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RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

ПІДТВЕРДИЛИСЯ 
НАЙГІРШІ ПОБОЮВАННЯ
 Уся Вінниця збирала гроші 
для лікування п’ятирічного Вані 
Бедрія. У жовтні йому успішно 
провели операцію. Але хвороба 
повернулася

ЗА ЩО СУДЯТЬ ГОЛОВУ 
РАЙОННОЇ РАДИ?
 Два місяці під цілодобовим 
домашнім арештом проведе 
голова Козятинської райради 
Віктор Слободянюк. У чому 
звинувачують посадовця?с. 10 с. 6с. 11
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ПЕРШІ У ТАНЦЯХ 
НА ВІЗКАХ с. 13

РЕКЛАМА

с. 4

с. 6

с. 9

 Будинок на провулку 
Литовському, 7 побудували 
в 1937 році. Під час німецької 
окупації  тут тримали коней, 
а після війни — військова 
частина переробила стайні 
в гуртожиток 
 Нині будинок, в якому  
живуть 24 сім'ї, просідає під 
землю. Місцеві кажуть, що за 
документами ця будівля вже 
знесена 40 років тому

438730

Пенсіонерка Зоя Архіпова (70) живе 
у квартирі з сімома котами. Площа 
житла близько 15 квадратних метрів і 
це ще вважається великою квартирою
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ÍÎÂÈÍÈ

In VINnytsia 
veritas 

ª áàãàòî ëþäåé, ÿê³ âïåâ-
íåí³ â òîìó, ùî íàçâà íàøîãî 
ì³ñòà Â³ííèöÿ ï³øëà íå â³ä 
ñëîâà «âèíî». Ñàìå òîìó àñî-
ö³àö³ÿ âèíîãðàäàð³â òà âèíî-
ðîá³â Â³ííè÷÷èíè äàðóº ¿ì 
ïðàïîð â ðóêè (áî ÿçèêîì, 
òî íå íîãàìè âèíîãðàä òî-
ëî÷èòè), à ñàìà âèð³øèëà 
ïðîâåñòè Ïåðøèé ôåñòèâàëü 
ìîëîäîãî âèíà «Áîæå Ëºº» 
ó Â³ííèö³. Íàçâà ôåñòèâàëþ, 
öå êàëàìáóð, â ÿêîìó íàì³-
øàí³ íàçâà ôðàíöóçüêîãî 
ñâÿòà âèíà òà ñòàðîâèííà 
íàçâà ð³÷êè íà îáîõ áåðåãàõ 
ÿêî¿ ³ ñòî¿òü íàøå ÷óäîâå 
ì³ñòî. Äåâ³ç ôåñòèâàëþ ÿê 
³ íàçâà ö³º¿ êîëîíêè — ùå 
îäèí êàëàìáóð, ÿêèé ç ëàòè-
íè ïåðåêëàäàºòüñÿ ÿê «²ñòèíà 
ó Â³ííèö³».

Ôîðìàò ôåñòèâàëþ îð³-
ºíòóºòüñÿ íà íàðîäí³ ñâÿòà 
óðîæàþ òà ïåðåäáà÷àº äåãóñ-
òàö³þ âèí, ÿê³ âèðîáëÿþòüñÿ 
ó Â³ííèö³ òà îáëàñò³. Ñåðåä 
ó÷àñíèê³â Âèííèé Ä³ì Ã³-
ã³íå³øâ³ë³, Àâòîðñüê³ âèíà 
Ãåîðã³ÿ Ñàìñîíþêà, ÒÌ 
«Négociant» òà äî äåñÿòêà 
àìàòîð³â êðàôòîâîãî âèíî-
ðîáñòâà. ×åêàºìî ãîñòåé ç 
ßìï³ëüùèíè.

Îõî÷³ ñïðîáóâàòè âèíà ìà-
þòü êóïèòè ô³ðìîâèé áîêàë 
íà âõîä³ ëîêàö³¿. Ñàìå â öåé 
áîêàë ³ áóäå ëèòèñü âèíî äëÿ 
äåãóñòàö³¿. Çà íüîãî îêðåìî 
ïëàòèòè íå ïîòð³áíî.

×àñ ïðîâåäåííÿ çàõîäó òà 
ì³ñöå ïîêè ùå âèçíà÷àþòü-
ñÿ. Íîâèíè ç öüîãî ïðèâîäó 
ìîæíà áóäå âçíàòè óæå íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì íà ñòîð³íö³ 
àñîö³àö³¿ ó Ôåéñáóö³.

×åêàºìî âñ³õ ïîö³íîâóâà-
÷³â äðåâíüîãî òðóíêó, à òèõ, 
õòî â³ðèòü, ùî íàçâà Â³ííèö³ 
ï³øëà íå â³ä âèíà, ïðîñèìî 
íàì ãîëîâó íå ìîðî÷èòè, 
à éòè íà ôåñòèâàë³ åòèìî-
ëîã³¿ òà ñâÿòåííèöòâà.

ДУМКА

ШОУМЕН

Олександр Олександр 
ШЕМЕТШЕМЕТ

НАТАЛЯ (19), ПРАЦЮЄ В КОЛ-
ЦЕНТРІ:
— Про п'ятницю знаю, але ку-
пувати нічого не збираюсь. 
Мені це просто не цікаво. 
Реклами в інтернеті повно, 
а толку немає.

ДАНИЛО (20), СТУДЕНТ:
— Бувають справді гарні 
знижки. Торік купував ігри і 
точно знаю, що не було ні-
якої попередньої накрутки. 
Але я замовляв на іноземних 
сайтах. 

ОЛЕНА (64), ПЕНСІОНЕРКА:
— Віддаю перевагу якісним 
речам. За знижками про-
дають бозна-що. Не те, що 
я зовсім не довіряю таким 
ініціативам, просто мене це 
не приваблює.

ЯРОСЛАВ (33), РІЗНОРОБОЧИЙ:
— Тільки повернувся з-за 
кордону. У Польщі, напри-
клад, також є хороші зниж-
ки на речі, техніку, побутові 
товари, але сам я ще не ко-
ристувався цими функціями.

НАТАЛЯ (49), 
ХАРЧОВА ГАЛУЗЬ:
— Не маю грошей, тому нічого 
не планую. Думаю, спочатку 
підприємці піднімають ціни, 
а потім, у цю саму «чорну 
п'ятницю», опускають.

СЕРГІЙ (51), ВОДІЙ ТРОЛЕЙБУСА:
— Можливо, піду і щось при-
дбаю. До цього ніколи не ко-
ристувався цими послугами, 
хоча і чув про них. Зазвичай 
у мене дружина займається 
такими справами.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи підете за покупками у «чорну п'ятницю»?

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Â³ííèöüê³ âîä³¿ 
àâò³âîê íà ºâðîíî-
ìåðàõ ïðèºäíàëè-

ñÿ äî âñåóêðà¿íñüêî¿ ïðîòåñòíî¿ 
àêö³¿. Àâòîìîá³ë³ñòè çàêëèêàþòü 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè íå ï³äïè-
ñóâàòè çàêîíîïðîåêòè ¹ 8487 òà 
¹ 8488, ÿêèìè çì³íþþòüñÿ óìî-
âè ðîçìèòíåííÿ àâòîìîá³ë³â, 
à òàêîæ ââîäÿòüñÿ íîâ³ øòðàôè 
çà ïîðóøåííÿ ìèòíèõ ïðàâèë.

Àêòèâ³ñòè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³-
çàö³¿ «ÀâòîªâðîÑèëà» íå çãîäí³ ç 
òèì, ùîá ïðè ðîçðàõóíêàõ âðàõî-
âóâàâñÿ â³ê ìàøèíè. ×èì ñòàðøå 
àâòî — òèì á³ëüøå äîâåäåòüñÿ 
âèêëàñòè ãðîøåé. Ñóìè ìîæóòü 
áóòè íàâ³òü âèùèìè çà âàðò³ñòü 
ñàìîãî àâòîìîá³ëÿ.

Îêð³ì öüîãî, íà âîä³¿â íåðîç-
ìèòíåíèõ àâòîìîá³ë³â ÷åêàþòü 
çíà÷í³ øòðàôè. Çàãàëîì ïðî âñ³ 
íîâîââåäåííÿ ìè ïèñàëè â ìè-
íóëîìó íîìåð³ â ìàòåð³àë³ ï³ä 
íàçâîþ «Äëÿ «ºâðîáëÿõàð³â» ïðè-
ãîòóâàëè «äðàêîí³âñüê³» øòðàôè».

ВИРІШИЛИ ПРОТЕСТУВАТИ 
Ñïî÷àòêó àêö³ÿ áóëà çàïëàíîâà-

íà íà 15 ëèñòîïàäà, àëå îñòàòî÷íî 
¿¿ âèð³øèëè ïðîâîäèòè 20-ãî. Ïðî 
ì³ñöÿ ïåðåêðèòòÿ äîð³ã îá³öÿëè 
ïîâ³äîìèòè ï³çí³øå, ùî ³ çðî-
áèëè.

«Ðîçóì³ºìî, ùî àêö³¿ ñòâîðÿòü 
óñêëàäíåííÿ ðóõó â òî÷êàõ ¿õ 
ïðîâåäåííÿ, àáè ìè íå ñòâîðè-
ëè âàì äèñêîìôîðòó, ïðîñèìî 

Âàñ óòðèìàòèñü â³ä ðóõó âêàçà-
íèìè íà ìàï³ ì³ñöÿìè, îñê³ëü-
êè ìè äóæå íå õî÷åìî çàâäàòè 
Âàì íåçðó÷íîñòåé. Ïðîñèìî 
íàñ çðîçóì³òè — íàñ ä³ñòàëî, ùî 
âëàäà íå ÷óº ñâî¿õ ãðîìàäÿí», — 
ïîâ³äîìëÿþòü àêòèâ³ñòè (bit.
ly/2PGDXRJ).

Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ê³ëüêà 
ïóíêò³â, äå «ºâðîáëÿõàð³» âëà-
øòóâàëè ïðîòåñòè:
 öåíòð Â³ííèö³, á³ëÿ áóä³âë³ 

îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿;

 âè¿çä ³ç Â³ííèö³ â íàïðÿìêó 
Õìåëüíèöüêîãî, ó ðàéîí³ ßêó-
øèíö³â;
 òðàñà íà Êè¿â, íåïîäàë³ê 

ðåñòîðàíó «Äóáîâèé ãàé»;
 òî÷êè â Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêî-

ìó òà Ãàéñèí³.

МІТИНГ БІЛЯ ОДА 
Àêòèâ³ñòè îá³öÿëè ïîâí³ñòþ 

ïåðåêðèâàòè äîðîãè, àëå âèð³-
øèëè íå éòè íà òàê³ ðàäèêàëüí³ 
êðîêè. Á³ëÿ ÎÄÀ âëàøòóâàëè 
çâè÷àéíèé ì³òèíã òà çà÷èòàëè 
çâåðíåííÿ äî ïðåçèäåíòà.

— Ó íàñ òàêå îáóðåííÿ, ùî 
íàñ çíîâó íàäóðèëà âëàäà, òîìó 
ìè âèéøëè íà ïðîòåñò, — êàæå 

ВОДІЇ «ЄВРОБЛЯХ» 
ВЛАШТУВАЛИ ПРОТЕСТИ 
Авторух  Через нещодавно прийняті 
депутатами правила розмитнення 
автомобілів, почалися акції непокори 
по всій країні. У Вінницькій області дороги 
повністю не перекривали. Автомобілісти 
тільки обмежили рух у напрямку 
Хмельницького та Києва

ãîëîâà â³ííèöüêîãî îñåðåäêó «Àâ-
òîªâðîÑèëè» Îëåêñàíäð Ìàð-
öèíê³âñüêèé. — Ñêîðî äåïóòàòè 
áóäóòü ãîëîñóâàòè çà ñêàñóâàííÿ 
ïðèéíÿòèõ çàêîíîïðîåêò³â. ßêùî 
íå ñêàñóþòü, ïðåçèäåíò ùå ìîæå 
âèêîðèñòàòè âåòî é íå äàòè çà-
êîíàì âñòóïèòè â ä³þ.

Ïðî òå, ÿêèìè ìîæóòü áóòè 
ïîäàëüø³ ä³¿ àêòèâ³ñò³â, ÿêùî 
ïðåçèäåíò íå íàêëàäå âåòî íà çà-
êîíè, Ìàðöèíê³âñüêèé íå êàæå.

Ï³ä ñò³íàìè ÎÄÀ àêòèâ³ñòè ïî-
ñòàâèëè ñòàðåçí³ «Ëàäó», «Æèãó-
ë³», «Òàâð³þ». Ìàðöèíê³âñüêèé 
êàçàâ, ùî ñàìå íà òàê³ ìàøèíè 
çìóøåí³ áóäóòü ïåðåñ³äàòè ïðîñò³ 
óêðà¿íö³, ÿêùî ïðèéíÿò³ çàêîíè 
çàïðàöþþòü.

АКЦІЯ НА ТРАСІ 
Ìè ïîäèâèëèñÿ, ÿê ïðîõîäèâ 

ïðîòåñò çà ì³ñòîì. Îäíó ç òî÷îê, 

äå â³äáóâàëàñÿ àêö³ÿ, çíàéøëè 
íåïîäàë³ê ßêóøèíö³â.

Òàì ê³ëüêà äåñÿòê³â âîä³¿â «ºâ-
ðîáëÿõ» ïîñòàâèëè ñâî¿ ìàøèíè 
ç äâîõ ñòîð³í óçäîâæ äîðîãè, òà-
êèì ÷èíîì çâóçèâøè ïðî¿æäæó 
÷àñòèíó. Ðóõ óñêëàäåíèé, àëå 
íå ïåðåêðèòèé. Íà ì³ñö³ ïðàö-
âàëè ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³, ÿê³ 
îðãàí³çóâàëè ðåâåðñíèé ðóõ. 
Ïîêè ïðî¿æäæàëà êîëîíà àâò³-
âîê ç îäí³º¿ ñòîðîíè — âîä³¿ ç 
³íøî¿ ÷åêàëè.

— ß çà òå, ùîá âàðò³ñòü ðîç-
ìèòíåííÿ áóëà ì³í³ìàëüíîþ, — 
ñêàçàâ îäèí ³ç âîä³¿â, ÿêèé ÷åêàâ 
ñâîº¿ ÷åðãè äëÿ ïðî¿çäó. Òèì÷àñî-
â³ íåçðó÷íîñò³ íà äîðîç³ îáóðåííÿ 
â íüîãî íå âèêëèêàþòü.

Á³ëÿ äîðîãè âîíè îáëàøòóâàëè 
òàêèé ñîá³ ïóíêò îá³ãð³âó, äå âà-
ðèëè þøêó. Ãîâîðÿòü, ùî ìîæóòü 
ñòîÿòè ñò³ëüêè, ñê³ëüêè ïîòð³áíî.

Ці люди приїхали на акцію за доступне розмитнення. 
Скільки продовжуватимуться протести — невідомо, тому взяти 
з собою термос — гарне рішення 

ßêèìè áóäóòü ä³¿ 
àêòèâ³ñò³â, ÿêùî 
ïðåçèäåíò íå íàêëàäå 
âåòî íà çàêîíè, 
Ìàðöèíê³âñüêèé ïîêè 
íå ãîâîðèòü
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Ó ãîëîâíîìó 
îô³ñ³ êîìïàí³¿ 
«LetyShops», ÿêèé 
çíàõîäèòüñÿ ó Â³-

ííèö³, ðîçïî÷àëèñÿ îáøóêè. Ñòî-
ëè÷í³ ñèëîâèêè ïðîâîäèëè ñë³ä÷³ 
ä³¿ ïàðàëåëüíî â îô³ñ³ òà êâàðòèð³ 
âëàñíèêà êîìïàí³¿ ²ãîðÿ Ãíàòîâ-
ñüêîãî. Ï³çí³øå ñòàëî â³äîìî, ùî 
îáøóêè áóëè òàêîæ ó êâàðòèð³ 
áàòüê³â ï³äïðèºìöÿ.

ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ
Çðàíêó 14 ëèñòîïàäà 2018 ðîêó 

ïðåäñòàâíèêè â³ííèöüêî¿ IT-
àñîö³àö³¿ ÷åðåç ñîöìåðåæ³ ïîïðî-
ñèëè ìàêñèìàëüíîãî ðîçãîëîñó 
ïðî ñèòóàö³þ.

«Ñàìå çàðàç ó Â³ííèö³ ïðîõî-
äèòü îáøóê îäí³º¿ ç íàéá³ëüøèõ 
²Ò-êîìïàí³é «LetyShops» ñï³â-
ðîá³òíèêàìè Êè¿âñüêîãî ÑÁÓ 
çà ð³øåííÿì Ïå÷åðñüêîãî ñóäó. 
Í³ÿêèõ äîêóìåíò³â ñï³âðîá³òíèêè 
íå íàäàëè. Íàðàç³, ïðåäñòàâíè-
êè Vinnytsia IT-Association çíàõî-
äÿòüñÿ íà ì³ñö³», — ïîâ³äîìëÿëè 
íà ñòîð³íö³ ñï³ëüíîòè.

Çà ñëîâàìè ãîëîâè ²Ò-àñîö³àö³¿ 
Äìèòðà Ñîôèíè, îáøóêè â³äáó-
âàþòüñÿ â äåê³ëüêîõ ì³ñöÿõ.

— Äèðåêòîðà òà çàñíîâíèêà 
êîìïàí³¿ çàêðèëè ó êâàðòèð³ 
ï’ÿòåðî ïðàö³âíèê³â, ÿê³ ïðåä-
ñòàâèëèñÿ Êè¿âñüêèì ÑÁÓ. Äî-
êóìåíò³â æîäíèõ íå ïîêàçóâàëè. 
Ïðè¿õàëè ÄÑÍÑ, ÿê³ â³äêðèâàëè 
äâåð³. Ïðè¿õàâ àäâîêàò, ÿêîãî 
íå ïóñêàëè â êàá³íåò. ª â³äåî 
öüîãî ìîìåíòó, — ðîçêàçàâ æóð-
íàë³ñòàì RIA Äìèòðî Ñîôèíà.

Íà ì³ñöå òàêîæ ïðè¿õàëà é ïîë³-
ö³ÿ. Çà ñëîâàìè Ñîôèíè, ñòîëè÷í³ 
ñèëîâèêè ïîêàçàëè â³ííèöüêèì 
ïîë³öåéñüêèì äîêóìåíòè.

— Ïîë³ö³ÿ ñêàçàëà, ùî º êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Ïàðà-
ëåëüíî â³äáóâàþòüñÿ îáøóêè 
â îô³ñàõ êîìïàí³¿. Àëå ö³ êîì-
ïàí³¿ íå çàéìàþòüñÿ ïðîãðàìíèì 
çàáåçïå÷åííÿì. Öå â³ííèöüêèé 
ñòàðòàï, ÿêèé ïî÷àâ çàðîáëÿòè 
âåëèê³ ãðîø³, — êàæå Äìèòðî.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïîíÿòèõ òà 
ñâ³äê³â íå áóëî.

— Êîëè âèêëèêàëè ïîë³ö³þ, 
ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ íàäàëè ¿ì 
äîêóìåíòè, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ ïðî-
âîäèòüñÿ îáøóê, àëå àäâîêàòàì 

¿õ íå ïîêàçàëè. Ä³ÿëüí³ñòü êîì-
ïàí³¿, çà éîãî ñëîâàìè, ïîâí³ñòþ 
çóïèíåíà ³ ïðè÷èí äëÿ îáøóêó 
íå íàçèâàþòü, — êàæå ãîëîâà ²Ò-
àñîö³àö³¿ Â³ííèö³.

ОФІЦІЙНІ КОМЕНТАРІ
Ó äåíü îáøóê³â ïðåñ-ñëóæáà 

ïðîêóðàòóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñ-
ò³ æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ìåòó 
îáøóê³â íå íàäàëà. Çàòå ïðåñ-
ñåêðåòàð ÑÁÓ îáëàñò³ ²ðèíà 
Àëåêñººâà ñêàçàëà, ùî ñë³ä÷³ ä³¿ 
ïðîâîäÿòü ïðàö³âíèêè Ãåíåðàëü-
íî¿ ïðîêóðàòóðè Óêðà¿íè.

Íà ÷àñ îáøóêó äâåð³ äî îô³-
ñó êîìïàí³¿ áóëè çà÷èíåí³. Çî-
âí³ í³÷îãî íå âèäàâàëî òîãî, ùî 
âñåðåäèí³ â³äáóâàþòüñÿ ÿê³ñü ä³¿ 
çà ó÷àñò³ ñï³âðîá³òíèê³â Ñëóæáè 
áåçïåêè ÷è ïðîêóðàòóðè.

Ìè íàòèñíóëè íà êíîïêó äçâ³íêà 
òà ïîö³êàâèëèñÿ, ÷è ìîæíà îòðè-
ìàòè êîìåíòàð â³ä êîìïàí³¿ ùîäî 
ïîä³é, ïðî ÿê³ âæå ãîâîðÿòü ïî âñ³é 
Óêðà¿í³ òà çà ¿¿ ìåæàìè. Ãîëîñ 
íà òîìó ê³íö³ ïîâ³äîìèâ, ùî í³ÿ-
êèõ êîìåíòàð³â ïîêè ùî íå áóäå òà 
îäðàçó ïîïðîùàâñÿ ç æóðíàë³ñòàìè.

Óâå÷åð³ òîãî æ äíÿ íà ñàéò³ ÒÑÍ.
ua ç’ÿâèâñÿ êîìåíòàð â³ä ³ìåí³ 
ÑÁÓ. Ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî òðèâàþòü 
íåâ³äêëàäí³ ñë³ä÷³ ä³¿, îáøóêè ïðî-
âîäèëèñÿ íà ï³äñòàâ³ ð³øåííÿ ñóäó. 
Ó ñïåöñëóæá³ ðîçñë³äóþòü àíòèäåð-
æàâíèöüêó ä³ÿëüí³ñòü ç áîêó çàçíà-
÷åíî¿ êîìïàí³¿ òà ¿¿ êåð³âíèöòâà.

«ßê ò³ëüêè âîíî (ðîçñë³äóâàí-
íÿ) çàâåðøèòüñÿ, ìè áóäåìî ïî-
â³äîìëÿòè äåòàë³ äîäàòêîâî. Âîíè 
(êîìïàí³ÿ) äî IT-á³çíåñó ìàþòü 
äóæå ïîá³÷íå â³äíîøåííÿ. Íàðàç³ 
òàì ïðîõîäÿòü îáøóêè, âèëó÷à-
ºòüñÿ âåëèêà äîêàçîâà áàçà, ÿêà 
ï³äòâåðäæóº ¿õíþ àíòèäåðæàâ-
íèöüêó ä³ÿëüí³ñòü», — ðîçïîâ³ëî 
ÒÑÍ.ua äæåðåëî â ÑÁÓ.

КОМЕНТАР ЗАСНОВНИКА 
«LETYSHOPS»

Óâå÷åð³ íàñòóïíîãî äíÿ äèðåê-
òîð òà çàñíîâíèê êîìïàí³¿ ²ãîð 

ВІННИЦЬКІ АЙТІШНИКИ 
ОПИНИЛИСЯ ПІД ПРИЦІЛОМ СБУ
Маски-шоу  IT-компанія «LetyShops» 
відома далеко за межами України, але 
«прописана» у Вінниці. У її офіс приїхали 
з обшуком столичні силовики з СБУ та 
Генпрокуратури. Що шукали — не відомо. 
Але галасу наробили

Ãíàòîâñüêèé îïóáë³êóâàâ íà ñâî-
¿é facebook-ñòîð³íö³ êîìåíòàð 
ùîäî ðåçîíàíñíèõ ïîä³é.

«Áóëî ïðîâåäåíî îäðàçó ê³ëüêà 
îáøóê³â ñï³âðîá³òíèêàìè ÃÏÓ ³ 
ÑÁÓ: ó ïðèì³ùåíí³ â³ííèöüêîãî 
îô³ñó «LetyShops», ó êâàðòèð³, äå 
ÿ ïðîæèâàþ, ³, ùî íàéïðèêð³-
øå — îáøóê áóâ ïðîâåäåíèé ùå 
â áóäèíêó â ìî¿õ áàòüê³â! — ïèøå 
Ãíàòîâñüêèé. — Çàì³ñòü ëþäñüêî-
ãî ïîÿñíåííÿ, ùî â³äáóâàºòüñÿ, 
ïîêè ÿ âèâ÷àâ ïîñòàíîâó ñóäó ³ 
äçâîíèâ àäâîêàòó, ñë³ä÷èé âèêëè-
êàâ ñëóæáó ÌÍÑ, ÿêà ïðè¿õàëà ç 
ìåòîþ âèëàìóâàòè äâåð³ ó êâàð-
òèð³, äå ÿ ïðîæèâàþ. Îáøóê 
ïî÷àëè áåç àäâîêàòà, à êîëè â³í 
ïðè¿õàâ, ìåí³ ïðîñòî çàáîðîíÿëè 
â³äêðèâàòè éîìó äâåð³. Çàãàëîì 
íåçíàéîì³ ëþäè ó êâàðòèð³, ñëüî-
çè äðóæèíè, óñå ïåðåâåðíóòî, ñó-
ñ³äè â ïîäèâ³, ó ìåíå ñèëîþ â³ä-
áèðàëè òåëåôîí ³ç êèøåí³, òîùî. 
Ó ðåçóëüòàò³ ùå áóëè âèëó÷åí³ 
ðå÷³, ÿê³, çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ, 
ñóä íå äàâàâ ïðàâà âèëó÷àòè».

Ãíàòîâñüêèé ïèøå, ùî íà éîãî 
ïðîõàííÿ çàòåëåôîíóâàòè áàòü-
êàì îòðèìóâàâ â³äìîâó.

«Íåçðîçóì³ëî âçàãàë³, ÷îìó 
ïðè¿æäæàëè äî áàòüê³â, àëå, 
ñïðàâåäëèâîñò³ çàðàäè, ïåðåäàì 
êîìåíòàð áàòüêà, ùî â ¿õíüîìó 
áóäèíêó í³÷îãî íå áóëî âèëó÷å-
íî ³ ñë³ä÷èé ïîâîäèâñÿ ÷åìíî. ² 
íà öüîìó ñïàñèá³», — çàçíà÷àº â³í.

Ó îô³ñ³ áóëî âèëó÷åíî ÷àñòèíó 
äîêóìåíò³â, äâà íîóòáóêè òà òåëå-
ôîí Ãíàòîâñüêîãî, âèá³ðêîâî ï³ä-
õîäèëè äî êîìï’þòåð³â ³ îãëÿäàëè 
¿õ â³çóàëüíî. Ìàñîâîãî âèëó÷åííÿ 
êîìï’þòåð³â íå ïðîâîäèëîñÿ.

«Ìåí³ äîñ³ íåçðîçóì³ëà ñóòü 
òîãî, ùî â³äáóâàºòüñÿ. Ó ïîñòà-
íîâ³ ñóäó çàçíà÷åíî ê³ëüêà êðèì³-
íàëüíèõ ñòàòåé, ÿê³ íå ïîâ’ÿçàí³ 
ì³æ ñîáîþ, à òèì á³ëüøå ç íàøîþ 

ä³ÿëüí³ñòþ. Ìîæëèâî 4 ðîêè 
áåçïåðåðâíîãî ðîçâèòêó Êåø-
áåê-ñåðâ³ñó «LetyShops», à òà-
êîæ íåäàâíî çàïóùåíà ðåêëàì-
íà êàìïàí³ÿ íà ÒÁ, áàíåðàõ òà 
â ³íòåðíåò³ íå çàëèøèëèñÿ áåç 
«íàëåæíî¿» óâàãè. Ìîæëèâî, öå 
ÿêàñü ïîìèëêà. Ó áóäü-ÿêîìó 
âèïàäêó — â³ðþ, ùî ñèòóàö³ÿ 
áóäå âèð³øåíà ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü 
âîñòîðæåñòâóº», — ñïîä³âàºòüñÿ 
çàñíîâíèê êîìïàí³¿.

Ïðàâà «LetyShops» âçÿëàñÿ 
ïðåäñòàâëÿòè þðèäè÷íà êîìïà-
í³ÿ Juscutum.

«Íàø³ àäâîêàòè âæå â ãóù³ 
ïîä³é ³ç öüîãî êåéñó, óñ³ íàø³ 
ïîäàëüø³ êîìåíòàð³ — ò³ëüêè ç 
äîòðèìàííÿì àäâîêàòñüêî¿ òàºì-
íèö³!» — íàïèñàâ àäâîêàò Äìèòðî 
Îíó÷åíêî ó facebook.

НАРКОТИКИ ТА 
ЗЛОЧИННА ГРУПА

CEO êîìïàí³¿ ²ãîð Ãíàòîâ-
ñüêèé ðîçïîâ³â ó êîìåíòàð³ Mind.
ua, ùî ïðîâàäæåííÿ â³äêðèòî 
çà «Øàõðàéñòâî, â÷èíåíå â îñî-
áëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ àáî îðãà-
í³çîâàíîþ ãðóïîþ», «Â³äìèâàííÿ 
ãðîøåé, â÷èíåíå îðãàí³çîâàíîþ 
ãðóïîþ», «Ñòâîðåííÿ çëî÷èííî¿ 
îðãàí³çàö³¿», «Íåçàêîííå âèðîá-
íèöòâî ³ çáóò íàðêîòè÷íèõ ðå-
÷îâèí», «Çëîâæèâàííÿ âëàäîþ».

«Ïî-ïåðøå, çàçíà÷åíèé íàá³ð 
ñòàòåé í³ÿêîãî â³äíîøåííÿ äî íà-
øîãî á³çíåñó íå ìàº. Ç îòðèìàíî¿ 
óõâàëè Ïå÷åðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó 
ïðî ïðîâåäåííÿ îáøóêó íåìîæëèâî 
âñòàíîâèòè, ùî ñàìå íàì ³íêðè-
ì³íóºòüñÿ. Ïî-äðóãå, ïåðåðàõîâàí³ 
ñòàòò³ âçàãàë³ íå ïîâ’ÿçàí³ ç «àíòè-
äåðæàâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ», — ï³äêðåñ-
ëþº ²ãîð Ãíàòîâñüêèé.

Îïèòàí³ âèäàííÿì þðèñòè ïî-
â³äîìèëè, ùî ç òàêèì «áóêåòîì 
ïðåòåíç³é» Ñëóæáà áåçïåêè äå-

þðå íå ìîãëà ïðèéòè â ãîñò³ — 
òî÷í³øå, ñóääÿ íå ìàâ ïðàâà ï³ä-
ïèñàòè óõâàëó íà îáøóê.

«Óñ³ ïåðåðàõîâàí³ ñòàòò³ — 
íå ï³äñë³äí³ ÑÁÓ. Àëå, ìàáóòü, 
öå íå îõîëîäæóº ¿õíüîãî ïðàâî-
îõîðîííîãî çàïàëó. Íîðìè äâîõ 
«ÌàñêèØîóÑòîï»-çàêîí³â æîä-
íèì ÷èíîì íå çàâàæàþòü îðãàíàì 
ïðîâîäèòè îáøóêè íå ìåíø âèäî-
âèùíî, í³æ ðàí³øå. Òå, ùî ïåð-
ôîðìàíñ òåïåð çí³ìàºòüñÿ íà â³-
äåî ³ â³äáóâàºòüñÿ îáîâ’ÿçêîâî 
â ïðèñóòíîñò³ àäâîêàòà, — òàêîæ 
íå º ïåðåøêîäîþ. Öå íàâ³òü äî-
äàº ÿêî¿ñü «ëåã³òèìíîñò³» ä³é-
ñòâó. Ó òèïîâîìó òàêîìó êåéñ³ 
âñå íàéãîëîâí³øå âæå â³äáóëîñÿ 
çà êàäðîì. Ñóääÿ âèïèñàâ êðà-
ñèâó óõâàëó íà îáøóê íà ï³äñòà-
â³ êëîïîòàííÿ, îá´ðóíòîâàíîãî 
ôàíòàç³ÿìè ñë³ä÷îãî ³ ñâî¿ìè 
âíóòð³øí³ìè óïåðåäæåííÿìè. 
Äîêóìåíò îñêàðæåííþ íå ï³äëÿ-
ãàº», — ââàæàº àäâîêàò, ïàðòíåð 
Axon Partners Îêñàíà Êîáçàð.

