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РІК ПІСЛЯ ВИБУХІВ
ІСТОРІЇ «ВИПАДКОВОГО» ГЕРОЇЗМУ
Вибухи на складах під Калинівкою показали,
як люди можуть організуватися і рятувати
незнайомих людей

Згадаємо про залізничників, які вручну
штовхали платформи, про пожежників, які гасили
склади, і волонтерів, що вивозили людей
с. 4-5
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ЯК ПОДОЛАЮТЬ ДЕФІЦИТ
КОНДУКТОРІВ У ТРАНСПОРТІ

ДУМКА
Віталій
ПАВЛОВСЬКИЙ
АВТОЕКСПЕРТ

Не порушуй,
або плати!
×è çíàºòå âè ïðî çì³íè
ïðàâèë ïàðêóâàííÿ, ÿê³ âæå
ä³þòü ç 27 âåðåñíÿ?
²ç íîâîââåäåíü îñíîâí³,
ùî ïîòð³áíî çàïàì'ÿòàòè:
àâòî åâàêóþþòü, ÿêùî ñòî¿òü áëèæ÷å 30 ì â³ä çóïèíîê
òðàíñïîðòó, áëèæ÷å 10 ì â³ä
ïîçíà÷åíîãî ì³ñöÿ âèêîíàííÿ äîðîæí³õ ðîá³ò ³ â çîí³ ¿õ
âèêîíàííÿ, áëèæ÷å 10 ì â³ä
âè¿çä³â ç ïðèëåãëèõ òåðèòîð³é
³ â ì³ñö³ âè¿çäó.
Ñïåö³àëüí³ ³íñïåêòîðè
(ìîæëèâî ö³ ôóíêö³¿ ïîêëàäóòü íà ìóí³öèïàëüíó ïîë³ö³þ), à òàêîæ ïîë³ö³ÿ ìàòèìå
ïðàâî âèíîñèòè ïîñòàíîâè
íà ì³ñö³, íåçâàæàþ÷è íà â³äñóòí³ñòü âîä³ÿ. Ñâî¿ çàêîíí³
ä³¿ âîíè ïîâèíí³ áóäóòü ï³äòâåðäèòè ôîòî- àáî â³äåîô³êñàö³ºþ. ²íñïåêòîðè çàëèøàòèìóòü íà ñêë³ êâèòàíö³þ äëÿ
ñïëàòè ïîðóøåííÿ.
Íîâ³ øòðàôè, ùî íàáðàëè
÷èííîñò³:
— Çà ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³ â íàñåëåíîìó ïóíêò³
á³ëüø í³æ íà 50 êì/ãîä. âîä³ÿ çìóñÿòü îïëàòèòè øòðàô
äî 3400 ãðèâåíü (ðàí³øå —
510 ãðèâåíü).
— Çà çàëèøåííÿ ì³ñöÿ ÄÒÏ — â³ä 255 ãðèâåíü
äî 3400 ãðèâåíü. Òàêîæ çà öå
ìîæóòü îêðåìî ïîçáàâèòè
ïðàâ íà ø³ñòü ì³ñÿö³â.
Çà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòîì
âçàãàë³ áåç ïðàâ, àáî íå â³äïîâ³äíî¿ êàòåãîð³¿ øòðàô
ìîæå ñÿãíóòè 10200 ãðèâåíü (ðàí³øå — 510 ãðèâåíü).
ßêùî âîä³é ïîâòîðíî ñÿäå
çà êåðìî, íå ìàþ÷è ïðàâà
êåðóâàòè òàêèì ÒÇ, òî óæå
äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè ó÷åòâåðî
á³ëüøå — 40800 ãðèâåíü.
Øòðàô çà íåïðàâèëüíó ïàðêîâêó ñêëàäå â³ä
255 äî 1700 ãðí.
Áóäüòå ìóäðèìè òà íå ïîðóøóéòå ÏÄÐ!

Передайте за проїзд  «Без кондуктора»,
«квитки у водія» — такі написи часто можна
побачити в міському транспорті. Городяни
скаржаться, що тепер не зручно платити
за проїзд, а квиток і залишок грошей
можуть загубитися в салоні. У транспортній
компанії розказали, що подолати нестачу
кондукторів допоможе електронний квиток
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ìàéæå 400 òèñÿ÷ ïî¿çäîê â³äáóâàºòüñÿ ùîäíÿ ó Â³ííèö³.
Íà ìàðøðóòè ùîäíÿ âèïóñêàþòü 131 òðîëåéáóñ, 74 òðàìâà¿ òà
50 àâòîáóñ³â. ² àáè öå âñå ïðàöþâàëî — ïîòð³áíå íå ò³ëüêè ïàëèâî, à é ïåðñîíàë. Ç îñòàíí³ì
ÿêðàç º ïðîáëåìè.
Â³ííè÷àíè ñêàðæàòüñÿ, ùî âñå
÷àñò³øå â òðàíñïîðò³ äîâîäèòüñÿ ïëàòèòè âîä³þ, à íå êîíäóêòîðó. Ëþäè íå ïðîòè ïëàòèòè,
àëå íå ãîòîâ³ æåðòâóâàòè êîìôîðòîì — ïðî ùî êàçàëè ï³ä

÷àñ îïèòóâàííÿ â ñîöìåðåæ³
(goo.gl/KwLV2F).
— Ðîçðàõîâóâàòèñÿ òðåáà, àëå
÷îìó ÿ ìàþ éòè ÷åðåç óâåñü çàáèòèé ñàëîí? Äóìàþ, ÿêùî çíÿëè
êîíäóêòîðà, òî ìàº áóòè çðó÷íèé ñïîñ³á îïëàòè ïðî¿çäó. Âîä³é
ïîâèíåí ñë³äêóâàòè çà äîðîãîþ,
à íå îá³ëå÷óâàòè, — êàæå â³ííè÷àíêà Òåòÿíà Ãîðîá÷óê.
Ñõîæå ñêàçàëà é Òåòÿíà Ðèìàð
òà äîäàëà, ùî íå çàâæäè çðîçóì³ëî, ùî òðàíñïîðò áåç êîíäóêòîðà.
— ×àñòî íå âèäíî îãîëîøåííÿ, ùî òðàíñïîðò áåç êîíäóêòîðà.
Ëþäåé áàãàòî, ïåðåäàâàòè ãðîø³
áåç çäà÷³ íå ìîæíà, áî çàëèøîê
íå çàâæäè ìîæíà îòðèìàòè.
À íà õàëÿâó ïðî¿õàòè íå ìîæó,

Нові подробиці про е-квиток
Про електронний квиток думають ще з 2013 року. Мета такої
системи: полічити пільговиків,
зробити чітку компенсацію за їх
проїзд та мати актуальні дані
про пасажиропотік.
Над системою електронного
квитка працює чеська компанія
«Мікроелектроніка». І у вересні цього року чехи почали прокладати мережу для валідаторів
(goo.gl/xacFP4).
Керівниця «Вінницякартсервіс»
Катерина Бабіна пояснила, що
це зробили тестову установку бортової мережі в шести

одиницях транспорту.У жовтні
починається масовий монтаж
мереж, що триватиме до лютого 2019 року. У березні наступного року планують почати видавати картки для проїзду.
У серпні 2019-го увесь міський
транспорт — як муніципальний,
так і приватний — матиме валідатори для оплати проїзду. Для
втілення проекту Європейський
банк реконструкції та розвитку
дав 5,5 мільйона євро і ще один
мільйон євро дає місто. Ціна
проїзду через систему е-квитка
не зміниться (goo.gl/CvPvr7).

На заміну кондукторам прийде е-квиток. Але людей не
звільнять, а перекваліфікують в консультантів та контролерів
íå çðó÷íî òà ñîâ³ñíî. Êîíäóêòîð
ìàº áóòè, — ãîâîðèòü â³ííè÷àíêà.
Ñâ³òëàíà Æóðàâñüêà äîäàëà,
ùî ïîòð³áíî ñë³äêóâàòè çà ñîáîþ, à íå æàë³òèñÿ.
— Êîëè áà÷ó íàêëåéêó íà ëîáîâîìó ñêë³ òðàìâàÿ, ùî îïëàòà
÷åðåç âîä³ÿ, òî éäó ÷åðåç ïåðåäí³
äâåð³ ç ï³äãîòîâëåíîþ ñóìîþ ãðîøåé. ² íàâ³òü ìîÿ 4-ð³÷íà äèòèíà
çíàº, ùî â òðàìâà¿ ¹ 2, 3 òðåáà
ðîçðàõîâóâàòèñü ó âîä³ÿ ³ ñàìà
³äå íà ïåðåäí³ äâåð³. Òðåáà ñåáå
îðãàí³çîâóâàòè ³ íå áóäå íåçðó÷íîñòåé, — êàçàëà Ñâ³òëàíà.
Òðàíñïîðòíèêè ðîçïîâ³ëè, ùî
çàðàç íåäîá³ð êîíäóêòîð³â ñêëàäàº 260 ëþäåé, à öå îð³ºíòîâíî
50% â³ä ò³º¿ ê³ëüêîñò³ ïðàö³âíèê³â, ÿêà ïîòð³áíà äëÿ ðîáîòè. Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð «Â³ííèöüêî¿
òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî ñêàçàâ, ùî ïðè÷èíà
íåñòà÷³ êàäð³â â òîìó, ùî ëþäè
¿äóòü íà çàðîá³òêè çà êîðäîí, äå
ïëàòÿòü á³ëüøå, í³æ ó Â³ííèö³.
— Òîìó òàì, äå íåìàº êîíäóêòîð³â — âîä³¿ ïðîäàþòü êâèòêè. ²
âîíè öå ìàþòü ðîáèòè íà çóïèíêàõ, à íå ï³ä ÷àñ ðóõó, — êàçàâ Ëó-

öåíêî. — Àëå äîäàòêîâîãî íàáîðó
êîíäóêòîð³â ðîáèòè íå áóäåìî:
íà âàêàíñ³¿ â öåíòðàõ çàéíÿòîñò³
í³õòî íå â³äãóêóºòüñÿ.
Ëóöåíêî äîäàâ, àáè íå áóëî
â³äòîêó êàäð³â — âîíè õî÷óòü
ï³äíÿòè çàðïëàòó. ² çðîáèòè öå
çà êîøòè áþäæåòó, àäæå íàâ³òü çà
íîâó ö³íó ïðî¿çäó, ÿêó ïðèéíÿëè
â ñåðïí³ 2018-ãî, ï³äíÿòè îêëàä
âñ³ì íå âäàñòüñÿ.
Ïîäîëàòè äåô³öèò êîíäóêòîð³â
òðàíñïîðòíèêè õî÷óòü çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííîãî êâèòêà. Òîä³
êîíäóêòîðè ñòàíóòü êîíñóëüòàíòàìè ³ áóäóòü ïîÿñíþâàòè ëþäÿì,
ÿê êîðèñòóâàòèñÿ âàë³äàòîðàìè. ²
êîíòðîëåðàìè. À ÷è ìàº çáèòêè
òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ ÷åðåç â³äñóòí³ñòü êîíäóêòîð³â?
— Äîõîäè íàä³éøëè ò³, ÿê³ áóëè
çàïëàíîâàí³. Çà öåé ì³ñÿöü îòðèìàëè íà 30% á³ëüøå ïðèáóòêó,
í³æ ó âåðåñí³ 2017 ðîêó. Ðîçóì³þ,
ùî ëþäè çâèêëè äî êîíäóêòîð³â.
Íà æàëü, ïðîöåäóðà ââåäåííÿ
å-êâèòêà º äîâãîòðèâàëîþ, ³
â òîìó òðàíñïîðò³, äå íåìàº êîíäóêòîðà — êâèòêè ïðîäàâàòèìå
âîä³é, — ñêàçàâ Ëóöåíêî.

Як часто ви ремонтуєте взуття?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

НАДІЯ (65), ПЕНСІОНЕРКА:

МИКОЛА (90), ПЕНСІОНЕР:

ЮЛІЯ (19), СТУДЕНТКА:

ЮРІЙ (38), ПІДПРИЄМЕЦЬ:

— Взуттєві поломки носили
до майстра. Живемо на Івана
Богуна, там у дворі працював хороший майстер. Зараз
майстерню закрили, тому
не знаю, куди ходитимемо.

— Зношую взуття повністю.
Після цього його можна лише
викинути, бо через підошву
видно горизонт. Майстрові
таке взуття віддавати вже
не можна, тому викидаю.

— Цьогоріч купила нові осінні чобітки. Ті, що були перед
ними, проходили чотири
роки. Доводиться ремонтувати на початку весни та осені.
Зимове взуття так не псується.

— Нове взуття доводиться купувати раз в рік. Зараз воно
таке, що вистачає на один сезон. Буває два роки, але це
вже максимум. Ношу взуття
обережно.

НАТАЛІЯ (30), У ДЕКРЕТНІЙ
ВІДПУСТЦІ:

— Уже не ремонтуємо. У мене
стільки взуття, що воно
не встигає рватись. Ходжу
довго. Якщо ношу більше
двох років, то викидаю.

ІГОР (22), БУДІВЕЛЬНИК:

— Намагаюсь купувати взуття
в середньому діапазоні цін.
Воно не так часто рветься.
Якщо ходити у взутті акуратно, то і ремонтувати не потрібно.

434635
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ВОЛОНТЕРИ І ПОЖЕЖНІ: ІСТОРІЇ
«ВИПАДКОВОГО» ГЕРОЇЗМУ
Неймовірно  Вибухи на складах під
Калинівкою показали, як люди можуть
організуватись і рятувати незнайомих людей,
при цьому ризикуючи залишити своїх дітей
сиротами. Як усе відбувалося з перших
хвилин у «пеклі» — у розповіді наших героїв
ВАДИМ ПАВЛОВ,
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ,
ВІКТОР СКРИПНИК, (063)7383803

26 âåðåñíÿ 2017 ðîêó. Ïðîõîëîäíèé âå÷³ð. Ó Â³ííèö³, Êàëèí³âö³
³ áëèæí³õ ñåëàõ ëþäè ãîòóâàëèñÿ
äî ñíó. Ïåðøèé ïîòóæíèé âèáóõ
íà ñêëàäàõ ïðîëóíàâ ïðèáëèçíî
î 22 ãîäèí³. ² öå áóëî òàê, ùî áàãàòîïîâåðõ³âêè ó Â³ííèö³, çà 20 êì
â³ä ñêëàä³â, êîëèõíóëî ÿê ïðè çåìëåòðóñ³. Í³õòî íå çíàâ, ùî ñòàëîñÿ.
×åðåç ê³ëüêà õâèëèí ó Ôåéñáóö³
âæå ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ ïåðø³ ïîâ³äîìëåííÿ: «Âèáóõàþòü ñêëàäè
áîºïðèïàñ³â ï³ä Êàëèí³âêîþ»…
Ç Êàëèí³âêè ïî÷àëè åâàêóéîâóâàòè ëþäåé. Ç Â³ííèö³ òèñÿ÷³
ëþäåé ñàì³ ïî÷àëè âè¿æäæàòè àáî
äî ðîäè÷³â â ³íø³ ì³ñòà, àáî ïðîñòî
ïîäàë³ â³ä ì³ñòà íà ï³âäåíü.
Óæå î 23 ãîäèí³ ïîë³öåéñüê³ á³ëÿ
Ñòðèæàâêè ïåðåãîðîäèëè äîðîãó
«Ïð³óñàìè», ïîñòàâèëè áëîêïîñò.
×åðåç ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â ùå îäèí.
Íàçóñòð³÷ éøîâ ïîò³ê àâòîáóñ³â ³
àâòîìîá³ë³â. Ó á³ê «ïåêëà» í³êîãî
íå ïóñêàëè. Åìîö³¿ ëþäåé çàøêàëþâàëè. Êðè÷àëè «Ïóñòè ìåíå!»,
ñèãíàëèëè. Ïîë³öåéñüê³ â³äïîâ³äàëè: «Í³. Çàáîðîíåíî». Ó öåé
ìîìåíò äåñü çà ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â
ïðèëåò³â ñíàðÿä ³ âîãíÿíèé ãðèá
ç ï’ÿòèïîâåðõ³âêó ï³ääàâ ãðàäóñó.
Ñïî÷àòêó óñ³ çàâìåðëè, à ïîò³ì
ïî÷àëàñÿ ³ñòåðèêà. Îäèí ç âîä³¿â
âèéøîâ ç àâòî, âçÿâ ïîë³öåéñüêîãî

çà îäÿã ³ â³ä÷àéäóøíî ïðîêðè÷àâ
éîìó â îáëè÷÷ÿ: «Ó ìåíå òàì ä³òè!
Ïóñòè, àáî ÿ ïðîòàðàíþ áëîêïîñò
ðàçîì ç âàìè». Ïóñòèëè… ßêèìîñü
äèâîì òàêîæ ïðî¿õàëè æóðíàë³ñòè
RIA ³ ÒÑÍ, àêòèâ³ñòè Äîðîæíüîãî
êîíòðîëþ ³ ÀâòîªâðîÑèëè. Âîíè
³ ñòàëè òèìè, ïðî êîãî ó íàñòóïí³
äí³ ãîâîðèëà óñÿ Óêðà¿íà. Àëå ñïî÷àòêó áóëè ïîæåæí³…
ПЕРШІ ПРИЇХАЛИ ПОЖЕЖНІ
Êîëè ó Â³ííèö³ ò³ëüêè ï³äí³ìàâñÿ ãâàëò, íà òåðèòîð³þ ñêëàä³â âæå
çà¿æäæàëè íà äâîõ àâòîìîá³ëÿõ ñ³ì
â³ííèöüêèõ ðÿòóâàëüíèê³â. Õòîñü
ç â³éñüêîâèõ âèñòóïèâ «ã³äîì»
íà òåðèòîð³¿ ÷àñòèíè ³ ïîêàçàâ, äå
³ ùî ïàëàº. Ï³ä ñò³íàìè ñèä³ëè
íàëÿêàí³ â³éñüêîâ³-ñòðîêîâèêè,
ïðèêðèâàþ÷è ãîëîâè. Íà çåìë³
ëåæàëè ðîçêèäàí³ ïóñò³ âîãíåãàñíèêè. Çà òðèñòà ìåòð³â ãîð³ëè
ñêëàäè, ç ÿêèõ âèë³òàëè «Ãðàäè» ³
³íø³ áîºïðèïàñè. Ïî äåðåâàõ ñ³êëî
óëàìêàìè â³ä ðàêåò.
— Íà ñêëàäè ìè ïîòðàïèëè âæå
÷åðåç 15 õâèëèí ï³ñëÿ âèêëèêó.
Ïîæåæíèé òàíê ïåðåãîðîäèâ íàì
áåòîíêó, ³ ìè ÷óäîì îá’¿õàëè éîãî
÷åðåç ÿê³ñü õàù³. Êîëè ï³ä’¿õàëè,
òî áà÷èëè, ÿê âñå ãîðèòü. Îäíå
â³ää³ëåííÿ ãàñèëî ïàëàþ÷èé ñêëàä,
à äðóãå ïîëèâàëî âîäîþ ³íøèé,
ùîá íå çàéíÿâñÿ. ßêîñü íå çâåðòàëè óâàãó íà òå, ùî óëàìêè ë³òàëè, òóáóñè â³ä «Ãðàä³â». Á³ëÿ ìåíå
çà ê³ëüêà ìåòð³â òàêà òðóáà âïàëà.

«Я знаю, що це була диверсія» — командир
Командир частини А-1119, що
дислокується на території 48-го
арсеналу боєприпасів, полковник Микола Батюк у ту ніч першим був на місці вибухів.
— Це була диверсія, бо я був
перший, хто прибув на місце
вибухів, — говорить полковник. — Бачив, як все починалося. Ніякої пожежі, ніякого
вогню ніде не було. Почалося з
хлопків. А після того відбулася
детонація боєприпасів. Про все
це я говорив слідчим, коли викликали мене.
Диверсія — одна з версій слідчих. Однак подробиць розслідування вони не надають
військовим. Низка військових
отримала стягнення. Дисциплінарні. За словами командира,

слідство триває. Військові продовжують розмінування території — уже розміновано 84%
території.
З ексклюзивної розмови журналістів RIA з представником воєнізованої прокуратури стало відомо, що коли на складах лунали
вибухи, він «гасав» на своєму
УАЗіку по території від складу
до складу. Він не втік і не розгубився. Керував людьми і завдяки йому Калинівка взагалі
ще існує.
До речі, RIA написала запит
до СБУ з проханням розказати
про стан розслідування. Відповідь прийшла. Пишуть, що
відкрита кримінальна справа
за ст. 113 (Диверсія, — авт). Але
розголошувати деталі не будуть.

Ïîðó÷ àæ äåðåâà ïåðåáèâàëî... —
êàæå êîìàíäèð â³ää³ëåííÿ Âàñèëü
Àñàôàò. — Ó íàñ òîä³ äðóãèé äåíü
íàðîäæåííÿ áóâ. Êîëè âæå âè¿õàëè
çâ³äòè, ïðîëóíàâ äóæå ïîòóæíèé
âèáóõ íà øîñòîìó àðòñêëàä³.
Íà çàïèòàííÿ: «À ùî ðîäè÷³ ñêàçàëè?» ³íøèé ðÿòóâàëüíèê Ðîìàí
Ðèëüñüêèé ðàçîì ç Âàñèëåì ïîñì³õíóëèñÿ.
— Ìè æ òàì ö³ëó äîáó áóëè
íà àåðîïîðò³ ï³ä Êàëèí³âêîþ,
à ðîäè÷³ äóìàëè, ùî ìè ó Â³ííèö³.
Í³õòî ç ñîáîþ òåëåôîí³â íå áðàâ.
Óæå ââå÷åð³ íàñòóïíîãî äíÿ ïîâåðíóëèñü â ÷àñòèíó. Òîä³ âæå ðîäè÷³
³ ä³çíàëèñÿ. Ö³ëóâàëè ³ îáí³ìàëè
íàñ, — ñêàçàâ Ðîìàí Ðèëüñüêèé.
Âàñèëü Àñàôàò îòðèìàâ â³ä ïðåçèäåíòà îðäåí «Çà ìóæí³ñòü III
ñòóïåíþ», à Ðîìàí Ðèëüñüêèé,
Îëåêñàíäð Ëåùåíêî, Àíäð³é

Ó á³ê «ïåêëà» í³êîãî
íå ïóñêàëè. Åìîö³¿
ëþäåé çàøêàëþâàëè.
Êðè÷àëè «Ïóñòè
ìåíå!», ñèãíàëèëè.
Ëåäü íå ïîáèëè êîï³â
Ìåëüíèê, Äìèòðî Ïàíàñþê ³ âîä³¿
Àðòóð ²âàíîâ òà Â³êòîð Áàéäàëþê
îðäåíè â³ä ì³í³ñòðà ÌÂÑ. Â³òàºìî!
«БОЯЛИСЯ. АЛЕ ВЕРТАЛИСЯ
НАЗАД У ПЕКЛО»
Ãåðîÿìè ò³º¿ íî÷³ ñòàëè âîëîíòåðè, ÿê³ ñàìîâ³ääàíî âèâîçèëè
ëþäåé äî ðàíêó ç-ï³ä Êàëèí³âêè
ï³ä «ïåðåãîíè» ë³òàþ÷èõ ðåêòèâíèõ
«Ãðàä³â» íàä ãîëîâîþ.
— Ìè ñòîÿëè
íà äðóãîìó áëîêïîñòó äåñü î 23.
Ïðèáëèçíî çà
5 ê³ëîìåòð³â â³ä
íàñ ðîçë³òàëèñÿ
ñíàðÿäè. Ãðèì³ëî
äîáðå. Íàçàä âæå âåðòàëèñÿ íàï³âïóñò³ àâòîáóñè. Íà÷å âèâåçëè
âñ³õ. Äî íàñ ç Âàäèìîì Ïàâëîâèì
ï³ä’¿õàâ ÷îëîâ³ê íà ïîçàøëÿõîâèêó Jeep. Êàæå: «Ïàöàíè, òàì ëþäè
ëèøèëèñü â Äîðîæíüîìó. Ïî¿äåòå âèâîçèòè?!» ² ÷åðåç ê³ëüêà õâèëèí ìè âæå ¿õàëè â êîëîí³ àâòîìîá³ë³â ó ñåëî, — ðîçêàçóº Â³òàë³é
Ïàâëîâñüêèé. — Âèÿâèëîñÿ, ëþäè
â ñåëàõ ïîõîâàëèñÿ â ïîãðåáàõ.
Êîëè äî¿õàëè äî ê³íöÿ ñåëà, ïðèëåò³â ñíàðÿä ³ âïàâ çà 200 ìåòð³â
â³ä íàñ. Âîãíÿíèé ãðèá, óäàðíà
õâèëÿ… Çëÿêàëèñÿ äîáðå. Àëå
âñå æ ïî÷åêàëè, ïîêè ëþäè âèéäóòü ç õàò ³ âèâåçëè ¿õ äî ìîñòó.
À òàì âæå ÷åêàëè òàêñèñòè, ÿê³
ðîçâîçèëè åâàêóéîâàíèõ ïî ì³ñòó,
áåçêîøòîâíî.
Â³òàë³é ðàçîì ç âîëîíòåðàìè
âèñòàâèëè ñâî¿ íîìåðè òåëåôîí³â
ó Ôåéñáóö³. ² ïîëåò³ëè äçâ³íêè ³
ïîâ³äîìëåííÿ ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â

Рятувальники Василь Асафат (ліворуч) і Роман Рильський.
Вони перші увірвались на склади гасити пожежу

Ще мільйон не повернули у Павлівку
Із півтори тисячі житлових будинків у селі Павлівка Калинівського
району пошкоджено вибухами
1153 помешкань. Дотепер тривають відновлювальні роботи.
Шести сім’ям селян придбано
будинки, бо це було дешевше,
ніж ремонтувати. Кошти виділила держава. Як розповів сільський голова Павлівки Віктор
Кособуцький, загалом за придбані будинки заплатили три
мільйони сорок тисяч гривень.
Хто відновлював житло за власні кошти, на підставі поданих
товарних чеків на будівельні
Óêðà¿íè. Õòîñü ç ²âàíî-Ôðàíê³âùèíè áëàãàâ âðÿòóâàòè áàòüê³â ç
Ñàëüíèêà — çíàéøëè ³ âèâåçëè.
Ó öåé ÷àñ òàê³ æ áðèãàäè âèâîçèëè ëþäåé ç Ìåäâ³äêè, Ïàâë³âêè,
Ñàëüíèêà…
— Âçàãàë³ âîëîíòåð³â áóëî äóæå
áàãàòî. Äî íàøî¿ êîìàíäè äîëó÷èâñÿ ùå Îëåêñ³é Ðÿáîêîíü. ² ìè
âòðüîõ âèâåçëè ïîíàä 60 ëþäåé.
«ЇДЕМО У КАЛИНІВКУ ЧИ
В ЯКИЙСЬ АД»
Î÷³ëüíèê «Äîðîæíüîãî êîíòðîëþ»
Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ êàæå, ùî
ó òîé âå÷³ð éîìó
ïîäçâîíèëè ðîäè÷³ ³ ïîïðîñèëè âèâåçòè ¿õ ç³ Ñòðèæàâêè, áî ùîñü
òàì âèáóõàº çîâñ³ì ïîðó÷.
— Êîëè âæå áóâ íà áëîêïîñòó,
ä³çíàâñÿ, ùî òàì «çëåò³ëè» ñêëàäè.
Çàáðàâ ðîäè÷³â, çàâ³ç ó Â³ííèöþ
³ ïîâåðíóâñÿ íàçàä. Êîëè ¿õàëè
â ñòîðîíó Êàëèí³âêè, òî ïîðó÷ ç³

матеріали та вироби, отримали 1,9 млн грн компенсації. Їх
виплачено 312 сім’ям. Така сума
зазначена в інформації Калинівської РДА. Ще один мільйон мають повернути павлівчанам. Ще
207 власників житла отримали
2,5 млн грн адресної грошової
допомоги на проведення аварійно-відновлювальних робіт.
Сільський голова уточнив, що
його землякам ще мають повернути приблизно один мільйон
гривень. Мова йде про тих, хто
за власні кошти купував матеріали для відновлення житла.
ñêëàäàìè áóëî äóæå âèäîâèùíî.
Ìè âçàãàë³ íå ðîçóì³ëè, êóäè ìè
¿äåìî, ó Êàëèí³âêó ÷è â ÿêèéñü
àä, — êàæå Âîëîäèìèð. — Íå äî¿õàâøè Êàëèí³âêè, ðîçâåðíóëèñÿ ³
ç³áðàëèñÿ ¿õàòè íàçàä. Àëå ïî÷àëè
ïðèõîäèòè ïîâ³äîìëåííÿ ç ïðîõàííÿì âèâåçòè ëþäåé. Â³ä íàøî¿
îðãàí³çàö³¿ áóëî 14 ìàøèí, à â³ä
ÀâòîªâðîÑèëè á³ëüøå 20. Òå, ùî
ìè ïîáà÷èëè, ñëîâàìè ïåðåäàòè
òÿæêî. Ëþäè ò³êàëè ÿê ìîãëè.
Ëÿãàëè íàâ³òü â áàãàæíèêè àâòî.
Ó ëåãêîâ³ àâòîìîá³ë³ âì³ùóâàëèñü
íàâ³òü ïî 12 ëþäåé. Òàê ç õëîïöÿìè ìè ðÿòóâàëè íàðîä äî ñàìîãî
ðàíêó.
Ïîòð³áíî çãàäàòè ³ ïðî ³íø³ áðèãàäè, ÿêèìè êåðóâàëè ³íø³ âîëîíòåðè ³ àêòèâ³ñòè. Óñ³ â³ä÷àéäóøíî
ðÿòóâàëè ëþäåé. Òèñíåìî ðóêó ³
äÿêóºìî. Âè — ãåðî¿. Äÿêóºìî ³
òèì, õòî íàäàâàâ äîïîìîãó ó òèëó:
íà áëîêïîñòàõ, â ë³êàðíÿõ ³ øêîëàõ. Äÿêóºìî ³ òèì, õòî ãîäóâàâ
³ íàäàâàâ îäÿã åâàêóéîâàíèì.
Ëþäè — âè óñ³ íåéìîâ³ðí³!
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ВРУЧНУ ПХАЛИ ЗАЛІЗНИЧНІ
ПЛАТФОРМИ ВІД СКЛАДІВ
Сумна річниця  Дві залізничні
платформи з озброєнням перебували
на арсеналі в Калинівці під час
минулорічної пожежі. Залізничники
отримали завдання терміново вивезти
їх. Хто погодився їхати у пекло? Чому
довелося штовхати їх… вручну? Не всіх,
хто ризикував, нагородили
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Òåïëîâîç, ÿêèé
òÿãíóâ äâ³ çàâàíòàæåí³ ïëàòôîðìè
³ ÷îòèðè âàãîíè
ïðèêðèòòÿ, ï³äêèíóëî íà ðåéêàõ.
Ñòàëîñÿ öå ï³ñëÿ âèáóõó ï³ä ðàíîê 27 âåðåñíÿ. Ìàøèí³ñò Þð³é
Øåâ÷óê ³ éîãî ïîì³÷íèê Ñåðã³é
Ãëóøêî îïèíèëèñÿ íà ï³äëîç³ êàá³íè. Ùå äâîº ëþäåé ó òîé ÷àñ
çíàõîäèëèñÿ íà ïëàòôîðìàõ. Îäèí
ç íèõ — íà÷àëüíèê Êàëèí³âñüêî¿
çàë³çíè÷íî¿ ñòàíö³¿ Îëåã Êðàâåöü.
— Ùî òåïëîâîç ³ âàãîíè çíîâó
ñòàëè íà ðåéêè, öå ÿêåñü äèâî, —
êàæå Îëåã Êðàâåöü. — Òàêîãî
ñòðàõó íàáðàëèñÿ, ñëîâàìè íå ïåðåäàòè. Çàòå òåïåð ìîæó â³äâåðòî
äèâèòèñÿ â î÷³ êîëåãàì, çåìëÿêàì, áî íå âò³ê ó â³äïîâ³äàëüíèé
ìîìåíò, çðîáèâ òå, ùî òðåáà áóëî
òîä³ ðîáèòè. Òàê ñàìî ÿê ³ äâîº
ìî¿õ ï³äëåãëèõ — ÷åðãîâ³ ïî ñòàíö³¿ Êàòåðèíà Ãóë³âàòà òà Íàä³ÿ
Íåñòåðóê. Âîíè â ò³ ñòðàøí³ äí³
âèõîäèëè íà çì³íó, ùîá çàáåçïå÷èòè ðóõ ïîæåæíèõ ïî¿çä³â.
ТАМ ДВІ ПЛАТФОРМИ З
НЕБЕЗПЕЧНИМ ВАНТАЖЕМ…
Ó äåíü íàïåðåäîäí³ òðàãåä³¿
Îëåã Êðàâåöü áóâ íà àðñåíàë³.
Îôîðìëÿâ âàíòàæ. Äâ³ ïëàòôîðìè ç îçáðîºííÿì ìàëè â³äïðàâèòè
çà ïðèçíà÷åííÿì ó òîé æå âå÷³ð.
Î 21-é ç Ñàëüíèêà ìàâ çàéòè ëîêîìîòèâ ³ äîïðàâèòè ïëàòôîðìè
íà ñòàíö³þ.

