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RIA в квартиру

20MINUT.UA

ПОБИВ ДРУЖИНУ?
МОЖУТЬ ВИСЕЛИТИ З КВАРТИРИ
Скривдженим буде легше захиститися.
З нового року в Кримінальному кодексі з’явиться
спеціальна стаття для сімейних кривдників



Тирана зможуть виселити, незалежно від того,
в чиїй власності квартира чи дім, накласти на
нього штраф і навіть посадити до в'язниці
с. 9
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ДУМКА
Ирина
БЕРЕЗА
МЕДИК

В пропасти
Ïðîæèâ âñåãî îäíó íåäåëþ
â Ãåðìàíèè, íà÷èíàåøü ïîíèìàòü, êàêàÿ öèâèëèçàöèîííàÿ ïðîïàñòü ëåæèò ìåæäó
íàìè. Ìîÿ ïîäðóãà, æèâóùàÿ
òàì óæå 20 ëåò, íàçûâàåò íàø
ñòèëü æèçíè «àñîöèàëüíûì».
Áûòü ñîöèàëüíûì ÷åëîâåêîì — ýòî îçíà÷àåò óâàæàòü
îñòàëüíûõ ÷ëåíîâ îáùåñòâà,
ýòî ñîáëþäàòü ïðàâèëà ýòîãî îáùåñòâà, ýòî äåëàòü ñâîå
äåëî íàñòîëüêî õîðîøî, íàñêîëüêî ìîæåøü.
Â íàøåé ñðåäå íåìöåâ íàçâàëè áû… ëîõàìè. Ïîñìîòðèòå âîêðóã. 20% òåõ, êòî
çà ðóëåì, íåïðåìåííî âëåçóò
íà ïåðåêðåñòêå ïåðåä âàøåé
ìàøèíîé, ïîäðåæóò, ñîçäàäóò àâàðèéíóþ ñèòóàöèþ.
Ñêîðîñòíîé ðåæèì íå ñîáëþäàþò 90% àâòîìîáèëèñòîâ. Ïîëîâèíà íå ïðîïóñòèò ïåøåõîäà íà ïåðåõîäå.
Ïåøåõîäû æå ëîìÿòñÿ ÷åðåç
ïîòîê ìàøèí, äà åùå è äåòåé
çà ñîáîé òàùàò. Âàñ ìîãóò
îáõàìèòü â òðàíñïîðòå èëè
ìàãàçèíå, áîðòàíóòü â ãîñó÷ðåæäåíèè.
ß óæå íå ãîâîðþ î ñëîæíûõ ñòîðîíàõ æèçíè — íàëîãè, ñóäû, ñîáëþäåíèå
íîðì è ñòàíäàðòîâ. Î êà÷åñòâå ïðîäóêòîâ è ïðîäóêöèè, î ïîëîìàííûõ ñêàìåéêàõ, çàìóñîðåííûõ ñêâåðàõ.
Íå ñòîèò âàëèòü âñå íà òåõ,
êòî ïðè âëàñòè. Ìû åñòü òî,
÷òî ìîæåì ñäåëàòü âìåñòå
êàê ñîöèóì.
Íó è âèøåíêà íà òîðòèê:
êîãäà óêðàèíöû îñòàâëÿþò ìåñòî ðàáîòû ó õîçÿèíà
â Ãåðìàíèè, îíè áûñòðî íàõîäÿò ïðååìíèêà èç òàêèõ æå
óêðàèíöåâ, æàæäóùèõ çàðàáîòàòü êîïåéêó. Íàõîäÿò
è ïðîäàþò ñâîå ìåñòî òàêîìó
æåëàþùåìó. Ïîñòóïàþò òàê
òîëüêî óêðàèíöû, îñòàëüíûå
ñòàðàþòñÿ ïðîñòî ïîìî÷ü ñîîòå÷åñòâåííèêàì. À âû ãîâîðèòå — âûáîðû…

ЧОМУ «ЄВРОПЕЙЦІ»
ПЕРЕКРИВАЛИ СОБОРНУ?
Квартирне питання  Мешканці
новобудови «Європейський квартал», що
на Старому Місті, заблокували рух усього
транспорту на Соборній. Вони рухалися
по пішохідному переходу біля міськради,
вимагаючи у влади вирішити їхні
проблеми з забудовником. Однак того
дня, 26 жовтня, люди пішли з центру міста
з черговою обіцянкою від чиновників
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ ï³ä áóä³âëåþ
ì³ñüêî¿ ðàäè áóëî ãàðÿ÷å: ç³áðàâñÿ
ì³òèíã, äå ëþäè ñòâåðäæóâàëè,
ùî âîíè º æåðòâàìè çàáóäîâíèêà, ÿêèé çâîäèòü íîâîáóä íà Ïîêðèøê³íà, 8. «ªâðîïåéö³» (òàê
ñåáå íàçèâàëè äåÿê³ ì³òèíãàð³ —
àâò.) ïåðåêðèëè ðóõ Ñîáîðíîþ
ó îá³äí³é ÷àñ.
Æèòåë³ «ªâðîïåéñüêîãî êâàðòàëó» ïîÿñíèëè æóðíàë³ñòó, ÷îìó
âèð³øèëè ïåðåêðèòè Ñîáîðíó.
¯õí³é æèòëîâèé êîìïëåêñ ñêëà-

äàºòüñÿ ç âîñüìè ñåêö³é, à â ìàéáóòíüîìó áóäå 11 ñåêö³é. Çàãàëîì
òóò æèòèìå äî 3000 ëþäåé. Òîä³
ÿê â îáæèòèõ ñåêö³ÿõ âæå º íèçêà ïðîáëåì: íàéáîëþ÷³øà á³äà ç
åëåêòðîïîñòà÷àííÿì. Îñê³ëüêè
íåìàº ãàçîâîãî îïàëåííÿ, âñ³ ï³äêëþ÷àþòüñÿ äî åëåêòðèêè. Àëå
íà áóäèíêè ðîçðàõîâàíî çàìàëî
ê³ëîâàò, òîæ ÷àñòî â³äáóâàºòüñÿ
â³äêëþ÷åííÿ.
— Ìè îòðèìóºìî ñâ³òëî â³ä
çàáóäîâíèêà, à ¿õí³é òðàíñôîðìàòîð íå âèòðèìóº ³ ë³í³ÿ «ïðîñ³äàº». Îäðàçó ë³ôòè çóïèíÿþòüñÿ,
åëåêòðîîïàëåííÿ, íàñîñíà ñòàíö³ÿ, ÿêà êà÷àº âîäó äî 12 ïîâåðõó. Ó íàñ âåëèê³ ñåêö³¿, ó êîæí³é

Хто будує «Європейський квартал»
Мешканці самі не знають, хто будує їхні секції. Хоча й пов’язують
їх з забудовниками ЖК «Набережний квартал», «Рів’єра»,
«Резиденція» (goo.gl/QZCa5i).
У реєстрах Держархібудінспекції знайшли дані, що в 2015 році
декларацію на початок будівництва кожної з восьми житлових
секцій на Покришкіна, 8В отримали окремі житлово-будівельні кооперативи: «Новобудова»
з номером від 1 до 8. А підрядником будівництва є товариство
«Укрінжинірбуд».
За даними бізнес пошукової сис-

теми «Youcontrol», у всіх ЖБК
засновниками є три хмельничанина: Олександр Єрьоменко,
Юлія Сусляк, Анатолій Попов.
А будівельну організацію зі статутним капіталом 2000 гривень
заснували хмельничани Зіновій
Базюта та один із засновників
ЖБК Анатолій Попов.
Олександр Єрьоменко і Анатолій
Попов є членами компанії-забудовника NKGroup і бренду
«Набережний квартал» та мають десятки ЖБК, незавершені будівництва по всій Україні
(goo.gl/NDPuLD).

Городяни двічі перекривали головну вулицю.
Вони казали, що є жертвами забудовника, в чому винна
і влада, яка видавала дозволи на будівництво
ïî ñòî êâàðòèð, — ñêàçàâ ãîëîâà
ÎÑÁÁ áóäèíêó ¹ 7 Àíäð³é Ìàçóð. — Çàáóäîâíèê ïîñòàâèâ ùå
îäíó òðàíñôîðìàòîðíó ï³äñòàíö³þ, àëå òåõí³÷íà äîêóìåíòàö³ÿ
íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì. Ó íàñ
îäèí ë³÷èëüíèê íà äâà áóäèíêè, ³
íîðìàòèâè â ê³ëîâàòàõ â³äïîâ³äíî
ðîçðàõîâàí³.
²íø³ ì³òèíãóâàëüíèêè äîäàëè,
ùî âæå ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ðîê³â
ñïëà÷óþòü çà åëåêòðèêó çà òàðèôîì þðèäè÷íèõ îñ³á, òîáòî
2,83 ãðèâí³ çà ê³ëîâàò.
Íà äåÿêèé ÷àñ ì³òèíãóâàëüíèêè ðîçáëîêóâàëè âóëèöþ. Ï³øëè â áóä³âëþ ì³ñüêðàäè. Ñòàëè
çàêëèêàòè âèéòè äî íèõ ìåðà
Ìîðãóíîâà. Çà ñëîâàìè ì³òèíãóâàëüíèê³â, îñê³ëüêè ì³ñüêà ðàäà
äàâàëà äîçâ³ë íà áóä³âíèöòâî ÆÊ,
òî ñàìå âîíà ³ ìàº ïðîêîíòðîëþâàòè çàáóäîâíèêà òà õ³ä áóä³âíèöòâà.
Óò³ì, äî íèõ çíîâ í³õòî íå âèéøîâ. Òîìó ÷åðåç 20 õâèëèí ëþäè
ïîâåðíóëèñÿ äî ïåðåêðèòòÿ Ñîáîðíî¿. Ãîðîäÿíè, ÿê³ ïðîõîäèëè
ïîâç, êàçàëè ì³òèíãóâàëüíèêàì,
ùîá «ðîçõîäèëèñÿ, áî ëþäè

íà ðîáîòó ¿äóòü», íà ùî îòðèìóâàëè â³ä ì³òèíãóâàëüíèê³â «÷åðåç òàêèõ ÿê âè â êðà¿í³ é í³÷îãî
íå ðîáèòüñÿ».
Ùîá âëàäíàòè êîíôë³êò,
äî ëþäåé âèéøîâ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó åêîíîì³êè òà ³íâåñòèö³é Â³òàë³é Ïîãîñÿí. Ì³òèíãóâàëüíèêè ñêàðæèëèñÿ éîìó ïðî
çàõìàðí³ òàðèôè, íåäîáóäîâàíèé
ñàäîê, â³äñóòíº ïîäâ³ð’ÿ — óñå öå
ìàâ çðîáèòè çàáóäîâíèê â ðàìêàõ
³íâåñòèö³éíî¿ óãîäè ç ì³ñòîì.
Ó íàòîâï³ Ïîãîñÿí ñòàâ òåëåôîíóâàòè ïðåäñòàâíèêàì çàáóäîâíèêà, ÿê³ çìîæóòü çóñòð³òèñÿ ç
÷èíîâíèêàìè òà æèòåëÿìè äîìó
íå ðàí³øå 2 ëèñòîïàäà.
Äî öüîãî ÷àñó, ÿê êàçàâ Ïîãîñÿí, ôàõ³âö³ îö³íÿòü, ÷è ñïðàâä³
º íåïðàâèëüíèìè ðîçðàõóíêè ïîòóæíîñò³ ìåðåæ íà áóäèíêè, áóäå
îïðàöüîâàíèé âàð³àíò îá’ºäíàííÿ
ÎÑÁÁ äëÿ âèð³øåííÿ ïðîáëåì ç
ïðèºäíàííÿì äî ì³ñüêèõ åëåêòðîìåðåæ òà çíàéäóòü âèð³øåííÿ
³íøèõ ïðîáëåì. Â³äòàê, ì³òèíãóâàëüíèêè, ùå òðîõè ïîáóâøè,
ðîç³éøëèñÿ, à î 14.27 ðóõ âóëèöåþ Ñîáîðíîþ áóâ â³äêðèòèé.

Як ви ставитесь до перекриття доріг мітингуючими?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ОЛЕНА (34) МЕНЕДЖЕР:

ПЕТРО (23), СТУДЕНТ:

МАРИНА (21), СТУДЕНТКА:

ВОЛОДИМИР (71), ПЕНСІОНЕР:

НАТАЛІЯ (62), ПЕНСІОНЕРКА:

СЕРГІЙ (35), ПІДПРИЄМЕЦЬ:

— Коли останнього разу перекривали рух, мої знайомі
не встигли на потяг. Не дуже
добре, коли кілька десятків
людей перекривають дорогу,
а страждає все місто.

— Нічого поганого в цьому
не бачу, люди відстоюють
свої права. Можливо, це
не такий вже дієвий спосіб,
як хотілося б, але люди роблять хоча б щось.

— Мені на такі протести виходити не доводилось. Але
ми живемо у демократичній
країні, якщо люди хочуть,
то нехай пробують і такий
метод достукатись до влади.

— Негативно. Нещодавно сам
їхав через міст, коли перекривали дорогу. Транспорт
зупинився. А я в цей час поспішав на зустріч і через пікет
не зміг приїхати вчасно.

— Це вимушені міри. Зараз це
стало модним і люди одразу
переходять до перекриття доріг. Влада просто по іншому
не розуміє. Звичайно, це зовсім не нормально.

— Не потрібно заважати руху
громадського транспорту.
На мою думку, такі речі потрібно забороняти, можливо
вводити якусь відповідальність.
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КРАДЕНИЙ ВЕЛИК ЗНАЙШОВ,
А СЛІДЧОГО — НЕ МОЖЕ
Реальна картина  У нього вкрали
велосипед торік. А цього року Богдан
випадково побачив на вулиці свій «Титан
Алігатор» і викликав поліцію до чоловіка,
що на ньому їхав. Поліція зафіксувала це і
крадене вилучила. Минають місяці. Юнак
не може знайти ні номера провадження,
ні слідчого, що веде його справу
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
(067)7857674

Ïðèñòåáíóòèé
íà òðîñ á³ëÿ Ñêàéïàðêó âåëîñèïåä
âêðàëè â ÷åðâí³ ìèíóëîãî ðîêó.
Òîä³ Áîãäàí Êèðèëåíêî íàïèñàâ
çàÿâó ïðî çëî÷èí, âèêëèêàâøè
ïîë³öåéñüêèõ íà ì³ñöå êðàä³æêè.
— Íàïèñàâ çàÿâó. Ïîò³ì ìåí³
ïîâ³äîìèëè, ùî º â³äåî ç ì³ñöÿ
ñêîºííÿ çëî÷èíó. Ìîëîäèé ÷îëîâ³ê ïðîñòî ïåðåð³çàâ òðîñ, ñ³â
³ ïî¿õàâ, — ðîçêàçóº âëàñíèê äâîêîë³ñíîãî, ñâîãî ÷àñó êóïëåíîãî
çà 7,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Â³í êàæå, ùî áà÷èâ ñêðèí ç
â³äåîçàïèñó. Íà íüîìó êðàä³ÿ
áóëî âèäíî â îáëè÷÷ÿ. Õëîïöåâ³
çàëèøàëîñÿ ÷åêàòè, ïîêè îñîáó
çëî÷èíöÿ âñòàíîâëÿòü ³ çàòðèìàþòü. Ïàðàëåëüíî â³í ñàì â³äñë³äêîâóâàâ îãîëîøåííÿ ç ïðîäàæó
âåëîñèïåä³â â ³íòåðíåò³. Êàæå,
ðîçóì³â, ùî âêðàäåíå ðàíî ÷è
ï³çíî «âèêèíóòü» íà ÎLÕ, «Ðîçåòö³» ÷è äå³íäå.

— Âåëîñèïåä «Òèòàí Àë³ãàòîð».
Âèðîáíèê Óêðà¿íà, à êîìïëåêòàö³ÿ ÿïîíñüêà. ²íîçåìíèé àíàëîã
òàêîãî êîøòóº âäâ³÷³ äîðîæ÷å.
ß êóïóâàâ ñâ³é çà 7,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, — ðîçïîâ³â Áîãäàí.
Çà éîãî ñëîâàìè, éîìó ÷åðåç
ï³âðîêó ï³ñëÿ êðàä³æêè çàòåëåôîíóâàëè ç ïîë³ö³¿. Ðîçïèòóâàëè,
äå, ÿê³ ïîäðÿïèíè áóëè, ä³çíàâàëèñÿ ïðî ³íø³ îñîáëèâ³ ïðèêìåòè
éîãî äâîêîë³ñíîãî òðàíñïîðòíîãî
çàñîáó.
— ß òîä³ ïîäóìàâ, ùî çíàéøëè
âåëîñèïåä. Àëå ìåí³ ñêàçàëè, ùî
ïèòàþòü ïðîñòî äëÿ ç’ÿñóâàííÿ
îáñòàâèí, — êàæå õëîïåöü.
À ÷åðåç ð³ê ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³í
çàÿâèâ ïðî çëî÷èí (ó ÷åðâí³ öüîãî ðîêó), Áîãäàí ¿õàâ ç òðåíåðîì
äîäîìó ³ ïîáà÷èâ, ÿê íåçíàéîìåöü âè¿æäæàº ç ïîäâ³ð’ÿ íà éîãî
âåëîñèïåä³.
— Ìè çóïèíèëèñÿ, ÿ îäðàçó
âèêëèêàâ ïàòðóëü, — ðîçïîâ³äàº
þíàê. — Òîé ìîëîäèé ÷îëîâ³ê
îäðàçó ìåí³ íå â³ðèâ, àëå ïîò³ì
çðîçóì³â, ùî ÿ âï³çíàâ ñâ³é âåëî-

«Вибачайте, такі реалії»
АННА ОЛІЙНИК,
ПРЕС-ОФІЦЕР
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ:

— Як людині
з’ясувати, хто
слідчий у її справі? Звичайно, що
через чергового. Скаргу цього
потерпілого розглянуть, перевірять, хто йому в грубій формі
відповів і що ще не так було.
Якщо підтвердяться описані
ним факти, то приймуть відповідне рішення. А взагалі-то,
якщо міняється слідчий, то потерпілу сторону повідомляють
для проведення слідчих дій.
У цьому випадку новий слідчий
просто ще не встиг зв’язатися.
Йому справу передали нещодавно. Це пов’язано з великим
навантаження слідчих.
Чому така ситуація? Цю проблему
намагаються вирішити на рівні
Нацполіції, а наші законодавці
нас не чують. Досі немає закону
про проступки і не врегульовано

на законодавчому рівні, хто має
розслідувати нетяжкі правопорушення. Раніше цим займалися
органи дізнання, а зараз весь вал
дрібних злочинів, за які передбачається не пов’язане з позбавленням волі покарання, лежить
на плечах слідчих і теж має процесуально оформлятися. Будьяка експертиза, навіть найбільш
дріб’язкова. Слідчий має взяти
клопотання, іти в суд, перед цим
клопотання погодити в прокурора. Це так здається, що просто.
Але це затягує розслідування.
Люди хочуть одразу результат.
І вони справедливо цього хочуть. Але слідчі, в силу всіх цих
обставин, не можуть все робити
швидко. Це впливає на оперативність і якість слідства. Маємо надію, що все-таки прислухаються
до нас, приведуть законодавство
у відповідність й нарешті розвантажать слідчі підрозділи. Тоді й
людям стане краще. А поки що,
вибачайте, такі реалії.

ñèïåä. ß ïî÷àâ éîìó ïîêàçóâàòè,
äå íàäëàìàíî, äå ïîäðÿïèíè. Â³í
ñêàçàâ, ùî ïðèäáàâ éîãî íà ÎLÕ
çà 7,5 òèñÿ÷³. Ðîçóì³â, ùî êóïóº
êðàäåíèé, áî íà ðàì³ áóâ íîìåð
çáèòèé ³ çàôàðáîâàíèé. Ñêàçàâ:
«ß íå äóìàâ, ùî éîãî âêðàëè
ó Â³ííèö³, òîìó ³ âçÿâ».
ВЕЛИК ПІД АРЕШТОМ
— ×åðåç ï³âãîäèíè ïðè¿õàâ ïàòðóëü. ×åðåç òðè ãîäèíè ïðèáóëè
ñë³ä÷³, ïðèéíÿëè çàÿâó ³ ïîâ³äîìèëè ìåí³, ùî ñë³ä÷èé, ÿêèé áóäå
ðîçñë³äóâàòè ìîþ ñïðàâó, ïåðåòåëåôîíóº, — ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äü
Áîãäàí Êèðèëåíêî. — Àëå äàë³
ïî÷àëàñÿ íåçðîçóì³ë³ñòü ÿêàñü…
Íà òîé ìîìåíò âæå ìàëî áè
áóòè ïðîâàäæåííÿ, â³äêðèòå
çà ïåðøîþ çàÿâîþ Áîãäàíà. Ïðî
êðàä³æêó á³ëÿ Ñêàéïàðêó. Äðóãå
çâåðíåííÿ Êèðèëåíêà ïîâèíí³
áóëè ïðèºäíàòè òóäè. Àëå Áîãäàí êàæå, ùî éîãî ïðî öå íå ³íôîðìóâàëè. Íîìåð ïðîâàäæåííÿ
íå íàçèâàëè. Ïàì’ÿòêè ïîòåðï³ëîãî â³í íå îòðèìóâàâ.

Îäèí ñë³ä÷èé
çâ³ëüíèâñÿ, à äðóãèé
ùîéíî îòðèìàâ
ìàòåð³àëè. Ðåäàêö³ÿ
äîïîìîãëà Ðîìàíó
çíàéòè ê³íö³ â ïîë³ö³¿
Áîãäàí ï³çí³øå ä³çíàâñÿ, õòî
ðîçñë³äóº ïðîâàäæåííÿ ïðî êðàä³æêó éîãî âåëîñèïåäà, ÷åðåç
÷åðãîâîãî íà Ïèðîãîâà, 4. Òàì
éîìó äàëè òåëåôîí ñë³ä÷î¿, ÿêà
âèÿâèëàñÿ â éîãî ³ñòîð³¿ ëþäèíîþ
òèì÷àñîâîþ.
— Ìè ïî òåëåôîíó ãîâîðèëè.
Âîíà êàçàëà, ùî íà âåëîñèïåä íàêëàëè àðåøò ³ ä³ëî ïåðåäàëè â ïðîêóðàòóðó íà ïîãîäæåííÿ, ùî º äâ³
ïîñòðàæäàë³ ëþäèíè ³ íåìàº âèíóâàòöÿ, — êàæå Áîãäàí Êèðèëåíêî.
Äðóãèì ïîòåðï³ëèì, ÿê â³í
çðîçóì³â, ñòàâ òîé ÷îëîâ³ê, ùî
êóïèâ êðàäåíå. Áîãäàí ðîçêàçóº, ùî íà ì³ñö³ ïîêóïåöü éîãî
âåëèêà íå çì³ã íàäàòè í³ÿêîãî
ï³äòâåðäæåííÿ ñâîº¿ äîðîãî¿ ³íòåðíåò-ïîêóïêè.
— Íà ì³ñö³ éîãî çàïèòóâàëè, ÿê
âåëîñèïåä ïðèäáàâ, ïðîñèëè ³ñòîð³þ áðàóçåðà, ùîá âèéòè íà çëî÷èíöÿ ñàìîãî. Àëå â³í ñêàçàâ, ùî
òåëåôîí çàãóáèâ, ³ í³ÿê íå ìîæå
äîïîìîãòè, — ãîâîðèòü Áîãäàí. —
Ìîæå, â³í çíàéîìèé áóâ ç ò³ºþ
ëþäèíîþ, ùî âêðàëà, íå çíàþ…
НЕ ХОЧУТЬ ВОРУШИТИСЯ
Ñë³ä÷à òàêîæ ñêàçàëà Áîãäàíîâ³, ùî ï³ñëÿ ïîãîäæåííÿ
ìàòåð³àë³â ó ïðîêóðàòóð³, éîìó
ïåðåäàäóòü âåëîñèïåä íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ. Ïîãîäæåííÿ
òðåáà áóëî ÷åêàòè ì³ñÿöü.

Богдан Кириленко (20): «Номер діла про крадіжку мого
велосипеда 4,5 місяці не можу з’ясувати. Що не прийду
в поліцію — ніхто не хоче лишній раз ворушитися»
— Ïðîéøîâ ì³ñÿöü, ÿ òåëåôîíóþ äî íå¿, âîíà êàæå, ùî í³÷îãî ùå íåìàº. Ïîîá³öÿëà, êîëè
áóäóòü íîâèíè, ïåðåäçâîíèòè.
Ïðîéøëî ùå ï³âòîðà ì³ñÿö³, —
ãîâîðèòü äàë³ Áîãäàí Êèðèëåíêî. — Ñë³ä÷à íå áðàëà òðóáêè,
ó Âàéáåð³ íå â³äïèñóâàëà. ×åðåç
÷åðãîâîãî ìåí³ âäàëîñÿ ç’ÿñóâàòè,
ùî âîíà ï³øëà â äåêðåò, à ìîº
ä³ëî ïåðåäàëè êîìóñü. Êîìó, â³í
íå ì³ã áåç íîìåðà ñïðàâè ñêàçàòè.
Ïîò³ì çà ïð³çâèùåì ìî¿ì çíàéøîâ ³ ñêàçàâ, ùî íîâèé ñë³ä÷èé
ïî¿õàâ ó â³äïóñòêó. Öå áóâ ñåðïåíü. «Ïðèõîäüòå ÷åðåç ì³ñÿöü».
Ó âåðåñí³ ïðèéøîâ — ñë³ä÷èé
íà ë³êàðíÿíîìó, «ïðèõîäüòå ÷åðåç òèæäåíü». Ïðèéøîâ ÷åðåç
òèæäåíü — çàïèñàëè íà ïðèéîì
÷åðåç òèæäåíü ùå. ×åðåç òèæäåíü
ñêàçàëè, ùî â³í ï³ñëÿ äîáè, «ïðèõîäüòå ç íàñòóïíîãî òèæíÿ»…
Âðåøò³, êîëè Áîãäàí çóñòð³âñÿ
ç³ ñë³ä÷èì, òîé ëèøåíü äàâ éîìó
ñâî¿ êîíòàêòè ç³ ñëîâàìè: «Ç ïîíåä³ëêà íàáåðåø ìåíå». ² êîëè
õëîïåöü éîãî íàáðàâ, òî ñë³ä÷èé
ñêàçàâ, ùî ó íüîãî íåìàº éîãî
ñïðàâè. Ïîðàäèâ ³òè äî ÷åðãîâîãî
é òàì ç’ÿñîâóâàòè. Çíîâ.
— Îñü òîìó ÿ ³ øîêîâàíèé, —
äèâóºòüñÿ Áîãäàí, ùî ñë³ä÷èé
íå çì³ã ä³çíàòèñÿ â êîë³ ñâî¿õ
êîëåã, õòî ðîçñë³äóº ïðîâàäæåííÿ
ïðî êðàä³æêó éîãî âåëîñèïåäà. —
Í³õòî íå õî÷å ëèøí³é ðàç âîðóøèòèñÿ. ² ÿ çíîâ ¿äó äî ÷åðãîâîãî.
Â³í ç íåáàæàííÿì, â ãðóá³é ôîðì³, ç³ ìíîþ ðîçìîâëÿâ. «Í³÷èì
íå ìîæó äîïîìîãòè, ïèøè çàÿâó
íà íàøîãî íà÷àëüíèêà»…

СКАРГА ДО НАЧАЛЬНИКА
Ïðî ñâî¿ ïîøóêè ñë³ä÷èõ ³ ãðóá³ñòü ÷åðãîâîãî Áîãäàí íàïèñàâ
êåð³âíèêó ïîë³ö³¿ Â³ííèö³ Ñåðã³þ
Ñèí³âñüêîìó ìèíóëîãî ÷åòâåðãà,
25 æîâòíÿ. Ñêàðãó çàðåºñòðóâàëè
â êàíöåëÿð³¿. ßê ñêàçàëà ðåäàêö³¿
íà÷àëüíèê â³ää³ëó êîìóí³êàö³é
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Àííà Îë³éíèê,
ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ ñêàðæíèê îòðèìàº íà ñâîº çâåðíåííÿ â³äïîâ³äü.
À ùî ñòîñóºòüñÿ êðèì³íàëüíîãî
ïðîâàäæåííÿ ïðî êðàä³æêó âåëîñèïåäà, òî âîíî í³äå íå ïîä³ëîñÿ,
ðîçñë³äóºòüñÿ. Îò ò³ëüêè ñë³ä÷èé
çíîâó ³íøèé. Ïîïåðåäí³é, ÿê íàì
ïîÿñíèëè, çâ³ëüíèâñÿ, à òåïåð³øí³é îòðèìàâ ìàòåð³àëè íàïðèê³íö³
âåðåñíÿ.
— Ñë³ä÷èé ô³çè÷íî ùå íå âñòèã
çâ’ÿçàòèñÿ ç öèì ïîòåðï³ëèì, —
ãîâîðèòü Àííà Îë³éíèê. — Ó íüîãî â ðîçñë³äóâàíí³ çíàõîäèòüñÿ
190 ïðîâàäæåíü, é ïî âñ³õ òðåáà
ðîáèòè ñë³ä÷³ ä³¿.
Âîíà ïåðåäàëà íîìåð òåëåôîíó ñë³ä÷îãî æóðíàë³ñòó, à æóðíàë³ñò — ïîòåðï³ëîìó. Îñòàíí³é
òåïåð ìàº, ÿê ïîÿñíèëè â ïîë³ö³¿,
íàäàòè ï³äòâåðäæåííÿ, ùî âèëó÷åíèé âåëîñèïåä ñàìå éîãî.
Öå ìîæå áóòè äîêóìåíò ïðî ïîêóïêó, ôîòî âåëîñèïåäà ³ îïèñ
ïîøêîäæåíü.
Óñå öå ó Áîãäàíà º, òîæ ìîæå
çàáðàòè ðå÷îâèé äîêàç íà â³äïîâ³äàëüíå çáåð³ãàííÿ äî âèðîêó.
Êîëè òîé âèðîê áóäå? Âî÷åâèäü,
íå ñêîðî. Ï³äîçðþâàíîãî â ïðîâàäæåíí³ ùå íåìàº. ×è õî÷à á
âñòàíîâëåíèé êðàä³é? Ó ïîë³ö³¿
òàêî¿ ³íôîðìàö³¿ íå äàëè.
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КОЛИ ЗАВЕРШАТЬ РЕМОНТ
ЗАМОСТЯНСЬКОЇ?
Майже фініш  З весни цього року
триває реконструкція Замостянської від
Будинку офіцерів до «Локомотиву». Ремонт
доріг, тротуарів, центрального бульвару
та всіх комунікацій — роботи проводять
в комплексі. Будівельники кажуть, що їм
залишилося ще трохи і от-от відкриють рух
дорогою. Що там зараз відбувається?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Äî
ê³íöÿ
2019 ðîêó Çàìîñòÿíñüêà áóäå áóä³âåëüíèì ìàéäàí÷èêîì. Âëàäà çàïëàíóâàëà
êîìïëåêñíó ðåêîíñòðóêö³þ âóëèö³ â äâ³ ÷åðãè. ² ç êâ³òíÿ 2018-ãî
çàéìàþòüñÿ ðåìîíòîì âóëèö³ â³ä
Áóäèíêó îô³öåð³â äî «Ëîêîìîòèâó». Ç âóëèö³ çíÿëè àñôàëüò,
ïðèáðàëè äåðåâà, ïîì³íÿëè âîäîïðîâ³ä, êàíàë³çàö³þ, êàáåëüí³
ìåðåæ³ òîùî.
Íèí³ æ, ðîáîòè íà ô³í³ø³:
òðèâàþòü íàéïðîñò³ø³, «äèçàéíåðñüê³» ðîáîòè — îçåëåíåííÿ,
îáëàøòóâàííÿ ñâ³òèëüíèê³â òà
âóëè÷íèõ ìåáë³â. À äîðîãó äëÿ
ìàøèí òóò â³äêðèþòü äî ê³íöÿ
ëèñòîïàäà.
ОЗЕЛЕНЕННЯ ТА
«ОПЛИТОЧЕННЯ»
Ïîäèâèëèñÿ, ÿê ïðàöþþòü
áóä³âåëüíèêè íà Çàìîñòÿíñüê³é,
ó â³âòîðîê, 30 æîâòíÿ. Ç áîêó Áóäèíêó îô³öåð³â âæå âêëàëè ïëèòêó
íà öåíòðàëüí³é àëå¿ òà çààñôàëüòóâàëè äîðîãó, òðîòóàðè. Ïëèòî÷íèêè — äâà Àíäð³¿ òà äâà Ñåðã³¿ — êàçàëè, ùî âêëàëè áëèçüêî
2000 êâàäðàòíèõ ìåòð³â ïëèòêè.
— Òå, ùî âîíà «êîâçàº», òî í³÷îãî — ìè æ ðîáîòó ùå íå çàê³í÷èëè, äîäàòêîâî áóäåìî ïîñèïàòè
ï³ñêîì, óòðàìáîâóâàòè. Íèí³ æ
ìè òóò âêëàäàºìî öåìåíòíèé ðîç÷èí ïî êðàÿõ, áî â ìåð³¿ ïðèäóìàëè íå ñòàâèòè íàâêîëî áîðäþðè.
Äåñü ïîáà÷èëè òàêå â Í³ìå÷÷èí³,

ùî òàì äîð³æêè áåç áîðäþð³â,
³ â íàñ âèð³øèëè ïîïðîáóâàòè.
À íàì çàëèøèëîñÿ ùå ðîáîòè
äåñü íà 2–3 òèæí³, — ñêàçàëè
áóä³âåëüíèêè.
Àëåºþ ïåðåñóâàâñÿ àâòîêðàí.
×îëîâ³ê øë³ôóâàâ ñòîâïè êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³. À ïîðÿä ç íèì
æ³íêè òà ÷îëîâ³êè ðîçêîïóâàëè
ëóíêè ï³ä äåðåâà. Ðàç ïî ðàç á³ëÿ
íèõ ïðî¿æäæàâ òðàêòîð, ÿêèé ï³äñèïàâ ãðóíò íà áóëüâàð.
ßê ïîò³ì ðîçïîâ³ëè ïðàö³âíèêè «Â³ííèöÿçåëåíáóäó», âçäîâæ
öåíòðàëüíî¿ àëå¿ áóäå îð³ºíòîâíî
äî 200 äåðåâ.

Íà íàñòóïíèé ð³ê
ïëàíóþòü îíîâèòè
äðóãó ÷åðãó âóëèö³ —
â³ä Ñòåöåíêà
äî Ñòð³ëåöüêî¿ çà
101 ì³ëüéîí ãðèâåíü
— Ðîáîòè òóò íàì áàãàòî ³
íå ò³ëüêè æ³íêè ïðàöþþòü, — ðîçïîâ³ëà ïðàö³âíèöÿ «Çåëåíáóäó»
Íàä³ÿ. — Çíàþ, ùî ïî âñ³é âóëèö³
âèñàäÿòü á³ëüøå äâîõñîò äåðåâ.
Ðàí³øå â ìåð³¿ êàçàëè, ùî
âçäîâæ àëå¿ áóäå 244 äåðåâà,
á³ëüø³ñòü ç íèõ — êëåíè, ãðàáè
òà ³íø³ êðóïíîëèñòÿí³ ïîðîäè
äåðåâ. Äî ïî÷àòêó ðåêîíñòðóêö³¿
òóò ðîñëî 144 äåðåâà, á³ëüø³ñòü ç
ÿêèõ — ëèïè.
ЗВУЖЕННЯ ДОРОГИ — ПОГАНО?
Äîðîãà â³ä ïåðåõðåñòÿ Çàìîñòÿíñüêî¿ ç³ Ñòåöåíêà äî ïåðåõðåñòÿ ç ïðîñïåêòîì Êîöþáèíñüêî-

Ціна «золотого кілометра»
Як раніше казав мер Вінниці
Сергій Моргунов, вулиця Замостянська стане «золотим кілометром» — місцем затишку та
комфортного проживання для
городян (goo.gl/u5qSWh). Утім,
«золотою» цю місцину можна назвати і за вартість реконструкції.
Перша черга реконструкції від
Будинку офіцерів до «Локомотиву» коштуватиме 74,7 мільйона гривень (goo.gl/qJgpw5).

Генеральний підрядник робіт —
товариство «Шляхбуд».
На другу чергу — від вулиці Стеценка до вулиці Стрілецької ще
не проводили тендер, але вже
відомий кошторис: 101 мільйон
гривень (goo.gl/CdbNwY). Ця
сума може зменшитися завдяки
аукціону на «ProZorro». Фінансування проекту — коштом Держфонду регіонального розвитку
та бюджету Вінниці.