Çà ï³äðàõóíêàìè ñåðâ³-
ñó YouControl, ó 2017 ðîö³ 
«LetyShops» îòðèìàëà 33–34 ìëí 
ãðí äîõîäó.

Ïîñëóãàìè êîìïàí³¿ êîðèñ-
òóþòüñÿ áëèçüêî 6 ì³ëüéîí³â 
êîðèñòóâà÷³â. Íåùîäàâíî êåø-
áåê-ñåðâ³ñ ïî÷àâ ìàñøòàáíó 
çàãàëüíîíàö³îíàëüíó ðåêëàìíó 
êàìïàí³þ ³ç çàëó÷åííÿì òîï-
ìàðêåòîëîã³â êðà¿íè. Çà âåðñ³ºþ 
DOU, ó 2017 ðîö³ «LetyShops» 
âèçíàíî íàéêðàùèì ðîáîòîäàâ-
öåì Â³ííèö³.

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

Âèëó÷èëè äîêóìåíòè, 
äâà íîóòáóêè òà 
îñîáèñòèé ìîá³ëüíèé 
òåëåôîí Ãíàòîâñüêîãî. 
Âèëó÷åííÿ êîìï’þòåð³â 
íå ïðîâîäèëîñÿ

Офіс компанії був зачинений на час 
обшуків. Зовні нічого не говорило про 
якісь активні дії всередині будівлі
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

СВІТЛАНА ДУБИНА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА
Не можу второпати смислу в електронній черзі «Вінницягаз». 
Хіба що з талончиком три з половиною-годинне очікування 
веселіше? Не розумію, на інший день талончики не дають. У черзі 
250 людей. Старих людей жалко. Починаю боятися старості.

ПРЕС-СЛУЖБА 
 РАДИКАЛЬНОЇ ПАРТІЇ 
ОЛЕГА ЛЯШКА

Ë³äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ 
Îëåã Ëÿøêî çàâ³òàâ äî ãîñ-
ïîäàðñòâà «Õë³áîðîá» ó ñåëî 
Çîçóëèíö³ Êîçÿòèíñüêîãî ðà-
éîíó. Ïîãîâîðèâ ³ç ñåëÿíàìè, 
íàãîäóâàâ êîð³â òà ñïðîáóâàâ 
ñâ³æîãî ìîëîêà. Ùî ïîîá³öÿâ 
Îëåã Ëÿøêî çîçóëèíöÿì?

Ìîëî÷íå ï³äïðèºìñòâî ãîñ-
ïîäàðñòâà «Õë³áîðîá» — öå 
íåâåëèêèé êîìïëåêñ, äå ñüî-
ãîäí³ óòðèìóþòü 600 êîð³â, ÿê³ 
ùîäíÿ äàþòü äåñÿòü òîíí ìî-
ëîêà. Äî¿ëüíèé öåõ-êàðóñåëü 
ïîâí³ñòþ àâòîìàòèçîâàíèé ³ 
ðîçðàõîâàíèé íà 24 êîðîâè. 
Íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðàöþº ëèøå 
äâ³ äîÿðêè. À ³ñòîð³ÿ êîæíî¿ 
òåëè÷êè âåäåòüñÿ ó êîìï'þòåð³ 
â³ä ñàìîãî íàðîäæåííÿ.

КРЕДИТИ НА ВИРОБНИЦТВО
Êåðóº ãîñïîäàðñòâîì ³ç 

1974-ãî ðîêó Ìèêîëà Ñåí³÷åíêî. 
×îëîâ³ê íå êîðèñòóºòüñÿ êðå-
äèòàìè â³ò÷èçíÿíèõ áàíê³â, òàê 
ÿê âòðàòèâ 50 ìëí ãðèâåíü ï³ä 
÷àñ áàíêðóòñòâà îäí³º¿ ç áàíê³â-
ñüêèõ óñòàíîâ. Çà ö³ ãðîø³ ïîâè-
íí³ áóëè ïîáóäóâàòè á³îãàçîâèé 
êîðïóñ, äå á ïåðåðîáëÿëè ãí³é. 
Â³äòàê Ìèêîëà ²âàíîâè÷ âïåâ-
íåíèé, ùî â³ò÷èçíÿíå êðåäèòó-
âàííÿ — öå çíèùåííÿ á³çíåñó.

Ïðî öå æ ãîâîðèòü ³ ë³äåð Ðà-
äèêàëüíî¿ ïàðò³¿ Îëåã Ëÿøêî:

— Ëþäèíà áî¿òüñÿ êðåäèòó-
âàííÿ, ÿê ÷îðò ëàäàíà. À ÷îìó? 
Òîìó ùî ï³äñòóïèòèñÿ äî òîãî 
áàíêó — öå 25–30% ð³÷íèõ. 
À â ò³é ñàì³é Í³ìå÷÷èí³ ï³ä 
1% áåðå êðåäèò ³ ðîçâèâàºòüñÿ. 
ß ðàäèêàëüíî çì³íþ ãðîøîâó 
êðåäèòíó ïîë³òèêó, äëÿ òîãî, 

ùîá ðîçâèâàòè íàøå âèðîá-
íèöòâî ³ åêîíîì³êó, — çàÿâëÿº 
Îëåã Ëÿøêî.

Òàêèì ÷èíîì â êðà¿í³ ïîâèíí³ 
çàïðàöþâàòè äåøåâ³ êðåäèòí³ 
ðåñóðñè äëÿ íàö³îíàëüíèõ âè-
ðîáíèê³â. Êð³ì òîãî, íàðîäíèé 
äåïóòàò íå çàáóâ ³ ïðî çíèæåííÿ 
ö³íè íà ãàç.

— Âèñîêà ö³íà íà ãàç — öå 
áàíêðóòñòâî ï³äïðèºìñòâ òà 
ïîäîðîæ÷àííÿ ïðîäóêö³¿, ñêî-
ðî÷åííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Íèçü-
êà ö³íà äàñòü ìîæëèâ³ñòü áóòè 
êîíêóðåíòíèìè, à çíèæåííÿ 
ïðîöåíòíèõ ñòàâîê ïî êðåäè-
òàõ äàñòü ìîæëèâ³ñòü ïîâåðíóòè 
êîðîâó òà ëþäèíó â ñåëî, — ãî-
âîðèòü êàíäèäàò.

ЗЕМЕЛЬНЕ ПИТАННЯ
Îëåã Ëÿøêî ïðîòè ïðîäàæó 

çåìë³. Ïðî öå àêòèâíî çÿâëÿº 
ñåëÿíàì ³ ãîâîðèòü, ùî çåìëÿ 
ïîâèííà çàëèøàòèñÿ â Óêðà¿í³, 
àáè óêðà¿íö³ íå ñòàëè áàòðà-
êàìè:

— Çåìëþ ïðîäàâàòè íå òðåáà. 
Âëàäà äóðèòü òèõ, õòî ïðîäàº 
çåìëþ, çàïåâíÿþ÷è, ùî ïðî-
äàæ äàñòü äîõ³ä. Äîõ³ä äàñòü 
îäíå — êîðîâà â ñåë³, ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ â ñåë³, ñîö³àëüíà ñôåðà, 
âèñîê³ çàðïëàòè ³ ïåðåðàõóíîê 
ïåíñ³¿ äëÿ ïåíñ³îíåð³â, — çàïåâ-
íÿº ðàäèêàë Îëåã Ëÿøêî.

РОЗВИТОК СЕЛА
Êàíäèäàò ó ïðåçèäåíòè íà-

ïîëÿãàº íà ðîçâèòêó ñåëà ³ 
ïîâåðíåíí³ ñþäè ìîëîä³, ÿê³é 
çàáåçïå÷èòü ðîáî÷³ ì³ñöÿ òà âè-
ñîêó çàðîá³òíó ïëàòó. Ñüîãîäí³ 
ó ìîëî÷íîìó öåõó «Õë³áîðîá» 
ïðàöþº âñüîãî äâàíàäöÿòü îñ³á, 

à íà ñàìîìó ï³äïðèºìñòâ³ áëèçü-
êî ñòà ëþäåé.

Âåòåðèíàð ìîëî÷íîãî öåõó 
ïîäàðóâàâ ë³äåðó Ðàäèêàëüíî¿ 
ïàðò³¿ òðèë³òðîâó áàíêó ïàñòåðè-
çîâàíîãî íàòóðàëüíîãî ìîëîêà, 
ÿêå ïðèéøëîñÿ äî ñìàêó Îëåãó 
Âàëåð³éîâè÷ó:

— Îñü òàêå ìîëîêî ïîâè-
íí³ ïèòè íàø³ ä³òè, à íå ¿ñòè 
ïàëüìîâó îë³þ. Ìèíóëîãî ðîêó 
â Óêðà¿íó çàâåçëè 300 òèñ. òîíí 
îë³¿. Öå îçíà÷àº, ùî òàê³ ãîñïî-
äàðñòâà, ÿê «Õë³áîðîá», íå ìà-
þòü ìîæëèâîñò³ ðåàë³çîâóâàòè 
ñâîþ ïðîäóêö³þ. Ì³é çàêîíî-
ïðîåêò ïðî çàáîðîíó ïàëüìî-
âî¿ îë³¿ âæå áóâ ðîçãëÿíóòèé 

ó ïàðëàìåíò³ â ïåðøîìó ÷èòàíí³. 
Ñüîãîäí³ ëîá³ñòè ðîáëÿòü óñå, 
ùîá íå äàòè éîãî ïðèéíÿòè. 
Òîìó ùî öåé ïðîäóêò âèêîðèñ-
òîâóþòü ó êîíäèòåðñüê³é ïðî-
äóêö³¿, — ñòâåðäæóº ïàí Ëÿøêî.

— Ñåëî â ìîºìó ñåðö³ ³ òîìó 
ìîÿ ïîë³òèêà, ÿê ìàéáóòíüîãî 
ïðåçèäåíòà — öå â³äíîâëåííÿ 
ñåëà, òâàðèííèöòâà, ðîáîòè ³ 
æèòòÿ. Ò³, õòî íàì ðîçêàçóº, 
ùî óêðà¿íñüêå ìîëîêî íåÿê³ñíå 
³ íàì âîíî íå ïîòð³áíî — ó íèõ 
íåìàº í³ ðîçóìó, í³ ñåðöÿ. Òîìó 
ùî áåç êîðîâè íå áóäå ñåëà, 
à áåç ñåëà íå áóäå Óêðà¿íè, — 
íàãîëîøóº êàíäèäàò ó ïðåçè-
äåíòè Îëåã Ëÿøêî.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ГО «ЦЕНТР ГРО-

МАДСЬКОЇ АКТИВ-
НОСТІ «РЕЗУЛЬТАТ»

Äåïóòà ò ñ üêèé 
êîðïóñ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè 7 ñêëèêàííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç 
54 äåïóòàò³â, ÿê³ ïðåäñòàâëÿþòü 
6 ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é, ³ îñíîâíèì 
äæåðåëîì ³íôîðìàö³¿ ïðî íèõ º 
ñàéò Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 
Ùî æ ìè ìîæåìî ä³çíàòèñü ïðî 
íèõ ³ç ñàéòó ì³ñüêðàäè?

Äëÿ ïî÷àòêó âàðòî â³äçíà÷èòè, 
ùî íà ñòîð³íö³ ç ³íôîðìàö³ºþ 
ïðî äåïóòàò³â ì³ñüêî¿ ðàäè º 
òàêîæ ³íôîðìàö³ÿ ïðî òàê çâà-
íèõ «óïîâíîâàæåíèõ ì³ñüêîãî 
ãîëîâè», ÿê³ º ïîçàøòàòíèìè 
ïðåäñòàâíèêàìè ì³ñüêîãî ãîëî-
âè íà îêðåìèõ îêðóãàõ. Çàãàëîì 

¿õ 12 ³ ïðàöþþòü âîíè íà áåç-
îïëàòí³é îñíîâ³. 

Ïåðåéäåìî äî ³íôîðìàö³¿ ïðî 
äåïóòàò³â.

Âàðòî â³äçíà÷èòè, ùî íà ñàé-
ò³ ì³ñüêî¿ ðàäè äîâîë³ øèðîêî 
âèñâ³òëåí³ äàí³ ïðî äåïóòàò³â. 
Ðîçä³ë êîæíîãî äåïóòàòà ì³ñ-
òèòü éîãî ôîòî, ³íôîðìàö³þ ïðî 
÷ëåíñòâî â êîì³ñ³ÿõ ì³ñüêðàäè, 
çàçíà÷åííÿ òåðèòîð³àëüíîãî 
îêðóãó, â³ä ÿêîãî áóëî îáðàíî 
äåïóòàòà òà ïàðò³éíó ïðèíà-
ëåæí³ñòü. Õî÷à ùîäî îñòàí-
íüî¿, òî íå çîâñ³ì çðîçóì³ëî, 
÷è º äåïóòàò ÷ëåíîì â³äïîâ³äíî¿ 
ïîë³òè÷íî¿ ñèëè, àáî æ ïàðò³ÿ 
éîãî ëèøå âèñóíóëà ó äåïóòàòè 
íà âèáîðàõ 2015 ðîêó. 

Äàë³ éäå áåçïîñåðåäíÿ ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî äåïóòàò³â — á³îãðàô³ÿ, 

çâ³òí³ñòü, äåêëàðàö³¿ ïðî äîõîäè 
çà 2016 òà 2017 ðîêè, ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî ä³ÿëüí³ñòü òà íàâ³òü â³äãó-
êè ïðî äåïóòàòà, ÿê³ íàäñèëàþòü 
ìåøêàíö³ íà ñàéò ì³ñüêî¿ ðàäè. 
² ÿêùî âñ³ äåïóòàòè ðîçì³ñòèëè 
ñâîþ àêòóàëüíó á³îãðàô³þ, òî ç³ 
çâ³òí³ñòþ ñïðàâè âèãëÿäàþòü íà-
áàãàòî ã³ðøå.

Òàê, â³äïîâ³äíî äî Ðåãëà-
ìåíòó ì³ñüêî¿ ðàäè, äåïóòàòè 
ïåð³îäè÷íî, àëå íå ð³äøå ðàçó 
íà ð³ê ïîâèíí³ çâ³òóâàòè ïðî 
ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ³ ðîáîòó ðàäè 
ïåðåä âèáîðöÿìè. Ïðàâäà, ó ðå-
ãëàìåíò³ íå çàçíà÷åíî, ÿê ñàìå 
öå ìàº â³äáóâàòèñü. Â³äïîâ³äíî 
äî âèìîã ÇÓ «Ïðî ñòàòóñ äåïó-
òàò³â ì³ñöåâèõ ðàä», äåïóòàò ìàº 
ïîâ³äîìèòè ðàäó ïðî ðåçóëüòàòè 
ðîçãëÿäó çâ³òó.

Íà ñàéò³ íå ðîçì³ùåíî çâ³-
ò³â ðÿäó äåïóòàò³â. Çâ³òè äâîõ 
äåïóòàò³â îïðèëþäíåíî ëèøå 
çà ïåð³îä 2015–2016 ðîê³â. 
Íà ñàéò³ òàêîæ ðîçì³ùåí³ äå-
êëàðàö³¿ ïðî äîõîäè äåïóòàò³â 
çà 2016 òà 2017 ðð., ùî º äî-
âîë³ çðó÷íèì, òàê ÿê íå ïîòð³á-
íî îêðåìî øóêàòè ¿õ â ðåºñòð³ 
ÍÀÇÊ.  Ï³ñëÿ á³îãðàô³¿, çâ³ò³â, 
â³äãóê³â òà äåêëàðàö³é íà ñàéò³ 
ÂÌÐ ðîçì³ùåíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
ïðîâåäåííÿ ïðèéîìó âèáîðö³â 
òà êîíòàêòí³ äàí³ äëÿ çâ’ÿçêó ç 
äåïóòàòîì (òåëåôîí òà åëåêòðî-
ííà ïîøòà). Òàêîæ á³ëüø³ñòü äå-
ïóòàò³â îïðèëþäíèëè àêòóàëüí³ 
åëåêòðîíí³ ïîøòè òà íîìåðè 
òåëåôîí³â. Ìîæíà çðîáèòè âè-
á³ðêó çà ïîë³òè÷íîþ ïàðò³ºþ, 
êîì³ñ³ºþ òà ñòàòòþ äåïóòàòà äëÿ 

çðó÷íîñò³ ïîøóêó. Òàêîæ ìîæíà 
çíàéòè, ÿêèé äåïóòàò áóâ îá-
ðàíèé â³ä âàøîãî îêðóãó çà äî-
ïîìîãîþ ³íòåðàêòèâíî¿ êàðòè. 
Íå âèñòà÷àº íà ñàéò³ óçàãàëü-
íåíî¿ îêðåìî ³íôîðìàö³¿ ïðî 
íàïðàâëåí³ äåïóòàòàìè çàïèòè, 
âíåñåí³ ïðîåêòè, ïðîïîçèö³¿, ïî-
ïðàâêè, âèñòóïè, äàí³ ïðî ðîáî-
òó äåïóòàò³â ó êîì³ñ³ÿõ ³ îðãàíàõ, 
äàí³ ïðî çóñòð³÷³ ç âèáîðöÿìè, 
ðîáîòó â ðàä³, ãðîìàäñüêó ³ íà-
óêîâó ä³ÿëüí³ñòü, ñòàòò³, ïóáë³-
êàö³¿ ó ÇÌ² òîùî. ×àñòêîâî öÿ 
³íôîðìàö³ÿ ì³ñòèòüñÿ ó ðîçä³ë³ 
ïðî ä³ÿëüí³ñòü äåïóòàò³â, ³íøà 
÷àñòèíà — ó çâ³òàõ, ùî º äîâîë³ 
íåçðó÷íèì. Öå æ ñòîñóºòüñÿ ñòà-
òèñòè÷íèõ äàíèõ ïðî â³äâ³äóâàí-
íÿ ïëåíàðíèõ çàñ³äàíü, çàñ³äàíü 
ïîñò³éíèõ ³ òèì÷àñîâèõ êîì³ñ³é. 

«Ми йдемо до корів. Корови — це важливо». 
Як Олег Ляшко у Зозулинці їздив

Вінницькі депутати — хто вони?
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Ùå ç êâ³òíÿ 
2018 ðîêó â³-

ííèöüê³ óðáàí³ñòè ðàçîì ç 
ìåøêàíöÿìè Çàìîñòÿ ïðîâîäè-
ëè äîñë³äæåííÿ ïàðêó «Õ³ì³ê». 
Îáãîâîðþâàëè òà ì³ðêóâàëè, ÿê 
ïåðåòâîðèòè çàõàðàùåíó çîíó ç 
ïîëàìàíèìè ãîéäàëêàìè íà ì³ñ-
öå, äå êîæíà ëþäèíà ìîæå çà-
éìàòèñÿ ñïîðòîì, â³äïî÷èâàòè, 
ãóëÿòè ç ä³òüìè òîùî.

¯õí³ ³äå¿ ñòàëè îñíîâîþ äëÿ 
êîíöåïö³¿ çì³í ïàðêó, ÿêî¿ ïî-
âèíí³ äîòðèìóâàòèñÿ àðõ³òåêòîðè 
³ ïðîåêòàíòè. ² âæå âë³òêó 2019-ãî 
ðîá³òíèêè ïî÷íóòü ðîáèòè ïàðê 
«Õ³ì³ê», äå áóäå êîìôîðòíî âñ³ì 
ãîðîäÿíàì.

ЧИМ «БАГАТИЙ» ПАРК 
Ó õàá³ «Ì³ñòî çì³ñò³â» 17 ëèñ-

òîïàäà ðîá³òíèêè êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «²íñòèòóò ðîçâèòêó 
ì³ñò» ïðåäñòàâèëè æèòåëÿì Çà-
ìîñòÿ áàçîâó êîíöåïö³þ îíîâ-
ëåííÿ ïàðêó «Õ³ì³ê». Ó êîí-
öåïö³þ óâ³éøëî äîñë³äæåííÿ, 
ÿêå ðîáèëè óðáàí³ñòè ç êâ³òíÿ 
2018-ãî.

Ìåíåäæåð ïðîåêòó Òåòÿíà 
Âîëîøèíà ðîçïîâ³ëà, ùî â õîä³ 
äîñë³äæåííÿ ôàõ³âö³ íàðàõóâà-
ëè, ùî ïàðê ïëîùåþ 2,27 ãåê-
òàðà â ñâ³òëó ïîðó äîáè â³äâ³äóº 
áëèçüêî 1000 ëþäåé. Ïðè öüîìó 
70% òåðèòîð³¿ ïàðêó — öå çåëåí³ 
íàñàäæåííÿ, à ³íøå — ãîëîâíà 
àëåÿ, äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè.

— Ïðîòÿãîì ë³òà ìè äîñë³äæó-

âàëè öþ òåðèòîð³þ ðàçîì ç æè-
òåëÿìè. Ï³äðàõóâàëè âñ³ îá'ºêòè, 
ãàëÿâèíè. Òî÷íî çíàºìî, ùî òóò 
327 äåðåâ, ç ÿêèõ 60% — ÿñåíè, 
â³êîì 80–90 ðîê³â. Ïåðåâàæíà 
á³ëüø³ñòü äåðåâ — ó çàäîâ³ëüíî-
ìó àáî â³äì³ííîìó ñòàí³, ò³ëüêè 
5% äåðåâ â³ä óñ³º¿ ìàñè ïîòð³áíî 
çð³çàòè, — ñêàçàëà Âîëîøèíà.

Êð³ì òîãî, ïàí³ Òåòÿíà äîäàëà, 
ùî ïàðê ìàº ãàðíó âõ³äíó ãðóïó, 
çàëèøêè äèòÿ÷îãî ìàéäàí÷èêà, 
õàòèíêè ïîðÿä ç âõîäîì. ² ôîí-
òàí, â ÿêîìó ëèøèëîñÿ ò³ëüêè 
êàì³ííÿ. Òèì íå ìåíø, íàâ³òü 
ðó¿íàìè ôîíòàíó ïðîäîâæóþòü 
êîðèñòóâàòèñÿ.

— Ó íüîìó ãðàþòüñÿ ä³òè. Ìàþ 
äóìêó, ùî öå òàêîæ ìîæíà ïå-
ðåôîðìàòóâàòè ï³ä ïîâíîö³ííó 
ãðàëüíó çîíó.

Íà îñíîâ³ äîñë³äæåííÿ â óðáà-
í³ñò³â âèíèêëè áàçîâ³ ïðèíöèïè, 
ÿê³ ïîòð³áíî âðàõóâàòè ï³ä ÷àñ 
ðåêîíñòðóêö³¿ ïàðêó. Äèðåêòîð-
êà «²íñòèòóòó ðîçâèòêó ì³ñò» 
Àë³íà Äÿ÷åíêî ïîÿñíèëà, ùî ö³ 
ïðèíöèïè ïîâèíí³ âðàõóâàòè àð-
õ³òåêòîðè ï³ä ÷àñ âèãîòîâëåííÿ 
ïðîåêòó ðåêîíñòðóêö³¿:

— Ïàðê ìàº áóòè ëîêàëüíèì, 
ùî çíà÷èòü, ùî òóò áóäóòü âðà-
õîâóâàòè ïîòðåáè òèõ ëþäåé, ÿê³ 
æèâóòü ïîðÿä. Ó íüîìó ìàº áóòè 
áàãàòî äåðåâ ³ ò³ íàñàäæåííÿ, ÿê³ 
º — ïîâèíí³ çàëèøèòèñÿ, — ñêà-
çàëà Äÿ÷åíêî. — Ïàðê ìàº áóòè 
äëÿ â³äïî÷èíêó òà îçäîðîâëåííÿ. 
Òîáòî, çàì³ñòü àòðàêö³îí³â òóò 
ïîâèíí³ áóòè âóëè÷í³ òðåíà-
æåðè, çàì³ñòü óìîâíîãî ñêåéò-
ïàðêó — ïðîãóëÿíêîâ³ àëå¿. «Õ³-
ì³ê» ïîâèíåí áóòè ïàðêîì, äå 

ЯКИМ МОЖЕ СТАТИ ПАРК «ХІМІК» 
ЗА ДВА РОКИ ТА 100 ТИСЯЧ ЄВРО
Оазис  Зелену зону очікують масштабні 
перетворення. Фахівці «Інституту 
розвитку міст» представили базові 
принципи оновлення парку. Серед них — 
не зрізати дерева, створити зони для 
відпочинку і спорту, зробити унікальні 
об’єкти, які підкреслять ідентичність 
«Хіміка». Реконструкція цієї зони 
почнеться влітку 2019 року

áóäå êîìôîðòíî ³ ïåíñ³îíåðàì, ³ 
ï³äë³òêàì, ³ ñ³ìåéíèì ïàðàì. À ò³ 
îá'ºêòè, ÿê³ òóò ç'ÿâëÿòüñÿ — óí³-
êàëüíèìè, ÷åðåç ÿê³ áóäå çðîçó-
ì³ëî, ùî öå ä³éñíî ïàðê «Õ³ì³ê» 
íà Çàìîñò³.

ЩО ЗАПЛАНОВАНО ЗРОБИТИ 
Íàäàë³ Òåòÿíà Âîëîøèíà 

ðîçïîâ³ëà ïðî ðå÷³, ÿê³ ìàþòü 
ç’ÿâèòèñÿ ó «Õ³ì³êó» çà ïîáàæàí-
íÿìè æèòåë³â òà âèñíîâêàìè åêñ-
ïåðò³â. Çîêðåìà, âîíà çàçíà÷èëà, 
ùî ãîëîâíó àëåþ ïîòð³áíî ï³ä-
ñèëèòè á³ëüøîþ ê³ëüê³ñòþ äåðåâ, 
à âõ³äíó ãðóïó ç ïàðêàíîì — â³ä-
íîâèòè.

— Ïîðÿä ç âõîäîì ç'ÿâèòüñÿ âå-
ëîïàðêîâêà, ÿêó ïðîñèëè ì³ñöåâ³ 
æèòåë³. Ó òîìó ì³ñö³, äå ñòî¿òü 
õàòèíêà — çîíà àêòèâíîãî â³ä-
ïî÷èíêó äëÿ ï³äë³òê³â, äå ãðàþòü 
âë³òêó ó âîëåéáîë, ñï³ëêóþòüñÿ 
òà º ³ìïðîâ³çîâàíèé âåëîòðåê. 
Îñòàííº ìè ïðîïîíóºìî ïåðå-
âåñòè ó ñïîðòçîíó, äå áóäóòü 
ì³ñöÿ äëÿ ãðè â ì'ÿ÷, âóëè÷í³ 
òðåíàæåðè.

Ó äèòÿ÷³é çîí³ ïðîïîíóºìî 
çðîáèòè ãðàäàö³þ çà â³êîì, ùîá 
íàéìåíø³ ä³òêè ãðàëèñÿ îêðåìî 
â³ä ñòàðøèõ. Ïåðåäáà÷åíî ðîç-
ì³ùåííÿ ãðîìàäñüêî¿ âáèðàëüí³. 
ª òèõà ïðèðîäíà çîíà, äå áóäóòü 
ìàéäàí÷èêè äëÿ âèãóëó ñîáàê, 
ïðîãóëÿíîê òîùî.

Ó êëþ÷îâ³é ëîêàö³¿ ïàðêó, ÿêó 
ìè ïðîïîíóºìî çì³ñòèòè âãëèá 
òåðèòîð³¿, áóäóòü â³äïî÷èâàòè 
ëþäè ð³çíèõ â³êîâèõ ãðóï òà 
ìàþòü áóòè ïåâí³ ñïîðòèâí³ àê-
òèâíîñò³.

Îïèòàëè ê³ëüêîõ æèòåë³â, ÿê³ 
áóëè íà çóñòð³÷³ ç óðáàí³ñòàìè. 
Ïèòàëè ïðî òå, ùî á âîíè õîò³ëè 
ïîáà÷èòè â íîâîìó «Õ³ì³êó».

— ß êîð³ííà æèòåëüêà Çàìîñòÿ 
³ ìîÿ ìîëîä³ñòü ïðîéøëà â öüîìó 

ãàðíîìó ïàðêó. Òàì íàâ³òü áóëè 
ñêóëüïòóðè, àëå çàðàç âñå çàõà-
ðàùåíî. Õî÷ó, ùîá â³äíîâèëè 
ôîíòàí, ÿêèé º ïðèêðàñîþ ïàðêó. 
Ùå ïðîïîíóþ îäðàçó â³äíîâèòè 
ãîëîâíó àëåþ, âñòàíîâèòè ëàâêè 
òà íîðìàëüí³ ë³õòàð³. Öå äëÿ íàñ, 
ëþäåé ïîõèëîãî â³êó, äóæå ïî-
òð³áíî, — ðîçïîâ³ëà ïåíñ³îíåðêà 
Ëþäìèëà Ñóùºâà.

— Äî ïàðêó ä³ëà í³êîìó 
íå áóëî, ïîêè íèì íå çàéíÿëè-
ñÿ àêòèâ³ñòè. Ó ïåðøó ÷åðãó òàì 
ïîòð³áíî â³äíîâèòè ïîðÿäîê, ùîá 
ïðèáèðàëè ðåãóëÿðíî. ² äàë³ ïî-
ñòàâèòè ë³õòàð³, ëàâî÷êè. À ùå 
íå âèñòà÷àº ó «Õ³ì³êó» ãàðíîãî 
ãàçîíó, êëóìá ç êâ³òàìè. Ùîá 
ä³òè á³ãàëè òà ñòàð³ ëþäè â³äïî-

÷èâàëè, — ñêàçàâ æèòåëü Çàìîñòÿ 
Ãåííàä³é Ñåìüîíîâ.

ХТО ДАСТЬ ГРОШІ 
Çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà «²í-

ñòèòóòó ðîçâèòêó ì³ñò» Â³êòîð³ÿ 
Êðàâ÷óê ðîçïîâ³ëà, ùî ïàðê «Õ³-
ì³ê» ñòàâ äåìîíñòðàö³éíèì ïðî-
åêòîì íîâî¿ êîíöåïö³¿ ³íòåãðîâà-
íîãî ðîçâèòêó Â³ííèö³-2030 òà 
ìàº â³äïîâ³äàòè ïðèíöèïàì ³í-
íîâàö³éíîñò³ òà ³íêëþçèâíîñò³.

— Íàä êîíöåïö³ºþ ðåêîí-
ñòðóêö³¿ ïàðêó áóäóòü ïðàöþâà-
òè òðè êîìàíäè ç Êèºâà, Îäåñè 
òà Â³ííèö³. Âîíè ïðåçåíòóþòü 
15 ãðóäíÿ ìàéæå ãîòîâ³ ðîáîòè, 
ÿê³ îáãîâîðÿòü ç âàìè, æèòåëÿìè 
Çàìîñòÿ. ² 26 ãðóäíÿ íàì íàä³-

øëþòü ãîòîâ³ êîíöåïö³¿. Ç íèõ ìè 
îáèðàòèìåìî íàéêðàù³ ð³øåííÿ 
òà çâîäèìî äî ô³íàëüíî¿ êîíöåï-
ö³¿, ÿêà ñòàíå îñíîâîþ äëÿ ïðî-
åêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿.

Íà îíîâëåííÿ ïàðêó «Õ³ì³ê» 
äàþòü êîøòè óðÿäè Øâåéöàð³¿, 
Í³ìå÷÷èíè (50 òèñÿ÷ ºâðî) òà 
Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà (50 òèñÿ÷ 
ºâðî). Ó ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåí-
ò³, öå ïðèáëèçíî 3,4 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü.

