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МУЗИКАНТ УБИВ ЛЮДИНУ,
ЗАХИЩАЮЧИСЬ
Оголосили підозру в особливо тяжкому
злочині, за який загрожує до 10 років тюрми,
21-річному гітаристу групи Foz Сергію Карпішену.
Музиканта звинуватили в умисному нанесенні
тяжких тілесних ушкоджень, що призвели
до смерті, і забрали в СІЗО
 Свідки конфлікту, який закінчився смертю
пенсіонера в дворі на Келецькій, стали на захист
арештованого. Раніше не знали музиканта, але
прийшли в суд просити його звільнення. Чому?


с. 4

Після 10-ти днів у СІЗО Сергій вийшов під домашній арешт
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ПІСЛЯ «ЗАТРИМАННЯ»
СУДДЯ ВИЙШОВ НА РОБОТУ

ДУМКА
Валентина
ТКАЧУК
ГОЛОВА ГО «ТЕРИТОРІЯ МАМ»

Смак любові
Ø³ñòü ðîê³â òîìó êîíñóëüòàíò ç ï³äòðèìêè ãðóäíîãî âèãîäîâóâàííÿ Îëüãà Ñòåöþê çàïðîïîíóâàëà
ïðîâåñòè ó Â³ííèö³ àêö³þ
â ðàìêàõ Âñåñâ³òíüîãî òèæíÿ
â ï³äòðèìêó ãðóäíîãî âèãîäîâóâàííÿ. Ìèíóâ ÷àñ, Îëüãà
âæå çäîáóëà ìåäè÷íó îñâ³òó
ó ñóñ³äí³é äåðæàâ³ Ïîëüù³,
ìàº ì³æíàðîäíèé äîñâ³ä êîíñóëüòóâàííÿ, â³äâ³äàëà ÷èìàëî ôîðóì³â, êîíôåðåíö³é
òà ñèìïîç³óì³â, ïðîòå òåìà
ïðîñóâàííÿ ö³º¿ òåìè ó Â³ííèö³ íå ïîëèøèëà ¿¿. Òîìó
2018 ð³ê íå ñòàâ âèíÿòêîì ³
íàøå ì³ñòî çíîâó äîâåëî, ùî
òåìà ãðóäíîãî âèãîäîâóâàííÿ âàæëèâà, îáãîâîðþºòüñÿ
òà ïðîñóâàºòüñÿ ñï³ëüíèìè
çóñèëëÿìè ãðîìàäñüêîñò³,
âëàäè òà ìåäè÷íèõ óñòàíîâ.
Çà ø³ñòü ðîê³â ó íàøîìó
ì³ñò³ çá³ëüøèëàñÿ ê³ëüê³ñòü
ñåðòèô³êîâàíèõ êîíñóëüòàíò³â ç ïèòàíü ãðóäíîãî âèãîäîâóâàííÿ; íàø³ æ³íî÷³ êîíñóëüòàö³¿ òà ïîëîãîâ³ áóäèíêè
ñòàëè «ÃÂ-ôðåíäë³» ³ òåæ äîëó÷àþòüñÿ äî ïîïóëÿðèçàö³¿
ãðóäíîãî âèãîäîâóâàííÿ;
ë³êàð³ òà ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè ï³äâèùóþòü ñâî¿ çíàííÿ
ó ö³é ñôåð³, ïðîõîäÿ÷è â³äïîâ³äí³ êóðñè òà îòðèìóþ÷è
ñåðòèô³êàòè (ïðàâäà, ¿õ ïîêè
íå áàãàòî), à ìàòóñ³ ìåíøå
ñîðîìëÿòüñÿ ãîäóâàòè ó ïóáë³÷íèõ ì³ñöÿõ, õî÷à öÿ òåìà
ùå äîñ³ âèêëèêàº áóðõëèâó
äèñêóñ³þ.
Ìè ïëàíóºìî é íàäàë³
îðãàí³çîâóâàòè ñïðàâæí³,
à íå íà ïàïåð³ ãðóïè ï³äòðèìêè ãðóäíîãî âèãîäîâóâàííÿ,
êóäè á âõîäèëè ìàòóñ³, ÿê³
ìàþòü óñï³øíèé äîñâ³ä ÃÂ.
Íàñ áàãàòî, ìè ðàçîì ³ ìè
äóæå õî÷åìî, ùî êîæåí íîâîíàðîäæåíèé ìàëþê â³ä÷óâ
ñìàê ëþáîâ³, ÿêèé ïåðåäàºòüñÿ âèíÿòêîâî ÷åðåç ïðèðîäíå
ãðóäíå âèãîäîâóâàííÿ.

Утер носа  Володимир Хитрук
працює суддею в Барському районному
суді з 2003 року. За цей час до нього
двічі мали претензії правоохоронці.
Навіть після повідомлення, що його
затримали СБУвці, Володимир спокійно
виходить на роботу наступного дня
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073)0476879

Ñóääþ îäíîãî
ç ðàéîííèõ ñóä³â
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ âçÿëè íà õàáàð³ ó 20 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Ïðî öå 3 ñåðïíÿ â³äçâ³òóâàëè íà ñàéò³ Ñëóæáè áåçïåêè
Óêðà¿íè. Ñóääÿ âèÿâèâñÿ íå ïðîñòèì — â³í âèêîíóº îáîâ’ÿçêè
ãîëîâè óñòàíîâè.
Ïîâ³äîìëÿþòü, ùî ðàçîì ³ç ñóääåþ âçÿëè àäâîêàòà, ÿêà âèñòóïàëà
ïîñåðåäíèêîì. Ãðîø³ ñëóæèòåëü
Ôåì³äè ìàâ îòðèìàòè çà òå, ùîá
çàêðèòè ñïðàâó ïðî íåòâåðåçå
êåðóâàííÿ. Ó îïåðàö³¿ ç âèêðèòòÿ
éìîâ³ðíèõ õàáàðíèê³â áðàëè ó÷àñòü
ïðàö³âíèêè ÑÁÓ òà Íàö³îíàëüíîãî
àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî.
«… çàòðèìàëè ñóääþ òà ïîñåðåäíèêà íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ ï³ñëÿ
îòðèìàííÿ âñ³º¿ ñóìè íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè. Ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³äêðèòîãî çà ÷. 3 ñò. 368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, òðèâàþòü
íåâ³äêëàäí³ ñë³ä÷î-îïåðàòèâí³
ä³¿», — éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³
ñèëîâèê³â.

СКАЗАВ, ЩО ЦЕ ЙОГО ГРОШІ
Ìè ä³çíàëèñÿ, ùî ìîâà éäå
ïðî ñóääþ Áàðñüêîãî ðàéîííîãî
ñóäó Âîëîäèìèðà Õèòðóêà. Ùîá
ïåðåâ³ðèòè öþ ³íôîðìàö³þ, çàòåëåôîíóâàëè ïðàö³âíèö³ àïàðàòó
ñóäó Òåòÿí³ Ê³ïîðåíêî.
— Íàñïðàâä³ çàòðèìàííÿ í³ÿêîãî íå áóëî, — ñêàçàëà âîíà. — ²
ÿ òàê äóìàþ, ùî íå ïëàíóºòüñÿ.
Óñå áóëî íå òàê, ÿê âèñâ³òëèëà
âñå Ñëóæáà áåçïåêè Óêðà¿íè.
Íàìàãàºìîñÿ ä³çíàòèñÿ, ùî
Ê³ïîðåíêî ìàº íà óâàç³. Æ³íêà
â³äïîâ³äàº, ùî íàì êðàùå çâåðíóòèñÿ ç ïèñüìîâèì çàïèòîì, àëå
ïîò³ì ãîâîðèòü ïðî òàêå:
— ß äóìàþ, ùî âñå áóäå â íàñ
íîðìàëüíî, áî âèÿâèëîñÿ, ùî âñå
òðîõè íå òàê… Í³ÿêîãî çàòðèìàííÿ íå áóëî. Í³ àäâîêàòà, í³ ñóää³.
Íà ôîòî éîãî (ñóää³, — àâò.) îñîáèñò³ êîøòè. Ò³ êîøòè, ÿê³ äóìàëè,
ùî ïåðåäàäóòü, àëå í³÷îãî íå ïåðåäàâàëè. Â³í íàâ³òü íå áóâ ó êóðñ³
ïðî öþ ñïðàâó, áî áóâ ó â³äïóñòö³.
Âîíè íå áóëè ïîì³÷åí³.
Òåòÿíà Ê³ïîðåíêî êàæå, ùî
ðîçãëÿä ñïðàâè, ò³º¿, çà ÿêó Õèòðóê íà÷åáòî ìàâ óçÿòè êîøòè, áóâ
ïðèçíà÷åíèé íà äðóãó ïîëîâèíó

Підозру таки оголосили
Інформацію підтвердили в управлінні Служби безпеки України у Вінницькій області. Підозру за частиною 3 статті 368 Кримінального
кодексу «Прийняття пропозиції,
обіцянки або одержання непра-

вомірної вигоди службовою особою» оголосили судді Барського
районного суду Володимиру
Хитруку в понеділок, 6 серпня.
Наразі вирішується питання про
обрання міри запобіжного заходу.

Суддя Хитрук та адвокат
Валентина Іванова. Суддя
сказав, що гроші його
власні. Але це не вберегло
його від підозри у злочині
ñåðïíÿ. À ñóääÿ í³áèòî íå çíàâ
ïðî íå¿, áî áóâ ó â³äïóñòö³.
— Ñóääÿ íà ðîáîò³, âèêîíóº
îáîâ’ÿçêè ãîëîâè ñóäó, — êàæå
Òåòÿíà.
Òàêîæ ìè íàä³ñëàëè ïèñüìîâèé çàïèò äî Áàðñüêîãî ðàéñóäó
é îòðèìàëè â³äïîâ³äü, ÿêó âè
ìîæåòå ïðî÷èòàòè íèæ÷å. Ó í³é
éäåòüñÿ ïðî òå, ùî â êàá³íåò³ Õèòðóêà ïðîâîäèëè îáøóê ó ðàìêàõ
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.
Òàêèì ÷èíîì, ñóääÿ ïðîñòî
ñêàçàâ, ùî 20 òèñÿ÷ — öå éîãî
ãðîø³, à íå ÿêèéñü õàáàð. ² ï³ñëÿ
öüîãî çàëèøèâñÿ íà ñâîáîä³.
Æóðíàë³ñòàì ñòàëî â³äîìî ïðî
òå, ùî ê³ëüêà ðîê³â òîìó Âîëîäèìèðà Õèòðóêà âæå çàòðèìóâàëè.
— Éîãî âèâîäèëè â íàðó÷íèêàõ. Ñïðàâà òîä³ òàêîæ ñòîñóâàëàñÿ õàáàðÿ. ×èì çàê³í÷èëàñÿ —
íå çíàþ. Òîä³ ãîëîâîþ ñóäó áóâ
Ñåðã³é Ïåðåâºðçºâ, — ñêàçàâ íàø
ñï³âðîçìîâíèê ³ç Áàðó.

Àäâîêàòåñà ç Áàðó, ÿêó òåæ íà÷åáòî çàòðèìàëè — Âàëåíòèíà
²âàíîâà.
ЩО КАЖУТЬ У СБУ
Ìè çâåðíóëèñÿ çà êîìåíòàðåì
äî óïðàâë³ííÿ Ñëóæáè áåçïåêè
Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³.
Ïîñòàâèëè ïèòàííÿ ïðî ñèòóàö³þ, ÿêà ñêëàëàñÿ.
×è ïðàâäà, ùî ñóääÿ Âîëîäèìèð Õèòðóê íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ
«çàòðèìàííÿ» âèéøîâ íà ðîáîòó?
ßêùî öå ïðàâäà, òî ÷îìó òàê
ñòàëîñÿ? ×è áóëî çàòðèìàííÿ
íàñïðàâä³?
Òàêîæ î÷³êóâàëè ä³çíàòèñÿ ïðî
äîëþ í³áèòî çàòðèìàíî¿ àäâîêàòåñè.
Ï³çí³øå â ÑÁÓ íàì ñêàçàëè,
ùî âñ³ì ïðîöåñîì ó ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ êåðóº
Ñïåö³àë³çîâàíà àíòèêîðóïö³éíà
ïðîêóðàòóðà, òîìó çâåðòàòèñÿ ïîòð³áíî äî íèõ.

Де ви берете питну воду?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

РОСТИСЛАВ (49), БЕЗРОБІТНИЙ:

ЛЮДМИЛА (66), ПЕНСІОНЕРКА:

СЕРГІЙ (33), БУДІВЕЛЬНИК:

ЮЛІЯ (27), БАРІСТА:

МИКОЛА (66), ПЕНСІОНЕР:

— Я живу на Бучми і в нас
немає проблем з водою.
Користуємося водою з колодязя. Раз на рік в колодязь
засипають хлорку. У той час
воду з нього не беремо.

— Приїхала в гості до дочки з
Каховки, у нас такої проблеми немає. Там водопровідна
вода якісна і ми користуємося
нею. У Вінниці ж дочка купує
бутильовану воду.

— Живемо в приватному
будинку, тому п'ємо воду з
колодязя. У нас один колодязь на кілька дворів. Знаю,
що вода хороша, тому пити
не боїмось.

— Живу на Кореї, в приватному секторі. Воду беремо з
колодязя на Соцьких озерах.
Колодязь знаходиться прямо
в лісі, до нього доводиться
їздити. Вода там хороша.

— Воду беремо з артезіанської свердловини. Вона нас
не дуже влаштовує, тому що є
осад. Живемо у приватному
будинку, встановили фільтр
і так користуємось.

ІННА (30), У ДЕКРЕТНІЙ
ВІДПУСТЦІ:

— Набираємо воду з криниці,
яка розташована в нас у дворі. Водогін у нас також підведений, але воду з нього ми
використовуємо як технічну.
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МУЗИКАНТ УБИВ, ЗАХИЩАЮЧИСЬ.
СВІДКИ ПРОСИЛИ ЙОГО ЗВІЛЬНИТИ
Трагедія  Свідки конфлікту, який
закінчився смертю пенсіонера в дворі
на Келецькій, стали на захист арештованого
за нанесення тяжких тілесних ушкоджень
юнака. Вони бачили, як їхній сусід почав
бійку з хлопцем, що стояв біля велосипеда.
Кажуть, те, що пенсіонер упав і розбив
голову, було випадковістю. Раніше не знали
Сергія Карпішена, але прийшли в суд
просити його звільнення
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
(067)7857674

Òðàãåä³ÿ ó äâîð³ íà Êåëåöüê³é:
62-ð³÷íèé ïåíñ³îíåð Àíàòîë³é çàãèíóâ, íàïàäàþ÷è íà âåëîñèïåäèñòà. Õëîïåöü
ñòîÿâ ç ä³â÷èíîþ á³ëÿ ñâîãî âåëîñèïåäà ³ äàâàâ äîðîãó ìàøèíàì,
àëå ñâàðëèâèé àâòîâëàñíèê â÷åïèâñÿ äî íüîãî ³ ïî÷àâ áèòèñÿ.
Ï³ä ÷àñ ñóòè÷êè, ÿêà ñòàëàñÿ
áëèçüêî øîñòî¿ âå÷îðà 26 ëèïíÿ,
ïåíñ³îíåð âïàâ ³ ðîçáèâ ãîëîâó
îá àñôàëüò. Þíàêà, ç ÿêèì â³í
ñâàðèâñÿ, àðåøòóâàëè íà ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ.
Îãîëîñèëè ï³äîçðó â îñîáëèâî òÿæêîìó çëî÷èí³, çà ÿêèé
çàãðîæóº äî 10 ðîê³â òþðìè,
21-ð³÷íîìó ã³òàðèñòó ãðóïè Foz
Ñåðã³þ Êàðï³øåíó. Ìóçèêàíòà
çâèíóâàòèëè â óìèñíîìó íàíåñåíí³ òÿæêèõ ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü,
ùî ïðèçâåëè äî ñìåðò³, ³ çàáðàëè â Ñ²ÇÎ. Çàõèñò ïîäàâ àïåëÿö³þ íà çàïîá³æíèé çàõ³ä, à äðóç³
Ñåðã³ÿ íàäàëè ðîçãîëîñó ³ñòîð³¿.
Áî ðîçïîâ³ä³ î÷åâèäö³â òðàãåä³¿
íå ñï³âïàäàþòü ç òèì, ùî ³íêðèì³íóº ï³äîçðþâàíîìó ñë³äñòâî.

— Öåé íàø ñóñ³ä, — ðîçêàçàëà
ïðî çàãèáëîãî ïåíñ³îíåðà ñóñ³äêà
Ëþäìèëà, — ïîñò³éíî êîíôë³êòóâàâ ç ³íøèìè ëþäüìè. Òî äî ä³â÷èíè â÷åïèâñÿ, áî ó äâ³ð çà¿õàëà. Ìàòþêàâñÿ ñòðàøíî. ß ¿¿
çàõèùàëà. Òî õëîïöÿ ïîáèâ, ÿêèé
õë³á ïðèâîçèâ äî ìàãàçèíó. Òåïåð
òîé ó äâ³ð íå çà¿æäæàº. Ùå áóä³âåëüíèêà áèâ, ÿêèé ñòàâèâ â³êíà
â ñóñ³äíüîìó ï³ä’¿çä³. À öüîãî ðàçó
â÷åïèâñÿ äî ìîëîä³…
Ó áóäèíêó, ï³ä ÿêèì ñòàëîñÿ
íåùàñòÿ, æèâå ä³â÷èíà Ñåðã³ÿ
Ñâ³òëàíà Çà÷èíÿºâà. Âîíà áóëà
ïîðó÷ ç íèì ³ îñü ùî ðîçïîâ³ëà
æóðíàë³ñòó:
— Ìè íàâ³òü íå ¿õàëè. Ìè ñòîÿëè â ñòîðîí³. À öåé ÷îëîâ³ê ïðèïàðêóâàâ ñâîþ ìàøèíó ³ ïî÷àâ
äî íàñ ç íåöåíçóðíèìè ñëîâàìè
êðè÷àòè «×îãî ë³çåòå?» Ïîò³ì âñå
òàê øâèäêî ñòàëîñÿ. ß çëÿêàëàñÿ,
â³ä³éøëà. Â³í íà Ñåðã³ÿ ïî÷àâ êèäàòèñÿ, áèòèñÿ. Òàê, Ñåðã³é éîìó
â³äïîâ³â, àëå öå áóâ ñàìîçàõèñò.
Â³í äóæå õîðîøà ëþäèíà. Í³êîìó á íå çàïîä³ÿâ çëà. Öå âèïàäêîâ³ñòü. Ñåðã³é ïðîñòî îïèíèâñÿ
íå â òîìó ì³ñö³, íå â òîé ÷àñ…
— Â³í éîãî ðàç óäàðèâ ÷è â³äøòîâõíóâ, à íå õîò³â óáèòè, —

Ручаються за музиканта

Після 10-ти днів в СІЗО вийшов під домашній арешт. Гітаристу групи Foz
Сергію Карпішену (21) загрожує до 10 років тюрми за особливо тяжкий злочин
êàæå æóðíàë³ñòó æèòåëü áóäèíêó
íà Êåëåöüê³é, 71 Âàäèì Ïîïîâ. —
Áóäü-ÿêà ³íøà ñòàòòÿ ï³äõîäèòü
á³ëüøå. 118-òà — óáèâñòâî ïðè
ïåðåâèùåíí³ ìåæ ñàìîîáîðîíè,
119-òà — óáèâñòâî ç íåîáåðåæíîñò³. Óñå, ùî çàâãîäíî, ò³ëüêè
íå óìèñíèé çëî÷èí. Àáî é âçàãàë³
íåùàñíèé âèïàäîê…
Êð³ì äðóç³â ³ îäíîêëàñíèê³â
Ñåðã³ÿ, íà ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ â àïåëÿö³éíîìó ñóä³, äå ïåðåãëÿäàëè
éîãî àðåøò, ïðèõîäèëè ñóñ³äè
çàãèáëîãî â³ä ïàä³ííÿ Àíàòîë³ÿ.
Âîíè áóëè 2 ñåðïíÿ, êîëè ðîçãëÿä ïåðåíåñëè ÷åðåç â³äñóòí³ñòü
àðåøòîâàíîãî (Ñåðã³ÿ íå äîñòàâèâ êîíâîé). Ç³éøëèñÿ ëþäè ³
â ïîíåä³ëîê, 6 ÷èñëà, êîëè ñëóõàííÿ âñå æ â³äáóëîñü.
Æóðíàë³ñò íàðàõóâàëà â çàë³
áëèçüêî 50-òè ñëóõà÷³â. Ëþäè
ñòîÿëè, áî íå âñ³ì ñòàëî ì³ñöÿ. Â³ä àäâîêàò³â çàõèñòó ñóää³
ä³çíàëèñÿ, ùî öå ïîñõîäèëèñÿ
íåáàéäóæ³ äî äîë³ ¿õíüîãî êë³ºíòà ñâ³äêè ³ ïåðåâàæíî î÷åâèäö³

ïîä³¿. Çàõèñíèêè Ñåðã³ÿ Êàðï³øåíà ïðîñèëè çâ³ëüíèòè éîãî ç-ï³ä
âàðòè. Àðãóìåíòóâàëè ìîæëèâ³ñòü
çâ³ëüíåííÿ ïîçèòèâíèìè õàðàêòåðèñòèêàìè òà íåóìèñí³ñòþ ä³é.
— ß âèííèé, àëå íå õîò³â, ùîá
òàê ñòàëîñÿ, — ñêàçàâ Ñåðã³é,
êîëè ïðîñèâ çâ³ëüíèòè éîãî ç³
ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðà. — ß â³äïèõíóâ
öüîãî ÷îëîâ³êà, ùîá ï³òè ïîäàë³
â³ä êîíôë³êòó. Â³í ñòóïèâ êðîê
³ âïàâ. ß íå òàê ñèëüíî áèâ…
Ìîæó äîêëàäíî ðîçïîâ³ñòè, ÿê
âñå öå áóëî…
Àëå ïðî ïîä³þ çëî÷èíó, ÿêèé
ò³ëüêè ïî÷àëè ðîçñë³äóâàòè, áóëî
ãîâîðèòè çàðàíî. Ñóää³ âèçíà÷àëèñÿ ò³ëüêè ç ïèòàííÿì àðåøòó.
Òîæ ³ ñâ³äêè íà öüîìó ñóä³ ìîâ÷àëè. ¯õ ïðèñóòí³ñòü áóëà ïîòð³áíà,
ùîá ñóää³ ïîáà÷èëè: äåðæàâíå
çâèíóâà÷åííÿ ïîñï³øèëî, êâàë³ô³êóâàâøè ä³¿ õëîïöÿ, ÿê óìèñíèé îñîáëèâî òÿæêèé çëî÷èí.
Âðåøò³ íàâ³òü ïðîêóðîð, ÿêèé
ìàâ áè âèñòóïàòè ïðîòè àïåëÿö³éíî¿ ñêàðãè çàõèñòó, ÷àñò-

êîâî ïîãîäèâñÿ ç íåþ. Ñêàçàâ,
ùî íå áóäå ïðîòè äîìàøíüîãî
àðåøòó. ² ñóää³ ïðèéíÿëè òàêå
ð³øåííÿ, àáè ñòóäåíò ÷åòâåðòîãî êóðñó òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
Ñåðã³é Êàðï³øåí ì³ã â³äâ³äóâàòè
ïàðè. Âîíè çì³íèëè òðèìàííÿ
ï³ä âàðòîþ íà äîìàøí³é àðåøò
ç îáîâ’ÿçêîâèì ïåðåáóâàííÿì
çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ó í³÷íèé
÷àñ. Ïðèñóòí³ â çàë³ ñëóõàëè óõâàëó, ÿê ãîäèòüñÿ, ñòîÿ÷è. À êîëè
ïðîçâó÷àëî «çâ³ëüíèòè ç-ï³ä âàðòè ó çàë³ ñóäó» — àïëîäóâàëè.
— ß àæ ðîçïëàêàëàñÿ, — øìîðãàº íîñîì íà âèõîä³ æ³íêà-ñâ³äîê. — Íå â³ðèëà, àëå ïðàâîñóääÿ,
áà÷èòå, âñå-òàêè º.
— ßêáè ìè íå õîäèëè ñþäè,
áóëî á ³íøå ð³øåííÿ, — âïåâíåíà
³íøà ñóñ³äêà ïîê³éíîãî ïåíñ³îíåðà.
— Öå ìè çðîáèëè ò³ëüêè ïîëîâèíó ðîáîòè, — â³äïîâ³äàº ¿é
ñâ³äîê Âëàäèñëàâ. — Ïîïåðåäó
ñóä, äå áóäåìî ñâ³ä÷èòè, ùîá
âèïðàâäàëè õëîïöÿ.

Очевидців багато і їм не байдуже

ЄВГЕН МАЙДАНИК,
ДИРЕКТОР «ЗОРІ»:

ОЛЕГ ФАРАФОНОВ,
МУЗИКАНТ:

— Це один з тих
трагічних випадків, які можуть
бути з кожним.
Але це сталося з
ним. Сергій — хороший хлопець.
Зараз можна казати, що треба
було відійти, треба було не бити.
Але коли ти юний, бажаєш справедливості, а на тебе налітають,
то не ясно, як себе вести. А тут
ще поруч з тобою твоя дівчина…
Зрозуміти його можна. Я прийшов у суд, бо тут вирішується зараз людська доля. Доля молодої
і хорошої людини. У нього все
ще попереду, і я сподіваюся, що
буде усе гаразд в подальшому.

— Я Сергія дуже
добре знаю. Знаю
про нього навіть
те, що мама рідна не знає. І скажу: хороший хлопець. Зробили
з вихованої, порядної, хорошої
людини вбивцю на рівному місці.
Я готовий підписатися, де завгодно і чим завгодно, що це прикра
випадковість. І звісно, надіюся,
поліція розбереться, що сталася
безглуздість. З одного боку я розумію потерпілих, які втратили
батька, чоловіка. У них трагедія
в житті. Тепер саме головне, щоб
просто розібралися, як воно було
насправді.

Судячи зі слів мешканця будинку на Келецькій, 71, В’ячеслава,
який бачив конфлікт свого сусіда з Сергієм від початку до кінця,
пенсіонер ударив першим. Хлопець дав у відповідь, і чоловік сів
на землю. Він від цього ще більше
розсердився й намагався побити хлопцеві велосипед. Сергій
закривав свій транспортний засіб. Потім пенсіонер його вдарив
вдруге, а юнак виставив «блок».
От тоді пенсіонер упав. Причому так, ніби застиглий. В’ячеслав
каже, що в смертельному падінні
його сусіда Сергій невинуватий.
— Дочка покійного бачила все
з вікна, — каже сусідка Людмила. — Вона вибігала з ложкою, бо
її батько був епілептиком. Усі ми

чули, як вона потім казала матері: «Ти ж знаєш нашого папу, цей
хлопчик не винний». А мати кричала: «Він вбив, а потім спасав».
Люди розповіли, що Сергій робив пенсіонеру штучне дихання.
Зняв свою сорочку і підклав під
голову. З верхніх поверхів на допомогу кинувся сусід-лікар. Від
нього чули про запалий язик й
так дізналися про епілептичний
напад (чи не він був причиною
падіння, скаже згодом експертиза). Далі на місці працювали
швидка, поліція.
Очевидці розказали журналісту,
що вони давали контактні дані
поліцейським, але їх досі не викликали для дачі свідчень.
— Свідків дійсно дуже багато, і

я вдячна їм, що розповіли ситуацію, — каже мати Сергія Олена
Щекало. — Він мені подзвонив
з місця і сказав «Мама, вибач,
так вийшло». Це збіг обставин.
У нього не було злого умислу.
Хочу висловити щире співчуття
потерпілій стороні. Прошу і від
імені Сергія вибачення, і від себе.
Автор статті не застала вдома дружину й дочку загиблого
пенсіонера Анатолія в понеділок.
Жінка з сусідньої квартири сказала, що вони поїхали на дачу,
та пообіцяла передати контактний номер журналіста. Редакція
обов’язково надрукує розповідь
рідних загиблого, якщо зателефонують, і висловлює їм співчуття через втрату.
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RIA, Ñåðåäà, 8 ñåðïíÿ 2018

НА ЗАРОБІТКАХ У ПОЛЬЩІ
ВЧИТЕЛЬКА ПЛАЧЕ ЗА ДІТЬМИ
Не справилися  Ні жорстка економія
коштів, ні допомога батьків з села не дали
можливості молодій сім’ї інтелігентів
з Вінниці зводити кінці з кінцями.
Після десяти років митарств по чужих
квартирах він залишив роботу інженера,
вона — вчительки і подалися в Польщу.
Як там їм живеться?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067) 1079091

«Îòðèìóþ 1,5
òèñÿ÷³ ãðèâåíü,
àëå ÿ — ùàñëèâà!» — ç îïòèì³çìîì ãîâîðèëà â÷èòåëüêà Îëüãà
Ñëóáñüêà æóðíàë³ñòó RIA. ¯¿
ñëîâà íàñò³ëüêè âðàçèëè, ùî ¿õ
âèíåñëè â çàãîëîâîê ñòàòò³. Áóëî
öå ïîíàä òðè ðîêè òîìó (RIA
çà 11.02.2015). Ùî çì³íèëîñÿ
çà öåé ÷àñ ó Ñëóáñüêèõ, êð³ì
òîãî, ùî ï³äðîñëè ä³òè?
ЗАРПЛАТУ СКЛАДАЛИ
НА КУПКУ І СМІЯЛИСЯ, ЯКА
ВОНА МАЛА
Íàãàäàºìî, ó ëþòîìó 2015-ãî,
ìè ïîïðîñèëè Îëüãó Ñëóáñüêó
ðîçêàçàòè ïðî ñâî¿ ïðèáóòêè òà
âèòðàòè. Òîä³ áþäæåò ìîëîäî¿
ñ³ì’¿ ç ÷îòèðüîõ îñ³á (äâîº äîðîñëèõ ³ äâîº ä³òåé) ñòàíîâèâ
5,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. ×îëîâ³ê
²âàí, ³íæåíåð çà ôàõîì, çàðîáëÿâ 4,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Äðóæèíà
â÷èòåëüêà ïðèíîñèëà «÷èñòèìè»
1,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Âîíè ñïðàâä³ ïî÷óâàëèñÿ ùàñëèâèìè. Öå ÷èòàëîñÿ íà îáëè÷÷³
ñï³âðîçìîâíèö³.
— Íå òðåáà çàöèêëþâàòèñÿ
íà ìàëèõ çàðïëàòàõ ³ ñêàæåíèõ
ö³íàõ, — ãîâîðèëà òîä³ ïàí³ Îëüãà. — Áî ³íàêøå äîâåäåòüñÿ éòè
äî ïñèõ³àòðà.
Ó íèõ áóëà òðàäèö³ÿ. Êîëè
ïðèíîñèëè çàðîáëåíå, ñêëàäàëè íà îäíó êóïêó ³… ñì³ÿëèñÿ.
Ç òîãî, ÿê «áàãàòî» ïëàòÿòü âè-

ïóñêíèêó òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó
³ âèïóñêíèö³ ïåäàãîã³÷íîãî âèøó.
Îáîº íàâ÷àëèñÿ ó Â³ííèö³. Ïðèãàäóþ, Îëüãà êàçàëà òîä³, ùî ñì³õ
êîðèñí³øèé çà æóðáó. Íàãîëîøóâàëà, ùî âîíè ç ²âàíîì æîäíîãî
ðàçó íå ñêàíäàëèëè ÷åðåç òå, ùî
íå âèñòà÷àº ãðîøåé. Ðàä³ëè ³íøîìó áàãàòñòâó — äâîì ä³òêàì
³ ùèð³é ëþáîâ³ îäíå äî îäíîãî.
Õî÷à ñèòóàö³ÿ â íèõ òîä³ áóëà
ñêëàäíà.
Îñîáëèâî ñóòóæíî ïî÷óâàëèñÿ,
êîëè õâîð³ëè ä³òè. Ó áîðã ó çíàéîìèõ ãðîøåé íå áðàëè. ¯õàëè
äî áàòüê³â ³ â íèõ ïðîñèëè äîïîìîãè. Ñòàðøèé ñèí, ïî÷èíàþ÷è ç äðóãîãî êëàñó, çàéìàâñÿ ç
ðåïåòèòîðîì, äîäàòêîâî âèâ÷àâ
àíãë³éñüêó. Òðè ðîêè â³äâ³äóâàâ
çàíÿòòÿ. Éîìó ïîäîáàëîñÿ âèâ÷àòè ³íîçåìíó. Êîëè âàðò³ñòü çàíÿòü
ïîäîðîæ÷àëà, â³ä ðåïåòèòîðñòâà
äîâåëîñÿ â³äìîâèòèñÿ. Íàñòóïíîþ â³äìîâîþ ñòàëî ïðèïèíåííÿ
çàíÿòü ó ñïîðòèâí³é ñåêö³¿ ñõ³äíèõ ºäèíîáîðñòâ. Òàì äèòèíà
òðåíóâàëàñÿ ïðîòÿãîì ÷îòèðüîõ
ðîê³â. Äóæå äîðîãèé ñïîðòèâíèé
îäÿã äëÿ òàêîãî âèäó ñïîðòó. Ä³ìà
çíàéøîâ áåçêîøòîâíó ñåêö³þ ç
âåëîñïîðòó.
Âîíè åêîíîìèëè íà ÷îìó ìîãëè. Äî êðàùèõ ÷àñ³â â³äêëàäàëè
ïî¿çäêè íà ìîðå. Äîáðå, ùî â ÷îëîâ³êà ³ äðóæèíè áàòüêè ïðîæèâàþòü ó ñåë³. Ë³òî ñèí ïðîâîäèâ
ó íèõ. Äîíüêà, ¿é íà òîé ÷àñ áóëî
òðè ðî÷êè, çàëèøàëàñÿ ç ìàìîþ é
òàòîì ó ì³ñò³. Ç ñåëà ìàëè áàãàòî
õàð÷³â. Òàì óòðèìóâàëè õóäîáó,
äîãëÿäàëè ãîðîä. Îòîæ, ì'ÿñî,

Де у Вінниці заробити на квартиру
У Івана Слубського, випускника Вінницького техуніверситету,
спеціальність інженер промислового і цивільного будівництва.
Кажуть, професія інженера нині
не «хлібна». На квартиру грошей
не заробиш. Хоча робота чоловікові подобається. Працював би
із задоволенням за спеціальністю, якби…
— Молодший син теж вчився
у цьому університеті, — розповідає батько хлопців Володимир

Слубський. — Він «айтішник».
Роботу знайшов за спеціальністю. Не знаю, скільки платять,
але, мабуть, непогано. Бо вже
має квартиру. Заробив на неї
своїм трудом. Одружений, як і
старший. Якось так воно виходить. Один побирається на заробітках, другий працює вдома
і заробляє непогано.
Виш закінчували один, а заробітки — різні. Причому, відрізняються суттєво.

