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RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

ЯК ПРОЙШОВ 
ФУДФЕСТ с. 20

ЗА НАМИ СЛІДКУЮТЬ 
За порядком на вулицях Вінниці 
стежать 427 камер. Ще 200 
встановлять цього року. Навіщо 
камери записують кожний рух 
мешканців міста та передають 
дані у міськраду?

ВІДСУДИВ У ЖЕКУ ГРОШІ
 Микола Цехмейструк з 
Ладижина — один з небагатьох, 
хто не тільки виграв суд у 
комунального підприємства, 
але й «вирвав» у нього гроші, 
які йому присудили

с. 6 с. 6с. 8

с. 14

 Вінничани турбуються про славу «зеленого» 
міста, якою була Вінниця колись. Зараз масово 
спилюють дерева, і люди б'ють на сполох

 Чиновники кажуть, що це для безпеки. Але чи 
це завжди так? Є спосіб перевірити, чи законно 
вирізають дерева під вашими вікнами

415897

с.4

368149

ЧИ ЗАКОННО 
У НАС РІЖУТЬ 
ДЕРЕВА 

ЧИ ЗАКОННО 
У НАС РІЖУТЬ 
ДЕРЕВА 

Цю тополю зрізали 15 січня за адресою вулиця 600-річчя, 12. Вона виросла занадто високою, тому її вирішили видалити
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ÍÎÂÈÍÈ

О прививках
Ìåíÿ óäèâëÿåò íå òîëü-

êî òî, âî ÷òî ïðåâðàùàåò-
ñÿ íàøà ìåäèöèíà, íî è 
îòíîøåíèå ê íåé è ê ñåáå 
íàñåëåíèÿ. Ïîÿñíþ íà ïðè-
ìåðå âàêöèíàöèè. Äåëî íå 
òîëüêî â òîì âîïèþùåì 
ôàêòå, ÷òî íåêîòîðûõ âàê-
öèí ïðîñòî íåò. Òî åñòü 
ãîñóäàðñòâî íàðóøàåò ñâîè 
îáÿçàòåëüñòâà ïî îòíîøå-
íèþ ê íàì, íå òîëüêî â 
òîì, ÷òî ñàíïðîñâåò ðàáî-
òà ñ íàñåëåíèåì íå âåäåòñÿ 
âîîáùå, à åùå â îòíîøåíèè 
ñàìîãî íàñåëåíèÿ. Èíòåðíåò 
çàìåíèë ìîçã. Ìû òåïåðü 
ðóêîâîäñòâóåìñÿ íè÷åì 
íå ïîäòâåðæäåííûìè ðå-
êîìåíäàöèÿìè ñ ñàéòîâ, 
ëå÷èìñÿ ïî àííîòàöèÿì ê 
ðåêëàìèðóåìûì ëåêàðñòâàì 
è ïðåçðèòåëüíî îòâåðãàåì 
ðåêîìåíäàöèè ñïåöèàëèñ-
òîâ. Íó ÷òî æ, ñàìè ðåøà-
åì, çíà÷èò ñàìè îòâå÷àåì 
çà ïîñëåäñòâèÿ. Âû äóìàåòå 
â Ñîþçå èäèîòû æèëè? Âû 
äóìàåòå, ãîñóäàðñòâî ñèëüíî 
ëþáèëî ëþäåé, ÷òî ïðèâè-
âàëî ïîãîëîâíî è áåñïëàò-
íî? Íåò. Ïðîñòî ãîñìàøè-
íå íóæíû òðóäîñïîñîáíûå 
çäîðîâûå ðàáîòíèêè è îá 
ýòîì íóæíî çàáîòèòüñÿ ñ 
äåòñòâà. Êîíêðåòíî âàêöè-
íàöèåé ïðåíåáðåãàþò è êîã-
äà åñòü âàêöèíà, è êîãäà íåò 
ïðîòèâîïîêàçàíèé. Ïðîñòî 
ðîäèòåëè ðåøèëè, ÷òî èõ 
ðåáåíêó ýòî íå îáÿçàòåëü-
íî. Ëþäè çàáûëè áàçîâûå 
ïðèíöèïû âûæèâàíèÿ. 
Âûæèâàåò îáùèíà, îäèíî÷-
êà íå âûæèâåò. Äàæå ñàìûé 
çäîðîâûé è ñèëüíûé íå îòî-
áüåòñÿ îò ñòàè õèùíèêîâ, íî 
âìåñòå îáùèíà ïîáåäèò. Ìû 
çàáûëè, ÷òî òàêîå èíôåê-
öèè, óíîñÿùèå æèçíè äåòåé, 
è çàáûëè, ÷òî âàêöèíàöèÿ 
äåéñòâóåò íà ïîïóëÿöèþ, 
êîãäà íå ìåíüøå 80 ïðî-
öåíòîâ äåòåé ïðèâèòû.

ДУМКА

ПОЭТ, МЕДИК

Ирина Ирина 
БЕРЁЗАБЕРЁЗА

В'ЯЧЕСЛАВ (44), ДИРЕКТОР:
— Завжди купаюсь і купати-
мусь цьогоріч. Інколи навіть 
протягом зими ходжу. Почав 
ще в 1990 році. Це допомагає 
підтримувати організм у фор-
мі і не хворіти.

МАРІАННА (21), СТУДЕНТКА:
— У таку погоду навіть ходити 
холодно, куди там купатися 
в ополонці. Ніколи не пробу-
вала і не збираюся. У мене 
не настільки хороший імуні-
тет і я не  вірю в такі штуки.

ОЛЕКСІЙ (25), МЕНЕДЖЕР:
— Це буде другий рік, як я ку-
патимусь в ополонці на Во-
дохреще. До цього спонукає 
віра. Після пірнання завжди 
почуваю себе дуже класно 
протягом усього року.

СВІТЛАНА (44), ВЧИТЕЛЬКА:
— Купатися не дозволяє 
здоров'я. Чоловік із сином 
ходять щороку. Якщо люди  
хоча б у цей день можуть по-
вірити в Бога, і в те, що вони 
не захворіють — то чому б і ні?

ІВАН (77), ПЕНСІОНЕР:
— Я жодного разу не ходив, 
якось не доводилось. А за-
раз вже вік не той. Ставлюся 
до цього позитивно, друзі та 
знайомі ходять. Звісно, щось 
у цьому є, якась сила.

ІРИНА (73), ПЕНСІОНЕРКА:
— Ніколи не купалася, бо 
я не збожеволіла. Я залізу 
у воду і не вилізу. Це треба 
здоров'я мати. Якщо людям 
подобається купатися, то хай 
пірнають на здоров'я. 

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи будете ви купатись в ополонці на Водохреще?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ó â³âòîðîê, 16 
ñ³÷íÿ, áëèçüêî ñî-
òí³ ëþäåé âèéøëè 

íà ì³òèíã ï³ä îáëðàäó. Ç³ ñë³â àê-
òèâ³ñò³â, ïðîòåñòóâàëè îñâ³òÿíè 
×åðíÿòèíñüêîãî òà Áðàöëàâñüêî-
ãî êîëåäæ³â, íàä ÿêèìè â÷èíè-
ëî òèñê êåð³âíèöòâî Àãðàðíîãî 
óí³âåðñèòåòó çà ñïðîáó âèéòè ç³ 
ñêëàäó âèøó. À ùå áóëè ëþäè, ÿê³ 
âèñòóïàëè ïðîòè ïîáóäîâè ñì³ò-
òºçâàëèùà ïîáëèçó ñåëà Ëþäàâêà.

Âîíè òðèìàëè â ðóêàõ ïëàêàòè, 
íà ÿêèõ áóëè íàïèñè «Ãðîìàäà 
Áðà¿ëîâà ïðîòè ñì³òòºçâàëèùà», 
«Çáåðåæ³òü ïðèðîäó», «Êîëåäæ³ 
Áðàöëàâà ³ ×åðíÿòèíà — Êà-
ëåòíèê ïðèïèíè ðåïðåñ³¿». ¯õíÿ 
ãîëîâíà âèìîãà: ñêëèêàòè ïîçà-
÷åðãîâó ñåñ³þ îáëðàäè, ùîá çâåð-
íóòèñÿ äî âèùîãî êåð³âíèöòâà 
Óêðà¿íè ³ ïðèïèíèòè áåççàêîííÿ.

Ïðèñóòí³é íà àêö³¿ ïðàâîçà-
õèñíèê Îëåêñ³é Ìóñ³ðîâñüêèé 
ðîçêàçàâ, ùî ç áîêó àãðàðíîãî 
âèøó òðèâàþòü ðåïðåñ³¿ êîëå-
äæ³â ×åðíÿòèíà òà Áðàöëàâà. Òàì 
çâ³ëüíèëè êåð³âíèöòâî, ïëàíóþòü 
ñòâîðèòè ôàêóëüòåòè òà ñêîðîòè-
òè ê³ëüê³ñòü ïåäàãîã³â. Ïëþñ, âè-
ïóñêíèêè 9-ãî êëàñó íå çìîæóòü 
éòè íàâ÷àòèñÿ íà íîâîñòâîðåí³ 
ôàêóëüòåòè ô³ë³é ÂÍÀÓ ó ×åð-
íÿòèí³ òà Áðàöëàâ³. Àäæå òàì 
ïîòð³áíà ò³ëüêè ïîâíà ñåðåäíÿ 
îñâ³òà òà ïðîõîäæåííÿ ÇÍÎ.

Êð³ì òîãî, Ìóñ³ðîâñüêèé çà-
ÿâèâ, ùî â³ííèöüêà ì³ñüêà âëàäà 
áóäóº ñì³òòºçâàëèùå ó Ëþäàâö³. 
² ðîáèòü öå íåçàêîííî. Çà äîêó-
ìåíòàìè, òàì õî÷óòü çâåñòè ïå-
ðåðîáíèé çàâîä, àëå ïðîâîäèâñÿ 
òåíäåð íà áóä³âíèöòâî ñì³òòºâîãî 
ïîë³ãîíó.

Ïðàâîçàõèñíèê çàïåâíèâ, ùî 
âèðóáàíî 6–7 ãåêòàð³â ë³ñó, äå 
ðîñòóòü ö³íí³ ïîðîäè äåðåâ. ² ë³ñ 
çáèðàþòüñÿ âèðóáóâàòè é äàë³, 
ùîá ïîáóäóâàòè ñì³òòºçâàëèùå, 
êóäè ïëàíóþòü çâîçèòè ïðèáëèç-
íî 140 òèñÿ÷ òîíí â³äõîä³â íà ð³ê.

ßê³ º ïîÿñíåííÿ öèì äâîì 
ïðîáëåìàì? Íà ñàéò³ Àãðàðíîãî 
âèøó âèêëàäàëè îô³ö³éí³ êîìåí-
òàð³ íàâêîëî ñèòóàö³¿ ç êîëåäæà-
ìè íà Â³ííè÷÷èí³. Ó ×åðíÿòèí³ 
òà Áðàöëàâ³ ñïðàâä³ ë³êâ³äîâóþòü-
ñÿ êîëåäæ³. Íà ¿õ áàç³ ñòâîðþþòü-
ñÿ òåõí³êóìè (goo.gl/AyDVLE), äå 
çìîæóòü íàâ÷àòèñÿ âèïóñêíèêè 
9-ãî êëàñó.

Äèðåêòîðà ×åðíÿòèíñüêîãî 
êîëåäæó Îëåêñàíäðà Îãîðîäí³-
êà çâ³ëüíèëà â÷åíà ðàäà âèøó 
«çà â÷èíåí³ íèì àìîðàëüí³ 
äèñöèïë³íàðí³ ïðîñòóïêè». Çî-
êðåìà, çíàéøëè ôàêòè ïëàã³àòó 
òà ï³äðîáêè äèïëîìíèõ ðîá³ò 
(goo.gl/BePpw3).

Ïðî áóä³âíèöòâî íîâîãî ñì³ò-
òºçâàëèùà ðîçêàçàâ äèðåêòîð 
ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó áëàãî-
óñòðîþ Âîëîäèìèð Í³öåíêî.

— Çåìë³ Ì³íîáîðîíè, à íå Ëþ-
äàâñüêî¿ ñ³ëüðàäè, ïåðåäàëè 
íàì ð³øåííÿì Êàáì³íó ùå 

НА СОБОРНІЙ ПІД ОДА БУВ 
«ПОДВІЙНИЙ» ПІКЕТ
Збережіть природу і освіту  
Близько сотні людей протестували під 
стінами облради на Соборній 16 січня. Люди 
вимагали припинити репресії коледжів 
Чернятина та Брацлава. І зупинити 
будівництво полігону для відходів у Людавці. 
Вінничани вимагали скликати позачергову 
сесію облради. Чого їм вдалося досягти?

â 2009 ðîö³. Öå 148 ãåêòàð³â, ç 
ÿêèõ ìè âèêîðèñòîâóºìî ø³ñòü 
ãåêòàð³â. Íà ö³é ä³ëÿíö³ íå áóäå 
ñì³òòºçâàëèùå ÷è ñì³òòºñïàëþ-
âàëüíèé çàâîä. Òóò ìè áóäóºìî 
êîìïëåêñ ïî çíåøêîäæåííþ ïî-
áóòîâèõ â³äõîä³â ï³ä áóä³âíèöòâî 
ñì³òòºïåðåðîáëþþ÷îãî çàâîäó. 
Îñòàíí³é çáóäóþòü çà êîøòè ³í-
âåñòîðà, — ðîçïîâ³äàâ Í³öåíêî. — 
Ìàñîâà âèðóáêà ö³ííîãî ë³ñó, ïðî 
ÿêó çàïåâíÿþòü àêòèâ³ñòè — òà-
êîãî òàì íåìàº. Íà ò³é òåðèòî-
ð³¿ ðîñòóòü ÷àãàðíèêè, îäèíîê³ 
äåðåâà. Ùå ðàç íàãîëîøóþ, ùî 
çàðàç ìè áóäóºìî ³íôðàñòðóêòó-
ðó äëÿ ïîäàëüøîãî áóä³âíèöòâà 
ñì³òòºïåðåðîáëþþ÷îãî çàâîäó. 
À ïîêè íå áóäå çàâîäó — ñì³òòÿ 
òóäè íå âîçèòèìóòü.

Ñâî¿ âèìîãè àêòèâ³ñòè çàðåº-
ñòðóâàëè â îáëðàä³, äå ¿õ ïðèéíÿâ 
çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ Âàñèëü 
Áðîâàðíèê. Â³í ðîçêàçàâ ìàéæå 
òå ñàìå, ùî ³ Í³öåíêî. Òà äîäàâ, 

ùî íà òåðèòîð³¿ Â³ííè÷÷èíè º 
ïîíàä 700 ñòèõ³éíèõ ñì³òòºçâà-
ëèù, ç ÿêèìè òðåáà áîðîòèñÿ. ² 
äëÿ öüîãî º ïîòðåáà â ñì³òòºïå-
ðåðîáíîìó çàâîä³.

Îñâ³òÿí ç Áðàöëàâñüêîãî òà 
×åðíÿòèíñüêîãî êîëåäæ³â òàêîæ 
ïðèéíÿëè â ÎÄÀ. ¯ì ðîçêàçàëè, 
ùî ÷èíîâíèêè çâåðíóëèñÿ äî Ì³-
í³ñòåðñòâà îñâ³òè, ÿêå é íàäàñòü 
â³äïîâ³äü, ùî ðîáèòè äàë³ ç êî-
ëåäæàìè.

Ìåøêàíö³ Ëþäàâêè íà ï³êåò³ 
çàóâàæèëè, ùî ïîêè ùî ÷åêà-
òèìóòü ñêëèêàííÿ ïîçà÷åðãîâî¿ 
ñåñ³¿. ßêùî ¿¿ íå áóäå — âäàäóòüñÿ 
äî ðàäèêàëüí³øèõ ä³é.

Мітингарі тримали в руках плакати із вимогами. 
Головною метою пікету було скликати позачергову сесію 
облради та звернутися до Президента і Уряду України

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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ÐÅÇÎÍÀÍÑ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

Â³ííè÷àíö³ Ðóñ-
ëàí³ Êðàâ÷åíêî 
äîâåëîñÿ ñòàòè 
ï³ä äåðåâîì, ÿêå 

ðîá³òíèêè ð³çàëè, ùîá ò³ ïðè-
ïèíèëè öå ðîáèòè. Ñòàëîñÿ öå 
10 ñ³÷íÿ íà âóëèö³ Àêàäåì³êà 
ßíãåëÿ. Îñü ùî ðîçïîâ³ëà æ³íêà:

— Ïîáà÷èëà, ùî ÿê³ñü ëþäè 
ïèëÿþòü äåðåâà, çíîñÿòü êðîíè 
ïîâí³ñòþ, íà 100 â³äñîòê³â, — 
ðîçïîâ³äàº Ðóñëàíà. — Íà ìîº 
ïðîõàííÿ ïðåäñòàâíèê ö³º¿ áðè-
ãàäè í³ÿêèõ äîêóìåíò³â òà äî-
çâîë³â íà òàêó ä³ÿëüí³ñòü íå ïî-
êàçàâ, ï³äîçðþþ, ùî ¿õ ïðîñòî 
íå áóëî. Íà ïèòàííÿ, ÿêó ñàìå 
îáð³çêó â³í ïðîâîäèòü, â³äïîâ³â 
ùî öå «÷èñòêà».

ЗАЯВА ПРО ЗЛОЧИН. Ðóñëàíà âè-
êëèêàëà ïàòðóëüíèõ ïîë³öåéñüêèõ 
íà ì³ñöå ïîä³¿, ÿê³ çàô³êñóâàëè 
ïîä³þ ó ïðîòîêîë³.

— Ïîêè ïîë³öåéñüê³ ¿õàëè, 
ÿ ïðîõàëà öèõ ä³ÿ÷³â ïåðåñòà-
òè ïèëÿòè äåðåâà, — ãîâîðèòü 
æ³íêà. — Äîâåëîñÿ ñòàòè ï³ä äå-
ðåâîì, äóìàþ, õàé æå ïàäàþòü 
íà ìåíå ö³ ã³ëêè. Ò³ëüêè ï³ñëÿ 
öüîãî âîíè ïðèïèíèëè.

Íàñòóïíîãî äíÿ, 11 ñ³÷íÿ, 
æ³íêà çíîâó ïîáà÷èëà âæå 
íà âóëèö³ Âîëîäèìèðà Âèííè-
÷åíêà òèõ ðîá³òíèê³â. Öüîãî 
ðàçó Ðóñëàíà âèêëèêàëà âæå 
íå ïàòðóëüíèõ, à ñë³ä÷î-îïåðà-
òèâíó ãðóïó. Çà ôàêòîì ïîä³¿ 
âîíè ñêëàëè ïðîòîêîë, ³ éîãî 
æ³íêà ùå «ï³äêð³ïèëà» çàÿâîþ 
ïðî çëî÷èí.

— Ïðè¿õàëà ïðåäñòàâíèöÿ 
äåïàðòàìåíòó æèòëîâîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, — êàæå Ðóñëàíà. — Ó äî-
êóìåíòàõ, ÿê³ âîíà ïðåä’ÿâèëà 
îïåðàòèâí³é ãðóï³, çàçíà÷åíî ðÿä 

äåðåâ íà âèäàëåííÿ íà âóëèö³ 
Àêàäåì³êà ßíãåëÿ. Àëå íå áóëî 
âêàçàíî, ÿê³ ñàìå äåðåâà òà ÿêà 
ê³ëüê³ñòü ï³äëÿãàº âèäàëåííþ 
ó äâîð³ çà ö³ºþ àäðåñîþ.

ßê ïîâ³äîìèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ 
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, çàÿâà 
Ðóñëàíè çàðåºñòðîâàíà ó æóðíàë³ 
ªäèíîãî îáë³êó çàÿâ òà ïîâ³äî-
ìëåíü ãðîìàäÿí. Ïðîâîäèòüñÿ 
ïåðåâ³ðêà.

ВИРІЖУТЬ ДО 4000 КУБІВ ДЕ-
РЕВИНИ. Ó 2017-ìó ðîö³ äåïàð-
òàìåíò æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà 
ì³ñüêðàäè ïðîâ³â äâà òåíäåðè ³ç 
çàêóï³âë³ ïîñëóã ïî çíåñåííþ òà 
îáð³çö³ äåðåâ, âèäàëåííþ ïí³â. 
Çàãàëüíà âàðò³ñòü öèõ ïîñëóã: 
6 ìëí 331 òèñ. 932 ãðí. Îäèí 
òåíäåð êîøòóâàâ 1 ìëí 895 òèñ. 
967 ãðí, äðóãèé — 4 ìëí 435 òèñ. 
965 ãðí.

Îáèäâà òåíäåðè âèãðàëî êîìó-
íàëüíå ï³äïðèºìñòâî «Àâàð³éíî-
äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà». Çíåñëè 
3477 êóá³÷íèõ ìåòð³â äåðåâèíè.

Ó 2018 ðîö³ ìåð³ÿ ïëàíóº çðó-
áàòè äî 4-õ òèñÿ÷ êóá³÷íèõ ìå-
òð³â äåðåâ òà âèäàëèòè 750 ïí³â. 
Öå ñòàëî â³äîìî ç òåíäåðó 
(goo.gl/3KWKpe), ÿêèé îãîëî-
ñèëè íåùîäàâíî.

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó æèò-
ëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ìåð³¿ Ðî-
ìàí Ôóðìàí ñêàçàâ, ùî çàðàç ùå 
íåâ³äîìà òî÷íà ê³ëüê³ñòü äåðåâ, 
ÿê³ çáèðàþòüñÿ çðóáàòè.

— Ìîæå áóòè ³ ìåíøå, í³æ 
÷îòèðè òèñÿ÷³. Óñå çàëåæèòü 
â³ä òîãî, ñê³ëüêè äåðåâ âèçíà-
þòü íåïðèäàòíèìè ï³ñëÿ îá-
ñòåæåííÿ, — ãîâîðèòü â³í. — 
Íà ì³ñö³ âèäàëåíèõ ïîñàäèìî 
íîâ³ äåðåâà.

Çà ñëîâàìè Ôóðìàíà, äî ì³ñü-
êî¿ ðàäè çâåðòàþòüñÿ â³ííè÷àíè, 
ÿê³ ïðîñÿòü çðóáàòè äåðåâà, ùî 
çàâàæàþòü.

— Íà æàëü, íàø³ âîä³¿ ìàþòü 

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО У ВАШОМУ 
ДВОРІ ЗРІЗАЮТЬ ДЕРЕВА 
Законно чи ні?  Останнім часом 
до редакції почали звертатися люди, які 
скаржаться, що у їхньому дворі пиляють 
дерева. Зрізають повністю чи залишають 
стовбур без гілок. У мерії кажуть, 
що це задля безпеки вінничан

çâè÷êó ïàðêóâàòèñÿ ó çîí³ çå-
ëåíèõ íàñàäæåíü, — ãîâîðèòü 
Ðîìàí. — ßêùî äåðåâî âïàäå 
íà ìàøèíó, ïîò³ì áóäóòü æàë³-
òèñÿ, ùî õâîðå â÷àñíî íå âèäà-
ëèëè. Áàãàòî äå ìàºìî ã³ëêè, ÿê³ 
âæå ïåðåïë³òàþòüñÿ ç äðîòàìè. 
Äî íàñ çâåðòàþòüñÿ ³ ëþäè, ³ ï³ä-
ïðèºìñòâà, ùîá çðóáàëè çàéâ³ 
íàñàäæåííÿ.

×èíîâíèê êàæå, ùî çð³çàí³ 
äåðåâà âèêîíàâåöü ìàº óòèë³çó-
âàòè. Àëå ìîæå ³ ïðîäàòè, ò³ëüêè 
òîä³ ìàº âèêðåñëèòè çàðîáëåíó 
íà öüîìó ñóìó ç ò³º¿, ùî ïëà-
òèòü ì³ñòî.

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОВИННІ МАТИ 
РОБІТНИКИ? Ðîìàí Ôóðìàí 
êàæå, ùî îáîâ’ÿçêîâî ðîá³òíèêè 
ïîâèíí³ ìàòè ïðè ñîá³ «àêò îá-
ñòåæåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü, ùî 
ï³äëÿãàþòü âèäàëåííþ» òà îðäåð 
íà âèäàëåííÿ äåðåâ. Ó àêò³ ìà-
þòü áóòè âêàçàí³ òàê³ äàí³: òî÷íà 
àäðåñà, ïîðîäà äåðåâà, ä³àìåòð 
ñòîâáóðà íà âèñîò³ 1,3 ìåòðà â³ä 
çåìë³ (ó ñàíòèìåòðàõ), ê³ëüê³ñòü 
òà ïðè÷èíà, ÷îìó éîãî ìàþòü âè-
äàëÿòè ÷è îáð³çàòè.

Íàïðèêëàä, Êåëåöüêà, 77, òî-
ïîëÿ, 73 ñàíòèìåòðè, 1 øòóêà, 
àâàð³éíà (÷àñòêîâî ñóõà, äîñÿãëà 
â³êîâî¿ ìåæ³), çð³çàòè.

ßêùî ö³ äîêóìåíòè âàì íå ïî-
êàæóòü, ìîæåòå âèêëèêàòè ïî-
ë³ö³þ, ùîá ïðàâîîõîðîíö³ çàô³ê-
ñóâàëè ôàêò òîãî, ùî äåðåâà ð³-
çàëè. ßêùî ïîðóøåííÿ ï³äòâåð-
äèòüñÿ, ñïðàâîþ çàéìàòèìåòüñÿ 
åêîëîã³÷íà ³íñïåêö³ÿ.

Æóðíàë³ñò RIA ñòàâ ñâ³äêîì, 
ÿê íà âóëèö³ 600-ð³÷÷ÿ, á³ëÿ áà-
ãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó çð³çàëè 
äåðåâî. Ïîö³êàâèâñÿ, ÷è º ó ðî-
á³òíèê³â âêàçàí³ äîêóìåíòè.

Á³ëÿ áóäèíêó çà àäðåñîþ 
600-ð³÷÷ÿ, 12 ïðàöþâàëè ðîá³ò-
íèêè ïðèâàòíîãî ï³äïðèºìöÿ 
Ñåðã³ÿ ²ñêðèöüêîãî. Â³í º ñóá-
ï³äðÿäíèêîì «Àâàð³éíî-äèñ-
ïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè». Ïîêàçàâ 
äîêóìåíòè, ç íèìè âñå áóëî 
â ïîðÿäêó.

КОНФЛІКТ НА ПОРИК А. À 
îò íà âóëèö³ Ïîðèêà æèòåë³ ð³ç-
íèõ áóäèíê³â íå ïîä³ëèëè äåðåâà 
ì³æ ñîáîþ. Æóðíàë³ñò ïðè¿õàâ 
íà ì³ñöå, ùîá ä³çíàòèñÿ ïîäðî-
áèö³ ïîä³¿. Æ³íêà, ÿêà çâåðíóëàñÿ 
äî ðåäàêö³¿ — Êñåí³ÿ Áîðîä³íà 
(goo.gl/ePyeVd).

— Öå ïî÷àëîñÿ ç ï’ÿòíèö³ 

(12 ñ³÷íÿ — àâò.) Ïðè¿õàëà ìàøè-
íà ç ðîá³òíèêàìè, ÿê³ ïî÷àëè çð³-
çàòè çåëåí³ òà ïëîäîâèò³ äåðåâà. ² 
âîíè ¿õ íå îáð³çàþòü, à ïîâí³ñòþ 
ñïèëþþòü. Ñïî÷àòêó ã³ëêè, ïîò³ì 
ñòîâáóð, — ðîçïîâ³äàº îáóðåíà 
Êñåí³ÿ Áîðîä³íà. — Ö³ ëþäè òóò 
êîëà íàìîòóþòü, ³ ÿê ò³ëüêè æè-
òåë³ áóäèíê³â ïî÷èíàþòü íåïîêî-
¿òèñÿ, ¿äóòü. Ïîò³ì ïîâåðòàþòüñÿ 
íàçàä ³ ïðîäîâæóþòü.

Êñåí³ÿ ãîâîðèòü, ùî ó 
ï’ÿòíèöþ ç «ïîðóøíèêàìè» ðîç-
ìîâëÿëà ¿¿ ìàòè. Àëå ò³ íàâ³òü 
íå ñêàçàëè, ç ÿêî¿ âîíè ñëóæáè 
÷è äåïàðòàìåíòó. Ìîâëÿâ, äî-
çâ³ë íà âèðóáêó º, à âñå ³íøå 
íåâàæëèâî.

Ïîêè äâà ÷îëîâ³êè ïðîäîâæó-
âàëè âèðóáóâàòè âåðõ³âêè äåðåâ, 
æóðíàë³ñò ïîñï³ëêóâàâñÿ ³ç âî-
ä³ºì ï³äéîìíîãî êðàíó. ×îëîâ³ê 
íà ³ì’ÿ Ïåòðî ñêàçàâ, ùî âîíè 
º ïðàö³âíèêàìè äåïàðòàìåíòó 
ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà.

— Ó ìåíå º äîêóìåíòè íà îá-
ð³çàííÿ òà îìîëîäæóâàííÿ äåðåâ. 
² ìè íå çð³çàºìî ¿õ ïîâí³ñòþ, — 
ðîçïîâ³äàº Ïåòðî. — Òóò áóëà 
ñïåö³àëüíà êîì³ñ³ÿ, ÿêà ïðîâåëà 
îáñòåæåííÿ ñòàíó çåëåíèõ íàñà-
äæåíü. Âîíè ïîçíà÷èëè äåðåâà, 
ÿê³ òðåáà îáð³çàòè, à âæå ìè òóò 
äëÿ ñàìîãî îáð³çàííÿ.

Ó ÷îëîâ³êà ñïðàâä³ âèÿâèëèñÿ 

äîêóìåíòè, ÿê³ çàòâåðäæåí³ çà-
ñòóïíèêàìè äèðåêòîðà äåïàð-
òàìåíòó ì³ñüêîãî ãîñïîäàðñòâà 
Â’ÿ÷åñëàâîì Øåñòîïàëîì òà 
Â³òàë³ºì Ì³ñåöüêèì. Øåñòîïàë 
ïîñòàâèâ ñâ³é ï³äïèñ ï³ä «Àêòîì 
¹ 271» ïðî îáñòåæåííÿ ñòàíó 
çåëåíèõ íàñàäæåíü. À Ì³ñåöüêèé 
ðîçïèñàâñÿ ï³ä «Îðäåðîì ¹ 2» 
íà âèäàëåííÿ çåëåíèõ íàñàäæåíü. 
Çà äîêóìåíòàìè ñòàº çðîçóì³ëî, 
ùî ïðàö³âíèêàìè äåïàðòàìåíòó 
áóäå âèäàëåíî 37 äåðåâ á³ëÿ æèò-
ëîâèõ áóäèíê³â ¹¹ 1, 3 íà âóëè-
ö³ Ïîðèêà, ¹¹ 42, 52 íà âóëèö³ 
600-ð³÷÷ÿ, ¹ 23 íà âóë. Ãðóøåâ-
ñüêîãî. Çàì³ñòü çíåñåíèõ áóäóòü 
âèñàäæåí³ íîâ³ äåðåâà.

Ïîë³öåéñüê³, ÿê³ ïðè¿õàëè ï³ç-
í³øå, ñêàçàëè, ùî âñå íîðìàëü-
íî, äîêóìåíòè º.

