
ЩО ШУКАЛА СБУ НА ДАЧІ У ПИСАРІВЦІ
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СЕРЕДА
25 жовтня 2017

ЧИ МОЖЕ ВАША СОБАКА 
СТАТИ «КОПОМ» с. 11

20MINUT.UA

с. 14
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

ПІДВИЩИЛИ 
ПЕНСІЮ. НЕ ВСІМ с. 2

ЗАБИРАЙТЕ ДІТЕЙ – 
САДОК РОЗВАЛЮЄТЬСЯ
 У старому корпусі дитсадка 
потріскали стіни. Зараз у шістьох 
кімнатах тісняться 360 дітей. 
Батьки обурені, що підлатаний 
заклад знову аварійний

ДЕ ШУКАТИ ДЕШЕВІ 
АВІАКВИТКИ
 Як злітати у Хельсінкі й назад 
за тисячу гривень чи у Париж 
— за дві? Ми зібрали декілька 
сервісів, що «підтягують» дешеві 
пропозиції авіаперельотівс. 15 с. 6с. 20

ДУЕЛЬ ПАМ’ЯТНИКІВ: 
ШЕВЧЕНКУ ЧИ НЕБЕСНІЙ СОТНІ?
 Активісти ніяк не можуть 
поділити Майдан Небесної Сотні

 Одні просять владу міста 
надати дозвіл на встановлення 
пам’ятника Героям Небесної Сотні, 
інші – Тарасу Шевченку

 Є пропозиція поєднати 
обидва пам’ятники. Адже 
і Шевченко, і Герої Майдану 
боролися за Україну

 Але чи потрібні на одній площі 
два таких різних пам’ятники?

с.4

409863408568

Борис Данилюк (справа), художник-скульптор, автор композиції «Дерево Свободи». 
Показав, як має виглядати пам’ятник Небесній Сотні
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ÍÎÂÈÍÈ

Дитині не дали 
показати танок 

Òåìà ñïðèéíÿòòÿ ñóñï³ëü-
ñòâîì ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 
â Óêðà¿í³ äîñ³ çàëèøàºòü-
ñÿ â³äêðèòîþ. Ó ìåíå ñâîÿ 
øêîëà òàíöþ, ÿ âîëîíòåð 
òà íàâ÷àþñü â àñï³ðàíòóð³. 
Áðàëà ó÷àñòü ó «Òàíöþþòü 
âñ³» íà ÑÒÁ òà «Ïîëîâèí-
êè» íà Íîâîìó êàíàë³. Ìàþ 
âàäè ñëóõó, àëå íå äèâëÿ-
÷èñü í³ íà ùî — ðîçâè-
âàþñü, ìàþ áàãàòî äðóç³â 
òà ó÷í³â. Ìîÿ ìåòà — ÷å-
ðåç òâîð÷³ñòü ðîáèòè ñâ³ò 
êðàùèì.

ª ó ìåíå îñîáëèâà ä³â÷èí-
êà — Ìàð³ÿ Ãíàòèê, ñîíÿ÷íà 
äèòèíà, ìàº Ñèíäðîì Äàóíà, 
àëå â÷èòüñÿ ó çàãàëüíîîñâ³ò-
í³é øêîë³ òà ìàº àêòèâíó 
ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ.

Ç íåþ ÿ çàéìàþñü òàíöÿ-
ìè ïîíàä 5 ðîê³â. Íà æàëü, 
íà îäíîìó êîíêóðñ³ íàì 
íå äàëè ñòàíöþâàòè íîìåð 
ç ð³çíèõ ïðè÷èí, õî÷ ìè ³ 
ãîòóâàëèñü ï³âðîêó! Öå ùî-
äåíí³ òðåíóâàííÿ! Øàëåíà 
ï³äãîòîâêà, ïîøèòòÿ êîñ-
òþì³â.

Çâè÷àéíî, îðãàí³çàòîðè 
íàãîðîäèëè Ìàð³þ ïðåì³ºþ, 
àëå äëÿ íàñ áóëî ãîëîâíå — 
ïîêàçàòè íàø òàíåöü! Ìè 
äóæå çàñìóòèëèñÿ. Àëå 
ïðåòåíç³é äî îðãàí³çàòîð³â 
íå ìàºìî, áóäóòü ùå ³íø³ 
êîíêóðñè.

Ìàøà — äëÿ ìåíå ìîº 
ñîíöå! ² ÿ çàâæäè áóäó íà ¿¿ 
ñòîðîí³ — çàéìàòèñü ç íåþ 
òàíöÿìè òà ðîçâèâàòè! Ïîêè 
â Óêðà¿í³ áóäóòü ñòåðåîòèïè, 
ìè áóäåìî ¿õ ëàìàòè. Óñ³ ä³òè 
ç ³íâàë³äí³ñòþ ìàþòü ïðàâî 
íà ðîçâèòîê òà òâîð÷å ñàìî-
âèðàæåííÿ!

² íå äèâëÿ÷èñü í³ íà ùî — 
ÿ â³òàþ Ìàøó òà ¿¿ áàòüê³â 
(Òåòÿíà òà Ñåðã³é Ãíàòèê) ç 
òèòóëîì — «Äèòèíà Ðîêó».

ДУМКА

ВОЛОНТЕРКА, ПСИХОЛОГ, КЕРІВНИК 
ТАНЦЮВАЛЬНОЇ СТУДІЇ 

Діана Діана 
ПОДОЛЯНЧУК ПОДОЛЯНЧУК 

СВІТЛАНА (33), У ДЕКРЕТНІЙ 
ВІДПУСТЦІ:
— Ми живемо на Фрунзе, і 
на нашій ділянці не лікарі, 
а «тихий жах». Моя стар-
ша дитина хворіла гнійною 
ангіною, так наші лікарі так 
залікували її антибіотиками, 
що у неї послабився імунітет.

ЄВГЕН (31), ПРАЦІВНИК 
У СФЕРІ ТОРГІВЛІ:
— Намагаюся не звертатися 
у лікарні, тому що це дуже до-
рого. Якщо раптом щось і тра-
пляється, то намагаємося ліку-
ватися вдома. Не хочу корис-
туватися послугами лікарів, 
адже вониприписують зайве.

ІРИНА (29), ПРОДАВЕЦЬ:
— Раніше приходиш у лікар-
ню і за один раз проходиш 
усіх потрібних лікарів. А за-
раз ганяють по всьому місту. 
Я часто переїжджаю і мені по-
стійно доводиться брати ви-
писку з минулої лікарні, щоб 
стати на облік у новій. 

ІВАН (76), ПРАЦІВНИК 
СПОРТИВНОЇ ШКОЛИ:
— Я все життя пропрацював 
у галузі медицини, і можу з 
упевненістю сказати, що такої 
медицини, яка була раніше, 
у нас не буде. На власному 
досвіді відчув, що поки щось 
не даси, тебе не подивляться.

ГАЛИНА (64), ПЕНСІОНЕРКА:
— Не знаю, коли там що 
впровадили, але я цими по-
слугами ще не користувалася. 
Якщо буде потрібно, то ви-
кличемо, вони приїдуть 
і зроблять усе необхідне. 
Щоправда, не знаю, на яких 
умовах це буде зроблено.

ОЛЕКСАНДР (45), ДВІРНИК:
— Намагаюся взагалі не хво-
ріти. Хоча, по старій дружбі 
маю кількох докторів, які, 
у разі чого, могли б мені до-
помогти. Мама, з якою я за-
раз живу, теж здорова. Але 
знаю людей, які постійно 
скаржаться на медицину.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи відчули ви зміни, після впровадження медреформи у Вінниці?

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
íàáóâ ÷èííîñò³ 

çàêîí ïðî ïåíñ³éíó ðåôîðìó, 
ïðîçîð³ îô³ñè ñòàëè ì³ñöåì, 
êóäè êîæíîãî äíÿ ïðèõîäÿòü ñî-
òí³ ñòàðåíüêèõ ä³äóñ³â òà áàáóñü. 
Ïåíñ³îíåð³â ö³êàâèòü, ÷îìó îä-
íèì íàðàõîâóþòü òèñÿ÷³, à ³íøèì 
íå ä³ñòàºòüñÿ í³÷îãî. ² âîíè ëàäí³ 
ñèä³òè ãîäèíàìè, ç ï³äâèùåíèì 
òèñêîì, ïîãàíèì íàñòðîºì, ÷å-
êàþ÷è ñâîº¿ ÷åðãè íà ïðèéîì 
äî ëþäèíè, ÿêà ¿ì ïîÿñíèòü, 
÷îìó æ òàê ñòàëîñÿ. Æóðíàë³ñòè 
RIA òàêîæ òàì ïîáóâàëè.

— ß ìàþ 30 ïîâíèõ ðîê³â ñòà-
æó, àëå ìåí³ í³÷îãî íå äîäàëè, — 
êàæå ïåíñ³îíåðêà Òàìàðà. —  À 
íåùîäàâíî ÷óëà, ùî òèì, õòî 
ïðàöþâàâ ó áàíêàõ ³ îòðèìóâàâ 

òðè òèñÿ÷³, ïåíñ³þ ï³äâèùàòü 
äî øåñòè òèñÿ÷. À ÷îìó òèì, 
õòî îòðèìóº 1300, íå çðîáëÿòü 
ïåíñ³þ 2600?

Ïðè âñ³é â³äâåðòîñò³ ðîçïîâ³-
äåé ïåíñ³îíåð³â, á³ëüø³ñòü ³ç íèõ 
íå íàçèâàº íàâ³òü ñâîãî ³ìåí³, à 
ôîòîãðàôóâàòèñÿ êàòåãîðè÷íî 
â³äìîâëÿþòüñÿ. Ìîâëÿâ, à íàâ³-
ùî çàéâèé ðàç ñâ³òèòèñÿ? À áóëè 
é ò³, õòî îñòàòî÷íî ðîç÷àðóâàâ-
ñÿ ó âëàä³ ³ â³äâåðòî ãëóçóâàâ ç³ 
âñòàíîâëåíèõ äåðæàâîþ çàêîí³â.

— ßê ìîæíà âåñòè ÷èñòèé 
á³çíåñ ó íàø³é êðà¿í³? À í³ÿê. 
À çíà÷èòü ³ îô³ö³éíå ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ íå ïðèíåñå êîðèñò³ 
ðîáîòîäàâöþ, — îáóðþºòüñÿ ïåí-
ñ³îíåð Îëåã Ìàöêåâè÷. — Çàðàç 
æ³íêà ïîâèííà ìàòè îáîâ'ÿçêîâ³ 
30 ðîê³â ñòðàõîâîãî ñòàæó, ÷îëî-
â³ê — 35. Àëå ó íàñ âæå íå æèâóòü 
ñò³ëüêè. À ÿêùî ³ æèâóòü, òî ïî-
ò³ì ñèäÿòü, ÿê ÿ ³ ³íø³ ïåíñ³îíå-

«ВЛАДА ЗНУЩАЄТЬСЯ»: 
ПЕНСІОНЕРИ ПРО РЕФОРМУ 
Заробили  Після перерахунку, багато 
вінничан залишилися незадоволеними 
своїми новими пенсіями. А деякі і зовсім 
не отримали надбавки. Пенсіонери 
«штурмують» прозорі офіси, вимагають 
пояснень і справедливості. Говорять, 
що не знають, як їм жити далі

ðè, íà ì³í³ìàëüí³é ïåíñ³¿. Âëàäà 
ðîçóì³º, ùî ìè íå â çìîç³ âèéòè 
íà Ìàéäàí ³ ñèëîþ â³äñòîþâàòè 
ñâî¿ ïðàâà, òîìó ³ çíóùàºòüñÿ íàä 
íàìè, ÿê ¿ì çàìàíåòüñÿ.

Ïðè òàê³é åìîö³éí³é ðîçïîâ³ä³, 
ò³, õòî ùå ê³ëüêà õâèëèí òîìó 
â³äìîâëÿëèñÿ õî÷ ùîñü êàçàòè, 
ïî÷èíàëè ñòâåðäíî êèâàòè ãîëî-
âîþ. Ìîâëÿâ, à â³í ïðàâèé, òàê 
òðèìàòè. Îäíàê áóëî ïîì³òíî, 
ùî á³ëüø³ñòü ³ç íèõ áóëè ñõâè-
ëüîâàíèìè òà ðîç÷àðîâàíèìè 

íàñë³äêàìè ðåôîðìè.
— Ùî ÿ ìîæó êóïèòè çàðàç, 

êîëè ìîÿ ïåíñ³ÿ 1640 ãðèâåíü? — 
çàïèòóº ïåíñ³îíåðêà Ëþäìèëà. — 
Ó ïåíñ³éíîìó ìåí³ êàæóòü, ùî 
ðàí³øå áóâ îäèí êîåô³ö³ºíò, à çà-
ðàç ³íøèé, òîìó ³ ïåíñ³ÿ òàêà 
ìàëåíüêà. Îäíèì âîíè äîäàëè 
ïî 800 òà 900 ãðèâåíü, à ïðî òà-
êèõ, ÿê ÿ, ³ çîâñ³ì çàáóëè. ² ÿê 
íàì òåïåð æèòè? Íåâæå ÿ âèíóâà-
òà, ùî íàðîäèëàñÿ ó Ðàäÿíñüêîìó 
Ñîþç³?

ОЛЕНА 
БЛАГОДАТСЬКИХ, 
НАЧАЛЬНИЦЯ 
ВІДДІЛУ З ПИТАНЬ 
ВИПЛАТИ ПЕНСІЇ 

— Раніше було 
так: наприклад, 

у людини сорок років стажу, 
що дорівнює коефіцієнту 0.40. 
Його множили на 1.35 (величина 
одного року страхового стажу — 

авт.) і його заробітну плату — 
отримували коефіцієнт, за яким 
нараховувалася пенсія. З новою 
реформою з'явився новий ко-
ефіцієнт — 1. І тепер у деяких 
людей після перерахунку пенсія 
вийшла меншою за ту, яку вони 
отримували до реформи. Але 
оскільки ми не можемо платити 
менше, то довелося зробити до-
плату до старого розміру пенсій.

Чому пенсію перерахували не всім
У пенсійному фонді пояснили, 
що майже 82 тисячі (90%) ві-
нницьких пенсіонерів отримува-
тимуть підвищену пенсію. На це 
було виділено 49,7 мільйона 
гривень додаткових видатків. 
У середньому, пенсія віннича-
нина зросла на 553 гривні. Пе-
рерахунок проведено автома-
тично і до 25 жовтня надбавки 
отримають всі пенсіонери. Тим, 

у кого перерахунок менший 
за 140 гривень, — гроші випла-
тять у вигляді доплати в лис-
топаді. А розмір пенсії може 
змінюватися, тільки за умови 
підвищення прожиткового мі-
німуму. Це означає, що якщо 
вам не підняли пенсію в цьо-
му місяці, її не підніматимуть 
і в наступному, як помилково 
вважають деякі пенсіонери.

Коли пенсія зросте наступного разу

Пенсіонер Петро Прокопчук. Каже, що його терпець 
увірвався і тепер він збирається виїхати до Австрії 
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Про те, яким буде пам’ятник Ге-
роям Небесної Сотні у Вінниці, 
журналісту розповів його автор, 
київський скульптор Борис Да-
нилюк:
— Вишня є одним із символів 
нашої землі, — каже Борис Да-
нилюк. — Покручений стовбур 
дерева — така доля України, 
нелегка, подекуди трагічна. 
Незважаючи на це, верхівка 
дерева тягнеться до сонця. Так 
наша держава намагається зна-
йти свій шлях до світлого май-
бутнього.
За словами співрозмовника, за-
гиблі на майдані — це пелюстки, 

які опадають з дерева. 107 пе-
люсток — 107 імен. Це тільки ті, 
кого встановили. Бо рідні доте-
пер шукають зниклих на Майда-
ні у дні революції.
Скульптор зобразив дерево, 
що проростає з місця, де видно 
карту України. Позначено міста, 
звідки загиблі Герої. На таких 
точках встановлено вишневі 
гілки з пелюстками цвіту і пріз-
вищами.
— Зверніть увагу, що пелюсток 
на дереві значно більше, ніж тих, 
які облетіли. Це теж символізує 
світлу перспективу і таке само чис-
те, як вишневий цвіт, майбутнє.

107 білих пелюсток, а на них — імена Героїв 

«Богатирські 
ігри» 
 Þíèõ â³ííè÷àí ç ³íâà-
ë³äí³ñòþ òà ñèð³ò â÷èòè-
ìóòü çà äîïîìîãîþ ñïîðòó 
àäàïòóâàòèñÿ â ñóñï³ëüñòâ³. 
Óñå öå ïðîéäå ó ðàìêàõ 
àêö³¿ «Áîãàòèðñüê³ ³ãðè».
“Ïðîåêò ñïðÿìîâàíèé 
íà ïðîâåäåííÿ äîçâ³ëëÿ 
äëÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè 
ïîòðåáàìè, ñèð³ò, ïî-
çáàâëåíèõ áàòüê³âñüêîãî 
ï³êëóâàííÿ, ä³òåé ç íåïî-
âíèõ, áàãàòîä³òíèõ àáî 
ìàëîçàáåçïå÷åíèõ ðîäèí, 
ÿê³ ïîòðåáóþòü äîïîìîãè 
äëÿ àäàïòàö³¿ â ñóñï³ëü-
ñòâ³. Êîæåí ç ó÷àñíèê³â 
â³çüìå ó÷àñòü â ð³çíîìàí³ò-
íèõ êîíêóðñàõ ç ì’ÿ÷åì, 
ñïîðòèâíèì îáðó÷åì òà 
ñêàêàëêîþ. Ó÷àñíèêè 
çìàãàòèìóòüñÿ íà øâèä-
ê³ñòü, ÷³òê³ñòü âèêîíàí-
íÿ ïîñòàâëåíèõ çàâäàíü, 
óâàæí³ñòü òà âïðàâí³ñòü. 
Çà ðåçóëüòàòàìè çìàãàíü, 
êîæåí îòðèìàº â³äçíàêè 
òà ïîäàðóíêè â³ä ìåöå-
íàò³â ì³ñòà”, — çàçíà-
÷àþòü íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè.  Àêö³ÿ «Áîãàòèðñüê³ 
³ãðè» ïðîéäå 26 æîâòíÿ 
îá 11.00 ó Ì³ñüêîìó ïàëà-
ö³ ä³òåé òà þíàöòâà.

Двох хабарників 
узяли під варту 
 Ìèíóëîãî òèæíÿ äâîº 
îñ³á, ÿê³ çàéìàëè êåð³âí³ 
ïîñàäè â Äåðæàóäèòñëóæá³ 
Óêðà¿íè, ïîïàëèñÿ íà õà-
áàð³. ¯õ çàòðèìàëè òà âçÿëè 
ï³ä âàðòó. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ïðîêóðà-
òóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
“19 æîâòíÿ 2017 ðîêó 
â ðàìêàõ äîñóäîâîãî ðîç-
ñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî 
ïðîâàäæåííÿ ùîäî âè-
êðèòòÿ êîðóïö³éíèõ ïðî-
ÿâ³â â îðãàíàõ Äåðæàâíî¿ 
àóäèò ñëóæáè Óêðà¿íè, 
çàòðèìàíî äâîõ îñ³á, ÿê³ 
çàéìàþòü êåð³âí³ ïîñàäè 
â Äåðæàóäèòñëóæá³ Óêðà¿-
íè òà ñòðóêòóðíîìó ï³äðîç-
ä³ë³ ö³º¿ ñëóæáè ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³. Íàðàç³ öèì 
îñîáàì ïîâ³äîìëåíî ïðî 
ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ êðèì³-
íàëüíèõ ïðàâîïîðóøåíü òà 
îáðàíî ¿ì çàïîá³æíèé çàõ³ä 
ó âèä³ òðèìàííÿ ï³ä âàð-
òîþ ç âèçíà÷åííÿì çàñòàâè 
ó ñóì³ ïî 135 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü êîæíîìó”, — éäåòüñÿ 
ó ïîâ³äîìëåíí³. Ó õîä³ 
ñë³äñòâà òàêîæ âèêðèòî 
ïðè÷åòí³ñòü äî â÷èíåíèõ 
çëî÷èí³â ³íøèõ ñëóæáîâö³â 
àóäèò ñëóæáè ó Â³ííèöüêî-
ìó ðåã³îí³.

КОРОТКОКОРОТКО

ÊÎÍÔË²ÊÒ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Ìóäðèé Âåëè-
êèé Êîáçàð, áåç 
ñóìí³âó, ïîðîçó-
ì³âñÿ á ç íàøè-

ìè ñó÷àñíèêàìè — Ãåðîÿìè 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³. À îñü «ñëàâíèõ 
ïðàä³ä³â âåëèêèõ ïðàâíóêè ïî-
ãàí³», íà æàëü, íå ìîæóòü çíàéòè 
ñï³ëüíî¿ ìîâè. Íàâåäåíà öèòàòà 
Øåâ÷åíêà íå äëÿ òîãî, àáè êî-
ãîñü îáðàçèòè. Äå äâà óêðà¿íö³, 
òàì òðè ãåòüìàíè, ïàì’ÿòàéìî öþ 
ïðîïèñíó ³ñòèíó. Áî ñàìå íàøå 
íåâì³ííÿ äîìîâëÿòèñÿ, ÿê ³ ðàí³-
øå, ïðîäîâæóº çàâäàâàòè âåëèêî¿ 
³ ìàëî¿ øêîäè. ²íêîëè — íåïî-
ïðàâíî¿. Âò³ì, ö³ëêîì éìîâ³ðíî, 
ó âèïàäêó ç ïàì’ÿòíèêàìè àê-
òèâ³ñòè âñå-òàêè ïîðîçóì³þòüñÿ. 
Ùî äàº ï³äñòàâó òàê äóìàòè?..

ДУМКА АВТОРА СКУЛЬПТУРИ 
І СПОНСОРА. — ßêáè ó Â³ííè-
ö³ õîò³ëè âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèê 
Øåâ÷åíêó íà êîëèøí³é Òåà-
òðàëüí³é, íèí³ Ìàéäàí Íåáåñíî¿ 
Ñîòí³, äàâíî á öå çðîáèëè, — ïå-
ðåêîíàíèé ãîëîâà áëàãîä³éíîãî 
ôîíäó «Ïàì’ÿò³ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ 
Ñîòí³» Àíäð³é Ïàâëåíêî. — ßêáè 
òóò óæå ñòîÿâ ïàì’ÿòíèê Øåâ÷åí-
êó, í³õòî á íå ïðîïîíóâàâ ³íøèé. 
Õîò³ëè á ïîñòàâèòè, ç³áðàëè á 
ãðîø³ ³ ïîñòàâèëè. À òàê ò³ëüêè 
ðîçìîâè. Àëå æ íåìà Øåâ÷åíêà 
íà Ìàéäàí³!.. Çàòå º áàãàòî ðîç-
ìîâ. ª çàÿâè. ª âñå, êð³ì êîí-

êðåòíèõ ä³é. Ðåçóëüòàò â³äñóòí³é.
Ïðî öå àêòèâ³ñò ³ ìåöåíàò, 

ÿêèé âèòðàòèâ íåìàëî âëàñíèõ 
êîøò³â íà âèãîòîâëåííÿ ñêóëü-
ïòóðíî¿ êîìïîçèö³¿ äëÿ íàøîãî 
ì³ñòà «Äåðåâî Ñâîáîäè», çàÿâèâ 
ï³ä ÷àñ ïðåçåíòàö³¿ ïàì’ÿòíèêà.

— Ââàæàþ, ùî ö³ëêîì ëîã³÷-
íèì áóäå òå, ùî ïàì’ÿòíèê Ãå-
ðîÿì Íåáåñíî¿ Ñîòí³ ìàº ñòîÿòè 
íà ïëîù³ Íåáåñíî¿ Ñîòí³, — çà-
çíà÷àº Àíäð³é Ïàâëåíêî. — Â³í 
áóäå îêðàñîþ íå ëèøå Â³ííèö³, 
à é âñ³º¿ Óêðà¿íè. Ïåðåä òàêèì 
ïàì’ÿòíèêîì íàâ³òü ïðåçèäåíò 
ñòàíå íà êîë³íà, ÿê â³í öå çðî-
áèâ ó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó ïåðåä 
ïàì’ÿòíèêîì Ðîìàíó Ãóðèêó.

Áîðèñ Äàíèëþê, õóäîæíèê-
ñêóëüïòîð, àâòîð êîìïîçèö³¿ «Äå-
ðåâî Ñâîáîäè», ïîêàçàâ íà ïàïåð³ 
ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ, äå âèäíî, 
ÿê âïèñóºòüñÿ éîãî ðîáîòà ó òå-
ðèòîð³þ Ìàéäàíó Íåáåñíî¿ Ñî-
òí³. ×ëåíè ÃÎ «Ðîäèíè Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³», ÿê³ íà ïî÷àòêó 
æîâòíÿ ïîáóâàëè ó Â³ííèö³, äå 
ïðîâîäèëè çáîðè îðãàí³çàö³¿, 
òàêîæ ïðèõîäèëè íà Ìàéäàí. 
Ï³äòðèìóþòü äóìêó, ùî ñàìå 
òóò ì³ñöå âøàíóâàííÿ çàãèáëèõ 
Ãåðî¿â.

Д У М К А  П Р И Х И Л Ь Н И К І В 
П А М ’Я Т Н И К А Ш Е ВЧ Е Н К У. 
— Âëàäà íàìàãàºòüñÿ ï³äëî ç³-
øòîâõíóòè ð³äíèõ Ãåðî¿â Íåáåñ-
íî¿ Ñîòí³ ç ìàéäàí³âöÿìè, òîáòî 
óêðà¿íö³â ç óêðà¿íöÿìè, — éäåòü-
ñÿ ó çàÿâ³ ÃÎ «Óêðà¿íñüêèé Ä³ì».

ДУЕЛЬ ПАМ’ЯТНИКІВ: 
ТАРАСУ ЧИ НЕБЕСНІЙ СОТНІ
Де компроміс?  Одні активісти просять 
владу міста надати дозвіл на встановлення 
пам’ятника Героям Небесної Сотні, інші — 
Тарасу Шевченку. У одному й тому ж місці — 
на Майдані Небесної Сотні. Композицію 
«Дерево Свободи» презентував її автор і 
батьки загиблих на Майдані

Çàÿâà ç’ÿâèëàñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
ó ì³ñò³ â³äáóëèñÿ çáîðè ÃÎ «Ðî-
äèíè Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³», 
íà ÿêèõ ïðèéíÿòî çâåðíåííÿ 
äî ì³ñüêî¿ âëàäè íàäàòè ì³ñöå ï³ä 
ïàì’ÿòíèê Ãåðîÿì Íåáåñíî¿ Ñîòí³.

— Ì³ñüêà âëàäà â îñîá³ ï³ä-
êîíòðîëüíîãî ¿é áëàãîä³éíîãî 
ôîíäó «Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà» çà-
ïðîïîíóâàëà ð³äíèì çàãèáëèõ ìàé-
äàí³âö³â ï³äòðèìàòè ð³øåííÿ ùîäî 
âñòàíîâëåííÿ íà ìàéäàí³ Íåáåñ-
íî¿ Ñîòí³ «Äåðåâà ñâîáîäè», à öå 
çíà÷èòü ôàêòè÷íî çíÿòè ïîãðóääÿ 
Òàðàñà Øåâ÷åíêà, — éäåòüñÿ äàë³ 
ó çàÿâ³ ÃÎ «Óêðà¿íñüêèé Ä³ì». — 
Íåçâàæàþ÷è íà òèñê, ÷ëåíè ÃÎ 
«Ðîäèíà Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³» 
óõâàëèëè ìóäðå ð³øåííÿ: íåõàé â³-
ííèöüêà ãðîìàäà ñàìà âèð³øèòü, äå 
ìàþòü áóòè ïàì'ÿòíèêè Ò. Ã. Øåâ-
÷åíêó ³ Ãåðîÿì Íåáåñíî¿ Ñîòí³.

