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 До кінця 2018 року 
кожен має обрати лікаря, 
інакше за первинну 
медичну допомогу 
потрібно буде платити з 
власної кишені 
 Обирати варто більш-
менш вільного лікаря, 
адже почав діяти 
жорсткий ліміт від МОЗу 
на кількість декларацій 
 Пропонуємо вінничанам 
перевірити, в яких лікарів 
є «вільні місця», а до яких 
йти запізно

438730

Сімейний лікар Ганна Крючкова підписала вже 1815 декларацій з пацієнтами
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ÍÎÂÈÍÈ

Забудьте слово 
«інвалід»!

Öüîãî òèæíÿ â³äçíà÷àëè 
Äåíü ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. 
Äóìàþ, ùî íå ïîòð³áíî íàãà-
äóâàòè, ùî âæå íå ãîâîðèòü-
ñÿ «³íâàë³ä», à ëèøå «îñîáà 
÷è ëþäèíà ç ³íâàë³äí³ñòþ». ² 
ïðî «îáìåæåí³ ìîæëèâîñò³» 
òåæ âàðòî ìåíøå íàãîëîøó-
âàòè. Ìð³þ, ùîá çíèêëî öå 
ïîíÿòòÿ — «³íâàë³äí³ñòü». 
Ùîá íå íå äîâîäèëîñü áî-
ðîòèñÿ çà ñâî¿ ïðàâà, ùîá 
ó÷í³ â øêîëàõ ñòàâèëèñÿ ç 
ïîâàãîþ îäèí äî îäíîãî, 
à á³çíåñìåíè âèòðèìóâàëè 
âñòàíîâëåí³ àðõ³òåêòóðí³ 
íîðìè. Òîä³ ³ áóäå ñïðàâæíÿ 
³íêëþçèâí³ñòü!

ß â³äìîâèëàñü â³ä ³íâàë³ä-
íîñò³ ùå ó 17 ðîê³â. Ó ìåíå 
áóëè ÷³òê³ ïëàíè íà æèòòÿ ³ 
ÿ íå çáèðàëàñü ¿õ ì³íÿòè! ² 
çàâæäè äëÿ ìåíå çàëèøàëîñÿ 
çàãàäêîþ, ÷îìó îêóëÿðè — 
öå íîðì, à ñëóõîâ³ àïàðàòè 
÷è ïðîòåçè — äèê³ñòü (õòî 
íå â òåì³ — ó ìåíå ñëóõîâ³ 
àïàðàòè. Öå íå âðîäæåíî — 
÷åðåç ïîìèëêó ë³êàð³â).

Ìè âñ³ äóæå âäÿ÷í³ òèì 
á³çíåñìåíàì, ÿê³ ï³äòðèìó-
þòü êîíöåïö³þ «ñîö³àëü-
íîãî á³çíåñó». Íàïðèêëàä, 
ó Â³ííèö³ º ïåêàðíÿ, äå 
ïå÷óòü âèï³÷êó ëþäè ç ñèí-
äðîìîì Äàóíà ÷è àóòèçìîì 
(²íêëþçèâíà ïåêàðíÿ Good 
Bread Vinnytsia). Ó Êèºâ³ 
«Veterano pizza» çàñíóâàâ 
êîëèøí³é ó÷àñíèê áî-
éîâèõ ä³é. Óÿâëÿºòå, â³í 
íà ñòàðò³ ìàâ âñüîãî $105! 
#VeteranoGroup âæå ìàº 
5 ï³öåð³é, 14 êàâ’ÿðåíü òà 
ðåãóëÿðíî ïåðåäàº «ï³äâ³øå-
í³» ï³öè ó øïèòàë³! Òàêîæ 
ãàðíèé ïðèêëàä ñîö³àëüíîãî 
á³çíåñó òà ³íêëþçèâíîãî ñå-
ðåäîâèùà!

Äåðæàâà — öå ìè âñ³ ðà-
çîì. ßêùî êîæåí ðîáèòèìå 
ïðàâèëüíî — âñå ó íàñ áóäå 
äîáðå!

ДУМКА

ВОЛОНТЕР, КЕРІВНИК ШКОЛИ ТАНЦІВ

Діана Діана 
ПОДОЛЯНЧУКПОДОЛЯНЧУК

МИКОЛА (90), ПЕНСІОНЕР:
— Вважаю, що для цього до-
статньо і білого дня. Навіщо 
вночі ходити муляти очі по-
ліції, для того, щоб стати дур-
ним. Я особисто не вживаю 
алкоголь років 60.

ВАЛЕНТИНА (64), ПЕНСІОНЕРКА:
— Хто хоче, той може купи-
ти раніше, а хто не встиг, 
той обійдеться. Я алкоголь 
вживаю дуже рідко, лише 
на свята. Уночі жодного разу 
не купувала.

ВАЛЕРІЙ (19), СПОРТСМЕН:
—  Те, чи будуть люди пити 
менше, залежить не від за-
борон, а від самих людей. 
Напевно, як вони купували, 
так і будуть купувати,  зна-
ходитимуть якісь варіанти.

ТЕТЯНА (39), ДЕКРЕТНА 
ВІДПУСТКА:
— Усім забороняти немає сен-
су, бо бувають різні випад-
ки. Краще застосувати вікові 
обмеження, до  21 року вночі 
не продавати.

ВАДИМ (33), ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— Мені подобається така 
ініціатива. Алкоголь, він же 
такий, тягне на пригоди. 
А вночі, які пригоди? Нехай 
люди краще в цей час сплять 
і не заважають іншим.

ОЛЬГА (28), МЕНЕДЖЕР:
— Напевно позитивно, точно 
сказати не можу. Навряд чи 
вінничани від цього стануть 
менше пити. Просто будуть 
намагатися купувати все ра-
ніше. 

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитесь до ініціативи заборони продажу алкоголю у нічний час?

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Ç ïîíåä³ëêà, 
3 ãðóäíÿ, â³ííèöü-
ê³ ïàòðóëüí³ ïî÷à-

ëè âèêîðèñòîâóâàòè âèì³ðþâà÷³ 
øâèäêîñò³ TruCam.

Ïàòðóëüí³ åê³ïàæ³ ç TruCam 
ñòîÿòèìóòü ó ì³ñöÿõ êîíöåíòðàö³¿ 
ÄÒÏ òà íà àâàð³éíî-íåáåçïå÷íèõ 
ä³ëÿíêàõ äîð³ã ì³æíàðîäíîãî çíà-
÷åííÿ. Ó ïåðøèé äåíü ðîáîòè ç 
ïðèñòðîºì åê³ïàæ ðîçòàøóâàëè 
íà â’¿çä³ ó Â³ííèöþ, íåïîäàë³ê 
ßêóøèíö³â.

Ïðî òå, ùî âåäåòüñÿ êîíòðîëü 
çà äîòðèìàííÿì øâèäê³ñíîãî ðå-
æèìó, â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó 
áóäóòü ³íôîðìóâàòè â³äïîâ³äí³ 
äîðîæí³ çíàêè.

Òàêîæ óâàãó âîä³¿â ïðèâåðòàþòü 
ñèí³ ïðîáëèñêîâ³ ìàÿ÷êè íà ïà-
òðóëüíèõ àâòî, ÿê³ òåæ ìàþòü áóòè 
óâ³ìêíåí³, êîëè âåäåòüñÿ ô³êñàö³ÿ 
ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³.

Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ïîêè ùî 
îäèí ïðèñòð³é TruCam. Êîëè 
ç’ÿâëÿòüñÿ ³íø³ — íåâ³äîìî.

ЗАХИСТ ДАНИХ
Ëèøå çà îäíó çì³íó çà äîïî-

ìîãîþ öüîãî ïðèëàäó ïàòðóëü-

í³ âèïèñàëè ïîíàä 60 ïîñòàíîâ 
íà âîä³¿â, ÿê³ ïîðóøèëè øâèä-
ê³ñíèé ðåæèì.

— Ïðèëàä TruCam ìàº ð³âí³ 
çàõèñòó, ó ÿê³ ïðîñòèé ïàòðóëü-
íèé íå ìîæå âòðó÷àòèñÿ, — êàæå 
ïîë³öåéñüê³é Â³êòîð Ïîñòîëîâ-
ñüêèé. — Êàðòà ïàì’ÿò³ â íüîìó 
îïëîìáîâàíà. ²íñïåêòîð íå ìàº 
äî íå¿ í³ÿêîãî äîñòóïó. Ó ñàìîìó 
ïðèñòðî¿ íå ïåðåäáà÷åíà ôóíê-
ö³ÿ, ÿêà äîçâîëÿº âèäàëèòè ÷è 
çíèùèòè ïåâí³ ìàòåð³àëè.

Ùå ïðàâîîõîðîíåöü äîäàº, ùî 
çà ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³ ³í-
ñïåêòîðè ñêëàäàþòü ïîñòàíîâè 
ïðÿìî íà ì³ñö³. À öå îçíà÷àº, ùî 
ïîë³öåéñüêèé ³ç âîä³ºì çóñòð³-
íóòüñÿ â ñóä³ ò³ëüêè ó âèïàäêó, 
ÿêùî ïîðóøíèê íàäóìàº îñêàð-
æóâàòè øòðàô.

— Ïðèëàä ñèëüíî äîïîìîæå ïî-
ë³öåéñüêèì ó ñóä³, — êàæå Ïîñòî-

ПОЧАЛИ ШТРАФУВАТИ 
ЗА ЇЗДУ «З ВІТЕРЦЕМ»
Контроль  У вінницьких патрульних 
з’явився вимірювач швидкості TruCam. 
Такий, які були раніше в працівників 
ДАІ. Він у нашій області поки що такий 
один, але з його допомогою патрульні 
за день виписали 60 штрафів водіям 
за перевищення швидкості

ëîâñüêèé. — Àäæå ïðèñòð³é ô³êñóº 
ìàøèíó, ÿêà ïåðåâèùèëà øâèä-
ê³ñòü, à ó ÿñíó ïîãîäó ìîæíà áóäå 
ïîáà÷èòè íàâ³òü îáëè÷÷ÿ âîä³ÿ.

ЯК ЦЕ ПРАЦЮЄ
Ìè ïî¿õàëè íà ì³ñöå, äå ïðà-

öþâàëè ïîë³öåéñüê³ ç íîâèì 
ïðèëàäîì, òà ïîäèâèëèñÿ, ÿê 
öå â³äáóâàºòüñÿ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
âîä³ÿ çóïèíèëè, ïîë³öåéñüê³ 
äåìîíñòðóþòü éîìó ïîêàçíèêè 
TruCam òà øâèäê³ñòü, ÿêó ïðèëàä 
çàô³êñóâàâ.

— Òóò øâèäê³ñòü, êîîðäèíàòè 
íàøîãî ðîçì³ùåííÿ, äå ìè çàðàç 
çíàõîäèìîñÿ, — ãîâîðèòü îäèí ³ç 
ïîë³öåéñüêèõ âîä³þ ï³ñëÿ çóïèí-
êè òà ïîêàçóº ìàëåíüêèé åêðàí 
ïðèñòðîþ. — ² ÷àñ. Áóäüòå ëàñêà-
â³, ïðåä’ÿâ³òü âàøå ïîñâ³ä÷åííÿ 
âîä³ÿ òà ðåºñòðàö³éí³ äîêóìåíòè 
íà òðàíñïîðòíèé çàñ³á.

«Äëÿ äîïèòëèâèõ ùå ðàç íàãî-
ëîøóþ, ùî âñ³ ïðèëàäè TruCam, 
ÿêèìè êîðèñòóþòüñÿ ïàòðóëüí³ 
ïîë³öåéñüê³, óæå ïðîéøëè ïî-
â³ðêó òà îòðèìàëè åêñïåðòíèé 
âèñíîâîê ÄÑÑÇÇ²», — ïèñàâ 

íà ñâî¿é facebook-ñòîð³íö³ ïåð-
øèé çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà äå-
ïàðòàìåíòó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Óêðà¿íè Îëåêñ³é Á³ëîøèöüêèé. 
«Ïð³îðèòåòîì ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
º íå ïîêàðàííÿ ÿêîìîãà á³ëüøî¿ 
ê³ëüêîñò³ ïîðóøíèê³â. Íàøà ãî-
ëîâíà ìåòà — íàâ÷èòè âîä³¿â áåç-
ïå÷íî ¿çäèòè!»

Çà ³íôîðìàö³ºþ ÌÂÑ, TruCam 
ìàº ëàçåðíå íàâåäåííÿ, ùî äî-
çâîëÿº âèì³ðþâàòè øâèäê³ñòü 
íà â³äñòàí³ äî 1200 ìåòð³â, ïðà-
öþº äî 15 ãîäèí áåç ï³äçàðÿäêè. 
Ìàº êàðòó ïàì’ÿò³ íà 16 òèñÿ÷ 
â³äåîðîëèê³â ÷è 40 òèñÿ÷ ôîòî. 
Ðîáèòü äî òðüîõ ôîòîêàäð³â ó ñå-
êóíäó. Ìîæå ïðàöþâàòè ó äâîõ 
ðåæèìàõ — àâòîìàòè÷íîìó òà 
ðó÷íîìó. Êð³ì òîãî, îáëàäíàíèé 
GPS-äàò÷èêîì.

Відповідальність за їзду «з ві-
терцем» передбачена статтею 
122 Кодексу про адмінпорушення. 
Перевищення швидкості більше, 

як на 20 км/год. — тягне за собою 
штраф у розмірі 255 гривень. 
Більше, як на 50 км/год. — штраф 
зростає до 510 гривень.

Які штрафи за швидкість

Поліцейський Вадим Сльота розповідає журналістам 
про вимірювач швидкості. Уже за кілька хвилин почне 
зупиняти водіїв та виписувати штрафи

TruCam ìîæå ì³ðÿòè 
øâèäê³ñòü íà â³äñòàí³ 
äî 1200 ìåòð³â. 
Ïðàöþº äî 15 ãîäèí 
áåç ï³äçàðÿäêè. Êàðòà 
ïàì'ÿò³ íà 40 òèñ. ôîòî

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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— Оформити нові форми дого-
ворів. Контролери та оператори 
ПАТ «Вінницяобленерго» вже 
почали їх надавати. Так, ко-
жен споживач вже має договір 
на розподіл електроенергії з ПАТ 
«Вінницяобленерго», а почина-
ючи з 1 січня 2019 року, він має 
ще укласти договір на постачан-
ня електроенергії. Заяви на при-
єднання до публічного договору 
на постачання електроенергії 
будуть надіслані побутовим 
споживачам поштою або роз-
несені нашими контролерами, 

а юридичним споживачам — 
шляхом особистого вручення 
на приєднання до договору 
на постачання електроенергії.
Ще один важливий нюанс, який 
діятиме з початку 2019 року: по-
стачальник електроенергії може 
змінити вартість постачання 
електроенергії, повідомивши 
про це промислових споживачів 
за 20 діб до зміни тарифу. Тоді 
як електроенергія для населення 
та малих непобутових спожива-
чів залишиться регульованою: її 
затверджуватиме НКРЕКП.

Що потрібно робити усім споживачам
ЮРІЙ ЗАХАРЧУК, 
ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ 
ЕНЕРГЕТИКИ 

— У цей закон на-
магалися внести 
все найкраще, 
що є в Європі. 

Бо те, що ми наразі маємо, це 
монополія на розподіл та продаж 
електроенергії обленерго, а в де-
яких випадках і на виробництво.
Суть реформи енергоринку — це 
поява конкуренції. У ідеалі, це 
зниження ціни на електроенергію 
як товар. Але на даному етапі це 

не буде суттєво, адже різниця у 
вартості послуг компаній-про-
давців складає до 2% від усієї 
структури тарифу. 
Суттєве зниження вартості послуг 
на передачу та продаж електро-
енергії буде можливим, коли на 
ринку з’являться конкуренти об-
ленерго. Тобто, коли буде багато 
незалежних виробників та роз-
подільчих компаній.
Не зрозуміло, чи встигнуть нові 
енергокомпанії скласти реальну 
конкуренцію обленерго за два 
роки. На мою думку, для цьо-

го потрібно не два, а всі десять 
років.
Але однозначно, електроенергія 
не повинна дорожчати через ре-
формування галузі. На її вартість 
впливають економічні показни-
ки: такі як вартість вугілля, газу, 
рівень інфляції в країні тощо. Та 
і обленерго не витрачає на ре-
формуванні жодної зайвої копій-
ки, адже просто відокремлюють 
відділ з продажу електроенергії 
в окрему юридичну структуру і 
залишаються обидві структури 
під одним «дахом».

Двох років для перебудови галузі — мало 

ÃÐÎØ²

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ÷åðâí³ 2017 
ðîêó íàáðàâ ÷èí-

íîñò³ çàêîí «Ïðî ðèíîê åëåê-
òðè÷íî¿ åíåðã³¿», ùî ïåðåäáà÷àº 
ñòâîðåííÿ â Óêðà¿í³ êîíêóðåíò-
íîãî åíåðãîðèíêó òà àíáàëä³íãó 
(ðîçä³ëåííÿ — àâò.) ³ñíóþ÷èõ îá-
ëåíåðãî íà ãåíåðóþ÷ó êîìïàí³þ 
òà ïðîäàâöÿ (goo.gl/yjgqfP).

Öüîãî âèìàãàâ Òðåò³é åíåð-
ãîïàêåò ªÑ, ÿêèé, çîêðåìà, 
íà ïåðñïåêòèâó äàñòü ìîæëèâ³ñòü 
óêðà¿íöÿì ïðèºäíàòèñÿ äî åíåð-
ãîñèñòåìè ªâðîïåéñüêîãî Ñîþçó 
³ îòðèìóâàòè çâ³äòè åëåêòðè÷íó 
åíåðã³þ.

Ç 1 ñ³÷íÿ 2019-ãî ðîçïî÷èíà-
ºòüñÿ ïåðåõ³ä äî â³ëüíîãî åíåðãî-
ðèíêó, ùî òðèâàòèìå äî 1 ëèïíÿ 
2020 ðîêó. Ñàìå òîä³ ìàº çàïðà-
öþâàòè êîíêóðåíòíèé ðèíîê 
åëåêòðîåíåðã³¿. Ùî öå äàñòü 
ñïîæèâà÷àì, ïîãîâîðèëè ç êî-
ìåðö³éíèì äèðåêòîðîì «Â³ííè-
öÿîáëåíåðãî» Ãàííîþ Ï³ñòðóæàê.

УНІВЕРСАЛЬНА ПОСЛУГА 
ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ 

Ç íàñòóïíîãî ðîêó çàïðàöþº 
ðèíîê åëåêòðîåíåðã³¿. Ùî âæå 
çì³íèëîñÿ?

— Íà âèêîíàííÿ íîðì çàêî-
íó «Ïðî ðèíîê åëåêòðîåíåðã³¿» 
êîìïàí³ºþ «Â³ííèöÿîáëåíåð-
ãî» áóëî ñòâîðåíî òîâàðèñòâî 
«Åíåðà Â³ííèöÿ» ùå â ãðóäí³ 
2017 ðîêó. Íîâå ï³äïðèºìñòâî 

áóäå çàéìàòèñÿ ïðîäàæåì åëåê-
òðîåíåðã³¿ íà ðîçäð³áíîìó ðèíêó. 
Òîä³ ÿê çà «Â³ííèöÿîáëåíåðãî» 
çàëèøàþòüñÿ ôóíêö³¿ ðîçïîä³ëó 
åëåêòðîåíåðã³¿ òà îáñëóãîâóâàííÿ 
åëåêòðîìåðåæ.

Îòæå, ùî çì³íèòüñÿ äëÿ íàñå-
ëåííÿ, ÿê³ º ñïîæèâà÷àìè «Â³ííè-
öÿîáëåíåðãî»?

— Çì³íè ðîçïî÷íóòüñÿ âæå 
ç 1 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó. Íàñåëåí-
íÿ ñòàº ñïîæèâà÷àìè óí³âåð-
ñàëüíî¿ ïîñëóãè (ãàðàíòîâàíî 
áóäóòü çàáåçïå÷åí³ åëåêòðî-
åíåðã³ºþ — àâò.), ÿêó íàäàþòü 
òîâàðèñòâà-ïîñòà÷àëüíèêè, âè-
âåäåí³ ç âåðòèêàëüíî¿ ñòðóêòóðè 
îáëåíåðãî. Äëÿ â³ííè÷àí — öå 

òîâàðèñòâî «Åíåðà Â³ííèöÿ», 
ÿêå Íàöðåãóëÿòîð çîáîâ’ÿçóº 
ïðîäàâàòè åëåêòðîåíåðã³þ íà-
ñåëåííþ äî 1 ëèïíÿ 2020 ðîêó. 
Ï³ñëÿ ö³º¿ äàòè ïîáóòîâ³ ñïî-
æèâà÷³ ìîæóòü çàëèøèòèñÿ àáî 
ç íàìè, àáî îáðàòè ñîá³ ³íøîãî 
ïîñòà÷àëüíèêà.

×è çì³íèòüñÿ òàðèô äëÿ íà-
ñåëåííÿ â³ä çì³íè ïîðÿäêó ðîç-
ðàõóíê³â?

— Ïðîäàâåöü óí³âåðñàëüíî¿ 
ïîñëóãè îòðèìóº òîé òàðèô, 

ЩО ЧЕКАТИ ВІННИЧАНАМ 
ВІД РЕФОРМИ ЕНЕРГОРИНКУ
Сюрприз під ялинку  З першого січня 
2019 року в Україні почне діяти нова 
система продажу електроенергії. За нею 
завершиться розподіл обленерго на 
виробника світла та продавця послуги 
споживачам. Метою реформи є скасування 
монополії та поява ринкових цін 
на енергоринку. Як це на нас вплине?

ÿêèé çàòâåðäæóº Íàöðåãóëÿòîð 
(ÍÊÐÅÊÏ — àâò.). Ïåðåäóìîâ 
äëÿ çì³íè ö³íè ïðîäàæó óí³âåð-
ñàëüíî¿ åëåêòðîåíåðã³¿ íàðàç³ 
íåìàº. Àëå òåïåð Êîì³ñ³ÿ áóäå 
ïîãîäæóâàòè òàðèôè íà ðîçïîä³ë 
äëÿ «Â³ííèöÿîáëåíåðãî» ³ òàðèô 
íà ïîñëóãè ïîñòà÷àëüíèêà äëÿ 
«Åíåðà Â³ííèöÿ» îêðåìî.

Ó ÿêó êàòåãîð³þ âõîäÿòü ñïî-
æèâà÷³ ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ?

— Ïîêè ùî âîíè ââàæàþòüñÿ 
ñïîæèâà÷àìè óí³âåðñàëüíî¿ ïî-
ñëóãè òà îòðèìóâàòèìóòü òàðèôè 
ÿê äëÿ íàñåëåííÿ.

РИНКОВІ ТАРИФИ 
ДЛЯ БІЗНЕСУ 

À ùî çì³íèòüñÿ äëÿ êîìåðö³éíèõ 
ñïîæèâà÷³â?

— Äåÿê³ ç íèõ áóäóòü îòðè-
ìóâàòè åëåêòðîåíåðã³þ íà òèõ 
ñàìî óìîâàõ, ÿê ³ íàñåëåííÿ. 
Öå ò³ ÔÎÏè ÷è þðèäè÷í³ îñî-
áè, ùî ìàþòü äî 150 êÂò äî-
çâîëåíî¿ ïîòóæíîñò³ òà áþäæåòí³ 
îðãàí³çàö³¿. Óñ³ ³íø³ íåïîáóòîâ³ 
ñïîæèâà÷³ áóäóòü îòðèìóâàòè 
åëåêòðîåíåðã³þ íà óìîâàõ êîí-
êóðåíòíîãî ðèíêó.

Òîáòî, ùî çíà÷èòü «êîíêóðåíò-
íèé ðèíîê»?

— Êîíêóðåíòíèé ðèíîê — ðè-
íîê â³ëüíèé. Íåïîáóòîâ³ ñïîæè-
âà÷³ ìîæóòü âæå çàðàç óêëàäàòè 
óãîäó ç ïîñòà÷àëüíèêàìè åëåê-
òðîåíåðã³¿. Óò³ì, íà ïî÷àòêó 
2019 ðîêó âñ³ ùå áóäóòü â îäíà-
êîâèõ óìîâàõ: äåðæàâíå ï³äïðè-
ºìñòâî «Åíåðãîðèíîê» ôîðìó-
âàòèìå îïòîâî-ðîçäð³áíó ö³íó 
åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ âñ³õ, âàðò³ñòü 
ðîçïîä³ëó âèçíà÷àòèìå ÍÊÐÅÊÏ. 
ªäèíîþ «çì³ííîþ» â òàðèô³ º 
âàðò³ñòü ïîñòà÷àííÿ åëåêòðîåíåð-
ã³¿ ñïîæèâà÷àì, ÿêó âñòàíîâëþ-
âàòèìå êîìïàí³ÿ-ïîñòà÷àëüíèê, 
ùî ó 2017 ðîö³ ñêëàäàëî 0,5% 
âàðòîñò³ åëåêòðè÷íî¿ åíåðã³¿.

Àëå, íàñê³ëüêè ðîçóì³þ, ö³íà 
åëåêòðîåíåðã³¿ ç ÷àñîì ìîæå çì³-
íèòèñÿ?

— Ç 1 ëèïíÿ 2019 ðîêó ìè ïåðå-
õîäèìî íà ðèíîê ïðÿìèõ äîãîâî-
ð³â: áóäå ñêàñîâàíî îáîâ’ÿçêîâèé 
ïðîäàæ âèðîáíèêàìè ³ ïîêóïêà 
ïîñòà÷àëüíèêàìè åëåêòðîåíåðã³¿ 
ó ÄÏ «Åíåðãîðèíîê», ³ ãåíåðóþ÷³ 
êîìïàí³¿ çìîæóòü ïðîäàâàòè åëåê-
òðîåíåðã³þ ïîñòà÷àëüíèêàì àáî 

ñïîæèâà÷àì áåçïîñåðåäíüî. Öå 
áóäå íà íîâèõ ñåãìåíòàõ ðèíêó:

1. Ðèíîê äâîñòîðîíí³õ äîãîâî-
ð³â, äå ïðîäàâö³ åëåêòðîåíåðã³¿ 
áóäóòü çâåðòàòèñÿ íàïðÿìó äî âè-
ðîáíèê³â. Òîáòî, çàì³ñòü çàêóï³âë³ 
ó ÄÏ «Åíåðãîðèíîê», íàøà «Åíå-
ðà Â³ííèöÿ» çìîæå çâåðíóòèñÿ, 
äëÿ ïðèêëàäó, äî Ëàäèæèíñüêî¿ 
ÒÅÖ òà çàìîâèòè ïåâíèé îá’ºì 
åëåêòðîåíåðã³¿ çà âèçíà÷åíîþ 
ö³íîþ íà ð³ê âïåðåä.

2. Íà «äîáó âïåðåä», äå âàðò³ñòü 
åëåêòðîåíåðã³¿ ðîçðàõîâóºòüñÿ îä-
íî÷àñíî äëÿ êîæíî¿ ãîäèíè äîáè. 
Ö³íà áóäå âèçíà÷àòèñÿ ïîïèòîì 
òà ïðîïîçèö³ºþ, ùî âèã³äíî äëÿ 
ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ ìàþòü ïîâíèé 
îáë³ê åíåðãîñïîæèâàííÿ.

3. Áàëàíñóþ÷èé ðèíîê. Òóò 
êóïëÿòèìóòü äåô³öèòíó åëåêòðî-
åíåðã³þ, ùîá ïîêðèòè íåïðîãíî-
çîâàí³ ïîòðåáè. Ðåñóðñ íà öüîìó 
ðèíêó áóäå íàéäîðîæ÷èì, àäæå 
âèðîáíèê ìàº íàäàòè åëåêòðî-
åíåðã³þ ïîñòà÷àëüíèêó îäðàçó!

Àëå äëÿ ñïîæèâà÷³â óí³âåð-
ñàëüíî¿ ïîñëóãè, ñåðåä ÿêèõ º 
íàñåëåííÿ, òàðèô ðåãóëþâàòèìå 
Íàöðåãóëÿòîð.

Ðåôîðìà òðèâàòèìå 
äî 1 ëèïíÿ 2020 
ðîêó. Ï³ñëÿ â Óêðà¿í³ 
ìàº çàïðàöþâàòè 
êîíêóðåíòíèé ðèíîê 
åëåêòðîåíåðã³¿

Як зміниться продаж електроенергії
Існуюча модель ринку Нова модель ринку (з 1 липня 2019 року)

Генерація електроенергії Генерація електроенергії

Розподіл+постачання електроенергії 
Постачальники 
електроенергії 

Споживачі електроенергії
(комерційні та побутові) 

Споживачі електроенергії
(комерційні та побутові) 

ДП «Енергоринок» — 
оптовий продавець-

постачальник 

ринок «на добу 
вперед» 

ринок 
двосторонніх угод 

балансуючий 
ринок 

Регулятор НКРЕКП
Встановлює тарифи для всіх учасників ринку

Регулятор НКРЕКП
Контролює виконання правил ринку його учасниками

Магістральні 
мережі

Магістральні 
мережі

Розподіл 
електро-

енергії Ри
но

к 
пр

ям
их

 д
ог

ов
ор

ів
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Çäàâàëîñÿ á , 
íåðåàëüíî ïðîäàâà-
òè øê³ëüí³ ïàðòè ç 
Â³ííèö³ ó ªâðîï³, 

ñàìå ïðî òàê³ åêñïîðòí³ ïîñòàâ-
êè éäå ìîâà. Òàì ñâî¿õ âèñòà÷àº. 
Àëå æ ïðîäàþòü! Ó ×åõ³¿, Ïîëüù³, 
Ðóìóí³¿, Ëèòâ³, Ëàòâ³¿, à òàêîæ 
Ìîëäîâ³. Åêñïîðòóþòü 30% â³ä 
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³, ðåøòó 70% 
ðåàë³çóþòü ó íàø³é êðà¿í³.

— Ïåðåä òèì, ÿê ïî÷èíàòè 
øóêàòè ïàðòíåð³â çà êîðäîíîì, 
òðåáà ïîçáóòèñÿ ïðèíàéìí³ òðüîõ 
ñòåðåîòèï³â, — ðîçïîâ³â ïðåäñòàâ-
íèê ï³äïðèºìñòâà Ñåðã³é Ðîìà-
íþê íà ôîðóì³ «Ïðîáëåìè åêñ-
ïîðòó ïðîäóêö³¿ ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ 
ï³äïðèºìñòâ», îðãàí³çîâàíîãî ÃÎ 
«Êëóá Ä³ëîâèõ Ëþäåé Â³ííè÷-
÷èíè». Ùî öå çà ñòåðåîòèïè?