Робітники вкладають плитку та риють лунки
під дерева. Сюди планують завезти клени, граби,
горобини та інші крупнолистяні породи
ãî — âæå ãîòîâà ³ ìàº ðîçì³òêó.
Áóä³âåëüíèêè çðîáèëè íîâ³ «êèøåí³» äëÿ ïàðêóâàííÿ àâòîìîá³ë³â, ÿêèìè âæå êîðèñòóþòüñÿ.
² õî÷à çàáîðîíà íà ðóõ íà â³äð³çêó Çàìîñòÿíñüêî¿ â³ä Êîöþáèíñüêîãî äî Ïåòðà Çàïîðîæöÿ
ùå ä³º, ìàøèíè àêòèâíî çà¿æäæàþòü â á³ê ÐÀÃÑó òà íà Âèííè÷åíêà.
Äîðîãó íà Çàìîñòÿíñüê³é çâóçèëè, à ï³øîõ³äíó çîíó — ðîçøèðèëè. Òåïåð ïðî¿æäæà ÷àñòèíà —
öå îäíà ñìóãà â äâîõ íàïðÿìêàõ.
— Äî öüîãî ï³äõîäèëè äóæå
óâàæíî, ê³ëüêà ðàç³â ðîáèëè îáñòåæåííÿ, àáè îáãðóíòóâàòè âèêîðèñòàííÿ ñàìå îäí³º¿ ñìóãè.
Òàêèì ÷èíîì, ìè îòðèìàëè çìåíøåííÿ äîð³ã íà 65% òà 3000 êâàäðàòíèõ ìåòð³â âåëîñìóãè, — êàçàâ ðàí³øå àðõ³òåêòîð Îëåêñàíäð
Êîðîòêèõ.
Êð³ì òîãî, ç òðüîõ íàñêð³çíèõ
ïåðå¿çä³â ÷åðåç Çàìîñòÿíñüêó
çàëèøèâñÿ ò³ëüêè îäèí, ÿêèé
ç’ºäíóº âóëèöþ Îñòðîçüêîãî. Òîä³
ÿê ïî îáèäâà áîêè â³ä öåíòðàëüíîãî áóëüâàðó ìàéæå çàâåðøèëè
ï³øîõ³äíó çîíó: òóò òàêîæ ï³äãîòóâàëè ëóíêè ï³ä ïîñàäêó äåðåâ.
×èòà÷³ â êîìåíòàðÿõ íà ñàéò³
«20õâèëèí» íåãàòèâíî ñïðèéíÿëè
çâóæåííÿ äîð³ã: àäæå áóäóòü çàòîðè, â ðàç³ àâàð³¿ ðóõ íà âóëèö³
ïðîñòî çóïèíèòüñÿ, à çá³ëüøóâàòè
«ï³øîõ³äêó» íå áóëî ñåíñó, áî òàì
ìàëî ëþäåé (goo.gl/NbmKRr).
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Í³öåíêî, ÿêèé êåðóº ïðîåêòîì ðåêîíñòðóêö³¿ Çàìîñòÿíñüêî¿,
ðîçêàçàâ, ùî òàêå çâóæåííÿ
íå çàøêîäèòü â ö³é ì³ñöèí³.
— Äîðîãè çâóçèëè, áî öå ºâðîïåéñüêèé ï³äõ³ä: ïåðåâàãó â ðóñ³
ì³ñòîì ìàþòü ñïî÷àòêó ï³øîõîäè,

ïîò³ì âåëîñèïåäèñòè, äàë³ ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ³ â ñàìîìó
ê³íö³ — àâòîìîá³ë³, — êàçàâ Í³öåíêî. — Çàìîñòÿíñüêà íå áóëà
çàâàíòàæåíà àâòî òðàô³êîì, öå
îïòèìàëüíà øèðèíà âóëèö³ ç
âåëîñìóãîþ, ùî çàòâåðäæåíî
íîâèìè äåðæàâíî-áóä³âåëüíèìè íîðìàìè (goo.gl/34WkZY).
À ÿêùî õòîñü çëàìàºòüñÿ íà äîðîç³ ÷è áóäå ÄÒÏ, òî øèðèíà
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè äîçâîëÿº
îá'¿õàòè ïî êîë³¿.
ФІНАЛ БЛИЗЬКО
Òðàìâàéí³ çóïèíêè íà âóëèö³
ïîñòóïîâî ïåðåì³ñòÿòü. Ïðîåêòóâàëüíèêè õî÷óòü ïîñòàâèòè çóïèíêè á³ëÿ âõîäó íà òåðèòîð³þ
«Ëîêîìîòèâó», á³ëÿ «Ïðîçîðîãî
îô³ñó», íàâïðîòè Ïåäóí³âåðñèòåòó òà Áóäèíêó îô³öåð³â.
Äâ³ ç íèõ âæå ìàþòü ï³äâèùåí³ ïëàòôîðìè, ÿê³ ï³äõîäÿòü
äî íèçüêîï³äëîãîâèõ «Â³íÂå¿â».
Äîâæèíà ïëàòôîðìè áëèçüêî
30 ìåòð³â, à ¿õíÿ ôóíêö³ÿ òàêà æ,
ÿê ³ ó ï³äâèùåíèõ ïåðåõîä³â —
ïðèãàëüìîâóâàòè àâòîìîá³ë³.
Õî÷à ðîáîòè áóä³âåëüíèêàì
ùå âèñòà÷àº, ÿê êàæóòü â ì³ñüêðàä³ — âîíè âæå íà ô³í³øí³é
ïðÿì³é.
— Çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè äèçàéíåðñüê³ ðîáîòè: ïðèâåñòè äî ëàäó
çåëåí³ çîíè, äîðîáèòè ï³øîõ³äíó çîíó, çàâåðøèòè îñâ³òëåííÿ.
×åðåç ïàðó òèæí³â áóäåìî âëàøòîâóâàòè âóëè÷í³ ìåáë³, òàê³
ÿê íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â.
Îð³ºíòîâíî, â äðóã³é ïîëîâèí³
ëèñòîïàäà ðóõ âóëèöåþ äëÿ àâòîòðàíñïîðòó áóäå â³äêðèòèé,
à òðàìâà¿ çìîæóòü çàáèðàòè ïàñàæèð³â ç çóïèíîê âçäîâæ Çàìîñòÿíñüêî¿ ùå ðàí³øå, — ðîçêàçàâ
Âîëîäèìèð Í³öåíêî.

КОРОТКО
Заплатить
за жорстокість
 — Ç ïî÷àòêó 2018 ðîêó
çà æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç
òâàðèíàìè ïîë³ö³ºþ ðîçïî÷àòî â³ñ³ì êðèì³íàëüíèõ
ïðîâàäæåíü. 3à òðüîìà
ïðîâàäæåííÿìè òðèâàº
äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ,
äâà — íàïðàâëåí³ íà ðîçãëÿä äî ñóäó, òðè — çàêðèò³ çà â³äñóòí³ñòþ ñêëàäó
êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ. Îäíó îñîáó ïðèòÿãíóòî äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ñòàòòåþ
89 ÊÓïÀÏ (æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíàìè) òà
íàêëàäåíî øòðàô â ðîçì³ð³
6 800 ãðèâåíü, — ðîçïîâ³â çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
Óïðàâë³ííÿ ïðåâåíòèâíî¿
ä³ÿëüíîñò³ Íàöïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Îëåêñ³é
Çàâåðþõà.

Будуть вчити
немовлят
 Ó Â³ííèöüê³é øêîë³ ìèñòåöòâ «Âèøåíüêà» â³äêðèëè
ãðóïè ðàííüîãî ðîçâèòêó
ä³òåé «Baby-Art». Çàðàõîâóâàòèìóòü ä³òåé â³êîì â³ä
òðüîõ ì³ñÿö³â.
— Âèêëàäà÷³ ðîçðîáèëè ñïåö³àëüíó ïðîãðàìó,
ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ³ç òðüîõ
ïðåäìåò³â — ðèòì³êà, îáðàçîòâîð÷å ìèñòåöòâî òà
ìóçè÷íå âèõîâàííÿ. Óñ³ ö³
óðîêè ïðèâîäèòèìóòüñÿ
ó êîìïëåêñ³, — ðîçêàçàëà
äèðåêòîðêà ìóçè÷íî¿ øêîëè Òåòÿíà Çà¿÷êî.
Çàñòóïíèöÿ ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ãàëèíà ßêóáîâè÷
çàïåâíèëà, ùî êëàñ äëÿ
ðîáîòè ãðóï ðàííüîãî
ðîçâèòêó âæå îáëàäíàíèé:
òóò º ÿñêðàâ³ ìåáë³, äèòÿ÷³ ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè,
³ãðàøêè òà ïåëåíàëüíèé
ñòîëèê. Ó çàë³, äå ïðîõîäèòèìóòü óðîêè, êâàðöóâàòèìóòü ïîâ³òðÿ. Çàíÿòòÿ
áóäóòü ó òàêèõ â³êîâèõ
ãðóïàõ: â³ä 3 äî 12 ì³ñÿö³â, â³ä 1 äî 2 ðîê³â, òà
â³ä 2 äî 3 ðîê³â. Êîæíà ç
ãðóï ðîçðàõîâàíà íà äåñÿòü ä³òåé, ÿê³ ìàþòü áóòè
îáîâ’ÿçêîâî â ñóïðîâîä³
äîðîñëèõ. Çàíÿòòÿ ïðîõîäèòèìóòü äâ³÷³ íà òèæäåíü, êîøòóâàòèìóòü âîíè
220 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü.
Áàæàþ÷èì â³äâ³äóâàòè òàê³
ãðóïè âàðòî çâåðíóòèñÿ
äî øêîëè ìèñòåöòâ «Âèøåíüêà»: âóëèöÿ Ïîðèêà,
28 Á, òåëåôîí: (0432)55–
71–50. ×àñ ðîáîòè: ïîíåä³ëîê — ï’ÿòíèöÿ, ç
09.00 äî 19.00-
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КОРОТКО
П’яний заїхав
у річку
 Ó ñóáîòó, 27 æîâòíÿ,
áëèçüêî ï³â íà îäèíàäöÿòó ãîäèíó âå÷îðà çà äîïîìîãîþ äî â³ííèöüêèõ
ïàòðóëüíèõ çâåðíóëèñÿ
ìåäèêè êàðåòè øâèäêî¿
äîïîìîãè. Çà ³íôîðìàö³ºþ
ïðåñ-ñëóæáè «Ïàòðóëüíà
ïîë³ö³ÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³», áðèãàäà øâèäêî¿
äîïîìîãè ïðè¿õàëà íà âèêëèê äî âîä³ÿ, ÿêèé, ç³
ñë³â î÷åâèäö³â, çà÷èíèâñÿ
â àâòî òà áóâ ó áåçïîðàäíîìó ñòàí³.
— Êåðìàíè÷ ïðèïàðêóâàâñÿ íà âóëèö³ Êíÿç³â
Êîð³àòîâè÷³â ³, î÷åâèäíî,
íåäîáðå ïî÷óâàâñÿ. Êîëè
ïðàö³âíèêè øâèäêî¿ ïîñòóêàëè ó â³êíî àâò³âêè Dacia
Logan, ÷îëîâ³ê çðóøèâ ç
ì³ñöÿ ³ çà¿õàâ ó ð³÷êó Ï³âäåííèé Áóã, — ðîçêàçóþòü
ó â³äîìñòâ³. Íà ì³ñöå ïîä³¿
ïðèáóëè ïàòðóëüí³ òà ðÿòóâàëüíèêè, ÿê³ âèòÿãíóëè
àâòîìîá³ëü ç ð³÷êè.
— Ïîë³öåéñüê³ ïîì³òèëè
ó âîä³ÿ îçíàêè àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, àëå â³ä
îñâ³äóâàííÿ ÷îëîâ³ê â³äìîâèâñÿ. Íà íüîãî ³íñïåêòîðè
ñêëàëè ïðîòîêîë çà ñò.
130 ÊÓïÀÏ, — çàçíà÷àþòü
ó ïîë³ö³¿.

Паркінг на
п'яти поверхах
 Äåïóòàòè ì³ñüêðàäè
ï³äòðèìàëè ïåðåðîçïîä³ë
êîøò³â áþäæåòó Â³ííèö³.
Îäíèì ç ïóíêò³â º îáëàøòóâàííÿ ï’ÿòèïîâåðõîâîãî
ïàðê³íãó íà 170 ìàøèí.
Íà öå âèä³ëèëè 720 òèñÿ÷ ãðèâåíü. À îò àäðåñà
ìàéáóòíüîãî îá’ºêòó òðîõè
äèâóº — Ñîáîðíà, 59.
Òóò çíàõîäèòüñÿ áóä³âëÿ
ì³ñüêðàäè. Çâåðíóëèñÿ çà
ïîÿñíåííÿì äî î÷³ëüíèêà
äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî
áóä³âíèöòâà ²ãîðÿ Êðàâöÿ.
Ñàìå öÿ ñòðóêòóðà ïîäàëà
ïðîïîçèö³þ ïðî âèä³ëåííÿ
êîøò³â íà ïàðêîâêó.
— Ìàéáóòíÿ áàãàòîð³âíåâà
ïàðêîâêà áóäå ðîçòàøîâàíà
íà òåðèòîð³¿ íèí³ ä³þ÷îãî
ïàðê³íãó, ÿêèé º ïîçàäó áóä³âë³ ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ö³ 720 òèñÿ÷ ãðèâåíü º
êîøòàìè, ÿê³ íåîáõ³äí³
íà ðîçðîáêó ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿, —
ñêàçàâ Êðàâåöü. Íàãàäàºìî, ïåðøèì áóäèíêîì«ïàðêîâêîþ» ñòàíå îá’ºêò
íà ×îðíîâîëà. Éîãî
çâîäÿòü ïåðåä ÆÊ «Íàáåðåæíèé Êâàðòàë 2».

ÍÎÂÈÍÈ
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ДЕСЯТИЙ VINWAY
ВИЙШОВ НА МАРШРУТ
Зроблено у Вінниці  У депо
транспортної компанії зробили ще один
32-метровий трамвай «ВінВей». На 80%, це
новий вагон, а його вартість втричі менша,
ніж львівського «Електрона» — кажуть
в мерії. Хоча майбутнє трамвая буде
за черговою партією вагонів зі Швейцарії
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó äåïî «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» âèãîòîâèëè
âæå äåñÿòèé VinWay. Éîãî ïðåçåíòóâàëè ó ÷åòâåð, 25 æîâòíÿ.
Âàãîí ¹ 221 ìîäåðí³çîâàíèé
íà áàç³ ÷åñüêîãî òðàìâàÿ ÊÒ-4.
Â³í ñêëàäàºòüñÿ ³ç òðüîõ ñåêö³é, ìàº 60 ì³ñöü äëÿ ñèä³ííÿ,
äâà — äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ.
Çàãàëîì òóò ìîæóòü âì³ñòèòèñÿ
äî 300 ïàñàæèð³â îäíî÷àñíî.
Õî÷à â³çóàëüíî, â³í íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ.
— Â³äì³ííîñòåé â³ä ³íøèõ
«Â³íÂå¿â» îñîáëèâî íå áà÷ó.
Ó êàá³í³ òàê³ æ ïðèëàäè, ÿê
³ â ïîïåðåäí³õ âåðñ³ÿõ. Òàê,
òóò íåìàº êåðìà-«áàðàíêè» ÿê
ó øâåéöàðñüêèõ âàãîíàõ. Çàì³ñòü
íüîãî òóò º äæîéñòèê. Äîâãèé
âàãîí íå òàêèé ìàíåâðåíèé,
òðîõè âàæêèé ó êåðóâàíí³,
â ïîð³âíÿíí³ ç êîðîòêèìè, àëå
äî öüîãî çâèêíóòè ïðîñòî, —
êàæå âîä³é òðàìâàÿ ç 33-ð³÷íèì
ñòàæåì Ðà¿ñà Ïîëÿäíèê.
Ó ïàð³ ç íåþ ïðàöþº êîíäóêòîð, ÿêó çâàòè òàêîæ Ðà¿ñà. Çàïèòàëè â íå¿, ÷è çðó÷íî ïðàöþâàòè
â òðàìâà¿, äå º ñõîäè?
— Ïðàöþâàòè âàæêî, àëå ìåí³
ìîÿ ðîáîòà ïîäîáàºòüñÿ. Ìîëîäö³, ùî ìîäåðí³çóþòü òà ìîæíà
ðîáèòè ùå á³ëüøå òàêèõ, — ðîçêàçàëà êîíäóêòîð Ðà¿ñà Ïîäîëÿí,
ÿêà òóò ïðàöþº îñòàíí³ ÷îòèðè
ðîêè. — À ÷åðåç âïðîâàäæåííÿ
åëåêòðîííîãî êâèòêà â òðàíñïîðò³ íå ïåðåæèâàþ, ó êîìïàí³¿

êàæóòü, ùî áåç ðîáîòè ìè íå çàëèøèìîñÿ.
ВТРИЧІ ДЕШЕВШИЙ
ЗА «ЕЛЕКТРОН»
Ãåíäèðåêòîð òðàíñïîðòíèê³â
Ìèõàéëî Ëóöåíêî ðîçïîâ³â,
â ÷îìó æ â³äì³íí³ñòü íîâîãî
«Â³íÂåÿ».
— Äåñÿòèé ìîäåðí³çîâàíèé âàãîí çðîáëåíèé íà áàç³ ÷åñüêîãî
òðàìâàÿ ÊÒ-4, ÿê³ ¿çäèëè ó Â³ííèö³ ç 70-õ ðîê³â. Öåé «Â³íÂåé»
â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ïîïåðåäí³õ á³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ ì³ñöü — ¿õ íå 50,
à 60. ª çì³íè, ÿê³ íå âèäíî ïàñàæèðàì, à ñàìå: ïîêðàùåííÿ êàáåëüíî¿ ìåðåæ³, ïðèëàä³â òîùî.

Çàðàç òðèâàº ä³àëîã ç
Öþð³õîì ïðî ïåðåäà÷ó
âæèâàíèõ âàãîí³â.
Ç³ Øâåéöàð³¿ äî íàñ
ìîæå ïðè¿õàòè â³ä
70 äî 170 òðàìâà¿â
Ìàéæå âñ³ çàï÷àñòèíè äî íüîãî
çðîáëåí³ â Óêðà¿í³, — ðîçêàçàâ
Ëóöåíêî. — Âàðò³ñòü âèãîòîâëåííÿ 32-ìåòðîâîãî âàãîíà —
áëèçüêî 12,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.
Öå áàãàòî? ßêùî ïîð³âíþâàòè
ç³ ëüâ³âñüêèì âàãîíîì «Åëåêòðîí»
ñõîæî¿ êîìïëåêòàö³¿, òî â³í êîøòóº 43 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. ßê
áà÷èòå, åêîíîì³ÿ ñóòòºâà.
Ïèòàºìî, ÷è âðàõóâàëè òåõí³÷í³
ïîìèëêè? Áî ðàí³øå áóëè âèïàäêè, êîëè «Â³íÂåé» ì³ã çàãîð³òèñÿ.
— Ñàì³ âàãîíè íå ãîðÿòü, öå
ïåðåãð³âàþòüñÿ ãàëüìà. Ó òàêîìó
âàãîí³ â³ñ³ì äâèãóí³â, íà êîæåí

«Краще, якщо е-квиток спочатку буде в автобусах»
Електронний квиток — автоматизована система оплати
проїзду — дозволить подолати
дефіцит кондукторів у міському
транспорті, порахувати пільговиків та мати актуальні дані про
пасажиропотік. А розрахунок
планується не тільки готівкою,
а й банківськими картками, через смартфони та муніципальними «картками вінничанина».
Підрядник — чеська компанія
«Мікроелектроніка» — облад-

Вінницький трамвай зібраний з чеського вагона.
Його ціна — 12,5 мільйона гривень, а новий вагон
зі Львова коштує 43 мільйони гривень

нає валідаторами весь громадський транспорт. Тестовий
запуск системи відбудеться
у квітні 2019 року, а повноцінно
вона має запрацювати восени
2019 року (goo.gl/4xQHnX).
Гендиректор транспортників
Михайло Луценко сказав, що ще
невідомо, який вид транспорту
отримає валідатори першим,
хоча й допустив — для транспортної компанії краще, якщо
це будуть автобуси.

Кондуктор Раїса Подолян розказала, що їй
подобаються «ВінВеї». Хоча й казала, що в тих
вагонах, де в салоні є сходи — працювати важче
ç íèõ º ãàëüì³âíà ñèñòåìà, ³ ïðè
ïåðåãð³â³ êîëîäîê â³äáóâàºòüñÿ
çàäèìëåí³ñòü. Òàê³ âèïàäêè ó íàñ
òðàïëÿëèñÿ äóæå ð³äêî, ³ ìè îïåðàòèâíî óñóíóëè öþ ïðîáëåìó
íå ò³ëüêè â öüîìó, à â ³íøèõ
«Â³íÂåÿõ».
«НОВІ» ВАГОНИ З ЦЮРІХА
Ìàéáóòíº åëåêòðîòðàíñïîðòó
ïîâ’ÿçóþòü ç ïîêðàùåííÿì ñòàíó êîë³é ³ îíîâëåííÿì âàãîí³â.
Çîêðåìà, íèí³ òðèâàþòü ïåðåìîâèíè ùîäî ïåðåäà÷³ ÷åðãîâî¿ ïàðò³¿ âæèâàíèõ âàãîí³â ç³
Øâåéöàð³¿.
— «Tram 2000», ÿê³ ìîæóòü
ïåðåäàòè Â³ííèö³, öå íàñòóïíå
ïîêîë³ííÿ øâåéöàðñüêèõ òðàìâà¿â. Âîíè ìàþòü ïðîñòîðèé ñàëîí, êîìôîðòí³ ñèä³ííÿ, ìåíø
øóìí³, í³æ íèí³ ä³þ÷³ ó íàøîìó
ì³ñò³ «Ì³ðàæ³» òà «Êàðïôåíè».
Çàðàç âåäåìî ïåðåìîâèíè ïðî
ïåðåäà÷ó 70 âæèâàíèõ âàãîí³â,
àëå º ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè äî 170
«2000-íèê³â». Àëå, ìàþ äóìêó,
ùî íàì íå ïîòð³áíî àæ íàñò³ëüêè
áàãàòî òðàìâà¿â, äîñòàòíüî áóäå
äî 100. Ñê³ëüêè êîíêðåòíî áóäå

âàãîí³â òà êîëè ìè ¿õ îòðèìàºìî — áóäå âèäíî ó íàéáëèæ÷îìó
ìàéáóòíüîìó, — ðîçêàçàâ ì³ñüêèé
ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.
Ðàí³øå êàçàëè, ùî «Tram 2000»
ç’ÿâëÿòüñÿ â íàñ ç 2021 ðîêó
(goo.gl/6K2pCL).
— Íàøå çàâäàííÿ äî ïðèáóòòÿ
íîâèõ âàãîí³â ïîêðàùèòè ñòàí
êîë³é, ðîçøèðèòè íàïðÿìêè ðóõó
òðàìâàÿ — äëÿ ïðèêëàäó, ïðîêëàñòè êîë³þ íà Êîöþáèíñüêîãî.
Ñòàð³ âàãîíè, ÿê³ âæå âè÷åðïàëè
ñâ³é òåðì³í åêñïëóàòàö³¿, áóäåìî ñïèñóâàòè, — äîäàâ äèðåêòîð
òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿ Ìèõàéëî
Ëóöåíêî.
Êð³ì òîãî, Ìîðãóíîâ ãîâîðèâ,
ùî ì³ñüêà âëàäà çàðàç îáì³ðêîâóº êóïèòè åëåêòðîáóñè ÷è í³.
Êèòàéñüêèé àâòîáóñ «Skywell»,
äå çàì³ñòü äèçåëÿ âèêîðèñòîâóþòü åëåêòðè÷í³ áàòàðå¿, ¿çäèâ
ïî ìàðøðóòó ¹ 19 «ÂèøåíüêàÂ³ííèöüê³ Õóòîðè». Ó òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿ êàçàëè, ùî â ïëàí³
âèòðàò «ïàëüíîãî» — â³í êðàùèé,
í³æ àâòîáóñè òà òðîëåéáóñè. Àëå
éîãî âàðò³ñòü, ÿêà íàì íåâ³äîìà,
âåëèêà (goo.gl/Yw197c).
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«НІКОМУ ВИБИТИ ТІ ЗУБИ,
ЩО МЕНЕ ПОКУСАЛИ»
Розповідь скривдженої  Вона не раз
заявляла про сімейне насилля. І він навіть
відробляв за це, фарбуючи лавки. Тепер
ця пара вже розлучається, а паралельно
— поліція розслідує кримінальне
провадження. Жінка заявила, що чоловік
покусав її при дітях. Що викликати
поліцейських до сімейних кривдників
треба, говорять правники. Якщо
рукоприкладство було, то повториться
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Äåâ’ÿòüîõ ³ç
äåñÿòè ñ³ìåéíèõ
êðèâäíèê³â íå
âèïðàâëÿº ïîêàðàííÿ. Òàê ãîâîðÿòü ó ïîë³ö³¿, îïåðóþ÷è äàíèìè
ç ïðîô³ëàêòè÷íîãî îáë³êó, êóäè
â á³ëüøîñò³ ïîòðàïëÿþòü ò³ ñàì³
äîìàøí³ íàñèëüíèêè. Öå ï³äòâåðäæóº ³ ³ñòîð³ÿ 32-ð³÷íî¿ â³ííè÷àíêè Îëüãè Í³êîëîâî¿, ÿêà
ðîçëó÷àºòüñÿ ç áàòüêîì ñâî¿õ ä³òåé, àëå ïðîäîâæóº îòðèìóâàòè
òðàâìè.
— Ìåíå â òðàâìïóíêò³ ïèòàëè,
ÿêà ñîáàêà âêóñèëà. Ìîÿ? Ìîãî
÷îëîâ³êà ñîáàêà? Í³, êàæó, ÷îëîâ³ê óêóñèâ, — ðîçïîâ³äàº Îëüãà.
— Óñå íå ìîãëè çðîçóì³òè, ùî öå
çðîáèëà ëþäèíà. Â³í ïðîêóñèâ
ìåí³ êèñòü äî ñóõîæèëêà. Áîþñÿ,
ùî ðóáåöü áóäå, à öå äåôåêò ³
äîâîë³ íåïðèºìíî, êîëè äî ïàö³ºíòà ïðèõîäèòü ë³êàð ç ÿêèìîñü
íåäîë³êàìè øê³ðè…
Îëüãà — òåðàïåâò ³ àñï³ðàíòêà
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó. ¯¿ ÷îëîâ³ê òàêîæ ìåäèê, âèêëàäà÷.
Ïðàöþº íà êàôåäð³ ïñèõ³àòð³¿ òà
íàðêîëîã³¿ â ë³êàðí³ ³ì. Þùåíêà.
Ó öåé ìåäè÷íèé çàêëàä, çà ñëîâà-

ìè æ³íêè, ¿¿ õîò³ëè çàïðîòîðèòè
áàòüêè ÷îëîâ³êà ï³ñëÿ âåëèêîãî
ñ³ìåéíîãî êîíôë³êòó ó âåðåñí³
ìèíóëîãî ðîêó. Òîä³ Îëüãà é âèð³øèëà ðîç³ðâàòè ç áàòüêîì äâîõ
ñâî¿õ ìàëèõ ä³òîê. ¯¿ äîíå÷ö³ òðè,
ñòàðøîìó ñèíîâ³ — ñ³ì ðîê³â.
ВИГНАЛА З НОВОЇ КВАРТИРИ
Îëüãà çàÿâèëà ïðî çëî÷èí ÷îëîâ³êà 8 âåðåñíÿ. Íà òîé ÷àñ âæå
ìàëà ñóäîâå ð³øåííÿ ïðî àë³ìåíòè ³ ïðèçíà÷åí³ ñóäîì ãîäèíè ïîáà÷åíü áàòüêà ç ä³òüìè, õî÷ øòàìïè ïðî ðîçëó÷åííÿ â ïàñïîðòàõ
ïîäðóææÿ ùå íå ñòîÿòü. Çàáðàòè
ñèíà ç äîíüêîþ íà âèõ³äíèé ³
ïðèéøîâ òîãî ðàíêó Îëåã. Îëüãà
ñêàçàëà ïî÷åêàòè, ïîêè çáåðóòüñÿ. Àëå ñèí â³ä÷èíèâ òàòó äâåð³.
— Ùîéíî â³í ïåðåñòóïèâ ïîð³ã,
ñòàâ çí³ìàòè íà òåëåôîí îáñòàíîâêó â êâàðòèð³, ãîâîðèâ, ùî ó
ìåíå áåçëàä ³ ùî â³äìîâëÿþñÿ
äàâàòè éîìó ä³òåé, — ðîçêàçóº
Îëüãà Í³êîëîâà. — ß çàòóëèëà
ðóêîþ êàìåðó, à â³í âõîïèâ ìåíå
òàê, ùî îïèíèëèñÿ ïîçàäó íüîãî
³ âêóñèâ çà ðóêó. ß âèêëèêàëà
ïîë³ö³þ ³, çâ³ñíî, ä³òåé âæå éîìó
íå â³ääàëà. Ùî ñàìå â³í ïîë³öåéñüêèì êàçàâ, ÿ íå ÷óëà. Ó íüîãî
áðàëè ïîÿñíåííÿ â êîðèäîð³. Àëå

Що робити, якщо знущається близька людина?
ТЕТЯНА
МИШКОВСЬКА,
АДВОКАТ:

— Сімейне насильство буває
фізичне, сексуальне, психологічне та економічне і може
стосуватися як жінки і дітей,
так і чоловіка. Проте, так вже
історично склалося, що зазвичай агресором є особа більш
фізично розвинена, тобто чоловік. Рідше зустрічаються випадки
домашнього насилля матері у
відношенні до дітей.
Що ж робити жертві насилля?
Не мовчати! Викликати поліцію.
Привернути увагу сусідів, що
допоможе не лише припинити

насильницькі дії, а і зафіксувати сам факт насильства для подальшого покарання кривдника.
Телефонувати на гарячу лінію
«Ла Страда-Україна» з питань
запобіганню домашньому насильству, торгівлі людьми і гендерної дискримінації - з мобільного телефону безкоштовно на
номер 116-123.
Звертатися у соцслужби, які
можуть надати тимчасовий
притулок постраждалим від домашнього насильства, задіяти
в реабілітаційних програмах,
надати психологічну допомогу.
Центри безкоштовної правової
допомоги також надають цілий
комплекс безкоштовних послуг
для постраждалих.

Крім того, що проходить
експертизу, Ольга
сфотографувала рану перед
обробкою в травмпункті.
Це ж доказ, а збирати такі вчить
життя з кривдником
çíàþ, ùî âñå çàïåðå÷óâàâ.
Òàêîæ Îëüãà ðîçïîâ³ëà, ÿê âîíà
âèð³øèëà ðîç³ðâàëè ñòîñóíêè ç
÷îëîâ³êîì. Öå áóëî òðîõè á³ëüøå ðîêó òîìó, òåæ íà ïî÷àòêó
âåðåñíÿ.
— Ìè ïåðå¿æäæàëè ç â³äîì÷îãî
ãóðòîæèòêà íà íîâó êâàðòèðó, ÿêó
äîïîìîãëè êóïèòè ìî¿ áàòüêè,
— ðîçêàçóº æ³íêà. — Ñâåêîð ç
ëàéêîþ ñòàâ êåðóâàòè, à ÿ ïîïðîñèëà íå êðè÷àòè â ìîºìó äîì³.
Â³í âçÿâñÿ îáðàæàòè ìåíå, îáçèâàòè, òðèìàþ÷è îíó÷êó íà ðóêàõ.
ß ñêàçàëà ò³ëüêè «ñàì òè òàêèé,
æ³íêà òâîÿ òàêà ³ òàêå òâîº îòðîä³º» é ðîçâåðíóëàñÿ ³òè. Íà öå
ñâåêðóõà ïî÷àëà âèðèâàòè ìåí³
êîñè, êðè÷àëà…
ЯК У ФІЛЬМАХ
— ß áóëà øîêîâàíà, — ïðîäîâæóº ðîçêàçóâàòè Îëüãà. — Äóìàëà, ùî ò³ëüêè â ô³ëüìàõ òàêå
ìîæå áóòè àáî ÿê³ñü äåãðàäîâàí³
îñîáè, ùî íàïèëèñÿ, çäàòí³ íà
òàêå. Àëå öå ïðîôåñîð óí³âåðñèòåòó ðîáèëà. Ìåí³ ð³äí³ áàòüêè
äîòè íå â³ðèëè, â ÿêèõ óìîâàõ ÿ
æèâó ³ ÿê³ ñèòóàö³¿ ç³ ìíîþ òðàïëÿþòüñÿ.
Á³éêà òà êðèêè ïåðåëÿêàëè ä³òåé. ¯õ êèíóëàñÿ çàñïîêîþâàòè
³íøà áàáóñÿ, ìàòè Îëüãè. À ùî
÷îëîâ³ê? Ñï³âðîçìîâíèöÿ êàæå,
â³í ïðîñòî ïðèïèíèâ ¿¿ ñïðîáó
âèêëèêàòè ïîë³ö³þ: âèáèâ ç ðóê
ìîá³ëüíèé.
— ß çìóøåíà áóëà ñòóêàòè ó
äâåð³ ñóñ³ä³â â íîâîìó äîì³, ùîá
ïîïðîñèòè äîïîìîãòè, — ðîçêàçóº Îëüãà Í³êîëîâà. — Êîëè ïîë³ö³ÿ ïðè¿õàëà, ÿ íàïèñàëà çàÿâó
íà ñâåêðóõó ³ ñêàçàëà «âñå, ³ä³òü
çâ³äñè, ÿ ç íèì æèòè íå áóäó».
Âîíè ï³øëè. Ñïåðøó Îëåã ïðèõîäèâ, êîëè éîìó çàìàíåòüñÿ, ³

íà î÷àõ ä³òåé ïðèíèæóâàâ ìåíå.
ß æèëà â òàêîìó ñòðàõó, ùî íå
ïåðåäàòè. Ïîò³ì â áåçêîøòîâí³é
ïðàâîâ³é äîïîìîç³ ìåí³ ïîðàäèëè
ïîì³íÿòè çàìîê. Ïîì³íÿëà. ² ùå
äâà ì³ñÿö³ ãóëÿëà ç ä³òüìè äåñü ó
â³ääàëåíèõ ì³ñöÿõ, áîÿëàñÿ, ùîá
âîíè ¿õ â ìåíå íå â³ä³áðàëè. Íå
â³äïîâ³äàëà íà äçâ³íêè. Ìåí³ íå
áóëî ïðî ùî ãîâîðèòè ç öèìè
ëþäüìè…
НЕ ДАВАЛА ХРОПІТИ
Îëüãà ðîçïîâ³ëà ùå íå îäèí
âèïàäîê íàñèëëÿ, ÿêå ñòåðï³ëà
â³ä ÷îëîâ³êà äî ð³øåííÿ ïðî ðîçëó÷åííÿ.

— Áèòèñÿ ³ êóñàòèñÿ
— öå ïðîÿâ ñëàáêèõ, —
êàæå Îëüãà ³ æàëêóº,
ùî ¿¿ ä³òè â÷àòüñÿ,
ÿê ðîáèòè íå òðåáà,
íà ïðèêëàä³ áàòüêà
— Â³í ì³ã ìåíå ïõíóòè, âùèïíóòè, — ðîçêàçóº âîíà. — Ï³çí³øå, â ïîë³ö³¿ ÿ ïîáà÷èëà ïëàêàò,
íà ÿêîìó íàïèñàíî, ùî ââàæàºòüñÿ ñ³ìåéíèì íàñèëëÿì. Òî ùèïàííÿ òåæ º íàñèëëÿì. Âèõîäèòü,
ìî¿ ä³òè â÷àòüñÿ, ÿê ðîáèòè íå
òðåáà, íà ïðèêëàä³ áàòüêà. À â³í
âèð³ñ â òàêèõ óìîâàõ. Äëÿ íèõ öå
íîðìàëüíî â ñ³ì’¿. Ó éîãî ðîäèí³ òàêèé çàêîí: «Æ³íêà çà ìîðäó
ïîëó÷àº â ìîðäó». Âîíè âñ³ ìåí³
ïîñò³éíî öå ãîâîðèëè.
Ùå Îëüãà çãàäóº, ÿê îäíîãî
ðàçó âíî÷³ ïîïðîñèëà Îëåãà íå
õðîï³òè, áî äèòèíà ïðîêèíóëàñÿ,
à â³í çà öå ïèõíóâ ¿¿ é îá³öÿâ
ðîçáèòè ãîëîâó. Çà äðóãó ñïðîáó
ïðèïèíèòè õðîï³ííÿ – çàëèøèâ
ñèíö³ ³ óêóñè â ê³ëüêîõ ì³ñöÿõ.