ДУМКА МАТЕРІ ГЕРОЯ МАК-
СИМА ШИМКА. — Íà ìàéäàí³ 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ â³ííè÷àíè ñòî-
ÿëè íà êîë³íàõ, êîëè ïðîâîäæà-
ëè â îñòàííþ ïóòü Ìàêñèìà, — 
êàæå Çîÿ Ñåìåí³âíà. — Òóò ïå-
ðåä³ ìíîþ âèáà÷àëèñÿ çà òå, ùî 
íå âáåðåãëè ñèíà. Äåõòî êàçàâ: 
«Âèáà÷òå, ìàìî, ùî â òîé ÷àñ, 
êîëè âàø ñèí ñòîÿâ íà Ìàé-
äàí³, ìè äáàëè ïðî ñâ³é á³çíåñ, 
à ìàëè á áóòè ç íèì ïîðó÷». Òóò 
ìåí³ ð³äíà êîæíà ïèëèíêà. Êîëè 
ïðèõîäæó ñþäè, í³êîëè íå ìîæó 
ñòðèìàòè ñë³ç, áî ùîðàçó çãàäóþ 
ò³ ñòðàøí³ õâèëèíè — ìîðå ëþ-
äåé, ÿê³ îïëàêóþòü ñèíà. ßê âè 
ââàæàºòå, ÿêå ì³ñöå íàéäîðîæ÷å 
äëÿ ìåíå ó Â³ííèö³? Ñàìå òóò ìàâ 
áè ñòîÿòè ïàì’ÿòíèê ïîáðàòèìàì 
Ìàêñèìà, Ãåðîÿì Íåáåñíî¿ Ñî-

òí³. Öå æ ëîã³÷íî, ïðàâäà? ß âæå 
áàãàòî ðàç³â ãîâîðèëà ³ ùå ïîâòî-
ðþ: «ßêáè íå âîíè, íàø³ Ãåðî¿, 
ÿêáè íå Ìàéäàí, íå áóëî á óæå 
íåçàëåæíî¿ Óêðà¿íè».

Äåïóòàò îáëðàäè Âîëîäèìèð 
Áàðöüîñü çàïðîïîíóâàâ êîìïðî-
ì³ñíå âèð³øåííÿ ïðîáëåìè — ïî-
ºäíàòè îáèäâà ïàì’ÿòíèêè. Àäæå 
³ Øåâ÷åíêî, ³ Ãåðî¿ Ìàéäàíó áî-
ðîëèñÿ çà Óêðà¿íó.

— ß íå ï³äòðèìóþ òàêó äóì-
êó, — êàæå ïàí³ Çîÿ. — Ïðè âñ³é 
ïîâàç³ äî äåïóòàòà, ÿêèé çàïðî-
ïîíóâàâ ¿¿. Öå ð³çí³ åïîõè, ð³çí³ 
ïîä³¿. Ð³çí³ â³ä÷óòòÿ. Ïàì’ÿòíèêè 
ìàþòü áóòè â³äîêðåìëåí³.

Ñàìå òîìó ó çâåðíåíí³ 
äî ì³ñüêîãî ãîëîâè â³ä ÃÎ «Ðî-
äèíè Íåáåñíî¿ Ñîòí³» º ôðàçà: 
«ïàì’ÿòíèê Ãåðîÿì Íåáåñíî¿ 
Ñîòí³ ìàº áóòè â³äîêðåìëåíèì 
â³ä áóäü-ÿêèõ ³íøèõ ³ñòîðè÷íèõ 
ïîä³é òà ïîñòàòåé».

Æóðíàë³ñò ïîïðîñèâ ìàò³ð 
Ìàêñèìà Øèìêà â³äïîâ³ñòè 
íà ïèòàííÿ: «ßê ä³ÿòèìå âîíà, 
÷ëåíè îðãàí³çàö³¿, ÿêùî ì³ñüêðà-
äà ïðèéìå ð³øåííÿ ïðî âñòàíîâ-
ëåííÿ ïàì’ÿòíèêà íå íà Ìàéäàí³ 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³?» 

— Ìè ñïðèéìåìî áóäü-ÿêå 
ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ âëàäè, — áåç 
ðîçäóì³â â³äïîâ³ëà Çîÿ Ñåìåí³â-
íà. — Çâè÷àéíî, ïðèêðî áóäå, 
ÿêùî âèçíà÷àòü ³íøå ì³ñöå, àëå 
âñå îäíî ïîãîäèìîñÿ. Äóæå âàæ-
ëèâî âøàíóâàòè Ãåðî¿â. Õîò³ëîñÿ á 
âñòàíîâèòè ïàì’ÿòíèê äî ëþòîãî, 
÷åðãîâî¿ ð³÷íèö³ Ìàéäàíó. Çíàþ, 
ùî ñêóëüïòîð ïðîäîâæóº ðîáîòó 
ùîäíÿ, íàâ³òü âíî÷³ ïðàöþº. Çà-
ïåâíÿº, ùî âñòèãíå. À îñü ÿê âëàäà 
ðîçïîðÿäèòüñÿ…

Борис Данилюк, художник-скульптор, автор 
композиції «Дерево Свободи». Показав, як має 
виглядати пам’ятник Небесній Сотні
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Поки у Вінниці інваліди шука-
ють, де полагодити своїх за-
лізних «коней», у Білій Церкві 
уже організували ремонт. Про 
це журналісту розповів візочник 
з Хмільника, колишній «афга-
нець» Григорій Яремчук.
— Сервісний центр з ремонту 
електровізків у Білій Церк-
ві організували за підтримки 
меценатів з Канади, — каже 
пан Григорій. — Було це років 
5–6 тому. Я випадково позна-
йомився з керівником центру. 
Звати його Валентин Ляшенко. 
Не знаю, яка ситуація нині, але 
тоді у них було все організо-
вано найкращим чином. Після 
знайомства їздив до них. Бачив 

на власні очі, як працюють. Гар-
ний приклад, щоб і у Вінниці 
таке зробити.
За словами співрозмовни-
ка, у Вінниці могли б взятися 
за справу в технічному універси-
теті. Студенти могли б виступити 
у ролі волонтерів. На практиці 
ремонтували б системи елек-
троніки. До того ж університет 
має технічну базу. На ній можна 
проводити ремонт запчастин чи 
механізмів інвалідних візків.
Ремонтом пультів займається 
у Києві інвалід на візку Олексій 
Борисович. Про це також пові-
домив Григорій Яремчук. Назвав 
контактний телефон киянина — 
050–540–29–01 

У Білій Церкві ремонтують, а в нас — ні 

МАЙЯ КОМІСАРЧУК, 
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
ОСІБ З 
ІНВАЛІДНІСТЮ 
ОБЛАСНОГО 
ДЕПАРТАМЕНТУ 
СОЦПОЛІТИКИ:

— Держава надає безкоштов-
но інвалідні візки тим особам, 
які пройшли медичну комісію і 
нею встановлені показання для 
отримання такого засобу пере-
сування. У кожному районному 
відділі є працівник, за яким за-

кріплено обов’язки з оформ-
лення документів на отриман-
ня інвалідних візків. Виробни-
ки пропонують широкий вибір 
моделей. На свою продукцію 
вони дають гарантію обслуго-
вування, ремонту. За ремонт 
візків, придбаних інвалідами 
за власні кошти, чи подаро-
вані спонсорами, зрозуміло, 
держава не може відповідати. 
Мабуть, необхідно звертатися 
до виробників. У нашій області 
нема сервісного центру, де ре-
монтують імпортні візки.

Великий вибір з гарантією і ремонтом 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)11079091 

Ëþäåé íà ³íâà-
ë³äíèõ â³çêàõ ñòàëî 
á³ëüøå, áî â êðà¿í³ 
â³éíà. Ç Äîíáàñó 

ïîâåðòàºòüñÿ íåìàëî ñêàë³÷åíèõ. 
Äåõòî ç íèõ îïèíÿºòüñÿ â ³íâà-
ë³äíîìó â³çêó. Íàâ³òü òàê³ ïðîñò³ 
çàñîáè ïåðåñóâàííÿ ëàìàþòüñÿ. 
Òîä³ ¿õ âëàñíèêè ñóøàòü ì³çêè, 
äå ¿õ ðåìîíòóâàòè.

Äå ³íâàë³äó ó Â³ííèö³ â³äðå-
ìîíòóâàòè â³çîê? «Í³äå!» — â³ä-
ïîâ³äàþòü ¿õ âëàñíèêè. Ó ÷èíîâ-
íèê³â, ÿê³ ïîêëèêàí³ îï³êóâàòè-
ñÿ ³íâàë³äàìè, â³äïîâ³äü ³íøà.

ТАКУ ШЕСТЕРНЮ НЕ ВИТОЧИ-
МО. Ó Þð³ÿ Öâ³ðêóíà åëåêòðî-
â³çîê ìàðêè Meyra, í³ìåöüêîãî 
âèðîáíèöòâà. Êóïèâ ¿¿ çà âëàñí³ 
êîøòè. Äî òîãî íèì êîðèñòó-
âàëàñÿ ³íøà ëþäèíà. Êîëè ³í-
âàë³äà íå ñòàëî, ðîäèíà âèñòà-
âèëà â³çîê íà ïðîäàæ. Êóïèâ 
çà ï’ÿòñîò äîëàð³â. Êàæå, ï’ÿòü 
ðîê³â «í³ìåöü» ñëóæèâ íàä³éíî. 
Òîð³ê âèéøëà ç ëàäó åëåêòðî-
í³êà. Òðåáà áóëî ðåìîíòóâàòè 
ïóëüò óïðàâë³ííÿ. Ìàéñòðà 
çíàéøîâ ÷åðåç çíàéîìèõ. Òîé 
äîïîì³ã. Îö³íèâ ðîáîòó ó 1,5 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü. Éîãî ïåíñ³ÿ íå íà-
áàãàòî á³ëüøà â³ä íàçâàíî¿ ñóìè.

— Çàðàç ì³é «â³ç» íà ïðèêî-
ë³ ç ³íøî¿ ïðè÷èíè, — ðîçïî-
â³äàº ÷îëîâ³ê. — Ó ðóëüîâîìó 
ðåäóêòîð³ ïîëåò³ëà øåñòåðíÿ. 

Çâåðòàâñÿ äî íàøîãî ñåðâ³ñíî-
ãî öåíòðó íà ïðîòåçíîìó çàâîä³. 
Ñêàçàëè, ùî íà ¿õí³é áàç³ âè-
ãîòîâèòè òàêó íåìà ìîæëèâîñò³. 
ß ðàí³øå ïðàöþâàâ íà åëåêòðî-
ëàìïîâîìó çàâîä³. Çíàþ áàãà-
òüîõ õîðîøèõ ñïåö³àë³ñò³â ñå-
ðåä òîêàð³â, ôðåçåðóâàëüíèê³â. 
Ïðîáëåìà â òîìó, ùî øåñòåðíÿ 
íå ç ìåòàëó, à òåêñòîë³òó. Ñëî-
âîì, õëîïö³ íå âçÿëèñÿ çà òàêó 
ðîáîòó.

Ïàí Þð³é ñïðîáóâàâ ùå 
îäèí âàð³àíò. Ðîçøóêàâ êîí-
òàêòè ³íæåíåðà êè¿âñüêîãî çà-
âîäó «Àðòåìçâàðêà». Íà öüîìó 
ï³äïðèºìñòâ³ âèãîòîâëÿþòü ³í-
âàë³äí³ â³çêè. Ñôîòîãðàôóâàâ 
ç³ïñîâàíó øåñòåðíþ ³ íàä³ñëàâ 
åëåêòðîííîþ ïîøòîþ íà çàâîä. 
Â³äïîâ³äü ç Êèºâà ðîç÷àðóâàëà 
÷îëîâ³êà.

— Íå çíàþ, ÷îìó â³äìîâè-
ëè, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — 
Ïîâ³äîìèëè, ùî íà ¿õí³é áàç³ 
íå ðîáëÿòü òàêîãî. Ìîæëèâî, é 
òàê. À ìîæå, íå õî÷óòü ãðàòèñÿ ç 
äåòàëüêîþ. Õòî ÿ äëÿ íèõ?

ДВІ КУПИ МЕТАЛОБРУХТУ. Ó 
ùå îäí³º¿ â³ííè÷àíêè ïàí³ Òå-
òÿíè — äâà åëåêòðîâ³çêè. Îáè-
äâà íåñïðàâí³. Êàæå, ëåæàòü 
êóïîþ ìåòàëîáðóõòó. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, â îäíîìó íå ïðàöþº ïóëüò 
óïðàâë³ííÿ.

— Çíàéîìèé ïðîáóâàâ ðåìîí-
òóâàòè, àëå òðåáà ïðîãðàìó, à äå 
¿¿ âçÿòè, â³çîê àìåðèêàíñüêèé, — 
ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — Ðàäèëè ³í-

ДЕ У ВІННИЦІ ВІДРЕМОНТУВАТИ 
ВІЗОК, ЯКИЙ «НА ПРИКОЛІ»?
Що робити  Вінничанин Юрій 
Цвіркун звернувся до RIA з пропозицією 
привернути увагу до проблеми — де 
інваліду полагодити електровізок. Він 
назвав журналісту прізвища не менше 
десяти осіб, чиї візки нині «на приколі». 
Як їм допомогти? І що кажуть чиновники, 
які покликані опікуватися інвалідами?

øîãî ìàéñòðà, çà ðîáîòó òðåáà 
ïëàòèòè. Çà ìîþ ïåíñ³þ ó òèñÿ-
÷ó ãðèâåíü áàãàòî íå çàïëàòèø.

Â³çîê Òåòÿí³ ïîäàðóâàëè ðîäè-
÷³. Êàæå, êóïèëè éîãî çà âëàñ-
í³ êîøòè. Äîáðå ñëóæèâ. À ÿê 
çëàìàâñÿ, â³äðåìîíòóâàòè íåìà 
ìîæëèâîñò³.

Ó íå¿ º ùå îäèí. Òàêîæ ³íî-
çåìíîãî âèðîáíèöòâà. Íå êî-
ðèñòóºòüñÿ, áî íåìà àêóìóëÿ-
òîð³â.

— Îäèí êèñëîòíèé àêóìóëÿ-
òîð êîøòóº íå ìåíøå 1,5 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü, — óòî÷íþº ïàí³ 
Òåòÿíà. — Äëÿ ìîãî â³çêà òðåáà 
äâà àêóìóëÿòîðè. Ãåë³ºâ³ ùå äî-
ðîæ÷³, ïðèáëèçíî ó äâà ðàçè.

Ç òàêî¿ ñàìî ïðè÷èíè — 
â³äñóòí³ñòü àêóìóëÿòîð³â — 
íå ìîæå êîðèñòóâàòèñÿ â³çêîì 
Àíàòîë³é ßöóáà ç Õì³ëüíèêà. 
Êàæå, çàïëàòèâ 1,5 òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü çà ï³äçàðÿäíèé ïðèñòð³é, 
à âèÿâèëîñÿ, ùî àêóìóëÿòîðè 
íå ïðèäàòí³ äëÿ ï³äçàðÿäêè. 
Ðåìîíòó åëåêòðîí³êè ïîòðåáóº 
çàñ³á äëÿ ïåðåñóâàííÿ äâîõ éîãî 
çåìëÿ÷îê — ïàí³ Í³íè òà Ëåñ³, 
à òàêîæ ïàíà Âîëîäèìèðà ç ñåëà 

Ìèòíèê Õì³ëüíèöüêîãî ðàéî-
íó. Öå ò³ëüêè ò³ ôàêòè, ïðî ÿê³ 
âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ. Íàñïðàâä³ ç 
òàêîþ ïðîáëåìîþ ñòèêàºòüñÿ 
êîæåí, õòî êîðèñòóºòüñÿ åëåê-
òðîâ³çêîì.

«МАСЛАЙ» РУКАМИ. ²íâàë³ä 
ïåðøî¿ ãðóïè Àíàòîë³é ßöóáà 
óæå ïîíàä 20 ðîê³â ïåðåñóâà-
ºòüñÿ íà â³çêó. Ó ÷îëîâ³êà õâî-
ð³ íîãè. Êàæå, ðàí³øå âõîäèâ 
ó ïåðåë³ê òèõ, êîìó äåðæàâà 
íàäàâàëà â³çîê. Òåïåð ñèòóàö³ÿ 
çì³íèëàñÿ.

— ßêùî â òåáå çäîðîâ³ ðóêè, 
ìàñëàé êîëåñà ðóêàìè, — ãîâî-
ðèòü ñïåðåñåðäÿ. — Åëåêòðîâ³çîê 
òàêèì íå íàäàþòü. Òàêèì ïåðåä-
áà÷åíà ìåõàí³÷íà êîëÿñêà.

Ó çãàäàíî¿ âèùå â³ííè÷àíêè 
ïàí³ Òåòÿíè õâîðèé õðåáåò, àëå 
ðóêè ñëóæàòü æ³íö³. ¯é òàêîæ 
â³äìîâèëè â îòðèìàíí³ åëåêòðî-
â³çêà çà äåðæàâíèé êîøò. Òàêà 
ñàìî ñèòóàö³ÿ ó Þð³ÿ Öâ³ðêóíà 
òà ³íøèõ ³íâàë³ä³â-â³çî÷íèê³â.

ПИСАВ РЕВІ, КУДЛАЄНКУ... 
Þð³é Öâ³ðêóí âèñëîâèâ ïðî-
ïîçèö³þ, ÿê ìîæíà íàëàãîäèòè 
ñïðàâó ðåìîíòó â³çê³â. ×îìó á 
íå ñòâîðèòè ñåðâ³ñíèé öåíòð 
íà îäíîìó ç ïðàöþþ÷èõ ï³äïðè-

Рік тому Юрій Цвіркун ще виїжджав 
на своїй «Мейрі». Відтоді «віз» — на приколі, 
зламалася шестерня рульового редуктора 

ºìñòâ? Òàì, äå íàëåæíà áàçà, 
äå º ñïåö³àë³ñòè. ÃÎ «Ãàðìî-
í³ÿ» òåæ ìîãëà á çàéíÿòèñÿ ö³ºþ 
ñïðàâîþ.

— Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, 
«Ãàðìîí³ÿ» ìàº äâà âåðñòàòè — 
òîêàðíèé ³ ôðåçåðóâàëüíèé, — 
ãîâîðèòü ïàí Þð³é. — Çíàéòè 
òîêàðÿ, ôðåçåðóâàëüíèêà, åëåê-
òðîííèêà, óêëàñòè ç íèìè äî-
ãîâ³ð ³ íàëàãîäèòè ðåìîíò.

Çà éîãî ñëîâàìè, «Ãàðìîí³¿» 
äîïîìàãàþòü áàãàòî ñïîíñîð³â. 
ßêùî ïðèâåðíóòè óâàãó äî ïðî-

áëåìè, ìîæëèâî, çíàéøëèñÿ á 
ò³, õòî âçÿâñÿ á ô³íàíñóâàòè 
ìàéñòð³â.

— Òàê³ ïðîïîçèö³¿ ÿ âæå âè-
ñëîâëþâàâ íåîäíîðàçîâî, — 
êàæå Þð³é Öâ³ðêóí. — Ïèñàâ 
ïðî öå ó Ôåéñáóö³ ñâîºìó ñó-
ñ³äîâ³ ïî ì³êðîðàéîíó Àíäð³þ 
Ðåâ³, ãîâîðèâ íàðîäíîìó äåïó-
òàòó Ñåðã³þ Êóäëàºíêó. Äåïóòàò 
ïîãîäèâñÿ, ùî ñïðàâà âàðòà óâà-
ãè. Ïîîá³öÿâ âèâ÷èòè ¿¿ äåòàëü-
í³øå. À ïàí Ðåâà íå çíàéøîâ 
÷àñó â³äïîâ³ñòè.

Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
íåìàº æîäíîãî 
ñåðâ³ñíîãî öåíòðó, 
äå ³íâàë³äè ìîæóòü 
â³äðåìîíòóâàòè 
³ìïîðòíèé â³çîê
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СТАНІСЛАВ 
НИЖНИК-
ОСКОЛЬСЬКИЙ, 
ПРАВОЗАХИСНИК:

— У стопроцент-
не розкриття 
вбивств — вірю. 

Це достойний показник роботи 
оперiв головного управління На-
ціональної поліції, i про це по-
трібно розповідати. А що стосу-
ється інших злочинів, спаду їх 
кількості та кращого розкриття, 
тут є сумніви. Вал дрібних кра-
діжок та крадіжок з квартир на-
криває нашу область. Вважаю, 

що це можна зупинити тільки 
у спiвпрацi громад та полiцiї. 
Зараз готуємо моніторинг реє-
страції заяв про крадіжки, щоб 
дослідити реальний стан речей. 
Таке дослідження буде проведе-
не в декількох областях України. 
Важливо не скотитися до «ра-
дянської» звітності. Навіть, якщо 
дійсно є покращення ситуації, 
то як, наприклад, оцінити пре-
вентивні заходи? Цифрами 
не можна зміряти співпрацю 
громадськості з працівниками 
поліції. Хіба тільки порахувати 
спільні заходи. А результат?

«Важливо не скотитися до «радянської» звiтностi» 

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

Горіла школа 
 Ó Õì³ëüíèöüêîìó ðàéîí³ 
âðàíö³ 24 æîâòíÿ åâàêó-
þâàëè ó÷í³â. Çàéíÿëàñÿ 
øêîëà. Äî Ñëóæáè ïîðÿ-
òóíêó «101» ïðî çàéìàííÿ 
ïîâ³äîìèëè î 8.59.
— Íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî òå, ùî ó ñåë³ Êóðèë³â-
êà Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó 
ãîðèòü ïðèì³ùåííÿ øêîëè. 
Ïðèáóâøè äî ì³ñöÿ âèêëè-
êó, á³éö³ ÄÑÍÑ âñòàíîâè-
ëè, ùî çàãîðÿííÿ âèíèêëî 
íà äàõó ïðèì³ùåííÿ øêîëè 
íà ïëîù³ 20 êâàäðàòíèõ 
ìåòðà. Ä³òåé, ùî íà ìîìåíò 
âèíèêíåííÿ ïîæåæ³ ïåðå-
áóâàëè ó øêîë³, åâàêóþâàâ 
ïåðñîíàë íàâ÷àëüíîãî çà-
êëàäó. Í³õòî ³ç øêîëÿð³â òà 
ïðàö³âíèê³â øêîëè íå ïî-
ñòðàæäàâ, — çàçíà÷àþòü 
ó ïðåñ-ñëóæá³ ðÿòóâàëüíè-
ê³â. Çàãàëîì ïîæåæó ãàñèëî 
12 âîãíåáîðö³â. Ïðè÷èíó 
çàãîðÿííÿ âñòàíîâëþþòü 
ôàõ³âö³.

Захист від 
грипу 
 Âàêöèíàö³ÿ â³ä ãðè-
ïó ó Â³ííèö³ ðîçïî÷àëè 
17 æîâòíÿ. Ó ðàìêàõ ïðî-
ãðàìè «Ñòîï ãðèï» áåçêî-
øòîâíî ïðîâîäÿòü âàêöè-
íàö³þ ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 
òà ïîçáàâëåíèõ áàòüê³â-
ñüêîãî ï³êëóâàííÿ. Óñ³ ³íø³ 
â³ííè÷àíè ìîæóòü ïðèäáà-
òè ¿¿ çà 50% çíèæêîþ.
— Óñ³, õòî õî÷å âàêöèíó-
âàòèñÿ, ìàþòü çâåðíóòèñÿ 
äî öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìå-
äèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè. 
Íà ðåöåïö³¿ ¿ì ïîâ³äîìëÿòü, 
ÿêèé ë³êàð â³äïîâ³äàº 
çà âàêöèíàö³þ. Ï³ñëÿ ÷îãî 
÷åðãîâèé ë³êàð çä³éñíþº 
îãëÿä ïàö³ºíòà ³ âèçíà÷àº, 
÷è íåìàº ïðîòèïîêàçàíü 
äî âàêöèíàö³¿. Äàë³ áóäå âè-
ïèñàíèé ðåöåïò, ç ÿêèì ïà-
ö³ºíò éäå äî íàéáëèæ÷îãî 
àïòå÷íîãî ïóíêòó ³ ñïëà÷óº 
âêàçàíó âàðò³ñòü. Ç ÷åêîì 
ïîâåðòàºòüñÿ äî ë³êàðÿ ³ 
ðîáèòü ùåïëåííÿ, — ðîçïî-
â³â äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè Îëåêñàíäð Øèø.
Òàêîæ ëþäè, ÿê³ â³ä÷óâà-
þòü ó ñåáå îçíàêè õâîðîáè, 
çìîæóòü ïðîéòè åêñïðåñ-
òåñòè ó ë³êóâàëüíî-ïðî-
ô³ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ ì³ñòà 
òà çà 15 õâèëèí ç’ÿñóâàòè, 
÷è ä³éñíî ó íèõ ãðèï, ÷è 
çâè÷àéíà çàñòóäà.
Ìåäèêè êàæóòü, ùî ïåð-
øèé ñïàëàõ ãðèïó î÷³êóþòü 
âæå íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ. 
Íàé÷àñò³øå õâîð³þòü íà â³-
ðóñ ãðèïó À — äîðîñë³, òà 
íà â³ðóñ Â — ä³òè.

КОРОТКОКОРОТКО

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ï ³ ä â å ä å í í ÿ 
ï³äñóìê³â ðîáîòè 
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ 
çà 9 ì³ñÿö³â íàãà-

äóâàëî íå ðîáî÷ó íàðàäó, à ñâÿò-
êóâàííÿ. Íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ 
Þð³é Ïåäîñ ïåðåä êåð³âíèêàìè 
ÑÁÓ, ïðîêóðàòóðè, ïðåäñòàâíè-
êàìè îáëàñíî¿ âëàäè òà ñâî¿ìè 
ï³äëåãëèìè ñïåðøó îçâó÷èâ öèô-
ðè. Âîíè êàæóòü ïðî çìåíøåííÿ 
çëî÷èí³â òà çðîñòàííÿ ïîêàçíèê³â 
ðîçêðèòòÿ.

Çà ñëîâàìè Þð³ÿ Ïåäîñà, 
ÿêèé öüîãî ë³òà ñòàâ ãåíåðàëîì 
òðåòüîãî ðàíãó (â³äïîâ³äàº çâàí-
íþ ãåíåðàë-ìàéîð), íà òåðèòî-
ð³¿ íàøî¿ îáëàñò³ á³ëüøå, í³æ 
íà ÷âåðòü, çìåíøèëàñü ê³ëüê³ñòü 
çëî÷èí³â — íà 26%. À ðåçóëüòàòè 
ðîáîòè ç ðîçêðèòòÿ êðèì³íàëü-
íèõ ïîðóøåíü ñòàëè êðàùèìè 
ìàëî íå ó ïîëîâèíó — íà 45,6%. 
Îçâó÷èâ õîðîø³ äàí³, íàãàäàâ 
ðåçîíàíñí³ ðîçêðèòòÿ òà çàòðè-
ìàííÿ — ³ ñòàâ íàãîðîäæóâàòè 
ïîë³öåéñüêèõ. Ä³ñòàëèñÿ ïîäÿêè, 
ãðàìîòè, íàãðóäí³ çíàêè ³ ïðå-
ì³¿ äåñÿòêàì ïðàâîîõîðîíö³â. 
«Çà áåçïåêó íàðîäó», «Â³äçíàêó 
â ñëóæá³», «Êðàùèé ïðàö³âíèê 
ÌÂÑ Óêðà¿íè»… Íàéá³ëüøå 
â³äçíàê ³ ïîäÿê âçÿëè á³éö³ áà-
òàëüéîíó «Â³ííèöÿ», à ãðîøîâèõ 
ïðåì³é — ñï³âðîá³òíèêè Êàëè-
í³âñüêî¿ ïîë³ö³¿. Îñòàíí³ âðó÷àëè 
â³ä ³ìåí³ îáëàñíî¿ âëàäè.

Îòðèìàëè íà ïîë³öåéñüê³é êî-
ëåã³¿ ïîäÿêè òàêîæ ïðàö³âíèêè 
ÑÁÓ — ¿õ ïåðåäàëè ÷åðåç êåð³â-
íèêà. Çà ñëîâàìè Þð³ÿ Ïåäîñà, 
ñï³âðîá³òíèêè ñïåöñëóæáè äîïî-
ìàãàëè ïîë³öåéñüêèì ðîçêðèâàòè 
òÿæê³ òà îñîáëèâî òÿæê³ çëî÷èíè, 
é òåïåð ïîë³ö³ÿ ìàº 100-â³äñîòêî-
âèé ïîêàçíèê ðîçêðèòòÿ ïî âáèâ-
ñòâàõ (34) ³ ïîáèòòÿõ ç³ ñìåðòþ 
(19). Çà ñï³âïðàöþ ãåíåðàë ïî-
ë³ö³¿ â³äçíà÷èâ òàêîæ êåð³âíè-
êà óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè 
Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà Ïàõíþêà. 
À òîé ó â³äïîâ³äü — õâàëèâ ïî-
ë³öåéñüêèõ, êîëè âèéøîâ äî òðè-
áóíè. Îáì³íÿëèñÿ ñëîâåñíèìè 
«ïîêëîíàìè» ³ çãàäàëè, ÿê â îïåð 

øòàá³ «ìåòð³â çà 100 ÷è 150 â³ä 
åï³öåíòðó âèáóõ³â» ïðàöþâàëè ï³ä 
÷àñ åâàêóàö³¿ ëþäåé ç Êàëèí³âêè. 
Çà ðîáîòó òàì íà÷àëüíèê ÑÁÓ 
îñîáëèâî äÿêóâàâ çàñòóïíèêó ïî-
ë³öåéñüêîãî ãåíåðàëà — Ñåðã³þ 
Ñîêèðàíó.