НАС НЕ ХОЧУТЬ 
БАЧИТИ НА ЗАХОДІ 

— Íà ðèíêàõ ªâðîïè íàñ í³õ-
òî íå ÷åêàº, — ãîâîðèòü Ñåðã³é 
Ðîìàíþê. — Öå â³ä÷óâàº êîæåí, 
õòî õî÷å åêñïîðòóâàòè. Íåáàæàí-
íÿ íàñ òàì áà÷èòè ïðîñòî êîëî-
ñàëüíå! Ñòåðåîòèï äðóãèé — çíè-
çèìî ö³íó — ³ âñå íàøå ñêóïëÿòü. 
À ìè çà ðàõóíîê çíà÷íèõ îáñÿã³â 
ïîñòàâîê çàðîáèìî ëåãê³ ³ âåëèê³ 
ãðîø³. ªâðîïåéö³â ö³íà íå ö³êà-
âèòü. Äëÿ íèõ âàæëèâà ÿê³ñòü âè-
ðîáó. Ó íèõ âèñîêîòåõíîëîã³÷í³ 
ï³äïðèºìñòâà, òîìó íàì òðåáà 
ñòàðàòèñÿ ç³ âñ³õ ñèë, ùîá çðî-
áèòè íå ã³ðøå ³ çà ñîá³âàðò³ñòþ 
íå â³äñòàòè. Äîáðå, äàìî ÿê³ñíó 

ïðîäóêö³þ. Àëå é öå íå äîïîìîæå. 
×îìó? Áî êîæíà êðà¿íà ï³äòðè-
ìóº âëàñíîãî âèðîáíèêà, çàõèùàº 
éîãî óñ³ìà äîñòóïíèìè ìåòîäàìè.

ЩО Ж ВИХОДИТЬ — 
НЕ ЕКСПОРТУВАТИ?

— Íàâïàêè, åêñïîðòóâàòè òðå-
áà! — êàæå Ñåðã³é Ðîìàíþê. — 
Ïðè öüîìó âàðòî âðàõóâàòè 
íå ò³ëüêè íàçâàí³ âèùå óìîâè. 
Ï’ÿòü ðîê³â òîìó, êîëè çðîáèëè 
ïåðø³ ñïðîáè âèõîäó íà çàðóá³æ, 
íàì í³õòî íå ï³äêàçóâàâ. Ñàì³ âñå 
ðîáèëè. Ðàç-ïî-ðàç íàòèêàëèñÿ 
íà ïåðåïîíè. Çðåøòîþ, ïðîéøëè 

ñâ³é øëÿõ. Â³ä ïåðøî¿ ïîñèëêè, 
ÿêîþ â³äïðàâèëè ïàðòè ó Ïðè-
áàëòèêó, äî íèí³øí³õ ôóð ç íà-
øèì òîâàðîì, ùî éäóòü ó íàçâàí³ 
âèùå êðà¿íè.

ПРОДАВАТИ НЕ ТОВАР, 
А… ФІЛОСОФІЮ 

Ïî÷èíàëè íà ôàáðèö³, ÿê öå 
ðîáèòü á³ëüø³ñòü, ç ïîøóêó äè-
ëåð³â, ðîçñèëîê ïðîñïåêò³â. Ïàí 
Ñåðã³é êàæå, í³ ÿñêðàâ³ çîáðà-
æåííÿ òîâàðó íà ïðîñïåêòàõ, í³ 
ÿê³ñíà àíãë³éñüêà, òåêñò óäîñêî-
íàëþâàëè äåê³ëüêà ðàç³â, íå äàëè 
áàæàíîãî ðåçóëüòàòó. «Íà æîäíó 
ç ðîçñèëîê íå îòðèìàëè â³äïîâ³ä³! 

ЯК НАШІ ШКІЛЬНІ ПАРТИ 
«ПРОСУВАЛИ» В ЄВРОПІ
Авантюрний експорт  Усіх помилок, 
які можна було зробити, припустилося 
підприємство з Вінниці під час виходу 
на зарубіжні ринки. Що робили не так? 
Порадами про невдачі й успіхи діляться 
з тими, хто має намір продавати свою 
продукцію за кордон

— êàæå â³í. — Æîäíî¿! Òîä³ ìè 
ï³øëè ³íøèì øëÿõîì — ñòàëè 
øóêàòè ïðåäñòàâíèêà íà ì³ñö³. 
Öå áóëî òåæ íå ëåãêî. Àëå çíà-
éøëè ëþäèíó, ÿêó çíàþòü, ÿê³é 
äîâ³ðÿþòü, ÿêà çàéìàëàñÿ ðåàë³çà-
ö³ºþ ³íøî¿ ïðîäóêö³¿, çàîäíå ïî-
ãîäèëàñÿ ñï³âïðàöþâàòè ç íàìè, 
ìàþ÷è äëÿ ñåáå, òàê áè ìîâèòè, 
ðåçåðâíå çàíÿòòÿ.

Â³í — ãðîìàäÿíèí îäí³º¿ ç 
êðà¿í Ïðèáàëòèêè. Êîëè ïåðå-
êîíóâàëè ó òîìó, ÿê³ êëàñí³ âè-
ðîáè ïðîïîíóþòü, íå ñòàâ öüîãî 
ñëóõàòè. «Ñêàæ³òü, ÷èì âîíè â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ â³ä ³íøèõ òàêèõ ñàìî, 
ÿê³ ðîáëÿòü ó íàñ, ó Ïîëüù³», — 
ñêàçàâ ïðèáàëò³ºöü.

— Ñàìå òîä³ ìè çðîçóì³ëè, ùî 
ïðîäàâàòè òðåáà íå òîâàð, à ô³-
ëîñîô³þ, òîáòî éîãî îñîáëèâîñò³, 
â³äì³ííîñò³ â³ä ³íøèõ àíàëîã³÷-
íèõ âèðîá³â, — ðîçïîâ³äàº Ñåð-
ã³é Ðîìàíþê. — Çàïðîñèëè éîãî 
äî íàñ íà âèðîáíèöòâî, ïîêàçàëè 
çàîäíå óñ³ ðåñòîðàíè Â³ííèö³. Ç 

÷àñîì ïðîöåñ ï³øîâ. Òðåáà ìàòè 
ïàðòíåðà ó äåðæàâ³, êóäè ïëàíó-
ºø åêñïîðò. Áî íàì, óêðà¿íöÿì, 
ïîêè ùî ìàëî äîâ³ðÿþòü. Îäðàçó 
ïî÷èíàþòü ãîâîðèòè ïðî â³éíó, 
êîðóïö³þ, àôåðèñò³â ³ ò. ä.

ДАЙТЕ ДОКУМЕНТ, ЩО ПАРТА 
НЕ Є ЗНАРЯДДЯМ ДЛЯ ТОРТУР  

— Íàñòóïíà êðà¿íà áóëà 
Ïîëüùà, — ïðîäîâæóº Ñåðã³é 
Ðîìàíþê. — Ïîëÿêè º ë³äåðà-
ìè âèðîáíèöòâà ìåáë³â ³ âèéòè 
íà ¿õí³é ðèíîê, çäàâàëîñÿ, âçàãàë³ 
íåðåàëüíî. Äèëåðè íàâ³òü ñëóõà-
òè íå õîò³ëè íàøèõ ïðîïîçèö³é. 
Ìè â³äêðèëè ñâîº ï³äïðèºìñòâî. 
Çíàéøëè íàøîãî ñï³ââ³ò÷èçíè-
êà. Ïîïðîñèëè çàðåºñòðóâàòè 
íà ñåáå. Íà òîé ÷àñ ç â³äêðèòòÿì 
á³çíåñó ó Ïîëüù³ áóëî ïðîñò³øå, 
í³æ çàðàç. Íàâ÷åí³ äîñâ³äîì ðî-
áîòè ç ïðèáàëòàìè, ïðîïîíóâàëè 
íå òîâàð, à ô³ëîñîô³þ.

Îñîáëèâó óâàãó òðåáà çâåðíóòè 
íà ñåðòèô³êàö³þ. Ñåðòèô³êóâàòè 

òðåáà â ò³é êðà¿í³, êóäè ïîñòàâëÿ-
ºø òîâàð. Ïàí Ðîìàíþê ðîçïî-
â³â ïðî ïðèãîäó, êîëè çàâîçèëè 
ïåðøó ôóðó â Ïîëüùó. Ìàøèíó 
ïîñòàâèëè íà øòðàôìàéäàí÷èê.

— À äå äîêóìåíò, ùî ö³ âè-
ðîáè íå âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ… 
òîðòóð? Ùî ïðè ¿õ âèðîáíèöòâ³ 
íå âèêîðèñòîâóâàëè øê³ðó òâà-
ðèí? — çàïèòàëè ó íàñ. — Öå 
ñïðàâä³ äëÿ òîðòóð. Áî ä³òè íå õî-
÷óòü õîäèòè â øêîëó. Òàêèìè 
ñëîâàìè òîä³ â³äæàðòóâàëèñÿ. Îä-
íàê çìóøåí³ áóëè øóêàòè òàêèé 
äîêóìåíò ó Â³ííèö³. Ç íàñ ñì³-
ÿëèñÿ, äèâèëèñÿ ÿê íà ìàðñ³àí, 
àëå âñå-òàêè ùîñü òàì íàïèñàëè. 
Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ ïîëüñüêîãî ñåð-
òèô³êàòó, ñòàëè á³ëüøå äîâ³ðÿòè.

Îñü ò³ëüêè íà ìèòíèö³ ïîñò³é-
íî çóïèíÿþòü. Øóêàþòü öèãàðêè 
³ ò. ä. Êîæíó ôóðó äîâîäèòüñÿ 
ðîçâàíòàæóâàòè. Ïåðåâ³çíèêè íå 
õî÷óòü ¿õàòè, áî äëÿ ÷îãî ¿ì öåé 
ãîëîâíèé á³ëü. ßê áè òàì íå áóëî, 
ìè åêñïîðòóºìî.

Після прокладення шляху на за-
рубіжні ринки проблем не стає 
менше. Пан Романюк наголошує, 
що для оформлення експорту 
треба мати класного брокера. 
Так само потрібна команда гар-
них фахівців із зовнішньоеконо-
мічної діяльності. Не обійтися 
без кваліфікованого бухгалтера.
— Якщо допускаєш помилку 
у питаннях того ж ПДВ, чи ін-
ших моментах, можна серйозно 
постраждати у фінансовому пла-
ні, — каже він. — Ми й цей гіркий 

досвід маємо. На жаль. Потріб-
но постійно вивчати документи, 
комунікувати з податковими і 
митними органами. Третій ас-
пект — участь у виставках. Це 
добре вже тому, що там чуємо 
зауваження, на підставі яких 
зрозуміємо, що треба удоско-
налювати і в якому напрямку ру-
хатися далі. На виставках дізна-
єшся про потреби і вимоги ринку 
інших країн. Є класні програми 
ЄБРР. Теж не варто упускати їх 
використання.

Потрібен класний бухгалтер, брокер і не тільки 
НАДІЯ ЛИСЕЦЬКА, 
КЕРІВНИК ГО «КЛУБ 
ДІЛОВИХ ЛЮДЕЙ»:

— Для участі в об-
говоренні теми 
експорту для ма-
лого і середнього 

бізнесу «Клуб Ділових Людей» 
запросив фахівців з Києва. Ними 
було підтверджено про спрощен-
ня адміністрування деяких аспек-
тів ЗЕД. Зокрема, запроваджу-
ється лібералізація валютної ви-
ручки. Це передбачено законом 

про валюту. Нині, як відомо, 50% 
від виручених коштів в іноземній 
валюті підприємці зобов’язані пе-
ревести у гривні. Передбачена 
зміна строків повернення валю-
ти. Тепер цей термін становить 
180 днів з часу поставок товару 
за кордон. Підприємці нарікають, 
що не завжди вдається дотрима-
тися їх. Не з власної вини. Якщо 
одяг висить у магазині, а його 
не купили, то виробник і без того 
несе втрати, а тут ще й держава 
встановила покарання. Надалі 

регулювання доручено Нацбанку. 
Багато норм цього закону вступає 
в дію у наступному році. Очікують 
скасування податку на прибуток 
і заміну його на податок на виве-
зений капітал. Фахівці уточнили, 
що нині для експортних опера-
цій потрібно 11 дозвільних доку-
ментів. Згадували про створення 
«єдиного вікна» на митниці. Втім, 
скарги на неправомірні дії контр-
олюючих служб на кордоні ще 
залишаються. Такі приклади на-
водили учасники форуму.

Що змінилося в регулюванні експорту 

«Íà æîäíó ç ðîçñèëîê 
íå îòðèìàëè â³äïîâ³ä³. 
Òîä³ ìè ï³øëè ³íøèì 
øëÿõîì – ñòàëè 
øóêàòè ïðåäñòàâíèêà 
íà ì³ñö³» 

У колективі, який починав роботу у гаражі, нині  350 працівників. Тут роблять шкільні 
парти, які експортуються в Польщу, Чехію, Румунію, Молдову, прибалтійські країни
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Ñìåðòü íåìîâ-
ëÿòè â äèòÿ÷³é 
îáëàñí³é ðîçñë³-

äóþòü ïðàâîîõîðîíö³ ³ êîì³ñ³ÿ ç 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. Ìàþòü ðîç³-
áðàòèñÿ, ÷è ïðàâèëüíî íàäàâà-
ëè äîïîìîãó äèòèí³ ïîäðóææÿ 
Ñîðîê ç Ïèñàð³âêè. Ìîëîäà 
ïàðà ³í³ö³þâàëà ïîðóøåííÿ 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, 
áî ââàæàº: ¿õíþ ä³â÷èíêó çàãó-
áèëè ìåäèêè. Âîíè âæå äîáè-
ëèñÿ çâ³ëüíåííÿ îäíîãî ë³êàðÿ ç 
òèõ, ùî ÷åðãóâàëè â í³÷ òðàãåä³¿. 
Ðåàí³ìàòîëîãà, ÿêèé áóâ ï’ÿíèì 
íà ðîáîò³ ³ âèõîäèâ ãîâîðèòè ïðî 
ñòàí äèòèíè äî ¿¿ áàòüê³â.

²ñòîð³þ ñìåðò³ 2,5-ì³ñÿ÷íî¿ Íà-
ñòóñ³ â äèòÿ÷³é îáëàñí³é ë³êàðí³ 
Àíòîí ³ Ãàííà Ñîðîêè ðîçïîâ³ëè 
òåëåâ³ç³éíèêàì. Ðîçêàçàëè, ùî 
ïðèâåçëè äèòèíó äî Â³ííèö³, áî 
¿é ïîã³ðøàëî. Íåìîâëÿ, ÿê êàæå 
ìàòè, ï³ñëÿ ãîäóâàííÿ í³áè õîò³ëî 
çðîáèòè â³äðèæêó, àëå íå ìîãëî. 
Áàòüêè ùå äî öüîãî çâåðòàëèñÿ 
äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ç³ ñêàðãà-
ìè íà ïëà÷ äèòèíè ï³ñëÿ ¿æ³. 
Ñ³ìåéíèé äàâàâ ðåêîìåíäàö³¿. 
Ñèìïòîìè ïîâ’ÿçàâ ç êèøêî-
âèìè êîë³êàìè. ² í³áèòî, ÿê 

ñêàçàâ ïèñàð³âñüêèé ë³êàð âæå 
ï³ñëÿ òðàãåä³¿, íàïðàâëÿâ áàòüê³â 
ç äèòèíîþ íà ñòàö³îíàðíå îá-
ñòåæåííÿ. Çà òèæäåíü äî ¿õíüî¿ 
ïî¿çäêè â äèòÿ÷ó îáëàñíó.

Àëå Íàñòóñþ ïðèâåçëè äî Â³-
ííèö³ áàòüêè, êîëè äèòèí³ ï³çíî 
ââå÷åð³ ñòàëî çëå. Çíîâó ï³ñëÿ ãî-
äóâàííÿ. Ñîðîêè ïðè¿õàëè ç ïðî-
õàííÿì ïðî òåðì³íîâó äîïîìîãó 
äî äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿.

— Òàì íàì íàãðóáèëè. Ìåä-
ñåñòðà êàçàëà: «Áóäåòå ÷åêàòè, 
ñê³ëüêè òðåáà». Ïîò³ì ïðèéøëà 
ïåä³àòð ³ îäðàçó äèòèíó çàáðàëè 
â ðåàí³ìàö³þ, — ðîçêàçóº Ãàííà 
Ñîðîêà.

Ðîäè÷³ ìàëåíüêî¿ ïàö³ºíòêè 
ïðîâåëè ìàéæå 5 ãîäèí ï³ä ðå-
àí³ìàö³ºþ, ïîêè ¿ì ñêàçàëè, ùî 
äèòèíà ïîìåðëà. Çà öåé ÷àñ âîíè 
ïåðåñâàðèëèñÿ ç ë³êàðÿìè. Ñàì³ 
âèêëèêàëè ïîë³ö³þ ³ ë³êàð³ âè-
êëèêàëè äî íèõ.

— ß ñìèêàâ äâåð³, áî í³ÿêî¿ 
³íôîðìàö³¿ ïðî ìîþ äèòèíó 
íå áóëî, — ãîâîðèòü Àíòîí Ñî-
ðîêà. — Âîíè äî íàñ îõîðîíó âè-
êëèêàëè äâà ðàçè. «Äÿä³» ïðè-
éøëè ³ ñêàçàëè: «ìè çàðàç ï³äåì 
âàì óçíàºì». Îõîðîíöÿ â áðóäí³é 
óí³ôîðì³ ïóñòèëè òóäè, à ÿ, ÿê 
áàòüêî, íå ìàâ ïðàâà çàéòè…

² ùîéíî ïðè¿õàëè ïàòðóëüí³, 

ЛІКАРЯ, ЩО ЗАЛИВ СПИРТОМ СТРЕС, 
ЗВІЛЬНИЛИ НА ДРУГИЙ ДЕНЬ
Шокуючий факт  Настусі було 
2,5 місяця. Малесеньку пацієнтку майже 
5 годин рятували в реанімації дитячої 
обласної. Не впоралися, як пояснили 
в лікарні, через складну ваду серця 
у немовляти. Але батьки не вірять 
у це і вимагають покарати медиків. 
Чому? Бо до них з реанімації виходив 
розказувати про стан дитини п’яний лікар

ÿê êàæå áàòüêî äèòèíè, ç ðåà-
í³ìàö³éíî¿ çàëè âèéøîâ ë³êàð 
¿õ çàñïîêî¿òè. Â³í áóâ ó ìàðëå-
â³é ìàñö³ ³ æóâàâ ãóìêó. Ðîäè÷³ 
ïî÷óëè â³ä íüîãî çàïàõ àëêîãî-
ëþ. ßê ï³äòâåðäèëè RIA çãîäîì 
â ïàòðóëüí³é ïîë³ö³¿, ðåàí³ìàòî-
ëîã ìàâ ÿâí³ îçíàêè ñï’ÿí³ííÿ ³ 
íå çàïåðå÷óâàâ, ùî âèïèâ.

ЗНЯВ СТРЕС МЕДИЧНИМ 
СПИРТОМ 

— Â³ä íüîãî òõíóëî àëêîãî-
ëåì, — êàæå Àíòîí Ñîðîêà.

— Â³í òðîõè õèòàâñÿ, êîëè ðîç-
êàçóâàâ íàì, ùî â íàøî¿ äèòèíè 
ïðîáëåìè ç ñåðöåì, — äîäàº éîãî 
äðóæèíà Ãàííà.

Ïàòðóëüí³ çàâåçëè ìåäèêà 
â «Ñîö³îòåðàï³þ» é òàì îòðèìà-
ëè ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò òåñòó — 
1,14 ïðîì³ëå.

Íå ñïðîñòîâóº, ùî ðåàí³ìà-
òîëîã î÷îëþâàíî¿ íèì ë³êàðí³ 
áóâ ï’ÿíèé íà ðîáî÷îìó ì³ñö³ ³ 
ãîëîâíèé ë³êàð äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ 
Âàñèëü Ïàíåíêî. Â³í ó ïîíåä³-
ëîê, ÷åðåç ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ ïî-
ä³¿, ñêàçàâ æóðíàë³ñòó RIA, ùî 
çâ³ëüíèâ Ìàêñèìà Êîðí³é÷óêà ç 
ðîáîòè çà ñòàòòåþ. Ì³ã âèíåñòè 
äîãàíó, çðîáèòè ïîïåðåäæåííÿ. 

Àëå îáðàâ çà ï’ÿíêó íà ðîáî÷îìó 
ì³ñö³ íàéæîðñòê³øå ïîêàðàííÿ.

— Òàêîãî íå ïîâèííî áóòè êà-
òåãîðè÷íî. Àëå ÿêùî âæå çðî-
áèâ — öå éîãî ïîìèëêà â æèòò³ 
äóæå ñåðéîçíà. ß çâ³ëüíèâ éîãî 
íà äðóãèé äåíü, — ãîâîðèòü 
Âàñèëü Ïàíåíêî. — Çâ³ëüíÿòè 
íå îáîâ’ÿçêîâî çà ö³ºþ ñòàòòåþ 
(ñòàòòÿ 40 Êîäåêñó çàêîí³â ïðî 
ïðàöþ — «Ðîç³ðâàííÿ òðóäîâîãî 
äîãîâîðó ç ³í³ö³àòèâè âëàñíèêà 
àáî óïîâíîâàæåíîãî íèì îðãà-
íó», ïóíêò 7: ïîÿâà íà ðîáîò³ 
â íåòâåðåçîìó ñòàí³»). Àëå â íàñ 
êëàñí³ ïðàö³âíèêè, ³ îäíà ëþäè-
íà ïåðåêðåñëþº âñå, âåñü ³ì³äæ. 
Íà ìîþ äóìêó, â³í íå ìàº ïðàâà 
äàë³ â ë³êàðí³ ðîáèòè…

«РЕАНІМАТОЛОГАМ ТАМ 
НЕ ПОЗАЗДРИШ» 

Ñàì ðåàí³ìàòîëîã, ÿê ðîçïîâ³ëè 
RIA íàø³ äæåðåëà â ïàòðóëüí³é 
ïîë³ö³¿, îäðàçó âèçíàâ, ùî â³í 
âæèâàâ àëêîãîëü, ³ ïîãîäèâñÿ 
¿õàòè íà îáñòåæåííÿ áåç çàïåðå-
÷åíü. Ïèòàºìî òàêîæ ó ñï³âðîá³ò-
íèê³â, ÷è áóëè ïðåòåíç³¿ ðîäè÷³â 
äî ³íøèõ ìåäèê³â. Âîíè êàæóòü, 
ùî ïîì³òíèé ñòàí ñï’ÿí³ííÿ áóâ 
ò³ëüêè â íàçâàíîãî ðåàí³ìàòîëîãà.

— Â³í ðîçêàçóº, ùî ðîäè÷³ äâå-
ð³ âèáèâàëè, ïîãðîæóâàëè âñ³ì ³ 
íà íüîãî íàêèíóëèñÿ, òîìó â³í 
ï³øîâ ³ âèïèâ ìåäè÷íîãî ñïèð-
òó, — ïåðåïîâ³äàº ñëîâà çâ³ëüíå-
íîãî íèì ë³êàðÿ Âàñèëü Ïàíåí-
êî. — ×åðåç ñòðåñ ³ ïîãðîçè âèïèâ 
ñïèðòó. Òàê â³í ïîÿñíþº. Ðåà-
í³ìàòîëîãàì òàì íå ïîçàçäðèø. 
Àëå â íàäàíí³ äîïîìîãè öåé ë³êàð 
ó÷àñò³ íå áðàâ. Â³í íå áóâ çàä³-
ÿíèé. Ö³ºþ äèòèíêîþ ³íø³ ë³êàð³ 
çàéìàëèñÿ…

Ó÷àñòü íåòâåðåçîãî â íàäàíí³ 
äîïîìîãè äèòèí³, ùî ïîìåðëà 
â ñò³íàõ ë³êàðí³, âñòàíîâëÿòü 
â ðàìêàõ êðèì³íàëüíîãî ïðîâà-
äæåííÿ òà ðîçñë³äóâàííÿ êîì³ñ³¿ 
Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. 
À ãîëîâíèé ë³êàð äèòÿ÷î¿ îáëàñ-
íî¿ ãîâîðèòü, ùî âðÿòóâàòè äè-
òèíó áóëî íåìîæëèâî.

— Äèòèíà ïîñòóïèëà ç ïî-
ðóøåííÿì ñåðöåâî¿ ä³ÿëüíîñò³, 
ñèíþøíà, ó âàæêîìó ñòàí³, — 
ãîâîðèòü Âàñèëü Ïàíåíêî. — 
¯¿ âðÿòóâàòè áóëî íåìîæëèâî. 
Äèòèíêà ìàëà âðîäæåíó âàäó 
ñåðöÿ ³ âæå áóëà íåêîðèãîâàíà 
í³ÿêèì ÷èíîì. Ä³éñíî ñåðéîçíà 
âàäà ñåðöÿ áóëà, ÿêó ìîæíà áóëî 
âèÿâèòè ò³ëüêè íà ÓÇÄ, àëå ÓÇÄ 
íå áóëî çðîáëåíî. Öÿ âàäà íå ìàº 
í³ÿêèõ îçíàê ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ 
³ äóæå ï³äñòóïíî ðîçâèâàºòüñÿ. 
Âèõ³ä êðîâ³ ç ñåðöÿ äóæå ïðî-
áëåìàòè÷íèé. Êðîâ íå íàäõîäèëà 
äî îðãàí³â, íàçàä ïîâåðòàëàñÿ… 
Ñóäîâî-ìåäè÷íà åêñïåðòèçà ìàº 
äàòè âèñíîâîê. Òàêîæ ðîçñë³äó-
âàííÿì Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ áóäå ïåðåâ³ðÿòèñÿ íà-
äàííÿ äîïîìîãè ö³é äèòèí³.

«Я ХОРОНИВ ЦЮ МАЛЕНЬКУ 
КРАПЕЛЬКУ» 

Ñ³ìåéíèé ë³êàð ðîäèíè Ñîðîê 
âæå ñêàçàâ æóðíàë³ñòàì, ùî â³í 
ïàòîëîã³¿ ó Íàñòóñ³ íå áà÷èâ. 
Áàòüêè òåïåð ãîâîðÿòü, ùî ¿õíÿ 
äèòèíà áóëà ö³ëêîì çäîðîâîþ 
òà ó âñüîìó âèíóâàòÿòü ìåäèê³â 
äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³.

Âîíè, êð³ì òîãî, ùî ðîçãîëîñîì 
çâ³ëüíèëè ï’ÿíîãî ðåàí³ìàòîëîãà, 
âèìàãàþòü ïðèòÿãíóòè äî êðèì³-
íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ ðåøòó 
ìåäèê³â, ÿê³ áóëè òîä³ íà çì³í³.

Ó Â³ííèöüê³é ì³ñöåâ³é ïðî-
êóðàòóð³ ñêàçàëè: çà ôàêòîì 
ñìåðò³ äèòèíè â³äêðèëè êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, âèëó÷èëè 
âñþ ìåäè÷íó äîêóìåíòàö³þ, ï³ä-
îçðþþòü íåíàëåæíå âèêîíàííÿ 
ïðîôåñ³éíèõ îáîâ’ÿçê³â ë³êàðÿ-
ìè. Çà òàêèé çëî÷èí ïåðåäáà÷åíå 
ïîêàðàííÿ â³ä îáìåæåííÿ âîë³ 
äî òðüîõ ðîê³â òþðìè.

À ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ ñêëàëà àäì³-
í³ñòðàòèâí³ ìàòåð³àëè íà àíåñòåç³-
îëîãà ïðî ï’ÿíêó íà ðîáîò³. Éîãî 
ìàþòü îøòðàôóâàòè çà ð³øåííÿì 
ñóäó. Âò³ì, â³ííèöüê³ àäâîêàòè, 
çâàæàþ÷è íà ïðàêòèêó ïîä³áíèõ 
ñïðàâ, ñóìí³âàþòüñÿ, ùî ³ñòîð³ÿ 
ï’ÿíîãî ë³êàðÿ ä³éäå äî ïîêàðàííÿ.

«Íà æàëü, ÿ õîðîíèâ öþ ìà-
ëåíüêó êðàïåëüêó. Öå æàõëèâî, 
êîëè ÷åðåç ÷è¿ñü ïîìèëêè â³ä-
õîäèòü ó â³÷í³ñòü òàêà ìàëüîòà, — 
íàïèñàâ ï³ä ïîñòîì â Ôåéñáóêó 
ïðî ï’ÿíîãî ë³êàðÿ ñâÿùåíèê, 
ÿêèé â³äñï³âóâàâ 2,5-ì³ñÿ÷íó 
Àíàñòàñ³þ, Ìèêîëà Äóðêàëåöü. — 
ß íå ì³ã ñïîê³éíî ìîëèòèñü, ãîð-
ëî ñòèñêàâ æàëü, äèâëÿ÷èñü íà öå 
ìàëåíüêå àíãåëÿòêî ³ ìàìó».

ВІТАЛІЙ 
ШИМАНСЬКИЙ, 
КЕРІВНИК 
АДВОКАТСЬКОГО 
БЮРО:

— З фото ви-
сновку про стан 

алкогольного сп’яніння лікаря 
бачу, що огляд провели при-
ладом «Alcotest 6820». З його 
допомогою встановили ступінь 
сп’яніння на рівні 1,14 проміле. 
Через це є підстави вважати, що 
висновок огляду лікаря можна 
буде надалі у суді визнати не-
допустимим доказом. Чому? Бо 
«Alcotest 6820» не входить у пе-
релік визначених, тому резуль-
тати огляду на ньому підлягають 
сумніву. Багато судових рішень 

у справах про адмінправопору-
шення, які базувалися на огляді 
цим приладом, визнають недо-
пустимими доказами.
Разом з тим, спеціалізовані нор-
мативні документи кажуть, що 
предметом дослідження біоло-
гічного середовища можуть бути 
слина, сеча, змиви з поверхні 
губ, шкірного покриву обличчя 
і рук. Також для дослідження 
біологічного середовища може 
використовуватися кров. І в да-
ному випадку цілком можливим 
варіантом було зробити дослі-
дження за біологічним матері-
алом — крові. Але цього ніхто 
не зробив. Більш того, «Соціо-
терапія», як правило, відмовляє 
в такому дослідженні.

Чи заплатить лікар штраф за рішенням суду?

