за 20 грн на місяць

ЗА СКІЛЬКИ ЗНЯТИ «ХАТУ» НА СВЯТА

с. 18

500
грн
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НАЙСТАРІШИЙ БУДИНОК ВІННИЦІ
ХТО ТУТ СКУПОВУЄ КВАРТИРИ І НАВІЩО
Вік будівлі на
Кропивницького, 9 точно
невідомий, але історики
сходяться на думці,
що у 18 сторіччі цей будинок
вже стояв
 Хотіли поговорити з
місцевими жителями, щоб
дізнатися про особливості
проживання в цьому домі.
Але, як виявилося, будинок
напівпорожній. Серед причин
— нове будівництво


Будинок неодноразово
переплановували,
зробили дві
прибудови, утеплення
стін та замінили
дерев’яні вікна на
металопластикові

с. 12-13
РЕКЛАМА
440670

440082
440363

440671
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НА ВОДОКАНАЛІ ШУКАЮТЬ
КОНФЛІКТ ІНТЕРЕСІВ

ДУМКА
Марина
ПРИЩЕПА
ВІЙСЬКОВИЙ ПСИХОЛОГ

Відмовтеся від
феєрверків
Íàïåðåäîäí³ ð³çäâÿíèõ òà
íîâîð³÷íèõ ñâÿò õî÷ó íàãàäàòè â³ííè÷àíàì ò³ ³ñòèíè,
ïðî ÿê³ âæå ï'ÿòèé ð³ê ìàéæå
êðè÷àòü âîëîíòåðè, â³éñüêîâ³
ïñèõîëîãè, âåòåðàíè â³éíè.
Ëþäèíà, ÿêà âîþâàëà, ïîâåðòàºòüñÿ äî ìèðíîãî æèòòÿ
³ ¿é ïîòð³áåí ÷àñ, ùîá çâèêíóòè äî áåçïåêè, äî íåïåðåðâíîãî ñíó óíî÷³ òà òîãî,
ùî çà ðîãîì áóäèíêó íå áóäå
ï³äñòåð³ãàòè âîðîã.
Êîëè ëþäèíà ïîòðàïëÿº
â íåáåçïå÷í³ óìîâè, ¿¿ ïñèõ³êà
íàëàøòîâóºòüñÿ íà òîé ðèòì
æèòòÿ, ÿêèé íåîáõ³äíèé ñàìå
òàì, äå ïîòð³áíî âèæèòè. Ïðè
ïîâåðíåíí³ äî ìèðíîãî æèòòÿ ¿é ïîòð³áíî âèðîáèòè íîâ³
íàâè÷êè, ÿê³ êîëèñü áóëè
çâè÷íèìè é ïîâñÿêäåííèìè.
Íàâè÷êè — öå óì³ííÿ, ùî
âíàñë³äîê ÷èñëåííèõ ïîâòîðåíü ñòàþòü àâòîìàòè÷íèìè
³ âèêîíóþòüñÿ áåç ñâ³äîìîãî
êîíòðîëþ. Òîáòî, ÿêùî ÷óòè
âèáóõè, òî ëþäèíà â³äðàçó
ïðèéìàº ïîëîæåííÿ, ïðè
ÿêîìó âîíà ìàº íàé³ìîâ³ðí³ø³ øàíñè âèæèòè. ² ÿêùî
äî öüîãî âîíà âæå äåÿêèé
÷àñ ïåðåáóâàëà ó ñòàí³ ïåâíîãî ñïîêîþ, òî ðàïòîâ³ íàãàäóâàííÿ ìîæóòü ïåðåðâàòè
íîâîóòâîðåí³ íàâèêè ³ çíàäîáèòüñÿ çíà÷íî á³ëüøå ÷àñó
äëÿ ¿õ â³äíîâëåííÿ.
ß ìàþ íà óâàç³ âèáóõè â³ä
ôåºðâåðê³â òà ñàëþò³â. Òàê,
ïî÷èíàþòüñÿ ñâÿòà, æèòòÿ
ïðîäîâæóºòüñÿ. Àëå äàâàéòå
áóäåìî ïàì’ÿòàòè, ÿêîþ ö³íîþ
ðîçðàõîâóþòüñÿ ò³, õòî ïîâåðíóâñÿ ç ïåêëà. Íàøå ìèðíå
íåáî, íàøà ìîæëèâ³ñòü ñâÿòêóâàòè äóæå äîðîãî êîøòóº,
é â³äìîâà â³ä ôåºðâåðê³â íå º
æåðòîâíîþ ³ íåéìîâ³ðíîþ.
À ïîâàãà äî çàõèñíèê³â áóäå
ò³ºþ ìàëåíüêîþ êðàïëèíîþ
íàøî¿ âäÿ÷íîñò³ é âèçíàííÿ
¿õíüîãî ïîäâèãó.

Перевірки 
У рейтингу топ-порушень
антикорупційного
законодавства
за листопад,
оприлюдненому
Нацагенством із питань
запобігання корупції, є
вінничани. Мова йде про
неправду в декларації
в одному випадку та
можливий конфлікт
інтересів в іншому
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Ó ñïèñêó ïîðóøíèê³â àíòèêîðóïö³îíåðè çãàäàëè ïðî î÷³ëüíèêà Â³ííèöüêî¿
îáëðàäè Àíàòîë³ÿ Îë³éíèêà.
Éîìó àäðåñóâàëè ïðèïèñ ç âèìîãîþ óñóíóòè ïîðóøåííÿ, ÿêå
ñòîñóºòüñÿ êîíôë³êòó ³íòåðåñ³â.
×åðåç ïðåñ-ñëóæáó îáëðàäè
ìè çâåðíóëèñÿ çà êîìåíòàðåì
äî Îë³éíèêà. Çàïèòàëè ïðî òå,
ïðî ÿêèé ñàìå êîíôë³êò ³íòåðåñ³â éäåòüñÿ â ïðèïèñ³ â³ä ÍÀÇÊ.
СЛУЖБОВЕ РОЗСЛІДУВАННЯ
Âèÿâèëîñÿ, ùî â îòðèìàíîìó
äîêóìåíò³ éäå ìîâà íå ïðî ñàìîãî Îë³éíèêà, à ïðî êåð³âíèêà
êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Â³ííèöÿîáëâîäîêàíàë» Îëåêñàíäðà
×åðíÿòèíñüêîãî. Òåïåð íà íüîãî
÷åêàº ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ,
÷åðåç òå, ùî ó éîãî ïðÿìîìó
ï³äïîðÿäêóâàíí³ ïðàöþº éîãî
äðóæèíà Âàëåíòèíà ×åðíÿòèíñüêà. Ó àãåíòñòâ³ ââàæàþòü, ùî öå
ìîãëî âïëèíóòè íà îá’ºêòèâí³ñòü
ïðèéíÿòòÿ ð³øåíü ¿¿ ÷îëîâ³êîì

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ОЛЕНА (60), ПЕНСІОНЕРКА:

ВОЛОДИМИР (70), ПЕНСІОНЕР:

— Звичайно історичний, Соборна — це історична вулиця. Якщо там щось будують,
то дизайн має бути під старовину. Але від нас загалом
нічого не залежить.
.

— Мені було дуже шкода,
коли знімали памятники.
Це все ж таки наша історія. Цим жили ми та наші
батьки з дідами, а ми все
це прибрали.

Ліворуч — народний депутат Сергій Мельничук. Праворуч — директор
Водоканалу Олександр Чернятинський. Обох посадовців чекають перевірки

Îëåêñàíäðîì — ïîòåíö³éíèé
êîíôë³êò ³íòåðåñ³â.
Âàëåíòèíà ×åðíÿòèíñüêà âèêîíóº îáîâ’ÿçêè íà÷àëüíèêà ³íñïåêö³¿ âîäíèõ ðåñóðñ³â. Ïàðàëåëüíî
æ³íêà º ïðèâàòíîþ ï³äïðèºìèöåþ, ÿêà çàéìàºòüñÿ ìîíòàæåì
âîäîïðîâ³äíèõ ìåðåæ, ñèñòåì
îïàëåííÿ òà êîíäèö³îíóâàííÿ;
â³äâåäåííÿì ³ î÷èùåííÿì ñò³÷íèõ
âîä, áóä³âíèöòâîì òðóáîïðîâîä³â.
Òàêîæ ¿é íàëåæèòü ÷àñòêà á³çíåñó
â ÒÎÂ «ÆÅÎ».
Çã³äíî ç äåêëàðàö³ºþ çà 2017-é
ð³ê, ×åðíÿòèíñüêà îòðèìàëà ïîíàä 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü ïðèáóòêó
â³ä ï³äïðèºìíèöòâà.
СПРАВА НАРДЕПА
Íàðäåïà ç Â³ííèö³ Ñåðã³ÿ
Ìåëüíè÷óêà ÍÀÇÊ çâèíóâà÷óº
â äåêëàðóâàíí³ íåïðàâäèâî¿ ³íôîðìàö³¿. À ñàìå — ïðèõîâóâàíí³
êîìïàí³¿.
«Âñòàíîâëåíî, ùî íàðîäíèé
äåïóòàò Ìåëüíè÷óê Ñåðã³é ó äåêëàðàö³ÿõ çà 2015 òà 2016 ðîêè
íå çàäåêëàðóâàâ êîðïîðàòèâí³
ïðàâà ó äâîõ ãîñïîäàðñüêèõ
òîâàðèñòâàõ, çàãàëüíèé ðîçì³ð
ÿêèõ ó ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³

ñòàíîâèòü 1 ì³ëüéîí 54 òèñÿ÷³
ãðèâåíü», — éäåòüñÿ â ïîâ³äîìëåíí³, îïðèëþäíåíîìó íà ñàéò³ Íàö³îíàëüíîãî àãåíòñòâà ç
ïèòàíü çàïîá³ãàííÿ êîðóïö³¿
5 ãðóäíÿ.
Âèñíîâêè ïðî âèÿâëåí³ êîðóïö³éí³ ïîðóøåííÿ ÍÀÇÊ ñïðÿìóâàëî äî Íàö³îíàëüíîãî àíòèêîðóïö³éíîãî áþðî.

Äðóæèíà
×åðíÿòèíñüêîãî ó
2017-ìó îòðèìàëà
ïîíàä 300 òèñÿ÷
ãðèâåíü ïðèáóòêó ÿê
ïðèâàòíà ï³äïðèºìèöÿ
ПРО КОМПАНІЮ
Íåçàäåêëàðîâàíå ï³äïðèºìñòâî — êîìïàí³ÿ «Âàç³ò». Çà äàíèìè Ðåºñòðó þðèäè÷íèõ îñ³á,
ñàìå â 1 ì³ëüéîí 54 òèñÿ÷³ ãðèâåíü îö³íþºòüñÿ ÷àñòêà Ìåëüíè÷óêà â öüîìó á³çíåñ³.
Ó êîìåíòàð³ æóðíàë³ñòó äåïóòàò Ìåëüíè÷óê ñêàçàâ, ùî
âæå äàâíî íàìàãàºòüñÿ âèéòè
ç³ ñï³ââëàñíèê³â ï³äïðèºìñòâà.

À â þðèäè÷íîìó ðåºñòð³ — çàñòàð³ë³ äàí³.
Ñåðã³é Ìåëüíè÷óê ïîñèëàºòüñÿ íà ð³øåííÿ Ãîñïîäàðñüêîãî
ñóäó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, ÿêå
çîáîâ’ÿçàëî äðóãîãî âëàñíèêà,
ÿêîìó äåïóòàò í³áèòî ³ ïðîäàâ
ñâîþ ÷àñòêó, çì³íèòè ³íôîðìàö³þ
ïðî âëàñíèê³â êîìïàí³¿. Öå áóëî
ùå ó 2017-ìó ðîö³.
Óë³òêó 2018-ãî â ì³ñüêîìó ñóä³
Â³ííèö³ äåïóòàò õîò³â çàñâ³ä÷èòè
ñâ³é âèõ³ä ³ç á³çíåñó. Ñï³ââëàñíèê
êîìïàí³¿ â ñóä³ îáãðóíòóâàâ òå,
ùî â³í íå âèäàëÿº Ìåëüíè÷óêà ç³
ñïèñêó âëàñíèê³â, áî òîé íå íàäàâ äî ñóäó ïðîòîêîë çàãàëüíèõ
çáîð³â êîìïàí³¿ «Âàç³ò», íà ÿêèõ
áè ðîçãëÿäàëàñÿ íîòàð³àëüíà çàÿâà ïðî â³äñòóïëåííÿ íèì ÷àñòêè.
À òàêîæ êàæå, ùî ñàìå Ñåðã³é
Ìåëüíè÷óê ìàº ïðàâî ïîäàâàòè
äî ðåºñòðàòîðà äîêóìåíòè ïðî
âíåñåííÿ çì³í ñòîñîâíî ï³äïðèºìñòâà, áî â³í º äèðåêòîðîì.
Ùå ó 2016-ìó ðîö³ Íàö³îíàëüíå
àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè
ðîçñë³äóâàëî ñïðàâó Ìåëüíè÷óêà
òà êîìïàí³¿ «Âàç³ò». Òàêîæ ó ïðîâàäæåíí³ ô³ãóðóâàëà êîìïàí³ÿ
TOB «ÌÁÐ-Òðåéä».

Який вигляд має бути у центру Вінниці: історичний чи сучасний?

ТЕТЯНА (30), ДЕКРЕТНА
ВІДПУСТКА:

— Важко відповісти, тому що
зараз все осучаснюється. Але
мені дуже жаль історичну
частину міста. Руйнувати її
точно не потрібно.

ОЛЕКСАНДР (32), ЕНЕРГЕТИК:

ОЛЬГА (25), ЕНЕРГЕТИК:

— Мене влаштовує те, як Соборна виглядає зараз. Якщо
гарно поєднувати архітектурні стилі, то чому б не реконструювати. Є багато гарних
прикладів.

— Вінниця має бути сучасною. У місті мають бути
сучасні площі, гарний парк
та будівлі. Поєднувати з історичною частиною також
напевно можна.

ОЛЕКСАНДР (32), ТОРГОВИЙ
ПРЕДСТАВНИК:

— Забудова має бути історичною. Ці старі будівлі мають
архітектурний зміст. Можливо потрібно будувати в тогочасному стилі.
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«ЦЕ НЕ ПОЛІЦЕЙСЬКІ, ЦЕ ПОЛІЦАЇ!»
ЯК ЗАТРИМАЛИ ПОДРУЖНЮ ПАРУ
Шокуюча історія  Подружжя вінничан
каже про бандитизм і брехню людей
у формі. Олена та Леонід розповіли, як їх
удома побили поліцейські. Нібито приїхали
на виклик сусіда після побутової сварки,
але нічого не пояснили. Жінка каже, що
її били ногами, а чоловіка знешкодили
газовим балончиком. У райвідділ забрали
обох, у кайданках. За що?
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
(067)7857674

Ïîäðóææÿ â³ííè÷àí — 43-ð³÷íó Îëåíó Ëåâ÷èøèíó ³ 46-ð³÷íîãî
Ëåîí³äà Áîáðóêà — çâèíóâàòèëè
â çë³ñí³é íåïîêîð³ ïðàâîîõîðîíöÿì ï³ñëÿ ïîä³¿ ó íèõ âäîìà
3 æîâòíÿ. ×îëîâ³êà øâèäêî çàñóäèëè äî ñïëàòè øòðàôó. Àäì³íñïðàâó Îëåíè ³ùå ðîçãëÿäàþòü.
Ó îäíå çàñ³äàííÿ íå âêëàëèñÿ, áî
æ³íêà ìàº çóñòð³÷í³ çâèíóâà÷åííÿìè ³ ïîäáàëà ïðî çàõèñíèêà.
Ùî ñòàëîñÿ çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ö³º¿ ïàðè? Äî íèõ óâå÷åð³
çíåíàöüêà ïðè¿õàâ íàðÿä ç³ ñïåöïðèçíà÷åíö³â. Ó Ëåîí³äà òîä³ áóâ
äåíü íàðîäæåííÿ é â³í, êîëè ïðîâ³â ãîñòåé, çàñíóâ íà äèâàí³. Îëåíà
ïðèáèðàëà ç³ ñòîëó. Ïåðåä öèì,
êàæå, õîäèëà äî ñóñ³äà. Ñâàðèëàñÿ,
áî â³í ùîñü ó ñåáå òàê ðåìîíòóâàâ,
ùî àæ â âàíí³é ïëèòêà â³äïàëà.
Êâàðòèðà Îëåíè ³ Ëåîí³äà ç
îêðåìèì âõîäîì. Æ³íêà êàæå,
âèéøëà â³ä÷èíèòè õâ³ðòêó, êîëè
õòîñü çàòàðàáàíèâ ï³ä â³êíàìè.
Ïîë³öåéñüê³ ñêàçàëè: «Íà âàñ
ñêàðãà â³ä ñóñ³ä³â, â³ä÷èíÿéòå».
— Äóìàþ, â³ä÷èíþ, âîíè æ çàêîí, çàðàç ïîÿñíþ ¿ì, ùî ó ìåíå
ñò³íêà ðóøèòüñÿ, òîìó ñâàðèëàñÿ
íà ñóñ³äà, — ðîçïîâ³äàº Îëåíà. —
Âîíè ùîéíî çàéøëè: «Ïðî¿äåòå ç
íàìè». Íàðó÷íèêè ä³ñòàþòü. Êàæó:
«Ïî÷åêàéòå, äàéòå êóðòêó îäÿãíó».
Âîíè çà ìíîþ çàõîäÿòü äî õàòè.
«Òè äîâãî êîïîøèøñÿ», — êàæóòü.
À ïîò³ì ìåí³ ïî ïëå÷àõ, ïî íîãàõ…

Íîãàìè áèëè. Ó íèõ ùå áóòñè áóëè.
— ß â³ä êðèê³â ïðîñíóâñÿ, —
ãîâîðèòü Ëåîí³ä. — Â³äêðèâ î÷³,
áà÷ó, ùî ïîë³öåéñüê³. Êàæó: «Ðºáÿòà, ùî ñòàëîñÿ?» Íà öå îäèí
êèäàº ¿¿ íà ³íøîãî, ïðèñêàêóº
äî ìåíå ³ çàëèâàº, æèðíî òàê,
ìåí³ î÷³ áàëîí÷èêîì. ß ðóêàìè
çàòóëèâñÿ. Êèíóëè íà ï³äëîãó,
îäÿãëè íàðó÷íèêè òà çà íàðó÷íèêè âèòÿãíóëè â ìàøèíó.
Ó íå¿ ñèíö³ áóëè ïî âñüîìó ò³ëó,

«Ó æ³íêè ñèíö³
ïî âñüîìó ò³ëó —
íà ïëå÷àõ, ðóêàõ,
íîãàõ... À ÿ â³äòîä³ ðóê
íå ìîæó í³ ç³ãíóòè, í³
ðîç³ãíóòè íîðìàëüíî»
à ÿ â³äòîä³ íå ìîæó íîðìàëüíî
ðóêè í³ ç³ãíóòè, í³ ðîç³ãíóòè.
Îëåíà ïðèíåñëà ê³ëüêà ôîòîçí³ìê³â ð³çíèõ ÷àñòèí ò³ëà ó
ñèíöÿõ. Òàêîæ º åêñïåðòíå äîñë³äæåííÿ ïðî ëåãê³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ. Êàæå, ñë³ä÷èé ùå äî ðåçóëüòàò³â äîñë³äæåííÿ âèð³øèâ: â
³ñòîð³¿ îòðèìàííÿ òðàâì ñêëàäó
çëî÷èíó íåìàº.
НІЧОГО НЕ ПОЯСНИЛИ
— Âîíè çàðàç áóäóòü áðåõàòè,
ùî õî÷åø ïðèäóìàþòü, ùîá ñåáå
âèãîðîäèòè, — êàæå Ëåîí³ä.
Â³í ãîâîðèòü, ùî ò³ëüêè íà ñóäàõ ïî «àäì³íêàõ» â³í ³ äðóæèíà
â³ä ïîë³öåéñüêèõ ïî÷óëè ïîÿñíåííÿ, ÷îìó íà íèõ íàêèíóëèñÿ.
Ïðè÷îìó, âåðñ³¿ çâó÷àëè ð³çí³.