À çàñòóïíèê ïðîêóðîðà îá-
ëàñò³ Ðóñëàí Í³ê³ò÷èí, êîëè ãî-
âîðèâ ñâîº ñëîâî, òî çâåðòàâñÿ 
äî ïîë³öåéñüêèõ ó çàë³. Â³òàâ 
¿õ, ÿê ó ïðîôåñ³éíå ñâÿòî. Ìîâ-
ëÿâ, îçâó÷åí³ ðåçóëüòàòè ðîáîòè 
äî òîãî çîáîâ’ÿçóþòü. À ñåðåä ïî-
áàæàíü íà ìàéáóòíº ñêàçàâ: ïîðà 
âèéòè íà íîâèé ð³âåíü ïðîôå-
ñ³éíîñò³ — ïðåâåíòèâíèé. Òîáòî 
á³ëüøå ïðàöþâàòè íà ïîïåðåä-
æåííÿ çëî÷èí³â.

Ïîë³öåéñüê³ îäèí çà îäíèì 
âèá³ãàëè çà íàãîðîäàìè. Àëå 
íå çâó÷àëà ³íôîðìàö³ÿ ïðî çà-
ñëóãè êîæíîãî. Ùî öåé ïîë³ñìåí 
çðîáèâ òàêîãî, ùî íå âõîäèòü â 
îáîâ’ÿçêè, àáè îòðèìàâ ïðàâî 
â÷åïèòè íà ãðóäè íîâó â³äçíà-
êó ÷è ïîêëàñòè â êèøåíþ çàéâó 
òèñÿ÷ó? Ïîÿñíèëè ò³ëüêè, çà ùî 
äàëè â³äçíàêó Àñîö³àö³¿ âåòåðàí³â 
ÎÂÑ Óêðà¿íè «Ïàòð³îò Óêðà¿íè» 
çàñòóïíèêó íà÷àëüíèêà ñë³ä÷îãî 
â³ää³ëåííÿ êîçÿòèíñüêî¿ ïîë³ö³¿ 
Àíäð³þ Ëàçàð÷óêó. Â³í â³ääàâ 
çíàéîìîìó êëþ÷³ â³ä ñâîãî ïî-
ìåøêàííÿ, ùîá òóäè ïîñåëèëè 
åâàêóéîâàíèõ ç Êàëèí³âñüêîãî 
ðàéîíó ëþäåé. Ñàì â òîé ÷àñ áóâ 
íà ðîáîò³ ÷åðåç «òðèâîãó».

Ùå ê³ëüêîì ïîë³öåéñüêèì, ÿê³ 
ïðàöþâàëè íà ë³êâ³äàö³¿ íàñë³äê³â 
âèáóõ³â íà êàëèí³âñüêîìó àðñå-
íàë³, ä³ñòàëèñÿ ïî÷åñí³ ãðàìîòè 
³ ïðåì³¿ â³ä îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
òà îáëàñíî¿ ðàäè. Íà òîìó óðî-
÷èñòà ÷àñòèíà, íà ÿêó çàïðîñèëè 
ïðåñó ³ ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â, çà-
âåðøèëàñÿ. Ïðàâîîõîðîíö³ çà-
ëèøèëèñÿ çàñ³äàòè äàë³. ×è îòðè-
ìàâ õòî «êíóò» ï³ñëÿ «ïðÿíèêà»? 
Ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é ñêàçàëè, ùî 
êåð³âíèêè ñèëîâèê³â îêðåñëèëè 
äëÿ îñîáîâîãî ñêëàäó ïîë³ö³¿ ïð³-
îðèòåòí³ çàäà÷³ òà ïðîáëåìí³ íà-
ïðÿìêè. Ùî äàë³? Çíàºìî ò³ëüêè 
â³ä ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³, 
ÿê³ áóëè íà íàðàä³ é òåïåð ïåðåâ³-
ðÿþòü, ÷è â³äïîâ³äàþòü ä³éñíîñò³ 
õîðîø³ ïîë³öåéñüê³ ïîêàçíèêè.

ЗЛОЧИНІВ СТАЛО МЕНШЕ, 
І РОЗКРИВАЮТЬ ЇХ КРАЩЕ 
Повіримо на слово  Поліція 
Вінницької області піднялася на перше 
місце в країні за рівнем розкриття. Крім 
того, хвалиться спадом злочинності. 
Тепер, замість давати наганяй на робочих 
нарадах, поліцейських нагороджують 
відзнаками і преміями. Невже й правда 
в нас настільки покращилася криміногенна 
ситуація? Громадськість має це перевірити

ПОЛІЦЕЙСЬКЕ ПОКРАЩЕННЯ В ЦИФРАХ 
Якими даними проілюстрували покращення криміногенної ситуації і 
позитивну динаміку з розкриття злочинів в обласній поліції? 
Порівняння 9-ти місяців цього року із 9-ма місяцями минулого

Всього

15 224

4 452 5 113

2016 рік 
розкривали кожний 

третій-четвертий 
злочин 

2017 рік 
розкрили 

приблизно кожний 
другий злочин 

Всього

11 220

Розкрили

СТАН РОЗСЛІДУВАННЯ ЗЛОЧИНІВ

5 976
Розслідувані 

провадження 
(торік 5 332) 

5 074
Направлені 

до суду

Покращення

12% 

147 865
Всього заяв і 
повідомлень

124 558
Звернення 
громадян 

1 741
Адмін-

порушення

11 220
Внесли 
в ЄРДР 

4 408
Рішення 

не прийняли 

На стільки зменшилась 
кількість злочинів

До такої позначки зріс рівень 
розкриття злочинів45,6% 26% 

Про розкриття конкретних видів злочинів Розкриті

РОЗБОЇ (краще на 22%)

ТЯЖКІ ТІЛЕСНІ УШКОДЖЕННЯ  (краще на 5,3%) ПОГРАБУВАННЯ 
(краще на 18,3%)

ВИКРАДЕННЯ ТРАНСПОРТНИХ 
ЗАСОБІВ (краще на 16,7%)

З НИХ АВТО (краще на 24,1%)

Всього 

Всього 

Всього 

ГРАБІЖ (краще на 18,3%)

ВБИВСТВА І ТЯЖКІ ТІЛЕСНІ ЗІ СМЕРТЮ

2016

2017

2016

2017

2016

2017

2016

2017

45,6%

67,6%

81,1%

86,4% 2016

2017

136 (45,8%)

141 (64,1%)

297

220

2016

2017

64 (28,8%)

76 (45,5%)

222

167

2016

2017

32 (31,7%)

48 (55,8%)

101

86

45,8%

64,1%

34

19

100%

100%

ШАХРАЙСТВА (краще на 15,3%)

КРАДІЖКА (краще на 13,8%)

2016

2017

2016

2017

9,4%

         24,7%

27,1%

40,9%
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ПРЕС-СЛУЖБА 
RIA

Ãîëîñóâàííÿ 
â äîáðå çíàéî-

ìîìó â³ííè÷àíàì 
êîíêóðñ³ Íàðîäíèé áðåíä 
ïî÷àëîñÿ òðåòüîãî æîâòíÿ. 
Öå ø³ñòíàäöÿòèé çà ðàõóíêîì 
ïðîåêò, â ÿêîìó ëþäè âèáè-
ðàþòü êðàùèõ, à RIA íàãîðî-
äæóº. Ó ìèíóëîìó ðîö³ áóëî 
47 íîì³íàö³é, à çàðàç — 52. 
Òîáòî ðîáîòè ïîá³ëüøàº. Àëå 
³ ê³ëüê³ñòü êðàùèõ òåæ! 

Ãîëîñóâàííÿ éäå íà ñàéò³ 
brand.20.ua. Òàì ìîæíà â³ä-
äàòè ñâ³é ãîëîñ çà íàéêðàùó 
êîìïàí³þ, òîðãîâó ìàðêó, ìà-
ãàçèí, çàêëàä àáî ïîñëóãó. ßê 
öå ìîæíà çðîáèòè, ìè ïîêàçàëè 
â ïîêðîêîâ³é ³íñòðóêö³¿.

Õòî, íà âàøó äóìêó, ã³äíèé 
çâàííÿ «Íàðîäíèé áðåíä» ó 2017 
ðîö³? Öå ìîæåòå âèçíà÷àòè ñàìå 
âè — äî 30 ëèñòîïàäà âàì âè-
ïàäàº ìîæëèâ³ñòü âèêàçàòè ñâîþ 
äóìêó ³ ï³äòðèìàòè òó ìàðêó, òèõ 
âëàñíèê³â, äèðåêòîð³â ïðîâ³äíèõ 
ï³äïðèºìñòâ Â³ííèö³, ÿê³ çàâî-
þâàëè âàøó ëþáîâ òà äîâ³ðó. 

Âàø ãîëîñ — öå îö³íêà ÿêîñò³ 
¿õ ïðîäóêö³¿ àáî ïîñëóã. Êîíêóðñ 
ïðîâîäèòüñÿ âæå 16-èé ð³ê ïî-
ñï³ëü. Ó ìèíóëîìó ðîö³ äèïëîìè 
òà ñòàòóåòêè áîãèí³ ïåðåìîãè 
Í³êè îòðèìàëè 146 íàéêðàùèõ 
êîìïàí³é ì³ñòà, ÿê³ ïîñ³ëè ïåð-
øå, äðóãå òà òðåòº ì³ñöÿ.

Àëå íàãîðîäè ÷åêàþòü ³ òèõ, 
õòî â³çüìå ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³ 
— êîæíèé â³ííè÷àíèí, ïðî-
ãîëîñóâàâøè íà ñàéò³ brand.20.
ua â ðîçä³ë³ «Íàðîäíèé áðåíä», 
ìîæå îòðèìàòè â ïîäàðóíîê 
îäèí ç òðüîõ ïëàíøåò³â â³ä RIA. 

Õòî ç íîì³íàíò³â êîíêóðñó 
«Íàðîäíèé áðåíä» îòðèìàº 
âàøå âèçíàííÿ ³ äîâ³ðó — ä³-
çíàºìîñÿ 30 ëèñòîïàäà. Òîæ 
ãîëîñóéòå òà ñë³äêóéòå çà ðîç-
âèòêîì ïîä³é!

Ãåíåðàëüíèé ïàðòíåð: Öåìåíò 
Çîä÷èé — «Öåìåíò Çîä÷èé 
êîíòðîëþº ÿê³ñòü, ìàðêó òà 
âàãó ó êîæíîìó ì³øêó».

Народний бренд 2017. Вибирай кращі компанії міста!
БЛОГ

Крок1 
Заходьте на сайт 
brand.20.ua

Крок 3 
Натискайте на кнопку 
«Проголосувати». 

Крок 2
Знаходьте в кожній з 
52 номінацій компанію, за яку 
ви хочете віддати свій голос. 

ВАЖЛИВО! 
При заповненні анкети на сайті brand.20.ua

обов'язково вкажіть номер мобільного 
телефону, щоб отримати код доступу. 

З одного номера можна буде 
проголосувати тільки один раз. 

Кожен номер мобільного телефону 
автоматично стає учасником розіграшу 

трьох планшетів.

Організатор Генеральний партнер

 • Автосалон
 • Автосервіс
 • Автошкола
 • Агентство 
нерухомості

 • Аптека
 • Ведучий, тамада
 • Весільний салон
 • Виробник вікон
 • Виробник ТМ 
(м'ясні вироби)

 • Виробник ТМ 
(молочні вироби)

 • Виробник ТМ 
(хлібобулочні 
вироби)

 • Усе для 
господарства та 
саду

 • Усе для домашних 
улюбленців

 • Дизайн інтер'єру
 • Дитячий 
розважальний 
заклад

 • Заміський 
комплекс 
відпочинку

 • Інтернет-
провайдер

 • Кав'ярні
 • Кальяни 
та вейп-бари

 • Кафе, бар, паб
 • Кондитерські 
вироби

 • Косметологічний 
центр

 • Магазин 
авточастин

 • Магазин 
будівельних 
матеріалів

 • Магазин 
взуття

 • Магазин дитячих 
товарів

 • Магазин 
канцелярії та 
сувенірів

 • Магазин одягу
 • Магазин 
побутової техніки

 • Магазин 
побутової хімії

 • Магазин 
сантехніки та 
кераміки

 • Магазин товарів 
для спорту

 • Меблевий 
магазин

 • Медичний центр
 • Натяжні стелі
 • Ресторан
 • Салон краси
 • Сауна
 • Спортзал, 
фітнес-клуб

 • Стоматологічна 
клініка

 • Страхова 
компанія

 • Супермаркет
 • Суші-бар
 • Таксі
 • Тату-салони
 • Туристичне 
агентство

 • Фірма - 
продавець 
комп'ютерів

 • Фотографи
 • Центри розвитку 
дитини

 • Школи іноземних 
мов

 • Школи танців
 • Юридичні послуги

НОМІНАЦІЇЯК ПРОГОЛОСУВАТИ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА
Найбільше тішить, коли допомагають діти. У 
такі моменти ми чітко розуміємо — не маємо 
права скласти руки. Дякуємо до неба школі 
с. Сосонка за овочі для наших підшефних!
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У кінці вересня в Ужгороді від-
бувся перший міжнародний 
чемпіонат Нацполіції України з 
багатоборства кінологів. Між-
народний — бо участь брала 
команда з Чехії. Мали бути ще 
румуни, але вони не приїхали.
— Від Вінницької області висту-
пала німецька вівчарка Лінда. 
Вона у нас краща з кращих, — го-
ворить Юрій Байнак. — Зайняли 
ми десяте міждержавне місце. 
Усього було 33 команди. Кінолог 
Володимир Власенко, до яко-
го прикріплена Лінда, отримав 
диплом третього ступеня. Це 
непогане місце, але ми розра-
ховували на краще.

Вправи на змаганнях були такі, 
які поліцейські собаки виконують 
чи не кожного дня на реальній 
службі: знайти потрібну людину 
за запахом, гільзу, зброю, пройти 
на швидкість смугу перешкод, 
затримати умовного злочинця.
Перше місце посіли чехи, друге — 
Нацгвардія, третє — Запорізька 
область. Цікаво, що смугу пере-
шкод кінолог проходить разом зі 
своєю собакою: лізе по драбині, 
бігає та стрибає. Остаточний час 
заміряють, коли до фінішу при-
біжить кінолог (зазвичай, пес 
добігає першим). Володимир 
Власенко з Ліндою дісталися 
фінішу за одну хвилину.

Взяли участь у чемпіонаті

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Ìàéæå  ò ðè 
äåñÿòêè ñîáàê-
«êîï³â» æèâóòü 
ó ê³íîëîã³÷íîìó 

öåíòð³ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñò³. ¯õ ïî÷èíàþòü òðåíóâàòè 
ç äâîì³ñÿ÷íîãî â³êó. Âæå çà ð³ê 
âîíè çìîæóòü áåçïîìèëêîâî 
çíàõîäèòè çáðîþ, âèáóõ³âêó òà 
çíèêëèõ ëþäåé. Ìàéæå âñ³ â³-
ííèöüê³ ïîë³öåéñüê³ ïñè áóëè 
ó çîí³ ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ.

ДЕ БЕРУТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ СО-
БАК? Çàãàëîì, ó ê³íîëîã³÷íîìó 
öåíòð³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, ñòà-
íîì íà 23 æîâòíÿ, º 27 ñîáàê. 
Ç íèõ: 25 í³ìåöüêèõ â³â÷àðîê òà 
2 — áåëüã³éñüê³.

— Áåëüã³ºöü á³ëüø àêòèâíèé, 
í³æ í³ìåöü, — ãîâîðèòü íà÷àëü-
íèê ê³íîëîã³÷íîãî öåíòðó ïîë³ö³¿ 
îáëàñò³ Þð³é Áàéíàê. — Â³í âåñå-
ëèé òàêèé, ñàíãâ³í³ê, ÿêùî ïîð³â-
íþâàòè ç ëþäèíîþ. Ó ô³çè÷í³é 
ï³äãîòîâö³ íå ã³ðøå çà í³ìåöüêó 
â³â÷àðêó. Ó äå÷îìó íàâ³òü êðà-
ùèé. Íàïðèêëàä, ìîæå ç ëåãê³ñ-
òþ ïåðåñòðèáíóòè äâîìåòðîâèé 
ïàðêàí, òîä³ ÿê í³ìåöü ìàº äîáðå 
ðîç³ãíàòèñÿ.

Ó ²ðï³í³, ùî ó Êè¿âñüê³é îá-
ëàñò³, º ñïåö³àëüíèé ðîçïë³äíèê 
äëÿ ïîë³öåéñüêèõ ñîáàê. Çâ³äòè 
¿õ ðîçâîçÿòü ïî âñ³é Óêðà¿í³. 

Ê³íîëîã³÷íîìó öåíòðó ïîòð³áíî 
ïðîñòî çðîáèòè çàÿâêó íà íåîá-
õ³äíó ê³ëüê³ñòü ÷îòèðèëàïèõ ïî-
ì³÷íèê³â. Êîëè öóöåíÿ äîñÿãàº 
äâîì³ñÿ÷íîãî â³êó — éîãî ïî÷è-
íàþòü â÷èòè íà «êîïà». Öóöåíÿ 
çàêð³ïëþþòü çà ê³íîëîãîì, ÿêèé 
âæå ³ ï³êëóºòüñÿ ïðî íüîãî, ³ òðå-
íóº. Íà îäíîãî ïîë³öåéñüêîãî — 
äâîº ñîáàê. Îäíà ñïåö³àëüíà, ÿêà 
øóêàº íàðêîòèêè ÷è òðóïè, ÷è 
çáðîþ òà âèáóõ³âêó. À äðóãà — 
çâè÷àéíà ñëóæáîâà.

— Äî íàñ çâåðòàþòüñÿ ëþäè, 
ïðîñÿòü çàáðàòè ñîáàêó, — êàæå 
íà÷àëüíèê öåíòðó. — Àëå ìè 
íå ìîæåìî öüîãî çðîáèòè. Íå ïå-
ðåäáà÷åíî. Ïî-ïåðøå, ìè äåð-
æàâíà ñòðóêòóðà, ïî-äðóãå, áðàòè 
íåâ³äîìî ÿêó ñîáàêó… Ìè íå ìî-
æåìî òàê ðîáèòè.

Êîëè ñîáàêà çàê³í÷óº ñëóæáó, 
¿¿ çàáèðàþòü äîäîìó ê³íîëîãè, ç 
ÿêèìè âîíà ïðîâåëà ìàéæå âñå 
ñâîº æèòòÿ. 

ЯК ПСА ВЧАТЬ ШУКАТИ ТРУПИ 
ТА ВИБУХІВКУ. ª ñëóæáîâî-ðîç-
øóêîâ³ ñîáàêè, ÿê³ ïðàöþþòü 
ïî ñë³äó çëî÷èíöÿ. ª ñïåö³-
àëüí³. Äðóãèõ â÷àòü çíàõîäè-
òè òðóïè, íàðêîòèêè, çáðîþ 
òà âèáóõ³âêó. Òðåíóþòü ¿õ òàê: 
ïðèâ÷àþòü öóöåíÿ äî ³ãðàøêè 
òà â÷àòü ¿¿ çíàõîäèòè. Öå çâè-
÷àéíèé ì’ÿ÷èê.

Ç ÷àñîì äî öüîãî ì’ÿ÷èêà 
ïðèâ’ÿçóþòü çàïàõ — íàðêîòè÷-

ЯК ЧОТИРИЛАПІ «КОПИ» ШУКАЮТЬ 
ЗБРОЮ, ЗЛОЧИНЦІВ ТА… М’ЯЧИК
Професія  Чи може ваша собака 
стати «копом»? Де беруть поліцейських 
псів та що вони уміють? Як чотирилапих 
вчать знаходити трупи? Про це і 
не тільки ми дізналися у кінологічному 
центрі поліції Вінницької області. А ще 
найкраща собака цього центру Лінда 
«затримала» нашого журналіста

íèé, òðóïíèé ÷è ïîðîõó, ÿêùî öå 
çáðîÿ. Òàêèì ÷èíîì ïåñ øóêàº 
ñâîþ ³ãðàøêó òà çâèêàº äî ñïåö³-
àëüíîãî çàïàõó. Êîëè ñîáàêà ñòàº 
ùå ñòàðøîþ, òî ³ãðàøêó ïðèáè-
ðàþòü. ×îòèðèëàïèé øóêàº ò³ëü-
êè òå, íà ùî éîãî òðåíóþòü. Êîëè 
çíàõîäèòü — äàþòü ïîãðàòèñÿ òèì 
ñàìèì ì’ÿ÷èêîì, äî ÿêîãî â³í 
çâèê ç ñàìîãî ïî÷àòêó.

Òàêèì ÷èíîì, ñîáàêà äóìàº, 
ùî øóêàº ³ãðàøêó. Ó ðåàëüíîñò³ 
öå ìîæå áóòè çîâñ³ì ³íøå. Íà-
ïðèêëàä, ùîá ïåñ íàâ÷èâñÿ ðîç-
ï³çíàâàòè çàïàõ ìåðòâîãî ò³ëà, 
äî éîãî ì’ÿ÷èêà äîäàþòü çàïàõ 
ç³ïñîâàíîãî ì’ÿñà.

ВІННИЦЬКІ ЧОТИРИЛАПІ ГЕРОЇ. 
Íàéñòàð³øîìó ïîë³öåéñüêîìó ïñó 
íàøî¿ îáëàñò³ çàðàç äåâ’ÿòü ðîê³â. 
Êëè÷êà — Ëîðä. Ïðàöþº øóêà-
÷åì âèáóõ³âêè. Çà ðîêè ñëóæáè 
îá’¿õàâ ÷è íå âñþ îáëàñòü. Òðè 
ðàçè áóâ ó çîí³ ÀÒÎ: ïðàöþâàâ 
ó Ñëîâ’ÿíñüêó òà äâà ðàçè ó Ñº-
âåðîäîíåöüêó.

— Ç óñ³õ â³ííèöüêèõ ïîë³öåé-
ñüêèõ ñîáàê, ó çîí³ ïðîâåäåííÿ 
ÀÒÎ íå áóëè õ³áà ùî äâ³ ÷è òðè. 
Íàéìîëîäø³, ó íèõ ùå âñå ïî-
ïåðåäó, — êàæå íà÷àëüíèê öåíòðó 
Þð³é Áàéíàê. — Ó íàñ, íà ùàñòÿ, 
àí³ ñåðåä ê³íîëîã³â, àí³ ñåðåä ¿õ-
í³õ ÷îòèðèëàïèõ âòðàò íå áóëî.

Ê³ëüêà òèæí³â òîìó ó Ëóö³-Ìå-
ëåøê³âñüê³é 76-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê 
ï³øîâ ç äîìó ïî ãðèáè. ² çíèê 
íà äâà äí³. Âèð³øèëè çàä³ÿòè 
ïîë³öåéñüêîãî-ê³íîëîãà äëÿ ïî-
øóêó ä³äóñÿ. Ñë³ä ïîë³öåéñüêèé 
ïåñ âçÿâ â³ä ïîðîãó áóäèíêó, òàì 
ñòîÿëè êàïö³ çíèêëîãî. ×åðåç 
ïðèáëèçíî äâà ê³ëîìåòðè ÷îëî-
â³êà çíàéøëè ó êàíàâ³. Â³í áóâ 
ùå æèâèé, õî÷ ³ äóæå ñëàáêèé — 
ïðîëåæàâ íà çåìë³ áëèçüêî 48-ãî-
äèí. Âèêëèêàëè ë³êàð³â, ÷îëîâ³êà 
çàáðàëè äî ë³êàðí³.

Ê³íîëîã Îëåêñ³é Ñåìêî ìàº ñî-
áàêó Äæåñ³êó, ÿê³é äâà ðîêè. Ñàì 
õëîïåöü ïðàöþº ó öåíòð³ òðè.

— Ó ñåðåäèí³ ñ³÷íÿ ó Êîçÿòèí³ 
áóâ âèêëèê — çàìàõ íà âáèâñòâî. 
Âñå ñòàëîñÿ òàê: õëîïåöü õîò³â 
âèêðàñòè ìàøèíó, àëå ó öåé ÷àñ 
ç’ÿâèâñÿ âëàñíèê àâòî. Çëî÷èíåöü 
âèñòð³ëèâ ó ãîñïîäàðÿ ç ï³ñòîëå-
òà ³ ïî÷àâ ò³êàòè. Ò³êàâ íà ³íø³é 
ìàøèí³, ÿêó â³í âêðàâ äî öüîãî.

Õëîïåöü ðîçïîâ³äàº, ùî ñë³ä 
ïåñ âçÿâ â³ä àâòî, ùî íàìàãàëè-
ñÿ âêðàñòè. Çà çëî÷èíöåì éøëè 
áëèçüêî 1,5 ê³ëîìåòðà. Òîä³ ñë³ä 

ñîáàêà çàãóáèëà. Àëå íàä³éøëà 
³íôîðìàö³ÿ, ùî çëîä³ÿ áà÷èëè 
ó ³íø³é ÷àñòèí³ ì³ñòà. Çâ³äòè 
ïî çàïàõó ïåñ éøîâ ùå ìàéæå 
ï’ÿòü ê³ëîìåòð³â àæ äî áóäèí-
êó ÷îëîâ³êà. Ïðîâåëè îáøóê ³ 
ó êëàäîâö³ íà äðóãîìó ïîâåðñ³ 
çíàéøëè çëîä³ÿ.

— Ê³íîëîãè âè¿æäæàþòü íà âè-
êëèêè äóæå ÷àñòî, — ãîâîðèòü 
Îëåêñ³é. — Íà òèæäåíü ìîæå 
áóòè äî äåñÿòè âè¿çä³â. Áóâàº, 
ùî í³êóäè íå âèêëèêàþòü, à áó-
âàº ïî òðè âè¿çäè íà äåíü. Íàé-
÷àñò³øå òðàïëÿþòüñÿ êðàä³æêè. 
Ð³äøå — âáèâñòâà.

ЖУРНАЛІСТ У РОЛІ ЗЛОЧИНЦЯ. 
Ê³íîëîãè-ïîë³öåéñüê³ Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ ïîêàçàëè, íà ùî çäàò-
í³ ¿õí³ ÷îòèðèëàï³ âèõîâàíö³. 
Íà êàìåðó âëàøòóâàëè òðåíó-
âàííÿ äëÿ ñîáàê. Ïåðøîþ «âè-
ñòóïàëà» Ë³íäà.

Ñïî÷àòêó âîíà âèêîíóâàëà ãî-
ëîñîâ³ êîìàíäè: ñèä³òè, ëåæàòè, 
ñòîÿòè, ãîëîñ, ì³ñöå. Ïîò³ì òå æ 
ñàìå, àëå æåñòàìè — òàêå óì³ííÿ 
ìîæå ñèëüíî äîïîìîãòè ïîë³öåé-
ñüêîìó ó åêñòðåí³é ñèòóàö³¿.

Äàë³ çàâäàííÿ ö³êàâ³øå — ïî-
òð³áíî ï³éìàòè óìîâíîãî çëî÷èí-
öÿ. Ó ðîë³ çëîä³ÿ âèñòóïèâ îäèí ç 
ê³íîëîã³â. Â³í âäÿãíóâ ñïåö³àëüíó 
òîâñòåííó êóðòêó, ÿêó ïåñ íå çìî-
æå ïðîêóñèòè…

— Ïîë³ö³ÿ, ñòîÿòè! — êðè÷èòü 
³íøèé ê³íîëîã. — Â³äïóñêàþ ñî-
áàêó!

Çà ìèòü ïîðóøíèê âæå íàìàãà-
ºòüñÿ áóêâàëüíî ñòðóñèòè Ë³íäó, 

ÿêà ìåðòâîþ õâàòêîþ â÷åïèëàñÿ 
ó éîãî ðóêó.

Íàñòóïíèì «çëî÷èíöåì» áóâ 
âæå æóðíàë³ñò RIA. Êóðòêà, êî-
ðîòê³ íàñòàíîâè (çàêðèâàòèñÿ 
ðóêîþ, ùîá ïåñ â÷åïèâñÿ ó íå¿) 
³ âïåðåä.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî íàâ³òü ÷å-
ðåç äóæå òîâñòèé ðóêàâ ñïåöîäÿãó 
â³ä÷óâàþòüñÿ ãîñòð³ çóáè ïîë³öåé-
ñüêî¿ ñîáàêè. Êîìàíäó âèêîíóº 
øâèäêî ³ äî îñòàííüîãî — ìîæ-
íà áóòè âïåâíåíèì, ùî çëîä³ÿ 
íå â³äïóñòèòü. Ë³íäà ãàð÷èòü òà 
òÿãíå æóðíàë³ñòà äî çåìë³.