Ðåàí³ìàòîëîã îäðàçó 
âèçíàâ, ùî âæèâàâ 
àëêîãîëü, ³ ïîãîäèâñÿ 
¿õàòè íà îáñòåæåííÿ 
áåç çàïåðå÷åíü. Òàê 
íàì ñêàçàëè â ïîë³ö³¿

Ганна Сорока перебирає речі донечки, якої більше немає. 
Її Настуся — посміхається на фото в рамці з чорною стрічкою
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439268

РЕКЛАМА

×àñ ï³äâîäèòè ï³äñóìêè. Â³-
ííè÷àíè âèñëîâèëè ñâîþ äîâ³ðó 
2,5 òèñÿ÷³ êîìïàí³é òà áðåíä³â, 
2519, ÿêùî áóòè òî÷íèì. Ñåðåä 
íèõ íàéá³ëüøó ïðèõèëüí³ñòü 
îòðèìàëè 162, ÿê³ é ñòàëè ë³äå-
ðàìè «Íàðîäíîãî Áðåíäó 2018». 
Ó äåÿêèõ íîì³íàö³ÿõ ³íòðèãà òðè-
ìàëàñÿ äî îñòàííüî¿ ìèò³, ³ òîé, 
õòî áóâ äðóãèì, âñå æ òàêè âè-
ïåðåäèâ ôàâîðèòà íà ê³ëüêà ãîëî-
ñ³â. Óò³ì, ïåðåìîæåíèõ òóò íåìàº. 
Ïåðåìîæö³ óñ³ — ³ êîìïàí³¿, ³ ¿õ 
êë³ºíòè. Ïðèºìíî çíîâó çóñòð³òè 
çíàéîì³ ³ìåíà â³ííèöüêèõ ï³äïðè-
ºìö³â, ÿê³ áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü 

îòðèìóþòü Çîëîòó Í³êó â³ä RIA. 
Ùå á³ëüø ïðèºìíî â³òàòè íîâ³ 
îáëè÷÷ÿ ìîëîäèõ á³çíåñìåí³â — 
äîáðà îçíàêà òîãî, ùî á³çíåñ 
íå îáèðàº ñïðèÿòëèâ³ ÷àñè, â³í 
ñòâîðþºòüñÿ ³ éäå ñâî¿ì øëÿõîì.

Ìè ãîòóºìîñÿ. Äðóêóºìî ïåð-
ñîíàëüí³ çàïðîøåííÿ ³ âðó÷àº-
ìî ¿õ îñîáèñòî êîæíîìó ãîñòþ. 
Ñêëàäàºìî ïðîãðàìó ñâÿòà, ïðî-
äóìóºìî îçäîáëåííÿ ³ ïðèêðàñè. 
×èñòèìî äîð³æêó — íå ÷åðâîíó)) 
àëå ÷èñòèìî.

Óñþ íàðîäíî-áðåíäîâó êîìïà-
í³þ ïðèéìàòèìå ðåñòîðàí «Êî-
çàöüêèé ñòàí», òîæ íà ñòîëàõ áóäå 

П'ятірка лідерів серед переможців 
за кількістю голосів 
Кондитерська Солодка мрія  .................... 4183
Аптека Конекс  ..........................................3834 
ТМ Молокія  ..............................................3320
Автосалон Тойота  .....................................2990
Еверест  .....................................................2829

найпопулярніші номінації за кількістю 
голосів 
аптеки  .......................................................9600
тамада  ......................................................7620
кав'ярня  .................................................... 7079
кафе, бари, паби  ...................................... 6729
молочка  .....................................................6716
ковбаси  ....................................................6694
кондитерка ............................................... 6489

Аптека 
Конекс

Магазин побутової техніки 
ВМ-техніка

Салон краси 
Модерн

Побутова хімія 
Шик і блиск  

Медичний центр 
Альтамедика

Стоматологічна 
клініка 
Вінінтермед

Інтернет-
провайдер 
Еверест Виробник вікон 

Корса
Страхова компанія 

Княжа

Магазин 
взуття 
4 сезони

Ресторан 
Тифліс

Таксі 
Бліц-таксі

«НАРОДНИЙ БРЕНД 2018»: ЗОЛОТІ 
НІКИ ЧЕКАЮТЬ НА СВОЇХ ВОЛОДАРІВ 
Голосування закінчене  Переможці 
визначені і вже, мабуть, відкоркували 
ігристе. Але свято під назвою «Народний 
Бренд 2018» тільки починається. Попереду 
урочиста церемонія нагородження 
золотих, срібних і бронзових призерів 
у кожній з 54 номінацій

НЕЗМІННІ ЛІДЕРИ — П'ЯТИРАЗОВІ ПЕРЕМОЖЦІ 
НАРОДНОГО БРЕНДУ (2014-15-16-17-2018) 

âñüîãî ïîâíî ³ ñìà÷íî.
Ìóçè÷íèé íàñòð³é ñòâîðþâàòè-

ìå Jazzforacat — áóäå ìåëîä³éíî 
³ ïðèºìíî.

² ùå. Âàæëèâî. Øàíîâí³ âáîë³-
âàëüíèêè, ôàíè ³ ïîö³íîâóâà÷³! Âè 

ùèðî â³ðèëè ó ïåðåìîãó óëþáëå-
íèõ áðåíä³â, ðîçêàçóâàëè äðóçÿì ³ 
ðîäè÷àì, êîãî ³ ÷îìó ñë³ä îáèðàòè. 
Âè â³ääàâàëè íàéö³íí³øå — ñâ³é 
ãîëîñ (çàïèòàéòå ó ïîë³òèê³â). Çíà-
éòå, óñ³ âàø³ ñòàðàííÿ íåäàðåìí³. 

² òîìó óâå÷åð³ 11 ãðóäíÿ áóäüòå 
óâàæí³ òà ïèëüí³, òðèìàéòå ìîá³ë-
êó ïîðó÷, íîñ³òü ¿¿ ç ñîáîþ âñþ-
äè, íàâ³òü â äóø. Ó ÷àð³âíèé ÷àñ 
«Õ» áóäå ðîç³ãðàíî òðè ïëàíøåòè. 
Îäèí ç íèõ ìîæå ä³ñòàòèñÿ âàì.

ЯК ВІННИЧАНИ ГОЛОСУВАЛИ 
У «НАРОДНОМУ БРЕНДІ» 
У конкурсі взяли участь 2519 компаній. 
За них віддали голоси 16324 вінничанина. 
Загалом 213309 голосів.



9 RIA, Ñåðåäà, 5 ãðóäíÿ 2018
ÑÊÀÍÄÀË

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Íà ïî÷àòêó âå-
ðåñíÿ 2017 ðîêó 
íà ñàéò³ ïðîêóðà-

òóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ç’ÿâèëîñÿ 
ðåçîíàíñíå ïîâ³äîìëåííÿ: íà õà-
áàð³ âèêðèòî äåïóòàòà îáëðàäè — 
ãîëîâó ïîñò³éíî¿ êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü 
îõîðîíè íàâêîëèøíüîãî ñåðåä-
îâèùà, åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè òà 
ðàö³îíàëüíîãî âèêîðèñòàííÿ íàäð 
Âîëîäèìèðà Êðèñüêà.

Ï³äîçðþâàëè ÷èíîâíèêà â 
òîìó, ùî â³í âèìàãàâ òà îòðèìàâ 
õàáàð ó 3000 äîëàð³â çà ïîçèòèâí³ 
âèñíîâêè êîì³ñ³¿, ÿêó â³í î÷îëþº.

Çîêðåìà, çà ï³äãîòîâêó ïðîåêòó 
ð³øåííÿ ðàäè ïðî ïîãîäæåííÿ 
Äåðæñëóæá³ ãåîëîã³¿ òà íàäð ïðî-
äàæó ñïåö³àëüíîãî äîçâîëó íà êî-
ðèñòóâàííÿ íàäðàìè òà ðîçðîáêè 
îäí³º¿ ç ä³ëÿíîê ï³ñêîâèê³â ó ßì-
ï³ëüñüêîìó ðàéîí³.

Íà ³íöèäåíò ³ç Êðèñüêîì â³äðåà-
ãóâàâ ë³äåð Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿ Îëåã 
Ëÿøêî, — äî ôðàêö³¿ ö³º¿ ïàðò³¿ 
íàëåæèòü Âîëîäèìèð Êðèñüêî.

«Íà õàáàð³ çàòðèìàëè â³ííèöü-
êîãî äåïóòàòà, ÿêèé ïðèêðèâàâ-
ñÿ ìàíäàòîì ÐÏË. Ïðàâèëüíî 
çðîáèëè! Ìåíøå õàáàðíèê³â — 
÷èñò³øå ïîâ³òðÿ!! Êðîâ ³ç íîñà 
òðåáà çàêîí, ùîá ÿ ì³ã ó çëîä³¿â 
çàáèðàòè äåïóòàòñüê³ ìàíäàòè», — 
íàïèñàâ Ëÿøêî íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó Facebook.

ПІДОЗРА Й ЛІКАРНЯНИЙ 
Íåâäîâç³ äåïóòàòó Êðèñüêó ïîâ³-

äîìèëè ïðî ï³äîçðó â òîìó, ùî â³í 
âèìàãàâ òà îòðèìàâ õàáàð. Çëî÷èí 
êâàë³ô³êóâàëè çà ÷àñòèíîþ 3 ñòàòò³ 
368 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó.

Öÿ ÷àñòèíà ïåðåäáà÷àº ïî-
êàðàííÿ ïîçáàâëåííÿì âîë³ 
íà òåðì³í â³ä 5 äî 10 ðîê³â ³ç 
ïîçáàâëåííÿì ïðàâà îá³éìàòè 
ïåâí³ ïîñàäè ÷è çàéìàòèñÿ ïåâ-
íîþ ä³ÿëüí³ñòþ íà ñòðîê äî òðüîõ 
ðîê³â, ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà.

Îäðàçó ï³ñëÿ öüîãî ïîñàäîâåöü 
îïèíèâñÿ â ë³êàðí³ — òàì ³ç íèì 
íàìàãàâñÿ ãîâîðèòè íàø æóðíà-
ë³ñò. Ï³äîçðþâàíîãî Âîëîäèìèðà 
Êðèñüêà ìè çóñòð³ëè â êîðèäîð³ 
îáëàñíîãî åíäîêðèíîëîã³÷íîãî 
äèñïàíñåðó. Éîãî âåëà çà ðóêó 
ìåäñåñòðà. Îäÿãíåíèé ó ñïîð-
òèâíèé êîñòþì, ÷îëîâ³ê éøîâ 
îáåðåæíî. Îäíó ðóêó òðèìàâ 
íàï³ââèòÿãíóòîþ âïåðåä, ÿê 
ðîáëÿòü öå íåçðÿ÷³. Ìåäñåñòðà 
çàâåëà éîãî â êàá³íåò äî ë³êàðÿ.

Ïðèáëèçíî ÷åðåç 20–30 õâèëèí 
ïàí Êðèñüêî âèéøîâ ³ç êàá³íåòó 
â ñóïðîâîä³ ò³º¿ ñàìî¿ ìåäè÷íî¿ 
ïðàö³âíèö³. Ïîâ³ëüíî é òàê ñàìî 
îáåðåæíî â³í ñòóïàâ ïî ñõîäàõ. 
Äàâàòè òîä³ áóäü-ÿê³ êîìåíòàð³ 
ïðî êðèì³íàëüíó ñïðàâó â³í â³ä-
ìîâèâñÿ.

ПЕРЕКВАЛІФІКАЦІЯ 
ТА МОВЧАННЯ 

Äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ ïðîäî-
âæóâàëîñÿ äî òðàâíÿ 2018 ðîêó. 
Ó ñóäîâîìó ðåºñòð³ ÷àñ â³ä ÷àñó 
ç’ÿâëÿëèñÿ óõâàëè, ÿê³ ñòîñóâà-
ëèñÿ ñïðàâè. 17 òðàâíÿ ñóääÿ Â³-
ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó Ðóñëàíà 
Ðîìàí÷óê ïðèçíà÷èëà ï³äãîòîâ÷å 
ñóäîâå çàñ³äàííÿ.

×èòàºìî â óõâàë³, ùî äî ñóäó 
íàä³éøîâ îáâèíóâàëüíèé àêò 
ùîäî Êðèñüêà… Àëå çëî÷èí óæå 
êâàë³ô³êóþòü ÿê øàõðàéñòâî — 
çà ÷àñòèíîþ 1 ñòàòò³ 190 ÊÊÓ.

Ïîêàðàííÿ, ÿêå òóò ìîæíà 

ЗАКРИЛИ «ХАБАРНИЦЬКУ» 
СПРАВУ ДЕПУТАТА КРИСЬКА 
Трансформації  Депутат облради 
Володимир Крисько став підозрюваним 
у хабарницькій справі. Його 
звинуватили у вимаганні 3000 доларів 
за «потрібні» висновки комісії, яку він 
очолює. Чому тепер із Криська зняті 
обвинувачення, а справа закрита?

îòðèìàòè — øòðàô 850 ãðèâåíü, 
ó íàéã³ðøîìó âèïàäêó — «óìîâ-
íèé» òåðì³í.

Òîáòî ÿêùî ðàí³øå ïðîêóðàòó-
ðà ââàæàëà îòðèìàííÿ 3000 äî-
ëàð³â çà ïîòð³áí³ âèñíîâêè êî-
ì³ñ³¿ õàáàðíèöòâîì, òî íà ñò³ë 
ñóää³ ëÿãëî âæå — «çàâîëîä³ííÿì 
÷óæèì ìàéíîì àáî ïðèäáàííÿ 
ïðàâà íà ìàéíî øëÿõîì îáìà-
íó» — òàê çâó÷àëà ñòàòòÿ îáâè-
íóâà÷åííÿ.

Äëÿ òîãî, ùîá îòðèìàòè ïî-
ÿñíåííÿ ïðî çì³íó êâàë³ô³êàö³¿, 
ìè íàïèñàëè ïèñüìîâèé çàïèò 
äî ïðîêóðàòóðè. Ïîñòàâèëè òàê³ 
ïèòàííÿ:
 Íà ÿêèõ ï³äñòàâàõ ïðîêóðà-

òóðà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ çì³íè-
ëà êâàë³ô³êàö³þ âêàçàíîãî âèùå 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ?
 Õòî ç ïðîêóðîð³â çàéìàâñÿ 

ïðîöåñóàëüíèì êåð³âíèöòâîì 
ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³äóâàí-
íÿ âêàçàíîãî âèùå ïðîâàäæåííÿ?

Â³äïîâ³äü íà çàïèò îòðèìàëè, 
à íà ïîñòàâëåí³ ïèòàííÿ — í³. 
Ïðîêóðîðè íå çàõîò³ëè ðîçïî-
â³äàòè àí³ ïðî ïðè÷èíè çì³íè 
êâàë³ô³êàö³¿ çëî÷èíó, àí³ ³ìåí³ 
ïðîêóðîðà, ÿêèé öå çðîáèâ.

«Â õîä³ äîñóäîâîãî ðîçñë³-
äóâàííÿ â äàíîìó ïðîâàäæåí-
í³ íà ï³äñòàâ³ ç³áðàíèõ äîêàç³â 
Êðèñüêó Â. Ã. îãîëîøåíî ï³äîçðó 
ó â÷èíåíí³ êðèì³íàëüíîãî ïðàâî-
ïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî ÷. 1.
ñò. 191 ÊÊ Óêðà¿íè»;

«… â³äîìîñò³ äîñóäîâîãî ðîç-
ñë³äóâàííÿ â êîíêðåòíèõ êðè-
ì³íàëüíèõ ïðîâàäæåííÿõ â³ä-
íîñÿòüñÿ äî òàºìíèö³ ñë³äñòâà é 
ìîæóòü áóòè ðîçãîëîøåí³ ëèøå ç 
ïèñüìîâîãî äîçâîëó ñë³ä÷îãî àáî 
ïðîêóðîðà […]. Ïðîêóðîð, ÿêèé 
íàðàç³ çä³éñíþº íàãëÿä ó êðèì³-
íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ó ôîðì³ 
ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèöòâà, ç 
óðàõóâàííÿì îáñòàâèí, õîäó òà 
ðåçóëüòàò³â äîñóäîâîãî ðîçñë³-
äóâàííÿ âèçíàâ çà íåìîæëèâå 

íàäàòè çàïèòóâàíó ³íôîðìàö³þ 
ñòîñîâíî ï³äñòàâ òà ïðè÷èí êâà-
ë³ô³êàö³¿ ä³é ï³äîçðþâàíîãî…»;

«Çàïèòóâàíà ³íôîðìàö³ÿ ùîäî 
ïð³çâèùà, ³ì’ÿ, ïî-áàòüêîâ³ — 
ïðîöåñóàëüíîãî êåð³âíèêà â íà-
âåäåíîìó âèùå êðèì³íàëüíîìó 
ïðîâàäæåíí³ ì³ñòèòüñÿ â áàç³ 
äàíèõ ªäèíîãî ðåºñòðó äîñóäî-
âèõ ðîçñë³äóâàíü. Âðàõîâóþ÷è 
âèùåâèêëàäåíå, çàïèòóâàíà ³í-
ôîðìàö³ÿ ïðî ïðîêóðîðà, ÿêèé 
çä³éñíþâàâ ïðîöåñóàëüíå êåð³â-
íèöòâî â çãàäàíîìó ïðîâàäæåíí³, 
íå ìîæå áóòè íàäàíà».

ПОМИРИЛИСЯ 
Ñïî÷àòêó àäâîêàòè Êðèñüêà 

ïðîñèëè ñóääþ Ðóñëàíó Ðîìàí-
÷óê ïîâåðíóòè îáâèíóâàëüíèé 
àêò ïðîêóðîðó. Ìîâëÿâ, ç äîêó-
ìåíòà «ôàêòè÷íî íå çðîçóì³ëî, 
â ÷îìó ñàìå îáâèíóâà÷óºòüñÿ» 
äåïóòàò. Ñóääÿ â³äìîâèëà.

Ï³ñëÿ öüîãî îáâèíóâà÷åíèé 
çàÿâèâ ïðî â³äâ³ä ñóää³. ×î-
ìóñü ïî÷àâ ñóìí³âàòèñÿ â ¿¿ 
îá’ºêòèâíîñò³. Ïðîêóðîð çàïå-
ðå÷óâàâ ïðîòè òàêîãî ïîâîðîòó 
ïîä³é. Àëå â³äâ³ä òàêè çàäîâîëü-
íèëè.

Ï³ñëÿ ïîâòîðíîãî ðîçïîä³ëó 
ñïðàâà ïåðåéøëà äî ñóää³ Äìè-
òðà Øëàïàêà. Óæå â³í çíÿâ óñ³ 
îáâèíóâà÷åííÿ ç Âîëîäèìèðà 
Êðèñüêà. Ï³äñòàâà — ïðèìè-
ðåííÿ ñòîð³í.

Ïîçèö³ÿ ïðîêóðàòóðè áóëà òà-
êîþ: Êðèñüêî ïðîñòî íàäóðèâ 
äèðåêòîðà ï³äïðèºìñòâà — âè-
ìàãàâ òðè òèñÿ÷³ äîëàð³â çà ïî-
òð³áí³ âèñíîâêè, õî÷à «îïëà÷åíå» 

ïèòàííÿ íå âèíîñèâ íà ðîçãëÿä 
êîì³ñ³¿, ÿêó î÷îëþº.

Ïðîêóðîð íà çàñ³äàíí³ íå çà-
ïåðå÷èâ ïðîòè çàêðèòòÿ êðèì³-
íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ó çâ’ÿçêó 
ç ïðèìèðåííÿì ñòîð³í — ïðî öå 
òàêîæ íàïèñàíî â óõâàë³.

Àëå íà íàøå ïèòàííÿ ïðåñ-
ñåêðåòàð ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ 
²ðèíà Âèõîâàíåöü ñêàçàëà, ùî 
àïåëÿö³ÿ íà öþ óõâàëó âæå ïî-
äàíà.

Ïîòåðï³ëèì ó ñïðàâ³ áóâ Â³òà-
ë³é Ôàá³ÿíñüêèé — äèðåêòîð ï³ä-
ïðèºìñòâà «Ãîðèçîíò-ÄÂ». Ñàìå 
ç íüîãî íà÷åáòî âèìàãàëè ãðîø³. 
Àëå ÷îëîâ³ê íàïèñàâ êëîïîòàííÿ 
ïðî òå, ùî íå ìàº äî Êðèñüêà 
í³ÿêèõ ïðåòåíç³é. À âñ³ çáèòêè 
äåïóòàò éîìó â³äøêîäóâàâ.

Çâ’ÿçàòèñÿ ç Â³òàë³ºì Ôàá³ÿí-
ñüêèì íå âäàëîñÿ. Çà òåëåôîíîì, 
ÿêèé âêàçàíèé ÿê êîíòàêòíèé 
î÷îëþâàíîãî íèì ï³äïðèºìñòâà 
â Ðåºñòð³ þðèäè÷íèõ îñ³á, â³ä-
ïîâ³â ÷îëîâ³ê, ÿêèé ñêàçàâ, ùî 
Ôàá³ÿíñüêèé êóïèâ ó íüîãî á³ç-
íåñ, à äîïîìîãòè çâ’ÿçàòèñÿ ç 
ï³äïðèºìöåì — íå ìîæå.

Ç ñàìèì Âîëîäèìèðîì Êðèñü-
êîì ìè òàêîæ íå çìîãëè ïîãî-
âîðèòè. Êîëè ìè òåëåôîíóâàëè 
íà éîãî ìîá³ëüíèé íîìåð — äçâ³-
íîê àâòîìàòè÷íî ñêèäàâñÿ. Òàê, 
í³áè äåïóòàò äîäàâ íîìåð æóð-
íàë³ñòà ó ÷îðíèé ñïèñîê — öåé 
íîìåð ìè çàëèøàëè ñåêðåòàðö³, 
êîëè äçâîíèëè íà ðîáî÷èé òåëå-
ôîí Êðèñüêà.

Êîëè ìè ñïðîáóâàëè ïîäçâî-
íèòè ç ³íøîãî íîìåðà íà îñî-
áèñòèé òåëåôîí ïîñàäîâöÿ — 
äçâ³íîê ïðîéøîâ, àëå ñëóõàâêó 
í³õòî íå âçÿâ.

Õîò³ëè çàïèòàòè ó äåïóòàòà ïðî 
òå, ÿêèì ÷èíîì éîìó âäàëîñÿ ïî-
ìèðèòèñÿ ³ç ï³äïðèºìöåì, ÿêèé 
äî öüîãî çâèíóâà÷óâàâ Êðèñüêà 
ó âèìàãàíí³ ãðîøåé. Òîìó, ÿêùî 
äåïóòàò çàõî÷å çâ’ÿçàòèñÿ ç ðåäàê-
ö³ºþ — ìè ãîòîâ³ éîãî âèñëóõàòè.

ОЛЕКСАНДР 
БІЛОШКУРСЬКИЙ, 
АДВОКАТ 

— Для того, щоб 
засудити цього 
чиновника саме 
за корупцію, 

правоохоронцям потрібно було 
зафіксувати та довести, що він 
може вплинути на прийняття по-
трібного рішення. Це зробити 
дуже складно. Якщо наш поса-

довець є головою комісії, то по-
трібно довести вплив на рішення 
всіх членів цієї комісії. Навіть 
якщо такий вплив був, напри-
клад, у формі хабарів, то про це 
ніхто з членів комісії не скаже. 
Бо тоді судитимуть усіх.
Звідси й шахрайство — цей чи-
новник формально не міг по-
впливати на рішення, за яке взяв 
гроші. Ситуація із шахрайством 
може бути реальною.

Чому шахрайство 

Прокурори та СБУвці проводили обшук у кабінеті 
Володимира Криська восени 2017. Вилучили долари

Ïðîêóðîð íà ñóä³ áóâ 
íå ïðîòè çàêðèòòÿ 
ñïðàâè ÷åðåç 
«ïðèìèðåííÿ ñòîð³í». 
Àïåëÿö³þ ïðîêóðàòóðà 
òàêè ïîäàëà
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5 ãðóäíÿ 2018

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА
Зимова гума на т4 8УДА «Ведмеді» 
вже в хлопців. Дякуємо до неба усім 
благодійникам за підтримку!!

ПРЕС-СЛУЖБА 
АН «ОЛІМП»

Ð³åëòîðñüêèé á³ç-
íåñ â Óêðà¿í³ ³ñíóº ïî-

íàä 25 ðîê³â. ª íàâ³òü — Äåíü 
ð³åëòîðà, ÿêèé â³äçíà÷àºòüñÿ 
9 æîâòíÿ. Îäíàê äî öüîãî ÷àñó 
â ñóñï³ëüñòâ³ íåìàº ÷³òêîãî ðî-
çóì³ííÿ, ùî ð³åëòîð — öå îäíà 
ç íàéñêëàäí³øèõ ïðîôåñ³é, ùî 
âèìàãàº ñïåö³àëüíî¿ ï³äãîòîâêè ³ 
ïîñò³éíîãî âäîñêîíàëåííÿ. Ïðî-
äàæ íåðóõîìîñò³ º íàéñêëàäí³-
øîþ ç óñ³õ âèä³â ïðîäàæ³â.

ßêèé æå â³í — óñï³øíèé ñïå-
ö³àë³ñò ç íåðóõîìîñò³? Ïðî îñî-
áëèâîñò³ ïðîôåñ³¿, íàñê³ëüêè âîíà 
çàòðåáóâàíà ³ ïðåñòèæíà â ñóñ-
ï³ëüñòâ³, ñüîãîäí³ ìè ïîãîâîðèëè 
ç Â’ÿ÷åñëàâîì Çàðåìáîþ — äè-
ðåêòîðîì àãåíòñòâà «Îë³ìï» — 
íàéá³ëüøî¿ êîìïàí³¿ íà ðèíêó 
íåðóõîìîñò³ Â³ííè÷÷èíè.

— ßê âèãëÿäàº óñï³øíèé ð³åë-
òîð? ×è ìîæíà â íàøîìó ì³ñò³ íà-
çâàòè öþ ïðîôåñ³þ ïðåñòèæíîþ?

— Ïåðø çà âñå, ð³åëòîð — öå 
ëþäèíà âèñîêî¿ êóëüòóðè ñï³ë-
êóâàííÿ. Â³í îñâ³÷åíèé, äîáðå 
ðîçáèðàºòüñÿ â áóäü-ÿêîìó 
ïèòàíí³, çàâæäè ââ³÷ëèâèé, 
ïóíêòóàëüíèé. Óñï³øíèé ð³åë-
òîð â³ääàº ñâî¿é ðîáîò³ ïî äâà-
íàäöÿòü ãîäèí íà äîáó, à ³íîä³ ³ 
á³ëüøå. Ñó÷àñíèé ð³åëòîð — öå 

ëþäèíà êîìóí³êàáåëüíà, íàö³-
ëåíà íà ðåçóëüòàò, ñòðåñîñò³éêà 
³ îáîâ'ÿçêîâî ïðàöüîâèòà.

Ð³åëòîð çàáåçïå÷óº êóï³âëþ òà 
ïðîäàæ, ìàáóòü, íàéö³íí³øîãî 
òîâàðó â æèòò³ ëþäèíè — éîãî 
íåðóõîìîñò³. Ïîêóïöÿì ìè 
çàáåçïå÷óºìî âèá³ð êðàùîãî 
îá'ºêòó â òîìó ö³íîâîìó ä³àïàçî-
í³, ÿêèé â³í ìîæå äîçâîëèòè äëÿ 
ðåàë³çàö³¿ ñâîº¿ ìð³¿ — âëàñíîãî 
æèòëà. Õ³áà öå íå ðîáèòü íàøó 
ïðîôåñ³þ ïðåñòèæíîþ?

— Ùî ïîðàäèòå â³ííè÷àíàì, 
ÿê³ ïðàãíóòü çì³íèòè ïðîôåñ³þ ³ 
ñòàòè ð³åëòîðîì? Äå âîíè ìîæóòü 
îòðèìàòè íåîáõ³äí³ äëÿ ðîáîòè 
çíàííÿ?

— Ïåðø çà âñå, âñ³ì òîíêî-
ùàì ³ ìåòîäàì ãðàìîòíî¿ ðîáîòè 
òðåáà â÷èòèñÿ. Ïåðøîïðîõ³äö³ 
íàøî¿ ïðîôåñ³¿ íå ìàëè ñïå-
ö³àëüíî¿ îñâ³òè ç íåðóõîìîñò³, 
âîíè îòðèìóâàëè íàâè÷êè ³ íà-
áèâàëè ãóë³ âëàñíèì äîñâ³äîì 
ïåðåìîã ³ íåâäà÷.

Çàðàç æå íå îáîâ’ÿçêîâî ìàòè 
ñïåö³àëüíó îñâ³òó. Â íàøîìó 
àãåíòñòâ³ äîñèòü óñï³øíî ïðà-
öþþòü êîëèøí³ ë³êàð³, ïåäàãîãè, 
åêîíîì³ñòè — ëþäè àáñîëþòíî 
ð³çíèõ ïðîôåñ³é.

Íàâ÷èòèñÿ ñïåöèô³ö³ ðîáîòè 
â³ííè÷àíè ìîæóòü â Øêîë³ ð³-
åëòîðà, ÿêà ôóíêö³îíóº áåçïî-

ñåðåäíüî ïðè íàøîìó àãåíòñòâ³. 
Ñåðåä íàøèõ âèêëàäà÷³â — ïðî-
ôåñ³îíàëè ç áàãàòîð³÷íèì ïðàê-
òè÷íèì äîñâ³äîì ó ñôåð³ íåðó-
õîìîñò³, ÿê³ äàþòü êîìïëåêñ óñ³õ 
íåîáõ³äíèõ äëÿ ðîáîòè çíàíü. 
Êð³ì òîãî, âèïóñêíèêè Øêîëè 
ç êðàùèìè ðåçóëüòàòàìè â ïî-
äàëüøîìó ïðàöåâëàøòîâóþòüñÿ 
â íàø³é êîìïàí³¿.

Âçàãàë³, ÿêùî ãîâîðèòè ïðî 
îñâ³òó ð³åëòîðà, òåîð³ÿ — öå 
÷óäîâî, àëå â íàø³é ñôåð³ âîíà 
äóæå ì³íëèâà, àäæå çàêîíî-
äàâñòâî ïî íåðóõîìîñò³ ïåðå-
áóâàº â ïîñò³éíîìó ðóñ³, òîìó 
ïðîôåñ³éíèé ð³åëòîð ïîâèíåí 
áàãàòî çíàòè ³ âì³òè: äóæå äî-

áðå îð³ºíòóâàòèñÿ â ïñèõîëîã³¿, 
ïðàâ³, ì³ñòîáóäóâàíí³, ³ïîòåö³, 
áàíê³âñüêèõ ïðîãðàìàõ, ñòðàõî-
âèõ òåõíîëîã³ÿõ ³ áàãàòî ³íøîìó.

— Â íàøîìó ì³ñò³ ïðîâîäèòüñÿ 
÷èìàëî êîíêóðñ³â äëÿ êîìïàí³é, 
â òîìó ÷èñë³ äëÿ àãåíòñòâ íåðó-
õîìîñò³. «Îë³ìï» áåðå ó÷àñòü 
â òàêèõ êîíêóðñàõ ÷è äëÿ âàñ öå 
íå º ãàðàíò³ºþ óñï³õó?

— Ï³äáèâàþ÷è ï³äñóìêè öüîãî 
ðîêó, «Îë³ìï» âèçíàíî ë³äåðîì 
òà íàéêðàùèì àãåíòñòâîì íåðó-
õîìîñò³ â êîíêóðñàõ «Á³çíåñ-åë³-
òà Ïîä³ëëÿ 2018 ðð.», «²ìåíà, 
ÿêèì äîâ³ðÿþòü 2018 ðð.» òà 
«Ïåðåâ³ðåíà àãåíö³ÿ íåðóõîìîcò³ 
2018» â³ä DOM.RIA. Îñòàííÿ 
íàãîðîäà º ï³äòâåðäæåííÿì òîãî, 
ùî àãåíòñòâî áåðåæå â³ííè÷àí 
â³ä øàõðà¿â òà àôåð íà ðèíêó 
íåðóõîìîñò³.