— Ùîá âò³ëèòè âñå òå, ùî õî-
÷óòü æèòåë³ — çà ïðèáëèçíèìè 
ï³äðàõóíêàìè, ïîòð³áíî áëèçüêî 
10 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Òîìó ìè 
ðîçä³ëÿºìî öåé ïðîåêò íà äâ³ ÷åð-
ãè, ùîá âèêîíàòè ïåðøó ÷àñòèíó 
ðîá³ò âë³òêó 2019 ðîêó, à äðóãó — 
â 2020 ðîö³. Íà 2019-é ìè ïëàíóº-
ìî ðîçïî÷àòè îôîðìëÿòè êëþ÷îâó 
ëîêàö³þ, âò³ëèòè áàçîâèé áëàãî-
óñòð³é — îñâ³òëåííÿ, äîð³æêè, 
ëàâêè òîùî. À ó 2020-ìó áóäåìî 
øóêàòè ô³íàíñóâàííÿ íà ïðî-
äîâæåííÿ ðîá³ò. Ñåðåä âàð³àíò³â 
º é ïîäà÷à ïðîåêòó íà «Áþäæåò 
ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ», — ñêàçàëà 
äèðåêòîðêà «²íñòèòóòó ðîçâèòêó 
ì³ñò» Àë³íà Äÿ÷åíêî.

Îáìåæåíèé áþäæåò òà íåâåëè-
êà òåðèòîð³ÿ ïàðêó íå ñòàíóòü ïå-
ðåïîíàìè ó àðõ³òåêòîð³â, ââàæàº 
Îëüãà Á³ëîóñ. Âîíà ïðàöþâàòèìå 
ó ñêëàä³ â³ííèöüêî¿ ãðóïè, ùî 
ðîçðîáëÿòèìå ô³íàëüíó êîíöåï-
ö³þ çì³í ïàðêó.

— Ó íàøî¿ êîìàíäè º ³äåÿ, ùîá 
â³äíîâèòè âõ³äíó ãðóïó â ïàðê, 
àëå íå ðîáèòè îãîðîäæåííÿ íà-
âêîëî íüîãî. Ùîäî òîãî, ùî äå-
ðåâà ïîòð³áíî áåðåãòè ïî ìàê-
ñèìóìó — í³÷îãî ñêëàäíîãî òóò 
íåìàº, öå º òðåíäîì â ñó÷àñí³é 
àðõ³òåêòóð³, êîëè óñ³ ïðîåêòè 
ðåàë³çóþòü â ðàìêàõ ³ñíóþ÷îãî 
ïðèðîäíîãî ñåðåäîâèùà, — ñêà-
çàëà Á³ëîóñ.

Активне обговорення про те, що 
робити з парком «Хімік» триває з 
2015 року. Тоді планували відда-
ти частину території під забудо-
ву церкві (goo.gl/MotT9o), але 
проти виступили жителі будинків 
на вулицях Некрасова, Янгеля, 
Стрілецької. Люди нарікали, що 
на церкві будівництво не зупи-
ниться. Віряни з інших районів 
виступали, що церква має бути 

тут, бо це буде православний 
храм Київського патріархату, 
чого на Замості обмаль. За два 
роки в мерії не змогли знайти 
компромісу між вінничанами.
Тож на початку 2018-го визна-
ли, що «Хімік» має стати повно-
цінним парком та доручили ур-
баністам зробити дослідження 
про те, що має тут змінитися 
(goo.gl/rJApci).

Зелену зону хотіли віддати церкві 

Êîíêðåòí³ ïðîåêòè 
îíîâëåííÿ «Õ³ì³êà» 
ïðåäñòàâëÿòü 15 ãðóäíÿ. 
Íà ðåêîíñòðóêö³þ 
çàïëàíóâàëè ïîíàä òðè 
ì³ëüéîíè ãðèâåíü

Поговорити про «Хімік» прийшли 
30 городян. Вони хотіли, щоб у парку 
відновили фонтан та навели порядок 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОКСАНА ШЕВЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА
Як би ви не поспішали встигнути зробити всі справи, не 
забувайте про безпеку! В Україні лише за дев’ять місяців 
цього року зафіксовано понад 108 тисяч дорожньо-
транспортних пригод, у яких загинуло 2 266 людей.

438818

ПРЕС-СЛУЖБА 
УКРЕКСІМБАНКУ

Óêðà¿íñüêèé á³çíåñ çáåð³ãàº 
ïîçèòèâí³ î÷³êóâàííÿ ùîäî ä³-
ëîâî¿ àêòèâíîñò³ íà íàñòóïíèé 
ð³ê, òàê ñàìî ³ áàíêè ñïîä³-
âàþòüñÿ íà ïîæâàâëåííÿ êðå-
äèòóâàííÿ ï³äïðèºìíèöòâà òà 
ïðèñêîðåííÿ ïðèïëèâó äåïîçè-
ò³â íàñåëåííÿ ³ êîøò³â á³çíåñó. 
Ïðî öå éäåòüñÿ â îïðèëþäíåíèõ 
äíÿìè àíàë³òè÷íèõ çâ³òàõ ÍÁÓ, 
³ º åêñïåðòíà äóìêà â³ííèöüêèõ 
ô³íàíñèñò³â.

«Ìè íàëàøòîâàí³ îïòèì³ñòè÷-
íî ³ ãîòîâ³ ðîçãëÿäàòè íîâ³ ïðîåê-
òè. Ìàþ÷è çâàæåíèé á³çíåñ-ïëàí 
òà ïðîçîðó ô³íàíñîâó çâ³òí³ñòü, 
êîæíå ï³äïðèºìñòâî, íåçàëåæ-
íî â³ä ðîçì³ðó òà êàï³òàë³çàö³¿, 
ó ñï³âïðàö³ ç áàíêîì ìîæå ðîç-
øèðèòè âèðîáíèöòâî, çá³ëüøèòè 
îáñÿãè íàäàííÿ ïîñëóã àáî íàâ³òü 
âèéòè íà ³íîçåìí³ ðèíêè çáóòó 
ïðîäóêö³¿», — âïåâíåíèé êåðóþ-
÷èé ô³ë³ºþ Óêðåêñ³ìáàíêó ó ì. 
Â³ííèö³ Àíàòîë³é Ïîñåñîð. Õî÷à 
öåé äåðæàâíèé áàíê ñïåö³àë³çó-
ºòüñÿ íà îáñëóãîâóâàíí³ çîâí³ø-
íüîåêîíîì³÷íèõ ðîçðàõóíê³â òà 
º àãåíòîì óðÿäó ç ì³æíàðîäíî-
ãî êðåäèòóâàííÿ, â³í â³äêðèòèé 
äëÿ âñ³õ ï³äïðèºìñòâ ðåàëüíî-
ãî ñåêòîðó åêîíîì³êè. Â òîìó 

÷èñë³ äëÿ êîìïàí³é ìàëîãî òà 
ñåðåäíüîãî á³çíåñó, ÿêèì òóò äî-
ñòóïíèé ïîâíèé êîìïëåêñ ïðî-
äóêò³â, ùî ó á³ëüøîñò³ áàíê³â 
íàäàþòüñÿ ëèøå âåëèêèì êîð-
ïîðàö³ÿì. Ï³ä êîæíîãî êë³ºíòà 
ôàõ³âö³ ìîæóòü çàáåçïå÷èòè ðå-
òåëüíèé àíàë³ç óãîäè, îö³íèòè 
ðèçèêè òà çàïðîïîíóâàòè îïòè-
ìàëüíå ð³øåííÿ.

Ó ïåðåë³êó ïðîãðàì Óêðåêñ³ì-
áàíêó äëÿ ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî 
á³çíåñó — øèðîêèé ñïåêòð êðå-
äèòíèõ ïðîäóêò³â äëÿ ïîïîâíå-
ííÿ îáîðîòíîãî êàï³òàëó òà ðåà-
ë³çàö³¿ äîâãîñòðîêîâèõ ïðîåêò³â. 
×àñòèíà ô³íàíñóâàííÿ íàäàºòüñÿ 
çà ðàõóíîê ðåñóðñ³â ì³æíàðîäíèõ 
ô³íàíñîâèõ îðãàí³çàö³é, ùî â³ä-
êðèâàº øèðîê³ ìîæëèâîñò³ äëÿ 
ðîçâèòêó á³çíåñó. Íàïðèêëàä, 
âïðîâàäæåííÿ ïðîåêò³â åíåðãî-
åôåêòèâíîñò³ äîçâîëÿº çíèçèòè 
âèòðàòè íà åíåðãîíîñ³¿, à ïðè-
äáàííÿ ñó÷àñíîãî îáëàäíàííÿ 
ïîçèòèâíî âïëèíå íà ÿê³ñòü òà 
ñîá³âàðò³ñòü ïðîäóêö³¿. Âàæëè-
âîþ º òàêîæ ìàðêåòèíãîâà ñêëà-
äîâà, àäæå ó÷àñòü ó ïðîãðàìàõ 
ªÁÐÐ òà Ñâ³òîâîãî áàíêó áåç-
ïåðå÷íî ï³äñèëèòü ðåïóòàö³þ 
áóäü-ÿêî¿ êîìïàí³¿. Êð³ì òîãî, 
Óêðåêñ³ìáàíê ïðîïîíóº âåëèêèé 
âèá³ð ïàðòíåðñüêèõ ïðîãðàì ç 

âèðîáíèêàìè òåõí³êè, îáëàä-
íàííÿ òà óñòàòêóâàííÿ. Éäåòü-
ñÿ ÿê ïðî âëàñí³ óãîäè áàíêó ç 
äèëåðàìè ³ âèðîáíèêàìè, òàê ³ 
ïðî äåðæàâí³ òà ì³æóðÿäîâ³ ìå-
õàí³çìè çäåøåâëåííÿ êðåäèò³â.

ßê îäèí ç íàéá³ëüøèõ êðå-
äèòîð³â ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî¿ 
ñôåðè Óêðåêñ³ìáàíê ìàº ñïå-
ö³àëüí³ ïðîäóêòè äëÿ àãðàð³¿â 
òà àêòèâíî ðåàë³çóº äåðæàâí³ 
ïðîãðàìè ï³äòðèìêè ñ³ëüãîñï-
âèðîáíèê³â, ïåðåðîáíèê³â òà 
ôåðìåð³â. ×åðåç äåðæàâíèé 
áàíê ñüîãîäí³ ìîæíà îòðèìàòè 
äåðæàâíó êîìïåíñàö³þ äî 40% 
âàðòîñò³ ïðèäáàíî¿ òåõí³êè òà 
îáëàäíàííÿ, ÷àñòêîâó êîìïåí-
ñàö³þ ïðîöåíòíî¿ ñòàâêè çà çà-
ëó÷åíèìè êðåäèòàìè òà ³íøèõ 
âèòðàò ñ³ëüãîñïâèðîáíèê³â. Ö³ 
çàõîäè ïåðåäáà÷åí³ íèçêîþ ïî-
ñòàíîâ Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â òà ï³ä 
íèõ çàêëàäåí³ çíà÷í³ îáñÿãè ô³-
íàíñóâàííÿ, òîæ äåðæàâíèìè 
ïðîãðàìàìè ï³äòðèìêè ìîæå 
ñêîðèñòàòèñÿ øèðîêå êîëî ñ³ëü-
ãîñïâèðîáíèê³â.

Äî ðå÷³, äëÿ íîâèõ êë³ºíò³â 
ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó 
â Óêðåêñ³ìáàíêó äî ê³íöÿ ðîêó 
ä³º àêö³ÿ «Ùàñëèâèé ñòàðò». 
Ó ðàç³ ïîïåðåäíüî¿ îïëàòè îá-
ñëóãîâóâàííÿ ïîòî÷íîãî ðàõóíêó 

âñòàíîâëþºòüñÿ ï³ëüãîâèé ïå-
ð³îä äî 6 ì³ñÿö³â, ï³ä ÷àñ ÿêî-
ãî êîì³ñ³ÿ çà îáñëóãîâóâàííÿ 
íå ñòÿãóºòüñÿ.

ª â Óêðåêñ³ìáàíêó ö³êàâ³ ïðî-
ïîçèö³¿ é äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á. Çî-
êðåìà, â áàíêó òðèâàº äåïîçèòíà 
àêö³ÿ «Äåïîçèò «Íîâîð³÷íèé» 
ç ï³äâèùåíèìè ïðîöåíòíèìè 
ñòàâêàìè çà âêëàäàìè â íàö³-
îíàëüí³é òà ³íîçåìí³é âàëþò³. 
Ïðè ðîçì³ùåíí³ äåïîçèòó êë³-
ºíòè ìàþòü ìîæëèâ³ñòü íà ñïå-
ö³àëüíèõ óìîâàõ îôîðìèòè ì³æ-
íàðîäí³ ïëàò³æí³ êàðòêè, â òîìó 
÷èñë³ ïðåì³àëüíîãî êëàñó, ÿê³ 
îêð³ì îñíîâíèõ ñâî¿õ ôóíêö³é 

íàäàþòü ï³äâèùåíèé ðîçì³ð 
áîíóñ³â çà ïðîãðàìîþ ëîÿëü-
íîñò³, åêñêëþçèâí³ ïðîïîçèö³¿ 
ïðè îïëàò³ ó òîðãîâî-ñåðâ³ñíèõ 
ï³äïðèºìñòâàõ ïî âñüîìó ñâ³òó 
òà åêñêëþçèâí³ ïðîïîçèö³¿ äëÿ 
ïîäîðîæ³.

Â³ííè÷àíè, çàö³êàâëåí³ ó ðîç-
âèòêó âëàñíîãî á³çíåñó òà ïàðò-
íåðñòâ³ ç íàä³éíèì äåðæàâíèì 
áàíêîì, ìîæóòü îòðèìàòè ïåð-
ñîíàëüíó êîíñóëüòàö³þ ó ô³ë³¿ 
ÀÒ «Óêðåêñ³ìáàíê», çà àäðåñîþ: 
ì. Â³ííèöÿ, âóë. Ìèêîëè Îâîäî-
âà, 51, êîðïóñ 1.

ЛІЦЕНЗІЯ НБУ №2 ВІД 05.10.2011 Р.

З підтримкою банку малий бізнес може вийти 
на нові ринки збуту — Анатолій Посесор
БЛОГ
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó êâàðòàë³ ì³æ 
âóëèöÿìè ßíãåëÿ 

òà Ñòð³ëåöüêà ðîçòàøîâàíèé ö³ëèé 
êîìïëåêñ ñòàðî¿ ìàëîïîâåðõîâî¿ 
çàáóäîâè, ïðåäñòàâëåíèé êàçàð-
ìàìè, ãóðòîæèòêàìè òà áóä³âëÿìè 
áàðà÷íîãî òèïó. Çàáóäîâó, ÿêà ïî-
÷àëà ôîðìóâàòèñÿ â 19 ñòîð³÷÷³, 
ïðîçâàëè «Âàðøàâîþ». Çà îäí³ºþ 
ç âåðñ³é, ³ì’ÿ ðàéîíó äàëà ñêîðî-
÷åíî-ïåðåêðó÷åíà íàçâà âóëèö³ 
Âîðîøèëîâà (goo.gl/JRYFkz).

Çãîäîì êàçàðìè ïåðåðîáèëè 
íà æèòëîâ³ áóäèíêè, à â³éñüêîâå 
ì³ñòå÷êî ñòàëî îäíèì ç³ ñïàëüíèõ 
ðàéîí³â ì³ñòà. Òàêà æ äîëÿ ñï³ò-
êàëà é îäíîïîâåðõîâèé áóäèíîê 
ó ïðîâóëêó Ëèòîâñüêîìó. Ìè ïî-
õîäèëè ï³ä’¿çäàìè öüîãî äîìó òà 
ïîãîâîðèëè ç ìåøêàíöÿìè, ùîá 
ä³çíàòèñÿ, ÿê òóò æèâóòü ëþäè.

СТАЙНІ СТАЛИ ЖИТЛОМ 
Ñüîìèé áóäèíîê â ïðîâóëêó Ëè-

òîâñüêîìó, õî÷à é íàãàäóº ïðèâàò-
íèé áóäèíîê, àëå º áàãàòîêâàðòèð-
íèì. Çîâí³, öå öåãëÿíà îäíîïîâåð-
õ³âêà ç ïîêàòèì äàõîì. Íà ñò³íàõ 
ïðîñòóïàþòü òð³ùèíè. Ó îäíó ç 
íèõ, á³ëÿ ïåðøîãî ï³ä’¿çäó ìîæíà 
ëåãêî ïðîñóíóòè ê³ëüêà ïàëüö³â.

Ó äîì³ º äâà ï³ä’¿çäè òà 24 êâàð-
òèðè. Ïåíñ³îíåðêà Íàòàë³ÿ Äî-
öþê ðîçïîâ³ëà, ùî ðàí³øå öåé 
áóäèíîê áóâ êîíþøíåþ.

— ß òóò íàðîäèëàñÿ, æèâó 
îò âæå 58 ðîê³â. ßê ìåí³ ðîçïî-
â³äàëè áàòüêè, öåé áóäèíîê çâåëè 
â 1937 ðîö³ ÿê áàðàê. Ó â³éíó òóò 
í³ìö³ êîíåé òðèìàëè, — ðîçêàçàëà 
Íàòàë³ÿ. — Ï³ñëÿ â³éíè öåé áóäè-
íîê çàáðàëà â óïðàâë³ííÿ â³éñüêî-
âà ÷àñòèíà, çðîáèëè òóò êàá³íåòè 
äëÿ â³éñüêîâèõ. À çãîäîì ö³ êàá³-
íåòè ïåðåðîáèëè íà ãóðòîæèòîê.

Ãîâîðèëè ç ïåíñ³îíåðêîþ 
íà êóõí³. «Õàð÷îáëîê» íà 12 êâàð-
òèð ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ ãàçîâèõ 
ïëèòîê, ñòîë³â. À ùîá êîìôîðòíî 
î÷³êóâàòè, ïîêè çâàðèòüñÿ ¿æà, º 
äâà êð³ñëà. Äî ðîçìîâè äîëó÷èëàñÿ 
¿¿ ñóñ³äêà, 70-ð³÷íà Çîÿ Àðõ³ïîâà.

— ßê ðîçêàçóâàâ ì³é ïîê³éíèé 
÷îëîâ³ê, òóò êîæíó ñòàéíþ ïåðåðî-
áèëè â ê³ìíàòó. Äîâãèé ÷àñ òóàëå-
òè áóëè íà âóëèö³, îïàëåííÿ áóëî 
ï³÷íå, ¿æó ãîòóâàëè íà ê³ðîãàçàõ. 
Ïîò³ì ïðîêëàëè ãàç, âîäîïðîâ³ä, 
çðîáèëè òóàëåòè â ïðèì³ùåíí³. ² 
âñå, êàïðåìîíò çàê³í÷èâñÿ, — êà-
çàëà ïàí³ Çîÿ. — Äåñü ì³ñÿöü òîìó 
ñàì³ æèòåë³ â êóõí³ çðîáèëè êîñìå-
òè÷íèé ðåìîíò. À ðàí³øå ìè ñàì³ 
â³äðåìîíòóâàëè êîðèäîð, àëå íàø 
ÆÅÊ íåâ³äîìî ÷îìó âçÿâ çà öå 
ãðîø³ (ä³ì â óïðàâë³íí³ ó òîâàðè-
ñòâà «ÆÅÎ» — àâò.).

ДІМ ЙДЕ ПІД ЗЕМЛЮ 
×åðåç âñþ äîâæèíó áàðàêó ïðî-

õîäèòü òåìíèé êîðèäîð, ÿêèé ðîç-
ä³ëÿº ì³æ ï³ä’¿çäàìè ñò³íà. Ñâ³òëî 
òóò âìèêàºòüñÿ çà äàò÷èêàìè ðóõó.

Á³ëÿ êîæíî¿ ê³ìíàòè — ë³÷èëü-

БАРАК НА «ВАРШАВІ». ЯК ВОНО, 
ЖИТИ В КОЛИШНІЙ КОНЮШНІ?
Без комфорту  Будинок на провулку 
Литовському, 7 побудували в 1937 році. 
Під час німецької окупації Вінниці тут 
тримали коней, а після війни — військова 
частина переробила стайні в гуртожиток. 
Нині тут мешкають 24 сім'ї, які змушені 
жити у будинку, що поступово просідає

íèê íà ñâ³òëî. Ïîøòîâà ñêðèíü-
êà — îäíà íà ï³ä’¿çä. Ñï³ëüíîþ º ³ 
âáèðàëüíÿ: æ³íî÷èé òà ÷îëîâ³÷èé 
òóàëåòè.

Íàòàë³ÿ Äîöþê ñìèêàº çà äâåð³ 
îäíîãî ç òóàëåò³â, ÿê³ ìàéæå â³ä-
ðèâàþòüñÿ â³ä ñò³íè.

— Óñå ñòàðå, â³äïàäàº. Øòó-
êàòóðêà, áà÷òå, ïîñèïàëàñÿ. Òóò 
ïîãàí³ ñò³íè, ÿê³ ðîáèëè ç ñ³íà òà 
öåãëè. Âñþäè ãðèáîê òà ïë³ñíÿâà. 
Îïàëåííÿ äóæå ñëàáêå, — êàçàëà 
ïåíñ³îíåðêà.

Íàø äðóãèé «åêñêóðñîâîä», Çîÿ 
Àðõ³ïîâà, ïîêàçàëà ñâîþ ê³ìíàòó. 
Ðàí³øå âîíà òóò æèëà ç ÷îëîâ³-
êîì, à òåïåð ¿¿ ñï³âìåøêàíöÿìè 
º ñ³ì êîò³â. Çà ñëîâàìè æ³íêè, ¿¿ 
êâàðòèðà íà 15 êâàäðàòíèõ ìåòð³â 
ââàæàºòüñÿ ùå âåëèêîþ.

— Ó ìåíå òóò âîãêî, íå ðîç-
äÿãàéòåñü. Ïîäèâ³òüñÿ íà ö³ ïðî-
âàëè â ï³äëîç³ — öå âñå ÷åðåç 
ôóíäàìåíò, ÿêèé âæå «äîõëèé». 
ß âäîâà, îäèíîêà, íå çíàþ, ùî 
ðîáèòè. Òîìó äóìàþ, ùî îäíîãî 
ïðåêðàñíîãî äíÿ ÿ ïðîñòî ïðî-
âàëþñÿ, — êàæå æ³íêà.

Ïèòàºìî ó äâîõ ïåíñ³îíå-
ðîê, ÷è íå ïðîáóâàëè æèòåë³ 
îá’ºäíàòèñÿ, ùîá ñàìîñò³éíî 
â³äðåìîíòóâàòè áóäèíîê?

— Äëÿ öüîãî ïîòð³áí³ ãðîø³, 
à çâ³äêè âîíè â íàñ íàéäóòüñÿ? — 
ñêàçàëà Çîÿ Àðõ³ïîâà.

— Ìè ñêèäàºìîñÿ ìàêñèìóì 
ïî 50–100 ãðèâåíü ç ê³ìíàòè 
íà ïîòî÷í³ ðåìîíòè. Ùîá ïî-
âí³ñòþ áóäèíîê â³äðåìîíòóâà-
òè… íàâ³òü íå çíàþ, ñê³ëüêè òóò 
ãðîøåé ïîòð³áíî.

Íàïðèêëàä, ó Ìîñêâ³ ä³º ïðî-
ãðàìà ðåíîâàö³¿ ³ ñòàð³ áàãàòî-
ïîâåðõ³âêè òàì âñ³ çíîñÿòü. ×îìó 
ö³ áàðàêè íå çíåñòè? — êàæå Íà-
òàë³ÿ Äîöþê.

— Òóò æå íå çåìëÿ, à çîëîòî. 
Ìîæíà âñå çíåñòè òà ö³ëèé æèò-
ëîâèé êâàðòàë çáóäóâàòè. Íåâæå 
â íàñ òàê³ òóãîäóìè ïðè âëàä³? — 
äîäàëà ïàí³ Çîÿ.

— ß ñóìí³âàþñü, ùî Ãðîéñìàí 
çíàº, ùî òóò äîñ³ º áàðàêè, — íà-
îñòàíîê ñêàçàëà Íàòàë³ÿ.

ВАРТІСТЬ ЖИТЛА — 
ВІД 6000 ДОЛАРІВ 

Ó áóäèíêó æèâóòü íå ò³ëüêè 
ïåíñ³îíåðè, à é ëþäè, ÿêèì 
äî 40 ðîê³â. Îäèí ç íèõ — ïðàö³â-
íèê ïðîôòåõó÷èëèùà Ãåííàä³é. 
Òðè ðîêè òîìó äëÿ ñâîº¿ ðîäèíè 
â³í êóïèâ ó áàðàêó êâàðòèðó ³ 
çàïåâíÿº, ùî òóò ùå íîðìàëüíå 

У місті є програма співфінансу-
вання ремонтів багатоповерхі-
вок «30/70», де меншу частку 
(30%) платять жителі, а все інше 
(70%) — з бюджету Вінниці.
Програма діє наступним чином — 
на загальних зборах власники 
квартир вирішують, який саме 
тип ремонту їм потрібний: уте-
плення, заміна комунікацій, ре-
монт даху тощо. Протокол зборів 
надсилають до департаменту 
житлового господарства.
Департамент замовляє проектно-
кошторисну документацію, а жи-
телі будинку починають збирати 
свої 30%, які потрібно заплатити 
за ремонт. Надалі департамент 

житлового господарства обирає 
підрядника ремонту в «ProZorro», 
вносить 70% коштів, контролює з 
жителями процес ремонту.
Ще є варіант капремонту будин-
ку — «безкоштовний». Для ново-
створених ОСББ влада пропонує 
ремонт одного з конструктивних 
елементів будинку за кошти міста.
А якщо зробите ОСББ з 1 січня 
2019 року і вашому будинку понад 
48 років, то можна отримати два 
капітальних ремонти за кошти міс-
та. Але не протягом одного року.
Детально про порядок ремонту 
багатоповерхівок в рішенні місь-
кради, починаючи зі сторінки 35 
(goo.gl/vtpsdV) 

Як відремонтувати будинок за кошти міста 

Зоя Архіпова та Наталія Доцюк казали, що дім 
відремонтувати неможливо. У нього просідає фундамент, 
а самі жителі не в змозі зробити капремонт

Ìåøêàíö³ êàçàëè, 
ùî ¿õ áàðàê çíåñëè 
çà äîêóìåíòàìè 
ùå â 1978 ðîö³. 
Òóò ìàëà áóòè 
äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêà

æèòëî. À ùîá çá³ëüøèòè êîì-
ôîðò, çðîáèâ ó ê³ìíàò³ êàï³òàëü-
íèé ðåìîíò.

— Ñòåëþ çìåíøèëè íà ïàðó 
äåñÿòê³â ñàíòèìåòð³â, çðîáèëè 
óòåïëåííÿ ñò³í ³ ñòàëî òåïëî. 
Îñê³ëüêè â íàñ êâàðòèðà ó òó-
ïèêó, òî äîìîâèëèñÿ ç ñóñ³äêîþ 
ç ³íøîãî ï³ä'¿çäó, ùîá çðîáèòè 
ùå îäíó ñï³ëüíó ê³ìíàòó, äå ïî-
ñòàâèëè ïðàëüíó ìàøèíó, ì³êðî-
õâèëüîâêó, äóøîâó êàá³íó. Ï³ä öå 
îêðåìó êàíàë³çàö³þ ïðîâåëè, — 
ðîçêàçàâ ÷îëîâ³ê.

— ² ñê³ëüêè òóò êîøòóº íåðó-
õîì³ñòü?

— Â³ä øåñòè äî äåñÿòè òèñÿ÷ 
äîëàð³â çà ê³ìíàòó, — â³äïîâ³â 
Ãåííàä³é.

Ïîáóâàëè é â ñóñ³äíüîìó 
ï³ä’¿çä³, ÿêèé çà ïëàíóâàííÿì º 
«áëèçíþêîì» ïåðøîãî ï³ä’¿çäó. 
Òóò òàêîæ º ñï³ëüíà êóõíÿ òà 
ñàíâóçîë, ó êîæíî¿ ê³ìíàòè äâåð³ 

íà çàìêó, à â êîðèäîð³ êîëÿñêè, 
âåëîñèïåäè òà ³íø³ ïîáóòîâ³ ðå÷³.

Ðà¿ñà Òàðíàâñüêà, ÿêà ìåøêàº 
â öüîìó ï³ä’¿çä³, ðîçêàçàëà, ùî 
çàñåëèëàñÿ ñþäè â 1986 ðîö³.

— Ä³òåé â íàñ áàãàòî, ñóñ³äè 
íåãàëàñëèâ³. Ó îäí³é ç ê³ìíàò 
æèâå ïîëêîâíèê ïîäàòêîâî¿ ì³-
ë³ö³¿. ×îëîâ³ê ó ðåë³ã³þ «âäàðèâ-
ñÿ», ñòàâ äóæå íàáîæíèé. À êà-
ïðåìîíò áóâ äåñü ï’ÿòü ðîê³â 
òîìó, — ðîçïîâ³ëà æ³íêà ³ äîäàëà, 
ùî çà äîêóìåíòàìè ¿õíº æèòëî 
ìàëî áóòè çíåñåíå.

— ×óëà â³ä ñòàðîæèë³â, ùî 
çà äîêóìåíòàìè öåé áóäèíîê 
âæå çíåñåíèé äàâíî. Ùå â 78-ìó, 
êîëè áóäèíîê áóâ ïðèêð³ïëåíèé 
äî â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè, ìåøêàíö³â 
ïîâèíí³ áóëè ïåðåñåëèòè. À òóò 
ìàëè çáóäóâàòè äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêó. 
Àëå ñîëäàò³â ïîâåðòàëè ç-çà êîð-
äîíó, ðîçñåëÿëè ïî ³íøèõ áóäèí-
êàõ, à ïðî íàñ çàáóëè.

Сьомий будинок в провулку Литовському, хоча 
й нагадує приватний будинок, але є багатоквартирним
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РЕКЛАМА

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ó æîâòí³ ²âàñè-
êó çðîáèëè îïå-

ðàö³þ. Âèäàëèëè äâ³ ïóõëèíè. 
Ë³êàð³ ñêàçàëè, ùî îïåðàö³ÿ 
ïðîéøëà âäàëî. Õëîï÷èê ïî÷àâ 
â³äíîâëþâàòèñÿ.

Çà ï’ÿòü äí³â éîãî âèïèñàëè ç 
ë³êàðí³. Ïîäàëüøå îáñòåæåííÿ òà 
ï³äãîòîâêà äî õ³ì³îòåðàï³¿ ïðî-
õîäèëè àìáóëàòîðíî. Àëå âñå ùå 
ó Òóðå÷÷èí³.

Ïðîòÿãîì äâîõ ç ïîëîâèíîþ 
òèæí³â õëîï÷èêó çðîáèëè âñ³ 
íåîáõ³äí³ òåñòè, àíàë³çè, ó òîìó 
÷èñë³ ëþìáàëüíó (ñïèííîìîçêî-
âó) ïóíêö³þ.

Ðåçóëüòàòè âèÿâèëèñÿ íåâò³ø-
íèìè — ó ë³êâîð³ (ñïèííîìîçêî-

â³é ð³äèí³) áóëî çíàéäåíî ðàêîâ³ 
êë³òèíè, ùî îçíà÷àº àêòèâ³çàö³þ 
ïóõëèíè.

Áóëî ïðèéíÿòî ð³øåííÿ ïðî 
òåðì³íîâó çì³íó ïðîòîêîëó õ³ì³î- 
òà ðàä³îòåðàï³¿ íà á³ëüø ñêëàä-
íèé ³, íà äóìêó ë³êàð³â, á³ëüø 
åôåêòèâíèé.

²âàñèêó ï³äøê³ðíî ³ìïëàíòóâà-
ëè ïîðò-ñèñòåìó. Âîíà ïðèçíà÷à-
ºòüñÿ äëÿ óíèêíåííÿ ïîâòîðíèõ 
âíóòð³øíüîâåííèõ âòðó÷àíü, ÿê³ 
òðàïëÿþòüñÿ ïðè ïðèçíà÷åíí³ 
íîâèõ êóðñ³â õ³ì³îòåðàï³¿.