Æèòåëüêà áóäèíêó ¹ 1 íå çà-
õîò³ëà ïðåäñòàâëÿòèñÿ, àëå ñêà-
çàëà, ùî ö³ äåðåâà ¿ì ñïðàâä³ 
çàâàæàëè.

— Òàê, ìè ä³éñíî ïðîñèëè, 
ùîá ö³ äåðåâà âèðóáàëè, — äè-
âóºòüñÿ æ³íêà, ÿêà â³äìîâèëàñÿ 
íàçâàòèñÿ. — Äåÿêèì ìåøêàí-
öÿì ö³ äåðåâà çàòóëÿþòü ñîíÿ÷íå 
ñâ³òëî ³ ó êâàðòèðàõ ïîñò³éíî 
òåìíî. Òîìó ìè ïèñàëè çàÿâêó 
äî ÆÅÊó, à âæå çâ³äòè íàøó 
ñïðàâó ïåðåíàïðàâèëè äî ì³ñü-
êâèêîíêîìó.

Дії, коли хтось ріже дерева без 
відповідних дозволів на це, 
можна розцінювати, як пору-
шення, передбачене статтею 
270–1 Кримінального кодексу 
«Умисне знищення або пошко-
дження об'єктів житлово-ко-
мунального господарства». 
Крім того, ще є стаття 153 Ко-

дексу про адміністративні 
порушення — «Знищення або 
пошкодження зелених наса-
джень у населених пунктах, 
невжиття заходів для їх охо-
рони тягнуть за собою накла-
дення штрафу». Максимальні 
штрафи за цією статтею ста-
новлять 1700 гривень.

Пиляти без дозволу — порушення?

На Порика мешканці не порозумілися через дерева. 
Одним вони заважають, іншим — ні

Ðîá³òíèêè ïîâèíí³ 
ìàòè «àêò îáñòåæåííÿ 
íàñàäæåíü» òà îðäåð 
íà ïðîâåäåííÿ 
ðîá³ò. Íåìàº — 
âèêëèêàéòå ïîë³ö³þ
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Ìàéæå ÷îòèðè 
ì³ñÿö³ íà 10-îìó 
ïîâåðñ³ áóä³âë³ ìå-

ð³¿ ïðàöþº ñèòóàòèâíèé öåíòð. 
Ó íåâåëèêîìó ïðèì³ùåíí³ ñè-
äÿòü ìóí³öèïàëüí³ ïîë³öåéñüê³, 
ÿê³ íåâ³äðèâíî ñë³äêóþòü çà çî-
áðàæåííÿì ç äåñÿòêà ìîí³òîð³â. 
Íà íèõ âèâîäÿòü çîáðàæåííÿ ç 
óñ³õ 427 êàìåð, ùî ï³ä’ºäíàí³ 
â ì³ñüêó ìåðåæó. Ñåðåä íèõ — äâ³ 
ðîáîòèçîâàí³ êàìåðè, ÿê³ ìàþòü 
êóò îãëÿäó 360 ãðàäóñ³â.

Ó öåíòð³ º ³ â³äåîñò³íà: ê³ëüêà 
âåëèêèõ ìîí³òîð³â, îá’ºäíàíèõ 
â îäèí åêðàí íà âñþ ñò³íó. 
Çà íåþ ñïîãëÿäàº êåð³âíèê ñèòó-
àòèâíîãî öåíòðó: ñóâîðèé ÷îëîâ³ê 
ó êàìóôëÿæ³, ìóí³öèïàëüíèé ïî-
ë³öåéñüêèé Îëåã Ñòàðæèíñüêèé. 
Ïðèâ³òíî ïîñì³õíóâøèñü, â³í ïî-
ÿñíèâ, äëÿ ÷îãî ¿ì ñò³ëüêè êà-
ìåð, ÷îìó âñå çàïèñóþòü òà ÿê 
ñï³âïðàöþþòü ç ñèëîâèêàìè ³ 
ðÿòóâàëüíèêàìè.

— Çà ÷àñ ðîáîòè öåíòðó áóëè 
âèÿâëåí³ êðàä³æêè, õóë³ãàíñòâî, 
á³éêè, øàõðàéñòâî, ïîøêîäæåííÿ 
êîìóíàëüíîãî ìàéíà, âàíäàë³çì. 
À òàêîæ àâàð³éí³ ñèòóàö³¿ — ïî-
ðèâè ìåðåæ âîäîïîñòà÷àííÿ òà 

âîäîâ³äâåäåííÿ, ïîæåæ³, — ðîç-
ïîâ³â êåð³âíèê ìóí³öèïàëüíîãî 
ñèòóàö³éíîãî öåíòðó Îëåã Ñòàð-
æèíñüêèé.

Ó øòàò³ öåíòðó — ø³ñòü ëþäåé, 
â òîìó ÷èñë³ ó÷àñíèêè ÀÒÎ. Ö³-
ëîäîáîâî ïî çì³íàõ ÷åðãóþòü òðè 
ïðàö³âíèêè, ç ãðóäíÿ ìèíóëîãî 
ðîêó äî ÷åðãóâàííÿ äîëó÷èëèñÿ 
ïðàö³âíèêè ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿.

À êàìåðè º íå ò³ëüêè íà âóëè-
öÿõ ì³ñòà, à é â øêîëàõ: 25 çà-
êëàä³â âæå ï³ä’ºäíàëè äî ì³ñüêî¿ 
ìåðåæ³ ñèòóàòèâíîãî öåíòðó, ³íø³ 
ï³äêëþ÷àòü ïðîòÿãîì ðîêó. Òàê 
ñàìî ÿê ³ äèòñàäêè ì³ñòà.

Õî÷à öåíòð ïðàöþº òðè ç ïî-
ëîâèíîþ ì³ñÿö³, çà öåé ÷àñ çà-
ô³êñóâàëè 826 ïðàâîïîðóøåíü. 
Ñòàðæèíñüêèé ðîçïîâ³â ïðî íàé-
á³ëüø «êðè÷óù³» âèïàäêè.

— Íà íîâîð³÷í³ ñâÿòà áóëè 
âèïàäêè, êîëè ëþäèíà õîò³-
ëà «ïîãðàáóâàòè» âåðòåï ïåðåä 
ì³ñüêðàäîþ. Çâè÷àéíèé ÷îëî-
â³ê — íå áåçõàòüêî, íå ï’ÿíèé — 
ïî÷àâ âèòÿãàòè ãðîø³ ç âåðòåïó. 
Ùå áóëà ñèòóàö³ÿ, êîëè ï’ÿíèöÿ 
ïîòðîùèâ óðíè òà êëóìáè á³ëÿ 
Óí³âåðìàãó. Öüîãî éîìó, ìàáóòü, 
âèÿâèëîñÿ íåäîñòàòíüî ³ ÷îëîâ³ê 
ïîòðîùèâ çóïèíêó íà Ñîáîðí³é.

ßêùî ïðàö³âíèêè öåíòðó ïî-
ì³÷àþòü ïðàâîïîðóøåííÿ ÷è 
åêñòðåíó ñèòóàö³þ, òî ïîâ³äî-

ПОНАД 400 ВІДЕОКАМЕР 
СЛІДКУЮТЬ ЗА ВІННИЧАНАМИ 
«Всевидюще око»  За порядком 
на вулицях Вінниці стежать 427 камер. 
Вони стоять всюди — у школах, 
на вулицях, вокзалах, мостах. Камери 
записують кожний рух мешканців міста та 
передають у міськраду. Навіщо це треба?

ìëÿþòü ïîë³ö³þ, «Ö³ëîäîáîâó 
âàðòó» àáî íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ åêñ-
òðåíèõ ñëóæá.

Òàê âîíè ïåðøèìè ïîáà÷èëè, 
ÿê ãîð³ëà äâîïîâåðõ³âêà íà Îâî-
äîâà, 66 òà âèêëèêàëè ïîæåæ-
íèê³â. Ó ðåçóëüòàò³, âäàëîñÿ 
çàïîá³ãòè á³ëüø³é øêîä³, í³æ 
âîíà áóëà á. À äëÿ ïàòðóëüíèõ 
ñèòóàòèâíèé öåíòð º íå ò³ëüêè 
äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿, à é «íà-
â³ãàòîðîì»:

— Íàäàºìî ³íôîðìàö³þ ³ ïà-
òðóëüíèì. Íàïðèêëàä, âîíè çíà-
õîäÿòüñÿ íà Ñîáîðí³é. À íà Êîñ-
ìîíàâò³â ñòàâñÿ çëî÷èí àáî àâà-
ð³ÿ. ² ìè äàºìî ¿ì ³íôîðìàö³þ 
ïðî êðàùèé øëÿõ, áåç çàòîð³â. 
Òàê âîíè åêîíîìëÿòü ÷àñ ³ ïðè-
¿æäæàþòü â÷àñíî, — ðîçïîâ³äàº 

êåð³âíèê öåíòðó Îëåã Ñòàðæèí-
ñüêèé. — Çàïèñ â³äåî â³äáóâàºòü-
ñÿ ö³ëîäîáîâî, ùî º ö³ííîþ ³í-
ôîðìàö³ºþ äëÿ ïîë³ö³¿. Òàê âîíè 
îòðèìóþòü çîáðàæåííÿ âèíóâàò-
ö³â ó ïðàâîïîðóøåííÿõ. Äëÿ ïðè-
êëàäó, ñòàëîñÿ ÄÒÏ, ³ íà çàïèò 
ïàòðóëüíèõ, ìè ìîæåìî íàäàòè 
çàïèñ ³ç ìîìåíòîì ç³òêíåííÿ 
ìàøèí. ² öþ ³íôîðìàö³þ âîíè 
îòðèìóþòü òîãî æ äíÿ, áî êîæíå 
ïðàâîïîðóøåííÿ ìàº ðîçêðèâà-
òèñÿ ïî ãàðÿ÷èõ ñë³äàõ.

Î÷³ëüíèê ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
ì³ñòà Ðåäâàí Óñå³íîâ íàçâàâ ñè-
òóàòèâíèé öåíòð «î÷èìà ì³ñòà».

— Áàãàòî ÄÒÏ ó íàñ º çà ó÷àñò³ 
ìàøèí ç ³íîçåìíèìè íîìåðàìè, 
÷àñòî ïîðóøíèêè ò³êàþòü ç ì³ñöÿ 
ïîä³¿. Ìè çâåðòàºìîñÿ äî ñèòó-
àö³éíîãî öåíòðó, ³ âîíè íàì äî-
ïîìàãàþòü. Õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî 
íàø â³ííèöüêèé ðîçøóê êðàùèé 
â Óêðà¿í³. Âîíè ðîçøóêóþòü 
90,4% âèêðàäåíèõ àâòîìîá³ë³â. ²ç 
100 ìàøèí çíàõîäÿòü 90, — ñêàçàâ 
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïàòðóëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ ì³ñòà Â³ííèö³ Ðåäâàí 
Óñå³íîâ.

Íà îáëàøòóâàííÿ öåíòðó çàãà-
ëîì âèòðàòèëè 800 òèñÿ÷ ãðèâåíü 

ç áþäæåòó ì³ñòà. Ùå 2,3 ì³ëü-
éîíà âèòðàòèëè íà â³äåîñò³íó. 
Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãó-
íîâ ðîçêàçàâ, ùî íàäàë³ áóäóòü 
ñòàâèòè â³äåîêàìåðè ç âèñîêîþ 
ÿê³ñòþ çîáðàæåííÿ, êîøòóþòü 
âîíè áëèçüêî 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Òàêîæ ïîîá³öÿâ, ùî â 2018 ðîö³ 
ó ì³ñò³ ç’ÿâèòüñÿ ùå ïðèáëèçíî 
200 êàìåð, ÿêèìè îáëàäíàþòü 
äèòñàäêè òà ë³êàðí³. À â ìàéáóò-
íüîìó äî ñèòóàö³éíîãî öåíòðó 
ïëàíóþòü ï³äêëþ÷èòè ñèñòåìó 
«Ðóá³æ», ÿêà áà÷èòèìå àâòîìîá³-
ë³, ÿê³ çà¿õàëè òà âè¿õàëè ç ì³ñòà.

На облаштування центру витратили понад три мільйони 
гривень. У планах міської влади: поставити ще 200 камер, 
що слідкуватимуть за вінничанами

Ó ñèòóàòèâíîìó öåíòð³ 
ñë³äêóþòü çà ïîðÿäêîì 
ö³ëîäîáîâî. Ïðî 
ïðàâîïîðóøåííÿ 
ïîâ³äîìëÿþòü îäðàçó 
ïîë³ö³þ òà ïîæåæíèê³â 

ДІАНА ГУЛБІАНІ, (098)4543812  
 Ñâ³òëàíà çâåðíóëàñÿ äî ðå-

äàêö³¿ RIA/20minut, àáè ðîçïîâ³-
ñòè, ùî âæå äðóãèé äåíü ï³äðÿä 
ñèäèòü ³ç 14-ð³÷íèì ñèíîì Äå-
íèñîì ó äðóãîìó ì³ñüêîìó â³ää³ë³ 
äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè, 
çà àäðåñîþ Êè¿âñüêà, 31. Âîíè 
÷åêàþòü ñâîº¿ ÷åðãè, àáè ïîäàòè 
äîêóìåíòè íà âíóòð³øí³é ïàñïîðò 
ó âèãëÿä³ ID-êàðòêè. Çà ñëîâàì 
æ³íêè, ëþäè ïðèõîäÿòü î 12 ãî-
äèí³ íî÷³, çàïèñóþòüñÿ ó ÷åðãó 
³ ñïëÿòü â ìàøèíàõ, àáè çðàíêó 
â÷àñíî çàéíÿòè ì³ñöå.

— Ñèäèìî ðàçîì ³ç òèìè, õòî 
õî÷å îòðèìàòè çàêîðäîíí³ á³îìå-
òðè÷í³ ïàñïîðòè. Òóò âñ³ â îäí³é 

÷åðç³. Ñüîãîäí³ îò ó ÷åðç³ çàïèñà-
íî 83 ëþäèíè, à ïðèéìàþòü ò³ëü-
êè 35–40 ëþäåé íà äåíü. Ùå é 
÷óòêè ÿê³ñü, ùî âæå ó åëåêòðîííó 
÷åðãó íå ìîæíà çàïèñóâàòèñÿ, áî 
íåìàº ì³ñöÿ.

Êåð³âíèê îáëàñíîãî óïðàâë³í-
íÿ äåðæàâíî¿ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæ-
áè Áîðèñ Íàëèâàéêî ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó, ùî ÷óòêè ïðî òå, ùî 
åëåêòðîííà ÷åðãà íå ïðàöþº — 
í³ñåí³òíèöÿ.  

— Öÿ ³íôîðìàö³ÿ íåäîñòîâ³ð-
íà. Åëåêòðîííà ÷åðãà â íàñ ïðà-
öþº ó â³ää³ëåííÿõ ÄÌÑ íà Òå-
àòðàëüí³é, 10 òà íà Ïèðîãîâà, 
4. ² í³ÿêèõ ïèòàíü ÷è ïðîáëåì 
ïî í³é íåìàº. Âîíà ïåðåäáà÷àº 

çàïèñ ïî ²íòåðíåòó ÷åðåç ñàéò 
ÄÌÑ. Ïðè öüîìó äëÿ ðåºñòðàö³¿ 
íà ñàéò³ ÄÌÑ Óêðà¿íè ïîòð³áíî 
íàäàòè ÷îòèðè îñòàíí³õ öèôðè 
ïàñïîðòà ãðîìàäÿíèíà Óêðà¿íè 
òà íîìåð ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó, 
íà ÿêèé ïðèéäå êîä ï³äòâåðäæåí-
íÿ òà íîìåð ó ÷åðç³. Êîæíîãî äíÿ 
ï³ñëÿ 24.00 ç’ÿâëÿºòüñÿ íîâà êâî-
òà íà íàñòóïíèé äåíü ðåºñòðàö³¿.

Îêð³ì òîãî, ïîòðàïèòè äî åëåê-
òðîííî¿ ÷åðãè ìîæíà ùå äâî-
ìà ñïîñîáàìè: çàðåºñòðóâàòèñü 
÷åðåç òåðì³íàë ó ì³ãðàö³éíîìó 
ï³äðîçä³ë³ òà çàðåºñòðóâàòèñü 
ó äåíü îòðèìàííÿ ïîñëóãè â ïî-
ðÿäêó ïîòî÷íî¿ ÷åðãè.

×îìó òàê áàãàòî áàæàþ÷èõ?

— Áàãàòî çàðîá³ò÷àí ïðèáóëè 
íà ö³ íîâîð³÷í³ ñâÿòà ³ îäðàçó 
çâåðíóëèñÿ çà îáì³íîì ïàïå-
ðîâèõ çàêîðäîííèõ ïàñïîðò³â 
íà çàêîðäîíí³ á³îìåòðè÷í³ ïàñ-
ïîðòè. Äî òîãî æ, ä³òè, ó ÿêèõ 
çàðàç êàí³êóëè, òàêîæ çâåðíóëèñÿ 
ïî îôîðìëåííÿ âíóòð³øí³õ á³î-
ìåòðè÷íèõ ID-ïàñïîðò³â. Òîìó 
òàêèé ñåðéîçíèé ñïëåñê áàæàþ-
÷èõ òðàïèâñÿ, — ðîçïîâ³äàº Áîðèñ 
Íàëèâàéêî.

Ñèòóàö³ÿ ïîâèííà íåçàáàðîì 
çì³íèòèñÿ, ðîçïîâ³äàº Áîðèñ 
Íàëèâàéêî, àäæå çàðàç ðîçïî-
÷èíàºòüñÿ ïðîöåñ äîäàòêîâîãî 
ïðèäáàííÿ îáëàäíàííÿ äëÿ òå-
ðèòîð³àëüíèõ ï³äðîçä³ë³â äåðæ-

ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæáè ïî îáëàñò³.
— Çàðàç ïî îáëàñò³ ó íàñ º 

54 ðîáî÷èõ ñòàíö³¿ íà ïðèéîì òà 
âèäà÷ó äîêóìåíò³â — ÿê çàêîðäîí-
íèõ, òàê ³ âíóòð³øí³õ ID-ïàñïîðò³â 
ç êîíòàêòíèì åëåêòðîííèì íîñ³-
ºì. Àëå ó Æìåðèíö³, íàñê³ëüêè 
ÿ çíàþ, âæå ïðèäáàëè äîäàòêîâå 
íåîáõ³äíå îáëàäíàííÿ. Ó Áàð³, 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó òà Ëàäè-
æèí³ ùå ïëàíóþòü, — êàæå â³í.

Çà ñëîâàìè Áîðèñà Íàëèâàé-
êà, ç 15 ñ³÷íÿ íà äåðæï³äïðèºì-
ñòâ³ çàïðàöþº äîäàòêîâà ë³í³ÿ 
ïåðñîíàë³çàö³¿ äîêóìåíò³â. ̄ ¿ çà-
ïóñê âèð³øèòü ïðîáëåìó òåõí³÷-
íîãî âèãîòîâëåííÿ çàêîðäîííèõ 
ïàñïîðò³â.

Записуються вночі. Коли довжелезні черги 
до паспортних столів стануть меншими? 
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АЛІНА 
МАРЦИНКОВСЬКА, 
ЮРИСТ:

— У аналогічній 
ситуації існує чіт-
кий алгоритм дій, 
дотримання якого 

буде запорукою її позитивного 
вирішення та відшкодування за-
вданої шкоди. Якщо стався про-
рив, чи вашу квартиру заливають, 
то спробуйте встановити причину 
самостійно (можливо, сусіди звер-
ху забули вимкнути кран). Якщо ж 
прорив очевидний, викликайте 
аварійну службу, уточніть і зафік-

суйте номер бригади. Одночасно 
необхідно знеструмити квартиру, 
а для відновлення електропоста-
чання викликати електрика. Разом 
з тим, попросіть майстра скласти 
акт огляду, як підтвердження фак-
ту його виклику. По можливості, 
зафіксуйте все, що відбувається 
на відео- чи фотокамеру. Бажано, 
щоб зображення містило мітку про 
час зйомки. Після усунення причин 
протікання необхідно невідкладно 
викликати комісію з ЖЕО, запро-
сити свідків сусідів та скласти від-
повідний акт, в якому будуть зафік-
совані усі пошкодження. Зверніть 

увагу на те, щоб у цьому акті були 
зазначені дата його складання, 
прізвища та посади членів комісії.
Завдану шкоду оцінює експерт. 
Можна запросити бригаду май-
стрів, які складуть кошторис ре-
монтних робіт. Усі згадані вище 
документи й будуть доказами 
в суді. У разі виконання усіх зазна-
чених дій, існує ймовірність, що 
винуватець самостійно відшко-
дує завдані збитки, без звернення 
до суду. Адже в такому разі, він 
буде змушений відшкодовувати 
ще й моральну шкоду та судові 
витрати.

Збирайте докази та звертайтеся до суду 

ÊÎÍÔË²ÊÒ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
(067)1079091 

Â³éíà Ìèêîëè 
Öåõìåéñòðóêà ç 
êîìóíàëüíèì ï³ä-
ïðèºìñòâîì «Ëà-

äæèòëîñåðâ³ñ», äî ðå÷³, ºäèíîþ ç 
îáñëóãîâóþ÷èõ ñòðóêòóð æèòëîâîãî 
ñåêòîðà ó Ëàäèæèí³, â³äáóâàëàñÿ 
ó äâà åòàïè. Öå ÿê ô³ëüì ó äâîõ 
ñåð³ÿõ. Ó ïåðø³é éøëîñÿ ïðî ñó-
äîâó òÿæáó. Ï³ñëÿ ÷îòèðüîõ çâåð-
íåíü äî ï³äïðèºìñòâà ïðî çàòî-
ïëåííÿ éîãî êâàðòèðè, ³ íå ò³ëüêè 
éîãî, ÆÅÊ íå çðåàãóâàâ íà çàÿâè. 
Íà ï’ÿòèé ðàç ïàí Ìèêîëà â³äí³ñ 
çàÿâó äî ñóäó. Ñóäîâ³ òÿæáè òðèâà-
ëè ïîíàä ð³ê. Ôåì³äà çàäîâîëüíèëà 
ïîçîâ ïîñòðàæäàëîãî ÷îëîâ³êà. Âè-
çíàëà âèíó îáñëóãîâóþ÷îãî ï³äïðè-
ºìñòâà. Çîáîâ’ÿçàëà â³äøêîäóâàòè 
çàâäàí³ çáèòêè ÿê ìàòåð³àëüí³, òàê 
³ ìîðàëüí³, à òàêîæ ñóäîâ³ âèòðà-
òè. Çäàâàëîñÿ á, ³ñòèíà âîñòîðæå-
ñòâóâàëà! Ìîæíà çàáèðàòè êîøòè 
³ âêëàäàòè ¿õ ó ðåìîíò.

— Àëå æ òðåáà çíàòè, ç êèì 
ìàºø ñïðàâó, — ãîâîðèòü ïàí 
Ìèêîëà. — ÆÅÊ, öå òå ñàìî, ùî 
ôîðòåöÿ. Áåç øòóðìó íå â³çüìåø.

Ï³ä ñëîâîì «øòóðì» ìàº íà óâà-
ç³ îòðèìàííÿ ãðîøåé, âèçíà÷åíèõ 
ñóäîì. Çàãàëîì ñóìà ñòàíîâèëà 
21 òèñÿ÷ó ãðèâåíü. «Âèðèâàòè» ¿õ 
äîâåëîñÿ ç áîºì. Öå äðóãà ÷àñòèíà 
éîãî áîéîâèõ ä³é ç ÆÅÊîì. Âîíà 
íå ìåíø çàõîïëþþ÷à ³ íå ìåíø 
ïîâ÷àëüíà, í³æ ïåðøà.

ЙТИ ДО ЧИНОВНИКА З «ЧОЛО-
БИТНОЮ» ДЛЯ МЕНЕ ПРИНИЗ-
ЛИВО. Ñï³âðîçìîâíèê îäðàçó 
çàóâàæóº: çà âåñü ÷àñ ñâîº¿ åïî-

ïå¿ æîäíîãî ðàçó íå ïåðåñòóïàâ 
ïîð³ã ÷èíîâíèê³â. Íå õîäèâ í³ 
äî êåð³âíèêà «Ëàäæèòëîñåð³-
â³ñ», íå ñêàðæèâñÿ ó ì³ñüêó ðàäó. 
Êàæå, äëÿ íüîãî ïðèíèçëèâî âè-
ïðîøóâàòè òå, ùî éîìó íàëåæèòü.

— Çàêîí íàäàº ìîæëèâ³ñòü âè-
ð³øóâàòè ïèòàííÿ ³íøèì ÷èíîì, 
ñàìå öèì ÿ é ñêîðèñòàâñÿ, — 
óòî÷íþº Ìèêîëà Öåõìåéñòðóê. — 
Ï³ä ÷àñ çàòîïëåíü òåëåôîíóâàâ, 
çâåðòàâñÿ îô³ö³éíî ç ëèñòàìè. 
Íàäàë³ öå ìàëî âàæëèâå çíà÷åí-
íÿ — ó ñóä³ ñàìå òàê³ äîêóìåíòè 
âèìàãàþòü. Ðàäæó çâåðíóòè íà öå 
óâàãó òèì, õòî ðàïòîì îïèíèòü-
ñÿ ó òàê³é ñèòóàö³¿ ³ âèÿâèòü áà-
æàííÿ âèð³øèòè ¿¿ òàêèì ñàìî 
÷èíîì, ÿê öå çðîáèâ ÿ.

Ïîðàäà ïåðøà: ñï³ëêóâàòèñÿ ç 
÷èíîâíèêàìè áàæàíî ó ïèñüìîâ³é 
ôîðì³.

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî 
íå îñêàðæóâàëî ð³øåííÿ ñóäó. 
Íà öå â³äâîäèòüñÿ 10 äí³â.

— ×åðåç 10 äí³â ÿ îòðèìàâ ð³-
øåííÿ ñóäó é ï³øîâ ç íèì ó Äåð-
æàâíó âèêîíàâ÷ó ñëóæáó (ÄÂÑ), 
áî ðîçóì³â, ùî äîáðîâ³ëüíî ÆÅÊ 
êîøòè íå ïîâåðíå, — êàæå ñï³â-
ðîçìîâíèê. — Çâ³äêè ó ìåíå 
òàêà óïåâíåí³ñòü? Âîíè, õî÷ ³ 
íå îñêàðæèëè ñóäîâå ð³øåííÿ, 
àëå íà ñëîâàõ ó ñóä³ âèíè ñâîº¿ 
íå âèçíàëè.

Ïàí Ìèêîëà íå ïîìèëèâñÿ. 
«Ëàäæèòëîñåðâ³ñ» íå ðàç ³ íå äâà, 
çà éîãî ñëîâàìè, ôóòáîëèâ çâåð-
íåííÿ ÄÂÑ. Äåðæàâí³ âèêîíàâö³ 
ðîçâîäèëè ðóêàìè, ìîâëÿâ, ùî 
ìîæåìî çðîáèòè. Íà öå â ïàíà 
Ìèêîëè áóëè ñâî¿ àðãóìåíòè.

— Ó çàÿâ³ äî ÄÂÑ ÿ ÷³òêî 
âêàçàâ îäíó âèìîãó: íàêëàñòè 

ТАКИ ЗМУСИВ ЖЕК ЗАПЛАТИТИ
Перемога  Микола Цехмейструк 
з Ладижина — один з небагатьох, 
хто добився покарання місцевого 
комунального підприємства. RIA 
звернулася з проханням до чоловіка дати 
поради читачам, як діяти у такій ситуації. 
Адже навіть кошти, присуджені судом, 
непросто було «вирвати» у ЖЕКу

àðåøò íà ðàõóíêè ï³äïðèºì-
ñòâà «Ëàäæèòëîñåðâ³ñ», — ïðî-
äîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Òîìó 
ñòàâ âèìàãàòè ¿¿ âèêîíàííÿ. 
Ñêàçàâ òàê: àáî âè ðîáèòå òå, 
ùî ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì, àáî 
ÿ îñêàðæóþ âàø³ ä³¿. Ò³ëüêè 
òîä³ ÄÂÑ ï³äãîòóâàëà ëèñòà 
ïðî íàêëàäåííÿ àðåøòó íà ðà-
õóíêè ï³äïðèºìñòâà. Îäíàê, ÿê 
ç’ÿñóâàëîñÿ, íå òàê âñå ïðîñòî. 
Ïîòð³áíî áóëî ùå çâåðòàòèñÿ 
ó Äåðæêàçíà÷åéñòâî, áî ñàìå 
öÿ ñòðóêòóðà º ðîçïîðÿäíèêîì 
êîøò³â. Àëå ò³ëüêè ðîçïîðÿäíè-
êîì, ñàì³ æ êîøòè çíàõîäÿòüñÿ 
â áàíêó. Òîìó Äåðæêàçíà÷åé-
ñòâî ïèñàëî ëèñòè ó áàíêè, 
ùîá ç’ÿñóâàòè, ÿê³ ðàõóíêè ìàº 
«Ëàäæèòëîñåðâ³ñ». Íà ïàïåðî-
âó êàðóñåëü âèòðà÷åíî ÷èìàëî 
÷àñó. ß æ òèì ÷àñîì îäèí ðàç 
íà òèæäåíü íàãàäóâàâ ÄÂÑ ïðî 
ñâîþ çàÿâó. ßê ìåí³ ïîÿñíèëè, 
ñèòóàö³ÿ âèð³øèëàñÿ òîä³, êîëè 
êåð³âíèê ÄÂÑ ï³øîâ äî çàñòóï-
íèêà ì³ñüêîãî ãîëîâè.

Ïîðàäà äðóãà: ÷³òêî ôîðìóëþé-
òå ñâî¿ âèìîãè äî ò³º¿ ñòðóêòóðè, 
äî ÿêî¿ çâåðòàºòåñÿ (çíîâó æ òàêè 
ó ïèñüìîâ³é ôîðì³).

ПРОСИВ 50 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ, 
ПОВЕРНУЛИ 21 ТИСЯЧУ. Ìèêî-
ë³ Öåõìåéñòðóêó â³äøêîäóâàëè 
21 òèñÿ÷ó ãðèâåíü. Ç íèõ ïî-
íàä 13 òèñÿ÷ — öå êîìïåíñàö³ÿ 
çà ìàòåð³àëüí³ çáèòêè, 4 òèñÿ÷³ — 
çà ìîðàëüíó øêîäó, ðåøòà — 
êîìïåíñàö³ÿ ñóäîâèõ âèòðàò ³ 
âàðò³ñòü åêñïåðòèçè.

Ñï³âðîçìîâíèê çâåðòàº óâà-
ãó, ùî â³í âèìàãàâ êîìïåíñàö³¿ 
50 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ïåðåêîíàíèé, 
ùî ïðèâàòíèé åêñïåðò ì³ã íàäà-
òè äîêóìåíòè ñàìå íà òàêó ñóìó. 
Îäíàê â³í íå ñòàâ îñîáèñòî çâåð-
òàòèñÿ ç öüîãî ïðèâîäó. ×îìó?