Ïåðåìîãà â ïîä³áíèõ êîíêóð-
ñàõ ï³äòâåðäæóº âèñîêèé ð³âåíü 
çëàãîäæåíî¿ ïðàö³ ð³åëòîð³â òà 
àãåíòñòâ. Áåçïåðå÷íî, íàì — 
êîìïàí³¿, ÿêà âæå 16 ðîê³â 
íà ðèíêó íåðóõîìîñò³ — ïðè-
ºìíî ùîðîêó îòðèìóâàòè íà-
ãîðîäó çà íàøó ðîáîòó. Àëå ïî-
òð³áíî ðîçóì³òè, ùî çà êîæíîþ 
íàãîðîäîþ ñòîÿòü æèâ³ ëþäè — 
ïðîôåñ³îíàëè ñâîº¿ ñïðàâè, ÿê³ 
ïåðåáóâàþòü â ïîñò³éíîìó ðóñ³ 
òà âåñü ÷àñ íàâ÷àþòüñÿ.

— ßê³ ïåðñïåêòèâè ó êîìïàí³¿ íà 
ìàéáóòíº? ª ïëàíè ðîçøèðåííÿ?

— Íàðàç³ íàøèì ïð³îðèòåòîì 
çàëèøàºòüñÿ ðèíîê íåðóõîìîñ-
ò³ Â³ííè÷÷èíè. ², íåçâàæàþ÷è 
íà òå, ùî ìè âæå çàéìàºìî òóò 
ë³äåðñüê³ ïîçèö³¿, íàì ùå º êóäè 
ðîñòè.

Ïëàí³â áàãàòî. Çàðàç îñíîâíèé 
íàïðÿìîê íàøîãî ðîçâèòêó — 
âïðîâàäæåííÿ ³ óñï³øíå âèêî-
ðèñòàííÿ ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é. 
Ìè äáàºìî ïðî ÷àñ òà çðó÷í³ñòü 
íàøèõ êë³ºíò³â ³ âäîñêîíàëþºìî 
ñâ³é ñàéò http://olimp.vn.ua, íà-
ëàãîäæóºìî îïåðàòèâíèé çâî-
ðîòíèé çâ'ÿçîê ùîäî êîæíîãî 
çâåðíåííÿ. Â³äíåäàâíà óñ³ îõî÷³ 
ïðèäáàòè íåðóõîì³ñòü ìîæóòü 
ï³äïèñàòèñü íà ñàéò³ íà ðîçñèëêó 
³ ïåðøèìè îòðèìóâàòè îíîâëåí-
íÿ ïðî êîæåí äîäàíèé îá’ºêò.

Òàêîæ êîðèñòóâà÷³ ñîö³àëü-
íèõ ìåðåæ ìîæóòü ï³äïèñàòèñü 
íà íàø³ ñòîð³íêè ó Facebook 
(facebook.com/olimp.vinnytsia) 
òà Instagram (instagram.com/olimp.
vn.ua) é ñòåæèòè çà àêòóàëüíèìè 
ïðîïîçèö³ÿìè íåðóõîìîñò³.

Ùîäî âíóòð³øí³õ ïðîöåñ³â, 
òî ó íàñ çàïëàíîâàíî áàãàòî 
íàâ÷àëüíèõ ïðîãðàì ³ òðåí³íã³â 
äëÿ íàøèõ ð³åëòîð³â, ñïðÿìîâà-
í³ íà ï³äâèùåííÿ ìîòèâàö³¿ òà 
ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ.

Чому престижно працювати в агентстві нерухомості 
«Олімп» та як стати ріелтором?
БЛОГ

ВОЛОДИМИР КОЗЮК, 
НАРОДНИЙ ХУДОЖНИК 

УКРАЇНИ
Çäàºòüñÿ, çîâñ³ì íåäàâíî ñòîÿâ ó 

÷åðç³ íà ë³òàê äî Êèºâà ç Õàíæîó. Öå 
êèòàéñüêå  ì³ñòî ìè â³äâ³äàëè ï³ñëÿ 
ðîáî÷î¿ ïî¿çäêè äî ì³ñò ²âó, Ôîòàíó 
òà Öçèíüõóà... Ïðîìàéíóëî âæå á³ëü-
øå ðîêó.  

 Ïðè¿õàâ òóäè ÿ íå ïðîñòî íà â³äïî-
÷èíîê, à áóâ çàïðîøåíèé â³ä Óêðà¿íè 
êèòàéñüêîþ ñòîðîíîþ, ùîá âèêîíà-
òè ïî÷åñíó ì³ñ³þ â³äêðèòòÿ âèñòàâêè 
óêðà¿íñüêèõ ìèòö³â, ÿê³ ïðàöþâàëè 
ó Êèòà¿ ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â. Åêñ-
ïîçèö³ÿ «Íîâèé øîâêîâèé øëÿõ» 
â³äêðèëàñÿ ó ÷óäîâîìó ì³ñò³ ²âó. Çà-
ïðîñèëè ìåíå ³ ùå äâîõ ïðåêðàñíèõ 
ìèòö³â Äåïàðòàìåíò ïðîïàãàíäè ïàðò³¿ 
ì³ñòà ²âó, Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ êóëü-
òóðè, òåëåðàä³îìîâëåííÿ ³ äðóêó ì³ñòà 
²âó, Êîì³òåò ³ç óïðàâë³ííÿ êóëüòóðíîãî 
òóðèçìó ì³ñòà Ôîòàí, Ôàêóëüòåò ìèñ-
òåöòâà òà äèçàéíó ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷-
íîãî ³íñòèòóòó ì³ñòà Öçèíüõóà.

Ñàìå  âñ³ ö³ îðãàí³çàö³¿ ³ ïðèâåçëè 
òåïåð äî Êèºâà â Óêðà¿íó âèñòàâêó 
â³äîìèõ êèòàéñüêèõ òà óêðà¿íñüêèõ 
õóäîæíèê³â, ÿêà äîçâîëèòü óêðà¿íöÿì 
ðîçøèðèòè ñâîº ðîçóì³ííÿ Êèòàþ òà 

êèòàéñüêî¿ êóëüòóðè. 
Âèñòàâêà ìàº íàçâó  «×àð³âíèé Êè-

òàé». Ïåðøîêëàñíî íàäðóêîâàíî êà-
òàëîã âèñòàâêè, äå ïîðÿä ³ç ëåãåíäîþ 
óêðà¿íñüêîãî æèâîïèñó Ìèõàéëîì 
Ãóéäîþ º é ìî¿ ðîáîòè.

Ñüîãîäí³ ìîæó ïåðåäàòè ïðèâ³ò ó äà-
ëåêèé, àëå áëèçüêèé Êèòàé, äëÿ Çî¿ 
³ ßíà, ÿê³ âåëè÷íîþ ñïðàâîþ ñâîº¿ 
ðîäèíè íå ò³ëüêè çì³íþþòü ñâ³ò íà 
êðàùå, àëå é â÷àòü öüîìó ³íøèõ! Äî 
íîâèõ çóñòð³÷åé, ìî¿ äðóç³, äî íîâèõ 
ïðîåêò³â, ÿê³ âæå íå çà ãîðàìè! Õàé 
êâ³òíå êóëüòóðà íàøèõ êðà¿í!

Хай квітне культура 
наших країн!
БЛОГ

В’ячеслав Заремба, 
директор агентства «Олімп»
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Якщо ти можеш здійснити чужі мрії — значить ти можеш змінити чужі життя! Творіть добро!
Благодійний захід «12 битв за життя», Проект «Добротворчість щасливих людей» 
Ще раз дякую всім!!!

Діана Мороз
волонтерка   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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Á³ëüøå, í³æ ïî-
ëîâèíà óêðà¿íö³â 
(55%) êîðèñòóþòü-

ñÿ ïîñëóãàìè ³íòåðíåò-ìàãàçèí³â 
çàäëÿ åêîíîì³¿ ÷àñó. Òàêó öèôðó 
íàçèâàº íà÷àëüíèê ïîë³öåéñüêîãî 
â³ää³ëó ïðîòèä³¿ ê³áåðçëî÷èíàì 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Îëåêñàíäð 
Óëüÿíåíêîâ òà êàæå, ùî çðîñòà-
þ÷èé ïîïèò íà ïîêóïêè ÷åðåç 
³íòåðíåò-ìàãàçèíè íå çàëèøèâñÿ 
íåïîì³÷åíèì øàõðàÿìè.

— Ùîðîêó â Óêðà¿í³ æåðòâàìè 
â³ðòóàëüíîãî îáìàíó ñòàþòü á³ëüø 
100 òèñÿ÷ ëþäåé. ² ôîðóìè ñïî-
æèâà÷³â ³íòåðíåò-òîðã³âë³ çàïîâíåí³ 
ñêàðãàìè íà òå, ÿê «çàìîâèëè îäíå, 
ïðèâåçëè çîâñ³ì ³íøå, à ïîì³íÿòè 
â³äìîâèëèñÿ», à òî é çîâñ³ì íå íàä³-
ñëàëè çàìîâëåíèé òîâàð ³ íå ïîâåð-
íóëè ãðîø³, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð 
Óëüÿíåíêîâ. — Òàê, ö³íè íà ìåðå-
æåâ³ òîâàðè ÷àñîì âèÿâëÿþòüñÿ 
â ê³ëüêà ðàç³â âèùå, í³æ ó çâè÷àé-
íèõ ìàãàçèíàõ. Àëå ÿêùî âàñ ùîñü 
íå âëàøòóâàëî â òîâàð³, ðåàë³çóâà-
òè ñâîº ïðàâî íà éîãî ïîâåðíåííÿ 
äóæå ÷àñòî ïðîñòî íåìîæëèâî.

ВІРТУАЛЬНІ МАГАЗИНИ 
— Â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó Óêðà-

¿íè «Ïðî òåëåêîìóí³êàö³¿», — 
ïðîäîâæóº íà÷àëüíèê ê³áåðâ³ä-

ä³ëó, — ³íòåðíåò — öå âñåñâ³òíÿ 
³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà çàãàëüíîãî 
äîñòóïó, ÿêà ëîã³÷íî çâ'ÿçàíà ãëî-
áàëüíèì àäðåñíèì ïðîñòîðîì òà 
áàçóºòüñÿ íà ²íòåðíåò-ïðîòîêî-
ë³, âèçíà÷åíîìó ì³æíàðîäíèìè 
ñòàíäàðòàìè. Íå òàê äàâíî ó â³-
ò÷èçíÿí³é ìåðåæ³ áóâ âèÿâëåíèé 
ñàéò-äâ³éíèê îäíîãî â³äîìîãî 
³íòåðíåò-ìàãàçèíó, ÿêèé òîðãóº 
ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ. Ï³ðàòè äóæå 
òî÷íî ñêîï³þâàëè ñòèëü, âèâ³ñè-
ëè àíàëîã³÷íèé êàòàëîã òîâàð³â ³ 
âåëè òîðã³âëþ. Ïîêóïåöü, í³÷îãî 
íå ï³äîçðþþ÷è, çàõîäèòü íà ï³-
ðàòñüêèé ñàéò-äâ³éíèê, âèáèðàº 
òîâàð ³ îïëà÷óº éîãî. Ñàìå öå º 
íàéòèïîâ³øîþ ñõåìîþ øàõðàé-
ñòâà â ³íòåðíåò³, ïîâ’ÿçàíîþ ³ç 
â³ðòóàëüíèìè ìàãàçèíàìè.

Äàë³ — öèòóºìî ïîðàäè ê³áåð-
ïîë³ö³¿, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ â³ðòóàëü-
íèõ ìàãàçèí³â òà ³íøèõ ïîøèðå-
íèõ ñüîãîäí³ øàõðàéñüêèõ ñõåì 
â ìåðåæ³.

ІНТЕРНЕТ-ПОКУПКИ 
Êóïóéòå òîâàðè ò³ëüêè íà â³-

äîìèõ òà ïåðåâ³ðåíèõ ñàéòàõ. 
Íå âàðòî äîâ³ðÿòè äóæå íèçüêèì 
ö³íàì. Âîíè ìîæóòü áóòè ïðîñòî 
ïðèìàíêîþ.

Ñïåö³àëüíîãî çàêîíó, ùî ðåãó-
ëþº ðîáîòó ³íòåðíåò-ìàãàçèí³â, 
íåìàº. ªäèíèé îáîâ’ÿçîê ïðîäàâ-
öÿ â ìåðåæ³: âêàçóâàòè íà ñàéò³ 

ЧОМУ ІНТЕРНЕТ ІНКОЛИ — ЗЛО? ЯК 
НЕ СПІТКНУТИСЯ У КІБЕРПРОСТОРІ 
На замітку  Де краще не писати 
про себе зайвого? І як так купувати 
в інтернеті, щоб не натрапити на обман? 
Про віртуальні шахрайства розпитали 
у вінницьких кіберполіцейських. Вони 
назвали для читачів RIA реальні способи 
захисту від злочинців у мережі

ïîâíó íàçâó ô³ðìè, ¿¿ òåëåôîí 
òà þðèäè÷íó àäðåñó. Òîìó íà-
ìàãàéòåñü ïåðåâ³ðÿòè íàÿâí³ñòü 
öèõ äàíèõ.

ІНВЕСТ-БАНКИ 
²íâåñò-áàíêè — öå â³ðòóàëü-

í³ ô³íàíñîâ³ ï³ðàì³äè. Òóò âàì 
çàïðîïîíóþòü âêëàñòè ãðîø³ 
ï³ä õîðîø³ â³äñîòêè. Îïåðàö³¿ 
ç ãðîøèìà â³äáóâàþòüñÿ ÷åðåç 
òó æ àíîí³ìíó ñèñòåìó ïëàòåæ³â 
Webmoney. Ñïî÷àòêó âîíè ïëà-
òÿòü ñâî¿ì âêëàäíèêàì ÿê³ñü â³ä-
ñîòêè, ïîò³ì îðãàí³çàòîðè ðàçîì 
ç ö³ºþ ñóìîþ çíèêàþòü.

Áóäüòå îáåðåæí³, ïåðåä òèì ÿê 
çàïóñêàòè íåâ³äîì³ ïðîãðàìè, çà-
ïðîïîíîâàí³ â åëåêòðîííîìó ëèñò³ 

àáî íà ñàéò³. Îáîâ’ÿçêîâî ïåðåâ³ð-
òå ¿õ àíòèâ³ðóñîì. ßêùî âèð³øèëè 
çàâåñòè åëåêòðîííèé ãàìàíåöü, 
áóäüòå îáåðåæí³ é ðîçá³ðëèâ³ ó âè-
áîð³ ì³ñöÿ éîãî çáåð³ãàííÿ. ²ñíóº 
ñàéò â ñèñòåì³ WebMoneyTransfer. 
Ç ìåòîþ óíèêíåííÿ òàêîãî âèäó 
³íòåðíåò-øàõðàéñòâà ê³áåðïîë³-
ö³ÿ ðàäèòü îçíàéîìèòèñÿ ³ç íèì: 
security.webmoney.ru.

ПРО «ЧОРНИЙ ЯЩИК» 
Øàõðà¿ ïî÷àëè âèêîðèñòîâó-

âàòè ó ñâî¿õ àôåðàõ òàê çâàíèé 
«÷îðíèé ÿùèê», ùî çàïàì’ÿòîâóº 
íîìåðè êðåäèòíèõ êàðòîê â³äâ³ä-
óâà÷³â ðåñòîðàí³â ³ ìàãàçèí³â. Ö³ 
ñêðèíüêè âèêîðèñòîâóþòüñÿ çëî-
âìèñíèêàìè äëÿ âèãîòîâëåííÿ 
ôàëüøèâèõ êðåäèòíèõ êàðòîê.

Не використовуйте ПІН 
під час замовлення 
товарів або послуг через 
мережу інтернет, а також 
за телефоном/факсом.

Не повідомляйте інформацію 
про платіжну картку або карт-
ковий рахунок через мережу 
інтернет, наприклад ПІН, 
паролі доступу до рахунків, 

термін дії платіжної картки, кредитні ліміти, 
персональні дані тощо.

Для оплати товарів (послуг) 
через мережу інтернет 
використовуйте окрему 
платіжну картку (так звана 
"віртуальна картка") з 

граничним лімітом, яка передбачена тільки 
для цього та не дає змоги здійснювати з 
її використанням операції в торговельній 
мережі та зняття готівки.

Здійснювати оплату товарів 
(послуг), придбаних через 
мережу інтернет, тільки зі 
свого комп`ютера з метою 
збереження конфіденційності 

персональних даних та/або інформації 
про картковий рахунок. Якщо оплата 
товару (послуги) здійснюється через 
чужий комп’ютер, після завершення всіх 
розрахунків переконайтеся, що персональні 
дані та інша інформація не збереглися 
(знову відкривши сторінку продавця, на якій 
здійснювалась оплата товару).

Необхідно використовувати 
сторінки в мережі інтернет 
(сайти/портали) тільки 
відомих і перевірених 
інтернет-магазинів.

Обов`язково переконайтесь 
у правильності зазначення 
адреси сторінок у мережі інтер-
нет (сайтів/порталів), до яких 
підключаєтесь і через які 
збираєтеся здійснювати оплату 

товарів (послуг), оскільки схожі адреси можуть 
використовуватися для здійснення незаконних 
дій або сумнівних операцій з використанням 
персональних даних платіжної картки.

Слід встановити на свій 
комп’ютер антивірусне про-
грамне забезпечення і регуляр-
но здійснювати його оновлення 
та оновлення інших програмних 

продуктів (операційної системи, прикладних 
програм). Це захистить вас від проникнення нелі-
цензійного програмного забезпечення (вірусів).

Також, не відправляйте гроші 
незнайомцям — вашою до-
вірою можуть скористатися 
шахраї. Рекомендуємо зустрі-
тися з продавцем особисто 

і передати гроші з рук у руки, попередньо 
перевіривши товар — це найбільш надійний 
спосіб. Якщо ж ви перебуваєте в іншому місті, 
скористайтеся послугами доставки, яка дасть 
можливість попередньо перевірити товар. На-
приклад, отримати товар післяплатою.

8 ПРАВИЛ КІБЕРБЕЗПЕКИ 
Рекомендації вінницького відділу боротьби з кіберзлочинами 

Âàøó îñîáèñòó ³íôîðìàö³þ 
ìîæóòü íàìàãàòèñÿ îòðèìàòè 
ð³çíèìè ñïîñîáàìè. Íà äåÿêèõ 
³íâåñòèö³éíèõ ñàéòàõ âàøó îñî-
áèñòó ô³íàíñîâó ³íôîðìàö³þ 
ìîæóòü çàïèòóâàòè äëÿ âèçíà-
÷åííÿ â³äïîâ³äíîñò³ âàøîãî ñòà-
òóñó àêðåäèòîâàíîãî ³íâåñòîðà. 
Ùîá íå ñòàòè æåðòâîþ îáìàíó, 
ðåòåëüíî ïåðåâ³ðÿéòå áóäü-ÿêó 
îòðèìàíó ³íôîðìàö³þ. Îñîáëè-

âî áóäüòå óâàæí³ äî îòðèìàíèõ 
åëåêòðîííîþ ïîøòîþ ëèñò³â â³ä 
ÿêîãîñü ³íòåðíåò-ïðîâàéäåðà àáî 
ïîñòà÷àëüíèêà ³íôîðìàö³¿ ç ïðî-
õàííÿì îíîâèòè àáî çíîâó ââåñòè 
äàí³ ïðî ñâîþ êðåäèòíó êàðòêó 
äëÿ ïîäàëüøî¿ îïëàòè ïîñëóã.

Ïðè îôîðìëåíí³ êðåäèòíèõ 
êàðò îáîâ’ÿçêîâî çàìîâëÿéòå 
ÑÌÑ-ñïîâ³ùåííÿ ïðî ðóõ êîøò³â 
íà ðàõóíêó.

 Íåäàâíî ó â³ò÷èçíÿí³é 
ìåðåæ³ âèÿâèëè 
ñàéò-äâ³éíèê îäíîãî 
â³äîìîãî ³íòåðíåò-
ìàãàçèíó, ÿêèé òîðãóº 
ïîáóòîâîþ òåõí³êîþ
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РЕКЛАМА
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Переважно вона пише романи для під-
літків. Але саме цю книгу Катя зробила 
настільки динамічною, що її буде цікаво 
читати й дорослим. 
Роман про спорт.  У ньому йдеться про 
недалеке майбутнє, коли заборони та 
питання моралі під час проведення Олім-
пійських ігор відходять на другий план. 
Головним стає перемога і спортсмени 
масово починають «тюнінгувати» свої тіла 
за рахунок імплантів. Це несе у собі як 
позитивні, так і негативні наслідки у по-
дальшому житті спортсменів.
Головній героїні, спринтерці Йолі, дове-
деться зробити складний вибір: перемога 
або нормальне життя. Великою мірою, 
ця історія про Україну. Тому що індекс 
успішності наших паралімпійців у рази 
вищий, ніж звичайних спортсменів.

Вочевидь, ця книжка стосується і мину-
лого, і сьогодення, і майбутнього. Бо чим 
більше людей опиняються в критичних, 
патових і напружених ситуаціях, тим 
більше зростає, власне, прокрастинація — 
схильність відкладання на потім.
У книжці чітко пояснюється, що відбува-
ється з людьми, коли вони прокрастину-
ють. Книга розвиває емоційний інтелект. 
Тому що просте, на перший погляд, 
вміння вчасно реагувати на свої внутрішні 
імпульси, дозволяє уникнути стресових 
ситуацій і надає змогу рухатися далі.
Зі сторінок ми розуміємо, що прокрасти-
націю не потрібно лікувати пігулками або 
мотиваційними відеороликам. Це психо-
логічний момент, який при правильних 
діях може врятувати людину від глухого і 
замкнутого кута.

Зважаючи, що колонізація Донбасу є 
темою, на якій тривалий час розставляли 
неправильні акценти, це чи не перше 
цілісне дослідження про цей регіон. Воно 
починається від XVI ст. і закінчується 
2014-им роком.
Тут можна знайти відповіді на те, для 
чого цей край взагалі створювався, на-
віщо будувалися великі міста. І як потім 
радянська влада це все дуже швидко 
трансформувала в своєрідний синдром 
«шахтарського краю». Причому з таким 
твердженнями погоджуються не тільки ті, 
хто там народився і жив, але й ті, хто при-
їжджав на Донбас у пошуках кращої долі.
Книжка не пропонує рішень. Вона про 
історію, але ту, яка дозволяє випрацювати 
певні механізми і для майбутнього, і для 
умовної деокупації цього краю.

Книгу написала журналістка «24 каналу» 
Уляна Скицька, яка не перший рік готує 
телевізійний цикл «Наші». У ньому роз-
повідається про людей, які народилися 
в Україні або батьки яких родом з України.
Уляна робила акцент на те, що всі ці 
люди є гордістю нашої країни. Головний 
критерій відбору героїв, яких тут аж 
вісімдесят, полягає в тому, що всі вони 
мають дивувати. Тобто авторка хоче при-
внести щось таке нове, чого пересічний 
українець не знав або навіть подумати 
про це не міг.
Це зріз майже двох століть з купою 
цікавих винаходів і досягнень, до яких 
долучилися українці в широкому сенсі 
цього слова. Це яскравий приклад нон-
фікшну, у який хочеться занурюватися і 
переповідати.

А ця книжка для того, щоб навіяти 
святкового настрою і мати що поставити 
у торбиночку Миколаєві. Вона поєднала 
у собі два мейнстріми серед діточок: 
зимові свята та динозаврів.
Це пригодницька комедійна історія 
про хлопчика Вільяма, який побажав 
на Різдво динозавра і Санта виконав його 
бажання.  Книжка ще й класно ілюстрова-
на, що дозволяє привернути увагу дітей 
до читання.
У цій неймовірній історії криється багато 
таємниць і відповідей на питання, що 
турбують чи не кожну дитину: де Санта 
бере своїх оленів або хто йому допомагає 
у різдвяних приготуваннях.
Мораль історії, напевно, в тому, що коли 
ти щось для себе бажаєш, то це «щось» 
має робити світ кращим.

МОРРІС AND ЧЕРЧІЛЛЬ: 
ТОП-5 КНИГ НА ЛИСТОПАД 
Пожива для мізків  Наприкінці кожного місяця редакція 
RIA/20minut разом із літературознавцем та координатором 
подій у Книгарні «Є» Олександром Вешелені відбирає п’ять 
книжок, які, на нашу думку, варто прочитати. У цій добірці 
ми зібрали твори Каті Брандіс, Бурки Джейн і Юен Ленори, 
Максима Віхрова, Уляни Скицької та Тома Флетчера

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Íà ñêëàäàííÿ ö³º¿ 
äîá³ðêè ïåâíèì ÷è-
íîì âïëèíóâ ñòàí, ó 

ÿêîìó íàøà êðà¿íà ñüîãîäí³ ïåðå-
áóâàº. Á³ëüø³ñòü êíèæîê ïðî íåëåãê³ 
øëÿõè ³ ïðî ñâ³òëî ó ê³íö³ òóíåëþ.

ßê-òî âèáîðþâàííÿ ïåðåìîãè 
çà äîïîìîãîþ ³ííîâàö³éíèõ ïðèëà-

ä³â àáî âëàñíèõ ñèë. Ïðî ïîñò³éíå 
â³äêëàäàííÿ âàæëèâèõ ñïðàâ òà ¿õ 
íåãàéíå âèð³øåííÿ. Ïðî çîâñ³ì 
³íøå ³ íîâå ñïðèéíÿòòÿ òàêîãî ïî-
òóæíîãî ðåã³îíó, ÿê Äîíáàñ. Ïðî 
óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî âåëèêà ê³ëü-
ê³ñòü óêðà¿íö³â ñòàëà íåâ³ä'ºìíîþ 
÷àñòèíîþ íàäâàæëèâèõ ïðîöåñ³â 
íàøîãî ñâ³òó. ² âðåøò³ ïðî òå, ùî 
ìè ìàºìî íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà âëàñí³ áàæàííÿ.

«Фристайлерка» 
(Катя Брандіс) 

«Прокрастинація» 
(Бурка Джейн, Юен Ленора) 

«Дикий Схід»  
(Максим Віхров) 

«#НАШІ на карті світу» 
(Уляна Скицька) 

«Різдвозавр» 
(Том Флетчер) 

ій і й і
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ПРЕС-СЛУЖБА 
ДЕПУТАТА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 
СЕРГІЯ ТКАЧУКА

Ó ñâ³òëèö³ Â³ííèöüêî-
ãî ë³òåðàòóðíî-ìåìîð³àëüíîãî 
ìóçåþ ³ìåí³ Ì. Êîöþáèíñüêîãî 
â³äáóëîñü íàãîðîäæåííÿ ïåðå-
ìîæö³â êîíêóðñó ë³òåðàòóðíî¿ 
ïðåì³¿ æóðíàëó «Â³ííèöüêèé 
êðàé» ³ìåí³ Îëåêñàíäðè Áóðáåëî 
«Ñòðóíà íà àðô³ Óêðà¿íè». Ö³-
êàâî, ùî öüîãî ðîêó äî çìàãàííÿ 
äîëó÷èëèñü íå ëèøå þí³ æèòåë³ 
Â³ííè÷÷èíè, à é êîíêóðñàíòè ç 
³íøèõ îáëàñòåé.

— Ç ïî÷àòêó ïëàíóâàëîñÿ, ùî 
öå áóäå ë³òåðàòóðíèé êîíêóðñ 
äëÿ ïîåò³â òà ïðîçà¿ê³â Â³ííè÷-
÷èíè, àëå ìè âèð³øèëè òåðèòî-
ð³àëüíî íå îáìåæóâàòè ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³. ßê íàñë³äîê — ïðå-
ì³ÿ ïåðåðîñëà ó Âñåóêðà¿íñüêó. 
Öüîãî ðîêó ó íàñ º ïåðåìîæö³ 
ç Äí³ïðîïåòðîâùèíè òà ç Êè-
¿âùèíè, — ðîçïîâ³â ãîëîâíèé 
ðåäàêòîð æóðíàëó «Â³ííèöüêèé 
êðàé» Âàäèì Â³òêîâñüêèé.

Íàãîðîäè, äèïëîìè òà ãðî-
øîâ³ ïðåì³¿ ë³òåðàòóðíî îá-
äàðîâàí³é ìîëîä³ âðó÷àëè Âà-
äèì Â³òêîâñüêèé òà ìåöåíàòè 

êîíêóðñó — äåïóòàòè îáëàñíî¿ 
ðàäè Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî 
òà Ñåðã³é Òêà÷óê. Ðàçîì ç ãîñ-
òÿìè ñâÿòà ïåðåìîæö³â â³òàëè 
áàòüêè ïîåòåñè Ñâ³òëàíà Áåâç 
òà Ñåðã³é Áóðáåëî, à òàêîæ ¿¿ 
ä³äóñü — Âîëîäèìèð Áåâç.

— ß âæå íå âïåðøå ï³äòðèìóþ 
äàíèé êîíêóðñ ³ ââàæàþ, ùî öå 
äóæå âàæëèâî äëÿ Â³ííè÷÷èíè 
òà Óêðà¿íè çàãàëîì, — ðîçïîâ³â 
Ñåðã³é Òêà÷óê. — Ñàìå çàâäÿêè 
òàêèì çàõîäàì ìè ìîæåìî äî-
ïîìàãàòè þíèì ïèñüìåííèêàì. 
ß ñàì, îêð³ì ñïîðòó, çàéìàâ-
ñÿ òâîð÷³ñòþ ³ ìåí³ áóëî äóæå 
ïðèºìíî îòðèìóâàòè íàãîðîäè 
çà êðîï³òêó ïðàöþ òà äîñÿã-
íåííÿ. Äóìàþ, â³äçíàêà ³ìåí³ 
Îëåêñàíäðè Áóðáåëî — öå äîêàç 
òàëàíòó òà ñèëè ïåðà.

Äî âèçíà÷åííÿ ëàóðåàò³â ï³ä³-
éøëè äîñèòü ñåðéîçíî: êîíêóð-
ñîì çàéìàºòüñÿ â³äîìà ïîåòåñà 
Âàëåíòèíà Ñòîðîæóê, îäíà ç 
êðàùèõ ïîåòåñ Óêðà¿íè òà çà-
ñòóïíèöÿ ãîëîâíîãî ðåäàêòîðà 
æóðíàëó «Â³ííèöüêèé êðàé».