Леонід Бобрук (46) і Олена Левчишина (43)
«Якщо я винний, що спав у себе вдома після дня
народження, то дайте за це штраф і я заплачу.
Совісті взагалі ніякої вже немає, раз звинувачують
людей у тому, що вони не робили»

Îäèí ñêàçàâ, ùî çàòðèìàííÿ
ïðîâåëè, áî æ³íêà âèéøëà äî íèõ
ç íîæåì. Í³ÿêîãî íîæà íà äîêàç íå âèëó÷èëè. Äðóãèé ãîâîðèâ
ïðî ñîêèðó, ç ÿêîþ í³áèòî Îëåíà
õîäèëà ïîãðîæóâàòè ñóñ³äîâ³. ×è
âèëó÷èëè ñîêèðó? Òåæ í³.
— Ìè íà Ïèðîãîâà, 4, êîëè íàñ
òîä³ ïðèâåçëè â íàðó÷íèêàõ, ïèòàëè, çà ùî íàñ çàòðèìàëè. Òàê
çíàºòå, ùî ñêàçàâ ÷åðãîâèé? Çà öóêîð,— òåïåð ñì³þ÷èñü ðîçêàçóº Ëåîí³ä, à òîä³ éîìó áóëî íå äî ñì³õó.
×îëîâ³ê ðîçïîâ³â, ó íüîãî ³ç
æ³íêîþ çàáðàëè ìîá³ëüí³ òåëåôîíè ³ ïîâèäàëÿëè ç íèõ âñå
çíÿòå ³ ñôîòîãðàôîâàíå. Àëå
â êèøåí³ çàëèøàâñÿ ðîáî÷èé òåëåôîí, ÿêèé çàïèñàâ çâóê. Çàïèñ
÷îëîâ³ê âìèêàâ ó ðåäàêö³¿. Ôðàçà
«çà öóêîð» íà íüîìó çâó÷èòü, ÿê
çíóùàííÿ. ßê ÊÂÍ³âñüêèé æàðò
«ïîòîìó ÷òî ãëàäèîëóñ». Áóëà ñêàçàíà ïðîñòî, àáè ñêàçàòè ùîñü.
— Òàê, ÿ áóâ âèïèâøèé, —
ãîâîðèòü Ëåîí³ä. — Àëå îïîðó
íå ÷èíèâ, òîìó íå çáèðàþñÿ
â³äïîâ³äàòè çà òå, ùî íå ðîáèâ.
Íà ð³øåííÿ ïðî øòðàô ÿ ç àäâîêàòîì ïîäàâ àïåëÿö³þ. Íà ñóä³
òàê ³ êàçàâ: íåõàé çâèíóâà÷óþòü
ìåíå ó òîìó, ùî ÿ ñòàâ ñâ³äêîì
ïîáèòòÿ äðóæèíè, ùî çàñíóâ

«Вимагаємо відкрити провадження»
ТЕТЯНА КАШПРУК,
АДВОКАТ:

— У будь-якому
випадку, немає
права у поліцейських наносити травми.
Ми зверталися в органи поліції
через це. Але слідчий не відкрив
провадження, тому ми подаємо скаргу до суду, щоб все-таки
внесли дані до Єдиного реєстру
досудових розслідувань.
У рамках адміністративної спраíà äèâàí³ ó ñåáå âäîìà. Ò³ëüêè
íå çà òå, ÷îãî íå áóëî.
ЧИ БУВ ТОЙ ВИКЛИК?
À àäâîêàò ïîäðóææÿ Òåòÿíà
Êàøïðóê çàðàç â àäì³í³ñòðàòèâíîìó ïðîöåñ³ çáèðàº äîêàçè
äëÿ ìàéáóòíüîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Îëåíà õîò³ëà
³í³ö³þâàòè êàðíó ñïðàâó ïðîòè
ïîë³öåéñüêèõ, ùî ¿¿ ïîáèëè, àëå
óñ³ ³íñòàíö³¿, êóäè ñêàðæèëèñÿ,
â³äìîâëÿþòü.
Ç îô³ö³éíî¿ â³äïîâ³ä³ íà çàïèò
ñóäó äî ïîë³öåéñüêîãî ñïåöáà-

ви, яку ми зараз розглядаємо
по Олені, допитували працівників поліції, і вони сказали, що
у них камер нагрудних не було.
Подали запити стосовно камер,
чекаємо відповідей. Тобто збираємо докази. Шляхом подачі
клопотань, робимо запити, і суд
направляє в різні органи. Було
явно перевищення повноважень
поліцейськими, але поки що вимагаємо відкрити провадження
про тілесні ушкодження, а далі
буде видно.
òàëüéîíó ïîäðóææÿ ä³çíàëîñÿ:
âèêëèêó ïî 102 íà ¿õíþ àäðåñó
íå áóëî. Ïðèïóñêàþòü, ñóñ³ä êîãîñü ç³ çíàéîìèõ ïîïðîñèâ, òîìó
ïðè¿õàëè ç íèìè ðîç³áðàòèñÿ.
— Òåïåð ïîë³öåéñüê³ íà ñóä³
íàõàáíî áðåøóòü íàì â ëèöå, —
êàæå Îëåíà. — Ãîâîðÿòü, ùî â ä³ì
íå çàõîäèëè, çàòðèìàëè íà âóëèö³. Íó ÿê íå çàõîäèëè, ÿê çàõîäèëè? ßê íå áèëè, ÿê áèëè? Öå
íå ïîë³öåéñüê³, öå ïîë³öà¿!
— Ïîâ³ðèø ïîë³ö³¿, ñàìîìó
ã³ðøå ñòàíå, — äîäàº Ëåîí³ä. —
Çàõèñòó íåìàº í³ÿêîãî.

Відповідь з поліції: «Їх затримали після погроз сусіду вбивством»
Коли редакція звернулася в обласний главк
поліції з питанням про героїв цієї публікації,
то дізналася — поліцейських спецпризначенців до них відрядили, бо сусід через стінку
заявив про погрозу вбивством.
— Дійсно, на підставі звернення цієї жінки про
нанесення тілесних ушкоджень кримінальне
провадження не було відкрите за відсутністю підстав. Зате відкривалося за статтею 129
«Погроза вбивством», — розповідає пресофіцер обласної поліції Анна Олійник. — Між
сусідами там вже тривалий конфлікт. Багато-

річний. До поліції надійшло повідомлення
від чоловіка, що живе поряд, що ця жінка
прийшла до нього з сокирою і погрожувала
розправою. На місце події прибули поліцейські поліції особливого призначення. Жінка
за цей час повернулася до себе в помешкання. І коли це подружжя затримували, то вони
обоє були в нетверезому стані, неадекватно
себе поводили, із ножем чинили супротив.
До них застосували заходи фізичного впливу.
Для цього були всі законні підстави. Але їх
ніхто не бив. З цього приводу проводилася

службова перевірка. Дії працівників поліції
були визнані правомірними.
— І чоловіка, і жінку тоді привезли в райвідділ,
склали протоколи по 185-тій статті Кодексу
про адмінпорушення за злісну непокору, —
продовжує Анна Олійник. — А на підставі заяви сусіда, якому погрожували сокирою, відкрили кримінальне провадження за статтею
129 Кримінального кодексу. Тепер, зважаючи
на цю ситуацію, жінка всюди скаржиться, що
її побили поліцейські. Це вони обрали таку
форму захисту.

Питаємо також в прес-офіцера поліції, чи
вилучили тоді сокиру, якою нібито погрожувала жінка сусідові?
— На момент проведення огляду помешкання
та прилеглої території поліцейські не виявили
знаряддя злочину — сокиру, від якої жінка
встигла позбутися ще до приїзду поліцейських на виклик, — каже Анна Олійник. —
Слідство в даному кримінальному провадженні триває. Були проведені першочергові
слідчі дії, від показів подружжя відмовилося,
що зафіксовано в процесуальних документах.
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«ПАНЕЛЬКА» СТАЛА ТЕПЛІША.
ЧОМУ ПЛАТЯТЬ, ЯК РАНІШЕ?
Підготувалися  Найбільший
панельний будинок на вулиці
Заболотного на 160 квартир одягли
у «шубу». Стало суттєво тепліше. Однак
за тепло доведеться платити стільки ж, як
і в сусідній не утепленій «панельці»
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïðèºìíî ãëÿíóòè íèí³ íà ïàíåëüíó 10-ïîâåðõ³âêó
íà Çàáîëîòíîãî, 9. Êîëèøí³é
ñ³ðèé ôàñàä òåïåð ìàº çîâñ³ì ³íøèé âèãëÿä. Ïðîòÿãîì îñåí³ òóò
òðèâàëè ðîáîòè ç óòåïëåííÿ ñò³í.
Áóäèíîê íà îáñëóãîâóâàíí³
ÆÅÎ. Òóò íàâ³òü ñòàðøîãî ïî áóäèíêó íå îáðàëè. Íåçâàæàþ÷è
íà öå, óòåïëèëè íå ò³ëüêè ñò³íè. Çàì³íèëè ó ï³ä’¿çäàõ â³êíà
íà ïëàñòèêîâ³. Ïåðåä òèì íàâåëè ëàä ó ï³äâàëüíîìó ïðèì³ùåíí³ — òåïåð òàì óñ³ íîâ³ òðóáè.
Ó íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ — ðåìîíò
ó ï³ä’¿çäàõ ³ âñòàíîâëåííÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî òåïëîâîãî ïóíêòó
íà ãàðÿ÷ó âîäó.
НАЙСКЛАДНІШЕ — ЛЮДЕЙ
ПЕРЕКОНАТИ
Ï’ÿòåðî ëþäåé îá’ºäíàëèñÿ
â ³í³ö³àòèâíó ãðóïó, ç ìåòîþ
ïîë³ïøèòè ÿê³ñí³ ïàðàìåòðè
«ïàíåëüêè». Óòåïëåííÿ áóäèíêó çä³éñíþâàëè çà ïðîãðàìîþ
ì³ñüêî¿ âëàäè ç åíåðãîåôåêòèâíîñò³. Çã³äíî ç öèì äîêóìåíòîì,
30 â³äñîòê³â âàðòîñò³ ìàòåð³àë³â ³
ðîá³ò ñïëà÷óþòü âëàñíèêè æèòëà,
ðåøòó ñóìè — ç áþäæåòó ì³ñòà. Çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ ñïî÷àòêó
çàì³íèëè òðóáè ó ï³äâàëüíîìó
ïðèì³ùåíí³ òà â³êíà ó ï³ä’¿çäàõ,

à âæå ïîò³ì — óòåïëèëè ôàñàä
áóäèíêó.
— Íàéñêëàäí³øå áóëî ïåðåêîíàòè ëþäåé, — ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó RIA ïàí³ Ë³äà, ïðàö³âíèöÿ
Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿. — Ïî÷àëîñÿ ç òîãî, ùî
14 êâàðòèð ùå ðàí³øå ¿õ âëàñíèêè óòåïëèëè ñàìîñò³éíî. Ñïåðøó íå âñ³ ç íèõ íàäàâàëè çãîäó
íà òå, ùîá íàâ³òü êîë³ð çì³íèòè
íà òàêèé, ÿêèé ìàòèìå óâåñü
áóäèíîê. «Øóáó» íà óòåïëåíèõ
ñò³íàõ íå çí³ìàëè, ðîáèëè ò³ëüêè
´ðóíòîâêó ³ ôàðáóâàëè.
— Íàì âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè îäðàçó äâà ïðîåêòè, — ïðîäîâæóº
ïàí³ Ë³äà. — Ðîçïî÷àëè ç ïðîñò³øîãî — çàì³íè â³êîí ó ï³ä’¿çä³.
Ïåðåä òèì, ùîïðàâäà, ùå òðóáè
îíîâèëè ó ï³äâàë³. Ç êîæíî¿ êâàðòèðè íà çàì³íó â³êîí âëàñíèêè
æèòëà ñïëàòèëè ïî 375 ãðèâåíü.
Ëþäè ïîáà÷èëè, ùî ïðîãðàìà
ïðàöþº ðåàëüíî. Òîìó, çðåøòîþ,
ïîãîäèëèñÿ íà òðåò³é ïðîåêò.
СКІЛЬКИ ПЛАТИЛИ?
— Çàïëàòèëè çà óòåïëåííÿ
ìåøêàíö³ óñ³õ 160-òè êâàðòèð, —
ãîâîðèòü ³í³ö³àòîð ðîá³ò ïàí³ Ë³ä³ÿ. — Õî÷à äåõòî é íå äóæå ïîãîäæóâàâñÿ, àëå é òàêèõ çóì³ëè
ïåðåêîíàòè. Îäíàê ñóìè âíåñëè
ð³çí³. Íàâ³òü ïðè îäíàêîâ³é ê³ëüêîñò³ ê³ìíàò ó êâàðòèð³. Á³ëüøå
êîøò³â äîâåëîñÿ âíåñòè òèì,
ó êîãî «êóòîâ³» êâàðòèðè, à òà-

Лічильник не економить, потрібен регулятор
РОМАН ФУРМАН,
КЕРІВНИК
ДЕПАРТАМЕНТУ
ЖИТЛОВОГО
ГОСПОДАРСТВА:

— Після утеплення
«панелька» на Заболотного має ефект термоса.
Завдяки виконаним роботам
з утеплення стін, заміни вікон
у під’їздах, тепло вже не «тікає» з
будинку. Само по собі утеплення
не дає економії. Будинок тепер
має надлишок тепла. Зменшити
його подачу можливо за рахунок автоматичних регуляторів
тепла. Такі прилади встановлюються по «стояках». На їх
встановлення також діє міська
програма. Зрозуміло, це значно
дешевше, ніж утеплення будин-

ку. Але встановлюємо їх тільки
тоді, коли будинок утеплено. Так
само автоматично регулюють
подачу тепла в будинки індивідуальні теплові пункти.
До речі, утеплення будинку, це
не тільки комфорт для мешканців.
Це один з елементів збереження
будівлі, продовження терміну її
експлуатації. Стосовно поліпшення зовнішнього вигляду, про це
може сказати кожен, хто порівняє
звичайну панельку з таким само
будинком з утепленим фасадом.
Лічильник обліку тепла, зрозуміло, не сприяє економії. Прилад визначає кількість поданого
тепла. Ручне регулювання, про
що згадувалося, може призвести
до розбалансування самої системи опалення.

