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ÍÎÂÈÍÈ

П’яний 
за кермом — 
злочинець 

Íåùîäàâíî Âåðõîâíîþ 
Ðàäîþ ñóòòºâî çá³ëüøå-
íî øòðàôè çà êåðóâàí-
íÿì â àëêîãîëüíîìó àáî 
íàðêîòè÷íîìó ñòàí³ — â³ä 
17000 äî 51000 ãðí. Äî ñòàòò³ 
286–1 Êðèì³íàëüíîãî êîäåê-
ñó Óêðà¿íè âíåñåíî çì³íè, 
ÿêèìè ïåðåäáà÷åíî, ùî òàê³ 
ïîðóøíèêè áóäóòü êàðàòèñÿ 
øòðàôîì â³ä îäí³º¿ äî äâîõ 
òèñÿ÷ íåîïîäàòêîâóâàíèõ 
ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìà-
äÿí, ç ïîçáàâëåííÿì ïðàâà 
êåðóâàòè òðàíñïîðòíèìè çà-
ñîáàìè íà òåðì³í äî òðüîõ 
ðîê³â. Òàêîæ çì³íàìè ïå-
ðåäáà÷åíî, ùî ÿêùî òàê³ ä³¿ 
â÷èíåíî ïîâòîðíî, òî øòðàô 
ñòàíîâèòèìå äî òðüîõ òèñÿ÷ 
íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìó-
ì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí, ç ïî-
çáàâëåííÿì ïðàâà êåðóâàííÿ 
òðàíñïîðòíèìè çàñîáàìè 
íà òåðì³í â³ä 2 äî 3 ðîê³â.

ßê çàçíà÷èâ çàñòóïíèê 
ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ 
Âàäèì Òðîÿí, äàíèì çàêî-
íîì âíåñåíî íîðìó äî Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó ùîäî 
êåðóâàííÿ òðàíñïîðòîì 
ó ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ, öå ä³ÿííÿ 
â³äíåñåíî äî êðèì³íàëüíî-
ãî ïðîñòóïêó. Äî ðå÷³, ùîäî 
«êðèì³íàëüíîãî ïðîñòóïêó», 
òî Êðèì³íàëüíèì ïðîñòóï-
êîì âèçíà÷åíî ä³ÿííÿ (ä³þ 
÷è áåçä³ÿëüí³ñòü), çà â÷èíåí-
íÿ ÿêîãî ïåðåäáà÷åíå ïîêà-
ðàííÿ ó âèä³ øòðàôó â ðîç-
ì³ð³ íå á³ëüøå òðüîõ òèñÿ÷ 
íåîïîäàòêîâóâàíèõ ì³í³ìóì³â 
äîõîä³â ãðîìàäÿí àáî ³íøå 
ïîêàðàííÿ, íå ïîâ’ÿçàíå ç 
ïîçáàâëåííÿì âîë³.

Àëå íàì ùå ïîòð³áíî ïî-
òåðï³òè òðîõè, ùîá çàïðà-
öþâàëè ö³ íîðìè, òàê ÿê 
öå ïîòðåáóº âíåñåííÿ çì³í 
â ÊÏÊ Óêðà¿íè, òîáòî ä³ÿòè 
áóäå öå âñå íå ðàí³øå 1 ñ³÷íÿ 
2020 ðîêó.

ДУМКА

КЕРІВНИК ГО «РЕВІЗІЯ ВЛАДИ»

Віталій Віталій 
ПАВЛОВСЬКИЙПАВЛОВСЬКИЙ

СВІТЛАНА (60), ПЕНСІОНЕРКА:
— Я не підтримую введення 
воєнного стану. До того ж, 
сказали, що будуть різні об-
меження. А навіщо вони нам? 
Їх треба було робити чотири 
роки тому

ГЕННАДІЙ (56), БЕЗРОБІТНИЙ:
— На сьогоднішній день, це 
вже така намусолена тема. 
Я навіть не знаю, чого від 
цього чекати. Все буде видно 
з середи. Думаю, обмеження 
будуть однозначно.

ОЛЕНА (34), У ДЕКРЕТІ:
— Є підозри, що це якась по-
літична маніпуляція. Не знаю, 
що буде у Вінниці, чи можна 
буде кудись звідси виїхати. 
Є тривога. Особливо через 
дітей. 

ЯРОСЛАВ (30), ТРАНСПОРТНИК:
— Останніми днями за но-
винами взагалі не стежив, 
тому про введений в Украї-
ні воєнний стан чую вперше. 
Не знаю навіть, у зв’язку із 
чим це зробили.

АННА (22), У ДЕКРЕТІ:
— Думаю, якщо не буде від-
критої агресії з боку Росії, 
то особливо нічого не змі-
ниться. Натомість нагода 
для акумуляції військових 
сил, щоб бути готовими.

ІГОР (26), ОХОРОННИК:
— Не сильно розуміюсь на по-
літиці, але на мою думку, це 
означає готовність наших 
військ. Ніяких утисків на лю-
дей не буде. У нашому житті 
нічого не зміниться.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як вплине на життя вінничан впровадження воєнного стану?

ОЛЬГА БОБРУСЬ, (063)6371070

«ªâðîáëÿõåðè» çàïîëîíèëè 
ñâî¿ìè ìàøèíàìè ñòîÿíêó ïî-
áëèçó Äðóãî¿ êîíäèòåðñüêî¿ ôà-
áðèêè Roshen ó Â³ííèö³. Äî àê-
òèâíèõ ä³é àêòèâ³ñòè íå ä³éøëè. 
Àëå ïîñòàâèëè äåê³ëüêà áî÷îê ç 
âîãíåì ³ ïî÷àëè ìîíòóâàòè íà-
ìåò. Ó ñîöìåðåæó âèêëàëè â³äåî 
ç ì³ñöÿ àêö³¿.

— Ç³áðàëèñÿ àêòèâ³ñòè ç ìèð-
íèì ïðîòåñòîì. Í³ÿêèõ àêö³é, 
í³÷îãî, — êàæå àâòîð â³äåîðî-
ëèêà. — Ïîêè íå ïåðåêðèâàºìî 
àâòîìîá³ë³ äî «Ðîøåíó», í³÷îãî. 
Õî÷åìî íàãàäàòè ëþäÿì ñëîâà 
ïðåçèäåíòà, ÿê³ â³í ãîâîðèâ. 
Ùî ìóñÿòü áóòè ïîêàðàí³ ëþäè 
çà Ìàéäàí, çà òó Íåáåñíó ñî-
òíþ. Õëîïö³ îñü ìàêñèìàëüíî 
çáèðàþòüñÿ, ç’¿õàëèñÿ çà ò³ çà-
êîíè, çà öå âñå.

×îëîâ³ê, ÿêèé çí³ìàâ â³äåî, 
ïðîñèâ óñ³õ, õòî äèâèòüñÿ ðîëèê, 
ðîáèòè ðåïîñòè. À ùå ïðèíî-

ñèòè ïðîòåñòóâàëüíèêàì äðîâà 
òà òåïë³ ðå÷³, áî æ âîíè çáè-
ðàëèñÿ áóòè ï³ä ôàáðèêîþ óñþ 
í³÷. Ó íàñòóïíîìó îïóáë³êîâà-
íîìó â³äåî àâòîð äèâóºòüñÿ, ùî 
íàðîäó «âñå á³ëüøå é á³ëüøå». 
«ß ïðåäñòàâëÿþ, ùî áóäå çàâòðà 
ñ óòðà, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Éäåìî 
¿ñòè êîíôåòè íà ôàáðèö³».

Ó â³äåî âèäíî, ùî íà ì³ñö³ 
àêö³¿ ñòàâëÿòü ïàëàòêè. Óæå çà-
ïàëèëè âîãîíü ó áî÷êàõ, ùîá 
ãð³òèñÿ.

— Ó÷îðà ç³áðàëîñÿ ÷îëîâ³ê 
200. Ñüîãîäí³ çðàíêó ïðèéøëî 
áëèçüêî ï³âñîòí³ àêòèâ³ñò³â. Ìè 
âèñâ³òëþºìî îá³öÿíêè ïðåçèäåí-
òà, ÿê³ â³í íå ñòðèìàâ. Öå ñòîñó-
ºòüñÿ é îá³öÿíîê ïî «ºâðîáëÿ-
õàì», ïî îñòàííüîìó áþäæåòó, — 
ðîçêàçàâ æóðíàë³ñòö³ RIA îäèí 
³ç îðãàí³çàòîð³â àêö³¿ Îëåêñàíäð. 
Çà éîãî ñëîâàìè, ìåòà àêö³¿ ïî-
êàçîâà. Àêòèâ³ñòè íå çáèðàþòüñÿ 
ïîðóøóâàòè çàêîí òà íå áóäóòü 
ïåðåêðèâàòè ðóõ.

— Ìè âæå ñüîãîäí³ ÷åðåç ð³-
øåííÿ ïðî ââåäåííÿ âîºííîãî 
ñòàíó áóäåìî ðîçõîäèòèñÿ. Ìè 
íå áóäåìî ïîðóøóâàòè çàêîí òà 
äîòðèìóâàòèìåìîñü â³éñüêîâîãî 
ðåæèìó. Çà ñîáîþ âñå ïðèáåðå-
ìî, — êàæå Îëåêñàíäð.

Îðãàí³çàòîðè àêö³¿ çàçíà-
÷àþòü, ùî âëàøòóâàëè ¿ ¿ 
íà ï³äòðèìêó àêö³é ïðîòåñòó, 
ÿê³ ïðîõîäÿòü íà ìèòíèöÿõ òà 
â Êèºâ³.

«Ìè âèéøëè ïðîòè óçóðïàö³¿ 
âëàäè! Âèéøëè àêòèâ³ñòè, ìåø-
êàíö³ Â³ííè÷÷èíè ï³ä Roshen. 
Ìè ïðîòè ãðàá³æíèöüêèõ òàðè-

ô³â, çàõìàðíèõ ö³í íà ïàëüíå, 
áþäæåòó äëÿ çì³öíåííÿ îë³ãàð-
õàòó, êîðóïö³¿! Íàñ îá’ºäíóþòü 
ñï³ëüí³ âèìîãè äî âëàäè», — íà-
ïèñàâ ó ñîöìåðåæ³ îäèí ³ç ó÷àñ-
íèê³â àêö³¿, äåïóòàò ì³ñüêðàäè 
Ãí³âàí³ Ñåðã³é Ñåðã³ºíêî.

Ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é îáëàñ-
íîãî ãëàâêó Íàöïîë³ö³¿ ñêàçà-
ëè, ùî íà ïðîòåñòíå ç³áðàííÿ 
á³ëÿ ôàáðèêè «Ðîøåí» âè¿çäè-
ëè ïîë³öåéñüê³ íàðÿäè. Ñï³âðî-
á³òíèêè ñòåæèëè çà ïîðÿäêîì 
íà ì³ñö³, ïîêè ì³òèíãóâàëüíèêè 
íå ðîç³éøëèñÿ. Ïîë³öåéñüê³ òà-
êîæ ïîïåðåäèëè îñòàíí³õ ïðî 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà áëîêóâàííÿ 
äîð³ã, ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà òà 
³íøèõ ïîðóøåíü. ², ÿê ñêàçà-
ëà íàñòóïíîãî äíÿ ïðåñ-îô³öåð 
Àííà Îë³éíèê, ó÷àñíèêè àêö³¿ 
íå ïîðóøóâàëè ãðîìàäñüêîãî 
ïîðÿäêó òà íå ïåðåøêîäæà-
ëè ðóõó, òîìó í³ÿêèõ ïðîöå-
ñóàëüíèõ äîêóìåíò³â íà íèõ 
íå ñêëàëè.

ПІД ФАБРИКОЮ «РОШЕН» 
ПРОТЕСТУВАЛИ «БЛЯХЕРИ»
Без скандалу  
У понеділок, 
26 листопада, 
у Вінниці під 
стінами нової 
фабрики «Рошен» 
зібрались дві 
сотні активістів. 
Переважно, це 
власники авто 
з польською 
і литовською 
реєстраціями. Вони 
розклали намети 
та палили вогнища 
в залізних діжках

«Ìè íå áóäåìî 
ïîðóøóâàòè çàêîí òà 
äîòðèìóâàòèìåìîñü 
â³éñüêîâîãî ðåæèìó. 
Çà ñîáîþ âñå 
ïðèáåðåìî»

Учасники акції палили вогнища, висловлювали незадоволення владою, 
але не порушували громадського порядку. Попротестували і розійшлися 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА
П'ятий рік ми вміємо жити в умовах 
війни. Що зараз змінилося?
Видихніть, війна продовжується.

ПРЕС-СЛУЖБА 
РАДИКАЛЬНОЇ 

ПАРТІЇ ОЛЕГА ЛЯШКА

Ë³äåðó Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ 
âäàëîñÿ ïåðåëàìàòè õ³ä ³ñòî-
ð³¿: íà éîãî âèìîãó Ïðåçèäåíò 
ââ³â â³éñüêîâèé ñòàí ò³ëüêè 
íà ïðèêîðäîííèõ òåðèòîð³ÿõ ³ 
âèêëþ÷èâ ³ç çàêîíó íîðìó ïðî 
îáìåæåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ 
ïðàâ ãðîìàäÿí, à ïàðëàìåíò 
ïðîãîëîñóâàâ çà ô³êñîâàíó äàòó 
âèáîð³â — 31 áåðåçíÿ 2019 ðîêó, 
ùîá óíèêíóòè ³íñèíóàö³é.

Ïåðåä òèì, ÿê âèçíà÷èòè ïî-
çèö³þ ùîäî ãîëîñóâàííÿ — Îëåã 
Ëÿøêî ïî¿õàâ íà êè¿âñüêèé çà-
ë³çíè÷íèé âîêçàë ³ çàïèòàâ 
äóìêó ëþäåé ïðî âîºííèé ñòàí. 
Á³ëüø³ñòü îïèòàíèõ íèì âèïàä-
êîâèõ ïåðåõîæèõ âèñëîâëþâàëè-
ñÿ ïðîòè, ïðèïóñêàþ÷è, ùî öåé 
ðåæèì áóäå ââåäåíèé âèêëþ÷íî, 
ç ìåòîþ ç³ðâàòè âèáîðè, à íå çà-
õèñòèòè êðà¿íó â³ä àãðåñîðà.

— Äëÿ ìåíå äóæå âàæëèâà 
âàøà äóìêà, âëàäà äóæå äàëåêà 
â³ä ëþäåé, âîíà íå çíàº, ùî âè 
äóìàºòå. À ÿ õî÷ó çíàòè ïåðåä 
òèì, ÿê ïðèéìàòè âàæëèâ³ ³ñ-
òîðè÷í³ ð³øåííÿ.

— Ñïàñèá³, ùî ñëóõàºòå ëþ-
äåé, — ïîïëåñêàâ ïî ïëå÷ó ïî-
ë³òèêà ñèâèé ÷îëîâ³ê.

— Òàê âè çà â³éñüêîâèé ñòàí 
÷è ïðîòè?

— Ïðîòè, òîìó ùî âëàäà õî÷å 
âèáîðè ç³ðâàòè.

— ² âè òåæ òàê äóìàºòå? — 
çâåðíóâñÿ Ëÿøêî äî æ³íêè, ÿêà 
ñòîÿëà ïîðó÷.

— Âñ³ òàê äóìàþòü. Ç ó÷î-
ðàøíüîãî âå÷îðà âñ³ ïðî öå 
ãîâîðÿòü.

Çàðó÷èâøèñü ï³äòðèìêîþ 
ëþäåé, Îëåã Ëÿøêî ïî¿õàâ 
äî ïàðëàìåíòó ïåðåêîíóâàòè 
êîëåã ³ Ïðåçèäåíòà ïðèñëóõà-
òèñÿ äî âîë³ ëþäåé. Óõâàëåííþ 
îñòàòî÷íîãî ð³øåííÿ ïåðåäó-
âàëî ê³ëüêà ãîäèí íàïðóæåíî¿ 
áîðîòüáè: Îëåã Ëÿøêî ç³ ñâî-
ºþ ôðàêö³ºþ íå â³äõîäèâ â³ä 
ïðåçèä³¿, àëå íå áëîêóâàâ ¿¿, 
à, ñêîð³øå, ïåðåêîíóâàâ ñï³-
êåðà íå â³äêðèâàòè çàñ³äàííÿ 

³ íå çàñëóõîâóâàòè Ïðåçèäåíòà 
äî òîãî, ïîêè íå áóäå âèðîáëåíî 
êîìïðîì³ñíå ð³øåííÿ. À êîëè 
â çàë³ ç'ÿâèâñÿ Ïåòðî Ïîðî-
øåíêî — Îëåã Ëÿøêî õîäèâ 
çà íèì ç ðîçäðóêîâàíèì ïðî-
åêòîì äîêóìåíòà ³ ðó÷êîþ, äî-
áèâàþ÷èñü âèêëþ÷åííÿ ç óêàçó 
ñï³ðíèõ ìîìåíò³â. Ïîë³òèê âè-
ìàãàâ, ùîá ï³ä ïðèâîäîì ââå-
äåííÿ â³éñüêîâîãî ñòàíó íå áóëè 
îáìåæåí³ êîíñòèòóö³éí³ ïðàâà 

âñ³õ óêðà¿íö³â, çîêðåìà, ³ âè-
áîð÷å ïðàâî.

Àëå ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóëè âðà-
õîâàí³ âñ³ ïîïðàâêè Îëåãà Ëÿø-
êà, íàñë³äêè ââåäåííÿ âîºííî-
ãî ñòàíó âäàëîñÿ ìàêñèìàëüíî 
ïîì'ÿêøèòè: Ïðåçèäåíò ïîãî-
äèâñÿ ñêîðîòèòè òåðì³í éîãî ä³¿ 
ç 60 äî 30 äí³â ³ ââåñòè ò³ëüêè 
íà òèõ òåðèòîð³ÿõ, ÿê³ ìåæóþòü 
ç ÐÔ ³ Ïðèäí³ñòðîâ'ÿì, ³ ëèøå 
çà óìîâè âòîðãíåííÿ ðîñ³éñüêèõ 

â³éñüê. Êð³ì òîãî, îñíîâí³ êîí-
ñòèòóö³éí³ ïðàâà ãðîìàäÿí çà-
ëèøèëèñÿ íå îáìåæåí³, à äàòà 
âèáîð³â çàô³êñîâàíà.

— ß âí³ñ íîâèé ïðîåêò óêàçó, 
â ÿêîìó òåðì³í ä³¿ âîºííîãî ñòà-
íó ñêîðî÷åíèé äî 30 äí³â. Öåé 
óêàç çàðåºñòðîâàíèé ó Âåðõî-
âí³é Ðàä³ îô³ö³éíî, îô³ö³éíî 
âíåñåíèé íà çàì³íó. ² çàðàç ïðè 
îãîëîøåíí³ ïîñòàíîâêè íà ãîëî-
ñóâàííÿ âè áóäåòå ãîëîñóâàòè 
ñàìå çà íüîãî, — çâåðíóâñÿ Ïî-
ðîøåíêî äî äåïóòàò³â.

Ò³ëüêè ï³ñëÿ öüîãî ïàðëàìåíò, 
â òîìó ÷èñë³ ³ ôðàêö³ÿ Ðàäèêàëü-
íî¿ ïàðò³¿, ïðîãîëîñóâàëè «çà».

Ëÿøêî ïåðåêîíàíèé: öÿ áî-
ðîòüáà äàëà óêðà¿íöÿì øàíñ âè-
áðàòè íîâîãî Ïðåçèäåíòà, ÿêèé 
çóïèíèòü â³éíó.

— Çàâäÿêè ïîçèö³¿ íàøî¿ 
ôðàêö³¿, çàâäÿêè ïîçèö³¿ ïàð-
ëàìåíòó íàñ ïî÷óëè, ìè íå äàëè 
ââåñòè âîºííèé ñòàí ïðîòè 
óêðà¿íö³â. Ïàðëàìåíò ïðèéíÿâ 
ð³øåííÿ ïðî ââåäåííÿ âîºííîãî 
ñòàíó âèêëþ÷íî çà óìîâè ðî-
ñ³éñüêîãî âòîðãíåííÿ, íàçåì-
íî¿ îïåðàö³¿ ³ öå îçíà÷àº, ùî 
ðåàëüíî âîºííîãî ñòàíó íåìàº, 
ïîêè íåìàº ðåàëüíîãî ðîñ³é-
ñüêîãî âòîðãíåííÿ. Öå îçíà÷àº, 
ùî íå áóäå îáìåæåííÿ ñâîáîäè 
ñëîâà, íàñòóïó íà êîíñòèòóö³é-
í³ ïðàâà ãðîìàäÿí. Ìè íå äàëè 
Ïðåçèäåíòó óçóðïóâàòè âëàäó 
³ ñêàñóâàòè âèáîðè. Ó áåðåçí³ 
2019 óêðà¿íö³ îáåðóòü ñîá³ Ïðå-
çèäåíòà, ÿêèé â³äíîâèòü ìèð ³ 
ïîâåðíå òåðèòîð³¿. Îñü ùî ìè 
çðîáèëè! Öå âåëèêèé äåíü, — 
ï³äñóìóâàâ ðåçóëüòàòè ãîëîñó-
âàííÿ Ëÿøêî.

ІНГА ПАВЛЕНКО, 
СОЦІАЛЬНИЙ 
ПРАЦІВНИК
Ó Â³ííèöü-

êîìó îáëàñíîìó 
öåíòð³ ÑÍ²Äó âæå 

íå ïåðøèé ð³ê ïðàöþº êàá³-
íåò, â ÿêîìó Â²Ë-³íô³êîâàíèõ 
ïàö³ºíò³â íàâ÷àþòü, ÿê æèòè 
ç Â²Ë òà ïðàâèëüíî ïðèéìà-
òè ÀÐÂ-òåðàï³þ. Çà ð³ê êóðñ 
ï³ä íàçâîþ «Øêîëà ïàö³ºíòà» 
ïðîõîäÿòü áëèçüêî 600 â³ííè-
÷àí. Íà ïî÷àòîê æîâòíÿ òóò âæå 
ïîáóâàëî 480 ïàö³ºíò³â.

Ó êàá³íåò³ ïðàöþº øåñòåðî 
ñîö³àëüíèõ ïðàö³âíèê³â, ÿê³ 
êîíñóëüòóþòü òà «âåäóòü» íîâî-
âèÿâëåíèõ ïàö³ºíò³â ùîíàéìåí-
øå ï³âðîêó. «Øêîëà ïàö³ºíòà» 
ïåðåäáà÷àº ø³ñòü çóñòð³÷åé, êîæ-
íà ç ÿêèõ ìàº ñâîþ òåìó. Âîíè 
ðîçðîáëÿëèñü ïñèõîëîãàìè Â³-

ííèöüêîãî îáëàñíîãî â³ää³ëåííÿ 
ÁÎ «Ìåðåæà ËÆÂ» ³ ìàþòü ÷³òêî 
ïðîïèñàí³ ³íñòðóêö³¿, ùî ðîáèòè 
òà ó ÿêèõ âèïàäêàõ. Íà ïåðøî-
ìó çàíÿòò³ ïàö³ºíòè íàé÷àñò³øå 
çàïèòóþòü, ÷è ìîæíà ç ö³ºþ õâî-
ðîáîþ æèòè òà ÷è ìîæíà â³ä íå¿ 
âèë³êóâàòèñü. Ìè ðîçïîâ³äàºìî, 
ùî Â²Ë — öå õðîí³÷íà ³íôåêö³ÿ, 
à òåðàï³þ ïîòð³áíî ïðèéìàòè ïî-
æèòòºâî. Ïðîâîäèìî àíàëîã³þ 
ç ä³àáåòîì, ùî ÿêùî ëþäèíà 
íå çðîáèòü óêîë ³íñóë³íó, âîíà 
ìîæå ïîìåðòè. ßêùî ëþäèíà ç 
õðîí³÷íîþ ã³ïåðòîí³ºþ íå âèï'º 
ï³ãóëêè, âîíà ìîæå ïîìåðòè â³ä 
³íñóëüòó. Öå äëÿ òîãî, ùîá ïà-
ö³ºíòó áóëî ïðîñò³øå çðîçóì³òè, 
ç ÷èì â³í ìàº ñïðàâó. Íàéãî-
ëîâí³øå, ùî ïîòð³áíî â³ä Â²Ë-
ïîçèòèâíî¿ ëþäèíè — ùîá âîíà 
áàæàëà ë³êóâàòèñü ³ æèòè.

ßêùî ëþäèíà áóäå äîòðèìó-

âàòèñü âñ³õ âêàç³âîê ë³êàðÿ, öå 
àáñîëþòíî ïîâíîö³ííå æèòòÿ. 
Âîíî í³÷èì íå â³äð³çíÿºòü÷ÿ â³ä 
æèòòÿ ç Â²Ë-íåãàòèâíèì ñòà-
òóñîì. Ëþäèí³ ïîòð³áíî ëèøå 
äîñëóõîâóâàòèñü ïîðàä â³ä ë³-
êàðÿ. À ï³äòðèìêó âîíà çíàéäå 
³ â³ä ë³êàðÿ, ³ â³ä ñîö³àëüíîãî 
ïðàö³âíèêà, ÿêèé ùîíàéìåíøå 
ï³âðîêó ñóïðîâîäæóâàòèìå ¿¿.

Ñîö³àëüíîìó ïðàö³âíèêó âæå 
ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ çóñòð³÷³ âàæëèâî 
ä³çíàòèñü, ùî ïàö³ºíò çíàº ïðî 
õâîðîáó, ÿê óÿâëÿº æèòòÿ ç íåþ. 
Â³äïîâ³ä³ êë³ºíòà çàïèñóþòüñÿ, 
à éîìó îçâó÷óþòüñÿ ïðàâèëüí³.

Âàæëèâî, ùîá ï³ä ÷àñ ë³êóâàí-
íÿ ïàö³ºíò ïðèéìàâ ë³êè â îäèí 
³ òîé ñàìèé ÷àñ, ³ íå ïðèïèíÿâ 
¿õ ïðèéìàòè. Ï³ãóëêà çàõèùàº 
24 ãîäèíè. Äàë³ — çàëèøêè òå-
ðàï³¿ çàëèøàþòüñÿ â êðîâ³, àëå 
â³ðóñ ïðîêèäàºòüñÿ ³ ïî÷èíàº 

äî íå¿ çâèêàòè. Òîä³ ó ïàö³ºíòà 
ç'ÿâëÿºòüñÿ ðåçèñòåíòí³ñòü äî òå-
ðàï³¿, â³ðóñ øâèäêî ìóòóº. Âàæ-
ëèâî, ùîá ïðèéîì òåðàï³¿ ïåðå-
òâîðèâñÿ íà çâè÷êó. Íàïðèêëàä, 
îäíà ç íàøèõ ïàö³ºíòîê ðîçïî-
â³ëà, ùî âîíà ïîâ'ÿçóº ïðèéîì 
ë³ê³â ç ðàíêîâîþ ïðîãóëÿíêîþ ç 
ñîáàêîþ. Ó â³ñ³ì ãîäèí âèïèâàº 
òåðàï³þ ³ éäå íà ïðîãóëÿíêó. Öå 
âñå ñòàºòüñÿ íà àâòîï³ëîò³. Ëþäèíà 
íå äóìàº, ùî òðåáà çðîáèòè ÿê³ñü 
ðàíêîâ³ ðèòóàëè, ³ ïðèéîì òåðà-
ï³¿ ìàº ñòàòè òåæ òàêîþ ñàìîþ 
çâè÷êîþ. Ö³ ï³ãóëêè ìè íàçèâàºìî 
â³òàì³íè äëÿ æèòòÿ. Òîìó ùî òåðà-
ï³ÿ òà òàáëåòêè — öå á'º ïî âóõó.

Íà ñüîãîäí³, òåñò íà Â²Ë º 
îáîâ'ÿçêîâèì äëÿ âàã³òíèõ, ëþ-
äåé, ÿê³ ìàþòü ÿêåñü â³äíîøåííÿ 
äî ÀÒÎ, àáî ïðàâîîõîðîííèõ îð-
ãàí³â. Ç óñ³õ íîâîâèÿâëåíèõ, ÿê³ 
ä³çíàëèñü ïðî ñâ³é ñòàòóñ, äåñü 

òðåòèíà â³ä óñ³õ íîâîâèÿâëåíèõ 
æ³íêè, ÿê³ ïðîõîäèëè òåñò ï³ä ÷àñ 
âàã³òíîñò³. Ñïðàâà â òîìó, ùî ùå º 
áàãàòî ëþäåé, ÿê³ ïðîñòî õâîð³þòü. 
Íàïðèêëàä, ó ëþäèíè ïíåâìîí³ÿ, 
àáî òóáåðêóëüîç, ÿê³ äîâãî íå ë³-
êóâàëèñÿ. Äàë³ ¿õ â³äïðàâëÿþòü 
íà òåñòóâàííÿ ³ ä³çíàþòüñÿ ïðî ¿õ 
ñòàòóñ. ßêùî â ëþäèíè íèçüêèé 
ð³âåíü ³ìóí³òåòó, à, ÿê ïðàâèëî, 
ó Â²Ë-³íô³êîâàíèõ íèçüêèé ð³-
âåíü ³ìóí³òåòó, äî íèõ ÷³ïëÿþòü 
âñ³ îïîðòóí³ñòè÷í³ ³íôåêö³¿. ×î-
ëîâ³êè ìîæóòü íîñèòè öåé â³ðóñ 
áëèçüêî äåñÿòè ðîê³â ³ íå õâîð³òè, 
à êîëè æ³íêà âàã³òíà — öå ñòðåñ 
äëÿ ³ìóííî¿ ñèñòåìè. Âàæëèâî 
äóæå øâèäêî ðîçïî÷àòè òåðàï³þ, 
ùîá çàõèñòèòè ³ æ³íêó, ³ äèòèíó. 
ßêùî æ³íêà íå ïðèéìàº òåðàï³þ, 
â³äñîòîê òîãî, ùî äèòèíà áóäå 
Â²Ë-íô³êîâàíà äîñòàòíüî âèñî-
êèé, äåñü áëèçüêî 30%.

Ляшко захистив конституційні 
права українців

Навчаємо пацієнтів приймати АРВ-терапію, як «вітаміни для життя»
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ïëèòè òà òðóáè, ç ÿêèõ âèò³êàº 
ãàðÿ÷à âîäà — ó òàêîìó ñòà-
í³ òåïëîìåðåæ³ á³ëÿ áóäèíêó 
íà Þíîñò³, 81. Êîìóíàëüíè-
êè «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» 
â³äñë³äêóâàëè öåé ïîðèâ ê³ëüêà 
äí³â òîìó: ñòàëåâ³ òðóáè ñêð³ïè-
ëè õîìóòàìè òà çâàðþâàëüíèìè 
øâàìè. Íà ïîâíîö³ííó çàì³íó ¿ì 
íå âèñòà÷àº ðåñóðñ³â. Äî òîãî æ, 
ö³ òðóáè ñòàëè ¿õí³ìè ò³ëüêè ç 
1 ñåðïíÿ 2018-ãî.

— Ï³äïðèºìñòâî îòðèìàëî 
íà áàëàíñ 26 ê³ëîìåòð³â òåïëî-
ìåðåæ, ÿê³ ðàí³øå îáñëóãîâóâàâ 
«Ìàÿê». Ï³ä ÷àñ îáñòåæåííÿ 
íàøèìè ïðàö³âíèêàìè áóëî 
âèÿâëåíî, ùî á³ëüøå 80% òðóá 
çíîøåí³, ùî ïðèçâåëî äî ìàñî-
âèõ ïîðèâ³â, — êàçàëà ðå÷íèöÿ 
ÊÏ «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» 
Ñí³æàíà Øï³ê³íà. — Íå ïðîñòî 
òàê íåìàº ãàðÿ÷î¿ âîäè ÷è îïà-
ëåííÿ — óñå öå íàñë³äêè áåçä³-
ÿëüíîñò³ ÄÏ «Òåïëîêîìóíåíåð-
ãî Ìàÿê». ² ÿêùî á íå ïåðåäàëè 
íàì ö³ ìåðåæ³, òî Âèøåíüêà, 
Ñëîâ'ÿíêà ìîãëè á áóòè ö³º¿ çèìè 
áåç òåïëà! Íàø³ áðèãàäè âèêî-
íóþòü ðåìîíòè ö³ëîäîáîâî, àëå 
ïîëàãîäèòè âñ³ ìåðåæ³ îäíî÷àñíî 
íåìîæëèâî. Íà öå ó íàñ íå âè-
ñòà÷èòü ðåñóðñ³â.

Íà÷àëüíèê â³ää³ëó òðàíñïîð-

òóâàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ «Â³ííè-
öÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» Îëåêñàíäð 
Îñîâñüêèé äîäàâ, ùî íà êîëèø-
í³õ òåïëîìåðåæàõ «Ìàÿêà» âîíè 
âæå óñóíóëè 70 ïîðèâ³â, íà ùî 
âèòðàòèëè ïðèáëèçíî ÷îòèðè 
ì³ëüéîíè ãðèâåíü ç³ ñïåöðàõóí-
ê³â «ÂÌÒÅ».

— Ìè íàêëàäàºìî áàíäàæ³ òà 
çàì³íþºìî ä³ëÿíêè òðóáîïðîâî-
ä³â. Àëå, ïî ñóò³, öå òèì÷àñîâå 
ð³øåííÿ: ïîòð³áíà êîìïëåêñíà 
ðåêîíñòðóêö³ÿ âñ³õ ìåðåæ, ÿê³ 
ðàí³øå áóëè â óïðàâë³íí³ «Ìàÿ-
êà». Ïîðàõóâàëè, ùî 15 ê³ëîìå-

òð³â ìåðåæ ãàðÿ÷î¿ âîäè ïîòðåáóº 
çàì³íè — ñòàëåâ³ òðóáè íà ïëàñ-
òèêîâ³ — öå êîøòóâàòèìå âæå 
20 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Äëÿ òîãî, 
àáè çàì³íèòè âñ³ 26 ê³ëîìåòð³â 
òðóá ÿê ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà÷àí-
íÿ, òàê ³ îïàëåííÿ — ïîòð³áíà 
ñóìà â 10 ðàç³â á³ëüøà. Òîáòî 
200 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, — ñêàçàâ 
Îñîâñüêèé.

Óò³ì, é â ³íøèõ ðàéîíàõ ì³ñ-
òà, à íå ò³ëüêè íà Âèøåíüö³ òà 
Ñëîâ’ÿíö³, ëþäè ñêàðæàòüñÿ 
íà â³äñóòí³ñòü ãàðÿ÷î¿ âîäè, òå-
ïëà. Òåïëîâèêè íà öå â³äïîâ³-

НА РЕМОНТ ТЕПЛОМЕРЕЖ 
ТРЕБА 200 МІЛЬЙОНІВ
Колапс  Без тепла і гарячої води — така 
буденність колишніх споживачів «Маяка» 
з цієї осені. Комунальники пояснили, 
що це наслідки численних поривів 
на мережах, які роками не ремонтував 
екс-управитель. За розрахунками 
«Вінницяміськтеплоенерго», потрібно 
замінити 26 кілометрів труб

äàþòü, ùî ìåøêàíöÿì áàãàòî-
ïîâåðõ³âîê ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ 
äî ñâî¿õ óïðàâë³íñüêèõ êîìïàí³é, 
ùî îáñëóãîâóþòü áóäèíîê.

— Âë³òêó, ðàçîì ç ïðåäñòàâ-
íèêàìè óïðàâë³íñüêèõ êîìïàí³é 
(ÆÅÊ), îáñòåæóâàëè âñ³ áàãàòî-
ïîâåðõ³âêè, ÿê³ îòðèìóþòü òåïëî 
â³ä «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî». 
Âèÿâèëè, ùî ò³ëüêè 37 áóäèí-
ê³â áóëè ãîòîâ³ äî ñòàðòó îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó. À 1073 áó-
äèíêè íå âèêîíàëè íà 100% öþ 
ï³äãîòîâêó, — ñêàçàâ ïðîâ³äíèé 
³íæåíåð â³ää³ëó ç êîíòðîëþ 
ÿêîñò³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ñëóæáè 
çáóòó «ÂÌÒÅ» Â³òàë³é Ñåáàñò³ÿí-
ñüêèé. — Òîáòî, íå áóëî ïåðåâ³ðå-
íî òåïëîâå îáëàäíàííÿ, ñòàí ìå-

ðåæ òà êîíñòðóêòèâíèõ åëåìåíò³â 
âñåðåäèí³ áóäèíêó. Òîìó â òàêèõ 
áóäèíêàõ ìîæóòü íå ïðîãð³âàòèñÿ 
êâàðòèðè, â³äñóòíÿ ãàðÿ÷à âîäà, 
ïîêè ïðîáëåìó íå óñóíóòü ïðà-
ö³âíèêè ÆÅÊ³â. À ìè íå êîíòð-
îëþþ÷èé îðãàí, íà íèõ, íà ìîþ 
äóìêó, ìàº âïëèâàòè äåïàðòàìåíò 
æèòëîâîãî ãîñïîäàðñòâà ì³ñòà.

Àêòóàëüíèé ïåðåë³ê áàãàòîïî-
âåðõ³âîê, â ÿêèõ â³äñóòíº îïàëåí-
íÿ òà/àáî ãàðÿ÷à âîäà, êîìóíàëü-
íèêè ïóáë³êóþòü íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³: vmte.vn.ua/news. ßêùî 
íà ìåðåæ³ ñòàâñÿ ïîðèâ, â³äñóò-
íº îïàëåííÿ, ãàðÿ÷à âîäà òîùî, 
òîä³ çâåðòàéòåñü íà äèñïåò÷åð-
ñüêó «ÂÌÒÅ»: (0432)43–34–95, 
46–49–84.

На засіданні Нацкомісії, що здій-
снює держрегулювання у сфе-
рах енергетики та комунальних 
послуг, розглянули нові тарифи 
для шести теплопостачальників 
України, серед яких є й комуналь-
не підприємство «Вінницяміськте-
плоенерго».
Перший заступник гендиректора 
«ВМТЕ» Людмила Шатковська та 
заступник міського голови Вінни-
ці Владислав Скальський висло-
вилися, що тарифи пройшли всі 
стадії обговорення і заперечень 
щодо збільшення тарифів не отри-
мували.

Станом на сьогодні ще зберіга-
ються тарифи на гарячу воду:
  76,59 гривні за кубометр, 
за умови підключення рушнико-
сушильників 
70,88 гривні за кубометр, за умо-
ви відсутності рушникосушильників 
Тоді як ще діючі тарифи на опа-
лення наступні:
1123,69 гривні за гігакалорію в 
житлових будинках з приладами 
обліку тепла 
28,8 гривні за квадратний метр 
в житлових будинках без загаль-
нобудинкових, квартирних при-
ладів обліку тепла.

Нові погоджені тарифи на га-
рячу воду наступні:
90,1  гривні за кубометр, за умови 
підключення рушникосушильників 
 83,27 гривні за кубометр, за 
умови відсутності рушникосушиль-
ників 
Нові тарифи на опалення бу-
дуть наступними:
 1375,27 гривні за гігакалорію 
в житлових будинках з приладами 
обліку тепла 
 35,24 гривні за квадратний 
метр в житлових будинках без за-
гальнобудинкових, квартирних 
приладів обліку тепла.

Детальніше з новими тарифами 
можна ознайомитися за цим по-
силанням (goo.gl/2ZKPhm).
Раніше заступниця гендиректора 
«Вінницяміськтеплоенерго» Люд-
мила Шатковська пояснювала, 
що причина зростання тарифів 
в тому, що вони складаються 
на 84% з ціни газу. Вартість газу 
для тепловиків збільшилася з 
6809 гривень за тисячу кубоме-
трів до 8361 гривні.
До того ж, Шатковська зазна-
чала, що нові тарифи вступа-
ють в дію з 1 січня 2019 року 
(goo.gl/Xea2UT).

З 2019 року будуть нові тарифи 

Тепловики зазначають, що вже усунули 70 поривів 
на колишніх мережах «Маяка». На це вони витратили 
більше 4 мільйонів гривень зі спецрахунку підприємства 

«ßêùî á íå ïåðåäàëè 
íàì ö³ ìåðåæ³, òî 
Âèøåíüêà, Ñëîâ'ÿíêà 
ìîãëè á áóòè ö³º¿ çèìè 
áåç òåïëà!» — êàæóòü 
â òåïëîåíåðãî

Підсумки 
Nextbike 
 Ì³ñüêèé âåëîïðîêàò 
«Íåêñòáàéê» ç’ÿâèâñÿ â íàñ 
öüîãî ðîêó. Çà ô³íàíñî-
âî¿ ï³äòðèìêè Øâåéöàð-
ñüêî¿ Êîíôåäåðàö³¿ ó ì³ñò³ 
ðîçáóäóâàëè ìåðåæó ç 
15 àâòîíîìíèõ ñòàíö³é 
³ ï³äêëþ÷èëè 120 âåëî-
ñèïåä³â. Îô³ö³éíî, ñåçîí 
ïðîêàòó òðèâàâ ç 5 æîâòíÿ 
äî 16 ëèñòîïàäà. À òå-
ïåð âåëîñèïåäè çàáðàëè 
íà ñêëàäè, äå áóäå òåõîãëÿä 
òà ï³äãîòîâêà âåëîòðàí-
ñïîðòó äî íîâîãî ñåçîíó 
íàâåñí³ 2019 ðîêó. Ó «Íåê-
ñòáàéê Â³ííèöÿ» ï³äáèëè 
ï³äñóìêè öüîãîð³÷íîãî ñå-
çîíó. Òàê, çà ï³âòîðà ì³ñÿö³ 
ïðîêàòîì íà 15 ñòàíö³é 
íà 150 ñò³éîê ñêîðèñòà-
ëèñÿ 8161 ðàç. Ðåêîðäíèé 
äåíü — 14 æîâòíÿ, êîëè 
â³äáóëîñÿ 428 îðåíä. Íàé-
ïîïóëÿðí³øèì ìàðøðóòîì 
ñòàâ íàïðÿìîê â³ä ôîíòàíó 
íà Êîñìîíàâò³â ³ äî ïëîù³ 
ªâðîïåéñüêî¿, â öåíòð³ 
Â³ííèö³. À íàéïîïóëÿðí³-
øèé âåëîñèïåä ìàº íîìåð 
«78464», ÿêèì ñêîðèñòàëè-
ñÿ 148 ðàç³â.