Öüîãîð³÷ íà êîíêóðñ³ ïðî-
çâó÷àëè íîâ³ ³ìåíà, ñåðåä 
ÿêèõ — äåñÿòèêëàñíèê Îëåê-
ñàíäð Âàòàãà, ìîëîäèé ïîåò ç 
Òðîñòÿíåöüêîãî ðàéîíó, ÿêîìó 
âæå ïîãîäèëèñü íàïèñàòè ðå-
êîìåíäàö³¿ äî âñòóïó ó Íàö³-
îíàëüíó ñï³ëêó ïèñüìåííèê³â 

Óêðà¿íè òðîº çíàíèõ àâòîð³â. 
Â³í áóâ íàãîðîäæåíèé äèïëî-
ìîì ïåðøîãî ñòóïåíÿ â íîì³-
íàö³¿ «Çà êðàùèé ïîåòè÷íèé 
òâ³ð», ãðîøîâîþ ïðåì³ºþ â³ä 
ìåöåíàò³â, à òàêîæ ïàì’ÿòíèì 
çíàêîì — ìåäàëëþ çà ïåð-
øå ì³ñöå ó êîíêóðñ³ «Ñòðóíà 
íà àðô³ Óêðà¿íè». Ïåðåìîæåöü 
çà÷èòàâ ñâ³é òâ³ð äëÿ ïðèñóòí³õ, 
âðàçèâøè áàãàòñòâîì ìîâè òà 
íåäèòÿ÷îþ ãîñòðîòîþ ñòèëþ.

Îêð³ì öüîãî, Ãðàí-ïð³ êîí-
êóðñó çäîáóëà Ñîô³ÿ Á³ëÿâñüêà 
ç Êè¿âùèíè â íîì³íàö³¿ «Çà êðà-
ùèé ïðîçîâèé òâ³ð». Äîäîìó 

âîíà â³äâåçëà äèïëîì ïåðøî-
ãî ñòóïåíÿ, ìåäàëü òà ãðîøîâó 
ïðåì³þ, à òàêîæ — ïîäÿêó äëÿ 
ñâîº¿ íàñòàâíèö³, â÷èòåëüêè 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè.

Íàãîðîäè òà îïëåñêè îòðèìà-
ëè é øåñòåðî ³íøèõ ó÷àñíèê³â 
êîíêóðñó, ùî çàéíÿëè äðóã³ òà 
òðåò³ ì³ñöÿ. À ï³ñëÿ óðî÷èñòî¿ 
öåðåìîí³¿ íàãîðîäæåííÿ ïåðå-
ìîæö³â ïðåì³¿ â³äáóâñÿ êîíöåðò, 
íà ÿêîìó ãîñò³ ìàëè ìîæëèâ³ñòü 
ïîñëóõàòè ïîåç³þ Îëåêñàíäðè 
Áóðáåëî ó âèêîíàíí³ ñòóäåíò³â 
òà øêîëÿð³â, à òàêîæ ï³ñí³ íà ¿¿ 
ñëîâà.

ПРЕС-СЛУЖБА ФК «НИВА»

Â³öå-ïðåçèäåíò ôóò-
áîëüíîãî êëóáó äðóãî¿ 

ë³ãè «Íèâà» Âàäèì Êóä³ÿðîâ 
ï³äáèâ ï³äñóìêè ðîêó ³ îêðåñëèâ 

ïîäàëüø³ ïëàíè íàøîãî êëóáó.
— Íà ñüîãîäí³ «Íèâà» ïîñ³äàº ÷åò-

âåðòå ì³ñöå â ãðóï³ «À» äðóãî¿ ë³ãè. ² 
ëèøå íà ÷îòèðè î÷êè â³äñòàº â³ä ë³äå-
ðà. Öå äîâîë³ ïîçèòèâíî, ÿêùî çâàæà-
òè íà ïåðñïåêòèâè êîìàíäè. Ôàêòè÷íî 
ìè º îäíèìè ³ç ë³äåð³â ³ ìàºìî ãàðí³ 
øàíñè íà âèõ³ä ó ïåðøó ë³ãó. Ïîïåðå-
äó — ùå îäèí ìàò÷ äðóãîãî êîëà ³ âñå 
òðåòº. Òîáòî ó íàñ º øàíñè ï³äíÿòèñÿ 
âèùå ó òóðí³ðí³é òàáëèö³, — êàæå Âàäèì 
Êóä³ÿðîâ. — Òàêîæ «Íèâà» öüîãî ñåçîíó 
íåïîãàíî âèñòóïèëà ó Êóáêó Óêðà¿íè. 
Ìè íà âè¿çä³ çäîëàëè îäåñüêó êîìàíäó 
«Ðåàë-Ôàðìó», âäîìà ïåðåãðàëè ïåðøî-
ë³ãîâèé «Ã³ðíèê-ñïîðò» (Ãîð³øí³ Ïëàâ-
í³). Ä³éøëè äî òðåòüîãî êîëà, äå ëèøå 
â ñåð³¿ ïåíàëüò³ ïîñòóïèëèñÿ «Ã³ðíèêó» 
(Êðèâèé Ð³ã).

— Âàäèìå ²ãîðîâè÷ó, õòî íàäàë³ òðåíó-
âàòèìó «Íèâó»? Àäæå, ÿê â³äîìî, ãîëîâíèé 
òðåíåð Äåíèñ Êîë÷³í ï³øîâ ó â³äñòàâêó.

— Äåíèñ Êîë÷³í âèð³øèâ çàëèøèòè 
êëóá, àäæå â³í â³ä÷óâàâ òÿãàð â³äïîâ³-
äàëüí³ñòþ ïåðåä àäì³í³ñòðàö³þ êëóáó ³ 
âáîë³âàëüíèêàìè. Éîãî â³äñòàâêà áóëà 

ïðèéíÿòà. Òîìó íà ñüîãîäí³ îäíèì ³ç 
ãîëîâíèõ ïèòàíü º ïîøóê êâàë³ô³êîâà-
íîãî ãîëîâíîãî òðåíåðà.

— Íàðàç³ «Íèâà» ïåðåáóâàº ó â³äïóñòö³. 
Êîëè ìîæíà î÷³êóâàòè ïîíîâëåííÿ òðåíó-
âàëüíîãî ïðîöåñó?

— Êîëè çíàéäåìî íîâîãî ãîëîâíîãî 
òðåíåðà, îäðàçó çáåðåìî êîìàíäó. Öå 
â³äáóäåòüñÿ äî ê³íöÿ ðîêó. Äëÿ òîãî, 
ùîá ïîêðàùóâàòè ðåçóëüòàòè, íåîáõ³ä-
íî ïðîâåñòè ñåëåêö³éíó ðîáîòó. Ìàºìî 
÷îòèðè ì³ñÿö³, ùîá â êàäðîâîìó ïëàí³ 
ï³äñèëèòè êëóá, ïðîâåñòè òðåíóâàëüí³ 
çáîðè. ̄ õ íåîáõ³äíî ÿê ì³í³ìóì òðè, ùîá 
íîðìàëüíî óêîìïëåêòóâàòè êîìàíäó ³ 
ÿê³ñíî ï³äãîòóâàòèñÿ äî ñåçîíó.

— Ñê³ëüêè ãðàâö³â ìàþòü êîíòðàêòè ³ç 
íàøèì êëóáîì?

— ²ç 21 ôóòáîë³ñòà «Íèâè» ëèøå 
â ï’ÿòüîõ çàâåðøèëèñÿ êîíòðàêòè. Ó ðå-
øòè âîíè ï³äïèñàí³ äî ë³òà 2019 ðîêó. 
Àëå ìè ðîçãëÿäàºìî ìîæëèâ³ñòü ïî-
íîâèòè óãîäè ³ç äåÿêèìè ç öèõ ï’ÿòè 
ôóòáîë³ñò³â, ó ÿêèõ âîíè çàê³í÷èëèñÿ. 
Ìîæëèâî, ç êèìîñü ³ç ãðàâö³â äîâåäåòüñÿ 
ïîïðîùàòèñÿ. Âò³ì, ùîäî êàäð³â âèçíà-
÷àòèìåòüñÿ âæå íîâèé ãîëîâíèé òðåíåð.

— Ï³äòðèìêà êëóáó áóëà çàäîâ³ëüíîþ?
— Ìè äÿêóºìî çà ï³äòðèìêó Â³ííèöü-

ê³é îáëàñí³é äåðæàâí³é àäì³í³ñòðàö³¿ òà 
îñîáèñòî ¿¿ ãîëîâ³ Âàëåð³þ Êîðîâ³þ. Öÿ 
äîïîìîãà ï³ä ÷àñ ïåðøîãî êîëà ÷åìï³-

îíàòó Óêðà¿íè áóëà âàãîìîþ. Âäÿ÷í³ 
çà ñïðèÿííÿ é Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é ðàä³, 
ÿêà áåçêîøòîâíî âèä³ëÿëà Öåíòðàëüíèé 
ì³ñüêèé ñòàä³îí äëÿ ïðîâåäåííÿ îô³ö³é-
íèõ ìàò÷³â ³ äåÿêèõ òðåíóâàíü.

Â³äçíà÷ó íèçêó ì³ñöåâèõ ÇÌ², ÿê³ âåñü 
ñåçîí ï³äòðèìóâàëè «Íèâó». Ãðàâö³â, ÿê³ 
áèëèñÿ ³ â³ääàâàëè âñ³ ñâî¿ ñèëè íà ïîë³. 
Íàøèõ âáîë³âàëüíèê³â, äåÿê³ ç ÿêèõ 
íå ïðîïóñòèëè æîäíîãî âè¿çíîãî ìàò÷ó. 
Ïðè÷îìó — íåçàëåæíî â³ä ðåçóëüòàò³â ³ 
ïîãîäíèõ óìîâ.

À îñîáëèâà âäÿ÷í³ñòü — ïðåçèäåíòó 
«Íèâè» Âàñèëþ Âîâêó, ÿêèé âèêîíàâ 
ô³íàíñîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ ïåðåä êëóáîì 
³ ôóòáîë³ñòàìè. Íà ñüîãîäí³ çàêðèò³ âñ³ 
ïèòàííÿ ùîäî âèïëàò çàðïëàò ³ ïðåì³é. 
Òîáòî æîäíèõ áîðã³â «Íèâà» íå ìàº!

— Íà ùî ìîæíà ðîçðàõîâóâàòè â íà-
ñòóïíîìó ðîö³?

— Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, çà áóäü-
ÿêèõ ðîçêëàä³â, ïðîôåñ³éíà ôóòáîëü-
íà êîìàíäà ó Â³ííèö³ áóäå çáåðåæå-
íà. Íàä³ºìîñÿ, ùî â 2019 ðîö³ «Íèâà» 
ðàäóâàòèìå ÷èñëåííèìè ïåðåìîãàìè 
òà ÿê³ñíîþ ãðîþ. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî 
ñï³âðîá³òíèöòâî ³ç Â³ííèöüêîþ ÎÄÀ 
òà Â³ííèöüêîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ áóäå ïðî-
äîâæåíî. Áóäåìî ðàä³ é ï³äòðèìö³ ç áîêó 
³íâåñòîð³â òà ïðåäñòàâíèê³â á³çíåñó, ÿê³ 
ëþáëÿòü ïðîôåñ³éíèé ôóòáîë ³ ãîòîâ³ 
äîïîìîãòè íàøîìó êëóáó.

У Вінниці нагородили юних літераторів

ФК «НИВА» йде на зимову перерву в групі лідерів

БЛОГ

БЛОГ

440288

ПРЕС-СЛУЖБА 
ДЕПУТАТА 

ОБЛАСНОЇ РАДИ 
СЕРГІЯ ТКАЧУКА

440384

Вадим Кудіяров, віце-
президент футбольного клубу 
другої ліги «Нива» 

³

ЮЛИЯ ГРИГА, ГЛАВА ГО «ФІЛОСОФІЯ СЕРЦЯ»
Винница. В 5 утра дороги почищены!!! 
Респект. У меня много вопросов к КП, 
но когда все гуд, что ж тут скажешь... 
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Для облаштування перших класів 
у вінницьких школах з бюдже-
ту виділили 13 мільйонів гри-
вень загалом. Але не всі школи 
отримали нові меблі та техніку 
до 1 вересня. Як пояснювала 
раніше директор департаменту 
освіти Оксана Яценко, це було 
пов’язано з тим, що українські 
виробники отримали багато за-
мовлень і не встигали забезпе-
чити всі школи необхідним. А чи 
змінилася ситуація нині?
— Комп`ютерна техніка поставлена 
повністю, шкільні меблі — на 90%. 
Оскільки з міського бюджету було 

додатково виділено кошти у сумі 
1,3 мільйона гривень, закладами 
були проведені додаткові закупівлі 
на парти та стільці, поставка згідно 
з договорами має бути виконана до 
25 грудня. На роздатково-дидак-
тичний матеріал (таблиці, муляжі, 
мікроскопи та інше приладдя — 
авт.) школами проведено тендери 
і поставки на сьогодні виконані на 
80%. Враховуючи, що на минулих 
тендерах школам вдалося зеконо-
мити кошти, то на різницю заклади 
знову проводять закупівлі через 
систему електронних закупівель 
Прозоро. Упевнена, що до кінця 

2018 року першокласники будуть 
повністю забезпечені приладдям, 
яке гарантувала держава, — ска-
зала Яценко. 
— Чи є у вчителів нарікання на 
«Нову українську школу»?
— У жовтні-листопаді ми збирали 
заступників директорів по школі І 
ступеня на методичний семінар, 
щоб зрозуміти чи є невдоволення 
від нової програми. Але нарікань 
на освітні програми, на підручники, 
поки що не було. Вчителям подоба-
ється самостійно вирішувати, скіль-
ки потрібно уроків для вивчення 
теми, коригувати тривалість уроків.

Нарікань на нову програму поки що немає

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Øê³ëüíà ðå-
ôîðìà, ÿêó çà-
òâåðäèëè ùå â 

2017-ìó, ä³º ç ö³º¿ îñåí³. Çà íåþ 
îíîâèëè íàâ÷àëüíó ïðîãðàìó. 
Ä³òÿì ïåðåñòàëè ñòàâèòè îö³íêè 
òà ñâàðèòè çà ïîìèëêè. À â÷è-
òåë³ òåïåð íå «íàãëÿäà÷³», à «íà-
ïàðíèêè» ó÷í³â òà ìîæóòü ñà-
ìîñò³éíî âèçíà÷àòè, ÿê³ çíàííÿ 
ïîòð³áí³ ä³òÿì. 

Ïðèíàéìí³ òàê âñå ïðàöþº 
â òåîð³¿. À ÷è ä³º íà ïðàêòèö³? 
Ïðî öå ïîãîâîðèëè ç áàòüêàìè 
òà â÷èòåëÿìè ó÷í³â ïî÷àòêîâî¿ 
øêîëè ¹5.

ДІТЯМ ТІЛЬКИ НА КОРИСТЬ
Îñê³ëüêè â ì³ñò³ ä³º âîºí-

íèé ñòàí, ïðî â³äâ³äèíè øêîëè 
¹5 äîìîâëÿëèñÿ çàâ÷àñíî, ³ â÷è-
òåë³ ï³äãîòóâàëèñÿ äî çóñòð³÷³. Ç 
ïåðøèõ õâèëèí æóðíàë³ñò³â ïî-
âåëà ïî êàá³íåòàõ äèðåêòîðêà 
çàêëàäó Íàòàë³ÿ Êó÷ìà.

Âèêëàäà÷ ïî õîäó åêñêóðñ³¿ 
øêîëîþ ðîçïîâ³ëà, ùî â íèõ º 

äåâ’ÿòü ïåðøèõ êëàñ³â, ó ÿêèõ 
â÷àòü 281 äèòèíó. Çàõîäèìî â êà-
á³íåò, äå íàâ÷àþòüñÿ 30 ïåðøî-
êëàñíèê³â ç 1-À. ßê ðîçïîâ³ëà 
¿õíÿ êëàñíèé êåð³âíèê Îëüãà 
Ìóðãà, â÷èòè çà íîâèìè ñòàí-
äàðòàìè äóæå íåïðîñòî.

— Ïîòð³áíî ïåðåëàøòóâàòèñÿ 
ïîâí³ñòþ ñàì³é, çì³íèòè íàâè-
êè òà ïðèíöèïè, ÿêèìè êîðèñ-
òóâàëèñÿ ïðîòÿãîì 25 ðîê³â ñòà-
æó ÿê ó ìåíå. Õî÷à ÿê â÷èòåëü 
îòðèìàëà âèêëàäàöüêó ñâîáîäó:  
ìîæíà ùîñü äîäàòè àáî âèêèíó-
òè ç ïðîãðàìè, ÿêùî ââàæàþ öå 
çà äîö³ëüíå, — ñêàçàëà ïàí³ Ìóð-
ãà. — Çà öåé ñåìåñòð âæå òðîõè 
âòîìèëàñÿ, àëå â ïðîãðàì³ «Íîâà 
óêðà¿íñüêà øêîëà» íå ðîç÷àðó-
âàëàñÿ. Ä³òÿì íà óðîêàõ ö³êàâî, 
íàâ÷àííÿ â ãðàëüí³é ôîðì³ ¿ì 
ïîäîáàºòüñÿ.

ПЕРШАЧКИ ЗАБЕЗПЕЧЕНІ 
ПОВНІСТЮ

Äèðåêòîð øêîëè Íàòàë³ÿ Êó÷-
ìà ðîçêàçàëà, ùî â ¿õí³é øêîë³ 
ñâ³æ³ ðåìîíòè, ÿê³ áóëè ïðî-
âåäåí³, â á³ëüø³é ì³ð³, çà ãðîø³ 
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Çîêðåìà, 
ó øêîë³ ç’ÿâèâñÿ êëàñ ç âåëèêèìè 

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 180149

«ДИТИНА НЕ ХОЧЕ НА КАНІКУЛИ» – 
БАТЬКИ ПРО ОСВІТУ ПЕРШАЧКІВ
Новації  З першого вересня для 
першокласників діє «Нова українська 
школа» — це нова програма, інакший 
стиль викладання та більше практики, 
аніж теорії. За перший семестр 
батьки школярів встигли «розкусити» 
особливості нововведень. Розпитали, чи 
до вподоби їм те, як вчать їхніх дітей

â³êíàìè, ùî âèõîäÿòü âñåðåäèíó 
øêîëè. Ïàí³ Íàòàë³ÿ æàðòîìà íà-
çâàëà éîãî øê³ëüíèì «Ïðîçîðèì 
îô³ñîì».

— Îòðèìàëè êîìï'þòåðíó òåõ-
í³êó, ïàðòè, øàôè, äèäàêòè÷íå 
çàáåçïå÷åííÿ — áàçà «Íîâî¿ 
óêðà¿íñüêî¿ øêîëè» ïîâí³ñòþ 
ãîòîâà. Áàòüêè çâè÷àéíî áå-
ðóòü àêòèâíó ó÷àñòü â æèòò³ âñ³-
º¿ øêîëè, à íå ò³ëüêè ïåðøèõ 
êëàñ³â. Àäæå ìè âïðîâàäæóºìî 
«Íîâó óêðà¿íñüêó øêîëó», ÿêà 
çàñíîâàíà íà ïåäàãîã³ö³ ïàðò-
íåðñòâà. Äèòèíà — öå îñíîâíà 
îñîáèñò³ñòü, áàòüêè — çàìîâíè-
êè îñâ³òíüîãî ïðîöåñó, à â÷èòåë³ 
ìàþòü çàáåçïå÷èòè êîìôîðò òà 
âèñîêó ÿê³ñòü îñâ³òè, — ðîçêà-
çàëà ïàí³ Êó÷ìà.

Учні 1-А класу школи №5 забезпечені «базою» для навчання. Учителі жаліються, 
що за новими стандартами вчити важко, хоча кажуть, що у програмі не розчарувалися

РОЗМОВА З БАТЬКАМИ 
ШКОЛЯРІВ

Îñê³ëüêè â øêîëó ìè ïðè-
éøëè ï³ä ê³íåöü íàâ÷àëüíîãî 
äíÿ, òî çìîãëè ïîñï³ëêóâàòèñÿ 
³ ç áàòüêàìè ïåðøîêëàñíèê³â. 
Ùîïðàâäà, íàñ çäèâóâàëî òå, ùî 
áàòüêàìè íàñ òåæ «çàáåçïå÷èëè»: 
äèðåêòîðêà âèêëèêàëà ïî òåëåôî-
íó ìàòåð³â ïåðøîêëàñíèê³â, ÿê³ 
çàéøëè ó ¿¿ êàá³íåò íà÷å ó÷åíèö³.

Àëå çàâ÷àñíî ïèòàííÿ æóðíà-
ë³ñòà âîíè íå áà÷èëè, à äèðåêòîð-
êà øêîëè ¹ 5 ïðèéøëà ò³ëüêè 
ï³ä ê³íåöü ðîçìîâè. Òîæ ÷è áóëè 
â³äïîâ³ä³ áàòüê³â â³äâåðòèìè — 
çàëèøàºìî íà ðîçãëÿä ÷èòà÷àì.

×è íå ñêëàäàºòüñÿ ó âàñ âðà-
æåííÿ, ùî ïåðøîêëàñíèê³â â÷àòü 
íå òîìó, ùî ïîòð³áíî?

— Ñïî÷àòêó áóëî òàêå âðàæåí-
íÿ, ùî ìî¿é äèòèí³ äàþòü íå ò³ 
çíàííÿ, áî âîíè äîâãî íå â÷èëè 
áóêâè, öèôðè. Àëå çàðàç ÿ ðî-
çóì³þ, ùî ìîÿ äèòèíà îòðèìóº 
ïðàêòè÷í³ íàâè÷êè òà íå ïåðåâàí-
òàæåíà íåïîòð³áíîþ òåîð³ºþ, — 
ñêàçàëà Þë³ÿ Âîâêîâèíñüêà.

— Ó ìåíå º ïîõðåñíèê, ÿêèé 
çàðàç â ÷åòâåðòîìó êëàñ³ â÷èòü-
ñÿ. ² éîãî ìàòè ìåí³ çàçäðèòü, áî 
êîëè ¿¿ õëîï÷èê â÷èâñÿ ó ïåðøî-
ìó êëàñ³, òî öå áóëà êóïà äî-
ìàøí³õ çàâäàíü, ³ íåáàæàííÿ 
â÷èòèñÿ, ³ ñëüîçè. Êóìà êàçàëà, 
ùî â ïåðøîìó êëàñ³ ï³ä Íîâèé 
ð³ê âîíè âæå äðîáè ðàõóâàëè, — 
ðîçêàçàëà Íàòàë³ÿ Õ³ì³÷

ßê ÷àñòî âàøà äèòèíà íå õî÷å 
éòè â øêîëó?

— Òàêîãî íå áóëî. Ç³ ìíîþ 
âñòàº, ³ êàæå, ùî äî øêîëè õî÷å. 
Íàâ³òü, êîëè õâîð³º, òî ïèòàº, 
ìàì, à ÷îìó ÿ íå éäó â øêîëó? — 
ñêàçàëà Àíàñòàñ³ÿ Øàõíî

×è äîâîäèòüñÿ âàì çàáåçïå÷óâà-
òè êëàñ çà âëàñí³ ãðîø³ íàâ÷àëü-
íèìè ïîñ³áíèêàìè ÷è òåõí³êîþ?

— Ìè âèð³øóºìî íà áàòüê³â-
ñüêèõ çáîðàõ, ùî ñàìå êóïëÿòè 
ä³òÿì. Ï³äðó÷íèêè òà ìåáë³ — 
öüîãî ìè íå êóïóâàëè. Äëÿ ïðè-
êëàäó, ïðèäáàëè ðîáî÷³ çîøèòè, 
ùîá çàéìàòèñÿ ç äèòèíîþ âäîìà. 
Àëå öå ðîáëÿòü íå âñ³ áàòüêè, 
à ò³ëüêè çà áàæàííÿì, — ñêàçàëà 
Ñâ³òëàíà Âîéòîâà.

Çàéìàºòåñü ç äèòèíîþ íàâ÷àí-
íÿì, á³ëüøå í³æ â øêîë³?

— Ï³ñëÿ øêîëè ÿ çàéìàþñü ç 
äèòèíîþ ÷èòàííÿì. Çà ïîòðåáè, 
ïðîïèñóºìî áóêâè òà öèôðè. Àëå 
â³ëüíèé ÷àñ âèêîðèñòîâóºìî 
äëÿ çàíÿòòÿ â ãóðòêàõ: õîäèìî 
íà ïðîãðàìóâàííÿ, íà ðîáîòîòåõ-
í³êó. Íåìàº òàêîãî, ùî íàì äî-
âîäèòüñÿ îáèðàòè àáî íàâ÷àííÿ 
â øêîë³, àáî çàíÿòòÿ â ãóðòêàõ — 
÷àñó âèñòà÷àº íà âñ³ çàíÿòòÿ. ², 
çàçâè÷àé, ìîÿ äèòèíà âæå î 5-é 
âå÷îðà ïîâí³ñòþ â³ëüíà, — êàæå 
Þë³ÿ Âîâêîâèíñüêà.

À º ïîáîþâàííÿ, ùî ï³ñëÿ ÷åò-
âåðòîãî êëàñó äèòèí³ ïîòð³áíî áóäå 
çíîâó àäàïòóâàòèñÿ äî øêîëè?

— Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî äî òîãî 
÷àñó â Ì³í³ñòåðñòâ³ îñâ³òè çì³-
íÿòü ïðîãðàìó ³ ñòàðøî¿ øêî-
ëè, — â³äïîâ³ëè ðàçîì îïèòóâàí³ 
æ³íêè.

ÐÅÔÎÐÌÀ
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ЗАЛИШИЛОСЬ ТРИ ТИЖНІ, ЩОБ 
ЦПМСД № 1 (вул. М. Зерова, 13)

Андрієнко Вікторія Михайлівна 1437
Блажієвська Галина Станіславівна (завідувачка) 1095
Вовк Вікторія Анатоліївна 247
Ганіна Ірина Михайлівна 1823
Голубович Оксана Юріївна 1482
Гринь Олександра Василівна 1309
Дідуренко Олена Сергіївна 1337
Долобан Олена Миколаївна 1806
Дорошенко Віктор Олександрович 1793
Євтушенко Лідія Ярославівна (завідувачка) 1207
Коваленко Мар'яна Анатоліївна 254
Коріненко Наталія Петрівна 1241
Косенко Світлана Володимірівна 1756
Македон Людмила Володимирівна 1267
Матіюк Людмила Анатоліївна 1754
Нечипорук Галина Василівна 683
Новак Аліна Анатоліївна 680
Павлюк Наталія Анатоліївна 333
Петровська Наталія Володимирівна 1400
Ратова Валентина Олександрівна 1422
Сапіженко Лариса Андріївна 1430
Скробач Алла Анатоліївна 1611
Тарануха Юрій Степанович 1602
Тиднюк Анна Віталіївна 1506
Шевчук Оксана Андріївна 1439
Шевчук Олена Ігорівна 209
Яцюк Сергій Олександрович (завідувач) 511

Кількість підписаних декларацій станом на 1.12.18

ЦПМСД № 4 (вул. Замостянська, 18)
Аязбеков Євгеній Муканович 1993
Аязбекова Ольга Василівна 1944
Бабюк Тетяна Петрівна 1760
Варфоломеєва Маргарита Євгенівна 1972
Волошина Наталія Борисівна (педіатр) 394
Гаріга Ніна Олександрівна 1986
Дащенко Ольга Валеріївна 662
Дзюняк Тетяна Іванівна (педіатр) 419
Драчинська Тетяна Борисівна 1994
Жук Тетяна Михайлівна 1986
Калетнік Юлія Георгіївна 614
Козак Олена Олександрівна 39
Корольова Леся Вікторівна (педіатр) 254
Кушнір Оксана Олександрівна (завідувачка) 1592
Маєвська Людмила Андріївна 1998
Мазур Анна Вікторівна 75
Майстрова Регіна Юріївна 2
Маркевич Алла Олександрівна 1991
Маркітан Тетяна Анатоліївна 2000
Марусіч Майя Віталіївна (завідувачка) 1312
Мельник Олег Анатолійович (завідувач) 1916
Михальчук Вікторія Миколаївна 1997
Олесь Катерина Володимирівна 95
Олянська Юлія Юріївна 1059
Пачос Наталія Андріївна 1877
Романова Людмила Володимирівна (завідувачка) 1998
Уманець Олена Олексіївна (завідувачка) 1850
Хропун Леся Анатоліївна 608
Черватюк Тетяна Іванівна (завідувачка) 1483
Шкода Ольга Іванівна (завідувачка) 2000
Шкурак Оксана Анатоліївна 1998

ЦПМСД № 2 (вул. Магістратська, 44)
Абу Шамала Оксана Олексіївна 1000
Алдошина Ольга Віталіївна 401
Антонець Ірина Яремівна 1817
Білохатнюк Лариса Миколаївна 1236
Бобонич Микола Миколайович 1842
Бусел Ігор Миколайович 1429
Бусел Зарина Петрівна 1520
Вавшко Віталій Вікторович 602
Васильчук Жанна Анатоліївна (педіатр) 27
Волошин Олексій Володимирович 1145
Гаюк Надія Григорівна 1814
Гевко Вікторія Олександрівна 371
Гудзевата Валентина Григорівна 1840
Дембіцька Зінаїда Станіславівна (завідувачка) 850
Дерепа Олена Володимирівна 1819
Дзюбенко Тетяна Володимирівна 1041
Добрянська Ольга Григорівна 162
Завадська Наталія Олександрівна 1799
Зублевська Лариса Іванівна 613
Іщук Лариса Іванівна 1210
Клименко Аліса Сергіївна 889
Ковалик Ірина Степанівна (завідувачка) 273
Кожухар Руслан Васильович 280
Корж Валентина Іванівна 1830
Костенко Ганна Василівна 656
Костюк Олександра Іванівна (педіатр) 513
Коцюба Олена Віталіївна (завідувачка) 392
Кулікова Ірина Владиславівна 1821
Лазарчук Ганна Олександрівна (завідувачка) 880
Левчук Ірина Олександрівна 1322
Легкун Михайло Михайлович 1076
Лисенко Ірина Іванівна (терапевт) 982
Лисогора Валерій Іванович 711
Лісова Павлина Михайлівна (педіатр) 638
Малиновський Ігор Анатолійович 1500
Махновецький Сергій Васильович 1679
Мельник Олена Василівна 1816
Найда Наталія Вікторівна 1280
Нечипоренко Ростислав Іванович 1087
Осауленко Валентина Стратонівна 632
Павловська Оксана Михайлівна 1801
Паламарчук Уляна Сергіївна 712
Петлінська Ольга Олександрівна 1257
Пилявець Галина Олексіївна 1029
Побережець Анна Олександрівна 42
Пришляк Тетяна Петрівна 1374
Рибак Віктор Іванович (терапевт) 1059
Розгонюк Костянтин Миколайович 1514
Романенко Інна Василівна 856
Савченко Володимир Петрович 1130
Свіца Ольга Василівна 1050
Синюченко Тетяна Володимирівна 717
Скалецька Оксана Миколаївна 1307
Сторожук Оксана Василівна 1846
Суходоля Джоанна Володимирівна 1311
Суходоля Іван Віталійович 973
Таужнянська Валентина Вікторівна 1104
Ткач Ганна Миколаївна 993
Трачук Олена Федорівна 1306
Хмарський Володимир Костянтинович 834
Цицак Інна Андріївна 189
Чернюк Олександр Валентинович 1004
Чорній Алла Євгеніївна 1416
Юрчак Зінаїда Петрівна 1404
Яворський Ярослав Євгенійович 423
Якубич Світлана Георгіївна (завідувачка) 865