— ß âèìàãàâ, ùîá ñàìå ñóä 

ïðèçíà÷èâ åêñïåðòèçó, — íàãî-
ëîøóº ñï³âðîçìîâíèê. — ßêáè 
ðîáèâ öå îñîáèñòî, ó â³äïîâ³äà÷à 
áóëà á ï³äñòàâà ââàæàòè âèñíî-
âîê åêñïåðòà íåêîìïåòåíòíèì. 
Ñóä ðîáèâ çâåðíåííÿ äî ñïåö³à-
ë³çîâàíî¿ åêñïåðòíî¿ îðãàí³çàö³¿. 
Çâ³äòè íàïèñàëè ëèñòà, ùî ä³é-
ñíî óïîâíîâàæåí³ ïðîâîäèòè òàêó 
åêñïåðòèçó. Ï³ñëÿ öüîãî ñóä ïî-
â³äîìèâ ìåí³ ³ç çàïèòîì, íà ÿêó 
äàòó ìîæíà ïðèçíà÷àòè âè¿çä 
åêñïåðò³â. ß òàê ñàìî ïèñüìîâî 
íàäàâàâ â³äïîâ³äü.

Ïîðàäà òðåòÿ: ïåðåäáà÷àéòå 
ìîæëèâ³ñòü îñêàðæåííÿ âàøèõ 
ä³é â³äïîâ³äà÷åì, óíèêàéòå òàêî¿ 
ìîæëèâîñò³.

Ïàí Öåõìåéñòðóê ïîÿñíèâ, ùî 
ïîãîäèâñÿ íà ñóìó, âèçíà÷åíó åêñ-
ïåðòîì òîìó, ùîá íå çàòÿãóâàòè 
íàäàë³ ñóäîâèé ïðîöåñ. Â³í ³ òàê 
âèòðàòèâ íà íüîãî á³ëüøå ðîêó.

ЗАМУРУВАЛИ, «ДЕМОНИ». 
— Ïîñòðàæäàë³ íå õî÷óòü ìàòè 
ñïðàâó ç ÆÅÊîì ò³ëüêè òîìó, 
ùî öå äóæå êëîï³òíà ñïðàâà, — 

ãîâîðèòü Ìèêîëà Öåõìåéñòðóê. — 
Íå ò³ëüêè æ ìîþ êâàðòèðó ùî-
ðàçó çàòîïëþâàëî. ß ïðîæèâàþ 
íà ï’ÿòîìó ïîâåðñ³. Âîäà ç äàõó ñò³-
êàëà àæ äî âõ³äíèõ äâåðåé ó ï³ä’¿çä. 
Íàâ³òü òàì êàëþæ³ ñòîÿëè.

Çãàäóº ³ñòîð³þ ç ìåøêàíöÿìè 
îäí³º¿ ç êâàðòèð íà äðóãîìó ïî-
âåðñ³. Êàæå, ó íèõ âõ³äí³ äâåð³ 
áóëè ç ìàòåð³àëó, ÿêèé íàáðÿêàâ 
ï³ñëÿ âîäè. Ñàìå ÷åðåç öå îäíîãî 
ðàíêó ãîñïîäàð³ íå çìîãëè â³ä-
÷èíèòè ¿õ. Äîâåëîñÿ âèêëèêàòè 
ñëóæáó ðÿòóâàëüíèê³â. Ò³ âè-
çâîëÿëè «çàìóðîâàíèõ» ó âëàñ-
íîìó ïîìåøêàíí³. Íà ïðîïîçè-
ö³þ Öåõìàéñòðóêà äîëó÷èòèñÿ 
äî éîãî çàÿâè, ùîá ñï³ëüíî â³ä-
ñòîþâàòè ³íòåðåñè â ñóä³ ïðîòè 
ÆÅÊó, ãîñïîäàð³ â³äìîâèëèñÿ. 
Òàê ñàìî íå çàõîò³ëè áðàòè ó÷àñòü 
ó ñóäîâ³é òÿæá³ ìåøêàíö³ ³í-
øèõ êâàðòèð, ùî ïîñòðàæäàëè 
â³ä íåîäíîðàçîâèõ çàòîïëåíü. 
«Âîþâàòè» ç êîìóíàëüíèêàìè 
Öåõìàéñòðóêó äîâåëîñÿ îäíîìó. 
Éîìó öå âäàëîñÿ.

Ìèêîëà æîäíîãî ðàçó 
íå ïåðåñòóïàâ ïîð³ã 
÷èíîâíèê³â. Êàæå, 
äëÿ íüîãî ïðèíèçëèâî 
âèïðîøóâàòè òå, ùî 
éîìó íàëåæèòü

Вода з даху стікала аж на перший поверх. Але сусіди, 
що постраждали від затоплень, не захотіли судитися

Це фото з місцевим жителем надав Микола 
Цехмейструк, щоб показати, яка калюжа утворювалась 
на даху його будинку після дощів
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ОЛЕКСАНДР 
БІЛОШКУРСЬКИЙ, 
ЕКСПЕРТ З ПРАВА:

— Адвокат  не 
може бути при-
тягнутий до від-
п о в і д а л ь н о с т і 

за хабар. Він не службова осо-
ба. Може бути лише посеред-
ником у дачі хабара. Тоді гроші 
мають вилучатися у службової 
особи (судді, прокурора, іншо-
го держслужбовця). А гонорари 
адвокатів «за сприяння у не при-
тягненні особи до криміналь-
ної відповідальності» можуть 
складати і більші суми, ніж ви-
лучили. Це домовленість між 
сторонами. Гонорар адвоката 
може сягати 20-ти і 50-ти тисяч 

доларів. Це його дохід, який має 
бути відображений у податко-
вій звітності, та з якого сплачені 
податки.
Наскільки мені відомо, то гроші 
бралися не з клієнта, а зі свідка 
по справі. З боку адвоката було 
вимагання, погрози свідку про 
притягнення до криміналь-
ної відповідальності. Якщо так 
було, тоді це трохи інші обста-
вини і повинна бути інша квалі-
фікація. Ситуація не стандартна. 
Тут усе залежить від того, які є 
у правоохоронців докази — 
фіксації вимог, обіцянок тощо. 
Не стандартна вимога «передачі 
чужого майна чи права на май-
но або вчинення будь-яких дій 
майнового характеру з погрозою 

обмеження прав, свобод або за-
конних інтересів потерпілого або 
його близьких родичів» і сума 
для кваліфікації нежартівлива. 
Сприймалася погроза, мабуть, 
як реальна. А от, крім погроз, 
чи були якісь реальні дії чи під-
твердження цих дій зі сторони 
суддів, прокурорів!? Судді та 
прокурори могли попереджати 
(без злочинного наміру), а ад-
вокат — скористався ситуацією. 
Щоб робити висновки, треба 
бачити обставини. Вони поки 
що таємниця слідства.
Разом з тим наголошую: ніхто 
не заважав зі свідком укласти 
угоду, навіть в цій справі, якщо 
ризики притягнення такого свідка 
до відповідальності були високі.

«Нестандартна ситуація» 

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Òðèâàþòü ñë³ä÷³ 
ä³¿ ³ ïðîâîäèòüñÿ 
íèçêà îáøóê³â 
ó ñïðàâ³ õàáàðà, ³ç 

ÿêèì «óçÿëè» ìèíóëîãî òèæíÿ 
â³ííèöüêîãî àäâîêàòà. Ìåðåæó 
îáëåò³ëà êîðîòêà ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
âèìàãàííÿ ãðîøåé àäâîêàòîì 
ó ñâ³äêà êðèì³íàëüíîãî ïðîâà-
äæåííÿ ïðî íàðêîòèêè. ¯¿ ðîç-
ïîâñþäæóâàëè ç ôîòîãðàô³ÿìè, 
íà ÿêèõ áóëî çàòóøîâàíå îáëè÷÷ÿ 
çàòðèìàíîãî. Ùå íà çí³ìêàõ — 
ïîâíèé áàãàæíèê äîëàð³â.

Ãðîø³ äëÿ ôîòîçâ³òó ðîçêëàëè 
ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ, ÿê³ é ïðîâå-
ëè îïåðàö³þ ³ç çàòðèìàííÿ. ̄ õíÿ 
ïðåñ-ñëóæáà ïî³íôîðìóâàëà:

«Ïðàâîîõîðîíö³ âñòàíîâèëè, 
ùî àäâîêàò âèìàãàâ 15 òèñÿ÷ 
äîëàð³â ÑØÀ â³ä ñâ³äêà ó êðè-
ì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, â³ä-
êðèòîìó çà ñòàòòåþ 307 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, 
ô³ãóðàíòîì ÿêîãî áóâ éîãî ï³ä-
çàõèñíèé. Ó âèïàäêó â³äìîâè 
ñïëà÷óâàòè êîøòè, çëîâìèñíèê 
ïîãðîæóâàâ ÷åðåç „çâ’ÿçêè“ ñå-
ðåä ñóää³âñüêîãî êîðïóñó çì³íèòè 
ïðîöåñóàëüíèé ñòàòóñ ÷îëîâ³êà 
íà ï³äîçðþâàíîãî ó ö³é ñïðàâ³. 
Ñï³âðîá³òíèêè ñïåöñëóæáè çà-
òðèìàëè àäâîêàòà ï³ä ÷àñ îòðè-
ìàííÿ âñ³º¿ ñóìè õàáàðà».

Õ³áà ìîæíà íå ñëóæáîâ³é îñî-
á³ ³íêðèì³íóâàòè íåïðàâîì³ðíó 
âèãîäó? À ìîæå, òî ãîíîðàð áóâ, 
äî ÷îãî òóò õàáàðíèöòâî? Îñü 
òàê ðåàãóâàëè â³ííè÷àíè íà öå 
çàòðèìàííÿ. À êîëåãè-àäâîêàòè 
äèâóâàëèñÿ: ÿêùî àäâîêàò êîëå-
ãà îáìàíþâàâ æåðòâó, òî ÷îìó 
íå â øàõðàéñòâ³ éîãî îáâèíó-
âà÷óþòü? À ÿêùî ãðîø³ âèìà-
ãàâ ÿê ïîñåðåäíèê, äëÿ ñóää³ 
÷è ÿêîãîñü ³íøîãî âïëèâîâîãî 
ïîñàäîâöÿ, òî ÷îìó ïðî òðåòþ 
îñîáó í³ ñëîâà?

Îñü îäèí ³ç àäâîêàòñüêèõ êî-
ìåíòàð³â:

«ßêùî àäâîêàò „âèìàãàâ 15 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â õàáàðà“, òî ìàâ ¿õ 
ïåðåäàòè ÿê³éñü îñîá³, â³ä ÿêî¿ 
çàëåæèòü ïðèòÿãíåííÿ ÷è íå ïðè-
òÿãíåííÿ ëþäèíè äî êðèì³íàëü-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ (àäâîêàò 
íå óïîâíîâàæåíèé ïðèéìàòè òàê³ 
ð³øåííÿ, à òîìó íå ìîæå îòðèìó-
âàòè õàáàðà íàâ³òü òåîðåòè÷íî). 
×îìó í³÷îãî íå ãîâîðèòüñÿ ïðî 
òó îñîáó? ßêùî æ àäâîêàò, îá³-
öÿþ÷è ö³ ãðîø³ ïåðåäàòè êîìóñü 
â ÿêîñò³ õàáàðà, áàæàâ îòðèìàòè 
¿õ ñàì, òî â³í îáìàíóâ ëþäèíó. 
Òîä³ öå øàõðàéñòâî, à íå õàáàð-
íèöòâî. ßêùî æ ö³ ãðîø³ ïåðå-
äàâàëèñÿ â ÿêîñò³ ãîíîðàðó, àëå 
êë³ºíò ââàæàº éîãî ðîçì³ð çàâè-
ùåíèì, òî äî ÷îãî òóò êðèì³íàëü-
íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü? Òàê ìîæíà 
áóäü-ÿêîãî àäâîêàòà ïðèòÿãíóòè».

ДРУЖИНІ ЗАТРИМАНОГО З $15000 
АДВОКАТА СКИДАЮТЬСЯ ГРІШМИ 
Попадалово  Затримали і арештували 
з правом застави. Адвоката узяли 
з 15 тисячами доларів й інкримінують 
вимагання хабара. Щойно його 
запроторили у СІЗО, колеги кинули 
клич в соцмережах: скинутися 
по кілька тисяч на сплату застави

«Ïðîñòî íàì ïîðà çðîçóì³òè, 
ùî ç êë³ºíòîì áåç äîãîâîðó ïðà-
öþâàòè íå ìîæíà ³ ãîíîðàð îòðè-
ìóâàòè êðàùå íà áàíê³âñüêèé 
ðàõóíîê. ²íàêøå â ðîë³ öüîãî 
íåùàñíîãî ìîæå îïèíèòèñü êî-
æåí», — öå ùå îäèí êîìåíòàð 
àäâîêàòà.

ЯК «РІШАЮТЬ» ПИТАННЯ. À 
îò ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè ðåàãó-
âàëè íà ôàêò çàòðèìàííÿ ³íàêøå. 
Õâàëèëè ïðàâîîõîðîíö³â çà ðåà-
ë³çàö³þ îïåðàòèâíî¿ ³íôîðìàö³¿, 
ñï³â÷óâàëè ïîòåðï³ëîìó â³ä âè-
ìàãàíü ñâ³äêó òà îáïëüîâóâàëè 
âñþ àäâîêàòñüêó áðàò³þ.

«Ìîëîäö³! Êð³ì òîãî, ùî 
ó ëþäèíè íåïðèºìíîñò³, â ÿê³ 
âîíà ïîòðàïèëà ïî ñâî¿é ÷è 
íå ñâî¿é âèí³, òàê ùå é „îáî-
ðîòí³-ð³øàëè“ àäâîêàòñüê³ íà-
æèâàþòüñÿ íà ñèòóàö³¿! Çíàéî-
ìèé îñîáèñòî ç òàêèìè «ïðàâåä-
íèêàìè-çàõèñòíèêàìè», ãíèë³ 
ëþäè», — ïðîêîìåíòóâàâ íîâèíó 
ãîëîâà «Ðåâ³ç³¿ âëàäè» Â³òàë³é 

Ïàâëîâñüêèé. — Äåÿê³ àäâîêàòè 
íàâ³òü êë³êóõè ìàþòü â³äïîâ³ä-
í³! Öå âæå ïðîñòî ãàíüáà ¿ì ÿê 
ïðîôåñ³îíàëàì!»

— Îäèíèö³ àäâîêàò³â, ÿê³ ä³é-
ñíî ìîæóòü ³òè ïî çàêîíó òà çä³é-
ñíþâàòè çàõèñò ïðàâ ãðîìàäÿí, 
íå áîÿ÷èñü íàñë³äê³â. À á³ëüø³ñòü 
áîÿòüñÿ. ² öåé ïðèêëàä äîâîäèòü, 
ùî àäâîêàòè ó ïåðåâàæí³é á³ëü-
øîñò³ ñòàþòü ïðîñòî «ïðîêëàä-
êîþ» ³ íîñÿòü õàáàð³, — äóìàº 
ïðàâîçàõèñíèöÿ Íàòàëÿ Ïî-
êèíü÷åðåäà.

— Öå çàòðèìàííÿ á³ëüøå äëÿ 
ñòàòèñòèêè òà ³ì³òàö³¿ áîðîòü-
áè ç êîðóïö³ºþ, — óïåâíåíèé 
ïðàâîçàõèñíèê Ñòàí³ñëàâ Íèæ-
íèê-Îñêîëüñüêèé. — Ñóäîâî¿ 
ïåðñïåêòèâè ÿ íå áà÷ó. Äóìàþ, 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ðîç-
âàëèòüñÿ, ÿê ³ á³ëüø³ñòü ãó÷íèõ 
ñïðàâ, ïðî ÿê³ ðàïîðòóâàëî ÑÁÓ.

БАТЬКО НЕ В КУРСІ. Çàòðèìàííÿ 
àäâîêàòà áóëî 10 ñ³÷íÿ, à 12-ãî — 
éîìó îáðàëè çàïîá³æíèé çàõ³ä 
íà ÷àñ ñë³äñòâà — òðèìàííÿ ï³ä 
âàðòîþ ç ïðàâîì âíåñòè çàñòàâó 
â ðîçì³ð³ 400 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

²ç âëàñíèõ äæåðåë ðåäàêö³ÿ ä³-
çíàëàñÿ, ùî ³íêðèì³íóþòü âèìà-
ãàííÿ ³ îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ 
âèãîäè 38-ð³÷íîìó Òàðàñó Ãóêó, 
÷èé áàòüêî, Ãðèãîð³é Ãóê, òàêîæ 
ïðàöþº àäâîêàòîì.

Òåëåôîíóºìî éîìó, ùîá çàïè-
òàòè, ÷è ìîæíà çâèíóâà÷óâàòè àä-
âîêàòà ó òàêîìó çëî÷èí³. Ãðèãîð³é 
Ãóê êàæå, — òàê.

— Ùå íå çíàþ í³÷îãî ïî ñïðà-
â³, àëå õàáàð ³íêðèì³íóâàòè ìîæ-
íà ³ àäâîêàòîâ³. ßê ïîñîáíèöòâî 
÷è îðãàí³çàö³þ ñõåìè, — ãîâî-
ðèòü â³í. — Àëå òàêîãî «õàáàðà» 
ÿ çà ñâî¿ 37 ðîê³â ïðàêòèêè ùå 
íå áà÷èâ.

Öÿ ðîçìîâà â³äáóëàñÿ ùå 
äî òîãî, ÿê ñèíó ñï³âðîçìîâíèêà 
ïðèçíà÷èëè 60 ä³á òðèìàííÿ ï³ä 
âàðòîþ ç ïðàâîì âíåñòè çàñòàâó.

КОЛЕГИ СКИДАЮТЬСЯ. À ùî-
éíî ñë³ä÷èé ñóääÿ ïðèéíÿâ òàêå 
ð³øåííÿ, êîëåãè àðåøòîâàíîãî, 
³íø³ â³ííèöüê³ àäâîêàòè ïî÷àëè 
ðîçïîâñþäæóâàòè ó Ôåéñáóêó íî-
ìåð êàðòêîâîãî ðàõóíêó äðóæèíè 
Òàðàñà Ãóêà ç ïðîïîçèö³ºþ ñêè-
íóòèñÿ ïî ê³ëüêà òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
àáè íàçáèðàòè 400.

«Êîæåí ç íàñ, âðàõîâóþ÷è ñüî-
ãîäí³øí³é áåçïðåäåë ç áîêó ïðà-
âîîõîðîííèõ îðãàí³â, íå ìîæå 
ñïîä³âàòèñÿ, ùî íàäàííÿ ïðàâî-
âî¿ äîïîìîãè òà çàõèñò êë³ºíò³â, 
íå ïðèçâåäóòü äî íàøîãî çàòðèìàí-
íÿ, í³áèòî çà âèìàãàííÿ, — ïèñàëè 
ó àäâîêàòñüê³é ñï³ëüíîò³ ó Ôåéñáó-
êó. — Ó òàêèé ñèòóàö³¿ ìè ïîâèíí³ 
îá'ºäíàòèñÿ òà äîâåñòè âñ³ì, ùî 
âèíàãîðîäà àäâîêàòà íå ìàº ìåæ 
³ ëèøå îáìåæóºòüñÿ äîìîâëåí³ñòþ 
ì³æ àäâîêàòîì òà êë³ºíòîì…» 

Àäâîêàò Ñåðã³é Òèøêîâñüêèé 
ïî ðåºñòðó ò³ëüêè ó Â³ííèö³ ðà-
õóâàâ 419 àäâîêàò³â é íàïèñàâ 
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ïîñò ³ç çàãî-
ëîâêîì «Àäâîêàòàì àäðåñóºòüñÿ». 
Îñü óðèâîê ç íüîãî:

«ßêùî õî÷à á 200 çäàäóòü 
ïî 2 òèñÿ÷³ ãðèâåíü äëÿ âíå-
ñåííÿ çàñòàâè êîëåç³, òî Òàðàñ 
çìîæå âèéòè ç³ ñë³ä÷îãî ³çîëÿ-
òîðà (ïîãîäüòåñÿ, íå íàéêðàùå 
ì³ñöÿ äëÿ ïåðåáóâàííÿ àäâî-
êàòà). Äëÿ ðåàëüíî áàæàþ÷èõ 
äîïîìîãòè — ðåêâ³çèòè êàðòè 
ÏðèâàòÁàíêó äðóæèíè àäâîêà-
òà: 4149 4991 0670 6300, Ãóê ²ðèíà 
Àíàòîë³¿âíà. ² ïàì’ÿòàéòå äâ³ ðå÷³: 
â³ä òþðìè é ñóìè í³õòî íå çàð³êà-
ºòüñÿ òà âçàºìîâèðó÷êà ³ ï³äòðèì-
êà — ðåàëüíèé çàñ³á âèæèâàííÿ 
â öüîìó áåçóìíîìó ñâ³ò³».

Ïðàâîîõîðîíö³ êàæóòü, ùî 
ïðîäîâæóþòü ðîçñë³äóâàííÿ, 
ïðîâîäÿòü îáøóêè ³ îïèòóâàííÿ 
ñâ³äê³â. À ïðåñ-ñëóæáà ïðîêóðà-
òóðè îáëàñò³ çàçíà÷èëà: çà çëî-
÷èí, ÿêèé äîâîäÿòü àäâîêàòó, çà-
ãðîæóº â³ä 5 äî 10 ðîê³â òþðìè 
ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà.

Обличчя адвоката, спійманого на отриманні 15 тисяч доларів, затушували. 
Але редакція дізналася — під арештом за хабар опинився 38-річний Тарас Гук 
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Óðîêè â’ÿçàííÿ, 
á³çíåñ-òðåí³íãè ç 
â³äêðèòòÿ âëàñíî¿ 

ñïðàâè òà óì³ííÿ ðåàë³çîâóâàòè 
âëàñí³ âèðîáè, ë³êóâàëüíî-îçäî-
ðîâ÷à ô³çêóëüòóðà ç â³äâ³äàííÿì 
òðåíàæåðíîãî çàëó, áàñåéíó, âåð-
õîâà ¿çäà íà êîíÿõ — öå ò³ëüêè 
îêðåì³ åëåìåíòè íîâî¿ ðåàá³-
ë³òàö³éíî¿ ïðîãðàìè, çàïðîâà-
äæåíî¿ ó Öåíòð³. Ñêîðèñòàòèñÿ 
íåþ ìîæå êîæåí îõî÷èé, õòî ìàº 
ãðóïó ³íâàë³äíîñò³. Äåòàëüí³øå 
ïðî íîâîââåäåííÿ, à òàêîæ ïðî 
òå, ÿê íà òåðåíàõ îáëàñò³ âïåðøå 
íàâ÷àþòü íåçðÿ÷èõ ïðàöþâàòè 

íà â’ÿçàëüíèõ ìàøèíàõ, ó ðîç-
ïîâ³ä³ æóðíàë³ñòà RIA 

ТІЛЬКИ НЕ ПИШІТЬ, ЩО МИ 
НЕЩАСНІ. Ïåðøà ðåàá³ë³òà-
ö³éíà ãðóïà íàðàõîâóº øåñòåðî 
îñ³á. Íåçðÿ÷èé ÷îëîâ³ê îïàíîâóº 
ìèñòåöòâî ìàñàæó, ï’ÿòåðî æ³íîê 
íàâ÷àþòüñÿ â’ÿçàííþ ãà÷êîì ³ 
íà â’ÿçàëüí³é ìàøèí³.

— Ò³ëüêè íå ïèø³òü, ùî ìè 
íåùàñí³, — êàæå äçâ³íêèì ãîëî-
ñîì Îêñàíà Âîéòêî. — Ïîæàë³-
ºòå ìåíå, ùî ÿ âïàëà ó â³äêðè-
òèé ëþê. À òàêå ñïðàâä³ áóëî. 
² íå îäíà ÿ îïèíÿëàñÿ ó òàê³é 
ñèòóàö³¿. ² ùî ç òîãî æàëþ ÷è 
ñï³â÷óòòÿ? Äÿêóâàòè, æèâ³ çàëè-
øèëèñÿ. À îñü ÿêùî º ìîæëèâ³ñòü 

НЕЗРЯЧІ В’ЯЗАЛЬНИЦІ: 
«МИ ВСЕ ВІДЧУВАЄМО РУКАМИ» 
Навпомацки  В’язані шапочка, светр, 
шарф, інші речі — важко повірити, що 
їх виготовили незрячі люди. Навчають 
такому умінню у міжрегіональному центрі 
реабілітації інвалідів «Поділля». Не тільки 
навчають. Тут запровадили комплексну 
програму реабілітації. З чого вона 
складається і хто може нею скористатися?

â’ÿçàòè, êîëè íå áà÷èø, ùî ðî-
áèø, â³äïîâ³äàº: «Ìî¿ î÷³ — ìî¿ 
ðóêè. Ìè âñå â³ä÷óâàºìî ðóêà-
ìè. Êîæíó ïåòëè÷êó, êîæåí âóç-
ëèê». Ó Ãàëèíè ìð³ÿ: âèãîòîâëÿòè 
êîìá³íîâàí³ âèðîáè — â’ÿçàí³ ç 
íèòîê ðå÷³ ïðèêðàøàòè â³çåðóí-
êàìè ç á³ñåðó. Óçîðè ¿ì ï³äêàçóº 
ìàéñòåð. Âîíà æ ðàäèòü âèðîáè, 
ùî êîðèñòóþòüñÿ ïîïèòîì.

Ùå îäíà ó÷àñíèöÿ ãðóïè Ëà-
ðèñà Ìåëüíèê ðàí³øå â'ÿçàëà 
ñïèöÿìè. Ó íå¿ áàãàòî âëàñíèõ 
âèðîá³â. Çâ’ÿçàëà ñèíîâ³ ñâåòð, 

à â³í ñïîäîáàâñÿ éîãî äðóãîâ³. 
Òåïåð ³ òîâàðèø ñèíà ìàº òàêó 
ñàìó âäÿãàíêó.

— Ó ìåíå áàæàííÿ íàâ÷èòèñÿ 
ïðàöþâàòè íå ò³ëüêè ãà÷êîì, à é 
íà â’ÿçàëüí³é ìàøèí³, — ðîçïî-
â³äàº æ³íêà.

Ïåðø³ âïðàâè íà â’ÿçàëüí³é 
ìàøèí³ çðîáèëà Íàòàë³ÿ Ô³ëþê. 
Çà äîïîìîãîþ ìàéñòðà, çâè÷àé-
íî. Îêñàíà Âàíþøê³íà, ÿêà íà-
â÷àº íåçðÿ÷èõ, ïåðåêîíàíà, ùî ¿¿ 
ó÷í³ çóì³þòü îïàíóâàòè ìàøèííå 
â’ÿçàííÿ. Ïîòð³áåí ÷àñ. 

— Уперше бачу настільки мотиво-
ваних учнів, якими є мої нинішні 
підопічні, — розповідає майстер 
Оксана Ванюшкіна. — Та й взага-
лі уперше працюю з незрячими 
людьми. У них дуже велике ба-
жання вчитися. Є такі елементи, 
що їх опанували за день, тоді як 
люди, у яких гарний зір, вивчали 
їх тиждень-другий. Мої учні уже 
отримали ази нової справи. Пе-
рейшли до виготовлення узорів. 
Без помилок, звичайно, не обхо-

диться. Утім, можу з упевненістю 
сказати, що їх реально навчити 
виготовляти такі речі, які можна 
виставляти на продаж.
Дамо їм також основи машин-
ного в’язання. Це розширить їхні 
можливості. Наприклад, машин-
ний виріб можна прикрасити 
елементами, зв’язаними гачком. 
У мене мрія, щоб їм виділили 
місце у великому торговельно-
му центрі. Щоб там могли про-
давати, отримувати замовлення.

Уперше працюю з такими мотивованими учнями 

РОМАН ШТОГРИН, 
ДИРЕКТОР МІЖ-
РЕГІОНАЛЬНОГО 
ЦЕНТРУ ПРОФЕСІЙ-
НОЇ РЕАБІЛІТАЦІЇ ІН-
ВАЛІДІВ «ПОДІЛЛЯ» 

— Комплексна ре-
абілітація з отриманням вироб-
ничих навиків — новий напрямок 
роботи нашого Центру. Важливо 
не тільки навчити. Наша мета — 
забезпечити соціальний супровід, 
щоб влаштувати на роботу на від-
критому ринку праці. Одночасно 
проводимо бізнес-тренінги, да-
ємо поради, як можна відкрити 

власну справу, як шукати ринки 
для власних виробів. До речі, для 
нинішньої групи в’язальниць уже 
проводимо перемовини з одним 
з торговельних центрів, щоб ви-
ділили місце для продажу їхніх 
виробів. Пропонуємо також ліку-
вальну фізкультуру, басейн, їзду 
верхи на конях.
Ми відкриті для співпраці для всіх 
людей з інвалідністю, віком від 
18-ти років. Центр надає допомо-
гу у пошуку місця роботи, забез-
печує супровід інших потреб лю-
дей з фізичними вадами. Послуги 
для таких людей безкоштовні.

Реабілітація — безкоштовна 

äîïîìîãòè — öå âæå ³íøà ñïðàâà. 
Îò ìè íàâ÷èìîñÿ ãàðíî â'ÿçàòè, 
çàõî÷åìî ïðîäàâàòè ñâî¿ âèðîáè. 
Òóò áè ï³äñòàâèòè ïëå÷å…

Ïàí³ Îêñàíà ìàº ³íâàë³äí³ñòü 
ïî çîðó ç äèòèíñòâà. Íàâ÷àëàñÿ 
ó ñïåö³àëüí³é øêîë³ äëÿ íåçðÿ-
÷èõ. Çóì³ëà çäîáóòè âèùó îñâ³òó. 
Ìàº äèïëîì Â³ííèöüêîãî äåð-
æàâíîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñè-
òåòó. Çà ôàõîì — óêðà¿íñüêèé 
ô³ëîëîã. 13 ðîê³â â÷èòåëþâàëà 
ó âå÷³ðí³é øêîë³ äëÿ ñëàáêîçîðèõ 
³ íåçðÿ÷èõ. Àëå øêîëó çàêðèëè. 
Æ³íêà îïèíèëàñÿ áåç ðîáîòè.

— Äëÿ ìåíå íàâ÷àííÿ íà êóð-
ñàõ â’ÿçàëüíèöü, öå ïðàãíåííÿ 
îòðèìàòè ìîæëèâ³ñòü çàðîáëÿòè 
íà æèòòÿ âëàñíèìè ðóêàìè, — 
óòî÷íþº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — 
ßêùî â³äâåðòî, íå äóìàëà, ùî 
íàâ÷óñÿ. Çóì³ëà! Óæå øàïî÷êó 
çâ’ÿçàëà. Ç âóøêàìè. Õîäæó â í³é. 
Òåïëî, çðó÷íî ³ ïðèºìíî, áî çðî-
áëåíà ñàìîþ äëÿ ñåáå.

Ïîðàäè ìàéñòðà ï³ä ÷àñ çàíÿòü 
ïàí³ Îêñàíà çàïèñóº íà äèêòî-
ôîí. Âäîìà ïðîñëóõîâóº. Øà-
ïî÷êó, ïðî ÿêó ìîâà, ðàç³â ñîðîê 
äîâåëîñÿ ïåðåðîáëÿòè. Òàê ñòâåð-
äæóº æ³íêà. Íà âèõ³äí³ âçÿëàñÿ 
ùå îäíó â’ÿçàòè. Àëå ïîìèëèëàñÿ 
ç êîëüîðàìè. Òåïåð íèòêè òåìíî-
ãî êîëüîðó òðåáà ðîçïóñòèòè. Öå 
íå çìåíøóº áàæàííÿ äîñêîíàëî 
îïàíóâàòè ñïðàâó.