Четверте 
місце на 
«Євробаченні» 
 Ó Ì³íñüêó çàê³í÷èâñÿ 
ï³ñåííèé êîíêóðñ «Äèòÿ÷å 
ªâðîáà÷åííÿ». Þíà â³ííè-
÷àíêà ã³äíî ïðåäñòàâèëà 
êðà¿íó.
Ó êîíêóðñ³ áðàëè ó÷àñòü 
ä³òè ç 20 êðà¿í ñâ³òó ³ 
êîæåí ç êîíêóðñàíò³â âè-
êîíóâàâ ï³ñíþ âëàñíîþ 
ìîâîþ. Òðåòº ì³ñöå çàéíÿ-
ëà ïðåäñòàâíèöÿ Àâñòðà-
ë³¿, ÿêà äîâãî ë³äèðóâàëà 
â ãîëîñóâàíí³ æóð³, àëå 
îòðèìàëà íåâèñîê³ îö³íêè 
ãëÿäà÷³â. Äðóãå ì³ñöå çà-
éíÿâ äóåò ç Ôðàíö³¿. Ä³òè 
îòðèìàëè âèñîê³ îö³íêè 
ãëÿäà÷³â, â òîé ÷àñ ÿê æóð³ 
òàêîæ íå äàëè ¿ì äóæå âè-
ñîêèõ áàë³â. Ïåðøå ì³ñöå 
âïåðøå â ³ñòîð³¿ ó÷àñò³ 
â äèòÿ÷îìó ³ äîðîñëîìó 
«ªâðîáà÷åíí³» çàéíÿëà 
Ïîëüùà. Íàéâèùèé áàë — 
136 — ãëÿäà÷³ â³ääàëè Ðîê-
ñàí³ Âåã³ëü. Þíà ñï³âà÷êà 
ïåðåìîãëà â êîíêóðñ³ ç 
215 áàëàìè. Íàøó êðà¿íó 
ïðåäñòàâëÿëà â³ííè÷àíêà 
Äàðèíà Êðàñíîâåöüêà. Ç 
ï³ñíåþ Say Love âîíà âè-
ñòóïèëà ïåðøîþ ³ çàéíÿëà 
÷åòâåðòå ì³ñöå çà ðåçóëüòà-
òàìè ãîëîñóâàííÿ æóð³ òà 
÷åòâåðòå ì³ñöå çà ðåçóëüòà-
òàìè ãîëîñóâàííÿ ãëÿäà÷³â.

КОРОТКОКОРОТКО



5 RIA, Ñåðåäà, 28 ëèñòîïàäà 2018
Â²ÉÍÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ïîíåä³ëîê, 
26 ëèñòîïàäà, 

íà çàñ³äàíí³ Âåðõîâíî¿ Ðàäè çà-
òâåðäèëè Óêàç Ïðåçèäåíòà Óêðà-
¿íè Ïåòðà Ïîðîøåíêà «Ïðî ââå-
äåííÿ âîºííîãî ñòàíó â Óêðà¿í³».

Ïðè÷èíà — â³éñüêîâà àãðåñ³ÿ 
Ðîñ³¿ ó Àçîâñüêîìó ìîð³, ÷åðåç 
ÿêó 23 ìîðÿêè îïèíèëèñü ó ïîëî-
í³. Êð³ì òîãî, Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè 
ðîçêàçàâ, ùî çà äàíèìè ðîçâ³äêè, 
º íåáåçïåêà ñóõîïóòíî¿ îïåðàö³¿ 
ïðîòè Óêðà¿íè ³ òå, ùî ñèëè ñó-
ïðîòèâíèêà íà â³äñòàí³ ê³ëüêîõ 
äåñÿòê³â ê³ëîìåòð³â â³ä íàøîãî 
êîðäîíó (goo.gl/fAyifh).

Ó ðåçóëüòàò³, âîºííèé ñòàí 
ñòàðòóº ç 28 ëèñòîïàäà, òðèâà-
òèìå 30 ä³á íà òåðèòîð³¿ äåñÿòè 
îáëàñòåé Óêðà¿íè. Ñåðåä íèõ º 
Â³ííèöüêà îáëàñòü.

ЧОМУ ВОЄННИЙ СТАН У НАС 
Âîºííèé ñòàí íå º îãîëî-

øåííÿì â³éíè. ßêùî ïðîñòèìè 
ñëîâàìè, òî âîºííèé ñòàí — öå 
íàäçâè÷àéíà ñèòóàö³ÿ, ÿêà âè-
êëèêàíà â³éñüêîâèì âòîðãíåí-
íÿì àáî çàãðîçîþ òàêîãî íàïàäó 
íà Óêðà¿íó.

Éîãî çàïðîâàäèëè íà òåðèòî-
ð³¿ òèõ îáëàñòåé, ÿê³ ìåæóþòü 
ç Ðîñ³ºþ, ç òèì÷àñîâî îêóïîâà-
íèì Êðèìîì, òåðèòîð³àëüíèìè 
âîäàìè ìîð³â òà íåâèçíàíèì 
Ïðèäí³ñòðîâ’ÿì. Â³ííè÷÷èíà 
ìàº á³ëüøå 30 ê³ëîìåòð³â ñó-
ì³æíîãî êîðäîíó ç òàê çâàíîþ 
Ïðèäí³ñòðîâñüêîþ ðåñïóáë³êîþ, 

äå ùå ç 1992 ðîêó ðîçì³ùåíèé 
â³éñüêîâèé êîíòèíãåíò ÐÔ. ² öåé 
êîíòèíãåíò º ïîòåíö³éíî íåáåç-
ïå÷íèì äëÿ óêðà¿íñüêî¿ äåðæàâè.

ЯКИЙ ПЛАН ЗАХОДІВ 
Óêàçîì Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè 

ïðî âîºííèé ñòàí âñòàíîâëåíî, 
ùî ö³ëèé ðÿä ì³í³ñòåðñòâ, ïðàâî-
îõîðîíö³, ï³äðîçä³ëè ÇÑÓ òà âñ³ 
îðãàíè âëàäè ìàþòü âèêîíóâàòè 
ò³ çàõîäè, ÿê³ ïîòðåáóþòü çàáåç-
ïå÷åííÿ áåçïåêè íàñåëåííÿ òà 
³íòåðåñ³â äåðæàâè. ² áóòè â ðå-
æèì³ ïîâíî¿ ãîòîâíîñò³.

Êîîðäèíóâàòè âñ³ ñëóæáè ìàº 
Ðàäà îáîðîíè ïðè îáëàñí³é àä-
ì³í³ñòðàö³¿. Íà Â³ííè÷÷èí³ ¿¿ 
î÷îëþº ãîëîâà îáëàñò³ Âàëåð³é 
Êîðîâ³é.

— Ìè çä³éñíþºìî êîìïëåêñ çà-
õîä³â, ïîâ'ÿçàíèé, â ïåðøó ÷åðãó, 
ç êîîðäèíàö³ºþ ðîáîòè ñèëîâèõ 
ñòðóêòóð ³ â³äîìñòâ íà òåðèòîð³¿ 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, çîêðåìà, â ïè-
òàííÿõ òåðèòîð³àëüíî¿ îáîðîíè, — 
ñêàçàâ Êîðîâ³é. — Ìè ìàºìî ïî òå-
ðèòîð³¿ îáëàñò³ 32 ê³ëîìåòðè êîðäî-
íó ç Ïðèäí³ñòðîâ’ÿì. Ùå ó 2014–
2015 ðîêàõ âèðèòî 30 êì âåëèêîãî 
ïðîòèòàíêîâîãî ðîâó, íà òîìó ïðî-
ì³æêó êîðäîíó ñïîê³éíî. Ïî÷àëè 
ðîáîòè ç óòî÷íåííÿ ìîá³ë³çàö³éíîãî 
ðåçåðâó, îïîâ³ùåííÿ ðåçåðâ³ñò³â ïåð-
øî¿ ÷åðãè (goo.gl/7dvvUB).

КОМУ ДАДУТЬ ПОВІСТКУ 
Ó çâ’ÿçêó ³ç ââåäåííÿì âîºííî-

ãî ñòàíó, îáëàñíèé â³éñüêêîìàò 
ðîçïî÷àâ êîíòðîëüíå îïîâ³ùåííÿ 
ðåçåðâó ïåðøî¿ ÷åðãè. Öå ïåðå-
äóñ³ì â³éñüêîâîçîáîâ’ÿçàí³, ÿê³ 
ïðîéøëè ñëóæáó, íàáóëè äîñâ³äó 

ЯК ЗМІНИТЬСЯ ЖИТТЯ ВІННИЧАН 
ЧЕРЕЗ ВОЄННИЙ СТАН 
Захист країни  До 27 грудня 
на території Вінниччини та ще дев’яти 
областей України діятиме воєнний стан. 
Основне завдання, як казали у Верховній 
Раді, гарантувати безпеку громадян і 
оперативно реагувати на можливість 
військової агресії. Воєнний стан може 
принести вінничанам і ряд обмежень

òà ïðèïèñàí³ äî òèõ ÷è ³íøèõ 
â³éñüêîâèõ ÷àñòèí.

Òîä³ ÿê îãîëîøåííÿ íàâ³òü 
÷àñòêîâî¿ ìîá³ë³çàö³¿ — ùå íåìàº, 
çàçíà÷èâ â³éñüêîâèé êîì³ñàð, 
ïîëêîâíèê Îëåã Â³ííèöüêèé. Àëå 
â³ä 26 ëèñòîïàäà äî â³éñüêêîìàò³â 
îáëàñò³ ïî÷àëè çâåðòàòèñÿ äîáðî-
âîëüö³.

— Çâåðíóëîñÿ ìàéæå 50 äî-
áðîâîëüö³â, ÿê³ âèñëîâèëè ñâîº 
áàæàííÿ ó ðàç³ åñêàëàö³¿ êîí-
ôë³êòó ïîâåðíóòèñÿ íà â³éñüêî-
âó ñëóæáó, — ñêàçàâ â³éñüêîâèé 
êîì³ñàð. — Ïîêè ùî ìîá³ë³çàö³¿ 
íåìàº. Ìè î÷³êóºìî äèðåêòèâè, 
ðîçïîðÿäæåííÿ ç Ãåíøòàáó, ³ òîä³ 
ìîæåìî ãîâîðèòè ïðî ÿê³ñü êîí-
êðåòí³ ä³¿, ê³ëüê³ñòü ÷è òåðì³íè. 
Ïðè÷èí äëÿ ïàí³êè íåìàº.

ЯКІ БУДУТЬ ОБМЕЖЕННЯ 
Ïîêè ùî í³ÿêèõ, ÿê êàæóòü 

³ ñèëîâèêè, ³ ÷èíîâíèêè. Óò³ì, 
óêàçîì ïðåçèäåíòà çàïðîâàäæåíî, 
ùî íà ïåð³îä âîºííîãî ñòàíó ãðî-
ìàäÿí Óêðà¿íè òèì÷àñîâî ìîæóòü 
îáìåæèòè â ¿õ ïðàâàõ òà ñâîáîäàõ.

Ó ÷àñòèí³ òðåò³é óêàçó ïðåçè-
äåíòà Ïîðîøåíêà, òåêñò ÿêîãî 
îïóáë³êîâàíèé íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³, ïåðåë³÷èëè êîíêðåòí³ ñòàòò³ 
Êîíñòèòóö³¿: 30–34, 38, 39, 40–44 ³ 
53. Çîêðåìà, ìîæóòü áóòè ïîðóøå-
í³ ïðàâà íåäîòîðêàííîñò³ æèòëà, 
ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³, ñâîáîäè ñëî-
âà, òàºìíèö³ òåëåôîííèõ ðîçìîâ.

Ùå ìîæå áóòè çàáîðîíåíå ïðî-
âåäåííÿ ì³òèíã³â, ñòðàéê³â òà íà-
â³òü âèáîð³â äî îðãàí³â âëàäè âñ³õ 
ð³âí³â. Ïîâíèé ïåðåë³ê ïðàâ, ÿê³ 
ìîæóòü â íàñ ç âàìè çàáðàòè, 
çà öèì ïîñèëàííÿì: goo.gl/b5oJ5P 

Ãóáåðíàòîð îáëàñò³ Âàëåð³é 
Êîðîâ³é çàçíà÷àâ, ùî ï³ä ÷àñ ä³¿ 
âîºííîãî ñòàíó «ïðàâà ³ ñâîáîäè 
öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ îáìåæåíî 
íå áóäå».

— Ð³øåííÿ ïðî âïðîâàäæåí-
íÿ çàõîä³â ç îáìåæåííÿ ïðàâ ³ 
ñâîáîä ãðîìàäÿí ìîæå ïðèéìàòè 
ëèøå â³éñüêîâî-öèâ³ëüíà àäì³í³-
ñòðàö³ÿ. Íà ñüîãîäí³ äëÿ öüîãî 
íåìàº ï³äñòàâ. Áóäóòü âæèâàòèñü 
çàõîäè â êîæí³é ñëóæá³. Öåé ïëàí 
çàõîä³â çàêðèòèé, — ñêàçàâ ãóáåð-
íàòîð îáëàñò³ Âàëåð³é Êîðîâ³é 
(goo.gl/1zEpTx).

ЧИ МОЖНА БУДЕ ВИЇХАТИ З 
ОБЛАСТІ?

Êð³ì òîãî, íà òåðèòîð³¿ ì³ñò 
òà ñ³ë îáëàñò³ ìîæóòü áóòè çà-
ïðîâàäæåí³ êîìåíäàíòñüê³ ãî-

äèíè — ïåâí³ ÷àñîâ³ ðàìêè, 
ï³ä ÷àñ ÿêèõ ëþäÿì íå ìîæíà 
âèõîäèòè íà âóëèöþ. À òàêîæ 
ìîæóòü îáìåæèòè â’¿çä òà âè¿çä 
ç ì³ñòà é îáëàñò³.

— Íàøå çàâäàííÿ — îõîðîíà 
ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó òà ïîñèëå-
íèé ðåæèì ðîáîòè, íà ÿêèé ìè 
ïåðåéøëè ùå ç 25 ëèñòîïàäà. 
²íøèõ çàâäàíü íàì íå íàäõîäè-
ëî. Òîìó ³íôîðìàö³¿ ïðî çàïðî-
âàäæåííÿ êîìåíäàíòñüêî¿ ãîäèíè 
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèö³, îñîáëèâî-
ãî ðåæèìó ïðîïóñêó, îáìåæåíü 
ïåðåñóâàííÿ ãðîìàäÿí òà ³íøèõ 
çàõîä³â ìè íå îòðèìóâàëè, — ñêà-
çàëà ðå÷íèöÿ îáëàñíî¿ Íàöïîë³ö³¿ 
Àííà Îë³éíèê.

Ï³ä ÷àñ âîºííîãî ñòàíó íå çì³-
íèòüñÿ ðîáîòà ì³æíàðîäíîãî àå-
ðîïîðòó «Â³ííèöÿ».

«Àâ³àö³éíå ñïîëó÷åííÿ äî/ç òà 
âñåðåäèí³ Óêðà¿íè çä³éñíþºòüñÿ 
ó øòàòíîìó ðåæèì³ é áåç îáìå-
æåíü», — éäåòüñÿ íà îô³ö³éí³é 
ñòîð³íö³ àåðîïîðòó ó Ôåéñáóêó.

Âîêçàëè «Óêðçàë³çíèö³» íà òå-
ðèòîð³¿ ä³¿ âîºííîãî ñòàíó ïå-
ðåõîäÿòü íà îñîáëèâèé ðåæèì 
ðîáîòè: íà âèìîãó Ãåíøòàáó 
â³éñüêîâ³ çàáåçïå÷óþòüñÿ ïî¿ç-
äàìè äëÿ ïîòðåá îáîðîíè, à âîê-
çàëè ï³ä ïîñèëåíèì ðåæèìîì 
îõîðîíè.

Óò³ì, êâèòêè íà ïî¿çäè ìîæíà 
ïðèäáàòè áåç îáìåæåíü. Àëå ç 
15 ãðóäíÿ äî 15 ñ³÷íÿ íå ìîæíà 
áóäå ïîâåðíóòè ÷åðåç ²íòåðíåò. 

Ïðî¿çí³ äîêóìåíòè ìîæíà áóäå 
ïîâåðíóòè ò³ëüêè â çàë³çíè÷íèõ 
êàñàõ. Òàê êîìïàí³ÿ áîðåòüñÿ ç³ 
ñïåêóëÿíòàìè (goo.gl/T7JfZh).

А ЯК БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ 
ЛІКАРНІ, СОЦСЛУЖБИ?

Äîñòóï öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ 
äî ìåäçàêëàä³â òà ïðàâèëà îòðè-
ìàííÿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íà ÷àñ 
âîºííîãî ñòàíó çàëèøàþòüñÿ 
íåçì³ííèìè, ïðî ùî çàçíà÷èëà 
î÷³ëüíèöÿ ÌÎÇ Óêðà¿íè Óëÿíà 
Ñóïðóí (goo.gl/bmfYpQ).

Ó ì³ñüêîìó äåïàðòàìåíò³ ñî-
öïîë³òèêè òàêîæ çàÿâëÿþòü, ùî 
áóäóòü ïðàöþâàòè â çâè÷àéíîìó 
ðåæèì³.

«Óñ³ äåðæàâí³ óñòàíîâè, ùî â³ä-
ïîâ³äàþòü çà âïðîâàäæåííÿ ñîö³-
àëüíî¿ ïîë³òèêè, ïðàöþâàòèìóòü 
çã³äíî ç³ çâè÷àéíèì ãðàô³êîì ðîáî-
òè. Òàêèì ÷èíîì, áóäå çàáåçïå÷åíî 
áåçïåðåá³éíå íàäàííÿ ñîö³àëüíî¿ 
äîïîìîãè òà óñ³õ âèïëàò íàñåëåí-
íþ ó øòàòíîìó ðåæèì³. Æîäíèõ 
îáìåæåíü ïî âèïëàòàõ ñîö³àëüíèõ 
äîïîìîã òà ïåíñ³é íå áóäå», — 
éäåòüñÿ íà ñòîð³íö³ äåïàðòàìåíòó 
â Ôåéñáóêó (goo.gl/3bgJbu).

Æîäíèì ÷èíîì íå âïëèíå âî-
ºííèé ñòàí ³ íà ðîáîòó çàêëàä³â 
îñâ³òè. Ì³í³ñòð îñâ³òè òà íàóêè 
Ë³ë³ÿ Ãðèíåâè÷ çàçíà÷èëà, ùî 
áóäü-ÿê³ çì³íè ìîæëèâ³ âèíÿò-
êîâî ó ðàç³, ÿêùî öüîãî ïîòðå-
áóâàòèìå áåçïåêà ä³òåé òà çàõèñò 
êðà¿íè (goo.gl/qicvZk) 

Ще до початку воєнного стану 
у Вінниці почали скуповувати 
продукти та валюту. Зокрема, 
через це почали зростати ціни 
на долар. За один день, 27 лис-
топада, долар здорожчав на 40–
50 копійок, і валюта закінчилася 
в банках. Валютники на ринку 
«Урожай» пропонували доллар 
за 29,5 гривні (goo.gl/NvdQZm).
— Воєнний стан у тому форматі, 
який був прийнятий Верховною 
Радою, не вплине на ціни та курс 

долара. «Стрибок» долара був 
викликаний панікою та станом 
невизначеності людей, які ма-
сово в банках скуповували ва-
люту, — сказав економіст Сергій 
Фурса. — Не варто панікувати і 
піддаватися масовій істерії. У ці-
лому, вплив самого воєнного 
стану на економіку буде незна-
чний. До того ж, у найближчий 
час національну валюту очікує 
послаблення, що є сезонним 
явищем в кінці року.

Воєнний стан вплине на ціни?

«Ï³ä ÷àñ ä³¿ âîºííîãî 
ñòàíó ïðàâà ³ ñâîáîäè 
öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ 
îáìåæåíî íå áóäå», — 
ãóáåðíàòîð îáëàñò³ 
Âàëåð³é Êîðîâ³é

ВІННИЦЯ

Тульчин

Могилів-
Подільський

32 км
Ямпіль

Піщанка
Придністров’я

Молдова

Наша область межує з невизнаним 
Придністров’ям (ПМР) — 
самопроголошеною республікою 
на території Молдови. 

На цій території базується два 
батальйони російської армії, 
чисельністю 1500 людей.

Вінниччина має 32 кілометри 
кордону з ПМР, який 
укріплений 30-кілометровим 
танковим ровом.

ЯК ВІННИЧЧИНА ПОТРАПИЛА 
ДО ВОЄННОГО СПИСКУ
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Почніть 
рік з бігу 
 Ðîçïî÷àëàñÿ ðåºñòðàö³ÿ 
íà òðàäèö³éíèé íîâîð³÷-
íèé çàá³ã «Vinnytsia New 
Year Run-2019». Ñâÿòêîâ³ 
ïåðåãîíè ïðîéäóòü ïåðøî-
ãî ñ³÷íÿ ó ïàðêó Äðóæáè 
íàðîä³â. Çóñòð³÷ ³ç ó÷àñíè-
êàìè — á³ëÿ öåíòðàëüíîãî 
âõîäó, ïîðó÷ ³ç ÿëèíêîþ. 
Ñòàðò — î 13.00.
— Ïîäîëàéòå äèñòàíö³þ 
ó âåñåë³é òà ñâÿòêîâ³é 
àòìîñôåð³! Äðåñ-êîäîì 
áóäå íîâîð³÷íå âáðàííÿ: 
øàïêà, ìàñêà, êîñòþì 
òîùî, — êàæå îðãàí³çàòîð 
ïåðåãîí³â Ðóñëàí Êîáÿë-
êî. Êîæåí ó÷àñíèê ñâÿòà 
ñïîðòó «Vinnytsia New 
Year Run-2019» ìîæå îá-
ðàòè äèñòàíö³þ, ÿêà éîìó 
äî äóø³. Â³äáóäóòüñÿ îä-
ðàçó ê³ëüêà ð³çíèõ ñòàðò³â: 
íà òðè, ï’ÿòü ³ ñ³ì ê³ëîìå-
òð³â. Ïåðåìîæåíèõ íå áóäå, 
àäæå âñ³ îòðèìàþòü äèçàé-
íåðñüê³ ìåäàë³ ô³í³øåðà!
Ïîïåðåäíÿ ðåºñòðà-
ö³ÿ íà «Vinnytsia New 
Year Run-2019» â ãðó-
ï³: www.facebook.
com/airfitness365/(çàõîäèìî 
íà ïîä³þ «Ïåðøèé Ïðîá³ã 
Ðîêó! New Year Run 2019»). 
Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òå-
ëåôîíîì: 096–852–69–36 
(Ðóñëàí Êîáÿëêî).

Вулицю Чехова 
перекриють 
 Ó Â³ííèö³ ïðîõîäèòè-
ìå ðåìîíò çàë³çíè÷íîãî 
ïåðå¿çäó íà âóë. ×åõîâà. 
Ó çâ’ÿçêó ç öèì, òèì-
÷àñîâî, 28 ëèñòîïàäà ç 
23.00 äî 6 ãîäèíè 29 ëèñ-
òîïàäà; 29 ëèñòîïàäà ç 
23.00 äî 6 ãîäèíè 30 ëèñ-
òîïàäà; 30 ëèñòîïàäà ç 
23.00 äî 6 ãîäèíè 1 ãðóäíÿ 
áóäå ïåðåêðèòèé ðóõ òðàí-
ñïîðòó íà ä³ëÿíö³ íà âóëèö³ 
×åõîâà (â³ä ïåðåõðåñòÿ ç 
âóë. Îëåãà Àíòîíîâà äî ïå-
ðåõðåñòÿ ç âóë. Âàòóò³íà).
Ðóõ àâòîòðàíñïîðòó áóäå 
îðãàí³çîâàíèé â îá’¿çä 
âóëèöÿìè Îëåãà Àíòîíîâà, 
Ìàêñèìà Øèìêà, Âàòóò³íà. 
Íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîá³ò 
áóäå òèì÷àñîâî çì³íåíà 
ñõåìà ðóõó òðîëåéáóñíèõ 
ìàðøðóò³â òà â³äêëþ÷åíî 
â³ä íàïðóãè êîíòàêòíó 
ìåðåæó òðîëåéáóñ³â íà âêà-
çàí³é ä³ëÿíö³ íà âóëèö³ 
×åõîâà.
Ïåðåâåçåííÿ ïàñàæèð³â 
çà ìàðøðóòîì «âóë. ×åõîâà 
(ÒÖ «Ãðîø») — Òÿæèë³â 
(âóë. Ëóãîâà)» áóäå îðãàí³-
çîâàíî àâòîáóñàìè.

КОРОТКОКОРОТКО

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
АННА КОВАЛЬОВА, (073)0476879 

Êàòîê «Ëüîäîâèé êëóá» ó Öåí-
òðàëüíîìó ïàðêó — ºäèíå ì³ñöå 
ó Â³ííèö³, äå ìîæóòü òðåíóâàòèñÿ 
õîêå¿ñòè, à ùå ïðîâîäèòè ÷åìï³-
îíàòè ð³çíîãî ð³âíÿ. Òóò ä³º äè-
òÿ÷èé õîêåéíèé êëóá «Ïàòð³îò».

Áàòüêè ä³òåé, ÿê³ òðåíóþòüñÿ 
â öüîìó êëóá³, çàáèëè íà ñïî-
ëîõ, áî ³íôðàñòðóêòóðó «Ëüî-
äîâîãî êëóáó» âëàñíèê çáèðà-
ºòüñÿ ïðîäàâàòè. ßêùî â³í öå 
çðîáèòü — êëóá ïåðå¿äå â ³íøå 
ì³ñòî, à Â³ííèöÿ çàëèøèòüñÿ áåç 
ìîæëèâîñò³ òðåíóâàòè ìàëåíüêèõ 
õîêå¿ñò³â.

— Ìîÿ äèòèíà çàéìàºòüñÿ õî-
êåºì óæå äðóãèé ð³ê. Äóæå áóäå 
ïîãàíî, ÿêùî çàêðèþòü «Ëüî-
äîâèé êëóá». Ìè õîò³ëè á, ùîá 
äèòèíà ïðîäîâæóâàëà çàéìàòèñÿ, 
òîìó ùî õîêåé — öå, ó ïåðøó 
÷åðãó çäîðîâ’ÿ, — êàæå Àë³íà 
Êóð³ííà, ìàòè 6-ð³÷íîãî Ñåðã³ÿ 
Êóð³ííîãî, ìàëåíüêîãî õîêå¿ñ-
òà. — Çàâæäè ïðîõîëîäíå, âîëî-
ãå ïîâ³òðÿ ñïðèÿº òîìó, ùî ñèí 
ìåíøå õâîð³º. Ìè ò³ëüêè çà òå, 
ùîá çàëèøèëè êîâçàíêó. Ó ä³-
òåé óæå íàáðàëàñÿ òà ñôîðìóâà-
ëàñÿ êîìàíäà. Ç íàñòóïíîãî ðîêó 
îá³öÿëè, ùî âæå áóäóòü ¿çäèòè 
íà çìàãàííÿ.

ЧОМУ КАТОК МОЖЕ 
ЗНИКНУТИ?

Ïðîáëåìà ïîëÿãàº â òîìó, ùî 
âëàñíèê á³çíåñó òà ³íôðàñòðóê-
òóðè «Ëüîäîâîãî êëóáó» ç îñî-
áèñòèõ ïðè÷èí âèð³øèâ ïåðå¿æ-
äæàòè â ³íøå ì³ñòî. ² òåïåð øóêàº 
ïîêóïö³â äëÿ îáëàäíàííÿ êëóáó.

— ×óòêè ç ïðèâîäó ïðîäàæó 
êàòêà íåáåçï³äñòàâí³. Âëàñíèê 
«Ëüîäîâîãî êëóáó» çìóøåíèé 

çì³íèòè ì³ñöå ïðîæèâàííÿ. 
Ó çâ’ÿçêó ç òèì, ùî òàêèé á³ç-
íåñ âèìàãàº ïîñò³éíî¿ îñîáèñòî¿ 
ó÷àñò³ é êîíòðîëþ — ñòàëî ïè-
òàííÿ ïðî éîãî ïðîäàæ, — êàæå 
äèðåêòîð êëóáó Â³êòîð Â³âñþê.

Òàêîæ â³í äîäàº, ùî Â³ííèöüêà 
ì³ñüêà ðàäà ìàº â öüîìó á³çíåñ³ 
äåÿêó ÷àñòêó. Â³äòàê, ó ïåðøó 
÷åðãó ïðîïîçèö³þ ïðî âèêóï 
óñüîãî «Ëüîäîâîãî êëóáó» íà-
ïðàâèëè â ìåð³þ. Îòæå, ì³ñüêà 
âëàäà ìîæå âçÿòè íà áàëàíñ êà-
òîê, âèêóïèâøè ÷àñòêó âëàñíèêà.

Ñòàíîì íà 27 ëèñòîïàäà ì³ñüêà 
ðàäà ùå íå â³äðåàãóâàëà íà ïðî-
ïîçèö³þ.

— Òðåáà, ùîá íàø³ ìîæíî-
âëàäö³ ïîïðàöþâàëè íàä öèì 
ïèòàííÿì. ß äóìàþ, ùî ãðîø³ 
çíàéäóòüñÿ. Çàðàç áþäæåò º, é 
êîæåí ì³ñüêèé ãîëîâà ìîæå öå 
ïèòàííÿ âèð³øèòè, — êàæå Â³-
òàë³é, áàòüêî õëîï÷èêà, ÿêèé 
çàéìàºòüñÿ â õîêåéí³é êîìàí-
ä³. — Ä³òÿì ïîòð³áíî ðîçâèâàòèñÿ 
â öüîìó âèä³ ñïîðòó, íàø³ ä³òè 
äîáðå ïðîÿâëÿþòü ñåáå òóò. Ì³é 
ñèí çàéìàºòüñÿ âæå ï'ÿòü ðîê³â.

ЩО КАЖУТЬ У МІСЬКІЙ РАДІ?
²ãîð Øóòàê, äèðåêòîð äåïàð-

òàìåíòó êîìóíàëüíîãî ìàéíà Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, ðîçïîâ³â, 
ùî ïðîïîçèö³ÿ ïðî âèêóï ÷àñòêè 
á³çíåñó ñïðàâä³ íàä³éøëà â ìå-
ð³þ. Ìîæëèâ³ñòü êóï³âë³ «Ëüî-

ВІННИЦЯ МОЖЕ 
ЗАЛИШИТИСЯ БЕЗ ХОКЕЮ 
Ризик  Малеча з хокейної команди 
«Патріот» може втратити єдине місце 
для тренувань — каток «Льодовий клуб». 
Власник вирішив продати бізнес та переїхати 
в інше місто. Але є шанс врятувати хокей 
у Вінниці. І він залежить від міської влади

äîâîãî êëóáó» ì³ñüêà âëàäà ðîç-
ãëÿäàº. Àëå çà ñò³ë ïåðåãîâîð³â ç 
á³çíåñìåíàìè ùå íå ñ³äàëè.

— Ìè ùå íå çíàºìî, ïðî 
ÿêó ñóìó êîøò³â éäå ìîâà, — 
êàæå ²ãîð Øóòàê. — Âëàñíèê 
ùå íå ïðîïîíóâàâ ñâîþ ö³íó. 
Ó íüîãî ÷àñòêà â öüîìó á³çíåñ³ 
á³ëüøà, í³æ ó ì³ñòà. Áóäåìî ðà-
äèòèñÿ, ó ìåæàõ áþäæåòó áóäå 
ïðèéíÿòå ð³øåííÿ.

«ЗАМІСТЬ ІГРАШОК — 
ХОКЕЙНЕ ЕКІПІРУВАННЯ» 

Ìè ïîáóâàëè íà òðåíóâàíí³ 
ìàëåíüêèõ õîêå¿ñò³â, ïîñï³ëêó-
âàëèñÿ ç áàòüêàìè, ä³òüìè òà 
òðåíåðîì êîìàíäè.

— Ä³òè ç 10-òè ðîê³â ïî÷è-
íàþòüñÿ ãðàòè, òà ùå é ìàþòü 
ïîâíîö³ííèé ãðàô³ê: áëèçüêî 
30–40 ³ãîð çà ñåçîí. Ïðîâîäÿòü-
ñÿ ðåãóëÿðí³ âè¿çäè ³ ïðèõîäÿòü 
âáîë³âàëüíèêè íà ³ãðè. Ó ñóáîòó 
ìè ãðàëè òðåò³é òóð Äí³ïðîâñüêî¿ 
õîêåéíî¿ ë³ãè, íàïðèêëàä. ² çà-
ëèøèòè ä³òåé áåç ³ãðîâî¿ ïðàê-
òèêè — öå êàòàñòðîôà, — êàæå 
Îëåêñàíäð Êðàñîâñüêèé, áàòüêî 
õîêå¿ñòà. — ²ç ñèíîì ìè õîäèëè é 
íà ôóòáîë, ³ íà ïëàâàííÿ — í³-
÷îãî òàê íå «çàéøëî». Âèêîòè-
ëàñÿ äèòèíà íà ë³ä — âñå. Òóò 
î÷³ ãîðÿòü, öþ âåëè÷åçíó âàæêó 
ñóìêó ñàì íåñå. Ïðîñèòü ëèøå, 
ùîá êóïèëè êëþ÷êó. Óæå ³ãðàøêè 
íàì íå ïîòð³áí³, çàì³ñòü íèõ — 
õîêåéíà åê³ï³ðîâêà.

Áàòüêè áà÷àòü òàêó àëüòåðíàòè-
âó — ì³ñüêðàäà ìîæå âçÿòè â êî-
ìóíàëüíó âëàñí³ñòü öåé îá’ºêò.

— ßêùî ì³ñòó íå ïîòð³áåí òà-
êèé êàòîê, òî íå ïîòð³áíî òîä³ 
ãîâîðèòè ïðî íàéêîìôîðòí³øå 
ì³ñòî Óêðà¿íè, — êàæå Îëåê-
ñàíäð. — Íàì ç³ Ëüâîâà íàâ³òü 
çàçäðÿòü, ùî â ä³òåé º ìîæëèâ³ñòü 
òðåíóâàòèñÿ êðóãëèé ð³ê.

Ñòàðøèé òðåíåð äèòÿ÷î¿ õî-
êåéíî¿ êîìàíäè «Ïàòð³îò» Âî-
ëîäèìèð Ñà÷êî ãîâîðèòü, ùî 
³íøîãî âàð³àíòó, ÿê çàëèøèòèñÿ 
â íèí³øíüîìó çàë³, — íåìàº.

— Öå ºäèíèé êàòîê ó Â³ííèö³, 
ÿêèé ìàº ðîçäÿãàëüí³ — íåîá-
õ³äíó ñêëàäîâó äëÿ ïðîâåäåííÿ 
÷åìï³îíàòó âñåóêðà¿íñüêîãî ð³â-
íÿ, — êàæå Âîëîäèìèð. — ² ðîç-
ì³ðè ïîëÿ äîçâîëÿþòü ïðîâîäèòè 
çìàãàííÿ.

Äåñÿòèð³÷íèé Äàíÿ çàéìàºòü-
ñÿ õîêåºì óæå ÷îòèðè ðîêè. Â³í 
âîðîòàð. Êàæå, ùî â öüîìó âèä³ 
ñïîðòó â³ä÷óâàº ùîñü òàêå, ÷îãî 
íåìàº â ³íøèõ.

— ß äâà ðîêè ãðàâ íàïàäà-
þ÷èì, à ïîò³ì ïîïðîñèâ ñòàòè 
ó âîðîòà. Ìè ñêîðî ¿äåìî íà òóð-
í³ð, òî ÿ äóæå ÷åêàþ ãðè. Íåìàº 
òàêîãî âèäó ñïîðòó, äå ìîæå áóòè 
ëåãêî, — êàæå õëîï÷èê. — Ñïî-
÷àòêó äëÿ ìåíå áóëî øîêîì, ùî 
ÿ çëîâèâ ó âîðîòàõ øàéáó. À çà-
ðàç — öå çâè÷íå ä³ëî.

Батьки дітей-хокеїстів зверну-
лися до міського голови Сергія 
Моргунова з проханням вику-
пити каток та не залишати місто 
без льодової арени.
Про це з’явилася електронна пе-
тиція, яка за кілька днів набрала 
понад 370 голосів. Цієї кількості 
вже достатньо, щоб мерія нада-
ла відповідь — чиновники мають 
встигнути з цим до 9 грудня.
«Якщо відповідний інвестор 

не знайдеться в нашому місті, 
то обладнання льодової аре-
ни може бути демонтоване й 
перевезене до іншого регіону. 
Звертаюсь до Вас, Сергій Анато-
лійович, з проханням розглянути 
можливість придбання даного 
об’єкта органами місцевого са-
моврядування, для забезпечен-
ня соціально-культурних потреб 
нашої громади», — пише автор 
петиції Сергій Гуцало.

370 голосів за 3 дні 

Òàòî õîêå¿ñòà: 
«Âèêîòèëàñÿ äèòèíà íà 
ë³ä — âñå. Î÷³ ãîðÿòü, 
âåëèêó âàæêó ñóìêó ñàì 
íåñå. Ïðîñèòü ò³ëüêè 
êóïèòè êëþ÷êó»

Діти чекають початку тренування. Незабаром у них можуть 
забрати місце для заняття улюбленим спортом

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
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

Ó öåíòð³ Â³-
ííèö³, à ñàìå 
á³ëÿ ïëîù³ ªâðî-

ïåéñüêî¿, çíàõîäèòüñÿ ³ñòîðè÷íà 
áóä³âëÿ — îñîáíÿê ë³êàðÿ Êàçè-
ì³ðà Â³ë³íñüêîãî, ïîáóäîâàíèé 
íà ïî÷àòêó ÕÕ ñòîë³òòÿ. Ï³çí³-
øå áóäèíîê íàëåæàâ õóäîæíèêó 
Â’ÿ÷åñëàâó Êîðåíºâó, çàñíîâíèêó 
Â³ííèöüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ. 
Ñàìå òóò ³ áóëà ðîçòàøîâàíà ïåð-
øà åêñïîçèö³ÿ ìóçåþ.

Öåé áóäèíîê, ÿêèé ðîçòàøî-
âàíèé íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî, 
30, îòî÷èëè ïàðêàíîì íà ïî÷àòêó 
ë³òà 2018 ðîêó. Ïàñïîðòà îá’ºêòà 
áóä³âíèöòâà òàì íå áóëî.

Çàòå íà ïàðêàí³ áóâ íàïèñ ïðî 
òå, ùî òóò íåçàáàðîì áóäå ðåñòî-
ðàí «Rich», ó ÿêîìó ìîæíà áóäå 
ðîçê³øíî â³äïî÷èòè.

Çà ³íôîðìàö³ºþ Äåðæàâíîãî 
ðåºñòðó ðå÷îâèõ ïðàâ íà íåðó-
õîìå ìàéíî, öèì áóäèíêîì âî-
ëîä³º äîíüêà äåïóòàòà Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè Îëåêñàíäðà Äàíà 
Äàí³åëà òà Òåòÿíà Íåìèðîâ-
ñüêà — äîíüêà á³çíåñìåíà ²âà-
íà Íåìèðîâñüêîãî. ²íôîðìàö³ÿ 
ñòàíîì íà 2 æîâòíÿ 2018 ðîêó.

Çîêðåìà, Òåòÿíà Íåìèðîâñüêà, 
çà ³íôîðìàö³ºþ àíàë³òè÷íî¿ ñèñ-
òåìè YouControl, ðàçîì ç³ ñâî¿ì 
÷îëîâ³êîì º ê³íöåâèìè áåíåô³-
ö³àðíèìè âëàñíèêàìè ÒÎÂ «Àê-
öåíò-²íâåñò», ÿêîìó íàëåæàòü ñó-
ñ³äí³ áóä³âë³ ç ÒÐÖ «Ìåãàìîëë».

МІСЬКА РАДА ПІДТВЕРДИЛА 
НЕЗАКОННІСТЬ 

Åëåêòðîííà ïåòèö³ÿ ïðî çà-
áîðîíó çì³íè âèãëÿäó ôàñàä³â 
³ñòîðè÷íèõ áóä³âåëü íàáðàëà 
368 ãîëîñ³â ³ç 350 íåîáõ³äíèõ. 
Ó ö³é ïåòèö³¿ â³ííè÷àíè ïðîñèëè 
çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî çàáóäîâà 
íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ çàêðèâàº 
ôàñàä ³ñòîðè÷íî¿ áóä³âë³. À ùå 
ïåðåâ³ðèòè äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè.

Â³äïîâ³äü ì³ñüêà âëàäà íàäàëà 
4 âåðåñíÿ. Âèêîíêîì Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêðàäè ï³äòâåðäèâ ïðèïóùåí-
íÿ ëþäåé òà âêàçàâ, ùî áóä³âíè-
öòâî íåçàêîííå.

Äåïàðòàìåíò àðõ³òåêòóðè òà 
ì³ñòîáóäóâàííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
7 ñåðïíÿ íàïðàâèâ ëèñòà çàìîâ-
íèêó áóä³âíèöòâà ç íàñòóïíèìè 
âèìîãàìè:

Ïðèïèíèòè áóä³âåëüí³ ðîáîòè 
â îõîðîíí³é çîí³ ïàì’ÿòêè;

Ðîçðîáèòè ç óðàõóâàííÿì ïðî-
åêòíî¿ ïðîïîçèö³¿ âïîðÿäêóâàííÿ 
ë³òí³õ ìàéäàí÷èê³â íà âóë. Ãðó-
øåâñüêîãî (¿¿ ìîæíà îòðèìàòè 
â äåïàðòàìåíò³ àðõ³òåêòóðè òà 
ì³ñòîáóäóâàííÿ) òà ïîãîäèòè 
íàëåæíèì ÷èíîì ïðîåêòíó äî-

ЯК ПРИБУДОВА РЕСТОРАНУ 
В ЦЕНТРІ МІСТА СТАЛА ЗАКОННОЮ 
Перетворення  Міська влада 
спочатку називає прибудовану терасу 
ресторану до історичного будинку 
незаконною. А після фактичного 
відкриття ресторану — видає дозвіл 
на облаштування майданчика закладу

êóìåíòàö³þ íà êðèòèé ë³òí³é 
ìàéäàí÷èê íà âóë. Ãðóøåâñüêîãî, 
á³ëÿ áóä. ¹ 30;

Îòðèìàòè ïèñüìîâèé äîçâ³ë 
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè é ìèñòåöòâ 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ.

ДОЗВІЛ ОТРИМАНО 
Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ ìè çàïè-

òóâàëè ãîëîâíîãî àðõ³òåêòîðà Â³-
ííèö³ Îëåêñàíäðà Ðåêóòó ïðî òå, 
ùî çàâàæàº ïðèáðàòè íåçàêîííó 
áóäîâó ç öåíòðà ì³ñòà?