— Ó ìåíå çà ìàéæå ï³âòîðà
ðîêó ò³ëüêè ïåðåñòàëî áóòè âèäíî
çóáè éîãî íà ïëå÷³. À ñèíö³ ùå
ìîæíà ïîáà÷èòè, ÿêùî ïðèäèâèòèñÿ, — êàæå Îëüãà. — Îäíîãî
ðàçó ÿ ïîâ³äîìèëà ïîë³ö³þ ³ éîìó
ïðèçíà÷èëè ãðîìàäñüê³ ðîáîòè.
Ïðèñòàâèëè äî ÆÅÊó ëàâî÷êè
ôàðáóâàòè ³ ùå ùîñü ðîáèòè. ß
òîä³ ïî¿õàëà ç ä³òüìè äî áàòüê³â,
à â³í äçâîíèâ ðîçêàçóâàòè, ÿêèé
â³í «ðàäèé», ùî ìàº â³äïðàöüîâóâàòè. ² êîëè â³í ïîêóñàâ ìåíå
âíî÷³, òåæ çàÿâó ïèñàëà. Òîä³ ìåí³
ñêàçàëè: ÿêùî íåìàº ñâ³äê³â, òî
íå ìîæíà äîâåñòè. Âèäíî, áàòüêè
éîãî «â³äìàçàëè».
Ïèòàºìî Îëüãó, ÿê âîíà ïðèìóäðèëàñÿ æèòè ç ÷îëîâ³êîì ³
ïåð³îäè÷íî çàÿâëÿòè íà íüîãî â
ïîë³ö³þ. ×è íå áîÿëàñÿ îçëîáèòè
ùå á³ëüøå?
— Òàê, öå òðîõè îçëîáèëî éîãî,
— êàæå âîíà ó â³äïîâ³äü. — Óñå
ñòàâàëî ã³ðøå, íåñòåðïí³øå… ß
áóëà íå çàõèùåíà çîâñ³ì. Íå çíàëà, êóäè ³òè ³ äî êîãî çâåðíóòèñÿ.
² òåïåð òåæ ó ìåíå íåìàº øèðîêèõ
ïëå÷åé, ÿê³ á ïðèéøëè ³ âèáèëè
ò³ çóáè, ÿêèìè ìåíå êóñàëè. Àëå
çàðàç ñêàæó: ñëàâà Áîãó, ùî ÿ âñå
öå ïðîéøëà. ß çíàþ, ùî ó ìåíå
º ìî¿ ä³òè, ìî¿ äâà ñîíå÷êà. Öå
íàéäîðîæ÷å äëÿ ìåíå. À áèòèñÿ,
êóñàòèñÿ — öå ïðîÿâ ñëàáêèõ.
Ïðî öþ â³ííè÷àíêó âæå íàïèñàëî íå îäíå âèäàííÿ. À ¿¿ ÷îëîâ³ê-ïñèõ³àòð çàÿâèâ ïðåñ³: Îëüãà
éîãî îááð³õóº. Òèì íå ìåíøå,
âîíà ³í³ö³þâàëà êðèì³íàëüíå
ïðîâàäæåííÿ ³ òåïåð êàæå:
— Ïåðåæèâàþ, ùîá éîãî áàòüêè íå âòðóòèëèñÿ, ùîá ïðîöåñ
áóâ ñïðàâåäëèâèé, â³äêðèòèé. ²
ùîá â³í ïîí³ñ ïîêàðàííÿ çà ñâî¿
â÷èíêè, à íå âñå ñïèñàëîñÿ, ÿê
öå áóâàº ïðè âïëèâîâèõ áàòüêàõ.
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СКАНДАЛІСТА МОЖУТЬ
ВИСЕЛИТИ З ВЛАСНОЇ КВАРТИРИ
Так скоро буде  Прийняли спеціальний
Закон і вводять нову кримінальну
статтю, щоб протидіяти домашньому
насиллю. Про ці нововведення та навіщо
поліцейським дали право виселяти
кривдників з сімей, RIA розпитала в поліції
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ñïåö³àëüíà
ñòàòòÿ äëÿ ñ³ìåéíèõ êðèâäíèê³â
ç’ÿâèòüñÿ â Êðèì³íàëüíîìó êîäåêñ³ Óêðà¿íè ç íîâîãî ðîêó. Âîíà áóäå ñòîñóâàòèñÿ
íå ò³ëüêè ÷îëîâ³ê³â, æ³íîê, áàòüê³â ³ ä³òåé. Äî ñóá’ºêò³â â³äïîâ³äàëüíîñò³ äîäàëè, ñåñòåð/áðàò³â,
ò³òîê/äÿäüê³â, ðåøòó ìîæëèâèõ
÷ëåí³â ñ³ìåé, à òàêîæ êîëèøí³õ
÷îëîâ³êà/äðóæèíó.
Êð³ì òîãî, ïîë³öåéñüê³ ïî÷íóòü
âèíîñèòè çàáîðîíí³ ïðèïèñè âèíóâàòöÿì ñ³ìåéíèõ ñêàíäàë³â.
Òàêèì ïðèïèñîì çîáîâ’ÿæóòü
³í³ö³àòîðà êîíôë³êòó çàëèøèòè
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ æåðòâè íåçàëåæíî â³ä òîãî, â ÷è¿é âëàñíîñò³
êâàðòèðà ÷è ä³ì.
Ïðî ö³ íîâîââåäåííÿ ðîçïîâ³â
RIA çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó ä³ëüíè÷íèõ îô³öåð³â îáëàñíî¿
ïîë³ö³¿ Â³òàë³é Øâåäà.
— Çàðàç ìè ñêëàäàºìî àäì³í³ñòðàòèâí³ ìàòåð³àëè çà ñêîºííÿ
ñ³ìåéíîãî íàñèëëÿ, à ïîò³ì ïåðåäàºìî ¿õ äî ñóäó äëÿ ïðèéíÿòòÿ
ð³øåííÿ ïðî ïîêàðàííÿ, — ãîâîðèòü ïîë³öåéñüêèé. — ßêùî
â ïîòåðï³ëîãî ÷è ïîòåðï³ëî¿ º
ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ, òîä³ âèð³øóºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ
(äîêëàäí³øå äèâ³òüñÿ â ³íôîãðàô³ö³, — àâò.). À çã³äíî ç íîâèì
çàêîíîì ïðî ïðîòèä³þ ³ çàïîá³ãàííÿ äîìàøíüîìó íàñèëüñòâó, ç
1 ñ³÷íÿ 2019-ãî ðîêó ââîäèòüñÿ

îêðåìà ñòàòòÿ Êðèì³íàëüíîãî
êîäåêñó ïðî äîìàøíº íàñèëüñòâî. Çà íåþ áóäóòü ïðèòÿãóâàòè
äî êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³
ñèñòåìàòè÷íèõ ïðàâîïîðóøíèê³â.
Äî 5-òè ðîê³â îáìåæåííÿ
âîë³ àáî äî 2-õ ðîê³â ðåàëüíîãî
óâ’ÿçíåííÿ ìîæå îòðèìàòè ëþäèíà, ùî çàâäàº ïñèõîëîã³÷íèõ àáî
ô³çè÷íèõ ñòðàæäàíü ÷ëåíó ñâîº¿
ñ³ì’¿, ñòàâèòü éîãî â åìîö³éíó çàëåæí³ñòü ÷è ïðèçâîäèòü äî ðîçëàäó çäîðîâ’ÿ, âòðàòè ïðàöåçäàòíîñò³, ïîã³ðøåííÿ ÿêîñò³ æèòòÿ. Ñóä
ìîæå â ðàìêàõ ñàíêö³¿ ö³º¿ ñòàòò³
îáðàòè ³íøå ïîêàðàííÿ. Íàïðèêëàä, äî 240 ãîäèí ãðîìàäñüêèõ
ðîá³ò àáî äî ï³âðîêó àðåøòó.
Ó áóäü-ÿêîìó âàð³àíò³ — â³äïîâ³äàëüí³ñòü áóäå ñóâîð³øà, í³æ
òà, ùî º çàðàç, àäì³í³ñòðàòèâíà.
— Òàêîæ íîâèé Çàêîí ðîçøèðèâ ïåðåë³ê ñóá’ºêò³â â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà äîìàøíº íàñèëëÿ, — ãîâîðèòü Â³òàë³é Øâåäà. — Ðàí³øå
ìè ìàëè ò³ëüêè áàòüê³â, ä³òåé,
îï³êóí³â ³ ï³êëóâàëüíèê³â. Òåïåð
äîäàëè «êîëèøí³é ÷îëîâ³ê», «êîëèøíÿ äðóæèíà» òà ³íøèõ ìîæëèâèõ ÷ëåí³â ñ³ì’¿: â³ò÷èì, ìà÷óõà, áðàò, ñåñòðà, äÿäüêî, ò³òêà.
Äîìàøí³ì íàñèëüñòâîì òàêîæ
âèçíàëè êîíôë³êòè ïàð, ÿê³ îô³ö³éíî ó øëþá³ íå ïåðåáóâàþòü.
— Ðàí³øå, êîëè ïðèõîäèâ êîëèøí³é ÷îëîâ³ê äî æ³íêè ³ ïî÷èíàâ ðîçêàçóâàòè, õòî ãîñïîäàð,
òî êâàë³ô³êóâàëè öå, ÿê äð³áíå
õóë³ãàíñòâî. Íå áóëî ñêëàäîâî¿
«íàñèëüñòâî â ñ³ì’¿». Çàðàç öå òåæ
äîìàøíº íàñèëüñòâî, — ãîâîðèòü
Â³òàë³é Øâåäà.

Â³í òàêîæ êàæå, ùî áóäü-ÿêèé
çëî÷èí, ñêîºíèé ïðîòè ÷ëåíà ðîäèíè, ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó
ìàòèìå îáòÿæóþ÷ó îáñòàâèíó.
ßêùî â³ò÷èìà, íàïðèêëàä, ñóäèòèìóòü çà ç´âàëòóâàííÿ ïàä÷åðêè,
òî öå — ñåêñóàëüíå äîìàøíº íàñèëüñòâî. Éîãî ä³¿ êâàë³ô³êóþòü
ñòàòòåþ «çãâàëòóâàííÿ», à ôàêò
ñ³ìåéíèõ ñòîñóíê³â êðèâäíèêà ³ç
æåðòâîþ âðàõóþòü ÿê îáòÿæåííÿ
çëî÷èíó, îáèðàþ÷è ïîêàðàííÿ.
Ùå îäíå íîâîââåäåííÿ — òåðì³íîâ³ çàáîðîíí³ ïðèïèñè.
— Óæå º íàêàç ÌÂÑ, ÿêèé äàº
íàì ïðàâî ïðèìóñèòè ñ³ìåéíîãî êðèâäíèêà çàëèøèòè ì³ñöå
ïðîæèâàííÿ æåðòâè íà òåðì³í
äî 10 ä³á, — ãîâîðèòü ïîë³öåéñüêèé. — Íåçàëåæíî â³ä òîãî,
êîìó íàëåæèòü öå æèòëî.

Äîìàøí³ì
íàñèëüñòâîì òåïåð
òàêîæ âèçíàëè
êîíôë³êòè òèõ ïàð, ÿê³
îô³ö³éíî â øëþá³ íå
ïåðåáóâàþòü
Çàÿâèâ ÷îëîâ³ê, ùî æ³íêà éîãî
ïîäðÿïàëà, òî æ³íêó âèñåëÿòü?
— Ïî êîæíîìó ôàêòó äîìàøíüîãî íàñèëüñòâî ìàº áóòè ïðîâåäåíà îö³íêà ðèçèê³â, — ïîÿñíþº
Â³òàë³é Øâåäà. — Ùî ñòàëî ïðè÷èíîþ íàíåñåííÿ òðàâì? Ìîæå,
÷îëîâ³ê æ³íêó ï³äáóðèâ äî öüîãî
é íàñïðàâä³ â³í ³í³ö³àòîð êîíôë³êòó? Ùîá âñå öå ìîæíà áóëî
ç’ÿñóâàòè íà ì³ñö³, çàðàç ðîçðîáëÿºòüñÿ ëèñò ðèçèê³â. ßêùî
á³ëüø³ñòü â³äïîâ³äåé íà ïîñòàâëåí³ ó íüîìó ïèòàííÿ áóäå «òàê» —
º ïîòðåáà âèíåñåííÿ òåðì³íîâîãî
çàáîðîííîãî ïðèïèñó.
— Áóâàþòü òàê³ ñèòóàö³¿: ÿêùî
ðàçîì ïîäðóææÿ áóäå çàëèøàòèñÿ
â îäíîìó äîì³, òî áóäå á³äà, —
êàæå ïîë³öåéñüêèé, ³ íàãàäóº,
ùî â 90% âèïàäê³â ñ³ìåéíå íàñèëüñòâî ïîâòîðþºòüñÿ.

Що буде, коли викличеш поліцію на сімейну сварку?
Центр управління нарядами
приймає дзвінок по лінії 102,
оператор ставить мітку на карті
і диспетчер на місце направляє
найближчий патруль. Також
інформація про сімейну сварку
може «впасти» на планшет дільничному.
— У місті створені дві групи превентивної діяльності для роботи
по домашньому насиллю. Одна
працюватиме по правому березі, друга — по лівому, — говорить
Віталій Шведа. — Уже відібрали
20 співробітників, навчають їх.
Йдеться про проект «Поліна», започаткований попередньою го-

ловою Нацполіції Деконаїдзе. Він
працює в Київській області і зараз
пошириться на інші регіони.
— У листопаді міжвідомчі групи
превенції вже будуть працювати, — каже Віталій Шведа. — А
у сільській місцевості на сімейні
виклики виїжджають групи реагування патрульної поліції. Якщо
потерпіла людина заявляє, що
їй спричинені травми (фізичне
насильство) чи що було зґвалтування в шлюбі (сексуальне
насильство), тоді на виклик виїжджає слідчо-оперативна група
і документує це, як злочин.
Часто поліцейські застають на сі-

мейних викликах побитих жінок,
що відмовляються писати заяву
на чоловіка. Причини можуть
бути різні. Бо кривдник вже заспокоївся. Чи жінка не хоче, щоб
його карали, бо стане гірше.
— Раджу жінкам думати про своє
життя і здоров’я, — говорить поліцейський. — Практика показує,
що домашнє насильство — це замкнуте коло. Сваряться, б’ються,
миряться і знов сваряться. Не так
давно в нас був приклад: чоловік
не раз бив дружину, а потім вивіз
в посадку і зарізав. Вона не зверталася, це все варилося в сім’ї і
врешті маємо загублене життя.

СІМЕЙНЕ НАСИЛЛЯ:
ПОКАРАННЯ, ЯКЕ Є, І ЯКЕ БУДЕ?
Законодавство каже про 4 види сімейного насильства.
Як за кожний можуть покарати?
ФІЗИЧНЕ НАСИЛЛЯ
Адмінвідповідальність
+ стаття про тілесні
ушкодження (125 про
легкі, 122 про середньої
тяжкості або 121 про тяжкі
тілесні ушкодження)

ПСИХОЛОГІЧНЕ
(найбільш поширене)
Адмінвідповідальність

СЕКСУАЛЬНЕ
(зґвалтування в шлюбі)
Адмінвідповідальність
+ стаття про зґвалтування
(стаття 152)

ЕКОНОМІЧНЕ
(рідко заявляють)
Адмінвідповідальність

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
ПО «АДМІНЦІ»

КРИМІНАЛЬНЕ ПОКАРАННЯ —
З НОВОГО РОКУ

Поліцейські складають протокол на домашнього кривдника (часто — на обох учасників
конфлікту) і передають його до суду. Рішення про міру покарання приймається судом

Згідно з новим Законом про протидію
і запобігання домашньому насильству
до Кримінального кодексу України
додають статтю 125 зі значком 1. Ця стаття
стане чинною 1 січня 2019 року і буде
застосовуватися тільки до тих кривдників,
які раніше потрапляли в поле зору поліції
через сімейні проблеми і вже стоять
на обліку.

ВАРІАНТИ ПОКАРАНЬ
За перший раз:
 від 170 до 340 гривень штрафу
 від 30 до 40 годин громадських робіт
 до 7 діб арешту
За другий раз:
 від 340 до 680 гривень штрафу
 від 40 до 60 годин громадських робіт
 до 15 діб арешту

ВАРІАНТИ ПОКАРАНЬ ЗА ККУ
 до 240 годин громадських робіт
 до 6 місяців арешту
 до 5 років обмеження волі
 від 1 до 2 років позбавлення волі

ПРО ДОМАШНЄ НАСИЛЛЯ З ТЯЖКИМИ НАСЛІДКАМИ
У випадку сексуального насильства мають відкривати провадження за статтею про зґвалтування.
У випадку погрози вбивством — порушувати за статтею 129. При постановленні вироку факт
скоєння злочину в сімейних стосунках буде обтяжуючою обставиною. Аналогічно до таких
обтяжень, як рецидив чи скоєння злочину в стані сп’яніння.

ЩЕ ОДНА НОВИНКА: ЗАБОРОННІ ПРИПИСИ
Поліцейські, згідно з новим наказом МВС,
вправі виносити сімейним кривдникам
термінові заборонні приписи. Тобто можуть
примусити кривдника залишити місце
проживання жертви на термін до 10 діб,
навіть, якщо власник цього житла, — той
самий кривдник.
Щоб прийняти таке рішення, проведуть
на місці оцінку ризиків.

МАСШТАБИ ПРОБЛЕМИ
Поліцейська статистика про насилля вдома

6300

4000

3300

звернень
по області з
початку року

мешканців
області притягнули до
адмінвідповідальності

домашніх
кривдників
взяли на облік

2910

14

15%

людей на облік потрапили
повторно

звернень дітей
про насильство
дорослих

жертв
насилля —
чоловіки

* Соціологічні опитування кажуть, що сімейних кривдників
на 20% більше від поліцейської статистики і що 80% жінок хоч
раз стикалися з домашнім насильством

Схема такої оцінки зараз розробляється
разом з громадськими організаціями, як
опитування з багатьма пунктами. Тільки,
якщо більше 50% питань отримає відповідь
«так», винесуть терміновий заборонний
припис.
Оцінка ризиків також запрацює з наступного
року, коли поліцейські пройдуть навчання і
отримають бланки з формою опитування.

3

38

за особливо тяжкими статтями
(1 умисне вбивство і 2 тяжких
тілесних ушкодження,
що призвели до смерті)

проваджень
про легкі тілесні
ушкодження

49

кримінальних
проваджень,
пов’язаних з домашнім
насильством,
направили до суду
цього року

2

5

побоїв та
мордувань

1

погроза
вбивством

справи про
спричинення
травм середнього
ступеню тяжкості
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СПРАВА ВАРДАНЯНА: ПАТРУЛЬНИЙ
ЗВІЛЬНИВСЯ ПІСЛЯ ЗАТРИМАННЯ
Брав чи не брав...  Командира першої
роти патрульної поліції області перевіряли
на причетність до хабарництва.
Затримали і відпустили в центрі міста.
А через кілька днів поліцейський став
«екс». Звільнився за власним бажанням.
Що відомо про справу?
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

«Çàòðèìàíî
ïàòðóëüíîãî ïîë³öåéñüêîãî ðàçîì ç³ ùå äâîìà ïðàö³âíèêàìè
ïîë³ö³¿ ç ³íøî¿ ñòðóêòóðè! Ïðîâîäÿòüñÿ ñë³ä÷³ ä³¿, ñâ³äêàìè
ïåðåêðèòòÿ âóëèö³ Ñòóñà ñòàëè
äåñÿòêè â³ííè÷àí! Àëå ò³ëüêè ñóä
³ç äîñòàòíüîþ äîêàçîâîþ áàçîþ
ìîæå îñòàòî÷íî âèíåñòè ð³øåííÿ
âèíóâàòîñò³ àáî áåçâèíóâàòîñò³
ï³äîçðþâàíîãî!» — òàêå ïîâ³äîìëåííÿ îïóáë³êóâàâ 19 æîâòíÿ
íà ñâî¿é ñòîð³íö³ àêòèâ³ñò ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ðåâ³ç³ÿ âëàäè» Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé.
Àêòèâ³ñò ïðèïóñêàâ, ùî ïðè-

÷èíîþ çàòðèìàííÿ º õàáàð. Ìîâà
éäå ïðî êîìàíäèðà ïåðøî¿ ðîòè
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Òèãðàíà Âàðäàíÿíà.
Ó ïðåñ-ñëóæá³ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ íàì
òîä³ ñêàçàëè ò³ëüêè òå, ùî ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó Òèãðàíó
Âàðäàíÿíó íå îãîëîøóâàëè.
Ï³äòâåðäèëè, ùî ïðîâîäèëèñÿ
ñë³ä÷³ ä³¿, ó ÿêèõ áðàëè ó÷àñòü
ïðîêóðîðè îáëàñò³ òà ñòîëè÷í³ ïîë³öåéñüê³ ç Äåïàðòàìåíòó
âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè Íàöïîë³ö³¿
Óêðà¿íè.
Ó ïðîêóðàòóð³ îáëàñò³ ðîçïîâ³ëè, ùî òîãî äíÿ ïðîâîäèëèñÿ
«íåãëàñí³ ñë³ä÷³ ä³¿».
— Ïðîâîäèëèñü íåãëàñí³ ñë³ä÷³
ä³¿ â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³,

Що ми знаємо про Тиграна Варданяна
Тигран Варданян до того, як
прийшов у нову патрульну поліцію, працював у Державтоінспекції. У мережі є відео з того
часу за участі Варданяна.
У 2017-му двоє патрульних із
роти, якою керував Варданян,
стали підозрюваними в хабарницькій справі. Одного з них,
Сергія Жулкевича, визнали винним та звільнили з лав поліції.

Другого патрульного, Ярослава
Семенюка, ще судять.
У останній декларації експоліцейського (bit.ly/2P1S8k9)
не вказано ані нерухомості, навіть орендованої, ані автомобілів. Є тільки заробітні плати самого Тиграна та його дружини,
яка працює в обласній поліції.
Також вказана виплата за дитину, яку декларує дружина.

Тиграна Варданяна затримали у центрі Вінниці, на вулиці Стуса. Праворуч бачимо комбата
патрульних Дмитра Кисличенка, який щось пише. Знімок екрана з відео Віталія Павловського
— ïîâ³äîìèëà ïðåñ-ñåêðåòàð îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè ²ðèíà Âèõîâàíåöü.
Ñòàòòþ êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó,
çà ÿêîþ êâàë³ô³êóâàëè öå ïðîâàäæåííÿ, âîíà íå ñêàçàëà, ïîñèëàþ÷èñü íà «òàºìíèöþ ñë³äñòâà».
×åðåç ê³ëüêà äí³â ñòàëî â³äîìî, ùî Âàðäàíÿí íàïèñàâ ðàïîðò
íà çâ³ëüíåííÿ ç ëàâ ïîë³ö³¿.
— 19 æîâòíÿ áóâ âèïàäîê, êîëè
ïðîâîäèëèñü îïåðàòèâíî-ñë³ä÷³
ä³¿ ç ïðèâîäó ìîæëèâîãî ôàêòó
îòðèìàííÿ íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè íàøèì ïðàö³âíèêîì, — êàæå
ïðåñ-ñåêðåòàð ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿
îáëàñò³ Òåòÿíà Ïëàõîòíþê. —
Íà äàíèé ÷àñ öèì ôàêòîì çàéìàþòüñÿ ñï³âðîá³òíèêè ïðîêóðàòóðè. Ï³äîçðó íàøîìó ïàòðóëüíîìó
íå îãîëîøåíî. 24 æîâòíÿ ³íñïåêòîð íàïèñàâ ðàïîðò íà çâ³ëüíåííÿ
ç ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ çà âëàñíèì
áàæàííÿì.

Ãîëîâíèé ïàòðóëüíèé Â³ííèö³
Ðåäâàí Óñå³íîâ 26 æîâòíÿ çâ³òóâàâ ïðî ðîáîòó ïîë³ö³¿ â ì³ñò³.
Çâ³ò ñõâàëèëè, õî÷à áóëè çàïèòàííÿ äî ðîáîòè ïîë³öåéñüêèõ.
Çîêðåìà, äåïóòàò â³ä ïàðò³¿
«Ñâîáîäà» Âîëîäèìèð Áàçåëþê
ïîö³êàâèâñÿ äîëåþ îäíîãî ç ïàòðóëüíèõ.
— Íàñê³ëüêè ÿ çíàþ, ïîë³öåéñüêîãî çàòðèìàëè íà õàáàð³ ê³ëüêà äí³â òîìó. ² íàðàç³ â³í ïðîñòî
çâ³ëüíèâñÿ. Ñêàæ³òü, áóäü ëàñêà,
öå àäåêâàòíå ïîêàðàííÿ çà õàáàðíèöòâî? — ïèòàâ Áàçåëþê.
Íà öå Ðåäâàí Óñå³íîâ â³äïîâ³â, ùî âèíó ïàòðóëüíîãî íå äîâåäåíî.
— ß íå ïðîêóðîð, ³ íå ñë³ä÷èé, ùîá âèçíà÷èòè, ÿêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü áóäå íåñòè ì³é ñï³âðîá³òíèê. Ùå íå äîâåäåíî, ùî
â³í áðàâ õàáàð. ß éîãî çâ³ëüíèâ
³ç Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿. À äàë³

âæå ä³ëî çà îðãàíàìè ïðàâîîõîðîííèìè, — â³äïîâ³â ãîëîâíèé
«êîï» ì³ñòà.
Ùîäî îñîáè ïàòðóëüíîãî,
ÿêîãî çâ³ëüíèâ Óñå³íîâ, òî,
éìîâ³ðíî, ìàâñÿ íà óâàç³ åêñïîë³öåéñüêèé Òèãðàí Âàðäàíÿí.
Ñòàíîì íà 30 æîâòíÿ, ó ðåºñòð³
åëåêòðîííèõ äåêëàðàö³é â³äñóòíÿ
äåêëàðàö³ÿ «ïåðåä çâ³ëüíåííÿì»
Òèãðàíà Âàðäàíÿíà. Òàêèé äîêóìåíò ïîäàºòüñÿ îáîâ’ÿçêîâî
íå ï³çí³øå äíÿ ïðèïèíåííÿ ðîáîòè. Öå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî òå, ùî
îô³ö³éíî ïàòðóëüíèé ùå ïðàöþº,
àáî çàáóâ ïîäàòè äîêóìåíò.

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)

На Соборну повернули кольоровий «Ягуар»
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

Автомобіль поставили біля входу в Музей моделей
транспорту, що на Соборній, 64

Àâòîìîá³ëü åïîõè The Beatles
ïîâåðíóâñÿ ó öåíòð ì³ñòà 30 æîâòíÿ. Éîãî ïîñòàâèëè á³ëÿ âõîäó
â Ìóçåé ìîäåëåé òðàíñïîðòó, ùî
íà Ñîáîðí³é, 64.
Âëàñíèê Jaguar Îëåêñàíäð Âäîâè÷åíêî ðîçïîâ³â, ùî ìàøèíó
ï³ñëÿ âàíäàë³â íà Ë³âåðïóë³ äîâåëîñÿ ðåìîíòóâàòè: âèïðàâèòè
óâ³ãíóòèé äàõ, ïîäðÿïèíè, ì³íÿòè áîêîâ³ äçåðêàëà. À ïîñòàâèëè
ï³ä ìóçåºì, ùîá áóëî ïðîñò³øå
êîíòðîëþâàòè.
— Ïîñòàâèëè òóò, áî öå ìîÿ
ìàøèíà òà ì³é ìóçåé. Òàê áóäå
ñïîê³éí³øå, áî íà ïëîù³ Ë³âåðïóëü ÿ íå ì³ã ö³ëîäîáîâî ÷åðãóâàòè òà ñòåæèòè, ùîá ïî ìàøèí³

íå ñòðèáàëè. ² öå áóäå çá³ëüøóâàòè ïðèâàáëèâ³ñòü ìóçåþ. Ñêîðî
ùå îáëàøòóºìî äîäàòêîâå îñâ³òëåííÿ, â³äåîêàìåðè, — ñêàçàâ
Âäîâè÷åíêî.
×îëîâ³ê ðîçïîâ³â, ùî íà ïëîùó Ë³âåðïóëü ìàøèíó ïîâåðòàòè
íå õî÷å.
— Òàì øêîëà, «ÌàêÄîíàëüäñ» òà íåêîíòðîëüîâàí³
ä³òè. Âè ïîäèâ³òüñÿ, ùî âîíè
ðîáëÿòü íà ô³ãóðàõ «Á³òëç»:
âîíè æ ¿ì íà ãîëîâè âèë³çàþòü, — êàæå Îëåêñàíäð. — Òèì
ïà÷å, äóìàþ, ùî â íàéáëèæ÷èé
÷àñ â «ßãóàð» ìîæíà áóäå ñ³äàòè
âñåðåäèíó, âëàøòîâóâàòè òàì
ôîòîñåñ³¿. Òàê, äëÿ ïðèêëàäó,
ñüîãîäí³ âñåðåäèí³ ìàøèíè çà-

ñïîêîþâàëè çàðåâàíó äèòèíó.
Çà äîìîâëåí³ñòþ ç ì³ñüêðàäîþ,
Îëåêñàíäð Âäîâè÷åíêî ïëàíóº
ïîñòàâèòè ïåðåä ìóçåºì ê³ëüêà
ìàøèí ³ äî «ßãóàðà» ìîæå ïðèºäíàºòüñÿ â³äðåñòàâðîâàíèé «Çàïîðîæåöü».
Íàãàäàºìî, ðàðèòåòíèé Jaguar
ïîñòàâèëè íà ïëîù³ Ë³âåðïóëü
äî Äíÿ ì³ñòà. Àëå òàì â³í ïðîñòîÿâ ìåíøå ì³ñÿöÿ. Íà àâòîìîá³ëü ÷àñòî çàáèðàëèñÿ ä³òè, à
îñòàííüîþ «êðàïëåþ» ñòàâ âèïàäîê, êîëè ä³â÷èíà âèë³çëà íà äàõ
ìàøèíè, ùîá çðîáèòè åôåêòíå
ôîòî â ²íñòàãðàì. Ìàøèíó çàáðàëè íà ðåìîíò ³ äåÿêèé ÷àñ âîíà
ñòîÿëà á³ëÿ ãîëîâíîãî êîðïóñó
Òåõóí³âåðñèòåòó.
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ЧИ МОЖНА УТЕПЛИТИ БУДИНОК…
ГАЗЕТНИМ ПАПЕРОМ?
Тепла пилюка  Новий вид
утеплювача пропонує вінницьке
підприємство. У його основі — газетний
папір. Чи можна папером зігріти
будинок? Підприємці стверджують, що
можна. Як саме, дізнався журналіст RIA
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ìåòîä óòåïëåííÿ
åêîâàòîþ íå íîâèé, Àìåðèêè íèì
íå â³äêðèëè. Òàê ïîÿñíþþòü íà ï³äïðèºìñòâ³ «Êîíñîëü». ×îìó âçÿëèñÿ ñàìå çà âèðîáíèöòâî öåëþëîçíîãî óòåïëþâà÷à,
çäîãàäàòèñÿ íå ñêëàäíî. Ï³äïðèºìñòâî ìàº ñèðîâèíó — ãàçåòíèé ïàï³ð, òî÷í³øå, éîãî â³äõîäè. Ñàìå öå
º îñíîâîþ íîâî¿ ïðîäóêö³¿. Ðàí³øå
ìàêóëàòóðó çäàâàëè íà ïðèéìàëüí³ ïóíêòè. Îòðèìóâàëè êîï³éêè.
Ñïðîáóâàëè âèãîòîâëÿòè óòåïëþâà÷. Ñïîä³âàþòüñÿ çàðîáëÿòè á³ëüøå. Ïåðåâàãè åêîâàòè î÷åâèäí³:
íèæ÷à âàðò³ñòü, ó ïîð³âíÿíí³ ç
³íøèìè âèäàìè «ðÿò³âíèê³â» òåïëà
³ âèùà åôåêòèâí³ñòü. Íàéâàæëèâ³øà — ïðîäóêö³ÿ åêîëîã³÷íî ÷èñòà.
Îäíàê º ³ íåäîë³êè…
ЗАДУВАЄТЬСЯ У НАЙВУЖЧІ
ЩІЛИНИ
Öåëþëîçíèé óòåïëþâà÷ âèãîòîâëÿþòü øëÿõîì ïîäð³áíåííÿ
ïàïåðó íà äð³áí³ ÷àñòèíêè. Äëÿ
öüîãî âèêîðèñòîâóþòü ñïåö³àëüíó
ìàøèíó. Äî ïîäð³áíåíî¿ ñèðîâèíè äîäàþòü íèçêó êîìïîíåíò³â. Ïðè÷îìó, ïðèðîäíîãî ïîõîäæåííÿ. Çîâí³ ïðîäóêö³ÿ ñõîæà
íà òîïîëèíèé ïóõ. Ùå ìîæíà ïî-

ð³âíÿòè ç äð³áíåñåíüêîþ òèðñîþ,
â³äõîäàìè äåðåâèíè.
— Åêîâàòîþ óòåïëþþòü ÿê
âñåðåäèí³ ïðèì³ùåííÿ, òàê ³
çîâí³, — ðîçïîâ³äàº ìåíåäæåð
ï³äïðèºìñòâà «Êîíñîëü» Âàäèì
Ë³òîâ÷åíêî. — Ò³ëüêè ìåòîäèêà
çàñòîñóâàííÿ ð³çíà. Óñåðåäèí³ öå
ðîáèòüñÿ ìåòîäîì ñóõîãî íàïèëåííÿ, íàçîâí³ — âîëîãîãî. Çàäóâàþòü ï³ä òèñêîì çà äîïîìîãîþ
ñïåö³àëüíî¿ óñòàíîâêè. Òàêèì
÷èíîì óòâîðþºòüñÿ áåçøîâíèé
øàð óòåïëþâà÷à, ùî óñóâàº âñ³
ìîæëèâ³ «ì³ñòêè» õîëîäó, çàáåçïå÷óº ãåðìåòè÷í³ñòü.
Åêîâàòîþ ìîæíà óòåïëþâàòè:
ñò³íè, ñòåë³, ãîðèùà, ïåðåãîðîäêè, ï³äëîãè, ïåðåêðèòòÿ äàõ³â,
ìàíñàðäí³ ïðèì³ùåííÿ, êàðêàñí³
ñïîðóäè, áàëêîíè òîùî.
— Ïîêè ùî îö³íèòè, ÿê çáåð³ãàº òåïëî íîâà ïðîäóêö³ÿ, íåìà
ìîæëèâîñò³, áî ò³ëüêè ðîçïî÷àëè
ðîáîòó, — êàæå Âàäèì. — Çèìà
ïîêàæå, íàñê³ëüêè òåïë³øå ñòàíå
â îñåëÿõ òèõ, õòî âæå ñêîðèñòàâñÿ
íàøèìè ïîñëóãàìè. ß îñîáèñòî
í³òðîõè íå ñóìí³âàþñÿ â åôåêòèâíîñò³ òàêîãî ìàòåð³àëó. ×îìó?
Áî âèâ÷àâ äîñâ³ä òèõ, õòî âæå
ïðàöþº ç åêîâàòîþ. Çîêðåìà,
ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³. Ðîçìîâëÿâ ç
ëþäüìè, ÿê³ óòåïëèëè ñâî¿ áóä³âë³
òàêèì ìàòåð³àëîì. Íåãàòèâíèõ
â³äãóê³â íå äîâåëîñÿ ÷óòè.