ВИРОБИ З НИТОК, А ПРИКРА-
СИ — З БІСЕРУ. Ãàëèíà Êîðíººâà 
íàéìîëîäøà ó ãðóï³. Ùå êîëè 
íàâ÷àëàñÿ ó øêîë³ äëÿ íåçðÿ÷èõ, 
çàõîïèëàñÿ âèðîáàìè ç á³ñåðó. 
Ìàëî â³ðèëà, ùî çóì³º îïàíó-
âàòè ùå é â’ÿçàííÿ. Êàæå, êîëè 
çàïðîïîíóâàëè êóïèòè ãà÷êè, 
âèð³øèëà: ÿêùî ñïðàâà íå ï³äå, 
â³ääàñòü ¿õ ìàì³. 

— Ï³ñëÿ ïåðøîãî òèæíÿ íà-
â÷àííÿ êàæó ìàì³, âèáà÷, àëå 
ÿ æàä³áíà, òîìó ãà÷êè òîá³ íå â³ä-
äàì, — óñì³õàºòüñÿ ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. — Ñïîäîáàëîñÿ. Õî÷åòüñÿ 
íàâ÷èòèñÿ.

Íà çàïèòàííÿ, ÿê âäàºòüñÿ 

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, (095)1039671 
 Ñï³ëüíî ç ôîòîãðàôîì ßðîñ-

ëàâîþ Êàñüÿíîâîþ òà ñêåò÷åðàìè 
«Breakfast & Sketch», âåëîàêòèâ³ñ-
òè ñòâîðèëè îðèã³íàëüíèé âåëî-
êàëåíäàð íà 2018 ð³ê. Ó êàëåíäàð³ 
ðîçïèñàí³ óñ³ êëþ÷îâ³ âåëîïîä³¿ 
ðîêó ³ º ñ³òêà-ïëàíóâàëüíèê. Òîá-
òî êîæåí âëàñíèê êàëåíäàðÿ ìîæå 
ðîáèòè ó íüîìó âåëîïîçíà÷êè.

— Ó ìèíóëîìó ðîö³ ìè çðîáèëè 
êàëåíäàð ³ç ñêåò÷åð³â. Ó öüîìó 
ðîö³ ìè ìàëè çðîáèòè ùîñü ïî-
ä³áíå, àëå ïî-íîâîìó. ² ó ÿêèéñü 

ìîìåíò íàø ôîòîãðàô ßðîñëàâà, 
ÿêà ó ìèíóëîìó ðîö³ ðîáèëà íàì 
îáêëàäèíêó, çàïðîïîíóâàëà íî-
âèé ôîðìàò: çðîáèòè öå íå çà äî-
ïîìîãîþ ìàëþíê³â, à çà äîïîìî-
ãîþ ôîòîãðàô³é âåëîñèïåäèñò³â ³ 
âñ³ì, ùî ìàº äî íèõ ñòîñóíîê, — 
ðîçïîâ³äàº îäíà ³ç àâòîðîê Ëþä-
ìèëà Øèëÿºâà. — Ìîÿ ó÷àñòü ïî-
ëÿãàëà â òîìó, ùîá ïðàâèëüíî ³ 
êðàñèâî ðîçïîä³ëèòè ó÷àñíèê³â 
òà îáðàòè ôîòîãðàô³¿, ÿê³ áóäóòü 
âèêîðèñòàí³ äëÿ êîæíîãî ì³ñÿöÿ, 
çàëåæíî â³ä âåëîïîä³¿.

Ðîäçèíêîþ öüîãîð³÷íîãî âè-
äàííÿ ñòàëè îãîëåí³ ôîòîãðà-
ô³¿ â³ííèöüêèõ âåëîñèïåäèñò³â. 
Íà êîæåí ì³ñÿöü ïî îäí³é. Ñåðåä 
ìîäåëåé ø³ñòü ÷îëîâ³ê³â òà ø³ñòü 
æ³íîê: äâ³ ìàìè, äâà áàòüêà, ³ 
íàâ³òü ÷îëîâ³ê ïîâàæíîãî â³êó, 
ÿêèé ìàº îíóê³â. Àëå ó êàëåí-
äàð³ íå ïîêàçàíî æîäíîãî îá-
ëè÷÷ÿ ³ íå ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ³ìåí 
ó÷àñíèê³â.

— Ôîòîãðàô³ÿ — öå â³çó-
àëüíå ìèñòåöòâî ³ âîíî âïëèâàº 
íà íàøå ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó. ß íà-

äàþ ïåðåâàãó ïðèðîäíîñò³, òîìó 
ïðîñóâàëà ñâîþ ô³ëîñîô³þ ³ ïðè 
ñòâîðåíí³ ñâ³òëèí, — ðîçïîâ³äàº 
àâòîðêà ôîòîãðàô³é ßðîñëàâà 
Êàñüÿíîâà. — Ëþäè êðàñèâ³ òàê³, 
ÿê³ âîíè º, òîìó ÿ àêöåíòóâàëàñÿ 
íà ì³í³ìóì ôîòîøîïó. Ðîçäÿãíó-
òè ó÷àñíèê³â ìè âèð³øèëè, òîìó 
ùî öå êðàñèâî. Ëþäñüêå ò³ëî êðà-
ñèâå, íåçàëåæíî â³ä êîìïëåêö³¿ 
òà ñòàò³.

Ïðèäáàòè êàëåíäàð ìîæíà 
ó îðãàí³çàòîðà ïîä³¿ Îëåêñàíäðà 
Öàðåâñüêîãî. Îð³ºíòîâíà âàðò³ñòü 

200 ãðèâåíü. Óñ³ êîøòè, îòðèìà-
í³ â³ä ïðîäàæó êàëåíäàðÿ, ï³äóòü 
íà ë³êóâàííÿ ìàëåíüêî¿ â³ííè-
÷àíêè Àí³ Ñâèòêî, ÿêà õâîð³º ãî-
ñòðèì ë³ìôîáëàñòíèì ëåéêîçîì.

— ß äóæå çàäîâîëåíà òèì, ùî 
ìè çðîáèëè öåé êàëåíäàð, òîìó 
ùî âæå çàðàç íåçíàéîì³ ëþäè 
ïðîñÿòü ó ìåíå ðåêâ³çèòè áàòü-
ê³â Àí³ Ñâèòêî. Õî÷óòü ïåðåâåñòè 
ãðîø³ íà ¿¿ ë³êóâàííÿ. Öå îçíà÷àº, 
ùî ìè çìîãëè ïðèâåðíóòè óâàãó. 
Ó öüîìó âèïàäêó — öå ãîëîâíå, — 
äîäàº ßðîñëàâà Êàñüÿíîâà.

У Вінниці презентували «голий» велокалендар на 2018 рік

Галина Корнєєва —наймолодша у групі. Вона хоче 
навчитися в’язані речі прикрашати візерунками з бісеру
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Ó ñóáîòó, 6 ñ³÷-
íÿ, íà facebook-
ñòîð³íö³ äåïóòàòà 

Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Äìèòðà 
Óìàíöÿ ç’ÿâèëàñÿ ³ñòîð³ÿ, ó÷àñ-
íèêîì ÿêî¿ â³í ñòàâ. Ïðàö³âíèêè 
â³ííèöüêî¿ ô³ë³¿ äåðæï³äïðèºì-
ñòâà «²íôîðì-Ðåñóðñè», òîáòî 
àðåøòìàéäàí÷èêà, íå â³ääàâàëè 
ìàøèíó ¿¿ çàêîííîìó âëàñíèêó. 
Íå â³ääàâàëè, ïîêè â³í íå çàïëà-
òèòü çà çáåð³ãàííÿ. À ïî÷àëîñÿ 
âñå ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó, êîëè 
ìàøèíó Äìèòðà çóïèíèâ ïîë³-
öåéñüêèé.

ПЛАТИ АБО ХОДИ. Ïðàâîîõî-
ðîíöþ çäàëîñÿ, ùî àâòîìîá³ëü 
ìàº ï³äðîáëåí³ íîìåðè êóçîâà 
òà ï³äðîáëåí³ äîêóìåíòè. ×åðåç 
öå áóëî â³äêðèòå êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ, ìàøèíó âèçíàëè 
ðå÷îâèì äîêàçîì ³ â³äïðàâèëè 
íà àðåøòìàéäàí÷èê.

«×åðåç ì³ñÿöü, 3 ñ³÷íÿ, ïðîêó-
ðîð âèíîñèòü ïîñòàíîâó ïðî âè-
êëþ÷åííÿ ö³º¿ àâò³âêè ÿê äîêàçó 
òà äàþòü äîçâ³ë çàáðàòè àâòî ç 
ìàéäàí÷èêà. Òîáòî ïðèïèíèëè-
ñÿ ï³äñòàâè äëÿ óòðèìàííÿ àâòî 
òàì», — ïèøå Óìàíåöü. «Äîêó-
ìåíòè ïîêàçàëè þðèñòó ìàé-
äàí÷èêà, ïðîòå â³í ñêàçàâ éòè 
ïëàòèòè çà ïîñëóãè çáåð³ãàííÿ».

²äåàëüíà ñèòóàö³ÿ áóëà á òà-
êîþ: ëþäèíà ïðèõîäèòü, çàáèðàº 
ìàøèíó ³ ¿äå ñîá³ ó ñâî¿õ ñïðà-
âàõ. À øòðàôìàéäàí÷èê ïîò³ì 
îòðèìóº îïëàòó ç áþäæåòó, ÿê ³ 

ïðîïèñàíî ó 123-é ñòàòò³ Êðèì³-
íàëüíîãî Ïðîöåñóàëüíîãî êîäåê-
ñó (ÊÏÊ). Àëå âèõîäèòü çîâñ³ì 
ïî-³íøîìó.

Íà ì³ñöå ïîä³é âèêëèêàëè êî-
ï³â, ÿê³ òàêîæ íå äàâàëè Äìèòðó 
çàáðàòè àâòîìîá³ëü. Ùå ó ìà-
øèíè áóëî ïðîáèòå êîëåñî òà 
àêóìóëÿòîð, ÿêèé ðîçðÿäèâñÿ, 
òîìó ¿¿ äîâîäèëîñÿ êîòèòè.

«Äìèòðî çàì³íèâ àêóìóëÿòîð ³ 
çì³ã ïðî¿õàòè ì³æ àâò³âêîþ ñë³ä-
÷î-îïåðàòèâíî¿, ùî áëîêóâàëà 
âè¿çä, òà ñò³íîþ», — ïîâ³äîìëÿº 
Óìàíåöü.

ВІДКРИЛИ СПРАВУ. Ó ïîë³ö³¿ ïðî-
êîìåíòóâàëè ñèòóàö³þ.

— Ïðåäñòàâíèêè àðåøòìàéäàí-
÷èêà íàïèñàëè çàÿâó, ùî íåâ³äîì³ 
îñîáè çàâîëîä³ëè àâòîìîá³ëåì, — 
êàæå ïðåñ-îô³öåð ïîë³ö³¿ îáëàñ-
ò³ Àííà Îë³éíèê. — Ó ïîðÿäêó 
ñòàòò³ 214 ÊÏÊ ìè çîáîâ’ÿçàí³ 
â³äðåàãóâàòè òà âíåñòè â³äîìîñò³ 
äî ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ 
ðîçñë³äóâàíü çà ôàêòîì. Â³ä-
êðèëè ïðîâàäæåííÿ çà ñòàòòåþ 
356 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó, öå 
ñàìîïðàâñòâî. Áóäå ïðîâåäåíà 
ïåðåâ³ðêà, ³ ÿêùî âèÿâëÿòü ñêëàä 
çëî÷èíó, òî ñïðàâà áóäå äàë³ ðîç-
ñë³äóâàòèñÿ.

Ïîêàðàííÿ çà ñàìîóïðàâñòâî 
ìîæå áóòè ÿê øòðàô äî 850-òè 
ãðèâåíü, òàê ³ àðåøò íà òåðì³í 
äî òðüîõ ì³ñÿö³â.

ТРЕБА ПОДАВАТИ ДО СУДУ? 
Ïðî ñèòóàö³þ, êîëè «²íôîðì-
Ðåñóðñè» âèìàãàþòü çàïëàòèòè 
¿ì çà çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ëÿ, õî÷à 

ЯК ЗАКОННО ЗАБРАТИ СВІЙ 
АВТОМОБІЛЬ ЗІ ШТРАФСТОЯНКИ
Знахабніли  Якщо вашу машину 
заберуть на арештмайданчик як речовий 
доказ, повернути її назад буде складно. З 
вас вимагатимуть платити за її зберігання, 
хоча робити це має держава. Ми зібрали 
три різні способи, як повернути авто

¿ì çà öå ìàþòü â³äøêîäîâóâàòè 
ç áþäæåòó, ìè âæå ïèñàëè ó âå-
ðåñí³ 2017-ãî.

Òîä³ â³ííè÷àíèí Îëåêñàíäð 
Ðàäüêî îòðèìàâ ïîñòàíîâó ïðî 
çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâà-
äæåííÿ, ïîâ'ÿçàíîãî ç ÄÒÏ, ó ÿêó 
ïîòðàïèâ. Õîäèâ íà ìàéäàí÷èê ç 
ëèñòîì â³ä ñë³ä÷îãî ç ïðîõàííÿì 
ïåðåäàòè àâò³âêó âëàñíèêó.

Ó ëèñò³ ñë³ä÷èé íàïèñàâ: 
«Â³äïîâ³äíî äî ïóíêòó 32 ïî-
ðÿäêó çáåð³ãàííÿ ðå÷îâèõ äîêà-
ç³â, çàòâåðäæåíîãî ïîñòàíîâîþ 
Êàá³íåòó ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè â³ä 
19 ëèñòîïàäà 2012 ðîêó ¹ 1104, 
ô³íàíñóâàííÿ âèòðàò, ïîâ’ÿçàíèõ 
ç³ çáåð³ãàííÿì ÷è ïåðåñèëàííÿì 
ðå÷îâèõ äîêàç³â, çä³éñíþºòüñÿ 
çà ðàõóíîê êîøò³â äåðæàâíîãî 
áþäæåòó».

— Îõîðîíåöü øòðàôìàéäàí÷è-
êà ïåðå÷èòàâ óâàæíî âñå ³ êàæå: 
«ìàºòå îïëàòèòè 960 ãðèâåíü 
çà åâàêóàòîð ³ ìàéæå 2000 çà ìàé-
äàí÷èê», — ðîçêàçóâàâ Îëåêñàíäð 
Ðàäüêî. — Ìîÿ ìàøèíà — öå ðå-
÷îâèé äîêàç, à òàê³ çáåð³ãàþòü-
ñÿ çà áþäæåòí³ êîøòè! Äîâãî 
ñïåðå÷àëèñÿ. Þðèñòó äçâîíèëè. 
Íå äîìîâèëèñÿ.

Âàëåð³é Ñóâàëîâ, êåð³âíèê 
þðèäè÷íî¿ êîìïàí³¿, ÿêà îáñëóãî-
âóº Â³ííèöüêó ô³ë³þ äåðæï³äïðè-
ºìñòâà ÌÂÑ «²íôîðì-Ðåñóðñè», 
ðîçïîâ³äàâ, ùî ïîòð³áíî ñïî÷àòêó 
çàïëàòèòè ìàéäàí÷èêó çà ïîñëó-
ãè, à ïîò³ì ïîâåðíóòè ö³ ãðîø³ 
÷åðåç ñóä.

— Â ³íòåðåñàõ ëþäåé áóäåìî 
ïîäàâàòè ïîçîâè, ùîá ñòÿãóâà-
òè ñïëà÷åí³ øòðàôìàéäàí÷èêó 
êîøòè. Â³äïîâ³äà÷åì âèñòóïàº 
îðãàí äîñóäîâîãî ñë³äñòâà òà êàç-

íà÷åéñòâî. Óæå º òàêà ïðàêòèêà. 
Öå óçãîäæåíå ³ç ñóäîì ïèòàííÿ.

×è ïðàöþº òàêà ñõåìà, ìè 
çàïèòàëè ó Îëåêñàíäðà Ðàäü-
êà, ÿêèé çàïëàòèâ ìàéäàí÷èêó 
³ ïîäàâ äî ñóäó, ùîá ïîâåðíó-
òè êîøòè. Éäåòüñÿ ïðî ñóìó 
ó 4000 ãðèâåíü.

— Çàñ³äàííÿ ùå íå â³äáóëî-
ñÿ, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Âàëåð³é 
Ñóâàëîâ îá³öÿâ, ùî áóäå þðèäè÷-
íî ñóïðîâîäæóâàòè, àëå âçàãàë³ 
í³÷îãî íå ðîáèòü. Â³í íà ³íø³é 
ñòîðîí³. Äëÿ ìåíå ïîâåðíóòè ö³ 
ãðîø³ — ïðèíöèïîâå ïèòàííÿ, 
áóäó ñóäèòèñÿ äî ê³íöÿ.

ЛЮДЕЙ РОБЛЯТЬ ЗАРУЧНИКА-
МИ СИТУАЦІЇ. Ó÷àñíèê íåùîäàâ-
í³õ ïîä³é íà àðåøòìàéäàí÷èêó, 
æóðíàë³ñò â³ííèöüêîãî «Äîðîæ-
íüîãî êîíòðîëþ» Äåíèñ Êëèìîâ 
êàæå, ùî ëþäèíà ïëàòèòè íå ïî-
âèííà.

— Íåìàº í³ÿêîãî âíóòð³øíüîãî 
êîíôë³êòó ó ÌÂÑ, º áàíàëüíèé 
«ðîçâîä íà áàáêè», — ãîâîðèòü 
â³í. — Çà ñòàòòåþ 123 ÊÏÊ, 
çà çáåð³ãàííÿ ìàøèí, ÿê³ áóëè 
ðå÷îâèìè äîêàçàìè, àðåøòìàé-
äàí÷èêó ïëàòÿòü ç äåðæàâíîãî 
áþäæåòó. Òàêîæ º ïîñòàíîâà 
Êàáì³íó 1104, äå òàêîæ öå ÷³òêî 
âêàçàíî.

Êëèìîâ êàæå, ùî ç ìîìåíòó 
ïðèéíÿòòÿ ñóäîì ð³øåííÿ ïðî 
òå, ùîá ïîâåðíóòè àâòî âëàñíèêó, 
à òàêîæ ç ìîìåíòó çàêðèòòÿ êðè-
ì³íàëüíî¿ ñïðàâè ïðîêóðàòîðîþ, 
ìàøèíà âæå íå º ðå÷îâèì äîêà-
çîì. Âîíà º ìàéíîì ãðîìàäÿíèíà 
Óêðà¿íè.

— Ïðèéøîâ âëàñíèê, êàæå: 
«â³ääàéòå». Éîìó â³äïîâ³äàþòü, 
ùîá ïëàòèâ ãðîø³. Ç ÿêîãî öå 
äèâà? — îáóðþºòüñÿ â³í. — «²í-
ôîðì-Ðåñóðñè» êàæóòü, ùî ó íèõ 
íåìàº ñõåìè, ÿê âçÿòè ãðîø³ ç 

áþäæåòó. Òî âîíè âèð³øèëè, ùî 
çà öå ëþäè ìàþòü ïëàòèòè. 

СУДИВСЯ ЧОТИРИ РОКИ, АЛЕ 
НЕ ПЛАТИВ. Ðåöåïò, ÿê îòðèìà-
òè ñâîþ ìàøèíó, àëå íå ïëàòèòè 
çà çáåð³ãàííÿ, ïîðàäèâ åêñïåðò ç 
îðãàí³çàö³¿ áåçïåêè ðóõó, þðèñò 
Âîëîäèìèð ×åðêàñ. Â³í ðîçïî-
â³â, ùî ñóäèâñÿ ÷îòèðè ðîêè, àëå 
ïðàâäè òàêè äîì³ãñÿ. Òàêîæ éîìó 
âèïëàòèëè êîìïåíñàö³þ ó ðîçì³ð³ 
25-òè òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Ó ìåíå áóëà òàêà ñèòóàö³ÿ: 
ÿ ïðè¿õàâ ó ÌÐÅÂ (íèí³øí³é ñåð-
â³ñíèé öåíòð) ðåºñòðóâàòè ìàøè-
íó. Âèÿâèëîñÿ, ùî ó àâòî ïðîáëå-
ìè ç äîêóìåíòàìè. Éîãî çàáðàëè 
íà àðåøòìàéäàí÷èê. Áóëà â³äêðè-
òà êðèì³íàëüíà ñïðàâà. Ï³çí³øå 
¿¿ çàêðèëè, áî äî ìåíå íå áóëî 
ïðåòåíç³é, à ñë³äñòâî íå çìîãëî 
â³äøóêàòè ëþäèíó, ÿêà ïðîäàâàëà 
ìàøèíó. Õî÷à ÿ íàäàâàâ óñ³ äàí³ 
ïðî íå¿.

×åðêàñ âèçíàâ ïðàâî âëàñíîñ-
ò³ ³ ïðèéøîâ çàáèðàòè ìàøèíó. 
Éîìó ñêàçàëè, ùîá ïëàòèâ 25 òè-
ñÿ÷ çà çáåð³ãàííÿ. Âîëîäèìèð ï³-
øîâ äî ñóäó, îòðèìàâ ð³øåííÿ 
ïðî òå, ùî àâòî óòðèìóþòü íåçà-
êîííî ³ ìàþòü ïðèìóñîâî òà áåç-
êîøòîâíî â³ääàòè. Íà ìàéäàí÷èê 
â³í ïîâåðíóâñÿ ç ïðåäñòàâíèêîì 
ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè, ÿêèé îö³íèâ 
éîãî çáèòîê.

— Àâòî íå êîíñåðâóâàëè, òîìó 
äåñü âîíî ñòàëî íåïðèäàòíèì: 
åìáëåìà ïðîïàëà, ðåìåí³ ïåðåñî-
õëè, ùå ÿê³ñü äð³áíèö³, — ðîçïî-
â³äàº â³í. — Ïðèñóäèëè ùå âèïëà-
òèòè ìåí³ 25 òèñÿ÷ êîìïåíñàö³¿. 
Ãðîø³ íàä³éøëè ç ðàõóíêó êàçíà-
÷åéñòâà, ÿêèé ïðèçíà÷åíèé äëÿ 
â³äøêîäóâàííÿ çáèòê³â, çàâäàíèõ 
äåðæàâîþ. Áóëî ñêëàäíî âñå öå 
ðîáèòè, àëå êðàùå çàêîííèì ñïî-
ñîáîì âèð³øóâàòè ïðîáëåìè.

Автомобіль Володимира Черкаса, за який він чотири 
роки судився. І замість того, щоб платити 25 тисяч 
майданчику, відсудив цю суму на свою користь 

Â³ííè÷àíè ïîâåðòàþòü 
àâòî ñèëîþ ÷è 
ïðèìóñîâî ÷åðåç ñóä. 
Ùå ñïîñ³á: çàïëàòèòè 
àðåøòìàéäàí÷èêó òà 
â³äñóäèòè ãðîø³ íàçàä

Юрист центрального офісу «Ін-
форм-Ресурсів» Сергій Павлен-
ко сказав, що законодавством 
не передбачений порядок, як 
арештмайданчику отримати гро-
ші з бюджету за надані послуги. 
У бюджеті не закладені кошти 
для цього.
Сергій розповідає, що є дві по-
станови Кабміну, які регулюють, 
хто має платити за зберігання 
авто на майданчику. У доку-
менті з номером 1104 вказано, 
що за автомобіль, який висту-
пає речовим доказом, платить 
держава. У документі з номером 

1102 — порушник. Остання сто-
сується, наприклад, нетверезого 
керування, інших адміністратив-
них порушень тощо.
— До нас машини привозить 
не слідчий, а патрульні за його 
дорученням, — каже Павленко. — 
Їх ставлять, як за адміністратив-
ні порушення, бо знають, що ми 
можемо не взяти авто як речовий 
доказ. Бо такі речі мають зберіга-
тися на спеціальних майданчиках 
Нацполіції, а ми не входимо до її 
структури.
Коли люди приходять забирати 
машину, з’ясовується, що це був 

речовий доказ.
— З одного боку зрозуміло, що 
слідчому потрібно машину десь 
затримати, а з іншого — це має 
бути спеціальний окремий май-
данчик, — каже він. — Реформу-
ють поліцію, але до кінця поки 
не довели цю роботу. Ми не бю-
джетна організація, ми не може-
мо не брати гроші за послуги. 
Так, повернути гроші через суд 
потім можна, але чесно скажу, 
такі справи, зазвичай, програшні. 
Дієвий варіант — отримати у суді 
рішення про примусове без-
оплатне повернення авто.

«Ми не бюджетна організація»



415505
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 віднесіть її у пункт прийому 
на території підприємства «Зелен-
буд» (за адресою Максимовича, 
24). Він працює із 8.00 до 17.00. 
Тут ваше дерево використають 
для опалення теплиць.

  залиште на спеціальному 
сміттєвому майданчику для ве-
ликогабаритного сміття. Звідти 
її заберуть працівники «Екові-
ну» та доставлять у «Зеленбуд» 
на Максимовича.

Якщо хочете викинути новорічну красуню

416289

ËÀÉÔ

ЛАРИСА (53), 
БУХГАЛТЕР:
— Збираємо її та хо-
ваємо у шафу до на-
ступного року. Вона 

штучна у нас, бо живу шкода ста-
вити. Уже років десять, як ставимо 
пластикову ялинку.

ОЛЬГА, ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— Бог його знає, куди 
подінемо — поки сто-
їть. Зазвичай, ви-
носимо на смітник. 

А хіба є варіант? У принципі, чула 
про те, що можна відвезти у «Зе-
ленбуд». Так і зроблю.

ОЛЕКСАНДР 
(33), ПРАЦІВНИК 
«УКРЗАЛІЗНИЦІ»:

—  М и  п о ї д е м о 
до батьків на вечерю. 

У них якраз є ялинка, там і будемо 
святкувати. А свою ялинку вони 
спалюють, коли приходить час.

КУДИ ПОДІТИ 
НОВОРІЧНУ ЯЛИНКУ

Свята 
закінчилися  
Уже відомо, що 
головна ялинка 
відправиться 
у печі теплиць 
«Зеленбуду». 
А от куди викидати 
свої новорічні 
дерева вінничанам, 
після того, як 
завершаться зимові 
свята, журналістці 
розповіли 
у міськраді

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
(098)4543812 

Ñâÿòî Ñòàðîãî 
íîâîãî ðîêó — 
òàêèé ñîá³ ðóá³æ, 
ï³ñëÿ ÿêîãî âæå 

÷àñ çí³ìàòè ³ç íîâîð³÷íèõ ÿëèöü, 
ñîñåí ÷è ÿëèíîê íîâîð³÷í³ ïðè-
êðàñè òà â³äïðàâëÿòè ¿õ â óòèëü. 
²ç ãîëîâíî¿ çåëåíî¿ êðàñóí³ ì³ñòà 
âæå çíÿëè óñ³ ñêëÿí³ êóëüêè òà 
ñâÿòêîâó ³ëþì³íàö³þ.

Ìèêîëà Çàëåöüêèé, çàñòóïíèê 
äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî ï³ä-
ïðèºìñòâà «Çåëåíáóä», ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòö³, ùî ÿëèíêè, ³ç ÿêèõ 
ñêëàäàºòüñÿ íîâîð³÷íèé ñèìâîë 
Â³ííèö³, áóäóòü ïîäð³áíåí³, ïåðå-
âåçåí³ íà áàçó ÌÊÏ «Â³ííèöÿ-
çåëåíáóä» ³ ñïàëåí³ â êîòåëüí³.

— Ùîäî ÿëèíîê â³ä ì³ñòÿí, 
òî í³ ó âèõ³äí³, í³ ó ïîíåä³ëîê-

â³âòîðîê äî íàñ íà ï³äïðèºìñòâî 
ÿëèíîê í³õòî íå ïðèâîçèâ. Ìèíó-
ëîãî òèæíÿ ïðàö³âíèêè «Åêîâ³íó» 
ïîçáèðàëè ïî ì³êðîðàéîíó «Âè-
øåíüêà» äâ³ âàíòàæ³âêè ÿëèíîê 
³ ïðèâåçëè íàì. Ìè ïåðåðîáèëè 
¿õ íà ùåïó ³ ñïàëèëè.

Ïðîñòî á³ëÿ êîíòåéíåð³â äëÿ 
ðîçä³ëüíîãî çáîðó ñì³òòÿ ÿëèí-
êó çàëèøàòè íå ìîæíà, ³íàêøå 
ìîæíà îòðèìàòè àäì³í³ñòðàòèâ-
íèé øòðàô.

— Çà çàõàðàùåííÿ ïðèáóäèíêî-

âî¿ òåðèòîð³¿, çàçâè÷àé, ïðèçíà-
÷àºòüñÿ àäì³í³ñòðàòèâíèé øòðàô. 
Àëå æ òðåáà ùå é âèííîãî âñòàíî-
âèòè, ³ îò ³ç öèì ÷àñòî âèíèêàþòü 
òðóäíîù³. Ìàñîâèõ âèïàäê³â çà-
ñì³÷åííÿ íåìàº: ÿêùî ÿëèíêà çà-
ëèøåíà äåñü ó íåíàëåæíîìó ì³ñ-
ö³, òî äâ³ðíèê ¿¿ çàáèðàº ïðîòÿãîì 
äíÿ ³ âèíîñèòü íà ìàéäàí÷èê äëÿ 
âåëèêîãàáàðèòíîãî ñì³òòÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà Â³ííèöü-
êî¿ ì³ñüêðàäè Ðîìàí Ôóðìàí.

НАТАЛІЯ (53), 
ФРІЛАНСЕР:
— Коли моя дочка ку-
пує ялинку для своїх 
дітей, намагається 

брати ялицю. А вже, коли при-
ходить час, тоді збирає голочки і 
використовує для ванн. Бо у ялиці 
найбільше ефірних масел. І не опа-
дає так швидко, як ялинка.

АНДРІЙ (28), 
ПРАЦІВНИК ПОЛІЦІЇ:
— На дачу ялинку 
завезу, а там піч 
є — спалю її. Та і 

до цього так робив. А хоча… Зна-
єте що (сміється), звертайтеся 
за коментарем до прес-центру 
патрульної поліції… Вони вам 
усе скажуть.

СЕРГІЙ (61), ФОТОГРАФ:
— У мене немає вели-
кої ялинки. Бо у мене 
ціла сім’я котів, і вони 
не дають мені спокій-

но її встановити. Тож поставив ма-
леньку ялинку, зроблену із гілочок 
сосни, на такій плашечці, знаєте. Вона 
потім у мене висихає і стоїть — вико-
ристовую її запах як ароматерапію.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Що ви робите з ялинкою після свят? 

Усі ялинки містяни скидають на ділянці біля контейнерів із 
сухим та вологим сміттям. У міськраді кажуть, що викидати 
новорічні дерева треба на ділянку великогабаритного сміття, 
але не всі сміттєві майданчики мають таку
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Журналіст кілька разів телефонувала на но-
мери телефонів слідчої, прокурора та адво-
катки з Калуша, які дав Володимир Вознюк. 
Ні на одному з трьох не узяли слухавки. Тож 
почути коментар від тих людей, які мали би 
допомогти потерпілому в кримінальному 
провадженні пенсіонеру, не вийшло.
Але в розпорядженні редакції є пакет до-
кументів з відповідями керівників право-
охоронних структур Калуша та Івано-Фран-
ківська на скарги і листи калинівчанина. 
У всіх — класичні відписки про те, що роз-
слідування триває, з нагадуванням можли-
вості звернутися до суду.

