òðåòüîìó âèñòóïàëè â³ííèöüê³ ï³äïðèºìö³, ÿê³
âæå äàâíî ïðàöþþòü â ìåðåæ³
³íòåðíåò.

Ïðèáëèçíî
350 ïðåäñòàâíèê³â
ç ð³çíèõ êîìïàí³é
ç³áðàëèñÿ ïîñëóõàòè
âèñòóïè êðóòèõ ³
óñï³øíèõ ñï³êåð³â

Після виступу кожного спікера слухачі тут же засипали
питаннями. В основному, вінницьких підприємців цікавило,
який вид інтернет-реклами підходить саме їх бізнесу

— Òàê³ çàõîäè, ÿê 2-é Â³ííèöüêèé á³çíåñ-ôîðóì, äóæå ïîòð³áí³
ï³äïðèºìñòâàì: òóò º ìîæëèâ³ñòü
ä³çíàòèñÿ ïðî óñ³ òåíäåíö³¿ ó ñôåð³ ìàðêåòèíãó, ÿê³ ³íñòðóìåíòè
ïðàöþþòü, à ÿê³ - í³. Îôëàéíá³çíåñ ò³ñíî ïåðåïë³òàºòüñÿ ³ç
îíëàéí-á³çíåñîì. ²ñíóº äóæå
ìàëî ñôåð ä³ÿëüíîñò³, äëÿ ðîáîòè ÿêèõ ³íòåðíåò íå ïîòð³áåí.
Îñíîâíèìè ó çàõîä³ ñòàëè «æèâ³»
êåéñè êîìïàí³é ³ç ð³çíèõ ñôåð ä³ÿëüíîñò³ ³ ïîðàäè, çàñíîâàí³ âæå
íà â³äïðàöüîâàíèõ ðåêëàìíèõ
êàìïàí³ÿõ. Òóò áóëî ïðåäñòàâëåíî
áàãàòî ö³êàâèõ òà êîðèñíèõ ïîðàä, ÿê³ ìè âçÿëè íà îçáðîºííÿ ³
áóäåìî ïîñòóïîâî âïðîâàäæóâàòè
ó ñâî¿é êîìïàí³¿, — ðîçïîâ³â Àíäð³àí Äàíèëþê, äèðåêòîð ì³æíàðîäíî¿ òðàíñïîðòíî-ëîã³ñòè÷íî¿
êîìïàí³¿ Post Union.

Цьогоріч Вінницький бізнес-форум відвідало більше
350 бізнесменів. Найбільше цікавилися третім блоком
заходу, де спікери чесно розповідали і про успіхи, і про
невдачі своїх фірм в інтернеті
ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР

ПАРТНЕРИ

Що кажуть бізнесмени про форум?
ДМИТРО
ЛЕСКОВ,
«КУЛЬТТОВАРИВІННИЦЯ»

ІРИНА
ІСОВА, SMMАГЕНТСТВО «IRIS
AGENCY»

— Ми свій
онлайн-магазин піднімали
самостійно і пройшли довгий
шлях, тож про специфіку
запуску магазину в онлайні
я в курсі. Проте цікаву річ
почув наприкінці: про те,
що із товарними залишками
теж треба працювати, і що
бухгалтерія повинна бути
до цього «прив’язана».

— Вдячна організаторам RIA Hub за вінницький бізнес-форум.
Такого роду події дуже корисні для бізнесу-онлайн
у цілому. Це обмін досвідом,
нові корисні знайомства. Ми
повинні розуміти, що використання нових трендів
у просуванні онлайн-бізнесу — це ефективно.

ВЛАДИСЛАВ
ЧАЛАНОВ,
МАГАЗИН
«МЕГАПОЛ»

— Форум був
підготовлений на дуже високому рівні. Були дуже цікаві гості як із інших міст, так
і цікаві кейси у вінницьких
бізнесменів. Головне із них:
бізнес повинен більш уважно ставитися до свого іміджу
в інтернеті, і також використовувати усі канали просування
у повній мірі.

КАТЕРИНА
ВАСЮТА,
ПРЕДСТАВНИК
ВИННОГО ДОМУ
ГІГІНЕІШВІЛІ

— Дуже пізнавально, адже
ми йдемо вперед, у ногу
із часом, і офлайн-бізнес
вже трішки поступається
сучасним технологіям,
а саме онлайн-бізнесу.
Цікаві спічі, дуже сподобався виступ про запуск сайту підприємства
«Пром Автоматика».

ОКСАНА РОЗТОРГУЄВА, КЕРІВНИК
АГЕНЦІЇ ІНТЕРНЕТ
МАРКЕТИНГУ
CONTEXTSISTERS.
COM

— Класно, що тут зібралися
як представники рекламних
агентств, які налаштовують
сайти фірм, так і, власне, представники цих фірм, які давали
дуже цінні фідбеки. Були деякі моменти, які нові для мене.
Ідей з’явилося багато, тепер
треба зробити висновки.

АНГЕЛІНА
ЧЕРЕШНЮК,
ЗАСНОВНИК
ШКОЛИ
АНГЛІЙСЬКОЇ
МОВИ EZ

— Дуже багато було цікавої
інформації саме з розвитку
бізнесу. Багато уроків я винесла саме по контролю якості
своїх послуг і по впровадженню нових комунікацій.
Дуже добре, що є такі заходи,
які допомагають бізнесу, що
тільки почав розвиватися.
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ПОСВАРИЛИСЬ ЧЕРЕЗ ПЕТЛЮРУ.
ЩО КАЖУТЬ ЄВРЕЇ І НАЦІОНАЛІСТИ?
Ким він був?  Через те, що у нашому
місті встановили пам’ятник отаману Симону
Петлюрі, вінницька спільнота розділилася
на три табори. Націоналісти відкрито
раділи цьому. Євреї говорили: «Да с вашей
политикой вас вздернут на галстуке» і
писали вірші. А треті просто споглядали
за цією баталією. Чому думки так різняться?
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Ó
ñóáîòó,
14 æîâòíÿ, ó Â³ííèö³ â³äêðèëè
ïàì'ÿòíèê Ñèìîíó Ïåòëþð³. Öå ïåðøà â Óêðà¿í³
ñêóëüïòóðíà êîìïîçèö³ÿ íà ÷åñòü
äåðæàâíîãî òà â³éñüêîâîãî ä³ÿ÷à
ó ïîâíèé çð³ñò. Ïàì’ÿòíèê âñòàíîâëåíèé íà ïîäâ³ð’¿ áóä³âë³, äå
çàðàç ðîçòàøîâàíå îáëàñíå ðàä³î.
Ç 7 òðàâíÿ äî 19 ÷åðâíÿ 1920 ðîêó
òàì áóëà Â³éñüêîâî-ïîõ³äíà Êàíöåëÿð³ÿ Ãîëîâíîãî Îòàìàíà. ²
â³ííè÷àí ïî÷àëî «òðóñèòè», àëå
íå âñ³õ.
НАЦІОНАЛІСТИ — ЗА. Ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿
«Ñ14», ÿê³ âèñòóïàëè êàòåãîðè÷íî
ïðîòè ñâÿòêóâàíü «Äíÿ ñîë³äàðíîñò³ òðóäÿùèõ» (goo.gl/q3nWc5).
íà íàøå ïðîõàííÿ âèñëîâèòè
ñâîþ ïîçèö³þ ùîäî âñòàíîâëåííÿ ïàì’ÿòíèêà Ïåòëþð³ â³äïîâ³ëè
êîðîòêî:
«Ìè çà. Íå ºâðåÿì, ïîëÿêàì ³ ðîñ³ÿíàì âèçíà÷àòè, ÿê³
ïàì'ÿòíèêè ñòàâèòèìóòü óêðà¿íö³».
Ïðåäñòàâíèê ïàðò³¿ «Ñâîáîäà»
Àíäð³é Ãàéäàé çàçíà÷èâ, ùî Ïåòëþðà íå ìàº â³äíîøåííÿ äî ºâðåéñüêèõ ïîãðîì³â.
— Îòàìàí Ñèìîí Ïåòëþðà
íå ðîç'ºäíóº óêðà¿íö³â, à ëèø ãóðòóº â áîðîòüá³ ç âîðîãàìè óêðà¿í-

Ðûá÷èíñêèì. Ìèð âû îáåùàëè?
Äà ñ âàøåé ïîëèòèêîé âàñ âçäåðíóò íà ãàëñòóêå áðèîíè ãîëîäàþùèå êðåñòüÿíå, ïðè÷åì ñêîðî», —
íàïèñàâ ó ÔÁ â³äîìèé áëîãåð,
øîóìåí Ãàð³ê Êîãîðîäñüêèé.
Ïðåòåíç³¿ äî âñòàíîâëåííÿ
ïàì’ÿòíèêà Ïåòëþðè âèñóíóâ ³
â³ííèöüêèé ôîòîãðàô Çîð³é Ôàéí:
«Ó ìåíÿ â÷åðà óêðàëè Âèííèöó, ïîñàäèâ íà ëàâî÷êå ïåòëþðó. Âìåñòî äåäà ìîåãî, êîòîðûé
âûðåçàí â äåâÿòíàäöàòîì ãîäó
ïðîäàæíîé øêóðîé.
Íà Èåðóñàëèìêå, â òèõîì
äâîðèêå, Íèêîãäà âû èäèø
íå óñëûøèòå,
Òàì ñèäèò ïå÷àëüíûé, êàê íàäãðîáèå, Èäîë è åãî êðîâàâûé ñëåä.
Ó ìîèõ äåòåé óêðàëè Âèííèöó
È ó âàøèõ òîæå, âû íå äóìàéòå Òàì ãäå ëîæü, è çà íå¸ íå ñòûäíî
íàì — Òàì ïîçîð è áóäóùåãî
íåò», — ïèøå â³ðøàìè Ôàéí.
Ãëàâà óêðà¿íñüêîãî ªâðåéñüêîãî
êîì³òåòó Åäóàðä Äîëèíñüêèé òàêîæ çâèíóâàòèâ Ïåòëþðó â àíòèñåì³òèçì³.
«Â Âèííèöå, â öåíòðå áûâøåé
åâðåéñêîé Èåðóñàëèìêè, îòêðûëè
ïàìÿòíèê Ñèìîíó Ïåòëþðå.
Âûáîð ìåñòà äëÿ ñèäÿùåãî íà ëàâî÷êå ãëàâû Äèðåêòîðèè íå ñëó÷àåí: â Âèííèöå, è â äåñÿòêàõ äðóãèõ
ãîðîäàõ è ìåñòå÷êàõ Óêðàèíû åãî
âîéñêà îðãàíèçîâàëè åâðåéñêèå
ïîãðîìû, â êîòîðûõ áûëè æåñòîêî óáèòû ïî ðàçíûì îöåíêàì
îò 50 äî 200 òûñÿ÷ íåâèííûõ åâðååâ. Ó èçâåñòíîãî âèííè÷àíèíà
Çîðèÿ Ôàéíà â Áðàöëàâå â ïîãðîìå óáèëè ïðàäåäà è ïðàïðàäåäà.
Çîðèé íàïèñàë ïî ýòîìó ïîâîäó
ïèñüìî ñâîåìó ïîêîéíîìó îòöó
(goo.gl/NmoGe7)

ñüêî¿ äåðæàâíîñò³. Òàê, ï³ä éîãî
êåð³âíèöòâîì óêðà¿íö³ âîþâàëè ç
ðîñ³éñüêèìè ³íòåðíàö³îíàëüíèìè
á³ëüøîâèêàìè. Æîäíîãî ïåðåñë³äóâàííÿ çà íàö³îíàëüíîþ îçíàêîþ àðì³ÿ ÓÍÐ íå ÷èíèëà, — êàæå
Ãàéäàé. — Ò³ îñîáè, ùî íàãí³òàþòü
ì³ô ïðî øîâ³í³ñòè÷íó ïðèðîäó
óêðà¿íñüêèõ äåðæàâíèê³â — öå
ëþäè, ÿê³ íå àñîö³þþòü ñåáå ç
óêðà¿íñüêîþ ³ñòîð³ºþ, êóëüòóðîþ
÷è ðåë³ã³ºþ! ¯ì äëÿ æèòòÿ íå ïîòð³áíà Óêðà¿íñüêà äåðæàâà.
Í³êîëè óêðà¿íö³ íå íàâ'ÿçóâàëè
ãåðî¿â àí³ ³óäåÿì, àí³ ðîñ³ÿíàì, àí³
ïîëÿêàì, àí³ óãîðöÿì ÷è ðóìóíàì. ×îìó æ õòîñü ìàº âêàçóâàòè
óêðà¿íöÿì, êîãî øàíóâàòè òà õòî
íàø³ ãåðî¿?
Êð³ì òîãî, ³ñíóþòü äîêóìåíòàëüí³ ï³äòâåðäæåííÿ ùîäî íåïðàâäèâîñò³ êëåéìà àíòèñåì³òà Ñèìîíà Ïåòëþðè (goo.gl/wYzFsN).
ЄВРЕЇ ШОКОВАНІ. Äåÿê³ ïðåäñòàâíèêè ºâðåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè
íå çðîçóì³ëè â³äêðèòòÿ òàêîãî
ïàì’ÿòíèêà.
«Â÷åðà â Âèííèöå îòêðûëè ïàìÿòíèê Ïåòëþðå. Áàíäèòó è ïîãðîìùèêó. Ïîïóëèñòó äî ìîçãà
êîñòåé, äîëãîå âðåìÿ ðàòîâàâøåìó
çà Óêðàèíó êàê âåðíóþ îáëàñòü
Ðîññèè. Ñåãîäíÿ îí áûë áû äåïóòàòîì âñåõ ñîçûâîâ, êàçàêîì
Ãàâðèëþêîì, ëåò÷èöåé Ñàâ÷åíêî è Ñààêàøâèëè â îäíîì ëèöå,
ïðèñûïàííûé äëÿ âêóñà ìëàäøèì

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

Ким був Петлюра насправді?
ЮРІЙ ЛЕГУН,
ДИРЕКТОР
ДЕРЖАВНОГО
АРХІВУ ВІННИЦЬКОЇ
ОБЛАСТІ

Симон Петлюра —
один з найвидатніших діячів української історії.
Ми всі повинні знати, хто ця
постать та чим вона знаменита.
Погано, що в нашому суспільстві
є така різнобічність оцінок. Поперше, у головах значної частини
людей, яка навчалась у радянських школах, залишилися ті уявлення, які їм вкладали у ті часи.
По-друге, Петлюру неоднозначно

оцінюють з точки зору взаємовідносин з євреями. У радянські часи
йому зробили образ антисеміта,
який успішно за ним закріпився та
розповсюдився на весь світ. Переважна більшість українських
істориків вважає, що цей образ
не відповідає дійсності, бо Петлюра мав зовсім інші уявлення. Але
вочевидь не міг контролювати всі
свої військові підрозділи, тому
значна частина була замішана
в погромах, у яких пізніше звинуватили самого Петлюру. Є цілий
ряд документів, де він засуджує
або розстрілює своїх командирів
за погроми.

Пам’ятник з сумним Петлюрою встановили на
Єрусалимці, де колись жили євреї. Вони у свою чергу не
зрозуміли такого жесту. Розгнівалися

Доречність встановлення
пам'ятника в тому, що двічі Вінниця ставала тимчасовою столицею.
Але нас цікавить саме другий раз,
тому що саме тоді він очолював
Директорію. Не багато державних
діячів такого масштабу працювали у нашому місті. До того ж, тут
залишилися артефакти, у яких він
проживав та працював. Звичайно,
що більш логічним було, якщо б
спочатку він з'явився би в Полтаві,
де він народився чи у Києві — столиці. Але саме вінничани виявилися більш завзятішими у цьому
питанні, це для нас плюс і ми повинні цим пишатися.

Цей документ за підписом Симона Петлюри,
датований 1921 роком, підшитий у 17-томну справу
Всеукраїнського центрального повстанського комітету
як речовий доказ. З документами можна ознайомитись
за посиланням: (goo.gl/wYzFsN)

А що кажуть документи?
На сайті «Історична правда» ще
у 2011 році був розміщений матеріал з фотографіями документів
часів Симона Петлюри. У цьому
документі Петлюра наказує негайно розстрілювати тих, хто
бере участь у погромах євреїв.
Ось кілька рядків:
«… Кати наші більшовики скрізь
поширюють чутки, що буцімто
українські повстанці нищать єврейське населення. Я, Головний
Отаман Українського Війська,
не вірю, бо знаю народ Укра-

їнський, який, утиснений грабіжниками-завойовниками,
сам не може утисняти народу
іншого, що так саме страждає
від більшовицького панування,
як і він…»
«… Тяжко мені чути цю більшовицьку брехню про вас, брати-селяни, і коли б серед вас
завелась яка паршива вівця,
яка плямує усіх вас ганебними
бандитськими вчинками, мусите викинути її з ваших рядів
негайно…»
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СТВОРИВ 60 ПАМ’ЯТНИКІВ.
СІМ З НИХ – ТАРАСУ ШЕВЧЕНКУ
Золоті руки  Шістдесят пам’ятників
виготовив за своє життя скульптор з
Хмільника Віктор Стукан. Шістдесятим
з них стала скульптурна композиція
на честь Великого Кобзаря. Її встановили
у селі Рибчинці Хмільницького району
напередодні Свята Покрови
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067) 1079091

Ìîíóìåíòàëüíå
çîáðàæåííÿ çâåðòàº óâàãó òèì, ùî
ñêóëüïòîð ïîºäíàâ ó íüîìó ïîñòàò³ äâîõ ð³çíèõ Øåâ÷åíê³â —
ó ìîëîäîìó â³ö³ ³ â ñòàðøîìó. ßê
ðîçïîâ³â ñêóëüïòîð, ó á³ëüøîñò³
âèïàäê³â Øåâ÷åíêî ïîñòàâ ñóìíèì òà íåâåñåëèì âóñàòèì ÷îëîâ³êîì.
— Ó ìî¿é êîìïîçèö³¿ â³í ìîëîäèé ³ êðàñèâèé, ç â³äêðèòèì
îáëè÷÷ÿì, ç ïîãëÿäîì, çâåðíåíèì
ó äàëå÷³íü, — êàæå Â³êòîð Ñòóêàí. — Êíèãà ó ðóêàõ — ñèìâîë
éîãî ïîåòè÷íèõ çä³áíîñòåé. Áî
ñàìå íàïèñàíèé «Êîáçàð» ïðîñëàâèâ íàøîãî ãåí³ÿ ó âñüîìó
ñâ³ò³. ª â êîìïîçèö³¿ çíàéîìèé
íàì Øåâ÷åíêî ó ñòàðøîìó â³ö³.
â³äòâîðèâ òàêîæ õàòó, äå íàðîäèâñÿ ìàéáóòí³é ãåí³é ïîåòè÷íîãî ñëîâà, áîðåöü çà ñâîáîäó ³
íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè ³ óêðà¿íö³â.