— Íåçàáàðîì çáåðåòüñÿ êîì³-
ñ³ÿ, ÿêà ïðèéìàòèìå ð³øåííÿ, 
ùî ç öèì ðîáèòè äàë³, — êàçàâ 
Ðåêóòà. — Öå áóäå êîì³ñ³ÿ ðàçîì 
ç îðãàíîì îõîðîíè êóëüòóðíî¿ 
ñïàäùèíè îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿. Ìè ïîãîäæåííÿ ïîêè í³ÿêîãî 
íå äàâàëè. Äî ð³øåííÿ êîì³ñ³¿ 
ñêàçàòè í³÷îãî íå ìîæó.

Òåïåð, ï³ñëÿ â³äêðèòòÿ çàêëàäó, 
ìè çíîâó çàòåëåôîíóâàëè Îëåê-
ñàíäðó Ðåêóò³, ùîá çàïèòàòè, 
ÿê³ æ ðåçóëüòàòè îá³öÿíîãî çà-
ñ³äàííÿ êîì³ñ³¿.

— ß çíàþ, ùî áóëî ïîãîäæåí-
íÿ ç óïðàâë³ííÿì êóëüòóðè îá-
ëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ ùîäî öüîãî 
îá’ºêòó, — êàæå ïîñàäîâåöü. — 
Ïîãîäæåíî ç îðãàíîì îõîðîíè 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè. ² ÿ çíàþ, 
ùî âèêîíêîì (ì³ñüêî¿ ðàäè, — 
àâò.) ïðèéìàâ ð³øåííÿ ç öüîãî 
ïðèâîäó.

Ä³éñíî, íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ìè çíàéøëè ð³øåííÿ âèêîíàâ÷î-
ãî êîì³òåòó, ïðî ÿêå êàçàâ Ðåêóòà.

Ó íüîìó éäåòüñÿ ïðî òå, ùî 
ìåð³ÿ äàº äîçâ³ë ²âàíó Íåìè-
ðîâñüêîìó íà âñòàíîâëåííÿ 
òåðàñè ðåñòîðàíó. «Ìàéäàí÷èê 
³ç âëàøòóâàííÿì çá³ðíî-ðîçá³ð-
íî¿ ñïîðóäè» — òàê íàçèâàºòüñÿ 
ðåñòîðàííà ïðèáóäîâà, ÿêà çà-
êðèâàº ñîáîþ ôàñàä ³ñòîðè÷íîãî 
áóäèíêó.

Ïðè íàäàíí³ äîçâîëó, ÷èíîâíè-
êè ç Â³ííèöüêî¿ ìåð³¿ âðàõóâàëè 
é ëèñò â³ä óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè é 
ìèñòåöòâ Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ. Äî-
çâ³ë äàëè íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ 
ôàêòè÷íîãî â³äêðèòòÿ ðåñòîðà-

íó. ² ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ïðèáóäîâó âçàãàë³ ïî÷àëè 
çâîäèòè.

«Ùî æ öå, âèõîäèòü, ì³ñüêà 
ðàäà ðîçïèñàëàñÿ ó âëàñí³é áåç-
ïîðàäíîñò³?» — ðèòîðè÷íî çà-
ïèòóþòü íà facebook-ñòîð³íö³ 
«Urban/Ì³ñüêèé æóðíàë Â³ííè-
ö³». «Ðåçóëüòàòîì öèõ â³äïè-
ñîê, ñõîæå, º çâè÷íà áàéäóæ³ñòü 
äî ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà ÿê ³ç 
áîêó á³çíåñó, òàê ³ âëàäè. Êàæóòü, 
òî ÷àñòî îäíå é òå ñàìå. Àëå «òññ, 
òóò òåðèòîð³ÿ ðîçê³øíîãî â³äïî-
÷èíêó», òîæ íå çàâàæàéòå òóò ç³ 
ñâîºþ àðõ³òåêòóðîþ».

«Â ïëàíàõ åñòü îòêðûòü öåëûé 
äåïàðòàìåíò ÒÓÐÈÇÌÀ. ×òî Âû 
áóäåò ïîêàçûâàòü ãîñòÿì ãîðî-
äà è íàøèì äåòÿì èëè âíóêàì? 
Ìóçåè? Èëè êàðòèíêè â êíèãàõ, 
êàêîé áûëà Âèííèöà? À ìîæåò 
Âèííèöó â ìèíèàòþðå, à ïî-
ñëå ïðîñìîòðà ñðàçó â ðåñòîðàí 
íà Åâðîïåéñêîé ïëîùàäè?» — 
ïèøå íà facebook àðõ³òåêòîð Â³-
òàë³é Ïëÿñîâèöÿ.

Прибудова до ресторану 
знаходиться просто перед 
пам’ятником архітектору 
Григорію Артинову. Зводити її 
почали до того, як отримали 
дозвільні документи
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«Ìàéäàí÷èê ³ç 
âëàøòóâàííÿì 
çá³ðíî-ðîçá³ðíî¿ 
ñïîðóäè» — ïðèáóäîâà, 
ÿêà çàêðèâàº ôàñàä 
³ñòîðè÷íîãî áóäèíêó

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 
 Ðåêîíñòðóêö³ÿ Êè¿âñüêîãî ìîñ-
òó ïî÷àëàñÿ ó áåðåçí³ 2017 ðîêó. 
² ïåðåïðàâà ç òîãî ÷àñó êàðäè-
íàëüíî çì³íèëàñÿ — â³ä óêð³ïëå-
íèõ îïîð «âíèçó» ³ çàâåðøóþ÷è 
íîâèì îãîðîäæåííÿì «çâåðõó». ² 
õî÷à îô³ö³éíî øëÿõîïðîâ³ä â³ä-
êðèòèé ç 24 ñåðïíÿ öüîãî ðîêó, 
ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðîäîâæóºòüñÿ.

Ó ñåðåäó, 21 ëèñòîïàäà, æóð-
íàë³ñò ïîáà÷èâ, ùî ï³ä ìîñòîì 
äîñ³ ïðàöþþòü ðîá³òíèêè. Âîíè 

çàéìàþòüñÿ ðåìîíòîì «êîíóñ³â» 
(ï³äï³ðíèõ ñò³íîê äëÿ ãðóíòó, ùî 
çíàõîäèòüñÿ ï³ä ìîñòîì — àâò.) òà 
ïðîäîâæóþòü ïðàöþâàòè ç îïî-
ðàìè. Âîíè ðîáëÿòü êîñìåòè÷íèé 
ðåìîíò îïîðíèõ êîíñòðóêö³é, ÿê³ 
ðàí³øå áóëè óêð³ïëåí³ áåòîíîì, 
à òåïåð âêðèâàþòü øòóêàòóðêîþ 
òà ôàðáîþ.

Ï³ä ÷àñòèíîþ ïåðåïðàâè ç áîêó 
Öåíòðó âæå çíÿëè áóä³âåëüí³ ðè-
øòóâàííÿ. Òàì óêð³ïëåí³ ï³äï³ðí³ 
ñò³íêè òà çàêð³ïëåíî îáëàäíàííÿ 

äëÿ ï³äñâ³òêè. Àäæå ì³ñò õî÷óòü 
ï³äñâ³òèòè çà ìàéæå äâà ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü.

Çâåðõó ðîá³òíèê³â íå ïîáà÷èëè. 
Ðàí³øå âîíè ïîêðèëè òðîòóàðè 
åïîêñèäíîþ ñìîëîþ. Ùîïðàâäà, 
÷åðåç ñí³ã öüîãî ïîêðèòòÿ íå âè-
äíî. Ñë³ä³â, ùî íîâå ïîêðèòòÿ 
íà äîðîç³ «ç÷èñòèëè» ðàçîì ç³ 
ñí³ãîì, íåìàº.

Êóðàòîðîì áóä³âíèöòâà â³ä ì³ñü-
êðàäè º äåïàðòàìåíò êàï³òàëüíîãî 
áóä³âíèöòâà. Ó æîâòí³ ïèòàëè éîãî 

êåð³âíèêà, ²ãîðÿ Êðàâöÿ, ïðî òå, 
íà ÿê³é ñòàä³¿ çàðàç ðåêîíñòðóêö³ÿ 
Êè¿âñüêîãî ìîñòó.

— Çàðàç ðåêîíñòðóêö³ÿ îá’ºêòà 
íà çàâåðøàëüí³é ñòàä³¿. Ï³ä ìîñ-
òîì ðîáëÿòü êîíóñè. À áóä³âåëü-
íèêàì ùå çàëèøèëîñÿ çðîáèòè 
òðóáè ïåðèëüíîãî îãîðîäæåííÿ 
äëÿ ìàëîìîá³ëüíèõ ãðóï íàñå-
ëåííÿ, ïîôàðáóâàòè ïåðèëüíå 
îãîðîäæåííÿ, ïîêðèòè òðîòóàðè 
åïîêñèäíîþ ñìîëîþ, âñòàíîâèòè 
äîäàòêîâèé êîëåñîâ³äá³éíèê. ßê ³ 

ðàí³øå ãîâîðèëè, ì³ñò áóäå ïîâí³ñ-
òþ çäàíèé â åêñïëóàòàö³þ äî ê³íöÿ 
2018 ðîêó, — ñêàçàâ ÷èíîâíèê.

Íàãàäàºìî, ö³º¿ îñåí³ çðîñëà 
âàðò³ñòü ðåêîíñòðóêö³¿ Êè¿âñüêî-
ãî ìîñòó: çàì³ñòü 56,5 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü òåïåð ö³íà ðåìîíòó 
ñêëàäàº 84,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Ïëþñ, äåïàðòàìåíò êàï³òàëüíîãî 
áóä³âíèöòâà îãîëîñèâ ùå îäèí 
òåíäåð íà 1,8 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
äëÿ ï³äñâ³òëåííÿ íèæíüî¿ ÷àñ-
òèíè Êè¿âñüêîãî ìîñòó.

Під Київським мостом продовжується ремонт: 
залишилися косметичні роботи

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ñë³äêóâàâ, ïèñàâ 
çàÿâè, ñêàðãè ³ ñó-
äèâñÿ. Íåìèð³â÷à-

íèí Îëåêñ³é Áîëþõ, ÿêèé ðàí³øå 
ñëóæèâ ó ì³ë³ö³¿ é ï³øîâ íà ïåíñ³þ 
ç ïîñàäè ä³ëüíè÷íîãî, âîþº ç³ ñï³â-
ðîá³òíèêàìè ïîë³ö³¿. ×îëîâ³ê êàæå, 
ùî çíàéøîâ êîðóïö³þ â ³ñòîð³¿ 
êâàðòèðè, îòðèìàíî¿ ÿê ñëóæáîâå 
æèòëî êîëåãîþ ïî ñëóæá³. Íåùî-
äàâíî ñòàòóñ ñëóæáîâî¿ ç êâàðòèðè 
çíÿëè. Ùîá ìîæíà áóëî ïðîäàòè? 
Ïåíñ³îíåð äîáèâñÿ â³äêðèòòÿ êðè-
ì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.

Çà ñëîâàìè Îëåêñ³ÿ Áîëþõà, 
â³í íà ñàéò³ Íåìèð³âñüêî¿ ì³ñü-
êðàäè çíàéøîâ ð³øåííÿ ïî êâàð-
òèð³, ÿêó ñâîãî ÷àñó íàäàëè ÿê 
ñëóæáîâå æèòëî ³íøîìó ñï³â-
ðîá³òíèêó ì³ë³ö³¿. Öå áóëî ùå 
â 2010-ìó ðîö³. Â³ä çíàéîìî¿ ÷è-
íîâíèö³ ÷îëîâ³ê òîä³ ä³çíàâñÿ, ùî 
ì³ã ó ïîðÿäêó ÷åðãè îòðèìàòè öþ 
êâàðòèðó, àëå ¿¿ â³ääàëè ³íøîìó 
ì³ë³ö³îíåðó.

— Îòðèìàâøè ïðàâî íà öþ 
êâàðòèðó, â³í æîäíîãî äíÿ 
â í³é íå æèâ, à çãîäîì âçàãàë³ 
ïåðåâ³âñÿ ó Â³ííèöþ, — ãîâîðèòü 
Îëåêñ³é Áîëþõ. — ß íàïîëÿãàâ, 
ÿêùî ëþäèíà ïðàöþº ó Â³ííèö³, 
òî òðåáà ùîñü âèð³øóâàòè. Àëå 
òîä³ í³÷îãî íå âèð³øèëè. Çà ìî¿ì 
íàïîëÿãàííÿì Íåìèð³âñüêà ì³ñü-
êðàäà ñòâîðèëà êîì³ñ³þ, ÿêà ìàëà 
ñë³äêóâàòè, ÷è õòîñü êîðèñòóºòüñÿ 
äàíèì æèòëîì…

Îëåêñ³é Áîëþõ íå äîâ³â ïîðó-
øåíü ó íàäàíí³ ñï³ðíî¿ êâàðòè-
ðè ³íøîìó. Íàâ³òü äî ñóäó ïî-
çèâàâñÿ, àëå ïðîãðàâ. Ìèíóëè 
ðîêè ³ îñü, íàâåñí³ öüîãî ðîêó, 
êîëèøí³é ì³ë³ö³îíåð íàòðàïèâ 
íà äîêóìåíò ïðî íàáîë³ëå éîìó 
æèòëîâå ïèòàííÿ.

ПРОТОКОЛ ПІДРОБИЛИ ЧИ НІ?
— Çíàéîìëÿ÷èñü íà ñàéò³ ³ç ð³-

øåííÿìè ì³ñüêðàäè, ìåí³ â î÷³ 
âïàëî ð³øåííÿ 482 â³ä 2 êâ³òíÿ 
2018-ãî ðîêó. Äèâíå ð³øåííÿ, — 
êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Éîãî 
âèíåñëè íà ï³äñòàâ³, ÿê ÿ ïîò³ì 
ä³çíàâñÿ, ï³äðîáëåíîãî ïðîòîêîëó 
³ çíÿëè ñòàòóñ ñëóæáîâî¿ ç ö³º¿ 
êâàðòèðè. ß çðîáèâ çàïèò íà ì³ñü-
êó ðàäó, ³ ìåí³ íàäàëè âñ³ íàÿâí³ 
äîêóìåíòè, â òîìó ÷èñë³ ïðîòî-
êîë çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿. ß ïîäçâî-
íèâ ëþäÿì, ÿê³ áóëè òàì âïèñàí³ 
÷ëåíàìè, ³ ç ÿêèìè ÿ ïðàöþâàâ. 
Âîíè ñêàçàëè, ùî í³÷îãî ïðî öå 
íå çíàþòü. Íà äðóãèé äåíü ï³ä’¿õàâ 
ç ïðîòîêîëîì ó ðàéâ³ää³ë ³ ïî-
êàçàâ ¿ì. Âîíè â îäèí ãîëîñ çà-
ÿâèëè: âïåðøå áà÷àòü ïðîòîêîë, 
íå ãîëîñóâàëè. ªäèíà îñîáà, ÿêà 
çàñâ³ä÷èëà, ùî áðàëà ó÷àñòü â ãî-
ëîñóâàíí³, — öå êåð³âíèöÿ ñåêðå-
òàð³àòó Íåìèð³âñüêî¿ ïîë³ö³¿, ÿêà 
º ò³òêîþ òîãî ñàìîãî ì³ë³ö³îíåðà, 
ùî öþ êâàðòèðó ïîëó÷èâ.

ßê ò³ëüêè ç’ÿñóâàâ ö³ ìîìåíòè 
Îëåêñ³é Áîëþõ, îäðàçó íàïèñàâ 
çàÿâó ïðî çëî÷èí. Íåìèð³âñüêèé 
ðàéâ³ää³ë ðîçãëÿíóâ ¿¿ â ïîðÿäêó 
çâåðíåíü ãðîìàäÿí. Íå îäðàçó, 

ЗНАЙШОВ КОРУПЦІЮ В ІСТОРІЇ 
СЛУЖБОВОЇ КВАРТИРИ 
Колишній проти діючих  Побачив 
рішення міськради на офіційному сайті, 
зробив кілька запитів і дзвінків та дійшов 
висновку — в поліції підробили документ, 
щоб зняли з квартири статус службової. 
Колишній міліціонер пройшов 9 судів, перш 
ніж добився порушення кримінального 
провадження. Тепер воює з бездіяльністю 
слідства. Навіщо йому все це?

àëå ïåíñ³îíåðó ÌÂÑ âäàëîñÿ 
ïðèìóñèòè ïîë³ö³þ â³äêðèòè ïðî-
âàäæåííÿ çà ôàêòîì ñëóæáîâîãî 
çëî÷èíó. Äëÿ öüîãî â³í ñóäèâñÿ.

СУДДІ ЙШЛИ В САМОВІДВІД 
— Ùîéíî ÿ ïîäàâ ñêàðãó 

äî Íåìèð³âñüêîãî ðàéñóäó ïðî 
íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ïîë³öåéñüêèõ, 
ïî÷àëîñÿ ñàìå ö³êàâå, — ðîçïî-
â³äàº Îëåêñ³é Áîëþõ. — Óñ³ ñóää³ 
âçÿëè ñàìîâ³äâ³ä. Öå òàêå âïåðøå 
áóëî â Íåìèð³âñüêîìó ðàéîí³.

Àïåëÿö³éíèé ñóä ðîçïîä³ëèâ 
ðîçãëÿä ñêàðãè íåìèð³â÷àíèíà 
äî Òóëü÷èíñüêîãî ñóäó. Òàì ñïî-
÷àòêó â³äìîâèëè Áîëþõó â ðîç-
ãëÿä³, àëå â³í îñêàðæèâ öå. ² 
àïåëÿö³éíà ³íñòàíö³ÿ ïîâåðíóëà 
çàÿâó íåìèð³â÷àíèíà òóëü÷èí-
ñüêèì ñóääÿì íàçàä. Âðåøò³ ñóääÿ 

Ñàëàìàõà çîáîâ’ÿçàâ íåìèð³âñüêó 
ïîë³ö³þ âíåñòè â³äîìîñò³ ïî çà-
ÿâ³ Áîëþõà äî ªäèíîãî ðåºñòðó 
äîñóäîâèõ ðîçñë³äóâàíü.

Àëå ³ ï³ñëÿ òàêî¿ óõâàëè, ÿê 
ãîâîðèòü íåìèð³â÷àíèí, ïîë³ö³ÿ 
íå â³äêðèëà ïðîâàäæåííÿ (ìàëà 
çàðåºñòðóâàòè éîãî çàÿâó ïðî 
ñëóæáîâå ï³äðîáëåííÿ ïðîòÿãîì 
24 ãîäèí). Êîëèøí³é ñï³âðîá³ò-
íèê ä³çíàâñÿ ÷åðåç ÷åðãîâîãî, ùî 
éîãî çàÿâà ëåæèòü áåç âèêîíàííÿ 
íà ñòîë³ â íà÷àëüíèêà.

— Ò³ëüêè êîëè ÿ ïîäçâîíèâ 
íà «102» ³ íà ãàðÿ÷ó ë³í³þ Íà-
öïîë³ö³¿, ñë³ä÷èé çà ôàêòîì óõâà-
ëè âí³ñ äàí³ â ðåºñòð äîñóäîâèõ 
ðîçñë³äóâàíü, — ãîâîðèòü Îëåê-
ñ³é Áîëþõ. — Àëå ïðè öüîìó â³í 
íåïðàâèëüíî çàçíà÷èâ ñòàòòþ. 
Ïîðóøèâ ïî ï³äðîáö³ äîêóìåíò³â 
çàì³ñòü ñëóæáîâîãî ï³äðîáëåí-
íÿ. ß çâåðíóâñÿ â ïðîêóðàòóðó, ³ 
çà ìîºþ âèìîãîþ çðîáèëè ïåðå-
êâàë³ô³êàö³þ.

НЕ ТА ФАБУЛА ЗЛОЧИНУ 
Òà Îëåêñ³þ Áîëþõó áóëî çíî-

âó íå âñå ãàðàçä. Â³í õîò³â, ùîá 
ô³ãóðàíòàìè ïðîâàäæåííÿ áóëè 
ëþäè, ùî ï³äïèñàëè ïðîòîêîë çà-
ñ³äàííÿ — çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
ãëàâêó òà ñåêðåòàðêà êîì³ñ³¿.

— Ó Íåìèð³âñüêîìó ðàéâ³ää³ë³ 
çìîäåëþâàëè ôàáóëó çëî÷èíó òàê, 
ùîá ïð³çâèùå êåð³âíèêà íå ô³ãó-
ðóâàëî, — ãîâîðèòü ñï³âðîçìîâíèê, 
ÿêèé âñòóïèâ ó íàçâàíó ñïðàâó ÿê 
ïîòåðï³ëèé òåæ çà ð³øåííÿì ñóäó 
(ñë³ä÷èé â³äìîâëÿâñÿ âèçíàòè ïî-
òåðï³ëèì çàÿâíèêà). — Ñë³ä÷èé 
âïèñàâ ÷ëåí³â ë³êâ³äàö³éíî¿ êîì³-
ñ³¿ Íåìèð³âñüêîãî ðàéâ³ää³ëó, ÿê³ 
íå çíàëè, íå ãîëîñóâàëè ³ âïåðøå 
â³ä ìåíå ïî÷óëè ïðî öå ð³øåííÿ. 
À ïð³çâèùå Ñîêèðàíà ³ ñåêðåòàðêè 
íå âêàçàâ. Ñêàçàâ ïîò³ì: «Îëåêñ³þ 
Âàñèëüîâè÷ó, ÿ ëþäèíà ìàëåíüêà»…

×è äóìàº Îëåêñ³é Áîëþõ, ùî 
îñîáèñòî çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 

ãëàâêó ìàº ñòàòè ï³äîçðþâàíèì 
â ³í³ö³éîâàíîìó íèì êðèì³íàëü-
íîìó ïðîâàäæåíí³? ×îëîâ³ê êàæå, 
ùî òîãî, õòî ä³éñíî çàâèíèâ, ìàº 
âèêðèòè ðîçñë³äóâàííÿ.

— Íà÷àëüíèêó ìîãëè ï³ä êàâó 
íà ï³äïèñ ï³äñóíóòè. Â³í ì³ã 
íå çíàòè, à ì³ã ³ çäîãàäóâàòè-
ñÿ, — ãîâîðèòü Îëåêñ³é Áîëþõ. — 
ß âïåâíåíèé, ùî õòîñü ó ì³ñò³ 
Íåìèðîâ³ öå çðîáèâ ÷è ïîïðî-
ñèâ ³ çàïåâíèâ, ùî âñå áóäå òèõî. 
Ñò³ëüêè ðîê³â ïðîéøëî. Âîíè 
ïðîñòî íå óÿâëÿëè, ùî ÿ çðåàãóþ.

Äíÿìè Îëåêñ³é Áîëþõ ä³çíà-
âñÿ, ùî ìàòåð³àëè ³í³ö³éîâàíî-
ãî íèì ïðîâàäæåííÿ ïåðåäàëè 
â ïðîêóðàòóðó. Ùîá çàêðèòè ÷è 
äëÿ ïðîâåäåííÿ ðîçñë³äóâàí-
íÿ ïðîêóðîðñüêèì ñë³äñòâîì? 
Ïåíñ³îíåð ç’ÿñîâóº öå øëÿõîì 
îô³ö³éíî¿ ïåðåïèñêè ç³ ñë³ä÷èì, 
áî àäåêâàòíî¿ â³äïîâ³ä³ íà óñí³ 
çàïèòè, êàæå, éîìó íå äàëè.

Про звернення в редакцію Олексія Болюха 
розповідаємо прес-офіцеру обласної поліції 
Анні Олійник. Просимо зустрічі з Сергієм Со-
кираном, що підписав той самий протокол. 
Але речниця надіслали готовий коментар:
«Відповідно до постанови Кабінету міні-
стрів України від 23.09.2009 р. № 1037 
«Про порядок розподілу квартир, що при-
дбані Державною іпотечною установою» 
01.02.2010 року Координаційною радою 
Немирівської міської ради було погоджено 
список громадян, яким надаються придбані 
квартири у м. Немирів, вул. Соборна, 171-А, 
в т. ч. і громадянину Липовському Р. М., 

який на той час перебував на службі у Не-
мирівському РВ УМВС України у Вінниць-
кій області та стояв на квартирній черзі 
з 2000 року. Загалом він пропрацював 
більше 18 років в міліції, був звільнений 
у 2015 році через скорочення штатів. Пра-
вових підстав щодо питання про позбав-
лення права користування та проживання 
у цій квартирі Липовського та його сім’ї 
не виникало. На момент отримання житла, 
квартира мала нежитловий стан. За власні 
кошти Липовським було зроблено капі-
тальний ремонт вказаної квартири. Відтак, 
ліквідаційна комісія УМВС України у Ві-

нницькій області, розглянувши звернення 
Липовського, ухвалила рішення клопотати 
перед МВС України та Немирівською місь-
кою радою щодо виключення квартири із 
числа службових».
Також журналіст зателефонувала двом спів-
робітникам Немирівської поліції, які були 
членами комісії і які Олексію Болюху в усній 
розмові сказали, що за рішення про зняття 
статусу службової з квартири не голосували. 
На дзвінки відповів тільки один поліцей-
ський, але й той не захотів ні підтвердити, 
ні спростувати розказаного героєм статті. 
Відмовився говорити на цю тему зовсім.

Телефонуємо секретарю житлово-побуто-
вої комісії, яка, на думку Олексія Болюха, 
була зацікавленою в підробці протоколу 
через родинні зв’язки з користувачем служ-
бової квартири.
— Я Липовського тітка? Йому років 45, ма-
буть, а мені 40, — реагує сміхом Наталя 
Остапова. — У мене ще 23 квартири таких, 
то що, я всім тим людям тітка? Ой, насмі-
шили… Ми 10 років не могли узаконити ці 
квартири, а потім отримали вказівку МВС 
їх розслужбовити. Приймаючи рішення, 
нічого не порушили. Це просто така скан-
дальна людина.

Відповідь поліції: «Ми нічого не порушили, просто скаржник — людина скандальна» 

Олексій Болюх (57): «Раніше, коли проходив повз міліцію, 
мене запрошували поспілкуватися, питали, як живу. Зі святами 
вітали. Повага була до пенсіонерів. А сьогодні інше ставлення. 
Говорю зі слідчим у фойє по своїй справі як потерпілий, 
а начальник райвідділу виганяє мене… Не туди ми котимося» 

«Ìîãëè ïðîòîêîë íà 
ï³äïèñ íà÷àëüíèêó 
ï³ä êàâó ï³äñóíóòè. 
Â³í ì³ã íå çíàòè, à 
ì³ã ³ çäîãàäóâàòèñÿ... 
Äóìàëè, áóäå òèõî»
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РЕКЛАМА

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ñóáîòó, 24 
ëèñòîïàäà, â ïðè-

ì³ùåíí³ Òîðãîâîãî-åêîíîì³÷íîãî 
³íñòèòóòó íà Ñîáîðí³é ïðîéøîâ 
òðåò³é ì³ñüêèé ôîðóì ó ðàìêàõ 
ïðîåêòó «²íòåãðîâàíèé ðîçâèòîê 
ì³ñò Óêðà¿íè».

Ïðèéøëè ïðåäñòàâíèêè ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é, óðáàí³ñ-
òè, ïðàö³âíèêè äåïàðòàìåíò³â 
ì³ñüêðàäè. Óñüîãî âçÿëè ó÷àñòü 
áëèçüêî 100 â³ííè÷àí.

Âîíè ïîä³ëèëèñÿ íà ï’ÿòü êî-
ìàíä, êîæíà ç ÿêèõ îáãîâîðþâàëà 
îêðåìó â³ç³þ Êîíöåïö³¿ — ³äåþ, 
ëîã³÷íó êîíñòðóêö³þ áàæàíîãî 
ìàéáóòíüîãî òà óÿâèëè, ÿêèì 
áóäå æèòòÿ â³ííè÷àí ó 2030 ðîö³.

Ãðóïà, ÿêà ðîçãëÿäàëà â³ç³þ 
«Êîìôîðòíå, êóëüòóðíå òà ñî-
ö³àëüíå â³äïîâ³äàëüíå ì³ñòî», 
ðîçïîâ³ëà, ùî â 2030 ðîö³ â³-
ííè÷àíè áóäóòü æèòè â «ðîçóì-
íèõ ì³êðîðàéîíàõ»: ì³ñöÿõ, äå 
øêîëà, ðîáîòà, çîíè â³äïî÷èíêó 
â êðîêîâ³é äîñòóïíîñò³.

Ó ¿õíüîìó óÿâëåíí³ ìàéáóò-
íüîãî, ëþäè ¿äÿòü çäîðîâó ¿æó òà 

ВІННИЧАНИ УЯВЛЯЛИ, 
ЯКИМ МІСТО БУДЕ В 2030 РОЦІ 
Мрії та реальність  Для Вінниці 
протягом останніх двох років готують 
концепцію інтегрованого розвитку. У цьому 
документі є цілий список стратегій та місій, 
яким місто має стати за наступні 12 років. 
Щоб зробити такі цілі більш чіткими, 
городяни «перенеслися» у майбутнє

ï’þòü ÷èñòó âîäó ïðÿìî ç êðàíó. 
Äîðîñë³ ëþäè ïðàöþþòü â òåõíî-
ïàðêàõ ÷è á³çíåñ-öåíòðàõ, à ä³òè 
â³äâ³äóþòü øêîëè, äå º áàñåéíè, 
ìóëüòèôóíêö³îíàëüí³ ñïîðòêîìï-
ëåêñè òà öåíòðè ðîçâèòêó. Òîä³ 
ÿê ó ì³ñò³ ïðàöþº âåëè÷åçíèé 
êîíöåðò-õîë íà áàç³ êîëèøíüîãî 
ê³íîòåàòðó «Ðîñ³ÿ».

Ãðóïà «Ì³ñòî ñèëüíî¿ ãðîìàäè» 
óÿâèëà, ùî â 2030 ðîö³ á³ëüøà 
÷àñòèíà æèòòÿ çâè÷àéíèõ â³-
ííè÷àí áóäå ïðîõîäèòè îíëàéí. 
Ó ìåðåæ³ ìîæíà áóäå êóïóâàòè 
¿æó, ÿêó ãîòóâàòèìå ðîçóìíà òåõ-
í³êà. ²íôîðìàö³éíèé äîäàòîê 
áóäå ïîâ³äîìëÿòè âñ³ ö³êàâ³ íî-
âèíè ó ì³ñò³. ̄ çäèòè ïî ì³ñòó áóäå 
êîìôîðòíî âñ³ì, àäæå ïîâñþäè 
ä³ÿòèìå «çåëåíà õâèëÿ» (ÀÑÊÄÐ).

Îòðèìàòè áóäü-ÿêó äîâ³äêó 
â «Ïðîçîðîìó îô³ñ³» ìîæíà áóäå 
òåæ îíëàéí.

Ãðóïà, ÿêà ðîçãëÿäàëà â³ç³þ 
«Êîíêóðåíòîñïðîìîæíå óêðà¿í-
ñüêå ì³ñòî íà ìàï³ Ñõ³äíî¿ ªâðî-
ïè», ïðåäñòàâèëà, ùî çì³íèòüñÿ 
ó ðîáî÷îìó æèòò³ ãîðîäÿí ÷åðåç 
12 ðîê³â.

Îñâ³òí³ çàêëàäè ñòàíóòü «ãíó÷-
êèìè» òà áóäóòü ãîòóâàòè ñàìå 
òèõ ôàõ³âö³, ÿê³ ïîòð³áí³ ì³ñüêèì 
ï³äïðèºìñòâàì. À ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ 
ñòóäåíòè ãàðàíòîâàíî ìàòèìóòü 
ðîáî÷å ì³ñöå ó Â³ííèö³. Ïðî-
äóêö³ÿ ç Â³ííèö³ ïîøèðþºòüñÿ 
íå ò³ëüêè â Óêðà¿í³, à é ïðîäàºòü-
ñÿ çà êîðäîí. Ó Â³ííèöþ, çàâäÿêè 

До 30 листопада ви ще можете 
надіслати свої зауваження та про-
позиції до Концепції інтегровано-
го розвитку. Їх можна залишити 
за телефоном +38 0432 595176 або 

надіслати на електронну скриньку 
kirm2030@vmr.gov.ua 
З проектом Концепції можна 
ознайомитися за цим посилан-
ням (goo.gl/UwzUhJ).

Як долучитися до обговорення

Учасники форуму казали, що місто в 2030 році перейде 
на електромобілі. Але перевагу на дорогах матиме 
надшвидкий громадський транспорт 

ñï³âïðàö³ òóðèñòè÷íèõ îïåðàòî-
ð³â, âëàäè, àåðîïîðòó òà á³çíåñó, 
ïðè¿æäæàþòü òèñÿ÷³ òóðèñò³â.

Ãðóïà, ÿêà ðîçãëÿäàëà â³ç³þ 
«Åêîëîã³÷íå ì³ñòî íàä ð³÷êîþ Ï³â-
äåííèé Áóã, ì³ñòî ñòàëî¿ ìîá³ëü-
íîñò³» áà÷èòü Â³ííèöþ â 2030 ðîö³ 
äóæå çåëåíèì, à â êîæíîìó ðàéî-
í³ — ÷èñòå ïîâ³òðÿ. Ëþäè êîðèñ-
òóþòüñÿ á³ëüøå ãðîìàäñüêèì òðàí-
ñïîðòîì, ÿêèé ñòàíå íàäøâèäêèì. 
À â³ä «Âîäîêàíàëó» äî Ñàáàðîâà 
òÿãíåòüñÿ âåëè÷åçíà íàáåðåæíà, 
äîâæèíîþ 12,7 ê³ëîìåòðà.

Ãðóïà, ùî ïðàöþâàëà íàä â³ç³-
ºþ «Ì³ñòî çáàëàíñîâàíîãî ïðî-

ñòîðîâîãî ðîçâèòêó» óÿâèëà, ùî 
â 2030 ðîö³ ì³ñòî çàëèøèòüñÿ êîì-
ïàêòíèì, à íà Çàìîñò³ ç’ÿâëÿòüñÿ 
á³çíåñ-öåíòðè, íîâ³ òðàíñïîðòí³ 
ðîçâ’ÿçêè òà ïàðêè. Äî òðüîõ ìîñò³â 
Â³ííèö³ äîäàþòüñÿ ùå äâà: âàí-
òîâèé ì³ñò, ÿêèé îá'ºäíóº âóëèö³ 
ßíãåëÿ òà Âàòóò³íà. ² äðóãèé ì³ñò 
ç'ºäíóº Ïîä³ëëÿ òà Ñòàðå Ì³ñòî 
â ðàéîí³ âóëèö³ Ñêàëåöüêîãî.

Çàêèíóò³ ïðîìèñëîâ³ çîíè, òàê³ 
ÿê ÃÏÇ, ðàéîí Õ³ìïðîìêîìá³íà-
òó — ïîâí³ñòþ ïåðåáóäîâàí³. Òå-
ïåð öå æèòëîâ³ ìàñèâè, äå â êî-
ëèøí³õ çàâîäñüêèõ ïðèì³ùåííÿõ 
çðîáèëè îô³ñè òà á³çíåñ-öåíòðè.
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Ç ²íãîþ ìè 
çóñòð³ëèñÿ á³ëÿ 

«ÀÒÁ» íà Çàìîñòÿíñüê³é. Ïðî-
éøëè ÷åðåç äâ³ð áàãàòîïîâåð-
õ³âêè, ìèíóëè ê³ëüêà ïîâîðîò³â 
òà âðåøò³ îïèíèëèñÿ á³ëÿ í³÷èì 
íå ïðèì³òíèõ äâåðåé. Âîíè áóëè 
â³ä÷èíåíèìè. Ìàéæå íà ñàìî-
ìó ïîðîç³ ñòîÿâ íåâåëèêèé ñò³ë ç 
êåêñàìè, ïèð³æêàìè òà ïå÷èâîì.

— Öå íà ïðîäàæ, — ïîÿñíèëà 
²íãà. Çâè÷íî¿ äëÿ êðàìíèöü âèâ³-
ñêè òóò íåìàº. Òîìó ïåðåñ³÷íîìó 
ïåðåõîæîìó ñêëàäíî çðîçóì³òè, 
ùî ïåðåä íèì ïåêàðíÿ. Çàìàíè-
òè ñþäè ïîêóïö³â ìîæå ò³ëüêè 
àðîìàò ñâ³æî¿ çäîáè, ùî âèòàº 
â ïîâ³òð³.

Óñåðåäèí³ ïðîõîëîäíî ÷åðåç 
ïðî÷èíåí³ äâåð³. Íå ðîçäÿãàþ-
÷èñü, ñ³äàþ íà ñò³ëåöü. ²íãà ïå-
ðåâçóâàºòüñÿ «â ÷èñòå», îäÿãàº 
êóõàðñüêèé êîâïàê ³ âìîùóºòüñÿ 
íàâïðîòè.

Ãîâîðèòü, ùî ³äåþ â³äêðèòè 
³íêëþçèâíó ïåêàðíþ ¿¿ ðîäèíà 
çàïîçè÷èëà ó êèÿíèíà Âëàäèñ-
ëàâà Ìàëàùåíêà. Ñàìå â³í ð³ê 
òîìó çàñíóâàâ ïåðøèé çàêëàä, äå 
ïðàöþþòü ëþäè ç ìåíòàëüíîþ 
³íâàë³äí³ñòþ. Â³í íàçèâàºòüñÿ 
«Good bread».

Ïðî ñòîëè÷íó ïåêàðíþ ²íãà 
ïðî÷èòàëà ó ñîöìåðåæàõ ³ îäðàçó 
ðîçïîâ³ëà ïðî íå¿ ìàì³. Æ³íö³ ³äåÿ 
äóæå ñïîäîáàëàñü. Çàäëÿ öüîãî âîíà 
íàâ³òü çàðåºñòðóâàëàñÿ íà Ôåé-
ñáóö³ òà íàïèñàëà Âëàäèñëàâó. 

Ó íå¿ áóëà ñèëüíà ìîòèâàö³ÿ ðî-
áèòè öå.

— Íàì âàæëèâèé íå áðåíä, 
à ñàìà ³äåÿ, — ïîÿñíþº óïðàâëÿ-
þ÷à ïåêàðí³ ²íãà. — Ìè íà âëàñ-
íîìó äîñâ³ä³ çíàºìî, ùî çíà÷èòü 
æèòè ïîðÿä ç ëþäèíîþ, ó ÿêî¿ 
ìåíòàëüí³ âàäè. Ìîÿ ñåñòðà Îëÿ 
íàðîäèëàñü ç àóòèçìîì.

²íãà ãîâîðèòü, ùî â äèòèíñòâ³ 
ñåñòðè÷êà áóëà ó «ñèñòåì³»: íà-
â÷àëàñÿ ç îäíîë³òêàìè, çàê³í÷èëà 
òåõí³êóì. Òåïåð Îëÿ äîðîñëà. ̄ é, 
ÿê ³ áàãàòüîì ³íøèì, íåîáõ³äíà 
ñîö³àë³çàö³ÿ.

Àëå ÿê ìîæíà çíàéòè ñâîº ì³ñ-
öå ó ñóñï³ëüñòâ³, ÿêùî ñóñï³ëü-
ñòâî â³äòîðãàº: ïåðåõîæ³ âîë³þòü 
íå ïîì³÷àòè, à ðîáîòîäàâö³ íå çà-
ö³êàâëåí³ â ¿õí³õ ïîñëóãàõ. Ìîâ-
ëÿâ, ùî ìîæóòü ëþäè ç âàäàìè? 
Òèì á³ëüøå ìåíòàëüíèìè.

Íàñïðàâä³ âîíè ìîæóòü. 
Íå âñå, àëå áàãàòî ÷îãî. Ñüîãîäí³ 
ó â³ííèöüê³é ³íêëþçèâí³é ïåêàð-
í³ ïðàöþþòü ï’ÿòü ïîì³÷íèê³â 
ïåêàð³â ç ð³çíèìè ïðîÿâàìè ³í-
òåëåêòóàëüíîãî ðîçëàäó.

Öå ÇÏÐ (çàòðèìêà ïñèõ³÷íîãî 
ðîçâèòêó) òà àóòèçì. Âîíè çà-
ì³øóþòü ò³ñòî, ïå÷óòü ïèð³æêè, 
ðîçâîçÿòü çàìîâëåííÿ çà àäðåñà-
ìè ³ ùî íàéãîëîâí³øå, ïîñò³éíî 
êîìóí³êóþòü ç ³íøèìè.

ХОДЯТЬ ДО ПЕКАРНІ 
ЗА УСМІШКАМИ 

Äâåð³, ùî âåäóòü äî êóõí³, â³ä-
êðèâàþòüñÿ. Ò³ëîì îäðàçó ïðî-
êî÷óºòüñÿ õâèëÿ òåïëîãî ïîâ³òðÿ, 
àðîìàò âèï³÷êè ñòàº ùå á³ëüø 
ïðèºìíèì òà ñèëüíèì. Äî íàñ ç 

ОСОБЛИВА ПЕКАРНЯ ТА ЇЇ 
НЕ МЕНШ ОСОБЛИВІ ПРАЦІВНИКИ 
Можливість  У Вінниці працює 
інклюзивна пекарня «Good bread». 
На всю країну таких лише дві. Люди з 
ментальною інвалідністю тут випікають 
хліб, тістечка, пиріжки та багато іншого. 
Ми завітали до них у гості і дізналися, 
хто та як робить найдобріший хліб міста

²íãîþ âèõîäèòü ²ãîð, ÿêèé òèñíå 
ìåí³ ðóêó ³ ïðè öüîìó âèøóêóº 
ùîñü ïîãëÿäîì. Àíÿ, ÿêà òð³øêè 
ñîðîìèòüñÿ. Òà óñì³õíåíà Óëÿíà. 
Âîíà ñóïðîâîäæóþ÷èé ïåêàð. ² 
âçàãàë³ ãîëîâíà íà êóõí³.