Як це, газета і не горить?
— Саме таке запитання чуємо
від кожного, хто ознайомлюється з новим утеплювачем, —
говорить менеджер. — На словах пояснювати — марна справа. Людина має, як кажуть, побачити, переконатися на конкретному прикладі. Тому взяли
за правило — демонструвати
на ділі. Беремо газову горілку,
запалюємо, підносимо до ємності, в якій знаходиться матеріал. Дивляться. Довго роздивляються. Очам не вірять, але ж
не горить. Доведено, що навіть
при температурі понад сто градусів не займається.
Під час такого експерименту
запитують замовника, чи відомо йому, на якій стадії загорається, для прикладу, інший
вид утеплювача, наприклад,
поширений у використанні

пінопласт.
— Тому, хто не знає, нагадуємо,
плюс 70 градусів і горить, як солома, — уточнює пан Вадим. —
Так само й інші утеплювачі не є
вогнетривкими.
Втім, не всім треба пояснювати.
Ті, хто активно дружить з Інтернетом, зупиняють менеджера,
як кажуть, на півслові: «Що ти
мені розказуєш, зайду в Гугл — і
про все сам дізнаюся. — Ціну
кажи…»
— Не горить утеплювач тому,
що при його виготовленні використовуються високоякісні
природні матеріали — борна
кислота і бура (тетраборат натрію), — пояснює співрозмовник. — Один з них протистоїть
вогню, бо є вогнебезпечним,
другий захищає від бактерій,
плісняви і навіть гризунів.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ
«ТОПОЛИНИЙ ПУХ»
— Íàøà ïðîäóêö³ÿ äåøåâøà
àíàëîã³â, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Çà ðàõóíîê ÷îãî? Ñèðîâèíó íå çàêóïîâóºìî. Âèêîðèñòîâóºìî â³äõîäè âèðîáíèöòâà.
Çà éîãî ñëîâàìè, òàê ñàìî åêîâàòà ìàº íèæ÷ó âàðò³ñòü ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè óòåïëþâà÷àìè.
Êîíêðåòíó ö³íó íå íàçèâàþ, áî
âîíà ìîæå çì³íþâàòèñÿ.
Ó ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè âèäàìè
«ðÿò³âíèê³â», òåïëà åêîâàòà âèãëÿäàº íàéá³ëüø åôåêòèâíèì ìàòåð³àëîì. Ì³ðêóéòå ñàì³: òîâùèíà

Ïðè çä³éñíåíí³ ñóõîãî
ìîíòàæó óòâîðþºòüñÿ
áàãàòî ïèëó, à ïðè
âîëîãîìó ñïîñîá³
ïîòð³áåí ÷àñ äëÿ
âèñèõàííÿ
³çîëÿö³¿ åêîâàòîþ â 15 ñàíòèìåòð³â ð³âíîçíà÷íà: 18 ñì ì³íåðàëüíî¿ âàòè, 46 ñì ï³íîáåòîíó, 50 ñì
äåðåâ’ÿíîãî áðóñà, 35 ñì êåðàìçèòó òà 146 ñì öåãëÿíî¿ êëàäêè.
— ×îìó â íàçâ³ º ñëîâà «åêîëîã³÷íî ÷èñòèé»?
— Öåëþëîçíèé óòåïëþâà÷ àáî
åêîâàòà — ºäèíèé ç àíàëîã³÷íèõ
ìàòåð³àë³â, ùî ìàº ºâðîïåéñüêèé
ñåðòèô³êàò ISOO ÿê åêîëîã³÷íî ÷èñòèé ìàòåð³àë, — êàæå ìåíåäæåð. —
Åêîâàòà íå ì³ñòèòü ó ñâîºìó ñêëàä³
îòðóéíèõ òà òîêñè÷íèõ ðå÷îâèí.
Òîìó íå âàðòî õâèëþâàòèñÿ ñòîñîâíî ìîæëèâèõ àëåðã³÷íèõ çàõâîðþâàíü àáî øê³ðíîãî ïîêðèâó. Ïðî
îñíîâó âèãîòîâëåííÿ óæå çãàäóâàëîñÿ âèùå — öå çâè÷àéíèé ïàï³ð. Ðîáëÿòü éîãî, ÿê â³äîìî, ç äåðåâèíè,
ùî òàêîæ íå çàâäàº øêîäè ëþäèí³.

Ековатою утеплюють як всередині приміщення, так і зовні.
Тільки методика застосування різна

З недоліками можна справитися
— Дуже клопітна підготовча робота, — пояснює пан Вадим. —
Якщо, наприклад, наші робітники
утепляли дах в одному з будинків культури, довелося спочатку
зробити все, аби закрити наявні
щілини. Інакше протягами «пух»

може змести з горища. Це якщо
нанесений шар не закривати.
Його закриття — це другий недолік, бо, зрозуміло, потребує
додаткових витрат. Тобто ековату
потрібно зверху закривати — чи
сайдингом, OSB–плитами чи

фальш дошкою або іншими матеріалами. При здійсненні сухого монтажу утворюється багато
пилу, а при вологому способі
потрібен час для висихання —
від 48 до 72 годин залежно від
температури повітря.

Не купуйте матеріал із сильним запахом
Метод целюлозного утеплення
винайдено в Канаді, коли після
Другої світової активно розвивалася галузь будівництва житла.
У наш час такий спосіб також поширений в деяких країнах Європи. У нас теж він практикується.
Щоправда, у Вінниці не так активно.
— При замовленні матеріалу
треба звертати увагу на те, який
саме антипірен використано при

виробництві. Найбільш високої
якості вважається бура, — каже
майстер з утеплення будинків
Сергій Бочаров. — Давно використовується як один з надійних протипожежних елементів.
Деякі виробники використовують сульфати, що викликають
сильний неприємний запах. Утеплювач з таким складом швидко втрачає свої протипожежні
властивості. Не зайвим буде

перевірити на вогнетривкість,
як це робить дехто із покупців.
Ще одна порада — не використовувати ековату поблизу джерел
відкритого вогню, біля димоходів
і камінних труб. Постійне нагрівання може призвести до тління. Стосовно гризунів, складно
говорити. Якщо відомі випадки,
коли пацюки перегризають дріт,
то целюлозний утеплювач їм тим
більше, як мовиться, по зубах.
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«ЛІКАРЮ, ВИ ЧОМУ В КОРИДОРІ?
Я ДО ВАС НА ПРИЙОМ»
Лікарські «розборки»  Майже два
тижні лікар вищої категорії, стоматолог
з 20-річним стажем Олег Рубель, не мав
можливості потрапити на робоче місце.
Сидів у коридорі поліклініки. Просив
у колег засвідчити, що він присутній
у закладі. Такі довідки передавав
головлікарю. Що сталося з фахівцем?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Çâ³ëüíèëè — ïîíîâèëè. Öå ïðî
Îëåãà Ðóáåëÿ, ñòîìàòîëîãà Â³ííèöüêî¿ ðàéîííî¿
ë³êàðí³. Ó íàêàç³ ïðî çâ³ëüíåííÿ çàçíà÷åíî, ùî çðîáëåíî öå
ó çâ’ÿçêó ç³ ñêîðî÷åííÿì øòàò³â.
Ïðàöþâàâ ë³êàð íà 0,5 ñòàâêè.
Ïîíîâèëè ñïåö³àë³ñòà ùå äî òîãî,
ÿê ñóä ìàâ ðîçãëÿäàòè éîãî ñïðàâó ïðî íåçàêîííå çâ³ëüíåííÿ.
×îëîâ³ê êàæå, ç ë³êàðí³ îòðèìàâ
ëèñòà. Ó íüîìó áóëî ñêàçàíî, ùî
éîãî ïîíîâëåíî, òîìó ìàº âèõîäèòè íà ðîáîòó. Óò³ì, ðàä³ñòü
áóëà ïåðåä÷àñíà.
ПРИНИЗИЛИ МОРАЛЬНО
І МАТЕРІАЛЬНО
Îëåã Ðóáåëü âèéøîâ íà ðîáîòó
1 ñåðïíÿ íèí³øíüîãî ðîêó. Óò³ì,
ì³ñöÿ äëÿ íüîãî íå çíàéøëîñÿ.
Ìîæíà óÿâèòè, ÿêå ìîðàëüíå
ïðèíèæåííÿ â³ä÷óâàâ ñïåö³àë³ñò, êîëè ïàö³ºíòè çàïèòóâàëè:
«Ë³êàðþ, âè ÷îãî â êîðèäîð³?
ß äî âàñ íà ïðèéîì». Ôàõ³âåöü
âèùî¿ êàòåãîð³¿ — ó êîðèäîð³ áåç
ä³ëà â ðîáî÷èé ÷àñ?.. Íå äåíü,
íå äâà… Äî 13 ñåðïíÿ àäì³í³ñòðàö³ÿ ë³êàðí³ íå çíàõîäèëà äëÿ
íüîãî ì³ñöÿ.

— Çâåðòàâñÿ äî çàâ³äóâà÷à ïîë³êë³í³êè, ãîëîâíîãî ë³êàðÿ, —
ãîâîðèòü ïàí Îëåã. — Ïèñàâ
äîïîâ³äí³, ùî ÿ â ðîáî÷èé ÷àñ
çíàõîäæóñÿ ó ïîë³êë³í³ö³. Ïðîñèâ êîëåã ï³äïèñàìè çàñâ³ä÷èòè.
Ñï³âðîçìîâíèê ïîêàçóº êîï³þ
îäí³º¿ ç òàêèõ äîïîâ³äíèõ. Àäðåñîâàíà ãîëîâíîìó ë³êàðþ Îëåêñàíäðó Êðèâîâ’ÿçó: «Ñüîãîäí³,
13.08.2018, âèéøîâ íà ðîáîòó,
çã³äíî ãðàô³êà. Ï³ñëÿ ðîçìîâè
ç çàâïîë³êë³í³êîþ Àíòîíþêîì
ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî â³í íå ìîæå
âèð³øèòè ïèòàííÿ ìîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ, íå ìîæå çàáåçïå÷èòè
ìàòåð³àëàìè òà ³íñòðóìåíòàìè
äëÿ ðîáîòè. Ïðîøó âèð³øèòè
ïèòàííÿ, áî ÿ çìóøåíèé çíàõîäèòèñÿ â êîðèäîðàõ ïîë³êë³í³êè.
² öå ïðîäîâæóºòüñÿ ç 1 ñåðïíÿ
ïî 13 ñåðïíÿ 2018 ðîêó».
Ë³êàð êàæå, ùî çìóøåíèé áóâ
ïîïðîñèòèñÿ ó â³äïóñòêó. Ñïî÷àòêó éîìó íå íàäàëè çãîäè. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ çàòåëåôîíóâàëè
³ çàïðîïîíóâàëè øâèäêî ïîäàòè
çàÿâó.
Íèí³ ñòîìàòîëîã ïðàöþº ó òîìó
ñàìî êàá³íåò³, ùî é äî çâ³ëüíåííÿ. Çäàâàëîñÿ á, ïèòàííÿ âèð³øåíå ³ í³÷îãî éîãî âèíîñèòè
íà ëþäè.
— ßêáè æ äàëè ïðàöþâàòè, —
êàæå â³í. — Íå äàþòü.

Єдиний головлікар, який працює без контракту
СЕРГІЙ СІТАРСЬКИЙ,
ГОЛОВА ВІННИЦЬКОЇ
РАЙРАДИ:

— До нас також зверталися
звільнені за скороченням штатів
лікарі. Мені відома ситуація. Ми
повертали головному лікарю
документи на доопрацювання
структури та чисельності працюючих. Чому? Бо було виявлено
низку порушень. Їх встановила
перевірка і засвідчили в акті перевірки фахівці КУ «Інформаційно-аналітичний центр медичної
статистики Вінницької області».
Районна лікарня — єдиний комунальний заклад, керівник якого
працює без контракту з районною

радою. На всі пропозиції головний лікар знаходить пояснення.
У свій час на посаду його затвердила райдержадміністрація. Так
тоді всіх затверджували. Після
того відбулася низка реформ.
Лікувальні заклади стали комунальними. Головних лікарів затверджують на сесіях рад, укладають з ними контракти. У нас
випадок особливий: лікарня є
комунальним закладом територіальної громади району, а лікар
на роботі у райдержадміністрації.
Під час нинішньої реформи виправимо недолік. Хоча зробити
це можна було раніше. Однак,
повторюю, на всі пропозиції
отримуємо пояснення замість
конкретних дій.

УСТАНОВКА СТАРА,
НЕПРАЦЮЮЧА
Æóðíàë³ñò ñï³ëêóâàâñÿ ç ë³êàðåì ó éîãî êàá³íåò³, ùî íà äðóãîìó ïîâåðñ³ ïîë³êë³í³÷íîãî â³ää³ëåííÿ. Íà äâåðÿõ òàáëè÷êà ç
íàïèñîì ¹ 208. Ó öåé ÷àñ ó äâåð³
ïîñòóêàëè. Çàéøëà æ³íî÷êà. Çàïèòàëà, ÷è ìîæíà íà ïðèéîì.
— Óñòàíîâêà íå ïðàöþº, ò³ëüêè ïðîôîãëÿä ðîáëþ, — â³äïîâ³â
ë³êàð.
— À êîëè áóäå ïðàöþâàòè,
íå ñêàæåòå?
— Íå çíàþ, — â³äïîâ³â ñòîìàòîëîã.
Â³í ïîÿñíèâ, ùî é òåïåð
íå ìàº ìîæëèâîñò³ ïðàöþâàòè ÿê
ñë³ä. Ñòîìàòîëîã³÷íà óñòàíîâêà
íåñïðàâíà. Íå ðèçèêóº ë³êóâàòè
çóáè íåþ ïàö³ºíòàì. ¯¿ îòðèìàëà ë³êàðíÿ ó 2007 ðîö³. «Â³äòîä³
ÿ âæå äâ³ ïðèñòàâêè ïîì³íÿâ, —
óòî÷íþº ë³êàð. — Çà ñâî¿ êîøòè.
Êîëè çâ³ëüíèëè, çðîçóì³ëî,
ñâîº çàáðàâ. À öÿ áóëà ñïèñàíà,
ìîæå, äåñü íà ñêëàä³ âàëÿëàñÿ,
÷è â ñ³ëüñüê³é àìáóëàòîð³¿ áóëà».

Íèí³ ñòîìàòîëîã
ïðàöþº ó òîìó ñàìî
êàá³íåò³, ùî é äî
çâ³ëüíåííÿ. Çäàâàëîñÿ
á, ïèòàííÿ âèð³øåíå.
Àëå íå âñå òàê ïðîñòî
Ë³êàð ïîêàçóº ³íñòðóìåíòè, ë³êóâàëüí³ çàñîáè. Íèìè çàáåçïå÷èëè. Ë³êàð çâåðòàº óâàãó íà ùå
îäíó îáñòàâèíó. Çà éîãî ñëîâàìè, æàðîâà øàôà çíàõîäèòüñÿ
â ³íøîìó êàá³íåò³. ²íñòðóìåíòè òðåáà íåñòè ïî êîðèäîðó, äå
ïåðåáóâàþòü ïàö³ºíòè. Ââàæàº,
ùî ñòåðèëüí³ñòü çà òàêèõ óìîâ
íåìîæëèâî çàáåçïå÷èòè.
«ГРОШІ НА ПРЕМІЮВАННЯ
КЕРІВНИЦТВУ ЗНАХОДЯТЬ»
Ó òîé ñàìî äåíü, 25 òðàâíÿ,
êð³ì Îëåãà Ðóáåëÿ, çâ³ëüíèëè
ùå äâîõ ñòîìàòîëîã³â — éîãî
äðóæèíó Îêñàíó Ôîì³íó ³ Ìàðèíó Ìàë³íñüêó. Íàçâàí³ ìåäèêè ïðàöþâàëè çà ñóì³ñíèöòâîì.
Íèí³ âîíè ñóäÿòüñÿ ç ë³êàðíåþ.
Ñâîº çâ³ëüíåííÿ ââàæàþòü íåçàêîííèì. ¯õíÿ îïëàòà ñòàíîâèëà
0,25 ñòàâêè.
— Ìè ïðàöþâàëè óñ³ì ñâî¿ì, — êàæå Îêñàíà Ôîì³íà. — ²
öå â äåðæàâí³é óñòàíîâ³. Ðîáîòîäàâåöü çîáîâ’ÿçàíèé áóâ çàáåçïå÷èòè ñïåöîäÿãîì, âçóòòÿì, ìàñêàìè, äåç³íô³êóþ÷èìè, ìèþ÷èìè,
³íñòðóìåíòàìè. Íå áóëî öüîãî.
Ìè çâåðòàëèñÿ äî ãîëîâíîãî ë³êàðÿ, íåîäíîðàçîâî íàãàäóâàëè. Äâà
ðîêè òîìó çàðåºñòðóâàëà çàÿâó ç
öüîãî ïðèâîäó â Äåðæñëóæá³ ç
ïèòàíü ïðàö³. Ï³ñëÿ òîãî âèêëèêàâ ãîëîâë³êàð. Ïîïðîñèâ çàáðàòè

— Повноцінно працювати не можу. Стоматологічна
установка несправна, — каже лікар Олег Рубель

Скорочували тих, хто має приватну практику
ОЛЕКСАНДР
КРИВОВ’ЯЗ,
ГОЛОВНИЙ ЛІКАР
ВІННИЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ ЛІКАРНІ:

— До скорочення
у лікаря Рубеля
не було проблем зі стоматологічною установкою, а тепер вони
раптом з’явилися. Якщо він забрав її, бо стверджує, що придбана за власні кошти, то мав
би попередити про це, склали б
відповідний документ, тоді ні
в кого не виникало б питань.
Цього не було зроблено. Тепер
він говорить, що установка зіçàÿâó. Ïîîá³öÿâ, ùî âñå âëàäíàºòüñÿ. Äîñëóõàëàñÿ äî éîãî ïðîõàííÿ, áî æ êîæåí ç íàñ äîðîæèòü
ñâî¿ì ì³ñöåì ðîáîòè. Çàáðàëà çàÿâó. Äåÿêèé ÷àñ áóëî ñïîê³éíî,
à ïîò³ì, áà÷èòå, ÿê âëàäíàëîñÿ.
ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèöÿ, ïðåäñòàâíèêè ë³êàðí³
íå ç’ÿâëÿþòüñÿ íà ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ, çàòÿãóþòü ñóäîâèé ïðîöåñ. Çà ¿¿
ñëîâàìè, çâ³ëüíåííÿ â³äáóëîñÿ ç
ïîðóøåííÿì. Íå áóëî çãîäè ïðîôñï³ëêè. Òàêèé äîêóìåíò âèìàãàþòü
íàäàòè â ñóä. ×àñ ñïëèâàº, ç ðîçãëÿäîì ñïðàâè çâîë³êàþòü.

псована. Мені повідомляли, що
вона справна. Будемо перевіряти. Але це не створює проблем
для пацієнтів, бо у нас не один
стоматкабінет. Там же, у поліклініці, поруч є ще кабінети.
Скорочували тих працівників,
які мають приватну практику,
тому заробляють, як мовиться,
на шматок хліба. Залишили тих,
у кого тільки одна робота, у лікарні. Нам взагалі радять усіх стоматологів перевести з бюджету,
щоб зареєструвалися фізичними
особами-підприємцями, орендували приміщення і заробляли
кошти для себе і для лікарні.
— Íàâ³òü íåâ³äîìî, êîëè â³äáóäåòüñÿ íàñòóïíå çàñ³äàííÿ, —
êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ñóääÿ
íå ïðèçíà÷èâ äàòó. ßê òàêå ìîæå
áóòè?
Çâ³ëüíåíèì ë³êàðÿì íåçðîçóì³ëî ùå é òå, ÿê ïðè äåô³öèò³
êîøò³â, íà ùî ïîñèëàºòüñÿ àäì³í³ñòðàö³ÿ ë³êàðí³, ãîëîâë³êàð ³ ùå
äåõòî ç ïðàö³âíèê³â, îòðèìóþòü
íåïîãàíó ïðåì³þ. «Íàì ïîÿñíþþòü, ùî ñêîðî÷óþòü, áî íåìà ÷èì
ïëàòèòè, à ñîá³ íà ïðåì³þ ãðîø³
çíàõîäÿòü», — âèñëîâëþº çäèâóâàííÿ ë³êàð Îêñàíà Ôîì³íà.
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Змагання  Валерій Вергелес, суддя
Хмільницького міськрайонного суду,
подав свою кандидатуру на конкурс до
Антикорупційного суду. Хоче працювати в
Апеляційній палаті. Ми зібрали інформацію
про справи, які він вже розглядав
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Ñóääÿ Õì³ëüíèöüêîãî ì³ñüêðàéîííîãî ñóäó
Âàëåð³é Âåðãåëåñ ïîäàâ äîêóìåíòè íà êîíêóðñ ó íîâîñòâîðåíèé Àíòèêîðóïö³éíèé ñóä. Õî÷å
ïîòðàïèòè â Àïåëÿö³éíó ïàëàòó
ñóäó, ÿêèé áóäå âèíîñèòè âèðîêè
ÒÎÏ-êîðóïö³îíåðàì Óêðà¿íè.
Ïð³çâèùå òà ³ì’ÿ ñóää³
ç’ÿâèëèñÿ â ñïèñêó êàíäèäàò³â,
îïðèëþäíåíîìó íà ñàéò³ Âèùî¿
êâàë³ô³êàö³éíî¿ êîì³ñ³¿ ñóää³â. Òàêîæ íà ñàéò³ º é äîñüº êàíäèäàòà.
Ó ìîòèâàö³éíîìó ëèñò³ Âåðãåëåñ ïèøå, ùî ìàº äîñòàòíüî
âîëüîâèõ, ìîðàëüíèõ òà ïðîôåñ³éíèõ ÿêîñòåé äëÿ òîãî, ùîá
ïðàöþâàòè â Àïåëÿö³éí³é ïàëàò³
Âèùîãî àíòèêîðóïö³éíîãî ñóäó.
² çäàòíèé çàáåçïå÷èòè ñïðàâåäëèâ³ñòü òà âåðõîâåíñòâî ïðàâà.
Âàëåð³é Âåðãåëåñ çàçíà÷èâ
ê³ëüêà ðîçãëÿíóòèõ íèì ñïðàâ,
ÿê³, íà éîãî äóìêó, ñâ³ä÷àòü ïðî
éîãî êîìïåòåíòí³ñòü òà ïðîôåñ³éí³ñòü. Ñåðåä íèõ:

Ñïðàâà ïðî á³éêó, ÿêà çàê³í÷èëàñÿ óäàðîì êóõîííèì íîæåì
ó ãðóäè òà ñìåðòþ. Âèðîê Âåðãåëåñà — 8 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ.
Äâîº ÷îëîâ³ê³â íåîäíîðàçîâî
âèêðàäàëè àâòîìîá³ë³ òà ³íø³ ðå÷³
â Õì³ëüíèêó. Ñóääÿ äàâ îäíîìó
7,5 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ, ³íøîìó —
5 ðîê³â. Íàðàç³ öÿ ñïðàâà ïðèçíà÷åíà äî ðîçãëÿäó â êàñàö³éíîìó
ïîðÿäêó.
Ïîçîâ Õì³ëüíèöüêîãî îñåðåäêó ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà» äî ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà ì³ñöåâî¿ ãàçåòè.
Ïàðò³éö³ õîò³ëè, ùîá ñóä âèçíàâ
îïóáë³êîâàíó â ÇÌ² ³íôîðìàö³þ
íåäîñòîâ³ðíîþ, ñïðîñòóâàííÿ òà
êîìïåíñàö³¿ â ðîçì³ð³ 40 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Âåðãåëåñ ï³äòðèìàâ ïîçèâà÷à ò³ëüêè â òîìó, ùî çîáîâ’ÿçàâ
ðåäàêòîðà îïóáë³êóâàòè ñïðîñòóâàííÿ íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿.
ЗАБУТА СПРАВА?
Âàëåð³é Âåðãåëåñ ó ñâî¿é ñóää³âñüê³é ïðàêòèö³ âèíîñèâ âèðîê
ó êîðóïö³éí³é ñïðàâ³. Òîáòî ñàìå
â òàê³é, ÿêà ïðÿìî ï³äñóäíà Âèùîìó àíòèêîðóïö³éíîìó ñóäó.
Àëå ÷îìóñü Âåðãåëåñ íå âêàçàâ ¿¿

Які судді подаються в антикорупцію
Крім Валерія Вергелеса, в Апеляційну палату Вищого антикорупційного суду свої кандидатури подали також: Володимир
Вернік, суддя зі Жмеринки, та вінницький адвокат Сергій Павлов.
У списку кандидатів у загальну
палату є кілька суддів із Вінниччини. Це:

 Ольга Саландяк, суддя Жмеринського міськрайонного суду.
 Роман Міліціанов, суддя Господарського суду Вінницької
області.
 Андрій Заярний, суддя Жмеринського міськрайонного суду.
 Іван Капуш, суддя Гайсинського районного суду.

â ñïèñêó òèõ, ÿê³ ñâ³ä÷àòü ïðî éîãî
ïðîôåñ³éí³ñòü òà êîìïåòåíòí³ñòü.
Ñóää³ ç Õì³ëüíèêà âèïàëî âèð³øóâàòè äîëþ àæ ö³ëîãî îïåðóïîâíîâàæåíîãî â îñîáëèâî
âàæëèâèõ ñïðàâàõ â³ää³ëó çàõèñòó
åêîíîì³êè — çàñòóïíèêà íà÷àëüíèêà Ãàéñèíñüêîãî ì³æðàéîííîãî â³ää³ëó ÑÁÓ ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³ Þë³àíà Ìèãàºíêà.
Ï³äîçðþâàëè ÑÁÓâöÿ â òîìó,
ùî â³í âèìàãàâ 2 òèñÿ÷³ äîëàð³â
çà ïîâåðíåííÿ äîêóìåíò³â, ÿê³
çàáðàëè ç ï³äïðèºìñòâà äëÿ ïåðåâ³ðêè, à òàêîæ ó âèìàãàíí³ ñïî÷àòêó 30-òè, à ïîò³ì 15-òè òèñÿ÷
äîëàð³â çà çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ
ïðîòè öüîãî æ ï³äïðèºìñòâà.
Çàÿâó ïðî âèìàãàííÿ õàáàðà
ðàí³øå íàïèñàâ ñàì äèðåêòîð

Âåðãåëåñ âèíîñèâ
âèðîê ó êîðóïö³éí³é
ñïðàâ³. Àëå íå âêàçàâ
¿¿ â ñïèñêó òèõ, ÿê³
ãîâîðÿòü ïðî éîãî
êîìïåòåíòí³ñòü
«Àãðîñîþç-Ïîä³ëëÿ» Îëåã Ñêóô³íñüêèé. Ïðîöåñîì ïåðåäà÷³
ãðîøåé êåðóâàâ â³ää³ë âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè.
Âäàëîñÿ çàô³êñóâàòè îòðèìàííÿ 1,5 òèñÿ÷³ äîëàð³â õàáàðà,
çà öå ñï³âðîá³òíèêó ÑÁÓ äàëè
òðè ðîêè «óìîâíî». Âèìàãàííÿ
ãðîøåé çà çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ
ñóä âèçíàâ íåäîâåäåíèì.
Âèðîê, ÿêèé âèíåñëè ï³ä ãîëîâóâàííÿì Âàëåð³ÿ Âåðãåëåñà,
îñêàðæóºòüñÿ â àïåëÿö³¿. Öå
îçíà÷àº, ùî îñòàòî÷íå ð³øåííÿ
â ñïðàâ³ ùå ìîæå çì³íèòèñÿ.
ВИЙШЛИ ТЕРМІНИ
Äî ñëîâà, Âàëåð³é Âåðãåëåñ
ðîçãëÿäàâ ñïðàâó ïðî íåòâåðåçå
êåðóâàííÿ, ó ÿê³é ô³ãóðóâàâ íà÷àëüíèê êîëîí³¿ â Ë³òèí³ Îëåã
Áðèëÿíò. Ó ñåðåäèí³ 2017-ãî
Toyota Camry öüîãî ïîñàäîâöÿ
çëåò³ëà â êþâåò, ï³äð³çàâøè ì³РЕКЛАМА
437624

434703

ЗНІМОК ЕКРАНУ ПРОГРАМИ ЖУРНАЛІСТСЬКИХ РОЗСЛІДУВАНЬ «ЛЮСТРАТОР» ВІД 2016 РОКУ

ХТО ХОЧЕ СУДИТИ КОРУПЦІОНЕРІВ

Хмільницький суддя Валерій Вергелес. Не побачив
конфлікту інтересів між суддею та його сином-патрульним
êðîàâòîáóñ, ó ÿêîìó ¿õàëà ðîäèíà ç äèòèíîþ. Êåð³âíèê êîëîí³¿
îòðèìàâ äâà ïðîòîêîëè çà â³äìîâó â³ä ïðîõîäæåííÿ îãëÿäó
íà íåòâåðåçèé ñòàí.
Ñïðàâó ðîçãëÿíóëè ò³ëüêè òîä³,
êîëè âèéøëè òåðì³íè äëÿ ïîêàðàííÿ íåòâåðåçîãî âîä³ÿ — íà öå
äàºòüñÿ òðè ì³ñÿö³ â³ä ìîìåíòó
ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó. Âàëåð³é
Âåðãåëåñ ðîçãëÿíóâ ñïðàâó àæ
íà ï’ÿòèé ì³ñÿöü. Äî öüîãî íà çàñ³äàííÿ Áðèëÿíò íå õîäèâ, ïîñèëàþ÷èñü íà òå, ùî â íüîãî áîëèòü
ñïèíà. Äî ðå÷³, íà öüîìó ãðóíòóâàëàñÿ éîãî ïîçèö³ÿ â ñóä³ — ñêàçàâ,
ùî ÷åðåç áîë³ â³í íå ñ³â çà êåðìî
â äåíü ÄÒÏ. Éîãî í³áèòî ï³äâåçëà
çíàéîìà. Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó
ñïðàâó çàêðèëè ÷åðåç òå, ùî âèéøëè òåðì³íè äëÿ ïîêàðàííÿ.
Òàêîæ Âàëåð³é Âåðãåëåñ çãàäóâàâñÿ ó ïðîãðàì³ æóðíàë³ñòñüêèõ
ðîçñë³äóâàíü «Ëþñòðàòîð» â³ä
2016 ðîêó. Â³í íå ïîáà÷èâ êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â ó òîìó, ùî ³íøèé ñóääÿ Õì³ëüíèöüêîãî ñóäó
ðîçãëÿäàº ïðîòîêîëè, ñêëàäåí³
éîãî ñèíîì-ïîë³öåéñüêèì.

СИН-СУДДЯ З ПРОТОКОЛОМ
ЗА П’ЯНУ ЇЗДУ
Ñèí Âàëåð³ÿ Àíäð³é Âåðãåëåñ
ïðàöþº ó Â³ííèöüêîìó îêðóæíîìó àäì³íñóä³. Ïðî íüîãî òàêîæ º
³ñòîð³ÿ: â³í óíèê â³äïîâ³äàëüíîñò³
çà íåòâåðåçå êåðìóâàííÿ, âèð³øèâøè ïðîñòî íå õîäèòè äî ñóäó.
Àêòèâ³ñòè, ÿê³ áóëè òîä³
íà ì³ñö³ ïîä³¿, ðîçêàçóâàëè, ùî
ñóääÿ çàïåðå÷óâàâ, ùî ï’ÿíèé,
âèêëèêàâ ó â³ää³ë øâèäêó òà âèìàãàâ çàðåºñòðóâàòè â³ä íüîãî,
àíîí³ìà, ê³ëüêà êðèì³íàëüíèõ
ïðîâàäæåíü.
Ïðåñ-ñåêðåòàð ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèö³ Òåòÿíà Ïëàõîòíþê ïîÿñíþâàëà, ùî ïàòðóëüí³ íå çìîãëè çä³éñíèòè ïðèâ³ä
ñóää³ íà ñëóõàííÿ, áî ñàì â³í
íå ç’ÿâëÿâñÿ. Ìîâëÿâ, óñ³ëÿêî
óíèêàâ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî çàñ³äàííÿ. ² ÿê ò³ëüêè ìèíóëî òðè
ì³ñÿö³ — ïðîâàäæåííÿ ùîäî
íüîãî ïðèïèíèëèñÿ, áî àäì³í³ñòðàòèâíå ñòÿãíåííÿ ìîæå
áóòè íàêëàäåíå íå ï³çí³øå, ÿê
÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ç äíÿ â÷èíåííÿ
ïîðóøåííÿ.

RIA, Ñåðåäà,
31 æîâòíÿ 2018
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МНЕНИЕ

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Дякуємо нереальне нашим вінницьким
павучкам за 3 масксітки. Рідні, щоб у вас ручки
ніколи не боліли!!! Обіймаємо вас і низький
уклін за вашу справді титанічну працю!!!

простір для особистої думки

Де взяти кошти на підвищення
соціальних стандартів
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
АНАТОЛІЯ ГРИЦЕНКА

Ïåðåâàæíó á³ëüø³ñòü ïèòàíü, ÿê³ õâèëþþòü ñüîãîäí³ ëþäåé, ìîæíà âèð³øèòè
â ñòèñë³ òåðì³íè. Òàêó âïåâíåí³ñòü âèíåñëè
ìåøêàíö³ çàõ³äíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè ç³ ñï³ëêóâàííÿ ç ë³äåðîì ïàðò³¿ «Ãðîìàäÿíñüêà
ïîçèö³ÿ» Àíàòîë³ºì Ãðèöåíêîì.
Çðîçóì³ëî, ùî íàéá³ëüøå ëþäè ïåðåéìàþòüñÿ ïèòàííÿìè áåçðîá³òòÿ, íèçüêèõ
çàðîá³òíèõ ïëàò, ïåíñ³é. Ë³äåð «Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿» ïåðåêîíàíèé, ùî º ð³øåííÿ, ÿê³ äîçâîëÿòü çíà÷íî ï³äâèùèòè
ñîö³àëüí³ ñòàíäàðòè â êðà¿í³. Íàéïåðøå,

ãîâîðèòü Àíàòîë³é Ãðèöåíêî, ïîòð³áíî
ïðèêðèòè áþäæåòí³ ãîä³âíèö³ äëÿ îë³ãàðõ³â, óðÿäîâö³â, äåïóòàò³â, ÷èíîâíèê³â ³ ÷ëåí³â ¿õí³õ ðîäèí. Àäæå ñüîãîäí³
çíà÷íà ÷àñòèíà áþäæåòíèõ êîøò³â, ÿê³
ìîãëè á ñïðÿìîâóâàòèñÿ íà ñîö³àëüíèé
çàõèñò íàñåëåííÿ, çàðïëàòè áþäæåòíèêàì, íà ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàì, ùî
çàáåçïå÷èëè á ðåàëüíèé åêîíîì³÷íèé
ðîçâèòîê â Óêðà¿í³, éäóòü äî êèøåíü
ìîæíîâëàäö³â òà âèâîäÿòüñÿ â îôøîðè.
Òèì ÷àñîì êîøò³â íà ô³íàíñóâàííÿ
ò³º¿ æ îñâ³òè òà ìåäèöèíè íå âèñòà÷àº.
Íàïðèêëàä, ñüîãîäí³ ëèøå íà Òåðíîï³ëüùèí³ áðàêóº 200 ì³ëüéîí³â íà çàðïëàòè
ïåäàãîãàì ³ ìåäè÷íèì ïðàö³âíèêàì. Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ â ²âàíî-Ôðàíê³âñüê³é
îáëàñò³, â ³íøèõ ðåã³îíàõ êðà¿íè.
«Ë³êàð, â÷èòåëü òà ñîëäàò — òðè áàçîâ³
ïðîôåñ³¿, ÿê³ âèçíà÷àþòü äîëþ êðà¿íè.
ßêùî ö³ ïðîôåñ³¿ øàíóþòüñÿ, òî ó íàñ
ç âàìè º îñâ³òà, ô³çè÷íå çäîðîâ’ÿ ³ ìè
ç âàìè çàõèùåí³. ßê øàíóâàòè? Áåðåìî
ñåðåäíþ çàðïëàòó ïî êðà¿í³. Ó÷èòåëü,
ë³êàð òà ñîëäàò ìàþòü îòðèìóâàòè ïðèáëèçíî íà 15% âèùå», — ââàæàº Àíàòîë³é
Ãðèöåíêî.
Àëå ÿêùî ñèòóàö³þ ç çàðïëàòàìè áþäæåòíèêàì ìîæíà âèïðàâèòè äîâîë³
øâèäêî — ïîòð³áíà ëèøå ïîë³òè÷íà
âîëÿ êåð³âíèöòâà äåðæàâè, òî ïèòàííÿ
áåçðîá³òòÿ àáî íèçüêèõ çàðïëàò ó ïðèâàòíîìó ñåêòîð³ âèð³øèòè ñêëàäí³øå.

Òóò, çà ñëîâàìè Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà, ïîòð³áåí ö³ëèé êîìïëåêñ çàõîä³â, ñïðÿìîâàíèé íà ÿê³ñíå ïîêðàùåííÿ ñèòóàö³¿
â åêîíîì³ö³. Òà ÷àñ, ùîá âæèò³ çàõîäè
çàïðàöþâàëè.
Çîêðåìà, ââàæàº ë³äåð «Ãðîìàäÿíñüêî¿
ïîçèö³¿», ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè äåîë³ãàðõ³çàö³þ òà äåìîíîïîë³çàö³þ åêîíîì³êè, ïðîâåñòè ðåôîðìè ô³ñêàëüíèõ òà
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â, ì³í³ì³çóâàâøè
âòðó÷àííÿ äåðæàâè â åêîíîì³÷íó ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðèºìñòâ. Âàæëèâèì íåîáõ³äíèì ÷èííèêîì åêîíîì³÷íîãî ðèâêà º
ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ íàä³éíîãî çàõèñòó
³íâåñòèö³é òà âëàñíîñò³.
«Ó êðà¿í³ ñêëàëàñÿ êðè÷óùà ñèòóàö³ÿ,
êîëè îäí³ ëþäè íàâåñí³ çàñ³âàþòü çåìëþ,
à çîâñ³ì ³íø³ ïîò³ì çáèðàþòü óðîæàé.

