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ТАК ЩЕ НІХТО НЕ «КОСИВ»
ПРИЗОВНИК ОДРУЖИВСЯ НА БАБУСІ
 У Вінниці 22-річний 
хлопець, щоб не йти в 
армію, одружився на 
79-річній бабусі

 У РАЦСі стверджують: 
шлюб законний, старенька 
особисто була присутня 
під час його реєстрації

 Що кажуть у 
військкоматі і сама 
наречена про витівку 
призовника с.4

Після одруження Після одруження 
бабуся, як бабуся, як 
і раніше, і раніше, 
продовжувала продовжувала 
проживати проживати 
у своєму селі. у своєму селі. 
У понеділок У понеділок 
родичі забрали родичі забрали 
її у Вінницюїї у Вінницю
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ÍÎÂÈÍÈ

Нас мало 
Íåùîäàâíî ìè ïðîâîäè-

ëè òðåí³íãè ïî ìîí³òîðèíãó 
äåêëàðàö³é äåïóòàò³â, à ùå 
ðàí³øå — ïî ãðîìàäñüê³é 
åêñïåðòèç³ ð³øåíü ì³ñüêî¿ 
ðàäè, ïîñò³éíî ìîí³òîðèìî 
ð³øåííÿ ñåñ³é ì³ñüêî¿ ðàäè 
³ ãîòîâ³ íàâ÷èòè óñ³õ áàæà-
þ÷èõ äîëó÷èòèñü äî êîí-
òðîëþ çà íàøèìè ç âàìè, 
ïëàòíèê³â ïîäàòê³â, ãðî-
øèìà. Çäàºòüñÿ, îñü âîíà 
ãðîìàäÿíñüêà ñâ³äîì³ñòü 
ó òîìó, ùîá ö³êàâèòèñü ³ 
ðîçáèðàòèñü, êóäè æ âè-
òðà÷àþòüñÿ íàø³ ãðîø³ 
³ ÷îìó ¿õ òàê êðèòè÷íî 
íå âèñòà÷àº íà ñàäî÷êè, 
øêîëè ³ ë³êàðí³, ó òîìó, 
ùîá âïëèâàòè íà ïðèéíÿòòÿ 
ð³øåíü íà ì³ñöåâîìó ð³âí³. 
Àëå í³, ïîñòè ïðî «çðàäó» 
íàáèðàþòü òèñÿ÷³ ëàéê³â, 
à äîêëàäíèé ðîçá³ð ïîëüîò³â 
³ çàïðîøåííÿ íà òðåí³íãè 
ïî ãðîìàäñüêîìó êîíòðîëþ 
çàëèøàþòüñÿ ó ñîöìåðåæàõ 
íåïîì³÷åíèìè.

Çíàºòå, ùî ÿ âàì ñêàæó? 
Ìè ìàºìî òó âëàäó, íà ÿêó 
çàñëóãîâóºìî. Áî ó íàñ 
êðèòè÷íî íå âèñòà÷àº ãðî-
ìàäÿíñüêîãî ñóñï³ëüñòâà. 
Íå âèñòà÷àº àêòèâ³ñò³â, ÿê³ 
ìîãëè á ñèñòåìíî ïðàöþ-
âàòè ³ íå ò³ëüêè ³í³ö³þâàòè 
çì³íè, àëå ³ äîâîäèòè ïî-
÷àòå äî ê³íöÿ. Çíàþ òî÷íî, 
áî ñàìà òàêà. Áî ìàºìî êóïó 
ñëàáêèõ ì³ñöü, êóïó ³äåé ³ 
íàâ³òü êóïó ìîæëèâîñòåé 
äëÿ ô³íàíñóâàííÿ, àëå ïðî-
ñòî çàøèâàºìîñü ç óñ³ì òèì.

Íàøà ïðîáëåìà ó òîìó, 
ùî íàñïðàâä³ íàñ ì³çåðíî 
ìàëî ³ ìè ìàºìî ñ³äàòè ³ 
âèçíà÷àòè ïð³îðèòåòè, áî 
ïî ³íøîìó ìè ïðîñòî âïà-
äåìî â³ä îá'ºìó íåçðîáëåíèõ 
³ ïî÷àòèõ ñïðàâ… ßê òàì 
ó Á³áë³¿? Æíèâà áëèçüêî, 
à æåíö³â ìàëî…

ДУМКА

АКТИВІСТКА

Таїса Таїса 
ГАЙДАГАЙДА

ОЛЕКСІЙ (35), 
ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ:
— Так. Ви подивіться, на-
скільки зараз стали гірше во-
дити, яка величезна кількість 
ДТП та смертей на дорогах. 
Я б ще більші зробив штра-
фи за вживання алкоголю 
за кермом.

ІРИНА (58), ВЧИТЕЛЬКА:
— Машини я не маю. Але як 
пішохід вважаю, що висо-
кі штрафи для водіїв — це 
добре. Нашу людину тільки 
«гривнею» можна покарати, 
інакше не розуміють. І мож-
ливо це зменшить смертність 
на дорогах.

ВОЛОДИМИР (56), ПРОГРАМІСТ:
— Штраф за перевищен-
ня швидкості був замалий: 
лишень 500 гривень. При 
3400 гривень покарання во-
дій вже десять раз подумає, 
ніж буде гнати. Ймовірно, 
доведеться ще збільшувати 
штраф, щоб була дисципліна.

ГАННА (27), БУХГАЛТЕР:
— Існуючі штрафи та покаран-
ня для порушників — занадто 
м'які. Можливо, якщо збіль-
шать розмір штрафу, то водії 
перестануть вживати алкоголь 
за кермом та зрозуміють, що 
вони несуть відповідальність 
за безпеку оточуючих людей.

ДЕНИС (32), ЖУРНАЛІСТ:
— У людини мінімальна зарп-
лата 3200 і 10 днів на сплату 
штрафу. Не залишиться ні на 
комуналку, ні на харчі. Часто 
знаки обмеження швидкості 
водію просто не видно че-
рез різні перешкоди. Яка тут 
справедливість?

ОЛЬГА (44), МЕНЕДЖЕР:
— У нас найбільша смертність 
на дорогах у Європі. Зна-
чить, щось робимо не так, 
маємо низькі штрафи та ви-
моги до водіїв. Може водії 
будуть менше порушувати, 
бо такий штраф «вдарить» 
добре по кишені.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи справедливі штрафи до 3400 гривень за перевищення швидкості?

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ó â³âòîðîê âíî-
÷³, 14 ëèñòîïàäà, 

á³ëÿ öåíòðàëüíîãî ìàãàçèíó 
«Ðîøåí», ùî íà Ñîáîðí³é, íà-
ï³âîãîëåí³ ïðåäñòàâíèö³ ñêàí-
äàëüíîãî ðóõó Femen ï³äïàëèëè 
ìàêåò òðàìâàÿ. Ïðî öå âîíè ñàì³ 
íàïèñàëè ê³ëüêà ãîäèí ïîòîìó 
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóê.

Ìåòîþ àêö³¿ ïîñëóãóâàëî íåùî-
äàâíº âèêðèòòÿ ô³íàíñîâèõ àôåð 
ïðî óãîäè ³ ñõåìè çáàãà÷åííÿ 
ïðåäñòàâíèê³â âëàäè ³ á³çíåñìå-
í³â. Ó ôàéëàõ ïðî îôøîðè, ÿê³ 
ìàþòü íàçâó «ðàéñüê³ äîêóìåí-
òè», çãàäàíî ³ Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè Ïåòðà Ïîðîøåíêà. Ñàìå öå 
³ îáóðèëî ôåì³í³ñòîê.

«Íåõàé ãîðèòü òðàìâàé ïîä³-
áíî âîãíåíí³é êîë³ñíèö³ íàçà-
âæäè â³äíåñå Ïîðîøåíêà òóäè, 
äå íåìàº àí³ âèñîêèõ ïîäàòê³â, 
àí³ â³éíè, àí³ çëèäí³â, àí³ óêðà-
¿íö³â, ÿê³ òàê íåíàâèñí³ øîêî-

FEMEN У ВІННИЦІ СПАЛИЛИ 
«ТРАМВАЙ» ROSHEN 
Оголені 
і запальні  
Активістка 
скандального 
руху спалила 
«трамвайчик» 
на Соборній. Цим 
жінка висловила 
обурення 
фінансовими 
аферами Президента 
України. Хуліганці 
загрожує до 7 років 
ув’язнення Напівоголена активістка руху поливає «трамвай» бензином. 

Зранку обгорілий макет прибрали з Соборної

ëàäíîìó áàðîíó», — éäåòüñÿ 
íà ñòîð³íö³ Femen.

Á³ëüø³ñòü êîðèñòóâà÷³â ìåðå-
æ³ òàê³ ä³¿ íå çðîçóì³ëè. Ìîâëÿâ, 
à â ÷îìó âèíåí òðàìâàé÷èê, á³ëÿ 
ÿêîãî ïîëþáëÿëè ôîòîãðàôóâà-
òèñÿ ä³òè?

«ßêùî âîíà ôåì³í³ñòêà ³ âè-
ñòóïàº â³ä ñâîãî óãðóïóâàííÿ, 
òî ó íå¿ ïîâèííà áóòè ÿêàñü àê-
ö³ÿ ç âèìîãàìè, ïðîòåñòàìè ÷è 
ïðîïîçèö³ÿìè. À â òàêîìó ôîð-
ìàò³, öå çâè÷àéíå õóë³ãàíñòâî ç 
ïñóâàííÿì ìàéíà. Çà òàêå ìîæíà 
³ ñ³ñòè», — íàïèñàëà êîðèñòóâà÷êà 
ìåðåæ³ Âàëåíòèíà Ãîí÷àðîâà.

Íå çðîçóì³â æàðòó ³ î÷³ëüíèê 
ì³ñòà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ, ÿêèé 
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó ñîöìåðåæ³ 
ïðîêîìåíòóâàâ ïîä³þ. Çà ñëîâà-
ìè ìåðà, ï³äïàë — öå ïðîâîêàö³ÿ 
ïðîòè Â³ííèö³.

«Ò³, õòî öå â÷èíèâ, ïðè¿õàâøè 
â ÷óæå ì³ñòî, ùîá íàïàêîñòèòè 
éîãî ìåøêàíöÿì, ìàþòü áóòè ïî-
êàðàí³. Í³÷íèé ï³äïàë ïî ñóò³ — 
öå ïðîâîêàö³ÿ ïðîòè Â³ííèö³. 
Ñïîä³âàþñü, ïðàâîîõîðîíí³ 

îðãàíè îïåðàòèâíî ³ íàëåæíèì 
÷èíîì â³äðåàãóþòü íà ö³ ä³¿ ³ 
ïåðåêîíàíèé, ùî íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì ìè çíîâó ïîáà÷èìî ôîòî 
ëîêàö³þ», — çàçíà÷èâ Ìîðãóíîâ.

Äåÿê³ â³ííè÷àíè ïîñòàâèëèñÿ 
äî öüîãî ç ãóìîðîì. Ó ìåðåæ³ 
ìîæíà çíàéòè áàãàòî êîìåíòà-
ð³â íà êøòàëò: «Êîðóïö³éíèé 
òðàìâàé çíèùåíèé — öå çàë³ê», 
«Ñ³ñüê³ º, ðîçóìó íå òðåáà» òîùî.

Õòîñü íàâïàêè ï³äòðèìóº ä³¿ 
àêòèâ³ñòîê: «Äiâ÷àòà, ðîçóìíèöi 
òà ñïðàâæíi ãåðî¿! Ðåñïåêò òà 

ïîâàãà, òàêèì», — íàïèñàâ ó êî-
ìåíòàðÿõ ï³ä ñòàòòåþ â³ííè÷àíèí 
Ñòàí³ñëàâ Ïàâëîâñüêèé.

²íø³ ïðîïîíóþòü çàïîá³æíèé 
çàõ³ä ó âèãëÿä³ ãðîìàäñüêèõ ðîá³ò 
òà â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â.

Æóðíàë³ñòè çâåðíóëèñÿ ó ïî-
ë³ö³þ, äå ¿ì ïîâ³äîìèëè, ùî íà-
ðàç³ â³äêðèòå êðèì³íàëüíå ïðîâà-
äæåííÿ çà ÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 296 
(õóë³ãàíñòâî). Çëîâìèñíèö³, ÿêà 
ï³äïàëèëà ìàêåò òðàìâàÿ ó Â³-
ííèö³, ñâ³òèòü â³ä 3 äî 7 ðîê³â 
óâ'ÿçíåííÿ.

До слова, всі іграшки, які стоя-
ли перед входами до магазинів 
«Рошен», вивезли ще на почат-
ку листопада. Після випадку біля 
одного із магазинів у столиці. 
Вночі, 1 листопада, напівоголена 
активістка руху вигукувала гасла 
«Цукерки або імпічмент» та під-
палювала плюшевих ведмедиків.
«Акція присвячена жадібності 

Президента України, який навіть 
під страхом політичної смерті 
не готовий розлучитися зі сво-
їми цукерками. Поки вінницьке 
плюшеве сімейство продовжує 
накопичувати на зиму підшкір-
ний жир, народ України смокче 
кістляву лапу», — пояснили свою 
попередню акцію феміністки 
(goo.gl/XYkjuk) 

Подібні акції були і у Києві 
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ОЛЕКСАНДР ЦІСАР, ЮРИСТ:
— Законом України "Про 
військовий обов'язок і вій-
ськову службу" передбачена 
така підстава для відстроч-
ки від призову на строкову 
військову службу, як на-

явність у призовника дружини-інваліда. 
Дана норма Закону не містить обмежень 
чи виключень, що були б пов’язані з датою 
укладення шлюбу чи віком дружини при-
зовника. Такі дії не можна безпосередньо 
кваліфікувати як ухилення від проходження 

строкової служби.
Питання в іншому. Ст. 24 Сімейного кодексу 
України визначено, що шлюб ґрунтується 
на вільній згоді жінки та чоловіка. Якщо 
шлюб був укладений внаслідок свідомого 
введення в оману бабусі, то це дає їй під-
ставу на звернення до суду з вимогою про 
визнання шлюбу недійсним. Зрозуміло, що 
у віці 80-ти років важко відстоювати свої 
права, але питання про визнання шлюбу 
недійсним повинен хтось ініціювати — або 
сама бабуся, або прокуратура, якій надано 
право представляти інтереси такої категорії 

громадян у суді. Але навіть у цьому випадку 
потрібне звернення самої бабусі.
Викликають питання пояснення працівни-
ці РАЦСу, оскільки, як передбачено ч. 3 ст. 
14 Закону України "Про державну реєстрацію 
актів цивільного стану", орган державної ре-
єстрації актів цивільного стану, що прийняв 
заяву про реєстрацію шлюбу, зобов'язаний 
ознайомити наречених з умовами і порядком 
державної реєстрації шлюбу, їхніми права-
ми та обов'язками як майбутніх подружжя і 
батьків, з обов'язком повідомити одне од-
ному про стан свого здоров'я, попередити 

наречених про відповідальність за прихо-
вання відомостей про наявність перешкод 
для державної реєстрації шлюбу. Працівники 
РАЦСу мали переконатися у добровільності 
укладення шлюбу, пересвідчитись в усвідом-
ленні людиною похилого віку наслідків своїх 
дій. Чи було це зроблено? Треба перевірити.
Що ж до призовника, то складно сказати, чи 
наявні в його діях ознаки якогось злочину та 
чи можливо притягти його до кримінальної 
відповідальності за ухилення від призову. 
Однак його дії безумовно потребують на-
лежної оцінки компетентних органів.

Потребують перевірки дії працівників РАЦСу і призовника 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091

 
Íà øîñòèé äåíü 

ï³ñëÿ îòðèìàííÿ 
ïîâ³ñòêè â àðì³þ 

ïðèçîâíèê ç Â³ííèö³ çíîâó 
ç’ÿâèâñÿ äî ì³ñüêîãî â³éñüêêî-
ìàòó. Äîáðîâ³ëüíî. Àëå íå äëÿ 
òîãî, ùîá éòè íà ñëóæáó. Íà ðó-
êàõ ìàâ äîêóìåíò, ÿêèé íàäàâàâ 
ïðàâî çàáóòè ïðî àðì³þ. Ïðèé-
øîâ «îùàñëèâèòè» íèì ïðàö³â-
íèê³â â³éñüêêîìàòó.

БЕРЕЖИ СВОЮ НОВОСПЕЧЕНУ 
ДРУЖИНУ, ЯК ЗІНИЦЮ ОКА. — Ç 
ïðèçîâíèêîì ïðèéøîâ áàòüêî, 
ÿêèé çàÿâèâ, ùî ñèí íå ï³äå 
â àðì³þ, áî â íüîãî äðóæèíà 
³íâàë³ä ïåðøî¿ ãðóïè, — ðîç-
ïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA ì³ñüêèé 
â³éñüêîâèé êîì³ñàð Îëåêñàíäð 
Äàíèëþê. — Ïðàö³âíèöÿ ä³ñòà-
ëà îñîáîâó ñïðàâó ïðèçîâíèêà ³ 
â³äïîâ³ëà, ùî â äîêóìåíòàõ í³-
÷îãî íå ñêàçàíî ïðî îäðóæåííÿ. 
Íàòîì³ñòü ¿é ïîäàëè ñâ³äîöòâî 
ïðî øëþá. Âîíà ÷èòàëà é î÷àì 
íå â³ðèëà: ïðèçîâíèê 1995 ðîêó 
íàðîäæåííÿ, à íîâîñïå÷åí³é äðó-
æèí³ íåâäîâç³ âèïîâíèòüñÿ 80!

Â³äñòðî÷êó íàäàº ïðèçîâíà 
êîì³ñ³ÿ. Çà ñëîâàìè â³éñüêîâîãî 
êîì³ñàðà, ó ¿¿ ñêëàä³, êð³ì â³éñüêî-
âèõ, çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè, 
äåïóòàòè, ïðåäñòàâíèêè ãðîìàä-
ñüêîñò³, ìåäèêè. Ìîëîäèê ñòîÿâ 
ïåðåä íèìè ³ ÷åêàâ ð³øåííÿ. Ïðè-
ñóòí³ ðîçóì³ëè, ùî ïðèçîâíèê ïî-
øèâ ¿õ ó äóðí³. Íåçâàæàþ÷è íà öå, 
çìóøåí³ áóëè ïîñòóïàòè çã³äíî 
ç ÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì. Â³í 
îòðèìàâ â³äñòðî÷êó â³ä ñëóæáè.

— Áåðåæè ñâîþ íîâîñïå÷åíó 
äðóæèíó, ÿê ç³íèöþ îêà, — ñêàçàâ 
ìîëîäèêó íà êîì³ñ³¿ â³éñüêîâèé 
êîì³ñàð. — Áî ÿêùî ïðîòÿãîì 
ï’ÿòè ðîê³â âîíà, áîðîíü áîæå, 
çàëèøèòü öåé ñâ³ò, òî ìàòèìåø 
ïîäâ³éíå ãîðå — ïîõîðîí ³ íîâó 
ïîâ³ñòêó â àðì³þ.

МАВ СЛУЖИТИ У НАЦГВАРДІЇ. 
Ìîëîäèé, çäîðîâèé, âèñîêèé 
íà çð³ñò õëîïåöü âë³òêó ïðîé-
øîâ â³éñüêîâî-ë³êàðñüêó êîì³-
ñ³þ. Éîãî âèçíàëè ïðèäàòíèì 
äëÿ ñëóæáè ó Çáðîéíèõ ñèëàõ òà 
³íøèõ â³éñüêîâèõ ôîðìóâàíü. ßê 
ñòâåðäæóº â³éñüêîâèé êîì³ñàð, 
ïðèçîâíèêà ïëàíóâàëè â³äïðàâè-
òè ó Íàö³îíàëüíó ãâàðä³þ. ßêðàç 
ë³òîì áóâ äîäàòêîâèé ïðèçîâ.

— Â³í ï³ä³éøîâ äî íàñ ³ ñêà-
çàâ, ùî â íüîãî õâîðà áàáóñÿ, 
ÿêó äîãëÿäàº, — ïðîäîâæóº â³é-
ñüêîâèé êîì³ñàð. — Ïîïðîñèâñÿ 
â³äñòðî÷èòè ïðèçîâ äî îñåí³. Ìè 
âçÿëè äî óâàãè éîãî ïðîõàííÿ. 
Ïîâòîðíî âèêëèêàëè íà êîì³ñ³þ 
ó âåðåñí³. 25 æîâòíÿ â³í îòðèìàâ 
áîéîâó ïîâ³ñòêó íà â³äïðàâëåííÿ 
ó ÷àñòèíó. Ðîçïèñàâñÿ â îòðèìàí-
í³ äîêóìåíòà. Íà ñëóæáó ìàâ ïðè-
áóòè 7 ëèñòîïàäà. À 31 æîâòíÿ 
ïðèí³ñ ñâ³äîöòâî ïðî îäðóæåííÿ 
ç ³íâàë³äîì ïåðøî¿ ãðóïè. Â³äïî-
â³äíî äî çàêîíó, ÿêùî ó ïðèçî-
âíèêà äðóæèíà ³íâàë³ä, íå ìàºìî 
ïðàâà â³äïðàâëÿòè íà ñëóæáó.

Íà çàïèòàííÿ, ùî ãîâîðèâ 
ïðèçîâíèê íà êîì³ñ³¿, Îëåêñàíäð 
Äàíèëþê â³äïîâ³â: «Â³í ñêàçàâ, 
ùî öå ñåñòðà éîãî áàáóñ³, áàáó-
ñÿ ïîìåðëà, ñåñòðà çàëèøèëàñÿ 
ñàìîòíÿ, â³í ìàº ¿¿ äîãëÿäàòè».

— Áóäåìî çâåðòàòèñÿ äî ïðàâîî-

ПОВІВ ДО ШЛЮБУ… БАБУСЮ, 
ЩОБ «ВІДКОСИТИ» ВІД АРМІЇ
Несподіванка  Про те, що 79-річна 
бабуся вийшла заміж за 22-річного 
родича, вона дізналася від… сільського 
голови. Хоча у РАЦСі стверджують: 
шлюб законний, старенька особисто 
була присутня під час його реєстрації. 
Чому ж вона говорить про інше?..

õîðîííèõ îðãàí³â, ùîá ïåðåâ³ðèëè, 
íàñê³ëüêè â³äïîâ³äàº ÷èííîìó çà-
êîíîäàâñòâó ïðîöåäóðà óêëàäåííÿ 
øëþáó ïðèçîâíèêà ç áàáóñåþ, — 
çàçíà÷èâ â³éñüêîâèé êîì³ñàð. — 
Çà 34 ðîêè ìîº¿ ñëóæáè, öå ïåðøèé 
òàêèé âèïàäîê, êîëè ïðèçîâíèê 
óõèëèâñÿ â³ä ñëóæáè ó òàêèé ñïîñ³á.

«ГІРКО!» НЕ КРИЧАЛИ, ЦІЛУВА-
ТИСЯ НЕ ПРОПОНУВАЛИ. — Ó 
íàñ íå áóëî ï³äñòàâ â³äìîâèòè 
â óêëàäàíí³ øëþáó ò³ëüêè ÷åðåç 
òå, ùî ó ïàðè âåëèêà ð³çíèöÿ 
ó â³ö³, — ïîÿñíèëà æóðíàë³ñòó 
â. î. êåð³âíèêà ì³ñüêîãî â³ää³ëó 
ÐÀÖÑ Áîãäàíà Ë³ïà-Ñêîïàñ. — 
×èííèì çàêîíîäàâñòâîì íå âè-
çíà÷åíî ìàêñèìàëüíèé â³ê ðåº-
ñòðàö³¿ øëþáó. Ïðî ì³í³ìàëüíèé 
ñêàçàíî, ìàêñèìàëüíèé — í³.

Øëþá ïðèçîâíèêà ³ áàáóñ³ 
çàðåºñòðóâàëè ó äåíü ïîäàííÿ 
çàÿâè. ßê ïîÿñíèëè ó ÐÀÖÑ³, 
çàêîíîäàâåöü ïåðåäáà÷èâ ñêîðî-
÷åíó ïðîöåäóðó ðåºñòðàö³¿ ó íèçö³ 
âèïàäê³â. Íåþ ñêîðèñòàëèñÿ íà-
ðå÷åí³. Ó äàíîìó âèïàäêó éäåòüñÿ 
ïðî õâîðîáó íàðå÷åíî¿. Íå ïðî 
³íâàë³äí³ñòü, áî ôàêò ³íâàë³äíîñò³ 
íå äàº òàêîãî ïðàâà, à ñàìå ïðî 
õâîðîáó. Ó ÐÀÖÑ³ ïîÿñíèëè, ùî 
óðî÷èñòî¿ ðåºñòðàö³¿ íå áóëî. 
Òîìó ìîëîäÿòàì íå ïðîïîíó-
âàëè îáì³íÿòèñÿ îáðó÷êàìè òà 
ïîö³ëóâàòèñÿ…

— Âîíè çâåðíóëèñÿ ó êàá³-
íåò ïîäàííÿ çàÿâ íà ðåºñòðàö³þ 
øëþáó, — ïîÿñíèëà Áîãäàíà 
Ë³ïà-Ñêîïàñ. — Ðàçîì ç íàøèì 
ñïåö³àë³ñòîì, ÿêà ïðèéíÿëà çà-
ÿâó, ï³ä³éøëè äî ìåíå. Ñêàçàëè, 
ùî áàæàþòü çàðåºñòðóâàòè øëþá 
òåðì³íîâî. Íàäàëè äîêóìåíòè, ùî 
äàþòü ï³äñòàâó äëÿ òåðì³íîâî¿ ðå-
ºñòðàö³¿. ß íàïèñàëà ðåçîëþö³þ. 
Âîíè ï³øëè â êàá³íåò ðåºñòðàö³¿.

Íà çàïèòàííÿ, ÷è áóëè âèïàäêè 
àíóëþâàííÿ óêëàäåíîãî øëþáó, 
ïàí³ Áîãäàíà â³äïîâ³ëà, ùî áóëè. 
Ò³ëüêè íå ç ïðè÷èíè âåëèêî¿ ð³ç-
íèö³ ó â³ö³.