Î âîñüì³é âå÷îðà íà ÷åðãóâàííÿ ïî ñòàíö³¿ çàñòóïèëà Êàòåðèíà
Ãóë³âàòà. Äî íàñòóïíîãî ðàíêó
ìàëà çàáåçïå÷óâàòè ðóõ ïîòÿã³â.
Íåâäîâç³ ïàí³ Êàòåðèíà ïîáà÷èëà ÷åðåç â³êíî ôåºðâåðêè. Âîíè
ñïàëàõóâàëè íàä òåðèòîð³ºþ
â³éñüêîâîãî àðñåíàëó. Îäðàçó
ïîâ³äîìèëà ïðî öå òåëåôîíîì
íà÷àëüíèêó ñòàíö³¿, à òàêîæ ïî¿çíîìó äèñïåò÷åðó ó Æìåðèíêó.
— Ñèòóàö³ÿ óñêëàäíþâàëàñÿ
ìàëî íå êîæíî¿ õâèëèíè, — ðîçïîâ³äàº Îëåã Êðàâåöü. — Áà÷èâ
öå, êîëè ïðèáóâ íà ñòàíö³þ.
Íà ì³é íîìåð çàòåëåôîíóâàâ
â. î. íà÷àëüíèêà Æìåðèíñüêî¿
äèðåêö³¿ Ï³âäåííî-Çàõ³äíî¿
çàë³çíèö³ Âàñèëü Áîã³íñüêèé.
Óòî÷íèâ ñèòóàö³þ. Ïîò³ì áóâ
äçâ³íîê ç Êèºâà: «Ùî òàì ó òåáå
ðîáèòüñÿ?» — çàïèòàâ ì³é êè¿âñüêèé íà÷àëüíèê. Ï³ñëÿ ïîÿñíåííÿ ïåðåïèòàâ: «À äàëåêî
àðñåíàë â³ä êîë³¿?» — «Ïî ïðÿì³é ê³ëîìåòð. Ââàæàþ, ùî òðåáà çóïèíÿòè ðóõ ïîòÿã³â. Ìîæå
á³äè íàðîáèòè…» Í³ ïàñàæèðñüê³, í³ âàíòàæí³ ñîñòàâè ÷åðåç
Êàëèí³âêó íå éøëè.
Ì³ñòî çàëèøàëè òèñÿ÷³ ëþäåé.
ßê êàæå ïàí Îëåã, ¿õàëè íà êîíÿõ, âåëîñèïåäàõ, ìîòîöèêëàõ,
àâòîìîá³ëÿõ, éøëè ï³øêè…
Íà òîé ÷àñ éîãî äðóæèíà áóëà
íà ÷åðãóâàíí³, âîíà ïðàöþº
ó Â³ííèö³ ó çàë³çíè÷í³é ë³êàðí³,
äî÷êà òåæ ïðîæèâàº ó Â³ííèö³. Êðàâåöü âè¿õàâ àâòîìîá³ëåì
çà ì³ñòî. Ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî âèáóõó
çóïèíèâñÿ, çåìëÿ çàäâèãò³ëà ï³ä

Начальник Калинівської
залізничної станції
Олег Кравець: «В таких
ситуаціях видно, хто є хто»
êîëåñàìè. Çàäçâåí³â òåëåôîí. Ãîëîâà ðàéîííî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ ïîâ³äîìèâ, ùî äëÿ çàë³çíè÷íèê³â º
òåðì³íîâå çàâäàííÿ.
ДЕ Я ВІЗЬМУ СМЕРТНИКІВ?
— Ðîçâåðíóâ àâòî ³ ïîâåðíóâñÿ ó ì³ñòî, — ïðîäîâæóº
Êðàâåöü. — ×è íå ºäèíèé ¿õàâ
ïðîòè òå÷³¿ ëþäñüêîãî ïîòîêó.
Çâè÷àéíî, áóëî ñòðàøíî. Í³õòî
íå çíàâ, ÿêà íàñïðàâä³ ñèòóàö³ÿ
íà ñêëàäàõ. Çàòå çíàëè, ùî òàì
º ðàêåòè, çäàòí³ ñòåðòè íå ò³ëüêè
Êàëèí³âêó.
— Ç àðñåíàëó òðåáà òåðì³íîâî âèâåçòè äâ³ óæå çàâàíòàæåí³
ïëàòôîðìè. Íà íèõ íåáåçïå÷íèé
â³éñüêîâèé âàíòàæ, — ïîâ³äîìèëè éîìó ó øòàá³, ñòâîðåíîìó äëÿ
áîðîòüáè ç àâàð³ºþ.
— Äå ÿ ìàøèí³ñò³â â³çüìó? —
â³äïîâ³â íà÷àëüíèê ñòàíö³¿. — Ïîðîçá³ãàëèñÿ âñ³, òåëåôîíè íå â³äïîâ³äàþòü. Ùå æ òðåáà ñêëàäà÷³â
âàãîí³â, ÷åðãîâîãî ïî ñòàíö³¿,
ÿêèé áè çàáåçïå÷èâ ðóõ ñîñòàâà.
Äå ÿ çíàéäó ñò³ëüêè ñìåðòíèê³â?
Çàïðîïîíóâàâ âèøòîâõàòè âðó÷íó.

А колії на місці?
— Уранці 27 вересня поїзний
диспетчер Ольга Москвіна запитала по телефону, де я знаходжуся, — розповідає чергова
по станції Калинівка Катерина
Гулівата. — До інших чергових
не вдалося додзвонитися. Сказала, що на станцію треба прийняти
пожежний поїзд. Це була п’ята
ранку. Вирішила повертатися
туди, звідки всі тікали. Не можу
сказати, що це героїзм, просто
так сталося. Чоловік всю ніч вивозив людей на власному авто. Ним
мене завіз у Чернятин. Зателе-

фонувала йому. Кажу, Саша, діти
з мамою в безпеці, а мені треба
на роботу, приїдь завези. Десь
о 6.40 були на станції. Перше,
що запитав поїзний диспетчер,
коли я забігла на пост, чи колії
на місці. Я так поспішала, щоб
прийняти пожежний поїзд, що
навіть не подумала, що треба
подивитися. Сигнали відкриваються, значить, все нормально.
На станції нікого не було. Та
й місто, здавалося, вимерло.
Тільки відлуння вибухів гриміло і подекуди дзвеніли розбиті

шибки. Я прийняла пожежний
поїзд. Ним приїхав начальник
станції Голендри Сікорський. Він
був за складача потягів, і складач
Гулівацький. О 8-й ранку ніхто
не змінив. Залишилася чергувати
далі. Продовжувала приймати
пожежні, господарчі поїзди, що
прибували для ліквідації наслідків аварії. О 13-й годині прибула
Надія Нестерук. З нею зв’язався
начальник. Вона взяла в когось
велосипед і проїхала на ньому
15 км до Калинівки. О 8-й вечора
я знову вийшла на зміну.

Чергова по станції Калинівка Катерина Гулівата
вирішила повертатися туди, звідки всі тікали

Нагородили не всіх
Орденами «За мужність» нагороджено згаданих вище двох
машиністів Юрія Шевчука та
Віталія Павлова, а також помічника машиніста Сергія Глушка.
За мужність і героїзм, проявлені
під час ліквідації аварії на 48-му
військовому арсеналі.
— Нагороди хлопці отримали
заслужено, — каже Олег Кравець. — Не знаю, як їх умовив
на таке ризиковане для житÍà àðñåíàë³ óæå ÷åêàëè ñîëäàòè.
Ïîêè ä³éøëè äî ïëàòôîðì, íå ðàç
ïðèñ³äàëè ³ ïðèëÿãàëè — íàä ãîëîâàìè ñâèñò³ëî ³ ãðèì³ëî. Ñòðàøíî,
ùî êàçàòè. Ï³ä³éøëè äî ïëàòôîðì.
Ñòðàâèâ ïîâ³òðÿ, çíÿâ áàøìàêè.
Ïî÷àëè øòîâõàòè. Ïðîïõàëè
ìåòð³â ç äåñÿòü. Äàë³ íåâåëèêèé
óñòóï. Ï³ä’¿õàâ êîìàíäèð ÷àñòèíè
ç òàíêîì ïîæåæíèì. Çà÷åïèëè, ùå
òðîõè ï³äòÿãíóëè. Òàíê ïî êîë³¿
íå éäå. Çíîâ øòîâõàëè âðó÷íó. Êîìàíäèð ó çâàíí³ ïîëêîâíèêà òåæ
äîïîìàãàâ. Â³í ³ ùå îäèí ïîëêîâíèê ï³äñòàâëÿëè ïëå÷³.
Ç Â³ííèö³ ïîâ³äîìèëè, ùî çíàéøëèñÿ ìàøèí³ñòè-äîáðîâîëüö³,
ÿê³ ïîãîäèëèñÿ âèòÿãíóòè ïëàòôîðìè. Êðàâåöü ïî¿õàâ ó Ñàëüíèê, òàì âðó÷íó ïåðåâåëè ñòð³ëêè, àáè ñïðÿìóâàòè ëîêîìîòèâ
íà ðåéêè, ùî âåäóòü äî àðñåíàëó.
Êîëè ïðèáóëè òåïëîâîçîì, ïëàòôîðìè âðó÷íó ïðîøòîâõàëè ïðèáëèçíî íà 300–400 ìåòð³â.
ВАГАВСЯ ЇХАТИ, ВДОМА
ЧЕТВЕРО ДІТЕЙ…
Ìàøèí³ñòè Þð³é Øåâ÷óê,
Â³òàë³é Ïàâëîâ òà ïîì³÷íèê ìàøèí³ñòà Ñåðã³é Ãëóøêî ó òó í³÷
÷åðãóâàëè íà ñòàíö³¿ «Â³ííèöÿ».

тя завдання їхній начальник
Олександр Тарасюк. Не знаю,
що говорив, чи що обіцяв, але
доручену справу вони виконали.
Олег Кравець також працював
з ними. Його кандидатуру теж
подавали на нагороду, але…
«Це ж не я вирішую, — каже чоловік. — Мабуть, подумали, що
начальник сидів у кабінеті, коли
вибухали снаряди. Свої удостоїли знака залізничника.
«Ïîäçâîíèâ íàø íà÷àëüíèê
Îëåêñàíäð Òàðàñþê, — ðîçïîâ³äàº ïàí Ñåðã³é. — Ñêàçàâ, ùî
º âàæëèâà ðîáîòà — âèâåçòè ç
àðñåíàëó äâ³ ïëàòôîðìè. Ïîïåðåäèâ, ùî ¿õ í³õòî íå çìóøóº,
ùî ìàþòü ïðàâî â³äìîâèòèñÿ,
àëå äóæå òðåáà çðîáèòè. ß îñîáèñòî íå áóâ ãîòîâèé ¿õàòè, âäîìà
÷åòâåðî ä³òåé. Íàì ïðîïîíóâàëè
¿õàòè òóäè, äå ðâóòüñÿ ñíàðÿäè.
¯õàòè ëîêîìîòèâîì, â ÿêîìó ï’ÿòü
òîíí ñîëÿðêè.
Âîíè ïî¿õàëè äâîìà òåïëîâîçàìè ³ ç ÷îòèðìà âàãîíàìè ïðèêðèòòÿ. Ó Ñàëüíèêó ¿õ çóñòð³â
Êðàâåöü. Îäèí ëîêîìîòèâ çàëèøèëè íà ñòàíö³¿, íèì êåðóâàâ
íàéìîëîäøèé ç ¿õíüî¿ áðèãàäè
Â³òàë³é Ïàâëîâ. Íà ïåðøîìó âàãîí³ ñòîÿâ Êðàâåöü. Â³í ïî ðàö³¿
äàâàâ êîìàíäó ìàøèí³ñòó Øåâ÷óêó ³ éîãî ïîì³÷íèêó Ãëóøêó.
¯ì äîðîãó áóëî ïîãàíî âèäíî —
ïåðåä íèìè ÷îòèðè âàãîíè, í³÷.
Ðîáîòó ñêëàäà÷à âàãîí³â âèêîíàâ
Îëåã Êðàâåöü. Ç íèì áóâ îäèí
ï³äïîëêîâíèê. Âèáóõ, ï³ñëÿ ÿêîãî
ñîñòàâ ï³äíÿëî ç ðåéîê, ïðîëóíàâ
òîä³, êîëè âè¿õàëè çà òåðèòîð³þ
àðñåíàëó ³ ïåðåòíóëè àâòîòðàñó
Â³ííèöÿ-Êè¿â.
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МАЛО НЕ ВБИЛИ ПІД ПІД’ЇЗДОМ,
А СВІДКІВ НАПАДУ НЕМАЄ
Прямо під домом  Живого місця
немає на Олені. Дівчину наздогнав і ударив
по голові пляшкою від шампанського
якийсь чоловік. Вона підвелася, тікала,
кричала, відбивалася, а він продовжував
бити. Коли злочинець зірвав рюкзак, то втік
в той же бік, звідки взявся. За гарячими
слідами його не спіймали. А про Олену
тепер лікарі кажуть: дивом вижила
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Áëèçüêî øîñòî¿
ðàíêó 28-ð³÷íà
Îëåíà Áîíäàðóê
ïîâåðòàëàñÿ ç ïðîãóëÿíêè ç ìàëåíüêèì éîðêîì Áîíäîì. Êîëè
âîíà çàõîäèëà ó ñâ³é äâ³ð áóäèíêó
íà Ïèðîãîâà, 146, òî ïîáà÷èëà: ¿¿
ïåðåñë³äóº ÿêèéñü ÷îëîâ³ê â òåìí³é áàõìàò³é êóðòö³.
— Â³í ïî÷àâ çà ìíîþ á³ãòè,
³ ÿ ïî÷àëà ò³êàòè é êðè÷àòè.
ß òàê êðè÷àëà, ùî ìåí³ çäàâàëîñÿ, â íüîãî áàðàáàíí³ ïåðåòèíêè ìàþòü ïîëîïàòè. Àëå,
ÿê âèÿâèëîñÿ ïîò³ì, ìåíå í³õòî
ç ñóñ³ä³â íå ÷óâ, — ðîçïîâ³äàº
ä³â÷èíà. — Á³ëÿ ìîãî ï³ä’¿çäó
ñòîÿëà ïðèïàðêîâàíà ìàøèíà,
é â³í ìåíå á³ëÿ íå¿ íàçäîãíàâ.
Äàâ ççàäó ïî ãîëîâ³. Ùî áèâ
ïëÿøêîþ â³ä øàìïàíñüêîãî
«Àñò³», ÿ âæå ïîò³ì çðîçóì³ëà.
Ñêîð³øå çà âñå, ÿ òîä³ âïàëà, áî
â ìåíå çäåðòå ïîâí³ñòþ ñòåãíî
³ çáèò³ êîë³íà…
Ä³â÷èíà íå âñå ïàì’ÿòàº, áî
ïåðøèé óäàð ðîçáèâ ¿é ãîëîâó.
Ó ÿêèé ìîìåíò âïóñòèëà ïîâ³äîê
ç ñîáàêîþ, òåæ íå ìîæå ñêàçàòè.
Ïåðåëÿêàíèé Áîíä óò³ê êóäèñü.
À íàïàäíèê ïðîäîâæóâàâ òîâêòè
éîãî õàçÿéêó ïëÿøêîþ ïî âæå
çàêðèâàâëåí³é ãîëîâ³.
— Ó íüîãî âèïàâ òåëåôîí á³ëÿ
ò³º¿ ìàøèíè, äå â³í ìåíå ëóïàñèâ. Ñòàðåíüêèé êíîïî÷íèé Fly.
² êîëè â³í ï³äí³ìàâ éîãî ç çåìë³,
ÿ âòåêëà äî ï³ä’¿çäó, — ãîâîðèòü
Îëåíà. — Ïàì’ÿòàþ, ÿê á³æó
ïî ïëîùàäö³ á³ëÿ ëàâî÷êè, ïîâç

ìàøèíó, ï³ä êîçèðîê. Äóìàþ,
õòîñü âèéäå íà ðîáîòó ³ ìåíå
âðÿòóº. Àëå í³õòî íå âèõîäèâ. ²
â³í ìåíå òàì íàçäîãíàâ.
Êîìá³íàö³þ êëàâ³ø íà êîäîâîìó çàìêó âõ³äíèõ äâåðåé Îëåíà
íå íàòèñêàëà. Êàæå, «ïàðîëü
òàêèé, ùî òåáå âá’þòü, ïîêè òè
ò³ ïàëüö³ âèñòàâèø íà êíîïêàõ».
— ß ïîâåðíóëàñÿ äî íüîãî ëèöåì ³ ñòàëà â³äáèâàòèñÿ, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü ïàö³ºíòêà íåéðî-

«ßêáè íå áóëî â êèøåí³
òåëåôîíà, ÿ á íà
ò³é ïëîùàäö³ ñòåêëà
êðîâ'þ. Í³õòî á íå
äîïîì³ã ìåí³. Í³õòî
íå ñïóñòèâñÿ...»
õ³ðóðã³¿ ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè. — ß âïåðëàñÿ â ñò³íó ñïèíîþ ³
íîãàìè éîãî â³äêèäàëà. Ïàì’ÿòàþ
ñâî¿ á³ë³ êðîñ³âêè íà éîãî æèâîò³, é ùî â³í áóâ íåâåëèêèé, áî
â³äë³òàâ, êîëè ïõàëà. Ïîò³ì ÿ â³ä÷óëà, ùî â³í çíîâ äóáàñèòü ìåíå
ïî ãîëîâ³. Çàêðèâàëàñÿ ðóêîþ.
Íå ìîãëà íå çàêðèâàòèñÿ. Äóìàëà, ùî ìåíå íå ìîæíà âáèòè, áî
â ìåíå æ ìîëîäÿòà…
Îëåíà ïðàöþº âåäó÷îþ âåñ³ëü òà îðãàí³çàòîðêîþ ñâÿò.
Ïðî ñâî¿õ êë³ºíò³â, âèõîäèòü,
äóìàëà, êîëè ÷èíèëà îï³ð çëî÷èíöþ. À â³í çáèâ ¿é ïëå÷³ òà
ðóêè. Íà ïðàâ³é òåïåð ã³ïñ, áî
çëàìàëàñÿ â³ä óäàð³â. Íà ãîëîâ³
ä³â÷èíè ïîâíî ãóëü, êðîâîâèëèâè, øâè. Ë³êàð³ ä³àãíîñòóâàëè äâ³
òð³ùèíè â ÷åðåï³.

Олена Бондарук (28) каже, що має гулі на голові, як каштани.
Обличчя з крововиливами ведуча весіль просила читачам не показувати
БИВ, ЯК ЗАВЕДЕНИЙ
— Â³í ÷åêàâ, ùî ÿ âïàäó, ùî
ïîìðó, à ÿ êðè÷àëà, — ðîçïîâ³äàº ïîñòðàæäàëà â³ä íàïàäó
íå ñï³éìàíîãî çëî÷èíöÿ ä³â÷èíà. — ß ïîñò³éíî âåðåùàëà «÷îãî
òîá³, ñêîòèíî, òðåáà», ìàòþêàëàñÿ, à â³í ëóïèâ, ÿê ìàøèíà, ÿê
çàâåäåíèé. Íå ðîáèâ ïàóç. Ùîá
â³í ùîñü êàçàâ, ÿ íå ÷óëà. Ó ìåíå
íà ïëå÷àõ øê³ðÿíèé ðþêçà÷îê
áóâ, ç ÿêèì âñþäè õîäèëà, í³êîëè íå ðîçñòàâàëàñÿ. ×åðåç ïëå÷å
â³í ç³ðâàâ ðþêçàê çà ðó÷êó ³ ïîá³ã. Áðåòåëüêè á³ëÿ ñõîä³â ëåæàëè,
áà÷èëà, êîëè â øâèäêó ñ³äàëà. ²
ïëÿøêó â³í âèêèíóâ á³ëÿ ï³ä’¿çäó.
ß ùå êðè÷àëà éîìó âñë³ä ³, ùîá
áóëà ÿêàñü äðîâèíÿêà, òî á ïîá³ãëà éîãî äîãàíÿòè. Íå ðîçóì³ëà,
ùî ó ìåíå òàê³ âàæê³ òðàâìè…
Óæå â ï³ä’¿çä³ Îëåíà ç’¿õàëà
ïî ñò³í³ íà ï³äëîãó ³ íàìàöàëà
ðóêîþ â êèøåí³ ïàëüòî ìîá³ëüíèé òåëåôîí. Íàáðàëà áðàòà, é
â³í çá³ã ç âîñüìîãî ïîâåðõó íà äîïîìîãó.
— Êîëè áðàò ïðèá³ã, òî ñòóêàâ
äî ñóñ³ä³â, àëå í³õòî äâåð³ íå â³ä÷èíèâ, — ãîâîðèòü Îëåíà Áîíäà-

ðóê. — Çàðàç äóìàþ, ÿêáè â ìåíå
íå áóëî òåëåôîíà, òî ÿ á òàì,
íà ò³é ï³äëîç³, ³ ñòåêëà á êðîâ’þ.
Í³õòî á íå äîïîì³ã ìåí³. Í³õòî
íå ñïóñòèâñÿ…
Áðàò íàëÿêàâñÿ âèãëÿäó Îëåíè.
Âîíà áóëà âñÿ çàêðèâàâëåíà.
Ñò³íà ïîçàäó íå¿ — òåæ â êðîâ³.
Ä³â÷èíà ïàì’ÿòàº, ÿê íå äîçâîëÿëà ñîá³ âòðàòèòè ñâ³äîì³ñòü,
ùîá Àíòîí íå íåðâóâàâ ùå á³ëüøå. Çà õâèëèíè, ¿é òàê çäàëîñÿ,
íà ì³ñö³ áóëè ïîë³ö³ÿ ³ øâèäêà.
ДЕ ВИ, СВІДКИ?!
— Áðàò ìåí³ ðîçïîâ³â, ùî áóëî
äóæå áàãàòî ìàøèí ïîë³ö³¿. Ïðî÷³ñóâàëè âåñü ðàéîí, áî òàì º
êóäè ò³êàòè, — ãîâîðèòü Îëåíà. —
Ìåíå îïèòóâàëè ³ íà ì³ñö³, ³ òóò,
â ë³êàðí³. Ðîçïîâ³ëà, ùî çãàäàëà.
Àëå ÿêáè ñâ³äêè ðîçêàçàëè, ùî
âîíè áà÷èëè, òî ³ ÿ á ñêëàëà ñâîþ
êàðòèíêó ïîâí³ñòþ…
Îëåíà êàæå, ùî ëþäè íå ìîãëè
íå ÷óòè ¿¿ êðèê³â. ² âîíà âæå çíàº,
ùî º òàê³, ùî é áà÷èëè íàïàä,
ùî ñòàâñÿ 17 âåðåñíÿ. Âîíè ïðîñòî «íå õî÷óòü, ùîá ¿õ øàðïàëè
â ñóä».

— Íå ïî÷óòè áóëî íåðåàëüíî,
áî ÿ òàê âåðåùàëà, ùî íà ÃÏÇ,
ìàáóòü, áóëî ÷óòè, àëå âñ³ ñóñ³äè
ìîâ÷àòü. À íà ìîºìó ì³ñö³ ìîãëà
áóòè áóäü-ÿêà ëþäèíà ç öüîãî ðàéîíó, — êàæå ìåøêàíêà áóäèíêó
Ïèðîãîâà, 146.
Çàêëèê äî ñâ³äê³â íàïàäó íà íå¿
Îëåíà Áîíäàðóê íàïèñàëà ó Ôåéñáóêó, â ãðóï³ «Á³ëèé ñïèñîê
Â³ííèöÿ». ×åêàº ³íôîðìàö³¿ â³ä
ëþäåé ³ ïîë³ö³ÿ, áî äîñ³ çëî÷èí
íå ðîçêðèëà.
ßê ñêàçàëè ðåäàêö³¿ ó â³ää³ë³
îáëàñíîãî ãëàâêó Íàöïîë³ö³¿,
íàïàä íà Îëåíó êâàë³ô³êóâàëè ñòàòòåþ 186 Êðèì³íàëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè — ãðàá³æ, ³ç
ñàíêö³ºþ äî 6 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.
×îìó ñàìå òàêà êâàë³ô³êàö³ÿ,
ÿêùî âèçíà÷åííÿ çëî÷èíó â ïîðóøåí³é ñòàòò³ íå â³äïîâ³äàº îáñòàâèíàì? Ä³â÷èíà äèâîì íå çàãèíóëà, à ïðîâàäæåííÿ ïðî çëî÷èí «ïîºäíàíèé ç íàñèëüñòâîì,
ÿêå íå º (!) íåáåçïå÷íèì äëÿ
æèòòÿ ÷è çäîðîâ'ÿ ïîòåðï³ëîãî».
Éìîâ³ðíî, ôàêòîâà êâàë³ô³êàö³ÿ
ùå áóäå çì³íåíà.

Хто злочинець й на чому може «спалитися»?
— Коли мене привезли до лікарні, то я ще
не знала, що там в тому черепі. Хірургові кажу «шийте красіво, бо мені ще заміж
виходити», раз — і свідомість втратила, —
сміється вже через вісім діб після нападу,
Олена Бондарук. — У мене стільки відвідувачів було багато. Не знала, що так багато
людей мене люблять. Квіти медсестрам роздаю, бо в палаті наче меморіал визволення.
Мені кажуть: це хтось позаздрив і напад
влаштував або ж підписник з інстаграму

«відірвався». Але я думаю, що це якийсь
наркоман в ломці був, якому дуже треба
було 300 гривень.
Саме стільки було грошей в рюкзаку в Олени. Ще картки, косметика, павербанк,
водійське посвідчення. Грабіжник також
зірвав з вуха жертви сережку. Вона срібна, тож навряд чи понесе у ломбард. Засвітитися може хіба тільки, коли мінятиме
на гривні іноземні гроші, зібрані Оленою,
як сувеніри.

— У гаманці були купюри валют різних
країн, де я бувала. Для мене це просто папірці на пам'ять, — каже Олена про долар,
євро, болгарські, румунські і турецькі гроші. — Мене не було за що убивати. Я не заробляю таких великих грошей. Веду блог
в Інстаграмі, дуже позитивний. Маю багато
підписників. Але навряд чи це пов’язано.
Мені просто так «пощастило», що я попала
під гарячу руку якогось наркомана.
Для своїх підписників Олена днями написала

новий пост: «101 причина, чому я боролась
за життя». 40-овим пунктом цього списку
дівчина написала про бажання «освоїти
основи самооборони, щоб наступний маніяк таки пішов додому без зубів і яєць».
— Люди від одного удару вмирають, я в мене
10 гуль на голові, як каштани, — говорить
Олена. — Сказали, що у сорочці народилася.
Я ще це все не пережила. Треба ще психолога, щоб якось це все з життя викреслити.
Не повинно бути у мене таких спогадів.

416130
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КОРОТКО
Осінні ярмарки
 Êîæíî¿ ñóáîòè, ç 29 âåðåñíÿ ïî 27 æîâòíÿ, ç 7.00
äî 15.00 ó Â³ííèö³ ïðîâîäèòèìóòüñÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüê³ ÿðìàðêè. Âîíè
ïðîõîäèòèìóòü â ì³êðîðàéîí³ Âèøåíüêà á³ëÿ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó «Plaza
Park» (êîëèøí³é «ØÎÊ»)
íà âóë. Êåëåöüê³é, 117 á.
Òóò ôåðìåðñüê³ ãîñïîäàðñòâà ìîæóòü ðåàë³çóâàòè
âëàñíó ïðîäóêö³þ, à â³ííè÷àíè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü
ïðèäáàòè ãîðîäèíó, ì’ÿñîìîëî÷íó òà ³íøó ïðîäóêö³þ áåçïîñåðåäíüî ó âèðîáíèê³â, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü
çà ÿê³ñòü òîâàðó, à ö³íè,
çäåá³ëüøîãî, âñòàíîâëþþòü
íèæ÷³ í³æ íà ðèíêàõ.

«Пакунки
малюка» вже є
 Ç 1 âåðåñíÿ ïî÷àëè âèäàâàòè «ïàêóíîê ìàëþêà».
Â³í ì³ñòèòü óñå íåîáõ³äíå
äëÿ ä³òîê, à òàêîæ ³íôîðìàö³éí³ ìàòåð³àëè.
«Çàðàç â³ííè÷àíêè îòðèìóþòü òàê³ ïàêóíêè ï³ä
÷àñ âèïèñêè ç ïîëîãîâîãî
áóäèíêó. À òèì æ³íêàì, ÿê³
âèïèñóâàëèñÿ ç ïîëîãîâèõ
áóäèíê³â, ïî÷èíàþ÷è ç
ïåðøîãî âåðåñíÿ ³ íå îòðèìàëè ïàêóíîê ìàëþêà,
ïðàö³âíèêè ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè ïðèâåçóòü áåéá³áîêñ äîäîìó, â³äïîâ³äíî
äî ¿õ çàÿâè (íàïèñàíî¿
â ïîëîãîâî¿ áóäèíêàõ). Çàãàëîì, ç ïî÷àòêó âåðåñíÿ
«ïàêóíêè ìàëþêà» îòðèìàëè á³ëüøå ñòà â³ííèöüêèõ ðîäèí», — çàçíà÷àþòü
íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè. Òàê³
áîêñè äàâàòèìóòü óñ³ì,
íåçàëåæíî â³ä ìàòåð³àëüíîãî ñòàíó ðîäèíè.

Зроблять ще
один VinWay
 ×åðãîâèé, âæå äåñÿòèé
«Â³íÂåé» íåçàáàðîì çàê³í÷àòü ðîáèòè ó òðàìâàéíîìó
äåïî òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿. Éîãî çðîáèëè âæå
íà 80%. Íîâèé òðàìâàé
áóäå äîâæèíîþ 31 ìåòð òà
çìîæå ïåðåâîçèòè â ãîäèíè
ï³ê áëèçüêî 300 ëþäåé. ßê
³ ïîïåðåäí³ «Â³íÂå¿», â³í
áóäå ïðèñòîñîâàíèé äëÿ
ïîòðåá ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ òà ìàòèìå íèçüêîï³äëîãîâó âñòàâêó ïîñåðåäèí³
ñàëîíó. Éîãî ïëàíóþòü
âèïóñòèòè íà ìàðøðóò
28 æîâòíÿ, â äåíü íàðîäæåííÿ â³ííèöüêîãî
òðàìâàÿ.