Навесні Іван і Ольга були разом, тільки далеко від дітей, на заробітках у Польщі
ìîëî÷í³ ïðîäóêòè, êàðòîïëþ ïåðåäàâàëè ç äîìó. Îëüãà ãîâîðèëà
òîä³, ùî áåç òàêî¿ ï³äòðèìêè âîíè
íå ìàëè á ìîæëèâîñò³ çàëèøàòèñÿ ó ì³ñò³. Îäÿã êóïóâàëè õ³áà
ùî ä³òÿì. ×îëîâ³ê íà ðîáîòó é ç
ðîáîòè õîäèâ ï³øêè. Åêîíîìèâ
íà ïðî¿çä³ ó òðàíñïîðò³. Íàòîì³ñòü äðóæèí³ öå íå âäàâàëîñÿ,
áî ïðàöþâàëà ó Ñòðèæàâö³.
Íàéá³ëüøå êîøò³â âèòðà÷àëè íà âèíàéì æèòëà. Ó ëþòîìó
2015-ãî, êîëè ñï³ëêóâàëèñÿ ç
Îëüãîþ, âîíè ïëàòèëè çà æèòëî
òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Íèí³ ñèòóàö³ÿ ó Ñëóáñüêèõ ùå
ñêëàäí³øà. Â³ííèöþ âîíè çàëèøèëè. Ïî¿õàëè íà çàðîá³òêè
â Ïîëüùó. Ç ô³íàíñàìè ñòàëî
òðîõè êðàùå, àëå…

íàêîâèìè ñëîâàìè: «Ìàìî é òàòó,
êîëè âè âæå ïðè¿äåòå?» Â³ä òàêèõ
ñë³â õ³áà íå çàïëà÷åø?..
Äîãëÿäàëà ä³òåé ìàòè Îëüãè.
Âîíà ïðîæèâàº ó Êîçÿòèíñüêîìó ðàéîí³. Ä³ìà ï³øîâ íàâ÷àòèñÿ
ó ñ³ëüñüêó øêîëó. Õëîïåöü ñòàðàííèé, ñëóõíÿíèé. Ó áàáóñ³ ç
íèì íåìà ïðîáëåì. Íàâïàêè, â³í
ñòàâ ¿¿ äîáðèì ïîì³÷íèêîì.
— Óðà! Òàòî ïðè¿õàâ! — òàê
çóñòð³ëè áàòüêà ä³òè, êîëè òîé
ïåðåñòóïèâ ïîð³ã, ïîâåðíóâøèñü
ç Ïîëüù³. Ìàëî íå çàäóøèëè òàòà
â îá³éìàõ.
— À òè ùå ïî¿äåø, òàòó?
Ï³ñëÿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèòàííÿ
ìàë³ àæ çàñòðèáàëè â³ä ðàäîñò³.
Áàòüêî âèð³øèâ, ùî áóäå ïðàöþâàòè âäîìà.

ЗІ ШКОЛИ РОЗРАХУВАЛАСЯ
Ìèíóëèé íàâ÷àëüíèé ð³ê Îëüãà
ó øêîë³ âæå íå ïðàöþâàëà. Ðîçðàõóâàëàñÿ. Ïî¿õàëà íà çàðîá³òêè.
Íèí³ æ³íêà ó Ïîëüù³. Ïðî öå
ä³çíàâñÿ â³ä áàòüêà ²âàíà — Âîëîäèìèðà Ñëóáñüêîãî, â³í ïðîæèâàº ó ßìï³ëüñüêîìó ðàéîí³,
çàéìàºòüñÿ ãîí÷àðñòâîì.
— Ñïî÷àòêó ïî¿õàâ ²âàí, —
êàæå ïàí Âîëîäèìèð. — Ðîçâ³äàâ,
äå ÿêà º ðîáîòà. Òðîõè òàì îñâî¿âñÿ. À òîä³ âæå é Îëüãà ïîäàëàñÿ äî íüîãî. Ïîïåðâàõ íåâ³ñòêà
ïëàêàëà ã³ðêèìè ñë³çüìè. ×îìó?
Áî äâîº ä³òåé çàëèøèëèñÿ âäîìà.
Ìàë³ ñóìóâàëè çà ìàìîþ é òàòîì
òóò, à ò³ òàì æóðèëèñÿ ³ ïëàêàëè. Êîæíà ðîçìîâà ïî òåëåôîíó
áàòüê³â ç ä³òüìè çàê³í÷óâàëàñÿ îä-

«ПРАЦЮЄ ПО 12 ГОДИН,
СЬОГОДНІ ЗАСТУПАЄ
НА НІЧНУ»
Äâà ðîêè ïðîâ³â íà çàðîá³òêàõ
²âàí Ñëóáñüêèé. Ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì ÷îëîâ³ê ðîçïîâ³â, ÷îìó
ïîâåðíóâñÿ.
— Õòîñü ç áàòüê³â ìàº áóòè
ç ä³òüìè, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Äî òîãî æ, ó Ïîëüù³ ìåí³
íå ö³êàâî. Âîñåíè Îëüãà ïðè¿äå.
Òîä³ é äóìàòèìåìî, ÿê áóòè äàë³.
Âèð³øèìî, ÷è çíîâ õòîñü ïî¿äå,
÷è çàëèøèìîñÿ â ñåë³. Íà êâàðòèðó ó òàêèé ñïîñ³á âñå îäíî
íå âäàñòüñÿ çàðîáèòè.
²âàí ðàçîì ç ä³òüìè ïðîæèâàº
ç áàòüêàìè Îëüãè. Âëàøòóâàâñÿ
íà ðîáîòó íà îäíó ç ô³ðì. Êîëèñü
ó ñåë³ ïðàöþâàâ öóêðîâèé çàâîä.

Â³ä íüîãî çàëèøèëàñÿ òðóáà ³ ïðèì³ùåííÿ. Îáëàäíàííÿ âèâåçëè,
à áóä³âë³ çäàþòü â îðåíäó. Îäíà ç
ô³ðì îðåíäóº. Òàì çíàéøîâ ðîáîòó. Ìàº ùå ï³äðîá³òîê äèñòàíö³éíî. Âèêîíóº çàìîâëåííÿ äëÿ îäí³º¿ êîìïàí³¿. Ïëàòÿòü íå áàãàòî,
àëå â ñåë³ çà÷åïèòèñÿ çà áóäü-ÿêó
ðîáîòó — âåëèêà óäà÷à.
Ó Ïîëüù³ â³í ïî÷èíàâ, ÿê ³ áàãàòî ç óêðà¿íö³â, íà áóä³âíèöòâ³.
Ð³çíîðîáî÷èì. Íàéá³ëüøå âðàæàëî, ùî çàðîá³ò÷àíè íå ìàëè æîäíîãî çàõèñòó. ßêáè íå çàïëàòèëè,
íå äîâ³â áè ñâîþ ïðàâîòó. Áóâàëî, îá³öÿëè îäíó ñóìó, äîõîäèëî
äî ðîçðàõóíê³â, ïëàòèëè ìåíøó.
Çàðîáëÿâ ïðèáëèçíî 800 äîëàð³â
íà ì³ñÿöü. Îäíî÷àñíî øóêàâ ðîáîòó, äå ìîæíà á ïðàöþâàòè ðàçîì
ç äðóæèíîþ. Íà áóä³âíèöòâ³ äëÿ
íå¿ í³÷îãî ï³äõîäÿùîãî íå çíàõîäèëîñÿ. Âëàøòóâàâñÿ íà çàâîä. Òàì
çàðîá³òîê ìåíøèé, í³æ íà áóä³âíèöòâ³. Àëå º ìîæëèâ³ñòü çàðîáèòè
á³ëüøå. Ïðàöþé íå îäíó çì³íó,
à äîâøå, òîä³ ùîñü äîïëàòÿòü.
— Çîâñ³ì â ³íøèõ óìîâàõ ò³, õòî
îòðèìàâ ãðîìàäÿíñòâî, àáî ìàº
îô³ö³éíèé äîçâ³ë íà ïðîæèâàííÿ, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Çàðîá³ò÷àíè âñ³ íà ïòàøèíèõ ïðàâàõ.
Íå äàé Áîã, ùîñü ñòàíåòüñÿ, í³êîìó íå áóäåø ïîòð³áíèé, í³õòî
íå ñòàíå íà òâ³é çàõèñò.
Ïîïðîñèâ â ²âàíà íîìåð òåëåôîíó äðóæèíè, ùîá ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç íåþ. Êàæå, ¿é í³êîëè òàì
ãîâîðèòè. Ïî 12 ãîäèí ïðàöþº.
Íèí³ çàñòóïàº íà í³÷íó, ìîæëèâî,
â³äïî÷èâàº…
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ЧИ ВСЕ ТАК ПОГАНО З ГРОШИМА
ВІННИЧАН, ЯК ЗДАЄТЬСЯ?
Просто цифри  Три роки тому RIA
робила огляд цін та витрат вінничан, і
дійшла висновку, що ми досить сильно
збідніли. На сьогодні маємо збільшення
цін за деякими позиціями вдвічі, але
й дозволити собі можемо набагато
більше, навіть беручи до уваги актуальну
мінімальну зарплату 3723 грн на місяць
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535

Çà òðè îñòàíí³õ ðîêè âòðè÷³
çá³ëüøèëàñÿ ì³í³ìàëüíà çàðîá³òíà
ïëàòà — â³ä 1218 ãðí äî 3723 ãðí.
Äîëàð çð³ñ íà òðè ãðèâí³ — â³ä
25 äî 27 ãðí. Âò³ì âäâ³÷³ çðîñëè
â ö³í³ ì'ÿñî, õë³á, ìîëîêî. ²íø³
ïðîäóêòè ïîäîðîæ÷àëè íå òàê
ñóòòºâî, àëå âñå æ. Ö³íè íà ë³êè
òàê³, ùî ïîðà âæå ïðèñëóõàòèñü

äî ïîðàä ë³êàð³â-íîâàòîð³â ñòîñîâíî äîêàçîâî¿ ìåäèöèíè (òîáòî
ì³í³ìóì ôàðìàö³¿, ìàêñèìóì â³äïî÷èíêó òà ïèòíî¿ âîäè).
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü â³ííè÷àí, òàê ñàìî ÿê ³ òðè ðîêè òîìó,
íå ìîæå äîçâîëèòè ñîá³ íîâåíüêó ìàøèíó (ïàðêåòíèê), íàâ³òü
ÿêáè âîíà êîøòóâàëè çà ö³íîþ
2015 ðîêó — 160 òèñÿ÷ ãðí (ñüîãîäí³ öå â³ä 500000 ãðí). À îò æèò-

131 грн

ëî â íîâîáóäîâ³ â ïîð³âíÿíí³ ç
àâò³âêîþ ñòàëî á³ëüø äîñòóïíèì,
àäæå ö³íè ìàéæå íå çì³íèëèñÿ.
Êâàäðàòíèé ìåòð ìîæíà êóïèòè
â³ä 7000 äî 14000 ãðí. Òîæ ùîá
âçÿòè ñòàíäàðòó îäíóøêó 40 êâ.
ìåòð³â, ïîòð³áíî 75 ì³í³ìàëüíèõ
çàðïëàò ³ â³äêëàäàòè ¿õ ïîòð³áíî
6 ðîê³â (à â 2015 ìîâà éøëà ïðî
11 ðîê³â).
Êàðòèíà íåâò³øíà, îô³ö³éíà ñòàòèñòèêà ãîâîðèòü, ùî ìè
ñòàëè íà 10% á³ëüøå âèòðà÷àòè
êîøò³â íà ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ. Íà 2% çðîñëè íàø³ âèòðàòè
íà êîìóíàëêó, ïðîòå ïîìåíøàëè
(â ïîð³âíÿíí³ ç äîõîäàìè) ñóêóïí³ âèòðàòè íà òðàíñïîðò, çâ'ÿçîê
òà îñâ³òó, õî÷ ñàì³ ïîñëóãè ïîäîðîæ÷àëè. Íå ìîæíà ñêàçàòè, ùî
â³ííè÷àíè ñòàëè æèòè êðàùå àáî
ã³ðøå. Ìîæíà ñêàçàòè, ùî ïðè
òèõ ñàìèõ óìîâàõ: âèñîê³ ö³íè,
òà íåâèñîê³ çàðïëàòè ìè ìîæåìî
ñîá³ äîçâîëèòè òðîõè á³ëüøå.

Ресторани, готелі

232 грн
Різні товари та
послуги

733 грн
Неспоживчі сукупні витрати

85 грн 100 грн
Відпочинок
і культура

Освіта

154 грн
Зв'язок

НА ЩО ІДЕ
СІМЕЙНИЙ
БЮДЖЕТ

286 грн
Транспорт

Сукупні витрати родини, за
даними статистики, в середньому
на місяць складають

7716,58 грн

332 грн

162 грн

Охорона
здоров'я

Предмети
домашнього
вжитку, побутова
техніка та поточне
утримання житла

Продукти
харчування та
безалкогольні напої

177 грн

1165 грн

509 грн

Житло, вода, електроенергія,
газ та інші види палива

ЯК ЗМІНИЛИСЯ ОСНОВНІ ВИТРАТИ ДЛЯ СІМ’Ї З ЧОТИРЬОХ ОСІБ,
З НИХ ДВОЄ – ДІТИ ШКІЛЬНОГО ТА ДОШКІЛЬНОГО ВІКУ

3650 грн

Алкогольні напої,
тютюнові вироби

Одяг і взуття

СКІЛЬКИ ЧОГО МОЖНА БУЛО
КУПИТИ НА МІНІМАЛЬНУ
ЗАРПЛАТУ (1218 ГРН)
2015 РІК
(1218 ГРН)

ОСНОВНІ
ВИТРАТИ

ПРОДУКТИ
ХАРЧУВАННЯ

17,4 кг
2015 РІК

2018 РІК

За двокімнатну квартиру
площею близько 50 м кв.
(без електроенергії)

600 грн

+250
грн

850 грн

Транспорт (громадський – трамвай
тролейбус і проїзний для школяра)

325 грн +110 грн 435 грн
Репетитор іноземної мови (за місяць,
з розрахунку двічі на тиждень)

720 грн

+80
грн

800 грн

2015 РІК

2018 РІК

Харчування в дитсадочку
(за 22 дні або 9 грн в день за
дитину від трьох до семи років)

198 грн

+181 грн 379 грн

Ліки від застуди /грипу
(краплі для носа, льодяники
від болю в горлі, противірусні,
протисимптомні)

174 грн

+215 грн 389 грн
СУМА

2017
грн

+836
грн

2015 РІК

2018 РІК

Молоко (2 рази в тиждень)

88 грн

+96 грн

184 грн

Масло 72% (раз в тиждень)

72 грн

+60 грн

132 грн

Сметана (400 грам, раз в тиждень)

56 грн

+44 грн

100 грн

+11 грн

66 грн

АЛКОГОЛЬ
ТА ТЮТЮН

9 грн

+11 грн

20 грн

Олія (2 рази в місяць)

46 грн

+22 грн

Сигарети (1 пачка на два дні)

255 грн +150 грн 405 грн
Пляшка горілки, 0,5 л

47 грн

+23 грн

70 грн

2015 РІК

2018 РІК

Пляшка пива, 0,5л, 2 шт.

16 грн

+14 грн

30 грн

80 грн

+16 грн

18 грн

0 грн

33 грн

+22 грн

40 грн

Борошно (3 кг в місяць)

+13 грн

буханки

Хліб

буханок

64 л

Бензин

137 л

48

ри
Долари

132

-

Смартфон
фон

(2000 грн)

(2000 грн)

б
і
і жіночі
і
Чоботи
шкіряні

(2000 грн)

($100)

Тур до Європи

(3342 грн)

203

34 грн

+15 грн

45 грн

Чай
(дві пачки в місяць)

40 грн

+20 грн

60 грн

Хліб (кожного дня)

96 грн

Вода мінеральна
(раз в тиждень)

28 грн

+4 грн

32 грн

1 пару

СУМА:

20 грн
Разом:

1 шт.

180 грн +150 грн 330 грн

68 грн

1043 грн + 697 грн 1740 грн

СУМА:

318 грн +187 грн 505 грн

338

Цукор (3 кг в місяць, в пачках)

Гречка (кілограм, раз в місяць)

20 грн

31 кг

Макарони (дві пачки, в тому числі
спагеті, раз в місяць)

Яйця (десяток в тиждень)
2018 РІК

М'ясо

2018 РІК

+13 грн

30 грн

Риба (хек, 1 кг, раз в місяць)

55 грн

20 грн

21 грн

М'ясо (раз в тиждень)

280 грн +200 грн 480 грн
2853
грн

2015 РІК

Рис (кілограм раз в місяць)

Майонез (390 грам, раз в місяць)

2015 РІК

2018 РІК
(3723 ГРН)

+1720 грн

1 тур
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СТОП-КАДРИ І ФОТО З ПОЛІЦЕЙСЬКОЇ ЗЙОМКИ

П’ЯНИЙ ХОТІВ ПЕРЕЇХАТИ ЛЮДИНУ
І ВЗЯВ ЛОПАТУ ДО ПАТРУЛЬНИХ
Машина підозрюваного
на місці злочину. Нею
29-річний п’яний хотів
переїхати знайомого

Потерпілий Олександр
і його дружина Майя.
Жінка відтягнула чоловіка
з-під коліс «копійки»

Утихомирили кулею  Поліцейський
поранив людину вночі 31 липня в селі
Немерче Мурованокуриловецького
району. Він втихомирив правопорушника,
який кидався сапою, вилами у всіх
навкруг, а перед цим побив і хотів
переїхати своєю «копійкою» знайомого.
Патрульний вистрілив, коли нетверезий і
буйний пішов з лопатою на нього
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

×åðåç òå, ùî ÷îëîâ³ê íå ðåàãóâàâ
íà ïîïåðåäæåííÿ
ïàòðóëüíèõ, ÿê³
ïðè¿õàëè éîãî çàòðèìàòè, îñòàíí³
é ìóñèëè ñòð³ëÿòè. Ïðèíàéìí³
òàê ïðî ôàêò çàñòîñóâàííÿ òàáåëüíî¿ çáðî¿ ïîâ³äîìèëè ó îáëàñíîìó óïðàâë³íí³ Íàöïîë³ö³¿.
Ðîçïîâ³ëè, ùî ¿õí³é ñï³âðîá³òíèê
ïîðàíèâ ï³äîçðþâàíîãî â ñòåãíî,
áî ³íàêøå òîé íå çóïèíÿâñÿ. Ùî
ðîáèâ ³ ÷îìó äî íüîãî âèêëèêàëè
ïîë³ö³þ?
Áëèçüêî ï³âíî÷³ 31 ëèïíÿ ïðàö³âíèêè ñåêòîðó ðåàãóâàííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ îòðèìàëè âèêëèê
íà á³éêó â ñåë³ Íåìåð÷å Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêîãî ðàéîíó. ¯ì
ñêàçàëè, ùî òàì á’þòüñÿ äâà ÷îëîâ³êè, ÿê³ ïðèéøëè â ãîñò³ íà äåíü

íàðîäæåííÿ äî ì³ñöåâî¿ æèòåëüêè.
Ïàòðóëüí³, ùî âè¿õàëè íà ì³ñöå,
çàñòàëè íà óçá³÷÷³ ñ³ëüñüêî¿ äîðîãè
ïîáèòîãî ÷îëîâ³êà òà àâòîìîá³ëü
ÂÀÇ 2101, ÿêèé â’¿õàâ ó ñàðàé.
— Íà ì³ñö³ ìè âèÿâèëè ïîòåðï³ëîãî, — ðîçïîâ³äàº ïðî ïîáèòîãî 36-ð³÷íîãî ñåëÿíèíà Îëåêñàíäðà, ÿêèé òåïåð óæå ïîòåðï³ëèé
â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³
ïðî óìèñíå íàíåñåííÿ òÿæêèõ
ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, ³íñïåêòîð
Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿ Ñåðã³é Ãîëîâàòþê. — Â³í ïîäàâàâ îçíàêè æèòòÿ,
àëå íå ì³ã ãîâîðèòè.
Çàâäàâ ñåðéîçíèõ òðàâì Îëåêñàíäðó, à ïîò³ì íàìàãàâñÿ ïåðå¿õàòè éîãî ñâîºþ «êîï³éêîþ»
29-ð³÷íèé çíàéîìèé. ×îëîâ³êè
ðàçîì ïðè¿õàëè â ãîñò³. Ç³ ñòàðøèì áóëà òàêîæ éîãî äðóæèíà
Ìàéÿ. Âîíà òåæ ïîñòðàæäàëà
â ñóòè÷ö³. Îòðèìàëà, ÿê âèð³-

За все може отримати до 8 років
АННА ОЛІЙНИК,
ПРЕС-ОФІЦЕР
ОБЛАСНОГО
УПРАВЛІННЯ
НАЦПОЛІЦІЇ:

— Зловмиснику
доведеться відповідати за умисне нанесення
тяжких тілесних ушкоджень
потерпілому, який наразі знаходиться в лікарні з важкими
травмами. Також за статтею
125 Кримінального кодексу

України — це умисне легке тілесне ушкодження, яке було
заподіяне дружині потерпілого.
Крім того, відкрили кримінальне
провадження за частиною першою статті 345 — це погроза
вбивством або насильством
працівнику правоохоронного
органу під час виконання ним
службових обов’язків. Максимальне покарання за такі злочини може бути аж до 8 років
ув’язнення.

Інспектор Мурованокуриловецького відділення поліції
Сергій Головатюк. Стріляв,
щоб втихомирити буйного
øèëà ïîò³ì ïîë³ö³ÿ, ëåãê³ ò³ëåñí³
óøêîäæåííÿ.
— Íà äåíü íàðîäæåííÿ ïîïàëè, âèïèëè ïî ñòî ãðàì, òàé òàê
ïîëó÷èëîñü, — ñêàçàâ íà êàìåðó
ïîòåðï³ëèé Îëåêñàíäð, ëåæà÷è
íà ë³êàðíÿíîìó ë³æêó, êîëè éîãî
çàïèòàëè, ç ÷îãî âñå ïî÷àëîñÿ. —
ß çàêðèâ â éîãî ìàøèí³ äâåð³
³, âðîä³, ÿê ãîëîñíî. Éîìó òàê
ïîêàçàëîñü…
БУЛО МОРЕ ПО КОЛІНА
²ç ãó÷íî çàêðèòèõ äâåðåé ïî÷àëàñÿ á³éêà. Çà öå ïîáèâ ÷îëîâ³êà
29-ð³÷íèé âëàñíèê «êîï³éêè». ßê
ãîâîðèòü ë³êàð ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêî¿ ë³êàðí³, êóäè äîñòàâèëà ïîò³ì Îëåêñàíäðà øâèäêà,
÷îëîâ³ê îòðèìàâ òÿæê³ ò³ëåñí³
óøêîäæåííÿ.
— Ïàö³ºíòó ïîñòàâèëè ä³àãíîç «â³äêðèòà ÷åðåïíî-ìîçêîâà
òðàâìà, çàá³é òà ñòðóñ ãîëîâíîãî ìîçêó âàæêîãî ñòóïåíÿ, çàá³é

Çóïèíåíîãî
êóëåþ ïîðóøíèêà
ïðèòÿãóâàòèìóòü äî
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
òðüîìà ñòàòòÿìè
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
ãðóäíî¿ êë³òèíè», — ãîâîðèòü ë³êàð-àíåñòåç³îëîã Îëåêñ³é Ãîðä³ºíêî. — Ñòàí ñòàá³ëüíèé, ñåðåäíüî¿ ñòóïåíþ âàæêîñò³. Â³í çàðàç
ïðîõîäèòü ë³êóâàííÿ. Äóìàþ, ùî
áóäå âñå ãàðàçä ç íèì.
×èì çàâäàâ òàêèõ òðàâì Îëåêñàíäðó éîãî çíàéîìèé, ìàº ðîç³áðàòèñÿ ñë³äñòâî. Çà ïîïåðåäí³ìè
äàíèìè, çíàéîìèé áèâ éîãî çàë³çíèì ïðóòîì. Ïðî öå ðîçïîâ³ëà äðóæèíà ïîòåðï³ëîãî Ìàéÿ.
Âîíà òàêîæ êàæå, ùî âðÿòóâàëà
÷îëîâ³êó æèòòÿ.
— Êîëè â³í ëåæàâ íà çåìë³, òîé
çàâ³â ìàøèíó ³ ïðîáóâàâ ¿õàòè,
à ÿ éîãî â³äòÿãíóëà, — ãîâîðèòü
æ³íêà ïðî òå, ùî áóëî ùå äî ïðèáóòòÿ ïîë³ö³¿.
— Ôàðè ñâ³òÿòü, à â³í ë³òàº â³ä
çàáîðà äî çàáîðà, — ðîçêàçóº ïðî
âèíóâàòöÿ á³éêè ñâ³äîê ïîä³é,
ìåøêàíåöü ñåëà Íåìåð÷å Ìèêîëà.