А ГОВОРИЛИ, ЩО БУДЕ ОПІ-
КУНОМ. Áàáóñÿ Ç³íà, ñõîæå, 
íå çðîçóì³ëà, ùî âèéøëà çàì³æ 
çà âíóêà ñâîº¿ ïîê³éíî¿ ñåñòðè. 
Ï³ñëÿ îäðóæåííÿ âîíà, ÿê ³ ðà-
í³øå, ïðîäîâæóâàëà ïðîæèâàòè 
ó ñâîºìó ñåë³. Æóðíàë³ñò ïîáóâàâ 
ó íå¿ ðàçîì ç ñ³ëüñüêèì ãîëîâîþ 
Òåòÿíîþ Ãíàòþê. Ñïèðàþ÷èñü 
íà ö³ïîê, ñòàðåíüêà âèéøëà ç 
õàòè, ïðèñ³ëà íà ëàâêó. Ðîçïî-
â³ëà, ùî ¿¿ ÷îëîâ³ê ïîìåð. Òåïåð 
ñàìà äîãëÿäàº ïàñ³êó. Áóâàº, ñóñ³-
äè äîïîìàãàþòü ïî ãîñïîäàðñòâó. 
Êàæå, âíóê íàâ³äóºòüñÿ. ßê ÷àñòî? 
Ìîæå, ðàç íà òèæäåíü. Ñ³ëüñüêèé 
ãîëîâà çàïèòóº, ÷è ¿çäèëà áàáóñÿ 
îñòàíí³ì ÷àñîì ó Â³ííèöþ. Òà 
â³äïîâ³äàº, ùî ¿¿ âîçèëè îôîðì-
ëÿòè îï³êóíñòâî. Òåïåð âíóê ñå-
ñòðè áóäå äîãëÿäàòè çà íåþ. Âîíà 
ïåðåïèøå íà íüîãî ñâîþ ÷àñòèíó 
áóäèíêó ó Â³ííèö³. Ðàí³øå òàì 
ïðîæèâàëà. Ðîê³â 20 òîìó ïåðå-

áðàëàñÿ â ñåëî. Ó Â³ííèö³ çàëè-
øèëàñÿ ð³äíÿ ïîê³éíî¿ ñåñòðè 
³ çãàäàíèé âíóê. Ïðîæèâàþòü 
ó òîìó æ áóäèíêó, ùî é âîíà ðà-
í³øå æèëà. Ñàìå ó Â³ííèö³ áàáóñÿ 
ïðîïèñàíà. Ó ñåë³ êóïèëè ñòàðó 
õàòó. Ïîêè æèâ ÷îëîâ³ê, ðàçîì 
çàéìàëèñÿ áäæîëàìè. 

— Öå äóæå ïîðÿäíà æ³íêà, — 
êàæå ñ³ëüñüêèé ãîëîâà. — Ùèðà, 
ïîä³ëü÷èâà, íå ñêàíäàëüíà. Áóëî 
òàê, ùî îäèí ç ñóñ³ä³â íå ïîãîäæó-
âàâñÿ ç³ âñòàíîâëåíîþ ìåæåþ. Âîíà 
ñêàçàëà, áåð³òü, ñê³ëüêè âàì òðåáà, 
ò³ëüêè, áóäü ëàñêà, íå ñêàíäàëüòå. 
Äóæå ãàðíî â³äãóêóþòüñÿ ñóñ³äè.

Êîëè çàïèòàëè áàáóñþ ïðî ¿¿ 
îäðóæåííÿ, ñòàðåíüêà øèðîêî 
ðîçïëþùèëà î÷³.

— Òà æ â³í êàçàâ, ùî öå îï³-
êóíñòâî, — ïðîìîâèëà ñòèõà ³ 
çàïëàêàëà.

Ó ïîíåä³ëîê ñóñ³äè ïîâ³äîìèëè, 
ùî áàáóñþ âèâåçëè ç ñåëà. Ç Â³-
ííèö³ ïðè¿õàëè ³ çàáðàëè…

Ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ìîëîäèì, 
íà æàëü, íå âäàëîñÿ. Çà éîãî íî-
ìåðîì òåëåôîíó õëîïåöü â³äïî-
â³äàº, ùî ïîìèëèëèñÿ íîìåðîì. 
Óäîìà äâåð³ íå â³ä÷èíÿº.

— Òà æ â³í êàçàâ, 
ùî öå îï³êóíñòâî, — 
ïðîìîâèëà áàáóñÿ 
³ çàïëàêàëà, êîëè 
¿¿ çàïèòàëè ïðî 
îäðóæåííÿ

Після одруження жінка, як і раніше, продовжувала 
проживати у своєму селі. У понеділок переїхала до Вінниці 
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МИКИТА 
ПАНАСЕНКО, 
(073)0476879 

Ó  ì è í ó ë î -
ìó íîìåð³ RIA 

(¹ 45 â³ä 8 ëèñòîïàäà) ìè ïóáë³-
êóâàëè ï’ÿòü òðàã³÷íèõ ³ñòîð³é, ÿê³ 
ñòàëèñÿ íà äîðîãàõ Â³ííèö³. Öåé 
ìàòåð³àë — ïðîäîâæåííÿ ðîçñë³-
äóâàííÿ ïðî òå, êîãî ñë³äñòâî òà 
Ôåì³äà âèçíàëè âèííèìè ó íàé-
ãó÷í³øèõ ÄÒÏ îñòàíí³õ ðîê³â.

1 ДТП НА РОЗІ СОБОРНА-
ТЕАТРАЛЬНА

Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 24 ñ³÷íÿ 2016-ãî 
ðîêó ó öåíòð³ Â³ííèö³ — íà ðîç³ 
Ñîáîðíî¿ òà Òåàòðàëüíî¿. Ó÷àñ-
íèêè — Chevrolet ³ Volkswagen. 
Âîä³é îñòàííüîãî çàãèíóâ íà ì³ñ-
ö³. Éîìó áóëî ò³ëüêè 22 ðîêè. 
21-ð³÷íèé ïàñàæèð îïèíèâñÿ 
ó ë³êàðí³. Ïîìåð ÷åðåç äâà äí³.

Volkswagen ðóõàâñÿ â á³ê çà-
ë³çíè÷íîãî âîêçàëó ç³ ñòîðîíè 
Óí³âåðìàãó. Chevrolet âè¿æäæàâ 
ç äðóãîðÿäíî¿ âóëèö³ íà Ñîáîðíó. 
Âîä³é Volkswagen áóâ ï’ÿíèé.

Âîëîäèìèð, âîä³é òàêñ³, ÿêèé 
áóâ çà êåðìîì Chevrolet, ðîçïîâ³-
äàâ, ùî çóïèíèâñÿ íà ïåðåõðåñò³ 
ïîäèâèòèñÿ, ÷è íåìàº ìàøèí â³ä 
Õìåëüíèöüêîãî øîñå. Ïåðå¿õàâ 
òðàìâàéí³ êîë³¿ ³ ìàâ ðóõàòèñü 
äàë³, ÿê ó ë³âèé á³ê éîãî àâòî 
âð³çàâñÿ Volkswagen.

Ìè çðîáèëè çàïèò äî îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿, ó ÿêîìó ïîïðîñèëè ðîç-
ïîâ³ñòè, ÷èì çàê³í÷èëîñÿ ðîçñë³-
äóâàííÿ òðàãåä³¿. «Çà ðåçóëüòàòàìè 
ðîçñë³äóâàííÿ òà âèñíîâê³â êðè-

ì³íàë³ñòè÷íèõ åêñïåðòèç, êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ áóëî çàêðèòå, 
â çâ’ÿçêó ç³ ñìåðòþ ï³äîçðþâàíî-
ãî», — ïîâ³äîìèëè ïîë³öåéñüê³. 
Ñïðàâó íå ðîçãëÿäàëè ó ñóä³. 
Ñë³ä÷³ ââàæàëè âèííèì ó ÄÒÏ 
âîä³ÿ Volkswagen. (goo.gl/bTC73P) 

2 ЗБИВ НА СМЕРТЬ 
ДВІРНИКІВ НА СОБОРНІЙ

Ïîíàä â³ñ³ì ðîê³â òîìó, ó Â³-
ííèö³ 23-ð³÷íèé ñòóäåíò îäíîãî 
ç óí³âåðñèòåò³â ì³ñòà, çà êåðìîì 
Chevrolet, çáèâ äâîõ äâ³ðíèê³â, 
ÿê³ ïðèáèðàëè òðîòóàð íà ðîç³ 
Ñîáîðíî¿ òà Òåàòðàëüíî¿. Ïî-
ñòðàæäàë³ ïîìåðëè íà ì³ñö³. 
À õëîïåöü âò³ê ç ì³ñöÿ ïðèãîäè.

Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ áëèçüêî 5-¿ ðàí-
êó, ó íåä³ëþ, 2 ñåðïíÿ 2009 ðîêó. 
Âîä³é Chevrolet Lacetti çáèâ 
63-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà ³ 60-ð³÷íó 
æ³íêó. Ëþäè çàãèíóëè íà ì³ñö³, 
à âîä³é àâòîìîá³ëÿ òà 25-ð³÷íèé 
âëàñíèê àâòî, ùî íà ìîìåíò 
àâàð³¿ ñèä³â ïîðó÷ ç âîä³ºì, çà-
ëèøèâøè àâòîìîá³ëü, âòåêëè. 
Òîãî æ äíÿ ñï³âðîá³òíèêè ì³ë³-
ö³¿ âñòàíîâèëè îñîáó âëàñíèêà 
àâòîìîá³ëÿ ³ âîä³ÿ. 23-ð³÷íîãî 
âîä³ÿ çàòðèìàëè.

Ñóäèëè äâîõ ÷îëîâ³ê³â — âî-
ä³ÿ, ÿêèé äî òîãî æ áóâ ï’ÿíèé, 
³ âëàñíèêà àâòî çà òå, ùî äîïóñ-
òèâ íåòâåðåçîãî äðóãà äî êåðìà. 
Ïåðøîãî çâóòü ßðîñëàâ Þøêîâ, 
äðóãîãî — ²ãîð Êðèíè÷íèé. Ñóä 
ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ â³äáóâñÿ 27 ëèñ-
òîïàäà 2009-ãî ðîêó, òîáòî ìàéæå 
÷åðåç äâà ì³ñÿö³ ï³ñëÿ ÄÒÏ. Âîä³ÿ 
âèçíàëè âèííèì. Çàñóäèëè íà ï'ÿòü 
ðîê³â â'ÿçíèö³. Àëå îäðàçó æ çâ³ëü-

АВАРІЇ, ВІД ЯКИХ СТИГНЕ КРОВ. 
ЯК ПОКАРАЛИ ЗА ГУЧНІ ДТП?
Справедливість?  Ми дізналися, 
чим закінчилися розслідування 
найрезонансніших аварій минулих 
років. Кого з винуватців покарали, а кого 
відпустили просто у залі суду. Варто 
зазначити, що ніхто з винних не відсидів 
більше, ніж шість місяців

íèëè â³ä ïîêàðàííÿ òà ïðèçíà÷è-
ëè ³ñïèòîâèé òåðì³í íà òðè ðîêè. 
Âëàñíèêà àâòî çàñóäèëè äî òðüîõ 
ðîê³â îáìåæåííÿ âîë³. ² éîìó òàê 
ñàìî ïðèçíà÷èëè ³ñïèòîâèé òåð-
ì³í, àëå âæå íà äâà ðîêè.

×åðåç äâà ðîêè àïåëÿö³þ ïî-
äàëà ïðîêóðàòóðà. Âèð³øèëè, ùî 
âèðîê ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ çàíàäòî 
ì'ÿêèé. Ó 2011-ìó âîä³ÿ çàñóäèëè 
äî ï'ÿòè ðîê³â îáìåæåííÿ âîë³ 
³ ùå íà òðè ðîêè çàáðàëè ïî-
ñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ. Âëàñíèê àâòî 
îòðèìàâ òðè ðîêè îáìåæåííÿ 
âîë³. (goo.gl/L5NcbU) 

3  ПРОТАРАНИВ PASSAT
Íå â³äñèä³â ³ ï³âðîêó. 

Òðàãåä³ÿ íà ðîç³ Äàíèëà Ãà-
ëèöüêîãî ³ Êåëåöüêî¿ òðàïèëàñÿ 
15 ãðóäíÿ 2013-ãî ðîêó. Õëîïåöü, 
ÿêîìó íà òîé ìîìåíò áóëî ò³ëü-
êè 18 ðîê³â, íà ïîçàøëÿõîâèêó 
ïðîòàðàíèâ äâà àâòîìîá³ë³. Ï³ñëÿ 

ÄÒÏ â³í ïðîñòî âò³ê. Çàãèíóëà 
æ³íêà. ̄ ¿ 13-ð³÷íîãî ñèíà â³ä óäà-
ðó âèêèíóëî ç ñàëîíó àâòî.

Ó÷àñíèêàìè àâàð³¿ áóëè Audi 
Q5, Volkswagen Passat òà Ê²À. 
Çà ñëîâàìè ñâ³äê³â, âîä³é Audi 
¿õàâ ç³ ñòîðîíè ðèíêó «Óðîæàé» 
³ íà øàëåí³é øâèäêîñò³ ïðîòà-
ðàíèâ äâà ³íø³ àâòî.

Çàãèáëó çâàëè Àíòîí³íà Çó-
ãðàâà. Âîíà ïîìåðëà â³ä áî-
ëüîâîãî øîêó, êîëè ¿¿ ä³ñòàëè ç 
Volkswagen.

Âîä³é Audi ªâãåí Øêâàðóê ç 
Øàðãîðîäà. Àâòî, ÿêå ó 2011-ìó 
ðîö³ êîøòóâàëî áëèçüêî 70 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â, íàëåæàëî äèðåêòî-
ðó íîòàð³àëüíî¿ êîíòîðè, ó ÿê³é 
ïðàöþâàâ ªâãåí. Çà íàøèìè 
äàíèìè — öå éîãî ìàòè. Âèðîê 
ó ì³ñüêîìó ñóä³ Â³ííèö³ îãî-

ëîñèëè ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ 
òðàãåä³¿. Âñòàíîâëåíî, ùî «Àudi 
Q5» ¿õàâ ç³ øâèäê³ñòþ ïîíàä 
82 êì/ãîäèíó. Âîä³é áóâ òâåðå-
çèé. Ïðî¿õàâ íà ÷åðâîíèé. Ñàìå 
öå íàçâàëè ïðè÷èíîþ ÄÒÏ. Ïî-
òåðï³ë³ íå ìàëè ïðåòåíç³é ùîäî 
â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â. Ç íèìè 
âæå ðîçðàõóâàëèñÿ. Öå ³ ñòàëî 
îäí³ºþ ç ïîì’ÿêøóâàëüíèõ îá-
ñòàâèí. Âîä³ÿ âèçíàëè âèííèì. 
Éîìó ïðèçíà÷èëè ÷îòèðè ðîêè 
â'ÿçíèö³. À ÷åðåç äâà ç ïîëîâè-
íîþ ì³ñÿö³, 28 òðàâíÿ 2014-ðîêó, 
ðîçãëÿäàëè àïåëÿö³þ. Ñóää³ Äìè-
òðî Ïàñüêî, Ìèêîëà Ãîí÷àðóê òà 
Áîðèñ Ï³êàíîâñüêèé âèð³øèëè, 
ùî ïåðøèé âèðîê áóâ çàíàä-
òî ñóâîðèì. ªâãåíà â³äïóñòèëè 
ïðîñòî ó çàë³. ² ïðèçíà÷èëè ³ñ-
ïèòîâèé òåðì³í íà òðè ðîêè. 
(goo.gl/qVQWxY) 

4  СПРАВА ОЛЕГА 
СЕСТРИНСЬКОГО

Àâàð³ÿ òðàïèëàñÿ áëèçüêî îäè-
íàäöÿòî¿ ãîäèíè âå÷îðà íà ïå-
ðåõðåñò³ Äàíèëà Ãàëèöüêîãî òà 
Êåëåöüêî¿. Âîä³é «Ìåðñåäåñà» 
íà âåëèê³é øâèäêîñò³ âð³çàâñÿ 
â àâòîìîá³ëü «Ê²À», çà êåðìîì 
ÿêîãî áóëà 37-ð³÷íà æ³íêà. Íà¿õàâ 
íà ï³øîõîäà, ÿê³é áóëî 39 ðîê³â. 

Îáèäâ³ çàãèíóëè íà ì³ñö³.
Âîä³é «Ìåðñà» Îëåã Ñåñòðèí-

ñüêèé ç ì³ñöÿ ïðèãîäè âò³ê, àëå 
ñêîðî áóâ çàòðèìàíèé. Íà ìî-
ìåíò ÄÒÏ éîìó áóëî 27 ðîê³â. 
Íå ïðàöþâàâ îô³ö³éíî. Éîãî 
ìàòè ïðèâàòíà ï³äïðèºìèöÿ. 
Ó ñóä³ êàçàëà, ùî ãðîøåé ïîòåð-
ï³ëèì íå äàñòü. Çàãèáë³: âîä³éêà 
«Ê²À» Àëëà Øåëåñò òà ï³øîõ³ä 
Àëëà Ïàöàëþê. Ñïðàâà ñëóõàëàñÿ 
ó ñóä³. Îëåãà â³äïóñòèëè ç ï³ä-
ïèñêîþ ïðî íåâè¿çä.

«Ìåðñåäåñ» íà ìîìåíò àâàð³¿ 
¿õàâ ç³ øâèäê³ñòþ 114,4–119,5 ê³-
ëîìåòðà íà ãîäèíó. Øâèäê³ñòü 
«Ê²À» — 38,1–39,9 êì/ãîä. Îëåã 
êåðóâàâ àâòî «ï³ä êàéôîì». 
À ó êðîâ³ âîä³éêè «Ê²À» çíàéøëè 
àëêîãîëü. ̄ ¿ çâèíóâàòèëè ó òîìó, 
ùî æ³íêà íå íàäàëà ïåðåâàãó 
ó ðóñ³ «Ìåðñåäåñó», ÿêèé í³ññÿ 
íà øàëåí³é øâèäêîñò³. Âèçíàëè 
âèííîþ, ñïðàâó çàêðèëè.

— Âîíà íå ïèëà, òîìó ùî ¿é 
íå ìîæíà áóëî, — êàçàâ ÷îëîâ³ê 
Àëëè Øåëåñò Ðóñëàí. — Ó íå¿ 
áóâ âèäàëåíèé æîâ÷íèé ì³õóð, 
ïîñò³éí³ ì³ãðåí³.

Âîä³ÿ «Ìåðñåäåñà» íå ïîêàðàëè 
íàâ³òü çà òå, ùî êåðóâàâ àâòî ï³ä 
íàðêîòèêàìè. Áî âèéøëè òåðì³-
íè. (goo.gl/xzRERX) 

ТРОЄ ЗАГИБЛИХ НА ЗОДЧИХ 
У 2011-му водій Hyundai Tucson збив 
на смерть трьох молодих людей, які стоя-
ли біля кафе. Спочатку присудили 10 років, 
потім зменшили до 8-ми. А відсидів менше 
трьох років — його випустили з тюрми у Ка-
гарлиці за гарну поведінку.

КРОВ БІЛЯ «FERIDE РLAZA» 
У 2016-му мотоцикліст збив 16-річну Адрі-
ану на вулиці Пирогова. Дівчина перехо-
дила дорогу по “зебрі”, повертаючись з 
концерту. Померла, місяць пролежавши 
у комі. Мотоциклісту дали п’ять років 
в’язниці.

НЕ ПРОПУСТИВ BMW?
У березні 2016-го на Пирогова зіткнулися 
BMW і ВАЗ. Водій останнього, 60-річний 
мешканець Стрижавки, загинув на місці. 
Його викинуло з салону авто. А потім 
чоловіка визнали винним, бо не про-
пустив BMW.

ЗБИЛА ВАНТАЖІВКА 
НА СОБОРНІЙ 
У листопаді 2016-го моторошна аварія ста-
лася у центрі Вінниці. Жінка, мати двох дітей, 
вийшла з трамвая… і потрапила під колеса 
вантажівки DAF. Водія, 20-річного хлопця, 
засудили до чотирьох років в’язниці.

ЧЕТВЕРО ЗАГИБЛИХ 
НА БРАЦЛАВСЬКІЙ 
У кінці травня 2016-го сталася жахлива ДТП, 
у якій загинули четверо людей. Двоє з них, мо-
лоді дівчата, працювали у поліції. Справу закри-
ли через смерть підозрюваного. І відкрили для 
повторної експертизи. Суду не було і дотепер.

Ще кілька резонансних ДТП

×îòèðè òðàã³÷í³ 
³ñòîð³¿, ÷îòèðè ãó÷í³ òà 
ìîòîðîøí³ àâàð³¿, ïðî 
ÿê³ ó ñâ³é ÷àñ ãîâîðèëà 
âñÿ Â³ííèöÿ. Êîãî 
ïîêàðàëè?

ДТП на Келецькій у 2011-му. 18-річний хлопець на авто за 70 
тисяч доларів залишив без матері дитину, а чоловіка без дружини
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ОЛЕКСАНДР 
БІЛОШКУРСЬКИЙ, 
ЮРИСТ:

— Наявність «по-
вної сенсорної 
ізоляції» є до-
статнім покаран-

ням для Каверзіна. Фактично над 
ним вчинено самосуд руками 
службових осіб держави — під-
дали катуванню.  І рішенням Єв-
ропейського суду з прав людини 
(ЄСПЛ) таке катування і нелюд-
ське поводження було підтвер-
джене, але винних не встано-
вили. Засудження особи «по-
вторно», за ті ж самі злочини і 
тою ж самою державою, але вже 

в судовий (законний) спосіб — є 
неможливим. Має бути одне по-
карання. Суд застосував практику 
ЄСПЛ (рішення «Лорс проти Ні-
дерландів» від 04.02.2003 року) 
як норму прямої дії і враховував 
обставини конкретної справи 
(катування після затримання, 
вибиття зізнання, належність 
умов утримання, стан здоров’я, 
відсутність умов довічного утри-
мання інвалідів, умов і відсутність 
бажання у держави здійснювати 
належне медичне обстеження та 
лікування таких осіб). Використав 
принципи «прямої дії», «інтегра-
ції через закон» європейських 
норм в Україні. 

Правова система має працю-
вати більше з тенденцією спра-
ведливості, ніж закону. Суддя 
не застосовує абстрактно нор-
ми і жорсткість догм, а закликає 
до оцінки обставин у відносинах 
у відповідності з потребами пра-
восуддя для вирішення питань, 
які виникають на практиці, але 
які не вирішені в законі. 
В контексті того, що на сьогод-
нішній день у законодавстві від-
сутня ефективна процедура пере-
гляду сумнівних вироків у кримі-
нальних справах, де підсудний 
отримав довічне ув’язнення, 
вважаю, що суд прийняв спра-
ведливе і законне рішення.

«Звільнили справедливо» 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïðî çâ³ëüíåí-
íÿ çàñóäæåíîãî 
äî äîâ³÷íîãî ïî-

çáàâëåííÿ âîë³, ÿêèé óòðèìóâàâñÿ 
ó Â³ííèöüê³é òþðì³, ä³çíàëèñÿ ³ç 
ñîö³àëüíèõ ìåðåæ. Â’ÿçåíü, ùî 
ñèä³â çà ãðàòàìè çà îñîáëèâ³ òÿæê³ 
çëî÷èíè 17 ðîê³â, ìèíóëîãî òèæ-
íÿ âèéøîâ íà ñâîáîäó çà ñòàíîì 
çäîðîâ’ÿ.

— Íå ìîæåìî êîìåíòóâàòè ð³-
øåííÿ. Ìàºìî ¿õ âèêîíóâàòè, — 
ñêàçàëè ó Â³ííèöüê³é óñòàíîâ³ 
âèêîíàííÿ ïîêàðàíü ¹ 1 òà 
ï³äòâåðäèòè çâ³ëüíåííÿ çàñóäæå-
íîãî äî äîâ³÷íîãî ïîçáàâëåííÿ 
âîë³. — Â³í âèéøîâ ó ïîíåä³ëîê 
(6 ëèñòîïàäà, — àâò.).

Ðåäàêö³¿ âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ 
ïð³çâèùå çâ³ëüíåíîãî äîâ³÷íèêà, 
äàë³ ³íôîðìàö³þ ïðî éîãî çëî-
÷èíè çíàéòè âèÿâèëîñÿ ïðîñòî, 
áî âîíè áóëè ðåçîíàíñíèìè.

Çâàòè öþ ëþäèíó Îëåêñàíäð 
Êàâåðç³í. Â³ê 44 ðîêè. Â³í ñòàâ 
ïåðøèì â Óêðà¿í³ äîâ³÷íèêîì, 
çâ³ëüíåíèì íå çà ïðåçèäåíòñüêèì 
ïîìèëóâàííÿì, à çà ð³øåííÿì 
ñóäó. ×åðåç òå, ùî îñë³ïíóâ, â’ÿçíÿ 
Â³ííèöüêî¿ òþðìè â³äïóñòèëè ç-çà 
ãðàò. Òåïåð þðèñòè ãîâîðÿòü: öåé 
âèïàäîê ìîæå âèêëèêàòè õâèëþ 
ñõîæèõ ñóäîâèõ ð³øåíü ïðî çâ³ëü-
íåííÿ áóâàëèõ çëî÷èíö³â.

Ó ñóäîâîìó âèðîêó, âèíåñåíîìó 
ñâîãî ÷àñó Îëåêñàíäðó Êàâåðç³íó, 
âêàçàíèé ö³ëèé ðÿä ñòàòåé ³ éäåòü-

ñÿ ïðî ñåð³þ ðîçáî¿â ³ ãðàáåæ³â, 
ñêîºíèõ ó ñêëàä³ áàíäèòñüêèõ óãðó-
ïóâàíü. Óñüîãî ñ³ì ñìåðòåé. Ñåðåä 
æåðòâ äâà ïðàö³âíèêè Óïðàâë³ííÿ 
áîðîòüáè ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èí-
í³ñòþ â Õìåëüíèöüê³é îáëàñò³. Ùå 
äâîº ñï³âðîá³òíèê³â áóëè âàæêî 
ïîðàíåí³, àëå âèæèëè.