Ðåéäåðñòâî ïðîöâ³òàº, ³ âëàäà íà öå
íå ðåàãóº. Òîìó ïåðøî÷åðãîâî íåîáõ³äíî ïðîâåñòè ñóäîâó ðåôîðìó, ùîá óñ³
ãîñïîäàðñüê³ ñïîðè âèð³øóâàòè íå çà äîïîìîãîþ ñèëè, à öèâ³ë³çîâàíî ó ÷åñíèõ
ñóäàõ», — çàçíà÷àº Àíàòîë³é Ãðèöåíêî.
Ë³äåð «Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿» âïåâíåíèé, ùî çà ðåçóëüòàòàìè ðåàë³çàö³¿ ïëàíó
ä³é, ðîáîòó íàä ÿêèì ñàìå çàðàç çàâåðøóº
éîãî êîìàíäà, ñèòóàö³ÿ â åêîíîì³ö³ çíà÷íî
ïîêðàùèòüñÿ. Ï³äïðèºìñòâà, îòðèìàâøè
ñïðèÿòëèâ³ óìîâè äëÿ ðîáîòè òà ðîçâèòêó,
ìàòèìóòü êîøòè íà ï³äâèùåííÿ çàðïëàò
ïðàö³âíèêàì. ²íâåñòîðè ñòâîðþâàòèìóòü
íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ. ² òîä³ çàðîá³ò÷àíè (çà äåÿêèìè ï³äðàõóíêàìè ñüîãîäí³ âè¿õàëî
çà êîðäîí íà çàðîá³òêè á³ëÿ 9 ì³ëüéîí³â
óêðà¿íö³â) ïîâåðíóòüñÿ äîäîìó.

HR Friday у Вінниці. «Стрес, вигорання, демотивація: ризики в HR»
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА LVBS

Ëüâ³âñüêà á³çíåñøêîëà ÓÊÓ (LvBS) òà
ìàã³ñòåðñüêà ïðîãðàìà
MA in Human Resources &
Organization Development LvBS çàïðîøóº 23 ëèñòîïàäà íà HR Friday ó Â³ííèö³ íà òåìó: «Ñòðåñ, âèãîðàííÿ,

äåìîòèâàö³ÿ: ðèçèêè â HR» ç ²ðèíîþ
Òèìîùåíêî, êîíñóëüòàíòîì ç ïèòàíü
óïðàâë³ííÿ ëþäüìè òà îðãàí³çàö³éíîãî
ðîçâèòêó, âèïóñêíèöåþ LvBS.
Ñòðåñ, âèãîðàííÿ, äåìîòèâàö³ÿ: ðèçèêè
ïðîôåñ³¿ HR. ßê â÷àñíî ¿õ ðîçï³çíàòè òà
çàïîá³ãòè? Ï³ä ÷àñ ïîä³¿ ä³çíàºìîñÿ ïðî:
Ð³çíèöþ ì³æ ñòðåñîì, äåìîòèâàö³ºþ òà
âèãîðàííÿì.

Âèãîðàííÿ: øëÿõ â³ä ï³äâèùåíîãî åíòóç³àçìó äî â³äðàçè. Ïðè÷èíè, ñòàä³¿, õàðàêòåðèñòèêè âèãîðàííÿ.
Äåìîòèâàö³ÿ: ÿê íå çàãíàòè ñåáå â ãëóõèé
êóò îáðàç òà òîêñè÷íîñò³ ïî â³äíîøåííþ
äî êîìïàí³¿.
Ïðîô³ëàêòèêà òà ³íñòðóìåíòè ðîáîòè
íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ
Êîëè: 23 ëèñòîïàäà î 18.00

Äå: HUB Ì³ñòî çì³ñò³â, âóëèöÿ Ïóøê³íà, 11
Âàðò³ñòü ó÷àñò³ â ïîä³¿: 200 ãðí
Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü îáìåæåíà. Äëÿ ó÷àñíèöü òà âèïóñêíèöü ïðîãðàì MA in Human
Resources and Organization Developmentòà
«HRM ó á³çíåñ³» ó÷àñòü áåçêîøòîâíà.
Êîíòàêòíà îñîáà: Õðèñòèíà Äîëüíà,
kdolna@lvbs.com.ua, (098) 350 35 56.
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ЯК ВІННИЧАНИ РЯТУВАЛИ ЧУЖИХ
ОВЕЦЬ. НІЧНИЙ РЕПОРТАЖ
Ні туди, ні сюди  Отару овець, яких
не прийняли у Туреччині і повернули
назад в Україну, у порт «Чорноморськ»
Одеської області, доправили
на Вінниччину. Врятували 259 тварин, 57 —
відкинули копита. Що далі робитимуть
з ними — живими і мертвими?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067) 1079091

²ñòîð³ÿ ç îòàðîþ
îâåöü, ùî íå ìàº
æîäíîãî â³äíîøåííÿ äî íàøî¿ îáëàñò³, çíàéøëà
ïðîäîâæåííÿ ñàìå ó íàñ. Òóò
ïîãîäèëèñÿ ïðèéíÿòè ðåôðèæåðàòîð ç æèâèìè ³… ìåðòâèìè
òâàðèíàìè. ¯õ äîñòàâèëè ó Òóëü÷èí íà òåðèòîð³þ âåòåðèíàðíîñàí³òàðíîãî çàâîäó.
— Â³âö³ íå íàøîãî ãîñïîäàðñòâà ³ íå íàøèõ ôåðìåð³â, — ðîçïîâ³â êåð³âíèê îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè
Ãðèãîð³é Ñèäîðóê. — Ìè ìîãëè á
¿õ íå ïðèéìàòè. Àëå áëèæ÷å
äî Îäåñè íåìà æîäíîãî ä³þ÷îãî
çàâîäó ç óòèë³çàö³¿ òâàðèí. Òîìó
âçÿëè íà ñåáå öþ ðîáîòó — òðóïè
óòèë³çóâàòè, æèâèõ îáñòåæèòè.
БЕКАЮЧО-СМЕРДЮЧИЙ РЕЙС
×îòèðèÿðóñíèé ñïåöàâòîìîá³ëü
äëÿ ïåðåâåçåííÿ òâàðèí ïðèáëèçíî î 22-é ãîäèí³ â ñóáîòó,
27 æîâòíÿ, çà¿õàâ íà òåðèòîð³þ
Òóëü÷èíñüêîãî âåòñàíçàâîäó.
Ñóïðîâîäæóâàëè ìàøèíó ïîë³öåéñüê³. ¯õàëà òàêîæ âëàñíèöÿ
âàíòàæó — Îëåíà Ñåâíè÷ ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè. Ó êîëîí³ éøëè
äåê³ëüêà îäèíèöü òðàíñïîðòó ç
àêòèâ³ñòàìè ç Îäåñè. Çà ñêîòîâîçîì òÿãíóâñÿ ñìåðäþ÷èé øëåéô.
Çâ³äòè ðàç-ïî-ðàç äîíîñèëîñÿ
áåêàííÿ îâåöü. Ï³ä ÷àñ çóïèíêè
â Ãàéñèí³ æóðíàë³ñò áà÷èâ ÷åðåç
îòâîðè æèâèõ òâàðèí, ÿê³ òîïòàëèñÿ ïî òðóïàõ ìåðòâèõ.
Íà òåðèòîð³¿ çàâîäó òåæ ñìîð³ä
òàêèé, õî÷ ïðîòèãàç îäÿãàé. Òóò

ö³ëîäîáîâî óòèë³çóþòü òðóïè òâàðèí. Äëÿ ïðèâåçåíèõ îâåöü ï³äãîòóâàëè îáîðó íà â³äêðèòîìó
ïîâ³òð³. Ï³äâåçëè êîðìè, âîäó.
Ðîçâàíòàæóâàëè ³ â³ää³ëÿëè æèâèõ â³ä ìåðòâèõ ðîá³òíèêè çàâîäó
ðàçîì ç âîëîíòåðàìè. Âîëîíòåðè
ïåðåïèñóâàëè êîæåí ÷³ï, ùî áóâ
çàêð³ïëåíèé íà âóõàõ òâàðèí.
Ç ÷îãî ïî÷àëàñÿ îâå÷à ³ñòîð³ÿ?
Ïðî öå ðîçïîâ³ëà âëàñíèöÿ òâàðèí — êåð³âíèê ï³äïðèºìñòâà
«Óêðàí³êñàð» ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè Îëåíà Ñåâíè÷. Óò³ì, ¿¿
ïîÿñíåííÿ íå çîâñ³ì ñï³âïàäàº
ç ³íôîðìàö³ºþ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè.
ЗАМОВНИК НЕ З'ЯВИВСЯ
ЗА ТОВАРОМ
— Ïðåäñòàâíèê òóðåöüêî¿ ñòîðîíè, íà çàìîâëåííÿ ÿêîãî äîñòàâëÿëè îâåöü, íå ç'ÿâèâñÿ çà òîâàðîì, — êàæå ïàí³ Ñåâíè÷. —
Äâà äí³ ïðîñòîÿëè ó òóðåöüêîìó
ïîðòó. Ï³ñëÿ òîãî íàñ â³äïðàâèëè
íàçàä â Óêðà¿íó.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³,
6 æîâòíÿ ïîðîì â³äáóâ ç ïîðòó
«×îðíîìîðñüê», à êîëè ïîâåðíóâñÿ íàçàä, âàíòàæ çàáîðîíèëè ïðèéìàòè. Óïðîäîâæ 12 äí³â
òâàðèí íå âèïóñêàëè ç ìàøèíè.
— Ó íàñ ³íøà ³íôîðìàö³ÿ, —
êàæå êåð³âíèê Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè Óêðà¿íè Âîëîäèìèð
Ëàïà. — Òóðêè ïðîâåëè îãëÿä òâàðèí. Ïîáà÷èëè êë³í³÷í³ îçíàêè
çàõâîðþâàííÿ. Òîìó ïîâåðíóëè
íàçàä. Òàê ïî³íôîðìóâàëè íàøó
ñëóæáó ó â³äïîâ³äü íà çàïèò.
Ç Òóðå÷÷èíè Óêðà¿íà íå ïðèéìàº òâàðèí. Âîëîäèìèð Ëàïà
ïîÿñíèâ öå òèì, ùî öÿ êðà¿íà

За надані послуги виставимо рахунок
ГРИГОРІЙ СИДОРУК,
КЕРІВНИК ОБЛАСНОГО УПРАВЛІННЯ
ДЕРЖПРОДСПОЖИВСЛУЖБИ:

— Ми створили
необхідні умови
для прийняття живих тварин,
а також утилізуємо трупи мертвих. Важливо дослідити фізичний
стан живого поголів’я. Робити це
почали не одразу. Надали можливість адаптуватися після стресу.

Обстеження проведуть наші фахівці. Їх результати стануть відомі
протягом наступних п’яти днів.
За всі виконані роботи виставимо
рахунок власнику тварин.
Як фахівець, можу стверджувати, що інкубаційний період поширення хвороби тварин триває
протягом десяти днів. У порту
вівці знаходилися 12 днів. Якби
отара була уражена інфекцією,
за цей час не було б уже кого
рятувати.

âõîäèòü äî ïåðåë³êó äåðæàâ ç
íåáëàãîïîëó÷íîþ åï³çîîòè÷íîþ
ñèòóàö³ºþ.
— ªâðîïåéö³ íå äîçâîëÿþòü
ðîçâàíòàæåííÿ òâàðèí, ÿêùî º
õî÷à á ã³ïîòåòè÷íå ïðèïóùåííÿ
ïðî ðèçèê õâîðîáè, — íàãîëîøóº
ñï³âðîçìîâíèê. — ßêùî á â³âö³,
ùî ïîâåðíóëèñÿ ç Òóðå÷÷èíè,
ïîøèðèëè ÿêó-íåáóäü õâîðîáó
íà òåðèòîð³¿ ìèòíîãî òåðì³íàëó,
âòðàòèëè á ïîãîë³â’ÿ ³ çà ìèòíèì
òåðì³íàëîì, â äàíîìó âèïàäêó
íà òåðèòîð³¿ Îäåñüêî¿ îáëàñò³.
Ñëîâîì, îâåöü, ÿê³ ïîâåðíóëèñÿ íàçàä, óæå íå ïðèéìàëà íàøà
ñòîðîíà.
Äâàíàäöÿòü äí³â âîíè ïðîâåëè ó ðåôðèæåðàòîð³ íà ìèòíîìó
òåðì³íàë³. Çàëèøàëèñÿ á òàì ³
íàäàë³, ÿêáè âëàñíèöÿ íå íàäàëà
çãîäè íà ¿õ óòèë³çàö³þ. Ïðè÷îìó, óñ³õ — æèâèõ ³ ìåðòâèõ (?!)
Êîëè ïðî öå ä³çíàëèñÿ çîîçàõèñíèêè òà âîëîíòåðè, âäàðèëè
íà ñïîëîõ.

«Àáî âè ñèäèòå â ïîðòó
³ ÷åêàºòå, ïîêè çäîõíå
îñòàííÿ â³âöÿ, àáî äàºòå
äîçâ³ë íà ¿õ óòèë³çàö³þ
çà âëàñíèì áàæàííÿì
³ ¿äåòå çâ³äñè»
ЧОМУ ВЛАСНИЦЯ МОВЧАЛА?
— Àáî âè ñèäèòå â ïîðòó ³ ÷åêàºòå, ïîêè çäîõíå îñòàííÿ â³âöÿ,
àáî äàºòå äîçâ³ë íà ¿õ óòèë³çàö³þ
çà âëàñíèì áàæàííÿì ³ ¿äåòå çâ³äñè, — ïåðåäàº ñëîâà âåòåðèíàð³â
ïîðòó âëàñíèöÿ îâåöü. — Ìè
ï³äãîäîâóâàëè òâàðèí, øëàíã ç
âîäîþ ï³äâåëè. Àëå öå áóëà íåïîâíîö³ííà ãîä³âëÿ. Òà é êèäàòè
¿æó âñåðåäèíó áóëî íåáåçïå÷íî.
Òàì òðóïè…
Ç Îäåñè äî Â³ííèö³ ïðèáóëà
Â³êòîð³ÿ Êîçà÷åíêî, êåð³âíèê
îðãàí³çàö³¿ Animal SOS Odessa:
— ß íå âèïðàâäîâóþ êåð³âíèöòâî òåðì³íàëó ×îðíîìîðñüêî¿
ìèòíèö³, öå îêðåìà òåìà. Äèâóº,
÷îìó âëàñíèöÿ îäðàçó íå çàëó÷èëà íàñ äî âèð³øåííÿ ïèòàííÿ.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³,
âîëîíòåðè äîáèëèñÿ òîãî, ùî
ñèòóàö³þ ðîçãëÿíóëè íà çàñ³äàíí³
êîì³ñ³¿ ×îðíîìîðñüêî¿ ì³ñüêðàäè.
Êîì³ñ³ÿ ïðèéíÿëà ð³øåííÿ âèïóñòèòè òâàðèí â ñòâîðåíó íàìè
çàãîðîæó. Â³ää³ëèòè æèâèõ â³ä
ìåðòâèõ. Àëå â ïîðòó ñêàçàëè,
ùî ð³øåííÿ äëÿ íèõ ìàº ò³ëüêè
ðåêîìåíäàö³éíèé õàðàêòåð.
Ñëîâîì, òâàðèí ï³ääàëè æîðñòîêîìó ïîâîäæåííþ ³ âîíè ïîìèðàëè. Ñâî¿ ïðåòåíç³¿ ç öüîãî
ïðèâîäó àêòèâ³ñòè âèñëîâèëè
Âîëîäèìèðó Ëàï³ ï³ä ÷àñ í³÷íîãî ñï³ëêóâàííÿ íà òåðèòîð³¿
âåòñàíçàâîäó ó Òóëü÷èí³.
Âëàñíèöÿ òâàðèí Îëåíà Ñåâè÷,

Працівники заводу та волонтери розвантажували овець.
На деяких тваринах не було шерсті, кажуть, її гризли з голоду

У документах — цифра «300», на ділі — більше
Волонтери нарахували 316 голів
овець. З них 259 живих, решта
57 — мертві. У документах, що
їх надала власниця на оформлення вантажу, значиться інша
цифра — 300.

Кримінальна справа порушена
за двома статтями — жорстоке
поводження з тваринами та порушення ветеринарних правил.
Розслідування проводить поліція
Одеської області.

Чи повернуть тварин власнику?
— Наше завдання зробити все,
щоб живі тварини не потрапили
на утилізацію разом з мертвими, — говорить Вікторія Козаченко. — Адже власниця погодилася
на їх знищення, саме це можуть
зробити. Зрозуміло, вона зробила це від безвиході. Активісти
чергують цілодобово. Маємо
намір провести незалежне ветеринарне обстеження.
Стосовно факту жорстокого поводження з тваринами, каже, це
не її парафія. Хоча їй відомо, що є
ÿê³é äîð³êàþòü ó áåçä³ÿëüíîñò³,
ñòâåðäæóº, ùî íàìàãàëàñÿ ïîÿñíèòè ñèòóàö³þ ³ ìèòíèêàì,
³ Äåðæïðîäñïîæèâñëóæá³. Çà ¿¿
ñëîâàìè, âñ³ ãîâîðèëè, ùî öå
íå ¿õí³ ïèòàííÿ. Êàæå, ùî â³ä íå¿
âèìàãàëè îäíîãî — ïèñüìîâîãî
äîçâîëó íà óòèë³çàö³þ óñ³õ îâåöü.
×îìó âèìàãàëè äîçâîëó íà çíèùåííÿ óñ³õ — æèâèõ ³ ìåðòâèõ?
Òàêå çàïèòàííÿ ñòàâèëè àêòèâ³ñòè Âîëîäèìèðó Ëàï³.
— Òâàðèíè ïðèáóëè ç åï³çîîòè÷íî íåáåçïå÷íî¿ êðà¿íè, ùî
ìàëè ðîáèòè, â³äïðàâèòè ¿õ íàçàä? — âêîòðå ïîÿñíþâàâ ïîñàäîâåöü. — ² ö³ â³âö³ ïëàâàëè á íà êîðàáë³ â³ä óêðà¿íñüêîãî äî òóðåöü-

зоозахисники, які цим уже займаються. «Якщо вони це доведуть,
ми готові забрати тварин на подальше утримання,— каже Вікторія
Козаченко. — У нас є можливості
для їх випасу, догляду. Це — спеціалізоване господарство».
За її словами, за час цієї ситуації вівці стали для них, одеситів,
рідними.
Власниця овець, зрозуміло,
також добиватиметься повернення овець, які залишилися
живими.
êîãî áåðåãà ³ íàâïàêè? Öå êîìóñü
ïîòð³áíî? Í³! Ìè íå ìàëè ïðàâà
âèïóñêàòè öèõ îâåöü ç ðèçèêîì
äëÿ åï³çîîòè÷íîãî áëàãîïîëó÷÷ÿ
íà ìèòíó òåðèòîð³þ êðà¿íè.
— Îâåöü íå âèâàíòàæóâàëè
â Òóðå÷÷èí³, òîìó ïðèïóñêàòè,
ùî âîíè ìîãëè çàðàçèòèñÿ, áåçï³äñòàâíî, — çàóâàæèëà àêòèâ³ñòêà ç Îäåñè ïàí³ Êàòåðèíà.
— Êðè÷óùèé ôàêò áåçä³ÿëüíîñò³
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæáè ³ ÄÔÑ.
Ïîíàä äåñÿòü äí³â âîíè áà÷èëè,
ÿê ãèíóòü òâàðèíè, ³ íå ïðèéìàëè
ð³øåííÿ.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïàðàäîêñ ñèòóàö³¿
ùå â òîìó, ùî ó ïîðòó â³äñóòí³é
êàðàíòèííèé ïóíêò.

17

ËÀÉÔ

RIA, Ñåðåäà, 31 æîâòíÿ 2018

ПІ-ДЖЕЙКА ПРО СОРОМ'ЯЗЛИВИХ
ХЛОПЦІВ, АДРЕНАЛІН ТА ТРАВМИ
Така професія  Якби скромній
студентці педагогічного університету
Марині Шевченко два роки тому
сказали, що вона розігріватиме публіку
у нічних клубах, а її оголене тіло у світлі
софітів поїдатимуть очима десятки
чоловіків, вона б жбурнула у відповідь
«Педагогічною поемою» Макаренка. Зараз
у Instagram дівчина відома, як Mammi maru
і вона добре знає ціну танцям: матеріальну
та ту, що пов’язана з особистим життям
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788

Íà çóñòð³÷ Ìàðèíà ïðèéøëà
ó ñêðîìíîìó ñ³ðîìó ïàëüòî òà çàêëàäåíèì ó õâ³ñò âîëîññÿì, íà çóáàõ áðåêåòè. Ìàðèí³ 22 ðîêè,
âîíà íàâ÷àºòüñÿ íà â÷èòåëüêó
òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ó ïåäàãîã³÷íîìó òà ³íæåíåðà-òåõíîëîãà
ìàøèíîáóä³âíî¿ ãàëóç³ ó ìàã³ñòðàòóð³ ïîë³òåõó. ¯¿ ðåàëüíå
æèòòÿ ñèëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä
îáðàçó, ñòâîðåíîãî íà ñòîð³íö³
â Instagram, äå ä³â÷èíà âèêëàäàº
äîâîë³ â³äâåðò³ ôîòî.
— Ó æèòò³ ÿ äóæå ñêðîìíà
ëþäèíà. Ìîÿ çàìêíóò³ñòü â äèòèíñòâ³ äîõîäèëà äî àáñóðäó.
Ñõîäèòè ó ìàãàçèí áóëî ö³ëîþ
ïðîáëåìîþ, áî òàì ïîòð³áíî áóëî
ãîâîðèòè ç ëþäüìè. Êîëè äðóç³ òà
çíàéîì³ ä³çíàëèñÿ, ùî ÿ òàíöþþ
ó í³÷íèõ êëóáàõ, âîíè äóæå çäèâóâàëèñü, — ðîçïîâ³äàº Ìàðèíà.
ТАНЦІ В «СТАКАНІ»,
АДРЕНАЛІН ТА РОЗБИТІ КОЛІНА
Ïî÷àëîñÿ âñå ç òîãî, ùî äâà
ðîêè òîìó Ìàðèíà ïîòðàïèëà
íà ïðîáíå òðåíóâàííÿ ç Pole
dance. ×åðåç äâà ì³ñÿö³ ïî÷àëà
âèâ÷àòè Twerk, à âæå ÷åðåç ï³âðîêó ó íå¿ ç’ÿâèëèñÿ ïåðø³ ó÷í³.
— Ðàí³øå ÿ ïðîáóâàëà òÿãàòè
çàë³çÿêè — öå íóäíî. Çàäèâëÿëàñü íà ä³â÷àò, ÿê³ çàéìàþòüñÿ
òàíöÿìè, àëå íå íàâàæóâàëàñÿ.

Çàðàç ðîçóì³þ, ùî ó æ³íîê º æ³íî÷à åíåðãåòèêà, ÿêó ÷àñ â³ä ÷àñó
ïîòð³áíî âèâ³ëüíÿòè. Òàíö³ äëÿ
öüîãî ï³äõîäÿòü íàéá³ëüøå, —
êàæå ä³â÷èíà.
Ï³-äæåéêîþ, àáî òàíö³âíèöåþ ó í³÷íèõ êëóáàõ, Ìàðèíà
ñòàëà çàâäÿêè ñâî¿é ñòîð³íö³
â Instagram. Îäèí ç ì³ñüêèõ
êëóá³â øóêàâ íîâèé ôîðìàò ³ çàïðîïîíóâàâ çðîáèòè Twerk øîó,
³ ä³â÷èíà ïîãîäèëàñü.
— Öå áóëî ùîñü. ß äóæå ñèëüíî
íåðâóâàëà. Òðÿñëèñÿ ðóêè ³ íîãè,
á³ëÿ âóõà êðè÷àâ äèíàì³ê, ñë³ïèëî
ñâ³òëî ³ ÿ í³êîãî â çàë³ íå áà÷èëà. Ìè òàíöþºìî â êë³òêàõ, àáî
«ñòàêàíàõ». Âèñòóïè ñêëàäàþòüñÿ ç òðüîõ âèõîä³â ïî äâàäöÿòü
õâèëèí, ç ïåðåðâàìè. Ðàçîì öå
áëèçüêî ãîäèíè. Ï³ñëÿ ïåðøîãî âèõîäó â ìåíå ïîò³ê ìàê³ÿæ ³
ñòàëè âàòíèìè íîãè. Ï³ñëÿ äðóãîãî — áóëî íåéìîâ³ðíî âàæêî,
íà òðåò³é ÿ âçàãàë³ íå ðîçóì³þ,
ÿê âèë³çëà íà ñöåíó. Ïîò³ì òàê
óñå áîë³ëî, ùî ÿ äâà äí³ íå ìîãëà
âñòàòè ç ë³æêà.
Çà ñëîâàìè Ìàðèíè, çàäîâîëåííÿ â³ä òàêèõ òàíö³â ïðèéøëî
äåñü ï³ñëÿ òðåòüî¿ âå÷³ðêè-âèñòóïó.
— Òàì ñò³ëüêè àäðåíàë³íó, ùî
òè íàâ³òü íå â³ä÷óâàºø òðàâì.
Îäíîãî ðàçó ñèëüíî âäàðèëàñÿ
êîë³íîì, ïîøêîäèëà ÷àøå÷êó,
íàâ³òü òðåíóâàííÿ â³äì³íèëà

Скільки потрібно займатися, щоб танцювати
Крім виступів Марина працює
тренером з Twerk та Exotiс у вінницькій школі Vinyl Pole Dance
Studio. Розповідає, що найчастіше
запитання, яке доводиться чути від
початківців, це «скільки потрібно
займатись, щоб так танцювати».
— Усе залежить від початкових
задатків конкретної людини.
Щоб побачити результат, одного заняття не достатньо. Потрібно
ходити щонайменше місяць, щоб
зрозуміти, чи це твоє. Упевнену
в собі танцівницю можна отри-

мати десь через місяці два. Але
все це індивідуально.
Чим займатиметься після закінчення вузу, Марина поки не вирішила, але зізнається, що знання з педагогіки допомагають їй
на тренуваннях.
— Я дуже терплячий педагог. Не знаю поки, чи піду працювати в школу. Моє навчання
закінчується влітку. Варіантів є багато, буду намагатися розглянути
всі. Але вже зараз я точно знаю,
що танці не залишу.

íàñòóïíîãî äíÿ. Àëå ïîáà÷èëà
òðàâìó òà â³ä÷óëà á³ëü ò³ëüêè
âäîìà.
СОРОМ’ЯЗЛИВІ ВІННИЦЬКІ
ХЛОПЦІ І НАСТИРНІ АРАБИ
Â³ííèöüê³é ïóáë³ö³ âèñòóïè ï³-äæåéîê ó êëóáàõ çàãàëîì
ïîäîáàþòüñÿ. Ïðîòå òàì, äå º
îãîëåíå æ³íî÷å ò³ëî, áðîäèòü
â³ä÷óòòÿ ëåãêîäîñòóïíîñò³. Ìàðèíà ç³çíàºòüñÿ, ùî íåáåçïå÷í³
ìîìåíòè ï³ä ÷àñ âèñòóï³â áóëè,
àëå ¿õ íå áàãàòî. Á³ëüø³ñòü â³ííè÷àí òîëåðàíòí³ ³ ñêðîìí³.
— Îäíîãî ðàçó äî ìåíå ïðèñòàâàâ àðàá ³ ÿ éîìó ê³ëüêà ðàç³â ïîÿñíþâàëà, ùî íå õî÷ó ïðîäîâæóâàòè çíàéîìñòâî. Â³í äî÷åêàâñÿ,
êîëè ÿ ï³äó â òóàëåò, çàéøîâ
çà ìíîþ ³ çà÷èíèâ äâåð³. Ïî÷àâ
ðîçïóñêàòè ðóêè, àëå ÿ âèäåðëàñÿ. Ô³çè÷íà ï³äãîòîâêà â ìåíå
õîðîøà. Àðàáè âçàãàë³ íàñòèðí³,
ó íèõ â êóëüòóð³ çàêëàäåíî ïîêàçàòè ñåáå ç «êðàùî¿ ñòîðîíè»
âæå â ïåðø³é âå÷³ð.

«ß äóæå ñèëüíî
íåðâóâàëà. Òðÿñëèñÿ
ðóêè ³ íîãè, á³ëÿ
âóõà êðè÷àâ äèíàì³ê,
ñë³ïèëî ñâ³òëî ³ ÿ
í³êîãî â çàë³ íå áà÷èëà»
Çà ñëîâàìè Ìàðèíè, â³ííèöüê³
õëîïö³ — öå îêðåìà òåìà. Âîíè
ñì³ëèâ³ â ³íòåðíåò³ ³ äóæå ñêðîìí³
ó ðåàëüíîìó æèòò³.
— Äî ìåíå íå ÷àñòî ï³äõîäÿòü
çíàéîìèòèñÿ. Îäíîãî ðàçó ï³ä³éøîâ ìîëîäèé â³éñüêîâèé, ç ÿêèì
ìè ïðîãîâîðèëè á³ëüøå ãîäèíè.
Êàæå: «Ìîæó òî÷íî ñêàçàòè, ùî
äî òåáå çà âå÷³ð í³õòî íå ï³ä³éøîâ, áî âñ³ áîÿòüñÿ â³äìîâè». Â³í
âãàäàâ.
Ðàí³øå ó ä³â÷èíè áóëè òðèâàë³
ñòîñóíêè, ÿê³ ðîçïàëèñÿ â òîìó
÷èñë³ ÷åðåç çàáîðîíó òàíöþâàòè.
— Ó êëóá³ áàãàòî õòî õî÷å áà÷èòè á³ëÿ ñåáå ÿñêðàâó ä³â÷èíó,
à êîëè çàâ’ÿçóþòüñÿ ñòîñóíêè —
õî÷å îãîðîäèòè ¿¿ â³ä âñ³õ ³ çàìêíóòè â êâàðòèð³, — êàæå âîíà.
МАМА РОЗУМІЄ РІЗНИЦЮ
МІЖ СТРИПТИЗОМ ТА TWERK
Äî çàíÿòü òàíöÿìè òà âèñòóïàìè Ìàðèíà â Instagram íàçèâàëà
ñåáå ùîñü íà çðàçîê Marisha5920.
Çì³íèòè ³ì’ÿ íà ³íøå ¿é çàïðîïîíóâàëà ïîäðóãà.
— Âîíà êàæå: «Ìàëà, öå æ
íå ñåðéîçíî, íó ÿêà Marisha?
Ïîòð³áíî ùîñü ì³íÿòè». Ìè ïîñèä³ëè, ïîäóìàëè. Mammi — öå
ïîïóëÿðíèé çà êîðäîíîì ñëåíã,
ÿêèì íàçèâàþòü ãàðÿ÷èõ ä³â÷àò.
Âîíè ñåêñóàëüí³, àëå íå õóäîðëÿâ³. Òàê ç’ÿâèëàñü Mammi maru.
Ð³äí³ äî ìàðèíèíèõ âèñòóï³â

За словами Марини, задоволення від таких танців
прийшло десь після третьої вечірки-виступу
ñòàâëÿòüñÿ ç ðîçóì³ííÿì ³ íàâ³òü
ïåðåãëÿäàþòü ¿¿ ñîö³àëüí³ ìåðåæ³.
— Ìàìà — ì³é àêòèâíèé ï³äïèñíèê, äèâèòüñÿ âñ³ ìî¿ â³äåî.
Äÿêóþ÷è Áîãó, âîíà ìåíå ïðèéìàº. Ïðî êëóáè — ñïåðøó ãîâîðèëà ¿é, ùî ìåíå çàïðîñèëè,
çàðàç âæå äîñòàòíüî ñêàçàòè, ùî
â ìåíå º ðîáîòà. Ïîÿñíþþ, ùî
öå íå ñòðåïòèç, ùî ÿ çà îäíó ãîäèíó ï³äòàíöüîâóþ òå, ùî âîíà
íà ðîáîò³ çà ö³ëèé äåíü. Áàòüêî

çíàº, ùî ÿ òàíöþþ, àëå íå çíàº,
ùî ñàìå.
²íêîëè íà Ìàðèíèí³ âèñòóïè
ïðèõîäÿòü óí³âåðñèòåòñüê³ äðóç³,
ÿê³ çí³ìàþòü ¿¿ íà â³äåî.
— Êîëè òàíöþºø, òè íå áà÷èø, ÿê íà òåáå äèâëÿòüñÿ õëîïö³
â çàë³. Íà â³äåî âñå öå âèäíî. Äåÿê³ ïðÿìî ç çàõîïëåííÿì. Ó òàê³
ìîìåíòè ÿ ãîðæóñü ñâî¿ìè äîñÿãíåííÿìè ³ á³ëüøå ïîäîáàþñÿ
ñàìà ñîá³.
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ДАВНО НЕ БУЛИ У ЛІКАРЯ – КУДИ
Встигнути  Ви щаслива людина і
років зо п’ять не навідувались до лікарні,
раптом вирішили, що пора лікаря обрати,
обстеження пройти, можливо, щеплення
зробити, але медреформа. З чого почати?
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Ãîëîâíå, ïðî
ùî ïîòð³áíî çíàòè
ïàö³ºíòó ñòîñîâíî
ìåäðåôîðìè, ùî çà 60 äí³â çàê³í÷óºòüñÿ òåðì³í ï³äïèñàííÿ
äåêëàðàö³é ç ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè. Êàìïàí³ÿ ï³ä íàçâîþ «Ë³êàð â êîæíó ðîäèíó» ñòàðòóâàëà
2 êâ³òíÿ 2018 ðîêó. Ïî ñüîãîäí³

Â³ííèöüêà îáëàñòü ë³äèðóº â ï³äïèñàíí³ äåêëàðàö³é, ³ íà îñòàíí³é
òèæäåíü æîâòíÿ âæå çàðåºñòðîâàíî 1 062 635 äåêëàðàö³é. Çàëèøèëîñü òðîõè á³ëüøå 400 òèñÿ÷,
òîæ ÿêùî âè ñåðåä ¿õ ÷èñëà —
ïîêâàïòåñÿ.
Çà ñëîâàìè Îëüãè Çàäîðîæíî¿,
çàñòóïíèêà äèðåêòîðà îáëàñíîãî
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ,
çàðàç ðåôîðìóºòüñÿ ïåðâèííà
ëàíêà ìåäèöèíè — ñ³ìåéí³ ë³-

êàð³, ïåä³àòðè, òåðàïåâòè, òîáòî
ò³, äî êîãî ëþäè â ïåðøó ÷åðãó
çâåðòàþòüñÿ ó ïîë³êë³í³êàõ òà àìáóëàòîð³ÿõ. Äî äðóãîãî ð³âíÿ —
ñïåö³àë³çîâàíèõ ë³êàð³â — ðåôîðìà ä³éäå ó 2019 ðîö³. À ðåôîðìà
ãîñï³òàëüíî¿ äîïîìîãè ðîçïî÷íåòüñÿ ó 2020 ðîö³.
ЯК ЦЕ ПРАЦЮВАТИМЕ
Ñïî÷àòêó ïàö³ºíò îáèðàº ë³êàðÿ «ïåðâèíêè»: ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ,
òåðàïåâòà, ïåä³àòðà. Âàæëèâî, ùî
îáèðàòè ìîæíà áóäü-äå, íå ëèøå
çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿. Õî÷à ëîã³÷íî — çíàéòè ë³êàðÿ òàì, äå
ìåøêàºòå. Ç öèì ë³êàðåì óêëàäàºòüñÿ äåêëàðàö³ÿ ïðî íàì³ð
ë³êóâàòèñÿ ñàìå ó íüîãî, ³ â³í
ïî÷èíàº âåñòè ïàö³ºíòà. Âàæëèâî, ùî ë³êàðÿ ìîæíà çì³íþâàòè
íåîáìåæåíó ê³ëüê³ñòü ðàç³â. Ãî-

ëîâíèì òà íàéá³ëüø íåçâè÷íèì
äëÿ ïàö³ºíòà ñòàíå òå, ùî ðàí³øå
³ñíóâàëà ìîæëèâ³ñòü îäðàçó ï³òè
äî âóçüêîïðîô³ëüíîãî ñïåö³àë³ñòà, òåïåð îòðèìàòè öþ ïîñëóãó
áåçêîøòîâíî ìîæíà áóäå ëèøå
ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³¿ ó ñ³ìåéíîãî
ë³êàðÿ.
— Àëå öÿ ñèòóàö³ÿ ìàº ïîçèòèâí³ ñòîðîíè, òîìó ùî
íà ïåðâèííîìó åòàï³ ìè â³äô³ëüòðîâóºìî ïàö³ºíò³â, öå, ïîïåðøå, — ðîçïîâ³äàº ñ³ìåéíèé
ë³êàð öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêîñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 3 Ãàííà
Êðþ÷êîâà. — ßê ðàí³øå áóëî?
Íå âñòèãëè çðîáèòè ÓÇ², âæå
éäóòü äî ãàñòðîëîãà, à ïî÷èíàºø
âíèêàòè, òî ÷àñòî çà âåëèêèì
ðàõóíêîì äî ãàñòðîëîãà ³ íåìàº
ç ÷èì ³òè. Ïî-äðóãå, ÿêùî ìè
íàïðàâëÿºìî äî âóçüêîãî ñïå-

ö³àë³ñòà, òî âæå îáñòåæåíèõ ïàö³ºíò³â. Ó åêñòðåíèõ âèïàäêàõ,
êîëè ìîâà ïðî óðãåíòíó ñèòóàö³þ, ïàö³ºíò äî âóçüêîãî ñïåö³àë³ñòà ìîæå çâåðíóòèñÿ ñàì.
ßêùî öå õðîí³÷í³ õâîð³, âîíè
éäóòü äî íàñ, ìè äàºìî ðåêîìåíäàö³¿, ÿê³ ïîòð³áí³ â ïëàí³ äîîáñòåæåííÿ ³ âæå ï³äãîòîâëåíèé
ïîâí³ñòþ ïàö³ºíò éäå äî âóçüêîãî ñïåö³àë³ñòà êîíêðåòíî òà ñóòî
çà êîíñóëüòàö³ºþ.
Ïàö³ºíò ìîæå íå ïîãîäèòèñÿ ç
ð³øåííÿì ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ òà çâåðíóòèñÿ äî ñïåö³àë³ñòà,
ÿêèé, íà éîãî äóìêó, éîìó ïîòð³áåí, àëå òîä³ éîìó äîâåäåòüñÿ
îïëàòèòè öþ ïîñëóãó ç³ ñâîãî ãàìàíöÿ. Äëÿ õâîðèõ ³ç õðîí³÷íèìè
çàõâîðþâàííÿìè çì³íèòüñÿ ëèøå
òå, ùî ó íèõ ç’ÿâèòüñÿ ïåðñîíàëüíèé ñ³ìåéíèé ë³êàð.