Сільський голова Анатолій
Михайленко: «Поліцейські
змушені були застосовувати
зброю, щоб навести порядок»

На місці злочину.
Сусіди бачили, як буян
дебоширив і чули,
як стріляв поліцейський

Офіційно про підстави застосування Макарова
У відділі комунікацій обласного
главку Нацполіції ось так розповіли про ті подій, які відбулися
в селі Немерче і стали підставою
для застосування табельної
зброї їхнім співробітником:
«Бійка відбулася між двома чоловіками, які перебували в гостях у місцевої жительки. Між
ними раптово виник конфлікт,
і один з них розпочав бійку.
Металевим прутом він завдав
супротивнику ударів, після чого
сів в автомобіль та намагався
здійснити наїзд на потерпілого.
— Êîëè ÿ çàá³ã íà ïîäâ³ð’ÿ, â³í
õîò³â äîáèâàòè òîãî Ñàøêà. Ìåäèêà, ùî íà ñêîð³é ïðè¿õàâ, õîò³â áèòè. Âäàðèâ êóëàêîì êîëî
íüîãî. Çà ïîë³ö³ºþ ïî÷àâ á³ãòè…
Ïàòðóëüíèé Ñåðã³é Ãîëîâàòþê
ãîâîðèòü, ùî ïðàâîïîðóøíèê êèäàâñÿ íà âñ³õ ð³çíèì ãîñïîäàðñüêèì ïðèëàääÿì. Ñàïîþ, âèëàìè. À íà íüîãî ç êîëåãàìè óçàãàë³
ï³øîâ ç ëîïàòîþ, çàì³ñòü çäàòèñÿ.
УТИХОМИРИЛИ КУЛЕЮ
— Íà ì³ñö³ ïîä³¿, êîëè ìåäèêè
íàäàâàëè äîïîìîãó ïîòåðï³ëîìó,
çëîâìèñíèê ïî÷àâ ïîãðîæóâàòè
ô³çè÷íîþ ðîçïðàâîþ âñ³ì ïðèñóòí³ì. Ïðàö³âíèêàì ïîë³ö³¿,
ñòîðîí³ ïîòåðï³ëèõ, ïðàö³âíèêàì
øâèäêî¿ äîïîìîãè, — ãîâîðèòü
ïàòðóëüíèé. — Áðàâ äî ðóê ïðåäìåòè ïîáóòó — ñàïó, âèëà, ëîïàòó — ³ êèäàâ â ¿õí³é á³ê òà â íàøó
ñòîðîíó. Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî áóëà
çàãðîçà, çìóøåíèé áóâ çàñòîñîâóâàòè âîãíåïàëüíó çáðîþ.
Ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿
ïîë³ö³¿ òåïåð êàæóòü: «Ïîïåðåäæåííÿ ïðî çàñòîñóâàííÿ çáðî¿ òà
âèìîãà ïðèïèíèòè ïðîòèïðàâí³
ä³¿ íà õóë³ãàíà íå ïîä³ÿëè. Ïîë³öåéñüêîìó äîâåëîñÿ çàñòîñóâàòè çáðîþ. Ó ðåçóëüòàò³ 29-ð³÷íèé
çëîâìèñíèê îòðèìàâ âîãíåïàëüíå
ïîðàíåííÿ ñòåãíà».
— Ìè ïðîêèíóëèñÿ â³ä ïîñòð³ë³â, — ãîâîðèòü ñóñ³äêà Ëþáîâ Ì³ëàøåâñüêà. — Îäèí áóâ ³

Дружина постраждалого чоловіка встигла відтягти його з-під
коліс, сама отримавши травму
ноги. Поліцейські почали затримувати правопорушника,
який поводився неадекватно
та чинив спротив. Зловмисник
забіг до сараю, взяв там городній інструмент та почав його
кидати в бік поліцейських та
лікарів швидкої, які надавали
потерпілому допомогу. Далі
правопорушник взяв лопату та
намагався завдати ударів поліцейським».
äðóãèé. Âèéøëè ïîäèâèòèñÿ, ùî
çà ïîñòð³ëè, ³ òóò âæå ïîáà÷èëè
á³ëÿ ìàøèíè éîãî â íàðó÷íèêàõ.
Íàðó÷íèêè ïàòðóëüí³ çìîãëè
îäÿãíóòè íà âæå âòèõîìèðåíîãî
ïîñòð³ëîì áóÿíà. Â³í áóâ ó íåòâåðåçîìó ñòàí³. Òåïåð òåæ ë³êóºòüñÿ. Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ïðî öüîãî
÷îëîâ³êà â ïîë³ö³¿ íå äàëè.
ЩОБ НАВЕСТИ ПОРЯДОК
— Éîãî íå ìîæíà áóëî óñìèðèòè, — êàæå ñ³ëüñüêèé ãîëîâà
ñåëà Íåìåð÷à Àíàòîë³é Ìèõàéëåíêî. — Ïðè¿õàëî äâ³ ãðóïè, ³
âîíî… âèáà÷òå, íå áóäó âæèâàòè ñëîâî ïîãàíå… íå äàºòüñÿ
í³ äî áåñ³äè, í³ äî ñï³ëêóâàííÿ.
Âîíè çìóøåí³ áóëè çàñòîñîâóâàòè
çáðîþ ³ âñ³ ³íø³ ìåòîä³ äëÿ òîãî,
ùîá íàâåñòè ïîðÿäîê.
Ïîðàíåíîãî ïîðóøíèêà ³ ïîêàë³÷åíîãî íèì Îëåêñàíäðà çàáðàëè äî ë³êàðí³. Ñë³ä÷èé â³ää³ë
â³äêðèâ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ àæ çà òðüîìà ñòàòòÿìè. ×è
ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ïðàâîì³ðí³ñòü çàñòîñóâàííÿ ïîë³öåéñüêèì çáðî¿
ïðîêóðàòóðîþ, ïîêè ùî ³íôîðìàö³¿ íåìàº. Àëå ³íñïåêòîð Ñåðã³é
Ãîëîâàòþê òàêîæ ðîçïîâ³â:
— Ìåí³ â³äîìî, ùî íàïåðåäîäí³ ïðàö³âíèêè ïîë³ö³¿ íà íüîãî
(íà ïîðàíåíîãî ïðàâîïîðóøíèêà, — àâò.) ñêëàëè àäì³í³ñòðàòèâíèé ïðîòîêîë çà êåðóâàííÿ
òðàíñïîðòíèì çàñîáîì â ñòàí³
àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ.
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ПРИЙШЛИ ЗАХИЩАТИ СЛОНИХУ
Конфлікт  Слониха Майя, яка минулого
тижня без нагляду прогулювался вулицею
Келецька, сколихнула громадськість
Вінниці. Будапештський цирк, який
розмістився біля ТЦ «Парк Плаза»,
став центром уваги для активістів та
небайдужих вінничан — люди вимагають
заборонити цирк із залученням тварин
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñëîíèõà Ìàéÿ,
ÿêà ãàñòðîëþº ðàçîì ³ç áóäàïåøòñüêèì öèðêîì, ðîçãóëþâàëà
íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³ á³ëÿ ÒÖ
«Ïàðê Ïëàçà», â³ííè÷àíè ñòâîðèëè ³ ïîäàëè ïåòèö³þ ïðî çàáîðîíó ãàñòðîëåé ó Â³ííèö³ öèðê³â ³ç
òâàðèíàìè. À âñå ÷åðåç òå, ùî ä³çíàëèñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ðåàá³ë³òàö³¿ ñëîíà. Òâàðèíà ùå äâà ðîêè
òîìó ïîâèííà áóëà â³äïðàâèòèñÿ
äî Í³ìå÷÷èíè íà ë³êóâàííÿ.
— Öåé ìåñåäæ ìè äîíîñèìî
âæå âäðóãå. Ìè íàïèñàëè ïåòèö³þ, âîíà íàáðàëà íåîáõ³äíó
ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â ³, ÿ äóìàþ, ìè
äîñÿãíåìî ïîçèòèâíîãî ðåçóëüòàòó ³ åêñïëóàòàö³ÿ òâàðèí ó öèðêó
áóäå çàáîðîíåíà, — ãîâîðèòü ñï³-

âîðãàí³çàòîð àêö³¿ Äåíèñ Êîòîâ.
Àêö³ÿ ïðîéøëà â íåä³ëþ. Ïåðåä
ïî÷àòêîì ÷åðãîâî¿ âèñòàâè áîðö³ çà êðàùå æèòòÿ òâàðèí ñòàëè
á³ëÿ ÷åðãè ç â³äâ³äóâà÷³â öèðêó ³
çâåðòàëèñÿ äî ä³òåé òà ¿õ áàòüê³â.
Ä³â÷àòà ðîçïîâ³äàëè ïðî òå, ùî
òâàðèíàì íå ì³ñöå ñåðåä ëþäåé ³
â öèðêàõ, ùî âîíè ïîâèíí³ æèòè
ó ïðèðîäíèõ óìîâàõ.
— Âè òî÷íî çíàºòå, ùî âàøà
äèòèíà ïîâèííà âèðîñòè äîáðîþ,
ïîðÿäíîþ òà ÷åñíî. Òîä³ ÷îìó âè
ïîêàçóºòå ¿é ðåçóëüòàò ñàäèçìó?
Áóäü ëàñêà, çàéä³òü ó Google, ïîäèâ³òüñÿ, ÿê äðåñèðóþòü ëåâ³â,
ìåäâåä³â òà ³íøèõ òâàðèí, — êàæå
àêòèâ³ñòêà Äàíà Òîìàøåâè÷.
Òèì ÷àñîì îõî÷èõ ïîäèâèòèñÿ íà ñëîíà, çåáð òà âåðáëþä³â,
ÿê³ ñòîÿëè ïðîñòî íåáà, òà ïî-

ãîäóâàòè ¿õ ç³áðàëîñÿ á³ëÿ öèðêó
íåìàëî. «Îñü äèâèñü — ùå îäèí
öèðê», — ÷óëîñÿ ç íàòîâïó.
— Ìè äîíîñèìî òàêó äóìêó,
ùî ñóñï³ëüñòâî, ÿêå ïîãàíî ñòàâèòüñÿ äî òâàðèí, íå ìîæå äîáðå ñòàâèòèñÿ äî ëþäåé. Ä³éñíî,
áàãàòî íàøèõ ëþäåé äóìàþòü, ùî
êîëè òâàðèíó á’þòü ³ âîíà ïîò³ì
âèìóøåíà ñêàêàòè íà àðåí³ — öå
ìàº ïîäîáàòèñÿ ä³òêàì, àëå òðåáà çàäóìàòèñÿ, ÿêèé ïðèêëàä ìè
ïîêàçóºìî ñâî¿ì ä³òÿì ³ ÷îãî ¿õ
â÷èìî. Óñå ïî÷èíàºòüñÿ ç íåïðàâèëüíîãî ðîçóì³ííÿ ëþäÿíîñò³, —
êàæå Äåíèñ Êîòîâ.
Âàðòî ñêàçàòè, ùî öÿ àêö³ÿ
ïðîòåñòó ó â³äâ³äóâà÷³â âèêëèêàëà
ñóïåðå÷íîñò³. Êîìóñü òàêèé çàõ³ä çäàºòüñÿ ïðîïëà÷åíèì, õòîñü
â³äêðèòî ï³äòðèìóº âèìîãè çîîçàõèñíèê³â. Áóëè ò³, êîãî â³äâåðòî äðàòóâàëè ÷îðí³ ïðàïîðè, ç
ÿêèìè âèéøëè ïðîòåñòóâàëüíèêè.
Àëå á³ëüø³ñòü âñå æ òàêè íå ïîãîäæóºòüñÿ ³ç òèì, ùî íàìàãàþòüñÿ äîíåñòè àêòèâ³ñòè. Ëþäè
àðãóìåíòóþòü ³ñíóâàííÿ öèðêó ³ç
òâàðèíàìè ÿê ìîæëèâ³ñòü ðîçâàæèòè äèòèíó òà ïîçíàéîìèòè ç³
ñâ³òîì òâàðèí, ïðî ÿêèõ ìàëå÷à
çíàº ëèøå ç êíèæîê.
Àêòèâ³ñòè ÷åêàþòü íà â³äïîâ³äü
òà çóñòð³÷ ³ç âëàäîþ, àáè ïîñë³äóâàòè ïðèêëàäó Äí³ïðà, äå âæå
öèðêè ³ç òâàðèíàìè çàáîðîíåí³.

Дівчата розповідали про те, що тваринам не місце в
цирках, що вони повинні жити у природних умовах

Цирк за європейськими законами
Як виявилося, слониха Майя
тривалий час виступала на арені
одного з німецьких цирків у парі
з іще однією слонихою — Нандою.
У Європі діє закон: слони повинні
жити у цирку в парі, аби психіка
тварин не травмувалася. Після
того, як Нанда стала непридатною
до виступів — слониха осліпла — її
відправили до зоопарку Karlsruhe
в Німеччині. Там тварина проходить реабілітацію та має належ-

ний догляд. Майя теж повинна
була відправитись у зоопарк,
проте керівництво цирку придбало для неї другого слона. Таким
чином гастролі змогли відбутися
за кордоном. І вже два роки слониху не повертають до Німеччини, де за умовами договору між
цирком та зоопарком, тварина
повинна проходити реабілітацію.
Зауважимо, що у Вінницю цирк
приїхав лише з одним слоном.

РЕКЛАМА

429542
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У ХМІЛЬНИКУ ЗВАЛИЩЕ
«ДИМИТЬ НА ВСЮ КОТУШКУ»
Дим біля курорту  Майже місяць
минуло відтоді, як загорілися відходи
на звалищі у Хмільнику. У міськраді
пояснили, що вогонь загасили. Жителі
найближчих будинків стверджують,
що димова завіса не спадає.
Що планують робити з полігоном?

Звалище до кінця
так і не загасили.
Відходи димлять
вже кілька тижнів

Ç ïîäâ³ð’ÿ ²ðèíè
Ìèõàéë³âíè (ïð³çâèùå æ³íêà íå íàçâàëà) ïîë³ãîí ïîáóòîâèõ â³äõîä³â âèäíî, ÿê íà äîëîí³. Ñï³âðîçìîâíèöÿ êàæå, òóäè
ðóêîþ ïîäàòè. Âîíà ïðîæèâàº
ó ñåë³ Ä³áð³âêà, ùî íåïîäàë³ê
â³ä Õì³ëüíèêà. Ìàéæå 40 ðîê³â
ìèíóëî â³äòîä³, ÿê ïîáóäóâàëè
òóò áóäèíîê.

ìàäè. Ïàí³ ²ðèíà ïîÿñíþº, ùî
ñ³ëüñüêèé ãîëîâà çíàº ïðî òå, ùî
ç ãîñïîäàðñòâà âèâîçÿòü â³äõîäè.
Ä³áð³â÷àíè íå ðàç ïðî öå ãîâîðèëè. Í³÷îãî íå çì³íèëîñÿ.
— Â³òåð òàê ðîçíîñèòü ïîë³åòèëåí, ùî â íàñ äåðåâà, ÿê ÿëèíêè
íà Íîâèé ð³ê, — ãîâîðèòü ²ðèíà
Ìèõàéë³âíà. — Ôåðìåð íå ìîæå
âðîæàé çáèðàòè. Õîäèòü ç ñ³ì’ºþ
çáèðàº ïàêåòè, à òîä³ âæå çàïóñêàº òåõí³êó. À ÿê õìàðà äèìó ñóíå
íà Õì³ëüíèê, ùî òàì äóìàþòü?
Êóðîðòíå ì³ñòî…

ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Çàïàëèëà,
ùîá äèõàòè ¿äó÷èì äèìîì?
×åðåç äâà äí³ äî íå¿ ïðè¿õàëà
ïîë³ö³ÿ. Ïîë³öåéñüê³ ïîÿñíèëè,
ùî ïåðåâ³ðÿþòü çàÿâó ïðî ï³äïàë.

ПАКЕТИ НА ДЕРЕВАХ,
ЯК ІГРАШКИ НА ЯЛИНЦІ
— ß ï³ñëÿ îïåðàö³¿ â îíêîäèñïàíñåð³, — êàæå ïàí³ ²ðèíà,
íå ñòðèìóþ÷è ñë³ç. — À òåïåð ÷îëîâ³ê ïîâåðíóâñÿ çâ³äòè. Ëåãåíþ
âèäàëèëè. À òóò äèì äóøèòü òàê,
ùî íà âóëèöþ íå âèéòè. Îñîáëèâî, êîëè â³òåð ó íàø á³ê.
Æ³íêà êàæå, ùî íà äðóãîìó ê³íö³ ¿õíüîãî ñåëà º ùå îäíå çâàëèùå.
Òóäè, çà ¿¿ ñëîâàìè, ì³ñöåâå ãîñïîäàðñòâî âèâîçèòü â³äõîäè õ³ì³¿.
— Âèêîïàëè ÿìó ³ çëèâàþòü âñå
ï³äðÿä, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ ²ðèíà. —
Öå êîëè ð³äêå, à ñóõå íà êóïó ñêèäàþòü. ßê áóâàº çàïàëÿòü êàí³ñòðè
ç-ï³ä õ³ì³¿, òàêèé ¿äó÷èé çàïàõ
äîíîñèòü â³òåð!.. Í³áè ïîäóð³ëè
ëþäè. Öå æ äëÿ ñâî¿ ä³òåé ³ âíóê³â
çàëèøàþòü. Íàì âæå âñå îäíî.
ß ìîãëà á çàòóëèòè ðîò ³ ìîâ÷àòè.
Óäàâàòè, ùî âñå äîáðå, ùî í³÷îãî
íå òóðáóº. Àëå æ âíó÷êà ìàëåíüêà,
âîíà ùî âèííà?
Ó Ä³áð³âö³ ïðîæèâàº ïðèáëèçíî 500 ëþäåé. Ñåëî íàëåæèòü
äî Æäàí³âñüêî¿ îá’ºäíàíî¿ ãðî-

ПОЖЕЖНИКИ СКАЗАЛИ:
«НЕ ДЗВОНІТЬ, НЕ ПРИЇДЕМО»
Âîãîíü ³ äèì íàä ì³ñüêèì ïîë³ãîíîì æ³íêà ïîáà÷èëà âðàíö³
12 ëèïíÿ. Çàïàì’ÿòàëà, áî â öåé
äåíü áóëî ñâÿòî Ïåòðà ³ Ïàâëà.
Ïàí³ ²ðèíà âèêëèêàëà ïîæåæíó. Êàæå, ìàøèíà âèëèëà áî÷êó,
àëå òî í³÷îãî íå äàëî. Çíîâ ñòàëà
äçâîíèòè.
— Ïîæåæíèêè ïðè¿õàëè ùå
ðàç, — ïðîäîâæóº æ³íêà. — Äðóãó
áî÷êó âîäè âèëèëè. À âîíî, ÿê
ãîð³ëî, òàê ³ ãîðèòü. Òðåáà áóëî
çåìëåþ çàñèïàòè. À íå âîäîþ.
Íà òðåò³é ì³é äçâ³íîê ñêàçàëè,
ùîá á³ëüøå íå òåëåôîíóâàëà,
áî âñå îäíî íå ïðè¿äóòü. ×îìó?
Ñêàçàëè, ùî òàì ìàøèíà ìîæå
ïåðåêèíóòèñÿ.
Æ³íêà ï³øëà ç âíó÷êîþ áëèæ÷å, ùîá çíÿòè ïîæåæó íà òåëåôîí. Êàæå, êîëè çí³ìàëè, äî íèõ
ï³ä³éøîâ îõîðîííèê. Çàïèòàâ,
äëÿ ÷îãî âîíè… ï³äïàëèëè.
— Íåâæå ÿ, æ³íêà ó ë³òàõ, ç
êóïîþ áîëÿ÷îê, ìîãëà ñàìà ñîá³
çàïîä³ÿòè øêîäó? — äèâóºòüñÿ

«ЦЕ ЛЮДИ ПІДПАЛЮЮТЬ,
БО ПРОТИ ПОЛІГОНУ»
Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Õì³ëüíèêà Ïàâëî Êðåïêèé
ââàæàº, ùî ïîë³ãîí ï³äïàëþþòü
ì³ñöåâ³. Äëÿ ÷îãî? Ó òàêèé ñïîñ³á ïðîòåñòóþòü ïðîòè ïîäàëüøî¿
åêñïëóàòàö³¿ çâàëèùà.
— Ï³äõîäèëè äî îõîðîííèêà ³
ãîâîðèëè: «Íå äàìî âàì ïîñòàâèòè òóò ñòàíö³þ. ¯¿ òóò íå áóäå», —
êàæå Ïàâëî Êðåïêèé. — ª ç öüîãî
ïðèâîäó çàÿâà äî ïîë³ö³¿. ¯¿ ïåðåâ³ðÿþòü.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
ì³ñòî ïëàíóº âñòàíîâèòè íà ïîë³ãîí³ ñì³òòºñîðòóâàëüíó ñòàíö³þ.
¯¿ âæå ïðèäáàëè. Êàæå, ³íøî¿ ä³ëÿíêè çåìë³ íå çíàéòè. Ç äîïîìîãîþ ñòàíö³¿ â³äõîäè ñîðòóâàòèìóòü. Çàõîðîíåííþ ï³äëÿãàòèìóòü
ò³ëüêè îðãàí³÷í³ ðåøòêè. Ó òàêèé
ñïîñ³á âäàñòüñÿ çìåíøèòè íàâàíòàæåííÿ íà ïîë³ãîí.
Âîëîäèìèð Çàã³êà, çàñòóïíèê
ì³ñüêîãî ãîëîâè Õì³ëüíèêà, ïîÿñíèâ æóðíàë³ñòó, ùî çàãîðàííÿ
íà ïîë³ãîí³ âäàëîñÿ ë³êâ³äóâàòè.

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Голову об’єднаної територіальної громади оштрафували
ЮРІЙ ДУБОВИЙ,
НАЧАЛЬНИК
ОБЛАСНОЇ
ЕКОЛОГІЧНОЇ
ІНСПЕКЦІЇ:

— Інспектор перевірив скаргу жителів села Дібрівка Жданівської
сільської ради. Під час виїзду
на місце було встановлено порушення вимог чинного законодавства щодо поводження з відходами на сміттєзвалищі на території
сільської ради біля села Дібрівка.

На підставі ст. 82 Кодексу України
про адміністративні правопорушення («Порушення вимог щодо
поводження з відходами під час
їх збирання, перевезення, зберігання, оброблення, утилізації
знешкодження, видалення або
захоронення») на керівника
Жданівської об’єднаної територіальної громади накладено
штраф у сумі 1020 гривень. Керівник громади визнала факти
наявних порушень, на які звернув
увагу інспектор. Значно важливі-

ше вирішити питання подальшого
використання відходів. Працівники інспекції з часом проконтролюють, які заходи вжиті для вирішення питання.
Інспектор також побував на полігоні твердих побутових відходів Хмільника. Джерел відкритого вогню не було зафіксовано.
На окремих ділянках звалища
встановлено тління відходів, що
призводило до утворення диму.
Полігон потребує рекультивації.
Такий висновок інспектора.

ЗВАЛИЩЕ

1,12 КМ

ХМІЛЬНИК

ЖИТЛОВІ БУДИНКИ

Відстань від звалища до найближчих будинків у
Хмільнику всього лише один кілометр. Екологи стверджують,
що до курортного міста вона має бути не менше трьох кілометрів
Ðîáèëè öå ñèëàìè ðîá³òíèê³â ç
äîïîìîãîþ òåõí³êè ï³äïðèºìñòâà
«Õì³ëüíèêêîìóíñåðâ³ñ». Âîñåíè
ðîçïî÷íóòü ìîíòàæ ñì³òòºñîðòóâàëüíî¿ ñòàíö³¿. Âîíà óêðà¿íñüêîí³ìåöüêîãî âèðîáíèöòâà. Åêîíîì³÷íà ó âèêîðèñòàíí³ åëåêòðèêè.
ßê ïðàöþº, áà÷èëè â îäíîìó ç
ðàéöåíòð³â Ëüâ³âñüêî¿ îáëàñò³. Ìàº
ïåðåâàãè â òîìó, ùî àâòîìàòè÷íî â³äîêðåìëþº áóäü-ÿêèé ìåòàë.
Ìîæå ïðàöþâàòè, ÿê íà â³äêðèòîìó ìàéäàí÷èêó, òàê ³ â àíãàð³. Ðî-

áèòèìóòü àíãàð, äå çáåð³ãàòèìóòü
â³äõîäè ïåðåä ¿õ ðåàë³çàö³ºþ.
— Ó ïåðñïåêòèâ³ ïëàíóºìî
ïåðåðîáëÿòè â³äõîäè íå ò³ëüêè ç
Õì³ëüíèêà, à é ç ñ³ë ðàéîíó, —
êàæå Âîëîäèìèð Çàã³êà. — Ï³äïèñàëè äîãîâîðè ìàéæå ç óñ³ìà
ñ³ëüðàäàìè. Âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ
ïðî äîñòàâêó â³äõîä³â. Àáî öå áóäåìî ðîáèòè íàøèì òðàíñïîðòîì
ï³äïðèºìñòâà «Õì³ëüíèêêîìóíñåðâ³ñ», àáî ðàéîííà ðàäà ïðèäáàº òåõí³êó.

Без рекультивації не обійтися
— Вам кажуть, що полігон погас
і вже не димить, але ж мені з
подвір’я краще видно, ніж їм з
міста, — говорить згадана вище
пані Ірина з Дібрівки. — Димить
ще й як — на всю котушку!
Його треба землею засипати.
Та цього не роблять. Останній
раз тут горіло п’ять років тому.
Тоді саме землею, а не водою
припинили загорання. Станція
не спасе ні їх, ні тим більше,
нас. Люди кажуть, що звалище використовують уже майже

60 років. Можна тільки уявити,
скільки за цей час там зібралося
відходів!
На рекультивацію полігону потрібні великі кошти. У бюджеті
міста нема таких сум. Так стверджує Павло Крепкий. Частково
пересипали землею. З часом
будуть зроблені свердловини,
щоб метан через них виходив.
Фахівці пояснюють, що з використанням сортувальної станції,
ситуація на полігоні однозначно
зміниться на краще.
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«НЕ ТАК, ЯК НАС ВЧИЛИ». ЩО
ЗМІНИТЬСЯ В ШКОЛІ З 1 ВЕРЕСНЯ?
Усе буде інакше  З цієї осені починає
діяти «Нова українська школа» — освітня
програма для першокласників, в якій дітям
будуть давати більше практики, аніж теорії.
До того ж, вони будуть займатися у класах
з новою технікою та меблями. Навчання
має бути цікавим для дітей — таке завдання
№1 буде у вчителів. Що ще зміниться?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Øê³ëüíà ðåôîðìà, ÿêó çàòâåðäèëè ùå â 2017-ìó, ïî÷èíàº ä³ÿòè
ç ö³º¿ îñåí³. Çà íåþ ç’ÿâëÿþòüñÿ
íîâ³ ïðèíöèïè íàâ÷àííÿ òà îíîâëåííÿ îñâ³òíüîãî ñåðåäîâèùà —
íîâ³ ï³äðó÷íèêè, ìåáë³ òà òåõí³êà.
Çà áþäæåòí³ êîøòè, à íå ãðîø³
áàòüê³â.
Ïðî ãîëîâí³ çì³íè â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ïîãîâîðèëè ç äèðåêòîðîì ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó îñâ³òè
Îêñàíîþ ßöåíêî.
ПРО НОВУ ПРОГРАМУ
Ùî òàêå «Íîâà óêðà¿íñüêà øêîëà» ïðîñòèìè ñëîâàìè?
— Öå øêîëà, ÿêà ôîðìóâàòèìå
â ä³òåé íå çíàííÿ, à êîìïåòåíòíîñò³ (ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè çàñòîñóâàííÿ âèâ÷åíîãî). Ó í³é ä³ÿòèìå
ïðèíöèï: äèòèíà, à íå â÷èòåëü
ó öåíòð³ íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó.
Íîâèé Äåðæñòàíäàðò ïî÷àòêîâî¿ îñâ³òè ïåðåäáà÷àº ðîçâèòîê
íå ëèøå çàãàëüíîãî ³íòåëåêòó,
à é åìîö³éíîãî (âì³ííÿ êåðóâàòè
åìîö³ÿìè, âì³ííÿ ñï³âïðàöþâàòè
â êîìàíä³ òîùî). À îäíå ³ç çíàðÿäü, ùîá äîñÿãòè öüîãî — íîâå
îñâ³òíº ñåðåäîâèùå.
Êîìïåòåíòíîñò³ — öå íàâè÷êè,
íàñê³ëüêè ÿ ðîçóì³þ.
— Òàê, øêîëÿð³â íàâ÷àòèìóòü
çàñòîñóâàòè òåîð³þ íà ïðàêòèö³.

Âçàãàë³, ¿õ äåñÿòü: ìàòåìàòè÷íà,
â³ëüíå âîëîä³ííÿ äåðæàâíîþ
ìîâîþ, çíàííÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè,
êîìïåòåíòí³ñòü â íàóö³ òà òåõíîëîã³ÿõ, åêîëîã³÷íà, êóëüòóðíà,
ãðîìàäÿíñüêà òîùî. Öå ä³òè áóäóòü çàñâîþâàòè ïðîòÿãîì óñüîãî
íàâ÷àííÿ, à íå ò³ëüêè â ïåðøîìó
êëàñ³.
Ùî òàêå íîâå îñâ³òíº ñåðåäîâèùå?
— Ó êëàñ³ ìàþòü áóòè ñòâîðåí³
íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ ä³òåé. Öå
îäíîì³ñí³ ïàðòè-òðàíñôîðìåðè,
ÿê³ çà áàæàííÿì ìîæíà ïåðåñóâàòè, ñòàâèòè ðàçîì, ùî áóäå
êîðèñíî äëÿ ðîáîòè â êîìàíäàõ.
Äëÿ êëàñ³â çàêóïëÿòü ìóëüòèìåä³éí³ äîøêè, ïðîåêòîðè òîùî.
² ñòâîðÿòü ñ³ì óìîâíèõ öåíòð³â
(çîí — àâò.): â³äêðèòò³â, íîâèí,
ìàòåð³àë³â, òåìàòè÷íèõ, òèø³,
çîíà â÷èòåëÿ òà îñåðåäîê ñï³ëêóâàííÿ. Âîíè áóäóòü â³äêðèòèìè
òà ïîçíà÷àòèñÿ ðå÷àìè: ð³çíîãî
êîëüîðó äîð³æêàìè, íàÿâí³ñòþ
ì'ÿêèõ êð³ñåë òîùî.
ЗМІНИ В ПЕРШИХ КЛАСАХ
ßêùî ïîð³âíþâàòè «ÍÓØ» ç³
ñòàðîþ øêîëîþ, òî ÿê çì³íèòüñÿ
íàâ÷àííÿ â ïåðøîêëàñíèê³â?
— Ê³ëüê³ñòü óðîê³â çàëèøèëàñÿ
íåçì³ííîþ: 23 ãîäèíè íà òèæäåíü, óðîêè â ä³òåé òðèâàòèìóòü äî 12.00. Òðèâàë³ñòü óðîê³â
ó ïåðøîêëàñíèê³â — 35 õâèëèí.
Ïî÷àòêîâà îñâ³òà â³äòåïåð ìàº
äâà öèêëè: 1–2 òà 3–4 êëàñè ³ç

До першого класу підуть більше 5000 дітей
Директор департаменту освіти
Оксана Яценко розповіла, що
за даними, станом на 30 липня, у вінницьких школах буде
166 перших класів.
— У них будуть навчатися
5190 дітей. Якщо рахувати з
приватними закладами, то це
ще плюс п'ять класів та 67 школярів. Середня наповнюваність
класів — 31 дитина. Це оперативна інформація, і вона ще буде
змінюватися.
До того ж, цього року діє порядок зарахування дітей в школи
за територіальною прив’язкою.

Тобто, дитину можна записати
в найближчу школу за місцем
проживання. А у інший заклад —
тільки якщо там будуть вільні місця. Потрібно було записати свою
дитину до 31 травня. А що робити
тим батькам, які не встигли записати свою дитину до школи?
— Якщо не встигли подати документи, а в закладі вже немає
вільних місць, тоді школа і батьки подають заяву в департамент
освіти. І ми вже шукаємо місце
в школах, які є поруч з місцем
проживання цих людей, — відповіла Яценко.

Реформа шкільної освіти буде поступовою. З 2019 почнеться оновлення
програми 2-го класу, а з 2027 року буде реформування 10–12 класів
â³äïîâ³äíèì ï³äñóìêîâèì îö³íþâàííÿì ïî çàâåðøåííþ êîæíîãî
öèêëó íàâ÷àííÿ.
Â÷èòåëü áóäå ïðîâîäèòè ðàíêîâ³ çóñòð³÷³ ç ä³òüìè, ï³ä ÷àñ ÿêèõ
îáãîâîðþâàòèìóòü, ÷èì âîíè áóäóòü çàéìàòèñÿ öüîãî äíÿ. Â óìîâàõ ³íòåãðîâàíîãî íàâ÷àííÿ ÷àñ
íà îêðåì³ óðîêè ïðîòÿãîì äíÿ, ç
óðàõóâàííÿì ïåðåðâ, ìîæå çìåíøóâàòèñü àáî çá³ëüøóâàòèñü (íàïðèêëàä, ÷àñò³øå, àëå ìåíøèìè
çà òðèâàë³ñòþ ðîáèòè ïåðåðâè).
Ïåðåäáà÷åíî ðîçâàíòàæóâàëüíèé äåíü — ÷åòâåð, â ÿêèé íåìàº
ïðåäìåò³â, ùî âàæê³ äëÿ ñïðèéíÿòòÿ äèòèíè: ìàòåìàòèêà, ìîâè,
³íøå.
Ó ä³òåé áóäå ³íòåãðîâàíå íàâ÷àííÿ — ê³ëüêà ïðåäìåò³â
îá’ºäíóâàòèìóòü â îäèí, ùîá
âèâ÷èòè òåìó. Äëÿ ïðèêëàäó,
òåìà ïðî Óêðà¿íó: ó÷í³ ðàõóþòü,
ñê³ëüêè îáëàñòåé, ðîçìàëüîâóþòü
¿õ ð³çíèìè êîëüîðàìè, ãîâîðèòèìóòü ïðî ðîñëèíè, ÿê³ ðîñòóòü
íà íàø³é çåìë³, âèâ÷àþòü ïðàâèëüí³ñòü íàïèñàííÿ ñë³â çà ö³ºþ
òåìîþ. Òîáòî, ïîºäíóºòüñÿ ìîâà,
ìàòåìàòèêà, ïðèðîäîçíàâñòâî
â îäèí ³íòåãðîâàíèé ïðåäìåò
«ß äîñë³äæóþ ñâ³ò».
À ùî íå òàê áóëî ç³ ñòàðîþ ïðîãðàìîþ?
— Ó Êîíöåïö³¿ «Íîâî¿ óêðà¿íñüêî¿ øêîëè» º ö³êàâà â³äïîâ³äü
íà òàêå ïèòàííÿ: ìåòîþ ñòàðèõ
ïðîãðàì áóëî «çàïîâíåííÿ» ä³òåé
çíàííÿìè òàê, ùîá âîíè íàãàäóâàëè «ôàðøèðîâàíó ðèáó» — í³áè
ðèáà, àëå é íå ïëàâàº. Íàñïðàâä³, ö³ çíàííÿ íå çàñòîñîâóâàëèñÿ
íà ïðàêòèö³ òà ç ÷àñîì çàáóâàëèñÿ, òîáòî íå áóëè ïîòð³áíèìè.
Òîìó â³ä ñòàðî¿ øêîëè çàëèøàºòüñÿ «ê³ñòÿê», íà ÿêèé íàíèçóºòüñÿ íîâèé êîíòåíò.