êîæ ÷è¿ êâàðòèðè ðîçòàøîâàí³
íà òàê çâàíîìó âèñòóï³.
Çà 1-ê³ìíàòíó ïëàòà ñòàíîâèëà
1930 ãðí, 2-ê³ìíàòíó — 3490 ãðí,
3-ê³ìíàòíó, ùî â ñåðåäèí³ áóäèíêó, — 5370 ãðí, 3-ê³ìíàòíó
íà âèñòóï³ — 8350 ãðí, 3-ê³ìíàòíó «êóòîâó» — 12730 ãðí.
— Ãîò³âêó íå çáèðàëè, — óòî÷íþº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Âèêîíàâåöü ðîá³ò, ÿêîãî âèçíà÷èëè
íà òåíäåð³, íàäàâ íîìåð ðàõóíêó ³ êîæåí îñîáèñòî ïåðåêàçóâàâ ãðîø³. Íàéá³ëüø àêòèâíèìè
áóëè ìåøêàíö³ òðåòüîãî ï³ä'¿çäó.
Âîíè íàéøâèäøå âíåñëè êîøòè.
Çðîáèëè öå ïðîòÿãîì òðüîõ äí³â.
Çàãàëîì íà ï³äãîòîâêó ïðîåêòó, îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â ³
âèêîíàííÿ ðîá³ò âèòðàòèëè ïîíàä
â³ñ³ì ì³ñÿö³â ÷àñó.
— Êëîïîò³â ³í³ö³àòèâíà ãðóïà
ìàëà äóæå áàãàòî! — ðîçïîâ³äàº
ïàí³ Ë³äà. — Íàâ³òü êîë³ð òðåáà
áóëî óçãîäæóâàòè. Îäèí õî÷å êîðè÷íåâèé, äðóãèé æîâòèé, òðåò³é ùå ÿêèéñü. ß âæå íå êàæó,
ñê³ëüêè ðàç³â äîâåëîñÿ ïîáóâàòè
ó ì³ñüêâèêîíêîì³ ç ìåòîþ óçãîäæåííÿ äîêóìåíò³â, ¿õ îôîðìëåííÿ. Ç íàìè áåçïîñåðåäíüî

Çàïëàòèëè çà
óòåïëåííÿ óñ³
ìåøêàíö³. Îäíàê ñóìè
âíåñëè ð³çí³. Íàâ³òü
ïðè îäíàêîâ³é ê³ëüêîñò³
ê³ìíàò ó êâàðòèð³
ïðàöþâàëè çàñòóïíèê ì³ñüêîãî
ãîëîâè Ìèêîëà Ôîðìàíþê òà
íà÷àëüíèê äåïàðòàìåíòó Ðîìàí
Ôóðìàí. Äóæå óâàæíî ïîñòàâèëèñÿ. Íàéá³ëüøå ïðîáëåì ìàëè
òóò, ó ñåáå, ç³ ñâî¿ìè. Îäíàê òåïåð
âñå ïîçàäó.
Ó êâàðòèð³ ïàí³ Ë³äè ³íäèâ³äóàëüíå îïàëåííÿ. Êàæå, ìîãëà á ³
íå áðàòè íà ñâî¿ ïëå÷³ òàêó íîøó.
Íå òàêà âîíà æ³íêà, ùîá áóòè
áàéäóæîþ. Òàêèìè æ àêòèâíèìè
º âñ³ ÷ëåíè ³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè.
Ñâ³é ÷àñ, à ïîäåêóäè ³ ÷àñòèíó
ñâî¿õ íåðâ³â, âèòðàòèëè çàðàäè
³íøèõ.
НАРАХОВУЮТЬ СТІЛЬКИ, ЯК
СУСІДАМ
Ñóñ³ä ïàí³ Ë³äè íà ³ì'ÿ Àíäð³é, ó íüîãî «êóòîâà» êâàðòèðà, áóâ îäÿãíåíèé ó ôóòáîëêó.
² íà äîíüö³ îäÿã ç êîðîòêèìè
ðóêàâàìè. Êàæóòü, òàê òåïëî, ÿê
òåïåð, í³êîëè íå áóëî ðàí³øå.
Ïàí Àíäð³é ïîêàçóº ïëàò³æêó çà ëèñòîïàä. Ó ãðàô³ «ïëàòà çà òåïëî» çíà÷èòüñÿ öèôðà
1099 ãðèâåíü Ïëîùà ¿õíüî¿
êâàðòèðè 61,9 êâàäðàòíèõ ìåòðà.
Íå ñêëàäíî âèçíà÷èòè, ñê³ëüêè
îáõîäèòüñÿ îïëàòà çà îäèí «êâàäðàò», — 17,75 ãðèâí³.

У будинку утеплили стіни, замінили у під’їздах вікна
на пластикові. Перед тим навели лад у підвалі

Перший регулятор тепла встановили на Можайці
У будинку на Можайці встановили перший у Вінниці автоматичний регулятор теплової
енергії. Було це у 2010 році. Відтоді аналогічними приладами
обладнано приблизно триста
будинків. У частині з них встановлено швейцарські індивідуальні
теплові пункти (ІТП) регулювання
тепла. Зокрема, вони є у будинках на Тяжилові, вулиці Шимка.
Ó ñóñ³äíüîìó áóäèíêó íà ö³é æå
âóëèö³ Çàáîëîòíîãî, 6, òàêèé
ñàìî ïàíåëüíèé áóäèíîê. Ò³ëüêè
íå óòåïëåíèé. Ñòàðøèé ïî áóäèíêó ïàí Ìèêîëà ïîâ³äîìèâ, ùî
ó íèõ çà ëèñòîïàä çà îäèí ìåòð
êâàäðàòíèé çà òåïëî ñïëàòèòè
òðåáà 17 ãðèâåíü.
— Ó íàñ âñòàíîâëåíî çàãàëüíîáóäèíêîâèé ë³÷èëüíèê òåïëà, — ïîÿñíþº ïàí Ìèêîëà. —
Îò ÿ âèõîäæó âðàíö³ íà âóëèöþ,
äèâëþñÿ íà â³êíà áóäèíêó. ßêùî
êâàòèðêè ïîâ³ä÷èíÿëè, çíà÷èòü
ëþäÿì òåïëî. Çâè÷àéíî, ïåðåä
òèì ä³çíàþñÿ òåìïåðàòóðó ïîâ³òðÿ. Éäó ó ï³äâàë ³ çìåíøóþ
ïîäà÷ó òåïëà íà áóäèíîê.
×îëîâ³ê çãàäóº æîâòåíü, êîëè
îïàëåííÿ óâ³ìêíóëè ïðè ïëþñîâ³é òåìïåðàòóð³. Êàæå, òîä³
íå ò³ëüêè â³êíà, à é áàëêîíè äåõòî â³ä÷èíÿâ. Ó ¿õíüîìó áóäèíêó
òåïëî íå âèêîðèñòîâóâàëè, éîãî
ïîäà÷ó çâåëè äî ì³í³ìóìó. Ç äî-

У нинішньому році закупили
96 ІВТП для регулювання гарячої води. Їх встановлення розпочнуть ще до кінця року, а закінчать у наступному. Загалом
у 2019-му буде встановлено
142 такі пункти.
Вони забезпечать подачу води
у квартири визначених законодавством температурних показників.
ïîìîãîþ ë³÷èëüíèêà çðîáèâ öå
ñòàðøèé ïî áóäèíêó.
— Çâè÷àéíî, íå âñ³ì ìîæíà
äîãîäèòè, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Áî
îäíîìó õîëîäíî ó òðüîõ âäÿãàíêàõ, à ³íøèé êàæå, ùî éîìó
äóøíî â îäí³é ôóòáîëö³. ª òàê³
ñêàðãè, í³äå ïðàâäè ä³òè. Àëå çàãàëîì ìîæåìî åêîíîìèòè òåïëî
çà ðàõóíîê éîãî ðåãóëþâàííÿ.
Â óòåïëåí³é ñóñ³äí³é «ïàíåëüö³»
çàãàëüíîáóäèíêîâîãî ë³÷èëüíèêà
îáë³êó òåïëà íåìà. Äîâîäèòüñÿ
ïëàòèòè çà âñå òåïëî, ùî ïîäàþòü
öåíòðàë³çîâàíî.
— Ó íàøîìó áóäèíêó áóäå
³íäèâ³äóàëüíèé òåïëîâèé ïóíêò
(²ÒÏ), — ãîâîðèòü ïàí³ Ë³äà. —
Óæå íàâ³òü ê³ìíàòó ï³ä öå îáëàäíàëè ó ï³äâàë³. Àëå öåé ïóíêò
áóäå íà ãàðÿ÷ó âîäó, à íå íà ðåãóëþâàííÿ ïîäà÷³ òåïëà. Òðåáà
äóìàòè, ÷è âñòàíîâëþâàòè ë³÷èëüíèê, ÿê ó ñóñ³ä³â, ÷è ³íø³
ïðèëàäè îáë³êó.
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ПАРАД ЗІРОК: ЯК НАГОРОДЖУВАЛИ
Визнання  Увечері 11 грудня
селебрітіс вінницького бізнесу
зустрілися у «Козацькому стані».
Вітання, компліменти, посмішки, селфі.
І головне — вручення «Золотої Ніки»,
символу перемоги у «Народному Бренді»

У суші-барі «Yama» отримуєш культурний
шок і гедоністичну насолоду — все хочеться
«їсти очима». Директори Влад Мигалик
та Іван Горобець, дворазові переможці
«Народного Бренду», розіграли сертифікати
від Смачного партнера суші «Yama» серед
гостей свята. Їх виграли Наталія Базілєва,
«ВМ-Техніка» та магазин взуття «4 сезони»

Церемонію нагородження відкрив президент
Медіа Корпорації RIA Олександр Човган.
«350 тисяч вінничан визначили найкращих.
Абсолютно неупереджено. Найкращі — це
ви, шановні бізнесмени! Саме ви творите
наше майбутнє, робите так, щоб наші діти
пишалися нашою країною. Ми, RIA, щиро
вдячні вам за вашу працю»

Музичну атмосферу створювали талановитий Сергій Асафатов з Jazzforacat. Магічна
суміш вокалу, акустичної гітари і кларнету звучала у ритмі, настрої та емоціях вечора

Бізнес-леді, вишукані та елегантні, із
задоволенням позували для фото
Великий зал ресторану манив розкішними
столами з фуршетом та напоями.
Ласуни та ласунки кружляли біля солодощів
Sweet Paradise — солодкого партнера
«Народного Бренду»

Наталія Токар (зліва) привезла
неперевершені еклери, профітролі,
брауні, капкейки, трюфелі і справжній
живий шоколад з сиром дор-блю,
горіхами і карамеллю — ви ще маєте сили
це просто читати?

17-é ð³ê ïîñï³ëü RIA òðàäèö³éíî â³äêðèâàº ñåçîí ð³çäâÿíî-íîâîð³÷íèõ ñâÿò óðî÷èñòîþ
öåðåìîí³ºþ íàãîðîäæåííÿ êîìïàí³é ³ ï³äïðèºìñòâ Â³ííèö³, ÿê³
îòðèìàëè íàéá³ëüøó äîâ³ðó ³ ïðèõèëüí³ñòü â³ííè÷àí.
Äâîì³ñÿ÷í³ ïåðåãîíè çà çâàííÿ
êðàùîãî ó ñâî¿é ñôåð³ á³çíåñó çàâåðøåí³. Ó öåé ïåð³îä íà ñàéò³
brand.20.ua áóëî ãàðÿ÷å — ïîíàä 16 òèñÿ÷ ôàí³â ³ ïîö³íîâóâà÷³â òîâàð³â òà ïîñëóã ãîëîñóâàëè çà ñâî¿õ ôàâîðèò³â. Âðåøò³
54 êðèëàòèõ Í³êè ðîçëåò³ëèñÿ
ïî îô³ñàõ ïåðåìîæö³â. À ðàçîì
ç äèïëîìàìè òà çîëîòèìè ñòàòóåòêàìè ë³äåðè êîíêóðñó îòðèìàëè
áåçë³÷ ïîäàðóíê³â ï³ä ÿëèíêó â³ä

ïàðòíåð³â «Íàðîäíîãî Áðåíäó».
Âåëèêà ¿ì ïîäÿêà ³ øàíà — ¿õ
ó÷àñòü ³ äîïîìîãà çðîáèëè öå
ñâÿòî ïî-íîâîð³÷íîìó êàçêîâèì!
Ï³ä’¿çä äî ðåñòîðàíó çàïîëîíèëè äîðîã³ àâòî íàøèõ á³çíåñìåí³â.
Ïîðó÷ ïðèïàðêîâàí³ àâò³âêè ç
ëîãîòèïîì «Áë³ö-òàêñ³» — îô³ö³éíèé ïåðåâ³çíèê ³ íåçì³ííèé
ïåðåìîæåöü «Íàðîäíîãî Áðåíäó»
âïðîäîâæ áàãàòüîõ ðîê³â.
Ãîñòåé ñâÿòà çóñòð³÷àëè þí³ ôå¿
ç ìîäåëüíîãî àãåíòñòâà Qmodels,
âáðàí³ ó âå÷³ðí³ ñóêí³ â³ä ìàåñòðî
ìîäè Îëåêñàíäðà Î÷åðåòíîãî.
Êðàñó ¿ì íàâîäèëè Ñàëîí
êðàñè Àííà Âàõóëà style studio,
Òåòÿíà ×óáåé òà ñàëîí Upgrade
Beauty Studio.

Партнер Центр камінів та печей «Pan Topkin» приніс
з собою тепло і полум’я своїх камінів і своїх сердець.
Власниця мережі магазинів і щаслива мама Мар’яна Литвинчук
Офіційний партнер
Житловий комплекс
«Golden House» — це
нове житло бізнескласу у центрі Вінниці
з видом на Буг. Стиль і
креативність виявили наші
партнери — бажаючі могли
здійснити віртуальну
прогулянку по квартирі
своєї мрії, вдягнувши
3D-окуляри. Гості, схожі
на героїв «Зоряних
війн», проходили крізь
стіни, ходили кімнатами,
зазирали у панорамне
вікно. І були просто
в захваті! Заступник
директора з продажів
Володимир Мусійчук
проводить VR-тур
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РЕКЛАМА

ПЕРЕМОЖЦІВ

З «АКцентру» ніколи не вийдеш з порожніми руками. Як не з каструлею, то хоча б з
листівкою. Офіційний партнер «Народного Бренду» компанія «АКцентр» подарувала всім
переможцям щоденники на 2019 рік. Керівник відділу продажів Валентина Хондарова та
керівник відділу обслуговування Мирослава Саволюк

Наталія Базілєва — переможець
у номінації «Фотограф»

Усе святкове розмаїття сміху, ароматів,
смаків, музики і світла міцно тримала
у своїй тендітній руці ведуча вечора
Ольга Сольвар. Її харизма, шарм та почуття
гумору об’єднали гостей, що вони на деякий
час забули про закуски та приєдналися
до вшанування переможців

Два місяці усі, хто голосував за улюблені
бренди, чекали цієї миті. І от нарешті!
Барабанний дріб… і оголошуються імена трьох
везунчиків, яких серед інших 16324 обрав
неупереджений Рандом. Планшети від компанії
«ВМ Техніка», нашого Офіційного партнера,
дістаються знову прекрасній половині
людства — Ірина, Тетяна та Еля! На фото
власниця компанії «ВМ Техніка» Марія Базелюк

Офіційний партнер «Народного Бренду»
компанія «Агромат»

440729
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МАЙСТЕР ПІЦИ І ДЖЕЛАТО
У ВИХІДНІ ЇЗДИТЬ В СЕЛО ДО ТЕЩІ
Бізнес іноземців  Ресторатор з Італії
Ауреліо 12 років працював у Німеччині,
деякий час — у Нідерландах. П’ятий рік він —
у Вінниці. Каже, Україна — це катастрофа!
Чому тоді він досі тут? Чим займається?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ó Í³ìå÷÷èí³
â Àóðåë³î ³ â³ííè÷àíêè ïàí³ Â³òè áóâ
ñï³ëüíèé á³çíåñ. Âèãîòîâëÿëè ³
ïðîäàâàëè ³òàë³éñüêå ìîðîçèâî
äæåëàòî. «Öå íàéñìà÷í³øå ìîðîçèâî ó ñâ³ò³», — ñòâåðäæóþòü
ìàéæå â îäèí ãîëîñ. Íåâåëèêå
êàôå çíàõîäèëîñÿ â öåíòðàëüí³é
÷àñòèí³ îäíîãî ç ì³ñò çåìë³ ÐåéíÂåñòôàë³ÿ. Ì³ñòî òðîõè á³ëüøå
ÿê Â³ííèöÿ. Ó àñîðòèìåíò³ áóëî
25 ñîðò³â ìîðîçèâà. Ó â³ííè÷àíêè é ³òàë³éöÿ âñå ëàäèëîñÿ — ³
â á³çíåñ³, ³ â îñîáèñòîìó æèòò³.
Îáñòàâèíè çìóñèëè ïåðåáðàòèñÿ äî Â³ííèö³, çâ³äêè ðîäîì Â³òà.
Ó íå¿ ïîìåð áàòüêî. Âîíà â ìàìè
ºäèíà äèòèíà. «Âèð³øèëà íå çàëèøàòè ìàìó îäíó, — ðîçïîâ³äàº
ïàí³ Â³òà. — Ìîÿ äóìêà: óêðà¿íö³ ìàþòü æèòè â ñåáå âäîìà. ßê
êàæå íàø êóì, äå ïóï çàêîïàíî».
Àóðåë³î íå óÿâëÿº ñåáå áåç Â³òè.
Òîìó ³ â³í òóò. Çàéìàþòüñÿ òèì
ñàìî, ùî ³ â Í³ìå÷÷èí³.
ДВА МАРШРУТИ —
НІМЕЧЧИНА І… СЕЛО
Ó ¿õíüîìó êàôå «²òàë³ÿ» äåñÿòü
ñîðò³â ìîðîçèâà. À ùå ãîòóþòü
ï³öó, ñàëàòè, äåñåðòè, ïåðø³ ³
äðóã³ ñòðàâè, íàïî¿… Îäíèì ò³ëüêè ìîðîçèâîì òîðãóâàòè íå âèã³äíî. Ó Í³ìå÷÷èí³ êàôå áóëî
íàâ³òü ìåíøèõ ðîçì³ð³â. Ùîá
îáñëóæèòè ïîêóïö³â, ïðàöþâàëî âîñüìåðî. Ó Â³ííèö³ óòðüîõ
ñïðàâëÿþòüñÿ. Ïîäðóææþ äîïîìàãàº çíàéîìà, ÿêà ïðàöþº
íà áàð³, à òàêîæ îô³ö³àíòêîþ.
Â³òà ãîòóº ïåðø³ ³ äðóã³ ñòðàâè,
êîæåí äåíü çàêóïîâóº ïðîäóêòè