Ï³ä ÷àñ âèñòóïó íà â³äêðèòò³
ïàì’ÿòíèêà Â³êòîð Ñòóêàí ïîâ³äîìèâ ïðèñóòí³ì, ùî ó ñâ³ò³
íàðàõîâóºòüñÿ 1500 ïàì’ÿòíèê³â
Øåâ÷åíêó. Ïàì’ÿòíèê ó Ðèá÷èíöÿõ, çà éîãî ñëîâàìè, ñòàâ 1501-é.
— Òàðàñ Øåâ÷åíêî áåç çáðî¿ çàâîþâàâ óâåñü ñâ³ò, — êàæå ñêóëüïòîð.— Æîäíîìó çàâîéîâíèêó óñ³õ
÷àñ³â íåìàº ñò³ëüêè ïàì’ÿòíèê³â,
ÿê Òàðàñó Øåâ÷åíêó.
Ñàì Â³êòîð Ñòóêàí çà ÷àñ ñâîº¿ òâîð÷î¿ ä³ÿëüíîñò³ ñòâîðèâ ñ³ì

ïàì’ÿòíèê³â Âåëèêîìó Êîáçàðþ. Îäèí ç íèõ ìîæíà ïîáà÷èòè
ó éîãî ð³äíîìó Õì³ëüíèêó. Ç³çíàâñÿ, ùî âèíîøóº çàäóì âîñüìî¿
ðîáîòè ó ïàì'ÿòü ïðî ïîåòà. Éîãî
ñêóëüïòóðè âñòàíîâëåíî ó áàãàòüîõ
ì³ñòàõ êðà¿íè, º òàêîæ ó Á³ëîðóñ³¿.
Òåìàòèêà ð³çíîìàí³òíà — íà ÷åñòü
âî¿í³â-«àôãàíö³â», æåðòâ ãîëîäîìîðó ³ ðåïðåñ³é, âèäàòíèì ïîñòàòÿì,
ïàì’ÿòíèê Ìàòåð³ ó Õì³ëüíèêó —
òåæ éîãî ðîáîòà. Òîð³ê âèãîòîâèâ
ïåðøó êîìïîçèö³þ íà ÷åñòü çàãèáëèõ ó çîí³ ÀÒÎ. Ç ÿêîãî ìàòåð³àëó
ðîáèòü ñêóëüïòóðè, ìèòåöü íå ðîçãîëîøóº. Çàïåâíÿº, ùî ç òàêîãî
ìàòåð³àëó ïàì’ÿòíèêè ñòîÿòèìóòü
íå äåñÿòêè, à ñîòí³ ðîê³â. Êàæå,
öå éîãî âëàñíà òåõíîëîã³ÿ. Â îñíîâ³ — áåòîí. Ïîêðèâàº áðîíçîþ.
Íèí³ º ôàðáà äóæå ãàðíî¿ ÿêîñò³.
Òîìó íå çì³íþº êîë³ð, ÿê öå áóëî
ðàí³øå.
Ïàì’ÿòíèê ó Ðèá÷èíöÿõ ïîñòàâ
ç ³í³ö³àòèâè îäíîãî ç âèõ³äö³â
öüîãî ñåëà.

Найскладніший пам’ятник
У 2016-му на свято Покрови
на Сумщині відкрили пам’ятник
загиблим в АТО бійцям роботи
Віктора Стукана. Покровитель
військових, Архистратиг війська
Господнього Архангел Михаїл,
своїми крильми захищає від
ворогів українських вояків, які
стали на прю з ворогом на Сході країни. На передньому плані

композиції зображено блокпост і вартового, праворуч під
крилом видно ще одного воїна
на фоні руїн Донецького аеропорту.
— Фізично і психологічно важко
далася ця робота, — каже скульптор. — Чому? Не можу пояснити. Можливо тому, що душею і
серцем сприймав чужий біль.

Композиція у пам'ять про Тараса Шевченка стала
шістдесятим пам’ятником, виготовленим скульптором
Віктором Стуканом

408981
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ЗНЯЛИ У ВІННИЦІ
ФІЛЬМ ПРО АТО

Актор Ігор Волков. Каже, що вже так перейнявся бажанням
побувати у селі свого дитинства, що знайде і час, і можливість
ВІКТОР СКРИПНИК
RIA, (067) 1079091

Â³äáóâñÿ ïåðøèé
ïîêàç ô³ëüìó Âàëåð³ÿ Øàëèãè «Òðèìàé ¿¿ á³ëÿ ñåðöÿ».
Êàðòèíó ïîêàçàëè â îíîâëåíîìó
ê³íîòåàòð³ «Ìèð». Ïåðåä ïî÷àòêîì àâòîðè ñòð³÷êè é àêòîðè
ñï³ëêóâàëèñÿ ç æóðíàë³ñòàìè.
«×àñ óæå â³äêðèâàòè ó Â³ííèö³
âëàñíó ê³íîñòóä³þ» — æàðòóâàâ
äåõòî. Êàðòèíà «Òðèìàé ¿¿ á³ëÿ
ñåðöÿ» íå ïåðøà, çíÿòà Âàëåð³ºì
Øàëèãîþ ó ð³äíîìó ì³ñò³.
Æóðíàë³ñò RIA ñï³ëêóâàâñÿ ç
âèêîíàâöåì ãîëîâíî¿ ðîë³ ²ãîðåì
Âîëêîâèì. Â³í àêòîð ñòîëè÷íîãî
àêàäåì³÷íîãî Òåàòðó íà Ïîäîë³.
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ã³ñòü çàóâàæèâ,
ùî Â³ííè÷÷èíà äëÿ íüîãî äðóãà
ìàëà áàòüê³âùèíà.
— Õî÷à ÿ íàðîäèâñÿ â Êèºâ³,
àëå íà Â³ííè÷÷èíó ïðè¿æäæàâ,
áî òóò ïðîæèâàâ ì³é ä³ä, — êàæå
ïàí ²ãîð. — Çíà÷èòü, òóò íàøå
ðîäîâå êîð³ííÿ.
Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íèâ, ùî
éäåòüñÿ ïðî ñåëî Êîï³¿âêà. Ç
ïðèêð³ñòþ ç³çíàâñÿ, ùî áóâ òàì
ùå â äèòèíñòâ³. Çéîìêè â Øàëèãè íàãàäàëè éîìó ò³ ðîêè.

Àêòîð ïðîìîâèâ:
— Äóæå õî÷åòüñÿ â Êîï³¿âêó,
îñîáëèâî çàðàç, êîëè ÿ íåìàëî ÷àñó ïðîâ³â íà Â³ííè÷÷èí³.
Äóìàþ, íàðåøò³ çáåðóñÿ ³ òàêè
âèðóøó â äîðîãó. Ðîáîòà òàêà,
ùî ³íêîëè áóâàº ÷àñ. Áî æ ïðàöÿ àêòîðà íåíîðìîâàíà. ²íêîëè
äóìàºø: çàðàç º ÷àñ, ùîñü çðîáëþ, à òóò — íîâà ðîáîòà, ³ ÷àñó,
çðîçóì³ëî, âæå íåìà.

— Äóæå õî÷åòüñÿ
â Êîï³¿âêó, îñîáëèâî
çàðàç. Êîëè
íåìàëî ÷àñó ïðîâ³â
íà Â³ííè÷÷èí³, — êàæå
àêòîð Іãîð Âîëêîâ
²ãîð Âîëêîâ ìàº ò³òêó ç Êîï³¿âêè. Êàæå, ùî âæå òàê ïåðåéíÿâñÿ
áàæàííÿì ïîáóâàòè ó ñåë³ ñâîãî äèòèíñòâà, ùî çíàéäå ³ ÷àñ, ³
ìîæëèâ³ñòü.
— Íà çéîìêè ÿ ùîðàçó ïðè¿æäæàâ ç Êèºâà, à ï³ñëÿ ¿õ çàê³í÷åííÿ ïîâåðòàâñÿ, — ãîâîðèòü àêòîð. — Ìîæëèâî, ÿêáè
çàëèøàâñÿ íà öåé ÷àñ ó Â³ííèö³,
òî âäàëîñÿ á äîáðàòèñÿ äî Êîï³¿âêè. Ïî¿äó, îáîâ’ÿçêîâî ïî¿äó.

Про кіно  Зйомки
у фільмі Валерія
Шалиги «Тримай
її біля серця»
нагадали актору з
Києва про його діда
і дитинство у селі
Копіївка. Як у Вінниці
знімали це кіно, як
використовували
справжню зброю і
дихали справжнім
димом... І про що
саме цей фільм?
Ó Âîëêîâà ãàðíå âðàæåííÿ
â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç â³ííè÷àíàìè.
ðîáîòà íà ìàéäàí÷èêó äàâàëàñÿ
ëåãêî. Ùîïðàâäà, ¿¿ óñêëàäíþâàëè ñöåíè ç âèêîðèñòàííÿì çáðî¿.
Óòî÷íþº, çáðîÿ áóëà ñïðàâæíÿ.
Ñòð³ëüáè òàê ñàìî ñïðàâæí³. Òàêå
íåïðîñòî ñïðèéìàºòüñÿ öèâ³ëüíîþ ëþäèíîþ. Âàæêî áóëî äèõàòè, êîëè çí³ìàëè ñöåíè ³ç çàäèìëåííÿì. Íå ìàëè ê³íîøíîãî
äèìó. Òîìó çìóøåí³ áóëè òåðï³òè
íåçðó÷íîñò³.
— Êîëè ìè çáóäóâàëè áëîêïîñò
äëÿ îäí³º¿ ³ç ñöåí, ïðè¿õàëè íàöãâàðä³éö³, â³éñüêîâ³ òåæ çàä³ÿí³
ó ô³ëüì³, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Ïåðøå, ùî ìè â³ä íèõ
ïî÷óëè çàïèòàííÿ: «Õòî äîïîìàãàâ ó ðîáîò³?» Ñêàçàëè, í³õòî,
ñàì³ ðîáèëè. Âîíè ïåðåãëÿíóëèñÿ ì³æ ñîáîþ. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
çàõèñíèé ïóíêò áóëî çðîáëåíî
çà òàêèìè ñàìî âèìîãàìè, ÿêèõ
äîòðèìóþòüñÿ â³éñüêîâ³. Ñïðàâà
â òîìó, ùî íà çí³ìàëüíîìó ìàéäàí÷èêó áóëè ëþäè, ÿê³ òàêîæ
çíàþòü òîëê ó ö³é ñïðàâ³.
Æ³íî÷ó ãîëîâíó ðîëü òàêîæ
âèêîíóâàëà àêòðèñà ç Êèºâà —
Ë³ëÿ Íàãîðíà, à äèòÿ÷ó ç³ãðàëà
ï’ÿòèêëàñíèöÿ ç Â³ííèö³ Ìàð³éêà Ëüâîâà.

Про що картина?
Автор «списав» із життя образ офіцера, головного героя стрічки. Особисте життя не склалося і
він добровольцем пішов у зону бойових дій. Там
доля підготувала йому ще одне випробування —
він опинився у полоні бойовиків. На війну офіцера проводжала донька. Дівчина подарувала
квітку чорнобривця. Навіть засушені пелюстки
вражали своєю красою. «Тримай її біля серця,
тату, — просила донька. — Чорнобривці — квіти
безсмертя». Як цей незвичний талісман врятував
бійця від кулі, глядач матиме можливість дізнатися під час перегляду картини. Як пояснив автор,

фільм демонструватимуть як в кінотеатрах, так і
по телебаченню.
Картину режисер розглядає, як свою участь у війні.
Каже, це його внесок у перемогу тут, у тилу, на ідеологічному фронті. Зйомки відбувалися на території
однієї з частин Нацгвардії, що дислокується у Вінниці,
на полігоні підрозділу «Ягуар» в Калинівці. У картині
задіяні військові, бійці АТО. Окремо слід згадати
про ще одного легендарного актора — Олександра
Немченка. Того самого, що знімався у радянському
фільмі «У бій ідуть тільки старі». Для нього теж знайшлася роль у фільмі Шалиги.
407956
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У НАС ЖИВУТЬ ПРИНЦ І ПРИНЦЕСА
Гордість  До числа переможців
Міжнародного Конкурсу-Фестивалю Краси,
Моди і Талантів little princess world/universe
& little prince world-2017, який з 24 вересня
по 4 жовтня проходив у Туреччині, в місті
Бодрум, увійшли 6-річний Давід Власко
та 10-річна Софія Зоря з Вінниці
ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (067)9846245

Öåé êîíêóðñ ïðîâîäèòüñÿ âæå
27-é ð³ê ïîñï³ëü ³ ïîêëèêàíèé
îá`ºäíàòè òàëàíîâèòèõ ä³òåé ç
ð³çíèõ ðåã³îí³â ñâ³òó òà äàòè ¿ì
ìîæëèâ³ñòü ïðåäñòàâèòè êóëüòóðó
òà òðàäèö³¿ ñâî¿õ íàðîä³â ³ ïðîäåìîíñòðóâàòè âëàñí³ çä³áíîñò³
òà òàëàíòè.
Öüîãî ðîêó äî íàéòàëàíîâèò³øèõ òà íàéçä³áí³øèõ ó÷àñíèê³â
Ôåñòèâàëþ ïîòðàïèëè ³ ìàëåíüê³
ìåøêàíö³ Â³ííèö³.
Äàâ³ä Âëàñêî òà Ñîô³ÿ Çîðÿ
ñòàëè ïåðåìîæöÿìè Âñåóêðà¿íñüêîãî ôåñòèâàëþ «The Best Kids
of Ukraine 2017» òà ïî¿õàëè äî Òóðå÷÷èíè ïðåäñòàâëÿòè Óêðà¿íó

íà ì³æíàðîäíîìó êîíêóðñ³ Little
Princess and Little Prince of the
world. ²ç Òóðå÷÷èíè Äàâ³ä ïîâåðíóâñÿ ç³ çâàííÿìè Little Prince of
the world 2017, TV Star Universe
òà Best of the Best.
Òðè ïåðåìîæí³ òèòóëè ïðèâåçëà ç Êîíêóðñó ³ Ñîô³ÿ Çîðÿ.
Þíà â³ííè÷àíêà áóëà âèçíàíà
Little Princess of the Universe,
Little Supermodel of the Universe
òà Best Talent of the World.
Ñîô³ÿ íàâ÷àºòüñÿ ó øêîë³
¹ 4, ç ï`ÿòè ðîê³â çàéìàºòüñÿ
õóäîæíüîþ ã³ìíàñòèêîþ òà â³äâ³äóº ìóçè÷íó øêîëó çà êëàñîì
ôîðòåï³àíî.
ßê ³ âñ³ ó÷àñíèêè Êîíêóðñó —
à ¿õ çàãàëîì áóëî 35 — Äàâ³ä

òà Ñîô³ÿ ùîäåííî ïî äåê³ëüêà
ãîäèí ïðîâîäèëè íà ðåïåòèö³ÿõ, ôîòîñåñ³ÿõ òà ³íøèõ çàõîäàõ, çàïëàíîâàíèõ îðãàí³çàòîðàìè êîíêóðñó: âèõîä³ â ìîðå
íà ÿõò³, êàòàíí³ âåðõè íà êîíÿõ,
âèñòóï³ â Çàìêó Ñâÿòîãî Ïåòðà
òà ³íøèõ.
Óâàãó äî ñâîº¿ ïåðñîíè Äàâ³ä
ïðèâåðíóâ ³ çàâäÿêè äâîõâèëèíí³é â³äåîïðåçåíòàö³¿, ÿêà âðàçèëà áàãàòüîõ íå ò³ëüêè ìàñøòàáí³ñòþ çéîìîê, ïðîôåñ³îíàë³çìîì, à é îðèã³íàëüíîþ ³äåºþ
òà ãëèáîêèì çì³ñòîì: óÿâèâøè
ñåáå ìàëåíüêèì ïðèíöåì, Äàâ³ä ïðèäóìàâ êàçêó, ÿêà ñòàëà
ðåàëüí³ñòþ.
— Öå áóëà íåçàáóòíÿ ïîäîðîæ!
ß îòðèìàëà âåëè÷åçíèé äîñâ³ä â³ä
ðîáîòè íà ñöåí³. Àøîò Ñåðã³éîâè÷ îñîáëèâî â³äì³òèâ ì³é òàëàíò
ó õóäîæí³é ã³ìíàñòèö³ òà çàïðîñèâ íàñòóïíîãî ðîêó ñòàòè éîãî
ïîì³÷íèöåþ ó ïðîâåäåíí³ êîíêóðñó òà íàãîðîäæåíí³ êîíêóðñàíòîê. ß äóæå âäÿ÷íà ìî¿ì òðåíåðàì ³ç ã³ìíàñòèêè Þë³¿ Þð³¿âí³
Çàïë³øí³é òà Àíí³ Ìèêîëà¿âí³
Ìèðãîðîäñüê³é, ÿê³ âêëàëè äóøó
ó ìîþ ï³äãîòîâêó äî ó÷àñò³ â êîíêóðñ³ — êàæå Ñîô³ÿ.

