за 20 грн на місяць
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СМЕРДИТЬ І ВІДЛЯКУЄ

ЧОМУ ПЕРЕХІД НА «УРОЖАЇ» НЕ РЕМОНТУЮТЬ
Городяни зверталися до мерії, аби та
відремонтувала перехід на «Урожаї». Чиновники
відповіли — перехід в оренді, тож ремонту за
бюджетні кошти не буде



Чому посадовці не змусили орендаря
відремонтувати перехід?
Та чи доцільно будувати наземний перехід
і закривати підземний?
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ГЕНЕРАЛ МІЛІЦІЇ РОЗБИВ
НОСА ПАТРУЛЬНОМУ

ДУМКА
Діана
МОРОЗ
ВОЛОНТЕРКА

Міфи про
волонтерів
Âîëîíòåðñòâî òà áëàãîä³éí³ñòü îáðîñòàþòü ð³çíèìè
ì³ôàìè, ùî ÷àñòî øêîäÿòü
äîáð³é ñïðàâ³! ß ìàþ 11-ð³÷íèé äîñâ³ä ³ ìîæó ðîçâ³ÿòè ¿õ.
1. Áàãàò³ ëþäè æàä³áí³
³ í³êîìó íå äîïîìàãàþòü.
Íåïðàâäà. Çàáåçïå÷åí³ ëþäè
äóæå ÷àñòî âèä³ëÿþòü íà áëàãîä³éí³ñòü âåëèê³ ñóìè. Ïðîñòî âîíè ìàëî ïðî öå ãîâîðÿòü.
2. Áëàãîä³éí³ñòü ìàº áóòè
àíîí³ìíîþ. Öå íå òàê. ßêùî
öå îðãàí³çîâàíèé áëàãîä³éíèé ïðîåêò, òî ôîòî, â³äåî
çâ³òè îáîâ'ÿçêîâ³. ²íàêøå, ÿê
ïðîçâ³òóâàòè ïðî ïåðåäàíó
äîïîìîãó?
3. Óñ³, õòî çàéìàºòüñÿ áëàãîä³éíèöòâîì, íåîäì³ííî éäóòü
ó ïîë³òèêó. Öå àáñîëþòíèé
ì³ô. Áàãàòî âîëîíòåð³â, ÿê³
âæå äàâíî çàéìàþòüñÿ äîáðèìè ñïðàâàìè, íå º ïîë³òèêàìè ³ íå ïëàíóþòü. Êîæåí ìàº
ñâîþ îñîáèñòó ìîòèâàö³þ.
4. Âîëîíòåð ìàº áóòè á³äíèì. ßêùî öå òàê, òî öå º
âåëèêîþ ïðîáëåìîþ. ßêùî
â ëþäèíè íåìàº îñîáèñòîãî
äîõîäó, âèíèêàº ïèòàííÿ —
çà ÿê³ êîøòè âîíà æèâå?
5. Áàãàòî â³éñüêîâèõ âîëîíòåð³â çàðîáèëè ñîá³ íà äæèïè.
Ì³ô ïîâíèé. ßêùî õòî ³
çàðîáèâ ñîá³ íà òàê³ àêòèâè,
òî íå âîëîíòåðè, à «ëþäè»,
ÿê³ ï³ä ïðèêðèòòÿì äîáðèõ
ñïðàâ ¿çäèëè â çîíó ÀÒÎ ³
çàéìàëèñü òàì çîâñ³ì íå âîëîíòåðñüêèìè ñïðàâàìè.
6. Áëàãî÷èíí³ñòþ çàéìàþòüñÿ ò³, êîìó íåìà á³ëüøå ÷èì
çàéíÿòèñÿ. Óñ³ âîëîíòåðè,
ÿêèõ ÿ çíàþ îñîáèñòî, ìàþòü
îäíó àáî ê³ëüêà ðîá³ò, á³çíåñ,
ñ³ì'þ, ä³òåé. Âîíè âèòðà÷àþòü áàãàòî ñâî¿õ îñîáèñòèõ êîøò³â, ÷àñó, çäîðîâ'ÿ,
íåðâ³â, æåðòâóþòü â³ëüíèì
÷àñîì. Òàêèõ ëþäåé ïîòð³áíî
áåðåãòè ³ ï³äòðèìóâàòè.

Нахабно  Водій AUDI Q7 на великій
швидкості зачепив службове авто поліції
та продовжив їхати. Але не далеко,
бо пробив колесо. За кермом був ексочільник Департаменту карного розшуку
України. Генерал міліції головою розбив
патрульному носа під час затримання
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

²íöèäåíò ñòàâñÿ
â ñóáîòó, 10 ëèñòîïàäà. Õòîñü ³ç
â³ííè÷àí ïîäçâîíèâ íà 102 òà
ðîçïîâ³â, ùî çà êåðìîì AUDI Q7
íåòâåðåçèé âîä³é. Íåâäîâç³ íà âóëèö³ Ñåðã³ÿ Çóë³íñüêîãî ïàòðóëüí³
ïîáà÷èëè öå àâòî. Êîëè ñïðîáóâàëè çóïèíèòè — âîä³é ò³ëüêè
ñèëüí³øå ïî÷àâ òèñíóòè íà ãàç.
Ïî¿õàâ äî âè¿çäó ç ì³ñòà â á³ê
Êèºâà.
Ùå îäèí åê³ïàæ âèð³øèâ ïåðåõîïèòè àâòîìîá³ëü, ïåðåêðèâøè
äîðîãó. Àëå AUDI íà âåëèê³é
øâèäêîñò³ ïðîòàðàíèâ ñëóæáîâèé Prius ³ ïîì÷àâ äàë³.
Íàçäîãíàëè òà çàáëîêóâàëè
àâòîìîá³ëü âò³êà÷à ïàòðóëüí³
àæ ó Ñòðèæàâö³. Çà êåðìîì áóâ
56-ð³÷íèé ìåøêàíåöü Êèºâà.
Çàïàõ àëêîãîëþ ç ðîòà, ïîðóøåííÿ ìîâè òà êîîðäèíàö³¿
ðóõ³â — ö³ îçíàêè âêàçóâàëè
íà íåòâåðåçèé ñòàí âîä³ÿ. Äîðîãîþ äî ë³êàðí³, äå âîä³ÿ ìàëè
îãëÿíóòè íà íåòâåðåçèé ñòàí, â³í
âäàðèâ ãîëîâîþ â îáëè÷÷ÿ îäíîìó ç ³íñïåêòîð³â. Íà ì³ñöå ïîä³¿
ïàòðóëüí³ âèêëèêàëè ñë³ä÷î-îïåðàòèâíó ãðóïó.
Ó íàðêîäèñïàíñåð³ âîä³é òàêîæ â³äìîâèâñÿ ïðîõîäèòè
òåñò íà âì³ñò àëêîãîëþ â êðîâ³.
Íà âò³êà÷à ïàòðóëüí³ ñêëàëè ö³ëèé ðÿä àäì³íìàòåð³àë³â: çà êåðìóâàííÿ íàï³äïèòêó, çà â÷èíåííÿ
ÄÒÏ, çà çàëèøåííÿ ì³ñöÿ ÄÒÏ,

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

çà íåçóïèíêó íà âèìîãó ïîë³ö³¿,
çà âè¿çä íà çóñòð³÷íó ñìóãó òà
ïðî¿çä íà ÷åðâîíå ñâ³òëî.
Ó äîïèñ³ Âîëîäèìèðà Çàòàéäóõà â facebook-ñï³ëüíîò³
«Äîðîæí³é êîíòðîëü Â³ííèöÿ»
éøëîñÿ ïðî òå, ùî âîä³é öåé
áóâ íå ïðîñòèé, à êîëèøí³é
ì³ë³ö³îíåð.
Çà ³íôîðìàö³ºþ, ÿêó ìè îòðèìàëè â³ä äæåðåëà ç â³ííèöüêî¿
ïîë³ö³¿, öå âîä³é íà AUDI Q7 —
êîëèøí³é íà÷àëüíèê Äåïàðòàìåíòó êàðíîãî ðîçøóêó Óêðà¿íè
Îëåêñàíäð Ëÿøêî, ãåíåðàë ì³ë³ö³¿. Çàðàç ÷îëîâ³ê óæå íà ïåíñ³¿.

Ось що залишилося від колеса Audi після тарану
службового авто. На цьому диску генерал намагався їхати далі

Åê³ïàæ âèð³øèâ
ïåðåõîïèòè àâòîìîá³ëü,
ïåðåêðèâøè äîðîãó.
Àëå AUDI íà âåëèê³é
øâèäêîñò³ ïðîòàðàíèâ
Prius ³ ïîì÷àâ äàë³
Òàêîæ â³äîìî, ùî âîä³é — ìåøêàíåöü Êèºâà.
Ïðî òå, ùî â³ííèöüêèé «øóìàõåð» — ñàìå Ëÿøêî, ïîâ³äîìèëè
òàêîæ ê³ëüêà â³äîìèõ â Óêðà¿í³
ÇÌ².
Ó 2011-ìó ðîö³ ïîëêîâíèê ì³ë³ö³¿ Îëåêñàíäð Ëÿøêî îòðèìàâ
çâàííÿ ãåíåðàëà Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.
Íà÷àëüíèöÿ â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³
Àííà Îë³éíèê ï³äòâåðäèëà, ùî
çàðàç óæå â³äêðèòî êðèì³íàëüíå
ïðîâàäæåííÿ çà íàíåñåííÿ

Знімок екрану з камери спостереження, яка фіксує
момент зіткнення генеральського авто з поліцейським.
Розмита фігура — AUDI Q7
ïîë³öåéñüêîìó òðàâì — ñòàòòÿ
345 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó.
Ïðî í³÷íå çàòðèìàííÿ öüîãî
òà ùå îäíîãî âîä³ÿ, ÿê³ ãàíÿëè
Â³ííèöåþ, ïðî ïîøêîäæåí³ àâòîìîá³ë³ íàïèñàâ íà ñâî¿é ñòîð³íö³
ó facebook ãîëîâíèé ïàòðóëüíèé
ì³ñòà Ðåäâàí Óñå³íîâ.
«Ðîçáèòèé Prius — äð³áíèöÿ,
ãîëîâíå, ùî âñ³ ö³ë³, òðîõè ïîñòðàæäàâ ³íñïåêòîð.
Ìàøèíà, öå âèòðàòíèé ìàòå-

ð³àë, — ïèøå Óñå³íîâ. — Ìè é
äàë³ áóäåìî áëîêóâàòè, òàðàíèòè é çàòðèìóâàòè ïîä³áíîãî ðîäó
«ãîðå-âîä³¿â».

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)

Якою, на вашу думку, має бути ціна на комунальні послуги?

ОЛЕНА (33), НЯНЬКА:

ПЕТРО (69), ПЕНСІОНЕР:

ВІКТОРІЯ (74), БУХГАЛТЕР:

ОЛЕГ (62), ПЕНСІОНЕР:

МАРИНА (17), СТУДЕНТКА:

ВАЛЕНТИН (39), ПІДПРИЄМЕЦЬ:

— Чесно, не можу сказати,
бо я живу на квартирі. Якщо
дивитися по зарплатах, які
зараз є в людей, то платити
потрібно не більш ніж півтори
тисячі гривень.

— Я чорнобилець, плачу лише
50%. За минулий місяць вийшло 650 гривень. Повну
суму я не зміг би платити.
Дітям доводиться платити
більше 3 тисяч.

— Ціни мають бути такі, як
були раніше. Не більше
200–300 гривень за місяць.
За свою двокімнатну квартиру я зараз плачу близько двох
тисяч гривень.

— Мені прийшла платіжка
тисячу гривень, а з опаленням вийде всі три з половиною. Вважаю, що має бути
не більше тисячі чи півтори
тисячі гривень.

— Я ще не платила за комуналку, бо живу з батьками.
Ціна має відповідати рівню
зарплат. Потрібно думати
про людей, що їм складно
платити по три тисячі.

— Як правило, ми хочемо
багато і нічого не платити.
Я отримую якісні послуги і
мене все влаштовує. Ціна
має залежати від того, скільки
я споживаю.

435569
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ОБРАЛИ ПРОЕКТИ, ЩО ЗМІНЯТЬ
ОКОЛИЦІ У 2019 РОЦІ
Ідеї жителів міста  У мерії визначили
переможців «Бюджету громадських ініціатив»,
які будуть реалізовувати наступного року. Це
тринадцять проектів, більшість з яких зроблять
на околицях міста — на Тяжилові, Масложирі,
Можайці та Старому Місті. Крім того, за гроші
бюджету вперше надрукують «Легенди Вінниці»
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
RIA, (063)7758334

Ç 1 ïî 15 æîâòíÿ
öüîãî ðîêó æèòåë³
Â³ííèö³ ãîëîñóâàëè
çà ïðîåêòè áþäæåòó
ó÷àñò³. Ñàì³ ãîðîäÿíè âèçíà÷àëè,
íà ÿê³ ³äå¿ âàðòî âèòðàòèòè 7 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ç ì³ñüêîãî áþäæåòó.
ßê îãîëîñèëè íà çàñ³äàíí³ Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè, öüîãî ðîêó â ãîëîñóâàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü á³ëüøå 40 òèñÿ÷
ìåøêàíö³â ì³ñòà. Ó ðåçóëüòàò³ âîíè
ìàëè îáðàòè ø³ñòü âåëèêèõ ïðîåêò³â,
ö³íà ðåàë³çàö³¿ ÿêèõ 1 ì³ëüéîí ãðèâåíü òà ø³ñòü ìàëèõ ïðîåêò³â, ö³íîþ
200 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Óò³ì, ÷èíîâíèêè
âèð³øèëè çá³ëüøèòè áþäæåò, àáè
âèñòà÷èëî êîøò³â íà âïðîâàäæåííÿ
ñüîìîãî âåëèêîãî ïðîåêòó.
— ßêùî çà ðåéòèíãîì ïîðàõóâàòè 6 âåëèêèõ òà 6 ìàëèõ ïðîåêò³â,
òî çàãàëüíà âàðò³ñòü ¿õ ñòàíîâèòèìå
6 240 780 ãðí, òîáòî ç çàïëàíîâàíèõ
7 ì³ëüéîí³â áóäå çàëèøîê — 759220 ãðí.
Ì³ñüêèé ãîëîâà âèñòóïèâ ç ³í³ö³àòè-

âîþ âêëþ÷èòè äî ðåàë³çàö³¿ ùå îäèí
âåëèêèé ïðîåêò çã³äíî ç ðåéòèíãîâîþ
òàáëèöåþ. ² òàêèì ÷èíîì, ó 2019 ðîö³
áóäóòü ðåàë³çîâóâàòè çà êîøòè ì³ñüêîãî
áþäæåòó 7 âåëèêèõ ³ 6 ìàëèõ ïðîåêò³â.
¯õ çàãàëüíà âàðò³ñòü — 7 240 780 ãðí. Öå
á³ëüøå, í³æ áóëî çàïëàíîâàíî, àëå ìè
ñïîä³âàºìîñü, ùî â ïðîöåñ³ ðåàë³çàö³¿
ìè ÷åðåç ïðîâåäåííÿ òåíäåðíèõ ïðîöåäóð çìîæåìî öþ ñóìó çâåñòè äî çàïëàíîâàíî¿, — êàçàâ çàñòóïíèê ìåðà
Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé.
Êð³ì òîãî, êîîðäèíàö³éíîþ ðàäîþ
ïðèéíÿòî ïåðåíåñòè ðåàë³çàö³þ ïðîåêòó áëàãîóñòðîþ ïàðêó «²íòåãðàë»
íà íàñòóïíèé ð³ê.
— Çàðàç ìè çàê³í÷óºìî ïðîåêòóâàííÿ Ïàëàöó ñïîðòó. Ç îãëÿäó
íà òå, ùî ö³ ïðîåêòè áóäóòü äîòè÷íèìè, ìè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïåðåíåñòè ðåàë³çàö³þ öüîãî ïðîåêòó-ïåðåìîæöÿ íà íàñòóïíèé ð³ê, — ïîÿñíèâ Ñêàëüñüêèé.
Ùå â³í äîäàâ, ùî ò³ ïðîåêòè, ÿê³
íå ïåðåìîãëè — ìîæóòü áóòè âïðîâàäæåí³ êîøòîì ³íøèõ ì³ñüêèõ ïðîãðàì,
«ÿêùî öå ñïðàâä³ ãàðí³ ³äå¿».

Спортмайданчик на Масложирі відкрили
у 2017 році. Проект переміг у конкурсі та цей
об’єкт зробили за рахунок бюджету участі

Проекти-переможці
ЦЕНТР РОЗВИТКУ ДЛЯ ДІТЕЙ ТА
МОЛОДІ «МРІЯ»
Створення комунального центру розвитку
дитини для ефективної взаємодії дітей,
батьків та освітян.
 Проект підтримали 2964 людини.
 Вартість — 1 мільйон гривень.
 Місце реалізації: мікрорайон Тяжилів,
вулиця Ватутіна, 52 А
БЛАГОУСТРІЙ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
НА СХИЛІ ОЗЕРА
Облаштування покриття з гумових матів,
встановлення дитячих гірок та огородження.
 Проект підтримали 2216 людей
 Вартість — 1 мільйон гривень.
 Місце реалізації: мікрорайон Масложир, вулиця Волошкова
СТВОРЕННЯ ПАРКУ-МУЗЕЮ
ПОДІЛЬСЬКОГО КАМЕНЮ
Завершення роботи над створенням
парку-музею Подільського каменю, забезпечення матеріальною, навчальною базою
для здійснення культурно-просвітницької
роботи серед мешканців, гостей міста.
 Проект підтримали 1630 людей
 Вартість — 572 тисячі 800 гривень.
 Місце реалізації: мікрорайон Старе
Місто, на території школи № 19

МАЙДАНЧИК ДЛЯ ПЛЯЖНОГО
ФУТБОЛУ ТА ВОЛЕЙБОЛУ
Створення комплексного
майданчика для гри у пляжний
футбол та волейбол.
 Проект підтримали 2407 людей.
 Вартість — 1 мільйон гривень.
 Місце реалізації: мікрорайон Тяжилів, південно-східний берег Родинного
озера, біля Москаленка, 54.
БЛАГОУСТРІЙ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
З УЛАШТУВАННЯМ ФОНТАНУ
Облаштування фонтану з укладанням
тротуарної плитки, пішохідних доріжок,
озелененням, освітленням.
 Проект підтримали 2138 людей
 Вартість — 997 тисяч гривень.
 Місце реалізації: мікрорайон Масложир, вулиця Волошкова
БЕЗКОШТОВНА СТЕРИЛІЗАЦІЯ
БЕЗПРИТУЛЬНИХ ТВАРИН
З метою попередження неконтрольованого збільшення безпритульних тварин
стерилізація безпритульних тварин та
вакцинація від сказу.
 Проект підтримали 1546 людей
 Вартість — 200 тисяч гривень
 Місце реалізації: на території Вінниці

ПРОЕКТ «МОЯ НОВА МОЖАЙКА»
Створення скверу з місцями для відпочинку на території мікрорайону.
 Проект підтримали 1589 людей
 Вартість — 1 мільйон гривень
 Місце реалізації: мікрорайон Можайка, 1-й провулок Київський
«ІСТОРІЯ ТА ЛЕГЕНДИ ВІННИЦІ»
Видання книги «Легенди Вінниці» та
створення краєзнавчої студії в приміщенні
бібліотеки-філії № 1.
 Проект підтримали 2253 людини
 Вартість — 556 тисяч 80 гривень.
 Місце реалізації: на території Вінниці
ШАШКОВО-ШАХОВИЙ КЛУБ
Облаштування сучасного шахового клубу
 Проект підтримали 4135 людей
 Вартість — 200 тисяч гривень
 Місце реалізації: мікрорайон Тяжилів,
вулиця Баженова, 32 (бібліотека № 7)
«КЛУМБА-КОРАБЕЛЬ»
Встановлення креативної зеленої клумби
у вигляді корабля
 Проект підтримали 2818 людей
 Вартість — 200 тисяч гривень.
 Місце реалізації: мікрорайон Тяжилів,
на березі Родинного озера.

МАЙДАНЧИК ДЛЯ ПЛЯЖНОГО
ВОЛЕЙБОЛУ ТА ФУТБОЛУ
Облаштування огородження із секцій
металевої сітки.
 Проект підтримали 2183 людини
 Вартість — 197 тисяч 400 гривень
 Місце реалізації: мікрорайон
Масложир, вулиця Волошкова
УПОРЯДКУВАННЯ ЗОНИ ВІДПОЧИНКУ
БІЛЯ ОЗЕРА
Укладання плитки, установка освітлення та
пішохідних доріжок
 Проект підтримали 2151 людей
 Вартість — 200 тисяч гривень
 Місце реалізації: мікрорайон
Масложир, вулиця Гладкова
«АКТИВНЕ ДОЗВІЛЛЯ»
Організація дозвілля для громадян
поважного віку та громадян з
інвалідністю
 Проект підтримали 1610 людей
 Вартість — 117 500 гривень
 Місце реалізації: мікрорайон Центр,
Соборна,50.
З рейтингом усіх проектів можна
ознайомитися за цим посиланням:
goo.gl/C1ZtA2
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ЇХАВ ПІД КАЙФОМ, А В СУДІ
ВИНУВАТИВ ЗАГИБЛОГО ДРУГА

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Áëèçüêî òðåòüî¿ íî÷³ êîìïàí³ÿ õëîïö³â ì÷àëà íà «Õ³ì³ê». Âçÿëè ó êîãîñü
«Îïåëü» ïîêàòàòèñÿ, àëå íå äî¿õàëè äî ïóíêòó ïðèçíà÷åííÿ.
Àâòîìîá³ëü íå âïèñàâñÿ â ïîâîðîò, âð³çàâñÿ â êàì’ÿíèé òóðí³êåò
íà ï³äéîì³ äîðîãè, ðîçâåðíóâñÿ
â ïîëüîò³ ³ çóïèíèâñÿ îá çàãîðîæó
íà ïîäâ³ð’¿ ïðèâàòíîãî áóäèíêó.
Öå áóëî á³ëüøå, ÿê òðè ðîêè
òîìó íåïîäàë³ê ïåðåõðåñòÿ Êè¿âñüêà-ßíãåëÿ. Ó ÷åðâí³ 2015-ãî.
Íà ì³ñö³ òðàãåä³¿ ïîñò³éíî ì³íÿþòü êâ³òè ïàì’ÿò³ çà Ìàêñèìîì
Ãàëóíîì ³ Ñåðã³ºì Ïàòëàòèì,
ùî áóëè ïàñàæèðàìè «Îïåëÿ»
³ ïîìåðëè â ðåçóëüòàò³ ÄÒÏ.
Íà êîòðîãîñü ³ç öèõ õëîïö³â, ÿê
ä³çíàëàñÿ ðåäàêö³ÿ, íàìàãàâñÿ ïåðåêëàñòè âèíó ºäèíèé, õòî âö³ë³â
ó àâàð³¿.
Îäðàçó ï³ñëÿ ÄÒÏ íàì ïðî âîä³ÿ ðîçêàçóâàëè, ÿê ïðî 21-ð³÷íîãî Îëåêñàíäðà, ÿêèé íåñèëüíî
òðàâìóâàâñÿ, áî ñèä³â íà çàõèùåíîìó âîä³éñüêîìó ì³ñö³. Ãîâîðèëè, ùî á³ëÿ íüîãî ùå â ë³êàðí³
ç’ÿâèâñÿ àäâîêàò. Òîä³ þíàê ³ ïî÷àâ ãîâîðèòè, í³áèòî íåçàäîâãî
äî àâàð³¿ õòîñü ³ç ïàñàæèð³â âçÿâ
ó íüîãî êåðìî.
ЯК ЗАХИЩАВСЯ
Ïðî òå, ùî ñòîðîíà çàõèñòó
íàìàãàëàñÿ ñàìå òàêó âåðñ³þ

ïîä³é äîâåñòè ï³ä ÷àñ ñóäîâîãî
ðîçãëÿäó, ãîâîðÿòü çàðàç ó ïðîêóðàòóð³ îáëàñò³. Çà ñëîâàìè
ïðåñ-ñåêðåòàðÿ ïðîêóðîðà ²ðèíè
Âèõîâàíåöü, «çàõèñò ñòâåðäæóâàâ,
ùî çà êåðìîì áóâ îäèí ³ç ïàñàæèð³â». Âîíà òàêîæ ïîÿñíèëà,
÷îìó òàê äîâãî â öüîìó ïðîâàäæåíí³ íå áóëî âèðîêó.
— Òðèâàëèé ñóäîâèé ðîçãëÿä
ïîâ'ÿçàíèé ³ç ïðèçíà÷åííÿì ïîâòîðíî¿ êîìïëåêñíî¿ åêñïåðòèçè
òà ïðîâåäåííÿì ðÿäó ³íøèõ ïðîöåñóàëüíèõ ä³é çà êëîïîòàííÿìè ñòîðîíè çàõèñòó, — ñêàçàëà
²ðèíà Âèõîâàíåöü ³ äîäàëà, ùî
«åêñïåðòèçà ç'ÿñîâóâàëà, õòî áóâ
çà êåðìîì».
Çâèíóâà÷óâàëüíèé âèðîê òîìó,
õòî íàìàãàâñÿ ïåðåêëàñòè âèíó
íà çàãèáëîãî äðóãà, âèíåñëè
ó ïîíåä³ëîê, 5 ëèñòîïàäà. Îëåêñàíäðà âçÿëè ï³ä âàðòó îäðàçó
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ ð³øåííÿ
ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Øâèäøå
çà âñå, éîãî çàõèñíèêè ïîäàäóòü
àïåëÿö³þ íà âèðîê, áî ï³äñóäíèé
ñâîº¿ âèíè íå âèçíàâ. Ó ñïðàâ³
ïðàöþâàëî äâà àäâîêàòè.
ТАКІ ЮНІ ХЛОПЦІ
— Çà ïðèíöèïîâî¿ ïîçèö³¿ ïðîêóðîðà, âèíóâàòöÿ ÄÒÏ, ÿêèé ï³ä
÷àñ êåðóâàííÿ àâòîìîá³ëåì ïåðåáóâàâ ï³ä âïëèâîì íàðêîòè÷íèõ
çàñîá³â, çàñóäèëè äî 10 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç ïîçáàâëåííÿì
ïðàâà êåðóâàòè òðàíñïîðòíèìè
çàñîáàìè íà ñòðîê òðè ðîêè òà
âçÿëè ï³ä âàðòó ç çàëó ñóäó, — ïî-

â³äîìèëè òàêîæ â ïðåñ-ñëóæá³
ïðîêóðàòóðè îáëàñò³.
Ïîêè öüîãî âèðîêó íåìàº
ó ªäèíîìó ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü, ïðî÷èòàòè ïðî öþ àâàð³þ
á³ëüøå ìîæåòå â ñòàòò³, íàïèñàí³é
íåâäîâç³ ï³ñëÿ ÄÒÏ: «Ïîäðîáèö³
àâàð³¿ íà Êè¿âñüê³é, â ÿê³é âèæèâ
ò³ëüêè îäèí» (goo.gl/XRBcvL).
Êîëè âîíà ïóáë³êóâàëàñÿ, áóëî
â³äîìî, ùî âîä³é áóâ òâåðåçèé,
à ÷è íå ï³ä ä³ºþ íàðêîòèê³â ¿õàâ,
ùå ìàëè ç'ÿñóâàòè.
Çàãèíóëè â àâàð³¿ á³ëÿ ïåðåõðåñòÿ Êè¿âñüêà-ßíãåëÿ, íàãàäàºìî, 18-ð³÷íèé Ìàêñèì
Ãàëóí, ÿêèé â÷èâñÿ íà þðèñòà
â êîîïåðàòèâíîìó ³íñòèòóò³, òà
20-ð³÷íèé ªâãåí Ïàòëàòèé ç ßêóøèíåöü. Îáîº ïîìåðëè â ë³êàðí³
â³ä âàæêèõ, íåñóì³ñíèõ ³ç æèòòÿì
òðàâì. ²ç õëîïöÿìè, ÿê ä³çíàëàñÿ
ðåäàêö³ÿ îäðàçó ï³ñëÿ àâàð³¿, áóâ
ùå îäèí ïàñàæèð. Â³í çãîëîñèâñÿ

Îäðàçó ï³ñëÿ ö³º¿ àâàð³¿
î÷åâèäåöü ðîçêàçàâ:
íà öüîìó ì³ñö³ íå ðàç
âîä³¿ ðîçãàíÿëèñÿ
íà ï³äéîì³ ³ íå
âïèñóâàëèñÿ â ïîâîðîò
âèéòè ç ìàøèíè çà ê³ëüêà õâèëèí
äî ÄÒÏ, áî íå ñïîäîáàëîñÿ, ÿê
êåðóº âîä³é.
«БУЛА МОТОРОШНА
СИТУАЦІЯ»
Íåâäîâç³ ï³ñëÿ àâàð³¿ æóðíàë³ñò
RIA/20minut.ua ãîâîðèëà ç ìåøêàíöåì ñóñ³äíüîãî äîìó, ÿêèé âèñêî÷èâ âíî÷³ íà çâóê ÄÒÏ. Î÷åâèäåöü íàñë³äê³â ö³º¿ ñòðàøíî¿
àâàð³¿ ðîçêàçàâ òîä³ òàêå:
— ß ïî÷óâ çâóê, íà÷å âèáóõ,
à ïîò³ì ê³ëüêà ï³äðÿä âèáóõ³â ç³
òð³ñêîì ðîçáèòòÿ ñêëà. Ïîäóìàâ,
ùî õàòà ÷èÿñü âèáóõíóëà â³ä ãàçó.
Çà äâ³ õâèëèíè ÿ áóâ íà ì³ñö³,
³ ìàøèíà ÄÀ² âæå ñòîÿëà òàì.
×óâ, ÿê îäèí õëîïåöü ñòîãíàâ â³ä
áîëþ. Äðóãèé áëèæ÷å äî ìåíå
ëåæàâ, ï³äíÿâñÿ, îáïåðñÿ íà çàãîðîæó, ïîñèä³â, à ïîò³ì ñòàâ ³
õîäèâ ÷îãîñü. Ñï³âðîá³òíèêè âèêëèêàëè òðè ìàøèíè øâèäêî¿ äî-

ЗНІМКИ З АРХІВУ РЕДАКЦІЇ

Винесли вирок  Його взяли під варту
в залі суду одразу після проголошення
вироку. До 10 років ув’язнення засудили
юнака, що єдиним вижив у тій страшній
аварії. Вона сталася більше трьох років
тому неподалік перехрестя КиївськаЯнгеля. Двох пасажирів «Опеля» забрали
в лікарню, але не змогли реанімувати.
На одного із загиблих потім намагався
перекласти вину вцілілий водій

Максим Галун і Сергій Патлатий. Хлопці, як встановило
слідство, були пасажирами «Опеля», що розбився в червні
2015-го на Київській
ïîìîãè. Ò³ëüêè ç öüîãî çðîçóì³â,
ùî ïîñòðàæäàëèõ òðîº. Òàêà, çíàºòå, áóëà ìîòîðîøíà ñèòóàö³ÿ, ³
ÿ ï³øîâ äîäîìó. Íå õîò³â òàêå
ñïîñòåð³ãàòè.
ПОГАНЕ МІСЦЕ
Òàêîæ ÷îëîâ³ê òîä³ ðîçêàçàâ, ùî íà öüîìó æ ì³ñö³ áà÷èâ
íå îäíó ñòðàøíó àâàð³þ. Ãîâîðèâ, ùî âîä³¿ ðîçãàíÿþòüñÿ íî÷àìè íà ï³äéîì³ ³ íå âïèñóþòüñÿ
â ïîâîðîò. Çãàäàâ òðè ïîä³áí³
ïðèãîäè.
À ñüîãîäí³ áà÷èìî — òàì, äå
ðîçáèâñÿ «Îïåëü», ñòî¿òü ïëàñòìàñîâèé áàð’ºð. Õòîñü ó òàêèé
ïðèì³òèâíèé ñïîñ³á çàñòåð³ã
âîä³¿â â³ä ç³òêíåííÿ ç êàì'ÿíîþ

çàãîðîæåþ ï³äâèùåíîãî òðîòóàðó
íà ïîâîðîò³?
«Áàð’ºð ïîñòàâèëè, áî òàì àñôàëüò ïðîâàëèâñÿ», — ïèøå íàì
÷èòà÷ íà ñàéò³ 20minut.ua.
Ùå îäèí êîìåíòàð îòðèìàëà
ïóáë³êàö³ÿ ïðî âèðîê çà ðåçîíàíñíó ÄÒÏ íà Êè¿âñüê³é. Ä³â÷èíà íà ³ì’ÿ Êñåí³ÿ íàïèñàëà
äåùî ïðî çàñóäæåíîãî õëîïöÿ:
«Äîêè 3 ðîêè òðèâàâ ñóä, âîä³é
öüîãî «Îïåëÿ» ùå ñêî¿â, ÿê ì³í³ìóì 2 ÄÒÏ ³ âñå îäíî ïðîäîâæóâàâ ë³òàòè íà ìàøèí³ ïî âóëèöÿõ
ì³ñòà, ïîðóøóþ÷è øâèäê³ñíèé
ðåæèì. Íå ìîæó çðîçóì³òè, ÿê
ó íüîãî âåñü ÷àñ çàëèøàëèñÿ ïðàâà (âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ, àâò.),
êóäè äèâèòüñÿ ïîë³ö³ÿ».

Адвокат: Буде виправдальний вирок, тоді напишете
Одним із адвокатів, що працювали над захистом обвинуваченого в цій справі ДТП,
був Олександр Дідиченко. Журналіст подзвонила йому з проханням про коментар
по вироку. Захисник сказав, що коментувати без дозволу батьків клієнта не буде,
пообіцяв зв’язатися з ними, але пізніше.
— Від рішення ще тижня не минуло, не спішіть, — сказав він журналісту. — Зараз новина в тому, що всі голоблі повертають
на невинного. А як ця новина прозвучить,
коли виявиться, що він дійсно не винний?