íà ðèíêó, âåäå áóõãàëòåð³þ, áî
öå ¿¿ ôàõ, çàê³í÷èëà àãðàðíèé
óí³âåðñèòåò. Àóðåë³î — ï³öó,
ìîðîçèâî, äåñåðòè, ïàñòó. Â³í
òàêîæ çíàºòüñÿ íà âèíàõ, ó ñâ³é
÷àñ ïðàöþâàâ ñîìåëüº.
Ó íåâåëèêîìó çàòèøíîìó çàë³
ø³ñòü ñòîëèê³â. Ï³ä ÷àñ íàøîãî
ñï³ëêóâàííÿ ¿ì çàìîâèëè ïî òåëåôîíó ï³öó. «Öå íàø ïîñò³éíèé
êë³ºíò», — óòî÷íèëà Â³òà. Àóðåë³î
ï³øîâ äî ðîáîòè. Ç ò³ñòîì ïðàöþº
ò³ëüêè ðóêàìè. Êîëè áà÷èòü, ÿê
â ³íøèõ ï³öåð³ÿõ ðîçêà÷óþòü êà÷àëêîþ, âèõîäèòü ³ç çàêëàäó. Óòî÷íþº, ùî ñïðàâæíþ ï³öó ³òàë³éö³
òàê íå ðîáëÿòü. Ðîáèòü âñå äóæå
âïðàâíî. Ïðèãîòîâëåíèé êðóã ï³äêèäàº óãîðó. Óñì³õàºòüñÿ. Êàæå,
òàêà òåõíîëîã³ÿ. Ìîâëÿâ, íå â³í ¿¿
ïðèäóìàâ. Ò³ëüêè ïîâòîðþº òå, ÿê
ðîáëÿòü äîñâ³ä÷åí³ ìàéñòðè.
— Áîðîøíî êóïóºìî ó ôåðìåðà
â ñåë³, — ïîÿñíþº ïàí³ Â³òà. —
Îäíîãî ðàçó âçÿëè ñîá³ äëÿ âèï³÷êè õë³áà. Ó ìàãàçèí³ õë³á íå êóïóºìî. Ñàìà ïå÷ó. Áîðîøíî ôåðìåðà ÿê³ñíå. Ï³ñëÿ òîãî ñòàëè éîãî
ïîñò³éíèìè çàìîâíèêàìè. Òàê
ñàìî ç ñåëà ïðèâîçèìî ìîëîêî
äëÿ ìîðîçèâà ³ äåñåðò³â. Êóïóºìî
â îäíîãî ç õàçÿ¿â, ÿêèé òðèìàº
êîð³â. Â³í çíàº íàñ, ìè — éîãî.
Äåùî âèðîùóºìî ñàì³…
—?!
— Ó ìàìè ãîðîä â ñåë³ 50 ñîòîê, — ðîçïîâ³äàº Â³òà ó â³äïîâ³äü
íà ì³é çäèâîâàíèé ïîãëÿä. — Ïîíåä³ëîê ó êàôå âèõ³äíèé. Ç ñàìîãî ðàíêó â ñåëî ³ âåñü äåíü ó ðîáîò³. Ñàäèìî íå ìåíøå 200 êóù³â
ïîì³äîð, ç íèõ Àóðåë³î ðîáèòü
ïàñòó, à òàêîæ òîìàòè äëÿ ï³öè.
Òà âñå ó íàñ ðîñòå — êàðòîïëÿ,
öèáóëÿ, ïåðåöü, îã³ðêè. Ïðèäáàëè
ìîòîáëîê. ×îëîâ³ê øâèäêî íà-

â÷èâñÿ ç íèì óïðàâëÿòèñÿ. Ïîðàòèñÿ ïî ãîñïîäàðñòâó ìàìà äîïîìàãàº. Ìîÿ äî÷êà ïðè¿æäæàº,
âîíà ñòóäåíòêà ìåäóí³âåðñèòåòó,
áåðå ç ñîáîþ ñâîãî õëîïöÿ, àáè
íå áàéäèêóâàâ ó Â³ííèö³. Àóðåë³î
äóæå ñìàêóþòü ñòðàâè ç ãîðîäíüî¿
ïðîäóêö³¿. Òîé æå áîðù, ò³ëüêè
ùîá ãóñòèé, ò³ æ âàðåíèêè…
Êð³ì ñåëà, ó íèõ º ùå îäèí
ìàðøðóò — Í³ìå÷÷èíà. Çâ³äòè
ïðèâîçÿòü îêðåì³ ³íãðåä³ºíòè äëÿ
äæåëàòî. Îäèí ðàç ó äâà ì³ñÿö³
äîâîäèòüñÿ ¿õàòè. Òàì çàëèøèëàñÿ
ð³äíÿ Àóðåë³î. Êð³ì íüîãî, ó ñ³ì’¿
ùå äåâ’ÿòåðî áðàò³â ³ ñåñòåð.
ПРО БІЗНЕС: У НАС І В НИХ
— Äëÿ ï³äïðèºìö³â â Óêðà¿í³
íå çàïðîâàäæåíî ïîäàòêîâ³ êàí³êóëè, — ãîâîðèòü ïàí³ Â³òà. —

Ï’ÿòèé ð³ê Àóðåë³î
íå ìîæå çâèêíóòè
äî ìåíòàë³òåòó
óêðà¿íö³â. Êàæå, ùî
íàéá³ëüøå âðàæàº
áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü
Íàïðèêëàä, ìè çàêðèâàºìîñÿ
íà Ð³çäâÿí³ ñâÿòà. Êð³ì òîãî,
çã³äíî ç çàêîíîì, êîæíà ëþäèíà ìàº ïðàâî íà â³äïóñòêó. ×îìó
ó òîé ÷àñ, êîëè çàêëàä íå ïðàöþº, íå îòðèìóºìî â³ä íüîãî
êîøò³â, âñå îäíî çìóøåí³ ïëàòèòè ïîäàòêè? ×îìó ó í³ìö³â âñå
íàâïàêè? Ìè çàêðèâàëèñÿ òàì
ó ëèñòîïàä³ ³ àæ äî âåñíè, äî
áåðåçíÿ íå ïðàöþâàëè. Ó òàêèé
÷àñ íà ìîðîçèâî ìàëèé ïîïèò.
Òàê îñü, êàôå íå ïðàöþâàëî —
ïîäàòêè íå ïëàòèëè.
Àóðåë³î óòî÷íþº, ùî ó ªâðîï³
îäíîçíà÷íî êðàù³ óìîâè äëÿ àíàëîã³÷íîãî á³çíåñó. Çà éîãî ñëîâàìè, äëÿ ï³äïðèºìñòâ, â òîìó
÷èñë³ ìàëèõ, åëåêòðèêà äåøåâøà,
í³æ äëÿ íàñåëåííÿ. Ïîÿñíþþòü
öå òèì, ùî çàáåçïå÷óþòü óìîâè ï³äïðèºìöÿì äëÿ ñòâîðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü. ² ï³ä’ºäíàòè
åëåêòðèêó äåøåâøå. Äîçâ³ëüí³
äîêóìåíòè ïðîñò³øå îòðèìàòè.

Вечеря за півціни
— Ми працюємо не тільки заради
того, щоб заробити кошти, ми
працюємо в гармонії, щоб люди
були задоволені, — говорить
пані Віта. — Можливо, це не понашому, не по-українськи, але
це так. Ми не приїхали збагатитися, на морозиві багато не заробиш. Хочемо дати людям те,
що бачили там. Ніколи не робили реклами. Незважаючи на це,
маємо постійних відвідувачів.
Спочатку вони говорили, що дорого. Мовляв, у когось дешев-

ше. Тепер кажуть: «Я для себе
відкладу із зарплати чи пенсії,
але до вас ще прийду
— Хочемо передати атмосферу,
яка є у Європі у таких закладах.
Щоб люди збиралися сім’ями.
Робимо акції. Перед минулим
Різдвом розпродували за півціни.
Декому з постійних відвідувачів
телефонували, аби прислали дітей, їм взагалі безкоштовно роздали морозиво. Нехай ми не заробимо на цьому, але самому
приємно бачити, як радіють інші.

З тістом Ауреліо працює тільки руками. Коли бачить, як в
інших піцеріях розкачують качалкою, виходить із закладу
«Ó âàñ äî âñ³õ çà äîêóìåíòàìè
òðåáà éòè íà ïîêëîí, — ãîâîðèòü
³òàë³ºöü.- Ó ªâðîï³ êîðóïö³ÿ òåæ
º. Àëå äåñü òàì, «íàãîð³». Ïðîñò³
ëþäè öüîãî íå â³ä÷óâàþòü.
ПРО БЕЗВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ І…
«МАМО, ДАЙ ГРОШЕЙ»
Ï’ÿòèé ð³ê Àóðåë³î íå ìîæå
çâèêíóòè äî ìåíòàë³òåòó óêðà¿íö³â. Íàéá³ëüøå âðàæàº áåçâ³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ï³ñëÿ í³ìåöüêî¿ ïåäàíòè÷íîñò³ êîíòðàñò îñîáëèâî
ðàçþ÷èé. Íàâîäèòü ïðèêëàäè,
ñê³ëüêè ðàç³â ¿õ ï³äâîäèëè! Ïðè
öüîìó õàïàºòüñÿ çà ãîëîâó. Ðîáèëè
öå íàâ³òü ô³ðìè, ÿê³ ââàæàþòüñÿ
ñîë³äíèìè. Íàé÷àñò³øå ñòèêàëèñÿ
ç öèì òîä³, êîëè îáëàøòîâóâàëè
çàêëàä õàð÷óâàííÿ. Òîä³ äîâîäèëîñÿ çàìîâëÿòè îáëàäíàííÿ, ìåáë³
òîùî. Ñïî÷àòêó ïðîñÿòü ñïëàòèòè
çà çàìîâëåííÿ, ïîò³ì ó âèçíà÷åíèé ÷àñ íå âèêîíóþòü îá³öÿíîãî,
êàæóòü, òðåáà ùå ïî÷åêàòè, à âðåøò³, ïîâåðòàþòü êîøòè.
— Êîæåí äåíü, êîëè ¿äó íà ðîáîòó, áà÷ó ñèòóàö³¿, ÿê ìàøèíè
ïðîë³òàþòü íà ÷åðâîíå ñâ³òëî, àáî

ÿê âîä³¿, íàâ³òü ïîë³öåéñüê³, ï³ä
÷àñ ¿çäè ðîçìîâëÿþòü ïî òåëåôîíó, — ãîâîðèòü Àóðåë³î. — Âñå
öå ÷åðåç áåçêàðí³ñòü.
Òåðèòîð³þ á³ëÿ êàôå âîíè
îçåëåíÿëè óäâîõ ç äðóæèíîþ.
Àóðåë³î òà÷êîþ çàâîçèâ çåìëþ,
Â³òà âèñàäæóâàëà êâ³òè. Àëå êâ³òè
õòîñü âèðâàâ ç êîð³ííÿì. Ïîñàäèëè çíîâ. Íàñòóïíîãî ðàçó ¿õ
ðîçòîïòàëè êîëåñàìè àâòîìîá³ëÿ. Ïîë³öåéñüê³, ÿêèõ âèêëèêàëè, í³÷èì íå äîïîìîãëè. Ó ò³é æå
Í³ìå÷÷èí³ çà òàêå ïîøêîäæåííÿ âîä³ºâ³ äîâåëîñÿ á ñïëàòèòè
íåìàëèé øòðàô.
— Ó÷í³, ÿê³ ïðèõîäÿòü äî íàñ
íà ïðàêòèêó, ë³íóþòüñÿ ïðàöþâàòè, — ãîâîðèòü Àóðåë³î. — Ãðîøåé
âåëèêèõ õî÷óòü. Çàïèòóºø, ùî
âì³ºø ðîáèòè, ñòèñêàþòü ïëå÷èìà.
À äëÿ ÷îãî ¿ì ïðàöþâàòè? Ìàìà
äàñòü, áàáöÿ ç ä³äîì äàñòü ãðîøåé.
Òàê ó âàñ ðîáèòüñÿ, ïðàâäà?
Ñàì â³í ïðàöþº ç 15-òè ðîê³â.
Äóæå ëþáèòü ñâîþ ðîáîòó. Ðîáèòü âñå ÿê³ñíî. Ñòâåðäæóº, ùî
ó íàñ ìàëî äáàþòü ïðî ÿê³ñòü.
Ó ªâðîï³ öå íà ïåðøîìó ì³ñö³.

Брати Клички — німці?
— Ніхто нас ніде не чекає, в цьому
переконалася особисто за десять
років проживання у Німеччині, —
говорить пані Віта. — Від українського громадянства не відмовилася. Коли її запитують земляки,
чи варто їхати на заробітки, відповідає: «А тут ви все пробували
зробити, що можна?» Говорить
правду, що нас там недолюблюють.
Українцям, чомусь, платять менше,
ніж тим, хто приїхав з інших країн.
Нашу землячку дивувало, як
у розвиненій великій європей-

ській країні люди не знають географії. «Україна, це де? — весь
час чула у відповідь на запитання, звідки вона. —- Вони що,
у школі не вчилися?»
Бувало, доходило до курйозу.
Вінничанка мала переконувати співрозмовників, що брати
Клички не німці, а українці. Каже,
після перемоги співачки Руслани на Євробаченні, а потім після
Помаранчевої революції про нас
стало більше інформації.
— Дуже подобається морозиво,

особливо джелато, — усміхається пані Віта. — За один раз можу
з’їсти 10 порцій. У центрі Рима є
кафе, де пропонують 100 сортів
італійського морозива. Повірте,
Ауреліо готує смачніше. Колись
ми все-таки втілимо свій задум —
у нас буде хоча б четверта частина від того, що у Римі.
Під час нашої розмови за сусіднім столиком сиділи двоє дорослих і двоє дітей. «Обалдєнне
терамісу, не їв ще такого смачного!» — долетіла фраза від сусідів.
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Справедливо?  За хабарництво
колишній заступник прокурора Вінницької
області відбувся штрафом, який
приблизно в п’ять разів менший за суму
самого хабара. Таке ж «покарання»
отримали і спільники екс-прокурора
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Ó â³âòîðîê,
4 ãðóäíÿ, Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé
ñóä ðîçãëÿäàâ õàáàðíèöüêó ñïðàâó åêñ-çàñòóïíèêà
ïðîêóðîðà îáëàñò³ Îëåêñàíäðà
Ïîïåñêà òà éîãî ñï³ëüíèê³â.
Öå áóëà îäíà ç³ ñïðàâ, ÿêó
ðîçñë³äóâàëî Íàö³îíàëüíå àíòèêîðóïö³éíå áþðî Óêðà¿íè ï³ä
êåð³âíèöòâîì Ñïåö³àë³çîâàíî¿
àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè.
Êîðîòêî: 10 êâ³òíÿ 2018-ãî
ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ òà ÍÀÁÓ çàòðèìàëè íà òîé ÷àñ çàñòóïíèêà
ïðîêóðîðà îáëàñò³ Îëåêñàíäðà
Ïîïåñêà. Ðàçîì ³ç íèì ïîïàëèñÿ
ùå äâîº ïîñåðåäíèê³â.
Çà ³íôîðìàö³ºþ ÍÀÁÓ, çàñòóïíèê ïðîêóðîðà ïîãîäèâñÿ äîïî-

ìîãòè â çàêðèòò³ êðèì³íàëüíîãî
ïðîâàäæåííÿ çà âèíàãîðîäó îñîáèñòî éîìó â ðîçì³ð³ 5 òèñÿ÷ äîëàð³â.
Ïðè öüîìó çàçíà÷åí³ ãðîø³
íåîáõ³äíî áóëî ïåðåäàòè ÷åðåç
àäâîêàòà, çàìàñêóâàâøè ¿õ ï³ä âèíàãîðîäó çà í³áèòî íàäàíó ïðàâîâó äîïîìîãó þðèñòà â ö³é ñïðàâ³.
ЕКС-ДИРЕКТОР ТА АДВОКАТ
Õòî ò³ ëþäè, ÿê³ îïèíèëèñÿ
íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ ðàçîì ³ç ïðîêóðîðîì? Ä³çíàëèñÿ ïðî öå ³ç
ñàéòó ñóäîâî¿ âëàäè Óêðà¿íè.
Àäâîêàò — Âàëåð³é Ñóâàëîâ.
Â³í î÷îëþº þðèäè÷íó êîìïàí³þ, ÿêà ðàí³øå íàäàâàëà ïîñëóãè
â³ííèöüêîìó àðåøòìàéäàí÷èêó,
äå ç âëàñíèê³â àâòî âèìàãàëè ãðîø³ çà ïîâåðíåííÿ àâòîìîá³ë³â (bit.
ly/2L283t6). Ñóâàëîâ, äî ðå÷³,
ðàí³øå ïðàöþâàâ ó ïðîêóðàòóð³.

З прокурорів у будівельники
За даними аналітичної системи YouControl, Олександр
Попеско очолив компанію
«БУДІВЕЛЬНА ГРУПА «МОНОЛІТБУД», яка була створена

півроку тому.
А брат Олександра, Олег Попеско, успішно працює у Вінницькій обласній прокуратурі
начальником слідчого відділу.

Ç ìàéäàí÷èêîì ïîâ’ÿçàíèé ³
äðóãèé ïåðñîíàæ — ï³äïðèºìåöü,
ÿêèé òàêîæ âèñòóïàâ ïîñåðåäíèêîì ó ñïðàâ³ ïðî õàáàðíèöòâî
ïðîêóðîðà.
Öå Âàäèì Êàá³øåâ, åêñçàñòóïíèê äèðåêòîðà àðåøòìàéäàí÷èêà. Çâ³ëüíèëè éîãî ç ö³º¿
ïîñàäè çàäîâãî äî òîãî, ÿê Âàäèìà çàòðèìàëè â ñïðàâ³ Ïîïåñêà.
Ïðî òå, ùî ñïðàâà âæå îïèíèëàñÿ â ñóä³, ïîâ³äîìëÿëà
ïðåñ-ñëóæáà Ñïåö³àë³çîâàíî¿
àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè
ó facebook. Åêñ-ïðîêóðîð òà
³íø³ ï³äîçðþâàí³ âèçíàëè ñåáå
âèííèìè â õàáàðíèöòâ³ é ï³äïèñàëè óãîäó ç³ ñë³äñòâîì.
ДОВГО НЕ РОЗГЛЯДАЛИ
Ùå 13 ëèïíÿ Â³ííèöüêèé
ì³ñüêèé ñóä ìàâ ïî÷àòè ðîçãëÿä
ðåçîíàíñíî¿ ñïðàâè. Ï³äãîòîâ÷å çàñ³äàííÿ áóëî çàïëàíîâàíå
íà 10.30. Àëå í³õòî ç³ ñòîð³í îáâèíóâà÷åíèõ íå ïðèéøîâ äî ñóäó
â ïðèçíà÷åíèé ÷àñ.
Íàòîì³ñòü ñåêðåòàð çàñ³äàííÿ
ïîâ³äîìèëà, ùî ñëóõàííÿ ñïðàâè
ïåðåíîñèòüñÿ, áî àäâîêàòè ïîäàëè â³äïîâ³äí³ êëîïîòàííÿ.
Â³äòîä³ ñïðàâó í³ÿê íå ìîãëè
ðîçãëÿíóòè.19 ÷åðâíÿ ñëóõàëè çàÿâó ïðî ñàìîâ³äâ³ä ñóää³ Øëàïàêà. Ìîâëÿâ, â³í ó ñâ³é ÷àñ ïðàöþâàâ ç îäíèì ç îáâèíóâà÷åíèõ
ó ïðîêóðàòóð³ Çàìîñòÿíñüêîãî
ðàéîíó Â³ííèö³. Ñïðàâó â³äïðàâèëè íà ïîâòîðíèé àâòîðîçïîä³ë.
13 ëèïíÿ ìàëî áóòè ï³äãîòîâ÷å çàñ³äàííÿ â ñïðàâ³. Àëå âîíî
íå â³äáóëîñÿ, áî ñóääÿ Àíòîíþê
ï³øîâ ó â³äïóñòêó.
РЕКЛАМА
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ФОТО ЛЮДМИЛИ КЛІЩУК

ЗА ХАБАР НЕ В'ЯЗНИЦЯ, А ШТРАФ

Судді оголошують вирок у справі Попеска та компанії.
Хабар — 5 тисяч доларів, штраф — близько 25 тисяч… гривень
16 ñåðïíÿ. Íà ñóäîâå çàñ³äàííÿ
ç’ÿâèëàñÿ ïðîêóðîð Ñïåö³àë³çîâàíî¿ àíòèêîðóïö³éíî¿ ïðîêóðàòóðè ÃÏÓ Àë³íà Æîâíèöüêà,
ÿêà âõîäèòü äî ãðóïè ïðîêóðîð³â
ó âêàçàíîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³, ïðîòå êîëåã³ÿ íå ïðîâåëà ï³äãîòîâ÷å ñóäîâå çàñ³äàííÿ.
Ãîëîâóþ÷à ñóääÿ Ëàðèñà Êîâàëü÷óê â³äìîâèëàñÿ ïðîâîäèòè ï³äãîòîâ÷å çàñ³äàííÿ, ïîêè íà ñëóõàííÿ íå ç’ÿâèòüñÿ òîé ïðîêóðîð ³ç
ÑÀÏ, ÿêèé îñîáèñòî ï³äïèñóâàâ
óãîäó ïðî âèçíàííÿ âèíóâàòîñò³
ì³æ äåðæàâíèì îáâèíóâà÷åííÿì
òà Îëåêñàíäðîì Ïîïåñêîì é ùå
äâîìà ô³ãóðàíòàìè ñïðàâè. Ñëóõàííÿ â³äêëàëè ùå ðàç, á³ëüøå
í³æ íà ì³ñÿöü.