— Êîëè ÿ ñþäè ò³ëüêè ïðèéøëà, 
òî íå ðîçóì³ëà, ùî òàêå ³íêëþ-
ç³ÿ, — ðîçïîâ³äàº Óëÿíà. — Ê³ëüêà 
ðàç³â íà òèæäåíü ç íàìè çàéìàëèñÿ 
ôàõ³âö³. Ïîÿñíþâàëè, ÿê ïîâîäè-
òèñÿ ç îñîáëèâèìè ëþäüìè. Ïðî-
âîäèëè ö³êàâ³ âïðàâè, ÿê³ äîïî-
ìàãàþòü çðîçóì³òè, ùî â òèõ àáî 
³íøèõ ñèòóàö³ÿõ â³ä÷óâàþòü ëþäè 
ç àóòèçìîì ÷è ñèíäðîìîì Äàóíà. 
Íà ïðàêòèö³ ñêëàäí³øå. ²íîä³ â³ä 
íèõ íåìàº çâîðîòíîãî çâ'ÿçêó, 
íà ÿêèé ðîçðàõîâóºø.

Íåìàº ³íîä³ ³ ðîçóì³ííÿ ç áîêó 
â³äâ³äóâà÷³â. Çàçâè÷àé íà âõîä³ 
âåñèòü òàáëè÷êà ç ïîÿñíåííÿìè, 
ùî â ïåêàðí³ ïðàöþþòü ëþäè ç 
ìåíòàëüíîþ ³íâàë³äí³ñòþ. Äåÿê³ 
¿¿ íå ïîì³÷àþòü ³ ñèëüíî äèâó-
þòüñÿ, êîëè îáñëóãîâóâàòè ï³ä-
õîäèòü íå çîâñ³ì òèïîâèé äëÿ íèõ 
ïðîäàâåöü.

— ßêîñü äî íàñ ïðèéøëà îäíà 
æ³íêà. Ìè (ñóïðîâîäæóþ÷³ — àâò.) 
áóëè íà êóõí³ òà íå ìîãëè â òîé ìî-
ìåíò â³äâîë³êàòèñÿ. Òîìó äî ïðè-
ëàâêà ï³øëà Îêñàíêà, — ïðîäîâæóº 
Óëÿíà. — Æ³íêó îáóðèëî, ùî ¿¿ äîâ-
ãî îáñëóãîâóþòü ³ âîíà íàêèíóëàñÿ 
íà ä³â÷èíó: «Ùî ç òîáîþ íå òàê?» 
«Òè íå ìîæåø ïðîäàòè ìåí³ ïèð³-
æîê?» Ïî÷àëà êðèâëÿòèñÿ. Îêñàíà 
çàïàí³êóâàëà. ß ï³äá³ãëà. Ïîêàçàëà 
òàáëè÷êó ³ ïîÿñíèëà, õòî òóò ïðà-
öþº. ¯é ñòàëî òàê íåçðó÷íî. Âîíà 
ïðîñèëà âèáà÷åííÿ.

Çàçâè÷àé ïîêóïö³ äèâóþòüñÿ ³ 
íå çíàþòü, ÿê âçàºìîä³ÿòè. Îäí³ 
õî÷óòü ÿêíàéøâèäøå ï³òè. ²íø³ 
êàæóòü, ùî õîäÿòü äî ïåêàðí³ 
çà óñì³øêàìè ¿¿ ïðàö³âíèê³â. Öå 
ïðàâäà. Òóò âñ³ óñì³õíåí³. Íàâ³òü 
êîëè ìîâ÷àòü.

ПЕРШОЮ ЕЛЕКТРИЧКОЮ 
З ГНІВАНІ 

²íãà ãîâîðèòü, ùî òðàïëÿºòü-
ñÿ ð³çíå. ¯¿ îñîáëèâ³ ïðàö³âíèêè 
ìîæóòü çíåíàöüêà âòîìèòèñü àáî 
ïî÷àòè íåðâóâàòè, ÿê öå áóâàº ç 
Îëåþ. Áóâàþòü ïîìèëêè. ßêîñü 
Àíÿ êëàëà ïîäâ³éíó ïîðö³þ íà-
÷èíêè ó êåêñ «Ñâÿòêîâèé» ³ 
ÿêèéñü ÷àñ öüîãî í³õòî íå ïî-
ì³÷àâ. À Îêñàíà, ÿêîñü çàì³ñòü 
òðüîõ ãðàì³â ñîë³, êèäàëà ó ò³ñòî 
äëÿ øîêîëàäíèõ ìàô³í³â àæ òðè 
ëîæêè.

— Òàêå áóâàº íå ÷àñòî, àëå ìè 
âñå îäíî ïîñò³éíî çà íèìè äî-
ãëÿäàºìî, — ðîçïîâ³äàº ²íãà. — Ç 
áàãàòüìà ðå÷àìè âîíè ñïðàâëÿ-
þòüñÿ ñàìîñò³éíî. Îñü â ²ãîðÿ 
íåùîäàâíî áóâ êëàñíèé äîñâ³ä. 
Ìîæå õî÷åø ðîçïîâ³ñòè?

Âåñü ÷àñ õëîïåöü çíàõîäèâñÿ 
ïîðÿä ³ óâàæíî íàñ ñëóõàâ. Â³í 
íàéìîëîäøèé. ²ãîðþ ò³ëüêè â³-
ñ³ìíàäöÿòü. Â³í ïðàöþº êóð’ºðîì 
³ ê³ëüêà ðàç³â íà äåíü ðîáèòü äî-
ñòàâêè â ð³çí³ êóòî÷êè ì³ñòà.

— Ó ÷åòâåð ÿ âîçèâ íà Âèøåíü-
êó õë³á ³ êåêñè. Öå æ äàëåêî. 
Òàì òàê³ íåçðîçóì³ë³ áóäèíêè: 
ïåðøèé, äðóãèé, òðåò³é. Çíîâó 
ïåðøèé, äðóãèé, òðåò³é, — ïî-
ÿñíþº çäèâîâàíèé ²ãîð. — ß í³-
êîãî íå çàïèòóâàâ ³ ñàì çíàéøîâ 
íåîáõ³äíó àäðåñó. Ïðîñòî ñïî-
÷àòêó ÿ ñ³â íå íà òîé òðàìâàé. 
Äîâåëîñÿ âèõîäèòè ðàí³øå ³ ç 
600-ð³÷÷ÿ éòè ï³øêè, òîï-òîï.

²ãîð çàäîâîëåíèé ñâîºþ âèíà-
õ³äëèâ³ñòþ ³ õâàëèòüñÿ, ùî çíàº 
âñþ Â³ííèöþ. Ïîò³ì ïî÷èíàº 
çáèðàòèñÿ. Ðîáîòà êëè÷å. Ïîòð³á-
íî â³äâåçòè îñòàííþ íà ñüîãîäí³ 
ïàðò³þ ñìàêîëèê³â äî âëàñíî¿ ì³-
í³-êðàìíè÷êè ïåêàðí³, ùî çíà-
õîäèòüñÿ íà âóëèö³ Õë³áí³é.

Çà ê³ëüêà õâèëèí ç Õë³áíî¿ 
ïîâåðíóëàñÿ Îêñàíà. Ä³â÷èíà 
îäðàçó çàâ’ÿçàëà ôàðòóõ, îäÿãëà 
êóõàðñüêó øàïêó ³ ñ³ëà ïîðÿä.

— Ïîäîáàºòüñÿ ìåí³ öÿ ðîáî-
òà, — ãîâîðèòü ïîì³÷íèöÿ êóõà-
ðÿ. — Áóâàº, ïå÷åìî ïèð³æêè ³ íà-
÷èíêè äëÿ íèõ ðîáèìî. Àëå íàé-
á³ëüøå ïîëþáëÿþ ðîáèòè êåêñè. 
Âîíè äóæå ñìà÷í³. Óæå õî÷åòüñÿ 

âäîìà ùîñü ïîä³áíå çðîáèòè, àëå 
í³ÿê äóõîì íå ìîæó ç³áðàòèñÿ.

Ïîäðóãà Îêñàíè Àíÿ òàêîæ 
ïîëþáëÿº âèï³êàòè êåêñè. Òà ¿¿ 
íàïðÿìêîì º ïèð³æêîâèé â³ää³ë. 
Ïåðøîþ åëåêòðè÷êîþ ç Ãí³âàí³ 
ä³â÷èíà ïðè¿çäèòü äî Â³ííèö³, 
äå ï³ä êåð³âíèöòâîì êóõàðêè Òå-
òÿíè çâàæóº, â³äð³çàº òà ôîðìóº 
ò³ñòî.

— Äëÿ îäíîãî ïèð³æêà íåîá-
õ³äíî 50 ãðàì³â ò³ñòà, — ïîÿñíþº 
Àíÿ. — Ìåí³ íå ñêëàäíî òóò ïðà-
öþâàòè. Íàïåâíî òîìó, ùî â÷è-
òåë³ õîðîø³. Áëèçüê³ ïðîáóâàëè 
ìî¿ ïèð³æêè. Êàæóòü, ñìà÷íî.

Îñòàíí³ ê³ëüêà ö³ëüíîçåðíîâèõ 
õë³áö³â ãîòîâ³. Ïðî öå çâóêîì, ùî 
íàãàäóº ïðèáóòòÿ ïî¿çäà, ñïîâ³-
ùàº ï³÷: «Î, Æìåðèíêà-Êîçÿòèí. 
Â³äïðàâëÿºìîñü», — æàðòóº Îêñà-
íà. Óñ³ ñì³þòüñÿ.

Ðîáî÷èé äåíü ó ïåêàðí³ äîá³ãàº 
ê³íöÿ. Íà ñüîãîäí³ âñå çðîáëåíî. 
Êîëåêòèâ çáèðàºòüñÿ íà êóõí³ äëÿ 
âå÷³ðíüîãî ÷àþâàííÿ. Àíÿ ä³ñòàº 
òåëåôîí ³ âìèêàº îäíó ç³ ñâî¿õ 
óëþáëåíèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü.

«Çåëåíå ëèñòÿ, á³ë³ êàøòàíè»… 
Êóõíÿ íàïîâíþºòüñÿ ðîçìîâàìè 
ïðî ð³çíå… «ßê ñÿ ä³çíàëè — ðîç-
ùåáåòàëè»… Îêñàíà íå âèòðèìóº 
òà ïî÷èíàº ïðèòàíöüîâóâàòè… 
«Áîäàé æå æ âîíè ùàñòÿ íå çíà-
ëè»… Ñìàêóºìî âèï³÷êîþ, ÿêó 
ãîòóâàëè ïðèñóòí³ ïåêàð³ òà ¿õí³ 
ïîì³÷íèêè… «Äå äâîº õîäÿòü — 
íå ðîçëó÷àéòå»… Ïîâåðòàºòüñÿ 
²ãîð. Âèÿâëÿºòüñÿ, â³í äóæå ïî-
ëþáëÿº óñ³õ îáí³ìàòè… «Ïèéòå, 
ãóëÿéòå, ÿê ñàì³ çíàéòå»… Ï’ºìî 
÷àé. Íàñîëîäæóºìîñü ìîìåíòîì.

— Знаєте, сама від себе не очі-
кувала, але мені з ними так до-
бре, — зізнається шеф-пекар 
Уляна. — Я завжди розуміла, 
що вони є, але боялася дивитися 
в їхню сторону. У них же інший 
світ, у якому вони ніби заховані. 
Їх немає у магазинах і школах. 
Більшість не знає, як поводитися 
з ними при зустрічі. Виходить, 
що між нами кордон.
Жінка говорить, якби люди зна-
ли, як з ними цікаво і не складно 
працювати, то багато підприєм-
ців та бізнесів запрошували би їх 

на роботу. Нехай і просту, але таку 
важливу для особливих людей.
— Країна потребує закладів, 
які включатимуть їх у наше 
суспільство. Ці люди існують. 
Як моя сестра. Вона ж є, — го-
ворить Інга. — Для України це 
наче якась рана. І на її лікування 
може піти багато років. Для по-
чатку нам потрібно помічати тих, 
хто поряд. Не проходити повз і 
не сахатися їх на кожному кроці. 
Вони не кращі, не гірші і точно 
не божевільні. Вони просто інші. 
Ми маємо це приймати.

Вони просто інші 

Помічниці пекарів Аня та Оксана. Дівчата обожнюють 
свою роботу. Особливо робити кекси

Іíãà ãîâîðèòü, ùî 
òðàïëÿºòüñÿ ð³çíå. ¯¿ 
îñîáëèâ³ ïðàö³âíèêè 
ìîæóòü çíåíàöüêà 
âòîìèòèñü àáî ïî÷àòè 
íåðâóâàòè
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Éîãî íåîäíîðà-
çîâî îáäóðþâàëè. 
Ïîçè÷àëè ãðîø³ ³ 

íå ïîâåðòàëè, íàâ³òü ï³ñëÿ ð³-
øåííÿ ñóäó. Äîòåïåð âèíí³ ïî-
íàä 30 òèñÿ÷ äîëàð³â. Âèìàãàëè 
ãðîøåé ð³çí³ êîíòðîëåðè. Íàçè-
âàëè ïàðàçèòîì, ÿêèé åêñïëóàòóº 
á³äíèõ óêðà¿íö³â. Â³í âòîìèâñÿ 
â³ä òàêî¿ «ëþáîâ³». Òîìó é çàäó-
ìóºòüñÿ, ÿê ïîçáóòèñÿ ¿¿. Õî÷à, 
ç³çíàºòüñÿ, òàê ëåãêî íå çäàñòüñÿ. 
Àäæå, çà éîãî ñëîâàìè, ïðîòÿ-
ãîì îñòàíí³õ ñåìè ðîê³â çàòðàòèâ 
ïðèáëèçíî 300 òèñÿ÷ äîëàð³â — 
íà âäîñêîíàëåííÿ âèðîáíèöòâà, 
çàðïëàòó, ïîäàòêè. Ùî çàðîáèâ 
íàòîì³ñòü? 

ПРО ДВА ІНФАРКТИ 
— Çàðîáèâ äâà ³íôàðêòè, — 

êàæå â³í. — Ïðîæèâàþ ó òîìó æ 
ïðèì³ùåíí³, ùî îðåíäóþ ï³ä 
öåõè, êîðèñòóþñÿ «Òàâð³ºþ», 
ïðàâäà, ìàþ ùå îäíó ñòàðåíü-
êó ³íîìàðêó… ß íå ¿õàâ øóêàòè 
ó âàñ çîëîòî, ÷è çàãð³áàòè ëîïà-
òîþ âåëèê³ ãðîø³. Õîò³â ïðîñòî 
íàëàãîäèòè íîðìàëüíèé á³çíåñ 
³ íîðìàëüíî ïðàöþâàòè. ßêùî 
âàì õòîñü ç ³íîçåìö³â ñêàæå, ùî 
ó âàñ ìîæíà íîðìàëüíî ïðàöþ-

âàòè, íå â³ðòå. Â³í àáî áðåõóí, 
àáî çëîä³é. Ó âàñ ö³íóþòü ò³ëüêè 
³íâåñòîð³â-ì³ëüéîíåð³â. Íà òàêèõ, 
ÿê ÿ, äèâëÿòüñÿ ÿê íà äóðíèê³â.

— Ó âàø³é êðà¿í³ º ïåðñïåê-
òèâà, â òîìó ÷èñë³ ³ äëÿ òàêîãî 
âèðîáíèöòâà, ÿê ó ìåíå, òóò âå-
ëèêèé ðèíîê çáóòó, 40 ì³ëüéî-
í³â â Óêðà¿í³, öå íå 10 ì³ëüéîí³â 
ó Áåëüã³¿.

ПРО «ГЕМОРОЙ» НА МИТНИЦІ 
Ïàòð³ê âèñëîâëþâàâñÿ åìîö³é-

íî. Çàïàëþâàâ öèãàðêó çà öèãàð-
êîþ. Éîìó õîò³ëîñÿ âèêàçàòè âñå, 
ùî íàêèï³ëî. Íàéá³ëüøå äîïå-
êëà áåëüã³éöÿ íåñïðàâåäëèâ³ñòü. 
«ß íå ñîëîäêèé, ÿ áóäó ãîâîðèòè 
ïðàâäó, áî íåïðàâäó êàçàòè íåìà 
ñìèñëó. Ñêàæó ³ ïðî ïîãàíå, ³ ïðî 
õîðîøå. Ïîãàíîãî, íà æàëü, á³ëü-
øå». Çàäçâîíèâ òåëåôîí, ñòàö³î-
íàðíèé. Â³í çíÿâ ³ îäðàçó ïîêëàâ 
ñëóõàâêó. ×åðåç äåê³ëüêà ñåêóíä 
äçâ³íîê ïðîëóíàâ çíîâó. Ïàòð³ê 
â³äïîâ³â, ïåðåéøîâ íà í³ìåöüêó. 
Ï³ñëÿ ðîçìîâè óòî÷íèâ, ùî äçâî-
íèâ òîâàðèø ç Í³ìå÷÷èíè. Êð³ì 
í³ìåöüêî¿, â³í âîëîä³º ôðàíöóçü-
êîþ, àíãë³éñüêîþ, çà ÷àñ ïåðå-
áóâàííÿ ó íàñ âèâ÷èâ ðîñ³éñüêó.

Íàøó ìèòíèöþ íàçèâàº íàé-
á³ëüøèì «ãåìîðîºì». Çà ð³ê éîìó 
âäàâàëîñÿ ïåðåâåçòè íå á³ëüøå 
òðüîõ â’ÿçàëüíèõ âåðñòàò³â. Ãîâî-

БІЗНЕСМЕН З БЕЛЬГІЇ ЇЗДИТЬ 
У ВІННИЦІ НА… «ТАВРІЇ» 
Бізнес іноземців  RIA розпочинає 
серію публікацій про те, як ведеться 
іноземцям-бізнесменам у нашому 
місті. Один з них — бельгієць Патрік 
Геєрінг. Відкрив в’язальний і швейний 
цехи. Виготовляє светри, пуловери, 
шапочки. Їх можна побачити на водіях 
ТТУ, деяких інших служб. Після майже 
20 років роботи опинився перед дилемою: 
повертатися додому, чи залишатися

ðÿ÷è ïðî ìèòíèê³â, íå äîáèðàº 
ñë³â. Êàæå, ìàòþê³â íàâ÷èâñÿ 
ÿêðàç íà ìèòíèö³. 

— Äîêóìåíòè, ç ìîêðîþ ïå-
÷àòêîþ, áàçà äàíèõ íà ìèòíèö³, 
çäàâàëîñÿ á, ùî òóò òàêîãî, ÿêùî 
ó òåáå âñå çà çàêîíîì, — êàæå 
â³í. — Íàñïðàâä³ â³äáóâàºòüñÿ 
ïî-³íøîìó. Äèâëÿòüñÿ íà òåáå 
³ çàïèòóþòü: «Ùî ìè áóäåìî ç 
âàìè ðîáèòè? ßêèé âàì äîêóìåíò 
äàâàòè? Çà äîáðèé òðåáà çàïëàòè-
òè ñò³ëüêè-òî ãðîøåé. Íå áóäåòå 
ïëàòèòè, òîä³ éäåìî ïåðåâ³ðÿòè. 
Î, íà âåðñòàò³ ïèëþêà, à ìîæå, öå 
ðàä³îàêòèâíà, òðåáà ïåðåâ³ðèòè, 
â³äïðàâèòè íà åêñïåðòèçó…» 

Íå ðàç çàäóìóâàâñÿ, ùî ³ ÿê 
ìîæå ïðîòèñòàâèòè òàêîìó? Í³-
÷îãî! ² âñå-òàêè, çà éîãî ñëîâàìè, 
íàâ³òü íà ìèòíèö³ â³äáóâàþòüñÿ 
çì³íè íà êðàùå. Íåçíà÷í³. Àëå 
â³äáóâàþòüñÿ.

ПРО НАШ МЕНТАЛІТЕТ 
— Ìåíòàë³òåò óêðà¿íö³â — 

ñòâîðèòè ïðîáëåìó, — ãîâîðèòü 
Ïàòð³ê. — À ïîò³ì ¿¿ âèð³øóâàòè. 

²ç ñëîíà ìîæóòü çðîáèòè ìóõó, 
à ç ìóõè — ñëîíà. Ç òàêèì ñòè-
êàâñÿ áàãàòî ðàç³â. Çóïèíÿþòü 
íà äîðîç³, çàïèòóþ, ùî ïîðóøèâ. 
Â³äïîâ³äàþòü: «Çàðàç çíàéäåìî, 
çíàéäåìî, íå ñóìí³âàéñÿ». Ïðè-
õîäÿòü ó öåõ ç ïåðåâ³ðêîþ. Êàæó: 
«Ó ìåíå ïîðÿäîê». ×óþ ó â³äïî-
â³äü: «Öå òè òàê äóìàºø». Ïðè¿õàâ 
åêñïåðò âåðñòàòè ïåðåâ³ðèòè. Ç 
âèðàçó îáëè÷÷ÿ áà÷ó, ùî â³í òàê³ 
âåðñòàòè âïåðøå áà÷èòü.

ßêîñü îäíà ñîë³äíà ñëóæáà äî-
êîïàëàñÿ äî êîìï’þòåðà. Ìîâëÿâ, 
âèêîðèñòîâóþ íåë³öåíç³éíó ïðî-
ãðàìó. Áåç ðîçìîâ çàáðàëè áëîê, 
ÿ âòðàòèâ êë³ºíòñüêó áàçó. Ùîá 
ïîâåðíóëè, çìóøåíèé áóâ â³ääàòè 
20 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ðîçïîâ³äàº ïðî ñâîãî ñï³ââ³ò-
÷èçíèêà, ÿêèé ó Çàõ³äí³é Óêðà¿í³ 
â³äêðèâ êîçèíó ôåðìó. Âèãîòîâ-
ëÿâ ñèð. Ïðî íüîãî ïèñàëè â ãà-
çåòàõ, ïîêàçóâàëè ïî òåëåáà÷åííþ 
«Â³í óæå íå ïðàöþº, — ãîâîðèòü 
Ïàòð³ê. — Ïîâåðíóâñÿ ó Áåëüã³þ. 
Íå âèòðèìàâ ïîáîð³â. Óñ³ì ñèðó 
òðåáà áóëî — ïîæåæíèêàì, ïî-
äàòê³âöÿì, ïîë³ö³¿…» 

Ïàòð³ê òåæ ñòèêàâñÿ ç òàêèì. 
Óòî÷íþº, ùî òåïåð âèìàãàþòü 
íå òàê ÷àñòî, ÿê ðàí³øå. Áóâàëî, 
äåêîãî ïðîñòî âèñòàâëÿâ çà äâå-
ð³ ³ ïðîâîäæàâ òàêèìè ñëîâàìè, 
â³ä ÿêèõ âóõà â’ÿíóòü. Êîðóïö³ÿ, 
çà éîãî ñëîâàìè, äóæå ãëèáîêî 

ïóñòèëà êîð³ííÿ. ßêùî ¿¿ ðóáàòè, 
òî â ñàìèé êîð³íü.

ПРО СТАВЛЕННЯ ДО РОБОТИ 
Ñïî÷àòêó â³í åêñïîðòóâàâ ñâî¿ 

âèðîáè çà êîðäîí. Çãîäîì çìóøå-
íèé áóâ â³äìîâèòèñÿ â³ä öüîãî. 
Íå ç âëàñíîãî áàæàííÿ.

— Â÷àñíî â³äïðàâèòè ïðîäóê-
ö³þ — öå ïðîáëåìà, — ãîâîðèòü 
Ïàòð³ê. — Òàê ñàìî, ÿê â÷àñíî 
âèêîíàòè çàìîâëåííÿ. Ïðè÷èí 
íà öå, ñê³ëüêè çàâãîäíî! Ìåõà-
í³ê çàïèâ, õòîñü ç ðîá³òíèê³â çà-
õâîð³â, õòîñü íå çàõîò³â ïðàöþ-
âàòè, õòîñü ïðàöþº, àëå àáèÿê, 
á³ëüøå ðîçìîâëÿº ïî òåëåôîíó, 
àí³æ ïåðåéìàºòüñÿ ðîáîòîþ. 
¯äóòü çà êîðäîí, äóìàþòü, ùî òàì 
ãðîø³ ï³ä íîãàìè âàëÿþòüñÿ. Òóò 
òðåáà ïðàöþâàòè!

Ïàòð³ê ïîêàçàâ âåðñòàò, ÿêèé 
ïðîñòîþº. «Íàï³÷êàíèé» åëåê-
òðîí³êîþ. Êàæå, íå ìîæå çíàéòè 
ñïåö³àë³ñòà. Çàòå ïîñåðåäíèê³â 
ó íàñ õî÷ â³äáàâëÿé. Ââàæàº, ùî 
÷åðåç íèõ ìàºìî ïðîäóêö³þ çíà-
÷íî äîðîæ÷ó â³ä òîãî, íàñê³ëüêè 
âîíà êîøòóº íàñïðàâä³. Áî êîæåí 
«íàêðó÷óº» ö³íè.

ПРО БРЕХУНІВ І ЗЛОДІЇВ 
Ïàòð³ê ç³çíàºòüñÿ, ùî â íüîãî 

íåìà äðóç³â. Áåç íèõ íåïðîñòî. 
Àëå â³í íå äîâ³ðÿº óêðà¿íöÿì. 
«ª óêðà¿íö³, à º õîõëè, — ãîâî-
ðèòü áåëüã³ºöü. — Óêðà¿íö³ òàê³, 
ÿê ìè, ºâðîïåéö³, ò³ëüêè ó äâà 
ðàçè õèòð³ø³, à õîõëè ó òðè ðàçè 
ã³ðø³». Ç³çíàºòüñÿ, ùî ïîïåðâàõ 
áóâ íàäòî äîâ³ðëèâèì. Íàéïåðøå 
äî òèõ, õòî íàçèâàâ éîãî ñâî¿ì 
äðóãîì. Çãîäîì òàê³ çâåðòàëèñÿ ç 
ïðîõàííÿì ïîçè÷èòè ãðîø³. Ïî-
çè÷àâ. Ïîâåðòàòè íå ïîñï³øàëè. 
Ó íüîãî íà ðóêàõ ð³øåííÿ ñóäó 
ç âèìîãîþ ïîâåðíóòè îäíèì ç 

òàêèõ ïîçè÷àëüíèê³â ïîçè÷åí³ 
ãðîø³. Âèêîíàâ÷à ñëóæáà ðîç-
âîäèòü ðóêàìè, ìîâëÿâ, ùî ìè 
ìîæåìî çðîáèòè.

ßêîñü éîãî íàãëî îá³êðàëà 
ëþäèíà, ÿêó ï³ä³áðàâ íà óçá³÷÷³, 
ùîá íå ìîêëà ï³ä äîùåì. Ïîêè 
âèéøîâ ç ìàøèíè êóïèòè öèãà-
ðîê íà çàïðàâö³, òà ïî÷èñòèëà êè-
øåí³ êóðòêè, çàëèøåíî¿ â êàá³í³ 
âàíòàæ³âêè. Çíèêíåííÿ ãðîøåé 
âèÿâèâ, êîëè çóïèíèâñÿ çàäîâãî 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîïóòíèê âèéøîâ 
³ ùèðî äÿêóâàâ çà òå, ùî ï³äâ³ç. 
Íà ðîáîò³ äåõòî òåæ íàãëî áðåøå, 
äèâëÿ÷èñü â î÷³. Â³äïðîøóºòüñÿ 
í³áèòî â ë³êàðíþ, à éäå ó ïåðó-
êàðíþ.

ПРО ХОРОШЕ 
— Âàøèõ ëþäåé íåïðîñòî 

çðîçóì³òè, âè ìîæåòå ðîçòÿãíó-
òè âèð³øåííÿ äåÿêîãî ïèòàííÿ 
íà 20 ðîê³â, à ìîæåòå çðîáèòè 
çà îäèí ð³ê, — ãîâîðèòü áåëüã³-
ºöü. —  ßêùî á ó íàñ çâåðíóëèñÿ 
äî ðîá³òíèê³â âèéòè íà ðîáîòó 
ó âèõ³äíèé, áî «ãîðèòü» çàìîâ-
ëåííÿ, òî íà òàêó ïðîïîçèö³þ 
â³äãóêíóëîñÿ á íå á³ëüøå ï’ÿòè 
ïðîöåíò³â, ó âàñ — âèéøëè á 
ïðîöåíò³â 70 ðîá³òíèê³â. Êîëè 
áóëà Ïîìàðàí÷åâà ðåâîëþö³ÿ, 
ÿ òåæ õîäèâ íà Ìàéäàí. Â³ðèâ 
ó çì³íè. Êîëè ïî÷àëàñÿ â³éíà 
íà Äîíáàñ³, äîïîìàãàâ àðì³¿ — 
ñâåòðè, ò³ëüíÿøêè ïåðåäàâàëè 
á³éöÿì. ×îìó ÿ äîïîìàãàâ? Áî 
ðîçóì³â, ÿêùî ñòàíå êðàùå âàì, 
òî ñòàíå êðàùå ³ ìåí³, áî ÿ òåæ 
òóò æèâó. Ìåíå ÷àñòî çàïèòó-
þòü, ÿê òàì â Óêðà¿í³? Ìîæíà 
çàðîáëÿòè? Òàê! Ïåðñïåêòèâà º? 
ª! Â³ä÷óâ ïåðñïåêòèâó íà ñâîº-
ìó âèðîáíèöòâ³. Ïîðÿäêó íåìà. 
Àëå  âñå îäíî â³ðþ ó ïåðñïåêòèâó 
Óêðà¿íè.

Батько Патріка Геєрінга мав 
швейну фабрику. Хлопець 
змалку допомагав йому в ро-
боті. Після школи здобув вищу 
освіту. Каже, у невеликій Бельгії 
цей бізнес надзвичайно поши-
рений. Ринок збуту продукції 
у чотири рази менший, ніж 
в Україні. Перший раз він при-
їхав до Вінниці у 1993-му. На-
довго не затримався. «Буремні» 
90-і були страшні не тільки для 
іноземців. На початку 2000-х 
знову прибув до Вінниці. Його 
переконували, що країна змі-
нилася. Каже, у Брюсселі отри-
мав каталог, в якому йшлося про 

можливість вигідно інвестувати 
у розвиток нашої держави. Ще 
йому запам’яталися слова, що 
українці дуже трудолюбиві, 
старанні, а влада всіляко спри-
яє іноземним інвесторам. Усі ці 
твердження перевірив на собі. 
Сподівався, що його справу 
продовжить хтось з дітей. Два 
сини категорично відмовилися 
працювати у Вінниці. Дочка на-
вчалася у нашому місті, закін-
чила Інститут конструювання 
одягу. Втім, також повернула-
ся на батьківщину. Чи так само 
зробить Патрік, остаточного рі-
шення він ще не прийняв.

Діти не захотіли залишатися у Вінниці 

— ßêùî âàì õòîñü ç 
³íîçåìö³â ñêàæå, ùî 
òóò ìîæíà íîðìàëüíî 
ïðàöþâàòè, íå â³ðòå. 
Ó âàñ ö³íóþòü ò³ëüêè 
³íâåñòîð³â-ì³ëüéîíåð³â

– Я не їхав шукати у 
вас золото. Хотів просто 
налагодити бізнес і нормально 
працювати, – каже Патрік

ÃÐÎØ²
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Âèêîíêîì ì³ñü-
êî¿ ðàäè íà çà-

ñ³äàíí³ 8 ëèñòîïàäà äàâ çãîäó 
òîâàðèñòâó «Áðèãàíòèíà-Â» 
íà çàáóäîâó òåðèòîð³¿ ï³âîñòðîâà. 
×èíîâíèêè âèäàëè á³çíåñìåíàì 
ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè òà îáìåæåííÿ 
äëÿ ïðîåêòóâàííÿ áóä³âë³ (goo.
gl/gmLE3Z). Òîãî æ äíÿ çàòâåð-
äèëè äîãîâ³ð ïðî çàáóäîâó òåðè-
òîð³¿ «Áðèãàíòèíè» òà ñóì³æíî¿ 
íàáåðåæíî¿ â³ä âóëèö³ ×îðíîâî-
ëà äî Öåíòðàëüíîãî ìîñòó (goo.
gl/FboJPs).

ßê ïîÿñíèâ ãîëîâíèé àðõ³-
òåêòîð Â³ííèö³ Îëåêñàíäð Ðå-
êóòà, çàãàëüíà ïëîùà ö³º¿ çîíè 
8,98 ãåêòàðà. Äå 2,16 ãåêòàðà, 
òîáòî, ìàéæå òðè ôóòáîëüíèõ 
ïîëÿ, çàéìàòèìå òîðãîâèé öåíòð. 
À ùîá íà ï³âîñòð³â ìîæíà áóëî 
çà¿æäæàòè íà àâòî, áóä³âåëüíè-
êè çðîáëÿòü äâà çà¿çäè ç âóëèö³ 
×îðíîâîëà.

— Çâåäåííÿ áóä³âåëü áóäå 
íà çåìåëüí³é ä³ëÿíö³, ùî çíàõî-
äèòüñÿ íà ï³âíî÷³ ï³âîñòðîâà, á³ëÿ 
âóëèö³ ×îðíîâîëà. ²íâåñòîð òóò 
çáóäóº øåñòèïîâåðõîâèé áàãàòî-
ôóíêö³îíàëüíèé öåíòð, â ÿêîìó 
áóäóòü ñóïåðìàðêåò, îô³ñè, ôóä-
êîðòè, ìàãàçèíè, ê³íîòåàòð, ³ãðîâ³ 

ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

436834

РЕКЛАМА

437624

ТОРГОВИЙ ЦЕНТР ТА ПАРКИ. ЯКОЮ 
МОЖЕ СТАТИ «БРИГАНТИНА»
Масштабні зміни  Захаращений 
півострів, що біля Київського мосту, 
у найближчі роки може змінитися 
до невпізнання. Товариство 
«Бригантина-В» планує тут звести 
шестиповерховий торговий центр, а разом 
з цим привести до ладу прибережну 
територію. Хоча це вже не перші наміри 
забудувати півострів за останні 10 років

çîíè òîùî, — ðîçêàçàâ àðõ³òåê-
òîð. — Ïåðø³ äâà ïîâåðõè áóä³âë³ 
áóäóòü ï³äçåìíèìè — òàì ðîçì³ñ-
òÿòü ïàðê³íã íà 366 òà 420 àâòî. 
Äî òîãî æ, ïàðê³íã íà 709 àâòî-
ìîá³ë³â áóäå íà ïîêð³âë³ áóä³âë³. 
Òîáòî ç âóëèö³ áóäå âèäíî ò³ëüêè 
÷îòèðè ïîâåðõè öüîãî áàãàòî-
ôóíêö³îíàëüíîãî öåíòðó. 

²íøó ÷àñòèíó ï³âîñòðîâà 
(5,55 ãåêòàðà) ³íâåñòîð ìàº âïî-
ðÿäêóâàòè: çàì³ñòü õàù³â òóò ïî-
áóäóþòü ñïîðòèâí³, äèòÿ÷³ çîíè, 
ìàéäàí÷èê äëÿ ïðîâåäåííÿ open-
air çàõîä³â, ïëÿæ. Êð³çü ïàðê 
ïðîõîäèòèìå ìåðåæà òðîòóàð³â, 
à äîâêîëà óñ³õ ãðîìàäñüêèõ çîí — 
äîðîãà äëÿ àâòîìîá³ë³â. 

Çà óãîäîþ ç ìåð³ºþ, ³íâåñòîð 
ìàº â³äíîâèòè ùå øìàòîê íàáå-
ðåæíî¿ Ï³âäåííîãî Áóãó — â³ä 
âóëèö³ ×îðíîâîëà ³ äî Öåíòðàëü-
íîãî ìîñòó. Íà òðîòóàð òóò ïî-
êëàäóòü ïëèòêó, ïîñòàâëÿòü ëàâêè 
òà ë³õòàð³. À ï³øîõ³äíèé ì³ñòîê 
÷åðåç ð³÷êó Òÿæèë³âêó çàì³íÿòü 
íà íîâèé, ïî ÿêîìó ìîæíà áóäå 
ïðî¿õàòè íà ìàøèí³.

Ï³ñëÿ âèãîòîâëåííÿ ïðîåêòó çà-
áóäîâè ï³âîñòðîâà òà íàáåðåæíî¿ 
íå áóäå ãðîìàäñüêîãî îáãîâîðåí-
íÿ. ßê ïîÿñíèâ Ðåêóòà, ãðîìàäà 
Â³ííèö³ âæå ñõâàëèëà äåòàëüíèé 
ïëàí çàáóäîâè ö³º¿ çîíè. Ùî-
ïðàâäà, öå áóëî ó 2012 ðîö³. Òîä³ 
â ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ âçÿëè 
ó÷àñòü 177 â³ííè÷àí, äå «çà» çàáó-
äîâó ïðîãîëîñóâàëè 164 ëþäèíè 
(goo.gl/H4MfPt).

Ще в 2007 році мерія продала з 
аукціону півострів Бригантина. 
Тоді місто продало де-юре тіль-
ки гектар півострова. Де-факто, 
за умовами аукціону, хоча і без 
права приватизації, інвестор 
отримав ще 1,1641 гектара землі 
в оренду і майже три гектари як 
обтяження для благоустрою без 
права оренди (goo.gl/PEkThn).
У ході торгів стартова ціна лота 
в 4,5 мільйона гривень підняла-
ся лише один раз. У результаті — 
півострів перейшов у приватну 
власність за 4,95 мільйона гри-
вень (близько 1 мільйона доларів 
на момент проведення торгів).
Тоді фірма планувала збудувати 

на півострові центр сімейного 
відпочинку та аквапарк і робити 
благоустрій суміжної території 
«Бригантини» та набережної Пів-
денного Бугу. Але будівництво так 
і не почалося (goo.gl/EJJBq6).
На аукціоні фірма-покупець пів-
острова фігурувала як зареєстро-
вана в Києві, але не приховувала, 
що афільована з російською Гру-
пою Компаній «Пересвет». Нині, 
за даними аналітичної системи 
YouControl, засновники фірми за-
реєстровані в офшорі Британські 
Віргінські острови та в офшорі 
на Кіпрі. А кінцевим бенефіціар-
ним власником є кіпріот Васіліадіс 
Хрістодоулос.

Інвестор має офшори

Після оприлюднення рішення ви-
конкому в ЗМІ на сайті міських 
петицій опублікували звернення 
«Проти будівництва торговельного 
центру на півострові». У ньому ав-
торка петиції Єва Коломієць звер-
тає увагу, що «Бригантина» є майже 
єдиним місцем для прогулянок.
«Місцеві жителі категорично про-
ти ще одного, нікому не потріб-
ного центру. Бригантина майже 

єдине місце у нашому районі, 
в якому можна погуляти з дити-
ною, подихати свіжим повітрям, 
займатися спортом, просто поми-
луватися зеленою зоною. Таких 
місць у Вінниці майже не залиши-
лось. Допоможіть нам зберегти 
шматочок природи», — йдеться 
у зверненні.
Підписати петицію можна за по-
силанням (goo.gl/r367Fn).

Закликають врятувати «Бригантину» 

У центрі буде підземний паркінг на 686 авто. А ще 
709 машин будуть ставити просто на даху шестиповерхівки

Çáóäóâàòè öåíòð òà 
â³äíîâèòè íàáåðåæíó 
Ï³âäåííîãî Áóãó, 
òà áëàãîóñòð³é 
ï³âîñòðîâà ô³ðìà 
ìàº çà âëàñí³ ãðîø³
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Çà íåñàíêö³î-
íîâàíå âòðó÷àííÿ 
â ðîáîòó àâòîìà-
òèçîâàíî¿ ñèñòåìè 

Îùàäáàíêó ³ ïëàò³æíî¿ ñèñòåìè 
Portmone.com îòðèìàâ äâà ðîêè 
òþðìè â³ííè÷àíèí ç ñåðåäíüîþ 
òåõí³÷íîþ îñâ³òîþ. Âèðîê ì³ñü-
êèé ñóä âèí³ñ íàïðèê³íö³ æîâòíÿ. 
², ÿê ÷èòàºìî â ð³øåíí³, ñàìå 
òåõí³÷íà îñâ³òà äîïîìîãëà õëîï-
öåâ³ ñïèñàòè ç ÷óæèõ áàíê³âñüêèõ 
êàðòîê ìàéæå 225 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

ßê þíàê ïðîâåðíóâ çëî÷èí 
ïðîòè áàíêó? ×èòàºìî îáâèíóâà-
÷åííÿ: òåõíàð ñòâîðèâ øê³äëèâó 
ïðîãðàìó, ÿêà äîçâîëÿëà, çíàþ÷è 
íîìåð ³ ñòðîê ä³¿ ïëàò³æíî¿ êàðò-
êè, âñòàíîâëþâàòè ¿¿ êîä çàõèñòó, 
ùîá äàë³ çä³éñíèòè ïëàò³æ ÷åðåç 
³íòåðíåò. Éäåòüñÿ ïðî ñåêðåòíèé 
òðèçíà÷íèé êîä, ÿêèé ïèøóòü 
íà çâîðîò³ êàðòêè. Òàêèõ â³ðóñíà 
ïðîãðàìà çëàìàëà 15.

Äëÿ ïðîãðàìè ï³äáîðó çàõèñ-
íîãî êîäó õàêåðó ïîòð³áí³ áóëè 
äàí³ ïðî êë³ºíòñüê³ ðàõóíêè. ², 
ÿê ñêàçàíî ó âèðîêó, þíàê ñêî-
ðèñòàâñÿ äîïîìîãîþ íåâ³äîìîãî 
ïðàö³âíèêà Îùàäáàíêó. Îòðèìàâ 
â³äîìîñò³ ïðî êàðòêè — ³ ïðîãðà-
ìà êåðóâàëà ÷óæèìè ðàõóíêàìè 
â³ä ³ìåí³ êë³ºíò³â ó ñèñòåì³ ðîç-

ðàõóíê³â áàíêó.
«Ñâî¿ìè óìèñíèìè ä³ÿìè ï³ä-

ñóäíèé çàïîä³ÿâ AT «Îùàäáàíê» 
çíà÷íó ìàòåð³àëüíó øêîäó, íà çà-
ãàëüíó ñóìó 224 613,60 ãðí., ÿêà 
á³ëüøå í³æ â 100 ðàç³â ïåðåâèùóº 
íåîïîäàòêîâóâàíèé ì³í³ìóì äî-
õîä³â ãðîìàäÿí», — íàïèñàâ ñóä 
ó âèðîêó.

ЗВІДКИ БАНКІВСЬКІ ДАНІ?
Âèíó òåõíàð âèçíàâ ïîâí³ñòþ ³ 

ðîçêàÿâñÿ. Àëå äàë³ ÷èòàºìî ïî-
ÿñíåííÿ ï³äñóäíîãî, ùî «ùèðî-
ñåðäíî ç³çíàâñÿ» é áà÷èìî: éîãî 
âåðñ³ÿ ïîä³é íå çîâñ³ì ñõîäèòüñÿ 
ç îáâèíóâà÷åííÿì.