Виправдання винесуть — ото буде новина!
Коли адвокат дізнався, що новина про
вирок вже є на нашому сайті, то обурився. Почав з обговорення знімка розбитої
машини, зробленого на наступний ранок
після ДТП поліцейською прес-службою.
Мовляв, він неінформативний, не з того
боку, не показує найбільших пошкоджень.
Далі адвокат розповів: був один масивний
удар лівої передньої частини «Опеля» об парапет тротуару, від якого вирвало колесо з
кріплення і внаслідок якого зламалася ру-

льова колонка і лопнула подушка безпеки.
— Ну, як може бути: людина зламала своїм
тулубом кермо, зігнула рульову колонку
і отримала при цьому легкі тілесні ушкодження? — питається співрозмовник. — Уся
справа в тому, що той, хто був фактично
за кермом, він загинув. А Заболотного
(називає прізвище свого клієнта, — авт.)
зробили потерпілим.
За словами адвоката, засуджений до 10 років тюрми юнак сидів на передньому пасажирському сидінні. Що ж завадило захисту

довести це на судовому розгляді?
— Наше правосуддя робить так, щоб рибка
не тріпалася. Піймали і все. Через те одразу під арешт, можливості оскарження
обмежені, — говорить Олександр Дідиченко. — Багато питань там. Є що писати
в апеляції. Обвинувачення ж базувалося
на тому, що він ударився в бетонний стовп.
Як можна було назвати стовпом парапет?
Найбільше дратує… І рве душу, що от такі
от «спеціалісти» людину зробили винною
і посадили.
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ЧОМУ ЛЮДИ СТРАЖДАЮТЬ ВІД
ОПАЛЕННЯ В КВАРТИРАХ
Гріємо вулицю  Дім на Стеценка,
5 перегрівається: поки на вулиці трималася
тепла погода, в квартирах через опалення
була «сауна». Жителі звернулися
до тепловиків, а там кажуть — підкручуйте
самі опалення в будинку. Хоча температура
в домі мала б регулюватися автоматично
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Àíîìàëüíî òåïëó îñ³íü â³ä÷óëè
ó âñ³é Óêðà¿í³ —
ó Çàïîð³ææ³ çàöâ³ëè ÿáëóí³,
ó ×åðí³ãîâ³ — êàøòàíè. À â íàñ
ó ñåðåäèí³ æîâòíÿ óâ³ìêíóëè
îïàëåííÿ, õî÷à òåìïåðàòóðà êîëèâàëàñÿ â³ä +15 äî +22 äî ê³íöÿ
ì³ñÿöÿ. ßê ðåçóëüòàò, ó êâàðòèðàõ
ç îïàëåííÿì áóëî íàáàãàòî ñïåêîòí³øå, í³æ íà âóëèö³.
Òàì, äå æèòåë³ ìîãëè «ï³äêðóòèòè» — òîáòî, â áóäèíêàõ ç
çàãàëüíîáóäèíêîâèì ë³÷èëüíèêîì íà òåïëî — òàê ³ ðîáèëè.
À íà äåÿêèõ áàãàòîïîâåðõ³âêàõ
Òÿæèëîâà òà ì³êðîðàéîíó «Âîäîêàíàëó» çìåíøóâàëà ïîäà÷ó òåïëà
íà ä³ì àâòîìàòè÷íà ñèñòåìà.
— Íà íàø áóäèíîê ùå ðîê³â
ø³ñòü òîìó ïîñòàâèëè äàò÷èê,
ÿêèé ï³ä’ºäíàíî äî ³íäèâ³äóàëüíîãî òåïëîâîãî ïóíêòó. ² êîëè
íà âóëèö³ æàðêî, òî òåïëà íà ä³ì
ïîäàþòü ìåíøå. Àëå öüîãî ðîêó
ùîñü òàì çëàìàëîñÿ, áî ÷îìó òîä³
â êâàðòèðàõ áóëè «áàí³», ³íàêøå ïîÿñíèòè íå ìîæó, — êàçàëà
ñòàðøà ïî áóäèíêó íà Ñòåöåíêà,
5 Ñâ³òëàíà Àíäðóøêî.
КЛЮЧІ ПІД ОСОБИСТУ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ
¯¿ ä³ì, öå áàãàòîïîâåðõ³âêà
íà 155 êâàðòèð, êîëèøí³é ãóðòîæèòîê Â³ííèöüêîãî òðàíñïîðòíîãî êîëåäæó. Ó íüîìó æèëüö³
îòðèìóâàëè ê³ìíàòè, à çãîäîì

ïåðåðîáèëè ¿õ íà êâàðòèðè.
— Ïîêè íà âóëèö³ áóëà ñïåêà,
òî çâåðòàëàñÿ äî òåïëîâèê³â, ùîá
ï³äêðóòèëè òåïëî. Ìåí³ çàïðîïîíóâàëè çâåðíóòèñÿ äî ÆÅÊó òà
âçÿòè êëþ÷³ â³ä «áîéëåðíî¿» (òàê
ì³ñöåâ³ íàçèâàþòü ²ÒÏ — àâò.).
Ó ÆÅÊó êëþ÷³â â³ä ïðèì³ùåííÿ íåìàº, — êàçàëà Àíäðóøêî. —
Òîìó çíîâ äçâîíèëà íà «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî», ³ äàëè íîìåð ìàéñòðà, ÿêèé çàéìàºòüñÿ
ë³÷èëüíèêàìè. Òîé ïîãîäèâñÿ
äàòè êëþ÷³, àëå ÿêùî ÿ ñòàíó â³äïîâ³äàëüíîþ çà ñòàí îáëàäíàííÿ.
ßêùî òàì ùîñü çëàìàºòüñÿ, òî öå
ùî, ÿ ìàþ ðåìîíòóâàòè? Íàâ³ùî
âîíî ìåí³ òðåáà!

Êåðóâàòè ïîäà÷åþ
òåïëà íà ІÒÏ ìîæíà
³ äèñòàíö³éíî. Öå
ìîæóòü çðîáèòè
ôàõ³âö³ äèñïåò÷åðñüêî¿
ñëóæáè òåïëîåíåðãî
²íäèâ³äóàëüíèé òåïëîâèé ïóíêò
âïðèòóë äî áàãàòîïîâåðõ³âêè.
Äî öüîãî ïðèì³ùåííÿ, çà ñëîâàìè ñòàðøî¿ ïî áóäèíêó, âîíè
íå ìàþòü äîñòóïó: áî öå íå ¿õíº
ìàéíî, à «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî».
Îñê³ëüêè, æ³íêà íå çàõîò³ëà
áðàòè íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà áîéëåðíó, òî ¿é çàïðîïîíóâàëè
³íøèé âàð³àíò:
— Çàïðîïîíóâàëè ëàçèòè â
áîéëåðíó ÷åðåç øïàðèíó â áðóäíîìó, çàñì³÷åíîìó ï³äâàë³. Òàêèì

Світлана Андрушко стверджує, що не працює обладнання, яке мало регулювати тепло
в будинку. Тепловики запропонували їй регулювати опалення вручну, через шпарину в підвалі
÷èíîì, ÿê ìåí³ ðîçêàçàëè êîìóíàëüíèêè, íà ìåí³ íå áóäå â³äïîâ³äàëüíîñò³. Õî÷à, íàñïðàâä³,
ðåãóëþâàòè îïàëåííÿ â áóäèíêó
ìàº ñàìå îáëàäíàííÿ, — êàçàëà
ñòàðøà ïî áóäèíêó.
Äàò÷èê, ÿêèé ìàº çâ’ÿçîê ç
òåïëîâèì ïóíêòîì, ìè çíàéøëè íà êîçèðêó ïåðåä îäíèì
ç ï³ä’¿çä³â. Äð³ò, ÿêèì ïðèëàä
çâ’ÿçàíèé ç îáëàäíàííÿì, ê³ëüêà
ðàç³â ïåðåìîòàíèé ³çîñòð³÷êîþ.
Ùîïðàâäà, ìè íå ìîæåìî ñòâåðäæóâàòè, ùî êàáåëü «ïåðåáèòèé».
— Ðàí³øå öåé äàò÷èê äîáðå
ïðàöþâàâ. Êîëè íà âóëèö³ áóëî
õîëîäíî — îïàëåííÿ çðîñòàëî,
à êîëè òåïëî — çìåíøóâàëîñÿ.
À ç ö³º¿ âåñíè, êîëè ùå òðèâàâ
îïàëþâàëüíèé ñåçîí, ùîñü ç
íèì òðàïèëîñÿ. Íà âóëèö³ âæå
òåïë³øàëî, à ó êâàðòèðàõ — áóëî
æàðêî. Òîä³ ìè íå çâåðíóëè óâàãó

Тепло подорожчає з 1 січня 2019 року
З початку листопада зросла
ціна на блакитне паливо. Для
населення вона становить —
8548 гривень за тисячу кубометрів. Оскільки більшість
котелень Вінниці працюють
на газу, тому зростання ціни
тепла було лише питанням
часу. Перший заступник гендиректора «Вінницяміськтеплоенерго» Людмила Шатковська
розказала про нові тарифи та
коли вони почнуть діяти.
— За проектом, ціна на послугу з
централізованого опалення для

населення зросте на 27,6%. Тариф на послугу з централізованого гарячого водопостачання
зросте на 26,2%, — казала Шатковська. — Причина зростання
в тому, що наші тарифи складаються на 84% з ціни газу.
А вона для нас збільшилася з
6809 гривень за тисячу кубометрів до 8361 гривень.
За її словами, проект нового тарифу був представлений
на відкритих обговореннях,
2 листопада. Протокол цих
зборів разом з розрахунками

надіслали до Нацкомісії, що
здійснює держрегулювання
у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП — авт.)
— Але це не значить, що рівень
зростання буде таким, як ми прорахували. Як показує практика,
НКРЕКП коригує наші плани в бік
зменшення. Нові тарифи вступають в дію з 1 січня 2019 року.
До того ж, зміни стосуються й
тарифу для інших споживачів та
бюджетних організацій: з 1 січня
2019-го він вирівняється та стане
таким же як і для населення.

íà öå, áî ñêîðî îïàëåííÿ ìàëè
âèìêíóòè.
Êîìóíàëüíèêè â³äðåàãóâàëè
íà ¿¿ çâåðíåííÿ òà çìåíøèëè òåïëî, ÿê êàæå Ñâ³òëàíà. Àëå æ³íêà
âñå îäíî ïåðåéìàºòüñÿ:
— Ó íàñ òåïåð òàê³ çèìè, ùî
ùå áóäå ñïåêîòíî íà âóëèö³. Àëå
ÿ íå çíàþ, ÷è áóäå ïðàöþâàòè
äàò÷èê, ÷è âñå òàì äîáðå ó áîéëåðí³é, áî ìåí³ íå çâ³òóâàëè. ²
ùî íàì äàë³ ãð³òè ïîâ³òðÿ íà âóëèöÿõ òà ïåðåïëà÷óâàòè çà ïåðåãð³òè êâàðòèðè? — êàæå ñòàðøà
ïî áóäèíêó.
ВІДХИЛЕНЬ НЕ ЗАФІКСОВАНО
Ó «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî»
ðîçïîâ³ëè, ùî âñüîãî ïî Â³ííèö³
âñòàíîâëåíî 178 ³íäèâ³äóàëüíîòåïëîâèõ ïóíêò³â ç äàò÷èêàìè
ïîãîäíüîãî ðåãóëþâàííÿ. Á³ëüø³ñòü ç íèõ çíàõîäÿòüñÿ íà Òÿæèëîâ³, Â³éñüêîâîìó ì³ñòå÷êó
òà ó ì³êðîðàéîí³ «Âîäîêàíàëó»,
ùî ðîáèëè çà ãðàíòîâ³ êîøòè
Øâåéöàðñüêî¿ êîíôåäåðàö³¿ òà
áþäæåòó Â³ííèö³. Ùå 35 ²ÒÏ ç
äàò÷èêàìè ïîñòàâèëè ó öåíòð³
ì³ñòà òà íà Çàìîñò³ áóëè âñòàíîâëåí³ â ðàìêàõ ³íâåñòèö³éíî¿
ïðîãðàìè «ÂÌÒÅ».
Ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåêòîðà «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî»
Ëþäìèëà Øàòêîâñüêà ðîçêàçàëà,
ÿêèì ÷èíîì ïðàöþº öÿ ñèñòåìà:
— Ïîãîäíå ðåãóëþâàííÿ âïëèâàº íà ê³ëüê³ñòü òåïëà ó ìåðåæ³
â³äïîâ³äíî äî òåìïåðàòóðè çîâí³øíüîãî ïîâ³òðÿ. Òîáòî, ÿêùî
íà âóëèö³ ï³äâèùóºòüñÿ òåìïåðàòóðà, òî íà ²ÒÏ íàäõîäèòü ñèãíàë

ïðî çìåíøåííÿ ïîäà÷³ òåïëîíîñ³ÿ. ² íàâïàêè, êîëè íàñòóïàþòü
ñèëüí³ ìîðîçè. Çá³ëüøåííÿ ÷è
çìåíøåííÿ ïîäà÷³ òåïëîíîñ³ÿ
íà ïóíêò³ ïðîõîäèòü àâòîìàòè÷íî. Àëå ðåãóëþâàòè òåïëî íà ²ÒÏ
ìîæíà äèñòàíö³éíî ç íàøîãî
äèñïåò÷åðñüêîãî öåíòðó.
Ïèòàºìî, à ÷è ñïðàâíå îáëàäíàííÿ òåïëîâîãî ïóíêòó íà Ñòåöåíêà, 5?
— Îáëàäíàííÿ ïðàöþº â øòàòíîìó ðåæèì³, â³äõèëåíü òàì
íå çàô³êñîâàíî. Òàê³ ìàºìî
äàí³ ç äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè
òà çà ðåçóëüòàòàìè äîäàòêîâîãî
îáñòåæåííÿ, — êàçàëà Øàòêîâñüêà. — Ïðîõàííÿ äî ñïîæèâà÷³â: ÿêùî áà÷èòå â³äõèëåííÿ â³ä
ðîáîòè ìåðåæ òåïëîïîñòà÷àííÿ
àáî âèíèêíåííÿ àâàð³éíèõ ñèòóàö³é íà ìåðåæàõ — çâåðòàéòåñÿ
äî íàøî¿ äèñïåò÷åðñüêî¿ ñëóæáè (43–34–95, 46–49–84) àáî
íà «Ö³ëîäîáîâó âàðòó» 15–60.
Ï³ñëÿ âèõîäó ìàòåð³àëó íà ñàéò³
«20õâèëèí» ñòàðøà ïî áóäèíêó
íà Ñòåöåíêà, 5 Ñâ³òëàíà Àíäðóøêî ïîäçâîíèëà æóðíàë³ñòó òà ðîçïîâ³ëà, ùî ïðîáëåìà ç äàò÷èêîì
âñå ùå íå âèð³øåíà.
— Òåìïåðàòóðà â áóäèíêó çì³íèëàñÿ ò³ëüêè òîä³, êîëè ïðèõîäèëè ç òåïëîìåðåæ òà «ï³äêðóòèëè» îïàëåííÿ. Äçâîíèëà ó äèñïåò÷åðñüêó, ïèòàëà, ÷è ïðàöþº
íàø äàò÷èê? Ìåí³ â³äïîâ³ëè,
ùî éîãî íå âèäíî â ìåðåæ³! ²
ùî â³í ä³éñíî íå ïðàöþâàâ äâà
äí³, à òåïåð âñå ïðàöþº. À ÿê
öå ïðàöþº — ïîÿñíþâàòè ìåí³
íå õî÷óòü, — êàçàëà Àíäðóøêî.
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«КАЛІЧАТЬ В КОЛЕДЖІ РЕГУЛЯРНО».
ВІННИЧАНИН РОЗКАЗАВ ПРО БУЛІНГ
Недитячі ігри  Про побиття
одногрупниками син Романа Козловського
написав заяву в поліцію. Тепер не ходить
на заняття, щоб там із ним не поквиталися.
Тиждень минув, а руху його заяві ніякого.
Чому розбиратися «за гарячими слідами»
з булінгом поліція не хоче, і що про це
сказали в навчальному закладі?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

«ßêùî íå êàðàòè ñàäèñò³â, âèðîñòèìî áàíäèòñüêå ñóñï³ëüñòâî». Òàê íàïèñàâ
ó ñâî¿é ñêàðç³ äî äåïàðòàìåíòó
îñâ³òè Ðîìàí Êîçëîâñüêèé —
áàòüêî 18-ð³÷íîãî õëîïöÿ, ÿêèé
íàâ÷àºòüñÿ íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³
òåõíîëîã³÷íî-ïðîìèñëîâîãî êîëåäæó àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó ³
âñ³ ö³ ðîêè áóâ æåðòâîþ áóë³íãó.
Öåé íàâ÷àëüíèé çàêëàä ðàí³øå íàçèâàëè ïðîñò³øå, ì’ÿñîìîëî÷íèì òåõí³êóìîì. Çíàõîäèòüñÿ êîëåäæ íà Þíîñò³. ×è
çíàþòü òàì ïðî ñêàðãó áàòüêà
¿õíüîãî ñòóäåíòà â äåïàðòàìåíò
îñâ³òè? Â³ä íàïèñàííÿ æ çàÿâè
â ïîë³ö³þ Ðîìàíà Êîçëîâñüêîãî
â³äìîâëÿëè. Íàïîëåãëèâî ïðîñèëè, ÿê â³í ðîçïîâ³â, íå çàïëÿìîâóâàòè ðåïóòàö³þ êîëåäæó
ðîçãîëîñîì í³áèòî ïîîäèíîêîãî
âèïàäêó.
— Ì³é ñèí òåïåð í³÷îãî
íå õî÷å, áî éîìó âñå â³äáèëè, —
êàæå Ðîìàí Êîçëîâñüêèé. — Â³í
íå õîäèòü íà çàíÿòòÿ. Ñèäèòü ç
ñèíöÿìè ³ çàáîÿìè âäîìà â äåïðåñèâíîìó íàñòðî¿. Â³í íå â³ðèòü ó Ôåì³äó. Êàæå ïðî öèõ
ñàäèñò³â: «¿ì âñå îäíî í³÷îãî
íå áóäå». ß òåæ ïðèïóñêàþ, ùî
çà òèìè õëîïöÿìè º ÿêàñü «âîëîõàòà ðóêà», ðàç äîñ³ í³ÿêèõ ðóõ³â

íå áóëî ïî íàø³é çàÿâ³. Ùå ÿ òåïåð ïåðåæèâàþ, ùîá ñèí íà ñåáå
ðóêè íå íàêëàâ. Â³í ó äóæå ïîãàíîìó ñòàí³…
ЛИСТ В РЕДАКЦІЮ
«Êîëè äåñü ðîçïîâ³äàþòü ïðî
âèìàãàííÿ ãðîøåé, êàòóâàííÿ
òà çàëÿêóâàííÿ íàøèõ ä³òåé
â ó÷áîâèõ çàêëàäàõ îäíîë³òêàìè-ñàäèñòàìè, òî ñïîä³âàºøñÿ,
ùî òàêå ìèíå òâîþ äèòèíó, —
íàïèñàâ â ëèñò³ äî ðåäàêö³¿ Ðîìàí Êîçëîâñüêèé. — 7 ëèñòîïàäà
ì³é ñèí ²ãîð ï³ñëÿ âå÷åð³ ï³øîâ
íà çóñòð³÷ ç ä³â÷èíîþ. Á³ëÿ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó «Þí³ñòü»
éîãî çóñòð³ëè äâîº îäíîãðóïíèê³â Äìèòðî ³ Âàäèì ç Ë³òèíà
òà ñòàëè, íåöåíçóðíî ëàþ÷èñü,
âèìàãàòè ãðîø³. Îòðèìàëè äð³áí³, ¿ì çäàëîñÿ öüîãî çàìàëî, ñòàëè îáøóêóâàòè. Îäèí òðèìàâ,
à äðóãèé, ê³ëüêà ðàç³â âäàðèâøè
ïî îáëè÷÷þ, ïåðåâ³ðÿâ êèøåí³.
Ñèí âèäåðñÿ ³ ïîá³ã. Íàçäîãíàâøè éîãî, âîíè ç íîâîþ ñèëîþ
ñòàëè áèòè, ùîá ïðîâ÷èòè çà öåé
â÷èíîê. Àëå â³í çíîâ âèäåðñÿ.
Ïîá³ã äî ñâîãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, áî öå ïîðó÷, ç³ ñïîä³âàííÿì íà äîïîìîãó…»
Ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì Ðîìàí Êîçëîâñüêèé ñêàçàâ, ùî
îäíîãðóïíèêè áèëè éîãî ñèíà
ïîò³ì ùå é â òóàëåò³ êîëåäæó.
Çàêðèâàâëåíèì ²ãîðÿ áà÷èëà
ÿêàñü ïðàö³âíèöÿ çàêëàäó. Âîíà

äàâàëà éîìó ñåðâåòêè, ùîá îáòåðñÿ. Äàë³ õëîïåöü, ÿê ðîçïîâ³â
áàòüêî, âèéøîâ ç êîëåäæó ÷åðåç
çàäí³ äâåð³, àáè íå çóñòð³òèñÿ
çíîâ ç õëîïöÿìè ç Ë³òèíà.
«Âäîìà, ïîáà÷èâøè ñèíà,
ìè ñòàëè éîãî äîïèòóâàòè. ßê
ç’ÿñóâàëîñü, öå íå ïîîäèíîêèé
âèïàäîê âèìàãàííÿ ³ êàòóâàííÿ â³ä îäíîãðóïíèê³â, ³ ïðî öå
äèòèíà áîÿëàñü ñêàçàòè âæå
÷åòâåðòèé ð³ê íàâ÷àííÿ, óÿâëÿºòå, ÿê çàëÿêóþòü! — ïèøå äàë³
â ëèñò³ áàòüêî. — Àëå íà öåé ðàç
òåðïåöü îá³ðâàâñÿ. ß â òîé æå
âå÷³ð ïîâ³ç éîãî ó ïîë³ö³þ, ñïîä³âàþ÷èñü íà çàêîííå ïîêàðàííÿ
öèõ âèðîäê³â».

Çâèíóâà÷åí³ â ïîáèòò³
õëîïö³ ç³çíàëèñÿ. Àëå
â íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³
ïðî ïåðñïåêòèâó ¿õ
âèêëþ÷åííÿ ç êîëåäæó
çà ñêîºíå íå ãîâîðÿòü
«КАЛІЧАТЬ РЕГУЛЯРНО»
Äî êîëåäæó áàòüêî ï³øîâ íàñòóïíîãî ðàíêó. Êàæå, çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà ²ðèíà Ñåì÷óê
âèêëèêàëà õëîïö³â ç Ë³òèíà, é
ò³ ç³çíàëèñÿ â ïîáèòò³ éîãî ñèíà.
Ðîçêàçóâàëè òàê: çóñòð³ëè ²ãîðÿ,
«ñòðåëüíóòè» ñèãàðåòó õîò³ëè
(þíàê íå ïàëèòü), à â³í ¿õ ïîñëàâ
êóäè ïîäàë³, òîìó é ïî÷àëè áèòè.
— Çàâó÷ ¿õ ïèòàëà, íàâ³ùî íàçäîãàíÿëè ²ãîðÿ, êîëè â³í ò³êàâ.
Íà öå ïèòàííÿ âîíè ìîâ÷àëè, — ðîçïîâ³äàº Ðîìàí Êîçëîâñüêèé. — Ç³ ìíîþ æ âñÿ ðîçìîâà
àäì³í³ñòðàö³¿ çâåëàñÿ äî îäíîãî:
ñàì³ âèð³øàòü ïðîáëåìó, í³êóäè
íå òðåáà á³ëüøå çâåðòàòèñü. ßê
âîíè âèð³øàòü, ÿêùî ÷åòâåðòèé ð³ê éîãî á’þòü? ²ãîð í³êîìó
íå ðîçêàçóâàâ, áî ñïðàöüîâóâàâ
³íñòèíêò ñàìîçáåðåæåííÿ. Âîíè
éîãî áèëè ðàç, à ïîò³ì ùå ðàç ç
ïîâ÷àëüíîþ ìåòîþ, ùîá íå àô³øóâàâ í³÷îãî.

У поліції диктували побитому хлопцю про «адмінку»
Через п’ять днів після того, як Роман Козловський з сином були
в поліції на Пирогова, 4 і писали
заяву про побиття Ігоря одногрупниками, батько пішов туди ж дізнатися, чому не відбувається нічого — не опитують свідків і не дзвонять заявникам щось перепитати.
— Мені сказали, що нашу заяву
передали дільничному. І коли
я подзвонив йому, то почув, що
матеріалів він ще не отримував
і з сьогоднішнього дня перебуває на лікарняному, — розповів
у понеділок, 12 листопада, Роман
Козловський. — Виходить, ніхто нічого по гарячих слідах не зробив і

не зрозуміло, коли зробить.
Коли журналіст звернулася в поліцію з запитанням про заяву Ігоря,
то дізналася, що через факт побиття немає кримінального провадження. А судячи з розказаного
батьком, мали б відкрити «справу» про умисне нанесення легких
тілесних ушкоджень.
Але прес-офіцер обласної поліції
Анна Олійник нам сказала: в заяві
хлопець написав, що просить притягнути одногрупників до адміністративної відповідальності й від
проходження судмедекспертизи
відмовляється.
Питаємо в батька побитого хлопця,

як це вони додумалися писати заяву
про «садистів» і не попросити для
них кримінальної відповідальності?
— Нам у поліції так сказали, що тут
криміналу не буде, і продиктували, як треба писати, — дивується
запитанню батько. — Ми не захотіли експертизи? Нам сказали, що
досить принести лікарняну довідку
з описом ушкоджень. Ми таку довідку надали…
Схоже, Роман та Ігор підуть писати
заяву ще раз. Цього разу не будуть
слухати диктовку правоохоронців,
які впритул не побачили наслідків
злочину на обличчі побитої молодої людини.

Роман Козловський: «Зрозуміло, що для коледжу мій син —
звичайний учень. Але мені, як батьку, не все одно, чим
це закінчиться. Його калічать регулярно. Він паралельно зі
знаннями тут четвертий рік отримує каліцтво. Не дай бог, ще
інвалідом стане, враховуючи послідовність побиття. Вони ж
із кожним разом все сильніше били»
— Âîíà êàæå: «Âè æ ðîçóì³ºòå, áóäå ïëÿìà íà íàøîìó êîëåäæ³», — ïåðåêàçóº äàë³ ðîçìîâó ç
çàâó÷åì Ðîìàí Êîçëîâñüêèé. —
Àëå æ íå ÿ ³í³ö³àòîð öüîãî âñüîãî.
Ìîº çâåðíåííÿ — öå âæå íàñë³äîê! Çðîçóì³ëî, ùî äëÿ êîëåäæó
ì³é ñèí — çâè÷àéíèé ó÷åíü. Àëå
ìåí³, ÿê áàòüêó, íå âñå îäíî, ÷èì
öå çàê³í÷èòüñÿ. Éîãî êàë³÷àòü
ðåãóëÿðíî. Â³í ïàðàëåëüíî ç³
çíàííÿìè òóò îòðèìóº êàë³öòâî.
Íå äàé áîã, ùå ³íâàë³äîì ñòàíå,
âðàõîâóþ÷è ïîñë³äîâí³ñòü ïîáèòòÿ. Âîíè ç êîæíèì ðàçîì âñå
ñèëüí³øå áèëè. ² îñü â³í ç³ðâàâñÿ:
«âñå, íàïèøó çàÿâó!»
«Øàíîâí³ áàòüêè, íå áóäüòå
îñòîðîíü ïîä³áíèõ ïðîáëåì, ÿê³
ìàþòü ì³ñöå â êîæíîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³!» — çâåðòàºòüñÿ Ðîìàí Êîçëîâñüêèé ó ñâîºìó ëèñò³
äî â³ííè÷àí. À â ñêàðç³ äî äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ïèøå òàêîæ:
«ïîêàðàéòå ñàäèñò³â, òîìó ùî
çàìîâ÷óâàííÿì ìè ñòâîðþºìî
áàíäèòñüêå ñóñï³ëüñòâî!»
РЕАКЦІЯ КОЛЕДЖУ
Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ æóðíàë³ñò
òåëåôîíóâàëà â êîëåäæ. Ó ïðèéìàëüí³ äèðåêòîðà âæå ÷óëè ïðî
êîíôë³êò ì³æ ñòóäåíòàìè ³ ïðîäèêòóâàëè íîìåð òåëåôîíó ²ðèíè
Ñåì÷óê, ç ÿêîþ ãîâîðèâ áàòüêî
ïîòåðï³ëîãî ²ãîðÿ. Ïèòàºìî â íå¿,

÷è ç’ÿñóâàëè, ùî ñòàëîñÿ ì³æ îäíîãðóïíèêàìè.
— Äëÿ ç’ÿñóâàííÿ îáñòàâèí
â íàñ º ïîë³ö³ÿ. Âîíè áóäóòü
âèâ÷àòè ñèòóàö³þ ³ ðîçáèðàòèñÿ
ç³ ñâîãî áîêó, â ìåæàõ ïðàâîâî¿
ïîâåä³íêè ÷è íåïðàâîâî¿ â÷èíèëè ö³ ñòóäåíòè, — ãîâîðèòü
çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà. — Ìè ç³
ñâîãî áîêó ïðîâîäèìî âèõîâí³
çàõîäè. Îöå ñüîãîäí³ âèêëèêàëè
áàòüê³â, áóäåìî ñï³ëêóâàòèñÿ, âèçíà÷àòèñÿ, ÿê äàë³ ä³ÿòè. Ìåí³
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç ²ãîðåì îñîáèñòî
íå âäàëîñÿ, òîìó íå çíàþ äî ê³íöÿ ñèòóàö³¿. Áàòüêî áóâ â÷îðà,
à ñòóäåíòà íå áóëî íà çàíÿòòÿõ.
Òðàâì íå áà÷èëà, òîæ íå ìîæó
êîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ, ïîêè
ñèòóàö³þ äî ê³íöÿ íå âèâ÷èëà.
Íå õî÷ó çâîäèòè íàêëåï íà îäíó
÷è ³íøó ñòîðîíó.
Ïèòàºìî â ²ðèíè Ñåì÷óê, ÿê
íàâ÷àëüíèé çàêëàä â÷èíèòü, ÿêùî
ä³éñíî ç’ÿñóºòüñÿ, ùî îäíîãðóïíèêè ²ãîðÿ çàâèíèëè ³ íå îäèí
ðàç. Çàâó÷ ñòâåðäæóº, ùî ïîä³áíèõ âèïàäê³â í³êîëè ðàí³øå
â òåõí³êóì³ íå áóëî, ùî öå âïåðøå. Ïðî éìîâ³ðíå â³äðàõóâàííÿ
ïðàâîïîðóøíèê³â ³ç íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó ïðåäñòàâíèöÿ àäì³í³ñòðàö³¿ íå ñêàçàëà. Äîäàëà ò³ëüêè,
ùî ð³øåííÿ ïðî ïîêàðàííÿ áóäå
ïðèéìàòèñÿ äèðåêòîðîì çà ó÷àñò³
áàòüê³â óñ³õ ó÷àñíèê³â êîíôë³êòó.
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ДІСТАТИ ПІШОХОДІВ «З-ПІД ЗЕМЛІ»
ХОЧУТЬ НА «УРОЖАЇ»
Засипати чи оновити?  Городяни
зверталися до мерії, аби та
відремонтувала перехід на «Урожаї»,
що став «смітником з ароматами
шаурми і туалету». У мерії відповіли —
перехід в оренді, тож ремонту
за бюджетні кошти не буде. І додали, що
опрацьовують можливість облаштування
наземного переходу над підземним.
Чому це може бути хибною ідеєю?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó ñåðåäèí³ æîâòíÿ íà ñàéò³ ì³ñüêèõ ïåòèö³é áóëî
îïóáë³êîâàíî çâåðíåííÿ ªâãåí³¿
Ãóëüêî, â ÿêîìó âîíà íàð³êàëà,
ùî ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä íà «Óðîæà¿» ïîòðåáóº îíîâëåííÿ: ïðèì³ùåííÿ ìàº íåïîâòîðíó ñóì³ø
çàïàõ³â òóàëåòó òà øàóðìè, òåìí³
êîðèäîðè òà áåçëàä, ñïðàâëÿþòü
âðàæåííÿ ñì³òíèêà â í³÷íèé ÷àñ
(goo.gl/yncZVx).
Çâåðíåííÿ øâèäêî íàáðàëî
íåîáõ³äíèõ 350 ï³äïèñ³â. Ó ÷åòâåð, 8 ëèñòîïàäà, ì³ñüêðàäà â³äïîâ³ëà íà ïåòèö³þ. Ó â³äïîâ³ä³
éäåòüñÿ, ùî ïåðåõ³ä áóâ çäàíèé
â îðåíäó òîðãîâåëüíî-âèðîáíè÷îìó òîâàðèñòâó «Ï³âäåííèé
Áóã» äî 1 ëèñòîïàäà 2031 ðîêó:
«Âðàõîâóþ÷è âèùåçàçíà÷åíå,
âèêîíàòè ðîáîòè ç ðåìîíòó åëåìåíò³â ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó
íà îðåíäîâàí³é ä³ëÿíö³ çà áþäæåòí³ êîøòè íåìàº ìîæëèâîñò³,
òàê ÿê öå º ïîðóøåííÿì Áþäæåòíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè».
Àëå öå ùå íå âñå.

НЕМАЄ СЕНСУ В ПІДЗЕМЦІ
Êð³ì â³äìîâè ó ðåìîíò³ çà áþäæåòí³ ãðîø³ ì³ñüêà âëàäà ïîâ³äîìèëà, ùî çàì³ñòü ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó ìîæå ç’ÿâèòèñÿ íàçåìíèé:
«Íà äàíèé ÷àñ â ïðîô³ëüíèõ
äåïàðòàìåíòàõ ì³ñüêî¿ ðàäè
îïðàöüîâóºòüñÿ ìîæëèâ³ñòü îáëàøòóâàííÿ ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó
÷åðåç âóëèöþ Ïèðîãîâà íàä çàçíà÷åíèì ï³äçåìíèì ïåðåõîäîì»
(goo.gl/1kdJ5c).
×îìó ïîñàäîâö³ íå çìóñèëè
îðåíäàðÿ â³äðåìîíòóâàòè ïåðåõ³ä?
Òà íàâ³ùî çàì³ñòü ï³äçåìíîãî ðîáèòè íàçåìíèé? Òàê³ çàïèòàííÿ
ïîñòàâèëè çàñòóïíèêó ì³ñüêîãî
ãîëîâè Âëàäèñëàâó Ñêàëüñüêîìó.
— Ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä íà «Óðîæà¿» ïîòðåáóº íå êîñìåòè÷íîãî
ðåìîíòó, à êàï³òàëüíó ðåêîíñòðóêö³þ. Îðåíäàðþ öå íå âèã³äíî, â³í ãîòîâèé â³äìîâèòèñÿ
â³ä îðåíäè îá’ºêòà òà â³ääàòè
ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä íà áàëàíñ
ì³ñòà, — â³äïîâ³â çàñòóïíèê
ìåðà. — Ç íàøîãî áîêó — ìè
íå áà÷èìî äîö³ëüíîñò³ ïîäàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ ï³äçåìíèõ
ïåðåõîä³â, ÿê³ íå º äîñòóïíèìè
äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. Ì³ñòî
áà÷èòü ïåðñïåêòèâó â îðãàí³çàö³¿

У переході змішується запах фастфуду і туалету.
Об’єкт потребує капремонту, але міська влада його робити не буде
îäíîçíà÷íî êîìôîðòíèõ ð³øåíü
äëÿ ïåðåñóâàííÿ âñ³õ êàòåãîð³é
íàñåëåííÿ. Òîáòî, íàçåìíèõ ïåðåõîä³â. Òèì á³ëüøå, íà «Óðîæà¿»
òàêèé êîëèñü ³ñíóâàâ.
×è ìàº çà óìîâàìè äîãîâîðó
îðåíäàð ðåìîíòóâàòè ïåðåõ³ä?
Ùîá îçíàéîìèòèñÿ ç óãîäîþ,
íàä³ñëàëè ³íôîðìàö³éíèé çàïèò äî ì³ñüêðàäè. Óò³ì, ï³ä
÷àñ ï³äãîòîâêè ïóáë³êàö³¿ òàê
³ íå îòðèìàëè êîï³þ äîãîâîðó.
Ó ì³ñüêðàä³ ïîïðîñèëè äî 20 äí³â
«÷åðåç âåëèêèé îáñÿã çàïèòóâàíî¿
³íôîðìàö³¿ ³ íåîáõ³äí³ñòü ïîøóêó
äîêóìåíò³â â àðõ³âàõ».
КАПРЕМОНТУ НЕ БУДЕ?
Òîðãîâî-âèðîáíè÷å òîâàðèñòâî
«Ï³âäåííèé Áóã», ÿêå îðåíäóº ïåðåõ³ä, íàëåæèòü ðîäèí³ â³ííèöüêîãî á³çíåñìåíà Þð³ÿ Êîðîáê³íà.
Ñòàòóòíèé êàï³òàë ï³äïðèºì-

Наземний перехід може бути над підземним
ВІКТОР ПЕРЛОВ, УЧАСНИК
ГРУПИ «ТРАНСПОРТ І
МОБІЛЬНІСТЬ»

— У результаті аналізу
стану підземного переходу біля ринку «Урожай»,
з'явилась ідея облаштування альтернативного наземного переходу, щоб маломобільні групи населення
могли комфортно перетинати вулицю
Пирогова. Крім того, у разі проведення
реконструкції переходу, потрібний буде
«запасний варіант», яким змогли б користуватись пішоходи на час ремонту.
Суть ідеї в тому, щоб ділянку дороги
розбити посередині на дві частини і для
кожного з напрямків встановити окремий пішохідний світлофор. Посередині
проїжджої частини у місці переходу облаштувати розділювальну смугу — «накопичувач» для пішоходів, в якому вони

будуть очікувати на «зелене» світло. Це
будуть не острівці безпеки, а повноцінна
роздільна смуга — її можна порівняти з
тією, яка розмежовує дорогу на проспекті
Юності. Таким чином перехід вписується
навіть в існуючу схему роботи перехрестя,
не ускладнюючи рух транспорту.
Нині ми маємо порахувати пішоходопотік
в підземному переході та змоделювати, чи
вмістить цю кількість наземний перехід.
Розглядали варіант розміщення цього переходу практично над підземним, але поки
що готового рішення та навіть концепції ще
немає. Так само як і чіткого терміну, коли
це з'явиться на вулиці Пирогова.
Враховуючи те, що підземний перехід
у жахливому стані, він несе небезпеку
для пішоходів, а існуючі «пандуси» є серйозною перешкодою для маломобільних
груп, наземний перехід в районі «Урожаю» має право на життя.