ËÀÉÔ
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ВРЯТОВАНІ В ГОРАХ ЄВГЕН
І ЛЮДА ОДРУЖИЛИСЯ
Гірко!  Вінничанин Євген Книш і його
дівчина Людмила, які нинішньої зими
заблукали в Карпатах, одружилися.
На річницю свого порятунку знов
планують піти у гори. Тільки спершу
накриють стіл рятувальникам. Це вони
напророкували їм спільну долю
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

— Òåïåð âè òî÷íî îäðóæèòåñÿ!
Ïî âàñ áà÷ó, — ö³
ñëîâà ªâãåí ³ Ëþäìèëà ïî÷óëè
â³ä îäíîãî ç ðÿòóâàëüíèê³â, êîëè
ò³ ï³ñëÿ ïîðÿòóíêó ïðèâåçëè ¿õ
íà áàçó ³ â³äïîþâàëè ãàðÿ÷èì
÷àºì. Áóëî öå 28 ëþòîãî íèí³øíüîãî ðîêó. Ïåðåä òèì òðè äí³ ³
òðè íî÷³ ðîçøóêóâàëè çíèêëèõ
ó ãîðàõ õëîïöÿ ³ ä³â÷èíó. ßê çàáëóêàë³ ïðîéøëè âèïðîáóâàííÿ
ó ñí³ãàõ ïðè ìàéæå 30-ãðàäóñíèõ
ìîðîçàõ, ìè ðîçïîâ³äàëè ó ñòàòò³
«¯õ òðè äí³ øóêàëè ó Êàðïàòàõ»
(RIA 07.03.2018). Ùî áóëî äàë³?
ЦЕ Я ЗАПРОПОНУВАВ
ПОЇХАТИ У ГОРИ
Ï³ñëÿ ïåðåæèòîãî ó Êàðïàòàõ
ªâãåí ³ Ëþäìèëà ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó. ªâãåí óòî÷íèâ, ùî çàáëóêàëè âîíè ó ïåðøèé äåíü ïðè¿çäó.
Êíèø ðîäîì ç Â³ííèö³, òóò ïðîæèâàþòü áàòüêè. Íà òîé ÷àñ ïðàöþâàâ ó Êèºâ³. Ï³øîâ íà ðîáîòó.
Ëþäìèëà ïî¿õàëè äî ñåáå ó Äí³ïðî. Âîíà ç Ìèêîëàºâà, àëå âæå
10 ðîê³â æèâå ³ ïðàöþº ó Äí³ïð³.
Òî áóëà ¿õíÿ äðóãà çóñòð³÷.
ªâãåí êàæå, ùî ïîçíàéîìèëèñÿ ç Ëþäìèëîþ òåæ ó ãîðàõ.
Ó íüîãî º äðóç³ ó Äí³ïð³. Ðàçîì
ç íèìè â³äçíà÷àâ íîâèé 2018-é
ð³ê. Ç’¿õàëèñÿ äî ñåëèùà ßñ³íÿ,
öå Ðàõ³âñüêèé ðàéîí Çàêàðïàòòÿ.
Òàê ñòàëîñÿ, ùî âñ³ äðóç³ ìàëè

ïàðó, êð³ì ªâãåíà ³ Ëþäìèëè.
Õëîïåöü ïåðåêîíàíèé, ùî ¿õí³
ñòåæêè óæå òîä³ çâåëà äîëÿ. Êàæå,
Áîã ïîäàâ íàì çíàê.
Â³äñâÿòêóâàëè ó ãîðàõ ïðèõ³ä
Íîâîãî ðîêó ³ ïîâåðíóëèñÿ äî áóäåííèõ ñïðàâ. ªâãåí â³ä÷óâ, ùî
éîìó ñóìíî áåç Ëþäìèëè. Ùîäíÿ
ëèñòóâàëèñÿ ó Ôåéñáóö³. Êîëè
ä³çíàâñÿ, ùî ¿é òåæ ïîäîáàþòüñÿ
ãîðè, çàïðîïîíóâàâ ùå ðàç ïî¿õàòè ó Êàðïàòè. Óäâîõ.

Ìè ñò³ëüêè òîä³
àíåêäîò³â çãàäàëè!
Ìàáóòü, íåñïðîñòà
íàì áóëè ïîñëàí³ òàê³
âèïðîáóâàííÿ. Á³ëüøå
ï³çíàëè îäíå îäíîãî
— Öå áóëà ìîÿ ïðîïîçèö³ÿ
çíîâó ïîáóâàòè íà Äðàãîáðàò³, —
êàæå ªâãåí. — Ëþäìèëà ïîãîäèëàñÿ. Ïî¿õàëè ³ â òîé æå äåíü
îïèíèëèñÿ ó ñí³ãîâ³é ïàñòö³. Öå
áóëî íàøå ïåðøå âèïðîáóâàííÿ.
Îáîº ââàæàºìî, ùî äîñòîéíî âèòðèìàëè éîãî.
ПОГАНІ ДУМКИ ВІДГАНЯЛИ…
АНЕКДОТАМИ
ªâãåí íå ðàç ïîâòîðþâàâ ³ êàæå,
áóäå ðîáèòè öå ïðè êîæí³é ñëóøí³é íàãîä³, ùî ó ò³ íåïðîñò³ äëÿ
íèõ òðè äí³ ³ òðè íî÷³ Ëþäìèëà
íàéá³ëüøå âðàçèëà éîãî òèì, ùî
æîäíîãî ðàçó íå äîð³êíóëà, ìîâëÿâ,
öå â³í âèíåí ó âñüîìó, öå ç éîãî

Рятувальники ще не знають, що у них будуть гості
Про своє одруження Євген і
Людмила повідомили своїм рятівникам із Закарпаття. Це вони
напророчили їм весілля. Дотепер пам’ятають слова, сказані
одним з рятувальників на базі:
«Тепер ви точно одружитеся!»
— По телефону їхні рятівники
бажали всього найкращого, і
у ФБ писали гарні слова вітання, — каже Євген. — Ми пообіцяли
їм, що обов’язково навідаємося в гості, накриємо стіл і разом
відсвяткуємо подію. Зробити це
планують 28 лютого наступного
року. Щоправда, рятувальники
ще не знають про дату гостин. На-

гадаємо, до їх пошуку у горах у ті
морозні дні створили три групи:
одна з райцентру Рахів, дві — з
селища Ясіня. Професійним рятувальниками допомагали добровольці. Загалом зниклих розшукували 17 людей, які використовували три одиниці спецтехніки.
— Рятувальники дотепер розповідають туристам про те, як
ми заблукали, — каже Євген. —
Дізнався про це випадково.
Недавно знайомий піднімався
на Драгобрат. Особисто чув.
Потім сказав рятувальнику, що
знає мене. «Передавай вітання», — відповів той.

Дату весілля обрали символічну. 28 серпня, якраз через
півроку після дня порятунку, молодята побралися
âèíè çàáëóêàëè, öå â³í çáèâñÿ ç
ìàðøðóòó ³ ò. ä. Íàâïàêè, çàñïîêîþâàëà, êàçàëà, ùî ¿õ îáîâ’ÿçêîâî
çíàéäóòü, ùî âîíè âèáåðóòüñÿ ç
öèõ ñí³ã³â. «À ùå — õâàëèëà ìåíå
ùîðàçó, êîëè ùîñü âäàâàëîñÿ çðîáèòè, — ðîçïîâ³äàº ªâãåí. — Íàïðèêëàä, êîëè ï³ñëÿ áàãàòüîõ ñïðîá
íàðåøò³ ðîçïàëèâ ìîêðèé â³ä ñí³ãó
õìèç. Ìåí³ äàâíî í³õòî íå êàçàâ,
ùî ÿ òàêèé êëàñíèé! Ñåðöå ñèëüí³øå êàëàòàëî â³ä òàêèõ ñë³â»
Â³í òåæ ï³äòðèìóâàâ ä³â÷èíó.
Çàïðîïîíóâàâ íå äóìàòè ïðî ïîãàíå. Ùîïðàâäà, ó ò³é ñèòóàö³¿
òàê³ äóìêè íå ïðîñòî áóëî â³ä³ãíàòè â³ä ñåáå.
— Äàâàé äîìîâèìîñÿ, ÿê ò³ëüêè
ùîñü íåäîáðå ñïàäàº íà äóìêó,
ó òàê³ õâèëèíè áóäåìî ðîçïîâ³äàòè àíåêäîòè àáî ÿê³-íåáóäü
âåñåë³ ³ñòîð³¿, — êàçàâ ªâãåí Ëþäìèë³. — Ìè ñò³ëüêè òîä³ àíåêäîò³â
çãàäàëè! Ìàáóòü, íåñïðîñòà íàì
áóëè ïîñëàí³ òàê³ âèïðîáóâàííÿ. Á³ëüøå ï³çíàëè îäíå îäíîãî.
Ó ñêëàäí³é ñèòóàö³¿ ëþäèíà íàéïîâí³øå ðîçêðèâàºòüñÿ. Îäðàçó
ïðîÿâëÿº ñâî¿ ÿêîñò³ — ãàðí³ ÷è
ïîãàí³, öå âæå çàëåæèòü â³ä íå¿
ñàìî¿. Äîáðå, ùî âñå çàê³í÷èëîñÿ
áëàãîïîëó÷íî.
У КВАРТИРІ КОХАНОЇ ЙОГО
ЗУСТРІЛИ… НЕЗНАЙОМЦІ
Ï³ñëÿ ÷îòèðüîõ ì³ñÿö³â áåçïåðåðâíîãî ëèñòóâàííÿ ³ âîÿæ³â

ì³æ Êèºâîì ³ Äí³ïðîì ªâãåí
çàïðîïîíóâàâ Ëþäìèë³ ðóêó ³
ñåðöå, ïîïðîñèâ âèéòè çà íüîãî çàì³æ. Ä³â÷èíà ïîãîäèëàñÿ.
Äàòó âåñ³ëëÿ îáðàëè ñèìâîë³÷íó.
Ç òàêèì ñàìî ÷èñëîì, ÿêîãî ¿õ
âèçâîëèëè ç³ ñí³ãîâîãî ïîëîíó.
28 ñåðïíÿ, ÿêðàç ÷åðåç ï³âðîêó
ï³ñëÿ äíÿ ïîðÿòóíêó, ìîëîäÿòà
ïîáðàëèñÿ. Âåñ³ëëÿ ñâÿòêóâàëè
ó Äí³ïð³.
Ï³ñëÿ îäðóæåííÿ ªâãåí ïåðåáðàâñÿ ó Äí³ïðî. Éîìó âäàëîñÿ
çíàéòè ðîáîòó. Ó êâàðòèð³ Ëþäìèëè, êð³ì íå¿ ñàìî¿, ç’ÿñóâàëîñÿ,
æèâóòü ùå äåÿê³ ìåøêàíö³. Àæ
âîñüìåðî ïàïóã çóñòð³ëè éîãî.
Òà ùå é äâà êðîëèêè óòðèìóº
Ëþäìèëà. Â³í òåæ ëþáèòü òâàðèí. Êàæå, äîíåäàâíà ó íüîãî
ïðîæèâàâ ñîáàêà.
Ð³äí³ ªâãåíà ³ Ëþäìèëè ðàä³,
ùî âîíè çíàéøëè îäíå îäíîãî.
Äî ðå÷³, â îáîõ íèõ º ñåñòðè.
Äî òîãî æ, ìàþòü îäíàêîâ³
³ìåíà — Òåòÿíà. Ñåñòðà ªâãåíà ïåðøîþ âäàðèëà íà ñïîëîõ,
êîëè òîä³, ó ëþòîìó, â ãîðàõ
ïðîïàâ òåëåôîííèé çâ'ÿçîê ç
áðàòîì. Óñ³õ ï³äíÿëà íà íîãè.
Äåíü ³ í³÷ ðîáèëà ïîâ³äîìëåííÿ
ó Ôåéñáóö³. Çâåðòàëàñÿ äî ðÿòóâàëüíèê³â, äîñâ³ä÷åíèõ ìàíäð³âíèê³â. ªâãåí ³ Ëþäìèëà âèáà÷èëèñÿ ïåðåä ð³äíèìè çà òå,
ùî çàâäàëè ¿ì ñò³ëüêè òðèâîã ³
ïåðåæèâàíü.
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ПОДАВ АПЕЛЯЦІЮ НА СМІШНЕ
ПОКАРАННЯ В МІЛЬЙОННІЙ СПРАВІ
Продовження історії  Щоб шахрай
відповів за свої дії, як належить, хоче
вінницький вкладник інвестиційної
компанії «Веларм ІТ». Він оскаржує
символічний вирок, який виніс Вінницький
міський суд одеситу Леоніду Ганшафту, і
був єдиним потерпілим, хто не відмовився
від кримінальних звинувачень
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Òå, ùî éîãî
îøòðàôóâàëè, —
öå âñå îäíî, ùî
ùóêó êèíóòè
ó ð³÷êó. Òàê ñêàçàëà ïðî êåð³âíèêà ³íâåñòèö³éíî¿ êîìïàí³¿, ÿêó
â ïîë³ö³¿ ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ñë³äñòâà íàçèâàëè ô³íàíñîâîþ ï³ðàì³äîþ ç ì³ëüéîííèìè îáîðîòàìè,
â³ííè÷àíêà Íàä³ÿ Øâåäþê.
¯¿ ñèí ñâîãî ÷àñó âêëàâ 300 äîëàð³â ó çàñíîâàíó îäåñèòîì êîìïàí³þ ç îô³ñîì ó â³ííèöüêîìó
«Ôåð³äå Ïëàçà». Îá³öÿëè âåëèê³
â³äñîòêè, àëå íå âèïëàòèëè. ²
Ñòàí³ñëàâ Øâåäþê ñòàâ ïîòåðï³ëèì ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðî øàõðàéñòâî. Ãîëîâíèé ô³ãóðàíò ñïðàâè — Ëåîí³ä
Ãàíøàôò, àðåøòîâàíèé íà ÷àñ
äîñóäîâîãî ñë³äñòâà ç ìîæëèâ³ñòþ âíåñåííÿ çàñòàâè ó ðîçì³ð³ 25 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Öüîãî
ìîëîäîãî ÷îëîâ³êà âçÿëè, êîëè
ìàâ íàì³ð âòåêòè çà êîðäîí. ßê
ä³çíàëàñÿ ðåäàêö³ÿ çàðàç, ï³äîçðþâàíèé ïðîñèä³â ó â³ííèöüêîìó Ñ²ÇÎ íå á³ëüøå ì³ñÿöÿ é
âèéøîâ íå çà òàê³ âåëèê³ ãðîø³,
à çà ìåäè÷íîþ äîâ³äêîþ. Çàõâîð³â
íà ÿê³ñü õâîðîáè øê³ðè, îò éîãî
³ â³äïóñòèëè äîäîìó ë³êóâàòèñÿ.
Äî âèðîêó.
Ïðîâàäæåííÿ ùîäî çàñíîâíèêà ³íâåñòèö³éíî¿ êîìïàí³¿
«Âåëàðì» îá³öÿëî áóòè ìàñøòàáíèì, ç áàãàòüìà ïîòåðï³ëèìè òà ì³ëüéîííèìè çáèòêàìè.
Ðåäàêö³ÿ ïèñàëà ïðî öå, ùîéíî
àðåøòóâàëè ãîëîâíîãî ô³ãóðàí-

òà — â ñòàòò³ «Ì³ëüéîííà ñïðàâà
àáî Íàâ³ùî «á³äíèé» îäåñèò çí³ìàâ îô³ñ ó Feride Plaza» (êîðîòêå ïîñèëàííÿ — goo.gl/vSo16f).
Ïèñàëà òàêîæ, ùî äî ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ñïðàâà ïîòðàïèëà
â, òàê áè ìîâèòè, ñïðîùåíîìó
âàð³àíò³. Ç îäíèì ï³äñóäíèì (îô³ö³éíî — ñï³ëüíèêè â ðîçøóêó)
³ êâàë³ô³êàö³ºþ, ÿêà âèçíà÷àº
íå ïîâ’ÿçàíó ç ïîçáàâëåííÿì âîë³
â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Äîêëàäí³øå ïðî
öå ó ñòàòò³ «Ì³ëüéîííà ñïðàâà
â ñóä³ — ïøèê. Ë³äåðà ô³íàíñîâî¿
ï³ðàì³äè òðîøêè îøòðàôóâàëè»
(goo.gl/2hQ4fj).
ДІЛО НЕ В ГРОШАХ
— Øòðàô äëÿ íüîãî — öå
ñì³øíå ïîêàðàííÿ, — êàæå ï³ä
ñò³íàìè àïåëÿö³éíîãî ñóäó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Íàä³ÿ Øâåäþê ïðî çàñóäæåíîãî äî ñïëàòè
1700 ãðèâåíü Ëåîí³äà Ãàíøàôòà.
— Ìè äóìàëè, ùî ïîêàðàííÿ
áóäå ñóâîð³øèì, — ãîâîðèòü ¿¿
ñèí Ñòàí³ñëàâ.
Ùîá çì³íèòè âèðîê ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿, â³ííè÷àíè íàéíÿëè àäâîêàòà ³ ïîäàëè àïåëÿö³éíó
ñêàðãó. Êð³ì Ñòàí³ñëàâà, ó ñïðàâ³
áóâ ùå îäèí ïîòåðï³ëèé, àëå â³í
â³ä ó÷àñò³ â ñóäîâèõ çàñ³äàííÿõ
â³äìîâèâñÿ îäðàçó ï³ñëÿ òîãî, ÿê
éîìó ïîâåðíóëè âêëàäåí³ 100 äîëàð³â.
Ñòàí³ñëàâó Øâåäþêó òåæ â³ääàëè éîãî 300 «çåëåíèõ» (8 òèñÿ÷
ãðèâåíü), àëå â³í ñóäîâèé ðîçãëÿä
íå ³ãíîðóâàâ, õîäèâ íà ñëóõàííÿ. Êàæå, ïðè âèáîð³ ïîêàðàííÿ
äëÿ Ëåîí³äà Ãàíøàôòà ïîêëàâñÿ
íà ðîçñóä ñóäó, àëå âèðîêîì áóâ

øîêîâàíèé. Íå äóìàâ, ùî ïîêàðàííÿ áóäå íàñò³ëüêè ëåãêå. ²
íå çðîçóì³â òîãî, ùî ïðîêóðàòóðà
â³äñòîþâàëà íå ò³ ³íòåðåñè.
— Ãðîø³ ìåí³ ïîâåðíóëè ïðÿìî ïåðåä òèì, ÿê ìàâ ïî÷àòèñÿ
ñóä, — ðîçêàçóº Ñòàí³ñëàâ. — Ïîäçâîíèëà ìàòè Ëåîí³äà Ãàíøàôòà
³ ïîïðîñèëà çóñòð³òèñÿ. Ðîçðàõóâàëàñÿ âîíà ç íàìè, ³ ìè íàïèñàëè çàÿâè, ùî ìàòåð³àëüíèõ
ïðåòåíç³é íå ìàºìî. Êð³ì íàñ
äâîõ, áóëè ùå âêëàäíèêè, àëå
âîíè çàÿâè íå ñõîò³ëè ïèñàòè…
ß æ äóìàâ, ùî â³í (Ëåîí³ä Ãàíøàôò, — àâò.) ïîíåñå ñåðéîçíå
ïîêàðàííÿ, àëå ï³ñëÿ âèðîêó ðîçóì³â — öå íåñïðàâåäëèâèé ñóä.
Ïðîêóðîð âçàãàë³ ñòàâ íà á³ê
äðóãî¿ ñòîðîíè. ×åðåç öå ìè âèð³øèëè îñêàðæóâàòè ð³øåííÿ.

— Ìè äóìàëè, ùî
òàêîìó øàõðàºâ³
ïîêàðàííÿ áóäå
ñóâîð³øèì çà 1700
ãðèâåíü øòðàôó, —
êàæå Íàä³ÿ Øâåäþê
ВКЛАДАВ ДЛЯ МАМИ
Ìàòè Ñòàí³ñëàâà ðîçêàçàëà, ùî ¿¿
ñèí çðîáèâ âêëàä â êîìïàí³þ, ÿêà
âèÿâèëàñÿ øàõðàéñüêîþ, ùîá çðîáèòè ¿é ñþðïðèç íà 8-ìå áåðåçíÿ.
— ß äâà ðîêè òîìó îòðèìàëà
75% îï³ê³â ò³ëà, êîëè ãîð³ëà áàòüê³âñüêà õàòà, ³ ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ
ïîòð³áíà áóëà ðåàá³ë³òàö³ÿ. Ïðîéøëà êóðñ ë³êóâàííÿ â Õì³ëüíèêó, à ïîò³ì äóìàëà â Íåìèð³â, äå
ñïåö³àëüíå îï³êîâå â³ää³ëåííÿ,
ïîòðàïèòè. Ïîòð³áíà áóëà âåëèêà
ñóìà. Á³ëüøå 11 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ²
ñèí ïðîäàâ ñâ³é ñêóòåð òà âêëàâ
ãðîø³, — ðîçïîâ³äàº Íàä³ÿ Øâåäþê. — Äóìàâ, ùî äîïîìîæå ìåí³
òàêèì ÷èíîì ñêîðèñòàòèñÿ íàãîäîþ ïîòðàïèòè íà ðåàá³ë³òàö³þ.
Àëå íå òàê ñòàëîñÿ, ÿê ãàäàëîñÿ.
Çà ñëîâàìè Íàä³¿, âîíà ä³çíàëàñÿ ïðî âòðà÷åí³ ñèíîì ãðîø³, âæå
êîëè áóëî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. ¯é çàòåëåôîíóâàëè, àáè
ïåðåäàëà ñèíó, ùî éîãî ó÷àñòü
ó ñóä³ íå îáîâ’ÿçêîâà.

Надія Шведюк (56) з сином Станіславом (30) читають
заперечення на їхню скаргу:
— Адвокат той самий, бо вже раз гарно попрацював. А нам,
бачите, ніхто не сказав, що варто найняти адвоката. Ми
думали, інтереси потерпілих має відстояти прокурор…
— Наш прокурор став на бік другої сторони. Через це ми й
оскаржуємо тепер вирок
— ß òîä³ ñêàçàëà: í³, áóäåìî
³òè â ñóä, áóäåìî ñëóõàòè ñïðàâó ³ éòè äî ê³íöÿ, — êàæå Íàä³ÿ. — Óñå ìàº áóòè ïî ñîâ³ñò³.
Êîæíèé ïîâèíåí â³äïîâ³äàòè
çà ñâî¿ ä³¿. Ëþäèíà, ÿêùî ïîñòóïèëà íå çà çàêîíîì, ìàº ÷åðåç
ïîêàðàííÿ â³ä÷óòè öå. À òóò — öå
ïðîñòî ñì³õ. 1700 ãðèâåíü! Öå ÿê
ùóêó êèíóëè ó ð³÷êó.
ЯК ПОЛЕГШИЛИ ЗЛОЧИН
Ñïðàâà Ëåîí³äà Ãàíøàôòà ä³éøëà
äî ñóäó ç êâàë³ô³êàö³ºþ çà ÷àñòèíîþ 2-þ ñòàòò³ 190 Êðèì³íàëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè — «øàõðàéñòâî,
â÷èíåíå çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ
ãðóïîþ îñ³á, àáî òàêå, ùî çàâäàëî
çíà÷íî¿ øêîäè ïîòåðï³ëîìó». Íàòîì³ñòü àäâîêàò Øâåäþêà Òàðàñ
Ãðèöóëÿê, ÿêîãî Øâåäþêè íàéíÿëà äëÿ îñêàðæåííÿ «ñì³øíîãî

âèðîêó», êàæå: Ëåîí³äà Ãàíøàéòà
âàðòî áóëî ñóäèòè çà øàõðàéñòâî,
â÷èíåíå øëÿõîì íåçàêîííèõ îïåðàö³é ç âèêîðèñòàííÿì åëåêòðîííî-îá÷èñëþâàëüíî¿ òåõí³êè (3-ÿ
÷àñòèíà ò³º¿ æ ñòàòò³). Êàðàºòüñÿ
òàêèé ð³çíîâèä îáìàíó ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê äî 8-ìè ðîê³â.
À îñü, äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ñàíêö³¿
ïî ñòàòò³ ç îáâèíóâàëüíîãî àêòó:
øòðàô, îáìåæåííÿ âîë³ àáî äî 3-õ
ðîê³â â’ÿçíèö³.
Íàãàäàºìî, ïðîêóðàòóðà ïðîñèëà ³ ñóä ïîãîäèâñÿ, ùî çàñíîâíèêó «Âåëàðìó» äëÿ âèïðàâëåííÿ
äîñèòü ñïëàòèòè 1700 ãðèâåíü.
×îìó ïðèñóäèëè òàêå ëåãêå ïîêàðàííÿ: áî «çðó÷íî» êâàë³ô³êóâàëè ä³¿ øàõðàÿ, ÿêèé âèçíàâ âèíó
â ëåãêîìó çëî÷èí³, ³ ïîòóðáóâàëèñÿ ïðî â³äøêîäóâàííÿ øêîäè
ïîòåðï³ëèì.

Що кажуть адвокати сторін про продовження суду
Слухання апеляції Шведюка мали почати минулого понеділка, 17 вересня. Але
підсудний із захисником не приїхали. Натомість надіслали довідку про лікування
Леоніда Ганшафта в Одеському шкірвендиспансері, просили перенести засідання
та прислали свої заперечення на апеляцію.
«Апеляційна скарга потерпілого та його
висновки є необґрунтованими та невідповідними фактичним обставинам справи, —
написав адвокат Василь Косов в інтересах
Леоніда Ганшафта. — Потерпілий добровільно перерахував грошові кошти в сумі

8 тисяч гривень на банківський рахунок
(…) та надав обвинуваченому розписку про
те, що жодний матеріальних та моральний
претензій не має. Крім того, з висунутим
обвинуваченням Ганшафту він погодився
та щодо міри покарання поклався на розсуд суду. Суд першої інстанції вірно кваліфікував дії Ганшафта та вірно призначив
йому покарання у вигляді штрафу (…). Тому
вона (апеляційна скарга, — авт.) не підлягає
задоволенню».
— Ми вважаємо, що на досудовому слідстві
і під час судового розгляду справи в першій

інстанції допустили неправильну кваліфікацію дій підсудного, — говорить адвокат
Шведюка Тарас Грицуляк. — Завдяки електронно-обчислювальній техніці такій, як
персональний комп’ютер, та з допомогою
мережі інтернет були створені липові електронні кабінети, що використовувалися для
шахрайський дій, та неправдива інформація рекламного характеру щодо так званого
легкого заробітку. На електронні рахунки
отримували від потерпілих кошти. Тому
в даному випадку має місце кримінальне
правопорушення, передбачене саме час-

тиною 3-ю статті 190. Апеляційну скаргу
ми подали. Просимо вирок Вінницького
міського суду скасувати через неправильне застосування закону про кримінальну
відповідальність, а саме — неправильну
кваліфікацію дій засудженого, і ухвалити
новий вирок з призначенням покарання в межах санкції частини 3-ї статті 190
«шахрайство, вчинене шляхом незаконних
операцій з використанням електронно-обчислювальної техніки». Нашу апеляцію суд
прийняв. Далі будемо бачити, яку позицію
займе підсудний і якого висновку дійде суд.

434181

11

ÃÐÎØ²

RIA, Ñåðåäà, 26 âåðåñíÿ 2018

МІСЬКОГО ВЕЛОПРОКАТУ НЕ БУДЕ
НА ТЯЖИЛОВІ ТА СТАРОМУ МІСТІ
Крутити педалі  Львів’яни з
товариства «Некстбайк Україна»
робитимуть для нашого міста
велопрокат. Городянам будуть доступні
120 велосипедів німецького виробництва,
які можна взяти на станціях по всьому
місту. Для цього потрібно мати банківську
картку та смартфон. А ціни обіцяють схожі
на ті, що в громадському транспорті
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ïðî ïîÿâó ìóí³öèïàëüíîãî âåëîïðîêàòó ãîâîðÿòü ùå ç 2016 ðîêó,
àëå âåñíîþ öüîãî ðîêó ç’ÿâèëèñÿ
ïåðø³ ïîäðîáèö³: ó ìåð³¿ ïîãîäèëè äîãîâ³ð ç ï³äðÿäíèêîì — êîìïàí³ºþ «Íåêñòáàéê Óêðà¿íà»
(goo.gl/vTH2LZ).
Ó ìåðåæ³ ïðåäñòàâíèêè «Íåêñòáàéêó» ðîçêàçàëè, ùî âåëîñèïåäè òà ñò³éêè äëÿ Â³ííèö³ ïàêóþòü äî â³äïðàâêè ç Í³ìå÷÷èíè.
² äîäàëè, ùî òàðèôè ó Â³ííèö³
áóäóòü òàêèìè æ, ÿê ó Ëüâîâ³ òà
Õàðêîâ³.
СТАНЦІЇ ТАМ, ДЕ БАГАТО
ЛЮДЕЙ
Êåð³âíèê ðîçâèòêó âåëî³íôðàñòðóêòóðè ó Â³ííèö³ Àíäð³é
Ñîðîê³í ðîçêàçàâ, ùî Nextbike
Óêðà¿íà º ô³ë³ºþ í³ìåöüêî¿ êîìïàí³¿, ÿêà çðîáèëà ìóí³öèïàëüíèé ïðîêàò â 150 ì³ñòàõ ñâ³òó.
Ó òîìó ÷èñë³ é â Óêðà¿í³: ó Ëüâî-

í³êîëè. Ó ìàéáóòíüîìó ìåðåæà
çá³ëüøóâàòèìåòüñÿ, ùî âèäíî ç
äîñâ³äó òîãî æ Ëüâîâà, äå «Íåêñòáàéê» ïðàöþº ç 2015 ðîêó.
ЯК ПРАЦЮВАТИМЕ ПРОКАТ
Ó òîìó æ äîïèñ³ íà Ôåéñáóêó
«nextbike.ua» ïîÿñíèëè, ùî ìåðåæà ó Â³ííèö³ ä³ÿòèìå òàê ñàìî
ÿê ó Ëüâîâ³ òà Õàðêîâ³.
— Ðîçðàõóíîê çà îðåíäó âåëîñèïåäà áóäå àâòîìàòè÷íèì.
Òîáòî, âè ðåºñòðóºòåñü â ñèñòåì³
Íåêñòáàéê, ïðèâ'ÿçóºòå áàíê³âñüêó êàðòêó, ç ÿêî¿ áóäóòü ñïèñóâàòè êîøòè çà êîðèñòóâàííÿ

â³, Õàðêîâ³ òà Êèºâ³.
— Ìóí³öèïàëüíèé âåëîïðîêàò
ì³ñòî ðîáèòü ðàçîì ç³ Øâåéöàðñüêîþ êîíôåäåðàö³ºþ. Çàïëàíîâàíî îáëàäíàòè 15 ñòàíö³é ïðîêàòó ³ íà êîæí³é ñòàíö³¿ 10 ñò³éîê
òà 8 âåëîñèïåä³â. À çàãàëîì äëÿ
ãîðîäÿí òà ãîñòåé ì³ñòà áóäå äîñòóïíî 120 âåëîñèïåä³â, — ñêàçàâ
Àíäð³é Ñîðîê³í.
Ìåðåæà ñòàíö³é áóëà óçãîäæåíà
ùå íàâåñí³ öüîãî ðîêó ³ á³ëüø³ñòü
ñòàíö³é ðîçòàøóþòü â ì³êðîðàéîíàõ Âèøåíüêà, Ñëîâ'ÿíêà, Öåíòð³, Çàìîñòÿ, Çàë³çíè÷íèé âîêçàë.
Òàì, çà äóìêîþ Ñîðîê³íà, áóäå
íàéá³ëüøèé ïîïèò íà ïîñëóãè
ïðîêàòó òà á³ëüøå êîðèñòóâà÷³â.
— ×îìó íåìàº æîäíî¿ ñòàíö³¿ íà Òÿæèëîâ³ ÷è íà Ñòàðîìó
Ì³ñò³? Áî ÿêùî, äëÿ ïðèêëàäó,
ïîñòàâèòè ñòàíö³þ íà ðèíêó
«Ìð³ÿ», òî ïîòð³áíî ïîñòàâèòè
ùå äåê³ëüêà ïåðåõîïëþþ÷èõ
ñòàíö³é íà øëÿõó äî òîãî æ Öåíòðó, ÿêèìè âçàãàë³ íå áóäå õòîñü
êîðèñòóâàòèñÿ. Öå íå çíà÷èòü,
ùî íà òîìó æ Ñòàðîìó Ì³ñò³ ÷è
Òÿæèëîâ³ íå áóäå âåëîïðîêàòó

