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ВІДСИДІВ ДЕВ'ЯТЬ РОКІВ
ЧОМУ ПОВЕРНУВСЯ В ТЮРМУ
Про свою судимість Руслан Полшов намагається
не згадувати. Каже, відсидів через дурість, тоді
були «лихі дев’яності». У тюрмі почав вживати
наркотики та заразився на ВІЛ



Як чоловіку вдалося «зіскочити з голки» та
змінити своє життя? Чому після звільнення він
знову і знову повертається за грати, але тепер,
щоб допомогти таким, як сам
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УПАВ ВІЙСЬКОВИЙ ЛІТАК.
ДВА ПІЛОТИ РОЗБИЛИСЯ

ДУМКА
Ельвіра
МРЯСОВА
ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ ОСББ

Чи потрібен
договір
Íàïåðåäîäí³ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ñï³ââëàñíèêè
áóäèíê³â, îñîáëèâî òèõ, äå
ñòâîðåíî ÎÑÁÁ, ïîâèíí³
áóëè ï³äãîòóâàòè ñâ³é áóäèíîê äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Òåïëîìåðåæ³ ìîæóòü â³äìîâëÿòèñÿ ï³äïèñóâàòè Àêòè
ãîòîâíîñò³ äî îïàëþâàëüíîãî
ñåçîíó, â³äìîâëÿòè â ïëîìáóâàíí³ ë³÷èëüíèê³â áåç
óêëàäàííÿ äîãîâîð³â. Ïðîòå
ñï³ââëàñíèêàì ðàäæó íå çàáóâàòè, ùî ÿêùî º ïðÿì³ äîãîâîðè ì³æ ïîñòà÷àëüíèêîì
ïîñëóã òà ñïîæèâà÷åì, íåìàº
âèìîãè îáîâ’ÿçêîâîãî óêëàäàííÿ äîãîâîðó ì³æ ÎÑÁÁ
òà ïîñòà÷àëüíèêîì ïîñëóã.
Ó âèïàäêó, êîëè îá’ºäíàííÿ
íå º ïîñåðåäíèêîì ì³æ ïîñòà÷àëüíèêàìè ³ ñïîæèâà÷àìè â îòðèìàíí³ ïîñëóã,
òî æîäíèì ÷èíîì íå ìàº
â³äíîøåííÿ äî âíóòð³øí³õ
äâîñòîðîíí³õ äîãîâ³ðíèõ â³äíîñèí ì³æ ïîñòà÷àëüíèêîì
òà ñï³ââëàñíèêàìè.
Òîáòî â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó
Óêðà¿íè «Ïðî æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè» (ñò. 19)
— ÷ 4. Âèêîíàâöåì ïîñëóã
ç öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ
òà ïîñëóã ç öåíòðàë³çîâàíîãî
ïîñòà÷àííÿ ãàðÿ÷î¿ âîäè äëÿ
îá’ºêò³â óñ³õ ôîðì âëàñíîñò³ º
ñóá’ºêò ãîñïîäàðþâàííÿ ç ïîñòà÷àííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ (òåïëîïîñòà÷àëüíà îðãàí³çàö³ÿ).
— ÷ 6. Îñîáëèâèì ó÷àñíèêîì â³äíîñèí ó ñôåð³ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã º
óïðàâèòåëü, ÿêèé çàëåæíî
â³ä öèâ³ëüíî-ïðàâîâèõ óãîä
ìîæå áóòè ñïîæèâà÷åì, âèêîíàâöåì àáî âèðîáíèêîì.
Êåðóþ÷èñü öèìè íîðìàòèâíèìè àêòàìè, ïîñòà÷àëüíèê íàäàº ïîñëóãè (ç
ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ,
öåíòðàë³çîâàíîãî îïàëåííÿ
òîùî) áåçïîñåðåäíüî ñï³ââëàñíèêàì.

Трагедія  Люди чули гул, свист,
а потім побачили кружляння літака
і клуби диму в полі. Про падіння
винищувача повідомили редакцію
мешканці села Уланів Хмільницького
району. У Повітряних силах офіційної
інформації про загибель пілотів не дали,
але авіатрощу підтвердили
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

²íôîðìàö³ÿ ïðî
ïàä³ííÿ ë³òàêà
íàä³éøëà áëèçüêî 17.15 â÷îðà,
16 æîâòíÿ. Ìåøêàíêà ñåëà
Óëàí³â Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó
ðîçêàçàëà, ùî ¿é áóëî ÷óòíî ãóë
³ ñâèñò, à ïîò³ì ïîáà÷èëà äèì
çà ñåëîì ó ïîë³.
— Òóäè íàø³ ïîæåæí³ ïî¿õàëè
îäðàçó, — êàæå ä³â÷èíà. — Ëþäè
îäðàçó ïî÷àëè ãîâîðèòè, ùî öå
âïàâ ë³òàê-âèíèùóâà÷. Ïîò³ì
äî ì³ñöÿ, çâ³äêè áóëî âèäíî äèì,
ïî¿õàëà ùå îäíà ìàøèíà ðÿòóâàëüíèê³â. Áåç ñèðåíè. Çà íèìè
ïîë³ö³ÿ…
Ä³â÷èíà çðîáèëà çí³ìêè,
íà ÿêèõ âèäíî, ÿê öèâ³ëüí³ ëþäè
âèðóøèëè äî ì³ñöÿ ïàä³ííÿ ë³òàêà íà ìàøèíàõ ³ âåëîñèïåäàõ. Óñ³
õîò³ëè ïîäèâèòèñÿ, ùî ñòàëîñÿ.
Çà ê³ëüêà õâèëèí íàä ñåëîì ³ ïîëåì ñòàâ êðóæëÿòè ³íøèé ë³òàê.
Ï³øëè ðîçìîâè ïðî ïîøóêè
ï³ëîòà, ÿêèé í³áèòî êàòàïóëüòóâàâñÿ.
— Ë³òàê êðóòèâñÿ, êîëè ïàäàâ, — ðîçïîâ³ëè òàêîæ ëþäè,
ùî áà÷èëè ìîìåíò ïàä³ííÿ âèíèùóâà÷à. — Êðóòèòè éîãî ïî÷àëî íàä ñåëîì. Ï³ëîòè â³äâîäèëè
ë³òàê ó ïîëå.
«Âåðòîë³ò ñ³â. Ç íüîãî âèéøëè
ëþäè, á³ãàþòü ³ ùîñü øóêàþòü, —
ïèøå î÷åâèäèöÿ ïîä³¿, à çà õâèëèíó íàäñèëàº íîâå ïîâ³äîìëåí-

íÿ: — Òåðèòîð³þ îãîðîäèëè, âñ³õ
ëþäåé ³ ìàøèíè âèãàíÿþòü çâ³äòè. Êàæóòü, äâà ï³ëîòè ðîçáèëèñÿ.
Îáîº óêðà¿íö³…»
Àëå ï³çí³øå íàä³éøëà ³íôîðìàö³ÿ, ùî îäèí ³ç çàãèáëèõ ëüîò÷èê³â íàöãâàðä³ºöü ÑØÀ.
Ðåäàêö³ÿ îòðèìàëà ï³äòâåðäæåííÿ ïðî ïàä³ííÿ ë³òàêà â Ïîâ³òðÿíèõ ñèëàõ. Àëå á³ëüøå í³ÿêî¿
³íôîðìàö³¿ íà ê³íåöü ó÷îðàøíüîãî äíÿ, êîëè ãîòóâàâñÿ äî äîðóêó
íîìåð, íàì ïðî öå íå äàëè.
À íà ñàéò³ Ì³íîáîðîíè Óêðà¿íè
ïî³íôîðìóâàëè ïðî àâ³àòðîùó ï³ä
÷àñ íàâ÷àíü îñü òàêèì ïîâ³äîìëåííÿì:

Усі хотіли побачити, що сталося. Селяни вирушили до місця
падіння літака, куди миттєво з’їхалися рятувальні служби і поліція

— Ë³òàê êðóòèâñÿ, êîëè
ïàäàâ, — ðîçïîâ³ëè
î÷åâèäö³. — Êðóòèòè
éîãî ïî÷àëî íàä
ñåëîì. Ï³ëîòè
â³äâîäèëè ë³òàê ó ïîëå
«Ñüîãîäí³, áëèçüêî 17.00,
â ðàéîí³ ñ. Óëàí³â, ì³æ íàñåëåíèìè ïóíêòàìè Áåðäè÷³â òà
Õì³ëüíèê, ï³ä ÷àñ âèêîíàííÿ íàâ÷àëüíî-áîéîâîãî ïîëüîòó âïàâ ë³òàê Ïîâ³òðÿíèõ
ñèë Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè
Ñó-27ÓÁ. Òðèâàþòü ïîøóêîâî-ðÿòóâàëüí³ çàõîäè, äåòàëüíà
³íôîðìàö³ÿ óòî÷íþºòüñÿ».
Çà äàíèìè Óêðà¿íñüêîãî ì³ë³òàðíîãî ïîðòàëó, çàçíàâ àâàð³¿
âèíèùóâà÷ Ñó-27ÓÁ ç áîðòîâèì

Ось такий літак розбився. Це винищувач Су-27УБ
з бортовим номером 70
íîìåðîì 70. Ñåð³éíèé íîìåð:
96310424040.
Çàðàç â íàø³é îáëàñò³, íàãàäàºìî, ïðîõîäÿòü áàãàòîíàö³îíàëüí³
íàâ÷àííÿ «×èñòå íåáî — 2018».
Ôàõ³âö³ ïîøóêîâî-ðÿòóâàëüíîãî
çàáåçïå÷åííÿ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè ñï³ëüíî ç â³éñüêîâîñëóæáîâöÿìè ç ÑØÀ òà Äàí³¿ ïðàêòè÷íî
â³äïðàöüîâóþòü ïèòàííÿ ïîøóêó,
íàäàííÿ äîïîìîãè òà åâàêóàö³¿

åê³ïàæ³â, ÿê³ çàçíàëè ëèõà. Åê³ïàæ Ñó-27ÓÁ, ùî ðîçáèâñÿ, áóâ
ó÷àñíèêîì öèõ íàâ÷àíü.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

Як ви ставитеся до ідеї об’єднання церков в Україні?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

СЕРГІЙ (26), ПІДПРИЄМЕЦЬ:

ЛАРИСА (70), ПЕНСІОНЕРКА:

ВАСИЛЬ (77), ПЕНСІОНЕР:

ЛІЛІЯ (30), МЕНЕДЖЕР:

ВІТАЛІЙ (21), САНТЕХНІК:

ІННА (36), ДОМОГОСПОДАРКА:

— Я чув, що нам дали Томос,
чув, що Росія від’єдналась від
Константинополя. Не хочеться, щоб був якийсь розкол.
Якщо буде одна церква, то це
до кращого.

— У мене немає телевізора,
до церкви ходжу час від часу.
Можна сказати, що на великі
свята. Тому я не в курсі останніх подій. Нічого не можу вам
сказати з цього приводу.

— Гуртом і батька добре
бити. Тому ставлюся до цього схвально. Хрестився я при
Московському патріархаті,
потім ходив у різні церкви.
А зараз не знаю, куди йти.

— Я за українську церкву.
Хочу, щоб була наша українська православна церква.
І коли я йду на службу, я хочу
чути там службу нашою українською мовою.

— Взагалі нічого про це
не чув. У церкву ходжу дуже-дуже рідко і церковними
справами не цікавлюсь. Але,
на мою думку, це було б просто чудово.

— Чула, але поки не знаю, як
до цього ставитись. Особисто
мені хочеться, щоб все було
спокійно, за правилами і без
криків. Тому що це все ж таки
не політика.

435569
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940 ДНІВ ВІННИЦЬКА ПОЛІЦІЯ
БЕЗ СКАНДАЛЬНОГО ШЕВЦОВА
Гучна справа  Суд відмовив
колишньому начальнику у поновленні
на посаді начальника. «Зрада
Батьківщини» залишилась без
доказів, нову порцію компромату із
прослухованого «есбеушниками» кабінету
Таїсія Гайда так і не злила. А от чому
заступник — Олександр Селіверстов
торік звільнився з органів і більше
не спілкується з «шефом»?
ОКСАНА ПУСТОВІТ,
RIA, (067)7992206

«… ×òî ÿ Âàì ñêàæó, çàñðàíöû?
Âû ìîæåòå ïóãàòü
è ïîêóïàòü ñóäåé, ìîæåòå òâîðèòü
áåñïðåäåë ñâîé áàðûæíûé, ÿ âñå
ðàâíî âûèãðàþ.
Âàì îñòàëîñü ïîáàíêîâàòü
øåñòü ìåñÿöåâ, çàòåì òþðüìà,
ñóä è êîëîíèÿ.
Âû íå óáåæèòå è íå îòñèäèòåñü.
Ìû, âñå òå, êîãî Âû, óïèâàÿñü âëàñòüþ âîðîâ, íå çàêîííî
âûêèíóëè íà óëèöû, âûãíàëè
èç ñòðàíû, çàïîìíèëè âñå. Íå
ëþáâè, íå òîñêè, íå æàëîñòè…»
Öå Àíòîí Øåâöîâ íà Ôåéñáóö³
íàïèñàâ 10 æîâòíÿ (îðôîãðàô³ÿ
çáåðåæåíà). Ìèíóëîãî òèæíÿ
êè¿âñüêèé ñóä â³äìîâèâ ó ïîçîâ³
ùîäî ïîíîâëåííÿ íà ïîñàä³ êîëèøíüîìó íà÷àëüíèêó â³ííèöüêî¿ ïîë³ö³¿. Â³ííèöÿ íàâ÷èëà éîãî
ñóäèòèñÿ. Äâà ç ïîëîâèíîþ ðîêè
ìèíóëî ï³ñëÿ ñêàíäàëüíîãî çâ³ëüíåííÿ. ÀâòîÌàéäàí ç ïàëàþ÷èìè
øèíàìè, â³äåî ç Ïàðàäó Ïåðåìîãè ó Ñåâàñòîïîë³ 2014-ãî, äîâãèé
ñóä ³ç øâèäêèìè.
НЕ НАШ — НЕ ВІННИЦЬКИЙ
5 ëþòîãî 2016 ðîêó Àíòîíà
Øåâöîâà ïðåäñòàâèëè ó Â³ííèö³. ×óæèé — íå íàø. Ç Êðèìó.
«Ñòaíoì ía áåðåçåíü 2014 ðoêó
Øåâöoâ çaéìaâ ïoñaäó ñòaðøoão
oïåðóïoâíoâaæåíoão ÃÓ ïo áoðoòüái
ç oðãaíiçoâaíoþ çëo÷èííiñòþ ÌÂÑ
â ì. Êèºâi. Â³í çâ³ëüíèâñÿ 31 áåðåçíÿ 2014 ðoêó ç âêaçaío¿ ïoñaäè
ça âëañíèì áaæaííÿì òa âè¿õaâ
ía ïoñòiéíå ìiñöå ïðoæèâaííÿ
äo ìiñòa Ñåâañòoïoëü, äå ía òoé
ìoìåíò ìåøêaëa éoão ðoäèía». Öå
öèòàòà ïðîêóðîðà, ÿêèé ðàçîì ³ç
ñë³ä÷èì ÑÁÓ «oõoïèëè âåñü ïåðioä
ä³ÿëüíoñòi i æèòòÿ Øåâöoâa A. Â».
Òóò, ó Â³ííèö³, ³íêðèì³íóâàëè çðàäó
Áàòüê³âùèíè.
Ñ³ì òîì³â ñïðàâè, 70 äîïèò³â. ²ç
ö³êàâîãî: ó âèëó÷åíîìó ïëaíøåòi
çíaéøëè ñôîòîãðàôîâàíèé
ñïèñoê ç ïåðñoíaëüíèìè äaíèìè
oñiá, ÿêi ïðoâoäèëè òðåíóâaëüíi

çáoðè â Äíiïðoïåòðoâñüêié
oáëañòi. Ó ñïèñêó º ÑÁÓøíèíêè i
AÒOøíèêè, ÿêi â ðoçâiäãðóïaõ
ãoòóâaëèñÿ äo ñïåöoïåðaöi¿.
42 (!) ðàçè Øåâöîâ âè¿æäæàâ
çà êîðäîí ï³ñëÿ àíåêñ³¿. Ç íèõ
18 — ó Êðèì. ¯çäèâ ùå ó Ðîñ³þ
òà Á³ëîðóñü. ×è ïîðóøóâàâ â³í çàêîí, ïåðåòèíàþ÷è êîðäîí Óêðà¿íè? Í³, æîäíîãî ðàçó. Çàâæäè ³ç
äîçâîëó êåð³âíèöòâà.
Ç êèì â³í ñï³ëêóâàâñÿ çà ìåæàìè Óêðà¿íè? ² ÷è º ó íüîãî ðîñ³éñüêèé ïàñïîðò? Ï³äòâåðäæåíü
öüîìó òåæ íåìàº. Ñïðàâó Øåâöîâà çàêðèëè. Ïàðàäó â ³íòåðíåò³ ³
ôîòî ç ðîñ³éñüêèì áîêñåðîì Âàëóºâèì ó Ôåéñáóö³ çàìàëî.
Àëå â éîãî æèòò³ áóëà Òà¿ñ³ÿ
Ãàéäà…
50 ТИСЯЧ І РАПОРТ
— 50 òèñÿ÷ äîëàð³â — òàêó ö³íó
íàçèâàþòü àêö³¿ ïðîòè Øåâöîâà.
² ùî çàïëàòèëè âàì, Òà¿ñî?
— Ñóìó ïî÷èíàëè â³ä 40 òèñÿ÷
äîëàð³â, à çàê³í÷óâàëè 60 òèñÿ÷àìè. Ùî á ÿ íå êàçàëà, âñå îäíî
áóäóòü ãîâîðèòè.
— Òî ñê³ëüêè âàì êîøòóâàëà
àêö³ÿ ïðîòè Øåâöîâà?
— Áåíçèí Àâòîìàéäàíó, äåñü
äâ³ òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Ãîâîðÿòü,
ÿ äîïîìîãëà íå ò³ëüêè Ïåäîñó,
à é áàãàòüîì ëþäÿì. ß íàâ³òü
÷óëà, ùî öÿ â³éíà ñòàëà òîðãîì
äëÿ Ãðîéñìàíà ³ éîãî êîìàíäè.
Ñêàíäàëüíî¿ ðåïóòàö³¿ äîäàëà öÿ ³ñòîð³ÿ Òà¿ñ³¿ Ãàéä³. Ùå
é ñëàâè. Íå âñ³ çà ãðîø³ âì³þòü. Ãàéäà æ öþ â³éíó ïåðåìîãëà — Øåâöîâ íàïèñàâ ðàïîðò.
Â³í çâ³ëüíèâñÿ ç îðãàí³â ïîë³ö³¿
14 áåðåçíÿ 2016 ðîêó, ïîÿñíèâ
ñâ³é â÷èíîê íà Ôåéñáóö³: «Óøåë
ñàì. Ïîòîìó ÷òî íå ñîãëàñåí
ñ ñèñòåìîé, ãäå íóæíà êðàñèâàÿ
êàðòèíêà äëÿ ÑÌÈ, à íå ðåçóëüòàò... ß ïðèâûê ðàáîòàòü, à íå ïîçèðîâàòü ïåðåä êàìåðàìè è óáëàæàòü êðèìèíàëüíûõ ýëåìåíòîâ
ïñåâäîïàòðèîòîâ, íàçûâàþùèõ
ñåáÿ àêòèâèñòàìè...»
Çà òðè äí³ éîãî çàòðèìàþòü
íà êîðäîí³ ³ç Á³ëîðóññþ —
çà «äåðæàâíó çðàäó».

«ДИВНА ПОЛІТИЧНА ГРА»
В ШЕВЦОВА
— Õî÷ó îáðàòèòü âíèìàíèå, ÷òî
â ×åðíèãîâå, â ìîìåíò òîãî, êîãäà ÿ áûë âîññòàíîâëåí íà ñëóæáó
è íàçíà÷åí ãëàâîé ìåñòíîé ìèëèöèè, ïðîâîäèëèñü äîâûáîðû
ïî 205-ìó èçáèðàòåëüíîìó îêðóãó. Òîãäà îäèí èç êàíäèäàòîâ
(Ãåííàäèé Êîðáàí — ïðèì. ðåä.)
âñþ ýòó èíôîðìàöèþ: è ôîòîãðàôèþ ñ Âàëóåâûì, è ïàðàä
ïîáåäû, è ôîòîãðàôèþ âîçëå
ðîññèéñêîãî êîíñóëüñòâà â Àíòàëèè, äàòèðîâàííóþ 2013 ãîäîì,
ïóáëèêîâàë â ñðåäñòâàõ ìàññîâîé
èíôîðìàöèè, íî â òîò ìîìåíò,
íàâåðíîå, ÿ áûë íèêîìó íå íóæåí è íåèíòåðåñåí. Ïîýòîìó âñå
êàê-òî ïðîøëî íåçàìå÷åííûì.
— Íî ïî÷åìó çàìåòèëè ñðàçó ïîñëå âàøåãî íàçíà÷åíèÿ â Âèííèöó?
— Íàâåðíîå íóæíî áûëî ìåíÿ
óáðàòü ñ çàíèìàåìîé äîëæíîñòè.
— Êîìó?
— ß äóìàþ, ÷òî ïîëèòè÷åñêîé
ýëèòå Âèííèöêîé îáëàñòè.
— ×åì âû íå óãîäèëè ýëèòå?
— Â Âèííèöå åñòü ðÿä «ñìîòðÿùèõ» çà ãîðîäîì, ó ìåíÿ
ñ íèìè êàê-òî íå çàëàäèëîñü
ñðàçó æå. ß íà÷àë ñ òîãî, ÷òî ïåðåòðÿõíóë êàäðîâûé àïïàðàò ÃÓ

Ñóä ïðî ïîíîâëåííÿ
íà ïîñàä³ ïðîãðàâ.
Ïðîòå ³íøèé ñóä
çîáîâ’ÿçàâ Òà¿ñ³þ
Ãàéäó ñïðîñòóâàòè, ùî
«â³í — àãåíò ÔÑÁ»
ÍÏ Âèííèöêîé îáëàñòè. È íàâåðíîå, ëþäè, êîòîðûì åñòü ÷åãî
áîÿòüñÿ, ïîäóìàëè, ÷òî «åùå ïàðó
ìåñÿöåâ òàêîé æèçíè è äîáåðåòñÿ
è äî íàñ». Âîò ïîýòîìó áûë è ñîçäàí ýòîò ïðîåêò.
— Êàêîé ïðîåêò?
— Ïðîåêò àêòèâèñòîâ, êîòîðûå
äîëæíû áûëè èíôîðìàöèîííîå
ïðîñòðàíñòâî óáåäèòü â òîì, ÷òî
íàðîä Âèííèöû âîññòàë ïðîòèâ
ñåïàðàòèñòà Øåâöîâà.
Öå óðèâîê ³íòåðâ’þ Àíòîíà Øåâöîâà íà ñàéò³ «Áóêâà».
Âëàñíå, ï³ñëÿ ñâîãî çâ³ëüíåííÿ
éîãî «øåôèíÿ» Õàò³ÿ Äåêàíî¿äçå íàçâàëà «äèâíîþ ïîë³òè÷íîþ
ãðîþ» ïðèçíà÷åííÿ Àíòîíà Øåâöîâà íà ïîñàäó êåð³âíèêà ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Öèòàòà ç
«Ãëàâêîìó»:
— Â Óêðà¿í³ ïðèçíà÷åííÿ
çà ïîë³òè÷íèìè ìîòèâàìè —
çàãàëüíà ïðîáëåìà, ³ âîíà º
íå ëèøå ó ïîë³ö³¿. Çà çàêîíîì
ïðî Íàö³îíàëüíó ïîë³ö³þ, ãîëîâà
ïîë³ö³¿, íà æàëü, íå º íåçàëåæíîþ ô³ãóðîþ. ß ïîäàþ ì³í³ñòðó
êàäðîâó ïðîïîçèö³þ ùîäî çâ³ëüíåííÿ àáî ïðèçíà÷åííÿ, à ì³í³ñòð ó ñâîþ ÷åðãó çàòâåðäæóº ÷è

5 лютого 2016 року Антона Шевцова представили у
Вінниці. Рапорт про звільнення написав 14 березня 2016 року
íå çàòâåðäæóº öþ ïðîïîçèö³þ.
ß âàì íàâåäó îäèí êðàñíîìîâíèé ïðèêëàä, ÿêèé ³ëþñòðóº,
ùî ïîë³òè÷í³ ³íòåðåñè, ò³ñíî
ïåðåïëåòåí³ ç åêîíîì³÷íèìè,
çàäàþòü òîí ó ïåâíèõ íàïðÿìêàõ. Âñ³ì â³äîìà ³ñòîð³ÿ ç Àíòîíîì Øåâöîâèì. Âñ³ ðîçóì³þòü,
ùî öå — íå ì³é êàíäèäàò. Öå
áóâ êàíäèäàò â³ä Àäì³í³ñòðàö³¿
ïðåçèäåíòà. Áóëà ÿêàñü äèâíà
ïîë³òè÷íà ãðà, â ÿê³é Øåâöîâà
ïîäàâàëè ÿê ãàðíîãî êàíäèäàòà,
ùî ìîæå âïîðàòèñü ³ç çàâäàííÿìè íà ïîñàä³ î÷³ëüíèêà ïîë³ö³¿
îáëàñò³. ×èì öÿ ³ñòîð³ÿ çàâåðøèëàñü, óñ³ì â³äîìî: ðåïóòàö³éíèì
óäàðîì ïî ïîë³ö³¿.
— À ÿê âàñ ïðîñèëè çà íüîãî?
— Ñêàçàëè, ùî â³í íîðìàëüíèé, ìîæå âïîðàòèñü. Äî ðå÷³,
ðåçóëüòàòè ðîáîòè ïîêàçàëè, ùî
â³í ñïðàâä³ ìîæå ³ ãîòîâèé ïðàöþâàòè.
Óæå íå ìîæå. Àáî ïîêè ùî
íå ìîæå. Ñóä ïðî ïîíîâëåííÿ ïðîãðàâ. Ïðîòå ³íøèé ñóä
çîáîâ’ÿçàâ Òà¿ñ³þ Ãàéäó ñïðîñòóâàòè ñëîâà, ùî «â³í — àãåíò
ÔÑÁ». Âîíà æ íîâîãî êîìïðîìàòó íà Øåâöîâà íå âèäàâàëà.
Õî÷à îá³öÿëà ðîçøèôðîâêè ðîçìîâ ó éîãî êàá³íåò³, ï³äñëóõàíèìè ÑÁÓ. Í³áèòî òàì ô³ãóðóâàëè ïð³çâèùà âïëèâîâèõ ëþäåé.
Ìàéæå ð³ê ÷åêàâ íà ïðèçíà÷àííÿ
íà ïîñàäó íà÷àëüíèêà â³ííèöüêî¿
ïîë³ö³¿ Þð³é Ïåäîñ. Äî÷åêàâñÿ.
«Äèâíà ïîë³òè÷íà ãðà» òðèâàº.

Òèì ïà÷å, êîëè ïî÷àëàñü â³äêðèòà â³éíà Ïîðîøåíêî&Ãðîéñìàí.
Çàòå â ïðîô³ë³ íà Ôåéñáóö³ ì³ñöå
ðîáîòè ó Àíòîíà Øåâöîâà äîñ³
âêàçàíà â³ííèöüêà ïîë³ö³ÿ.
«ВІННИЦЯ ЗМІНИЛА
МОЄ ЖИТТЯ»
² ùå. ²ç ×åðí³ãîâà äî Â³ííèö³
Àíòîí Øåâöîâ ïðè¿õàâ ³ç «êîìàíäîþ» — éîãî çàñòóïíèêîì
ñòàâ Îëåêñàíäð Ñåë³âåðñòîâ.
Â³í ðîäîì ³ç Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³,
òîìó àêòèâ³ñòè âèìàãàëè ³ éîãî
çâ³ëüíåííÿ, «ùîá «ñåïàðàòèñòè»
ï³øëè âñ³, ³ íå íà ÷àñ ñóìí³âíèõ ïåðåâ³ðîê, à íåãàéíî é íàçàâæäè».
Ñåë³âåðñòîâà òîä³ â³äñòîðîíèëè
â³ä ïîñàäè. ßêèéñü ÷àñ â³í ïðàöþâàâ ó Êèºâ³. Îñòàííº ì³ñöå
ðîáîòè — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
Ìèêîëà¿âñüêî¿ ïîë³ö³¿.
— Çâ³ëüíèâñÿ ÿ ç ïîë³ö³¿ — ï³øîâ ó çâ’ÿçêó ç íàÿâí³ñòþ âèñëóãè ðîê³â, — ç³çíàâñÿ Îëåêñàíäð
²âàíîâè÷ ïî òåëåôîíó. — Íà ìåíå
í³õòî íå òèñíóâ, àëå ÿ íå áà÷ó
ñåáå ó ñèñòåì³. Â³ííèöüêà ñèòóàö³ÿ ñòàëà äëÿ ìåíå óðîêîì.
Êîëè ìåíå îá³çâàëè «ñºïàðîì».
ß æ òî çíàþ, äå ÿ áóâ ³ ùî ÿ ðîáèâ. Ìîæëèâî, ÿêáè íå Â³ííèöÿ,
òî ³íàêøå ñêëàëàñü ìîÿ êàð’ºðà,
ïðèíàéìí³, âîíà çì³íèëà æèòòÿ
ìîº¿ ñ³ì’¿.
— Ç Øåâöîâèì ñï³ëêóºòåñü?
— Í³. Íàâ³òü íå ïåðåïèñóºìîñÿ.
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ЧИМ ЖИВЕ ДЕСНА, ЯКА ХОЧЕ
ПРИЄДНАТИСЯ ДО ВІННИЦІ
З надією  Невелике селище на околиці
Вінниці за об’їзною, ще з 2015 року
хоче стати частиною нашого міста.
Тут є кілька заводів, невеликий масив
багатоповерхівок і приватного сектору.
Деснянці сподіваються, що після
приєднання місто допоможе оживити
селище та вирішити їхні проблеми
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ï³ñëÿ òîãî,
ÿê
Â³ííèöÿ
â 2015 ðîö³ ðîçøèðèëàñÿ àæ
äî îêðóæíî¿ äîðîãè íà ï³âí³÷íîìó ñõîä³, Äåñíó ñòàëî â³ää³ëÿòè
â³ä ì³ñòà ê³ëüêàñîò ìåòð³â. ² õî÷à
ñåëèùå þðèäè÷íî íå º ÷àñòèíîþ
Â³ííèö³, éîãî æèòåë³ ñïðèéìàþòü
ñåáå â³ííè÷àíàìè.
Ì³ñòî ùîð³÷íî äàº ãðîø³ íà ðåìîíò ³íôðàñòðóêòóðè ñåëèùà,
ãîðîäÿíè ïðàöþþòü íà ì³ñöåâèõ çàâîäàõ, à äåñíÿíö³ â÷àòüñÿ
ó â³ííèöüêèõ øêîëàõ. ² ïðîöåñ
îá’ºäíàííÿ äâîõ òåðèòîð³àëüíèõ
îäèíèöü — âæå íà ô³í³øí³é ïðÿì³é. À ùî âîíî äàñòü?
ГАРНО ДІТЯМ ТА ПЕНСІОНЕРАМ
Ñåëèùå ì³ñüêîãî òèïó Äåñíà
äóæå ìîëîäå: âîíî óòâîðèëîñÿ
â 1970-õ ÿê ðîá³òíè÷å ïîñåëåííÿ
íàâêîëî êîìá³íàòó õë³áîïðîäóêò³â ¹ 2. Ï³äïðèºìñòâî çàéìàº
ëåäâå íå ïîëîâèíó íàñåëåíîãî
ïóíêòó. Àëå ãóëó, äèìó òà àðîìàò³â â³ä ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà
íå â³ä÷óâàëîñÿ, õî÷à ìè áóëè
â Äåñí³ ó ðîçïàë ðîáî÷îãî äíÿ.
Ïîêè ïðîãóëþâàëèñÿ Äåñíîþ,
çóñòð³÷àëè àáî ï³äë³òê³â ÷è ïåíñ³-

îíåð³â. Ìîëîä³ âäåíü áóëî íåáàãàòî. Òóò æèâóòü 1766 ëþäåé, ÿê
ïîò³ì ä³çíàëèñÿ â Äåñíÿíñüê³é
ñåëèùí³é ðàä³. Ïåðåâàæàþ÷à
á³ëüø³ñòü íàñåëåííÿ ìàº â³ê —
40–45 ðîê³â.
— Òóò ãàðíî ä³òÿì òà ïåíñ³îíåðàì. ª ë³ñ, ð³÷êà, ÷èñòå ïîâ³òðÿ. Ìîëîäü âñÿ ó ì³ñòî ïåðåáèðàºòüñÿ. Çàëèøàþòüñÿ ò³, êîìó
ïîäîáàºòüñÿ òèøà, ðèáàëêà, ãðèáè, — ñêàçàâ ìåøêàíåöü ñåëèùà,
ïåíñ³îíåð Â³òàë³é Áåâçà.
² ç ïåðøîãî ïîãëÿäó Äåñíà
íå ñïðàâëÿº âðàæåííÿ ñåëèùà.
À òàêèé ñîá³ ñïàëüíèé ì³êðîðàéîí
Â³ííèö³. Æèòëîâ³ êâàðòàëè ñêëàäàþòüñÿ ç äåâ’ÿòè áàãàòîïîâåðõ³âîê, ñåðåä ÿêèõ º ïðèâàòèçîâàí³
ãóðòîæèòêè â³ä õë³áîçàâîäó. Òà ùå
º ñåêòîð ïðèâàòíî¿ çàáóäîâè.
Ïîäâ³ð’ÿ áàãàòîïîâåðõ³âîê
îõàéí³ òà íåçàñì³÷åí³. ª êëóìáè, îãîðîäæåí³ ïàðêàíàìè, ëàâêè, óðíè. Ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³
íà äâ³ âóëèö³ ðîçì³ùåí³ íå ñåëÿíñüê³ õàòè-«ìàçàíêè», à äîáðîòí³, äâî-òðèïîâåðõîâ³ áóäèíêè ç
ñàäàìè òà, ïîäåêóäè, êàì’ÿíèìè
ïàðêàíàìè.
ТРАНСПОРТУ ТРЕБА БІЛЬШЕ
Ç Â³ííèöåþ Äåñíó ñïîëó÷àº äâà
àâòîáóñíèõ ìàðøðóòè: ¹ 108 òà
¹ 30. Êð³ì òîãî, ÷åðåç Äåñíó

Стане частиною Вінницької ОТГ
Селище Десна після приєднання
залишиться окремою адміністративною одиницею: воно увійде
у межі Вінницької об’єднаної
громади.
Вінницькі депутати на сесії міськради, 28 вересня, вирішили
об’єднати місто з селищем після
того, як проаналізують обсяги
бюджету громади, потреби селища в сфері освіти, культури,
охорони здоров’я, соціального
захисту, ЖКГ тощо; проведуть
інвентаризацію об’єктів інфраструктури та включать Десну
в систему громадського транспорту Вінниці.
Крім того, у рішенні міської ради
йдеться, що на території Десни
мають знайти приміщення під

«Прозорий офіс» і офіс для розміщення органів влади. Існуюча
Деснянська селищна рада та
селищний виконком — реорганізують.
Міський голова Сергій Моргунов
висловлював сподівання, що
Десна приєднається до Вінниці
вже цього року. На це ж сподівається селищна голова Галина
Обливач, яка після приєднання
стане старостою Десни. І додала, що Вінницька ОДА вже дала
«зелене світло» для приєднання
селища до Вінниці.
Тому вже в 2019 році адміністративний кордон між двома
населеними пунктами, довжиною в кількасот метрів, зникне
остаточно.