À ÷è ãîòîâ³ ïðàöþâàòè ïî-íîâîìó
â÷èòåë³? Áî ñàìå â³ä íèõ çàëåæèòü
óñï³õ ðåôîðìè.
— Ìè ãîòóâàëèñÿ ö³ëèé ð³ê.
Ó Íîâó øêîëó ìàþòü ïðèéòè
â÷èòåë³ ç íîâèì áà÷åííÿì. Ïðîòÿãîì ñ³÷íÿ-áåðåçíÿ ì³ñüêèì ìåòîäè÷íèì êàá³íåòîì áóëè ïðîâåäåí³ òðåí³íãè, íà ÿêèõ â÷èòåë³â
íàâ÷àëè êîìïåòåíòí³ñíîìó òà
³íòåãðîâàíîìó ï³äõîäó äî íàâ÷àííÿ. Òàêîæ íàø³ ïåäàãîãè ïðîéøëè îíëàéí-êóðñè íà ïîðòàë³
EdEra, îòðèìàëè ñåðòèô³êàòè,
ÿê³ º îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ äëÿ
ðîáîòè â ïåðøèõ êëàñàõ. Âçàãàë³, ïðîéøëè ïåðåêâàë³ô³êàö³þ
149 â÷èòåë³â ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â,

Ñòàðà ñèñòåìà íå â÷èëà
ä³òåé, à «ôàðøèðóâàëà»
¿õ çíàííÿìè. Íîâà
øêîëà áóäå â÷èòè
çàñòîñîâóâàòè çíàííÿ
íà ïðàêòèö³
38 çàñòóïíèê³â äèðåêòîð³â øêîëè
² ñòóïåíÿ, 101 â÷èòåëü ³íîçåìíî¿
ìîâè, 38 â÷èòåë³â ìóçèêè, 76 â÷èòåë³â ô³çêóëüòóðè, 4 â÷èòåë³ îáðàçîòâîð÷îãî ìèñòåöòâà.
Ó «ÍÓØ» ïðîïèñàíî, ùî â÷èòåëü ìàº âèêëàäàöüêó ñâîáîäó. Ùî
öå çíà÷èòü?
— Ïåäàãîã ìàº ïðàâî çì³íþâàòè íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó —
íå íà 100%, àëå âíîñèòè çì³íè,
ÿê³ ââàæàº ïîòð³áíèìè. Íàäàºòüñÿ ïðàâî îáèðàòè ï³äðó÷íèêè, ïèñàòè òà âèêîðèñòîâóâàòè
àâòîðñüê³ ïðîãðàìè. Íàéãîëîâí³øå òå, ùî â÷èòåëü áóäå ðîáèòè
íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ ö³êàâèì äëÿ
ä³òåé, ùîá íàâ÷àííÿ ñòàëî ÿñêðàâèì òà çì³ñòîâíèì.

НОВА ТЕХНІКА
Äëÿ îáëàøòóâàííÿ 1-õ êëàñ³â
âèä³ëèëè áëèçüêî 12 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü. ×è âñòèãíóòü âñ³ ïåðø³
êëàñè îáëàäíàòè íîâîþ òåõí³êîþ
äî 1 âåðåñíÿ?
— Ö³ êîøòè ñïðÿìîâàí³ íà çàêóï³âëþ äèäàêòè÷íèõ ìàòåð³àë³â,
êîìï'þòåðíîãî îáëàäíàííÿ, ìåáë³â, ìóëüòèìåä³éíîãî êîíòåíòó.
Íà äàíèé ÷àñ çàêëàäè çä³éñíþþòü
çàêóï³âë³ â ProZorro. Çà óìîâàìè
äîãîâîð³â ïîñòàâêó áóäå çä³éñíåíî ïðîòÿãîì ñåðïíÿ-âåðåñíÿ.
×îìó òàê äîâãî? Óêðà¿íñüê³ âèðîáíèêè íå âñòèãàþòü çàáåçïå÷èòè âñ³ øêîëè öèì îáëàäíàííÿì.
Àëå â íàøèõ ïëàíàõ, ùîá äî ïî÷àòêó æîâòíÿ âñ³ ïåðø³ êëàñè
ó Â³ííèö³ îòðèìàëè íåîáõ³äíå.
Ó ÿêèõ øêîëàõ ïðîõîäèòü óòåïëåííÿ òà êàï³òàëüí³ ðåìîíòè
çà êîøòè ì³ñòà?
— Öüîãî ðîêó çàê³í÷óºòüñÿ òåðìîìîäåðí³çàö³ÿ â øêîëàõ ¹ 5,
33 òà ã³ìíàç³¿ ¹ 17. Çàâåðøóºòüñÿ áóä³âíèöòâî áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî ñïîðòìàéäàí÷èêà
â øêîë³ ¹ 9. Áàãàòî ïîòî÷íèõ
ðåìîíò³â — äàõè, ñàíâóçëè, õàð÷îáëîêè. Îòæå, íà ê³íåöü öüîãî
ðîêó ìè îòðèìàºìî âæå äåâ'ÿòü
øê³ë ç 36, ÿê³ ïîâí³ñòþ ïðîéøëè
òåðìîìîäåðí³çàö³þ.
Îòæå, ó ïåðøèõ êëàñàõ íå áóäå
çáîð³â êîøò³â íà ïîòðåáè êëàñó ÿê
³ ñàìèõ áàòüê³âñüêèõ êîì³òåò³â?
— Áàòüê³âñüê³ êîì³òåòè — öå
çàëó÷åííÿ áàòüê³â äî âèõîâíîãî
ïðîöåñó. Âîíè ìàþòü çíàòè, ÷èì
çàéìàþòüñÿ òà ÿê íàâ÷àþòüñÿ ¿õ
ä³òè, îðãàí³çîâóâàòè åêñêóðñ³¿,
äëÿ ïðèêëàäó. À äåïàðòàìåíò
îñâ³òè, ÿê ³ ÌÎÍ íå ìîæå âïëèâàòè íà ¿õ ïðèñóòí³ñòü ÷è â³äñóòí³ñòü. Öå ïèòàííÿ øê³ë, ÿêèì
íàäàíà àâòîíîì³ÿ.
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У НЕБІ НАД ВІННИЦЕЮ ЛІТАТИМУТЬ
АМЕРИКАНСЬКІ ЛІТАКИ
«Чисте небо-2018»  Американці
прилетять до нас восени на спільні
навчання. Їхні літаки базуватимуться
у Гавришівці. До тренувань вирішили
долучитися льотчики ще майже
10 країн НАТО. Скільки часу
триватимуть навчання і яка їх мета?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ó Â³ííèö³ ÷åêàþòü ëüîò÷èê³â ³ç
ÑØÀ äëÿ ó÷àñò³
ó ñï³ëüíèõ íàâ÷àííÿõ «×èñòå
íåáî-2018». Ïðî ¿õ ïðîâåäåííÿ
äîìîâëåíî òîð³ê, êîëè äî íàøîãî ì³ñòà ïðè¿çäèâ êîìàíäóâà÷
Â³éñüêîâî-ïîâ³òðÿíèõ ñèë øòàòó
Êàë³ôîðí³ÿ áðèãàäíèé ãåíåðàë
Êëåé Ãàðð³ñîí. Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³
ç êåð³âíèêîì óêðà¿íñüêèõ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë ãåíåðàë-ïîëêîâíèêîì Ñåðã³ºì Äðîçäîâèì çãàäàëè
ïðî ñï³ëüí³ òðåíóâàííÿ «Áåçïå÷íå íåáî-2011». Íàïåðåäîäí³
ªâðî-2012 íàâ÷àííÿ â³äáóâàëèñÿ
ó Ìèðãîðîä³ íà Ïîëòàâùèí³. Ãå-

íåðàëè äîìîâèëèñÿ ïðî ïðîâåäåííÿ ùå îäíîãî òàêîãî çàõîäó.
Ñïåðøó éøëîñÿ ïðî äâîñòîðîíí³é ôîðìàò. Ç ÷àñîì âèð³øèëè
äîëó÷èòèñÿ ùå ìàéæå 10 êðà¿í
ÍÀÒÎ. Íåñïðîñòà íèí³øí³ íàâ÷àííÿ, ùî òðèâàòèìóòü ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â, íàçèâàþòü
íàéá³ëüø ìàñîâèìè çà âñ³ ðîêè
íåçàëåæíîñò³ íàøî¿ äåðæàâè.
Ðîçïîâ³ñòè ïðî «×èñòå íåáî2018» æóðíàë³ñò RIA ïîïðîñèâ
êåð³âíèêà ïðåñ-öåíòðó ÏÑ ïîëêîâíèêà Ðîìàíà Þð÷èëà.
— Ó Ãàâðèø³âö³ áóäå áàçóâàòèñÿ òðàíñïîðòíà àâ³àö³ÿ, — çàçíà÷èâ ïîëêîâíèê. — Äëÿ áîéîâèõ
ë³òàê³â îáðàëè àåðîäðîì ó Ñòàðîêîñòÿíòèíîâ³ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Ëüîò÷èêè â³äïðàöüîâóâàòè-

Шість разів порушували повітряний кордон
Небо України цілодобово охороняють екіпажі авіаційних
бригад спільно з бойовими
розрахунками зенітних ракетних та радіотехнічних підрозділів. За словами пана Юрчила, не існує жодного сектору
у повітряному просторі, який
би не пильнували військові.
Вони супроводжують кожну повітряну ціль. Протягом першого півріччя черговими силами

здійснено супроводження понад 228 тисяч повітряних цілей,
виявлено понад 18 тисяч порушень порядку використання
повітряного простору держави,
з яких 6 кваліфіковано як порушення вимог порядку перетинання державного кордону
України. Двічі при цьому оголошувалася бойова готовність
№ 1 до дій по реальних повітряних цілях.

ìóòü ä³¿ ç àâ³àö³éíîãî ïðèêðèòòÿ,
äåñàíòóâàííÿ îñîáîâîãî ñêëàäó ³
âàíòàæ³â, ñóïðîâîäó îïåðàö³é ç
ïîøóêó òà ðÿòóâàííÿ â³éñüêîâèõ
òîùî. Äëÿ íàñ, öå ãàðíèé äîñâ³ä
ñï³âïðàö³, öå äîñÿãíåííÿ ð³âíÿ
ñóì³ñíîñò³ ç ëüîò÷èêàìè ³íøèõ
êðà¿í ó çàõèñò³ ïîâ³òðÿíîãî ïðîñòîðó äåðæàâè.
Íà ÿêèõ ë³òàêàõ ïðèëåòÿòü àìåðèêàíö³?
— Çà ïîïåðåäíüîþ äîìîâëåí³ñòþ, î÷³êóºòüñÿ ïðèáóòòÿ ïîíàä
äåñÿòè îäèíèöü àâ³àòåõí³êè, —
êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Öå â³äîì³
íàì ë³òàêè F-15, Ñ-130, áåçï³ëîòí³ ë³òàëüí³ àïàðàòè. Áóäóòü ïðåäñòàâëåí³ íå ò³ëüêè ëüîòí³ åê³ïàæ³,
à é íàçåìí³ ñèëè ôàõ³âö³â ð³çíèõ

Òåõí³êè îíîâëþºòüñÿ
³ ìîäåðí³çóºòüñÿ
çíà÷íî á³ëüøå, í³æ
ðàí³øå. Ó íèí³øíüîìó
ðîö³ áóäå ïîñòàâëåíî
ìàéæå 30 îäèíèöü
íàïðÿìê³â. Çîêðåìà, ³íæåíåðíîòåõí³÷í³, ïîøóêîâî-ðÿòóâàëüí³
êîìàíäè, àåðîìåäè÷íî¿ åâàêóàö³¿,
ê³áåðçàõèñòó. Çàãàëîì, öå ê³ëüêà
ñîòåíü ôàõ³âö³â.
Ñê³ëüêè íàøèõ ñèë ïëàíóº çàä³ÿòè êîìàíäóâàííÿ?
— Ïðèáëèçíî 20 ë³òàëüíèõ àïàðàò³â, äåñÿòêè çåí³òíî-ðàêåòíèõ
êîìïëåêñ³â ³ çàñîá³â ðàä³îòåõí³÷íèõ â³éñüê. Àìåðèêàíö³ çíàþòü
íàø ïàòð³îòèçì, ñèëó äóõó, áîéîâèé äîñâ³ä. ¯ì òðåáà áà÷èòè, ÿê
íà ä³ë³ ïðîÿâëÿºìî ñâî¿ ìîæëèâîñò³. Ñï³ëüí³ íàâ÷àííÿ — öå òîé
ôîðìàò, äå âèäíî, õòî ùî âì³º.
Ó ï³äðîçä³ëè ïðèéøëè ìîëîä³ ëüîò÷èêè. Íàñê³ëüêè çì³íèëàñÿ
¿õíÿ ï³äãîòîâêà?
— Çì³íè î÷åâèäí³. Ðàí³øå

Роман Юрчило: «На час навчань американські
транспортні літаки базуватимуться у Гавришівці,
а бойова авіація — у Старокостянтинові»
ìîëîäèé ëüîò÷èê-âèïóñêíèê
ï³ñëÿ óí³âåðñèòåòó ïðîäîâæóâàâ
íàâ÷àííÿ ó Ñïåö³àë³çîâàíîìó
öåíòð³ áîéîâî¿ ï³äãîòîâêè àâ³àö³éíèõ ôàõ³âö³â ÇÑ Óêðà¿íè. Òàì
îòðèìóâàâ òåîðåòè÷í³ çíàííÿ,
à ïðàêòè÷í³ íàâèêè ï³ëîòóâàííÿ áîéîâèìè ë³òàêàìè áåçïîñåðåäíüî ó àâ³àö³éíèõ ÷àñòèíàõ, áî
â óí³âåðñèòåò³ ë³òàâ ò³ëüêè íà íàâ÷àëüíèõ. Íèí³ âèõîäÿòü ç óí³âåðñèòåòó ç äîñâ³äîì ï³ëîòóâàííÿ
áîéîâî¿ àâ³àö³¿ ëüîò÷èêàìè òðåòüîãî êëàñó. Ìàþòü â ñåðåäíüîìó
ïîíàä 200 ãîäèí íàëüîòó. Ó òîìó
÷èñë³ íà áîéîâèõ ë³òàêàõ Ì³Ã-29,
Ñó-25 òà Ñó-27, ãåë³êîïòåðàõ Ì³8, Ì³-24. Êð³ì òîãî, âèâ÷àþòü
àíãë³éñüêó ìîâó. Ðîáèòüñÿ öå
äëÿ òîãî, ùîá ðàä³îïåðåãîâîðè
ïðîâîäèòè çà ñòàíäàðòàìè ì³æ-

íàðîäíî¿ îðãàí³çàö³¿ ²ÊÀÎ.
Àâ³àö³éíà òåõí³êà îíîâëþºòüñÿ
³ ìîäåðí³çóºòüñÿ çíà÷íî á³ëüøå,
í³æ ðàí³øå. Ó íèí³øíüîìó ðîö³
çàãàëîì áóäå ïîñòàâëåíî ìàéæå
30 îäèíèöü. ² öå íå ò³ëüêè ë³òàëüí³ àïàðàòè. Â³äðåìîíòîâàíà òåõí³êà íàäõîäèòü òàêîæ äî ÷àñòèí
çåí³òíèõ ðàêåòíèõ â³éñüê. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âîíè îòðèìàþòü
îçáðîºííÿ, çäàòíå åôåêòèâíî
ïðîòèñòîÿòè çàñîáàì ïîâ³òðÿíîãî
íàïàäó â óñüîìó ä³àïàçîí³ âèñîò
³ øâèäêîñòåé â óìîâàõ ³íòåíñèâíîãî ðàä³îåëåêòðîííîãî òà âîãíåâîãî âïëèâó ïðîòèâíèêà. Òàêîæ,
ï³äðîçä³ëè ðàä³îòåõí³÷íèõ â³éñüê
îòðèìàþòü íîâ³ òà ìîäåðí³çîâàí³
ñòàíö³¿, çîêðåìà ÐËÑ Ï-18 ð³çíèõ ìîäèô³êàö³é, öèôðîâ³ ÐËÑ
«Ïåë³êàí».

РЕКЛАМА

428930
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ПРОТАРАНИВ ШВИДКУ ТА СХОВАВСЯ
ВІД ПРОКУРОРІВ НА ЛІКАРНЯНОМУ

МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073)0476879

Ìàñøòàáíà àâàð³ÿ, ó ÿê³é òðàâìóâàëèñÿ ø³ñòü
ëþäåé òà îäèí ÷îëîâ³ê çàãèíóâ,
ñòàëàñÿ 22 ëþòîãî 2018 ðîêó,
íåïîäàë³ê ñåëà Ñîñîíêà íà òðàñ³ Â³ííèöÿ-Êàëèí³âêà. Íà äîðîç³
òîä³ áóëà ñèëüíà îæåëåäèöÿ. Ñïî÷àòêó âîä³é íà Renault Sandero
âð³çàâñÿ ó ÂÀÇ 21099, ÿêèé âè¿æäæàâ ³ç äðóãîðÿäíî¿ äîðîãè.
Íà ì³ñöå âèêëèêàëè øâèäêó
äîïîìîãó äëÿ ïàñàæèð³â ÂÀÇó.
Êàðåòà øâèäêî¿ çà ê³ëüêà õâèëèí
áóëà âæå íà ì³ñö³. Ë³êàð³ ïðèïàðêóâàëè ñëóæáîâå àâòî á³ëÿ äîðîãè
òà ïðàöþâàëè ç ïîñòðàæäàëèìè.
— Ó ìàøèí³ áóëî ÷åòâåðî
ëþäåé, — êàæå áðàò âîä³ÿ ÂÀÇó
Îëåêñàíäð Êðàñîòà. — Â³òàë³é
ñèä³â çà êåðìîì, ïîðÿä ³ç íèì —
äðóæèíà. Ïîçàäó äâîº ë³òí³õ
ëþäåé. Öå áóëè çíàéîì³, ÿêèõ
Â³òàë³é ï³äâîçèâ. Äëÿ íèõ ï³ñëÿ
ç³òêíåííÿ ç Renault ³ âèêëèêàëè
øâèäêó, áî ïîòð³áíî áóëî ïðî
âñÿê âèïàäîê ïðîâåñòè îãëÿä. Ïîðó÷ ùå ñòîÿâ àâòîìîá³ëü Citroen.
Îëåêñàíäð çàçíà÷àº, ùî éîãî
áðàò âçàãàë³ íå ïîñòðàæäàâ ó ò³é
ÄÒÏ. Âîä³é ÂÀÇó Â³òàë³é Êðàñîòà, âîä³é òà ë³êàð³ øâèäêî¿ äîïîìîãè, âîä³é Citroen — óñ³ ö³
ëþäè ñòîÿëè ïîðó÷ ç àâòîìîá³ëåì
øâèäêî¿ äîïîìîãè, ïîêè ïðàöþâàëè ë³êàð³.
Ó öåé ÷àñ ³ç áîêó Êàëèí³âêè
¿õàâ Mercedes E 300. ßê ¿õàâ,
òàê ³ «âëåò³â» ó Citroen òà àâòî
øâèäêî¿ äîïîìîãè, ùî ñòîÿëè,
çáèâøè ëþäåé, ÿê³ çíàõîäèëèñÿ
á³ëÿ ìàøèí. Ïîñòðàæäàë³ îòðèìàëè ð³çí³ òðàâìè — â³ä çàáîþ
ãîëîâíîãî ìîçêó äî ïåðåëîì³â
ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ.

18 ДНІВ БУВ У КОМІ
Âîä³é ÂÀÇ Â³òàë³é Êðàñîòà ïîòðàïèâ ó ë³êàðíþ, äå ïðîëåæàâ
18 äí³â ó êîì³. 12 áåðåçíÿ êîíñòàòóâàëè éîãî ñìåðòü. Çà êåðìîì Mercedes áóâ Îëåêñàíäð
Áðàí³öüêèé.
Éîãî áðàò, Þð³é Þð³éîâè÷
Áðàí³öüêèé, ó 2016-ìó áóâ íà ïîñàä³ íà÷àëüíèêà äåðæ³íñïåêö³¿
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. Òàêîæ Þð³é
ïðàöþâàâ ïîì³÷íèêîì íàðîäíîãî äåïóòàòà â³ä Ïàðò³¿ ðåã³îí³â
6 ñêëèêàííÿ Ãðèãîð³ÿ Êàëåòí³êà.
Çàðàç ÷îëîâ³ê º äèðåêòîðîì Óëàäîâî-Ëþëèíåöüêî¿ äîñë³äíî-ñåëåêö³éíî¿ ñòàíö³¿.
Áàòüêî Îëåêñàíäðà — Þð³é
Îëåêñ³éîâè÷ Áðàí³öüêèé, áóâ
ãîëîâîþ Êàëèí³âñüêî¿ ðàéðàäè
ïîïåðåäíüîãî ñêëèêàííÿ.

Ó ðóêàõ ïðîêóðîðà Іãîðÿ
Ñîâãèðè îïèíèëèñÿ
îáèäâ³ ñìåðòåëüí³
àâàð³¿, äå ô³ãóðóâàëè
Áðàí³öüê³. І æîäíà
íå ä³éøëà äî ñóäó
— Çà ÷àñ, ïîêè Â³òàë³é áóâ
ó ë³êàðí³ é ìè ñèä³ëè á³ëÿ íüîãî, í³õòî ç Áðàí³öüêèõ íàâ³òü
íå ñïðîáóâàâ âèáà÷èòèñÿ, — êàæå
Îëåêñàíäð Êðàñîòà.
Çâàæàþ÷è íà âèñîê³ ïîñàäè,
ÿê³ çàéìàëè Áðàí³öüê³, ðîäè÷³
çàãèáëîãî âîä³ÿ ÂÀÇó êàæóòü,
ùî çà ñìåðòü Â³òàë³ÿ Êðàñîòè
í³õòî íå â³äïîâ³ñòü. Òàê ñàìî äâà
ðîêè òîìó êàçàëè áàòüêè 4-ð³÷íî¿ Òåòÿíè Êîâàëü, ÿêó ³íøèé
÷ëåí ðîäèíè Áðàí³öüêèõ çáèâ
íà ñìåðòü. Çà öåé ÷àñ ñïðàâà òàêîæ íå îïèíèëàñÿ â ñóä³. Á³ëüøå
òîãî, ñë³äñòâî êàæå, ùî íå ìîæå

Прокурор «засвітився» в ще одній ДТП
До речі, ми зафіксували, як автомобіль прокурора Ігоря Совгири
приїхав на місце аварії, коли у
п’ятницю, 3 серпня, авто судді
Вінницького апеляційного адміністративного суду Олександра
Боровицького збило на смерть
велосипедиста під Якушинцями. Чоловік загинув миттєво.

Його тіло відкинуло на десяток
метрів. На асфальті не було помітно слідів шин авто від різкого
гальмування.
Суддю Боровицького ми також
бачили там. Батько прокурора,
який приїхав на місце пригоди,
Дмитро Совгира працює… у тому
ж суді.

ФОТО НАЦПОЛІЦІЇ

Затягнули  Прокурори не можуть
повідомити про підозру водію Mercedes,
який протаранив автомобіль швидкої
допомоги в лютому. Мовляв, він хворіє,
тому його не можна турбувати. Рідні
чоловіка, що загинув у ДТП, уже не вірять,
що справа дійде до суду

Mercedes, за кермом якого був Олександр Браніцький, протаранив авто швидкої
допомоги 22 лютого 2018 року. Справу досі не передали до суду
íàâ³òü âñòàíîâèòè øâèäê³ñòü, ç
ÿêîþ ðóõàâñÿ àâòîìîá³ëü. Ìè
ïðî öå ïèñàëè â ìàòåð³àë³ «Ðîçñë³äóâàòè íå ìîæíà çàáóòè? Ñèí
÷èíîâíèêà íà ñìåðòü çáèâ äèòèíó — ñïðàâà äîñ³ íå â ñóä³»
(goo.gl/pQkYXk)
ПРОКУРАТУРА НЕ МОЖЕ
ПОГОДИТИ ПІДОЗРУ
Ñòàíîì íà 15 áåðåçíÿ â ïðåññëóæá³ ïîë³ö³¿ îáëàñò³ íàñ çàïåâíÿëè, ùî ðîçñë³äóâàííÿ ÄÒÏ ï³ä
Ñîñîíêîþ âæå íà ñòàä³¿ çàâåðøåííÿ — âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ
ïðî îãîëîøåííÿ ï³äîçðè.
— Ïîòåðï³ë³ òðèâàëèé ÷àñ çíàõîäèëèñü íà ë³êóâàíí³, ó çâ’ÿçêó ç
öèì íåìîæëèâî áóëî ïðèçíà÷èòè
ñóäîâî-ìåäè÷í³ åêñïåðòèçè äëÿ
âñòàíîâëåííÿ ñòóïåíþ òÿæêîñò³
îòðèìàíèõ íèìè òðàâì, — êàçàëà
ïðåñ-îô³öåð ²ðèíà Äîáðîâîëüñüêà. — Ï³ñëÿ âèñíîâê³â åêñïåðòèçè ñïðàâà áóäå ñêåðîâàíà
íà ðîçãëÿä äî ñóäó.
Òåïåð, ÷åðåç ÷îòèðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ öèõ ñë³â, ñïðàâà äîñ³ íå â ñóä³.
Áðàò çàãèáëîãî Îëåêñàíäð êàæå,
ùî â ïðàâîîõîðîíö³â í³ÿê «ðóêè
íå ä³éäóòü» ïîâ³äîìèòè âîä³þ
Mercedes Áðàí³öüêîìó ïðî ï³äîçðó òà ïåðåäàòè ñïðàâó äî ñóäó.
Òî ÷îìó ðîçñë³äóâàííÿ «çàâèñëî»? Ïðåñ-îô³öåð Àííà Îë³éíèê
â³äïîâ³ëà, ùå á³ëüøå ì³ñÿöÿ òîìó
ñë³äñòâî çàê³í÷èëî âñ³ åêñïåðòèçè, ç³áðàëî âñ³ äîêàçè òà íàïðàâèëî ìàòåð³àëè äî ïðîêóðàòóðè
äëÿ ïîãîäæåííÿ ï³äîçðè. Àëå

â³äïîâ³ä³ çâ³äòè íå íàäõîäèëî.
Ðîäè÷ çàãèáëîãî Îëåêñàíäð
Êðàñîòà ãîâîðèòü, ùî ïåðåäàòè
ñïðàâó äî ñóäó çàâàæàº ñàìå ïðîêóðîð, ÿêèé êåðóº ñïðàâîþ.
Ìîâà éäå ïðî ïðîêóðîðà îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè ²ãîðÿ Ñîâãèðó. Ö³êàâî, ùî â éîãî ðóêàõ
îïèíèëèñÿ îáèäâ³ ñìåðòåëüí³
àâàð³¿, ó÷àñíèêàìè ÿêèõ ñòàâàëè
Áðàí³öüê³. ² æîäíà ç íèõ íå ä³éøëà äî ñóäó.
ФІГУРАНТ ВТІК ВІД ПІДОЗРИ
НА ЛІКАРНЯНИЙ
Ñèòóàö³þ ïðîêîìåíòóâàâ Ñåðã³é Ãóïÿê, ÿêèé î÷îëþº â³ää³ë
ïðîêóðàòóðè, ùî çàéìàºòüñÿ êåð³âíèöòâîì ó ïðîâàäæåíí³ äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü. Ïðîêóðîð
ðîçïîâ³â òàêå:
— Îáñòàâèíè ñêëàëèñÿ òàê,
ùî íà ê³íåöü ÷åðâíÿ — ïî÷àòîê
ëèïíÿ äî íàñ íàä³éøëè ðåçóëüòàòè åêñïåðòèçè, ÿê³ âèçíà÷èëè
ïðîêóðîð òà ñë³ä÷èé. Ìè ¿õ ïðîàíàë³çóâàëè, ïðèéøëè äî ïåâíèõ
âèñíîâê³â. Ó òîé æå ÷àñ íàì ïîòð³áíî áóëî çíàòè ïîçèö³þ ô³ãóðàíòà òà ïîçèö³þ éîãî çàõèñòó, ÷è
áàæàþòü âîíè ïðîâåñòè ùå ðàç
ñë³ä÷èé åêñïåðèìåíò, ÷è ìîæå
â íèõ º ÿê³ñü êëîïîòàííÿ, — ñêàçàâ Ãóïÿê.
Ïðîêóðîð ãîâîðèòü, ùî ïîçèö³þ ô³ãóðàíòà ðîçñë³äóâàííÿ
âîíè ä³çíàòèñÿ íå ìîãëè, áî òîé
çàõâîð³â. Ïðàâîîõîðîíåöü íå íàçèâàº ïð³çâèùà, àëå çðîçóì³ëî,
ùî ìîâà éäå ïðî Îëåêñàíäðà

Áðàí³öüêîãî. Íàâ³òü êîëè æóðíàë³ñò ñàì íàçèâàº öå ³ì’ÿ, ïðîêóðîð íå âèïðàâëÿº.
— Íàâ³òü ÿêùî á ìè ãîâîðèëè
ïðî ï³äïèñàíèé ïðîöåñóàëüíèé
äîêóìåíò ùîäî íüîãî, òî âñå
îäíî íå ìîãëè á éîãî âðó÷èòè,
áî ëþäèíà íà ë³êóâàíí³, — êàæå
Ãóïÿê. — Ùå õî÷ó çàóâàæèòè, ùî
ñïðàâà ç ö³ºþ àâàð³ºþ íå ðÿäîâà,
íå ïðîñòà. Áóëè é ïîãàí³ ïîãîäí³
óìîâè, íå îäíà ìàøèíà çëåò³ëà
ç äîðîãè. Òîìó íå ìîæíà îäðàçó éòè ç ï³äîçðîþ ò³é ÷è ³íø³é
îñîá³.
— Öå îçíà÷àº, ùî ï³äîçðó
ìîæóòü îòðèìàòè ³íø³ ó÷àñíèêè ïðèãîäè, à íå ò³ëüêè Îëåêñàíäð, — óòî÷íþºìî.
— ß á òàê íå ñòâåðäæóâàâ, —
â³äïîâ³äàº ïðîêóðîð. — Íà äàíèé
÷àñ ï³äñòàâ äëÿ öüîãî íåìàº.
Òàêîæ ïèòàºìî, ÷îìó ïðîêóðîð
Ñîâãèðà îòðèìàâ îáèäâ³ ñïðàâè,
ó ÿêèõ ô³ãóðóþòü Áðàí³öüê³. Ãóïÿê íà öå â³äïîâ³â, ùî â íèõ º äâ³
ëþäèíè, ÿê³ çäåá³ëüøîãî îòðèìóþòü ñïðàâè ïðî ÄÒÏ. Òîìó â³í
íå áà÷èòü í³÷îãî äèâíîãî â òîìó,
ùî â ðóêè Ñîâãèð³ ïîòðàïèëè
îáèäâ³ ö³ ñïðàâè.
À ïîêè ïðîêóðàòóðà ÷åêàº,
êîëè ô³ãóðàíò ðîçñë³äóâàííÿ âèéäå ç ë³êàðíÿíîãî, ùîá âðó÷èòè
éîìó ï³äîçðó, áðàò çàãèáëîãî
âîä³ÿ ÂÀÇó Îëåêñàíäð Êðàñîòà
ðàçîì ç àäâîêàòîì ïîäàº ñêàðãó
íà áåçä³ÿëüí³ñòü ïðîêóðîðà. ×èì
çàê³í÷èòüñÿ öÿ ñïðàâà — ïîáà÷èìî.
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ЩО ТРЕБА ЗНАТИ, АБИ ПРАВИЛЬНО
ЗАСТРАХУВАТИ СВІЙ ВІДПОЧИНОК?
Поради  Сезон відпусток
продовжується і бажання вінничан виїхати
за кордон також. Крім квитків на дорогу
та бронювання житла, у підготовці
до відпочинку є ще один вагомий пункт —
страховий поліс. Які бувають страховки,
що вони у себе включають та як вибрати
ідеальний поліс, розказуємо далі
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

All inclusive, àâòîáóñíèé òóð àáî
ñàìîñò³éíà ïîäîðîæ, áóäü-ÿêèé
âàð³àíò îá'ºäíóº îäíå — ñòðàõîâèé ïîë³ñ. Çàçâè÷àé, òóðèñòè
íå çâåðòàþòü óâàãó íà òàê³ íþàíñè. À ³íîä³ âçàãàë³ íå çíàþòü, ùî
âõîäèòü ó äîãîâ³ð, ÿêèé çàïðîïîíóâàëà òóðèñòè÷íà àáî ñòðàõîâà
êîìïàí³ÿ.
— Æîäíîãî ðàçó í³ íà ÿêîìó
êîðäîí³ íå ïèòàëè ïðî ñòðàõîâêó. Ùîïðàâäà, âñå ìîæå ñòàòèñÿ

ó ìàíäð³âö³. Öå ÿê ðåì³íü áåçïåêè â ìàøèí³. Íå âðÿòóº, àëå
ñïîê³éí³øå, — ãîâîðèòü â÷èòåëü
ô³çêóëüòóðè ²ííà.
— Âçàãàë³ íå çíàþ, äëÿ ÷îãî
ðîáèâ ñòðàõîâêó. Àëå ãîâîðÿòü,
ùî ïåðåâ³ðÿþòü íà êîðäîí³. Àëå
ÿ çà âñþ ïîäîðîæ ¿¿ íàâ³òü ç ðþêçàêà íå ä³ñòàâàâ, — ðîçïîâ³äàº
ñòóäåíò Îëåêñàíäð.
Ïðîòå ñòðàõîâêà — öå òå, ùî
ìîæå äîçâîëèòè òóðèñòó áóòè
ñïîê³éíèì çà ñâîº æèòòÿ ó ðàç³
íåïåðåäáà÷óâàíèõ îáñòàâèí.