Ó òîé æå ÷àñ áàòüêè Âàí³ îòðè-
ìàëè ðåçóëüòàòè ìîëåêóëÿðíî-
ãåíåòè÷íî¿ ä³àãíîñòèêè, ÿê³ ï³ä-
òâåðäèëè íàéã³ðø³ î÷³êóâàííÿ 
ùîäî ä³àãíîçó — äèôóçíà ãë³îìà 
ç ìóòàö³ºþ ãåíà Ê27 Ì. Çà êëàñè-
ô³êàö³ºþ Âñåñâ³òíüî¿ îðãàí³çàö³¿ 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, òàêà ïóõëèíà 

ПІДТВЕРДИЛИСЯ НАЙГІРШІ 
ПОБОЮВАННЯ БАТЬКІВ ІВАСИКА  
Рак  З вересня про п’ятирічного 
вінничанина Ваню Бедрія говорить вся 
Україна. У хлопчика виявили злоякісну 
пухлину мозку. Потім розпочався збір 
коштів на його лікування у турецькій 
клініці. У останньому матеріалі про Івасика 
за 14 жовтня ми писали про успішно 
проведену операцію. Видалили два з трьох 
новоутворень. Що змінилося з тих пір?

â³äíîñèòüñÿ äî IV ñòóïåíþ çëî-
ÿê³ñíîñò³.

Ó îñòàíí³é äåíü æîâòíÿ 
ï’ÿòèð³÷íèé â³ííè÷àíèí ïî÷àâ 
êóðñ ðàä³î- òà õ³ì³îòåðàï³¿.

— Ïî÷àòè éîãî ðàí³øå íå áóëî 
ìîæëèâîñò³. Îñê³ëüêè âàæëèâèì 
ôàêòîðîì äëÿ ïî÷àòêó ðàä³îòåðà-
ï³¿ áóëî çàãîºííÿ ï³ñëÿîïåðàö³é-
íèõ ðóáö³â, — ðîçïîâ³äàº ìàìà 
Âàí³ ªâãåí³ÿ Áåäð³é. — Çà ÷àñ, 
ùî ìèíóâ â³ä îïåðàö³¿, ïóõëèíà 
ïî÷àëà çíîâó ðîñòè. Ë³êóâàííÿ 
íå ìàº ìèòòºâî¿ ä³¿, à íàêîïè÷åí-
íÿ ðàä³àö³¿ òà õ³ì³¿ â³äáóâàºòüñÿ 
ïîñòóïîâî, òîìó ñòàí ²âàñèêà 
ïîã³ðøóºòüñÿ.

Ìàìà ðîçïîâ³äàº, ùî ñèí ñòàâ 
ã³ðøå õîäèòè, ãîâîðèòè, ìåíøå 
êîðèñòóºòüñÿ ïðàâîþ ðó÷êîþ. 
Ç’ÿâèëèñÿ ñêëàäíîù³ ç êîâòàí-
íÿì ð³äèíè òà ïîäâîºííÿ â î÷àõ.

— Ìè ïðîäîâæóºìî ë³êóâàí-
íÿ, ùîá çóïèíèòè àêòèâíèé ð³ñò 
ïóõëèíè. Ïàðàëåëüíî øóêàºìî 
êë³í³êè òà ë³êàð³â ïî âñüîìó ñâ³òó, 
ÿê³ â³çüìóòüñÿ çà ë³êóâàííÿ ñàìå 
íàøî¿ ïðîáëåìè, — ïðîäîâæóº 
ªâãåí³ÿ. — Ìè çíàºìî ïðî ðÿä 
íîâ³òí³õ ìåòîä³â, ÿê³ âèêîðèñòî-
âóþòüñÿ â áîðîòüá³ ç ãë³îìàìè. 
ßê ò³ëüêè îòðèìàºìî êîíêðåòíó 
ïðîïîçèö³þ — âèðóøèìî íà ïî-
äàëüøå ë³êóâàííÿ.

Íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ³ñíóþòü 
ïîçèòèâí³ ðåçóëüòàòè åêñïåðè-
ìåíòàëüíèõ ïðîãðàì ó Í³ìå÷÷èí³ 
òà Ñïîëó÷åíèõ Øòàòàõ Àìåðèêè. 

Áàòüêè øóêàþòü ìîæëèâîñò³ 
ó÷àñò³ â íèõ.

Â³ä ïî÷àòêó íà ë³êóâàííÿ õëîï-
÷èêà íåîáõ³äíî áóëî ç³áðàòè 
70 òèñÿ÷ äîëàð³â. Ï³ñëÿ äîîáñòå-
æåííÿ ó òóðåöüê³é êë³í³ö³ — öÿ 
ñóìà ïîäâî¿ëàñü.

Ñòàíîì íà 1 ëèñòîïàäà ðîäèí³ 
Áåäð³é âäàëîñÿ ç³áðàòè $124 600 
(çà ñëîâàìè ªâãåí³¿, ñóìà íàäõî-
äæåíü òà ê³ëüê³ñòü âèòðàò â³äòîä³ 
ìàéæå íå çì³íèëèñü).

Ç íèõ $35 700 — ï³øëî íà îïå-
ðàö³þ; íà êîíñóëüòàö³¿ — $586; 
îáñòåæåííÿ — $7 530, âñòàíîâ-
ëåííÿ ïîðòó — $1 580, ñóïóòí³ 

âèòðàòè — $1 910, ïî÷àòêîâèé 
åòàï ë³êóâàííÿ (ïåðøèé ì³ñÿöü) 
õ³ì³îòåðàï³ÿ ³ ïðîìåíåâà òåðà-
ï³ÿ — $42 350. Óñüîãî $89 656.

×åðåç ïîã³ðøåííÿ ñòàíó, êë³-
í³êà âñòàíîâèëà íîâèé ðàõóíîê 
íà ï³äòðèìóþ÷å ë³êóâàííÿ ïðîòÿ-
ãîì ðîêó — $76 400. Öå çà óìîâè, 
ùî çà öåé ÷àñ â ²âàñèêà íå áóäå 
í³ÿêèõ óñêëàäíåíü.

Äëÿ îïëàòè ðàõóíêó ðîäèí³ 
íå âèñòà÷àº $41 456.

Ê à ð ò à  Ï ð è â à ò Á à í ê ó : 
5168 7573 0588 4035 

Áåäð³é ªâãåí³ÿ Âîëîäèìèð³âíà 
(ìàìà) 

У Вані рак мозку. 
Він став менше 
говорити і ходити. 
Нещодавно лікарі 
діагностували 
йому IV стадію 
злоякісності
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Íîâåíüêà äîðî-
ãà — òðè ê³ëîìåòðè 
íîâîãî àñôàëüòó 

ïðè â’¿çä³ ó Êîçÿòèí ç³ ñòîðîíè 
Â³ííèö³ — ô³ãóðóº ó ìàòåð³àëàõ 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî 
õàáàð. «Ïðîêëàâ ñîá³ íåþ äîðîãó 
äî êàçåìàòó», — òàê âèñëîâèâñÿ 
ï³äîçðþâàíèé Ñëîáîäÿíþê ï³ñëÿ 
âèõîäó ç ³çîëÿòîðà òèì÷àñîâîãî 
òðèìàííÿ ó Â³ííèö³. Òóò éîãî 
çóñòð³÷àëè îêðåì³ äåïóòàòè îá-
ëàñíî¿, ðàéîííî¿ ðàäè, êåð³âíè-
êè ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâ, ÷ëåíè 
Àãðàðíî¿ ïàðò³¿ (Ñëîáîäÿíþê 
î÷îëþº ðàéîííó îðãàí³çàö³þ ö³º¿ 
ñòðóêòóðè ó Êîçÿòèí³).

Íà äóìêó ï³äîçðþâàíîãî ³ éîãî 
êîëåã, çàòðèìàííÿ º çàìîâíèì. 
Ïàí Â³êòîð ñòâåðäæóº, ùî ó òà-
êèé ñïîñ³á éîìó ïîìñòèëèñÿ 
îïîíåíòè. ²íøó òî÷êó çîðó âè-
ñëîâèâ íà áðèô³íãó ïðîêóðîð 
îáëàñò³ Â’ÿ÷åñëàâ Ñîêîëîâèé. 
Äåÿê³ àêòèâ³ñòè òàêîæ óïåâíå-
í³, ùî ãîëîâà ðàäè ïðè÷åòíèé 
äî êîðóïö³éíèõ ñõåì.

Ñëîáîäÿíþê â³äñòîþâàòèìå 
ñâîþ ïðàâîòó ó ñóä³, à ñë³ä÷³ íà-
ìàãàòèìóòüñÿ äîâåñòè éîãî ïðè-
÷åòí³ñòü äî âèìàãàííÿ õàáàðà.

ВИМАГАВ 95 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ 
Ïðî çàòðèìàííÿ êîçÿòèíñüêî-

ãî ãîëîâè ðàéðàäè æóðíàë³ñòàì 
ïîâ³äîìèâ íà áðèô³íãó ïðîêóðîð 

îáëàñò³ Â’ÿ÷åñëàâ Ñîêîëîâèé. 
Ïð³çâèùà íå íàçèâàâ. Ïîâ³äî-
ìèâ, ùî ïîñàäîâöÿ çàòðèìàëè 
çà ôàêòîì âèìàãàííÿ õàáàðà (ñò. 
368 ÷. 3 ÊÊÓ).

— Ñë³äñòâîì âñòàíîâëåíî, ùî 
ãîëîâà ðàäè, âñòóïèâøè ó çìîâó 
ç êåð³âíèêîì ìàëîãî ïðèâàòíî-
ãî ï³äïðèºìñòâà öüîãî æ ðàéîíó, 
âèìàãàâ â³ä ñóá’ºêò³â ãîñïîäàðþ-
âàííÿ íåïðàâîì³ðíó âèãîäó çà òå, 
ùî ¿ì íå áóäå ñòâîðåíî ïåðåøêîä 
ó ïåðåâåçåíí³ ÷åðåç íîâîçáóäîâà-
íó äîðîãó ó Êîçÿòèí³ ïðîäóêö³¿ 
Æåæåë³âñüêîãî êàîë³íîâîãî çàâî-
äó. Çà öå íåîáõ³äíî áóëî ñïëàòèòè 
95 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ïðîêóðîð íàãîëîñèâ, ùî ³íôîð-
ìàö³ÿ ô³ãóðàíò³â ñïðàâè ïðî í³áè-
òî ïîë³òè÷íå çàìîâëåííÿ íå â³äïî-
â³äàº ä³éñíîñò³. Ùå ðàç óòî÷íèâ: º 
ðåàëüíèé ôàêò âèìàãàííÿ ãðîøåé. 
Éîìó äàíà ïðàâîâà îö³íêà. Îäíî-
÷àñíî ðîçñë³äóºòüñÿ ùå îäíå êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòîì 
ðîçêðàäàííÿ áþäæåòíèõ êîøò³â, 
ó ÿê³é òàêîæ ô³ãóðóº ï³äîçðþâà-
íèé ïîñàäîâåöü. Ï³ä ÷àñ ïðîâå-
äåííÿ îáøóêó ó áóäèíêó ïîñåðåä-
íèêà âèëó÷åíî 45 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Îáøóê òàêîæ ïðîâîäèâñÿ ó ñëóæ-
áîâîìó êàá³íåò³ ãîëîâè ðàéðàäè. 
Ïðî éîãî ðåçóëüòàòè ïðîêóðîð 
íå ñòàâ óòî÷íþâàòè. Äîäàâ, ùî 
ïðîêóðàòóðà âèìàãàòèìå îáðàí-
íÿ çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèãëÿä³ 
òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ àáî âíåñåííÿ 
ãðîøîâî¿ çàñòàâè ó ìàêñèìàëüíî 
ìîæëèâîìó ðîçì³ð³.

ДОРОГА ПРИВЕЛА ДО… КАЗЕМАТУ. 
ЗА ЩО СУДЯТЬ ГОЛОВУ РАЙРАДИ?
Гучна справа  Два місяці під 
цілодобовим домашнім арештом проведе 
голова Козятинської райради Віктор 
Слободянюк. На судове засідання його 
доставили у кайданках на руках. Із зали суду 
вийшов без них. Суддя Андрій Михайленко 
ухвалив рішення про цілодобовий 
домашній арешт. У чому звинувачують 
посадовця? Чому до зали засідань 
не пустили родичів і журналістів?

ЯК ЗАТРИМУВАЛИ 
ЧИНОВНИКА 

— Ó òîé äåíü â³í ïðîâ³â ñåñ³þ 
ðàäè, — ðîçïîâ³ëà äðóæèíà ï³ä-
îçðþâàíîãî ïàí³ Àëëà. — Ïðè-
¿õàâ äîäîìó íà îá³ä. Ï³ñëÿ òîãî 
éîìó çàòåëåôîíóâàâ çàñòóïíèê. 
Ñêàçàâ, ùî ïðèéøëè ñë³ä÷³ ðî-
áèòè îáøóê. ß ðàçîì ç íèì ïî-
¿õàëà íà ðîáîòó. Ó êàá³íåò ìåíå 
íå ïðîïóñòèëè.

Æ³íêà êàæå, ùî ¿¿ çäèâóâàëà 
âåëèêà ê³ëüê³ñòü æóðíàë³ñò³â, 
ÿê³ ðàïòîì ç’ÿâèëèñÿ ó áóäèíêó 
ðàéðàäè. Äèâóºòüñÿ, ÿê âîíè ìî-
ãëè òàê øâèäêî ä³çíàòèñÿ ³ òàê 
øâèäêî ïðèáóòè â Êîçÿòèí. Çà ¿¿ 
ñëîâàìè, ï³ñëÿ îáøóêó ñë³ä÷³ çà-
ëèøèëè êàá³íåò ³ ïî¿õàëè. Ãîëîâà 
ïðîäîâæèâ ñï³ëêóâàííÿ ç æóðíà-
ë³ñòàìè. ² òóò çíîâ ïîâåðíóëèñÿ 
ò³, õòî ïðîâîäèâ îáøóê. Ñêàçàëè, 
ùî â³í çàòðèìàíèé. Íà çàïèòàí-
íÿ, ÷îìó ³ çà ùî, â³äïîâ³ëè, ùî 
ïîâ³äîìëÿòü ó Â³ííèö³. Äðóæèíà 
ñòâåðäæóº, ùî ÷óëà ïðî öå îñî-
áèñòî, áî áóëà íà òîé ÷àñ ó êà-
á³íåò³.

ПЕРЕПЛУТАЛИ АДРЕСУ 
— Ï³ñëÿ òîãî ïî¿õàëà äîäîìó, 

ùîá âçÿòè ðå÷³ äëÿ ÷îëîâ³êà, àáè 
ì³ã ïåðåâäÿãíóòèñÿ, — ïðîäîâæóº 
ïàí³ Àëëà. — Êîëè âèéøëà ç áó-
äèíêó, á³ëÿ âîð³ò ñòîÿëè íåâ³äî-
ì³ ëþäè ³ ñêàçàëè, ùî íå ìàþ 
ïðàâà í³êóäè éòè. Ïîâ³äîìèëè, 
ùî áóäóòü ðîáèòè îáøóê. Çàòåëå-
ôîíóâàëà ó ïîë³ö³þ. Òàì ïîâ³äî-
ìèëè, ùî á³ëÿ áóäèíêó ÷åðãóþòü 
ëþäè ç ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. 
Çðîáèëà äçâ³íîê àäâîêàòó. Â³í 
ïîðàäèâ óâàæíî ïîäèâèòèñÿ 
íà îðäåð íà îáøóê. Òàì çíà÷è-
ëàñÿ àäðåñà ñóñ³äíüîãî áóäèíêó. 
Àäâîêàò ïîðàäèâ íå âïóñêàòè ¿õ 
ó ïðèì³ùåííÿ íà ï³äñòàâ³ òîãî, 
ùî íå òà àäðåñà.

Ï³ñëÿ öüîãî ïðàâîîõîðîíö³ ÷åð-
ãóâàëè á³ëÿ áóäèíêó âñþ í³÷ ³ íà-
ñòóïíîãî äíÿ, àæ ïîêè íå ïðèâåç-
ëè íîâèé îðäåð íà îáøóê. «Ó âñ³õ 
ãðàôàõ ïðîòîêîëó, ÿêèé ÿ ï³äïè-
ñóâàâ, çíà÷èòüñÿ ïðî÷åðê, — êàæå 
ñèí ï³äîçðþâàíîãî Âëàäèñëàâ. — 
Ùî øóêàëè — íå çíàéøëè. ¯õ 
ö³êàâèëè äîêóìåíòè íà ðåìîíò 
äîðîãè, ãðîø³».

ЧИСТО ЗАМОВНА СПРАВА 
— Ó íàñ, îäíîïàðò³éö³â ï³ä-

îçðþâàíîãî, íåìà ñóìí³âó â òîìó, 
ùî öå ÷èñòî çàìîâíà ñïðàâà, — 
êàæå ãîëîâà îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
Àãðàðíî¿ ïàðò³¿ Ñåðã³é Ãóöîë. — 

Ò³ëüêè ïðàâîîõîðîíö³ óâ³éøëè 
â êàá³íåò, íà ìåä³àðåñóðñàõ îä-
ðàçó ç’ÿâèëàñÿ ïðî öå ³íôîðìà-
ö³ÿ, ùî éîãî çàòðèìàëè, ïî÷àëè 
ïèñàòè ùå äî òîãî, ÿê öå ñòàëîñÿ. 
Öå íå ïîë³òè÷íå çàìîâëåííÿ — 
ãîâîðèâ íà áðèô³íãó ïðîêóðîð. 
Ìàáóòü, íåñïðîñòà.

Çàÿâó àäâîêàòà ïðî íåçàêîííå 
çàòðèìàííÿ ñóä íå çàäîâîëü-
íèâ. Íàñòóïíîãî äíÿ, ó ñóáîòó, 
17 ëèñòîïàäà, ðîçãëÿäàâ ïîäàííÿ 
ñë³ä÷èõ ïðî îáðàííÿ çàïîá³æíî-
ãî çàõîäó. Îáèäâà ðàçè òîé ñàìî 
ñóääÿ — ãîëîâà ñóäó Àíäð³é Ìè-
õàéëåíêî. Íà çàñ³äàííÿ ïðèéøëè 
øåñòåðî äåïóòàò³â îáëðàäè, 
íå ò³ëüêè â³ä Àãðàðíî¿ ïàðò³¿, 
äåïóòàòè Êîçÿòèíñüêî¿ ðàéðàäè, 
êåð³âíèêè îêðåìèõ ï³äïðèºìñòâ, 
àêòèâ³ñòè. Äåïóòàòè íàïèñàëè çà-
ÿâè ïðî òå, ùî ãîòîâ³ âçÿòè ï³ä-
îçðþâàíîãî íà ïîðóêè. Æîäíîìó 
ç íèõ íå äîçâîëèëè áóòè ïðè-
ñóòí³ìè íà çàñ³äàíí³. Òàê ñàìî 
íå ïðîïóñòèëè äðóæèíó, äîíüêó 
³ ñèíà. «Ìîæóòü çàéòè äâà æóð-
íàë³ñòè», — îãîëîñèâ ïîì³÷íèê 
ñóää³ ³ ï³ñëÿ öüîãî çà÷èíèâ äâåð³.

Äåïóòàò³â îáëðàäè ³ ðàéðàäè çà-
ïðîøóâàëè ïî ÷åðç³ íà çàñ³äàííÿ 

³ ç’ÿñîâóâàëè, íà ï³äñòàâ³ ÷îãî 
âîíè âèð³øèëè âçÿòè íà ïîðóêè ³ 
ÿêèì ÷èíîì ãàðàíòóþòü, ùî ï³ä-
îçðþâàíèé í³êóäè íå âòå÷å. «Õòî 
ìàâ âòåêòè, òîé óæå âò³ê», — â³ä-
ïîâ³â íà öå îäèí ç íèõ.

ЩО СКАЗАВ ПІСЛЯ ВИХОДУ 
З ІЗОЛЯТОРА

— Ñîðîìíî ãîâîðèòè ïðî öèõ 
40 ÷è 50 òèñÿ÷, êîëè ìè âèòðà-
÷àºìî ñîòí³ òèñÿ÷ íà áëàãîä³é-
í³ñòü, — ïîâ³äîìèâ æóðíàë³ñòó 
RIA Â³êòîð Ñëîáîäÿíþê. — Îñü 
ñòîÿòü äåïóòàòè-àãðàð³¿, êîæåí 
ç ÿêèõ äàâàâ êîøòè íà ðåìîíò 
ë³êàðí³, äèòÿ÷èõ ñàäê³â, øê³ë, 
ò³ëüêè íà îçäîðîâ÷èé òàá³ð ç³-
áðàëè ì³ëüéîí ãðèâåíü âíåñê³â. 
Îäèí ç íàøèõ àãðàð³¿â âèòðà-
òèâ íà áëàãîä³éí³ñòü ì³ëüéîí. ² 
ðàïòîì çâèíóâà÷óþòü çà ÿêèõîñü 
40 òèñÿ÷. Öå ïîìñòà çà òå, ùî 
ÿ ùå ðàí³øå çâåðíóâñÿ ³ç çàÿâàìè 
äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ïðî 
ðîçêðàäàííÿ áþäæåòíèõ ãðîøåé, 
íà îäèí ñïîðòçàë óæå âèòðàòèëè 
ï’ÿòü ì³ëüéîí³â, à â³í ùå íå ãîòî-
âèé. Òà äîðîãà ðîêàìè áóëà «âáè-
òà» ³ í³êîãî çà öå íå çàòðèìóâàëè, 
à òóò çðîáèâ íà ñâîþ ãîëîâó.

МИХАЙЛО ГУРБА, 
АДВОКАТ:

«Будемо оскар-
ж у в а т и  з а п о -
біжний захід, бо 
підстави для його 
обрання взагалі 

відсутні. Нема обґрунтування 
навіть підозри, не підтверджено 
докази, які надав слідчий про-
курор. Не встановлено ні факту 
вимагання грошей, ні їх передачі 
підозрюваному. Більше того, є 

свідчення свідків, які говорять, 
що самі зібрали кошти, щоб пе-
редати на ремонт дороги. Коли 
вони приходили до голови рай-
ради, той їх відмовляв, казав, 
ви стільки не заробляєте, щоб 
брати участь у ремонті. Про цей 
факт підозрюваний повідомляв 
депутатам райради. На суді ого-
лосили записану розмову між го-
ловою ради і підприємцем, який 
ремонтував дорогу. Там нема на-
віть натяку на вимагання грошей.

Грошей не знайшли, факт їх передачі не встановили 

Два роки тому Віктора Слободя-
нюка активісти силою запхали 
у сміттєвий контейнер. Стало-
ся це у дворі райради. На їхню 
думку, чиновник причетний 
до розбазарювання земель, 
не виконує вимоги про надан-
ня ділянок тим, хто повернувся 
з війни на Донбасі. Слободянюк 

звернувся із заявою до поліції. 
Було відкрите кримінальне про-
вадження. Після того один з ак-
тивістів заявляв, що чиновник 
вимагає від них триста тисяч 
гривень компенсації через суд. 
Пізніше суму змінив на 120 ти-
сяч гривень. Судові засідання 
ще тривають.

Пройшов люстрацію через сміттєвий контейнер 
«Ó âñ³õ ãðàôàõ 
ïðîòîêîëó, ÿêèé ÿ 
ï³äïèñóâàâ, çíà÷èòüñÿ 
ïðî÷åðê, — êàæå ñèí 
ï³äîçðþâàíîãî. — Ùî 
øóêàëè — íå çíàéøëè»

У залі суду підозрюваний Слободянюк (ліворуч) 
міг спілкуватися з адвокатом через віконце
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РЕКЛАМА

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334 

« Ç î ë î ò î »  â 
òàíöÿõ íà â³ç-

êàõ îòðèìàëà óêðà¿íñüêà ïàðà 
íà Ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³ 
ï³ñí³, òàíöþ ³ ìèñòåöòâ äëÿ 
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ «²âåð³ÿ-
Áð³ë³àíò» ó Òá³ë³ñ³. Â³ííè÷àíêà 
Íàòàë³ÿ Âèäàéêî òà õìåëüíè÷à-
íèí Ñåðã³é Ðîãàëü çâîðóøèëè 
ñâî¿ì âèñòóïîì ãëÿäà÷³â, ÿê³ 
àïëîäóâàëè ñòîÿ÷è.

ЯК СКЛАВСЯ ДУЕТ 
Íàòàë³ÿ Âèäàéêî ç Â³ííèö³ — 

îäíà ç òàíö³âíèöü íà â³çêàõ, ùî 
òðåíóþòüñÿ íà áàç³ ðåàá³ë³òàö³é-
íîãî öåíòðó «Ãàðìîí³ÿ». Æ³íêà 
ðîçïîâ³ëà, ùî òàíö³ îáîæíþº ç 
äèòèíñòâà. Àëå ï³ñëÿ òîãî, ÿê 

îïèíèëàñÿ íà ³íâàë³äíîìó â³çêó, 
íå â³ðèëà, ùî ìîæå çíîâ òàí-
öþâàòè.

— Âçàãàë³ òàíöþâàòè çàïðîïî-
íóâàâ ìåí³ ²âàí Ñ³âàê (ïàðàë³ì-
ï³ºöü, ÷åìï³îí ñâ³òó ç³ ñïîðòèâ-
íèõ òàíö³â — àâò.), — ðîçïîâ³ëà 
Íàòàë³ÿ. — ß â³äïîâ³äàëà, ùî öå 
äóðíèö³, íå ìîæíà æ öå ðîáèòè 
íà â³çêàõ. Çãîäîì ó «Ãàðìîí³¿» 
âñå æ ñïðîáóâàëà. Âèÿâèëîñÿ, ùî 
ñêëàäíîãî òóò ìàëî: º ò³ æ ïî-
çèö³¿, ïåâí³ ðóõè. Çâ³ñíî, íîãàìè 
âæå öüîãî íå çðîáèø.

Ïåðøèé ñåðéîçíèé âèñòóï 
â³ííè÷àíêè áóâ ÿêðàç ó ãóðòêó. 
Ó÷àñíèêè ïîñòàâèëè ³íêëþçèâíó 
âèñòàâó ï³ä íàçâîþ «Ïîðè ðîêó 
àáî Yes, I can» áëèçüêî ðîêó òîìó.

Òîä³ ÿê ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè 
ó Ì³æíàðîäíîìó ôåñòèâàë³ äëÿ 
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ «²âåð³ÿ-Áð³-
ë³àíò» Íàòàëþ íàäèõíóâ ãîëîâà 

ГЛЯДАЧІ АПЛОДУВАЛИ ЇМ СТОЯЧИ 
Інклюзія  З Тбілісі з перемогою 
повернулася вінничанка Наталія 
Видайко. Вона та її партнер по танцях 
Сергій Рогаль з Хмельницького 
стали першими на міжнародному 
фестивалі для людей з інвалідністю. Які 
випробування пройшла пара на шляху 
до визнання? Чим займаються зараз?

ÃÎ «Îá'ºäíàííÿ îñ³á îñîáëèâèõ 
ïîòðåá Óêðà¿íè» Äìèòðî Øâåöü.

— Ç ïàðòíåðîì ïî òàíöÿõ — 
Ñåðã³ºì Ðîãàëåì ç Õìåëüíèöüêî-
ãî ïîçíàéîìèëèñÿ íà ñïàðòàê³àä³ 
ó Çàòîö³, — ðîçïîâ³ëà Íàòàë³ÿ. — 
Ìè òàì íå ò³ëüêè çìàãàëèñÿ, à é 
â³äïî÷èâàëè, áóëè íà äèñêîòåö³. 
² êîëè Ä³ìà íàñ ç Ñåðã³ºì ïîáà-
÷èâ, òî ñêàçàâ, ùî áà÷èòü íàñ ÿê 
òàíöþþ÷ó ïàðó. Òàê ìè âïåðøå 
âèñòóïèëè íà ôåñòèâàë³ «Áàãðÿíà 
îñ³íü íà Ïîä³ëë³», Äìèòðî çíÿâ 
íà â³äåî ³ íàä³ñëàâ îðãàí³çàòîðàì 
çìàãàíü ó Ãðóç³þ. Ï³çí³øå îòðè-
ìàëè â³äïîâ³äü, ùî ìè ïðîéøëè 
ó ô³íàë!

БЛАГОДІЙНИКИ 
ТА КОНКУРЕНТИ 

Àëå áóëè âñ³ øàíñè òîãî, ùî 
óêðà¿íñüêà ïàðà òàê ³ íå â³çüìå 
ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³ â Òá³ë³ñ³. ßê 
çãàäóº Íàòàë³ÿ, äîâãèé ÷àñ íå ìî-
ãëè çíàéòè ô³íàíñóâàííÿ: ïðåä-
ñòàâíèêè «Ãàðìîí³¿» òåëåôîíóâà-
ëè òà ïèñàëè âñ³ì, àëå óñ³ â³äìî-
âèëèñÿ ï³äòðèìàòè ñïîðòñìåí³â.

Ïîòð³áíî áóëî ç³áðàòè áëèçüêî 

Часу спочивати на лаврах не-
має. Наталія Видайко разом з 
Сергієм Рогалем мали власний 
номер у інклюзивній виставі 
«INCLUSION IN HARMONY», яку 
показали 18 листопада в театрі 
Садовського. 
Крім них на сцені виступали 
понад 100 артистів, серед яких 
колектив «Гармонія», балет 
«Крила України» та танцівники 
інших вінницьких хореографіч-

них колективів. Ще один показ 
вистави запланований у Києві 
27 листопада (goo.gl/Viy1aG).
А паралельно цьому, Сергій та 
Наталія починають готуватися 
до виступу в Польщі.
— Ми будемо готувати сольний 
номер для Наташі. Він ще у ро-
боті. І знов-таки, на підготов-
ку та участь ми самі шукаємо 
гроші. Будемо розглядати, які 
з нарядів вже є у базі. Вивчати 

умови для участі, — розповіла 
хореограф-постановник Тетяна 
Клименко. — Сподіваємося, що 
знайдуться меценати, які допо-
можуть придбати танцювальний 
візок. Без нього неможливо зро-
бити технічно складні моменти. 
Наташі та партнеру доводиться 
робити максимум зусиль, щоб 
розхитати візки, замість того, 
щоб обмірковувати свої емоції, 
красу ліній. 

Пара готується до нових перемог 

100 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ïåðåë³ò, ïåðå-
âåçåííÿ â³çê³â òà ïîòî÷í³ âèòðàòè. 
Óñå æ êîøòè äàâ îäèí ï³äïðèº-
ìåöü-áëàãîä³éíèê. Êâèòêè íà ë³òàê 
êóïèëà Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà.

— ² çà ê³ëüêà äí³â òðàïèëàñÿ 
íîâà õàëåïà: çëàìàâñÿ â³çîê ïðîñòî 
íà âóëèö³. Äóìàëà, ùî âñå: í³êó-
äè íå ïîëå÷ó. Àëå Äìèòðî Øâåöü 
çíàéøîâ ëþäåé, ÿê³ ï³äòðèìàëè 
ô³íàíñîâî, çíàéøëè ìàéñòð³â, ùî 
øâèäêî çâàðèëè òó ÷àñòèíó, ÿêà 
â³ä³ðâàëàñÿ.

Îïèíèâøèñü ó Ãðóç³¿ Íàòàëÿ ³ 
Ñåðã³é çóñòð³ëèñÿ ç³ ñâî¿ìè êîí-
êóðåíòàìè. Íà ô³íàë ôåñòèâàëþ 
«²âåð³ÿ-Áð³ë³àíò» ïîòðàïèëè ïàðè 
ç Ïîëüù³, Í³ìå÷÷èíè, Ãðóç³¿. ² 
â êîíêóðåíò³â, ÿê çãàäóº Âèäàé-
êî, áóëè êðóò³ òàíöþâàëüí³ â³çêè, 
ÿê³ ëåãø³ çà ¿õí³. Óò³ì, ïåðåìîãó 
îòðèìàëà óêðà¿íñüêà ïàðà.

² öå íå ºäèíà ïåðåìîãà, ÿêó 
ïðèâåçëè ç Òá³ë³ñ³ — Îëåêñàíäð 
Êîçàê âèêîíàâ àâòîðñüêèé ðåï 
òà ïîñ³â äðóãå ì³ñöå.