Погуляти в селищі можна в полі або на прохідній заводу.
Місцева жителька Ірина Чорна казала, що всі розваги деснянці знаходять у Вінниці
¿çäèòü åëåêòðîïî¿çä Â³ííèöÿÊîçÿòèí.
— Ðàí³øå øîôåðè ¿çäèòè
íå õîò³ëè ó âèõ³äí³. Êàçàëè, ùî
«ÿêùî íàçáèðàºòüñÿ ÷îòèðè ëþäèíè, òî ò³ëüêè òîä³ ïî¿äó». Òåïåð
êðàùå — º 30-é àâòîáóñ ïî Êè¿âñüê³é òà 108-é íà âîêçàë, ìàþòü ÷³òê³ ³íòåðâàëè, àëå îñòàíí³
ðåéñè â Äåñíó î äåâ'ÿò³é âå÷îðà.
Áóëî á äîáðå, àáè àâòîáóñ³â ùå
äîäàëè, — ñêàçàâ ïåíñ³îíåð Â³êòîð Òêà÷.
Ùîäî äîð³ã, òî ãàðíîþ çà â³ííèöüêèìè ì³ðêàìè º, ìàáóòü,
ò³ëüêè öåíòðàëüíà. Âîíà ïî÷èíàºòüñÿ ç Â³ííèö³, äå ìàº íàçâó âóëèöÿ Ñåðã³ÿ Çóë³íñüêîãî.
Íà òåðèòîð³¿ ñåëèùà — öå âóëèöÿ
Ãàãàð³íà. Óñ³ ³íø³ âóëèö³ ïîêðèò³ ïîòð³ñêàíèì àñôàëüòîì àáî º
ïðîñòî ãðóíòîâèìè äîðîãàìè.
— Âîäà â íàñ ïàðøèâà, òàêà
ÿê ³ ó Â³ííèö³. Áî âîäó íàì äàº
â³ííèöüêèé «Âîäîêàíàë». Àâòîáóñ õîäèòü íîðìàëüíî, êîëè ä³òè
â øêîë³ â÷àòüñÿ. Ó âèõ³äí³ ðåéñ³â
ìåíøå ñòàº, õîäèòü âñüîãî îäèí
àâòîáóñ. Ìîëîäü ó íàñ º, àëå í³êóäè ¿é òóò ä³âàòèñÿ. Í³ êëóá³â, í³
ñêâåð³â, í³÷îãî. Â³ä ïðèºäíàííÿ
äî Â³ííèö³ î÷³êóºìî, ùî ïîêðàùèòüñÿ òðàíñïîðò, ïðîêëàäóòü òðîëåéáóñ äî íàñ íàðåøò³.
Ïðåäñòàâíèê ì³ñüêî¿ âëàäè êàçàâ,
ùî áóäå â íàñ ãàðíèé ìåäïóíêò,
çàì³ñòü ³ñíóþ÷î¿ àìáóëàòîð³¿, —
ðîçêàçàëè ïåíñ³îíåðêè Îëåíà òà
Ìàð³ÿ.
УСІ РОЗВАГИ — У ВІННИЦІ
Á³ëüø³ñòü äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â — öå ñòàð³, ïîáèò³ ãîéäàëêè òà ã³ðêè, ùî âñòàíîâèëè

ùå çà ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â. ª îäèí
íîâèé äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ùî
çâåäåíèé ì³æ ôóòáîëüíèì ïîëåì
òà íàâ÷àëüíèì çàêëàäîì. Îñòàíí³é — öå ³ äèòñàäîê, ³ ïî÷àòêîâà
øêîëà íà ÷îòèðè êëàñè.
— Ìîæåìî ïðèéíÿòè äî 110
ä³òåé. Ï³ñëÿ ÷åòâåðòîãî êëàñó øêîëÿð³ â÷àòüñÿ ó Â³ííèö³. Â³ä ïðèºäíàííÿ äî ì³ñòà
òàêîæ î÷³êóºìî ïîêðàùåííÿ
ñòàíó íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó: öå
³ îíîâëåííÿ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, óòåïëåííÿ ôàñàäó, äàõó,

«Â³ä ïðèºäíàííÿ äî
Â³ííèö³ î÷³êóºìî,
ùî ïîêðàùèòüñÿ
òðàíñïîðò, ïðîêëàäóòü
òðîëåéáóñ äî íàñ
íàðåøò³»
êàïðåìîíòè âñåðåäèí³ ïðèì³ùåííÿ. Áàãàòî ÷îãî ïîòð³áíî,
³ ïåðåë³÷óâàòè ÿ ìîæó äîâãî, —
êàçàëà äèðåêòîð Äåñíÿíñüêîãî
íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó,
ïî÷àòêîâî¿ øêîëè òà äèòñàäêà
Ëþäìèëà Ôåäîðèê.
Âèéòè ìîëîä³ êóäèñü ââå÷åð³
ó Äåñí³ í³äå: ì³ñöÿìè òÿæ³ííÿ º
òðè ì³ñöåâèõ ïðîäóêòîâèõ ìàãàçèíè òà ëàâêè ó äâîðàõ áàãàòîïîâåðõ³âîê, äå âîíè ñï³ëêóþòüñÿ
òà ä³ëÿòüñÿ íîâèíàìè.
— Äëÿ ìàëèõ ä³òåé òóò º äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê. À äëÿ ï³äë³òê³â òà
ìîëîä³ í³÷îãî íåìàº: óñ³ ðîçâàãè
ó Â³ííèö³. Çíàþ, ùî ìàðøðóòêà
òà àâòîáóñ ¿çäÿòü, àëå â ìåíå àâòî,
ìåí³ âîíè íå ïîòð³áí³, — ðîçêàçàëà æèòåëüêà Äåñíè ²ðèíà ×îðíà.

ДОПОМОГА ВІД МІСТА
²í³ö³àòîðîì îá’ºäíàííÿ ç ì³ñòîì ùå â 2015 ðîö³ âèñòóïèëà
ñåëèùíà ðàäà Äåñíè. ¯¿ î÷îëþº
ãîëîâà Ãàëèíà Îáëèâà÷. Æ³íêà
ðîçïîâ³ëà, ùî Äåñíà äîâîë³ ìîëîäå ïîñåëåííÿ — ñåëèùó âñüîãî
36 ðîê³â, òà ùî òóò êð³ì õë³áîçàâîäó ùå º Â³ííèöüêèé êðóïîçàâîä, ô³ðìà «Ðàíîê» òà ³íø³
âèðîáíè÷³ ï³äïðèºìñòâà.
— Á³ëüø³ñòü íàøèõ ëþäåé
ïðàöþº ó Â³ííèö³, òàê ñàìî ÿê ³
â³ííè÷àíè ïðàöþþòü íà çàâîäàõ
ó Äåñí³. Ä³òè ï³ñëÿ ÷åòâåðòîãî
êëàñó â÷àòüñÿ ó â³ííèöüêèõ øêîëàõ, — êàæå Îáëèâà÷. — À ï³ñëÿ
íàáóòòÿ ÷èííîñò³ çàêîíó ïðî
îá'ºäíàííÿ ãðîìàä çðîçóì³ëè,
ùî ñàìîñò³éíî ìè íå çìîæåìî
æèòè: á³ëüø³ñòü ïîäàòê³â, ÿê³
ìàþòü íàäõîäèòè â ñåëèùíèé
áþäæåò, çàáèðàº íà ñåáå ðàéîí.
À áåç ãðîøåé íå áóäå ðîçâèòêó.
Òîæ ì³ñòî çà îñòàíí³ òðè ðîêè
âèä³ëèëî áëèçüêî 3,5 ì³ëüéîíà
ãðèâåíü íà ðîçâèòîê Äåñíè. Çà ö³
êîøòè, çà ñëîâàìè ñåëèùíî¿ ãîëîâè, çðîáèëè ðåìîíò öåíòðàëüíî¿ äîðîãè, ñèñòåì îïàëåííÿ íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, âñòàíîâèëè
äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, ïðîêëàëè
ó ñï³âô³íàíñóâàíí³ âîäîã³í äëÿ
ïðèâàòíîãî ñåêòîðó, â³äáóäóâàëè
àìáóëàòîð³þ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè.
— Óñå öå äëÿ íàøîãî ñåëèùà
ç ð³÷íèì áþäæåòîì 7 ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü, º ñóòòºâîþ äîïîìîãîþ, — êàçàëà ñåëèùíà ãîëîâà
Ãàëèíà Îáëèâà÷. — Â³ä ïðèºäíàííÿ î÷³êóºìî òàêèé ð³âåíü
áëàãîóñòðîþ, àäì³íïîñëóã, ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó,
ÿêèé ìàº ì³ñòî Â³ííèöÿ.
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ЦЕНТР ЩЕ НЕ ВІДКРИЛИ,
А 100 ОПЕРАЦІЙ ВЖЕ ЗРОБИЛИ
Ще не кінець  25 років будували
дев’ятиповерховий хірургічний центр.
Проект ще радянський — 1988 року,
а от обладнання — американське,
французьке, німецьке. За валюту. Тільки
хворі — наші. Як і лікарі. Вони вже оперують
в нових стінах, але офіційно корпус
ще не відкрили і навряд чи в 2018-му
встигнуть. 130 мільйонів не вистачає…
ОКСАНА ПУСТОВІТ,
RIA, (067)7992206

Ó íîâîìó õ³ðóðã³÷íîìó êîðïóñ³ ùå
íå âèâ³òð³âñÿ çàïàõ
ðåìîíòó, íîâèõ ìåáë³â, ïîñò³ëüíî¿
á³ëèçíè. Ñàí³òàðêè ñòàðàëèñü —
ïîäóøêè ï³äáèëè, íà ñêëàäåíó
êîâäðó çâåðõó ïîñòàâèëè, ïðèãëàäèëè. Íó, íå «îë ³íêëþç³â».
Õî÷ òîãî äíÿ «âñå âêëþ÷èëè» äëÿ
íèõ — äëÿ äåïóòàò³â.
Âè¿çíå çàñ³äàííÿ ïðåçèä³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëðàäè ïðîâåëè ñàìå
ó íîâîìó êîðïóñ³ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ³ìåí³ Ìèêîëè Ïèðîãîâà.
Â³í ðîçðàõîâàíèé íà 240 ë³æîê:
íå òå, ùî âñÿ îáëðàäà (84 äåïóòàòè), à ïîëîâèíà Âåðõîâíî¿ Ðàäè
ïîì³ñòèòüñÿ. Â³äòåïåð òóò ïåðåäáà÷åíî ðîçì³ùåííÿ ë³êóâàëüíîä³àãíîñòè÷íèõ ñòàö³îíàðíèõ
â³ää³ëåíü õ³ðóðã³÷íîãî ïðîô³ëþ
ç ñó÷àñíîþ âèñîêîåôåêòèâíîþ
îð³ºíòàö³ºþ íà ìàëî³íâàçèâí³
ìåòîäè ë³êóâàííÿ â ñóäèíí³é,
êàðä³îõ³ðóðã³÷í³é, àáäîì³íàëüí³é
õ³ðóðã³¿, îðòîïåä³¿ òà óðîëîã³¿, õ³ðóðã³÷íèé áëîê íà 14 îïåðàö³éíèõ çàë³â, â³ää³ëåííÿ ðåàí³ìàö³¿
òà ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿.
Çà ãîäèíó äî ïî÷àòêó ïðåçèä³¿
îáëðàäè ãîëîâíèé ë³êàð Îëåêñàíäð Æóïàíîâ ïîêàçóâàâ óñå
äåïóòàòàì ³ æóðíàë³ñòàì.
— Ó öüîìó êîðïóñ³ âñ³ ïàëàòè
äâîì³ñí³, — ïðîäîâæóâàâ ãîëîâíèé ë³êàð. — Ó ñòàðîìó â³ää³ëåíí³ ðåàí³ìàö³¿ áóëî 12 ë³æîê,
à â öüîìó áóäå 18. Âèñòà÷àº.
Ó ïðèì³ùåíí³ êîëèøíüî¿ ðåàí³ìàö³¿ ðîçøèðÿºòüñÿ îï³êîâå
â³ää³ëåííÿ: áóäå Öåíòð îï³êîâî¿ òðàâìè ³ ïëàñòè÷íî¿ õ³ðóðã³¿.
Ó íàñ 50% — öå ä³òêè ç îï³êàìè. Çàðàç âîíè ëåæàòü ðàçîì ³ç
õâîðèìè äîðîñëèìè. ßêùî ìè
îáëàäíàºìî âñå òàê, ÿê ïîòðåáóº
îï³êîâèé öåíòð, òî, äóìàþ, â³í
ñòàíå ì³æîáëàñíèì
Äåïóòàòè, ÿê³ ñüîãîäí³ ïðèéøëè,
ëåæàëè ó âàñ? — ïèòàþ ó çàââ³ääåííÿ ðåàí³ìàö³¿.
— Ó ñòàðîìó â³ää³ëåíí³, çâè÷àéíî, ëåæàëè.
Ó ë³êàðí³ íà Êè¿âñüê³é êîëèñü
áóëà çíàìåíèòà ïàëàòà, äå ëåæàâ

Ïîðîøåíêî. Ó âàñ áóëè òàê³ ë³æêà
«â³äîìèõ»?
— Òàê. Àëå ÿ íå áóäó íàçèâàòè
ïð³çâèùà.
«ЛІКИ КУПУЮТЬ ХВОРІ…»
— 100 îïåðàö³é çà äâàäöÿòü
äí³â óæå çðîáèëè â öüîìó êîðïóñ³, — íàçâàâ ñòàòèñòèêó ãîëîâíèé ë³êàð Îëåêñàíäð Æóïàíîâ. — Îïåðàö³éí³ îñíàùåí³
îáëàäíàííÿì ôðàíöóçüêî¿ ô³ðìè — íàéêðàùå, ÿê³ º ñüîãîäí³ â ñâ³ò³. Äèõàëüíå îáëàäíàííÿ — í³ìåöüêî¿ ô³ðìè — îäí³º¿ ç
íàéêðàùèõ. ª òàê çâàíèé àïàðàò
«ðîáî÷å ì³ñöå óðîëîãà» — éîãî
âàðò³ñòü äî 10 ì³ëüéîí³â. ßêùî
ðàí³øå äðîáèëè êàì³íö³, òî òåïåð
ïðîñòî êàì³í÷èê áåðóòü ó ñ³òî÷êó,
ðîçäðîáëþþòü éîãî ³ âèâîäÿòü
÷åðåç ñå÷îâèïóñêàëüíèé êàíàë.
Ìè ìàºìî àðòðîñêîï àìåðèêàíñüêî¿ ô³ðìè. Öå ñïåö³àëüíèé
åíäîñêîï, ÿêèé âèêîðèñòîâóþòü
äëÿ ïðîâåäåííÿ âíóòð³øíüîñóãëîáîâèõ ìàí³ïóëÿö³é. Êîëè
éîãî çàìîâëÿëè, òî òàêå îáëàäíàííÿ áóëî ëèøå â «Ôåîôàí³¿»
òà ê³ëüêîõ ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ.
Ñê³ëüêè êîøòóº îïåðàö³ÿ?
— Êîøòîðèñ ìîæóòü íàäàòè
ô³íàíñèñòè, — ïîÿñíèâ õ³ðóðã Äåíèñ Öèãàëêî. — Âçàãàë³, óðãåíòí³
îïåðàö³¿ — áåçêîøòîâí³ — çà ðàõóíîê äåðæàâè. Ïëàíîâ³ îïåðàö³¿,
íà æàëü, ëÿãàþòü íà ïëå÷³ ïàö³ºíò³â. ª îñîáëèâîñò³: óðîëîã³÷í³,
òðàâìàòîëîã³÷í³, ñóäèíí³ îïåðàö³¿. Óñå öå äóæå ³íäèâ³äóàëüíî.
Ïëàòíà ïàëàòà ñê³ëüêè êîøòóº?
— Öå âæå àíàõðîí³çì — ïëàòíà
ïàëàòà. Óñ³ ïàëàòè ðîçðàõîâàí³
íà äâà ïàö³ºíòè.
À òèì ÷àñîì, Îëåêñàíäð Æóïàíîâ ðîçïîâ³äàâ ïðî íîâ³ çàâäàííÿ
äëÿ ë³êàðí³:
— 80% îïåðàö³é — ò³ëüêè ëàïàðîñêîï³ÿ!
Ñê³ëüêè òàê³ îïåðàö³¿ êîøòóþòü
ó âàø³é ë³êàðí³?
— Öå âæå «ì³íçäðàâ» ñêàæå —
ñê³ëüêè. Îäíîçíà÷íî, ùî âñ³ ðîçóì³ºìî, — öå íå ô³íàíñóºòüñÿ
îõîðîíîþ çäîðîâ’ÿ. Ïðàöþþòü
íàä öèì ³ ñòðàõîâ³ êîìïàí³¿, ³
áëàãîä³éí³ ôîíäè. Ë³êè êóïóþòü
õâîð³.

ЗДОРОВИЙ ДЕПУТАТ —
ЛІКАР-ДЕПУТАТ
Äåïóòàò-ë³êàð â³ä ÂÎ «Ñâîáîäà» Àíäð³é Âèãîíþê åêñêóðñ³þ ñëóõàâ áåç çàïèòàíü. Áî, ÿê
âîíî, áóòè ìîëîäèì ñïåö³àë³ñòîì ìåäèöèíè — â³í çíàº.
— Íîâèé êîðïóñ — öå êðàùå,
í³æ áóëî, — ââàæàº äåïóòàò. —
Çâè÷àéíî, ùî çà òðèäöÿòü ðîê³â
ïðîåêò ñòàâ äîâîë³ çàñòàð³ëèì.
Âè æ áà÷èëè áàòàðå¿ ñòàðîãî
çðàçêà — ÷àâóíí³, âèñÿòü îäíà
íàä îäíîþ. ß á íå ñêàçàâ, ùî
öåé êîðïóñ ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàº
ñó÷àñíèì òåõíîëîã³ÿì. Ìåí³ ïðèêðî, ùî òàê äîâãî çàòÿãóâàëîñü —
ñò³ëüêè ãðîøåé íå âèêîðèñòîâóâàëèñÿ â÷àñíî.
Àíäð³þ, ÿêùî ïîð³âíþâàòè ³ç
ïðèâàòíèìè êë³í³êàìè, ÷è ñòàíå
«ïèðîãîâêà» êîíêóðåíòíà?
— Äëÿ öüîãî òðåáà äâà ðîêè,
êîëè êîæåí ïàö³ºíò çìîæå çàíåñòè ñâ³é (óìîâíî) ñòðàõîâèé
ïîë³ñ ò³é ë³êàðí³, ÿêà áóäå éîãî

Óðãåíòí³ îïåðàö³¿ —
áåçêîøòîâí³ —
çà ðàõóíîê äåðæàâè.
Ïëàíîâ³ îïåðàö³¿,
íà æàëü, ëÿãàþòü
íà ïëå÷³ ïàö³ºíò³â
á³ëüøå âëàøòîâóâàòè. Îòîä³ áóäå
âèäíî: ñê³ëüêè ³ êóäè ïîíåñóòü
â³ííè÷àíè. Ó «ïèðîãîâêè» äëÿ
ñòàðòó çàðàç íàéêðàù³ óìîâè.
×è ïðèéäóòü ñþäè íîâ³ ñïåö³àë³ñòè?
— Âàêàíòí³ ì³ñöÿ º ñüîãîäí³
ó âñ³õ ë³êàðíÿõ — ÿê äëÿ ñåðåäíüîãî ìåäïåðñîíàëó, òàê ñàìî ³
äëÿ ë³êàð³â. Ñüîãîäí³ íå ïðîáëåìà âëàøòóâàòèñÿ ë³êàðåì ó Â³ííèö³. ²íøà ñïðàâà: õòî õî÷å
ïðàöþâàòè â òàêèõ óìîâàõ?
Àëå æ êîíâåðòàìè äÿêóþòü ïàö³ºíòè…
— ×îìó äÿêóþòü? ª ñòàð³ ë³êàð³, ÿê³ çâèêëè òàêñó ñòàâèòè,
õî÷à âèêîðèñòîâóþòü êîìóíàëüíå
ìàéíî. Àëå ïåðåêîíàíèé, çà ð³êï³âòîðà ³ ïåðåä íèìè ñòàíå âèá³ð: çàëèøàòèñü ÷è éòè â ïðèâàòíèé ñåêòîð? ×è çìîæóòü òàê³
â ïðèâàòíèõ ë³êàðíÿõ âèæèòè?
ß íå â³ðþ.
— Êîëåãè, ñïóñêàºìîñü íà òðåò³é ïîâåðõ — òðàâìàòîëîã³ÿ, —
êëèêàâ óñ³õ Îëåêñàíäð Áîðèñîâè÷.
3D-ПРИНТЕР ІЗ 380-ТИ
МІЛЬЙОНІВ НА ОБЛАДНАННЯ
3D-ïðèíòåð — öå ùå
îäíà ãîðä³ñòü «ïèðîãîâêè».
Êîìï’þòåðíà òîìîãðàô³ÿ çàïðîãðàìîâóº ³ ìàñøòàáîì 1:1.
Òåïåð òàì ìîæóòü çðîáèòè òî÷íó êîï³þ âàøî¿ ê³ñòêè, ïîáà÷èòè, ÿêèìè ñàìå º äåôåêòè ³
ï³ä³áðàòè êîíñòðóêö³þ ïðîòåçó.

Офіційного відкриття хірургічного корпусу ще не було.
Але з 4 вересня тут розпочали роботу
Çà ñëîâàìè çàâ³äóâà÷à â³ää³ëåííÿ òðàâìàòîëîã³¿ òà îðòîïåä³¿
Â’ÿ÷åñëàâà Ìàéêà, ó íîâîìó
êîðïóñ³ óæå çðîáèëè îäíó îïåðàö³þ çàâäÿêè 3D ïðèíòåðó.
— ×îëîâ³êà ïðèâåçëè ³ç ñêëàäíîþ òðàâìîþ ï³ñëÿ àâòîìîá³ëüíî¿
àâàð³¿.
×è çì³íèëèñÿ òðàâìè ó â³ííè÷àí?
— Çì³íèëèñü. Ñòàëè âàæ÷èìè — øâèäê³ñòü ìàøèí ñòàëà
á³ëüøîþ…
380 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü — âàðò³ñòü îáëàäíàííÿ äëÿ õ³ðóðã³÷íîãî
êîðïóñó «ïèðîãîâêè». Ïðèíàéìí³, òàê ïëàíóâàëîñü. Êóïëåíî
ùå íå âñå. Íà âñ³ ùå é êîøòè
âèä³ëèëè.
— Á³ëüøå òîãî: îô³ö³éíî ìè
ùå íå â³äêðèëè öåé êîðïóñ —
ëèøå ïðàöþºìî òóò, — ïîÿñíþº
ãîëîâíèé ë³êàð Îëåêñàíäð Æóïàíîâ. — Äëÿ íàñ âàæëèâî áóëî
ðîçïî÷àòè ðîáîòó äî îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó. Êîòåëüíÿ ó íàñ â³ä
ìåäóí³âåðñèòåòó, àëå ïîòð³áíî
íàëàãîäèòè ñèñòåìó.
Òî êîëè â³äáóäåòüñÿ óðî÷èñòå
â³äêðèòòÿ?
— Íàïåâíî, íå öüîãî ðîêó.
Ùå íå âèñòà÷àº 120–130 ì³ëüéîí³â íà îáëàäíàííÿ, éîãî êóïóþòü çà âàëþòó, íåâ³äîìî ùå,
íàñê³ëüêè çðîñòå êóðñ äîëàðà ³
ºâðî. Íà 100 ì³ëüéîí³â éäóòü â³äêðèò³ òîðãè, äîêóïîâóºìî.

×è «ïåðåêóïèòå» äîðîãîâàðò³ñíèì îáëàäíàííÿì íàéêðàùèõ
ôàõ³âö³â Â³ííè÷÷èíè — ïðèéäóòü
ó «ïèðîãîâêó» ç ïðèâàòíèõ êë³í³ê?
— Ñüîãîäí³ ó íàñ áþäæåòíà
çàðïëàòà. Ï³äâèùèòè ¿¿ íå ìàºìî ìîæëèâîñò³. Âëàñíå, ó íàñ
íåìàº âåëèêèõ ïðîáëåì ç ë³êàðÿìè. Ó íàñ ïðîáëåìè ³ç ñåðåäí³ì
³ ìîëîäøèì ìåäïåðñîíàëîì òà
ðîá³òíèêàìè. Íàñïðàâä³, ñüîãîäí³
áàãàòî ôàõ³âö³â ïðàöþþòü â íàø³é ë³êàðí³, ÿê³ ìîæóòü çðîáèòè
òå, ÷îãî íå ìîæóòü çðîáèòè ³íø³.
Õî÷à… ß âàì ñêàæó ÷åñíî: öþ
êâàë³ô³êàö³þ òðåáà ï³äòðèìóâàòè
ãðîøèìà.
Âè áóëè äåïóòàòîì ì³ñüêî¿ ðàäè
íå îäíå ñêëèêàííÿ. Ñüîãîäí³øí³é
â³çèò îáëðàäè çìîæå ÷èìîñü äîïîìîãòè ë³êàðí³?
— Äåïóòàòè ãîëîñóþòü çà áþäæåò, òàì ìîæíà âèä³ëèòè äîäàòêîâ³ êîøòè.
Ç òèõ, ùî ñüîãîäí³ ïðèéøëè,
÷àñòî äçâîíÿòü ³ ïðîñÿòü âàñ ïðî
äîïîìîãó?
— Ì³é òåëåôîí ïðàöþº ö³ëîäîáîâî. ß íå ìîæó ñêàçàòè,
ùî ó íàñ òóò êîçèðíà ë³êàðíÿ.
Îñíîâíà ìàñà ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â âñå ðîçóì³þòü — âñ³
òåðïëÿòü òóò ñèòóàö³þ, ÿêà º.
Íà ï’ÿòèõâèëèíêàõ ãîâîðèìî:
«Äàâàéòå òð³øêè ïîòåðïèìî —
äàë³ áóäå êðàùå…»
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ВІДСИДІВ ДЕВ'ЯТЬ РОКІВ, ВИЙШОВ
І СТАВ ДОПОМАГАТИ В'ЯЗНЯМ
Змінює життя  Вінничанин Руслан
Полшков тестує засуджених шести
вінницьких тюрем на ВІЛ-інфекцію та
розповідає, як не захворіти. Чоловік
добре знає, як влаштоване життя по іншу
сторону грат, адже раніше відсидів
дев'ять років за «лихі дев’яності».
Руслан впевнений, що тюрми не міняють
людей, а просто розкривають їх
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788

Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè Ðóñëàí Ïîëøêîâ äèâèòüñÿ íà ñï³âðîçìîâíèêà
òàê óâàæíî, ùî çäàºòüñÿ íàâ³òü
íå ìîðãàº. Ç íåçâè÷êè öå çáèâàº
ç ïàíòåëèêó, çäàºòüñÿ, ùî íà òåáå
«íà¿æäæàþòü». ×îëîâ³ê ç³çíàºòüñÿ, ùî éîìó íåîäíîðàçîâî ïðî öå
ãîâîðèëè. Àëå çà ðîêè, ïðîâåäåí³
çà ãðàòàìè, çâè÷êà âêîð³íèëàñü
íàêð³ïêî.
— Öå òàêèé ïñèõîëîã³÷íèé
ïðèéîì. Òàì äîâîäèëîñÿ â÷èòèñü
äîáðå ðîçáèðàòèñÿ â ëþäÿõ, àäæå
â³ä öüîãî çàëåæèòü òâîº æèòòÿ, —
êàæå Ðóñëàí.
Õî÷ çàðàç éîãî ðîáîòà ïîëÿãàº
ó â³äâ³äóâàíí³ òþðåì òà ñï³ëêóâàíí³ ç çàñóäæåíèìè, àëå ïðî ñâîþ
ñóäèì³ñòü â³í íàìàãàºòüñÿ íå çãàäóâàòè. Ëèøå â êðàéí³õ âèïàäêàõ.
— Â³äñèä³â ïî äóðîñò³, òîä³
áóëè «ëèõ³ äåâ’ÿíîñò³». Íàì, ìîëîäèì õëîïöÿì, õîò³ëîñÿ ëåãêèõ
ãðîøåé, — ðîçïîâ³äàº Ðóñëàí. —
Òå, ùî âîíè çîâñ³ì íå ëåãê³ ³ ëþäÿì äîâîäèòüñÿ çà âñå ïëàòèòè,
ÿ äóæå øâèäêî çðîçóì³â, àëå áóëî
âæå ï³çíî.
ПРОКУРОР ПРОСИВ ДАТИ
ДВАНАДЦЯТЬ РОКІВ
Çàðàç Ðóñëàíó 39 ðîê³â. Íàðîäèâñÿ ³ âèð³ñ â³í ó Äîíåöüê³é
îáëàñò³. Âèõîâóâàâñÿ â áëàãîïî-

ëó÷í³é ðîäèí³, ìàòè ïðàöþâàëà
êàäðîâèêîì, áàòüêî — çàë³çíè÷íèêîì.
— Ìåí³ çàâæäè ïîäîáàëèñÿ
ëþäè â á³ëèõ õàëàòàõ, â íèõ º
ÿêàñü ÷èñòîòà, — ðîçïîâ³äàº Ðóñëàí. — Ó äèòèíñòâ³ ìð³ÿâ ñòàòè
õ³ðóðãîì, íàâ³òü ïðîâ÷èâñÿ òðè
ì³ñÿö³ íà ìåäèêà, àëå íå âèéøëî.
Ïîòðàïèâ ó ïîãàíó êîìïàí³þ.
Ñóäèëè Ðóñëàíà ó äâàäöÿòü
ðîê³â ³ òîä³, ìîëîäîìó õëîïöåâ³,
âñå öå çäàâàëîñÿ áàíäèòñüêîþ
ðîìàíòèêîþ.
— Íàøå ïîêîë³ííÿ âèõîâóâàëîñü íà ñåð³àëàõ òèïó «Áðèãàäà»,
äå âñå öå çäàâàëîñÿ ïðîñòî ³ ëåãêî, — êàæå ÷îëîâ³ê. — ß çàéìàâñÿ
áîêñîì, íàñ òàêèõ áóëî ê³ëüêà
÷îëîâ³ê³â. Ìè â³äáèðàëè ó ëþäåé
ãðîø³ òà ìàøèíè. Ñóäèëè ìåíå
çà ñòàòòåþ 142 Êðèì³íàëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè. Ñë³äñòâî òà
ñóäè òðèâàëè á³ëüøå ðîêó. Òàì
áóëî ê³ëüêà åï³çîä³â. Ïðîêóðîð
ïðîñèâ äâàíàäöÿòü, ñóääÿ äàâ
äåâ’ÿòü ðîê³â.
БІЛЬШІСТЬ СИДИТЬ
ДЛЯ «ПОКАЗНИКА»
Ðóñëàí ðîçïîâ³äàº, ùî òþðåìíèé ñâ³ò ç éîãî ïðàâèëàìè ï³äáèðàºòüñÿ äî ëþäèíè âæå â Ñ²ÇÎ.
— Ìåí³ ñâ³òèâ ñåðéîçíèé
ñòðîê, òîìó ëþäè, ÿê³ òàì áóëè
âæå íå ïåðøèé ðàç, îäðàçó ïî-

Світ без тюрем буде кращим
Руслан зізнаєтся, що про свій
статус ВІЛ-інфікованого дізнався вже на волі.
— Я тоді до цього віднісся легковажно, але потім здоров'я
показало, що з ним жартувати не можна, — каже чоловік. — Я по собі знаю, наскільки
важливо приймати препарати
і не відмовлятися від терапії.
У сучасному світі все простіше,
люди стають більше обізнані
про ВІЛ/СНІД і на людину вже
не дивляться як на прокаженого.
Ліки можуть бути просто в тумбочці в'язня і ні сокамерники, ні
керівництво тюремного закладу
йому нічого не скаже.