Òîìó ³ãíîðóâàòè íåîáõ³äí³ñòü çàñòðàõóâàòè ñåáå òà ñâîþ ðîäèíó
íå âàðòî.
ЯКІ БУВАЮТЬ СТРАХОВІ
ПОЛІСИ?
Âèä ñòðàõîâêè íàïðÿìó çàëåæèòü â³ä òèïó â³äïî÷èíêó, ÿêèé
ïëàíóþòü òóðèñòè. Íàïðèêëàä,
ÿêùî ìîâà éäå ïðî òóð äî ìîðÿ
â³ä òóðèñòè÷íîãî àãåíòñòâà,
òî ó öüîìó âèïàäêó ñòðàõîâêà äîïîìîæå ëèøå ó ðàç³ íåâ³äêëàäíî¿
äîïîìîãè. Äî òîãî æ, ïîòð³áíî
óòî÷íèòè, ÷è ñòðàõîâêà çâè÷àéíà,
÷è âè ïðèäáàëè ôðàíøèçó (ïðî
ð³çíèöþ ÷èòàéòå äàë³).
Òîìó îáèðàþ÷è ñòðàõîâêó,
êðàùå çâåðíóòèñÿ äî ñòðàõîâî¿
êîìïàí³¿ òà âèáðàòè âñ³ îïö³¿,
ÿê³ âàì áóäóòü íåîáõ³äí³ ï³ä ÷àñ
â³äïî÷èíêó. Íàïðèêëàä, ÿêùî
â³äïóñòêà ïëàíóºòüñÿ åêñòðåìàëüíà, òî âàðòî é îáèðàòè äîïîìîãó, ÿêó çìîæóòü íàäàòè ïðè
íåùàñíèõ âèïàäêàõ. Ã³ðñüêîëèæíèé â³äïî÷èíîê âæå áóäå
ìàòè çîâñ³ì ³íøå íàïîâíåííÿ
ó ñòðàõîâîìó ïîë³ñ³.

За кордоном обслуговують посередницькі компанії
ЮЛІЯ ЛАЩЕНКО,
КЕРІВНИК ЦЕНТРУ
ПРИЙОМУ І ОБСЛУГОВУВАННЯ
КЛІЄНТІВ, СТРАХОВА КОМПАНІЯ
«ПРОВІДНА»

1. Якщо туристи подорожують автомобілем, то на кордоні
перш за все перевіряється зелена карта. Це страхування автомобіля — страхування відповідальності, воно обов'язкове.
2. Коли ви їдете в шенген-зону, то застрахуватися повинні
обов'язково. На кордоні про на-

явність страховки можуть не запитати, але якщо вже на місці
вас зупинять поліцейські для
перевірки документів, а страховки не буде — ви гарантовано
отримаєте штраф. Ціна на страховку залежить від того, на який
період і куди людина подорожує, вік туристів і наповнення
страховки.
3.Тарифна політика всіх компаній приблизно однакова, проте
може відрізнятися від того, де
укладають договір. У страховій
компанії — буде одна ціна, в турагентстві — зовсім інша.

У будь-якому випадку за кордоном обслуговують посередницькі компанії. Про це туристи
теж повинні знати. Є медичні
асистанси, які самостійно підписують договори з місцевими
лікарнями.
4. Страхові випадки бувають
дуже різні, тому поліс може
містити лише невідкладну допомогу, а може включати стоматологічну і повністю амбулаторну.
Це дуже впливає на ціну, тому
в середньому беруть страховку,
яка поширюється лише на амбулаторні випадки.

Студент Олександр Прибиш (19) подорожує у Будапешті.
За всю мандрівку страховка жодного разу не знадобилася
Ðîçøèðåíèé ñòðàõîâèé ïîë³ñ,
çàëåæíî â³ä éîãî âàðòîñò³, ìîæå
ïîêðèòè íàâ³òü ïðîæèâàííÿ ó ãîòåë³ òà êîìïåíñóâàòè çàòðèìêó
ðåéñó, ó ðàç³ íåîáõ³äíîñò³.
Íà ñàéòàõ âåëèêèõ ñòðàõîâèõ
êîìïàí³é íàâ³òü º îïö³ÿ âèáîðó ñòðàõîâîãî ïîë³ñó: äëÿ âè¿çäó
çà êîðäîí, äëÿ ïîäîðîæåé Óêðà¿íîþ, äëÿ âè¿çäó â Øåíãåíñüêó
çîíó.
Îòæå, ïðè ñàìîñò³éíîìó
îôîðìëåíí³ ñòðàõîâîãî ïîë³ñó
âàðòî ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ â ñòðàõîâ³é êîìïàí³¿, àáè îáðàòè ìàêñèìàëüíî â³äïîâ³äíó ïðîãðàìó.
ßêùî îôîðìëþâàòè ñòðàõîâêó
÷åðåç òóðèñòè÷íó ô³ðìó, òî ñë³ä
ïàì'ÿòàòè, ùî âîíà ì³í³ìàëüíà
³ âêëþ÷àº ó ñåáå ëèøå âèêëèê
ë³êàðÿ, íåâ³äêëàäíó òà àìáóëàòîðíó äîïîìîãó.
Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ðàäèìî
óâàæíî îçíàéîìëþâàòèñÿ ç³ ñòðàõîâèìè äîãîâîðàìè ³ óòî÷íþâàòè,
ÿê³ âèïàäêè º ñòðàõîâèìè.

ЩО ТАКЕ СТРАХОВА
ФРАНШИЗА?
Ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿ çàâæäè ìàþòü àëüòåðíàòèâè. ßêùî òóðèñòè
íå áàæàþòü îôîðìëþâàòè äîðîã³
ñòðàõîâ³ ïîë³ñè, òîä³ àãåíòè ïðîïîíóþòü òàê çâàíó ôðàíøèçó.
Öåé ïàêåò ïîñëóã êîøòóº íàáàãàòî äåøåâøå, ïðîòå º îäèí íþàíñ.
Ôðàíøèçà ìîæå áóòè îôîðìëåíà
íà ñóìó â³ä 50 äî 150 ºâðî. Áåðåìî çà ïðèêëàä ñòðàõîâó ôðàíøèçó íà 100 ºâðî. Ó ñòðàõîâîìó âèïàäêó, ÿêùî ïîòð³áíî âèïëàòèòè
á³ëüøå ö³º¿ ñóìè, òî âîëîäàðÿì
òàêîãî ñòðàõîâîãî ïîë³ñó ïîâåðòàºòüñÿ ëèøå ð³çíèöÿ. Ó òàêèõ
âèïàäêàõ äî ñòðàõîâèõ êîìïàí³é
÷àñòî âèñóâàþòü ïðåòåíç³¿. À âñå
òîìó, ùî òóðèñòè íå âè÷èòóþòü
óìîâè äîãîâîðó äåòàëüíî ³ øóêàþòü äåøåâø³ âàð³àíòè.
Òîìó åêñïåðòè ðàäÿòü âñå æ
òàêè êîðèñòóâàòèñÿ ñòðàõîâèìè
ïîë³ñàìè ç íóëüîâîþ ôðàíøèçîþ
³ ìàêñèìàëüíèì ïàêåòîì îïö³é.

РЕКЛАМА

ДОПОМОЖІТЬ ХЛОПЦЮ
ПОДОЛАТИ РАК
Дмитру Маркову 21 рік,
у минулому місяці йому
поставили діагноз лімфома
досить агресивної форми
Хлопцю потрібно пройти шість хіміотерапій, кожна з яких
коштує 80 тисяч гривень. Друзі та близькі Дмитра власними
силами зібрали гроші лише на одну хімію. Тому звертаюся до
всіх небайдужих з проханням допомогти.
Реквізити для фінансової допомоги
ПриватБанк – № 5168 7573 1789 2034 (на ім'я Дмитра Едуардовича Маркова)
422817
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КОРОТКО
«Доступних
ліків» більше
 Ì³í³ñòåðñòâî îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ çàòâåðäèëî íîâèé
ðåºñòð ïðåïàðàò³â óðÿäîâî¿
ïðîãðàìè «Äîñòóïí³ ë³êè»,
ÿê³ ïàö³ºíòè ç ñåðöåâî-ñóäèííèìè çàõâîðþâàííÿìè,
ä³àáåòîì ²² òèïó òà áðîíõ³àëüíîþ àñòìîþ ìîæóòü
îòðèìàòè áåçîïëàòíî àáî
ç íåçíà÷íîþ äîïëàòîþ.
Äî îíîâëåíîãî ðåºñòðó
ë³ê³â óâ³éøîâ 261 ïðåïàðàò,
59 ³ç öèõ ïðåïàðàò³â ïàö³ºíòè çìîæóòü îòðèìóâàòè
ïîâí³ñòþ áåçîïëàòíî. Ðàí³øå ó ïðîãðàì³ áðàëè ó÷àñòü
239 ïðåïàðàò³â çàãàëîì ³
47 áåçîïëàòíèõ.
Äî ñïèñêó áåçîïëàòíèõ
ïðåïàðàò³â âõîäÿòü íå ëèøå
ïðåïàðàòè óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â, à é â³äîìèõ ³íîçåìíèõ êîìïàí³é. Òàê, äëÿ
ïðèêëàäó, ùîá ïîòðàïèòè
äî íîâîãî ïåðåë³êó ïðåïàðàò³â, ùî íà 100% â³äøêîäîâóþòüñÿ çà êîøòè äåðæáþäæåòó, êîìïàí³ÿ ÊÐÊÀ
(Ñëîâåí³ÿ) çíèçèëà ö³íó
ìàéæå íà 72%. Ö³íè çíèçèëè òàêîæ êîìïàí³¿ Orion
(Ô³íëÿíä³ÿ) òà AstraZeneca
(Øâåö³ÿ). Ó ñåðåäíüîìó
ö³íè íà ïðåïàðàòè ïðîãðàìè çíèçèëèñÿ ìàéæå
íà 7%.

Масові
отруєння
 Ñïåêà ñòâîðþº ³äåàëüí³ óìîâè äëÿ ïîøèðåííÿ
çáóäíèê³â, ùî âèêëèêàþòü
çàõâîðþâàííÿ íà êèøêîâ³
³íôåêö³¿. Çàãàëîì â Óêðà¿í³
çà îñòàíí³ ï³âðîêó íà ãîñòð³ êèøêîâ³ ³íôåêö³¿, êóäè
âõîäÿòü õàð÷îâ³ îòðóºííÿ
(íå âêëþ÷àþ÷è áîòóë³çì òà
îòðóºííÿ ãðèáàìè) çàõâîð³ëè 47 256 ëþäåé. Âèïàäêè
ìàñîâèõ ãîñòðèõ êèøêîâèõ
³íôåêö³é ç ïî÷àòêó ðîêó
ô³êñóâàëèñÿ 77 ðàç. Îñíîâíèìè ïðè÷èíàìè âèíèêíåííÿ ãîñòðèõ êèøêîâèõ
³íôåêö³é ë³êàð³ íàçèâàþòü
íåäîòðèìàííÿ ïðàâèë îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, òåõíîëîã³¿
ïðèãîòóâàííÿ ñòðàâ, óìîâ
òà òåðì³í³â çáåð³ãàííÿ
ñèðîâèíè òà ãîòîâèõ ñòðàâ
òîùî.
Ïðè ïîÿâ³ ñèìïòîì³â
çàõâîðþâàííÿ (ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà,
á³ëü ãîëîâè, ³íòîêñèêàö³ÿ,
áëþâàííÿ, ð³äê³ âèïîðîæíåííÿ, á³ëü ó æèâîò³ òîùî)
òðåáà îäðàçó çâåðòàòèñü
äî ë³êàðÿ. Ñàìîë³êóâàííÿ
ìîæå ïðèçâåñòè äî çíà÷íèõ
óñêëàäíåíü.

ÇÄÎÐÎÂ’ß

RIA, Ñåðåäà, 8 ñåðïíÿ 2018

ДО ОДНОГО ЛІКАРЯ
ЗАПИСАЛОСЯ 1608 ЛЮДЕЙ
Медреформа  З цієї весни медики
первинної ланки підписують декларації зі
своїми пацієнтами. І лікар центру медикосанітарної допомоги №1 Ірина Ганіна має
чи не найбільше «підписників» у місті:
її послугами користуються 1608 людей.
Як від цього змінилась її робота
та чи варто гнатися за пацієнтами?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ìåäè÷íà ðåôîðìà äîçâîëÿº
ëþäÿì îáèðàòè ñîá³ ïåä³àòðà,
òåðàïåâòà, ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ñàìîñò³éíî é íå ïðèâ’ÿçóþ÷èñü
äî ïðîïèñêè. Äëÿ öüîãî â³ííè÷àíè óêëàäàþòü ç ë³êàðÿìè äåêëàðàö³¿.
Ó îáëàñíîìó äåïàðòàìåíò³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ çâ³òóþòü, ùî ñòàíîì íà 31 ëèïíÿ íà Â³ííè÷÷èí³
874 òèñÿ÷³ ëþäåé âæå ï³äïèñàëè
äåêëàðàö³¿ ç ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè.
Ó ñåðåäíüîìó, íà îäíîãî ë³êàðÿ
ïðèïàäàº 900 ïàö³ºíò³â. Òîä³ ÿê
ó Â³ííèö³ º òàê³ ë³êàð³, ÿê³ âæå
ìàþòü ïîíàä ï³âòîðè òèñÿ÷³ óãîä
ç ïàö³ºíòàìè (goo.gl/ioqm8V).
À ÷è âñòèãàº îáñëóãîâóâàòè
ë³êàð óâåñü íàòîâï ëþäåé, ÿê öå
â³äáèâàºòüñÿ íà ë³êóâàíí³ òà ÷è
âàðòî ãíàòèñÿ çà ïàö³ºíòàìè? Ïðî
öå ïîãîâîðèëè ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì Öåíòðó ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿
äîïîìîãè ¹1 ²ðèíîþ Ãàí³íîþ.
НЕ ХОТІЛИ КОГОСЬ ІНШУ
Ïðèéøëè íà çóñòð³÷ äî ïàí³
²ðèíè ó ÷åòâåð. Ó òîé äåíü æ³íêà
ïðàöþâàëà â àìáóëàòîð³¿ ì³êðîðàéîíó «Îë³ºæèð», çà ¿¿ ãðàô³êîì — öå «äèòÿ÷èé äåíü», îãëÿä
ä³òåé â³êîì äî ï’ÿòè ðîê³â. Ïîêè
î÷³êóâàëè, êîëè ó ñ³ìåéíî¿ ë³êàðêè ç’ÿâèòüñÿ òðîõè â³ëüíîãî
÷àñó — ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç ãîðîäÿíàìè. Ïèòàëè ïðî òå, ÷è áóëî
ñêëàäíî ï³äïèñàòè äåêëàðàö³þ.
— Äåêëàðàö³þ ÿ âæå ï³äïèñàëà, öå áóëî íå ñêëàäíî. Ïðî-

ñòî ïîäçâîíèëà, çàïèñàëàñÿ
íà ïðèéîì, âçÿëà äîêóìåíòè
òà ï³äïèñàëà äîãîâ³ð ç ²ðèíîþ
Ìèõàéë³âíîþ. Çàïèñàòèñÿ äî íå¿
íå âàæêî: º òåëåôîí, ïî ÿêîìó âîíà â³äïîâ³äàº, — êàçàëà
â³ííè÷àíêà Ë³àíà, ÿêà ïðèâåëà íà îãëÿä 2-ð³÷íó äèòèíó. —
Îò ò³ëüêè âîíà íèí³ îäíà ë³êàð
â ö³é àìáóëàòîð³¿, à ïàö³ºíò³â
áàãàòî. Äóìàþ, ìåäðåôîðìà —
öå äîáðå. Àäæå äî ²ðèíè Ìèõàéë³âíè çàâæäè áóëè âåëè÷åçí³
÷åðãè, òîìó âîíà é ìàº îòðèìóâàòè á³ëüøå çàðïëàòó.
— Àáñîëþòíî áóëî íå âàæêî.
Ïðèíåñëà ïàñïîðò, ñâ³äîöòâî
ïðî íàðîäæåííÿ ìàëþêà, ²ÏÍ òà
âñå. Ë³êàð íàñ âëàøòîâóº, âîíà
÷óäîâèé ôàõ³âåöü ³ ìè â íå¿ ç íàðîäæåííÿ ñèíà. Íàâ³òü íå õîò³ëà
îáèðàòè êîãîñü ³íøîãî. Òèì ïà÷å,
öÿ àìáóëàòîð³ÿ íåäàëåêî â³ä íàøîãî áóäèíêó, — ðîçêàçàëà Àëüîíà,
ÿêà ïðèéøëà íà ïëàíîâèé îãëÿä ç
4-ì³ñÿ÷íèì ñèíîì Îëåêñ³ºì.
З ОСЕНІ ЛІКУЄ 3000 ЛЮДЕЙ
Îñê³ëüêè ó ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ
²ðèíè Ãàí³íî¿ ù³ëüíèé ãðàô³ê,
òîìó íàøà ðîçìîâà ñòàëàñÿ ï³ä
÷àñ îãëÿäó ìàëþêà Àëüîíè.
Ó íåâåëèêîìó êàá³íåò³ àìáóëàòîð³¿, êð³ì ë³êàðÿ, ùå ñèä³ëè
äâ³ ìåäñåñòðè. Êîæíà ç íèõ ìàº
êîìï’þòåð, êàðòêè ïàö³ºíò³â òà
ï³ä ÷àñ îãëÿäó çàïèñóº/ï³äêàçóº
³íôîðìàö³þ ë³êàðö³.
Çà ê³ëüêà õâèëèí ²ðèíà ïîì³ðÿëà çð³ñò ìàëþêà, éîãî âàãó, ïîäèâèëàñÿ íà ò³ìÿ÷êî. Íà ïðîõàííÿ
ìàòåð³ îãëÿíóëà í³æêè, äàëà ïîðàäó, ùî ãîäóâàòè âàðòî ãðóäíèì
ìîëîêîì. Òà çàñïîêî¿ëà Àëüîíó,

Як підписати декларацію
Процес укладання декларацій
розпочався з 1 квітня. Для того,
аби укласти угоду з лікарем, потрібно: взяти документи (паспорт, ідентифікаційний код),
прийти в центр первинної медико-санітарної допомоги і підписати декларацію з потрібним
фахівцем «первинки».
За новими змінами, копію документів робити не потрібно.

Паперову декларацію скануватимуть та надсилатимуть
до системи «E-Health». Невідкладну допомогу можна
отримати без декларації, що
й діятиме надалі. Якщо не підпишете угоду з лікарем, то після 1 січня 2019 року первинна
ланка медичної допомоги
не буде для вас безкоштовною.
(goo.gl/qHcGF8).

Сімейний лікар
Ірина Ганіна
оглянула
за кілька хвилин
4-місячного
хлопчика.
Поміряла зріст,
вагу, дала кілька
порад, чим
годувати та коли
робити щеплення

ÿêà ïåðåéìàëàñü, ùî â ñèíà áàãàòî ñëèíè.
Òàêèõ ìàëÿò ó ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ
ìàéæå ï³âòèñÿ÷³. Ùå ê³ëüêà ñîòåíü ï³äë³òê³â, äîðîñëèõ òà áëèçüêî 600 ëþäåé ñòàðøîãî â³êó (â³ä
50 ðîê³â). À çàãàëîì — 1608 ïàö³ºíò³â, ÿê³ ï³äïèñàëè ç ²ðèíîþ
äåêëàðàö³þ. Ïèòàºìî, à ÿê âîíà
óïðàâëÿºòüñÿ ç òàêîþ ê³ëüê³ñòþ
ïàö³ºíò³â?
— Íà ñüîãîäí³ ÿ óïðàâëÿþñÿ
ç òðüîìà òèñÿ÷àìè ïàö³ºíò³â.
Áóëà ùå äðóãèé ë³êàð, àëå âîíà
çâ³ëüíèëàñÿ ó ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó. Ë³êàðÿ íà äîïîìîãó
íå äàëè, àëå, äÿêóâàòè Áîãó, äàëè
äðóãó ìåäñåñòðó, — ñêàçàëà Ãàí³íà. Âîíà äîäàëà, ùî íå æåíåòüñÿ
çà ïàö³ºíòàìè òà ¿é äîñèòü «âèçíà÷åíèõ 1800 ïàö³ºíò³â».
Òàêó íîðìó ïðèéíÿëè â ÌÎÇ:
ñ³ìåéíèé ë³êàð ìîæå îáñëóãîâóâàòè íå á³ëüøå 1800 ïàö³ºíò³â.
Òåïåð ë³êàð ìîæå ï³äïèñóâàòè äîãîâîðè ç îïòèìàëüíî ìîæëèâîþ
ê³ëüê³ñòþ ïàö³ºíò³â (àëå ùîá öå
íå ïîçíà÷èëîñü íà ÿêîñò³ îáñëóãîâóâàííÿ).
ПОГАНО, ЩО ВСІХ ЗРІВНЯЛИ
Ðîçïèòàëè é ïðî ïåðåâàãè òà
íåäîë³êè ðåôîðìè «ïåðâèíêè».
— Ñïîä³âàþñü, ùî çàâäÿêè ìåäðåôîðì³ ëþäè ñòàíóòü á³ëüø îðãàí³çîâàíèìè: áóäóòü ïðîõîäèòè
ðåãóëÿðíî îáñòåæåííÿ, çäàâàòè
àíàë³çè, àáè çìîãëè ïîïåðåäèòè
ïîÿâó õâîðîáè, — êàçàëà ñ³ìåé-

íèé ë³êàð ²ðèíà Ãàí³íà.
Íèí³ ìàþ÷è âëàñíèé «ìåäîêðóã» ç 3000 ëþäåé æ³íêà ïðèéìàº 20–25 ëþäåé âë³òêó òà 40–
50 ïàö³ºíò³â âçèìêó. Êàçàëà, ùî
³íêîëè äîâîäèëîñÿ çàñèäæóâàòèñÿ
äî ï³çíüîãî âå÷îðà. ² ÿê ñ³ìåéíèé ë³êàð âîíà ìàëà âè¿æäæàòè
íà 10–20 âèêëèê³â äî «âàæêèõ»
ïàö³ºíò³â.
— Ùå îäèí ïëþñ ìåäðåôîðìè,
ÿêèé ÿ âáà÷àþ, ë³êàð ìîæå íå éòè
äî ïàö³ºíòà, ÿêùî íå âáà÷àº
â öüîìó ïîòðåáè. Äëÿ ïðèêëàäó,
ÿ ìîæó ïîðàäèòè òåëåôîíîì, ÿê³
ë³êè ïðèéìàòè àáî äîìîâèòèñÿ,
ùîá ëþäèíà ïðèéøëà íà ïðèéîì
â àìáóëàòîð³þ.
À îò çá³ëüøåííÿ çàðïëàòè ²ðèíà ïîêè ùî íå â³ä÷óëà.
— Ìåí³ íå ïîäîáàºòüñÿ, ùî
âñ³õ ë³êàð³â ïîñòàâèëè íà îäèí
ð³âåíü. ß ë³êàð âèùî¿ êàòåãîð³¿,
ìàþ 25 ðîê³â ñòàæó. Àëå çà íîâèìè ïðàâèëàìè, òåïåð ì³é îêëàä —
öå 5000 ãðèâåíü, ïëþñ íàäáàâêè,
çàëåæíî â³ä âèðîáêè çà ì³ñÿöü.
Öüîãî ì³ñÿöÿ îòðèìàëà çâè÷àéíó
çàðïëàòó. Òðîõè á³ëüøó, áî äàëè
â³äïóñêí³.
Ó îáëàñíîìó äåïàðòàìåíò³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ðîçêàçàëè, ùî ë³êàð³ çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿
ìåäèöèíè çà ëèïåíü îòðèìàëè
çá³ëüøåí³ çàðïëàòè. Ó ñåðåäíüîìó, 10 000 ãðèâåíü. À çàðïëàòà
20% ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â ó îáëàñò³
ñêëàëà â³ä 15 000 äî 18 000 ãðèâåíü (goo.gl/ioqm8V).
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ЯК МИ ПЕРЕХВОРІЛИ
ЗА ШІСТЬ МІСЯЦІВ 2018

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
СПОНСОР РУБРИКИ

КОРОТКО

Статистика  Вінничани багато
ІНФЕКЦІЇ СЕРЕД МЕШКАНЦІВ ОБЛАСТІ ЗА 2018
хворіють, незважаючи на те, що показники
Інфекційними хворобами перехворіло
захворюваності знизилися на 5,11%.
півроку 2018
аналогічний період 2017
Ми в п’ятірці «кволих лідерів», попереду
168570 осіб
165619 осіб
лише Дніпропетровська, Київська та
Чернігівська області. Кір, кашлюк, грип,
17,2%
інфекції, що передаються
шлункові інфекції — те, з чим масово
повітряно-крапельним шляхом
стикалися медики останні півроку
54%

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Çà ³íôîðìàö³ºþ
â³ää³ëó åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó
(ñïîñòåðåæåííÿ) òà ïðîô³ëàêòèêè ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü
ÄÓ «Îáëàñíèé ëàáîðàòîðíèé
öåíòð», íàéá³ëüø ïîøèðåíèìè
³íôåêö³éíèìè çàõâîðþâàííÿìè
çàëèøàþòüñÿ ãðèï òà ³íø³ ãîñòð³
ðåñï³ðàòîðí³ ³íôåêö³¿. ¯õ ÷àñòêà
â ñòðóêòóð³ ³íôåêö³éíî¿ ïàòîëîã³¿
ñêëàäàëà 97%.
— Ó åï³äåì³÷íèé ñåçîí çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà ÃÐÂ²
ïåðåõâîð³ëî 252460 îñ³á, ñåðåä
ÿêèõ 162617 — ä³òè, — ðîçïîâ³äàº Ñòåïàí Òîì³í, çàâ³äóâà÷
â³ää³ëó. — Çàãàëîì ïåðåõâîð³ëî
16% óñüîãî íàñåëåííÿ îáëàñò³.
Ëåòàëüíèõ âèïàäê³â â³ä óñêëàäíåíü ãðèïó íå çàðåºñòðîâàíî.
Çà ðåçóëüòàòàìè ëàáîðàòîðíèõ
äîñë³äæåíü, íà íàø³é òåðèòîð³¿
öèðêóëþâàâ â³ðóñ ãðèïó òèïó Â.
НЕ ПРО ГРИП
— Ç ïî÷àòêó ðîêó áóëî çàðåºñòðîâàíî 9 ñïàëàõ³â ³íôåêö³éíèõ
çàõâîðþâàíü, ï³ä ÷àñ ÿêèõ ïîñòðàæäàëî 154 ëþäèíè, â òîìó
÷èñë³ 111 ä³òåé, — ãîâîðèòü ë³êàð. — ×îòèðè ñïàëàõè áóëè

âèêëèêàí³ ðîòàâ³ðóñîì, îäèí —
ñàëüìîíåëîþ, ùå ÷îòèðè — â³ðóñîì êîðó.
Çàãàëüíèé ð³âåíü ³íôåêö³éíî¿
çàõâîðþâàíîñò³, áåç âðàõóâàííÿ
ãðèïó òà ãîñòðèõ ðåñï³ðàòîðíèõ
â³ðóñíèõ ³íôåêö³é, â ïîð³âíÿíí³
ç àíàëîã³÷íèì ïåð³îäîì ìèíóëîãî ðîêó çð³ñ íà 11,9% ³ ñêëàâ
316,3 âèïàäêè íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ (279,2 íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ ó 2017).