КРИМІНАЛЬНА БІОГРАФІЯ. Ç³ 
ñòàòåé ïðî Îëåêñàíäðà Êàâåðç³íà, 
ÿê³ º ó â³ëüíîìó äîñòóï³ â ìåðå-
æ³, çíàõîäèìî ùå á³ëüøå ³íôîð-
ìàö³¿. Ñòàâ íà øëÿõ êðèì³íàëó 
ó Êàì’ÿíö³-Ïîä³ëüñüêîìó ó ñêëàä³ 
óãðóïóâàííÿ ãðàá³æíèê³â ³ ðîç-
á³éíèê³â ²ãîðÿ Õìàðóêà òà áðàâ 
ó÷àñòü ó íàïàäàõ ç óáèâñòâàìè.

Êîëè òàìòåøí³ ïðàâîîõîðîíö³ 
ðîçêðèëè çëî÷èíè ö³º¿ îðãàí³çî-
âàíî¿ çëî÷èííî¿ ãðóïè, á³ëüø³ñòü 
ó÷àñíèê³â àðåøòóâàëè. Âàòàæîê 
ïîê³í÷èâ ³ç ñîáîþ ï³ä ÷àñ çàòðè-
ìàííÿ, à îò Êàâåðç³íó âäàëîñÿ 
âòåêòè. Éîãî îãîëîñèëè â ðîçøóê 
ó 1996 ðîö³ òà ïðèñâî¿ëè ÷åðâîíó 
êàðòêó ²íòåðïîëà.

Òèì íå ìåíøå, óò³êà÷ çàëèøàâ-
ñÿ â Óêðà¿í³. Ñêîëîòèâ ñâîþ áàí-
äó, ÿêà ïðîìèøëÿëà â ñóñ³äí³é ³ç 
Â³ííèöüêîþ îáëàñò³ — íà Õìåëü-
íè÷÷èí³. ßêðàç òàì ³ áóëè ðîç-
ñòð³ëÿí³ äâîº ÓÁÎÇ³âö³â.

Ùå îäèí åï³çîä, çà ÿêèé ñóäèëè 
Êàâåðç³íà, — íàïàä íà âàëþòíèêà 
â Ìèêîëàºâ³. Ï³ä ÷àñ öüîãî íàïàäó 
âàæêî ïîðàíèëè ä³ëüíè÷íîãî, ÿêèé 
íàìàãàâñÿ çàòðèìàòè áàíäèò³â.

ßêèéñü ÷àñ ï³ñëÿ öèõ çëî÷èí³â 
Êàâåðç³í ïåðåõîâóâàâñÿ â Ðîñ³¿. 

ВІН УБИВ СІМОХ ЛЮДЕЙ, 
А ЙОГО ВІДПУСТИЛИ. ЧОМУ?
Прецедент  Із вінницької тюрми 
випустили рецидивіста, який убивав і 
грабував. Він мав сидіти до смерті, а став 
першим звільненим без помилування 
довічником — за станом здоров’я. Що 
це за людина та чому прокуратура хоче 
запроторити сліпого назад за грати?

Стоп-кадр з сюжету «ТСН». Журналісти знайшли квартиру 
Каверзіна. Двері відчинив чоловік з цигаркою, який побачив 
камеру і на тюремному жаргоні заборонив зйомку 

Êîëè ïîâåðíóâñÿ äîäîìó, òî îñå-
ëèâñÿ ó Õàðêîâ³. Í³áèòî ìàâ 
äðóæèíó-àäâîêàòà. Çàòðèìàëè 
ðåöèäèâ³ñòà â 2001 ðîö³.

ЗВІДКИ СЛІПОТА? Îëåêñàíäð Êà-
âåðç³â âåñü ÷àñ, ïîêè ñèä³â çà ãðàòà-
ìè, ïèñàâ ñêàðãè. Ñòâåðäæóâàâ, ùî 
ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ éîãî ïîáèëè, é 
÷åðåç öå â³í âòðà÷àº é äî òîãî ñëàá-
êèé ç³ð. Ïîâí³ñòþ îñë³ï — êîëè 
çíàõîäèâñÿ ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³.

² â 2012 ðîö³ ñë³ïèé â’ÿçåíü 
âèãðàâ ïîçîâ äî äåðæàâè Óêðà¿-
íà ó ªâðîïåéñüêîìó ñóä³ ç ïðàâ 
ëþäèíè. Äîì³ãñÿ â³äøêîäóâàííÿ 
ó ðîçì³ð³ 40 òèñÿ÷ ºâðî. Îò ï³ñ-
ëÿ öüîãî âèãðàøó, ÿê äóìàþòü 
àäâîêàòè, â³í íàäèõíóâñÿ íà ùå 
îäèí ñóä äëÿ çâ³ëüíåííÿ íà ñâî-
áîäó çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ.

Ï³ñëÿ ð³øåííÿ àïåëÿö³éíîãî 
ñóäó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ íà êî-
ðèñòü äîâ³÷íèêà, ÿêèé ñïåðøó 
ñèä³â â Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îá-
ëàñò³, à ïîò³ì áóâ ïåðåâåäåíèé 
äî Â³ííèöüêî¿ òþðìè, Êàâåðç³íà 
â³äïóñòèòè íà âîëþ.

Ó ñïåöâ³ää³ë³ Â³ííèöüêî¿ óñòàíî-
âè âèêîíàííÿ ïîêàðàíü ¹ 1 ïî òå-
ëåôîíó æóðíàë³ñòó ñêàçàëè, ùî 
çàñóäæåíèé Êàâåðç³í ï³ñëÿ çâ³ëü-
íåííÿ ïî¿õàâ ç Â³ííèö³. Â³í ïðî-
õîäèâ ñïåö³àë³çîâàíó ìåäêîì³ñ³þ, 
ÿêà çðîáèëà âèñíîâîê: îñë³ïíóâ 
íà îáèäâà îêà, àëå öå íå çàâàæàº 
éîìó â³äáóâàòè ïîêàðàííÿ. Â³-
ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä, êóäè ïî-
äàâ ïîçîâ Êàâåðç³í, íå ïðèéíÿâ 
ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ çà ñòàíîì 
çäîðîâ’ÿ, à îò àïåëÿö³éíèé — âè-
ð³øèâ íà êîðèñòü ñë³ïîãî.

Â’ÿçåíü, ÿêèé îñë³ï çà 
ãðàòàìè, âèãðàâ ïîçîâ 
ó ªâðîïåéñüêîìó 
ñóä³ ç ïðàâ ëþäèíè. 
Â³äñóäèâ ó äåðæàâè 
Óêðà¿íà 40 òèñÿ÷ ºâðî 

ВАЛЕРІЙ ПАСТУХ, 
КОЛИШНІЙ 
НАЧАЛЬНИК 
УБОЗУ:

— Можу оціню-
вати звільнення 
тільки зі сторо-

ни моралі і справедливості. З 
одного боку можна зрозуміти, 
якщо людина — інвалід, хворий. 
Але є інша половина його спра-
ви. Люди, які були поранені, 
родичі загиблих… Їх думку, 
я так розумію, суд не слухав. 
Він цих людей на свої суди 
не запрошував. Як їм зараз 

жити, знаючи, що кривдник, 
засуджений до довічного від-
бування покарання, вийшов 
на свободу? Мені складно го-
ворити однозначно. Рішення є, 
і якщо людина дійшла до Євро-
пейського суду, то зрозуміло, 
що відстоювала свої інтереси 
не один рік. Це прецедент, як 
на мене, не зовсім здоровий. 
За гратами цілком здорових 
людей, напевне, взагалі немає. 
Уявіть, що буде, якщо кожний 
із них піде писати скарги та до-
биватися звільнення, бо «нас 
там ніхто не лікує».

«Нездоровий прецедент» 

Рецидивісту, який мав сидіти 
за гратами довічно, не місце 
на свободі, — сказали в про-
куратурі. І заявили, що будуть 
судитися, аби цього злочинця 
запроторити назад. На звільнен-
ня Олександра Каверзіна зараз 
готують касаційну скаргу.
— У листопаді 2002 року уро-
дженця Хмельницької області 
на підставі вироку суду Хмель-
ницької області, визнали ви-
нним та засудили до довічного 
позбавлення волі, — сказали 
в прес-службі прокуратури 
області і перерахували 18 ста-
тей, вказаних у вироку Кавер-
зіну. — Навіть сухий перелік 

статей Кримінального кодек-
су України, за які він відбував 
покарання, говорить про тяжкі 
злочини, які скоїв 44-річний ре-
цидивіст. На його совісті чис-
ленні убивства, у тому числі, 
працівників правоохоронних 
органів при виконанні служ-
бових обов'язків…
Прокурори називають вирок 
довічнику м'яким і говорять, 
що вони «у межах закону та 
справедливості» оскаржать рі-
шення апеляційного суду, який 
3 листопада вирішив: сліпота 
довічника — це достатній привід 
для звільнення від подальшого 
відбування покарання.

Звільнення шокувало прокурорів 
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Безкоштовний 
проїзд до свята
 Ó ï’ÿòíèöþ, 
17 ëèñòîïàäà, äëÿ 
ñòóäåíò³â , ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ 
íà äåíí³é ôîðì³, ïðî¿çä 
ó òðîëåéáóñàõ, òðàìâàÿõ òà 
ìóí³öèïàëüíèõ àâòîáóñàõ, 
áóäå áåçêîøòîâíèé. 
Â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ 
óõâàëèëè íà âèêîíêîì³ 
ì³ñüêî¿ ðàäè.
Íàãàäàºìî, 17 ëèñòîïàäà 
â³äçíà÷àþòü Äåíü ñòóäåíò³â 
Óêðà¿íè. Óæå òðåò³é 
ð³ê ïîñï³ëü öüîãî äíÿ 
ó Â³ííèö³ ñòóäåíòè ìîæóòü 
¿çäèòè áåçêîøòîâíî. Äëÿ 
òîãî, àáè íå ïëàòèòè 
çà ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³, ¿ì âàðòî ëèøå 
ïîêàçàòè ñòóäåíòñüêèé 
êâèòîê.

У Лісопарку 
оновлені алеї
 Çàâåðøóºòüñÿ êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò äðóãî¿ ÷åðãè 
áëàãîóñòðîþ çåëåíî¿ çîíè â 
Ë³ñîïàðêó. 
«Òóò îáëàøòîâóþòü àëåþ, 
ùî âåäå äî äèòÿ÷îãî òà 
ñïîðòèâíîãî ìàéäàí÷è-
ê³â. Îäíà ÷àñòèíà àëå¿ 
ï³øîõ³äíà, ³íøà — äëÿ 
âåëîëþáèòåë³â. Âçäîâæ 
àëå¿ ïðîêëàäåí³ êàáåë³ äëÿ 
çîâí³øíüîãî îñâ³òëåííÿ, 
âñòàíîâëåíî îïîðè, ó ÿê³ 
áóäóòü âìîíòîâàí³ åíåð-
ãîçáåð³ãàþ÷³ ñâ³òèëüíèêè. 
Òðèâàº îáëàøòóâàííÿ ìå-
ðåæ³ Wi-Fi. Íà íîâ³é àëå¿ 
ðîçòàøîâàí³ ³íôîðìàö³éí³ 
ñòåíäè, äå ìîæíà ïî÷èòà-
òè ïðî ö³êàâ³ âëàñòèâîñò³ 
äåðåâ, ÿê ¿õ ñàäèòè òîùî. 
Ï³çí³øå ì³æ âõîäàìè â äâ³ 
àëå¿ ïëàíóºòüñÿ ðîçì³ñòèòè 
ïàðêîâêó. Ïåðåäáà÷åíî ³ 
âñòàíîâëåííÿ êàìåð â³äå-
îíàãëÿäó», — çàçíà÷àþòü 
íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè. Çàïëà-
íîâàí³ ðîáîòè óæå âèêîíà-
íî íà 90%.

Музею 90 років 
 Öüîãî òèæíÿ Â³ííèöü-
êèé ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³-
àëüíèé ìóçåé Ì. Ì. Êî-
öþáèíñüêîãî â³äçíà÷èâ 
90-ð³÷÷ÿ â³ä ÷àñó 
çàñíóâàííÿ.
Äèðåêòîð Öåíòðó ³ñòîð³¿ 
Â³ííèö³ Îëåêñàíäð Ôåäî-
ðèøåí ïîäàðóâàâ ìóçåþ 
â³äåîìàòåð³àëè 1927, 1929, 
1948 ðîê³â ³ç Öåíòðàëü-
íîãî äåðæàâíîãî àðõ³âó 
ê³íî ³ ôîòîäîêóìåíò³â ³ì. 
Ïøåíè÷íîãî. Ôîòî ³ â³äåî 
ïîâ’ÿçàí³ ³ç ä³ÿëüí³ñòþ ìó-
çåþ Ì. Ì. Êîöþáèíñüêîãî.

КОРОТКОКОРОТКО

ÊÎÌÓÍÀËÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ùå 9 ëèñòîïàäà 
íàðäåïè óõâàëè-
ëè çàêîíîïðîåêò 

«Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëó-
ãè», ïðåäñòàâëåíèé ÿê òàêèé, ùî 
áîðîòèìåòüñÿ ç ìîíîïîë³ñòàìè. 
Öå ìàº äîçâîëèòè ëþäÿì ñàìèì 
îáèðàòè, ÿêà êîìïàí³ÿ íàäàâà-
òèìå ¿ì ïîñëóãè.

Çàðàçîì ñòâîðèëè àáîíïëàòó òà 
âñòàíîâèëè ïåíþ äëÿ áîðæíèê³â. 
À òèì ëþäÿì, ùî ïðîòÿãîì ì³-
ñÿöÿ íå ïîãàñèëè áîðã, ìîæóòü 
â³äêëþ÷èòè âñå, êð³ì åëåêòðèêè 
òà ãàçó. Òàê ÷èì çàãðîæóº íîâèé 
çàêîí ³ íà ÿê³ çì³íè Êàáì³í ïðè-
ð³ê ñïîæèâà÷³â?

НОВІ ПЛАТЕЖІ. Íàðäåïè âèð³-
øèëè, ùî ïðîñòðî÷åííÿ ñïëàòè 
çà êîìóíàëêó áóäå îáêëàäàòèñÿ 
ïåíåþ: 0,01% íà äåíü. Òîáòî, 
çà ð³ê ïåíÿ ñêëàäå 3,65%. Ïðè-
ïóñòèìî, ùî ëþäèíà îäèí ð³ê 
íå ïëàòèëà 1000 ãðèâåíü áîðãó. 
Ó ê³íö³ ðîêó ñïëàòèòè òðåáà áóäå 
ùå é ïåíþ 36,5 ãðèâí³. Íåçíà-
÷íà ñóìà.

À ÿêùî ó áîðæíèêà íàêîïè÷è-
ëèñÿ áàãàòîòèñÿ÷í³ áîðãè çà êî-
ìóíàëêó? Íàïðèêëàä, íà 100 òè-
ñÿ÷àõ áîðãó — 3 650 ãðèâåíü.

Àëå íàðàõîâóâàòè ïåíþ âèêî-
íàâö³ ïîñëóã çìîæóòü íå ðàí³øå, 
í³æ ç 1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó. Ç ö³º¿ 
äàòè ìàº çàïðàöþâàòè òàêà íîðìà 
çàêîíó.

Çàêîí ââîäèòü àáîíïëàòó 
íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. Íàð-
äåïè âèä³ëèëè ç òàðèôó ïëàòó 
çà äîñòàâêó ïîñëóãè ³ òàê çâàíó 
àáîíåíòñüêó ïëàòó âèçíà÷àòèìóòü 
íà âñ³ ïîñëóãè, êð³ì åëåêòðèêè 
òà ãàçó. ¯¿ ðîçì³ðè âñòàíîâëþâà-
òèìóòü âèêîíàâö³ ïîñëóã. ² ùîá 
òàêà ö³íà ïîñëóãè íå áóëà çàâè-
ñîêîþ — îáìåæåííÿ âèçíà÷èòü 
Êàáì³í.

«Çâîðîòíîþ ñòîðîíîþ ìåäàë³» 
º òå, ùî âñ³ ñïîæèâà÷³ ïëàòèòè-
ìóòü çà êîìóíàëêó ùîì³ñÿöÿ, íà-
â³òü ÿêùî íà ë³÷èëüíèêàõ «íóë³».

«ВІДРІЖУТЬ» ЧЕРЕЗ МІСЯЦЬ. Çà 
ìèíóëèì çàêîíîì ïðî êîìóíàëêó 
ñïîæèâà÷à ìîãëè ïîçáàâèòè ãàçó, 
åëåêòðèêè, òåïëà, àëå íå âîäè. 
Â³äíèí³ áóäå ³íàêøå: âèêîíàâöÿì 
äîçâîëèëè «â³äð³çàòè» ëþäåé â³ä 
ïîñëóãè, ÿêùî íåïîãàøåíà çà-

АБОНПЛАТА І ПЕНЯ. БУДЕМО 
ПЛАТИТИ ПО-НОВОМУ
Плати вчасно  Закон про 
житлово-комунальні послуги став 
продовженням реформи ЖКГ, мета якої — 
покращити якість комуналки та запустити 
відкритий ринок послуг. Але експерти 
вбачають ряд «підводних каменів», 
таких як запровадження додаткових 
платежів, нові обов’язки для споживачів 
та безкарність виконавців послуг

áîðãîâàí³ñòü çà 30 äí³â â³ä ìî-
ìåíòó îòðèìàííÿ ïîïåðåäæåííÿ. 
Öå íå ñòîñóºòüñÿ åëåêòðèêè òà 
ãàçó — ¿õ â³äêëþ÷åííÿ ïåðåäáà-
÷åíî ³íøèìè çàêîíàìè.

Äëÿ òîãî, ùîá â³äíîâèòè ïî-
ñòà÷àííÿ ïîñëóã, ïîòð³áíî ïî-
âí³ñòþ ïîãàñèòè çàáîðãîâàí³ñòü 
àáî óêëàñòè äîãîâ³ð ïðî ¿¿ ðå-
ñòðóêòóðèçàö³þ.

Ç ³íøîãî áîêó, é ñïîæèâà÷àì 
äîçâîëèëè äîáðîâ³ëüíî «â³äð³-
çàòèñÿ» â³ä îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷î¿ 
âîäè. Ó áàãàòîïîâåðõ³âö³ òàêå 
ìîæëèâå ò³ëüêè çà çãîäîþ âñ³õ 
ìåøêàíö³â (êîëåêòèâíèé ñïî-
æèâà÷).

À ùå ñïîæèâà÷ ìîæå ðîçðèâàòè 
äîãîâ³ð ïðî íàäàííÿ êîìóíàëüíî¿ 
ïîñëóãè, ïîïåðåäèâøè ïðî öå âè-
êîíàâöÿ çà äâà ì³ñÿö³.

ДОГОВОРИ НА ВСЮ КОМУНАЛ-
КУ. Â³äòåïåð ì³æ ñïîæèâà÷àìè òà 
ïîñòà÷àëüíèêàìè ïîñëóã ìàþòü 
óêëàäàòèñÿ äîãîâîðè, ÿê³ áó-
äóòü ä³éñí³ îäèí ð³ê. ¯õ ìîæóòü 

ПЕНЯ 
0,01% за кожен 

день прострочки 
від суми 

заборгованості 
або 

3,65% за один рік 

АБОНПЛАТА 
Відокремлення плати 
за розподіл послуги, 

обслуговування 
лічильників 

Її будуть платити 
щомісячно, незалежно від 

користування послугою 

ДОГОВОРИ 
НА КОМУНАЛКУ 

Потрібно буде укладати 
договори з постачальни-

ками послуг 
Вони можуть бути індиві-
дуальними чи колектив-
ними (якщо споживачі 

утворили ОСББ) 
Діятиме договір — 1 рік 

ТЕТЯНА БОЙКО, 
ЕКСПЕРТ «РЕА-
НІМАЦІЙНОГО 
ПАКЕТА РЕФОРМ» 
З ПИТАНЬ ЕНЕРГО-
ЕФЕКТИВНОСТІ 

—  П р и й н я т и й 
нещодавно закон має прине-
сти на ринок керуючі компанії, 
створює колективні відносини 
споживачів та виконавців кому-
нальних послуг. Але основною 
новацією цього закону — ство-
рення ринку житлово-комуналь-
них послуг та привернення уваги 
інших «гравців» цього ринку. 
Не тільки ЖЕКів, а й приватних 
керуючих компаній.
Пеня досить символічна — 
3,65% на рік. Ймовірно, це 
стимулюватиме людей платити 
за комунальні послуги вчасно. 

Поява абонплати має сприяти 
зменшенню тарифів. З одного 
боку, це має знизити вартість 
комунальних послуг. З тарифу 
буде виведена плата за розпо-
діл послуги, плата за лічильник 
тощо. З іншого боку — розмір 
абонплати встановлюється 
органами місцевої влади, які 
будуть спонукати жителів «ді-
рявих» багатоповерхівок (без 
утеплення, лічильників тощо — 
авт.) змінювати спільне житло 
на краще. Тобто, чим гірший 
будинок, тим більша буде ця 
абонплата, в яку закладати-
муть втрати постачальники 
послуг.
Але прийняття цього закону 
не змінить житлове господар-
ство на краще без прийняття 
безлічі підзаконних актів.

Пеня — символічна, абонплата знизить тарифи 
ТАРАС ГАЛАЙДА, 
ФАХІВЕЦЬ ГО 
«ПУБЛІЧНИЙ 
АУДИТ» 

— Пеня точно 
н е  в и р і ш и т ь 
проблем забор-

гованості населення, оскільки 
досі існують завищені комуналь-
ні тарифи. Плата виконавцю ко-
мунальної послуги (крім послуг 
за газ і електрику) за індивіду-
альним договором призведе 
не до зменшення платіжки, 
а навпаки. Ймовірно, виконавці 
послуг на свій розсуд зможуть 
збільшувати ту частину плати, 
що не підлягає державному ре-
гулюванню. Тим споживачам, 
які не мають загальнобудин-
кових лічильників, доведеться 
встановити їх за власний кошт. 

Наприклад, будинковий лічиль-
ник вартістю 50 000 гривень 
обійдеться кожному спожива-
чеві у 500 гривень у будинку 
на 100 квартир.
До того ж, є норми, що зали-
шилися недоопрацьованими: 
немає суворої відповідальнос-
ті постачальника за неякісне 
надання послуги. Незалежні 
аудитори пропонували запро-
вадити пеню, яку виконавець 
зобов’язаний платити спожи-
вачу за систематичне (більше 
2-х разів на рік) ненадання, на-
дання не в повному обсязі або 
неналежної якості комунальних 
послуг, у розмірі подвійної вар-
тості таких послуг. Нардепи таку 
правку не прийняли.
Повний текст думки експерта 
(goo.gl/fqD7s3).

Нардепи залишили безкарність постачальників 

ТОП-3 НОВАЦІЙ ЗАКОНУ

Джерело: закон про ЖКП (goo.gl/ZbqaDM).

îôîðìëþâàòè ÿê ³íäèâ³äóàëü-
í³ ñïîæèâà÷³, òàê ³ êîëåêòèâí³ 
(ÎÑÁÁ, íàïðèêëàä — àâò.). Àëå 
êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ç ïîñòà÷àí-
íÿ ïðèðîäíîãî ãàçó, ïîñòà÷àííÿ 
åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿ íàäàþòüñÿ 
âèêëþ÷íî íà ï³äñòàâ³ ³íäèâ³äó-
àëüíèõ äîãîâîð³â. 

Ó öèõ óãîäàõ áóäå ïðîïèñàíî: 
ïåðåë³ê ïîñëóã, âèìîãè äî ÿêîñò³ 
ïîñëóã, ïðàâà ³ îáîâ’ÿçêè ñòîð³í, 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü ñòîð³í çà ïîðó-
øåííÿ äîãîâîðó, ö³íà ïîñëóãè, 
ïîðÿäîê îïëàòè ïîñëóãè, ïîðÿäîê 
³ óìîâè âíåñåííÿ çì³í äî äîãîâî-
ðó, â òîìó ÷èñë³ ùîäî ö³íè ïîñëó-
ãè, ñòðîê ä³¿ äîãîâîðó, ïîðÿäîê ³ 
óìîâè ïðîäîâæåííÿ éîãî ä³¿ òà 
ðîç³ðâàííÿ. À â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà ïîðóøåííÿ áóäü-ÿêîãî ç öèõ 
ïóíêò³â áóäå íåñòè ÿê ïîñòà÷àëü-
íèê ïîñëóãè, òàê ³ ñïîæèâà÷.

Ïðîòÿãîì 30 äí³â ï³ñëÿ îòðè-
ìàííÿ ïðîåêòó äîãîâîðó ³ ñïîæè-
âà÷, ³ âèêîíàâåöü ìîæóòü íàä³ñëà-
òè ïèñüìîâî çì³íè äî óãîäè. Àáî 
â³äìîâèòèñÿ óêëàäàòè äîãîâ³ð.



410869
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ПРЕС-СЛУЖБА 
LADIES NIGHT

Ó Â³ííèö³ ïðîéøîâ 
âèøóêàíèé çàõ³ä äëÿ æ³íîê — 
Ladies Night. Öüîãî âå÷îðà òðè 
â³äîì³ â³ííè÷àíêè íà âëàñíîìó 
ïðèêëàä³ äîâåëè, ùî ïðîáóâàòè 
òà ïåðåìàãàòè í³êîëè íå ï³çíî. 
Òà ðîçêàçàëè, ÿê³ âåðøèíè âîíè 
ï³äêîðþâàëè.

×åòâåð. Âå÷³ð. Ðåñòîðàí 
Marmaris Vinnytsia. Á³ëüøå ñî-
òí³ æ³íîê. ² âñ³ âîíè ïðèéøëè 
ïî÷óòè ïðî çëåòè ³ ïàä³ííÿ 
óñï³øíèõ â³ííè÷àíîê.

Óñÿ óâàãà ïðèêóòà äî òðüîõ 
ñüîãîäí³øí³õ ëåêòîð³â. Íà æ³í-
êàõ ðîçê³øí³ äèçàéíåðñüê³ íà-
ðÿäè. Âîíè íàôàðáîâàí³ òà ç 
ãàðíèìè çà÷³ñêàìè. Ìîæëèâî 
õâèëþþòüñÿ, àëå öüîãî íå ïî-
ì³òíî.