Давід Власко та Софія Зоря. Наші маленькі вінничани стали
переможцями Всеукраїнського фестивалю

409881
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ВІТАЛІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ,
КЕРІВНИК ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РЕВІЗІЯ ВЛАДИ»

Щодо перехрестя на площі Гагаріна, де збільшилась аварійність.
Негайно потрібно зібрати спеціалістів, представників влади,
громадськість та прийняти спільні рішення!

простір для особистої думки

Коли потрібно звертатись до лікаря-проктолога?
БЛОГ

ПРЕC СЛУЖБА МЕДИЧНОГО
ЦЕНТРУ «ДЕЛЬТА МЕДИК»

Êîëè ëþäèíà âèÿâëÿº
ó ñåáå ïðîêòîëîã³÷íó ïðîáëåìó, ó íå¿ âèíèêàº ìàñà åìîö³é.
Ëþäè ïî÷èíàþòü í³ÿêîâ³òè, ïåðåæèâàòè.
Ïåðøå ïèòàííÿ, ÿêå ïðèõîäèòü íà äóìêó:
çâ³äêè öå ó ìåíå? Õî÷à ïðîêòîëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ íå òàêà óæå ð³äê³ñòü.
Áåñ³äó ïðîâîäèìî ç ë³êàðåì-ïðîêòîëîãîì ë³êàðí³ ¹ 1 ì. Â³ííèö³, ïîçàøòàòíèì
îáëàñíèì ïðîêòîëîãîì Êîöþðà Î. À.
Îëåêñàíäå Àíäð³éîâè÷ó? Ðîçêàæ³òü, áóäü
ëàñêà, ùî òàêå ïðîêòîëîã³ÿ.
— ßê ïðàâèëî, ëþäè ââàæàþòü, ùî
ïðîêòîëîã³ÿ, öå ë³êóâàííÿ ãåìîðîþ, àëå
íàñïðàâä³ öå âåëèêèé îáñÿã çàõâîðþâàíü
ïåð³àíàëüíî¿ ä³ëÿíêè, àíàëüíîãî êàíàëó
ïðÿìî¿ òà îáîäîâî¿ êèøêè.
Ïðîêòîëîã³ÿ, àáî êîëîïðîêòîëîã³ÿ, îáëàñòü êë³í³÷íî¿ ìåäèöèíè, ùî âèâ÷àº õâîðîáè ïðÿìî¿ òà îáîäîâî¿ êèøêè. Öå òàê³
çàõâîðþâàííÿ ÿê ãåìîðî¿äàëüíà õâîðîáà,
òð³ùèíà ïðÿìî¿ êèøêè, ïàðàïðîêòèòè,
äîáðîÿê³ñí³ òà çëîÿê³ñí³ çàõâîðþâàííÿ
ïðÿìî¿ òà òîâñòî¿ êèøêè, õâîðîáà Êðîíà
òà íåñïåöèô³÷íèé âèðàçêîâèé êîë³ò, ðåêòîöåëº, âèïàä³ííÿ ïðÿìî¿ êèøêè òà ³íø³.
Êë³í³÷í³ ïðîÿâè çàõâîðþâàíü òîâñòî¿
êèøêè º ð³çíîìàí³òí³. Ó á³ëüøîñò³ â³äì³÷àºòüñÿ ïåð³îä ïðèõîâàíîãî ïðîò³êàí-

Лікар-проктолог лікарні № 1
м. Вінниці Олександр Коцюра
íÿ, ïîò³ì ç’ÿâëÿþòüñÿ ñëàáê³ îçíàêè çàõâîðþâàííÿ, ùî ìàéæå íå ô³êñóþòüñÿ
ñàìèì õâîðèì. ×àñò³øå çà âñå ïðîÿâëÿºòüñÿ äèñêîìôîðòîì â ïðÿì³é êèøö³ òà
êèøê³âíèêó. Ñïîñòåð³ãàºòüñÿ ïåð³îäè÷íå
ïîðóøåííÿ âèïîðîæíåííÿ, íåïðèºìí³
â³ä÷óòòÿ â íèçó æèâîòà, â³ä÷óòòÿ ñòîðîííüîãî ò³ëà ïðÿìî¿ êèøêè. Âñ³ ïî÷àòêîâ³
ïðîÿâè òèì÷àñîâî ñòàþòü ³íòåíñèâíèìè
³ ñóïðîâîäæóþòüñÿ ãîñòðèìè áîëÿìè, âèä³ëåííÿì ñëèçó ³ êðîâ³, ñâåðá³ííÿì â ïðîìåæèí³, ï³äâèùåííÿì òåìïåðàòóðè ò³ëà,
âèñíàæåííÿì, ³íòîêñèêàö³ºþ.

Äî ë³êàðÿ-ïðîêòîëîãà ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ, ÿêùî âàñ òóðáóº á³ëü ïðè âèïîðîæíåíí³ êèøê³âíèêà, ïðè â³ä÷óòò³ äèñêîìôîðòó â àíàëüíîìó êàíàë³, âèä³ëåíí³
ñëèçó ³ç àíàëüíîãî êàíàëó, êðîâîòå÷³ ³ç
àíàëüíîãî êàíàëó, áîëÿõ ïðè äåôåêàö³¿,
àíàëüíîìó ñâåðá³íí³.
Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà, ÿê³ ïðè÷èíè ïðîêòîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü?
— Ïðè÷èíîþ äåë³êàòíèõ íåäóã³â ñòàþòü
íåïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ, íåðåãóëÿðí³ âèïîðîæíåííÿ, ïðîíîñè, âàã³òí³ñòü, íàäëèøêîâà âàãà, ìàëîðóõîìå æèòòÿ, ãåíåòè÷íà ñïàäêîâ³ñòü. ßêùî íàéøëè ó ñåáå
îäíó ³ç îçíàê — òîä³ âè â ãðóï³ ðèçèêó.
ßê äàâíî âè ïðàöþºòå ïðîêòîëîãîì?
— Ïðîêòîëîãîì ÿ ïðàöþþ ç 1984 ðîêó,
³ çàâäÿ÷óþ ñâî¿ì â÷èòåëÿì — çàâ³äóâà÷ó ïðîêòîëîã³÷íîãî â³ä³ëåííÿ Øåâ÷óêó
Áîðèñó Ïèëèïîâè÷ó, äîöåíòó êàôåäðè
ãîñï³òàë³çàö³¿ õ³ðóðã³¿ Êàðäàñåâè÷ó ²ãîðþ
Îëåêñàíäðîâè÷ó.
Îëåêñàíäðå Àíäð³éîâè÷ó Ç ÿêèìè ñêàðãàìè çâåðòàþòüñÿ ïàö³ºíòè?
— Îñíîâíèìè ñêàðãàìè ÿâëÿþòüñÿ, çîêðåìà, çàêðåïè, ïðîíîñè, âèä³ëåííÿ êðîâ³,
ñëèçó ç ïðÿìî¿ êèøêè, ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà, á³ëü â æèâîò³, â ïðîìåæèí³
çäóòòÿ æèâîòà, ñõóäíåííÿ, ïîðóøåííÿ àêòó
äåôåêàö³¿.
Ç ÿêîþ ñêàðãîþ íàé÷àñò³øå çâåðòàþòüñÿ
ëþäè?

— Âèä³ëåííÿ êðîâ³ ç ïðÿìî¿ êèøêè.
ßê³ çàõâîðþâàííÿ ñóïðîâîäæóþòüñÿ âèä³ëåííÿì êðîâ³?
— ¯õ º ñ³ì — ãåìîðî¿äàëüíà õâîðîáà,
ïîë³ïè ïðÿìî¿ òà òîâñòî¿ êèøêè, òð³ùèíè
ïðÿìî¿ êèøêè, õâîðîáà êðîíà, íåñïåöèô³÷íèé âèðàçêîâèé êîë³ò, äèâåðòèêóëÿðíà
õâîðîáà òîâñòî¿ êèøêè, ïóõëèíè ïðÿìî¿
òà îáîäîâî¿ êèøêè.
Ùî íåîáõ³äíî çðîáèòè ïàö³ºíòó ïðè âèäàëåíí³ êðîâ³ ç ïðÿìî¿ êèøêè?
— Ïåðøå — íå çàéìàòèñü ñàìîë³êóâàííÿì.
Äðóãå — çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ-ïðîêòîëîãà òåðì³íîâî.
ßê³ îáñòåæåííÿ ïðîâîäÿòü äëÿ âèçíà÷åííÿ
ä³àãíîçó?
— Ïåðøå, ùî íåîáõ³äíî âèêîíàòè,
ñêð³í³íã-òåñò íà ïðèõîâàíó êðîâ, ïàëüöåâå îáñòåæåííÿ, äçåðêàëüíå îáñòåæåííÿ
ïðÿìî¿ êèøêè, àíîñêîï³ÿ, ³ îáîâ’ÿçêîâî
åíäîñêîï³÷í³ äîñë³äæåííÿ òîâñòî¿ êèøêè.
² ò³ëüêè ï³ñëÿ ïîâíîãî îáñòåæåííÿ õâîðîìó ìîæíà ïðèçíà÷èòè êîíñåðâàòèâíå
ë³êóâàííÿ, àáî âèáðàòè ïðàâèëüíèé ìåòîä
îïåðàòèâíîãî âòðó÷àííÿ.

409822

«Шалені мандрівники»: подорож до Умані
БЛОГ

ЮРІЙ
ПРОКОПЕНКО?
ВІННИЦЬКИЙ ПОЕТ,
ПУБЛІЦИСТ, ЧЛЕН ГО
«ГАРМОНІЯ»

ÃÎ «Ãàðìîí³ÿ» îðãàí³çóâàëà ó÷àñíèêàì êëóáó «Øàëåí³
ìàíäð³âíèêè» ïîäîðîæ äî Óìàí³,
Äåíäðîïàðê «Ñîô³¿âêà». Çá³ð â³äáóâñÿ î 7.00 á³ëÿ ÖÐ «Ãàðìîí³ÿ»,
Âèííè÷åíêà, 5, çâ³äêè ó÷àñíèêè
êëóáó ðàçîì ç âîëîíòåðàìè ðîçïî÷àëè ñâîþ ïîäîðîæ. Öå íå
ïåðø³ ìàíäðè ÃÎ «Ãàðìîí³ÿ»,

òîìó ïîäîðîæ áóëà îðãàí³çîâàíà ïðîôåñ³éíî, ç óðàõóâàííÿì
óñ³õ ïîòðåá ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. Ïðèºìíî, ùî êåð³âíèöòâî
äåíäðîïàðêó äîçâîëèëî íàøèì
òðüîì ì³êðîàâòîáóñàì ðîçòàøóâàòèñÿ íà ïëàòí³é ñòîÿíö³ áåçêîøòîâíî. Òàêîæ áåçêîøòîâíî
óñ³õ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ³ ¿õ
âîëîíòåð³â ïðîïóñòèëè íà òåðèòîð³þ «Ñîô³¿âêè». Äëÿ ëþäåé ç
³íâàë³äí³ñòþ òàê³ ïîäîðîæ³ îñîáëèâî ö³íí³.
Öå ìîæëèâ³ñòü âèðâàòèñÿ

çà ìåæ³ áóäåííîãî ³ñíóâàííÿ,
íàáðàòèñÿ íîâèõ âðàæåíü, çàðÿäèòèñÿ ãàðíèì íàñòðîºì ³
ïîçèòèâíèì ìèñëåííÿì.
Íó ³, çâ³ñíî, êóïèòè ñóâåí³ðè
íà çãàäêó ïðî ïðåêðàñíî ïðîâåäåíèé ÷àñ ó ãàðí³é êîìïàí³¿.
Îñîáëèâà ïîäÿêà Äåïàðòàìåíòó
åíåðãåòèêè, òðàíñïîðòó òà çâ'ÿçêó
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè çà íàäàíèé òðàíñïîðò äëÿ ïî¿çäêè.
Çàïðîøóºìî îõî÷èõ äîëó÷àòèñü äî íàøîãî êëóáó. Ìàíäðóéìî ðàçîì!

407205
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«МУЗИКА ТВОРИТЬ ДИВА»: ПРО
МУЗИКАНТА, ЩО ГРАЄ БІЛЯ ВЕЖІ
Голос вулиць  Співаючи для
перехожих шість років поспіль, починаєш
розуміти всю кухню вуличної музики. Чужі
люди стають близькими друзями, а місце,
де ти співаєш, перетворюється на власний
храм, який ти цінуєш більш за все інше.
А іноді трапляється так, коли саме музика
здатна рятувати комусь життя
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

²ãîð Ã³ëåâè÷ —
ìóçèêàíò ³ ñï³âàê,
ÿêèé ïðîòÿãîì
øåñòè ðîê³â ãðàº íà âóëèöÿõ Â³ííèö³. Íàé÷àñò³øå éîãî ìîæíà
çóñòð³òè íà ïëîù³ á³ëÿ âîäîíàï³ðíî¿ âåæ³, íàâïðîòè ðåñòîðàíó
«Ìàô³ÿ». Çà ðîêè ñâîº¿ òâîð÷îñò³ õëîïåöü ñòàâ ñèìâîëîì â³ííèöüêèõ âóëèöü. Ñòàâ ìóçèêîþ
³ ãîëîñîì ì³ñòà.
Æóðíàë³ñò RIA çóñòð³âñÿ ³
ïîãîâîðèâ ç ²ãîðåì ïðî òå, ÿê
â³í îïèíèâñÿ íà âóëèöÿõ, ÷îìó
ìàòè îäèí ò³ëüêè ãîëîñ ñüîãîäí³
çàìàëî, ÿê íà âóëè÷íó ìóçèêó
âïëèíóëè ïîä³¿ íà Äîíáàñ³,
ñê³ëüêè ìîæíà çàðîáèòè, ãðàþ÷è äëÿ ïåðåõîæèõ, ³ ïðî âèïàäîê, êîëè ìóçèêà âðÿòóâàëà
â³ä ñó¿öèäó.
МУЗИКАНТ НА ПІВСТАВКИ. Ï³ñëÿ ³íñòèòóòó ÿ ï³øîâ ïðàöþâàòè.
Àëå íîðìàëüíîãî ì³ñöÿ çíàéòè
íå âèõîäèëî, ÷åðåç ùî äîâîäèëîñÿ ÷àñòî çì³íþâàòè ñôåðó
ä³ÿëüíîñò³. Ïîò³ì ÿ âëàøòóâàâñÿ â îäíó ³ç ãàçåò. Ïðàöþâàâ
æóðíàë³ñòîì íà ï³âñòàâêè. Ïðè
öüîìó ÷àñòî áóâàâ â öåíòð³ ì³ñòà ³ ïîñò³éíî ÷óâ, ÿê ñï³âàþòü
âóëè÷í³ ìóçèêàíòè.
Òîä³ ÿ âïåðøå ïîäóìàâ, ùî
³ ñàì íà÷åáòî ùîñü âì³þ ³ ðîçóì³þ. Ïîòð³áíî ïðîáóâàòè.
Äî òîãî æ, ïðàöþþ÷è íà ï³â-

ñòàâêè, ó ìåíå çàëèøàâñÿ ÷àñ,
ÿêèé í³êóäè áóëî ä³âàòè. Òàê
÷îìó á ìåí³ íå ñòàòè ³ ìóçèêàíòîì íà ï³âñòàâêè? ² ÿ âèéøîâ
ïîãðàòè íà ã³òàð³.
Ïàì'ÿòàþ, ÿê ðîç÷àðóâàâñÿ
ïåðøèì âóëè÷íèì âèñòóïîì.
Òîìó ùî çíàííÿ ³ âì³ííÿ, ÿê³
ÿ ïðèäáàâ â ³íñòèòóò³, íå â³äïîâ³äàëè çàïèòàì ì³ñòà ³ ëþäåé,
äëÿ ÿêèõ ÿ ãðàâ. Âèÿâèëîñÿ, ùî
ïîòð³áíî âì³òè ñï³ëêóâàòèñÿ ç
ïóáë³êîþ òà âèêîíóâàòè äëÿ íå¿
ïåâí³ ï³ñí³. Ïî÷àâ ïðàöþâàòè
íàä ðåïåðòóàðîì.
Çâè÷àéíî æ, ÿ âèõîäèâ ãðàòè ³ äëÿ ñàìîðåêëàìè. Ìîâëÿâ, äèâ³òüñÿ, º òàêà ëþäèíà
³ âîíà ïðÿìî çàðàç ñï³âàº äëÿ
âàñ. Ó ìàéáóòíüîìó öå ïðèíåñëî ñâî¿ ïëîäè. Ìåíå ïî÷àëè
çàïðîøóâàòè âèñòóïèòè íà äí³
íàðîäæåííÿ, ïðîñèëè ãðàòè
íà ç³çíàííÿõ â êîõàíí³ àáî òîä³,
êîëè ïîòð³áíî áóëî ïîìèðèòèñÿ
ç ä³â÷èíîþ.
ДОБРО ДОПОМАГАЄ БУ ТИ
В ТРЕНДІ. Ïî÷èíàâ ÿ ç «Âàëüñó-Áîñòîí» Ðîç³êà (Îëåêñàíäðà
Ðîçåíáàóìà — àâò.) ³ Âèñîöüêîãî. À ïîò³ì ïî÷àâ çâåðòàòè óâàãó
íà çàêîõàí³ ïàðè, ÿê³ ïîñò³éíî
ïðîõîäèëè ïîâç. Ïîäóìàâ, ùî
áóëî á íåïîãàíî ñòâîðèòè ñâîºð³äíó àóðó íàâêîëî ì³ñöÿ, äå
ÿ ãðàþ. Àäæå, êîëè òè ïðîõîäèø ïîâç ìóçèêàíòà, òîá³ áóëî á
ïðèºìíî â³ä÷óâàòè ÿêóñü ðîìàíòèêó. Íåõàé íàâ³òü ÷åðåç ïðèçìó
ã³òàðè ³ ãîëîñó.