ШУКАЛИ ЗБРОЮ ТА ВЗУТТЯ. 
Íàñòóïíèì ñâî¿ óì³ííÿ ïîêà-
çóâàâ ïåñ Îìàí. Éîãî çàâäàí-
íÿ — ó ê³ëüêîõ êîðîáêàõ çíàéòè 
÷åðåâèê. Îäèí éîìó äàëè ïî-
íþõàòè — ³íøèé ìàº øóêàòè. 
Çàäà÷à óñêëàäíþºòüñÿ òèì, ùî 
ó âñ³õ êîðîáêàõ º é ³íø³ ðå÷³, ÿê³ 
ïåðåáèâàþòü çàïàõ.

Îìàí âïîðàâñÿ ìåíøå, í³æ 
çà õâèëèíó. À ïîò³ì ùå é ïðîá³ã 
ñìóãó ç ïåðåøêîäàìè.

Ïîë³öåéñüêà ñîáàêà Äîð³ñ 
ó öèõ æå êîðîáêàõ çíàéøëà ï³ñ-
òîëåò. Ïîò³ì çáðîþ ñõîâàëè ï³ä 
ìàøèíîþ. ² çíîâó Äîð³ñ âïîðà-
ëàñÿ ç çàâäàííÿì.

×åðåç òîâñòèé ðóêàâ 
ñïåöîäÿãó â³ä÷óâàþòüñÿ 
çóáè ïîë³öåéñüêî¿ 
ñîáàêè. Ìîæíà áóòè 
âïåâíåíèì, ùî çëîä³ÿ 
âîíà íå â³äïóñòèòü

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

Кінолог Володимир 
Власенко з собакою 
Ліндою. Вони 
представляли нашу 
область на чемпіонаті 
кінологів місяць тому
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СЕРГІЙ СІТАРСЬКИЙ, 
ГОЛОВА 
ВІННИЦЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ:

— На мою дум-
ку, інформація 
про відновлення 

навчання має місце тому, що 
фактично навчальний процес 
у цій школі не припиняли. Різ-
ниця в тому, що він триває в ін-
шій школі — № 5 міста Вінниці. 
Нашим головним завданням 
було терміново перекрити дах. 
На щастя, зробити це вдалося 
за гарної погоди. Хоча роботи 
тривали протягом п’яти днів, бо 
там площа чимала. Наступний 
етап — ремонт стелі. Відновити 
стару не було можливості. Буді-

вельно-відновлювальні роботи 
буде профінансовано за кошти, 
які держава виділяє на ліквідацію 
наслідків надзвичайної ситуації. 
Інші роботи будемо фінансувати 
за кошти резервного фонду ра-
йонного бюджету.
Крім приміщення школи, відно-
вили дах ФАПу, Будинку куль-
тури. Багато допомогла міська 
влада Вінниці. Ситуація склалася 
таким чином, що більшу увагу, 
особливо на перших порах, ко-
місії звернули на Калинівський 
район. У той час, як два села Ві-
нницького району — Медвідка 
і Дорожне — опинилися поза 
полем зору, хоча вони також 
входять до 5-кілометрової зони 
ураження боєприпасами.

Навчальний процес не припинили 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó÷èòåë³ ³ áàòüêè 
ó÷í³â øêîëè Ìåä-
â³äêè ñïðîñòóâàëè 

³íôîðìàö³þ ÷èíîâíèê³â îñâ³òè 
ïðî òå, ùî ä³òè ñ³ëè çà ïàðòè 
ï³ñëÿ âèáóõ³â íà àðñåíàë³.

Äî ñâîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó 
ó÷í³ ïîâåðíóòüñÿ ï³ñëÿ îñ³íí³õ 
êàí³êóë. Ïðî öå ïîâ³äîìèëà äè-
ðåêòîð íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Òå-
òÿíà Âèãîíþê.

Äî ðåäàêö³¿ RIA çàòåëåôîíóâà-
ëè ç ñåëà Ìåäâ³äêà Â³ííèöüêîãî 
ðàéîíó. Ñòàëîñÿ öå ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ÷èíîâíèêè óïðàâë³ííÿ îñâ³òè 
ïîøèðèëè ³íôîðìàö³þ, ùî âñ³ 
øêîëè, ÿê³ çàçíàëè ðóéíóâàíü â³ä 
âèáóõ³â íà àðñåíàë³ áîºïðèïàñ³â, 
â³äðåìîíòîâàíî ³ ä³òè ïîâåðíó-
ëèñÿ äî íàâ÷àííÿ.

— Ïðè¿äüòå ïîäèâ³òüñÿ íà íàøó 
øêîëó, — ãîâîðèëà æ³íêà, ÿêà íà-
çâàëà ñåáå ìàìîþ ó÷íÿ. — Í³õòî 
òóò íå íàâ÷àºòüñÿ, áî ïðàöþþòü 
áóä³âåëüíèêè. ß ïî÷óëà ³íôîðìà-
ö³þ ïî ðàä³î, êîëè çáèðàëà äè-

òèíó íà àâòîáóñ. Ñèí ç ³íøèìè 
ó÷íÿìè ïî¿õàâ ó â³ííèöüêó øêî-
ëó. Òóäè ¿õ ï³äâîçÿòü ç òèõ ï³ð, 
ÿê ñòàëàñÿ á³äà ç áîºïðèïàñàìè.

СТЕЛЯ ОБВАЛИЛАСЯ У ВСІХ 
КІМНАТАХ. Êîëè æóðíàë³ñò 
ïðè¿õàâ íà ì³ñöå, áóä³âåëüíèêè 
ðåìîíòóâàëè ñòåëþ ó âåñòèáþ-
ë³ ³ äâîõ ê³ìíàòàõ. Íà ïîäâ³ð’¿ 
ëåæàâ ñòàðèé ïîøêîäæåíèé 
øèôåð. Éîãî çàì³íèëè íà íîâå 
ïîêðèòòÿ. Ó ðîáîò³ äîïîìàãàëè 
ïðàö³âíèêè øêîëè. Ó òîé äåíü ç 
Â³ííèö³ ïðè¿õàëè ïðåäñòàâíèêè 
øêîëè ¹ 6 — â÷èòåëüêà Ë³ä³ÿ 
Øë³õòåíêî ³ äåê³ëüêà ó÷í³â.

— Ìè ïðèâåçëè äîïîìîãó, — 
êàæå ïàí³ Ë³ä³ÿ. — Ø³ñòü â³äåð 
ôàðáè, êîæíå ïî 14 ë³òð³â. Ïðè-
äáàëè ¿¿ çà êîøòè, ç³áðàí³ ï³ä ÷àñ 
Àêö³¿ ìèëîñåðäÿ. Âîíà ïðîõîäèòü 
ó íàøîìó çàêëàä³ ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
ñòàëàñÿ òðàãåä³ÿ íà ñêëàäàõ áî-
ºïðèïàñ³â. Êîëè ä³çíàëèñÿ, ùî 
â Ìåäâ³äö³ ä³òè ùå íå ìîæóòü 
íàâ÷àòèñÿ, çàïèòàëè äèðåêòîðà, 
ÿêà ïîòð³áíà äîïîìîãà, ³ îñü ïðè-
âåçëè ôàðáó.

ШКОЛУ ДОСІ НЕ ВІДРЕМОНТУВАЛИ
Вчаться не вдома  Пошкоджену 
від вибухів снарядів школу у Медвідці 
відремонтували? Неправда! Майже 
місяць дітей возять на навчання 
у Вінницю. Будівельники тільки 
завершили ремонтні роботи. Хоча 
чиновники давно відрапортували — 
школа відновила навчання

Медсестра Медвідської школи Валентина Буздижан: «Як діти 
могли навчатися у приміщенні, де впала стеля і дах побитий…» 

Øêîëà ó Ìåäâ³äö³ ìàº ñòàòóñ 
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó. 
Òóò ï³ä îäíèì äàõîì â îäíîìó 
êðèë³ ïðèì³ùåííÿ íàâ÷àþòüñÿ 
ä³òè ìîëîäøèõ êëàñ³â, à â ³íøî-
ìó — äèòÿ÷èé ñàäîê. Çàãàëîì 
22 ó÷í³ ³ 17 äîøê³ëüíÿò.

— Ñòåëÿ îáâàëèëàñÿ ó âñ³õ ê³ì-
íàòàõ, — ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó äè-
ðåêòîð Òåòÿíà Âèãîíþê. — À öå 
11 ê³ìíàò, âåñòèáþëü ³ êîðèäîð. 
Òà é íàêðèòòÿ äîâåëîñÿ çàì³íèòè, 
áî ïîáèëî øèôåð. Ðàéîííà âëà-
äà — ³ àäì³í³ñòðàö³ÿ, ³ ðàäà — äî-
ïîìîãëè ìàòåð³àëàìè, áðèãàäàìè 
áóä³âåëüíèê³â.

ДІТЕЙ ДУЖЕ ГАРНО ПРИЙНЯЛИ 
У ВІННИЦІ. Ä³òåé ç Ìåäâ³äêè ï³ä-
âîçÿòü íà íàâ÷àííÿ äî Â³ííèö³ 
ó øêîëó ¹ 5. ×îìó îáðàëè ñàìå 
öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä?

— Ïî-ïåðøå, òåðèòîð³àëüíî 
áëèæ÷å, — êàæå Òåòÿíà Âèãî-
íþê. — Ï’ÿòà øêîëà íà âóëè-
ö³ Áîãäàíà Ñòóïêè, êîëèø-
íÿ Ïàâëèêà Ìîðîçîâà. Íàø³ 
ä³òè ïðîäîâæóþòü íàâ÷àòèñÿ 
ó òèõ ñàìî êëàñàõ, ùî é âäîìà. 
Çà ñëîâàìè ïàí³ Òåòÿíè, ä³òåé ç 
Ìåäâ³äêè çóñòð³ëè äóæå ãàðíî. 
ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèöÿ, 
çà âåñü ÷àñ íàâ÷àííÿ í³õòî ç áàòü-
ê³â ìåäâ³äñüêèõ ä³òåé íå íàð³êàâ 
íà íåïðèÿçíü ÷è ³íø³ íåãàðàçäè. 
Ñ³ëüñüê³ ä³òè çíàéøëè ó Â³ííèö³ 
íîâèõ äðóç³â. Ïðî öå âîíè ðîç-
ïîâ³äàëè ïàí³ Òåòÿí³.

— Ó íàñ íåìà ñâîãî øê³ëüíî-
ãî àâòîáóñà, — êàæå äèðåêòîð. — 
Íà äîïîìîãó ïðèéøëà àäì³í³-
ñòðàö³ÿ Ñòðèæàâñüêî¿ øêîëè-ë³-
öåþ. Íàäàëè íàì ñâ³é òðàíñïîðò 
ó òèì÷àñîâå êîðèñòóâàííÿ.
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ÑÈÒÓÀÖ²ß

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

«Øâèäøå! Áå-
ð³òü òàêñ³ òà ïðè-
¿æäæàéòå äî ìåíå 
â óïðàâë³ííÿ!» — 

ïîäçâîíèëà äî ðåäàêö³¿ RIA 
Ëþäìèëà ó â³âòîðîê, 17 æîâòíÿ. 
Æ³íêà áóëà ñõâèëüîâàíà — ³ ¿¿ 
ìîæíà çðîçóì³òè, àäæå ¿¿ ïî¿çäêà 
íà Ê³ïð îò-îò ìàëà «çãîð³òè».

— ß 17 ñåðïíÿ 2017 ðîêó çäàëà 
çàÿâó, ùîá ìåí³ çðîáèëè á³îìå-
òðè÷íèé ïàñïîðò. Çàêîðäîííèé 
â ìåíå º, àëå òðåáà á³îìåòðè÷-
íèé, àáè áåç â³ç ó êðà¿íè ªâ-
ðîïè ¿çäèòè. Ìåí³ ñêàçàëè, ùî 
ÿ ïàñïîðò îòðèìàþ 5 æîâòíÿ 
ìàêñèìóì äî 10 æîâòíÿ. Àëå 
îò âæå17 æîâòíÿ, ð³âíî 2 ì³ñÿö³ 
â³ä òîãî ìîìåíòó, ÿê ÿ çäàëà äîêó-
ìåíòè — à ïàñïîðòà íåìàº! ß çà-
ðàç ï³ä³éøëà ó â³ää³ë, äå âèäàþòü 
ïàñïîðòè, ïîêàçàëà óêðà¿íñüêèé 
ïàñïîðò. Ìåí³ ñêàçàëè: âàø ïàñ-
ïîðò áóäå ÷åðåç 20–30 äí³â!

Òóðèñòè÷íà ïî¿çäêà áåçêîøòîâ-
íà äëÿ æ³íêè — çà âñå ïîâèííà 
áóëà ñïëà÷óâàòè êîñìåòè÷íà êîì-
ïàí³ÿ, ó ÿê³é ïðàöþº Ëþäìèëà. Â 
ï’ÿòíèöþ âîíà ìàëà ïåðåäàòè öåé 
ïàñïîðò, à ñàìà ïî¿çäêà áóëà çà-
ïëàíîâàíà íà ñóáîòó.

Ëþäìèë³ ñêàçàëè çàëèøèòè çà-
ÿâó íà ³ì’ÿ íà÷àëüíèêà ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³é-
íî¿ ñëóæáè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ 
Áîðèñà Íàëèâàéêà, à òàêîæ äî-
êóìåíòè, ÿê³ ï³äòâåðäæóþòü òå, 
ùî ïî¿çäêà âñå æ â³äáóäåòüñÿ.

ЧОМУ ЗАТРИМКИ? Áîðèñ Íà-
ëèâàéêî ó òîé æå äåíü ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó, ùî ïîïèò íà çàêîð-
äîíí³ á³îìåòðè÷í³ ïàñïîðòè âòðè-

÷³ ïåðåâèùóº íîðìó. Âëàñíå, ñàì³ 
äîêóìåíòè îôîðìëþþòü â÷àñíî. 
Àëå çàòðèìêè âèíèêàþòü íà åòà-
ï³ äðóêóâàííÿ ïàñïîðòà, ÿê êàæå 
Áîðèñ Íàëèâàéêî.

— Ïèòàííÿ íå â òîìó, ùî ùîñü 
ìè çðîáèëè íå òàê. Ìè âñå âè-
êîíàëè çã³äíî ñâî¿õ êîìïåòåíö³é. 
ªäèíå ïèòàííÿ — î÷³êóºìî âè-
ãîòîâëåííÿ ïàñïîðò³â íà ïîë³-
ãðàô³÷íîìó êîìá³íàò³ «Óêðà¿íà». 
ßêùî ëþäèí³ ïàñïîðò ïîòð³áåí 
òåðì³íîâî, âîíà ïîâèííà íàïèñà-
òè çàÿâó òà íàäàòè ï³äòâåðäæóþ÷³ 
äîêóìåíòè. À ïîò³ì ìè çâåðòà-
ºìîñÿ äî Êèºâà òà êëîïî÷åìî, 
àáè òàêèì ãðîìàäÿíàì äîêóìåíòè 

ïåðøî÷åðãîâî äðóêóâàëè. Ïðî 
òàêó ñèòóàö³þ ãðîìàäÿí ïîïåðåä-
æàëè ³ íà ñàì³é ÄÌÑ, ³ ÷åðåç ÇÌ².

Ùî òàêå ï³äòâåðäæóþ÷³ äîêó-
ìåíòè? Öå ìîæå áóòè àâ³àêâèòîê, 
³ íàâ³òü åëåêòðîííèé ëèñò, äå ïî-
â³äîìëÿºòüñÿ ïðî ïî¿çäêó.

— Ó ìåíå íà ïðèéîì³, íàïðèêëàä, 
áóëà ãðîìàäÿíêà ç äîêóìåíòîì 
ïðî òå, ùî ïîòð³áíå ë³êóâàííÿ 
çà êîðäîíîì. À âçàãàë³, ó ïåðøó 
÷åðãó ïàñïîðò îòðèìóþòü ä³òêè 
àòîâö³â òà îíêîõâîð³. 

Áîðèñ Íàëèâàéêî ðîçïîâ³â, ùî 
íàä³ñëàâ äî Äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³é-
íî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè â³ä Ëþäìèëè 
ëèø çàÿâó.

— Âîíà òàê ³ íå ïðèéøëà çó-
ñòð³òèñÿ. Ëèñò ìè íàïðàâèëè, àëå 

êðàùå áóëî á, ùîá ó åëåêòðî-
ííîìó ëèñò³ òàêîæ áóëà íàäàíà 
ñêàí-êîï³ÿ êâèòêà ÷è íàâ³òü ïðî-
ñòî åëåêòðîííîãî ëèñòà ç ïîâ³äî-
ìëåííÿì ïðî òå, êîëè â³äáóäåòüñÿ 
ïîäîðîæ. Àëå öüîãî íåìàº. Çàÿâà 
ïðèéíÿòà, îïðàöüîâàíà, àëå äàë³ 
ìî¿ ïîâíîâàæåííÿ çàê³í÷óþòüñÿ.

Ó Ëþäìèëè íà òîé ÷àñ æîä-
íèõ ï³äòâåðäæóþ÷èõ äîêóìåí-
ò³â íå áóëî — ìàëè ç’ÿâèòèñÿ 
ó ï’ÿòíèöþ. Ïðî öå âîíà ðîç-
ïîâ³ëà æóðíàë³ñòó ïî òåëåôîíó.

Æóðíàë³ñò íàìàãàëàñü äîäçâî-
íèòèñÿ íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ Äåðæàâ-
íî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè, 
àáè ä³çíàòèñÿ, ÷è ìîæëèâî — 
õî÷à á òåîðåòè÷íî, — ùî çà òðè 
äí³ ïàñïîðò ðîçäðóêóþòü òà äî-
ñòàâëÿòü äî Â³ííèö³. Àëå òåëåôîí 
044 278 50 30 ïîñò³éíî «ìîâ÷àâ».

ЧИ МОЖНА ВІДШКОДУВАТИ 
ВАРТІСТЬ ПОЇЗДКИ ЧЕРЕЗ СУД? 
Àäâîêàò Ñí³æàíà ×óáåíêî ðîç-
ïîâ³ëà æóðíàë³ñòó, ùî ó âèïàäêó 
Ëþäìèëè ñåíñ çâåðíóòèñÿ äî ñóäó 
º. Àëå, ñêîð³ø çà âñå, â³äøêîäó-
þòü ¿é ò³ëüêè òó ñóìó ãðîøåé, 
ÿêó æ³íêà âèòðàòèëà íà ïàñïîðò.

— ßêùî æ³íêà íå ñïëà÷óâàëà 
ãðîøåé çà ïî¿çäêó, òî íå çìîæå 
ïîäàòè íà â³äøêîäóâàííÿ êîøò³â. 
Áî òðåáà íàäàòè äîêàçè, ùî âîíà 
çàïëàòèëà, ùî ó íå¿ º äîêóìåíòè 
íà ïî¿çäêó, ³ áóëè âèòðàòè ç ¿¿ 
êèøåí³ ó çâ’ÿçêó ³ç ö³ºþ ïî¿çä-
êîþ. Òîä³ áóëî á â³äøêîäóâàííÿ 
ìàéíîâî¿ øêîäè. À òàê â³äøêîäî-
âóºòüñÿ ò³ëüêè ìîðàëüíà øêîäà, 
àëå ÿêèì ÷èíîì ìîæíà âèçíà÷è-
òè ¿¿ ðîçì³ð? Ñêîð³øå çà âñå, öå 
áóäå ðîçì³ð îïëàòè òî¿ ïîñëóãè, 
ÿêó ¿é íå íàäàëè â÷àñíî, à ñàìå 
âèòðàòè íà îôîðìëåííÿ çàêîð-
äîííîãî ïàñïîðòà.

 ДВА МІСЯЦІ  
ЧЕКАЛА ПАСПОРТ

Кіпр відміняється  
Жінка подала 
документи 
на закордонний 
паспорт ще у серпні 
цього року. Але 
пройшло 2 місяці, 
а закордонного 
паспорта так 
і нема. Начальник 
управління 
міграційної служби 
області розповів 
RIA, чому із видачею 
паспортів виникають 
затримки

Ïîïèò íà çàêîðäîíí³ 
ïàñïîðòè âòðè÷³ 
ïåðåâèùóº íîðìó, 
êàæóòü ó ì³ãðàö³éí³é 
ñëóæá³. Çâ³äñè ³ 
çàòðèìêè, ³ äîâã³ ÷åðãè

Людмила спеціально Людмила спеціально 
подала паспорт подала паспорт 
за 2 місяці за 2 місяці 
до подорожі. І до подорожі. І 
хоч за правилами хоч за правилами 
повинна була чекати повинна була чекати 
лиш місяць, все-одно лиш місяць, все-одно 
не встигла вчасно не встигла вчасно 
його отриматийого отримати
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ñàìå òàê³ ñëîâà ïî÷óâ â³ä íåçíà-
éîìîãî ÷îëîâ³êà. Êàæå, òîé ïðåä-
ñòàâèâñÿ ïðàö³âíèêîì ÐÅÌ. 
«ßêùî âè åíåðãåòèêè, òî âæèâàé-
òå çàõîä³â», — â³äïîâ³â. Íàòîì³ñòü 
éîìó ñêàçàëè, ÿêùî íå â³ä÷èíèòü 
áóäèíîê, çëàìàþòü äâåð³, áî ìà-
þòü íà öå çàêîíí³ ï³äñòàâè.

— Âîíè òàêîæ òåëåôîíóâàëè 
âíóêîâ³, áóäèíîê îôîðìëåíî 
íà íüîãî, äî÷ö³ ÷è çÿòþ, âæå é 
íå ïðèãàäàþ, áî âñ³ ìè òîä³ äî-
áðÿ÷å ïåðåõâèëþâàëèñÿ, — ïðî-
äîâæóº Àíàòîë³é. — Ðîçìîâëÿëè 
çóõâàëî, ç ïîãðîçàìè.

ДОБРЕ, ЩО МИ ПЕРЕД ТИМ ВИ-
ВЕЗЛИ ВИБУХІВКУ. Êîëè ãîñïî-
äàð ïðè¿õàâ äî ñâîãî áóäèíêó, 
ñë³ä÷èé ÑÁÓ äàâ éîìó îçíàéî-
ìèòèñÿ ç ð³øåííÿì ñóäó ïðî ïðî-
âåäåííÿ îáøóêó. Øóêàòè ìàëè 
âèáóõ³âêó, çáðîþ, íàðêîòèêè, 
ìîá³ëüí³ ïðèñòðî¿ äëÿ íàêîïè-
÷åííÿ ³íôîðìàö³¿. ßê ñòâåðäæóº 
ñï³âðîçìîâíèê, ñë³ä÷³ ïðèâåçëè 
ç ñîáîþ äâîõ ïîíÿòèõ. Ñàì â³í 

íàïîëÿãàâ, ùîá çà ¿õí³ìè ä³-
ÿìè ñòåæèâ õòîñü ç éîãî ñóñ³ä³â 
ïî äà÷³. Íå ì³ã äîâ³ðÿòè íåçíà-
éîìèì ëþäÿì. «Åñáåóøíèêè» 
íà òàêå íå ïîãîäæóâàëèñÿ. Ïî-
ïåðåäæàëè, ùî çëàìàþòü äâåð³.

— Ëàìàéòå, ÿêùî ââàæàºòå, ùî 
öå ïðàâèëüíî, — â³äïîâ³â ãîñïî-
äàð áóäèíêó.

Çðåøòîþ, íàäàëè äîçâ³ë íà ïðè-
ñóòí³ñòü îäí³º¿ ³ç ñóñ³äîê, ÿêà ìàº 
þðèäè÷íó îñâ³òó. Îáøóê òðèâàâ 
ïîíàä ï’ÿòü ãîäèí. Ïåðåâåðíó-
ëè âñå â áóäèíêó, ï³äâàë³, ñàðà¿, 
îãëÿíóëè íàâêîëèøíþ òåðèòîð³þ.

— Íàéá³ëüøå, ÷îãî ÿ áîÿâñÿ, 
ùîá íå ï³äêèíóëè ùî-íåáóäü, — 
êàæå ÷îëîâ³ê. — Öå æ òàê ïðîñòî 
«çàãóáèòè» ùîñü çàáîðîíåíå, íà-
ïðèêëàä, ó òðàâ³ äåñü á³ëÿ õàòè, 
à òîä³ äîêàæè, ùî âîíî íå òâîº.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ñë³ä÷³, âðåøò³-ðåøò, î÷åâèäíî çðî-
çóì³ëè, ùî ïðèéøëè íå çà àäðå-
ñîþ. Ï³ñëÿ îáøóêó íàâ³òü ðóêó 
ïîòèñíóëè ãîñïîäàðåâ³. Òîé «â³ä-
äÿ÷èâ» ¿ì çà ñâî¿ ïåðåæèâàííÿ. 
Í³áè ì³æ ³íøèì, àëå ãîëîñíî, 

Керівник прес-служби обласно-
го управління СБУ Ірина Алексє-
єва повідомила, що співробітни-
ки управління Служби безпеки 
України у Вінницькій області 
дійсно проводили слідчі дії у ряді 
приватних володінь у вказано-

му кооперативі «Писарівський». 
Обшуки проводились на підставі 
ухвали слідчого судді в рамках 
кримінального провадження за 
ч. 1 ст. 113 КК України, відкритого 
за фактом диверсії на військових 
складах поблизу м. Калинівки.

Це були слідчі дії за фактом диверсії в Калинівці 

Кримінальне провадження 
за фактом знищення боєприпа-
сів на 48-му арсеналі військових 
боєприпасів у Калинівці поруше-
но за статтею 113 ККУ (Диверсія). 
У перший день розслідування 
відпрацьовувалося сім версій 
причин вибухів. Про це журналіст 
RIA дізнався під час спілкування 
з полковником, членом комісії, 

створеної Міноборони для вста-
новлення обставин трагедії. По-
тім кількість версій скоротилася 
до чотирьох, далі — до двох, 
тепер залишилася одна. Слідчі 
зосередилися на версії проник-
нення сторонніх осіб на терито-
рію складів та закладенню ними 
вибухівки, що в подальшому 
призвело до детонації і вибухів.

Версії причин вибухів боєприпасів в Калинівці 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170143

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Îçáðîºí³ ó ìàñ-
êàõ ³ áðîíåæèëåòàõ 
ç íàïèñîì «ÑÁÓ», 

ïîë³ö³ÿ ³ç ñëóæáîâîþ ñîáàêîþ, 
ôàõ³âö³ ç Äåðæñëóæáè ç íàäçâè-
÷àéíèõ ñèòóàö³é — òàêèé ãóðò 
ñèëîâèê³â íåñïîä³âàíî íàãðÿíóâ 
íà äà÷íèé ìàñèâ «Ïèñàð³âñüêèé». 
Î÷åâèäö³ êàæóòü, ïðè¿õàëè íà îä-
íîìó «áóñ³» ³ ÷îòèðüîõ àâòîìî-
á³ëÿõ. Çóïèíèëèñÿ á³ëÿ îäíîãî ç 
áóäèíê³â ó ñàäîâîìó òîâàðèñòâ³ 
«Â³êòîð³ÿ». Òðàíñïîðòîì ïåðå-
êðèëè ïðî¿çä íà ò³ñíèõ âóëè÷êàõ.

— Äî íàñ íàëåò³ëè «åñáåóø-
íèêè», — ïîâ³äîìèâ ïî òåëåôî-
íó ðåäàêö³¿ RIA îäèí ç ÷ëåí³â 
çãàäàíîãî òîâàðèñòâà, ÿêèé ïî-
ïðîñèâ íå íàçèâàòè â ãàçåò³ éîãî 
³ì’ÿ. — Çóïèíèëèñÿ á³ëÿ îäíîãî ç 
áóäèíê³â. Õîäÿòü ïî ñóñ³äàõ, ðîç-
ïèòóþòü ïðî âëàñíèêà áóäèíêó. 
Ö³êàâëÿòüñÿ, êîëè áà÷èëè éîãî 
îñòàíí³é ðàç. ×îëîâ³ê, ÿêèì ö³-
êàâëÿòüñÿ, íå ÷àñòî áóâàº òóò. 
Àëå ìè éîãî çíàºìî. Ïîðÿäíà 
ëþäèíà, í³÷îãî ïîãàíîãî ñêàçàòè 
íå ìîæåìî.