Зараз Русланбере активну участь
у роботі Вінницького обласного
осередку Всеукраїнської благодійної організації«FREE ZONE»,
яка виступає за світ без тюрем.
— Наприклад, у Норвегії держава відмовляється від тюрем
і створює на їх місці лікувальні
заклади, або школи, — каже
чоловік. — Стільки людей, як
зараз у нас, не може сидіти.
Краще направити їх зусилля
на соціально корисні роботи.
Упевнений, що справа мого
життя в тому, щоб допомагати
таким як я. Частково моя дитяча
мрія збулась, я ходжу в білому
халаті і допомагаю людям.

÷àëè ðîçêàçóâàòè, ùî äî ÷îãî, —
ðîçïîâ³äàº Ðóñëàí. — Ëþäåé,
ÿê³ ñèäÿòü çà ñïðàâæí³ ñòðàøí³
ñïðàâè, íå òàê áàãàòî. Äåñü ïðîöåíò³â äî äåñÿòè. Óñ³ ³íø³ — äëÿ
ï³äâèùåííÿ ïîêàçíèêà ðîçêðèòòÿ
çëî÷èí³â. Ñèäÿòü çà ÿêèéñü ìåòàëîáðóõò àáî àâàð³¿.
Â³äáóâàòè ïîêàðàííÿ Ðóñëàíà
â³äïðàâèëè ó Äîíåöüêó âèïðàâíó
êîëîí³þ ñòðîãîãî ðåæèìó.
— ß ñêàçàâ, ùî áóäó ïàöàíîì,
áî âæå ïðèéøîâ òóäè ç ðîçóì³ííÿì, — êàæå Ðóñëàí. — ×åðåç äåÿêèé ÷àñ ìåíå ïðèçíà÷èëè íàãëÿäà÷åì çà äâîìà áàðàêàìè. Öå
ö³ëà äåðæàâà ç³ ñâî¿ìè ïðàâèëàìè
òà âëàäîþ.
×îëîâ³ê ðîçïîâ³äàº, ùî ñïåðøó çâèêàòè äî ëàãåðíèõ çàêîí³â
íå ïðîñòî.
— Áóâ âèïàäîê, êîëè çà ïðîâèíó äîâîäèëîñÿ áèòè äðóãà, ç ÿêèì
ÿ ñèä³â, — ðîçïîâ³äàº Ðóñëàí. —
Òè ïðîñòî íå ìîæåø â÷èíèòè
ïî-³íøîìó. Â³í «íàêîñÿ÷èâ»,
éîãî ñòàâëÿòü â êîëî ³ á'þòü. Òè
íå ìîæåø éîãî íå âäàðèòè, õî÷à
íåùîäàâíî ñèä³â ç íèì çà îäíèì
ñòîëîì.

Ìåí³ çàâæäè
ïîäîáàëèñÿ ëþäè
â á³ëèõ õàëàòàõ, â
íèõ º ÿêàñü ÷èñòîòà.
Ó äèòèíñòâ³ ÿ ìð³ÿâ
ñòàòè õ³ðóðãîì
ТЮРМА НЕ ВИПРАВЛЯЄ
ЛЮДЕЙ
Çà ñëîâàìè Ðóñëàíà, â³í ïðîäîâæèâ çàéìàòèñÿ ñïîðòîì ³ â òþðì³. Àëå òàêîæ òóò â³í âïåðøå
ñïðîáóâàâ íàðêîòèêè.
— Êîëè òè äíÿìè ñèäèø ó êàìåð³, òî øóêàºø áóäü-ÿê³ ðîçâàãè.
Òè ìîæåø ä³ñòàòè òàì óñå, ùî õî÷åø. Íàðêîòèêè — íå ïðîáëåìà,
ó íàñ áóâ îï³é òà ãàøèø, — êàæå
÷îëîâ³ê. — Çâè÷àéíî, ìè íàìàãàëèñÿ êîëîòèñü ëèøå íîâèìè
øïðèöàìè.
Çà äåâÿòü ðîê³â, ïðîâåäåíèõ ó êîëîí³ÿõ, Ðóñëàí ï³äñ³â
íà íàðêîòèêè òà çàðàçèâñÿ Â²Ë³íôåêö³ºþ.
— Íå ìîæó ñêàçàòè, ùî òþðìà
âèïðàâëÿº ëþäåé, âîíà ïðîñòî
ðîçêðèâàº ¿õ, — êàæå Ðóñëàí. —
Ñòàº çðîçóì³ëî, õòî òè íàñïðàâä³,
òåáå ëàìàþòü ¿¿ çàêîíè. Ââàæàþ
öå íå ïðàâèëüíèì. Ëþäè, ÿê³
òàì ñèäÿòü, ìîãëè á ðîáèòè ñîö³àëüíî êîðèñí³ ðå÷³, à íå â÷èòè òþðåìí³ ïðàâèëà òà âæèâàòè
íàðêîòèêè. Ñèñòåìà íå âèõîâóº.
Ëþäèíà âèõîäèòü çâ³äòè ç³ çëàìàíèì æèòòÿì, ï³ñëÿ öüîãî âàæêî
àäàïòóâàòèñÿ íà âîë³, ðîáîòó çíàéòè âàæêî. Íàïðèêëàä, â îõîðîí³
áàíêó ìåí³ ñêàçàëè, ùî ÿ ï³äõîäæó çà âñ³ìà ïàðàìåòðàìè, àëå

— Стільки людей, як зараз у нас, не може сидіти, —
каже Руслан. — Краще направити їх зусилля
на соціально корисні роботи
ñëóæáà áåçïåêè íå ïðîïóñòèòü
÷åðåç ñóäèì³ñòü.
ВАЖЛИВО, ЩОБ В'ЯЗНІ
ОТРИМУВАЛИ ПРЕПАРАТИ
Çë³çòè ç íàðêîòèê³â íà âîë³
Ðóñëàíó äîïîìîãëè ñîö³àëüí³
ïðàö³âíèêè äîíåöüêî¿ ÃÎ «Ñâ³òàíîê».
— Ñïåðøó, ÿ õîäèâ äî íèõ
çà øïðèöàìè, — êàæå ÷îëîâ³ê. —
Ïîò³ì çðîçóì³â, ùî ëàìàþ ñîá³
æèòòÿ. «Ïåðåêóìàðèâñÿ» ³ á³ëüøå
íå ïîâåðíóâñÿ. Àëå çðîçóì³â, ùî
õî÷ó äîïîìàãàòè òàêèì æå ÿê ³ ÿ.
Ïðîòå çàëèøàòèñÿ á³ëÿ êîëîí³¿,
â ÿê³é ñèä³â, íå ì³ã, íàìàãàâñÿ
ïî÷àòè íîâå æèòòÿ ó Â³ííèö³.
Óæå ð³ê Ðóñëàí ïðàöþº ó Â³ííèöüêîìó îáëàñíîìó â³ää³ëåíí³
áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Âñåóêðà¿íñüêà ìåðåæà ëþäåé, ÿê³ æèâóòü
ç Â²Ë/ÑÍ²Ä». Çàéìàºòüñÿ òèì,
ùî òåñòóº â’ÿçí³â øåñòè â³ííèöêèõ òþðåì íà Â²Ë-³íôåêö³þ òà

ðîçïîâ³äàº, ÿê íå çàõâîð³òè.
— Ïî â³ííèöüêèõ òþðìàõ çàðàç ñèäèòü áëèçüêî ñîòí³ ³íô³êîâàíèõ, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Äóæå
âàæëèâî, ùîá âîíè â÷àñíî
îòðèìóâàëè àíòèðåòðîâ³ðóñíó
òåðàï³þ.
Çà ñëîâàìè Ðóñëàíà, â'ÿçí³
íå òàê³ âæå áàéäóæ³ äî ñâîãî
çäîðîâ'ÿ. Âîíè íå ïðîòè ïðîõîäèòè ðåãóëÿðí³ îãëÿäè íà Â²Ë³íôåêö³þ. Ñêëàäí³ñòü ó òîìó,
ùî ó òþðìè ïîòðàïèòè íå òàê
ïðîñòî. Áóâàþòü âèïàäêè, ùî
ïîòð³áíî äîìîâëÿòèñÿ çà ê³ëüêà
òèæí³â.
— Ï³ä ÷àñ òåñòóâàííÿ ìè ðîçäàºìî äëÿ ìîòèâàö³¿ ïàéêè,
â ÿê³ âõîäÿòü ïðåäìåòè ïåðøî¿
íåîáõ³äíîñò³. Òîìó çàãàëîì âñ³
íå ïðîòè ïðèéòè ³ ïåðåâ³ðèòèñü, — êàæå Ðóñëàí. — Àëå áóâàº
òàê, ùî ïðèõîäÿòü íå çà ïàéêàìè.
Êàæóòü: «Íàì í³÷îãî íå ïîòð³áíî, ïðîñòî ïåðåâ³ðòå íàñ».

RIA, Ñåðåäà,
17 æîâòíÿ 2018
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Нарешті знайшли саме такий блок
живлення, який треба.
Дякуємо усім нашим благодійникам
за підтримку.

«Інклюзія починається не з пандусів, інклюзія
починається з душі і серця» — Ірина Борзова

436728

БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ «РОЗВИТОК.
РОЗВИТОК»

12 æîâòíÿ ó Êèºâ³ â ÌÂÖ
«Óêðà¿íñüêèé ä³ì» â³äáóâñÿ Ôîðóì ³íêëþçèâíî¿ ïîë³òèêè «Íîâ³
ìîæëèâîñò³», ÿêèé ïðèñâÿ÷åíî
ïàì’ÿò³ Ðà¿ñè Ïàíàñþê.
Â³äêðèëà ôîðóì ãîëîâà ÃÎ
«ÂÎ Ðîçâèòîê. Ðîçâèòîê» — ²ðèíà
Áîðçîâà: «Ï³äãîòîâêó äî Ôîðóìó ìè ðîçïî÷èíàëè òðè ì³ñÿö³
òîìó ç ëþäèíîþ, ÿêà ïðèñâÿòèëà
ñâîº æèòòÿ ðîçâèòêó ³íêëþçèâíîãî ñåðåäîâèùà — ç Óðÿäîâîþ
óïîâíîâàæåíîþ ç ïðàâ îñ³á ç
³íâàë³äí³ñòþ Ðà¿ñîþ Âàñèë³âíîþ
Ïàíàñþê. 17 âåðåñíÿ íåéìîâ³ðíî¿ ëþäèíè ç øèðîêîþ äóøåþ
òà â³äêðèòèì ñåðöåì íå ñòàëî…
íåïîì³ðíà âòðàòà äëÿ âñ³õ íàñ.
ß ââàæàëà çà îáîâ’ÿçîê ïðîâåñòè
íàëåæíèì ÷èíîì çàõ³ä, â ÿêîìó
Ðàÿ ìàëà áóòè ìîäåðàòîðîì òà ùå
âñòèãëà îá’ºäíàòè äî ó÷àñò³ ÷óäîâèõ ñï³êåð³â. Ïðîâåäåííÿ ôîðóìó
ç çàëó÷åííÿì ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, âëàäè, ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó, ìåä³à ñåêòîðó, ãðîìàäñüêîãî
ñåðåäîâèùà, ñôåðè êóëüòóðè
äàñòü ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè, ùî
äîñòóïí³ñòü òà ³íêëþçèâíå ñåðåä-

ЦЕНТР
ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ПІДТРИМКИ
БІЗНЕСУ
М. ВІННИЦІ

îâèùå ïîòð³áíî ñêð³çü. ²íêëþç³ÿ
ïî÷èíàºòüñÿ íå ç ïàíäóñ³â, ³íêëþç³ÿ ïî÷èíàºòüñÿ ç äóø³ ³ ñåðöÿ òà
ùîäåííî¿ ðîáîòè»,— ãîâîðèòü îðãàí³çàòîð ôîðóìó, ²ðèíà Áîðçîâà.
Ôîðóì ðîçïî÷àâñÿ ïðåçåíòàö³ºþ Ïðî ä³ÿëüí³ñòü Óðÿäîâî¿
óïîâíîâàæåíî¿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ Ðà¿ñè Ïàíàñþê: «Äîñÿãíåííÿ.
Íàïðàöþâàííÿ. Ïëàíè».
Ï³ä ÷àñ Ôîðóìó â³äáóëèñü ÷îòèðè ïàíåëüí³ äèñêóñ³¿ ç ïðåçåíòàö³ºþ ïðàêòèê ñòâîðåííÿ
³íêëþçèâíîãî ñåðåäîâèùà, çàñòîñóâàííÿ íîâ³òí³õ òåõíîëîã³é
â ðîçâèòêó ³íêëþç³¿, ïðåçåíòàö³ÿ
ìèñòåöüêèõ ïðîåêò³â òà àäàïòîâàíî¿ ë³òåðàòóðè äëÿ ðîçâèòêó
ìîâëåííÿ ó ä³òåé ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè ïîòðåáàìè. Òàêîæ
ñï³êåðè îçíàéîìèëè ç äîñâ³äîì
ïðàöåâëàøòóâàííÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, çîêðåìà ³ ÷åðåç ñîö³àëüíå ï³äïðèºìíèöòâî.
Ñï³êåðè àêöåíòóâàëè óâàãó,
ùî ëèøå ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè
âëàäè ³ ãðîìàäè ìîæíà ðîçâèâàòè ³íêëþç³þ. Æèòòÿ ëþäèíè ç
³íâàë³äí³ñòþ íå ïîâèííî îáìåæóâàòèñü ÷îòèðìà ñò³íàìè âëàñíîãî äîìó. Òîìó âêðàé íåîáõ³äíî ñòâîðþâàòè óìîâè, ùîá ëþäè

ç ³íâàë³äí³ñòþ ðåàë³çóâàëè ñâî¿
ïðàâà íà ð³âí³ ïðàâ, âèçíà÷åíèõ
äëÿ âñüîãî ñóñï³ëüñòâà.
Ó ðàìêàõ ïðîåêòó íàäðóêîâàíî
ïîðàäíèê «Íàøå ì³ñòî — çðó÷íå
òà äîñòóïíå äëÿ âñ³õ», à òàêîæ
êàëåíäàð íà 2019 ð³ê ç àáåòêîþ
æåñòîâî¿ ìîâè.
Ó ðàìêàõ Ôîðóìó ïðåçåíòóâàëè ôîòîâèñòàâêè
 «Ïðèñâÿ÷åíà ïàì’ÿò³ Ðà¿ñè
Ïàíàñþê»
 «Íàâêîëî ñâ³òó íà ³íâàë³äíîìó â³çêó» (Ìèêîëà Ïîäðåçàí)
 «Ìàòóñÿ, òè ïîâ³ðèëà
ó ìåíå» (ÃÎ ÂÎ «Ñîþç îñ³á ç
³íâàë³äí³ñòþ Óêðà¿íè»)
 «Ìè ³íàêø³, àëå ìè ñåðåä Âàñ»
(ÃÎ «Â³ííèöÿ Äàóí Ñèíäðîì»)
 «Ïàðîñòêè» (ðåæèñåð òåàòðó «Ïàðîñòêè» Â³òàë³é Ëþáîòà,
ôîòîãðàô Íàòàë³ÿ Êîíäðàòþê).
 «Îñ³íí³é âåðí³ñàæ», âèñòàâêà êàðòèí çàñëóæåíîãî õóäîæíèêà Óêðà¿íè Þð³ÿ Ïàöàíà
Çàâåðøèâñÿ Ôîðóì ³íêëþçèâíèì êîíöåðòîì.
Ïàíåëüí³ äèñêóñ³¿ òà êîíöåðòíó ïðîãðàìó ïåðåêëàäàëè
æåñòîâîþ ìîâîþ ïåðåêëàäà÷êè
ïðîãðàìè ÒÑÍ Ëþäìèëà Ðóäåíêî òà Òåòÿíà Ðàä÷åíêî.

Організатор форуму
Ірина Борзова

Форум
присвячений
пам’яті
Раїси
Панасюк

Ведуча Уляна
Пчолкіна

Що чекає аграріїв? Ринок землі,
експорт, інновації в с/г
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА
ЦЕНТРУ ПІДТРИМКИ
БІЗНЕСУ М. ВІННИЦІ

Çà ï³äòðèìêè ªâðîïåéñüêîãî
áàíêó ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó (ªÁÐÐ) â ðàìêàõ ³í³ö³àòèâè
#EU4Business ªâðîïåéñüêîãî
Ñîþçó äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü Â³ííèöÿ ñòàíå öåíòðîì ìàñøòàáíîãî àãðîôîðóìó «AgroVin2018».
25 æîâòíÿ â³äáóäåòüñÿ íàéá³ëüøà ïîä³ÿ öåíòðàëüíî¿
Óêðà¿íè ó ñôåð³ ÀÏÊ, ùî
îá’ºäíàº 350 âëàñíèê³â òà ïðåäñòàâíèê³â òîï-ìåíåäæìåíòó
àãðîïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, âèðîáíèê³â ³ ïîñòà-

÷àëüíèê³â òåõí³êè, íàéêðàùèõ
ôàõ³âö³â ó ñôåð³ ³ííîâàö³éíèõ
òåõíîëîã³é òà ñèñòåì çàõèñòó
â ñ³ëüñüêîìó ãîñïîäàðñòâ³ ç
Â³ííèöüêî¿, Õìåëüíèöüêî¿,
Êè¿âñüêî¿, Òåðíîï³ëüñüêî¿ òà
×åðêàñüêî¿ îáëàñòåé.
Àãðîôîðóì «AgroVin2018» —
öå ìàéäàí÷èê äëÿ â³äêðèòîãî
ä³àëîãó, îáì³íó äóìêàìè, äîñâ³äîì, íàëàãîäæåííÿ ä³ëîâèõ
êîíòàêò³â òà ìîæëèâ³ñòü ä³çíàòèñÿ ïðî àêòóàëüí³ ïðîãðàìè
ï³äòðèìêè àãðîïðîìèñëîâîãî
ñåêòîðó.
Ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº ïàíåëüí³ äèñêóñ³¿ òà âèñòóïè â³ä

ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â Óêðà¿íè.
Ëèøå àêòóàëüí³ íîâèíè, ñó÷àñí³
òåõíîëîã³¿ òà ³íñòðóìåíòè, ùî
ñïðèÿòèìóòü çðîñòàííþ òà ðîçâèòêó âàøîãî á³çíåñó, êîíòàêòè,
ùî âèâåäóòü âàøå ï³äïðèºìñòâî
íà íîâèé ð³âåíü.
АКТУАЛЬНІ ПИТАННЯ
ФОРУМУ:
 îðåíäà/êóï³âëÿ/ïðîäàæ
çåìë³
 êîîïåðàö³ÿ òà åêñïîðò
 ô³íàíñóâàííÿ òà ³íâåñòèö³éí³ ïðîãðàìè
 âïðîâàäæåííÿ ñó÷àñíèõ
òåõíîëîã³÷íèõ ð³øåíü
 ³ííîâàö³éíå ñàä³âíèöòâî òà
á³îòåõíîëîã³¿
Çàõ³ä îðãàí³çîâàíî Öåíòðîì
³íôîðìàö³éíî¿ ï³äòðèìêè á³çíåñó ì. Â³ííèöÿ, çàñíîâàíèì
íà áàç³ Â³ííèöüêîãî Êëóáó Ä³ëîâèõ Ëþäåé çà ï³äòðèìêè ªÁÐÐ
â ðàìêàõ ³í³ö³àòèâè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó EU4Business.
Ó÷àñòü áåçêîøòîâíà äëÿ
350 ó÷àñíèê³â, ÿê³ çàðåºñòðóþòüñÿ äî 18 æîâòíÿ íà ñàéò³
agro.vn.ua àáî çà òåëåôîíîì:
097 505 80 50

Надія Лисецька, керівник Центру інформаційної
підтримки бізнесу та Ольга Іванченко, представник ЄБРР
436713
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СПРАВА «ШЕФА» В АПЕЛЯЦІЇ
ЗАВЕРШИЛАСЯ ВИПРАВДАННЯМ
Мало доказів  Суддя, який не здатен
карати, стає співучасником злочину.
Такою заявою відреагувала адвокат Олена
Грабік на рішення апеляційного суду
в справі зятя мера Могилів-Подільського.
Його звинувачували в замаху на вбивство
її клієнта і у Вінницькому міському суді
виправдали за недоведеністю причетності
до злочину. Чому оскарження вироку
першої інстанції нічого не змінило?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Á³çíåñìåíà ³
äåïóòàòà ì³ñöåâîãî ð³âíÿ Ñåðã³ÿ
Øåâ÷óêà, îäðóæåíîãî íà ïàä÷åðö³ ìåðà Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî,
íå êàðàòèìóòü ÿê çëî÷èíöÿ. Ðîçãëÿä éîãî êðèì³íàëüíî¿ ñïðàâè
â àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿ çàëèøèâ
ó ñèë³ ð³øåííÿ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó, âèíåñåíå òîð³ê.
Êîëåã³¿ ñóää³â çíîâó íå âèñòà÷èëî äîêàç³â âèíóâàòîñò³ ï³äñóäíîãî.
À éîãî çâèíóâà÷óâàëè â çàìàõó
íà âáèâñòâî ëþäèíè — ìåøêàíöÿ
ðàéöåíòðó Îëåêñàíäðà Êîëîì³éöÿ,
ç ÿêèì ó «Øåôà» áóâ êîíôë³êò.
Í³áèòî ñòð³ëÿíèíîþ îñòàíí³é ³ íàìàãàâñÿ öåé êîíôë³êò
ðîçâ’ÿçàòè, àëå íå âèñòà÷èëî êóëü.
Îëåêñàíäð Êîëîì³ºöü îòðèìàâ
âîãíåïàëüí³ ïîðàíåííÿ â ñòåãíî
³ ñ³äíèöþ. Êóë³ âèòÿãëè â ë³êàðí³
Ïèðîãîâà. Çâ³äòè ¿õ çàáðàëà ñë³ä÷îîïåðàòèâíà ãðóïà äëÿ åêñïåðòíîãî
äîñë³äæåííÿ. À îò ï³ñòîëåò, íàãàäàºìî, ïîë³ö³ÿ òàê ³ íå çíàéøëà.
Â³í ìàâ, çà ñëîâàìè ïîðàíåíîãî

ìîãèë³â÷àíèíà, âèãëÿä ðåâîëüâåðà.
Ïðî ñóäîâèé ðîçãëÿä íàçâàíî¿ êðèì³íàëüíî¿ ³ñòîð³¿ â ïåðø³é ³íñòàíö³¿, ÿêèé â³äáóâàâñÿ
òîð³ê ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó
ñóä³, RIA äîêëàäíî ðîçïîâ³äàëà
íàøèì ÷èòà÷àì. Ó ñåð³¿ ïóáë³êàö³é áóëè ïîçèö³¿ ñòîð³í, öèòàòè
ñâ³äê³â, ³íôîðìàö³ÿ ïðî äîêàçè,
ùî áóëè â ïðîâàäæåíí³. Íàãàäàºìî, ùî êîëåã³ÿ Â³ííèöüêîãî
ì³ñüêîãî ñóäó, ï³ä ãîëîâóâàííÿì
ñóää³ Êóðáàòîâî¿, ñïî÷àòêó äóæå
ðåòåëüíî äîïèòóâàëà ó÷àñíèê³â
ïðîöåñó, à ïîò³ì êâàïëèâî äîñë³äèëà âñ³ äîêàçè, ïðîâåëà äåáàòè
òà âèíåñëà âèïðàâäàëüíèé âèðîê.
Ó ÷åðâí³ ìèíóëîãî ðîêó âèðîê
íàçâàâ íåäîâåäåíîþ ïðè÷åòí³ñòü
Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà äî öüîãî çàìàõó
íà âáèâñòâî. Íàäàë³ ìîãèë³â-ïîä³ëüñüê³ êðèì³íàëüí³ «ðîçáîðè»,
ùî â³äáóëèñÿ â äâîð³ æèòëîâîãî
áóäèíêó ñåðåä á³ëîãî äíÿ 10 òðàâíÿ 2016-ãî, ïåðåêî÷óâàëè äî àïåëÿö³éíîãî ñóäó.
ДАРЕМНА АПЕЛЯЦІЯ
Ñóäîâå ð³øåííÿ, çà ï³äïèñîì
ñóää³ Êóðáàòîâî¿, ñòàëî ïðèãî-

Допит свідка в апеляції. Коломієць ставить питання, його адвокат готова озвучити своє,
а теща (на знімку зліва) спостерігає за реакцією опонентів
ëîìøëèâèì äëÿ ïîòåðï³ëî¿ ñòîðîíè. ² Îëåêñàíäð Êîëîì³ºöü,
÷èÿ òåùà íàäàëà ðîçãîëîñó ³ñòîð³¿
ç³ ñòð³ëÿíèíîþ «Øåôà», ç äîïîìîãîþ àäâîêàòà ïîäàâ àïåëÿö³éíó
ñêàðãó íà âèðîê. Ïàðàëåëüíî áóëà
ïîäàíà ñêàðãà íà ñóääþ äî Âèùî¿
ðàäè ïðàâîñóääÿ.
Ìèíóëî¿ ñåðåäè, 10 æîâòíÿ,
êîëåã³ÿ àïåëÿö³éíîãî ñóäó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ïîñòàíîâèëà:
«Àïåëÿö³éí³ ñêàðãè ïðîêóðîðà
Êàðíàóõà òà àäâîêàòà Ãðàá³ê çàëèøèòè áåç çàäîâîëåííÿ. Âèðîê Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó
â³ä 9 ÷åðâíÿ 2017 ðîêó, ÿêèì
Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà âèïðàâäàíî,
ó çâ’ÿçêó ç íåäîâåäåííÿì, ùî
êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ
â÷èíåíî îáâèíóâà÷åíèì, — çàëèøèòè áåç çì³í. Óõâàëà ìîæå
áóòè îñêàðæåíà äî Âåðõîâíîãî
Ñóäó âïðîäîâæ 3 ì³ñÿö³â ç äíÿ
ïðîãîëîøåííÿ».
Ïîâíèé òåêñò ð³øåííÿ ùå
íå ïðîçâó÷àâ ó ñóä³ (éîãî ÷èòàëè
16 æîâòíÿ), àëå ñòîðîíà îáâè-

Захист Шевчука: «Нові докази не несли доказової інформації»
Вінницький адвокат Віталій Корпало захищав Сергія Шевчука
в апеляційній інстанції. Задоволений рішенням захисник прокоментував апеляційну розв’язку
могилів-подільської справи коротко, бо ще не звучало повне рішення з докладною аргументацію.
— Судовий розгляд був тривалий, — каже Віталій Корпало. —
Повністю дослідили всі докази,
наявні в матеріалах кримінального провадження, повторно. Крім
того, суд задовольнив всі клопотання про доповнення судового
слідства: витребування речей,
допит свідків. Однак, у ході вивчення та дослідження доказів,
наявних в провадженні, повторно підтвердили наявність суттєвих порушень, врахованих судом
першої інстанції. Нові здобуті

докази також не мали суттєвого
значення для можливого скасування вироку, оскільки не несли
доказової інформації щодо безпосередньої дії злочину.
У апеляції допитували слідчу, яка
вилучала в лікарні головний доказ — рештки куль, які дістали з
Коломійця під час операції. Також адвокат потерпілого додавала відповіді на свої адвокатські
запити. Вони стосувалися «забракованих» в першій інстанції
процесуальних документів та доказів присутності Сергія Шевчука на місці злочину (інформація
мобільного оператора).
Сам Сергій Шевчук, нагадаємо,
давав коментар пресі тільки
раз — щойно його звільнили з-під
варти після вироку Вінницького
міського суду. Він сказав: «Спра-

ведливість восторжествувала» й
більше ні слова. Під час розгляду
апеляцій на його виправдання —
відмовлявся говорити з журналістом на цю тему.
Раніше його дружина Христина
в ексклюзивному інтерв’ю RIA
розказала, що звинувачення її
чоловіка — це наклеп, пов'язаний
з намаганням усунути «праву
руку» Бровка, а потім і його самого. Падчерка мера підтримувала
свого чоловіка протягом всього
судового процесу. Вона в перерві між засіданнями народила
Сергію третього сина.
Пишемо їй зараз в Месенджері
прохання про коментар. Відповіді
на поставленні питання, в тому
числі, про реакцію на намір
сторони звинувачення судитися далі, від Шевчуків ще немає.