ñòâà — 26,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü,
âèä ä³ÿëüíîñò³ — «55.10 Ä³ÿëüí³ñòü ãîòåë³â ³ ïîä³áíèõ çàñîá³â
òèì÷àñîâîãî ðîçì³ùóâàííÿ». Êåðóº ï³äïðèºìñòâîì ²ííà Äåðÿá³íà
(goo.gl/pagTBK).
Ó ëèïíåâîìó íîìåð³ RIA
¹ 29 ðîçáèðàëèñÿ, ÷îìó íå ìîæíà â³äðåìîíòóâàòè ï³äçåìíèé ïåðåõ³ä. Òîä³ Äåðÿá³íà êàçàëà, ùî
öüîãî ðîêó êîìïàí³ÿ çàïëàíóâàëà
êàïðåìîíò ïåðåõîäó ³ äëÿ öüîãî
øóêàþòü ï³äðÿäíó îðãàí³çàö³þ.
Ïåðåäóñ³ì î÷³êóþòü íà òåõí³÷íèé
çâ³ò ïðî ñòàí îá’ºêòà, äå áóäå âêàçàíà âàðò³ñòü ðåìîíòíèõ ðîá³ò.
×è çì³íèëèñÿ íàì³ðè ïðî
ðåìîíò çà ÷îòèðè ì³ñÿö³? ×è
ñïðàâä³ òîâàðèñòâî íå çàö³êàâëåíå â êàï³òàëüí³é ðåêîíñòðóêö³¿
ï³äçåìíîãî ïåðåõîäó?
— Â³ä ñâî¿õ íàì³ð³â ìè íå â³äìîâëÿºìîñÿ, êàï³òàëüíèé ðåìîíò

áóäå. Àëå öå äóæå ñêëàäíî — ïîòð³áíî îðãàí³çóâàòè àëüòåðíàòèâíèé ïåðåõ³ä íà ÷àñ ðîá³ò, äîñ³
íåìàº òåõí³÷íîãî çâ³òó, äå áóëà á
ïðîðàõîâàíà âàðò³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿. Íàâðÿä ÷è ðîáîòè áóäóòü
öüîãî ðîêó, ñêîð³ø çà âñå —
ó 2019 ðîö³, — ïðîêîìåíòóâàëè
ó òîâàðèñòâ³ «Ï³âäåííèé Áóã».
À íà ñòâåðäæåííÿ, ÿêå îçâó÷óâàâ Ñêàëüñüêèé, ùî «îðåíäàð
ãîòîâèé â³äìîâèòèñÿ â³ä ïåðåõîäó, áî ðåìîíò íå º âèã³äíèì» ìè
íå îòðèìàëè àí³ ï³äòâåðäæåííÿ,
àí³ ñïðîñòóâàííÿ. Ó òîâàðèñòâ³
ïîñëàëèñü, ùî íà öå ìîæå â³äïîâ³ñòè äèðåêòîð ²ííà Äåðÿá³íà, àëå ç íåþ íàì íå âäàëîñÿ
çâ’ÿçàòèñÿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè
ïóáë³êàö³¿. Òàê ñàìî íå â³äïîâ³â
íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè òà ïîâ³äîìëåííÿ âëàñíèê òîâàðèñòâà —
Þð³é Êîðîáê³í.

Підземний перехід рятує життя пішоходів
ВІТАЛІЙ ПЛЯСОВИЦЯ,
АРХІТЕКТОР, КЕРІВНИК
МАЙСТЕРНІ «ПЛЯСОВИЦІ»

— Історія підземного переходу біля ринку «Урожай» почалася з дзвінка
меру Дворкісу про чергову
смерть: збили студентку на переході. Це
було останньою краплею для тодішнього
мера, який вирішив будувати підземний
перехід на найбільш небезпечній ділянці
у Вінниці.
Той, хто пам'ятає, знає, скільки там було
смертей і аварій. Ринок і медичний університет — бабусі та молодь! Майже 16 років перехід працює і, слава Богу, жодної
смерті!
Звичайно, за стільки років без єдиного
капітального ремонту і в таких експлуатаційних умовах (грунтові води, плавун,
гальмівний шлях тролейбуса), перехід

у жахливому стані. Тому і з'явилася петиція
з проханням ремонту. Відповідь очікувана:
«грошей немає, він в оренді». Іноді здається, що петиції створені для письмового
тренування «розумно послати»!
Ну що ж. Раз грошей немає, то наші комунальні «господарники» і «радники» придумали ідею фікс, яку потужно вкладають
у головну голову. «А давайте ми його просто закопаємо, і зробимо як 16 років тому
(коли автотранспорту було в сотні разів
менше), ми ж навчилися робити острівці
безпеки, та й стовпчиків поставимо, де
треба!»
Позиція моя така: я абсолютно не є прихильником підземних переходів! Але є
місця, де вони просто необхідні! Потрібно знайти способи, методи і фінанси для
капітального ремонту підземного переходу
і продовжити його життя! А якщо ні… тоді
на чиїй совісті буде перша смерть?
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МНЕНИЕ

ЕЛЬВІРА МРЯСОВА, ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ ОСББ

Місто Гнівань. Знаєте, чим відрізняються люди
невеликих міст? Вони більш допитливіші, вони
хочуть отримати більше знань, вони виходять
з таких ситуацій, що інколи диву даєшся.

простір для особистої думки

Вінницьких підприємців та виробників-експортерів
об'єднає експортний форум «VinExport2018»

ЦЕНТР
ІНФОРМАЦІЙНОЇ
ПІДТРИМКИ
БІЗНЕСУ
БЛОГ
М. ВІННИЦЯ ПРЕС-СЛУЖБА
ЦЕНТРУ

ІНФОРМАЦІЙНОЇ ПІДТРИМКИ
БІЗНЕСУ В М. ВІННИЦЯ

Âæå âäðóãå ó Â³ííèö³ 29–30 ëèñòîïàäà â³äáóäåòüñÿ åêñïîðòíèé ôîðóì
«VinExport», ÿêèé îðãàí³çîâóº Öåíòð ²íôîðìàö³éíî¿ Ï³äòðèìêè Á³çíåñó ì. Â³ííèö³, îñíîâàíèé íà áàç³ Â³ííèöüêèé
Êëóá Ä³ëîâèõ Ëþäåé çà ï³äòðèìêè òà
ô³íàíñóâàííÿ ªâðîïåéñüêîãî áàíêó

Надія Лисецька — організатор,
керівник Центру Інформаційної
Підтримки Бізнесу м. Вінниця

 âèêîðèñòàííÿ ì³æíàðîäíèõ ïðîãðàì äëÿ ðîçâèòêó á³çíåñó
 îñîáëèâîñòåé ðîáîòè â óìîâàõ
÷àñòêîâîãî çàñòîñóâàííÿ Óãîäè ïðî
àñîö³àö³þ òà àâòîíîìíèõ òîðãîâåëüíèõ
ïðåôåðåíö³é ªÑ
 ðîç'ÿñíåííÿ îñîáëèâîñòåé âåäåííÿ åêñïîðòó, ùî ñòîñóºòüñÿ ëîã³ñòèêè,

ðåêîíñòðóêö³¿ òà ðîçâèòêó (ªÁÐÐ)
â ðàìêàõ ³í³ö³àòèâè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó EU4Business äëÿ ðîçâèòêó ìàëîãî
òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó.
«VinExport» — öå 2 äí³ êîðèñíî¿ ³íôîðìàö³¿, ðîçãëÿä ïðàêòè÷íèõ êåéñ³â
âèõîäó íà çîâí³øí³ ðèíêè, íîâèõ ³äåé
òà B2B çóñòð³÷åé, 150 ó÷àñíèê³â, ïîòåíö³éíèõ ïàðòíåð³â òà ³íâåñòîð³â, åêñïåðòè ó ñôåð³ åêñïîðòíî¿ ä³ÿëüíîñò³,
ïðåäñòàâíèêè ì³æíàðîäíèõ äîíîðñüêèõ
îðãàí³çàö³é, à òàêîæ â³çèòè íà ï³äïðèºìñòâà-åêñïîðòåðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
«Ðàçîì ç âèõîäîì íà íîâèé ðèíîê
ï³äïðèºìñòâî ìàñøòàáóºòüñÿ, àêòèâíî
ðîçâèâàºòüñÿ, ñòâîðþþòüñÿ íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ. Çàðàç Óêðà¿íà åêñïîðòóº çäåá³ëüøîãî ñèðîâèíó, àëå ñàìå åêñïîðò
ãîòîâîãî ïðîäóêòó º ìàðêåðîì ðîçâèíóòî¿ åêîíîì³êè òà âïëèâàº íà åêîíîì³÷íó ñòàá³ëüí³ñòü êðà¿íè â ö³ëîìó.
Òîæ ïðàãíåìî íå ëèøå íàðîùóâàòè
åêñïîðòíèé ïîòåíö³àë Â³ííè÷÷èíè,
à é ðîçâèâàòè åêñïîðò òîâàð³â ç âèñîêîþ äîäàíîþ âàðò³ñòþ. Íà åêñïîðòíîìó
ôîðóì³ «VinExport» áóäå ïðåäñòàâëåíî
ðÿä ³íâåñòèö³éíèõ ïðîãðàì òà ïðàêòè÷í³
ð³øåííÿ äëÿ âèõîäó íà çîâí³øí³ ðèíêè
ªâðîñîþçó, Êàíàäè òà ³íøèõ êðà¿í»,
— êàæå Íàä³ÿ Ëèñåöüêà — îðãàí³çàòîð,
êåð³âíèê Öåíòðó ²íôîðìàö³éíî¿ Ï³äòðèìêè Á³çíåñó.
Ï³ä ÷àñ ôîðóìó áóäóòü îáãîâîðåí³
àëãîðèòìè òà ïðàêòè÷í³ ïîðàäè ùîäî:
 âèõîäó íà ì³æíàðîäí³ ðèíêè
 ïîøóêó ä³ëîâèõ ïàðòíåð³â
 âèçíà÷åííÿ ºâðîïåéñüêèõ ðåãóëþâàíü òà âèìîã äî åêñïîðòåð³â

ìèòíîãî îôîðìëåííÿ òà þðèäè÷íèõ
àñïåêò³â
Ïðèºäíóéòåñü äî ãëîáàëüíîãî ðèíêó!
Ó÷àñòü ó ôîðóì³ áåçêîøòîâíà äëÿ
150 â³ä³áðàíèõ ó÷àñíèê³â. Ðåºñòðàö³ÿ
äî 22 ëèñòîïàäà íà ñàéò³ — vinexport.vn.ua
àáî çà òåëåôîíîì 097 505 80 50.

438647

Кастинг Mrs.Vinnytsia International 2019 триває
Àäâîêàòåñè òà òåëåâåäó÷³, á³çíåñ-ëåä³ òà âèêëàäà÷êè,
ìàíäð³âíèö³ òà ìåäèêè — êàñòèíã êîíêóðñó êðàñè Mrs.Vinnytsia International
2019 ó ðîçïàë³. Ñòàðòóâàâ ó âåðåñí³ ³
íà ñüîãîäí³ âæå â³äîì³ ³ìåíà 8 ô³íàë³ñòîê: Òåòÿíà Øóìíèê, Àííà Ñòàí³ñëàâåíêî, Â³êòîð³ÿ Çàâàëüíþê, Îëåíà Ãðàá³ê, Âàëåíòèíà Îíîôð³é÷óê, Àíòîí³íà
Ïà÷åâñüêà, ßíà Âðóáëåâñüêà òà ²ííà
Ñóêìàíîâà. Óñ³ óñï³øí³ òà âïåâíåíèé
ó ñîá³, êîæíà â³äáóëàñÿ òà ìàº âëàñíèé
ïîãëÿä íà æèòòÿ.
Ïîïåðåäó ó ä³â÷àò ïåð³îä àêòèâíî¿ ï³äãîòîâêè. Îäí³ âæå çàïèñàëèñü íà ïåðñîíàëüí³ òðåíóâàííÿ, ³íø³ ïî÷àëè ðàõóâàòè
êàëîð³¿. Ô³íàë Mrs.Vinnytsia International
2019 â³äáóäåòüñÿ 9 ëþòîãî ó ðåñòîðàí³
MONT BLANC. Âåäó÷èì áóäå Ãðèãîð³é Ðåøåòíèê. Ä³â÷àòà 5 ðàç³â áóäóòü
âèõîäèòè íà ñöåíó. Öå áóäóòü îáðàçè
â³ä â³äîìî¿ óêðà¿íñüêî¿ äèçàéíåðêè
Êàòåðèíè Ëóêàøèê, êîëåêö³¿ ñòóä³¿ äèçàéíåðñêîãî îäÿãó inDresser ³ òîðãîâî¿

ìàðêè Ñèí³é ëüîí â³ä äèçàéíåðà ²ðèíè
Êîâàëüîâî¿. Ïåðåìîæíèöÿ â³ííèöüêîãî
êîíêóðñó, îêð³ì êîðîíè òà ñòð³÷êè Ì³ñ³ñ,
îòðèìóº ïðàâî ïðåäñòàâëÿòè íàøå ì³ñòî
íà âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³ — Mrs.Ukraine
lnternationàl 2019.
Á³ëüøå ä³çíàòèñü ïðî êîæíó ç ó÷àñíèöü
â³ííè÷àíè çìîæóòü âæå ó ëèñòîïàä³ â ïðÿìèõ åô³ðàõ ùîäåííîãî ðàíêîâîãî øîó
íà õâèë³ 101.8 FM (ç 7.00 äî 10.00). Öå Ðàä³î «Ì³ñòî íàä Áóãîì», ùî ñòàíå ãîëîñîì
ôåñòèâàëþ. Mrs.Vinnytsia International, öå
ïåðøèé êîíêóðñ êðàñè ó íàøîìó ì³ñò³,
ô³íàë ÿêîãî òðàíñëþâàòèìåòüñÿ â ïðÿìîìó åô³ð³ íà ðàä³î.
Êàñòèíã êîíêóðñó òðèâàº. «ßêùî òè
âïåâíåíà ó ñîá³ ëåä³, ùî áàæàº ïðîÿâèòè íàéêðàù³ ÿêîñò³ i çàÿâèòè ïðî ñåáå
ñóñï³ëüñòâó, ÿê ïðî óñï³øíó îñîáèñò³ñòü,
òîä³ ïîñï³øàé ïîäàòè çàÿâêó» — çàêëèêàº â³ííè÷àíîê îðãàí³çàòîðêà Mrs.
Vinnytsia International Àííà Îêðåìà.
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî ó÷àñò³ òà ïàðòíåðñòâà ó êîíêóðñ³ Mrs.
Vinnytsia International 2019 çà
òåë.+39 063 160 15 79 àáî çà ïîñèëàííÿì
íà ñàéò êîíêóðñó vin-mrs.com.ua

ФОТО ОЛЬГА СУРМЕНКО

БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
КОНКУРСУ MRS.VINNYTSIA
INTERNATIONAL 2019

438760
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ДЛЯ «ЄВРОБЛЯХАРІВ» ПРИГОТУВАЛИ
«ДРАКОНІВСЬКІ» ШТРАФИ
Справедливо?  На водіїв авто з
іноземними номерами чекають величезні
штрафи і тримісячний період на те, щоб
встигнути розмитнити свої машини.
Читайте, чи влаштовує таке «євробляхарів»,
та що про це думають експерти
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Çàêîíîäàâö³
ïðîïîíóþòü âñòàíîâèòè òåðì³íè
ùîäî ï³ëüãîâîãî ðîçìèòíåííÿ
òàê çâàíèõ «ºâðîáëÿõ». Òîáòî õî÷óòü íàäàòè çíèæêó ó 50% äëÿ
ðîçìèòíåííÿ àâòîìîá³ë³â íà ³íîçåìíèõ íîìåðàõ, ÿê³ áóëè ââåçåí³
ðàí³øå â Óêðà¿íó. Âîä³¿ ìàòèìóòü
íà ðîçìèòíåííÿ 90 äí³â. Ïðî
öå íàïèñàíî â çàêîíîïðîåêò³
¹ 8487.
Êð³ì öüîãî, àêöèçíèé ïîäàòîê õî÷óòü çìåíøèòè, çì³íèâøè
ôîðìóëó éîãî îá÷èñëåííÿ.
НОВА ФОРМУЛА
Áàçîâ³ ñòàâêè àêöèçíîãî ïîäàòêó áóäóòü íàñòóïíèìè: äëÿ
àâòî ç áåíçèíîâèì äâèãóíîì —
50 ºâðî, äëÿ àâòî íà äèçåë³ —
75 ºâðî. Öå ïåðøèé ïóíêò
ó ôîðìóë³, ÿêó çàñòîñîâóâàòèìóòü äëÿ ðîçðàõóíêó àêöèçíîãî
ïîäàòêó.
Ïî-äðóãå, ðîçì³ð àêöèçíîãî
ïîäàòêó, ÿêèé òðåáà áóäå ñïëàòèòè, äîð³âíþâàòèìå áàçîâ³é
ñòàâö³, ïîìíîæåí³é íà êîåô³ö³ºíò äâèãóíà òà â³ê ìàøèíè.
ßê áóäå ðîçðàõîâóâàòèñÿ êîåô³ö³ºíò äâèãóíà? Ïîêàçíèê
îá’ºìó äâèãóíà ïîòð³áíî ä³ëèòè
íà 1000. À êîåô³ö³ºíò â³êó — öå
ê³ëüê³ñòü ïîâíèõ êàëåíäàðíèõ
ðîê³â. Ôîðìóëà îá÷èñëåííÿ âèãëÿäàòèìå òàê: áàçîâà ñòàâêà Õ
êîåô³ö³ºíò äâèãóíà Õ êîåô³ö³ºíò
â³êó = ñóìà àêöèçíîãî ïîäàòêó.

Àêöèçíèé ïîäàòîê ç àâòî, ðîçðàõîâàíèé çà çàïðîïîíîâàíîþ
ôîðìóëîþ, áóäå çíà÷íî ìåíøèì
çà òîé, ùî ä³º ñüîãîäí³. Ïðîòå,
êð³ì àêöèçó, ó âàðò³ñòü ðîçìèòíåííÿ àâòîìá³ëÿ òàêîæ âõîäÿòü
ùå òðè ïëàòåæ³: ÏÄÂ (20 % â³ä
âàðòîñò³), ââ³çíå ìèòî (10 %) ³
çá³ð äî Ïåíñ³éíîãî ôîíäó (3–5 %
â³ä âàðòîñò³).
«ДРАКОНІВСЬКІ» ШТРАФИ
Îêð³ì òîãî, ùî äåïóòàòè çìåíøèëè ðîçì³ð àêöèçíîãî ïîäàòêó, âîíè òàêîæ ïðîãîëîñóâàëè
çà çàêîíîïðîåêò, ÿêèé îáìåæóº
ê³ëüê³ñòü àâòîìîá³ë³â, ùî ìîæíà
ââîçèòè áåç ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ íà òåðèòîð³þ Óêðà¿íè.
À ùå ïîñèëèëè â³äïîâ³äàëüí³ñòü
çà ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë.
Çàêîíîïðîåêò ¹ 8488, çîêðåìà, ââîäèòü îáìåæåííÿ íà ê³ëüê³ñòü àâòî, ÿê³ ìîæíà ââîçèòè
áåç ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ.
Òàê, íåðåçèäåíò çìîæå ââåçòè
â ðåæèì³ òèì÷àñîâîãî ââåçåííÿ
ëèøå îäíó ìàøèíó.
Äëÿ òîãî, ùîá ââåçòè íàñòóïí³ àâòîìîá³ë³, ïîòð³áíà ãàðàíò³ÿ. Ãàðàíòîì ìîæå âèñòóïèòè
ô³íàíñîâà óñòàíîâà, ÿêà áóäå
çîáîâ’ÿçàíà ñïëàòèòè âñ³ ìèòí³
ïëàòåæ³, ÿêùî ìàøèíà íå ïîêèíå òåðèòîð³þ Óêðà¿íè.
Êð³ì òîãî, ïîñèëþºòüñÿ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë.
Îñîáà, ÿêà ââåçëà â Óêðà¿íó
àâòîìîá³ëü ó ðåæèì³ òðàíçèòó
àáî â ðåæèì³ òèì÷àñîâîãî ââåçåííÿ, íå çìîæå ïåðåäàòè éîãî

Не виграли й не програли
МИКОЛА МАЛУХА,
ЕКСПЕРТ ПРОЕКТУ
«ЦІНА ДЕРЖАВИ»

Гаразд, спробую
знайти позитив.
«євробляхи»
й не виграли,
й не програли. Не виграли:
встановлення єдиної ставки на
розмитнення всіх авто в 35% не
добилися. Для авто 1999–2004
вартість розмитнення буде 120%
або 60% (якщо я правильно зрозумів ідею про пільговий період
в 30 днів, коли коефіцієнт 0,5).
Не програли: бан на ввезення
євро-5 скасований (авто до 2010

року) і якщо брати ставки на б/в
авто до 2016 року, то відбулося
істотне зниження — з 200% до
120% (авто 1999–2004).
Якщо Ауді А6 2002 року коштувала 7500–8500 баксів на українському ринку, то тепер ціна
впаде до 5000–5500 баксів. Усі
авто подешевшають. І в цьому
не заслуга Южаніної, Кабміну
або депутатів. А виключно самоорганізація й боротьба за
перегляд митних ставок групи
автомобілістів. І, до речі, вони
будуть далі боротися, незважаючи на голосування в парламенті.

ó âîëîä³ííÿ, êîðèñòóâàííÿ àáî
ðîçïîðÿäæåííÿ ³íøèì îñîáàì
÷è ðîçóêîìïëåêòîâóâàòè éîãî.
Òàêîæ çàáîðîíåíî âèêîðèñòîâóâàòè àâòî íà ³íîçåìíèõ íîìåðàõ äëÿ îòðèìàííÿ ïðèáóòêó,
íàïðèêëàä, äëÿ ðîáîòè â òàêñ³.
Øòðàô — 34 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Áóäü-ÿêà ³íøà ëþäèíà, ÿêà
îòðèìàº òðàíçèòíå àáî òèì÷àñîâî ââåçåíå àâòî ó âîëîä³ííÿ,
êîðèñòóâàííÿ àáî ðîçïîðÿäæåííÿ ÷è âèêîðèñòîâóâàòèìå òàêå
àâòî äëÿ çàðîá³òêó, òàêîæ áóäå
îøòðàôîâàíà.
Ï³éìàëè îäèí ðàç — øòðàô
8,5 òèñÿ÷³, âäðóãå — 17 òèñÿ÷,
ïîçáàâëåííÿ ïðàâà êåðóâàííÿ
íà îäèí ð³ê òà îïëàòíå âèëó÷åííÿ àâòî çà ðàõóíîê ïîðóøíèêà.
Çà íåâèâåçåííÿ àâòî çà ìåæ³
êðà¿íè ñâîº÷àñíî, ïîðóøíèêè
ìàþòü ñïëàòèòè øòðàôè. Ðîçì³ðè øòðàô³â áóäóòü çàëåæàòè
â³ä ê³ëüêîñò³ äí³â ïåðåâèùåííÿ
âñòàíîâëåíèõ ñòðîê³â.

Ï³éìàëè îäèí ðàç —
øòðàô 8,5 òèñÿ÷³,
âäðóãå — 17 òèñÿ÷,
ïîçáàâëåííÿ ïðàâà
êåðóâàííÿ íà îäèí ð³ê
òà âèëó÷åííÿ ìàøèíè
Çà îäèí äåíü ïðîñòðî÷åííÿ âèâåçåííÿ òðàíçèòíîãî àâòî ç ïîðóøíèêà áóäå ñòÿãíóòî 170 ãðí,
à çà òðè äí³ â³äòåðì³íóâàííÿ
âèâåçåííÿ òèì÷àñîâî ââåçåíî¿
ìàøèíè — 850 ãðí.
Çàéâèé ì³ñÿöü ïåðåáóâàííÿ
òàêîãî àâòîìîá³ëÿ íà ìèòí³é
òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè êîøòóâàòèìå
ïîðóøíèêó 170 òèñÿ÷ ãðí àáî
íàâ³òü òðàíñïîðòíîãî çàñîáó,
ÿêèé ìîæå áóòè êîíô³ñêîâàíèé
çà ð³øåííÿì ñóäó.
СПІВПРАЦЯ СТРУКТУР
Ó çàêîíîïðîåêò³ ïðîïèñàí³ ÷³òê³ ïðàâèëà âçàºìîä³¿ âñ³õ
ïðèíàëåæíèõ ñëóæá ³ â³äîìñòâ —
ï³äðîçä³ë³â îðãàíó äîõîä³â ³ çáîð³â, Äåðæàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿
ñëóæáè, Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿.
ßêùî äîçâîëåíèé ñòðîê ïåðåáóâàííÿ ³íîçåìíîãî àâòî
â Óêðà¿í³ ñïëèâ, à ìàøèíà òàê
³ íå áóëà âèâåçåíà, ìèòíèê ïîâèíåí ïîâ³äîìèòè ³íø³ îðãàíè
ïðî ïðàâîïîðóøåííÿ.
Îòðèìàâøè ïîâ³äîìëåííÿ,
ïîë³öåéñüê³ ìàþòü ïèëüí³øå
â³äñë³äêîâóâàòè òàêå àâòî íà àâòîìîá³ëüíèõ äîðîãàõ Óêðà¿íè,
à ïðèêîðäîííèêè, ó ñâîþ ÷åðãó,
ïîâèíí³ íå äîïóñòèòè ïåðåòèíó
êîðäîíó îñîáîþ, ÿêà ââåçëà àâòî
áåç ñïëàòè â³äïîâ³äíèõ øòðàô³â.
Êð³ì òîãî, Íàö³îíàëüí³é ïîë³ö³¿ áóäå íàäàíî ïðàâî ïåðåâ³ðÿòè îñîáó âîä³ÿ àâòî ç ³íî-

ЯК РОЗРАХУВАТИ АКЦИЗНИЙ ПОДАТОК?
ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ
ДЛЯ АВТО З БЕНЗИНОВИМ ДВИГУНОМ

50 х 2 х 5 = 500
(євро)

(2000 см3/1000)

(років)

євро

ПРИКЛАД РОЗРАХУНКУ АКЦИЗНОГО ПОДАТКУ
ДЛЯ АВТО З ДИЗЕЛЬНИМ ДВИГУНОМ

75 х 1,6 х 10 = 1200
(євро) (1600 см3/1000)

 об’єм двигуна:
2000 см3
 рік випуску авто: 2012
(повних 5 років)

(років)

 об’єм двигуна:
1600 см3
 рік випуску авто: 2007
(повних 10 років)

євро

ЯК ШТРАФУВАТИМУТЬ «ЄВРОБЛЯХАРІВ»?

Порушник — людина, яка ввезла авто
в Україну (так званий «верблюд»)
 Передача авто у володіння,
користування або розпорядження
іншим особам. Використання авто для
отримання доходу
 Розкомплектування авто

Порушник — людина, яка керує авто
 Порушення термінів перебування
машини в Україні
 Керування автомобілем, коли ввезла її
інша людина
 Використовується для отримання
доходів

Штраф

Штраф

34 000 грн

8 500 грн
Повторне порушення

17 000 грн
çåìíîþ ðåºñòðàö³ºþ íà â³äïîâ³äí³ñòü îñîá³, ÿêà éîãî ââåçëà.
ßêùî çà êåðìîì áóäå áóäü-ÿêà
³íøà îñîáà, ïîë³öåéñüêèé ìîæå
íàêëàñòè íà âîä³ÿ â³äïîâ³äíèé
øòðàô ³ ïîâ³äîìèòè ïðî ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë ìèòíèöþ.
Âàæëèâî, ùî ïðîòîêîë ïðî ïîðóøåííÿ ìîæå áóòè ñêëàäåíèé
ìèòíèêîì çà â³äñóòíîñò³ ïîðóøíèêà ³ âðó÷åíèé éîìó ï³ä ÷àñ
âè¿çäó ç Óêðà¿íè.
РЕАКЦІЯ АКТИВІСТІВ
НА НОВОВВЕДЕННЯ
Àêòèâ³ñòè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «ÀâòîªâðîÑèëà», ÿêà
îá’ºäíóº âîä³¿â «ºâðîáëÿõ»,
çðîáèëè çàÿâó ïðî ïðèéíÿò³ çàêîíè. Êîðîòêî: ïðèéíÿò³ óìîâè
¿õ íå âëàøòîâóþòü. ¯ì íå ñïîäîáàëîñÿ òå, ùî â àêöèçí³é
ôîðìóë³ áåðåòüñÿ äî óâàãè â³ê
àâòîìîá³ëÿ. Òîáòî, ÷èì ñòàðøå
àâòî — òèì á³ëüøå ãðîøåé ïîòð³áíî, ùîá éîãî ðîçìèòíèòè.
Ñóìè ñÿãàòèìóòü ê³ëüêîõ òèñÿ÷
ºâðî é ìîæóòü ïåðåâèùóâàòè
âàðò³ñòü êóïëåíî¿ ìàøèíè.
«×àñ ðîçìîâ çàâåðøåíî —
ïðèéøîâ ÷àñ äèêòóâàòè óìîâè! Ìè îãîëîøóºìî çàãàëüíî-

íàö³îíàëüíó àêö³þ ãðîìàäÿíñüêî¿ íåïîêîðè! 15 ëèñòîïàäà
2018 ðîêó ìè îáìåæèìî ðóõ
òðàíñïîðòó ó âñ³õ ðåã³îíàõ êðà¿íè, ïðîäåìîíñòðóºìî íà ïðèêëàä³ ê³ëüêîõ ïóíêò³â ïðîïóñêó
÷åðåç êîðäîí ³ç êðà¿íàìè-÷ëåíàìè ªÑ, ÿê âèãëÿäàòèìå ê³ëüêàòèñÿ÷íà ÷åðãà äëÿ îôîðìëåííÿ óãîä êóï³âë³-ïðîäàæó àâòîòðàíñïîðòó ç ìåòîþ ïîñòàíîâêè íà óêðà¿íñüêó ðåºñòðàö³þ ç
òèì, àáè âñòèãíóòè ïîòðàïèòè
â «àêö³éí³» 90 äí³â, òà ïðîâåäåìî áàãàòîòèñÿ÷íèé ì³òèíã ï³ä
Àäì³í³ñòðàö³ºþ Ïðåçèäåíòà
Óêðà¿íè ç âèìîãîþ íàêëàñòè
âåòî íà ïðèéíÿò³ çàêîíè 8487 òà
8488! Âåòî íà ö³ çàêîíè — öå
îñòàíí³é øàíñ ö³º¿ âëàäè áóòè
ñï³âïðè÷åòíîþ äî ñòâîðåííÿ
êðàùèõ óìîâ æèòòÿ äëÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè!» — ïèøóòü àêòèâ³ñòè íà ñòîð³íö³ ñï³ëüíîòè
(bit.ly/2FjH3GC).
Ïðî ì³ñöÿ òà äîðîãè â Óêðà¿í³,
äå ïðîâîäèòèìåòüñÿ àêö³ÿ, âîíè
îá³öÿþòü ïîâ³äîìèòè ï³çí³øå.
Äî ðå÷³, ë³äåð «ÀâòîªâðîÑèëè»
Îëåã ßðîøåâè÷ ñïàëèâ ñâ³é Land
Rover íà çíàê ïðîòåñòó ïðîòè
ïðèéíÿòèõ çàêîí³â.
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ЧИ «ВБИЛИ» ВЕЛОСИПЕДИ
ТА ЩО ЧЕКАЄ НА ПРОКАТ
ВелоВінниця  Велопрокат пропрацював
у нас перший місяць. Усі 120 велосипедів,
15 станцій прокату «не загубилися»,
а теплий жовтень сприяв прогулянкам
на велосипедах з синіми крилами. Хоча
пройшло небагато часу, вже можна
говорити про певні плани на майбутнє
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Âåëîñï³ëüíîòà
õîò³ëà çàïóñòèòè ïðîêàò ùå ó 2016 ðîö³, àëå
íå áóëî ðîçóì³ííÿ, çâ³äêè âçÿòè
íà öå êîøòè. Íàâ³òü ïîäàâàëèñÿ
íà «Áþäæåò ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ», àëå íå îòðèìàëè ï³äòðèìêó
(goo.gl/rZXTVQ).
Äîïîìîãëè øâåéöàðö³: äàëè
ãðàíò íà ðîçâèòîê âåëî³íôðàñòðóêòóðè — 180,5 òèñÿ÷³ ôðàíê³â (ï’ÿòü ì³ëüéîí³â ãðèâåíü).
Äëÿ îáëàøòóâàííÿ âåëîïðîêàòó
äîìîâèëèñÿ ç «Íåêñòáàéê Óêðà¿íà», ÿê³ çà òèæäåíü ïîñòàâèëè
15 ñòàíö³é òà 120 âåëîñèïåä³â.
Îô³ö³éíî, ñèñòåìà çàïðàöþâàëà â íàñ 5 æîâòíÿ. ßê ãîðîäÿíè ñïðèéíÿëè âåëîïðîêàò,
÷îìó íåìàº ñòàíö³é íà Ñòàðîìó
Ì³ñò³ òà ïðî ïëàíè íà ðîçøèðåííÿ ìåðåæ³ — ïîãîâîðèëè ç
ïðåäñòàâíèêîì «Íåêñòáàéê» ó Â³ííèö³ Îëåêñàíäðîì Öàðåâñüêèì.
Çàâåðøèâñÿ ïåðøèé ì³ñÿöü ä³¿
âåëîïðîêàòó ó Â³ííèö³. ßê ÷àñòî
íèì êîðèñòóþòüñÿ?
— Ó ïåðø³ äí³ áà÷èëè ñïðàâæí³é âåëîáóì: ó òåïëó ïîãîäó
ìàëè ïîêàçíèêè ïî 200 îðåíä
íà äîáó, à êîëè ñòàëî á³ëüø
ïðîõîëîäíî, öåé ïîêàçíèê çíèçèâñÿ äî 150. À ÿêùî ïîðàõóâàòè çàãàëüíó ê³ëüê³ñòü îðåíä,
òî ç 5 æîâòíÿ äî 5 ëèñòîïàäà,
çà ãðóáèìè ðîçðàõóíêàìè, âåëîïðîêàòîì ñêîðèñòàëèñÿ á³ëüøå
ñåìè òèñÿ÷ ðàç³â.
×è âäàëî áóëè îáðàí³ ì³ñöÿ äëÿ
ñòàíö³é ïðîêàòó òà ÷è äîñòàòíüî
120 âåëîñèïåä³â?
— Ê³ëüêîñò³ âåëîñèïåä³â

á³ëüø-ìåíø äîñòàòíüî. Ñòàíö³é
ïðîêàòó ìàëî, ³ öå íåîáõ³äíèé
ì³í³ìóì ¿õ ðîçì³ùåííÿ ó ì³ñò³.
Áóëî çàâäàííÿ: îõîïèòè Â³ííèöþ ïî ìàêñèìóìó, âðàõîâóþ÷è
ì³ñüê³ ïîòîêè, ³íôðàñòðóêòóðó òà
àðõ³òåêòóðó.
Îòðèìóâàëè áàãàòî ñêàðã, ÷îìó
íåìàº nextbike íà Ñòàðîìó Ì³ñò³?
Àëå òàì íåìàº ³íôðàñòðóêòóðè,
äå ¿çäèòè. ² íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, ó ïëàíàõ âëàäè ðîçáóäóâàòè
âåëîäîð³æêè â öüîìó ðàéîí³, ïî÷èíàþ÷è ç íàñòóïíîãî ðîêó.