БЕЗОПЛАТНІ ПОСЛУГИ ВАШОГО ЛІКАРЯ
ДІАГНОСТИКА ТА ЛІКУВАННЯ

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА

МЕДИЧНІ ДОВІДКИ

 Консультація з будь-яких

Невідкладна допомога при гострих
станах і раптовому погіршенні стану
здоров’я надаватиметься в медичному
закладі

Ваш лікар також видасть:
 Потрібну довідку
 Листок непрацездатності
 Направлення для проходження
медико-соціальної експертизи

проблем зі здоров'ям
 Проведення діагностики та лікування
найбільш поширених хвороб
 Супровід пацієнтів із хронічними
захворюваннями, допомога
у виконанні медичних призначень
 Направлення за показанням до лікарів
спеціалізованої або високоспеціалізованої медичної допомоги

ВАКЦИНАЦІЯ
ЗА КАЛЕНДАРЕМ ЩЕПЛЕНЬ
 Туберкульоз

 Кір, паротит,

 Поліомеліт

краснуха
 Гепатит В
 Гемофільна
інфекція

 Дифтерія,

правець
 Кашлюк

ЛІКИ

ВАГІТНІСТЬ
 Ведення неускладненої вагітності
 Взяття вагітних на облік до 12 тижнів
 Скерування вагітної до акушера-

гінеколога у разі необхідності
 Розробка індивідуального плану дій

вагітної і дорослих членів родини, що
мешкають з нею, при наближенні пологів
 Планове скерування до пологового
будинку

 Виписка рецептів на ліки, зокрема

за програмою «Доступні ліки»

ПРОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯДИ ТА
АНАЛІЗИ ДЛЯ ГРУП РИЗИКУ
СЕМИ ЗАХВОРЮВАНЬ
АНАЛІЗИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
 Загальний

 Вимірювання

аналіз крові
артеріального
тиску
 Загальний
аналіз сечі
 Вимірювання
ваги, зросту,
 Глюкоза крові
окружності талії
 Загальний
 Швидкий тест
холестерин
на тропонін
 Електрокардіо
Швидкі
тести
грама
на ВІЛ, вірусні
 Швидкий тест
гепатити
на вагітність
Кількість візитів до вашого лікаря
не обмежена

ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА
 Спостереження та оцінка стану

важкохворого пацієнта
 Виписування рецептів для лікування
больового синдрому

 Щороку

Цукровий діабет: 45 років і старші,
всі — при факторах ризику
ВІЛ: 14 років і старші
Туберкульоз: всі — при факторах ризику
 Раз на два роки:
Рак молочної залози: 50–69 років,
з 40 — при факторах ризику
 Раз на 1–2 роки, залежно від
факторів ризику
Гіпертонічна хвороба та інші
серцево-судинні захворювання —
жінки 50 років і старші, чоловіки
40 років і старші
Колоректальний рак: жінки і
чоловіки старші 50 років
Рак передміхурової залози:
з 40 років, залежно від ступеню
ризику. Про фактори ризику вам
розкаже ваш лікар, неодмінно
запитайте його про це.
Важливою буде роль вашого лікаря і у запобіганні хвороб. Ваш
лікар вчасно виявить ризики для здоров’я. Він проконсультує,
як поступово звільнитись від шкідливих звичок, де знайти
додаткову допомогу і як перейти до здорового способу життя.

ДІТИ — ПЛАНОВІ ОБОВ'ЯЗКОВІ
ОГЛЯДИ ДИТИНИ
 Перший рік — 10 оглядів лікаря,

6 оглядів медсестри
 Другий рік — 2 огляди
 Третій рік — один огляд

ВІЗИТИ ДОДОМУ
 Лікар самостійно визначатиме необ-

хідність візиту до пацієнта додому,
залежно від медичних показників
 Лікар може дати поради щодо
полегшення стану по телефону,
а пізніше, під час прийому у закладі
направити на аналізи та дослідження,
уточнити діагноз та призначити
необхідне лікування
 Ваш лікар також може викликати
екстрену допомогу до хворого,
якщо буде така необхідність
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ЙТИ І ЩО РОБИТИ
ПІДПИСУЄМО ДЕКЛАРАЦІЮ З ЛІКАРЕМ
ПОКРОКОВА ІНСТРУКЦІЯ
Оберіть
заклад
і лікаря

Візьміть з собою паспорт,
ідентифікаційний код і
мобільний телефон. Для
дитини до 14 років —
свідоцтво про народження

Уповноважений працівник
медзакладу (працівник
реєстратури, медсестра чи
лікар) введе ваші дані в
електронну систему

На ваш мобільний
надійде СМС з кодом.
Повідомте цей код
працівнику закладу

Працівник закладу
підтверджує вашу
декларацію своїм
електронним
підписом і
відправляє у систему

У реєстратурі вам підкажуть,
де можна підписати
декларацію та нададуть
списки лікарів

З електронної системи
роздрукують декларацію з
вашими даними. Уважно
перевірте, чи все правильно

Підпишіть два
екземпляри
роздрукованої
декларації. Один ви
забираєте собі, інший
залишається у закладі

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
СПОНСОР РУБРИКИ

НЕВІДКЛАДНА ДОПОМОГА
БЕЗ ДЕКЛАРАЦІЇ
Коли ви підписали декларацію з лікарем,
держава гарантує вам пакет первинної медичної
допомоги, яку ви можете отримати безкоштовно.
Та якщо ви ще не підписали декларацію, але
раптом трапився невідкладний стан, ви теж маєте
право отримати безперервну та безоплатну
первинну медичну допомогу у державних і
комунальних закладах охорони здоров'я.
Невідкладний стан має наступні симптоми:
раптове підвищення температури тіла з
кашлем, нежиттю, болем у горлі;
головний біль, запаморочення, слабкість;
біль у попереку, суглобах;
підвищення артеріального тиску;
больовий синдром у онкологічних хворих;
алкогольний, наркотичний, токсичний
абстинентний синдром;
загострення хронічних захворювань
у пацієнтів, які перебувають під наглядом
лікаря, що надає первинну медичну
допомогу, з приводу гіпертонічної хвороби,
виразки шлунка та дванадцятипалої кишки,
хронічного запалення печінки, жовчного
міхура, кишківника, хвороби нирок,
суглобів тощо.

•
••
••
•
•

ЩО З МЕДПОСЛУГ МАЮТЬ ВІННИЧАНИ
Для мешканців Вінниці працюють муніципальні програми, якими можна скористатися та дещо
зекономити. Головний лікар міста Олександр Шиш розповів, на що ми можемо розраховувати

ПРОГРАМА «ЗДОРОВ'Я
ВІННИЧАН»

ПРОФІЛАКТИКА ТА ЛІКУВАННЯ
АРТЕРІАЛЬНИХ ГІПЕРТЕНЗІЙ

Окрім фінансування медичних закладів, ця
програма включає в себе безкоштовні послуги: протезування зубів, заміна суглобів, імплантація штучного кришталика, стентування,
встановлення кардіостимуляторів та ін.

На цю програму міський бюджет виділив
1,6 млн грн. За минулий рік нею скористалися 18 тисяч вінничан. Це субсидіальна
програма. Тобто якщо ви маєте серцево-судинні патології, та зокрема артеріальні
гіпертензії, а також довідку про субсидію,
варто звернутися до Центрів первинної
медико-санітарної допомоги та отримати
лікування за 50% вартості.

ЗУБИ
Щоб безкоштовно протезувати зуби, мешканцю
міста потрібно звернутись до міської стоматологічної поліклініки на вул. Героїв Крут. З висновками
обстеження звернутися до міського стоматологічного центру (на вулиці Келецька). Там в порядку
черги кожен пацієнт може отримати нові зуби.

СУГЛОБИ
Імплантація суглобів здійснюється при дегенеративних дистрофічнних захворюваннях суглобів.
Пацієнту потрібно звернутися в лікарню швидкої
допомоги (вул. Київська) саме там проводять такі
операції. Пацієнт пройде обстеження, після якого
йому запропонують бюджетний протез. У разі
згоди пацієнта ставлять у чергу на операцію.

ШТУЧНИЙ КРИШТАЛИК
Для проведення такої безкоштовної для вінничан
операції потрібно звернутися до Центру мікрохірургії
ока, що знаходиться на базі третьої лікарні. Там знову ж таки пацієнту запропонують обстеження та чергу.

ПРОГРАМА «СТОП ГРИП»
Ця програма працює у місті вже два роки поспіль. Програма включає в себе три етапи.
Перший — це вакцинація. Зокрема, діти з
інвалідністю, або позбавлені батьківського
піклування, можуть отримати вакцину від
грипу безкоштовно, всі інші за 50% вартості
вакцини. Другий етап — діагностика. За кошти бюджету міста закуплені швидкі тести
на грип, якими у медзакладах безкоштовно
діагностують пацієнтів. І третій етап — лікування, у випадку підтвердження діагнозу,
пацієнту надають лікувальні препарати.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ НИРКИ
За минулий рік 9 вінничан завдяки цій програмі змогли отримати підтримуючу терапію після трансплантації нирки. Трансплантація досі не врегульована
в нашій державі на законодавчому рівні. Пацієнти
за такими операціями звертаються до наших найближчих сусідів. Усю ж підтримуючу та реабілітаційну терапію вінничани проходять безкоштовно
за місцем проживання.

КАРДІОДОПОМОГА
З 2008 року у Вінниці працює Кардіологічний центр,
де завдяки муніципальній програмі вінничани
можуть планово отримати допомогу за 50% вартості.
Мається на увазі і ангіографія, і стентування, і кардіостимулятори. Якщо ситуація невідкладна, обстеження
та операція для вінничан буде безкоштовним.

ДОСТУПНІ ЛІКИ
Уже другий рік поспіль працює програма
«Доступні ліки», за словами сімейного лікаря
Ганни Крючкової, приблизно 30% пацієнтів,
які приходять на прийом, користуються цією
програмою.
— Як би там не нарікали, але для декого, це чи
не єдина можливість купити ліки. Краще, ніж нічого.
Та й ціни доступні, є ліки, які взагалі безкоштовні, є з
незначною доплатою, — розповідає лікар. — Зокрема,
це стосується трьох нозологій серцево-судинних
захворювань, цукровий діабет, та бронхіальна
астма. Поки що не включили в цю програму обіцяні
неврологічні проблеми, анемію та гастрогрупу.

ЛІКУВАННЯ У СТАЦІОНАРІ
У Нацпереліку лікарських засобів є список з
427 діючих речовин від найбільш поширених
хвороб та станів. Це ліки, які пацієнт може
отримати в лікарні безкоштовно. Завдяки
додатку «Ліки контроль» та «Є Ліки» ви можете
дізнатись, які ліки є в окремій лікарні і чи входять
вони до категорії безкоштовних

••
•

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

РЕКЛАМА
429542

Завантажте мобільний додаток «Ліки контроль»
Введіть у пошук в розділі «Пошук аналогів»
торгову назву або МНН препарату (МНН — це
назва діючої речовини, яку зазвичай пишуть
на упаковці ліків під торговою назвою).
Якщо біля назви ліків є позначка
«Нацперелік» — ви маєте право отримати їх
безоплатно.

RIA, Ñåðåäà,
31 æîâòíÿ 2018

ПРЕС-СЛУЖБА
ДЕПУТАТА
ВІННИЦЬКОЇ
РАЙОННОЇ РАДИ
ВІТАЛІЯ
ТКАЧУКА

МНЕНИЕ
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ЄВГЕН ЗІЛЬБЕРТ, ЮРИСТ

Останнім часом з подивом помічаю, що
змушений жити за поняттями, а не за законом.
І принципами: не вір, не бійся, не проси.

простір для особистої думки

Віталій Ткачук розповів, які програми підтримки
для придбання житла діють на Вінниччині
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА ДЕПУТАТА
ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ
ВІТАЛІЯ ТКАЧУКА

Íåùîäàâíî óðÿä óõâàëèâ ð³øåííÿ
ùîäî ðîçáëîêóâàííÿ ô³íàíñóâàííÿ ïðîãðàìè «Äîñòóïíå æèòëî». Íà 2018 ð³ê
íà ðåàë³çàö³þ äàíî¿ ïðîãðàìè áþäæåòîì
çàêëàäåíî 100 ìëí ãðí. Çàâäÿêè ðîçáëîêóâàííþ ô³íàíñóâàííÿ, ïðîãðàìîþ
«Äîñòóïíå æèòëî» äî ê³íöÿ ðîêó çìîæóòü
ñêîðèñòàòèñü áëèçüêî 300 ñ³ìåé.
Íàãàäàºìî, ùî ïðîãðàìà «Äîñòóïíå
æèòëî» áóëà â³äíîâëåíà Äåðæàâíèì ôîíäîì ñïðèÿííÿ ìîëîä³æíîìó æèòëîâîìó
áóä³âíèöòâó áëèçüêî ðîêó òîìó. Äî òîãî
÷àñó âîíà ôàêòè÷íî íå ïðàöþâàëà ê³ëüêà
ðîê³â. Äàíà ïðîãðàìà ïåðåäáà÷àº â³äøêîäóâàííÿ òðåòèíè âàðòîñò³ æèòëà îñîáàì,
ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîêðàùåííÿ æèòëîâèõ
óìîâ, à òàêîæ 50% ö³íè ó÷àñíèêàì ÀÒÎ
òà âíóòð³øí³ì ïåðåñåëåíöÿì.
ßê³ ïðîãðàìè ï³äòðèìêè äëÿ ïðèäáàííÿ æèòëà ä³þòü íà Â³ííè÷÷èí³ — ðîçïîâ³â äåïóòàò Â³ííèöüêî¿ ðàéîííî¿ ðàäè
Â³òàë³é Òêà÷óê.
— Ïðèäáàííÿ âëàñíîãî æèòëà º äóæå
àêòóàëüíèì ïèòàííÿì, îñîáëèâî äëÿ ìîëîä³. Íà Â³ííè÷÷èí³ ä³º ê³ëüêà ïðîãðàì
ï³äòðèìêè äëÿ ïðèäáàííÿ æèòëà. Â ìèíóëîìó ðîö³ â îáëàñò³ áóëî ïðèéíÿòî
Êîìïëåêñíó ðåã³îíàëüíó ïðîãðàìó ï³ëü-

ãîâîãî äîâãîòåðì³íîâîãî êðåäèòóâàííÿ
ãðîìàäÿí, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ
æèòëîâèõ óìîâ, íà 2018–2022 ðîêè. Öÿ
ïðîãðàìà ðîçðàõîâàíà íà ìîëîä³ ñ³ì`¿,
îäèíîêèõ ìîëîäèõ ãðîìàäÿí, ó÷àñíèê³â
àíòèòåðîðèñòè÷íî¿ îïåðàö³¿ òà ÷ëåí³â
¿õí³õ ñ³ìåé, ïåäàãîã³÷íèõ òà íàóêîâî-ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíèê³â, äåðæñëóæáîâö³â
³ ïðàö³âíèê³â áþäæåòíî¿ ñôåðè, ÿê³ ïîòðåáóþòü ïîë³ïøåííÿ ñâî¿õ æèòëîâèõ
óìîâ. Â õîä³ ðåàë³çàö³¿ Êîìïëåêñíî¿
ïðîãðàìè ïðîòÿãîì çàçíà÷åíîãî òåðì³íó
ïëàíóºòüñÿ ïîáóäóâàòè, ðåêîíñòðóþâàòè,
àáî ïðèäáàòè ïîíàä 10 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ
ìåòð³â æèòëà, ùî äàñòü çìîãó çàáåçïå÷èòè æèòëîì ïðèáëèçíî 170 ñ³ìåé òà
ñêîðîòèòè ê³ëüê³ñòü îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü íà êâàðòèðíîìó îáë³êó. Ó ïðîãðàì³
ïåðåäáà÷åíî ìîæëèâ³ñòü êðåäèòóâàííÿ
ï³ä 7% ð³÷íèõ ó ãðèâí³ (ÿêùî êðåäèò
áåðå ñàìîòíÿ ëþäèíà àáî ñ³ì'ÿ áåç ä³òåé), 3% — ÿêùî â ñ³ì'¿ îäíà äèòèíà, ³
0% — ÿêùî äâîº é á³ëüøå ä³òåé, àáî æ
ïîçè÷àëüíèê º ä³þ÷èì â³éñüêîâîñëóæáîâöåì ÇÑÓ ç³ ñòàòóñîì ó÷àñíèêà
ÀÒÎ. Äåðæñëóæáîâö³ ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè íà äîäàòêîâ³ ï³ëüãè çà óìîâè íàÿâíîñò³ ñòàæó íå ìåíøå 5 ðîê³â. Òåðì³í
êðåäèòóâàííÿ — äî 30 ðîê³â.
ßê çàçíà÷èâ Â³òàë³é Òêà÷óê, òàêîæ
â oáëañòi äiþòü ðeãioíaëüía ïðoãðaìa

«Äoñòóïíe æèòëo» òà ïðoãðaìa
«Ìóíiöèïaëüíe æèòëo ì.Âiííèöÿ».
— Â ðàìêàõ äàíî¿ ïðîãðàìè
â eêñïëóaòaöiþ çäaío 8-êâaðòèðíèé
áóäèíoê ó ì. Øaðãoðoäi, 28-êâaðòèðíèé
ó ñ.Aãðoíoìi÷íoìó, 94-êâaðòèðíèé
áóäèíoê â ì. Âiííèöi íà âóë.

Òèìoùóêa, 8-êâaðòèðíèé áóäèíoê
ó ñìò Òoìaøïiëü òà ³íø³ oá’ºêòè. Êð³ì
òîãî, â îáëàñíîìó öåíòð³ äiº Ïðoãðaìa
«Ìóíiöèïaëüíe æèòëo ì.Âiííèöÿ».
Â ðaìêaõ äàíî¿ ïðoãðaìè ïoáóäoâaío
òa çäaío â eêñïëóaòaöiþ 98-êâaðòèðíèé
æèòëoâèé áóäèíoê ía âóë. Êeëeöüêié,
144-êâaðòèðíèé æèòëoâèé áóäèíoê ía
ðoçi âóë. Ñìiðíoâa — I ïðoâ. Óêða¿íñüêèé,
ó ÿêoìó 106 êâaðòèð çáóäoâaíi ça
äaíoþ Ïðoãðaìoþ, 140-êâaðòèðíèé
æèòëoâèé áóäèíoê ía ïðoâóëêó Ùoðña,
ãðóïà áaãaòoêâaðòèðíèõ æèòëoâèõ
áóäèíêiâ ía 207 êâaðòèð ç âáóäoâaíèìè
ïðèìiùeííÿìè
ãðoìaäñüêoão
ïðèçía÷eííÿ ía âóëèöi ×eõoâa òîùî.
Ó ² ï³âð³÷÷³ 2018 ðîêó ââåäåíî â åêñïëóàòàö³þ 63,2 òèñ. ì2 çàãàëüíî¿ ïëîù³ æèòëà,
â òîìó ÷èñë³ ² ïóñêîâèé êîìïëåêñ ï’ÿòîãî
îá’ºêòó Ïðîãðàìè «Ìóí³öèïàëüíå æèòëî
ì. Â³ííèö³» — 88-êâàðòèðíèé æèòëîâèé áóäèíîê íà âóë. Ïåòðà Çàïîðîæöÿ,
4 çàãàëüíîþ ïëîùåþ ìàéæå 5,9 òèñ. ì2.
Òðèâàº áóä³âíèöòâî ²² ïóñêîâîãî êîìïëåêñó çàãàëüíîþ ïëîùåþ ìàéæå 6,1 òèñ.
ì2, ÿêèé ïëàíóºòüñÿ ââåñòè â åêñïëóàòàö³þ äî ê³íöÿ ïîòî÷íîãî ðîêó. Êð³ì òîãî,
ðîçïî÷àòî áóä³âíèöòâî øîñòîãî îá’ºêòó
Ïðîãðàìè — 80-êâàðòèðíîãî æèòëîâîãî
áóäèíêó íà âóë. Ìàÿêîâñüêîãî, — ðîçïîâ³â Â³òàë³é Òêà÷óê.
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Стань гуру мобільної розробки!
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ ІТАКАДЕМІЇ

Ìîá³ëüí³ äåâàéñè
º íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ æèòòÿ
ëþäèíè, àäæå á³ëüøå 5 ì³ëüÿðä³â íàñåëåííÿ ïëàíåòè êîðèñòóþòüñÿ ñìàðòôîíàìè, ÿê³ çì³íþþòü íàø³ òðàäèö³¿ ñï³ëêóâàííÿ,
ðîçâàã òà âåäåííÿ á³çíåñó.
Çàâäÿêè íèì, øîï³íã, ñïëàòà ðàõóíê³â, ñàìîîñâ³òà òà áåçë³÷ ³íøèõ îïö³é ñòàëè òàêèìè
äîñòóïíèìè. Öå ñïðè÷èíèëî
çðîñòàþ÷ó ïîòðåáó ïåðåõîäó
â³ä âåá-ñàéò³â äî çàñòîñóíê³â,
ïåðåíîñÿ÷è äîñòóï äî íàäàíèõ
á³çíåñîì ïîñëóã ç íîóòáóêó
â êèøåíþ. Ó òîé ÷àñ, ÿê çàãàëüíå âèêîðèñòàííÿ ²íòåðíåòó çà îñòàíí³ 5 ðîê³â çðîñëî
íà 75%, âèêîðèñòàííÿ ìîá³ëüíèõ ïðèñòðî¿â — íà 600%! Òîìó,
êàð'ºðà â ðîçðîáö³ ìîá³ëüíèõ çàñòîñóíê³â — öå âëó÷íèé âèá³ð.
Íàðàç³ íàéïîïóëÿðí³ø³ ïëàòôîðìè äëÿ ñìàðòôîí³â — öå
Android òà iOS. Áàãàòî ïî÷àòê³âö³â ïîìèëêîâî ââàæàþòü,
ùî äëÿ ðîçðîáêè äîäàòê³â
íà Android äîñòàòíüî âèâ÷èòè ëèøå ìîâó ïðîãðàìóâàííÿ

Java, à äëÿ iOS — ëèøå Swift ÷è
Objective C. Íàñïðàâä³, ìîá³ëüíà
ðîçðîáêà ïîòðåáóº áåçë³÷³ äîäàòêîâèõ òåõíîëîã³é. Ñàìå òîìó
íîâà÷êàì íåéìîâ³ðíî ñêëàäíî
íàâ÷àòèñü ñàìîñò³éíî. Ïðîòå,
íå ñë³ä îïóñêàòè ðóêè — ïîòð³áíî íàâ÷àòèñü ó ïðîôåñ³îíàë³â ³
ïîñò³éíî ïðàêòèêóâàòèñü.
Òàêó óí³êàëüíó ìîæëèâ³ñòü
îòðèìóþòü ñòóäåíòè Â³ííèöüêî¿
²Ò-Àêàäåì³¿, ÿê³ îáðàëè íàïðÿìîê Mobile development. Àêàäåì³ÿ
çàïóñòèëà íîâèé êðóòèé ïðîåêò

²ÒÀ MobDev Lab, çàâäÿêè ÿêîìó
êîæåí ìîæå ñòàòè iOS ÷è Android
ðîçðîáíèêîì. Ó öüîìó ïåðåêîíàëèñü íàø³ âèïóñêíèêè — Êîñòÿíòèí Øóìåéêî (Android Developer,
Win-Interactive), Ñåðã³é Ïåòðîñþê (Android Developer, MLS
Dev), ²ãîð ²ëü¿í (iOS Developer,
Gemicle), Âîëîäèìèð Êîëåñíèê
(iOS Developer, EPAM), Ìèêîëà Îìåëü’ÿíîâ (iOS Developer,
EPAM), Àë³íà Çàéöåâà (iOS
Developer, SteelKiwi) òà áàãàòî
³íøèõ.

Ñòâîðåííÿ ìîá³ëüíèõ çàñòîñóíê³â âèìàãàº âèñîêó îñâ³÷åí³ñòü ïðîãðàì³ñòà òà óâàãó äî äåòàëåé. Çîêðåìà, â ìîá³ëüíèõ
ïðèñòðîÿõ ìåòîþ ðîçðîáíèê³â
º ñòàá³ëüí³ñòü, âèäèì³ñòü òà çáåðåæåííÿ äîäàòêó. Á³ëüøå òîãî,
íåîáõ³äíî ðîçóì³òè ïñèõîëîã³þ
ëþäèíè òà ïîâåä³íêó, îñê³ëüêè ðîçðîáíèê ïîêëàäàºòüñÿ
íà åìîö³¿ êë³ºíò³â, ùîá ïîáóäóâàòè âèãðàøíèé ïðîäóêò. Öå
ñòîñóºòüñÿ íå ëèøå òåõí³÷íèõ
ìîæëèâîñòåé, àëå é ìîäåëåé äîõîä³â. Âèêëàäà÷³ ²Ò-Àêàäåì³¿ —
öå ïðàêòèêóþ÷³ ïðîãðàì³ñòè, ÿê³
çàëþáêè ä³ëÿòüñÿ äîñâ³äîì òà
íàâ÷àòü òåáå ñòâîðþâàòè ÿê³ñíèé ïðîäóêò.
Ðîçðîáêà ìîá³ëüíèõ çàñòîñóíê³â — öå äîâãîòðèâàëèé ïðîåêò, àäæå ðåãóëÿðí³ îíîâëåííÿ
òà ï³äòðèìêà ïðîãðàìè, çì³íè
äèçàéíó òà ðîçøèðåííÿ ôóíêö³îíàëó ïðàêòè÷íî íåìèíó÷³. Öå
çàáåçïå÷óº ö³êàâó çàéíÿò³ñòü ³
ñòàá³ëüíèé äîõ³ä. Òîìó ìîá³ëüíà
ðîçðîáêà — öå òå, ùî òîá³ òðåáà,
ÿêùî òè õî÷åø áóòè âïåâíåíèì
â çàâòðàøíüîìó äí³.
Ïðåñòèæí³ñòü ö³º¿ ïðîôåñ³¿
ïîëÿãàº â ¿¿ íåîáõ³äíîñò³. ²íòåðíåò-ìàãàçèíè, ³ãðè, îñâ³òí³

ïðîãðàìè, îíëàéí íàâ÷àííÿ,
ìóëüòèìåä³à äîäàòêè, ïðîãðàìè äëÿ çàáåçïå÷åííÿ áåçïåêè
ïðèñòðî¿â, ñîö³àëüí³ ìåðåæ³ —
á³ëüø³ñòü ç íàñ íå óÿâëÿº ñâîº
æèòòÿ áåç íèõ.
Ïåðñïåêòèâè ñïîêóñëèâ³,
à òîìó ³ êîíêóðåíö³ÿ ðîçðîáíèê³â íà ðèíêó ïðàö³ âèñîêà.
Ùî çðîáèòè, ùîá íàâ÷èòèñü
ñòâîðþâàòè ìîá³ëüí³ äîäàòêè ³
ãàðàíòîâàíî îòðèìàòè ðîáîòó?
Âñòóïèòè íà íàâ÷àííÿ äî Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ òà ñòàòè
ñòóäåíòîì ²ÒÀ MobDev Lab.
Çà ð³ê-ï³âòîðà òè îïàíóºø òåõíîëîã³¿ ðîçðîáêè, ïîïðàöþºø
íà ðåàëüíèõ ïðîåêòàõ, ñòâîðèø
ïîðòôîë³î, ïîçíàéîìèøñÿ ç
ïðîôåñ³îíàëàìè ñâîº¿ ñïðàâè òà
îòðèìàºø ðîáîòó â ²Ò-êîìïàí³¿.
Íà òåáå ÷åêàþòü âèêëàäà÷³ïðàêòèêè, ÿê³ ðîêàìè ïðàöþþòü ïðîãðàì³ñòàìè, ïðàêòè÷í³
çàâäàííÿ, áàãàòî êîäèíãó òà êóðñ
àíãë³éñüêî¿ ìîâè äëÿ ²Ò-øíèê³â,
ÿê áîíóñ.
Ñòàðò âæå íåçàáàðîì — ïðîãðàìóé ìàéáóòíº ðàçîì ç íàìè!
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
òåë. 067–431–19–21
https://ita.in.ua/

437624
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ДЕ ЗУСТРІТИ НОВИЙ 2019 РІК
Новорічна казка  До 2019-го року залишилося
всього два місяці. Вінницькі туристичні оператори вже
мають цікаві пропозиції для туристів. Куди їхати, що
подивитися та скільки коштів витратити на подорож?

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

ßêùî ó âàøîìó îòî÷åíí³ âæå ïèòàþòü: «Äå çóñòð³íåø Íîâèé ð³ê?», òîä³
öÿ ï³äá³ðêà òî÷íî ñòàíå ó íàãîä³. Ð³çí³
ïðîïîçèö³¿ äëÿ êðàùîãî â³äïî÷èíêó ³
ïðèºìíèõ ñïîãàä³â ìàéáóòíüî¿ íîâîð³÷íî¿ íî÷³.

² íå çàáóâàéòå, áðîíþâàòè ì³ñöÿ
ó ïîäîðîæ³ àáî îñåëþ, ÿêùî âè ¿äåòå
ó ïîäîðîæ ñàìîñò³éíî, ïîòð³áíî çàâ÷àñíî. Àáè íå ïðîïóñòèòè âèã³äí³
ö³íè òà íå çàëèøèòèñÿ ó íîâîð³÷íó
í³÷ âäîìà. Õî÷à ³ öå òåæ íåïîãàíèé
âàð³àíò, ÿêùî ïîðó÷ ïîòð³áí³ òà
áëèçüê³ ëþäè.

ЗАКАРПАТТЯ

КАРПАТИ. БУКОВЕЛЬ

ЛЬВІВ І ТЕРНОПІЛЬ

ПРАГА

ЛАЗУРНИЙ БЕРЕГ

НОВОРІЧНИЙ КРУЇЗ

Організатор: Вікторія-тур
Коли: 30.12–02.01
Ціна: 3200 грн, без урахування
харчування та екскурсій

Організатор: Бомба-тур
Коли: 30.12–02.01
Ціна: 2595 грн
(без урахування харчування, прокату
спорядження та скіпасу)

Організатор: Бомба-тур
Коли: 30.12–01.01
Ціна: 1595 грн

Організатор: Бомба-тур
Коли: 29.12–03.01
Ціна: 185 євро

Організатор: Бідняжки
Коли: 28.12–04.01
Ціна: 299 євро

Організатор: Бідняжки
Коли: 29.12–3.01
Ціна: 305 євро

Перший день подорожі пройде у Львові.
Зимові екскурсії культурною столицею
України особливо прекрасні, головне — тепло одягнутися.
Другий день подорожі розпочнеться у Тернополі. Файне місто запрошує до спокійної
зустрічі нового року разом із екскурсіями
та «смачними» закладами. Цього ж дня
туристи зможуть потрапити до сучасного
«Савіч-парку», де буде змога прокататися
на плюшках, лижах та сноубордах, якщо
звичайно погода дозволить.
Із снігу до води: наступного дня всі дружно
відправляються до аквапарку «7-й океан».

Тур Прагою розрахований на 5 днів. Туристи зможуть відвідати традиційні різдвяні
ярмарки, взяти участь у типовій оглядовій
екскурсії містом. Також мандрійників чекають прогулянка на кораблі та панорамні
види на місто. Крім того, буде можливість
спробувати чеське пиво та зустріти новий
рік на головній площі міста.
Крім того, у цій подорожі можна буде «одним оком» поглянути на Відень, Будапешт
та Краків. Тут так само організатори
пропонують оглядові екскурсії, термальні
купальні та прогулянки на корабликах — все
це за окрему плату.

За програмою подорожі, автобус із туристам приїжджає до Італії і відкриває всю
красу Мілану та Ніцци. Часу на магазини
у столиці моди буде замало, тому краще
запланувати обов'язкові до відвідування
місця завчасно. А от сам новий рік туристичний оператор пропонує відсвяткувати
в готелі на Англійському променаді або на
площі Массена. Далі за планом Монако та
Монте-Карло з оглядовими екскурсіями і
Венеція, де кожен зможе придбати прогулянку на кораблику. Дорогою додому буде
змога продегустувати місцеві вина та гуляш,
але теж за додаткову плату.

Справжня мрія — зустріти новий рік на великому лайнері. Туристичний клуб «Бідняжки» готовий її здійснити. Розпочнеться
подорож із Кракова. Далі на туристів чекає
Рига, де буде 7 годин, аби побачити всю
красу міста. А кульмінацією подорожі
стане лайнер, де власне і буде можливість
випити шампанське та загадати бажання у
новорічну ніч.
Наступного дня лайнер прибуде до Стокгольму, де на мандрівників чекають
екскурсії та знайомство зі Скандинавією
зі всіма її сучасними рішенням та старою
архітектурою.

Подорож Закарпаттям розпочнеться з Ужгорода, де туристичний оператор обіцяє екскурсії місцевими замками. Із середньовіччя
до релаксу: наступним етапом мандрівки
стануть чани у селі Лумшори. Карпатські
трави змінять стародавні стіни замку
Паланок у Мукачево. На цьому екскурсійні
програми закінчуються і продовжується передноворічний релакс — термальні джерела
в Косино. На завершення за програмою
туристів очікує гора Гимба, дегустація вин
та озеро Синевир. Класичне Закарпаття, але
з новорічним смаком.

У цій частині Західної України варіантів
святкування нового року безліч. Але
поговоримо про Буковель.
Чотири дні серед гір з проживанням у селі
Микуличин. Звідси, як зазначає «Бомбатур», можна вільно доїхати на екскурсію
у будь-яку точку Карпат. На останній день
запланована екскурсія у славнозвісній
Яремчі.
Зрештою, є три дні, аби насолодитися
гірськими спусками та отримати яскраві
враження.