Âåëîñèïåäè
Nextbike í³ìåöüêîãî
âèðîáíèöòâà. Âîíè
ëåãê³ â êîðèñòóâàíí³,
ìàþòü òðè ïåðåäà÷³ òà
äîáðå ¿äóòü âãîðó
âåëîñèïåäîì. Éîãî ìîæíà áóäå
âçÿòè íà ñòàíö³¿, â³äñêàíóâàâøè
÷åðåç äîäàòîê â ñìàðòôîí³ QRêîä, — ðîçêàçàâ êåð³âíèê ðîçâèòêó âåëî³íôðàñòðóêòóðè Â³ííèö³
Àíäð³é Ñîðîê³í.
Âåëîñèïåä áóäå ô³êñóâàòèñÿ
âèëêîþ äî ñò³éêè íà ñòàíö³¿, ïðî
ùî áóäå ñèãíàë³çóâàòè ñïåö³àëüíèé äàò÷èê. Âàæëèâî ðåòåëüíî
ïåðåâ³ðÿòè ³íäèêàòîð, ùî âåëîñèïåä ïîâåðíóòî — â³í ìàº çì³íèòè
êîë³ð ç «çåëåíîãî» íà «÷åðâîíèé».
Àäæå áåç öüîãî ó âàñ ïðîäîâæàòü
ñïèñóâàòè êîøòè ç ðàõóíêó.
Ñàì³ âåëîñèïåäè í³ìåöüêîãî
âèðîáíèöòâà, ç íèçüêîþ ðàìîþ,
ìàþòü òðè ïåðåäà÷³. Ï³ä ðóëåì
íåâåëèêèé êîøèê, ë³õòàð. Àíäð³é
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МЕРЕЖА СТАНЦІЙ ОРЕНДИ ВЕЛОСИПЕДІВ
1 Перехрестя вулиць М. Ващука – Келецька
2 Західний автовокзал (Хмельницьке шосе,
107)
3 ВНТУ (Хмельницьке шосе, 95)
4 Перехрестя Келецька – проспект
Космонавтів
5 Парк Дружби народів (Андрія
Первозваного)

6
7
8
9

Перехрестя вулиць Келецька – 600-річчя
Електромережа (Пирогова)
Ринок «Урожай»
Вулиця Магістратська (біля входу до
Центрального парку)
10 Площа Європейська
11 Перехрестя вулиць
Стрілецька – Київська

12 Центральний автовокзал (Київська, 8)
13 Площа Перемоги (біля Будинку офіцерів)
14 Перехрестя вулиць Брацлавська —
Замостянська
15 Залізничний вокзал (площа
Привокзальна, 1)
Джерело: рішення виконкому (goo.gl/SeN6PP)

СКІЛЬКИ КОШТУВАТИМЕ ПРОЇЗД
1 година

2 година

3 година

4 година
(і кожна наступна)

разовий

20 грн

20 грн

50 грн

50 грн

туристичний (3 дні)
150 грн

0 грн

5 грн

5 грн

50 грн

місячний
250 грн

0 грн

5 грн

5 грн

50 грн

сезонний (3 місяці)
800 грн

0 грн

5 грн

5 грн

50 грн
Джерело: goo.gl/bLThzg

Прокат велосипедів за швейцарські франки
Раніше ми дізналися, хто профінансує муніципальний велопрокат, що робитимуть львів’яни
у Вінниці.
— Цей проект нічого не коштуватиме для міського бюджету: 180,5 тисячі швейцарських
франків (близько п’яти мільйонів гривень) виділяє Швейцарське Бюро співробітництва
як грант на розвиток велоінфраструктури в нашому місті, —
сказав директор департаменту
економіки та інвестицій Віталій
Погосян.
Ще він додав, що прибуток з
Ñîðîê³í ðîçêàçàâ, ùî íèìè âæå
êîðèñòóâàâñÿ íà ïðåçåíòàö³¿ ó Â³ííèö³, ÿêó çðîáèëè äëÿ ì³ñüêèõ
÷èíîâíèê³â. Çà éîãî ñëîâàìè, âåëîñèïåä ïðîñòèé â êîðèñòóâàíí³,
äîáðå ¿äå âãîðó òà êîìôîðòíèé.
Óïðàâë³ííÿì ìåðåæ³ ñòàíö³é
áóäå çàéìàòèñÿ «Íåêñòáàéê».
Ó äîãîâîð³ ç ìåð³ºþ âîíè ï³äïèñàëèñÿ ï³ä óìîâîþ, ùî ïðè
âèïàäêó êðàä³æêè âåëîñèïåäà,
ïîøêîäæåííÿ ìàéíà âåëîïðîêàòó — ñàìå ëüâ³âñüêà êîìïàí³ÿ ìàº
â³äíîâèòè óñå ïðîòÿãîì 60 äí³â.
— Òàêîæ ó «Íåêñòáàéê» áóäå
â³äñòåæóâàòè íàÿâí³ñòü âåëîñèïåä³â íà ñòàíö³ÿõ. Àáè íå áóëî,
ùî äëÿ ïðèêëàäó, íà Êè¿âñüê³é
íóëü âåëîñèïåä³â, à íà Ñîáîðí³é
¿õ âæå ê³ëüêà äåñÿòê³â, êîìïàí³ÿ
áóäå ï³äâîçèòè ¿õ ³ ð³âíîì³ðíî
ðîçïîä³ëÿòè ì³æ ñòàíö³ÿìè. Öå
â ¿õí³õ ³íòåðåñàõ, ³ ï³äïðèºìñòâî
áóäå ñë³äêóâàòè çà öèì, — ðîçêàçàâ Àíäð³é Ñîðîê³í.
КОЛИ ЗАПУСК ТА ЯКІ
ТАРИФИ?
Ïðî îô³ö³éíó äàòó çàïóñêó
çàïèòàëè â êåð³âíèöòâ³ êîìïàí³¿ «Íåêñòáàéê Óêðà¿íà». Ñï³âçàñíîâíèê ï³äïðèºìñòâà Îñòàï
Áóäåíêåâè÷ êàçàâ, ùî íàðàç³
ö³º¿ äàòè íåìàº, ùî ïîâ’ÿçàíî ç
òðàíñïîðòóâàííÿì îáëàäíàííÿ

прокату отримуватиме «Некстбайк», але вони сплачуватимуть 480 тисяч гривень щороку
пайової участі в бюджет Вінниці
(goo.gl/ZkFNJi)
Крім того, за кошти Швейцарії
встановлюють біля шкіл криті велопарковки (goo.gl/n36wsy),
запускають дитячу велошколу
в Центральному парку (goo.gl/
c38U4X) та вже закупили велосипеди для міських чиновників.
Для останніх за кошти бюджету
Вінниці збудують душову в приміщенні міської ради та велопарковку (goo.gl/DYguBb)
òà âåëîñèïåä³â ó Â³ííèöþ.
— Ïðî òî÷íó äàòó çàïóñêó ùå
íå ìîæó ñêàçàòè, àäæå ïîòð³áíî
ùå äîñòàâèòè ¿õ ç Í³ìå÷÷èíè.
À öå, ñàì³ ðîçóì³ºòå, âåëèêèé
øëÿõ äî Â³ííèö³. Àëå ó íàøèõ
ïëàíàõ ïî÷àòè ìîíòóâàòè ñòàíö³¿
âæå íàñòóïíîãî òèæíÿ ó âàøîìó ì³ñò³ (24–30 âåðåñíÿ — àâò.),
àáè ïî÷àòè ðîáîòó ç æîâòíÿ
2018 ðîêó, — ðîçïîâ³â ñï³âçàñíîâíèê «Íåêñòáàéê Óêðà¿íà» Îñòàï
Áóäåíêåâè÷.
×îëîâ³ê ï³äòâåðäèâ, ùî ñèñòåìà áóäå òàêîþ ñàìîþ ÿê ó Ëüâîâ³
òà Õàðêîâ³, ³ òàðèôè áóäóòü ³äåíòè÷í³ äî öèõ ì³ñò.
ßêùî áðàòè àáîíåìåíò (150,
250 àáî 800 ãðèâåíü — àâò.),
òî ãîäèíà ïðî¿çäó íà âåëîñèïåä³
áóäå äåøåâøîþ, í³æ ïðî¿çä ó â³ííèöüê³é ìàðøðóòö³ — 5 ãðèâåíü
çà ãîäèíó.
— Óæå çàêèäàëè, ùî çàïóñê
ïðîêàòó â ê³íö³ ðîêó — öå ïîãàíî, àäæå íà âåëîñèïåäàõ í³õòî
íå áóäå êàòàòèñÿ. Àëå çà ö³ îäèíäâà ì³ñÿö³ ìè çìîæåìî çðîçóì³òè,
ÿêèì ÷èíîì ìîæíà ïîêðàùèòè
ìåðåæó, êóäè ïåðåì³ñòèòè ñòàíö³¿, ïîäèâèòèñÿ, ÿê â³äðåàãóþòü
â³ííè÷àíè íà ïîÿâó âåëîïðîêàòó. Òîìó íàâ³òü òàêèé êîðîòêèé
ñåçîí º âàæëèâèì äëÿ ä³¿ ñèñòåìè, — ñêàçàâ Àíäð³é Ñîðîê³í.
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«ЧЕКАТИ, КОЛИ МУЗИКА ЗАГРАЄ?»:
ТРИ ІСТОРІЇ ЛЮДЕЙ НА ГЕМОДІАЛІЗІ
Невиліковні  Якщо перестають
працювати нирки, з організму
не виводяться шкідливі речовини. Хворі
стають заручниками обставин і до кінця
життя вимушені тричі на тиждень
ходити до відділення гемодіалізу.
Ми поспілкувалися з такими людьми
і дізналися, що змінюється, коли ти
на нирково-замісній терапії
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Çã³äíî ç ðåºñòðîì õâîðèõ ç
õðîí³÷íîþ íèðêîâîþ íåäîñòàòí³ñòþ, ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ïðîæèâàº 1233 ëþäèíè, ÿê³ ìàþòü
íèðêîâó íåäîñòàòí³ñòü òîãî ÷è ³íøîãî ñòóïåíþ. Ç íèõ ó 168 ëþäåé
âîíà âèðàæåíà, ñåáòî ïðîòÿãîì
äâîõ ðîê³â ¿ì áóäå ïðèçíà÷åíà
íèðêîâà-çàì³ñíà òåðàï³ÿ.
Ó 441 ëþäèíè öåé ñòóï³íü
òåðì³íàëüíèé, òîáòî ¿õí³ íèðêè
âæå ïåðåñòàëè ïðàöþâàòè. Ç íèõ
38 â³ííè÷àí æèâóòü ç ïåðåñàäæåíîþ íèðêîþ. Ùå 48 íà ïåðèòîíåàëüíîìó ä³àë³ç³. ² 272 ëþäèíè
íà ãåìîä³àë³ç³.
Àëå ùî öå çà æèòòÿ ³ ç ÿêèìè ñêëàäíîùàìè ñòèêàþòüñÿ ö³
ëþäè ó Â³ííèö³ — ìè íå çíàëè.
×åðåç öå ³ îïèíèëèñÿ íà ïîðîç³
â³ää³ëåííÿ õðîí³÷íîãî ãåìîä³àë³çó ïðè îáëàñí³é ë³êàðí³ ³ì.
Ïèðîãîâà.
ПРИКУТІ ДО ЛІКАРНІ
Â³ää³ëåííÿ ÿâëÿº ñîáîþ «âòîìëåíå» ÷àñîì äâîïîâåðõîâå ïðèì³ùåííÿ. Ñò³íè âñåðåäèí³ îáêëàäåí³ êàõëåì, ï³äëîãà âñòåëåíà ë³íîëåóìîì, ³ êóäè íå ãëÿíü, ñåáòî
ó êîæí³é ê³ìíàò³, ñòîÿòü ë³æêà,
à ïîðÿä ïðèëàäè, ùî íàçèâàþòüñÿ

«øòó÷íèìè íèðêàìè». Ó íèõ º
áàãàòî òðóáî÷îê, ÿêèìè áåçïåðåñòàíêó «á³ãàº» ëþäñüêà êðîâ. Öå
ïîâòîðþºòüñÿ òðè÷³ íà òèæäåíü.
Äëÿ á³ëüøîñò³ óïðîäîâæ óñüîãî
æèòòÿ.
— Ïðîòÿãîì äåñÿòè ðîê³â ÿ ë³êóâàëàñÿ ó íåôðîëîã³¿. Ùîðîêó
ëÿãàëà â ñòàö³îíàð. À ïîò³ì ê³ëüêà
ðàç³â â³äìîâèëàñÿ ëÿãàòè, — ðîçïîâ³äàº ïàö³ºíòêà â³ää³ëåííÿ Ëàðèñà. — Ç ÷àñîì ÿ ïîì³òèëà, ùî
ñèëüíî ñõóäëà. Äî òîãî æ ïî÷àëèñÿ áîë³. Çâåðíóëàñÿ äî ë³êàðí³,
ïðèçíà÷èëè ë³êóâàííÿ, àëå âîíî
íå äîïîìàãàëî.
Ç òîãî ÷àñó Ëàðèñà ïåðåáóâàº
íà ãåìîä³àë³ç³. Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî äóæå íå õîò³ëà íà íüîãî
éòè: «Ñïî÷àòêó ÿ äóìàëà, ùî öå
ê³íåöü, à ïîò³ì ä³çíàëàñÿ, ùî
äåÿê³ õâîð³ æèâóòü íà ä³àë³ç³ áàãàòî ðîê³â, — ãîâîðèòü Ëàðèñà. —
ªäèíå — òè íàçàâæäè ïðèêóòèé
äî ë³êàðí³. Òîáòî íå ìîæåø í³êóäè ïî¿õàòè á³ëüøå í³æ íà äåíü.
Âåñü öåé ÷àñ ÿ íå âè¿æäæàëà
çà ìåæ³ îáëàñò³ ³, ñêîð³ø çà âñå,
âæå í³êîëè íå ïî¿äó.
Â Óêðà¿í³ ïðîâåäåííÿ ïðîöåäóðè ãåìîä³àë³çó êîìïåíñóºòüñÿ äåðæàâîþ. Àëå áåçêîøòîâíå
éîãî ïðîâåäåííÿ ìîæëèâå, ëèøå
ó òîìó â³ää³ëåíí³, äî ÿêîãî ïðîïèñàíèé õâîðèé. Òîìó â³ííè÷àíè, ÿê³ çàáàæàþòü ïî¿õàòè
íà ê³ëüêàäåííèé â³äïî÷èíîê, ñêà-

æ³ìî, äî Ëüâîâà, áóäóòü âèìóøåí³
îïëà÷óâàòè ïîâíó âàðò³ñòü ö³º¿
ïðîöåäóðè ó ëüâ³âñüêîìó öåíòð³
ä³àë³çó. Öå ïðèáëèçíî $100.
НА ВСЕ ВОЛЯ БОЖА
«Îé, òî äàâàé ÿ ñÿäó. Òàê áóäå
êðàñèâ³øå», — óñì³õàºòüñÿ ìåí³
³íøèé ïàö³ºíò â³ää³ëåííÿ ³ ï³äí³ìàºòüñÿ ç³ ñâîãî ë³æêà. Éîãî çâàòè Ìèêîëîþ. Íà ä³àë³ç³ ÷îëîâ³ê
âæå ï’ÿòíàäöÿòèé ð³ê: «Ãîëîâíå
íå çàöèêëþâàòèñü íà õâîðîá³ ³
ïàì’ÿòàòè, ùî íà âñå âîëÿ áîæà:
íàñê³ëüêè âèñòà÷èòü — íàñò³ëüêè
âèñòà÷èòü. À ÿêùî ñ³ñòè ³ îïóñòèòè ðóêè, òî öÿ âîëÿ áîæà íàñòàíå
øâèäøå», — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê.
ßê ³ Ëàðèñà, ïðî òðàíñïëàíòàö³þ Ìèêîëà íàâ³òü íå çàìèñëþâàâñÿ. Ó íüîãî º äâà ñèíè, àëå

Ãîëîâíå íå
çàöèêëþâàòèñÿ íà
õâîðîá³ ³ ïàì’ÿòàòè,
ùî íà âñå âîëÿ áîæà:
íàñê³ëüêè âèñòà÷èòü —
íàñò³ëüêè âèñòà÷èòü
«íàãîðîäæóâàòè» ¿õ ³íâàë³äí³ñòþ íå ïîñì³â áè. Ãîâîðèòü, ùî
â ö³ëîìó æèâåòüñÿ íîðìàëüíî.
ªäèíå, ùî éîãî ñèëüíî áåíòåæèòü, º íåñòà÷à ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó ó â³ää³ëåíí³.
— Ðàí³øå ó ö³é çàë³ ïðàöþâàëè
äâ³ ìåäñåñòðè. ßêùî îäíà âèõîäèëà ÷àþ ïîïèòè, äðóãà ïðèõîäèëà ¿é íà çì³íó. Òåïåð îäíà ìåäñåñòðà ïðàöþº íà ê³ëüêà ä³àë³çíèõ
çàë³â, — îáóðþºòüñÿ Ìèêîëà. —
Îò ï³äå âîíà ï³äêëþ÷àòè êîãîñü
íà äðóãîìó ïîâåðñ³, à â öåé ÷àñ
ó íå¿ (âêàçóº íà ñóñ³äêó íàâïðîòè — àâò.), áîðîíü áîæå, òèñê
âïàäå. ² òè ïî÷èíàºø âîëàòè, ÿê
íàâ³æåíèé, ùîá õòîñü ïðèá³ã ç
³íøî¿ çàëè ³ äîïîì³ã.
Õâîð³ ïðèõîäÿòü íà ãåìîä³àë³ç â îäí³ é ò³ ñàì³ äí³ òèæíÿ ³ íà îäíó é òó ñàìó çì³íó.

Медсестри поїхали до Польщі
Гемодіаліз у місті почали проводити 20 років тому. До цього
вінничани були вимушені тричі
на тиждень їздити до Одеси або
Києва і там проводити процедуру. Перитонеальний діаліз став
доступним у Вінниці з 2006 року.
Він значно полегшує життя хворим, наприклад, на цукровий
діабет, яким через проблеми з
судинами неможливо проводити
гемодіаліз.
Але є ще чимало гострих проблем, які на сьогоднішній день
залишаються невирішеними.
— Було би добре, якби запрацював прийнятий закон про

трансплантацію, який дозволяє
робити пересадку органів від померлої людини. Це не є панацеєю
від усіх проблем, але це могло б
врятувати багато життів, — розповідає завідувачка Центру нефрології та діалізу Наталія Пивоварова.
Проте найбільшою проблемою
є відсутність кадрів. На думку
Пивоварової, у суспільстві виробився високий негативізм
до медиків, через що багато
працівників просто розбігаються:
«Саме через упереджене ставлення деяких пацієнтів і малу
заробітну плату — я до цих пір

не можу відкрити сателітне відділення у Могилів-Подільському».
— Подивіться, які сьогодні умови
праці. За останній місяць з відділення пішло п’ять медичних
сестер. А хто ж буде працювати
за ставку у 3,5 тисячі гривень
та ще й шість днів на тиждень?
— говорить Наталія Пивоварова. — Колеги розповідали, що
у Франківську через брак персоналу довелося закрити одне
сателітне відділення. Просто
медсестри поїхали до Польщі
на заробітки. На жаль, це сьогоднішні реалії і така картина
по всій Україні.

На гемодіалізі Микола майже півтора десятка
років. Говорить, що при такому стані здоров’я
важливо не опускати рук і залишатися в хорошому
настрої. Інакше довго не проживеш
Òîìó âïðîäîâæ ðîê³â ó çàëàõ, ÿê
ïðàâèëî, çáèðàþòüñÿ îäí³ é ò³
ñàì³ ëþäè. Íåð³äêî âîíè ñòàþòü
ñïðàâæí³ìè äðóçÿìè.
— ×èì ÿ òóò çàéìàþñÿ? Ïðÿìî
çàðàç Ãàëþ çà÷³ïàþ ³ íå äàþ ¿é
ñïàòè, — âêàçóº ðóêîþ íà æ³íêó ç
ñóñ³äíüîãî ë³æêà óñì³õíåíèé Ìèêîëà. — À ñåðéîçíî, òî ÿêùî ìè
³ æàðòóâàòè ïåðåñòàíåìî, ùî æ
òîä³ íàì çàëèøèòüñÿ ðîáèòè? ×åêàòè, ïîêè ìóçèêà çàãðàº?
НІБИ ЇЖДЖУ НА РОБОТУ
Ëþäè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà íèðêîâî-çàì³ñí³é òåðàï³¿, ìàþòü I
ãðóïó ³íâàë³äíîñò³. Öå ãàðàíòóº ¿ì
íå ò³ëüêè îòðèìàííÿ ïåíñ³¿, àëå é
³ ï³ëüãîâèé ïðî¿çä ó òðàíñïîðò³.
Íàïðèêëàä, Ëàðèñà ç Áðà¿ëîâà ³
Ìèêîëà ç³ Ñòðèæàâêè ä³ñòàþòüñÿ
äî â³ää³ëåííÿ ³ íàçàä áåçêîøòîâíî. Àëå Îêñàíó ç Ãí³âàí³ òàêî¿
ìîæëèâîñò³ ïîçáàâèëè.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, ç 1 ëèïíÿ ìàðøðóòíèêè ïî÷àëè áðàòè çà ïðî¿çä,
ïîÿñíþþ÷è öå òèì, ùî éîãî ìàº
êîìïåíñîâóâàòè Ãí³âàíñüêà ì³ñüêà ðàäà. Àëå ó ìåð³¿ ãîâîðÿòü, ùî
á³ëüøå íå áóäóòü öüîãî ðîáèòè,
àäæå ³ òàê âèä³ëÿþòü ùîì³ñÿ÷íó
äîïîìîãó íà ë³êè.
— ß 12 ðîê³â íà ä³àë³ç³, ³ äîáðå çíàþ, ùî êð³ì ñàìî¿ ïðîöåäóðè, ÿêà áåçêîøòîâíà, äîâîäèòüñÿ äîäàòêîâî âèòðà÷àòèñÿ
íà ð³çí³ ïðåïàðàòè. Àäæå ó íàñ
íå ò³ëüêè íèðêè ñòðàæäàþòü, àëå
é ñåðöå, ïå÷³íêà, øëóíîê… ² âñå

öå êðàïèëüíèö³, ë³êè òà ³í’ºêö³¿,
ÿê³ íå º äåøåâèìè, — ðîçïîâ³äàº
Îêñàíà.
Ó îáèäâà áîêè äîðîãà íà òèæäåíü îáõîäèòüñÿ ¿é ó 132 ãðèâí³.
Íà ì³ñÿöü öå 528 ãðí. À ÿêùî
ïîðàõóâàòè âñ³õ ëþäåé íà ãåìîä³àë³ç³, ÿêèõ íà ñüîãîäí³ ÷åòâåðî, òî âîíè îáõîäèëèñÿ áè
Ãí³âàíñüê³é âëàä³ ïðèáëèçíî
ó 2100 ãðí/ì³ñ.
— Çàðàç ÿ î÷èùó íèðêè, àëå
çà äâà äí³ òàì çíîâó ñò³ëüêè
âñüîãî íàçáèðàºòüñÿ, ùî íå ïðè¿æäæàòè íà ïðîöåäóðó ïðîñòî
íåìîæëèâî. Ïî÷íåòüñÿ ³íòîêñèêàö³ÿ ³ ïîã³ðøåííÿ ñàìîïî÷óòòÿ. Àëå ìè íàìàãàºìîñÿ ÿêîñü
òðèìàòèñÿ.
Ïðèãàäóþ÷è, ÿê âñå ïî÷èíàëîñÿ, æ³íêà ç³çíàºòüñÿ, ùî ñïî÷àòêó
áóëî äóæå ñòðàøíî. Àëå çàâäÿêè
â³ííèöüêèì ë³êàðÿì, ÿê³ ïðîâîäèëè áåñ³äè ³ ïîÿñíþâàëè, ÿê
ïîâîäèòèñü äàë³, êðèçà ìèíóëà.
— Âîíè ïîÿñíèëè ìåí³, ùî
æèòòÿ ìîæå ïðîäîâæóâàòèñÿ.
Ùî ïîòð³áíî ñïðèéìàòè öå, í³áè
ÿ ¿æäæó íà ðîáîòó. ² ùî ìàéáóòíº
áóäå çàëåæàòè â³ä òîãî, ÿê ÿ áóäó
äî ñåáå ñòàâèòèñÿ, — ãîâîðèòü
Îêñàíà
Ñï³ëêóþ÷èñü ç íåôðîëîãàìè,
ìè ä³çíàëèñÿ, ùî òðèâàë³ñòü æèòòÿ ëþäåé íà ãåìîä³àë³ç³ ïåðåäáà÷èòè íåìîæëèâî. Ñüîãîäí³ ó â³ííèöüêîìó â³ää³ëåíí³ º ïàö³ºíòè,
ÿê³ æèâóòü ç ö³ºþ ïðîáëåìîþ âæå
ïîíàä 20 ðîê³â.
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ВІРУСНИЙ ПОСТ ПРО ЧОРНУ «АУДІ»
ПЕРЕПИСАЛИ ПІД ВІННИЧАН
Don't Worry  Старе повідомлення,
тільки трохи переправлене, розходиться
соцмережами. Його тиждень розкидають
в батьківських групах у Вайбері.
У повідомленні йдеться про викрадення
дітей людьми на чорній «Ауді А6». Поліція
спростувала це, але люди далі реагують
на страшилку. Для чого може бути потрібна
паніка читачів соцмереж і чи шукають
ініціаторів такої інформаційної кампанії?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ïîâ³äîìëåííÿ
ç ïðèïèñêîþ «â³ä
ñåëà Ñîñîíêà»
äðóãèé òèæäåíü ðîçõîäèòüñÿ ñîö³àëüíèìè ìåðåæàìè: «Øàíîâí³
â³ííè÷àíè, á³ëÿ íàøîãî ñåëà çíàéøëè äâà ò³ëà õëîï÷èêà ³ ä³â÷èíêè áåç îðãàí³â. Áóäüòå îáåðåæí³,
ïîâ³äîìòå âñ³ì. ×îëîâ³ê ³ æ³íêà
íà ÷îðí³é «Àóä³ À6» âèêðàäàþòü
ä³òåé ³ çäàþòü ¿õ íà îðãàíè».
Ïðîñòî ïîãóãëèâøè, ìîæíà
çíàéòè àíàëîã³÷í³ ïîñòè-êàðòèíêè, ÿê³ áóëè àäðåñîâàí³ ìåøêàíöÿì ³íøèõ ì³ñò. Íà äåÿêèõ àáèÿê
çàòåðò³ íàçâà íàñåëåíîãî ïóíêòó
³ äàòà ïîä³¿, à ïîâåðõ íàïèñàí³
³íø³. Íà ñêðèíàõ ìîæå ð³çíèòèñÿ
é ê³ëüê³ñòü «ïîñòðàæäàëèõ» ä³òåé
àáî ïîðÿäîê ðîçì³ùåííÿ ðå÷åíü.
Àëå ãîëîâíèé çì³ñò çá³ãàºòüñÿ:
÷îëîâ³ê òà æ³íêà íà àâòîìîá³ë³
(çàðàç öå ïðîñòî ÷îðíà «Àóä³ À6»,
ÿêà ðàí³øå áóëà ùå é íà ïîëüñüêèõ íîìåðàõ) êðàäóòü ä³òåé ³
çäàþòü ¿õ íà îðãàíè. Ó êàðòèíö³
îáîâ’ÿçêîâî º ïðîõàííÿ ïîøèðèòè òàêó «âàæëèâó» ³íôîðìàö³þ.

Çäàâàëîñÿ á, òóò îäðàçó çðîçóì³ëî, ùî ïîñò áðåøå. Æîäíîãî
ôàêòàæó. Àëå áàòüêè êèäàþòü öþ
ìàÿ÷íþ äëÿ íàñòóïíèõ ÷èòà÷³â.
«Øàíîâíi êîðèñòóâà÷i ñîöìåðåæ, âæå äåêiëüêà ðàçiâ ìåíi
ïðèñèëàþòü ñêðiíè ç iíôîþ ïðî
âèêðàäåííÿ äiòåé, êðàéíié áóâ
âçàãàëi ïðî äâà òðóïè áåç îðãàíi â.
Ìîæå â êîãî º iíôîðìàöiÿ, ÷è öå
ïðàâäà, ÷è ôåéê? …», — íàïèñàëà â³ííè÷àíêà ó ãðóï³ «×åðíûé
ñïèñîê Âèííèöà».
¯é â³äïîâ³ëè, ùî «âæå äâà ì³ñÿö³ ïî âñ³é êðà¿í³ êîëåñèòü ÷îðíà
«Àóä³», í³áè ÷îðíèé ïëàù íà êîëåñàõ». ¯¿ «áà÷èëè» íà Âîëèí³,
Õìåëüíè÷÷èí³, Òåðíîï³ëüùèí³,
â Çàêàðïàòò³ òà á³ëÿ Õåðñîíó ³ ùå
äå³íäå. Ïàðàëåëüíî íà òàìòåøí³õ
íîâèííèõ ñàéòàõ âèõîäÿòü çàïåðå÷åííÿ ì³ñöåâî¿ ïîë³ö³¿.
«À îñîáèñòî ìåí³ ñòðàøíî
çà ñâîþ äèòèíó», — â³äïîâ³ëà
àâòîðêà ïîñòó ç ïèòàííÿì «×è
öå ïðàâäà, ÷è ôåéê?»
— Öå ôåéê. Ïðîõàííÿ íå ïîøèðþâàòè äåç³íôîðìàö³þ òà
íå ñ³ÿòè ïàí³êó, — îñü òàê â³äðåàãóâàëà íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Àííà

Îë³éíèê íà ïîïåðåäæåííÿ «â³ä
ìåøêàíö³â Ñîñîíêè».
Àëå íàâ³òü ï³ñëÿ îô³ö³éíîãî
ñïðîñòóâàííÿ ÷èòàºìî êîìåíòàð³ ç ñóìí³âàìè. Ëþäè ïèøóòü,
ùî ïðàâîîõîðîíö³ ìîæóòü ïðèõîâóâàòè ðåàëüíèé ñòàí ðå÷åé.
À ÷è íå íà òàêó ñàìå ðåàêö³þ
ðîçðàõîâàí³ ö³ «âêèäè» — ï³ä³ðâàòè äîâ³ðó âçàãàë³ äî ³íôîðìàö³¿,
ÿêà íàì íàäõîäèòü?
Ó íàçâàí³é âèùå ïåðåïèñö³
â³ííè÷àíè çàäàëèñÿ ïèòàííÿì,
÷îìó ïîë³ö³ÿ íå çíàéäå ðîçïîâñþäæóâà÷³â áðåõí³, ùîá ïðèïèíèòè «öåé ìàñîâèé ïñèõîç»?
Ïðèãàäóþòü çèìîâèé ´âàëò íàâêîëî ðîçáåùåííÿ äèòèíè, ïåðåêðó÷åíîãî íà ç´âàëòóâàííÿ, ³
ïîøèðåííÿ ôåéêîâîãî ôîòîðîáîòà íå³ñíóþ÷îãî «òÿæèë³âñüêîãî
ìàí³ÿêà».

Çäàâàëîñÿ á, òóò
îäðàçó çðîçóì³ëî, ùî
ïîñò áðåøå. Æîäíîãî
ôàêòàæó. Àëå áàòüêè
êèäàþòü öþ ìàÿ÷íþ
äëÿ íàñòóïíèõ ÷èòà÷³â
— Íàøå çàâäàííÿ — ðåàãóâàòè
íà âñ³ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî íåáåçïåêó, çàãðîçó â÷èíåííÿ çëî÷èíó
÷è âæå â÷èíåíèé çëî÷èí, — êàæå
íà÷àëüíèöÿ þâåíàëüíî¿ ïðåâåíö³¿ Íàöïîë³ö³¿ îáëàñò³ Ëþäìèëà
Êóçíºöîâà. — Çâè÷àéíî, îòðèìàâøè ³íôîðìàö³þ ïðî ïîä³áí³
ðîçñèëêè â ìåðåæ³, ìè â³äðåàãóâàëè ³ ïðîâåëè àíàë³ç çâåðíåíü
äî ïîë³ö³¿ â îáëàñò³. Æîäí³ ôàêòè
íå çíàéøëè ñâîãî ï³äòâåðäæåííÿ. Òîìó ðàäæó íå ñòâîðþâàòè
äåç³íôîðìàö³éíî¿ êàìïàí³¿ â ìåðåæ³, â ãðóïàõ «ìàìî÷êè ³ ò. ä.»,
íå ìàþ÷è æîäíèõ äîêàç³â ïðî ò³
÷è ³íø³ ïîä³¿.