«Êðàä³æîê âåëîñèïåä³â
íå áóëî. Ó öüîìó
íåìàº ñåíñó, âñ³
ñòàíö³¿ ïðîêàòó
ï³ä â³äåîíàãëÿäîì
Ñèòóàö³éíîãî öåíòðó»
Òîáòî, ïîÿâà íîâèõ ñòàíö³é
ó ì³ñò³ íå ïîâ'ÿçàíà ç ëþäñüêèì
òðàô³êîì, à ç âåëî³íôðàñòðóêòóðîþ?
— Ö³ îáèäâà ïàðàìåòðè º âàæëèâèìè. Ìåðåæåþ ñòàíö³é íèí³
ïîêðèò³ êëþ÷îâ³ òî÷êè ó Â³ííèö³:
ó÷áîâ³ çàêëàäè, ïàðêîâ³ ïðîãóëÿíêîâ³ çîíè òà Âèøåíüêà, áî
òóò íàéá³ëüøå ðîçâèíóòà âåëî³íôðàñòðóêòóðà.
Ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ º íåäîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü ñòàíö³é. Àëå
ïðî â³äêðèòòÿ íîâèõ ñòàíö³é
áóäå ïðèéìàòè ð³øåííÿ íå êåð³âíèöòâî nextbike, à âëàñíèê
ïðîêàòó — â³ííèöüêà ì³ñüêðàäà.
ßê ïîêàçàëè ñåáå âåëîñèïåäè
òà ÿê íèìè êîðèñòóþòüñÿ ëþäè?
— Í³ìåöüê³ âåëîñèïåäè çðîáëåí³ íà ñîâ³ñòü, íèìè íå ñêëàäíî êåðóâàòè. ² íà íèõ ìîæíà

Коли завершиться сезон
— Чіткої дати фінішу сезону немає. Ми маємо узгодити це питання з міськрадою, так само як
і початок сезону в наступному
році. Але будемо орієнтуватися
на погоду. Як тільки будуть перші морози — велосипеди поїдуть
на склад. Там вони пройдуть повноцінний техогляд і ремонт.
Складно робити висновки, робити глобальні прогнози за пер-

ший місяць. Ми ще не виходили
на пікове навантаженя, був тільки на початку WOW-ефект. Про
якісь результати роботи можна було б говорити за півроку.
І якби ця зустріч була в червні
2019-го, то тоді можна було б
казати, що «от, ми хотіли те,
а міська влада нам пропонує
інакше, а сюди треба велосипедів, а сюди станцій».

Олександр Царевський вважає, що не вистачає
прокату на околицях міста. Про розширення мережі
прийматиме рішення міська рада
íåïîãàíî ðîç³ãíàòèñÿ, äåñü
äî 20 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó.
Ëþäè ïåðåâàæíî ¿õ âèêîðèñòîâóþòü äëÿ ïðîãóëÿíîê. Õî÷à,
äëÿ ïðèêëàäó, ñòóäåíòè âñòèãëè
«ðîçêóñèòè» âèãîäó, ùî äî¿õàòè ç
ïîë³òåõó äî åëåêòðîìåðåæ³ âåëîñèïåäîì øâèäøå, í³æ òðàìâàºì ç
ïåðåñàäêîþ. Äî òîãî æ, ùå îäíà
ô³øêà, ïðî ÿêó íå âñ³ çíàþòü:
â³ííèöüêèé àáîíåìåíò ìîæíà
áóäå âèêîðèñòàòè â óñ³õ ì³ñòàõ
Óêðà¿íè, äå º «Íåêñòáàéê».
ßê ÷àñòî äîâîäèòüñÿ ðåìîíòóâàòè âåëîñèïåäè?
— Ñòàíîì íà çàðàç (5 æîâòíÿ — àâò.) ìè ìàºìî 40 ðåìîíò³â, ñåðåä ÿêèõ íàòÿæêà ëàíöþã³â,
çàì³íà ñïèöü, ïîêëåéêà êàìåð òà
äð³áí³ ðåìîíòè.
Á³ëüø³ñòü ðåìîíò³â âèíèêàº
÷åðåç òå, ùî ëþäè êàòàþòü ïàñàæèð³â àáî ñóìêè íà çàäíüîìó
êîëåñ³, äå, íà ¿õ äóìêó, º áàãàæíèê. À òàì éîãî íåìàº. Çàçâè÷àé,
ö³ ïàñàæèðè íà «áàãàæíèêó» º
ä³òüìè. Öåé âåëîñèïåä ðîçðàõîâàíèé íà îäíîãî ïàñàæèðà.
À ÷è ïîâ³äîìëÿþòü ïðî ïîëîìêó
ñàì³ êîðèñòóâà÷³?
— Ò³, õòî ëàìàþòü — í³. Äçâîíÿòü îïåðàòîðó íàñòóïí³ êîðèñòóâà÷³, ÿê³ õîò³ëè âçÿòè âåëîñèïåä,
àëå ïîáà÷èëè, ùî â³í çëàìàíèé.
Óæå áóëè âèïàäêè, êîëè ëþäè
àáî ñïåö³àëüíî çëàìàëè âåëîñèïåä,
àáî éîãî âêðàëè?
— Êðàä³æîê âåëîñèïåä³â
íå áóëî. Òà é â öüîìó íåìàº

ñåíñó, àäæå âñ³ ñòàíö³¿ ïðîãëÿäàþòüñÿ êàìåðàìè Ñèòóàö³éíîãî
öåíòðó. À ÷è ñïåö³àëüíî ëàìàþòü
âåëîñèïåäè… íó, íàøà ëþäèíà
ëþáèòü ïåðåâ³ðÿòè óñå íà ì³öí³ñòü. Óâåñü ðåìîíò çâîäèòüñÿ
äî ì³í³ìóìó, à âàíäàë³â, çàâäÿêè â³äåîíàãëÿäó, ìîæíà øâèäêî
çíàéòè.
À ÷îìó ïóíêòè îðåíäè áóâàþòü
áåç âåëîñèïåä³â?
— Óñå ïðîñòî: ëþäè ìîæóòü
¿çäèòè ì³ñòîì òà ïîâåðòàòè âåëîñèïåä íà ³íø³ ñòàíö³¿, à íå òàì,
äå âçÿëè. Ùîá íå áóëî çàáèòèõ
÷è ïîâí³ñòþ ïîðîæí³õ ïóíêò³â
ïðîêàòó, ³ñíóº ðåáàëàíñ — ì³êðîàâòîáóñ ï³ä’¿æäæàº, çàâàíòàæóº
âåëîñèïåäè ³ç ñòàíö³é, äå ¿õ áàãàòî ³ â³äâîçèòü íà ò³ òî÷êè, äå
¿õ íåìàº. Ðåáàëàíñ ðîáèìî ùå é
çàâäÿêè êîðèñòóâà÷àì ïðîêàòó,
ÿêèõ ìè ïðîñèìî â³äâîçèòè âåëîñèïåäè íà ïîðîæí³ ñòàíö³¿ òà
çà öå êèäàºìî ãðîø³ íà áàëàíñ
ó ñèñòåì³.
Äå ïîòð³áíî â³äêðèòè íîâ³ òî÷êè
ïðîêàòó?
— Ïîòð³áíî ðîáèòè íà ×îðíîáèë³; ê³ëüêà ñòàíö³é ì³æ Çàìîñòÿì òà Âèøåíüêîþ, àáè çâ'ÿçàòè
ö³ ðàéîíè. Îáä³ëåí³ óâàãîþ Ïîä³ëëÿ ³ Àêàäåì³÷íèé.
Òàêîæ, áóëî á äîö³ëüíèì çá³ëüøóâàòè ê³ëüê³ñòü ì³ñöü ñòàíö³¿
íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³. Áî á³ëüøå âåëîñèïåä³â ïðè ä³þ÷èé ìåðåæ³ ìè íå ìîæåìî ïîñòàâèòè:
òîä³ îòðèìàºìî çàáèò³ ñòàíö³¿.

КОРОТКО
Продавали
«ліві» ліки
 Îíêîõâîðèì â³ííè÷àíàì
ãðóïà «ä³ëê³â» ïðîäàâàëà
íå çàðåºñòðîâàí³ â Óêðà¿í³
ë³êè. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº
ïðåñ-ñëóæáà ïðîêóðàòóðè
Â³ííè÷÷èíè. Çàçíà÷àþòü,
ùî çëî÷èíö³ òàê³ ë³êè
îòðèìóâàëè êîíòðàáàíäîþ
ç Òóðå÷÷èíè, êðà¿í Àç³¿ òà
Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Äàí³
ìåäè÷í³ çàñîáè íå äîçâîëåí³ äî âèêîðèñòàííÿ â Óêðà¿í³. Íàéá³ëüøå ïðîäàíî
êîíòðàáàíäíèõ ë³ê³â áóëî
ïàö³ºíòàì Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî îíêîëîã³÷íîãî äèñïàíñåðó. — 9 ëèñòîïàäà îäíî÷àñíî ïðîâåäåí³ îáøóêè
ó çàçíà÷åíîìó ìåäè÷íîìó
çàêëàä³, çà ì³ñöÿìè ðîáîòè
òà ïðîæèâàííÿ îñ³á ç ÷èñëà
ìåäè÷íîãî ïåðñîíàëó äèñïàíñåðó òà ãðóïè ïîñòà÷àëüíèê³â, ÿê³ ñòâîðèëè òà
íàëàãîäèëè ìåðåæó ïîñòà÷àííÿ, òàê çâàíèõ, «ë³ê³â».
Òàêîæ îáøóêè ó ñïðàâ³
ïðîâåäåí³ ó 4 îáëàñíèõ
öåíòðàõ, äå «òîâàð» àêóìóëþâàâñÿ. Çà ¿õ ðåçóëüòàòàìè
âèëó÷åíà çíà÷íà ê³ëüê³ñòü
ð³çíîìàí³òíèõ ë³êàðñüêèõ
ïðåïàðàò³â, — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³. Òðèâàþòü ïåðåâ³ðêè òà ðîçñë³äóâàííÿ.

Овець повезли
в Одесу
 Òâàðèí, ÿêèõ ïðèâåçëè
ó Òóëü÷èí, ï³ñëÿ òîãî ÿê
äâà òèæí³ òðèìàëè â Îäåñüêîìó ïîðòó, 10 ëèñòîïàäà
ïîâåçëè â Îäåñüêó îáëàñòü.
Ïî¿çäêó îïëàòèâ ìåöåíàò.
Ïðî öå ó ôåéñáóê ïèøå
Animal-SOS-Odessa.
Ó ïîâ³äîìëåíí³ çàçíà÷àþòü,
ùî îâå÷îê ïîâåçëè â Îäåñüêó îáëàñòü â åêî-ïîñåëåííÿ.
Òàì òâàðèíè ïðîáóäóòü
21 äåíü íà êàðàíòèí³.
— Ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó çà â³âöÿìè ìîæíà áóäå ñïîñòåð³ãàòè, àëå çàõîäèòè äî íèõ
â çàãîíè çìîæóòü ò³ëüêè
âåòåðèíàðè òà ïåðñîíàë.
Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êàðàíòèíó áóäå âèð³øåíî ïèòàííÿ
ïðî ïåðåäà÷ó ÷àñòèíè îâå÷îê â ðåàá³ë³òàö³éí³ öåíòðè
òà ïðèòóëêè, — éäåòüñÿ
ó äîïèñ³.
Íàãàäàºìî, îòàðó îâåöü,
ÿêèõ íå ïðèéíÿëè ó Òóðå÷÷èí³ ³ ïîâåðíóëè íàçàä
â Óêðà¿íó, ó ïîðò «×îðíîìîðñüê» Îäåñüêî¿ îáëàñò³, ï³ñëÿ âòðó÷àííÿ
çîîçàõèñíèê³â äîïðàâèëè
íà Â³ííè÷÷èíó. Âðÿòóâàëè
259 òâàðèí, 57 — â³äêèíóëè
êîïèòà.
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ЗАМІСТЬ ЗАКИНУТОГО ГОТЕЛЮ
ЗБУДУЮТЬ ТОРГОВИЙ ЦЕНТР
Забудова  На Соборній почали
розбирати старовинну будівлю
19 сторіччя. Чиновники не вбачають
сенсу реставрувати історичний будинок,
нарікають, що він у аварійному стані. Тож
за три роки тут збудують торгово-офісний
центр, в який інвестор «Поділля Приват»
вкладе понад 18 мільйонів гривень
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Íà ïî÷àòêó öüîãî ðîêó ñòàëî â³äîìî, ùî â öåíòð³ Â³ííèö³ çáóäóþòü
òîðãîâî-îô³ñíèé öåíòð. Âèñîòà
ìàéáóòíüî¿ áóä³âë³ — òðè ïîâåðõè
òà ìàíñàðäíèé ï³ä äàõîì. Îêð³ì
òîðãîâèõ ïðèì³ùåíü, òóò áóäóòü
îô³ñè òà ìóçå¿.
² ùîá ðîç÷èñòèòè ì³ñöå ï³ä
áóä³âíèöòâî — çíåñóòü êîëèøí³é ãîòåëü «Öåíòðàëüíèé», ÿêèé
ó Â³ííèö³ ç 19 ñòîð³÷÷ÿ. Ó ê³íö³
æîâòíÿ ïî÷àëè ï³äãîòîâêó äî äåìîíòàæó áóä³âë³. ¯¿ îãîðîäèëè
ïàðêàíîì, à ó ñàìîìó áóäèíêó
çàðàç ïðàöþþòü áóä³âåëüíèêè.
Çà ïàñïîðòîì îá’ºêòà ä³çíàëèñÿ, ùî çàìîâíèêîì áóä³âíèöòâà
º òîâàðèñòâî «Ïîä³ëëÿ Ïðèâàò».
Çà äàíèìè ñèñòåìè YouControl,
ï³äïðèºìñòâî çàñíîâàíî ÷îòèðìà
îñîáàìè: Àíäð³ºì Æóêîâèì, Ñåðã³ºì Êàïóñòîþ, Â³òàë³ºì Ïøåí³÷íèì, Îëåêñàíäðîì Öèõîìñüêèì.
Ñåðã³é Êàïóñòà º â³äîìèì â³ííèöüêèì ï³äïðèºìöåì, ÿêèé ðàí³øå â³äíîâèâ ãîòåëü «Ôðàíö³ÿ»
òà ïðîô³íàíñóâàâ ñïîðóäæåííÿ
ïàì’ÿòíèêà Ñèìîíó Ïåòëþð³
(goo.gl/D7L5J3).

НАЙСТАРІШИЙ ГОТЕЛЬ
Êîëèøí³é ãîòåëü áóâ çâåäåíèé
â 1893 ðîö³ òà ââàæàºòüñÿ îäíèì
ç íàéñòàð³øèõ ãîòåë³â Â³ííèö³,
ÿê³ çáåðåãëèñÿ äî íàøîãî ÷àñó.
Çà äîñë³äæåííÿìè ³ñòîðèê³â,
âëàñíèêîì áóâ ²öåê Ãîôøòåéí.
Ó ðàäÿíñüêèé ÷àñ âñ³ äåêîðàòèâí³ åëåìåíòè: áàëêîíè, áàðåëüºôè íàä â³êíàìè òà íà ôàñàä³
áóëè çíèùåí³. ² ùå òóò ïðàöþâàëà ïðîêóðàòóðà. Óæå ó íàø³
÷àñè òóò ä³ÿâ ìàãàçèí òêàíèí
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, à äâà ³íøèõ
áóëè çàêèíóò³.
Ïîïðè ñâ³é â³ê — 125 ðîê³â —
áóäèíîê òàê ³ íå ñòàâ ïàì’ÿòêîþ
àðõ³òåêòóðè. ²ñòîðèê Îëåêñàíäð
Ôåäîðèøåí ðîçêàçóâàâ, ùî
ó 90-õ ³ñòîðè÷íèé ãîòåëü ô³ãóðóâàâ ÿê «íîâîâèÿâëåíà ïàì’ÿòêà,
ðåêîìåíäîâàíà äî âíåñåííÿ
â ðåºñòð ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ». Àëå,
ç íåâ³äîìèõ éîìó ïðè÷èí, ãîòåëü òàê ³ íå çàíåñëè ó ïåðåë³ê
(goo.gl/Tm72Ys).
ПРО НОВУ БУДІВЛЮ
Â³ííèöüêèé á³çíåñìåí Ñåðã³é
Êàïóñòà ñêàçàâ, ùî ó íîâîãî áóäèíêó áóäå ö³êàâèé ôàñàä: ñòàðîâèíà ³ ñêëî, ³ áóäèíîê ñòàíå
ïðèêðàñîþ öåíòðó Â³ííèö³.

Íà â³çóàë³çàö³¿ âèäíî, ùî áóäèíîê ìàòèìå á³ëèé êîë³ð, âåëèê³ ïàíîðàìí³ â³êíà òà êîëîíè
íà âõîä³ ç Ñîáîðíî¿.
— Çà áóä³âëåþ òîðãîâî-îô³ñíîãî öåíòðó ïîáóäóºìî òðèð³âíåâèé ïàðê³íã, îð³ºíòîâíî
íà 170 ì³ñöü. Ìîæëèâî, îäèí
ïîâåðõ áóäå ï³ä çåìëåþ, à äâà
³íøèõ — çâåðõó; ïàðê³íã ùå
ïðîåêòóºòüñÿ, — ðîçêàçàâ á³çíåñìåí.
Çà ³íâåñòèö³éíîþ óãîäîþ, ÿêó
³íâåñòîð «Ïîä³ëëÿ Ïðèâàò» óêëàâ
ç âèêîíêîìîì ì³ñüêðàäè, ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî çîáîâ’ÿçàíî
áåçêîøòîâíî ïåðåäàòè ÷àñòèíó ïðèì³ùåíü îô³ñíîãî öåíòðó â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü.

Êîëèøí³é ãîòåëü
íå ñòàâ ïàì’ÿòêîþ
àðõ³òåêòóðè. Ï³ñëÿ
òîãî ÿê çíèùèëè
äåêîð, áóä³âëÿ
âòðàòèëà ñâîþ âåëè÷
À ñàìå, 310 êâàäðàòíèõ ìåòð³â
ï³ä ðîçì³ùåííÿ ìóçåþ òà ùå 150
«êâàäðàò³â» — ï³ä âèñòàâêè, åêñïîçèö³¿ òîùî.
²íâåñòîð, ùîá çáóäóâàòè òóò
ÒÖ, âèêóïèâ ñòàðó áóä³âëþ
çà 1 ì³ëüéîí 25 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ó áóä³âíèöòâî «Ïîä³ëëÿ Ïðèâàò»
âêëàäå, îð³ºíòîâíî, 17,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü (goo.gl/tBbMTK).
Óò³ì, ÿê äîäàâ Ñåðã³é Êàïóñòà, âàðò³ñòü ïîáóäîâè âæå
çðîñëà.
— Ö³íè íà ìàòåð³àëè çà ð³ê
âæå çðîñëè, òîìó âàðò³ñòü áóä³âíèöòâà íå º îñòàòî÷íîþ ³ âîíà
áóäå çíà÷íî á³ëüøîþ. Íîâèé
îô³ñíèé öåíòð òóò ç’ÿâèòüñÿ îð³ºíòîâíî çà òðè ðîêè, — ñêàçàâ
á³çíåñìåí.
РЕКЛАМА

434703

434703

Будівельники почали підготовку до знесення будівлі. За кілька
років тут буде торгово-офісний центр з панорамними вікнами

Чому дім не можна зберегти
Головний архітектор міста Олександр Рекута говорив, що фундамент будинку в аварійному
стані та відновити його неможливо. За словами архітектора,
колишній готель не є пам’ятником
архітектури, не представляє історичної цінності, а «новий офісний
центр не буде сильно відрізнятися від інших будинків на головній
вулиці Вінниці».

Слова Рекути підтвердили й фахівці:
«Відповідно до технічного звіту
про стан будівельних конструкцій
за № 245–16-ТЗ, об‘єкт перебуває в аварійному стані» — йдеться
в тексті угоди між інвестором та
виконкомом міської ради. Щоправда, текст технічного звіту нам
не вдалося знайти у відкритому
доступі (goo.gl/vZucAm).
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НА ВЕЖІ ОДИН З ЧОТИРЬОХ
ГОДИННИКІВ ПЕРЕВОДЯТЬ ВРУЧНУ
Символ Вінниці  Стару вежу оновили
новими світлодіодними прожекторами.
Їх встановили на двох годинниках,
що на бокових частинах. Чому один
з чотирьох хронометрів переводять
вручну? Хто доглядає за вартовими часу?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ðîáîòó ³ç çàì³íè
äâîõ ïðîæåêòîð³â
âèêîíóâàëè ïðàö³âíèêè íàâ÷àëüíî-ïîæåæíî¿ ÷àñòèíè Âèùîãî
ïðîôåñ³éíîãî ó÷èëèùà áåçïåêè
æèòòºä³ÿëüíîñò³ ëþäèíè. Ñïî÷àòêó çàì³íèëè ïðîæåêòîð, ùî
ë³âîðó÷, ïîò³ì — íà ïðîòèëåæí³é
ñòîðîí³
— Ìè íå âïåðøå çàìîâëÿºìî òàê³
ðîáîòè, — êàæå äèðåêòîð ÊÏ «Òóðèñòè÷íî-³íôîðìàö³éíèé öåíòð»
ì³ñüêðàäè Âîëîäèìèð Õîäàöüêèé. — ² ðàí³øå, ³ òåïåð, íà âèñîòó
ï³äí³ìàºòüñÿ Àíäð³é Êóêîâñüêèé.
Ó ñòàðîìó ïðîæåêòîð³ ïåðåãîð³ëà ëàìïà. Â³í ìàñèâí³øèé â³ä íîâîãî ïðèáëèçíî ó äâà ðàçè. Éîãî
ïîòóæí³ñòü 300 âò. Àëå ñâ³òëà äàâàâ ìåíøå. Íîâèé ñâ³òëîä³îäíèé

ïðèñòð³é ìàº ò³ëüêè 20 Âò, ïðîòå
ñâ³òèòü ÿñêðàâ³øå
Íå á³ëüøå 15 õâèëèí çàòðàòèâ
Àíäð³é Êóêîâñüêèé íà çàì³íó
ïðîæåêòîðà.
— ×è íîãè íå òðåìòÿòü? — ïåðåïèòóº. — Òà ÿ çâè÷íèé. Öå æ
íåäîâãî. Óïåâíåíîñò³ äîäàº ñòðàõóâàëüíèé ïîÿñ.
Ï³ä ÷àñ íàøî¿ ðîçìîâè ëóíàº
ôðàãìåíò ìåëîä³¿ «Ùåäðèêà»
Ëåîíòîâè÷à. Óïåðøå âîíà ïðîçâó÷àëà 1 ãðóäíÿ 2016-ãî. ¯¿ çàïðîãðàìóâàëè íà ÷åñòü 100-ð³÷÷ÿ
ç ÷àñó íàïèñàííÿ â³äîìîãî òâîðó.
Ïðîãðàìó ïèñàëè ôàõ³âö³ ç ²Òòåõíîëîã³é ì³ñüêðàäè. Â³äòîä³
òðè÷³ íà äåíü — î 12-é, 15-é ³
18-é çâó÷èòü ìåëîä³ÿ Ëåîíòîâè÷à.
— Òîð³ê çàì³íèëè âñ³ êîëîíêè, — êàæå ïàí Âîëîäèìèð. —
Ñòàð³ âæå âè÷åðïàëè ñâ³é ðåñóðñ,
õðèï³ëè. Òåïåð çâó÷àííÿ êðàùå.
Çâóê çì³íþºòüñÿ íàâ³òü çà ïåâíèõ

Артинов дуже хотів вартових часу
У обласному краєзнавчому музеї
пояснили, що архітектор Григорій Артинов, автор проекту вежі,
що стала символом Вінниці, хотів,
аби на ній були годинники. Згідно
з документами того часу, вартість
таких годинників у 1911 році становила 3 тисячі російських карбованців. Саме в той рік з’явилися
вартові часу на вежі. З мідним ци-

ферблатом. Години відраховували відповідною кількістю ударів,
звук яких лунав над містом.
Як стверджують дослідники історії минувшини, їм не відомі випадки встановлення хронометрів
на… водонапірній вежі. Принаймні у нашій державі. Уже цим
наше місто вирізняється з-поміж
інших.

ïîãîäíèõ óìîâ. Ñëàáøå ÷óòè,
êîëè òóìàí ÷è ñí³ã. À â ìîðîçíó
ïîãîäó — íàâïàêè.
Ìåõàí³çìè íà ãîäèííèêàõ ïåðåðîáëÿâ ìàéñòåð ç³ Ëüâîâà — ç
ìåõàí³÷íèõ íà êâàðöåâ³. Â³í æå
âñòàíîâëþâàâ åëåêòðîííó ïðîãðàìó. Ïðàöþþòü õðîíîìåòðè
çà øâåéöàðñüêîþ ïðîãðàìîþ.
Ùîïðàâäà, íà òðüîõ ãîäèííèêàõ
çì³íà ÷àñó, íàïðèêëàä, ç ë³òíüîãî
íà çèìîâèé, ïðîâîäèòüñÿ àâòîìàòè÷íî, íà îäíîìó — âðó÷íó.
«Ðó÷íèì» º ãîäèííèê, ÿêèé äèâèòüñÿ íà áóä³âëþ ì³ñüêðàäè.

Ðîçì³ð ïðàïîðà íà
âåæ³ – 5,5õ3,5 ìåòðà.
Àëüï³í³ñòè ì³íÿþòü
ïîëîòíèùå ðàç ó
êâàðòàë, áî äîâøå
âîíî íå âèòðèìóº
— Ç ìàéñòðîì ó íàñ ïðîáëåìà, — ïîÿñíþº Âîëîäèìèð Õîäàöüêèé. — Â³í äóæå çàòðåáóâàíèé ñïåö³àë³ñò. Öåé ÷îëîâ³ê
ïðîôåñîð, ïðàöþº â îäíîìó ç
âèø³â Ëüâîâà.
ßê ñòâåðäæóº ïàí Âîëîäèìèð,
ïðîôåñîð îáñëóãîâóº òàê³ æ õðîíîìåòðè ÷àñó ó Ëüâîâ³, Ïðàç³,
Âàðøàâ³, äåÿêèõ ³íøèõ ì³ñòàõ
ªâðîïè. Ùîá çðîáèòè éîìó çàìîâëåííÿ, òðåáà çâåðòàòèñÿ çàâ÷àñíî. Éîãî ãðàô³ê ðîçïèñàíèé
íà ì³ñÿö³ óïåðåä.
Ùîðàçó ïðè ïåðåõîä³ íà çèìîâèé ³ ë³òí³é ïåð³îä ìåõàí³çìè
ó äåÿêèõ òî÷êàõ ïîòðåáóþòü çìàùóâàííÿ ñïåö³àëüíèìè çìàçêàìè.
Ïðè÷îìó, íà ë³òí³é ÷àñ çìàçêà îäíîãî òèïó, íà çèìîâèé — ³íøîãî.
Öåé ïðîöåñ ïðàö³âíèêè ï³äïðèºìñòâà ðîáëÿòü ñàìîòóæêè. Êîëè
âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü, êîíñóëüòóþòüñÿ ç ìàéñòðîì ïî òåëåôîíó.

Не більше 15 хвилин затратив Андрій Куковський
на заміну прожектора
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ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Дякуємо до неба усім нашим благодійникам
за допомогу в купівлі антифризу на
волонтерські авто 59 бригади /розвідка.

простір для особистої думки

«Працювати чесно»: Гриценко розробив план порятунку
економіки разом з представниками українського бізнесу
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
АНАТОЛІЯ ГРИЦЕНКА

Ñòâîðèòè ð³âí³ ìîæëèâîñò³ äëÿ
ìîíîïîë³é, ñåðåäíüîãî é ìàëîãî
á³çíåñó, ðåôîðìóâàòè Äåðæàâíó
ô³ñêàëüíó ñëóæáó ³ ïîçáàâèòè ñèëîâ³ îðãàíè âàæåë³â òèñêó íà ï³äïðèºìö³â, — ë³äåð «Ãðîìàäÿíñüêî¿
ïîçèö³¿» Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ðîçïîâ³â, ÿê âò³ëþâàòèìå ñòðàòåã³þ
åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó êðà¿íè,
ðîçðîáëåíó ñï³ëüíî ç ïðåäñòàâíèêàìè Óêðà¿íñüêî¿ Ðàäè á³çíåñó.
Ð³âí³ ìîæëèâîñò³, çàõèñò áàçîâèõ ïðàâ ³ óìîâè äëÿ ÷åñíîãî
á³çíåñó — îñü êëþ÷îâ³ çàñàäè
äëÿ ðîçâèòêó åêîíîì³êè. Âò³ì
ïîêè óêðà¿íñüê³ ðåàë³¿ äàëåê³ â³ä
çãàäàíèõ ïðèíöèï³â. Ðîçóì³þ÷è,
íàñê³ëüêè âàæëèâî âèòÿãòè äåðæàâó ç åêîíîì³÷íî¿ ïð³ðâè ³ äàòè
ñòàðò ðîçâèòêó ï³äïðèºìíèöòâà,
à çíà÷èòü — ³ ïîêðàùåííþ ð³âíÿ
æèòòÿ óêðà¿íö³â, ïðåäñòàâíèêè
Óêðà¿íñüêî¿ Ðàäè á³çíåñó, ùî
îá’ºäíóº áëèçüêî 27 òèñÿ÷ óêðà¿íñüêèõ ï³äïðèºìñòâ, ðàçîì ç
êîìàíäîþ ïàðò³¿ «Ãðîìàäÿíñüêà
ïîçèö³ÿ» Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà ïî÷àëè øóêàòè ñïîñîáó çì³íèòè
ñèòóàö³þ ³ äîìîãòèñÿ ñèñòåìíèõ
çì³í ó êðà¿í³. Âîíè áóëè çíàéäåí³ ³ âò³ëåí³ ó Ìåìîðàíäóì³
«Êðà¿íà ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé ç
ïîòóæíîþ åêîíîì³êîþ», ï³äïèñàííÿ ÿêîãî â³äáóëîñÿ ó Êèºâ³
2 ëèñòîïàäà.
Ìåìîðàíäóì — ðåçóëüòàò
ê³ëüêàì³ñÿ÷íî¿ ðîáîòè äåñÿòê³â
ëþäåé. Ó íüîìó áóëè âèêðèñòàë³çóâàí³ êëþ÷îâ³ ïðèíöèïè, ÿêèõ
ìàº äîòðèìóâàòèñÿ Óêðà¿íà, àáè
çäîáóòè åêîíîì³÷íó íåçàëåæí³ñòü
³ ñòàòè ïîâíîïðàâíèì ãðàâöåì
íà ñâ³òîâ³é àðåí³. Äîêóìåíò ì³ñòèòü òàêîæ êîíêðåòíèé ïëàí ä³é

Ùîòèæíåâèê «RIA»

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

ùîäî ðåàë³çàö³¿ öèõ ïðèíöèï³â
íà ïðàêòèö³. Àëå öå — ëèøå ïî÷àòîê ñåðéîçíî¿ ñï³âïðàö³. ßê
çàçíà÷èâ ë³äåð «Ãðîìàäÿíñüêî¿
ïîçèö³¿» Àíàòîë³é Ãðèöåíêî,
íà ÷åðç³ — ñï³ëüíà ï³äãîòîâêà
ïðîåêòó íîâîãî ïîäàòêîâîãî
êîäåêñó — «Êîäåêñó Ðîçâèòêó»,
ãëèáèíí³ çì³íè äî ìèòíîãî êîäåêñó òà ÿê³ñí³ çì³íè äî âñ³õ äåðæàâíèõ ïðîöåäóð, ùî âïëèâàþòü
íà ï³äïðèºìíèöòâî.
«Ò³ëüêè òîä³, êîëè âñ³ ï³äïðèºìö³ ìàþòü ìîæëèâ³ñòü ïðàöþâàòè â ð³âíèõ óìîâàõ — áåç
ìîíîïîë³é, ÷åñíî, áåç äèêòàòó
ç áîêó âëàäè, ÿêà ïîâèííà — ³
áóäå ïðàöþâàòè ÷åñíî — ò³ëüêè
òîä³ ó íàñ áóäå ïîòóæíà åêîíîì³êà, ïîòóæíà äåðæàâà. ² òîä³
ìè çìîæåìî âèð³øóâàòè âñ³ ³íø³
ïèòàííÿ, ÿê³ çàðàç òóðáóþòü äåñÿòêè ì³ëüéîí³â íàøèõ ãðîìàäÿí. Ò³ëüêè òàê — âçàºìíîþ,
÷åñíîþ ñï³âïðàöåþ», — ï³äêðåñëèâ Àíàòîë³é Ãðèöåíêî.
Ë³äåð «Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿»
òàêîæ çàïåâíèâ: ó ðàç³ îáðàííÿ
éîãî ïðåçèäåíòîì âëàäà íå âòðó÷àòèìåòüñÿ â åêîíîì³êó, à ñèëîâ³
îðãàíè íàðåøò³ ïðèïèíÿòü òèñíóòè íà á³çíåñ ³ âèêîíóâàòèìóòü ñâî¿
ïðÿì³ îáîâ’ÿçêè — áîðîòèìóòüñÿ
ç êðèì³íàëîì, òåðîðèçìîì ³ äèâåðñ³ÿìè. Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ïîäÿêóâàâ á³çíåñîâèì àñîö³àö³ÿì òà
ãðîìàäñüêèì îðãàí³çàö³ÿì çà ðîáîòó, ùî âèëèëàñÿ ó ñï³ëüíèé
ïëàí ä³é, ÿêèé ïåðåäáà÷àº ÷åñíó
ñï³âïðàöþ äåðæàâè ³ á³çíåñó.
Äî ñëîâà, Ìåìîðàíäóì áàçóºòüñÿ íà 10 áàçîâèõ ïðèíöèïàõ.
Ñåðåä íèõ íåïîðóøí³ñòü ïðàâà
âëàñíîñò³ òà ïðîòèä³ÿ ðåéäåðñòâó,
çàõèñò åêîíîì³÷íèõ ïðàâ ãðîìàäÿí â Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè,

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 180146

Hàêëàä 29 000

ñêàñóâàííÿ ìîíîïîë³é, çàáîðîíà
îôøîð³â, âèâåäåííÿ åêîíîì³êè
ç ò³í³, äåöåíòðàë³çàö³ÿ âëàäè ³
åêîíîì³÷íå çì³öíåííÿ ãðîìàä
íà ì³ñöÿõ, åôåêòèâíå òà ïðîçîðå
äåðæàâíå óïðàâë³ííÿ, ï³äòðèìêà
åêñïîðòíîãî ïîòåíö³àëó, åíåðãîçáåðåæåííÿ òà ðîçâèòîê àëüòåðíàòèâíî¿ åíåðãåòèêè, äåïîë³òèçàö³ÿ ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â
òà ñóäîâî¿ ñèñòåìè ³ ïðîòèä³ÿ êîðóïö³¿ øëÿõîì ä³ºâèõ ñòèìóë³â
òà íåâ³äâîðîòíîñò³ ïîêàðàííÿ.
Ðåàë³çîâóâàòè ö³ ïðèíöèïè
ï³äïèñàíòè ìåìîðàíäóìó ïëàíóþòü øëÿõîì ñòâîðåííÿ ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ ïðèñêîðåíîãî
ðîçãîðòàííÿ íîâèõ âèðîáíèöòâ,
ñïðîùåííÿ ïðîöåäóðè àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòê³â, çíèæåííÿ
îïîäàòêóâàííÿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè,
áëîêóâàííÿ îôøîðíèõ ñõåì, îáìåæåííÿ ÷àñòêè äåðæàâè ó ïåðåðîçïîä³ë³ ÂÂÏ ÷åðåç áþäæåò,
çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ óìîâ äîñòóïó ³ ïðîçîðèõ êîíêóðåíòíèõ
ïðîöåäóð ïðèâàòèçàö³¿ äåðæàâíèõ ï³äïðèºìñòâ òà äåðæàâíîãî
ìàéíà, óíîðìóâàííÿ çåìåëüíèõ
â³äíîñèí øëÿõîì ñòîâ³äñîòêîâîãî íàïîâíåííÿ Äåðæàâíîãî çåìåëüíîãî êàäàñòðó ³ éîãî ïîâíî¿
³íòåãðàö³¿ ç ðåºñòðîì ìàéíîâèõ
ïðàâ. Òàêîæ ó ïëàíàõ — ³íñòèòóö³éíà ðåôîðìà Äåðæàâíî¿
ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè Óêðà¿íè òà
ë³êâ³äàö³ÿ ïîäàòêîâî¿ ì³ë³ö³¿.
Íàòîì³ñòü áóäå ñòâîðåíî ºäèíó öèâ³ëüíó (íåñèëîâó) ñëóæáó
ô³íàíñîâèõ ðîçñë³äóâàíü.
«Çàðàç, çà îö³íêàìè íàøèõ òà
í³ìåöüêèõ åêñïåðò³â, ò³ëüêè ÷åðåç
ñõåìè òà êîðóïö³þ íà ìèòíèö³
äåðæàâà íåäîîòðèìóº ïîíàä 4 ì³ëüÿðäè äîëàð³â íà ð³ê. Öå íåîáõ³äíî çóïèíèòè. Ìè ìåíø³ ñóìè

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

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

ïîçè÷àºìî ï³ä 9%, âãàíÿþ÷è êðà¿íó ó áîðãîâó ÿìó! Òîìó âíóòð³øí³ ðåñóðñè, ÿê³ ìàþòü áóòè çàä³ÿí³ — áóäóòü çàä³ÿí³! Ïî-³íøîìó
íå áóäå. Ïðè òîìó ÷³òêî çàÿâëÿþ:
â³ä ìåíå í³õòî íå ïðèéäå ç âèìîãîþ «ïåðåïèøè íà ìåíå, â³ääàé».
Í³õòî íå áóäå â³ä ìåíå íà ìèòíèö³ ñèä³òè ³ «ñòðèãòè êóïþðè».
Öå ïðèíöèïîâî âàæëèâî. ² ç òàêîþ ìîòèâàö³ºþ ìè ïåðåëîìèìî
öþ ñèòóàö³þ. Òèì á³ëüøå, ùî
º âæå ñóñï³ëüíèé òèñê, º òèñê
â³ä 68 àñîö³àö³é», — çàçíà÷èâ
Ãðèöåíêî.
Ïðè öüîìó ïîë³òèê â³äçíà÷èâ: íå âñ³ çàïëàíîâàí³ ðåôîðìè âäàñòüñÿ ðåàë³çóâàòè âæå
âïðîäîâæ íàñòóïíîãî ðîêó,
îñîáëèâî âðàõîâóþ÷è, ùî áþäæåòíèé ïðîöåñ ñòàðòóâàòèìå
ùå äî ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â.
Îäíàê, Ãðèöåíêî çàïåâíèâ:
çì³íè ðîçïî÷íóòüñÿ ç ïåðøîãî
äíÿ — íàñàìïåðåä ò³, äå ïðåçèäåíò íå çàëåæàòèìå â³ä ïàðëàìåíòó. Â³í òàêîæ ïðèïóñêàº,
ùî äåÿê³ ç êðîê³â äîêóìåíòàëüíî
îôîðìèòè ó âèãëÿä³ çì³í äî çàêîíîäàâñòâà äîâåäåòüñÿ âæå
çà ôàêòîì. Äî òîãî æ, ïëàíóº
îïèðàòèñÿ íà íîâîïðèçíà÷åíèõ
÷åñíèõ ïîñàäîâö³â òà ïðèíöèï
íåâ³äâîðîòíîñò³ ïîêàðàííÿ.
«Êåð³âíèöòâî ñèëîâèõ ñòðóêòóð äóæå øâèäêî çðîçóì³º: òðåáà
ä³ÿòè â ðàìêàõ ïðèíöèï³â, ÿê³
ðåàë³çîâóº ïðåçèäåíò, ÿêîìó âèñëîâèëè ñâîþ äîâ³ðó óêðà¿íö³.
Ïðàêòèêà áóäå çì³íåíà ç ïåðøîãî äíÿ ìîãî ïðèõîäó íà ïîñàäó.
² öå áóäå âèäíî ïî ëþäÿõ, ÿê³
ïðèçíà÷àþòüñÿ, öå áóäå âèäíî ïî òîìó, ÿê ïðèòÿãóþòüñÿ
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ ò³, õòî çàðàç
äîçâîëÿº ñîá³ ïëþâàòè íà çàêîí.