РЕКЛАМА

437561
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CТАЛИ СВІТОВИМИ
КОРОЛЯМИ ПАРКЕТУ

СПІЛЬНОТА
СПОРТ
Підсумки
конкурсу

Знай наших!  Вінничани Андрій
і Катерина Морози здобули три золота,
срібло і бронзу на чемпіонаті світу зі
спортивних танців. Двійнята відзначилися
в Пекіні серед молоді, дорослих і профі
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Íå âñ³ çíàþòü, ùî òàíö³ — öå
òåæ âèä ñïîðòó. Çîêðåìà, îäèí
¿õ ð³çíîâèä — ñïîðòèâíî-áàëüí³.
×åìï³îíàò ñâ³òó ñåðåä «áàëüíèê³â» çàâåðøèâñÿ ó Ïåê³í³. Ó íüîìó âçÿëà ó÷àñòü é çá³ðíà Óêðà¿íè.
Äî íå¿ âõîäèëè 19-ð³÷í³ â³ííè÷àíè Àíäð³é ³ Êàòåðèíà Ìîðîçè.
Ó Ïåê³í³ áðàò ³ ñåñòðà âèñòóïèëè îäðàçó ó ï’ÿòè íîì³íàö³ÿõ.
² âñþäè ïîòðàïèëè íà ï’ºäåñòàë
ïîøàíè! Ïîñ³ëè òðè ïåðøèõ ì³ñöÿ, ïî îäíîìó äðóãîìó ³ òðåòüîìó.
СУПЕРНИКИ ІЗ 16 КРАЇН
Ñïî÷àòêó ïàðà Ìîðîç³â ïåðåìîãëà ñåðåä ìîëîä³ (â³ä
19 äî 21 ðîêó). Äàë³ âîíè ñïðîáóâàëè ñâî¿ ñèëè ñåðåä äîðîñëèõ
(â³ä 21 ðîêó ³ ñòàðøå) — ³ çíîâó
ñòàëè êðàùèìè.
— Â³ííè÷àíè ìàëè ÷óäîâó
ï³äòðèìêó ãëÿäà÷³â, ¿ì áóðõëèâî àïëîäóâàëà âñÿ çàëà. ²ç ÷åìï³îíàìè ñâ³òó çàëþáêè ôîòîãðàôóâàëèñÿ, áðàëè àâòîãðàôè ³
³íòåðâ’þ, — êàæå ìàòè ³ òðåíåð
íàøèõ ñïîðòñìåí³â ²ðèíà Ìîðîç.
Íàñòóïíèìè áóëè ïîêàçîâ³ çìàãàííÿ çà ëàòèíîàìåðèêàíñüêîþ
ïðîãðàìîþ. ² òàêîæ íàøà ïàðà
ñòàëà íàéêðàùîþ! Â³ííè÷àíè
ãîòóâàëè ñâ³é ÿñêðàâèé òàíåöü

ï³ä âëàñíó ìóçèêó áëèçüêî ðîêó.
Ó àíàëîã³÷íèõ çìàãàííÿõ
çà ñòàíäàðòíîþ ºâðîïåéñüêîþ
ïðîãðàìîþ Àíäð³é ³ Êàòåðèíà Ìîðîçè ïîñ³ëè òðåòº ì³ñöå.
À â êàòåãîð³¿ ñåðåä ïðîôåñ³îíàë³â
çäîáóëè ñð³áíó íàãîðîäó.
— ×åìï³îíàò ñâ³òó âðàçèâ ñâîºþ ìàñîâ³ñòþ. Íà ïàðêåò âèõîäèëè 615 ó÷àñíèê³â ³ç 16 êðà¿í:
ÑØÀ, Ðîñ³¿, Ðóìóí³¿, Ïîëüù³,
Ï³âäåííî¿ Êîðå¿, Àâñòðàë³¿, ²çðà¿ëþ òîùî. Òàêîæ áóëè ïðåäñòàâëåí³ âñ³ êèòàéñüê³ ïðîâ³íö³¿, — êàæå Àíäð³é Ìîðîç. — Â³äïîâ³äàëüí³ñòü áóëà âåëèêîþ, áî
ìè ïðåäñòàâëÿëè Óêðà¿íó. ¯õàëè
íà ÷åìï³îíàò ç îäí³ºþ ìåòîþ —
ïåðåìîãòè. ² öå âèéøëî!
СТАНУТЬ ЗАСЛУЖЕНИМИ
МАЙСТРАМИ
Ïàðà Ìîðîç³â çà ï³äñóìêàìè
âèñòóï³â ó ìèíóëîìó ðîö³ îòðèìàëà çâàííÿ ìàéñòð³â ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî êëàñó. Òîð³ê íà àíàëîã³÷íîìó ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó â Êèòà¿
âîíè òàêîæ áóëè ÷åìï³îíàìè.
À âïåðøå áðàò ³ ñåñòðà ñòàëè
êðàùèìè íà ïëàíåò³ ó 2012 ðîö³,
íà þí³îðñüêîìó ÷åìï³îíàò³ â Ïàðèæ³ (Ôðàíö³ÿ).
Íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó-2018 â³ííèöüê³ ñïîðòñìåíè âæå âèêîíàëè íîðìàòèâ çàñëóæåíèõ ìàéñòð³â

Де займатися
Спортивно-бальними танцями
у Вінниці опановують на базі
«Академії танцю» Будинку офіцерів (каб. 101, тел. 095–288–
87–88 — тренер Ірина Мороз),

міського Палацу мистецтв «Зоря»
(тел. 276–684), клубу «Алемана»
(вул. Келецька, 27, тел. 097–168–
88–66, 097–411–11–96), Палаці
дітей та юнацтва (тел. 351–246).

 Ï³äáèòî ï³äñóìêè îáëàñíîãî êîíêóðñó ñåðåä
ñïîðòèâíèõ æóðíàë³ñò³â ³
ÇÌ² «Óêðà¿íà îë³ìï³éñüêà».
Ñåðåä éîãî ëàóðåàò³â — ãàçåòà RIA ³ ñàéò «20 õâèëèí».
Ñïîðòèâíîþ ãàçåòîþ ðîêó
âèçíàëè «Âáîë³âàëüíèê»,
êðàùîþ öèêë³÷íîþ òåëåïðîãðàìîþ — «Îâåðòàéì» êîìïàí³¿ «Â³íòåðà»,
ñïîðòèâíèì æóðíàë³ñòîì
ðîêó — Ìèõàéëà Øàô³ðà,
äåáþòàíòîì ðîêó ó ñïîðòèâí³é æóðíàë³ñòèö³ — ªâãåíà
Ëèã³íà (ïðîãðàìà «Â³ííèöÿ ñïîðòèâíà» òåëåêàíàëó
«Â²ÒÀ»).

Заключний
домашній матч
Андрій і Катерина Морози досягли найвищої світової
вершини, але не збираються зупинятися на досягнутому
ñïîðòó Óêðà¿íè. Öå óí³êàëüíèé
âèïàäîê ó òàêîìó þíîìó â³ö³.
— Ó Ïåê³í³ ñïîäîáàëàñÿ äîáðîçè÷ëèâà ïóáë³êà. Íàñ çóñòð³÷àëè,
ÿê ñïðàâæí³õ àðòèñò³â, â³ä âñüîãî
ñåðöÿ. Öå õâèëþâàëî, — ðîçïîâ³äàº Êàòåðèíà Ìîðîç. — Ó Êèòà¿
â îñòàíí³ ÷àñè ñïîðòèâí³ òàíö³
êîðèñòóþòüñÿ âåëèêîþ ïîïóëÿðí³ñòþ. Òàì ïðîâîäèòüñÿ áàãàòî
çìàãàíü, à äî Äíÿ íåçàëåæíîñò³ êðà¿íè — ÷åìï³îíàòè ñâ³òó.
Â³ííèöüêà ïàðà âõîäèòü äî îñíîâíîãî ñêëàäó çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.
Òîìó ¿õíþ ïî¿çäêó íà ñâ³òîâèé
ôîðóì ïðîô³íàíñóâàëè ç áþäæåòó. Àíäð³é ³ Êàòåðèíà îòðèìàëè é
íåïîãàí³ ïðèçîâ³ â³ä êèòàéñüêèõ
îðãàí³çàòîð³â (ó êîæí³é ³ç ï’ÿòè
íîì³íàö³é).
УСПІШНІ ТРЕНЕРИ
Àíäð³é ³ Êàòåðèíà çàéìàþòüñÿ
ñïîðòèâíèìè òàíöÿìè ç øåñòè
ðîê³â. Òðåíóþòüñÿ â «Àêàäåì³¿
òàíöþ» íà áàç³ Áóäèíêó îô³öåð³â.

Âîíè âæå òàêîæ òðåíóþòü þíèõ
òàíöþðèñò³â. Íà öüîãîð³÷íîìó
÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè Àíäð³é ³ Êàòðóñÿ íå ëèøå âèáîðîëè çîëîò³
íàãîðîäè ó ê³ëüêîõ íîì³íàö³ÿõ.
Àëå é ï³äãîòóâàëè ÷åìï³îíêó
ó ñîëüí³é êàòåãîð³¿ Äàð’þ Ìà÷îëÿê òà â³öå-÷åìï³îí³â ó ïàðí³é
êàòåãîð³¿.
Àíäð³é ³ Êàòåðèíà î÷íî íàâ÷àþòüñÿ â ³íñòèòóò³ ì³æíàðîäíèõ
â³äíîñèí Êè¿âñüêîãî íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ò. Øåâ÷åíêà. Çàî÷íî îïàíîâóþòü ôàõ
òðåíåðà ç³ ñïîðòèâíèõ òàíö³â
ó ñòîëè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè ³ ñïîðòó.
Íåçâàæàþ÷è íà ñåðéîçíó çàéíÿò³ñòü íàâ÷àííÿì ³ ðîáîòîþ,
÷åìï³îíè íå çáèðàþòüñÿ ñòàâèòè êðàïêó ó ñïîðòèâí³é êàð’ºð³.
Âîíè ïëàíóþòü íàäàë³ âäîñêîíàëþâàòèñÿ é ã³äíî ïðåäñòàâëÿòè
Â³ííè÷÷èíó é Óêðà¿íó íà ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ. Íàéáëèæ÷å — Êóáîê ñâ³òó ó Êèøèíåâ³.

 Â³ííèöüêà «Íèâà»
â 15-ìó òóð³ ÷åìï³îíàòó
Óêðà¿íè ïåðåìîãëà â ãîñòÿõ
«Áóêîâèíó» — 4:0. Òåïåð
âîíà ïðîâîäèòü çàêëþ÷íèé
äîìàøí³é ìàò÷ â 2018 ðîö³.
Íàøèì ñóïåðíèêîì áóäå
îäèí ³ç ë³äåð³â ãðóïè
«À» ÔÊ «Êàëóø». Ãðà
â³äáóäåòüñÿ â ñóáîòó,
òðåòüîãî ëèñòîïàäà,
íà Öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó
ñòàä³îí³. Ïî÷àòîê — î 15.00.

Золото боксерів

 ²ç ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó
ñåðåä þí³îð³â ó Äóáë³í³
(²ðëàíä³ÿ) ïîâåðíóëèñÿ
â³ííèöüê³ áîêñåðè. Ãåííàä³é
Ìàñëåíí³êîâ, Ìàêñèì
Âëàñþê ³ Âîëîäèìèð
Êóøí³ð ïîñ³ëè ïåðø³ ì³ñöÿ
ó ñâî¿õ âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ.
Випуск №45 (1066)
Популярні двоходові задачі-мініатюри, які рекомендуємо для підвищення своєї майстерності гри в шахи, розв’язувати по діагоналі.
Задача №2259-2262
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Пам’ять рекордсмена вшанували турніром
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Âñåóêðà¿íñüêèé ìåìîð³àë ÷îòèðèðàçîâîãî ðåêîðäñìåíà ñâ³òó
³ç âàæêî¿ àòëåòèêè, íàøîãî çåìëÿêà Àíàòîë³ÿ Æèòåöüêîãî ïðîâîäÿòü, ïî÷èíàþ÷è ç 1986 ðîêó.
Íèí³ ó â³ííèöüêîìó ñïîðòêîìïëåêñ³ «Êîëîñ» â³í â³äáóâñÿ âæå
â 33-é ðàç.
Ñòàðòóâàëè 56 ó÷àñíèê³â – ³ç
Â³ííèö³, Êðèæîï³ëüñüêîãî, Òóëü÷èíñüêîãî, Æìåðèíñüêîãî ðàéîí³â ³ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Ñåðåä
íèõ áóëè ø³ñòü ìàéñòð³â ñïîðòó:

÷îòèðè ç ñóñ³äíüîãî ðåã³îíó ³ äâà
– ì³ñöåâèõ. Ðàçîì ³ç íèìè çìàãàëèñÿ þíàêè ³ âåòåðàíè.
Ñåðåä æ³íîê íàéêðàùå âèñòóïèëà â³ííè÷àíêà ²ðèíà Ñëþñàðåíêî. Âîíà ïåðåìîãëà ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 64 êã ³ âèêîíàëà
íîðìàòèâ êàíäèäàòà ó ìàéñòðè
ñïîðòó. Ó âàç³ äî 55 êã ÷åìï³îíêîþ ñòàëà ³íøà ïðåäñòàâíèöÿ
íàøîãî ì³ñòà Îëüãà Îñàä÷óê, ÿêà
âèêîíàëà ïåðøèé ðîçðÿä.
Ïåðøå ì³ñöå ó âàç³ äî 81 êã
ïîñ³ëà 14-ð³÷íà Âåðîí³êà Êðåìñà

(ñ. Ãîðîä³âêà, Êðèæîï³ëüñüêèé
ðàéîí).
Íà ïîì³ñò âèõîäèëè 40 ÷îëîâ³ê³â, ÿê³ ðîç³ãðàëè ìåäàë³ ó äåâ’ÿòè
âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ. Íàéêðàùèé
ðåçóëüòàò ñåðåä óñ³õ ïðîäåìîíñòðóâàâ Ðóñëàí Âîéòîâ (Õìåëüíèöüêèé). Ó âàç³ äî 96 êã â³í
ïåðåì³ã ç ðåçóëüòàòîì çà ñóìîþ
äâîõ âïðàâ 330 êã ³ ï³äòâåðäèâ
íîðìàòèâ ìàéñòðà. Ñåðåä ãîñïîäàð³â ïîìîñòó âèñîêèé ïîêàçíèê
ó Âàäèìà Ìåëüíèêà (Â³ííèöÿ),
ÿêèé ñòàâ ÷åìï³îíîì ó âàç³ äî 81

êã. Éîìó òðîõè íå âèñòà÷èëî äî
ìàéñòåðñüêîãî íîðìàòèâó.
Ó âàç³ äî 109 êã çîëîòî çäîáóâ
21-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí Â’ÿ÷åñëàâ
Àëåêñà. Â³í áàãàòî ðîê³â çàéìàâñÿ áîêñîì, à íåùîäàâíî (÷åðåç
òðàâìó) ïåðåêëþ÷èâñÿ íà øòàíãó.
Ó êîìàíäíîìó çàë³êó ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ïåðøå ì³ñöå ðîçä³ëèëè
çá³ðí³ Â³ííèö³ ³ Õìåëüíèöüêîãî.
Ó çàë³êó ñåðåä æ³íîê êîìàíäíó
ïåðø³ñòü çäîáóëà çá³ðíà Êðèæîï³ëüùèíè, íà äðóã³é ïîçèö³¿ –
êîëåêòèâ Â³ííèö³.

Мат за 2 ходи
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №43 (1409) від 24 жовтня 2018 року
Задача №2254
I. 1. Cc3! Tc4 2. Ca5 Ca6x; II. 1. Cd4! Cc8 2. Cc5 Cd7x.
Задача №2255
I. 1. Tb5! T:d7 2. Tb7 Td8x; II. 1. Kc5! Ta6 2. Kb7 Ta8x — чорні блокують
одне поле «b7» різними фігурами
Задача №2256
I. 1. Tg5! Th6 2. Tg7 Th8x; II. 1. Th5! Kg5 2. Th8 Tg6x.
Задача №2257
А) 1. b3! Kpb4 2. b2 Cb3x; В) 1. d3! Kpd4 2. d2 Cd3x.
Задача №2258
I. 1. g2! Tf2 2. g1T(g1K+?)! Th2x; II. 1. Kpg2! Tf3 2. Kph3 T:g3x.
М. Пархоменко

23

ÎÃËßÄ

ОГОЛОШЕННЯ

RIA, Ñåðåäà, 31 æîâòíÿ 2018

Робота

МОРРІС AND ЧЕРЧІЛЛЬ:
ТОП-5 КНИГ НА ЛИСТОПАД
Пожива для мізків  Наприкінці кожного місяця редакція
RIA/20minut разом із літературознавцем та координатором
подій у Книгарні «Є» Олександром Вешелені відбирає
п’ять книжок, які, на нашу думку, варто прочитати. У цій
добірці ми зібрали твори Сергія Дзюби і Артемія Кірсанова,
Гізер Морріс, Вінстона Черчілля, Воллімена Домініка
та Олександра Бойченка, Юрія Андруховича і Ореста Друля

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Ó ëèñòîïàäîâ³é äîá³ðö³ ïåðåâàæàþòü êíèæêè
íà íåïðîñò³ òåìè, îäíàê â íèõ çáåð³ãàºòüñÿ ñèëüíèé ñòðóì³íü íàä³¿ òà
ëþäÿíîñò³ ó íàéñêëàäí³ø³ ÷àñè —
òàê ñàìî, ÿê ³ â ÷àñè íàáëèæåííÿ
õîëîä³â. À ùå çàâäÿêè íèì ìîæíà
îïèíèòèñÿ â çàòèøí³é õàò³ ïîñåðåä
ã³ð ³ íàâ³òü ïîëåò³òè â êîñìîñ.

100% легальне працевл.
в Чехії для чол.та жін.
Безкошт.консультації.
Оформл.віз Тел.:(067)36982-33, (063)218-02-33
Допомога у відкритті
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Тел.:(050) 026-33-89
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КОРОТКО
Планують
новий міст

«Позивний
Бандерас»

«Татуювальник
Аушвіцу»

«Спогади про Другу
світову війну»

«Професор Астрокіт
і неосяжний космос»

(Сергій Дзюба, Артемій Кірсанов)

(Гізер Морріс)

(Вінстон Черчілль)

(Воллімен Домінік)

(Олександр Бойченко, Юрій
Андрухович, Орест Друль)

Нещодавно в українському кінопрокаті крутили
однойменну стрічку, у якій
йдеться про спецоперацію зі
знешкодження диверсанта
у лавах сепаратистів, який
у зоні АТО підірвав маршрутку з цивільними. Загинула
дюжина дорослих і одна
дитина. Фільм зібрав чимало захопливих та схвальних
відгуків за якісну драматургію, що створена, власне,
завдяки цій книжці.
Роман писався за достовірними свідченнями і щоденниками українського
військового Сергія Божкова
на позивний «Індіанець», і є
одним з прикладів синтезу
реальної історії із фікшном,
де художня вигадка не заважає відчувати реалістичність
описаних подій. Видання
стане корисним джерелом
інформації для тих, хто цікавиться АТО і подіями, які там
відбуваються.

Книжка написана на основі
реальної історії татуювальника концентраційного
табору «Аушвіц» Лалі Соколова. У таборі він набивав порядкові номери.
Коли такий номер стерся
в ув'язненої Гіти Фурман,
дівчину направили до Лалі
його поновити. Молоді люди
закохалися з першого погляду. Після цього їм судилося
пережити багато складних
випробувань, нестерпну
розлуку і довгоочікувану зустріч, щоб потім, у повоєнні
роки, багато років прожити
у щасливому шлюбі.
Ця драматична історія, яку
авторці розповів і довірив
сам Лалі. Вона про те, що
не завжди маленька людина,
яка виконує чиїсь злочинні
накази, є винуватцем. І про
те, що кожен може змінити
своє ставлення до інших,
навіть наражаючи себе
на смертельну небезпеку.

Двотомник спогадів про
Другу світову війну, які
написав прем`єр-міністр
Великобританії, сер Вінстон
Черчілль. Саме за них свого
часу він отримав Нобелівську премію з літератури,
хоча з цією діяльністю його
асоціювали вкрай рідко.
Книги написані без ідеалізації самого себе і всіх тих
досягнень, які були набуті
під час війни за його керівництвом. Черчілль розповідає про підводні камені, які
спіткали світ під час Другої
світової і розставляє акценти
на тих речах, до яких наше
пострадянське суспільство
зовсім не звикло. Тут ви
зрозумієте різницю між
правдою, яку протягом багатьох років нам трактувала
радянська влада і правдою,
яку прийняла решта цивілізованого світу. До дого ж,
це гарний приклад лікбезу у
важливій темі.

На сьогоднішній день
дитячих книжок про космос
безліч. Але цю точно можна
виділити. Вона настільки
доступна в розумінні, що її
можна купувати навіть тим
дітям, які ще не навчилися
говорити, не кажучи вже
про вміння читати. Просто
розглядаючи картинки, діти
(і дорослі також) зможуть
зрозуміти, з чого складається
Всесвіт та які процеси у ньому відбуваються.
А ще отримати відповіді
на безліч питань. Наприклад,
чим планети відрізняються
від зірок і звідки у них такі
назви? Що таке світловий рік
і чому один земний рік дорівнює чотирьом меркуріанським? Яка планета Сонячної
системи найбільша, а яка
найкрасивіша? Чи можна побачити зірки вдень і звідки
у комети хвіст? Що таке
орбіта і супутник, метеори і
затемнення?

Ця книжка з'явилася на світ
після того, як троє друзів-митців зустрілися у Ворохті, де протягом трьох днів
мило теревенили на різні
теми і попивали різні тонізуючі напої. Карпати дали їм
можливість відключитись від
гамору і метушні повсякденного життя і зосередитися на, якщо не вічних,
то принаймні довготривалих
питаннях.
Гортаючи сторінку за сторінкою цього видання, ви можете приєднатися до невимушеної розмови і дізнатися, яким чином з'являються
книжки, який сенс писання,
що таке хороші літературні
тексти, як ці митці ставляться
до російської прози з поезією та літератури загалом.
Усе це підкріплене жвавістю
ведення діалогу і авторським
гумором. І це гарна можливість познайомитися з творчістю цих письменників
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«НА САКСОФОНЕ УЖЕ ИГРАЮТ ВСЁ!»
Sax в Виннице  О сюрпризах
грядущих концертов, триумфе украинцев
на Международном конгрессе
саксофонистов и музыкальных абсурдахнонсенсах, возможных только в нашей
стране, эксклюзивно для RIA рассказал
основатель фестиваля, знаменитый
музыкант и педагог Евгений Попель
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Íà ñëåäóþùåé
íåäåëå Âèííèöà
ïÿòûé ãîä ïîäðÿä áóäåò ïðèíèìàòü Ìåæäóíàðîäíûé ôåñòèâàëü
ñàêñîôîííîé ìóçûêè èìåíè
Àäîëüôà Ñàêñà. Íàñ æäóò äâà
íåçàáûâàåìûõ âå÷åðà íàñëàæäåíèÿ çâó÷àíèåì ñàêñîôîíà:
10–11 íîÿáðÿ â îáëàñòíîé ôèëàðìîíèè è â òåàòðå Ñàäîâñêîãî
áóäóò èãðàòü ëó÷øèå ñàêñîôîíèñòû Óêðàèíû è åäèíñòâåííûé
â ñòðàíå àíñàìáëü ñ ðåêîðäíûì
êîëè÷åñòâîì sax-ìàñòåðîâ.
— Âñå ïðîãðàììû ýêñêëþçèâíûå è î÷åíü èíòåðåñíûå. Ïîäàðÿò ìíîæåñòâî ýìîöèé çðèòåëÿì:
è äàâíèì ïî÷èòàòåëÿì ñàêñîôîííîé ìóçûêè, è òåì, êòî òîëüêî
ðåøèë ïîçíàêîìèòüñÿ ñ Åãî Âåëè÷åñòâîì ñàêñîôîíîì. Ãîâîðþ
òàê âñåãäà, ïîñêîëüêó òî÷íî
çíàþ, ÷òî ðàç óñëûøàâ, ÷åëîâåê
íåïðåìåííî âëþáëÿåòñÿ â ýòîò
íåîáûêíîâåííûé èíñòðóìåíò,
åãî âîëøåáíóþ ìàãèþ, — ðàññêàçûâàåò îñíîâàòåëü Vinnytsia
Adolphe Sax Festival, èçâåñòíûé
ñàêñîôîíèñò Åâãåíèé Ïîïåëü.
БУДЕМ НАСЛАЖДАТЬСЯ
НАШИМИ ЗВЕЗДАМИ
Åñëè â ïðîøëûå ãîäû íà ôåñòèâàëü â Âèííèöó ïðèåçæàëè
ñàêñîôîíèñòû èç äðóãèõ ñòðàí,
òî â ýòîì ãîäó ãëàâíûìè ãåðîÿìè
ñòàíóò óêðàèíñêèå èñïîëíèòåëè.
— Ïðåäëàãàåì çðèòåëÿì íàñëàäèòüñÿ æèâîé èãðîé è õàðèçìîé
íàøèõ óêðàèíñêèõ çâåçä — ñàìûõ
ïðîãðåññèâíûõ ñàêñîôîíèñòîâ,

êîòîðûå íàñòîëüêî ïîðàæàþò
ñâîèì èñïîëíèòåëüñêèì ìàñòåðñòâîì è íîâàòîðñêèìè èäåÿìè,
÷òî íå òîëüêî íå óñòóïàþò èíîñòðàííûì êîëëåãàì, íî è ÷àñòî
ïðåâîñõîäÿò èõ. Ýòî Àðòåì Ãîëîäíþê, Äàíèèë Äîâáûø, Ukrainian
Saxophone Ensemble, — ãîâîðèò
Åâãåíèé Ïîïåëü. — Çà ïîñëåäíèå
15 ëåò ñàêñîôîí ïîëó÷èë ìîùíåéøåå ðàçâèòèå. Â ìèðå ñåé÷àñ
íà íåì èãðàþò âñå! Çà ïåðèîä
ñ 2014 ãîäà, êîãäà ïðîøåë íàø
ïåðâûé ôåñòèâàëü, è äî ñåãîäíÿ,
âûøëà íà íîâûé óðîâåíü è ñàêñîôîííàÿ øêîëà â Óêðàèíå. Ïîÿâèëîñü ìíîãî ìîëîäûõ, î÷åíü êðåïêèõ ìóçûêàíòîâ, êîòîðûå ñåáÿ
îòëè÷íî çàðåêîìåíäîâàëè íà ôåñòèâàëÿõ è êîíêóðñàõ â äðóãèõ
ñòðàíàõ. Ìíîãèå óæå óåõàëè: Èëüÿ
Âàñÿ÷êèí îñåë â Áðþññåëå, Äàíèèë Äîâáûø, êîòîðîãî ìû óñëûøèì 10 íîÿáðÿ, — ó÷èòñÿ â êîíñåðâàòîðèè Ëåîíà, Àíÿ Ñòåïàíîâà
àêòèâíî âûñòóïàåò çà ãðàíèöåé.
À åäèíñòâåííûé â Óêðàèíå àíñàìáëü ñàêñîôîíèñòîâ Ukrainian
Saxophone Ensemble, êîòîðûé,
êñòàòè, ïîÿâèëñÿ áëàãîäàðÿ íàøåìó ôåñòèâàëþ, ëåòîì â Õîðâàòèè ïðåäñòàâëÿë Óêðàèíó
íà Ìåæäóíàðîäíîì êîíãðåññå
ñàêñîôîíèñòîâ — íàèáîëüøåì
â ìèðå ôîðóìå, êîòîðûé ïðîõîäèò ðàç â òðè ãîäà. Çà ïîëâåêà ñóùåñòâîâàíèÿ êîíãðåññà Óêðàèíà
â íåì ó÷àñòâîâàëà òîëüêî âòîðîé
ðàç. Ñàìûì ïåðâûì èç Óêðàèíû
â 2000 ãîäó â Ìîíðåàëå âûñòóïàë
Êâàðòåò êèåâñêèõ ñàêñîôîíèñòîâ,
âî ãëàâå ñ «ïàïîé» óêðàèíñêîãî
ñàêñîôîíà Þðèåì Âàñèëåâè÷åì.
— Êàê âàñ ïðèíèìàëè íà ìåæäóíàðîäíîì êîíãðåññå?

— ×óäåñíî! Ñïåöèàëüíî äëÿ
êîíãðåññà êîìïîçèòîð Âàëåðèÿ
Âèíîãðàäîâà íàïèñàëà øèêàðíóþ
àâòîðñêóþ ïðîãðàììó «Êîëî», îñíîâàííóþ íà óêðàèíñêîì ôîëüêëîðå. Ìû ñ÷àñòëèâû, ÷òî âñåõ,
êòî åå ñëûøàë, îíà ïîðàæàåò!
Íà êîíãðåññå ðåæèì ñóìàñøåäøèé: íà ïðîòÿæåíèè ïÿòè äíåé
ñ óòðà äî íî÷è ïðîõîäÿò ëåêöèè,
êîíöåðòû, ìàñòåð-êëàññû, âûñòàâêè, ïîêàçû ôèëüìîâ — âñå
ïîñâÿùåíî ñàêñîôîííîé êóëüòóðå. Âïåðâûå íà Ìåæäóíàðîäíûé
êîíãðåññ ñàêñîôîíèñòîâ ÿ ïîïàë
â 2015 ãîäó, êîãäà îí ïðîõîäèë
â Ñòðàñáóðãå âî Ôðàíöèè. Áûë
òîãäà â êà÷åñòâå çðèòåëÿ. À ÷òîáû
â ýòîì ãîäó ìû ñìîãëè âûñòóïèòü
ñî ñâîèì àíñàìáëåì, çàÿâêó ïîäàâàëè çà ãîä. Èç 700 òåõ, êòî ïîäàâàëñÿ, ïðèãëàøåíèå íà êîíãðåññ
ïîëó÷èëè 350 êîëëåêòèâîâ è èñïîëíèòåëåé. Áåçóìíî ñ÷àñòëèâû,
÷òî â èõ ÷èñëå îêàçàëèñü è ìû —
àíñàìáëü Ukrainian Saxophone

«12 ñàêñîôîíèñòîâ
íà îäíîé ñöåíå,
ìàêñèìàëüíîå
çâó÷àíèå ðàçíûõ
ñàêñîôîíîâ — ðàäè
ýòîãî ñòîèò áîðîòüñÿ!»
Ensemble. À åùå â ýòîò ðàç ìíå
ïîñ÷àñòëèâèëîñü ïðèñóòñòâîâàòü
âî âðåìÿ âûáîðîâ ñëåäóþùåãî ãîðîäà, êîòîðûé â 2021 ãîäó áóäåò
ïðèíèìàòü êîíãðåññ. Ýòè âûáîðû ïðîõîäÿò íà òàêîì ñåðüåçíîì
óðîâíå, ñëîâíî Îëèìïèéñêèå
èãðû (óëûáàåòñÿ). Âûáèðàëè
èç òðåõ ãîðîäîâ: êîëóìáèéñêîãî, êèòàéñêîãî è ÿïîíñêîãî. Âñå
ïðåòåíäåíòû ïðåäñòàâëÿëè âèäåîïðåçåíòàöèè ñâîèõ ãîðîäîâ
ñ óêàçàíèåì èíôðàñòðóêòóðû,
êîíöåðòíûõ çàëîâ, îðêåñòðîâ,
ãîòîâûõ àêêîìïàíèðîâàòü ìóçûêàíòàì-ó÷àñòíèêàì. Ïîñëå âñå
æåëàþùèå ìîãëè çàäàòü âîïðîñû
è òóò æå ïîëó÷èòü íà íèõ îòâåòû.
Ïîòîì âñåì ðàçäàëè áþëëåòåíè,
òóò æå âñå ïðîãîëîñîâàëè è ïðè
âñåõ íà÷àëñÿ ïîäñ÷åò ãîëîñîâ.
Â èòîãå, ñ íåáîëüøèì îòðûâîì
îò Øàíõàÿ ïîáåäèë ÷óäíûé
ÿïîíñêèé ãîðîäîê, ðàñïîëîæåí-

Кроме концертов будут мастер-классы
— Кроме концертов в рамках
фестиваля в Виннице также
пройдут мастер-классы. Расскажите о них.
— Это будут профессиональные,
часовые мастер-классы Даниила
Довбыша и Артема Голоднюка для
студентов Винницкого колледжа
культуры и искусств имени Леонтовича. Признаюсь — это моя отдельная гордость, как для преподавателя! Артем и Даниил — одни
из сильнейших саксофонистов
Украины в академическом направлении. Для города и наших

молодых винницких музыкантов
большая удача иметь возможность перенять их опыт. Об их
многочисленных проектах и успехах можно рассказывать часами!
Артем Голоднюк — солист Национального президентского оркестра Украины, участник многих
известных бэндов, включая New
Age Quartet и Frankyjazz, потрясающий и очень разноплановый
музыкант, который одинаково
великолепно играет как джазовую эстрадную, так и академическую музыку. Таких же самых

лестных отзывов заслуживает
и Даниил Довбыш — лауреат многих международных конкурсов
и фестивалей, виртуозный мастер, который сейчас живет на две
страны — в Украине и Франции, где
нынче оттачивает свое мастерство
в знаменитой Леонской консерватории. В дни фестиваля мастерклассы будут проходить в дневное
время, а живой игрой Артема Голоднюка и Даниила Довбыша все
винничане и гости города смогут
насладиться 10 ноября в 18.30 в Винницкой областной филармонии.