Врятував дівчину від суїциду
Завдяки музиці у мене з'явилося
безліч знайомств, в тому числі
і з дівчатами, які так чи інакше
вплинули на мою долю. Також
з'явилися друзі, яких би не було
без музики. Були й інші дуже
важливі події.
Якось мені зателефонував друг
і попросив поговорити з людиною, яка хотіла покінчити життя самогубством. Я кинув все і
взяв слухавку телефону.
Не знаючи, як вона виглядає
і хто вона взагалі така, мене
чомусь попросили з нею по-

говорити. Ми проговорили
сорок хвилин. Нашу розмову
я закінчив фразою: «Не варто
губити себе, не знаючи, скільки
всього тобі ще належить почути
і побачити». Після цього я заспівав їй пісню прямо по телефону. Якимось чином я виконав саме ту пісню і саме так,
що вона передумала обривати
життя.
Так, мені тоді передався весь
її негатив і переживання, але
я в черговий раз переконався,
що музика може творити дива.

Âèâ÷èâ áåçë³÷ ï³ñåíü ïðî ëþáîâ. Ïðè÷îìó öå ï³ñí³ ð³çíîãî ñïðÿìóâàííÿ: øàíñîí, ðîê,
áëþç. Äî òîãî æ, ÿ íå ãðàþ òå,
ùî êðóòÿòü ïî ðàä³î. Ò³øó òèì,
ùî ëþäè õîò³ëè á ïî÷óòè.
Ï³ä ÷àñ âèñòóïó äóæå âàæëèâî
âèïðîì³íþâàòè ³ äàðóâàòè ñëóõà÷àì ïîçèòèâíó åíåðã³þ. Áî ÿêùî
ìóçèêàíò öüîãî íå ðîáèòü, éîãî
íå ñòàíóòü ñëóõàòè. Àäæå îäíîãî
ãîëîñó ñüîãîäí³ çàìàëî, ïîòð³áíî äàðóâàòè äîáðî. Ïîºäíóâàòè
äóõîâíå, ìîðàëüíå ³ åñòåòè÷íå.
Öå äîïîìàãàº áóòè â òðåíä³.
Îñü â³çüìåìî «Êóêóøêó» Â³êòîðà Öîÿ. Íà÷åáòî í³÷îãî â í³é
òàêîãî íåìàº, àëå ÿ íàìàãàþñÿ
íàïîâíèòè ¿¿ ïåâíèì çàáàðâëåííÿì ³ çâó÷àííÿì. Ëþäè öå
îäðàçó â³ä÷óâàþòü, ï³äõîäÿòü ³
êàæóòü, ùî ÿ ñï³âàþ íå òàê, ÿê
âñ³ ³íø³. Öå âàæëèâ³ ìîìåíòè
äëÿ áóäü-ÿêîãî ìóçèêàíòà.
Ëþäè íå ìîæóòü áåç ñï³ëêóâàííÿ. Íå âàæëèâî äå, ó öåðêâ³,
íà ðîáîò³, âäîìà ÷è íà âóëèö³, âîíî ¿ì ïðîñòî íåîáõ³äíå.

Íå ìîæó ñêàçàòè,
ùî ãðàþ, áî õî÷ó
íà öüîìó çàðîáèòè.
Ñêîð³ø òîìó, ùî âæå
öå ïåðåòâîðèëîñÿ
íà ñâîãî ðîäó íàðêîòèê
Íåð³äêî ï³äõîäÿòü, ùîá ïîãîâîðèòè, âèëèòè äóøó, ïîñëóõàòè
ï³ñí³, ÿê³ ¿õ çà÷³ïàþòü ³ â³äâîë³êàþòü â³ä ñóºòè. ß äóæå ðàäèé,
ùî ìîæó äàðóâàòè ëþäÿì òå,
ùî ó ìåíå âèõîäèòü íàéêðàùå.
ВУЛИЦЯ НЕ ДЛЯ ВСІХ. ß í³êîëè íå ïðîòè íîâèõ ìóçèêàíò³â
íà âóëèö³. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ,
êîëè âîíè ãðàþòü ³ ÿ ãîòîâèé
ïîñòóïàòèñÿ ¿ì ñâî¿ì ì³ñöåì.
×îìó? Òîìó ùî öå ³ º îáì³í äîñâ³äîì. Òàê ÿ ìîæó ñïîñòåð³ãàòè
çà òèì, ÿê ëþäè ðîáëÿòü ñâîþ
ìóçèêó, ÷îìóñü â÷èòèñÿ, ïåðåéìàòè. Àëå òàê íå ç óñ³ìà. ª ò³,
õòî íå âì³º ãðàòè, àëå âñå îäíî
âèõîäèòü íà âóëèöþ. ß íå çâèíóâà÷óþ ¿õ ó öüîìó, àëå òàê³
ëþäè íå ïðèæèâàþòüñÿ â êóëüòóð³ âóëè÷íî¿ ìóçèêè.
Ìåíå, ÿê áà÷èòå, âîíà ïðèéíÿëà. ² âæå º ïåâíà ê³ëüê³ñòü
ñëóõà÷³â, ÿê³ ìîæóòü çàòåëåôîíóâàòè, ñêàçàòè, ùî ñóìóþòü çà ìíîþ, çàïèòóþòü, ÷îìó
ÿ íå âèõîäæó, ïðîñÿòü ïðèéòè,
òîìó ùî öåíòð áåç ìåíå äëÿ íèõ
íå ñïðèéìàºòüñÿ. Íåð³äêî ï³ñëÿ äçâ³íêà ÿ õàïàþ ã³òàðó, ¿äó
â ì³ñòî ³ ãðàþ.
Àëå ñïî÷àòêó ÿ á òàê íå çì³ã.
Ïåðøèé ÷àñ ìåí³ áóëî í³ÿêîâî
âèñòóïàòè íà âóëèö³. Ïàì'ÿòàþ
òðåìåð ðóê, äåðåí÷àííÿ ãîëîñó,

Грати на вулиці, не значить заробляти.
Музиканту доводиться підробляти перукарем,
викладати вокал та гру на гітарі, шабашити
ïðèñêîðåíå ñåðöåáèòòÿ, íåðâè.
Ïðîñòî ñïî÷àòêó ÿ óÿâëÿâ ñâ³é
âèñòóï ïî-îäíîìó, à êîëè âèõîäèâ ãðàòè, âèÿâëÿëîñÿ, ùî âñå
çîâñ³ì ïî-³íøîìó. Àëå öå òàêèé
ñîá³ ïðîôåñ³éíèé ô³ëüòð äëÿ
âóëè÷íèõ ìóçèêàíò³â. Íå âñ³,
õòî ñï³âàº ç³ ñöåíè, çìîãëè á
ñï³âàòè íà âóëèö³. Öå âàæêî. ²
öüîìó òðåáà â÷èòèñÿ.
МІНОР ЗМІНИТИ МАЖОРОМ.
Ñòàâëåííÿ äî âóëè÷íî¿ ìóçèêè
çì³íèëîñÿ. Äî â³éíè ëþäè áóëè
á³ëüø ðîçêóòèìè ³ ñõèëüíèìè
äî íå¿. À ïîò³ì íà íèõ öå ñòàëî
òèñíóòè ïñèõîëîã³÷íî. Âîíè ïî÷àëè ñï³âïåðåæèâàòè ïðîáëåìàì
Äîíáàñó, à ðàçîì ³ç òèì ð³äøå
³ âàæ÷å ðåàãóâàòè íà ìóçèêó.
Ñóìíî íà öå äèâèòèñÿ, êîëè
ðîçóì³ºø, ñê³ëüêè ïîòåíö³àëó
³ ìîæëèâîñòåé º äëÿ ðîçâèòêó
âóëè÷íî¿ ìóçèêè.
Âò³ì, ÿ âñå îäíî íàìàãàþñÿ
äàðóâàòè ùîñü ñâ³òëå. Äëÿ ìåíå
ìóçèêà ³ ì³ñöå, äå ÿ ãðàþ, íåìîâ
õðàì. ² ÿ íå ñòàíó òåðï³òè òèõ,
õòî áóäå ñì³òèòè, ñïëüîâóâàòè
àáî ëàÿòèñÿ ó ìîºìó õðàì³. ß çàâæäè ïðîøó òàêèõ ëþäåé ï³òè.
Ìåí³ âàæëèâî, ùîá íàâêîëî
ïàíóâàëà ïîçèòèâíà åíåðã³ÿ.
Íàâ³òü ê³ëüêà äèòÿ÷èõ ï³ñåíü
âèâ÷èâ. Ä³òêè òàíöþþòü ï³ä
íèõ. ¯ì ïîäîáàºòüñÿ. Öå äàðóº
âñ³ì ãàðíèé íàñòð³é.

À òàê ãðàþ àáñîëþòíî ð³çíó
ìóçèêó: øàíñîí, ðåòðî, ³ñòîðè÷í³ ï³ñí³, áëþç, ðîìàíòè÷í³ ï³ñí³.
ªäèíå, ÿ íå õî÷ó ñï³âàòè ï³ñí³,
ÿê³ ãðàþòü íà ïî÷óòòÿõ ëþäåé.
Íàïðèêëàä, ïðî ìàìó àáî ïðî
â³éíó. Õ³áà, ÿêùî ï³ä³éäóòü, ïîïðîñÿòü ³ ÿ ïîáà÷ó, ùî ¿ì öå
ä³éñíî òðåáà.
Ïîòð³áíî ãðàòè ùîñü äëÿ íàñòðîþ, àäæå ì³íîðó â íàøîìó
æèòò³ ³ òàê âèñòà÷àº, õî÷åòüñÿ
ïîá³ëüøå ìàæîðó.
МУЗИКА СТАЛА НАРКОТИКОМ.
Íå ìîæó ñêàçàòè, ùî ãðàþ, áî
õî÷ó íà öüîìó çàðîáèòè. Ñêîð³ø
òîìó, ùî âæå íàñò³ëüêè çâèê,
ùî öå ïåðåòâîðèëîñÿ íà ñâîãî
ðîäó íàðêîòèê. Ìåí³ æèòòºâî
íåîáõ³äíî öå ïðîñòå ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè, ÿê³ õî÷óòü ìåíå
áà÷èòè ³ ÷óòè.
Òà é çàðîá³òêîì öå íå íàçâåø,
òîìó ùî í³êîëè íå çíàºø, ñê³ëüêè ó òåáå áóäå ãðîøåé äî ê³íöÿ
âå÷îðà. ²íêîëè áóâàþòü ïðîñòî
ñì³øí³ ñóìè. Õî÷à áóâ âèïàäîê,
êîëè çà ï³âòîðè ãîäèíè ÿ çàðîáèâ ñòî äîëàð³â.
Ó ³íøèé ÷àñ ÿ ïîºäíóþ ðîáîòó. Ó ìåíå º ó÷í³, ÿêèõ ÿ íàâ÷àþ
ãð³ íà ã³òàð³ ³ âîêàëó, ïëþñ ÿ ïåðóêàð, ïëþñ âèñòóïàþ ç³ ñâî¿ì
êàâåð-áåíäîì The Strangers,
ïëþñ ð³çí³ õàëòóðè. Íà æèòòÿ
âèñòà÷àº.
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РАК ГРУДЕЙ — ЦЕ
ПРОБЛЕМА №1. ЯК УБЕРЕГТИСЯ?

408121

СПОНСОР РУБРИКИ

Попередити  У жовтні майже всі країни світу
говорять про рак грудей, тому що це місяць
боротьби з цією хворобою. Усюди, і Вінниця
не виняток, люди, які зіткнулися з цією проблемою,
чи ті, хто думає про здоров’я, можуть відвідати
безкоштовні консультації лікарів, семінари та заходи
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Á³ëüøå 30 ðîê³â òîìó ì³æíàðîäíà ôàðìàöåâòè÷íà
êîìïàí³ÿ AstraZeneca ïðîâåëà ì³ñÿöü áîðîòüáè ç ðàêîì
ãðóäåé, äëÿ òîãî àáè çðîáèòè ðåêëàìó ìàìîãðàô³¿. Öÿ ïðîöåäóðà äîñèòü åôåêòèâíà äëÿ
âèÿâëåííÿ õâîðîáè íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ. Òîä³
äî ³í³ö³àòèâè êîìïàí³¿ äîëó÷èëèñÿ á³ëüøå
ñîðîêà êðà¿í ñâ³òó. Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü

öÿ ³í³ö³àòèâà íå âòðà÷àº ñâîº àêòóàëüíîñò³,
òîìó ùî íå çâàæàþ÷è íà ñïîñòåðåæåííÿ òà
äîñë³äæåííÿ, ðàê ãðóäåé ³ äîñ³ íàéðîçïîâñþäæåí³øèé âèä ðàêó. À çà äàíèìè íàö³îíàëüíîãî êàíöðåºñòðà, ðàê ìîëî÷íî¿
çàëîçè çàéìàº â Óêðà¿í³ ïåðøå ì³ñöå ñåðåä
îíêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàíü ó æ³íîê.
Òèì íå ìåíø º äîñâ³ä ðîçâèíåíèõ êðà¿í,
ÿêèé ñâ³ä÷èòü, ùî ñüîãîäí³ ðàê ìîëî÷íî¿
çàëîçè ìîæíà åôåêòèâíî âèÿâëÿòè íà ðàíí³é ñòàä³¿, à öå çíà÷èòü, ùî ç ö³ºþ íåäóãîþ
ìîæíà óñï³øíî áîðîòèñÿ.

КІЛЬКІСТЬ ЗАХВОРІЛИХ НА РАК МОЛОЧНОЇ
ЗАЛОЗИ ЗА ДАНИМИ КАНЦРЕЄСТРУ
Україна, 2015 рік

Вінницька область, 2016 рік

129

2

14461
14332

!

чоловіки

1

557

271

555

270

жінки

кількість зареєстрованих
смертей

ДО УВАГИ ВІННИЧАН
У рамках Всеукраїнського дня боротьби з захворюванням на рак молочної залози в поліклінці обласного онкодиспансеру 20 жовтня пройде «День відкритих дверей», де жінки зможуть пройти обстеження у лікарів-мамологів
(працюватимуть 4 кабінети), які при необхідності направлятимуть жінок на УЗД молочних залоз (у 2–х кабінетах)
та мамографічне обстеження (працюватимуть 2 стаціонарних мамографа та 1 пересувний мамограф «Либідь»).

ЩО РОБИТИ ЖІНКАМ
покрокова інструкція від Богдана Шевні, онколога та головного лікаря «Альтамедики»
ДІЗНАЙСЯ ПРО
СВІЙ РИЗИК

 Вік (ризик захворіти
на рак молочної залози
значно підвищується після
40 років).
 Спадковість (випадки
захворювання на РМЗ та
рак яєчників в родині,
успадковані мутації генів).
 Доброякісні утворення молочної залози (мастопатія).
 Наявність попередніх онкологічних захворювань
(інвазивний рак грудей, carcinoma in situ, хвороба
Ходжкіна (лімфома), рак яєчника або інші види раків).
 Високий рівень естрогену в крові (початок місячних
до 12 років, менопауза після 55 років, тривале
вживання контрацептивів або замісної гормонотерапії
в період менопаузи).
 Радіаційне опромінення в молодому віці.
 Підвищена щільність тканини молочної залози, яка
проявляється на мамографії.
 Народження першої дитини після 35 років або
відсутність дітей.
 Системне вживання алкоголю.
 Надмірна вага в період менопаузи.
 Висока щільність кісток.
 Неактивний спосіб життя.
 Робота в нічну зміну при штучному освітленні

РЕГУЛЯРНО
ЗДІЙСНЮЙТЕ
СКРИНІНГОВІ
ОБСТЕЖЕННЯ
Кожна жінка повинна
раз на шість місяців
проходити огляд у лікаря
фахівця (мамолога). Лікар
повинен пропальпувати
вашу молочну залозу та регіональні лімфатичні вузли.
Клінічний огляд дуже важливий тому, що в деяких
випадках пухлина не виявляється на мамографічних
знімках, але добре визначається руками. Надалі лікар
визначає індивідуальний план обстеження пацієнта.
Мамографія — рентгенологічне дослідження молочної
залози, яке дозволяє виявити початкові зміни в молочній
залозі, які характерні для раку. Але діагностична цінність мамографії значно знижується для грудей з великим вмістом
залозистої і фіброзної тканини (так звані «щільні» молочні
залози), тому мамографія, як скринінговий метод обстеження не призначається в молодому віці і в період лактації.
УЗД молочної залози — абсолютно нешкідливий
метод дослідження. Має високу діагностичну цінність
у «щільній» молочній залозі. Тому призначається як
скринінговий метод обстеження у молодому віці.
Недоліками є неможливість виявлення та оцінки
мікрокальцинатів в молочній залозі, які можуть свідчити
про початок розвитку онкологічного процесу.

ДІЗНАЙТЕСЯ, ЩО Є
ВАШОЮ НОРМОЮ
Вивчіть, які зазвичай ваші
молочні залози на вигляд
та дотик. Ознаки раку
молочної залози неоднакові
для всіх жінок. Деякі жінки
не мають змін в молочній
залозі, які вони могли б
побачити. Зверніться до лікаря, якщо ви помітили хоча б
одну з таких змін в молочній залозі:
 Припухлість, твердий вузол, ущільнення.
 Набряк, локальне підвищення температури,
почервоніння або потемніння шкіри.
 Зміна розміру або форми молочних залоз.
 Поглиблення або зморшкуватість шкіри.
 Свербіж, виразки або висипання на сосках.
 Западання соска або іншої частини грудей.
 Раптові незвичні виділення із сосків.
 Поява постійного болю в одній і тій же області,
який не проходить.