Ïðî òå, ÿê ïðîõîäèâ îáøóê, 
³ ùî øóêàëè ñë³ä÷³ ÑÁÓ, æóð-
íàë³ñòó RIA ðîçïîâ³â ãîñïîäàð 
áóäèíêó.

НА ВАШ БУДИНОК ПАДАЄ БЕ-
ТОННИЙ СТОВП. — Òå, ùî ñë³ä÷³ 
øóêàëè ó ìîºìó áóäèíêó, íå ìî-
ãëè çíàéòè. Áî í³ çáðî¿, í³ âè-
áóõ³âêè, í³ íàðêîòèê³â ÷è ³íøèõ 
çàáîðîíåíèõ ïðåäìåò³â ó ìåíå í³-
êîëè íå áóëî, íåìà ³, çàïåâíÿþ 

âàñ, íå áóäå, — êàæå ïàí Àíàòî-
ë³é. — ×îìó ñàìå ó ìåíå øóêàëè, 
ìåí³ òåæ ö³êàâî çíàòè. Ñïðîáóþ 
ä³çíàòèñÿ ïðî öå ó êåð³âíèêà ÑÁÓ 
íàøî¿ îáëàñò³. Çàîäíî ðîçïîâ³ì, 
äëÿ ÷îãî éîãî ï³äëåãë³ òàê çóõâà-
ëî ïîâîäèëèñÿ ç³ ìíîþ, à ÿ âæå 
íåìîëîäà ëþäèíà, òà ç ä³òüìè.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
â³í ä³çíàâñÿ, ùî êåð³âíèê îá-
ëàñíîãî óïðàâë³ííÿ ÑÁÓ ìàº 
äí³ îñîáèñòîãî ïðèéîìó. ×îëîâ³ê 
óæå çàïèñàâñÿ íà òàêèé ïðèéîì. 
Ñïîä³âàºòüñÿ, éîãî âèñëóõàþòü.

Ó òîé äåíü ïàíó Àíàòîë³þ çà-
òåëåôîíóâàâ êåð³âíèê äà÷íîãî 
òîâàðèñòâà «Ïèñàð³âñüêèé». Çíà-
éîìèé ç íèì îñîáèñòî, áî ïàí 
Àíàòîë³é âõîäèâ äî ñêëàäó ïðàâ-
ë³ííÿ. Êàæå, âèïàäêîâî ä³çíàâñÿ, 
ùî éîãî çâ³äòè âèêëþ÷èëè. Öå 
îêðåìà ³ñòîð³ÿ. Õî÷à, ïðèïóñêàº, 
âîíà ìîæå ñòîñóâàòèñÿ îáøóê³â.

— ßêùî, ïðèïóñòèìî, ùî õòîñü 
ç ìî¿õ «äîáðîçè÷ëèâö³â» íàñòóêàâ 
ó ÑÁÓ, ìîâëÿâ, ÿ âäîìà ïåðå-
õîâóþ âèáóõ³âêó, ³ íà öå îäðàçó 
çðåàãóâàëè, òî öå 37-é ð³ê, — 
ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Áî æ ìàëè 
áóòè õî÷à á ÿê³ñü ï³äñòàâè. À ¿õ 
íå ³ñíóº â ïðèðîä³, àëå æ ï³âäíÿ 
ïåðåâåðòàëè âñå â áóäèíêó.

Ãîëîâà òîâàðèñòâà ïîïðîñèâ 
ïàíà Àíàòîë³ÿ ïðè¿õàòè äî ñâîãî 
äà÷íîãî áóäèíêó. Ïðè÷îìó, íàïî-
ëÿãàâ, ùîá òîé çðîáèâ öå íåãàéíî. 
×îëîâ³ê áóâ çàéíÿòèé íà ðîáîò³, 
òîìó íå ìàâ òàêî¿ ìîæëèâîñò³. Òàê 
³ ñêàçàâ ñï³âðîçìîâíèêó. Ñëóõàâêó 
îäðàçó âçÿâ õòîñü ³íøèé.

— Íà âàø áóäèíîê ïàäàº åëåê-
òðè÷íèé ñòîâï…

Ïàí Àíàòîë³é ñòâåðäæóº, ùî 

ЩО ШУКАЛА СБУ НА ДАЧІ 
ВІННИЧАНИНА У ПИСАРІВЦІ?
Навели шороху  Несподіваний 
обшук на дачному масиві 
«Писарівський» має відношення 
до розслідування вибухів боєприпасів 
у Калинівці. Так стверджують в СБУ. 
У господаря будинку протилежна думка

ñêàçàâ äî ïðèñóòíüîãî çÿòÿ: «Äî-
áðå, ùî ìè â÷îðà âñòèãëè âèâåçòè 
âñþ âèáóõ³âêó…» íà ïî÷óòó ôðàçó 
«ñèùèêè» íàñòîðîæèëè âóõà.

МОСКВА-КАЛИНІВКА- ДАЧА 
«ВІКТОРІЯ». Ñï³âðîçìîâíèê çà-
ïåâíÿº, ùî äî òàêî¿ ñòðóêòóðè ÿê 
ÑÁÓ, íå ìàº æîäíîãî ñòîñóíêó. 
Ðàí³øå ç ö³ºþ ñëóæáîþ íå âèíè-
êàëî æîäíèõ ïðîáëåì í³ â íüîãî, 
í³ â éîãî ð³äíèõ.

— Áóâ âèïàäîê, êîëè ÿ ñàì 
çâåðòàâñÿ äî íèõ, — ïðèãàäóº 
ïàí Àíàòîë³é. — Äî÷êà æèâå 
â Ìîñêâ³. Ï³ñëÿ ïî÷àòêó ïîä³é 
íà Äîíáàñ³ ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì 
³ äèòèíîþ çáèðàëèñÿ äî íàñ 
ó â³äïóñòêó. Õâèëþâàëèñÿ, ÷è 
íå ìàòèìóòü ïðîáëåì íà êîðäî-
í³. ß òîä³ çàòåëåôîíóâàâ äî «åñ-
áåóøíèê³â», ðîçïîâ³â ñèòóàö³þ, 

ïî÷óâ ó â³äïîâ³äü, ùî íåìà ÷îãî 
õâèëþâàòèñÿ.

ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê, 
ñïðàâä³ òîä³ ãîñò³ ïðè¿õàëè áåç 
ïðîáëåì. À îñü òîð³ê íàø³ ïðè-
êîðäîííèêè âèð³øèëè íå ïðî-
ïóñòèòè çÿòÿ â Óêðà¿íó.

— Äîíüö³ ³ äèòèí³ íàäàëè äî-
çâ³ë ¿õàòè äàë³, à çÿòþ ñêàçàëè, 
ùîá ïîâåðòàâñÿ íàçàä ó Ìîñêâó, — 
ðîçïîâ³äàº Àíàòîë³é. — Çÿòü çàòå-
ëåôîíóâàâ ç êîðäîíó. Ïîïðîñèâ 
âèÿñíèòè, ÷îìó éîãî íå âïóñêà-
þòü â Óêðà¿íó. ß ïîðàäèâ éîìó 
ðîçïîâ³ñòè ïðî òå, ùî ö³êàâèâ-
ñÿ â ÑÁÓ ³ òàì ïîâ³äîìèëè, ùî 
ïðîáëåì íå âèíèêàòèìå. Ò³ëüêè 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³í ñêàçàâ ïðî öå 
ïðèêîðäîííèêàì, ò³ íàäàëè äîçâ³ë.

Ïàí Àíàòîë³é íå çíàº, ÷è ìîæå 
òàêà ³íôîðìàö³ÿ ìàòè â³äíîøåí-
íÿ äî îáøóêó…

Диверсія — закладення 
вибухівки сторонніми 
особами. 

Донецький слід 
(допуск до складів 
мають не тільки офіцери, 
а й солдати строкової 
служби, саме вони 
вручну завантажують і 
розвантажують боєприпаси).

Спланована 
диверсійна операція 
(виявили перерізані 
кабелі зв’язку, 
відключення світла та 
мобільного зв’язку).

Підпал з метою 
знищення слідів продажу 
боєприпасів.

Доставка вибухового 
пристрою 
з безпілотника. 

Самозагорання (стан дея-
ких боєприпасів залишався 
неконтрольованим не один 
десяток років).

Постріл з гранатомета з-за 
периметру охорони у ящики 
боєприпасів, що зберігалися 
на відкритому майданчику.

Нині слідство зосередило увагу на одній з основних версій:
  Проникнення сторонніх осіб на територію частини А-1119 та умисне 

ініціювання ними детонації (вибухів) боєприпасів.

У перший день розслідування були такі версії:

ПОЧАТКОВІ ВЕРСІЇ РОЗСЛІДУВАННЯ 
ВИБУХІВ НА СКЛАДАХ

Інформація озвучена на засіданні Комітету ВР із питань національної безпеки і оборони)

Îáøóê òðèâàâ 
ïîíàä ï’ÿòü ãîäèí. 
Ïåðåâåðíóëè âñå 
â áóäèíêó, ï³äâàë³, 
ñàðà¿, îãëÿíóëè 
òåðèòîð³þ íàâêîëî
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Будувати новий корпус садочка 
№ 16 запланували навесні. Але 
новіша частина будівлі буде пра-
цювати далі. Яким чином огоро-
дять дітей від будівельного шуму 
та пилу? У чиновників така відпо-
відь: поставлять високу загорожу 
і закриють доступ до будмайдан-
чика.
— Є чотири входи в садок зі сто-
рони залізничного вокзалу, — го-
ворить директорка закладу.
— Будинки як будують у нових мі-
крорайонах? Буквально за 10 ме-
трів через загорожу, — каже на-
чальниця відділу дошкільної 

освіти.
А чи не можна влаштувати усіх 
дітей садка у інші заклади міс-
та? Якщо цього захочуть бать-
ки, то чи знайдуться місця? На ці 
питання журналісту сказали, що 
садок на Шимка може повністю 
задовольнити потреби 16-го й 
більше. Уже прорахували таку 
імовірність.
Але ті батьки, яких опитала жур-
наліст після батьківських зборів, 
сказали: «Не хочемо переводити 
дитину в інший садок». Схоже, 
більшість сподівається, що за-
бере свою дитину хтось інший.

Валити і будувати будуть поруч дитячих спалень 

ЗАБЕРІТЬ ДІТЕЙ, БО 
САДОЧОК ВАЛИТЬСЯ 
Діти на купі  
У старому корпусі 
дитсадка біля 
залізничного 
вокзалу потріскали 
стіни, і звідти 
вихованців перевели 
в новий корпус. 
Зараз у шістьох 
приміщеннях 
тісняться 360 дітей. 
Батьки обурені, що 
підлатаний минулого 
року заклад знову 
під загрозою обвалу 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïðî çàãðîçó îá-
âàëó â äèòñàäêó 
¹16 íàïèñàâ ó 
Ôåéñáóêó áàòüêî 

äèòèíè, ÿêà â³äâ³äóº öåé çàêëàä. 
×îëîâ³êà îáóðèëî, ùî äîøê³ëü-
íÿò ³ç àâàð³éíîãî êîðïóñà ïåðå-
âåëè ó íîâ³øó ïîëîâèíó ñàäî÷êà, 
³ çàðàç â îäí³é ãðóï³ ïî 50 ä³òåé.

«Öå — íå îêóïîâàíèé Äîíåöüê 
³ íå ïðèôðîíòîâà Ïîïàñíà, öå — 
øîêîëàäíà Â³ííèöÿ, ÄÍÇ ¹ 16 
(âóë. Ïàðõîìåíêà), — ï³äïèñàâ 
ôîòî ê³ìíàòè ç ãóñòî ðîçñòàâ-
ëåíèìè ñòîëèêàìè ³ ë³æå÷êàìè 
áàòüêî Ñåðã³é Áîíäàð÷óê. — Îäèí 
ç äâîõ êîðïóñ³â äèòÿ÷îãî ñàäî÷-
êà ðàïòîâî çàêðèëè ó çâ’ÿçêó ç 
çàãðîçîþ îáâàëó äàõó (íà ÿêèé, 
äî ðå÷³, ÂÌÐ ó ìèíóëîìó ðîö³ 
âèä³ëÿëà êîøòè). Óñ³õ ä³òåé ç³ãíà-
ëè â îäèí êîðïóñ. Ó ãðóï³, äå ìîÿ 
äèòèíà, çàðàç áëèçüêî 50 ä³òåé!..».

Ñàäî÷îê ¹16 êîëèñü áóâ â³äî-
ì÷èì, à òåïåð ìóí³öèïàëüíèé. 
Ñêëàäàºòüñÿ ³ç äâîõ êîðïóñ³â. 
Äðóãèé çâåëè ó 1982 ðîö³, à ïåð-
øèé ïîáóäóâàëè ùå â 36-ìó. Ó 
çàêëàä³ 12 ãðóï, à öå ïðèáëèçíî 
360 ä³òåé. Ïîëîâèíà âèõîâàíö³â 
¿ëè, ñïàëè, çàéìàëèñÿ ³ ãðàëèñÿ 
â ñòàðîìó êîðïóñ³ äî ìèíóëîãî 
òèæíÿ. Çàðàç óñ³õ ðîçì³ñòèëè 
íà íîâ³é ïîëîâèí³ ñàäêà, ðîç-
ðàõîâàí³é íà 180 ä³òåé.

×îìó òàê ñòàëîñÿ òà ñê³ëüêè 
ìàëÿòàì äîâåäåòüñÿ ñï³âìåøêàòè 
ó òèñíÿâ³? Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà 
â³ää³ëó äîøê³ëüíî¿ îñâ³òè ³ îáë³-
êó ä³òåé äåïàðòàìåíòó ì³ñüêðà-
äè Ëåñ³ Ãàðíèê, ä³òåé òåðì³íîâî 
îá’ºäíàëè â ø³ñòüîõ ãðóïàõ çà-
ðàäè áåçïåêè, à ðóéíàö³ÿ ñòàðîãî 
êîðïóñó ïðîäîâæóºòüñÿ íå òîìó, 
ùî òîð³ê â³äðåìîíòóâàëè ïîãàíî.

— Ситуація не подобається 
зовсім. Переводити дитину 
в інший садок не хочу, — 
каже мама вихованки 
підготовчої групи 

ñâî¿ìè âèõîâàòåëÿìè.
Ùî òðåáà ïîòåðï³òè ³ ä³òÿì, ³ 

áàòüêàì, ãîâîðèëà Ëåñÿ Ãàðíèê 
íà áàòüê³âñüêèõ çáîðàõ ó ñàäêó 
â ïîíåä³ëîê ââå÷åð³. Âîíà ïî-
ïðîñèëà áàòüê³â ïåðåâîäèòè ä³-
òåé â ³íø³ ñàäêè àáî çàïèñóâà-
òèñÿ ó íîâîçáóäîâàíèé íà âóëèö³ 
Øèìêà, ÿêèé çàïðàöþº ó ãðóäí³ 
öüîãî ðîêó.

Íà ì³ñö³ àâàð³éíîãî êîðïóñà 
ñàäî÷êà íà Ïàðõîìåíêà, ÿê âè-
ð³øèëè â ì³ñüêðàä³, áóäóòü çâî-
äèòè íîâèé. Óæå ï³äãîòóâàëè äî-
êóìåíòàö³þ ³ âíåñëè ïðîïîçèö³þ 
â áþäæåò-2018.

— Ð³øåííÿ ñòàðó áóä³âëþ 
çíåñòè ³ íà ¿¿ ì³ñö³ ïîáóäóâàòè 
íîâó, ñó÷àñíó, ç ïîäàëüøèì ðå-
ìîíòîì íîâîãî êîðïóñà, ïðè-
éíÿëè ùå äî ö³º¿ ñèòóàö³¿. Ìè 
õîò³ëè ä³òåé ïåðåâåñòè ó çàêëàä 
íà Øèìêà. Àëå, âðàõîâóþ÷è 
ôîðñ-ìàæîðí³ñòü ñèòóàö³¿, — 
êàæå ïðî íîâ³ òð³ùèíè Ëåñÿ 
Ãàðíèê, — ïåðåáóâàííÿ ä³òåé 
ó ãðóïàõ ñòàðîãî êîðïóñà ñòàëî 
íåáåçïå÷íèì. Çàðàç áóäåìî ïåðå-
âîäèòè ä³òåé ó ³íø³ çàêëàäè ì³ñòà, 
çà áàæàííÿì ¿õí³õ áàòüê³â.

Ä³òêàì 16-ãî ñàäêà, ÿê³ æè-
âóòü â ³íøèõ ì³êðîðàéîíàõ ì³ñ-
òà, ïðîïîíóþòü ïåðåâ³ä ó çàêëàä 
çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ. Îá³öÿþòü 
âëàøòóâàòè óñ³õ áàæàþ÷èõ. Àëå 
á³ëüø³ñòü âèõîâàíö³â, ÿê ãîâî-
ðèòü Ëåñÿ Ãàðíèê, íàïðàâëÿòü 
ó ñàäîê íà Øèìêà â ê³íö³ ðîêó.

— Òàì áàãàòîïîâåðõ³âêè ïîðó÷ 
³ äîñòàòíüî ñâî¿õ ä³òåé, êóäè òàì 
ùå íàø³? — íå â³ðèëè â ãàðàíòî-
âàíèé ïåðåâ³ä áàòüêè íà çáîðàõ.

— Ïåðøî÷åðãîâî áóäåìî âëà-
øòîâóâàòè ä³òåé ç 16-ãî çàêëà-
äó, — ñêàçàëà Ëåñÿ Ãàðíèê.

— À ìîæíà óñ³ºþ ãðóïîþ ïåðå-
éòè? — ïèòàëè îäí³ áàòüêè.

— À ìîæíà ðàçîì ç âèõîâàòå-
ëÿìè? — ãóêàëè äðóã³.

— Òîé ñàäî÷îê íå óêîìïëåê-
òîâàíèé í³ ä³òüìè, í³ ïåðñîíà-
ëîì, — ñêàçàëà ïðåäñòàâíèöÿ äå-
ïàðòàìåíòó îñâ³òè ó â³äïîâ³äü. — 
Âëàøòóºìî óñ³õ áàæàþ÷èõ.

— Ó ìèíóëîìó ðîö³ ïðîâåëè 
îáñòåæåííÿ ³ ïðèéíÿëè ð³øåí-
íÿ ïðî óêð³ïëåííÿ ôóíäàìåíòó, 
àáè òð³ùèíè íå á³ëüøàëè, — ãî-
âîðèòü âîíà. — Àëå äîù³ ³äóòü, 
ï³äìèâàþòü çíîâó ôóíäàìåíò, ³ 
óæå â ³íøîìó ì³ñö³ óòâîðèëèñÿ 
òð³ùèíè. Äëÿ áåçïå÷íîñò³ ïåðå-
áóâàííÿ ä³òåé ó çàêëàä³ ïðèéíÿëè 
ð³øåííÿ òåðì³íîâî ïåðåâåñòè ¿õ 
â ³íø³ ãðóïè. ²íøîãî âàð³àíòó 
íå ìîæíà ïðèäóìàòè, êð³ì òîãî, 
ùî îñü òàêèì ÷èíîì ðîçì³ñòèòè 
ä³òåé. ¯õ íå ïî 50 â îäíîìó ïðè-
ì³ùåíí³, à ïî 15–20. Îäíà ãðóïà, 
íàïðèêëàä, ó ãðóïîâ³é ê³ìíàò³, 
à äðóãà — ó ñïàëüí³. Êîæíà ç³ 
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Î ÷åì ìîæíî ãî-
âîðèòü ñ ÷åëîâåêîì 

â âîåííîé ôîðìå?.. Î ìóçûêå, 
ñàêñîôîíå è ãðÿäóùåì ìåæäó-
íàðîäíîì ôåñòèâàëå!

Åâãåíèé Ïîïåëü — ïðåïîäà-
âàòåëü ìóçûêè, ñåðæàíò âîåííî-
âîçäóøíûõ ñèë Óêðàèíû è ÷å-
ëîâåê, áëàãîäàðÿ êîòîðîìó óæå 
÷åòâåðòûé ãîä ïîäðÿä â Âè-
ííèöå ïðîõîäèò óíèêàëüíûé 
ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü ñàê-
ñîôîííîé ìóçûêè.

Ñàêñîôîííûé ìàðàôîí â ýòîì 
ãîäó áóäåò äëèòüñÿ ïÿòü äíåé. 
Ñ 6 ïî 10 íîÿáðÿ íà Vinnytsia 
Adolphe Sax Festival-2017 âè-
ííè÷àí è ãîñòåé ãîðîäà æäóò 
íåçàáûâàåìûå  êîíöåðòû 
è ýêñêëþçèâíûå ìàñòåð-êëàññû 
âåäóùèõ ñàêñîôîíèñòîâ Óêðàèíû 
è Åâðîïû, à òàêæå II êîíêóðñ äëÿ 
ìîëîäûõ òàëàíòëèâûõ äóõîâèêîâ.

ВДОХНОВЕНИЕ ИЗ БЕЛЬГИИ, 
ПРИЗЫ — ИЗ ПАРИЖА! Èäååé 
ïðîâåñòè â ðîäíîé Âèííèöå 
ôåñòèâàëü â ÷åñòü îñíîâàòå-
ëÿ ñàêñîôîíà Àäîëüôà Ñàê-
ñà Åâãåíèé Ïîïåëü çàãîðåëñÿ 
â 2013 ãîäó. Òîãäà âåñü ìèð 
ãîòîâèëñÿ â 2014 ãîäó ïðàçäíî-
âàòü 200-ëåòèå ñî äíÿ ðîæäåíèÿ 
âåëèêîãî ãåíèÿ, ïîäàðèâøåãî 
ìèðó îäèí èç ñàìûõ ïðåêðàñíûõ 
ìóçûêàëüíûõ èíñòðóìåíòîâ.

— Íåïîñðåäñòâåííî 6 íîÿáðÿ 
ïîñ÷àñòëèâèëîñü áûòü â Áåëü-
ãèè, íà ðîäèíå Àäîëüôà Ñàê-
ñà. Â ãîðîäêå Äèíàí, ãäå îí 
ðîäèëñÿ, ïðîõîäèëè ãëàâíûå 
òîðæåñòâà — áîëüøîé êîíêóðñ 
è ôåñòèâàëü. 200 ñàêñîôîíèñòîâ 
â ÷åñòü 200-ëåòèÿ «îòöà» ñàêñî-
ôîíà ïðîñòî íà óëèöå èãðàëè 
ñàìûå çíàìåíèòûå ïðîèçâåäåíèÿ. 
Çðåëèùå áûëî íåçàáûâàåìîå! — 
âñïîìèíàåò Åâãåíèé Ïîïåëü. — 
Äèíàí — ãîðîäîê õîòü è íåáîëü-
øîé — òàì âñåãî 13 òûñÿ÷ íà-
ñåëåíèÿ! — íî ïåéçàæè âîêðóã 
íàñòîëüêî æèâîïèñíûå, ÷òî âäî-

õíîâåíèåì çàðÿæàåøüñÿ ñðàçó. 
Â äîìå, ãäå ðîäèëñÿ Àäîëüô 
Ñàêñ, ñîçäàí êðàñèâûé ìóçåé, 
à ïî âñåìó ãîðîäó óñòàíîâëåíû 
ïàìÿòíèêè ñàêñîôîíó.

Âåðíóâøèñü èç Áåëüãèè, 
â ñòåíàõ Âèííèöêîãî ó÷èëèùà 
êóëüòóðû èìåíè Ëåîíòîâè÷à 
è ìóçûêàëüíîé øêîëû ¹ 1 Åâ-
ãåíèé Ïîïåëü ïðîâåë ïåðâûé 
ôåñòèâàëü Àäîëüôà Ñàêñà 
â Âèííèöå. Íà áîëüøîì êîí-
öåðòå ñîëüíî âûñòóïèëè ëó÷-
øèå ñàêñîôîíèñòû, âèííèöêèé 
êâàðòåò è áèã-áåíä ó÷èëèùà ñ ñî-
ëèñòàìè-äåòüìè.

— Â ôèíàëå 50 ñàêñîôîíèñ-
òîâ èñïîëíÿëè «Happy birthday» 
â ÷åñòü Ñàêñà. Áûëî î÷åíü êðà-
ñèâî è çàâîðàæèâàþùå! Ýòîò 
êîíöåðò òàê ïîòðÿñ âñåõ, ÷òî 
ìû ðåøèëè ñäåëàòü ôåñòèâàëü 
åæåãîäíûì, — ðàññêàçûâàåò 
Åâãåíèé Ïîïåëü. — Ñ êàæäûì 
ãîäîì óâåëè÷èâàëè êîëè÷åñòâî 
êîíöåðòîâ, íà÷àëè ïðîâîäèòü 
ìàñòåð-êëàññû, à â ïðîøëîì ãîäó 
ìîè êîëëåãè-ïåäàãîãè ïåðâîé 
ìóçûêàëüíîé øêîëû âûèãðàëè 
ãðàíò Âèííèöêîãî ãîðñîâåòà 
è â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ ìû ïðî-
âåëè êîíêóðñ äóõîâîé ìóçûêè 
«Vin Venti». ß îáðàòèëñÿ â ïà-
ðèæñêóþ êîìïàíèþ «Selmer», 
âî âëàäåíèÿ êîòîðîé â 1928 ãîäó 
ïåðåøëà ôàìèëüíàÿ ìóçûêàëüíàÿ 
ôàáðèêà Àäîëüôà Ñàêñà, è îíè 
ñ ðàäîñòüþ ïîääåðæàëè íàø ôåñ-
òèâàëü. Âûñëàëè äëÿ ïîáåäèòåëåé 
íåäåøåâûå ïðèçû — ìóíäøòóêè, 
òðîñòè. Â èòîãå, â ïåðâîì êîí-
êóðñå ó íàñ ó÷àñòâîâàëî áîëüøå 
âñåãî ñàêñîôîíèñòîâ! Àæèîòàæ 
îæèäàåì è â ýòîì ãîäó — ïðèçû 
îïÿòü ïðåäîñòàâëÿåò ïàðèæñêàÿ 
êîìïàíèÿ «Selmer», à òàêæå àìå-
ðèêàíñêàÿ êîìïàíèÿ D'Addario. 

СУДЬБА ПРИВЕЛА НАЗАД В ВИ-
ННИЦУ. Äëÿ Åâãåíèÿ Ïîïåëÿ, êàê 
îðãàíèçàòîðà Vinnytsia Adolphe 
Sax Festival, öåëüþ ¹ 1 âñåã-
äà áûëî íå òîëüêî ïðîâåäåíèå 
èíòåðåñíûõ êîíöåðòîâ, íî è ðå-
øåíèå îáðàçîâàòåëüíîé çàäà÷è — 
ïîñòîÿííî ïîäíèìàòü óðîâåíü 

И БУДЕТ SAX! 6–10 НОЯБРЯ ВИННИЦУ 
ЖДЕТ МУЗЫКАЛЬНЫЙ ШОК
Поддержано Парижем!  В преддверье 
IV международного фестиваля 
саксофонной музыки Vinnytsia Adolphe Sax 
Festival его основатель, учитель-военный 
Евгений Попель рассказал, как каникулы 
у бабушки и прогулка по улице Артынова 
вернули его в мир музыки, что больше 
всего поразило на родине Адольфа Сакса 
и какие сюрпризы лучшие саксофонисты 
Украины и Европы готовят винничанам

èñïîëíåíèÿ þíûõ ìóçûêàíòîâ.
— Ñàêñîôîí — èíñòðóìåíò, 

â êîòîðûé íåâîçìîæíî íå âëþ-
áèòüñÿ! Â æèçíè êàæäîãî ÷åëîâå-
êà îí äåéñòâèòåëüíî ïîÿâëÿåòñÿ 
ðàç è íàâñåãäà! — óâåðåí Åâãåíèé 
Ïîïåëü.

Â ñâîå âðåìÿ ñàì ìóçûêàíò 
ê ýòîìó èíñòðóìåíòó ïðè-
øåë ïîñòåïåííî. Âñëåä çà ìà-
ìîé-ñêðèïà÷êîé ñâîþ ïåðâóþ 
ìóçûêàëüíóþ øêîëó îêîí÷èë 
ïî êëàññó ñêðèïêè: íà÷àë ó÷èòüñÿ 
â Âèííèöå, à êîãäà ñåìüÿ ïåðå-
åõàëà â Ñèáèðü, ïðîäîëæèë îáó-
÷åíèå â Íèæíåâàðòîâñêå. Êîãäà 
â ãîðîäå ïîÿâèëñÿ ñâîé îðêåñòð 
è àêòèâíî íà÷àëà ðàçâèâàòüñÿ äó-
õîâàÿ ìóçûêà, Åâãåíèé Ïîïåëü 
ðåøèë ïî óñêîðåííîé ïðîãðàì-
ìå âòîðîé ìóçûêàëüíîé øêîëû 
îñâîèòü êëàðíåò è ñàêñîôîí.