Çà ñëîâàìè ï³äñóäíîãî þíàêà, 
êîëèøí³é îäíîãðóïíèê, ÿêèé 
íå äîâ÷èâñÿ, ïîêèíóâ íàâ÷àííÿ, 
ñïèñàâñÿ ç íèì â ñîöìåðåæàõ ³ 
ïîïðîñèâ íàïèñàòè ïðîãðàìó. Í³-
áèòî öåé îäíîãðóïíèê é áóâ ³í³-
ö³àòîðîì çëî÷èíó. Ïðàöþâàâ â³í, 
ÿê ðîçïîâ³â õëîïåöü, â êîë-öåíòð³ 
Îùàäáàíêó ³ çíàâ, ùî ñèñòåìà 
áàíêó í³ÿê íå îáìåæóº ï³äá³ð 
çàõèñíîãî êîäó, à òîìó íå áóäå 
áëîêóâàòè êàðòêó íà áàãàòîðàçîâ³ 
ñïðîáè éîãî ï³äáîðó…

Äàë³ â³ííè÷àíèí ä³éñíî ç³çíà-
ºòüñÿ, ùî íàïèñàâ ïðîãðàìó äëÿ 
ï³äáîðó ñåêðåòíîãî êîäó. Ãîâî-
ðèòü ñóäó, ùî â³í ðàçîì ³ç îäíî-
ãðóïíèêîì ¿¿ âèïðîáóâàâ — ä³-
ÿëà. Êàæå, ùî ïðîãðàìó â³í ï³ñëÿ 

МОЛОДИЙ ТЕХНАР ОБІБРАВ 
ОЩАДБАНК НА 225 ТИСЯЧ 
Спробував — вийшло  Середньої 
технічної освіти вистачило, щоб обдурити 
банківську систему безпеки. Вінничанин 
створив програму підбору секретних 
кодів до карток і списував гроші. Як юнак 
розказав про своє хакерство на суді 
і скільки років за нього отримав?

öüîãî ïåðåäàâ òîâàðèøó ³ ãðîøåé 
ç êàðòîê íå çí³ìàâ. Íàâ³ùî æ âñå 
öå òîä³ éîìó áóëî òðåáà? Ñâîþ 
ìîòèâàö³þ þíàê ïîÿñíèâ òàê: 
áóëî ñàìîìó ö³êàâî, ÷è çìîæå 
òàêå çðîáèòè.

Ò³ëüêè ï³ñëÿ ðåàë³çàö³¿ çàäóìó 
ç âèêðàäåííÿ ãðîøåé ³ç êàðòîê, 
ïðîäîâæóº äàë³ ðîçïîâ³äàòè ï³ä-
ñóäíèé, çàìîâíèê ïðîãðàìè çà-
ïëàòèâ éîìó 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Öèòàòà ç ñóäîâîãî ð³øåííÿ: 
«ïðî ãîíîðàð çà ðîáîòó íå äî-
ìîâëÿëèñÿ, îáâèíóâà÷åíèé âçà-
ãàë³ íå çíàâ, ùî éîìó çàïëàòÿòü 
çà ñòâîðåííÿ ïðîãðàìè».

Òèì íå ìåíøå, ñàìå äî íüîãî 
òåïåð, à íå äî éîãî òîâàðèøà-çà-
ìîâíèêà (âèãàäàíîãî ÷è ñïðàâæ-
íüîãî, òàê ³ íå ðîç’ÿñíèâ ñóä), 

ìàþòü íàì³ð ïîçèâàòèñÿ ïðî 
â³äøêîäóâàííÿ ìàéæå 225 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Ïðî öå çàÿâèëà íà çà-
ñ³äàíí³ ïðåäñòàâíèöÿ Îùàäáàíêó. 

РЕАЛЬНО ПОСАДЯТЬ 
Òàêîæ â ð³øåíí³ ñêàçàíî, ùî 

ï³äñóäíèé âèïóñêíèê òåõí³êó-
ìó ðàí³øå áóâàâ â ë³êàðí³ ³ìåí³ 
Þùåíêà ³ ìàº çì³øàíèé ðîçëàä 
îñîáèñòîñò³. Éîìó ïðîâîäèëè ñó-
äîâî-ïñèõ³àòðè÷íó åêñïåðòèçó. 
Ñóä öèòóº âèñíîâîê: «â ïåð³îä 
â÷èíåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðà-
âîïîðóøåííÿ íà õðîí³÷íå ïñè-
õ³÷íå çàõâîðþâàííÿ íå ñòðàæäàâ, 
ïåðåáóâàâ ïîçà áóäü-ÿêèì òèì-
÷àñîâèì õâîðîáëèâèì ðîçëàäîì 
ïñèõ³÷íî¿ ä³ÿëüíîñò³».

Çà ñòâîðåííÿ òà âèêîðèñòàííÿ 
ïðîãðàìè-øê³äíèêà äëÿ íåñàíê-
ö³îíîâàíîãî âòðó÷àííÿ â ðîáîòó 
ñèñòåìè áàíêó ³ çàïîä³ÿíó çíà÷íó 
øêîäó ãîëîâàòèé òåõíàð ðåàëüíî 
ñÿäå çà ãðàòè. Âèðîê íàáóäå çà-
êîííî¿ ñèëè ÷åðåç ì³ñÿöü, ÿêùî 
í³õòî íå ïîäàñòü àïåëÿö³¿. À ó âè-

ïàäêó îñêàðæåííÿ — þíàê áóäå 
íà âîë³ ùîíàéìåíøå äî ð³øåííÿ 
àïåëÿö³éíîãî ñóäó.

Äî ðå÷³, ìàêñèìàëüíà ñàíêö³ÿ 
äðóãî¿ ÷àñòèíè ñòàòò³, çà ÿêîþ ñó-
äèëè õàêåðà (ñòàòòÿ 361–1 Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè), ïå-
ðåäáà÷àº àæ äî 5-òè ðîê³â òþðìè.

НЕРОЗКРИТИХ КІБЕРЗЛОЧИНІВ БІЛЬШІСТЬ 
Ось такі чинники назвали в поліції, пояснюючи невелике розкриття шахрайств, 
пов’язаних з інформаційними технологіями:
  підвищення рівня професіоналізму 

злочинців 
  отримання злочинцями 

баз даних реорганізованих 
банківських установ 

  злочини даної категорії 
не обмежуються територіальною 
приналежність (виникає проблема 
здійснення процесуальних дій 
на іншій території) 

  велика латентність

  у ході здійснення документування 
злочинів даної категорії виникає 
необхідність в проведенні певного 
виду процесуальних дій, дозвіл 
на проведення яких отримується 
в судах (ця обставина забирає багато 
часу та унеможливлює розкриття 
злочинів за гарячими слідами)

  частину злочинів скоюють особи, 
що перебувають на окупованій 
території, АТО 

ЗА ЗЛОЧИНИ З ІНФОРМАЦІЙНИМИ 
ТЕХНОЛОГІЯМИ РІДКО СУДЯТЬ 
Такі шахрайства розслідує кіберполіція і підрозділи обласного главку Нацполіції. 
І кількість злочинів, вчинених у сфері високих інформаційних технологій, щороку 
зростає. Але до суду іде тільки невелика частина з усіх. Чому так?

2 263
шахрайства

2018 рік 2017 рік

146
направили до суду 

з обвинувальним 
актом

94
направили до суду 

з обвинувальним 
актом

123
скерували 
за підслідністю 
на іншу територію

82
скерували 
за підслідністю 
на іншу територію

576

1 954
шахрайства

441вчинені у сфері 
високих 

інформаційних 
технологій 

Інформація вінницького відділу боротьби з кіберзлочинами

Õàêåð ïåðåâ³â ãðîø³ 
ç ÷óæèõ êàðòîê íà 
16 ³íòåðíåò-ðåñóðñ³â. 
Çàãàëüíà ñóìà âèòðàò 
òðîõè íå äîòÿãíóëà äî 
225 òèñÿ÷ ãðèâåíü
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ЯКІ ПОКАРАННЯ ВИНОСИЛИ 
ФІГУРАНТАМ СПРАВ ПРО ВБИВСТВО 
Жорстокі злочини  Поцікавилися, 
які покарання у справах про вбивства 
призначали судді міського суду у 2018-му. 
У судовому реєстрі знайшли сім таких 
документів. Як же ж судили обвинувачених 
в одному з найтяжчих злочинів — вбивстві

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Óñ³ ðîçêðèò³. 
Òàê ñêàçàâ ãîëî-
âíèé ïîë³öåé-
ñüêèé ì³ñòà Ñåðã³é 

Ñèíÿâñüêèé ò³ëüêè ïðî óìèñí³ 
âáèâñòâà. Ãîâîðèâ, ÿê øâèäêî 
çíàõîäÿòü âèííèõ ó ïîáóòîâèõ 
³ñòîð³ÿõ. ßêùî æ íà çëî÷èí³ 

ñïðàöþâàëà çëî÷èííà ãðóïà àáî 
ÿêèéñü íåì³ñöåâèé çëîä³é, òî º 
íàä ÷èì ïîòðóäèòèñÿ. Ïðî êðèì³-
íàëüíó ñèòóàö³þ ïðàâîîõîðîíåöü 
ðîçïîâ³äàâ ó æîâòí³ 2018-ãî.

Ïîÿñíèâ, ÷îìó ñòîâ³äñîòêî-
âå ðîçêðèòòÿ óìèñíèõ âáèâñòâ 
íå îçíà÷àº, ùî âñ³ êðèì³íàëü-
í³ ñìåðò³ âæå ðîçñë³äóâàëè. ª 
íåðîçêðèò³ ç ëåòàëüíèìè íàñë³ä-
êàìè çëî÷èíè, àëå âîíè ïðîñòî 

³íàêøå êâàë³ô³êîâàí³.
Ó öüîìó ìàòåð³àë³ ìè ç³áðàëè 

êðèì³íàëüí³ ³ñòîð³¿, ïî ÿêèõ âæå 
º ñóäîâ³ ð³øåííÿ â³ä Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî ñóäó. Ó ïóáë³êàö³þ ïî-
òðàïèëè ñ³ì âèðîê³â, ÿê³ âèíåñëè 
ç ïî÷àòêó öüîãî ðîêó. ×îòèðè ç 
íèõ âæå îñêàðæóþòüñÿ â àïåëÿö³¿.

Ó öèõ ³ñòîð³ÿõ º âñå: â³ä òðóïà, 
ÿêèé ñêëàëè â ð³çí³ ïàêåòè, äî 
ñìåðò³ â³ä 26-òè óäàð³â íîæåì.

Тіло в багажнику, авто в кар’єрі 
Справа №149/1627/17 

Судді:
Дмитро Шла-
пак, Василь 
Антонюк, Оле-
на Вохмінова  

Обвину вачені: 
Станіслав 
Коваль, 
Олександр 
Ковальчук  

Потерпілі: 
Вадим Браслав-
ський, Тамара 
Мироненко, 
Владислав 
Горобець 

Обставини. Двоє чоловіків, яких судили за цією справою, раніше 
опинялися на лаві підсудних. У 2016-му вони продовжували займатися 
крадіжками в Хмільнику. Але в планах мали ще й інші злочини.
Грудневого ранку один із цих чоловіків зустрівся зі своїм іншим знайомим. 
Хотіли, ймовірно, обговорити плани по збуту наркотиків. Не домовилися. 
Дійшло до того, що один почав бити по голові каменем іншого аж до смерті. 
Вбивця поклав тіло в багажник Renault Clio Symbol, на якій і приїхав загиблий. 
Пізніше автомобіль разом із тілом затопив у кар’єрі.
Убитого звали Віталій Мироненко. Ми знаємо про це через те, що поліція 
тоді просила допомоги в його пошуках. Злочинець забрав із кишені 
у вбитого, зокрема, ключі від квартири. Потім зателефонував своєму 
поплічнику й запропонував «обнести» житло загиблого. Так вони і зробили.
Після цього зловмисники запланували ще злочин. Почали слідкувати 
за місцевим підприємцем, щоб пограбувати його. Напали на нього тоді, 
коли знали, що чоловік буде нести із собою велику суму грошей. Молотком 
вдарили в потилицю. Забрали гривні та долари. Сума збитків була понад 
150 тисяч гривень. Після цього випадку злочинців затримали. Тоді вже вони й 
розповіли про інші епізоди своєї протизаконної діяльності.
На суді обвинувачений у вбивстві сказав, що наміру позбавляти життя 
Віталія Мироненка в нього не було. Мати Віталія на суді говорила, що її 
сину хтось подзвонив вранці, після чого той швидко одягнувся та кудись 
поїхав. Сказав, що скоро повернеться. Другий обвинувачений розповів 
про те, як допомагав вчиняти крадіжки — стояв на «шухері» тощо.

Перший вирок (bit.ly/2zFxtaI) 
Обвинувачений у вбивстві отримав 
13 років ув’язнення та конфіскацію 
всього майна, яке йому належить.
Його поплічнику присудили 7 років 
ув’язнення з конфіскацією.

Оскарження 
Була спроба оскарження вироку, 
але її не задовольнили в апеляції.

 ВИРОКИ СУДУ У СПРАВАХ ПРО ВБИВСТВА З ПОЧАТКУ 2018-ГО 

Брат на брата 
Справа №127/3400/17 

Судді:
Ярослав 
Іванченко, 
Ольга Ан, 
присяжні 

Обвину-
вачений: 
Едуард 
Коваленко 

Потерпілий: 
Артем 
Коваленко

Обставини. За версією слідства, брат «замовив» свого рідного брата. Але 
на заваді стали поліцейські, які провели цілу спецоперацію. «Виконавець» 
співпрацював із правоохоронцями. Убивство було інсценоване для того, 
щоб мати доказову базу.
«Виконавець» зустрівся із «замовником» та сказав, що роботу виконано. 
На підтвердження показав фотознімки інсценованого вбивства.
Коли вже замовник передавав гроші за нібито виконану брудну роботу, 
його затримали. На суді обвинувачений провину повністю заперечив. Але 
були свідки, які давали пояснення проти нього.
У прес-службі поліції області повідомляли, що під час розслідування слідчі 
дізналися, що між підсудним, його батьком та потерпілим часто виникали 
побутові конфлікти.
Батько не хотів ділити отриману нерухомість між старшим сином та 
донькою, а планував залишити її молодшому синові, з яким разом 
проживав. Після чергового конфлікту молодший із братів замовив 
вбивство брата.
На суді також був свідок, який почув, що планується вбивство, коли сидів 
у в’язниці. Його приятель розмовляв із «замовником» по телефону. Свідок 
сам звернувся до поліції та розповів про почуте.

Перший вирок (bit.ly/2DdrLR0) 
Засудили на 6 років ув’язнення.

Оскарження 
Справа переглядається в апеляції.

Рештки тіла розкидав по Вінниці 
Справа №127/13809/17 

Судді:
Ярослав 
Іванченко, 
Василь Анто-
нюк, Олена 
Вохмінова 

Обвину вачені: 
Олексій 
Гордійчук, 
Василь Стецюк

Потерпілі: 
Анатолій 
Іллінзер, 
Наталія 
Семенюк 

Обставини. Увечері, 3 листопада 2016-го, троє чоловіків випивали 
у якісь недобудові. Двоє з них посварилися, бо, як написано у вироці 
суду, мали «розбіжності в поглядах про відбування покарання 
в місцях позбавлення волі». Один узяв у руку сковорідку, на якій ще 
були залишки їжі, та почав бити нею другого по голові. Від ударів той 
помер на місці.
Третій чоловік цього не бачив, бо кудись вийшов. Коли повернувся, 
то тільки порадив своєму товаришу сховати тіло. Той послухав. 
Переніс труп у підвал та розрізав його «болгаркою». Склав фрагменти 
тіла в пакети, які потім розкидав у різних куточках міста.
За ці злочини судили двох людей. Одного за те, що приховував 
злочин. Цей чоловік провину визнав. Іншого за вбивство. Цей 
провину відмовився визнавати. Сказав, що вбивати знайомого 
не хотів.

Перший вирок (bit.ly/2POTLBg) 
Той, хто приховував злочин, 
отримав три роки ув’язнення. Його 
відпустили за так званим «законом 
Савченко» — він свій термін 
відсидів, поки йшло слідство. 

Другому дали 12 років 
позбавлення волі.

Оскарження 
Справа переглядається в апеляції.

Довічний термін за…
Справа №144/1182/15-к  

Судді:
Руслан Кале-
няк, Антоніна 
Прокопчук, 
присяжні   

Обвину-
вачений: 
Володимир 
Палієнко  

Потерпіла: 
Софія Притуляк 

Обставини. Як встановив суд, чоловік із якихось причин зайшов 
до житла своєї сусідки. Та спілкуватися з ним не хотіла, вимагала, щоб 
той пішов. Під час конфлікту чоловік схопив ніж, який у нього був із 
собою, та не менше, ніж 26 разів вдарив ним жінку. 
Сталося це в селі Степанівка у 2015-му. Провину чоловіка на суді 
доводили поясненнями свідків та різними експертизами. На суді 
обвинувачений свою провину повністю заперечив та відмовився будь-
що пояснювати.

Перший вирок (bit.ly/2OCdMX5) 
Чоловіку присудили довічне 
ув’язнення. Суд врахував також те, 
що обвинувачений раніше отриму-
вав терміни, зокрема, за хуліган-

ство із застосуванням зброї, тяжкі 
тілесні ушкодження, зґвалтування…

Оскарження 
Вирок оскаржується в апеляції 

Убив жінку ножем 
Справа №128/1102/18 

Судді:
Лариса 
Ковальчук, 
Наталя Бесса-
раб, Костянтин 
Гуменюк   

Обвину-
вачений: 
Микола Куций   

Потерпілий: 
Дмитро 
Павлишен

Обставини. Чоловік жив собі зі своєю цивільною дружиною. Ніде офіційно 
не працював. І він, і вона випивали. Жінка дорікала чоловіку за те, що їм 
не вистачає грошей на нормальне життя. Під час однієї з таких сварок, 
випивши, чоловік вдарив її ножем у шию. Провину визнав повністю. 
Сталося це на початку січня 2018-го.

Перший вирок (bit.ly/2RLvMjF) 
Отримав 9 років ув’язнення.

Оскарження 
Не було

Душив зарядним пристроєм 
Справа №136/583/17 

Судді:
Лариса Коваль-
чук, Олександр 
Жмудь, Сергій 
Федчишен  

Обвину-
вачений: 
Олександр 
Ковиль 

Потерпіла: 
Лариса 
Шляхова 

Обставини. Убивство сталося через побутовий конфлікт. Спочатку чоловік 
бив знайомого кулаками, потім душив зарядним пристроєм від мобільного 
телефону. Дріт порвався на шиї, тому довелося далі душити руками. 
Обвинувачений каже, що наміру вбивати не мав.

Перший вирок (bit.ly/2DhEUbU) 
Присудили 7 років ув’язнення

Оскарження 
Відбувається перегляд справи 
в апеляції 

Вийшли на волю 
Справа №206/546/2012 

Судді:
Ярослав Іван-
ченко, Людми-
ла Романюк, 
Олександр 
Король  

Обвину вачені: 
Петро Гачка, 
Вадим 
Шаповалюк 

Потерпілі: 
Людмила 
Стужук, 
Олександр 
Голбай 

Обставини. Судили двох чоловіків за обвинуваченнями у вбивстві, грабежі та 
нанесенні тяжких тілесних ушкоджень. Сталося це це у 2010-му році. Випивали 
троє у квартирі на Київській. Виник конфлікт, потім — бійка. Як встановили 
в суді, один хлопець почав сильно бити ногами та руками іншого. Третій 
не втручався. Коли обидва зрозуміли, що їхній знайомий більше не дихає, 
то вирішили замотати труп у ковдру та витягнули його у двір. Там і залишили.

Перший вирок (bit.ly/2POVmXM) 
Винним у вбивстві визнали того, 
хто безпосередньо бив загибло-
го. Його засудили на 14 років 
ув’язнення. Другого хлопця — 
на 5 років за грабіж. Обидвох 
відпустили на свободу в залі 
суду, застосувавши так званий 
«закон Савченко», коли один день 

попереднього ув’язнення на час 
слідства зараховується за два дні 
позбавлення волі.

Оскарження 
Вирок ухвалений 11 жовтня 
2018 року, відтак у сторін є ще час 
на оскарження. 
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НАРОДНИЙ БРЕНД 2018: МОЛОДІ 
ОБЛИЧЧЯ ВІННИЦЬКОГО БІЗНЕСУ 
Обираємо  «Народний Бренд» тому 
і народний, що кожен рік відкриває нові 
імена у вінницькому підприємництві. Дехто 
потім сходить з дистанції. Але більшість 
компаній мужніють і обростають фан-
групами своїх прихильників. RIA знайомить 
своїх читачів з молодими бізнесменами, що 
рухають економіку Вінниччини вперед

ЛІНА БУДНЯК, (067)4608264 

Íà òë³ íåñê³í÷åííèõ ðîçìîâ 
ïðî òå, ùî òàëàíîâèò³ é ðîçóìí³ 
¿äóòü ç Óêðà¿íè çà êîðäîí, ìàëèé 
á³çíåñ âñèõàº â íàøèõ íåñïðè-
ÿòëèâèõ óìîâàõ, íåìàº êîìó íà-
ïîâíþâàòè áþäæåò ïîäàòêàìè, 
âñå çðàäà ³ âñå ïðîïàëî — ïðè-
ºìíî âðàæàþòü íîâ³ â³ííèöüê³ 
êîìïàí³¿.

Ïîïðè âñå âîíè ç’ÿâëÿþòüñÿ, 
íàðîäæåí³ ³äåÿìè ³ çàâçÿòòÿì 
ìîëîäèõ ï³äïðèºìö³â. Ðîñòóòü, 

íàáèðàþòü îáåðò³â. ² âæå, ãëÿ-
äè — äèõàþòü ó ïîòèëèöþ ñòàð-
øèì êîíêóðåíòàì.

Íàø àâòîõòîííèé á³çíåñ ïî-
áëàæëèâî ïîñóâàºòüñÿ — ì³ñöÿ 
ï³ä ñîíöåì âèñòà÷àº óñ³ì. Õî-
÷åø — ïðàöþé. Ïîêàæè, íà ùî 
çäàòíèé. Çäèâóé!

² äèâóþòü.
Õòî âîíè, íîâ³ îáëè÷÷ÿ «Íà-

ðîäíîãî Áðåíäó 2018»? Á³çíåñ-
ìåíè, ÿê³ ñòâîðèëè êîìïàí³¿ ð³ê-
äâà òîìó, ³, çà äóìêîþ â³ííè÷àí, 
âæå óâ³ðâàëèñÿ â òð³éêó ë³äåð³â?

Ìè ïðîâåëè êîðîòêèé áë³ö ç 
ïåðøèìè îñîáàìè ô³ðì. Ïèòàí-
íÿ áóëè ð³çí³. Âèéøëî ö³êàâî)

Íàãàäóºìî. Ó âàñ º ùå ö³-
ëèõ òðè äí³, ùîá â³ääàòè ñâ³é 
ãîëîñ ó «Íàðîäíîìó Áðåíä³ 
2018» çà óëþáëåí³ êîìïàí³¿ 
íàøîãî ì³ñòà. Öå ìîæíà çðî-
áèòè íà ñàéò³ 20.ua. ² õî÷à 
ó á³ëüøîñò³ íîì³íàö³é ë³äåðè 
ôàêòè÷íî âèçíà÷èëèñÿ, íå ïî-
æàëêóéòå òðè õâèëèíêè âàøîãî 
÷àñó. Ïðîãîëîñóéòå. ² áóäå âàì 
ïëàíøåò!

Номінація Компанія Кількість 
голосів

Місце 
(на 26.11.2018)

Суші-бар Sushi Yama 1578 1
Переможець «Народного Бренду 2017». 
Смачний партнер «Народного Бренду 2018».

ВЛАД МИГАЛИК (23) І ІВАН ГОРОБЕЦЬ (26):
RIA: — Ви круто стартанули, і високо тримаєте 
планку. Що є найціннішим у вашому бізнесі?
— Це наша команда. І, звісно, найвища якість 
нашого продукту.
RIA: — Ви їсте солодощі?
— Не дуже. Не фанати.

Суші-бар Sushiwin 320 3
ОЛЕНА МИХАЙЛОВА (33)
RIA: — Як ви запропонуєте купити суші старенькій 
бабусі?
— Знаєте, був у нас випадок. Прийшов до нас дідусь 
по вареники. Кажемо,
вареників не робимо. Робимо суші. — А що то воно таке? — 
Ну, ви рис їсте? — Їм. — Рибку любите? — Аякже! — Крем-

сир на хліб мастите? — Мащу. — То спробуйте. Дідусь піддобрив все васабі, 
покуштував. І йому сподобалося! Тепер він наш постійний клієнт. Мабуть, і 
бабусю вмовимо.
RIA: — Ви здійснювали колись безумства?
— Безумством було з'їхати на лижах з гори в Буковелі. Я це зробила! Ще мрію 
стрибнути з парашутом. Теж безумство?

Магазин дверей Kommunar 320 1
ОЛЕКСАНДР БАРТКО (42)
RIA: — Найважливіше у житті — постукати в правильні 
двері. Ви знайшли свої. І впевнено перемагаєте 
у номінації «Магазин дверей». Скажіть, бізнес іде «зі 
скрипом»? Чи «як по маслу»?
— Ми постійно вдосконалюємо себе. «Бізнесу по маслу» — 
не очікуємо. Але й «скрипіти» не збираємося. Швидко 

реагувати на помилки і більше їх не повторювати — найголовніша наша ціль. 
Саме це Споживач цінує найбільше.
RIA: — Ваше миттєве бажання просто зараз?
— Партнерська угода з адекватною SMM-агенцією.

Спортзал Power Place 451 2

ВОЛОДИМИР БУРАН (29)
RIA: — Що унікального є у вас, чого немає у ваших 
конкурентів?
— Перш за все, це новий спортивний інвентар, щойно з 
заводу, тобто абсолютно безпечний. Це дитяча кімната, 
де професійні педагоги займаються не лише з дітьми 
наших клієнтів, а з усіма, хто бажає. Це електронний 

щоденник у кожного тренера, де фіксується динаміка процесів відвідувачів. 
Ваги-аналізатори, що діагностують також внутрішній стан людини. Солодощі без 
цукру… Багато чого! Приходьте)

Номінація Компанія Кількість 
голосів

Місце 
(на 26.11.2018)

Організація заходів Шалена лабораторія 313 1
ІГОР ЧІРКА (38)
RIA: — З ким з минулого ви б поспілкувалися?
— З Ніколою Теслою. Унікальний вчений, який забрав з 
собою безліч нерозгаданих таємниць. Він хотів енергетичної 
свободи для всього людства. Якби за ним пішли свого часу, 
питання енергетики було б вирішено назавжди.

Ігровий комплекс Музей науки 666 2
НАТАЛЯ МАРТИНЮК (37)
RIA: — Ви перевернули уявлення вінничан про науку. 
Навчання — весела гра. Хто працює у вашій команді? Хто 
ці люди, які щодня влаштовують яскраве наукове шоу?
— Це студенти, що вчаться або закінчують вінницькі вузи. 
Вони придумують багато цікавого, шукають інший спосіб 
подачі, і роблять все, щоб очі дітей світилися від захвату.

RIA: — Про який подарунок до дня народження мрієте?
— Не про матеріальне. Не те важливе, скільки грошей тримати під матрацом. 
Найдорожче — емоції, які залишаються у нашій пам'яті.

Медичний центр Інномед 490 2
ЄВГЕНІЙ АНТОНЮК (36)
RIA: — Велика шана усім лікарям. Та краще до вас 
звертатися якомога рідше. Де ви любите зустрічатися із 
своїми друзями поза межами вашої клініки?
— Ходимо на рок-концерти, які є у Вінниці. У гості один 
до одного. Любимо смачно поїсти в гарних ресторанах. 
У яких? У «Тифлісі» і в «Asado».

RIA: — Доктор, як залишитися здоровим?
— Займатися спортом і виключити шкідливі звички. 
Хоча, я вам це говорю, і палю)

Школа іноземних 
мов Take it Easy 215 2

ОЛЕНА ПШЕНИЧНЮК (53)
RIA: — Зараз найпоширеніша англійська. Кажуть, 
невдовзі її посуне китайська. Це правда?
— Є такі тенденції. В Україні вже потроху вчать китайську. 
Хоча у Європі — не дуже.
RIA: — У якій країні ви б жили, крім України?
— Там, де є сім'я, і все для комфортного життя.

Дизайн інтер’єру Pan Topkin 439 2
МАР’ЯНА ЛИТВИНЧУК (28)
RIA: — Ваш продукт — каміни. Якби не цей бізнес, чим би 
ви ще займалися?
— Навіть не уявляю щось інше. Поринула з головою у цю 
справу і нею живу.
RIA: — У вас є домашній улюбленець?
— Немає. Він просто не виживе при моєму темпі життя)

Номінація Компанія Кількість 
голосів

Місце 
(на 26.11.2018)

Кальян/вейп-бар Eclipse 576 2
ДЕНИС АГАРКОВ (28)
RIA: — Короткий бліц. Бізнес чи родина?
— Родина.
RIA: — Дайвінг чи йога?
— Дайвінг.
RIA: — Скажіть, що ви курите?
— Життя)

Кальян/вейп-бар Дира 450 3
ЮЛІЯ ПРОПП (30)
RIA: — Чим ви захоплюєтеся? Від чого в житті отримуєте 
задоволення?
— Захоплююся своєю справою. Подорожую світом. Люблю 
тварин, особливо собак. Завжди допомагаю бездомним 
тваринам, і від цього одержую справжнє задоволення.

Магазин дитячих 
товарів Shket 262 3

ОЛЕКСАНДР ЛОСЬ
RIA: — У ваших магазинах діти закочують істерики?
— Ні. У нас є простір — «дитяча ферма». Мами зайняті 
покупками, діти — іграми. Усі задоволені.
RIA: — Чому люди до вас повертаються? Чим ви привабливі?
— Shket — магазин комплексної покупки. У нас є все — від іграшок 
до пуховичків, для усіх діточок — від немовлят і до тінейджерів.

Магазин канцелярії 
і сувенірів Канцелярський сад 222 3

ГАННА ЛИСАЧЕНКО (23)
RIA: — З вашого магазину швидко не вийдеш. Усе 
одразу треба. Назвіть 5 речей з вашого асортименту, 
без яких людині ну ніяк.
— Однозначно ручка — королева канцтоварів! Друге — зошит. 
Далі — кольорові олівці дітям. Звісно, книги. І рюкзак — 
обов’язковий аксесуар дітей і дорослих.

RIA: — Який подарунок бажаєте собі під ялинку?
— Ще один стильний рюкзачок. І колекцію новорічно-різдвяних книг.

Кав’ярня Чорна кішка, білий 
кіт 472 3

КИРИЛ СИВЕРЧУК (22)
RIA: — Ваших котів вже визнали і полюбили 
шанувальники чистої арабіки і затишних кав’ярень. Хто 
вас надихнув на цю назву — Кустуріца, чи справді коти?
— Кустуріца.
RIA: — Кухня якої країни вас вразила найбільше?
— Італії.

RIA: — Ким ви мріяли стати у дитинстві? Співпало?
— До п'ятого класу — пожежником. Потім юристом. Отже, не співпало)
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АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ó Ïóëò³âöÿõ, ùî 
çà 20 êì â³ä Â³ííè-
ö³, íà âóë. Æîâòíå-
â³é, 14 çíàõîäèòüñÿ 

àìáóëàòîð³ÿ ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, ùî 
îáñëóãîâóº òðè ñåëà: ñàì³ Ïóëò³â-
ö³, Ìàõí³âêó ³ Ëèñÿíêó. Ïðàöþº 
òàì ë³êàðåì Ñâ³òëàíà Êîæåì’ÿêî. 
Ìàº ë³êàðêà â êåðóâàíí³ äâ³ 
ìåäñåñòðè, ñàí³òàðêó, âîä³ÿ òà 
1756 ïàö³ºíò³â.

Øóêàþ÷è àìáóëàòîð³þ, æóðíà-
ë³ñò òðîõè çàáëóêàâ. Ïàì'ÿòàþ÷è 
ñëîâà ë³êàðÿ, ùî â³ä çóïèíêè 
ìàðøðóòêè ¿é äî ðîáîòè ê³ëüêà 
õâèëèí éòè, ïðîñóâàëàñÿ ïî öåí-
òðàëüí³é âóëèö³ ñåëà áåç ïîñï³õó, 
ä³éøëà äî ñàäî÷êà «Ñîíå÷êî», 
à äàë³?

— Òðåáà ïîâåðíóòè íàë³âî á³ëÿ 
÷åðâîíîãî ïàðêàíó, — ñêàçàëà 
â òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ Ñâ³òëàíà. — 
Òàì á³ëÿ íàñ ìàøèíà ìàº ñòîÿòè, 
íå ïðîìàõíåòåñü.

Áà÷ó ÷åðâîíèé ïàðêàí, ïîâåð-
íóëà, íà òàáëè÷êàõ áóä³âåëü ðàõóþ 
íîìåðè. Çíàéøëà 14-é, á³ëÿ âî-
ð³ò ñòî¿òü ÷åðâîíà «Ëàäà». Ô³ðòêà 
ðîç÷èíåíà. Çàõîäæó â áóäèíîê, 
íó çîâñ³ì íå ñõîæèé íà ë³êàðíþ, 
íàâ³òü ñ³ëüñüêó, ðåìîíò ó ñ³íÿõ, 
á³ëÿ äâåðåé êóïà âçóòòÿ. Ñòóêàþ, 
âõîäæó ³ ïîòðàïëÿþ äî êóõí³, ïðà-
öþº òåëåâ³çîð, çà ñòîëîì ñèäèòü 
ä³â÷èíà, áóòåðáðîä çàñòèã íà ï³â-
äîðîç³, î÷³ íà ï³âëèöÿ.

— Öå àìáóëàòîð³ÿ? — ïèòàþ.
— Í³, ïðîìàõíóëèñü âóëè-

öåþ, — çáåíòåæåíî â³äïîâ³äàº 
ä³â÷èíà. — Âàì ïîòð³áíî áóëî 
íà îäíó ðàí³øå ïîâåðíóòè.

Íà áóäèíêó òàáëè÷êà «60-ð³÷÷ÿ 

Æîâòíÿ», 14, îöå óâàæí³ñòü. Ñì³-
ºìîñü, âèáà÷àþñü çà âòîðãíåííÿ. 
Æîâòíåâà âóëèöÿ òåæ ïî÷èíàºòü-
ñÿ ÷åðâîíîþ îãîðîæåþ. Çà ê³ëü-
êà õàò âèäíî á³ëèé àâòîìîá³ëü 
ç ÷åðâîíîþ ñìóæêîþ «ñ³ëüñüêà 
ìåäèöèíà». Ñàìà áóä³âëÿ ÷èìîñü 
íàãàäóº ñòàðåíüêó ñ³ëüñüêó øêî-
ëó, ïîôàðáîâàíà âàïíîì, êîçèðîê 
íàä íåâåëèêèì ïîðîãîì. Çà äâå-
ðèìà òèøà.

— À äå âñ³? — ïèòàþ ó Ñâ³ò-
ëàíè, ÿêà éäå íàçóñòð³÷ òà ïî-
ñì³õàºòüñÿ.

— Ó íàñ ñüîãîäí³ òèõî, ïîãîäà 
âñ³õ âäîìà çàëèøèëà, íàïåâíå, — 
êàæå ë³êàðêà. — Õî÷à ìèíóëîãî 
ïðèéîìó òóò ïðîéòè í³äå áóëî.

УСЕ ПОМІНЯЛОСЯ 
Ðàí³øå àìáóëàòîð³ÿ ìàëà øòàò 

ë³êàð³â òà ìåäñåñòåð, àäæå ïðà-
öþâàâ ñòîìàòîëîã³÷íèé êàá³íåò, 
ô³ç³îòåðàïåâòè÷íèé, êàá³íåò ë³-
êàðÿ àêóøåðà, ëàáîðàòîð³ÿ, òåïåð 
ëèøå ñ³ìåéíèé ë³êàð òà äâ³ ìåä-
ñåñòðè. Ñâ³òëàíà Êîæåì’ÿêî òóò ç 
ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó, ÿêðàç âèéøëà 
ç äåêðåòíî¿ â³äïóñòêè.

— Ì³é ñòàæ ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ 
âñüîãî ëèøå 11 ì³ñÿö³â, äî öüî-
ãî ÿ ïðàöþâàëà òåðàïåâòîì, — 
ðîçïîâ³äàº ë³êàðêà. — Ìè áóëè 
ïåðøèì åêñïåðèìåíòàëüíèì êóð-
ñîì â 2005 ðîö³, ÿêèõ âèïóñòèëè 
ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè. Íó ïîò³ì 

ПРАЦЮВАТИ СІМЕЙНИМ ЛІКАРЕМ В 
Вибір  Сімейний лікар Світлана 
Кожем’яко досить активний користувач 
соцмереж. Вона коментує та постить теми 
по медреформі, її цікаво читати, за нею 
цікаво спостерігати. Несподіванкою 
стало те, що лікарка працює в селі. Чи 
відрізняється праця міського лікаря від 
сільського, поговорили і побачили

³íòåðíàòóðà ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè, 
ìàã³ñòðàòóðà, êë³í³÷íà îðäèíàòó-
ðà. Àëå òîä³ íå áóëî ñ³ìåéíèõ ë³-
êàð³â (ñàìå ì³ñöü ðîáîòè), ìîæíà 
áóëî ïðàöþâàòè òåðàïåâòîì, ï³ñ-
ëÿ äåêðåòó ÿ âèéøëà âæå íà ïî-
ñàäó ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ â ÏÌÑÄ 
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå. Ïðà-
öþþ ÷àñòèíó òèæíÿ â ñ³ëüñüê³é 
àìáóëàòîð³¿ ³ ÷àñòèíó â ì³ñüê³é.

Ë³êàðêà ïîñò³éíî íàâ÷àºòüñÿ, 
õî÷å îòðèìàòè ùå îñâ³òó ïñè-
õîëîãà, òîìó ùî ³íêîëè ëþäè 
ïðèõîäÿòü ³ õî÷óòü ïîãîâîðèòè, 
îáñóäèòè ÿêóñü ïðîáëåìó, à òè 
ðîçóì³ºø, ùî íå â çìîç³ äîïîìîã-
òè. ̄ é 37, ìàº äâîº ä³òåé, äîíüêà 
íàâ÷àºòüñÿ â ìîëîäø³é øêîë³, 
ñèí õîäèòü äî ñàäî÷êà.

— Ìè ç ÷îëîâ³êîì íå íàäòî 
ôàíòàçóâàëè ñòîñîâíî ³ìåí ä³-
òÿì, ñèí ²âàí äîíüêà Ìàð³ÿ, — 
ñì³ºòüñÿ Ñâ³òëàíà, ³ êàæå, ùî 
ÿêùî äîíüêà ùå íå âèçíà÷èëàñü 

ç³ ñâî¿ì ìàéáóòí³ì, òî ñèí áóäå 
äèðåêòîðîì. — Àëå é ìàº íàì³ð 
ðîçðîáèòè ë³êè, ùîá êîæåí, õòî 
¿õ ï'º, ì³ã æèòè, ñê³ëüêè çàõî÷å. 
À ò³ëüêè êîìó íàäî¿ñòü æèòòÿ, 
ïåðåñòàâ ïèòè ë³êè ³ âñå, ïîìåð.

ПРО МЕДРЕФОРМУ 
Íà ñüîãîäí³ â Ñâ³òëàíè 

Êîæåì’ÿêî º 1200 ï³äïèñàíèõ äå-
êëàðàö³é ç ì³ñöåâèìè ïàö³ºíòàìè. 
Òà çàâäÿêè òîìó, ùî çàðàç ñ³ìåé-
íîãî ë³êàðÿ íå îáìåæóþòü êîí-
êðåòíèìè ä³ëüíèöÿìè, äî ë³êàðêè 
éäóòü ³ ç Â³ííèö³, ³ ç íàéáëèæ÷èõ 
ñ³ë. Ùî êðàùå — ÿê áóëî ÷è ÿê 
ñòàëî, íà äóìêó ë³êàðÿ, â³äïîâ³äü 
î÷åâèäíà — ìåäðåôîðìà, öå íà-
ðåøò³ êîíêðåòèêà â ìåäèöèí³. 
Êîæåí çíàº, ùî ðîáèòè, ÿê ðî-
áèòè ³ ùî éîìó çà öå áóäå. Òà 
íàãîëîøóº, ùî ïåðâèííà ëàíêà 
îäíîçíà÷íî çà ìåäðåôîðìó, âçÿòè 
õî÷à á äî óâàãè ïèòàííÿ çàðïëàòè.

— Ðàí³øå ìåí³ ñîðîìíî 
áóëî ïðèõîäèòè â ñóïåðìàðêåò 
çà ïðîäóêòàìè, — ðîçïîâ³äàº 
ë³êàð. — Òîìó ùî îòðèìóâàëà 
3200 íà ì³ñÿöü, ìàþ÷è âåëèêó 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü êîæåí äåíü: 
çà ä³àãíîçè, çà ë³êóâàííÿ, çà ïðî-
ñòî ñï³ëêóâàííÿ ç ïàö³ºíòàìè. 
À ïðèáèðàëüíèöÿ â ìàãàçèí³ 
îòðèìóâàëà ïðè öüîìó á³ëüøå 
4000 ãðí. Íó íå ñîðîì? Òåïåð, 
êîëè ë³êàð îòðèìóº çàðïëàòó 
â òðè ðàçè á³ëüøó, çîâñ³ì ³íøà 
ñïðàâà.

Îêð³ì òîãî, ùî Ñâ³òëàíà 
Êîæåì’ÿêî ö³ëêîì ï³äòðèìóº 
ìåäè÷íó ðåôîðìó, âîíà òàêîæ 
çàõîïëþºòüñÿ Óëÿíîþ Ñóïðóí.

— ß ë³òîì ïîòðàïèëà íà äóæå 
÷óäîâó øêîëó ç òðàíñôîðìàö³¿ 
ñèñòåìè îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, äå 
â ïîâí³é ì³ð³ îçíàéîìèëè ë³êàð³â ç 
ìåäðåôîìîþ, ³ òå, ùî ïëàíóºòüñÿ, 
äóæå äîáðå, — ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà. 