405624
408173

ВЕДІТЬ ЗДОРОВИЙ СПОСІБ ЖИТТЯ

 Підтримуйте здорову вагу тіла. Виконуйте фізичні
вправи. Обмежуйте себе у вживанні алкогольних
напоїв. Обмежте прийом гормонів в період
постменопаузи (замісна гормонотерапія)
 Якщо, можливо, віддайте перевагу грудному
вигодовуванню.
 Доведено, що піші прогулянки щодня протягом години
дійсно знижують ризик захворіти на рак в 2.5 рази.
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ФК «ВІННИЦЯ» ДЕБЮТУЄ
У ПРОФЕСІЙНОМУ ФУТЗАЛІ
Піонери  Уперше в історії футзальну
команду нашого міста заявляють
до чемпіонату України. Вона
складатиметься з кращих вінницьких
гравців з аматорських клубів
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ôóòçàë ó Â³ííèö³ äóæå ïîïóëÿðíèé. Íåäàðìà â ÷åìï³îíàò³
ì³ñòà ç öüîãî âèäó ñïîðòó ãðàþòü
áëèçüêî 70 êîìàíä! Ïåðø³ñòü ðîç³ãðóºòüñÿ â ê³ëüêîõ ë³ãàõ: âèù³é,
ïåðø³é, äðóã³é, òðåò³é òà ²Ò ë³ç³
(ñåðåä àéò³øíèê³â).
Ó òîé æå ÷àñ ó íàñ ðàí³øå í³êîëè íå áóëî ïðîôåñ³éíî¿ êîìàíäè
ç ôóòçàëó. Âîíà ç’ÿâëÿºòüñÿ ëèøå
ö³º¿ îñåí³. ÔÊ «Â³ííèöÿ» çàÿâëÿþòü äî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç
ôóòçàëó ó äðóã³é ë³ç³ (³ñíóþòü ùå
ïåðøà òà åêñòðà-ë³ãè).
ЗБІРНА ФУТЗАЛЬНИХ І ФУТБОЛЬНИХ КЛУБІВ. Ïîäðîáèöÿìè ôóòçàëüíîãî äåáþòó â³ííè÷àí
íà ïðîô³-ð³âí³ ïîä³ëèâñÿ äèðåêòîð îáëàñíî¿ Àñîö³àö³¿ ôóòçàëó ³ äèðåêòîð ÔÊ «Â³ííèöÿ»
Â’ÿ÷åñëàâ Îáåçþê. Ãîëîâíèì òðåíåðîì ÔÊ «Â³ííèöÿ» ñòàâ Îëåê-

У футзалі у кожній з двох команд виступають по п’ять гравців (один із них — воротар). Гра
відбувається на майданчику із
твердим покриттям, позначеному лініями; не використовуються
бортики. Користуються меншим
за розміром м'ячем із меншим
відскоком, ніж звичайний.
Футзал започаткували в Монтевідео (Уругвай) у 1930 році.
Тоді Хуан Карлос Серіані створив нову версію футболу для
змагань. У Бразилії її розвинули

У Вінниці близько 70 аматорських футзальних команд.
А ось клубу майстрів, який виступав у регулярному
чемпіонаті України, раніше ніколи не було

ПРОТИ ХМЕЛЬНИЦЬКОГО, ЧЕРНІВЦІВ І ТЕРНОПОЛЯ. Ñòàðòóº
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ôóòçàëó
ó äðóã³é ë³ç³ íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà. Ïëàíóºòüñÿ, ùî òàì áóäå â³ñ³ì
ãðóï. Ïåðøèìè ñóïåðíèêàìè ÔÊ
«Â³ííèöÿ» º êîëåêòèâè Õìåëüíèöüêîãî, ×åðí³âö³â ³ Òåðíîïîëÿ.
Íà ãðóïîâîìó åòàï³ êîæåí êëóá
ïðîâîäèòü äâà ìàò÷³ ç êîæíèì
ñóïåðíèêîì — óäîìà òà íà âè¿çä³.

ßê ïîâ³äîìèâ Â’ÿ÷åñëàâ Îáåçþê, çàäà÷åþ-ì³í³ìóì ÔÊ «Â³ííèöÿ» íà ñåçîí º ïîäîëàííÿ
ãðóïîâîãî åòàïó òà âèõ³ä äî íàñòóïíî¿ ñòàä³¿ ÷åìï³îíàòó. Ðîçïî÷àëè ï³äãîòîâêó äî çìàãàíü.
— Ñêëàä êîìàíäè ïðàêòè÷íî
ñôîðìîâàíèé. ª ëèøå ê³ëüêà
â³ëüíèõ âàêàíñ³é. ÔÊ «Â³ííèöÿ»
âæå ïðîâîäèòü ï³äãîòîâ÷èé çá³ð.
Òðåíóâàëüíèé ïðîöåñ ó ðîçïàë³.

на вулицях Сан-Паулу, і згодом
були упорядковані правила. Вид
спорту почав поширюватися всією територією Південної Америки. Його популярність призвела до створення Міжнародної
федерації футзалу. Перший
чемпіонат світу під її егідою
був проведений в Сан-Паулу
в 1972 році; першість здобула
команда Бразилії.
З часом ФІФА розпочала проводити власні змагання з футзалу
та призначати правила гри.

«Евертон»
з нічиєю
 Äîá³ãàº ê³íöÿ â³äêðèòèé
÷åìï³îíàò Â³ííèö³ ç ôóòáîëó ñåðåä àìàòîð³â. Ë³äèðóº
ÔÊ «Âîëîäèìèð» (Òèâð³â).
Ó öåíòðàëüíîìó ìàò÷³ â³í
ç³ãðàâ âí³÷èþ ³ç â³ííèöüêèì
«Åâåðòîíîì» (2:2), îñíîâó
ÿêîãî ñêëàäàþòü êîëèøí³
íèâ³âö³. «Àíãë³éö³» íå ìîæóòü ïðåòåíäóâàòè íà ìåäàë³,
áî ïî õîäó ñåçîíó çàì³íèëè
àóòñàéäåðà. Âîíè ïðàãíóòü
çäîáóòè Êóáîê ì³ñòà, äå ä³ñòàëèñÿ ï³âô³íàëó.

ñàíäð Ñàìîëþê, â³äîìèé ñâî¿ìè
äîñÿãíåííÿìè ç þíèìè ôóòçàë³ñòàìè ó ñïîðòøêîë³ «Òåìï».
— Çàÿâëÿºìîñÿ äî ÷åìï³îíàòó
Óêðà¿íè ëèøå öüîãî ñåçîíó, áî
ç’ÿâèëèñÿ íåîáõ³äí³ ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè. Ó êîìàíä³ ãðàòèìóòü êðàù³
ìîëîä³ ôóòáîë³ñòè ì³ñòà ³ îáëàñò³,
ñåðåä ÿêèõ ÷èìàëî ñòóäåíò³â. Öå
ïðåäñòàâíèêè ôóòçàëüíèõ êëóá³â
«Ñàëþòåì» ³ «Áë³ê», ôóòáîëüíèõ
êîìàíä ÔÊ «Â³ííèöÿ» ³ «ÂÄÏÓ»,—
ðîçïîâ³â Â’ÿ÷åñëàâ Îáåçþê.

З історії виду

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

Призери України

Â³í ïðîõîäèòü ó ñïîðòêîìïëåêñ³
«Â³ííèöÿ» (êîëèøí³é ÑÊÀ), —
ðîçïîâ³â äèðåêòîð êëóáó.
Ìàò÷³ ôóòçàëüíî¿ äðóãî¿ ë³ãè
ó Â³ííèö³ ïðèéìàòèìå ñïîðòêëóá «Íîêàóò». Â³í ðîçðàõîâàíèé
íà ï³âòèñÿ÷³ ãëÿäà÷³â. Êâèòêè
êîøòóâàòèìóòü 25 ãðèâåíü. Äëÿ
ïîð³âíÿííÿ: íà ìàò÷ äðóãîë³ãîâî¿ «Íèâè-Â» ç âåëèêîãî ôóòáîëó
ìîæíà ïîòðàïèòè çà 20 ãðèâåíü.

Де займатися?
Щоб заявити команду до міських
футзальних змагань, звертайтеся за телефоном: (096)3182712
(директор Вінницької обласної
Асоціації футзалу В’ячеслав Обезюк). Процес заявки завершується наприкінці жовтня.
Можна пограти у футзал власною дружньою компанією у кількох спортзалах Вінниці: «Нокаут», «Термінал», «Колос» і СК
«Вінниця». Ціна оренди (на всіх)
коливається від 300 до 600 гривень на годину.

Юнаків навчають футзалу у мініфутбольному клубі «Вінниця»
і ДЮСШ «Темп». Телефон для
довідок: (063)8170898 (тренер
ДЮСШ «Темп» Олександр Самолюк). Новачків приймають з
чотирьох років.
У нашому місті непогано розвивається й жіночий футзал. Цього року команду ФК «Вінниця»
заявляють у чемпіонат України
серед дівчат 2001–2002 р. н.
Це дебют наших футболісток
на всеукраїнському рівні.

 Ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò
Óêðà¿íè ç áîêñó ñåðåä þíàê³â
2004–2005 ð. í. Âèõîâàíö³
ñïîðòøêîëè «Â³ííèöÿ» çäîáóëè äâ³ ìåäàë³. Â'ÿ÷åñëàâ
Öàðàïîðà ñòàâ äðóãèì ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 37 êã, Äìèòðî
Ñîïêî — òðåò³ì ó âàç³ 59 êã.

Кращі
баскетболістки
 Â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ç áàñêåòáîëó ñåðåä ä³â÷àò 2006 ð. í.
Çá³ðíà ì³ñòà íàä Áóãîì
çäîáóëà çîëîòî. Ðàçîì ç íåþ
íà ï’ºäåñòàë ïîøàíè ï³äí³ìàëèñÿ êîìàíäè Áàðó ³
Æìåðèíñüêîãî ðàéîíó.

Кубок із сумо

 21–22 æîâòíÿ ó Â³ííèö³
ðîç³ãðàþòü â³äêðèòèé Êóáîê
ì³ñòà ç áîðîòüáè ñóìî ñåðåä
÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. Áîðîòèìóòüñÿ â çàë³ Öåíòðàëüíîãî
ì³ñüêîãî ñòàä³îíó Ïî÷àòîê —
îá 11.00.
Випуск №41 (1010)
Задачі-мініатюри на кооперативний мат. У кожній з них по два
варіанти рішення. Розв’яжіть їх.
Задача №2055-2058
М.Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Вінницький шашкіст
виграв етап Кубка світу
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Дмитро Мариненко
(справа) здобуває медалі
не лише серед спортсменів з
обмеженими можливостями,
але й звичайних шашкістів

 Â³ííè÷àíèí Äìèòðî Ìàðèíåíêî ï³äòâåðäèâ ñâ³é âèñîêèé
êëàñ íà îïåí-òóðí³ð³ ³ç ì³æíàðîäíèõ (100-êë³òèíêîâèõ) øàøîê,
ÿêèé â³äáóâñÿ ó Ëüâîâ³. Íà ñòàðò
âèéøëè 43 ñïîðòñìåíè ç Óêðà¿íè, Ïîëüù³ òà Á³ëîðóñ³.
Äìèòðî Ìàðèíåíêî çàéíÿâ
äðóãå ì³ñöå â çàãàëüíîìó çàë³êó,
ïîñòóïèâøèñü ëèøå ñâîºìó êî-

ëèøíüîìó âèõîâàíöþ — ô³íàë³ñòó ÷åìï³îíàòó ñâ³òó, ãðîñìåéñòåðó
Àðòåìó ²âàíîâó (Äí³ïðî). Òàêîæ
Â³ííèöþ ïðåäñòàâëÿâ Ïàâëî Æîëîá, ÿêèé ïîñ³â ïåðøå ì³ñöå ñåðåä ä³òåé äî äåñÿòè ðîê³â.
Ó ðàìêàõ öüîãî çìàãàííÿ â³äáóâñÿ åòàï Êóáêà ñâ³òó ñåðåä ñïîðòñìåí³â ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè. Òóò Äìèòðî Ìàðèíåíêî ïîñ³â
ïåðøå ì³ñöå ñåðåä 23 øàøê³ñò³â.

Íà ÷åðç³ — ó÷àñòü â³ííè÷àíèíà
íà åòàï³ Êóáêà ñâ³òó ó Ïîëüù³.
Äìèòðî Ìàðèíåíêî — ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè, òðåíåð Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 6, çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè. Â³í
áóâ ÷åìï³îíîì ñâ³òó ç øàøîê-64
ñåðåä ñïîðòñìåí³â ç îáìåæåíèìè
ìîæëèâîñòÿìè. Ðåãóëÿðíî çäîáóâàº íàãîðîäè ³ ñåðåä çâè÷àéíèõ
øàøê³ñò³â.

h2

2.1.1.1

III) б. Ka4

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №41 (1355) 11 жовтня 2017 року
Задача №2051
1. 1. C:a5! T:a5 2.0-0-0 Ta8x; 2. 1. Ce7T! Tb6 2. Kpd8 Tb8x;
Задача №2052
1. 1. Kf6! K:f7 2.0-0 Th8x; 2. 1. Kpf8! T:h7 2. Kpc8 T: h8x
Задача №2053
1. 1. Tb4! 0-0-0 2. Kpc3 Td3x; 2. 1. Kpc2! Kd3+ 2. Cb31 Tc1x;
Задача №2054
1. 1. Kpq3! 0-0 2. Th4 Tf3x: 2. 1. Kph3! Kpf2 2. Kph4 Kf3x
М. Пархоменко
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«ЩОБ СТРІЧКА ТРИМАЛАСЬ, ВУХА
ЗМАЩУЄМО МЕДИЧНИМ КЛЕЄМ»
Секрети солісток Ансамблю
Вірського  Яка атмосфера панує
у колективі? Як часто найвідоміший
ансамбль українських народних
танців нині гастролює за кордоном? Та
які нові прем’єри готує найближчим
часом? Артистка Ансамблю Вірського,
вінничанка Аліса Крикуненко розказала
у ексклюзивному інтерв’ю RIA

— Îêñàíî, éäè
ñþäè! Áåðåø îñü
òàêèé êëåé, òðîõè
ñþäè íàìàñòèëà, òðîõè ñþäè.
Ñòð³÷å÷êó íàòÿãóºø, çàâ’ÿçóºø —
³ âñå. Êîðèñòóéñÿ! — îáí³ìàþ÷è
þíó òàíöþðèñòêó ç â³ííèöüêîãî
àíñàìáëþ «Áàðâ³íîê», ä³ëèòüñÿ
ñåêðåòîì àðòèñòêà Àíñàìáëþ
Â³ðñüêîãî, â³ííè÷àíêà Àë³ñà
Êðèêóíåíêî.
Äî ïîäèâó ãëÿäà÷³â, ÿê³ ç êîíöåðòíî¿ çàëè çàâæäè áà÷àòü ³äåàëüíó êàðòèíêó, äå âñå ïðîñòî ³
ëåãêî, âèÿâëÿºòüñÿ, ³ òàêà í³áèòî
íåñêëàäíà ñïðàâà, ÿê çàâ’ÿçàòè
ñòð³÷êó — òåæ íàóêà! Äî ÿêî¿
ó êîæíîãî ç àðòèñò³â Àíñàìáëþ Â³ðñüêîãî º ñâ³é ñåêðåòíèé
«êëþ÷èê».
— ²íêîëè çàâ’ÿçóþ÷è ñòð³÷êó, ä³â÷àòà ìîæóòü òðàâìóâàòè
âóõà. À ùîá ñòð³÷êà âèãëÿäàëà ³äåàëüíî ð³âíîþ, äîñòàòíüî
ìî÷êè âóõ çìàñòèòè ìåäè÷íèì
êëåºì, — ðîçïîâ³äàº Àë³ñà Êðèêóíåíêî. — Êð³ì íüîãî ó íàñ, àðòèñò³â, çàâæäè ï³ä ðóêîþ òàêîæ
º òåàòðàëüíèé ãðèìåðíèé êëåé,
íà ÿêèé êëåÿòü â³¿, âóñà òà âñå
³íøå.
Ó Íàö³îíàëüíîìó àíñàìáë³
òàíöþ Óêðà¿íè ³ìåí³ Ïàâëà Â³ðñüêîãî Àë³ñà Êðèêóíåíêî òàíöþº
âæå ï’ÿòü ðîê³â. À çàãàëîì óêðà¿íñüêèìè íàðîäíèìè òàíöÿìè çàéìàºòüñÿ ç ï’ÿòè ç ïîëîâèíîþ
ðîê³â.
— Ó íàø â³ííèöüêèé «Áàðâ³íîê» ìåíå ïðèâåëà ìàìà. ß òàíöþâàëà òàì äîòè, ïîêè íå âñòóïèëà íà õîðåîãðàô³÷íå â³ää³ëåííÿ
Â³ííèöüêîãî ó÷èëèùà êóëüòóðè
³ìåí³ Ëåîíòîâè÷à. Ïîò³ì ïî¿õàëà
Ùîòèæíåâèê «RIA»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè
Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.
Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».
Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó –
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032,
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

ó Êè¿â, íàâ÷àëàñÿ íàðîäí³é õîðåîãðàô³¿ â Íàö³îíàëüíîìó óí³âåðñèòåò³ êóëüòóð³ òà ìèñòåöòâ.
Íà äðóãîìó êóðñ³ ï³øëà ó ñòóä³þ
ïðè Àíñàìáë³ Â³ðñüêîãî ³ ïî ¿¿
çàê³í÷åíí³ ó 2012 ðîö³ ïî÷àëà
ïðàöþâàòè ó àíñàìáë³, — ðîçïîâ³äàº Àë³ñà. — Êîëåêòèâ ó íàñ
÷óäîâèé. ßê îäíà ðîäèíà! Óñå ïîäðóæíüîìó é ïî-ëþäñüêè: îäèí
îäíîãî çàâæäè ï³äòðèìóºìî.