5 æîâòíÿ. Íà ñóä íå ïðèéøëè
àäâîêàòè îáâèíóâà÷åíèõ. Íàñòóïíå çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷åíå
íà 4 ãðóäíÿ 2018 ðîêó.
ОТРИМАЛИ ШТРАФИ
Çàïëàíîâàíå íà 4 ãðóäíÿ çàñ³äàííÿ ïðîéøëî. À ô³ãóðàíòè
ñïðàâè îòðèìàëè øòðàôè — êîæíîìó ïî 25,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Ö³ ñóìè — ìàêñèìàëüíà ãðîøîâà ñàíêö³ÿ ÷àñòèíè 2 ñòàòò³
369–2 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó,
çà ÿêîþ êâàë³ô³êóâàëè ñïðàâó.
Íàéæîðñòê³øå ïîêàðàííÿ, ÿêå
ô³ãóðàíòè ìîãëè îòðèìàòè —
óâ’ÿçíåííÿ íà òåðì³í äî ï’ÿòè
ðîê³â.
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ГОЛОВНИЙ ДЕТЕКТИВ РОЗКАЗАВ,
ХТО ЗАРАЗ У ПОЛІЦІЇ ФЛАГМАН
Ексклюзив  Новий підрозділ з
універсальних поліцейських почали
формувати на початку року і в травні
«причепили до потяга останній
вагончик». Так каже керівник детективів
Роман Чирка. Він розповів RIA, чому той,
хто не потрапив в число його підлеглих,
тепер заздрить обраним

Ó á³ëüøîñò³
þðèñòè ð³çíèõ
ïðîô³ë³â ïðîéøëè
â³äá³ð ó íîâèé ï³äðîçä³ë óí³âåðñàëüíèõ ïîë³öåéñüêèõ — äåòåêòèâíèé. ¯õ ç³áðàëè çà êîíêóðñîì ç
ð³çíèõ óïðàâë³íü ³ â³ää³ë³â Íàöïîë³ö³¿. Êîëèøí³õ îïåðàòèâíèê³â
60%, à êîëèøí³õ ñë³ä÷èõ 40. Àëå
âñ³ âîíè ôàêòè÷íî íîâ³ ñë³ä÷³, ÿê³
ìîæóòü ³ êåðóâàòè ñë³ä÷èì ïðîöåñîì, ³ çëîä³¿â âëàñíîðó÷ ëîâèòè.
Þðèäè÷íà íàçâà äåòåêòèâíîãî
ï³äðîçä³ëó — â³ää³ë ïî ðîçñë³äóâàííþ îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â.
— Ó á³ëüøîñò³ êðà¿í ªâðîïè
íåìàº âæå ñë³ä÷èõ ³ îïåðàòèâíèõ
ïðàö³âíèê³â. ¯õ çàì³íèëè äåòåêòèâè, — êàæå íà÷àëüíèê íîâîãî
ï³äðîçä³ëó Ðîìàí ×èðêà. — Ó íàñ
çàêîíîäàâñòâî äîçâîëÿº ïðîâîäèòè ñë³ä÷îìó íåãëàñí³ ðîçøóêîâ³
ñë³ä÷³ ä³¿. Óñå òå, ùî îïåðàòèâíèê
ïðîâîäèâ â ìåæàõ îïåðàòèâíîðîçøóêîâî¿ ñïðàâè. Òî æ çàðàç
ôàêòè÷íî ðîáîòà îïåðàòèâíî¿
ñëóæáè (â³äêèäàºìî ñïåö³àëüí³ îïåðàòèâí³ ï³äðîçä³ëè) ñòàº
ðóäèìåíòîì. Òîìó êåð³âíèöòâî
Íàöïîë³ö³¿ çàïðîâàäèëî öåé ï³ëîòíèé ïðîåêò. Ó êîæí³é îáëàñò³
ñòâîðåí³ ï³äðîçä³ëè äåòåêòèâ³â.
Ìè ôëàãìàíè íàñòóïíèõ ðåôîðì.
ßê ñåáå ïîêàæåìî, òàê ñêëàäóòü
áà÷åííÿ é ïîäàëüøèé ðîçâèòîê
âñ³º¿ ïðàâîîõîðîííî¿ ñèñòåìè.

ïàõ ïî òðîº òà ó âèçíà÷åíèõ íàïðÿìêàõ. Òàêèõ íàïðÿìê³â Ðîìàí
×èðêà íàçâàâ ï’ÿòü:
 çàãàëüíèé êðèì³íàë (ïîãðàáóâàííÿ ç ïðîíèêíåííÿì
â æèòëî, êâàðòèðí³ êðàä³æêè
ç³ øêîäîþ â îñîáëèâî âåëèêèõ
ðîçì³ðàõ òà çëî÷èíè, ñêîºí³ îðãàí³çîâàíèìè ãðóïàìè);
 êîðóïö³éí³ çëî÷èíè (90%
óñ³õ çëî÷èí³â ó ñôåð³ ñëóæáîâî¿
ä³ÿëüíîñò³ ³ êîðóïö³¿ ðîçñë³äóþòü
äåòåêòèâè);
 ãîñïîäàðñüêèé êðèì³íàë
(ïðèâëàñíåííÿ, ðîçêðàäàííÿ
ìàéíà àáî øàõðàéñòâà â îñîáëèâî
âåëèêèõ ðîçì³ðàõ);
 áîðîòüáà ç íàðêîçëî÷èíí³ñòþ (âèêëþ÷íî çáóòè â âåëèêèõ
ðîçì³ðàõ);
 íåçàêîííà òîðã³âëÿ ëþäüìè
(çâ³äíèöòâî, ñóòåíåðñòâî).
— Ñï³âðîá³òíèêè ó ãðóïàõ ä³ëÿòüñÿ äîñâ³äîì, — ãîâîðèòü êåð³âíèê äåòåêòèâ³â. — Ó ñåðåäíüîìó îäèí êîëèøí³é ñë³ä÷èé ³ äâà
êîëèøí³õ îïåðàòèâíèõ ñï³âðîá³òíèêè. Ñòàðøèé ãðóïè ðîçïîä³ëÿº,
õòî ÷èì çàéìàºòüñÿ. Ñë³ä÷èé ïðîâîäèòü, ïðèïóñòèìî, âèêëþ÷íî
ñë³ä÷³ ä³¿, ³íøèé ñï³âðîá³òíèê
ïðîâîäèòü íåãëàñí³ ðîçøóêîâ³ñë³ä÷³ ä³¿. Àëå ÿêùî âèÿâëÿºòüñÿ
ÿêàñü ³íôîðìàö³ÿ â õîä³ ðîçñë³äóâàííÿ, òî áåç ïðîáëåì êîëèøí³é
îïåð, à íèí³øí³é ñë³ä÷èé — òîáòî äâà â îäíîìó — òóò æå íàïèñàâ
ðàïîðò, âí³ñ â ªÐÄÐ ³ ïî÷èíàº
ïðàöþâàòè. Åêîíîì³ÿ ÷àñó.

РОЗСЛІДУЮТЬ ТРІЙКАМИ
Äåòåêòèâè íàä ðîçñë³äóâàííÿì çëî÷èí³â ïðàöþþòü ó ãðó-

ТІЛЬКИ ОСОБЛИВО ТЯЖКІ
Óñüîãî çà øòàòîì ó äåòåêòèâíîìó ï³äðîçä³ë³ 18 ëþäåé ðàçîì

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

ç íà÷àëüíèêîì ³ äâîìà çàìàìè
(îäèí ç³ ñë³äñòâà, äðóãèé ç îïåðàòèâíî¿ ä³ÿëüíîñò³). Çàðàç âîíè
ðîçñë³äóþòü 60 êðèì³íàëüíèõ
ïðîâàäæåíü ³ ùå 20 âæå ïåðåäàëè äî ñóäó. Öå âñå îñîáëèâî
òÿæê³ çëî÷èíè.
— Êîæíèé ç íàøèõ íàïðÿìê³â
ùîäíÿ çâó÷èòü ç åêðàí³â òåëåâ³çîð³â: ðîçêðàäàííÿ, ïðèâëàñíåííÿ, íàðêîòèêè, êîðóïö³ÿ. Óñå
íàéá³ëüø áîëþ÷å, — êàæå Ðîìàí
×èðêà. — Íàìàãàëèñÿ ï³ä³áðàòè
ñþäè íàéêðàùèõ ñï³âðîá³òíèê³â.
² öå âèéøëî. Ç êåð³âíèêàìè òàêèõ
â³ää³ë³â ïî Óêðà¿í³ ñï³ëêóºìîñÿ,
ä³ëèìîñÿ ì³æ ñîáîþ äîñÿãíåííÿìè, ³íôîðìàö³ºþ. ² Â³ííèöüêà
îáëàñòü äîñèòü íåïîãàíî ³äå, ç
ãàðíèìè ðåçóëüòàòàìè. Íó, ³ ñàìèì ñë³ä÷èì ö³êàâî ïðàöþâàòè.

Роман Чирка —
начальник нового
детективного
підрозділу. Читає
Акуніна і рідко буває
в ресторанах

«Ó ïåðñïåêòèâ³
ïåðåäáà÷àºòüñÿ,
ùî çà äåòåêòèâàìè
ìàéáóòíº. ×åðåç
ðîê³â 10 âñ³ áóäóòü
äåòåêòèâàìè»
ß õî÷ ³ ñë³ä÷èé ç âåëèêèì ñòàæåì
(14 ðîê³â — àâò.), äëÿ ñåáå çà öåé
ð³ê â³äêðèâ äóæå áàãàòî íîâîãî
â îïåðàòèâí³é ðîáîò³.
— Ïðî îïåðàòèâíó êóõíþ
êîæíèé êîëèøí³é ñë³ä÷èé ÷óâ,
ùîñü òàì òðîõè çíàâ, àëå ïðÿìî
íå ñòèêàâñÿ. Çàðàç, â êîëèøí³õ
îïåð³â îòàê³ îò î÷³: «îñü ÿêà âîíà,
ñë³ä÷à êóõíÿ!», â ñë³äàê³â òàê³ æ
î÷³: «àãà, à ìè íå çíàëè, ùî òàêå
ìîæíà çðîáèòè!» — ðîçêàçóº ãîëîâíèé äåòåêòèâ îáëàñò³, â³äïîâ³äàþ÷è íà ïèòàííÿ: «×è â³ä÷óëè äåòåêòèâè, ùî ìàþòü á³ëüøå
ìîæëèâîñòåé?» — Òàê, îäíîçíà÷íî â³ä÷óëè! ² îäíîçíà÷íî ó íèõ
ç’ÿâèëîñÿ çàö³êàâëåííÿ â ðîáîò³
íà ðàíã âèùå, í³æ ó ³íøèõ ñï³âðîá³òíèê³â. Öå ñòî â³äñîòê³â. ²
ðåçóëüòàò º.
Ðîìàí ×èðêà, ùîá ñòàòè êåð³âíèêîì äåòåêòèâ³â, òàêîæ ïðîõîäèâ êîíêóðñ. Ïèòàºìî, êîëè
îòðèìàâ ïðèçíà÷åííÿ ³ êîëè ï³äðîçä³ë óêîìïëåêòóâàâ ïîâí³ñòþ.
— Ïî÷èíàºòüñÿ âñå, ÿê ïî-

òÿã ³äå. Ñïåðøó ãîëîâà, à ïîò³ì
âàãîíè, — ãîâîðèòü Ðîìàí ×èðêà. — Ãîëîâà ç’ÿâèëàñÿ îô³ö³éíî
30 ñ³÷íÿ öüîãî ðîêó, à îñòàíí³é
âàãîí÷èê ìè ïðè÷åïèëè â òðàâí³.
ТРИ ДОСЯГНЕННЯ
Ïðîñèìî ãîëîâíîãî äåòåêòèâà
íàçâàòè òðè äîñÿãíåííÿ çà áåç
ìàëîãî ð³ê ðîáîòè íà ö³é ïîñàä³.
— ª êîìàíäà, ÿêà ãîòîâà âè¿æäæàòè ìàêñèìóì çà 15 õâèëèí.
Áóëè âèïàäêè, ùî çáèðàëè òåðì³íîâ³ âè¿çäè íà ðåàë³çàö³þ. ª
ñâîÿ ãðóïà â ìåñåíäæåð³, 15 õâèëèí — ³ âñ³ ãîòîâ³, ÷³òêî çíàþòü,
õòî ÷èì çàéìàºòüñÿ. À ï³ñëÿ ðåàë³çàö³¿ ó íàñ íåìàº òàêîãî, ùî
îò âñå, çàòðèìàëè, â³äïî÷èâàºìî.
Ùå ìàñà º ïðîöåñóàëüíèõ ìîìåíò³â, ïîâ’ÿçàíèõ ç ëåãàë³çàö³ºþ
ðåçóëüòàò³â ïðîâåäåííÿ îáøóê³â,
çàòðèìàíü, îãëÿä³â ì³ñöÿ ïîä³¿.
Òàê ñàìî çëàãîäæåíà ðîáîòà:
îäèí ñë³ä÷èé äîïèòóº, äðóãèé ãîòóº êëîïîòàííÿ, òðåò³é ³äå â ñóä,

÷åòâåðòèé ó ïðîêóðàòóðó, ï’ÿòèé
ãîòóº êëîïîòàííÿ â àïåëÿö³éíèé
ñóä. Òîìó ïåðøå — öå êîìàíäà.
Òàêîæ Ðîìàí ×èðêà êàæå, ùî
îäðàçó äåòåêòèâàì äàâàëè òÿæê³ çëî÷èíè, ïîò³ì — îñîáëèâî
òÿæê³. Ñüîãîäí³ óí³âåðñàëüí³ ïîë³öåéñüê³ íàö³ëåí³ íà áîðîòüáó ç
îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èíí³ñòþ. Çì³íà ïð³îðèòåòó — öå äðóãèé ïëþñ.
— ² òðåòº — ìàºìî áàæàííÿ
íå ï³äâåñòè ñïîä³âàííÿ, — ïðîäîâæóº Ðîìàí ×èðêà. — Çàðàç âñ³
ð³âíÿþòüñÿ íà íàñ. ² äóæå áóäå
ïðèêðî, êîëè òîé, õòî ³äå ïåðøèì, ïîòîíå. ª â³äïîâ³äàëüí³ñòü.
×è íå äèâëÿòüñÿ ³ç çàçäð³ñòþ
³íø³ ñï³âðîá³òíèê³â íà äåòåêòèâ³â? ×è íå êàæóòü «âîíè â ãðóïàõ
ïðàöþþòü, ¿ì ëåãøå»?
— Ïîòÿã ï³øîâ. Óñå — ì³ñöü
íåìàº, — ãîâîðèòü Ðîìàí ×èðêà. — À â ïåðñïåêòèâ³ ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî çà äåòåêòèâàìè ìàéáóòíº. Äóìàþ, ÷åðåç ðîê³â äåñÿòü
âñ³ áóäóòü äåòåêòèâàìè.