ЦПМСД № 3 (Хмельницьке шосе, 96)
Криворучко Зоя Вікторівна (педіатр) 38
Сокольвяк Ганна Борисівна 87
Шмалюх Лариса Андріївна (педіатр) 117
Проценко Людмила Василівна 179
Собченко Галина Василівна 262
Хвостик Валентина Іванівна 338
Яценко Катерина Сергіївна (педіатр) 446
Коновалова Ірена Романівна 580
Куц Наталія Вікторівна 630
Горчиця Людмила Іванівна 874
Костюк Катерина Юріївна 929
Міняйлюк Тетяна Ярославівна (педіатр) 960
Кравець Тетяна Миколаївна 1003
Куртаніч Людмила Анатоліївна 1015
Легойда Тетяна Іванівна 1019
Гайдук Тетяна Олексіївна 1029
Балацька Олена Ростиславівна 1043
Андрейчук Зінаїда Олександрівна 1101
Антонюк Ірина Вікторівна 1137
Ліщина Надія Олександрівна 1151
Линдюк Олена Романівна 1168
Тіхова Тетяна Валеріївна 1171
Біланюк Лариса В’ячеславівна 1175
Яблонська Наталія Гвидонівна 1226
Добровольська Віра Володимирівна 1290
Коваль Ірина Василівна (терапевт) 1312
Зотько Надія Василівна 1333
Бєлік Юлія Євгеніївна 1315
Соколовська Наталія Борисівна 1323
Шевцов Володимир Григорович 1345
Катунова Тетяна Анатоліївна 1390
Мусієнко Тетяна Володимирівна 1414
Паламарчук Таміла Анатоліївна 1431
Рудик Тетяна Вікторівна 1450
Мусієнко Інна Володимирівна 1446
Чорнокозинська Ольга Василівна 1442
Бабчинська Ірина Леонідівна 1511
Захарова Людмила Леонідівна 1534
Заскалєта Любов Іванівна 1566
Грищук Людмила Прокопівна 1594
Загнибіда Юлія Миколаївна 1606
Щаслива Людмила Станіславівна 1651
Король Алла Миколаївна 1658
Співак Людмила Володимирівна 1661
Розгонюк Надія Василівна 1748
Петрова Ромуальда Олександрівна 1781
Репкіна Олена Миколаївна 1783
Костіна Ірина Володимирівна 1801
Кулініч Лілія Сергіївна 1810
Колесник Майя Миколаївна 1812
Крючкова Ганна Миколаївна 1815
Денисюк Наталія Василівна 1823
Рильська Ірина Миколаївна 1839
Олексюк Ліана Яківна 1875
Джереловська Тетяна Миколаївна 1892
Астахова Тетяна Іванівна 1919
Шамрай Ірина Валеріївна 1951

ЦПМСД № 5 (вул. Замостянська, 49)
Вербенко Юлія Володимирівна 81

Гаращук Людмила Леонідівна 1823

Гончарук Лариса Станіславівна 1837

Киналь Олена Яківна (завідувачка) 507

Кудіна Анна Іванівна (терапевт) 938

Максименюк Діана Михайлівна 276

Моренцова Тетяна Євтемівна 1833

Хавлюк Римма Анатоліївна 1635

Шарапова Ірина Володимирівна 970

Гарник Віталій Вікторович 1387

Думенко Інна Анатоліївна 503

Капланська Олена Сергіївна 885

Колоколова Валентина Миколаївна 749

Логінова Ірина Олексіївна (терапевт) 422

Рандін Олександр Анатолійович 714

Сивенюк Микола Васильович (завідувач) 51

Скворцова Тамара Василівна (педіатр) 659

Слободяник Світлана Миколаївна 1754

Бойко Людмила Миколаївна (завідувачка) 845

Боровик Валерій Петрович 1802

Грабовенко Марія Миколаївна 1605

Долинай Тетяна Миколаївна 1874

Олійник Вікторія Вікторівна 1537

Хмельовський Михайло Васильович 1801

Доканін Вікторія Юріївна 262

Коломієць Степан Архипович (терапевт) 482

Літвін Любов Ярославівна 1351

Максимчук Ганна Іванівна 1789

Мисник Антоніна Яківна (завідувачка) 309

Мусель Світлана Михайлівна 1803

Ящук Лариса Дмитрівна 1335

Алексейчук Микола Володимирович 1222

Гавриш Наталія Вікторівна 1162

Гончаренко Тетяна Дмитрівна (завідувачка) 1338

Накемпій Марина Сергіївна 0

Студинська Лілія Миколаївна 1703

Богацька Тетяна Володимирівна 1241

Голішевська Олександра Едуардівна 1001

Гудкова Олена Олександрівна (завідувачка) 590

Камай Ігор Володимирович 1010

Чернишук Тетяна Никифорівна 1347

Юрова Галина Іванівна 1481

Вітюк-Андронюк Галина Филимонівна 1883

Вовк Анастасія Костянтинівна 500

Гладкий Андрій Анатолійович 661

Костюник Анастасія Юріївна 155

Любімова Тетяна Геннадіївна (завідувачка) 279

Щурик Юлія Володимирівна 1149

Ящук Світлана Іванівна 1052
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

ÇÄÎÐÎÂ’ß
439272

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

РЕКЛАМА

439275439609

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

ßê êàæå ãîëî-
âíèé ë³êàð Â³ííèö³ 
Îëåêñàíäð Øèø, 

â ñèñòåì³ «Åëåêòðîííå çäîðîâ’ÿ» 
çàðåºñòðîâàí³ âñ³ ï’ÿòü Öåíòð³â 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äî-
ïîìîãè ì³ñòà, 227 ë³êàð³â, ³ç íèõ 
210 ë³êàð³â çàãàëüíî¿ ïðàêòèêè ñ³-
ìåéíî¿ ìåäèöèíè, 11 ïåä³àòð³â òà 
6 òåðàïåâò³â. Óñ³ öåíòðè óêëàëè 
óãîäè ç Íàöñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ ïðî 
ìåäè÷íå îáñëóãîâóâàííÿ çà ïðî-
ãðàìîþ ìåäè÷íèõ ãàðàíò³é. Äëÿ 
ïàö³ºíòà öå îçíà÷àº, ïåðâèííà 
ìåäè÷íà äîïîìîãà, ÿêà âêëþ÷àº 
îáñòåæåííÿ, àíàë³çè, ñóïðîâ³ä 
õðîí³÷íèõ õâîðèõ ³ ò. ä. áóäå íà-
äàâàòèñÿ áåçêîøòîâíî. Àëå â ðàç³ 
ï³äïèñàííÿ ïàö³ºíòîì äîãîâîðó 
ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì.

— Ï³äïèñàòè äîãîâ³ð ìîæíà, 
ïðèéøîâøè íà êîíñóëüòàö³þ 
äî ë³êàðÿ, êîëè òàêà êîíñóëü-
òàö³ÿ çíàäîáèòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº 
ë³êàð. — Öå ïîòð³áíî çðîáèòè 
äî 2019 ðîêó, îñê³ëüêè ðåôîðìó 
ìåäè÷íî¿ ñôåðè ïëàíóþòü çàâåð-
øèòè â öåé ÷àñ. Ç íîâîãî ðîêó, 
â³äïîâ³äíî äî Çàêîíó «Ïðî äåð-
æàâí³ ô³íàíñîâ³ ãàðàíò³¿ ìåäè÷-
íîãî îáñëóãîâóâàííÿ íàñåëåííÿ», 
«ë³êàð íå áóäå çîáîâ'ÿçàíèé íàäà-

âàòè ïåðâèííó ìåäè÷íó äîïîìî-
ãó ïàö³ºíòàì, ÿê³ â³äìîâëÿþòüñÿ 
ï³äïèñóâàòè äåêëàðàö³þ». Ðàçîì 
ç òèì, ïàö³ºíò, ÿêèé íå ï³äïè-
ñàâ äåêëàðàö³þ, ìàòèìå ïðàâî 
íà áåçîïëàòíå îòðèìàííÿ ëèøå 
íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè.

ШУКАЙТЕ ВІЛЬНИХ ЛІКАРІВ
Â³äîìî, ùî ñ³ìåéíèé ë³êàð 

ìîæå ï³äïèñàòè äåêëàðàö³þ ç³ 
1800 ïàö³ºíòàìè, ë³êàð-òåðà-
ïåâò — ç 2000 ïàö³ºíòàìè, ë³-
êàð-ïåä³àòð — ç 900 ïàö³ºíòàìè. 

Íàïðèê³íö³ ëèñòîïàäà ÌÎÇ 
ââ³â æîðñòê³ ë³ì³òè äëÿ ë³êàð³â 
íà ê³ëüê³ñòü äåêëàðàö³é. Ñïî-
÷àòêó ïëàíóâàëîñü øòðàôóâàòè 
òèõ, õòî ïðàãíóâ ïåðåíàáðàòè 
ñîá³ ïàö³ºíò³â. Íà ñüîãîäí³ º 
êàï³òàö³éíà ñòàâêà íà êîæíîãî 
ïàö³ºíòà, çà ÿêîþ ðîçðàõîâóþòü 
çàðïëàòó ë³êàðþ, â³äïîâ³äíî ñàìå 
íà öåé êîåô³ö³ºíò ïëàíóâàëè 
çíèæóâàòè çàðïëàòó çà êîæíîãî 

ОБРАТИ ЛІКАРЯ
Поспішіть  До кінця 2018 року кожен 
має обрати лікаря, інакше за первинну 
медичну допомогу потрібно буде платити 
з власної кишені. Обирати варто більш-
менш вільного лікаря, який ще не набрав 
достатньої кількості пацієнтів. Тому що всі 
угоди, які перевищують ліміт по окремій 
спеціалізації, просто не пропустить 
електронна система

íàäëèøêîâîãî ïàö³ºíòà. (Êàï³-
òàö³éíà ñòàâêà ðîçðàõîâóºòüñÿ 
â³äïîâ³äíî äî â³êó ïàö³ºíòà: 
0–5 ðîê³â — 1480 ãðí, 6–17 ðî-
ê³â — 814 ãðí, 18–39 ðîê³â — 
370 ãðí, 40–64 ðîêè — 444 ãðí, 
â³ä 65 ðîê³â — 740 ãðí)

Òàêîæ â ÌÎÇ³ ìàëè íàì³ð ðå-
êîìåíäóâàòè ë³êàðÿì ïåðåäàòè 
íàäëèøêîâèõ ïàö³ºíò³â ³íøèì, 
òèì â êîãî «íåäîá³ð».

— Çâè÷àéíî, êîëè ìîâà éäå 
ïðî ë³êàðÿ ñ³ëüñüêî¿ àìáóëàòî-
ð³¿, äå íà ä³ëüíèö³ ïðîæèâàþòü 
2000 ëþäåé ÷è òðîõè á³ëüøå ³ ³í-
øîãî ë³êàðÿ â öüîìó ñåë³ íåìàº, 
ï³äïèñàíèõ äåêëàðàö³é ìîæå áóòè 
á³ëüøå, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð 

Øèø. — Ó ì³ñò³ Â³ííèöÿ ë³êàð³â 
âäîñòàëü, ³ äëÿ òîãî, àáè íàäàâàòè 
êâàë³ô³êîâàíó ìåäè÷íó äîïîìî-
ãó, ìàº áóòè àäåêâàòíà ê³ëüê³ñòü 
ïàö³ºíò³â.

ßê ïðèêëàä Îëåêñàíäð Øèø 
ðîçì³ðêîâóº ïðî òèæíåâèé ïðè-
éîì ë³êàðÿ â åï³äåì ñåçîí.

— Ë³êàð ïðàöþº íà ïðèéîì³ 
ø³ñòü ãîäèí, ÿêùî â íüîãî áóäå 
çà öåé ÷àñ 40 ïàö³ºíò³â, â ñåðåä-
íüîìó âèõîäèòü 9 õâèëèí íà ïà-
ö³ºíòà, ùî çà öåé ÷àñ ìîæíà 
âñòèãíóòè? — ãîâîðèòü ãîëîâíèé 
ë³êàð ì³ñòà.

Ïðî øòðàôè òà ïåðåíàïðàâ-
ëåííÿ ïàö³ºíò³â ìîâà çàðàç 
íå éäå, ïðîñòî â³äòåïåð Öåí-

òðàëüíà áàçà äàíèõ ÌÎÇ áóäå 
áëîêóâàòè ìîæëèâ³ñòü óêëàäà-
òè äåêëàðàö³¿ ïîíàä îïòèìàëü-
íèé îáñÿã ïðàêòèêè ïåðâèíêè. 
Äî ðå÷³, ÿêùî ó ë³êàðÿ äâà ì³ñöÿ 
ðîáîòè, òî ë³ì³ò áóäå âðàõîâó-
âàòèñÿ çã³äíî ç ò³ºþ ñïåö³àë³çà-
ö³ºþ, äå ðåêîìåíäîâàíèé îáñÿã 
ïàö³ºíò³â ìåíøèé. Íàïðèêëàä 
ÿêùî ë³êàð ïðàöþº ïåä³àòðîì 
³ ñ³ìåéíèì ë³êàðåì, â³í çìîæå 
ï³äïèñàòè ëèøå 900 äåêëàðàö³é.

Ïðîïîíóºìî â³ííè÷àíàì ïåðå-
â³ðèòè, â ÿêèõ ë³êàð³â º «â³ëüí³ 
ì³ñöÿ», à äî ÿêèõ éòè çàï³çíî. 
Êð³ì òîãî, íà ñàéò³ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ìîæíà áóäå â³äñë³äêóâàòè ïåðåá³ã 
äåêëàðàö³éíî¿ êàìïàí³¿.

ÌÎÇ âñòàíîâèâ 
æîðñòêèé ë³ì³ò ùîäî 
äåêëàðàö³é ë³êàðÿ 
ç ïàö³ºíòàìè. Áàçà 
äàíèõ áóäå áëîêóâàòè 
óñ³ íàäëèøêîâ³ óãîäè 

З Іриною Ганіною, що 
працює в амбулаторії 
мікрорайону «Олієжир», 
підписали декларації вже 
1823 вінничани
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Тренування юних баскетболістів 
у Вінниці відбуваються на базі 
міської спеціалізованої спор-
тшколи (вул. Пирогова, 4, тел. 
69–79–68). Аматори тренуються 

щонеділі у цьому ж приміщенні, 
а також у залі медичного універ-
ситету (097–44–88–593 — голова 
обласної федерації баскетболу 
Сергій Дусь).

Де займатися

ÑÏÎÐÒ

Олімпійський 
бокс 
 Ó Õàðêîâ³ â³äáóâñÿ ÷åìï³-
îíàò Óêðà¿íè ç áîêñó ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â. Çá³ðíà Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ïîñ³ëà øîñòå êî-
ìàíäíå ì³ñöå. Ó îñîáèñòîìó 
çàë³êó íàø³ ñïîðòñìåíè 
çäîáóëè òðè ìåäàë³. Ñð³á-
íèì ïðèçåðîì ñòàâ Îëåêñ³é 
Òîêàð÷óê (âàãîâà êàòåãîð³ÿ 
äî 75 êã). Òðåò³ ì³ñöÿ ïîñ³ëè 
Àíäð³é ²ñàêîâ (äî 81 êã) ³ 
Äìèòðî Ë³ñîâèé (äî 91 êã).

Дошколярики 
проти студентів 
 Ó Â³ííèöüê³é øêîë³ 
¹ 18 â³äáóâñÿ â³äêðèòèé 
ì³ñüêèé øàõîâèé òóðí³ð. 
Ó íüîìó ðàçîì ãðàëè âñ³ 
îõî÷³ — â³ä äîøêîëÿðèê³â 
äî ñòóäåíò³â. Ïåðøå ì³ñöå 
ïîñ³â ñòàðøîêëàñíèê ô³-
çèêî-ìàòåìàòè÷íî¿ ã³ìíàç³¿ 
¹ 17 ªâãåí³é Øàô³ð.

Злива нагород 
 Êóáîê Óêðà¿íè ç óøó-ñàíü-
øîó (ïîêàçîâ³ âïðàâè) ðîç³-
ãðàëè ó Õåðñîí³. Ñòàðòóâàëè 
250 ñïîðòñìåí³â ³ç âîñüìè 
îáëàñòåé. Â³ííè÷àíè âèáî-
ðîëè 21 çîëîòî ñåðåä þí³îð³â 
³ ï’ÿòü ìåäàëåé íàéâèùîãî 
´àòóíêó ñåðåä äîðîñëèõ.

Кубок області 
 Ó Æìåðèíö³ ïðîâåëè Êó-
áîê îáëàñò³ ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ 
áîðîòüáè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â. 
Ïåðø³ñòü çäîáóëà êîìàíäà 
Â³ííèö³. Ðàçîì ç íåþ òð³éêó 
êðàùèõ ñêëàëè çá³ðí³ Æìå-
ðèíêè ³ îáëàñíî¿ ñïîðòøêî-
ëè «Êîëîñ».

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №50 (1071)
Непросто на 64-клітковій шахівниці скласти задачу-мініатюру (не більше 7 
фігур). Але з цими труднощами успішно справляється молодий черкаський 
проблеміст, який пропонує розв’язати триходові задачі на кооперативний мат. 

Задача №2279-2282
В. Ластівка (Черкаси)
(Друкується вперше)

h 3 (2 розв'язки) 

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №48 (1414) від 28 листопада  2018 року 
Задача №2275
I. 1. Ke6! Kh5  2. Kf8 Td7+  3. Kpe8 Kf6x;  II. 1. Ke8! Tc8  2. Kpd7 Tc7+  3. Kpd8 Ke6x;
Задача №2276
I. 1. Kpg2! C:e3  2. Kpg3 Kph6  3. Kph4 Cf2x; 
II. 1. Kph1! Kpf4  2. Kpg2 Kp:e3  3. Kpf1 Ch3x;
Задача №2277
I. 1. Kpc4! Kpa3  2. Kpb5 Cd3+  3. Kpa5 Cc7x;  
II. Kpd2! Kpb3  2. Kpd1 Cc2+  3. Kpc1 Cf4x;
Задача №2278
I. 1. Ke3! Tf1 2. Kd1 Tf2+  3. Kpe1 Kd3x; II. 1. Kpc2! Te2+  2. Kpd1 Td2+ 3. Kpe1 Kf3x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Â óÿâ³ áàãàòüîõ ñïîðòèâíà áî-

ðîòüáà — ñïðàâà ìîëîäèõ. Àëå, ÿê 
âèÿâèëîñÿ, öåé ñòåðåîòèï º õèá-
íèì. Íà â³äêðèòèé â³ííèöüêèé 
òóðí³ð ç³ ñïîðòèâíîãî ñàìáî ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê çàïðîøóþòü âñ³õ 
îõî÷èõ, íåçàëåæíî â³ä â³êó.

— Áîðîòèñÿ ìîæóòü âñ³ îõî÷³ 

â³êîì â³ä 16 äî 80 ðîê³â, — ñêàçàâ 
ïðèçåð ÷åìï³îíàòó ñâ³òó ç ñàìáî 
ñåðåä ìàéñòð³â (âåòåðàí³â) Áîðèñ 
Ìàêñèì÷óê.

Â³äêðèò³ çìàãàííÿ â³äáóäóòüñÿ 
ó ÷åòâåð, øîñòîãî ãðóäíÿ, ó ñïîð-
òèâíîìó êëóá³ «Ðàò³áîð-Â». Ïî-
÷àòîê — î 17.00.

Òóðí³ð ïðèñâÿ÷åíèé â³äêðèòòþ 

ó Â³ííèö³ îáëàñíî¿ êîìïëåêñíî¿ 
ñïîðòøêîëè.

Çà ïåðø³ñòü áîðîòèìóòüñÿ â³-
ííèöüê³ êîìàíäè ñïîðòøê³ë ¹5 ³ 
«Êîëîñ», îáëàñíî¿ êîìïëåêñíî¿ 
ñïîðòøêîëè, êðàù³ ñàìá³ñòè Ëà-
äèæèíà. Çàïðîøåí³ é ñïîðòñìåíè 
ç Áåðäè÷åâà ³ Æèòîìèðà.

— Ó íåùîäàâíî â³äêðèò³é 

êîìïëåêñí³é ñïîðòøêîë³ âæå 
ä³þòü â³ää³ëåííÿ ñàìáî ³ äçþäî. 
Òîæ íàø³ þí³ âèõîâàíö³ ñïðî-
áóþòü ñâî¿ ñèëè íà òóðí³ð³ ïðî-
òè ñèëüíèõ ³ ñòàðøèõ çà â³êîì 
êîíêóðåíò³â, — êàæå ãîëîâíèé 
ñóääÿ çìàãàííÿ, òðåíåð îáëàñ-
íî¿ êîìïëåêñíî¿ ñïîðòøêîëè 
²âàí Íàãîðíÿê.

У самбо запрошують і пенсіонерів

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Äî Êàëèí³âñüêî¿ ñïîðòøêîëè 
«Àâàíãàðä» çàâ³òàëà «Olimpik 
Lub» («Îë³ìï³éñüêà ëàáîðàòî-
ð³ÿ»), ùî º ïðîåêòîì Íàö³î-
íàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî êîì³òå-
òó Óêðà¿íè. Îäèí ³ç ¿¿ ìîäóë³â, 
«Ìåíòàëüíå òðåíóâàííÿ», ïðî-
âåëè ãîëîâà îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
áàñêåòáîëó â³äîìèé ñóääÿ ³ç öüîãî 
âèäó ñïîðòó Ñåðã³é Äóñü ðàçîì ç³ 
ñð³áíèì ïðèçåðîì Îë³ìï³éñüêèõ 
³ãîð Ïàâëîì Õíèê³íèì.

ШКОЛА ІГРОВИКІВ 
Äèðåêòîð «Àâàíãàðäó» Ñåðã³é 

Ãðåïå÷óê ðîçïîâ³â, ùî â éîãî 
ñïîðòøêîë³ ä³º ÷îòèðè â³ää³ëåí-
íÿ: áàñêåòáîëó, âîëåéáîëó (ä³-
â÷àòà), õîêåþ íà òðàâ³ ³ ôóòáîëó.

— Íàø³ õîêå¿ñòè áóëè ïåðå-
ìîæöÿìè ÷åìï³îíàò³â Óêðà¿íè, 
ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü ó Ïîëüù³. 
Âîëåéáîë³ñòêè âèãðàëè Äèòÿ÷ó 
ë³ãó âîëåéáîëó Óêðà¿íè ³ â ñêëà-
ä³ çá³ðíî¿ îáëàñò³ ñòàëè ÷åìï³-
îíêàìè êðà¿íè ñåðåä øêîëÿð³â. 
Â³ää³ëåííÿ áàñêåòáîëó ôóíê-
ö³îíóº ëèøå äðóãèé ð³ê, òàì 
ïðàöþþòü äâà òðåíåðè. Çà öåé 
êîðîòêèé ÷àñ íàø³ áàñêåòáîë³ñ-
òè äâ³÷³ çäîáóâàëè ìåäàë³ ÷åìï³-
îíàòó îáëàñò³, — ðîçïîâ³â Ñåðã³é 
Ãðåïå÷óê.

Òðåíåð Äìèòðî Êîïà÷åâñüêèé 
ïðîâ³â ïîêàçîâó ðîçìèíêó þíèõ 
áàñêåòáîë³ñò³â. Ä³òè âèêîíóâàëè 
ñïåö³àëüí³ âïðàâè. Ó ïàðàõ äå-

ìîíñòðóâàëè åëåìåíòè äðèáë³íãó 
³ çàõèñòó, êèäàëè ì’ÿ÷³ ó êîøèê.

— Íàø³ âèõîâàíö³ óñï³øíî 
êîíêóðóþòü íàâ³òü ç îäíîë³òêàìè 
ç Â³ííèö³. Áàæàþ÷èõ çàéìàòèñÿ 
áàñêåòáîëîì ó Êàëèí³âö³ âäî-
ñòàëü. Àëå ïðèéìàºìî îáìåæåíó 
ê³ëüê³ñòü ä³òåé, àäæå âèìóøåí³ 
ä³ëèòè ³ãðîâó çàëó ç ïðåäñòàâíè-
êàìè ³íøèõ âèä³â ñïîðòó, — ðîç-
êàçàâ Äìèòðî Êîïà÷åâñüêèé.

ЧОТИРИ АСПЕКТИ 
ПІДГОТОВКИ 

Ï³ä ÷àñ «Ìåíòàëüíîãî òðåíó-
âàííÿ» Ïàâëî Õíèê³í ïîêàçàâ 
þíèì áàñêåòáîë³ñòàì ïðîñòèé 
ñïîñ³á ïñèõîëîã³÷íîãî íàëàøòó-
âàííÿ.

— Òðåáà ï³äíÿòè äâà ïàëüö³ 
äîãîðè. Çâåðí³òüñÿ äî îäíîãî ³ç 
íèõ: ÿ òåáå ëþáëþ, òè íàéêðà-
ùèé. Â³ä÷óâàºòå, ùî, öåé ïàëåöü 
ñòàâ îñîáëèâèì?! Àíàëîã³÷íèì 
÷èíîì ìîæíà ïñèõîëîã³÷íî íà-
ëàøòóâàòè ñàìîãî ñåáå ïåðåä 
âàæëèâèìè ñòàðòàìè, — ñêàçàâ 
Ïàâëî Õíèê³í.

Ðîçïîâ³äü Ñåðã³ÿ Äóñÿ ñóïðî-
âîäæóâàëàñÿ â³äåîñëàéäàìè. 
Éøëîñÿ, ùî çàäëÿ äîñÿãíåííÿ 
ñïîðòèâíîãî ðåçóëüòàòó íåîáõ³ä-
íî îäíî÷àñíî âåñòè ï³äãîòîâêó 
ó ÷îòèðüîõ àñïåêòàõ: ô³çè÷íîìó, 
òåõí³÷íîìó, òàêòè÷íîìó ³ ïñèõî-
ëîã³÷íîìó. Âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº 
é â³äåîòðåí³íã — ïåðåãëÿä çàïèñó 
ñâî¿õ âèñòóï³â.

Ñåðã³é Äóñü çà÷åïèâ òåìó ñïîð-

БАСКЕТБОЛІСТІВ ВЧИЛИ 
ГРАТИ «З ГОЛОВОЮ» 
Розумний баскетбол  «Ментальне 
тренування» юних баскетболістів 
провів голова обласної федерації 
баскетболу Сергій Дусь. Акцентував увагу 
на психологічній підготовці до змагань

òèâíî¿ êîíêóðåíö³¿. ² íå ëèøå 
³ç ïðåäñòàâíèêàìè ³íøèõ ì³ñò ³ 
ðàéîí³â, à ó é âëàñí³é êîìàíä³. 
Ãîëîâà îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ áàñ-
êåòáîëó ðàäèâ þíàêàì áóòè äðóæ-
í³ìè òà ºäèíèì ö³ëèì â ñêëàä³ 
êîìàíäè. Íåçàëåæíî â³ä òîãî, 
âèõîäÿòü âîíè íà çàì³íó ÷è ñòà-
á³ëüíî ãðàþòü ó «ñòàðò³».

ПРИКЛАД БОРИСА БЕККЕРА 
Ñåðã³é Äóñü ïîðàäèâ ìîëîä³ 

ãàðíèé ïñèõîëîã³÷íèé ïðèéîì, 
çàïîçè÷åíèé ó çíàìåíèòîãî â ìè-
íóëîìó òåí³ñèñòà Áîðèñà Áåê-
êåðà. Òîé â þíîñò³ óÿâëÿâ ñâî¿ 
ïîºäèíêè ³ç ç³ðêîâèìè ñóïåð-
íèêàìè, âîäíî÷àñ íàïîëåãëèâî 
òðåíóâàâñÿ. ² éîãî ìð³ÿ çãîäîì 
ñòàëà ðåàëüí³ñòþ!

Äìèòðî Êîïà÷åâñüêèé âè-
çíàâ, ùî íà ñâî¿õ òðåíóâàííÿõ 
ùå íå òîðêàâñÿ ïñèõîëîã³÷íî¿ 
ï³äãîòîâêè.

— Òåïåð áóäåìî âðàõîâóâàòè 
öåé àñïåêò. Íàø³ âèõîâàíö³ ùå 
ìàëåíüê³. Òîìó íàâðÿä ÷è âîíè 
ñïðîìîæí³ îïàíóâàòè ñàìîíàâ³-
þâàííÿ. Àëå âæå ìîæóòü, ïðèì³-
ðîì, óÿâèòè ñâî¿ ìàéáóòí³ çóñòð³-
÷³ ³ç ç³ðêîâèìè áàñêåòáîë³ñòàìè 
ñó÷àñíîñò³, — ïîÿñíþº òðåíåð.

Ä³òè çàëèøèëèñÿ çàäîâîëå-
íèìè.

— Ìåí³ ñïîäîáàâñÿ òðå-
í³íã. Áóëî ö³êàâî ä³çíàòèñÿ, ùî 
ï³äãîòîâêà äî çìàãàíü ñêëàäàºòü-

ñÿ ³ç ð³çíèõ ÷àñòèí. ² âñ³ âîíè 
âàæëèâ³, — êàæå äåñÿòèð³÷íèé 
Íàçàð Øåâ÷óê. — ß ïðàãíó ïî-
òðàïèòè äî çá³ðíî¿ Óêðà¿íè. Ïî-
äîáàºòüñÿ, ùî ó áàñêåòáîë³ òè 
ãðàºø íå ñàì çà ñåáå, à â êî-
ìàíä³.

ГЕНИ МАЮТЬ ЗНАЧЕННЯ 
Ñåðã³é Äóñü íàãàäàâ, ùî êðàùå 

ðîçïî÷èíàòè çàéìàòèñÿ áàñêåò-
áîëîì ó ìîëîäøîìó øê³ëüíîìó 
â³ö³. Îñîáëèâó ðîëü ó ïî÷àòê³âö³â 
â³ä³ãðàþòü êîìïëåêö³ÿ, êîîðäè-
íàö³ÿ, âåëèêèé çð³ñò. À òàêîæ 
ãåíè áàòüê³â. Íåäàðìà ï³ä ÷àñ 
ïðèéîìó íà òðåíóâàííÿ íàñòàâ-
íèêè çàçâè÷àé çàïèòóþòü, ÷è âè-
ñîê³ ó äèòèíè áàòüêè.

— Áàñêåòáîë ðîçâèâàº äèñöè-
ïë³íîâàí³ñòü, àäæå öå êîìàíäíèé 
âèä. À òàêîæ ³íòåëåêò, àäæå íàø 
ñïîðò çà ðîçóìîâèì íàâàíòàæåí-
íÿì çàéìàº ì³ñöå îäðàçó ï³ñëÿ 
øàõ³â, — êàæå Ñåðã³é Äóñü.

Ãîëîâà îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
çâåðíóâ óâàãó, ùî ó êðàùèõ þíèõ 
áàñêåòáîë³ñò³â Â³ííè÷÷èíè º ïåð-
ñïåêòèâè ðîçïî÷àòè ïðîôåñ³éíó 
êàð’ºðó. Áî ó íàøîìó îáëàñíîìó 
öåíòð³ ³ñíóº æ³íî÷à êîìàíäà ñó-
ïåðë³ãè «Â³ííèöüê³ áëèñêàâêè» ³ 
÷îëîâ³÷èé êëóá ïåðøî¿ ë³ãè «Â³-
ííèöüê³ çóáðè».