— Ìè òàì âèêîíàëè äâà òàíö³ — 
«Ðîê-í-ðîë» ³ óêðà¿íñüêèé âàëüñ 
ï³ä ï³ñíþ Êâ³òêè Ö³ñèê. ×èì ìè 
çàö³êàâèëè æóð³? Íàøà ïàðà áóëà 
äóæå àðòèñòè÷íîþ, åìîö³éíîþ, — 
êàçàëà Íàòàë³ÿ. — Ìè ïîâí³ñòþ 
â³ääàëè ñåáå òàíöÿì, áî öå ìî¿ 
êðèëà, ìîº ïîâ³òðÿ.

Êîëè âîíè çàâåðøèëè ñâ³é íî-
ìåð, òî áëèçüêî ï³âòèñÿ÷³ ãëÿäà-
÷³â àïëîäóâàëè ñòîÿ÷è.

Õîðåîãðàô-ïîñòàíîâíèê ¿õ íî-
ìåðà Òåòÿíà Êëèìåíêî äîäàëà, 
ùî ïàðà ïåðåìîãëà, áî ¿õ âèñòóï 
áóâ ùèðèì.

— Íàòàøà ìàº äóæå ÿñêðàâèé 
õàðàêòåð, ðàçîì ç Ñåðã³ºì âîíè 
ïîêàçàëè ãàðíó ñèíõðîííó ðî-
áîòó. À öüîìó ïåðåäóâàëà òèòà-
í³÷íà ï³äãîòîâêà: ìè ï'ÿòü ðàç³â 
íà òèæäåíü âèõîäèëè íà ðåïåòè-
ö³þ. ßêùî çâè÷àéíå òðåíóâàííÿ 
çàéìàº 1–1,5 ãîäèíè, òî â íèõ 
öå áóëî 4–5 ãîäèí. Âçàãàë³, äëÿ 
ìåíå öå âåëèêà ÷åñòü — òðåíóâà-
òè òàêèõ ñèëüíèõ äóõîì ëþäåé.

У конкурентів, як згадує Наталка Видайко, 
були круті танцювальні візки, які легші за їхні

«Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî 
áóäóòü ìåöåíàòè, ÿê³ 
êóïëÿòü òàíöþâàëüíèé 
â³çîê. Áåç íüîãî 
íåìîæëèâî çðîáèòè 
ñêëàäí³ åëåìåíòè»

ËÀÉÔ
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

ßêùî ó êëàñ³ 
÷è ãðóï³ äèòè-
íó ñèñòåìàòè÷íî 

öüêóþòü, òî ùî ðîáèòè? Àáî ùå 
ã³ðøå: ï³äîçðþºòå, ùî âàø íàùà-
äîê áóë³íãîì çàéìàºòüñÿ? Ãðîø³ 
ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ, íàïðèêëàä, 
÷è õòîñü ïîæàë³âñÿ… ßê òóò ä³-
ÿòè? Â³äïîâ³ä³ íà âñ³ ïèòàííÿ ïðî 
êîíôë³êòè â äèòÿ÷èõ êîëåêòèâàõ 
òà ïðàâèëüíå ðåàãóâàííÿ íà íèõ 
äîðîñëèìè äàëà êåð³âíèöÿ þâå-
íàëüíî¿ ïîë³ö³¿.

— ßêùî ãîâîðèòè â ö³ëîìó 
ïî îáëàñò³, òî ñèòóàö³¿ êðèòè÷-
íî¿ íåìàº, — ãîâîðèòü êåð³âíèöÿ 
â³ää³ëó þâåíàëüíî¿ ïðåâåíö³¿ îá-
ëàñíîãî ãëàâêó Íàöïîë³ö³¿ Ëþä-
ìèëà Êóçíºöîâà. — Òàêîãî, ùî 
÷àñ â³ä ÷àñó íàäõîäÿòü çâåðíåííÿ 
ïðî áóë³íã äî ïîë³ö³¿ (ñèñòåìà-
òè÷í³ öüêóâàííÿ ä³òîê), â íàñ, 
íà ùàñòÿ, íåìàº.

Àëå æ ìè ðîçóì³ºìî, ùî òàêå 
ÿâèùå ³ñíóº?

— Ó òîìó òî é ïðîáëåìà, — ãî-
âîðèòü ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Çàêî-
íîäàâ÷îãî âèçíà÷åííÿ ïîíÿòòÿ 
áóë³íãó íåìàº ³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
ñàìå çà áóë³íã íåìàº. ª çà õó-
ë³ãàíñòâî, çà íåöåíçóðíó ëàéêó, 
çà ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ. Ïåðåä-
áà÷åíà êðèì³íàëüíà ³ àäì³í³ñòðà-
òèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèçíà-
÷åíèé ïåðåë³ê ïðàâîïîðóøåíü 
÷è çëî÷èí³â. Òîìó, ÿêùî íàäõî-
äèòü çâåðíåííÿ äî ïîë³ö³¿ «íàä 
äèòèíîþ çíóùàþòüñÿ», íå ìîæ-

ëèâî éîãî çàðåºñòðóâàòè ÿê áó-
ë³íã. Þðèäè÷íî êâàë³ô³êóþòü 
êîíôë³êòè çã³äíî ç âèìîãàìè ä³-
þ÷îãî çàêîíîäàâñòâà. Êîíêðåòíî: 
áóëî ïîáèòòÿ äèòèíè àáî áóëè 
õóë³ãàíñüê³ ä³¿. Òîìó é ñòàòèñ-
òè÷íî ô³êñóâàòè, ùî öå áóâ ñàìå 
áóë³íã, ìè íå ìîæåìî.

Àíàë³çóºòå óñ³ äèòÿ÷³ çëî÷èíè ³ 
çâåðòàºòå óâàãó íà ò³ âèïàäêè, ùî 
áóëè, íàïðèêëàä, íà òåðèòîð³¿ íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó?

— Òàê, ÿ ïðîñë³äêîâóþ. Îò ãëÿ-
íåìî ñòàòèñòèêó çà 10 ì³ñÿö³â. 
Ùî ìè áà÷èìî ïî çëî÷èíàõ â³ä-
íîñíî ä³òåé ³ òèõ, ùî â÷èíèëè 
ä³òè. ª 296 êðèì³íàëüíèõ ïðà-
âîïîðóøåíü ä³òåé çà 10 ì³ñÿö³â. 
Íàéá³ëüøå — êðàä³æîê. ² êðàä³æ-
êè ìîãëè áóòè ñêëàäîâîþ áóë³íãó: 
ä³òè çíóùàëèñÿ-çíóùàëèñÿ íàä 
õëîï÷èêîì ÷è ä³â÷èíêîþ, êèäàëè 
òåëåôîí, à ïîò³ì ùå é âêðàëè.

Òàê ñàìî õóë³ãàíñòâà ä³òåé ìîæ-
íà ââàæàòè ñêëàäîâîþ áóë³íãó. 
Ñê³ëüêè ¿õ çàðåºñòðóâàëè ç ïî-
÷àòêó ðîêó?

— 16 âèïàäê³â. Íå ñóìí³âàþñÿ, 
ùî º ñåðåä íèõ íàñë³äêè áóë³íãó, 
öüîãî ñèñòåìàòè÷íîãî öüêóâàí-
íÿ. Ãðàáåæ³â ìàëî, âñüîãî 2% — 
11 ôàêò³â.

УРОКИ ПРО БУЛІНГ 
Âàø³ ï³äëåãë³ ïðîâîäÿòü â øêî-

ëàõ àêö³¿, ïðîô³ëàêòè÷í³ çàíÿòòÿ. 
Ïðî áóë³íã ãîâîðÿòü?

— Òàê, öå ïèòàííÿ â íàñ ÿêðàç 
àêòóàëüíå, òîìó ùî â ö³ëîìó 
â äåðæàâ³ âîíî íàáóâàº ðîçãî-
ëîñó. Ìè áà÷èìî êðè÷óù³ âè-

БУЛІНГ У ШКОЛАХ Є. 
А ЗАЯВ У ПОЛІЦІЮ НЕМАЄ
Будьте в курсі  Чи заявляють батьки 
в поліцію про систематичне цькування 
їхніх дітей однолітками в школі? У поліції 
не змогли назвати статистичного 
підтвердження цього явища, але сказали — 
булінг має місце. У ювенальній превенції 
роз’яснили, як правильно реагувати 
на шкільних агресорів батькам і дітям

ïàäêè â ³íøèõ ðåã³îíàõ. Ä³éñíî 
º, ³ íà â³äåî çí³ìàþòü ñàì³ ä³òè. 
Àëå â íàñ òàêèõ âèïàäê³â íå áóëî. 
Òèì íå ìåíøå, âñ³ ñï³âðîá³òíèêè, 
ÿê³ â ìåíå º, 50 îñ³á ïî îáëàñò³, 
ö³ ïèòàííÿ ï³äí³ìàþòü ïîñò³éíî, 
êîëè ç’ÿâëÿþòüñÿ â íàâ÷àëüíîìó 
çàêëàä³. Öå îäíà ³ç òåì ¿õí³õ áå-
ñ³ä ç ä³òüìè. Ïðîô³ëàêòè÷í³ â³äåî 
ïîêàçóºìî, ùî ñïîíóêàº ä³òåé 
äî òîãî, ÿêèì ÷èíîì ç öèì áîðî-
òèñÿ. Ùå íàãîëîøóºìî íà òîìó, 
ùî ñàì³ ä³òè ìîæóòü ì³æ ñîáîþ 
áóë³íã ïîáîðîòè. Íå îáîâ’ÿçêîâî 
÷åêàòè äîïîìîãè â³ä äîðîñëèõ, 
â³ä â÷èòåë³â.

ßê âïîðàòèñü ä³òÿì ñàìîòóæêè?
— ª îäèí àãðåñîð, ÿêèé áåðå 

³ç ñîáîþ, òàê áè ìîâèòè ñï³âó-
÷àñíèê³â, ï³äáóðþº ³íøèõ ä³òåé. 
Äîñòàòíüî âèñòóïèòè êîëåêòèâó 
íàâïàêè, ïðîòè öüîãî àãðåñîðà, 
³ âñå — äàë³ íå áóäå ï³äòðèìêè 
³ ïðèïèíèòüñÿ çíóùàííÿ. ß öå 
âñ³ì ä³òêàì ðîçêàçóþ, ïîÿñíþþ. 
Öå ïåðåâ³ðåíî.

РЕКОМЕНДАЦІЇ БАТЬКАМ 
ßêùî áàòüêè ç’ÿñóâàëè, ùî 

â êëàñ³ ÷è ãðóï³ ¿õíüî¿ äèòèíè º 
áóë³íã. Ùî ðîáèòè?

— Êîëè áàòüêè áîÿòüñÿ ï³òè 
ëèøí³é ðàç äî øêîëè ³ ÿê³ñü ñâî¿ 
áà÷åííÿ âèñëîâèòè, öå àáñîëþòíî 
íåïðàâèëüíî. Íàâïàêè, òðåáà ³òè 
äî øêîëè. Àëå íàãîëîøóþ: áàòü-
êè íå ìàþòü ïðàâà ñï³ëêóâàòèñÿ ç 
áóëåðîì, àãðåñîðîì, ÿêèé â÷èíèâ 
â³äíîñíî ¿õíüî¿ äèòèíè ÿê³ñü ä³¿.

Òðåáà ãîâîðèòè ç êåð³âíèöòâîì 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ÷è áàòüêàìè 
àãðåñîðà?

— Îô³ö³éíî ìàºìî ïðàâî íà-
ïèñàòè çàÿâó äèðåêòîðó øêî-
ëè, à ïàðàëåëüíî — â ïîë³ö³þ. 
Ìîæíà òàêîæ íàïèñàòè â ñëóæáó 
ó ñïðàâàõ ä³òåé. Ó âñ³ ò³ ³íñòàíö³¿, 

Якщо батьки підозрюють, що їхня 
дитина булінгом займається? 
Гроші почали з’являтися, напри-
клад, чи хтось пожалівся? Як тут 
діяти? На це питання начальниця 
ювенальної поліції Людмила Куз-
нєцова каже, що в такому випад-
ку теж не зайвим буде навідатися 
до школи, почути думку вчителя.
— Зазвичай, вчителі швидко ре-
агують на дитину, яка порушує 
спокій, і інформують батьків, — 
каже Людмила Кузнєцова. — Пе-
реважно так батьки і дізнаються, 

саме від навчального закладу. Що 
робити з такою дитиною вдома? 
Тут вже треба шукати причини 
в сім’ї, бо дитина-булер — це 
насправді жертва. Цькування ін-
ших — це його реакція на щось. 
Щоб дитина на таке пішла, мала 
бути на те якась причина. І цю 
причину шукати треба батькам 
у своїй поведінці. Або було руко-
прикладство, або дитину не чують, 
або не підтримують, з нею не спіл-
куються на теми, які їй важливі. 
Через це вона знаходить, як себе 

реалізувати, як свою значимість 
показати в дитячому колективі. 
Фактично вона робить те, чого 
вдома не може зробити. Тут важко 
буде батькам самим впоратися. 
У такому випадку робота педа-
гогів також має бути, ювенальна 
поліція може підключитися і про-
вести роз’яснювальну роботу. Але 
в першу чергу за дії дитини несуть 
відповідальність батьки. На за-
конодавчому рівні. Адміністра-
тивний протокол про неналежне 
виховання буде складений.

Якщо ваша дитина булер 

ÿê³ çàéìàþòüñÿ çàõèñòîì ïðàâ ä³-
òåé. Óñ³õ ìîæíà ïî³íôîðìóâàòè.

Ìàëî õòî íàâàæèòüñÿ íà îô³-
ö³éí³ çâèíóâà÷åííÿ, áî æ «äèòèí³ 
òàì äàë³ â÷èòèñÿ»…

— Çâè÷àéíî, ùî êîæíèé íà-
â÷àëüíèé çàêëàä äáàº çà ñâîþ 
ðåïóòàö³þ. ª òàêèé íåãëàñíèé 
ðåéòèíã ì³æ øêîëàìè ïðî ê³ëü-
ê³ñòü ïðàâîïîðóøåíü íà òåðèòî-
ð³¿. Ó êîãî íàéìåíøå — öå äî-
áðå. ×åðåç öå îäðàçó ïî÷èíàºòüñÿ 
ðîáîòà ç áàòüêàìè. Öå âñå çðî-
çóì³ëî, àëå ìè ìàºìî çàõèùàòè 
ñâîþ äèòèíó — êîæíèé áàòüêî 
÷è ìàòè ìàº öå ðîáèòè. Òîìó, 
çâè÷àéíî, â ïåðøó ÷åðãó çâåðòà-
ºìîñÿ â øêîëó, äå º ïñèõîëîãè, 
ïåäàãîãè-âèõîâàòåë³. Òàì áàãàòî 
òàêèõ ëþäåé, ÿê³ ìàëè á öþ ñè-
òóàö³þ íå äîïóñòèòè…

ОСВІТА ПРОТИ РОЗГОЛОСУ 
— Íà æàëü, òàêà ïîçèö³ÿ çàðàç 

â îñâ³òè, ùî «ìè ò³ëüêè íàâ÷à-
ºìî». Í³. ª çàêîí ïðî îñâ³òó, º 
äóæå áàãàòî íîðìàòèâíèõ äîêó-
ìåíò³â, ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü: ç ìî-
ìåíòó, êîëè äèòèíà ïåðåñòóïèëà 
ïîð³ã íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, âñÿ 

â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà íàâ÷àííÿ, 
çà âèõîâàííÿ, çà áåçïå÷íå ïåðå-
áóâàííÿ äèòèíè â øêîë³ ëÿãàº 
íà àäì³í³ñòðàö³þ. 

Ïðàêòèêà îñâ³òÿí òàêà: âèêëèêà-
òè âñ³õ äî äèðåêòîðà ³ ðîçáèðàòèñÿ. 
Öå äîïîìàãàº âèð³øèòè êîíôë³êò ³ 
çíÿòè ïðîáëåìó, ÿê ãàäàºòå?

— Ïðàêòèêà ïîêàçóº, ùî ÷àñ-
òî ñòîðîíè êîíôë³êòó â êàá³íåò³ 
äèðåêòîðà íå çíàõîäÿòü ñï³ëüíî¿ 
ìîâè, ³ âñå îäíî º çâåðíåííÿ 
â ïîë³ö³þ. Íå çàâæäè, çâè÷àéíî, 
òàê òðàïëÿºòüñÿ, àëå äîñèòü ÷àñ-
òî. Ó òàêîìó âèïàäêó âòðà÷àºòüñÿ 
÷àñ. Ìîãëè æ áóòè ò³ëåñí³ óøêî-
äæåííÿ, ÿê³ òðåáà áóëî á îäðàçó 
çàô³êñóâàòè. Ïîò³ì áåç çíÿòèõ 
ïîáî¿â âàæêî áóäå äîâåñòè, ÿêùî 
ïîêàçè ñòîð³í ñóïåðå÷àòü. Çá³ð 
äîêàç³â ³ ñâ³ä÷åíü áóäå ïîâí³øèé 
îäðàçó ï³ñëÿ âèïàäêó, à íå ÷åðåç 
ÿêèéñü ÷àñ, êîëè ìîæëèâî âçÿòè 
ò³ëüêè ïîêàçè ñòîð³í. Òàê ñàìî 
ñâ³äê³â òðåáà ïî-ãàðÿ÷îìó îïè-
òàòè. Ä³çíàòèñÿ, ìîæëèâî, õòîñü 
çí³ìàâ ïîä³þ íà â³äåî. Êîëè ïðî-
õîäèòü ÷àñ, òî âñå öå âòðà÷àºòüñÿ, 
òà é â øêîë³ ðîáîòà ïðîâîäèòüñÿ 
â³äïîâ³äíà.

ДИТЯЧА ЖОРСТОКІСТЬ У ЦИФРАХ 
Хоча б раз були жертвами насилля однолітків або старших дітей 49% 
школярів. Це дані українського дослідження Report. За кордоном ситуація ще 
гірша: 89% неповнолітніх піддавалися насиллю в шкільному колективі

ЯКА ПРИЧИНА 
ЗНУЩАНЬ
Зовнішній вигляд
                                        52%
Стать
      7% 
Етнічна належність
     5%
Вподобання
    5%

НАЦІОНАЛЬНА ДИТЯЧА ГАРЯЧА ЛІНІЯ 
Не знаєш, до кого звернутися з питанням чи з проблемою? За цими 
телефонами правозахисники центру «Ла страда» підтримають і дадуть пораду: 
0–800–500–255 зі стаціонарного телефону 
або 116–111 з мобільного усіх операторів.

ЧИ РОЗПОВІЛИ КОМУСЬ ПРО ЦЕ?

ТАК64% 36%НІ

Другу/брату/сестрі
25% 

Дорослим родичам
25%

Вчителю
4% 

Було соромно розповідати
                                                   40% 
Здавалося, що в цьому нічого дивного
                            22% 
Страшно розказувати дорослим
    5% 
Не змогли пояснити причину
                                         33% 

Чи 
знущаються 
над тобою 
інші учні?

ТАК
49%

51%
НІ

— Ñàì³ ä³òè ìîæóòü 
ì³æ ñîáîþ ïîáîðîòè 
áóë³íã. Íå îáîâ'ÿçêîâî 
÷åêàòè äîïîìîãè â³ä 
äîðîñëèõ, — ãîâîðèòü 
Ëþäìèëà Êóçíºöîâà
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— Ми з татом завжди дивилися 
фільм «Роккі» і мені найбільше 
подобалася частина, де герой пі-
шов зі спорту і повернувся. Важко 
було мені дивитися на те, коли 

у спортсмена травма, але він 
знову тренується, аби досягти 
свого. Я люблю такі мотиваційні 
фільми, якщо на реальних поді-
ях — взагалі круто.

На яких супергероїв рівняються спортсмени 

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

ßê ïðàâèëî, Äàøà ðîçïî÷è-
íàº ñâ³é äåíü ç³ ñí³äàíêó: êàøà 
àáî ñèð. Äàë³ éäå íà ðîáîòó àáî 
â óí³âåðñèòåò. Àëå êîæåí ¿¿ äåíü 
ïðîíèçàíèé ñïîðòîì. Ä³â÷èíà 
ïðàöþº ïåðñîíàëüíèì òðåíå-
ðîì â îäíîìó ç³ ñïîðòèâíèõ 
çàë³â ì³ñòà, à âå÷îðàìè â³äâ³ä-
óº âëàñí³ òðåíóâàííÿ ç áîêñó. ²ç 
çàõîïëåíü — ãðà íà ã³òàð³.

— Ëþáîâ äî ñïîðòó ïî÷àëàñÿ 
ç òîãî, ùî ìè ç òàòîì õîäèëè 
íà ðèáàëêó, à ï³ñëÿ òîãî çàâæäè 
íà òóðí³ê. Âåëèêèé ñïîðò â³äêðèâ-
ñÿ ó øêîë³, êîëè ÿ âèãðàëà ïåðø³ 
çìàãàííÿ ç ï³äòÿãóâàííÿ òà â³äæè-
ìàííÿ. Òàì ìåíå çóñòð³â òðåíåð 
ç âåñëóâàííÿ, çàïðîñèâ äî ñåáå. 
Ø³ñòü ðîê³â ÿ âèñòóïàëà, ïîòðà-
ïèëà â çá³ðíó, — ðîçïîâ³äàº Äàøà.

Ï³ñëÿ âåñëóâàííÿ ä³â÷èíà ìàëà 
íåâåëèêèé äîñâ³ä ó êðîñô³ò³, àëå 
ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî çìàãàíü 
ñòàëî çðîçóì³ëî, ùî º óñï³õè 
ó âàæê³é àòëåòèö³.

— ß òðîõè ïîçàéìàëàñÿ ³ ñòàëà 
÷åìï³îíêîþ îáëàñò³. Ïîò³ì çà-
êèíóëà ³ â³äêðèëà äëÿ ñåáå æèì 
ëåæà÷è (â åê³ï³ðîâö³ 120 êã, 
áåç — 90 êã). Îòðèìàëà çâàííÿ 
÷åìï³îíêè Óêðà¿íè òà ïîñòàâè-
ëà ðåêîðä âçèìêó 2018 ðîêó — 
87,5 êã, — ãîâîðèòü Äàøà.

ПРОБЛЕМИ СТИЛЮ 
Äàð’ÿ ìàº íåçâè÷íó ñòàòóðó: 

øèðîê³ ïëå÷³, íàêà÷àí³ ðóêè òà 
íîãè. Âëàñíå, çîâí³øí³é âèãëÿä 
ñïîðòñìåíêè òî÷íî ïðèâåðòàº 
óâàãó.

— Ìåí³ çàâæäè ãîâîðèëè: 
«Áîæå ì³é, Äàøà, òè æ ä³â÷èíêà, 

ДАР’Я ШПАКОВА: «ТРЕБА ЗНАТИ 
МЕЖУ, ЩОБ НЕ ПЕРЕТРЕНУВАТИСЯ»
Поза конкуренцією  Даші 21 рік, 
а вона вже майстер спорту з веслування, 
кандидат в майстри спорту з жиму 
лежачи та багаторазова чемпіонка 
України. Дівчина закінчила Вінницький 
медичний коледж і має освіту фельдшера. 
Нині навчається на фізкультурному 
факультеті педагогічного університету. 
Спортсменка розказала, чим живе та 
захоплюється і як реагує на критику

à ó òåáå òàê³ øèðîê³ ïëå÷³». ß â³ä-
ïîâ³äàëà, ùî ÿ ñïîðòñìåíêà ³ 
ëþäè âñ³ ð³çí³. Áóëè ó ìåíå ñïî-
÷àòêó êîìïëåêñè: íå ìîãëà îäÿã-
íóòè ñóêíþ. Ö³ øèðîê³ ïëå÷³… 
Àëå ç ÷àñîì, êîëè ïîñò³éíî çíà-
õîäèøñÿ â ñïîðòèâíîìó êîëåêòè-
â³, òî «êðèâèõ» ïîãëÿä³â íà ñîá³ 
íå â³ä÷óâàºø. Ñüîãîäí³ ÿ âæå 
íîðìàëüíî ñïðèéìàþ òàê³ ðå÷³, — 
ðîçïîâ³äàº Äàøà, ñì³þ÷èñü.

— Çíàéòè òà âèáðàòè îäÿã — öå 
äóæå âåëèêà ïðîáëåìà. Ó æîäíó 
áëóçó â ìåíå íå âì³ùàºòüñÿ ñïèíà 
(ñì³ºòüñÿ). Âçàãàë³ ÿ ñïîðòèâíèé 
ñòèëü íîøó, àëå êîëè ïîòð³áíî, 
òî ï³ä³áðàòè ä³ëîâ³ ðå÷³ — öå äóæå 
äîâãî, — ðîçêàçóº ñïîðòñìåíêà. — 
ß øóêàþ îäÿã áóäü-äå ³ ì³ðÿþ 
âñå, ùî ìîæå ìåí³ ï³ä³éòè.

КОНКУРЕНЦІЯ У СПОРТІ — 
ШТУКА СТРАШНА 

— Öå çäàºòüñÿ, ùî ñïîðò — 
ëåãêî. ß ïàì'ÿòàþ ñâî¿ ïåðø³ 
çáîðè. Ñàìå òàì ÿ ç³øòîâõíóëàñÿ 
ç ïîíÿòòÿì êîíêóðåíö³¿. Äçâîíè-
ëà ìàì³ ïðîòÿãîì ï³âòîðà ì³ñÿöÿ 
ùîäíÿ ³ ãîâîðèëà, ùî ïî¿äó äîäî-
ìó. Ñêëàäíî áóëî ç òèìè ä³â÷à-
òàìè. Àëå òàê³ ìîìåíòè ïðîñòî 
ïîòð³áíî ïåðåòåðï³òè, òîìó ùî 
ïîò³ì íàáàãàòî ïðîñò³øå íå ò³ëü-
êè ó ñïîðò³, àëå é â æèòò³, — ãî-
âîðèòü Äàøà.

Ä³â÷èíà ðîçêàçàëà, ùî ó âåñëó-
âàíí³ öå ïî÷óòòÿ äóæå çàãîñòðåíå, 
òîìó ùî áàãàòî êîíêóðåíò³â.

— Öåé âèä ñïîðòó ïåðåäáà÷àº 
òå, ùî òè áà÷èø ñâîãî ñóïåð-
íèêà. À âàæêà àòëåòèêà òðîõè 
ëåãøà, òîìó ùî íà ïîìîñò³, äå 
ÿ çìàãàþñÿ — ñóïåðíèê³â íåìàº, 
ÿ îäíà ³ øòàíãà. Æèì ëåæà÷è ùå 
ïðîñò³øå: ÿ í³êîãî íå áà÷ó, òîìó 
ùî ëåæó ³ íàâ³òü ãëÿäà÷³â íå âè-
äíî. Çàðàç äóæå ö³êàâî, ÿê â³ä÷óþ 
êîíêóðåíö³þ ó áîêñ³, òîìó ùî 
ñóïåðíèê ìàêñèìàëüíî áëèçüêî.

БЕЗ ТРАВМ — НІЯК 
Âåëèêèé ñïîðò áåç òðàâì 

íåìîæëèâèé, òîìó Äàøà íåî-
äíîðàçîâî îïèíÿëàñÿ â ë³êàðí³:

— Ó ìåíå íà ï³âòîðè äîáè 
â³äìîâèëà íèðêà. Á³ëüøå ì³ñÿöÿ 
ÿ ïðîëåæàëà â ë³êàðí³. Ó ìåíå 
áóëè ïðîáëåìè ç íèðêàìè ðàí³øå, 
òîìó áîëþ ÿ íå íàäàëà çíà÷åííÿ. 
ßê çàâæäè, âèïèëà çíåáîëþþ-
÷å, äóìàëà, ïðîéäå. Ó ðåçóëüòàò³ 
ïî øâèäê³é ìåíå ïîêëàëè â ë³-
êàðíþ, ïîñòàâèëè ñòåíò â íèðêó, 
ç ÿêèì ÿ õîäèëà ï³âòîðà ì³ñÿö³. 
Òîä³ ìàìà ìåí³ ñêàçàëà: «Íå äàé 

Áîã òè ïîâåðíåøñÿ ó ñïîðò». Àëå 
÷åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ âèïèñêè 
ÿ ïðèéøëà íà òðåíóâàííÿ.

Ï³ñëÿ äîâãèõ õâîðîá ñïîðòñ-
ìåíàì, ÿê ïðàâèëî, âàæêî â³ä-
íîâèòèñÿ.

— ß ïîñò³éíî òðåíóâàëàñÿ, 
ùîá ïîâåðíóòèñÿ ó ôîðìó. Òóò 
äóæå òîíêà ãðàíü — ùîá íå ïå-
ðåòðåíóâàòèñÿ. Ó ìåíå òàê áóëî 
íå ðàç, êîëè ìàëî â³äïî÷èâàºø 
³ áàãàòî òðåíóºøñÿ, íåäî¿äàºø. 
Â³äïî÷èíîê äóæå âàæëèâèé äëÿ 
ñïîðòñìåíà. ß ïðèõîäèëà ç òðå-
íóâàíü ìåðòâà.

— Мені говорили: «Боже мій, Даша, ти ж дівчинка, а у 
тебе такі широкі плечі». Я відповідала, що люди всі різні

434703

РЕКЛАМА

416206
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ЛЮДМИЛА СЛОМІНСЬКА, ЕКОАКТИВІСТКА
Потрапила на кілька годин на Air ГогольFest. 
Такої концентрації світлих і розумних облич 
навколо не бачила з часів навчання в Могилянці.
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ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ

17 ëèñòîïàäà 
2018 ðîêó ó Â³ííèö³ 

Ìîëîä³æíèì öåíòðîì ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ çà ô³íàíñîâî¿ 
òà îðãàí³çàö³éíî¿ ï³äòðèìêè 
Ì³í³ñòåðñòâà ìîëîä³ òà ñïîðòó 
Óêðà¿íè áóëî ïðîâåäåíî ìàñø-
òàáíèé ïðîôîð³ºíòàö³éíèé çà-
õ³ä — «Äåíü êàð’ºðè — PROFIT 
DAY» äëÿ ìîëîä³.

Ó çàõîä³ âçÿëè ó÷àñòü 11 êîì-
ïàí³é òà êóðñ³â: Infopulse, RIA.
com, Global IT Support, CIP, 
Temerix, Pointer, «Âîëàíñ», 
Astamobi, Â³ííèöüêèé îá-
ëàñíèé öåíòð çàéíÿòîñò³, Â³-
ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ, INTITA, 
Øêîëà Õàêåð³â, Deep Dive into 
English.

Â³äâ³äàëè çàõ³ä ïîíàä 300 ó÷àñ-

íèê³â, ÿê³ ñï³ëêóâàòèñÿ ç ðî-
áîòîäàâöÿìè, îçíàéîìèëèñÿ ç 
â³ëüíèìè âàêàíñ³ÿìè òà ìîæëè-
â³ñòþ áóòè ïðàöåâëàøòîâàíèìè 
â ïåðñïåêòèâ³.

Ó÷àñíèêè ìàëè çìîãó äåòàëüíî 
ä³çíàòèñü ïðî ä³ÿëüí³ñòü êîæíî¿ 
³ç êîìïàí³é òà êàð’ºðí³ ìîæëè-
âîñò³. Ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³é êîìïà-
í³é, ìîëîäü îñîáèñòî ñï³ëêóâà-

ëàñü ³ç ïðåäñòàâíèêàìè êîæíî¿ ç 
êîìïàí³é òà ìàëè çìîãó ïîäàòè 
ðåçþìå, äëÿ ïîäàëüøîãî ïðàöåâ-
ëàøòóâàíííÿ â îìð³ÿíó êîìïà-
í³þ, à òàêîæ ä³çíàòèñü á³ëüøå 
ïðî îñâ³òí³ öåíòðè ³ êóðñè.