Фейкове повідомлення. Такі самі «застереження»
ходили в багатьох областях

Сіяти паніку — не злочин
Редакція запитала в управлінні Служби безпеки України, чи
не вважають вони за потрібне
шукати організаторів брехливої
інформаційної кампанії про кіднепінг?
— Це поза нашою компетенцією, — сказала прес-секретар
управління спецслужби Ірина
Алексєєва. — Немає законодавчих підстав для здійснення
пошуку ініціаторів цих інформаційних кампаній. Якби ці інформації були спрямовані на поширення, скажімо, міжконфесійної чи етнічної ворожнечі, тоді
так, маємо за законом вживати

комплекс заходів. А в цій ситуації якось і не можемо нічого
зробити.
Простіше кажучи, раз немає такого злочину «сіяння паніки»,
то й розслідувати нічого. Речниця управління спецслужби
сказала також, що передусім
треба перевіряти першоджерело і вірити офіційним структурам.
— Поліція стільки разів вже коментувала, що немає у нас ні педофілів, ні маніяків, — каже Ірина Алексєєва. — Вони, як ближча
до громадськості структура, мають реагувати на ці «вкидки».

РЕКЛАМА
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ШЕМЕТ, БЛОГЕР

Запрошуємо пом'янути своєю присутністю та добрим словом
Раю Панасюк. Запрошуємо всіх, хто знав її, хто про неї чув і кому
це потрібно. Чекаємо в СКВЦ «Блокпост Підкова» (Соборна, 4 в
минулому кінотеатр «Росія») в середу, 26 вересня 19.00.

Навчання без прикрас
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-АКАДЕМІЇ

Ìè ÷àñòî ïðîõîäèìî ïîâç
íîâå êàôå, ëèøå ÷åðåç òå, ùî
õòîñü ñêàçàâ — «òàì íå ñìà÷íî». Òîìó
âèñíîâêè ïðî òîé ÷è ³íøèé ïðîäóêò ìè
ðîáèìî íà îñíîâ³ â³äãóê³â, ðåêîìåíäàö³é,
òàê áè ìîâèòè àêòèâíî ïðàöþº «ñàðàôàííå ðàä³î». Âàæëèâî ðîáèòè âèñíîâêè
ç ïåðåâ³ðåíî¿ ³íôîðìàö³¿.
Ó ö³é ñòàòò³ âè ïðî÷èòàºòå ðåàëüí³ ðîçïîâ³ä³ ðåàëüíèõ ëþäåé, ÿê³ íàâ÷àëèñü
ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ òà ïðîéøëè
øëÿõ äî ê³íöÿ.
Öå ³ñòîð³¿ âèïóñêíèê³â, ïðî ¿õí³
âðàæåííÿ òà óñï³õè ï³ñëÿ îòðèìàííÿ
äèïëîìó. Öå ëþäè, ÿê³ ïðîéøëè øëÿõ
äî ê³íöÿ. Ìîæëèâî ó êîìóñü ³ç íèõ
âè âï³çíàºòå ñåáå ³ òåæ íàâàæèòåñü
çì³íèòè ñâîº æèòòÿ ³ äîñÿãòè óñï³õó?
Õòî çíàº…
АЛІНА ЗАЙЦЕВА,
ВИПУСКНИЦЯ
2018 РОКУ,
IOS DEVELOPER
AT STEEL KIWI
«Äî âñòóïó â Àêàäåì³þ ïðàöþâàëà
³íæåíåðîì ó áóä³âåëüí³é ñôåð³. Âèð³øèëà çì³íèòè ¿¿ íà ùîñü áëèçüêå
äî ³íæåíåðíî¿ ñïåö³àëüíîñò³. Âèá³ð
âïàâ íà ²Ò-Àêàäåì³þ, àäæå ñàìå òóò
áóâ îïòèìàëüíèé íàâ÷àëüíèé ïëàí òà
ñòðîêè.
Â÷èòèñü áóëî ö³êàâî, ìåíòîðè êîìïåòåíòí³, à ìàòåð³àëè «ó íîãó ç ÷àñîì».
Áàãàòî çóñèëü ïîòð³áíî âèä³ëÿòè íà ñàìîñò³éíå îïðàöþâàííÿ ìàòåð³àëó, àäæå
áåç öüîãî éòè íàâ÷àòèñü íåìàº í³ÿêîãî
ñåíñó, ìåíòîðè íàïðàâëÿþòü òåáå, âñå
³íøå òè ðîáèø ñàì.
Äîïîìîãëà ó÷àñòü ó ðåàëüíèõ ïðîåêòàõ, äå íàëàãîäèëà âì³ííÿ ïðàöþâàòè
ó êîìàíä³ ç³ ñï³ëüíèìè ðåïîçèòîð³ÿìè
âèêîðèñòîâóþ÷è GIT.
Ìàéáóòí³ì ñòóäåíòàì õî÷ó ïîáàæàòè
çàâæäè â³ðèòè â ñåáå ³ éòè äî ñâîº¿ ìåòè
íå äèâëÿ÷èñü í³ íà ùî, à ²Ò-Àêàäåì³ÿ
äîïîìîæå ¿ì ó öüîìó».

ВІТАЛІЙ ФРІБЕР,
ВИПУСКНИК
2017 РОКУ, JAVA
FULL-STACK
DEVELOPER
В SOFTGENERATION
«Äî âñòóïó â Àêàäåì³þ ÿ íàâ÷àâñÿ
ó øêîë³! ² ÿê êîæíèé
àá³òóð³ºíò çäàâàâ ÇÍÎ ³ ìàâ íàì³ð âñòóïèòè ó ÂÓÇ. Âèð³øèâ, ùî äèïëîì äëÿ ìåíå
íå ìàº çíà÷åííÿ, ãîëîâíèì áóëî çäîáóòè
çíàííÿ. Îäíèì ç âàð³àíò³â áóëà ²Ò-Àêàäåì³ÿ.
Â ïðîöåñ³ íàâ÷àííÿ ñïîäîáàëîñü òå
ùî ³ âñ³ì ïîäîáàºòüñÿ, êîëè â÷èø ùîñü
íîâå — öå ïðàêòèêà. Òàêîæ óðîêè àíãë³éñüêî¿ òà English Club, ÷åðåç ÿê³ ÿ ïîëþáèâ
àíãë³éñüêó ìîâó. Àëå ñàìèì ö³êàâèì áóëî
ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè, ÿê³ âæå ïðàöþþòü
ó ²Ò-ñôåð³ (ïðîãðàì³ñòè, HR-è). Ñëóõàòè
ïðî ¿õ äîñâ³ä, ïðî òåõíîëîã³¿, ïðîåêòè
òà ïðî ²Ò-ñôåðó â ö³ëîìó.
Ðîáîòó ÿ çíàéøîâ çà äåê³ëüêà òèæí³â
äî çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ.
Ïðîôåñ³ÿ ïðîãðàì³ñòà áóëà ºäèíîþ
ïðîôåñ³ºþ, â ÿê³é ÿ ñåáå áà÷èâ. Ïðîôåñ³ÿ
äóæå ö³êàâà ³ íåþ ïîòð³áíî çàéìàòèñÿ
ò³ëüêè, ÿêùî âîíà âàì ïîäîáàºòüñÿ».
МИХАЙЛО
БАСЕНКО,
ВИПУСКНИК
2017 РОКУ, WEB
РОЗРОБНИК
В RUBYCON LLC
«Â ÿêèéñü ìîìåíò
ÿ âèð³øèâ çì³íèòè
ðîáîòó, õî÷à âîíà
ìåí³ â äåÿê³é ì³ð³ äóæå ïîäîáàëàñü. ß âèð³øèâ îáðàòè íîâó ïðîôåñ³þ â ²Ò. Áàãàòî
÷èòàâ íà öþ òåìó, ñêëàäàâ äëÿ ñåáå äîðîæí³ êàðòè âõîäæåííÿ â öþ ñôåðó. ²
îñü, ïðîéøîâøè öåé øëÿõ, ÿ ÷³òêî ìîæó
ñêàçàòè — öå ðåàëüíî!
Çâ³ëüíèâøèñü ç ðîáîòè, îäðàçó æ âñòóïèâ â Àêàäåì³þ.
×åñíî êàæó÷è, áóëî íå ëåãêî, àëå îäíî÷àñíî ö³êàâî òà âåñåëî. Ïðîãðàìà äóæå
íàñè÷åíà, êîæíîãî äíÿ ðîçãëÿäàëè íîâ³
òåìè, òåîð³ÿ ïîºäíóâàëàñÿ ç ïðàêòèêîþ.
Ñë³ä â³äçíà÷èòè ïðî âäàëå ïîºäíàííÿ ôóíäàìåíòàëüíèõ âèá³ðêîâèõ äèñöèïë³í. Âñ³

äèñöèïë³íè îð³ºíòîâàí³ ñàìå íà ðîçðîáêó.
Óñ³ âèêëàäà÷³, êåð³âíèêè ïðîåêò³â àêàäåì³¿ — ïðîôåñ³îíàëè, òàëàíîâèò³ îñîáèñòîñò³. Çàâäÿêè íàâè÷êàì ïðîãðàìóâàííÿ, ÿê³
ÿ çäîáóâ ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ â IT-Academy,
ó ìåíå íå âèíèêëî ïðîáëåì ç îïàíóâàííÿì
íîâî¿ ìîâè çà êîðîòêèé òåðì³í.
Äÿêóþ Àêàäåì³¿ òà âñüîìó âèêëàäàöüêîìó ñêëàäó çà óì³ííÿ ïåðåäàòè ó÷íÿì
ñâî¿ çíàííÿ òà íàâèêè, çà òå ùî, äîïîìàãàºòå ðåàë³çîâóâàòè íàø³ ìð³¿.»
ВІТАЛІЙ
БОГДАНЮК,
ВИПУСКНИК
2017 РОКУ, FULLSTACK DEVELOPER
В DELPHI LLC
«Äî âñòóïó â àêàäåì³þ ÿ îòðèìàâ
âèùó îñâ³òó çà ñïåö³àëüí³ñòþ «Ô³íàíñè» òà ïðàöþâàâ åêîíîì³ñòîì â îäíîìó ç Â³ííèöüêèõ áàíê³â.
ß âèð³øèâ êàðäèíàëüíî çì³íèòè ïðîôåñ³þ ³ ïðèãàäàâ, ùî ìð³ÿâ ïðîãðàìóâàòè
òà ñòâîðþâàòè âëàñí³ ïðîãðàìè (ñàéòè)
ùå ç³ øêîëè.
Ïðî ²Ò-Àêàäåì³þ ÿ ä³çíàâñÿ âèïàäêîâî, ÷óâ äóæå áàãàòî ãàðíèõ â³äãóê³â!
² âæå çà ê³ëüêà òèæí³â ÿ â³äâ³äàâ ñâî¿
ïåðø³ ëåêö³¿!
Â ²Ò-Àêàäåì³¿ çàâæäè â³ä÷èíåí³ äâåð³
äëÿ ëþäåé, ÿê³ ä³éñíî ïðàãíóòü íàâ÷èòèñü ïðîãðàìóâàòè. Ïàì'ÿòàþ, ùî îêð³ì
ëåêö³é, ìàéæå ï³âðîêó ùîäíÿ ç 10 ãîäèíè
ðàíêó ³ äî 10 ãîäèíè âå÷îðà ïðîâîäèâ
ñâ³é ÷àñ ñàìå â Àêàäåì³¿, âèâ÷àþ÷è íîâ³
òåõíîëîã³¿ òà ñòâîðþþ÷è ïðîåêò ç êîìàíäîþ ñòóäåíò³â.
Ðîáîòó ïî÷àâ øóêàòè ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ äèïëîìíîãî ïðîåêòó íà Prof IT Day.
Äîïîìîãëî òå, ùî â Àêàäåì³¿ ìè ìàëè
çìîãó ñòâîðèòè íàø³ ïåðø³ ïðîåêòè, ÿê³
âæå ìîæíà âêàçàòè ó ñâîºìó ðåçþìå!
Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ìîÿ ðîáîòà, ÿ ïðèõîäæó íà ðîáîòó ³ç çàäîâîëåííÿì, ³ íå çâåðòàþ óâàãó íà òå, ÿê ëåòèòü ÷àñ, ÷åðåç ùî
÷àñòî çàòðèìóþñü íà ðîáîò³ ³ îòðèìóþ
íà ãîð³õè â³ä äðóæèíè =) Àëå äëÿ ìåíå
öå ïðèºìí³ êëîïîòè! À íàéá³ëüøå ìåí³
ïîäîáàºòüñÿ â³ä÷óòòÿ, êîëè òè çàïóñêàºø
ñâîþ ïðîãðàìó ³ âîíà ïðàöþº!

ОЛЕКСАНДР
САНДУЛ,
ВИПУСКНИК 2016
РОКУ, ANDROID
DEVELOPER
В SNAPP MOBILE
GERMANY GMBH
«Â îäèí ïðåêðàñíèé çèìîâèé äåíü,
ÿ âèð³øèâ, ùî ïîðà ìåí³ ï³òè â ïðîãðàì³ñòè:) Õî÷à çàê³í÷èâ ÂÍÒÓ, ôàêóëüòåò
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ. Ïîòðàïèâ
ÿ â IT-Àêàäåì³þ âèïàäêîâî — ï³äêàçàëè äðóç³. Ïåðøèõ ïàðó ì³ñÿö³â äîñèòü
ñêëàäíî ñïðèéìàòè âåëèêèé îáñÿã ³íôîðìàö³¿. Òàê ³ ùå áóëà ðîáîòà ç ÷àñòèìè
â³äðÿäæåííÿìè.×åðåç ÷îòèðè ì³ñÿö³ íàâ÷àííÿ ÿ çâ³ëüíèâñÿ — öå äàëî â³ä÷óòíèé
ðåçóëüòàò ó íàâ÷àíí³. Ïðî IT-Àêàäåì³þ
ìîæó ñêàçàòè ò³ëüêè ïîçèòèâíå: êëàñí³
âèêëàäà÷³, ÿê³ íàñ òåðï³ëè ³ íàìàãàëèñÿ
íàâ÷èòè, ³ çðîáèòè ç ãóìàí³òàð³¿â òåõíàð³â:) Çàâæäè ìîæíà áóëî ïîä³ñòàâàòè
ïèòàííÿìè ïî 10 ðàç³â íà îäíó òåìó,
ÿêùî íå çðîçóì³ëî. Òóò ÿ íàâ÷èâñÿ äîâîäèòè ïî÷àòå äî çàâåðøåííÿ ³ áóòè
íàïîëåãëèâèì.
Îäðàçó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ Àêàäåì³¿
âëàøòóâàâñÿ â êîìïàí³þ ASTA.MOBI
íà ïîñàäó Android Developer.
Òàê ùî íå îïóñêàéòå ðóêè ³ âñå ó Âàñ
âèéäå, ãîëîâíå â³ðèòè ³ ä³ÿòè â íàïðÿìêó
ñâîº¿ ìåòè êîæåí äåíü!!!»
Êîæåí ñòóäåíò — öå îêðåìà ³ñòîð³ÿ
óñï³õó, ÿêà ðîçïî÷èíàëàñü ç áàæàííÿ çì³íèòè ñâîº æèòòÿ. Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
ðîáèòü âñå äëÿ òîãî, ùîá òàêèõ ³ñòîð³é
ñòàâàëî á³ëüøå òà àêòèâíî ï³äòðèìóº
òàëàíîâèòó ìîëîäü.
Âæå çàðàç ñêîðèñòàéòåñü óí³êàëüíèì
øàíñîì òà îòðèìàéòå ïðåñòèæíó îñâ³òó
áåçêîøòîâíî. Êîæåí, õòî çäàñòü åêçàìåí ç ìàòåìàòèêè òà ëîã³êè íà ìàêñèìóì ³ ïðîéäå òåñòóâàííÿ ç àíãë³éñüêî¿
ìîâè, áóäå çàðàõîâàíèé íà áþäæåòíå
íàâ÷àííÿ.
Ïðîãðàìóé ñâîº ìàéáóòíº!
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
òåë. 067–431–19–21, 073–209–97–43
ita.in.ua
433983

Тест на ВІЛ можна пройти у мобільному
БЛОГ
ОКСАНА ШЕВЧУК, ГОЛОВА
ВОВ БО «МЕРЕЖА ЛЖВ»

Â²Ë íåáåçïå÷íèé, ïîêè
òè íå çíàºø ïðî íüîãî. Àäæå
ñüîãîäí³ îäíà ç ãîëîâíèõ ïðîáëåì ïîëÿãàº â òîìó, ùî êîæåí äðóãèé Â²Ëóêðà¿íåöü íå çíàº ïðî ñâ³é ä³àãíîç.
Åêñïåðòè áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêà ìåðåæà ëþäåé, ùî æèâóòü
ç Â²Ë/ÑÍ²Ä» ðîçðîáèëè äîäàòîê HIVtest, ÿêèé äîïîìîæå ä³çíàòèñÿ, íàñê³ëüêè
ó âàñ âèñîêà â³ðîã³äí³ñòü ³íô³êóâàòèñÿ
Â²Ë. Çà ð³ê éîãî çàâàíòàæèëî á³ëüøå
500 òèñÿ÷ êîðèñòóâà÷³â, ÿê³ íå áàéäóæ³
äî ñâîãî çäîðîâ’ÿ.

HIV-test ðîçðîáëåíî íà îñíîâ³ äîñâ³äó
òà åêñïåðòèçè ïðåäñòàâíèê³â îêðåìèõ
óðàçëèâèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï. Â³í íå ñòàâèòü ä³àãíîç ³ íå âèçíà÷àº íàÿâí³ñòü
â³ðóñó â êðîâ³. Â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ
äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè ðèçèêîâàí³ñòü
ïîâåä³íêè îïèòàíî¿ ëþäèíè. Ìåòà ïðîãðàìè — ñïîíóêàòè ëþäèíó ïðîéòè òåñò
íà Â²Ë â ðåàëüíîìó æèòò³.
Êîæåí ìîæå çàâàíòàæèòè äîäàòîê
â ñâ³é ñìàðòôîí, àíîí³ìíî îö³íèòè ðèçèê ³íô³êóâàííÿ ³ çíàéòè íàéáëèæ÷èé
ïóíêò òåñòóâàííÿ. Äîäàòîê íå ïåðñîí³ô³êóº êîðèñòóâà÷à, íå çáèðàº ³ íå çáåð³ãàº éîãî îñîáèñò³ äàí³. Â³äïîâ³ä³ îáðîáëÿþòüñÿ ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëèøå

â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿä³ ³ íàïðàâëåí³
íà ïîäîëàííÿ åï³äåì³¿.
Åï³äåì³ÿ ÑÍ²Äó çàëèøàºòüñÿ ãëîáàëüíîþ ïðîáëåìîþ äëÿ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ'ÿ. Çã³äíî ç îñòàííüîþ äîïîâ³ääþ
ÞÍ²ÑÅÔ, â ñâ³ò³ êîæíó ãîäèíó 18 ä³òåé
³íô³êóþòüñÿ Â²Ë. Â Óêðà¿í³ ùîð³÷íî ðåºñòðóºòüñÿ 15 000 íîâèõ âèïàäê³â ³íô³êóâàííÿ. Ùîïðàâäà º ïîçèòèâí³ çðóøåííÿ.
Ìèíóëèé ð³ê ñòàâ ïåðøèì çà âñþ ³ñòîð³þ
Óêðà¿íè, êîëè ó êîæíîãî óêðà¿íöÿ ç Â²Ë º
äîñòóï äî ë³êóâàííÿ. Öå ñòàëî ìîæëèâèì
çàâäÿêè ô³íàíñóâàííþ ç äåðæáþäæåòó ³
äîíîðñüê³é ï³äòðèìö³. Íàãàäàºìî, ùî
ë³êóâàííÿ Â²Ë â Óêðà¿í³ áåçêîøòîâíå.
Çàðàç íà ë³êóâàíí³ â Óêðà¿í³ çíà-

õîäèòüñÿ 79 949 îñ³á. Îäíàê çà äàíèìè ÞÍÅÉÄÑ á³ëüø í³æ 100 000 Â²Ë³íô³êîâàíèõ óêðà¿íö³â ùå íå çíàþòü ïðî
ñâ³é ä³àãíîç. Á³ëüøå ïîëîâèíè ³íô³êîâàíèõ ëþäåé ñòàðøèõ 15 ðîê³â ä³çíàþòüñÿ
ïðî ñâîþ õâîðîáó íà 3 òà 4 êë³í³÷íèõ
ñòàä³ÿõ Â²Ë-³íôåêö³¿, êîëè ñòàí çäîðîâ'ÿ
âæå íåçàäîâ³ëüíèé. Ñóìíà ñòàòèñòèêà ï³äòâåðäæóº, ùî ñåðåä ïîìåðëèõ 80% áóëè
ìîëîäèìè — 25–49 ðîê³â. Ñâîº÷àñíå
òåñòóâàííÿ ìîæå âèïðàâèòè öþ ñèòóàö³þ.
Îíëàéí-òåñò ìîæíà ïðîéòè íà ñàéò³
HIVtest.com.ua àáî çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî äîäàòêó HIV test, ÿêèé âèÿâèòü
ðèçèêè ³íô³êóâàííÿ ³ ïîðàäèòü ïðîéòè
ðåàëüíå òåñòóâàííÿ íà Â²Ë â ðàç³ ïîòðåáè.
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Перевірте серце. Безкоштовно
і протягом півгодини

ПЕРШ НІЖ КУПУВАТИ
ПЕРЕКОНАЙТЕСЯ, ЧИ
Набирайте пошук  Список з 427 діючих
речовин від найбільш поширених
хвороб та станів міститься в Нацпереліку
лікарських засобів. Це ліки, які пацієнт
може отримати в лікарні безкоштовно.
Завдяки додатку «Ліки контроль» та
«Є Ліки» ви можете дізнатись, які ліки
є в окремій лікарні і чи входять вони
до категорії безкоштовних
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535

Майже кожен третій вінничанин
перебуває на обліку, маючи захворювання серцево-судинної
системи. Такими є дані медичної
статистики у Вінницькій області
за перше півріччя цього року.
Тих, у кого проблеми з тиском чи
ознаки ішемічної хвороби серця
діагностували вперше, — більше
14-ти тисяч! Вплинути на ситуацію
може елементарна профілактика,
переконують лікарі і радять проходити щорічний профогляд усім,
кому за 18.
НЕМАЄ СИМПТОМІВ —
НЕМАЄ РИЗИКУ?
Сорокарічного жмеринчанина
Андрія (ім’я змінене) швидка забрала одразу з тренажерної зали.
Він у спорті не новачок. Але цього
дня, не порадившись з тренером,
накинув собі пару додаткових
млинців на штангу. Вправа закінчилася пекучим болем у грудях
і констатацією інфаркту міокарда.
Лікарям кардіологічної бригади
чоловік зізнався, що скарг ніколи
не мав. Як приватний підприємець
не звітував щодо профоглядів, відкладаючи їх на потім. Вважав, що
це тривала справа.
Насправді ж перевірити роботу
серця можна безкоштовно і всього
за 30 хвилин!
«Кожна доросла людина після
18 років раз у рік має проходити
профілактичний огляд, — рекомендує Леся Распутіна, професорка кафедри пропедевтики внутрішньої
медицини ВНМУ ім. М. Пирогова,
доктор медичних наук. — Розпочинайте з відвідування сімейного
лікаря, який проведе аускультацію
(авт. — прослуховування) серця і
виявить початкові прояви аритмії,
яких сам пацієнт може не відчувати. Варто також записати ЕКГ, щоб
у реальному часі побачити зміни».
У пацієнтів із цукровим діабетом
або періодичним підвищенням рівня цукру внаслідок погрішностей
у харчуванні захворювання серця і
судин можуть тривати без харак-

терних клінічних ознак, майже
безсимптомно. Обстежуватися такі
люди мусять частіше.
НЕТИПОВІ ВІДЧУТТЯ?
ПОКВАПТЕСЯ!
Мерчендайзерка Оксана у свої
50 належала до кращих працівниць
одного з вінницьких супермаркетів.
Спритна в роботі, завжди усміхнена,
вона легко справлялася з викладкою товарів. Доки не стала відчувати раптову пітливість та ускладнене
дихання, рухаючи коробки з продуктами. Звернулася до лікаря, щоб
завбачити серйозну хворобу.
«Симптоми, яких раніше не було, —
привід негайно провести обстеження, — каже Леся Распутіна. — Йдеться
про нетипові відчуття у ділянці
серця, задишку, раптову пітливість,
біль у грудях, котрий здебільшого
виникає у відповідь на фізичні навантаження. Людина помічає, що
вже не здатна виконувати звичний
обсяг роботи і вимушена робити
паузи. Характер болю — різний: тупий, ниючий, тиснучий, пекучий. Він
може віддавати в руку чи шию. Визначити характер змін здатен лише
лікар. Зволікати небезпечно. Фактор
часу грає ключову роль при попередженні серцевої катастрофи».
Отож, профілактичний огляд
у сімейного лікаря — це можливість
вчасно помітити порушення в роботі
серця. А задишка та незвичні відчуття у грудині, особливо біль у ділянці
серця, потребують медичного обстеження. Без жодного самолікування!
Матеріал виготовлено в межах
реалізації субпроекту «Складова розвитку системи охорони
здоров’я Вінницької області,
направлена на покращення
медичної допомоги хворим із
серцево-судинною патологією».

Äî Íàöïåðåë³êó âõîäÿòü ë³êè,
ÿê³ íàé÷àñò³øå ïîòð³áí³ ïàö³ºíòàì. ²íôîðìàö³þ ïðî íàÿâí³ñòü
ïðåïàðàò³â ìîæíà ä³çíàòèñü
áåçïîñåðåäíüî â ìåäçàêëàäàõ ÷è
íà ¿õ ñàéòàõ.
Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ Âàñèëÿ Ïàíåíêà, êîæåí ïîíåä³ëîê
íà ñàéò³ ë³êàðí³, â ïðèéìàëüíîìó

â³ää³ëåíí³, à òàêîæ òðàâìïóíêò³
âèâ³øóþòü àêòóàëüíèé ñïèñîê ë³ê³â, ÿê³ ïàö³ºíò ìîæå îòðèìàòè
áåçêîøòîâíî.
— ßêùî ëþäèíà ïîòðàïëÿº
â ë³êàðíþ ïî íåâ³äêëàäí³é äîïîìîç³, âñå ë³êóâàííÿ âîíà
îòðèìóº áåçêîøòîâíî, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Íàâ³òü ÿêùî ìîâà
íå éäå ïðî íåâ³äêëàäíó äîïîìîãó, ïåðø³ òðè äí³ â ñòàö³îíàð³
ëþäèíà ë³êóºòüñÿ áåçêîøòîâíî.

Ïîò³ì ìîæëèâî áóäóòü ïîòð³áí³
á³ëüø äîðîãîâàðò³ñí³ ë³êè, ÿê³
íå âõîäÿòü â Íàöïåðåë³ê, òîä³
ïàö³ºíò ìîæå ñï³âïðàöþâàòè ç
áëàãîä³éíèì ôîíäîì, àáî êóïóâàòè ë³êè ñàìîñò³éíî.
Âàñèëü Ïàíåíêî êàæå, ùî âñÿ
íåâ³äêëàäíà äîïîìîãà éäå çã³äíî
ç Íàöïåðåë³êîì. Çàêóïîâóþòüñÿ âñ³ íåîáõ³äí³ ë³êè, ³ í³õòî
íå ïèøå í³ÿêèõ ñïèñê³â äëÿ óðãåíòíèõ õâîðèõ.
— Ïëàíîâ³ õâîð³ ñï³âïðàöþþòü ç áëàãîä³éíèì ôîíäîì, òîìó
ùî ¿ì ÷àñòî ïîòð³áí³ ñïåöèô³÷í³
ë³êè, ÿêèõ íåìàº â Íàöïåðåë³êó, — ãîâîðèòü Ïàíåíêî. —
Äî òîãî æ, òàêèé ïàö³ºíò çíàº,
ÿêèìè ë³êàìè â³í ë³êóºòüñÿ, ³
çíàº, ñê³ëüêè òàêèé ïðåïàðàò
êîøòóº. Éîãî ìîæíà ïðèäáàòè
çà ìåíøîþ âàðò³ñòþ çàâäÿêè áëàãîä³éíîìó ôîíäó ë³êàðí³. Ïàö³ºíò âíîñèòü êîøòè â ôîíä, à òîé
â ñâîþ ÷åðãó çàêóïîâóº íåîáõ³äíèé ïðåïàðàò çà îïòîâèìè
ö³íàìè. Àáî æ çà áàæàííÿì ïàö³ºíò ñàìîñò³éíî êóïóº òàê³ ë³êè.

ПЕРЕЛІК ПРІОРИТЕТНИХ ХВОРОБ,
ЗАХВОРЮВАНЬ ТА СТАНІВ В УКРАЇНІ
НА 2017–2018 РОКИ

ГРУПИ ЛІКУВАЛЬНИХ ЗАСОБІВ
НАЦПЕРЕЛІКУ, ЯКІ ПАЦІЄНТ МАЄ
ПРАВО ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНО

(розроблений за критеріями: тягар хвороби, захворюваність та
смертність)
анкілозуючий спондиліт,
 депресія та тривожні
ураження міжхребцевих
розлади
дисків шийного та інших
 захворювання органів чуття
відділів, інші дорсопатії,
 злоякісні новоутворення
спондилопатії)
 інфекційні хвороби
 хвороби органів дихання
(туберкульоз, хвороби,
(хронічна обструктивна
зумовлені вірусом
хвороба легень, пневмонія,
імунодефіциту людини,
бронхіальна астма)
вірусний гепатит С)
 окремі стани, що виникають  хвороби системи
кровообігу (ішемічна
в перинатальному періоді
хвороба серця,
(синдром респіраторного
інфаркт міокарда,
(дистрес) — розладу
гіпертонічна хвороба,
у новонародженого)
вторинна гіпертензія,
 травми, отруєння та деякі
цереброваскулярні
інші наслідки і дії зовнішніх
хвороби)
причин
 хвороби шкіри
 хвороби кістково-м’язової
 хронічне захворювання
системи та сполучної
нирок
тканини (ревматоїдний
 цироз
артрит та інші запальні
поліартропатії, артрози,
 цукровий діабет

 Анестетики
 Лікарські засоби для
лікування болю та
надання паліативної
допомоги
 Протиалергійні
лікарські засоби та
лікарські засоби, що
застосовуються при
анафілаксії
 Антидоти та інші
речовини, що
використовуються при
отруєннях
 Протисудомні та
протиепілептичні засоби
 Протиінфекційні
лікарські засоби
 Лікарські засоби для
лікування мігрені
 Антинеопластичні
та імуносупресивні
лікарські засоби
 Протипаркінсонічні
лікарські засоби
 Лікарські засоби, що
впливають на кров
 Препарати крові та
плазмозамінні лікарські
засоби
 Лікарські засоби
для лікування
серцево-судинної
системи
 Дерматологічні лікарські
засоби (місцевого
застосування)
 Лікарські засоби для
діагностики
 Дезінфекційні засоби і
антисептики
 Діуретики

Пріоритетними також вважаються наступні стани та потреби:
 аутизм
 інфекційні хвороби, які
можуть спричиняти сер гельмінтози (трематодози,
йозний вплив на здоров’я
цестодози)
населення (малярія, лепра,
 гемодіаліз
лейшманіоз, лептоспіроз,
 гемолітична хвороба
амебіаз, токсоплазмоз,
новонароджених
пневмоцистоз)
 дитячий церебральний
 нанізм (карликовість)
параліч
 наркоманія
 інфекційні захворювання,
 репродуктивне здоров’я нації
профілактика яких
 розсіяний склероз
передбачена вакцинацією
за календарем щеплень
 трансплантація
На основі переліку пріоритетних хвороб та станів був
сформований Національний перелік основних лікарських
засобів, які пацієнт може отримати безкоштовно

 Лікарські засоби, що
впливають на функцію
шлунково-кишкового
тракту
 Гормони та інші лікарські
засоби, що використовуються при ендокринних
захворюваннях
 Імунобіологічні лікарські
засоби
 Міорелаксанти
(периферіноїдії) та
інгібітори холіноестерази
 Офтальмологічні
лікарські засоби
 Лікарські засоби, що
впливають на міометрій
 Перитонеальний
діалізний розчин
 Лікарські засоби для
лікування психічних і
поведінкових розладів
 Лікарські засоби, що
впливають на функцію
органів дихання
 Розчини, що коригують
водний, електролітний та
кислотно-лужний баланс
 Вітаміни і мінерали
 Для лікування вуха,
горла, носа
 Спеціальні лікарські
засоби для догляду
за новонародженими
 Засоби, що
використовуються при
захворюваннях суглобів
 Лікарські засоби, що
використовуються
для надання екстреної
невідкладної медичної
допомоги
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ЛІКИ В СТАЦІОНАР,
МОЖЕТЕ ВИ НЕ ПЛАТИТИ

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Òàêèé àëãîðèòì ä³º äëÿ ïëàíîâèõ
õâîðèõ, àáî äëÿ óðãåíòíèõ õâîðèõ,
ïî÷èíàþ÷è ç òðåòüîãî äíÿ ïåðåáóâàííÿ â ë³êàðí³. Ó ïåðø³ äí³
ëþäè âçàãàë³ íå ïîâèíí³ äóìàòè
ïðî òå, ùîá øóêàòè ë³êè.
²íêîëè, çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî
ë³êàðÿ, íàâ³òü ç ïåðøèõ äí³â ïàö³ºíòó ïðèçíà÷àþòü äîðîãîâàðò³ñí³
ë³êè ³ òåæ áåçêîøòîâíî. Ñàìå äëÿ
òàêèõ âèïàäê³â ¿õ çàêóïîâóþòü
íà íåâ³äêëàäíó äîïîìîãó. ²íôîðìàö³ÿ ïðî öå äîñòóïíà êîæíîìó
(íà ñàéò³, â ïðèéìàëüíîìó â³ää³ëåíí³ ³ òðàâìïóíêò³)
Àëå º á³ëüø çðó÷íèé ³íñòðóìåíò, ÿêèé äîïîìîæå ä³çíàòèñÿ,
÷è âõîäèòü ïðåïàðàò, ÿêèé âàì
âèïèñàëè, äî ïåðåë³êó áåçêîøòîâíèõ. Öå ìîá³ëüíèé äîäàòîê
«Ë³êè Êîíòðîëü». Ïåðåâ³ðèòè, ÷è
º ïðåïàðàòè â ë³êàðíÿõ, ìîæíà
ñàìîñò³éíî çà äîïîìîãîþ äîäàòêó
«ª Ë³êè» (eliky.in.ua). Íà ¿õíüîìó
ñàéò³ âæå çàðàç ìîæíà ïîáà÷èòè
ñïèñîê íàÿâíèõ ïðåïàðàò³â ó ïåâí³é ë³êàðí³ ³ çíàéòè ïîòð³áíèé
çà òîðãîâîþ íàçâîþ ïðåïàðàòó.