íóâà÷åííÿ âæå çàÿâèëà, ùî áóäå
äàë³ îñêàðæóâàòè âèïðàâäàííÿ
Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà.
À Îëåêñàíäð Êîëîì³ºöü ñâîº
íåâäîâîëåííÿ ïîêàçàâ ñóäó îäðàçó: â³í, ùîéíî çðîçóì³â ñóòü
ð³øåííÿ, äåìîíñòðàòèâíî âèéøîâ ³ç çàëè, ãðþêíóâøè äâåðèìà.
Éîãî àäâîêàò Îëåíà Ãðàá³ê ïîò³ì ïðîêîìåíòóâàëà æóðíàë³ñòó
ô³íàë àïåëÿö³éíîãî ðîçãëÿäó îñü
òàê:
— Ñóääÿ, ÿêèé íå çäàòåí êàðàòè, ñòàº ñï³âó÷àñíèêîì çëî÷èíó. Çàâæäè ó ñâî¿é áîðîòüá³
çà ïðàâäó ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü ïîòð³á-

â ïîòåðï³ëîãî, òî íå äîñòàòíüî
äîêàç³â, ùî öå çðîáèâ Øåâ÷óê
Ñåðã³é. Òàê ñàìî, ÿê ³ â ïåðø³é
³íñòàíö³¿, çà òèæäåíü äî çàâåðøåííÿ ðîçãëÿäó ñóä í³áè ï³äì³íèëè. Ñóää³ ïåðåñòàëè ÷óòè ³
áà÷èòè. Ó íàñ íåìàº íàëåæíèõ òà
äîïóñòèìèõ äîêàç³â òîãî, ùî ñóää³â êóïèëè. ² íàì íå çðîçóì³ëî,
÷îìó òàê ñòàëîñÿ. Ïðîòå çðîçóì³ëî òî÷íî îäíå: ÿêùî ó ñïðàâ³
ñóä ïîâîäèòüñÿ íåçðîçóì³ëî ³ ³ãíîðóº äîêàçè òà ïîêàçè ñâ³äê³â,
ÿê³ ïðÿìî äîâîäèëè âèíóâàò³ñòü
Øåâ÷óêà Ñåðã³ÿ, çíà÷èòü â ñïðàâó âòðóòèëèñÿ êîøòè.

«ßê ³ â ïåðø³é ³íñòàíö³¿,
çà òèæäåíü äî
çàâåðøåííÿ ðîçãëÿäó
ñóä í³áè ï³äì³íèëè.
Ñóää³ ïåðåñòàëè ÷óòè ³
áà÷èòè», — êàæå ñâ³äîê

ЦЕ ЩЕ НЕ РОЗВ’ЯЗКА?
Ùî êóïèòè íàìàãàëèñÿ ³ ¿¿,
êàçàëà ïîñò³éíî ï³ä ÷àñ ñóäîâèõ ðîçáèðàíü, òåùà Îëåêñàíäðà Êîëîì³éöÿ. Âîíà âèêëàäàëà
â ìåðåæó â³äåî ñâîº¿ ðîçìîâè ç
äðóæèíîþ Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà òà ¿¿
ìàò³ð’þ (äðóæèíîþ ìåðà Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî). Ðîçïîâ³äàëà,
ùî íå ïîãîäèëàñÿ çà ãðîø³ â³äìîâèòèñÿ â³ä çâèíóâà÷åíü, áî äîáèâàºòüñÿ ïóáë³÷íîãî âèçíàííÿ
âèíè «Øåôîì».
— Ìè íå õîò³ëè éîãî ñàäèòè.
Íàì öå íå òðåáà, — ãîâîðèòü ïðî
Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà òåùà Îëåêñàíäðà
Êîëîì³éöÿ. — Ìè õîò³ëè, ùîá
â³í âèçíàâ, ³ ùîá á³ëüøå í³êîëè
òàêîãî íå ðîáèâ. Ó íüîãî òðîº
ä³òåé. Íàì òåæ â³ä öüîãî ëåãêî
íå ñòàíå, ÿêùî ìè éîãî çàñàäèìî.
Àëå ëþäèíà çóõâàëî ñåáå âåäå ³
íå âèçíàº âèíè. Íå âèçíàº ôàêò
òîãî, ùî â³í ñòð³ëÿâ. Ìè öå ä³ëî
òàê íå ëèøèìî. Ò³ëüêè ªâðîïåéñüêèé ñóä, ìàáóòü, ïîñòàâèòü
êðàïêó íà öüîìó ïèòàíí³, ³ ìè
äî íüîãî ä³éäåìî. Îáîâ’ÿçêîâî
áóäåìî îñêàðæóâàòè.
Òàêîæ Òåòÿíà Ãëóùàê ñêàçàëà, ùî áóäóòü ñêàðãè íà ñóää³â
àïåëÿö³éíîãî ñóäó, ÿê³ íàäàëè
÷èííîñò³ ð³øåííþ Êóðáàòîâî¿.
Ïðî ðåçóëüòàò ïîäà÷³ ñêàðãè
íà îñòàííþ, ÿê âîíà ñêàçàëà,
ùå ³íôîðìàö³¿ íåìàº.

íî éòè äî ê³íöÿ, òîìó ð³øåííÿ
àïåëÿö³éíî¿ ³íñòàíö³¿ áóäå íàìè
îñêàðæåíî äî Âåðõîâíîãî Ñóäó.
«СУД НІБИ ПІДМІНИЛИ»
Çà ïðàâäó ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü
÷è íå íàéá³ëüøå áîðåòüñÿ òåùà
Îëåêñàíäðà Êîëîì³éöÿ Òåòÿíà
Ãëóùàê. Âîíà ñâîãî ÷àñó ïåðåêîíàëà çÿòÿ çàÿâëÿòè íà «Øåôà».
Òàêîæ ñêëèêàëà æóðíàë³ñò³â
íà ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ ³ äàâàëà êîìåíòàð³. Ïàðàëåëüíî ñâ³ä÷èëà
â ïðîöåñ³, ÿê ñâ³äîê. À ï³ñëÿ âèïðàâäàíîãî âèðîêó — ïëàêàëà ³
îá³öÿëà ñóäèòèñÿ äî ê³íöÿ. Òàê
ñàìî æ³íêà ãîâîðèòü é çàðàç.
— Ñóä äîñë³äèâ óñ³ äîêàçè, ÿê³
ñïðîñòîâóâàëè âèñíîâêè ñóäó
ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. ×îìó, ï³ñëÿ
öüîãî ïðèéíÿòî òàêå ð³øåííÿ —
íàì íå â³äîìî, — êàæå Òåòÿíà
Ãëóùàê. — Ìè ñïðîñòóâàëè àë³á³
îáâèíóâà÷åíîãî, ñïðîñòóâàëè äîêóìåíòàëüíî óñ³ àðãóìåíòè çàõèñòó. Íàâ³òü àäâîêàò ï³äîçðþâàíîãî
çàÿâèâ, ùî, ÿêùî ³ áóëà ñòð³ëüáà
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Якби не вороги, хіба б ми знали,
які в нас друзі і які ми самі…

простір для особистої думки

З чого почати маркетинг місцевому бізнесу?
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
RIA HUB

Ïåðåä ñòàðòîì
äðóãî¿ Øêîëè ìàðêåòèíãó R²À ìè ïîãîâîðèëè ç àâòîðîì êóðñó Îëåãîì
Ãîðîáöåì ïðî íàø ñüîãîäí³øí³é
ìàðêåòèíã â óìîâàõ óêðà¿íñüêîãî
ñåðåäíüîãî ì³ñòà, ÿêèì º Â³ííèöÿ.
Íàéïåðøå âàðòî óñâ³äîìèòè,
ùî áóäü-ÿêèé ïðîäóêò ïîòð³áíî
ïðîñóâàòè òà ïðîäàâàòè. Äóìêà «ãàðíèé ïðîäóêò ïðîäàºòüñÿ
ñàì» — ïîìèëêîâà ³ íàðîäæåíà
äåô³öèòîì êîíêóðåíö³¿. Âçàãàë³
êîíêóðåíö³ÿ íà íàøèõ ïðîñòîðàõ ìàéæå â³äñóòíÿ. Íàïðèêëàä,
â ñåðåäíüîìó ³ñïàíñüêîìó ì³ñò³
º â 10–20 ðàç³â á³ëüøå ðåñòîðàí³â íà äóøó íàñåëåííÿ, í³æ
ó Â³ííèö³. Ìàëèé á³çíåñ ïî÷èíàºòüñÿ ³ç ãàðíîãî âèêîíàâöÿ —
ë³êàð â³äêðèâàº âëàñíèé ìåä
öåíòð, ïåðóêàð — ñàëîí êðàñè,
àâòîìàéñòåð — ñâîº ÑÒÎ. Âîíè
äîáðå çíàþòü ñâîþ ðîáîòó. Àëå
ðîáîòà âëàñíèêà á³çíåñó òàêîæ
âêëþ÷àº óïðàâë³íñüê³ çàäà÷³ —
ïëàíóâàííÿ ô³íàíñ³â ³ çâ³òí³ñòü,
ìàðêåòèíã, ðåêðóòèíã ³ ðîáîòà
ç ïåðñîíàëîì. Òîìó ï³äïðèºìöÿì âàðòî óñâ³äîìèòè, ùî
êîëî éîãî ôóíêö³é ðîçøèðèëîñü. Ïðî îêðåìèõ ïðàö³âíèê³â,
ÿê³ á ðîáèëè öþ ðîáîòó â ìàëîìó á³çíåñ³, íå ãîâîðèìî. Äóæå
âàæëèâî öå ïðèéíÿòè ³ ïî÷àòè
ñàìîíàâ÷àííÿ â öèõ íàïðÿìêàõ.
НЕ ПЛУТАЙТЕ БРЕНДИНГ
ТА РЕКЛАМУ
Ìàòåð³àëó äëÿ íàâ÷àííÿ º
á³ëüøå í³æ äîñèòü ³ â³í çíàõîäèòüñÿ íà â³äñòàí³ ïîøóêîâîãî
çàïèòó â Ãóãë³. Íà ïåðøèé ïîãëÿä ìàòåð³àë³â òàê áàãàòî, ùî
âàæêî âèçíà÷èòèñü, ùî âàðòå
óâàãè, à ùî í³. Ìîÿ ïîðàäà —
ïðîñòî ïî÷í³òü ÷èòàòè òà äèâèòèñü. Ïðàâèëüí³ ðå÷³ ïîâòîðþþòüñÿ ó á³ëüøîñò³ àâòîð³â ³ âè
øâèäêî öå çðîçóì³ºòå.
Áðåíäèíã — äóæå âàæëèâà

ð³÷, ïðî ÿêó ÷îìóñü íå äóìàþòü á³ëüø³ñòü íàøèõ ì³ñöåâèõ
ï³äïðèºìö³â. Ïðîñòà ñóòü Áðåíäó — â³í ïîâèíåí çàïàìÿòàòèñü.
À ùî ìè çàïàìÿòîâóºìî? Òå, ùî
º óí³êàëüíèì. Òîìó âàðòî âèçíà÷èòè íàá³ð åëåìåíò³â, ÿê³ áóäóòü
àñîö³þâàòèñü ³ç âàøèì áðåíäîì. Öå íàçâà, êîëüîðè, ôîðìè,
øðèôò ³ ò.ä. ×èì á³ëüøå òàêèõ
åëåìåíò³â áóäóòü àñîö³þâàòèñü
ç áðåíäîì, òèì á³ëüøå øàíñ³â,
ùî ëþäè âàñ çàïàì'ÿòàþòü.
Òóò íå âàðòî ïëóòàòè áðåíäèíã
³ ðåêëàìó. Ðåêëàìà ïîâèííà
òåæ áðåíäóâàòèñü — òîáòî áóòè
çðîáëåíîþ ç ñâî¿õ êîëüîð³â,
øðèôò³â, ôîðì. À ñàìà ñóòü
ðåêëàìíîãî ïîâ³äîìëåííÿ —
îêðåìà ð³÷. Ñïîðòèâí³ êëóáè
òàê ñàìî áðåíäóþòü ñåáå. Ñèíüî-á³ë³ — öå «Äèíàìî», ÷îðíîîðàíæåâ³ — «Øàõòàð», ÷åðâîíî÷îðí³ — «Ì³ëàí» ³ ò.ä. Ó ñâî¿é
í³ø³ ïîòð³áíî áóòè óí³êàëüíèì.
Êëàñíà ³äåÿ — äàòè á³çíåñó ñâîº
ïð³çâèùå. Öå â òèñÿ÷ó ðàç³â
êðàùå, í³æ ÿêå-íåáóäü «ÂÌÊñåðâ³ñ». Ïàì'ÿòàºòå, ÿê ìè êàçàëè «ïîîá³äàòè ó Êîðîáê³íà»?
Ó ìàëîìó á³çíåñ³ ³ì'ÿ âëàñíèêà — ñèëüíèé áðåíä.
ПОШУКАЙТЕ СВОЇ ПОСЛУГИ
З МОБІЛЬНОГО
Äàë³ âàðòî ïîïðàöþâàòè ³ç
ïðèñóòí³ñòþ â ì³ñöÿõ ïîøóêó âàøèõ ïîñëóã. ×è ëåãêî
âàñ çíàéòè â Ãóãë³, íà êàðòàõ,
â Ôåéñáóö³, â ïîïóëÿðíèõ äîâ³äíèêàõ? Ëþäè, ÿê³ øóêàþòü —
öå êë³ºíòè, ¿õ ïîòð³áíî ïðîñòî
íå âòðàòèòè. Ùî âàæëèâî — äâà
ç òðüîõ ïîøóêîâèõ çàïèò³â ðîáëÿòü ñüîãîäí³ ç ìîá³ëüíîãî.
Òîìó ïðîñòà ïîðàäà âëàñíèêó — ïîøóêàòè ñâî¿ ïîñëóãè
ç³ ñâîãî ìîá³ëüíîãî. Ââåä³òü
«ñòîìàòîëîã³ÿ Â³ííèöÿ», «ñàëîí êðàñè Â³ííèöÿ», «ðåñòîðàí Â³ííèöÿ» ³ ïîäèâ³òüñÿ, ùî
îòðèìàºòå. Ðîáîòà íàä ïîøóêîì
íå çàâæäè ïðîñòà ³ ñàì âñüîãî

íå çðîáèø. Àëå âàì äîñòàòíüî
ìàòè ïðàâèëüíå ðîçóì³ííÿ çàäà÷³ — îïèø³òü ³äåàëüíó ñèòóàö³þ
êë³ºíòà. Íàïðèêëàä, «âáèâàþ
â ïîøóê «ðåñòîðàí äëÿ âåñ³ëëÿ
ó Â³ííèö³» ³ ì³é ðåñòîðàí áà÷ó
â òð³éö³ ïåðøèõ». Öå íîðìàëüíà çàäà÷à äëÿ ñïåö³àë³ñò³â, ³ âè
çàâæäè ÷³òêî çìîæåòå ïðîêîíòðîëþâàòè ¿¿ âèêîíàííÿ.
Ùî ö³êàâî, ðîáîòà ç ïîøóêîâèìè ³íñòðóìåíòàìè äîçâîëÿº
çàáèðàòè êë³ºíò³â ó êîíêóðåíò³â.
Âè çíàºòå áîëüîâ³ òî÷êè êîíêóðåíò³â? Ñôîðìóëþéòå ö³êàâó
ïðîïîçèö³þ ³ ïîêàçóéòå ðåêëàìó
ïðè ïîøóêîâèõ çàïèòàõ íà íàçâè
ô³ðì-êîíêóðåíò³â! ×óºòå íà ðàä³î ðåêëàìó êîíêóðåíòà ³ çíàºòå,
ùî ó íèõ ïðîáëåìà ç³ ñòðîêàìè?
Ðåêëàìóéòå â ïîøóêó øâèäêó
äîñòàâêó!

СПІЛКУЙТЕСЬ З КЛІЄНТАМИ
У СОЦМЕРЕЖАХ
Çàëó÷åííÿ íîâèõ êë³ºíò³â
³ç òèõ, õòî íå øóêàº, ïî÷í³òü
â ñîöìåðåæàõ. Òàì º âàø³ äðóç³
³ âàø³ çíàéîì³ — âîíè äîïîìîæóòü âàì ïîøèðèòè ³íôîðìàö³þ
ïðî âàø á³çíåñ. Ñï³ëêóéòåñü ³ç
íèìè ñàìå ÿê ç äðóçÿìè. Ó Â³ííèö³ º äîáðèé êåéñ — Âàëåð³é Ñèâåð÷óê âëàñíîðó÷ ïèøå
ïðî ñâî¿ ðåñòîðàíè, â³äïîâ³äàº
íà ïèòàííÿ òà êðèòèêó. Îäðàçó
ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ «Áàòèñêàô» òà
«Ðåä öåïïåë³í» çàéìàëè ïåðø³ ì³ñöÿ ñåðåä âñ³õ ðåñòîðàí³â
çà ê³ëüê³ñòþ ïîøóêîâèõ çàïèò³â.
ВИБЕРІТЬ РИТМ РОБОТИ
Ìàðêåòèíãîâà ðîáîòà — ïðîöåñ
ïîñò³éíèé. Éîãî íå âèéäå íàëàøòóâàòè îäèí ðàç ³ íà ðîêè. Òîìó

âàæëèâî âèáðàòè ïðàâèëüíèé
ðèòì ðîáîòè, ùîá íå âèòðà÷àòè
çàíàäòî áàãàòî ÷àñó ³ óïðàâëÿòè
ñèòóàö³ºþ. Ì³ñÿ÷í³ öèêëè íàéá³ëüø âäàëèé ðèòì. Ðàç íà ì³ñÿöü âè àíàë³çóºòå ïîêàçíèêè ³
ïðèéìàºòå ð³øåííÿ ïðî çì³íè.
Íà ðàíí³õ åòàïàõ ìîæíà ðàç
íà äâà òèæí³. Öå ïîâèííà áóòè
çóñòð³÷ âñ³õ ëþäåé, õòî çàëó÷åíèé äî ïðîöåñó, â òîìó ÷èñë³ ï³äðÿäíèêè. Òàê, çàïðîñ³òü íà êàâó
ðîçðîáíèêà ñàéòó, äèçàéíåðà, ñåîøíèêà, ñìì-íèêà, ðåêëàìíîãî
ìåíåäæåðà ç ðàä³î òà ãàçåòè. Ïîäèâèëèñü íà ðåçóëüòàòè, âèñëóõàëè îäèí îäíîãî, îáãîâîðèëè ³äå¿ ³
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ. Í³÷îãî ñêëàäíîãî. Ïîêàçíèêè ïîòð³áíî îáðàòè ëîã³÷í³ ³ àäåêâàòí³ ñàìå äëÿ
âàøîãî á³çíåñó. Ìàéæå çàâæäè öå
áóäóòü ïîêàçíèêè òðàô³êó (çàõîäè â ìàãàçèí, äçâ³íêè, ïîøóêîâ³
çàïèòè) ³ êîíâåðñ³¿ (% ïîêóïîê
â³ä çàõîä³â ó ìàãàçèí, % çàïèñ³â
íà ïðèéîì äî äçâ³íê³â ³ ò.ä.).
Ê³ëüê³ñòü «ë³ä³â» ³ êîíâåðñ³ÿ — öå
êëþ÷îâ³ ïîêàçíèêè, íà ÿê³ ïîâèíåí ïðàöþâàòè ìàðêåòèíã. ¯õ
ëåãêî ðàõóâàòè ³ ¿õ ìîæíà ðîñòèòè, òîáòî ïðîöåñ áóäå ï³ä âàøèì
óïðàâë³ííÿì.
Ó íàøîìó êóðñ³ ìè äàºìî
øâèäêó îð³ºíòàö³þ ï³äïðèºìöÿì. Öå ñêîð³øå êóðñ ñàìîîáîðîíè, í³æ îë³ìï³éñüêèé áîêñ.
Íàâ÷èìî çîð³ºíòóâàòèñÿ ³ âèçíà÷èòè íàïðÿìîê ðóõó. À òàêîæ
êîðèñòóâàòèñü ð³çíèìè «êîìïàñàìè» íà øëÿõó äî ö³ë³.
Øêîëà Ìàðêåòèíãó RIA äëÿ
âëàñíèê³â á³çíåñó, äèðåêòîð³â
òà ìàðêåòîëîã³â
Ñòàðò: 31 æîâòíÿ
Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ:
Cherdak, ÒÐÖ Sky Park.
Êîæíî¿ ñåðåäè 19-21.00
Óñüîãî 6 çàíÿòü.
Ïîäðîáèö³ òà ðåºñòðàö³ÿ
063 799 99 74
https://m.riamedia.com.ua

422489
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«ХТОСЬ ХОДИТЬ НА РИБАЛКУ,
А МИ — НА ВІЙНИ МИНУЛОГО»
Наша історія  Вінниця знов стала
столицею Української Народної Республіки
на день. Аби відтворити події сторічної
давнини, до нас з’їхалися близько
100 реконструкторів з кількох міст України.
Звідки вони беруть зброю, військову
форму та чому взагалі цим займаються?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
(063)7758334

Ó ì³ñò³ âòðåòº
â³äáóâñÿ ôåñòèâàëü «Â³ííèöÿ — Ñòîëèöÿ ÓÍÐ»,
â ðàìêàõ ÿêîãî ïîêàçàëè áèòâè
ïî÷àòêó 20 ñòîð³÷÷ÿ. Äî íàñ
13 æîâòíÿ ïðè¿õàëè áëèçüêî
ñîòí³ â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íèõ ðåêîíñòðóêòîð³â ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â
Óêðà¿íè. ×àñòèíà ç íèõ áóëà
íà âèñòàâö³ áðîíåòåõí³êè, ÿêà
áóëà âäåíü, íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³. Ëþäè â ñòàðîâèíí³é ôîðì³
ôîòîãðàôóâàëèñÿ á³ëÿ ïàíöåðíèêà «Ïåòëþðà», ùî º êîï³ºþ
áðîíüîâèêà ïî÷àòêó 20 ñòîð³÷÷ÿ.
Ïîãîâîðèëè ïðî â³éñüêîâî-³ñòîðè÷íó ðåêîíñòðóêö³þ ç ó÷àñíèêîì îäåñüêîãî êëóáó «Çàõèñíèê»
Â’ÿ÷åñëàâîì Ñòåïàíåíêîì. Â³í
ðîçêàçàâ, ùî éîãî ðîëü â öüîãîð³÷íîìó ôåñòèâàë³ — ï³äïîðó÷èê
(ëåéòåíàíò — àâò.) Êîðí³ëîâñüêîãî óäàðíîãî ïîëêó — îäíîãî ç ï³äðîçä³ë³â «á³ëî¿» àðì³¿, ÿêà
âîþâàëà â Ãðîìàäÿíñüê³é â³éí³
íà òåðåíàõ êîëèøíüî¿ Ðîñ³éñüêî¿

³ìïåð³¿ â 1917–1919 ðîêàõ.
— Ôîðìà íå º îðèã³íàëüíîþ,
íà â³éñüêîâèõ ñêëàäàõ ñòîð³÷íèõ
øèíåëåé âæå íåìàº. ¯¿ ðîáèëè
íà çàìîâëåííÿ âæå â íàø ÷àñ,
º áàãàòî ìàéñòåðåíü â Óêðà¿í³.
Àëå â ìåíå íà ïîÿñ³ îðèã³íàëüíà
ñòð³ëêîâà çáðîÿ, ÿêó ìàëè êîìàíäèðè ðîñ³éñüêî¿ àðì³¿ — ðåâîëüâåð-íàãàí 1895 ðîêó.
×è âèêîðèñòîâóþòü àâòåíòè÷í³
ìàòåð³àëè â ö³é ôîðì³ àáî ÿêèéñü
êð³é îñîáëèâèé?
— Ìàòåð³àë — öå ñóêíî. Âîíî
áóëî çàâæäè ³ çàðàç çàëèøàºòüñÿ.
À çøèâàþòü çà ÃÎÑÒàìè òèõ ÷àñ³â, öå, ñëàâà Áîãó, çàëèøèëîñÿ
â³ä öàðñüêî¿ Ðîñ³¿. Ùå â³äíîâëþºìî ôîðìó çà ôîòîãðàô³ÿìè,
çà åêñïîçèö³ÿìè ó ìóçåÿõ.
Äàë³ ÷îëîâ³ê ðîçêàçàâ, ùî äî ðåêîíñòðóêö³¿ áî¿â ì³æ «á³ëèìè» òà
â³éñüêîâèìè ÓÍÐ äîáðå ãîòóâàëèñÿ, õî÷à é áóëî ìàëî äàíèõ.
— Öå óçàãàëüíåíà ðåêîíñòðóêö³ÿ áî¿â, áî ³íôîðìàö³¿ ïðî Ãðîìàäÿíñüêó â³éíó ìàëî çáåðåãëîñÿ.
Õî÷à ìè òî÷íî çíàºìî, ùî òàê³
áèòâè òà òàê³ â³éñüêîâ³ ï³äðîçä³ëè áóëè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³

У парку показали битву УНР з російськими загарбниками. Ці бої сталися майже сто років тому
íà ïî÷àòêó 20 ñòîë³òòÿ, — êàçàâ
Â’ÿ÷åñëàâ Ñòåïàíåíêî. — À âçàãàë³, äëÿ íàñ öå íå ïðîñòî ïîñòàíîâêà. Äî â³äíîâëåííÿ ïîä³é ìèíóëîãî ãîòóºìîñÿ äóæå ñåðéîçíî:
ï³äí³ìàºìî äîêóìåíòè â àðõ³âàõ,
â³äøóêîâóºìî ì³ñöÿ áî¿â, ïåðñîíàë³¿ òîãî ÷àñó, çà ÿêèõ îáñòàâèí
çàãèíóëè òà áàãàòî ³íøîãî.
À ÿê âè îáðàëè ðîëü «á³ëîãâàðä³éöÿ»? Ìàáóòü, íå õî÷åòüñÿ æ
ãðàòè çà ïîãàíö³â, ÿê³ ïðîãðàëè.
— Áóëè ñõîæ³ çàïèòàííÿ êîëèñü, ùî ïðè ðåêîíñòðóêö³¿ áî¿â
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ÿ ãðàâ í³ìöÿ.

² ëþäè çàïèòóâàëè, à «ÿê òàê,
öå æ ôàøèñòè, ÿê âè ìîæåòå?».
Àëå ïîòð³áíî æ êîìóñü áóòè ïîãàíöåì. Öå æ ³ñòîð³ÿ íàøî¿ êðà¿íè. ² ÿêîþ á âîíà íå áóëà, ïîãàíîþ ÷è ãàðíîþ, ïåðåïèñóâàòè
¿¿ ìè íå ìàºìî ïðàâà.
Íà ê³íåöü ðîçìîâè ä³çíàëèñÿ,
ùî íàñïðàâä³ Â’ÿ÷åñëàâ íå çàðîáëÿº íà æèòòÿ ðåêîíñòðóêö³ÿìè
áî¿â.
— Öå ìîº õîá³. Çà ïðîôåñ³ºþ
ÿ ñòîëÿð, ðîáëþ ìåáë³. Ó íàñ
â êëóá³ äâà õîëîäèëüùèêà,
îäèí — ñëþñàð-³íæåíåð. Õòîñü

¿çäèòü íà ðèáàëêó, õòîñü â ë³ñ
íà ïîëþâàííÿ, à ìè çàéìàºìîñÿ
ðåêîíñòðóêö³ºþ, — êàçàâ Ñòåïàíåíêî. — Àëå äî ö³º¿ ñïðàâè ìè
ñòàâèìîñÿ ñåðéîçíî. ² ëþäè, ÿê³
äâà äí³ ïðîõîäèëè â ñòàðîâèííîìó îäÿç³, ïîáàõêàëè ç³ çáðî¿ òà
é âñå — â íàñ íå çàòðèìóþòüñÿ.
Ïî ñóò³, ðåêîíñòðóêö³ÿ áî¿â — öå
ëèøå ÷àñòèíà òîãî, ÷èì ìè çàéìàºìîñÿ. Ìè âèâ÷àºìî ³ñòîð³þ
òà ðîçïîâ³äàºìî ¿¿ íà âèñòàâêàõ,
ïîñòàíîâêàõ òîùî. Êð³ì òîãî,
ìè â³äíîâëþºìî ³ñòîð³þ ñâîãî
ì³ñòà — Îäåñè.

Як УНР з білогвардійцями «воювали» у парку

Реконструктор В’ячеслав Степаненко (тримає під руку жінку) був «білогвардійцем».
Каже, що комусь треба грати і «поганців»
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 180142

Hàêëàä 29 000

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¿

З Європейської площі військово-історичні реконструктори
перемістилися у Центральний
парк. Там, біля «Райдуги» огородили територію, яка мала стати
полем битви. Історик Олександр
Федоришен розповів, що будуть
відновлювати битви між армією
УНР та білогвардійськими батальйонами, які сталися на околицях Бершаді в 1919 році.
Протягом години реконструктори показали сутички між солдатами — стріляли один в одного
з старовинної зброї, біля дерев вибухали петарди. УНРівці
стріляли навіть з гармати! Ніхто
з учасників не постраждав, під

час реконструкції боїв користувалися холостими набоями.
Реконструктори показали як
«білі» перемогли та захопили
табір українських військових.
Але вже за мить на поле виїхав панцерник «Петлюра»,
який шквальним вогнем «ліквідував» білогвардійців. Уцілілі
намагалися втекти до лісу, але
їх наздогнали військові УНР,
які за кілька хвилин перемогли
у битві. На цьому реконструкція
битви завершилася: «полеглі»
підводилися з землі, ставали
в шеренгу та виконали урочисту сальву (постріли у повітря —
авт.) з усіх рушниць.

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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ЯК ЗАКРИВАЛИ ВОСЬМИЙ СЕЗОН
ФОНТАНУ «ROSHEN»
Потужна музика  На набережній
«Рошен» в суботу, 13 жовтня, відбувся
концерт до закриття сезону фонтан
Roshen. На сцені для городян виступили
гурти «СКАЙ», «Плач Єремії» та репер
ХАС. А разом з вінничанами їх слухали
міські, обласні посадовці та перша леді
України Марина Порошенко
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Öüîãîð³÷íèé
êîíöåðò ïðîâåëè
ó â³éñüêîâ³é òåìàòèö³: íà áàíåðàõ
íàìàëþâàëè â³éñüêîâèõ, êîçàê³â.
Àäæå íà íåä³ëþ, 14 æîâòíÿ, ïðèïàëî îäðàçó ê³ëüêà çàãàëüíîíàö³îíàëüíèõ ñâÿò: Äåíü çàõèñíèêà
Óêðà¿íè, Äåíü êîçàöòâà òà Ïîêðîâè Ïðåñâÿòî¿ Áîãîðîäèö³.
Êîíöåðò ïî÷àëè íå ç ïðîìîâ
÷èíîâíèê³â, õî÷à áåç íèõ íå îá³éøëîñÿ. Âåäó÷³ íà ñöåí³ ïðèâ³òàëè â³éñüêîâèõ ç³ ñâÿòîì. À äàë³
íà ðîç³ãð³â³ âèñòóïèâ ðåïåð ÕÀÑ.
Éîãî ïðîãðàìà áóëà êîðîòêîþ,
àëå â³í äîáðÿ÷å «íàãðàâñÿ» ç àóäèòîð³ºþ òà çðîáèâ ê³ëüêà òàíöþâàëüíèõ ôëåøìîá³â. Âèñòóï
ÕÀÑà çàïàì’ÿòàâñÿ ðåïîì íà â³ðø³ Òàðàñà Øåâ÷åíêà «Êîõàéòåñÿ, ÷îðíîáðîâ³». Ñòð³÷êè, ÿêèì
áëèçüêî 150 ðîê³â, ðåïåð ïðî÷èòàâ ï³ä ñó÷àñíó õ³ï-õîï ìóçèêó.
Äàë³ íà ñöåíó âåäó÷³ çàïðîñèëè
«ãîñïîäàð³â öüîãî ñâÿòà». Ïåðøà
ëåä³ Óêðà¿íè Ìàðèíà Ïîðîøåíêî ñêàçàëà, ùî Äåíü çàõèñíèêà
Óêðà¿íè — öå ñâÿòî, ÿêå îá'ºäíóº
âñ³õ óêðà¿íö³â. ² òå, ùî â³ääàº âåëèêó øàíó êîæí³é ðîäèí³ Ãåðî¿â,
ùî â³ääàëè æèòòÿ çà Óêðà¿íó.