Íàéïîøèðåí³øèìè
³íôåêö³éíèìè
çàõâîðþâàííÿìè
çàëèøàþòüñÿ ãðèï òà
ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³
³íôåêö³¿

кишкові
інфекції

Які інфекції
ширились
серед
вінничан

7,8%
лямбліоз

1,4%

5,6%

туберкульоз органів дихання

інфекції, що передаються
переважно статевим шляхом

Хвороби
ДИЗЕНТЕРІЯ
2018

Åï³äåì³÷íà ñèòóàö³ÿ ç îñîáëèâî
íåáåçïå÷íèõ ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü ç ïî÷àòêó ðîêó íå óñêëàäíþâàëàñü. Íå ðåºñòðóâàëèñÿ âèïàäêè çàõâîðþâàíü ñåðåä ëþäåé
íà ñêàç, ñèá³ðêó, áðóöåëüîç, òóëÿðåì³þ òà õîëåðó. Íå ðåºñòðóâàëèñÿ
òàêîæ äèôòåð³ÿ òà ïðàâåöü. Åï³äåì³÷íèé ïàðîòèò, â³ðóñíèé ãåïàòèò
Â òà òóáåðêóëüîç îðãàí³â äèõàííÿ
çàëèøèâñÿ íà ð³âí³ ìèíóëîãî ðîêó.
Àëå º çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³
íà êàøëþê, ê³ð òà êðàñíóõó.

8,3%
педикульоз та короста

5
11

2017
САЛЬМОНЕЛЬОЗ

КРАСНУХА

2018

130
63

2017

2018

70
35

2017

КАШЛЮК

КІР

2018

119
95

2017

2018
2017

645
10

Обрали лікаря
60% жителів
 Â³ííèöüêà îáëàñòü ë³äèðóº çà ê³ëüê³ñòþ óêëàäåíèõ
äåêëàðàö³é. Ó îáëàñò³ íàðàõîâóºòüñÿ 47 çàêëàä³â ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè,
äî ñêëàäó ÿêèõ âõîäÿòü
328 ë³êàðñüêèõ àìáóëàòîð³é
òà 819 ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèõ ïóíêò³â. Ç 47 çàêëàä³â ïåðâèíêè, 44 çì³íèëè ñâîþ îðãàí³çàö³éíî-ïðàâîâó ôîðìó ³ ñòàëè
êîìóíàëüíèìè íåïðèáóòêîâèìè ï³äïðèºìñòâàìè.
Íå âíåñåí³ äî Äåðæàâíîãî
ðåºñòðó ô³çè÷íèõ òà þðèäè÷íèõ îñ³á ÿê êîìóíàëüí³
íåïðèáóòêîâ³ ï³äïðèºìñòâà
ëèøå òðè çàêëàäè ïåðâèííîãî ð³âíÿ. Òåðì³í ¿õ
ïåðåòâîðåííÿ — äî äðóãîãî
âåðåñíÿ 2018 ðîêó.

Кір пішов
на спад
 Íà ïî÷àòîê ñåðïíÿ,
çà îïåðàòèâíèìè äàíèìè,
â îáëàñò³ çàõâîð³ëè íà ê³ð
53 îñîáè, ³ç íèõ 13 äîðîñëèõ òà 40 ä³òåé.
Ê³ëüê³ñòü çàõâîð³ëèõ,
â ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì òèæíåì, çìåíøèëàñü
íà 24%. Ëåòàëüíèõ âèïàäê³â íå ðåºñòðóâàëîñü.
ªôåêòèâíèì çàñîáîì ïðîô³ëàêòèêè êîðó º âàêöèíàö³ÿ. Íà äàíèé ÷àñ â óñ³õ
ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ îáëàñò³
º äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü âàêöèíè ïðîòè êîðó.

РЕКЛАМА
429096

430522
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НА ПРИБИРАННІ «ХРУЩОВКИ»
ЗЕКОНОМИЛИ 40 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Хазяйновиті  Коли будинок
обслуговував ЖЕК, за прибирання
сплачували майже 4 тисячі гривень
на місяць. Після створення ОСББ
за ту само роботу платять тисячу
гривень. Як в ОСББ «Простір-127»
за рік зекономили 40 тисяч гривень
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Áóäèíîê, ïðî
ÿêèé ìîâà, çíàõîäèòüñÿ íà Êîð³àòîâè÷³â, 127. Ñàìå òàê ïîÿñíþºòüñÿ öèôðà ó íàçâ³ «Ïðîñò³ð-127».
Ó îäíîìó ç ï³ä’¿çä³â äçåðêàëî
ó çð³ñò ëþäèíè. Òóò æå ôîòîãðàô³¿ ñàìîãî áóäèíêó. Îáðàìëåí³
â îðèã³íàëüí³ ðàìêè, âîíè ðîçì³ùåí³ íà ñò³íàõ óçäîâæ ñõîä³â
â³ä ïåðøîãî äî äðóãîãî ïîâåðõó.
Ñâ³òëèíè çðîáëåí³ ùå ó 60-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Ñàìå òîä³
4-ïîâåðõîâó «õðóùîâêó» çäàëè
â åêñïëóàòàö³þ. ×èñò³ ñò³íè, ÷èñòî íà ñõîäàõ… ² öå ïðè åêîíîì³¿
íà ïðèáèðàíí³ ç 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
— Äå çíàéøëè ñò³ëüêè ñòàðèõ
çí³ìê³â? — çàïèòóþ ìåøêàíêó
ï³ä’¿çäó Ëþáîâ Êîøåëºâó.
— Ñêð³çü øóêàëè. Íàéá³ëüøå,
çâè÷àéíî, â ²íòåðíåò³.
— À äçåðêàëî?
— Âçÿëè ³ç ñòàðî¿ øàôè, — óòî÷íþº ïàí³ Ëþáîâ. — Âèõîäèø ç

ï³ä’¿çäó, ìèìîâîë³ ãëÿíåø íà ñåáå.
— ² í³õòî-í³÷îãî?
— ßê áà÷èòå, ö³ëå, íåóøêîäæåíå.
Çãàäóþ îäèí ç ï³ä’¿çä³â òàêî¿
ñàìî «õðóùîâêè» íà Âèøåíüö³. Òàì ìåøêàíö³ ñêàðæèëèñÿ
íà øïðèöè íà ï³äâ³êîíí³ ÷è
íà ñõîäàõ. Í³áèòî âñ³ ëþäè îäíàêîâ³, à ï³ä’¿çäè, ÿê áà÷èìî, ð³çí³.
Ëþáîâ Êîøåëºâà ç³çíàºòüñÿ,
ùî íå çâèêëà æèòè ó ñì³òò³. Æ³íêà íå ÷åêàëà, ïîêè õòîñü ïðèéäå
³ íàâåäå ïîðÿäîê. Ñàìà ïî÷èíàëà
âñå ðîáèòè. Íàé÷àñò³øå ïîðó÷ ç
íåþ ñòàâàëà Òåòÿíà Ðÿáóõ³íà. ²í³ö³þâàëè ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ. Íàçâàëè îá’ºäíàííÿ ñï³ââëàñíèê³â ñâîãî áóäèíêó «Ïðîñò³ð-127». Ïàí³
Òåòÿíó îáðàëè ãîëîâîþ ÎÑÁÁ.
— Ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ îá’ºäíàííÿ
áóëî äâà øëÿõè âèð³øåííÿ ïèòàííÿ íàäàííÿ ïîñëóã ç îáñëóãîâóâàííÿ áóäèíêó, — ðîçïîâ³äàº
ïàí³ Ðÿáóõ³íà. — Àáî ñàìîñò³éíî
øóêàòè ñòðóêòóðè, ÿê³ á âèêîíóâàëè ö³ ôóíêö³¿, àáî íàéíÿòè
óïðàâèòåëÿ. Âèð³øèëè äîðó÷èòè

öå çíàþ÷³é ëþäèí³. Îáðàëè óïðàâèòåëÿ. Ëþäèíà â³äïîâ³äàëüíà,
çíàºìî ¿¿ çä³áíîñò³, ìîæëèâîñò³.
Äîâ³ðèëè ñïðàâó ³ íå ïðîãàäàëè.
Ñï³âðîçìîâíèöÿ êàæå, ùî ãîëîâíå çàâäàííÿ óïðàâèòåëÿ îðãàí³çóâàòè íàäàííÿ ïîñëóã ç îáñëóãîâóâàííÿ é óòðèìàííÿ áóäèíêó.
Éäåòüñÿ ïðî ïðèáèðàííÿ ó ï³ä’¿çäàõ
òà íà ïðèáóäèíêîâ³é òåðèòîð³¿.
«Óïðàâèòåëü âèêîíóº ôóíêö³¿ ìåíåäæåðà,— óòî÷íþº ñï³âðîçìîâíèöÿ.— Ìè á ç öèì íå ñïðàâèëèñÿ òàê
óñï³øíî, ÿê öå ðîáèòü óïðàâèòåëü».

Ó îäíîìó ç ï³ä’¿çä³â
íà ñò³íàõ ôîòîãðàô³¿
áóäèíêó 60-õ ðîê³â.
Ñàìå òîä³ 4-ïîâåðõîâó
«õðóùîâêó» çäàëè
â åêñïëóàòàö³þ
Ãîëîâà ÎÑÁÁ íàâåëà ïðèêëàä
åêîíîì³¿ ó ò³é ñïðàâ³, äå çäàâàëîñÿ
á, åêîíîìèòè íåìà íà ÷îìó, áî
ïðèáèðàëüíèöÿì ïëàòÿòü íåáàãàòî. Äî ñòâîðåííÿ ÎÑÁÁ ç ìåøêàíö³â áóäèíêó ÆÅÊ áðàâ çà ðîáîòó ïðèáèðàëüíèö³ 4900 ãðèâåíü.
Óïðàâèòåëü íàäàº öþ ñàìî ïîñëóãó çà îäíó òèñÿ÷ó ãðèâåíü. Ìåíøå
ñïëà÷óºìî é çà ³íø³ ïîñëóãè.
Äî ðå÷³, ó 70 â³äñîòêàõ áàãàòîïîâåðõîâèõ áóäèíê³â Â³ííèö³
ìåøêàíö³ äîðó÷èëè óïðàâëÿòè
ñâî¿ìè áàãàòîïîâåðõ³âêàìè óïðàâèòåëÿì. Ó ïîíàä 400 áóäèíêàõ
ùå íå âèçíà÷èëèñÿ, ÿêó ôîðìó
óïðàâë³ííÿ îáðàòè.

Голова ОСББ «Простір-127» Тетяна Рябухіна:
— Знаючий управитель своєю роботою може забезпечити
економію коштів на обслуговуванні будинку

«Нехай водії звикають». Блогер проїхав
велосмугою по дорозі на Вишеньці
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

– На новій доріжці комфортно, місця вистачає навіть для
двох велосипедів одночасно, – каже Володимир Ковтун

 Äíÿìè íà Âî¿í³â-²íòåðíàö³îíàë³ñò³â çàïóñòèëè ï³ëîòíèé
ïðîåêò äëÿ âåëîñèïåäèñò³â. Äëÿ
âëàñíèê³â äâîêîë³ñíèõ íàêðåñëèëè âåëîñìóãó ïðÿìî íà äîðîç³.
Êð³ì òîãî, îáàá³÷ äîðîãè âïîðÿäêóâàëè ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ
àâòî. À ÷è âèñòà÷èòü âñ³ì ì³ñöÿ?
Öå îö³íèâ â³ííèöüêèé áëîãåð
Âîëîäèìèð Êîâòóí. Ñâî¿ìè âðàæåííÿìè â³í ïîä³ëèâñÿ íå ò³ëüêè
ÿê âåëîñèïåäèñò, à é ÿê âîä³é.
— Áóäü ëàñêà, í³ÿêèõ ïðîáëåì — ì³ñöÿ âèñòà÷àº àáñîëþòíî âñ³ì! Êð³ì ñêèãë³¿â, — êàçàâ
÷îëîâ³ê íà ïî÷àòêó â³äåî, êîëè
â³í áóâ ó àâòî.
Çà éîãî ñëîâàìè, äëÿ ïðî¿çäó
òóò âèñòà÷àº äâîõ ñìóã: îäíà â îäíîìó íàïðÿìêó, ³íøà — ó çâîðîòíîìó. ª ïàðêóâàëüí³ ì³ñöÿ,
ÿê³ ïîêàæóòü àâòîâëàñíèêàì, ùî
òóò ïîòð³áíî ïàðêóâàòèñÿ âçäîâæ

äîðîãè, à íå «ÿëèíêîþ». ² îäðàçó
íà â³äåî ï³äì³÷àº îäíó ç àâò³âîê,
ÿêà îäíî÷àñíî ñòî¿òü íà âåëîäîð³æö³ òà çåëåí³é çîí³.
À ïîò³ì ÷îëîâ³ê îö³íèâ âåëîñìóãó âæå ÿê âåëîñèïåäèñò. Â³í
¿¿ âæå íà ïî÷àòêó íàçâàâ «ïðåêðàñíîþ øòó÷êîþ».
«Âåëîäîð³æêà íàðåøò³ íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³. ² ç’ÿâèëèñÿ íîðìàëüí³ ïàðêóâàëüí³ ì³ñöÿ. Õî÷à
ö³êàâî áóäå, êîëè ïî÷íå ïðàöþâàòè Â³ííèöüêèé òåõí³÷íèé óí³âåðñèòåò, ÿê áóäóòü òóò ò³ñíèòèñÿ
ñòóäåíòè íà ìàøèíàõ. Âàíãóþ,
êðàéí³ìè îáåðóòü âåëîñèïåäèñò³â,
ÿê çàâæäè», — êàçàâ âåëîñèïåäèñò.
Äàë³ â³í ïîä³ëèâñÿ ñâî¿ìè
âðàæåííÿìè: êîìôîðòíî, ì³ñöÿ
âèñòà÷àº íàâ³òü äëÿ äâîõ âåëîñèïåä³â îäíî÷àñíî, äîáðå âèäíî
ðîçì³òêó.
Íà ³íøîìó áîö³ äîðîãè òàêîæ
º âåëîäîð³æêà, ïî ÿê³é ïðî¿õàâ

Âîëîäèìèð òà ïîä³ëèâñÿ ñâî¿ìè
ðîçäóìàìè.
«Îò çàðàç áàãàòî âîä³¿â ñêàæóòü,
ùî âåëîñèïåäèñòè âçàãàë³ çíàõàáí³ëè. ² ïî äîðîãàõ, ³ ïî òðîòóàðàõ
¿çäÿòü. Òà âçàãàë³ âåëîñèïåäèñòè
÷àñòî ïîðóøóþòü ïðàâèëà. Ñêàæ³ìî ÷åñíî, ñåðåä ï³øîõîä³â, âîä³¿â òà âåëîñèïåäèñò³â äîñòàòíüî
áèäëà, ÿêå ïðèíöèïîâî ïîðóøóº
ïðàâèëà. Òîæ äàâàéòå ïî÷èíàéòå
ç ñåáå, à ïîò³ì — êàçàòè ïðî ³íøèõ», — êàçàâ Âîëîäèìèð. À ùå
â³í çàêëèêàâ íå ¿çäèòè ïî òðîòóàðàõ, îñê³ëüêè âåëîñèïåäèñò º òàêîæ ó÷àñíèêîì äîðîæíüîãî ðóõó.
Íà ê³íåöü â³äåî Âîëîäèìèð
çðîáèâ âèñíîâîê, ùî â³äîêðåìëåíà ñìóãà äëÿ âåëîñèïåä³â — öå
êàéô. Òà çàïðîïîíóâàâ âåëîñèïåäèñòàì ÷àñò³øå íåþ ¿çäèòè.
À ÿêùî ïîáà÷àòü ïîðóøíèê³â
(âîä³¿â, ùî ïàðêóþòü íà âåëîñìóç³ — àâò.) îäðàçó äçâîíèòè 102.
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НАМАЛЮЮТЬ ЧОТИРИ МУРАЛИ,
ПОВ’ЯЗАНІ З ВІННИЦЕЮ
Масштабне мистецтво  Стінописи
розташують на будинках у різних куточках
міста. Протягом серпня-вересня в нашому
місті з’явиться казковий «Маленький
принц», «Гербарій» з квітів на 9 поверхів та
історичні малюнки «Вінницький модерн»
й «Садиба Стаховського». Перший дім
розмалюють на Соборній. Вартість всього
проекту — 200 тисяч гривень
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Öüîãî ðîêó ìàëþâàòèìóòü ìóðàëàðòè — ìàñøòàáí³ ìàëþíêè íà ñò³íàõ áóäèíê³â, ùî ðîáèòü ðåçèäåíö³ÿ õóäîæíèê³â «VIN-ART-CITY»
ùå ç 2015 ðîêó. Òîä³ íàìàëþâàëè
ø³ñòü ñò³íîïèñ³â òà ñò³ëüêè æ ó
2016-ìó. Ðàçîì ç òèìè, ùî çðîáèëè ìèíóëîãî ðîêó â íàøîìó ì³ñò³,
âæå 15 ìóðàë³â. Òà íåçàáàðîì äî
íèõ ïðèºäíàþòüñÿ ùå ÷îòèðè.
Âèêîíêîì ì³ñüêî¿ ðàäè ïðèéíÿâ 2 ñåðïíÿ ð³øåííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ ðåçèäåíö³¿ ìóðàë-àðòó
«VIN-ART-CITY» (goo.gl/huatzz).
Âèçíà÷èëè àäðåñè ÷îòèðüîõ áóäèíê³â, ñò³íè ÿêèõ áóäóòü ïîëîòíîì äëÿ ìàëþíê³â. Öå æèòëîâ³ áó-

äèíêè, âèñîòîþ â³ä äâîõ äî äåâ’ÿòè
ïîâåðõ³â çà òàêèìè àäðåñàìè:
 Ñòåëüìàõà, 35
 Çàìîñòÿíñüêà, 59
 Âåðåùàã³íà, 6
 Ñîáîðíà, 53
Êóðàòîð ðåçèäåíö³¿, ãîëîâà ÃÎ
«Ëàáîðàòîð³ÿ àêòóàëüíî¿ òâîð÷îñò³» Îëåêñàíäð Íèêèòþê ðîçêàçàâ,
ùî áóäå çîáðàæåíî íà ìàëþíêàõ.
— «Ñàäèáà Ñòàõîâñüêîãî» —
öå áóäå ³ì³òàö³ÿ àðõ³òåêòóðíîãî
âèãëÿäó öüîãî áóäèíêó, ÿêèì â³í
áóâ ó ìèíóëîìó (ðàí³øå öå áóâ
ä³ì ë³êàðÿ Ñòàõîâñüêîãî, îôîðìëåíîãî â ñòèë³ óêðà¿íñüêîãî àðõ³òåêòóðíîãî ìîäåðíó íà Âåðåùàã³íà, 6 — àâò.).
— «Â³ííèöüêèé ìîäåðí» —
ìàº êðàñíîìîâíó íàçâó òà, êð³ì
îðíàìåíòó, òàì áóäóòü íàìàëüîâàí³ æèòåë³ ì³ñòà. Ìàþ äóìêó,

ùî åñê³ç áóäóòü äîïðàöüîâóâàòè
âæå ï³ä ÷àñ íàíåñåííÿ ñò³íîïèñó,
áî äóæå îáìåæåí³ â ÷àñ³.
— «Ãåðáàð³é» — öå áóäå ôàíòàñòè÷íèé ìàëþíîê ç ðîñëèíàìè
òà êâ³òàìè, ðîçòàøîâàíèé îäðàçó
íà äâîõ ñò³íàõ äåâ'ÿòèïîâåðõ³âêè.
— «Ìàëåíüêèé ïðèíö» — ³ëþñòðàòèâíèé ìàëþíîê ç õëîï÷èêîì òà ïëàíåòàìè, ÿê³ áóäóòü
ñèìâîë³çóâàòè äåÿê³ â³äîì³ ì³ñöÿ
Â³ííèö³.
Ó ñêëàä³ ðåçèäåíö³¿ ìóðàë-àðòó
áóäóòü ÿê õóäîæíèêè, òàê ³ñòîðèêè é àðõ³òåêòîðè. Âîíè áóäóòü
çàéìàòèñÿ ïåðåíåñåííÿì åñê³ç³â
íà ñò³íè òà äîïðàöüîâóâàòèìóòü
¿õ âæå ï³ä ÷àñ ìàëþâàííÿ.
 Ìàðèíà Êàðïåíêî, ²ðèíà
Ïðîêîï÷óê ç ïðîåêòîì «Â³ííèöüêèé ìîäåðí» (Ñîáîðíà, 53)
 Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí, ªâãåí Ñîâ³íñüêèé, Îëåêñàíäð Ôåðòþê, Âîëîäèìèð Õîäàê, «Ñàäèáà
Ñòàõîâñüêîãî», (Âåðåùàã³íà, 6)
 Îëåêñàíäð Ìàð÷åíêî, «Ôàíòàñòè÷íèé ãåðáàð³é» (Çàìîñòÿíñüêà, 59) ,
 Îëüãà Ãàºâèê, «Ìàëåíüêèé
ïðèíö» (Ñòåëüìàõà, 35)
Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Íèêèòþêà, âñ³ ìóðàëè áóäóòü ïðèñâÿ÷åí³ Â³ííèö³. Â³äêðèþòü «ñåçîí»
ìóðàë³â 9 ñåðïíÿ. ² ïî÷íóòü ç ìàëþâàííÿ ñò³íîïèñó íà áóäèíêó
Ñîáîðíà, 53. Çàâåðøèòüñÿ ðîáîòà
íàä âñ³ìà ìàñøòàáíèìè ìàëþíêàìè — 5 âåðåñíÿ.
РЕКЛАМА

430272

«Маленький принц», на Стельмаха, 35.
Мурал з планетами, на яких розташують Арку, Книжку тощо

Загальна вартість муралів — 200 тисяч гривень
У додатку до рішення виконкому
йдеться й про вартість «VIN-ARTCITY». Загалом на мистецтво витратять 200 тисяч гривень.
На придбання матеріалів для
проведення мурал-арт проектів
витратять 29,9 тисячі гривень.
На проживання та харчування
учасників витратять 59,4 тисячі

гривень. А за обладнання для стінопису (оренда автовишки, проектора, люльки тощо) заплатять
найбільше — 81 200 гривень.
Робота митців не буде «волонтерською», вони отримають кошти
за чотири малюнки 29 500 гривень
загалом. Усього в резиденції «VIN
ART CITY» буде дев’ять учасників.
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ПАРАЛІМПІЄЦЬ ПЕРЕМІГ
ЗДОРОВИХ СПОРТСМЕНІВ
Сильний духом  Олексій Денисюк
здобув два золота на чемпіонаті України
серед чоловіків. Виборов паралімпійську
ліцензію і мріє й про участь у Олімпіаді
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Îëåêñ³é Äåíèñþê — îäèí
³ç íàéâ³äîì³øèõ â³ííèöüêèõ
ñïîðòñìåí³â. Éîãî çíàþòü ÿê
áðîíçîâîãî ïðèçåðà Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð-2016, ïåðåìîæöÿ
Êóáêà ñâ³òó ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè.
À ìèíóëîãî òèæíÿ Äåíèñþê «ïåðåñòð³ëÿâ» íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè
íå ïàðàë³ìï³éö³â, à çâè÷àéíèõ
ñïîðòñìåí³â. Ó éîãî àêòèâ³ — äâ³
çîëîò³ íàãîðîäè!
ПЕРША МЕДАЛЬ – В МІКСТІ
×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç³ ñòð³ëüáè ç ïíåâìàòè÷íî¿ çáðî¿ ïðîõîäèâ ó Ëüâîâ³, íà äèíàì³âñüêîìó
ñòð³ëüáèù³. Ïåðøó çîëîòó ìåäàëü
íàø³ çåìëÿêè çäîáóëè ó ì³êñò³.
Ó ö³é íîâ³é îë³ìï³éñüê³é âïðàâ³ ç³ ñòð³ëüáè ç ï³ñòîëåòà î÷êè
ïðåäñòàâíèê³â äâîõ ñòàòåé ñêëàäàþòüñÿ. Òàêèé ï³äõ³ä çàö³êàâëþº
ãëÿäà÷³â, ÿê³ ñïîñòåð³ãàþòü çà ðåçóëüòàòàìè íà âåëèêîìó åêðàí³.
×åìï³îíàìè ñòàëè â³ííèöüê³
ìàéñòðè ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî
êëàñó — 29-ð³÷íèé Îëåêñ³é Äåíèñþê ³ 25-ð³÷íà Äàðèíà Ëºáºäºâà
Ãîëîâíèìè êîíêóðåíòàìè áóëè
ãîñïîäàð³, ÿê³ âèáîðîëè áðîíçó,
³ ñòð³ëüö³ ç Êðîïèâíèöüêîãî, ùî
ñòàëè â³öå-÷åìï³îíàìè. Çàãàëîì
áóëî ïðåäñòàâëåíî áëèçüêî äâîõ

äåñÿòê³â êîìàíä.
— Äî ô³íàëó Îëåêñ³é ³ Äàðèíà âèéøëè ç ï’ÿòèì ðåçóëüòàòîì. Àëå òàì âñ³ ïîêàçíèêè
îáíóëèëèñÿ, ³ íàø³ ñïîðòñìåíè
çìîãëè ñóòòºâî ïîë³ïøèòè ñâî¿
ïîêàçíèêè, — êàæå çàñëóæåíèé
òðåíåð Óêðà¿íè Äåíèñ Ìóñòàôàºâ. — Ó ì³êñò³ âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàº ïñèõîëîã³ÿ. Êîæåí ðîçóì³º,
ùî â³ä éîãî âèñòóïó çàëåæèòü
êîìàíäíèé äîðîáîê. Ïðè÷îìó
ïàðòíåðè ñòð³ëÿþòü ïî ÷åðç³,
à íå îäíî÷àñíî.
Ïåðøå ì³ñöå íàø ïàðàë³ìï³ºöü âèáîðîâ é ó ñòð³ëüá³ ç³
øâèäê³ñíîãî ìàëîêàë³áåðíîãî
ï³ñòîëåòà — â êîìàíä³ ðàçîì ³ç
Áîãäàíîì Êèðèëåíêîì ³ Ïàâëîì
Êðåïîñòíÿêîì. À â îñîáèñòîìó
çàë³êó Ïàâëî Êðåïîñòíÿê ïîñ³â
òðåòº ì³ñöå.
ДИТЯЧА МРІЯ ЗАЛИШИЛАСЯ
Îëåêñ³é ³ç äèòèíñòâà ìð³ÿâ
ïðî ó÷àñòü ó Îë³ìï³àä³. Óñï³øíî âèñòóïàâ íà çìàãàííÿõ ñåðåä çâè÷àéíèõ ñòð³ëüö³â, áóâ
ïðèçåðîì ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè.
Êîëè îòðèìàâ ñåðéîçí³ òðàâìè
îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó (çàðàç
õîäèòü, òðèìàþ÷èñü çà ïàëèöþ),
íå «çàâ’ÿçàâ» ç³ ñïîðòîì. Ïî÷àâ
âèñòóïàòè íà ÷åìï³îíàòàõ ñåðåä
ñïîðòñìåí³â ç ³íâàë³äí³ñòþ, äå

Де займатися?
Тренування із кульової стрільби
у Вінниці відбуваються на базі
Палацу дітей та юнацтва, тирах шкіл № 27 і № 22 (рухома
мішень), педагогічного університету (для студентів). Заняття
зі стрільби із луку — у технічному
університеті.

Довідки за телефонами: 61–16–
00 (спортшкола стрільби), 067–
899–02–56 (тренер зі стрільби
із пістолета Денис Мустафаєв).
Запрошуються діти, починаючи
з десяти років. Особливих вимог
для початківців немає. Лише необхідно мати довідку від лікаря.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ
Звитяга
на ДіаЄвро
 Çá³ðíà Óêðà¿íè çäîáóëà
áðîíçó ñåðåä 18 êîìàíä íà
÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ç ôóòçàëó ñåðåä ëþäåé, õâîðèõ
íà öóêðîâèé ä³àáåò, ÿêèé
ïðîõîäèâ ó Áðàòèñëàâ³ (Ñëîâà÷÷èíà). Äî íàøî¿ çá³ðíî¿
âõîäèëè â³ííè÷àíè Îëåêñ³é
Çàòðàâê³í ³ Äìèòðî Êåðíèöüêèé.

Олексій Денисюк вже
здобув путівку на участь
у Паралімпіаді-2020
у Токіо

Злива нагород

 Ó ñ. Ãóùèíö³ â³äáóâñÿ
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðàä³îñïîðòó ç³ ñïîðòèâíîãî ðàä³îîð³ºíòóâàííÿ. Â³ííè÷àíè
âèáîðîëè ïîíàä äâà äåñÿòêè
ìåäàëåé.

«Стрімкі човни»

äîñÿã âèñîò. Ñòàâ ïåðåìîæöåì
ì³æíàðîäíèõ òóðí³ð³â ³ Êóáê³â
ñâ³òó òà íàâ³òü ïàðàîë³ìï³éñüêèì
ïðèçåðîì. Àëå ìð³ÿ ¹ 1 ó Îëåêñ³ÿ çáåðåãëàñÿ!
— Ìîæëèâî, êîëèñü ÿ â³çüìó
ó÷àñòü îäðàçó ó Îë³ìï³éñüêèõ ³
Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ. ×àñ, ùîá
ï³äâèùèòè ð³âåíü ìàéñòåðíîñò³,
ó ìåíå º, — êàæå Îëåêñ³é.
Íà äóìêó ÷åìï³îíà, íàâðÿä ÷è
â³í ïîòðàïèòü äî íàö³îíàëüíî¿
çá³ðíî¿ ó íèí³øíüîìó îë³ìï³éñüêîìó öèêë³. Áî ²ãðè âæå ÷åðåç äâà ðîêè. ² îñíîâíèé ñêëàä
çá³ðíî¿ ïðàêòè÷íî ñôîðìîâàíèé.
— Àëå, ÿêùî ê³ëüêà ðàç³â ïîêàçàòè âèñîêèé ðåçóëüòàò, º
øàíñè óâ³éòè äî çá³ðíî¿ â öüîìó
îë³ìï³éñüêîìó öèêë³, — ñêàçàâ
â³ííè÷àíèí.
НА ШЛЯХУ ДО ТОКІО
Íàñòàâíèê Îëåêñ³ÿ Äåíèñ Ìóñòàôàºâ ñòàâèòü ïåðåä íèì ìàêñèìàëüí³ çàâäàííÿ. Ó ïåðøó ÷åð-

ãó — ïîêàçàòè âèñîêèé ðåçóëüòàò
íà Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ-2020.
Âîíè, ÿê ³ Îë³ìï³àäà, ïðîéäóòü
ó Òîê³î (ßïîí³ÿ).
— Îëåêñ³é âæå âèáîðîâ ë³öåíç³þ íà Ïàðàë³ìï³àäó. Â³í çðîáèâ
öå íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó â Êîðå¿, äå
ñòàâ áðîíçîâèì ïðèçåðîì. Ïåðåä
Ïàðàë³ìï³éñüêèìè ³ãðàìè ìàº âèéòè íà ï³ê ñâîº¿ ôîðìè, — êàæå
Äåíèñ Ìóñòàôàºâ.
Âîäíî÷àñ òðåíåð çàóâàæóº, ùî
â êóëüîâ³é ñòð³ëüá³ ïàðàë³ìï³éö³ íåð³äêî ïîêàçóþòü ðåçóëüòàòè
íå ã³ðø³, í³æ çäîðîâ³. À â äåÿêèõ
âèïàäêàõ é êðàù³!
— Äî òàêèõ ðåçóëüòàò³â, ÿê³
íàðàç³ äåìîíñòðóþòü, ïðèì³ðîì, Îëåã Îìåëü÷óê, ó÷àñíèê
²ãîð, ÷è îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà
Îëåíà Êîñòåâè÷, ùå äàëåêî. Àëå
ìè äî íèõ ïðàãíåìî. Òîìó íå
âèêëþ÷àþ ìîæëèâîñò³ òîãî, ùî
Îëåêñ³é Äåíèñþê ç ÷àñîì çäîáóäå
ïóò³âêó é íà Îë³ìï³àäó, — êàæå
Äåíèñ Ìóñòàôàºâ.