СПОНСОР РУБРИКИ

Також у додатку «Ліки Контроль»
можна перевірити:

ДІЗНАТИСЬ
ПРО ЛІКИ
В ТРИ КРОКИ

 чи входять потрібні пацієнту
препарати у програму
«Доступні ліки»
 знайти дешевші, проте
настільки ж ефективні аналоги
ліків
 ознайомитися з офіційними
інструкціями застосування
препаратів
 серії ліків, заборонених
до продажу
 щоб перевірити, чи наявний
препарат саме у вашій
лікарні, перейдіть у додатку
за посиланням eliky.in.ua.

Завантажте мобільний додаток
«Ліки контроль»

Введіть у пошук в розділі
«Пошук аналогів» торгову
назву або МНН препарату
(МНН — це назва діючої
речовини, яку зазвичай пишуть
на упаковці ліків під торговою
назвою).

Якщо біля назви ліків є
позначка «Нацперелік» —
ви маєте право отримати їх
безоплатно.

Які ліки є в Нацпереліку:
 ефективні, безпечні, економічно обгрунтовані
 від пріоритетних захворювань та станів
 захворювань, щодо яких держава
встановила соціальні гарантії

ДОВІДКА
Отримати ліки з Нацпереліку має
право кожен пацієнт. Якщо в лікарні ви не отримали безкоштовні
ліки, що входять до Нацпереліку,
ви можете звернутись зі скаргою
до головного лікаря закладу, керівника відповідного департаменту
охорони здоров'я, додавши перелік лікарських засобів, у яких було
відмовлено, так копію призначення
лікаря. МОЗ почав працювати над
розробкою загальної для країни
електронної системи, з актуальною
інформацією про залишки лікарських засобів та медичних виробів.
Пізніше її інтегрують з електронною
системою охорони здоров’я.

НА САЙТІ «Є ЛІКИ» МОЖНА ПЕРЕВІРИТИ НАЯВНІСТЬ
ЗАЛИШКІВ ЛІКАРСЬКИХ ЗАСОБІВ У НАСТУПНИХ МЕДЗАКЛАДАХ
 Усі п’ять центрів первинної медикосанітарної допомоги Вінниці
 Вінницька обласна психлікарня № 2
 Обласний центр профілактики та
боротьби зі СНІДом
 Обласне спеціалізоване
територіальне медичне об'єднання
«Фтизіатрія»
 Регіональний клінічний
лікувально-діагностичний центр
серцево-судинної патології

 Обласний центр екстреної медичної
допомоги та медицини катастроф
 Обласний спеціалізований будинок
дитини з ураженням центральної
нервової системи та порушенням
психіки
 Обласний наркологічний диспансер
«Соціотерапія»
 Обласний клінічний
ендокринологічний центр
 Обласна клінічна дитяча лікарня

 Обласний дитячий
кардіоревматологічний санаторій
 Університетська клініка національного медичного університету
 Пологовий будинок № 1
 Пологовий будинок № 2
 Центральна районна клінічна лікарня
 Обласна психоневрологічна лікарня
ім. Пирогова.
 Центр матері та дитини

 Обласна клінічна дитяча інфекційна
лікарня
 Міська клінічна стоматологічна
поліклініка
 Міська клінічна лікарня швидкої
допомоги
 Міська клінічна лікарня № 3
 Міська клінічна лікарня № 1

РЕКЛАМА
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ПРЕС-СЛУЖБА
ДЕПУТАТА
ВІННИЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ІГОРЯ ТКАЧУКА

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА

Черкаси вам не Вінниця. Бордюр по кісточки,
через який просто нереально ні візочком переїхати
ні літній людині переступити. А нам у Вінниці
балуваним тактильна плитка криво покладена.

За підтримки депутатів Ігоря та Геннадія Ткачуків
заасфальтовано ділянку дороги на вул. Р. Скалецького
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА ДЕПУТАТА
ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ
ІГОРЯ ТКАЧУКА

Ó ðàìêàõ «Ïðîãðàìè åêîíîì³÷íîãî ³ ñîö³àëüíîãî ðîçâèòêó ì. Â³ííèö³
íà 2018 ð³ê» íà óìîâàõ ñï³âô³íàíñóâàííÿ
ç ìåøêàíöÿìè â ì³êðîðàéîíàõ ì³ñòà ïðîâîäÿòüñÿ êàï³òàëüí³ ðåìîíòè äîðîæíüîãî
ïîêðèòòÿ.
Íåùîäàâíî çàâåðøèâñÿ ðåìîíò ä³ëÿíêè äîðîãè íà âóë. Ð. Ñêàëåöüêîãî (â³ä
áóäèíêîâîëîä³ííÿ ¹ 65 äî ïåðåõðåñòÿ
ç âóë. Êí.Êîð³àòîâè÷³â). 70% ðåìîíòíèõ
ðîá³ò áóëî ïðîô³íàíñîâàíî çà ðàõóíîê
êîøò³â ì³ñüêîãî áþäæåòó, à ðåøòó —
30% ç³áðàëè ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³. ×àñòèíó
íåîáõ³äíî¿ ñóìè ó âèãëÿä³ ñïîíñîðñüêî¿
äîïîìîãè íàäàëè íàðîäíèé äåïóòàò
Óêðà¿íè Ãåííàä³é Òêà÷óê òà äåïóòàò
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ²ãîð Òêà÷óê.
— Êîëè äî íàøî¿ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ çâåðíóëèñü ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ ç
ïðîõàííÿì äîïîìîãòè ç ðåìîíòîì äîðîãè, ìè ç áðàòîì íàäàëè ãðîøîâó äîïîìîãó. ²í³ö³àòèâí³ñòü â³ííè÷àí çàñëóãîâóº
íà ãëèáîêó ïîâàãó, àäæå ñàìå çàâäÿêè
àêòèâíèì ãðîìàäÿíàì, ÿê³ õî÷óòü çðîáèòè ñâîº ì³ñòî êðàùèì, òà åôåêòèâí³é
ðîáîò³ ì³ñüêî¿ âëàäè, Â³ííèöÿ îíîâëþºòüñÿ òà ðîçâèâàºòüñÿ, — çàçíà÷èâ
íàðäåï Ãåííàä³é Òêà÷óê.

ßê ðîçïîâ³â äåïóòàò Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ²ãîð Òêà÷óê, íà çàìîâëåííÿ
äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà ³ áëàãîóñòðîþ íàâåñí³ öüîãî ðîêó
áóëî ïðîâåäåíî ðîçáèâêó íà ì³ñöåâîñò³,
òîïîãðàô³÷íó çéîìêó òà âèãîòîâëåíî
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ
íà àñôàëüòóâàííÿ äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ
ä³ëÿíêè âóë. Ð. Ñêàëåöüêîãî.
— Ðåìîíòí³ ðîáîòè, ÿê³ ðîçïî÷àëèñÿ

íà ïî÷àòêó âåðåñíÿ, áóëî çä³éñíåíî äîñèòü îïåðàòèâíî. Òåïåð Â³ííèöÿ ìàº
ùå îäíó çààñôàëüòîâàíó âóëèöþ. ßêùî
ãîâîðèòè ïî ì³ñòó â ö³ëîìó, òî çà ïåðøå ï³âð³÷÷ÿ ïîòî÷íîãî ðîêó ó Â³ííèö³
íà óìîâàõ ñï³âô³íàíñóâàííÿ ç ìåøêàíöÿìè â ì³êðîðàéîíàõ ïðèâàòíî¿
çàáóäîâè ì³ñòà ïðîâåäåíî êàï³òàëüíèé
ðåìîíò äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ 12 âóëèöü.
Çàãàëîì ó Â³ííèö³ ïðîòÿãîì ïåðøîãî

ï³âð³÷÷ÿ 2018 ðîêó âèêîíàíî ïîòî÷íèé
ðåìîíò äîðîæí³õ ïîêðèòò³â íà ä³ëÿíêàõ 145 âóëèöü çàãàëüíîþ ïðîòÿæí³ñòþ
43,4 òèñ.ì2, òðîòóàð³â — 0,6 òèñ.ì2, —
ðîçïîâ³â ²ãîð Òêà÷óê.
Ðîäèíó Òêà÷óê³â çíàþòü ó Â³ííèö³
íå ëèøå ÿê â³äîìèõ ïîë³òèê³â, àëå ³ ÿê
áëàãîä³éíèê³â òà ìåöåíàò³â. Äî ¿õ ãðîìàäñüêî¿ ïðèéìàëüí³ ïîñò³éíî çâåðòàþòüñÿ ëþäè ç ïðîõàííÿì ïðî äîïîìîãó
ó âèð³øåíí³ ð³çíèõ ïèòàíü. Çâåðíåííÿ
ñòîñóþòüñÿ âèä³ëåííÿ ìàòåð³àëüíî¿ äîïîìîãè, îáëàøòóâàííÿ ïðèáóäèíêîâèõ
òåðèòîð³é òîùî.
Íàãàäàºìî, äåïóòàòè íàäàëè ñïîíñîðñüêó äîïîìîãó íà îáëàøòóâàííÿ äâîõ
ñïîðòèâíèõ ìàéäàí÷èê³â ó ì³êðîðàéîí³
«Íîâ³ Ï’ÿòíè÷àíè» — ì³í³-ôóòáîëüíîãî ïîëÿ òà áàñêåòáîëüíîãî ìàéäàí÷èêà.
Òàêîæ ç Áëàãîä³éíîãî ôîíäó Ãåííàä³ÿ
Òêà÷óêà áóëî âèä³ëåíî êîøòè íà ïðèäáàííÿ òà âñòàíîâëåííÿ ëàâîê ó äâîð³ îäí³º¿ ç áàãàòîïîâåðõ³âîê íà âóë.
Êí. Êîð³àòîâè÷³â.
Êð³ì òîãî, ðîäèíà Òêà÷óê³â äîëó÷àºòüñÿ äî ð³çíèõ êóëüòóðíèõ ïðîåêò³â,
à òàêîæ äî áëàãîä³éíèõ àêö³é, ñïðÿìîâàíèõ íà ï³äòðèìêó õâîðèõ ä³òåé,
ãðîìàäÿí ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè
ìîæëèâîñòÿìè, îáäàðîâàíî¿ ìîëîä³,
â³éñüêîâîñëóæáîâö³â.
434314

Кидайте палити негайно
БЛОГ
ОЛЕКСАНДР ОВСЯНЮК,
ЛІКАР-НАРКОЛОГ

Äîðîã³ çàâçÿò³ êóðö³!
Ðàí³øå âè ï³äñâ³äîìî íà÷å
«íå ïîì³÷àëè» íà âàøèõ ñèãàðåòàõ ïîïåðåäæåííÿ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè
çäîðîâ'ÿ: «Êóð³ííÿ âáèâàº!!!»
Íåâæå öå âàñ íå ñòîñóºòüñÿ? Ïðîêèíüòåñÿ! Äóõîâíà ñë³ïîòà ñòðàøí³øå
ô³çè÷íî¿: «Ñë³ï³ âåäóòü ñë³ïèõ». Ñàìå
òóò ìè ºäèí³ ³ íåïåðåìîæí³. Öÿ àâòîðñüêà ðóáðèêà — óñòàíîâêà íà Æèòòÿ.
Íàø³ çóñòð³÷³ â ÇÌ² âèêëèêàþòü æâàâèé
³íòåðåñ, òîìó ùî ïðèíîñÿòü êîðèñòü.
×èì ãëèáøå âè íåíàâèäèòå êóð³ííÿ,
ÿêå âáèâàº, òèì ñèëüí³øå ëþáèòå æèòòÿ,
äàíå âàì ëèøå ðàç. Æèòòÿ — öå áåçö³ííèé äàð!
Òàê ùî, ìè ïî÷èíàºìî íîâå æèòòÿ?
Ìè ïðîäîâæóºìî â÷èòèñÿ íà ÷óæèõ ïîìèëêàõ. Àäæå âàì ïîòð³áåí ïîøòîâõ,
ùîá íå âïàñòè, à ï³äíÿòèñÿ.
Îëåêñàíäð Àáäóëîâ, 54 ðîêè. Çíàìåíèòèé àêòîð ïðîäîâæóâàâ êóðèòè íàâ³òü
â ³çðà¿ëüñüê³é êë³í³ö³, äå, ÿê ïåðåäáà÷àëîñÿ, éîìó çðîáëÿòü îïåðàö³þ ç ïðèâîäó ðàêó ëåãåí³â. Äèì ç éîãî ïàëàòè
ïîøèðþâàâñÿ âñþäè, ùî âèêëèêàëî íàð³êàííÿ ³íøèõ ïàö³ºíò³â. Àëå Àáäóëîâ

ïðîäîâæóâàâ êóðèòè — ñåíñó êèäàòè
â³í óæå íå áà÷èâ. Â³í çíàâ, ùî ÷àñ äëÿ
îïåðàö³¿ áóëî âòðà÷åíî. Ïåðåä ñìåðòþ
â³í ñêàçàâ: «×îòèðè ì³ñÿö³ áîëþ. ß äèêî
âòîìèâñÿ …»
Îñü ôðàãìåíò îäíîãî ç îñòàíí³õ
³íòåðâ'þ, êîëè àêòîð, ïîâíèé òâîð÷èõ
ïëàí³â, íå ï³äîçðþâàâ ïðî ñâ³é ä³àãíîç.
Êîðåñïîíäåíò:
— Ó âàñ º øê³äëèâ³ çâè÷êè — êóðèòå,
öå òåæ øê³äëèâî.
Îëåêñàíäð Àáäóëîâ:
— Äóæå øê³äëèâî. ² ìåí³ ïîòð³áíî
êèäàòè êóðèòè, ñòî â³äñîòê³â. Àëå ÿ ñëàáèé, íå ìîæó. Êèíóâ îäèí ðàç, äâà ç
ïîëîâèíîþ ðîêè íå êóðèâ, ïîïðàâèâñÿ
íà ñîðîê ê³ëîãðàì³â. Í³÷îãî íå ìîæó ç
ñîáîþ çðîáèòè. Äàñòü Áîã ñèë, ìîæå,
êèíó. Âñå-òàêè îðãàí³çì âæå òàê çâèê
çà ñîðîê ðîê³â, íåìîâ òâåðäèòü: äàé,
äàé í³êîòèíó, äàé í³êîòèíó. À òè éîìó
íå äàºø? Òîä³ â³í îáðàçèòüñÿ ³ çàõâîð³º…
Àëå òàê íå ïîâèííî áóòè! «STOP —
ÊÓÐ²ÍÍß!!!» — öå áèòâà çà êîæíó äóøó.
Ïîâòîðåííÿ — ìàòè íàâ÷àííÿ. Ó ïîïåðåäí³é ñòàòò³ éøëîñÿ ïðî ëåãåíäàðíîãî âîðîòàðÿ óêðà¿íñüêîãî ³ ñâ³òîâîãî ôóòáîëó.
Ìèíóëîãî ðàçó ÿ âàì íàäàâ ùå ïðèêëàä
ñëàáêîñò³ ñèëüíî¿ ëþäèíè: «Ùå îäèí,

çíàìåíèòèé ó ìèíóëîìó íàïàäíèê íàøî¿ çá³ðíî¿, íàâ³äð³ç â³äìîâèâñÿ â³ä ìîº¿
äîïîìîãè: «ßêùî ÿ ñàì íå êèíó ïàëèòè,
òî ìåí³ í³õòî íå äîïîìîæå». Äàé Áîã
éîìó çäîðîâ'ÿ!».
Àëå ùî öå? Çàëåæí³ñòü íå ñòóêàº,
à âïîâçàº. Öå àõ³ëëåñîâà ï'ÿòà. Õâîðîáó
òðåáà ë³êóâàòè â÷àñíî. ßêáè âñ³ ëþäè
êèäàëè êóðèòè ñàìîñò³éíî, òî äî ìåíå á
í³õòî íå çâåðòàâñÿ. Àëå çäîðîâ'ÿ ïðèòèñêàº, æèòòÿ çìóøóº. Êð³ì òîãî, ïàö³ºíòàì
íå çàâæäè äîïîìàãàþòü ³íø³ ìåòîäè ³
ôàõ³âö³. ² íàâ³òü íàéãëèáøà ñòàòòÿ — öå
íå ïàíàöåÿ. Íå âèïàäêîâî äî ì³ñòà íàä
Áóãîì ¿äóòü çäàëåêó, ç îñòàííüîþ íàä³ºþ.
² öå ôàêò, ç ÿêèì íå ìîæíà íå ðàõóâàòèñÿ. ß íå âòîìëþñÿ ïîâòîðþâàòè, ùî
ñïðàâà íå ò³ëüêè â ìåòîäàõ. ²íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä — öå âèñîêå ë³êàðñüêå ìèñòåöòâî. Àëå ôåíîìåí — öå íå ÿ, à âè ñàì³.
Ïîâíå óñóíåííÿ çàëåæíîñò³ — öå ô³çè÷íà
ãàðìîí³ÿ ³ äóõîâíà ºäí³ñòü ç Æèòòÿì.
Àäæå çàëåæíà ëþäèíà âæå çàêîäîâàíà
íà í³êîòèíîìàí³þ, ÿê àâòîìàòè÷íèé ðîáîò. «Ñâîáîäà áåç êîäó» — íàéñèëüí³øà
àëüòåðíàòèâà êîäóâàííþ! Âè íå ïîâèíí³
çàëåæàòè í³ â³ä õâîðîáè, í³ â³ä ë³êàðÿ.
Âàì ïîòð³áåí ëèøå îäèí âëó÷íèé òà ïðîôåñ³éíèé ïîøòîâõ.

ВАША ОСОБИСТА ПЕРЕМОГА
Çâåðíåííÿ äî ôàõ³âöÿ — öå êðàéí³é
çàõ³ä. Ó âàñ º ùå âëàñíà ñèëà âîë³.
ß äàþ óñòàíîâêó: «Ïîäèâ³òüñÿ ïèëüíèì
ïîãëÿäîì âãîðó — êèíüòå ³ ðîçäóø³òü
ïðîêëÿòó ñèãàðåòó. ² íå çàëèøàéòå ï³ñëÿ
ñåáå íà ïðèðîä³ öå ñìåðäþ÷å ñì³òòÿ.
Ï³äí³ì³òü öå ëàéíî â ïàêåò, òðè ðàçè
ñïëþíüòå — ³ íà ñì³òòºçâàëèùå. Öå
ñèìâîë ïåðåìîãè! ²ä³òü áåç îãëÿäêè,
âïåðåä ³ ò³ëüêè âïåðåä. Íåõàé ñì³òíèê ïåðåòâîðèòüñÿ íà êâ³òíèê. Êèäàéòå
êóðèòè, ùîá íå âïàñòè, à ï³äíÿòèñÿ.
Çðîá³òü öå ñàì³».
Õâîðîáëèâà, íàâ'ÿçëèâà çàëåæí³ñòü ìàº
òðè ñòàä³¿. Ó ïåðø³é ñòàä³¿ çàëåæíîñò³
ëþäèíà ñàìà íå áàæàº çâ³ëüíÿòèñÿ â³ä
ñïîêóñè… Âîíè â³äêëàäàþòü ïîðÿòóíîê
«íà çàâòðà». Ó äðóã³é — íå çàâæäè çíàõîäèòü ñâîãî ë³êàðÿ. Òðåòÿ ñòàä³ÿ — öå
òå, ùî íàïèñàíî íà êîæí³é âàø³é ïà÷ö³:
«Êóð³ííÿ âáèâàº!!!»
Ùî òóò ùå íå ÿñíî? Íåâæå âè ùå é
äîñ³ ââàæàºòå, ùî âàñ öå íå ñòîñóºòüñÿ?
Äîñèòü! Ñòîï! Ñõàìåí³òüñÿ! Êèäàéòå
êóðèòè íåãàéíî!!! Íå ìîæåòå — äîïîìîæåìî: 0432 57 85 10; 098 281 58 23 Â³ííèöÿ.
«Ñâîáîäà áåç êîäó». Ë³êàð Îëåêñàíäð
Îâñÿíþê.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖУ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
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ВЕЛОСИПЕДИСТИ ЗАКРУТИЛИ
100 КІЛОМЕТРІВ НАВКОЛО МІСТА
Масово  Дві з половиною сотні
учасників, які з’їхалися з усієї
України, взяли участь у «Закрутці
по-вінницьки-2018». Погода співала
велосипедистам, на відміну від минулого
року, коли лив дощ. Ми проїхали
маршрут разом з учасниками, щоб
показати вам ці яскраві світлини

Íàéìàñîâ³ø³
öüîãîð³÷í³ âåëîçìàãàííÿ —
«Çàêðóòêà ïî-â³ííèöüêè» àáî
«Â³ííèöüêà ñîòêà» â³äáóëèñÿ
â íåä³ëþ, 23 âåðåñíÿ. Ïîíàä äâ³
ñîòí³ âåëîñèïåäèñò³â, à òî÷í³øå
243 ó÷àñíèêè íà ñòàðò³, ñåðåä
ÿêèõ áóëè ñïîðòñìåíè êè¿âñüê³,
æèòîìèðñüê³, îäåñüê³, äí³ïðîâñüê³ òà ç áàãàòüîõ ³íøèõ ì³ñò
Óêðà¿íè.
Òðè êîíòðîëüíèõ ïóíêòè ç
¿æåþ òà âîäîþ íà ìàðøðóò³ Â³ííèöÿ (êðèâà) — Â³ííèöüê³
Õóòîðè — Ñòàäíèöÿ — Ïðèáîð³âêà — Òóðá³â — Íîâà Ïðèëóêà — Êàëèí³âêà — Ãóùèíö³ —
Ì³çÿê³â — Ñòðèæàâêà — Â³ííèöÿ
(ÒÐÖ «PlazaPark»).
Ñòî ê³ëîìåòð³â â³ííèöüêèìè
äîðîãàìè ï³ä ñóïðîâîäîì ïîë³ö³¿
òà òðåíåð³â, àäðåíàë³í, ìåäàë³ òà
êóáêè — òàê â³äáóâàëèñÿ âåëîçìàãàííÿ, ÿê³ âæå äàâíî âèéøëè
íà çàãàëüíîóêðà¿íñüêèé ð³âåíü.
Êèÿíèí Àíòîí Ôóðñîâ, ÿêèé
ñòàâ ïåðåìîæöåì «Çàêðóòêè»,
â³äçíà÷èâ ì³ñöåâ³ äîðîãè, ÿê³,
çà éîãî ñëîâàìè, íà ð³âåíü âèùå,
í³æ â ³íøèõ ðåã³îíàõ, äå ïðîâîäÿòüñÿ àíàëîã³÷í³ çà¿çäè.
— Â³ä÷óòòÿ â³ä ãîíêè íåïîãàí³,
çàäîâîëåíèé, ùî çàéíÿâ ïåðøå
ì³ñöå, — êàæå Ôóðñîâ. — Çà ÷àñîì ÿ íå ãíàâñÿ, ìåòîþ áóëî âçÿòè ïðèçîâå ì³ñöå. Íàñ ó â³äðèâ³
¿õàëî äåñü ñåìåðî ëþäåé. ßêùî
ïîð³âíþâàòè ô³í³ø ³ç êè¿âñüêîþ
÷è á³ëîöåðê³âñüêîþ «ñîòêàìè»,
òî òóò â³í çðîáëåíèé äóæå âäàëî — óñ³ ï³ä’¿çäè äî íüîãî ïåðåêðèò³, àðêó âèäíî çäàëåêó. Áà÷èø
àðêó, òèñíåø íà ïåäàë³ é ï³øîâ
ñîá³.
Áóëî ê³ëüêà íîì³íàö³é ó çìàãàííÿõ. Ó êàòåãîð³¿ «Øîñå àáñîëþò» ïðèçîâ³ ì³ñöÿ ïîñ³ëè: Íàä³ÿ
Êîâàëåíêî — ïåðøå ì³ñöå, Âàëåíòèíà Ïåòðóøåíêî òà Îëüãà
ßùóê — äðóãå ³ òðåòº â³äïîâ³äíî. Òàêîæ ó ö³é êàòåãîð³¿ íàãîðîäæóâàëè ÷îëîâ³ê³â. Òðåòº ì³ñöå
âçÿâ Àíàòîë³é Òîäîðîâ, äðóãå òà
ïåðøå: Äåíèñ Áàòþõîâ òà Àíòîí
Ôóðñîâ.

×àñ ô³í³øó ô³êñóâàâñÿ çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíèõ ìàÿ÷ê³â, ÿê³
âèäàâàëè ó÷àñíèêàì íà ñòàðò³. Òàêà
ñèñòåìà âèêîðèñòîâóºòüñÿ íà âåëîçìàãàííÿõ ó Â³ííèö³ âïåðøå. Ï³ñëÿ
çàê³í÷åííÿ çìàãàíü ñåðâåð ³ç äàíèìè ïåðåìîæö³â òðîõè âèéøîâ ³ç
ëàäó. Äîáðå, ùî íà ë³í³¿ ô³í³øó ïåðåìîæö³â ô³êñóâàëè çà äîïîìîãîþ
â³äåî. Íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â
ó êàòåãîð³¿ «ÌÒÁ» òðîõè çàòÿãíóëîñÿ ÷åðåç òåõí³÷í³ íåãàðàçäè. Àëå
ñêîðî ¿õí³ ³ìåíà ñòàëè â³äîì³.
Ñåðåä æ³íîê ïåðøå ì³ñöå çàéíÿëà Êàòåðèíà Îìåëÿí÷óê.
Äðóãå òà òðåòº: Òåòÿíà Ãàë³íà òà
Äàð’ÿ Õèìè÷.
Ó ÷îëîâ³÷³é ãðóï³ ïåðøå ì³ñöå — Âëàäèñëàâ Êîâàëüîâ. Äðóãå
òà òðåòº: Â³êòîð Ñóëèìà òà Äåíèñ
Áîäíàð.

Велосипедисти їхали, подекуди, зі швидкістю понад 50 кілометрів на годину.
Вважається, легше та швидше їхати одне за одним

«×îòèðè ðîêè òîìó
ìè ðîáèëè «Çàêðóòêó»
ó ôîðìàò³ ôàíîâî¿
ïîêàòóøêè. Òîä³ âçÿëè
ó÷àñòü òðîõè á³ëüøå
ñîòí³ ëþäåé»
— ×îòèðè ðîêè òîìó ìè çðîáèëè ïåðøó «Çàêðóòêó» ó ôîðìàò³
ôàíîâî¿ ïîêàòóøêè, ó ÿê³é óçÿëè
ó÷àñòü òðîõè á³ëüøå ñîòí³ ëþäåé, — ðîçïîâ³äàº ñï³âîðãàí³çàòîð
ìàñøòàáíîãî âåëîä³éñòâà Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé. — Íàñòóïíîãî
ðîêó ìè âæå çðîçóì³ëè, ùî òðåáà
ðîáèòè ðîçì³òêó íà äîðîç³. Íàñòóïí³ çìàãàííÿ ìè âæå çàéìàëèñÿ õàð÷óâàííÿì íà êîíòðîëüíèõ
ïóíêòàõ, êîîðäèíóâàëèñÿ ç ïîë³ö³ºþ òà øâèäêîþ äîïîìîãîþ.
Öüîãîð³÷ ìè íàìàãàëèñÿ çðîáèòè
ãàðíèé ô³í³ø, çàïðîñèëè êè¿âñüêèõ áàéêåð³â ³ç «Ìîòîõåëï»
³ â³ííè÷àí ç³ ñï³ëüíîòè «Vin
Riders», ùî äîïîìàãàëè âèð³øóâàëè ïðîáëåìè â äîðîç³, áóëà
êîëåã³ÿ ñóää³â ³ç ôåäåðàö³¿ âåëîñïîðòó, ÿê³ ñë³äêóâàëè çà ÷åñíèì
ïðîõîäæåííÿì ìàðøðóòó.
«Çàêðóòêà-2018» ñòàëà íàéìàñîâ³øîþ ç óñ³õ ïîïåðåäí³õ. Öàðåâñüêèé êàæå, ùî íàñòóïíîãî ðîêó
áóäóòü ùå á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿòè
áåçïåö³ ó÷àñíèê³â ³ âäîñêîíàëåííþ ñèñòåìè ô³í³øó.

За півгодини до початку змагань.
Черги з учасників на реєстрацію

Серйозні та спортивні. Велосипедисти
готуються до старту, який уже за кілька хвилин

Здебільшого дорога була хорошою.
Але ями інколи траплялися, наприклад,
на під’їзді до Стрижавки

ФОТО: OLYA SERGA

МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073)0476879

Коли дочекались останнього велосипедиста

Вінницька Кулінарна Сотня готувала борщ.
Дівчата назбирали майже 10 тисяч гривень
допомоги для Вані Бедрія
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У КІКБОКСЕРИ ЙДУТЬ
НАВІТЬ НАЙМЕНШІ ШКОЛЯРІ
Самозахист  За Кубок області
з кікбоксингу і К-1 боролися понад
200 бійців. Командний п’єдестал
зайняли команди з районів
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ê³êáîêñèíã — îäíå ³ç íàéïîïóëÿðí³øèõ ºäèíîáîðñòâ. Àëå ñüîãîäí³ Â³ííè÷÷èíà ïîñ³äàº ëèøå
22-å ì³ñöå â çàãàëüíîóêðà¿íñüêîìó ðåéòèíãó íàéá³ëüø ïîøèðåíî¿
ëþáèòåëüñüêî¿ ôåäåðàö³¿ WAKO.
Ñïîðòèâí³ îðãàí³çàòîðè ç íàøîãî ì³ñòà íàìàãàþòüñÿ âèïðàâèòè ñòàíîâèùå. Ìèíóëî¿ íåä³ë³
ó â³ííèöüêîìó êëóá³ «Ðàòèáîð-Â»
ïðîâåëè ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç ê³êáîêñèíãó òà éîãî ð³çíîâèäó Ê-1.
Â³í ç³áðàâ ïîíàä 200 á³éö³â, ïðåäñòàâíèêè ïîíàä 25 êëóá³â.
«ТРАВМАТИЗМУ МЕНШЕ,
НІЖ У ФУТБОЛІ»
Íà ðèíã âèõîäèëè ñïîðòñìåíè
â³ä øåñòè äî 40 ðîê³â âêëþ÷íî.
Ïåðø³ñòü ðîç³ãðóâàëàñÿ ó áàãàòüîõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ. Äëÿ ìàëå÷³ çàõèñò áóâ òàêèé æå, ÿê ³ äëÿ
äîðîñëèõ — áîêñåðñüê³ øîëîìè,
ùèòêè òîùî.
— Ð³âåíü òðàâìàòèçìó ó íàøîìó âèä³ ñïîðòó º ìåíøèì, í³æ,
íàïðèêëàä, ó ôóòáîë³. Êóáîê îáëàñò³ îáñëóãîâóþòü êâàë³ô³êîâàí³
ñóää³. Âîíè ïðàãíóòü íå äîïóñ-

З історії кікбоксингу
У кікбоксингу сполучаються техніка і правила боксу із прийомами східних єдиноборств (удари
ногами, підсічки, кидки тощо).
Він народився у США, оскільки
безконтактні поєдинки не влаштовували глядачів. До того ж,
правила кікбоксингу дали змогу
брати участь спортсменам різних напрямів.