Люди, які мешкають за містом, що 
обирають, підписати декларацію з ві-
нницькими лікарями чи за місцем про-
живання?
— Якщо мешканці районів мобільні, мають 
власний транспорт, або молоді, які там 
заскочили в маршрутку та доїхали, а ще 
їм цікаво прийти до лікаря та зробити всі 
аналізи, обстеження, то, звісно, обирають 
місто, — каже Світлана. — Якщо це люди 
похилого віку, їм потрібно, щоб прийти 
в амбулаторію і поспілкуватись з лікарем, 
то, звісно, ходять, куди дійдуть. Крім того, 
в амбулаторії є автомобіль, ми виїжджаємо 
до пацієнтів.

Найбільше супротиву у пацієнтів викли-
кає відміна викликів додому. Чи є якийсь 
алгоритм дій чи критерії, за якими лікар 
точно має прийти або відмовити?
— Згідно з новим форматом, питання про 
виклики лікаря залишається на розсуд сі-
мейного лікаря, — говорить Світлана Ма-
зур. — Тобто як лікар домовиться з пацієн-
том, так і буде.
А що робити батькам маленьких дітей? От, 
наприклад, дитині два рочки, в неї трохи 
температура, ніс закладений, кашляє? За но-
вих обставин швидка до такої дитини не по-
їде, викликати лікаря теж проблематично. 
Це турбує не на жарт.

Приходить така мама чи тато з хворою 
дитиною на прийом, а в черзі там все 
може бути — і кір, і вітрянка… Прийшов 
з одним діагнозом, вийшов з букетом?
— Відносно інфекційних захворювань можна 
сказати одне, вакцинувати слід дитину, і 
себе теж, і не треба буде боятись, — говорить 
лікар. — А заразитись усім на світі можна 
і в громадському транспорті. Крім того, 
коли лікар приходить додому до дитини, 
він часом може бути не об'єктивним. Адже 
сама процедура обстеження, яка відпра-
цьована в кабінеті лікаря, проходить зовсім 
по іншому в пацієнта на дому. Та й все одно 
лікар скаже, прийдіть на огляд, чи пройдіть 

окреме обстеження, чи здайте аналізи. Такі 
походи вони лише витрачають час лікаря 
та інших пацієнтів. Я не говорю про дітей 
до року, там в них все стрімко відбувається, 
ми до них ходимо і до старих людей теж.
Але виникає думка, що лікар буде до-
мовлятися з пацієнтом про виклики 
за гроші і це ж може бути корупційна 
складова. І як же тут реформа?
— Якщо пацієнт побачить в цьому коруп-
ційну складову, хай телефонує за номером 
1677, — каже лікарка. — Але взагалі на такі 
послуги мають бути прайси і вони будуть. 
Тож коли є можливість та потреба, пацієнт 
може скористатись.

Кілька питань до лікаря 

Ðàí³øå àìáóëàòîð³ÿ 
ìàëà øòàò ë³êàð³â òà 
ìåäñåñòåð. Òåïåð 
ëèøå ñ³ìåéíèé 
ë³êàð, äâ³ ìåäñåñòðè, 
ñàí³òàðêà òà âîä³é

Кожен день на прийом до лікаря приходять з дітьми. 
На території дільниці пані Світлани проживають майже 200 дошкільнят
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СЕЛІ – ВАЖКО І ЦІКАВО
— À ñòîñîâíî Ñóïðóí ìîæó ñêà-
çàòè, öå æ ÿêîþ ñì³ëèâîþ òðå-
áà áóòè, ùîá ñêîíöåíòðóâàòè 
íà ñîá³ âåñü íåãàòèâ ÿê â³ä ë³êà-
ð³â, òàê ³ â³ä ïàö³ºíò³â. ̄ ¿ êîìàíäà 
ðîáèòü ñïðàâó, à âîíà íà÷å ùèò 
áåðå íà ñåáå âåñü ñóïðîòèâ. ×îãî 
ò³ëüêè âàðò³ ö³ ðîçâ³í÷óâàííÿ ì³-
ô³â â³ä Ñóïðóí.

ПАЦІЄНТИ І МЕДРЕФОРМА 
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ¿¿ ïàö³ºíòè 

ïî-ð³çíîìó ñòàâëÿòüñÿ äî ðåôîð-
ìè. ª òàê³, ùî ùîñü òàì ÷óëè, º 
òàê³, ùî êðàùå á íå ÷óëè.

— ßêîñü ïðèéøîâ ïàö³ºíò, 
êàæå, íà ìåíå äåðæàâà âèä³ëè-
ëà 370 ãðí, òî âè äàéòå ìåí³ ö³ 
ãðîø³, ÿ ñàì ë³êóâàòèñü áóäó, — 
ðîçïîâ³äàº Ñâ³òëàíà. — Âçàãàë³ 
äåêëàðàö³¿ ïîòèõåíüêó ï³äïèñó-
þòü, â îñíîâíîìó ìàìè ç ä³òüìè 
ïðèõîäÿòü íà ïðèéîì, òî ³ ä³òåé, 
³ âñþ ñ³ì'þ ï³äïèøóòü. ª òàê³, 
ùî êàòåãîðè÷íî â³äìîâëÿþòüñÿ, 
êàæóòü, íàì òî íå ïîòð³áíî. ² öå 
àêòèâí³ ïðàöþþ÷³ ëþäè, ÿêèì 
íàáðèäëè ð³çí³ ïðîôîãëÿäè. Êà-
æóòü, ÿê çíàäîáèòüñÿ ìåääîïî-

ìîãà, òî ïðèéäåìî. ª òàê³, õòî 
íå ï³äïèñóº ÷åðåç ðåë³ã³éí³ ïåðå-
êîíàííÿ.

Ñâ³òëàíà êàæå, ùî â íå¿ 
íà ä³ëüíèö³ ö³ëèõ äâ³ â³ðóþ÷èõ 
âóëèö³. Òàì í³õòî íå âàêöèíóºòü-
ñÿ, íó ³ íå ï³äïèñóº äåêëàðàö³¿.

— Àëå, íàïðèêëàä, ÿê ò³ëüêè 
õòî äå íà öâÿõ íàñòóïèòü, òî îä-
ðàçó éäóòü ðîáèòè ùåïëåííÿ â³ä 
ïðàâöÿ, — êàæå ë³êàð. — Ó íàñ 
ìåäñåñòðà íàâ³òü øóòêóº, ÿê ïðè-
ïå÷å àí³ ïðèíöèïè, àí³ ðåë³ã³ÿ 
íå ñòàº íà çàâàä³.

СЕЛО ЧИ МІСТО 
Äå ïðàöþâàòè êðàùå — â ì³ñò³ 

÷è â ñåë³, ë³êàð êàæå — äèâëÿ-
÷èñü, õòî, ùî øóêàº. ßêùî õî-
÷åòüñÿ ñèä³òè íà êàáëóêàõ â êà-
á³íåò³, òî, çâ³ñíî, â ì³ñòî, â ñåë³ 
òàê íå âèéäå ³ òóò âàæ÷å.

— Íîðìà ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ çà-
ðàç 1800 ïàö³ºíò³â. Âçÿòè áàãà-
òîêâàðòèðíèé áóäèíîê, íàïðè-
êëàä, íà äâ³ñò³ êâàðòèð ïî òðè 
ëþäèíè â êîæí³é, âæå 600 ïà-
ö³ºíò³â, òîáòî òðè áóäèíêè — 
îò ³ òâîÿ ä³ëüíèöÿ, — ãîâîðèòü 

ë³êàð. — À â ìåíå íà ä³ëüíèö³, 
íàïðèêëàä, ïðîæèâàº 1756 ëþ-
äåé, íå âñ³ ä³éäóòü ñþäè. Õòîñü 
ï³äïèøå äåêëàðàö³þ ó Â³ííèö³, 
õòîñü âèð³øèòü, ùî éîìó öå âçà-
ãàë³ íå ïîòð³áíî.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî â ñà-
ìèõ Ïóëò³âöÿõ ìåíøå òèñÿ÷³ 
íàñåëåííÿ, â Ìàõí³âö³ 600 ëþ-
äåé ³ Ëèñÿíö³ — 350. Ñâ³òëàíà 
Êîæåì’ÿêî, ìîæëèâî á ³ ïðàöþ-
âàëà òóò ïîâíèé òèæäåíü, ÿêáè 
âñ³ ï³äïèñàëè äåêëàðàö³¿, àëå 
öüîãî ïåâíå íå ñòàíåòüñÿ, òîæ 
ï³âòèæíÿ âîíà ïðèéìàº ïàö³-
ºíò³â ó Â³ííèö³.

— Êîëèñü òóò áóëà âåëèêà àì-
áóëàòîð³ÿ, ïðàöþâàâ äîðîñëèé òà 
äèòÿ÷èé ë³êàð³, áóëà ô³ç³îòåðà-
ïåâòè÷íà ìåäñåñòðà, ñåñòðà, ÿêà 
â³äïîâ³äàëà çà íàãëÿä çà òóáåð-
êóëüîçîì, àêóøåðêà, ñòîìàòîëîã, 
ëàáîðàíò, ³ îáñëóãîâóâàëè âîíè 
òå ñàìå íàñåëåííÿ, — ðîçïîâ³äàº 
ë³êàð. — Óñå ñêîðîòèëè, àìáóëà-
òîð³þ ïåðåäàëè íà ñ³ëüñüêó ðàäó, 
ïðîòå âñ³ íåîáõ³äí³ òà ïðîïèñàí³ 
ä³¿ ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ìè ìîæåìî 
íàäàòè âñ³ì ïàö³ºíòàì.

Сімейний лікар Світлана Кожем’яко. Амбулаторія, де вона 
працює, обслуговує три села: Пултівці, Махнівку і Лисянку
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

СВІТЛАНА ДУБИНА, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА
Перефразовуючи Черчілля, як на мене, важливо 
чітко пам'ятати, що воюємо ми не заради війни, 
а заради миру, культури, розвитку… 

ПРЕС-СЛУЖБА ДЕПУТАТА 
ВІННИЦЬКОЇ РАЙОННОЇ РАДИ 

ВІТАЛІЯ ТКАЧУКА
Íåùîäàâíî ìåòîäèñòàìè ÊÓ 

«Â³ííèöüêèé ðàéîííèé ìåòîäè÷íèé 
öåíòð çàêëàä³â îñâ³òè» Â³ííèöüêî¿ ðà-
éîííî¿ ðàäè, ïðîâåäåíî ïåðø³ çàíÿòòÿ 
Øêîëè «àãåíò³â çì³í» äëÿ ïåäàãîã³÷íèõ 
ïðàö³âíèê³â çàêëàä³â çàãàëüíî¿ ñåðåä-
íüî¿ îñâ³òè Â³ííèöüêîãî ðàéîíó íà áàç³ 
Ñîñîíñüêî¿ ñåðåäíüî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ 
øêîëè ²-²²² ñòóïåí³â. Ìàòà çàõîäó — ïî-
êðàùèòè ðîáîòó ïåäàãîã³÷íèõ ïðàö³âíè-
ê³â, à òàêîæ äîïîìîãòè îâîëîä³òè íîâèìè 
âì³ííÿìè, ùî çíà÷íî ï³äâèùàòü åôåê-
òèâí³ñòü âèêëàäàííÿ. Óñüîãî äëÿ ïåðøèõ 

çàíÿòü, ùî â³äáóëèñü ïðîòÿãîì äâîõ äí³â, 
ï³äãîòóâàëè ø³ñòü òâîð÷èõ ìàéñòåðåíü 
íà ð³çí³ òåìè.

Äåòàëüí³øå ïðî Øêîëó «àãåíò³â çì³í» 
ðîçïîâ³â äåïóòàò Â³ííèöüêî¿ ðàéîííî¿ 
ðàäè Â³òàë³é Òêà÷óê:

— Çàíÿòòÿ áóëè îðãàí³çîâàí³ òàêèì 
÷èíîì, ùîá êîæåí ó÷àñíèê ìàâ çìîãó 
â³äâ³äàòè ÿê ì³í³ìóì äâ³ òâîð÷³ ìàéñòåðí³ 
ùîäíÿ. Ïåäàãîã³â íàâ÷àëè ñàìîîñâ³ò³, 
òàéì-ìåíåäæìåíòó, ÿê âèêîðèñòîâóâàòè 
îíëàéí-ñåðâ³ñè äëÿ óïðàâë³ííÿ îñâ³òí³ì 
ïðîöåñîì, à òàêîæ äëÿ ñòâîðåííÿ äè-
äàêòè÷íèõ ìàòåð³àë³â, òà äåÿêèì ³íøèì 
êîðèñíèì ðå÷àì.

²í³ö³àòèâà ïðîâåñòè òàê³ êóðñè äëÿ îñó-

÷àñíåííÿ âì³íü â÷èòåë³â — öå, ç³ ñë³â 
Â³òàë³ÿ Òêà÷óêà, ÷óäîâà ìîæëèâ³ñòü ïî-
êðàùèòè îñâ³òíþ ñèñòåìó ç ñåðåäèíè, 
îñó÷àñíèòè ¿¿ òà çðîáèòè íàâ÷àííÿ äëÿ 
ä³òåé ö³êàâèì òà åôåêòèâí³øèì.

Òàêîæ ïåäàãîã³â íàâ÷èëè êîðèñòó-
âàòèñü ñåðâ³ñîì Google Classroom òà 
óïðàâëÿòè ç éîãî äîïîìîãîþ îñâ³òí³ì 
ïðîöåñîì, âèêîðèñòîâóâàòè ñîö³àëüíó 
ìåðåæó Edomodo, ÿêà áóëà ðîçðîáëåíà 
ñïåö³àëüíî äëÿ â÷èòåë³â òà ó÷í³â, à òàêîæ 
ñòâîðþâàòè äèäàêòè÷í³ ìàòåð³àëè çà äî-
ïîìîãîþ ð³çíèõ îíëàéí-ñåðâ³ñ³â. Âè-
êëàäà÷àìè äëÿ ìàéáóòí³õ «àãåíò³â çì³í» 
ñòàëè ìåòîäèñòè ðàéîííîãî ìåòîäè÷íîãî 
öåíòðó çàêëàä³â îñâ³òè.

Îäíà ç àêòóàëüíèõ òåì â îðãàí³çàö³¿ 
îñâ³òíüîãî ïðîöåñó — ïîøóê ä³ºâèõ ³í-
ñòðóìåíò³â çàïîá³ãàííÿ áóë³íãó ó øêîëàõ 
òà âèçíà÷åííÿ ðîë³ â÷èòåëÿ ó ¿õíüîìó 
çàñòîñóâàíí³, à òîìó ç «àãåíòàìè çì³í» 
òàêîæ îáãîâîðþâàëè ïðîòèä³þ öüêó-
âàííþ ó äèòÿ÷èõ êîëåêòèâàõ íà îäí³é 
ç òâîð÷èõ ìàéñòåðåíü.

— Íà ìîþ äóìêó, íå ëèøå êëàñí³ êå-
ð³âíèêè, à é óñ³ â÷èòåë³ ïîâèíí³ âì³òè 
áîðîòèñü ç áóë³íãîì òà çâîäèòè íàí³âåöü 
áóäü-ÿê³ êîíôë³êòè ì³æ ä³òüìè. Ëèøå 
òîä³, êîëè íàâ÷àííÿ òà ïåðåáóâàííÿ 
ó øê³ëüíîìó êîëåêòèâ³ áóäå êîìôîðò-
íèì äëÿ óñ³õ ä³òåé, ó÷í³ çìîæóòü â ïîâí³é 
ì³ð³ ðîçêðèòè ñâ³é ïîòåíö³àë, — çàçíà÷èâ 
Â³òàë³é Òêà÷óê.

Â÷èòåëü — öå îäíà ç íàéá³ëüø äè-
íàì³÷íèõ ïðîôåñ³é, ùî âèìàãàº ñèë 

òà áàæàííÿ ïîñò³éíî çì³íþâàòèñü, ïî-
ãëèáëþâàòè ñâî¿ çíàííÿ òà îñâîþâàòè 
ñïåöèô³÷í³ íàâèêè äëÿ òîãî, ùîá éòè 
â íîãó ç ÷àñîì òà íîâèìè ïîêîë³ííÿìè, 
à Øêîëà «àãåíò³â çì³í» äàº ìîæëèâ³ñòü 
ïåäàãîãàì Â³ííè÷÷èíè öå çðîáèòè.

— Ãîëîâíèì åëåìåíòîì áóäü-ÿêî¿ 
îñâ³òíüî¿ ñèñòåìè º â÷èòåë³, ¿õí³ íàâè-
÷êè òà áàæàííÿ ïîãëèáëþâàòè é îñó-
÷àñíþâàòè ñâî¿ çíàííÿ. Øêîëà «àãåíò³â 
çì³í», ùî áóëà ïðîâåäåíà ó Â³ííèöüêîìó 
ðàéîí³, öå ÷óäîâèé îñâ³òí³é ïðîåêò, ÿêèé 
ïîâèíåí ïðîäîâæóâàòè ñâîº ³ñíóâàííÿ òà 
ïðîâîäèòèñü ³ â ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ Â³ííè÷÷èíè, — ï³äñóìóâàâ äåïóòàò.

РОДІОН ЄМЕЛЬЯНОВ, ЮРИСТ

Çàáîðîíà íà ïðîäàæ 
çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-

ñüêîãî ïðèçíà÷åííÿ áóëà çà-
ïðîâàäæåíà ó 2001 ðîö³. Ìåòîþ 

öüîãî áóëî ââåäåííÿ òèì÷àñîâîãî çàõîäó, 
ïîêè íå áóäå íîðìàòèâíîãî âðåãóëþâàí-
íÿ çåìåëüíèõ â³äíîñèíè òà ñòâîðåííÿ 
ÿê³ñíî¿ ³íôðàñòðóêòóðè ðèíêó çåìë³. Îä-
íàê Âåðõîâíà Ðàäà íåîäíîðàçîâî ïðî-
äîâæóâàëà ä³þ ìîðàòîð³þ.

Ïðî ãîòîâí³ñòü â³äêðèòòÿ ðèíêó çåìë³ 
ñâ³ä÷èòü ð³øåííÿ óðÿäó, ÿêèì äîðó÷åíî 
Ì³í³ñòåðñòâó àãðàðíî¿ ïîë³òèêè äî çà-
âåðøåííÿ ðîêó ðîçðîáèòè òà ïîäàòè çà-
êîíîïðîåêò, ÿêèé äîçâîëèòü óïîðÿäêó-
âàòè îá³ã ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü. 
Äàíèé íîðìàòèâíèé àêò º íåîáõ³äíèì 
äëÿ çàïðîâàäæåííÿ â³ëüíîãî ðèíêó îá³ãó 
çåìë³. Îäíàê âêðàé ãîñòðèì çàëèøàºòüñÿ 
ïèòàííÿ ùîäî ãîòîâíîñò³ íèí³øíüîãî 
Ïàðëàìåíòó äî ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî 
ñêàñóâàííÿ ìîðàòîð³þ.

ßê ñâ³ä÷àòü ñîö³îëîã³÷í³ äîñë³äæåííÿ 

íà öþ òåìó, á³ëüø³ñòü óêðà¿íö³â íå âè-
çíàþòü äîö³ëüí³ñòü çíÿòòÿ ìîðàòîð³þ, 
à â³äòàê, íàâðÿä íàðîäí³ îáðàíö³ áóäóòü 
ãîòîâ³ âçÿòè íà ñåáå òàêó â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, ÿêà ìîæå â³äîáðàçèòèñü íà ¿õí³õ 
ïåðñîíàëüíèõ ðåéòèíãàõ.

ЧИ ДОЦІЛЬНЕ ОБМЕЖЕННЯ ПРАВА 
НА ВЛАСНІСТЬ

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 41 Êîíñòèòóö³¿ 
Óêðà¿íè, êîæåí ìàº ïðàâî âîëîä³òè, 
êîðèñòóâàòèñÿ ³ ðîçïîðÿäæàòèñÿ ñâîºþ 
âëàñí³ñòþ. Öå â³äïîâ³äàº íà ïèòàííÿ, ÷è 
º çàêîííèì îáìåæåííÿ äåðæàâîþ ðîç-
ïîðÿäæàòèñü ñâîºþ âëàñí³ñòþ íà ñâ³é 
âëàñíèé ðîçñóä.

Íåùîäàâíî ªâðîïåéñüêèé ñóä ñâî¿ì 
ð³øåííÿì, ÿêå âñòóïèëî â ä³þ 22 ñåðïíÿ 
2018 ðîêó, âèçíàâ ìîðàòîð³é íà ïðîäàæ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèõ çåìåëü òàêèì, ùî 
ïîðóøóº ïðàâà ëþäèíè.

Òàêèì ÷èíîì, ìîæíà çðîáèòè âèñíî-
âêè ïðî òå, ùî ðîçïîðÿäæåííÿ çåìåëü-
íîþ ä³ëÿíêîþ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 
ïðèçíà÷åííÿ íå â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ðîç-

ïîðÿäæåííÿì ñâî¿ì ³íøèì íåðóõîìèì 
ìàéíîì, êâàðòèðîþ ÷è áóäèíêîì. Öå 
ïðàâî, ÿêå òè ìàºø ðåàë³çîâóâàòè íà ñâ³é 
âëàñíèé ðîçñóä (ïåðåäàòè â îðåíäó, äà-
ðóâàòè ÷è ïðîäàòè). Ñàìå òîìó äåðæàâà 
ìàº áóòè ïîçáàâëåíà ïðàâà îáìåæåííÿ 
òâîº¿ âëàñíîñò³.

ЯКА МОЖЛИВА ВАРТІСТЬ ЗЕМЛІ 
ПІСЛЯ СКАСУВАННЯ МОРАТОРІЮ

Çà äàíèìè Äåðæãåîêàäàñòðó, ïî Óêðà-
¿í³ çà 2017 ð³ê ñåðåäíÿ ð³÷íà îðåíäíà 
ïëàòà çåìåëü ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 
ïðèçíà÷åííÿ ïðèâàòíî¿ âëàñíîñò³ (ïàþ) 
ñêëàäàº — 1369 ãðí çà ãåêòàð, ïî Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ — 1504,2 ãðí çà ãåê-
òàð. Íàïðèêëàä, ó Ïîëüù³ ÷è Áîëãàð³¿ 
îðåíäíà ïëàòà ïåðåâèùóº ó ï’ÿòü ðàç³â. 
Äî ðå÷³, ñåðåä êðà¿í ªâðîïè, â Óêðà¿í³ 
íàéíèæ÷à ö³íà îðåíäè çà îäèí ãåêòàð 
çåìë³.

Âàðò³ñòü çåìë³ íà ò³íüîâîìó ðèíêó 
ïðèáëèçíî ñêëàäàº äî 1 òèñ. äîëàð³â 
çà ãåêòàð. Õî÷à íå ³ñíóº ïîêè ïðÿìèõ 
ìåõàí³çì³â ïðèäáàííÿ ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-

ñüêèõ çåìåëü, ïðîòå ìåòîäè, ÿê³ çàñòî-
ñîâóþòüñÿ, àáè îá³éòè ìîðàòîð³é, äîâîë³ 
÷àñòî çóñòð³÷àþòüñÿ. Â³äîìîþ º ñõåìà 
îòðèìàííÿ çàïîâ³òó íà ñâîþ êîðèñòü â³ä 
âëàñíèêà çåìë³, àáî îðåíäà ïà¿â íà äîâ-
ãîñòðîêîâèé ïåð³îä.

ßêùî ïðèéíÿòè ð³øåííÿ òà ñêàñóâàòè 
ìîðàòîð³é, â òàêîìó âèïàäêó âàðò³ñòü 
çåìë³ ìîæå çðîñòè â³ä 3,5 äî 4 òèñ. äî-
ëàð³â çà ãåêòàð. Íàäàë³ âàðò³ñòü îäíîãî 
ãåêòàðà ìîæå ñòàíîâèòè äî 5 òèñ. äîëàð³â.

Ïåðøèìè áàæàþ÷èìè ïðèäáàòè ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüêó çåìëþ âèÿâëÿòüñÿ ò³, 
õòî çàðàç ¿¿ îðåíäóº. Àãðàðíèì êîìïàí³ÿì 
ïîòð³áíî áóäå ôîðìóâàòè ºäèíèé ìàñèâ 
ä³ëÿíîê, îð³ºíòîâíî, õî÷à á äî 30 ãåê-
òàð³â â îäíîìó ì³ñö³. Ó òàêîìó âèïàä-
êó, âëàñíèê ïàþ, çàö³êàâëåíèé â äîâ-
ãîñòðîêîâ³é îðåíä³, ìîæå îïèíèòèñü 
ó âèã³äíîìó ñòàíîâèù³, ìàí³ïóëþþ÷è 
çá³ëüøåííÿì îðåíäè, àáî æ ïðîäàæó ä³-
ëÿíêè ³íø³é çàö³êàâëåí³é êîìïàí³¿.

Íàø³é åêîíîì³ö³ íåîáõ³äíà øâèäêà òà 
ÿê³ñíà ³í’ºêö³ÿ â³ä òîãî êàòàñòðîô³÷íîãî 
ñòàíó, â ÿêîìó âîíà çàðàç ïåðåáóâàº.

Віталій Ткачук: «Школа «агентів змін» — чудовий освітній 
проект, який повинен впроваджуватись у школах Вінниччини»

Чи варто відмінити мораторій на продаж землі

БЛОГ

БЛОГ

438175

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 180148

ПРЕС-СЛУЖБА 
ДЕПУТАТА 

ВІННИЦЬКОЇ 
РАЙОННОЇ РАДИ 
ВІТАЛІЯ ТКАЧУКА
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Òàê, ÿ íîñèëà 
â äèòèíñòâ³ ïëàñ-
òèíè, à êîëè âæå 

ïðàöþâàëà îðòîäîíòîì — àïàðàò 
á³îáëîê, ³ áðåêåòè íîñèëà, áóäó÷è 
ë³êàðåì. ² ùî ÿ îòðèìàëà? Ð³âíåíü-
ê³ çóáè ³ ÷àð³âíó óñì³øêó, — ùèðî 
ç³çíàºòüñÿ îðòîäîíò Îëüãà Êîçèê.

Ïåðåìîãó âîíà çäîáóëà ó íîì³-
íàö³¿ «Ìîëîä³ â÷åí³». Êàæå, ó íèõ 
äî òàêèõ íàëåæàòü ò³, êîìó íå âè-
ïîâíèëîñÿ 40. «À ìåí³ ùå ò³ëüêè 
34!» Êîíãðåñ â³äáóâàâñÿ ó Ðóìóí³¿, 
â ì³ñòå÷êó ßñè. Îðãàí³çàòîðîì âè-
ñòóïèëà Âñåñâ³òíÿ ôåäåðàö³ÿ îð-
òîäîíò³¿ (WFO). «Âèñîêîÿê³ñíà 
îðòîäîíò³ÿ — ïîãëÿä ó ìàéáóò-
íº» — òàêîþ áóëà òåìà äèñêóñ³¿ 
íàóêîâö³â ³ ïðàêòèê³â ç³ ñâ³òîâè-
ìè ³ìåíàìè. Çàãàëîì âèñòóïèëè 
86 äîïîâ³äà÷³â. ² ñåðåä íèõ — íàøà 
çåìëÿ÷êà Îëüãà Êîçèê.

МОЄ ПРІЗВИЩЕ ВИМОВИЛИ 
ТІЛЬКИ З ТРЕТЬОГО РАЗУ 

Îëüãà ïàì’ÿòàº çäèâîâàíèé âè-
ðàç îáëè÷÷ÿ ïðåçèäåíòà êîíãðå-
ñó ïðîôåñîðà ²ðèíè Çåòó. Âîíà 
ò³ëüêè ç òðåòüîãî ðàçó çóì³ëà 
ïðî÷èòàòè ïð³çâèùå â³ííè÷àíêè.

— Òàê ñòàëîñÿ, ùî íàø äåðæàâ-
íèé ïðàïîð ñåðåä ³íøèõ áóâ ïåð-
øèì ó ðÿäó, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Îëü-
ãà. — Ìàáóòü, íåñïðîñòà. Íà éîãî 
ôîí³ ÿ é ñôîòîãðàôóâàëàñÿ. Ó ðóêàõ 
òðèìàëà òðè ñåðòèô³êàòè — ó÷àñ-
íèêà, äîïîâ³äà÷à ³ çà ïåðøå ì³ñöå!

Êàæå, äî ïåðåìîãè éøëà ïðî-
òÿãîì äåñÿòè ðîê³â.

ДИСКУТУВАЛА З 
ПРОФЕСОРАМИ 

Ïðî òå, ùî äàâ â³ííè÷àíö³ 
Âñåñâ³òí³é êîíãðåñ, ïàí³ Îëü-

ãà, â³äïîâ³äàº òàê: — Ä³ëèòèñÿ 
ñâî¿ìè çäîáóòêàìè, îòðèìóâàòè 
³íôîðìàö³þ â³ä êðàùèõ ñïåö³à-
ë³ñò³â ç óñüîãî ñâ³òó — öå ùàñòÿ!

Îëüãà çãàäóº äèñêóñ³¿ ç³ ñâ³òèëà-
ìè îðòîäîíò³¿ — ïðîôåñîðàìè ç 
Í³ìå÷÷èíè, ÑØÀ, ßïîí³¿. Êàæå, 
çäîðîâî ä³ëèòèñÿ çíàííÿìè, 
óì³ííÿìè. Â³ä öüîãî âèãðàþòü 
óñ³. Àäæå ðàçîì ìè ðîáèìî ëþäåé 
çäîðîâ³øèìè. Îõî÷å ïðèéíÿëà 
ïðîïîçèö³þ â³ä ïðîôåñîðà ç ßïî-
í³¿ Ãåîðãà Àíêè îáì³íþâàòèñÿ 
äîñâ³äîì. Óòî÷íþº, ùî ÿïîíåöü º 
ãåíåðàëüíèì ñåêðåòàðåì Âñåñâ³ò-
íüî¿ àñîö³àö³¿ ì³í³-³ìïëàíòîëîã³â.

— Íà òàêèõ çàõîäàõ îòðèìó-
ºø ìàñó íîâèõ çíàíü! — êàæå 
ë³êàð. — ¯õ ÿ ïðèâåçëà ç ñîáîþ 
³ âæå ä³ëþñÿ ç³ ñâî¿ìè êîëåãà-

ìè, à òàêîæ òèìè, õòî ïðè¿çäèòü 
äî íàñ íà îô³ñ-êóðñè ç ³íøèõ 
îáëàñòåé Óêðà¿íè. ² íå ò³ëüêè. 
Ó íàñ íàâ÷àþòüñÿ ôàõ³âö³ ç êðà¿í 
Áàëò³¿, Á³ëîðóñ³, Ãðóç³¿, Êàçàõ-
ñòàíó, Ìîëäîâè, Ðîñ³¿. Çàâäÿêè 
îòðèìàíèì çíàííÿì âèð³øóºìî 
çàâäàííÿ, ÿê³ ùå íåäàâíî çäàâà-
ëèñÿ íå ï³ä ñèëó.

УКРАЇНСЬКІ СТОМАТОЛОГИ — 
В ЛІДЕРАХ 

Îëüãà Êîçèê áðàëà ó÷àñòü ³ âè-
ñòóïàëà íà ªâðîïåéñüêîìó êîí-
ãðåñ³ Àñîö³àö³¿ îðòîäîíò³â (EOS) 
ó Áðèòàí³¿, íà ñïåö³àë³çîâàíîìó 
ç³áðàíí³ ó ôðàíöóçüêèõ Êàííàõ.

ДАРУЄ ГОЛЛІВУДСЬКІ УСМІШКИ 
Успішна жінка  Перше місце серед 
молодих науковців на Всесвітньому 
конгресі з ортодонтії виборола лікар з 
Вінниці Ольга Козик. Це вона разом зі 
своїм колективом з клініки «Смарт Дентал» 
дарує пацієнтам голлівудську усмішку. 
«Спочатку я вилікувала себе!» — каже лікар

Ольга Козик: — Моя перемога, це нагадування про те, 
що все можливо, якщо любиш свою роботу 

Декілька порад від Ольги Козик. 
Якщо вам, чи вашій дитині по-
радять видаляти окремі зуби або 
зробити операцію задля того, 
щоб інші залишалися рівними, 
не поспішайте цього робити. 
Згадайте про названу методи-
ку — Orthotropics.
Головний акцент у сучасній сто-

матології — профілактика. Японці 
придумали електронний прилад, 
що дає інформацію на комп’ютер, 
в якому місці знаходиться язик 
пацієнта. Він повинен постійно 
знаходитися на піднебінні. Таке 
положення забезпечить і здорові 
зуби, і правильний прикус і на-
віть здорове тіло.

Не поспішайте з хірургією 

Пані Ольга — лікар у третьому 
поколінні. Кожне чергове досяг-
нення використовує як трамплін 
до чогось нового. Надзвичай-
но енергійна. «Що віддаєш ін-
шим — те у стократ повертається 
до тебе. Так моя енергія повер-
тається до мене». Знає, що мрії 
збуваються. З дитинства хотіла 
стати лікарем — стала. Щиро ві-
рить у добро і в людей. «Велика 
оптимістка: спіткнулася, підня-
лася — йду далі». Аби бути здо-
ровим, треба приділяти багато 
зусиль. Подобається активний 

відпочинок. «На пляжі можу 
пролежати не більше як півгоди-
ни. Навіть під час відпочинку — 
працюю, бо отримую від цього 
велике задоволення».
Ольга Козик — віце-президент Все-
української асоціації міофункціо-
нальної терапії. Обрана до низки 
міжнародних організацій ортодон-
тів: Всесвітньої федерації (WFO), 
Європейської асоціації (EOS), 
Євро-Азійської асоціації (IOS), 
Американської асоціації (AAO), 
міжнародної асоціації управління 
лицьовим ростом (IAFGG).

Спіткнулася, піднялася — йду далі, бо оптимістка 

ДОВІДКА

В Україні 90% дітей мають нерівні 
зуби, неправильний прикус та зубні 
дуги. Про це повідомила президент 
Асоціації ортодонтів України, про-
фесор Мирослава Дрогомирецька. 
Не краща ситуація у нашому регіоні. 
Цей факт підтвердила Ольга Ко-
зик. Щороку 15 травня у світі від-
значається День ортодонтичного 
здоров’я. У нашій державі він три-
ває протягом тижня.

Ïåðåìîãó çäîáóëà 
ó íîì³íàö³¿ «Ìîëîä³ 
â÷åí³». Êàæå, ó íèõ äî 
òàêèõ íàëåæàòü ò³, êîìó 
íå âèïîâíèëîñÿ 40. 
«À  ìåí³ ùå ò³ëüêè 34!» 

— Çàâæäè ãîòîâà ¿õàòè õî÷ 
íà êðàé ñâ³òó, âèòðà÷àòè íåìàë³ 
êîøòè, äîêëàäàòè íåéìîâ³ðíèõ 
çóñèëü, äîëàòè òðóäíîù³, ÿêùî 
óñâ³äîìëþþ, ùî íàâ÷àííÿ äàñòü 
á³ëüøå ìîæëèâîñòåé êðàùå ë³êó-
âàòè íàøèõ ïàö³ºíò³â, ðîáèòè ¿õ 
çäîðîâ³øèìè, à îòæå, ùàñëèâ³-
øèìè, — ãîâîðèòü ïàí³ Îëüãà. — 
Äî ðå÷³, óêðà¿íñüêà ñòîìàòîëîã³ÿ 
óòðèìóº ë³äèðóþ÷³ ïîçèö³¿ ó ñâ³-
ò³. Ó öüîìó ïåðåêîíàëàñÿ ï³ä ÷àñ 
ñï³ëêóâàííÿ ³ç çàðóá³æíèìè êî-
ëåãàìè. Òå, ùî ó íàñ â êë³í³ö³ 
ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ìåòîäèêè, íîâ³ 
àïàðàòè — öå òàêîæ ðåçóëüòàò 
ó÷àñò³ ó òàêèõ ç³áðàííÿõ.

Ó Êàííàõ ìàéæå äâ³ ãîäèíè 
òðèâàëè ïåðåìîâèíè êåð³âíè-
êà íàøî¿ êë³í³êè ïàí³ Êîçèê ç 
áðèòàíöåì Ìàéêëîì Ìþ. Â³í — 
îäèí ³ç çàñíîâíèê³â Ì³æíàðîäíî¿ 
àñîö³àö³¿ óïðàâë³ííÿ ëèöüîâèì 
ðîñòîì. Ì³æíàðîäíà Àñîö³àö³ÿ 
²íäèâ³äóàëüíîãî Ðîçâèòêó (Îð-
òîòðîï³ÿ www.orthotropics.com) 
óïðîâàäæóº íîâèé ñïîñ³á ë³êóâàí-

íÿ êðèâèõ çóá³â. Ñï³âðîçìîâíèöÿ 
ñòâåðäæóº, ùî âäàëîñÿ äîñÿãòè 
äîìîâëåíîñòåé ïðî ñï³âïðàöþ. 
Íåâäîâç³ â³ííè÷àíè ñòàíóòü î÷å-
âèäöÿìè âåëèêîãî ì³æíàðîäíîãî 
ïðîåêòó. Éîãî ìåòà — ð³âíåíü-
ê³ çóáè áåç âèäàëåíü ³ õ³ðóðã³¿; 
ïðàâèëüí³ ïðèêóñè áåç ðåöèäè-
â³â: ãàðìîí³éí³ ³ êðàñèâ³ îáëè÷÷ÿ. 
Êë³í³êà «Ñìàðò Äåíòàë» º ºäèíèì 
â Óêðà¿í³ ñåðòèô³êîâàíèì ïðåä-
ñòàâíèêîì ö³º¿ ìåòîäèêè.

Результати 
розслідування 
 Çâåðøåíî ðîçñë³äóâàííÿ 
ãðóïîâîãî íåùàñíîãî âè-
ïàäêó íà àâòîäîðîç³ Â³-
ííèöÿ–Íåìèð³â. Êîì³ñ³ÿ 
âèçíàëà, ùî íåùàñíèé âè-
ïàäîê ïîâ’ÿçàíèé ç âèðîá-
íèöòâîì. Íàãàäàºìî, ï³ä 
ðàíîê 9 æîâòíÿ ïðè â’¿çä³ 
ó ì³ñòî Íåìèð³â ç³òêíó-
ëèñü «Volkswagen Passat» 
òà ì³êðîàâòîáóñ «Mercedes 
Sprinter». Îñòàíí³é ïåðåâî-
çèâ ïðàö³âíèê³â òîâàðèñòâà 
«ÔÓÄÆ²ÊÓÐÀ ÀÓÒÎÌÎ-
Ò²Â ÓÊÐÀ¯ÍÀ ËÜÂ²Â».
— Âîä³é ëåãêîâèêà âè-
¿õàâ íà çóñòð³÷íó ñìóãó 
ðóõó, à âîä³é «Mercedes 
Sprinter» íå çì³ã óíèêíóòè 
ëîáîâîãî ç³òêíåííÿ. Àâòî-
áóñ â³ä óäàðó óïàâ íà ë³âèé 
á³ê òà çàçíàâ ìåõàí³÷íèõ 
óøêîäæåíü, à ïàñàæèðè 
àâòîáóñà — 8 îïåðàòîð³â 
àâòîìàòè÷íèõ òà íàï³âàâòî-
ìàòè÷íèõ ë³í³é âåðñòàò³â 
òà óñòàíîâîê — îòðèìàëè 
òðàâìè ð³çíîãî ñòóïåíÿ 
âàæêîñò³ òà áóëè äîñòàâëå-
í³ ó Íåìèð³âñüêó ðàéîí-
íó ë³êàðíþ, — ðîçïîâ³ëè 
ó Äåðæàâí³é ñëóæá³ Óêðà-
¿íè ç ïèòàíü ïðàö³. Çã³äíî 
ç âèñíîâêîì êîì³ñ³¿, äàíèé 
íåùàñíèé âèïàäîê âèçíà-
íî òàêèì, ùî ïîâ’ÿçàíèé ç 
âèðîáíèöòâîì. 

Сиротам дали 
квартири
 Êëþ÷³ â³ä êâàðòèð òà 
ñåðòèô³êàòè íà ïðàâî âëàñ-
íîñò³ îòðèìàëè Àíàòîë³é 
Ìàì÷óð ç ñåëà Ãëóõ³âö³ òà 
Ìèõàéëî Ìàçóð ç Êîçÿ-
òèíà. Äî öüîãî ÷àñó ä³òè 
ïðîæèâàëè â ïîìåøêàííÿõ 
ñâî¿õ îï³êóí³â, ³ ïåðåáóâà-
ëè íà êâàðòèðíîìó îáë³êó. 
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-
ñëóæáà Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ. 
Çà ñëîâàìè ãîëîâè îáëàñ-
íî¿ äåðæàâíî¿ àäì³í³ñòðàö³¿ 
Âàëåð³ÿ Êîðîâ³ÿ, ìèíóëîãî 
ðîêó âïåðøå óðÿäîì áóëî 
ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ùîäî 
íàäàííÿ êîøò³â äëÿ ïðè-
äáàííÿ æèòëà äëÿ ä³òåé-
ñèð³ò òà îñ³á ç ¿õ ÷èñëà. 
«Â îáëàñò³ ïîíàä 600 ä³-
òåé-ñèð³ò, ÿê³ ïîòðåáóþòü 
âëàñíîãî æèòëà. Çàâäÿ÷ó-
þ÷è ïðèéíÿò³é 15 ëèñòî-
ïàäà 2017 ðîêó ïîñòàíîâ³ 
Êàá³íåòó Ì³í³ñòð³â Óêðà-
¿íè ¹ 877, ä³òè-ñèðîòè 
îòðèìóþòü îìð³ÿíå âëàñíå 
æèòëî, à öå äîñèòü ñóòòºâà 
äîïîìîãà, ÿêà çà äåê³ëü-
êà ðîê³â, ÿ ïåðåêîíàíèé, 
äàñòü çíà÷í³ ðåçóëüòàòè», — 
äîäàâ ãîëîâà ÎÄÀ.

КОРОТКОКОРОТКО

ÏÅÐÑÎÍÀ
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Перемоги 
«Патріотів»
 Â³ííèöÿ ïðèéìàëà òðå-
ò³é òóð Ïðèäí³ïðîâñüêî¿ 
õîêåéíî¿ ë³ãè ñåðåä þíàê³â 
2008 ð. í. Öå ôàêòè÷íî ÷åì-
ï³îíàò Óêðà¿íè, àäæå ³íøèõ 
ðåãóëÿðíèõ ì³æîáëàñíèõ 
çìàãàíü äëÿ õîêå¿ñò³â òàêîãî 
þíîãî â³êó íåìàº.
Â³ííèöüêèé «Ïàòð³îò» ï³ñëÿ 
òðüîõ òóð³â ïîñ³äàº âîñüìå 
ì³ñöå ñåðåä 16 êîìàíä.