Òàêîæ ó Â³ííèö³ ä³º ë³ãà ñòó-
äåíòñüêîãî áàñêåòáîëó çà ó÷àñò³ 
äåâ’ÿòè êîìàíä. 

Під час розминки юні баскетболісти працювали у парах
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Конкурс для 
великих родин 
 Ó Â³ííèö³ ñòàðòóâàâ 
êîíêóðñ «Íîâîð³÷í³ òðàäè-
ö³¿ íàøî¿ ðîäèíè». Âçÿòè 
ó íüîìó ó÷àñòü çàïðîøóþòü 
ä³òåé ç áàãàòîä³òíèõ ðîäèí 
â³êîì â³ä 6 äî 18 ðîê³â, 
ÿê³ ìåøêàþòü ó Â³ííèö³ 
òà ïåðåáóâàþòü íà îáë³êó 
â ªäèíîìó äåðæàâíîìó 
ðåºñòð³ ï³ëüãîâèê³â ì³ñ-
òà. Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ 
äî 22 ãðóäíÿ ïîòð³áíî 
ïîäàòè äî â³ää³ëó îðãàí³-
çàö³éíî¿ ðîáîòè äåïàðòà-
ìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè 
ì³ñüêî¿ ðàäè àíêåòó òà 
êîíêóðñíó ðîáîòó.
Çà óìîâàìè êîíêóðñó, çà-
ãàëüíà ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â 
â³ä îäí³º¿ áàãàòîä³òíî¿ 
ñ³ì’¿ íå ïîâèííà ïåðå-
âèùóâàòè 5 îñ³á. Ãîëî-
âíà óìîâà, ùîá íà ôîòî 
áóëà óñÿ ñ³ì’ÿ. Íîâîð³÷í³ 
ñ³ìåéí³ ôîòîãðàô³¿ ïî-
âèíí³ áóòè êðåàòèâí³ òà 
ïîçèòèâí³. Êîæíå ïî-
äàíå íà êîíêóðñ ôîòî ìàº 
ñóïðîâîäæóâàòèñü êîðî-
òåíüêîþ ðîçïîâ³ääþ — 
åñå ïðî ñ³ì’þ, òðàäèö³¿ 
â³äçíà÷åííÿ íîâîð³÷íî-
ð³çäâÿíèõ ñâÿò ó ðîäèí³, 
ìð³¿ ðîäèíè òà ïëàíè 
íà ìàéáóòíº.
Óñ³ ó÷àñíèêè êîíêóðñó 
îòðèìàþòü ïðèçè ³ ïîäà-
ðóíêè.
Ðîáîòè â³äïðàâèòè ïîòð³á-
íî íà àäðåñó: ì.Â³ííèöÿ, 
âóë. Ñîáîðíà, 50, îðãàí³-
çàö³éíèé â³ää³ë Äåïàðòà-
ìåíòó ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
òåë. äëÿ äîâ³äîê: 50–86–89.
Êîíòàêòíà îñîáà: Ïàâëþê 
Îêñàíà Âîëîäèìèð³âíà.

КОРОТКОКОРОТКО

Робота 

100% легальне працевл. 

в Чехії для чол.та жін. 

Безкошт.консультації. 
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ОГОЛОШЕННЯ

ÑÈÒÓÀÖ²ß

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ó ðåäàêö³þ çà-
ò å ë å ô î í ó â à ë à 
æ³íêà ³ ðîçêàçà-
ëà, ùî ç êâàðòèðè 

íà Åäåëüøòåéíà âèãàíÿþòü íà âó-
ëèöþ ñåñòåð ç ìàëèìè ä³òüìè. 
Íà ì³ñöå âèêëèêàëè ïîë³ö³þ. ² 
ïîïðîñèëè ïðè¿õàòè æóðíàë³ñòà.

¯äåìî ³ òåëåôîíóºìî ìåøêàíö³ 
êâàðòèðè, ï³ä ÿêîþ ðîçãîð³âñÿ 
êîíôë³êò. Âîíà êàæå: ç íàì³ðîì 
âèñåëèòè ¿¿ òà ñåñòðó ïðèéøëè 
ÿê³ñü ëþäè, ÿê³ íåâ³äîìèì ÷è-
íîì çäîáóëè ïðàâî âëàñíîñò³ íà 
¿õíº ïîìåøêàííÿ. ×åðåç íèõ, ÿê 
ñêàçàëà ñï³âðîçìîâíèöÿ, âîíà òå-
ïåð ç ñèíîì çàìêíåíà â êâàðòè-
ð³, à ñåñòðà íå ìîæå ïîòðàïèòè 
â ñåðåäèíó, áî ÿêðàç âèéøëà ç 
êîëÿñêîþ íà âóëèöþ.

— Í³õòî íå ìàº ïðàâà âèñåëÿòè 
íàñ ç ä³òüìè â çèìîâèé ïåð³îä, 
òèì á³ëüøå, ùî çà öþ êâàðòèðó 
ùå òðèâàþòü ñóäîâ³ ðîçáèðàí-
íÿ, — ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà ªãîðîâà.

Âîíà — îäíà ç äâîõ ñåñòåð, 
ùî ìåøêàþòü ó ñï³ðí³é êâàðòèð³ 
íà ªðóñàëèìö³. Íà ì³ñö³ çàñòàºìî 
Ñâ³òëàíó â îòî÷åíí³ ãðóïè ï³ä-
òðèìêè ç ê³ëüêîõ ÷îëîâ³ê³â ³ ñó-
ñ³ä³â ï³ä ï³ä’¿çäîì. Ãîâîðÿòü ç ïî-
ë³öåéñüêèìè. Ïîêàçóþòü  íà ³íøó 
ãðóïó ëþäåé, ùî õîò³ëè ¿õ âèñå-
ëèòè. Ò³ ñòîÿòü ïîäàë³ ç ïàïêîþ 
äîêóìåíò³â. ×åêàþòü, êîëè êîïè 
çàâåðøàòü äîêóìåíòóâàòè ïîä³þ, 
áî òàêîæ òåëåôîíóâàëè íà «102».

Àëå ïåðøèìè äçâ³íîê â ïî-
ë³ö³þ, ÿê ðîçïîâ³ëè ìåøêàíö³ 
áóäèíêó, çðîáèëè ñóñ³äè ñåñ-
òåð. Ö³ ìîëîä³ ìàìè — îíó÷êè 
âëàñíèö³ êâàðòèðè, ÿêà ïîìåðëà 
ï’ÿòü ðîê³â òîìó ³, ÿê âèÿâèëîñÿ, 
çàëèøèëà ïî ñîá³ äâà çàïîâ³òè.

«НАС ДЕСЯТЬ ОНУКІВ 
У БАБУСІ»

— Ó íàñ ñóñ³äè õîðîø³, äóæå 
äîïîìîãëè, — çàñïîêî¿ëàñü ³ ñì³-
ºòüñÿ Ñâ³òëàíà, áî â³ä ïîë³öåé-
ñüêèõ ïî÷óëà, ùî ¿¿ áåç ñïåö³-
àëüíîãî ð³øåííÿ ñóäó íå ìîæóòü 
âèñåëèòè. — Êâàðòèðà íà äàíèé 

÷àñ çíàõîäèòüñÿ â ñóäîâîìó ðîç-
áèðàíí³. Ñóäè òðèâàþòü á³ëüøå 
ï'ÿòè ðîê³â ³ ùå íåìàº îñòàòî÷-
íîãî ð³øåííÿ. Òà â öèõ ëþäåé 
ÿêèìîñü íåçðîçóì³ëèì, øàõðàé-
ñüêèì øëÿõîì âæå º äîêóìåíòè 
íà ïðàâî âëàñíîñò³. ßê òàê? Ìè æ 
ïîäàëè êàñàö³éíó ñêàðãó.

— Òàê, ñóäè ³äóòü, à âîíè âæå 
çðîáèëè äîêóìåíòè íà ïðàâî 
âëàñíîñò³ ³ íà ö³é ï³äñòàâ³, áåç 
ð³øåííÿ ñóäó, õî÷óòü âèêèíó-
òè çà äâåð³ îíó÷îê áàáóñ³, ÿê³é 
íàëåæàëà öÿ êâàðòèðà, ç ¿õí³ìè 
íåïîâíîë³òí³ìè ä³òüìè, — âòðó÷à-
ºòüñÿ â ðîçìîâó áðàò Ñâ³òëàíè. — 
Ââàæàþòü, ùî ìàþòü ïðàâî, àëå 
ïîë³ö³ÿ ¿ì ïîÿñíèëà: áåç ð³øåííÿ 
ñóäó âèñåëÿòè ëþäåé íå ìîæíà.

Ñåñòðà Ñâ³òëàíè çà ïîä³ÿìè 
ï³ä ï³ä’¿çäîì ñïîñòåð³ãàº ç áàë-
êîíó. Ðîäè÷³ ðîçêàçóþòü òàêîæ, 

ùî ìîëîäøà îíó÷êà ïîê³éíî¿ 
âëàñíèö³ êâàðòèðè äîãëÿäàëà 
çà íåþ â îñòàíí³ äí³ æèòòÿ, é 
â³äòîä³ æèâå â êâàðòèð³ áàáóñ³. 
Ñâ³òëàíà æ ïîñåëèëàñÿ ï³çí³øå.

— Ùîá âè ðîçóì³ëè, íàñ äåñÿòü 
îíóê³â ó áàáóñ³, ³ âñ³õ íàñ õî÷óòü 
ïîçáàâèòè ïðàâà íà ¿¿ êâàðòèðó, — 
ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà ªãîðîâà.

«НЕ МОГЛА ПИСАТИ В ДЕНЬ 
СМЕРТІ»

Éäåòüñÿ ïðî äâîê³ìíàòíó êâàð-
òèðó â áóäèíêó á³ëÿ õ³ì÷èñòêè 
«Ñí³æèíêà». Çâ³äòè ê³ëüêàñîò ìå-
òð³â — ³ òè â ñàìîìó Öåíòð³ Â³-
ííèö³. Ñï³ð çà æèòëî â õîðîøîìó 
ðàéîí³ íå ìîæóòü âèð³øèòè, áî 
íà íüîãî ñâîãî ÷àñó íîòàð³àëüíî 
îôîðìèëè äâà çàïîâ³òè. Ðîçêà-
çàâ, çà ÿêèõ îáñòàâèí ï³äïèñà-
ëèñÿ îáèäâà, ìîëîäèé ÷îëîâ³ê, 
ùî ñòîÿâ îñòîðîíü ç ïàïêîþ 
äîêóìåíò³â.

ХТО ВИСЕЛЯЄ МАМ З ДІТЬМИ 
З КВАРТИРИ У ЦЕНТРІ
Спір за майно  Дзвонили в поліцію 
всі: люди зі свідоцтвом про власності, 
мешканці квартири, сусіди. Чекали 
великого скандалу зі зламом дверей та 
виселенням двох мам з малими дітьми 
на морозну вулицю. Конфлікт за 2-кімнатну 
квартиру в Центрі, на яку в різний час 
оформили два заповіти, втихомирили 
копи. Чий заповіт сфабрикований, а чий 
справжній? У кожної сторони — своя версія

— Ìè íå áàíäèòè ÿê³ñü, äâåð³ 
ëàìàòè íå çáèðàºìîñÿ, — êàæå 
öåé ÷îëîâ³ê, â³ä êàìåðè íå õî-
âàºòüñÿ, ðîçãîðòàº ïàïêó äîêó-
ìåíò³â ³ òåæ ðîçêàçóº ïðî ñóäè:

— Ìîÿ ìàìà ñóäèëàñÿ ç íèìè. ² 
ñóòü îñòàííüîãî ð³øåííÿ â òîìó, 
ùî ¿õíÿ áàáóñÿ â òîé äåíü, êîëè 
çàïîâ³ò áóâ çðîáëåíèé, íå óñâ³-
äîìëþâàëà ñâî¿õ ä³é. Íå ìîãëà 
éîãî çðîáèòè â äåíü ñìåðò³. Òîìó 
¿õí³é çàïîâ³ò àïåëÿö³éíèé ñóä âè-
çíàâ íåä³éñíèì. Ìè ÷åêàëè, ïîêè 
ïîäàäóòü êàñàö³éíó ñêàðãó, àëå 
âîíè ¿¿ íå ïîäàëè, òîìó ìè çàáðà-
ëè ð³øåííÿ ñóäó òà ï³øëè â äåð-
æàâíó íîòàð³àëüíó êîíòîðó, äå 
îôîðìèëè ïðàâî âëàñíîñò³. Îñü 
ñâ³äîöòâî º íà ïðàâî âëàñíîñò³…

Îëåêñàíäð Æåë³õîâñüêèé (òàê 
çâàòè ñï³âðîçìîâíèêà) ïîêàçàâ 
òàêîæ âèïèñêó ïðî áîðãè ïî 
ñï³ðí³é êâàðòèð³. Ñêàçàâ, ùî 
¿¿ ìåøêàíêè íå ïðîïèñàí³ òóò, 
à ðîçðàõóíêîâèé ðàõóíîê îôîðì-
ëåíèé íà éîãî ä³äà. Ä³äóñü Îëåê-
ñàíäðà æèâ ó öèâ³ëüíîìó øëþá³ 
ç ïîê³éíîþ âëàñíèöåþ.

— Ä³äóñü á³ëüøå 20 ðîê³â ç íåþ 
ïðîæèâ, ³ âîíà íàïèñàëà çàïî-
â³ò íà íüîãî, — ãîâîðèòü Îëåê-
ñàíäð. — Â³í ¿é êàçàâ: «Ó òåáå æ 
êóïà îíóê³â, ìîæëèâî, ¿ì â³ä-
ïèøåø». Âîíà âèð³øèëà éîìó 
â³äïèñàòè. Ä³ä çà íåþ äèâèâñÿ, 
¿ñòè âàðèâ, ìèâ. Çíàºòå, ÿê ï³ñëÿ 
³íñóëüò³â? Óñå ðîáèâ, ïî ë³êàðíÿõ 
âîçèâ. Òàì ñòðàøíå ä³ëî áóëî. 
Âîíà ñåáå äóæå ïîãàíî ïî÷óâàëà.

ОНУКИ ВИГНАЛИ ДІДА З 
КОТАМИ

Îëåêñàíäð Æåë³õîâñüêèé ðîç-
êàçóº, ùî îíóêè â îäèí äåíü çà-
éøëè â êâàðòèðó ³ ñêàçàëè ä³äó 
éòè äî ñåáå äîäîìó.

Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ï³äõîäèòü 
éîãî ìàòè. Ïî÷èíàº ðîçêàçóâà-
òè, ÿê ä³ä ìóñèâ ï³òè çâ³äñè «ç 
äâîìà òîðáèíêàìè», é ðàçîì ç 

íèì íà âóëèöþ âèêèíóëè äâîõ 
äîìàøí³õ êîò³â. Äî ïðèìóñîâî-
ãî âèñåëåííÿ, çà ñëîâàìè æ³í-
êè, îíóêè çàëó÷àëè ä³ëüíè÷íîãî. 
Òåïåð âîíà òåæ õîäèëà äî ä³ëü-
íè÷íîãî ç ïðîõàííÿì âèñåëèòè 
ä³â÷àò. Â³í ïîïåðåäæàâ ìåøêàíîê 
íàïåðåäîäí³, àëå ò³ íå çàõîò³ëè 
âèñåëèòèñÿ.

À â äåíü ñóïåðå÷êè ïàòðóëüí³ 
ïîÿñíèëè ñòîðîí³ ç ïðàâîì âëàñ-
íîñò³: äëÿ ïðèìóñîâîãî âèñåëåí-
íÿ òðåáà îêðåìå ñóäîâå ð³øåííÿ. 
² Æåë³õîâñüêèé ç ìàò³ð’þ ñêàçà-
ëè, ùî çíîâó ä³ÿòèìóòü ÷åðåç ñóä.

— Ìè íå çáèðàëèñÿ í³êîãî 
áèòè ³ ñèëîþ âèñåëÿòè. Õî÷åìî, 
ùîá âñå áóëî ïî çàêîíó, — ãî-
âîðèòü Îëåêñàíäð. — Ùî âîíè 
ðîäè÷³, ÿ ðîçóì³þ, àëå îíóêè — 
öå íå ïðÿì³ íàùàäêè. Ñóñ³ä³â 
ïîçâàëè, çë³… Àëå ÷îìó ÿ ìàþ 
ñâîº ìàéíî âòðà÷àòè, ÿêå áàáóñÿ 
çàáàæàëà ïåðåäàòè ìîºìó ä³äó? ̄ ¿ 
íå ñèëóâàëè, âîíà òàê âèð³øèëà.

— Â³í îáõîäèâ ¿¿ îñòàíí³ 9 ðî-
ê³â, à âîíè éîãî âèãíàëè, ÿê ñî-
áàêó. Õ³áà öå íîðìàëüíî? — êàæå 
äî÷êà ñï³âìåøêàíöÿ êîëèøíüî¿ 
âëàñíèö³ êâàðòèðè.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, áàáöÿ ïîìåðëà 
â 2013–ìó ðîö³, çàïîâ³ò íà ÷îëî-
â³êà îôîðìèëà â 2012-ìó, à òîé, 
ùî íà êîðèñòü îíóê³â, — çðîáëå-
íèé çà 10 ãîäèí äî ñìåðò³.

— Ëþäèíà òîä³ â êîì³ ëåæà-
ëà, í³÷îãî íå ìîãëà ï³äïèñóâà-
òè, — ãîâîðèòü ìàòè Îëåêñàíäðà 
Æåë³õîâñüêîãî. — Åêñïåðòèçè 
óñ³ íà íàø³é ñòîðîí³, òîìó ìè 
íå ÿê³ñü íàãë³, í³. Âñå ðîáèìî 
ïî çàêîíó.

Патрульні поліцейські пояснили стороні з правом власності: 
для примусового виселення треба окреме судове рішення

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

«Ä³ä îáõîäèâ áàáöþ, 
âàðèâ, ìèâ. Çíàºòå, 
ÿê ï³ñëÿ ³íñóëüò³â? 
Òàì ñòðàøíå áóëî... À 
îíóêè ïðîñòî âèãíàëè 
éîãî, ÿê ñîáàêó»
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АЛІНА ХРАНІТЕЛЬ, ПСИХОЛОГ:

— Серед хворих на анорек-
сію поширено так зване жор-
стке чорно-біле мислення: 
«Я ідеальний» або ж навпа-
ки «Я жахливий». Анорек-
сія полягає у спотвореному 

сприйнятті власного тіла. Найчастіше вони 
бачать себе набагато товстішими, ніж є на-
справді. Непокояться цим доти, доки не по-
чинають добровільно худнути. Категорич-
но не погоджуються з думкою оточуючих. 
Правильно сказала наша колишня пацієнтка 
Олеся — поки не відбудеться перелом у сві-

домості, хворобу не здолати. Вона не ви-
пускає людину з полону. У цей час людина 
приховує свої дії, заперечує факт схуднен-
ня. З метою маскування можуть багато часу 
проводити на кухні, навіть готувати їжу, 
але не вживати її. За 1,5–2 роки хворий 
на анорексію може втратити до половини 
маси свого тіла.
Лікування неможливе без надання психо-
логічної допомоги, психокорекційної ро-
боти. Звертатися необхідно тільки до того 
психолога, який безпосередньо працює з 
пацієнтами з таким захворюванням. Зре-
штою, таку думку висловила мама Олесі.

Без перелому у свідомості хворобу не здолати

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ò ð è  ì ³ ñ ÿ ö ³ 
íà ñòàö³îíàð³ ïðî-
âåëà 16-ð³÷íà Îëå-

ñÿ. ¯¿ ðÿòóâàëè ó ïñèõ³àòðè÷í³é 
ë³êàðí³ ³ìåí³ Þùåíêà. Íèí³ 
ä³â÷èíà çíîâó õîäèòü ó øêîëó. 
Íàéâàæëèâ³øå — íîðìàëüíî 
õàð÷óºòüñÿ. Õâîðîáà àíîðåêñ³ÿ 
â³äñòóïèëà. Ïàö³ºíòè ç òàêèì 
ä³àãíîçîì çàêðèâàþòüñÿ â ñîá³, 
íàìàãàþòüñÿ óíèêíóòè ÷óòîê ïðî 
ñâîþ õâîðîáó. Îëåñÿ âèð³øèëà 
çðîáèòè ïî-³íøîìó. Ä³â÷èíà ðîç-
ïîâ³ëà, ÿê ó íå¿ âñå ïî÷èíàëîñÿ, 
÷îìó íàâìèñíî ãîëîäóâàëà, ùî 
â³ä÷óâàëà ó ò³ õâèëèíè, êîëè õâî-
ðîáà âçÿëà ¿¿ çà ãîðëî. Çðîáèëà öå 
ç îäí³ºþ ìåòîþ — àáè çàñòåðåã-
òè ³íøèõ. Âîíà ãîòîâà êðè÷àòè 
íà âåñü ñâ³ò: «Íå ðîá³òü öüîãî!» 

Ï³ä ÷àñ íàøî¿ ðîçìîâè ïîðó÷ 
ç äîíüêîþ çíàõîäèëàñÿ ¿¿ ìàìà, 
ïàí³ Ñâ³òëàíà. 

— Öå ñòðàøíî, êîëè òè áà÷èø, 
ùî òâîÿ ºäèíà äèòèíà çãàñàº 
íà î÷àõ, ÿê ñâ³÷êà, à äîïîìîãòè 
íå ìîæåø, — êàæå ïàí³ Ñâ³òëàíà.

Ðàïòîì ìàòè é äîíüêà óñì³õ-
íóëèñÿ. Äî íèõ íàáëèæàëèñÿ ¿õí³ 
ðÿò³âíèêè. ßê ç ð³äíèìè, îáíÿ-
ëèñÿ ç ë³êàðåì-ïñèõ³àòðîì Àíàñ-
òàñ³ºþ Ñâèíàð÷óê òà ïñèõîëîãîì 
Àë³íîþ Õðàí³òåëü. Óïðîäîâæ 
òðüîõ ì³ñÿö³â âîíè áóëè ïîðó÷ ç 
Îëåñåþ. Ùî þíêà ïîâåðíóëàñÿ 

äî çâè÷íîãî æèòòÿ — ¿õíÿ çàñëóãà 
÷è íå íàéá³ëüøà.

ПОДІЛ ХАРЧІВ НА ПОРЦІЇ — 
ПЕРШИЙ СИМПТОМ 

Óñå ïî÷àëîñÿ ç äîêîðó. Îëå-
ñþ, í³áè ëåçîì, ð³çàíóëè ñëîâà: 
«Åé! ßêà æ òè íå ïëàñòè÷íà ä³-
â÷èíà!» ² öå ïðè òîìó, ùî âîíà 
íå ìàëà çàéâî¿ âàãè. Öåé åï³çîä 
ñòàâñÿ ï³ä ÷àñ êàí³êóë ï³ñëÿ çà-
ê³í÷åííÿ âîñüìîãî êëàñó. Ï³ñëÿ 
ïî÷óòèõ ñë³â âîíà íå â³äõîäèëà 
â³ä äçåðêàëà. Ðîçãëÿäàëà ñåáå 
çóñ³á³÷. Âðåøò³-ðåøò, âèð³øèëà 
çì³íèòè ô³ãóðó.

— Ñïî÷àòêó ÿ â³äìîâèëàñÿ 
â³ä õë³áà, — ðîçïîâ³äàº Îëåñÿ. — 
Ìàì³ í³÷îãî ïðî öå íå ãîâîðè-
ëà. Ïåðåñòàëà ¿ñòè âèï³÷êó. Äàë³ 
âèêëþ÷èëà ç ðàö³îíó êàðòîïëþ. 
Çàëèøèëèñÿ ñóïè ³ êàø³. Ùîðà-
çó çìåíøóâàëà ïîðö³¿. Ï³çí³øå, 
ï³ä ÷àñ ë³êóâàííÿ íà ñòàö³îíà-
ð³, ë³êàð³ ðîçïîâ³äàëè, ùî ïîä³ë 
íà ïîðö³¿ — öå îäèí ç ïåðøèõ 
ñèìïòîì³â ïî÷àòêó àíîðåêñ³¿. 
Âîíà ïðîäîâæóâàëà îáìåæóâàòè 
ñâîº ìåíþ. Êîëè «â³äïàëè» ñóïè 
é êàø³, ¿ëà âàðåíèé ãàðáóç. Òàê 
ñàìî ïîñòóïîâî çìåíøóâàëà ïî-
ðö³¿ — ï³âòàð³ëêè, ÷åòâåðòèíêà…

Ïîñò³éíî ðàõóâàëà êàëîð³¿. 
Ïîò³ì áîÿëàñÿ óæå íå êàëîð³é, 
à ñàìèõ ïðîäóêò³â, ó ÿêèõ º êàëî-
ð³¿. «Ïðèãàäóþ, ÿê ó ë³êàðí³ ìåí³ 
ïðèíåñëè ïèð³æîê, — ãîâîðèòü 
Îëåñÿ. — Íå ìîãëà âçÿòè â ðóêè, 

ШКОЛЯРКА ГОТОВА КРИЧАТИ НА 
ВЕСЬ СВІТ: «НЕ РОБІТЬ ЦЬОГО!»
Страшний досвід  Як тільки подавали 
їсти, їй хотілося кричати «Ні!» Сльози 
з’являлися, руки тремтіли. Страх перед 
тим, що мусиш… їсти не пояснити нічим. 
Усе це відчула на собі 16-річна Олеся. Її 
лікували від анорексії — добровільної 
відмови від харчів для схуднення. Як 
вдалося врятувати Олесю, яка менше 
як за півроку довела свою вагу з 54-х 
кілограмів до 39?

âîíè òðåìò³ëè â³ä äóìêè, ùî éîãî 
òðåáà ç’¿ñòè, ñëüîçè òåêëè â³ä 
ñòðàõó. Öåé ñòðàõ íå ìîæíà ïî-
ÿñíèòè. Ç³ ìíîþ ëåæàëà ä³â÷èíà, 
âîíà ñïåö³àëüíî ðîçáèëà ãîëîâó 
äëÿ òîãî, ùîá ¿¿ íå ãîäóâàëè».

Îëåñÿ çãàäóº õâèëèíè, êîëè 
ïî÷óâàëàñÿ ïðîñòî ãåðîºì. 

— Ìåí³ çäàâàëîñÿ, ùî ñòàþ 
íàéêðàùîþ óæå â³ä òîãî, ùî 
õóäíó, — ãîâîðèòü ä³â÷èíà. — 
Îòðèìóâàëà â³ä öüîãî çàäîâî-
ëåííÿ. ßê êàæóòü, êàéôóâàëà. 
Ä³éøëî äî òîãî, ùî âçàãàë³ í³-
÷îãî íå ¿ëà. Íàâ³òü âîäó îáìåæ-
èëà äî îäí³º¿ ñêëÿíêè â äåíü. 
Áîÿëàñü íàáðàòè âàãó.

Ïàí³ Ñâ³òëàíà íå îäðàçó çðî-
çóì³ëà, íà ùî çâàæèëàñÿ äîíå-
÷êà. Êîëè Îëåñÿ ç³çíàëàñÿ, ìàìà 
çàñòåðåãëà, ùî ç öèì íå ìîæíà 
æàðòóâàòè, áî ìîæíà çàõâîð³òè. 
Ðîçìîâëÿëà ç äîíüêîþ áàãàòî. 

— Ìàìà êàçàëà: «Íå áóäåø 
¿ñòè — ïîêëàäåìî â ë³êàðíþ», òà 
é ³íø³ ïðî öå ãîâîðèëè, — êàæå 
Îëåñÿ. — Àëå â òîé ìîìåíò, êîëè 
òè â õâîðîá³, í³ÿê³ àðãóìåíòè 
íå ä³þòü. Íàâ³òü êîëè íàãàäóþòü, 
ùî â³ä öüîãî ëþäèíà ìîæå ïî-
ìåðòè, âñå îäíî íå ä³º. 

Ìàì³ ä³â÷èíè ïîðàäèëè çíàéòè 
ãàðíîãî ïñèõîëîãà. «Öå ÿ òåïåð 
çíàþ, ùî ïñèõîëîã ìàâ áóòè òîé, 
õòî áåçïîñåðåäíüî ïðàöþº ç ïà-
ö³ºíòàìè ç òàêèì çàõâîðþâàí-
íÿì, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ñâ³òëà-
íà. — Òîä³ æ ìè øóêàëè ïðîñòî 
ãàðíîãî ôàõ³âöÿ. Àëå öå ïîìèëêà. 
Ìàº áóòè ñïåö³àë³ñò ñàìå òàêîãî 
ïðîô³ëþ». Âîíè ïåðåæèëè äóæå 
ñòðàøí³ õâèëèíè. Íàðåøò³ Îëåñÿ 
í³áèòî ïîãîäèëàñÿ â³äíîâèòè õàð-
÷óâàííÿ. Ïîðàäèëè ¿ñòè â³äâàðåíó 
êàïóñòó. Ó âèçíà÷åíèõ íåâåëèêèõ 
ê³ëüêîñòÿõ. Ìàòè êóïèëà åëåê-

òðîííó âàãó. Îäíîãî ðàçó äîíüêà 
ïåðåâ³ðèëà ïîðö³þ, âàãà ïîêàçàëà 
íà îäèí ãðàì (!) á³ëüøå, í³æ ìàëî 
áóòè çà ïîðàäîþ ë³êàðÿ.

— Ìåíå öå íàñò³ëüêè ðîç³-
çëèëî, ùî ÿ ïîñêàíäàëèëà ç ìà-
ìîþ, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. — 
Ï³ñëÿ âçàãàë³ ï³øëà ç äîìó.

НА ПЛЯЖ — У… СВЕТРІ Й 
КОЛГОТАХ 

Ó Îëåñ³ áóëà ìð³ÿ – ïîáà÷èòè 
ìîðå. Ìàìà âèð³øèëà ñêîðèñòà-
òèñÿ öèì. Â³äíîâèòè õàð÷óâàííÿ 
â îáì³í íà ìîæëèâ³ñòü ïîêóïàòè-
ñÿ, ïîãð³òèñÿ íà ñîíå÷êó íà áå-
ðåç³ ìîðÿ Îëåñÿ íå ïîãîäèëàñÿ. 
Íåçâàæàþ÷è íà öå, ìàìà ïîâåçëà 
¿¿ äî ìîðÿ. 

— Çâ³äêè áðàëà ñèëè? — ïåðå-
ïèòóº ä³â÷èíà. — Íå çíàþ, ñèëè 
òðîõè áóëè. Ò³ëüêè äóæå øâèä-
êî ñòîìëþâàëàñÿ. Ïðèãàäóþ, ÿê 
ïåðøèé ðàç çàéøëà ó âîäó. Ç³ 
ìíîþ ñòàëîñÿ ùîñü íåçðîçóì³ëå. 
Ò³ëî ïî÷àëî òðåìò³òè, çóá íà çóá 
íå ïîòðàïëÿâ, ìåíå ìîðîçèëî, 
í³áè ÿ áîñîþ âèéøëà íà ñí³ã.