Ó ðàìêàõ çàõîäó ïðîâîäèëèñÿ: 
ìàéñòåð-êëàñè, ñåì³íàðè, âîðê-
øîïè, ëåêö³¿, òðåí³íã-³ãðè. Áóëè 
ðîçãëÿíóò³ íàéá³ëüø àêòóàëüí³ 
òåìè äëÿ ñòàðòó êàð’ºðè:
 ²Ò êóëüòóðèçì. Àáî ÿê íà-

ðîñòèòè soft skills ì'ÿçè.
 Ùî òàêå Agile òà äå â³í ïðî-

æèâàº?
 Why you shouldn't become 

software engineer?
 Ìàéáóòíº çà ìîá³ëüíîþ ðîç-

ðîáêîþ.
 Íàá³ð ³íñòðóìåíò³â junior-

ðîçðîáíèêà.
  Why you won’t probably 

make IT into IT.
 Ïàíåëüíà äèñêóñ³ÿ «Ï³äåø 

íàë³âî, ï³äåø íàïðàâî…»
 Øëÿõ ²Ò-ñàìóðàÿ: â³ä íà-

óêîâöÿ äî C#.NET ðîçðîáíèêà.
 Òðåí³íã-ãðà «Æèòòºâèé öèêë 

ïðîåêòó».
 Ìàéáóòíº ïðîôåñ³¿ ïðîãðà-

ì³ñòà â óìîâàõ VUCA ñâ³òó.
 Äèçàéí, ÿê ñïîñ³á ïðèâà-

áëåííÿ êë³ºíò³â.
 Enterprise resource planning 

(ERP).
 What is the difference between 

concurrency, parallelism and 
asynchronous methods?

Êð³ì òîãî, ñòóäåíòè òà âèïóñ-
êíèêè Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ 
ïðåçåíòóâàëè âëàñí³ ñòàðòàï-
ïðîåêòè. Íà çàõîä³ áóëè ðîç³-
ãðàí³ ö³íí³ ïðèçè â³ä êîìïà-
í³¿ Infopulse, Pointer òà Â³ííèöü-
êî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿.

Êîæåí ó÷àñíèê PROFIT Day 
â³ä÷óâ, ùî öå äåíü íåéìîâ³ðíèõ 
âðàæåíü ³ íîâèõ ìîæëèâîñòåé.

PROFIT Day — вдалий старт кар’єри
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА 
«БЛАГОДІЙНОГО ФОНДУ 

ЛЮДМИЛИ СТАНІСЛАВЕНКО»

Íåùîäàâíî ó Êèºâ³ â³äáóëî-
ñÿ ñüîìå çàñ³äàííÿ Ðàäè ðå-
ã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó. Çóñòð³÷ 
ïðîéøëà ï³ä ãîëîâóâàííÿì 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè, çà ó÷àñ-
òþ Ïðåì’ºð-ì³í³ñòðà Óêðà¿íè, 
ãîë³â îáëàñíèõ äåðæàâíèõ àä-
ì³í³ñòðàö³é òà ïðåäñòàâíèê³â 
ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ.

Äåëåãàö³ÿ ç Â³ííè÷÷èíè 
òàêîæ äîëó÷èëàñÿ äî ó÷àñò³ 
ó âàæëèâîìó äëÿ âñ³º¿ Óêðà¿íè 
çàñ³äàíí³. Äî ñêëàäó äåëåãàö³¿ 
óâ³éøëî áëèçüêî 70 îñ³á — öå 
ïðåäñòàâíèêè îðãàí³â âèêîíàâ-
÷î¿ âëàäè òà ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ, á³çíåñó òà ï³äïðè-
ºìíèöòâà, äåïóòàòè ðàä ð³çíèõ 
ð³âí³â.

Ó õîä³ çóñòð³÷³ ðîçãëÿíóëè 
ïèòàííÿ ùîäî íîâî¿ ïîë³òè-
êè ðîçâèòêó ïðàâîâî¿ äåðæàâè, 
ðîçáóäîâè óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿ òà 
óòâåðäæåííÿ óêðà¿íñüêî¿ ³äåí-
òè÷íîñò³.

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè çàóâà-
æèâ, ùî â Óêðà¿í³ ñòâîðåíî 
865 ÎÒÃ é íàãîëîñèâ, ùî 
çà ÷îòèðè ðîêè äîõîäè ãðî-
ìàä çðîñëè ç 69 ìëðä ãðèâåíü 

äî 231 ìëðä. Çà éîãî ñëîâàìè, 
÷àñòêà âëàñíèõ äîõîä³â ì³ñ-
öåâèõ áþäæåò³â ó ÂÂÏ çá³ëü-
øèëàñÿ ç 5% äî á³ëüøå 7%, 
à ðîçì³ð äåðæàâíî¿ ï³äòðèìêè 
íà ðîçâèòîê ãðîìàä òà ðîçáó-
äîâó ³íôðàñòðóêòóðè çà ÷îòèðè 
ðîêè çá³ëüøèâñÿ ó 39 ðàç³â.

Òàêîæ íàãîëîñèëè, ùî â ïëà-
íàõ íà 2019 ð³ê — ôîðìóâàííÿ 
ïåðñïåêòèâíèõ ïëàí³â îáëàñ-
òåé, à íà 2020 — ïðèéíÿòòÿ 
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ð³øåíü ïðî 
îá’ºäíàííÿ ãðîìàä, ÿê³ ùå 
íå îá’ºäíàëèñÿ.

«Ìè ìàºìî çàõèñòèòè ïðà-
âî ëþäåé íà îá’ºäíàííÿ. Äëÿ 
öüîãî ïîòð³áíî çàêð³ïèòè äå-
öåíòðàë³çàö³þ ó Êîíñòèòóö³¿, 
ùîá çàòâåðäèòè ðîçïî÷àò³ 
çì³íè íà áàãàòî ðîê³â âïåðåä 
òà çðîáèòè ¿õ íåçâîðîòí³ìè», — 
äîäàâ Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí.

Îäíå ³ç ãîëîâíèõ ïèòàíü 
íà çàñ³äàíí³ — ìîäåðí³çàö³ÿ 
øê³ë òà ÿê³ñòü îñâ³òè.

«Ç íàñòóïíîãî ðîêó âàæëè-
âî ï³äêëþ÷èòè ñ³ëüñüê³ øêîëè 
äî ³íòåðíåòó, ìîäåðí³çóâàòè 
îïîðí³ øêîëè òà ïðèäáàòè 
àâòîáóñè äëÿ ä³òåé. À îäíèì 
³ç íàéâàæëèâ³øèõ ð³øåíü, ÿê³ 
îáãîâîðþâàëè íà çàñ³äàíí³, 

áóäå çá³ëüøåííÿ ñóáâåíö³¿ 
íà ³íêëþçèâíó îñâ³òè, àäæå âñ³ 
óêðà¿íö³ ïîâèíí³ ìàòè ð³âíèé 
äîñòóï äî îñâ³òí³õ ïîñëóã», — 
çàçíà÷èëà äåòóòàòêà Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Ëþäìèëà 
Ñòàí³ñëàâåíêî.

Ï³ä ÷àñ ñåì³íàðó îáãîâî-
ðþâàëè óñ³ íàãàëüí³ ïèòàííÿ 
äëÿ Óêðà¿íè. Çãàäàëè çîêðåìà 
³ ïðî ñóáñèä³¿, íàãîëîøóþ÷è, 
ùî ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè óðÿä 
çðîáèòü óñå, ùîá çàõèñòèòè 
òèõ, õòî ðåàëüíî ïîòðåáóº äî-
ïîìîãè.

Делегація з Вінниччини взяла участь 
у засіданні Ради регіонального розвитку
БЛОГ

438173

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.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 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

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 180147

437624
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СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

АЛЬОНА ПИВОВАР, 
АКУШЕР-ГІНЕКОЛОГ
Здоров’я — це безцінний 
дар, який треба берегти 
та плекати. І єдиний 
спосіб його зберегти — це 
профілактувати, вчасно 

виявляти та лікувати захворювання.
Жінка — це берегиня сім’ї, вона дає початок 
новому життю, дбає про всіх членів родини, 
береже сімейний затишок. Тому так важливо 
берегти її здоров’я.
Гінекологічний профілактичний огляд є 
обов'язковим для всіх жінок з 18 років та 
надалі — щороку. А від початку статевого життя 
гінекологічний огляд включає також забір цито-
логічних мазків.
Чому гінекологічний профілактичний огляд є та-
ким необхідним? Тому що багато захворювань 
можуть починатися та проходити безсимптом-
но, без будь-яких скарг — наприклад, передра-
кові захворювання шийки матки. У результаті 
виявляються важкі, запущені форми, які вже 
себе проявляють клінічно. Втрачається час, 
в який ці зміни були ще зворотніми, коли мож-
на вплинути та пролікувати захворювання.
Або міома матки, яка виявляється на стадії неве-
ликих вузликів, підлягає відповідному обстежен-
ню, підбору медикаментозного лікування, спо-
стереженню для профілактики росту вузлів. Адже 
виявлена міома великого розміру, симптомна 
міома — це, як правило, оперативне лікування.
У медичному центрі «Альтамедика» ви можете 
пройти гінекологічний огляд, який включає 
бесіду з гінекологом, збір анамнезу, загаль-
ний огляд, огляд в дзеркалах, бімануально, 
забір мазків на флору та цитологічний мазок, 
кольпоскопію та консультацію по отриманих 
результатах обстеження з призначенням відпо-
відного лікування при необхідності.
Дбайте про себе та будьте уважними 
до свого здоров'я!

Профілактичний 
огляд гінеколога 

439273

Медичний центр «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

РЕКЛАМА

437358439275

äàº Îëåêñàíäð Øèø. — Äåê³ëüêà ë³êàð³â, 
ÿê³ íåùîäàâíî ïîâåðíóëèñü ³ç äåêðåòíî¿ 
â³äïóñòêè, óêëàëè ëèøå ïî 30–40 äåêëà-
ðàö³é. Àëå ï³äïèñíà êàìïàí³ÿ òðèâàº, ³ 
ê³ëüê³ñòü óêëàäåíèõ äåêëàðàö³é, à ðàçîì 
ç òèì ³ çàðîá³òíà ïëàòà, áóäå çàëåæàòè â³ä 
ÿêîñò³ ðîáîòè êîæíîãî ë³êàðÿ.

УСЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПАЦІЄНТА 
ßê ñâ³ä÷èòü ñâ³òîâà ïðàêòèêà, á³ëüø³ñòü 

ïðîáëåì ç³ çäîðîâ’ÿì ìîæíà âèð³øèòè 
íà ð³âí³ ïåðâèííî¿ äîïîìîãè, òîáòî ó ñâîãî 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, ïåä³àòðà àáî òåðàïåâòà. 
Óñ³ ïîñëóãè, äî ðå÷³, îïëà÷óþòüñÿ Íàö-
ñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ, òîáòî ïàö³ºíòó öå í³÷îãî 
íå êîøòóâàòèìå.

ßê êàæå Îëåêñàíäð Øèø, â ñèñòåì³ 
«Åëåêòðîííå çäîðîâ’ÿ» çàðåºñòðîâàí³ âñ³ 
ï’ÿòü Öåíòð³â ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàð-
íî¿ äîïîìîãè ì³ñòà, 227 ë³êàð³â, ³ç íèõ 

210 ë³êàð³â çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³ìåéíî¿ 
ìåäèöèíè, 11 ïåä³àòð³â òà 6 òåðàïåâò³â. 
Óñ³ öåíòðè óêëàëè óãîäè ç Íàöñëóæáîþ 
çäîðîâ’ÿ ïðî ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ 
çà ïðîãðàìîþ ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é.

— Ï³äïèñàòè äîãîâ³ð ìîæíà, ïðèé-
øîâøè íà êîíñóëüòàö³þ äî ë³êàðÿ, êîëè 
òàêà êîíñóëüòàö³ÿ çíàäîáèòüñÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº ë³êàð. — Äîãîâ³ð ïîòð³áíî ï³ä-
ïèñàòè äî 2019 ðîêó, îñê³ëüêè ðåôîðìó 
ìåäè÷íî¿ ñôåðè ïëàíóþòü çàâåðøèòè â öåé 
÷àñ, òîä³, â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó «Ïðî äåð-
æàâí³ ô³íàíñîâ³ ãàðàíò³¿ ìåäè÷íîãî îá-
ñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ», «ë³êàð íå áóäå 
çîáîâ'ÿçàíèé íàäàâàòè ïåðâèííó ìåäè÷íó 
äîïîìîãó ïàö³ºíòàì, ÿê³ â³äìîâëÿþòüñÿ 
ï³äïèñóâàòè äåêëàðàö³þ». Ðàçîì ç òèì, 
ïàö³ºíò, ÿêèé íå ï³äïèñàâ äåêëàðàö³þ, 
ìàòèìå ïðàâî íà áåçîïëàòíå îòðèìàííÿ 
ëèøå íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ó äåð-
æàâíîìó áþäæåò³ íà 2019 ð³ê ñóáâåíö³ÿ 
íà ìåäè÷í³ çàêëàäè ïåðâèííîãî ð³âíÿ 
íå ïåðåäáà÷åíà.

— Â³äïîâ³äíî çàêëàäè, ÿê³ íå ï³äïèøóòü 
óãîäó ç Íàöñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ ï³ä ÷àñ òðåòüî¿ 
õâèë³ (ÿêà òðèâàº ñàìå çàðàç), ô³íàíñóâà-
òèñÿ ç äåðæáþäæåòó íå áóäóòü, — ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäð Øèø. — Î÷åâèäíî, óòðèìàííÿ 
öèõ çàêëàä³â ëÿæå íà ì³ñüêèé áþäæåò.

КОЖЕН ТРЕТІЙ ОБРАВ 
СОБІ ЛІКАРЯ, А ІНШІ?
Встигнути  Майже 
30% вінничан або 
вагаються у виборі 
сімейного лікаря, або ж 
ігнорують медреформу. 
Але залишилось трохи 
більше місяця до кінця 
кампанії «Лікар в кожну 
родину», і щоб потім 
не «кусати лікті», варто 
поквапитись

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ ì³ñòà Îëåê-
ñàíäðà Øèøà, ñòàíîì íà 19 ëèñòîïàäà 
ó Â³ííèö³ óêëàëè äåêëàðàö³þ ïðî âèá³ð 
ë³êàðÿ, ÿêèé íàäàº ïåðâèííó ìåäè÷íó äî-
ïîìîãó, 266 112 ìåøêàíö³â, ùî ñêëàäàº 
71,6% íàñåëåííÿ ì³ñòà. Ïîêàçíèê º íàé-
âèùèì ñåðåä îáëàñíèõ öåíòð³â Óêðà¿íè. 
Ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü äåêëàðàö³é íà îäíîãî 
ë³êàðÿ ñêëàäàº 1 172. Ïðîòå ÷àñ ñïëèâàº, 
³ ùå ìàéæå 30% íå âèçíà÷èëèñÿ.

Ïî îáëàñò³ æ ç ïî÷àòêó êàìïàí³¿ 
«Ë³êàð â êîæíó ðîäèíó» çàðåºñòðî-
âàíî 1 087 902 äåêëàðàö³¿ (69% íàñå-
ëåííÿ). Çà ìèíóëèé òèæäåíü, à ñàìå ç 
12 ïî 19 ëèñòîïàäà, â îáëàñò³ çàðåºñòðî-
âàíî 9 896 äåêëàðàö³é.

— Íà ñüîãîäí³ íåìàº ë³êàð³â, ÿê³ 
íå óêëàëè æîäíî¿ äåêëàðàö³¿, — ðîçïîâ³-

З другої половини 2019 року в медзакладах 
буде працювати програма «Безкоштовна 
діагностика». За направленням сімейно-
го лікаря пацієнт зможе пройти рентген, 
УЗД, мамографію, ехокардіографію серця, 
аналізи та діагностичні дослідження в будь-

якому медзакладі за вашим вибором, який 
бере участь у програмі. Оплачувати ці по-
слуги буде Національна служба здоров’я. 
Про те, що заклад надає безкоштовні по-
слуги, буде сповіщати наліпка «Безкоштов-
на діагностика» на дверях поліклініки.

Через півроку буде безкоштовна діагностика 

210
лікарів 

загальної 
практики 
сімейної 

медицини 

11
педіатрів 

6
терапевтів 

РЕЗУЛЬТАТИ МЕДРЕФОРМИ У ВІННИЦІ

227
лікарів всього

ПІДПИСАЛИ 
ДЕКЛАРАЦІЇ

266 112
мешканців Вінниці

1 087 902
мешканці області

1800

пацієнтів 
може об-

слуговувати 
сімейний 

лікар 

2000

пацієнтів 
може об-

слуговувати 
терапевт 

900

пацієнтів 
може об-

слуговувати 
педіатр 
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Звитяги боксерів 
 Ó Æèòîìèð³ ô³í³øóâàâ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç áîêñó 
ñåðåä ìîëîä³ (2001–2002 ð. í.). 
×åìï³îíîì ñòàâ âèõîâàíåöü 
ñïîðòøêîëè «Â³ííèöÿ» Âîëî-
äèìèð Êóøí³ð (âàãîâà êàòåãî-
ð³ÿ äî 81 êã). Ñð³áí³ íàãîðîäè 
çäîáóëè Ãåííàä³é Ìàñëºí³êîâ 
(äî 56 êã) ³ Ìàêñèì Æèãàðîâ 
(äî 64 êã).

Найкращі 
гандболістки 
 ×åìï³îíàò îáëàñò³ ç ãàíäáîëó 
ñåðåä æ³íîê ïåðåäáà÷óâàíî âè-
ãðàëà ïåðøà êîìàíäà Â³ííèö³, 
ñêëàäåíà íà áàç³ âèõîâàíîê 
ñïîðòøêîëè ¹3. Òàêîæ 
äî ïðèçîâî¿ òð³éêè óâ³éøëè 
äðóãà çá³ðíà íàøîãî ì³ñòà ³ êî-
ìàíäà Õì³ëüíèöüêîãî ðàéîíó.

У десятці 
найкращих 
 Ó Êðåìåí÷óö³ (Ïîëòàâñüêà 
îáëàñòü) ðîç³ãðàëè Êóáîê 
Óêðà¿íè ç ïëàâàííÿ ó 25-ìå-
òðîâîìó áàñåéí³. Ó çìàãàííÿõ 
âçÿëè ó÷àñòü â³ííè÷àíè Îëåê-
ñ³é òà Â³êòîð Õíèê³íè. Íà ð³ç-
íèõ äèñòàíö³ÿõ áðàòè âõîäèëè 
äî äåñÿòêè êðàùèõ â êðà¿í³.

«Зубри» — 
серед лідерів 
 Ó Â³ííèö³ ïðîéøîâ òóð 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç áàñêåò-
áîëó ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ êîìàíä 
ïåðøî¿ ë³ãè. «Â³ííèöüê³ 
Çóáðè» ïðèéìàëè êîìàíäó 
Êîðîñòåíÿ ³ ïåðåìîãëè ç 
ðàõóíêîì 94:83. Âîíè ïîñ³äà-
þòü äðóãó ñõîäèíêó òóðí³ðíî¿ 
òàáëèö³. Ïîïåðåäó — êîìàíäà 
Æèòîìèðà.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №48 (1069)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. Внизу діаграми — 
дві задачі-блоки (з ілюзорною грою). Знайдіть рішення всіх задач, не 
розставляючи шахи на шахівниці.

Задача №2271-2274. М. Пархоменко (Вінниця). Друкується вперше

h 2 2.1.1.1. +h 2*

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №46 (1412) від 14 листопада  2018 року 
Задача №2267
I. 1. Kpc8! Tb6  2. Cc6 Ka6  3. Cd7 Tb8x; 
II. 1. Kpd7! Ke6+  2. Kpc8 Td7  3. Cb7 Td8x;
Задача №2268
I. 1. Kd6! Kd4+  2. Kpd8 Te7  3. Kc8 Kc6x; 
II. 1. Kf6! Kf4+  2. Kpf8 Te7  3. Kg8 Kg6x;
Задача №2269
I. 1. Kph5! Ke4  2. Kph4 Tg4+  3. Kph5 Kf6x; II. 1. h5! Kd3  2. Kph3 Tg2  3. h4 Kf4x;
Задача №2270
I. 1. Kpg1! Kf6  2. Tg2  K:g4  3. Ce4  O-O-Ox;
II. 1. Kph1! e4  2. Th2  Ke4  3. C:e4  O-O-Ox.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó ðîçïàë³ ñóïåðë³ãîâ³ çìàãàííÿ 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç âîëåéáîëó. 
Òàì âèñòóïàþòü äâ³ â³ííèöüê³ ÷î-
ëîâ³÷³ êîìàíäè ³ îäíà æ³íî÷à. Óñ³ 
âîíè ïðåòåíäóþòü íà íàãîðîäè.

ЧЕКАЄМО ЗАХОПЛЮЮЧОГО 
ДЕРБІ 

Öèìè âèõ³äíèìè, ï³ñëÿ ï’ÿòè 
ç³ãðàíèõ òóð³â, ÷îëîâ³÷à ñóïåðë³-
ãà â³äïî÷èâàëà. Íàðàç³ ë³äèðóþòü 
«Áàðêîì-Êàæàíè» (Ëüâ³â). Ëèøå 
íà î÷êî â³äñòàº «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ». 
Öå ïîêè ºäèíèé êëóá, ÿêèé öüîãî 
ñåçîíó ñïðîì³ãñÿ îá³ãðàòè ë³äåðà 
ïåðåãîí³â. Ïðè÷îìó çðîáèâ öå 
ó ì³ñò³ Ëåâà «âñóõó» — 3:0 çà ïàð-
ò³ÿìè.

Íà òðåò³é ïîçèö³¿ éäå ùå îäèí 
êëóá íàøîãî ì³ñòà — «Ñåðöå Ïî-
ä³ëëÿ». Â³í â³äñòàº â³ä ëüâ³â’ÿí 
íà òðè î÷êè. Çàãàëîì ó ñóïåðë³ç³ 
ïðåäñòàâëåíî â³ñ³ì êîìàíä.

Ó øîñòîìó òóð³ íàñ ÷åêàº çà-
õîïëþþ÷å äåðá³. «Ñåðöÿ» ïðè-
éìàòèìóòü ñâî¿ çåìëÿê³â. ²ãðè 

ïðîéäóòü ó ñïîðòêîìïëåêñ³ ïåäó-
í³âåðñèòåòó ó ï’ÿòíèöþ, 23 ëèñ-
òîïàäà, ìàò÷ ñòàðòóº î 18.30. Íà-
ñòóïíîãî äíÿ ãðà ðîçïî÷íåòüñÿ 
î 12.00.

— Ïîêè ùî ñòàâèìî ïåðåä 
õëîïöÿìè çàäà÷ó ïîòðàïèòè 
äî ïåðøî¿ ÷åòâ³ðêè êîìàíä, ÿêà 
ïðîäîâæèòü áîðîòüáó çà ìåäàë³. 
Àíàëîã³÷íà ìåòà é ó ³íøî¿ êî-
ìàíäè íàøîãî ì³ñòà, — ðîçïîâ³â 
âèêîíàâ÷èé äèðåêòîð îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ âîëåéáîëó ³ âîäíî÷àñ 
äèðåêòîð êëóáó «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» 
Â³òàë³é Ä³ì³òð³ºâ. — Ïîãàíèé òîé 
ñîëäàò, ÿêèé íå õî÷å ñòàòè ãå-
íåðàëîì. Òîæ ³ ìè ñïðîáóºìî 
ïîáîðîòèñÿ çà çîëîòî. 

ПЕРЕЇХАЛИ У ТРОСТЯНЕЦЬ 
Ó ïîïåðåäí³õ ñåçîíàõ «ÌÕÏ-

Â³ííèöÿ» ïðîâîäèëî ïîºäèíêè 
â îáëàñíîìó öåíòð³. Ó öüîìó ÷åì-
ï³îíàò³ êîìàíäà ãðàº ó Òðîñòÿí-
ö³, ÿê çàáàæàâ ãîëîâíèé ñïîíñîð. 
Òàì â³äðåìîíòóâàëè ³ãðîâó çàëó, 
îáëàøòóâàëè ñó÷àñí³ ðîçäÿãàëüí³ 
òà îïàëåííÿ.

ВІННИЦЬКІ ВОЛЕЙБОЛІСТИ 
ЖЕНУТЬСЯ ЗА «КАЖАНАМИ» 
Суперліга  «МХП-Вінниця» і 
«Серце Поділля» — у першій трійці 
чоловічого чемпіонату України. Прагне 
поборотися за медалі й жіночий 
«Білозгар-Медуніверситет»

— Íà ìàò÷³ ó Òðîñòÿíö³ õîäèòü 
áëèçüêî 400 ãëÿäà÷³â. Öå òðîõè 
ìåíøå, í³æ ó Â³ííèö³. Òðîñòÿ-
íåöüê³ âáîë³âàëüíèêè ïîêè ùî 
íå çâèêëè äî ïðîôåñ³éíîãî âî-
ëåéáîëó. Àëå, äóìàþ, ç ÷àñîì 
âñå á³ëüøå ôàí³â â³äâ³äóâàòèìóòü 
ïîºäèíêè «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ». Óæå 
çàðàç íà íèõ ïðèõîäÿòü íå ëèøå 
ì³ñöåâ³ âáîë³âàëüíèêè. Íà íèõ 
òàêîæ ïðè¿çäÿòü ïðèõèëüíèêè 
âîëåéáîëó ³ç Áåðøàäñüêîãî, ×å-
÷åëüíèöüêîãî ³ Êðèæîï³ëüñüêîãî 
ðàéîí³â, — ðîçïîâ³â äèðåêòîð îá-
ëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ âîëåéáîëó.

БОРОТЬБА ЗА КУБОК КРАЇНИ 
«ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» óñï³øíî âè-

ñòóïàº ó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè òà 
ïðîäîâæóº áîðîòüáó çà Êóáîê 
êðà¿íè. Íåùîäàâíî â Õàðêîâ³ 
íàøà êîìàíäà óñï³øíî ïîäîëàëà 
òðåò³é åòàï çìàãàííÿ — ³ âèéøëà 
ó ÷åòâåðòèé. 

Òàêîæ ïðîäîâæóº êóáêîâ³ áàòà-
ë³¿ «Ñåðöå Ïîä³ëëÿ». Âîíà ó ñ³÷-
í³ ïðèéìàòèìå ³ãðè íàñòóïíîãî 
åòàïó ðîç³ãðàøó. Áîðîòèìåòüñÿ ³ç 

«ÌÕÏ-Â³ííèöÿ», «Ôàâîðèòîì» 
(Ëóáíè) ³ «Æèòè÷àìè» (Æèòî-
ìèð). Ó ÷åòâåðòîìó ðàóíä³ ó÷àñ-
íèê³â ðîçáèëè íà äâ³ ÷åòâ³ðêè. 
Äàë³, ó ï³âô³íàë, âèéäå ïîëîâèíà 
êðàùèõ êîëåêòèâ³â.

ТРЕНЕР НЕ ВІДПОЧИВАЄ 
Â³ííèöüêà æ³íî÷à êîìàíäà ñó-

ïåðë³ãè «Á³ëîçãàð-Ìåäóí³âåðñè-
òåò» òàêîæ â³äïî÷èâàëà ó âèõ³äí³. 
Âèíÿòêîì º ëèøå ¿¿ ãîëîâíèé 
òðåíåð Þë³ÿ ßêóøåâà — âîíà 
ãîòóâàëà çá³ðíó Óêðà¿íè ñåðåä 
ä³â÷àò äî 17 ðîê³â. 

Ïîêè «Á³ëîçãàð-Ìåäóí³âåð-
ñèòåò» ïîñ³äàº ï’ÿòó ñõîäèíêó 
â òóðí³ðí³é òàáëèö³. Íàñòóïí³ äâà 
ìàò÷³ ïðîâåäåìî ó Òåðíîïîë³ ³ 
Ëóöüêó. Ï³ñëÿ öüîãî ïðèéìàòè-
ìåìî êîìàíäó Çàïîð³ææÿ.

— Ï³ñëÿ öèõ òóð³â ìîæíà áóäå 
îö³íèòè ïåðñïåêòèâè êîìàíäè, — 
ñêàçàëà Þë³ÿ ßêóøåâà. — Íàøà 
ìåòà — ïîòðàïèòè ó ÷åòâ³ðêó ³ 
ïîáîðîòèñÿ çà ìåäàë³. Ìèíóëîãî 
÷åìï³îíàòó ìè ïîñ³ëè ï’ÿòå ì³ñöå. 
Çàðàç ïðàãíåìî á³ëüøîãî.

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З ВОЛЕЙБОЛУ СЕРЕД ЧОЛОВІЧИХ КОМАНД 
СУПЕРЛІГИ. ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ ПІСЛЯ П’ЯТИ ТУРІВ 

Місце Команда Ігри Виграші Поразки Партії Очки 

1. «Барком-Кажани» 10 9 1 27–8 22 

2. «МХП-Вінниця» 10 8 2 27–9 21 

3. «Серце Поділля» 10 7 3 24–11 19 

4. «Новатор» 10 6 4 20–18 19 

5. Збірна Харківської області 10 5 5 18–20 17 

6. ШВСМ–СумДУ 10 2 8 13–27 17 

7. «Буревісник-ШВСМ» 10 2 8 13–28 13 

8. «Фаворит» 10 1 9 8–29 11 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
  Ïðîôåñ³éíèé ôóòáîëüíèé 
êëóá «Íèâà» ïðîâ³â ñâîº îñòàííº 
òðåíóâàííÿ ïåðåä â³äïî÷èíêîì, 
ïîâ’ÿçàíèì ³ç ïåðåðâîþ â ÷åì-
ï³îíàò³ Óêðà¿íè. Âîíî âèÿâèëî-
ñÿ íåçâè÷íèì òà îðèã³íàëüíèì. 
Çîêðåìà, ïåðåòâîðèëîñÿ ó ì³í³-
òóðí³ð, â ÿêîìó âçÿëè ó÷àñòü âñ³ 
ãðàâö³ (îêð³ì ôîðâàðäà Ìèõàéëà 
Øåñòàêîâà, ÿêèé îòðèìàâ íåâå-
ëèêó òðàâìó) òà æ³íî÷à êîìàíäà 
ñïîðòøêîëè Áëîõ³íà-Áºëàíîâà, ùî 
óñï³øíî âèñòóïàº â ïåðø³é ë³ç³ 

÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè.
Ñï³ëüíó ðîçìèíêó äëÿ ãðàâö³â 

ïðîâ³â òðåíåð «Íèâè» Ñåðã³é Âàêî-
ëþê. Çìàãàëèñÿ ïîïåðåê âåëèêîãî 
ïîëÿ. Ïðè÷îìó îäíî÷àñíî ïðîõî-
äèëè äâà ìàò÷³. Íèâ³âö³ ³ ä³â÷àòà 
áóëè ð³âíîì³ðíî ðîçïîä³ëåí³ ñåðåä 
âñ³õ ÷îòèðüîõ êîìàíä, òîæ øàíñè 
ñóïåðíèê³â áóëè ïðèáëèçíî ð³âíè-
ìè. Ñóäèëè ìàò÷³ òðåíåðè «Íèâè» 
Äåíèñ Êîë÷³í ³ Âîëîäèìèð Öèòê³í.

Ìàò÷³ âèÿâèëèñÿ åìîö³éíèìè 
òà ö³êàâèìè. Íå ðàç òåõí³÷í³ ä³-
â÷àòà ïåðåãðàâàëè ïðîôåñ³îíàë³â, 

÷èì âèêëèêàëè çàõîïëåííÿ ó âáî-
ë³âàëüíèê³â. Çðîçóì³ëî, ãðàâö³ 
«Íèâè», ÿê ñïðàâæí³ äæåíòëü-
ìåíè, íå áîðîëèñÿ íà ïîâíó ñèëó 
ïðîòè ä³â÷àò. À òàêîæ ðåãóëÿðíî 
â³ääàâàëè ñâî¿ì ïàðòíåðêàì ïî êî-
ìàíä³ ïåðåäà÷³ (à íå ãðàëè ò³ëüêè 
ì³æ ñîáîþ!), ùî ìèëóâàëî îêî.