— Ó ìåíÿ ñëîâíî îòêðûëîñü 
âòîðîå äûõàíèå! — ðàññêàçûâàåò 
Åâãåíèé Ïîïåëü. — ß ïîñòóïèë 
â Åêàòåðèíáóðãñêîå ìóçûêàëüíîå 
ó÷èëèùå, ãäå ïîïàë ê ÷óäåñíîìó 
ïåäàãîãó — ïðîôåññîðó Óðàëü-
ñêîé êîíñåðâàòîðèè, çàìå÷à-
òåëüíîìó ñàêñîôîíèñòó Èãîðþ 
Ïàðàùóêó. Îí áûë ãëàâíûì ïðî-
ïàãàíäèñòîì ñàêñîôîíà íà Óðàëå 
è èìåííî îí «çàðàçèë» ìåíÿ ôà-
íàòèçìîì ê èíñòðóìåíòó. 

Ïîñëå àêòèâíûõ ñòóäåí÷åñ-
êèõ ëåò â ó÷èëèùå, ãäå â æèçíè 
Åâãåíèÿ Ïîïåëÿ ìóçûêà áûëà 

24 ÷àñà â ñóòêè (îí ìíîãî åçäèë 
íà êîíêóðñû, ðàáîòàë â íåñêîëü-
êèõ îðêåñòðàõ è ôèëàðìîíèè), 
îí óñïåøíî ïîñòóïèë íà áþäæåò 
â Ðîññèéñêóþ àêàäåìèþ ìóçûêè 
èìåíè Ãíåñèíûõ â Ìîñêâå.

— È ýòî ñòàëî ìîåé ðîêîâîé 
îøèáêîé, — ïðèçíàåòñÿ Åâãåíèé 
Ïîïåëü. — Ìîèì ïåäàãîãîì áûëà 
ïðîôåññîð àêàäåìèè, î÷åíü óâà-
æàåìàÿ æåíùèíà Ìàðãàðèòà Øà-
ïîøíèêîâà. Íî, âèäèìî, íå â òîò 
ïåðèîä ÿ ê íåé ïîïàë. Îíà íà÷à-
ëà ìåíÿ ëîìàòü è îòáèëà âñÿêîå 
æåëàíèå çàíèìàòüñÿ ìóçûêîé. Äà 
è ñàìà Ìîñêâà ñûãðàëà îãðîìíóþ 
ðîëü — ãîðîä î÷åíü òÿæåëûé. Òàê 
÷òî íà âòîðîì êóðñå ÿ áðîñèë àêà-
äåìèþ è íà äîëãèõ øåñòü ëåò çà-
âÿçàë ñ ìóçûêîé. Ïðîäàë ñâîé ñàê-
ñîôîí è áûë óâåðåí, ÷òî áîëüøå 
âîîáùå íèêîãäà íå áóäó èãðàòü.

Óéäÿ â ñîâåðøåííî äðóãóþ ñôå-
ðó, Åâãåíèé ïåðååõàë â Ìèíñê, ãäå 
ïðîæèë ÷åòûðå ãîäà. À íîâûé ýòàï 
â åãî æèçíè íà÷àëñÿ â 2013 ãîäó 
ïîñëå îòïóñêà â Âèííèöå.

— Âåñíîé ÿ ïðèåõàë ê áàáóøêå 
è, ãóëÿÿ ïî óëèöå Àðòûíîâà, ðå-
øèë çàéòè â ìóçûêàëüíóþ øêîëó 
¹ 1, ãäå íà÷èíàë ó÷èòüñÿ. Äî ñèõ 
ïîð íå ïîíèìàþ, ÷òî òîãäà íà ìåíÿ 
íàøëî! Èñòîðèÿ ïðîñòî ñóäüáî-
íîñíàÿ! — âñïîìèíàåò Åâãåíèé 
Ïîïåëü. — Íà ïðîõîäíîé ÿ ïî-
èíòåðåñîâàëñÿ, êòî ñåé÷àñ ïðåïî-
äàåò ñàêñîôîí, è ìåíÿ íàïðàâèëè 
ê çàó÷ó. À îí â ñâîþ î÷åðåäü ñîîá-
ùèë, ÷òî áóêâàëüíî ïåðåäî ìíîé 
óâîëèëñÿ ïåäàãîã ïî ñàêñîôîíó. 
Òàê, â îäèí ìèã âñå è ðåøèëîñü! 
ß âåðíóëñÿ â Âèííèöó è íà-
÷àë ïðåïîäàâàòü â ìóçûêàëüíîé 
øêîëå. Ïî-íàñòîÿùåìó ãîðæóñü 
ñâîèìè ó÷åíèêàìè è âåðþ, ÷òî 
êîãäà-òî íà íàøåì ôåñòèâàëå îíè 
áóäóò âûñòóïàòü â êà÷åñòâå çâåçä.

ВИР Т УОЗНЫЙ М УЗЫК АНТ 
ДЖАМАЛЫ И САКСОФОННЫЙ 
ШОК! Êàêèå òåíäåíöèè ãëàâåí-
ñòâóþò â ìèðå ñàêñîôîííîãî 
èñêóññòâà Óêðàèíû è Åâðîïû, 
âèííè÷àíå è ãîñòè ãîðîäà ñìîãóò 
óâèäåòü 6–10 íîÿáðÿ íà ôåñòèâà-
ëå Vinnytsia Adolphe Sax Festival.

Ãåðîÿìè êîíöåðòà-îòêðûòèÿ, 
êîòîðûé 6 íîÿáðÿ â 19.00 ïðî-
éäåò â òåàòðå èìåíè Ñàäîâñêîãî, 
ñòàíóò äâà çàìå÷àòåëüíûõ êîëëåê-
òèâà — New Age Quartet è Áåíä 
Àíäðåÿ ×ìóòà.

— Ýòî áóäóò äâà ñîâåðøåí-
íî ðàçíûõ êîíöåðòà! New Age 
Quartet ñûãðàåò ëó÷øèå êîì-
ïîçèöèè Àñòîðà Ïüÿööîëëû 
è äðóãèõ çíàìåíèòûõ êîìïîçè-
òîðîâ, — ðàññêàçûâàåò Åâãåíèé 

Ïîïåëü. — À âîò Àíäðåé ×ìóò 
ñî ñâîèì áåíäîì ïîðàäóþò ëó÷-
øèìè êîìïîçèöèÿìè â ñòèëå 
smooth jazz, funk è fusion. Àí-
äðåé ×ìóò, áóäó÷è îäíèì èç ëó÷-
øèõ ìîëîäûõ ñàêñîôîíèñòîâ 
Óêðàèíû, ÿâëÿåòñÿ ïîñòîÿííûì 
ìóçûêàíòîì Äæàìàëû. Ýòî áóäåò 
íåçàáûâàåìûé êîíöåðò êðàñèâîãî 
è âîëøåáíîãî ñàëîííîãî äæàçà!

À âîò âäîâîëü íàñëàäèòüñÿ 
ñàêñîôîííûìè ýêñïåðèìåíòàìè 
âèííè÷àíå ñìîãóò íà êîíöåðòå, 
êîòîðûé 8 íîÿáðÿ â 18.30 ïðî-
éäåò â Âèííèöêîé îáëàñòíîé ôè-
ëàðìîíèè. Ñâîè ñîëî ïðåäñòàâÿò 
÷åòûðå âûäàþùèõñÿ ñàêñîôî-
íèñòà Óêðàèíû: Ðîìàí Ôîòóéìà 
(Êèåâ), Èëüÿ Âàñÿ÷êèí (Áðþñ-
ñåëü), Àðòåì Ãîëîäíþê (Êèåâ) 
è Åâãåíèé Ïîïåëü (Âèííèöà). 

— Ïî íàñòðîåíèþ ýòî áó-
äåò àáñîëþòíî èíîé êîíöåðò, 
÷åì íà îòêðûòèè. Äëÿ êîãî-òî 
ýòî äàæå áóäåò øîê! — èíòðè-
ãóåò Åâãåíèé Ïîïåëü. — Áóäåò 
è àâàíãàðä, è î÷åíü ñîâðåìåííàÿ 
ìóçûêà, è ìåëîäè÷íûå êîìïî-
çèöèè — ðàññëàáèòüñÿ çðèòåëÿì 
íå äàäèì! Ó íàñ èìåííî òàêàÿ çà-
äà÷à è ñòîèò — óäèâèòü è ïîêàçàòü 
òó ñîâðåìåííóþ ìóçûêó, êîòîðóþ 
äàâíî èãðàþò â ìèðå, íî êîòîðîé 
ïîêà î÷åíü ìàëî ó íàñ. Êîíöåðò 
áóäåò î÷åíü áóäîðàæàùèì!

Áèëåòû íà êîíöåðòû Vinnytsia 
Adolphe Sax Festival ìîæíî ïðè-
îáðåñòè íà ñàéòå bilet.vn.ua, â êàñ-
ñàõ ôèëàðìîíèè, òåàòðà, «Ìàãè-
ãðàíäà», à òàêæå ïî òåëåôîíàì: 
(098)101–00–63, (0432)57–55–55.

Евгений Попель гарантирует, что Vinnytsia Adolphe Sax 
Festival-2017 удивит всех: «За 5 дней фестиваля с концертами 
и мастер-классами в Виннице выступят ведущие саксофонисты 
Украины и Европы. А 9 ноября в 15.00 в «Артынове» пройдет 
эксклюзивный показ фильма «Сакс Революция. Адольф Сакс» 

«Íà ôåñòèâàëå ó íàñ 
áóäåò smooth jazz, 
êëàññèêà, àâàíãàðä 
è î÷åíü ñîâðåìåííàÿ 
ìóçûêà! Çðèòåëåé 
åñòü, ÷åì óäèâèòü!»
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42
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СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Про псориаз говорят, что это одно из «про-
клятий рода человеческого». Оно повергает 
больных в стыд и смятение, сводит жизнь 
к постоянным компромиссам и не поддается 
излечению. Американский писатель Джон 

Апдайк, сам страдающий этим заболевани-
ем, с горечью отметил (говоря образно): 
Истинное имя этой болезни-унижение. 
Псориаз это хроническое заболевание 
с многообразными проявлениями. Может 
передаваться по наследству: если болен 
один родитель — риск для ребенка-8%, 
оба родителя-41%.
Провоцирующие факторы: эмоциональные 
и физические перегрузки (40%взрослых 
связывают обострение псориаза с пережи-
ваниями; у детей это происходит чаще); ин-

фекции, лекарственные средства, алкоголь. 
Классическим элементом псориза является 
красноватый узелок с четкими границами, 
покрытый серебристо-белыми чешуйка-
ми. Псориатические высыпания могут на-
ходиться на ладонях и подошвах, кожных 
складках, половых органах, волосистой ча-
сти головы. При псориазе могут поражаться 
ногти, суставы, редко внутренние органы. 
Лечение псориаза должно быть комплес-
ным, с правильным положительным психо-
эмоциональным настроем. Дж. О. А. Пегано 

(2001) отмечает роль правильного (пози-
тивного) мышления в лечении псориза. 
«Программированием мысли на выздо-
ровление вы влияете на ваше здоровье», 
утверждает автор. В новых протоколах 
лечения разработаны специальные дие-
тические рекомендации. Лечение назнача-
ется индивидуально. Особенно уделяется 
внимание по уходу за кожей (постоянное 
использование увлажняющих средств). 
Удлиняет ремиссию курортологическое 
лечение (морские курорты).

Âàëåðèÿ 
Ïóñòîâàðåíêî
âðà÷ äåðìàòîëîã

âèííèöêîãî 
ìåäèöèíñêîãî öåíòðà 

«Àëüòàìåäèêà»

Комментарий эксперта

406884

409117

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

2 9  î ê ò ÿ á ð ÿ 
Âñåìèðíûé äåíü 
áîðüáû ñ ïñîðèàçîì. 
Ýòîé áîëåçíüþ ñòðà-

äàþò 2–3% æèòåëåé çåìíîãî øàðà.
— Ýòà áîëåçíü áûëà îïèñàíà 

åùå â Áèáëèè, — ðàññêàçûâàåò 
âðà÷ äåðìàòîâåíåðîëîã Íàòàëüÿ 
Ìàçîð÷óê. — Òî åñòü 20 òûñÿ÷ ëåò 
íàçàä ëþäè áîëåëè ïñîðèàçîì 
è äî ñåãîäíÿøíåãî äíÿ íè÷åãî 
íå èçìåíèëîñü.

Ñàìîå íåïðèÿòíîå, ÷òî ïðåäïî-
ëîæèòü ó ñåáÿ ýòó áîëåçíü íåâîç-
ìîæíî. Òû ìîæåøü ëå÷ü ñïàòü 
çäîðîâûì ÷åëîâåêîì, à ïðîñíóòü-

ñÿ âåñü îáñûïàííûé «áëÿõàìè». 
Ñðåäè ìåäèêîâ áûòóåò — ïñîðèàç 
íå ëþáèò, êîãäà åãî ñèëüíî ëå÷àò, 
ýòî äðåìëþùèé çâåðü, êîòîðîãî 
ëó÷øå íå òðîãàòü ëèøíèé ðàç.

СЕЙЧАС ПСОРИАЗ ПРОГРЕС-
СИРУЕТ. Íå ñìîòðÿ íà òî, ÷òî 
ñòðåññ íàçûâàþò îäíîé èç ñàìûõ 
ñèëüíûõ ìîòèâàöèé âîçíèêíîâå-
íèÿ ïñîðèàçà, çàãàäêîé îñòàåòñÿ 
òîò ôàêò, ÷òî âî âðåìåíà âîéí, 
òîé æå Âòîðîé ìèðîâîé, ïñîðèàç 
áûë íå òàê ðàñïðîñòðàíåí êàê 
ñåé÷àñ.

— Âîçìîæíî òîãäà íå áûëî 
âîçìîæíîñòè áîëåçíü îòñëå-
æèâàòü, íî ôàêò îñòàåòñÿ ôàê-
òîì, — ãîâîðèò âðà÷. — Ñåãîäíÿ, 

ПСОРИАЗ НЕ ЛЕЧИТСЯ
И ВОЗНИКАЕТ ВНЕЗАПНО
Не буди лихо  Когда-то про псориаз 
говорили — божья кара. Раньше его считали 
разновидностью проказы. Только в начале 
19 века псориаз получил свое название 
от значения слова «прора» — сыпь, зуд. 
Болезнь эта неизлечима, и сегодня весь 
научный мир делает все возможное, 
чтобы облегчить жизнь пациента

ïðè êàçàëîñü áû áîëåå ñòàáèëü-
íîé, ïî ñðàâíåíèþ ñ ïðîøëûì 
ýìîöèîíàëüíîé ñîñòàâëÿþùåé, 
ïñîðèàç ðàñòåò. È î÷åíü ñèëüíî 
ñðåäè äåòåé. Åñëè ðàíüøå áûëè 
åäèíè÷íûå ñëó÷àè äåòñêîãî ïñî-
ðèàçà, ñåé÷àñ, ê ñîæàëåíèþ, ïðî-
áëåìà áîëåå àêòóàëüíà.

НЕ ЛЕЧИТСЯ. Ïî ñëîâàì âðà÷à, 
ïñîðèàç — ýòî õðîíè÷åñêîå çà-
áîëåâàíèå.

— Òî åñòü çàäà÷à âðà÷åé êà-
ñàòåëüíî ïñîðèàçà óìåíüøèòü 
êîëè÷åñòâî îáîñòðåíèé, à êîëè-
÷åñòâî ðåìèññèé è èõ äëèòåëü-
íîñòü óâåëè÷èòü, — ãîâîðèò âðà÷. 
Õîòÿ ýòî ñëîæíî ââèäó òîãî, ÷òî 
îáîñòðÿåòñÿ ïñîðèàç ïî ìàññå 
ïðè÷èí (çàáîëåë ÷åëîâåê ÎÐÂÈ 
èëè âîñïàëåíèåì ëåãêèõ, âûïèë 
ïðîòèâîâèðóñíûå ïðåïàðàòû, 
ïîïàë â ñòðåññîâóþ ñèòóàöèþ 
íà ðàáîòå). Ïî ñëîâàì Íàòàëüè 
Ìàçîð÷óê, ñåé÷àñ åñòü íîâûå ìå-
òîäèêè ëå÷åíèÿ ïñîðèàçà — ýòî 
òàê íàçûâàåìûå áèîïðåïàðàòû, 
êîòîðûå ðàçðàáîòàíû â Åâðîïå, 
è øèðîêî ïðèìåíÿþòñÿ òàì.

— Ïñîðèàç — ýòî íå òîëüêî áî-
ëåçíü êîæè, ñòðàäàþò è ñóñòàâû, 
ïîýòîìó ëå÷åíèå òàêèõ áîëüíûõ 
âåäåòñÿ ïàðàëëåëüíî ñ ðåâìàòî-
ëîãàìè, — ðàññêàçûâàåò ìåäèê. 

СТАТИСТИКА ПСОРИАЗА 

25 октября — день открытых дверей для пациентов больных псориазом. 
На территории областного кожно-венерологического диспансера 
по ул. Магистратской, 21 пройдет прием пациентов.
Это будет консультативный прием всех желающих без направления 
врача, врачами дерматовенерологами диспансера и доцентами 
медицинского университета. 
Начиная с 10.00 до 14.00 в кабинете №2 прием детей с псориазом, 
в кабинете №4 — взрослых.

кератиновый слой

чешуйки 

бляшки
воспаленная 
кожа

эпидермис

потовая железа
волос
дерма

подкожно-
жировая клетчатка

ЗДОРОВАЯ КОЖА ПСОРИАЗ

285 
больных впервые 

выявленных в 2016

243
лечились 

в стационаре

5611 больных 
насчитывалось за 2016 год в Виннице 
из которых 164 ребенка

КАК ВЫГЛЯДИТ ПСОРИАЗ



18 RIA, Ñåðåäà, 25 æîâòíÿ 2017

Кубок у Словенії 
 Çá³ðíà Â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 5 çäîáóëà ìåäàë³ 
íà þíàöüêèõ çìàãàííÿõ ç 
äçþäî ó Ñëîâåí³¿. ×åìï³îíàìè 
ñòàëè ²ãîð ×åðíÿê, Ìèêîëà 
Êîçîð³ç, Àðòåì ³ Ìàêñèì Ç³-
ì³íè. Ñð³áëî çäîáóëè Ìàêñèì 
Ìàêñèì÷óê, Ñâÿòîñëàâ Ãàâðè-
ëþê òà ²ëëÿ Êàøïðóê, áðîí-
çó — Ãåîðã³é Ðèìêåâè÷.

Знову нічия 
 Â³ííèöüêèé «Åâåðòîí» ç³-
ãðàâ óí³÷èþ ç ðàõóíêîì 3:3 ç 
ÔÊ «Âîëîäèìèð» (Òèâð³â). 
Öå áóâ ïåðøèé ïîºäèíîê 
ï³âô³íàëó Êóáêà ì³ñòà.

Найспортивніші 
допризовники 
 Â³äáóëàñÿ ì³ñüêà Ñïàð-
òàê³àäà ñåðåä äîïðèçîâíî¿ 
ìîëîä³. Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà 
çá³ðíà øêîëè ¹ 27. Äàë³ — 
êîìàíäè øê³ë ¹ 23 ³ ¹ 7.

Став чемпіоном  
 Ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò 
Óêðà¿íè ç áîêñó ñåðåä ÷îëî-
â³ê³â äî 22-õ ðîê³â.
Âèõîâàíåöü ñïîðòøêîëè 
«Â³ííèöÿ» Îëåêñ³é Òîêàð÷óê 
ñòàâ ÷åìï³îíîì ó âàãîâ³é 
êàòåãîð³¿ äî 75 êã.

Меморіал 
Житецького 
 28–29 æîâòíÿ, ó Â³ííèö³ 
â ÑÊ «Êîëîñ» î 12.00 ðî-
ç³ãðàþòü Êóáîê îáëàñò³ ç 
âàæêî¿ àòëåòèêè â ïàì’ÿòü 
ðåêîðäñìåíà ñâ³òó Àíàòîë³ÿ 
Æèòåöüêîãî. 

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

ÑÏÎÐÒ

Випуск №42 (1011)
Задачі-блоки на кооперативний мат. Обов’язково знайдіть ілюзорну гру. 

Задача №2059-2062
М.Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2*  +   h 2***

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №42 (1356) 18 жовтня 2017 року
Задача №2055
I. 1. Kpb7! Tb5+  2. Kpa8 Cc6x; II. 1. Kpc7! Tc5  2. Kpd8 Tc8x.
Задача №2056
I. 1. Kpf7! Kpf5  2. Tg7 e6x; II. 1. Kph6!  Kpf5  2. Kph5 T:h7x.
Задача №2057
I. 1. Kpa2! Kpc2  2. Ca1 C:b3x: II. 1. Ca1! Kpd1  2. Tb2 Kc3x.
Задача №2058
I. 1. Kp:h2! T:g3  2. Kph1 T:h3x; II. 1. Tg2! Tg3  2. T:h2 Tg1x.

М. Пархоменко

На заняття з кульової стрільби при-
ймають у спеціалізованій ОДЮСШ 
(тел. (067)899–02–56 — старший 
тренер збірної області Денис Мус-
тафаєв) та у тирі Вінницького місь-
кого палацу дітей та юнацтва (тел. 
67–33–38, 67–33–37).

На «пістолет» запрошують дітей, 
починаючи з 12 років. Тобто з того 
віку, коли школяр може без про-
блем тримати як мінімум кіло-
грамову зброю. На «гвинтівку» 
новачків приймають з дев’яти-
десяти років (після відбору).

Де займатися

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ï³ñëÿ äâîõ ïåðåìîã â³ííè÷à-

íàì áóëî ïîòð³áíî äîëàòè «Àð-
ñåíàë-Êè¿âùèíà» (Á³ëà Öåðêâà), 
ÿêèé çàìèêàº òàáëèöþ. Àëå öå 
âèÿâèëîñÿ íåïðîñòî. Àäæå «àð-
ñåíàëüö³» â îñòàíí³õ äâîõ ìàò÷àõ 
òàêîæ ïîêàçàëè ñòîâ³äñîòêîâèé 
ðåçóëüòàò. Íà ìàò÷³ ó Â³ííèö³ ¿õ 
ï³äòðèìóâàëà ãðóïà óëüòðàñ, ÿêà 
ïîâîäèëà ñåáå äîâîë³ àãðåñèâíî.

Ï³ñëÿ ðîçâ³äêè «Íèâà-Â» ïî-
÷àëà ñòâîðþâàòè íåáåçïå÷í³ àòà-
êè. Íà â³ñòð³ ä³ÿâ àêòèâíèé ²ãîð 
Ìàëÿðåíêî. Ó ïåðø³é ïîëîâèí³ 

òàéìó â³í çàâäàâ òðè íåáåçïå÷-
í³ óäàðè. Ïðè÷îìó äâà — ï³ñëÿ 
ôàêòè÷íî âèõîä³â ñàì-íà-ñàì ç 
ãîëê³ïåðîì Ãåðìàíîì Ãíàòèøîì. 
Íà æàëü, îáèäâà ïðîéøëè ïîðó÷ 
ç ïðàâîþ øòàíãîþ.

Ïåðøèé íåáåçïå÷íèé ìîìåíò 
á³ëÿ íàøèõ âîð³ò âèíèê íà 43-é 
õâèëèí³. Âîëîäèìèð Ò³ìåíêî 
âèéøîâ â³÷-íà-â³÷, âðàçèâ ö³ëü, 
àëå öå áóëî âæå ï³ñëÿ ñâèñòêà 
àðá³òðà — îôñàéä. Ï³ñëÿ ïåðåðâè 
ãîñïîäàð³ ïî÷àëè àêòèâí³øå âè-
êîðèñòîâóâàòè ïðåñèíã. Íà 80-é 
õâèëèí³ íåïîãàíî ïðîáèâ Ñåðã³é 

Àíäðººâ. Ì’ÿ÷ ï³ñëÿ ðèêîøåòó 
â³ä ãîëê³ïåðà çàëåò³â ó âîðîòà «êà-
íîí³ð³â». 1:0! Óæå ÷åðåç ê³ëüêà 
õâèëèí ãîñïîäàð³ ìîãëè ïîäâî¿òè 
ðàõóíîê. Ó øòðàôíèé ìàéäàí÷èê 
óâ³ðâàâñÿ Îëåêñàíäð Äóã³ºíêî, äå 
áóâ çáèòèé âîðîòàðåì. Ïóáë³êà 
âèìàãàëà ïåíàëüò³, ïðîòå ñâèñòîê 
ñóää³ Àíäð³ÿ Êîøóðè (×åðí³âö³) 
ìîâ÷àâ.

Äî îñíîâíîãî ÷àñó áóëî äîäàíî 
12 õâèëèí, àëå í³÷îãî îñîáëè-
âîãî ãëÿäà÷³ âæå íå ïîáà÷èëè. 
«Íèâà-Â» çäîáóëà òðåòþ ïåðå-
ìîãó ïîñï³ëü ³ ÷åòâåðòó â ï’ÿòè 

ìàò÷àõ ï³ä êåð³âíèöòâîì íîâî-
ãî òðåíåðà Äåíèñà Êîë÷èíà. 
Ùå îäí³ºþ ïðèºìí³ñòþ ñòàëà 
ïîðàçêà ãîëîâíîãî êîíêóðåíòà 
íàøî¿ êîìàíäè «Ïðèêàðïàòòÿ» — 
íà âè¿çä³ â³ä íåùîäàâíî áèòîãî 
íàìè «Ïîë³ññÿì» (0:2). Òàêèì 
÷èíîì â³äðèâ ïðèêàðïàòö³â â³ä 
â³ííè÷àí ñêîðîòèâñÿ äî 11 î÷îê. 
Ó íàñòóïíîìó òóð³ «Íèâà-Â» ãðàº 
ó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó. ² º øàíñ ùå 
çìåíøèòè â³äñòàíü ó òàáëèö³. Íà-
ãàäàºìî, «Ïðèêàðïàòòÿ» ïåðåáó-
âàº íà äðóãîìó ì³ñö³, â³ííè÷àíè 
ïîêè íà ÷åòâåðò³é ïîçèö³¿.

«Нива-В» здобула третю перемогу поспіль

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó íèí³øí³ áóðåìí³ ÷àñè êóëüî-
âà ñòð³ëüáà — öå âæå íå çâè÷àé-
íèé âèä ñïîðòó, à îäèí ³ç åëå-
ìåíò³â ï³äãîòîâêè äîïðèçîâíî¿ 
ìîëîä³ ³ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êà-
ö³¿ ñèëîâèê³â, ÿêèõ íàïðàâëÿþòü 
ó ÀÒÎ. ×è ãîòîâ³ ìîëîä³ óêðà¿íö³, 
ÿê³ íàéêðàùå â êðà¿í³ ñòð³ëÿþòü, 
éòè ó â³éñüêîâ³ ñíàéïåðè? Ïðî 
öå RIA çàïèòàëà â ó÷àñíèê³â ì³æ-
íàðîäíîãî Êóáêà Ïîä³ëëÿ, ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè ñåðåä þí³îð³â òà 
ìåìîð³àëó îë³ìï³éñüêîãî ïðèçåðà 
Áîðèñà Ìåëüíèêà. Ö³ çìàãàííÿ 
ïðîõîäèëè ó Â³ííèö³, íà áàç³ ïå-
äóí³âåðñèòåòó.

НАВЧАЮТЬ НАЦГВАРДІЙЦІВ. 
Cåðã³é ²âàíîâ ç Êðîïèâíèöüêîãî, 
17-ð³÷íèé ïåðøîðîçðÿäíèê, ðîç-
ïîâ³â, ùî éîãî çàíÿòòÿ ñïîðòèâ-
íîþ ñòð³ëüáîþ í³ÿê íå ïîâ’ÿçàí³ 
ç ìàéáóòíüîþ ñëóæáîþ ó â³éñüêó.

— Àëå ÿ çàâæäè ãîòîâèé ï³òè 
íà ôðîíò òà ñòàòè ñíàéïåðîì, 
ùîá çàõèñòèòè Áàòüê³âùèíó, — 
ñêàçàâ Cåðã³é ²âàíîâ.

Àíàëîã³÷íî âèñëîâèâñÿ ³ 
13-ð³÷íèé ïåðøîðîçðÿäíèê Àíà-
òîë³é Á³á³êîâ ç Ìàð³óïîëÿ. Â³í 
ââàæàº, ùî ïåðåä â³éñüêîâîþ 
ñëóæáîþ íåîáõ³äíî íàâ÷èòèñÿ 
ãàðíî ñòð³ëÿòè. Þíàê ðîçïîâ³â, 
ùî ç ïî÷àòêîì â³éñüêîâèõ ä³é 
ê³ëüê³ñòü áàæàþ÷èõ çàéìàòèñÿ 
êóëüîâîþ ñòð³ëüáîþ ó ïðèàçîâ-
ñüêîìó ì³ñò³ íå ñòàëà á³ëüøîþ.