Çà ê³ëüêà õâèëèí ïî÷íåòüñÿ 
âèñòóï îäí³º¿ ³ç ëåêòîð³â. ¯¿ 
çâóòü Êàòåðèíà Ïðîñÿííèêî-
âà. Í³õòî ç ïðèñóòí³õ íå çíàº, 
ïðî ùî âîíà áóäå ðîçïîâ³äàòè. 
Àëå öå ïîâèííî áóòè ÷èìîñü 
ãðàíä³îçíèì. ²ñòîð³ÿ á³çíåñ-ëåä³ 
ìàº íàäèõíóòè òèõ, õòî â çàë³.

— Ó äèòèíñòâ³ ÿ ³ç çàçäð³ñòþ 
äèâèëàñÿ êîíêóðñè êðàñè, — ðîç-
ïîâ³äàº âëàñíèöÿ ìîäåëüíîãî 
àãåíòñòâà Grace Êàòåðèíà Ïðî-
ñÿííèêîâà. — Àëå ç ÷àñîì ÿ çìî-
ãëà ïîòðàïèòè äî øêîëè ìîäå-
ëåé, âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ «Ì³ñ 
Â³ííèöÿ» ³ îòðèìàòè íà íüîìó 
òèòóë «Â³öå-ì³ñ Â³ííèöÿ».

Ï³ñëÿ öüîãî ó ä³â÷èíè ïî÷àëè-
ñÿ ïîêàçè íà íàéïðåñòèæí³øèõ 
ïîä³óìàõ êðà¿íè. À ïîò³ì áóëà 
äåêðåòíà â³äïóñòêà. Ï³ñëÿ ÿêî¿ 
â³ííè÷àíö³ ïðèéøëî çàïðîøåí-
íÿ ïðåäñòàâèòè Óêðà¿íó íà ì³æ-
íàðîäíîìó êîíêóðñ³ Mrs. Globe 
(Ì³ñ³ñ Ñâ³òó) 2014 ó Êèòà¿.

— ß ¿õàëà íà êîíêóðñ 
íå çà ïåðåìîãîþ, àëå ïåðåìî-
ãëà ó íîì³íàö³¿ «Ì³ñ³ñ ðîêó». 
Öå äóæå ïî÷åñíà â³äçíàêà, — 
ïðîäîâæóº Êàòåðèíà. — Çàðàç 
ÿ íàâ÷àþ ìîëîäèõ ä³â÷àò æ³íî÷-
íîñò³ òà åëåãàíòíîñò³, àëå âæå 

ó âëàñí³é øêîë³ ìîäåëåé Grace.
Ó çàë³ ÷óþòüñÿ áóðõëèâ³ 

îïëåñêè. Ëåä³ ï³äõîäÿòü äî Êà-
òåðèíè, ïðî ùîñü ³ç íåþ ãî-
âîðÿòü ³ äÿêóþòü çà ðîçïîâ³äü. 
Ïåðåä ïóáë³êîþ ç’ÿâëÿºòüñÿ 
äðóãèé ñï³êåð.

— Ìîÿ ðîäèíà æèëà ó äîñòàò-
êó. Àëå ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàãèíóâ 
áàòüêî, ìåí³ äîâåëîñÿ øóêàòè ðî-
áîòó, — ðîçïîâ³äàº àðò-äèðåêòîð 
øêîëè â³çàæó ïî ë³öåíç³¿ EAEA 
Jolanta Wagner ²ðèíà Áðàéëÿí. — 
Ñïî÷àòêó ÿ ïðàöþâàëà ó çâè÷àé-
íîìó ñàëîí³ êðàñè. Ó ò³ ÷àñè äëÿ 
ìåíå íàâ³òü 200 ãðèâåíü áóëè 
âåëèêèìè ãðîøèìà.

Àëå ç êîæíèì ðîêîì äîñâ³äó 
ñòàâàëî á³ëüøå, à êë³ºíòè çâåð-
òàëèñÿ ÷àñò³øå. ² â îäèí ïðå-
êðàñíèé äåíü ä³â÷èíà ïî¿õàëà 
íà ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç ìàê³ÿ-
æó, äå ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå. ×åðåç 
ð³ê â³ííè÷àíêà çíîâó ïðè¿õàëà 
íà ÷åìï³îíàò.

— Òîãî âå÷îðà ÿ ñèëüíî ïåðå-
æèâàëà. ² êîëè  ï³äí³ìàëàñÿ íà 
ñöåíó ó ìåíå òðåìò³ëî âñå ò³ëî, 
ñåðöå âèñòðèáóâàëî ³ç ãðóäåé. 
Àëå ÿ çãàäàëà ñâîãî ñèíà òà çà-
ñïîêî¿ëàñÿ. Ó ï³äñóìêó îòðè-
ìàëà áåçë³÷ ïîäàðóíê³â, ïåðøå 
ì³ñöå ³ êóáîê ÷åìï³îíêè ªâðî-
ïè, — ï³äñóìîâóº ²ðèíà.

Çíîâó îïëåñêè. Áàãàòî ä³â÷àò 
ðîáëÿòü ñåëô³. Õòîñü ï'º âèíî. 
Õòîñü ³ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàº 
íà îñòàííþ ó÷àñíèöþ âå÷îðà.

— Êîëè ÿ ïî÷àëà äîðîñë³øà-
òè, çàõîò³ëîñÿ äîáðå îäÿãàòèñÿ. 
Àëå ó ìîº¿ ðîäèíè íå áóëî òàêî¿ 
ìîæëèâîñò³, — çãàäóº âëàñíèöÿ 
äèçàéí ñòóä³¿ îäÿãó Ñâ³òëàíà 
Òåðåí÷óê. — Ï³ñëÿ öüîãî ÿ âè-
ð³øèëà ñòàòè äèçàéíåðîì. ² ñòàëà 
íèì ï³ñëÿ ³íñòèòóòó, êîëè ðàçîì 
³ç ê³ëüêîìà ä³â÷àòàìè âèð³øèëà 
øèòè âëàñí³ ðå÷³.

Ïåðøà êîëåêö³ÿ äèçàéíåðà 
ïîáà÷èëà ñâ³ò, êîëè Ñâ³òëàíà 
áóëà íà òðåòüîìó ì³ñÿö³ âàã³ò-
íîñò³. Âîíà ïîøèëà ¿¿ äî äí³â 
Â³ííèöüêî¿ ìîäè.

— Àëå ñïðàâæí³é àæ³îòàæ ïî-
÷àâñÿ ê³ëüêà ðîê³â ïîòîìó, êîëè 
ìè çàïóñòèëè ïðîåêò «×èòàé, 
Óêðà¿íî». Öå áóâ îäÿã ³ç çîáðà-
æåííÿì â³äîìèõ óêðà¿íñüêèõ 
ïèñüìåííèê³â. Ëþäè ç ð³çíèõ 
êóòî÷ê³â Óêðà¿íè òà ªâðîïè çà-
ìîâëÿëè ìî¿ ñâåòðè, ñâ³òøîòè, 
ñóêí³. Öåé ïðîåêò ïðèí³ñ ìåí³ 
áàãàòî åìîö³é ³ ìîæëèâîñòåé.

Âå÷³ð çàê³í÷èâñÿ, êîëè êîì-
ïàí³ºþ ïàðòíåðîì «Áë³ö òàêñ³» 
555–444, áóëî ðîç³ãðàíî ïî¿çäêó 
íà ë³ìóçèí³. Íà â³ñüìîõ ùàñëè-
âèöü âæå ÷åêàëî ðîçê³øíå àâòî.

Дім Краси Secret De Beauty
— Завдяки таким заходам, жінки ста-
ють більш успішними і впевненими 
в собі. А Дім Краси із самого початку 
був створений, щоб робити наших 
дівчат більш прекрасними.

Поліграфія «Ідеї Успіху»
— Ми стали першим партнером, хто 
підтримав цей проект. Тому що вва-
жаємо, що успішні люди, які досягли 
результатів своєю наполегливістю, 
гідні поваги.

Ательє квітів «Fleurette»
— Кожна жінка — це квітка, яка пови-
нна розквітнути. А такі заходи допома-
гають цьому здійснитися якнайшвид-
ше. Після таких проектів жінки стають 
більш впевненими і щасливими.

Бренд жіночого одягу Solh
— «Солх» прагне, щоб кожна жiнка відчувала себе осо-
бливою та вишуканою. Щиро сподiваємось, що за до-
помогою Ladies Night та Solh ви вiдкриєте в собі бiльш 
впевнену та привабливу леді.

Ресторан Marmaris Vinnytsia
— Нам дуже приємно приймати таку кількість чарівних 
жінок у нашому закладі. Дякую RIA, що обрали саме наш 
ресторан для проведення цього проекту. Ми будемо 
дуже раді бачити всіх вас знову.

А що кажуть партнери заходу?

Відомі вінничанки 
розповіли, як стати успішною
БЛОГ

410847

Катерина Просянникова, Ірина Брайлян та Світлана Теренчук. 
Успішні жінки розповідали про свої найбільші перемоги

410113
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ЮРІЙ ЗІНЬКО, 
ДИРЕКТОР 
ІНСТИТУТУ ІСТОРІЇ, 
ЕТНОЛОГІЇ І ПРАВА 
ВІННИЦЬКОГО 
ПЕДАГОГІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ ІМЕНІ 
КОЦЮБИНСЬКОГО

— Ернст Ройсс залишив один 
примірник своєї книги нам 
на згадку, але ж вона німецькою 
мовою, тому про що йдеться, 
поки що невідомо. Книга цінна 
тим, що в ній подано розпо-

відь про період окупації з уст 
колишнього ворога, діда, який 
служив у комендатурі шталагу. 
По-друге, дуже багато поси-
лань на документи. Тобто ви-
дання цінне ще й джерельною 
основою. Ну, і фотографії про 
Вінницю періоду окупації теж 
викликають інтерес. Зрозуміло, 
що окремі фрагменти будемо 
перекладати і використовувати 
у роботі. Повністю перекласти 
книгу буде непросто. На це по-
трібні кошти.

«Цікаво, що говорить про нас колишній ворог»

Проект «Повернення в колек-
тивну пам'ять суспільства…» 
реалізовується громадською ор-
ганізацією «Народний Майдан 
Вінниччини» спільно з громад-
ською організацією «Німецька 
молодь в Європі». Фінансується 
німецькою стороною і Вінниць-
кою ОДА. Партнером є Інститут 
історії, етнології і права педаго-
гічного університету імені Коцю-
бинського. Розрахований на три 
роки.
— На основі зібраних матеріа-
лів в українських та німецьких 
архівах буде створено пере-

сувну виставку про військо-
вополонених табору шталаг 
329 та експерименти нацистів 
над психічно хворими лікарні 
імені Ющенка, — каже керівник 
організації «Народний Майдан 
Вінниччини» Таїсія Гайда. — Ще 
одна сторінка нашої співпраці з 
німецькою стороною — це на-
лагодження стосунків з музеєм 
«Берлін-Карлхорст». Його пред-
ставниця також побувала у Ві-
нниці. Зокрема, її зацікавив той 
факт, що під час підписання акту 
капітуляції був солдат родом з 
Вінниці. Це Василь Батченко.

Створять пересувну виставку 

ËÀÉÔ
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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 170146

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Åðíñò  Ðîéññ 
(55 ðîê³â), çà ôà-
õîì þðèñò ó ãàëóç³ 

³ñòîð³¿ ïðàâà, äîêòîð þðèäè÷íèõ 
íàóê, íàóêîâó ðîáîòó çàõèñòèâ 
íà îñíîâ³ äîñë³äæåííÿ ìàòåð³àë³â 
÷àñ³â ï³ñëÿâîºííîãî ïåðåáóâàííÿ 
â³éñüê ÑÐÑÐ íà ÷àñòèí³ òåðèòîð³¿ 
Ñõ³äíî¿ Í³ìå÷÷èíè. Äî íàøîãî 
ì³ñòà ïðèáóâ ó ðàìêàõ ³ñòîðè-
êî-êðàºçíàâ÷îãî ïðîåêòó «Ïî-
âåðíåííÿ â êîëåêòèâíó ïàì’ÿòü 
ñóñï³ëüñòâà çàáóòèõ ãðóï æåðòâ 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè — øòàëà-
ãó ¹ 329 ó Â³ííèö³». Ïîáóâàâ 
íà ì³ñö³ çíàõîäæåííÿ òàáîðó, 
íèí³ öå âóëèöÿ ×åõîâà, òàì äèñ-
ëîêóºòüñÿ â³éñüêîâà ÷àñòèíà, 
ó ìóçå¿ æåðòâ íàöèçìó íà òåðè-
òîð³¿ ñòàâêè Ã³òëåðà «Âåðâîëüô», 
ó ïñèõîíåâðîëîã³÷í³é ë³êàðí³ ³ìå-
í³ Þùåíêà, äå â ðîêè â³éíè îêó-
ïàíòè ïðîâîäèëè åêñïåðèìåíòè 
íàä õâîðèìè.

Ã³ñòü âçÿâ ó÷àñòü ó çàñ³äàíí³ 

«êðóãëîãî ñòîëó» ó ïåäàãîã³÷íîìó 
óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ Êîöþáèíñüêî-
ãî íà òåìó: «Ïàì'ÿòü ïðî Äðóãó 
ñâ³òîâó â³éíó. Çàáóò³ æåðòâè». 
Îçíàéîìèâ ó÷àñíèê³â ç³ ñâîºþ 
êíèãîþ «Ó ïîëîí³».

— Ïðèêðî, ùî ï³ä ÷àñ ðîáîòè 
íàä êíèãîþ íå âäàëîñÿ íàëàãî-
äèòè êîíòàêòè ç ëþäüìè, ÿê³ á 
ñïðèÿëè ïðè¿çäó äî Â³ííèö³, — 
ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA Åðíñò 
Ðîéññ. — Òîä³ öå ìàëî ó êîãî 
âèêëèêàëî ³íòåðåñ. Ó Í³ìå÷÷èí³ 
âçàãàë³ äî ö³º¿ òåìè íå çâåðòà-
ëèñÿ. Çíàéøîâ îäíó ðîáîòó ïðî 
ðàäÿíñüêèõ â³éñüêîâîïîëîíåíèõ. 
Öå áóëà íàóêîâà ðîáîòà îäíîãî ç 
³ñòîðèê³â. Ìîÿ êíèãà — ïåðøà, 
äå ðîçïîâ³äàºòüñÿ ïðî ïîëîíå-
íèõ. ß áóâ âðàæåíèé, êîëè ä³çíà-
âñÿ, ùî ó í³ìåöüêîìó ïîëîí³ ïî-
ìåðëè òðè ì³ëüéîíè ðàäÿíñüêèõ 
ñîëäàò³â.

ФОТОГРАФІЇ ВІННИЧАН І ПОЛО-
НЕНИХ ШТАЛАГУ. Äîêóìåíòàëü-
íà ðîçïîâ³äü «Ó ïîëîí³» íå áóëà á 
òàêà ö³êàâà áåç ñþæåòíî¿ ë³í³¿ ïðî 

НІМЕЦЬ У ВІННИЦІ: ПРО СВОЇХ ДІДІВ, 
ВІЙНУ І БЕСТСЕЛЕР «У ПОЛОНІ»
Історія дідів  Неймовірна історія 
про двох німців. Обидва були у Вінниці. 
Один служив у комендатурі шталагу 329, 
коли там перебували радянські військові 
полонені. Пізніше, наприкінці війни, 
у таборі утримували вже німецьких 
військових. Серед полонених був другий. 
Обидва — діди нашого сучасника Ернста 
Ройсс з Берліна. Він написав про це книгу 
«У полоні» і презентував її у нашому місті

äâîõ ä³ä³â àâòîðà. Îáèäâà ïîáó-
âàëè ó Â³ííèö³: Åðíñò (íà éîãî 
÷åñòü áàòüêè íàçâàëè àâòîðà êíè-
ãè «Ó ïîëîí³» — àâò.) ñëóæèâ 
ó êîìåíäàòóð³ øòàëàãó ¹ 329, 
à Ëîðåíñ ïåðåáóâàâ òàì ó ïîëîí³. 
Ó ³íøèé ÷àñ, çâè÷àéíî. Íà ïî-
÷àòêó â³éíè ó òàáîð³ óòðèìóâàëè 
ðàäÿíñüêèõ ïîëîíåíèõ, íàïðè-
ê³íö³ — í³ìåöüêèõ. Çà ñëîâàìè 
ïàíà Ðîéññà, ñþæåòí³ ë³í³¿ ïåðå-
ïë³òàþòüñÿ ì³æ ñîáîþ — ðîçïî-
â³ä³ ïðî äîëþ äâîõ ð³äíèõ éîìó 
ëþäåé çì³íþþòüñÿ ôàêòàìè é 
äîêóìåíòàìè ïðî ïîëîíåíèõ. 
Ó êíèç³ º ôîòîãðàô³¿. Íàéá³ëüø 
ö³êàâ³ äëÿ íàñ ò³, ùî çðîáëåí³ 
ó Â³ííèö³ ó ðîêè ôàøèñòñüêî¿ 
îêóïàö³¿. Òóò º âóëèö³ Â³ííèö³. 
Íà äåÿêèõ ñâ³òëèíàõ — â³ííè-
÷àíè, äîðîñë³ ³ ä³òè.

— Ó ä³äà áóâ àëüáîì ôîòî-
ãðàô³é ç â³éíè, — ïðîäîâæóº 
ñï³âðîçìîâíèê. — Ñåðåä íèõ — 
ôîòî ç Â³ííèö³. Â³í ðîáèâ ¿õ, 
êîëè âèõîäèâ ó ì³ñòî, à òàêîæ 
ôîòîãðàôóâàâ ïîëîíåíèõ. ßêîñü 

ó ìóçå¿ îðãàí³çîâóâàëè âèñòàâêó ³ 
ïîïðîñèëè éîãî íàäàòè àëüáîì. 
Ï³ñëÿ òîãî àëüáîì íå ïîâåðíóëè. 
Çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè îêðåì³ çí³ì-
êè — ò³, ùî ¿õ â³ä³áðàëè äëÿ âè-
ñòàâêè, ³ ò³, ÿê³ çáåðåãëèñÿ âäîìà. 
¯õ ÿ âèêîðèñòàâ ó êíèç³.

УЖЕ ПРОДАНО 20 ТИСЯЧ ПРИ-
МІРНИКІВ. ²ñòîð³ÿ íàïèñàííÿ 
êíèãè ìàº ñâîþ ïåðåäóìîâó. 
ßêîñü ó ðîñ³éñüêî-í³ìåöüêî-
ìó ìóçå¿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè 
«Áåðë³í-Êàðëõîðñò» Åðíñò Ðîéññ 
îãëÿäàâ âèñòàâêó ôîòîãðàô³é. 
Äî ðå÷³, ó ïðèì³ùåíí³, äå íèí³ 
çãàäàíèé ìóçåé, ï³äïèñóâàëè àêò 
êàï³òóëÿö³¿ ôàøèñòñüêî¿ Í³ìå÷-
÷èíè. Éîãî âðàçèâ çí³ìîê ³ç 
çîáðàæåííÿì ðîçñòð³ëó ºâðå¿â. 
Ïðî÷èòàâ ï³äïèñ ³ çâåðíóâ óâàãó 
íà íàçâó ì³ñòà, äå öå â³äáóâàëî-
ñÿ — Â³ííèöÿ. Öå ñëîâî â³í ³ 
ðàí³øå ÷óâ ó ðîäèí³. Çíàâ, ùî 
ó Â³ííèö³ ï³ä ÷àñ â³éíè ïîáóâàëè 
îáèäâà éîãî ä³äè. Åðíñò ïîìåð 
ùå ó 1952 ðîö³, òîáòî äî íàðî-

äæåííÿ âíóêà, àâòîðà êíèãè. Ëî-
ðåíñ ïðîæèâ äî 1981 ðîêó. Îäíàê 
ïðî â³éíó âíóê ç íèì íå ãîâîðèâ. 
Êàæå, íà òîé ÷àñ éîãî öÿ òåìà 
íå ö³êàâèëà.

— Ì³é áàòüêî áóâ ïðîòè òîãî, 
ùîá ÿ âèíîñèâ íà çàãàë á³îãðàô³þ 
ä³äà, ÿêèé ñëóæèâ ó êîìåíäàòó-
ð³ øòàëàãó, — ïðîäîâæóº ñï³â-
ðîçìîâíèê. — Õâèëþâàâñÿ, ùîá 
ìè ÷åðåç öå íå ìàëè ïðîáëåì. 
Ìåí³ äîâåëîñÿ áàãàòî ðàç³â ïå-
ðåêîíóâàòè éîãî, ùî øòàëàã, öå 
íå êîíöòàá³ð.

Òåïåð áàòüêî ïèøàºòüñÿ òèì, 
ùî ðîáîòó ñèíà íàëåæíî îö³-
íèëè. Çà ñëîâàìè Ðîéññà, óæå 
ïðîäàíî 20 òèñÿ÷ ïðèì³ðíèê³â. 
Äåê³ëüêà ðàç³â äîâåëîñÿ ïåðåâè-

äàâàòè êíèãó. ßê ñòâåðäæóº ñï³â-
ðîçìîâíèê, êíèãó íåñïðîñòà íà-
çâàëè áåñòñåëåðîì. Äëÿ îêðåìî¿ 
òåìàòè÷íî¿ ãàëóç³ — öå ðåêîðä 
ó ïåðåâèäàíí³ ³ ê³ëüêîñò³ ïðè-
ì³ðíèê³â.

— Äîë³ êîíêðåòíèõ ëþäåé çà-
âæäè âèêëèêàþòü ³íòåðåñ, — êàæå 
àâòîð. — Âðàæàþòü îêðåì³ äåòà-
ë³ á³îãðàô³¿. Íàïðèêëàä, ä³ä Ëî-
ðåíñ îïèíèâñÿ ó ïîëîí³ ó êâ³òí³ 
1945-ãî. Ïðè÷îìó, ñõîïèëè éîãî 
íà ï³äñòóïàõ äî Áåðë³íó. Çâ³äòè 
äîïðàâèëè äî Â³ííèö³. Ó øòàëà-
ç³ ¹ 329 â³í ïðîáóâ äî 1947-ãî 
ðîêó. Çâ³äòè éîãî ïåðåïðàâèëè 
äî Êèºâà. Òàì ùå äâà ðîêè ïðà-
öþâàâ. Äîäîìó ïîâåðíóâñÿ ò³ëüêè 
ó 1949-ìó.

«ß áóâ âðàæåíèé, 
êîëè ä³çíàâñÿ, ùî 
ó í³ìåöüêèõ òàáîðàõ 
â ïîëîí³ ïîìåðëè 
òðè ì³ëüéîíè 
ðàäÿíñüêèõ ñîëäàò³â»

Ернст Ройсс побував у музеї жертв нацизму 
на території ставки Гітлера «Вервольф» 
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Збудують 
теплицю 
 Âèçíà÷åíî ïåðåìîæöÿ 
àóêö³îíó, ÿêèé áóäå áó-
äóâàòè òåïëèöþ äëÿ «Â³-
ííèöÿçåëåíáóä». Òåïëèöÿ 
ðîçì³ñòèòüñÿ íà âóëèö³ 
Ìàêñèìîâè÷à, 24. ¯¿ ïëîùà 
ðîçêèíåòüñÿ íà 307,2 ì2.
Ïðî öå éäåòüñÿ ó äîêóìåí-
òàö³¿ íà ñàéò³ Prozorro.
«Ïðèì³ùåííÿ òåïëèö³ ïå-
ðåäáà÷àºòüñÿ äëÿ âèðîùó-
âàííÿ ðîñëèííèõ ìàòåð³àë³â 
(áåãîí³¿ òà ïåëàðãîí³¿, ³í-
øèõ ëèñòÿíî-äåêîðàòèâíèõ 
ðîñëèí) òà ïðèãîòóâàííÿ 
æèâèëüíèõ ðîç÷èí³â (ì³ê-
ñåðíà). Ïðîöåñ âèðîùóâàí-
íÿ çä³éñíþºòüñÿ çà òåõíî-
ëîã³ºþ «ïðèïëèâ-â³äëèâ» 
ìåòîäîì æèâëåííÿ ðîñëèí 
âîäíèìè ðîç÷èíàìè ì³-
íåðàëüíèõ äîáðèâ. Òå-
ïëèöÿ ÿâëÿº ñîáîþ ðàìíó 
êîíñòðóêö³þ, çàñêëåíó ç 
áîê³â òà çâåðõó îäèíàðíèì 
ñêëîì. Öîêîëü áåòîí-
íèé», — éäåòüñÿ ó òåíäåð-
í³é äîêóìåíòàö³¿. Çâîäèòè 
¿¿ çà 2 ì³ëüéîíè 658 òèñÿ÷ 
401,55 ãðèâí³ áóäå ï³äïðè-
ºìñòâî ÑÏÌÊ-2 Òåïëèöÿ-
òåõìîíòàæ.