Ïîñàäêè áóäóòü. ² íåõàé êîðóïö³îíåðè íå ñïîä³âàþòüñÿ, ùî
Ãðèöåíêî ïðîÿâèòü ñëàáê³ñòü
ó áîðîòüá³ ç öèì ãîëîâíèì çëîì
Óêðà¿íè», — êàæå ë³äåð «Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿».
Ùå îäíà ïðîáëåìà, ÿêó ïîîá³öÿâ âèð³øèòè ïîë³òèê — îáìåæåííÿ âèâåäåííÿ êàï³òàë³â ç Óêðà¿íè
â îôøîðè. Àáè öüîãî óíèêíóòè,
íà éîãî äóìêó, òðåáà ïîºäíàòè äâà ï³äõîäè: ñòèìóëþâàííÿ ³
ïîêàðàííÿ. Çàâîäèòè ³íâåñòèö³¿
â Óêðà¿íó ìàº áóòè âèã³äíî. Äëÿ
á³çíåñó, íå ïîâ’ÿçàíîãî ç³ çëî÷èíàìè, áóäå ïðîâåäåíà «÷åðâîíà ë³í³ÿ» — ³ â³í çìîæå áåçïåðåøêîäíî
³ áåç æîäíèõ ðèçèê³â ïîâåðíóòè
âèâåäåí³ ãðîø³ â óêðà¿íñüêó åêîíîì³êó, çàóâàæèâ Ãðèöåíêî. «Àëå
öå ìîæå éòè â ïàêåò³ ò³ëüêè ç äîâ³ðîþ äî âëàäè é ç â³äíîâëåííÿì
äîâ³ðè äî áàíê³âñüêî¿ ñôåðè. ª
ìåõàí³çìè, ÿê öå ðîáèòè — áóäåìî ðåàë³çîâóâàòè», — ðåçþìóâàâ
Àíàòîë³é Ãðèöåíêî.
Íàðîùóâàòè åêîíîì³÷íó ïîòóæí³ñòü â óìîâàõ áîðãîâî¿ ÿìè
âêðàé ñêëàäíî, àëå ìîæëèâî,
âïåâíåíèé ë³äåð «Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿». ² ðàõóâàòèñÿ ç
êðåäèòîðàìè äîâåäåòüñÿ ó áóäüÿêîìó ðàç³, ÿê³ âò³ì, íà äóìêó
Ãðèöåíêà, ãîòîâ³ äî ïîøóêó
êîìïðîì³ñó. Àëå íàäàë³ Óêðà¿íà ìóñèòü çàëó÷àòè âíóòð³øí³
ðåñóðñè, à íå ñèä³òè íà áîðãîâ³é
ãîëö³. Ò³ëüêè òàê äåðæàâà çìîæå
óíèêíóòè äèêòàòó ³ ïîâåðíóòè
ñîá³ ñàìîñò³éí³ñòü ó ïðèéíÿòò³
ð³øåíü. Çà ñëîâàìè Àíàòîë³ÿ
Ãðèöåíêà, íàïðÿìêè äëÿ ïîäàëüøî¿ ñï³ëüíî¿ ðîáîòè âèçíà÷åíî — ³ òåïåð ëèøàºòüñÿ ëèøå
çàñóêàòè ðóêàâà ³ ïî÷àòè ïðàöþâàòè íà áëàãî íîâî¿ Óêðà¿íè.

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

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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«НАРОДНИЙ БРЕНД 2018»:
РЕКОРДНА КІЛЬКІСТЬ ГОЛОСУЮЧИХ
Обираємо  Місяць триває голосування
на сайті brand.20.ua/vn за накращий
бізнес міста в конкурсі «Народний Бренд».
11000 вінничан вже висловили свою
прихильність окремим підприємствам,
підприємцям, торговим маркам. Імена
тих, кому вінницький споживач довіряє
найбільше, стануть відомі на початку грудня
ЛІНА БУДНЯК

Äå ïîñèä³òè çà ô³ë³æàíêîþ
êàâè? Â óëþáëåí³é êàâ'ÿðí³.
Ïåðåâ³ðèòè òèñê ó øèíàõ àâòî?
Íà ñåðâ³ñ³, äå çíàºø ìàéñòð³â, ³
âçàãàë³ âñå ñóïåð.
Îäÿã êóïóºìî â³ä çíàéîìèõ
áðåíä³â, ó ïåðåâ³ðåíèõ áóòèêàõ.
Ñâÿòêóºìî ó ðåñòîðàí³, äå íàì
ñìà÷íî é çàòèøíî.
Ìè äîâ³ðÿºìî öèì áðåíäàì.
Âïåâíåíî ðàäèìî ¿õ äðóçÿì òà
çíàéîìèì. ² â³ääàºìî ñâî¿ ãîëîñè
çà óëþáëåí³ á³çíåñ-³ìåíà ó ùîð³÷íîìó êîíêóðñ³ «Íàðîäíèé
Áðåíä».
«НАРОДНИЙ БРЕНД» —
ПРОЕКТ З ІСТОРІЄЮ
17 ð³ê RIA ïðîâîäèòü êîíêóðñ
ñåðåä â³ííèöüêèõ ï³äïðèºìö³â.

Îòðèìàòè êðèëàòó «Í³êó» «Íàðîäíîãî Áðåíäó» — ïðåñòèæíî
äëÿ ïåðåìîæö³â. ² íå îáîâ'ÿçêîâî
áóòè ã³ãàíòîì á³çíåñó, ùîá çàñëóæèòè âèçíàííÿ òà ëþáîâ â³ííè÷àí.
Ô³ëîñîô³ÿ «Íàðîäíîãî Áðåíäó» ó òîìó, ùîá ïîêàçàòè óñï³øí³
êîìïàí³¿ íàøîãî ì³ñòà, ä³éñíî ïîïóëÿðí³, óëþáëåí³. Ó òîìó, ùîá
âðåøò³ ïîêðàùèâñÿ ð³âåíü òîâàð³â òà ïîñëóã äëÿ óñ³õ íàñ, òîìó
ùî ìè óñ³ — ñïîæèâà÷³. Çâó÷èòü
òðîõè ïàôîñíî, àëå òî º ïðàâäà.
Öå íàéïåðøà îçíàêà óñï³õó,
êîëè äîâ³ðà â³ííè÷àí îáåðòàºòüñÿ ô³íàíñîâîþ âèãîäîþ äëÿ
á³çíåñìåí³â íàøîãî ì³ñòà.
Öå é º ñòðàòåã³ÿ «win-win» («ïåðåì³ã-ïåðåì³ã»), êîëè ó âèãðàø³
îáèäâ³ ñòîðîíè — ³ á³çíåñìåíè,
³ ¿õ êë³ºíòè.

«НАРОДНИЙ БРЕНД» Є
НАЙМАСОВІШИМ
Íîì³íàö³é ùîðîêó á³ëüøàº —
¿õ âæå 54. Ëþäåé, ùî â³ääàëè
ñâî¿ ãîëîñè çà ñâî¿õ ôàâîðèò³â,
ïîíàä 11000. ßêùî âè ùå íå ó ¿õ
÷èñë³, äîëó÷àéòåñÿ! ²íòðèãà ãîëîñóâàííÿ ó äåÿêèõ íîì³íàö³ÿõ
òðèìàº ó íàïðóç³ ³ ó÷àñíèê³â,
³ ¿õ ïðèõèëüíèê³â. Îñîáëèâî,
êîëè â³äñòàíü ì³æ ê³ëüê³ñòþ
ãîëîñ³â ñêîðî÷óºòüñÿ, ³ îäèí
îäíîìó íàñòóïàº íà ï'ÿòè. Âàø
ãîëîñ âèð³øàëüíèé, ³ òîìó —
áåçö³ííèé)
Äëÿ öüîãî òðåáà ëèøå…

ВІННИЧАН НАЙБІЛЬШЕ ЦІКАВИТЬ —
ДЕ КУПИТИ ЛІКИ, І ХТО ВЛАШТУЄ ВЕСЕЛЕ СВЯТО

ЗРОБИТИ ДЕСЯТЬ КЛІКІВ
Äå ãîëîñóâàòè? Íà ñàéò³
brand.20.ua.
Òóò âè ìîæåòå ïåðåãëÿíóòè
ðåéòèíã á³ëüøå í³æ 6000 â³ííèöüêèõ ï³äïðèºìñòâ, ïî÷èòàòè â³äãóêè ïðî ¿õ òîâàðè òà ïîñëóãè, çàëèøèòè ñâî¿ êîìåíòàð³.
Ïîâ³ðòå, óñå íåäàðåìíî. Óñï³øí³
êîìïàí³¿ ö³íóþòü äîâ³ðó ñâî¿õ
êë³ºíò³â ³ äóæå ï³êëóþòüñÿ ïðî
ñâîþ ðåïóòàö³þ)
ßê ãîëîñóâàòè? Âõ³ä — àâòîðèçóºìîñÿ ÷åðåç Ôåéñáóê —
â³ääàºìî ãîëîñè (ùîíàéìåíøå çà 10 íîì³íàíò³â. Ìîæíà
çà óñ³õ) — ïðèéíÿòè äçâ³íîê
(âàì çàòåëåôîíóº «Íàðîäíèé
Áðåíä») — ââåñòè êîä ï³äòâåðäæåííÿ ³ çà÷åêàòè â³äïîâ³ä³.

КОЖНИЙ У СЕРЕДНЬОМУ ПРОГОЛОСУВАВ ЗА

Як змінилися наші воління, порівняно з минулим роком?
на 8.11.2018

на 6.11.2017

НОМІНАЦІЙ

54

52
ПРОГОЛОСУВАЛО

11303

4656
ГОЛОСІВ

144743

67044

13 номінацій

14 номінацій

НАЙБІЛЬШЕ ГОЛОСІВ

аптеки

тамада

6364

5159

кав’ярня кондитерка кафе бари

4915

2538

2249

аптеки

2214

Минулорічного лідера «Кондитерські вироби» (4504 голоси), окрім трьох названих, ще
обійшли «Кафе, бари, паби» (4590 голосів), «Молочка» (4520) та «Ковбаси» (4512).

Âàø ãîëîñ ïðèéíÿòî! ² âè ìîæåòå ñòàòè îäíèì ç òðüîõ ùàñëèâö³â, ÿê³ âèãðàþòü ïëàíøåò ïðîñòî
ï³ñëÿ öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ

ïåðåìîæö³â «Íàðîäíîãî Áðåíäó».
Öå â³äáóäåòüñÿ 11 ãðóäíÿ ââå÷åð³,
ó ðåñòîðàííîìó êîìïëåêñ³ «Êîçàöüêèé ñòàí». Ùàñòè âàì!

Арка буде без «Щедрика». Як триває ремонт
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

 Óë³òêó 2018 ðîêó ïî÷àëè ðåìîíò ãîëîâíîãî âõîäó â Öåíòðàëüíèé ïàðê. Àðêó êàï³òàëüíî
â³äðåìîíòóâàëè, øïèëü — â³äâåçëè íà ðåìîíò, «ãðèáî÷êè» òà
ñõîäè çàì³íèëè. Ìè ïîäèâèëèñÿ,
ÿê òðèâàº ðîáîòà áóä³âåëüíèê³â
³ ðîçïèòàëè, ÷è âñòèãíóòü âîíè
äî ìîðîç³â óñå çàâåðøèòè.
Ïî÷àëè îãëÿä á³ëÿ øàøêîâî-øàõîâîãî êëóáó. Òàì áóä³âåëüíèêè âêëàäàëè ïëèòêó.
— Âêëàäàºìî âåëèê³ êâàäðàòè,
40 íà 40. Öå íå çâè÷àéíà ïëèòêà, à ãðàí³ò, ùî ïðîéøîâ òåðìîîáðîáêó. ×åðåç öå â³í ìàº íåâåëè÷ê³ áîðîçíè òà âèñòóïè, ùîá
ó ìîðîç òóò íå áóëî ñëèçüêî, —
ðîçêàçàâ îäèí ç ïëèòî÷íèê³â.

Ïèòàºìî, à ÷è âñòèãíóòü âîíè
çðîáèòè ñâîþ ñïðàâó ÷è áóäóòü
â³äêëàäàòè íà íàñòóïíèé ð³ê ÷åðåç ìîðîçè?
— Çâ³ñíî âñòèãíåìî! Áóä³âåëüíèêè ìîæóòü ïðàöþâàòè ³ ïðè
ì³íóñ 10 ãðàäóñàõ. ß âæå 30 ðîê³â
áóäóþ, ³ òàêå, ùî áóä³âíèöòâî
íå ïðàöþº âçèìêó, âïåðøå ÷óþ.
Êð³ì òîãî, áóä³âåëüíèêè çàðàç óêëàäàþòü íîâ³ ñõîäèíè, ÿê³
òàêîæ âèãîòîâëåí³ ç ãðàí³òíîãî
êàìåíþ. Äëÿ íèõ â³äëèâàëè ñïåö³àëüíó îñíîâó, à ñòàð³ ñõîäè —
áóëè äåìîíòîâàí³.
Ñèìâîë Â³ííèö³ — Àðêà —
ïðîéøëà êàï³òàëüíå îíîâëåííÿ. Äåÿêèé ÷àñ âîíà íàâ³òü áóëà
«ðîæåâîþ» ÷åðåç ãðóíòîâêó, à òåïåð ¿¿ óêð³ïèëè òà ïîôàðáóâàëè

ó çâè÷íèé á³ëèé êîë³ð.
Øïèëü, ÿêèé ñòîÿâ ïîðÿä ç
Àðêîþ, ùå íà ðåìîíò³. Âèêîíðîá òîâàðèñòâà «Îëåð³ò» Â³êòîð
Ïàë³é÷óê ðîçïîâ³â, ùî øïèëü
áóäóòü óêð³ïëþâàòè.
— Øïèëü îáøèâàþòü íåðæàâ³þ÷îþ ñòàëëþ, áî â³í áóâ óâåñü
ó ä³ðêàõ. Ðàí³øå éîãî ðåìîíòóâàëè ïðîñòî: íà ì³ñöå ä³ðêè ïðèêð³ïëþâàëè æåðñòÿíó ïëàñòèíó ³
ôàðáóâàëè. Ñòàð³ «ïàðàñîëüêè»,
ÿê³ áóëè ïîðÿä ç Àðêîþ, â àâàð³éíîìó ñòàí³. ¯õ çàì³íèëè íà íîâ³,
ç íåðæàâ³éêè. À ïåðåä íèìè
ðîáëÿòü îñíîâó ï³ä íåâåëèêèé
ôîíòàí. Ùîäî òåðì³í³â, òî ìàºìî âñòèãíóòè. Ìè òóò âçàãàë³
áåç âèõ³äíèõ ïðàöþºìî, — ñêàçàâ
âèêîíðîá.

Ï³øîõ³äíà ÷àñòèíà ïåðåä Àðêîþ áóäå âêðèòà êë³íêåðíîþ
ïëèòêîþ, ÿêó âèêîðèñòîâóþòü
íà á³ëüøîñò³ ãðîìàäñüêèõ ïðîñòîð³â ó Â³ííèö³.
Óñþ ëîêàö³þ ìàëè ïðèñâÿòèòè
«Ùåäðèêó» Ìèêîëè Ëåîíòîâè÷à — âèêëàñòè ïëèòêó òàê, ùîá
âîíà óòâîðèëà ìàëþíîê íîòíèé
ñòàí, ëàñò³âêó òà ñêðèïêîâèé
êëþ÷. Àëå â³ä ö³º¿ ³äå¿ âèð³øèëè
â³äìîâèòèñÿ.
— Óñÿ êîìïîçèö³ÿ áóäå â êëàñè÷íîìó âèãëÿä³. Òàêîæ â³äìîâèëèñÿ â³ä ìóçè÷íèõ ëàâîê, ñêóëüïòóð, íîòíîãî ñòàíó. Çàëèøàòüñÿ
ïàíäóñè òà áóäóòü çâè÷àéí³ ëàâêè
ç ë³õòàðÿìè, — êîðîòêî â³äïîâ³â
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ²ãîð Êðàâåöü.

Íàãàäàºìî, ðåêîíñòðóêö³þ
ãîëîâíîãî âõîäó â ïàðê ðîáëÿòü
çà 14 ì³ëüéîí³â 699 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ðåìîíò âèêîíóº òîâàðèñòâî «Îëåð³ò», ÿêå ðîáèëî â ì³ñò³ ðåêîíñòðóêö³þ òðåòüî¿ ÷åðãè
ïðîñïåêòó Êîñìîíàâò³â, ïëîù³
Ìîãèëêà.
Êð³ì óêð³ïëåííÿ Àðêè, øïèëÿ ³ çàì³íè ïëèòêè ç³ ñõîäàìè,
áóä³âåëüíèêè ùå ìàþòü çðîáèòè
ïàíäóñè ïî îáèäâ³ ñòîðîíè Àðêè,
çðîáèòè íîâó îãîðîæó äëÿ îçåðà,
âñòàíîâèòè íîâ³ ëàâêè, ë³õòàð³
òà äâ³ ñêóëüïòóðè — «Ùåäðèê»,
«Çàêîõàí³».
Ó ñèñòåì³ ProZorro âèêëàëè
äîäàòêîâó óãîäó, çà ÿêîþ áóä³âåëüíèêè ìàþòü çàâåðøèòè ñâîþ
ðîáîòó äî 30 ëèñòîïàäà.
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У ЯМПОЛІ МЕДИКИ «ОСІДЛАЛИ»
СЛУЖБОВИХ ЕЛЕКТРОКОНЕЙ
На колеса  Електроскутерами
забезпечили всі 13 амбулаторій
сімейної медицини Ямпільського
району. Зарядка від мережі 220 вольт
обходиться приблизно у три гривні.
Які відгуки медиків про дещо
незвичний виду транспорту?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïåðøèì îòðèìàâ
ñêóòåð êîëåêòèâ
àìáóëàòîð³¿ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ó ñåë³ Öåêèí³âêà.
Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà ²ðèíà Ðà÷êîâñüêà çâåðíóëàñÿ ç ïðîõàííÿì
äî ì³ñöåâèõ ôåðìåð³â çàáåçïå÷èòè ìåäèê³â «êîëåñàìè». Âîíà æ
ïîðóøèëà öå ïèòàííÿ ó ðàéîí³.
ßê ðîçïîâ³â çàñòóïíèê ãîëîâè
ßìï³ëüñüêî¿ ðàéðàäè Îëåñàíäð
Ñàâ÷èíñüêèé, äèñêóñ³é áóëî
ñò³ëüêè, ùî íå ïåðåäàòè. Äóìêè
ëóíàëè ä³àìåòðàëüíî ïðîòèëåæí³:
â³ä ñõâàëüíèõ — äî çàïåðå÷ëèâèõ.
Àëå æ áóâ ïðèêëàä Öåêèí³âêè, äå
âæå íà âèêëèêè ¿çäèëè íà ñêóòåð³.
Çðåøòîþ, äîáèëèñÿ äåðæàâíèõ

ãðîøåé íà ïðèäáàííÿ òàêîãî
òðàíñïîðòó äëÿ âñ³õ ñ³ëüñüêèõ
àìáóëàòîð³é ñ³ìåéíîãî òèïó. Îäíàê âèíèêëà íîâà ïðîáëåìà —
íå çíàéøëîñÿ òîãî, õòî ïîñòà÷àâ
áè äâîêîë³ñíèõ ïîì³÷íèê³â.
УЖЕ 500 КІЛОМЕТРІВ
НА СПІДОМЕТРІ
— Âèä³ëåí³ äåðæàâîþ ãðîø³
ìîæíà áóëî âèòðàòèòè ò³ëüêè
÷åðåç òåíäåðí³ ïðîöåäóðè çà ñõåìîþ ProZorro, — ðîçïîâ³ëà ãîëîâíèé ë³êàð ðàéîííîãî ìåäè÷íîãî
Öåíòðó ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè Ãàëèíà Ïëàõîòíà. — Îãîëîøóâàëè òåíäåð
íà ïðèäáàííÿ ñêóòåð³â ç áåíçèíîâèìè äâèãóíàìè. Íà íàøå
çäèâóâàííÿ, ïîñòà÷àëüíèêà
íå çíàéøëîñÿ. Íàòîì³ñòü çàïðî-

Нинішні зарплати не порівняти з колишніми
Галина Плахотна повідомила, що Ямпільський районний
медичний Центр первинної
медико-санітарної допомоги
був у першій хвилі укладання
угод з Національною службою здоров’я. Угоду підписали
30 травня нинішнього року.
— Якщо у першому півріччі не вистачало коштів навіть
на зарплату, то тепер нема цієї
проблеми, — розповідає пані
Галина. — До того ж, нинішні
зарплати не порівняти з тими,
що були раніше.
Лікарям, які мають максимальну

кількість договорів з пацієнтами,
у місті Ямпіль це 1800 пацієнтів
на лікаря, нараховують понад
20 тисяч гривень платні. У селах трохи менше, але зарплата
також підвищилася відчутно.
Отримали кошти на ремонти,
придбання лікарняних ліжок,
меблів. Уже ухвалено рішення
про будівництво модульної амбулаторії сімейного типу в одному з приміських сіл. За словами
співрозмовниці, це буде сучасний заклад, якого нині нема
в районі. Передбачено забезпечення його також реанімобілем.

ïîíóâàëè òàêèé ñàìî òðàíñïîðò,
ò³ëüêè íà åëåêòðèö³. Ïîãîäèëèñÿ.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³,
â ðåçóëüòàò³ òåíäåðíèõ òîðã³â çåêîíîìèëè ãðîøåé ùå íà äâ³ îäèíèö³
òðàíñïîðòó. Çàì³ñòü 13-òè ïðèäáàëè 15. Ïîíàä ì³ñÿöü ìåäèêè åêñïëóàòóþòü ñêóòåðè. Íà çàïèòàííÿ,
÷è âèïðàâäîâóº ñåáå òåõí³êà, âñ³, ç
êèì äîâåëîñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ, äàëè
ñõâàëüíó â³äïîâ³äü.
Ôåëüäøåð Ðîìàí Øâåöü îáñëóãîâóº ìåøêàíö³â òðüîõ íàñåëåíèõ ïóíêò³â — Îêñàí³âêà,
Óëÿí³âêà ³ Á³ëà, äå çíàõîäèòüñÿ
ÔÀÏ. Êàæå, äî Îêñàí³âêè 9 ê³ëîìåòð³â, Óëÿí³âêè ó äâà ðàçè
áëèæ÷å. Ùîïðàâäà, ìåøêàíö³â
ó òèõ ñåëàõ íåáàãàòî. Çíà÷íà
÷àñòèíà, ïðèáëèçíî 700 ëþäåé,
ïðîæèâàº â Á³ë³é.

Áóâàº, ïî 4-6
ðàç³â âè¿æäæàþ.
Íà áàãàæíèêó
÷åìîäàí÷èê ç ë³êàìè,
³íñòðóìåíòàìè.
Íà¿çäèâ ìàéæå 500 êì
— Æîäíîãî äíÿ íå îáõîäèòüñÿ
áåç âèêëèê³â, — ðîçïîâ³äàº ïàí
Ðîìàí. — Áóâàº, ïî 4–6 ðàç³â
âè¿æäæàþ. Çâè÷àéíî, çðó÷íî.
Íà áàãàæíèêó ÷åìîäàí÷èê ç ë³êàìè, ³íñòðóìåíòàìè. Íà ñï³äîìåòð³ óæå ìàéæå 500 ê³ëîìåòð³â.
ßê áóëî ðàí³øå? Àáî ï³øêè, àáî
äîâîäèëîñÿ áðàòè âëàñíó ìàøèíó. Çàðàç ïîõîëîäàëî, âæå íå òàê
çðó÷íî, îá³ãð³âà÷à æ òî íåìà.
Çèìîþ áóäå ùå ñêëàäí³øå. Öå
âàð³àíò äëÿ âåñíè, ë³òà, îñåí³.
Ñï³âðîçìîâíèê ä³ëèòüñÿ ñïîñòåðåæåííÿìè, ùî ïîâíî¿ çàðÿäêè àêóìóëÿòîðà íå âèñòà÷àº
íà 100 êì ïðîá³ãó, ÿê ó öüîìó
çàïåâíÿâ ïðåäñòàâíèê ïðîäàâöÿ.
Íàïîëîâèíó ìåíøå ïðî¿æäæàº.
Çàðÿäêà ïðîñòà — â³ä 220 âîëüò.
Áóâàº, ï³äçàðÿäæàº áàòàðåþ íàâ³òü ó ïàö³ºíòà. Ïîêè ðîáèòü
ïðîöåäóðè…

Галина Плахотна: «За зекономлені кошти закупили ще
два скутери. Один з них отримав Михайло Петровський
ЖІНКИ ТЕЖ РУЛЮЮТЬ
Íå ò³ëüêè ÷îëîâ³êè, à é æ³íêè
êîðèñòóþòüñÿ ñêóòåðàìè. Îäíà ç
íèõ — ë³êàð Âàëåíòèíà Êàòðóê
ç ñåëà Äçèã³âêà. Âîíà ðîçïîâ³ëà,
ùî ñàìà îòðèìóâàëà ñêóòåð ó ðàéöåíòð³ ³ ñàìà ¿õàëà íèì äî ñåëà.
Â³äñòàíü òðîõè á³ëüøå 20-òè êì.
— Òðîõè õâèëþâàëàñÿ, — ãîâîðèòü ïàí³ Âàëåíòèíà. — Íå òîìó,
ùî íå âì³þ ðóëþâàòè. Íàâïàêè, ìàþ âäîìà ñâ³é ñêóòåð, ùîïðàâäà, áåíçèíîâèé. Äîñâ³äó ¿çäè
âèñòà÷àº. Äóìàëà, àáè áàòàðåÿ
íå ï³äâåëà. Õî÷à ïðåäñòàâíèê
ïîñòà÷àëüíèêà ïåðåêîíóâàâ, ùî
ìàº ïîâíèé çàðÿä, àëå ïî-ð³çíîìó
ìîãëî áóòè.
Ó àìáóëàòîð³¿ Äçèã³âêè º ùå
ìåäè÷íèé àâòîìîá³ëü «Îïåëü».
Îáñëóãîâóþòü äâà ñåëà, çàãàëîì
öå ìàéæå ÷îòèðè òèñÿ÷³ ëþäåé.
Äðóãèé íàñåëåíèé ïóíêò Áåçâîäíå çà 10 êì â³ä àìáóëàòîð³¿.
Òà é ïî Äçèã³âö³ ï³øêè íå íàõîäèøñÿ — áóäèíêè ðîçòàøîâàí³
íà ÷èìàë³é ïëîù³. «ª âóëè÷êè,
êóäè àâòîìîá³ëåì íå çà¿äåø, áî

âîíè òàê³ âóçüê³, òóäè äîáèðàºìîñÿ íà âèêëèê ñêóòåðîì, —
óòî÷íþº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Äâ³
ëþäèíè ìîæå ¿õàòè íà íüîìó».
— Îò áè ùå êàá³íêó äî òàêîãî òðàíñïîðòó, ö³íè á éîìó
íå áóëî, — ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê
àìáóëàòîð³¿ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè ó ñåë³ Êà÷ê³âêà ²âàí Êîáèëüíÿê. — Êîëèñü áóëè òàê³.
Ïðèãàäóþ, ó äèòèíñòâ³ ¿çäèëè
ó ìîëäîâñüêå ì³ñòî Ñîðîêè, öå
íà ïðàâîìó áåðåç³ Äí³ñòðà. Òàì
òàê³ òðàíñïîðòí³ çàñîáè âèêîðèñòîâóâàëè êîìá³íàòè ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, íà íèõ ðîçâîçèëè ïî òî÷êàõ ïðîäàæó âèï³÷êó.
Êàá³íêà çàõèùàº â³ä äîùó, â³ä
â³òðó. Çðó÷íî. Â àìáóëàòîð³¿ º
ñàí³òàðíèé àâòîìîá³ëü, àëå äóæå
ñòàðèé. Âèãîòîâëåíèé ùå 36 ðîê³â òîìó. ×àñòî ëàìàºòüñÿ, à ïåðåâèòðàòè ïàëüíîãî ÿê³! Ñêóòåð
äóæå åêîíîìíèé! Ìåäïåðñîíàë
Êà÷ê³âñüêî¿ àìáóëàòîð³¿ òàêîæ
îáñëóãîâóº äâà íàñåëåí³ ïóíêòè.
Òîìó áåç òðàíñïîðòó, ÿê áåç ðóê.
Íàâ³òü òàêîãî, ÿêèì º ñêóòåð.

За 1500 пацієнтів сімейним лікарям обіцяють
майже 20 тисяч гривень в місяць
ОЛЬГА БОБРУСЬ, (063)6371070

 Îô³ö³éíî êàìïàí³ÿ ç ï³äïèñàííÿ äåêëàðàö³é ³ç ñ³ìåéíèìè
ë³êàðÿìè ðîçïî÷àëàñü 2 êâ³òíÿ
öüîãî ðîêó. Çà ïîâ³äîìëåííÿì
²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî
öåíòðó ìåäè÷íî¿ ñòàòèñòèêè
îáëàñò³, ñòàíîì íà 12 ëèñòîïàäà íà Â³ííè÷÷èí³ çàðåºñòðîâàíî
1 078 006 äåêëàðàö³é.
Ó Â³ííèö³ æ çà ñ³ì ì³ñÿö³â

263 556 â³ííè÷àí óêëàëè äåêëàðàö³¿ ³ç ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè. Öå
íàéêðàùèé ïîêàçíèê ñåðåä ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè. Ó ðåçóëüòàò³
òàêî¿ àêòèâíîñò³ â³ííèöüê³ ë³êàð³
ïî÷àëè îòðèìóâàòè á³ëüøó çàðîá³òíó ïëàòó, à ïàö³ºíòè çìîãëè
îáðàòè òîãî ë³êàðÿ, ÿêîìó äîâ³ðÿþòü, íåçàëåæíî â³ä çàêëàäó,
â ÿêîìó â³í ïðàöþº, ïîâ³äîìëÿþòü ó â³ííèöüê³é ìåð³¿.