Продав машину, щоб зробити ремонт у квартирі батьків
Головний детектив області не має власного житла. У декларації вказав квартиру з
правом користування.
— Усе банально просто, — пояснює Роман
Чирка. — Коли останній будинок здавався
(я тоді працював у Замостянському райвідділі), відкрито зібрався весь колектив:
у кого які проблеми, хто дійсно не має житла. Я одружений, з батьками жив. Кинули
жереб, кому попало, той і отримав. Мені
не попало. І після цього ми позбирали, батькам купили однокімнатну квартиру, а вони

нам залишили свою трикімнатну, бо дитина
є. Тож живемо в квартирі батьків. Ситуація
стандартна, мабуть, для тисяч сімей в Україні, коли батьки допомагають дітям.
Крім інформації про зарплату, декларанта
та 30 тисяч гривень заощаджень у готівці,
більше ніяких даних у його звіті про майно
і доходи немає.
— Була колись машина, — зітхнув керівник
відділу детективів. — Але мені довелося її
продати, щоб зробити ремонт в квартирі,
залишеній батьками. До того ремонт там

робився ще в 90-х. Тепер на нову машину
збираю, збираю...
По місту, як каже Роман Чирка, він пересувається пішки або громадським транспортом.
Також у відділі є службовий автомобіль.
Один на всіх. Керівництво обіцяє надати
найближчим часом детективам другий.
— У особистих цілях інколи використовую
авто батька, — каже Роман Чирка. — В основному, щоб завезти доньку на змагання з художньої гімнастики, якщо вони в іншому місті.
Питаємо, коли востаннє був у ресторані

начальник детективів. Каже, дитячий день
народження святкували місяці півтора-два
тому. А що читає головний детектив області? Історичні детективи. З авторів виділяє Акуніна.
— У цьому жанрі є своя загадочка, заковичка, і написано гарно, досить легко
читається, якось по-доброму, — пояснює
Роман Чирка. — Сучасні детективи не люблю, бо в них багато крові. Кривавих і
цинічних детективних сюжетів вистачає
в житті робочому.
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«СУСІДОМ» 300-РІЧНОГО БУДИНКУ
Обличчя центру міста  Дім
на Кропивницького, 9 вважається одним
з найстаріших у Вінниці. Вік будівлі точно
невідомий, але історики сходяться
на думці, що у 18 сторіччі цей будинок
вже стояв. Хотіли поговорити з місцевими
жителями, щоб дізнатися про особливості
проживання в цьому домі. Але, як
виявилося, будинок напівпорожній.
Серед причин — нове будівництво
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ïðî íàéñòàð³øèé æèòëîâèé
áóäèíîê Â³ííèö³
ïèñàëè â 2014 ðîö³. Òîä³ àðõ³òåêòîðè òà ³ñòîðèêè êàçàëè, ùî
áóäèíîê íà Êðîïèâíèöüêîãî,
9 áóâ çâåäåíèé ì³æ 17 òà 18 ñòîð³÷÷ÿì. Òîáòî, áóä³âë³ ùîíàéìåíøå 300 ðîê³â (goo.gl/JZvFyj).
Ðàí³øå ìàâ ³ îáîðîííó ôóíêö³þ,
ùî âèäíî ïî êîíòðôîðñàì, ÿê³
çáåðåãëèñÿ ç òîðöÿ áóä³âë³.
Ó ³ñòîðè÷í³é äîâ³äö³ êðàºçíàâöÿ Ëþäìèëè Äåíèñîâî¿ çàçíà÷àëîñÿ, ùî íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ òóò
áóëè êðàìíè÷êè àáî ìàéñòåðí³,
à íà äðóãîìó — æèòëîâ³ ïðèì³ùåííÿ. Ï³ä äîìîì ïðîñòîðèé
ï³äâàë äëÿ çàáåçïå÷åííÿ çâ’ÿçêó
ç ï³äçåìíèìè õîäàìè.
Àëå â íàø ÷àñ íàéñòàð³øèé áóäèíîê Â³ííèö³ âèãëÿäàº, ì'ÿêî
êàæó÷è, íå äóæå ìàëüîâíè÷î.
Éîãî íåîäíîðàçîâî ïåðåïëàíîâóâàëè, çðîáèëè äâ³ ïðèáóäîâè, óòåïëåííÿ ñò³í òà çàì³íèëè äåðåâ’ÿí³
â³êíà íà ìåòàëîïëàñòèêîâ³
(goo.gl/4ze21T).
Ïîïðè «ïîêðàùåííÿ» —
300-ð³÷íèé áóäèíîê ïîêèíóëè
éîãî êîð³íí³ ìåøêàíö³. ×îìó

òàê ñòàëîñÿ, ä³çíàëèñÿ â³ä æèòåë³â ñóñ³äí³õ áóäèíê³â.
«ВЕЛЕТНІ» ПОСЕРЕД СЕЛА
Öÿ ³ñòîð³ÿ ìàëà áóòè ïðî æèòòÿ
â äîì³, ÿêîìó ê³ëüêà ñòîë³òü, àëå
íàì íå âäàëîñÿ çíàéòè êîð³ííèõ
ìåøêàíö³â: ÿê íàì ðîçïîâ³ëè
ëþäè ç ñóñ³äí³õ áóäèíê³â, êâàðòèðè òóò ðîçïðîäàþòü.
— Âè òóò íå çíàéäåòå æèòåë³â:
îñòàííÿ êîð³ííà ê³ëüêà ðîê³â
òîìó ïîìåðëà, — êàçàëà Òåòÿíà,
ùî æèâå â ñóñ³äíüîìó áóäèíêó. —
Âçàãàë³, òóò â á³ëüøîñò³ êâàðòèð
í³õòî íå æèâå. ×óëà, ùî ïðîäàþòü,
áî ïîðÿä áóäóþòü òîðãîâèé öåíòð.
Ïîêè ìè ðîçìîâëÿëè, ç êâàðòèðè áóäèíêó ñòàëè âèõîäèòè ëþäè
â ðîá³òíè÷³é ôîðì³. Êàçàëè, ùî
îñåëèëèñÿ òóò íåùîäàâíî, òà
íå ìîæóòü í³÷îãî ñêàçàòè ïðî ä³ì:
— Æèòëî ÿê æèòëî, í³÷îãî
íåçâè÷àéíîãî, — êàçàâ îäèí ç
÷îëîâ³ê³â.
Ïîäèâèâøèñü ó â³êíà, áà÷èìî,
ùî äåÿê³ êâàðòèðè íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ âçàãàë³ ïîðîæí³: íåìàº í³ ñâ³òëà, àí³ ÿêèõîñü ïîáóòîâèõ ðå÷åé.
Çãîäîì äî íàñ çíîâ ï³ä³éøëà Òåòÿíà òà ïîðàäèëà çâåðíóòèñÿ äî ñâîº¿
ñóñ³äêè, ùî òóò æèâå ç äèòèíñòâà.
Òàê ìè ïîçíàéîìèëèñÿ ç 77-ð³÷íîþ
Ëþäìèëîþ ßðåìåíêî, â÷èòåëüêîþ
á³îëîã³¿, ÿêà âæå íà ïåíñ³¿.

— Öå ñïðàâä³ íàéñòàð³øèé
áóäèíîê. Îðèã³íàëüíèé áóäèíîê
áóâ ðîçðàõîâàíèé ò³ëüêè íà ñ³ì
êâàðòèð, à óñå, ùî äàë³ — öå
ïðèáóäîâà. Ïåðåêðèòòÿ çðîáëåí³ ç äðàíêè. Ñàíâóçë³â îêðåìèõ
íå áóëî, ò³ëüêè ñï³ëüíèé òóàëåò
íà âóëèö³. ² çàðàç öåé ä³ì ó äóæå
ïîãàíîìó ñòàí³. ßêùî ïðèäèâèòèñÿ, òî ïåðøèé ïîâåðõ âæå ï³ä
çåìëþ âàëèòüñÿ, — êàçàëà æ³íêà.
Ëþäìèëà ßðåìåíêî ðîçêàçàëà
³ ïðî ñâ³é ä³ì, ùî çíàõîäèòüñÿ
ïîðó÷ ç 300-ð³÷íèì áóäèíêîì.
— À ì³é áóäèíîê (òðèïîâåðõ³âêà íà Êðîïèâíèöüêîãî, 3)
1902 ðîêó çàáóäîâè. Éîãî ùå
ïîì³ùèê áóäóâàâ. Ï³ñëÿ Äðóãî¿

Áóä³âíèöòâî
øåñòèïîâåðõ³âêè —
ñåðåä íàì³ð³â
³íâåñòîðà. Àëå ïðîåêò
ìàþòü ïîãîäèòè ùå
ôàõ³âö³ òà ³ñòîðèêè
ñâ³òîâî¿ â³éíè Â³ííèöÿ áóëà ñåëîì: Âèøåíüêè íå áóëî, Êè¿âñüêîãî ìîñòó íå áóëî, áóäèíê³â
âèñîêèõ íå áóëî, ò³ëüêè õàòè òà
õóòîðè. Ì³é ä³ì ââàæàâñÿ âåëåòíåì, ñåðéîçíî! — ðîçêàçàëà ïåíñ³îíåðêà. — Êîëè â 1962 ðîö³ öþ
òðèïîâåðõ³âêó ðåêîíñòðóþâàëè,
ïîáà÷èëà, ç ÷îãî òóò ôóíäàìåíò.
Íå ç öåãëè, à ç ìåòðîâèõ ãðàí³òíèõ áðèë! Ñò³íè òîâùèíîþ
â îäèí ìåòð!
ПРОДАЛИ ВСЕ!
Ïàí³ Ëþäìèëà ðîçêàçàëà, ÷îìó
íà Êðîïèâíèöüêîãî, 9 ìàéæå
íåìàº æèòåë³â òà çâ³äêè òàì âçÿëèñÿ ëþäè ó ðîá³òíè÷³é îäåæ³.
— Óñå ïðîñòî: êâàðòèðè â öüîìó äîì³ âèêóïèëè. Êîëèøí³ ìåøêàíö³ «íåîáðàæåí³», áî îòðèìàëè
ñò³ëüêè, ñê³ëüêè õîò³ëè. Çíàþ, ùî
ñêóïîâóº ïðèì³ùåííÿ Öèõîìñüêèé, ùî áóäóº òóò ïîðÿä òîðãîâèé öåíòð, — ðîçêàçàëà æ³íêà.
РЕКЛАМА
439716

436834

Найстаріший житловий будинок виглядає жахливо. Його
добудовували та обшили потріскані стіни пінопластом
Ëþäìèëà ßðåìåíêî êàçàëà, ùî
öåé ÷îëîâ³ê õîò³â ïðèäáàòè ³ ¿¿
êâàðòèðó íà Êðîïèâíèöüêîãî, 3.
— Ìåí³ ïðîïîíóâàëè, àëå
ÿ â³äìîâèëàñÿ. Áîþñÿ öèõ äîëàð³â, ³ ïðè òîìó ìàþ ï³ëüãè íà êîìóíàëêó: ïëà÷ó â ì³ñÿöü 56 ãðèâåíü! Îäíîãî ðàçó Öèõîìñüêèé
íàâ³òü çàáðàâ ìîþ ïëàò³æêó ðàçîì
ç óñ³ìà, áî äóìàâ, ùî öå âæå âñå
éîãî. Äîâåëîñÿ âèêëèêàòè ïîë³ö³þ, ùîá çàáðàòè ñâ³é ðàõóíîê, —
ðîçêàçàëà ïåíñ³îíåðêà.
Õî÷à æ³íêà âèñëîâèëà ïðèïóùåííÿ, ùî àí³ ¿¿ ä³ì, àí³ ïàì’ÿòêó
íå áóäóòü çíîñèòè. Áî çà ¿¿ ñëîâàìè, öå íå âäàñòüñÿ çðîáèòè íîâèì
âëàñíèêàì, àäæå öå æ ïàì’ÿòêà
àðõ³òåêòóðè.
— Ïàì’ÿòàþ, ÿêå òóò áóëî
ãàðíå ïîäâ³ð’ÿ ç ñàäîì, ÿê ìè
òóò ä³òüìè ãðàëèñÿ. À òåïåð ïîâíà
ðîçðóõà. Äî òîãî æ, ùå öå áóä³â-

íèöòâî ïîðÿä, òîðãîâèé öåíòð.
Àëå ÿ ñâîþ êâàðòèðó ïðîäàâàòè
íå áóäó, ÿ òóò äî ê³íöÿ, — ñêàçàëà
Ëþäìèëà.
ВАЖКО БУДУВАТИ,
БО ПІД ЗЕМЛЕЮ ПЛАВУН
Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ì³ñòà
Îëåêñàíäð Ðåêóòà ðîçêàçàâ æóðíàë³ñòó, ùî â ³íâåñòîðà — òîâàðèñòâà «Ïîä³ëëÿ Ïðèâàò» — íèí³ º
äîçâ³ë ò³ëüêè íà ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè. Òîáòî, íà âèêîíàííÿ äåìîíòàæó áóä³âë³ íà Ñîáîðí³é, 29, ÿêó
âèçíàëè àâàð³éíîþ òà ïðîäàëè ç
àóêö³îíó çà 1 ì³ëüéîí 25 òèñÿ÷
ãðèâåíü (goo.gl/fWXkeC).
— Íà Ñîáîðí³é çàáóäîâíèê
ïëàíóº çâåñòè ÷îòèðèïîâåðõîâèé òîðãîâî-îô³ñíèé öåíòð.
À ó ïîäâ³ð'¿, ùî çíàõîäèòüñÿ íà âóëèö³ Êðîïèâíèöüêîãî, — çâåäóòü øåñòèïîâåðõîâèé áóäèíîê.
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МОЖЕ СТАТИ ШЕСТИПОВЕРХІВКА
ДЕ ЗНАХОДИТЬСЯ ПАМ’ЯТКА
Костел
Діви Марії

Знесення колишнього
готелю на Соборній, 29

Будівельний майданчик
та місце розташування
новобудови

СвятоПреображенский
собор

Пам’ятка архітектури
місцевого значення —
житловий будинок на
Кропивницького, 9

Людмила Яременко (77) каже, що власник ТЦ купив усе житло. Підприємець підтвердив,
що придбав 11 квартир, щоб не було потім проблем з сусідами, яким новобуд затулить сонце
Îñê³ëüêè ðåëüºô íà Êðîïèâíèöüêîãî íà ê³ëüêà ìåòð³â íèæ÷èé,
òî øåñòèïîâåðõ³âêó ìàéæå íå áóäå
âèäíî ç Ñîáîðíî¿, — ñêàçàâ Ðåêóòà. — Æèòëîâ³ áóäèíêè íà âóëèö³
Êðîïèâíèöüêîãî, 9 òà 3 íå áóäóòü
çíåñåí³. Õî÷à áóä³âëþ íà Êðîïèâíèöüêîãî, 9 ³íâåñòîð äóìàâ
ïîâí³ñòþ âèêóïèòè òà çíåñòè,
àëå, íà æàëü, çàêîíîäàâñòâî öå
íå äîçâîëÿº, îñê³ëüêè öå ïàì’ÿòêà
àðõ³òåêòóðè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ.
Îòæå, âæå º ïðîåêò ö³º¿ áóä³âë³?
— Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, â³í
ùå â ïðîöåñ³ ðîçðîáêè òà ïîâåðõîâ³ñòü ìîæå ùå çì³íèòèñÿ. Òå,
ùî òóò áóäå øåñòèïîâåðõ³âêà,
ìåí³ â³äîìî çà òåõí³êî-åêîíîì³÷íèìè ïîêàçíèêàìè, ÿê³ äàâàâ ³íâåñòîð. Ãîòîâèé ïðîåêò áóäèíêó
áóäå çàòâåðäæóâàòè äåïàðòàìåíò
àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ,
â³ää³ë îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàä-

ùèíè ÎÄÀ. ² â³ðîã³äíî, äîçâ³ë
íà áóä³âíèöòâî äàâàòèìå Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè, àäæå íîâîáóäîâà ç’ÿâèòüñÿ ó ³ñòîðè÷íîìó
àðåàë³ Â³ííèö³, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ðåêóòà.
Óò³ì, êåð³âíèê òîâàðèñòâà
«Ïîä³ëëÿ Ïðèâàò» Îëåêñàíäð
Öèõîìñüêèé ñêàçàâ, ùî áóä³âíèöòâî øåñòèïîâåðõ³âêè º äîñ³
ï³ä ïèòàííÿì.
— Öå ìè ò³ëüêè ïëàíóºìî, áî
òóò íà ãëèáèí³ 14 ìåòð³â çíàõîäèòüñÿ ïëàâóí. ×åðåç ùî âàæêî
îáëàøòóâàòè ôóíäàìåíò. Ãîòîâîãî ïðîåêòó íà áóä³âëþ ùå
íå ìàºìî, — ñêàçàâ Öèõîìñüêèé.
Ïèòàºìî, ÷è ä³éñíî ï³äïðèºìåöü êóïèâ óñå æèòëî â íàâêîëèøí³õ áóäèíêàõ ³ äëÿ ÷îãî
öå ðîáèòü?
— Íå âñ³ êâàðòèðè, à ò³ëüêè
îäèíàäöÿòü. ×îòèðè êâàðòèðè

â áóäèíêó íà Êðîïèâíèöüêîãî, 9
(óñüîãî â äîì³ 12 êâàðòèð — àâò.)
³ ñ³ì êâàðòèð íà Êðîïèâíèöüêîãî, 3 (óñüîãî 26 êâàðòèð — àâò.).
ßêáè âè òóò æèëè, òî ñàì³ á ïîãîäèëèñÿ ïðîäàòè æèòëî, îñê³ëüêè
ö³ áóäèíêè â æàõëèâîìó ñòàí³.
Íàì öå ïîòð³áíî, ùîá çàáåçïå÷èòè íîðìó ³íñîëÿö³¿ ïîäâ³ð'ÿ,
áî ïîðÿä õî÷åìî çáóäóâàòè ïàðê³íã, — â³äïîâ³â äèðåêòîð òîâàðèñòâà «Ïîä³ëëÿ Ïðèâàò».
ßê ïîÿñíèâ Ðåêóòà, çà ïëàíîì
³íâåñòîðà òóò áóäå òðèïîâåðõîâèé
ïàðê³íã.
— ßêùî íîâîáóä áóäå çàòóëÿòè ñâ³òëî æèòåëÿì íàâêîëèøí³õ
áóäèíê³â, òî îäèí ç âàð³àíò³â
âèð³øåííÿ ïèòàííÿ — âèêóï
êâàðòèð. Ìîæëèâî, òàê ³íâåñòîð
ï³øîâ íà âèïåðåäæåííÿ, òî÷íî
íå ñêàæó, — ñêàçàâ ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ì³ñòà.