Легенда про народження кікбоксингу така. Вирішили провести
поєдинок між чемпіоном світу з
боксу Мухамедом Алі та чемпіоном світу з карате Антоніо Інокі.
Він закінчився безрезультатно:
каратист ліг на спину, а в боксі
бити лежачого заборонено. Тоді
створили новий, більш видовищний вид спорту.

Медалі
педагогів
 Íà ÷åìï³îíàò³ îáëàñò³ ç
äçþäî ñåðåä ë³äåð³â áóëè
ñòóäåíòè ïåäóí³âåðñèòåòó.
×åìï³îíêîþ ñòàëà Àíòîí³íà
Ñàäîâåíêî, ñð³áíèìè ïðèçåðàìè — Àíàñòàñ³ÿ ×àéêîâñüêà, ìàã³ñòðàíò Âàñèëü
Êðàâ÷óê, áðîíçîâîþ — Þë³ÿ
Ìåëüíè÷óê. ¯õ ï³äãîòóâàëè
Áîðèñ Ìàêñèì÷óê ³ äîöåíò
êàôåäðè ô³çâèõîâàííÿ Àííà
Äÿ÷åíêî.

òèòè òðàâìóâàííÿ ó÷àñíèê³â, —
êàæå ãîëîâíèé îðãàí³çàòîð Êóáêà, ãîëîâà Â³ííèöüêîãî â³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³ëó Âñåóêðà¿íñüêî¿
ôåäåðàö³¿ WAKO Âàñèëü Ìóçèêà.
ЩОБ ВМІТИ СЕБЕ ЗАХИСТИТИ
Íà ðèíã âèõîäèëè é áëèçüêî
20 ä³â÷àò. Ñåðåä íèõ é áðîíçîâà ïðèçåðêà ÷åìï³îíàòó ñâ³òó ç
ê³êáîêñèíãó, ÷ëåí çá³ðíî¿ Óêðà¿íè — äåñÿòèð³÷íà Ñîô³ÿ Ñìåòàíà
(Æìåðèíêà).
— Äëÿ ìåíå âàæëèâ³ âñ³ çìàãàííÿ. ß áóëà ÷åìï³îíêîþ Óêðà¿íè ç óøó-ñàíüäà, ÷åìï³îíêîþ
ñâ³òó ç êîçàöüêîãî áîþ, — ðîçïîâ³ëà Ñîô³ÿ Ñìåòàíà. — ªäèíîáîðñòâà òàêîæ ëþáëþ çà òå,
ùî çà ¿õ äîïîìîãîþ ìîæíà ñåáå
çàõèñòèòè. Õî÷à çàçâè÷àé ìåíå
í³õòî íå ÷³ïàº.
Äåñÿòèð³÷íà âèõîâàíêà êëóáó
«Îð³îí» Ä³àíà Ìàòâ³ºíêî (Òóðá³â,
Ëèïîâåöüêèé ðàéîí) çàéìàºòüñÿ
íå ëèøå ê³êáîêñèíãîì, àëå é óøó
òà ðóêîïàøíèì áîºì.
— Òðåíóþñÿ âæå ÷îòèðè ðîêè.
Ïîáà÷èëà, ÿê ³íø³ á’þòüñÿ, ³
âèð³øèëà ñïðîáóâàòè. Ç òîãî
÷àñó ïîñ³äàþ â çìàãàííÿõ ïåðø³

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

Командний
чемпіонат
На ринг виходили бійці віком від шести до 40 років

З історії К-1
K-1 — японська компанія, заснована в 1993 році послідовником
карате Каззусі Ісії. Вона займається просуванням кікбоксерських поєдинків.
К-1 була провідною організацією в «японському» кікбоксингу,
ì³ñöÿ, ëèøå îäíîãî ðàçó äðóãå.
Ïîçà ðèíãîì âæå äîâîäèëîñÿ
ñåáå çàõèùàòè ó ñèòóàö³¿, êîëè
õëîïö³ ÷³ïëÿëèñÿ, — êàæå Ä³àíà
Ìàòâ³ºíêî.
«ОРІОН», «ПРАЙД» І «ДАО»
Êîìàíäíà ïåðø³ñòü áóëà ëèøå
ó Ê-1. Öå ð³çíîâèä ê³êáîêñèíãó, äå äîçâîëåí³ óäàðè êîë³íüìè
(â êîðïóñ ³ ãîëîâó) òà ðóêîþ ç
ðîçâîðîòó. Òóò âèñòóïàëè ñïîðòñìåíè â³êîì â³ä 14 ðîê³â. Öå áóëè
íå ëèøå «÷èñò³» ê³êáîêñåðè, àëå é
ïðåäñòàâíèêè äåÿêèõ ³íøèõ âèä³â.
Îêðåìî ðîç³ãðóâàëèñÿ íàãîðîäè
ó äâîõ ðîçä³ëàõ — çàë³êîâîìó «À»
òà îçíàéîì÷îìó «Á», êóäè çàïðîøóâàëè ïðåäñòàâíèê³â óøó, êàðàòå, çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ, òîùî.

вивела його в лідери разом із
боксом та змішаними єдиноборствами. З 2000-х років термін
К-1 став офіційно використовуватися як назва різновиду кікбоксу. Наприклад, у провідній
любительській федерації WAKO.
— Ê³êáîêñèíã ñëóãóº ï³äãîòîâêîþ äî ôð³-ôàéòó ³ ïàíêðàò³îíó.
Â³í ñõîæèé íà íàø³ âèäè ñïîðòó, ëèøå áåç åëåìåíò³â áîðîòüáè.
Ïðîòå º åëåìåíòè áîþ â ñò³éö³,
ùî äóæå âàæëèâî. Äþæèíà íàøèõ á³éö³â áåðå ó÷àñòü â öèõ
çìàãàííÿõ, ùîá âäîñêîíàëþâàòèñÿ ç óñ³õ áîê³â, — êàæå òðåíåð çá³ðíî¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³
ç ôð³-ôàéòó ³ ïàíêðàò³îíó ²ãîð
Äèøëèâåíêî.
Ïåðø³ñòü ó Ê-1 çäîáóëà êîìàíäà «Îð³îí» (Ëèïîâåöüêèé
ðàéîí), ÿêà âèãðàëà äþæèíó çîëîòèõ ìåäàëåé â îñîáèñòîìó çàë³êó. Íà äðóãîìó ì³ñö³ — «Ïðàéä»
(Æìåðèíêà), â³ñ³ì îñîáèñòèõ
íàãîðîä. Íà òðåòüîìó — «ÄÀÎ»
(Áàð), ñ³ì ìåäàëåé.

 Ó Ìèêîëàºâ³ ïðîâåëè êîìàíäíèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè
ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè.
Áîðö³ ñïîðòøêîëè «Â³ííèöÿ» Àðòåì Çàìîðñüêèé
(âàãîâà êàòåãîð³ÿ 72 êã) ³
Ìàêñèì Ñàïóí (77 êã) çäîáóëè áðîíçîâ³ íàãîðîäè.

«Срібна» Любов
Кураченко
 Ó Ëüâîâ³ ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç âàæêî¿ àòëåòèêè ñåðåä æ³íîê. Âèõîâàíêà
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè
¹ 5 Ëþáîâ Êóðà÷åíêî çäîáóëà ñð³áíó íàãîðîäó.

Міжнародна
регата
 Ó ì³ñò³ Ëåâà âëàøòóâàëè
ì³æíàðîäíó ðåãàòó ³ç âåñëóâàííÿ. Âèõîâàíåöü äðóãî¿
ñïîðòøêîëè Ðóñëàí Ìàðìóëèíñüêèé ïîñ³â òðåòº ì³ñöå
ñåðåä þíàê³â íà 200-ìåòð³âö³.
Випуск №40 (1059)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. Зверніть увагу – в
двох з цих композицій є близнюки, у яких переставляється біла фігура
на інше поле і ми отримуємо нове рішення.
Задача №2238-2241
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

«Нива» у Тернополі перервала нічиї
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Íèâ³âñüêå äåðá³ áóëî ïðèíöèïîâèì äëÿ îáîõ êîìàíä. Õî÷à á
çâàæàþ÷è íà òå, ùî çà â³ííèöüêèé êëóá âèñòóïàþòü òðè åêñãðàâö³ òåðíîï³ëüñüêîãî: Àíòîí
Ìóçè÷åíêî, Ðîìàí Ãóäàê ³ Îëåêñàíäð Ìåíæåãà.
Äëÿ êîëåêòèâó Äåíèñà Êîë÷³íà áóëî êîí÷å íåîáõ³äíî çäîáóòè
ïåðåìîãó é ïåðåðâàòè í³÷èéíó
ñåð³þ â ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè (äðóãà
ë³ãà, ãðóïà «À»). Ó äåâ’ÿòè òóðàõ
â³ííè÷àíè çðîáèëè ø³ñòü í³÷è¿õ.
Ó ðàç³ ïåðåìîãè íàø³ ôóòáîë³ñòè

ñêîðî÷óâàëè â³äðèâ â³ä ë³äåð³â
äî äâîõ î÷îê. Àëå é ãîñïîäàð³
ïðàãíóëè ç³ãðàòè ÿêíàéêðàùå, áî
âîíè â³äçíà÷àëè 40-ð³÷÷ÿ êëóáó.
Ïåðøèé òàéì ïðîéøîâ ³ç îáîï³ëüíèìè øàíñàìè. Ãîñïîäàð³
ñòâîðèëè ÷èìàëî ïåðñïåêòèâíèõ àòàê. Àëå î÷åâèäíèõ íàãîä
äëÿ âçÿòòÿ âîð³ò Àðòåìà Êóë³í³÷à íå áóëî. Ïåðåä ïåðåðâîþ
êîëåêòèâ Äåíèñà Êîë÷³íà äâ³÷³
ì³ã â³äêðèâàòè ðàõóíîê. Ñïî÷àòêó Â³êòîð Êîðîâ³êîâ óâ³ðâàâñÿ
ó êàðíèé ìàéäàí÷èê, àëå ïîñëèçíóâñÿ ³ âòðàòèâ øàíñ. Íåçàáàðîì

ïðîñòð³ë íå ä³ñòàâ íàø ôîðâàðä
Ïàâëî Ôåäîñîâ.
Äðóãà ïîëîâèíà ðîçïî÷àëàñÿ
³ç òèñêó ãîñòåé. Íà 54-é õâèëèí³
êðàñåíü-ãîë âäàâñÿ Ïàâëó Ôåäîñîâó. Ï³ñëÿ ïàñó ãîëîâîþ íà õ³ä
â³ä Ìèõàéëà Øåñòàêîâà â³í ïðîðâàâñÿ ïî ôëàíãó, íà øâèäêîñò³
îá³éøîâ äâîõ çàõèñíèê³â òà ïðîêèíóâ ì'ÿ÷ ïîâç ãîëê³ïåðà. 0:1!
— Ãðà áóëà âàæêîþ, íåðâîâîþ. Ñóïåðíèê çàïðîïîíóâàâ
âåëèê³ øâèäêîñò³. Òåðíîï³ëüñüêà
«Íèâà» — ñèëüíà òà àãðåñèâíà
êîìàíäà. Íàø³ õëîïö³ â³ä÷óâà-

ëè â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëüòàò,
áàãàòî â³ääàëè ñèë. Òîìó âîíè
ãðàëè íå òàê ö³êàâî, ÿê ìîæóòü, —
êàæå íàø ãîëîâíèé òðåíåð Äåíèñ
Êîë÷³í.
Íàñòóïíà ãðà áóäå êóáêîâîþ.
Ó ñåðåäó, 26 âåðåñíÿ, ó Â³ííèö³
ïðîéäå ìàò÷ 1/16 ô³íàëó Êóáêà Óêðà¿íè ç ôóòáîëó. «Íèâà»
ïðèéìàº äðóãîë³ãîâèé «Ã³ðíèê»
(Êðèâèé Ð³ã, Äí³ïðîïåòðîâñüêà
îáëàñòü). Ïî÷àòîê ìàò÷ó íà Öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó ñòàä³îí³ —
16.00. Ïåðåìîæåöü âèõîäèòü
äî íàñòóïíîãî åòàïó.

h2

I) Kpd8>C8;

IV) Ce3>Cf4;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №38 (1404) від 19 вересня 2018 року
Задача №2234
1…. Kpc7! 2. Kp:a7 Ta5x; 1. Kc4! Tb5 2. Ka5 Tb6x;
Задача №2235
1…. Th5(A)+ 2. Kpg6(В) Cf7(C)x;
1. Kpg6(В)! Cf7(C)+ 2. Kph6 Th5(A)x - чергування ходів АВС - ВСА
Задача №2236
1…. Cc2 2. Tb2 Ta4x; 1. Kpb2! Tb4+ 2. Kpa1 Tb1x;
Задача №2237
1…Kpg3 2. e3 Tf1x; 1. e3! Kh2 2. e2 Kg4x — правильний мат
М. Пархоменко
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Робота

ПРОГРАМА «КАДРОВОГО»
БІЗНЕС-ФОРУМУ ГОТОВА
Рішення є  Експерти кажуть, що
роботодавці опинилася між двох вогнів:
з однієї сторони боротьба всередині
галузі за найкращих працівників, з іншої —
неможливість конкурувати з іноземними
зарплатами, на які часто спокушаються
українці. Як діяти роботодавцю в таких
реаліях та вижити в умовах кадрового
дефіциту, розкажуть спікери Бізнес-форуму
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
(067)4333535

Òðåò³é â³ííèöüêèé Á³çíåñ-ôîðóì,
ÿêèé ïðîéäå 4 æîâòíÿ, áóäå ïðèñâÿ÷åíèé êàäðîâ³é
òåìàòèö³. 10 ñï³êåð³â ðîçêàæóòü
ïðî íàãàëüíå äëÿ á³çíåñó: Äå øóêàòè ãàðíîãî ïðàö³âíèêà? Âàðòî
÷è í³ «âèðîùóâàòè» ñïåö³â? ßê
óòðèìàòè íàéêðàùèõ? Ðîçêàæóòü

ïðî àêòóàëüí³ òðåíäè òà ïîä³ëÿòüñÿ ö³êàâèìè êåéñàìè, ïðîåêòàìè,
ïîðàäàìè, ³íñòðóìåíòàìè.
Íà çàïðîøåííÿ îðãàí³çàòîð³â
ôîðóìó òàêîæ â³äãóêíóëèñÿ ïåðø³ îñîáè ì³ñòà òà îáëàñò³. Ïðî
ñâîº áà÷åííÿ êàäðîâî¿ ïðîáëåìè
Â³ííèö³ òà øëÿõè ¿¿ âèð³øåííÿ ðîçêàæóòü ãîëîâà îáëàñíî¿
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåð³é Êîðîâ³é òà ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é
Ìîðãóíîâ.

Реєстрація на бізнес-форум
Медіа Корпорація RIA запрошує
власників бізнесу, управлінців,
HR-ів, менеджерів, підприємців та стартапів, відвідати третій
Бізнес-форум, отримати корисну
інформацію, цікавий досвід з перших вуст від колег-професіоналів.

Один день свіжих знань та нових
бізнес-знайомств розпочнеться
4 жовтня об 11.00.
Реєстрація на бізнес-форум коштує 700 грн. Реєстрація на сайті
bizforum.vn.ua або за телефоном 067 432 50 45.

ПРОГРАМА ТРЕТЬОГО БІЗНЕС-ФОРУМУ
9.30–11.00
реєстрація учасників

13.45–14.30
Обід: фуршет та кава

11.00–11.05
відкриття

14.30–15.00
АНДРІЙ РОЖДЕСТВЕНСЬКИЙ,
PhD, викладач Львівської бізнес-школи
УКУ (LvBS), виконавчий директор Центру
Лідерства УКУ, бізнес-консультант

11.05–11.25
ВАЛЕРІЙ КОРОВІЙ,
голова Вінницької ОДА

HR сьогодні та завтра — тренди
та виклики

Про перспективи економіки та
ринку праці Вінниччини

15.00–15.30

11.25–11.45

МИРОСЛАВ БОЦУЛА, виконавчий
директор проекту веб-платформи для
корпоративного навчання «Collaborator»

СЕРГІЙ МОРГУНОВ, міський голова

Вінницький технопарк,
як внесок міста
в інфраструктуру для
залучення та утримання
талантів у Вінниці

Адаптація нових співробітників
в епоху Internet
15.30–16.00
АЛЛА ВОЛЬСЬКА,
RIA Media, керівник Асоціації
роботодавців з працевлаштування

11.45–12.10
ВЕРОНІКА ЛЕБЄДЄВА, засновник
HR-агентства «WinWork», голова Асоціації
фахівців з управління персоналом

Як мотивувати персонал, щоб
не було плинності

Системний рекрутинг,
або Як знайти працівника
за 2 тижні

16.00–16.30
ОЛЕКСАНДР БАРТКО, керуючий партнер
TM «DVERnoy»

Як ми створили для співробітників
партнерську модель, реально
пов'язану з успіхами бізнесу

12.10–12.35
ОЛЬГА ЗБОРОВСЬКА, HR-експерт,
засновник HR-school «Adjutor»

Карта компетенцій як
інструмент успішного
підбору, утримання
співробітників і розвитку бізнесу

Теорія поколінь. Як виховати
осмисленого лідера
13.00–13.45
ОЛЕГ СУВОРІН,
HR21 — компанія-партнер форуму

Автоматизація HR-відділу
за 1 год.

Вантажник на ТОВ "Логістик продхолод". Без шкідливих звичок
Тел.:46-08-88, (096) 633-53-55
Вантажники на ТОВ ВКХП№2.
Позмінний графік.
Тел.:(097) 447-82-28
Водії категорії С, Е, водій
навантажувача, муляри,
ел.газозварювальник.
Тел.:(097) 447-82-28
Водій-експедитор, кат. В, С,
д/р водієм від 2 років.
Торгові представники.
Тел.:46-08-88, (096) 633-53-55
Потрібні каменярі, муляри
та спеціалісти інших буд.
професій. З/п 8000-15000грн.
Тел.:(063)970-38-46,
(068)708-27-77

16.30–17.00
ТАЇСІЯ ЛЕВЧЕНКО, директор
консалтингової компанії «ДіяТИ!»,
засновник проекту «Фабрика Щирого
Сервісу», тренер, фасилітатор, HR

12.35–13.00
МИЛОСЛАВА ЧЕРНІЙ,
HRD компанії RIA.com

100% легальне працевл. в Чехії
для чол.та жін. Безкошт.
консультації. Оформл.віз
Тел.:(067)369-82-33,
(063)218-02-33

Як порозганяти найкращих
співробітників і залишитись з купкою
безініціативних пристосуванців
17.00–18.00
ПАНЕЛЬНА ДИСКУСІЯ

Утримання кращих — як це зробити у відділі,
в компанії, в місті
18.00
Афтепаті

Загубив-знайшов
Посвідчення дитини з
багатодітної сім'ї Соцької А.І.
АВ026561 вважати недійсним.
Тел.:Тел. не вказано
Sort date: 25.09.2018,
№39/2018

РЕКЛАМА

434179
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УПЕРШЕ НА JAZZFEST ЛУНАВ
КОРЕЙСЬКИЙ ХІП-ХОП
Неймовірно!  Вінницький
джазфест по-справжньому став
мультикультурним: географія учасників
була від Люксембургу і до Південної
Кореї. А жанри музики коливалися від
містичного джазу і до потужного k-фанку.
Чим дивували учасники фесту та що
пообіцяли на наступний рік?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Мюзиклом «В джазі тільки дівчата» відкрили фестиваль.
Київський театр оперети тримав глядачів у захваті
до останньої секунди виступу

Уперше в Україні виступив джазовий гурт з
Південної Кореї. Колектив чудово поєднав джаз,
електронну музику та корейський хіп-хоп

Бенд FRANKYJAZZ грав у фіналі фестивалю. Вокаліст
Віталій Костенко співав класичний джаз — хіти Френка Сінатри
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

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 180139

Hàêëàä 29 000

Òðàäèö³éíî
âîñåíè ó íàøîìó ì³ñò³ òðèâàþòü äæàçîâ³ äí³.
Âîíè ìàþòü 22-ð³÷íó ³ñòîð³þ, àëå
öüîãîð³÷ îðãàí³çàòîðàì âäàëîñÿ
çäèâóâàòè äîñâ³ä÷åíèõ ôàí³â:
ó÷àñíèêè ôåñòèâàëþ ïðè¿õàëè
ç Ëèòâè, ²çðà¿ëþ, Ëþêñåìáóðãó, ×åõ³¿, Àâñòð³¿, Ïîëüù³ òà
Ï³âäåííî¿ Êîðå¿ òà ãðàëè â³ä
êëàñè÷íîãî äæàçó é äî ñèíòåçó
íàðîäíî¿, åëåêòðîííî¿ ìóçèêè
òà õ³ï-õîïó. Òîæ ñëóõà÷³ çóì³ëè
çðîçóì³òè, ÿêèé äæàç â ð³çíèõ
êóòî÷êàõ ñâ³òó.
КУЛЬТОВА ПОСТАНОВКА
Ðîçïî÷àâñÿ äæàçôåñò ³ç «çàêóñêè» — ï³äãîòîâ÷î¿ âå÷³ðêè
20 âåðåñíÿ. ×åñüêèé áàðàáàíùèê
Ïàâºë Ôàéò âèêîíàâ äëÿ ãîðîäÿí
ñîëî-êîíöåðò íà óäàðíèõ. Ó éîãî
ìóçèö³ âãàäóâàëèñÿ ðîê-ìîòèâè,
³íñòðóìåíòè óòâîðþâàëè ì³ñòè÷íó, øàìàíñüêó ìóçèêó. À ³íîä³
çäàâàëîñÿ, ùî â³í óäàâàâ ç ñåáå
õëîïöÿ-ïî÷àòê³âöÿ, ÿêèé âïåðøå
ñ³â çà áàðàáàíè. Çàâåðøèâ ñâ³é
âèñòóï Ïàâºë íåçâè÷íî: ç³ãðàâ
áàðàáàííèìè ïàëè÷êàìè ïî ñâî¿é ãîëîâ³.
Â³äêðèâàëè VINNYTSIA
JAZZFEST, 21 âåðåñíÿ, àðòèñòè
Íàö³îíàëüíî¿ îïåðåòè Óêðà¿íè.
Âîíè âèêîíàëè ìþçèêë, ïîñòàâëåíèé çà ìîòèâàìè â³äîìîãî
ô³ëüìó «Â äæàç³ ò³ëüêè ä³â÷àòà».
Öå áóëà ¿õíÿ ïåðøà ãðà íà ãàñòðîëÿõ, ðàí³øå ìþçèêë ñòàâèëè
ò³ëüêè â Êèºâ³.
Ïîíàä ï³âñîòí³ àðòèñò³â, ÿñêðàâ³ âáðàííÿ, æèâèé îðêåñòð, ïîñò³éíà çì³íà äåêîðàö³é ³ ÷óäîâ³
æàðòè çðîáèëè öþ âæå êóëüòîâó
³ñòîð³þ ïðî äâîõ äðóç³â-ìóçèêàí-

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¿

ò³â, Äæî-Äæîçåô³íó òà Äæåðð³Äàôíó ³ êðàñóíþ Äóøå÷êó,
íå ìåíø ö³êàâîþ.
МІСТИКА І ОБРЯДОВІ ПІСНІ
Äðóãèé äåíü äæàçôåñòó â³äêðèâàëè àâñòð³éñüêå òð³î Kusimanten,
äå âîêàë³ñòêè ïîºäíóâàëè àëüï³éñüê³ ìîòèâè, êëàñè÷íèé äæàç òà
íàâ³òü éîäëü. Ó ¿õ îáðîáö³ ëþäè
ïî÷óëè äæàçîâó âåðñ³þ «Ï³ñí³
ïðî ðóøíèê» òà íåàáèÿê çäèâóâàëèñü «Îä³ òîìàòàì», ÿê³ â Àâñòð³¿
íå ñìà÷í³.
Ï³ñëÿ Kusimanten íà â³ííè÷àí
÷åêàâ äóåò ³çðà¿ëüñüêîãî ã³òàðèñòà Åðàíà Õàð Åâåíà òà cï³âà÷êè
³ç Ëþêñåìáóðãó Êëåð Ïàðñîíñ.
Íå â³ðèëîñÿ, ùî íà ñöåí³ áóëî
ò³ëüêè äâîº, àäæå ¿õíÿ ìóçèêà
áóëà îá’ºìíîþ, à ñï³â Êëåð ³íîä³ âèäàâàâñÿ «ïòàøèíèì». Äóåòó âäàëîñÿ ñòâîðèòè ñïðàâä³
ðîìàíòè÷íó àòìîñôåðó, çà ùî
â³ííè÷àíè ùåäðî îáäàðóâàëè
âèêîíàâö³â âèãóêàìè «íà á³ñ».
Çàê³í÷èâñÿ äåíü ôåñòèâàëþ
âèñòóïàìè êðàùèõ ïîëüñüêèõ
äæàçìåí³â: Êâ³íòåòó Ì³õàëà
Ìàðòèíþêà òà Êâàðòåòó Àäàìà
Áàëäèõà.
Òðåò³é äåíü ôåñòèâàëþ, 23 âåðåñíÿ, ñòàâ ô³íàëüíèì. Â³í çâó÷àâ ï³ä ñóïðîâ³ä ìóçè÷íèõ ãóðò³â ³ç Ëèòâè, Ï³âäåííî¿ Êîðå¿
òà Óêðà¿íè. Ïåðøèìè íà ñöåíó
ôåñòèâàëþ âèéøëè «Ëèòîâñüê³
òðîìáîíè & Ëîðåòà Ñóíãàéëåíå».
Ïðèáàëò³éñüêèé ôîëüêëîð ó ïîºäíàíí³ ³ç äæàçîì çíàéøîâ â³äãóê
ó ãëÿäà÷³â.
Õî÷à Ëîðåòà ñï³âàëà ëèòîâñüêîþ, àëå çà åìîö³ÿìè ³ êîðîòêèìè ðîçïîâ³äÿìè ïåðåä êîìïîçèö³ÿìè ìîæíà áóëî «ðîçøèôðóâàòè», ïðî ùî ö³ ï³ñí³. Àäæå
íàâ³òü ñàìà ìóçèêà ïåðåäàâàëà
íàñòð³é — â³ä òóæëèâîãî äî âåñåëîãî. Ìåëîäèêà ¿¿ âîêàëó òà

ãðà òðîìáîí³â çà çâó÷àííÿì íàãàäóâàëà óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ äóìè
òà îáðÿäîâ³ ï³ñí³.
ДЖАЗ МАЙБУТНЬОГО
Ï³ñëÿ íåâåëèêîãî àíòðàêòó
íà ãîñòåé âå÷îðà ÷åêàâ ñþðïðèç.
Ãóðò, ÿêèé ïðè¿õàâ ç Ï³âäåííî¿
Êîðå¿ HG FunkTronic. Îðãàí³çàòîðè âåëè ïåðåìîâèíè ö³ëèõ
ï³âòîðà ðîêó, ùîá «äæàç ìàéáóòíüîãî» çàçâó÷àâ ó Â³ííèö³.
Êîëåêòèâ ÷óäîâî ïîºäíàâ äæàç,
åëåêòðîííó ìóçèêó òà êîðåéñüêèé
õ³ï-õîï (K-jazz-funk — àâò.).
Äî ö³º¿ ìóçè÷íî¿ «ñóì³ø³» ùå
äîäàëè âîêàë íàðîäíîãî ñï³âàêà
Ï³âäåííî¿ Êîðå¿ Ê³ì Éîíã Âó,
ÿêèé âèêîíóâàâ òðàäèö³éí³ ï³ñí³.
Âèéøëî äóæå íåîðäèíàðíî.
Çàâåðøàëüíèì êîíöåðòîì
îñòàííüîãî äíÿ ôåñòèâàëþ ñòàâ
âèñòóï FRANKYJAZZ. Áåíä
ïîäàðóâàâ ñëóõà÷àì ñòàðèé äîáðèé äæàç ó íàéêðàùèõ òðàäèö³ÿõ
Ôðåíêà Ñ³íàòðè. Âîêàë³ñò ó âèøóêàíîìó êëàñè÷íîìó êîñòþì³

VINNYTSIA JAZZFEST
ðîçïî÷àëè ï³ñíåþ
ïðî Íüþ-Éîðê. Íåþ
é çàâåðøóâàëè
íàéñòàð³øèé äæàçîâèé
ôåñòèâàëü Óêðà¿íè
çàãðàâàâ ç³ ñëóõà÷àìè, ñâî¿ìè ðóõàìè çàêëèêàâ äî òàíöþ, íà ùî
ëþäè â³äïîâ³äàëè ùåäðèìè îâàö³ÿìè. Âïðîäîâæ âå÷îðà áåíä ç³ãðàâ
êóëüòîâ³ õ³òè Ôðåíêà Ñ³íàòðè, àëå
áóëà ³ «øàëîñòü», ÿê âèñëîâèâñÿ
ñï³âàê — ï³ñíÿ-â³çèò³âêà ðîêãóðòó «Nirvana» — «Smells Like
Teen Spirit» ó äæàçîâ³é îáðîáö³.
Ô³í³øóâàâ VINNYTSIA
JAZZFEST-2018 ï³ñíåþ Ôðåíêà
Ñ³íàòðè ïðî Íüþ-Éîðê — ì³ñòî,
ÿêå í³êîëè íå ñïèòü. Ñàìå ç ÍüþÉîðêîì é ïîð³âíþâàëè Â³ííèöþ
îðãàí³çàòîðè ôåñòèâàëþ: ²ðèíà
Ôðåíêåëü ïîáàæàëà Â³ííèö³
ñòàòè êóëüòóðíîþ ìåêêîþ äæàçó
Óêðà¿íè, à Ïàâëî Òðåòüÿêîâ ïîáàæàâ íàøîìó ì³ñòó êîíöåðòíèé
ìàéäàí÷èê, ÿê â Íüþ-Éîðêó.
Ìåð Â³ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ
â³äçíà÷èâ ðîáîòó âñ³º¿ êîìàíäè,
æàðòîìà çàïðîïîíóâàâ îðãàí³çàòîðàì óòâîðèòè ãóðò «Ôðåíêåëü
Äæàç», à ùîäî êîíöåðòíî¿ çàëè
âèñëîâèâñÿ, ùî ïåðåäàñòü ïðîïîçèö³þ ïðåì’ºðó Ãðîéñìàíó.

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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кінотеатр

Коцюбинського

Проста послуга
Драма, 26.09, поч. о 15.40, 19.30
Вартість квитків — від 75 грн
27.09–3.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Таємний щоденник Симона Петлюри
Історична драма, 26.09, поч. о 17.10
Вартість квитків — 80 грн
27.09–3.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Таємниця будинку іграшок
Анімація, 26.09, поч. о 10.00, 12.00
Вартість квитків — від 45 грн
27.09–3.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

ТЕАТР

КОНЦЕРТИ
Триб'ют рок-групи
AC/DC
6 жовтня в арт-пабі
«Beef Eater» виступить
з концертом поки що
єдина в Україні триб'ют
група, яка виконує хіти
класиків важкого рокн-ролу «AC/DC». Буде шалено гаряче і весело від
справжньої рокової музики. Початок концерту
о 21.00. Детальна інформація: (093)4059900,
(096)4429900.

Pink Floyd Tribute
від гурту Symbol
Sound
Symbol Sound Music
Band — влаштують
на сцені шоу, під веселу
і енергійну музику групи
«Pink Floyd». Вхід: 80 грн.
AFTERPARTY: НК «SKYROOM» (вхід безкоштовний,
після концерту). Бронювання стола заздалегідь —
запорука вашої зручності! Детальна інформація/бронювання столика: (093) 405 9900, (096) 442 99 00.
Арт-паб Beefeater, ТЦ «Изумруд», Пирогова, 47А.