— Ñ³ìåéíèé ë³êàð ñïîñòåð³ãàº çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ ïàö³ºíòà, ä³àãíîñòóº òà ë³êóº íàéá³ëüø
ïîøèðåí³ õâîðîáè, ñóïðîâîäæóº
ïàö³ºíò³â ³ç õðîí³÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè, íàäàº íåâ³äêëàäíó
äîïîìîãó, íàïðàâëÿº ïàö³ºíòà
äëÿ íàäàííÿ éîìó âòîðèííî¿ àáî
òðåòèííî¿ ìåääîïîìîãè, ïðîâîäèòü ïðîô³ëàêòèêó: âàêöèíàö³þ,
îãëÿäè òà äîñë³äæåííÿ ïàö³ºí-

ò³â ç ãðóï ðèçèêó, ìîæå âåñòè
íåóñêëàäíåíó âàã³òí³ñòü, íàäàº
êîíñóëüòàö³¿, — êàæå äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåêñàíäð Øèø. Ïàö³ºíòè, ÿê³ óêëàëè
äåêëàðàö³¿ ³ç ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè,
ìàþòü ïðàâî íà òàê³ áåçêîøòîâí³
àíàë³çè òà îáñòåæåííÿ: çàãàëüíèé
àíàë³ç êðîâ³ ç ëåéêîöèòàðíîþ
ôîðìóëîþ, çàãàëüíèé àíàë³ç ñå÷³,

ãëþêîçà êðîâ³, çàãàëüíèé õîëåñòåðèí, âèì³ðþâàííÿ àðòåð³àëüíîãî
òèñêó, åëåêòðîêàðä³îãðàìà, øâèäê³ òåñòè íà âàã³òí³ñòü, òðîïîí³íè,
Â²Ë, â³ðóñí³ ãåïàòèòè.
Çà ³íôîðìàö³ºþ â³äîìñòâà,
ÿêùî ³ç ë³êàðåì óêëàëè äåêëàðàö³¿ 1500–1800 ïàö³ºíò³â,
òî éîãî çàðîá³òíà ïëàòà ñòàíîâèòü 19 580 ãðèâåíü, à ìåäè÷íî¿
ñåñòðè 9 104 ãðèâí³.
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СТОМАТОЛОГИ
ВЧАТЬ ДІТЕЙ ГОВОРИТИ

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
СПОНСОР РУБРИКИ

Добрі справи  З допомогою казки
волонтери-медики з Вінниці виявляють
деякі вади у дітей з інтернатів і
допомагають виправити їх. Свій проект
називають унікальним. Розпочали його із
Сутисківської школи-інтернату. У планах —
допомогти дітям усіх (!) інтернатів області,
а тоді йти далі — в інші регіони держави.
У чому суть проекту?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067) 1079091

Ïðî ³í³ö³àòèâó
ìåäèê³â ç êë³í³êè
«Ñìàðò Äåíòàë» ä³çíàëèñÿ ç ³íôîðìàö³¿, ÿêó âîíè
ïîøèðèëè ó Ôåéñáóö³. Òðè
Îëåíè — Îñòàïåíêî, Êðóò³êîâà, Äîí÷åíêî (âîíà êîîðäèíàòîð ïðîåêòó) ³ Â³êòîð³ÿ Êóøí³ðóê — ïîâ³äîìèëè, ùî çàïóñòèëè
ïåðøèé â Óêðà¿í³ áëàãîä³éíèé
ïðîåêò, ìåòà ÿêîãî íàâ÷èòè âèõîâàíö³â äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ì³îôóíêö³îíàëüíî¿ ³ äèõàëüíî¿ òåðàï³¿. Ùî âîíî òàêå? Äî ðå÷³, íàâ³òü
äåõòî ç ìåäèê³â, äî ÿêèõ æóðíàë³ñò çâåðòàâñÿ çà ðîç’ÿñíåííÿì,
â³äïîâ³ëè, ùî âïåðøå ÷óþòü.
НЕ КАЗАТИМУТЬ:
«ТИ БЕЗ’ЯЗИКИЙ…»
— Ó íàñ ó Â³ííèö³ º òàëàíîâèòèé ñòîìàòîëîã Îëüãà Êîçèê, —
ðîçïîâ³ëà ó÷àñíèöÿ ïðîåêòó
Îëåíà Îñòàïåíêî. — Öå âîíà
ïðèâåçëà â Óêðà¿íó ìåòîäèêó
ì³îôóíêö³îíàëüíî¿ òåðàï³¿. Òàêó
íàçâó ìàº ìåòîäèêà, ùî äîïîìàãàº îçäîðîâèòè ä³òåé ³ äîðîñëèõ. Ïîíàä ð³ê óïðîâàäæóºìî ¿¿
ó ïàö³ºíò³â îðòîäîíò³â. Ìàºìî
ïðåêðàñí³ ðåçóëüòàòè.
Çà ñëîâàìè ïàí³ Îñòàïåíêî,
ñàìå Îëüãà Êîçèê º íàòõíåííèêîì é ³í³ö³àòîðîì ïðîåêòó äî-

ïîìîãè ä³òÿì ç ³íòåðíàò³â. Àäæå
ñåðåä íèõ º òàê³, ó êîãî íå÷³òêà
âèìîâà, õòî äèõàº ðîòîì, ó êîãî
ïðîáëåìè ç ïðèêóñîì. Íàä óñóíåííÿì òàêèõ íåäîë³ê³â ïðàöþâàòèìóòü ìåäèêè.
— Ïðàâèëüíî äèõàòè, âèìîâëÿòè ñëîâà, çâóêè, ìàòè ïðàâèëüíèé ïðèêóñ, öå æèòòºâî íåîáõ³äíî
äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè, — ïîÿñíþº
Îëåíà Îñòàïåíêî. — ßêùî ä³òîê
íàâ÷èòè öüîìó, ÿêùî äîïîìîãòè

«Ïðàâèëüíî
äèõàòè, âèìîâëÿòè
ñëîâà, çâóêè, ìàòè
ïðàâèëüíèé ïðèêóñ,
öå æèòòºâî íåîáõ³äíî
äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè»
¿ì âèïðàâèòè óæå íàáóò³ âàäè, òîä³
ó ìàéáóòí³õ òàíö³âíèöü íå áóäå
çàäèøêè, à ïðèíöåñè ³ ìîäåë³ ìàòèìóòü ÷àð³âí³ ïîñì³øêè ³ ãàðìîí³éíå îáëè÷÷ÿ, ó êóõàð³â — ïðàâèëüíî ñôîðìîâàí³ íîñîâ³ õîäè
òà â³äì³ííå ñïðèéíÿòòÿ çàïàõ³â.
Âàæëèâî, ùî âîíè íå êîìïëåêñóâàòèìóòü ÷åðåç òàê³ âàäè, à çíà÷èòü, óïåâíåíî ñàìîñòâåðäæóâàòèìóòüñÿ ó äîðîñëîìó æèòò³.
НАВІТЬ МОВЧУН ЗАГОВОРИВ
Âîëîíòåðè ïðàöþþòü ç 15-ìà
ä³òêàìè øêîëè-³íòåðíàòó.

Волонтер Анастасія Скринник: — Це Женя, він хоче стати лікарем, щоб допомагати людям,
а поки що ми йому допомагаємо рости здоровим і красивим
Óñ³ âîíè — ïåðøîêëàñíèêè.
— Ñïî÷àòêó ìè óçãîäèëè çàíÿòòÿ ç áàòüêàìè ÷è îï³êóíàìè
ä³òåé, — ãîâîðèòü â÷èòåëüêà ²ðèíà Êîðîëüîâà. — Í³õòî íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè òàêèõ äîäàòêîâèõ óðîê³â ë³êóâàëüíîãî ïëàíó.
À ä³òè äóæå ÷óòëèâî ðåàãóþòü
íà íàéìåíøèé âèÿâ óâàãè.
Âîëîíòåðè ïðèä³ëÿþòü ¿¿ ìàêñèìàëüíî áàãàòî. Äèòÿ÷³ äóø³
äóæå òîíêî â³ä÷óâàþòü ôàëüø. ¯õ
íå îáìàíåø. Òîìó â³ä÷óâàºòüñÿ,
ùî çäàòí³ â³äïëàòèòè ñòîðèöåþ
âîëîíòåðàì.
Ñï³âðîçìîâíèöÿ ðîçïîâ³ëà ³ñòîð³þ îäíîãî ó÷íÿ. Êàæå, â³í
ìàéæå í³êîëè íå ðîçìîâëÿâ.

Захоплююча гра
Шість занять провели волонтери з
першокласниками у Сутисківській
школі. Щоразу працюють по одній
годині в позаурочний час. Під час
першої зустрічі діти почули захоплюючу казку. У ній йшлося про
містера Язичка, який ніяк не міг
знайти у своєму ротику потаємну кімнату. За словами вчительки
Ірини Анатоліївни, навіть дорослим цікаво слухати. Діткам нагадали, що у кожного з них у роті є
язичок. Але чи у своїй хатці він
живе? Аби це перевірити, учням
запропонували зробити нескладні
вправи. Пояснили, що «хатка» для
язичка у ямці на піднебінні. Од-

нак містер Язичок з казки довго
не міг її знайти. Йому потрібно
було допомогти в цьому.
Під час такого спілкування визначили вади з артикуляцією
у першокласників. На жаль, вони
є у більшості учнів класу. Тепер
допомагають позбутися цих вад
з використанням спеціальних
вправ.
На кожного учасника проекту
волонтери оформили карту спостережень.
На другому занятті продовжили
дослідження. У такій само невимушеній формі. Визначали кількість поштовхів при вимові звуків.

Ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç âîëîíòåðàìè õëîï÷èê çì³íèâñÿ. Öå ñòàëîñÿ
íàñò³ëüêè íåñïîä³âàíî, ùî çäèâóâàëî ³ ó÷í³â, ³ â÷èòåë³â. Òåïåð
â³í ñï³ëêóºòüñÿ íàð³âí³ ç ³íøèìè.
— Çíàºòå, êîëè öå ñòàëîñÿ? — çàïèòóº â÷èòåëüêà. — Ï³ä
÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç âîëîíòåðàìè,
êîëè ò³ ïîïðîñèëè êîæíîãî ðîçïîâ³ñòè, ùî ñàìå ä³òè çðîáèëè
á, ÿêáè â ¿õí³õ ðóêàõ îïèíèëàñÿ
÷àð³âíà ïàëè÷êà. Ðîçïîâ³ä³ ìî¿õ
ìàëåíüêèõ ó÷í³â-øåñòèð³÷îê çàñâ³ä÷èëè, íàñê³ëüêè ó íèõ äîáð³
ñåðäåíüêà, íàñê³ëüêè âîíè ïåðåïîâíåí³ ÷óéí³ñòþ! Òàêîæ âîíè
â³äïîâ³äàëè íà çàïèòàííÿ, ùî á
õîò³ëè ó ïîäàðóíîê íà ñâÿòî

Ìèêîëàÿ. Ç êîæíîþ íîâîþ çóñòð³÷÷þ äîâ³ðà ì³æ âîëîíòåðàìè ³
ìî¿ìè ó÷íÿìè çá³ëüøóºòüñÿ. Â³ä÷óâàþ, ùî íåñïîä³âàíèõ ãîñòåé
íàøî¿ øêîëè âîíè çàïàì’ÿòàþòü
íà âñå æèòòÿ.
— Õòîñü ³íøèé íà ì³ñö³ òàêèõ
âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèõ ôàõ³âö³â,
ÿêèìè óæå ïðîÿâèëè ñåáå íàø³
ãîñò³, çàðîáëÿâ áè íà öüîìó ãðîø³, ðîáèâ á³çíåñ, — êàæå äèðåêòîð Ñóòèñê³âñüêî¿ øêîëè-³íòåðíàòó Àíäð³é Æîâì³ð. — Âîíè æ
ðîáëÿòü áåçêîðèñëèâî íàäçâè÷àéíî âàæëèâó ñïðàâó. Ïåäêîëåêòèâ ùèðî âäÿ÷íèé çà òàêå
ï³êëóâàííÿ ïðî çäîðîâ’ÿ íàøèõ
âèõîâàíö³â.

Вдихаймо радість — видихаймо добро!
Дітки отримали завдання, що їм
необхідно робити, аби виправити
виявлені дефекти вимови.
Ось одне з них. Язик притиснути
до піднебіння, підборіддя підперти тильною стороною долоні руки
і при цьому ковтати слину. Повторювати треба не менше 50 разів.
Пропонована вправа сприятиме
правильному положенню знаходження язика у роті.
— Діти отримують конкретні завдання і стараються виконувати
вправи, — каже вчителька пані
Ірина. — Навіть за цей короткий
час у декого з учнів уже є певні позитивні результати. Це обнадіює…

— Хто хоче долучитися до проекту, хто розуміє, що чужих дітей
не буває, з такими раді співпрацювати, — кажуть волонтери.
Запрошують охочих у поїздку.
Зазначають, що їдуть в інтернат
не з порожніми руками. Дітям
потрібні теплі речі, іграшки,
книги. Усе це можна занести
або передати в клініку «Смарт
Дентал» (5-й поверх універмагу). Хто має можливість підтримати коштами, називаємо
номер картки координатора
проекту — 4149 4378 6511 7046 із
зазначенням платежу: інтернат
(Олена Донченко).

МЕТА ПРОЕКТУ
 Навчити дітей правильно дихати, що дасть можливість майже
не хворіти на гострі респіраторні
захворювання, сприятиме налагодженню обмінних процесів
в організмі.
 Навчити правильному функціонуванню м’язів голови і шиї, це
забезпечить здоровий розвиток
хребта.
 Створити умови для формування правильного прикусу і
здорових зубів.
 Переконати в тому, щоб бути
здоровим, необхідно працювати
над собою
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ПРЕС-СЛУЖБА
ДЕПУТАТА
ВІННИЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ
ІГОРЯ ТКАЧУКА

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

СТАНІСЛАВ НИЖНИК-ОСКОЛЬСЬКИЙ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

Вечірній парк зустрічає свіжими пеньками та
підготовленими до вивозу колодами ділової деревини...
Невже знов швидкий_заробіток для чергового чиновника?
Винищення зелених насаджень у Вінниці жахає!

Ігор Ткачук: Вінниця — місто
з привабливим інвестиційним кліматом
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА ДЕПУТАТА ВІННИЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ ІГОРЯ ТКАЧУКА

Â³ííèöÿ — çàâäÿ÷óþ÷è êîíñòðóêòèâí³é
ðîáîò³ ì³ñüêî¿ âëàäè òà äåïóòàòñüêîãî
êîðïóñó, ç ïðîâ³íö³éíîãî ì³ñòå÷êà ïåðåòâîðèëàñü ó ºâðîïåéñüêå ì³ñòî, ÿêå
ñüîãîäí³ º ïðèêëàäîì äëÿ íàñë³äóâàííÿ.
Â ì³ñò³ íå ëèøå ðåàë³çóþòüñÿ çàãàëüíîíàö³îíàëüí³ ïðîãðàìè, à é âïðîâàäæóþòüñÿ
³ííîâàö³¿ ç óðàõóâàííÿì çàêîðäîííîãî
äîñâ³äó. Ïàðàëåëüíî ç âïîðÿäêóâàííÿì
ì³ñöåâîãî ïðîñòîðó, òóò ïðàöþâàëè íàä
ïðîåêòàìè ç ðîçâèòêó ³íâåñòèö³éíî¿ ïðèâàáëèâîñò³.
Îñòàííº ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ä³ÿëüíîñò³ äåïóòàòñüêîãî êîðïóñó, äî ñêëàäó
ÿêîãî âõîäèòü ³ äåïóòàò Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè ²ãîð Òêà÷óê. Çàçíà÷èìî, ùî ²ãîð
Â³òàë³éîâè÷ º ÷ëåíîì ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç
ïèòàíü ïðîìèñëîâîñò³, ï³äïðèºìíèöòâà,
òðàíñïîðòó, çâ’ÿçêó òà ñôåðè ïîñëóã. Òîæ
äîëó÷àºòüñÿ äî âèâ÷åííÿ òà ðåàë³çàö³¿ óñ³õ
ïðîãðàì, ÿê³ ïðàöþþòü ó ì³ñò³.
²ãîð Â³òàë³éîâè÷ çàóâàæèâ, ùî íèí³
åêñïåðòè ãîâîðÿòü ïðî Â³ííèöþ, ÿê ì³ñòî íàéêîìôîðòí³øå äëÿ æèòòÿ, äðóæíº
äî ä³òåé òà ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, à òàêîæ
íàéá³ëüø ïðèâàáëèâèé â êðà¿í³ ðåã³îí
äëÿ ³íâåñòóâàííÿ òà ðîçâèòêó íîâîãî
á³çíåñó.

— Ñüîãîäí³ ìè áà÷èìî ðåçóëüòàò áàãàòîð³÷íî¿ ðîáîòè çëàãîäæåíî¿ êîìàíäè.
Îñòàíí³ äåê³ëüêà ì³ñÿö³â ïðîäåìîíñòðóâàëè, ùî ìè çàéìàºìî ë³äèðóþ÷³ ì³ñöÿ
íå ëèøå ó âñåóêðà¿íñüêèõ ðåéòèíãàõ, à é
ó ñâ³òîâèõ, — ñêàçàâ ²ãîð Òêà÷óê. — Çîêðåìà çà ï³äñóìêàìè Ôîðóìó ºâðîïåéñüêî¿ ³í³ö³àòèâè CIVITAS ìè óâ³éøëè
äî â³ñ³ìêè íàéá³ëüø ïåðåäîâèõ ì³ñò
ªâðîïè. Àíàë³òèêè óêðà¿íñüêîãî ïðåäñòàâíèöòâà ì³æíàðîäíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿
ìåðåæ³ Transparency International, îö³íèâøè ïðîçîð³ñòü ³íâåñòèö³éíî¿ ñôåðè
100 íàéá³ëüøèõ ì³ñò Óêðà¿íè, â³ääàëî
Â³ííèö³ òðåòº ì³ñöå.
²ãîð Òêà÷óê íàãîëîñèâ, ùî â ðàìêàõ
äîñë³äæåííÿ àíàë³òèêè ïåðåâ³ðÿëè íàÿâí³ñòü àíòèêîðóïö³éíèõ ïðîãðàì, ïîë³òèêó ùîäî êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â ó ì³ñüêèõ
ðàäàõ, ïðîâåäåííÿ ïåðåâ³ðêè ä³ÿëüíîñò³
ï³äïðèºìñòâ ì³ñòà, íàÿâí³ñòü ³íñòðóìåíò³â òà ìîæëèâîñòåé ó ³íâåñòèö³éíîìó
ñåêòîð³ òà ³íøå.
— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî óâ³éòè ó òð³éêó ë³äåð³â — öå ïðåêðàñíèé ðåçóëüòàò,
ïåðåìîãîþ ìè ïîñòóïèëèñÿ ëèøå ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó òà Êèºâó. Ãîâîðÿ÷è
ïðî ³íâåñòèö³éíó ïðèâàáëèâ³ñòü, âàðòî
â³äçíà÷èòè, ùî ï³ñëÿ ñòâîðåííÿ ³íäóñòð³àëüíîãî ïàðêó áóëî ïîáóäîâàíî âèñîêîòåõíîëîã³÷íèé çàâîä ç âèðîáíèöòâà

õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ, — çàóâàæèâ
äåïóòàò ì³ñüêðàäè. — Îêð³ì òîãî, âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîê³â ïîñï³ëü ìè âèñòóïàºìî, ÿê íàä³éí³ ïàðòíåðè äëÿ çàêîðäîííèõ òà â³ò÷èçíÿíèõ ³íâåñòîð³â. Íàñïðàâä³
ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ — öå ñâîºð³äíèé ìàðêåð, ÿêèé äåìîíñòðóº á³çíåñó
íàéñïðèÿòëèâ³ø³ ì³ñöÿ äëÿ ðîçâèòêó.
À éîãî ðåçóëüòàò äîïîìîæóòü çìåíøèòè
êîðóïö³éí³ ðèçèêè é ïîë³ïøèòè ïðîöåñ
³íâåñòóâàííÿ òà ñòâîðåííÿ íîâîãî á³çíåñó
íà ì³ñöåâîìó ð³âí³.
Äåïóòàò ì³ñüêî¿ ðàäè çàóâàæèâ, ùî
íàä äîñë³äæåííÿì ñï³ëüíî ç åêñïåðòàìè
îðãàí³çàö³¿ ïðàöþâàëè ³íîçåìí³ ³íâåñòîðè, óêðà¿íñüê³ ï³äïðèºìñòâà òà ñîö³àëüí³ ï³äðîçä³ëè ì³ñüêèõ óðÿä³â. Âñüîãî
áóëî ñôîðìîâàíî 17 ³íäèêàòîð³â, ÿê³
ìàëè â³äîáðàçèòè ðåàëüíó ïðîçîð³ñòü
ì³ñòà â ³íâåñòèö³éí³é ñôåð³. Íàéíåïðîçîð³øèì ç 17-òè âèÿâèâñÿ ³íäèêàòîð
ï³äêëþ÷åííÿ äî îô³ö³éíî¿ ïëàòôîðìè,
ÿêà äîïîìàãàº ëþäÿì â³äêðèòè âëàñíèé
á³çíåñ — ëèøå ó Â³ííèö³ òà Æèòîìèðà íàÿâíå ï³äêëþ÷åííÿ. Íàéïðîçîð³øèì º ³íäèêàòîð ùîäî ðîçì³ùåííÿ
íà ñàéò³ ³íôîðìàö³¿ ïðî ³íâåñòèö³éí³
îá’ºêòè/ïðîåêòè, ÿê³ ïðîïîíóþòüñÿ
ì³ñüêîþ âëàäîþ íå çàëåæíî â³ä ôîðìè âëàñíîñò³ — ó 69% ì³ñò íàÿâíà öÿ
³íôîðìàö³ÿ.
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Мінеральні добрива:
що робити і як врятувати землю
БЛОГ
ГАННА ОМБОДІ, ЖУРНАЛІСТ
Г

Íåäîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü äîáðèâ, ùî
áóëè âíåñåí³ â ´ðóíò, ñòàëà ïðè÷èíîþ
ñóòòºâîãî íåäîáîðó âðîæàþ 2018 ðîêó.
Çà äàíèìè ²íñòèòóòó àãðàðíî¿ åêîíîì³êè,
÷åðåç íåñâîº÷àñí³ ïîñòàâêè äîáðèâ, ¿õ
íåíàëåæíó ÿê³ñòü òà âèñîêó ö³íó, óêðà¿íñüê³ àãðàð³¿ öüîãî ðîêó âòðàòèëè áëèçüêî
40 ìëðä ãðí. Çâ³äñè ïèòàííÿ — ÿê âèéòè
ç ì³íåðàëüíî¿ êðèçè?
РЕАЛЬНІСТЬ РИНКУ ДОБРИВ
Åêñïåðòè Âñåóêðà¿íñüêî¿ àãðàðíî¿
êîíôåäåðàö³¿ (ÂÀÊ) ï³äðàõóâàëè, ùî
îñòàíí³ ê³ëüêà ðîê³â ì³íåðàëüí³ äîáðèâà â êðà¿í³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ â íåäîñòàòí³é ê³ëüêîñò³ — äåô³öèò ïîæèâíèõ
ðå÷îâèí ñòàíîâèòü 67 êã/ãà. Íàéâèùèé
äåô³öèò àçîòó, ôîñôîðó ³ êàë³þ ïðîñòåæóºòüñÿ â ×åðí³âåöüê³é, Õåðñîíñüê³é,
Çàïîð³çüê³é òà Ëüâ³âñüê³é îáëàñòÿõ. Íàéìåíøå ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ ç ðîçðàõóíêó
íà 1 ãà âíîñèòüñÿ â Õåðñîíñüê³é, Äîíåöüê³é, Ëóãàíñüê³é, Çàïîð³çüê³é îáëàñòÿõ,
íàéá³ëüøå — ó Ëüâ³âñüê³é, Âîëèíñüê³é,
Çàêàðïàòñüê³é.
Ïðè öüîìó ïðîãíîçóºòüñÿ, ùî â íàñòóïíîìó ñåçîí³ óêðà¿íñüêèõ àãðàð³¿â
÷åêàº ïîäîðîæ÷àííÿ äîáðèâ íà 25–30%.
À çà òàêèõ ö³í, âæå çàðàç ãîâîðÿòü, ùî

áåç äîáðèâ çàëèøèòüñÿ êîæåí òðåò³é
ãåêòàð îçèìèõ ï³ä óðîæàé 2019 ðîêó.
ßêùî ãîâîðèòè ïðî öèôðè, öå 10% àáî
3,5–4 ìëðä ãðí çáèòê³â.
«Ñèòóàö³ÿ àíîìàëüíà! Çàáåçïå÷åííÿ
àãðàð³¿â àçîòíèìè äîáðèâàìè ñêëàäàº
âñüîãî 65%. Öå îäèí ç íàéíèæ÷èõ ïîêàçíèê³â çà îñòàíí³ ðîêè», — àíàë³çóº
ñèòóàö³þ çàñòóïíèê äèðåêòîðà ²íñòèòóòó
àãðàðíî¿ åêîíîì³êè Â³òàë³é Ñàáëóê.
Íà äåô³öèò äîáðèâ âïëèíóëà ö³ëà
íèçêà ÷èííèê³â. Ï³ñëÿ ïðèïèíåííÿ ïîñòàâîê äåøåâîãî ãàçó ï³äïðèºìñòâà-âèðîáíèêè àçîòíèõ äîáðèâ áóëè çìóøåí³
«çàìîðîæóâàòè» àáî æ âçàãàë³ çóïèíÿòè
âèðîáíèöòâî. Ïåâíèé ÷àñ íå ïðàöþâàëè
çàâîäè àçîòíèõ äîáðèâ â Ð³âíîìó, ×åðêàñàõ, Ñºâåðîäîíåöüêó. À çíàìåíèòèé
«Ñò³ðîë» âçàãàë³ çàëèøèâñÿ íà îêóïîâàí³é òåðèòîð³¿.
Ùî ñòîñóºòüñÿ ³ìïîðòíî¿ ïðîäóêö³¿,
á³ëüøà ¿¿ ÷àñòèíà äî ïî÷àòêó â³éíè
íà Äîíáàñ³ ³ àíåêñ³¿ Êðèìó ïîñòà÷àëàñÿ ç Ðîñ³¿. Ç ïî÷àòêîì â³éñüêîâèõ ä³é
ïîñòàâêè äîáðèâ ³ êîìïîíåíò³â äëÿ ¿õ
âèãîòîâëåííÿ çìåíøèëèñÿ ³ íàäõîäèëè
ç ïåðåáîÿìè. Äî òîãî æ, ãîñòðî ïîñòàëà
ïðîáëåìà ôàëüñèô³êàòó. Ôàõ³âö³ ðèíêó
ñòâåðäæóþòü, ùî ³ìïîðòí³ ìàðêè äîáðèâ
ç Óçáåêèñòàíó, Êàçàõñòàíó, Áîëãàð³¿ òà
³íøèõ êðà¿í — öå «çàìàñêîâàíà» ïðî-

äóêö³ÿ ðîñ³éñüêèõ âèðîáíèê³â. Ïðè÷îìó
¿¿ ÿê³ñòü ñóìí³âíà, ùî â ï³äñóìêó ïîçíà÷àºòüñÿ ³ íà âðîæàéíîñò³.
Íà äóìêó óêðà¿íñüêîãî àíàë³òèêà ðèíêó
ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ Äìèòðà Ãîðä³é÷óêà,
íà ðèíêó ôîñôîðíèõ äîáðèâ ïðèñóòí³ñòü
ðîñ³éñüêîãî òîâàðó â³äíîâèòüñÿ äî ïîëîâèíè â³ä ð³âíÿ 2016–2017 ðîê³â; ³ìïîðò
ôîñôîðíèõ ç Ï³âí³÷íî¿ Àôðèêè ïðîäîâæèòüñÿ, àëå âîíè íå íàéâèùî¿ ÿêîñò³.
ПЛАНИ ТА РЕАЛЬНІСТЬ
Ïîïèò íà ì³íäîáðèâà çðîñòàº ùîð³÷íî.
À çíà÷èòü, ïëèñòè ïî òå÷³¿ âæå íàâðÿä
÷è âèéäå. Ñèòóàö³þ ðàíî ÷è ï³çíî äîâåäåòüñÿ çì³íþâàòè ³ òàêà ìîæëèâ³ñòü º.
Ïî-ïåðøå, çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â ³íñòèòóòó ³ì. Ñîêîëîâñüêîãî, Óêðà¿íà ìîæå
çàáåçïå÷èòè âíóòð³øí³é ðèíîê äîáðèâ
çà ðàõóíîê äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ çàïàñ³â
ôîñôîðíèõ ³ êàë³éíèõ ðóä.
«Ó Êàëóø³ ³ Ñòåáíèêó º ïîòóæí³ ïîêëàäè êàë³éíèõ ðóä, ÿê³ íàáàãàòî ÿê³ñí³ø³,
í³æ ñèðîâèíà, ÿêó ìè âèìóøåí³ ³ìïîðòóâàòè ç Á³ëîðóñ³. Àëå äëÿ ðîçðîáêè ðîäîâèù ïîòð³áí³ ³íâåñòèö³¿. Òîáòî íà ð³âí³
äåðæàâè íåîáõ³äíî ðîçðîáèòè ä³ºâó ãàëóçåâó ïðîãðàìó ç ðîçâèòêó âèðîáíèöòâà
ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ. Àëå áåç ñòâîðåííÿ
ñïðèÿòëèâîãî ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó,
ñòàá³ëüíî¿ ïîäàòêîâî¿ ïîë³òèêè öå áóäå

âàæêî çðîáèòè», — çàçíà÷èâ íà÷àëüíèê
â³ää³ëó Ì³í³ñòåðñòâà àãðàðíî¿ ïîë³òèêè ³
ïðîäîâîëüñòâà Óêðà¿íè Àíàòîë³é Ðóäþê.
Ôàõ³âö³ ñõèëÿþòüñÿ äî äóìêè, ùî ñòàá³ëüí³ñòü ðîáîòè â³ò÷èçíÿíèõ ï³äïðèºìñòâ
ç âèðîáíèöòâà ì³íåðàëüíèõ äîáðèâ áåçïîñåðåäíüî âïëèâàº íà ïîäàëüøèé ðîçâèòîê àãðàðíîãî ñåêòîðà òà éîãî êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü â ñâ³ò³. Àëå òàê³ ïëàíè
ðîçâ³þþòüñÿ ÷åðåç íåâò³øí³ñòü ðåàë³é —
«Äí³ïðîÀçîò» ³ «Îäåñüêèé ïðèïîðòîâèé
çàâîä» äîñ³ íå ïî÷àëè ñâîþ ðîáîòó.
Ðîçóì³þ÷è âñþ ñêëàäí³ñòü ñèòóàö³¿,
áàãàòî ïîñòà÷àëüíèê³â ³ ñàì³ âèðîáíèêè
ïðîïîíóþòü ð³çíîìàí³òí³ ïðîãðàìè äëÿ
âèã³äíîãî ñï³âðîá³òíèöòâà ç ñ³ëüãîñïâèðîáíèêàìè. Íàïðèêëàä, ÏÀÒ «Àãðàðíèé
ôîíä» ç 1 ëèñòîïàäà ïîòî÷íîãî ðîêó ïðîïîíóº àãðîâèðîáíèêàì êóïóâàòè ì³íåðàëüí³ äîáðèâà íà âèã³äíèõ óìîâàõ. Êð³ì
òîãî, äîáðèâà ìîæíà îáì³íÿòè çà âèã³äíèìè ö³íàìè íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêó
ïðîäóêö³þ: çåðíî ïðîäîâîëü÷î¿ ïøåíèö³,
íàñ³ííÿ ñîíÿøíèêà, ñîþ ³ êóêóðóäçó.
Â ö³ëîìó æ âèð³øåííÿ ïðîáëåìè çáåðåæåííÿ, â³äíîâëåííÿ òà ïðèìíîæåííÿ
ïîòåíö³àëó óêðà¿íñüêî¿ õ³ì³÷íî¿ ïðîìèñëîâîñò³ ìàº âçÿòè íà ñåáå äåðæàâà. Öå
äîçâîëèòü íå ò³ëüêè çàáåçïå÷èòè ïîòðåáó
â äîáðèâàõ íà âíóòð³øíüîìó ðèíêó, àëå
³ óñï³øíî ïðàöþâàòè íà åêñïîðò.
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КОЛИ ХОТ-ДОГИ СНЯТЬСЯ:
ПРО РОБОТУ І МРІЮ
Така професія  Як захиститись
снігоприбиральною лопатою,
перекричати Монатіка та скільки хотдогів з'їдає Вінниця на новорічній ялинці?
Поговорили з продавчинею одного з
найпопулярніших ларьків фаст-фуду
у Центральному парку
²ðèíà Êóëü÷èöüêà ãîòóº õîòäîãè âæå òðåò³é ð³ê. Ó íå¿ ðóäå
âîëîññÿ, àêóðàòíèé ìàí³êþð,
ï³ðñèíã íèæíüî¿ ãóáè, ê³ëüêà
êóëü÷èê³â ó âóõàõ ³ òàòóþâàííÿ.
Ó â³ëüíèé ÷àñ ²ðà çàõîïëþºòüñÿ
áàéêàìè, áóâàº íà «Ìîòîçàãóëàõ»
³ ïëàíóº íàâ÷èòèñü ¿çäèòè.
Ó ñâî¿ 30 ä³â÷èíà âñòèãëà ïåðåïðîáóâàòè ð³çí³ ïðîôåñ³¿. Ïî÷èíàëà ç ïîêëåéêè ðåêëàìè. Êàæå,
ùî çàðàç òóäè ä³â÷àò íå áåðóòü,
áî ðîáîòà íå ç ëåãêèõ.
Õîò-äîã ó ëàâàø³ ²ðà íàçèâàº
ïðîñòî — «ëàâàø», à òîé, ùî
â áóëî÷ö³ — «áóëî÷êîþ».

ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097) 8788788

«Íåñâ³æó êàïóñòó ³ ìîðêâó âèäíî îäðàçó, áî âîíè ï³äñèõàþòü. À îò ÿê³ñòü ìàéîíåçó
³ êåò÷óïó — öå âæå íà ñîâ³ñò³
ïðîäàâöÿ. Íà ³íøèõ „òî÷êàõ“
ÿ çàðàç íå ¿ì — ïîáîþþñü. Ðàí³øå ñìà÷í³ õîò-äîãè ãîòóâàëè
á³ëÿ «Ëîêîìîòèâó», äàâíî òàì
íå áóëà. Ñïîä³âàþñü, âîíè íå ç³ïñóâàëèñü».
Ìè ñòî¿ìî ó íåâåëè÷êîìó ëàðüêó á³ëÿ ë³òíüîãî òåàòðó ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó. Ó íüîìó ïðîäàþòü âóëè÷íó ¿æó — õîò-äîãè
òà ãàðÿ÷³ íàïî¿. Òóò ÷èñòî, ò³ñíî,
íèçüêà ñòåëÿ ³ ëèøå îäèí ñò³ëü÷èê. Â³ä ãðèëþ æàðêî ³ ïàõíå
ñìàæåíèì ò³ñòîì. Ñìàðòôîí
íà çàðÿäö³ ïîêàçóº «Çâàæåíèõ
òà ùàñëèâèõ».
Ïðîäàâùèöÿ ²ðà ó ôàðòóõó
á³ãàº â³ä ñòîëà äî â³êíà, ïðèéìàþ÷è ³ âèäàþ÷è çàìîâëåííÿ.
×àñ â³ä ÷àñó â³äêðèâàº äâåð³ õîëîäèëüíèêà, îáêëååíîãî ôîòî
ç îâî÷àìè, ÿê³ ðîçä³ëÿþòü ³ áåç
òîãî ìàëåíüêå ïðèì³ùåííÿ íàâï³ë. Ëþäèíà ç êëàóñòðîôîá³ºþ
òóò áè íå ïðàöþâàëà.

– Зараз, напевно, не змогла б вже працювати в офісі.
Тут краще, – каже Ірина

Ó â³ëüíèé ÷àñ
Іðà ñëóõàº ðîê,
çàõîïëþºòüñÿ
áàéêàìè, áóâàº íà
«Ìîòîçàãóëàõ» ³ ïëàíóº
íàâ÷èòèñü ¿çäèòè

âòîðþâàòè îäíå ³ òå æ. Ïðèõîäèëè ç â³äåîêàìåðàìè, êàæóòü:
«ñò³é òóò, ðîáè òå». Çí³ìàëè âñå,
íåðâè òð³ïàëè. Ìè ³ áåç ïåðåâ³ðîê ðîçóì³ºìî, ùî äëÿ òîãî, ùîá
êë³ºíòè õîò³ëè äî íàñ éòè, ìàº
áóòè ÷èñòî ³ ñìà÷íî.
Ä³â÷èíà çãàäóº äí³ ïåðåâ³ðîê,
ÿê íàéâàæ÷³. Õî÷à, çà ÷àñ ðîáîòè
áóâàëè ð³çí³ âèïàäêè, àëå âîíè
íå òàê³ ñòðåñîâ³.
— Îäíîãî ðàçó äàëè ôàëüøèâ³
200 ãðèâåíü. Òàê ñêëàäíî ãîâîðèëè, ùå ê³ëüêà ãðèâåíü äîäàëè,
ùîá çäà÷ó áóëî ïðîñò³øå äàòè, —
ðîçïîâ³äàº ²ðèíà. — À íåùîäàâíî
áóâ íåïðèºìíèé âèïàäîê ç ÷îëîâ³êàìè ó êàìóôëÿæ³. Ï³ä³éøëè,
ì³æ ñîáîþ âåäóòü ðîçìîâó, ùî ç
ÀÒÎ ïîâåðíóëèñü. Îäèí çàìîâèâ ôðàíöóçüêèé õîò-äîã, êîëè
ÿ ïðèãîòóâàëà, ïî÷àâ êðè÷àòè,
ùî â³í íå ïåäèê, ùîá òàêå ¿ñòè.
Ìàòþêàâñÿ, íàìàãàâñÿ êèíóòè

— Ó çâè÷àéíèé äåíü ïðîäàþ
áëèçüêî 20–30 ëàâàø³â ³ ñò³ëüêè æ áóëî÷îê. Ó ñâÿòêîâ³ — áóâàº
³ ïî 150, — ðîçïîâ³äàº ²ðèíà. —
Ï³ñëÿ òàêîãî õîò-äîãè ïî÷èíàþòü ñíèòèñü. Çàñèíàºø ³ òè çíîâ
íà ðîáîò³ ãîòóºø õîò-äîãè.

КОЛИ ХОТ-ДОГИ СНЯТЬСЯ
Çà ìèíóëèé ì³ñÿöü íà ñàéòàõ
ïîøóêó ðîáîòè ïî Â³ííèö³ ðîçì³ùåíî 16 îãîëîøåíü, ó ÿêèõ ðîáîòîäàâö³ çàïðîøóþòü ïðàöþâàòè ó ñôåðó ôàñò-ôóäó. Øóêàþòü
ä³â÷àò. Íàâ÷àííÿ òà ñòàæóâàííÿ
îïëà÷óâàíå. Ç ñîáîþ — ñàí³òàðíó
êíèæêó ³ êñåðîêîï³þ ïàñïîðòà.
Îá³öÿþòü äî ÷îòèðüîõ òèñÿ÷
ãðèâåíü.