ВІННИЧАНИ ПЕРШИМИ ПОБАЧИЛИ ПРЕМ’ЄРУ ТАНЦЮ «ВЕРБУНК». 11 æîâòíÿ ï³ä ÷àñ íîâîãî
êîíöåðòó Àíñàìáëþ Â³ðñüêîãî
íà ñöåí³ â³ííèöüêîãî Áóäèíêó
îô³öåð³â, êð³ì íàéâ³äîì³øèõ
ïîñòàíîâîê: «Çàïîðîæö³», «Êàðïàòè», «Âîëèíñüê³ â³çåðóíêè»,
«Óêðà¿íî, ìîÿ Óêðà¿íî!», «Ãîïàê», «Ïîäîëÿíî÷êà, «Ïîâçóíåöü», «Ìîðÿêè» é óêðà¿íñüêîãî

«У ФРАНЦІЇ НАВІТЬ У МАЛЕНЬКИХ МІСТЕЧК А Х РОЗКІШНІ
КОНЦЕРТНІ ЗАЛИ». Îñîáëèâî
ö³êàâèì, ç³çíàºòüñÿ â³ííè÷àíêà, º çàêóë³ñíå æèòòÿ. Ùîðàçó
àðòèñòàì íàéá³ëüø ö³êàâî ñïîñòåð³ãàòè çà ðåàêö³ºþ ãëÿäà÷³â:
ÿê â³äðåàãóþòü, ÿê çðîçóì³þòü,
÷è âäàñòüñÿ çäèâóâàòè ñâî¿ìè
íîâèìè òðþêàìè.
Êð³ì ùîð³÷íèõ âåëèêèõ òóð³â
Óêðà¿íîþ, Àíñàìáëü Â³ðñüêîãî ç
ãàñòðîëÿìè ¿çäèòü ó áàãàòî ³íøèõ
êðà¿í.
— Âîñòàííº áóëè ó Ôðàíö³¿,
ãàñòðîë³ òðèâàëè ì³ñÿöü, — ðîçïîâ³äàº Àë³ñà Êðèêóíåíêî. — Ôðàíöóçè ïðèéìàëè íàñ íàäçâè÷àéíî
äîáðå é òåïëî. À ùî îñîáëèâî
íàñ âðàçèëî: òàì íàâ³òü ó ìàëåíüêèõ ì³ñòå÷êàõ º âåëèê³ êîíöåðòí³
çàëè! Äå âñå íà íàéâèùîìó ð³âí³:
õîðîø³ ñöåíè, çâóê, ñâ³òëî.
Çà 80 ðîê³â ³ñíóâàííÿ Àíñàìáëü
Â³ðñüêîãî ç ãàñòðîëÿìè ïîáóâàâ
ó ïîíàä 80 êðà¿íàõ ñâ³òó, ó ð³çí³
ðîêè âèñòóïàþ÷è ïåðåä óñ³ìà
íàéâèäàòí³øèìè ïîñòàòÿìè —
â³ä êîðîëåâè ªëèçàâåòè ²² ³ Ô³äåëÿ Êàñòðî äî Ñàëüâàäîðà Äàë³
³ Ñåðæà Ëèôàðÿ.
×èì äèâóâàòè ãëÿäà÷³â — í³êîëè íå áóëî ïðîáëåìîþ äëÿ
êîëåêòèâó. Àäæå ó àðñåíàë³ Àíñàìáëþ Â³ðñüêîãî íàäçâè÷àéíî
áàãàòî âðàæàþ÷èõ íîìåð³â, ÿêèõ

«Ó Àíñàìáë³ Â³ðñüêîãî
ìè ùîðàçó äîâîäèìî,
ùî óêðà¿íñüêèé òàíåöü
– öå íå ìèíóëà åïîõà.
Â³í ³ çàðàç àêòóàëüíèé
òà ñó÷àñíèé!»

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 170142

Hàêëàä 29 000

òàíêó ç áóáíàìè — â³ííè÷àíè
ïîáà÷èëè ïðåì’ºðó. Çàïàëüíèé
òàíåöü «Âåðáóíê» ïîñòàâëåíèé
ñàìå äëÿ íîâèõ ãàñòðîëåé.
— Çàðàç öå ïîñòàíîâêà íà ÷îòèðüîõ, à âçàãàë³ ìè õî÷åìî çðîáèòè ¿¿ ìàñîâîþ — ïîñòàâèòè
íà âåñü ÷îëîâ³÷èé ñêëàä, — ðîçïîâ³äàº Àë³ñà Êðèêóíåíêî.
Ùå îäíèì ñþðïðèçîì äëÿ â³ííèöüêèõ ãëÿäà÷³â ñòàâ òàíåöü
«Ëÿëüêè» — æàðò³âëèâà ïîñòàíîâêà Ïàâëà Â³ðñüêîãî, ÿêà çàõîïëþº ñâîºþ ÿñêðàâ³ñòþ. Äîâãèé
÷àñ öåé òàíåöü íå âõîäèâ äî ðåïåðòóàðó àíñàìáëþ ³ ñàìå çàðàç
áóâ ïîíîâëåíèé, àäæå º àðòèñòè,
ÿê³ ìîæóòü âçÿòè õàðèçìîþ ³ ÿêíàéêðàùå ïåðåäàòè ³äåþ öüîãî
íîìåðà.
Áóäó÷è ëþäèíîþ ç â³äì³ííèì
ïî÷óòòÿì ãóìîðó, Ïàâëî Â³ðñüêèé
îáîâ’ÿçêîâî äîäàâàâ æàðòè ó êîæåí íîìåð. Ó àðõ³âíèõ â³äåî, ÿê³
çáåðåãëèñÿ, â³í ç³çíàâàâñÿ:
— Áåç ãóìîðó, ìàáóòü, íå ³ñíóº
æîäåí òâ³ð! Ãóìîð — öå ñõèëü-

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

ФОТО ЮРІЯ БІЛОШКУРСЬКОГО

ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

âèñòà÷èòü íà äåñÿòêè ïðîãðàì.
— Ó íàñ äóæå áàãàòî ð³çíèõ
ïîñòàíîâîê, òîæ çàâæäè º ÷èì
îíîâèòè êîíöåðòíó ïðîãðàìó, —
ðîçïîâ³äàº Àë³ñà Êðèêóíåíêî. —
Êîæåí ç íîìåð³â îñîáëèâèé ³
ö³êàâèé ïî-ñâîºìó. Çîêðåìà,
ó «Öèãàíñüêîìó òàíö³», ÿêèé
ïîñòàâèâ íàø õóäîæí³é êåð³âíèê, íàðîäíèé àðòèñò òà Ãåðîé
Óêðà¿íè Ìèðîñëàâ Âàíòóõ, íàì,
àðòèñòàì, ïîòð³áíî ïîêàçàòè ãàðÿ÷èé öèãàíñüêèé òåìïåðàìåíò,
ïåðåäàòè öåé ïàëêèé íàñòð³é
ãëÿäà÷ó.

Артистка ансамблю Вірського, вінничанка Аліса
Крикуненко (на фото зліва): «Цікаво у кожному номері
проявляти себе по-різному. Зокрема, у «Циганському танці»,
який поставив наш художній керівник Мирослав Вантух,
нам, артистам, потрібно показати гарячий циганський
темперамент, передати цей палкий настрій глядачу»
í³ñòü! ß âæå íå ãîâîðþ ïðî òàëàíò. Áåç ö³º¿ ÿêîñò³ âàæêî ïåðåäàòè ãóìîðèñòè÷íèé òâ³ð. Êîëè
éîãî íåìàº — öå ÿê ãðîø³! Êîëè
¿õ íåìàº, í³÷îãî íå çðîáèø!
ШОКОЛАДКИ І ДРУЖБА З ВІННИЦЬКИМ «БАРВІНКОМ». Íà
êîíöåðò³ êîæåí íîìåð Àíñàìáëþ
Â³ðñüêîãî â³ííè÷àíè çóñòð³÷àëè
íàéáóðõëèâ³øèìè îïëåñêàìè,
à ó ô³íàë³ — àïëîäóâàëè, ñòîÿ÷è.
Ñëîâà ïîäÿêè â³ä ³ìåí³ âñ³õ â³ííè÷àí âèñëîâèâ õóäîæí³é êåð³âíèê Â³ííèöüêîãî íàðîäíîãî
àíñàìáëþ òàíöþ «Áàðâ³íîê»,
íàðîäíèé àðòèñò Óêðà¿íè Ïåòðî Áîéêî, ÿêèé âæå çà äàâíüîþ
òðàäèö³ºþ âðó÷èâ âñ³ì àðòèñòàì
øîêîëàäêè ³ ïðåäñòàâèâ ñ³ì àðòèñò³â-â³ííè÷àí, ÿê³ òàíöþþòü
ó Àíñàìáë³ Â³ðñüêîãî.
— Ñüîãîäí³ â äóø³ êîæíîãî ãëÿ-

äà÷à ó çàë³ ïàíóâàâ äóõ ãîðäîñò³
çà òå, ùî ìè — óêðà¿íö³! Êëàíÿºìîñÿ âàì íèçüêî, íàø øàíîâíèé,
óëþáëåíèé, ÿñêðàâèé ³ âåëèêèé
Àíñàìáëü Â³ðñüêîãî! Çà òå, ùî
âè òàê³ ó íàñ º! Á³ëüø³ñòü ëþäåé,
ÿê³ òóò ïðèñóòí³, çíàþòü, ùî òàêå
õîðåîãðàô³ÿ, ÿêèé öå âàæêèé
òðóä. Îô³ö³éíî ï³äðàõîâàíî, ùî
ïðàöÿ òàíöþðèñòà ïðèð³âíþºòüñÿ äî ïðàö³ âàíòàæíèêà. Âè æ
íå ïðîñòî àðòèñòè. Âè — àðòèñòè
ç âåëèêî¿ áóêâè, ÿê³ íåñóòü ó ñîá³
ñèëó, êðàñó é ãîðä³ñòü óêðà¿íñüêî¿
íàö³¿! Çàâäÿêè âàì íàñ ïîâàæàþòü
³ ââàæàòü âåëèêîþ, äîñòîéíîþ
íàö³ºþ ó âñüîìó ñâ³ò³! Íèçüêèé
âàì óêë³í çà öå ³ ùèðà âäÿ÷í³ñòü.
Ìè ÷åêàºìî âàñ ó Â³ííèö³ êîæíîãî ðîêó — íå ñóìí³âàéòåñÿ
ó öüîìó! Ñëàâà âàì, õëîïö³ é ä³â÷àòà! Ñëàâà Àíñàìáëþ Â³ðñüêîãî!
Ñëàâà Óêðà¿í³!

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü.
Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.
²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë.
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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У ПОДОРОЖ ЗА 400 ГРИВЕНЬ
Відпочинок за день  У час осінньої хандри
просто необхідно з’їздити кудись розвіятися. Ми
зробили підбірку подорожей, на які ви витратите
не більше 400 гривень і не більше двох вихідних днів

ЧЕРНІВЦІ ТА БАНЧЕНСЬКИЙ
МОНАСТИР
Вартість: 440 гривень
День поїздки: 21–22 жовтня
Поїздка до буковинських Чернівців,
які вважають одним з найгарніших
міст України і називають «Маленьким
Парижем». Першим ділом тур-група
завітає до Свято-Вознесенського
Банченського монастиря. На його
території розбитий ландшафтний
парк з фонтаном, є вольєр з павичами
і стайня для поні. Вже у другу чергу
відвідають визначні місця Чернівців.

409690

ОСІННЄ МЕЖИГІР'Я
Вартість: 420 гривень
День поїздки: 29 жовтня
Осінь - чудова пора для прогулянок парками та алеями — особливо, якщо вони належали колишньому президенту. "Межигір'я",
колишня резиденція Януковича,
цієї пори року особливо красива.
Розкіш комплексу просто зашкалює. Тож 29 жовтня із "Бідняжками" можна буде оцінити всю цю
“красу” власними очима.

ДІАНА ГУЛБІАНІ, (098)4543812

Äëÿ áþäæåòíèõ ïîäîðîæåé ìè îáðàëè
ïðîïîçèö³¿ òóð-êëóáó «Á³äíÿæêè» çà æîâòåíü. Òåðèòîð³àëüíî óñ³ ïî¿çäêè íå âèõîäÿòü
çà ìåæ³ áëèæí³õ îáëàñòåé. Òîæ, âè¿õàâøè
óâå÷åð³ ó ï’ÿòíèöþ, äî ðàíêó ïîíåä³ëêà âè
òî÷íî âñòèãíåòå íà ðîáîòó. Ó ïóáë³êàö³¿ ìè

âêàçóâàëè ö³íó ïî¿çäêè áåç êëóáíî¿ êàðòè.
Êëóáíà êàðòêà «Á³äíÿæîê» äàº á³ëüøìåíø â³ä÷óòí³ çíèæêè íà êîæíó ³ç ïî¿çäîê. Îòðèìàòè ¿¿ ìîæíà, ïðåä’ÿâèâøè
òðè ð³çíèõ ìàãí³òè ç ìèíóëèõ ïîäîðîæåé
òóð-êëóáó, àáî îïëàòèòè îäíîðàçîâèé ÷ëåíñüêèé âíåñîê ó ñóì³ 100 ãðí. Îäíà êàðòêà
ä³º íà 2-õ îñ³á íà óñ³ ìàíäð³âêè «Á³äíÿæîê».

ЧЕРКАСИ — ТИБЕТСЬКИЙ
ХРАМ «БІЛИЙ ЛОТОС»

ЖАШКІВСЬКИЙ КІННИЙ ЗАВОД ТА БУЦЬКИЙ КАНЬЙОН

ОСІННІ БУКИ ТА
ОЛЕКСАНДРІЯ

СИРНИЙ РАЙ ТА КІННИЙ
ЗАВОД

Вартість: 400 гривень
День поїздки: 28–29 жовтня

Вартість: 330 гривень
День поїздки: 28 жовтня

Вартість: 300 гривень
День поїздки: 28 жовтня

Вартість: 270 гривень
День поїздки: 29 жовтня

У Черкасах туристи заїдуть до Меморіалу
слави, а також подивляться на сонячного
годинника, який показує точний час,
водонапірну вежу та музей збірки «Кобзар» Шевченка, Свято-Михайлівський
кафедральний собор та Блакитний палац.
Ну, а вже у єдиному тибетському храмі
у Європі кожен бажаючий візьме участь
у чайній церемонії. Увільний час любителі
котиків зможуть відвідати кото-кафе.

Буцький каньйон на річці Гірський
Тікич буде першою зупинкою у маршруті. Його називають «маленькою
Швейцарією», та кажуть, що він
нагадує фіорди в Норвегії. Після
прогулянки каньйоном всі охочі відвідають місцеву пасіку. Потім поїдуть
у Жашківську кінно-спортивну школу,
де більшість поголів’я коней — це еліт
клас, премійований в Німеччині.

Ландшафтний парк «Буки» у Київській
області — унікальна пам’ятка садово-паркового мистецтва кінця XVIII —
початку XIX ст. Над його створенням
працювали відомі в Європі архітектори та садівники. Неподалік, у Білій
Церкві розташований двохсотрічний
дендрологічний парк «Олександрія»,
який належить до найбільших парків
в Україні і має територію 400 га.

Цю подорож організатори називають
гастрономічною: «Скуштуємо
українські аналоги пармезанів,
рокфорів та шевретів на одній з
кращих сироварень Київщини
(«Бабині кози» — авт.)».
Другий пункт маршруту — Жашківський кінно-спортивний комплекс.
Тут можна буде подивитися на елітних
коней (і покататися верхи за плату).