Балет пам’яті Майї
Плісецької
Уперше у Вінниці!
Унікальний балетний
дивертисмент «Браво,
Майя!» — грандіозний
гала-концерт,
присвячений великій балерині Майї Плісецькій,
яка назавжди увійшла в золоту історію світового
балету!
27 жовтня о 19.00 на сцені театру імені
Садовського ми побачимо легендарні балетні партії,
що стали візитною карткою Майї Плісецької, у яких
з особливою яскравістю втілилася неймовірна
харизма, артистизм, індивідуальність балерини.
На концерті у Вінниці кращі артисти балету
виконають партії Майї з відомих постановок:
«Лебедине озеро», «Кармен», «Раймонда»,
«Лауренсія», «Дон Кіхот», «Помираючий лебідь» та
багатьох інших!
Квитки — 300–600 гривень. Купуйте на сайті
bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського,
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру».
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Хижак
Жахи, 26.09, поч. об 11.40, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
27.09–3.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Будинок з годинником у стінах
Трилер, 27.09–3.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Смолфут
Анімація, 27.09–3.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)

Агент Джоні Інгліш: Нова місія
Комедія, 26.09, поч. о 9.50, 14.50, 20.20

Монахиня
Трилер, 26.09, поч. о 13.00

Академія
ведучих-2018
Мета навчального
семінару: підвищити професіоналізм wedding та
event ведучих, які прагнуть
отримати знання і досвід від зіркових спікерів.
Дата проведення: 2–3 жовтня 2018 р.
Місце проведення: заміський комплекс відпочинку
«Гостевія» (10 км від Вінниці по Київській трасі).
Що на вас чекає в Академії ведучих:
9 креативних спікерів; Зірковий «аперитив» —
зустріч із відомими зірками українського
шоу-бізнесу; Отримання досвіду та знань від
провідних спеціалістів еvent та wedding індустрії.
Живе спілкування та фотосесія з зірками
шоу–бізнесу!

В’ячеслав Узєлков — боксер, шоумен, тренер
проекту «Зважені та щасливі» на телеканалі СТБ.
Дмитро Голубєв — капітан команди ліги сміху
«Вінницькі», актор ситкомів «Країна У», «Казки У» та
проекту «Ігри Приколів» на телеканалі 1+1.
Віктор Гевко — капітан команди «ViP Тернопіль»,
кум з серіалу «Одного разу під Полтавою».
Віктор Бронюк — соліст гурту «ТіК».
Олександр Степаненко — капітан команди
«Отдыхаем вместе», учасник проекту «Ігри Приколів».
Олександр Теренчук — учасник команди ліги
сміху «Вінницькі», дільничний з «Одного разу під
Полтавою».
Більше інформації отримай ось тут:
Тел. (073) 431 43 80.
Пошта: academy.veduchih@gmail.com
Instagram: @academy_veduchih

Викрадачі шкарпеток
Анімація, 26.09, поч. об 11.30

Проста послуга
Драма, 26.09, поч. о 22.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)

ВИСТАВКИ
Виставка
польського
джазового плакату

Анімація, 26.09, поч. о 10.30, 12.40
27.09–3.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

До 5 жовтня у холі
Вінницької міської
ради триває виставка
польського джазового
плакату «Polish Independent Jazz Posters» з колекції
Кшиштофа Дидо, який у Кракові заснував всесвітньовідому Галерею плакату.
До уваги вінничан — найкращі плакати
джазової тематики, що протягом останніх років
були створені різними авторами. Виставка
дозволяє познайомитись з різноманітними
стилями, які нині переважають у польському
джазовому плакаті, традиція якого має
довгу, цікаву історію, а його особливо
стрімкий розвиток пов'язаний з поверненням
незалежності Польщі 100 років тому.
У Вінниці виставка відкрита до ХХІІ міжнародного
джазового фестивалю VINNYTSIA JAZZFEST-2018
за підтримки Генерального консульства республіки
Польща у Вінниці. Вхід вільний.

Рідня

Музей моделей транспорту у Вінниці

Фантастика, 26.09, поч. о 12.40, 14.50, 18.10
27.09–3.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

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 кілька частин: вантажні,
легкові, спеціальні автомобілі, автобуси, мотоцикли,
військова техніка ручної роботи (збірки), а також

Коли падають дерева
Драма, 26.09, поч. об 11.50, 13.40, 15.30, 21.00,
22.50. 27.09–3.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Праведник 2
Бойовик, 26.09, поч. о 14.00, 16.20, 18.40, 21.00
27.09–3.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Монахиня
Трилер, 26.09, поч. о 13.50, 14.40, 16.50, 20.20
27.09–3.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Мара
Трилер, 26.09, поч. о 19.40, 23.30
27.09–3.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Таємниця будинку іграшок

Лондонські поля
Детектив
26.09, поч. о 14.50, 17.10, 19.30, 21.50, 22.30
27.09–3.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

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 п’ять 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 і студентів — 10 грн.

«Українська революція 1917–1921 років
на теренах Поділля».
У Вінниці працює виставка «Українська
революція 1917–1921 років на теренах Поділля».
Поділля — один з найважливіших регіонів
у подіях Української революції. На виставці
представлені оригінальні документи, часописи
періоду визвольних змагань з фондів Вінницького
обласного краєзнавчого музею та Державного
архіву Вінницької області, світлини з колекції
Музею історії Києва, реконструкції одностроїв,
амуніції та зброї Дієвої армії УНР з фондів
Центру історії Вінниці, елементи одягу Легіону
українських січових стрільців з колекції родини
Царенків. Родзинкою виставки є стіл, за яким
працював Головний отаман Симон Петлюра під
час перебування уряду Директорії у м. Вінниці.
Виставка буде тривати до 2 вересня. Побачити її
можна за адресою: вул. Соборна, 19. Вхід вільний.

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

Ассоль
Історія однієї мрії, 26.09, поч. о 16.00

Дюймовочка та метелик
Музична казка для дітей
27.09, поч. об 11.00, 29.09, поч. о 12.00

Ніч Святого Валентина
Фантазії на тему кохання, 27.09, поч. о 16.00

Ідіот
Міражі з одним антрактом, 28.09, поч. о 18.30

Дім Бернарди Альби
Романтична драма, 3.10, поч. о 17.00

Про що мовчать
чоловіки, або Дикун FOREVER!
Уперше у Вінниці 6 жовтня о 19.00 у театрі ім.
Садовського найпопулярніша моновистава
Бродвею «Про що
мовчать чоловіки, або Дикун FOREVER»! Талановито, щиро та до сліз дотепно! Готуйтесь до двох
годин захвату і поринання у чоловічу реальність!
«Про що мовчать чоловіки…» — це захоплююча і
весела моновистава у жанрі стендап, у якій намагаються примиритися дві галактики, два простори — Чоловік і Жінка. Чоловіки впізнають себе,
а жінки — своїх суджених! Квитки — 200–380 грн.
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру,
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру».
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Комедія «Хаос.
Жінки на межі
нервового зриву»
Готові дізнатися, які
демони живуть у кожній
жінці, і яким ангелом
вона може бути з тим,
хто зуміє її приручити, тоді поспішайте 8 жовтня о 19.00 у театр ім.
Садовського на єдиний показ незабутньої сучасної
комедії «Хаос. Жінки на межі нервового зриву».
Це вистава-відкриття, вистава-одкровення про
сучасних жінок, у кожної з яких є своя історія! У
головних ролях: Катерина Кістень, Віталіна Біблів,
Анна Кузіна, Дмитро Олійник. Квитки — 190–
400 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру,
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру».
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63.

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

Бука
Лялькове естрадно-циркове шоу
29.09, поч. об 11.00 та 13.00

Кошеня на ім'я Гав
Пригодницька казка
30.09, поч. об 11.00 та 13.00

День здоров'я
в аптеці «Валенсіяфарм»
26 вересня проводиться
День здоров'я в аптеці
«Валенсія-фарм» на пр.
Коцюбинського, 37.
Безкоштовно вимірюватиметься рівень цукру крові з 14.00 до 18.00.
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МНЕНИЕ

НАТАЛКА ДОЛЯК, ПИСЬМЕННИЦЯ

Як це символічно — в Рош
а-Шана пішла в друк моя книжка
про єврейську еміграцію.

простір для особистої думки

Анатолій Гриценко — беззаперечний
лідер другого туру виборів
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
АНАТОЛІЯ ГРИЦЕНКА

Äî ïî÷àòêó âèáîð÷î¿ êàìïàí³¿
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ùå ïîíàä òðè ì³ñÿö³, à çàñîáè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ âæå
ðÿñí³þòü ïðîãíîçàìè, ó êîãî ç ïîòåíö³éíèõ êàíäèäàò³â º øàíñè ïîòðàïèòè
äî äðóãîãî òóðó âèáîð³â òà ïåðåìîãòè.
Ñâî¿ äóìêè ç öüîãî ïðèâîäó âèñëîâëþþòü ïîë³òîëîãè, åêñïåðòè. Îäíàê íàéá³ëüøà óâàãà ïðèêóòà, çâ³ñíî,
äî îö³íîê ñîö³îëîã³â, ÿê³ áóäóþòü ñâî¿
ïðîãíîçè íà íàóêîâ³é îñíîâ³, ñïèðàþ÷èñü íà îïèòóâàííÿ ãðîìàäñüêî¿ äóìêè.
² ñàìå çàðàç ñîö³îëîã³ÿ íå ìîæå ç óïåâíåí³ñòþ âèçíà÷èòè, õòî ñàìå ç êàíäèäàò³â ïîòðàïèòü ó äðóãèé òóð.
Ð³÷ ó ò³ì, ùî ñèìïàò³¿ âèáîðö³â íèí³
ðîçïîä³ëèëèñÿ íàñò³ëüêè ð³âíîì³ðíî, ùî
ìàéæå îäíàêîâ³ øàíñè âèéòè äî äðóãîãî
òóðó ìàþòü íå ìåíøå 6–7 êàíäèäàò³â.
Ðåçóëüòàòè îäíèõ ñîöäîñë³äæåíü íàäàþòü ïåâíó ïåðåâàãó Þë³¿ Òèìîøåíêî
÷è Àíàòîë³þ Ãðèöåíêó; ³íø³ âèâîäÿòü
äî äðóãîãî òóðó øîóìåíà Âîëîäèìèðà
Çåëåíñüêîãî ÷è â³äîìîãî ñï³âàêà Ñâÿ-

òîñëàâà Âàêàð÷óêà; òðåò³ íå âèêëþ÷àþòü
òàêî¿ ïåðñïåêòèâè äëÿ Þð³ÿ Áîéêà àáî
äëÿ ÷èííîãî ïðåçèäåíòà Ïåòðà Ïîðîøåíêà. Àëå ó ð³çíèõ ñîö³îëîã³÷íèõ ñëóæá
ð³çíèöÿ â ãîëîñàõ êàíäèäàò³â ñòàíîâèòü
0,1–0,5% ³ º â ðàçè ìåíøîþ, àí³æ âåëè÷èíà ñòàòèñòè÷íî¿ ïîõèáêè, ùî çàçâè÷àé
êîëèâàºòüñÿ äîâêîëà 2%.
«Öå áóäóòü íàéö³êàâ³ø³ âèáîðè â ³ñòîð³¿ Óêðà¿íè, ó íàñ áóäóòü íàéð³çíîìàí³òí³ø³ êàíäèäàòè. Äóìàþ, ùî íà ÿêîìóñü åòàï³ áîðîòüáà ì³æ ë³äåðàìè áóäå
çà 1–2%. Îäíîòóðîâèõ âèáîð³â òî÷íî
íå áóäå», — ñïðîãíîçóâàâ ó êîìåíòàð³
«ÂÂÑ Óêðà¿íà» çàñíîâíèê ãðóïè «Ðåéòèíã» ²ãîð Òèùåíêî.
«Òàêîãî, ùîá òàê êó÷íî éøëè êàíäèäàòè, ùå íå áóëî… Ñèòóàö³ÿ äóæå õèòêà», — ãîâîðèòü äèðåêòîð ôîíäó «Äåìîêðàòè÷í³ ³í³ö³àòèâè» ²ðèíà Áåêåøê³íà.
Âò³ì, ÿêùî ç ïåðøèì òóðîì çðîçóì³ëîãî äóæå ìàëî, òî ç äðóãèì — íàâïàêè. Áåççàïåðå÷íèì ë³äåðîì äðóãîãî
òóðó º Àíàòîë³é Ãðèöåíêî. Òàê, çã³äíî ç
ðåçóëüòàòàìè ñîöîïèòóâàííÿ, ÿêå ïðîâîäèëîñü ç 30 ÷åðâíÿ ïî 8 ëèïíÿ êîìïà-

А. Гриценко у другому турі
За кого з кожної пари кандидатів ви б проголосували,
якби у другий тур президентських виборів вийшли такі пари політиків
7%

Петро Порошенко

23%

9%

Олег Ляшко

23%

10%

Юрій Бойко

26%

20%

16%

Юлія Тимошенко

20%

18%

Володимир Зеленський

19%

17%

Святослав Вакарчук

í³ºþ «GfK Ukraine»*, ë³äåð «Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿» â äðóãîìó òóð³ âïåâíåíî
ïåðåìàãàº áóäü-êîãî ç³ ñâî¿õ ³ìîâ³ðíèõ
îïîíåíò³â.
Íàéâ³ðîã³äí³øå, òàê³ âèñîê³ øàíñè
ñòàòè íàñòóïíèì Ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè
Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ìàº ÷åðåç òå, ùî
ñàìå éîìó óêðà¿íö³ äîâ³ðÿþòü á³ëüøå,
àí³æ áóäü-êîìó ç ³íøèõ êàíäèäàò³â.
Òàê, çã³äíî ç îïèòóâàííÿì, ïðîâåäåíèì ôîíäîì «Äåì³í³ö³àòèâè» ñï³ëüíî
³ç ñîö³îëîã³÷íîþ ñëóæáîþ Öåíòðó Ðàçóìêîâà ç 16 ïî 22 ñåðïíÿ 2018 ðîêó**,

Àíàòîë³þ Ãðèöåíêó ïîâí³ñòþ äîâ³ðÿþòü
àáî ñêîð³øå äîâ³ðÿþòü 32,1% ãðîìàäÿí.
Ó òîé æå ÷àñ Þë³¿ Òèìîøåíêî ïîâí³ñòþ
äîâ³ðÿþòü àáî ñêîð³øå äîâ³ðÿþòü 24%,
Þð³þ Áîéêó –14,8%, Ïåòðó Ïîðîøåíêó
–12,6% âèáîðö³â.
*Опитано методом особистого інтерв’ю вдома 2753 особи віком від 18 років
в усіх регіонах України, окрім АРК. У Донецькій та Луганській області інтерв’ю
проводилися тільки на територіях, що контролюються Україною. Вибірка репрезентативна дорослому населенню за статтю, віком, регіоном та розміром
населеного пункту за даними Державної служби статистики України станом
на 1.01.2017. Максимально можлива похибка вибірки складає 1,9%.
**. Опитано 2019 респондентів віком від 18 років в усіх регіонах України
за винятком Криму та окупованих територій Донецької та Луганської областей. Теоретична похибка вибірки не перевищує 2,3%.

РЕКЛАМА
434618

431610

381701
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СЕКРЕТ ЛЮБОВНЫХ
БАЛОВНЕЙ СУДЬБЫ

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 27 ВЕРЕСНЯ – 3 ЖОВТНЯ

ОВЕН
Щоб ваші стосунки продовжували гармонійно складатися, комусь необхідно
звільнитися від зайвої вимогливості і претензій. Менше
критики, щоб не дратувати
кохану людину.

Быть или не быть  Есть такие
люди, которые, казалось бы, ничего
особенного не делают, но никогда
не бывают одиноки. У них всегда есть
масса внимания от противоположного
пола и люди вокруг только самые лучшие.
Они поймали удачу за хвост?
Óäà÷ëèâûå â ëþáâè ëþäè,
óäà÷ëèâû åñëè íå âî âñåì,
òî âî ìíîãèõ äðóãèõ, íå ñâÿçàííûõ
ñ ëþáîâüþ, âåùàõ. Òàêèå ëþäè
íå òðåâîæíû, óâåðåííûå â ñåáå,
ïîçèòèâíî ñìîòðÿò êàê íà ïëîõóþ ïîãîäó, òàê è íà÷àëüíèêà
ñàìîäóðà. Ó âåçó÷èõ â ëþáâè
ëþäåé õîðîøåå çäîðîâüå (óðîâåíü ãîðìîíîâ, è îáùèé òîíóñ
â íàãðóçêó) è íàñòðîåíèå. Ê íèì
òÿíóòñÿ ëþäè, ïðîåêòû è äåíüãè. È ïîëó÷àåòñÿ òàêîå èíòåðåñíîå çàêîëüöîâûâàíèå õîðîøèõ
ñîáûòèé è ñòàíîâèòñÿ íå ïîíÿòíî, äà è íå âàæíî, ÷òî ïðè÷èíà,
÷òî ñëåäñòâèå — âñå îòëè÷íî æå.
Ñ íåâåçó÷èìè ëþäüìè êàðòèíà
ïå÷àëüíà. Ïðî òàêèõ ãîâîðÿò,
÷òî íà íåì/íåé âåíåö áåçáðà÷èÿ.
Õîòÿ ýòî ïðîñòî çàøêàëèâàþùèé
ýãîöåíòðèçì (íó, òî òàêîå). Ñíÿòü
åãî íå òàê-òî ïðîñòî è òîìó åñòü
îáúÿñíåíèå.
УДАЧА НАВСЕГДА
Òåîðèÿ ïîëîâèíîê î÷åíü æèâà
ñðåäè ìóæ÷èí è îñîáåííî æåíùèí. Îíà çâó÷èò ïðèáëèçèòåëüíî
òàê: â ýòîì îãðîìíîì ìèðå ãäåòî åñòü èäåàëüíûé ïàðòíåð, òâîÿ
ïîëîâèíî÷êà, âñòðå÷à ñ êîòîðîé
ïðåäðåøåíà. È åñëè ïîêà ÷òî-òî
íå ëàäèòñÿ íà ëè÷íîì ôðîíòå,
ýòî íå ïîòîìó, ÷òî òû êîñÿ÷èøü, à ïîòîìó, ÷òî ïîëîâèíêó
ïîêà íå ïîâñòðå÷àë. Íåâåçó÷èå
â ëþáâè ëþäè òàê è ðàññóæäàþò: «âîò íàéäåòñÿ òîò ñàìûé
èäåàë êðàñîòû, óìà, ùåäðîñòè,
âåðíîñòè è òàê äàëåå, ñ êîòîðûì
ìîæíî áóäåò æèòü äîëãî è ñ÷àñòëèâî è óìåðåòü â îäèí äåíü».
Ôàðòîâûå â ëþáâè ëþäè ïîíèìàþò, ÷òî èäåàë — ýòî òàêàÿ æå

èëëþçèÿ, êàê Çóáíàÿ ôåÿ èëè
Äåä Ìîðîç. ×òî äåëàòü? Èñêàòü
íå èäåàëüíîãî, à òîãî, êòî ïðîñòî
íðàâèòñÿ, è âû åìó íðàâèòåñü.
Êñòàòè, ïðî ïîëîâèíêè, â îòíîøåíèÿõ, êîãäà ëþäè ëþáÿò, îíè
ïåðåïëàâëÿþò äðóã äðóãà, ìåíÿþòñÿ è íà ñàìîì äåëå ñòàíîâÿòñÿ
èäåàëüíûìè.
УДАЧА ВОКРУГ
Íåâåçó÷èé ÷åëîâåê æäåò, ïîêà
ïàðòíåð ñàì ïîÿâèòñÿ â åãî
æèçíè. Òî åñòü îí áóäåò ñåáå
æèòü ïîæèâàòü (õîðîøî, åñëè
âûáèðàòüñÿ êóäà-òî èç äîìà), õîäèòü íà ðàáîòó, ñ ðàáîòû è âäðóã
â îäèí ïðåêðàñíûé äåíü ïîâñòðå÷àåò (åùå ëó÷øå, åñëè åìó â äîì
ïîñòó÷àò, äà) òîãî ñàìîãî/ñàìóþ
ëþáÿùåãî è íà âñþ æèçíü. Âåçó÷èé ÷åëîâåê ïîíèìàåò, ÷òî âñòðå÷à ñ äðóãèì ïðîèñõîäèò òàì, ãäå
åñòü ëþäè. ×åì áîëüøå ëþäåé
âîêðóã âàñ, æåëàòåëüíî ñ ïåðåñåêàþùèìèñÿ èíòåðåñàìè, òåì
áûñòðåå ìèð ïðåäëîæèò íóæíîãî ÷åëîâåêà. Èíîãäà «ñîâåò÷èêè»
ñîâåòóþò ÷åòêî ïîíèìàòü êðèòåðèè, âàæíûå â âûáîðå ïàðòíåðà,
õîòÿ òàêîé ïîäõîä õîðîø òîëüêî
â âûáîðå ìåñòà ðàáîòû. Âåçóí÷èêè
ïîíèìàþò, ÷òî îòíîøåíèÿ ñ ÷åëîâåêîì ñòðîÿòñÿ, à íå ñëó÷àþòñÿ
íà ïóñòîì ìåñòå. Ïîýòîìó îíè
ïðîñòî îáùàþòñÿ ñî ìíîãèìè
ëþäüìè, ñ êåì-òî îáùåíèå ïåðåõîäèò â ñèìïàòèþ, ôëèðò, ëþáîâü.
УДАЧА В ОТНОШЕНИЯХ
Èäåàëüíîãî ÷åëîâåêà íå ñóùåñòâóåò, è ýòî çäîðîâî, âåäü ñðàçó
îòêðûâàåòñÿ áîëüøå âîçìîæíîñòåé, êàê áû ýòî íè êàçàëîñü
ïàðàäîêñàëüíûì. Íî âñå íå òàê

ТЕЛЕЦЬ
У вівторок у вас може виникнути відчуття, що ви готові
до нових пригод і не уявляєте
собі життя без палкого кохання. Але все ж будьте обережнішими з незнайомцями.

БЛИЗНЮКИ
Якщо ваші стосунки не складаються, то не варто розтягувати агонію, краще спокійно
розійтися з почуттям власної
гідності. Вас чекає нове
кохання.

РАК

ТОП-7 ПРИЧИН, ПОЧЕМУ ТЕБЕ НЕ ВЕЗЕТ В ЛЮБВИ
 Ты имеешь список характеристик
идеала
 Ты надеешься, что другого можно и
нужно исправить
 Ты готов на все, лишь бы сохранить
отношения

ó íåâåçó÷èõ. Åñëè ÷òî-òî â ñóùåñòâóþùèõ îòíîøåíèÿõ èäåò
íå òàê, è îíè ðóøàòñÿ, òî íåâåçó÷èé ÷åëîâåê, êàê ïðàâèëî, íà÷èíàåò óáèâàòüñÿ ïî ýòîìó ïîâîäó.
«Ýòî óæàñ! ß íèêîãäà íå ñìîãó
íèêîãî íàéòè ñåáå ëó÷øå! Åñëè
îí èëè îíà óéäåò, ÿ îñòàíóñü
îäèíîêèì íà âñþ ñâîþ æèçíü».
Âåçó÷èé ÷åëîâåê ïîíèìàåò, ÷òî
ëþäåé â ìèðå äî ôèãà ìèëëèàðäîâ. È ïîâñòðå÷àòü, ïîíðàâèòüñÿ,
ñáëèçèòüñÿ ñ êåì-òî ïîäõîäÿùåãî
âîçðàñòà ðåàëüíî. Åñëè òû ïîíèìàåøü, ÷òî ÷åëîâåê ðÿäîì
ñ òîáîé íå åäèíñòâåííûé, ýòî
îçíà÷àåò, ÷òî òû ïåðåæèâàåøü
ïðî îòíîøåíèÿ ãîðàçäî ìåíüøå.
È âîò â ÷åì ôîêóñ: ÷åì ìåíüøå òû ïåðåæèâàåøü çà îòíîøåíèÿ (â ðàçóìíûõ ïðåäåëàõ), ÷åì
áîëüøå òû æèâåøü ñ ÷åëîâåêîì,
ïîòîìó ÷òî òåáå ñ íèì õîðîøî
(à íå ïîòîìó, ÷òî áåç íåãî àðìàãåääîí), òåì ýòè îòíîøåíèÿ, êàê
ïðàâèëî, ãîðàçäî êðåï÷å äðóãèõ.
УДАЧА В СЕМЬЕ
Íåâåçó÷èé ñåìåéíûé (ñïîíòàííî ïîëó÷èëîñü) ÷åëîâåê

 Ты жертвуешь собой,
самоуважением
 Ты считаешь, что должен заслужить
право быть любимым
 Ты склонен к различным зависимостям
 Ты больше мечтаешь, чем живешь

ñ÷èòàåò, ÷òî âñå îáÿçàííîñòè
â ñåìüå ðàçäåëÿþòñÿ ñàìè ñîáîé. È èñêðåííå ðàçäðàæàåòñÿ,
êîãäà ïàðòíåð íå «äîãàäûâàåòñÿ»
î òîì, ÷òî íàäî ñäåëàòü òàê è òàê.
Âåçó÷èé ÷åëîâåê â îòíîøåíèÿõ
çàðàíåå ãîòîâ êî âñå âîçìîæíûì
ïðîáëåìíûì ìåñòàì, è ïîíèìàåò, ÷òî ñòåëèòü ñåáå ñîëîìêó
íà ïîñòîÿííîé îñíîâå íå ïîëó÷èòñÿ, íî ñìÿã÷èòü íåêîòîðûå
îñòðûå óãëû — âïîëíå. Âåçó÷èé
÷åëîâåê íå èùåò ïðèíöà èëè
ïðèíöåññó. Îí ïîíèìàåò, ÷òî
ëþáîé ÷åëîâåê ïî ñâîåé ñóòè
òóï, æàäåí, ëåíèâ, ïîõîòëèâ,
õâàñòëèâ, òðóñëèâ. È ó÷èòûâàÿ
ýòî, ñòðîèò ñåìüþ, íå îæèäàÿ, ÷òî èäåàë ñàì ñîáîé ïîñòðîèòñÿ. Íåëüçÿ îäèí ðàç äîãîâîðèâøèñü, òàê ñêàçàòü «íà
áåðåãó», èçáàâèòüñÿ îò ìíîãèõ
êîíôëèêòîâ â áóäóùåì. Òî åñòü
ñåìåéíàÿ æèçíü «äîëãî è ñ÷àñòëèâî» âåçó÷èì äîñòàåòñÿ çà ñ÷åò
ïðèêëàäûâàíèÿ óñèëèé, íåáîëüøèõ, íå âñåãäà çàðàíåå, íî âñåãäà â ïðîöåññå. Îíè ðàáîòàþò
íàä ñîáîé è íàä îòíîøåíèÿìè,
íå ïóñêàÿ âñå íà ñàìîòåê.

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ

— Везение — это точно такой же навык, как и все
остальные: катание на велосипеде, умение плавать,
и так далее. Это значит, что
ему можно научиться. Как
это не банально, научиться
везению можно, просто находясь в компании
везучих людей. Как минимум, вы сможете
перенять многие привычки и заразиться этим
самым везением. Каких людей любят окружа-

ющие? Как правило, лёгких и ненапряжных.
С такими людьми хотят дружить другие, они
гораздо проще продвигаются по карьерной
лестнице, они проще общаются с людьми
противоположного пола. Как у них это получается? Всё просто: они играют. Играют
в жизнь, играют в отношения, играют в карьеру. Невезучие люди относятся серьезно
к тем вещам, где серьезность не требуется.
«Наш» человек четко понимает, что относиться
серьезно нужно только к тем вещам, которые
напрямую относятся к выживанию: еда, сон

и т. д. Естественные потребности. Ко всему
остальному он относится с игрой и забавой,
потому что эти вещи не имеют никакого отношения к выживанию. Такой подход помогает
относиться ко многим вещам проще, и искать
варианты в тех местах, куда другие боятся
даже заглядывать. Для таких людей — это
бесконечные возможности. В отношениях
такие люди очень быстро находят себе партнера, и, если им удаётся договориться обо
всём остальном — счастливое будущее можно
смело ждать с гарантией.

Близькі стосунки можуть виявитися вельми нерівними.
Можлива постійна напруга,
що виливається в періодичні
сварки. Однак якщо вам
дорога кохана людина, ви
зможете це подолати.

ЛЕВ
Ви представлені самі собі і відчуваєте самотність? Не засмучуйтеся, раптовий дзвінок, і
ви зрозумієте, це — та людина,
кого так чекали, тільки чомусь
не розгледіли відразу.

ДІВА
На початку тижня можлива
тимчасова самотність. Витратьте деякий час на друзів,
вони допоможуть вам відчути себе впевненіше.

ТЕРЕЗИ
Кохана людина зараз щиро
захоплюється вами, вона
навчилася розуміти вас. Її
почуття стали глибокими і
трепетними. Бережіть цей
дар долі.

СКОРПІОН
На початку тижня добре
міняти імідж і обстановку. Це
приверне до вашої персони інтерес представників
протилежної статі. Середа
і п'ятниця — сприятливі дні
для побачень.

СТРІЛЕЦЬ
У любові поступово настає
новий період, чекайте змін
в своєму оточенні, розриву і охолодження в одних
зв'язках, потепління в інших
і навіть появи нових сильних
почуттів.

КОЗЕРІГ
Можливі певні неприємності
через легковажну поведінку
в минулому. Четвер — сприятливий день для відвертої
розмови і довгоочікуваного
примирення.

ВОДОЛІЙ
Натхнення, яке вам подарує
кохана людина, дозволить
творити чудеса. Не сумнівайтеся, розкриття вашого
творчого потенціалу тільки
починається. У п'ятницю постарайтеся бути тактовніше.

РИБИ
У будні вам буде не до кохання. Зате неділя — один з
найбільш пам'ятних днів. Ви
можете блищати і бути чарівні. Неділя — день ліричний.
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО Ф
ФОТО
ОТО ««МІС
МІС R
RIA-2018»
IA-2018»

ГОРОСКОП
ГОР

Тетяна, 29 років

ОВЕН
Вы будете склонны
усложнять положение дел
и запутывать свои отношения с людьми.

Ціную вихованість та повагу
в поєднанні з гармонійним
фізичним та духовним
розвитком. Захоплює східна
культура та її медицина.
Прекрасна володарка
стрункої талії, шарму та
загадковості.

ТЕЛЕЦ
Забудьте о том, что такое
лень и усталость, работайте
столько, сколько сможете.

БЛИЗНЕЦЫ
Контакты и встречи отнимут
много времени, но принесут доход в будущем.

РАК
В отношениях с коллегами
стоит осознать, что истину
знаете не только вы.

ЛЕВ
Конфликты неизбежны, но
из любой ситуации вы можете извлечь пользу для себя.
ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2018» НА:

ДЕВА
Чем больше вы поработаете во вторник, тем больше
получите прибыли.

434642

ВЕСЫ
Сосредоточьтесь на реализации цели, к которой вы
стремились не один год.

СКОРПИОН
Вас ждет карьерный
рост и дополнительная
прибыль.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

СТРЕЛЕЦ
Благоприятное время для
действий, направленных
на укрепление репутации.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

КОЗЕРОГ

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

От начальства может поступить заманчивое предложение.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь соизмерять
свою силу и не давить
на окружающих своим
авторитетом.

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

РЫБЫ

miss@riamedia.com.ua.

Постарайтесь избегать
всего тайного и закулисного, не позволяйте втягивать
вас в какие-либо интриги.

Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2018 і безкоштовну професійну фотосесію від
фотостудії «INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.
434178
434551

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

431788

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
26.09

+11
+6

+11
+4

+10
+5

ЧЕТВЕР
27.09

+14
+8

+15
+7

+14
+7

П’ЯТНИЦЯ
28.09

+20
+10

+20
+9

+20
+9

СУБОТА
29.09

+15
+13

+12
+10

+14
+10

НЕДІЛЯ
30.09

+15
+7

+13
+5

+14
+6

ПОНЕДІЛОК
1.10

+18
+7

+14
+5

+14
+5

ВІВТОРОК
2.10

+18
+9

+13
+7

+13
+7

434103