Зіткнулися 
чотири авто 
 Ó Íåìèð³âñüêîìó ðàéîí³ 
âíàñë³äîê ç³òêíåííÿ ÷îòè-
ðüîõ àâòîìîá³ë³â çàãèíóëà 
æ³íêà òà ùå äâîº ëþäåé 
çàáðàëè â ë³êàðíþ. 12 ëèñ-
òîïàäà, áëèçüêî ïåðøî¿ 
ãîäèíè äíÿ ïîáëèçó ñåëà 
Çàðóäèíö³ Íåìèð³âñüêîãî 
ðàéîíó 54-ð³÷íèé æèòåëü 
Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³, 
âèêîíóþ÷è îáã³í íà àâ-
òîìîá³ë³ «Ford Transit», 
íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì 
òà äîïóñòèâ ç³òêíåííÿ ç àâ-
òîìîá³ëåì «Ford Mondeo». 
Ëåãêîâèê ðóõàâñÿ ïîïåðåäó 
ó ïîïóòíîìó íàïðÿìêó. 
Çà ³íôîðìàö³ºþ ïîë³ö³¿, 
â ðåçóëüòàò³ «Ford Transit» 
÷àñòêîâî â³äêèíóëî íà ñìó-
ãó çóñòð³÷íîãî ðóõó, äå â³í 
ç³øòîâõíóâñÿ ç âàíòàæ³â-
êîþ «Âîëüâî», çà êåðìîì 
ÿêî¿ ïåðåáóâàâ 44-ð³÷íèé 
æèòåëü Íåìèð³âñüêîãî 
ðàéîíó. Ï³ñëÿ óäàðó «Ford 
Mondeo» çà ³íåðö³ºþ ç³-
òêíóâñÿ ç âàíòàæíèì àâòî-
ìîá³ëåì «ÃÀÇ 53», ÿêèé ðó-
õàâñÿ ïîïåðåäó ³íîìàðêè òà 
âèêîíóâàâ ïîâîðîò ë³âîðó÷. 
Óðåçóëüòàò³ ÄÒÏ çàãèíóëà 
78-ð³÷íà ïàñàæèðêà àâòî-
ìîá³ëÿ «Ford Transit». Âîä³¿ 
àâòîìîá³ë³â «Ford Transit» 
òà «Âîëüâî» äîñòàâëåí³ 
äî ë³êàðí³.

КОРОТКОКОРОТКО

МАРІЯ ДАНИЛЮК, 
ТРЕНЕРКА «НОВОЇ 
УКРАЇНСЬКОЇ 
ШКОЛИ» 

—  Д и т и н а  н е 
сприймає світ 
окремо по час-

тинках, вона сприймає його 
цілісно. Усьому можна навчити 
через якусь тему. Наприклад, 
під час навчання в Києві на кур-
сах «Нової української школи», 
наша група обрала тему «Зуби» і 
через них пішли до всіх предме-
тів. Ось задача: Наталочка з’їла 
3 цукерки, Іринка 5 цукерок. 
А Миколка з’їв одну сосиску. 
Скільки солодощів з’їли дівчатка? 

У кого будуть кращі зуби? Тобто 
вчитель підводить до того, що 
солодощі — це шкідливо. Нова 
українська школа — це не си-
димо і не дивимося весь час 
на екран чи на дошку, а постійно 
співпрацюємо у команді. Але є 
уроки, які не інтегруватимуть-
ся, залишається певна кількість 
годин на математику, навчання 
грамоти. Головне, що потрібно 
зламати сприйняття й стерео-
типи й вчителів, і батьків. Адже 
зараз часто батьки віддають дітей 
у школу з метою «навчитися яко-
мога швидше читати та писати».
Повна історія тренерки на сайті 
«20хвилин» (goo.gl/WZvfEs).

Нова освіта — це навчання в команді 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, (063)7758334 

Öüîãî ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà 
ïðèéíÿëà íîâèé îñâ³òí³é êóðñ 
äëÿ øê³ë. Ì³í³ñòð îñâ³òè Ë³ë³ÿ 
Ãðèíåâè÷ íàçâàëà éîãî «Íîâîþ 
óêðà¿íñüêîþ øêîëîþ», ùî ìàº 
çì³íèòè äîêîð³ííî âèêëàäàííÿ 
â çàêëàäàõ.

Ä³òåé íàâ÷àòèìóòü íà ³íòåãðî-
âàíèõ óðîêàõ, äå âîíè îòðèìó-
âàòèìóòü çíàííÿ ç ê³ëüêîõ äèñ-
öèïë³í. Òàê³ øêîëÿð³ çìîæóòü 
êðèòè÷íî ìèñëèòè, áóäóòü åìî-
ö³éíî òà òâîð÷î ðîçâèíóòèìè. Òà 
âì³òèìóòü âèð³øóâàòè ïðîáëåìè 
³ óõâàëþâàòè ñêëàäí³ ð³øåííÿ 
(goo.gl/scs7gR) 

² õî÷à îô³ö³éíî êóðñ íà «Íîâó 
óêðà¿íñüêó øêîëó» ïî÷íåòüñÿ 
ó 2018 ðîö³, ó â³ííèöüê³é øêî-
ë³ ¹ 25 â³í ä³º ç âåðåñíÿ öüîãî 
ðîêó. Òóò ä³º ï³ëîòíèé 1-é êëàñ, 
äå ä³òåé ïî÷àëè íàâ÷àòè ïî-
íîâîìó.

— Ó âñ³é Óêðà¿í³ º 100 øê³ë, äå 
âïðîâàäæóºòüñÿ ï³ëîòí³ 1-³ êëà-
ñè. Íàñ îáðàëè çàâäÿêè ñï³âïðà-
ö³ ç í³ìåöüêèì Ãåòå-²íñòèòóòîì: 
íàø³ øêîëÿð³ ïîãëèáëåíî âèâ÷à-
þòü ³íîçåìí³ ìîâè, — ðîçêàçàëà 
çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà øêîëè 
¹ 25 Îëåíà Âîëîæàí³íà. — 
À âë³òêó, ùîá îñâî¿òè íîâ³ çíà-
ííÿ òà íàâè÷êè, ìè áðàëè ó÷àñòü 

ó òðåí³íãó ç «Íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ 
øêîëè» íà áàç³ â³ííèöüêî¿ àêà-
äåì³¿ íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè. Äî ðå÷³, 
ôàõ³âö³ àêàäåì³¿ ïîñò³éíî íàì äî-
ïîìàãàþòü ïðîâîäèòè ³íòåãðîâàíå 
íàâ÷àííÿ.

Îòæå, ÿê çì³íèëàñÿ îñâ³òà â ïî-
÷àòêîâ³é øêîë³, ÿêó âèêëàäàþòü 
³íàêøå?

УЧИТЕЛЬ БІЛЬШЕ НЕ ГОЛОВНИЙ. 
Âçàãàë³, øêîëà ¹ 25 íå ìàº 
ñòàðøèõ êëàñ³â. Òóò ä³º ò³ëüêè 
ïî÷àòêîâà øêîëà, òîìó â êîðè-
äîðàõ áåçë³÷ ä³òåé òà íåìàº ï³ä-
ë³òê³â. Öå ðåçóëüòàò îïòèì³çàö³¿, 
ÿêà â³äáóëàñÿ òóò ùå â 2013 ðîö³ 
(goo.gl/ufErm2).

Çàõîäèìî â êëàñ, íà äâåðÿõ 
ÿêîãî âèñèòü òàáëè÷êà «ï³ëîò-
íèé ïðîåêò «Íîâà óêðà¿íñüêà 
øêîëà». Ïàðòè ç³áðàí³ â «êóï-
êè», à íå ðîçñòàâëåí³ â òðè ðÿäè 
ÿê çàçâè÷àé. À ñò³íè îáë³ïëåí³ 
ïëàêàòàìè óêðà¿íñüêîþ òà àí-
ãë³éñüêîþ ìîâàìè.

Ïåðøà÷êè ìàëþþòü ÿõòè 
íà ïàïåð³. Âðàçèëî, ùî âîíè í³ÿê 
íå çðåàãóâàëè íà ãîñòåé. Íàâ³òü 
êîëè â÷èòåëüêà â³ä³éøëà â êóò 
êëàñó òà çíèê «íàãëÿä äîðîñëîãî», 
ä³òè ïðîäîâæèëè ïðàöþâàòè íàä 
çàâäàííÿì.

¯õíþ â÷èòåëüêó çâàòè Íàòàëÿ 
Áàëàí. Ùîá íàâ÷àòè çà íîâîþ 
ïðîãðàìîþ, âîíà ðàçîì ùå ç 

ЯК БУДУТЬ ВЧИТИ З 2018?
У ШКОЛІ №25 ВЖЕ ЗНАЮТЬ
Нова школа  Хоча початок нової 
шкільної освіти буде з вересня 2018 року, 
першачки одного з класів у вінницькій 
школі № 25 вже почали навчатися по-
новому. Тут немає традиційних трьох 
рядів парт, «сідай, двійка» та рюкзаків, 
вагою кілька кілограм. А під час занять 
діти отримують знання та навички 
з кількох предметів. Одразу

òðüîìà â÷èòåëÿìè ç 25-î¿ øêîëè 
îñâîþâàëà íàâè÷êè ó «Â³ííèöü-
ê³é àêàäåì³¿ íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè». 
Àëå äåÿê³ çíàííÿ âæå çàñâîþâàëà 
íà ïðàêòèö³.

Æ³íêà ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿìè 
â³ä ïåðøèõ äâîõ ì³ñÿö³â ó «Íî-
â³é óêðà¿íñüê³é øêîë³».

— Ó÷èòåëü âæå íå º ãîëîâíèì 
íà óðîö³, à ñòàº ïîì³÷íèêîì ó ðî-
áîò³, ÿêó ñòâîðþþòü øêîëÿð³. 
Ç’ÿâèëîñÿ ³íòåãðîâàíå íàâ÷àííÿ: 
îäèí óðîê ïîºäíóº ð³çí³ ãàëóç³ 
òà ñôåðè æèòòÿ,. — ðîçêàçóº ïàí³ 
Íàòàëÿ òà ïîÿñíþº íà ïðèêëàä³, 
ùî òàêå ³íòåãðîâàíå íàâ÷àííÿ. — 
Êîæíîãî òèæíÿ ó íàñ º òåìà. Áóâ 
òèæäåíü Áàòüê³âùèíè, êîëè ìè 
ãîâîðèëè ïðî Óêðà¿íó, äå ìè ðà-
õóâàëè, ñê³ëüêè îáëàñòåé íà êàð-
ò³, à ïîò³ì ðîçìàëþâàëè êàðòó 
ð³çíèìè êîëüîðàìè. À ùå áðàëè 
òðîõè ç ïðèðîäîçíàâñòâà — ðîç-
ìîâëÿëè ïðî êàëèíó òà âåðáó. ² 
öå âñå ìè îá'ºäíóâàëè íà îäíîìó 
óðîö³.

À ùå ó ïåðøîêëàñíèê³â áóëà 
òåìà, ÿêà ðîçïîâ³äàº ïðî ï³äïðè-
ºìíèöòâî. Çà ñëîâàìè ïàí³ Íàòà-
ë³¿, íà òàêèõ óðîêàõ ðîçìîâëÿþòü 
ç³ øêîëÿðàìè ïðî âèäè ïðîôåñ³é, 
ä³çíàþòüñÿ ïðî âèäàòíèõ á³çíåñ-
ìåí³â Â³ííè÷÷èíè òà ðîçáèðàþòü 
¿õí³ ³ñòîð³¿ óñï³õó. Òàê ä³òè ç ïåð-
øîãî êëàñó íàâ÷àþòüñÿ á³çíåñó.

БЕЗ ОЦІНОК І ДЗ. Ó ïåðøîêëàñ-
íèê³â ùîäíÿ íå á³ëüøå 5 óðîê³â 
òà âîíè íå ìàþòü âàæêèõ ðþê-
çàê³â. Àäæå âñå, ùî ïîòð³áíî, º 
íà ¿õí³õ âëàñíèõ ïîëè÷êàõ â êëà-
ñ³. À ùå òóò íåìàº îö³íîê.

— Îö³íþâàííÿ â³äáóâàºòüñÿ 
ò³ëüêè ñëîâàìè. Çà êîæíó â³ä-
ïîâ³äü ìè äÿêóºìî äèòèí³. Íàâ³òü 

ÿêùî â³äïîâ³äü áóëà íåïðàâèëü-
íîþ, äèòèíà æ ¿¿ âèñëîâèëà. ² 
â÷èòåëü íå ìîæå ïîñàäèòè äèòèíó 
çà ïàðòó òà ñêàçàòè «òîá³ äâ³éêà, 
ñ³äàé, íåïðàâèëüíî ñêàçàâ», — 
êàæå â÷èòåëüêà.

Ìàòåð³àëè äëÿ íàâ÷àííÿ ðå-
ãóëÿðíî íàäñèëàº Ì³í³ñòåðñòâî 
îñâ³òè. ßê ðîçêàçàëà ïàí³ Íàòàëÿ, 
âîíà ï³äáèðàº ç öèõ ìàòåð³àë³â 
ñàìå òå, ùî áóäå ö³êàâå ä³òÿì. 
² íå âèêëàäàº âñå ï³äðÿä, ùî 
ðàäÿòü â ÌÎÍ. Êð³ì òîãî, â÷è-
òåëüêà ðîçêàçàëà é ïðî óí³êàëüí³ 
ðå÷³, ÿêèõ ðàí³øå íå áóëî â ïî-
÷àòêîâ³é øêîë³.

Íà ïî÷àòêó óðîêó «ß äîñë³äæóþ 
ñâ³ò» øêîëÿð³ ñòîÿòü â êîë³, â³òà-
þòüñÿ îäíå ç îäíèì òà îáãîâîðþ-
þòü òåìó äíÿ. Ðàçîì ç â÷èòåëåì 
âèçíà÷àþòü, ùî áóäóòü ðîáèòè 
ö³ëèé äåíü.

Àâòîðñüêå êð³ñëî. Äèòèíà ñ³äàº 
íà ì³ñöå â÷èòåëÿ òà ìîæå ïðå-
çåíòóâàòè ö³êàâó êíèæêó. Àáî 
ðîçêàçàòè ïðàâèëà, ÿê³ âèâ÷èëà 
òà ïîä³ëèòèñÿ ö³êàâîþ ³ñòîð³ºþ.

Ó÷í³ ìîæóòü íå ñèä³òè óâåñü 
óðîê çà ïàðòîþ. ßêùî äèòèíà 
âòîìèëàñÿ, òî âîíà ìîæå ñïî-
ê³éíî âñòàòè ç ì³ñöÿ òà ñ³ñòè 
ñîá³ íà êèëèìîê, â³äïî÷èòè. Öå 
òðèâàòèìå äî òîãî, ÿê â÷èòåëü 
ïîêëè÷å çíîâó äî ðîáîòè.

— Ïîçèòèâíà çì³íà â òîìó, ùî 
ä³òè ç ìàëêó íàâ÷àþòüñÿ ïðàöþ-
âàòè â ãðóïàõ. Ä³òêè ÷³òê³øå âè-
ñëîâëþþòü ñâî¿ äóìêè, âîíè ñòà-
ëè á³ëüø àêòèâíèìè, àëå äîáðå 
âèñëóõîâóþòü îäíå îäíîãî. Àëå 
öÿ àêòèâí³ñòü ìàº é «ì³íóñ» äëÿ 
â÷èòåëÿ: ä³òêè ãàëàñëèâ³ø³ ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç ³íøèìè êëàñàìè, — äî-
äàº â÷èòåëüêà ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â 
Íàòàëÿ Áàëàí.

Вчителька Наталя Балан бачить позитивні зміни в новій 
освіті. Діти стали більш активними та чіткіше висловлюються
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СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

Хотя лучший способ уберечься от сезон-
ного гриппа — ежегодная вакцинация, 
есть несколько советов врачей, которые 
помогут избежать болезни в разгар сезона 
гриппа:
  Заболел — сиди дома. Возьмите 
больничный. Грипп быстро передается, 
поэтому "трудовой героизм" только спо-
собствует распространению инфекции.
 Избегайте близкого контакта с боль-
ным. Старайтесь как можно меньше 
находиться рядом с людьми, у которых 
простуда, насморк или кашель. Если за-
болели вы, то держите дистанцию   с дру-
гими людьми.
  Прикрывайте нос и рот. Во время 
кашля и чихания грипп распространяется 
особенно быстро. Прикрывайте салфет-
кой нос и рот — это снизит вероятность 

передачи инфекции другим.
 Мойте руки. Частое мытье рук поможет 
защититься от микробов. Если рядом нет 
воды и мыла — используйте спреи для рук 
на спиртовой основе.
 Старайтесь не касаться лица. На руках 
очень много микробов. Касаясь руками 
лица, вы увеличиваете шансы микробов 
попасть в организм.
 Проветривайте и дезинфицируйте 
помещения. Регулярно проветривайте 
помещение, тщательно очищайте и де-
зинфицируйте поверхности, к которым 
касаетесь дома, на работе или в учебных 
заведениях.
  Приучите себя к полезным при-
вычкам. Будьте активными, избегайте 
стресса, высыпайтесь, пейте много воды 
и питайтесь правильно.

Чтобы не заболеть

410949

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ãëàâíûé âðà÷ ìå-
äèöèíñêîãî öåíòðà 
«Àëüòàìåäèêà ïëþñ» 

âðà÷-ïåäèàòð Íàòàëüÿ Ñóõàíîâà 
ñ÷èòàåò, ÷òî åæåãîäíî â îñåííå-
çèìíèé ïåðèîä ïîâòîðÿåòñÿ èñòî-
ðèÿ ñ ìàññîâûì ïñèõîçîì ïî ïî-
âîäó ãðÿäóùåé ýïèäåìèè ãðèïïà.

— Ñ îäíîé ñòîðîíû íàñ ïóãà-
þò «íåáûâàëîé çà âñþ èñòîðèþ» 
ýïèäåìèåé, ñ äðóãîé ñòîðîíû 
ôàðìêîìïàíèè çîìáèðóþò íàñ 
èíôîðìàöèåé î íåîáõîäèìîñòè 
çàïàñòèñü «÷óäîäåéñòâåííûìè» 
ëåêàðñòâàìè äëÿ ïðîôèëàêòèêè 
è ëå÷åíèÿ ãðèïïà, ÎÐÂÈ è èõ 
ñèìïòîìîâ, — ðàññêàçûâàåò Íàòà-
ëüÿ. — Ñî ñòðàíèö ãàçåò, ñ ýêðàíîâ 
êîìïüþòåðîâ è òåëåâèäåíèÿ íàñ 
àòàêóþò ïðîèçâîäèòåëè ëåêàðñòâ 
«îò âñåãî» è öåëèòåëè ñî ñâîèìè 
óíèêàëüíûìè ìåòîäèêàìè ïðî-
ôèëàêòèêè è ëå÷åíèÿ. Êàê ðàçî-
áðàòüñÿ â ýòîé ìàññå èíôîðìàöèè?

ЧЕГО ОЖИДАЕМ? Ïî ñëîâàì 
âðà÷à, íè÷åãî íåîáû÷íîãî â ýòîì 
ãîäó íå îæèäàåòñÿ. Äà, òðàäèöè-
îííî ïîâûñèòñÿ óðîâåíü çàáîëå-
âàåìîñòè ÎÐÂÈ è áóäåò ãðèïï 
ñ îæèäàåìûìè, áëàãîäàðÿ ïðî-
ãíîçîì ÂÎÇ, øòàììàìè ñ êðà-
ñèâûìè íàçâàíèÿìè «Ìè÷èãàí», 
«Áðèñáåí» è «Ãîíêîíã».

À åùå áóäåò íåðàçáåðèõà ñ äèà-
ãíîñòèêîé ñàìèõ ðåñïèðàòîðíûõ 
çàáîëåâàíèé, ðàçíîîáðàçèå è ìíî-
ãîãîëîñèå íàçíà÷åíèé âðà÷åé. Áó-

äåò íåðâîçíîñòü è ðàñòåðÿííîñòü 
ïàöèåíòîâ è èõ ðîäñòâåííèêîâ, èç-
âå÷íîå èõ æåëàíèå «÷òî-òî äåëàòü» 
è íàäåæäà íà «íîâîå, ýêñêëþçèâ-
íîå, ñàìîå-ñàìîå ýôôåêòèâíîå».

— Áóäóò íåäåëè íåòðóäîñïî-
ñîáíîñòè, ïðîïóñêè â øêîëå, 
áóäóò îñëîæíåíèÿ îò ÎÐÂÈ 
è ãðèïïà, âîçìîæíî äàæå òðà-
ãè÷åñêèå. È îáÿçàòåëüíî áóäåò 
åùå áîëüøåå êîëè÷åñòâî îñ-
ëîæíåíèé îò íåðàöèîíàëüíîãî 
ëå÷åíèÿ ýòèõ çàáîëåâàíèé, — ðàñ-
ñêàçûâàåò Íàòàëüÿ Ñóõàíîâà. — 
Áóäóò ìèëëèàðäû ïîòðà÷åííûõ 
ãðèâåí íà ëå÷åíèå ïðåïàðàòàìè 
ñ íåäîêàçàííîé ýôôåêòèâíîñòüþ, 
ìîøåííè÷åñêèìè ëåêàðñòâàìè 
(èç êàðòîøêè, ùó÷êè äåðíèñòîé 
è ò. ï.), íà óñëóãè «öåëèòåëåé» 
è íåòðàäèöèîíùèêîâ.

ВСЕ ЭТО ОБЯЗАТЕЛЬНО БУДЕТ! 
— Èíòåðåñíî, ÷òî åñëè áû ëþäÿì 
ïðåäëàãàëè ýêñïåðèìåíòàëüíûå 
èëè àëüòåðíàòèâíûå âèäû ïèòà-
íèÿ (ãðóíò, áèîïîëÿ, êîñìè÷å-
ñêóþ ïûëü, ïëàñòìàññó èëè ÷òî-òî 
åùå), — ãîâîðèò ìåäèê. — Äóìàþ, 
íàøëîñü áû íåìíîãî æåëàþùèõ 
ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü, îñîáåííî 
ïî îòíîøåíèþ ê ñâîèì äåòÿì. 
Â ñâÿçè ñ ýòèì ñòðàííî, ÷òî â îò-
íîøåíèè ëåêàðñòâ è ñïîñîáîâ 
ëå÷åíèÿ ñ íåèçâåñòíûì ìåõàíèç-
ìîì äåéñòâèÿ, îòñóòñòâèåì êà÷å-
ñòâåííûõ èññëåäîâàíèé è ïîä-
òâåðæäåííîé ýôôåêòèâíîñòè 
è áåçîïàñíîñòè, íàøè ïàöèåíòû 
è ìíîãèå âðà÷è òàê ëåãêîìûñëåí-
íû è áåçîòâåòñòâåííû.

ГРИПП ПРИХОДИТ 
СНОВА, И С ПАНИКОЙ 
Вдруг опять  Есть элементарные 
правила, которые помогают предотвратить 
заболевания гриппом и ОРВИ или 
справиться с ними «малой кровью». 
Однако пациенты не ищут легких путей

Äàæå ñòðàííî íàïîìèíàòü, ÷òî 
ìû æèâåì â 21 âåêå, êîãäà ñóùå-
ñòâóåò ìèðîâàÿ ìåäèöèíñêàÿ íà-
óêà, åñòü êà÷åñòâåííûå ìåäèöèí-
ñêèå èññëåäîâàíèÿ, êîòîðûå â ñî-
ñòîÿíèè îöåíèòü ýôôåêòèâíîñòü 
è áåçîïàñíîñòü ïðåïàðàòîâ. Åñòü 
ìåæäóíàðîäíûå ðåêîìåíäàöèè 
è äàæå íàøè óêðàèíñêèå ïðîòî-
êîëû ïî ëå÷åíèþ ÎÐÂÈ è ãðèïïà.

— Òîãäà ïî÷åìó íàø íàðîä òàê 
ëþáèò «ïàíàöåþ» è «ïðàáàáóø-
êèíû» ñïîñîáû ëå÷åíèÿ, à åùå 
ñîâåòû ñîñåäåé è çíàêîìûõ â âèäå 
«à ìíå ïîìîãëî!»? — ðàññóæäàåò 
ìåäèê. — Äóìàþ, äåëî â òîì, ÷òî 
êàê ðàç ÎÐÂÈ è ãðèïï — ýòî òå 
çàáîëåâàíèÿ, êîòîðûå ïðîõîäÿò 
ñàìîñòîÿòåëüíî â 95% ñëó÷àåâ 
(òàê íàçûâàåìûå — ñàìîâûçäî-
ðàâëèâàþùèå).

Ïî ñëîâàì ïåäèàòðà, ïðèåì 
ïðåïàðàòîâ è èñïîëüçîâàíèå ðàç-
ëè÷íûõ ìåòîäîâ ëå÷åíèÿ âî âðåìÿ 
ýòèõ çàáîëåâàíèé ïî÷òè âî âñåõ 
ñëó÷àÿõ ïðèâåäóò ê âûçäîðîâ-
ëåíèþ. È âîò òóò ñðàáàòûâàåò 
ïðèíöèï «ïîñëå, çíà÷èò âñëåä-
ñòâèå» — êîãíèòèâíàÿ îøèáêà. 
Òîãäà — óêóòûâàíèÿ, îáåðòûâà-
íèÿ è ðàñòèðàíèÿ, ãîð÷è÷íèêè 
è ïàðîâûå èíãàëÿöèè, ñïèðòîâûå 
íàñòîè è îòâàðû íåèçâåñòíûõ ðàñ-
òåíèé, çàñîâûâàíèå ëóêà è ÷åñíî-
êà âî âñå îòâåðñòèÿ, «íîâîìîäíûå, 
ñóïåðñåêðåòíûå è ýêñòðà-ñóïåð-
ïðîòèâî-âñåõ-âèðóñíûå» ÷óäî-òà-
áëåòêè è êàïëè… Îäíàêî íà ñî-
âðåìåííîì óðîâíå ìåäèöèíñêèõ 
çíàíèé, êðîìå, êàê èçäåâàòåëü-
ñòâîì, âñå ýòî íàçâàòü íåëüçÿ.

ФИЛЬТРУЙТЕ ИНФОРМАЦИЮ. 
Âðà÷ ñ÷èòàåò, ÷òî ìíîãî øóìà, êàê 
â ïàöèåíòñêèõ, òàê è âî âðà÷åá-
íûõ êðóãàõ íàäåëàëè ðåêîìåíäàöèè 
ÌÎÇ ïî ëå÷åíèþ ÎÐÂÈ è ãðèïïà 
îò 24.11.2016 íà äâóõ ñòðàíèöàõ, ãäå 
íå ðåêîìåíäîâàíî èñïîëüçîâàíèå 
àíòèáèîòèêîâ, èììóíîñòèìóëèðó-
þùèõ, ðàñòèòåëüíûõ ïðåïàðàòîâ, 
èíòåðôåðîíîâ, ñèðîïîâ îò êàøëÿ.