Пам’ятка архітектури може стати пам’ятним місцем
Запитали у керівника відділу
охорони культурної спадщини Вінницької ОДА Михайла
Потупчика, чи можна забрати
статус «пам’ятки архітектури
місцевого значення» в будинку?
— Закон передбачає два випадки, коли пам'ятка виключається
з державного реєстру: 1) Якщо
вона повністю знищена. 2) Якщо
втратила предмет охорони. З
предметом охорони складніше, адже для кожної пам'ятки
це індивідуальна річ: ліпнина,
конструкції, матеріал, з якого
виконана будівля тощо. Це має
бути прописано в паспорті, але,
на жаль, не для всіх пам'яток
такі паспорти є.
— А якщо пам'ятку повністю ви-

купить одна людина?
— Це не скасовує статусу! Навіть повне знищення пам'ятки
не може бути підставою для
виключення з переліку. У нас
був випадок у Козятинському районі, що хата, в якій
проживав дід Грушевського,
повністю зруйнувалася: вона
була глинобитна, і за нею ніхто
не слідкував, тож з часом хата
перетворилася на купу глини.
Але Міністерство культури
не дозволило скасувати статус
пам'ятки. Тепер це «пам'ятне
місце», де стояла хата діда
Грушевського. І з цією землею
нічого не можна робити, тільки
наукові дослідження, — відповів Потупчик.

РЕКЛАМА

438892
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ВИТАЛИЙ БЕЛОВ, ПСИХОЛОГ

Похоже, что из мира, где человек ищет
знание, мы перешли в мир, где знаниям
приходится искать человека.

простір для особистої думки

Що таке Халяль? Халяль — гарантія якості
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
МАГАЗИНУ HALAL

Ó Â³ííèö³ â³äêðèâñÿ ïåðøèé
ìàãàçèí, äå ìîæíà
ïðèäáàòè ïðîäóêö³þ Õàëÿëü.
Îñíîâíèì àññîðòèìåíòîì
öüîãî ìàãàçèíó º ñâ³æå ìÿñî
áàðàíèíè, òåëÿòèíè òà êóðêè,
à òàêîæ êîâáàñí³ âèðîáè.
Ùî æ îçíà÷àº «Halal»?
«Õàëÿëü» (â³ä àðàáñüêîãî alhalal — äîçâîëåíå) — öå ìàðêà,
ùî ï³äòâåðäæóº, ùî ö³ ïðîäóêòè âèãîòîâëåí³ â³äïîâ³äíî
äî ìóñóëüìàíñüêèõ òðàäèö³é,
íå ì³ñòÿòü êîìïîíåíò³â, ÿê³

íå ìîæíà âæèâàòè â ¿æó ìóñóëüìàíèíó (íàïðèêëàä, ñâèíèíó, êðîâ) ¿õ íàçèâàþòü ÷èñòèìè ïðîäóêòàìè «äóõîâíîãî
ïîõîäæåííÿ».
Ì'ÿñî Õàëÿëü — êîðèñíî!
Òâàðèíà, ÿêà ðîç³áðàíà â³äïîâ³äíî äî òðàäèö³é Õàëÿëü,
çíåêðîâëåíà. Òàêå ìÿñî º
íàéêîðèñí³øèì, ³ ìàº ñëàáêèé ðîæåâèé êîë³ð. Êðîâ æå
º ñïðèÿòëèâèì ñåðåäîâèùåì
äëÿ ðîçâèòêó õâîðîáîòâîðíèõ
áàêòåð³é. Ïðîöåñ ¿õ ðîçâèòêó
ïî÷èíàºòüñÿ ÷åðåç 20 õâèëèí
ï³ñëÿ çàáîþ ³ âîëîä³º ìèòòºâèì
âðàæàþ÷èì õàðàêòåðîì. Ì'ÿñî

Õàëÿëü — áåç öüîãî íåäîë³êó.
Ì'ÿñî Õàëÿëü — ÿê³ñíî! Çà
âèìîãîþ, ò³ëüêè çäîðîâ³ òâàðèíè, âèðîùåí³ áåç ð³çíèõ á³îëîã³÷íèõ äîáàâîê, ï³äëÿãàþòü
îáðîáëåííþ.
Ì'ÿñî Õàëÿëü — áåçïå÷íî!
Âîíî íå ì³ñòèòü â ñîá³ øê³äëèâèõ ðå÷îâèí ³ «ôàêòîðà ñòðàõó», ÿêèé âèíèêàº ó òâàðèí ïðè
çàáî¿. Òàêîæ îáîâ’ÿçêîâî âèäàëåí³ øê³äëèâ³ çàëîçè òà çàïàëåí³ ë³ìôàòè÷í³ âóçëè. Ì'ÿñî
ôàêòè÷íî îòðóþºòüñÿ àäðåíàë³íîì òà ³íøèìè ðå÷îâèíàìè,
ÿê³ âèä³ëÿþòüñÿ ï³ä ÷àñ ïðîÿâó
ïî÷óòòÿ ñòðàõó. Ì'ÿñî Õàëÿëü

çâ³ëüíåíå â³ä öüîãî íåäîë³êó.
Òîæ áóäåìî ðàä³ áà÷èòè Âàñ
â íàøîìó ìàãàçèí³ çà àäðåñîþ:

ïåðåõðåñòÿ âóëèöü Êåëåöüêî¿ òà Äàíèëà Ãàëèöüêîãî ç
8.00 ïî 22.00.
440793

Досвід Вінниччини представлено на форумі «Основні
засади рівного економічного розвитку жінок i чоловіків»
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
«БЛАГОДІЙНОГО
ФОНДУ ЛЮДМИЛИ
СТАНІСЛАВЕНКО»

Íåùîäàâíî ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ
Âñåóêðà¿íñüêèé ôîðóì «Îñíîâí³ çàñàäè ð³âíîãî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó æ³íîê i ÷îëîâ³ê³â».
Îäíèì ç³ ñï³êåð³â, ÿêîãî ñòàëà
äåïóòàòêà, çàñòóïíèöÿ ãîëîâè ôðàêö³¿ ÁÏÏ Â³ííèöüêî¿
îáëàñíî¿ ðàäè, ãîëîâà ÊÓÆ
ó Â³ííèö³, ãîëîâà ÌÔÎ «Ð³âí³ Ìîæëèâîñò³» òà çàñíîâíèöÿ
áëàãîä³éíîãî ôîíäó Ëþäìèëà
Ñòàí³ñëàâåíêî. Òàêîæ äî ðîáîòè
ôîðóìó äîëó÷èëèñü ïðåäñòàâíèê
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ²ðèíà Ëóöåíêî, ãîëîâà ï³äêîì³òåòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè
Óêðà¿íè ç ïèòàíü ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³ ³ íåäèñêðèì³íàö³¿ ²ðèíà
Ñóñëîâà, çàñòóïíèöÿ ì³í³ñòðà
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Óêðà¿íè ç
ïèòàíü ºâðîïåéñüêî¿ ³íòåãðàö³¿
Îëåêñàíäðà ×óðê³íà, â³öå-ïðåçèäåíò ÃÎ «Ñïiëêà æiíîê Óêðà¿íè» Àííà-Â³êòîð³ÿ Âîðîíöîâà,
çàñòóïíèöÿ ì³í³ñòðà þñòèö³¿
Ñâ³òëàíà Ãëóùåíêî, çàñòóïíèöÿ
ì³í³ñòðà ÌÂÑ Òåòÿíà Êîâàëü÷óê, ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêîãî é

îáëàñíîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ òà
ãðîìàäñüê³ ä³ÿ÷³.
Çàõ³ä ìàâ íà ìåò³ ñôîðìóâàòè
åôåêòèâíó ñèñòåìó ñï³âïðàö³ âñ³õ
ñîö³àëüíèõ ïàðòíåð³â, ä³ÿëüí³ñòü
ÿêèõ ñïðÿìîâàíà íà çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ ïðàâ òà ìîæëèâîñòåé
ó ñóñï³ëüñòâ³, ðîçâèòîê ëþäñüêîãî êàï³òàëó òà çàáåçïå÷åííÿ ñòàëîãî ðîçâèòêó ðåã³îí³â.
Ï³ä ÷àñ ôîðóìó ó÷àñíèö³ îáãîâîðèëè îñíîâí³ íàïðÿìêè äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó äàí³é ñôåð³,
ðåã³îíàëüí³ àñïåêòè ðåàë³çàö³¿
äåðæàâíèõ ³í³ö³àòèâ òà âàæëèâ³ñòü ñï³âó÷àñò³ ãðîìàäñüêîñò³ òà
ì³æíàðîäíèõ ïàðòíåð³â ó öüîìó
ïðîöåñ³.
Ó ñâîºìó âèñòóï³ Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî çóïèíèëàñü
íà ðåàë³çàö³¿ ãåíäåðíî¿ ïîë³òèêè
íà Â³ííè÷÷èí³.
«Ñüîãîäí³ â îáëàñò³ íàëàãîäæåíî ðîáîòó ç ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïîë³òèêè ó ñôåð³ çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â, çàòâåðäæåíî òà ðåàë³çóþòüñÿ îáëàñíà
êîìïëåêñíà ïðîãðàìà. Ô³íàíñóâàííÿ ÿêî¿ â íàø³é îáëàñò³
îäíå ç íàéá³ëüøèõ, — çàóâàæèëà
Ëþäìèëà Àíàòîë³¿âíà. — Òàêîæ

ìè ïðàöþºìî íàä ïðîåêòàìè,
ÿê³ ðîçâèâàþòü ó æ³íêàõ ë³äåðñüê³ ÿêîñò³ é â íàïðÿìêó ñîö³àëüíîãî çàõèñòó æåðòâ ñ³ìåéíîãî
íàñèëëÿ. Íàñïðàâä³ ïðîåêò³â òà
çàõîä³â, ÿê³ ìè âò³ëþºìî â æèòòÿ, äóæå áàãàòî ³ âñ³ âîíè ìàþòü
âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ ñòâîðåííÿ
ð³âíèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ ì³ñòÿí»
Ç³ ñë³â äåïóòàòêè îáëðàäè, çàõîäè, â ìåæàõ ïðîãðàìè ñïðÿìîâàí³ íà: ï³äòðèìêó ñ³ì’¿, çàïîá³ãàííÿ òà ïðîòèä³þ äîìàøíüîìó
íàñèëüñòâó, çàáåçïå÷åííÿ ð³âíèõ
ïðàâ ³ ìîæëèâîñòåé æ³íîê ³ ÷îëîâ³ê³â, ïðîòèä³þ òîðã³âë³ ëþäüìè.
«Äóæå âàæëèâî, ùî âñ³ çàõîäè,
ïðî ÿê³ ÿ ðîçïîâ³äàëà ï³ä ÷àñ
ñâîãî âèñòóïó, ä³éñíî ïðàöþþòü. Âîíè íå ïðîñòî ïðîïèñàí³
íà ïàïåð³, à º ä³ºâèìè äîðîæí³ìè êàðòàìè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Ïðèºìíî ðîçóì³òè, ùî ³ ó âèð³øåíí³ ïèòàíü ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³ íàøà îáëàñòü ñòàëà ïåðøîþ,
àäæå ó 2017 ðîö³ ì³ñüêîþ âëàäîþ áóëî ï³äïèñàíî «ªâðîïåéñüêó Õàðò³þ ð³âíîñò³ ÷îëîâ³ê³â
òà æ³íîê», — äîäàëà Ëþäìèëà
Àíàòîë³¿âíà.

Ó õîä³ ôîðóìó â³äáóëîñü òðè
ïàíåëüí³ äèñêóñ³¿, à ñàìå:
 Äåðæàâí³ ³í³ö³àòèâè: âèêëèêè ³ ìîæëèâîñò³.
 Óñï³øí³ ïðàêòèêè âçàºìîä³¿
âëàäè òà ãðîìàäñüêîñò³ íà ì³ñöåâîìó ð³âí³.
 Ðîçâèòîê ³íñòèòóòó ïàðòíåðñòâà, ÿê çàïîðóêà ðîçáóäîâè
åêîíîì³÷íîãî ïîòåíö³àëó æ³íîê.
Òàêîæ Ëþäìèëà Àíàòîë³¿âíà
çóïèíèëàñü íà ñòàòèñòè÷í³é ³íôîðìàö³¿ é ðîçïîâ³ëà ïðî çàõîäè, ÿê³ íàö³ëåí³ íà çá³ëüøåííÿ
æ³íîê ó ïîë³òèö³.
«Â³ííèöüêà îáëàñòü õàðàêòåðèçóºòüñÿ ïåðåâàæíîþ ê³ëüê³ñòþ æ³íîê íàä ÷îëîâ³êàìè. ßêùî
ìè çâåðíåìî óâàãó íà ê³ëüê³ñòü
ïðåäñòàâíèöü ïðåêðàñíî¿ ñòàò³ ó Â³ííèöüê³é îáëàñí³é ðàä³
òî ïîáà÷èìî, ùî ÷îëîâ³ê³â
äåïóòàò³â çíà÷íî á³ëüøå. Àíàëîã³÷íà ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñü é
ó îá’ºäíàíèõ òåðèòîð³àëüíèõ
ãðîìàäàõ. Â îáëàñò³ ñòâîðåíî
35 òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä ³ ëèøå
6 ç íèõ î÷îëþþòü æ³íêè. Äëÿ
òîãî, àáè âèð³øèòè äàíå ïèòàííÿ, â îáëàñò³ ðåàë³çóþòüñÿ ðÿä

ïðîåêò³â, çîêðåìà: «Àêàäåì³ÿ
Æ³íî÷îãî Ïîë³òè÷íîãî Ë³äåðñòâà» òà ùîð³÷íèé Ôåñòèâàëü
ð³âíèõ ïðàâ òà ìîæëèâîñòåé
«INFEST», — ï³äñóìóâàëà çàñòóïíèê ãîëîâè ôðàêö³¿ ÁÏÏ.
Îêð³ì òîãî, ó÷àñíèêè ôîðóìó
îáãîâîðèëè äåðæàâí³ ³í³ö³àòèâè
ó íàïðÿìêó ³ìïëåìåíòàö³¿ ãåíäåðíî¿ ð³âíîñò³, ³ñíóþ÷³ âèêëèêè
òà ìîæëèâîñò³. Çàñòóïíèöÿ ì³í³ñòðà âíóòð³øí³õ ñïðàâ Òåòÿíà
Êîâàëü÷óê ðîçïîâ³ëà ïðèñóòí³ì
ïðî çàêîðäîííèé äîñâ³ä.
«Ãåíäåðíà ïîë³òèêà — öå,
ïåðø çà âñå, ïðî ð³âíèé äîñòóï
äî ìîæëèâîñòåé: åêîíîì³÷íèõ,
ñîö³àëüíèõ òà ³íøèõ. Ìè áà÷èìî, ùî êðà¿íè, äå â îñíîâó
åêîíîì³êè ïîêëàäåíî ïðèíöèï
íåäèñêðèì³íàö³¿ çà ãåíäåðíîþ
îçíàêîþ ìàþòü á³ëüø³ ïîêàçíèêè ðîçâèòêó. Ð³âíèé äîñòóï
äî åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó — çàïîðóêà äîáðîáóòó ñóñï³ëüñòâà», —
ñêàçàëà çàñòóïíèöÿ ì³í³ñòðà.
Ïî çàâåðøåííþ ôîðóìó çà ðåçóëüòàòàìè ðîáîòè äî Óðÿäó
áóäå íàïðàâëåíî â³äïîâ³äí³
ðåêîìåíäàö³¿.
440759
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ÇÄÎÐÎÂ’ß

RIA, Ñåðåäà, 12 ãðóäíÿ 2018
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

УГОДИ З ЛІКАРЕМ
МОЖНА ПІДПИСУВАТИ ДО ЛІТА

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
СПОНСОР РУБРИКИ

Дали ще час  У Вінниці більше 20%
населення ще не підписали декларації з
лікарями, хоча офіційно кампанія «Лікар
в кожну родину» мала закінчитися за два
тижні. У МОЗі вирішили продовжити термін
підписання декларацій до червня 2019
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

RIA íåîäíîðàçîâî ïèñàëà ïðî
òå, ùî äî ê³íöÿ
2018 ðîêó êîæåí
â³ííè÷àíèí ìàº âèçíà÷èòèñÿ ç
ñ³ìåéíèì ë³êàðåì òà ï³äïèñàòè
óãîäó. Ïîñèëàþ÷èñü íà íàêàç
ÌÎÇó ¹ 503 â³ä 19.03.18 «Ïðî
çàòâåðäæåííÿ Ïîðÿäêó âèáîðó
ë³êàðÿ» òà â³äïîâ³äí³ êîìåíòàð³
ôàõ³âö³â. Íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ ÌÎÇ
îïðèëþäíèâ ³íôîðìàö³þ ïðî òå,
ùî Íàöñëóæáà çäîðîâ'ÿ áóäå ïðîäîâæóâàòè ô³íàíñóâàòè ÷åðâîí³
ñïèñêè àæ äî ÷åðâíÿ 2019 ðîêó.
Òîìó º ÷àñ âèçíà÷èòèñü òà âðåøò³ðåøò ï³äïèñàòè äåêëàðàö³þ. Òîáòî
ç íîâîãî ðîêó áåç äåêëàðàö³¿ ïàö³ºíò çìîæå ïðèéòè äî àìáóëàòîð³¿
é áåçîïëàòíî îòðèìàòè äîïîìîãó.
À ïî÷èíàþ÷è ç ëèïíÿ íàñòóïíîãî ðîêó, ïàö³ºíòè, ÿê³ íå îáðàëè
ñâîãî ë³êàðÿ, áóäóòü ìàòè ïðàâî
îòðèìàòè áåçîïëàòíó ïåðâèííó
ìåäè÷íó äîïîìîãó ó çàêëàäàõ
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ, êîëè â íèõ
òðàïèòüñÿ íåâ³äêëàäíèé ñòàí.
ЩО МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ ПІД
НЕВІДКЛАДНИМ СТАНОМ
 ðàïòîâå ï³äâèùåííÿ òåìïåðàòóðè ò³ëà ç êàøëåì, íåæèòòþ,
áîëåì ó ãîðë³;
 ãîëîâíèé á³ëü, çàïàìîðî÷åííÿ, ñëàáê³ñòü;

 á³ëü ó ïîïåðåêó, ñóãëîáàõ;
 ï³äâèùåííÿ àðòåð³àëüíîãî
òèñêó;
 áîëüîâèé ñèíäðîì ó îíêîëîã³÷íèõ õâîðèõ;
 àëêîãîëüíèé, íàðêîòè÷íèé,
òîêñè÷íèé àáñòèíåíòíèé ñèíäðîì;
— çàãîñòðåííÿ õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü ó ïàö³ºíò³â, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ï³ä íàãëÿäîì ë³êàðÿ,
ùî íàäàº ïåðâèííó ìåäè÷íó äîïîìîãó, ç ïðèâîäó ã³ïåðòîí³÷íî¿
õâîðîáè, âèðàçêè øëóíêà òà äâàíàäöÿòèïàëî¿ êèøêè, õðîí³÷íîãî çàïàëåííÿ ïå÷³íêè, æîâ÷íîãî ì³õóðà, êèøê³âíèêà, õâîðîáè
íèðîê, ñóãëîá³â òîùî.
ЩО ВИ НЕ ОТРИМАЄТЕ
ßêùî âè é íàñòóïí³ ï³âðîêó
áóäåòå âàãàòèñü ç ïðèâîäó âèáîðó
ë³êàðÿ, ïîòðàïèòè äî âóçüêîãî
ñïåö³àë³ñòà ñòàíå ïðîáëåìàòè÷íî. Òîìó ùî îòðèìàòè öþ ïîñëóãó áåçêîøòîâíî ìîæíà áóäå
ëèøå ï³ñëÿ êîíñóëüòàö³¿ ó âàøîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. Êð³ì òîãî,
ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 2019 ðîêó
áóäå ïðàöþâàòè ïðîãðàìà «Áåçêîøòîâíà ä³àãíîñòèêà». Çà íàïðàâëåííÿì ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ
ïàö³ºíò çìîæå ïðîéòè ðåíòãåí,
ÓÇÄ, ìàìîãðàô³þ, åõîêàðä³îãðàô³þ ñåðöÿ, àíàë³çè òà ä³àãíîñòè÷í³ äîñë³äæåííÿ. Îïëà÷óâàòè
ö³ ïîñëóãè áóäå Íàö³îíàëüíà
ñëóæáà çäîðîâ’ÿ.