Ïðåäñòàâíèê Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ²ðèíà Ëóöåíêî
êàçàëà, ùî Ïîðîøåíêî â³äðîäèâ
àðì³þ Óêðà¿íè, ÿê äèïëîìàò —
çãóðòóâàâ ñâ³òîâå ñóñï³ëüñòâî, àáè
çóïèíèòè Ðîñ³þ ñàíêö³ÿìè.
Îñòàíí³ì ç ïðîìîâîþ âèñòóïèâ
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ,
ÿêèé çàïåâíèâ, ùî ìåòà óêðà¿íö³â — çäîáóòè ìèð òà ñòàòè ïîâíîïðàâíèì ÷ëåíîì ºâðîïåéñüêî¿
ðîäèíè.
Ï³ñëÿ íà ñöåíó âèéøëè ó÷àñíèêè ãóðòó «Ïëà÷ ªðåì³¿». Âîêàë³ñò Òàðàñ ×óáàé ç³ãðàâ «â³çèò³âêó» ãðóïè — ï³ñíþ «Âîíà»,
ïðèñï³â ÿêî¿ ï³äñï³âóâàâ óâåñü
áàãàòîòèñÿ÷íèé íàòîâï ãëÿäà÷³â.
ßê ³ ðåïåð ÕÀÑ, Òàðàñ ×óáàé
çàëó÷àâ äî êîíöåðòó àóäèòîð³þ,
âèãóêóâàâ ç³ ñöåíè, àáè â³ííè÷àíè ñï³âàëè ãîëîñí³øå.
Ðàçîì ç ãîðîäÿíàìè ñï³âàâ ïðî
óêðà¿íñüêèõ ïîâñòàíö³â òà ðîáèâ
öå äîòè, ïîêè óâåñü íàòîâï íå âèâ÷èâ ñòðîôè: «Ëåíòà çà ëåíòîþ
íàáî¿ ïîäàâàé! Óêðà¿íñüêèé ïîâñòàí÷å, â áîþ íå â³äñòóïàé!»
À ïîò³ì ×óáàé, áóêâàëüíî, çìóñèâ ñï³âàòè Â²Ï-òðèáóíó, äå áóëè
â³éñüêîâ³, ¿õ ðîäèíè òà ÷èíîâíèêè. Ñï³âàëè ïðî ïîëîíèíè, ãîðè
òà ïðî ä³â÷èíó ç êàðèìè î÷èìà,
ùî ñòàëà îñòàííüîþ ï³ñíåþ
íà öüîìó êîíöåðò³.

Скільки глядачів було на концерті —
важко сказати. Організатори запевняли,
що було не менше 30 тисяч людей

Фонтан зануриться в річку до весни
2019 року. Востаннє в цьому році пролунала
програма «Хвилі рідної душі»
Ãîëîâíèì ãóðòîì â êîíöåðò³
ñòàëà ðîê-ãðóïà «ÑÊÀÉ». Òåðíîï³ëüñüê³ ìóçèêàíòè ïî÷àëè ñâîþ
ïðîãðàìó, ìàáóòü, ç íàéâ³äîì³øî¿
ï³ñí³ ãóðòó — Best Äðóã.
ßê ³ âñ³ àðòèñòè, ùî âæå «â³äñòð³ëÿëèñÿ» íà ñöåí³ — ñï³âàê àêòèâíî «çàãðàâàâ» ç àóäèòîð³ºþ òà
çàêëèêàâ «Ïðîêèíüñÿ, Â³ííèöÿ».
Ì³æ ï³ñíÿìè ôðîíòìåí ãóðòó Îëåã
Ñîá÷óê íå ðîáèâ äîâãèõ ïàóç, ³
êîìïîçèö³¿ éøëè îäíà ç îäíîþ.
— Ùå íå çìåðçëè? Òàíöþâàòè
РЕКЛАМА
431610

434703

«СКАЙ» були хедлайнерами
на цьогорічному закритті фонтану. Вони
виконали як нові пісні, так і добре відомі
«Best Друг», «Подаруй мені світло»

áóäåì? — êàçàâ õëîïåöü. Îòðèìàâøè ãó÷íå «Òàê» ÷îëîâ³ê çàãðàâ
äðàéâîâó ðîê-ï³ñíþ, äå íà ïðèñï³â³ áóëà ïîòóæíà áàðàáàííà ïàðò³ÿ.
À ï³ñëÿ çàïàëüíî¿ ï³ñí³ ìóçèêàíòè
ïî÷àëè ãðàòè ñïîê³éíó ìåëîä³þ.
Â³ííè÷àíè ¿¿ îäðàçó âï³çíàëè
òà â íàòîâï³ ëóíàëî çàäîâîëåíå
«Î, íàðåøò³!» Òàêà ðåàêö³ÿ áóëà
íà ï³ñíþ «Òåáå öå ìîæå âáèòè».
Ïîò³ì ï³ä ñâ³òëî ë³õòàð³â òà
ñìàðòôîí³â Îëåã Ñîá÷óê çàñï³âàâ «Ïîäàðóé ìåí³ ñâ³òëî».

À çàê³í÷èâ ñâ³é âèñòóï ïàòð³îòè÷íîþ ï³ñíåþ Òàðàñà Ïåòðèíåíêà «Óêðà¿íà». Öÿ êîìïîçèö³ÿ
ââàæàºòüñÿ çà íåîô³ö³éíèé ã³ìí
íàøî¿ äåðæàâè.
Âåäó÷³ ïî÷àëè ðàõóâàòè «10, 9,
8, 7, 6 …» ³ êîëè â³äë³ê ñïëèâ,
óâ³ìêíóëè ôîíòàí «Roshen». Âîñòàííº â 2018 ðîö³. ² çíîâ çàãðàëà
«Õâèë³ ð³äíî¿ äóø³», íîâî¿ ïðîãðàìè íà ê³íåöü âæå âîñüìîãî
ñåçîíó ñâ³òëîìóçè÷íîãî ôîíòàíó
òàê ³ íåìàº.
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НА ЗНО ЗАМІНІТЬ ЛІНІЙКУ РУЧКОЮ
Поділилися досвідом  Міносвіти
оприлюднило терміни проведення
ЗНО у 2019-му. Як краще підготуватися?
На прохання RIA, поради дають
«200-бальники». Тільки не учні, а вчителі.
Двоє з них успішно пройшли випробування
під час цьогорічного оцінювання

Çàâäàííÿ ÇÍÎ ç
íàéâèùèìè ïîêàçíèêàìè âèêîíàëè
ó íèí³øíüîìó ðîö³ â÷èòåëüêà
ìàòåìàòèêè ç Ãàéñèíñüêî¿ øêîëè ¹ 4 Îëüãà Êîñòåíêî. Äî ðå÷³,
ó 2016-ìó ïàí³ Îëüãà ñòàëà ïåðåìîæöåì êîíêóðñó «Êðàùèé â÷èòåëü Óêðà¿íè». Òàê ñàìî 200 áàë³â
ç í³ìåöüêî¿ ìîâè îòðèìàâ âèêëàäà÷ êóðñ³â ³íîçåìíî¿ ìîâè ç Â³ííèö³ Ðóñëàí Ïîäîëÿí. Îëüãà òà
Ðóñëàí ìàþòü ùî ñêàçàòè òèì,
õòî ãîòóºòüñÿ äî îö³íþâàííÿ.

âèïðîáóâàííÿì.
— Çíàþ ó÷í³â ç ãàðíèìè çíàííÿìè, à âîíè îòðèìàëè ðåçóëüòàò ã³ðøèé, í³æ î÷³êóâàëè, — êàæå
Îëüãà Êîñòåíêî. — Íå ñïðàâèëèñÿ ç õâèëþâàííÿì. Íå òðåáà
³ãíîðóâàòè äîïîìîãó ïñèõîëîãà.
Â³í ï³äêàæå, ÿê ñïðàâèòèñÿ ç õâèëþâàííÿì. Ïîðàäèòü êîìïëåêñ
âïðàâ íà ñàìîçàñïîêîºííÿ. Â³äîìî, ùî íàâ³òü ïðàâèëüíî ïîñòàâëåíå äèõàííÿ â³ä³ãðàº ñâîþ ðîëü.
Â÷èòåëüêà ðàäèòü îáîâ’ÿçêîâî
âçÿòè ó÷àñòü ó ïðîáíîìó ÇÍÎ. Ç
áóäü-ÿêîãî ïðåäìåòó. Ãîëîâíå,
àáè â³ä÷óòè íà ñîá³, ÿê âñå â³äáóâàºòüñÿ.

ДОПОМОЖЕ КОМПЛЕКС
ВПРАВ З ДИХАННЯ
Âçÿòè ó÷àñòü ó ÇÍÎ Îëüãà Êîñòåíêî âèð³øèëà ï³ñëÿ òîãî, êîëè
âèïðîáóâàííÿ ïðîéøëà ¿¿ äîíüêà. Õî÷à çðîáèòè öå òðåáà áóëî
íà ð³ê ðàí³øå. Òîä³ á ç âëàñíîãî
äîñâ³äó ðàäèëà á äî÷ö³. Òåïåð
ï³äêàçóâàòèìå ³íøèì ó÷íÿì, ÿê
óñï³øíî ñïðàâèòèñÿ ç íåïðîñòèì

ПОЧИНАЙТЕ З ЛЕГКИХ
ЗАВДАНЬ
— Ðàäæó ñïåðøó îçíàéîìèòèñÿ
ç óñ³ìà çàâäàííÿìè, — êàæå Îëüãà
Êîñòåíêî. — Âèáåð³òü ò³ ç íèõ,
íà ÿê³ òî÷íî çíàºòå ïðàâèëüíó
â³äïîâ³äü. Ñàìå ç öèõ çàâäàíü
ïî÷èíàéòå ðîáîòó. Áî öå äàñòü
ãàðàíòîâàí³ áàëè. Îáîâ’ÿçêîâî
ïåðåâ³ðòå âèêîíàí³ ïåðø³ 2–3 çà-

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Додаткового періоду не передбачено
Реєстрація для участі у ЗНО триватиме з 5 лютого до 25 березня
2019 року. У нинішньому році додаткового періоду для перереєстрації учасників не передбачено.
Тож змінювати реєстраційні дані
можна буде тільки до 25 березня
2019 року. До 30 квітня 2019 року
зареєстровані учасники зможуть

завантажити зі своїх інформаційних сторінок запрошення-перепустки, де буде зазначено час і
місце проведення тестувань.
Основна сесія зовнішнього незалежного оцінювання почнеться
21 травня тестуванням з математики і завершиться 13 червня
тестуванням з хімії

âäàííÿ. Çðîá³òü öå, õî÷à óïåâíåí³, ùî â³äïîâ³äü ïðàâèëüíà.
×îìó? Áî íà ïî÷àòêó, ÿê ñòâåðäæóº ïðàêòèêà, ó÷í³ íàéá³ëüøå
õâèëþþòüñÿ.
Ó áëàíêó «Á» º òðè çàäà÷³ àëãåáðà¿÷íîãî, ìàòåìàòè÷íîãî ïëàíó
³ îäíà ç ïîãëèáëåíîãî âèâ÷åííÿ
ìàòåìàòèêè. Çàâäàííÿ ñêëàäí³.
ßêùî â øêîë³ íå âèâ÷àëè ïîãëèáëåíî ìàòåìàòèêó, äî âèð³øåííÿ
òàêèõ çàâäàíü âàðòî ïðèñòóïèòè
ò³ëüêè òîä³, êîëè âèêîíàíî âñ³
³íø³. Äî ðå÷³, òóò ïåðåäáà÷åíî
âèêîðèñòàííÿ ë³í³éêè. Îäíàê
óìîâè ÇÍÎ íå äîçâîëÿþòü áðàòè ¿¿ ç ñîáîþ. Îëüãà Êîñòåíêî
âèéøëà ç ñèòóàö³¿ òàêèì ÷èíîì:
âçÿëà ùå îäíó ðó÷êó ³ ïðèñòîñóâàëà ¿¿ ï³ä ë³í³éêó.

Çâåðí³òü óâàãó ³ äîáðå
çàïàì'ÿòàéòå, ÿê
ïðàâèëüíî ðîáèòè
âèïðàâëåííÿ. Àäæå
âîíè äîïóñêàþòüñÿ.
Ò³ëüêè º ïåâí³ âèìîãè
— Óæå çâåðòàëè óâàãó îðãàí³çàòîð³â ÇÍÎ, ùî íåïðàâèëüíî
äàâàòè çàâäàííÿ, ÿêå ôàêòè÷íî
íåìîæëèâî âèêîíàòè áåç âèêîðèñòàííÿ ë³í³éêè, — êàæå â÷èòåëüêà. — Îäíàê ïîêè ùî í³ÿêî¿
ðåàêö³¿ íå áóëî. Òîìó ïîðàäà ïðîñòà: áåð³òü äâ³ ðó÷êè.
ЗОРОВА ПАМ'ЯТЬ СТАНЕ У
НАГОДІ
— Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî ÇÍÎ
íå âàðòî çîñåðåäæóâàòè óâàãó
ò³ëüêè íà ñêëàäíèõ çàäà÷àõ, — ãîâîðèòü Îëüãà Êîñòåíêî. — Òàêèõ
íåáàãàòî. Ïåðåâàæíî ñåðåäíüîãî ³
äîñòàòíüîãî ð³âíÿ. ¯õ ðîçâ’ÿçàííÿ
òðåáà äîâåñòè äî àâòîìàòèçìó.
Çà ì³ñÿöü äî ïî÷àòêó òåñòóâàííÿ íåîáõ³äíî çâåðíóòè óâàãó íà êîìïëåêñí³ çàâäàííÿ. Ç
ð³çíèõ òåì. Ó ³íòåðíåò³ º âåëèêà áàçà äàíèõ ïîïåðåäí³õ ðîê³â
ÇÍÎ. Ñêîðèñòàéòåñÿ íåþ. Ïàí³

Вчителька математики Ольга Костенко каже, що
розв’язання задач треба довести до автоматизму
Îëüãà ðàäèòü êîæíîìó, õòî îáðàâ
äëÿ ÇÍÎ ìàòåìàòèêó, ñòâîðèòè
äîâ³äíè÷îê ç ôîðìóëàìè ³ òåðì³íàìè. ×è òî â áëîêíîò³, ÷è íàâ³òü íà îêðåìèõ àðêóøàõ ïàïåðó
³ ïî÷åïèòè ¿õ íà âèäíîìó ì³ñö³.
— Çîðîâà ïàì'ÿòü ãàðíî ñòàíå
ó íàãîä³, — êàæå ìàòåìàòè÷êà. —
Öå òåæ óæå ïåðåâ³ðåíî.
СЛУХАЙТЕ АУДІО ТЕКСТИ
НОСІЇВ МОВИ
Ðóñëàí Ïîäîëÿí, âèêëàäà÷
êóðñ³â ³íîçåìíî¿ ìîâè, îòðèìàâ
ïî 200 áàë³â ç í³ìåöüêî¿ ìîâè
ó 2016 ³ 2018 ðîêàõ. Çàãàëîì ñâî¿
çíàííÿ ïåðåâ³ðÿº ï³ä ÷àñ ÇÍÎ
ïðîòÿãîì øåñòè ðîê³â. Ïðè÷îìó
íå ò³ëüêè ç³ ñâîãî ôàõîâîãî ïðåäìåòó — í³ìåöüêî¿ ìîâè. Âèïðîáîâóâàâ ñåáå ç ãåîãðàô³¿, ³ñòîð³¿
Óêðà¿íè, ìàòåìàòèêè, á³îëîã³¿.
Îäíîãî ðîêó ïèñàâ ÇÍÎ ç òðüîõ
³íîçåìíèõ ìîâ — í³ìåöüêî¿, àíãë³éñüêî¿, ôðàíöóçüêî¿. Ç í³ìåöüêî¿, ÿê óæå çãàäóâàëè, îòðèìàâ

200 áàë³â, àíãë³éñüêî¿ 175, ïîêàçíèê ç ôðàíöóçüêî¿ òðîõè ã³ðøèé.
— Öå äîïîìàãàº ìåí³ ä³çíàâàòèñÿ ùîñü íîâå, — êàæå ïàí
Ðóñëàí. — Àáî çãàäàòè çàáóòå.
— Ãîëîâíà ïîðàäà ï³ä ÷àñ
ÇÍÎ — íå õâèëþâàòèñÿ, ïîçèòèâíî íàëàøòóâàòèñü ³, çâè÷àéíî,
äîáðå ï³äãîòóâàòèñÿ, — êàæå ïàí
Ðóñëàí. — Ïî-äðóãå, áóòè ìàêñèìàëüíî óâàæíèì. ×àñòî ñàìå
çà ðàõóíîê íåÿñíîñò³ ôîðìóëþâàííÿ âàæêî ïðàâèëüíî âèêîíàòè
çàâäàííÿ. Óâàæí³ñòü äîïîìîæå ³
ï³ä ÷àñ ïåðåíåñåííÿ ïðàâèëüíèõ
â³äïîâ³äåé íà áëàíê.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ³íîçåìíî¿ ìîâè,
ðàäèòü çâåðíóòè óâàãó íà àóä³þâàííÿ.
— Íàìàãàéòåñÿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè ÿêîìîãà á³ëüøå ñëóõàòè
àóä³îòåêñòè ç íîñ³ÿìè ìîâè, —
ãîâîðèòü âèêëàäà÷. — Òîìó ùî
àäàïòîâàí³ òåêñòè, íà÷èòàí³ óêðà¿íîìîâíèìè äèêòîðàìè, íå º òàêèìè åôåêòèâíèìè.

РЕКЛАМА

434421

RIA, Ñåðåäà,
17 æîâòíÿ 2018

14

ПРЕС-СЛУЖБА
НАРОДНОГО
ДЕПУТАТА
УКРАЇНИ ГЕННАДІЯ
ТКАЧУКА

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВИТАЛИЙ ПЛЯСОВИЦА, АРХИТЕКТОР

Любопытная штука — прошлое. Оно всегда с нами: думаю и дня,
а может и часа не проходит без мысли о чем-то прошлом, что было
месяц или год или десять лет назад. А будущее? Будущее — это всегда
сюрприз! Мы никогда точно не будем знать, что нас ждет завтра!

Народного депутата Геннадія Ткачука нагородили
медаллю «За сприяння Збройним силам України»
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА
НАРОДНОГО ДЕПУТАТА
УКРАЇНИ ГЕННАДІЯ ТКАЧУКА

Ó Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîìó êë³í³÷íîìó öåíòð³ Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó íàïåðåäîäí³ Äíÿ
çàõèñíèêà Óêðà¿íè ïðîéøîâ óðî÷èñòèé
çàõ³ä, ï³ä ÷àñ ÿêîãî áóëè âðó÷åí³ â³äçíàêè
Ì³í³ñòåðñòâà îáîðîíè.
Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ — íàðîäíèé äåïóòàò Óêðà¿íè Ãåííàä³é Òêà÷óê. Â³í îòðèìàâ
ìåäàëü «Çà ñïðèÿííÿ Çáðîéíèì ñèëàì
Óêðà¿íè».
ßê çàóâàæèâ Ãåííàä³é Òêà÷óê, äoïoìoãa
âiéñüêoâoñëóæáoâöÿì — öe oáoâ’ÿçoê
êoæíoão, êoìó íe áaéäóæa äoëÿ êða¿íè.
— Îòðèìàííÿ â³äçíàêè «Çà ñïðèÿííÿ
Çáðîéíèì ñèëàì Óêðà¿íè» — öå âåëèêà
÷åñòü! ß ³ íàäàë³ áóäó ó âñüîìó ñïðèÿòè óêðà¿íñüêèì â³éñüêîâèì, àäæå âîíè
ñòîÿòü íà ñòîðîæ³ íàøîãî ìèðíîãî ³
ñïîê³éíîãî æèòòÿ, áîðîíÿòü ñâîáîäó ³
òåðèòîð³àëüíó ö³ë³ñí³ñòü äåðæàâè. Ùèðî
äÿêóþ íàøèì çàõèñíèêàì, à òàêîæ â³éñüêîâèì ìåäèêàì, ÿê³ ðÿòóþòü æèòòÿ
íàøèõ ãåðî¿â, — çàçíà÷èâ íàðäåï.
Äîïîìîãà â³éñüêîâîñëóæáîâöÿì äëÿ
Ãåííàä³ÿ Òêà÷óêà º ïðèíöèïîâîþ ñïðàâîþ. Â³ä ñàìîãî ïî÷àòêó çáðîéíîãî ïðîòèñòîÿííÿ íà ñõîä³ Óêðà¿íè, â³í òà éîãî
ðîäèíà ï³äòðèìóþòü íàøèõ çàõèñíèê³â.
Çà ñïðèÿííÿ ðîäèíè Òêà÷óê³â íà ïåðåäîâó ïåð³îäè÷íî â³äïðàâëÿþòüñÿ ãóìàí³òàðí³ âàíòàæ³ ç ïðoäóêòàìè õað÷óâaííÿ,

ìeäèêaìeíòàìè òa iíøèìè íeoáõiäíèìè
ðe÷àìè. Êð³ì òîãî, íàäàºòüñÿ äîïîìîãà
ç ïàëèâíî-ìàñòèëüíèìè ìàòåð³àëàìè.
Îêðåìà óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ äîïîìîç³ ïîðàíåíèì á³éöÿì. Ãåííàä³é Òêà÷óê òà éîãî
áðàò, äåïóòàò Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ²ãîð
Òêà÷óê âèä³ëèëè âëàñí³ êîøòè íà êóï³âëþ
ë³æîê äëÿ Âiéñüêoâo-ìeäè÷íoão êëiíi÷íoão
öeíòðó Öeíòðaëüíoão ðeãioíó, äå ïðîõîäÿòü
ë³êóâàííÿ ïîðàíåí³ â³éñüêîâîñëóæáîâö³.
Êð³ì òîãî, Ãåííàä³é Òêà÷óê ³í³ö³þâàâ
çâåðíåííÿ äî Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Âîëîäèìèðà Ãðîéñìàíà â³ä äåïóòàò³â Â³ííè÷÷èíè ùîäî áóä³âíèöòâà íîâîãî ñó÷àñíîãî õ³ðóðã³÷íîãî êîðïóñó íà òåðèòîð³¿
Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî êë³í³÷íîãî öåíòðó
Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó.
— Êîëè äî ìåíå çâåðíóâñÿ êåð³âíèê
Âiéñüêoâo-ìeäè÷íoão-êëiíi÷íoão öeíòðó
Öeíòðaëüíoão ðeãioíó Îëåêñàíäð ²âàíîâè÷ Çàâðîöüêèé òà ðîçïîâ³â, ùî º ïîòðåáà
ó íîâîìó õ³ðóðã³÷íîìó êîðïóñ³, ÿ íå ì³ã
çàëèøèòèñü îñòîðîíü. Òîìó âèð³øèâ
³í³ö³þâàòè áóä³âíèöòâî òàêîãî êîðïóñó.
Ðîçìîâëÿâ ïðî öå ç äåïóòàòàìè â³ä Â³ííè÷÷èíè, âîíè ï³äòðèìàëè äàíó ³äåþ.
Òàêîæ ç öüîãî ïðèâîäó ÿ ìàâ ðîçìîâó ç
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì Âîëîäèìèðîì Ãðîéñìàíîì. Â³í äàíó ³í³ö³àòèâó òåæ ï³äòðèìàâ, ³ ç³ ñâîãî áîêó ñïðèÿòèìå âò³ëåííþ
öüîãî ïðîåêòó, ùî ñóòòºâî äîïîìîæå ðÿòóâàòè æèòòÿ íàøèõ â³éñüêîâèõ ³ ìåøêàíö³â Â³ííè÷÷èíè, — ðîçïîâ³â ïîë³òèê.
435961

Наглядові ради на Вінниччині: бути чи не бути?

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

Îñòàíí³ì ÷àñîì àêòèâíî îáãîâîðþºòüñÿ ïèòàííÿ
ïðî äîö³ëüí³ñòü ñòâîðåííÿ íàãëÿäîâèõ
ðàä ïðè êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ. ²
ÿêùî ïîçèö³ÿ ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêîñò³ ïîëÿãàº â ñòâîðåíí³ òàêîãî ³íñòèòóòó êîíòðîëþ, òî âëàäí³ ³íñòèòóö³¿
äî òàêèõ ïðîãðåñèâíèõ ð³øåíü ùå íå
ãîòîâ³.
Ó Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êàòåãîðè÷íîãî íåñïðèéíÿòòÿ íàãëÿäîâèõ ðàä ïðè
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ íåìàº, àëå
³ ãîòîâí³ñòü äî òàêîãî ôîðìàòó ðîáîòè

ïîêè ùî òàêîæ â³äñóòíÿ.
Êåð³âíèöòâî ì³ñòà ñõèëüíå äî åêñïåðèìåíòó ç íàãëÿäîâèìè ðàäàìè ò³ëüêè
ïðè ï³äïðèºìñòâàõ-ìîíîïîë³ñòàõ. Öå
Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî, ÅêîÂ³í, Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ, Àåðîïîðò.
Íà ð³âí³ îáëàñò³ ïðîöåñ äåùî ñêëàäí³øèé. Îäèí ³ç çàñòóïíèê³â ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàñèëü Áðîâàðíèê
äóæå êðèòè÷íî ñòàâèòüñÿ äî äîäàòêîâèõ ³íñòðóìåíò³â êîíòðîëþ çà ðîáîòîþ
êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâ. Ñàìå â³í
íà çàñ³äàííÿõ äåïóòàòñüêèõ êîì³ñ³é
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè âèñëîâëþâàâñÿ ùîäî íåäîö³ëüíîñò³ íàãëÿäîâèõ
ðàä. Õî÷à äîäàòêîâèé êîíòðîëü çà âñòà-

Лариса Полулях
волонтерка

Учора дивилася про робота Софію. Тююю. Колись давно була на пресусі
одного чоловіка, то також перед початком казали, які питання ставити і в якій
послідовності. Да, там в голові в нього не блимало. Це да, а все решта — один в
один. Навіть емоції він міг трішки.

Нравится . Комментарий . Поделиться

íîâëåííÿì òàðèô³â ³ âèêîðèñòàííÿì
êîøò³â, âïðîâàäæåííÿ ³ííîâàö³éíèõ
ìåòîä³â ðîáîòè ëèøå ñïðèÿëè á ï³äâèùåííþ ³íäåêñó ïðîçîðîñò³ äî ä³é âëàäè
³ ïîêðàùèëè á ð³âåíü äîâ³ðè äî íå¿ ç
áîêó ãðîìàäÿí.
Íå çàëèøèëàñü îñòîðîíü òàêîãî âàæëèâîãî äëÿ ãðîìàäè ïèòàííÿ Ãðîìàäñüêà ðàäà ïðè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿. Íà
÷åðãîâîìó çàñ³äàíí³ ïðàâë³ííÿ ãîëîâà
Ïèëèï Ïðóäèóñ ïîâ³äîìèâ ïðèñóòí³ì
ïðî ³í³ö³àòèâó ñòâîðåííÿ íàãëÿäîâèõ
ðàä ³ çàïðîñèâ äî ñëîâà Îëåíó Ãóìåííó
(ÃÎ «Öåíòð ãðîìàäÿíñüêî¿ àêòèâíîñò³
«Ðåçóëüòàò») ³ Þë³þ Ãðèãó (ÃÎ «Ô³ëîñîô³ÿ Ñåðöÿ»), ÿê³ ïðåçåíòóâàëè ïðîåêò
Ïîëîæåííÿ ïðî íàãëÿäîâó ðàäó ïðè

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ГО «ЦЕНТР ГРОМАДСЬКОЇ
АКТИВНОСТІ «РЕЗУЛЬТАТ»

ÊÏ «Â³ííèöÿîáëòåïëîåíåðãî». Àëå â
ïðîöåñ³ îáãîâîðåííÿ áóëî ïðèéíÿòå
ð³øåííÿ ïðî äîö³ëüí³ñòü óòâîðåííÿ
íàãëÿäîâî¿ ðàäè òàêîæ ïðè ÊÏ «Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë».
Â³äïîâ³äíî äî çàòâåðäæåíîãî ôîðìàòó ðîáîòè ãîëîâà Ãðîìàäñüêî¿ ðàäè
Ïèëèï Ïðóäèóñ ï³äãîòóâàâ ëèñò ç
ïðîïîçèö³ºþ ðîçãëÿíóòè ìîæëèâ³ñòü
ñòâîðåííÿ íàãëÿäîâèõ ðàä ïðè ÊÏ «Â³ííèöÿîáëòåïëîåíåðãî» òà ÊÏ «Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë». Òîæ ìàºìî íàä³þ,
ùî íàéáëèæ÷èì ÷àñîì íà Â³ííè÷÷èí³
âñå æ òàêè ç’ÿâëÿòüñÿ íàãëÿäîâ³ ðàäè
ïðè íàéâàæëèâ³øèõ êîìóíàëüíèõ ï³äïðèºìñòâàõ, äî ðîáîòè ÿêèõ ó â³ííè÷àí
íàéá³ëüøå ïèòàíü.

Елена Павлова
общественный деятель

Мы не знаем, что будет с нами завтра. Но веру в чудо никто не отменял.
И пусть приятными и неожиданными чудесами устлан будет путь,
а удача наступает на пятки и слегка дует в спину. На счастье.