409855
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КОНЦЕРТИ
кінотеатр

Коцюбинського

Сторожова застава
Фентезі, 18.10, поч. о 10.20, 15.30, 17.40, 20.10
Вартість квитків — від 65 грн
19.10–25.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Шибайголови
18.10, поч. о 13.20, Вартість квитків — 65 грн
19.10–25.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Той, хто біжить по лезу 2049
Трилер, 18.10, поч. о 12.30, 17.30, 21.55
Вартість квитків — від 65 грн
19.10–25.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Геошторм
Фантастичний бойовик
19.10–25.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Група, яка співає серцем,
у рамках нового вражаючого всеукраїнського туру
SLAVAVICTORIA! 14 листопада о 19.00 у Будинку
офіцерів — лише для вас усі найкращі пісні «НеАнгелів» у живому виконанні, незабутня атмосфера
і запальні танці у компанії незрівнянних Слави і
Вікторії! Суперхіти «Сережа», «Точки», «Ты летилетили», «Роман», «Сердце», «Твоя», «По клеточкам»,
«Higher» та всі-всі інші заспіваємо разом!
Новий тур «НеАнглеів» SLAVAVICTORIA — це
синергія двох голосів, які звучать із серця, і ще
довго живуть у душі глядача! «НеАнгели» давно
стали частиною культурного життя країни і
частиною особистої історії кожного з нас! Їхні пісні
крутять на радіо, наспівують по дорозі на роботу,
у моменти суму і щасливого дозвілля. Не пропустіть
найемоційнішу подію осені — концерт групи
«НеАнгели» у Вінниці! Квитки — 200–500 гривень.
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру,
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру».
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63. Організатор — компанія
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Шоу для всієї
родини «Холодне
серце»

Скайлайн 2
Фентезі
19.10–25.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ "МИР"
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948

Баррі Сіл: король контрабанди
Трилер, 18.10, поч. о 10.25, 15.25, 19.25
Вартість квитків — від 60 грн
19.10–25.10, час сеансів — за тел. (097)7514948

Той, хто біжить по лезу 2049
Фантастичний трилер, 18.10, поч. о 12.30, 21.30
Вартість квитків — від 60 грн
19.10–25.10, час сеансів — за тел. (097)7514948

Сторожова застава
Фентезі, 18.10, поч. о 17.30
Вартість квитків — від 60 грн
19.10–25.10, час сеансів — за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)

Lego Ніндзяго Фільм
Анімація, 18.10, поч. о 10.00, 12.20, 14.40
Вартість квитків — від 50 грн
19.10–25.10, довідка — за тел. (096)0035050

ТЕАТР
«НеАнгели» у
Вінниці! Тур
SLAVAVICTORIA

29 жовтня о 17.00 у Будинку офіцерів маленьких вінничан та їх батьків
чекає неймовірна шоувистава «Холодне серце»,
створена за мотивами улюбленого мультфільму діток усього світу і найбільш касового за всю історію
«Walt Disney» — «Холодне серце». Запаморочливі
акробатичні трюки, казкові декорації і яскраві костюми, чудова музика, сучасна хореографія — все
це продемонструють більше 30 кращих артистів,
які покажуть події, які не потрапили у першу
частину мультфільму! Відчути атмосферу і стати
учасником пригод у королівстві Ерендел, познайомитися і сфотографуватися з Ельзою, Анною,
добродушним Крістофом, веселим сніговиком
Олафом та оленем Свеном зможе кожна дитина,
яка відвідає виставу. Разом з героями казки глядачі будуть вирішувати веселі шаради і підказувати,
як виплутатися з важких обставин героям.
Квитки — 90–250 гривень. Купуйте на сайті
bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру
Садовського, «Магігранду» і «Петроцентру».
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

МАСКИ-ШОУ.
Комедія «Одесский
подкидыш»
30 жовтня о 19.00 у
театрі ім. Садовського
улюблені актори
легендарного «МАСКИШОУ»: Георгій
Делієв, Борис Барський та Наталія Бузько —
вперше представлять Вінниці свого «Одесского
подкидыша»! Це одна з найхітовіших вистав театру
«МАСКИ-ШОУ», яка викликає суцільний захват і
море задоволення у глядачів! Гротеск і кохання,
фірмовий одеський гумор і філософія, неочікувані
перевтілення і метаморфози, блискавичні діалоги
і феєричні емоції, влучна режисура і яскраві
декорації, чимало сюрпризів і головне — дух
незрівнянної Одеси у кожній деталі! Комедія
поставлена за однойменною п’єсою знаменитого
одеського письменника Георгія Голубенка.
У виставі використовуються фірмові ходи «Масок»:
є і пантоміма, й еротична сцена, і світлові трюки,
і гострі злободенні жарти з тонко розставленими
акцентами.
Квитки — 250-400 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру і Будинку офіцерів.
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57-55- 55.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Концерт інді-фолк
гурту «Колір»
Колектив «Колір» — це
інді-фолк гурт з Одеси,
що був заснований
2014-го року. За версією
авторитетного українського муз. ресурсу
«Культпростір», гурт «Колір» став одним з кращих
музичних відкриттів 2015 року. У Вінниці на своєму концерті колектив подарує свої фанатам пісні
у форматі piano acoustic та свіжі бонус-треки. Усі
композиції дуже різні за настроєм і кожна має свій
«колір». Вартість квитка: 80 грн. У день концерту
100 грн. Початок о 20.00.

Рок-концерт
в арт-пабі
21 жовтня у арт-пабі
«Beef Eater» відбудеться
концерт українського
рок-гурту «Біла Вежа».
З серпня 2015 року гурт
«Біла Вежа» — став
учасником шостого сезону національного співочого
шоу «X-Фактор» на СТБ. Наразі гурт записав
три альбоми та випустив п'ять синглів. Початок
концерту о 21.00, вартість входу — 80 грн. Довідки
за телефонами: (096)4429900, (093)4059900.

театр ім. Садовського
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

Театр «ЧОРНИЙ
КВАДРАТ». Комедія
«Секс временно
доступен»
11 листопада
о 19.00 на сцені Вінницького театру імені
Садовського — класика
«Чорного Квадрату» —
комедія для дорослих «Секс временно доступен».
Вас чекає море відмінних жартів, неочікувані повороти сюжету і незабутня атмосфера, яка завжди
супроводжує кожні гастролі «Чорного Квадрату»!
Весь вечір на сцені для вас гратиме найкращий
актор театру Олексій Курилко та прима «Чорного
Квадрату» Оксана Брагинець! Перед глядачами
приголомшливий акторський дует постане у образах чоловіка і дружини, які щиро й відверто
відкриють всі пікантні перипетії свого сімейного
життя. Сюжет вистави простий — герої показані
До, Після і… Замість сексу. Одразу попереджаємо: відвертість та концентрація гумору у цій
комедії просто зашкалює!
Тож готуйтеся сміятися протягом всього вечора!
Квитки — 180–350 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштовна доставка
квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63. Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Театр тіней
«Fireflies»
Театр тіней «Fireflies»
уже 22 жовтня представить своє неймовірне
шоу у Вінниці!
«Fireflies» — це творча
команда, що працює
в жанрі театру тіней з 2010 р. Фіналісти телевізійних талант-шоу формату Got Talent «Україна має
талант», Україна, «Хвилина слави», Росія, «Мам
Талант», Польща, «Das Supertalent», Німеччина.
До зустрічі у Вінницькому музично-драматичному
театрі ім. Садовського 22 жовтня.
Початок о19.00. Вхід: 80–280 грн.

Майська ніч
Музична комедія, 18.10, поч. о 14.00

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя відомої співачки
18.10, поч. о 18.00

Летюча миша
Оперета на три дії, 19.10, 21.10, поч. о 18.30

Kingsman: Золоте кільце

Занадто одружений таксист

Комедія, 18.10, поч. о 16.30
Вартість квитків — від 50 грн
19.10–25.10, довідка — за тел. (096)0035050

Комедія для дорослих, 20.10, поч. о 18.30

ВИСТАВКИ

Американський убивця
Бойовик, 18.10, поч. о 10.30
Вартість квитків — від 50 грн
19.10–25.10, довідка — за тел. (096)0035050

Закляття. Наші дні
Трилер, 18.10, поч. о 18.00
Вартість квитків — від 50 грн
12.10–18.10, довідка — за тел. (096)0035050

Не твоє тіло
Комедія, 18.10, поч. о 13.20, 15.40
Вартість квитків — від 50 грн
19.10–25.10, довідка — за тел. (096)0035050

Вотергейт: Падіння Білого дому
Драма, 18.10, поч. о 10.00, 19.20, 21.40
Вартість квитків — від 50 грн
19.10–25.10, довідка — за тел. (096)0035050

Київська виставка риб
З 7 жовтня по 5 листопада у Вінниці
у Центральному універмагу триватиме Київська
виставка риб! Виставка працюватиме щоденно,
без перерви та вихідних з 10.00 до 19.00.
Щоденне годування о 18.00. На виставці
будуть представлені різні види екзотичних
риб, піраній, крокодилів та черепах. Вартість
квитків: 25 грн — для дітей та 30 грн — для
дорослих. Довідки за телефонами: (067)
426 45 53, (050) 733 64 07.

Вінницькі дні моди
Vinnytsia Fashion
Days 2017
Вінницькі дні моди
сезону осінь-зима
2017–2018 відбудуться
22 жовтня у залі
Вінницької обласної
філармонії (Хмельницьке шосе, 7).
Цьогоріч у рамках Vinnytsia Fashion Days
6 показів, лаунж-зона, фудкорт, шоу-програма,
пряма трансляція в інтернет протягом усього
заходу.
Вартість квитків:
 60 грн фан-зона;
 100 грн основна зона;
 200 грн VIP-зона.
Абонементи на весь день: 800, 400, 240 грн.
Контакти для довідок: (093)952–49–22,
(068)204–48–38, (063)883–57–72,
(067)432–69–10.

Дім Бернарди Альби
Мала сцена. Романтична драма
20.10, поч. о 19.00

Хелемські мудреці
Комедія-притча, 24.10, поч. о 18.30

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих
25.10, поч. о 19.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн

Попелюшка
Стародавня казка, 21.10, поч. об 11.00 та 13.00
Вартість квитків — від 25 до 30 грн

Таємничий гіпопотам
Веселі пригоди в джунглях, 22.10, поч. об 11.00 та
13.00. Вартість квитків — від 25 до 30 грн
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КРУТІ ВИХІДНІ: ВІЙНА, СПЕЦНАЗ БІЛЯ
«КНИЖКИ» І КУХНЯ ПІД «РОСІЄЮ»
У вихідні  У суботу зі сторони
«Книжки» та Водонапірної вежі чулися
звуки пострілів — то захисники теперішні
і з минувшини давали відсіч умовним
ворогам. А у неділю частину міста, що
біля Центрального мосту, заполонили
запахи борщу та плову — так почався
фест «Громадська кухня»
ДІАНА ГУЛБІАНІ,
RIA, (098)4543812

Íà Äåíü êîçàöòâà ³ çàõèñíèêà
Óêðà¿íè, 14 æîâòíÿ, äî Â³ííèö³
ç’¿õàëèñü â³éñüêîâîñëóæáîâö³ ç óñ³º¿
îáëàñò³. Çóñòð³÷àëèñÿ á³ëÿ Ìåìîð³àëó Ñëàâè, çãàäóþ÷è òîâàðèø³â.
Õëîïö³-øêîëÿð³ âïåðåì³øêó ³ç áóâàëèìè â³éñüêîâèìè íåñëè ïî÷åñíó
âàðòó á³ëÿ ìåìîð³àëó ç ïðàïîðàìè
Óêðà¿íè òà Â³ííèö³ ó ðóêàõ.
— Ó öåé äåíü çóñòð³÷àþòüñÿ
õëîïö³, çãàäóþòü ò³ ìîìåíòè,
ÿê³ ìè ïåðåæèâàëè òàì. À äåÿêèõ õëîïö³â â³òàºìî 14 æîâòíÿ
³ç äðóãèì äíåì íàðîäæåííÿ.
Íàâ³òü ïî íàø³é ÷àñòèí³ òàêèé
ìîìåíò áóâ: ó 2014 ðîö³ 14 æîâòíÿ ó íàñ ïîòðàïèëè õëîïö³ ï³ä
îáñòð³ë íà Áàõìóòñüê³é òðàñ³.
Íà òîé ìîìåíò ó íàñ çàãèíóâ
ñòàðøèé ëåéòåíàíò Ìîñêàëþê,
äâîõ õëîïö³â âçÿëè ó ïîëîí ³ äâîº
ïî ñüîãîäí³øí³é äåíü ðàõóþòüñÿ
çíèêëèìè áåçâ³ñòè. Òîæ öå ñâÿòî, àëå äóæå ñêîðáîòíå. Ó íàñ
ñüîãîäí³ òðåòÿ ð³÷íèöÿ çàãèáåë³
íàøîãî òîâàðèøà ç Êîçÿòèíà.
Óñ³ ìî¿ õëîïö³ ïî¿õàëè òóäè. ²
ç áàòüêàìè íàøèõ çàãèáëèõ çóñòð³íåìîñÿ, — ðîçïîâ³â çàñòóïíèê
êîìàíäèðà â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè
3008 Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ ï³äïîëêîâíèê Â³òàë³é Øóì.

МАЙСТЕР-КЛАСИ ВІД СПЕЦПРИЗНАЧЕНЦІВ. Áëèçüêî 12 ãîäèíè ó ñóáîòó íà ïëîù³ Âàñèëÿ
Ñòóñà â³éñüêîâ³ 8 ïîëêó ñïåö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ ³ç Õìåëüíèöüêîãî âëàøòóâàëè ïîêàçîâ³
áî¿. Çàãîíè âîñüìîãî ïîëêó áðàëè
ó÷àñòü ó áîéîâèõ ä³ÿõ íà ñõîä³
Óêðà¿íè, çîêðåìà, óòðèìóâàëè
àåðîïîðòè Ëóãàíñüêà òà Êðàìàòîðñüêà, à òàêîæ âåëè ðîçâ³äêó
ó ðàéîí³ Ñëîâ’ÿíñüêà.
Ï³ä ÷àñ âèñòóï³â á³ëÿ «Êíèæêè» âîíè «çíåøêîäèëè» àâòîìîá³ë³ äâîõ òåðîðèñòè÷íèõ ãðóï òà
âëàøòóâàëè çàñ³äêó íà âîðîã³â.
Íàïðèê³íö³ á³éö³ ïîêàçóâàëè
ïðèéîìè ðóêîïàøíîãî áîþ, äåìîíñòðóþ÷è âèíÿòêîâó ñèëó òà
âèòðèâàë³ñòü.
— Íàø ïîëê ïðàöþâàâ ìàéæå
ó âñ³õ òî÷êàõ íà ñõîä³ Óêðà¿íè —
Ëóãàíñüêà îáëàñòü, Äîíåöüêà îáëàñòü. Ìè çàâæäè òàì, äå «ñïåêîòíî» — öå íàøà ðîáîòà. Ñåêðåò
âèòðèâàëîñò³ — â áàæàíí³ ðîáèòè ñâîº ä³ëî ³ ùîäåííèõ ô³çè÷íèõ íàâàíòàæåííÿõ, — ðîçïîâ³â
Ìàêñèì, â³éñüêîâîñëóæáîâåöü
8 îêðåìîãî ïîëêó ñïåö³àëüíîãî
ïðèçíà÷åííÿ.
ПАМ’ЯТНИК ДЛЯ ПЕТЛЮРИ.
Ñêóëüïòóðó ãîëîâíîãî îòàìàíà
ÓÍÐ, à ï³çí³øå — ³ ãîëîâè Äèðåêòîð³¿ ÓÍÐ — Ñèìîíà Ïåòëþðè
âñòàíîâèëè ïîðó÷ ç áóä³âëåþ, ùî

Підполковник Віталій Шум зрання
14 жовтня біля Меморіалу Слави. Він
прийшов вшанувати пам’ять своїх колег,
що у цей день три роки тому полягли
на Бахмутській трасі у Луганську

çà ÷àñ³â Óêðà¿íñüêî¿ íàðîäíî¿ ðåñïóáë³êè áóëà éîãî êàíöåëÿð³ºþ.
— Óìîâè òîä³ ñêëàëèñÿ òàê³,
ùî íàâðÿä ÷è á Ñèìîíó Ïåòëþð³ âäàëîñÿ çáåðåãòè äåðæàâí³ñòü,
òîæ ïàì’ÿòíèê — øàíà ïîñòàò³,
ÿêà ìàëà òâåðä³ ïåðåêîíàííÿ ³
äî îñòàííüîãî çàëèøàëàñü ¿ì
â³ðíîþ, — ðîçïîâ³â äèðåêòîð
äåðæàâíîãî àðõ³âó Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³ Þð³é Ëåãóí.
Ñòâîðèâ áðîíçîâèé ïàì’ÿòíèê
â³ííèöüêèé ñêóëüïòîð Âîëîäèìèð Îâðàõ òà éîãî ñèíè.
Ìîíóìåíò, ÿê çàçíà÷èëî êåð³âíèöòâî îáëàñò³, ñòàíå ÷àñòèíîþ
ìàéáóòíüîãî ³ñòîðè÷íîãî êîìïëåêñó — Ìóçåþ Òèì÷àñîâî¿ Ñòîëèö³, äå ïðåçåíòóâàòèìåòüñÿ æèòòÿ ì³ñòà ó ÷àñè 1917–1921 ðîê³â.
БИТВА З БІЛЬШОВИКАМИ. Ïîäèâèòèñÿ íà â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íó
ðåêîíñòðóêö³þ áîþ Óêðà¿íñüêî¿
íàðîäíî¿ àðì³¿ ïðîòè äåí³ê³íñüêèõ
òà á³ëüøîâèöüêèõ ï³äðîçä³ë³â
äî Âîäîíàï³ðíî¿ âåæ³ ïðèéøëè
ñîòí³ ëþäåé. Óìîâíèé ðîçêëàä
ñèë áóâ òàêèé: á³ëîãâàðä³éö³ ñòîÿëè á³ëÿ âåæ³ ³ ñï³âàëè ï³ñåíüêè,
ïîãëÿäàþ÷è íà ñèëè Óêðà¿íñüêî¿
íàðîäíî¿ àðì³¿ ó öåíòð³ ïëîù³.
Òàì æå çíàõîäèëèñÿ ³ ãàëè÷àíè,
ÿê³ ðîçñ³ÿëèñÿ ó çàãàëüí³é ìàñ³
á³éö³â ÓÍÐ. ² âæå ó ñòîðîíó
òîðãîâîãî öåíòðó ÷åêàëè ñâîãî
÷àñó íàõàáí³ ÷åðâîíîàðì³éö³, ùî
ïîñò³éíî âèãóêóâàëè «Äà çäðàâñòâóåò Ëåíèí/Êðàñíàÿ àðìèÿ!».
— Ìè áóäåìî ñüîãîäí³ ãîâîðèòè ïðî ÷îòèðèêóòíèê ñìåðò³ —
êàòàñòðîô³÷íó ñèòóàö³þ, ó ÿêó
ïîòðàïèëî ãàëèöüêå â³éñüêî, êîëè
ïðîñòÿãíóëî íàì, íàääí³ïðÿíöÿì,
ðóêó äîïîìîãè. Íà ïðåâåëèêèé
æàëü, îáñòàâèíè ñêëàëèñÿ äëÿ íèõ
êàòàñòðîô³÷íî. Àëå äëÿ öüîãî áîþ
çíàéäåòüñÿ ì³ñöå ïîçèòèâó ³ ïåðåìîç³ óêðà¿íñüêî¿ çáðî¿, — ðîçïîâ³â
Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí, äèðåêòîð
Öåíòðó ³ñòîð³¿ Â³ííèö³.