— Êóëüîâîþ ñòð³ëüáîþ ó íàñ 
çàéìàþòüñÿ áëèçüêî 200 ñïîðòñ-
ìåí³â. Áî ó Ìàð³óïîë³ º ëèøå 
îäèí ñïîðòèâíèé òèð, — ðîçêàçàâ 
Cåðã³é ²âàíîâ.

À òðåíåð, ÷ëåí íàö³îíàëüíî¿ 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè Äåíèñ Ìóñòà-
ôàºâ, ñêàçàâ, ùî ø³ñòü ÷ëåí³â 
Â³ííèöüêî¿ ôåäåðàö³¿ êóëüîâî¿ 
ñòð³ëüáè âæå ñëóæèëè â ÀÒÎ.

— Òðåíåðè íàøî¿ ôåäåðàö³¿ 

МОЛОДІ СТРІЛЬЦІ 
ГОТОВІ ЙТИ У СНАЙПЕРИ 
Патріоти  
Учасники юніорського 
чемпіонату України 
прагнуть стати на захист 
Батьківщини. А тренери 
Вінницької обласної 
федерації кульової 
стрільби готують 
силовиків до АТО

áåðóòü ó÷àñòü ó ð³çíèõ çàõîäàõ, 
ïîâ’ÿçàíèõ ³ç ï³äãîòîâêîþ äî áî-
éîâèõ ä³é. Çîêðåìà, íàâ÷àºìî 
ïðàö³âíèê³â Íàöãâàðä³¿ òà ³í-
øèõ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ÿê³ 
éäóòü ó «ãàðÿ÷³ òî÷êè», — äîäàâ 
Äåíèñ Ìóñòàôàºâ.

ПІДТРИМКА ГЛЯДАЧІВ. Áàãà-
òî õòî ââàæàº, ùî ó çìàãàííÿõ 
ñòð³ëüö³â íåìàº ãëÿäà÷³â. ×è, 
ìîâëÿâ, âîíè ïðîñòî çàâàæàþòü 
ñïîðòñìåíàì. ßê âèÿâèëîñÿ, öå 
õèáí³ ñòåðåîòèïè. Íà â³äêðèòèõ 
â³ííèöüêèõ çìàãàííÿõ ç³ ñòð³ëüáè 
ç ï³ñòîëåòà ó çàë³ áóëè äåñÿòêè 
âáîë³âàëüíèê³â. 

Ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ ïîñòð³ë³â 
ó çàë³ áóëà ïîâíà òèøà. À ì³æ 
íèìè ëóíàëà çàâîäíà ìóçèêà 
òà ãó÷í³ îïëåñêè. Öå ïðèïàëî 
äî äóø³ ³íîçåìíèì ñïîðòñìåíàì.

— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ùî íà â³-
ííèöüêèõ çìàãàííÿõ äîñòàòíüî 
ãëÿäà÷³â. Öå âèêëèêàº ïðèëèâ 
åìîö³é ³ áàæàííÿ âèñòóïèòè ÿêî-
ìîãà êðàùå. Õî÷à ïåðåä ñâî¿ìè 
âáîë³âàëüíèêàìè ïîêàçàòè êðà-
ùèé ðåçóëüòàò íåïðîñòî, — êàæå 
15-ð³÷íà êàíäèäàò ó ìàéñòðè 
ñïîðòó Ä³àíà Êóðòÿíó (Êèøè-
í³â, Ìîëäîâà).

СЕРЕД ЧЕМПІОНІВ ХОЛЕРИКІВ 
НЕМАЄ. Äëÿ òîãî, ùîá ïðîÿâèòè 
ñåáå â êóëüîâ³é ñòð³ëüá³, íå ëèøå 

ïîòð³áíî ìàòè ãàðíèé ç³ð, àëå é 
áóòè ô³çè÷íî çäîðîâèì.

— Ðåêîìåíäóºìî íàøèì 
ñïîðòñìåíàì â³äâ³äóâàòè òðå-
íàæåðíèé çàë. Áî äåÿê³ âïðàâè 
âèìàãàþòü çíà÷íî¿ âèòðèâàëîñò³. 
Ïðèì³ðîì, êîëè íåîáõ³äíî ïî-
ñï³ëü âèêîíàòè 120 ïîñòð³ë³â: 
ïî 40 ëåæà÷è, ñòîÿ÷è ³ ç êîë³íà. 
Öå çàéìàº áëèçüêî òðüîõ ãî-
äèí, — êàæå Äåíèñ Ìóñòàôàºâ.

Çà ñëîâàìè òðåíåðà, âàãà òà 
çð³ñò äëÿ ñòð³ëüöÿ îñîáëèâîãî 
çíà÷åííÿ íå ìàþòü. Õî÷à ñòð³-
ëÿòè ç ï³ñòîëåòà êðàùå âèõîäèòü 
ó íåâèñîêî¿ ëþäèíè, ñõèëüíî¿ 
äî ïîâíîòè.

— Âîäíî÷àñ º âèñîê³ ëþäè, 
ó ÿêèõ öå ãàðíî âèõîäèòü. Óñï³õ 
çíà÷íîþ ì³ðîþ çàëåæèòü â³ä òîãî, 
ÿê ñïîðòñìåí íàëàøòîâàíèé âäî-
ñêîíàëþâàòèñÿ, — ãîâîðèòü Äå-
íèñ Ìóñòàôàºâ.

Àñè êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè — ñïî-
ê³éí³ çà õàðàêòåðîì. À îñü õî-
ëåðèê³â ñåðåä ÷åìï³îí³â íåìàº. 
Âèíÿòêîì ìîæå áóòè ëèøå øâèä-
ê³ñíà ñòð³ëüáà ÷è ñòð³ëüáà ïî ðó-
õîì³é ì³øåí³.

— Íàø ñïîðò ðîçâèâàº âèòðè-
âàë³ñòü ³ óâàãó. Öå îë³ìï³éñüêèé 
âèä, äå ìîæíà çàðîáëÿòè ìåäàë³ 
íà ïðåñòèæíèõ çìàãàííÿõ. À îñü 
ïðèçîâîãî ôîíäó íà çìàãàííÿõ 
ç³ ñòð³ëüáè â Óêðà¿í³ íåìàº, êî-
ìåðö³éíèõ òóðí³ð³â íå ïðîâîäÿòü. 

Змагання зі стрільби з пістолета у тирі педуніверситету. 
Кожну вправу учасниці виконують одночасно
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ИРИНА БЕРЁЗА, ПИСАТЕЛЬНИЦА, МЕДИК
Нельзя начинать новое, пока не завершено то, что надо завершить. Напомню, 
единственное после отставки Януковича требование Майдана — люстрация. Причем, 
не показушная, а реальная первая сотня севших. Кто принимает новые законы? Старые 
воры. Будет ли это работать? Ответ вы знаете сами. Нельзя бросать недоделанные дела.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-

АКАДЕМІЇ

Ìð³ºø ïðàöþâàòè 
â ²Ò, àëå íå ìàºø ÷³òêîãî ðî-
çóì³ííÿ ö³º¿ ñôåðè ÷è ïðîñòî 
íå çíàºø, ç ÷îãî ïî÷àòè? Øó-
êàºø êîëåã äëÿ ñï³âïðàö³ àáî 
ïðàö³âíèê³â ó ñâîþ êîìïàí³þ? 
×è ïðîïîíóºø íàâ÷àííÿ äëÿ 
ìàéáóòí³õ ïðîãðàì³ñò³â, âåá-
äèçàéíåð³â àáî òåñòóâàëüíèê³â? 
Ìè çàïðîøóºìî òåáå íà ïðîâ³ä-
íèé çàõ³ä Â³ííèö³, ñïðÿìîâàíèé 
íà ïðàöåâëàøòóâàííÿ ìîëîä³ 
â côåð³ ²Ò, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ âæå 
4 ëèñòîïàäà. Öå — ProfIT Day!

Îñíîâíå çàâäàííÿ çàõîäó — 
â éîãî íàçâ³, àäæå ç àíãë³éñüêî¿ 
ñëîâî PROFIT ïåðåêëàäàºòüñÿ 

ÿê êîðèñòü, âèãîäà òà äîõ³ä. 
Òîìó, æîäåí ó÷àñíèê çóñòð³÷³ 
íå éäå ç íå¿ ç ïîðîæí³ìè ðó-
êàìè: áóäü òî íîâèé äîñâ³ä, 
êîðèñí³ çíàéîìñòâà ÷è íàâ³òü 
çàïðîøåííÿ íà ðîáîòó â îäíó 
ç ïðîâ³äíèõ ²Ò-êîìïàí³é.

Îòæå, ProfIT Day — öå ³íôîð-
ìàö³éíèé çàõ³ä, ïðèçíà÷åíèé 
äëÿ òèõ, õòî øóêàº ðîáîòó ÷è 
áàæàº âèçíà÷èòèñü ³ç ìàéáóòí³-
ìè ñôåðàìè ïðàöåâëàøòóâàííÿ 
â ²Ò-ñôåð³.

Êîìïàí³¿ òóò ìàþòü íàãîäó 
çíàéòè ñîá³ ôàõ³âö³â. Íàâ÷àëü-
í³ çàêëàäè, ÿê³ ãîòóþòü ñïå-
ö³àë³ñò³â — ïðåçåíòóâàòè ñåáå 
òà çàïðîñèòè ïîòåíö³éíèõ àá³-
òóð³ºíò³â. À ìîëîäü — á³ëüøå 
ä³çíàòèñÿ ïðî ïðîôåñ³¿ â ²Ò, 
îòðèìàòè àêòóàëüíó ³íôîðìàö³þ 

ïðî öåé ðèíîê àáî ñïðîáóâàòè 
ïðàöåâëàøòóâàòèñü.

Ï³ä ÷àñ ProfIT Day âèêëàäà÷³ 
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ òà ³íø³ 
ïðåäñòàâíèêè ïåðåäîâèõ êîì-
ïàí³é âëàøòîâóþòü ïðåçåíòàö³¿, 
ïðîâîäÿòü ñåì³íàðè, òðåí³íãè, 
ìàéñòåð-êëàñè òà ïðèéìàþòü ðå-
çþìå â³ä êàíäèäàò³â. Êîìïàí³¿ 
ÿê³ âæå ãîòóþòü ñâî¿ ïðåçåíòà-
ö³¿ — öå RIA, Exadel, memÑrab, 
GoGo Ñab, EZ òà ³íø³.

Îñâ³òí³ çàêëàäè çíàéîìëÿòü ç 
óìîâàìè âñòóïó òà íàâ÷àííÿ, ïåð-
ñïåêòèâàìè íàïðÿìê³â, çà ÿêèìè 
âîíè ãîòóþòü ôàõ³âö³â, à òàêîæ 
çä³éñíþþòü ïîïåðåäí³é â³äá³ð 
àíêåò ïîòåíö³éíèõ ñòóäåíò³â.

Ãîñò³ çàõîäó ìàòèìóòü ìîæëè-
â³ñòü ïîáà÷èòè, ÿê âëàøòîâàíà 
ñôåðà ²Ò «çñåðåäèíè» òà âçÿòè 
ó÷àñòü ó òðåí³íãàõ òà ìàéñòåð-
êëàñàõ. Ìèíóëîãî ðîêó îñîáëèâî 
ïîïóëÿðíèìè ñòàëè ëåêö³¿ ïðî 
òå, ÿê ïî÷àòè ñâîþ êàð'ºðó ç ìî-
âàìè ïðîãðàìóâàííÿ C#, C++ 
òà Ruby. Òàêîæ ñï³êåðè ïîÿñíþ-
âàëè ð³çíèöþ ì³æ âåá-äèçàéíîì 
òà UI, ðîçïîâ³äàëè ïðî êðèïòî-
âàëþòè òà îñîáëèâîñò³ âèâ÷åí-
íÿ àíãë³éñüêî¿ äëÿ ²Ò-øíèê³â. 
Ó÷àñíèêè çàõîäó îòðèìàëè øàíñ 
ä³çíàòèñÿ óìîâè íàâ÷àííÿ â ñó-
÷àñíèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ, ïî-
ñï³ëêóâàòèñü ³ç ðîáîòîäàâöÿìè 
òà íàâ³òü îòðèìàòè ðîáîòó.

ЯК ПОТРАПИТИ 
НА PROF IT DAY?

Óñå äóæå ïðîñòî ³ áåçêîøòîâ-
íî — ïîòð³áíî çàðåºñòðóâàòèñü 
íà ñàéò³ profitday.info òà îáðàòè 
«Ïðèéìó ó÷àñòü» â çàõîä³ «Äåíü 
êàð’ºðè PROF IÒ DAY».

Êîðîòêî êàæó÷è, ÿêùî òè 
êðåàòèâíèé, àìá³ö³éíèé ïî-
÷àòê³âåöü, ïîâíèé áàæàííÿ 
íàâ÷àòèñü òà ïðàöþâàòè, âïåâ-
íåíèé â ñîá³ òà ñâî¿õ ìîæëè-
âîñòÿõ ïðîôåñ³îíàë, ãîòîâèé 
ïîä³ëèòèñü äîñâ³äîì, ÷è ïðåä-

ñòàâíèê ²Ò-êîìïàí³¿, ÿêà øóêàº 
òàëàíîâèòèõ ïðàö³âíèê³â — òîá³ 
äî íàñ íà ProfIT Day. Ìè îá³-
öÿºìî, ùî öåé äåíü — ñóáîòà, 
4 ëèñòîïàäà (Ãîòåëü «Îïò³ìà», 
Êè¿âñüêà, 50 à) ñòàíå äëÿ òåáå 
îñîáëèâèì.

Êîíòàêòè: Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
Àäðåñà: âóë. Âàùóêà, 20-à, 
ì. Â³ííèöÿ
Âåá-ñàéò: https://profitday.info/
ìîá: (067)431–19–21
e-mail: robotamolodi@gmail.com

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОГО 

АПЕЛЯЦІЙНОГО 
АДМІНІСТРАТИВНОГО СУДУ 

Äåðæàâíà ïîë³òèêà ó ñôåð³ 
âèùî¿ îñâ³òè ´ðóíòóºòüñÿ íà 
ïðèíöèïàõ ñïðèÿííÿ ñòàëîìó 
ðîçâèòêó ñóñï³ëüñòâà øëÿõîì 
ï³äãîòîâêè êîíêóðåíòîñïðî-
ìîæíîãî ëþäñüêîãî êàï³òàëó 
òà ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ îñâ³òè 
ïðîòÿãîì æèòòÿ òà äîñòóï-
íîñò³ âèùî¿ îñâ³òè. ² í³õòî íå 
âïðàâ³ ïåðåøêîäæàòè ðåàë³çà-
ö³¿ êîíñòèòóö³éíîãî ïðàâà íà 
îñâ³òó òà çàáåçïå÷åííÿ äîñòóïó 
äî íå¿, çàçíà÷èâ Â³ííèöüêèé 
àïåëÿö³éíèé àäì³í³ñòðàòèâ-
íèé ñóä ó ñâîºìó ð³øåíí³ ó 
àäì³í³ñòðàòèâí³é ñïðàâ³ ¹ 
822/1711/17.   

Òàê, ó÷åíèöÿ 11 êëàñó ñïå-
ö³àë³çîâàíî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ 
øêîëè ñêëàäàëà ÇÍÎ ç óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè. 
Ï³ä  ÷àñ íàïèñàííÿ ñåðòè-
ô³êàö³éíî¿ ðîáîòè â³ä÷óëà 
ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ 

òà âèäàëèëàñü ó ìåäïóíêò, 
îäíàê â³äïîâ³äàëüí³ îñîáè çà 
òåñòóâàííÿ íå âíåñëè â êàðòó 
ñïîñòåðåæåííÿ âèùåçàçíà÷å-
íó ñèòóàö³þ. Ñòàí ïîã³ðøåííÿ 
çäîðîâ’ÿ ï³äòâåðäèâñÿ äîâ³ä-
êîþ ïðî õâîðîáó òà âèïèñêîþ 
³ç ìåäè÷íî¿ êàðòêè. 

Íà íàñòóïíèé äåíü ó÷åíèöÿ 
çâåðíóëàñü äî Â³ííèöüêîãî 
ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îö³íþ-
âàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè ³ç çàÿâîþ 
ïðî íàäàííÿ ìîæëèâîñò³ ïðî-
éòè ÇÍÎ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà 
ë³òåðàòóðè ï³ä ÷àñ äîäàòêîâî¿ 
ñåñ³¿, ó çâ’ÿçêó ³ç òèì, ùî ÷åðåç 
õâîðîáó íå çìîãëà çàâåðøèòè 
âèêîíàííÿ ñåðòèô³êàö³éíî¿ ðî-
áîòè ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³-
òåðàòóðè ï³ä ÷àñ îñíîâíî¿ ñåñ³¿, 
îäíàê îòðèìàëà â³äìîâó, ùî 
³ ñòàëî ïðè÷èíîþ çâåðíåííÿ  
äî ñóäó. 

Â³ííèöüêèé àïåëÿö³éíèé àä-
ì³í³ñòðàòèâíèé ñóä ï³äòðèìàâ 
ð³øåííÿ ñóäó  ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ 
ïðî çàäîâîëåííÿ ïîçîâíèõ âè-
ìîã ³ç âðàõóâàííÿì íàñòóïíèõ 
íîðì. 

Çàêîíîäàâñòâî Óêðà¿íè ïðî 
âèùó îñâ³òó áàçóºòüñÿ íà Êîí-
ñòèòóö³¿ Óêðà¿íè ³ ñêëàäàºòüñÿ 
³ç çàêîí³â Óêðà¿íè “Ïðî îñâ³-
òó” òà ³íøèõ íîðìàòèâíî-
ïðàâîâèõ àêò³â, ì³æíàðîäíèõ 
äîãîâîð³â Óêðà¿íè, óêëàäåíèõ 
â óñòàíîâëåíîìó çàêîíîì ïî-
ðÿäêó. 

Çîâí³øíº îö³íþâàííÿ ïðî-
âîäèòüñÿ ç ìåòîþ çàáåçïå÷åííÿ 
ïðàâà îñ³á íà ð³âíèé äîñòóï 
äî âèùî¿ îñâ³òè òà îö³íþâàí-
íÿ â³äïîâ³äíîñò³ ðåçóëüòàò³â 
íàâ÷àííÿ, çäîáóòèõ íà îñíî-
â³ ïîâíî¿ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ 
îñâ³òè, äåðæàâíèì âèìîãàì. 
Çàêîíîì âñòàíîâëåíî, ùî ï³ñ-
ëÿ ïðîâåäåííÿ îñíîâíî¿ ñåñ³¿ 
çîâí³øíüîãî îö³íþâàííÿ äëÿ 
ïåâíèõ êàòåãîð³é îñ³á ìîæóòü 
áóòè îðãàí³çîâàí³ äîäàòêîâ³ 
ñåñ³¿. 

Ïðîâåäåííÿ çîâí³øíüîãî  
îö³íþâàííÿ íå ìàº íà ìåò³ 
íå äîïóñòèòè îñ³á, ÿê³ áåðóòü 
ó÷àñòü ó íüîìó, äî ìîæëèâîñò³ 
îòðèìàòè âèùó îñâ³òó, à íàâïà-
êè ñïðÿìîâàíå íà îá’ºêòèâíå 

îö³íþâàííÿ ð³âíÿ íàâ÷àëüíèõ 
äîñÿãíåíü òà çàáåçïå÷åííÿ äî-
ñòóïó äî âèùî¿ îñâ³òè îñ³á, ÿê³ 
çäîáóëè ïîâíó çàãàëüíó ñåðåä-
íþ îñâ³òó ³ âèÿâèëè áàæàííÿ 
âñòóïàòè äî âèùèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â Óêðà¿íè. 

Çà ï³äñóìêàìè îáðîáêè 
ñåðòèô³êàö³éíèõ ðîá³ò òà äî-
êóìåíò³â ïóíêò³â çîâí³øíüîãî 
îö³íþâàííÿ, ïåðåâ³ðêè çàâäàíü 
â³äêðèòî¿ ôîðìè ç ðîçãîðíó-
òîþ â³äïîâ³ääþ ðåãëàìåíòíà 
êîì³ñ³ÿ çä³éñíþº ðîçãëÿä âè-
ÿâëåíèõ ï³ä ÷àñ îáðîáêè ôàê-
ò³â, ùî ìîæóòü âïëèíóòè íà 
îá’ºêòèâí³ñòü âèçíà÷åííÿ ðå-
çóëüòàò³â çîâí³øíüîãî îö³íþ-
âàííÿ, äî ÿêèõ íàëåæàòü, çî-
êðåìà, ³ äîñòðîêîâå ïðèïèíåí-
íÿ âèêîíàííÿ ñåðòèô³êàö³éíî¿ 
ðîáîòè â ïóíêò³ çîâí³øíüîãî 
îö³íþâàííÿ âíàñë³äîê ð³çêîãî 
ïîã³ðøåííÿ ñòàíó çäîðîâ’ÿ. 

Çàêîíîäàâñòâîì ïåðåäáà-
÷åíà  ïðîöåäóðà òà ÷³òêèé 
ïåðåë³ê ï³äñòàâ äëÿ ïðèïè-
íåííÿ ïðîâåäåííÿ çîâí³ø-
íüîãî îö³íþâàííÿ ³ ó÷àñò³ ó 

äîäàòêîâ³é éîãî ñåñ³¿. Îäí³ºþ 
ç ï³äñòàâ, âèçíà÷åíèõ çàêîíîì  
äëÿ äîñòðîêîâîãî ïðèïèíåí-
íÿ ïðîõîäæåííÿ îö³íþâàííÿ 
îñîáîþ, º ð³çêå ïîã³ðøåííÿ 
çäîðîâ’ÿ, ïðè öüîìó æîäíèì 
÷èíîì íå çàçíà÷åíî òà íå 
âèçíà÷åíî áóäü-ÿêèõ âèìîã 
äî ïåð³îäó ÷àñó, ó ÿêèé çî-
âí³øíº îö³íþâàííÿ ìîæå áóòè 
çàâåðøåíå ÷è íå ìîæå áóòè 
çàâåðøåíå  ç òàêèõ ï³äñòàâ, 
à òàêîæ áóäü-ÿêèõ âêàç³âîê 
ïðî òå, ÿêå ñàìå ïîã³ðøåííÿ 
çäîðîâ’ÿ äàº ïðàâî íà ó÷àñòü 
ó äîäàòêîâ³é ñåñ³¿. 

Â³äïîâ³äà÷åì íå áóëî  äî-
âåäåíî ïðàâîì³ðíîñò³ ïðè-
éíÿòîãî íèì ð³øåííÿ ïðî 
íåäîïóùåííÿ ïîçèâà÷à äî 
äîäàòêîâî¿ ñåñ³¿, òîìó êîëå-
ã³ÿ ñóää³â ÂÀÀÑ ï³äòâåðäèëà  
çàêîíí³ñòü ³ îá´ðóíòîâàí³ñòü 
ð³øåííÿ ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàí-
ö³¿, ³ çàáåçïå÷èëà îñîá³  ïðàâî 
íà âèùó îñâ³òó. 

Ç ïîâíèì òåêñòîì ð³øåííÿ 
âè ìîæåòå îçíàéîìèòèñü â 
ªÄÐÑÐ çà  ¹ 822/1711/17.

ProfIT Day — твій шанс розпочати кар’єру в ІТ

Випускниця, яку не допустили на додаткову сесію 
ЗНО, відстояла своє право на вищу освіту у суді
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ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Ìè î á ð à ëè 
óìîâí ³  òîï-5 
ñàéò³â ç³ çðó÷íèì 
³ í ò å ð ô å é ñ î ì . 

Ó êîæíîãî ç íèõ ñâîÿ ñïåöèô³-
êà ðîáîòè, àëå âñþäè ä³º îäíå 
ïðàâèëî: ïîäîðîæ äåøåâøå 
âàì êîøòóâàòèìå, ÿêùî êóïóº-
òå êâèòêè çàâ÷àñíî. Òàê, ÿêùî 
çìîæåòå çàðàç ñïëàíóâàòè ñâîþ 
ïîäîðîæ äî Ô³íëÿíä³¿ íà ñåðïåíü 
2018 ðîêó, òîä³ êâèòîê òóäè-íà-
çàä êîøòóâàòèìå âàì óñüîãî 
1062 ãðèâí³. ßêùî æ ðàõóâàòè 
âàðò³ñòü ïåðåëüîòó áåç çíèæêè, 
öå êîøòóâàòèìå 7586 ãðèâåíü.

Çà óñ³ìà íàéäåøåâøèìè ïðî-
ïîçèö³ÿìè äîâåäåòüñÿ ¿õàòè ó êè-

¿âñüê³ àåðîïîðòè, àäæå ³ç Â³ííèö³ 
ïðÿìèõ ìàðøðóò³â íà íàéá³ëüø 
«ïîïñîâ³» íàïðÿìêè íåìàº. Òîìó 
äî âàðòîñò³ êâèòêà äîäàéòå ùå 
âàðò³ñòü ïðî¿çäó â³ä Â³ííèö³ 
äî Êèºâà.

tripmydream.com Òóò ìîæíà 
øóêàòè ÿê êîíêðåòí³ íàïðÿìè, 
òàê ³ â³äñë³äêîâóâàòè ïðîïîçè-
ö³¿ ïîäîðîæåé ó âñ³õ íàïðÿìêàõ, 
ÿê³ íà äàíèé ìîìåíò º íà ñàéò³. 
Ñèñòåìà ô³ëüòð³â äóæå çðó÷íà: 
ñîðòóâàòè àâ³àçíèæêè ìîæíà 
çà âàðò³ñòþ, äàòîþ, òà ðîçì³ðîì 
çíèæêè ó â³äñîòêàõ. Äîäàòêîâ³ 
ô³ëüòðè çâóçÿòü êîëî ïîøóê³â 
äî êîíêðåòíîãî ì³ñÿöÿ, àåðî-
ïîðòó, êðà¿íè. 

tripadvisor.ru Íà öüîìó ñàé-
ò³ ìîæíà ï³ä³áðàòè ïîòð³áíèé 
êâèòîê íà êîíêðåòíó äàòó, òóò æå 

ДЕ ШУКАТИ ДЕШЕВІ АВІАКВИТКИ?
Економія  Як злітати у Хельсінкі й назад 
за тисячу гривень чи у Париж — за дві? Ми 
зібрали декілька сервісів, що «підтягують» 
дешеві пропозиції авіаперельотів. 
За найдоступнішими білетами 
доведеться летіти через Київ

îáðàòè ³ çàáðîíþâàòè ãîòåëü, ùå 
é ïðîäèâèòèñÿ ðåñòîðàíè òà ðîç-
âàãè, ÿê³ º íåïîäàë³ê ì³ñöÿ, äå 
âè çàëèøèòåñü íà íî÷³âëþ ï³ä 
÷àñ ïîäîðîæ³. ² ùî íàéá³ëüø 
çðó÷íî — âè ìîæåòå îáèðàòè 
áóäü-ùî — ãîòåëü, ðåñòîðàí, ³ 
íàâ³òü ì³ñòî ïîäîðîæ³ — íà îñíî-
â³ â³äãóã³â, ÿê³ çàëèøèëè ³íø³ 
ìàíäð³âíèêè.

momondo.ua Ôóíêö³îíàë éîãî 
ñõîæèé ³ç äâîìà ïîïåðåäí³ìè 
ñàéòàìè. Àëå êâèòêè «ï³äòÿãó-
þòüñÿ» çà âàøèì çàïèòîì òð³øêè 
ã³ðøå. Íèì êðàùå êîðèñòóâàòè-

ñÿ, ÿêùî âè äîñòåìåííî çíàºòå 
íàïðÿìêè ñâîãî àåðîïîðòó. Òóò 
º «ïëþøêà» ó âèãëÿä³ ä³àãðàì 
çà íàéá³ëüø íèçüêèìè ÷è âèñî-
êèìè òàðèôàìè ïðîòÿãîì ðîêó. 
Âðàõîâóþòüñÿ òàê³ ôàêòîðè ÿê ì³-
ñÿöü, âèä àâ³àêîìïàí³¿, íàñê³ëü-
êè çàâ÷àñíî êóïóºòå á³ëåò. À º ³ 
ñòàíäàðòíà ï³äïèñêà íà çíèæêè 
òà ìîæëèâ³ñòü ñêëàñòè ñêëàäíèé 
ìàðøðóò.

skyscanner.com.ua Öåé ñàéò-
àãðåãàòîð ìàº äîäàòêîâ³ ôóíêö³¿: 
êàðòó ïåðåëüîò³â, ïîøóê ïî ñóñ³ä-
í³õ àåðîïîðòàõ ³ ô³øêó, ÿêó ìàº 

³ Trip my dream — ìîæëèâ³ñòü 
çíàéòè âèã³äí³ ö³íè íà àâ³àêâèòêè 
íå ò³ëüêè ó êîíêðåòíå ì³ñòî, àëå 
é ó êðà¿íó. Ìîæíà îáðàòè íàâ³òü 
«Óâåñü ñâ³ò», ³ â³äñë³äêîâóâàòè, 
êóäè çà êîï³éêè ìîæíà ïîëåò³òè 
âæå ñüîãîäí³.

aviasales.ru òà buruki.ru Öå 
ðîñ³éñüê³ ñàéòè ³ç ñòàíäàðòíèì 
ôóíêö³îíàëîì ïîøóêó àâ³àçíè-
æîê. ²ç ö³êàâèíîê ó Àâ³àñåéëç — 
êàëåíäàð íèçüêèõ ö³í, ÿêèé äî-
çâîëÿº îáðàòè ïåðåë³ò ó äåíü, 
êîëè ö³íà êâèòêà íà ë³òàê ì³í³-
ìàëüíà.