Нравится . Комментарий . Поделиться
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ФЕСТИВАЛЬ ЗАРАДИ ДИТИНИ
Благодійність  У Вінниці пройшов
фестиваль «За життя!» Збирали
гроші на лікування п’ятирічного Вані
Бедрія, у якого виявили злоякісну
пухлину головного мозку. Зусиллями
небайдужих вінничан вдалося зібрати
200 тисяч гривень. Які заходи ще будуть
проводитися на підтримку хлопчика?
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

×è íå óñÿ Â³ííèöÿ ïðîòÿãîì
îñòàííüîãî ì³ñÿöÿ ïåðåéìàºòüñÿ
çäîðîâ'ÿì ï'ÿòèð³÷íîãî ²âàñèêà
Áåäð³ÿ. Ó õëîï÷èêà âèÿâèëè çëîÿê³ñíó ïóõëèíó ãîëîâíîãî ìîçêó. Áàòüêè, äðóç³, ðîäè÷³ òà ³íø³
íåáàéäóæ³ ðîçïî÷àëè çá³ð êîøò³â
íà ë³êóâàííÿ Âàí³.
Íåîáõ³äíî áóëî ç³áðàòè 72 òèñÿ÷³ äîëàð³â íà òåðì³íîâó îïåðàö³þ
³ ë³êóâàííÿ â îäí³é ç ïðèâàòíèõ
êë³í³ê Òóðå÷÷èíè. Òð³øêè äîâøå, í³æ çà òðè òèæí³, ãðîø³
áóëè ç³áðàí³. ²âàñèêà ïðîîïåðó-

âàëè ó Ñòàìáóë³. Âèäàëèëè äâ³ ç
òðüîõ ïóõëèí. Àëå ö³íà ïîäàëüøîãî ë³êóâàííÿ çðîñëà äî 150 òèñÿ÷
äîëàð³â.
Ó ðîäèíè òàêèõ ãðîøåé íåìàº.
Òîìó íà äîïîìîãó çíîâó ïðèéøëè äðóç³, ÿê³ îðãàí³çóâàëè
áëàãîä³éíèé ôåñòèâàëü.
Çàõ³ä ïðîõîäèâ á³ëÿ Ë³òíüîãî
òåàòðó. Áàãàòî â³ííè÷àí ïðèõîäèëè ö³ëèìè ðîäèíàìè, ùîá â³äïî÷èòè íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³, äàòè
çìîãó ñâî¿ì ä³òÿì ðîçâàæèòèñÿ,
à ðàçîì ³ç òèì äîïîìîãòè îäóæàòè
ìàëåíüêîìó ²âàñèêó.
Íà çàõîä³ âèñòóïèëà â³äîìà
ñêðèïàëüêà Ìàéÿ Îí³ùóê, àðòèñòêà îðêåñòðó äåðæàâíîãî àíñàìáëþ «Êîçàêè Ïîä³ëëÿ». Çà-

ñï³âàëà ô³íàë³ñòêà òåëåïðîåêòó
«Ãîëîñ ä³òè» Òåòÿíà Îëåêñ³ºíêî
³ äðàéâîâèé ãóðò «Ïàí Êàðïî».
Ç òàíöþâàëüíèìè íîìåðàìè âèñòóïèëè ñòóä³¿ «Øàõ³íà», «Ó-Âåé»
òà «Art Fusion».
Íà òåðèòîð³¿ ôåñòèâàëþ ïðàöþâàâ íåâåëè÷êèé ÿðìàðîê, äå
ïðîäàâàëè ëàñîù³ òà õåíä-ìåéä
âèðîáè. ×àñòèíó ñàìîðîáîê çðîáèëè âèõîâàíö³ äèòñàäêà, ó ÿêèé
õîäèòü ²âàñèê ³ øêîëè, ó ÿê³é íàâ÷àºòüñÿ éîãî ñåñòðè÷êà Ìàøà.
Çàâåðøèâñÿ ôåñòèâàëü ôàºð-øîó.
Ïðî ñòàí õëîï÷èêà ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç éîãî áàòüêîì
Âîëîäèìèðîì, ÿêèé ïðèëåò³â
ç Òóðå÷÷èíè. Â³í ðîçïîâ³â, ùî
÷åðåç äîâîë³ âàæêèé âèïàäîê,
Âàíþ â³äìîâèëèñÿ îïåðóâàòè
ó áàãàòüîõ êë³í³êàõ ªâðîïè.
Çãîäó îòðèìàëè â³ä â³äîìîãî
äèòÿ÷îãî õ³ðóðãà Ìàìåò Àçåêà,
ÿêèé âèäàëèâ âñ³ ðàêîâ³ êë³òèíè,
ÿê³ çì³ã âèÿâèòè.
— Õ³ðóðã ñêàçàâ, ùî îïåðàö³ÿ
ïðîéøëà íîðìàëüíî ç òî÷êè çîðó
ìåäèöèíè ³ äîáðå ç òî÷êè çîðó
ïîêàçíèê³â äèòèíè, — ãîâîðèòü
Âîëîäèìèð Áåäð³é. — Âàíÿ äîâîë³ øâèäêî â³äíîâëþºòüñÿ. Àëå
éîìó âñå ùå âàæêî õîäèòè. Âñå æ
òàêè, öå áóëî âòðó÷àííÿ â ãîëîâó,
àëå ïîêàçíèêè â íîðì³ ³ â³í éäå

Співаки, музиканти і танцювальні колективи брали
участь у фестивалі на добровольчих засадах і
не отримували ніяких гонорарів. А на сцені тим часом
найвеселіші учасники фестивалю — гурт «Пан Карпо»
íà ïîïðàâêó. Òåïåð íàì ïîòð³áíî
ï³ä³áðàòè éîìó ïðàâèëüíó ïðîìåíåâó ³ õ³ì³îòåðàï³þ.
Íà ôåñòèâàë³ Â³ííèöÿ-fest
«Çà æèòòÿ!» âäàëîñÿ ç³áðàòè ³ ïåðåäàòè íà ë³êóâàííÿ ²âàñèêà àæ
200 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Àëå íà öüîìó çá³ð êîøò³â íå çàê³í÷óºòüñÿ.
Ó ì³ñò³ é íàäàë³ ïðîõîäèòèìóòü
çàõîäè ç ï³äòðèìêè Âàí³.
Ó ñóáîòó, 20 æîâòíÿ, íà ë³òí³é
òåðàñ³ ïàáó «Â³ííèöüêà ðåáåðíÿ»
ïðîéäå áëàãîä³éíèé ìàéñòåð-êëàñ

ç ëàòèíîàìåðèêàíñüêèõ òàíö³â.
Îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü æèâó ìóçèêó, òàíöþâàëüíèé ôëåøìîá ³
àòìîñôåðó ñïåêîòíî¿ Äîì³í³êàíè.
Òàêîæ, äî 21 æîâòíÿ, ó «ÂÅÑÍÀ
ñoffee bar», ç êîæíî¿ ïðîäàíî¿
ô³ë³æàíêè êàâè ïåðåðàõîâóþòü
5 ãðí íà äîïîìîãó ²âàñèêîâ³.
Äîïîìîãòè îäóæàòè õëîï÷èêó
ìîæíà ³ ïåðåâîäîì êîøò³â íà áàíê³âñüêó êàðòêó ÏðèâàòÁàíêó:
5168 7573 0588 4035, Áåäð³é ªâãåí³ÿ Âîëîäèìèð³âíà (ìàìà).

РЕКЛАМА
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НЕЩЕПЛЕНИХ ДІТЕЙ НЕ ПУСТЯТЬ ДО
Попередження  За останній тиждень на кір
захворіло втричі більше вінничан, в порівнянні
з попереднім. Лікарі кажуть, що почався новий
навчальний рік з новими показниками хвороб.
Більшості з них можна уникнути завдяки щепленням,
які переважно ігноруються. Тому МОЗ наполягає на
недопущенні нещеплених дітей до садочків та шкіл
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Çà äàíèìè ÌÎÇó, îñòàíí³
ï'ÿòü ðîê³â â êðà¿í³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ íåñò³éêà åï³äåì³÷íà ñèòóàö³ÿ â³äíîñíî ³íôåêö³éíèõ õâîðîá,
ÿêèì ìîæíà çàïîá³ãòè ïðîâåäåííÿì ³ìóíîïðîô³ëàêòèêè. Çîêðåìà ç ïî÷àòêó ðîêó
çàðåºñòðîâàíî ìàéæå 30 òèñÿ÷ âèïàäê³â
êîðó, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ñåðåä çàõâîð³ëèõ — ä³òè. Ó íàø³é îáëàñò³, çà ñëîâàìè
çàâ³äóâà÷à â³ää³ëó åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó (ñïîñòåðåæåííÿ) òà ïðîô³ëàêòèêè
³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü ÄÓ «Îáëàñíèé
ëàáîðàòîðíèé öåíòð» Ñòåïàíà Òîì³íà, ç
ïî÷àòêó ðîêó íà ê³ð çàõâîð³ëî 1504 ëþ-

äèíè, ñåðåä ÿêèõ 994 — ä³òè.
— Çà îñòàíí³é òèæäåíü íà ê³ð çàõâîð³ëî
112 îñ³á, ñåðåä íèõ 26 äîðîñëèõ òà 86 ä³òåé ³ öå âòðè÷³ á³ëüøå, í³æ ìèíóëîãî òèæíÿ, — ãîâîðèòü Òîì³í. — Ñåðåä çàõâîð³ëèõ
ä³òåé 58% âçàãàë³ íå áóëè âàêöèíîâàí³ â³ä
êîðó. Ïðè òîìó, ùî âàêöèíè â êîæíîìó
ìåäè÷íîìó öåíòð³ º â äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³.
Ïðî åï³äåì³þ ìîâà ïîêè íå éäå. Äëÿ
ïîð³âíÿííÿ Ñòåïàí Òîì³í ïîÿñíþº,
ùî â ìèíóëîìó ðîö³ íà ê³ð çàõâîð³ëî
106 ìåøêàíö³â îáëàñò³, à, íàïðèêëàä,
â 2006 ðîö³ êîðîì ïåðåõâîð³ëà 3131 îñîáà.
— Âàðòî ðîçóì³òè, ùî ê³ð, ÿê ³ á³ëüø³ñòü ³íôåêö³éíèõ õâîðîá, ìàº öèêë³÷í³ñòü, çîêðåìà çðîñòàííÿ çàõâîðþâàíîñò³
ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè êîæí³ ï'ÿòü ðîê³â, —

ãîâîðèòü ë³êàð. — Àëå âàðòî ïàì'ÿòàòè,
ùî ºäèíèì øëÿõîì ïðîô³ëàêòèêè ö³º¿
³íôåêö³¿ º ùåïëåííÿ.
ЗАХОДИ БЕЗПЕКИ
Íàïðèê³íö³ âåðåñíÿ â ùîäåííèêàõ
øêîëÿð³â ç'ÿâèëèñÿ ïàï³ðö³ ç ïîâ³äîìëåííÿì áàòüêàì çðîáèòè âñ³ ùåïëåííÿ ä³òÿì.
Ó ³íøîìó âèïàäêó äî äèòÿ÷îãî êîëëåêòèâó íåùåïëåíèì ä³òÿì âõ³ä çàáîðîíåíèé.

Ç ïî÷àòêó ðîêó â îáëàñò³ íà
ê³ð çàõâîð³ëî 1504 îñîáè. Ïðî
åï³äåì³þ ìîâà íå éäå. Äëÿ
ïîð³âíÿííÿ, â 2006 ðîö³ íà
öþ ³íôåêö³þ çàõâîð³ëî 3131
îñîáà. À â 2017 — âñüîãî 106
Ïîøòîâõîì äî òàêîãî «óëüòèìàòóìó»
ñòàâ ëèñò ÌÎÇó â³ä 9 âåðåñíÿ 2018 ðîêó
äî ãîë³â âñ³õ îáëàñíèõ àäì³í³ñòðàö³é,
ç ïðîõàííÿì âæèòè çàõîä³â â³äíîñíî
âàêöèíàö³¿ íàñåëåííÿ, òà íå äîïóñêàòè
íåâàêöèíîâàíèõ (çà â³äñóòíîñò³ ìåäè÷íèõ ïðîòèïîêàçàíü) äî çàêëàä³â îñâ³òè.
Ïðè÷èíîþ òàêèõ çàõîä³â ñòàâ ðèçèê ìàñîâîãî ïîøèðåííÿ ³íôåêö³é. Çà äàíèìè
ÌÎÇ, çàõâîðþâàí³ñòü íà ê³ð, êðàñíóõó,

åï³äåì³÷íèé ïàðîòèò, êàøëþê, äèôòåð³þ
íàáóâàº çàãðîçëèâîãî õàðàêòåðó, ïðî ùî
ñâ³ä÷èòü ÷åðãóâàííÿ ïåð³îä³â ï³äéîìó òà
ñïàäó çàõâîðþâàíîñò³, çìåíøåííÿ ìåæ
åï³äåì³÷íîãî ïåð³îäó. Ãðóíòóþòüñÿ æ âîíè
íà ñòàòò³ 15 çàêîíó Óêðà¿íè «Ïðî çàõèñò
íàñåëåííÿ â³ä ³íôåêö³éíèõ õâîðîá».
ЦЕ ВИКЛИКАЛО ОБУРЕННЯ
Ó ôåéñáó÷í³é ãðóï³ «Â³ííèöüêà ìàòóñÿ» öÿ çàáîðîíà ï³äíÿëà õâèëþ ð³çíèõ
âàêöèííèõ ïèòàíü. Çîêðåìà, ãîâîðèëè
ìàòóñ³ ïðî áåçïå÷í³ñòü òà ÿê³ñòü âàêöèí
òà êèäàëè ïîñèëàííÿ íà ñòàòò³ ïðî ëåòàëüí³ âèïàäêè ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿. ²íø³
çãàäóâàëè þðèäè÷í³ àñïåêòè. À ñàìå ò³,
õòî íå ùåïëþâàâ ñâî¿õ ä³òåé ç ð³çíèõ
ïðè÷èí, çà âèíÿòêîì ìåäè÷íèõ, ðàïòîì
çàãîâîðèëè ïðî ïîðóøåííÿ ¿õ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ íà îñâ³òó. Ïîñèëàþ÷èñü
íà ñò. 53 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè. Ïðîòå
ìàéæå ïîëîâèíà êîìåíòàòîð³â ãîâîðèëè
ÿêðàç ïðî íåîáõ³äí³ñòü âàêöèíóâàòè ä³òåé
³ ïðî òå, ùî ïîòð³áíî ÿêèìîñü ÷èíîì
âïëèâàòè íà òèõ, õòî íåõòóº çäîðîâ'ÿì
ñâî¿ì òà ³íøèõ.
Óò³ì, çà ñëîâàìè Ëàðèñè Êóëüáàêè,
ãîëîâíîãî ñïåö³àë³ñòà â³ää³ëó äåðæàâíîãî íàãëÿäó çà äîòðèìàííÿì ñàí³òàðíîãî çàêîíîäàâñòâà ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ

Нещепленим дітям не можна до колективу — це закон

РЕКЛАМА

Заборона на відвідування дитячих навчальних закладів встановлена ст. 15 Закону України «Про захист населення від інфекційних
захворювань», в якій сказано наступне:
«Прийом дітей до виховних, навчальних,
оздоровчих та інших дитячих закладів проводиться за наявності відповідної довідки
закладу охорони здоров'я, в якому дитина
перебуває під медичним наглядом. Довідка видається на підставі даних медичного
огляду дитини, якщо відсутні медичні протипоказання для перебування її в цій установі,
а також якщо їй проведено профілактичні
щеплення згідно з календарем щеплень і
вона не перебувала в контакті з хворими
на інфекційні хвороби або бактеріоносіями. Дітям, які не отримали профілактичних
щеплень згідно з календарем щеплень, відвідування дитячих закладів не дозволяється».
Тим, хто посилається на порушення конститу-

ційних прав на освіту згідно зі ст. 53, потрібно
звернути увагу на ст. 3 Конституції України:
«Людина, її життя і здоров'я, честь і гідність,
недоторканність і безпека визнаються в Україні найвищою соціальною цінністю». Вирішуючи питання про співвідношення норм ст. 3 і ст.
53 Конституції України не можна не визнати
пріоритетність питань безпеки життя і здоров'я
людини над правом на освіту. Дитина, яка
не отримала щеплень, передбачених графіком, стає потенційно небезпечна для оточуючих. Крім того, вона і сама піддається підвищеному ризику захворіти, відвідуючи місця
масового скупчення людей. Отже, держава,
встановивши правило про те, що без щеплень
дитина не може бути допущена до занять,
реалізує свій обов'язок забезпечення безпеки
життя і здоров'я не тільки всіх учнів і працівників школи або дитячого садка, а й захищає
таким чином саму нещеплену дитину.

МОЛОДІЙ ДІВЧИНІ ПОТРІБНІ
КОШТИ НА ЛІКУВАННЯ
Вікторії 20 років, має дворічного сина.
У червні цього року дівчина перенесла
онкооперацію, потім була хіміотерапія
Зараз їй необхідне реабілітаційне лікування, після чого
знову буде операція та хімія. У родини немає коштів
на лікування Вікторії, тому вони звертаються до всіх
небайдужих про допомогу.
тел. мами (097)6008051
Тетяна Шевчук
тел. бабусі (098)7106524
Любов Мацедонська
435910

Дані для перерахування благодійної допомоги:
№ картки 5167 4901 2237 9796 в «Ощадбанку» на ім’я Шевчук Тетяна
Юріївна (мама хворої), картковий рахунок № 26 2015 00 34 25 73
у Вінницьке облуправління АТ «Ощадбанк» № 10001/0166 м. Калинівка
на ім’я Шевчук Т. Ю., код (ІПН) 2918811449, МФО банку 302076
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САДОЧКА І В ШКОЛУ
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, ÌÎÇ³âñüêèé
ëèñò íîñèòü ðåêîìåíäàö³éíèé
õàðàêòåð, ³ ãîâîðèòè ïðî òå, ùî
êîãîñü áóäóòü âèãàíÿòè, êîãîñü
í³ — çàðàíî.
— Çàáîðîíà â³äâ³äóâàòè ñàäî÷êè ÷è øêîëè íåùåïëåíèì ä³òÿì,
öå íå íàêàç äëÿ âèêîíàííÿ, öå
ïðèâ³ä çàìèñëèòèñü áàòüêàì ïðî
òå, ùî âàðòî äèòèíó ïðèùåïèòè, — ãîâîðèòü Ëàðèñà Êóëüáàêà. — Òîìó ùî ìîâà éäå ïðî
êîëåêòèâíèé ³ìóí³òåò, öå êîëè
95% íàñåëåííÿ ìàº ùåïëåííÿ,
çà òàêîãî ïîëîæåííÿ øàíñó çàõâîð³òè ïðàêòè÷íî íå ³ñíóº. ²
çîâñ³ì ³íøà êàðòèíà, êîëè ïðèùåïëåíî ëèøå 50%.
Òèì íå ìåíø, ó Â³ííèö³
íåìàº ñïëåñê³â ³íôåêö³éíèõ
õâîðîá, âñå â ìåæàõ î÷³êóâàííÿ
(çà îñòàíí³é òèæäåíü º 347 âèïàäê³â ç ï³äîçðîþ íà ê³ð, ç íèõ
196 ä³òè). Óò³ì, ñïåö³àë³ñò ðàäèòü êîæíîìó çâåðíóòèñü äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ùîäî âàêöèíàö³¿ ³ óáåçïå÷èòè ñåáå òà ñâîþ
ñ³ì'þ, ùîá ³ ïðèâîä³â äëÿ ïàí³êè
íå âèíèêàëî.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
СПОНСОР РУБРИКИ

ЯКІ ВАКЦИНИ МАЄ ОТРИМАТИ ДИТИНА
ПЕРЕД ТИМ, ЯК ПІТИ ДО ШКОЛИ
Відповідно
до календаря
щеплень
в Україні діти
у віці до 6 років
повинні бути
щепленні проти:

У 6-річному віці
проводиться ревакцинація
проти:


дифтерії



правця



гепатиту В



поліомієліту



туберкульозу



кору



кору



краснухи



паротиту



паротиту



краснухи



дифтерії



правця



кашлюку



поліомієліту
та хіб-інфекції

Приходячи
до школи,
такі діти мають
бути захищені
від найбільш
поширених
інфекційних
хвороб.

Оновлений календар профілактичних щеплень
На сьогодні 10 небезпечних хвороб, від яких потрібно робити щеплення. Зміни в календарі стосуються лише двох: проти Гепатиту В (тепер другу дозу
вакцини діти будуть отримувати в другий місяць життя, а не як раніше у перший). Та вакцини проти туберкульозу, а саме діти будуть отримувати єдине
щеплення БЦЖ проти туберкульозу на 3–5 добу життя (без ревакцинації).
У перші 18 місяців життя

1

доба

ГЕПАТИТ В
ТУБЕРКУЛЬОЗ

3-5
діб

1

Від 2 до 16 років

2

місяці

4

місяці

2

доза

6

місяців

12

місяців

18

місяців

6

Дорослі

14

років

років

16

років

3

доза

доза

1

доза

1

КІР, ПАРОТИТ, КРАСНУХА

2

доза

1

ДИФТЕРІЯ, ПРАВЕЦЬ

доза

КАШЛЮК

доза

ПОЛІОМІЄЛІТ

доза*

ХІБ-ІНФЕКЦІЯ

доза

1
1

1

2

доза

2

доза

2

доза*

3

4

доза

доза

3

6

доза

доза

3

4

доза**

2

5

доза

4

доза

доза

доза

доза**

5

6

доза**

доза**

3

доза

* — інактивована поліомієлітна вакцина (ІПВ), ** — Оральна поліомієлітна вакцина (ОПВ)

КОЖНІ
10 РОКІВ

Лямбліоз: дві крайні точки зору
У медичній спільноті досі існують дві
крайні точки зору на значення лямблії для здоров‘я людини. У недалекому минулому лямбліям незаслужено приписувалася здатність
спричиняти хвороби жовчовивідної
системи та печінки.
У оману лікарів вводило знаходження
лямблій у «міхуровій» та «печінковій» порціях жовчі, отриманої при популярному
в свій час зондуванні. Це при тому, що всі
порції жовчі набиралися з 12-палої кишки, яку саме і заселяє лямблія. У даний
час доведено, що концентрована жовч є
небезпечним для лямблії середовищем
і у жовчовивідних шляхах вона не живе,
а відповідно, не спричиняє холецистити
та гепатити. Інша точка зору полягає
в тому, що лямблії являються невинними
співмешканцями у організмі людини і від
них лікуватися не потрібно. При цьому,
фахівці посилаються на загадкових британських (американських) вчених.
Мабуть, істина, як завжди, знаходиться
посередині. Тож звернемося до офіційних джерел. Лямбліоз включений у Міжнародну класифікацію хвороб і має свій
особистий шифр. У базі даних наукових
медичних публікацій США міститься
близько двох тисяч наукових статей про
лямблії. Усе це свідчить про те, що лямбліоз як захворювання визнаний світовою
медичною спільнотою і інтерес до цієї
інфекції не вгасає.
Лямбліоз нині розглядають як одну з
найбільш поширених кишкових паразитарних інфекцій. Основним джерелом
інфекції є людина, не виключено, що
джерелом можуть бути собаки, кішки,
гризуни, свині, копитні тварини. Лямблії
передаються через забруднену воду,
продукти та контактно-побутовим шляхом. Для виживання поза організмом
хазяїна паразит оточує себе щільною
оболонкою, утворюючи цисту.
Заражається лямбліями людина при
попаданні через рот цист з зовнішнього
середовища. Минаючи шлунок, циста
у тонкій кишці перетворюється на дві,
так звані, вегетативні форми. Вегетативні
форми лямблій закріплюються на поверхні слизової оболонки тонкої кишки,

де поглинають приготовані травною
системою людини поживні речовини.
Паразит механічно подразнює слизову
оболонку, провокує запальну відповідь імунної системи, що приводить
до порушення кишкового травлення та
всмоктування поживних речовин, підвищеної прохідності кишкового бар’єру для
токсинів та алергенів.
У дорослих людей, після зараження,
лямбліоз часто перебігає безсимптомно
і закінчується самоодужанням. У той же
час існує ризик розвитку захворювання — гострого лямбліозу, основним
симптомом якого є водянистий пронос
тривалістю 1–4 тижні. Пронос може
супроводжуватися болем у животі, метеоризмом, нудотою та блюванням.
Від гострого лямбліозу швидко одужують
під впливом протипаразитарних засобів,
або він проходить самостійно при покращенні гігієнічних умов. Однак у дітей
та у дорослих з порушеним захистом
слизової оболонки кишечника розвивається затяжна або рецидивуюча форми
лямбліозу. Захворювання характеризується здуттям живота, періодичними
епізодами проносу та болю у животі.
Порушення кишкового травлення призводить до розладів обміну речовин,
втрати ваги тіла, а у дітей — до затримки
фізичного та психічного розвитку. Діагноз
лямбліозу підтверджується багаторазовим дослідженням кишкових випорожнень на вегетативні форми або цисти
паразита імунологічними дослідженнями
калу. Для лікування використовуються
протипаразитарні препарати, які призначає лікар. Для профілактики лямбліозу
необхідно використовувати тільки якісну
воду, слідкувати за кулінарною обробкою
їжі, дотримуватися правил особистої гігієни, особливо під час мандрівок у країни
з субтропічним та тропічним кліматом.

Медичний центр «Альтамедика»
Вінниця, вул. М. ЛитвиненкоВольгемут, 40
0688403030, 0638403030
436630

РЕКЛАМА
434989

ДОПОМОЖІТЬ ХЛОПЦЮ
ПОДОЛАТИ РАК
Дмитру Маркову 21 рік, йому
поставили діагноз лімфома
досить агресивної форми
Хлопцю потрібно пройти шість хіміотерапій, кожна
з яких коштує 80 тисяч гривень. Друзі та близькі
Дмитра власними силами зібрали гроші лише
на одну хімію. Тому звертаюся до всіх небайдужих
з проханням допомогти.
Реквізити для фінансової допомоги
ПриватБанк – № 5168 7573 1789 2034 (на ім'я Дмитра Едуардовича Маркова)
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ВІННИЦЬКІ СТРІЛЬЦІ
ПОСТУПИЛИСЯ ЛЬВІВ’ЯНАМ
Настріляли  На домашньому чемпіонаті
України вінницька команда посіла другу
сходинку. Наші земляки здобули низку
нагород й на міжнародному Кубку Поділля
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Â³ííèöÿ âêîòðå ç³áðàëà ñòð³ëåöüêèé áîìîíä Óêðà¿íè òà ñóñ³äí³õ êðà¿í. Ó çìàãàííÿõ, ÿê³
ïðîéøëè ó íàøîìó ïåäóí³âåðñèòåò³, âçÿëè ó÷àñòü 23 êîìàíäè. Âîíè ïðåäñòàâëÿëè íå ëèøå
á³ëüø³ñòü ðåã³îí³â Óêðà¿íè, àëå
é Â³ðìåí³þ òà Ìîëäîâó.
МОЛДОВА РІВНЯЄТЬСЯ
НА ВІННИЦЮ
Ó â³äêðèòîìó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ñåðåä ìîëîä³ âçÿëè ó÷àñòü
ñïîðòñìåíè â³êîì äî 20 ðîê³â.
Äî íüîãî çàïðîñèëè 20 íàéñèëüí³øèõ ñòð³ëüö³â, çà ï³äñóìêàìè
÷åìï³îíàòó êðà¿íè, à òàêîæ âñ³õ
³íîçåìö³â. Ç Ìîëäîâè ïðèáóëè
11 ñïîðòñìåí³â. Ëèøå îäèí äîðîñëèé ó÷àñíèê, ðåøòà — þíàêè
òà ìîëîäü.
— Öå ìàéñòðè ñïîðòó, êàíäèäàòè ó ìàéñòðè. Ïî¿õàëè âñ³
îõî÷³, áî âñå çà âëàñíèé êîøò.
Áóâàºìî íà çìàãàííÿõ ó Â³ííèö³
ðåãóëÿðíî. À ñòð³ëüö³ ç âàøîãî
ì³ñòà ïðè¿çäÿòü íà â³äêðèòèé Êóáîê Êèøèíåâà, — êàæå òðåíåð
ç³ ñòð³ëüáè ñïîðòøêîëè îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó ñòîëèö³ ñóñ³äíüî¿
êðà¿íè Òåòÿíà Ìîëäîâàí.

Çà ñëîâàìè ãîñòåé, ¿ì äóæå ïîäîáàºòüñÿ òå, ùî ó Â³ííèö³ ìîæíà çìàãàòèñÿ íå ëèøå ç ð³âíèìè,
à é ç³ ñòð³ëüöÿìè á³ëüø âèñîêîãî
êëàñó.
— Öå äîïîìàãàº ïîáà÷èòè ïåðñïåêòèâè ðîçâèòêó. Áî â Óêðà¿í³
ð³âåíü êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè º íàáàãàòî âèùèì, í³æ ó Ìîëäîâ³.
Ó íàñ íåìàº æîäíîãî ñó÷àñíîãî
òèðó, ÿê³ º ó Â³ííèö³. Çîêðåìà, ç
åëåêòðîííèìè óñòàíîâêàìè, ùî
ï³äðàõîâóþòü ðåçóëüòàòè, — êàæå
Òåòÿíà Ìîëäîâàí.
ЧЕМПІОН СВІТУ ПІДТВЕРДИВ
КЛАС
Íà ìîëîä³æíîìó ÷åìï³îíàò³
êðà¿íè â³ííèöüêà çá³ðíà, íà ÷îë³
³ç çàñëóæåíèì òðåíåðîì Óêðà¿íè, äèðåêòîðîì îáëàñíî¿ øêîëè
ñòð³ëüáè Â³êòîðîì Ùåðáîþ, ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå. Ïåðø³ñòü çäîáóëà ëüâ³âñüêà çá³ðíà. Íà òðåòüîìó
ì³ñö³ — êîìàíäà Äí³ïðà.
Ó îñîáèñòîìó çàë³êó â³ííè÷àíè
âèãðàëè íèçêó íàãîðîä. ×åìï³îíîì ó ðîçä³ë³ «ðóõîìà ì³øåíü» ñòàâ
ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè Äàíèëî
Äàíèëåíêî, ÿêèé öüîãî ðîêó ó Êîðå¿ âèáîðîâ çîëîòî þí³îðñüêîãî
÷åìï³îíàòó ñâ³òó. Â³í ï³äòâåðäèâ
ñâîº çâàííÿ êðàùîãî ñòð³ëüöÿ

Олімпійські перспективи
Ніколи в історії незалежної України вінницькі стрільці не брали
участі на Олімпіадах. Але немає
сумнівів, що це незабаром станеться. Якщо не на Іграх-2020
у Токіо, то на наступних. Так
вважає чотириразовий учасник
Олімпіад і дворазовий олімпійський призер, голова обласного
відділення Національного олімпійського комітету України Пав-

ло Хникін.
— Кульова стрільба на Вінниччині постійно прогресує. Збільшується масовість. Покращується
матеріально-технічна база виду
спорту. Для вінницьких стрільців придбали електронні мішені,
сучасну зброю тощо. Недарма
у нас проводяться престижні
всеукраїнські і міжнародні змагання, — каже він.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ
За «Кубок Лева»
 Òðåò³é âñåóêðà¿íñüêèé
òóðí³ð ³ç õóäîæíüî¿
ã³ìíàñòèêè «Êóáîê Ëåâà»
ïðîâåëè ó Ëüâîâ³. Âèõîâàíêè
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè
¹ 1 çäîáóëè ï’ÿòü íàãîðîä,
ñåðåä ÿêèõ äâ³ çîëîò³.
Çîêðåìà, ÷åìï³îíêàìè ñòàëè
Êàòåðèíà Êîöóòà (2007 ð. í.)
³ Âåðîí³êà Ãîí÷àðóê
(2013 ð. í.).

Підтвердили
клас

Олімпійська надія Вінниччини Світлана Огер стала
срібною призеркою Кубка Поділля
êðà¿íè. Ó ñòð³ëüá³ ç ïíåâìàòè÷íî¿
ãâèíò³âêè (â îë³ìï³éñüê³é âïðàâ³) ïåðåìîãëà Äàð’ÿ Âîëîøèíà.
Ó ñòð³ëüá³ ³ç ï³ñòîëåòà áðîíçîâ³ íàãîðîäè çäîáóëè Äàðèíà Ëºáºäºâà
³ Áîãäàí Êèðèëåíêî. Äðóãå ì³ñöå
ñåðåä 20-è êîìàíä â êîìàíäí³é
âïðàâ³ (ñòð³ëüáà ç ãâèíò³âêè) ïîñ³ëè òðè íàø³ Äàð’¿ — Êîçà÷óê,
Âîëîøèíà òà Ðèìñüêà.
Íà Êóáêó Ïîä³ëëÿ ðåçóëüòàòè
áóëè íå ìåíø âàãîìèìè. Äàðèíà Ëºáºäºâà ³ Áîãäàí Êèðèëåíêî
çíîâó ïîñ³ëè òðåò³ ì³ñöÿ. Ñâ³òëàíà Îãåð ñòàëà â³öå-÷åìï³îíêîþ
â ñòð³ëüá³ ç ãâèíò³âêè. À Âàëåíòèíà Ãîí÷àðîâà ïåðåìîãëà âñ³õ
ó ñòð³ëüá³ ïî ðóõîì³é ì³øåí³.
Ó íåîô³ö³éíîìó êîìàíäíîìó
çàë³êó Êóáêà Ïîä³ëëÿ ïàëüìó
ïåðøîñò³ (çà ê³ëüê³ñòþ ìåäàëåé)
âèáîðîëà çá³ðíà Óêðà¿íè. Äàë³ —
Â³ðìåí³ÿ òà Ìîëäîâà.
МРІЯ ПРО ТОКІО-2020
Ìàéñòåð ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî
êëàñó, 23-ð³÷íà Ñâ³òëàíà Îãåð, —
áàãàòîðàçîâà ÷åìï³îíêà òà ðåêîðäñìåíêà Óêðà¿íè, áðîíçîâà
ïðèçåðêà þí³îðñüêîãî ÷åìï³îíàòó
ªâðîïè.