Òðåíåð-âèêëàäà÷ ñïîðòøêîëè 
Áëîõ³íà-Áºëàíîâà Îëåêñàíäð 
Äóäí³ê ðîçïîâ³â, ùî éîãî êîìàí-
äà ³ç çàäîâîëåííÿì â³äãóêíóëàñÿ 
íà ïðîïîçèö³þ ïîñïàðèíãóâàòè.

— Ó ìàò÷³ ãðàº íàøà îñíîâíà 

êîìàíäà, — ñêàçàâ Äóäí³ê. — 
Äî íå¿ ìè äîäàëè ùå ìîëîäü, 
íàø ðåçåðâ. Ï³ñëÿ ïåðøîãî êîëà 
øêîëà Áëîõ³íà-Áºëàíîâà ïåðåáó-
âàº íà äðóãîìó ì³ñö³ â ïåðø³é ë³ç³ 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Íàñ íà òðè 
î÷êè âèïåðåäæàº êîìàíäà ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêà. À ìè íà òàêó æ ê³ëü-
ê³ñòü áàë³â âèïåðåäæàºìî «Êàð-
ïàòè» (Ëüâ³â). Ïîïåðåäó — äðóãå 
êîëî, ùî ïðîéäå íàâåñí³. Ïåðø³ 
äâ³ êîìàíäè ï³äâèùóþòüñÿ â êëàñ³, 
òîáòî âèõîäÿòü äî âèùî¿ ë³ãè. Òàêó 
çàäà÷ó ìè ïåðåä ñîáîþ é ñòàâèìî.

Нивівці грали з жіночою командою

Гравці «МХП-Вінниця» (ліворуч) атакують гравців 
команди «Барком-Кажани» — чинного чемпіона 
і володаря Кубка України
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Загально-
міський форум 
 Ó ñóáîòó, 24 ëèñòîïàäà, 
ó ïðèì³ùåíí³ Â³ííèöüêîãî 
òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîãî 
³íñòèòóòó (âóë. Ñîáîðíà, 87, 
2 ïîâåðõ) â³äáóäåòüñÿ òðåò³é 
çàãàëüíîì³ñüêèé ôîðóì 
â ðàìêàõ ïðîåêòó «²íòåãðîâà-
íèé ðîçâèòîê ì³ñò Óêðà¿íè».
Öüîãî ðàçó íàçâà ôîðó-
ìó — «Â³ííèöÿ 2030. Íàçàä 
ó ìàéáóòíº», à éîãî ìåòîþ º 
îáãîâîðåííÿ ïðîåêòó Êîí-
öåïö³¿ ³íòåãðîâàíîãî ðîçâè-
òêó ì³ñòà Â³ííèöÿ 2030, ùî 
ðîçðîáëÿâñÿ ïðîòÿãîì á³ëüø 
í³æ äâîõ ðîê³â ó ñï³âïðàö³ 
ãðîìàäÿí, àêòèâ³ñò³â, íàóêîâ-
ö³â òà îðãàí³â âëàäè ì³ñòà.
Ïðèºìíèì áîíóñîì äëÿ óñ³õ 
ó÷àñíèê³â ñòàíå ðîç³ãðàø 
âåëîñèïåäà, ÿêèé â³äáóäåòü-
ñÿ íàïðèê³íö³ îáãîâîðåííÿ.
Ó÷àñòü ó ôîðóì³ ìîæóòü âçÿ-
òè óñ³ áàæàþ÷³ â³ííè÷àíè. 
Óñ³, õòî ìàþòü íàì³ðè ïðè-
éòè íà çàõ³ä, ïîâèíí³ çàðå-
ºñòðóâàòèñü çà ïîñèëàííÿì 
goo.gl/DF3TKP. Òàêîæ ñâî¿ 
êîíòàêòè ìîæíà íàä³ñëàòè 
íà åëåêòðîííó ñêðèíüêó 
kirm2030@vmr.gov.ua.

КОРОТКОКОРОТКО

Нерухомість: продам 
або обміняю 

, м.Тульчин, с.Шпиків, вул.

Незалежності. Ціна: 505618, 

тел.: (066) 500-17-20 

Робота 

100% легальне працевл. 

в Чехії для чол.та жін. 

Безкошт.консультації. 

Оформл.віз Тел.:(067)369-

82-33, (063)218-02-33 

Терміново потрібні 

охоронники, доба/дві/

четверо та інші. Від 400грн/

доба. Тел.:(067) 796-36-44, 

9-16 роб.дні 

Загальні оголошення 

Мережевий фільтр вир. 

Німеччина "Epsos". Якість, 

актуальність, ціна. Полтава. 

Тел.:(099) 633-17-30 

Sort date: 20.11.2018, №47/2018

ОГОЛОШЕННЯ
ÑÈÒÓÀÖ²ß

ПАВЛО СЛОБОДЯ-
НЮК, ГОЛОВНИЙ 
ЛІКАР ВІННИЦЬ-
КОГО НАРКОДИС-
ПАНСЕРУ 

— Поліцейські 
привозять не-

тверезого водія. Ми знайшли 
клініку сп’яніння і знаємо, що він 
під дією якоїсь речовини. Якої 
саме — ще не знаємо, бо це мож-

на сказати, тільки отримавши 
результати лабораторного до-
слідження. Це три-чотири дні. 
Поліцейські не можуть затри-
мати водія на цей період, тому 
його доводиться відпускати. 
Хоча він у стані сп’яніння. Ось 
у чому проблема. Тому нині ді-
ючу систему з виявлення стану 
сп’яніння у водіїв потрібно пере-
глядати та змінювати.

Проблема в недосконалості 

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Ç ïî÷àòêó ë³òà 
2018-ãî, òîáòî 
çà ï’ÿòü ì³ñÿö³â, 
â ³ííèöüê³ ïà-

òðóëüí³ ñêëàëè 412 ïðîòîêîë³â 
íà âîä³¿â, ÿêèõ ï³äîçðþâàëè 
â êåðóâàíí³ ï³ä «êàéôîì».

Óñ³ ö³ ïðîòîêîëè ïåðåäàëè 
íà ðîçãëÿä äî ñóäó. ² âæå òàì 
ñóääÿ ìàâ âèð³øèòè — øòðàôó-
âàòè âîä³ÿ ÷è çàêðèòè ñïðàâó. 
Ñê³ëüêè ç³ ñêëàäåíèõ ïðîòîêîë³â 
ó ñóä³ áóëî ñêàñîâàíî, íà æàëü, 
ïîë³öåéñüê³ íå ïîâ³äîìëÿþòü.

Áóâàº, ùî äâà äåñÿòêè ïðîòî-
êîë³â òà øòðàôè, çàãàëüíà ñóìà 
ÿêèõ ïåðåâèùóº 700 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, íå ñòàþòü íà çàâàä³ âîä³þ 
ñ³ñòè çà êåðìî ï³ä ä³ºþ ðå÷îâèí. 
À áóâàº, ùî ñóää³ íå êàðàþòü 
éìîâ³ðíèõ ïîðóøíèê³â, áî âèð³-
øóþòü, ùî äîêàçè — íå äîêàçè 
çîâñ³ì.

ЩО НЕ ТАК З ЕКСПРЕС-
ТЕСТАМИ 

Ó ñåðåäèí³ æîâòíÿ ñóääÿ Â³-
ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó ²ãîð 
×åðíþê ðîçãëÿäàâ ñïðàâó Îëåê-
ñàíäðà Êóäåë³, íà ÿêîãî âë³òêó 
ñêëàëè ïðîòîêîë çà êåðóâàííÿ 
«ï³ä êàéôîì». Ñóääÿ âèð³øèâ, 
ùî ñìóæêè «Sniper», ÿê³ âè-
êîðèñòîâóþòü äëÿ âèçíà÷åííÿ 
âèäó íàðêîòèê³â â îáëàñíîìó 
íàðêîäèñïàíñåð³, íå ï³äõîäÿòü 
ÿê äîêàçè. Òîìó é çàêðèâ ñïðàâó.

Ñàìå çà äîïîìîãîþ òàêèõ ñìó-
æîê, à ùå çà ðåçóëüòàòîì îãëÿäó 
ë³êàðåì-íàðêîëîãîì, ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³ çàçâè÷àé äîâîäÿòü, 
ùî âîä³é çíàõîäèòüñÿ ï³ä ä³ºþ 
ðå÷îâèí.

Ó ñâîºìó ð³øåíí³ ñóääÿ ×åð-
íþê ïîñèëàºòüñÿ íà òå, ùî ïðè-
ëàä, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ìîæíà 
ïðîâîäèòè äîñë³äæåííÿ, ïîâèíåí 
ìàòè ñåðòèô³êàò â³äïîâ³äíîñò³. 
À ùå — ñâ³äîöòâî ïðî ïîâ³ðêó, 
ÿêùî çàñòîñîâóºòüñÿ ÿê ðîáî-
÷èé çàñ³á âèì³ðþâàëüíî¿ òåõ-
í³êè. À åêñïðåñ-òåñòè «Sniper», 
íà ïåðåêîíàííÿ ñóäó, íå º ïðîôå-
ñ³éíèì ïðèëàäîì âèì³ðþâàëüíî¿ 
òåõí³êè — òîæ íåìàº ³ ñêëàäó 
ïîðóøåííÿ.

Äî ðå÷³, ñóääÿ ×åðíþê ðåãóëÿð-
íî âèíîñèòü ð³øåííÿ â àíàëîã³÷-
íèõ ñïðàâàõ íà êîðèñòü ïîë³ö³¿ 
é íå ï³ääàº ñóìí³âó ðåçóëüòàòè 
îãëÿäó âîä³ÿ ë³êàðÿìè.

ЩО КАЖУТЬ НАШІ 
НАРКОЛОГИ 

Ó â³ííèöüêèõ ë³êàð³â «Ñîö³îòå-
ðàï³¿», îêð³ì âèêîðèñòàííÿ òåñò-
ñìóæîê, á³ëüøå íåìàº ñïîñîá³â 
âèçíà÷èòè, ï³ä ä³ºþ ÿêî¿ ñàìå 
ðå÷îâèíè çíàõîäèòüñÿ âîä³é. Ïðî 
öå ìè ä³çíàëèñÿ, çðîáèâøè ïèñü-
ìîâèé çàïèò ó íàðêîäèñïàíñåð.

Òàêîæ íàì íàäàëè êîï³¿ ñåðòè-
ô³êàòó â³äïîâ³äíîñò³ òà ñâ³äîöòâà 
ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ òåñò³â 
«Sniper». Ùîäî â³äñóòíîñò³ ñâ³-
äîöòâà ïðî ïîâ³ðêó — ó ë³êàðí³ 
â³äïîâ³ëè, ùî ö³ òåñòè íå ïîòðå-
áóþòü ìåòðîëîã³÷íîãî êîíòðîëþ. 
Ó â³ííèöüêîìó íàðêîäèñïàíñåð³ 
íå ââàæàþòü âèêîðèñòàííÿ òåñò-
ñìóæîê ïðîáëåìîþ.

— Îäíèì ³ç êîìïëåêñíèõ 
ïðàêòè÷íèõ ìåòîä³â âèÿâëåííÿ 
ñòàíó íàðêîòè÷íîãî ñï’ÿí³ííÿ 
º çàñòîñóâàííÿ øâèäêèõ òåñò³â 
äëÿ ÿê³ñíîãî âèçíà÷åííÿ íàð-
êîòè÷íî¿ ðå÷îâèíè, — ñêàçàëà 
çàñòóïíèöÿ ãîëîâíîãî ë³êà-
ðÿ â³ííèöüêî¿ «Ñîö³îòåðàï³¿» 

НЕ ТІ ДОКАЗИ: ЯК СУДДІ 
РЯТУЮТЬ НАРКО-ВОДІЇВ 
Хитрощі Феміди?  Судді сумніваються 
у якості оглядів, які проводять лікарі на стан 
наркотичного сп’яніння у водіїв. Усе через 
тест-смужки «Sniper», якими наркологи 
визначають тип речовини в організмі. 
Але інших методів у вінницькому 
наркодиспансері не використовують

Òåòÿíà Ïàðõîìåíêî. — Òîáòî 
ïðè äîñë³äæåíí³ ôåëüäøåð-ëà-
áîðàíò ìîæå âèçíà÷èòè íàÿâí³ñòü 
â îðãàí³çì³ ëþäèíè â³äïîâ³äíî¿ 
íàðêîòè÷íî¿ ðå÷îâèíè. Åêñïðåñ-
òåñò º øâèäêèì ³ äîñòîâ³ðíèì 
çàñîáîì, ÿêèé ñåðòèô³êîâàíèé 
â Óêðà¿í³. Åêñïðåñ-òåñò íå ïå-
ðåäáà÷àº ê³ëüê³ñíå âèÿâëåííÿ 
íàðêîòèê³â. Íå âèìàãàº öüîãî é 
îô³ö³éíà ²íñòðóêö³ÿ ç âèçíà÷åííÿ 
ñòàíó ñï’ÿí³ííÿ ó âîä³¿â, ÿêó âè-
êîðèñòîâóþòü ë³êàð³.

Ãîëîâíèé ë³êàð òàêîæ ðîçïî-
â³ëà, ùî ïðè âèçíà÷åíí³ ñòà-
íó ñï’ÿí³ííÿ ó âîä³ÿ, ïîòð³áíî 
çâåðòàòè îñîáëèâó óâàãó íà êë³-
í³÷íó êàðòèíó. Òîáòî íà òå, ÿê 
âîä³é ñåáå ïîâîäèòü — çâóæåí³ 
÷è ðîçøèðåí³ â íüîãî ç³íèö³, 
ïî÷åðâîí³ííÿ î÷åé, íå÷³òê³ñòü 
ïðè âèêîíàíí³ êîîðäèíàòîðíèõ 
ïðîá, ñòóï³íü ïîðóøåííÿ ðåàê-
ö³¿ òà ³íø³ îçíàêè, ÿê³ âêàçóþòü 
íà ìîæëèâèé ñòàí ñï’ÿí³ííÿ.

Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, «êë³í³êà» 
â ïîºäíàíí³ ç ðåçóëüòàòîì òåñòó 
«Sniper» äàþòü ìîæëèâ³ñòü âè-
çíà÷èòè, ÷è çíàõîäèòüñÿ ëþäèíà 
ï³ä ä³ºþ íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí.

ПОТРІБЕН ГАЗОВИЙ 
ХРОМАТОГРАФ 

Ñóää³ ì³ñüêîãî ñóäó ²ãîðþ Âè-
øàðó, êîëè â³í ðîçãëÿäàâ ñïðàâó 
âîä³ÿ Â’ÿ÷åñëàâà Êàáàêîâà, ÿêèé 
îòðèìàâ ïðîòîêîë ó ëèïí³, òàêîæ 

íå ñïîäîáàëèñÿ òåñò-ñìóæêè ÿê 
äîêàç. Ïîñèëàþ÷èñü íà ³íñòðóê-
ö³þ äî ñàìîãî òåñòó «Sniper», 
ñóääÿ çàóâàæèâ, ùî çðàçêè, ÿê³ 
ïîêàçàëè ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò, 
ïîâèíí³ áóòè ï³äòâåðäæåí³ á³ëüø 
ñïåöèô³÷íèì ìåòîäîì. Íàïðè-
êëàä, ãàçîâîþ õðîìàòîãðàô³ºþ. 
Ä³éñíî, â ³íñòðóêö³¿ äî ñìóæîê 
òàêå íàïèñàíî. À ùå òàì ñêàçà-
íî, ùî çàêëþ÷íèé ä³àãíîç ïîâè-
íåí áóòè âñòàíîâëåíèé ë³êàðåì 
ï³ñëÿ îö³íêè âñ³õ êë³í³÷íèõ òà 
ëàáîðàòîðíèõ äàíèõ, ùî ³ â³ä-
áóâàºòüñÿ â ïðîöåñ³ îãëÿäó âî-
ä³¿â â³ííèöüêèìè íàðêîëîãàìè. 
Ó «Ñîö³îòåðàï³¿» âèçíàþòü, ùî 
áóëî á íåïîãàíî ìàòè â ñåáå 
ãàçîâèé õðîìàòîãðàô. Ïðèëàä 
óíåìîæëèâèâ áè óíèêíåííÿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ïîðóøíèê³â — 
íåòâåðåçèõ âîä³¿â.

Ùå ìèíóëîãî ðîêó ÷èíîâíè-
êè ç îáëàñíî¿ ðàäè îáãîâîðþâàëè 
ìîæëèâ³ñòü êóï³âë³ ñïåö³àëüíîãî 
îáëàäíàííÿ. Àëå äîñ³ íå çíàéøëè 
ãðîø³ íà éîãî ïðèäáàííÿ.

Ãîëîâíèé ë³êàð íàðêîäèñïàí-
ñåðó Ïàâëî Ñëîáîäÿíþê êàæå, 
ùî òàêèé ïðèëàä êîøòóº áëèçüêî 
ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Êð³ì òîãî, â³í 
ïîòðåáóº ùå ñïåö³àëüíèõ çíàíü 
òà ãðîøåé äëÿ îáñëóãîâóâàííÿ. 

Â óïðàâë³íí³ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
ï³äòâåðäèëè, ùî ÷àñ â³ä ÷àñó äî-
âîäèòüñÿ â³äïóñêàòè íåòâåðåçèõ 
âîä³¿â, íå äî÷åêàâøèñü ðåçóëü-
òàò³â òåñòó.

— Öþ ïðîáëåìó âèð³øèëà á 
ö³ëîäîáîâà ðîáîòà ëàáîðàòî-
ð³¿ â íàðêîäèñïàíñåð³, à òàêîæ 
ïðèäáàííÿ õðîìàòîãðàôà, — êàæå 
ïðåñ-ñåêðåòàð óïðàâë³ííÿ Òåòÿíà 
Ïëàõîòíþê. — Òåñòè «Sniper» çà-
òâåðäæåí³ ÌÎÇ. ßê³ ïèòàííÿ ç 
íèìè âèíèêàþòü ó ñóäàõ — íàì 
íåâ³äîìî.

Цей водій знаходився під «кайфом». Він взагалі не розумів, 
де знаходиться та про що його питає лікар

Ìèíóëîãî ðîêó 
÷èíîâíèêè ç îáëðàäè 
îáãîâîðþâàëè 
êóï³âëþ ãàçîâîãî 
õðîìàòîãðàôà. Àëå 
íå çíàéøëè ãðîøåé 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА
Величезна подяка летить команді «Маскувальна сітка на 
Вежі» за маскувальну сітку для 72 бригади 3 взводу. Нехай 
у вас ручки ніколи не болять, а ваші сплетені павутиння 
будуть захищати наших захисників на передовій!

Мистецтво руйнує бар’єри!
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА 
ГРОМАДСЬКОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«РОЗВИТОК.РОЗВИТОК»

18 ëèñòîïàäà ó Â³ííèö³ 
â òåàòð³ Ñàäîâñüêîãî â³äáóëàñü 

ïðåì’ºðà ³íêëþçèâíî¿ òàíöþâàëüíî¿ 
âèñòàâè «INCLUSION IN HARMONY». Öå 
ïîñòàíîâêà ïðî â³ðó â æèòòÿ, êîõàííÿ òà ãàð-
ìîí³þ â ñòîñóíêàõ ì³æ ëþäüìè, âèñòàâà, â ÿê³é 
çàêëàäåíà ô³ëîñîô³ÿ.

Ç ïîâíèì àíøëàãîì, îïëåñêàìè, ñëüîçàìè 
íà î÷àõ â³äáóëîñü ä³éñòâî, ÿêå âðàæàº, çà-
õîïëþº, çì³íþº ñâ³äîì³ñòü, ðóéíóº áàð’ºðè.

Ó õîë³ òåàòðó áóëà ïðåäñòàâëåíà ôîòîâèñ-
òàâêà, ïðèñâÿ÷åíà Ðà¿ñ³ Ïàíàñþê — «Áëàãî-
ñëîâåíà äëÿ ëþäåé».

«Äÿêóþ âñ³ì â³ííè÷àíàì, ÿê³ ï³äòðèìàëè 
íàñ. Ó òàíöþâàëüí³é âèñòàâ³ àðòèñòè ïîêàçàëè 
ñâîº ñïðàâæíº æèòòÿ, ïîä³ëèëèñü åìîö³ÿìè. 
Öå ³ñòîð³¿ äðóæáè, êîõàííÿ, ³ñòîð³¿ âçàºìî-
â³äíîñèí ç ëþäüìè, äåêîëè òðàã³÷í³ ìîìåí-
òè æèòòÿ. Àðòèñòè ïîä³ëèëèñÿ ç ãëÿäà÷åì 
âëàñíèìè æèòòºâèìè ³ñòîð³ÿìè, ïîêàçàëè, ÿê 
æèòòÿ ëþäèíè ìîæå çì³íèòèñÿ â îäíó ìèòü. 
Íå ³ñíóº ãàðàíò³é, ùî â çàêîõàíî¿ ïàðè íå íà-
ðîäèòüñÿ äèòèíà ç ³íâàë³äí³ñòþ, ÷è êîõàíèé 
÷îëîâ³ê ïîâåðíåòüñÿ ç â³éíè ö³ëèì òà íåó-
øêîäæåíèì, àáî ùî íå òðàïèòüñÿ ñòðàøíî¿ 
àâàð³¿, ÿêà çì³íþº ë³í³þ äîë³… Ò³ëüêè çàâäÿ-
êè ñïðèéíÿòòþ, ëþáîâ³, ñèë³ äóõó, äðóæá³ òà 
ï³äòðèìö³ ìîæíà ïîäîëàòè òðàã³÷í³ ìîìåíòè 
æèòòÿ.Íà ñöåí³ òåàòðó âèñòóïèëè áëèçüêî 
ñîòí³ íàäçâè÷àéíî òàëàíîâèòèõ àðòèñò³â ð³ç-
íîãî â³êó ³ ïîêàçàëè, ùî äëÿ ñïðàâæíüîãî 
Ìèñòåöòâà í³ùî íå ìîæå ñòàòè ïåðåøêîäîþ! 
Íàøå ãîëîâíå çàâäàííÿ çà äîïîìîãîþ òâîð-
÷îñò³ ³ ìèñòåöòâà çëàìàòè áàð’ºð ì³æ ëþäüìè 
ç ³íâàë³äí³ñòþ ³ ñóñï³ëüñòâîì», — ãîâîðèòü 
îðãàí³çàòîð ïðîåêòó, ãîëîâà ÃÎ «Ðîçâèòîê. 
Ðîçâèòîê» ²ðèíà Áîðçîâà.

Організатор вистави Ірина Борзова

439156

ИГОРЬ ДОБРЯНСКИЙ, 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, БЛОГЕР

Ñåãîäíÿ ÿ ðàññêàæó î 
ïîëüçå áèçíåñ-òóðîâ â ÑØÀ, 

çà÷åì îíè íóæíû è êàê âû ìîæåòå ïî-
åõàòü! 

Â ïîñëåäíèå íåñêîëüêî ëåò ÿ ðåãó-
ëÿðíî ïîñåùàþ Ñåâåðíóþ Àìåðèêó ïî 
áèçíåñó, äåëàì, ó÷¸áå è ïðîñòî ïóòå-
øåñòâóþ â ñàìûå êðóïíûå ìåãàïîëèñû 
ñòðàíû, òàêèå êàê Íüþ-Éîðê, Âàøèíã-
òîí, Áèðìèíãåì, Ëîñ-Àíäæåëåñ, Ñèýòë 
è ìíîãèå äðóãèå. Çà ýòî âðåìÿ ó ìåíÿ 
ñôîðìèðîâàëñÿ âåëèêîëåïíûé êðóã îá-
ùåíèÿ â ÑØÀ, à èìåííî ìåñòíûå ïðåä-
ïðèíèìàòåëè, èíâåñòîðû, ïîëèòèêè, 
îáùåñòâåííûå äåÿòåëè, ãîñóäàðñòâåííûå 
ñëóæàùèå, ïîñëû, êîíãðåññìåíû, 
ëîááèñòû, þðèñòû, èíâåñòèöèîííûå 
áàíêèðû, ôèíàíñèñòû è ìíîãî äðóãèõ 
âåëèêîëåïíûõ è ïðèÿòíûõ ëþäåé. 

Èñõîäÿ èç ìîåãî ðåãóëÿðíîãî îïûòà 
îðãàíèçàöèè ïîåçäîê è âñòðå÷, ÿ ðåøèë 
ïîìî÷ü ëþäÿì è õî÷ó ïîäåëèòüñÿ ýòèìè 
âîçìîæíîñòÿìè ñî âñåìè, êòî æåëàåò 
ïîñåòèòü Àìåðèêó è õî÷åò ïîñìîòðåòü 

íà âñ¸ ñâîèìè ãëàçàìè, äëÿ ýòîãî ÿ ñî-
çäàë àâòîðñêèé ïðîåêò USAlevel.com. 
Öåëü ïðîåêòà — ïîìî÷ü ëþäÿì óçíàòü 
íàñòîÿùóþ Àìåðèêó, çàâåñòè ïîëåçíûå 
çíàêîìñòâà è ïî÷åðïíóòü ñâåæèå 
èííîâàöèîííûå èäåè áèçíåñà äëÿ ïîñëå-
äóþùåé ðåàëèçàöèè â ðîäíîé ñòðàíå. Â 
ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî êóëüòóðíî-äåëîâûå 
ïîåçäêè, îíè áóäóò èíòåðåñíû âñåì, êòî 
õî÷åò ðàñøèðèòü ñâî¸ âîñïðèÿòèå êàê 
â áèçíåñå, òàê è êóëüòóðíîì ïëàíå, òàê 
êàê æèçíü çà îêåàíîì çíà÷èòåëüíî îòëè-
÷àåòñÿ îò æèçíè â Óêðàèíå è áëèæíèõ 
åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ. 

Áèçíåñ-òóðû â ÑØÀ — ýòî âîçìîæ-
íîñòü ïî÷åðïíóòü íîâûå èäåè äëÿ áèç-
íåñà, ñîáñòâåííûìè ãëàçàìè óâèäåòü, 
êàê óñòðîåí àìåðèêàíñêèé áèçíåñ, ïî-
çíàêîìèòüñÿ ñ òàëàíòëèâûìè àìåðèêàí-
ñêèìè áèçíåñìåíàìè, ïîëó÷èòü îò íèõ 
çíàíèÿ, îïûò è áåñöåííûå ðåêîìåíäà-
öèè, êîòîðûå âû ìîæåòå ïðèìåíèòü â 
ñâî¸ì áèçíåñå! Ó÷àñòíèêè òóðà ïîëó-
÷àò ìàññó íåçàáûâàåìûõ âïå÷àòëåíèé è 
ýìîöèé îò íîâûõ çíàêîìñòâ è êóëüòóð-
íîé ïðîãðàììû â ëó÷øèõ àìåðèêàíñêèõ 
òðàäèöèÿõ.    

Äëÿ êîãî áèçíåñ-òóðû ïîëåçíû? — Ïî-
åçäêè áóäóò ïîëåçíû êàê îáû÷íûì òó-
ðèñòàì, òàê è îïûòíûì è íà÷èíàþùèì 
ïðåäïðèíèìàòåëÿì. Âîçìîæíî âû â ïî-
èñêå èäåè äëÿ íîâîãî áèçíåñà? Òîãäà 
ýòî òî, ÷òî âàì íóæíî! ß âñåãäà ïîñëå 
ïîåçäîê â ÑØÀ ïîëîí èäåé è âäîõíî-
âåíèÿ. Ìíîãèå ìîè óñïåøíûå ïðîåêòû 
ÿ ðåàëèçîâûâàë èìåííî ïîñëå òàêèõ 
ïîåçäîê. ß âñåãäà ðàñöåíèâàþ ýòî êàê 
èíâåñòèöèè â áóäóùåå!    

Êòî ìîæåò ïîåõàòü? — Ïîåõàòü ìîæåò 
ëþáîé ÷åëîâåê îò 21 ãîäà, ïàðåíü âû èëè 
äåâóøêà, ìóæ÷èíà èëè æåíùèíà, âñ¸ ýòî 
íå âàæíî, ãëàâíîå æåëàíèå! Òóðû â ÑØÀ 
áóäóò íà ðåãóëÿðíîé îñíîâå ñ ãðóïïîé îò 
5 äî 10 ÷åëîâåê. Íåáîëüøèå ãðóïïû äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ìàêñèìàëüíî óäîâëåòâîðèòü 
ïîòðåáíîñòè êàæäîãî ó÷àñòíèêà áèçíåñ-
òóðà. ß ëè÷íî ó÷àñòâóþ âî âñåõ ïîåçäêàõ 
è âñòðå÷àõ âìåñòå ñî âñåé ãðóïïîé.    

×òî íóæíî äëÿ ïîåçäêè? — Â ïåðâóþ 
î÷åðåäü âàì íóæíà òóðèñòè÷åñêàÿ âèçà 
ÑØÀ B1/B2, åñëè îíà ó âàñ åñòü — 
îòëè÷íî! Åñëè æå íåò, áóäüòå ñïîêîéíû 
— ìû êîíñóëüòèðóåì è ïîìîãàåì çàïî-
ëíèòü àíêåòó ó÷àñòíèêàì òóðà! Âàì òàêæå 

íóæíà áóäåò ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà íà 
ïåðèîä ïðåáûâàíèÿ â ÑØÀ, ñ ýòèì ìû 
òîæå ïîìîãàåì. Îñòàëüíûå âîïðîñû ìû 
áåð¸ì íà ñåáÿ, à èìåííî îðãàíèçàöèþ 
òóðà, ðàñïèñàíèå âñòðå÷, òðàíñôåð, áðî-
íèðîâàíèå îòåëåé, ïîêóïêà àâèàáèëåòîâ.    

Ñêîëüêî ñòîèò òóð â ÑØÀ? — Ñòî-
èìîñòü òóðà çàâèñèò îò ïðîãðàììû è 
êîëè÷åñòâà ïåðåë¸òîâ, áëèæàéøèå òóðû 
è ñòîèìîñòü ìîæíî ïîñìîòðåòü íà ñàé-
òå USAlevel.com. Êðîìå ñòîèìîñòè 
òóðà, âàì íóæíî âèçó â ÑØÀ B1/B2 — 
$160, ìåäèöèíñêàÿ ñòðàõîâêà ~ $30, è 
êàðìàííûå ðàñõîäû íà åäó è øîïèíã, 
ýòî óæå ëè÷íîå ïðåäïî÷òåíèå êàæäîãî, 
íî ìû ðåêîìåíäóåì â ðàéîíå $500 íà 
íåäåëþ. 

Äåòàëüíàÿ èíôîðìàöèÿ î áëèæàé-
øèõ áèçíåñ-òóðàõ â Àìåðèêó íà ñàéòå 
USAlevel.com, ñëåäèòå òàêæå çà íîâî-
ñòÿìè â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ Facebookè, 
Instagram, ïîäïèñûâàéòåñü! 

«Ïóòåøåñòâèÿ ó÷àò áîëüøå, ÷åì ÷òî 
áû òî íè áûëî. Èíîãäà îäèí äåíü, 
ïðîâåäåííûé â äðóãèõ ìåñòàõ, äàåò 
áîëüøå, ÷åì äåñÿòü ëåò æèçíè äîìà». 
Àíàòîëü Ôðàíñ.