МАТЮКИ І ФАЛЬШИВІ ГРОШІ
Ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó ñàí³òàðíîåï³äåì³îëîã³÷íà ñëóæáà ïåðåâ³ðèëà âñ³ â³ííèöüê³ ôàñò-ôóäè. Òîðãîâà òî÷êà á³ëÿ ë³òíüîãî òåàòðó,
ÿêó ²ðà íàçèâàº ïðîñòî «òî÷êîþ»,
îäíà ç íåáàãàòüîõ, ÿêà âèòðèìàëà
ê³ëüêà ïåðåâ³ðîê ³ íå çà÷èíèëàñü.
— Ïî ãîäèí³ äîâîäèëîñü ïî-

Як з-під носа крадуть «мрію»
Черги біля магазинчика змінюються періодами, коли клієнтів
немає. У цей час Іра встигає нарізати свіжої капусти, помити
дощечку і ніж.
— Моя змінниця Катя знає напевно всіх продавців у парку, я менш комунікабельна
за неї, — каже Ірина. — Коли
немає клієнтів, я дивлюсь Ютуб.
Він мені підкидає «Зважених і
щасливих», «Танці з зірками»,
серіали якісь українські і «Лігу
сміху». Коли є робота — все це

просто грає для фону.
Щоранку фаст-фуд починає
працювати з десятої ранку. Ірині такий графік подобається, бо
можна не поспішаючи відвести
дитину в школу.
— Пам'ятаю лише кілька днів, коли
ми не відкрились: якось восени
цілий день йшов дощ, а взимку
були сильні морози. Я прийшла,
а тут льодяне царство — на стінах
іній, продукти зіпсувались. Взимку
ставимо обігрівач, працює гриль —
можна навіть двері привідкрити.

Влітку складніше — буває так, що
вентилятор навіть не рятує, хочеться роздягатися.
Якось Іра ставила біля вікна замовлень скриньку з написом «на
мрію». Хотіла зібрати на мотоцикл. З клієнтами жартувала, що
збирає на деталі.
— Бували випадки, коли з неї
витягували гроші. Там же зовсім
не багато було, але люди з-під
носа намагаються вкрасти. Забрала. Чоловік купив мотоцикл,
зараз з ним катаюсь.

íèì ó ìåíå. Áà÷ó, ùî íàï³äïèòêó. Ïîë³ö³þ íå âèêëèêàëà.
Ó ìåíå ç òàêèìè ðîçìîâà êîðîòêà. À íà âèïàäîê îñîáëèâî
âàæêèõ ïåðåìîâèí ó íàñ äåñü º
ñí³ãîïðèáèðàëüíà ëîïàòà.
ВАЖКІ «ЯЛИНКИ»
З МОНАТІКОМ
Çà ñëîâàìè ²ðèíè, çàðïëàòà
ïðîäàâöÿ çàëåæèòü â³ä ïðîäàæ³â,
òîìó ó äí³ ì³ñüêèõ ãóëÿíü âîíè
ïðàöþþòü äî îñòàííüîãî êë³ºíòà.
Ó òàê³ äí³ ²ðà ïðèõîäèòü äîäîìó
áëèçüêî ï³âíî÷³. Êàæå, ùî íàéâàæ÷å ïðàöþâàòè ó íîâîð³÷í³
ñâÿòà, êîëè á³ëÿ ë³òíüîãî òåàòðó
ñòàâëÿòü ÿëèíêó ³ ñöåíó.
— Óâå÷åð³ ïî÷èíàºòüñÿ äèñêîòåêà ³ çâóêîðåæèñåðè íàï³äïèòêó
äîäàþòü áàñ³â, à ó íàñ òóò âñåðåäèí³ âñå ï³äñêàêóº, — ðîçïîâ³äàº
ä³â÷èíà. — ß ñëóõàþ ðîê, òîìó
òàêà ìóçèêà çîâñ³ì íå äëÿ ìåíå.
Ùîá ïðèéíÿòè çàìîâëåííÿ êë³ºíòàì, ìåí³ äîâîäèòüñÿ êðè÷àòè.
Çà ê³ëüêà äí³â ó ìåíå ñ³äàº ãîëîñ
³ ÿ íåíàâèäæó Ìîíàò³êà.
²ðà ïðàöþº ïîçì³ííî ç ïîäðóãîþ — òèæäåíü ÷åðåç òèæäåíü,
òîìó äîìîâèòèñü ïðî âèõ³äíèé —
íå ïðîáëåìà. Çàðïëàòó ïëàòÿòü
ùîäíÿ.
— Çâèêàºø, ùî â òåáå çàâæäè
º íåâåëèê³, àëå ãðîø³, — êàæå
²ðèíà. — Äî ê³íöÿ òèæíÿ âîíè
íàâ³òü ï³äêîïëþþòüñÿ. Çà ì³ñÿöü
âèõîäèòü 4500 ãðèâåíü. Íåïîãàíî, âðàõîâóþ÷è, ùî äâà òèæí³
ÿ â³ëüíà. Çàðàç, íàïåâíî, íå çìîãëà á âæå ïðàöþâàòè â îô³ñ³. Òóò
êðàùå.

КОРОТКО
Діджея «взяли»
на наркотиках
 Ó Â³ííèö³ íàêðèëè êàíàë
ðîçïîâñþäæåííÿ «åë³òíèõ»
íàðêîòèê³â.
«Â³ííèöüêîþ ì³ñöåâîþ
ïðîêóðàòóðîþ ïåðåäàíî
äî ñóäó îáâèíóâàëüíèé àêò
çà îáâèíóâà÷åííÿì ìîëîäîãî õëîïöÿ ó ïðèäáàíí³
òà çáåð³ãàíí³ îñîáëèâî
íåáåçïå÷íèõ íàðêîòè÷íèõ
çàñîá³â ³ ïñèõîòðîïíèõ
ðå÷îâèí â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ», ïîâ³äîìëÿº
ïðåñ-ñëóæáà ïðîêóðàòóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ñë³äñòâà,
«ä³äæåé» ó í³÷íèõ êëóáàõ
ïðîäàâàâ â³äâ³äóâà÷àì
«äóðìàí» íà áóäü-ÿêèé
ñìàê. Ó íüîãî çíàéøëè ðåêîðäíó ïàðò³þ íàðêîòèê³â
òà ïñèõîòðîï³â — ìàéæå
ê³ëîãðàì êàíàá³ñó, à òàêîæ «åë³òí³» ïñèõîòðîïí³
ðå÷îâèíè íîâ³òí³õ ìîäèô³êàö³é — «FUBINACA»,
«PVP» (òàê çâàí³ «ñîë³»),
òåíàìôåòàì³í, «ËÑÄ».
Îáñÿã âèëó÷åíèõ «ñîëåé»
ìàéæå âäåñÿòåðî ïåðåâèùóº âñòàíîâëåíèé çàêîíîäàâñòâîì îñîáëèâî âåëèêèé
¿õ ðîçì³ð, òåíàìôåòàì³íó —
âòðè÷³, «ËÑÄ» — â ïîíàä
äåñÿòü ðàç³â. Çàòðèìàíîãî
âçÿëè ï³ä âàðòó òà îãîëîñèëè ïðî ï³äîçðó.

Вода може
позеленіти
 Êîìóíàëüíèêè âèçíà÷àòèìóòü ïîíàäíîðìîâ³
ì³ñöÿ âèòîêó ìåðåæíî¿
âîäè. Òîìó, ó ÷åòâåð,
15 ëèñòîïàäà, â òåïëîâ³
ìåðåæ³ ââåäóòü ôëóîðåñöå¿í íàòð³þ, ÿêèé çàáàðâëþº
âîäó çåëåíèì êîëüîðîì.
Ó «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» çàçíà÷àþòü, ùî
çì³íà êîëüîðó ãàðÿ÷î¿ âîäè
â êðàíàõ ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àííÿ ìàëîéìîâ³ðíà.
— Ïðè âèÿâëåíí³ çåëåíî¿
âîäè ç êðàí³â ãàðÿ÷îãî
âîäîïîñòà÷àííÿ, òàêó âîäó
íå âèêîðèñòîâóéòå, à ïîâ³äîìëÿéòå ïðî öå ó äèñïåò÷åðñüêó ñëóæáó ï³äïðèºìñòâà, ÿêà ïðàöþº ö³ëîäîáîâî, çà òåë. 43–34–95 — íàãîëîøóþòü êîìóíàëüíèêè.
Çà ³íôîðìàö³ºþ «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî»,
ôëóîðåñöå¿í íàòð³þ íå òîêñè÷íèé â ò³é êîíñèñòåíö³¿,
ÿêó âèêîðèñòîâóâàòèìóòü
òà äîçâîëåíèé äëÿ çàñòîñóâàííÿ îðãàíàìè Äåðæñïîæèâïðîäíàãëÿäó, âèêëþ÷àº
áóäü-ÿêå ïðîòèïîêàçàííÿ
äëÿ ëþäåé òà òâàðèí.
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«НИВА» ЗАВЕРШИЛА РІК
ПРИКРОЮ ПОРАЗКОЮ

СПІЛЬНОТА
СПОРТ
Звитяги фріфайтерів

Нефарт  Пропустили гол від «Миная»
на останніх секундах. Головний тренер
нивівців Денис Колчін подав у відставку
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Îñòàíí³é ìàò÷ ÷åìï³îíàòó
Óêðà¿íè ç ôóòáîëó (äðóãà ë³ãà)
ó 2018 ðîö³ áóâ ïðèíöèïîâèì äëÿ
îáîõ êëóá³â. Àäæå «Íèâà» â³äñòàâàëà â³ä çàêàðïàòñüêîãî «Ìèíàÿ»,
ÿêèé ïîñ³äàâ ïåðøó ñõîäèíêó
òóðí³ðíî¿ òàáëèö³, ëèøå íà î÷êî.
Ïåðåìîãà äàâàëà ìîæëèâ³ñòü â³ííèöüê³é êîìàíä³ ïåðåì³ñòèòèñÿ
ùîíàéìåíøå íà äðóãèé ðÿäîê.
ФІРМОВИЙ ГОЛ САВОШКА
Â³ííè÷àíè çàâçÿòî âçÿëèñÿ
çà cïðàâó íà ñòàðò³ ïîºäèíêó ³
ñòâîðèëè íèçêó ö³êàâèõ àòàê.
Àëå íà 17-é õâèëèí³ íàïàäíèê
ãîñïîäàð³â ïîëÿ Ðîáåðò Ãåãåäîø
âèéøîâ â³÷-íà-â³÷ ³ç ãîëê³ïåðîì
«Íèâè» Àðòåìîì Êóë³í³÷åì. ²
íå çìàðíóâàâ 100-â³äñîòêîâèé
øàíñ. 1:0.
Äî ê³íöÿ òàéìó áåççàïåðå÷íîþ
³í³ö³àòèâîþ âîëîä³â «Ìèíàé». À
îñü ï³ñëÿ ïåðåðâè «Íèâà» ïðàêòè÷íî âèð³âíÿëà ãðó. Íåçàáàðîì ³
ðàõóíîê çð³âíÿâñÿ. Íà 61-é õâèëèí³ ô³ðìîâèì óäàðîì ïîçà ìåæ
êàðíîãî ìàéäàí÷èêà â³äçíà÷èâñÿ
Âîëîäèìèð Ñàâîøêî. 1:1!
Ï³ñëÿ öüîãî «Íèâà» ñòâîðèëà
íèçêó ãîëüîâèõ åï³çîä³â. Êîëè
â³ííèöüê³ ôóòáîë³ñòè âèõîäèëè
âäâîõ íà îäíîãî çàõèñíèêà, àðá³òð çàô³êñóâàâ îôñàéä. Âîëîäèìèð Ñàâîøêî ì³ã îôîðìèòè ãîëüîâèé äóáëü, àëå âîðîòàð Ñåðã³é
Ìåëàøåíêî â³äáèâ ì'ÿ÷.
ТРАГІЧНА РОЗВ’ЯЗКА
Àðá³òð äîäàâ äî îñíîâíîãî ÷àñó
÷îòèðè õâèëèíè. Îáèäâ³ êîìàí-

äè íå çàäîâîëüíÿëèñÿ í³÷èéíèì
ðåçóëüòàòîì ³ ïðàãíóëè âèðâàòè
ïåðåìîãó. Åìîö³¿ íà ïîë³ âèðóâàëè. Ê³ïåð ãîñïîäàð³â Ñåðã³é Ìåëàøåíêî çâàëèâ íà òðàâó íèâ³âöÿ
²ãîðÿ Ìàëÿðåíêà, çà ùî îòðèìàâ
ëèøå ã³ð÷è÷íèê, õî÷à ñì³ëèâî
ìîæíà áóëî é âèäàëÿòè ç ïîëÿ.
Íà îñòàíí³õ ñåêóíäàõ ãàðíèé
ïîñòð³ë ³ç ñåðåäíüî¿ äèñòàíö³¿
âäàâñÿ ìèíàéöþ ßðîìèðó Ëîáîä³. Ì’ÿ÷ ïîëåò³â ó êóò, ³ Àðòåì
Êóë³í³÷ âèÿâèâñÿ áåçñèëèì. 2:1.
Ãîñïîäàð³ ïîá³ãëè îáí³ìàòèñÿ,
ñâÿòêóâàòè ñâ³é óñï³õ. Àðá³òð îäðàçó äàâ ô³íàëüíèé ñâèñòîê.
ОКРАСА ПІВРІЧЧЯ
— Äóæå øêîäà, ùî ìè íå äîñÿãëè ïåðåìîãè. Àäæå ìàëè äîñòàòíüî ìîæëèâîñòåé äëÿ öüîãî.
Ìàò÷ ñïîäîáàâñÿ íàïðóãîþ ³ ñàìîâ³ääà÷åþ. Â³í ñòàâ ïðèêðàñîþ
ï³âð³÷÷ÿ, — êàæå ãîëîâíèé òðåíåð
«Íèâè» Äåíèñ Êîë÷³í.
Òðåíåð âèçíàº, ùî ïîìèëêè
ó éîãî êîìàíäè áóëè. Íå âñå
âèõîäèëî íà ïîë³:
— Íåîáõ³äíî â³ääàòè äàíèíó
ãðàâöÿì «Ìèíàþ» — âîíè ïðèìóøóâàëè íàñ ïîìèëÿòèñÿ. Òî÷íî
òàê ñàìî, ÿê ³ ìè ¿õ. Ó ïðèíöèï³, õëîïö³ âèòðèìàëè óñòàíîâêó
íà ãðó. Çîêðåìà, âîíè ìàëè ïðåñèíãóâàòè, çóñòð³÷àòè ñóïåðíèê³â
ÿêîìîãà âèùå ³ ïðèìóøóâàòè ¿õ
ïîìèëÿòèñÿ.
Äåíèñ Êîë÷³í ïîÿñíèâ, ÷îìó
ãîñïîäàð³ â ïåðøîìó òàéì³ ðîçð³çíèìè ïåðåäà÷àìè â àòàö³ ðîçðèâàëè íàø çàõèñò:
— Íàø ñóïåðíèê — âèñîêîêâàë³ô³êîâàíèé. Íå äèâíî, ùî

 Ó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó
ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè
ç ôð³-ôàéòó ñåðåä ÷îëîâ³ê³â.
Â³ííè÷àíè çäîáóëè ÷îòèðè
íàãîðîäè. Äðóãèé ð³ê ïîñï³ëü
÷åìï³îíîì (ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 57 êã) ñòàâ íàø çåìëÿê
Âàäèì Ñàêàë. Óñ³ ÷îòèðè áî¿
â³í âèãðàâ äîñòðîêîâî. Âàäèì
còàâ ïðåòåíäåíòîì íà ó÷àñòü
ó ÷åìï³îíàòàõ ªâðîïè ³ ñâ³òó.
Ñð³áíó íàãîðîäó ó âàç³
äî 84 êã âèáîðîâ Äåíèñ Äðîáèí÷óê. Áðîíçîâèìè ïðèçåðàìè âèÿâèëèñÿ Àíäð³é
Êóïð³é÷óê (äî 69 êã) ³ Ðîìàí
Ìèõàëüñüêèé (äî 74 êã).

Німецьке золото
У 17 матчах чемпіонату України «Нива» шість разів
перемогла, вісім разів зіграла внічию і тричі поступилася
ó ãîñïîäàð³â ïîëÿ áóëè ãîëüîâ³
ìîìåíòè.
ГОЛОВНИЙ ТРЕНЕР ЙДЕ
Îòæå, «Íèâà» çàâåðøèëà
2018 ð³ê íà ÷åòâåðòîìó ì³ñö³
â òóðí³ðí³é òàáëèö³. Çìàãàííÿ ïîíîâëÿòüñÿ 31 áåðåçíÿ. Ïîïåðåäó
ùå îäèí ìàò÷ äðóãîãî êîëà ³ âñå
òðåòº êîëî. ×àñ, ùîá ïîêðàùèòè
òóðí³ðíå ñòàíîâèùå, º.
Íàãàäàºìî, ïåðåä íèâ³âñüêîþ
êîìàíäîþ ïîñòàâëåíå çàâäàííÿ
âèõîäó äî ïåðøî¿ ë³ãè.
Àëå âèð³øóâàòèìå öå çàâäàííÿ
«Íèâà» âæå áåç Äåíèñà Êîë÷³íà.
— ß á³ëüøå íå ìîæó ³ íå õî÷ó
ïðàöþâàòè ó Â³ííèö³. Ó ìåíå,
íà æàëü, íå âñå âèéøëî ç òîãî,
ùî ÿ çàäóìàâ. ß â³ä÷óâàþ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ðåçóëüòàò, — âèçíàº
òðåíåð. — Íà æàëü, íå âäàëîñÿ
îñòàíí³ì ìàò÷åì «ï³äñîëîäèòè
ï³ãóëêó». Àëå ÿ íå ïëàíóâàâ çàëèøàòèñÿ ó «Íèâ³», íåçàëåæíî

â³ä ðåçóëüòàòó ³ç «Ìèíàºì». Óñå,
ùî ì³ã, âæå â³ääàâ ö³é êîìàíä³.
Äåíèñ Êîë÷³í ñïðîñòîâóº çàêèä, ùî ó íüîãî, ìîâëÿâ, º ïðîïîçèö³¿ â³ä ³íøèõ êëóá³â. Â³í ïîÿñíèâ ñâîþ â³äñòàâêó òèì, ùî
äóæå âèìîòàíèé ïñèõîëîã³÷íî.
КІСТЯК КОМАНДИ
ЗБЕРЕЖЕТЬСЯ
Ó âáîë³âàëüíèê³â áóëî ïåâíå
çàíåïîêîºííÿ, ùî ðàçîì ³ç íàñòàâíèêîì ³ç êëóáó ï³äóòü ôóòáîë³ñòè, ÿêèõ â³í ï³äáèðàâ ï³ä ñâîº
áà÷åííÿ ãðè. Àëå Äåíèñ Êîë÷³í
öå â³äêèäàº.
— Ó íèõ º êîíòðàêòí³
çîáîâ’ÿçàííÿ. Ï³ä ÷àñ çèìîâî¿
ïåðåðâè êîíòðàêòè çàâåðøóþòüñÿ ëèøå ó ï’ÿòüîõ ôóòáîë³ñò³â
«Íèâè». Òîìó îñíîâà êîìàíäè
çáåð³ãàºòüñÿ. ² çàáðàòè êðàùèõ
ãðàâö³â, ÿê ³ãðàøêè ç ìàãàçèíó,
³íø³ êëóáè íå çìîæóòü, — ïîÿñíþº â³í.
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I

П

Н

П

РМ

О

М

Команда
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1

«Минай»

17

9

3

5

25–15

30

6

«Верес»

17

7

4

6

12–13

25

2

«Полісся»

17

8

6

3

12–9

30

7

«Нива» (Т)

17

5

5

7

13–16

20

3

«Калуш»

17

8

5

4

17–11

29

8

«Поділля»

17

4

5

8

12–16

17

4

«Нива» (В)

17

6

8

3

18–12

26

9

«Чайка»

17

2

8

7

11–15

14

5

«Черкащина-Академія»

17

7

5

5

20–15

26

10

«Буковина»

17

3

3

11

12–30

12

 Ó ì. Ð³çà (Í³ìå÷÷èíà)
ïðîéøîâ ì³æíàðîäíèé òóðí³ð
ç³ ñïîðòèâíî¿ àêðîáàòèêè.
Çìàãàëèñÿ ïðåäñòàâíèêè
ñåìè êðà¿í. Ñåðåä çì³øàíèõ
ïàð ÷åìï³îíàìè ñòàëè â³ííè÷àíè Àíàñòàñ³ÿ Ñòåöþê
³ Âîëîäèìèð Ãîëÿê, ñåðåä
÷îëîâ³÷èõ ïàð — Äàíèëî Ñòåöþê ³ Áîãäàí Ïîãðàí³÷íèé.

Одеське срібло

 Ó Îäåñ³ â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò
Óêðà¿íè ç áîêñó ñåðåä þí³îð³â.
Ñð³áí³ íàãîðîäè ó â³ííè÷àí
²ëë³ Ñóñëîâà (äî 54 êã) ³ Âîëîäèìèðà Ñàëåöüêîãî (70 êã).

Румунська
бронза
 Ó â ì. Áîòàñàí³ (Ðóìóí³ÿ)
ïðîâåëè ÷åìï³îíàò Àñîö³àö³¿
áàëêàíñüêèõ ëåãêîàòëåòè÷íèõ
ôåäåðàö³é ³ç êðîñó. Â³ííè÷àíèí Àíäð³é Êðàêîâåöüêèé ïîñ³â òðåòº ì³ñöå ñåðåä þí³îð³â.
Випуск №47 (1068)
Цікава підбірка триходових задач на кооперативний мат. У кожній з
цих задач по два варіанти розв’язку.
Задача №2267-2270. В. Ластівка (Черкаси)
(Друкується вперше)

Вийшли у лідери флорбольної ліги
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ ïåðøèé òóð
Âñåóêðà¿íñüêî¿ ôëîðáîëüíî¿ ë³ãè.
Â³ííèöþ ïðåäñòàâëÿëè äâ³ êîìàíäè
êëóáó «Ìàÿê» — ÷îëîâ³÷à ³ æ³íî÷à.
Çàãàëîì íà ñòàðò âèéøëè 11 êîëåêòèâ³â ³ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â Óêðà¿íè.
Ó öüîìó òóð³ ó íàøîìó êëóá³

«Ìàÿê» â³äáóëîñÿ â³äðàçó ê³ëüêà
³ñòîðè÷íèõ ïîä³é.
— Æ³íî÷à êîìàíäà âïåðøå ïî¿õàëà íà ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ³ îäðàçó ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå. ×îëîâ³êè
âèãðàëè óñ³ ø³ñòü ³ãîð ³ çàê³í÷èëè òóð áåç ïîðàçîê. Ìè òàêîæ
çäîáóëè Êóáîê ïåðøîãî òóðó —

âïåðøå çà òðè ðîêè ³ñíóâàííÿ
êëóáó, — ³íôîðìóº ïðåçèäåíò
êëóáó «Ìàÿê» Â³òàë³é Êðèùóê.
Ó ôëîðáîëüíîìó êëóá³ «Ìàÿê»
íàðàç³ ïðîâîäÿòü íàá³ð õëîï÷èê³â òà ä³â÷àòîê â³êîì â³ä øåñòè
ðîê³â. Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿþòü çàíÿòòÿì ³ç ä³òüìè-ñèðîòàìè

òà øêîëÿðàìè, ùî ïåðåáóâàþòü
â ñêëàäíèõ æèòòºâèõ îáñòàâèíàõ.
Òðåíóâàííÿ ïðîõîäÿòü ÿê ó Â³ííèö³, òàê ³ â ³íøèõ íàñåëåíèõ
ïóíêòàõ íàøî¿ îáëàñò³. Óñ³ äåòàë³ — çà òåëåôîíîì: 098–672–
89–95 (ïðåçèäåíò êëóáó «Ìàÿê»
Â³òàë³é Êðèùóê).

h3

2 розв’язки

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №45 (1411) від 7 листопада 2018 року
Задача №2263
1. Ce6-h3? Kpa6!; 1. Cb5! Цугцванг; 1… Kpa8/Kpc8 2. Cc6/Ca6x;
Задача №2264
1. Kg4? Kpg8 2. Kf6x; 1… Kpg6!; 1.Kd7 Цугцванг; 1… Kpg6/Kpg8 2. Kf8/Kf6x;
Задача №2265
1. Kd3! Цугцванг; 1… C-/c2 2. Фa1(:)/Ф:b2x
Задача №2266
1. K:h3? T:g3+!; 1...h2 2. C:g2x;
1… Th2/Tg1/Tg3/Tf2 2. T:h2/Th2/K:g3/K:f2x — «хрест» чорної тури.
М. Пархоменко
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«ГОЛУБЦІВ СМАЧНИХ
НАЇЛАСЯ НА ВЕСЬ РІК!»
Смачний фест  На голубці і вино другий
рік поспіль скликає село Цекинівка, що
на березі Дністра у Ямпільському районі.
Голубці по-циганськи і голубці пісні —
пропонуємо читачам два рецепти з майже
30 (!) видів цієї страви, яку представили
місцеві господині на фестивалі
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ãîëóáö³ ð³çíèõ
ôîðì ³ ç ð³çíîþ íà÷èíêîþ — â³ä ì³í³àòþðíèõ, ÿê ïàëü÷èê, ³ äî òàêèõ,
ùî âì³ùàþòüñÿ íà äîëîíþ. Çàãîðíóò³ ó ëèñòÿ êàïóñòè, ìàëèíè,
êëåíà… Áóäü-ÿê³ ìîæíà áóëî
ñïðîáóâàòè íà ñìàê. Êîæíîìó
îõî÷îìó ì³ñöåâ³ äàâàëè íà ïðîáó. Ãðîøåé çà öå íå áðàëè. ßê ³
çà âèíî, ÷åðâîíå, á³ëå, ñîëîäêå ÷è
íàï³âñîëîäêå àáî ñóõå. Íàï³é áóâ
ì³ñöåâèõ âèíîãðàäàð³â ³ ìîëäîâñüêèõ. ßêùî ïîäîáàëîñÿ, ìîæíà
áóëî êóïèòè — ³ ãîëóáö³, ³ âèíî.
Áåç ãîëóáö³â ³ äîìàøíüîãî âèíà
ó ñåë³ Öåêèí³âêà íå îáõîäèòüñÿ
æîäíà îêàç³ÿ.
Íàçâàí³ ñòðàâà ³ íàï³é äàëè
íàçâó ñâÿòó.
Öåêèí³âêà â³ääàâíà ñëàâèòüñÿ
ñàìå öèì âèäîì íà¿äê³â. Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà ²ðèíà Ðà÷êîâñüêà
çàïðîïîíóâàëà çåìëÿêàì ïîêàçàòè ñâî¿ âèðîáè íà ëþäÿõ. Ãîñïîäèí³ ïîãîäèëèñÿ. Ï³äòðèìàëà
ïðîïîçèö³þ ³ ïðèìàð³ÿ (ì³ñüêà
âëàäà) ìîëäîâñüêîãî ì³ñòà Ñîðîêè. Òîð³ê ôåñòèâàëü íàñò³ëüêè
ñïîäîáàâñÿ, ùî âèð³øèëè çðîáèòè éîãî òðàäèö³éíèì. Íà ïëîù³
ïåðåä Áóäèíêîì êóëüòóðè âèñòàâèëè äîâã³ ðÿäè ñòîë³â. Ìàéæå
50 ñ³ìåé ïðåäñòàâèëè ñâî¿ ãîëóáö³. Ó÷àñíèê³â ç³áðàëîñÿ ïðèáëèç-

íî ó äåñÿòü ðàç³â á³ëüøå. Áóëè
ãîñò³ ç ßìïîëÿ, Â³ííèö³, Êèºâà,
Õåðñîíà, ñóñ³äè ç Ìîëäîâè. Êóøòóâàòè íà ñìàê äàâàëè êîæíîìó
îõî÷îìó ³ ãðîøåé çà öå íå áðàëè — í³ çà ãîëóáö³, í³ çà âèíî.
— Íà¿ëàñÿ ãîëóáö³â íà âåñü
ð³ê! — íå áåç çàäîâîëåííÿ ìîâèëà Âàëåíòèíà ×åðíåãà ç Â³ííèö³. — Ïî-ìîºìó í³õòî íå âåðòàâñÿ
ãîëîäíèé.
— Ìè ç äðóæèíîþ Ãàëèíîþ
ïðèãîòóâàëè òðè âèäè ãîëóáö³â, — ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð Æóðàâñüêèé. — Îäèí ç íèõ íàçèâàºòüñÿ
ãîëóáö³ ïî-öèãàíñüêè. Ó ñóñ³äí³õ
Ñîðîêàõ áàãàòî ðîì³â. Íàâ³òü º
ì³ñöå, ÿêå íàçèâàþòü «öèãàíñüêà
ãîðà». Öèãàíè æàðòóþòü, ùî íàéñìà÷í³ø³ ãîëóáö³ ç âêðàäåíîãî
³íäèêà. Íàñïðàâä³ ñòðàâà çà ¿õí³ì
ðåöåïòîì äóæå äîðîãà. Ìàâ ïðè¿õàòè öèãàíñüêèé áàðîí. Òîð³ê áóâ.
Îá³öÿâ äàòè ìàéñòåð-êëàñ. Ùîñü
ó íüîãî íå ñêëàëîñÿ, áî íå ïðè¿õàâ.
Äðóæèíà ñï³âðîçìîâíèêà, ïàí³
Ãàëèíà, ïðàöþº ó Ìîëäîâ³ êóõàðåì. Òîìó ñòâåðäæóº, ùî ðåöåïò
ó íå¿ ñïðàâæí³ñ³íüêèé, â³ä öèãàí.
— Á³ëüøå êîøò³â âèòðàòèëè
íà ïðèãîòóâàííÿ ³ ÷àñòóâàííÿ, í³æ çàðîáèëè, àëå âñå îäíî
ïðèºìíî, òîð³ê âçàãàë³ í³õòî
íå ïðîäàâàâ, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð Æóðàâñüêèé, ÷îëîâ³ê ïàí³
Ãàëèíè. — ß ùå âèíî äîìàøíº
ãîòóþ, ï’ÿòü â³äåð ðîç³éøëîñÿ
íà ïðîáó ³ ïðîäàæ. Ì³é íàï³é

Рецепт голубців по-циганськи
Ним поділилося подружжя Журавських. Основні інгредієнти:
0,5 кг рису, 1 кг філе індика,
1 кг свинини, 2 кг ребер свинини. Рис (круглої форми)
промивають декілька разів,
запарюють окропом і залишають настоюватися. Тим часом ріжуть свинину кубиками
1,5 см, не менше. Тушкують
на сковороді разом з цибулею
та морквою теж нарізаною ножем. Можна додати нарізаний
перець. Усе заливають томатом
з помідор. М'ясо індика теж нарізають кубиками, але не тушкують, а кладуть у запарений
рис. Туди ж додають спеції.
Бажано також свіжу зелену

цибулю, кріп, петрушку. Рис і
спеції поливають двома ложками олії. Коли м'ясо свинини
протушкувалося наполовину,
його теж додають у вже приготовлену начинку. Старанно
перемішують.
Готують на капустяному листі. Трохи пропарюють листя.
Вирізають прожилок. Кладуть
приготовлену масу в листок.
Перед тим, як загорнути, зверху ставлять частинку реберця,
перед тим їх рубають на шматочки до п’яти сантиметрів. Голубці викладають пошарово.
Між шарами кладуть шматки
свинячої підчеревини. Готують
на малому вогні.

Нерухомість: продам
або обміняю
1/-,Європ.квартал, 8/12/ц,
54/22/18, АГВ, чорнова.
Ціна: 23500 у.о, тел.:(096)
458-97-54
, с.Гавришівка, поверх: 1/-,
вул.Захарчука. Ціна: 352113,
тел.: (073) 425-39-09
, Летичів.р-он,
с.Меджибош; під житл.
забудову. Ціна: 2535211,
тел.: (067) 278-30-28

Робота
100% легальне працевл.
в Чехії для чол.та жін.
Безкошт.консультації.
Кожному охочому місцеві давали голубці
та домашнє вино на пробу. Грошей за це не брали

Оформл.віз Тел.:(067)36982-33, (063)218-02-33
Sort date: 13.11.2018, №46/2018

КОРОТКО
Перекриють
рух транспорту

Майже 50 сімей представили свої голубці. Учасників
зібралося приблизно у десять разів більше
íå ã³ðøèé, í³æ ó ñóñ³ä³â ç ïðàâîãî áåðåãà.
Ï³ñëÿ ñìàêóâàííÿ ãîëóáöÿìè
íà ôåñòèâàë³, ÿê ³ íà âåñ³ëëÿõ,
òàêîæ áóëè òàíö³. Îñîáëèâî
ïîðàäóâàëè íîìåðè êîëåêòèâó
«Í³ñòðåí³ó» (â³ä ñëîâà Í³ñòðó —
ñòàðà íàçâà Äí³ñòðà — àâò.) Ñî-

ðîöüêîãî êîëåäæó êóëüòóðè ³
ìèñòåöòâ, ó ¿õ âèêîíàíí³ áóëè
³ ìîëäîâñüê³, ³ óêðà¿íñüê³ òàíö³,
«Ãîïàê» çóñòð³ëè âèãóêàìè «Áðàâî!» Âèñòóïàëè òàêîæ ó÷àñíèêè
ì³ñöåâî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³ ç àíñàìáëþ «Âåñåëà âóëèöÿ», íàâ³òü áóâ
õîðîâèé êîëåêòèâ ç Êèºâà.

Без м’яса, але з кукурудзяною крупою
Рецепт від Тетяни Шарко, так
колись готувала її бабуся.
Спершу треба приготувати листя капусти. Воно має бути проквашене. Береться сорт з тонким листям. Квасять у солоній
воді — на 10 л води склянка 250 г
солі. Можна додати яблука, цілі,
не нарізані, тоді смак буде ще
приємніший. Процес триває
приблизно три тижні.
Аби мати листя й надалі, розкладаю його у 3-літрові банки,
перед тим розрізаю на декілька частин, знову заливаю таким
само розчином, банки закатую
кришками для консервації, — ділиться секретами пані Тетяна. —
Начинка готується без м’яса.

На сковороду кладу нарізану
цибулю, коли вона трохи притушилася, додаю нарізану моркву, перець, інші спеції, заливаю
все томатним соком. Потрібна
ще кукурудзяна крупа середнього помолу. Крупа не вариться.
Перемішується з приготовленими на сковороді інгредієнтами:
1 склянка круп, 2 склянки інгредієнтів. Загортається у капустяне листя. Кладуться у казан.
Заливається окропом. Вариться
на малому вогні. Перед тим, як
подавати на стіл, можна полити
сметаною, або злегка підсмаженою на олії цибулею. Такі голубці у нас є однією із страв, які
готують і подають на Святвечір.

 Ó Â³ííèö³ òðèâàþòü ðîáîòè ç ðåìîíòó ìåðåæ³ âîäîïîñòà÷àííÿ. Âîä³¿â ïîïåðåäæàþòü, ùî ç 20 ïî 23 ëèñòîïàäà áóäå ïåðåêðèòî
ðóõ òðàíñïîðòó íà âóëèö³
Ìàêñèìà Øèìêà â³ä áóäèíêó ¹ 4 äî áóäèíêó ¹ 24.

Новий проект

 Ó Â³ííèö³ ïðåçåíòóþòü
ïðîåêò «Òàðàñ Ìåëüíè÷óê.
Â³ðòóàëüíèé ìóçåé-àðõ³â».
«Ñàéò ïðåäñòàâëÿº Òàðàñà
Ìåëüíè÷óêà ÷åðåç ôàêòè ³ç
éîãî æèòòÿ, òâîðè é äèñêóðñè, ç íèì ïîâ’ÿçàí³.
Çîêðåìà, òóò º â³äïîâ³äü
íà ïèòàííÿ, ÷îìó ïîåò
íå ì³ã ïèñàòè ó ðîçãðàôëåíèõ çîøèòàõ, ÿê äâ³÷³
ïîòðàïèâ ó òþðìó ³ ÿêèì
ïàðàäîêñàëüíèì ÷èíîì
ó éîãî òâîð÷îñò³ ïîºäíóºòüñÿ í³æí³ñòü òà æîðñòîêà ðåàëüí³ñòü ðàäÿíñüêèõ
áóäí³â», — éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ îðãàí³çàòîð³â. Òàêîæ
ó ðàìêàõ ïðîåêòó ïîêàæóòü
ðîçøèôðîâàí³ ðóêîïèñè
â³ðø³â Òàðàñà Ìåëüíè÷óêà.
Ö³ â³ðø³ óâ³éäóòü äî íîâî¿ êíèæêè. Çàõ³ä ïðîéäå
16 ëèñòîïàäà ó Êíèãàðí³
«ª». Ïî÷àòîê — î 18.00.
Âõ³ä â³ëüíèé.
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА

Коли весь світ оголошує санкції, ми цього не робимо
Чому? Бо не можна відрубати руку, яка тебе годує..
Ось так і живемо в ілюзорному світі, що ми воюємо і
що нам усі винні.