— Ну, напишу я скаргу на слідчу. На чиїй 
стороні буде суддя? Звісно, на її, бо це ж 
одна братія. Тільки гроші витрачу, — гово-
рить Володимир Вознюк.
Натомість він пише до столиці — в МВС, СБУ, 
Генпрокуратуру, НАБУ. Вважає, якщо спра-
ву там триматимуть на контролі, то може 
бути толк.
А що стосується матеріалів провадження, 
то поки що нічого путнього від слідчих і про-
цесуального керівника батько загиблого 
не отримав. Він просив надати йому пояс-
нення бригадира — прислали таку копію, яку 
не можна прочитати. Запросив результати 

експертизи — виявилося, що її провели тіль-
ки через три місяці після вилучення речових 
доказів.
— Дивіться, прислали результати експертизи 
одягу, — показує Володимир Вознюк. — Тут 
описані зовсім інші речі! «Черевики та пара 
робочий рукавиць». А ось протокол опису 
речей, які у мене вилучали, й тут ні череви-
ків, ні рукавиць немає…
Фактично пенсіонер сам провів розсліду-
вання. Узяв свідчення в очевидця у нотарі-
уса. Зібрав номери телефонів інших свідків 
для встановлення їх місця знаходження (так 
з’ясується справжнє місце події). Знайшов 

у лікарні речі сина і передав їх слідству з ви-
могою дослідити на наявність заводського 
пилу, іржі, інших доказів. У решті — свідків 
не допитали, телефони не прослідкувати, 
речі умисно поплутали.
— Їздити туди не маю змоги, через це пере-
писуюся з ними, а коли телефоную, то вже 
трубки не беруть, — говорить Володимир 
Вознюк. — Пишу, щоб прислали, що зробле-
но, — присилають все моє. Я зібрав стільки 
доказів, а вони, ніби дурники, нічого не ба-
чать. Тягнуть час навмисно, щоб опустив 
руки. А я не можу. Я сина з трьох років сам 
виховував… Доб’юся правди.

Слідство не бачить і не чує?

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Àíäð³ÿ Âîçíþêà 
ñ³ì’ÿ ÷åêàëà äîäî-
ìó ³ç õîðîøèì çà-

ðîá³òêîì, à çóñòð³ëà — â òðóí³. 
Ò³ëî 28-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà ïðèâ³ç 
ç Êàëóøà ²âàíî-ôðàíê³âñüêî¿ 
îáëàñò³ éîãî áàòüêî. Â³í ìàéæå 
ì³ñÿöü ðÿòóâàâ ñèíà, êîëè òîé 
ïîòðàïèâ äî ðåàí³ìàö³¿ ï³ñëÿ 
ïàä³ííÿ ç âèñîòè. Ïàðàëåëüíî ³ç 
çàêóï³âëåþ íåîáõ³äíèõ ìåäèêà-
ìåíò³â — øóêàâ â³äïîâ³ä³ íà ïè-
òàííÿ, ùî ñòàëîñÿ, äå ³ ÷îìó?

Â³äïîâ³ä³ ä³çíàâñÿ, áî ïðîâ³â 
âëàñíå ðîçñë³äóâàííÿ. Àëå é äîñ³, 
÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ òðàãåä³¿, ïðàâäè 
äîâåñòè â ÷îëîâ³êà íå âèõîäèòü.

— Òàì çàïëà÷åí³ âåëèê³ ãðî-
ø³, ùîá ïðèõîâàòè âñå, — êàæå 
68-ð³÷íèé Âîëîäèìèð Âîçíþê. — 
¯ì çàëèøàºòüñÿ ìåíå óáèòè — ³ 
ê³íö³ ó âîäó. Í³õòî í³êîëè íå ä³-
çíàºòüñÿ, ñê³ëüêè ëþäåé ó íèõ 
íà çàâîä³ ïðàöþâàëî, ùî âîíè 
âèêîíóâàëè íåáåçïå÷íó ðîáîòó 
ç ïîðóøåííÿìè òåõí³êè áåçïåêè, 
ùî ïðàö³âíèê³â íå îôîðìëÿëè, 
àáè íå ñïëà÷óâàòè çà íèõ…

ЯКА БУЛА РОБОТА. Ìîâà ïðî 
íåïðàöþþ÷èé êàëóñüêèé õ³ìçà-
âîä, êóäè áðèãàäà ç Â³ííèö³ ïî¿-
õàëà ðîçáèðàòè ìåòàëîêîíñòðóêö³¿ 
íà áðóõò. Êð³ì ìåøêàíö³â íàøî¿ 
îáëàñò³, ÿê ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð 
Âîçíþê, íà çàâîä³ ïðàöþâàëî ùå 
äåñÿòîê áðèãàä ç ³íøèõ ðåã³îí³â. 
Âëàñíèê öüîãî ìàéíà — íåì³ñöå-

âèé ï³äïðèºìåöü. Áðèãàäèðè — 
òàêîæ íàéìàí³ ç ð³çíèõ ê³íö³â 
êðà¿í³ ëþäè.

Ñèí êàëèí³â÷àíèíà ³ç íàïàð-
íèêàìè áðàëè ç ñîáîþ òðóäîâ³ 
êíèæêè òà äàëè «ñòàðøîìó», 
ÿêèé îá³öÿâ îô³ö³éíå ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ. Àëå áðèãàäèð, ÿê êàæå 
áàòüêî Àíäð³ÿ Âîçíþêà, íàêàçàâ 
õëîïöÿì ïðèñòóïàòè äî ðîáîòè 
îäðàçó, ìîâëÿâ, îôîðìëÿòü ïà-
ðàëåëüíî.

— ß äî îñòàííüîãî íå çíàâ, ùî 
ñèí íå áóâ îôîðìëåíèé, — ðîçïî-
â³äàº áàòüêî çàãèáëîãî ìîíòàæ-
íèêà. — Â³í ïðàöþâàâ áåç áóäü-
ÿêèõ çàõèñíèõ çàñîá³â, íàâ³òü 
êàñîê íå áóëî. Í³ ïîÿñà, í³ êðàíà, 
í³÷îãî… 23 ëþòîãî 2017-ãî ðîêó 
ñèí ð³çàâ çäîðîâ³ òðóáè íà âèñîò³ 
äåñü 10–12 ìåòð³â, ³ éîãî âäàðè-
ëà òðóáà ïî ãîëîâ³. Óïàâ äîíèçó, 
ïðîáèâ ÷åðåï, ïåðåëàìàâ ðåáðà, 
âèðâàâ ïàëüöÿ íà ë³â³é ðóö³… 
Éîãî ïîâàíòàæèëè â «Íèâó» ³ 
ïîâåçëè â øâèäêó, òàì íå ïðè-
éíÿëè — òîä³ âîíè â ë³êàðíþ, 
äî ðåàí³ìàö³¿. Íå ìîæíà áóëî ç 
òàêîþ òðàâìîþ ÷³ïàòè, à âîíè 
éîãî âîëî÷èëè, ÿê ì³øîê…

ЯК ХОВАЛИ ПРАВДУ. Ìåäèêè 
íå çìîãëè âðÿòóâàòè Àíäð³ÿ. Â³í, 
çà ñëîâàìè áàòüêà, áóâ ìàéæå 
ì³ñÿöü ó êîì³. Ñ³ì’¿ ïîâ³äîìèëè 
îäðàçó ïðî á³äó ïî òåëåôîíó, àëå 
íå ïðèçíàëèñÿ ó ïîäðîáèöÿõ.

Áàòüêî âè¿õàâ íà ïîì³÷ ñèíó, 
áî íåâ³ñòêà íÿíü÷èëà íåìîâëÿ. 
Âîëîäèìèð Âîçíþê êàæå, ùî 
â³í ïåðø³ äí³ áóâ, ÿê â òóìàí³ 

БАТЬКО РОЗСЛІДУЄ ТЕ, 
ЩО ПОЛІЦІЯ ВПРИТУЛ НЕ БАЧИТЬ 
Смерть на заробітках  «Їм залишається 
мене убити — і кінці у воду», — каже 
калинівчанин Володимир Вознюк. 
Він майже рік тому поховав сина, що 
на заробітках в Калуші упав з висоти. 
Чоловік сам розслідував приховану історію і 
змусив відкрити кримінальне провадження, 
але справа не йде. Заважають великі гроші

â³ä øîêó. Êîëè ðîçâèäíèëîñÿ, 
òî áðèãàäèð ñèíà çíèê. Òîä³ 
áàòüêî ïî÷àâ õîäèòè ó ïðàâî-
îõîðîíí³ îðãàíè, àáè ä³çíàòèñÿ, 
÷è ðîçñë³äóþòü òðàâìóâàííÿ éîãî 
Àíäð³ÿ íà âèðîáíèöòâ³. Ä³çíàâñÿ 
ïðèãîëîìøëèâå.

— Ìåí³ ñêàçàëè, ùî ìîãî ñèíà 
òðåáà ñóäèòè, áî â³í ïîë³ç êðàñ-
òè öåãëó, — ðîçïîâ³äàº áàòüêî. — 
ßêó öåãëó, ÿê êðàñòè, ÿêùî â³í 
ïðàöþâàâ íà õ³ìçàâîä³?! ß õîäèâ 
ïî ñë³ä÷èõ ³ ïðîêóðîðàõ. Ïèñàâ 
çàÿâè. Ïîÿñíþâàâ, ùî ñèí ïî¿õàâ 
çàðîáëÿòè êîï³éêó, à íå êðàñòè 
äåñÿòîê öåãëèí âçèìêó, êîëè 
í³õòî íå áóäóºòüñÿ. Êîìó ¿õ ïî-
ò³ì çáóòè? Öå íå ëîã³÷íî çîâñ³ì! 
Ìåíå ïî÷óëè ³ ïðîâàäæåííÿ â³ä-
êðèëè, àëå é äîñ³ íåìàº í³ÿêîãî 
ðåçóëüòàòó. Ñïðàâó ôàáðèêóþòü.

ОЧЕВИДЦІ РОЗКАЗАЛИ. Îô³-
ö³éíî çàäîêóìåíòóâàëè ïàä³ííÿ 
Àíäð³ÿ çîâñ³ì íå íà õ³ìçàâîä³, 
à íà ÿê³éñü çàêèíóò³é øàõò³. 

ßêùî íàñïðàâä³ â³í óïàâ ³ç ïî-
íàä 10-ìåòðîâî¿ âèñîòè, òî çàô³ê-
ñîâàíå ïðàâîîõîðîíöÿìè ì³ñöå 
ïîä³¿ ìàëî ëèøåíü 4 ìåòðè.

— Îäðàçó âñ³ì ïðàö³âíèêàì 
íàêàçàëè ïîêèíóòè òåðèòîð³þ 
çàâîäó ³ ìîâ÷àòè ïðî òå, ùî 
ñòàëîñÿ, — ä³çíàâñÿ Âîëîäèìèð 
Âîçíþê.

Â³í ïðèâ³ç ó ðåäàêö³þ íîòà-
ð³àëüíî çàâ³ðåí³ ñâ³ä÷åííÿ î÷å-
âèäöÿ ïîä³é â Êàëóø³ — ÷ëåíà 
áðèãàäè, â ÿê³é ïðàöþâàâ Àíäð³é. 
Ó öèõ ñâ³ä÷åííÿõ çàïèñàíî, ùî 
áðèãàäèð ïîãðîçàìè çìóñèâ äâîõ 
÷îëîâ³ê³â íàòîïòóâàòè ì³ñöå ïîä³¿ 
á³ëÿ ÿêîãîñü çàêèíóòîãî áóäèí-
êó ³ ï³äêèíóâ òóäè ðå÷³ Àíäð³ÿ 
íà ï³äòâåðäæåííÿ éîãî ïåðåáó-
âàííÿ òàì.

À æóðíàë³ñò ïîãîâîðèëà ç³ ùå 
îäíèì î÷åâèäöåì — â³ííè÷àíè-
íîì Àíäð³ºì ªë³ñººâèì, ÿêèé áóâ 
íàïàðíèêîì çàãèáëîãî.

— Ó ìåíå íà î÷àõ öå ñòàëîñÿ. 
ß äî íüîãî íå âñòèã ï³ä³éòè, êîëè 
â³í óïàâ ³ ðîçáèâñÿ, — ãîâîðèòü 
Àíäð³é ªë³ñººâ. — Íàì îäðàçó ñêà-
çàëè ñèä³òè â Êàëóø³ íà êâàðòè-
ð³, é íå ïîêàçóâàòèñÿ. Ñàì³ âîíè 
â òîé ÷àñ ãîâîðèëè, ùî Àíäð³é 
íå íà çàâîä³ óïàâ. Ó ìåíå ñâ³ä÷åíü 
í³õòî íå áðàâ í³ îäðàçó â Êàëó-
ø³, í³ òóò çãîäîì. Äàëè ïî òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü, ùîá ìè ¿õàëè äîäîìó ³ 
ìîâ÷àëè… À òîìó, êîìó òðåáà, 
òî ãðîø³ âåëèê³ «çàáàøëÿëè». Îò ³ 
íå ðîçñë³äóºòüñÿ âñå öå ä³ëî.

ГРОШОВЕ ПИТАННЯ. Çà ñëîâàìè 
Àíäð³ÿ ªë³ñººâà, ¿õíÿ áðèãàäà ³ç 
òðüîõ ÷îëîâ³ê³â çàðîáèëà íà äå-
ìîíòàæ³ çàâîäó 100 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Éîìó çàïëàòèòè áëèçüêî 

10-òè, à ðåøòó, êàæå, âèíí³. Ïëà-
òèâ, ÿê ðîçïîâ³â ÷îëîâ³ê, âëàñíèê 
çàâîäñüêîãî ìàéíà, êèÿíèí.

— Â³í äçâîíèâ ìåí³, — êàæå 
áàòüêî çàãèáëîãî íà êàëóñüêîìó 
õ³ìçàâîä³ êàëèí³â÷àíèíà Âîëîäè-
ìèð Âîçíþê. — Äâ³÷³ ïî 5 òèñÿ÷ 
íà êàðòêó êèäàâ, ³ ìè çóñòð³÷àëè-
ñÿ íàâ³òü. ß ï³äâ³â éîãî äî ñòîâïà, 
äå º êàìåðà, áî ðîçóì³þ: ¿ì çà-
ëèøàºòüñÿ ìåíå óáèòè — ³ ê³íö³ 
ó âîäó. Â³í ñïèòàâ ìåíå: «Ùî 
òè õî÷åø?». Ñèíà âåðíóòè, êàæó, 
àëå íå âåðíó, áî âè äîïîìîãëè… 
«ß æ òîá³ 100 òèñÿ÷ ïåðåäàâ?» 
ßêèõ, êîëè? Â³í äçâîíèâ äî áðè-
ãàäèðà, ðîçáèðàâñÿ. Âèäíî, òîé 
ïðèõîïèâ. «ß òîá³ äàì 60 òèñÿ÷, 
ò³ëüêè òè ìîâ÷è». ß íà öå íå ïî-
ãîäèâñÿ, áî äèòèíà ìîãî ñèíà 
íå áóäå îòðèìóâàòè ïåíñ³þ, ÿêùî 
íå äîâåäó, ùî â³í çàãèíóâ íà âè-
ðîáíèöòâ³. Ìåí³ áóëî ñêàçàíî, ùî 
ÿ í³÷îãî íå äîá’þñÿ. Ïîáà÷èìî.

«Îäðàçó óñ³ì 
ïðàö³âíèêàì çàâîäó 
íàêàçàëè ïîêèíóòè 
òåðèòîð³þ ³ ìîâ÷àòè 
ïðî òå, ùî ñòàëîñÿ,» –  
ðîçïîâ³ëè î÷åâèäö³

Володимир 
Вознюк (68) 
розслідує загибель 
28-річного сина 
на заробітках. 
Навіть свідчення 
сам узяв в очевидця 
та завірив їх 
у нотаріуса, бо 
правоохоронці 
шукати і допитувати 
свідків не хочуть 
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Молодість! Як приємно згадувати ті роки, коли ми закоху-
вались — вперше, по-справжньому… Після училища я почав 
працювати, лагодив взуття в центрі міста. Гарний колектив, 
хлопці були старші за мене. В обідню перерву сідали разом 
за стіл та обідали стравами, які кожен приносив із собою з дому.

Але через деякий час захотілось гаряченького, і я вирішив сходити 
до кафе. Зробивши замовлення, прослуховував пісні з магнітофону. 
Згадав, що в мене є касета. Попросив, щоб поставили мою касету, 
з повільними, хітовими піснями на той час. Ось і пельмені принесли, 
які виявилися дуже-дуже смачними. Я спитав офіціанта, чи можу 
поговорити з кухарем, щоб подякувати йому за таку смакоту. Яке ж 
було моє здивування, коли вийшла гарнюня молода дівчина. Я за-
кохався у неї з першого погляду! На вулиці стояла зима, а в мене 
в душі співали пташки, наче навесні!

— Дякую за пельмені, смачніших ще ніколи не куштував! До речі, 
я — Саня.

— Олена. Будемо знайомі.
Вона присіла напроти мене, в залі було пусто. Тільки ми. З маг-

нітофона чути було Тетяну Буланову: «Ти мовчиш»… Ми дивились 
одне на одного, не зводячи очей, та слухали пісню.

Коли ввечері Оленка вийшла з кафе, я чекав її з букетом квітів. 
Навіть не пам’ятаю, про що розповідав у той вечір, коли йшли по алеї 
парку, але то було не так важливо. Ми були молоді та закохані.

А через місяць, перед новим роком, мене призвали до армії. 
На відстані наше кохання ставало ще міцнішим.

Промайнули вісім місяців служби, мене відпустили на два дні додому. 
Приїхавши до міста, в першу чергу побіг до неї. Зайшовши до кафе, 
побачив її з підносом, який через секунду опинився на підлозі разом з 
посудом, а кохана — в моїх обіймах. Ми провели разом два дні та дві 
ночі, я повернувся до військової частини на добу пізніше, за що мене 
запроторили на «губу» на десять днів. Але я ні про що не жалкував.

Листи писали одне одному майже кожен день. А коли демобілі-
зувався — купив найкращий букет квітів і одразу помчав до неї, 
до коханої! Через п’ять років відгуляли гарне весілля… Минуло вже 
шістнадцять років, але почуття одне до одного залишились такі ж, 
як тоді, коли побачили одне одного вперше. У нас підростає двоє 
діточок, дівчинка та хлопчик.

Час магнітофонів давно минув, прийшла черга гаджетів та інтер-
нету. Але інколи з нашого вікна можна почути тихий спів:

— Ти мовчиш…

Олександр Маєвський 

TM LOVARE дарує подорож до Парижа на День закоханих!
ÍÎ

ÂÈ
ÍÊ

È 
ÒÌ

 L
OV

AR
E

Шановні читачі, наш конкурс триває. Автори опублікованих у цьоому номері історій отримують у подарунок набори «Портфельчик асорті» ТМ LOVARE. 
А хто відвідає Париж, стане відомо 14 лютого (нагадуємо, що головний подарунок отримає автор найцікавішої історії). 
Тож надсилайте нам листи, вигравайте запашний чай та вступайте у змагання за романтичну подорож! Деталі за телефоном: 099-298-18-35

Не знаєте, де купити чай LOVARE? Телефонуйте: 067-432-29-10 та дізнавайтесь адресу найближчого до вас магазину з нашою продукцією! 

 Умови участі у конкурсі:

1. Пригадайте історію вашого кохання, 
напишіть про неї невелику розповідь.

2. Вкажіть у супровідному листі ваше 
справжнє ім’я, прізвище та контактний 
номер телефону.

3. Надішліть історію та супровідний лист 
до 1 лютого 2018 р. на e-mail: 
pr@monomakh.com.ua

4. Найцікавіші історії будуть публікуватися у 
газеті RIA з 3 січня по 14 лютого 2018 р.

5. Кожен Автор опублікованої історії отримає 
подарунок: набір «Портфельчик асорті» 
ТМ LOVARE – колекцію з 12 найбільш по-
пулярними видами чаю в оригінальному 
виконанні у вигляді портфельчика з ручкою.

6. Автор найкращої розповіді отримає 
у подарунок романтичну подорож 
на двох до Парижа.

Повністю умови конкурсу читайте, будь 
ласка, на сайті 20minut.ua у пошуку за словом 
«LOVARE» або за посиланням: goo.gl/ZX2Q3U

Конкурс «Історія кохання»
Чайний бренд LOVARE та редакція газети RIA

оголошують конкурс на кращу розповідь про любов!
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Ти мовчиш…

Ñâ³òàíîê êíÿæíè 
Òîí³çóþ÷èé äóåò ÷îðíîãî ÷àþ òà 
óëóíó, òîíêà ïðÿí³ñòü ÷åáðåöþ òà 
ñâ³æ³ñòü ì’ÿòè, í³æí³ñòü âîëîøêè 
òà ñîëîäêèé àðîìàò ïåðñèêà – 
ãàðìîí³éíå ïîºäíàííÿ ÷óäîâèõ ñìàê³â. 
Склад: чорний цейлонський листовий чай 
та зелений китайський листовий чай улун 
з чебрецем,  м`ятою, пелюстками волошки 
і ароматом персика.

Àëüï³éñüê³ òðàâè
Áóêåò àðîìàòíèõ òðàâ, êâ³ò³â òà 
ôðóêò³â, äîïîâíåíèé ïîòóæíîþ 
ñèëîþ ìàòå. Ó ñåðö³ íàïîþ – ñâ³æèé, 
öèòðóñîâèé ñìàê ëåìîíãðàñó ç íîòàìè 
àïåëüñèíà òà ì’ÿêà í³æí³ñòü ðîìàøêè. 
Склад: лимонна трава, квіти ромашки, плоди 
шипшини, цедра та квіти апельсина, листя м’яти 
і ожини, шматочки яблука, мате, трава ехінацеї, 
пелюстки сафлору та волошки.

Ë³ñîâà ÿãîäà
Êîëåêö³ÿ â³äá³ðíèõ ÿã³ä ç ÿñêðàâèìè 
ñìàêàìè ó ïîºäíàíí³ ç ïðåì³àëüíèì 
÷îðíèì ÷àºì ñòâîðþº íàñè÷åíèé, ì³öíèé, 
áàãàòèé ñìàêîâèìè íþàíñàìè íàï³é. 
Склад: чорний цейлонський листовий чай з ягодами 
вишні, горобини, шипшини, глоду, бузини, чорної 
смородини; пелюстками китайської троянди,  
шматочками полуниці та ароматом лісових ягід.

Òàºìíè÷èé ñàä
Îêñàìèòîâèé ñìàê ïðåì³àëüíîãî 
÷îðíîãî ÷àþ äîïîâíþºòüñÿ íîòàìè 
ñîêîâèòèõ ÿã³ä ìàëèíè òà ïåëþñòîê 
âèøóêàíèõ êâ³ò³â. Ñâÿòêîâèé àðîìàò 
âàí³ë³ äàðóº ï³äíåñåííÿ ³ ðàä³ñòü. 
Склад: чорний цейлонський листовий чай з 
пелюстками китайської троянди, ягодами малини 
та квітами апельсина, з ароматом малини і ванілі. 

Òðîï³÷íèé îñòð³â
Åíåðã³ÿ çåëåíîãî ÷àþ, äîïîâíåíà 
ÿñêðàâèì ñìàêîì ñîêîâèòîãî 
àíàíàñà ³ ñâÿòêîâèìè íîòàìè 
àïåëüñèíîâî¿ öåäðè, äàðóº 
áåçòóðáîòíó ðàä³ñòü â³äïî÷èíêó. 
Склад: зелений китайський листовий чай з цедрою 
апельсина, шматочками яблука, пелюстками 
нагідки та ароматом тропічних фруктів.

Ìð³¿ ³ìïåðàòîðà
Êëàñèêà â³äá³ðíîãî êèòàéñüêîãî 
÷àþ ó ïîºäíàíí³ ç àðîìàòíèì 
ñîíÿ÷íèì ìàíäàðèíîì ñòâîðþþòü 
ãàðìîí³éíèé ñìàê ³äåàëüíîãî íàïîþ 
äëÿ ìð³é ³ ï³äíåñåííÿ. 
Склад: зелений китайський листовий чай 
з цедрою мандарина, квітами жасмину та 
ароматом мандарина.

Що таке кохання? Ми часто ставимо перед собою це питан-
ня, але точної відповіді та однозначного визначення немає…

Найкраща випускниця, відмінниця Катерина світилася від щастя 
та радості — щойно вона отримала свій атестат з відзнакою про 
закінчення школи. Але раптом дівчина насупила брови — на по-
розі актової зали з’явився Сашко, веселий, усміхнений і ще й з 
величезним букетом троянд. «Я ж просила не приходити на мій 
випускний», — подумала Катруся і нахмурилася. Але оточуючі 
зустріли парубка привітно, адже він був найкращим минулорічним 
випускником, студентом медичного вишу. Навколо Сашка одразу 
зібралася юрба. Хлопець з посмішкою розповідав про навчання 
та друзів і непомітно позирав у протилежний бік зали, де стояла 
серед подруг Катерина. І от він, нарешті, підійшов до випускниці 
та вручив троянди: «Привіт! Пробач за затримку… Це тобі».

Цілий вечір парубок не зводив закоханого погляду з Катрусі. А вона 
кружляла у танцях з іншими, лише декілька разів поблажливо до-
зволила Сашкові повальсувати з нею. Куди він подінется, адже вони 
зустрічаються з п’ятого класу і завжди, по першому слову, Сашко 
з’являвся на підмогу! Катруся так звикла до уваги і допомоги Сашка, 
що перестала звертати на нього увагу, сприймала друга, як належне.

Та проминув випускний, і Катруся вступила до інституту. Об-
рала теж медичний, але бажаного факультету не було у місцевому 
виші, тож довелося вступати у Одесі. Студентський вихор закрутив 
юну студентку. А тим часом Сашка забрали до війська. Через рік 
він повернувся і все почалося спочатку. Довгі прогулянки нічною 
Одесою, туристичні походи з друзями… І навіть відстань Вінни-
ця-Одеса здавалася дрібницею. А Катерина побачила його вже 
іншими очима: доброго, порядного, люблячого і такого рідного!

…З тих пір минуло 30 років. Ми з моїм коханим за ці роки не роз-
лучались ні на день, навіть працюємо разом на медичній ниві, 
виростили двох чудових синів, побудували дім, а біля будинку 
Сашко вирощує троянди, в які він теж закоханий змолоду і які він 
дарував мені на випускному.

Можливо, це і є кохання — коли не хочеться розлучатись ні 
на хвилину, коли хочеш відчути підтримку саме тоді, коли вона 
дуже потрібна. І моя порада молодим дівчаткам: уважніше при-
дивіться до тих, хто поряд, адже велике кохання часто приходить 
дуже тихо і непомітно.

Катерина Лещенко 

Любов приходить тихо
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ОЛЕКСАНДР 
ПЕЧАЛІН, ГОЛОВА 
ГО «СТІНА»:

— Обмеження з 
посилками — ще 
одне намагання 
загнати в глухий 

кут малий бізнес. Замість того, 
щоб його розвивати і підтри-
мувати, знищують. Роблять це 
не в перший і, не помилюся, 
не в останній раз. У держави 
нема чіткої стратегії розви-
тку малого підприємництва. 
Звідси й більшість проблем. 
Обмеження посилок тягне 
за собою витіснення із ринку 
реалізації товарів уроздріб 

малих підприємців. Парла-
мент ухвалив ще один закон, 
спрямований проти цієї кате-
горії людей. На словах депу-
тати проголошують підтрим-
ку, а на ділі… Представники 
великого бізнесу через своїх 
депутатів відтісняють малий 
бізнес на задвірки. Насправді 
треба було б збільшити подат-
кове навантаження на великий 
бізнес бодай на один чи де-
кілька відсотків і було б чим 
наповнити бюджет. На ділі, як 
виходить? Малий бізнес спла-
чує з обороту 14–20% подат-
ків, а великий — тільки один 
відсоток.

Ще один удар по малому бізнесу 
За результатами дослідження 
GfK, у 2017 році на кожного з 
українців, від малого до старого, 
припало по 13 (!) закордонних 
посилок. На три більше, ніж 
було у 2016-му. Середня вар-
тість одного замовлення ста-
новила 1291 гривню (приблиз-
но 40 євро). Депутати угледіли 
в цьому ухилення від сплати 
податків. Наприклад, митниця 
оцінила товар 250 євро. Якщо від 
цієї суми відняти 150 євро, суму 
мінімального безподаткового 
ввезення, вийде 100 євро. По-
множивши її на 32% (20% ПДВ, 
10% мито плюс акциз), вийде 
32 євро. Саме стільки одержувач 

повинен заплатити в бюджет.
Хто рахуватиме наші посилки, 
поки що законодавчо не визна-
чено. Доручено Митній службі, 
Державній фіскальній службі та 
Держприкордонслужбі узгодити 
між собою дії за контролем над-
ходження посилок. Очевидно, 
долучать до цього «Укрпошту» 
та «Нову пошту». Це випливає з 
повідомлення Мінфіну. У відом-
стві оголосили про намір подати 
у ВР законопроект про детінізацію 
ринку поштових пересилань. До-
кумент передбачає покладення 
відповідальності за облік посилок 
громадян і стягування з них по-
датків на поштових операторів.

Хто рахуватиме помилки, невідомо

Вчать мовам 
безкоштовно  
 Çà ñïðèÿííÿì ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ïàíãåÿ 
Óëüò³ìà» ó êðåàòèâíîìó 
ïðîñòîð³ «Level 80» ïðî-
õîäèòèìóòü áåçêîøòîâ-
í³ ìîâí³ êóðñè. Çàíÿòòÿ 
ïðîâîäèòèìóòü íîñ³¿ ìîâè. 
Â³äâ³äóâàòè íàâ÷àííÿ ìî-
æóòü âñ³ áàæàþ÷³ ç 16 ðîê³â 
íå çàëåæíî â³ä ð³âíÿ çíàíü. 
Ó Speaking club âèâ÷àòè-
ìóòü ôðàíöóçüêó, í³ìåöüêó 
òà ³òàë³éñüêó ìîâè.
Â³äâ³äóâàòè çàíÿòòÿ ç 
ôðàíöóçüêî¿ ìîæíà ïî ïî-
íåä³ëêàõ ç 17.30 äî 19.00. 
Ïî â³âòîðêàõ áàæàþ÷³ 
âèâ÷àòèìóòü í³ìåöüêó 
(17.30 äî 19.00), à ïî ÷åò-
âåðãàõ — ³òàë³éñüêó 
(17.30 äî 19.00).

Вінничанка йде 
на Євробачення 
 Ïåðøèé åòàï íàö³îíàëü-
íîãî â³äáîðó íà ªâðîáà÷åí-
íÿ-2018 çàâåðøèâñÿ, ³ âæå 
â³äîì³ ³ìåíà 18-òè ï³âô³íà-
ë³ñò³â, ÿê³ âèáîðþâàòèìóòü 
ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè Óêðà-
¿íó íà ªâðîáà÷åíí³. Ñåðåä 
íèõ ³ â³ííè÷àíêà ²íãðåò 
Êîñòåíêî, ô³íàë³ñòêà øîó 
«Ãîëîñ êðà¿íè».
Ó íàöâ³äáîð³ ïðîéäå äâà 
ï³âô³íàëè (10 ³ 17 ëþòî-
ãî). Ó êîæíîìó âèñòóïëÿòü 
ïî 9 âèêîíàâö³â. Ó ô³íàë, 
ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 24 ëþòî-
ãî, ïðîéäóòü 6 ó÷àñíèê³â. 
Òðàíñëþâàòèìóòü ïðÿì³ 
åô³ðè òåëåêàíàëè UA: 
Ïåðøèé ³ ÑÒÁ.