 Ó Äí³ïð³ ô³í³øóâàâ êîìàíäíèé ÷åìï³îíàò êðà¿íè
ç âåñëóâàííÿ íà áàéäàðêàõ
³ êàíîå «Ñòð³ìê³ ÷îâíè».
Âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿
ñïîðòøêîëè ¹ 2 Ðóñëàí
Ìàðìóëèíñüêèé ³ Äåíèñ
Ñîêóð çäîáóëè áðîíçó íà 200
ìåòð³âö³.

Тріумф ветерана
 Ó Êîäèì³ (Îäåñüêà îáëàñòü) â³äáóâñÿ ì³æíàðîäíèé øàõîâèé òóðí³ð ñåðåä
âåòåðàí³â ïàì’ÿò³ çàñëóæåíîãî òðåíåðà ÑÐÑÐ Ìèõàéëà
Ï³äãàéöÿ, òðåíåðà ÷åìï³îíà
ñâ³òó Àíàòîë³ÿ Êàðïîâà.
Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³â â³ííèöüêèé ì³æíàðîäíèé ìàéñòåð
Â³êòîð Ãóäîê, ÿêèé âèïåðåäèâ áàãàòî òèòóëîâàíèõ
ãðàâö³â.
Випуск №33 (1052)
Мінімальні двоходові задачі на кооперативний мат (у білих лише одна
бойова фігура – тура). З допомогою чорних в кожному з двох варіантів
рішення матує біла тура.
Задача №2210-2213. М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Визначили найшвидших шахістів Вінниччини
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Â óÿâ³ áàãàòüîõ ó øàõè ãðàþòü ñîë³äí³ äÿäüêè ÷è íàâ³òü ä³äóñ³, ùî äóìàþòü ãîäèíàìè íàä
ïàðò³ºþ. Àëå â íèí³øí³é ÷àñ êëàñè÷í³ òóðí³ðè ³ç áàãàòîãîäèííèì
êîíòðîëåì ïîñòóïîâî â³äõîäÿòü
íà äðóãèé ïëàí. Íàòîì³ñòü âåëèêó ïðèõèëüí³ñòü çàâîþâàëè
çìàãàííÿ ³ç íåâåëèêèì ë³ì³òîì
íà ðîçäóìè. Òàê³ ÷åìï³îíàòè
îáëàñò³ ç³áðàëè ó íàøîìó ì³ñò³
ñïîðòñìåí³â ³ç Â³ííèö³, Êèºâà,

Æìåðèíêè, Êîçÿòèíà, Â³ííèöüêîãî ³ Íåìèð³âñüêîãî ðàéîí³â.
Ñåðåä íèõ áóâ ïåðøèé ì³æíàðîäíèé ìàéñòåð íàøî¿ îáëàñò³
Â³êòîð Ãóäîê ³ íèçêà ñèëüíèõ
êàíäèäàò³â ó ìàéñòðè.
Ó ïåðøîñò³ ç³ øâèäêèõ øàõ³â
(ïî äåñÿòü õâèëèí íà ïàðò³þ
ïëþñ äîäàâàííÿ ï’ÿòè ñåêóíä
çà õ³ä) ìàéæå îäðàçó ë³äåðñòâî
çàõîïèâ 15-ð³÷íèé Äìèòðî Ùåðáèíà (Â³ííèöÿ). Â³í ³ ñòàâ ÷åìï³îíîì. Òàêîæ äî òð³éêè ïðèçåð³â

óâ³éøëè äîñâ³ä÷åí³ Êîñòÿíòèí
Ìåëüíèêîâ ³ Ìèõàéëî Øàô³ð.
Ñåðåä æ³íîê ÷åìï³îíêîþ ñòàëà ìîëîäà Òåòÿíà Êîâàëü÷óê
(Â³ííèöüêèé ðàéîí), ñð³áíîþ
ïðèçåðêîþ — 14-ð³÷íà âèõîâàíêà êëóáó «Ðîìàíòèê» Â³êòîð³ÿ
Øâåöü, áðîíçîâîþ — âåòåðàí
Ãàííà Ñëþñàðåâñüêà (îáèäâ³ —
Â³ííèöÿ).
Ó ÷åìï³îíàò³ ç áëèñêàâè÷íî¿
ãðè (òðè õâèëèíè íà ïàðò³þ
ïëþñ äîäàâàííÿ äâîõ ñåêóíä

çà õ³ä) áîðîòüáó çà ë³äåðñòâî
ïîâåëè Ìèõàéëî Øàô³ð ³ Äìèòðî Ùåðáèíà. Âîíè íàáðàëè
ïî 10,5 î÷êà ³ç 12-òè ìîæëèâèõ. Çà äîäàòêîâèì êîåô³ö³ºíòîì ÷åìï³îíîì ñòàâ ñòàðøèé
çà â³êîì. Áðîíçîâèì ïðèçåðîì
âèÿâèâñÿ êàíäèäàò ó ìàéñòðè
ñïîðòó Àíàòîë³é Õîäþê (Æìåðèíêà). Ñåðåä ïðåäñòàâíèöü
ïðåêðàñíî¿ ñòàò³ çíîâó êðàùèìè
ñòàëè Òåòÿíà Êîâàëü÷óê ³ Ãàííà
Ñëþñàðåâñüêà.

h2

2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №31 (13976) 1 серпня 2018 року
Задача №2206
I. 1. Kpc6! Kp:b8 2. Kpb5 a8K 3. Kpa6 Kc7x;
II. 1. Kpd8! Kpb7 2. Ce8 ab8:K 3. Kd7 Kc6x;
Задача №2207
I. 1. Kpg6! h4 2. g4 Cg5 3. Kph5 Kf4x;
II. Kph5! Kpf3 2. Kph4 Cg3+ 3. Kp:h3 K:g5x;
Задача №2208
I. 1. Kpg6! Tb8 2. Kph7 Cb2 3. Cg6 Th8x;
II. Kpe4! Tb4+ 2. Kpd3 Td4+ 3. Kpc3 Cb2x;
Задача №2209
I. 1. Kpe1! Tg4 2. Kpe2 Te4+ 3. Kpf3 Kd2x;
II. 1. Kpe2! Tg2 2. Kpe1 Kg3 3. Kd1 Te2x.
М. Пархоменко

RIA, Ñåðåäà,
8 ñåðïíÿ 2018
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#УРЯДГРОЙСМАНА

АННА КАТРУК, ПСИХОЛОГ

Только я теряю веру в людей, жизнь подкидывает
ситуации, чтоб я точно убедилась, что мир
прекрасен. Не важно, в каком ты городе, стране…
Важно, что вокруг ЛЮДИ!!! БлагоДарю!

простір для особистої думки

Уряд фінансує розвиток регіонів
БЛОГ

Óðÿä Ãðîéñìàíà ùîðîêó çá³ëüøóº äåðæàâíó
ï³äòðèìêó ðîçâèòêó ãðîìàä
òà ðîçáóäîâè ³íôðàñòðóêòóðè. Öüîãî
ðîêó çà ð³çíèìè íàïðÿìêàìè ³ ïðîãðàìàìè âîíà ñÿãàº ïîíàä 30 ìëðä
ãðí. Çîêðåìà, 4,05 ìëðä ãðí óæå
âèä³ëåí³ ç Äåðæàâíîãî ôîíäó ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, ùå 2,11 ìëðä ãðí
ðåã³îíè îòðèìóþòü ÷åðåç ñóáâåíö³þ
ç áþäæåòó íà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê. Ö³ êîøòè ñïðÿìîâàí³ íà áóä³âíèöòâî òà ðåìîíò ð³çíèõ
îá'ºêò³â, ÿêèõ ïîòðåáóþòü æèòåë³
êîíêðåòíîãî ì³ñòà, ñåëà, ÎÒÃ, —
äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â, øê³ë, ìåäè÷íèõ
çàêëàä³â — òà îñíàùåííÿ ¿õ ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì; íà áóä³âíèöòâî ³
ðåìîíò äîð³ã, ìåðåæ âîäîïîñòà÷àííÿ
òà âóëè÷íîãî îñâ³òëåííÿ, ùîá çàáåçïå÷èòè êîìôîðòí³ óìîâè æèòòÿ.
Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ âèä³ëåí³
Óðÿäîì êîøòè áóäóòü âèêîðèñòàí³
íà ïðîâåäåííÿ ðåìîíò³â ó ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ òà çàêóï³âëþ äëÿ íèõ
âàðò³ñíîãî îáëàäíàííÿ íà ì³ëüéîíè
ãðèâåíü. Çîêðåìà — íà:
• ðåêîíñòðóêö³þ óðîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî
îíêîäèñïàíñåðó — 11,8 ìëí ãðí
• äîáóäîâó ãîëîâíîãî êîðïóñó
Â³ííèöüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³
øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè —
2,5 ìëí ãðí

• êàïðåìîíò õ³ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ
Æìåðèíñüêî¿ öåíòðàëüíî¿ ðàéîííî¿ ë³êàðí³ — 2,3 ìëí ãðí
• çàêóï³âëþ îáëàäíàííÿ äëÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ³ì. Ì. ².Ïèðîãîâà — íà
97,5 ìëí ãðí
• çàêóï³âëþ îáëàäíàííÿ äëÿ â³ää³ëåííÿ åêñòðåíî¿ òà íåâ³äêëàäíî¿ äîïîìîãè Â³ííèöüêî¿
ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè —
48,8 ìëí ãðí
• çàêóï³âëþ ñàí³òàðíèõ àâòîìîá³ë³â
äëÿ Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî öåíòðó
åêñòðåíî¿ ìåääîïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô — 8 ìëí ãðí
• ïðèäáàííÿ ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ
äëÿ Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî êë³í³÷íîãî îíêîëîã³÷íîãî äèñïàíñåðó —
3,3 ìëí ãðí
• ïðèäáàííÿ öèôðîâîãî ìàìîãðàôà
äëÿ Ïîä³ëüñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî
öåíòðó îíêîëîã³¿ ì. Â³ííèöÿ —
3 ìëí ãðí
Áóäå ïðîâåäåíî ðåìîíò, ðåêîíñòðóêö³þ òà óòåïëåííÿ ïîíàä òðüîõ
äåñÿòê³â ñàäî÷ê³â òà øê³ë, ñïîðòèâíèõ îá’ºêò³â òà îá’ºêò³â êóëüòóðè.
Çîêðåìà, âèä³ëåí³ êîøòè íà:
• çàâåðøåííÿ áóä³âíèöòâà íîâîãî êîðïóñó Ìèõàéë³âñüêî¿ øêîëè ó Ãàéñèíñüêîìó ðàéîí³ —
2,7 ìëí ãðí

• äîáóäîâó øêîëè â ñ.Çâåäåí³âêà Øàðãîðîäñüêîãî ðàéîíó —
2,3 ìëí ãðí
• ðåêîíñòðóêö³þ øêîëè â ñ. Ñîñîíêà
Â³ííèöüêîãî ðàéîíó — 7 ìëí ãðí
• ðåêîíñòðóêö³þ øêîëè â ñ. Ñîê³ë
×åðí³âåöüêîãî ðàéîíó — 2,3 ìëí ãðí
• êàïðåìîíò øêîëè â ñ. Óëàí³â
Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó — 3 ìëí ãðí
• ðåêîíñòðóêö³þ äèòÿ÷îãî ñàäî÷êà
«Çîëîòà ðèáêà» â ñ. Çàðâàíö³ Â³ííèöüêîãî ðàéîíó — 10 ìëí ãðí
• ðåìîíò êîìïëåêñó áóä³âåëü òà
ñïîðóä ÍÂÊ ¹1 ó ì. Íåìèð³â —
2,2 ìëí ãðí
• ðåìîíò Ñòðèæàâñüêîãî äèòÿ÷îãî
áóäèíêó-³íòåðíàòó — 4,5 ìëí ãðí
• ðåêîíñòðóêö³þ ðàéîííîãî ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó â ì. Êîçÿòèí³
— 2 ìëí ãðí
• ðåêîíñòðóêö³þ áóä³âë³ ñïîðòèâíîãî
êîìïëåêñó â ñ. Ñàâèíö³ Òðîñòÿíåöüêîãî ðàéîíó — 2 ìëí ãðí
Îêð³ì òîãî, êîøòè áóäóòü ñïðÿìîâàí³ íà ðåêîíñòðóêö³þ äîð³ã
ó 28 íàñåëåíèõ ïóíêòàõ ³ ì³æ íèìè.
Çîêðåìà, â Êàëèí³âñüêîìó ðàéîí³
ïðîäîâæàòü ðåìîíòóâàòè äîðîãè,
ùî çàçíàëè ðóéíóâàííÿ âíàñë³äîê
ïîæåæ³ íà ñêëàä³ áîºïðèïàñ³â â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè. 5,3 ìëí ãðí âèä³ëåíî íà ðåìîíò äîð³ã äåðæàâíîãî
çíà÷åííÿ.

УРЯД ПІДТРИМУЄ РОЗВИТОК
ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАСТІ
БУДІВНИЦТВО,
РЕМОНТ, УТЕПЛЕННЯ:
• 33 шкіл та садочків
• 11 лікарень та поліклінік
• 3 сільських будинків культури

РЕМОНТ ДОРІГ:
• капремонт дорожнього покриття
в 28 населених пунктах
• 5,3 млн грн на дороги державного значення

ОБЛАДНАННЯ ТА МЕБЛІ:
• медобладнання для 10 лікарень та 6 амбулаторій
• комп’ютери, меблі для 65 шкіл, 25 садочків, 3
сільських клубів

БУДІВНИЦТВО,
РЕКОНСТРУКЦІЯ:
• 11 водогонів
• 4 мереж вуличного освітлення
• 8 стадіонів, спорткомплексів
431011

При підписанні декларацій з лікарем
більше не вимагатимуть копії документів
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА ГО «ЦЕНТР
ГРОМАДСЬКОЇ АКТИВНОСТІ
«РЕЗУЛЬТАТ»

Êàìïàí³ÿ ç âèáîðó ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â,
ïåä³àòð³â òà òåðàïåâò³â òðèâàº ç êâ³òíÿ. Öå ïåðøà ïîä³áíà êàìïàí³ÿ íàö³îíàëüíîãî ð³âíÿ. Óæå á³ëüøå òðåòèíè
óêðà¿íö³â ï³äïèñàëè äåêëàðàö³¿. À ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ âæå á³ëüøå ïîëîâèíè.
Ïðîòå ï³ä ÷àñ ï³äïèñàííÿ áóëè çàéâ³ ñêëàäíîù³. Ïàö³ºíòè ìàëè íàäàòè
êîï³¿ ïàñïîðòà òà ³äåíòèô³êàö³éíîãî
êîäó. Ï³ñëÿ ñîòåíü ñêàðã, Ì³í³ñòåðñòâî
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Óêðà¿íè âíåñëî çì³íè
äî Ïîðÿäêó âèáîðó ë³êàðÿ, ñïðîñòèâøè
öþ òà ³íø³ âèìîãè.
Äåêëàðàö³¿ ïðî âèá³ð ë³êàðÿ, ÿê³ áóëè
ï³äïèñàí³ äî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ çì³í,
ä³éñí³ ³ íå àíóëþþòüñÿ. Ïàö³ºíò ïðè

Ùîòèæíåâèê «RIA»

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

ï³äïèñàíí³ äåêëàðàö³¿ â³äòåïåð ìàº ò³ëüêè ïîêàçàòè îäèí ç äîêóìåíò³â, ùî ïîñâ³ä÷óþòü îñîáó, òà ³äåíòèô³êàö³éíèé
êîä. Çáåð³ãàòè òåïåð íåîáõ³äíî ò³ëüêè
îäèí ïðèì³ðíèê äåêëàðàö³¿, ï³äïèñàíèé ïàö³ºíòîì. ²íøèé ïðèì³ðíèê, ÿê
³ ðàí³øå, çàëèøàºòüñÿ ó ïàö³ºíòà.
ßê ³ ðàí³øå, ó âèïàäêó, ÿêùî ëþäèíà
÷åðåç ñâî¿ ðåë³ã³éí³ ïåðåêîíàííÿ â³äìîâèëàñÿ â³ä ïðèéíÿòòÿ ðåºñòðàö³éíîãî
íîìåðà îáë³êîâî¿ êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â òà ïîâ³äîìèëà ïðî öå â³äïîâ³äíèé êîíòðîëþþ÷èé îðãàí ³ ìàº â³äì³òêó
ó ïàñïîðò³, öåé äîêóìåíò íå íàäàºòüñÿ ï³ä ÷àñ óêëàäàííÿ äåêëàðàö³¿ ³ öåé
ïóíêò ó äåêëàðàö³¿ íå çàïîâíþºòüñÿ.
Äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ îñîáè ó òàêîìó ðàç³
âèêîðèñòîâóþòü íîìåð äîêóìåíòà, ùî
ïîñâ³ä÷óº îñîáó.

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 180132

Hàêëàä 29 000

Òàêîæ ñêîðîòèâñÿ ³ ïåðåë³ê ³íôîðìàö³¿, ùî âíîñèòüñÿ äî äåêëàðàö³¿.
Â³äòåïåð äåêëàðàö³ÿ áóäå íà îäíîìó
àðêóø³, ùî çåêîíîìèòü ÷àñ ïàö³ºíò³â
òà ë³êàðÿ íà ¿¿ çàïîâíåííÿ.
Â³äíèí³ ó äåêëàðàö³¿ íå ïîòð³áíî
çàçíà÷àòè çàðåºñòðîâàíå ì³ñöå ïðîæèâàííÿ ïàö³ºíòà, îñê³ëüêè ïàö³ºíò
îáèðàº ë³êàðÿ íåçàëåæíî â³ä ì³ñöÿ
ïðîïèñêè.
Îñîáëèâî âàæëèâîþ çì³íîþ ñòàëî
òå, ùî ï³äïèñàííÿ äåêëàðàö³é ïðîäîâæèëè äî 1 ñ³÷íÿ 2020 ðîêó. Äëÿ ñàìîãî
ï³äïèñàííÿ íå îáîâ’ÿçêîâî âèîêðåìëþâàòè çàéâèé ÷àñ, öå ìîæíà çðîáèòè
íà íàéáëèæ÷îìó ïðèéîì³ äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, ÿêîãî îáåðå ïàö³ºíò.
Ó ðàç³, ÿêùî ïîñëóãè ë³êóâàííÿ íå ñïîäîáàþòüñÿ, ïàö³ºíò çìîæå ï³äïèñàòè

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

äîãîâ³ð ç ³íøèì ë³êàðåì, à éîãî ñòàðà
äåêëàðàö³ÿ àâòîìàòè÷íî àíóëþºòüñÿ
â åëåêòðîíí³é ñèñòåì³.
«Áåçóìîâíî, òàê³ ð³øåííÿ ì³í³ñòåðñòâà âêàçóþòü, ùî ìåäðåôîðìà º
ñï³ëüíîþ ñïðàâîþ ÿê ïàö³ºíò³â, òàê ³
÷èíîâíèê³â. Òâîðö³ ìåäè÷íî¿ ðåôîðìè
ïîñò³éíî íàìàãàþòüñÿ ìîí³òîðèòè âñ³
ïðîáëåìè, ç ÿêèìè ñòèêàºòüñÿ âïðîâàäæåííÿ çì³í ³ íàìàãàþòüñÿ ìàêñèìàëüíî îïåðàòèâíî ¿õ âèð³øóâàòè. Ñàìå öå
º îäíèì ç âàæëèâèõ ôàêòîð³â óñï³øíî¿
çì³íè ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿêà
òåïåð ìàº ñòàòè ñï³ëüíîþ ñïðàâîþ âñ³õ,
áåç âèêëþ÷åííÿ, óêðà¿íö³â», — ïîÿñíèâ
ªâãåí Ãîí÷àð, åêñïåðò ïðîåêòó «Ìåä³àøêîëà ç Äåöåíòðàë³çàö³¿. Êóðñ-²²»,
ÿêèé ðåàë³çóº Öåíòð Åéäîñ çà ï³äòðèìêè ïðîãðàìè U-Lead

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

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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СКІЛЬКИ КОШТУЮТЬ «БЛАТНІ»
АВТОМОБІЛЬНІ НОМЕРИ
Ціна знака  Автомобільні VIP-номери
вперше з’явились і почали користуватись
особливою популярністю у 90-ті.
Нестандартний номер у той час можна
було отримати лише по знайомству, або
через хабар. Запитали у сервісному центрі
МВС, як зараз можна отримати «блатні»
номери і скільки це коштує
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788

Íà ñüîãîäí³ ðîçð³çíÿþòü äâà
âèäè íîìåðíèõ çíàê³â, ÿê³ âèãîòîâëÿþòüñÿ íà çàìîâëåííÿ:
³íäèâ³äóàëüí³ íîìåðí³ çíàêè òà
äåðæàâí³ ïëàòí³ íîìåðí³ çíàêè.
Ïðîöåäóðà îôîðìëåííÿ ó íèõ
îäíàêîâà, à îò ö³íè ð³çíÿòüñÿ.
Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó âàì ïîòð³áíî çâåðíóòèñü ó ñåðâ³ñíèé
öåíòð.
В УКРАЇНІ НЕ МОЖЕ ЇЗДИТИ
ДВІ «АНЖЕЛИ»
²ìåíí³ äåðæíîìåðè ìîæå ïðèäáàòè ñîá³ áóäü-ÿêèé óêðà¿íñüêèé àâòîâëàñíèê. Êîìá³íàö³ÿ
ìîæëèâèõ áóêâ ³ öèôð íà íîìåð³
îáìåæóºòüñÿ ò³ëüêè ôàíòàç³ºþ
çàìîâíèêà ³ ïðàâèëàìè ñåðâ³ñíèõ öåíòð³â ÌÂÑ. ßêùî âè íàäóìàëè ïîâ³ñèòè íà ñâîº àâòî
íîìåð ç ³ì’ÿì, àáî áóäü-ÿêèìè
³íøèì ãðàô³÷íèì ñèìâîëîì,
òî ñïî÷àòêó éîãî ìàþòü ïåðåâ³ðèòè ïî áàç³ äàíèõ íà äóáë³êàòè.
— Ó ñåðâ³ñíîìó öåíòð³ çàïîâíþºòüñÿ çàÿâà, ó ÿê³é âêàçóºòüñÿ
áàæàíèé íîìåð, ÿêà íàäñèëàºòüñÿ ó Êè¿â, — ðîçïîâ³äàº ðå÷íèê
ðåã³îíàëüíîãî ñåðâ³ñíîãî öåíòðó
ÌÂÑ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Âîëîäèìèð Ìîòè÷êî. — ßêùî òà-

êîãî íîìåðà íåìàº, éîãî ìîæíà
çàìîâèòè. Â Óêðà¿í³ íå ìîæóòü
áóòè îäíàêîâ³ ³ìåíí³ íîìåðè.
Íå ìîæå, íàïðèêëàä, áóòè äâà
àâòî ç íîìåðîì «Àíæåëà». Òàêîæ íå ìîæíà çàìîâëÿòè íîìåðè
ç³ ñëîâàìè, ÿê³ ì³ñòÿòü îçíàêè
äèñêðèì³íàö³¿ àáî íåöåíçóðíó
ëåêñèêó.
Âèãîòîâëåííÿ íîìåðíîãî çíàêà
îá³éäåòüñÿ ó 300 ãðèâåíü çà òðè
ñèìâîëè. Êîæåí íàñòóïíèé ñèìâîë êîøòóâàòèìå ùå 90 ãðèâåíü.
ßêùî õî÷åòüñÿ äîäàòè êàðòèíêó,
òî îäèí ãðàô³÷íèé åëåìåíò êîøòóâàòèìå ùå 500 ãðèâåíü.
— Ìàêñèìàëüíî íà íîìåðíèé
çíàê ìîæíà ïîì³ñòèòè â³ñ³ì
ñèìâîë³â. Òîä³ â³í êîøòóâàòèìå
988 ãðèâåíü ³ 70 êîï³éîê, — ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð Ìîòè÷êî. —
Ïîòð³áíî òàêîæ âðàõîâóâàòè,
ùî äîâåäåòüñÿ çàì³íèòè òåõí³÷íèé ïàñïîðò, à öå ùå ïëþñ
341 ãðèâíÿ.
Äàë³ íîâèé íîìåðíèé çíàê
âíîñèòüñÿ ó òåõí³÷íèé ïàñïîðò
â «îñîáëèâ³ â³äì³òêè». Ñòàðèé
íîìåðíèé çíàê òàêîæ çàëèøàºòüñÿ çàêð³ïëåíèì çà âëàñíèêîì.
— Âëàñíèê òàêèõ íîìåð³â
ìîæå çì³íþâàòè ¿õ, êîëè çàõî÷å, — êàæå Âîëîäèìèð Ìîòè÷êî. — Ìîæå çðàíêó ¿çäèòè íà îä-

íèõ, ââå÷åð³ íà ³íøèõ. Ó òåõí³÷íîìó ïàñïîðò³ ó íüîãî áóäå
çàïèñàíî, ùî â³í ìàº äåðæàâíèé
òà ³íäèâ³äóàëüíèé íîìåð.
Ùå îäíà îñîáëèâ³ñòü îòðèìàííÿ ³ìåííîãî íîìåðà — çà íèì
äîâåäåòüñÿ ñàìîìó ïî¿õàòè ó Ãîëîâíèé ñåðâ³ñíèé öåíòð ÌÂÑ
(Êè¿â, âóëèöÿ Ëóê’ÿí³âñüêà, 62).
Íà ì³ñöÿ òàê³ íîìåðè íå ïåðåäàþòüñÿ.
НАЙДОРОЖЧИЙ ДЕРЖАВНИЙ
НОМЕР КОШТУЄ 20 000 ГРИВЕНЬ
ßêùî âè çàõîò³ëè îòðèìàòè
ãàðíèé íîìåðíèé çíàê ç öèôðàìè ³ íå õî÷åòå í³ÿêèõ îñîáëèâèõ â³äì³òîê ó òåõí³÷íîìó
ïàñïîðò³, òî âàì ï³ä³éäóòü äåðæàâí³ ïëàòí³ íîìåðí³ çíàêè.

Іìåíí³ íîìåðè êîëèñü
áóëè äóæå ïîïóëÿðí³.
Çàðàç ïîïèò âïàâ,
öüîãîð³÷ â³ííè÷àíè
çàìîâèëè ëèøå 25
òàêèõ çíàê³â
Ñàìå ñåðåä íèõ ìîæíà çàìîâèòè íîìåðè ç ÷îòèðìà íóëÿìè,
â³ñ³ìêàìè, ñ³ìêàìè òà ³íøèìè
öèôðàìè. Âèäà÷à òàêèõ íîìåðíèõ çíàê³â ðåãóëþºòüñÿ íàêàçîì
Ì³í³ñòåðñòâà âíóòð³øí³õ ñïðàâ
¹ 432. Íàéäîðîæ÷à êîìá³íàö³ÿ
öèôð êîøòóâàòèìå 20 000 ãðèâåíü. Ñàìå ñò³ëüêè, íàïðèêëàä,
êîøòóâàòèìóòü ÷îòèðè ñ³ìêè.
À îò ÷îòèðè â³ñ³ìêè áóäóòü äåøåâø³ íà 10 000 ãðèâåíü.
— Íå ïîòð³áíî ïëóòàòè ³ìåíí³ çíàêè ç äåðæàâíèìè ïëàòíèìè, — ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð
Ìîòè÷êî. — ßêùî âè õî÷åòå äåðæàâíèé ïëàòíèé íîìåð
8888 — âè éîãî îòðèìàºòå. Âàì
ï³äáåðóòü òàêó êîìá³íàö³þ áóêâ,

ВАРТІСТЬ ВИГОТОВЛЕННЯ ІНДИВІДУАЛЬНИХ НОМЕРНИХ ЗНАКІВ
Комбінація цифр на номерному знаку

проживає в Україні, національний,
дипломатичний чи службовий паспорт іноземця або документ, що його
замінює, у разі надання ID-паспорта
разом надається витяг з Єдиного державного реєстру щодо реєстрації місця
проживання);
 засвідчена в установленому порядку
копія документа, що підтверджує державну реєстрацію символіки або логотипа юридичної особи (у разі нанесення
логотипа або символіки на індивідуальний номерний знак);
 копія посвідчення члена громадської
організації, підприємства, логотип якого
буде нанесено на індивідуальний номерний знак (за потреби);
 платіжний документ (квитанція), яка
засвідчує оплату адміністративної послуги та вартості виготовлення комплекту
індивідуальних номерних знаків.
430297

Вартість номерного знака (грн)

0001–0005, 0007–0009, 5555, 7777

20000

1111, 2222, 3333, 4444, 8888, 9999

10000

0006, 6666

7500

Дублікат одного номерного знака

3000

ÿêà íå ñï³âïàäàòèìå ç ³íøèìè
íîìåðàìè. Äåðæàâíèé çíàê âè
çàìîâèòå â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó.
Äëÿ îòðèìàííÿ òàêèõ íîìåð³â
ó Êè¿â ¿õàòè íå äîâåäåòüñÿ, ¿õ
äîñòàâëÿòü ó ì³ñöåâèé ñåðâ³ñíèé
öåíòð. Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà
РЕКЛАМА

Документи, необхідні для виготовлення індивідуальних номерів
 заява про встановлення можливості
оформлення індивідуального номерного знака (заповнюється в Головному
сервісному центрі або територіальному
сервісному центрі);
 заява про забезпечення виготовлення комплекту індивідуальних номерних знаків (заповнюється в Головному
сервісному центрі або територіальному
сервісному центрі);
 свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу або його копія;
 нотаріально засвідчена довіреність,
оформлена в установленому порядку
(для фізичних осіб у разі відсутності
власника транспортного засобу);
 довіреність, оформлена в установленому порядку (для юридичних осіб);
 документ, що посвідчує особу заявника (паспорт громадянина України,
посвідка на проживання особи, яка

Вінничанин Володимир Остапчук прийшов у сервісний центр
МВС зняти номери з обліку, бо вирішив продати машину.
Такий гарний номер йому допоміг придбати брат дружини.
Чоловік планує його зберегти і встановити на нове авто

Ìîòè÷êà, ç ïî÷àòêó 2018 ðîêó
â³ííè÷àíè çàìîâèëè ëèøå
25 ³ìåííèõ àâòîìîá³ëüíèõ íîìåð³â. — Êîëèñü âîíè áóëè äóæå
ïîïóëÿðí³, çàðàç ïîïèò íà íèõ
òðîõè âïàâ, — ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð Ìîòè÷êî.

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

КОНЦЕРТИ

Коцюбинського

Музичний фестиваль
електронної музики

Клуб молодих мільярдерів
Драма, 8.08, поч. о 12.30
Вартість квитків — від 70 грн
9.08–15.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Монстри на канікулах 3
Анімація, 8.08, поч. о 10.00, 16.00
Вартість квитків — від 45 грн
9.08–15.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Місія неможлива: Фолаут
Пригоди, 8.08, поч. о 10.00, 14.30, 19.10, 21.55
Вартість квитків — від 45 грн
9.08–15.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Концерт колективу «ША.БОНО»
18 серпня у просторі «CHERDAK» виступить з концертом цікавий колектив «ША. БОНО». До їх складу
увійшли члени театральної групи «Гвоздь». Дата
створення колективу рахується від дня дебютного
концерту у Вінниці у креативном просторі «Артинов» 1 березня 2016 року. Склад гурту: Руслан
Монзолевський — вокал, гітара; Анастасія Трем —
вокал, фортепіано; Олександр Новицький — людина-оркестр; Артем Бас — флейта.
Початок концерту о 19.00, довідки за телефонами:
(093)4059900, (096)4429900, (067) 2790224.