Вчитимуть 
арбітрів 
 Êîì³òåò àðá³òð³â Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ôåäå-
ðàö³¿ ôóòáîëó çàïðîøóº 
íà íàâ÷àííÿ. äî «Øêîëè 
ìîëîäîãî àðá³òðà» â³ííè÷àí 
â³ä 18 ðîê³â, íåçàëåæíî â³ä 
ñòàò³. Çàíÿòòÿ ïî÷íóòüñÿ 
16 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó. Äîâ³äêè 
çà òåëåôîíîì (067)4301990 
(Îëåêñàíäð Ñèäîðóê).
Âèïóñêíèêè øêîëè çàëó-
÷àòèìóòüñÿ äî ñóää³âñòâà 
ôóòáîëüíèõ çìàãàíü.

«Вінницькі 
веремії» 
 Â³äáóâñÿ ÷åòâåðòèé â³ä-
êðèòèé øàõîâèé òóðí³ð 
«Â³ííèöüê³ âåðåì³¿». Çìàãà-
ëèñÿ ä³òè â³êîì äî 12 ðîê³â. 
×åìï³îíîì ñòàâ Äìèòðî 
Õðåñòîâèé (Ìåë³òîïîëü). 
Ñð³áíó íàãîðîäó âèáîðîâ 
â³ííè÷àíèí Ìàêñèì Á³-
ëåíüêèé. Òðåò³ì âèÿâèâñÿ 
Âëàäèñëàâ Áàçþê (Êðàñèë³â). 
Ñåðåä ä³â÷àò òð³éêó êðàùèõ 
ñêëàëè â³ííè÷àíêà Ñîô³ÿ 
Æóðàáàºâà, Äàðèíà Çàºöü 
(Á³ëà Öåðêâà) ³ Òà¿ñ³ÿ Êîâà-
ëüîâà (Þæíå).

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №49 (1070)
Популярні триходові задачі на кооперативний мат.

Задача №2275-2278
В. Ластівка (Черкаси)
(Друкується вперше)

h 3 (2 розв'язки) 

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №46 (1412) від 14 листопада  2018 року 
Задача №2271
I. 1. Kpa7! Kpc5  2. Tb8 Ta5+ – ідеальний мат;
II. 1. Ta7! Tc5  2.  Kpa8 Tc8x – правильний мат 
Задача №2272
I. 1. Tg8! Tf5  2. Kph8 T:h5x; II. 1. Kpg8! Kpe7  2. Th7  Tf8x;
Задача №2273
1… Te1  2. Kpc3 Te3x;  1.Kpa2! Td3  2. Kpa1 Ta3x; 
Задача №2274
1… Kpg1  2. Kph3  Tf3x; 
1. Kph2! T:g4  2. Kph1 T:h2x – ідеальний мат

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459
 Ó Êèºâ³ çàâåðøèâñÿ Êóáîê 
Óêðà¿íè ç³ çì³øàíèõ áîéîâèõ 
ìèñòåöòâ. Ñòàðòóâàëè ïîíàä 300 
ó÷àñíèê³â ³ç 22 îáëàñòåé. Äîïóñ-
êàëèñÿ ëèøå àìàòîðè, ÿê³ ïîêè 
ùî íå ïðîâåëè æîäíîãî ïðîôå-
ñ³éíîãî ïîºäèíêó. Ìåäàë³ ðîç³-
ãðóâàëèñÿ ó «ôóë-êîíòàêò³», àëå ó 
áàãàòüîõ âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ.

Â³ííèöþ ³ îáëàñòü ïðåäñòàâëÿ-
ëè â³ñ³ì ñïîðòñìåí³â êëóáó «Ñ³÷» 
³ äâà á³éö³ êëóáó «Ñåíñåé». Çà-
ãàëîì íàøà çá³ðíà çäîáóëà äâ³ 

çîëîò³ ³ ÷îòèðè áðîíçîâ³ ìåäàë³ 
íà Êóáêó Óêðà¿íè.

Êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó ç 
ôð³-ôàéòó Ìèêèòà ß÷ìåíþê ñòàâ 
÷åìï³îíîì ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 
70 êã. Þë³ÿ Ïàëàìàð÷óê âèÿâèëà-
ñÿ êðàùîþ ñåðåä æ³íîê ó âàç³ äî 
63 êã. Òàêîæ áðîíçó ó êàòåãîð³¿ 
äî 66 êã çäîáóâ Îëåã Ñ³ðîøòàí.

– Ìèêèòà ß÷ìåíþê çäîáóâ 
÷îòèðè äîñòðîêîâ³ ïåðåìîãè. 
Â³í ïðèìóøóâàâ çäàòèñÿ ñóïåð-
íèê³â ïåðåâàæíî çà äîïîìîãîþ 
çàäóøëèâèõ ïðèéîì³â. Âèêëà-

äà÷ Â³ííèöüêîãî ïåäêîëåäæó 
Þë³ÿ Ïàëàìàð÷óê âèãðàëà òðè 
ïîºäèíêè, ³ òàêîæ äîñòðîêîâî. 
Íàø³ ÷åìï³îíè îòðèìàëè ïðàâî 
âèñòóïèòè íà ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè, 
– ñêàçàâ òðåíåð çá³ðíî¿ Â³ííè÷-
÷èíè çì³øàíèõ áîéîâèõ ìèñòåöòâ 
²ãîð Äèøëèâåíêî.  

Ñåðåä êàäåò³â ð³çíîãî â³êó â³-
ííè÷àíè ïîñ³ëè òðè òðåò³õ ì³ñöÿ. 
Â³äçíà÷èëèñÿ, çîêðåìà, Ìèêîëà 
Êëèìåíêî (ïîíàä 70 êã), Äìèòðî 
Öâèãóí (äî 70 êã) òà ²ëëÿ Âåðå-
ùàê (äî 77 êã).

– Äîáðå ïðîÿâèâ ñåáå Äìèòðî 
Öâèãóí. Â³í âèéøîâ íà ï³âô³-
íàëüíèé ïîºäèíîê ³ç òðàâìîþ, 
òîìó éîìó ñêëàäíî áóëî ðîçðà-
õîâóâàòè íà ïåðåìîãó. Ìèêîëà 
Êëèìåíêî áèâñÿ íå ó çâè÷í³é 
êàòåãîð³¿ (äî 70 êã), áî íå âñòèã 
ñêèíóòè âàãó. Éîìó äîâåëîñÿ âè-
ñòóïàòè ó âàç³ ïîíàä 70 êã, äå 
âèõîäèëè 80-ê³ëîãðàìîâ³ ñóïåð-
íèêè, – äîäàº ²ãîð Äèøëèâåíêî.

Òåïåð êðàù³ â³ííèöüê³ á³éö³ ãî-
òóþòüñÿ äî ïðåñòèæíîãî Êóáêó 
Áóêîâåëÿ ç ôð³-ôàéòó.

Здобули шість медалей і Кубок України 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Â³ííèöüê³ âåòåðàíè ïàóåðë³ô-
òèíãó â÷åðãîâå ñòàëè ÷åìï³îíàìè 
ñâ³òó. Éäåòüñÿ ïðî ïåðåìîæíèé 
òàíäåì, ÿêèé ñêëàäàºòüñÿ ³ç åêñ-
òðåíåðà â³äîìîãî áîêñåðà-ïðî-
ôåñ³îíàëà Â’ÿ÷åñëàâà Óçºëêîâà 
Â³òàë³ÿ Âäîâê³íà ³ äèðåêòîðà 
Öåíòðàëüíîãî ïàðêó Þð³ÿ Ïðè-
éìàêà. Îáèäâà âèñòóïàëè íà ñâ³-
òîâ³é ïåðøîñò³ ó â³êîâ³é ãðóï³ 
60–69 ðîê³â.

ЗБИРАЄТЬСЯ ВИСТУПАТИ І 
У 90 РОКІВ 

Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè ó Êèº-
â³, õî÷à ñïî÷àòêó ¿õ ïëàíóâàëè 
ïðîâåñòè ó ÑØÀ. Íà ïîì³ñò 
âèõîäèëè ïàóåðë³ôòåðè ð³çíîãî 
â³êó — â³ä ìîëîä³ äî âåòåðàí³â.

— Ùå äâà ðîêè òîìó íà àíà-
ëîã³÷íèé ñâ³òîâèé ôîðóì ïà-

óåðë³ôòåð³â ó Êèºâ³ ÷îìóñü 
íå äîïóñêàëè ðîñ³ÿí, êàçàõ³â òà 
ïðåäñòàâíèê³â äåÿêèõ ³íøèõ ïî-
ñòðàäÿíñüêèõ êðà¿í. Öüîãî ðîêó 
ìîãëè âèñòóïèòè âñ³ îõî÷³,  — 
êàæå Â³òàë³é Âäîâê³í.

Â³òàë³é Âäîâê³í ðàí³øå 
çìàãàâñÿ ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 82 êã. Àëå âåòåðàíó áóëî 
ñêëàäíî óòðèìóâàòè öþ âàãó. 
Òîìó â³í âäðóãå ñïðîáóâàâ ñåáå 
ó íîâîìó ðîçðÿä³ — äî 90 êã, ³ 
çíîâó óñï³øíî. Â³òàë³é Âäîâê³í 
ïðèñ³â ³ç âàãîþ 180 êã, âèæàâ 
90 êã òà çðîáèâ ñòàíîâó òÿãó àíà-
ëîã³÷íî¿ âàãè. Ç öèì ðåçóëüòàòîì 
â³í çäîáóâ çîëîòó íàãîðîäó çà ñó-
ìîþ òðüîõ âïðàâ. Íàéáëèæ÷èé 
ïåðåñë³äóâà÷ Â³òàë³ÿ Âäîâê³íà, 
òàêîæ óêðà¿íåöü, â³äñòàâ íà ñî-
ë³äí³ 30 êã.

Îòæå, â³í âèãðàâ ñâ³òîâèé 
÷åìï³îíàò âñüîìå! Àëå Â³òàë³é 

ВЕТЕРАНИ ВИЖАЛИ 
НА ДВОХ МАЙЖЕ 200 КГ
Рекордсмени  Вінницькі пауерліфтери 
Віталій Вдовкін і Віталій Приймак кажуть, 
що пенсійний вік — не завада спортивному 
прогресу. Екс-тренер В’ячеслава 
Узєлкова і директор Центрального 
парку покращують результати завдяки 
використанню сучасних методик

íå ñêàðæèòüñÿ íà áðàê ìîòèâàö³¿.
— ß íå áîðþñÿ íà çìàãàí-

íÿõ ³ç ÿêèìîñü êîíêóðåíòàìè. 
À çìàãàþñÿ âèêëþ÷íî ³ç ñîáîþ, ç³ 
ñâîºþ ô³ç³îëîã³ºþ. Ìåí³ ö³êàâî, 
ÿêèé ÿ çìîæó ïîêàçàòè ðåçóëüòàò 
íà ÷åìï³îíàò³ òà ÿêó âàãó ï³äíÿòè. 
² íå ëèøå ó 69 ðîê³â, à é ó 79! 
ßêùî íå áóäó ñèëüíî õâîð³òè ÷è 
ìàòè ñåðéîçí³ òðàâìè, çáèðàþñÿ 
âèéòè íà ïîì³ñò ³ ó 90 ðîê³â, — 
êàæå Â³òàë³é Âäîâê³í.

Â³òàë³é Âäîâê³í º â³äîìèì 
ó Â³ííèö³ òðåíåðîì ³ç áîêñó òà 
óí³âåðñàëüíîãî áîþ. Àëå íèí³ â³í 
âèéøîâ íà ïåíñ³þ, í³êîãî á³ëüøå 
íå òðåíóº, çàéìàºòüñÿ ñïîðòîì 
ëèøå äëÿ ñåáå.

КРАЩИМ НА ПЛАНЕТІ СТАВ 
УДЕСЯТЕ 

Òèì ÷àñîì Þð³é Ïðèéìàê âæå 
âäåñÿòå ñòàâ ÷åìï³îíîì ñâ³òó! 
Â³í áîðîâñÿ ó âàãîâ³é êàòåãî-
ð³¿ äî 75 êã. Ïðèñ³â ç³ 140-ê³-
ëîãðàìîâîþ øòàíãîþ, âèæàâ 
100 êã ³ âèêîíàâ ñòàíîâó òÿãó 

140 êã. Ó ñóì³ — 380 ê³ëî, ùî º 
îäíèì ³ç íàéêðàùèõ ðåçóëüòàò³â 
íàøîãî çåìëÿêà íà ì³æíàðîäíèõ 
çìàãàííÿõ.

— ß ïîêàçàâ ïåðøèé ðåçóëü-
òàò íå ëèøå ó ñâî¿é â³êîâ³é ãðóï³ 
(60–69 ðîê³â), àëå é íàéë³ïøèé 
ñåðåä óñ³õ ñïîðòñìåí³â íà ÷åì-
ï³îíàò³ ñâ³òó â³êîì â³ä 40 ðîê³â. 
Öå òàêîæ ì³é íàéêðàùèé âèñòóï 
çà îñòàíí³ äâà-òðè ðîêè, — çàäî-
âîëåíèé Þð³é Ïðèéìàê.

Íàø ÷åìï³îí ñâ³òó, çðîçóì³ëî, 
íå ìîëîäøàº. Àëå éîãî ðåçóëü-
òàòè çðîñòàþòü. ×îìó?

— Çà ðàõóíîê íîâîãî ìåòîäó 
òðåíóâàíü. Îñòàíí³ì ÷àñîì ìè 
ðàçîì ³ç Â³òàë³ºì Âäîâê³íèì âè-
êîðèñòîâóºìî íàóêîâ³ ï³äõîäè, 
äîñâ³ä êðàùèõ ïàóåðë³ôòåð³â 
³íøèõ êðà¿í. Øóêàºìî öå â ²í-
òåðíåò³ ³ âèïðîáîâóºìî, — ïî-
ÿñíþº Þð³é Ïðèéìàê. — À îñü 
¿æà ó íàñ çâè÷àéíà. Ñïîðòèâíèì 
õàð÷óâàííÿì íå çàõîïëþºìîñÿ. 
«Õ³ì³þ», ÿê äåÿê³ ïàóåðë³ôòåðè, 
íå âèêîðèñòîâóºìî.

У Вінниці діє клуб пауерліфтингу 
для ветеранів (віком від 40 ро-
ків і старше). Він розташований 
у адмінбудівлі спортшколи № 5, 
що навпроти стадіону для хокею 
на траві в Центральному парку.
Зазвичай тренування проходять 
по понеділках, четвергах і субо-
тах, починаючи з 12-години. Но-
вачкам дають поради досвідчені 
інструктори. Навчання — безко-
штовне! Довідки за телефоном: 
(067)4304120 (Юрій Приймак).
— Доказано, що заняття пауерліф-

тингом йдуть ветеранам на ко-
ристь. Вони піднімають рівень 
тестостерону. І взагалі спорт — це 
прагнення до життя у людей по-
хилого віку. Комусь цікаво бігати 
кроси, а нам — яку ми можемо під-
няти вагу, — каже Віталій Вдовкін.
— Мені вже 68 років, але я ви-
глядаю набагато молодше. При-
міром, можу 10–12 разів підтяг-
нутися на турніку. Тобто наші 
тренування із вагою, безумовно, 
йдуть на користь здоров’ю, — 
каже Юрій Приймак.

Клуб пауерліфтингу для ветеранів 

Віталій Вдовкін відпрацьовує техніку на тренуванні
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Дебоширила 
з дитиною 
 Ó í³÷ íà 26 ëèñòîïàäà 
â³ííè÷àíêà ïîâ³äîìèëà ïðî 
ï’ÿíó ìîëîäó æ³íêó, ÿêà 
çíàõîäèòüñÿ ç äèòèíîþ á³ëÿ 
îäíîãî ç ìàãàçèí³â.
«Íà ì³ñö³ ïàòðóëüí³ ïî-
ë³öåéñüê³ òà ïðàö³âíèêè 
Â³ííèöüêîãî â³ää³ëêó ïîë³ö³¿ 
âèÿâèëè 22-ð³÷íó æ³íêó, ÿêà 
òðèìàëà íà ðóêàõ ìàëî-
ë³òíþ ä³â÷èíêó ³ îäíî÷àñíî 
ðîçïèâàëà àëêîãîëüí³ íà-
ïî¿», — ðîçêàçóþòü ó ïîë³ö³¿. 
Ïîë³öåéñüê³ çðîáèëè ¿é 
çàóâàæåííÿ. Àëå, çà ñëîâàìè 
ïðàâîîõîðîíö³â, æ³íêà ïî-
÷àëà ïîâîäèòèñü àãðåñèâíî, 
îáìàòþêàëà òà îáðàæàëà 
³íñïåêòîð³â. Ïðàâîïîðóø-
íèöþ çàòðèìàëè òà äîñòà-
âèëè äî â³ää³ëêó ïîë³ö³¿, 
äå ñêëàëè àäì³íìàòåð³àëè 
çà ðîçïèâàííÿ àëêîãîëü-
íèõ íàïî¿â ó ãðîìàäñüêî-
ìó ì³ñö³, çë³ñíó íåïîêîðó 
ïðàö³âíèêàì ïîë³ö³¿, äð³áíå 
õóë³ãàíñòâî òà íåâèêîíàííÿ 
íåþ îáîâ’ÿçê³â ùîäî âèõî-
âàííÿ äèòèíè. ×îòèðèð³÷íó 
ä³â÷èíêó ïàòðóëüí³ â³äâåçëè 
äîäîìó òà ïåðåäàëè áàáóñ³. 
Ïðî ñèòóàö³þ ïîâ³äîìèëè 
ïðàö³âíèê³â þâåíàëüíî¿ 
ïðåâåíö³¿, ÿê³ äàë³ áóäóòü 
çàéìàòèñÿ öèì âèïàäêîì.

КОРОТКОКОРОТКО

Робота 

100% легальне працевл. 

в Чехії для чол.та жін. 

Безкошт.консультації. 

Оформл.віз Тел.:(067)369-

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

Юридичні, страхові 
та фінансові послуги, 
фондова біржа 

Суди з банками, госпордар., 

громадян., сімейні, адмін.

спори. Позовні заяви. 

Тел.:(097) 353-34-79 

Загубив-знайшов 

Службове посвідч.ВН 000315 

вид.Мін.доходів і зборів на 

Байдак Л.Л., вваж.недійсн. 

Тел.:Тел.не вказано 

Sort date: 27.11.2018, №48/2018

ОГОЛОШЕННЯ
ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Ó ðåçèäåíö³ ¿ 
Ñâÿò³éøîãî Ïà-
òð³àðõà ïîáóâàëî 

65 ä³òåé ç Óêðà¿íè. Öå ä³òè ó÷àñ-
íèê³â ÀÒÎ àáî ò³, õòî â³äçíà-
÷èâñÿ äîáðèìè ñïðàâàìè. Ñåðåä 
íèõ — ï’ÿòåðî ç Â³ííè÷÷èíè. 
Ñîô³ÿ Áîðñîëþê ç Áàðó, Àë³-
íà Ãðèí³ê ç³ Æìåðèíêè, Àíÿ 
Ñèäîðóê ç ²ëë³íö³â, Àíàñòàñ³ÿ 
Ãîðáóíîâà ç Ãàéñèíà òà Âîëî-
äèìèð Ùóïêî ç Â³ííèö³. Ïðî 
äîáð³ ñïðàâè þíèõ óêðà¿íö³â çà-
ðàäè çáåðåæåííÿ ìèðó éäåòüñÿ 
ó «Êíèç³ Äîáðà», ÿêó âðó÷èëè 
Âñåëåíñüêîìó Ïàòð³àðõó. ¯¿ çà-
ïî÷àòêóâàëè â³äîì³ âîëîíòåðè, 
ìèòö³, æóðíàë³ñòè…

Íàøà Ñîô³éêà âðó÷èëà ùå 
é ïîäàðóíîê â³ä ñâîº¿ øêîëè 
¹3 ì³ñòà Áàð, à íàñïðàâä³ — â³ä 
óñ³õ â³ííè÷àí.

— ß ñêàçàëà Ïàòð³àðõó: «Âè 
ìîë³òüñÿ çà Óêðà¿íó, à ìè áó-
äåìî ìîëèòèñÿ çà âàñ». Ãîâî-
ðèëà ÷åðåç ïåðåêëàäà÷à. Éîãî 
Ñâÿò³ñòü ïîäÿêóâàâ ìåí³. Äóæå 
äîâãî ïàì’ÿòàòèìó, ÿê óñå â³ä-
áóâàëîñÿ.

Ìàòè Ñîô³éêè ïàí³ Ëþäìèëà 
ðîçïîâ³ëà, ùî êàðòèíó âèøè-
âàëà ¿õíÿ â÷èòåëüêà Â³êòîð³ÿ 
Âîðí³ê. Ðîáîòà ç á³ñåðó. Íà í³é 
ñèìâîëè íàøî¿ äåðæàâè. Ðóø-
íèê çàìîâëÿëè â÷èòåë³ ¿õíüî¿ 
øêîëè ó ì³ñöåâî¿ âèøèâàëüíè-
ö³. Íà íüîìó ïîä³ëüñüêèé îðíà-
ìåíò. Âíèçó ñëîâà: «Â³ííèöüêà 
îáë., ì. Áàð, øêîëà ¹ 3».

ЗАСПІВАЛИ ПІСНЮ ПРО 
ДОБРО 

— Êîëè ìè ïðèéøëè íà çó-
ñòð³÷ ç Ïàòð³àðõîì, â³í ïîäà-
ðóâàâ óñ³ì íàì ïî õðåñòèêó ³ 
ïðîñêóðö³, — ðîçïîâ³äàº Ñîô³é-

êà Áîðñîëþê. — Éîãî çàïèòàëè, 
÷è ìîæíà, ùîá ä³òè âèêîíàëè 
ï³ñíþ ïðî äîáðî. Óñ³ çàñï³âàëè 
«Òâîð³ìî äîáðî ðàçîì». Êîëè 
ðåïåòèðóâàëè? Ïî äîðîç³ â àâòî-
áóñ³. À íàïåðåäîäí³ çóñòð³÷³ — 
ó ãîòåë³.

Ðàçîì ç ä³òüìè áóëà íàðîäíà 
àðòèñòêà Óêðà¿íè Êàòÿ Áóæèí-
ñüêà, ïèñüìåííèöÿ Ìàð³ÿ Ìàò³-
îñ, ãåíåðàëüíèé êîíñóë Óêðà¿íè 
â Ñòàìáóë³ Îëåêñàíäð Ãàìàí. 
Äåëåãàö³þ ñóïðîâîäæóâàâ êå-
ð³âíèê Âñåóêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè 
ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é òà âîëîí-
òåð³â ÀÒÎ â³ííè÷àíèí Àíàòîë³é 
Ñë³â³íñüêèé.

— Ó Ñòàìáóë³ ç íàìè çóñòð³-
÷àâñÿ ì³í³ñòð çàêîðäîííèõ ñïðàâ 
Ïàâëî Êë³ìê³í, — ðîçêàçóº Ñî-
ô³éêà. — ß ïîïðîñèëà äîçâîëó 
ñôîòîãðàôóâàòèñÿ ç ì³í³ñòðîì. 
Â³í íå â³äìîâèâ. Òàê ñàìî, ÿê 
³ Êàòÿ Áóæèíñüêà. Ìàþ ãàðí³ 
ñïîãàäè ïðî çóñòð³÷ ç òàêèìè â³-
äîìèìè ëþäüìè. Ñòàðøà ñåñòðà 
Àíàñòàñ³ÿ ïî-äîáðîìó çàçäðèòü. 
Êàæå, òàêà çóñòð³÷ ç Ïàòð³àðõîì 
áóâàº îäèí ðàç â æèòò³ ³ òî äà-
ëåêî íå â êîæíîãî.

ПОВІДОМЛЕННЯ ПРО 
ПЕРЕМОГУ… ЗАСМУТИЛО 

Ó çàêëàä³, äå íàâ÷àºòüñÿ 
Ñîô³éêà, ä³º ïðîåêò «Øêî-
ëà, ùî ãîòóº ïàòð³îò³â». Ç ä³-
òüìè ïðàöþþòü ²ðèíà Ãàëê³íà, 
²ííà Ñòàäí³ê, Ìàðèíà Êîáåëü. 
Ñîô³ÿ — ïîñò³éíèé ó÷àñíèê ö³º¿ 

У гості з подарунками  Юні українці, 
серед яких п'ятеро вінничан, зустрілися 
у Стамбулі зі Святійшим Вселенським 
Патріархом Варфоломієм

«ВИ МОЛІТЬСЯ ЗА УКРАЇНУ, 
А МИ БУДЕМО ЗА ВАС»

øêîëè. Ä³òè ðàçîì ç ó÷èòåëÿ-
ìè ïëåòóòü ìàñêóâàëüí³ ñ³òêè, 
çáèðàþòü ïðîäóêòè, ãîòóþòü 
ìàëþíêè ³ ëèñòè á³éöÿì, ÿê³ 
çàõèùàþòü êðà¿íó íà Äîíáàñ³. 
Íåçâàæàþ÷è íà ñâ³é â³ê, Ñîô³ÿ 
ãàðíî ãîòóº ñòðàâè. Óì³º âàðèòè 
íå ò³ëüêè òðàäèö³éí³ ñóï, áîðù, 
êàø³. Ó íå¿ çàâæäè ï³ä ðóêàìè 
êíèãà ç ðåöåïòàìè. Ìåíþ ó íèõ 
âäîìà ð³çíîìàí³òíå.

— Äâà ðîêè òîìó äî íàñ 
ó øêîëó ïðèõîäèâ âîëîíòåð Âî-
ëîäèìèð Ìàë³öüêèé ³ ðîçïîâ³â, 
ùî ï³ä ÷àñ éîãî ïî¿çäîê â ÀÒÎ 
á³éö³ äóæå ðàä³þòü ìàëþíêàì ä³-
òåé, à ùå âîíè ïîëþáëÿþòü ñî-
ëîäîù³, — ðîçïîâ³äàº Ñîô³ÿ. — 
Òîä³ â÷èòåë³ ²ðèíà Ãàëê³íà òà 
²ííà Ñòàäí³ê çàïðîïîíóâàëè 
íàïåêòè ðîãàëèê³â ç âèøíÿìè. 
Ùî ìè ðîáèëè? Ïðîñ³âàëè áî-
ðîøíî, ì³ñèëè ò³ñòî. ß îñîáèñòî 
öèì çàéìàëàñÿ. Íàâ³òü äèðåêòîð 
øêîëè Àíàòîë³é Ëîâ÷èíñüêèé 
íàì äîïîìàãàâ. Âèéøëî àæ 
10 ÿùèê³â ñìàêîëèê³â. Ïîò³ì 
ùå ìàëþâàëè ìàëþíêè, ïèñàëè 
ïîáàæàííÿ.

Ïðî ïðîåêò «Øêîëà, ùî ãî-
òóº ïàòð³îò³â», Ñîô³ÿ Áîðñîëþê 

ðîçïîâ³ëà ó ñâî¿é êîíêóðñí³é 
ðîáîò³. Ä³â÷èíêà ç³çíàºòüñÿ, 
ùî íå ñïîä³âàëàñÿ íà ïåðåìî-
ãó. Êîëè ¿é ïðî öå ïîâ³äîìèëè, 
ðîçïëàêàëàñÿ. Ìàìà ó÷åíèö³ òà-
êîæ âèòèðàëà íåïðîõàí³ ñëüîçè. 
ßêáè æ òî â³ä ðàäîñò³…

— Ñîô³ÿ çàõâîð³ëà íà òîé ÷àñ, 
ìàëà ï³äâèùåíó òåìïåðàòóðó, — 
ðîçïîâ³äàº ìàìà Ëþäìèëà. — 
Ïðèéìàëà àíòèá³îòèêè. Âçÿëà 
ë³êè ç ñîáîþ ó äîðîãó. Íà ùàñ-
òÿ, òåìïåðàòóðà ñòàá³ë³çóâàëàñÿ. 
Ó äåíü çóñòð³÷³ ç Ïàòð³àðõîì 
äîíüêà ïî÷óâàëàñÿ äîáðå.

ГРАЄ НА КЛАРНЕТІ 
Íàâ÷àííÿ ó øêîë³ Ñîô³é-

ö³ äàºòüñÿ ëåãêî. Êàæå, ç óñ³õ 
ïðåäìåò³â ìàº ãàðí³ îö³íêè. 
À ùå — çàõîïëþºòüñÿ ìóçèêîþ. 
Â³äâ³äóº ìóçè÷íó øêîëó. Õîò³ëà 
íàâ÷èòèñÿ ãðàòè íà ñàêñîôîí³. 
Öåé ³íñòðóìåíò âèÿâèâñÿ íå äëÿ 
íå¿. Ñèëè íå âèñòà÷àº. Â÷èòüñÿ 
íà êëàðíåò³. Ñïåðøó òðåáà áóëî 
ðîçðîáèòè ëåãåí³. Äëÿ öüîãî äâà 
ðîêè ãðàëà íà ñîï³ëö³. Ï³ñëÿ 
òîãî ñò³ëüêè æ ÷àñó â÷èòüñÿ ãð³ 
íà êëàðíåò³. Âèñòóïàëà ðàçîì ç 
îðêåñòðîì ó Áàð³, Â³ííèö³.

Подарована Святійшому Варфо-
ломію «Книга Добра» виготов-
лена за унікальною технологією. 
Своєю формою схожа на серед-
ньовічні церковні книги. Головна 
її відмінність — папір. Він може 
зберігатися кілька тисяч років. 
Сто таких примірників надру-
ковано у Таллінні. Роботи дітей 
обирала редакційна рада. І серед 
них є розповіді наших вінничан.
Крім Стамбула, унікальні при-
мірники передали у бібліотеку 

Ватикана, її презентують також 
для бібліотеки Конгресу США, 
Королівську бібліотеку Великої 
Британії, Олександрійську біблі-
отеку Єгипту.
Її копії вже друкуються в Укра-
їні. Їх отримають найактивні-
ші учасники міжнародного 
соціального проекту «Книга 
Добра», а також бібліотеки 
загальноосвітніх шкіл Украї-
ни. Зрозуміло, що друкують їх 
на звичайному папері.

Схожа на середньовічні церковні книги 

Ïîäàðîâàíà 
Âàðôîëîì³þ «Êíèãà 
Äîáðà» âèãîòîâëåíà 
íà ïàïåð³, ÿêèé ìîæå 
çáåð³ãàòèñÿ ê³ëüêà 
òèñÿ÷ ðîê³â

Софійка вручила Патріарху ще й подарунок від своєї 
школи №3 міста Бар, а насправді – від усіх вінничан
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Дівчата вважають, що кожна лю-
дина повинна мати рівні права 
у суспільстві. Їм ніхто не повинен 
забороняти одружуватися або 
виходити заміж за тих, кого вони 
кохають. Навіть, якщо це люди 
однієї статі.
— Нас оточує багато стереотипів. 
Люди думають, що всі геї ви-
глядають, як солодкі хлопчики 
з обкладинок глянців, а лесбійки 
обов’язково мужикуваті, — го-
ворить Еріка. — На підсвідомому 
рівні я розумію, хто я є. Навіть, 
якщо мені хочеться вести себе як 
хлопець, у мені все одно багато 
жіночого.
У пари вже є певні плани на май-
бутнє. Наприклад, наступного 
року планують взяти квартиру 
в кредит і почати жити разом. 
Батьки обіцяли допомагати.

Думали і про дітей. Прийшли 
до висновку, що краще удо-
черяти або всиновлювати. Тоді 
на обох буде однакова відпо-
відальність.
Як точно це робитимуть, поки 
що невідомо, адже українським 
законодавством не передбачено 
створення офіційних одностате-
вих шлюбів і в таких людей немає 
змоги виховувати дітей, яких по-
збавили батьківського піклування.
— Ми ж як і всі інші готуємо, роз-
мовляємо тією ж мовою, читає-
мо книги і ходимо у кіно. Наше 
життя точнісінько таке саме, як і 
у звичайних гетеросексуальних 
пар, — пояснює Аня. — Просто 
нас приваблюють люди нашої 
статі. От і все. А проблеми і не-
розуміння через цей єдиний 
момент виникають скрізь.

Плани на майбутнє 

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

 

Äî ïðåäñòàâ-
íèöü ñâîº¿ ñòàò³ 
Àíþ ïî÷àëî òÿã-
íóòè ó 13 ðîê³â. 

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíà âïåðøå ïî-
ö³ëóâàëàñÿ ç ä³â÷èíîþ. Íàñòóïí³ 
ê³ëüêà ðîê³â ïðîõîäèëè â ðîçäó-
ìàõ ïðî òå, ùîá çâåðíóòèñÿ äî ë³-
êàðÿ ³ âëàñíîìó íåñïðèéíÿòò³. 
Áî, çäàâàëîñÿ, ùî ùîñü íå òàê ³ 
òàê íå ìàº áóòè.

— Íà ùàñòÿ, ïîðÿä áóâ äÿäÿ 
Google. Â³í ïîÿñíèâ ³ ïîêàçàâ. 
Íàâ³òü á³ëüøå, í³æ áóëî ïîòð³á-
íî, — êàæå ä³â÷èíà. — ß çðîçó-
ì³ëà, ùî ç³ ìíîþ âñå íîðìàëü-
íî. Ëþäè áóâàþòü ð³çíèìè ³ â³ä 
á³ëüøîñò³ ÿ â³äð³çíÿþñÿ, õ³áà ùî 
òèì, ùî ìåíå ïðèâàáëþþòü ³íø³ 
ä³â÷àòà.

Àíÿ ãîâîðèòü, ùî ñóñï³ëüñòâî, 
ÿê ïðàâèëî, ââàæàº ãîìîñåêñó-
àëüí³ñòü íàñë³äêàìè ïñèõîëîã³÷-
íî¿ òðàâìè, âàæêîãî äèòèíñòâà, 
à äåõòî é çîâñ³ì õâîðîáîþ.

— ßêîñü ì³é õðåñíèé ñêàçàâ, 
ùî âñ³õ íàñ ïîòð³áíî ç³áðàòè 
â îäíîìó ì³ñö³ ³ ñïàëèòè çàæè-
âî. Â³í ñêàçàâ öå îñîáèñòî ìåí³. 
Àëå òîä³ â³í ùå íå çíàâ ïðî ìîþ 
îð³ºíòàö³þ, — ðîçïîâ³äàº Àíÿ. 

Ïåðøèé êàì³íã-àóò ñòàâñÿ âè-
ïàäêîâî. Àíÿ ñâàðèëàñÿ ç áàòü-
êàìè ÷åðåç òå, ùî âîíè âèìà-

ãàëè ïîÿñíåíü ïðîãóë³â çàíÿòü 
ó êîëåäæ³. Íå âèãàäàâøè í³÷îãî 
êðàùîãî, äîâåëîñÿ êàçàòè ïðàâäó:

— ß ïðîãóëÿëà ïàðè çàðàäè 
ñâîº¿ ä³â÷èíè.

— Ó ñåíñ³ çàðàäè ä³â÷èíè?
— Ìàìî, òàòó — ìåíå íå ïðè-

âàáëþþòü ÷îëîâ³êè. Ìåí³ ïîäî-
áàþòüñÿ ä³â÷àòà.

Áàòüêî íå õîò³â ìèðèòèñÿ ç³ 
ñêàçàíèì ³ â³äâ³â äîíüêó íà ïðè-
éîì äî ïñèõ³àòðà. Îìð³ÿíîãî 
«çö³ëåííÿ» íå ñòàëîñÿ. Ë³êàðêà 
ïîÿñíèëà, ùî ç éîãî äèòèíîþ âñå 
äîáðå, òàêå áóâàº ³ öå íîðìàëüíî.

Òîä³ çàñìó÷åíèé áàòüêî ïî÷àâ 
ïîãðîæóâàòè â³äïðàâèòè äîíüêó 
äî ìîíàñòèðÿ.

— Òàòó, íå òðåáà, áî ìîíàøêè 
áóäóòü á³äíèìè, — æàðòóâàëà Àíÿ.

Ìàìà âèá³ð äîíüêè ïðèéíÿëà 
ìàéæå îäðàçó. Äðóç³ òàêîæ ïîñòà-
âèëèñÿ ç ðîçóì³ííÿì. Àëå íå âñ³.

— Ó ìåíå áóâ çíàéîìèé, ÿêîìó 
öå àæ í³ÿê íå ïîäîáàëîñÿ. Â³í 
íàìàãàâñÿ âèïðàâèòè ìåíå. Äî-
ìàãàâñÿ ³ ëåäü íå ïî ï³äâîð³òòÿõ 
âèëîâëþâàâ, — ãîâîðèòü Àíÿ. — 
Ï³ñëÿ ê³ëüêîõ òàêèõ âèïàäê³â, 
ÿ ç³áðàëà ñâîþ êîìïàí³þ ³ ìè 
âæå ó ô³çè÷í³é ôîðì³ ïîÿñíèëè 
éîìó, ùî òàê ðîáèòè íå ìîæíà. 
Äîïîìîãëî.

Äàëåêî íå ó êîæíîãî ç íàñ º 
çíàéîì³ ç íåòðàäèö³éíîþ ñåêñó-
àëüíîþ îð³ºíòàö³ºþ. Ïðèíàéìí³ 
íå âñ³ ç íàñ ïðî òàêèõ çíàþòü. 

«ЗІБРАТИ ТА РОЗСТРІЛЯТИ»: ДВІ 
ІСТОРІЇ ВІННИЦЬКИХ ЛЕСБІЯНОК 
Нетрадиційно  Поговорили з двома 
відкритими лесбійками про те, як вони 
усвідомили, що їх приваблюють інші 
дівчата, про камінг-аути та реакцію 
батьків, толерантність з боку суспільства 
та їхні плани на майбутнє

Òîìó, êîëè äðóç³ Àí³ äîâ³äàëèñÿ 
ïðî íîâîñïå÷åíó ëåñá³éêó, ïî÷à-
ëè ñòàâèòè áåçë³÷ ïèòàíü: À ùî 
òè â³ä÷óâàºø? Õòî ó âàø³é ïàð³ 
÷îëîâ³ê, à õòî æ³íêà?

— Ó íàñ òàêîãî íåìàº. Ìè îáè-
äâ³ ä³â÷èíè, — ïîÿñíþº Àíÿ. — 
Ïðîñòî ó ìåíå á³ëüø ñèëüíèé 
õàðàêòåð. ² ÿ ñòàðøà çà â³êîì. 
×åðåç öå ô³íàíñîâ³ ³ ìîðàëüí³ 
ïèòàííÿ ñòàðàþñü áðàòè íà ñåáå. 
Áóâàº, ì³íÿºìîñü ðîëÿìè.

МАМА ВСЕ ОДНО ЛЮБИТЬ 
Åð³êà áóëà ùå çîâñ³ì ìàëåíü-

êîþ. Òî÷íî íå ïðèãàäóº, àëå 
êàæå, ùî ïîòÿã äî ä³â÷àò ïî÷àâñÿ 
ó ìîëîäøèõ êëàñàõ. Ò³ëüêè âîíà 
íå ðîçóì³ëà, ÷è ä³éñíî âñå ìàº 
áóòè ñàìå òàê, ÷è ìîæëèâî ÿêîñü 
³íàêøå.

Êîëè Åð³ö³ áóëî äâàíàäöÿòü, 
îäíîêëàñíèö³ ïî÷àëè ðîçïîâ³äà-
òè, ÿê âîíè ö³ëóâàëèñÿ ç õëîïöÿ-
ìè. Ä³â÷èíö³ öå âçàãàë³ íå áóëî 
ö³êàâèì. Àäæå òîä³ ¿é ïîäîáàëàñÿ 
íàéêðàùà ïîäðóãà Ä³àíà. Çãîäîì 
âîíà ç íåþ ïî÷àëà çóñòð³÷àòèñÿ. 
Òîä³ ³ çðîçóì³ëà, ùî õëîïö³ ¿é 
âçàãàë³ íå ïîòð³áí³.

— Ìè ïðîçóñòð³÷àëèñÿ äâà 
ðîêè. Ìîæëèâî âîíà ëþáè-
ëà ìåíå íå çîâñ³ì ÿê ä³â÷è-
íó, à çà ìîº äî íå¿ ñòàâëåííÿ. 
À ÿ ÿêðàç ëþáèëà ¿¿ ÿê ä³â÷èíó, — 
ðîçïîâ³äàº Åð³êà. — Ó ìåíå áóâ 
á³ëüø ÷îëîâ³÷èé õàðàêòåð. Ó äè-
òèíñòâ³ áóëè íàâ³òü äóìêè ïðî 
òå, ùî ÿ õî÷ó áóòè õëîï÷èêîì.

Îäíîãî äíÿ Åð³êà ãîâîðèëà ç 
ìàìîþ ³ ñïåö³àëüíî çâåëà ðîç-
ìîâó äî òåìè ËÃÁÒ. Íàïðèê³íö³ 
ñïèòàëà:

— À ÿêùî á ÿ áóëà ëåñá³éêîþ?
— ß á òåáå âáèëà!
Òàêà â³äïîâ³äü çàñìóòèëà ä³-

â÷èíó. Àëå âæå íàñòóïíîãî äíÿ 
Åð³êà ç³áðàëàñÿ ç äóìêàìè, ï³ä³-
éøëà ³ ñêàçàëà, ùî çóñòð³÷àºòüñÿ 
ç³ ñâîºþ ïîäðóãîþ.

Äëÿ ìàìè öå áóëî âåëèêîþ 
íåñïîä³âàíêîþ. Ï³ñëÿ öüîãî 
âîíà äåÿêèé ÷àñ íå ãîâîðèëà ç 
äîíüêîþ.

Ïîò³ì ï³ä³éøëà ³ ñêàçàëà, ùî 
âñå îäíî ëþáèòü ¿¿. Àëå ïîïðî-
ñèëà ïîêè ùî í³êîìó ïðî öå 
íå ãîâîðèòè.

— Ìåí³ íå õîò³ëîñÿ ¿¿ îáðàæà-
òè. Áîÿëàñÿ, ùî âîíà ïî÷íå ïîãà-
íî äî ìåíå ñòàâèòèñÿ, — ãîâîðèòü 
ä³â÷èíà. — ß íå êàçàëà ¿é, ùî 
ëåñá³éêà. Ñêàçàëà, ùî á³ñåêñó-
àëêà. Òîáòî ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ ³ 

ä³â÷àòà, ³ õëîïö³. Ñàìå òîìó, ùå 
ÿêèéñü ÷àñ ìàìà ñïîä³âàëàñÿ, 
ùî ÿ çíàéäó ñîá³ ÿêîãîñü Ñåðã³ÿ 
àáî Àíäð³ÿ. Àëå ÿ çíàéøëà Àíþ 
³ âîíà çðîçóì³ëà, ùî öå íàäîâãî.