Біля «Книжки» розгорнулися показові виступи
спецпризначенців з Хмельницького. Провернувши
спецоперацію із нейтралізації ворога, вони влаштували
справжній майстер-клас з рукопашного бою
Áî¿ çà âëàäó ó ì³ñò³ îçâó÷óâàâ
Îëåêñ³é Öèãàíêîâ, ïðàö³âíèê
äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè ì³ñüêî¿
ðàäè. Â³í æå ³ ïîïåðåäæàâ, àáè
â³ííè÷àíè äîòðèìóâàëèñÿ ïðàâèë
áåçïåêè òà íå çàõîäèëè çà òóðí³êåòè ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿.
ГРОМАДСЬКА КУХНЯ. Ó öþ íåä³ëþ, 15 æîâòíÿ, â³ä ê³íîòåàòðó «Ðîñ³ÿ» ³ âíèç ïîíàä Áóãîì ñòåëèëèñÿ
çàïàõè óñ³ëÿêèõ íà¿äê³â — òî êóõîâàðèëè ó÷àñíèêè ôåñòèâàëþï³êí³êà «Ãðîìàäñüêà êóõíÿ». Â³í
ïðîõîäèòü ó Â³ííèö³ äðóãèé ð³ê
ïîñï³ëü. Ìèíóëîãî ðîêó éîãî îðãàí³çîâóâàëè íà òåðèòîð³¿ ìóçåþ
Êîöþáèíñüîãî. Öüîãîð³÷ ïåðåíåñëè ó ëîêàö³þ «Ï³äêîâà», ÿêà

Після відкриття пам’ятника Петлюрі, «вояки УНР» строєм
прибули до Вежі. Далі актори розіграли битву загонів УНР та
Галицької армії із більшовиками та денікінцями

çíàõîäèòüñÿ ó êîëèøíüîìó ê³íîòåàòð³ «Ðîñ³ÿ». Îðãàí³çàòîðàìè
ôåñòèâàëþ áóëî áëèçüêî 10-òè
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é. «Ðîäçèíêîþ» ïðîãðàìè ñòàëî ä³éñòâî,
êîëè ä³â÷àò çàïðîñèëè ÷àâèòè íîãàìè âèíîãðàä ó òàçèêó. Óñüîãî,
çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Øåìåòà,
áóëî 50 ê³ëîãðàì³â âèíîãðàäó. Ç
òàêî¿ ê³ëüêîñò³ ìàº âèéòè áëèçüêî
30 ë³òð³â âèíà. Éîãî ñïðîáóþòü
íàñòóïíîãî ðîêó. Ìèíóëîãî ðîêó,
äî ðå÷³, âèíîãðàä ÷àâèëè áàéêåðè.
— Ìåòà ôåñòèâàëþ — ç³áðàòè
ö³êàâèõ ëþäåé ó îäíîìó ì³ñö³, —
ðîçïîâ³â Îëåêñàíäð Øåìåò. —
Äëÿ ñï³ëêóâàííÿ. Ó ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³ÿ òàêèõ ëþäåé äóæå
áàãàòî.

Цей чоловік на фестивалі «Громадська
кухня» готував для усіх запашну каву
на піску. Такий спосіб приготування кави, як
він розповів, називають кавою по-арабськи
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ЗНАКОМИМСЯ
ЗАНОВО, ИЛИ С КЕМ Я ЖИВУ
408523

Перезагрузка  Ученые утверждают,
что каждые семь лет человек обновляется
буквально на клеточном уровне. Все тело,
не говоря уже про убеждения, ценности,
верования. И получается, если мы
начинали жить с одним человеком более
пяти лет назад, сейчас это может быть
совершенно другой человек
×òîáû ïî ïðîøåñòâèè îïðåäåëåííîãî âðåìåíè âû âäðóã
îçàäà÷åííî íå ïðîèçíîñèëè —
îêàçûâàåòñÿ ÿ òåáÿ ñîâñåì
íå çíàëà, íóæíî áûòü ãîòîâûì
ê èçìåíåíèÿì è ó÷èòûâàòü èõ
ïðè ñîçäàíèè ñåìüè. À åñëè
ïðîùå, äîñòàòî÷íî çàïîìíèòü
íåñêîëüêî ïðàâèë.
МЕНЯЮТСЯ ВСЕ
Ýòî àêñèîìà. Õîòèì ìû òîãî,
èëè íåò. Êàæäûé äåíü, êàæäóþ
ñåêóíäó. Îáùåíèå ñ äðóãèì ÷åëîâåêîì, ïðîñìîòð ðîëèêà â èíòåðíåòå èëè ïåðåæèòûé ðàáî÷èé
äåíü óæå ìåíÿåò íàñ. È ýòîò ïðîöåññ íåâîçìîæíî îñòàíîâèòü.
Âàøè ðîäèòåëè óæå íå òàêèå,
êàêèìè îíè áûëè â âàøåì äåòñòâå (è äåëî íå òîëüêî â ñåäèíå),
ïåðâàÿ ëþáîâü óæå äàâíî íå òà
(íå ãîâîðÿ óæå ïðî âíåøíèé
âèä), ïîòîìó ÷òî êàæäûé äåíü
ìû ìåíÿåìñÿ. Íàø âíóòðåííèé
ìèð òàê æå ïðåîáðàæàåòñÿ ñ êàæäîé óñëûøàííîé ôðàçîé, ïðî÷èòàííîé ñòàòüåé (è ýòîé â òîì
÷èñëå). Èìåííî ïîýòîìó î÷åíü
âàæíî ïîìíèòü ýòî â ñåìåéíûõ
îòíîøåíèÿõ. Åñëè ìû æèâåì
ñ ÷åëîâåêîì äîëãîå âðåìÿ, îí
èçìåíÿåòñÿ, íå ñòîèò íà ìåñòå.
×òî ñ ýòèì äåëàòü: Æèòü. Áîëüøå íè÷åãî. Ëèáî ìû ýòî ïðèíèìàåì, è èäåì äàëüøå, ëèáî æäåì
îò ïàðòíåðà èäåàëà, êàêèì îí äëÿ
íàñ áûë êàêîå-òî âðåìÿ íàçàä è
ñòðàäàåì îò ïîñòîÿííûõ ñòðåññîâ.
ИЗМЕНЕНИЯ — К ЛУЧШЕМУ
Åñëè âñå ëþäè ìåíÿþòñÿ, ïîëåçíî ïîäóìàòü äàëüøå. Êòî ñêàçàë, ÷òî ìåíÿòüñÿ ìîæíî òîëüêî

â õóäøóþ ñòîðîíó. Êàê ðàç íàîáîðîò, â áîëüøèíñòâå ñëó÷àåâ ìû
ìåíÿåìñÿ êàê ðàç äëÿ òîãî, ÷òîáû
æèòü ëó÷øå, êà÷åñòâåííåå ñïðàâëÿòüñÿ ñ ïðîáëåìàìè è óìåòü èõ
ðåøàòü, ÷òîáû âñå âîêðóã áûëî
ëó÷øå, ðàäîñòíåå, ïðèÿòíåå.
Èñõîäÿ èç ýòîãî, íå òîëüêî ìû
ñòàíîâèìñÿ «ëó÷øå», íî è íàø
ïàðòíåð. À íåïîíèìàíèå è íåãîòîâíîñòü ê èçìåíåíèÿì â äðóãîì
÷àñòî ñóùåñòâóåò íà ïóñòîì ìåñòå. Íó ÷òî æ ïîäåëàòü, òàê óñòðîåí ìèð: ñòàðûå ïåñíè íàì âñåãäà
êàæóòñÿ ëó÷øå íîâûõ, ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî îíè ïðèâû÷íåå. Òàêæå
ëþäè çàìå÷àþò, ÷òî êàê òîëüêî

Êàêèìè êà÷åñòâàìè
îáëàäàòü? ×òî âû
õîòèòå âèäåòü â ñâîåì
ïàðòíåðå â áóäóùåì?
À îí (à) âîîáùå ïðî
ýòî çíàåò?
ìåíÿþò ÷òî-òî â ñåáå, íàïðèìåð,
íàõîäÿò â ñåáå ñèëû ãîâîðèòü
«íåò», åñëè íå õîòÿò ÷òî-òî äåëàòü, îíè âäðóã òóò æå ñòàíîâÿòñÿ
íåóäîáíûìè äëÿ îêðóæàþùèõ,
êîòîðûå ïðèâûêëè ïîëüçîâàòüñÿ ýòîé îøèáêîé â ÷åëîâåêå.
È òåïåðü, ïîñëå òîãî, êàê óÿçâèìîñòü óñòðàíåíà, èì íè÷åãî
íå îñòàåòñÿ, êðîìå êàê ñêàçàòü:
«Òû ñèëüíî èçìåíèëàñü, Ìàøà…»
è ãëóáîêîìûñëåííî ìîë÷àòü.
×òî ñ ýòèì äåëàòü: Ïîäóìàéòå. Ðàç èçìåíåíèé íå èçáåæàòü,
òî â êàêóþ ñòîðîíó õîòèòå ìåíÿòüñÿ âû? Êàêèìè êà÷åñòâàìè
îáëàäàòü? ×òî âû õîòèòå âèäåòü

ТОП-7 ВЕЩЕЙ,
КОТОРЫЕ СТОИТ
СДЕЛАТЬ, ЗНАЯ
О ПЕРЕМЕНАХ

«Потеря самого себя на жизненном пути — ситуация
не редкая. А уж тем более,
когда в какой-то момент
ты понимаешь, что с тобой
в одной лодке уже совершенно не тот человек, который в неё садился.
По сути, соглашались мы жить с одним человеком, а по факту живём совершенно с дру-
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ОВЕН
У понеділок імовірна сварка
з коханою людиною на грунті вашої принциповості.
Уникнути її зовсім навряд чи
вийде, але можна швидше
помиритися.

ТЕЛЕЦЬ
Задумайтесь, може варто
змінити свій імідж? Навіть
якщо зміни будуть чисто
косметичними, ви помітно підбадьоритеся. Вами
будуть захоплюватися і говорити компліменти.

БЛИЗНЮКИ
У особистих стосунках у вас
гармонія і штиль. У вівторок
імовірна приємна зустріч, повна романтики. Субота може
принести важливу розмову.

РАК

 Сходить на свидание «как в первый раз»
 Поинтересоваться вкусами и интересами.
Даже если вам кажется, что вы их знаете.
 Рассказать минимум один новый факт о себе.
Поинтересоваться каким-то в обмен.
 Посмотрите на партнера как на незнакомца.
Кого вы видите перед собой?
 Добавьте новых впечатлений, встреч и ощущений.
Это позволит лучше раскрыть потенциал.
 Исследуйте себя: что в вас изменилось за эти 10 лет?
 Напишите, что вам нравится, а что нет
(в музыке, фильмах, книгах, еде)
â ñâîåì ïàðòíåðå â áëèæàéøåì
áóäóùåì? À îí (à) ïðî ýòî çíàåò?
И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!
È ñíîâà ìû ðàñêðó÷èâàåì òó æå
ìûñëü, íî òåïåðü â äðóãóþ ñòîðîíó. Åñëè ìû ìåíÿåìñÿ êàæäûé
äåíü, òî ïîëó÷àåòñÿ êàæäûé äåíü
ìû óæå äðóãèå. È íå òîëüêî ìû,
íî è íàø ïàðòíåð. Ìû íå ñòàëè
ëó÷øå èëè õóæå, ïðîñòî èçìåíèëèñü. Íè÷åãî íå îñòàåòñÿ äåëàòü,
êðîìå êàê çàíîâî ïîçíàêîìèòüñÿ.
Êàê çíàêîìÿòñÿ ëþäè? Óçíàþò
èíòåðåñû, âêóñû, óáåæäåíèÿ.
Âîò âû çíàêîìèëèñü ñî ñâîèì
ïàðòíåðîì çàíîâî? À îòêóäà âû
çíàåòå, ÷òî åìó ñåé÷àñ íðàâèòñÿ,

à ÷òî íåò. Òî, ÷òî áûëî ìíîãî ëåò
íàçàä, óæå äàâíî ïðîøëî, ýòî óæå
ìîæåò áûòü ñîâñåì íå àêòóàëüíî.
Çíàêîìèòüñÿ çàíîâî — ýòî î÷åíü
ïîëåçíûé íàâûê, îñîáåííî åñëè
â êàêîé-òî ìîìåíò âû ðåøèëè,
÷òî íå ïîíèìàåòå ïàðòíåðà èëè
âîçíèêàåò îùóùåíèå, ÷òî æèâåòå
óæå íå ñ òåì ÷åëîâåêîì.
Ëàéôõàê:
Ïðîñòîé
ýêñïåðèìåíò, êîòîðûé ìîæåò
íàãëÿäíî ïîêàçàòü âàøè èçìåíåíèÿ — ýòî ïåðåïèñêè ñ äðóãèìè
ëþäüìè. Åñëè åñòü òàêàÿ âîçìîæíîñòü, îòêîïàéòå ñâîè ðàçãîâîðû
â íà÷àëå ðàçâèòèÿ ñîöèàëüíûõ
ñåòåé, èëè æå â ICQ, íàïðèìåð.
Óçíàåòå ìíîãî ÷åãî èíòåðåñíîãî.

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

гим. Именно поэтому способность договариваться в отношениях, а также приносить друг
другу радость — это очень редкое явление,
практически верх дипломатии. Это, кстати,
объясняет бОльшую причину разводов. Как
правило, это кризисы года, пяти и десяти. Когда через год ты понимаешь, что человек может
меняться, через пять ты перестаёшь узнавать,
а через десять понимаешь, что в ЗАГС шёл совершенно с другим человеком. Ничего этого
не происходит, если каждый день (условно

У понеділок бажано контролювати свої емоції, істерика навряд чи буде сприйнята
як аргумент, та й виглядає
не естетично… Не слід тиснути на жалість.

ЛЕВ
Своїм відстороненим, але чарівним поглядом ви зачаровуєте. Постарайтеся побільше
думати про свого супутника
життя. Є ймовірність поновлення давніх стосунків.

ДІВА
У понеділок вам варто задуматися про способи зміни
ваших взаємин з коханою
людиною в кращий бік. Вихідні — особливо сприятливі для
зустрічей і нових знайомств.

ТЕРЕЗИ
Ви все сприймаєте в романтичному ореолі пристрасті?
Ще крок — і ви втратите голову поруч з такою чудовою
людиною. Але чи все насправді так, як здається вам?

СКОРПІОН
У понеділок настане сприятливий момент, щоб усунути
всі розбіжності у взаєминах.
Середа — прекрасний день
для романтичних зустрічей і
побачень.

СТРІЛЕЦЬ
Стосунки з коханою
людиною зараз вельми
неоднозначні. Постарайтеся
не придушувати її своєю
енергійністю та емоційністю.

КОЗЕРІГ
Перша половина цього
тижня може здатися вкрай
тихою і навіть нудною, але
це явище тимчасове.

ВОДОЛІЙ
говоря) стараешься узнать своего партнёра
заново. И тогда изменения не будут такими
шокирующими. По той же самой причине
чужие дети «растут» значительно быстрее,
чем свои.
Просто на чужих обращаем внимание раз
в год, а на своих каждый день, поэтому изменения не так очевидны. Гораздо лучше тем
парам, которые не живут слепо друг с другом,
а обращают внимание на себя, на отношения
и на то, куда они вместе идут.

Ви легкі і приємні в спілкуванні, вам швидко вдається
закрутити голову протилежної статі. Але пурхаючи і
розважаючись, постарайтеся
не заплутатися в об'єктах
обожнювання.

РИБИ
Ви в ці дні просто купаєтеся
в променях уваги. Кохання
окрилює і приносить вам
бажану радість. У четвер
можливе довгоочікуване
романтичне побачення.
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КОНКУРС
КУРС ЕРОТИЧНОГО ФО
ФОТО
ОТО ««МІС
МІС R
RIA-2017»
IA-2017»

ГОРОСКОП
ОВЕН

Марія,
рія, 24 роки

На работ
работе появятся новые
возможн
возможности для профессиональн
сионального роста.

Візажист,
т, музикант, працюю
у фотостудії.
тудії. Надихають музика,
подорожі
жі та внутрішня краса людей!

ТЕЛЕЦ

ФОТОСЕСІЯ
ТОСЕСІЯ ВІД
ФОТОСТУДІЇ
ТУДІЇ «INDIGO»
тел: (093)
93) 759 05 55,
6) 179 71 31
(096)

Желатель планировать
Желательно
самые ва
важные дела на первую поло
половину недели.

БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗН
Эта недел
неделя особенно хороша для тв
творчества в любых
его прояв
проявлениях.

408931

403723

РАК
Вы готовы много работать.
Постарай
Постарайтесь находить
нестанда
нестандартные решения
вопросов
вопросов.

ЛЕВ

ГОЛОСУЙ
УЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС
С RIA-2017» НА:

Вы добьет
добьетесь положительных
перемен ссразу по нескольким напра
направлениям.

ДЕВА
Успех в п
профессиональной
деятельн
деятельности принесет
разумны
разумный консерватизм.

ВЕСЫ
Если вы ссклонны
к рискова
рискованным действиям,
можете ззаранее приготовиться к поражению.

Найгарніші
рніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

СКОРПИОН
СКОРП
Возможн улучшение
Возможно
отношен
отношения с коллегами
или родс
родственниками.

408954

СТРЕЛЕЦ
СТРЕЛ
Понедел
Понедельник
и среда могут
разочаро
разочаровать вас в деловой сфер
сфере.

КОЗЕРОГ
КОЗЕР
Хорошее время для поиска
новой работы
ра
и подведения итого
итогов.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та коротку
розповідь про себе на e-mail:

miss@riamedia.com.ua.

Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2017 і
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

ВОДОЛЕЙ

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

В целях самосохранения
старайтесь абстрагироваться от происходящего.

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

РЫБЫ
Вы общительны
и обаятельны, вихрь
новых встреч и знакомств
захватит вас.

408924

409560
409555

406606