Математика — на відмінно,
престижне навчання — безкоштовно!
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-АКАДЕМІЇ

Îò ³ çàê³í÷èâñÿ ïåðøèé â³äá³ð
íà áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿. Íà åêçàìåí çàðåºñòðóâàëîñü á³ëüøå
40 îñ³á. Óñ³ áàæàþ÷³ áóëè çàïðîøåí³ íà ïåðøèé òóð. Åêçàìåí
ç ìàòåìàòèêè òà ëîã³êè òðèâàâ
5 ãîäèí, ³ ì³ñòèâ 8 çàäà÷. Ï³ñëÿ
ïåðåâ³ðêè, 3 àá³òóð³ºíòè áóëè
îäðàçó çàðàõîâàí³ íà áþäæåòíå
íàâ÷àííÿ, à ùå 5 çàïðîøåí³
íà äðóãèé òóð. Ï³ñëÿ äðóãîãî òóðó
áóëè âèçíà÷åí³ ùå 3 ñòóäåíòè,
ÿê³ îòðèìàþòü áåçêîøòîâíó àéò³
îñâ³òó.
Ó ï³äñóìêó 6 ùàñëèâ÷èê³â óæå
çàðàõîâàí³ â íîâó ãðóïó Â18 Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿:
 ×àëþê Àíäð³é
 Ãîí÷àðóê Â³êòîð³ÿ

 Áåðåæîê Ðîìàí
 Ìóêîìåë Îëåêñàíäð
 Êîñþê Îëåêñàíäð
 Êîç³í Äìèòðî.
Äëÿ íèõ ðîçïî÷àëîñü òàêå
îìð³ÿíå íàâ÷àííÿ â Àêàäåì³¿ òà
íåéìîâ³ðíà ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè
âèñîêîêëàñíó àéò³ îñâ³òó.
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ — öå
çàêëàä, ÿêèé âèðîùóº ðîçðîáíèê³â, âåá-äèçàéíåð³â òà òåñòóâàëüíèê³â, ïî÷èíàþ÷è ç ñàìîãî
íóëÿ. Êîæåí ñòóäåíò ìàº çìîãó
íàâ÷àòèñü ó ïðîâ³äíèõ ñïåö³àë³ñò³â Â³ííèöüêèõ ²Ò êîìïàí³é
íà ðåàëüíèõ, ä³þ÷èõ ïðîåêòàõ.
ß äóìàþ, âè ÷óäîâî ðîçóì³ºòå,
ùî çíàííÿ îòðèìàí³ â³ä ïðàêòèê³â — öå áåçö³íí³ çíàííÿ.
Ñüîãîäí³ âñå á³ëüøå ìîëîä³
ðîçóì³þòü ö³íí³ñòü ïðåñòèæíîãî
íàâ÷àííÿ. Àäæå çíàííÿ ³ íàâè÷êè
îòðèìàí³ ó òàêîìó çàêëàä³ — öå

âïåâíåíèé êðîê äî áëèñêó÷î¿
êàð’ºðè ³ ðîáîòè â íàéêðàùîìó
êîëåêòèâ³ îìð³ÿíî¿ êîìïàí³¿.
ßêùî òè â³ä÷óâàºø ñåáå âàðòèì åë³òíîãî íàâ÷àííÿ ó ïðåñòèæíîìó çàêëàä³ — ðåºñòðóéñÿ
íà íàâ÷àííÿ íà ñàéò³ Àêàäåì³¿
https://ita.in.ua òà ïîäàé çàÿâêó, îáðàâøè «Çàðåºñòðóâàòèñü
íà åêçàìåí». Êîæåí, õòî çäàñòü
åêçàìåí ç ìàòåìàòèêè òà ëîã³êè
íà ìàêñèìóì ³ ïðîéäå òåñòóâàííÿ
ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè, áóäå çàðàõîâàíèé íà áþäæåòíå íàâ÷àííÿ.
Öå äî ï³âòîðà ðîêó ³íòåíñèâíîãî
âèâ÷åííÿ ïðîãðàìóâàííÿ, àíãë³éñüêî¿ äëÿ ²Ò, ï³äãîòîâêà äî ñï³âáåñ³ä òà ñòâîðåííÿ ðåçþìå.
Ïðîãðàìóé ñâîº ìàéáóòíº ðàçîì
ç ²Ò-Àêàäåì³ºþ!
Ðåºñòðóéñÿ https://ita.in.ua
Òåëåôîíóé 067–431–19–21
437624

Критична
мовна ситуація?
БЛОГ
ОЛЬГА КЛИБАНСЬКА,
ЛАУРЕАТ ЖУРНАЛІСТСЬКОГО
КОНКУРСУ «МОЛОДЕ ПЕРО 2016»

Ó øêîë³, íà ðîáîò³, íà âóëèö³, âñþäè âïðîäîâæ äíÿ äîâêîëà íàñ «ïîí³ìàþòü», «òîðìîçÿòü», «çàí³ìàþòüñÿ»,
«ïðîâ³ðÿþòü» «³ òàê äàëüøå». Â ìàãàçèí³ «çäà÷à» çàì³ñòü «ðåøòè», «áàðàáîëÿ»,
«êàðòîøêà» àáî æ íàâ³òü «áóëüáà» çàì³ñòü «êàðòîïë³», «ïàêºòè», «òîðáè»…
Òàêèé ñòèëü ìîâëåííÿ õàðàêòåðíèé
äëÿ öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó. Îñîáèñòî
ÿ, ñï³ëêóþ÷èñü ç íåìàëîþ ê³ëüê³ñòþ
ëþäåé íàøî¿ îáëàñò³, íå ìîæó íàçâàòè
æîäíî¿, ÿêà á ðîçìîâëÿëà âèíÿòêîâî
óêðà¿íñüêîþ áåç áóäü-ÿêîãî «çàáðóäíåííÿ». Ñóðæèê — ãàðíèé ñïîñ³á âèñëîâèòè âëàñíó äóìêó, âèêîðèñòîâóþ÷è óêðà¿íñüêó, ðîñ³éñüêó é íåð³äêî
àíãë³éñüêó ìîâè. Ç êîæíî¿ ïî äåê³ëüêà
ñë³â — îòðèìàºòå ÷óäîâèé «â³íåãðåò»,
ÿêèì ìè «ãîäóºìî» îäíå îäíîãî.
Ìè æèâåìî â êðà¿í³, ùî ìàº âëàñíó
äåðæàâíó ìîâó, ÿêà äîñèòü ïðèºìíà
â çâó÷àíí³ òà áàãàòà ð³çíîìàí³òíèìè
åìîö³éíî çàáàðâëåíèìè ñëîâàìè. Ïðîòå íàðàç³ íîñ³¿â ¿¿ ÷èñòîãî âàð³àíòó
ä³éñíî îáìàëü. Öÿ äîñèòü êðèòè÷íà
ñèòóàö³ÿ ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî íà ñõîä³ êðà¿íè ñîëîâ’¿íà ï³ääàºòüñÿ âïëèâó
ðîñ³éñüêî¿, íà çàõîä³ — ïîëüñüêî¿, ðóìóíñüêî¿, óãîðñüêî¿ é ³íøèì ìîâíèì
÷èííèêàì. Ëþäè, ÿê³ æèëè çà ÷àñ³â
Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó — çâèêëè ðîçìîâëÿòè ðîñ³éñüêîþ é íå ïîñï³øàþòü
àäàïòóâàòè ñâîº ñï³ëêóâàííÿ íà íîâèé
äëÿ íèõ ëàä. Ùî äëÿ ïîêðàùåííÿ ö³º¿
ñèòóàö³¿ ðîáèòü âëàäà? Çàáîðîíÿº âèêîðèñòàííÿ «ìîâè îêóïàíò³â» íà òåëå-

РЕКЛАМА

êàíàëàõ, ó ãàçåòàõ òà çàãàëîì ó ÇÌ².
×èñåëüí³ òåëåïåðåäà÷³, ÿê³ ðîêàìè
òðàíñëþâàëèñÿ ðîñ³éñüêîþ ïåðåêëàäàþòü, âåäó÷³, ÿê³ ç åêðàí³â ðîçìîâëÿëè
ç íàìè âèêëþ÷íî ðîñ³éñüêîþ — ð³çêî
óêðà¿í³çóþòüñÿ é â íåçâè÷íîìó äëÿ íàñ
ôîðìàò³ ïðîäîâæóþòü ñâîþ ñïðàâó.
Òàê, ÿ ïîãîäæóþñü, ùî ãðîìàäÿíè
áóäü-ÿêî¿ êðà¿íè ïîâèíí³ ðîçìîâëÿòè
äåðæàâíîþ ìîâîþ. Àëå ç ³íøîãî áîêó,
íàâ³ùî òàê êàðäèíàëüíî âèêîð³íþâàòè
³íøèé — çâè÷íèé äëÿ ëþäåé ñïîñ³á
ñï³ëêóâàííÿ?! Òå, ùî ëþäèíà íå ðîçìîâëÿº óêðà¿íñüêîþ íå îçíà÷àº, ùî
âîíà íå ïàòð³îò ñâîº¿ êðà¿íè. Äî ïðèêëàäó, ÿêùî ðîñ³éñüêîìîâåöü äîëó÷àºòüñÿ äî âîëîíòåðñòâà, äîïîìàãàº
á³éöÿì íà ë³í³¿ âîãíþ, ÷è àäàïòóâàòèñü
ï³ñëÿ íå¿ òîùî, íåâæå âàæëèâî ÿêîþ
ìîâîþ â³í ñï³ëêóºòüñÿ?
Çâ³ñíî, ñîëîâ’¿íó ïîòð³áíî çíàòè,
âì³òè íåþ îïåðóâàòè, âèêîðèñòîâóâàòè
â ðîáîò³ ç äîêóìåíòàìè, ãðîìàäñüêèõ
óñòàíîâàõ. Äå âîíà îáîâ’ÿçêîâà? Â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ:. Ñàìå òàì íàì ïðèâèâàþòü ëþáîâ äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ ìîâè.
Íåð³äêî âèõîâàòåë³, â÷èòåë³, ëåêòîðè
ðîçìîâëÿþòü ñóðæèêîì, ðîñ³éñüêîþ
÷è ëàìàíîþ óêðà¿íñüêîþ, ùî òàêîæ
ðîáèòü ñâ³é âíåñîê ó ôîðìóâàííÿ
ðîçìîâíîãî ñòèëþ ñëóõà÷³â. Çàãàëîì,
êîæåí ç íàñ ïîâèíåí îáèðàòè êîìôîðòíó äëÿ íüîãî ìîâó òà ñë³äêóâàòè
çà âëàñíèì ìèñòåöòâîì ñï³ëêóâàííÿ,
íå çàáóâàþ÷è ïðî äåðæàâíó óêðà¿íñüêó. ß ââàæàþ öå ïðàâèëüíèì, àäæå
æîäíèì ìåòîäîì íå ìîæíà ïðèìóñèòè
÷àñòèíó íàñåëåííÿ êîðèñòóâàòèñÿ òèì,
ùî ¿ì íå äî ñìàêó.
437584
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кінотеатр

Коцюбинського

Дівчина у павутинні
Кримінальна драма
14.11, поч. об 10.00, 1.35, 19.45, 21.55
15.11–21.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Dzidzio: Перший раз
Романтична комедія, 14.11, поч. о 10.00, 16.00
15.11–21.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Страшилки 2: Привиди Хелловіна
Фентезі, 14.11, поч. о 12.00
15.11–21.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

ТЕАТР

КОНЦЕРТИ
1\4 фіналу
Вінницької
регіональної ліги
сміху
Команди та їх зіркові
тренери змагатимуться
21 листопада за вихід
у 1\2 фіналу
Віктор Розовий —
«Радужний Єнот», Вінниця, «Мініпанки», Київ
Ірина Сопонару — «Торт», «Род-Айленд», Київ
Віктор Гевко — «Зебра», Вінниця
Андрій Рибак, Дмитро Голубєв — «Моя провінція»,
Вінниця та «Самбо белого мотилька», Одеса
Дмитро Балюк — Французи», Полтава
Василий Байдак — «Мирс Пирс», Одеса та
«ХарліКвін», Чернігів
Віктор Бронюк — «Нет Парня», Запоріжжя, «Наш
формат», Кам’янець-Подільський
Ведучий: Олександр Теренчук
Редактори шоу — Дмитро Голубєв та Рустем
Ємерсалієв
Квитки продаються в касі Будинку офіцерів.
Інформація за тел. 067–765–50–25.

Дике поле
Пригодницький екшн, 14.11, поч. о 13.45, 18.00
15.11–21.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Оверлорд
Фантастичний трилер, 14.11, поч. об 11.45, 20.05
15.11–21.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Богемна рапсодія
Біографічна драма, 14.11, поч. о 15.40, 21.55
15.11–21.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

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

Скажене весілля
Комедія, 14.11, поч. о 17.10

Оверлорд
Фантастичний трилер, 14.11, поч. о 21.00

Дівчина у павутинні
Кримінальна драма, 14.11, поч. о 10.50, 15.00, 18.50

Христина Соловій
з концертом
20 листопада о 19.00
у Будинку офіцерів виступить принцеса лемків
Христина Соловій, яка
скорила своїм шармом
та божественним кришталево-чистим голосом всю Україну. На концерті
прихильники творчості зануряться у хвилі мелодійного фолку.
Прониклива атмосфера лірики родом з Карпатських гір та саунду з долини річки Міссісіпі змусить
вас запам’ятати цей вечір на все життя. Творчість
Христини Соловій неймовірно вражає і пробирає
кожного слухача і глядача до мурашок. Артистка мріяла донести до людей лемківську пісню,
що вона й робить по сьогоднішній день. І якщо
ви хочете почути виконання неймовірно-гарних і
щиросердечних хітів, запрошуємо вас на незабутній
вінницький концерт.
Вартість квитків 190-550 грн, тел. (097)00000754.

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».

Оля Цибульська
у Вінниці
19 листопада на сцені
драмтеатру зустрічайте
жінку, яка точно знає,
що таке справжнє
сімейне щастя. Зірку, яка
«зацьомала» Дзідзьо і всю
Україну. Співачку, з якою хочеться танцювати «До
ранку» і володарка найсексуальнішого балету країни.
Для вінничан найспівочіша ведуча і її музиканти
представлять незабутню шоу-програму. Кожна пісня
народної улюблениці зачаровує своєю мелодійністю,
а кожен номер, це справжня театральна постановка
з майстерно продуманим сюжетом. Вас чекають
найвідоміші хіти Олі Цибульської («Чекаю»,
«Цьом», «Сонечко», «Сукня біла» та ін.). А також
ексклюзивна прем'єра нової пісні. Початок о 19.00,
вартість квитків — 100–350 грн.

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

Ассоль
Історія однієї мрії, 14.11, 20.11, 21.11 поч. о 16.00

Анна Кареніна
Театральний роман, 15.11, поч. о 16.00

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих
15.11, поч. о 19.00

Селфі зі Склерозом
Комедія, 16.11, поч. о 19.00

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма, 17.11, поч. о 19.00

«Про що мовчать
чоловіки, або
Дикун FOREVER»
Найпопулярніша моновистава Бродвею —
у Вінниці.
2 грудня о 19.00 у театрі ім. Садовського
насміємося досхочу і отримаємо найкращі емоції!
Усі, хто бачив цей сучасний, розривний і мегавеселий шедевр, вам підтвердять: «Варто йти!»
А ще — неодмінно взяти із собою друзів, коханих,
близьких, знайомих, батьків, сестер, братів, кумів,
однокурсників і всіх-всіх-всіх, кому ви бажаєте
добра, щастя і радості. Адже «Про що мовчать
чоловіки, або Дикун FOREVER» — це суцільний
сплеск позитивних емоцій.
Кохання, стосунки, ревнощі, право на владу
у родині, ставлення до друзів і світу — теми, які
піднімаються у виставі, близькі всім без винятку.
Чимало чоловіків впізнають себе, а жінки — своїх
суджених. 16+! У жанрі стенд-ап.
Квитки — 250–380 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».

Білал

Вистава «ОбійМи»

Анімація, 14.11, поч. о 13.00

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

Оверлорд
Фантастичний трилер, 14.11, поч. о 9.10, 11.30,
13.50, 16.10, 18.30, 20.50, 23.10
15.11–21.11 довідка — за тел. (096)003–50–50

Dzidzio: Перший раз
Романтична комедія
14.11, поч. о 14.00, 16.20, 18.40, 21.00, 23.20
15.11–21.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Чорний козак
Драма, 14.11, поч. о 15.00
15.11–21.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Богемна рапсодія
Біографічна драма
14.11, поч. о 12.20, 15.00, 17.40, 20.20, 23.00
15.11–21.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Репродукція
Трилер, 14.11, поч. о 17.30, 19.50, 22.10
15.11–21.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

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

Хоробре серце. Змова в королівстві
Анімація, 14.11, поч. о 10.10, 12.10
15.11–21.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Дике поле
Драма, 14.11, поч. о 9.00, 11.30, 18.10, 20.40
15.11–21.11 довідка — за тел. (096)003–50–50

Музей української марки ім. Я. Балабана
Торік у Вінниці відкрився Музей української марки.
У експозиції музею представлені одні з найцікавіших марок, деякі з них є лише в одному екземплярі. Є марки, вживані в Одесі, радянські марки
та навіть ті, на яких згадано Голодомор. У повній

колекції пана Олександра є марки, датовані від
1850 року, гашені в різних українських містах.
Найстаріший конверт з поштовим штемпелем
датований 1830 роком. До слова, є також марка з
нині білоруського міста Гомель, погашена українським тризубом. Музей української марки ім. Якова
Балабана можна відвідати щодня, крім понеділка,
з 10-ї до 18-ї години. Школярам та студентам вхід
безкоштовний. Також у музеї можна придбати
сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою: вул. Соборна,
26. Телефон для довідок (099)534–30–20.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ
«SkyPark». Малюкам і дорослим тут пропонують побачити на власні очі та зрозуміти закони природи,
поринути у світ популярної техніки та поекспериментувати самому.
Територія музею — більше 1000 квадратних
метрів. Тут представлені понад 150 експонатів для
виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве місце
для дітей, підлітків і дорослих! Тут також можна
перекусити в тематичному кафе та придбати цікаві
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та студентів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн
з людини. Працює «Музей науки» щодня з
10.00 до 21.00, без вихідних.

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

Наш веселий Колобок
Казка-комедія, 17.11, поч. об 11.00 та 13.00

Курочка Ряба
Казка-комедія, 18.11, поч. об 11.00 та 13.00
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ЯК РЕМОНТУВАТИ ПАРК «ХІМІК»,
ЗАПИТАЮТЬ ЖИТЕЛІВ ЗАМОСТЯ

Дочекалися  Вінничан запрошують
на зустріч 17 листопада, щоб поговорити
про оновлення парку «Хімік». Там
розкажуть про концепцію змін парку, яку
напрацювали разом з жителями міста.
У мерії звітують, що на оновлення зеленої
зони вже є гроші — близько 100 тисяч євро
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334

Êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²íñòèòóò ðîçâèòêó ì³ñò» îðãàí³çîâóº
çóñòð³÷ ç æèòåëÿìè Çàìîñòÿ, ùîá
âêîòðå ïîãîâîðèòè ïðî ðîçâèòîê
ïàðêó «Õ³ì³ê». Ï³ä ÷àñ çàõîäó
ôàõ³âö³ ³íñòèòóòó ïðåäñòàâëÿòü
áàçîâó Êîíöåïö³þ ïàðêó «Õ³ì³ê»,
â ÿê³é áóäóòü îñíîâí³ ð³øåííÿ
ùîäî ïëàíóâàííÿ ïàðêó òà ùî
â íüîìó ìàº áóòè, çà äóìêîþ
æèòåë³â ðàéîíó òà ñïåö³àë³ñò³â
(goo.gl/UitprD).

Êð³ì òîãî, ó «²íñòèòóò³ ðîçâèòêó ì³ñò» ïîâ³äîìèëè, ùî áóäå
äàë³:
«Äî ê³íöÿ öüîãî ðîêó â³äáóäåòüñÿ Àðõ³òåêòóðíà ìàéñòåðíÿ
«Ñòâîðåííÿ ïàðêó «Õ³ì³ê»: â³ä
êîíöåïö³¿ äî îá'ºêòà», â ðàìêàõ
ÿêî¿ àðõ³òåêòîðè òà ëàíäøàôòí³
äèçàéíåðè, ñï³ëêóþ÷èñü òà îáãîâîðþþ÷è ³äå¿ ç ìåøêàíöÿìè,
çàïðîïîíóþòü òâîð÷³ ³äå¿ ùîäî
ïàðêó.
Îñòàòî÷íó ô³íàëüíó Êîíöåïö³þ ïàðêó «Õ³ì³ê» ïåðåäáà÷àºòüñÿ

ïðåäñòàâèòè ìåøêàíöÿì íà ïî÷àòêó 2019 ðîêó. Ï³ñëÿ áóäå ðîçðîáëåíî äîêóìåíòàö³þ, ïðîòÿãîì
ë³òà áóäå ðåàë³çîâàíî ïåðøó ÷åðãó
ïðîåêòó», — éäåòüñÿ â äîïèñ³.
ßê ïîâ³äîìëÿþòü êîìóíàëüíèêè, íà îíîâëåííÿ «Õ³ì³êà» âæå
çíàéøëè ãðîø³:
«Óðÿäè Í³ìå÷÷èíè òà Øâåéöàð³¿ íàäàþòü êîíñóëüòàö³éíó
òà ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó â ðîçì³ð³ 50 òèñÿ÷ ºâðî äëÿ âïðîâàäæåííÿ ïðîåêòó. Ïðè öüîìó
Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà ç³ ñâîãî
áîêó çîáîâ’ÿçóºòüñÿ òàêîæ âèä³ëèòè íå ìåíøå 50 òèñ. ºâðî
íà âò³ëåííÿ ïðîåêòó ó 2019 ðîö³».
Çà íèí³øí³ì êóðñîì 100 òèñÿ÷
ºâðî ñêëàäàº 3 ì³ëüéîíè 134 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Ïðåçåíòàö³ÿ áàçîâî¿ êîíöåïö³¿
òà îáãîâîðåííÿ áóäóòü 17 ëèñòîïàäà, î 15.00, â Õàá³ «Ì³ñòî
çì³ñò³â» (Ïóøê³íà, 11). Äëÿ íàéìåíøèõ ó÷àñíèê³â îáãîâîðåííÿ
îðãàí³çóþòü äèòÿ÷ó çîíó, äëÿ
âñ³õ — ôóðøåò.

Обговорення про оновлення парку «Хімік» триває
з весни цього року. Зона відпочинку має бути без
церкви, про що казали жителі мікрорайону

РЕКЛАМА
438008

437624

438275
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БОЛЬШИЕ ДЕНЬГИ —
БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ?
Мы выбираем, нас выбирают  Какова вероятность
построить долговременные и гармоничные отношения
с человеком, который сильно отличается от вас? По социальному,
материальному статусу, просто по интересам. Казалось бы,
люди, существующие в разных плоскостях, не пересекаются,
но как же истории «золушек», встретивших своего принца,
которые услужливо подсовывают нам в кино, шоу-бизнесе
МЕЧТАТЬ ОЧЕНЬ ВРЕДНО

ПОПРОБОВАТЬ ИСПРАВИТЬ

Ютуб канал, если тупо смотреть все,
что смотрится, может привести к куче
роликов на тему отношений. Из последних виденных был опрос девушек: «Сколько должен зарабатывать
мужчина, чтобы вы согласились с ним
встречаться/жить/замуж». В опросе участвовало девчонок 10 и только
одна озвучила сумму примерно 10 тыс.
гривен. Остальные не моргнув глазом
отсеивали претендентов с месячным
заработком в 100 тысяч (сами при этом
едва ли зарабатывают минималку),
строго просчитывали, сколько и что
конкретно им должны, на лбу строкой
бежали цифры чужих миллионов.
Некоторые говорили, что тоже будут
работать, а еще вдохновлять своих
партнеров на будущие карьерные
высоты и стимулировать, стимулировать. В комментариях по этому поводу

Знаете, что еще сбивает с толку? Вот забивают такие девочки в гугл тему, к примеру, «богатые и перспективные мужчины».
И оп-ля попадают на подборку типа
«самые богатые и знаменитые мужчины
и их некрасивые жены». Ну правда ведь,
только ленивый не прошелся по парочке Марка и Присциллы Цукерберг,
или Билла и Мелинды Гейтс. И это еще
мужики там сами по себе невзрачные,
а уж когда рядом со звездным и богатым
красавчиком появляется страшненькая
жена — все. Мозги девчонок набекрень,
и все теории о «подобное тянется к подобному» трещат по швам. А как иначе
объяснить это безобразие?

шутили «она простату мужику по утрам
стимулировать собирается или чего?»
Под видео также были предположения:
может девочки — дочки богатых родителей, или содержанки, привыкшие
к статусным мужчинам. Но тут же их
развеивали, потому что 90% не то что
на богатых дочек, даже на прислугу
богатого дома не тянули.

КАК ЖИТЬ ПОСЛЕ ЭТОГО
Если вернуться к теме мечтательниц, что
такого они могут предложить успешному
мужчине, чего он не может взять сам?
Понятно, что рассчитывают такие девушки на то, что их молодость и где-то красота выравнивает счет. Но тут вспоминается
фраза «лопатой корону не пробовали поправить». Потому что не понятно, в каком
искаженном мире живут эти девочки,
если считают, что они могут понравиться мужику с доходом в тридцать раз
превышающий их собственный. Да даже
доход мужчины в три-четыре раза — уже
планка завышена до небес.
Партнер нужен, чтобы им восхищаться
и любоваться, это правило работает
в оба конца. Девочки — вы действительно можете вызвать восхищение
богатого мужика, да такое, что для него
будет честью представить вас друзьям?
Ставка на внешность? Ну ок. Некоторые
вполне себе понимают, что есть много
девушек и красивей их, и моложе,
и даже умней, но надежда… куда без
нее. А еще уверенность, что ты точно
исключение.

Кстати, если свою не исключительность
отрефлексировать не получается,
фотошоп и глянец в помощь.
В том смысле, что посмотрите
на инстаграмных девочек и на тех, кого
снимают для обложек журналов. Вы
с ними похожи? Фигура, волосы, кожа…
А ведь именно такой должна быть,
по мнению богатых мужчин, девушка.
Влюбиться, конечно, он может и вовсе
не в красотку (для этого должны быть
обстоятельства), но фильтр внимания
у него где-то там, в мире глянца. Вы
туда попадаете?

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 15-21 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Ваша принциповість і впертість загрожують довести
кохану людину буквально
до сказу. Прокиньтеся, світ
може бути зовсім не таким,
яким ви його сприймаєте.

Ïî÷åìó ðå÷ü î «çîëóøêàõ»
è ïðèíöàõ, à íå î «ñâèíîïàñàõ»
è êîðîëåâèøíàõ? Íàâåðíîå ïîòîìó, ÷òî ìóæ÷èíû áîëåå àäåêâàòíî âîñïðèíèìàþò ñâîè âîçìîæíîñòè, íå ñòðåìÿòñÿ çàáðàòüñÿ íà ðó÷êè, íå èùóò â ïàðòíåðå
íàäåæíîå ïëå÷î è êàìåííóþ
ñòåíó. À âîò ñ áàðûøíÿìè áåäà.
Òàê è íîðîâÿò çàõîìóòàòü ïðèíöà, íå ìåíüøå. È îáÿçàòåëüíî íà
áåëîì êîíå.

— В психологии
и социологии есть
очень интересная
концепция. Называется она «Теория блинов». Считается, что межличностные связи тем прочнее,
чем больше дел, и интересов их

объединяют. Совместные походы
в кино или в спортзал, или общие
интересы, которые можно вместе
обсудить, или даже совместное
выпекание блинов. Чем больше
связей, тем прочнее контакт. Если
это так, интересно подумать дальше. Откуда берутся общие дела?
Очевидно, из общих интересов.
Если что-то нравится человеку,
это же нравится партнеру, гораз-

У стосунках з протилежною
статтю важливо буде проявити чуйність, така поведінка
зробить вас куди привабливіше, ніж стриманість. Початок тижня — сприятливий для
романтичних побачень.

БЛИЗНЮКИ
Можлива розлука з коханою
людиною. На щастя, триватиме вона недовго. Тимчасова самотність допоможе
вам зрозуміти, наскільки
серйозні ваші стосунки, як
ви потрібні одне одному.

РАК
Вам здасться, що у ваших стосунках з коханою
людиною щось не ладиться.
Слухайте своє серце. Цілком
можливо, що всі проблеми
існують тільки у вашій уяві.

ЛЕВ
Хотя оно объясняется просто — в этом человеке есть то, что вызывает восхищение
мужчины: ум, талант, характер, жизненные
ценности, и как ни крути, есть место пересечения — где встреча стала возможной.

Ви, можливо, зважилися
мало не на найбільш відповідальний крок у своєму житті.
Але чи не занадто він поспішний? Романтику, на жаль,
ризикує вбити побут.

ДІВА
ПРОТИВОПОЛОЖНОСТИ НЕ ПРИТЯГИВАЮТСЯ
В ЖЖ, кому интересно, можете поискать статью о работе агентства знакомств
в Нидерландах «Как найти хорошего
мужа» называется. В ней агент Personal
matchmaking (очень востребованный
сервис знакомств, несмотря на обилие
подобных сервисов, сайтов, сетей) рассказывает, как люди выбирают себе пару.
Услугами данного агентства пользуются
занятые люди, которые по каким-то причинам не нашли пару в кругах общения,
или имея определенный статус, не могут
светить свои профили на сайтах знакомств, а отношений хочется всем.
По словам агента, их база состоит на 40%
из мужчин и 60% женщин. В возрасте 30–
40 лет мужчин и женщин примерно одинаково, и почти все хотят создать семью.
От 40 до 50 лет женщины хотят семью без
детей (у них свои уже имеются), а мужчины
в этом возрасте ищут маму своим детям.
После 50 лет люди хотят найти партнера для
совместного времяпровождения, но очень
редко для совместной жизни.
Так вот статистика гласит, что образованные ищут образованных, спортивные — спортивных, состоятельные — состоятельных… Понятно, что обращаясь
за помощью к таким ресурсам, люди действуют рационально, а в реальной жизни
могут влюбиться в кого угодно. И такой

до легче организовать как быт,
так и досуг. Что влияет на общие
интересы и ценности? Влияет как
раз уровень: материальный, социальный, интеллектуальный
и так далее. Потому что все эти
вещи формируют нашу идентичность, помогают сформировать
ответ на вопрос «Кто я?» И когда
встречаются двое людей, у которых есть какие-то общие интере-

Зірки говорять, що вам
вдасться опинитися в потрібний час в потрібному
місці, і саме завдяки цьому
у вашому особистому житті
настануть кардинальні зміни.

ТЕРЕЗИ
Ви знаєте, до якої мети ви
прагнете, і відчуваєте, що
досягнете її будь-що-будь.
Однак робота забирає надто
багато часу і сил, що не подобається вашій коханій людині.

сценарий наверное самый лучший.
Но все же подобное тянется к подобному.
К примеру, случай из практики агентства:
мужчина, привыкший всю жизнь рассчитывать только на себя, имел хороший доход,
пару друзей, практически ноль родственников, сблизился с женщиной из большой
и дружной семьи (родители, тети, дяди,
крестники, племянники), которая собиралась почти каждые выходные. Казалось
бы, у одного есть в избытке у другого
дефицит, пазл можно склеить и получить
гармонию. Но нет, мужчина сбежал с середины первого семейного сборища. Отношениям было чуть меньше недели. Это
простой пример, но очень показательный.
Если у человека чего-то нет, а у вас есть, вы
можете дать ему недостающее? Но скорее
всего у него нет, потому что не надо.

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ
АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

ТЕЛЕЦЬ

сы, или эти люди просто интересны друг другу, между ними возникает интересных химический
процесс, который называется
диффузия — проникновение одного вещества в другое и наоборот. Люди начинают растворяться
друг в друге. Либо этого не происходит, люди остаются друг другу
чужими, но и отношения в нашем
понимании тогда длятся недолго.

СКОРПІОН
Постарайтеся трохи втихомирити свій запал і не розполохувати оточуючих гарячими
почуттями. П'ятниця і субота — вдалі дні для романтичних зустрічей і побачень.

СТРІЛЕЦЬ
Ви будете розуміти одне
одного з півслова. Правда,
проблеми родичів можуть
злегка змінити плани вашої
пари, але все пройде якнайкраще. Постарайтеся провести вихідні всією сім'єю.

КОЗЕРІГ
Пристрасті трохи вщухли,
їм на зміну приходить
взаєморозуміння. Вівторок
і четвер — вдалий час для
душевного і інтимного спілкування з коханою людиною.

ВОДОЛІЙ
Ви дуже привабливі, тому
постарайтеся бути акуратніше. Не варто давати приводу
для ревнощів коханій людині. Краще відразу внести
ясність, якщо ви вже зайняті
і перебуваєте у стосунках.

РИБИ
Не варто поки приймати
серйозних рішень, цей час
ще не настав. Неділя — один
з найромантичніших днів
тижня.
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
ИЧНОГО ФОТО
О ««МІС
МІС R
RIA-2018»
IA-2018»

ГОРОСКОП
ГОРОСК

Даша, 22 роки
и

ОВЕН
ОВ

Живу за принципом: кожен
ен з нас —
сценарист і режисер власного
ного життя!

Не а
акцентируйте свое
вни
внимание на мелочах, а сосред
средоточьтесь на главном.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
УРСІ
СІ

ТЕЛЕЦ
ТЕЛ
Воз
Возможны
приключения,
кото
которые, впрочем, не таят
в се
себе особой опасности.

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

БЛИЗНЕЦЫ
БЛ

riamedia.com.ua.

Вы сумеете сделать правил
вильный выбор и ощутить
спо
спокойствие и гармонию.

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

РАК
РА
Поя
Появятся
новые деловые
пар
партнеры, будьте с ними
чест
честны и непредвзяты.

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

ЛЕВ
ЛЕ
Все задуманное сможет
исп
исполниться, если вы
спо
спокойно и четко будете
дел
делать свое дело.

ДЕВА
ДЕ
Раб
Работы
будет много, причем
чем, самой разнообразной.

ВЕСЫ
ВЕ
Воз
Возможно,
будет меняться
ваш взгляд на определен
ленные материальные
и ду
духовные ценности.

СКОРПИОН
СК

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
Ь
«МІС RIA-2018» НА:

437085

Скр
Скрытые
проблемы станут
явн
явными, а значит, их срочно п
пора решать.

СТРЕЛЕЦ
СТ
Не сстоит демонстрировать
все
всем и каждому свои слабые и уязвимые места.

КОЗЕРОГ
КО
В на
начале недели вероятно
нар
нарушение обязательств
со сстороны партнеров и,
как следствие, конфликт.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

ВОДОЛЕЙ
ВО
При
Придется
вникать во множество вопросов и принимать
отве
ответственные решения.

438645

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
MISTO.UA
Просто зчитайте
айте QR-код
камерою Вашої
шої мобілки
та дивіться
ся фото!
(Має бути встановлена
програма QR Reader з
Андроїд-маркета
-маркета
або аналогічна)
логічна)

РЫБЫ
РЫ
Пре
Прежде
чем принять окончате
чательное предложение,
вам необходимо все продум
думать и не обольщаться.

ПОГОДА У ВІННИЦІ

438591

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
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0
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0
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НЕДІЛЯ
18.11

+3
-1

0
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-1
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ПОНЕДІЛОК
19.11

+1
-1

-1
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-1
-5

ВІВТОРОК
20.11
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-2
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