— À íè÷åãî íîâîãî òàì 
è íå áûëî íàïèñàíî. Åùå 
â 2013 ãîäó âûøåë óíèôèöèðîâàí-
íûé ïðîòîêîë ïî ëå÷åíèþ ÎÐÂÈ 
è ãðèïïà (ïðàâäà, íà 43 ñòðàíèöàõ, 
êîòîðûé, ñóäÿ ïî âñåìó, íèêòî 
íå ÷èòàë). Ãäå äîñòàòî÷íî ïîäðîá-
íî, ñî ññûëêîé íà àâòîðèòåòíûå 
èñòî÷íèêè èíôîðìàöèè, îïèñàíû 
âñå ýòàïû ìåäèöèíñêîé ïîìîùè, 
îáîñíîâàíû âñå ìåòîäû ïðîôèëàê-

òèêè, äèàãíîñòèêè è ëå÷åíèÿ ïðè 
ÎÐÂÈ è ãðèïïå. Äàíû ðåêîìåí-
äàöèè ïàöèåíòàì è èõ ñåìüÿì, — 
ãîâîðèò Ñóõàíîâà. — Äëÿ òåõ, êòî 
òàê è íå óäîñóæèòñÿ ïðî÷èòàòü 
âñå 43 ñòðàíèöû èëè íå ñìîæåò 
ðàçîáðàòüñÿ, ïîñòàðàþñü ïåðå-
äàòü êâèíòýññåíöèþ. Ìåòîäîâ 
ïðîôèëàêòèêè ãðèïïà íåìíîãî: 
ýòî çäîðîâûé îáðàç æèçíè, ãè-
ãèåíà è âàêöèíàöèÿ. Ïðåïàðàòîâ 
îò ãðèïïà ñ äîêàçàííîé ýôôåê-
òèâíîñòüþ íà ñåãîäíÿøíèé äåíü 
âñåãî äâà: îçåëüòàìèâèð è çàíàìè-
âèð (ê êîòîðûì, ñêàæó ïî ñåêðåòó, 
òîæå åñòü âîïðîñû). Ñèìïòîìàòè-
÷åñêàÿ òåðàïèÿ óëó÷øàåò îáùåå 
ñîñòîÿíèå, íî íå âëèÿåò íà ñðî-
êè âûçäîðîâëåíèÿ. Îáðàùàéòåñü 
ê ãðàìîòíûì äîêòîðàì. Áåðåãèòå 
ñåáÿ è ñâîèõ áëèçêèõ!

3,3%
на столько снизился уровень 
заболевания, по сравнению 

с предыдущей неделей 

439,8
случая заболевания 

на 100 тысяч 
населения 

629,6
случая заболевания на 100 

тысяч населения — пороговый 
уровень для данного периода 

Как болеют винничане 
в середине ноября

30,1%
на столько ниже уровень 

заболеваемости винничан от-
носительно порогового уровня 

7052
пациента обратились 

за медицинской помощью 
по поводу ОРВИ 

4360
людей привито от гриппа 

с начала епидемсезона 

4429
пациентов — 

дети 

289
человек 

госпитализировано 

245
детей 

госпитализировано 

991
ребенок 
привит 

Ïðåïàðàòîâ îò 
ãðèïïà ñ äîêàçàííîé 
ýôôåêòèâíîñòüþ 
ñóùåñòâóåò âñåãî 
äâà: îçåëüòàìèâèð 
è çàíàìèâèð 



18 RIA, Ñåðåäà, 15 ëèñòîïàäà 2017

Найшвидші 
в Києві 
 Çá³ðíà îáëàñíî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ ñïîðòòîâàðèñòâà «Óêðà-
¿íà» ó Êèºâ³ ïîñ³ëà ïåðøå 
ì³ñöå ó Âñåóêðà¿íñüêîìó 
ëåãêîàòëåòè÷íîìó êðîñ³. 
Âîíà âèïåðåäèëà 14 çá³ð-
íèõ. Ó åñòàôåòíîìó çàá³ãó 
4 ïî 500 ìåòð³â íàøà êî-
ìàíäà òàêîæ áóëà ïåðøîþ. 
Ó îñîáèñòîìó çàë³êó â³ííè-
÷àíè çäîáóëè ø³ñòü íàãîðîä. 
ªäèíå çîëîòî âèãðàëà Îëåíà 
Ïèëèïåíêî.

Утримуємо 
лідерство 
 Ï³ñëÿ òðüîõ òóð³â ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè ç õîêåþ 
íà òðàâ³ â³ííèöüêèé êëóá 
«ÎÊÑ-ØÂÑÌ» ³ç 32 î÷êàìè 
ïîñ³äàº ïåðøå ì³ñöå ñåðåä 
äåâ’ÿòè êîìàíä. Â³í íà ï’ÿòü 
ïóíêò³â âèïåðåäæàº çá³ðíó 
×åðêàùèíè. Íà òðåòüîìó 
ì³ñö³ — â³ííèöüêà «ØÂÑÌ-
Îë³ìï³ÿ» (24 î÷êè). Ï'ÿòå 
³ øîñòå ì³ñöÿ òàêîæ çà â³-
ííè÷àíàìè —  «Îë³ìï³ÿ» 
(19 î÷îê) òà «Îë³ìï³ÿ-Àâàí-
ãàðä» (16 î÷îê).

Дозований 
контакт 
 Ó Êèºâ³ ïðîâåëè Âñåóêðà-
¿íñüêèé òóðí³ð ç ðóêîïàøíî-
ãî áîþ, ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³ 
çàãèáëèõ âî¿í³â ÀÒÎ. Çá³ðíà 
Â³ííè÷÷èíè ïðèâåçëà ïî òðè 
çîëîòèõ ³ áðîíçîâèõ ìåäàë³. 
×åìï³îíàìè ñòàëè ÿìï³ëü-
÷àíè Îëåã ×îðíèé ³ Âëà-
äèñëàâ Êóçüì³í (äîçîâàíèé 
êîíòàêò).

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

ÑÏÎÐÒ

Випуск №45 (1014)
Складання і розв’язання шахових задач під час відпочинку - основне 
хобі перспективного проблеміста Володимира Ластівки (м. Черкаси). 
Автор пропонує розв’язати триходові задачі на кооперативний мат. 
Кожна з них має по кілька варіантів розв’язку. 

Задача №2071-2074
В. Ластівка (Черкаси)
(Друкується вперше)

h 3 (2 розв’язки).           II) – 3 розв’язки.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №44 (1359) 8 листопада 2017 року
Задача №2067
A). 1. Tc8! Kpb6  2.Tb8 Kc7x; B). 1. Tf6! Kpc7  2. Ta7 Kb6x;
Задача №2068
1/ Kpg7! Tg6+  2. Kph8 Tg8x; 1. h6! Kpg6  2. h5Te8x – правильні мати
Задача №2069
1. Kpc1! Ke3  2. Tb1 Tc2x; 1. Ta2! Kc3+  2. Kpa1 Ta2x – правильні мати
Задача №2070
1. Kph3! Kpg1  2. Kg4 Cg2x; 1. Kg5! Cf3+   2. Kph4 Kpg2x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ñòàëî â³äîìèì ³ì’ÿ êðàùîãî 

ñïîðòñìåíà æîâòíÿ íà Â³ííè÷-
÷èí³. ßê ³ ó êâ³òí³ öüîãî ðîêó, 
íèì ñòàâ 17-ð³÷íèé äçþäî¿ñò ç ²ë-
ë³íö³â Ìàðàò Êðèæàíñüêèé. Â³í 
îòðèìàº òðàäèö³éíèé ãðîøîâèé 
ñåðòèô³êàò îáëàñíîãî â³ää³ëåí-
íÿ ÍÎÊ Óêðà¿íè íà òðè òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü.

Ìàðàò Êðèæàíñüêèé íàïðèê³í-
ö³ æîâòíÿ âèñòóïàâ ó ì. Êîïåð 
(Ñëîâåí³ÿ) íà Êóáêó ªâðîïè ç 
äçþäî ñåðåä êàäåò³â äî 18 ðîê³â. 
Ïðåäñòàâíèê îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
ñïîðòòîâàðèñòâà «Ñïàðòàê» âè-
ãðàâ óñ³ ÷îòèðè ïîºäèíêè ³ ñòàâ 
÷åìï³îíîì!

Öå íå ïåðøå ñåðéîçíå äîñÿã-
íåííÿ Ìàðàòà Êðèæàíñüêîãî. 

Ðàí³øå âèõîâàíåöü òðåíåðà 
Ñòàí³ñëàâà Ãåðàñèì÷óêà âæå 
áóâ ïåðøèì íà Êóáêó ªâðî-
ïè, à òàêîæ çäîáóâàâ íà öèõ 
çìàãàííÿõ áðîíçîâó ìåäàëü. 
Íåùîäàâíî íà Êóáêó ôåäåðàö³¿ 
Êèºâà Ìàðàò Êðèæàíñüêèé âè-
êîíàâ íîðìàòèâ ìàéñòðà ñïîðòó 
Óêðà¿íè. Â³í óñï³øíî ïîºäíóº 
âåëèêèé ñïîðò ç íàâ÷àííÿì, 

áî º ñòóäåíòîì Â³ííèöüêîãî 
äåðæàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî ³í-
ñòèòóòó.

— Ìàðàò âæå çàâåðøóº âèñòóïè 
ñåðåä êàäåò³â. ² ìè ðîçïî÷èíà-
ºìî ï³äãîòîâêó äî ÷åìï³îíàòó 
ªâðîïè ñåðåä ìîëîä³ (÷îëîâ³ê³â 
äî 21 ðîêó), ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 
â 2018 ðîö³, — ðîçïîâ³â Ñòàí³ñ-
ëàâ Ãåðàñèì÷óê.

Володар Кубка Європи став кращим 
спортсменом жовтня на Вінниччині

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ìèíóëîãî ñåçîíó äâ³ â³ííèöüê³ 
âîëåéáîëüí³ êîìàíäè âèñòóïàëè 
ó ñóïåðë³ç³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè.
×îëîâ³÷èé ÑÊ «Â³ííèöÿ» ñÿãíóâ 
áðîíçîâî¿ âåðøèíè, à æ³íî÷èé 
«Á³ëîçãàð-Ìåäóí³âåðñèòåò» ï³ä-
íÿâñÿ íà ñõîäèíêó âèùå.

Öüîãî ñåçîíó â åë³ò³ ñòàðòóâàëè 
îäðàçó òðè âîëåéáîëüí³ êîìàí-
äè Â³ííèö³. Äîäàâñÿ ÂÊ «Ñåðöå 
Ïîä³ëëÿ», ÿêèé ðàí³øå çâàâñÿ 
«Åêîä³ì». À «ì³ñòÿíè» çì³íèëè 
íàçâó íà «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ».

ВТРАТИЛИ ЛІДЕРСТВО. «ÌÕÏ-
Â³ííèöÿ» 10–11 ëèñòîïàäà ïðîâ³â 
äâà ìàò÷³ ³ç ÷èííèì ÷åìï³îíîì 
Óêðà¿íè — õàðê³âñüêèì «Ëîêîìî-
òèâîì». Äî öüîãî ïðèíöèïîâîãî 
ïðîòèñòîÿííÿ íàø³ çåìëÿêè ï³ä-
õîäèëè â ñòàòóñ³ ë³äåðà ñóïåð-
ë³ãè. ²íòðèãè äîäàâàëî é òå, ùî 
â ñêëàä³ «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» âèñòó-
ïàëè ê³ëüêà åêñ-«çàë³çíè÷íèê³â» 
ðàçîì ç ãðàþ÷èì òðåíåðîì Ñåð-
ã³ºì Ùàâèíñüêèì.

Ìàò÷³ âèêëèêàëè ö³êàâ³ñòü ó â³-
ííèöüêèõ âáîë³âàëüíèê³â — ó çàë³ 
ïåäóí³âåðñèòåòó áóâ àíøëàã.  Ó 
ïåðøèé äåíü êîìàíäà Âàñèôà 
Òàë³áîâà äàëà ñïðàâæí³é á³é 
íåçì³ííèì ÷åìï³îíàì Óêðà¿íè 
³ ïîñòóïèëàñÿ ëèøå â îñòàíí³é, 
ï’ÿò³é ïàðò³¿ — 2:3. Öÿ ãðà òðè-
âàëà ìàéæå äâ³ ãîäèíè. Òàêèì 
÷èíîì «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» íàáðàëà 
ç òðüîõ îäíå î÷êî, ÿêå íàðàõî-
âóºòüñÿ çà ì³í³ìàëüíó ïîðàçêó.

Íàñòóïíîãî äíÿ ãðà ñêëàëàñÿ 
íå òàê âäàëî äëÿ íàøî¿ êîìàí-

ДВІЧІ ПРОГРАЛИ 
ЧЕМПІОНАМ З ХАРКОВА
Волейбол  Три 
вінницьких клуби 
ведуть боротьбу 
за медалі суперліги. 
Це два медалісти 
минулого сезону і 
дебютант еліти

äè — âîíà ïðîãðàëà ç ðàõóíêîì 
1:3. Â³ííè÷àíè âèãðàëè ëèøå 
âàæêó òðåòþ ïàðò³þ (28:26), ï³ñëÿ 
÷îãî õàðê³â’ÿíè âïåâíåíî çàâåð-
øèëè ÷åòâåðòèé ñåò (18:25). Òà-
êèì ÷èíîì çà íàáðàíèìè î÷êàìè 
«Ëîêîìîòèâ» âèïåðåäèâ íàøèõ 
âîëåéáîë³ñò³â.

ПРЕТЕНДЕНТИ НА П’ЄДЕСТАЛ. Íà 
òðàäèö³éí³é ï³ñëÿìàò÷åâ³é ïðåñ-
êîíôåðåíö³¿ ãðàâö³ ³ òðåíåðè îáîõ 
êîìàíä ïðîêîìåíòóâàëè ïîºäè-
íîê. Ãîëîâíèé òðåíåð «Ëîêîìî-
òèâó» ²ãîð Çÿáë³öåâ íàãîëîñèâ, 
ùî î÷³êóâàâ ñåðéîçíîãî ³ãðîâîãî 
ñïðîòèâó.

— Àäæå â³ííèöüêà êîìàíäà — 
áðîíçîâèé ïðèçåð ìèíóëîãî ÷åì-
ï³îíàòó. «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» âäîìà, 
ïåðåä âëàñíèìè âáîë³âàëüíèêà-
ìè, äåìîíñòðóº ïðèñòîéíó ãðó, — 
ñêàçàâ êîó÷ ãîñòåé.

²ãîð Çÿáë³öåâ íàçâàâ ãîëîâíèõ 
êîíêóðåíò³â ñâîãî êëóáó ó ïîòî÷-
íîìó ñåçîí³.

— Îáèäâ³ â³ííèöüê³ êîìàí-
äè — äîáðå óêîìïëåêòîâàí³, âîíè 
ñêëàäàòèìóòü íàì êîíêóðåíö³þ 
â ÷åìï³îíàò³. Òàêîæ íåïîãàíèé 
ïîòåíö³àë ìàþòü ìîëîäà õàðê³â-
ñüêà «Þðàêàäåì³ÿ» ³ õìåëüíèöü-
êèé «Íîâàòîð». Óñ³ ö³ êëóáè — 
ïðèáëèçíî îäíîãî ð³âíÿ. Óçàãàë³ 
ð³âåíü ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ïî-
òðîõó ï³äí³ìàºòüñÿ, — ñêàçàâ â³í.

ЗАБРАКЛО РІВНЯ ФІЗПІДГО-
ТОВКИ. Ãðàþ÷èé òðåíåð «ÌÕÏ-
Â³ííèöÿ» Ñåðã³é Ùàâèíñüêèé 
ïîÿñíèâ, ùî íàøîìó êëóáó çà-
áðàêëî äëÿ ïåðåìîãè ó ïåðøî-
ìó ìàò÷³ ïðîòè «çàë³çíè÷íèê³â» 
ìàéñòåðíîñò³:

— Ó «Ëîêîìîòèâ³» ãðàþòü 
á³ëüø êâàë³ô³êîâàí³ âîëåéáî-
ë³ñòè. Òàêîæ õàðê³âñüêà êîìàíäà 
á³ëüø ç³ãðàíà, í³æ íàøà.

Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Ùàâèí-
ñüêîãî, â äðóãîìó ìàò÷³ äåÿêèì 
íàøèì ãðàâöÿì íå âèñòà÷àëî ô³-
çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè. Äîâåëîñÿ ¿õ 
ïî õîäó çì³íþâàòè, òîìó é áóëè 
ïðîâàëüí³ ïåðø³ ïàðò³¿. Çãîäîì 
ãðà âèð³âíÿëàñÿ é ñòàá³ë³çóâàëàñÿ, 
îñîáëèâî íà ïðèéîì³ ì’ÿ÷à.

Íà äóìêó ãðàâöÿ «ÌÕÏ-
Â³ííèöÿ» Þð³ÿ Êëåïêà, ó ïåð-
øèé ³ãðîâèé äåíü íàøà êîìàíäà 
âèêëàëàñÿ ïîâí³ñòþ, ÷åðåç ùî 
íå âäàëîñÿ ïîâí³ñòþ â³äíîâèòèñÿ.

— Ó «Ëîêîìîòèâ³» âîëåéáîë³ñ-
òè ³ ñòàðø³, ³ ãðàìîòí³ø³ çà íàñ. 
Òîìó íàì áóëî íåïðîñòî âïî-
ðàòèñÿ ç ¿õí³ì òèñêîì. Îäíîãî 
ñòàðàííÿ âèÿâèëîñÿ çàìàëî, — 
ñêàçàâ Þð³é Êëåïêî.

У ЛЬВОВІ «З’ЇЛИ» «КАЖАНИ». 
Òèì ÷àñîì ÷åòâåðòèé òóð ñóïåð-
ë³ãè ïðîâåëà ³íøà â³ííèöüêà ÷î-
ëîâ³÷à êîìàíäè «Ñåðöå Ïîä³ëëÿ». 
Ó Ëüâîâ³ âîíà äâ³÷³ ³ç îäíàêîâèì 

ðàõóíêîì 0:3 ïîñòóïèëàñÿ ì³ñöå-
âîìó êëóáó «Áàðêîì-Êàæàíè», 
ä³þ÷îìó ñð³áíîìó ïðèçåðó Óêðà-
¿íè. Ö³ ðåçóëüòàòè ïðîêîìåíòó-
âàâ ãîëîâíèé òðåíåð «ñåðäå÷îê» 
Âàëåð³é Êîïèëîâ.

— Ìè — äåáþòàíòè åë³òè, 
à «Êàæàíè» — ñð³áí³ ïðèçåðè. 
Íàøèì ãðàâöÿì íåîáõ³äíî íàáðà-
òèñÿ äîñâ³äó. Áî äî ñêëàäó, ÿêèé 
ãðàâ ó âèù³é ë³ç³, äîäàëèñÿ ëèøå 
ê³ëüêà ãðàâö³â. 80% âèêîíàâö³â 
«Ñåðöÿ Ïîä³ëëÿ» — âèõîâàíö³ 
â³ííèöüêîãî âîëåéáîëó. Íàøà 
çàäà÷à íà ñåçîí — ïîòðàïèòè 
äî ô³íàëüíî¿ ÷åòâ³ðêè, — ñêàçàâ 
òðåíåð.

Ðàí³øå «Ñåðöå Ïîä³ëëÿ» çäî-
áóëî äâ³ ïåðåìîãè íàä «Þðà-
êàäåì³ºþ» ³ äâ³÷³ ïîñòóïèëîñÿ 
«Ëîêîìîòèâó». Ó íàñòóïíîìó 
òóð³ êîìàíäà ó Â³ííèö³ ïðèéìàº 
«Áóðåâ³ñíèê-ØÂÑÌ» (×åðí³ã³â). 
Ìàò÷³ ïðîéäóòü ó ñïîðòêîìïëåê-
ñ³ ïåäóí³âåðñèòåòó. Ïî÷àòîê ãðè 
17 ëèñòîïàäà — î 17.00, 18 ëèñ-
òîïàäà — îá 11.00.

Â³ííèöüêà æ³íî÷à êîìàíäà ñó-
ïåðë³ãè «Á³ëîçãàð-Ìåäóí³âåðñè-
òåò» ïðîïóñêàëà òóð. Äàë³ íàø³ 
ä³â÷àòà ó Â³ííèö³ ïðèéìàþòü 
«Ôàâîðèò» (Êè¿â). Ìàò÷³ ïðî-
éäóòü ó ñïîðòêîìïëåêñ³ ìåäóí³-
âåðñèòåòó. Ïî÷àòîê ãðè 17 ëèñ-
òîïàäà – î 17.00, 18 ëèñòîïàäà 
– îá 11.00.

«МХП-Вінниця» примусив добре викластися беззмінного чемпіона України — 
харківський «Локомотив» 
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ç î î ä â î ð è ê 
ó Öåíòðàëüíîìó 
ïàðêó íà çèìó 

íå çàêðèâàºòüñÿ. Âàëàá³, ïàâè-
÷³, ìîðñüê³ ñâèíêè, àëüïàêà òà 
êîçè — óñå öå òâàðèííå ðîçìà-
¿òòÿ ³ íàäàë³ áóäå â³äêðèòå äëÿ 
â³äâ³äóâà÷³â.

¯õí³ ê³ìíàòè îïàëþþòüñÿ ç 
ïåðøîãî ðîêó ³ñíóâàííÿ ì³í³-
çîîïàðêó, òîìó òâàðèíè íå çà-
ìåðçíóòü. Äëÿ «íîâà÷ê³â» çáó-
äóþòü òåïë³ çàãîíè. Òàê, ñâîþ 
ê³ìíàòó îòðèìàëè òðè ã³ãàíòñüê³ 
÷åðåïàõè ³ íåçàáàðîì ìàòèìå ñâîº 
ì³ñöå á³ëèé ëåëåêà Ñàøà. Ïðîòå 
çâèêëèõ äî òåïëà ìàâï, âëàñíèêè 
âñå æ çàáðàëè äîäîìó.

Íà ö³é ìàë³é òåðèòîð³¿ óæèâà-
þòüñÿ äåñÿòêè âèä³â çâ³ð³â. À ÷è 
áóäå ¿õ ùå á³ëüøå? Òà ÿê ìîæå 
çì³íèòèñÿ çîîäâîðèê âæå ñêîðî?

СТРАШНО РАХУВАТИ ЗВІРІВ. Çî-
îäâîðèê ïðàöþº âæå á³ëüøå äâîõ 
ðîê³â. Éîãî âëàñíèêè — ïîäðóæ-
íÿ ïàðà Íàòàë³ÿ òà Â³òàë³é Âå-
äåíêè ðîçêàçóþòü, ùî ³äåÿ éîãî 
ñòâîðåííÿ ï³øëà â³ä áàæàííÿ 
äîïîìàãàòè ä³òÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ.

— Ìè çàéìàºìîñÿ ç òàêèìè ä³-
òüìè âæå ïðîòÿãîì 15 ðîê³â. Öå 
³ïîòåðàï³ÿ (ë³êóâàëüíà ¿çäà íà êî-
íÿõ — àâò.) òà òåðàï³ÿ ç òâàðèíà-

ìè. Àëå ìè ìåøêàºìî íà îêîëè-
ö³ ì³ñòà, êóäè íå êîæíà ëþäèíà 
ìîæå ïðèéòè. ² ç ÷àñîì âèð³øèëè 
çðîáèòè çîîäâîðèê, ÿêèé áóâ áè 
äîñòóïíèé äëÿ á³ëüøî¿ ê³ëüêîñò³ 
ëþäåé, — ðîçêàçóº ïàí³ Íàòàëÿ 

Òàê ïàðà âèíàéíÿëà ó äèðåê-
ö³¿ Öåíòðàëüíîãî ïàðêó 10 ñî-
òîê çåìë³, ïîñòàâèëè ç äåñÿòîê 
âîëüºð³â ³ îáëàøòóâàëè çîíó äëÿ 
â³äïî÷èíêó. Íàòàë³ÿ æàðòóº, ùî 
àæ ñòðàøíî ðàõóâàòè, ñê³ëüêè 
ó íèõ º âèõîâàíö³â.

— ¯õ æå âñ³õ òðåáà ãîäóâàòè! 
Ìàëèõ òâàðèí, íàïðèêëàä, êðî-
ë³â òà ìîðñüêèõ ñâèíîê, âçàãàë³ 
íå ðàõóºìî — øâèäêî ðîçìíî-
æóþòüñÿ. À âåëèê³ — öå êåíãóðó, 
àëüïàêè, â³âö³, êîçè, êóðè, êà÷êè, 
ïàâè÷³, ìàâïè, ºíîòè òà ³íø³. Ùå 
íàì íà çèì³âëþ ïðèâîçÿòü Ðóñëà-
íà òà Ëþäìèëó ç Ëåáåäèíîãî îçå-
ðà. Äî ðå÷³, ï³ñëÿ ìèíóëî¿ çèìè 
â íèõ áóâ ïðèïë³ä — 5 ïòàøåíÿò.

Çà ñëîâàìè Íàòàë³¿ Âåäåí-
êî, òâàðèíè â çîîäâîðèêó 
ç’ÿâëÿþòüñÿ çàâäÿêè ñï³âïðàö³ 
³ç çîîïàðêàìè. Êðîëèê³â, ïòàõ³â 
ïðèíîñÿòü ñàì³ ëþäè. Òà ùå ìàé-
æå êîæíîãî ðîêó ïàðè ó âîëüºðàõ 
íàðîäæóþòü ä³òîê.

ФІБІ ВІД АЙТІШНИКА. Ãîëîâíà 
óìîâà, ÿêî¿ äîòðèìóþòüñÿ âëàñ-
íèêè çîîäâîðèêà — óñ³ âèõîâàíö³ 
ìàþòü áóòè íå àãðåñèâíèìè çâ³-
ðàìè. Êîçè, â³âö³, ºíîòè òà ³íø³ 
ïðèÿçíî ñòàâëÿòüñÿ äî ëþäåé. 

ЗООДВОРИК ЙДЕ НА ЗИМІВЛЮ, 
АЛЕ ЗАЧИНЯТИСЯ НЕ БУДЕ
Порятунок від нудьги  Звіринець, 
що в Центральному парку, працюватиме і 
взимку. Тварини, як розказують власники 
зоодворика, добре переносять холодну 
пору. А ще дізналися, хто там скоро 
з’явиться та як живуть десятки звірів 
у цьому невеликому «клаптику» природи

Îñîáëèâî äî òèõ, õòî ìàº ùîñü 
ñìà÷íåíüêå ç ñîáîþ. Õî÷à âîíè ³ 
çàëèøàþòüñÿ äèêèìè. Òîìó ãðà-
òèñÿ ç òâàðèíàìè ìîæíà ëèøå 
ï³ä íàãëÿäîì ïðàö³âíèê³â ì³í³-
çîîïàðêó.