Организатор Vinnytsia Adolphe Sax Festival, знаменитый
музыкант Евгений Попель обещает: «10-11 ноября самые
прогрессивные саксофонисты Украины удивят своим
мастерством и новаторством всех зрителей фестиваля»
íûé íåäàëåêî îò Îñàêè. À ìåíÿ,
ïðèçíàþñü, íåèìîâåðíî ïîðàçèë
Øàíõàé. Èíôðàñòðóêòóðà óíèâåðñèòåòñêîãî êâàðòàëà, â êîòîðîì
ïðåäëàãàëîñü ïðîâîäèòü êîíãðåññ,
ñóìàñøåäøàÿ! Êó÷à ïëîùàäîê,
êîíöåðòíûõ çàëîâ è âñå ìàêñèìàëüíî êîìïàêòíî — â ðàäèóñå
200 ìåòðîâ. Êîãäà âèäèøü òàêîå
ñîâðåìåííîå ÷óäî, ïîíèìàåøü:
êèòàéöû óøëè íàñòîëüêî äàëåêî,
÷òî âðÿä ëè ìû èõ äîãîíèì…
УСЛЫШИМ ЕДИНСТВЕННЫЙ
В УКРАИНЕ АНСАМБЛЬ
12 САКСОФОНИСТОВ
— Íà êîíãðåññå âû ïðåäñòàâèëè
ìèêñ óêðàèíñêîãî ôîëêà è ñàêñîôîííîé ìóçûêè. Áûëî ëåãêî ñîåäèíèòü òàêèå ðàçíûå æàíðû?
— Ïîâòîðþñü: íà ñàêñîôîíå ñåãîäíÿ ìîæíî èãðàòü âñ¸! È êóäà
áîëüøåé ïðîáëåìîé äëÿ àíñàìáëÿ
ÿâëÿåòñÿ íå ïðîãðàììà, à âîçìîæíîñòü íà ïîñòîÿííîé îñíîâå ñîáèðàòüñÿ âìåñòå. Íàñ 12 ìóçûêàíòîâ — è ó êàæäîãî ìíîæåñòâî ñâîèõ ïðîåêòîâ è òåêóùåé ðàáîòû.
Êðîìå òîãî, ìû æèâåì â ðàçíûõ
ãîðîäàõ: Êèåâå, Ëüâîâå, Âèííèöå.
È âñå æå ìû íàñòîëüêî çàãîðåëèñü èäååé áîëüøîãî àíñàìáëÿ
ñàêñîôîíèñòîâ, êîòîðîãî äî ñèõ
ïîð íå áûëî â Óêðàèíå, ÷òî âîïðåêè âñåì ïðåãðàäàì ðàáîòàåì
è òâîðèì. Äëÿ òîãî ÷òîáû íàèëó÷øå âûñòóïèòü â Çàãðåáå, ìû
íà ïðîòÿæåíèè ãîäà ðàáîòàëè íàä
ïðîãðàììîé «Êîëî»: äåòàëüíî âñå
ïðîäóìûâàëè, ðåïåòèðîâàëè. Ðåçóëüòàòîì î÷åíü äîâîëüíû! Íàøà
ïðîãðàììà, â êîòîðîé óêðàèíñêèå
îáðÿäîâûå ìåëîäèè ïîëó÷àþò
íåïîâòîðèìîå ñîâðåìåííîå ïðî÷òåíèå, î÷åíü íðàâèòñÿ çðèòåëÿì:
ïîñëå âûñòóïëåíèÿ â êðàñèâåéøåì Íàöèîíàëüíîì òåàòðå îïåðû
è áàëåòà Çàãðåáà, ìû ñ óñïåõîì
ïðåçåíòîâàëè «Êîëî» â Êèåâå, à 11 íîÿáðÿ â 19.00 â òåàòðå

èìåíè Ñàäîâñêîãî ïîðàäóåì
çðèòåëåé Vinnytsia Adolphe Sax
Festival. À òàêæå î÷åíü íàäååìñÿ,
÷òî â ïåðñïåêòèâå âñëåä çà íàøèì
àíñàìáëåì ïîäîáíûå êîëëåêòèâû
ïîÿâÿòñÿ ïðè ôèëàðìîíèÿõ, âåäü
ýòî ñîâåðøåííî íîâûé è î÷åíü
èíòåðåñíûé æàíð, êîòîðûé âûçûâàåò íåèìîâåðíûé âîñòîðã
ó çðèòåëåé. 12 ñàêñîôîíèñòîâ
íà îäíîé ñöåíå, ìàêñèìàëüíîå
çâó÷àíèå ðàçíûõ ñàêñîôîíîâ —
ðàäè ýòîãî ñòîèò áîðîòüñÿ!
— Â âàøåì àíñàìáëå ïðåäñòàâëåíû âñå ñóùåñòâóþùèå âèäû ñàêñîôîíîâ?
— Ê ñîæàëåíèþ, íå âñå. Ó íàñ
ïî òðè òåíîðà, áàðèòîíà, àëüòà, ñîïðàíî, íî áàñà íåò. Áàññàêñîôîí ñòîèò, êàê àâòî-èíîìàðêà — 20 òûñÿ÷ äîëëàðîâ.
Â Óêðàèíå òàêîé èíñòðóìåíò
âñåãî îäèí. È òîò èç-çà áþðîêðàòèè ïûëèòñÿ íà ñêëàäå… Èñòîðèÿ
áàñ-ñàêñîôîíà â Óêðàèíå — àáñóðäíî-ñìåøíàÿ è, ê ñîæàëåíèþ,
«ïî-óêðàèíñêè — íàøà». Åùå
15–20 ëåò íàçàä ñ öåëüþ ðàçâèòèÿ
ñàêñîôîííîé êóëüòóðû Óêðàèíû
ñòðàíå ýòîò åäèíñòâåííûé áàññàêñîôîí ïîäàðèëà âñåìèðíî
èçâåñòíàÿ ïàðèæñêàÿ êîìïàíèÿ
«Selmer». Íà íåì äåìîíñòðàòèâíî
ïîèãðàëè ïàðó êîíöåðòîâ è… îòïðàâèëè ïîêîèòüñÿ íà ñêëàäå. Òàì
óæå ïîäóøêè ññîõëèñü — ñòîëüêî
òîò áåäíûé èíñòðóìåíò òàì ëåæèò. À âåäü ïîäàðèëè åãî äëÿ ðàçâèòèÿ! Ñìîòðèøü è ïå÷àëü… Âçÿòü
äëÿ èãðû â àíñàìáëå íå ìîæåøü,
ïîñêîëüêó èíñòðóìåíò íà áàëàíñå
ãîñóäàðñòâåííîé ñòðóêòóðû - òàê
ïðîñòî íå äàäóò. Âîò è ëåæèò…
Ïðèîáðåñòè áèëåòû íà êîíöåðòû ôåñòèâàëÿ ìîæíî íà ñàéòå
bilet.vn.ua, â êàññàõ òåàòðà Ñàäîâñêîãî, Äîìà îôèöåðîâ, «Óíèâåðìàãà» è «Ìàãèãðàíäà».
Ýêñêëþçèâíûé èíôîðìàöèîííûé
ïàðòíåð ôåñòèâàëÿ — RIA.
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кінотеатр

Коцюбинського

Життя, яке воно є
Мелодрама, 31.10, поч. о 20.15
Вартість квитків — 80 грн
1.11–7.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Скажене весілля
Комедія, 31.10, поч. о 18.25
Вартість квитків — 80 грн
1.11–7.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Народження зірки
Мелодрама, 31.10, поч. о 16.05
Вартість квитків — від 75 грн
1.11–7.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Dzidzio: Перший раз
Романтична комедія, 31.10, поч. о 10.30, 12.00,
20.05, 21.55. Вартість квитків — від 45 грн
1.11–7.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

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

Веном

ТЕАТР

КОНЦЕРТИ
Концерт Єгора
Грушина
Третього листопада
у Вінницькій обласній
філармонії відбудеться
презентація альбому Єгора Грушина у супроводі
струнного квартету.
Альбом «Ritorno» — це повернення
композитора-неокласика 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.

Onuka з концертом
у Вінниці
ОNUKA представить
Вінниці новий альбом
MOZAЇKA — історію
про низку дивних збігів,
обставин і символів. Все
склалося.
MOZAЇKA — більше ніж просто альбом. Це
інтерактивний проект ONUKA, в якому музика,
відео, фото, месседжі утворюють єдине ціле.
Окремі фрагменти складаються в загальну картину,
даючи ключ до розгадки: як же влаштовано Всесвіт
ONUKA. Приходьте у Будинок офіцерів 8 листопада
о 19.00. Вартість: 190-690 грн.

Трилер, 31.10, поч. о 14.10

Скажене весілля
Комедія, 31.10, поч. о 18.00

Dzidzio: Перший раз
Романтична комедія
31.10, поч. о 12.15, 19.40

Страшилки 2: Привиди Хелловіна
Фентезі, 31.10, поч. о 16.15

Хелловін
Трилер, 31.10, поч. о 21.35

Пітер Пен: У пошуках магічної книги
Анімація, 31.10, поч. о 10.30

Гурт «KAZKA»
у Вінниці
Музиканти, які з'явилися
лише в минулому році з
хітом «Свята», але вже
зібрали практично всі
музпремії в номінаціях
«Прорив» і «Відкриття».
Виконавці працюють в стилі experimental pop з
елементами електро-фольку. Гурт заснований
в 2017 році Олександрою Заріцькою та Нікітою
Будашем. У 2018 році до гурту приєднався
Дмитро Мазуряк. Гурт про себе заявив на проекті
"Х-Фактор" з авторською піснею "Свята". Уперше
гурт приїде із сольним концертом до Вінниці.
Концерт відбудеться 9 листопада в «Feride Plaza».
Початок о 19.00, вартість квитків: 300-500 грн.

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».

«ДахаБраха» з
концертом
12 листопада
о 19.00 у театрі ім.
Садовського вінничани
одними з найперших почують нові пісні «ДахаБраха». Вас чекає неймовірне поєднання автентичної музики із сучасним
драйвом та цілий парад музичних інструментів.
Це не звичайний гурт, а справжній феномен — колектив, який в обхід усіх законів шоу-бізнесу збирає
аншлаги не тільки в рідній Україні, а й далеко за її
межами. У вересні «ДахаБраха» у своїх фірмових
високих шапках шокували телебачення Великобританії: у ефірі найпопулярнішого музичного шоу
«Later… with Jools Holland» виконали композицію
«Шо з-під дуба». Свій новий всеукраїнський тур
«ДахаБраха» приурочили до виходу шостого альбому «Дорога», у якому зібрали пісні з різних куточків
України і навіть заспівали кримськотатарською.
Під час концерту учасники «ДахаБраха» заграють
для вас на волинці, дарбуці, таблах, діджеріду,
тромбоні, акордеоні, джембе, перкусії, басових
барабанах, жалійці, флейті, гармошці, віолончелі і
бугаю. Вартість квитків — 190–750 гривень.

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

Веном
Трилер, 31.10, поч. о 13.20, 15.40
1.11–7.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Луїс і прибульці
Анімація, 31.10, поч. о 12.40, 14.40
1.11–7.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Небезпечна гра Слоун
Трилер, 31.10, поч. о 10.00, 12.40, 15.20
1.11–7.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Перша людина
Драма, 31.10, поч. о 15.50, 18.40, 21.30
1.11–7.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Я все ще бачу тебе
Трилер, 31.10, поч. об 11.00, 12.00, 22.20
1.11–7.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Чорний козак
Драма, 31.10, 10.50, 12.50
1.11–7.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Школа
Жахи, 31.10, поч. о 20.00, 22.00
1.11–7.11, 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.

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

Ассоль
Історія однієї мрії, 31.10, 7.11, поч. о 16.00

KVITKA
Пісня наяву й у снах, 1.11, поч. о 18.30

Селфі зі Склерозом
Прем'єра. Мала сцена. Незвичайна комедія
1.11, 3.11, поч. о 19.00

Летюча миша
Оперета, 2.11, поч. о 18.30

Хелемські мудреці
Комедія-притча, 3.11, поч. о 18.30

Моя чарівна леді
Мюзикл, 6.11, поч. о 16.00

«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».

Вистава «ОбійМи»
10 грудня о 19.00 на сцені
театру імені Садовського — дуже щира і особлива вистава «ОбійМи»
експериментального
театру Kolo Svitla!
Готуйтесь пережити
всю палітру почуттів, отримати відповіді на найбільш хвилюючі життєві запитання і позбавитись
«рамок» на шляху до власного щастя.
На чолі з незрівнянною Юлією Свєтловою
11 красунь-чарівниць — талановитих акторок,
танцівниць, співачок, письменниць, поетес —
у захоплюючих монологах, танцях і пластиці
відкриють нову сучасну мову театру, яка проймає
до глибини душі.
Буде сучасно й експериментально. Заворожуюче
красиво й чуттєво. Тонко і глибоко. До мурашок.
Тому що по-справжньому.
Квитки на виставу — 130–280 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».

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

Подорож маленької зірочки
Зоряно-музична казочка
3.11, поч. об 11.00 та 13.00

Рибалчина Русалонька
Легенда про кохання, 4.11, поч. об 11.00 та 13.00
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«МОНСТРИ» ПРОЇХАЛИ ВЕЛОПАРАДОМ
Страхіття на колесах  Уже вчетверте
в нашому місті відбувся велопробіг
до Хелловіну. Учасники одягнули ікла
вампірів, маски зомбі та костюми
скелетів. Проїхалися у велоколонні й діти,
які приміряли на себе образи «зайченят»,
«динозавриків» та «відьом». Таким чином,
вважають велосипедисти, вони змінюють
велоінфраструктуру в місті на краще
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó Â³ííèö³ 28
æîâòíÿ â³äáóâñÿ âåëîïðîá³ã äî Äíÿ âñ³õ ñâÿòèõ — Õåëëîâ³íó. Òàê, ìàñîâîþ
ïî¿çäêîþ íà âåëîñèïåäàõ, ùî îðãàí³çóþòü ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè
ç â³ííèöüêî¿ «Êðèòè÷íî¿ ìàñè»,
éîãî â³äçíà÷àþòü â÷åòâåðòå.
Çðàíêó á³ëÿ àðêè-ñêðåïêè, ùî
íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â, çáèðàëèñÿ äåñÿòêè âåëîñèïåäèñò³â.
Îð³ºíòîâíî, ó÷àñíèê³â âåëîïðîá³ãó «ìîíñòð³â» áóëî äî ñîòí³, à íà ñâÿòêóâàííÿ ïðèõîäèëè
ï³äë³òêè, ìîëîäü, ïîäðóæí³ ïàðè
òà ëþäè ïîâàæíîãî â³êó.
Ïåðåõîæ³ ðîáèëè ñåëô³ ç ÷óäåðíàöüêèìè ïåðñîíàæàìè. Àáî
ïðîõîäèëè ç óñì³øêîþ íà îáëè÷÷³. ×èñëåíí³ ôîòî ðîáèëà é
ñàìà «íå÷èñòà» ñèëà. Ïîãîâîðèëè
ç äåê³ëüêîìà ó÷àñíèêàìè ïðî ¿õ
ïåðñîíàæ³â òà ä³çíàëèñÿ, íàâ³ùî
â³äçíà÷àòè Õåëëîâ³í, ùî íå º òðàäèö³éíèì äëÿ óêðà¿íö³â ñâÿòîì.
«Âåëî-ñ³ìåéñòâî» Ìîñ³é÷óê³â
íå ïðîïóñêàº æîäíîãî âåëîïàðàäó
â ì³ñò³. Îò ³ ïðîá³ã äî Õåëëîâ³íó
íå âèíÿòîê.
— ß â³äüìà, äîíüêà Àð³íà —

äèíîçàâðèê, à íàø ïàïà, Þð³é,
äóõ ÷îðíîãî âåëîñèïåäèñòà. Ãîòóâàëèñÿ äî ñâÿòà çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â,
çàìîâëÿëè êîñòþìè. Ìè ïîñò³éíî
áåðåìî ó÷àñòü ÿê â òðàäèö³éíèõ,
òàê ³ â êîñòþìîâàíèõ âåëîïðîá³ãàõ ó Â³ííèö³. À ñâÿòî Õåëëîâ³íó
äëÿ íàñ — öå íà÷å ñ³ìåéíå ñâÿòî, — ðîçêàçàëà Þë³ÿ Ìîñ³é÷óê.
«Ãðàô Äðàêóëà» Îëåêñàíäð
Þçâåíêî òàêîæ îäèí ç òèõ âåëîñèïåäèñò³â, ÿêèé ÷àñòî â³äâ³äóº ìàñîâ³ ïðîá³ãè. Êàæå, ùî öå
ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî ñïîñîáó
æèòòÿ òà ñòèìóë ïîêðàùóâàòè
âåëî³íôðàñòðóêòóðó.
— ß Äðàêóëà, àëå íå ïîâí³ñòþ. ßê áà÷èòå, ìàþ êîñòþì,
àëå ³êëà âàìï³ðà íå çíàéøîâ.
Ãàäêè íå ìàþ, äå ¿õ êóïèòè.
ß ïîñò³éíèé ó÷àñíèê ïîä³áíèõ
òåìàòè÷íèõ ïàðàä³â, ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ³íøèìè
âåëîñèïåäèñòàìè, ³ öå ïðîïàãàíäà çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.
Ìàþ äóìêó, ÷èì á³ëüøå òàêèõ
âåëîïàðàä³â, òèì êðàùå ÿê äëÿ
çäîðîâ’ÿ, òàê ³ äëÿ ïîêðàùåííÿ
âåëî³íôðàñòðóêòóðè, — ðîçïîâ³â
Îëåêñàíäð Þçâåíêî.
À îò ä³â÷àòà Îëüãà òà Êàòåðèíà
âïåðøå âçÿëè ó÷àñòü ó âåëîïðîá³ãó. Àëå äî âò³ëåííÿ îáðàçó ìîíñòð³â ï³ä³éøëè ãðóíòîâíî: ðîçìà-

Скелети, мумії, зомбі та інша
нечисть робили фото один з одним.
Вони проїхали на велосипедах з
Вишеньки до Центру

ëþâàëè îáëè÷÷ÿ, çðîáèëè íàðÿä ³
äëÿ ñåáå, ³ äëÿ âåëîñèïåä³â.
— ß ïîâèííà áóëà áóòè ìóì³ºþ, âåëîñèïåä îáòÿãíóëà ñåðâåòêàìè, àëå ñàìà íå ñõîò³ëà — áî
íåêîìôîðòíî òîä³ ¿çäèòè, — ðîçêàçàëà Êàòåðèíà.
— À ÿ ñèìá³îç ñêåëåòà òà äåìîíà. Âåëîñèïåä ìàâ áóòè â îáðàç³
«ãàðáóçà», — ðîçêàçàëà Îëüãà.
Ä³â÷àòà ðîçïîâ³ëè, ùî â öüîìó
îáðàç³ ¿çäèëè äî ñòàðòó ÷åðåç óñå
ì³ñòî. Àëå îáðàç â³ä ïåðåõîæèõ
â ñâ³é á³ê íå ÷óëè: ò³ëüêè ïîñì³øêè òà äèâóâàííÿ.
Îá 11-é âåëîêîëîííà ñòàðòóâàëà ç ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â.
Îðãàí³çàòîðè ç
«Êðèòè÷íî¿ ìàñè» ïðîâåëè âåëîêîëîííó âåëîäîð³æêàìè ç Âèøåíüêè äî Öåíòðó ì³ñòà.

«Чорти» перекинули прокатні велосипеди
Днями інша «нечиста сила» перекинула велосипеди муніципального велопрокату. Фотографію
з «поламаними» велосипедами
бурно коментували в соцмережі, але представники компанії
Nextbike відповіли, що велосипеди не зламали, а просто перекинули.
— До нас звернень щодо вандалізму на станції не надходило. Усі велосипеди знаходяться
в нормальному стані. Те, що ми
бачимо на фото — то просто перекинуті велосипеди, але вони
не поламані, — сказав представник Nextbike у Вінниці Олександр
Царевський.

Чоловік сказав, що за час роботи Nextbike у Вінниці було лише
декілька інцидентів із розірваним
ланцюгом, несправною педаллю,
або вивернутим кермом.
— Якщо ви бачите, що велосипед
поламаний — телефонуйте за номером гарячої лінії, яка вказана
на кожному велосипеді, — говорить Царевський. — Оператор
вам перетелефонує за кілька
хвилин. Запитає номер велосипеда, суть проблеми, час та місце
побаченого.
До слова, після дзвінка велосипед
дистанційно заблокують, щоб
ніхто не взяв його в користування
поламаним (goo.gl/qnSbTQ).

Розширення дороги і тротуарний годинник
Ремонт площі Театральної за 22,9 мільйона гривень
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

До кінця листопада будівельники розширять дорогу. На
думку чиновників, заїзд з Соборної на Театральну завузький

 Ó ñåðåäèí³ æîâòíÿ íà âóëèö³ Òåàòðàëüí³é ðîçïî÷àëèñÿ
áóä³âåëüí³ ðîáîòè. Ó ìåð³¿ ïîÿñíèëè, ùî öå ïî÷àòîê ðåêîíñòðóêö³¿ ìàéäàíó Íåáåñíî¿ Ñîòí³:
ðîá³òíèêè ïî÷íóòü ç ðîçøèðåííÿ
äîðîãè íà ïåðåõðåñò³ ÒåàòðàëüíàÑîáîðíà. Äàë³ â³çüìóòüñÿ çà âåñü
ìàéäàí, äå ç’ÿâèòüñÿ ïåðøèé
â ì³ñò³ òðîòóàðíèé ãîäèííèê.
Áóä³âåëüíèêè ç ïðèâàòíîãî
ï³äïðèºìñòâà «Àêòèâ-Ñòðîé»
ðîçøèðÿþòü ïðî¿æäæó ÷àñòèíó,
ùîá íà ïåðåõðåñò³ ÒåàòðàëüíàÑîáîðíà, òàê ³ âçäîâæ Òåàòðàëüíî¿ íå óòâîðþâàëèñÿ çàòîðè.
«Ïåðåõðåñòÿ âóëèöü Ñîáîðíî¿ òà
Òåàòðàëüíî¿ îäíå ³ç òèõ, ÿêå ïîòðåáóâàëî çì³íè â îðãàí³çàö³¿ äîðîæ-

íüîãî ðóõó. Öüîãî ðîêó íà ïëîù³
çàì³íÿòü îïîðè êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ ç ñó÷àñíèì îñâ³òëåííÿì ³
ïðîêëàäóòü êîìóí³êàö³¿ â çåìë³.
Òàêîæ ðîçøèðÿòü ñìóãó äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó íà ÷àñòèí³
âóëèö³ Òåàòðàëüíî¿ (â³ä Ñîáîðíî¿
â íàïðÿìêó Ìàã³ñòðàòñüêî¿), ùî
íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü çá³ëüøèòè
ïëàòôîðìó äëÿ âèñàäêè/ïîñàäêè
ïàñàæèð³â», — ïîÿñíþâàëè ó ïðåññëóæá³ ì³ñüêðàäè.
Ç ñèñòåìè ProZorro ä³çíàëèñÿ,
ùî âàðò³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ ìàéäàíó Íåáåñíî¿ Ñîòí³ — 22 ì³ëüéîíè
960 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Çà òåõí³÷íèì
çàâäàííÿì ï³äðÿäíèê ðåêîíñòðóêö³¿, ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî
«Àêòèâ-Ñòðîé», ìàº ðîçøèðèòè
äîðîãó íà Òåàòðàëüí³é (â³ä Ñî-

áîðíî¿ äî Äðàìòåàòðó), ïîêëàñòè
íîâó ïëèòêó íà âñ³é ïëîù³, çðîáèòè ðåìîíò ôîíòàíó òà ñèñòåì
âîäîïîñòà÷àííÿ, âìîíòóâàòè
â òðîòóàð ãîäèííèê, ïðîêëàñòè
íîâ³ êîìóí³êàö³¿ òà â³äåîíàãëÿä,
ïîñòàâèòè íîâ³ ë³õòàð³ òà âèñàäèòè íîâ³ êóù³ é ãàçîíè.
Ðîáîòè çàïëàíîâàí³ íà äâà
ðîêè: ó 2018 ðîö³ áóä³âåëüíèêè
ïðàöþâàòèìóòü ïðîòÿãîì æîâòíÿ-ëèñòîïàäà òà çðîáëÿòü ðîçøèðåííÿ äîðîãè, îíîâëåííÿ êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ äëÿ òðîëåéáóñ³â òà
íîâèé ïîñòàìåíò ï³ä ñêóëüïòóðíó
êîìïîçèö³þ.
Ó 2019-ìó ï³äðÿäíèê â³äíîâèòü
ðîáîòó ç êâ³òíÿ. Óâåñü ïðîöåñ ðåêîíñòðóêö³¿, çà äîãîâîðîì, òðèâàòèìå äî âåðåñíÿ íàñòóïíîãî ðîêó.
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КУДА МОЖНО ДОКАТИТЬСЯ
В ПОИСКАХ «ПОЛОВИНКИ»
Проверим?  Где-то на белом свете
есть тот или та, что предназначены
судьбой. Теории двух половинок одного
целого настолько живы в умах и душах
мужчин и женщин, что не замечая
чужого равнодушия, очевидного для
других, они сливают себя, своих близких,
свою жизнь, не пойми куда и кому
Áûâàåò òàê, ÷òî âñòðåòèëèñü
ãëàçàìè äâà ÷åëîâåêà, ÷òî-òî (íàâåðíîå èñêðà) ïðîáåæàëî ìåæäó
íèìè, ïðèøëî îçàðåíèå — ìîé
÷åëîâåê, è äàâàé îíè æèòü ïîæèâàòü äî çîëîòîé ñâàäüáû. Òàê
äåéñòâèòåëüíî áûâàåò, î÷åíü
ðåäêî, ïðàâäà, êàê èñêëþ÷åíèå.
Íî çäðàâàÿ ìûñëü, ÷òî íà ïóñòîì
ìåñòå âåëèêîé ëþáâè äî ãðîáà
âðÿä ëè ñëó÷èòüñÿ, íàì â ãîëîâó
â ïðèíöèïå íå ïðèõîäèò. ×òî òàêàÿ ëþáîâü äîëæíà âûðàñòè: ñíà÷àëà ñèìïàòèÿ äîëæíà ïîÿâèòüñÿ
âçàèìíàÿ, óçíàâàíèå âçàèìíîå,
ñáëèæåíèå, âëþáëåíèå (èëè
êàê ýòî íàçâàòü). Ïî èñòå÷åíèè
êàêîãî-òî âðåìåíè (äëèòåëüíîãî),
ëþäè ïîæèëè âìåñòå, ïðèòåðëèñü
äðóã ê äðóãó è ïðèçíàëè òîò ôàêò,
÷òî äàëüøå òîëüêî âäâîåì — òîãäà ïîÿâëÿåòñÿ ëþáîâü è ïîëó÷àþòñÿ ïîëîâèíêè.
Íî, êàê âñåãäà, ìû äåëàåì

âûâîäû, ÷òî ðàç áûâàåò — çíà÷èò áûòü äîëæíî. Íó è èùåì
ïîëîâèíêè, õóæå òîãî, íàçíà÷àåì èìè êàæäîãî, êîìó «ïîñ÷àñòëèâèëîñü» íàì ïîíðàâèòüñÿ. Ðàçî÷àðîâûâàåìñÿ, êîíå÷íî,
è äåëàåì ñóïåð âåðíûé âûâîä —
íå ïîëîâèíêà çíà÷èò, íàäî èñêàòü
äàëüøå. È ýòî åùå íå ñàìûé õóäøèé âàðèàíò. Ïå÷àëüíåå èñòîðèè
ñëó÷àþòñÿ, êîãäà ìû óâåðåíû,
÷òî âñòðåòèëè òîãî ñàìîãî, îí,
ïðàâäà, ïîêà íå âåðèò ñâîåìó
ñ÷àñòüþ, åìó íàäî îáúÿñíèòü,
äîêàçàòü, óáåäèòü, â êîíöå êîíöîâ. Íó è ïîøëà ðàáîòà íàä îòíîøåíèÿìè. Ïîíÿòíî, ÷òî òðàòèòü
áîëüøîé èëè íå î÷åíü ïåðèîä
ñâîåé æèçíè íà «ïîëîâèíêó», ýòî
ëè÷íîå äåëî êàæäîãî è åãî âûáîð.
Íî õî÷åòñÿ ïðåäóïðåäèòü, ñ ÷åì
îáÿçàòåëüíî ñòîëêíåòñÿ ÷åëîâåê,
ïðåîäîëåâàÿ ïîðîãè è áóåðàêè
íà ïóòè ê ëè÷íîìó ñ÷àñòüþ.

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ
АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

— Как обычно,
придется поговорить не о самом вопросе,
а о его сути. Зададимся вопросом: а откуда вообще берется необходимость
в другом человеке? Все дело
в том, что у каждого человека
есть определенные потребности. Кто-то с ними справляется
худо-бедно, кто-то очень даже
хорошо. Если очень коротко,
то основные потребности в отношениях следующие: свобода
от претензий, обеспеченный быт
(добрая забота), безопасность
(в т. ч. защита от «предательства»), качественный и количественный секс, материальные
блага (и их источник), поддержка самооценки (гордость,
чувство собственной значимости). У каждого своя иерархия.
На первом месте у кого-то может быть безопасность, у когото быт, у кого-то секс. Интереснее начинается во время поиска
партнера. Вспомните состояние,

когда у вас не было партнера,
а вы очень хотели отношений.
Приятно? Не очень. В психологии это ощущение называется
«фрустрация». И в этом ощущении мы начинаем искать
человека, который, по нашему
мнению, закроет наши потребности. Я подчеркиваю, только,
по нашему мнению! Совершенно не факт, что человек это даст.
И дальше в голове у некоторых
людей появляется ошибка: они
начинают считать, что выбранный ими человек может сделать
их счастливыми (да-да стать
половинкой) т. е. закроет нужные потребности. «А если все
еще не дает, значит мало прошу», — думают они. Таким образом можно биться об стенку
несколько недель, месяцев,
лет, не только не получая желаемого, но и теряя время, друзей и здравый смысл. Поэтому,
если вы отловили себя на мысли «Только он (а) сделает меня
счастливым человеком!», задумайтесь, так ли это? Кто в ответе за ваше счастье: человек,
который вами даже не дорожит,
или вы сами?

ТОП-5 состояний на пути к «любви»
САМОКОПАНИЕ
Если что-то не получается — нужно искать причины в себе. Правда?
Конечно да. И ты будешь искать, копать, разгребать и обязательно
что-то отыщешь. Ты не слишком хорош, красив, строен, успешен
в профессии, у тебя нет престижного авто и друзей, нет творческого
и модного хобби. Короче, куча вариантов, куда можно развиваться,
чтобы потом все эти достижения сложить к ногам «любимого», уповая
на ответное чувство. И ты начинаешь самоусовершенствоваться (что
на самом деле здорово). Смотришь — нет, не дотягиваю. И опять
в бой — тренинги личностного роста, курсы английского и суахили,
ландшафтного дизайна, ораторского мастерства, пикапа и соблазнения. Ты станешь эталоном современного человека — но не идеалом
для «него». Причина банальна — конкретно этому человеку ты не нужен — никакой, даже супер совершенный.

ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ СЛИВ
Безответно влюбленный часто использует манипуляции, чтобы разжечь
огонь любви в груди «холодного товарища». А в итоге сам себя распаляет
и обесточивает. К примеру, сначала ты даешь человеку «свободу»,
не мелькаешь перед глазами (вдруг соскучится). Ничего? Подходишь поближе. Заползаешь на коленки. Потом в душу. «Давай не будем видеться
какое-то время», «Просто кофе и поболтать», «Почему бы нам не заняться
сексом? Просто сексом». Человек будет отвечать тебе какой-то там
взаимностью, именно «какой-то там», а не той, которая бы тебя устроила,
и тем самым не давать сорваться с крючка. В итоге, ты пойдешь на новый
круг. Потом еще на один. Потом… Ну ты понял. Сил и времени, которые
ты употребил на «вальсирование» вокруг объекта обожания, запросто
хватило бы на то, чтобы закончить второе высшее, съездить в кругосветку, найти по-настоящему своего человека, жить с ним в любви,
рожать детей. Окей, можно и без любви до гроба и детей. Но ты уж точно
успел бы приучить себя держаться подальше от тех, для кого ты «запасной аэродром». Причем тебя таковым не назначали, ты сам определил
себе «место и должность» и строго следуешь инструкциям.

СОЦИАЛЬНЫЙ ВАКУУМ
Если человек тебе друг, он не сможет бесконечно смотреть на то,
как ты самоистязаешься, тратишься впустую и на пустое. Вначале,
конечно, немного подкормят твою самооценку, или что там от нее
осталось, надеждами на лучшее: «Он просто человек такой», «Ничего,
у всех бывают периоды охлаждения», «Может проблемы у человека,
не до любви ему». Но в какой-то момент скажет суровую правду:
«Слушай, да плюнь ты. Забей. Иди дальше», «Тебя не любят, ты не нужен». И первые разы, когда ты будешь слышать подобное от близких,
ты наверняка станешь впадать в ярость и отрицание (они, близкие
люди, а не понимают. Да что они вообще понимают? Да пошли они
тогда). Задержишься ты в этой истории надолго и, как пить дать,
вокруг тебя не останется тех, кому реально не плевать на то, что ты
делаешь с собой и собственной жизнью.

ПОД ПЛИНТУСОМ
Каждый, кого хоть раз любили отчаянно и безответно, знает, какой
это соблазн позволить человеку погреться о себя. Ну а что тут такого?
Любящие обычно ни на чем не настаивают. Они очень удобны. Они сами
буквально напрашиваются на то, чтобы их употребили. Иногда так прямо
и говорят: «Мне просто нужно быть с тобой рядом». И если бы тот, кто
любит, подумал головой, почему после таких долгожданных встреч он
возвращается домой опустошенным и еще более одиноким, он, возможно, что-нибудь да и понял про истинную расстановку сил. Но проблема
в том, что любящие головой не думают. У них и нет ее толком. Одно
пылающее сердце, которое они несут на вытянутых руках, сами же и ослепленные тем, какое оно горячее и обескураживающе живое.

ВЕЧНОЕ ОЖИДАНИЕ
Когда человек соизволит позвонить. Встретиться. Ответить на твою
ласку чем-нибудь более существенными, чем «Ой, как мило». Хоть
как-то обозначить статус и вектор развития ваших отношений. И этот
самый «режим ожидания» подлая обманка. Внутри тебя кипят страсти
и мысли, рушатся и заново отстраиваются целые миры, и это создает
ложную иллюзию, что ты живешь полной жизнью. Но на самом деле
ты замер, остановился, а жизнь со всеми ее упоительными возможностями, клевыми встречами и историями, проходит мимо. И очень
жаль, что нет такой опции, по завершении испепеляющей любовной
истории посмотреть на полный список того, что ты упустил, и тех, кого
ты задолбал, пока варился во всем этом. Хотя, может, и хорошо, что
нет. Список этот наверняка был бы ошеломляющим, огромным.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 1-7 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Вам може зустрітися дуже цікава людина. Вона закрутить
вас у вихорі різноманітних
вражень. Тільки не втрачайте голову, ваш супутник
може так само таємничо
зникнути, як і з'явився.

ТЕЛЕЦЬ
Ваш дім буде найбільше
нагадувати тиху, затишну
гавань. Однак не виключено, що вам захочеться щось
змінити, додати насиченості,
непередбачуваності.

БЛИЗНЮКИ
Не виключені любовні
авантюри, які, втім, не таять
в собі ніякої небезпеки. У середу ви зможете заново зачарувати обранця, оточивши
його турботою і ніжністю.

РАК
Розберіться в своїх заплутаних особистих стосунках.
Вам буде дуже складно бути
на трьох побаченнях одночасно. Ви можете когось засмутити, але всі обіцянки виконувати ви не зобов'язані.

ЛЕВ
Ваш імідж справляє незабутнє враження на оточуючих, тому вірогідні спалахи
ревнощів з боку коханої
людини. Примирення і
сварки почнуть чергуватися
по кілька разів на тиждень.

ДІВА
Вас зараз важко не помітити,
що полестить вашому самолюбству, але може викликати ревнощі коханої людини.
Не намагайтеся переробити
її погляд на світ, краще поміняйте свій.

ТЕРЕЗИ
Настав час для любові і пригод. Насолоджуйтесь гармонією, яку відчуєте в своїй
душі і в тих стосунках, про
які так давно мріяли. Побачення з коханою людиною
принесуть радість і наснагу.

СКОРПІОН
Вас може захлеснути хвиля
пристрасті, не втрачайте
голови. На початку тижня
постарайтеся не дражнити
кохану людину, провокуючи
її на напади ревнощів.

СТРІЛЕЦЬ
Кохана людина постарається підтримати вас у міру
своїх сил і можливостей. Але
не вимагайте від неї занадто
багато. Вам варто трохи
переглянути свій імідж, стати
впевненішими і розкутішими.

КОЗЕРІГ
Від вас буде потрібна здатність
до співчуття. Кохана людина
потребує вашої допомоги і
захисту, але ви-то знаєте, як їй
в цьому важко вам зізнатися.

ВОДОЛІЙ
Цього тижня особливо
важливо проявити мудрість і
терпіння, і ви досягнете того,
про що навіть не сміли мріяти в недавньому минулому.

РИБИ
Початок тижня буде безхмарним і подарує гармонію у взаєминах з коханою людиною.
А ось в четвер або в п'ятницю
можливе непорозуміння.
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС R
RIA-2018»
IA-2018»

ГОРОСКОП

Валерія,
алерія, 21 рік

ОВЕН
Благоприятн время для
Благоприятное
переговоро
переговоров с зарубежными
партнерами
партнерами.

Полюбляю
любляю все: танці, музику, малювання, книги.
Захоплююсь
хоплююсь Жаком Фреско та його ідеологією.
Мрію
рію познайомитися з Ліною Костенко та
обожнюю
ожнюю її творчість.

ТЕЛЕЦ

КОЖНА
ОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ
ЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

В деловых кконтактах проявите остор
осторожность, есть
вероятност
вероятность обмана.

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

БЛИЗНЕЦЫ
БЛИЗНЕ

miss@riamedia.com.ua.
iss@riamedia.com.ua.

Не останавл
останавливайтесь на
дос
о тигнутом смело штурдостигнутом,
муй
уйте очер
муйте
очередной уровень.

Запрошення
прошення до конкурсу «Міс
RIA»-2018
A»-2018 і безкоштовну
професійну
офесійну фотосесію
від фотостудії «INDIGO»
отримають
римають
найвродливіші
йвродливіші
учасниці.
асниці.

РАК
РА
АК
Не взв
взваливайте
з алив
зв
весь груз
заботт на себ
себя, а обратитесь
за помощью к коллегам.

ЛЕВ

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

Будете гото
готовы к решению
новых зада
задач. Коллеги
и начальств
начальство оценят ваш
творческий потенциал.

ДЕВА
Неделя про
пройдет у вас под
знаком пер
переговоров и совещаний.
436124

ВЕСЫ
Вам стоит р
расширить круг
своих дело
деловых знакомств,
найти новы
новых партнеров.
ГОЛОСУЙ
ОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2018» НА:

СКОРПИОН
СКОРПИ
Неделя про
пройдет без особого напряже
напряжения: привычный
ритм, знако
знакомые дела.

СТРЕЛЕЦ
Неделя буд
будет напряженной, но продуктивной,
про
что скажется
скажетс на состоянии
вашего счета.
счет

КОЗЕРОГ
КОЗЕРО
Вам удастся завязать
интересные знакомства и заключить вы
выгодный контракт.

Найгарніші дівчата
їздять
здять з «Бліц таксі»

ВОДОЛЕЙ
ВОДОЛЕ

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

Смело принимайтесь за
новый проект, самое время
для легких и удачных стартов.

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
Сосредоточьтесь на решении первоочередных задач.
Надо решать проблемы
по мере поступления.

436100
437085

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
31.10

+17
+11

+18
+10

+18
+11

ЧЕТВЕР
1.11

+16
+11

+15
+10

+16
+10

П’ЯТНИЦЯ
2.11

+13
+8

+14
+9

+13
+7

СУБОТА
3.11

+14
+8

+13
+6

+12
+8

НЕДІЛЯ
4.11

+17
+6

+14
+7

+14
+8

ПОНЕДІЛОК
5.11

+15
+9

+13
+8

+13
+7

ВІВТОРОК
6.11

+12
+5

+11
+7

+11
+6

436749

434875