Видали книгу 
про Вінницю 
 Ó Â³ííèö³ âèéøîâ 
äðóêîì «Òîïîãðàô³÷íèé 
îïèñ Ïîä³ëüñüêî¿ ãóáåðí³¿ 
1799 ðîêó». Êíèãà ì³ñòèòü 
äåìîãðàô³÷í³, åêîíîì³÷í³, 
ãåîãðàô³÷í³ òà ³íø³ õàðàê-
òåðèñòèêè íàñåëåíèõ ïóíê-
ò³â òðüîõ ïîâ³ò³â — ßìï³ëü-
ñüêîãî, Áðàöëàâñüêîãî òà 
Â³ííèöüêîãî. 
Êíèãà ñòàíå îñîáëèâî 
ïîì³÷íîþ òèì, õòî ò³ëüêè 
áåðåòüñÿ çà íàïèñàííÿ ³ñ-
òîð³¿ ñâîãî ñåëà, ñåëèùà ÷è 
ì³ñòà. Àäæå ó í³é çãàäóºòü-
ñÿ êîæíå ñåëî âêàçàíèõ ïî-
â³ò³â, ðîçêàçóºòüñÿ, äå âîíî 
áóëî ðîçòàøîâàíå, ñê³ëü-
êè ëþäåé, íàö³îíàëüíèé 
ñêëàä, ÿê³ ìàëî åêîíîì³÷í³ 
îñîáëèâîñò³ (çåìëÿ, ð³÷êè, 
ìëèíè, ãóðàëüí³ òîùî). 
Êíèãó ïëàíóþòü ïðåçåíòó-
âàòè öüîãî ì³ñÿöÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Òàêèé «ïîäàðó-
íîê» çðîáèëè íà-
ðîäí³ äåïóòàòè. 
²í³ö³àòîðîì íîâî-

ââåäåííÿ ñòàâ ïàðëàìåíòàð³é ç 
ôðàêö³¿ «Áëîê Ïåòðà Ïîðîøåí-
êà» Âàäèì Äåíèñåíêî. Çà äâà äí³ 
äî íîâîãî ðîêó çàêîí ï³äïèñàâ 
ïðåçèäåíò. Äîêóìåíò íàáðàâ ÷èí-
íîñò³. Éîãî ïëàíóâàëè ââåñòè â ä³þ 
óæå ç 1 ñ³÷íÿ 2018-ãî. Íå âñòèãëè. 
Â³äòåðì³íóâàëè íà ð³ê. ßêùî íèí³ 
êîæåí ç íàñ ìàº ïðàâî îòðèìóâà-
òè íåîáìåæåíó ê³ëüê³ñòü ïîñèëîê 
áåç ñïëàòè êîøò³â. Âì³ñò êîæíî¿ 
íå ìàº ïåðåâèùóâàòè âàðò³ñòü 
150 ºâðî. Òî ç 2019-ãî çà ÷åòâåð-
òó ³ íàñòóïí³ ïîñèëêè äîâåäåòüñÿ 
ñïëà÷óâàòè 20% ÏÄÂ ³ 10% ìèòà, 
à íà îêðåì³ òîâàðè ùå é àêöèç.

— Ïîñòðàæäàþòü íå ò³ëüêè 
ò³, õòî ó òàêèé ñïîñ³á äîñòàâëÿº 
òîâàð íà ðèíêè Â³ííèö³, — êàæå 
îäíà ç ï³äïðèºìö³â, ÿêà ïðîñèòü 
íå íàçèâàòè ñâîãî ïð³çâèùà. — 
×åðåç äîäàòêîâ³ çàòðàòè äîâåäåòü-
ñÿ ï³äâèùóâàòè ö³íó íà òîâàðè. 
Âòðàòÿòü òàêîæ ïîêóïö³. Íå áóäå 
â³ä öüîãî êîðèñò³ í³ á³çíåñó, í³ 
äåðæàâ³, í³ ïîêóïöÿì…

НАЙБІЛЬШІ ЗНИЖКИ — НА ДЕНЬ 
ХОЛОСТЯКА. Â³ííè÷àíèí Â³òàë³é 
âæå ïîíàä ÷îòèðè ðîêè çàìîâëÿº 
òîâàðè ïîøòîþ. Êóïóº ¿õ ó íàé-
á³ëüøîìó â³ðòóàëüíîìó òîðãîâåëü-

íîìó öåíòð³ Aliexpress. Öå êèòàé-
ñüêèé òîðãîâåëüíèé ìàéäàí÷èê ÷è 
íå íàéá³ëüøèé ó ñâ³ò³. Òàì ïðåä-
ñòàâëåíî ñîòí³ òèñÿ÷ íàéìåíóâàíü 
òîâàð³â. Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíè-
êà, ò³ëüêè ïðîòÿãîì îäíîãî äíÿ — 
11.11 ¿õ ðåàë³çóþòü íà ñóìó ð³âíî-
çíà÷íó ð³÷íîìó áþäæåòó Óêðà¿íè. 
×îìó ñàìå öüîãî ÷èñëà?

— Ó íèõ òàê çâàíèé Äåíü õî-
ëîñòÿêà 11 ëèñòîïàäà, — ðîçïî-
â³äàº ïàí Â³òàë³é. — Öüîãî ÷èñëà 
ïðîïîíóþòü ñóòòºâ³ çíèæêè. — 
Õîëîñòÿê òè ÷è îäðóæåíèé, çðî-
çóì³ëî, í³õòî ïàñïîðò íå çàïèòóº. 
Ãîëîâíå — çðîáèòè çàìîâëåííÿ.

×îëîâ³ê ðîçïîâ³â, ùî ó òàêèé 
äåíü ïðèäáàâ ñîíöåçàõèñí³ îêó-
ëÿðè çà 230 ãðèâåíü, âàðò³ñòü 
ÿêèõ áóëà 400 ãðèâåíü. ×îõîë 
äî òåëåôîíó îá³éøîâñÿ ó 80 ãðè-
âåíü, õî÷à ö³íà íà ïðåéñêóðàíò³ 
çíà÷èëàñÿ 135 ãðèâåíü. Ïðî â³ð-
òóàëüíèé ìàéäàí÷èê ä³çíàâñÿ â³ä 
êîëåãè ïî ðîáîò³. Ïåðøèé ðàç 
çàìîâèâ ³ãðàøêó äëÿ äèòèíè. 
Äîñòàâèëè áåç ïðèãîä. Ïîñèëêà 
íàä³éøëà ÷åðåç 16 äí³â. Â³äòîä³ 
êóïóº îäÿã, âçóòòÿ, ìîá³ëüí³ òåëå-

БЕЗКОШТОВНО — ТІЛЬКИ 
ТРИ ПОСИЛКИ НА МІСЯЦЬ
Будуть зміни  Українцям 
обмежили безкоштовне отримання 
посилок з-за кордону. З 1 січня 
2019 року протягом місяця без оплати 
можна буде отримувати тільки три 
посилки на одну людину. За інші 
доведеться платити. Скільки і чому?

ôîíè, ñîá³ ³ äèòèí³, íàâ³òü çàñ³á 
äëÿ î÷èùåííÿ êàíàë³çàö³éíèõ 
òðóá. ×è ñòèêàâñÿ ç ïðîáëåìàìè? 
Áóâ âèïàäîê, ùî íå ï³äéøîâ ðîç-
ì³ð êóðòêè. ²íøîãî ðàçó íå âäà-
ëîñÿ íàëàøòóâàòè òåëåôîí, ÿêèé 
ïðèäáàâ äëÿ äèòèíè. Ïîâåðíó-
ëè êîøòè. Ïðî òå ñï³ëêóâàííÿ ç 
Aliexpress òðåáà ãîâîðèòè îêðåìî.

— Óñ³ ïîñèëêè, êð³ì îäí³º¿, 
íàäõîäèëè ÷åðåç «Óêðïîøòó», — 
ðîçêàçóº ïàí Â³òàë³é. — Ò³ëüêè 
îäíó äîñòàâèëà «Íîâà ïîøòà». 
Äëÿ ìåíå öå îñîáëèâîãî çíà÷åííÿ 
íå ìàº. Áî æ òîâàð çàìîâëÿþ ç 
áåçêîøòîâíîþ äîñòàâêîþ. Çàðàç 
÷åêàþ òðè ïîñèëêè. Çàìîâëÿâ ¿õ 
òîä³, êîëè ïî÷àëèñÿ ðîçìîâè ïðî 
îáìåæåííÿ. Ìàâ íàì³ð çàìîâèòè 
ùå îäíó, àëå íå ñòàâ ðèçèêóâàòè. 
×îìó ìàþ ïëàòèòè á³ëüøå? Íîâî-
ââåäåííÿ íà ìåí³ îñîáèñòî í³ÿê 
íå ïîçíà÷èòüñÿ. Ïîñòðàæäàþòü ò³, 
õòî çàâîçèòü òîâàð îïòîì.

З ХМЕЛЬНИЦЬКОГО БЛИЖЧЕ. Ó 
âîñüìè ²íòåðíåò-ìàãàçèíàõ Â³-
ííèö³, â ÿê³ òåëåôîíóâàâ æóðíà-
ë³ñò, â³äïîâ³ëè, ùî íå îòðèìóþòü 
òîâàðè ïîñèëêàìè ç-çà êîðäîíó. 
Äîñòàâëÿþòü ¿õ ç Êèºâà, Îäåñè, 
Õìåëüíèöüêîãî… «Äëÿ ÷îãî íàì 
ìîðî÷èòèñÿ ç Êèòàºì, ÿêùî ï³ä 
áîêîì Õìåëüíèöüêèé, — âèñëîâèâ-
ñÿ îäèí ç âëàñíèê³â. — Òà é «Ñüî-

ìèé ê³ëîìåòð» íå òàê âæå äàëåêî». 
Ó îäíîìó ìàãàçèí³, àäðåñà ÿêîãî º 
íà â³ííèöüêèõ ñàéòàõ, ñêàçàëè, ùî 
÷åðåç ²íòåðíåò âçàãàë³ íå òîðãóþòü. 
«Ïðèõîäüòå íà ñêëàä, îòðèìàºòå 
òîâàð», — òàêîþ áóëà â³äïîâ³äü.

— Õòî íàëàãîäèâ ðîáîòó 
íà Aliexpress, òîé âæå íå õî÷å ìàòè 
ñïðàâó ç «Ñüîìèì ê³ëîìåòðîì» 
â Îäåñ³ ÷è ç Õìåëüíèöüêèì, — 
êàæå îäèí ç ï³äïðèºìö³â, ÿêèé 
â ñåðåäíüîìó äåñÿòü ðàç³â íà ì³-
ñÿöü îòðèìóº ïîñèëêè ç Êèòàþ. — 
×îìó? Áî íà ö³é ïëîùàäö³ ïîñò³é-
íèì îïòîâèêàì íàäàþòü ñóòòºâ³ 
çíèæêè. À öå âñå íàø³ çàðîá³òêè. 
ßêùî ââåäóòü îáìåæåííÿ íà ïî-
ñèëêè, áóäå ñêëàäí³øå. Äîâåäåòü-
ñÿ çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü çàìîâëåíü. 
Óò³ì, áóäåìî ðàõóâàòè. ßêùî ñóìà 
ïîäàòêó ³ ìèòà âèÿâèòüñÿ òàêîþ, 
ùî íå äóæå ñóòòºâî ïîçíà÷èòüñÿ 
íà âàðòîñò³ òîâàðó, íå ñòàíåìî 
îáìåæóâàòè îáñÿãè çàìîâëåíü. 
Çíàþ ëþäåé, ÿê³ îïàíóâàëè ðî-
áîòó íà ðèíêó Aliexpress ³ çàìîâ-
ëÿþòü òîâàð äëÿ äåêîãî ç íàøèõ 
ï³äïðèºìö³â. Ñïðàâà â òîìó, ùî 
òàì íå òàê ïðîñòî êîìóí³êóâàòè. 
Öå æ âåëè÷åçíèé òîðãîâåëüíèé 
ìàéäàí÷èê ç³ ñâî¿ìè íþàíñàìè. 
Íå êîæíîìó âäàºòüñÿ âíèêíóòè 
â íèõ. Õòî íàëàãîäèâ ðîáîòó, âè-
êîíóº çàìîâëåííÿ äëÿ ³íøèõ. Ïðè 
öüîìó îòðèìóº ñâîþ ÷àñòêó.

по 13 (!) 
закордонних посилок 

у 2017 році припало 
на кожного з українців. Це 

на три більше, ніж було 
у 2016-му.

1291 грн
(приблизно 40 євро) — 

середня вартість 
одного замовлення 

у 2017 році 

15%
покупців,

що здійснюють 
інтернет-покупки з їх 

доставкою з-за кордону, 
перепродують товар.

ПОСИЛКИ З-ЗА КОРДОНУ В ЦИФРАХ

За результатами дослідження GfK (Товариство споживчих досліджень) 

Ç 2019-ãî çà 
÷åòâåðòó ³ íàñòóïí³ 
ïîñèëêè äîâåäåòüñÿ 
ñïëà÷óâàòè 20% ÏÄÂ 
³ 10% ìèòà, à íà äåÿê³ 
òîâàðè ùå é àêöèç
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

414807

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

415196

НАТАЛІЯ СУХА-
НОВА, ГОЛОВНИЙ 
ЛІКАР, ПЕДІАТР 
ВІННИЦЬКОГО МЕ-
ДИЧНОГО ЦЕНТРУ 
«АЛЬТАМЕДИКА 
ПЛЮС» 

— Проявами захворюван-
ня на кір є лихоманка, сухий 
болісний кашель, світлобоязнь, 
кон'юнктивіт і специфічний 
висип. Більшість смертель-
них випадків в результаті кору 

(близько 1 на 1000 хворих) 
пов'язані з ускладненнями, та-
кими як пневмонія, енцефаліт. 
Серйозними ускладненнями, що 
приводять до інвалідизації є оти-
ти, ураження очей, а також скле-
розуючий паненцефаліт, який 
виникає через кілька років після 
кору. Найчастіше ускладнення 
бувають у дітей до 5-річного 
віку і дорослих старше 20 років. 
Єдиним надійним способом 
профілактики є вакцинація.

Кір страшний ускладненням

416313
415475

415196

ЕПІДЕМІЇ НА КІР 
НЕМАЄ, АЛЕ ВАРТО ПРИЩЕПИТИСЯ 
Циклічність  Захворюваність на кір 
серед вінничан зростає. На кінець 
2017 було 106 хворих, переважна 
більшість — діти. З початком року 
лікарі прогнозують більше хворих, 
адже єдиним захистом від хвороби — 
вакциною, користуються далеко не всі

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Çà ñëîâàìè Ñòå-
ïàíà Òîì³íà, çàâ³ä-
óâà÷à â³ää³ëåííÿ 

åï³äíàãëÿäó òà ïðîô³ëàêòèêè 
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü ÄÓ 
«Â³ííèöüêèé îáëàñíèé ëàáîðà-
òîðíèé öåíòð ÌÎÇ Óêðà¿íè», 
â 2017 ðîö³ íà òåðèòîð³¿ Â³ííè-
ö³ ðîçïî÷àëîñü ÷åðãîâå çðîñòàí-
íÿ çàõâîðþâàíîñò³ íà ê³ð. Õî÷à 
ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè ðåã³îíà-
ìè, íà íàø³é òåðèòîð³¿ õâîð³ëè 
ìåíøå.

— Çà ð³ê çàõâîð³ëî 106 ëþ-
äåé, ç íèõ 78 ä³òîê, — ãîâîðèòü 
ë³êàð. — Àëå ó 2018 ðîö³ åï³-
äåì³îëîãè ïðîãíîçóþòü çðîñ-
òàííÿ çàõâîðþâàíîñò³ íà öþ 
³íôåêö³þ. Îñíîâíà ïðè÷èíà — 
íå ùåïëåííÿ ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ 
ä³òåé ïðîòè ö³º¿ ³íôåêö³¿, àëå 
íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â ìå-
äè÷íî-ïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëà-
äàõ ì³ñòà Â³ííèö³ º äîñòàòíÿ 
ê³ëüê³ñòü âàêöèí ïðîòè êîðó, 

ЯК ВАКЦИНУЮТЬСЯ ВІННИЧАНИ

26194
дози вакцини проти кору на сьогодні 
є у медичних закладах Вінниччини 

1 року 2 років

93,3%
79,6%

у 6 років 7 років

91,7% 83,4%

Загалом в області проти кору, епідемічного 
паротиту та краснухи вакциновано дітей у віці:

ïàðîòèòó òà êðàñíóõè (ÊÏÊ), 
ÿêà íà 100% çàõèùàº â³ä çà-
õâîðþâàííÿ.

Âàêöèíàö³ÿ — ºäèíèé ñïîñ³á 
âáåðåãòèñÿ â³ä ³íôåêö³¿, òîìó 
Ñòåïàí Òîì³í çàêëèêàº âñ³õ â³-
ííè÷àí çâåðòàòèñü äî ìåäè÷íèõ 
çàêëàä³â òà óáåçïå÷èòè ñåáå òà 
áëèçüêèõ â³ä õâîðîáè.

— Çâè÷àéíî, ìîâà íå éäå ïðî 
åï³äåì³þ, àäæå, äëÿ ïðèêëà-
äó, ó 2006 ðîö³ íà Â³ííè÷÷èí³ 
íà ê³ð çàõâîð³ëî 3133 ëþäèíè, 
à â 2017 ðîö³ — 106, º ð³çíèöÿ, 
òàê? — ãîâîðèòü Òîì³í. — Òàê, 
º ïåâíà ïîøèðåí³ñòü ³íôåêö³¿, ³ 
ùîá ¿¿ íå áóëî, ïîòð³áíî ïðîñòî 
³ áàíàëüíî ïðèùåïèòèñü.

ре
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СЕРГІЙ ГАЛЬЧАК, 
ВИКЛАДАЧ 
ПЕДАГОГІЧНОГО 
УНІВЕРСИТЕТУ, 
ДОКТОР 
ІСТОРИЧНИХ НАУК, 
ПРОФЕСОР:

—  М о я  п о з и ц і я  т а к а :  з 
пам’ятниками не треба воювати, і 
цього не роблять у цивілізованих 
країнах. Руйнуючи пам’ятники, ми 
тим само руйнуємо пам'ять про 
минуле, яким би воно не було. 
Наскільки цінними є експонати 
радянського періоду, зібрані 
підприємцем з Бершаді? На мою 

думку, вони такі само документи, 
як цитата з твору. Кожен з них від-
творює епоху. Коли є той чи інший 
предмет, простіше пояснювати 
молоді, що являли собою події, 
за яких його використовували. 
Ідеологія змінюється, а речі, про 
які йдеться, залишаються. Якщо 
хтось захоче дорікнути за пору-
шення закону про декомунізацію, 
не вбачаю для цього підстав. Чо-
ловік не пропагує тоталітаризм. 
Він зробив те, що мала б зробити 
держава — зібрати все в одному 
місці і зберегти, як документи 
минулої епохи.

З пам’ятниками не воюють 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Íå òåðïëþ 
âàðâàð³â, ÿê³ òðî-
ùàòü òå, ùî ñòâî-

ðèëè ³íø³, — ðîçïîâ³äàº Àíàòîë³é 
Òàðêîâñüêèé. — Òîìó é ïðèâ³ç 
1,5-òîííó ñêóëüïòóðó Ëåí³íà.

Êàæå, çàáðàâ â îäíîìó ç ñ³ë. 
Ä³çíàâñÿ, ùî òàì çáèðàþòüñÿ 
ñêèíóòè ç ïîñòàìåíòó. Çàïèòàâ, 
ùî ç íèì äàë³ ðîáèòèìóòü? Êå-
ð³âíèê ãðîìàäè íå çíàâ â³äïîâ³ä³, 
áî ïàì’ÿòíèê íå áóâ íà áàëàíñ³ 
ãðîìàäè. Òàðêîâñüêèé çàáðàâ 
éîãî. Ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü ³íøèõ 
åêñïîíàò³â ïðèíåñëè íåáàéäóæ³ 
ëþäè.

НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ? ЦЕ НЕ ЗНА-
ЧИТЬ, ЩО МОЛОТОК В РУКИ. 
— Õî÷åø çàáðàòè — áåðè, — ãî-
âîðèâ ñ³ëüñüêèé ãîëîâà ñòîñîâíî 
ïàì’ÿòíèêà Ëåí³íó.

Äîâåëîñÿ äîáðÿ÷å íàìîðî÷è-
òèñÿ, ïîêè ïàì’ÿòíèê äîâåçëè 
â Áåðøàäü. Òðåáà áóëî çàâàí-
òàæèòè, ïîò³ì ðîçâàíòàæèòè, 

çà ìàøèíó çàïëàòèòè. Ïåðåä 
äîðîãîþ ïðîñèâ âîä³ÿ ¿õàòè 
îáåðåæíî, ïðèãàëüìîâóâàòè ïå-
ðåä âèáî¿íàìè — íå õîò³ëîñÿ 
ïðèâåçòè øìàòêè. Âåñü ïðîöåñ 
ïàí Àíàòîë³é çàô³êñóâàâ íà â³-
äåî. Òàê ñàìî, ÿê âñòàíîâëåííÿ 
ïàì’ÿòíèêà íà ïîäâ³ð’¿.

Äîëîíÿ ó âîæäÿ ³íêîëè ñëóãóº 
ï³äñòàâêîþ äëÿ ÷àøêè ç êàâîþ, 
÷è ñêëÿíêè ç ì³öí³øèì íàïî-
ºì. Òàê ðîçïîâ³äàþòü ò³, õòî 
íàâ³äóºòüñÿ â ãîñò³ äî Òàðêîâ-
ñüêîãî. Íà öüîìó ïîäâ³ð’¿ º ùå 
îäíà ñêóëüïòóðà Ëåí³íà. Éîãî 
çîáðàæåíî ó ñèäÿ÷îìó ïîëî-
æåíí³. Õòîñü ç ãîñòåé îäÿãíóâ 
íà øèþ ñêóëüïòóðè øàðô ç 
åìáëåìîþ «ðåã³îíàë³â». À ñê³ëü-
êè ôîòî çðîáëåíî íà ôîí³ öüîãî 
ïàì’ÿòíèêà! Ôîòîãðàôóþòüñÿ, áî 
òàê³ ïàì’ÿòíèêè — ðåë³êâ³ÿ.

— ß ëþáëþ ñâîþ äåðæàâó, 
äîáðå çíàþ ³ñòîð³þ, àëå áîëÿ÷å 
áà÷èòè, êîëè ëþäè ðóéíóþòü 
óæå ñòâîðåíå, — êàæå ñï³âðîç-
ìîâíèê. — ßêùî ùîñü íå ïî-
äîáàºòüñÿ, öå æ íå çíà÷èòü, ùî 
òðåáà áðàòè â ðóêè ìîëîòîê…

ДВА ЛЕНІНИ НА ПОДВІР’Ї 
МОЖНА ПОБАЧИТИ В БЕРШАДІ
Історія  Два пам’ятники Леніну у повен 
зріст, а також низка його барельєфів та 
горельєфів, зображення інших вождів 
комуністичної епохи зберігаються 
на приватному обійсті у Бершаді. Тут 
є ще понад 50 експонатів радянської 
доби. Зібрав їх місцевий підприємець 
Анатолій Тарковський. Для чого?

Ó íüîãî íå ò³ëüêè Ëåí³í 
íà ïîäâ³ð’¿. ×îëîâ³ê ç³áðàâ ïðè-
áëèçíî ñòî åêñïîíàò³â ïåð³îäó 
êîëèøíüîãî ÑÐÑÐ. Íå õîäèâ 
ñïåö³àëüíî ³ âèøóêóâàâ. ̄ õ ëþäè 
ïðèíîñèëè, êîëè ä³çíàëèñÿ, ùî 
Òàðêîâñüêèé äàº ¿ì ïðèõèñòîê.

Äåõòî ãîâîðèâ, ùî õîò³â âèêè-
íóòè òó ÷è ³íøó ð³÷ íà ñì³òíèê, 
àëå, í³áè é íå ç ðóêè öå ðîáè-
òè. Ïðîïîíóâàâ Òàðêîâñüêîìó. 
Òàê áóëî, íàïðèêëàä, ç ïîâíèì 
ç³áðàííÿì òâîð³â Ñòàë³íà. ×î-
ëîâ³ê, ÿêèé ïðèí³ñ ¿õ, ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó RIA, ùî ìàâ íàì³ð 
ñïàëèòè. «Àëå æ öå âàðâàðñòâî, 
ïàëèòè êíèæêè, — êàæå ïàí Ôå-
ä³ð. — Çäàòè â ìàêóëàòóðó — òå 
ñàìî. Â³äí³ñ Òàðêîâñüêîìó. Äå 
âè çàðàç çíàéäåòå òå, ùî ïèñàâ 
êîëèøí³é êàò íàðîä³â?»

КОЛЕКЦІЮ СТВОРЮВАВ ЕКС-
ПРОМТОМ. Çà ñëîâàìè ñï³â-
ðîçìîâíèêà, ñòâîðåííÿ êîëåêö³¿ 
íå áóëî éîãî ñàìîö³ëëþ. Óñå â³ä-
áóëîñÿ åêñïðîìòîì. Êîëè â³ä-
êðèâ çàêëàä õàð÷óâàííÿ íà áåðåç³ 
ð³÷êè Äîõíà, ùî ïðîò³êàº ó Áåð-
øàä³, ïîñòóïîâî îáëàãîðîäæóâàâ 
òåðèòîð³þ. Íàéïåðøå âèñàäèâ 
áåð³çêè, ³íø³ äåðåâà. Ç’ÿâèâñÿ 
ïëåòåíèé òèí, ÿêèìè ó ñòàð³ 
÷àñè îãîðîäæóâàëè ñàäèáè. Çíà-

éøëèñÿ äåÿê³ ³íø³ ñòàðîâèíí³ 
ðå÷³. Âîíè ïðèêðàñèëè àíòóðàæ 
ïîäâ³ð’ÿ. Òàê ïîâîë³ ç’ÿâëÿëîñÿ 
âñå á³ëüøå é á³ëüøå åêñïîíà-
ò³â. Çíà÷íà ÷àñòèíà ç íèõ «ïðè-
éøëè» ç ïåð³îäó êîëèøíüîãî 
ÑÐÑÐ. Áàãàòî áþñò³â, âåëèêèõ 
³ ìàëèõ ðîçì³ð³â, Ëåí³íà. Òàê³ 
ñàìî çîáðàæåííÿ Ìàðêñà, Ñòà-
ë³íà. Ïîðòðåòè êåð³âíèê³â òîä³ø-
íüî¿ åïîõè. Ïðàïîðè, âèìïåëè, 
êîï³¿ ïåðøèõ íîìåð³â ëåí³íñüêî¿ 
ãàçåòè «²ñêðà», çà äîïîìîãîþ 
ÿêî¿ á³ëüøîâèêè ãóðòóâàëè ëþ-
äåé íà ðåâîëþö³þ.

— ß äîáðå ïàì’ÿòàþ òó åïîõó, 
áî âèð³ñ, íàâ÷àâñÿ ³ ïðàöþâàâ 
ó ÷àñè êîëèøíüîãî Ñîþçó, âñå 
îäíî ö³êàâî, — êàæå ì³ñöåâèé 
æèòåëü Ïåòðî Ìàí³ëåíêî. — Çäà-
âàëîñÿ á, âñå öå çíàéîìå. Àëå 
ç³áðàí³ ðàçîì òàê³ åêñïîíàòè 
âèêëèêàþòü ³íòåðåñ. Îñîáëèâî 
ó ìîëîä³.

— Çíàºòå, íà ùî íèí³ çâåðòàþ 
óâàãó? — çàïèòóº ïàí Àíàòîë³é. — 
Ëþäè àíàë³çóþòü ïîä³¿ íå îä-
íîáîêî, ÿê íàñ êîëèñü â÷èëè. 
Õî÷óòü áà÷èòè îáèäâ³ ñòîðîíè 
ìåäàë³.

Пан Анатолій каже, що две-
рі його закладу відчинені для 
кожного. З особливою увагою 
ставиться до хлопців, які повер-
нулися з війни.
— Тут вони можуть відпочити, — 
розповідає підприємець. — По-
сидіти на березі з вудкою, по-
плавати на човні. Сауну про-
поную. Щоразу оглядають 
експонати. Зібрані експонати 
не систематизовані. Тому гос-
подар не називає їх музейними. 
На систематизацію у нього нема 
часу. Втім, комуністичний хаос 

сприймається не менш цікаво.
Як стверджує пан Анатолій, у ньо-
го гостюють місцеві атовці, при-
їжджали також з інших районів. 
До захисників країни у нього 
особливе ставлення. Ці люди ри-
зикували життям задля тих, хто 
залишився на мирній території. 
До Тарковського приходять та-
кож по допомогу. Багато років він 
очолює громадську організацію 
з боротьби з корупцією. За всіма 
клопотами чоловік знаходить час 
провідати стареньку матір. Для 
нього, люблячого сина, це святе.

Експонати в… хаосі

Збирає Анатолій Тарковський 
і старовинні речі

Чоловік зібрав приблизно сто експонатів 
періоду колишнього СРСР 

ËÀÉÔ

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 180103
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Наступні поєдинки «Вінницькі 
блискавки» також проведуть 
вдома. Третього–четвертого 
лютого вони прийматимуть 
одноосібного лідера чемпіонату 
«Київ-Баскет». Початок матчів 
у спорткомплексі Вінницького 
національного медичного уні-
верситету — о 14.00. Вхід гляда-
чів — вільний.
— «Київ-Баскет» у поточному 

чемпіонаті виграв всі матчі. 
За нього виступають одразу 
шість представниць національ-
ної збірної України. «Київ-Бас-
кет» — новоутворений клуб, який 
має гарне фінансування і тому 
залучає кращих баскетболісток 
країни. Цікаво буде перевіри-
ти свої можливості в боротьбі 
з таким потужним суперником, — 
сказав Олександр Аносов.

Удома приймаємо лідера 

ÑÏÎÐÒ

Юнацький 
чемпіонат 
 Ðîçïî÷àâñÿ ÷åìï³îíàò 
Â³ííè÷÷èíè ç ôóòçàëó 
ñåðåä þíàê³â 2005–2006 ð.  
Íà ñòàðò âèéøëè 32 êîìàí-
äè, ðîçáèò³ íà äåâ’ÿòü çîí. 
Â³ííèöþ ïðåäñòàâëÿþòü äâ³ 
«Ïðåì’ºð-Íèâè», ø³ñòü êî-
ìàíä ÄÞÑØ «Òåìï» ³ ÷îòè-
ðè — ÄÞÑØ Áëîõ³íà-Áºëà-
íîâà. Ô³íàë ïðîéäå òðåòüîãî 
ëþòîãî ó ÑÊ «Êîëîñ».

Викликають 
на килим 
 20 ñ³÷íÿ ó áîðö³âñüêîìó 
çàë³ Öåíòðàëüíîãî ì³ñüêîãî 
ñòàä³îíó ïðîéäå ÷åìï³îíàò 
îáëàñò³ ç áîðîòüáè ñàìáî 
ñåðåä þí³îð³â òà þí³îðîê 
(1998–1999 ð. í.), þíàê³â 
òà ä³â÷àò ñòàðøîãî â³êó 
(2000–2001 ð. í.). Ïî÷àòîê — 
îá 11.00.