² õî÷à çâ³ð³â áàãàòî, Â³òàë³é Âå-
äåíêî ìîæå ðîçêàçàòè íåâåëè÷êó 
³ñòîð³þ ìàéæå ïðî êîæíîãî.

Ñïåðøó çàõîäèìî ó âîëüºð 
äî êðóê³â — âåëèêèõ, äèêèõ âî-
ðîí³â.

— Ó íàñ ¿õ äâîº. Îäíîãî íàçâà-
ëè Êàðëóøà, à ³íøîãî — Êåøà. 
Àëå ìè íå çíàºìî òî÷íî, ÷è öå 
õëîï÷èêè, ÷è ä³â÷àòêà, áî âîíè 
ùå ìàëåíüê³. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî 
öå ïàðà. À òàê âîíè äóæå ö³êàâ³, 
íàâ÷àþòü îäèí îäíîãî òà º âå-
ëèêèìè ðîçóìíèêàìè.

Äàë³ Â³òàë³é âåäå äî çàãîíó 
ºíîò³â. ¯õ òóò ö³ëå ñ³ìåéñòâî: 
ºíîòè-ïîëîñêóíè òà íîñóõè äóæå 
äîïèòëèâ³ ñòâîð³ííÿ ³ îõî÷å éäóòü 
íà ðóêè. Çâ³ñíî, ÿêùî º â öèõ 
ðóêàõ ñòàêàí÷èê ç ãîð³øêàìè òà 
ñóõîôðóêòàìè.

— Ô³á³ íàì ä³ñòàëàñÿ â³ä àéò³ø-
í³êà. Êóïèâ ºíîòèõó òà ïåðåäàâ ¿¿ 
íàì, ùîá æèëà ó á³ëüøîìó ïðî-
ñòîð³. À ùå îäíîãî ºíîòà Áóñ³íêó 
âçàãàë³ âèì³íÿëè íà ñîáàêó.

БІЛЬШЕ ЗВІРІВ У ЗООПАРКУ. Â³-
òàë³é éäå ó ñïðàâàõ, ãîäóâàòè çâ³-
ð³â. À äàë³ åêñêóðñ³þ ó âîëüºðàõ 
ïðîâîäèòü éîãî äðóæèíà Íàòàë³ÿ. 
Çàõîäèìî â çàã³í äî ïòàõ³â, äå 
óæèâàþòüñÿ òðè ïàâè÷³ òà íåçë³-
÷åííà ê³ëüê³ñòü êàðëèêîâèõ êó-
ðîê.

КИЇВ. 
«ANIMAL PARK» 
Є тварини: єноти, кози, курки, 
лами, чорні лебеді, шотландські 
поні та інші 
Де знаходиться: проспект 
Глушкова, 1 (на території ВДНГ).
Ціни: 35–125 грн.
(goo.gl/TYksWw) 

ЧЕРНІГІВ. КРАЇНА 
«ЄНОТІЯ» 
Є тварини: єноти, білки, 
їжаки, кенгуру, папуги, павичі, 
кролики та інші.
Де знаходиться: ТРЦ 
«Hollywood», 77-ї Гвардійської 
Дивізії, 1A 
Ціни: від 45 до 120 грн.
(goo.gl/nuXsS6) 

ХЕРСОН. КРАЇНА 
«ЄНОТІЯ» 
Є тварини: єноти, білки, їжаки, 
кенгуру, папуги, шиншили 
павичі, кролики та інші.
Де знаходиться: ТРЦ 
«Фабрика», 4-та черга вулиці 
Залаегерсег, 18 
Ціни: від 45 до 120 грн.
(goo.gl/AF338M) 

ЖИТОМИР. «MULTIZOO» 
Є тварини: білки, равлики, 
лисиці, єноти, барани, вівці та 
інші.
Де знаходиться: Київська, 77, 
ТРЦ «Глобал UA» (біля магазину 
«Фокстрот») 
Ціни: 80–120 грн.
(goo.gl/tM7Lqt) 

ТЕРНОПІЛЬ. 
МІНІ-КОНТАКТНИЙ 
ЗООКУТОК 
Є тварини: кролики, носухи, 
фретки, шиншили 
Де знаходиться: проспект 
Злуки, 45, РЦ «Forum Hall» 
Ціни: 50 грн.
(goo.gl/Q5x3BK) 

ДНІПРО. «ЗВОРУШЛИВИЙ 
ЗООПАРК» 
Є тварини: карликові їжаки, 
кози, варани, хамелеони, 
ігуани, анаконди та інші.
Де знаходиться: парк імені 
Глоби, комплекс «Дніпровські 
зорі», 2 поверх.
Ціни: 50 грн.
(goo.gl/AGii2a) 

ІВАНО-ФРАНКІВСЬК. 
ЗООКУТОК ВІД «ОРДЕНУ 
САЛАМАНДРИ» 
Є тварини: жаби, ящірки, 
ігуани, павуки-птахоїди, 
крокодили та інші.
Де знаходиться: Ленкавського, 17 
Домовитися про екскурсію 
можна за телефонами: (099) 
566 72 83; (098) 566 72 83.
(goo.gl/JW6ozp) 

ОДЕСА. «МАККІ-ПАККІ» 
Є тварини: барани, бурундуки, 
кози, їжаки, єноти, голуби, 
риби та інші.
Де знаходиться: Маршала 
Жукова, 2 
Ціни: 80–150 грн.
(goo.gl/EsHvXQ) 

ЛЬВІВ. ЗООПАРК 
«ЛІМПОПО» 
Є тварини: поні, єноти, рисі, 
лами, тигри, гепарди та інші.
Де знаходиться: 
Львівська область, 
Дрогобицький район, 
смт. Меденичі 
Ціни: 30–50 грн.
(goo.gl/RtFK8M)

ЗАПОРОЖЖЯ. 
«AQUAZOO-ПЕТРОПОЛЬ» 
Є тварини: єноти, поні, 
черепахи та інші 
Де знаходиться: Запорізька 
область, село Петрополь, 
Молодіжна, 58.
Ціни: від 100 грн.
(goo.gl/FHEiUG) 

КРОПИВНИЦЬКИЙ. 
ЗООПАРК В СЕЛІ ОЗЕРНА 
Є тварини: пуми, леви, змії, 
мавпи, страуси та інші 
Де знаходиться: село Озерна, 
Кіровоградська область.
Ціни: безкоштовно 
(goo.gl/3Xj7Ft) 

ПОЛТАВА. «БАБУСИН 
ДВОРИК» 
Є тварини: страуси, камерунські 
кози, віслюки, поні, кенгуру, 
лебеді, качки та інші птахи.
Де знаходиться: на території 
готельно-ресторанного 
комплексу «Vivat Провінція», 
передмістя Полтави 
Ціни: 30–40 грн.
(goo.gl/aqRjR5) 

СУМИ. 
БАБУСИНЕ ПОДВІР’Я 
Є тварини: кури, 
кролики, свині, барани, 
вівці та інші 
Де знаходиться: Гагаріна, 15 
Довідки за телефоном: 
050 726 5306 
(goo.gl/EqeWx3) 

ХАРКІВ. 
ФЕЛЬДМАН-ЕКОПАРК 
Є тварини: птахи, рептилії, 
мавпи, дикі кішки, гризуни та 
інші.
Де знаходиться: 
Дергачівський район, 
с. Лісове, Київське шосе, 12 
Ціни: безкоштовно 
(goo.gl/m8X8yX) 

Де ще є зоопарки в Україні, де можна побавитись з тваринами

— Ó íàñ º äâà âèäè ïàâè÷³â — 
á³ë³ òà ÷îðíîïëå÷³. ̄ ì ïî äâà ðîêè 
³ íàñòóïíî¿ âåñíè ó íèõ ç'ÿâëÿòüñÿ 
ãàðí³, âåëè÷åçí³ õâîñòè. ª öå-
ñàðêè, êàðëèêîâ³ êóðè-áåíòàí-
êè. Äî ðå÷³, âîíè íåñóòü âòðè÷³ 
á³ëüøå ÿºöü, í³æ çâè÷àéíà êóðêà.

Ïîðÿä ç ïòàøèíèì çàãîíîì 
æèâóòü êðîë³ ç ìîðñüêèìè ñâèí-
êàìè. Öå íàéá³ëüø ïëîäþ÷èé çà-
ã³í, áî çâ³ðÿòà òóò ç’ÿâëÿþòüñÿ 
øâèäøå, í³æ âñòèãàºø ïîðàõó-
âàòè ¿õ ê³ëüê³ñòü.

À âçàãàë³ â çîîäâîðèêó ùå 
çíàéøëîñÿ ì³ñöå äëÿ çâè÷àéíèõ 
ê³ç, áàðàí³â, îâåöü òà äëÿ åêçî-
òè÷íèõ êåíãóðó-âàëàá³, àëüïàêè 
³ â’ºòíàìñüêèõ ñâèíåé.

Äåñÿòêè âèä³â òâàðèí ìèðíî 
âæèâàþòüñÿ íà êëàïòèêó òåðè-
òîð³¿. À ÷è çá³ëüøèòüñÿ ç ÷àñîì 
ì³í³-çîîïàðê?

— Ðîçøèðÿòèñÿ ìè áàæàºìî, àëå 
òóò á³ëüøå íåìàº êóäè. Ç ³íøîãî 

áîêó, çîîäâîðèê ïîâèíåí áóòè 
íåâåëèêèì. Áàæàºòå ïîáà÷èòè 
á³ëüøå òâàðèí? Òîä³ êðîêóéòå 
äî çîîïàðêó. Ó ïëàíàõ íà öåé 
ð³ê — çàïóñòèòè äèòÿ÷ó ê³ìíàòó, 
ùî º â îêðåì³é áóä³âë³ íà òåðèòîð³¿.

Òàì º ê³ëüêà ñò³ëü÷èê³â, ñò³ë, 
åëåêòðè÷íèé êàì³í òà ³ãðàøêè. 
Áóäå òåïëî ³ çàïóñòèìî ê³ìíàòó 
òâîð÷îñò³ ö³º¿ çèìè, — ðîçïîâ³äàº 
ïàí³ Íàòàë³ÿ.

Âõ³ä äî çîîäâîðèêà — â³ä 10 ãðè-
âåíü äëÿ ä³òåé äî 20 — çà äîðîñëî-
ãî. Ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ, ó÷àñíèêè 
ÀÒÎ òà ñèðîòè ìîæóòü â³äâ³äóâàòè 
áåçêîøòîâíî.

Òâàðèí ó çîîäâîðèê 
ïðèâîçÿòü ç ³íøèõ 
çîîïàðê³â. Êðîëèê³â, 
ïòàõ³â ïðèíîñÿòü ñàì³ 
ëþäè. І ìàéæå ùîðîêó 
ïàðè íàðîäæóþòü ä³òîê

У руках власниці зоодворика Наталії Веденко єнотиха. 
За її словами, Бусінку виміняли на собаку

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
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ëàð³â äî âàðòîñò³ ïóò³âêè, — êàæå 
äèðåêòîð òóðèñòè÷íî¿ àãåíö³¿ Â³-
êòîð. — Ä³òÿì òåæ çà â³çó òðåáà 
ïëàòèòè. Êîëè çàïðàöþº áåçâ³ç 
³ç ÎÀÅ, áàæàþ÷èõ òóäè ïî¿õàòè 
áóäå á³ëüøå.

Àðàáñüê³ Åì³ðàòè é äî áåçâ³çó 
âõîäèëè ó äåñÿòêó òóðèñòè÷íèõ 
âïîäîáàíü â³ííè÷àí. À ÿêùî 
ïîäèâèâñÿ íà äåðæàâí³ äàí³, 
òî ò³ëüêè çà ìèíóëèé ð³ê òàì 
ïîáóâàëè 112 òèñÿ÷ óêðà¿íö³â.

Ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ òóðèñò³â 
â ÎÀÅ ïîá³ëüøàº ùå é òîìó, 
ùî â õîëîäí³ ì³ñÿö³ äëÿ íàøî¿ 
ì³ñöåâîñò³ íà öüîìó êóðîðò³ ÿêðàç 

ñïàäàº ñïåêà. Óçèìêó â Äóáà¿ 
íà ãðàäóñíèêàõ äîñèòü êîìôîðòí³ 
+25. Òîáòî ÿêðàç ÷àñ ñïëàíóâàòè 
ïî¿çäêó, ðàç áåçâ³ç, ÿê ïîîá³öÿëè 
óêðà¿íöÿì, çàïðàöþº â ãðóäí³.

À íàñê³ëüêè ïîäîðîæ â Åì³ðà-
òè ñòàíå á³ëüø äîñòóïíîþ? Çàðàç 
ó â³ííèöüêèõ òóðèñòè÷íèõ àãåíò-
ñòâàõ ãîâîðÿòü, ùî ö³íà ïóò³âêè 
íà äâîõ ó öþ, îäíó ç íàéáàãàòøèõ 
êðà¿í ñâ³òó, ñòàðòóº â³ä 400 äî-
ëàð³â. Çíîâó â³çüìåìî çà ïðèêëàä 
ïîäðóææÿ ç äâîìà ä³òüìè: ³ç áåç-
â³çîì äî öèõ 400 íå äîâåäåòüñÿ 
äîïëþñîâóâàòè ìàéæå ñò³ëüêè æ 
ñàìî çà ÷îòèðè â³çè. Òîæ, âèõî-

äèòü, ùî ç ãðóäíÿ ïî¿çäêà â Åì³-
ðàòè ñòàíå óäâ³÷³ äîñòóïí³øîþ.

— Àåðîïîðò â Äóáà¿ — âåëèêèé 
ïåðåâàëî÷íèé ïóíêò, — êàæóòü 
ó òóðàãåíòñòâàõ ì³ñòà. — ×åðåç 
â³äì³íó â³çîâîãî ðåæèìó òóðèñ-
òè çìîæóòü âòðàòèòè ÷àñ ÷åêàííÿ 
ñâîãî ðåéñó íà åêñêóðñ³¿ ïî ì³ñòó.

À ïîäèâèñÿ â ñòîëèö³ Åì³ðàò³â 
º íà ùî. Òàì ïðîñòî øèêàðíî. 
Õòî áóâ, êàæå, î÷³ ñàì³ â³äêðèâà-
þòü íà ïîâíó â³ä ðîçêîø³, â ÿêó 
ïîòðàïëÿºø. Ðåäàêö³ÿ ç ðîçïî-
â³äåé â³ííè÷àí, ÿê³ ïîáóâàëè â 
Åì³ðàòàõ, ñêëàëà òîï-10 ì³ñöü, 
íà ÿê³ âàðòî ïîäèâèòèñÿ.

В ЕМІРАТИ ПОЛЕТИМО БЕЗ ВІЗ 
Якраз по сезону  У одну з найдорожчих 
країн світу скоро можна буде подорожувати 
без візи. Що економимо із безвізовим 
режимом з Арабськими Еміратами 
та чому там варто побувати?

НАЙВИЩА БУДІВЛЯ В СВІТІ 
Бурдж Халіфа — найвища будівля на планеті зна-
ходиться в Дубаї. Хмарочос має 162 поверхи. Вартість 
його спорудження перевищила 4 мільярди доларів 
США. На 182-метровій верхівці спеціально для турис-
тів облаштували оглядові майданчики з ресторанами.

БУРДЖ-АЛЬ-АРАБ 
Це розкішний дубайський готель посеред моря, 
на відстані 280 метрів від берега, у вигляді 
вітрила арабського човна. Якщо система рейтингу 
закінчується 5 зірками, то про цей кажуть, як про 
7-зірковий. У середині є тенісний корт.

МЕЧЕТЬ ШЕЙХА ЗАЇДА 
У Абу-Дабі знаходиться мусульманська мечеть, 
в яку пускають туристів. На її території могли б 
поміститися 5 футбольних полів. Одночасно молитися 
тут можуть більше 40 тисяч віруючих. Інкрустована 
коштовностями. Має 80 куполів з білого мармуру.

АКВАРІУМ 
Дубайський акваріум та зоопарк підводних тварин 
занесені до Книги рекордів Гіннеса, як акваріум з най-
більшою суцільною скляною панеллю. У ньому 10 міль-
йонів літрів води і 33 тисячі видів мешканців океану. 
Туристи дивляться на них з тунелю під акваріумом.

СПІВАЮЧІ ФОНТАНИ 
Знаменитий співучий фонтан знаходиться поруч 
із хмарочосом Бурдж Халіфа. Щовечора танцюючі 
струмені фонтану освітлюються калейдоскопом 
вогнів у супроводі найкращих класичних, 
національних і сучасних музичних творів.

АВТОМАТИЧНЕ МЕТРО 
Надземне метро в Дубаї повністю автоматизоване. 
За додаткову плату можна їхати в кабіні, де мав би 
сидіти машиніст. Останнього немає, бо електрички 
рухаються на автопілоті. При цьому, протяжність 
дубайського метро — найбільша у світі.

ГІРСЬКОЛИЖНИЙ КОМПЛЕКС 
У Дубаї можна цілий рік кататися по сніжних схилах. 
У Sky комплексі відвідувачам видають не тільки 
спорядження, але й зимовий одяг (крім рукавичок і 
шапок). Прокат речей входить у ціну вхідного квітка 
до Ski Dubai.

ПАРК «ФЕРРАРІ» 
У столиці Еміратів Абу-Дабі знаходиться трек «Фор-
мули-1». Тут також є автопарк та музей «Феррарі». 
Що стосується авторозкошів, то в Еміратах навіть 
поліцейські їздить на дорогих авто — мають «Лам-
борджині», «Феррарі», «Бентлі».

ЛЕГО-ЛЕНД 
Нова розвага, яку відкрили в Еміратах торік. 
Інтерактивний парк-конструкутор має 40 атракціонів, 
ігрові майданчики з елементами Лего (60 мільйонів 
штук). На території парку 15 тисяч різних моделей, 
виготовлених з Лего.

ОСТРОВИ ПАЛЬМ 
У Еміратах збудували штучні острови. Якщо дивитися 
на групи островів зі супутника, то вони мають вигляд 
пальм. Штучні острови створювалися для розширен-
ня курортної зони і, звісно, щоб вразити. Вражати — 
це те, що роблять Емірати для туристів.

Що обов'язково треба подивитися в ОАЕ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, RIA, (067)7857674

Â³çà äëÿ òóðèñòà, ÿêèé õî÷å â³ä-
ïî÷èòè ó ðîçê³øíîìó Äóáà¿ ÷è 
³íø³é ÷àñòèí³ Àðàáñüêèõ Åì³ðà-
ò³â, áóëà îäí³ºþ ç íàéäîðîæ÷èõ. 

ßê ðîçïîâ³ëè RIA ñïåö³àë³ñòè ç³ 
ñôåðè òóðèñòè÷íèõ ïîäîðîæåé, 
êîøòóâàëà âîíà â³ä 80 äîëàð³â.

— ßêùî â³äïî÷èâàëî â Åì³-
ðàòàõ, íàïðèêëàä, ïîäðóææÿ ³ç 
äâîìà ä³òüìè, òî öå ïëþñ 320 äî-
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КІНО

Ліга справедливості
Фентезі
16.11–22.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Фіксики: Великий секрет
Анімація, 15.11, поч. о 14.50
Вартість квитків — 65 грн
16.11–22.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ми — монстри
Анімація, 15.11, поч. об 11.30, 16.20
Вартість квитків — від 65 грн
16.11–22.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Маленький вампір
Анімація, 15.11, поч. о 10.00, 17.45
Вартість квитків — від 65 грн
16.11–22.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Одружися зі мною, чувак
Комедія, 15.11, поч. о 20.15
Вартість квитків — 75 грн
16.11–22.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Маленький вампір
15.11, поч. о 12.45. Вартість квитків — від 60 грн
16.11–22.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

Тор: Рагнарок
Фентезі, 15.11, поч. о 10.20, 14.25, 19.00
Вартість квитків — від 60 грн
16.11–22.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

Одружись зі мною, чувак
Комедія, 15.11, поч. о 16.50
Вартість квитків — від 60 грн
16.11–22.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

Вбивство у «Східному експресі»
Кримінальна драма, 15.11, поч. о 21.25
Вартість квитків — від 60 грн
16.11–22.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Відважні
Драма, 15.11, поч. о 9.20, 22.50
Вартість квитків — від 50 грн
16.11–22.11, довідка — за тел. (096)0035050

ПАРАнормальний обмін
Комедія, 15.11, поч. об 11.00, 12.50, 20.10, 22.00
Вартість квитків — від 50 грн
16.11–22.11, довідка — за тел. (096)0035050

Геошторм
Фантастика, 15.11, поч. о 14.00
Вартість квитків — від 50 грн
16.11–22.11, довідка — за тел. (096)0035050

Скайлайн 2
Фантастика, 15.11, поч. о 9.20, 23.40
Вартість квитків — від 50 грн
16.11–15.11, довідка — за тел. (096)0035050

Мир вашому дому
Драматична комедія, 15.11, поч. об 11.40
Вартість квитків — від 50 грн
16.11–22.11, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ
Виставка фіалок
До 19 листопада колекціонери клубу «Сенполія-
Центр» запрошують вінничан та гостей міста відвідати 
виставку кімнатних рослин, де ви зможете не лише 
насолодитися красою та розмаїттям улюблениць 
домашніх підвіконь, а й придбати омріяний сорт 
сенполії та ін. кімнатних рослин, отримавши детальну 
консультацію по догляду за ними.
Чекаємо на вас за адресою: м. Вінниця, вул. 
Келецька, 117 (б), ТЦ «Plaza Park» (колишній ТЦ 
«Шок»).
На виставці будуть представлені сенполії, 
стрептокарпуси, ахіменеси та сурфінії. Виставка 
триватиме з 10.00 до 19.00. Вхід вільний!

Бути ще більш собою
До 23 листопада у Вінниці триває фотовиставка 
Валентини Іващенко про цінність кожного моменту 
нашого життя «Бути ще більше собою»! Ця яскрава 
серія фотографій є маленьким протестом проти 
буденності. Закликом побачити все у світлі любові 
і вдячності. Кожен з відвідувачів виставки зможе 
знайти в цих роботах саме ту красу, яка зігріватиме 
його в сірі та холодні осінні дні. Для експонування 
обрано 90 найяскравіших світлин.
Виставка працює щоденно з 10.00 до 18.00, 
у приміщенні обласної бібліотеки ім. Тімірязєва (відділ 
мистецтв), за адресою — вул. Соборна, 70, 3-й 
поверх. Вхід вільний.

Музей української марки ім. Я. Балабана
Минулого року у Вінниці відкрився Музей 
української марки. У експозиції музею представлені 
одні з найцікавіших марок, деякі з них є лише 
в одному екземплярі. Є марки вживані в Одесі, 
радянські марки та навіть ті, на яких згадано 
Голодомор. У повній колекції пана Олександра 
є марки, датовані від 1850 року, гашені в різних 
українських містах. Найстаріший конверт з 
поштовим штемпелем датований 1830 роком. 
До слова, є також марка з нині білоруського 
міста Гомель, погашена українським тризубом. 
Музей української марки ім. Якова Балабана 
можна відвідати щодня, окрім понеділка, з 10-ї 
до 18-ї години. Школярам та студентам вхід 
безкоштовний. Також у музеї можна придбати 
сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою — вул. Соборна, 
26. Телефон для довідок (099)5343020.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам та дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони 
природи, поринути у світ популярної техніки та 
поекспериментувати самому.
Територія музею складає більше 1000 квадратних 
метрів. Тут представлені понад 150 експонатів для 
виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве місце 
для дітей, підлітків та дорослих! Тут також можна 
перекусити в тематичному кафе та придбати цікаві 
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні дні.
— для дітей (старших 3 років) та студентів — 80 та 
100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн з людини. 
Працює «Музей науки» щодня з 10.00 до 21.00, без 
вихідних. 
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Група «ДІЛАЙС» 
вперше у Вінниці!
Якісною та модною сучас-
ною музикою, розкішним 
світловим шоу і запальними 
танцювальними поста-
новками у виконанні по-
пулярного гурту «ДІЛАЙС» 
вінничани будуть насоло-

джуватися 24 листопада о 19.00 у Будинку офіцерів.
Група «ДІЛАЙС» у оновленому складі в особі незмінної 
солістки Наталі Ділайс і двох чарівних танцівниць впер-
ше виступить у Вінниці! На концерті прозвучать кращі 
пісні різних періодів творчості групи! Це хіти з першого 
альбому «ДІЛАЙС» — «Белые розы» і «Горячее лето», 
які пролунають у нових обробках! Усім відома й улю-
блена пісня «Нежно-нежно целуй меня», за якою йшов 
ряд хітів, таких як «Дай любви мне», «А мне не надо». 
Також солістка «ДІЛАЙС» виконає як ліричні, так і бага-
то запальних танцювальних треків, серед яких «Только 
ты и я» і «Ждала тебя», що так полюбилися слухачам 
за цей рік. Не пропустіть концерт групи «ДІЛАЙС» 
24 листопада у Вінниці! Квитки — 90–400 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.