Ïðî îð³ºíòàö³þ Åð³êè çíàº 
ìàéæå âñå ¿¿ îòî÷åííÿ. Êð³ì òàòà, 
áàáóñ³ ³ ä³äóñÿ. Óñ³ òðîº íåãàòèâíî 
ñïðèéìàþòü áóäü-ÿêó ³íôîðìà-
ö³þ, ùî ïîâ’ÿçàíà ç òåìîþ ËÃÁÒ.

Ä³â÷èíà ïðèãàäóº âèïàäîê, 
êîëè äî áàòüêà ïðèéøëè éîãî 
äðóç³. Âîíè ñèä³ëè ó â³òàëüí³ ³ 
ðàïòîì òåìà çàéøëà ïðî ãîìî-
ñåêñóàëüí³ñòü.

— Òàòî ñêàçàâ, ùî öå æàõëèâî. 
² ùî áóâ áè íå ïðîòè ç³áðàòè íàñ 
òà ðîçñòð³ëÿòè. Ìè ò³ëüêè ïåðå-
ãëÿíóëèñü ç ìàìîþ ³ ïðîìîâ÷àëè.

ЗНАЙОМСТВО З БАТЬКАМИ 
Ïðî ³ñíóâàííÿ îäíà îäíî¿ âîíè 

ä³çíàëèñÿ íà ñàéò³ äëÿ çíàéîìñòâ. 
Ïî÷àëè ñï³ëêóâàòèñÿ, àëå îáèäâ³ 
äóìàëè, ùî á³ëüøå ê³ëüêîõ äí³â 
öå íå òðèâàòèìå. Óñå âèéøëî 
³íàêøå.

— Íà òðåò³é äåíü ñï³ëêóâàí-
íÿ ìè âïåðøå ï³øëè ãóëÿòè. 
Íà ï’ÿòèé äåíü ÿ ïîäàðóâàëà ¿é 
êàáëó÷êó, ÿêó äâà ðîêè íîñèëà, 
íå çí³ìàþ÷è, — ðîçïîâ³äàº Àíÿ. — 
Ðàí³øå ìåí³ ïîòð³áíî áóëî äåñü 
òðè ì³ñÿö³, ùîá òî÷íî çðîçóì³òè, 
ùî ÿ õî÷ó áóòè ðàçîì ³ç ïåâíîþ 
ëþäèíîþ. À òóò âæå ÷åðåç òèæ-
äåíü ÿ çàïðîïîíóâàëà ¿é çóñòð³-
÷àòèñÿ.

Òîãî äíÿ âîíè ãóëÿëè äî ï³ç-
íüîãî âå÷îðà. Ó Àí³ ðîçðÿäèâñÿ 
òåëåôîí ³ Åð³êà çàïðîïîíóâàëà 

ï³äçàðÿäèòèñÿ ó íå¿ âäîìà. ßêðàç 
ïîîá³öÿëà ïîçíàéîìèòè ç ìàìîþ.

— Äî öüîãî ÿ í³êîëè íå çíà-
éîìèëàñÿ ç áàòüêàìè. Äóìàëà, 
ùî öå ñòàíåòüñÿ äåñü ÷åðåç ê³ëüêà 
ðîê³â. Àëå í³ÿê íå ÷åðåç òèæäåíü.

— ß ñïðàâä³ íå çíàëà, ùî ìåí³ 
ðîáèòè, — ïðîäîâæóº Àíÿ. — ¯¿ 
ìàìà âêëàäàëà ñïàòè ìåíøèõ, 
à ÿ ñèä³ëà ³ òðÿñëàñÿ. À ÿêùî 
âîíà çàðàç ç ìîëîòêîì ïðèéäå? 
×è ìîæå ç íîæåì? Êîëè âîíà 
çàéøëà äî ê³ìíàòè, ÿ çìîãëà 
ñêàçàòè ò³ëüêè: «Äîáðèé âå÷³ð!»

ПРО ТОЛЕРАНТНІСТЬ 
СУСПІЛЬСТВА 

Ñâîº¿ îð³ºíòàö³¿ ä³â÷àòà 
íå ïðèõîâóþòü. Òîìó íà âóëè-
ö³ çàâæäè òðèìàþòüñÿ çà ðóêè.
Ãîâîðÿòü, ùî íà ð³çíîãî ðîäó 
ïðîâîêàö³¿ óâàãó íàìàãàþòüñÿ 
íå çâåðòàòè. Òà é ñàìèõ ïðîâî-
êàö³é íå òàê âæå ³ áàãàòî. Ñêîð³-
øå ïîäèâ: «Î, äèâèñü, ëåñá³éêè 
éäóòü», — íåð³äêî ÷óþòü ñë³äîì 
â³ä ïåðåõîæèõ.

Íà äóìêó Àí³ òà Åð³êè, îñòàí-
í³ì ÷àñîì ñòàëî ìîäíî ãîâîðèòè, 
ùî â òåáå ³íøà îð³ºíòàö³ÿ. Ï³ä-
ë³òêè äóìàþòü, ùî áóòè ëåñá³é-
êîþ àáî á³ñåêñóàëêîþ êðóòî.

— Öå çîâñ³ì íå òàê! Âîíè 
íå ðîçóì³þòü, ùî öèì ìîæóòü 
ç³ïñóâàòè ñîá³ æèòòÿ, — ïîÿñíþº 
Àíÿ. — Ïîäóìàéòå, ïåðø í³æ ïðî 
òàêå êàçàòè. Ìåíå ñò³ëüêè ðàç³â 
îáðàæàëè ³ äîð³êàëè â ³íàêøîñò³, 
ùî íå ïîðàõóâàòè. Àëå ÿ íå âè-
áèðàëà, ÿêîþ ìåí³ áóòè. ß í³÷îãî 
íå ìîæó çì³íèòè. À âîíè ìîæóòü.

Еріка та Аня. Дівчата кажуть, що нерідко бачать на обличчях 
людей подив. І чують слідом: «О, дивись, лесбійки йдуть» ß íå êàçàëà ìàì³, ùî 

ëåñá³ÿíêà. Ñêàçàëà, 
ùî á³ñåêñóàëêà. Òîáòî 
ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ ³ 
ä³â÷àòà, ³ õëîïö³. À 
ïîò³ì çíàéøëà Àíþ

ËÀÉÔ
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КІНО

Ральф-руйнівник2: Інтернетрі
Анімація, 28.11, поч. о 10.00, 12.15, 17.10, 19.50
29.11–5.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дівчина у павутинні
Кримінальна драма, 28.11, поч. о 10.45
29.11–5.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Богемна рапсодія
Біографічна драма, 28.11, поч. о 15.10, 21.55
29.11–5.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Вдови
Кримінальний екшн, 28.11, поч. о 12.50
29.11–5.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Фантастичні звірі: 
Злочини Ґріндельвальда
Фентезі, 28.11, поч. о 14.30, 17.30, 19.30
29.11–5.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Суспірія
Детектив, 28.11, поч. о 21.55
29.11–5.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Фантастичні звірі: Злочини 
Ґріндельвальда
Фентезі, 28.11, поч. о 14.10, 18.45, 21.15

Ральф-руйнівник2: Інтернетрі
Анімація, 28.11, поч. о 10.00, 12.05, 16.40

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Оверлорд
Фантастичний трилер, 28.11, поч. о 10.20, 19.30
29.11–5.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Дівчина у павутинні
Трилер, 28.11, поч. о 12.40, 15.20
29.11–5.12, довідка — за тел. (096)003–50–50

Фантастичні звірі: 
Злочини Ґріндельвальда
28.11, поч. о 10.00, 11.00, 12.40, 13.40, 15.20, 
16.20, 18.00, 19.00, 20.40, 21.40, 23.20
29.11–5.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Бути Астрід Ліндгрен
Біографічна драма, 28.11, поч. о 10.00. 12.30, 
19.00. 29.11–5.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Вдови
Кримінальний трилер, 28.11, поч. о 10.00, 12.40, 
22.00. 29.11–5.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Холодна війна
Драма, 28.11, поч. о 15.00, 17.00, 21.30
29.11–5.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Нація вбивць
Трилер, 28.11, поч. о 10.00, 12.20, 21.50
29.11–5.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Ральф-руйнівник2: Інтернетрі
28.11, поч. о 9.00, 11.10, 13.20, 14.40, 15.00, 
15.30, 17.10, 17.40, 19.20, 19.50
29.11–5.12 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.

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.

Сергій Бабкін у 
Вінниці
12 грудня на сцені 
Будинку офіцерів пройде 
затишний тригодинний ве-
чір Сергія Бабкіна. Сергій 
Бабкін — це незвичайний 

співак, це 10 альбомів, сотні відіграних концертів і 
вистав, ролі в кіно (самого себе в культовому фільмі 
«День Радіо» від «Квартету І», «Відторгнення» разом 
з Богданом Ступкою та ін.).
Це лідер колишнього гурту «5'nizza», це участь в су-
пергрупі «Брюссель», яка була створена Святосла-
вом Вакарчуком, тренерське крісло у рейтинговому 
вокальному шоу країни «Голос країни», і, як законо-
мірний і заслужений підсумок, довга, копітка робота 
над тисячами проданих альбомів і понад півмільйона 
слухачів, які відвідали концерти.
Слухачів, кожен з яких на концерти приходять 
зовсім не випадково, кожен зі своєю історією, яку 
проживають під пісні Бабкіна.
А все починалось з 2002 року, коли у вересні 
Сергій Бабкін повернувся з фестивалю КаZантип 
(який став тріумфальним для гурту 5'nizza) і разом 
з Сергієм Савенком на студії «М. ART» за 5 годин 
одним махом записує 30 пісень, які згодом стануть 
двома першими сольними альбомами музиканта: 
«УРА!» і «БІС!».
Початок концерту о 19.00, тел. (048)7934567.

ÀÔ²ØÀ

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

KVITKA
Пісня наяву й у снах, 29.11, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма, 29.11, поч. о 19.00

Народний Малахій
Трагіфарс, 30.11, поч. о 18.30

Селфі зі Склерозом
Незвичайна комедія, 4.12, поч. о 18.00

Народний Малахій
Трагіфарс, 5.12, поч. о 16.00

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

сміємося досхочу і отримаємо найкращі емоції! Усі, 
хто бачив цей сучасний, розривний і мегавеселий 
шедевр, вам підтвердять: «Варто йти!» А ще — нео-
дмінно взяти із собою друзів, коханих, близьких, 
знайомих, батьків, сестер, братів, кумів, однокурс-
ників і всіх-всіх-всіх, кому ви бажаєте добра, щастя 
і радості. Адже «Про що мовчать чоловіки, або Ди-
кун FOREVER» — це суцільний сплеск позитивних 
емоцій. Кохання, стосунки, ревнощі, право на вла-
ду 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
Пригоди мисливця Даная
Мордовська казка, 1.12, поч. об 11.00 та 13.00

Хоробра Іляна
Румунська казка, 2.12, поч. об 11.00 та 13.00

Міжнародна 
виставка котів
Вінницький клуб любителів 
кішок КЕТ запрошує 22–
23 грудня на міжнародну 
виставку котів «Зимове 
КОТОпаті». Виставка роз-
міститься в торгово-роз-

важальному комплексі «Мегамолл» на 3-му поверсі. 
Буде новорічна атмосфера, цікаві вистави тварин 
різних порід, ринги і монопородні шоу кішок, а також 
захоплюючі конкурси для дітей і дорослих.
На виставці будуть працювати міжнародні екс-
перти WCF по всіх породах Анна Анохіна (Росія) і 

Тетяна Линник (Україна).
Гості виставки зможуть побачити кішок найрізно-
манітніших порід:
 персів,
 британських,
 шотландських,
 сфінксів,
 мейн кунів,
 сибірських,

 бенгалів,
 регдолл,
 бобтейлів,
 девон рекс,
 а також рідкісні 
породи.

Зробити благодійні пожертвування для бездо-
мних тварин ви зможете біля стенду громадської 
організації «Звичка оберігати» на нашій виставці. 
Також приймаються заявки на стерилізацію.
Виставка працює з 10.00 до 18.00.

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 пройде 
яскравий фестиваль hand made «Vin Art Fest». У про-
грамі творчого фестивалю: виставка виробів ручної ро-
боти; майстер-класи з виготовлення сувенірів, прикрас 

та подарунків; ярмарок, з можливістю придбати уні-
кальні вироби. На фестивалі також будуть представле-
ні: 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
У експозиції музею представлені одні з найцікавіших 
марок, деякі з них є лише в одному екземплярі. У по-
вній колекції пана Олександра є марки, датовані від 
1850 року, гашені в різних українських містах. Музей 
української марки ім. Якова Балабана можна від-
відати 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 при-
роди, поринути у світ популярної техніки та по-
експериментувати самому. Тут представлені понад 
150 експонатів для виконання дослідів. 
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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АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

«Äâàíàäöÿòü áèòâ çà æèòòÿ» — 
öå ìîæëèâ³ñòü ï³äòðèìàòè ä³òåé, 
ÿê³ ìàþòü òÿæê³ çàõâîðþâàííÿ. 
Óæå ö³º¿ íåä³ë³ î 18.00 âñ³ âîíè 
çáåðóòüñÿ äëÿ òîãî, àáè âëàøòó-
âàòè êðàñèâèé âå÷³ð äëÿ âñ³õ ãîñ-
òåé, àäæå ä³òè àáñîëþòíî âïåâ-
íåí³, ùî ï³äòðèìàòè ¿õ ïðèéäå 
÷èìàëî ëþäåé. Òîìó îðãàí³çà-
òîðè çàïðîøóþòü óñ³õ áàæàþ÷èõ 
â³äâ³äàòè çàõ³ä.

ПРО ПРОЕКТ 
Íàçâà ãîâîðèòü ñàìà çà ñåáå, 

àäæå âñ³ äâàíàäöÿòü ó÷àñíèê³â 
ïðîåêòó — ñïðàâæí³ á³éö³. Ùî-
äíÿ âîíè íàìàãàþòüñÿ ïåðåìîãòè 
ëåéêîç, ñàðêîìó, ÄÖÏ, àóòèçì, 
öóêðîâèé ä³àáåò òà ³íø³ õâîðîáè 
íà ð³çíèõ ñòàä³ÿõ. Ãåðî¿ âå÷îðà — 
öå ä³òè ç Â³ííèö³ òà îáëàñò³, ÿêèì 
ïîòð³áíà ï³äòðèìêà ÿê ô³íàíñîâà, 
òàê ³ ìîðàëüíà. Îðãàí³çàòîðè çà-
õîäó ãîâîðÿòü, ùî íà ìåò³ ìàþòü 
áàãàòî ðå÷åé, àëå ãîëîâíå — öå ï³ä-
òðèìêà ä³òåé. Äàòè çðîçóì³òè ìà-
ëåíüêèì ëþäÿì, ùî âîíè ïîòð³áí³, 
íàäèõíóòè òà áîðîòèñÿ çà æèòòÿ 
ðàçîì ³ç íèìè òà ¿õ áàòüêàìè.

Öå âæå øîñòèé âåëèêèé ïðî-
åêò Ä³àíè Ìîðîç. Ä³â÷èíà íå íà-
ëåæèòü äî æîäíî¿ ãðîìàäñüêî¿ 

îðãàí³çàö³¿ ÷è ïàðò³¿, à ïðîñòî 
îðãàí³çîâóº áëàãîä³éíó äîïîìî-
ãó äëÿ òèõ, êîìó öå íåîáõ³äíî.

ХТО ВІЗЬМЕ УЧАСТЬ 
— Ìè íå äàðåìíî îáðàëè öèõ 

12 ä³òåé. Âîíè äóæå àêòèâí³ ³, 
íå çâàæàþ÷è íà õâîðîáè, íàìà-
ãàþòüñÿ æèòè íîðìàëüíî. Öåé 
ïðîåêò íå äëÿ òîãî, àáè æàë³òè ä³-
òåé, à äëÿ òîãî, ùîá ìàêñèìàëüíî 
çîñåðåäèòè ñèëè äîðîñëèõ íà ¿õ 
ï³äòðèìö³, — ãîâîðèòü Ä³àíà.

Ó÷àñòü ó ïðîåêò³ âçÿëà ³ â³äîìà 
â³ííè÷àíêà — Ìàðèíà Óçºëêî-
âà. Ñïîðòñìåíêà òà âåäó÷à áóäå 
íà ñöåí³ ðàçîì ³ç ä³òüìè, êîëè 
ò³ áóäóòü âèõîäèòè ó á³éö³âñüêèõ 
õàëàòàõ.

— Öåé ïðîåêò ïîâèíåí ïåðå-
ìêíóòè äèòÿ÷ó ñâ³äîì³ñòü ç íåãàòèâó 
íà ïîçèòèâ. Òà ïðèâåðíóòè óâàãó 
äîðîñëèõ äî ³ñíóþ÷èõ ïðîáëåì. 
Ìåòà — íå ç³áðàòè êîøòè, à çâåðíó-
òè óâàãó. Ïðîòå, ÿ íå âèêëþ÷àþ, ùî 
ó êîãîñü ìîæå âèíèêíóòè áàæàííÿ 
äîïîìîãòè àäðåñíî àáî çàãàëüíî, — 
ðîçïîâ³äàº Ä³àíà Ìîðîç.

ЩО ЧЕКАЄ НА ГОСТЕЙ 
Ïðîåêò «Äâàíàäöÿòü áèòâ 

çà æèòòÿ» ãîòóâàëè ïðîòÿãîì äâîõ 
ì³ñÿö³â. Çà öåé ÷àñ áóëî ïðîâåäå-
íî áàãàòî ðîáîòè: ïñèõîëîã³÷íà 

«ДВАНАДЦЯТЬ БИТВ ЗА ЖИТТЯ»: ЯК 
ПІДТРИМАТИ ТЯЖКОХВОРИХ ДІТЕЙ?
Допомога  Дванадцять історій реальних 
дітей, які за кілька років пережили чимало 
болю, розкажуть уже цієї неділі у філармонії. 
Дівчата та хлопці від чотирьох до п'ятнадцяти 
років мають тяжкі захворювання різних 
стадій. Діти підготували різні поробки, які 
зробили власними руками, аби виставити 
їх на благодійному аукціоні

ï³äòðèìêà ä³òåé òà áàòüê³â, ï³ä-
ãîòîâêà òâîð÷èõ ðîá³ò òà ïîøóê 
ñïîíñîð³â. Êð³ì òîãî, ä³òè çíÿëè-
ñÿ ó êë³ï³, ïðåì’ºðó ÿêîãî ìîæ-
íà áóäå ïîáà÷èòè áåçïîñåðåäíüî 
äðóãîãî ãðóäíÿ.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñàìîãî çàõîäó, 
òî îñíîâíîþ ÷àñòèíîþ ñòàíå àóê-
ö³îí, íà ÿêîìó ä³òè áóäóòü ïðåä-
ñòàâëÿòè ñâî¿ ðîáîòè. Öå ïîðîáêè 
³ç äåðåâà, êàðòèíè, âèøèâêà òà 
áàãàòî ³íøîãî, íàä ÷èì ä³òëàõè 
òðóäèëèñÿ íå îäèí äåíü.

— Äî ó÷àñò³ â ïðîåêò³ ÿ çàïðî-
øóâàëà ä³òîê, ÿêèõ çíàþ îñîáèñòî 
³ äàâíî äîïîìîãàþ. Àäæå çà îäè-
íàäöÿòü ðîê³â ä³ÿëüíîñò³ ïîçíà-
éîìèëàñÿ ³ç áàãàòüìà, êîìó ïî-
òð³áíà ï³äòðèìêà. Áóëè ä³òè, ÿêèõ 
äî ìåíå ïðèâåëà Þë³ÿ Àäàì’þê. 
Âîíà äîáðå çíàº ïðî ïðîáëåìè îí-
êîõâîðèõ ä³òåé. À áóëè ó÷àñíèêè, 
ÿê³ ñàì³ âèÿâèëè áàæàííÿ âçÿòè 
ó÷àñòü ó íàøîìó çàõîä³, — ãîâî-
ðèòü ïðî ó÷àñíèê³â îðãàí³çàòîð.

«Äâàíàäöÿòü áèòâ çà æèòòÿ» — 
öå ðåàëüí³ ³ñòîð³¿, ñïðàâæí³ ëþäè 
òà ñòðàøí³ õâîðîáè. Òîìó îðãàí³-
çàòîðñüêèé çàäóì ïîëÿãàº â ÷óò-
òºâîñò³ òà åìîö³éíîñò³ çàõîäó.

— Ìè ïîâèíí³ çðîáèòè âñå äëÿ 
òîãî, ùîá ó ä³òåé âèðîñëè êðè-
ëà, — êàæå Ä³àíà.

Âõ³ä íà çàõ³ä â³ëüíèé. Òîìó 
áàæàþ÷èõ çàïðîøóþòü äðóãîãî 
ãðóäíÿ î 18.00 äî çàëè Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñíî¿ ô³ëàðìîí³¿, àáè ï³äòðè-
ìàòè òèõ, êîìó öå äóæå ïîòð³áíî.

Чотирирічна Аня Денисенко пережила лейкоз, а тепер 
бореться з гепатитом, яким її інфікували у лікарні 

Öåé ïðîåêò íå äëÿ 
òîãî, àáè æàë³òè 
ä³òåé, à äëÿ òîãî, 
ùîá çîñåðåäèòè 
ñèëè äîðîñëèõ íà ¿õ 
ï³äòðèìö³

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Âèñòàâêîâó çàëó Â³ííèöüêî¿ 

îáëàñíî¿ ñòàíö³¿ þííàò³â ïîïî-
âíèëà çåëåíà ³ãóàíà, ð³äê³ñíà 
åêçîòè÷íà òâàðèíà. Ä³òè çàõî-
ïëåíî íàçèâàþòü öþ ÿù³ðêó ÷ó-
äîâèñüêîì àáî äðàêîíîì çà ïåâíó 
ñõîæ³ñòü íà öèõ êàçêîâèõ ³ñòîò. 
Ðàí³øå íà ñòàíö³¿ þííàò³â ìåø-
êàëè ëèøå ÿù³ðêè çíà÷íî ìåí-
øèõ ðîçì³ð³â.

— Ó ïðèðîä³ ³ãóàíè æèâóòü 
â Öåíòðàëüí³é Àìåðèö³, íà îñò-
ðîâàõ. Äî íàøîãî âèñòàâêîâîãî 
çàëó òâàðèíêó â³ääàëè ïîïåðå-
äí³ âëàñíèêè. Ïðîäàòè ³ãóàíó 
âîíè íå ìîãëè, àäæå çàçâè÷àé 
òàêèõ òâàðèí êóïóþòü ìîëîäè-
ìè, — êàæå çàâ³äóâà÷ ëàáîðàòîð³¿ 

àêâàð³óì³ñòèêè ³ òåðàð³óì³ñòèêè 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ñòàíö³¿ þí-
íàò³â Ñåðã³é Ðåêøåíþê.

Çåëåíà ³ãóàíà — óí³êàëüíà ñå-
ðåä ÿù³ðîê, àäæå âîíà âèðîñòàº 
âåëèêà. Þííàò³âñüêà òâàðèí-
êà — âæå äîðîñëà. ¯¿ äîâæèíà 
(â³ä íîñà äî ê³í÷èêà õâîñòà) 
á³ëüøå ìåòðà.

— Á³ëüø³ñòü ÿù³ðîê ìîæíà 
òðèìàòè âäîìà áåç îñîáëèâèõ 
ïðîáëåì. À îñü äëÿ çåëåíî¿ ³ãóàíè 
íåîáõ³äíî ìàòè âåëèêèé òåðàð³óì. 
Òîìó ¿õ çàâîäÿòü íå÷àñòî. Õî÷à ö³ 
òâàðèíêè ðîñëèíî¿äí³, ³ ãîäóâàòè 
¿õ íåñêëàäíî, — ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é 
Ðåêøåíþê.

Çåëåíà ³ãóàíà õàð÷óºòüñÿ 
ÿáëóêàìè, ìîðêâîþ, êàáà÷êà-

ìè, áàíàíàìè òîùî. Ãîäóþòü ¿¿ 
íàâ³òü ä³òè. Â³ííè÷àíè íåð³äêî 
ïðèíîñÿòü òâàðèíîê íà ñòàíö³þ 
þííàò³â, àëå ïðèéìàþòü äàëåêî 
íå âñ³õ.

— Íàé÷àñò³øå íàì õî÷óòü ïî-
äàðóâàòè ìîðñüêèõ ñâèíîê àáî 
÷åðâîíîâóõèõ ÷åðåïàõ. Àëå ìè 
¿õ íå ïðèéìàºìî. Áî íå ìàºìî 
ìîæëèâîñò³ óòðèìóâàòè â òàê³é 
ê³ëüêîñò³, ÿê íàì ïðîïîíóþòü. 
Òîìó ìîæó ïîðàäèòè êîðèñòó-
âàòèñÿ ñàéòàìè, äå òâàðèí â³ä-
äàþòü áåçêîøòîâíî, — ïîÿñíþº 
Ñåðã³é Ðåêøåíþê. — Íàòîì³ñòü 
ìè ãîòîâ³ ïðèéìàòè ó ìåøêàí-
ö³â ð³äê³ñíèõ òâàðèí ³ ðèá. Êîëè 
ùîñü ïîòð³áíî äî íàøîãî ì³í³-
çîîïàðêó, ³íîä³ é êóïóºìî.

На станції юннатів оселився «дракон» 

Для зеленої ігуани необхідно мати великий тераріум. 
Тому їх в домашніх умовах тримають нечасто
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 Нормально питайся 
 Избавься от вредных привычек 
 Займись спортом 
 Перестань жаловаться и хвастаться 
 Сдерживай обещания 
 Уберись в доме 
 Найди нормальную работу 

Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Сприятливий час для найак-
тивніших дій. Якщо ви захо-
чете круто змінити особисте 
життя, покваптеся зробити 
це саме в найближчі дні.

ТЕЛЕЦЬ 
Тиждень цілком може по-
чатися з самотності. Чим 
швидше ви зрозумієте, що 
все ваше невдоволення і 
претензії — лише каприз, 
тим більше шансів, що ви 
не застрягнете в цьому стані. 

БЛИЗНЮКИ 
Зверніть увагу на свою зо-
внішність, продумайте все 
до дрібниць. Несподівана 
зустріч на початку тижня 
може змінити вашу долю. 
Середа — прекрасна для 
романтичних побачень. 

РАК 
Випадковість може принести 
шанс стати щасливішим. По-
старайтеся його не упустити. 
Тому, кого любите, саме час 
зробити подарунок, навіть 
якщо формального приводу 
для цього немає. 

ЛЕВ 
Нове цікаве знайомство 
загрожує закрутити вам 
голову і всерйоз торкнутися 
ваших почуттів. Але не дуже 
захоплюйтеся, все це може 
тривати зовсім недовго.

ДІВА 
Можливі приємні зміни 
у ваших стосунках з коханою 
людиною. Ваші мрії можуть 
несподівано стати реальніс-
тю. Але не варто триматися 
за обранця мертвою хваткою.

ТЕРЕЗИ 
У понеділок ваші плани 
можуть реалізуватися з 
точністю до навпаки, і, 
на жаль, не на вашу користь. 
У вівторок можливі певні 
розбіжності у взаєминах з 
коханою людиною.

СКОРПІОН 
Якщо ви давно не бачили 
одне одного, терміново ви-
правте це непорозуміння. Вам 
потрібно частіше залишатися 
наодинці і відверто говорити 
про те, що вас хвилює. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ваша легковажність може 
дорого вам коштувати. На-
віщо змушувати вашого об-
ранця ревнувати? Нагадайте 
собі і йому, що ви багато 
значите одне для одного.

КОЗЕРІГ 
Вам необхідно переглянути 
стосунки з коханою людиною, 
постарайтеся бути ніжніше і 
не провокувати конфліктних 
ситуацій. У вівторок сварка 
загрожує охолодженням. 

ВОДОЛІЙ 
Спілкування з коханою 
людиною виявиться більш 
стомлюючим, ніж спілкуван-
ня з друзями. Постарайтеся 
спокійно відреагувати на її 
критичні зауваження. 

РИБИ 
Ідеальний час для спілку-
вання з друзями, вечірок, 
походів по розважальних за-
кладах. Але не факт, що ваш 
партнер захоче вас всюди 
супроводжувати. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 29 ЛИСТОПАДА – 5 ГРУДНЯ

ВАЛЕРИЙ 
АНДРОСОВ,  
ПСИХОЛОГ

— Очень часто мно-
гие абстрактные 
советы и рекомен-
дации восприни-
маются буквально. 

Это может приводить к не очень кор-
ректному поведению. Яркий при-
мер — это пословицы и поговорки. 

На каждую из них есть своя «анти-
пословица»: «семь раз отмерь — 
один раз отрежь» и «кто не ри-
скует — тот не пьёт шампанское», 
«без труда не выловишь и рыбки 
из пруда» и «работа не волк — в лес 
не убежит». Везде важен контекст. 
Точно так же и популярная психо-
логическая литература имеет вес 
только в контексте. «Полюби себя», 
«отпусти ситуацию», «мысли пози-

тивно» — это неполный список тех 
высказываний, который вы можете 
встретить практически в любой по-
пулярной книге. В данном смысле 
важно и нужно адекватно оцени-
вать себя, других и мир в целом. 
Что такое мыслить адекватно? Име-
ется в виду — «адекватно реаль-
ности». Если человек без работы, 
в разводе, без друзей, будет про-
говаривать про себя «всё хорошо», 

то вряд ли это можно счесть здра-
вым смыслом. Есть один хороший 
фильм, называется «Всегда говори: 
«Да!». Как только главный герой 
воспринял совет буквально и на-
чал соглашаться вообще со всем, 
что ему предлагали, у него нача-
лись проблемы. Именно поэтому 
в любом изменении, в том числе 
себя, важно соблюдать принцип 
здравого смысла.

Комментарий эксперта

×òîáû òåáÿ ïîëþáèë äðóãîé ÷å-
ëîâåê, äëÿ íà÷àëà ïîëþáè ñåáÿ 
ñàì. Íó òî åñòü, íàäî ñòàòü òåì, 
êîãî ìîæíî ëþáèòü, õî÷åòñÿ ëþ-
áèòü. À êàê ýòî ñäåëàòü? Âîïðîñ 
òðåâîæàùèé êàê ìóæ÷èí, òàê 
è æåíùèí. È âñÿêèé ïîíèìàåò 
ïîä ýòèì ÷òî-òî ñâîå, íî, êàê 
ïðàâèëî, ñîâåðøåííî ïðîòèâî-
ïîëîæíîå.

Ëþáîâü ê ñåáå — ýòî ïðåæäå 
âñåãî îòâåòñòâåííîñòü è òðåçâàÿ 
îöåíêà ñåáÿ è ðåàëüíîñòè. Ëþ-
áîâü ê ñåáå — ýòî ïîíèìàíèå, 
÷òî íà ñàìîì äåëå òû íóæåí òîëü-
êî ñàìîìó ñåáå, íó è åùå ñâîåé 
ìàìå. Ðàññ÷èòûâàòü íà ÷òî-òî 
îò äðóãèõ, ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî òû 
åñòü — ãëóïî è îïàñíî. Çäîðî-
âîå ñîñòîÿíèå ÷åëîâåêà — êîãäà 
îí ïðèíèìàåò ñåáÿ êàêèì åñòü, 
íî çíàåò, ê ÷åìó íóæíî ñòðåìèòü-
ñÿ. Ó ëþáÿùåãî ñåáÿ ÷åëîâåêà 
åñòü ïëàíêà ïðèòÿçàíèé (âî âñåì, 
íà÷èíàÿ îò âíåøíåãî âèäà — 
äî ñîöèàëüíîãî è ìàòåðèàëüíîãî 
ïîëîæåíèÿ) è îí ê íåé ñòðåìèòñÿ. 
Íàáëþäàÿ òàêîãî ÷åëîâåêà, èì 
íåïðîèçâîëüíî çàëþáóåøüñÿ. Âû 
îá ýòîì ìå÷òàåòå, ïðàâäà? À ÷òî 
äåëàåòå â äàííîì íàïðàâëåíèè?

ЧЕМ ПОДМЕНЯЕТСЯ ЛЮБОВЬ 
К СЕБЕ 

Ëþáîâü ê ñåáå âîçâîäèòñÿ 
â êóëüò ñåáÿ. À ôàíàòè÷íîå êóëü-
òèâèðîâàíèå ëþáâè ÷àñòî ïðèâî-
äèò ê ðàçâèòèþ ýãîèçìà. Ñêîëüêî 
ðàç âû çàìå÷àëè, ÷òî îêðóæàþùèå 
âàñ ëþäè åäÿò äðÿíü, åæåäíåâíî 
âûïèâàþò, ïðîñèæèâàþò äíè 
è íî÷è íàïðîëåò ëèáî íà ðàáîòå, 
ëèáî çà êîìïüþòåðîì. Íó è êëàñ-
ñèêà — æèâóò è âñòðå÷àþòñÿ 

ñ òåìè, êîìó íå íóæíû. Ïðî ñâîé 
èìèäæ, æèëüå è ïðî÷èå æèçíåí-
íûå öåííîñòè ïåðåñòàþò äóìàòü.

È ê êàêîìó æå âûâîäó âû ïðè-
õîäèòå, íàáëþäàÿ ýòó êàðòèíó? 
Îíè ñåáÿ íå ëþáÿò. Êîðåíü ïðî-
áëåìû òóò æå íàõîäèòñÿ. Â äåò-
ñòâå, åñòåñòâåííî. Ìîë, íå íàó÷è-
ëè, íå âêëþ÷èëè â êàëåíäàðü ïðè-
âèâîê ñàìóþ âàæíóþ — ëþáîâü 
ê ñåáå. È òåïåðü îíè âñþ æèçíü 
ïîëîæèëè íà àëòàðü ñëóæåíèÿ 
äðóãèì, à ýòîãî íèêòî íå öåíèò. 
À ïðî ñåáÿ çàáûëè. Ïîðà, ïîðà 
âñïîìèíàòü, èíà÷å ïðîïàäåøü…

В ЛЮБВИ ЛИ ДЕЛО 
Ïî÷åìó ëþäè íå óäåëÿþò ñåáå 

âíèìàíèå? Âîò ïàðà ïðèìåðîâ 
èç æèçíè.

Æèâåò ìóæ÷èíà, åìó îêîëî 
òðèäöàòè èëè ñîðîêà ëåò. È âñå 
ó íåãî ïëîõî — æåíà ïèëèò, äåòè 
íå ñëóøàþòñÿ, íà÷àëüíèê îðåò. 
Ìóæèê òåðïèò, ìîë÷èò, ïî âå-
÷åðàì, ÷òîáû êàê-òî ñíÿòü íà-
ïðÿæåíèå, îí âûïèâàåò ïèâà, çà-
êóñûâàåò, ÷åì ïðèäåòñÿ, îòñþäà 
æèâîòèê âèñèò, îäåæäà íà íåì 
âûãëÿäèò òàê ñåáå. Ñòðåññ, îäíèì 
ñëîâîì. À äðóçüÿ åìó ãîâîðÿò: «Íå 
öåíÿò òåáÿ, çîëîòîãî ÷åëîâåêà, äà 
è ñàì ñåáÿ òû íå öåíèøü, íå ëþ-
áèøü». Íî âîò ïàðàäîêñ — ýòîò 
ìóæ÷èíà ðàáîòàåò òàê ñåáå (ðàç 
îðóò íà íåãî), îáúåäàåòñÿ è ïüåò, 
ñ äåòüìè êîíôëèêòóåò è ñ æåíîé, 
ïîòîìó ÷òî ñëèøêîì äîáð? Ñëèø-
êîì ëîÿëåí ê ÷óæèì êîñÿêàì? 
Îò íèçêîé ñàìîîöåíêè, êîíå÷íî.

Èëè äðóãàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ 
èñòîðèÿ — æåíùèíà. Ó íåå òîæå 
ñåìüÿ. È îíà áåðåãèíÿ. Âñå â äîì, 
âñå äëÿ ðîäíûõ. Óáîðêà âëàæíàÿ 

НАЧНИ СЕБЯ ЛЮБИТЬ, 
ДРУГИЕ ПОДТЯНУТСЯ?
Закатайте губу  Мы часто путаем 
смысловые понятия слов. Нелюбовь 
к себе называем альтруизмом, а вот 
любовь — здоровым эгоизмом. 
И в первом случае, и во-втором 
рассчитываем за это получить плюшки 
в виде признания, внимания, любви 
других. А эти штуки даются за другое

êàæäûé äåíü, ãîòîâêà, ñòèðêà, 
ãëàæêà… Ñâîåé ðàáîòîé çàíèìà-
åòñÿ àáû êàê, íà âåøíèé âèä, óâ-
ëå÷åíèÿ, èíòåðåñû ïîäçàáèëà — 
ïîòîìó ÷òî ëþáèò ñåìüþ. Òàêàÿ 
äóøåâíàÿ ùåäðîñòü, çà êîòîðóþ 
ïîòîì âîçäàñòñÿ. Äóìàåòå, ïëàòà 
«äîëãîâ» ñ íåáåñ îæèäàåòñÿ? Íåò. 
Ñ äåòåé è ñ ìóæà ïîòîì ñïðîñèò-
ñÿ âñå ïî ñàìîìó ñïåêóëÿòèâíîìó 
êóðñó. Êîðîííàÿ ôðàçà òàêèõ âîò 
äîáðûõ, ùåäðûõ, ñàìîîòâåðæåí-
íûõ è íå ëþáÿùèõ ñåáÿ — ÿ ìî-
ëîäîñòü ñâîþ, êàðüåðó, âñþ æèçíü 
íà âàñ ïîòðàòèëà… Õîòÿ, êàêàÿ 
òàì êàðüåðà? È æèçíü ñ ìîëî-
äîñòüþ íèêòî íå çàñòàâëÿë çà-
êëàäûâàòü, ïðàâäà? Åäèíñòâåííàÿ 
ïðè÷èíà, ïî êîòîðîé ëþäè î ñåáå 
íå çàáîòÿòñÿ, ñîñòîèò íå â òîì, 
÷òî ëþäè íå ëþáÿò ñåáÿ. À ïî-
òîìó ÷òî îæèäàþò çàáîòû èçâíå, 
îò äðóãèõ ëþäåé, ìàòóøêè ïðè-
ðîäû, ñ÷àñòëèâîãî ñëó÷àÿ, Áîãà.

ОТВЕТСТВЕННОСТИ БЫ 
Ïîä ëþáîâüþ ê ñåáå ìû â áîëü-

øèíñòâå ñâîåì ïîíèìàåì ÷òî? 

Ïàññèâíûé êàéô, áîäèïîçè-
òèâ, áåçîòâåòñòâåííîñòü. Ñëîâà 
íå î÷åíü, íî ðàçâå ÷àñòî êòî-òî 
ìå÷òàåò âçÿòü ñåáÿ â ðóêè è íà-
÷àòü äåéñòâîâàòü — çàáîòèòüñÿ 
î çäîðîâüå, ðàáîòàòü íàä ôèíàí-
ñîâîé íåçàâèñèìîñòüþ. Íî õî÷åò-
ñÿ îäîáðåíèÿ è óòåøåíèÿ ñî ñòî-
ðîíû. Óñëîâíî ãîâîðÿ, ê ìàìå 
íà ðó÷êè.

Âíóøàþò ñåáå è îêðóæàþ-
ùèì — «ÿ íå óìåþ ñåáÿ ëþáèòü», 
«ÿ ñëèøêîì äîáðûé», «âñå äëÿ 
ëþäåé», «íå óìåþ î ñåáå çàáî-
òèòüñÿ» è òàê äàëåå.

Íî ðàçâå ìîæíî åùå áîëüøå 
ñåáÿ ëþáèòü? Âåäü ïëåâàòü, ÷òî 
äåòè õîòÿò èãðàòü è îáùàòüñÿ, 
êîãäà ïèâî ñ äðóçüÿìè òàêîå 
õîëîäíîå è ïåííîå. À íà ðàáî-
òó ìîæíî îïîçäàòü, ñêàçàâøèñü 
áîëüíûì, òåì áîëåå, íîâûé ñåçîí 
ëþáèìîãî ñåðèàëà âûøåë. Êàêàÿ 
ðàçíèöà, ÷òî ïîäáîðîäîê ïëàâíî 
ïåðåõîäèò â æèâîò, ÷òî íå î÷åíü 
ýñòåòè÷íî, íî çàòî âêóñíî-òî 
êàê? Âñå ýòî äîâîëüíî äàëåêî 
îò àëüòðóèçìà.

7 ПРИВЫЧЕК, ПО МНЕНИЮ ПСИХОЛОГОВ, 
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ОВЕН 
Пустите в ход всю вашу 
дипломатичность, чтобы из-
бежать ссоры с начальством.

ТЕЛЕЦ 
Желательно четко сплани-
ровать дела на эту неделю, 
в противном случае она бу-
дет несколько хаотичной. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваши идеи принесут нужный 
результат и прибыль. Вы сей-
час способны свернуть горы. 

РАК 
Все зависит от того, как 
быстро вы превратите про-
тивников в союзников. 

ЛЕВ 
Нежелательно повторять 
свои ошибки, главное — 
внимание к мелочам 
и умение анализировать.

ДЕВА 
Напряженная работа 
в начале недели может 
ослабить ваши силы.

ВЕСЫ 
Благоприятная неделя для 
изменений, начать можно 
со своего имиджа. 

СКОРПИОН 
Сосредоточьтесь на работе, 
она принесет вам удовлет-
ворение и прибыль. 

СТРЕЛЕЦ 
Вероятны разнообразные 
контакты: встречи, поездки 
по делам.

КОЗЕРОГ 
Намечайте ближайшие 
цели. Придется разбирать-
ся со старыми проблемами.

ВОДОЛЕЙ 
Стоит обратить внимание 
на знаки, которые вам по-
сылает судьба. 

РЫБЫ 
Лучше сразу решить для 
себя, с каким объемом 
работы вы можете реально 
справиться. 

28 RIA, 
Ñåðåäà, 28 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

Аліна, 21 рік
Студентка 4-го курсу, 
займаюся спортом, 
люблю подорожувати, 
фотографувати, 
готувати, танцювати.
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438912 433734
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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)