— ß ïîëþáèëà íàø âèä ñïîðòó ç äèòèíñòâà. Çàéìàþñÿ íèì
âæå äåñÿòü ðîê³â. Áóëè ìîìåíòè,
êîëè êèäàëà ñòð³ëüáó. Ìîâëÿâ,
íàâ³ùî âîíà ìåí³. Àëå ïåðåáîðþâàëà ñåáå. Áî éäó äî ñâîº¿
ìð³¿. Ïðàãíó çäîáóòè ïóò³âêó
íà ÷åìï³îíàò ªâðîïè òà ë³öåíç³þ
íà Îë³ìï³éñüê³ ³ãðè-2020, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà.
Çà ñëîâàìè Ñâ³òëàíè, Êóáîê
Ïîä³ëëÿ ñëóãóâàâ ï³äãîòîâêîþ
äî ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó ó Á³ëîñòîêó (Ïîëüùà). Â³í ìàòèìå
ñòàòóñ â³äáîðó íà ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ â Ìþíõåí³ (Í³ìå÷÷èíà) ³
÷åìï³îíàò ªâðîïè.
Ñâ³òëàíà Îãåð òðåíóºòüñÿ ø³ñòü
ðàç³â íà òèæäåíü, äî ÷îòèðüîõ
ãîäèí ùîäíÿ. Äîòðèìóºòüñÿ ðåæèìó äíÿ, çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ,
çàâæäè â äîáðîìó ãóìîð³ — îñü
ñêëàäîâ³ óñï³õó.
— Äëÿ ñòð³ëüö³â âàæëèâî ïñèõîëîã³÷íî íàëàøòóâàòèñÿ íà âèñòóï. ß íàìàãàþñÿ çàâæäè äóìàòè ïðî õîðîøå, âèêðåñëþþ
³ç æèòòÿ ïîãàíèõ ëþäåé. Íàâ³òü
ÿêùî «á’þòü â ñïèíó», âñå îäíî
ðóõàþñÿ âïåðåä! — ïðîäîâæóº
Ñâ³òëàíà Îãåð.

 Ó Â³ííèö³ ïðîâåëè ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç áàñêåòáîëó ñåðåä ä³â÷àò 2007 ð. í.
Ãîñïîäàðêè ìàéäàí÷èêà
ï³äòâåðäèëè êëàñ ³ âèáîðîëè ïåðø³ñòü. Ðàçîì ³ç íèìè
òð³éêó ïðèçåð³â ñêëàëè
êîìàíäè Îðàò³âñüêîãî ³ Òèâð³âñüêîãî ðàéîí³â.

Не встояли проти
«динамівок»
 Ïåðåäñåçîííà òîâàðèñüêà
çóñòð³÷ ç áàñêåòáîëó ì³æ
æ³íî÷èìè êîìàíäàìè
ñóïåðë³ãè ïðîéøëà
ó íàøîìó ì³ñò³. «Â³ííèöüê³
áëèñêàâêè» ïîñòóïèëèñÿ
«Äèíàìî» (Êè¿â) ³ç ðàõóíêîì
87:105.

Фінішувала
другою
 Ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç
ã³ðñüêîãî âåëîñïîðòó
(ìàóòåíáàéêó). Âèõîâàíêà
ì³ñöåâî¿ ñïîðòøêîëè
¹ 3 Ä³àíà Áåðåæíþê çäîáóëà
ñð³áëî ñåðåä ä³â÷àò.
Випуск №43 (1063)
Задачі — «малютки» (не більше 5 фігур на діаграмі) на кооперативний
мат. Віднайдіть цікаві маневри чорних і білих фігур на шахівниці.
Задача №2250-2253
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Срібло наймасовішого футбольного турніру
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Â³ííèöüêèé ì³æíàðîäíèé
òóðí³ð «Utmost cup» ñòàâ íàéìàñîâ³øèì ôóòáîëüíèì çìàãàííÿì
íå ëèøå îáëàñò³, àëå é êðà¿íè.
Îêðåìî çìàãàëèñÿ 24 êîìàíäè
2008 ð. í. ³ ñò³ëüêè æ — íà ð³ê
ìîëîäøèõ ôóòáîë³ñò³â. Âîíè
ïðåäñòàâëÿëè ìàéæå âñ³ ðåã³îíè
Óêðà¿íè, îêð³ì Ëóãàíùèíè òà
Êðèìó. À òàêîæ Áîëãàð³þ, Ðóìóí³þ ³ Ìîëäîâó.

Äëÿ ìàò÷³â çàä³ÿëè òðè ïîëÿ
ç³ øòó÷íèì ïîêðèòòÿì — ÑÊ
«Íèâà», Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà
³ øêîëè ¹ 35. Êîìàíäè ñïî÷àòêó çìàãàëèñÿ â ãðóïîâîìó åòàï³.
Êðàù³ âèõîäèëè äî ïëåé-îôô,
äå é ðîç³ãðóâàëè ìåäàë³.
Äî ô³íàëó ìîëîäøî¿ ãðóïè âèéøëè êîìàíäà «Áóþêàíü» (Êèøèí³â, Ìîëäîâà) ³ â³ííèöüêà
«Ïðåì’ºð-Íèâà». Ïî õîäó ãðè
ï³äîï³÷í³ Îëåêñàíäðà Ãàéäàðæè

³ Àíäð³ÿ Ïàí÷óêà âåëè â ðàõóíêó,
àëå âñå æ íå âòðèìàëè ïåðåâàãó.
Îñíîâíà ÷àñòèíà ìàò÷ó çàâåðøèëàñÿ ³ç ðàõóíêîì 2:2, à â ñåð³¿
ïåíàëüò³ Ôîðòóíà áóëà íà áîö³
ãîñòåé — 3:4. Áðîíçîâ³ íàãîðîäè
çäîáóâ «Ìåòàë³ñò 1925» (Õàðê³â),
ÿêèé ïåðåãðàâ «Ïîë³òåõí³ê» (Ðóìóí³ÿ) — 2:0.
Ó ñòàðø³é ãðóï³ ÷åìï³îíñòâî
çäîáóëà ñòîëè÷íà «Çì³íà-Îáîëîíü», ùî çäîëàëà ó ô³íàë³ õìåëü-

íè÷àí — 1:0. Òðåòº ì³ñöå ïîñ³ëè
îäåñèòè, ÿê³ ïåðåãðàëè ó ñâîºð³äíîìó «ìîðñüêîìó» äåðá³ â ñåð³¿
ïåíàëüò³ ìàð³óïîëüö³â.
Óñ³ ó÷àñíèêè áóëè íàãîðîäæåí³ ãðàìîòàìè. Çà ïðèçîâ³ ì³ñöÿ
áóëè ïåðåäáà÷åí³ êóáêè òà ìåäàë³. Âðó÷èëè é ³íäèâ³äóàëüí³ ïðèçè — ñòàòóåòêè, ôóòáîëêè. Ì’ÿ÷³
â³ä îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó
îòðèìàëè êðàù³ êîìàíäè ³ íàéñèëüí³ø³ ãðàâö³.

h2

ІІІ). ч. пішак «b2»;

IV). Kf2>g3

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №42 (1408) від 17 жовтня 2018 року
Задача №2246
I. 1. Ka6! Kc7 2. Ka8 Kb5x; II. 1. Kpb8! C:c7+ 2. Kpc8 K:b6x;
Задача №2247. Чорний король переставляється на поле «h7»
I. 1. Ch8! Kpg5 2. Kg7 Kf6x; II. 1. Cg7! Kf6+ 2. Kph8 Kg6x;
Задача №2248
I. 1. Tc1! Ca2 2. Ta1 Tc2x; II. 1. Kpc1! Te4 2. Tb2 Te1x;
Задача №2249
I. 1. Kph3! Cg2+ 2. Kph2 Kf1x;
II. 1. Kh3+! Kpg2 2. Kg5 Kf5x.
М. Пархоменко
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ШТРАФІВ ПОКИ НЕ БУДЕ. ЩЕ
НЕМАЄ ПРИЛАДІВ TRUCAM
Готуємося  З 15 жовтня поліція має
штрафувати порушників швидкісного
режиму на дорогах, яких виявлять
із застосуванням лазерних радарів
TruCam. Але Вінницька область ще очікує
на прилади для вимірювання швидкості. Де
вже є такі пристрої та в чому їх особливості?

ОСОБЛИВОСТІ TRUCAM

Будівельні
матеріали
Викачка ям. Виклик
асенізатора. Тел.:(063)861-3464, (096)540-27-87

Робота
100% легальне працевл.

1200 метрів
на такій відстані
прилад може вимірювати швидкість

втручання в систему
та редагування
даних неможливе —
працює система
шифрування

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

МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Çã³äíî ç ïðàâèëàìè äîðîæíüîãî
ðóõó, â Óêðà¿í³
â íàñåëåíèõ ïóíêòàõ äîçâîëÿºòüñÿ ¿õàòè ç³ øâèäê³ñòþ íå á³ëüøå
50 êì/ãîä. Äëÿ òîãî, ùîá ïîêàðàòè ïîðóøíèêà, ïîòð³áí³ áåççàïåðå÷í³ äîêàçè éîãî ïðîâèíè.
Îñü òóò â óêðà¿íñüêèõ ïàòðóëüíèõ
³ º ïðîáëåìà.
— Æîäíîãî âîä³ÿ çà ÷îòèðè
ðîêè íå îøòðàôóâàëè çà ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³. À ÿê ìîæíà âèïèñàòè øòðàô, ÿêùî íåìàº
÷èì çàô³êñóâàòè ïîðóøåííÿ?
Íà îñíîâ³ ÷îãî? Ïîòð³áí³ ÷³òê³
äîêàçè, — êàæå çàñòóïíèê ãîëîâè Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè ôîðóìó
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó Âîëîäèìèð Êàðàâàºâ.
Ïåðøèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
Äåïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿
Óêðà¿íè Îëåêñ³é Á³ëîøèöüêèé

ñêàçàâ, ùî ïðàâîîõîðîíö³ íàðåøò³ ïî÷íóòü âèêîðèñòîâóâàòè
âèì³ðþâà÷³ øâèäêîñò³ TruCam.
Òàêîæ â³í äîäàâ, ùî â ìàéáóòíüîìó ïëàíóºòüñÿ îáëàäíàòè ïàòðóëüí³ àâòî ïðèëàäàìè ô³êñàö³¿
øâèäêîñò³ áåçïîñåðåäíüî â ðóñ³.
Ñòàíîì íà 8 æîâòíÿ, ïðèñòðî¿
â ï³ëîòíîìó ðåæèì³ áåç ïðèòÿãíåííÿ âîä³¿â äî â³äïîâ³äàëüíîñò³
ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè íà äîðîãàõ 12 îáëàñòåé.
Ç ïîíåä³ëêà, 15 æîâòíÿ, ïàòðóëüí³ âæå ìàëè ïî÷àòè «êàðàòè ãðèâíåþ» òèõ, õòî ïîëþáëÿº ïîãàíÿòè ç â³òåðöåì. Àëå
â³ííèöüê³ ïàòðóëüí³ ùå íå ìàþòü
æîäíîãî ñåðòèô³êîâàíîãî ïðèëàäó TruCam. Ïðî öå íàì ñêàçàëè
â óïðàâë³íí³ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿
îáëàñò³. Àëå çàçíà÷èëè, ùî î÷³êóþòü íà ïðèëàäè íåçàáàðîì. Òàêîæ íàø³ ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³
ùå íå âèçíà÷èëè ñïèñîê ì³ñöü,
ó ÿêèõ ìàþòü çàñòîñîâóâàòè âèì³ðþâà÷³ øâèäêîñò³.

15 годин

3

ліміт роботи без
підзарядки

фотокадри
в секунду

Автослюсар, охоронець,
токар, моторист-агрегатник.
Тел.:(096) 540-27-87

$10 000
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у таку суму обійшовся кожен із цих
пристроїв, коли
їх уперше завезли
в Україну

стільки пристроїв,
які пройшли перевірку, нині в співробітників патрульної
поліції України

Скільки коштує порушення?
Покарання для водіїв, які нехтують правилами та перевищують дозволену швидкість,
передбачено статтею 122 Кодексу України про адміністративні правопорушення. Відповідальність настає в разі, якщо
швидкість перевищено більш
ніж на 20 кілометрів на годину.
У такому випадку водію загро-

жує штраф 255 гривень. Якщо ж
швидкість перевищили більш,
ніж на 50 км/год, то штраф зростає до 510-ти гривень.
Покарання може бути не тільки
грошовим. За даними Нацполіції,
за сім місяців 2018-го року у Вінницькій області через перевищення швидкості сталося 43 аварії, у яких постраждали люди.

Продмаркет "Трейд"
запрошує експедитора. З/п
7500 грн. Тел.:(097) 191-5848, Юрій
Терміново потр. жінки, чол.
і сім. пари. Робота полягає
в допомозі в вир.процесі.
Тел.:(050) 026-33-89
Sort date: 16.10.2018,
№42/2018

РЕКЛАМА

435910

RIA, Ñåðåäà,
17 æîâòíÿ 2018
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОКСАНА ШЕВЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

У холодну пору року у нас з‘являється додаткова відмовка не
займатися фізичною активністю. Втім, науковці стверджують,
що ні холод, ні відсутність часу, ні вік не мають вас зупиняти
перед будь-якою можливістю бути рухливими.

«STOP» — алкоголізм!
«STOP» — куріння! «STOP» — ожиріння!»
БЛОГ

АНТИАЛКОГОЛЬНИЙ
БІОЛОГІЧНИЙ БЛОК
«Á³î» îçíà÷àº «Æèòòÿ». Öå
êîëîñàëüí³ ïðèõîâàí³ âíóòð³øí³
ðåçåðâè. Íå ìîæåø áåç äðóãî¿
÷àðêè — ïîâí³ñòþ óñóâàºìî òÿãó
äî ïåðøî¿. Òóò ðîçðèâàºòüñÿ çàìêíóòå ïîðî÷íå êîëî àëêîãîë³çìó: «Â³ä ÷îãî çàõâîð³â — òèì ³ ë³êóéñÿ». Òÿãà äî çàëåæíîñò³ çíèêàº
ðàç ³ íàçàâæäè. Ïðè äîòðèìàíí³
òâåðåçîñò³ âîíà âæå íå ïîâåðòàºòüñÿ: «Íå ï'þ — ³ íå òÿãíå!»
Äîêòîð ÷óæèìè ìåòîäàìè
íå êîðèñòóºòüñÿ. Ïîòð³áíî ò³ëüêè
ïîáà÷èòè êîíêðåòíó ëþäèíó ³ â³äðàçó ñòàº ÿñíî, ÿê ¿é äîïîìîãòè.

ОЛЕКСАНДР ОВСЯНЮК,
ЛІКАР-НАРКОЛОГ

Äî ì³ñòà íàä Áóãîì ¿äóòü çäàëåêó, ç îñòàííüîþ íàä³ºþ, ùîá
íàðåøò³ ïîäîëàòè àëêîãîë³çì. ²
áàæàííÿ êóðèòè çíèêàº ïîâí³ñòþ
òà â³äðàçó, íàâ³òü áåç ïîïåðåäíüîãî óòðèìàííÿ â³ä ïàë³ííÿ. Ó ÷îìó
ñåêðåò óñï³õó? Öå ãàðìîí³éíà
ºäí³ñòü ñó÷àñíî¿ ìåäèöèíè, âèñîêîãî ë³êàðñüêîãî ìèñòåöòâà ³
äóõîâíî¿ ºäíîñò³ ç âèùèì «ß».
Ó íàñ ë³êóþòüñÿ íå âñå æèòòÿ,
à îäèí ðàç ³ íàçàâæäè. Öå áèòâà
çà êîæíó äóøó!
ЯСКРАВИЙ ПРИКЛАД ВЕЛИКОЇ
ПЕРЕМОГИ
Äåÿê³ â÷åí³ ââàæàþòü, ùî
êîëèøí³õ àëêîãîë³ê³â íå áóâàº.
Ëþäè âòðà÷àþòü â³ðó. Ó íàðîä³
êàæóòü ïðî ðîäîâ³ ïðîêëÿòòÿ. Ãåíåòèêè — ïðî ñïàäêîâèé ôàêòîð.
Àëå òè íå ñòàâ íà ñîá³ õðåñò.
Îñü äîëÿ âåëèêîãî ïåðåìîæöÿ.
Â³äîìèé ëàòâ³éñüêèé êîìïîçèòîð
Ðàéìîíä Ïàóëñ íå ïðèõîâóº, ùî
ìàâ ïðîáëåìó ç àëêîãîëåì. Àëå
â³í âæå íå âèïèâàº 57 ðîê³â! ² ïîðó÷ âðÿòóâàëàñÿ â³÷íî ìîëîäà òà
â³äîìà ëàòâ³éñüêà ñï³âà÷êà Ëàéìà
Âàéêóëå. Âîíà òàêîæ ïóáë³÷íî
íàäèõàº ³íøèõ íà ïåðåìîãó íàä
æ³íî÷èì àëêîãîë³çìîì. Àëå íå âñ³
ìîæóòü òàê ïåðåìàãàòè ñàì³. Òóò
ïîòð³áåí ãëèáîêèé ïîøòîâõ ³ íîâèé ð³âåíü.
СВОБОДА БЕЗ КОДУ!
Òîá³ ïðîïîíóâàëè êîäóâàòèñÿ?
Íàâ³òü íå äóìàé! Àäæå òè âæå
çàêîäîâàíèé íà çàëåæí³ñòü, íà÷å
àâòîìàòè÷íèé áåçâîëüíèé ðîáîò.
Ãàëüìà íå ïðàöþþòü! Êîãî òóò
ùå äàë³ êîäóâàòè? Ìåòà îäíà:
«Íå êîäóâàòè — ðîçêîäóâàòè!!!»
Íàøà ãîëîâíà â³äì³íí³ñòü — öå
àëüòåðíàòèâà ìàëîåôåêòèâíèì
ìåòîäàì.
1. Îäíå ò³ëüêè ñëîâî «çàêîäîâàíèé» âæå ïðèíèæóº îñîáèñò³ñòü,
âèêëèêàº âíóòð³øí³é ïðîòåñò ³
ïî÷óòòÿ íåïîâíîö³ííîñò³. Òàê
ç'ÿâëÿºòüñÿ çàëåæí³ñòü íàâ³òü â³ä
«êîäóâàëüíèêà»!
2. Êîäóâàííÿ — ëèøå òèì÷àñîâèé «ðåçóëüòàò». À äàë³ ùî? Áóäüÿêà «ñòèñíóòà ïðóæèíà» ðàíî ÷è
ï³çíî âèñòðåëèòü â çâîðîòíîìó
íàïðÿìêó. Ïðîáëåìà çàãàíÿºòüñÿ â ñåáå ùå ãëèáøå. Áóäü-ÿêèé
«áóð'ÿí» ñë³ä âèäàëÿòè ò³ëüêè ç
êîðåíåì! ² ÷èì øâèäøå — òèì
êðàùå.

3. Ïîðà ðîç³áðàòèñÿ ç ö³ºþ
ïåêåëüíîþ ñèñòåìîþ. Çàëåæíà
ëþäèíà âæå çàêîäîâàíà íà ïàä³ííÿ: «Ïèé-ïèé-ïèé». Öå çàìêíóòå ïîðî÷íå êîëî ïî ñï³ðàë³
âíèç. Íå âèïàäêîâî ñóìà âñ³õ
öèôð ðàáñüêî¿ ðóëåòêè â íåáåçïå÷íèõ àçàðòíèõ ³ãðàõ äîð³âíþº
òðüîì ø³ñòêàì. Õ³áà öå íå êîä
äëÿ çîìáóâàííÿ ðàá³â? Ñïî÷àòêó
ç'ÿâëÿºòüñÿ ³ëþç³ÿ ðàäîñò³, ùàñòÿ, ñâÿòà, «êàéôó». Àëå ëþäèíà
äóõîâíî ïîòðàïëÿº â ïåêåëüíó
ñèñòåìó, íåìîâ áåçâîëüíà ø³ñòêà: «Â³ä ÷îãî çàõâîð³â — òèì ³
ë³êóéñÿ».
Òðè ø³ñòêè ñèìâîë³çóþòü òðè
ñòàä³¿ çàëåæíîñò³: íåâðàñòåí³÷íà,
íàðêîòè÷íà ³ åíöåôàëîïàòè÷íà.
Ó íàðîä³ êàæóòü: «Îäåðæèì³ñòü».
Çåëåíèé çì³é íå ñòóêàº, à âïîâçàº. Ñïî÷àòêó ëþäèíà íå ïîì³÷àº ñìåðòåëüíó íåáåçïåêó.
НЕ СТАВАЙ ЖЕРТВОЮ
ОБМАНУ
Ñüîãîäí³ ñòîâïè îáêëåºí³ îãîëîøåííÿìè: «Óñóíåííÿ áóäü-ÿêî¿
çàëåæíîñò³». Áàãàòî «ôàõ³âö³â»
ðîç'¿æäæàþòü ïî ì³ñòàõ ³ íàâ³òü
ãîòîâ³ ïðèéòè äî òåáå äîäîìó.
Çâåðòàéñÿ çà äîïîìîãîþ, àëå
íå êóïóé «êîòà â ì³øêó». ² íå ïî÷èíàé ë³êóâàííÿ ç³ 100% ïåðåäîïëàòè.
Äåõòî îá³öÿº, ùî òè ñòàíåø
ïèòè «ç³ ñâîºþ ì³ðîþ ³ íîðìîþ».
Àëå, çà çàêîíàìè ïðèðîäè, áóäüÿêèé æèòòºâèé áóð'ÿí ñë³ä âèäàëÿòè ò³ëüêè ç êîðåíåì! Òóò ëåäüëåäü âàã³òíèõ íå áóâàº.

Êîäóâàííÿ — öå ïðèíèæåííÿ,
ñòèñíóòà ïðóæèíà ³ òèì÷àñîâèé
ðåçóëüòàò. À äàë³ ùî?
«Ñóñï³ëüñòâî àíîí³ìíèõ àëêîãîë³ê³â» íàçèâàº õâîðèõ â³÷íî
çàëåæíèìè. Ç òàêîþ â³ðîþ äàëåêî
íå çà¿äåø.
Äåõòî íàâ³òü çàáîðîíÿº ïðè÷àùàòèñÿ â õðàì³ ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ.
À äå â³ðà? Òà¿íñòâî ïðè÷àñòÿ — öå
âæå íå âèíî, à «Êðîâ Õðèñòà».
Ïðè÷àùàòèñÿ ìîæíà çàâæäè! Öå
íàøå çàêîííå ïðàâî.
АЛЬТЕРНАТИВИ СЛАБКИМ
МЕТОДАМ
Îâñÿíþê Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷ âèë³êóâàâ ïðîôåñîðà ìåäèöèíè, âðÿòóâàâ õâîðîãî ñâÿùåíèêà ³ ï³äíÿâ ïàäàþ÷îãî ñïîðòñìåíà.
Òóò äîïîìàãàþòü íàâ³òü ó íàéâàæ÷èõ ³ çàïóùåíèõ âèïàäêàõ.
«Ñâîáîäà áåç êîäó» — öå øâèäêèé ³ êîìïëåêñíèé ï³äõ³ä ç óðàõóâàííÿì ³íäèâ³äóàëüíîñò³! Ë³êàð
âîëîä³º áóäü-ÿêèìè ìåòîäàìè.
Àëå äëÿ öüîãî ïîòð³áíî â³äðàçó
ïîáà÷èòè ëþäèíó. Åêîëîã³÷íèé
äåâ³ç ïðîñòèé: «Ïîäàë³ â³ä àïòåêè — áëèæ÷å äî ïðèðîäè». Ë³êàð
îá'¿çäèâ ï³âñâ³òó. ² íå âñ³ éîãî
òðàâè ðîñòóòü â Óêðà¿í³. À ñïåö³àëüíà ë³êóâàëüíà óñòàíîâêà òà
âëàñíà ìåòîäèêà îñòàòî÷íî ñòàâèòü êðàïêó.
ßêùî ó÷åíü ïåðåâåðøèâ â÷èòåëÿ — öå îñîáëèâèé äàð! Öå
ï³äòâåðäæóº éîãî ð³äíèé ñèí,
ìàã³ñòð ïñèõîëîã³¿ Îâñÿíþê Àíäð³é Îëåêñàíäðîâè÷. Îñü ºäèíà
êîìàíäà ïåðåìîæö³â.

КУРІННЯ
Ó ìèíóë³é ñòàòò³ âèêëàäåíî
ìåòîä ñàìîñò³éíîãî çâ³ëüíåííÿ.
Ìåòîäèêà Îëåêñàíäðà Îñÿíþêà
«stop — êóð³ííÿ!» Âæå ïðèíîñèòü
êîðèñòü.
Â êðàéíüîìó âèïàäêó çàâæäè
äîïîìîæå ³íäèâ³äóàëüíèé ïðèéîì. Íàâ'ÿçëèâèé ïîòÿã äî í³êîòèíó òàêîæ óñóâàºòüñÿ çà 1 ðàç,
íàâ³òü — áåç ïîïåðåäíüîãî óòðèìàííÿ â³ä ñèãàðåò! Äëÿ á³ëüøîñò³ êóðö³â ñàìå öå íàéãîëîâí³øå.
Àäæå áàãàòî ñïåö³àë³ñò³â âèìàãàþòü íå êóðèòè ê³ëüêà äí³â ñàìîñò³éíî! Îäíàê íå êîæíîìó çàïåêëîìó êóðöåâ³ òàêå âèïðîáóâàííÿ
ï³ä ñèëó. Àäæå ñàìå ïåðø³ äí³
íàéâàæ÷³. Àëå òóò òàêèõ ïðîáëåì
íå áóâàº. Îëåêñàíäð Ãðèãîðîâè÷
ïåðåä ïî÷àòêîì ñåàíñó äîçâîëÿº âèêóðèòè îñòàííþ ñèãàðåòó.
Ïðèéøîâ, ïîêëàâ çàïàëüíè÷êó ³
öèãàðêè — ³ òÿãà çíèêëà íàçàâæäè!
Öå òàêîæ «Ñâîáîäà áåç êîäó».
ОЖИРІННЯ
Äîêòîð Îëåêñàíäð Îâñÿíþê
ðîçðîáèâ îñîáëèâå õàð÷óâàííÿ
«ÄÀÎ». Óñóâàºòüñÿ ãîëîâíà ïðè÷èíà îæèð³ííÿ — íàâ'ÿçëèâà çàëåæí³ñòü â³ä «á³ëî¿ ñìåðò³». Ñàìå
òàê ë³êàð íàçèâàº á³ëèé õë³á, ñàëî,
âåðøêîâå ìàñëî, ñ³ëü ³ öóêîð.
Òóò ç'ÿâëÿºòüñÿ ïîñò³éíå â³ä÷óòòÿ ñèòîñò³! Â ³íøîìó âèïàäêó
âàãà çíîâó ïîâåðíåòüñÿ íàçàä. Àëå
ó íàñ — íå ãîëîäíà ä³ºòà, à ïîâíîö³ííå ë³êóâàëüíî-îçäîðîâ÷å
õàð÷óâàííÿ! Çäîðîâó ¿æó ìîæíà
ïðèéìàòè â áóäü-ÿêèé ÷àñ â íåîáìåæåí³é ê³ëüêîñò³, íàâ³òü áåç
ï³äðàõóâàííÿ êàëîð³é. Öå îìîëîäæåííÿ áåç öåëþë³òó. Íå ïîòð³áíî ï³äðàõîâóâàòè êàëîð³¿,
ðîáèòè ðåçåêö³þ àáî ë³ïîñàêö³þ.

² öå òàêîæ — «Ñâîáîäà áåç
êîäó».
ПЕРЕМАГАЙ ЗЛО ДОБРОМ
Íå âñ³ì «äîáðîçè÷ëèâöÿì»
ïîäîáàþòüñÿ íàø³ óñï³õè ³ ðåçóëüòàòè. Ó ìåðåæàõ ²íòåðíåòó
ïåð³îäè÷íî ç’ÿâëÿþòüñÿ çàðàçí³
êëîíè. Âîíè ï³àðÿòü ñåáå ï³ä
³ì'ÿì «Îâñÿíþê», âêàçóþòü ïîìèëêîâó àäðåñó ë³êàðñüêîãî ïðèéîìó. Í³ ñîá³ — í³ ëþäÿì. Òè
¿õ ñàì ëåãêî ðîçï³çíàºø. Íà â³äêðèòó ïðîôåñ³éíó äóåëü ¿ì âèéòè
ñëàáî. Íåìàº ç êèì ãîâîðèòè.
Ñïðàâæí³é ñàéò — ovsanuk.com.
Âñ³ ³íø³ «ñàéòè» — íåáåçïå÷í³ ï³äðîáêè. Àëå ëþäè âñå ðîçóì³þòü.
Ë³êàð íà õâîðèõ íå îáðàæàºòüñÿ.
Áóìåðàíãîì ñòàëî çëî: «Çâ³äêè
ïðèéøëî — òóäè ³ ï³øëî».
ТВОЄ НОВЕ ЖИТТЯ
Áåðè ïðèêëàä ç âåëèêèõ ïåðåìîæö³â! Çàëåæí³ñòü — òâîÿ àõ³ëëåñîâà ï'ÿòà. Çâåðíåííÿ äî ë³êàðÿ — öå êðàéí³é çàõ³ä. Äîáðå,
êîëè ëþäè ðÿòóþòüñÿ ñàì³, ÿê
íàø³ óëþáëåí³ Ëàéìà ³ Ðàéìîíä.
Íå ìîæåø ñàì — çâ³ëüíÿºòüñÿ
íà íàøèõ ñòîð³íêàõ. Àäæå â ìèíóëîìó âèïóñêó «R²À» âæå áóëà
îïóáë³êîâàíà ÷³òêà ìåòîäèêà
Îëåêñàíäðà Îâñÿíþê «STOP —
Êóð³ííÿ!!!». Âîíà â³äðàçó ïîòðàïèëà â íåðâ ³ âæå ðÿòóº ëþäåé. Öÿ
ìåòîäèêà º òàêîæ â ãàçåòàõ «Ôàêòè», «Âå÷³ðíÿ Îäåñà», «33 êàíàë»
³ íà ñàéò³ «20 Õâèëèí»
Íå çíàéøîâ íàøó ãàçåòó —
çàéäè íà ñàéò! Ïðîñòî íàáåðè
â áóäü-ÿê³é ïîøóêîâ³é ñèñòåì³
îäíå ³ì'ÿ «Îâñÿíþê» — ³ òè â³äðàçó ïîòðàïèø íà íàéñèëüí³øó
³íôîðìàö³þ. Öå ñïðàâæí³ â³äïîâ³ä³ íà ãîëîâí³ ïèòàííÿ. Òóò º êîíñóëüòàö³ÿ, äîïîìîãà ³ ðåçóëüòàò.
Âàì ïîòð³áåí ëèøå ì³é ïîøòîâõ, ùîá íå âïàñòè, à ï³äíÿòèñÿ. À ïîò³ì ïîäèâ³òüñÿ ïèëüíèì ïîãëÿäîì âãîðó — êèíüòå
³ ðîçäóø³òü ïðîêëÿòó ñèãàðåòó.
Íåõàé ñì³òíèê ïåðåòâîðèòüñÿ
íà êâ³òíèê.
Çðîá³òü öå ñàì³. Íåâæå âàì
âàæêî? Íå çìîæåòå — äîïîìîæåìî. Öå âàø Äåíü!
Íàø çâîðîòí³é çâ'ÿçîê: Â³ííèöÿ, âóë. Ïèðîãîâà 107-À (¯õàòè
äî âóë. Çîä÷èõ, 22). Õòî çàïèñàíèé — ïðèéìàºòüñÿ â ÷èñë³ ïåðøèõ.: 0432 57 85 10; 0432 57 17 34;
098 281 58 23. Ñîþç îäíîäóìö³â ³
âäÿ÷íèõ ïàö³ºíò³â.

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
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Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

Коцюбинського

Метелик
Екшн, 17.10, поч. о 21.50
Вартість квитків — 80 грн
18.10–24.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Скажене весілля
Комедія, 17.10, поч. о 10.00, 13.45, 20.10
Вартість квитків — від 45 грн
18.10–24.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Веном
Трилер, 17.10, поч. о 10.00, 15.40, 18.00, 21.55
Вартість квитків — від 45 грн
18.10–24.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Позивний «Бандерас»
Екшн, 17.10, поч. об 11.50, 19.40
Вартість квитків — від 70 грн
18.10–24.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Велика котяча втеча
Анімація, 17.10, поч. о 12.05, 16.00
Вартість квитків — від 70 грн
18.10–24.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

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

Смолфут

ТЕАТР

КОНЦЕРТИ
Концерт Єгора
Грушина
Третього листопада
у Вінницькій обласній
філармонії відбудеться
презентація альбому Єгора Грушина у супроводі
струнного квартету.
Альбом «Ritorno» — це повернення композиторанеокласика з новим досвідом та музикою, ініціація
наступного етапу на музичному шляху та початок
ще однієї подорожі у майбутнє.
Після дворічної паузи (останній альбом записали
у 2016-му році) відбулося чимало змін у житті
композитора, що вплинули і на його творчість. І
тепер, у 2018-му, Єгор Грушин готовий показати
слухачам результат цих змін та своє бачення світу
через музику.
Вартість квитків:150–350 грн. Початок о 19.30.