На чорно-білих 
діагоналях 
 Ç 18 ïî 24 ñ³÷íÿ ó ñïîð-
òøêîë³ ¹6 òðèâàòèìå 
â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò ì³ñòà 
ç øàøîê ñåðåä þíàê³â òà 
ä³â÷àò. À ç 26 ñ³÷íÿ ïî 1 ëþ-
òîãî — àíàëîã³÷í³ çìàãàííÿ 
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê. Ïî-
÷àòîê îáîõ ñòàðò³â — î 14.00.

Ігрища 
на Водохреще 
 19 ñ³÷íÿ ïðîéäóòü ñïîð-
òèâí³ ³ãðèùà. Åñòàôåòè ³ 
êîíêóðñè á³ëÿ Âèøåíñüêîãî 
îçåðà ðîçïî÷íóòüñÿ î 12.00.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №3 (1022)
У триходовій задачі на кооперативний мат проходить тема “Зірка” 
чорного короля, який, рухаючись по діагоналях, отримує в кожному 
варіанту розв’язку мат за три ходи. Над втіленням цієї теми в коопе-
ративних задачах автори працюють вже довгий час. 

Задача №2104. В. Ластівка (Черкаси). Є. Марінов (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 3                                                                                 (4 розв’язки)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №2 (1368) 10 січня 2018 року
Задача №2100
I. 1. a5! Kpc5  2. Kpa6 Cc8x; II. 1. Kpa8! Kpc7  2. a5 Cc6x;
Задача №2101
I. 1.Cg7! e7!  2. Cf8 ef8: Фx; 1. Cf6! ef7:  2. Kph8 f8Фx;
Задача №2102
I. 1. b3! Td5  2. Kb4 Ta5x; II. 1. Ka1! Td2  2. Kb3 Ta2x;
Задача №2103
I. 1. Ch4! Te1  2. Kpg3 Te3x; II. 1. Kh5! Tf2  2. Kg3 Th2x.
В задачі №2073 додати білих пішаків на поле «b4» і «d2»

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
  ×åðåç ó÷àñòü ï³äñòàâíèõ 

ãðàâö³â ñêàíäàëîì çàâåðøèâñÿ 
òðàäèö³éíèé òóðí³ð ³ç ôóòçàëó 
ñåðåä þíàê³â 2010 ð. í. «Ãàëèöü-
êà çèìà». Öå çìàãàííÿ ïðîéøëî 
ó Ëüâîâ³ 10–12 ñ³÷íÿ.

Ñòàðòóâàëè 20 êîìàíä. Á³ëü-
ø³ñòü êîëåêòèâ³â ïðåäñòàâëÿëè 
Êè¿â, Ëüâ³â òà ³íø³ ðåã³îíè Çà-
õ³äíî¿ Óêðà¿íè. ×åñòü Â³ííè-
ö³ çàõèùàëà êîìàíäà ÄÞÑØ 
«Ïðåì’ºð-Íèâà», ï³ä êåð³âíè-
öòâîì â³äîìîãî ó ìèíóëîìó 
ôîðâàðäà «Íèâè» Ñåðã³ÿ Øóá³íà. 

Ó ïåðøîìó òóð³ âîíà ïîñòóïè-
ëàñÿ ñòîëè÷íîìó «Ëîêîìîòèâó» 
(Êè¿â) ³ç ðàõóíêîì 0:6. Àëå íàø 
íàñòàâíèê âèÿâèâ, ùî êîìàíäà 
ñóïåðíèê³â ñêëàäàëàñÿ ³ç ôóòáî-
ë³ñò³â 2009 ð. í., òîáòî ³ç ï³äñòàâ-
íèõ ãðàâö³â.

— Íà ñàéò³ øê³ëüíî¿ ë³ãè Êèº-
âà ìè çíàéøëè, ùî ãðàâö³ «Ëîêî-
ìîòèâà» — íà ð³ê ñòàðø³ äîçâî-
ëåíîãî ðåãëàìåíòîì «Ãàëèöüêî¿ 
çèìè», — ñêàçàâ Ñåðã³é Øóá³í.

Íàñòóïí³ ³ãðè ãðóïîâîãî åòà-
ïó íàø êîëåêòèâ âèãðàâ. Ó òîìó 
÷èñë³ é îñòàíí³é ñòèêîâèé ìàò÷ 

ó «Í³êè» (Êè¿â) — 4:1. Öå í³áè-
òî áóâ ïîºäèíîê çà 5–6 ì³ñöÿ, 
áî ó ïëåé-îôô â³ííè÷àí íå äî-
ïóñòèëè. Òóäè ç íàøî¿ ãðóïè 
âèéøëè ëèøå «çàë³çíè÷íèêè», 
ÿê³ â ï³äñóìêó âèãðàëè âñ³ ïî-
ºäèíêè.

Àëå â³ííè÷àíè ð³øó÷å ïðî-
òåñòóâàëè, áî ÷åðåç «ï³äñòàâè» 
êèÿí ó ô³íàëüí³é ïóëüö³ ìàëè 
ãðàòè ñàìå íàø³ çåìëÿêè. Ó ï³ä-
ñóìêó, îðãàí³çàòîðè âèçíàëè 
äîïóùåíó íåñïðàâåäëèâ³ñòü, ³ 
íàøà êîìàíäà îòðèìàëà ñð³áí³ 
íàãîðîäè!

— ÄÞÑØ «Ëîêîìîòèâ», 
íà â³äì³íó â³ä íàøî¿ — áþ-
äæåòíà ñïîðòøêîëà. Íàïåâíî, 
¿é òðåáà áóëî çà áóäü-ÿêó ö³íó 
âèãðàòè çîëîòî, ùîá îòðèìà-
òè áþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ, — 
ñêàçàâ òðåíåð êîìàíäè ÄÞÑØ 
«Ïðåì’ºð-Íèâà» 2010 ð. í. Ñåðã³é 
Øóá³í. — ×åðåç äèâíó îðãàí³çà-
ö³þ ìè îäðàçó îãîëîñèëè, ùî 
á³ëüøå íà «Ãàëèöüêó çèìó» — 
í³ íîãîþ. Ðàí³øå íàøà êîìàíäà 
âèãðàâàëà âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð 
ó Êîâåë³ ³ áðàëà ó÷àñòü ó äâîõ ³í-
øèõ çìàãàííÿõ çà ìåæàìè ì³ñòà.

Скандальне срібло на «Галицькій зимі»

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Íà Ñòàðèé íîâèé ð³ê â³ííèöüê³ 
«Â³ííèöüê³ áëèñêàâêè» ïðîâåëè 
÷åðãîâèé òóð ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè 
ç áàñêåòáîëó ñåðåä êîìàíä ñóïåð-
ë³ãè. Ó ñïîðòêîìïëåêñ³ ìåäè÷íî-
ãî óí³âåðñèòåòó âîíè ïðèéìàëè 
«ÕÄÓ-Òàâð³éñüêó ç³ðêó» (Õåð-
ñîí). Áàñêåòáîë³ñòêè Õåðñîí-
ñüêîãî äåðæàâíîãî óí³âåðñèòå-
òó — â³äâåðò³ àóòñàéäåðè åë³òíîãî 
äèâ³ç³îíó, ÿê³ â ïîòî÷íîìó ñåçîí³ 
íå çäîáóëè æîäíî¿ ïåðåìîãè.

УБОЛІВАЛЬНИКИ ЗАДОВОЛЕ-
НІ ІНТРИГОЮ. Â³ííè÷àíêè éøëè 
ï’ÿòèìè ñåðåä âîñüìè êîìàíä 
ñóïåðë³ãè. Ó ðàç³ äâîõ ïåðåìîã 
íàä «Òàâð³éñüêîþ ç³ðêîþ» âîíè 
çíà÷íî çì³öíþâàëè ñâî¿ ïîçèö³¿ 
â òóðí³ðí³é òàáëèö³.

Òîæ í³êîãî íå çäèâóâàëî, ùî 
ïåðøèé ïîºäèíîê çàâåðøèâ-
ñÿ ³ç ïåðåêîíëèâèì ðàõóíêîì 
83:48 íà êîðèñòü â³ííè÷àíîê. 
À îñü íàñòóïíèé ìàò÷ íå äàâ ãëÿ-
äà÷àì íóäüãóâàòè. Ìàéæå äî ñà-
ìîãî ô³íàëüíîãî ñâèñòêà ãîñò³ 
â³ä÷àéäóøíî áîðîëèñÿ çà êîæåí 
ì’ÿ÷, ðàõóíîê áóâ ìàéæå ð³âíèì. 
Ó ï³äñóìêó — 59:53 íà íàøó êî-
ðèñòü!

— Ó ïåðøîìó ìàò÷³ ïðîòè «Ç³ð-
êè» íàø³ ä³â÷àòà äîì³íóâàëè. Ðîç-
ðèâ áóâ âåëèêèì, ³ ñïîñòåð³ãàòè 
áóëî íå äóæå ö³êàâî, — êàæå êî-
ëèøíÿ áàñêåòáîë³ñòêà Òåòÿíà Ðó-
áåæàíñüêà, ÿêà â³äâ³äóº âñ³ ìàò÷³ 
â³ííèöüêî¿ æ³íî÷î¿ ³ ÷îëîâ³÷î¿ 
êîìàíä ìàéñòð³â. — Ó äðóã³é ãð³ 
Õåðñîí ïðîäåìîíñòðóâàâ áàæàí-
íÿ çäîáóòè ïåðåìîãó. Àëå íàø³ 
ñïîðòñìåíêè âñå æ ïåðåâàæàëè 
ãîñòåé çà ô³çè÷íèìè äàíèìè ³ äî-
ñâ³äîì. Îêð³ì òîãî, «Òàâð³éñüê³é 

ç³ðö³» áðàêóº âèñîêî¿ öåíòðîâî¿ 
òà ìàéñòåðíî¿ ðîçâîäÿùî¿.

СЮРПРИЗ ВІД АУТСАЙДЕРА. Íà-
ñòàâíèêè êîìàíä ïîÿñíèëè, ÷îìó 
äâà ìàò÷³ ó Â³ííèö³ òàê ñèëüíî 
â³äð³çíÿëèñÿ çà ³íòðèãîþ.

— Æ³íî÷èé áàñêåòáîë º äî-
ñèòü íåïåðåäáà÷óâàíèì. Òóò 
íåìàº æîäíèõ çàêîíîì³ðíîñòåé. 
Ó÷îðà íàøà êîìàíäà ïðîâàëèëà 
ïîºäèíîê, à ñüîãîäí³ ïðàêòè÷íî 
âåñü ìàò÷ ãðàëà íà ð³âíèõ. ß âæå 
25 ðîê³â ïðàöþþ ó æ³íî÷îìó áàñ-
êåòáîë³, àëå í³÷èì íå ìîæó ïî-
ÿñíèòè òàê³ «ãîéäàëêè», — ñêàçàâ 
òðåíåð «ÕÄÓ-Òàâð³éñüêî¿ ç³ðêè» 
Îëåêñ³é Äàâèäîâ.

Çà ñëîâàìè «êîó÷à» ãîñòåé, ôà-
âîðèòîì ñóïåðë³ãè º «Êè¿â-Áàñ-
êåò». Òàêîæ íåïîãàíó ãðó äåìîí-
ñòðóþòü áàñêåòáîë³ñòêè Ð³âíîãî, 
Îäåñè ³ ñòîëè÷í³ äèíàì³âêè.

— Ñüîãîäí³ ñóïåðíèê çðîáèâ 
íàì ñþðïðèç. Ó ïåðøîìó ìàò÷³ 
â³í íå âèêîðèñòîâóâàâ çîííèé 
çàõèñò. Ó äðóã³é ãð³ «Ç³ðêà» 
ñïðîáóâàëà öþ òàêòèêó, ³ âîíà 
âèÿâèëàñÿ âäàëîþ. Ñïîðòñìåí-
êè Õåðñîíó óòðèìóâàëè çîííèé 
çàõèñò äî ê³íöÿ ìàò÷ó, à ìè 
í³ÿê íå ìîãëè éîãî ðîçáèòè, — 
ðîçêàçàâ òðåíåð «Áëèñêàâîê» ³ 
âîäíî÷àñ äèðåêòîð Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ñïîðòøêîëè ç áàñêåòáîëó 
Îëåêñàíäð Àíîñîâ.

Ìèíóëîãî ñåçîíó â³ííè÷àíêè 
ïîñ³ëè ï’ÿòå ì³ñöå ñåðåä äåâ’ÿòè 
êîìàíä ñóïåðë³ãè. À ïåðåä öèì 
íàø³ áàñêåòáîë³ñòêè âèáîðîëè 
áðîíçó åë³òíîãî äèâ³ç³îíó! Òîìó, 
çà ñëîâàìè òðåíåð³â, ñòî¿òü çà-
äà÷à ïîòðàïèòè äî ïëåé-îôô, äå 
ãðàòèìóòü ÷îòèðè êðàù³ êîëåê-
òèâè. Âîíè é ðîç³ãðàþòü ìåäàë³ 
ñóïåðë³ãè. 

«ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ» 
ПОГАСИЛИ «ЗІРКУ» 
Суперліга  Вінницькі баскетболістки 
рвуться у плей-офф. За команду грають 
майже всі вихованки місцевої школи

Тренування юнаків і дівчат від-
буваються у Вінницькій міській 
СДЮСШОР з баскетболу (вул. 
Пирогова, 4, тел.: 69–71–49, 
050–175–77–25 — директор 
Олександр Аносов). Заняття — 
безкоштовні. Новачків прийма-
ють із десяти років.

— Існує спеціальний відбір. Усі 
наші новачки проходять тесту-
вання. Але ми нікого не вига-
няємо. Якщо дитина дуже хоче 
займатися баскетболом — вона 
продовжує тренуватися, незва-
жаючи на показники, — каже 
Олександр Аносов.

Де займатися?

Другий поєдинок з аутсайдером несподівано для всіх 
проходив у приблизно рівній боротьбі
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На фесті побував й вінницький 
велоактивіст Олександр Царев-
ський, який дуже хвалив море-
продукти.
— Ідея оригінальна для Вінниці. 
Організатори багато ризикують 
тим, що проводять фудфест 
у холодну пору року. Багато зна-
йомих тут зустрів, і ніхто не ка-
зав, що щось не сподобалося. 
Дуже сподобалися мідії, фала-
фель. І обов'язково скуштуйте 
каву, — сказав велоактивіст 
Олександр Царевський.
Вінничанин Іван Комаров від-
мітив добру організацію фесту.
«Гігантських черг не було, а віль-
ні місця за столиками були. Зо-
крема і в наметах з обігрівом. 
Вибір страв достойний. Із того, 

що скуштував: чуррос смачний, 
порція велика; фалафель не ра-
джу, дуже сухий; імбирний глінт-
вейн від «Чорна Кішка Білий Кіт» 
добрий», — поділився вражен-
нями від фудфесту в Фейсбуку 
Іван Комаров (goo.gl/o1jcFV)
А от у Костянтина Ліщичина за-
лишилися суперечливі враження 
від фестивалю.
— Привітні продавці, хоч і за-
клопотані. Смачний шашлик. 
Але все зіпсував безкоштовний 
бограч: спочатку хотів скуштува-
ти, але як побачив стареньких, 
які виривають у дітей і молодих 
дівчат ті тарілки — пішов геть. І 
ніби старенькі в цьому не винні, 
але ця картина зіпсувала весь 
настрій.

Чи сподобався фудфест вінничанам

ÐÅÏÎÐÒÀÆ

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, (063)77583334

Íà «Vinnytsia Food Fest» â Öåí-
òðàëüíèé ïàðê ïðè¿õàëè êóë³íà-
ðè ç Êèºâà, Òåðíîïîëÿ, Õìåëü-
íèöüêîãî òà ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿-
íè. Ïîíàä 20 òî÷îê ïðîäàæó ¿æ³ 
êîìïàêòíî ðîçòàøóâàëè íàâêîëî 
ãîëîâíî¿ ÿëèíêè Â³ííèö³.

Ùå áóëè «òî÷êè» áëèæ÷å 
äî âèõîäó ç ïàðêó, ùî íà âóëèö³ 
Õë³áíà. Òàì òàêîæ ïîñòàâèëè íà-
ìåòè ç îá³ãð³âà÷àìè, äå ìîæíà 
êîìôîðòíî ïî¿ñòè òà âèïèòè. 
Æóðíàë³ñòè ðîçïèòóâàëè ó÷àñ-
íèê³â òà ãîñòåé ïðî âðàæåííÿ 
â³ä ôóäôåñòó. Ïëþñ, ïåðåïèñàëè 
ö³íè íà äåÿê³ ñòðàâè.

МІДІЇ ТА ХЛІБНІ ТАРІЛКИ. Ïîáëè-
çó Ë³òíüîãî òåàòðó îðãàí³çàòîðè 
ïîñòàâèëè ñöåíó, äå â ïåðøèé 
äåíü ãîòóâàâ áîãðà÷ ó÷àñíèê øîó 
«Ìàéñòåð-øåô» ²ãîð Ì³ñåâè÷. 
À íà äðóãèé äåíü ïîêàçóâàëè 
ìàéñòåð-êëàñè êóõàð³ ç â³ííèöü-
êèõ ðåñòîðàí³â.

Áîãðà÷ áóâ îäíèì ç õ³ò³â ôåñ-
òèâàëþ. ×åðãè âèøóêóâàëèñÿ ïå-
ðåä êàçàíîì ãàëèöüêî¿ ðåñòîðàö³¿ 
«Ãàðáóç». Ïîðö³þ çà 60 ãðèâåíü 
íàëèâàëè â ¿ñò³âíó òàð³ëêó ç õë³á-
íîãî ò³ñòà.

«Áàòèñêàô» — ºäèíà òî÷êà, 
äå ïðîïîíóâàëè ìîðåïðîäóêòè. 
À êð³ì òîãî, òóò ìîæíà áóëî ñêó-

øòóâàòè åêçîòè÷íó ñòðàâó äëÿ Â³-
ííèö³: ôàëàôåëü.

— Íàøà ô³øêà — öå ì³ä³¿. 
Íà æàëü, âçÿëè ç ñîáîþ ò³ëüêè 
íîâîçåëàíäñüê³. Ö³íè íà ôåñòè-
âàë³ òà ö³íè â íàøîìó çàêëàä³ — 
íå â³äð³çíÿþòüñÿ. Íà ôåñò³ íàâ³òü 
êðàùå, áî â çàêëàä³ ïîñò³éíî âñ³ 
ñòîëèêè çàéíÿò³, ³ íå âñ³ ìîæóòü 
ñêóøòóâàòè, — ðîçïîâ³â îô³ö³àíò 
Ìàêñèì Êîñòèøèí.

Ö³íà ¿õ ô³ðìîâèõ ì³ä³é — 
100 ãðèâåíü çà ïîðö³þ. Òîä³ ÿê 
ôàëàôåëü êîøòóº 40 ãðèâåíü.

ФЕСТИВАЛЬ М’ЯСА. Øàøëèêè, 
òóøêîâàí³ îâî÷³, ïëîâ òà áàãàòî 
³íøîãî º ìàéæå â êîæí³é òî÷ö³ 
ïðîäàæó. ² öå âåëè÷åçíà êîíêó-
ðåíö³ÿ çà ãðîø³ â³äâ³äóâà÷³â.

Íàïðèêëàä, êèÿíàì ç êàôå 
«Ó Äàâèäà» òàêà îðãàí³çàö³ÿ 
íå ñïîäîáàëàñÿ.

— Íà òàêèõ ôóäôåñòàõ ìè äî-
âîë³ ÷àñòî: ç êâ³òíÿ äî ëèñòîïàäà, 
ùîòèæíÿ. Àëå öåé — í³ÿêèé. Â³ä-
â³äóâà÷³â ìàëî, ï³äõîäÿòü ³ í³÷îãî 
íå êóïóþòü. Ó Êèºâ³ ôåñòèâàëü 
âóëè÷íî¿ ¿æ³ êðàùèé, — ðîçêàçàëà 
ïðîäàâ÷èíÿ.

Ïîáëèçó ÿëèíêè ìîëîäèêè 
â ÷îðíèõ êîñòþìàõ ç «ñêåëåòà-
ìè» ãîòóþòü ì’ÿñî. Öå òî÷êà «Â³-
ííèöüêî¿ ðåáåðí³». Äèðåêòîð çà-
êëàäó Â³òàë³é Ãóìåíþê ðîçêàçàâ, 
ùî ïðî ôåñò ä³çíàâñÿ çà òèæäåíü 
äî éîãî ïðîâåäåííÿ.

ФАЛАФЕЛЬ, МІДІЇ, МОРЕ М’ЯСА. 
ЯК ПРОЙШОВ ФУДФЕСТ
Свято шлунка  Перший фестиваль 
вуличної їжі цього року пройшов 
у минулі вихідні, 13–14 січня. Гостей 
фесту годували м’ясом, бограчем, 
солодощами та екзотичними 
морепродуктами. Хоча враження від 
фудфесту залишилися суперечливі

— ßê çì³ã, òàê ³ ç³áðàâñÿ. 
Âçÿëè íàøîãî õîðîøîãî ïèâà, 
õð³íîâóõó, ðåáåðöÿ òà ëàâàø³. 
Óñ³ ö³íè — íå ôåñòèâàëüí³, ÿê³ 
òàì âäâ³÷³-âòðè÷³ á³ëüø³, ùîá 
íà êâàðòèðó çàðîáèòè çà îäèí 
âå÷³ð. À òàê³ ñàì³, ÿê ³ â çàêëàä³.

Ðåáðà òóò ïðîäàâàëè çà ö³-
íîþ 35 ãðèâåíü çà 100 ãðàì³â. 
À íà ïîðö³þ ³äå 200–300 ãðàì³â.

СОЛОДКА ЧАСТИНА. Ïðÿìóºìî 
äàë³, ó íàïðÿìêó øêîëè ¹ 2. 
Áàãàòî â³äâ³äóâà÷³â çâåðòàëè 
óâàãó íà ïàëàòêó ç íàïèñîì 
«×óððîñ». Òóò ìîæíà ñêóøòó-
âàòè ïóíø òà ³ñïàíñüêå ïå÷èâî, 
ùî é äàëî íàçâó ¿õ çàêëàäó.

— Öå ïå÷èâî ³ç çàâàðíîãî ò³ñ-
òà. Éîãî òðåáà ¿ñòè ç ñîóñàìè: 
ìàëèíà, øîêîëàä, êàðàìåëü, ùî 
ìè ñàì³ ðîáèìî. Ìè ºäèí³, õòî 
ðîáèìî òàêó ñòðàâó ³ ïðàöþºìî 
ò³ëüêè íà ôåñòàõ, ÿê³ ó Â³ííèö³, 
ñïîä³âàþñü, áóäóòü ïðîâîäèòè-
ñÿ âñå ÷àñò³øå. Óçàãàë³, öå ìîº 
õîá³. Ïðîñòî îäíîãî ðàçó ç³áðà-
ëèñÿ ç äðóçÿìè, âèð³øèëè ùîñü 
çðîáèòè íà òàêîìó ôåñòèâàë³. 
À òàê, êîæíèé çàéìàºòüñÿ ñâî-
ºþ ñïðàâîþ, — ñêàçàâ ïðàö³âíèê 
Ðóñëàí

Ö³íè íà ³ñïàíñüêå ïå÷èâî 
áóëè 50 ãðèâåíü çà ïîðö³þ. 
À ïóíø ìîæíà áóëî âèïèòè 
çà 30 ãðèâåíü.

À ÿêèé ôåñòèâàëü ¿æ³ áåç 
âèïèâêè? Àëêîãîëþ áóëî äî-
ñòàòíüî, à ÷åðãè ëþäåé ñòîÿëè 
äî õàòèíêè «Òåðíîï³ëüñüêî¿ 
Ãóðàëüí³». Òàì ïðîäàâàëè àæ 
16 âèä³â íàëèâêè!

— Òóò º ð³çí³ ñìàêè òà ð³çíà 
ì³öí³ñòü: â³ä 28 äî 40 ãðàäóñ³â. 
Óñå ðîáèìî ñàì³, â Òåðíîïîë³ º 
íåâåëè÷êå âèðîáíèöòâî. Îò, íà-
ïðèêëàä, íàéí³æí³øà — öå âà-
ðåíóõà ñïîòèêà÷, äëÿ ÷îãî ÿãîäè 
ñïî÷àòêó ïðîâàðþºìî, à ïîò³ì 
äîäàºìî àëêîãîëü. Ôåñòèâàëü 
íàì ïîäîáàºòüñÿ: îðãàí³çàòîðè 
ïðèºìí³, äîáðå îáëàøòóâàëè òå-
ðèòîð³þ. À ÿëèíêà ó âàñ âçàãàë³ 
íàéêðàùà! Òàêî¿ ìè ùå íå áà÷è-
ëè, — ñêàçàâ ïðàö³âíèê çàêëàäó 
Â³òàë³é Çàáàâà.

Õ³òàìè íà ôåñò³ áóëè 
áîãðà÷ òà øàøëèê. 
Òàê³ ñòðàâè ãîòóâàëè 
ìàéæå â êîæí³é òî÷ö³, 
à ö³íè çà ïîðö³þ áóëè 
â³ä 50 ãðèâåíü

Стравою №1 на фудфесті став шашлик. Його готували 
майже в кожній точці продажу, які були навколо ялинки

Продавчиня Олеся розповіла, що на фест потрапила 
випадково. Подзвонила подруга і запропонувала роботу

Учасник 
шоу 
«Майстер-
шеф» Ігор 
Місевич 
варив 
бограч. 
Чоловік 
навчав 
вінничан 
тонкощам 
кулінарії

У парк приходили цілими 
сім`ями. Складно було 
порахувати, скільки людей 
відвідало фестиваль

Хлопці з «Вінницької 
реберні» приковували 
увагу. Молодики вдягнули 
футболки зі «скелетами»

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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КІНО

Темні часи
Драма, 17.01, поч. о 21.55
Вартість квитків — 75 грн
18.01–24.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Санта і компанія
Комедія, 17.01, поч. о 10.00, 18.00
Вартість квитків — від 65 грн
18.01–24.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Найвеличніший шоумен
Драма, 17.01, поч. о 12.00, 19.45
Вартість квитків — від 70 грн
18.01–24.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

1+1=весілля
Комедія, 17.01, поч. о 14.00, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
18.01–24.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

Астрал: Останній ключ
Жахи, 18.01–24.01, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Атлантида
Пригоди, 17.01, поч. о 18.00
Вартість квитків — від 60 грн
18.01–24.01, час сеансів — за тел. (097)7514948

Свінгери
Комедія, 17.01, поч. о 20.00
Вартість квитків — від 60 грн
18.01–24.01, час сеансів — за тел. (097)7514948

День мерців. Родовід
Жахи, 17.01, поч. о 21.40
Вартість квитків — від 60 грн
18.01–24.01, час сеансів — за тел. (097)7514948

Дуже погані матусі 2
Комедія, 17.01, поч. о 12.05
Вартість квитків — від 60 грн
18.01–24.01, час сеансів — за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Фердинанд
Анімація, 17.01, поч. о 15.10, 16.10, 17.20, 18.20, 
19.30. Вартість квитків — від 50 грн
18.01–24.01, довідка — за тел. (096)0035050

Джуманджі: Поклик джунглів
Пригоди, 17.01, поч. о 16.00, 16.30, 18.20, 18.50, 
20.40, 21.10, 23.00. Вартість квитків — від 50 грн
18.01–24.01, довідка — за тел. (096)0035050

Усе тільки починається
Комедія, 17.01, поч. о 18.00
Вартість квитків — від 50 грн
18.01–24.01, довідка — за тел. (096)0035050

Пригоди Паддінгтона 2
Вартість квитків — від 50 грн
18.01–24.01, довідка — за тел. (096)0035050

Форма води
Фентезі
Вартість квитків — від 50 грн
18.01–24.01, довідка — за тел. (096)0035050

ВИСТАВКИ
«Братик Кролик» — 
виставка вухастих 
і пухнастих
Уперше у Вінниці 
проходить виставка 
вухастих і пухнастих 
«Братик Кролик».

Це різноманіття породистих і декоративних 
кроликів, морських свинок, шиншил, білочок, 
єнотів і багато іншого. У нас ви зможете не тільки 
побачити, а й поспілкуватися, фотографуватися і 
навіть годувати пухнастих улюбленців.
Виставка триватиме до 28 січня. Місце: Вінницький 
Універмаг, 3 поверх. Час роботи виставки: пн.-сб. з 
10.00 до 19.00; нд. з 10.00 до 18.00. Вартість входу 
на виставку: для дітей — 30 грн; для дорослих — 
40 грн; для студентів та для пенсіонерів — 30 грн.
Підписуйтесь на нашу сторінку в Instagram: 
bratik_krolik

Музей української марки 
ім. Я. Балабана 
Минулого року у Вінниці відкрився Музей української 
марки. У експозиції музею представлені одні з найці-
кавіших марок, деякі з них є лише в одному екземп-
лярі. Є марки вживані в Одесі, радянські марки та 
навіть ті, на яких згадано Голодомор. У повній колек-
ції пана Олександра є марки, датовані від 1850 року, 

гашені в різних українських містах. Найстаріший кон-
верт 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 від-
відати 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 по-
бачити на власні очі та зрозуміти закони природи, по-
ринути у світ популярної техніки та поекспериментува-
ти самому. Територія музею складає більше 1000 ква-
дратних 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.

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

«Бенюк і Хостікоєв» 
з комедією «Люкс для іноземців»!
11 лютого о 19.00 на сцені Вінницького театру імені 
Садовського улюблені народні артисти України 
Богдан Бенюк, Наталія Сумська і Анатолій Хостіко-
єв презентують вінничанам захоплюючу комедію 
про курйози сімейного життя «Люкс для інозем-
ців». Глядачі опиняться у часі, коли ще не було 
мобільних телефонів, а телебачення не заполонило 
наші душі. За вікном лунали улюблені мелодії золо-
того віку музики, а європейці багато подорожували 
й потрапляли в незвичайні ситуації… 
«Люкс для іноземців» — це захоплююча коме-
дійна історія про дві сімейні пари, які волею долі 
опиняються в одному готельному номері. Малень-
кий готель стає ареною дивовижної плутанини і 
комічних ситуацій, яскравих любовних пригод та 
неочікуваних дій, які у захваті тримають глядацьку 
аудиторію протягом усієї вистави!
Квитки — 190-390 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, 
у касах театру ім. Садовського, Будинку офіцерів, 
«Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштовна достав-
ка: (0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101-00-
63. Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Народний Малахій
Трагіфарс, 25.01, поч. о 18.30

Ідіот
Міражі з одним антрактом, 26.01, поч. о 18.30

Аліса в країні чудес
Казкова подорож для дітей, 27.01, поч. о 12.00

Ідзанамі... Богиня, яка вабить
Драма, 27.01, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Пригоди мисливця Дамая
Мордовська казка, 20.01, поч. о 10.00 та 13.00

Хоробра Іляна
Румунська казка, 21.01, поч. о 10.00 та 13.00

The Best Kids of Ukraine 
— дитячий конкурс кра-
си, талантів та моди 
Всеукраїнський Дитячий кон-
курс краси, талантів та моди 
«The Best Kids of Ukraine» відбу-
деться у Вінниці 28 січня. Орга-
нізатори свята: ГО «HARVED — 

розвиток особистості» Анна Станіславенко та 
власниця модельної агенції «GRACE» Катерина 
Просяннікова. Для гостей конкурсу організатори 
приготували безліч сюрпризів та несподіванок: 
зіркові гості, неперевершені виступи та номери, 
ексклюзивні локації та фотозони.
Членами журі та зірковими гостями будуть:
 телеведуча, тренер шоу «Зважені та щасливі» на 
телеканалі СТБ — Марина Боржемська-Узелкова;
 кращий голос класичної музики Іспанії, двора-
зовий володар премії «Billboard», номінант премії 
«Grammy», кавалер ордена Георгія Побідоносця 
першого ступеня — Юрій Лук'яненко (Годо).
Ведучий: шоумен, найгламурніший та епатажний 
артист України Містер Big Boss!
Місце проведення: Ресторан Mont Blanc, вулиця 
Соборна, 34. Дата: 28 січня 
Довідки за телефоном (063)125–95–83.