Âîíà âèá³ãëà íà áåðåã, íàòÿã-
íóëà íà ñåáå âñå, ùî ìàëà. Íà-
ñòóïíîãî äíÿ ïðèéøëà îäÿãíåíà 
ó ñâåòð ³ êîëãîòè. Óñ³, õòî áóâ 
ïîðó÷, êóïàëèñÿ, ìë³ëè â³ä ñïåêè, 
à ¿é, ç³çíàºòüñÿ, áóëî õîëîäíî.

Îäíîãî ðàçó ìàìó ïîïåðåäèëè: 
äèòèíó òðåáà òåðì³íîâî ãîñï³òà-
ë³çóâàòè. Îëåñÿ ïîãîäèëàñÿ. ² öå 
ñòàëî ¿¿ ïîðÿòóíêîì. ¯õ îäðàçó 
ïîïåðåäèëè — ë³êóâàííÿ òðèâàëå, 
íå ìåíøå òðüîõ ì³ñÿö³â. Íà ùàñ-
òÿ, ó íå¿ âñå ïîãàíå óæå ïîçàäó. 
Äâà ì³ñÿö³ ìèíóëî ï³ñëÿ âèïèñêè 
ç³ ñòàö³îíàðó. Ä³â÷èíà êàæå, ó íå¿ 
â³äáóâñÿ ïåðåëîì ó ñâ³äîìîñò³. 
Áåç öüîãî õâîðîáó íå çäîëàòè.

— ß çíîâó âñå ìîæó ¿ñòè, — 
ãîâîðèòü ä³â÷èíà. — Çàïèòàéòå 
ó ìàìè. Ïîñò³éíî çàõîäæó íà êóõ-
íþ, ùîñü ïðîáóþ. Ïî÷èíàëà ç 
ÿáëó÷îê. Öå áóëî ùå â ë³êàðí³. 
Ïîò³ì ìàìà ïðèâîçèëà ìåí³ ïè-
ðîãè, ³íøó äîìàøíþ ¿æó.

Ó ¿¿ ìàìè âñå îäíî çàëèøèâ-
ñÿ íåñïîê³é íà äóø³. Ë³êàð³ ïî-
ïåðåäèëè, ùî òàêà õâîðîáà ìàº 
âëàñòèâ³ñòü ïîâòîðþâàòèñÿ.

Ïîñò³éíî ðàõóâàëà 
êàëîð³¿. Ïîò³ì áîÿëàñÿ 
óæå íå êàëîð³é, à 
ñàìèõ ïðîäóêò³â. 
Áîÿëàñÿ ç'¿ñòè íàâ³òü 
ï³âïåðñèêà

Олеся: «Анастасіє Миколаївно, я вже їм все-все. Дякую вам, 
дуже-дуже». Поруч лікар-психіатр Анастасія Свинарчук

— На нервову анорексію хворіють пере-
важно підлітки, — каже лікар-психіатр 
обласної лікарні імені Ющенка Анас-
тасія Свинарчук. — Щоправда, бувають 
пацієнти старші, 30–40 років. Дев’ятеро 
пацієнтів, які, лікувалися у нас протягом 
останнього часу, мають вік 13–16 років. 
Найбільшу втрату ваги тіла зафіксовано 
у 16-річної дівчинки. Вона добровільно 
схудла на 24 (!) кілограми. На момент 
госпіталізації її вага становила 34 кіло-
грами (до схуднення — 58 кг при зрості 
170 см). Найнижча вага була у 13-річної 
дівчинки — 33 кг.

Найперші симптоми — страх перед їжею, 
нав’язлива думки про необхідність схуд-
нення, поділ харчування на порції, по-
стійний підрахунок калорій. Є два підтипи 
анорексиків: обмежувальний і обжерли-
вий або очищуючий. Перші знижують 
вагу за рахунок відмови від харчування, 
другі, навпаки, переїдають, а потім до-
бровільно викликають блювоту і в такий 
спосіб добиваються навмисного схуднення. 
Найскладніше переконати таких пацієн-
тів у необхідності лікування. Нагадаю, що 
у нас лікуються не тільки стаціонарно, а й 
амбулаторно.

Від анорексії лікуються не тільки стаціонарно, а й амбулаторно 
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Робін Гуд
Пригоди, 5.12, поч. о 10.10, 14.40, 19.45, 21.55
6.12–12.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Фантастичні звірі: 
Злочини Ґріндельвальда
Фентезі, 5.12, поч. о 12.20, 17.10
6.12–12.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ральф-руйнівник2: Інтернетрі
Анімація, 5.12, поч. о 10.20, 12.30, 17.40, 19.50
6.12–12.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Суспірія
Детектив, 5.12, поч. о 15.00
6.12–12.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Нація вбивць
Драма, 5.12, поч. о 21.55
6.12–12.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Фантастичні звірі: 
Злочини Ґріндельвальда
Фентезі, 5.12, поч. о 14.25, 21.20

Ральф-руйнівник2: Інтернетрі
Анімація, 5.12, поч. о 10.10, 17.00

Робін Гуд
Пригоди, 5.12, поч. о 12.15, 19.10

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Робін Гуд
Пригоди, 5.12, поч. о 9.00, 11.20, 13.40, 14.40, 
16.00, 17.00, 18.20, 19.20, 20.40, 21.40, 23.00
6.12–12.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Нація вбивць
Драма, 5.12, поч. о 10.00, 12.20
6.12–12.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Фантастичні звірі. 
Злочини Ґріндельвальда
Фентезі, 5.12, поч. о 10.00, 12.40, 15.20, 18.00, 
20.40, 23.20. 6.12–12.12 довідка — за тел. 
(096)003–50–50

Гарві і магічний музей
Анімація, 5.12, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00, 18.00
6.12–12.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Ральф-руйнівник2: Інтернетрі
5.12, поч. о 9.20, 11.30, 13.40, 15.50, 
18.00, 20.10, 22.20
6.12–12.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Щасливі невдахи
Комедія
5.12, поч. о 20.00, 22.30
6.12–12.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

White Christmas. 
Найкращі новорічні 
хіти у Вінниці
Концерт, що прогримів 
з супер-аншлагом 
у грудні минулого року, 
повертається до Вінниці.
«Leoband Orchestra» 
знову запрошує відчути 

новорічний настрій та затишну атмосферу Різдва, 
поринути у вир різдвяних святкувань з оновленою 
програмою «White Christmas».
У виконанні музикантів і солістів найвищого рівня 
прозвучать всесвітньо відомі новорічні хіти: Frank 
Sinatra — «Let it snow», «Jingle Bells», «Santa 
Claus Is Coming To Town», ABBA «Happy New 
Year», Elvis Presley «Blue Christmas», Wham! «Last 
Christmas», Mariah Carey «All I want for Christmas is 
you», Andy Williams «It's The Most Wonderful 
Time Of The Year» та багато інших святкових 
композицій.
Настроєву музику творитимуть віртуози «LeoBand 
orchestra» під керівництвом Миколи Орача та 
Олексія Баженова. Новорічні пісні прозвучать 
у виконанні солістів Павла Ільницького, Оксани 
Караїм та чарівного Ladies TRIO.
Концерт відбудеться 25 грудня в драмтеатрі ім. 
Садовсього. Початок о 19.00, вартість квитків: 
220–550 грн.

Сергій Бабкін 
вирушає у великий 
всеукраїнський тур!
Нова сфера, якою дихає, 
яка надихає Бабкіна — 
«Музасфера» — поши-
риться всією Україною!

У трек-листі пластинки — легендарні «Де би я», 
«Хто далі йде» та ще 12 нових пісень, які створять 
неймовірну атмосферу, у яку можна буде поринути 
на концерті. Приходьте в Будинок офіцерів 12 груд-
ня о 19.00. Вартість квитків — від 280 грн.

Rock MOZART 
Le Concert
9 грудня на сцені Вінниць-
кого театру імені Садов-
ського відбудеться непере-
вершена та грандіозна 
концертна версія всесвіт-
ньовідомої рок-опери Rock 

MOZART Le Concert! Rock MOZART Le Concert — це 
сучасне бачення життя і музики великого генія Моцар-
та, бунтаря, справжнього рок-музикант свого часу, що 
повстає проти канонів і несправедливості.
Початок о 19.00. Вартість квитків — від 
350 до 850 грн. Замовлення безкоштовної доставки 
квитків у будь-яку точку Вінниці за телефонами: 
(0432)57–55–55, (093)1010063, (098)1010063.

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Народний Малахій
Трагіфарс
5.12, поч. о 16.00

Ассоль
Історія однієї мрії
6.12, 11.12, поч. о 16.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих
8.12, поч. о 18.30

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

«Про що мовчать 
чоловіки, або 
Дикун FOREVER»
Квитки на цю виставу 
стануть найкращим 
подарунком для ваших 
коханих, друзів, близьких, 
знайомих, батьків, сестер, 

братів, кумів, однокурсників і всіх-всіх-всіх, кому ви 
бажаєте добра, щастя і радості! Адже «Про що мов-
чать чоловіки, або Дикун FOREVER» — це суцільний 
сплеск позитивних емоцій. Найпопулярнішу моновис-
таву Бродвею побачимо 5 січня о 19.00 у театрі ім. 
Садовського. Буде море сміху і найкращих емоцій! 
Усі, хто бачив цей сучасний, розривний і мегаве-
селий шедевр, вам підтвердять: «Варто йти».
Кохання, стосунки, ревнощі, право на владу 
у родині, ставлення до друзів і світу — теми, які 
піднімаються у виставі, близькі всім без винятку. 
Чимало чоловіків впізнають себе, а жінки — своїх 
суджених. 16+! У жанрі стенд-ап.
Квитки — 300–380 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
Три міхи хитрощів
За мотивами казок І. Франка
8.12, поч. об 11.00 та 13.00

Гусеня
Казка-гра
9.12, поч. об 11.00 та 13.00

Майстер-клас 
з флюїд-арту 
в KREMINSKYI 
GALLERY 
Флюїд-арт- це при-
голомшлива техніка 
малювання, доступна 
абсолютно кожному! 

Створення картин в цій техніці більше схоже 
на арт-терапію — адже химерні візерунки і пере-

ливи фарби створюються фактично самі собою.
При уявній простоті виконання результат за-
вжди дуже ефектний. Якщо ви хочете вразити 
знайомих картиною в жанрі сучасного мисте-
цтва, відкрити для себе нову техніку в малю-
ванні — приходьте на наші майстер-класи. Ви 
отримаєте соковиту картину, море позитиву, 
енергію та радість! Розклад: 7 грудня — 19.00, 
8 грудня — 18.00, 9 грудня — 18.00. Ціна май-
стер-класу — 300 грн.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

ВИСТАВКИ
Міжнародна 
виставка котів
Вінницький клуб 
любителів кішок КЕТ 
запрошує 22–23 грудня 
на міжнародну виставку 
котів «Зимове КОТОпаті». 

Виставка розміститься в торгово-розважальному 
комплексі «Мегамолл» на 3-му поверсі. Буде ново-
річна 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.

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. Є 
марки, вживані в Одесі, радянські марки та навіть ті, 
на яких згадано Голодомор. У повній колекції пана 
Олександра є марки, датовані від 1850 року, гашені 
в різних українських містах. Найстаріший конверт 
з поштовим штемпелем датований 1830 роком. 
До слова, є також марка з нині білоруського міста 
Гомель, погашена українським тризубом. Музей 
української марки ім. Якова Балабана можна 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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Â³ííèöÿ ç êîæíèì äíåì ñòàº 
âñå áëèæ÷îþ äî æèòòÿ ó ñîö³-
àëüíèõ ìåðåæàõ ³ êð³ì ïîë³òè÷-
íèõ çàÿâ òà îá³öÿíîê, â³ííè÷àí 
ö³êàâëÿòü òåìè ìîäè, ñïîðòó, 
ïðîñóâàííÿ âëàñíèõ ñîöìåðåæ ³ 
ò. ä. Ñàìå òîìó îðãàí³çàòîðè Âñå-
óêðà¿íñüêîãî ðåéòèíãó áëîãåð³â òà 
òðåíäìåéêåð³â #Yuccie âëàøòó-
âàëè âå÷³ðêó-çóñòð³÷ VINNITSYA 
MEETUP ç ë³äåðàìè äóìîê ì³ñòà.

Íà çàõîä³ áóëè ïðèñóòí³ âñ³ 
ò³, êîãî ìè ç âàìè ÷èòàºìî, 
ëàéêàºìî òà ðåïîñòèìî. Ïî-

ïóëÿðí³ â³ííè÷àíè ³ç ñîö³àëü-
íèõ ìåðåæ Instagram, Facebook, 
à òàêîæ â³äîì³ æóðíàë³ñòè ìàëè 
ìîæëèâ³ñòü äîíåñòè ñâîþ ä³ÿëü-
í³ñòü äî àóäèòîð³¿ òà ðîçïîâ³ñòè 
òðîõè ïðî ñåáå.

ЯК ВІДБУВАВСЯ ВІДБІР 
БЛОГЕРІВ 

Öüîãî ë³òà áëîãåðñüêèé ðåé-
òèíã áóâ îïóáë³êîâàíèé ó ñòî-
ëè÷íîìó àãåíòñòâ³ «Óêðà¿íñüê³ 
íîâèíè». Òîä³ îáèðàëè ñåðåä êè-
¿âñüêèõ ë³äåð³â äóìîê íàéêðàùèõ. 
Â³ííèöÿ ñòàëà äðóãèì ì³ñòîì, äå 
ïî÷àëè âèçíà÷àòè íàéâïëèâîâ³-

БЛОГЕРИ ЗУСТРІЛИСЯ ОФЛАЙН
Рейтинг  Нетворкінг для вінницьких 
блогерів та лідерів думок пройшов 
у креативному просторі CHERDAK. Захід 
став pre-party в рамках формування 
Всеукраїнського рейтингу блогерів 
та трендмейкерів #Yuccie. Як обирали 
блогерів, хто зможе голосувати 
та для чого це взагалі потрібно?

øèõ òðåíäìåéêåð³â. Äëÿ íàøî-
ãî ì³ñòà îðàãàí³çàòîðè çðîáèëè 
âèá³ðêó ó FB, à çãîäîì ðîçì³ñ-
òèëè ê³ëüêà ïîñò³â ó ñîö³àëüíèõ 
ìåðåæàõ, äå â³ííè÷àíè ìîãëè 
ñàìîñò³éíî ïîçíà÷àòè òèõ, êîãî 
íàéá³ëüøå ÷èòàþòü. Òàêèì ÷èíîì 
áóâ ñêëàäåíèé ñïèñîê ³ç 15-òè 
ð³çíèõ áëîãåð³â, ç ÿêèõ â³ííè÷àíè 
çìîæóòü îáðàòè íàéêðàùîãî.

ЩО БУЛО НА ВЕЧІРЦІ?
Çóñòð³÷ îðãàí³çóâàëè òàê, ùî 

äëÿ ïðèñóòí³õ íå áóëî æîäíèõ 
îáìåæåíü òà ðàìîê ó ñï³ëêóâàíí³. 
Íà ïî÷àòêó ñëîâî ìàëè îðãàí³çà-
òîðè, à äàë³ áëîãåðè ðîçïîâ³äà-
ëè ïðî ñåáå òà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. 
Äî ðå÷³, ñëîâî ì³ã âçÿòè áóäü-õòî 
ç ïðèñóòí³õ — öå ñâîºð³äíà ô³øêà 
íåòâîðê³íãó ó ôîðìàò³ «â³ëüíîãî 
ì³êðîôîíó».

Êð³ì òîãî, àòìîñôåðó ñòâî-
ðþâàëî ³ãðèñòå âèíî, êàíàïêè, 
òåïë³ çóñòð³÷³ òà ðîçìîâè. Ñåðåä 
ïðèñóòí³õ ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè 
Ìàðèíó Óçºëêîâó, Âîëîäèìèðà 
Êîçþêà, Îëåêñ³ÿ Íåêðàñîâà, Êà-
òåðèíó Äîðôìàí òà áàãàòî ³íøèõ 
ïîïóëÿðíèõ â³ííè÷àí, ÿê³ ïðîñòî 
ïðèéøëè ï³äòðèìàòè ³äåþ.

ЯК ОБИРАТИМУТЬ НАЙБІЛЬШ 
ПОПУЛЯРНИХ БЛОГЕРІВ МІСТА?

Ðåéòèíã áëîãåð³â ³ òðåíäìåé-
êåð³â YUCCIE âèçíà÷àòèìóòü 
â³ííè÷àíè çà äîïîìîãîþ îíëàéí-
ãîëîñóâàííÿ íà 20minut.ua. Òàêèì 
÷èíîì âäàñòüñÿ âèçíà÷èòè ï'ÿò³ðêó 
íàéêðàùèõ áëîãåð³â, ÿê³ óâ³éäóòü 
ó âñåóêðà¿íñüêó ñîòíþ íàéâïëè-
âîâ³øèõ ëþäåé ó ìåðåæ³ ³íòåðíåò.

— Òàê, ìè ðîçóì³ºìî, ùî ðåé-
òèíã íå àáñîëþòíèé. Àëå çàðàç 

ïîä³áíî¿ ³íôîðìàö³¿ â ìåðåæ³ 
çîâñ³ì íåìàº ó æîäíîìó ðåã³îí³ 
Óêðà¿íè. À çà äîïîìîãîþ íàøî-
ãî ðåéòèíãó ëþäè çìîæóòü êî-
ðèñòóâàòèñÿ ³íôîðìàö³ºþ. Êð³ì 
òîãî, öå ìîæëèâ³ñòü ðîçøèðè-
òè ìåä³éí³ ãîðèçîíòè Óêðà¿íè 
³ ïîïóëÿðèçóâàòè êðåàòèâíèõ 
ëþäåé, — ãîâîðèòü ãîëîâà Ôóí-
äàö³¿ êðåàòèâíîãî á³çíåñó òà àâòîð 
³äå¿ óêðà¿íñüêèõ YUCCIE Ðóñëàí 
Àíô³ëîâ.

— Блогери формують публічне обличчя області і міста, — 
каже автор ідеї українських YUCCIE Руслан Анфілов
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ОВЕН 
Постарайтеся не змішувати 
кохання і роботу і не просіть 
у обранця грошей. Бажано 
зараз обійтися без службо-
вих романів.

ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся тверезо розі-
братися в своїх почуттях. Чи 
варто чіплятися за останній 
вагон поїзда, що рушив, коли 
за ним слідує інший, набагато 
кращий за попередній? 

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекає запаморочливий 
роман, повний пристрасті 
і вогню. До вас будуть за-
лицятися, вами будуть захо-
плюватися. Насолоджуйтесь!

РАК 
Тим, чиє серце поки вільне, 
нинішній тиждень обіцяє 
доленосну зустріч. Поста-
райтеся від неї не відмовля-
тися. Будьте милі і усміхнені. 
Понеділок і вівторок — вдалі 
дні для побачень.

ЛЕВ 
Будьте обережні у виражен-
ні своїх почуттів, їх можуть 
неправильно зрозуміти. По-
чинаючи з четверга, ситуація 
повернеться в кращий бік. 
Вас зрозуміють і приймуть.

ДІВА 
То підйом, то емоційний 
спад вашого настрою може 
відбитися на стосунках з 
коханою людиною. У четвер 
ви можете занудьгувати. Але 
не турбуйтеся заздалегідь. 
Розлука триватиме недовго 

ТЕРЕЗИ 
Ваші взаємини можуть пере-
живати новий гармонійний 
виток розвитку. Вдалою буде 
романтична зустріч у середу. 
У четвер не будьте занадто 
принципові по відношенню 
до обранця. Йому потрібні 
слова любові, а не критика.

СКОРПІОН 
Вас нездоланно тягнуть лю-
бовні пригоди, однак будьте 
обережні, наслідки можуть 
бути непередбачуваними. 
П'ятниця і субота гарні для зу-
стрічей з коханою людиною.

СТРІЛЕЦЬ 
Цього тижня краще менше 
прислухатися до порад ото-
чуючих. Як будувати свої сто-
сунки з коханою людиною, ви 
і самі розберетеся. Понеділок 
і четвер — не найвдаліший час 
для з'ясування стосунків.

КОЗЕРІГ 
Тиждень буде конфлік-
тним. У середу постарай-
теся тримати себе в руках 
до останнього, хоч би як 
наполегливо кохана людина 
не наражалася на скандал. 

ВОДОЛІЙ 
Постарайтеся все ж не насту-
пати двічі на одні й ті ж граблі. 
Ревнощі і сварки ні до чого 
доброго не приведуть. Будьте 
терплячі і не потрапляйте 
на вудку власних ілюзій.

РИБИ 
У вівторок ви можете 
зустріти людину, яка просто 
зачарує вас. А ось вам дове-
деться постаратися, щоб вас 
помітили. Поводьтеся сміли-
во, розкуто, а не скромно.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 6-12 ГРУДНЯ

ВИКТОРИЯ 
АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ:

—  Д л я  н а ч а л а 
было бы отлич-
но разобраться 
в словах. А имен-
но, что это такое 

распутство и в каком контексте 
его привыкли использовать в на-
шем постсоветском мире. В обще-
стве, почему-то принято, что если 
у мужчины большое количество 
партнёров, тогда он альфа-самец, 
бабник, ловелас. Самое интерес-
ное, что каждое из этих слов мож-
но прочитать как в позитивном, так 
и в негативном смысле. При всём 
при этом, когда у мужчин много 

партнеров, это воспринимается 
гораздо спокойнее. В то время, 
когда мы говорим про женщин — 
тогда это клеймо шлюхи. И, как 
правило, смысл здесь один.
Если партнеров много, значит ли 
это, что человек привлекательный 
и сексуальный? Определенно да. 
Он/она поэтому и пользуется по-
пулярностью у противоположно-
го пола. И не всегда это внешняя 
привлекательность. Есть очень 
большое количество примеров 
как в истории, так и скорее всего 
в вашем окружении, когда чело-
век внешне не самый красивый, 
но популярность среди других 
имеет. Значит ли, что это нераз-
борчивость? Не совсем.

Да, так может показаться, ведь мы 
привыкли использовать это слово 
только, как определение человека 
неразборчивого, который прыгает 
в постель к каждому. С тех пор, 
как это слово увидело свет, много 
чего поменялось в жизни людей, 
как и появились новые слова и по-
нятия.
Ну что ж, давайте познакомимся 
с этим словом немного с другой 
стороны.
Много связей может иметь абсо-
лютно любой человек, который на-
шел в себе силы и храбрость жить 
жизнь так, как ему нравится. Для 
него секс — это здорово, а удо-
вольствие полезно. И многие ме-
дики подтвердят про полезность. 

При всём при этом распутник жи-
вёт так, как ей/ему нравится, при 
условии, что это никоим образом 
не мешает окружающим. И очень 
чутко подходит к выбору партнё-
ров. И то, что их больше, чем 
у других, еще не значит, что этот 
человек ложится в постель с каж-
дым первым встречным.
На самом деле не всем жизнен-
но необходимо иметь большое 
количество партнеров. И не всем 
может быть интересно жить жиз-
нью моногамной пары. Норма — 
широкая. Если кому-то нравится 
встречаться с разными людьми 
и возможно на данном этапе жиз-
ни, его не интересует семья и быт 
— это его полное право.

Комментарий эксперта

НОРМА — НЕ В КОЛИЧЕСТВЕ 
Давайте представим идеальный ва-
риант. У каждого человека должен 
быть человек, с которым вы прохо-
дите весь жизненный квест под на-
званием отношения. Вы знакомитесь, 
влюбляетесь, встречаетесь, начинаете 
планировать общее будущее. Ваша 
любовь и страсть растет до того уров-
ня, когда представить вас отдельно 
живущих друг от друга невозможно. 
Поэтому вы женитесь, рожаете де-
тей и сохраняете любовь, несмотря 
на бытовуху, которая неизменно за-
тягивает.
Да, намного проще испытывать 

страсть и поддерживать ее в парт-
нере, когда на это работают идеа-
лизация, новизна и периодичес-
кие разлуки, которые утилизируют 
пресыщение. Когда же вы постоянно 
рядом с человеком, вы общаетесь 
как родственники, вы спите в одной 
кровати, у вас общая посуда и туалет-
ная комната — сохранить романтику 
и страсть в данных условиях мало 
кому под силу.
И много кто не справляется. В резуль-
тате, начинается поиск секса и эмоций 
(важные для каждого человека вещи) 
на стороне. Это объяснимо, это пред-

сказуемо, но надо понимать, что это 
происходит не от «сильного темпе-
рамента», а от потери романтики 
в постоянных отношениях. От неу-
мения эту романтику выращивать, 
сохранять и видоизменять.
И ладно,  когда мы говорим 
о длительных отношениях, но мно-
гие утрачивают эту способность еще 
быстрей. Сразу почти. И это как раз 
люди с огромным количеством парт-
неров. Они до постоянных отношений 
добраться просто не могут. Им скучно 
уже через несколько встреч. В самых 
плохих случаях — им скучно сразу.

МНОГО СЕКС-ПАРТНЕРОВ 
— НОРМА ИЛИ РАЗВРАТ?
Матчасть  Количество сексуальных 
партнеров, это про качество тебя 
как любовника/цы или просто 
привлекательного человека? А может 
быть это указывает на слишком скудную 
или беспорядочную половую жизнь? 
Или это про возможность любить

Ãîâîðÿ î êîëè÷åñòâå, ìû îòòàë-
êèâàåìñÿ îò ïîíÿòèé ìíîãî, ìàëî, 
íîðìà. È òóò òóïèê. Ïÿòü ïàðòíå-
ðîâ — ýòî óæå õâàòèò, èëè äî äåñÿ-
òè åùå ìîæíî ïîãóëÿòü? Äâà ñåêñ-
ïàðòíåðà ê 29 ãîäàì — ýòî ìàëî? 
À øåñòü ê 35? Òî åñòü ïîíÿòíî, ÷òî 
âîïðîñ ýòîò íå èìååò ÷åòêèõ îòâå-
òîâ. Êîìó è 20 îòëè÷íîå íà÷àëî 
ãîäà, à êòî-òî óâåðåí, ÷òî ñ îäíèì 
÷åëîâåêîì âñå äîëæíî ñëîæèòüñÿ 
è ïîêà ñìåðòü íå ðàçëó÷èò.

Î ÷åì ýòà ñòàòèñòèêà? Îíà ìî-

æåò äàòü ïîíÿòü, íàñêîëüêî âû 
ïðèâëåêàòåëüíû äëÿ ïðîòèâîïî-
ëîæíîãî ïîëà. Ïîíÿòíî, ÷òî áóäü 
âû ñòðàøèëêîé, ïàðòíåðîâ ó âàñ 
áûëî áû ìèíóñ ñòî. Îñîáåííî ýòî 
â ìîëîäîñòè ïîêàçàòåëüíî, êîãäà 
íà âàñ ðàáîòàåò ñïîíòàííîñòü, ñëå-
ïàÿ âåðà â áóäóùåå, èãðèâîñòü (à ýòî 
âåðíî ïðî áîëüøèíñòâî ìîëîäûõ 
ëþäåé, õîòü è íå ïðî âñåõ). Íî, êàê 
ïðàâèëî, áîëüøîå êîëè÷åñòâî ãîâî-
ðèò î õðîìàþùåì êà÷åñòâå (âàøèõ 
ïàðòíåðîâ è âàøåì, ê ñîæàëåíèþ).

МУЖЧИНА ВЫБИРАЕТ ДОСТОЙНУЮ 
Представьте себе компанию, там есть 
девушка, она нравится многим пар-
ням, многие хотели бы с ней замутить. 
А симпатию она к вам проявила. Прият-
но? И понятно, что эту симпатию захо-
чется увеличить, отношения завяжутся. 
Любовь случиться может, брак. Причем 
сначала вы об этом даже не думали, 
в процессе увлеклись.
А если другая ситуация. Та же компа-
ния, и есть девушка, которая вроде 
и ничего так, но никому особо не нра-
вится. Она проявляет к вам очевидные 
знаки внимания. Тепло ли вам от этих 
знаков? Или никак? Ну переспать пару 
раз можно, да, а дальше неинтересно. 
Вот частая смена партнерш у мужчины, 
это как раз частое повторение вто-

рой ситуации. То есть партнерши 
все явно не дотягивают по каким-то 
объективным показателям: внешность, 
социальный уровень, материальное 
положение. И становится скучно.

ГЕНДЕРНЫЙ ЩЕЛЧОК ПО НОСУ 
Когда мужчины часто меняют 
сексуальных партнерш, они хоть как 
то могут позолотить свою корону 
«мачо», мол, любая со мной согласна. 
И в целом мужской разврат таковым 
если и считается, особо не порицает-
ся. То ли дело девушки. Частая смена 
парней самооценку женскую никак 
не поднимет, скорей наоборот. Жен-
ская самооценка стабильно растет, 
когда с ней жить хотят, брак, и детей 
растить.
В общем и целом девушка со «спис-
ком» выглядит неразборчивой, хотя 
может считать себя страстной и во-
стребованной. 
И большим шоком стало бы для 
такой раскрепощенной натуры из-

вестие о том, что многие спят с ней 
потому, что другие не согласны (бе-
сплатно, по крайней мере).
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ОВЕН 
Желательно не торопить 
события, иначе вы не смо-
жете рассчитать свои силы. 

ТЕЛЕЦ 
Люди, вошедшие в вашу 
жизнь на этой неделе, от-
кроют новые перспективы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Придется работать не по-
кладая рук, но это принесет 
успех и прибыль.

РАК 
Возможны неожиданные 
конфликты, которых было бы 
желательно избежать.

ЛЕВ 
Чем меньше амбиций вы 
проявите, тем успешнее 
будут достижения.

ДЕВА 
Не пытайтесь форсировать 
события. Не обращайте 
внимания на проблемы, 
и они решатся сами собой. 

ВЕСЫ 
Хорошо бы сделать те 
дела, которые важны для 
вас, в первую очередь.

СКОРПИОН 
Своей энергичностью 
и активностью вы сможете 
укрепить свои позиции.

СТРЕЛЕЦ 
Подумайте о повышении 
вашего профессионально-
го уровня.

КОЗЕРОГ 
Вы можете получить заман-
чивое деловое предложе-
ние, но его стоит рассмо-
треть со всех сторон.

ВОДОЛЕЙ 
Когда финансовые дела 
потребуют от вас быстрых 
решений, постарайтесь 
быть на высоте.

РЫБЫ 
Прекрасная неделя для 
рождения новых идей и 
начала смелых проектов. 
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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

Катя, 19 років
Активна, впевнена 
у собі, щира, люблю 
спорт, музику і 
захоплююся психологією. 
Майбутній медик. 
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438912 433734

440062
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и активно
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Вы может
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ние, но ег
треть со в

ВОДОЛ
Когда фин
потребую

НайН гарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

УЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
RIA-2018» НА:

ОТОСЕСІЯ 
ФОТОСТУДІЇ 
INDIGO»
93) 759 05 55, 
) 179 71 31

, 19 років
, впевнена 
ира, люблю 
узику і 
юся психологієією.ю.

ній медикк. 

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)