Концерт «Країна
козаків»
18 жовтня у Вінницькій
обласній філармонії
продовжується проект
«Слухай, співай, грай
українське», і цього разу
він двічі патріотичний,
тому що ми не лише вкотре будемо насолоджуватись культурним, духовним надбанням нашого народу, а іще й у виконанні найстаршого вінницького
колективу — Академічного ансамблю пісні і танцю
«Поділля». Минулоріч ансамбль став лауреатом
ІІ премії V Всеукраїнського фестивалю-конкурсу
народної хореографії ім. Павла Вірського. Це колектив, який збирає аншлагові зали і щоразу дивує
своїх глядачів як високим професійним рівнем, так і
програмою, яка постійно оновлюється.
Початок концерту о 18.30, вартість квитків — 100 грн.

Анімація, 17.10, поч. о 13.00

Веном
Трилер, 17.10, поч. о 14.50, 19.00
18.10–24.10, поч. о 19.55

Скажене весілля
Комедія, 17.10, поч. о 21.10
18.10–24.10, поч. о 18.15

Позивний «Бандерас»
Екшн, 17.10, поч. о 16.55

Я все ще бачу тебе

«Snakebite» з
триб'ютом Alice
Cooper
20 жовтня арт-паб
«Beef Eater» запрошує
на триб’ют-концерт
на честь легендарного,
великого Alice Cooper —
засновника шок-року і короля цього жанру. Усіх
гостей чекають дві години божевільного драйву
і шаленого шоу. На сцені проект «Snakebite» з
Дніпра. Початок о 21.00, вхід — 100 грн. Тел:
(093)4059900, (096)4439900.

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, Вінницької Вежі, «Магігранду»
і «Універмагу». Безкоштовна доставка квитків:
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Шоу Діми
Коляденко у Вінниці
Там, де він… завжди
свято! Леді & джентльмени, пані та панове —
зустрічайте. Єдиного і
неповторного Короля
бурлеску, Володаря танцю і Приборкувача мікрофона — Діму Коляденка.
Уперше у Вінниці 26 листопада о 19.00 у Будинку
офіцерів — епатажне, незабутнє і феєричне Шоу
Діми Коляденко. Буде цікаво всім, хто цінує позитив, любить класну атмосферу і готовий до сюрпризів. Харизматичний і безмежно талановитий
Діма Коляденко разом зі своїм чудовим балетом
повертається на велику сцену до своїх друзів з новими думками, новими образами і новим життям.
Його концерт — це шалена концентрація емоцій,
вибухи щастя та посмішок і виняткова атмосфера
тотальної імпровізації, яку варто бачити лише наживо. Квитки — 120–350 гривень.
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Вінницької
Вежі, театру Садовського, Будинку офіцерів,
«Універмагу» і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63,
(093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

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

Маруся Чурай
Поема для театру, 17.10, 23.10 ,поч. о 16.00

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 18.10, поч. о 18.30

Осінь у Вероні
Трагікомедія, 19.10, поч. о 18.30

Біла ворона
Рок-опера, 20.10, поч. о 18.30

Анна Кареніна
Театральний роман, 24.10, поч. о 14.00

«Незрівнянна» з Наталією Сумською
і Хостікоєвим
17 листопада о 19.00
у театрі імені Садовського нас чекає море
виняткових емоцій і надзвичайна музична комедія
«Незрівнянна» з Наталією Сумською та Анатолієм
Хостікоєвим у головних ролях. Феєрична, легка
і дуже весела постановка не залишає байдужим жодного глядача! «Незрівнянна» — одна з найгучніших
вистав Національного театру імені Франка. У центрі
оповіді — реальна історія американської співачки
Флоренс Фостер Дженкінс, яка, незважаючи на повну відсутність музичного слуху і почуття ритму, стала
дуже відомою, виступала у знаменитому «КарнегіХол» і прожила надзвичайно цікаве насичене життя.
Квитки на виставу — 220–450 гривень. Купуйте
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру Садовського,
Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків:
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

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

Півтори жмені
Казка з полонини, 20.10, поч. об 11.00 та 13.00

Веселе мишеня
Пригодницька казка, 21.10, поч. об 11.00 та 13.00

Трилер, 18.10–24.10, поч. о 16.10

ВИСТАВКИ

SMARTCINEMA

Виставка-ярмарок
«Осінній сад»

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

Манхеттенський фестиваль
короткометражок
Драма, 17.10, поч. о 17.00, 19.30
18.10–24.10 довідка — за тел. (096)003–50–50

Смолфут
Анімація, 17.10, поч. о 9.20, 11.20, 15.30
18.10-24.10 довідка — за тел. (096)003-50-50

Веном
Трилер, 17.10, поч. о 9.00, 11.20, 13.40, 14.40,
16.00, 17.00, 18.20, 19.20, 19.50, 20.40, 21.40, 23.00
18.10–24.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Скажене весілля
Комедія, 17.10, поч. о 9.00, 10.50, 13.20, 15.10, 17.40,
19.40. 18.10–24.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Серце світу
Драма, 17.10, поч. о 9.30, 12.00, 14.30
18.10–24.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Народження зірки
Мелодрама, 17.10, поч. о 10.10, 12.50, 19.30, 22.10
18.10–24.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Фестиваль
саксофонної
музики Vinnytsia
Adolphe Sax
Festival-2018
Із французько-українським присмаком та
найкращими виконавцями! 10–11 листопада у Вінниці вже вп’яте пройде
Міжнародний фестиваль саксофонної музики імені
Адольфа Сакса Vinnytsia Adolphe Sax Festival-2018.
Протягом двох днів глядачів чекають ексклюзивні
майстер-класи та незабутні концертні програми
найпрогресивніших українських саксофоністів.
10 листопада о 18.30 у Вінницькій обласній філармонії героями концерту «Sax Recital» стануть
одні з кращих саксофоністів України: Артем Голоднюк (Київ), Данило Довбиш (Київ) та Євген
Попель (Вінниця).
Під акомпанемент чарівної піаністки Юлії Компанієць із Києва, усі разом, у дуетах та яскравих соло,
вони заграють заворожливі композиції французьких геніїв: Франсіса Пуленка, Габріеля Форе,
Жоржа Бізе, Жюля Демерсмана та багатьох інших
всесвітньовідомих композиторів.
Це буде незабутній вечір вишуканої музики, який

покаже всю красу та розмаїття академічного звучання саксофона!
11 листопада о 19.00 у театрі імені Садовського
з новою ексклюзивною програмою «Коло» виступить унікальний ансамбль 12 саксофоністів
Ukrainian Saxophone Ensemble.
Глядачі отримають абсолютно виняткові враження, адже подібних саксофонних колективів немає
не лише в Україні, а й у багатьох інших країнах.
Цього літа Ukrainian Saxophone Ensemble тріумфально презентували Україну на Всесвітньому
конгресі саксофоністів у Загребі (Хорватія).
Їхня авторська програма «Коло» приголомшила
Європу і тепер зазвучить на Vinnytsia Adolphe Sax
Festival-2018. Нас чекає фантастична музична
подорож, у якій український фольклор, старовинні
обрядові композиції, легендарний «Щедрик» та інші
відомі мелодії отримують нове прочитання — безмежно прекрасне, захоплююче та неповторне.
Квитки на концерти фестивалю — від 90 гривень.
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Вінницької Вежі,
театру Садовського, Будинку офіцерів, «Універмагу» і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків:
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63.
Інформаційний партнер фестивалю Vinnytsia
Adolphe Sax Festival-2018 — RIA.

17 жовтня Експоцентр
Вінницької торгово-промислової палати запрошує на виставку-ярмарок
«Осінній сад» — 2018.
На виставці-ярмарку ви можете побачити та придбати: саджанці плодово-ягідних культур; декоративні
та кімнатні рослини; насіння картоплі, овочів і квітів;
засоби захисту рослин, добрива; інструмент, інвентар, міні-техніку; послуги озеленення, ландшафтний
дизайн; спеціалізовані видання та інше. Час роботи
виставки: 17 жовтня 11.00–18.00; 18–19 жовтня
10.00–18.30; 20 жовтня 10.00–16.00. Вхід вільний.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ
«SkyPark». Малюкам і дорослим тут пропонують побачити на власні очі та зрозуміти закони
природи, поринути у світ популярної техніки та
поекспериментувати самому.
Ціни на вхід: для дорослих 100 грн у будні та
120 у вихідні, — для дітей (яким більше трьох
років) та студентів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн
з людини. Працює «Музей науки» щодня з
10.00 до 21.00, без вихідних.

RIA, Ñåðåäà,
17 æîâòíÿ 2018
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

СВІТЛАНА ДУБИНА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ

Якщо у вас нема такої цінності як
рівність,то ви можете прийняти тисячі
хартій, меморандумів, стратегій,
але то все будуть симулякри!

Новому поколінню — престижну освіту!
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-АКАДЕМІЇ

21 ñòîë³òòÿ — öå ïîðà
³íòåëåêòóàëüíîãî ðîçêâ³òó.
Òåõíîëîã³÷íèé ïðîãðåñ çóìîâëþº ðîçâèòîê óñ³õ ñôåð æèòòÿ. Ä³òè ùå
íå âì³þòü ÷èòàòè, àëå çíàþòü, ÿê óâ³ìêíóòè ìóëüòèê íà ïëàíøåò³. Ïîêîë³ííÿ ì³ëåí³àë³â ïåðåâåðòàº óÿâëåííÿ
ïðî âåäåííÿ á³çíåñó, ñîö³àëüíå æèòòÿ
òà ìèñòåöòâî. Îäíàê, º ùå îäíà ñôåðà,
ùî ïàñå çàäí³õ ó ðÿä³ ³ííîâàö³é — öå
îñâ³òà, ÿêà âïåðòî íå ï³äëàøòîâóºòüñÿ
ï³ä òåìï ñó÷àñíîãî æèòòÿ.
Êîæåí äåíü ñïîâíåíèé íîâèõ â³äêðèòò³â, ÿê³ âæå çà ê³ëüêà õâèëèí ñòàþòü äîñòóïíèìè êîæíîìó çàâäÿêè ìåðåæ³
²íòåðíåò. Àëå ó÷í³ òà ñòóäåíòè çìóøåí³ âèâ÷àòè äèñöèïë³íè, ÿê³ àáñîëþòíî
íå ïîòð³áí³ ¿ì, à ³íôîðìàö³ÿ, ÿêó âîíè
îòðèìóþòü — ì³í³ìóì 30-ë³òíüî¿ äàâíîñò³.
Òðàäèö³éí³ ï³äõîäè äî íàâ÷àííÿ, ñïðÿìîâàí³ íà ïðèíöèïè êîëåêòèâ³çìó çîâñ³ì
íå ïðàöþþòü ç ñó÷àñíîþ ìîëîääþ. Ï³ñëÿ
ñèä³ííÿ áàãàòüîõ ðîê³â çà ïàðòîþ, ëþäèíà
íå ãîòîâà ïî÷àòè êàð’ºðó ó ïðîãðåñèâíîìó
2018 ³ ðåàë³çóâàòè ñåáå. Íåâæå ìîëîäü
çîáîâ’ÿçàíà âèòðà÷àòè ñâî¿ íàéêðàù³ ðîêè
íà îòðèìàííÿ ïàï³ðöÿ ïðî «âèùó îñâ³òó»,
íà ÿêèé íå çâàæàþòü ðîáîòîäàâö³, à ïîò³ì
¿õàòè çà êîðäîí ïðàöþâàòè íà íèçüêîêâàë³ô³êîâàíèõ ðîáîòàõ?
Àëå öå íå îçíà÷àº, ùî â Óêðà¿í³
íåìîæëèâî îòðèìàòè ïðåñòèæíó ïðîãðåñèâíó îñâ³òó, ÿêà ãàðàíòóâàòèìå
ïðîôåñ³îíàë³çì òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ

çäîáóâà÷³â çà ñïåö³àëüí³ñòþ.
Óæå 8 ðîê³â Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
ðóéíóº øàáëîíè ³ ñòâîðþº íîâ³ ñòàíäàðòè
åë³òíî¿ òà åôåêòèâíî¿ îñâ³òè, ÿê³ çàáåçïå÷óþòü ðåçóëüòàò. Ðåçóëüòàò — öå îòðèìàí³
çíàííÿ ³ âì³ííÿ, ç ÿêèìè âèïóñêíèêè
àêàäåì³¿ óñï³øíî ïðîõîäÿòü ñï³âáåñ³äè
³ îòðèìóþòü ïåðøó ðîáîòó â ²Ò.
Ðåöåïò óñï³õó âèïóñêíèê³â àêàäåì³¿
ñêëàäàºòüñÿ ç 5 êîìïîíåíò³â.
Ãíó÷ê³ñòü ïðîãðàìè íàâ÷àííÿ
Íàâ÷àííÿ ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç îïàíóâàííÿ áàçîâèõ ïðèíöèï³â ïðîãðàìóâàííÿ
òà àëãîðèòì³çàö³¿, âåá-äèçàéíó òà òåñòóâàííÿ ÏÇ, ùî çàáåçïå÷óº ïîâíîö³ííå
ðîçóì³ííÿ îñíîâè. Çàâäÿêè òàê³é áàç³,
ñòóäåíòè â³ëüíî îïàíîâóþòü íàñòóïí³
òåõíîëîã³¿ çà êîðîòêèé ïåð³îä. Çàëåæíî
â³ä îáðàíîãî íàïðÿìêó íàâ÷àííÿ ôîðìóþòüñÿ íåâåëèê³ ãðóïè. Îáèðàþòüñÿ
êåð³âíèêè, ÿê³ ñë³äêóþòü çà ïðîãðå-

ñîì ñòóäåíò³â. Ñòóäåíò ìîæå çì³íèòè
òåõíîëîã³þ, ÿêó âèâ÷àº. Öå çàáåçïå÷óº
åêîíîì³þ ÷àñó òà ñèë. Âèñîêà ÿê³ñòü
îñâ³òè ïîëÿãàº â ³íäèâ³äóàëüíîìó ï³äõîä³ äî êîæíîãî ñòóäåíòà.
Âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè, ÿê³ ïðàöþþòü
â ñôåð³
Ìîæíà ïðî÷èòàòè áåçë³÷ êíèã òà ñòàòåé, àëå îòðèìàòè ëèøå ³ëþçîðíå óÿâëåííÿ ïðî ²Ò-á³çíåñ. Í³õòî íå ï³äãîòóº
äî ðîáîòè â ñôåð³ êðàùå, í³æ ò³, õòî
âæå â í³é. Êîìàíäà âèêëàäà÷³â àêàäåì³¿
ñêëàäàºòüñÿ ç³ ñïåö³àë³ñò³â-ïðàêòèê³â, ÿê³
òî÷íî çíàþòü, íà ùî ïîòð³áíî çâåðíóòè
óâàãó ïðè âèâ÷åíí³.
25% òåîð³¿ òà 75% ïðàêòèêè
Çóáð³ííÿ òåîð³¿ çàëèøèëîñü â ìèíóëîìó
ñòîë³òò³. Äëÿ òîãî, ùîá ïðàöþâàòè, ïîòð³áíî ìàòè ïåâíèé äîñâ³ä òà ÷³òêå ðîçóì³ííÿ,
ÿê âñå â³äáóâàºòüñÿ â ðåàëüíîìó æèòò³.
Îñîáëèâ³ñòü íàâ÷àííÿ â àêàäåì³¿ — öå çàñòîñóâàííÿ îòðèìàíèõ çíàíü íà ïðàêòèö³,
êîìàíäíà òà ³íäèâ³äóàëüíà ðîáîòà íà ðåàëüíèõ ïðîåêòàõ, åêñïåðòí³ â³äãóêè ïðî
âèêîíàí³ çàâäàííÿ òà ðîáîòà íà ðåçóëüòàò.
Ñåðåäîâèùå, ìàêñèìàëüíî íàáëèæåíå
äî ðîáîòè
Çàðàç ìîëîäü ìàº äàëåêå â³ä ðåàëüíîñò³
áà÷åííÿ ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Ïåðåãëÿíóâøè ãîëë³âóäñüê³ ô³ëüìè òà ïî÷èòàâøè ïîñòè áëîãåð³â, íüþêàìåðè âèõîäÿòü
ó ñâ³é ïåðøèé äåíü íà ðîáîòó, î÷³êóþ÷è
äîâã³ êàâà-áðåéêè, óñï³øí³ êîíòðàêòè òà
ï³öà-party ùîï’ÿòíèö³. Îäíàê ó ô³ëüìàõ
íå ïîêàçóþòü îâåðòàéìè àéò³øíèê³â, êîëè
ãîðÿòü âñ³ ñòðîêè ³ çëèòüñÿ êë³ºíò, êîëè
êîä íå ïðàöþº, à ïîìèëîê â ïðîãðàì³

ñòàëî á³ëüøå, í³æ áóëî äî ¿õ âèïðàâëåííÿ.
Óí³êàëüíèé ïðèéîì ²Ò-Àêàäåì³¿ — öå
ñòâîðåííÿ óìîâ ðîáîòè, ÿê â ðåàëüí³é ²Òêîìïàí³¿, ³ ñòóäåíòè íå ëèøå âèõîâóþòü
íåîáõ³äí³ íàâè÷êè, àëå é ãîòîâ³ îäðàçó
ï³ñëÿ âèïóñêó ïðàöþâàòè.
Ðîçâèòîê îñîáèñò³ñíèõ ÿêîñòåé
Ìè âèõîâóºìî ö³ííîñò³, íà îñíîâ³,
ÿêèõ ³ ôîðìóºòüñÿ áà÷åííÿ óñï³õó. Â³ðà
â ñåáå äîçâîëÿº ñòóäåíòàì äîñÿãàòè ïîñòàâëåíèõ ö³ëåé. Íåçàëåæíå ìèñëåííÿ º
äæåðåëîì êðåàòèâíîñò³ òà íîâèõ ð³øåíü.
Êîìàíäíà ðîáîòà äîâîäèòü, ùî óñï³õè ³
ïåðåìîãè â ïåð³îä íàäçâè÷àéíî ìàñøòàáíèõ ³äåé, ð³øåíü ³ ïðîåêò³â ñòàþòü
ìîæëèâèìè çàâäÿêè òèì, õòî ïðàöþº
ç òîáîþ ïë³÷-î-ïë³÷ — íåçàëåæíî â³ä
â³äì³ííîñòåé. Òóðáîòà ïðî ³íøèõ, íàâêîëèøí³é ñâ³ò — ñòàº ôóíäàìåíòîì
ïîçèòèâíîãî ìèñëåííÿ. Òâîð÷³ñòü òà
íîâàòîðñòâî, à íå àêàäåì³÷í³ çíàííÿ,
äîçâîëÿòü êîíêóðóâàòè ³ç ìàøèíàìè,
ÿê³ ìîæóòü çàõîïèòè ðèíîê ïðàö³.
Â Óêðà¿í³ º ïðåñòèæíà ÿê³ñíà îñâ³òà,
ÿêà â³äêðèâàº øëÿõ äî ïðîôåñ³éíî¿ ðåàë³çàö³¿ ìîëîä³. ²Ò-Àêàäåì³ÿ ï³äòðèìóº
òàëàíîâèòó ìîëîäü. Âæå çàðàç ñêîðèñòàéòåñü óí³êàëüíèì øàíñîì îòðèìàòè
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.
Äîâåäè âñ³ì, ùî ñàìå òè âàðòèé öüîãî
øàíñó.
Ðåºñòðóéñÿ https://ita.in.ua
Òåëåôîíóé 067–431–19–21
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ДЕСЯТЬ СОВЕТОВ, КАК
НЕ НАРВАТЬСЯ НА СКАНДАЛ
Экология ссор  О чем обычно спорит
мужчина и женщина? Деньги, секс,
принятие решений, моральные ценности,
воспитание детей, распределение
домашних обязанностей. Достаточно
часто такие споры переходят в одинаково
болезненные для обоих ссоры
и скандалы. Оно вам надо?

Ïðè÷èíà âñåãî ýòîãî, êàê
íè ñòðàííî, îäíà — ìû íå ÷óâñòâóåì ñåáÿ ëþáèìûìè. Ñ îùóùåíèåì íåëþáèìîñòè — íà÷èíàåò áîëåòü äóøà è ïîðîé äàæå
òåëî. À êîãäà ó íàñ ÷òî-òî áîëèò,
ìîæåì ëè ìû â ýòî âðåìÿ ëþáèòü? Íåà. Â ýòî âðåìÿ ìû ìîæåì
ïðè÷èíÿòü òàêóþ æå áîëü, à æåëàòåëüíî åùå è ïîñèëüíåå. Òî åñòü
äàâèì íà òî÷êè, èçâåñòíûå òîëüêî
áëèçêèì ëþäÿì. Ñàìûå áîëåâûå,
äà. ×òî ýòî ìîæåò áûòü? Íó,
ó êàæäîãî èç íàñ èìåþòñÿ ñâîè

ñîáñòâåííûå, êîòîðûå, çàäåâàþò
çà æèâîå, âîçâðàùàþò â íåïðèÿòíîå ïðîøëîå, ïîäíèìàþò
íà ïîâåðõíîñòü íàøè êîìïëåêñû.
Äëÿ íàñ ýòè òåìû â ïàïêå
«çàïðåùåííûå». Òàê ÷òî, åñëè óæ
ó âàñ âîçíèê ñïîð ïî êàêîìó-òî
âîïðîñó, áóäüòå äîáðû, ðóãàéòåñü,
êðè÷èòå, áåéòå ïîñóäó, ìåáåëü,
âñå ÷òî óãîäíî. Íî. Âñå çâóêè
è äâèæåíèÿ äîëæíû áûòü êîíêðåòíî ïî êîíêðåòíîìó âîïðîñó.
Íå íà÷èíàéòå ïî õîäó òî, ÷òî ïîòîì áóäåò ñëîæíî çàêîí÷èòü.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 18-24 ЖОВТНЯ

ОВЕН
Ваші райдужні ілюзії в понеділок і вівторок загрожують
розсипатися. Але, починаючи з четверга, особисте
життя почне налагоджуватися. Вихідні пройдуть дуже
романтично.

ТЕЛЕЦЬ
Ваші стосунки, схоже, переживають період оновлення.
Ви з подивом виявите, що
старі зв'язки, які іноді вас навіть обтяжували, набули чогось нового і привабливого.

БЛИЗНЮКИ
Постарайтеся трохи втихомирити свій запал і не лякати
себе і кохану людину надлишком почуттів. Четвер —
вдалий день для романтичних побачень.

РАК

ТОП-10 ТЕМ, О ЧЕМ НЕ СТОИТ СПОРИТЬ

Ваша чарівність легко
розтопить лід в як завгодно холодному серці, і всі
розбіжності, які, як вам
здавалося, між вами були,
просто зникнуть.

ЛЕВ

О БЫВШИХ

О НЕУДАЧАХ

О СЕКСЕ

О ПРОШЛОМ

О ДРУЗЬЯХ

Хотите стопроцентово задеть самолюбие любимого человека? Начните
в разгар ссоры вспоминать бывших.
Не важно, своих или его/ее. В ответ
можете услышать подробное описание романтических встреч, страсти
и внешних сравнительных характеристик. Вы ссоритесь, помните, так
что не факт, что сравнение будет
в вашу пользу. А если и так, все равно заденет за живое, оно вам надо?

Все любят, когда ими восхищаются.
Разговоры о прошлых неудачах
в делах, карьере, отношениях, спорте, проигрыши в споре, опоздания
и прочее вызывают одинаковое для
всех чувство неуверенности. Как
у мужчин, так и у женщин. Самооценка стремится к нулю, а в голове сразу
поднимает голову червячок сомнения — а так ли я любим или любима,
если мне все это припоминают.

Почему-то считается, что тема секса
в ссорах особенно ранит мужчину.
Мол, стоит что-то сказать о его
члене, продолжительности акта,
и все, вы убили мужественность.
Для женщин эта тема не менее болезненная. В сексе женщины так же
беззащитны, и слушать откровения
на тему — бревен, ягодиц или
фригидности также больно и ранит
самолюбие.

Не каждый может похвастаться
блестящим прошлым.
У всех из нас есть тайники
души или скелеты. И доставать
их на божий свет, вспоминать
ошибки, любые, даже самые
незначительные, не красиво.
Проветривая прошлые ошибки
при любом скандале, вы
рискуете и сами стать тем самым
ошибочным прошлым.

Все разговоры, имеющие
негативные оценки его/её друзей.
Здесь все почти, как и в случае с родственниками. Кстати,
с позитивными оценками также
стоит быть внимательными. Важно
не перестараться, чтобы любимый
человек не почувствовал себя
униженным или не оказался в позиции человека, которого сравнивают
с другими.

Взаємини з коханою людиною можуть стати напруженими. Не виключені спалахи
ревнощів. Субота — вдалий
день для зустрічей і романтичних побачень.

ДІВА
Ті стосунки, які здавалися міцними і стабільними, розсипаються на очах, а інші, в яких
ви не бачили перспективи,
розквітають і стабілізуються.
Віддайтеся потоку життя.

ТЕРЕЗИ
У вівторок та неділю будуть
вдалі зустрічі та побачення.
Можливе знайомство, яке
принесе вам масу переживань — добре б приємних,
але, на жаль, цілком ймовірно, що всяких. Не кидайтеся
у вир пристрасті з головою.

СКОРПІОН
О РОДСТВЕННИКАХ

ПРО ДЕНЬГИ

О МЕЧТЕ

ОБ УВЛЕЧЕНИЯХ

О ДЕТЯХ

Эта тема в принципе табу. Тут, извините за сравнение, как о покойнике —
если не можете сказать ничего хорошего (ну всякие родственники ведь
бывают), просто молчите. В пылу
ссоры кидаться острыми сравнениями: «Ты прям как твоя сумасшедшая
мамаша», или «ты такой же тюлень
неповоротливый, как твой отец» —
это не просто не уважение, это
плевок в лицо святыни. Помните, мы
не выбираем родителей и любим их
просто априори. Зачем же так?

Нет ничего более унизительного,
чем упрекать любимого человека
в том, что он меньше зарабатывает.
Для женщины это прямой намек
на то, что она содержанка,
ни на что не способная.
Для мужчины — это удар
по самолюбию, порой даже
сильнее, чем сомнение в его
сексуальных достоинствах.
Если не хотите разверзнуть между
вами пропасть отчуждения —
про деньги только конструктив.

Все мы мечтаем, порой своими мечтами даже самыми сокровенными
мы делимся с любимыми людьми.
Мечта, очень чувствительная
струнка души человеческой, и очень
больно, когда ее начинают теребить
во время спора, когда особо слов
не подбираешь, об интонации
вообще речи не идет. Когда нашу
мечту бросают под ноги и начинают
топтать. Это очень больно. После
этого, может быть, уже не будет
точек возврата.

Увлечения — это то, чем живет человек. Йога в четыре утра, кружок макраме, рыбалка, гантели, машины,
компьютер — все это заставляет
глаза блестеть, а душу петь от удовольствия. Фразы из разряда: «Что
за ерундой ты маешься, лучше бы
борщ сварила», или «ты кроме
своей дурацкой рыбалки никого
не видишь» — зачем? Это отдушина
человека. Из разряда, чем бы дитя
не тешилось, да. Но мы живы, пока
в нас живы дети.

Дети — наше продолжение, наше
будущее, и наши чаяния и надежды,
наша гордость. Ругаясь мы частенько призываем их в свидетели
(если у нас, конечно, дети есть).
Причем призываем не самым
дипломатичным образом, то есть
оскорбления присутствуют. Этим
ядом можно стрелять до бесконечности. Но подумайте, что своими
выстрелами вы убиваете не двух
зайцев, одновременно вы кладете
наповал будущее своего ребенка…

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ

— Спорить, конфликтовать,
ругаться тоже надо уметь. Для
этого важно понимать границу возможного, или очень
тонко чувствовать то время,
когда вас начнут бить. Или
когда обида будет настолько
сильной, что этот человек вас просто никогда
не пустит в свою жизнь. Большая половина
ссор, которые происходят в нашей жизни,
можно элементарно предотвратить — вовремя

начать разговор. Не рано утром или ночью,
во время секса, на голодный желудок или
просто ответить на резкое замечание человека, который устал и ему нужно время
отдохнуть. Правильно, когда партнер готов
услышать то, что вы ему скажите, готов проанализировать информацию, может высказать
свое мнение, в ответ и вы его услышите, сделаете свои выводы. Если повышается голос,
не проблема, даже если голоса переходят
в громкий крик, главное, говорить по сути,
по делу, что беспокоит и получать обратную

связь, суть не в громком голосе. Суть в том,
что нельзя, запрещено унижать, оскорблять, обзывать, пользоваться запрещенной
информацией, полученной вне ситуации,
манипулировать, обижаться, угрожать, касаться дефектов внешности, неадекватных
родственников. Еще одно очень важное назначение конфликта — он практически всегда переводит отношения на новый уровень.
Если правильно, то на более высокий уровень
отношений и доверия, если неправильно,
то это дорога к разводу.

Вас чекає гармонія і розуміння. Добре б більше часу проводити вдвох, відправитися
в романтичну подорож або
хоча б сходити в кіно або
в ресторан.

СТРІЛЕЦЬ
Можуть статися приємні для
вас події, варто тільки уважно
придивитися до вашого оточення. Проте краще не тиснути на вашого обранця.

КОЗЕРІГ
Ніжності і уваги до коханої
людини у вас буде явно
в надлишку. Спершу, зрозуміло, цьому зрадіють, однак
дня через два-три можуть
пред'явити претензії, що
щиро вас здивує.

ВОДОЛІЙ
Ваші близькі стосунки можуть завершитися. Не варто
переживати, попереду
вас чекають нові зустрічі.
У п'ятницю можете сміливо
наполягати на своєму.

РИБИ
Вам необхідно зараз якомога більше спілкуватися,
переважно — з тими, хто вам
давно знайомий, в ідеалі — з
тим, кого ви любите і хто
любить вас.
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
ИЧНОГО ФОТО «МІС
СR
RIA-2018»
IA-2018»

ГОРОСКОП
ГОР

Вікторія, 25 років
оків

ОВЕН
У вас появится желание
что-то изменить в собственной жизни.

Працюю інженером та паралельно
ралельно здобуваю
другу вищу освіту. Завжди
и позитивна та весела
людина. Намагаюсь завжди
ди залишатись
оптимісткою. Мій девіз: «Сьогодні
Сьогодні —
це головний день у нашому
му житті».

ТЕЛЕЦ
Неделя может заложить
прочный фундамент для
карьерного взлета.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
РСІ

БЛИЗНЕЦЫ

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

Вы сейчас активны и позитивны, готовы познавать мир
и наслаждаться жизнью.

miss@riamedia.com.ua.
ua.

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

РАК
Плывите по течению. Не торопите события. Вам лучше
проявить осторожность.

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

ЛЕВ
Практически всю неделю
вам будет сопутствовать
легкость в преодолении
возникающих препятствий.

ДЕВА
Добиться успеха, особенно
на нынешней неделе, будет
довольно просто.

ВЕСЫ
Не в ваших силах повлиять на ход событий, но вы
сможете подготовить себя
к любым неожиданностям.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2018» НА:

СКОРПИОН
Теперь самое время повеселиться и отдохнуть так,
как вам этого хочется.

СТРЕЛЕЦ
Вас может ожидать затишье
на работе, зато появится
время для личной жизни.

436124

КОЗЕРОГ
Сдержите полет
фантазии, не запутайтесь
в обещаниях.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

436100

ВОДОЛЕЙ

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Благоприятная неделя для
перехода к новому виду
деятельности.

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

Надсилайте своє фото та коротку розповідь
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua.
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2018 і
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

РЫБЫ
Вы будете настолько
энергичны и оптимистичны,
что препятствий для вас вообще не будет существовать.

434642

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
17.10

+21
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+21
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+19
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+15
+8
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+10
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ПОНЕДІЛОК
22.10

+10
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+11
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+12
+4

ВІВТОРОК
23.10

+15
+7

+10
+4

+13
+5
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