«МАМАХОХОТАЛА» 
23 лютого у Вінниці!
23 лютого 
о 19.00 у Будинку 
офіцерів буде дві 
години дуже смішних 
та сміливих жартів від 
гігантів молодіжного 
гумору! Актори студії 

«МАМАХОХОТАЛА» врятують вас від зимової 
депресії та зарядять енергією на цілий рік! 
На такому концерті ви ще не були! Нова програма, 
актуальний і правдивий гумор, спілкування та 
конкурси з глядачами, «презентація» нових 
акторів студії, а також багато інших сюрпризів від 
«МАМАХОХОТАЛА»!
Роки біля телеекранів і мільйони переглядів 
на YouTube ніколи не замінять один перегляд 
тет-а-тет! Тому відривайтесь від диванів та 
моніторів і приходьте на новий концерт студії 
«МАМАХОХОТАЛА» у Вінниці! Вас чекає non-
stop мікс жартів, мініатюр і актуальних номерів, 
які ви побачите і почуєте вперше! Буде смішно і 
незабутньо! Зухвало і злободенно! Безбашено… 
і майже завжди інтелігентно! А на десерт — 
актуальні жарти про наше місто! І, звичайно ж, 
після концерту кожен бажаючий зможе зробити 
фото з улюбленими акторами під час автограф- та 
фотосесії. Збирайте друзів і приходьте веселитися!
Квитки — 120–350 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського, 
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«ДИЗЕЛЬ ШОУ» 
25 лютого у Вінниці! 
Тур «Навколо 
України» 
Побачте першими нові 
номери, які ще не були 
показані на телебаченні!
25 лютого у Вінниці 
«ДИЗЕЛЬ ШОУ» розпо-

чнуть свій новий весняний тур «Навколо України»! 
І саме вінницькі глядачі найпершими в Україні по-
бачать свіжі жарти, пісні і номери-шедеври кращого 
гумористичного проекту країни! Новий тур команда 
«Дизель Студіо» проведе на підтримку свого першого 
комедійного серіалу «Папаньки», який вже навесні 
вся країна побачить в ефірі телеканалу ICTV. З нагоди 
прем’єри гумористи гарантують на концерті чимало 
несподіванок та сюрпризів. До дружної гумористич-
ної родини: Єгора Крутоголова, Марини Поплавської, 
Вікторії Булітко, Євгенія Сморигіна, Євгенія Гашенко, 
Олександра Бережка, Олега Іваниці й ведучого Мак-
сима Неліпи — у турі вперше після народження сина 
приєднається молода мама Яна Глущенко! І, до речі, 
в акторському складі можливі ще сюрпризи…
Не пропустіть нову грандіозну концертну програ-
му «ДИЗЕЛЬ ШОУ» «Навколо України» 25 лютого 
о 19.00 у Будинку офіцерів! Буде яскраве шоу без 
політики, жарти на актуальні теми, сценки, музичні но-
мери і розіграші для шанувальників «ДИЗЕЛЬ ШОУ»!
Квитки — 250–700 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського, 
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Лускунчик» 
від Раду Поклітару
21 січня в музично-
драматичному театрі 
відбудеться грандіозна 
прем'єра, шедевр світо-
вої класики — балет 
«Лускунчик» від «Київ.

Модерн-балет» Раду Поклітару. Цей балет займає 
особливе місце серед пізніх творів П. І. Чайков-
ського, стоїть відокремлено від традиції балетного 
жанру, де по-новаторському застосовані музичні 
образи. Він є для композитора точкою відліку 
в пошуках сенсу життя. Початок о 19.00. Вартість 
квитків: 100–370 грн тел. (067)3260737.

Музичний 
Бельведер
31 січня у Вінницькій 
обласній філармонії 
відбудеться концерт 
із циклу «Band Time» — 
Музичний Бельведер!
На вас чекає виступ 

квартету дерев'яних духових інструментів 
«Гальярда»!
Солісти вечора: Наталя Лановенко (сопрано), Ольга 
Ганська (фортепіано). У програмі вечора — музика 
Віденських класиків.
Початок концерту о 18.30. Вартість квитків — 
90 грн, тел. (067)3260737.
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простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ЦАРЕВСЬКИЙ, 
ВЕЛОАКТИВІСТ:
Великі гроші не крадуть...
Їх освоюють...

ПРЕС-СЛУЖБА 
КП «МІСЬКИЙ ЛІКУВАЛЬНО-

ДІАГНОСТИЧНИЙ ЦЕНТР»

Åíäîñêîï³ÿ — ñó÷àñíèé ìåòîä ä³àãíîñòè-
êè ³ ë³êóâàííÿ âíóòð³øí³õ îðãàí³â çà äîïî-
ìîãîþ ñïåö³àëüíèõ îïòè÷íèõ ïðèëàä³â, ùî 
äîçâîëÿþòü ë³êàðþ çàçèðíóòè âñåðåäèíó 
îðãàí³çìó ïàö³ºíòà.

Âæå 5 ð³ê â ì. Â³ííèö³ â ÊÏ «Ì³ñü-
êèé ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð» 
ôóíêö³îíóº ñó÷àñíèé åíäîñêîï³÷íèé 
êàá³íåò, â ÿêîìó ïàö³ºíòàì ïðîâîäÿòü 
ìàí³ïóëÿö³¿ ç ãàñòðîñêîï³¿, êîëîíîñêî-
ï³¿ òà áðîíõîñêîï³¿. Ó ðîáîò³ âèêîðè-
ñòîâóºòüñÿ îáëàäíàííÿ ëèøå ïðîâ³äíèõ 
ñâ³òîâèõ âèðîáíèê³â. Êàá³íåòè îñíàùåí³ 
ñó÷àñíèìè åíäîñêîï³÷íèìè ñèñòåìàìè 
ô³ðìè PENTAX, ÿê³ äàþòü ìîæëèâ³ñòü 
çàïèñóâàòè îáñòåæåííÿ íà åëåêòðîíí³ 
íîñ³¿. Àêòèâíî ïðîâîäÿòüñÿ îáñòåæåííÿ 
äîðîñëèõ òà ä³òåé íå ëèøå íàøîãî ì³ñòà, 
àëå é îáëàñò³.

Ó êîæíîìó êàá³íåò³ º ³íñòðóìåíòàð³é 
äëÿ âèêîíàííÿ åíäîñêîï³÷íèõ ìàí³-
ïóëÿö³é.

ПЕРЕЛІК ЕНДОСКОПІЧНИХ 
МАНІПУЛЯЦІЙ, ЯКІ ВИКОНУЮТЬСЯ 
В УМОВАХ ЦЕНТРУ:
 ä³àãíîñòè÷íå äîñë³äæåííÿ ³ç âçÿòòÿì 

ìàòåð³àëó íà öèòîìîðôîëîã³÷íå äîñë³-
äæåííÿ;
 ä³àãíîñòè÷íå äîñë³äæåííÿ ç ïðî-

âåäåííÿì óðåàçíîãî òåñòó äëÿ õâîðèõ ç 
ï³äîçðîþ íà âèðàçêó øëóíêó ÷è 12-ïàëî¿ 
êèøêè;
 ñàíàö³éíà áðîíõîñêîï³ÿ.
Âåëèêà óâàãà ïðè ðîáîò³ ïðèä³ëÿºòüñÿ 

áåçïåö³ ïàö³ºíò³â. Îáðîáêà àïàðàòóðè 
ïðîâîäèòüñÿ çã³äíî ³ç «Ìåòîäè÷íèìè 
âêàç³âêàìè ùîäî î÷èùåííÿ, äåç³íôåê-
ö³¿ òà ñòåðèë³çàö³¿ åíäîñêîï³â, à òàêîæ 
ìåäè÷íîãî ³íñòðóìåíòàð³þ äî íèõ» ÌÎÇ 
Óêðà¿íè. Åíäîñêîï³÷í³ êàá³íåòè îñíà-
ùåí³ óñòàíîâêàìè äëÿ äåç³íôåêö³¿ òà 
ñòåðèë³çàö³¿ åíäîñêîï³÷íîãî îáëàäíàí-
íÿ «Íåðïà», âèêîðèñòîâóþòüñÿ ñó÷àñí³ 
äåç³íô³êóþ÷³ çàñîáè.

Àïàðàòóðà çáåð³ãàºòüñÿ ó ñïåö³àëüíèõ 
ìåäè÷íèõ øàôàõ äëÿ åíäîñêîï³â, ÿê³ îá-
ëàäíàí³ áàêòåðèöèäíèìè ëàìïàìè, ùî 

âèêëþ÷àº ïîâòîðíå ïîïàäàííÿ ì³êðî-
îðãàí³çì³â íà àïàðàòè.

Çà áàæàííÿì ïàö³ºíòà çä³éñíþºòüñÿ 
çíå÷óëåííÿ ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äîñë³-
äæåíü, ùî çíà÷íî çíèæóº íåïðèºìí³ â³ä-
÷óòòÿ òà äîçâîëÿº ë³êàðþ êðàùå îãëÿíóòè 
çîíó îáñòåæåííÿ.

Åíäîñêîï³÷í³ ìåòîäè äîñë³äæåííÿ âè-
êîðèñòîâóþòü äëÿ ä³àãíîñòèêè ð³çíèõ çà-
õâîðþâàíü. Ñó÷àñíà åíäîñêîï³ÿ â³ä³ãðàº 
îñîáëèâó ðîëü ó ðîçï³çíàâàíí³ ðàíí³õ 
ñòàä³é áàãàòüîõ çàõâîðþâàíü, îñîáëèâî 
îíêîëîã³÷íèõ (ðàê øëóíêà, êèøê³âíèêà, 
ëåãåíü). Äëÿ öüîãî åíäîñêîï³þ íàé÷àñ-
ò³øå ïîºäíóþòü ç ïðèö³ëüíîþ á³îïñ³ºþ. 
Ïàì’ÿòàéòå, ùî øàíñ âèë³êóâàòèñü â³ä 
ðàêó íàäçâè÷àéíî âèñîêèé, ÿêùî â÷àñíî 
ïðîâåñòè åíäîñêîï³÷íå äîñë³äæåííÿ.

Çâåðòàéòåñü äî íàñ ó çðó÷íèé äëÿ Âàñ 
÷àñ ùîäåííî ç 08.00 äî 20.00 çà àäðå-
ñîþ ì. Â³ííèöÿ, âóë. Êè¿âñüêà, 68. 
Äîâ³äêè ³ ïîïåðåäí³é çàïèñ çà òåëåôî-
íîì (0432) 60–50–20 àáî æ íà ñàéò³ 
www.vinmedcentr.vn.ua

Інформативні та безпечні ендоскопічні обстеження 
проводяться в міському лікувально-діагностичному центрі
БЛОГ

Сергій Низькошапка, лікар 
ендоскопіст вищої категорії

416312

ЮРІЙ ПРОКОПЕНКО, 
ВІННИЦЬКИЙ ПОЕТ, ПУБЛІЦИСТ, 

ЧЛЕН ГО «ГАРМОНІЯ»

Ó öåíòð³ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³òåé òà ìîëîä³ 
ç ³íâàë³äí³ñòþ «Ãàðìîí³ÿ» 10 ñ³÷íÿ â³ä-
áóëîñü ñâÿòêóâàííÿ Ð³çäâà. Ïðèñóòí³ì 
áóëè ïðåäñòàâëåí³: ìóçè÷í³ íîìåðè, 
òåàòðàë³çîâàíèé ð³çäâÿíèé âåðòåï, ö³-
êàâ³ êîíêóðñè, äèñêóñ³ÿ ïðî Ð³çäâî, 
â³äåîðîëèêè ñîö³àëüíî¿ íàïðàâëåíîñò³, 
ôîòîçîíà ç á³áëåéñüêèìè ïåðñîíàæàìè 
é ïî çàê³í÷åííþ áóâ ñâÿòêîâèé ñò³ë.

Ó çàõîä³ áðàëè ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè 
ìóçè÷íî¿ øêîëè ¹ 2, ñï³âðîá³òíèêè 
Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî õóäîæíüî-
ãî ìóçåþ, ïðàö³âíèêè Àêàäåì³÷íî-
ãî ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó ³ì. 
Ì. Ê. Ñàäîâñüêîãî, ñï³âðîá³òíèöÿ 
Â³ííèöüêî¿ öåíòðàëüíî¿ á³áë³îòåêè 
äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà, ïðàö³âíèêè òà 
êë³ºíòè ÖÐ «Ãàðìîí³ÿ».

Âåäó÷îþ ñâÿòà áóëà á³áë³îòåêàð öåí-
òðàëüíî¿ á³áë³îòåêè äëÿ ä³òåé òà þíà-
öòâà Îêñàíà Êðèæàí³âñüêà. Ïåðøèì 
íîìåðîì ñâÿòêîâî¿ ïðîãðàìè áóâ ìó-
çè÷íèé ïîäàðóíîê, ï³ñíÿ ó âèêîíàíí³ 
Ðà¿ñè Âàñèë³âíè Øàñòóí-Íåñòåð÷óê, 
àêòðèñè Àêàäåì³÷íîãî ìóçè÷íî-äðà-
ìàòè÷íîãî òåàòðó ³ì. Ì. Ê. Ñàäîâñüêî-
ãî. Ï³ñëÿ öüîãî, ïðèñóòí³õ â³òàëè ä³òè 
ó ðîë³ ÿíãîëÿò. À ïîò³ì ðîçïî÷àëîñü 
Ð³çäâÿíå òåàòðàëüíå ä³éñòâî.

Âîëõâè ³ öàð ²ðîä, ÿíãîë ç³ ñïðàâ-
æí³ì ìå÷åì ³ ñìåðòü, Éîñèï ç Ìàð³ºþ, 
Áîæ³ ÿíãîëÿòà òà ïàñòóõè — öå ïåðñî-
íàæ³, ÿê³ ïîäàðóâàëè ñâÿòî ãëÿäà÷àì. 
ßñêðàâ³ êîñòþìè òà äåêîðàö³¿, ñòâîðåí³ 
ó÷àñíèêàìè âëàñíîðó÷, — âðàæàëè.

Õî÷ó çàçíà÷èòè, ùî â³ðøîâàíèé 
òåêñò äî ð³çäâÿíî¿ âèñòàâè íàïèñàâ 
Ìèêîëà ×îðíîáðèâåíêî, ïñèõîëîã ÖÐ 
«Ãàðìîí³ÿ». ß òðîõè ïîñï³ëêóâàâñÿ ç 
íèì ç ïðèâîäó òåàòðàë³çîâàíîãî Ð³çäâà, 
àäæå Ìèêîëà íå ò³ëüêè áóâ îäíèì ç 
îðãàí³çàòîð³â ñâÿòà, à ùå é ãðàâ ó âè-
ñòàâ³ öàðÿ ²ðîäà.

ßê ñàìå âèíèêëà ³äåÿ çðîáèòè òåàòðà-
ë³çîâàíå ïðèâ³òàííÿ ç Ð³çäâîì?

— Ìè âñ³ ëþáèìî Ð³çäâî, ìèíóëîãî 
ðîêó íà ð³çäâÿí³é çóñòð³÷³ âèíèêëà öÿ 
³äåÿ, ç ïîäà÷³ Îêñàíè Êðèæàí³âñüêî¿ 
âèñòóïàëè äóæå êëàñí³ æ³íî÷êè, ³ ìåí³ 
ïðèéøëà öÿ ³äåÿ â ãîëîâó. Âîñåíè ïî-
ãîâîðèâ ç ëþäüìè, ¿ì ñïîäîáàëàñü ³äåÿ, 
ìè ðàçîì ïðèäóìàëè ñþæåò.

Ñê³ëüêè ÷àñó òðèâàëè ðåïåòèö³¿?
— Çàãàëüíî äåñü ì³ñÿöü, ñïî÷àòêó 

çáèðàëèñü ñï³âàêè ç ìóçèêàíòàìè 
îêðåìî, à íà÷èòóâàëè îêðåìî, ïîò³ì 
â àêòîâ³é çàë³, íó ³ ê³ëüêà ðåïåòèö³é 
ðàçîì â çàë³.

Äå øóêàëè ìóçèêàíò³â ³ õòî âîíè?
— Äî íàøîãî âåðòåïó äîëó÷èëîñü 

áàãàòî ëþäåé, ³ ç ìóçè÷íî¿ øêîëè ¹ 2, 
³ ç õóäîæíüîãî ìóçåþ, ³ áàòüêè íàøèõ 
ä³òåé, íó ³ íàø³ êë³ºíòè ç ïðàö³âíè-
êàìè.

Õòî íàïèñàâ â³ðøîâàíèé òåêñò äëÿ âè-
ñòàâè? ×è äîâåëîñÿ àäàïòóâàòè òåêñò 
ï³ä ïîòðåáè ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ?

— Ñþæåò ìè ïðèäóìàëè ðàçîì ç 
Âîëîäèìèðîì Áåâçîì òà Îêñàíîþ 
Êðèæàí³âñüêîþ. Í³÷îãî íå àäàïòóâàâ.

×è íå äóìàâ òè îðãàí³çóâàòè â ÖÐ 
«Ãàðìîí³ÿ» íåâåëè÷êó òåàòðàëüíó ãðóïó? 

Òðåáà ïîäóìàòè, (óñì³õàºòüñÿ).

Святкування Різдва 
у ЦР «Гармонія»
БЛОГ

Сергій Низькошапка, лікар 
ендоскопіст вищої категорії

381701
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ОВЕН 
Вашу пару буде кидати 
то в жар, то в холод. Мож-
ливо, перепади температур 
допоможуть стосункам 
загартуватися, проте не ви-
ключено, що зроблять їх 
надмірно крихкими.

ТЕЛЕЦЬ 
У понеділок ймовірне ро-
мантичне знайомство. Якщо 
воно відбудеться в дорозі, 
то фортуна посміхається вам. 
Може настати захоплюючий і 
бурхливий роман з неповтор-
ними подіями і враженнями.

БЛИЗНЮКИ 
Усе, що раніше здавалося 
простим і буденним, викли-
кає натхнення. І причина — 
кохання! Дозвольте вашій 
фантазії розправити крила і 
відкиньте сором'язливість. 

РАК 
Постарайтеся не влаштову-
вати скандал коханій людині 
тільки тому, що ваші думки 
не співпадають в даний мо-
мент. Четвер — вдалий день 
для зустрічей і побачень. 

ЛЕВ 
Ваша щирість дозволить 
коханій людині зрозуміти вас 
ще краще. Може з'явитися 
необхідність обговорити ваше 
майбутнє спільне життя. 

ДІВА 
Не варто ідеалізувати того, 
кого ви любите. Нині ви бу-
дете схильні створювати собі 
кумира, причому сам кумир 
може цим скористатися. 

ТЕРЕЗИ 
Постарайтеся не дратуватися 
на дрібні зауваження коханої 
людини, краще перетворити 
напружені ситуації в жарт, і 
між вами не виникне серйоз-
них розбіжностей. 

СКОРПІОН 
У вас може з'явитися спокуса 
перевірити глибину почуттів 
коханої людини, тільки 
не перетворюйте свої наміри 
в фарс, так як терпіння її 
не безмежне.

СТРІЛЕЦЬ 
Не намагайтеся довести 
коханій людині свою інтелек-
туальну перевагу, цим ви 
можете тільки спровокувати 
серйозну сварку між вами. 

КОЗЕРІГ 
Якщо ви недавно посва-
рилися через якесь непо-
розуміння, зараз саме час 
запропонувати перемир'я. 
Вам проститься навіть деяка 
поблажливість у тоні. 

ВОДОЛІЙ 
Початок тижня обіцяє бути 
вельми активним, однак 
часу для особистого життя 
практично не буде. Зате у вас 
з'явиться можливість компен-
сувати цю прогалину у вихідні.

РИБИ 
Ви можете зіткнутися з люди-
ною, почуття до якої начебто 
згасло, але воно раптово від-
родиться і пробудить у вас 
море нових емоцій.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 18-24 СІЧНЯ

415459

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Бытует мнение, что самое 
главное при знакомстве — 
это способность очаровывать. 
Хотя, если «копнуть вглубь» 
и задуматься, то кому нужна 
эта способность. По сути, тем, 

кому чего-то не хватает. Красоты или грации; 
статуса или денег, сексуальности или при-
влекательности. Этот тезис не ставит за цель 
кого-нибудь обидеть, а скорее принять тот 

факт, что каждый из нас не идеален. И что же 
делать? Как нам привлечь интересующего че-
ловека и как сделать так, чтобы при этом он 
принял нас же? И вот тут в голову приходят та-
кие слова, как харизма, или обаяние. То есть, 
способность влиять на эмоциональный фон 
партнёра. Если вы можете делать это удач-
но, можете не беспокоиться о своей личной 
жизни. Если же нет, придётся развивать этот 
навык. Сейчас совершенно не редки случаи, 
когда девушки, или парни, которые со стороны 
обладают всем, чем необходимо, продолжа-

ют оставаться одинокими. С другой стороны, 
в том же самом американском кинематографе 
можно встретить огромное количество жен-
щин, внешне непривлекательных, которые 
привлекают миллионы мужчин со всего мира. 
Один из секретов этого обаяния прост: пре-
жде всего, нужно узнать человека, что ему 
нравится, что нет, уметь «читать» это по телу 
и лицу, и в каждый отдельный момент вре-
мени стараться давать партнёру то, что ему 
хочется. Естественно, в разумных пределах 
и не забывая про себя.

Комментарий эксперта

ВНЕШНОСТЬ 
Это то, на что в первую очередь обращают внимание. 
На фигуру, причем не обязательно быть модельных про-
порций — но пропорции должны быть. На лицо, не обяза-
тельно идеально красивое, но приятное, милое, без тонны 
косметики — улыбки и выразительных глаз достаточно.
Очень важно в плане внешности иметь элементарное 
понятие вкуса — который синоним слову умеренность.

ОБЩИТЕЛЬНОСТЬ 
Искусство общаться в принципе бесценно, а в романти-
ческом плане бонус отличный. Странно будет выглядеть 
первое свидание, если парень все время говорит, а вы лишь 
улыбаетесь. Не нужно стесняться, тушеваться, рассказывайте 
о себе, спрашивайте о другом. Хочется показаться умной — 
шути, чувство юмора —лучший тест на интеллект (главное, 
чтобы шутки плоскими и матерными не были).

УВЛЕЧЕННОСТЬ 
Нет ничего приятнее, как общаться с увлеченным че-
ловеком. Это может быть все что угодно — вышивание 
на пяльцах, велосипед, автомобиль, хоку… Если человек 
этим горит, он светится и привлекает внимание. Да, по-
добное горение не сыграешь, фальшивку сразу видно. 
Поэтому, девчонки, ищите себе хобби, чтобы жизнь стала 
интересней и вы вместе с ней.

ЭРУДИЦИЯ 
Приятно пообщаться с умным человеком. Собеседник, 
способный поддержать любую беседу, ценен сам по себе, 
если еще с романтическим интересом — вообще супер. 
А значит лучшие друзья девушек — книги, а не бриллианты. 
Говорите умные вещи, делайте умные выводы, но не умни-
чайте, ради бога — это выглядит ужасно смешно.

ЛУК 
Внешний вид — это не только фигура и лицо, это еще 
и одежда. Самое приятное впечатление производят де-
вушки, которые одеты стильно, красиво и в то же время 
вообще не заморачиваются по поводу одежды. Парадокс? 
Отнюдь — это здоровое отношение к одежде, которая 
должна быть удобной и красивой, но не заменять вашу 
суть. Погоня за брендами как раз об этом.

АДЕКВАТНОСТЬ 
Как-то так сложилось, и пока не раскладывается, что 
девушки и женщины, сколько бы им уже не натикало, 
в присутствии мужчины ведут себя как девочки (ничего, 
что ей уже 30+). Со стороны выглядит глупо, и если пару 
раз прокатит, потом будет раздражать. Короче, прекра-
щайте хлопать ресницами и проситься на ручки, неужели 
ножки не держат?

ЦЕННОСТИ 
Это и про жизненные цели и приоритеты, это и про цель-
ность личности. Можно, конечно, до определенного воз-
раста плыть по течению как кусок …, но вдруг наступит за-
втра, а вы все еще не знаете, чего хотите от жизни и от себя. 
Человек, имеющий долгоиграющие или хотя бы цели 
на ближайшие пять лет, обладает притягательностью. 
Не важно, что это за цели и ценности — дети, семья, день-
ги, карьера,.. но хоть что-то должно вами руководить.

ПРИВЫЧКИ 
В последнее время все больше мужчин и парней 
за здоровый образ жизни, и девушек хотят видеть ря-
дом здоровыми. Правда, этим парням самим то пора уже 
курить бросать, и пить меньше (или хотя бы переходить 
на качество повыше).

САМОСТОЯТЕЛЬНОСТЬ 
Оценивать человека по размеру его кошелька и наличию 
автомобиля — не красиво. Но заглядывать в рот в надежде 
на подарки — еще некрасивее. А потому долой зависи-
мость — ура самостоятельность. Своя работа, зарплата, 
доход и независимость — привлекают людей, а уж мужчин 
завораживают.

НЕЖНОСТЬ 
При всем вышеперечисленном — нежность, что значит 
мягкость и женственность, звучит как насмешка. Одна-
ко красивая, сильная, умная и независимая девушка 
производит эффект разорвавшейся бомбы. С такой все 
захотят познакомиться, подружиться, закрутить роман 
и отношения.

КАК СДЕЛАТЬ ПЕРВУЮ 
ВСТРЕЧУ НЕ ПОСЛЕДНЕЙ
Соответствуй  Первое впечатление 
о незнакомце обычно трудно изменить. 
Но если поработать над собой, то шансы 
на отношения возрастут. Мы подобрали 
ТОП-10 хитростей, которые помогут 
первому знакомству развиться в роман

Òàê êàê ó ïàðíåé ââèäó ãåíäåðà 
áîëåå àêòèâíàÿ ïîçèöèÿ, îíè ïî-
ñòîÿííî çíàêîìÿòñÿ, îøèáàþòñÿ, 
ñíîâà çíàêîìÿòñÿ. 

Îñîáî íå çàìîðà÷èâàÿñü ïî 
ïîâîäó ñîáñòâåííûõ øàíñîâ, íå 
ïîëó÷èëîñü ñ îäíîé, ïîëó÷èòñÿ 
ñ äðóãîé, òðåòüåé. Íà ñåáÿ ïàðíè 
ñìîòðÿò íàìíîãî ðåàëèñòè÷íåé, 
÷åì äåâóøêè (çíàþò âñå è ïðî 
âíåøíîñòü ñâîþ è ïðî ñîöñòà-

òóñ), ÷òî íå ìåøàåò èì ðèñêîâàòü. 
Äåâóøêè æå áîëåå ïàññèâíû, 

ïî êðàéíåé ìåðå, âíà÷àëå, 
íî ÷òîáû ýòî íà÷àëî ñëó÷èëîñü, 
íóæíî ÷òî-òî èç ñåáÿ ïðåäñòàâ-
ëÿòü. Íå äëÿ òîãî ÷òîáû âàñ ïîäî-
áðàëè, à ÷òîáû âû ìîãëè âûáèðàòü 
ëó÷øèõ. Ïîýòîìó íåñêîëüêî 
ïóíêòîâ, íàä êîòîðûìè äåâóøêàì 
ñòîèò ïîðàáîòàòü, è òîãäà íèêà-
êèå «ñìîòðèíû» âàì íå ñòðàøíû.

ТОП-10 хитростей для нее, чтобы продолжить знакомство
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Поставьте цель и доби-
вайтесь ее. Налаживайте 
новые связи и контакты.

ТЕЛЕЦ 
Неделя окажется насыщен-
ной событиями, а ре-
зультаты будут зависеть 
от вашего здравомыслия.

БЛИЗНЕЦЫ 
Проблемы, копившиеся до 
недавнего времени, посте-
пенно найдут разрешение. 

РАК 
Не бойтесь принимать 
важные решения не только 
за себя, но и за других.

ЛЕВ 
Неделя обещает большой 
успех в реализации идей 
и планов. 

ДЕВА 
На работе возможны 
перегрузки и завышенные 
требования начальства. 

ВЕСЫ 
Самое время реализо-
вывать свои замыслы, 
но не болтать о них.

СКОРПИОН 
Наиболее благоприятная 
реализация планов может 
ожидать в профессиональ-
ной и служебной области. 

СТРЕЛЕЦ 
Постарайтесь решать по-
сильные для вас задачи, 
не перенапрягайтесь. 

КОЗЕРОГ 
Наступило ваше время, вы 
можете многое успеть реали-
зовать и воплотить в жизнь.

ВОДОЛЕЙ 
Эта неделя может принести 
нескончаемые хлопоты. Но 
терпение принесет плоды. 

РЫБЫ 
Вы рискуете стать жертвой 
недобросовестного партнера 
по бизнесу, или вас обсчита-
ет продавец в магазине.

415702

Мирослава, 22 роки
Захоплююсь історією, тому і вступила на 
історичний факультет ВДПУ ім. Коцюбинського. 
Мрію відкрити для себе простори світу!

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»-2018 і 
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

416362

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

415170 416345

ВІКТОР ВОЛОС (18), 
ФОТОГРАФ

Страуси 
не люблять 
котів за те, що ті 
паскудять у пісок.

***
Мій кіт живе за принципом: «жерти 
набридло спати». І протягом дня 
ставить кому у різних місцях.

***
Фраза «Я син прокурора» так і 
не налякала ведмедя.

***
Розмова між подругами.
— Я вийду заміж тільки по любові.
— Я теж …Якщо не підвернеться 
чогось трохи кращого.

***
Головною відмінністю між 
тваринами і людьми є те, що 
тварини не тримають вдома 
людей.
Хоча коти можуть з цим 
твердженням і не погодитися.

***
Вирішив великий банк перевірити 
надійність свого нового сейфу. 
Закрили в сейфі 100 тисяч долярів і 
доручили командам американців, 
японців та українців зламати сейф 
в повній темряві за 10 хвилин.
Першими спробували американці. 
Коли через 10 хвилин загорілось 
світло, виявилось, що комбінацію 
вони не підібрали.
Японці за 10 хвилин підібрали 
комбінацію, але не змогли зламати 
внутрішні двері.
До справи взялись українці. Через 
10 хвилин працівники банку 
спробували увімкнути світло, але 
безуспішно… І чують з темряви 
голос: «Куме, маємо 100 тисяч, 
нашо вам та лямпочка?»

***
Гуцул на могилі сина:
— Чи я тебе не народив, чи 
я тебе не годував, чи я тебе 
до Унiверситету не вiдпустив, чи 
я тобi грошi не вiдсилав!? А ти 
приїхав i шо ти менi сказав? 
«Здравствуйте, папа!»
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