Під оптимальним варіантом мається на увазі найбільш вигідне поєднання ціни, якості та швидкості перельоту. Під найдешевшим варіантом квитка мається 
на увазі той, який найнижчий за ціною на момент пошуку. Є і варіанти «за копійки» — у розділі «знижки». Проте там вже визначений час вильоту та повернення

ПЕРЕЛІТ «КИЇВ-ПАРИЖ»: ВИГІДНІ ПРОПОЗИЦІЇ

КИЇВ ПАРИЖ

Trip my dream

Momondo

Buruki

Skyscanner

Aviasales

Tripadvisor

4593 грн 10294 грн

4593 грн 8456 грн

5045 грн 8607 грн

4580 грн 8444 грн

4731 грн

4614 грн 8775 грн

1-3 
грудня 
2017 року

Найдешевший маршрут Оптимальний маршрут
(за версією сайту)
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КІНО

Геошторм
Фантастичний бойовик
25.10, поч. о 10.00, 13.55, 18.00, 22.00
26.10–1.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Той, хто біжить по лезу 2049
Трилер, 25.10, поч. о 12.30, 17.40
Вартість квитків — від 65 грн
26.10–1.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Сторожова застава
Фентезі, 25.10, поч. об 11.50, 13.55, 20.10
Вартість квитків — від 65 грн
26.10–1.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Скайлайн 2
Фентезі, 25.10–1.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мир вашому дому
Трагікомеідя
25.10–1.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948
Баррі Сіл: король контрабанди
Трилер, 25.10, поч. о 12.35, 22.05
Вартість квитків — від 60 грн
26.10–1.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

Той, хто біжить по лезу 2049
Фантастичний трилер, 25.10, поч. о 9.50
Вартість квитків — від 60 грн
26.10–1.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

Геошторм
Фантастичний бойовик, 25.10, поч. о 16.20, 18.15, 
20.10. Вартість квитків — від 60 грн
26.10–1.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

My Little Pony у кіно
Анімація, 25.10, поч. о 14.35
Вартість квитків — від 60 грн
26.10–1.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Ганстердам
Комедія, 25.10, поч. о 14.50
Вартість квитків — від 50 грн
26.10–1.11, довідка — за тел. (096)0035050

Твоє ім'я
Фентезі, 25.10, поч. о 12.10, 14.30, 16.50, 19.10
Вартість квитків — від 50 грн
26.10–1.11, довідка — за тел. (096)0035050

Шибайголови
Комедія, 25.10, поч. о 9.00, 13.40, 18.20
Вартість квитків — від 50 грн
26.10–1.11, довідка — за тел. (096)0035050

Вотергейт: Падіння Білого дому
Драма, 25.10, поч. об 11.20, 16.00
Вартість квитків — від 50 грн
26.10–1.11, довідка — за тел. (096)0035050

Борг проти Макінроя
Біографія, 25.10, поч. о 10.00, 21.30
Вартість квитків — від 50 грн
26.10–1.11, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ

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.

Міжнародна 
виставка котів
Вінницький клуб 
любителів кішок 
КЕТ запрошує 4-5 
листопада на ювілейну 
міжнародну виставку 
котів «20 років разом!» 

Виставка розміститься в ТРК Мегамолл на 3-му 
поверсі з 10.00 до 18.00 
Продаж квитків на вході: дорослий — 40 грн, 
пенсіонерам — 30 грн, дитячий — 25 грн.
Гості виставки зможуть побачити кішок 
найрізноманітніших порід: персів; британських; 
шотландських; сфінксів; мейн кунів; сибірських; 
бенгалів; регдоллів; бобтейлів; девон рексів, а 
також представників інших рідкісних порід. 
На виставці буде стенд громадської організації 
"Звичка оберігаті", де можна буде зробити 
благодійну пожертву для потреб бездомних 
тварин, також залишити заявку на стерилізацію.

Цирк на воді 
«Shekera» у Вінниці 
Зустрічай у Вінниці 
грандіозне циркове 
шоу на воді за межею 
фантазій — цирк 
«Shekera»!
Цирк «Shekera» — 

один з найбільших цирків України. 
Де: у центральному парку.
Коли: з 27 жовтня по 5 листопада.
Протягом вистави цирку «Шекера» 
для вас унікальні циркові номери та 
циркові герої, 50 тонн води та найбільший 
пересувний басейн, фантастичні герої, 
квітучі джунглі з тропічним велетнем, 
а також найбільший дракон у світі 
з країни ALAZANA!
Вартість квитків: 80–280 грн 
Телефони для довідок: 
(099) 109–19–09; (098) 109–19–09 

ÀÔ²ØÀ

«НеАнгели» у 
Вінниці! Тур 
SLAVAVICTORIA
Група, яка співає серцем, 
у рамках нового вражаю-
чого всеукраїнського туру 
SLAVAVICTORIA! 14 лис-
топада о 19.00 у Будинку 

офіцерів — лише для вас усі найкращі пісні «НеАн-
гелів» у живому виконанні, незабутня атмосфера 
і запальні танці у компанії незрівнянних Слави і 
Вікторії! Суперхіти «Сережа», «Точки», «Ты летиле-
тили», «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».

МАСКИ-ШОУ. 
Комедія «Одесский 
подкидыш»
30 жовтня о 19.00 у 
театрі ім. Садовського 
улюблені актори 
легендарного «МАСКИ-
ШОУ»: 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».

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
VINNYTSIA 
ADOLPHE SAX 
FESTIVAL-2017
5 днів у полоні 
саксофона!
З 6 по 10 листопада 
у Вінниці пройдуть 
концерти IV Між-

народного фестивалю саксофонної музики 
імені Адольфа Сакса! Вінничан та гостей міста 
чекають незабутні концерти та майстер-класи 
провідних саксофоністів України та Європи, ІІ 
міжнародний конкурс духової музики «Vin Venti» і 
ексклюзивний кінопоказ фільму про винахідника 
саксофону «Сакс Революція. Адольф Сакс».
6 ЛИСТОПАДА, ПОНЕДІЛОК
театр ім. Садовського, 19.00
1 відділення
Концерт незрівнянного New Age Quartet.
Для вас гратимуть талановиті саксофоністи: Ар-
тем Голоднюк (сопрано саксофон), Данило До-
вбиш (альт саксофон), Павло Барабащук (тенор 
саксофон), Роман Фотуйма (баритон саксофон).
У програмі — академічні та сучасні твори за-
рубіжних та українських композиторів.
2 відділення
Вперше у Вінниці Андрій Чмут Бенд!
Лідер групи Андрій Чмут — один з кращих 
молодих саксофоністів України, постійний му-
зикант співачки Джамали! Його бенд — це нове 
покоління українських музикантів, що грають 
у стилі smooth jazz, funk, fusion. Музиканти з 
успіхом виступають на джазових фестивалях: 
Kaunas Jazz Fest, Alfa Jazz Fest, Dnepr Jazz 
Fest, Jazz in Kiev. У Вінниці зіграють як свої 
авторські композиції, так і композиції відомих 
джазових виконавців.
8 ЛИСТОПАДА, СЕРЕДА
Вінницька обласна філармонія, 18.30
Концерт Романа Фотуйма (Київ), Іллі 
Васячкина (Брюссель), Артема Голоднюка 
(Київ) та Євгена Попеля (Вінниця).
Визначні саксофоністи України під 
акомпанемент київських піаністок, лауреатів 
міжнародних конкурсів Дар'ї Шутко та Юлії 
Компанієць, виконають твори сучасних 
композиторів Америки, Франції, Японії та 
України. Приємні та сучасні мелодії від справжніх 
майстрів підкорять найвибагливішого слухача і 
цей вечір ви запам’ятаєте надовго!
Купуйте квитки на фестиваль Vinnytsia 
Adolphe Sax Festival на сайті bilet.vn.ua, 
а також у касах обласної філармонії, 
театру ім. Садовського, Будинку офіцерів, 
«Магігранду» і «Петроцентру». Замовлення 
безкоштовної доставки квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63, (0432)57–55–55.
Детальну афішу всіх подій фестивалю 
дивіться на сайті moemisto.ua.

ТЕАТР 
Шоу-вистава 
«Холодне серце»
29 жовтня о 17.00 у Бу-
динку офіцерів маленьких 
вінничан та їх батьків 
чекає неймовірна шоу-ви-
става «Холодне серце», 
створена за мотивами 

улюбленого мультфільму діток усього світу і най-
більш касового за всю історію «Walt Disney» — «Хо-
лодне 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, Крістофом та веселим сніговиком 
Олафом зможе кожна дитина, яка відвідає виставу. 
Разом з героями казки глядачі будуть вирішува-
ти 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: 57–55–55, (098)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Театр «ЧОРНИЙ 
КВАДРАТ». Комедія 
«Секс временно 
доступен»
11 листопада 
о 19.00 на сцені Вінницько-
го театру імені Садовсько-
го — класика «Чорного 

Квадрату» — комедія для дорослих «Секс временно 
доступен». Вас чекає море відмінних жартів, нео-
чікувані повороти сюжету і незабутня атмосфера, 
яка завжди супроводжує кожні гастролі «Чорного 
Квадрату»! Весь вечір на сцені для вас гратиме най-
кращий актор театру Олексій Курилко та прима «Чор-
ного 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 ви-
стави простий — герої показані До, Після і… Замість 
сексу. Одразу попереджаємо: відвертість та концен-
трація 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, «Магігран-
ду» і «Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».
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14-річній Юлі Новицькій
Дівчинці поставили діагноз «Ідиопатичний «С»-образний 
сколіоз грудо-поперекового відділу IV ступеня». Це прогресуюча 
хвороба, яка веде до викривлення хребта і зміщення внутрішніх 
органів. Зупинити хворобу може операція вартістю 120 тисяч 
гривень. Провести її погодилися в одній зі столичних клінік. 
Частину грошей батьки вже зібрали. Але їх не вистачає. 

Батьки просять усіх небайдужих 
відгукнутися і допомогти. 

ПОТРІБНІ ГРОШІ 
НА ОПЕРАЦІЮ!

381701

410314

ОЛЬГА БОБРУСЬ, (063)6371070 

Áîãäàí ×îðíîë³ñ íàâ÷àºòüñÿ 
â äåâ’ÿòîìó êëàñ³ â³ííèöüêî¿ 
øêîëè ¹ 35. Õëîïåöü çàéìàºòüñÿ 
ñòð³ëüáîþ ç áëî÷íîãî ëóêà òà ìàº 
çíà÷í³ äîñÿãíåííÿ ó ñïîðò³. Öüî-
ãî ðîêó â³í ñòàâ ÷åìï³îíîì Óêðà-
¿íè ñåðåä þí³îð³â. Íåùîäàâíî 
õëîïåöü ïî÷àâ äóæå øâèäêî ðîñ-
òè. Çà ð³ê â³í âèð³ñ íà 15 ñàíòè-
ìåòð³â ³ ÷àñòî ñòàâ â³ä÷óâàòè á³ëü 
ó ñïèí³. Áàòüêè ç ñèíîì îäðàçó 
çâåðíóëèñÿ äî ë³êàð³â. Ðåçóëüòàòè 
ÌÐÒ âèÿâèëè ïóõëèíó. Áîãäàíó 
çðîáèëè îïåðàö³þ. Ðåçóëüòàòè 

ã³ñòîëîã³÷íîãî äîñë³äæåííÿ âè-
ÿâèëèñÿ æàõëèâèìè òà íåñïî-
ä³âàíèìè. Ë³êàð³ ä³àãíîñòóâàëè 
ñàðêîìó Þ³íãà.

Ï³ñëÿ ïîñòàâëåíîãî ä³àãíîçó 
äóæå øâèäêî ïî÷àëèñü óñêëàä-
íåííÿ. Õëîï÷èê âòðà÷àâ ÷óòëè-
â³ñòü í³ã, ïîãàíî ñåáå ïî÷óâàâ, 
øâèäêî âòîìëþâàâñÿ. Ñüîãîäí³ 
ñòàí Áîãäàíà íàäçâè÷àéíî ñêëàä-
íèé, â³í ïðèêóòèé äî ë³æêà òà 
íå ìîæå îáõîäèòèñü áåç ñòîðîí-
íüî¿ äîïîìîãè.

Òà íåçâàæàþ÷è íà ñêëàä-
í³ñòü ñèòóàö³¿, ó äèòèíè º øàíñ 
íà æèòòÿ. Þíèé â³ííè÷àíèí çà-

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ 
14-РІЧНОГО БОГДАНА 
Підтримаємо  Вінницький підліток 
Богдан Чорноліс навчається в дев’ятому 
класі. Зараз хлопчик прикутий до ліжка. 
Лікарі виявили важку форму раку — 
саркома Юінга. Батьки благають 
допомогти врятувати сина

ðàç ïåðåáóâàº ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñí³é äèòÿ÷³é ë³êàðí³. Â³í óæå 
ïðîéøîâ äâà êóðñè õ³ì³îòåðàï³¿. 
Áîãäàíà ãîòóþòü íà òðåò³é êóðñ. 
Ïîò³ì íà íüîãî ÷åêàº êóðñ îïðî-
ì³íåííÿ, îïåðàö³ÿ ç ïåðåñàäêè 
ê³ñòêîâîãî ìîçêó òà äîðîãîâàð-
ò³ñíà ðåàá³ë³òàö³ÿ.

— Ë³êàð³ íå îá³öÿþòü í³÷îãî. 
Êàæóòü, ùî õâîðîáà ñòðàøíà 
³ íàì ïîòð³áíî áóòè ìóæí³ìè. 
Äðóæèíà ï³øëà ç ðîáîòè òà çàðàç 
çíàõîäèòüñÿ ïîñò³éíî ç ñèíîì. 
Áîãäàí âãàñàº íà î÷àõ. ß ëåäü 
ñòðèìóþñü, êîëè áà÷ó, ÿê ñèí 
áîðåòüñÿ çà æèòòÿ. Ç ñàìîãî äè-
òèíñòâà õëîï÷èê ïî÷àâ çàéìàòè-
ñÿ ñïîðòîì òà â÷èâñÿ áîðîòèñÿ 
çà íàãîðîäó. Â³í óæå íå âñòàº çî-
âñ³ì, àëå íå ïåðåñòàº ïîñì³õàòè-
ñÿ. ß ðîçóì³þ, ùî çàðàç ó íüîãî 
íàéâàæëèâ³ø³ çìàãàííÿ — çìà-
ãàííÿ çà æèòòÿ. Áîãäàí ìóæíüî 
âèòðèìóº âñ³ áîë³ñí³ ïðîöåäóðè. 
Â³í äóæå õî÷å æèòè, — êàæå áàòü-
êî Áîãäàíà Âîëîäèìèð.

Äëÿ ïîðÿòóíêó õëîï÷èêà ïî-

òð³áí³ áóäóòü âåëèê³ ãðîø³. Ìàìà 
ïîñò³éíî ìàº ïåðåáóâàòè ç ñèíîì. 
Áàòüêî, â ìèíóëîìó ñïîðòñìåí, 
ïðàöþº òðåíåðîì, ï³ñëÿ ðîáîòè 
ðåìîíòóº ìàøèíè. Öå âñ³ çàðî-
á³òêè ðîäèíè. Áàòüêè Áîãäàíà òà 
äðóç³ çâåðòàþòüñÿ äî âñ³õ íåáàé-
äóæèõ ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè 
14-ð³÷íîìó õëîïöþ âèãðàòè ãî-
ëîâíå çìàãàííÿ çà æèòòÿ. Ìè 
â³ðèìî, ùî Áîãäàí îáîâ’ÿçêîâî 
ïåðåìîæå õâîðîáó.

РЕКВІЗИТИ ДЛЯ НАДАННЯ 
ДОПОМОГИ:
ПриватБанк — картка 
№ 4149 4378 5548 7904 (Чорноліс 
Олена — мама) 
Укрсіббанк — картка 
№ 26250009734319 (Чорноліс Володи-
мир Григорович — батько)
«Державний Ощадний Банк України» — 
картка № 5167491003708368 (Чорноліс 
Володимир Григорович — батько) 
Телефони для зв'язку: батько Воло-
димир Чорноліс — (067)5041465, 
мама Олена Чорноліс — (067)4333998 

Богдан займається 
стрільбою з блочного лука. 
Цьогоріч він став чемпіоном 
України серед юніорів
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ОВЕН 
У сфері особистих стосунків 
вас можуть підстерігати 
підводні камені. Романтична 
захопленість зникне, і ви від-
чуєте холод і розчарування 
в партнерові.

ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся не зациклюва-
тися на своїх зобов'язаннях 
перед коханою людиною. 
Звичайно, будь-які близькі 
стосунки вимагають деякої 
самопожертви, але у всьому 
має бути міра.

БЛИЗНЮКИ 
Загадки і таємниці — ось 
що може по-справжньому 
зацікавити вас. Тому краще 
не намагатися дізнатися всі 
подробиці минулого вашої 
коханої людини.

РАК 
У особистому житті будуть 
панувати гармонія і спокій. 
Але, схоже, це буде не ваша 
заслуга. Вас порадує кохана 
людина. Вам же важливо 
просто нічого не зіпсувати.

ЛЕВ 
На початку тижня приводом 
для сварки може послужити 
суща дрібниця, яка не варта 
ні вашої уваги, ні уваги ко-
ханої людини. Але в середу 
стосунки стабілізуються, і ви-
хідні ви проведете разом.

ДІВА 
Ви цілком здатні зробити 
своє життя і життя вашого 
обранця святом і феєрвер-
ком. Але чи потрібно це вам, 
і як до цього поставиться 
він? Краще золота середина.

ТЕРЕЗИ 
У понеділок все буде без-
хмарно і романтично, але 
до середини тижня підступи 
заздрісників можуть внести 
смуту у ваші стосунки. 

СКОРПІОН 
Повірте, що кохана людина 
відчуває те ж, що і ви. І ваші 
стосунки вже переросли 
в глибокі почуття. Вівторок і 
четвер — особливо вдалі дні 
для зустрічей і побачень.

СТРІЛЕЦЬ 
Настала пора випробувати 
почуття закоханості. Воно 
жене геть сон і спокій. Але 
всі ці хвилювання і пережи-
вання будуть приємними.

КОЗЕРІГ 
Вівторок і четвер — най-
більш вдалі дні для ретельно 
спланованих зустрічей, що 
плавно переходять в роман-
тичні побачення. Головне — 
не бовкнути зайвого. 

ВОДОЛІЙ 
Ваша допомога зараз особли-
во потрібна коханій людині, 
постарайтеся не розчаровува-
ти її. Ні в якому разі не пока-
зуйте їй своїх сумнівів і тривог. 

РИБИ 
Постарайтеся бути тактовні-
ше і уважніше при спілкуван-
ні з коханою людиною. Су-
бота особливо хороша для 
спільної поїздки за місто.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 25-31 ЖОВТНЯ

408523

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

Фразу «Давай останемся дру-
зьями» вряд ли кому-то хочет-
ся слышать, и не всегда про-
сто сказать. Для того, чтобы 
не попасть в эту зону, очень 
важно следить за состоянием 

отношений. Это всё равно, что ответить на во-
прос «Что нужно делать, если завял цветок?» 

На момент смерти уже ничего. А вот что нужно 
было с ним делать. Поливать, но не заливать 
водой. Ухаживать, но не перебарщивать. 
Крайности в любом деле не очень-то помога-
ют. Если развить аналогию с цветком, то лучше 
всего растение прорастает у тех хозяев, кто 
помнит про него, но заботится без фанатиз-
ма. И тогда получается, что растение растёт, 
как бы, само собой. Если же придать этому 
цветку высокую степень важности (прежде 

всего в своей голове), то избыток внимания 
и гиперопека сделают своё дело. Большинство 
людей в отношениях знают: лучше всего на-
чинаются и развиваются именно те романы, 
в которых участники не относятся к ним, как 
к отношениям всей их жизни. Это позволяет 
быть лёгким и спокойным в общении, что 
не даёт за них уж очень сильно переживать. 
Парадокс. Чем меньше напрягаться — тем 
лучше будет получаться.

Комментарий эксперта

СОБЕРИСЬ, ТРЯПКА 
На самом деле нет ничего более неприятного, чем твое лицо 
брошенного теленка, или щенка, или котенка. Тебе кажет-
ся, что глаза, в которых читается «не гони меня, позволь 
быть рядом, я ведь не отсвечиваю» это соблазнительно? 
По правде сказать, это бесит. Сначала возникает чувство 
вины — бедненькая, так меня любит, что готова все терпеть 
за возможность дышать одним воздухом. А со временем 
вина трансформируется в брезгливость. Оно тебе надо?

НЕ ПРЕСМЫКАЙСЯ 
Если внутри тебя кисель, ты будешь подстраиваться сни-
зу, будешь всегда удобной и понимающей и абсолютно 
не сексуальной для объекта твоей любви. Кому понра-
вится общаться с человеком, который слово поперек 
сказать не может? Речь не о конфликтах, а о наличии 
собственного мнения, собственной жизни в общем-
то. Хоть раз попробуй поднять голову и сказать что-то 
уверенно — не мямли.

ИЗБЕГАЙ НАСМЕШЕК 
Если ты думаешь, что о твоей любви никто 
не догадывается — ты ошибаешься. Она горит большими 
буквами у тебя на лбу, впрочем, как и жажда взаимнос-
ти. Если на той стороне порядочный парень — он прямо 
скажет «родная, тебе нечего ловить». Если с порядочнос-
тью не очень — жди шуток, подколок, насмешек, а там 
и до прилюдных оскорблений рукой подать. Короче, 
не лезь глубоко в чащу, чтобы потом не бегать от «волков».

ВЗГЛЯНИ НА РЕАЛЬНОСТЬ 
Ты можешь сколько угодно любить равнодушного 
к тебе человека (твоя жизнь в твоих руках), хотя пра-
вильнее и здоровее любить любящего. Но случилось 
как сложилось, ты на что-то надеешься — имеешь право, 
но не забывай хоть иногда выныривать из сладких ил-
люзий, дабы оценить на адекватность поступки и слова 
твоего «парня». Девушки любят оправдывать все своей 
любовью.

НЕ ДРУЖИ С ЛЮБИМЫМ 
Это только кажется что дружба с «мечтой» в конечном 
счете приведет к любви. «Он разглядит меня, оценит, 
и поймет» — держи карман шире. К сожалению, очень 
скоро ты превратишься в свободные уши и жилетку, 
которой будут рассказывать о любовных похождениях, 
и спрашивать советы (ну вы же друзья). Ты станешь 
своим парнем, и глубоко несчастной девушкой.

РЕШИТЕЛЬНОСТЬ 
Время в данном случае играет против тебя. Если девушка 
нравится и ты хочешь больше, просто подойди и скажи 
об этом. Можно рассуждать о женском фетише (мачо 
мен и альфа), но просто чем дольше ты телишься, тем 
сложнее будет менять твой образ в глазах девушки. 
Важно вот что, сказал «люблю» и отвали. Пусть думает 
без ожидающих глаз рядом.

ПОКАЖИ ЖЕЛАНИЕ 
Это самое выгодное для мужчин. Причем, не важно 
знакомы ли вы были до этого. Увидел девушку, по-
нравилась, обозначил желание. Потом каждый раз при 
встрече напоминай — хочу тебя, не могу сдержаться. 
Это не для того, чтобы польстить девушке (хотя и для 
этого тоже). Просто территорию, на которой возможны 
ваши отношения, ты обозначил. Дураку понятно, что 
дружбе там места нет и не будет.

НЕ НОЙ 
Ну, нытиков вообще мало кто любит, так что как бы 
тебе не хотелось близости — девушке (особенно пока 
не твоей) не очень интересны твои кошмары, депрес-
сии, болячки и неприятности. «Пожалела — считай 
полюбила» — этот тезис был актуальным для твоей 
бабушки, сегодня девочки не такие сердобольные. 
Короче, есть проблемы — решай их, жизнь любит 
сильных, и девушки тоже.

МИНИМУМ ОБЩЕНИЯ 
Если девушка знает о твоих чувствах, но ничего конкрет-
ного в ответ не говорит — избавь ее от своего общества. 
Хотя бы не мельтеши перед глазами. Не нужно быть 
всегда под рукой, не лезь в сервис-зону. Максимально 
займи себя чем-нибудь, спортом, работой, общением 
и знакомствами. Там знают, что ты любишь — когда 
оценят, ты поймешь.

НЕ ЗАВИСАЙ 
Ты освоил игру на гитаре, подкачал банки, устроился 
на лучшую работу, ты стал парнем — мечтой, а девуш-
ка все так же безучастна? Будь сильным — признай 
поражение и иди дальше. Не всем мы можем быть 
симпатичны, не все нас могут полюбить. Пусть у тебя 
нет этой девушки, зато есть мускулы, работа, музыка 
и куча тех, кто это оценит.

ТОП-10 УЛОВОК, КАК 
ИЗБЕЖАТЬ ФРЕНДЗОНЫ 

Òû âî âñåõ îòíîøåíèÿõ îòëè÷íûé 
ïàðåíü èëè çàìå÷àòåëüíàÿ äåâóø-
êà, è ó òåáÿ åñòü æåëàíèå çàêðó-
òèòü ãîëîâîêðóæèòåëüíûé ðîìàí? 
Íî íà òîé ñòîðîíå, êðîìå ëåãêîé 
ñèìïàòèè, íè÷åãî áîëüøåãî. Êàê 
íå ïîïàñòü âî ôðåíäçîíó — ïàðó 
ñîâåòîâ äëÿ ïàðíåé è äëÿ äåâóøåê 

Гиблое место  Частый случай, встречаешь человека, он 
тебе нравится, да и ты ему тоже ничего…, ничего кроме дружбы. 
К сожалению, если уж попал во френдзону, выбраться оттуда 
практически нереально. Поэтому лучше туда не попадать 

Для девушек Для парней
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Не берите на себя 
невыполнимые обязатель-
ства перед начальством.

ТЕЛЕЦ 
Если у вас есть тайная 
мечта сменить работу, по-
старайтесь реализовать.

БЛИЗНЕЦЫ 
Творческое настроение 
позволит удивить свежими 
идеями друзей и коллег.

РАК 
Благоприятное время 
для налаживания новых 
деловых связей и контактов.

ЛЕВ 
Это замечательная неделя, 
особенно для людей твор-
ческих профессий. 

ДЕВА 
Возможны определенные 
трудности в карьере 
и в личной жизни.

ВЕСЫ 
Работа будет гоняться 
за вами, об отдыхе некогда 
будет даже мечтать. 

СКОРПИОН 
Проявите творческий под-
ход и инициативу в работе, 
и вы добьетесь признания 
и успеха. 

СТРЕЛЕЦ 
Это время для новых идей 
и планов. Займитесь само-
развитием и самосовер-
шенствованием.

КОЗЕРОГ 
Вы можете обрести много 
друзей, ваша работа станет 
интереснее и увлекательнее. 

ВОДОЛЕЙ 
Грядут заметные перемены 
в отношениях с деловыми 
партнерами. 

РЫБЫ 
У вас слишком 
грандиозные планы, может 
быть, лучше их сократить 
до реального объема?

403723

408954

408052

Олександра-
Марія, 16 років
Я навчаюсь у випускному 
класі. Обожнюю свою кицьку 
і взагалі всіх котів. Займаюсь 
волейболом, маю багато 
справжніх друзів. У мене 
грандіозні плани, але поки 
це секрет. 

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

409555

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

409560

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.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

та дивіться фото!
(Має бути встановлена 
програма QR Reader з 

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

408931
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