З 11 по 12 серпня у Вінниці пройде музичний
фестиваль електронної музики «IN SOMNIA».
Це унікальна подія в світі Electronic dance music
в Україні. Це участь кращих діджеїв EDM і
не тільки. А ще це два дні абсолютного драйву і
чистого музичного кайфу.
Всеукраїнський фестиваль електронної
танцювальної музики з цікавими концепціями,
в форматі опен-ейр буде проходити на стадіоні
«Інтеграл» (вул. Чехова, 4).
Вхід — 600 грн.
На території фесту вас чекають виступи кращих
DJ України і не тільки, розважальна програма,
фуд-корт зона, фото зони.

Підпільний Cтендап
29 серпня в ресторані «Aura» відбудеться вистава
Підпільний Стендап/Underground Stand Up. Це буде
справжній подарунок для поціновувачів нової української комедії. Це прекрасний початок для тих, хто ще
не знайомий зі стендапом. Так, це просто шикарний
вечір, який продовжить твоє життя сміхом, і ти просто не можеш його пропустити. Чому варто піти на
Підпільний Стендап/Underground Stand Up у Вінниці?
Тому, що кращі коміки Києва, у яких за плечима сотні
вечірок, розкажуть тобі тут свій найсмішніший і сміливий матеріал. Тому, що це нагода розслабитися та
насміятися досхочу для поціновувачів нової української
комедії та якісного гумору. Тому, що це не так дорого,
вартість квитків розпочинається з сотні, а максимальна вартість лише 200 грн. Початок концерту о 21.00.

Темні уми
Трилер, 8.08, поч. о 13.55, 18.00, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
9.08–15.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Крістофер Робін
Пригоди, 8.08, поч. об 11.50, 17.00, 20.00
Вартість квитків — від 45 грн
9.08–15.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

ВИСТАВКИ
Персональна
виставка
Олександра
Никитюка

Пригоди, 8.08, поч. о 14.20, 21.00

Експозиція складається
з живопису, інсталяцій,
відео, графіки, колажів
та репрезентує авторський підхід митця до вирішення творчих завдань. Експозиція є прикладом
авторської вільної інтерпретації відчуття світу й
того, що з ним відбувається, іноді в іронічній чи
саркастичній формі. У проекті використано практики постмодерністських контекстних варіацій
з відомими культурними, духовними символами
у формуванні візуального ряду. Тут також багато
посилань на твори відомих митців, письменників,
діячів культури або, навіть, політиків, на ідеологічний зміст різних епох та напрямів. Побачити
виставку можна у виставковій залі Краєзнавчого
музею до 12 серпня.

SMARTCINEMA

Виставка Миколи Івановича

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

До 1030-ї річниці Хрещення Київської Русі-України в академічній залі Вінницького обласного
краєзнавчого музею працює виставка Миколи
Івановича. У експозиції представлено 17 творів
самого майстра та найкращі роботи його учнів з
Овруцької малої академії народного мистецтва
та ремесел, у якій він викладає. Основна тема
виставки — історія, духовність та традиції українського народу. Микола Іванович працює в авторській техніці «аплікація з художньо обробленої
соломки», створюючи об’ємно-панорамні орнаментальні композиції з квітами і птахами, а також
багатофігурні багатопланові сцени з історичної,
етнографічної та духовної тематики. Побачити
виставку можна до 19 серпня.

Неймовірні пригоди факіра
Комедія, 9.08–15.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

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

Крістофер Робін
Пригоди, 8.08, поч. о 10.30, 12.25, 17.00

Темні уми
Трилер, 8.08, поч. о 19.00

Місія неможлива: Фолаут

Монстри на канікулах 3
Анімація, 8.08, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 16.00,
18.00, 18.40, 20.00, 20.40, 22.00, 22.40
9.08–15.08, довідка — за тел. (096)0035050

Місія неможлива: Фолаут
Пригоди, 8.08, поч. о 9.00, 10.00, 11.50, 12.50,
14.40, 15.40, 17.30, 18.30, 20.10, 21.20
9.08–15.08, довідка — за тел. (096)0035050

Брама
Трилер, 8.08, поч. о 13.30, 15.40
9.08–15.08, довідка — за тел. (096)0035050

Це кляте серце
Драма, 8.08, поч. о 9.30, 11.30, 23.50
9.08–15.08, довідка — за тел. (096)0035050

Крістофер Робін
8.08, поч. о 9.40, 12.00, 14.20, 16.40, 19.00, 21.20
9.08–15.08, довідка — за тел. (096)0035050

Zoe
Фантастика, 8.08, поч. о 9.30, 23.40
9.08–15.08, довідка — за тел. (096)0035050

Неймовірні пригоди факіра
Комедія, 8.08, поч. о 17.50, 19.50, 21.50
9.08–15.08, довідка — за тел. (096)0035050

Порцеляновий ренесанс
До 2 вересня в галереї «Арт-Шик» працює виставка порцеляни. Серед українських митців є
ті, хто обирає своїм «полотном» порцелянові вироби. Олена Скицюк та Олена Кулик — донька та
онука легендарної української художниці Марфи
Тимченко, продовжують традиції вже всесвітньо
відомого Петриківського розпису.
Одеська художниця Олена Жернова та львівський майстер Олександр Опарій представляють
вдалі спроби пост-традиційного переосмислення
порцелянових розписів. Георгій Антоненко репрезентує напрямок авангардних пошуків у мистецтві
порцеляни. У роботах художника можна знайти

і традиційні розписи у стилістиці петриківки або
художнього декору 1950-х, і твори у власній
авторській стилістиці з абстрактними, безпредметними сюжетами.
Нарешті, своєрідною родзинкою виставки стали
порцелянові… наперстки, це маленьке чудо з
великою історією, у тому числі українською.
Побачити виставку можна за адресою — вул.
Арх. Артинова, 12 а.

Музей моделей транспорту у Вінниці
Цієї весни, у самому центрі міста (вул. Соборна,
64) відкрили унікальний музей, який налічує
близько 5037 моделей транспорту. Аналогів
музей не має ні в Україні, ні в Європі. Виставка
унікальна і дуже дорога, розподіляється
на декілька частин: вантажні, легкові, спеціальні
автомобілі, автобуси, мотоцикли, військова
техніка ручної роботи (зборки), моделі з
пластину, а також потужна колекція живих
двигунів автомобілів, вузлів і агрегатів. Власник
колекції Музею моделей транспорту Олександр
Вдовиченко.
Площа музею складає 180 квадратних метрів.
Окрім експозиційної частини у музеї є ще й
учбовий клас на 26 посадкових місць, потужна
тематична фільмотека та бібліотека спеціальної
літератури на 5 тисяч книг.
У музеї в межах програми виховання дітей та
молоді будуть безкоштовні групові екскурсії
для школярів, для решти відвідувачів вхід буде
платним, але за доступними цінами —
20 грн для дорослих, для пенсіонерів
та студентів — 10 грн.

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

Мюзикл «Sugar, або В джазі тільки
дівчата» у Вінниці!
Легендарний бродвейський мюзикл «Sugar, або
В джазі тільки дівчата» — вперше на відкритті
міжнародного джазового фестивалю VINNYTSIA
JAZZFEST-2018! Більше 100 артистів на сцені!
Культова історія, яку люблять мільйони! Запальні
джазові ритми, танці і приголомшлива краса! Розкішні костюми, креативні режисерські рішення і
геніальне виконання кращих солістів Національної
оперети України!
Єдиний показ мюзиклу — 21 вересня о 19.00 у
Вінницькому театрі імені Садовського!
Дотепний, динамічний, інтригуючий і запальний
мюзикл — яскраве видовище, яке подарує всім
вінничанам та гостям міста море незабутніх
вражень і вкотре доведе: кожен має право
змінити себе і світ навколо на краще!
Квитки — 300–800 гривень. Купуйте на сайтах
www.jazz.vn.ua та 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.

ВЕЧІРКИ
SKYROOM

(вул. Пирогова, 47 а, тел. (093)8869393)

Ladies night
Кожної п'ятниці у лаунж-клубі Skyroom традиційна
вечірка для справжніх леді. Вхід для дівчат — вільний, для чоловіків — 40 грн. Спеціальна пропозиція вечора: всім дівчатам — 30% на всі коктейлі
та вільний вхід усю ніч. Довідки та замовлення —
за телефоном (093)8869393.

«ПЛАНЕТА MODA-BAR»
(вул. Стеценка, 75 а, тел. 69–04–40)

Alco Trash
У нічному клубі «Планета Moda-Bar» щочетверга вибухова вечірка «Alco Trash»! Початок о 22.00. Горілка
на барі до 00.00 — по 5 грн! Вхід для всіх вільний!

RIA, Ñåðåäà,
8 ñåðïíÿ 2018
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Одна з небагатьох переваг похилого
віку: ти можеш сам собі ставити
питання і на них відповідати.

простір для особистої думки

Перший приватний стаціонар
відкривається у Вінниці
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ
«АЛЬТАМЕДИКА»

Óæå çàâòðà, 9 ñåðïíÿ, ó Â³ííèö³
â öåíòð³ ì³ñòà (âóë. Ìàã³ñòðàòñüêà, 44 à) ðîçïî÷èíàº ðîáîòó
ñòàö³îíàðíå â³ää³ëåííÿ ìåäè÷íîãî
öåíòðó «Àëüòàìåäèêà», ðîçðàõîâàíå íà 10 ë³æîê. Òóò ïàö³ºíòó
íå ïîòð³áíî áóäå á³ãàòè ó ñóñ³äíþ
àïòåêó, ùîá êóïèòè ë³êè çà ñïèñêîì àáî â ëàáîðàòîð³þ íà ³íøèé
ê³íåöü ì³ñòà, ùîá çðîáèòè àíàë³ç.
Ó ñòàö³îíàð³ ëþäèíà áóäå çàáåçïå÷åíà óñ³ì íåîáõ³äíèì: ôàõîâîþ ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ,
ëàáîðàòîðíîþ ä³àãíîñòèêîþ,
ë³êàìè, êîìôîðòíèìè óìîâàìè, â³äïîâ³äíèì õàð÷óâàííÿì.
— Äî öüîãî ÷àñó íàø öåíòð
íàäàâàâ ëþäÿì ïîâíèé ñïåêòð
ïîë³êë³í³÷íî-àìáóëàòîðíèõ ïîñëóã. Àëå íàçð³ëà íåîáõ³äí³ñòü

â³äêðèòòÿ ñòàö³îíàðíîãî â³ää³ëåííÿ äëÿ òîãî, ùîá «çàìêíóòè
êîëî» ³ íàäàâàòè ïîâí³ñòþ âåñü
ñïåêòð ïîñëóã ïàö³ºíòàì, ÿê³
äî íàñ çâåðòàþòüñÿ, — êàæå ãîëîâíèé ë³êàð «Àëüòàìåäèêè» Áîãäàí
Øåâíÿ. — Öå çáåðåæå ïàö³ºíòàì
÷àñ, êîøòè, à ãîëîâíå — íåðâè.
Ó íàøîìó öåíòð³ âîíè çìîæóòü
îòðèìàòè êîíñóëüòàö³éíó, àìáóëàòîðíó, à ïðè íåîáõ³äíîñò³,
õ³ðóðã³÷íó äîïîìîãó, ðåàá³ë³òàö³þ
òà â³äíîâëåííÿ, à òàêîæ ïîë³êë³í³÷íèé òà äèñïàíñåðíèé ñóïðîâ³ä.
«Àëüòàìåäèêà» — íàéá³ëüøèé
ìåäè÷íèé çàêëàä ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³, ÿêèé ë³êóº íå ò³ëüêè â³ííè÷àí, àëå é ïàö³ºíò³â
ç³ âñ³º¿ Óêðà¿íè âæå 14 ðîê³â.
Óñòàòêóâàííÿ, ç ÿêèì ïðàöþþòü ôàõ³âö³ ìåäè÷íîãî öåíòðó,
äîçâîëÿº âèÿâèòè çàõâîðþâàííÿ
íà ïî÷àòêîâ³é ñòàä³¿: ñó÷àñíèé

êîìï’þòåðíèé òîìîãðàô, ÓÇÄ,
ðåíòãåí, öèôðîâà ô³áðîãàñòðî³ ô³áðîêîëîíîñêîï³ÿ, ñó÷àñíèé
óëüòðàçâóêîâèé ñêàíåð, ËÎÐåíäîñêîï³÷í³ äîñë³äæåííÿ. Òóò
ïðîâîäÿòü øèðîêèé ñïåêòð á³îõ³ì³÷íèõ, öèòîìîðôîëîã³÷íèõ,
êë³í³êî-ä³àãíîñòè÷íèõ äîñë³äæåíü. Òàêîæ ðîáëÿòü ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ ³ìóíîëîã³÷íîãî, ãîðìîíàëüíîãî, á³îõ³ì³÷íîãî õàðàêòåðó. Ïðàöþþòü íàä
âèÿâëåííÿì ïðè÷èí æ³íî÷îãî ³
÷îëîâ³÷îãî áåçïë³ääÿ, ä³àãíîñòóþòü óðîãåí³òàëüí³ ³íôåêö³¿ ³
îíêîëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ.
Â³ííè÷àíè âæå çíàþòü ïðî äîáð³ ðåçóëüòàòè «Àëüòàìåäèêè»
ó âèð³øåíí³ ã³íåêîëîã³÷íèõ òà
ïðîêòîëîã³÷íèõ ïðîáëåì õ³ðóðã³÷íèì øëÿõîì, îïåðàö³é íà ìîëî÷í³é çàëîç³.
— Ìè ðîáèìî êîðåêö³þ ìîëî÷íî¿ çàëîçè çà äîïîìîãîþ âëàñíèõ
òêàíèí ïàö³ºíòêè, íå çàñòîñîâóþ÷è ³ìïëàíò³â. Òðàâìàòèçàö³ÿ òàêèõ õâîðèõ ìåíøà, à ðåàá³ë³òàö³ÿ
íàáàãàòî øâèäøà, í³æ ç ³ìïëàíòàìè, — êàæå Áîãäàí Øåâíÿ. — Öþ
ìåòîäèêó ó Â³ííèö³ íå âèêîðèñòîâóº í³õòî. À â ªâðîï³ âîíà ñòàíäàðòíà. Àäæå óñòàíîâêà ³ìïëàíò³â
ìàº ñâî¿ óñêëàäíåííÿ. Ðàí³øå ìè
ïðîâîäèëè òàê³ îïåðàö³¿ â àìáóëàòîðíîìó õ³ðóðã³÷íîìó â³ää³ëåíí³
öåíòðó, òåïåð áóäåìî ðîáèòè öå
â íîâîìó ñòàö³îíàð³.
Äî ïåðåë³êó ïîñëóã, ÿê³ íàäàº öåíòð, äîäàºòüñÿ ÿê³ñíà

îðòîïåäè÷íà òà òðàâìàòîëîã³÷íà
äîïîìîãà.
— Ìè íàäàºìî äîïîìîãó —
â³ä áàíàëüíîãî ïîð³çó äî òÿæêèõ
ïîøêîäæåíü ê³ñòêîâî-ì’ÿçîâî¿
ñèñòåìè, ñêëàäíèõ îïåðàòèâíèõ
âòðó÷àíü, åíäîïðîòåçóâàííÿ, àðòðîñêîï³¿, — êàæå îðòîïåä-òðàâìàòîëîã Âîëîäèìèð Êîñòþê.
Êð³ì òîãî, òóò âïðîâàäæóþòü
ï³ñëÿîïåðàö³éíó ðåàá³ë³òàö³þ
ÿê ô³çè÷íó, òàê ³ ïñèõîëîã³÷íó.
— Ùî îçíà÷àº äëÿ ëþäèíè, íàïðèêëàä, çëàìàòè øèéêó ñòåãíà?
Öå ïðàêòè÷íî ³íâàë³äèçàö³ÿ. Ëþäèíà íå çíàº, ÿê äàë³ ç öèì æèòè
³ áåç äîïîìîãè ïñèõîëîãà âàæêî
îá³éòèñÿ. Çàðàç ö³ºþ ïðîáëåìîþ

í³õòî íå çàéìàºòüñÿ, ëþäè çàëèøàþòüñÿ îäèí íà îäèí ç³ ñâîºþ
á³äîþ ³ ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè
ò³ëüêè íà äîïîìîãó ðîäè÷³â. Ìè
âèð³øèëè çì³íèòè òàêó ñèòóàö³þ
³ â ñâîºìó öåíòð³ ñêîíöåíòðóâàòè âñå â îäíîìó ì³ñö³: ðîáîòó ç
ïñèõîëîãîì, ðåàá³ë³òîëîãîì, õ³ðóðãîì, — êàæå ãîëîâíèé ë³êàð
çàêëàäó. — Öå ºäèíà êîìàíäà, ÿêà
ïðàöþº íà ðåçóëüòàò. ² ïàö³ºíò
â³ä öüîãî ò³ëüêè âèãðàº.
Çàïèñàòèñü íà ïðèéîì àáî ä³çíàòèñü äåòàëüí³øå ïðî ïîñëóãè,
ÿê³ íàäàº «Àëüòàìåäèêà», ìîæíà
çà òåëåôîíàìè: (068)8403030,
(063)8403030 àáî íà ñàéò³
altamedica.com.ua

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

430800

430383

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

Ирина Берёза
поэт, медик

Смотрю я на нашу ДАІ и грустно мне. Грозные обещания о контроле
за скоростным режимом остались сотрясанием воздуха. А вчера я лишний
раз убедилась и в том, что не даром со времен реформы каждая вторая
машина патрульной полиции побита. Прямо на центральной улице
Соборной, совершая левый разворот в неположенном месте, со мной
чуть не столкнулась патрульная машина, которая после этого и дальше
продолжила движение с нарушением правил. Практически бессмертными
становятся строки Жванецкого 20-летней давности: «Хочешь лося без
лицензии завалить — вступай в общество охраны животных».

Нравится . Комментарий . Поделиться
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ЗАКОНЧИТЬ КУРОРТНЫЙ
РОМАН БЕЗ ПОСЛЕДСТВИЙ
Реальность  Неделя любви
и романтики, у кого-то больше, у когото меньше, главная и самая приятная
отличительная черта лета. Если ты
съездил в отпуск и не «замутил»
с кем-то любовь, ну или флирт,
считай зря время потратил. Курорты
вибрируют от разнополого либидо, да
и беззаботная атмосфера настраивает
на определенную волну
Êóðîðòíûé ðîìàí — îòëè÷íûé
ñïîñîá âäîõíóòü ñâåæèé âîçäóõ
âî âðîäå êàê íîðìàëüíóþ, íî òàêóþ ñêó÷íóþ æèçíü. Íàìè óïðàâëÿþò ýìîöèè, òîëüêî áëàãîäàðÿ
èì äåëà ðåøàþòñÿ ÷åòêî è áûñòðî, òåëî ïðèâîäèòñÿ â ïîðÿäîê
íà ðàç-äâà, äåíüãè çàðàáàòûâàþòñÿ, âîçìîæíîñòè âîçíèêàþò ñàìè
ñîáîé. Êîãäà ÷åëîâåê èñïûòûâàåò
ýìîöèîíàëüíûé ïîäúåì, îí ñëîâíî âîëøåáíèêîì ñòàíîâèòñÿ, ìîòèâàöèÿ íà âñå è ñðàçó âîçíèêàåò
èç íèîòêóäà.
Íàâåðíÿêà âû ìîæåòå âñïîìíèòü èç ñâîåãî îïûòà, èëè îïûòà äðóçåé, ÷òî ñòîèò âëþáèòüñÿ,
è ÷åëîâåê ïðåîáðàæàåòñÿ, åãî
îêðóæàþùàÿ äåéñòâèòåëüíîñòü
òîæå. Âëå÷åíèå äåéñòâóåò íà íàñ
êàê äîçà. È êàê íàðêîòèê, ìîæåò
âûçâàòü ïîáî÷êó. Çà ïåðèîäîì
ïîäúåìà, ïðèõîäèò ëîìêà, ñîñòîÿíèå ñïàäà. Òî åñòü êóðîðòíûé ðîìàí — ýòî êðóòî, ãëàâíîå,

îòíîñèòüñÿ ê íåìó ëåãêî, ÷òîáû
íå äîïóñòèòü îòêàòà.
Êîíå÷íî, õîðîøî áû âëþáèòüñÿ íà íåîãðàíè÷åííûé «îëèíêëþçèâîì» ïåðèîä âðåìåíè.
Ïîçíàêîìèòüñÿ ñ êëàññíûì
ïàðíåì/äåâ÷îíêîé, ñáëèçèòüñÿ,
êàéôîâàòü äðóã îò äðóãà (ïîêà
êàéôóåòñÿ). Íî ïîêà ýòîãî íåò,
äîáèðàòü ýìîöèé ìîæíî ïî ÷óòü÷óòü. Òåì áîëåå, áûâàþò ñëó÷àè,
êîãäà ðîìàíû â îòïóñêå îðãàíè÷íî âïèñûâàëèñü â ðàáî÷èå áóäíè.
Íàäåÿòüñÿ íà ýòî ìîæíî, ðàññ÷èòûâàòü íå ñòîèò. Ïîýòîìó ïðåäëàãàåì âàì íåñêîëüêî ñîâåòîâ,
êàê áåç ïîñëåäñòâèé çàìîòèâèðîâàòü ñåáÿ íà ïðèÿòíûå èçìåíåíèÿ â æèçíè è íå «ïîãèáíóòü»
îò íåðàçäåëåííîé êóðîðòíîé
ëþáâè. Ýòî êàñàåòñÿ è æåíùèí,
è ìóæ÷èí, è òåõ, êòî èìååò ïîñòîÿííîãî ïàðòíåðà, íî æàæäåò
«ïðèêóðèòü» â îòïóñêå. Òåì áîëåå
òåõ, êòî ïîêà â ïîèñêå.

КУРОРТНЫЙ РОМАН —
ВЫХОДИМ СУХИМИ ИЗ ВОДЫ

«Любовь нечаянно нагрянет» — гласит
популярная
песня. И говоря о любви,
обязательно стоит разделять
«любовь» и «влюблённость».
Если человек разделяет эти два
понятия, то и проблем будет
меньше. Однако не стоит забывать, для чего природа вообще создала влюблённость.
Влюбленность нужна людям
чисто биологически, чтобы
мужчины и женщины обращали внимание друг на друга,
и между ними происходила химия. Кстати, слово «химия» тут
используется в прямом смысле.
Потому что влюбленность — это
куча гормонов радости, счастья
и удовлетворения, попадающих в организм одновремен-

но. Тут никто не устоит. Однако стоит ли воспринимать
серьёзно курортные романы,
или нет — дело каждого. Невозможно на влюблённости
создать отношения и семью.
Но все счастливые семьи вначале строились именно на влюблённости. В этом принципиальная важность. Дальше всё
зависит от целей, которые
ставят между собой партнёры.
Если любовь и семья — стоит
думать над тем, как это всё
реализовать уже сейчас. Если
цель — маленькая интрижка,
то стоит расслабиться и получать удовольствие. Проблема
влюблённости может осложниться тем, что у каждого может уже быть своя семья. Мы
не будем трогать моральноэтические вопросы, а всего
лишь скажем, что при любом
важном решении стоит хорошенько взвесить все «за»
и «против».

НА 9-15 СЕРПНЯ

ОВЕН
Навколо вас можуть плестися інтриги, в результаті яких
у вашому особистому житті
загрожують статися серйозні
зміни, причому не в кращий
бік. У вівторок постарайтеся
зібратися з силами і поговорити з коханою людиною.

ТЕЛЕЦЬ
Поки ви будете розмірковувати про те, як все складеться
у ваших стосунках, доля
розпорядиться по-своєму,
але будьте, впевнені,
обов'язково на вашу користь.

БЛИЗНЮКИ
Перш ніж кардинально міняти своє життя, варто гарно
подумати. Прислухайтеся
до своєї інтуїції, може вона
вплине на ваше рішення.

РАК
ТОЛЬКО ВЗАИМНОСТЬ

НИКАКОГО НЕГАТИВА

В принципе, не стоит тратить время
на равнодушного человека. Бывают
исключения (общие дети), когда надо
потерпеть, поискать возможность
изменить ситуацию. Но если вас
не связывает такой важный фактор —
зачем? А уж короткий промежуток
отпуска и подавно не стоит тратить
на то, чтобы завоевать сердце горячего
парня, или уломать на койку знойную
красотку.
Если на той стороне ответное желание,
тогда вперед, а если вам предлагают
подпрыгнуть — не надо.
Вспоминать о романе гораздо
приятнее, когда ты был на высоте.
И закончить такой легче, не возникнет,
так сказать гештальтов унижения,
которые очень захочется закрыть.

Вы приехали приятно провести время, вот
и проводите его приятно. Страстей, боли,
разрушенных надежд вполне хватает в реальной жизни. Курорт — это место перезагрузки, она не работает по правилу «клин
клином». Только позитивные эмоции
могут справиться с валом негатива, они
его трансформируют в будущие планы.
Если ваш досуг в отпуске омрачается
неприятным поведением нового знакомого/ой, ну его к черту такое знакомство. Позвольте себе смелость слать
лесом человека, который портит вам
настроение (вы никогда не увидитесь,
скорее всего, пусть это вам придаст сил).
Вернувшись в обыденность к друзьям
и знакомым, вы снова станете вежливым
человеком. А тут, смысл наступать горло
собственной песне?

Фортуна, схоже, вередує,
так що можливі проблеми
у взаєминах з коханою
людиною. Ваше завдання —
не посилювати ситуацію, що
склалася. Тоді до середини
тижня ситуація зміниться
у кращу сторону.

ЛЕВ
Не давайте приводу для
пліток на роботі. Службовий
роман загрожує лише розчаруваннями. Незважаючи
на зовнішню респектабельність, ваша душа просить
справжнього тепла.

ДІВА
Вам доведеться набратися
терпіння і вчитися знаходити
позитив навіть в тих подіях, які приємними зовсім
не здаються. Радійте тому,
що кохана людина у вас є.

ТЕРЕЗИ
Наберіться терпіння і не тікайте в світ ілюзій. Ваші взаємини нагадують заплутаний
клубок, на який в безладді
накручуються різноманітні
події.

СКОРПІОН
Проявивши поступливість
і ніжність, ви швидше досягнете бажаного, ніж якщо
будете тиснути. Зробіть крок
назустріч долі. У вихідні
приділіть достатньо уваги
коханій людині.

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ
АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

ПРЕЗЕРВАТИВ ФОРЕВА

ПРЕДСТАВЬТЕ, ЧТО ЭТО ТАНЕЦ

СТРІЛЕЦЬ

Сложно сказать, что хуже: приехать
домой и узнать, что ты болен триппером/хламидиозом, или что ты скоро
станешь отцом/мамой. Поэтому как бы
вам башню не сносило от желания,
и как бы вы не были на «стопицот
процентов» уверены в своем новом
секс-партнере (хотя, чего это вдруг,
ну ладно) наденьте резинку, если вы
мужчина, заставьте его надеть резинку,
если вы женщина. Отвлечетесь на минуточку, сохраните себе часы и месяцы
нервной системы. Кстати, это очень
класный тест на тему «и какой же он
любовник». И мужчинам, и женщинам на заметку. Короче, если парень
не любит презервативы — скорее всего
с потенцией у него так себе. Потому
что на ощущения резинка ну никак
не влияет, а вот на эрекцию немного да
(когда надеваешь презерватив). То есть
парень, который рассказывает тему про
противогаз, скорее всего боится, что
у него упадет, и если встанет, то еле-еле.

Сложно проводить время с человеком,
смеяться с ним, флиртовать, и даже заниматься сексом — нисколечки не вовлекаясь в это эмоционально. И не надо
этого делать. Тогда удовольствие будет
полным, а не фильтрованным. Но если вы
не рассчитываете на продолжение (лучше
не рассчитывать, а там как карта ляжет),
попробуйте воспринимать этот роман,
как приключение. Словно вы записались
в студию танца, или живописи, и вам все
так ново и интересно, и захватывающе.
Но помимо «хобби» у вас есть работа,
семья, возможно дети, которыми нужно
заниматься. Пословицу «работе время,
а потехе час» к курортному роману можно
приложить в полной мере. Потехе час — это
и про промежуток (недолго то есть). Речь
сейчас не про этичность, и не про верность.
А о том, что всякое в жизни случается,
и порой нам необходимы такие вот непредвиденности. Главное, прожить их на всю
катушку, и выйти с максимальной прибылью и минимальными потерями.

Ваші стосунки далекі від
ідеалу, але обривати цей
зв'язок все ж не бажано.
Забудьте про вразливість і
принциповість, і ви відчуєте,
що вам стало легше.

КОЗЕРІГ
Якщо ви відчуваєте надлишок внутрішньої досконалості, не впивайтеся ним
наодинці: подаруйте тепло і
любов близькій людині.

ВОДОЛІЙ
Ви, як на зло, будете завантажені якимись важливими
справами, тому часу для
особистого життя у вас практично не залишиться.

РИБИ
Пам'ятайте, що в особистому
житті все гладко не буває.
Цього тижня вас чекає черговий зліт. Користуйтеся моментом, поки він не змінився
черговим падінням.
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ГОРОСКОП

Вікторія, 23 роки

ОВЕН
Эта неделя подарит новые
силы для достижения
поставленных целей.

Обожнюю танці, займаюсь pole dance, polee
dance exotic, неймовірно активна, не люблю
ю
сидіти на місці.

ТЕЛЕЦ

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Прекрасно пойдут дела,
связанные со страхованием
и наследством.

Надсилайте своє фото та коротку
розповідь про
р
р себе на e-mail:

БЛИЗНЕЦЫ

miss@riamedia.com.ua.

Вас ждет успех и прибыль.
Во вторник можно планировать долгосрочные
мероприятия.

Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2018
8
і безкоштовну професійну фотосесію
від фотостудії «INDIGO» отримають
найвродливіші учасниці.

РАК
Неделя благоприятна для
творческой активности. Пора
неудач осталась позади.

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

ЛЕВ
Вам может показаться,
что окружающие люди вас
просто используют, ничего
не давая взамен.

ДЕВА
Действуйте решительно,
воплощая в жизнь свои
планы и замыслы.

ВЕСЫ
Постарайтесь не перенапрягаться. Сейчас самое
время подумать об отдыхе
и купить горящий тур.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2018» НА:

СКОРПИОН
Звезды обещают вам
дополнительный
заработок.

СТРЕЛЕЦ
На этой неделе вы
способны разобраться во
многих запутанных вещах.

430017

КОЗЕРОГ

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

Время изменений на работе,
и вам необходимо подготовиться к новым задачам.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

ВОДОЛЕЙ
Вас может порадовать неожиданное признание ваших
профессиональных заслуг.

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

РЫБЫ
Будьте готовы к любым
сюрпризам в личной
жизни.

429946

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

430621

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
08.08

+25
+16

+26
+14

+25
+16

ЧЕТВЕР
09.08

+26
+16

+26
+17

+26
+17

П’ЯТНИЦЯ
10.08

+26
+16

+25
+16

+25
+17

СУБОТА
11.08

+27
+16

+27
+17

+26
+16

НЕДІЛЯ
12.08

+27
+17

+25
+17

+25
+17

ПОНЕДІЛОК
13.08

+28
+17

+27
+17

+28
+17

ВІВТОРОК
14.08

+30
+17

+28
+17

+29
+17

430608

427981