Бизнес-туры в США
БЛОГ
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Фантастичні звірі: 
Злочини Ґріндельвальда
Фентезі, 21.11, поч. о 10.00, 14.40, 19.30, 21.55
22.11–28.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дике поле
Пригодницький екшн, 21.11, поч. о 17.10
22.11–28.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Оверлорд
Фантастичний трилер, 21.11, поч. о 12.00, 18.15
22.11–28.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дівчина у павутинні
Кримінальна драма, 21.11, поч. о 10.00, 13.50, 20.05
22.11–28.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Богемна рапсодія
Біографічна драма, 21.11, поч. о 15.50
22.11–28.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Вдови
Кримінальний екшн, 21.11, поч. о 12.20, 22.00
22.11–28.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Фантастичні звірі: Злочини 
Ґріндельвальда
Фентезі, 21.11, поч. о 10.00, 14.30, 19.10, 21.40

Оверлорд
Фантастичний трилер, 21.11, поч. о 12.30

Дівчина у павутинні
Кримінальна драма, 21.11, поч. о 17.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Оверлорд
Фантастичний трилер, 21.11, поч. о 10.00, 12.20, 
20.00. 22.11–28.1, довідка — за тел. (096)003–50–50

Богемна рапсодія
Біографічна драма, 21.11, поч. о 14.40, 17.20, 22.20
22.11–28.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Дівчина у павутинні
Трилер, 21.11, поч. о 16.20, 18.40, 21.00, 23.20
22.11–28.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Фантастичні звірі. 
Злочини Ґріндельвальда
21.11, поч. о 9.00, 10.00, 11.00, 11.40, 12.40, 
13.40, 14.20, 15.20, 16.20, 17.00, 18.00, 19.00, 
19.40, 20.40, 21.40, 22.20, 23.20
22.11–28.1, довідка — за тел. (096)003–50–50

Бути Астрід Ліндгрен
Біографічна драма
21.11, поч. об 11.00. 13.30, 18.00, 20.30
22.11–28.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Вдови
Кримінальний трилер, 21.11, поч. о 16.40, 19.20, 
22.00. 22.11–28.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Холодна війна
Драма, 21.11, поч. о 9.00, 16.00, 23.00
22.11–28.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Tayanna з 
концертом у Вінниці
1 грудня в «Feride plaza» 
відбудеться концерт 
молодої співачки Tayanna, 
яка представить глядачам 
альбом «Тримай мене».
Ви почуєте пісні-одкро-
вення про найголовніше і 

найважливіше почуття — кохання. Насичений емо-
ціями вечір надовго залишиться в пам’яті. Початок 
концерту о 22.00, вартість квитків 250–600 грн.
3амовлення квитків: (093)2745494, (097)2745494.

«Фіолет» з концертом
Музичний колектив 
«Фіолет» з м. Луцька 
на вінницькій сцені буде 
виступати 22 листопада. 
Концерт гурту відбува-
ється в рамках всеукра-
їнського туру з пред-

ставленням альбома «Aurora». Крім нової програми 
та свіжих синглів, на концертах ви почуєте всі кращі 
та давно знані пісні «Фіолету». Одна з найромантиш-
нічих і водночас найекспресивніших команд країни 
готує в кожному місті туру своє неповторне шоу, із 
запрошеними гостями та сюрпризами. Місце зустрі-
чі: «Люди Fusion Place». Початок о 20.00. Вартість 
квитків: 150–250 грн.

«Led Wind» 
запрошує на вечір 
Rock-драйву
23 листопада в American 
Bar&Grill на всіх гостей че-
кає шаманська атмосфера 
пісень Джіма Морісона. 
Музика The Doors, Led 

Zeppelin, Guns: NRoses. Відриваємось разом з гуртом 
«Led Wind». Злиття класики, важкого року, експресії 
металу і, в той же час, баладності року з релакс — 
суть колективу. Початок о 20.00, вхід вільний.

Шоу Діми 
Коляденко у Вінниці
Там, де він… завжди 
свято! Леді & джентль-
мени, пані та панове — 
зустрічайте. Єдиного і 
неповторного Короля 

бурлеску, Володаря танцю і Приборкувача мікро-
фона — 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 пози-
тив, любить класну атмосферу і готовий до сюрп-
ризів. Харизматичний і безмежно талановитий 
Діма Коляденко разом зі своїм чудовим балетом 
повертається на велику сцену до своїх друзів з но-
вими 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 на-
живо. Квитки — 120–350 гривень. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Вінницької 
Вежі, театру Садовського, Будинку офіцерів, 
«Універмагу» і «Магігранду». Безкоштовна до-
ставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63, 
(093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Триб'ют-концерт 
«Сектор Газа» від 
гурту «Педаль 
Достоевского» 
1 грудня в арт-пабі 
«Beefeater» відбудеться 
триб'ют-концерт 
«Сектор Газа», який 

дасть можливість прихильникам гурту почути 
улюблені хіти в живому виконанні майже 
1 в 1 з оригіналом! Легендарні хіти прозвучать 
у виконанні дніпропетровського колективу 
«Педаль Достоевского». Початок концерту о 21.00, 
вартість квитків — 100 грн. Детальна інформація: 
(093)4059900, (096)4429900.

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Ассоль
Історія однієї мрії, 21.11, 28.11 , поч. о 16.00

Попелюшка
Музичний мюзикл для дітей, 22.11, поч. о 12.00

Осінь у Вероні
Трагікомедія, 22.11, поч. о 18.30

Бременські музиканти
Музична казка про дружбу та любов
23.11, поч. о 12.00

Біла ворона
Рок-опера, 23.11, поч. о 18.30

«Про що мовчать 
чоловіки, або 
Дикун FOREVER»
Найпопулярніша моно-
вистава Бродвею — 
у Вінниці.
2 грудня о 19.00 у те-
атрі ім. Садовського 

насміємося досхочу і отримаємо найкращі емоції! 
Усі, хто бачив цей сучасний, розривний і мега-
веселий 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 Садовсько-
го, Будинку офіцерів, «Універмагу» і «Магігранду». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Вистава «ОбійМи»
10 грудня о 19.00 на сцені 
театру імені Садовсько-
го — дуже щира і осо-
блива вистава «ОбійМи» 
експериментального 
театру Kolo Svitla!
Готуйтесь пережити 

всю палітру почуттів, отримати відповіді на най-
більш хвилюючі життєві запитання і позбавитись 
«рамок» на шляху до власного щастя.
На чолі з незрівнянною Юлією Свєтловою 11 кра-
сунь-чарівниць — талановитих акторок, танців-
ниць, співачок, письменниць, поетес — у захоплю-
ючих 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
Лелеченя і опудало
Лірична драма, 24.11, поч. об 11.00 та 13.00

Стрибаюча принцеса
Найправдивіша історія про кохання, підступність 
та звитягу, 25.11, поч. об 11.00 та 13.00

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

ВИСТАВКИ
Феєрична ART-
вечірка у Вінниці 
1 грудня у креативному 
просторі @cherdak.space 
відбудеться культурно-
розважальна подія від 
незвичайної в місті гале-

реї «Vin_Art_Gallery». Це новий тренд у проведенні 
вечірок. Ми покажемо вам, як можна драйвувати, 
спілкуватися, танцювати і пити в оточенні мисте-
цтва — картин, фоторобіт, арт-об'єктів.
Вас чекає:
 Приємне спілкування і танці з друзями під музичні 
тренди сучасних діджеїв в антуражі театрально-ху-
дожньої майстерні.
 Виставка картин вінницьких зухвалих діячів 
мистецтва.
 Затишна зона бару в самому серці арт-простору 
«CHERDAK».
 Художники, що показують майстер-класи з на-
писання картини олією прямо на заході!
 Фотозвіт та відеозйомка події.
 Розіграш подарунків від партнерів та спонсорів 
виставки.
Початок о 19.00.

Фестиваль подарунків ручної роботи 
«Vin Art Fest»
З 7 по 9 грудня у Вінницькому експоцентрі про-
йде яскравий фестиваль hand made «Vin Art Fest». 
Фестиваль вже став традицією і уже одинадцятий рік 
проводиться у Вінниці. У програмі творчого фести-
валю: виставка виробів ручної роботи; майстер-кла-
си з виготовлення сувенірів, прикрас та подарунків; 
ярмарок, з можливістю придбати унікальні вироби. 

На фестивалі також будуть представлені: прикраси з 
бісеру, натуральних каменів, полімерної глини; мило 
ручної роботи та косметика; іграшки та авторські 
ляльки; різноманітні обереги, сувеніри ручної роботи 
та багато інших цікавих дрібниць. Вхід вільний!

Музей української марки ім. Я. Балабана
Торік у Вінниці відкрився Музей української марки. 
У експозиції музею представлені одні з найцікаві-
ших марок, деякі з них є лише в одному екземплярі. 
У повній колекції пана Олександра є марки, датова-
ні від 1850 року, гашені в різних українських містах. 
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 приро-
ди, поринути у світ популярної техніки та поекспе-
риментувати самому. Територія музею — більше 
1000 квадратних метрів. Тут представлені понад 
150 експонатів для виконання дослідів. «Музей на-
уки» — цікаве місце для дітей, підлітків і дорослих! 
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та студен-
тів — 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.
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ËÀÉÔ

Адреси контейнерів 
для одягу
 Площа Європейська, 2 
 Вулиця Зодчих, 16 (Фонтанна 
площа) 
 Офіс «Подільської громади» 
за адресою вулиця Брацлав-
ська, 27 А

До контейнеру для одягу 
можна кидати
 чистий чоловічий, жіночий та 
дитячий одяг
 чисте парне взуття
 чисту постільну білизну
 паски і сумки
 ковдри і подушки

Куди нести одяг

РЕКЛАМА

437624

430885

ОЛЬГА БОБРУСЬ, (063)6371070 

Êîíòåéíåðè äëÿ âæèòîãî îäÿ-
ãó âñòàíîâèëè ó êâ³òí³ 2016 ðîêó 
çà ³í³ö³àòèâîþ áëàãîä³éíîãî ôîí-
äó «Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà» òà êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «ÅêîÂ³í». 
Ðàí³øå òàêèõ êîíòåéíåð³â äëÿ 
ñòàðîãî îäÿãó áóëî òðè: íà ïëîù³ 
Êîöþáèíñüêîãî, ªâðîïåéñüê³é 
ïëîù³ òà ïëîù³ Ôîíòàíí³é (Çîä-
÷èõ, 16). Çàðàç ïðàöþþòü ò³ëüêè 
äâà. ßê ðîçïîâ³äàº Ëåñÿ Íàé÷óê, 
êåð³âíèê ãðàíòîâîãî â³ää³ëó òà 
ïðîãðàì áëàãîä³éíîãî ôîíäó 

«Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà», ó õîëîäí³ 
ïîðè ðîêó ðå÷åé íåñóòü íàáàãàòî 
ìåíøå.

— Îäÿã ç êîíòåéíåð³â â³äïðàâ-
ëÿºòüñÿ çà çàïèòàìè â³ä ð³çíèõ 
îðãàí³çàö³é òà êâàðòàëüíèõ êî-
ì³òåò³â. Íàðàç³ îäÿã ïîñò³éíî 
íàïðàâëÿºòüñÿ â ÃÎ «Ñï³ëüíà 
ñïðàâà». Òàì ðå÷³ ðîçäàþòü òèì-
÷àñîâî ïåðåñåëåíèì îñîáàì òà 
âñ³ì ïîòðåáóþ÷èì ïî â³âòîðêàõ, 
÷åòâåðãàõ òà ñóáîòàõ ç 11 äî 14.00. 
Òàêîæ îäÿã ïîñò³éíî ïåðåäàºòüñÿ 
Àñîö³àö³¿ ïåíñ³îíåð³â «Ïîä³ëëÿ», 
ñï³âðîá³òíèêè ÿêî¿ îðãàí³çîâóþòü 

КОМУ ВІДДАЮТЬ 
ВЖИВАНІ РЕЧІ
Комусь згодиться  Наприкінці року 
люди позбавляються від усього старого. 
Вінничани перебирають старі речі із 
гардеробу та залишають у двох контейнерах. 
Куди звертатися, якщо хочете забрати речі, 
або, навпаки, надати допомогу?

ðîçäà÷ó ó ïðèéîìí³ äí³ çà àäðå-
ñîþ Òåàòðàëüíà, 47. Ìîæíà çâåð-
òàòèñü çà òåë. 067 715 35 55 Àëëà 
Ãåîðã³¿âíà Çëîòíèê, — êàæå êó-
ðàòîð ïðîåêòó.

Äóæå àêòèâíî òàêîæ îäÿã çà-
ïèòóþòü äâà êâàðòàëüí³ êîì³òåòè 
ì³ñòà:
 Êâàðòàëüíèé êîì³òåò «Âè-

ííè÷åíêà» ó òåïëó ïîðó ðîêó 
ïîñò³éíî âëàøòîâóº âóëè÷í³ 
ðîçäà÷³ îäÿãó. Òåëåôîí ãîëîâè 
êâ. êîì³òåòó Ëþäìèëè Êîâàëþê 
096 364 34 36. (Ìîæíà çâåðòàòèñü 
³ ä³çíàâàòèñü äí³ ðîçäà÷).
 Êâàðòàëüíèé êîì³òåò «Ñî-

íÿøíèê», òåëåôîí ãîëîâè Àí-
òîí³íè Ìóðæàê — 098 770 37 62. 
(Âîíè ðîçäàþòü çà àäðåñîþ ïðîâ. 
Âîëîøêîâèé, 51à). 

— Õî÷ó ïîâ³äîìèòè äî àäì³í³-
ñòðàö³é äèòÿ÷èõ áóäèíê³â. ßêùî 
âîíè ïîòðåáóþòü îäÿã, íåõàé 
çâåðòàþòüñÿ äî ÁÔ «Ïîä³ëüñüêà 
ãðîìàäà» çà òåë. 0432 61 20 72 àáî 
067 491 60 25, — êàæå Ëåñÿ Íàé÷óê.

Раніше таких контейнерів для старого одягу було три 
в різних районах міста. Зараз працюють тільки два
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ОВЕН 
Схоже, вас охопило висо-
ке почуття, радійте цьому 
дару долі. Бережіть кохану 
людину і намагайтеся більше 
створювати, ніж руйнувати. 
Вчіться чути одне одного.

ТЕЛЕЦЬ 
Ваші прагнення увінчалися 
успіхом, поруч з вами той, 
хто вам потрібен. Однак 
тепер вам важливо навчити-
ся компромісам, враховуйте 
інтереси коханої людини.

БЛИЗНЮКИ 
Тиждень багатий роман-
тичними зустрічами. Вони 
можуть легко закрутити 
вам голову. Особливо 
вдалі і сповнені пристрасті 
побачення будуть в четвер і 
в п'ятницю.

РАК 
Найбільш комфортним для 
вас станом буде усамітнення. 
Подумайте про майбутнє, 
займіться побудовою планів. 
Дуже скоро вас чекає новий, 
запаморочливий роман.

ЛЕВ 
Ваші почуття зазнають 
деяких змін, не бійтеся, вони 
на краще. Спільна з коханою 
людиною мета не тільки 
веде до успіху, але і допома-
гає знайти нові точки дотику. 

ДІВА 
Вам буде потрібно проявити 
терпіння і такт. Постарайтеся 
зрозуміти кохану людину і під-
тримати її — ваша участь буде 
високо оцінена. У вівторок 
вам краще побути на самоті.

ТЕРЕЗИ 
На початку тижня бажано 
не влаштовувати розглядів, 
хто правий, а хто помиля-
ється. Якщо ви успішно обі-
йдете цей підводний камінь, 
то в четвер вас чекатиме 
приємний сюрприз.

СКОРПІОН 
Постарайтеся зрозуміти сво-
го обранця. Не відкладайте 
рішення, якщо відчуваєте, 
що його пора приймати. 
Середа — хороший день для 
розмови по душах. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ваші особисті стосунки за-
жадають мудрості і терпін-
ня. Доведеться потерпіти 
капризи, ревнощі і образи з 
боку вашого супутника жит-
тя. Кращим виходом буде 
спільна поїздка куди-небудь 
не дуже далеко.

КОЗЕРІГ 
Визначтеся в своїх захоплен-
нях. Каша, що утворилася 
в вашій голові, явно заважає 
вашому особистому життю. Ви 
цілком можете наробити дур-
ниць, що спричинить втрату 
дорогої для вас людини. 

ВОДОЛІЙ 
Вас може очікувати при-
страсне кохання з першого по-
гляду, але не втрачайте голо-
ву, можливо, це не більше ніж 
спритно розставлені тенета. 

РИБИ 
Майже весь тиждень 
безхмарний і прекрасний 
для особистого життя. Але 
у вихідні можливі не зовсім 
приємні непорозуміння.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 22-28 ЛИСТОПАДА

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Äëÿ ïî÷àòêó 
âàðòî ïîÿñíèòè, 
ùî ñåêñîëîã òà 

ñåêñîïàòîëîã, öå äîâîë³ ð³ç-
í³ ñïåö³àë³ñòè. Äî îñòàííüîãî 
çâåðòàþòüñÿ, êîëè º ïåâí³ â³ä-
õèëåííÿ, ïàòîëîã³¿. Ñåêñîëîã — 
öå ëþäèíà, ç ÿêîþ ãîâîðÿòü ïðî 
ñåêñ ³ âëàñíèé ñâ³òîãëÿä ñåêñó. 
Öåé ñïåö³àë³ñò íàëàøòîâóº ³ ìî-
ðàëüíî ï³äòðèìóº.

Çâ³äêè áåðóòüñÿ ïðîáëåìè, 
ïîâ’ÿçàí³ ç ñåêñîì?

— Ç ãîëîâè. Öå 99% óñ³õ âè-
ïàäê³â. ßê ïðàâèëî, âîíè ÷åðåç 
íåâäàëèé äîñâ³ä, ïîãàí³ ñòîñóíêè 
â ðîäèí³, ìîäåëü âèõîâàííÿ.

Áàãàòî ëþäåé çðîñòàëè â ðîäè-
íàõ ç ðàäÿíñüêèì ìåíòàë³òåòîì. 
×è â çàíàäòî ðåë³ã³éíèõ. Êîìóñü 
äîâåëîñÿ ñòàòè ñâ³äêîì íàñèëüñòâà 
â ñ³ì’¿. Âîíè äèâëÿòüñÿ íà âñå öå 
³ ÷àñòî íàñë³äóþòü áàòüê³â.

Ïðîáëåìàòèêó ìîæíà ïîä³ëèòè 
íà òðè ïîçèö³¿. Ïåðøà — öíîò-
ëèâ³ ëþäè. Ò³, ÿê³ çàâæäè: à ùî, 
à ÿê, à êóäè, ìåí³ ñòðàøíî…

Âîíè íå çíàþòü, ÿê ôîðìóâà-
òè ñòîñóíêè ³ ÿê ïñèõîëîã³÷íî 
òà ô³çè÷íî äî íèõ ï³äãîòóâàòèñÿ.

Òå, ùî âîíè ïðèõîäÿòü äî ñåê-
ñîëîãà ³ ö³êàâëÿòüñÿ — öå ä³éñíî 
êðóòî. Àëå íå êðóòî, ùî ö³ ïèòàí-
íÿ âîíè íå ìîæóòü âèð³øóâàòè 
âäîìà. Ó ïåðøó ÷åðãó ïîòð³áíî 
íàëàãîäæóâàòè ä³àëîã ñàìå òàì.

Äðóãà ñèòóàö³ÿ ç ëþäüìè â³-
êîì 25–30 ðîê³â, ÿê³ íå ìàþòü 
ñòîñóíê³â. Àáî âîíè º, àëå êîðîò-
êîñòðîêîâ³ òà çàâæäè «íå òàê³».

Ó òàêèõ ëþäåé â ãîëîâ³ âêëþ-
÷åíå «áëîêóâàííÿ» äî âñüîãî 
íå âëàñòèâîãî ¿ì ðàí³øå ³ âîíè 
íå çíàþòü, ÿê öüîãî ïîçáóòèñÿ.

² îñòàííº, êîëè òè ñàì âæå 
áàòüêî àáî ìàìà ³ ïîñòàº ïèòàí-
íÿ, ÿê ïðàâèëüíî ñï³ëêóâàòèñÿ 
íà ö³ òåìè ç âëàñíèìè ä³òüìè.

Ç òîáîþ áàòüêè ïðî ñåêñ íå ãî-
âîðèëè, à òè õî÷åø çðîçóì³òè ä³-
òåé, àëå íå çíàºø, ÿê ïðàâèëüíî 
³ êîëè òðåáà ïî÷èíàòè.

ßêå âèð³øåííÿ òàêèõ ïðîáëåì?
— Äëÿ ïî÷àòêó âèäèõí³òü. 

×èì áè âè íå çàéìàëèñü, ùî á 
íå ðîáèëè, âñå, ùî âàñ ïðè öüîìó 
áëîêóº, íàçèâàºòüñÿ ñòðàõîì. Öå 
îñòðàõ, ùî òåáå íå çðîçóì³þòü, 
ùî íå çìîæåø ïðàâèëüíî ïîÿñ-
íèòè, íå òàê ïîêàæåø.

Êðàùå ä³ÿòè ³ ïîìèëÿòèñü, í³æ 
í³÷îãî íå ðîáèòè ³ æàëêóâàòè. 
Ñïðîáè — öå âæå 50% óñï³õó. 
Ïîìèëêè — öå íîðìàëüíî.

Àáî íàâ³òü òàê, âîíè íàéêðàùå, 
ùî ìîæå ñòàòèñÿ.

Òîìó ùî ó âàñ áóäå áåçö³ííèé 
äîñâ³ä ³ âè í³êîëè á³ëüøå öüîãî 
íå ïîâòîðèòå. Óñ³ áåç âèíÿòêó 
¿õ ðîáëÿòü. Óñ³ íà íèõ â÷àòüñÿ.

ßêùî íàâ³òü ê³ëüêà ïîïåðåäí³õ 
ñòîñóíê³â áóëè íåâäàëèìè, öå 
íå îçíà÷àº, ùî òàê áóäå ç íà-
ñòóïíèìè. Íàñ, íà ñåêóíäî÷êó, 
ñ³ì ì³ëüÿðä³â. ² çíàéòè ñåðåä íèõ 
ñâîþ ëþäèíó øàíñè âñå-òàêè º.

Ñåêñ äî öüîãî ÷àñó º òàáóéîâà-
íîþ òåìîþ â ñóñï³ëüñòâ³. ×îìó?

— Íå çîâñ³ì òàê. Öå ïèòàííÿ 
ìàº äâ³ ñòîðîíè ìåäàë³.

Ç îäíîãî áîêó ìè æèâåìî 
íà ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðîñòîð³, 
äå çáåðåãëîñÿ ñòàðå âèõîâàííÿ. 
Íàø³ áàòüêè, àáî ìè ñàì³, çðîñ-
òàëè â ðàìêàõ ò³º¿ åïîõè. ×åðåç 
öå ó áàãàòüîõ éäå íåñïðèéíÿòòÿ 
òåìè ñåêñó.

Ç ³íøîãî, ç ÷èì ÿ ñòèêàþñÿ âñå 
÷àñò³øå, ìîëîäü âçàãàë³ ñòèðàº 
áóäü-ÿê³ ðàìêè. Âîíà íå ðîçãëÿ-
äàº ïîíÿòòÿ ñòîñóíê³â, ÿê òàêå.

Òåïåð ìè æèâåìî â ñóñï³ëüñòâ³, 
äå îäíå ïîêîë³ííÿ ââàæàº ñåêñ 
÷èìîñü ãàíåáíèì, àëå ñïðèéìàº 
ñòîñóíêè. À ³íøå ö³êàâèòüñÿ îä-
íèì ëèøå ñåêñîì. Òîáòî ç îäíèõ 
êðàéíîù³â â ³íø³.

ßê ñêàçàòè äðóã³é ïîëîâèíö³, 
ùî õî÷åø ñïðîáóâàòè â ñåêñ³ ùîñü 
íîâå?

— Áóëî á êëàñíî íå ñîðîìè-
òèñÿ ³ ïðÿìî ïðî öå ãîâîðèòè. 

СЕКСОЛОГ ПОЯСНИВ, ЧОМУ 
ПОРНО — ЦЕ НОРМАЛЬНО 
Відверто  Питання до сексолога 
знайдуться, напевно, у кожного, 
але далеко не кожен наважується їх 
поставити. Як батькам розповідати 
дітям про секс? Чи нормально займатися 
мастурбацією? Як сказати другій 
половинці, що хочеш чогось новенького? 
Про це та інше розповіла сексолог 
Олександра Єфремова

ßêùî í³, òî ãîâîð³òü íà ïðèêëà-
ä³ êîãîñü: «Çíàºø, ìåí³ ïîäðóãà 
ðîçïîâ³äàëà, ùî ïðîáóâàëà ç³ ñâî-
¿ì õëîïöåì òå ³ òå ³ âîíî ¿ì òàê 
ñïîäîáàëîñü. Ìåí³ áóëî á ö³êàâî 
ñïðîáóâàòè. À òè ÿê äóìàºø?» 

ßêùî ëþäèíà íå õî÷å, çíàéä³òü 
òèì÷àñîâó àëüòåðíàòèâó, à ÷åðåç 
ÿêèéñü ÷àñ ñïðîáóéòå ïîâåðíó-
òèñÿ äî òåìè ùå ðàç.

Ãîëîâíå — íîðìàëüíî ïîÿñ-
íèòè, ÷îìó âè õî÷åòå ñïðîáóâàòè 
òå àáî ³íøå.

Áàòüêè ÷àñòî çíàõîäÿòü íà äå-
âàéñàõ ñâî¿õ ä³òåé ïîðíî àáî ïî-
ì³÷àþòü ¿õ çà ìàñòóðáàö³ºþ. Ï³ñëÿ 
ïî÷èíàþòü ÷èòàòè ìîðàë³ ïðî òå, 
ÿê öå ïîãàíî ³ íå ïðàâèëüíî. ßê 
ïîòð³áíî ïîâîäèòèñÿ ó òàêèõ âè-
ïàäêàõ?

— Ñåêñóàëüíå áàæàííÿ ôîðìó-
ºòüñÿ çìàëêó. Ìîæëèâî âè ñåáå 
íå ïàì’ÿòàºòå, àëå âñ³ â äèòèíñòâ³ 
íàìàãàëèñÿ ðîçãëåä³òè ñòàòåâ³ îð-
ãàíè îäíå îäíîãî àáî ïðîáóâàëè 
ìàñòóðáóâàòè.

Êîëè âàì ðîçìèíàþòü ñïèíó 
àáî øèþ, âàì ïðèºìíî? Òàê 
ñàìî ï³äë³òîê. ßêùî â³í çíàé-
øîâ íà ñâîºìó ò³ë³ òî÷êè, ÿê³ 
ïðèíîñÿòü çàäîâîëåííÿ, òî éîãî 
ëîã³êà — ÷îãî ðàïòîì ìåí³ ïðè-
ïèíÿòè öå ðîáèòè? Ëîã³êà áàòü-
ê³â — öå ñîðîìíî.

ªäèíå, ùî ìîæóòü çðîáèòè 
áàòüêè, êîëè ïîì³÷àþòü ïîä³áíå 
çà ä³òüìè, ïîÿñíèòè, ùî öüîãî 
íå âàðòî ðîáèòè íà ëþäÿõ.

Ùîäî ïîðíî, òî çâ³ñíî âîíî 
òàì º. À ÿê ùå? Öå íåìèíó÷å ï³ä 
÷àñ ôîðìóâàííÿ.

Ìîæåòå âðåøò³-ðåøò ñàéòè 
íîðìàëüí³ ï³äêàçàòè.

À ÿêùî «çëîâèëè» íà çàíÿòòÿõ 
ñåêñîì?

— Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ. ×åðåç 
ñòðàõ íåðîçóì³ííÿ ç áîêó áàòüê³â, 
ï³äë³òêè øóêàþòü ÿê³ñü áåçïå÷í³ 
äëÿ ñåáå ì³ñöÿ.

Çàê³í÷èòèñÿ öå ìîæå âáèðàëü-
íÿìè êàôåøîê, ï³ä’¿çäàìè òà äâî-
ðàìè. Õ³áà ¿ì íå áåçïå÷í³øå áóäå 
ðîáèòè öå âäîìà?

Âðåøò³, ùî òàêîãî ñòðàøíîãî 
ìîæå ñòàòèñÿ. Íåáàæàíà âàã³ò-
í³ñòü? Ó á³ëüøîñò³ âèïàäê³â âîíà 
º íàñë³äêîì áëîêó âàøîãî ç ä³-
òüìè ñï³ëêóâàííÿ.

Ïîòð³áíî ðîçêëàñòè ¿ì ïî ïî-
ëè÷êàõ, ùî òàêå ñåêñ, ÿê íèì 
çàéìàòèñÿ ³ ÿê³ ìîæóòü áóòè íà-
ñë³äêè.

Ä³òè ìàþòü âèðîñòàòè â ëþáîâ³, 
à íå â êîìïëåêñàõ.

À ùå ëþäè ìàþòü, õî÷ òð³øêè 
ðîçóì³òèñÿ íà òåì³ ñåêñó. Àëå ÿê 
öå çðîáèòè?

— Ñüîãîäí³ äóæå ïîïóëÿðí³ 
ïîðíî ñàéòè. Ïî÷åðïíóòè çâ³ä-
òè ùîñü ä³éñíî êîðèñíå íàâðÿä 
÷è âäàñòüñÿ. Ï³ä³éòè ³ ïðÿìî çà-
ïèòàòè ó áàòüê³â òàêîæ ïðîáëå-
ìàòè÷íî. Äåÿê³ ç íèõ ïðè ñëîâ³ 
ïðåçåðâàòèâ ñàì³ ïî÷èíàþòü 
÷åðâîí³òè.

×åðåç òå ³ñíóþòü ð³çí³ îðãàí³-
çàö³¿ àáî ëþäè íà êøòàëò ìåíå, 
ÿê³ çàïóñêàþòü ïðîô³ëüí³ êóðñè 
òà ïðîåêòè.

Íåõàé ³íôîðìàö³ÿ äîõîäèòü 
äî ëþäåé ÷åðåç ³íòåðíåò àáî 
æèâ³ ëåêö³¿, íå âàæëèâî. Ãî-
ëîâíå äîíåñòè äî ñóñï³ëüñòâà, 
ùî ñåêñ — öå íîðìàëüíî, ïðè-
ðîäíî ³ îáîâ’ÿçêîâî äëÿ âàøîãî 
æèòòÿ, çäîðîâ’ÿ, ïîâíîö³ííîñò³ 
òà ñàìîîö³íêè.

Åêñïåðèìåíòóéòå ³ ïðîáóéòå 
âñå, ùî çàâãîäíî. Öå âàøà ñïðà-
âà, ùî ðîáèòüñÿ ó âàø³é ñïàëüí³.

Сексолог Олександра Єфремова. Говорить, що пов'язані з 
сексом проблеми беруться з нашої голови

Òåïåð ìè æèâåìî 
ó ñóñï³ëüñòâ³, äå îäíå 
ïîêîë³ííÿ ââàæàº 
ñåêñ ÷èìîñü ãàíåáíèì. 
À ³íøå ö³êàâèòüñÿ 
ëèøå ñåêñîì
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ОВЕН 
Вы ощутите прилив сил 
и справитесь со всеми дела-
ми, за которые возьметесь.

ТЕЛЕЦ 
Всё задуманное может 
исполниться, если вы 
спокойно и четко будете 
делать свое дело. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы сможете добиться цели, 
получить прибыль и об-
рести любовь. 

РАК 
Неделя сулит вам немало 
приятных событий. Однако 
хватит ли у вас на всё это сил? 

ЛЕВ 
Неплохо бы навести поря-
док и в бумагах, и в голове, 
и в личных отношениях. 

ДЕВА 
Планомерно двигайтесь 
к цели, тогда она станет 
достижимой. 

ВЕСЫ 
Желание избавиться 
от ответственности может 
сыграть с вами злую шутку. 

СКОРПИОН 
Не стесняйтесь демонстри-
ровать свои таланты, это 
позволит вам достичь цели.

СТРЕЛЕЦ 
Вам необходимо преодо-
леть сомнения и неуверен-
ность в собственных силах. 

КОЗЕРОГ 
Неделя будет направлена 
на повышения профессио-
нального уровня.

ВОДОЛЕЙ 
Вас может потянуть 
на авантюрные любовные 
приключения. Вас перепол-
няют новые идеи и планы. 

РЫБЫ 
Творческое настроение 
позволит вам удивить 
свежими идеями друзей 
и коллег по работе. 

24 RIA, 
Ñåðåäà, 21 ëèñòîïàäà 2018

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2018» НА:

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

Ірина, 21 рік
Рішуча, енергійна, 
вперта, відповідальна 
та цілеспрямована. 
Люблю подорожувати, 
фотографуватися та 
активний відпочинок, 
завжди в тонусі.
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КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку розповідь  
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2018 і 
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)