Сергій Міхалок 
і група BRUTTO 
у Вінниці!
Сергій Міхалок і гру-
па BRUTTO збирають 
фанів усього світу 
у Вінниці! 17 листопада 
о 19.00 у нічному клубі 
«Feride Plaza» BRUTTO 

влаштують потужне двогодинне шоу, продемонстру-
ють відмінну форму і нове звучання своїх бронебій-
них хітів! Після активного фестивального сезону, 
у ході якого BRUTTO виступили на одному з найгуч-
ніших фестивалів Європи SZIGET, група відправила-
ся у великий тур на підтримку нового альбому «Рокі» 
по 23 містах України!
17 листопада на концерті у Вінниці разом будемо 
співати всі найкращі треки BRUTTO з нового альбому 
«Рокі», легендарних «Родны край» і «Underdog», 
а також золоті хіти «Ляпісів» за останні 10 років!
Квитки у фан-зону — 300 грн. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду» 
і «Петроцентру». Замовлення безкоштовної доставки 
квитків за телефонами: (0432)57–55–55, (098)101–
00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
ТЕАТР
Шоу-вистава 
«Соблазн»
Уперше у Вінниці 
найбільш відверта, при-
страсна і зваблива шоу-
вистава «Соблазн», яка 
змінить ваше уявлення 

про сучасний театр і змусить по-іншому подивити-
ся на сцену та її героїв! 14 грудня о 19.00 у Будинку 
офіцерів будуть розкриті всі таємні секрети сильної 
статі! У двох діях вистави ви побачите дві абсолют-
но різні історії... Історії про чоловіків. Без прикрас 
і фальші. У кожній з яких буде свій секрет, своя 
фатальна жінка і море смішних та зворушливих 
моментів… «Соблазн» – це спокусливо смачний 
коктейль, що вражає захоплюючим інтригуючим 
сюжетом, еротичними танцями і стриптизом вищої 
проби. Так, саме стриптизом! Причому, у виконанні 
найкращих майстрів даного мистецтва: 10-кратної 
чемпіонки України зі стриптизу Ксенії Суровцевої 
(Lady Beatrise) та 3-кратного абсолютного чемпіона 
України, учасника телешоу «Танцюють всі» Алекса 
Страйка. Не пропустіть найбільш гарячу прем’єру 
концертного сезону у Вінниці!
Квитки — 180–500 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігран-
ду» і «Петроцентру». Замовлення безкоштовної 
доставки квитків за телефонами: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

театр ім. Садовського 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Майська ніч
Музична комедія, 15.11, поч. о 15.00

Потрібен брехун
Сатирична комедія, 16.11, поч. о 18.30

У неділю рано зілля копала...
Романтична драма, 17.11, поч. о 16.00

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих, 17.11, поч. о 19.00

Летюча миша
Оперета на три дії, 18.11, поч. о 18.30

Анна Кареніна
Театральний роман, 21.11, поч. о 16.00

У неділю рано зілля копала...
Романтична комедія, 22.11, поч. о 14.00

Лікар мимоволі
Прем'єра. Комедія, 23.11, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Котик та Півник
Українська казка, 18.11, поч. об 11.00 та 13.00

Три міхи хитрощів
За мотивами казок І. Франка
19.11, поч. об 11.00 та 13.00

Дизель-Шоу 
у Вінниці!
Королі українського гумо-
ру «Дизель-Шоу» з новою 
програмою у Вінниці! 
18 грудня о 20.00 у Бу-
динку офіцерів будуть нові 
найсмішніші жарти, дві 

години безперервного сміху і найкраща атмосфера! 
«Дизель-Шоу» завершать свій найбільш приколь-
ний всеукраїнський тур грандіозним концертом 
у Вінниці! Тур за назвою «Прикольна Осінь» — це 
абсолютно нова програма зі свіжими номерами 

актуальним гумором і улюбленими акторами! Єв-
геній Сморигін, Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, 
Марина Поплавська, Олександр Бережок, Олег 
Іваниця, Євгеній Гашенко, Яна Глущенко та Ольга 
Арутюнян чекають вас! Приходьте на концерт всією 
родиною і разом насолоджуйтеся якісним гумором 
від найкращих гумористів країни!
Квитки — 150–700 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду» 
і «Петроцентру». Замовлення безкоштовної доставки 
квитків за телефонами: (0432)57–55–55, (098)101–
00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Кубок з 
багатоповторного 
жиму
19 листопада о 12.00 
спортивний клуб "Аква-
марин" запрошує люби-
телів багатоповторного 
жиму та прихильників 

активного відпочинку взяти участь у благодійному 
кубку Вінниці. Вхід вільний. Усі кошти, які будуть 
зібрані на заході, використають на благодійність.
Приходьте за адресою — вул. Острозького, 55. 
Тел.: 61–73–89, (096)2371000.
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Міська влада зараз домовляється 
із Швейцарією про передачу но-
вої партії трамваїв. За словами 
міського голови Вінниці Сергія 
Моргунова, вживані трамваї 
поїдуть у Вінницю з 2021 року. 
Для вінничан це буде безкоштов-
но: швейцарська сторона бере 
на себе витрати транспортування 
вагонів, які дарує нашому місту.
Ймовірна кількість вагонів — 
70 штук. Це будуть вагони типу 

«Трам-2000», виготовлені в 70-х 
роках минулого століття, котрі 
кожні 7 років проходили капі-
тальний ремонт.
До цього Вінницька транспорт-
на компанія має покращити стан 
трамвайних колій в місті, замінити 
старі рейки. Ще до 2021 року має 
змінитися транспортна стратегія 
Вінниці. Але чи з’являться нові 
маршрути або якісь зникнуть — 
ще невідомо (goo.gl/CXDCqc).

З Цюриха привезуть ще 70 швейцарських вагонів

407205

411640

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ïî äâà âàãîíè 
ç íèçüêîþ ï³ä-
ëîãîþ íà êîæåí 

òðàìâàéíèé ìàðøðóò ó Â³ííè-
ö³ — òàêà ìåòà º â òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿. Çàãàëîì, ìàº áóòè ì³-
í³ìóì 12 ìàøèí, à äî ê³íöÿ ðîêó 
áóäå âæå â³ñ³ì «VinWay».

Òðàíñïîðòíèêè ïîêàçàëè, ùî 

çàðàç ðîáëÿòü â äåïî.
— Ó öüîìó ðîö³ ìè çðîáèëè 

âæå òðè «VinWay». Öå äâà 16-ìå-
òðîâèõ, äâîñåêö³éíèõ. 32-ìå-
òðîâèé âàãîí íåçàáàðîì âèéäå 
íà òåñòîâèé ìàðøðóò. Áóäå ïðî-
õîäèòè âèïðîáóâàííÿ, — ðîçêàçóº 
äèðåêòîð òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿ 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Çàãàëîì, âèãëÿä òà ñàëîí äîâ-
ãîãî òðàìâàÿ íå çì³íèâñÿ. Ò³ æ 
ñèä³ííÿ â îäèí ðÿä, âñòàâêà ³ç 
ïîíèæåíîþ ï³äëîãîþ íà ñåðåäèí³ 

ДО КІНЦЯ РОКУ БУДЕ 
ВІСІМ «VINWAY»
Зроблено у Вінниці  У трамвайному 
депо «Вінницької транспортної компанії» 
роблять 32-х та 16-метровий «VinWay». 
Обидва трамваї матимуть середню вставку 
з пониженою підлогою. Так цими вагонами 
зможуть їздити люди з інвалідністю. 
А у мерії заявили про передачу партії 
вживаних вагонів зі Швейцарії

âàãîíà òà äâåð³, ÿê³ áóäóòü â³äêðè-
âàòèñÿ ï³ñëÿ íàòèñêàííÿ ñåíñîð-
íî¿ êíîïêè. Àëå ç ³íøîãî áîêó, 
ñõîäè ïîñåðåäèí³ ñàëîíó òåïåð 
ìàþòü îêðóãëåí³ êóòè. À â êàá³í³ 
ìàøèí³ñòà çíèêëî êåðìî. Òåïåð 
éîãî ôóíêö³þ âèêîíóº äæîéñòèê, 
ùî ëåæèòü ï³ä ë³âîþ ðóêîþ âîä³ÿ.

Òðîõè ïîäàë³ ñòî¿òü êàðêàñ ùå 
îäíîãî «VinWay». Òðàíñïîðòíè-
êè çàçíà÷èëè, ùî éîãî äîâæèíà 
áóäå 16 ìåòð³â. Àëå â³í òàêîæ 
áóäå ïðèäàòíèé äëÿ ïàñàæèð³â, 
ùî ïåðåñóâàþòüñÿ íà â³çêàõ.

² õî÷à òóò, êð³ì õîäîâî¿ òà êàð-
êàñó ùå í³÷îãî íåìàº, ðîá³òíè-
êè òðàìâàéíîãî äåïî îá³öÿþòü 
âèïóñòèòè êîðîòêèé «VinWay» 
íà êîë³þ äî 25 ãðóäíÿ. Ðàõóþ÷è ³ 
öåé òðàìâàé, ó Â³ííèö³ áóäå â³ñ³ì 
âàãîí³â âëàñíîãî âèðîáíèöòâà.

Êð³ì òîãî, ó òðàíñïîðòí³é êîì-
ïàí³¿ ïîêàçàëè òðè â³äðåìîíòîâà-
íèõ àâòîáóñè: ðåìîíòíèêè îáøè-
ëè ¿õ ïàíåëÿìè ç³ ñêëîâîëîêíà. 
Öå çìåíøèòü âàãó àâòîáóñà, ñïî-
æèâàííÿ ïàëèâà (goo.gl/Y5cgBb)

«ВінВей»-7 скоро почнуть випробовувати у місті. А восьмий, 
короткий вагон — випустять до кінця грудня 2017 року
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ОВЕН 
Цього тижня у вас заго-
стриться почуття такту, з 
одного боку, і прагнення 
до прекрасного, з іншого. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ваші стосунки, схоже, стали 
прохолодними, і однією з 
причин цього є нестача часу 
з вашого боку. Ви занадто 
багато сил віддаєте роботі. 
У суботу краще не відвідува-
ти галасливі вечірки.

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекає любовне поба-
чення з давнім знайомим, 
який, нарешті, зізнається, що 
захоплений вами не тільки 
як друг. Не виключено, що 
ваші стосунки переростуть 
в сильне і пристрасне почуття.

РАК 
Відкиньте шум, суєту, по-
бутові проблеми, і рушайте 
в романтичну подорож з ко-
ханою людиною. Ви відчуєте 
себе щасливими, насоло-
джуйтеся цим почуттям.

ЛЕВ 
Нове романтичне захоплен-
ня зараз займає весь ваш 
вільний час. Ви навіть дуже 
збуджені. Цей тиждень 
буде насичений приємними 
зустрічами і побаченнями.

ДІВА 
Робота зажадає від вас багато 
часу і сил. Однак зірки не ви-
ключають і службовий роман. 
Не відмовляйтеся від запро-
шення провести в п'ятницю 
вечір з коханою людиною.

ТЕРЕЗИ 
З новою силою, але більш 
осмислено, можуть спалахну-
ти почуття до коханої людини. 
Тільки постарайтеся її не на-
лякати, вона може просто 
бути до цього не готова. 

СКОРПІОН 
Займіться оновленням свого 
іміджу. Романтичні пережи-
вання турбують вашу душу. 
У неділю ймовірне цікаве 
знайомство, яке вплине 
на ваше майбутнє.

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень обіцяє бути повним 
різноманітних подій. Головне, 
не лінуйтеся і не демон-
струйте байдужість. У суботу 
бажано побути на самоті.

КОЗЕРІГ 
У любові вас чекають радість 
і удача, якщо ви не будете 
надто задирати носа перед 
своїм обранцем. Можли-
ва незабутня романтична 
зустріч в четвер. 

ВОДОЛІЙ 
Цього тижня ви будете 
схильні до аналізу позитив-
них і негативних якостей, 
зовнішності, душі, розуму і 
інших характеристик претен-
дентів на руку і серце. 

РИБИ 
Обережність і передбач-
ливість будуть вам просто 
необхідні. Перш, ніж завести 
роман, бажано все обмір-
кувати. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 15-21 ЛИСТОПАДА
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ВАЛЕРИЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Знакомства 
в  и н т е р н е т е 
можно в каком-
то смысле отне-
сти к «свидани-

ям вслепую». Однако, с одним 
уточнением. Дело в том, что чаще 
всего небольшой переписки до-
статочно, чтобы сформировать 
некоторое представление о чело-
веке и на уровне интуиции уже 
принять предварительное ре-
шение. Смотреть можно на всё: 
на орфографию и пунктуацию, 
на уровень вежливости в тек-
сте (или, наоборот, хамства), 
на расплывчатость или четкость 
ответов (Ты женат? — Не совсем). 

В момент самого знакомства бу-
дет очень полезно задавать во-
просы про жизнь человека, его 
работу (или чем занимается), 
увлечения, интересы. Как пра-
вило, ложь и фальшь на таких 
знакомствах видно невоору-
женным взглядом. Стоит пом-
нить о том, что свидание — это 
не допрос с пристрастиями, 
но ещё и презентация себя. Точно 
такие же рассказы о себе, своей 
жизни, интересах. Без излишней 
рекламы и лишнего пиара, это 
чувствуется. В общем и целом, 
очень важно помнить о том, что 
прежде всего любое знакомство 
следует рассматривать не как 
«собеседование кандидатов 
на отношения», а просто при-
ятное времяпрепровождение.

Комментарий эксперта

Ïîèñê îòíîøåíèé îí-ëàéí 
ïðîñòî ïàëî÷êà-âûðó÷àëî÷êà 
äëÿ ñòåñíÿø. Âåäü íà ñàéòàõ çíà-
êîìñòâ âðîäå êàê âñå ïî ïðàâäå, 
íî â òî æå âðåìÿ è ïîíàðîøêó. 
Ìîæíî ïðåäñòàâèòü ñåáÿ óâåðåí-
íûì ÷åëîâåêîì, áåç êîìïëåêñîâ 
è çàæèìîâ, àêòèâíî âåñòè áåñå-
äû, îáìåíèâàòüñÿ øóòêàìè, èñòî-
ðèÿìè, ìóçûêàëüíûìè âêóñíÿø-
êàìè. Òî åñòü äëÿ ìíîãèõ, òåõ êòî 
â ðåàëüíîé æèçíè íèêàê íå ìîãóò 
íàéòè ñåáå ïàðòíåðà, èíòåðíåò 
â ïîìîùü. Îäíàêî â ýòîì ïðî-
ñòðàíñòâå ñóùåñòâóþò ñâîè ïðà-
âèëà ðîìàíòè÷åñêèõ îòíîøåíèé.

ВАЖНО ВЫДЕЛИТЬСЯ. Ãëàâ-
íîå, ÷òî íóæíî ïîìíèòü — òû 
òóò íå îäèí, íàñ òóò «òûñ÷à», 
âñå ðàçíûå è îäèíàêîâûå. ×òî-
áû ïîéìàòü óäà÷ó (ïàðíÿ èëè 
äåâóøêó), íóæíî êàêèì-òî îá-
ðàçîì ïðèâëå÷ü ê ñåáå âíèìà-
íèå. Êòî-òî ïûòàåòñÿ ýòî ñäåëàòü 
«èñêðîìåòíûì» þìîðîì (÷àñòî 
ïîïàäàÿ â íåëîâêèå ñèòóàöèè). 
Êòî-òî ëåïèò èç ñåáÿ ìà÷î èëè 
îòîðâó (ïåðâîå âðåìÿ çà ýòèì 
ïðèêîëüíî íàáëþäàòü, ïîòîì 
ïå÷àëüíî).

Êîðî÷å, õî÷åøü ïðîèçâåñòè 
âïå÷àòëåíèå, íå êèäàéñÿ â êðàé-
íîñòè. Óâèäåë ñèìïàòè÷íîãî 
÷åëîâåêà — íàïèøè. Íå ÷óøü 
êàêóþ-òî, èç íåòà òûðåííóþ, 
òèïà: ñêàæèòå, ïîæàëóéñòà, êàê 
â ïåðåâîäå çâó÷èò ôðàçà «àé âîíò 
þ». Íó áëèí…

Íàïèøè, ÷òî êðàñèâîå ôîòî, 
÷òî íðàâèòñÿ òåáå ÷åëîâåê, ÷òî 
õîòåëîñü áû óçíàòü åãî ïîáëè-
æå. Ïðàâäó ïèøè. Îíà âñåãäà 
ïîäêóïàåò. Åñëè íà òîé ñòîðîíå 
åñòü õîòü ìàëåéøåå æåëàíèå îò-
âåòèòü — îòâåò áóäåò. À íåò, òàê 
íåò. Òû âåë ñåáÿ êðàñèâî áåç 
ïîçåðñòâà è íèêîìó íå íóæíîé 
èñòåðèêè.

НЕ ВЫВАЛИВАЙ. Êîãäà òû åäåøü 
â ìàðøðóòêå è ïðîñèøü ïåðåäàòü 
äåíüãè çà ïðîåçä, ïåðåä ýòèì òû 
âåäü íå óòî÷íÿåøü, îòêóäà åäåøü, 
êóäà è ïî êàêèì äåëàì. Òî÷íî 
òàê æå ïðè ïåðâîì çíàêîìñòâå, 
åñëè îíî âñå-òàêè ïðîèçîøëî, 
íå ñòîèò âûâàëèâàòü òîííû 
íèêîìó íå íóæíîé èíôîðìàöèè 
íà îïïîíåíòà. Ïîòîì, êîãäà ÷å-
ëîâåê ñòàíåò áëèæå, åìó âñå áóäåò 
î òåáå èíòåðåñíî, à ïîêà ýòî ìó-

ñîð, êîòîðûì íå õî÷åòñÿ çàñîðÿòü 
ýôèð. Âîò è íå íåñè ñâîé ìóñîð 
â ÷óæîå âåäðî.

НЕ СВЕТИСЬ. Ñâèäàíèÿ âñëåïóþ — 
ýòî åêñòðèì, ïîðîé íåîáîñíîâàí-
íûé. Ïîýòîìó ïðîñèòü ðåàëüíîå 
ôîòî â ñòóäèþ êàê òâîå ïðàâî, òàê 
è ïðàâî äðóãîãî. Îäíàêî íå ñòî-
èò äåëàòü îáùóþ ðàññûëêó âñåì 
è ñðàçó, òåì áîëåå ôîòî äåñÿòèëåò-
íåé äàâíîñòè. Êàê òû íå õî÷åøü 
ñðàçó ðàçî÷àðîâàòüñÿ, òàê è äðóãî-
ãî ýòî íå ïðåëüùàåò. Ïîýòîìó ðàç 
ê ëè÷íîìó ôîòî ó òåáÿ ïðåòåíçèè, 
ìîæåøü íå òîðîïèòüñÿ. Íî âäðóã 
ðåàë, à òû íà ñåáÿ ñîâñåì íå ïî-
õîæ, áóäóùàÿ ïîëîâèíêà ñìîåòñÿ, 
íå äîõîäÿ 10 ìåòðîâ äî âñòðå÷è 
è äàæå íå ïðåäóïðåäèâ.

НЕ ЗАБЫВАЙ ОБ ЭТИКЕТЕ. Ñìàé-
ëèêàìè ìîæíî íàïèñàòü öåëûé 
ðîìàí, äåòåêòèâ èëè ãîäîâîé îò÷åò 
î ðàáîòå ñòàíöèè òåõîáñëóæèâà-
íèÿ. Íî ÷åëîâåê — åäèíñòâåííîå 

ñóùåñòâî â ïðèðîäå, êîìó äàí 
ÿçûê îáùåíèÿ — íå ïðåíåáðåãàé 
èì. Êñòàòè, î÷åíü êëàññíûé òåñò 
íà ïðåíåáðåæåíèå, ìîæåøü ïðî-
áåæàòüñÿ ãëàçàìè ïî ñâîèì ïåðå-
ïèñêàì è ñäåëàòü âûâîäû — ãäå 
òåáå îòâå÷àëè ëèøü ñìàéëèêàìè, 
ãäå òû òîëüêî ïàëü÷èêè ââåðõ èëè 
âíèç ñëàë — ëåíü ïèñàòü áûëî, äà? 
Òî åñòü ïîíÿòíî îòíîøåíèå?

НЕТ — ЭТО ТОЖЕ ОТВЕТ. Íå âñå 
çíàêîìñòâà îí-ëàéí ñòîÿò ðåàëü-
íûõ âñòðå÷. Íå ïîáèðàéñÿ, ìîæ-
íî êîíå÷íî óãîâîðèòü ñåáÿ — ÷òî 
÷åëîâåê âðîäå êàê õîðîøèé, èëè 
÷èòàòü ìàíòðó íàøèõ áàáóøåê — 
«ñòåðïèòñÿ ñëþáèòñÿ». Íà ñàìîì 
äåëå åñëè ñëþáèòñÿ, òî è ñòåð-
ïèòñÿ ïîòîì, à åñëè íà ïåðâîì 
ýòàïå îñå÷êà, íó íå íðàâèòñÿ òåáå 
÷åëîâåê, áûâàåò òàêîå — «íåò» 
ñàìûé ëó÷øèé îòâåò. Äà è òóò 
ðå÷ü î ïðàâäå. Êñòàòè, ïî îòíî-
øåíèþ ê ñåáå òîæå íå ïëîõî áû 
ýòó ïðàâäó ïðèíÿòü.

КАК ЗАКРУТИТЬ 
РОМАН В ИНТЕРНЕТЕ 
Выход в оф-лайн  Каждый второй 
(ладно, третий) хоть раз в жизни пробовал 
знакомиться в интернете. Прикола 
ради, но рассчитывая втайне на что-то 
серьезное, люди мониторят странички 
друг друга, надеясь найти там свою 
любовь. Вот здорово, если получилось

КАК ВЕСТИ СЕБЯ ОН-ЛАЙН 
  Знакомься со всеми, но не превращай 

увлекательную игру в охоту. Он-лайн 
беседы — это отличная возможность 
прокачать себя как собеседника 
и обнаружить кучу интересных людей.

  Жесткий фильтр можно ставить уж 
совсем на неадекватов. А так, веди 
диалоги с каждым, кто нравится тебе, 
с каждым, кому понравился ты. Никогда 
не знаешь, что тебе подойдет. А сказать 
«нет» ты всегда успеешь.

  Не торопись. Хотя существует мнение, что 
чем дольше люди общаются он-лайн, тем 
труднее в оф-лайн выбраться, но неделю-
другую ты можешь покайфовать 
от себя таинственного и другого 
непредсказуемого.

  Будь реалистом. В том плане, что 
нарваться на озабоченного психа или 
психичку всегда есть шанс. Но с другой 
стороны, если человек не хочет светить свое 
фото, или возраст — ну имеет на то право, 
как и ты имеешь право отказаться 
от общения.

  Не тяни долго. Как выше было сказано, 
долгое сидение в интернете чревато 
пассивностью и нежеланием двигаться 
в реал. Поэтому если желание встретиться 
есть — не откладывай. Делай первый 
шаг и готовься к разным сценариям 
развития событий. То есть рассчитывая 
на принцессу — готовься встретить 
лягушку мечты.

ПЕРВЫЙ РАЗ В ОФ-ЛАЙНЕ 
  Если в реале твой визави оказался 

не ахти, можно честно сказать, что вам 
не очень. Или воспользоваться старым до-
брым трюком с голодной кошкой, бабушкой 
или братцем в закрытой квартире. Если 
терпимо — дайте человеку шанс.

  Не строй из себя того, кем ты не есть. 
Можно, конечно, наплести о классной 
карьере, высокой должности и наследстве, 
но вдруг у вас будет продолжение или 
уже есть общие знакомые. То есть опять 
упираемся в правду, не хочешь чего-то 
обсуждать, твое право, ты не на допросе, 
но и выдумывать не стоит — это дешево.

  Самоуверенность спрячь. То что вы какое-
то время общались в сети, еще не значит, 
что человек тебе стал другом, папой и ма-
мой. Здоровая дистанция — это здорово. 
При хорошем отношении (которое выдается 
авансом) ваша встреча пройдет успешно. 
Главное — много не пить.

  Вовремя остановись. Часто случается 
на первой встрече люди входят в резонанс 
и начинают раскрываться подчистую. Да, 
это искренность, это красиво, это правдиво, 
но преждевременно. Особенно, что касается 
разных историй о любовных провалах, девуш-
ках стервах и мужчинах козлах. Не порть ве-
чер, дождись приема своего психоаналитика.

  Воспринимай свидание не слишком се-
рьезно. Получи удовольствие от узнавания 
нового человека, пофлиртуй наконец — это 
здорово улучшает тонус. .

Óâèäåë ñèìïàòè÷íîãî 
÷åëîâåêà — íàïèøè. 
Íå ÷óøü êàêóþ-òî, 
èç íåòà òûðåííóþ, 
à ïðàâäó ïèøè. Îíà 
âñåãäà ïîäêóïàåò
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
В понедельник и четверг 
вероятны деловые встречи, 
которые будут многообе-
щающими. 

ТЕЛЕЦ 
Неделя способствует дея-
тельности интеллектуаль-
ной и раздумьям о высоких 
материях. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ситуация будет складываться 
в зависимости от вашей 
работоспособности. 

РАК 
Самой важной зада-
чей будет обретение 
профессиональных связей.

ЛЕВ 
Чем оптимистичнее будет 
ваш настрой, тем легче вы 
достигнете успеха в делах.

ДЕВА 
Неделя будет достаточно 
спокойной и гармоничной. 

ВЕСЫ 
Желательно во всем 
доверять собственным 
ощущениям и интуиции.

СКОРПИОН 
Жизнь на этой неделе будет 
бить ключом. Ваша задача — 
научиться седлать волну. 

СТРЕЛЕЦ 
Анализируйте свое пове-
дение, даже в сущих мело-
чах, в тех случаях, когда вы 
действуете по привычке. 

КОЗЕРОГ 
Отдохните же наконец 
от работы, она никуда 
от вас не денется. 

ВОДОЛЕЙ 
Эта неделя принесет 
всплеск активности в сфере 
профессиональной дея-
тельности.

РЫБЫ 
Ваши навыки и опыт будут 
полезны коллегам, вы лег-
ко завоюете признание.
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ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

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)

УРС ЕРОТИЧНОГО ФФФФФФФФОТО «МІС RIA-2017»

СУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
С RIA-2017» НА:

арніші  дівчата 
ь з «Бліц таксі»

ОТОСЕСІЯ ВІД 
СТУДІЇ «INDIGO»
093) 759 05 55, 

96) 179 71 31

А ВІННИЧАНКА МОЖЕ  
УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
айте своє  фото та  коротку 

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код

Людмила, 
30 років
Директор 
міжнародної 
шлюбної агенції 
«Реал». Люблю 
подорожувати, 
спілкуватись з 
людьми, вивчати 
іноземні мови. 
Я допомагаю 
жінкам знайти  
родинне щастя. 
Це головна справа 
мого життя.