БЕЗОПЛАТНІ ПОСЛУГИ ВАШОГО ЛІКАРЯ
ДІАГНОСТИКА ТА
ЛІКУВАННЯ
 Консультація з будь-яких

проблем зі здоров'ям

МЕДИЧНІ ДОВІДКИ

ЛІКИ
 Виписка рецептів на ліки, зокрема

за програмою «Доступні ліки»

 Проведення діагностики та

лікування найбільш поширених
хвороб
 Супровід пацієнтів із хронічними
захворюваннями, допомога
у виконанні медичних призначень
 Направлення за показанням
до лікарів спеціалізованої або
високоспеціалізованої медичної
допомоги

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

ВАКЦИНАЦІЯ ЗА
КАЛЕНДАРЕМ ЩЕПЛЕНЬ
 Туберкульоз
 Поліомеліт
 Дифтерія,

правець
 Кашлюк

 Кір, паротит,

краснуха
 Гепатит В
 Гемофільна

інфекція

ВАГІТНІСТЬ
 Ведення неускладненої вагітності
 Взяття вагітних на облік

до 12 тижнів
 Скерування вагітної до акушера-

гінеколога у разі необхідності
 Розробка індивідуального плану дій

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

АНАЛІЗИ ТА ДОСЛІДЖЕННЯ
 Загальний

 Вимірювання

аналіз крові
 Загальний
аналіз сечі
 Глюкоза крові
 Загальний
холестерин
 Електрокардіограма
 Швидкий тест
на вагітність

артеріального
тиску
 Вимірювання
ваги, зросту,
окружності
талії
 Швидкий тест
на тропонін
 Швидкі тести
на ВІЛ, вірусні
гепатити
Кількість візитів до вашого лікаря
не обмежена

ПАЛІАТИВНА ДОПОМОГА
 Спостереження та оцінка стану

важкохворого пацієнта
 Виписування рецептів для

лікування больового синдрому

ПРОФІЛАКТИЧНІ ОГЛЯДИ ТА
АНАЛІЗИ ДЛЯ ГРУП РИЗИКУ
СЕМИ ЗАХВОРЮВАНЬ
 Щороку

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

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

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

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

ВІЗИТИ ДОДОМУ
 Лікар самостійно визначатиме

необхідність візиту до пацієнта
додому, залежно від медичних
показників
 Лікар може дати поради щодо
полегшення стану по телефону,
а пізніше, під час прийому
у закладі направити на аналізи та
дослідження, уточнити діагноз та
призначити необхідне лікування
 Ваш лікар також може викликати
екстрену допомогу до хворого,
якщо буде така необхідність

РЕКЛАМА
439275

ВІКТОРІЇ ПАВЛІК НЕОБХІДНА
ВАША ДОПОМОГА
Дівчинці дев’ять років, у неї страшний діагноз: дитячий
церебральний параліч, подвійна гепіплигія, когнітивна
недостатність, симптоматична епілепсія, субарахноїдальна
кіста лобно-тім’яних ділянок обох півкуль головного
мозку, внутрішня компенсована гідроцефалія. Вона не
ходить, у неї трапляються епілептичні напади. На операцію
в Ізраїлі потрібно 100 тисяч доларів. Наразі зібрана лише
невелика частина цієї суми. Зараз дитині терміново потрібна
реабілітація в Трускавці, яка коштує 50 тисяч гривень.
Якщо вам не байдужа доля дев’ятирічної дівчинки, можете переказати кошти на лікування за
реквізитами: ПриватБанк 5168 7427 1002 1423, мама Павлік Леся Олексіївна (тел. (097)873-16-63).

RIA, Ñåðåäà,
12 ãðóäíÿ 2018
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СВІТЛАНА ДУБИНА, ПРАВОЗАХИСНИЦЯ

Вітаю всіх, для кого права людини,
то дія і мрія, Загальній декларації
прав людини 70 років!

простір для особистої думки

Не прогав можливість стати
веб-дизайнером лише за рік
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-АКАДЕМІЇ

Ñüîãîäí³ îäíà ç íàéïåðñïåêòèâí³øèõ — ïðîôåñ³ÿ âåáäèçàéíåðà. Âñ³ ðèíóëèñü âèâ÷àòè
öåé íàïðÿìîê, ³ ìîæëèâîñòåé
ä³éñíî º áàãàòî. Àëå ÿê îáðàòè
ïðàâèëüíèé øëÿõ, ùîá â ðåçóëüòàò³ íå îòðèìàòè ðîç÷àðóâàííÿ
³ äàðåìíî âòðà÷åíèé ÷àñ… ßê
îõîïèòè âåñü îá’ºì ìàòåð³àëó,
ÿêèé ìàº çíàòè âåá-äèçàéíåð,
ùîá ïðîéòè ñï³âáåñ³äó? ßêèé
îïòèìàëüíèé ïåð³îä äëÿ âèâ÷åííÿ äàíîãî íàïðÿìêó? ² ãîëîâíå:
ÿê íå «çàôàêàïèòè» ç ñàìîãî ïî÷àòêó ñâîº áàæàííÿ ñòàòè âåáäèçàéíåðîì? Ñïðîáóºìî ç óñ³ì
ðîç³áðàòèñü:)
×àñòî óñï³õ îïàíóâàííÿ ïðîôåñ³¿ çâîäèòüñÿ äî ïèòàííÿ âèáîðó ìåòîäîëîã³¿. Ôàõ³âö³ âæå
äàâíî âèÿâèëè, ùî ëþäè â³äð³çíÿþòüñÿ çà ñâî¿ìè ñòèëÿìè íàâ÷àííÿ òà ñïðèéíÿòòÿ. Äëÿ òîãî,
ùîá çàñâî¿òè äîñèòü îá’ºìíèé
ìàòåð³àë øâèäêî, ïîòð³áíî ïîºä-

íóâàòè ð³çí³ ï³äõîäè òà ìåòîäè.
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ ïðîïîíóº ðåçóëüòàòèâíèé ³íòåíñèâíèé êóðñ «ÂÅÁ-äèçàéíåð.
Ïðîåêòóâàëüíèê ³íòåðôåéñ³â».
Ëèøå çà 12 ì³ñÿö³â âè îñâî¿òå
ìèñòåöòâî âåá-äèçàéíó. Çàâäÿêè óí³êàëüíîìó ï³äõîäó, íîâèé
ìàòåð³àë ñïðèéìàºòüñÿ êðàùå ³
â íàéá³ëüø îïòèìàëüíèé ÷àñ.
Â ²Ò-Àêàäåì³¿ êîæåí âèêëàäà÷
ìàº ñâ³é ñòèëü âèêëàäàííÿ, ï³äõ³ä òà ìåòîäîëîã³þ. Êð³ì òîãî, öå
íå ïðîñòî ëþäè, ÿê³ çàçóáðèëè
òåîð³þ, ³ âçàãàë³ íå îð³ºíòóþòüñÿ â ïðàêòèö³ — öå ñïåö³àë³ñòè,
ÿê³ ïðàöþþòü ñàìå çàðàç ³ ðîçóì³þòüñÿ â ñó÷àñíèõ òåíäåíö³ÿõ
âåá-äèçàéíó.
Êóðñ äîñèòü ³íòåíñèâíèé, àäæå
ìàòåð³àë íå ïðîñòî îçíàéîì÷èé,
à òàêèé, ùîá çðîáèòè ïîðòôîë³î
âèïóñêíèêà êîíêóðåíòîñïðîìîæíèì. ßêùî êîíêðåòí³øå,
òî çà öåé ÷àñ âè îñâî¿òå õóäîæíº
ìèñòåöòâî, ñòâîðåííÿ øðèôò³â,
ëîãîòèï³â, ðîáîòó ç âåêòîðíîþ òà

ðàñòðîâîþ ãðàô³êîþ, ïðîãðàìíå
çàáåçïå÷åííÿ (Adobe Photoshop
CC, Illustrator CC, Corål Draw),
îñíîâè âåðñòêè ñàéòó (HTML,
CSS), òåíäåíö³¿ âåá-äèçàéíó,
UI — âçàºìîä³þ ç êîðèñòóâà÷åì. Ïðîòÿãîì êóðñó âè âèâ÷àºòå ÂÅÑÜ ïðîöåñ âèãîòîâëåííÿ
ñàéòó ³ âçàºìîä³þ â êîìàíä³.

Êð³ì òîãî, äëÿ íàøèõ ñòóäåíò³â
â êóðñ âõîäèòü ñïåö³àëüíî ðîçðîáëåíèé ìîäóëü — àíãë³éñüêà
ìîâà äëÿ âåá-äèçàéíåð³â, àäæå
öå îñíîâíà ìîâà ñï³ëêóâàííÿ ³
âèâ÷åííÿ íîâîãî òà ñó÷àñíîãî
â IT-ñôåð³.
Íàâ÷àííÿ ó Â³ííèöüê³é ²ÒÀêàäåì³¿ äàñòü ôóíäàìåíò âàø³é

ä³ÿëüíîñò³. Âè çìîæåòå çàâæäè
ïîðàäèòèñü, çàïèòàòè ó åêñïåðòà
³ ïî÷óòè êîíñòðóêòèâíó êðèòèêó. Íà ³íòåíñèâíîìó êóðñ³ âè
çìîæåòå ðîçâèíóòè ñâ³é ñìàê,
ñòâîðèòè ïîðòôîë³î, áóäåòå íàâ÷àòèñü íà ðåàëüíèõ ïðîåêòàõ
ðàçîì ³ç ðîçðîáíèêàìè ³ òåñòóâàëüíèêàìè. Òàêîæ âèêëàäà÷³
²Ò-Àêàäåì³¿ íàâ÷àòü àíàë³çóâàòè
ñâî¿ òà ³íø³ ðîáîòè, ùî äàñòü
âàì ïîøòîâõ áóòè âïåâíåíèì
â ñîá³ ³ ñâî¿õ ðîáîòàõ. Âè áóäåòå
ðîçóì³òè áóäü-ÿêîãî êë³ºíòà òà
ç ëåãê³ñòþ âò³ëþâàòè éîãî ïîáàæàííÿ â æèòòÿ.
ßêùî âè íàö³ëåí³ íà ïðîôåñ³éíèé ð³ñò, ã³äíó çàðîá³òíó ïëàòó ³ ãîòîâ³ íàïîëåãëèâî íàâ÷àòèñü, òîä³ ñàìå äëÿ âàñ êóðñ —
ÂÅÁ-äèçàéíåð. Ïðîåêòóâàëüíèê
³íòåðôåéñ³â».
ÏÐÎÃÐÀÌÓÉ ÌÀÉÁÓÒÍª!
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
ita.in.ua
òåë. 067–431–19–21
437624

Анатолій Гриценко та Віктор Чумак
заявили про об’єднання
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА
АНАТОЛІЯ ГРИЦЕНКА

Ï³ä ÷àñ ñï³ëüíî¿ ïðåñêîíôåðåíö³¿ 10 ãðóäíÿ 2018 ðîêó
ë³äåð ïàðò³¿ «Ãðîìàäÿíñüêà
ïîçèö³ÿ» Àíàòîë³é Ãðèöåíêî
òà ë³äåð ãðîìàäÿíñüêîãî ðóõó
«Õâèëÿ» Â³êòîð ×óìàê çàÿâèëè
ïðî îá’ºäíàííÿ ñèë íàïåðåäîäí³
âèáîð³â òà ï³äòðèìêó Àíàòîë³ÿ
Ãðèöåíêà ÿê ºäèíîãî êàíäèäàòà â³ä îá’ºäíàíî¿ äåìîêðàòè÷íî¿
îïîçèö³¿ íà ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ ó áåðåçí³ 2019 ðîêó.
Ïîë³òèêè ðîçïîâ³ëè, ùî ï³ñëÿ
ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîð³â äîêëàäóòü âñ³õ ìîæëèâèõ çóñèëü äëÿ
ðåàë³çàö³¿ óçãîäæåíî¿ ïîë³òè÷íî¿
ïðîãðàìè, ÿêà áàçóºòüñÿ íà áîðîòüá³ ç êîðóïö³ºþ, ðóéíàö³¿
îë³ãàðõ³÷íèõ ìîíîïîë³é, ñòâîðåíí³ ð³âíèõ òà ÷åñíèõ óìîâ äëÿ
ï³äïðèºìíèöòâà ³ çá³ëüøåííÿ
äîáðîáóòó âñ³õ ãðîìàäÿí.
«Ó íàñ º ñï³ëüíå óñâ³äîìëåííÿ

Ùîòèæíåâèê «RIA»

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

â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà øëÿõ, ÿêèé
ïîïåðåäó. Öå íå ò³ëüêè ïðåçèäåíòñüê³ âèáîðè. Ìè — ïàðò³ÿ
«Ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ» òà
ãðîìàäÿíñüêèé ðóõ «Õâèëÿ» —
ñï³ëüíî ï³äåìî ³ íà ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè, ³ íà ì³ñöåâ³. Ãîëîâíå
çàâäàííÿ — çì³íèòè ìîðàëü âëàäè. Âèâåñòè ëþäåé ç³ ñòàíó áåçíàä³¿ ³ ñòðàõó. Ìè ìàºìî ñï³ëüíå
ðîçóì³ííÿ, ÿê ï³äíÿòè åêîíîì³êó
³ ïðîòèä³ÿòè êîðóïö³¿. ² ñàìå öå
ñï³ëüíå áà÷åííÿ òà ñï³ëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü º îñíîâîþ íàøîãî
îá’ºäíàííÿ», — â³äçíà÷èâ Àíàòîë³é Ãðèöåíêî.
Ë³äåð «Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿»
òà ë³äåð «Õâèë³» ï³äêðåñëèëè,
ùî îðãàí³çàö³éíî îá’ºäíóþòü
êîìàíäè â îäèí øòàá ³ öåé âèáîð÷èé øòàá î÷îëèòü Â³êòîð
×óìàê.
«ß äàâíî äàâàâ ñëîâî, ùî
ÿêùî áà÷èòèìó, ùî ìîÿ ä³ÿëüí³ñòü ìîæå äîïîìîãòè áëèçüêî-

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 180150

Hàêëàä 29 000

ìó ìåí³ çà ïîãëÿäàìè ïîë³òèêó
ç á³ëüøèì ðåéòèíãîì îá³éíÿòè
ïîñàäó ïðåçèäåíòà ³ çì³íèòè
êðà¿íó — ÿ ï³äòðèìàþ öüîãî
ïîë³òèêà íà éîãî øëÿõó äî ïðåçèäåíòñüêî¿ ïîñàäè. Çàðàç âèêîíóþ îá³öÿíêó. Ìè ç Àíàòîë³ºì
Ãðèöåíêîì âèð³øèëè îá’ºäíàòè
çóñèëëÿ. Áî ðàçîì ìè çìîæåìî
íàðåøò³ ïî÷àòè çä³éñíþâàòè
ñåðéîçí³ ñèñòåìí³ çì³íè â êðà¿í³», — çàçíà÷èâ Â³êòîð ×óìàê.
Îêð³ì öüîãî, Àíàòîë³é Ãðèöåíêî òà Â³êòîð ×óìàê çàêëèêàëè äî ºäíàííÿ ³íøèõ ïàðòíåð³â
òà îäíîäóìö³â. Âîíè çàçíà÷èëè,
ùî äâåð³ äî îá’ºäíàííÿ äîâêîëà ºäèíîãî êàíäèäàòà â³ä äåìîêðàòè÷íî¿ îïîçèö³¿ â³äêðèò³ äëÿ
Àíäð³ÿ Ñàäîâîãî, Ñâÿòîñëàâà
Âàêàð÷óêà, Ðîìàíà Áåçñìåðòíîãî, Ìèêîëè Òîìåíêà, Ìèêîëè
Êàòåðèí÷óêà, Îëåêñàíäðà Ñîëîíòàÿ òà ³íøèõ ïðåäñòàâíèê³â
äåìîêðàòè÷íî¿ îïîçèö³¿.

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

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

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

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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ШКОЛА, ДЕ ВЧАТЬСЯ
РОЗМОВЛЯТИ РУКАМИ

Комерційна
нерухомість

Такі, як всі  Як і де
навчають глухих дітей?
Що треба обов’язково
знати дорослим,
які їх виховують, як
працювати з малюками
дошкільного віку?
Поради від вчителів
школи-дитсадка для
нечуючих дітей від
трьох років і старших

Все для дому, меблі,
побутові товари,
побутова хімія

ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Âòðàòà ÷àñó ó âèõîâàíí³ ³ íàâ÷àíí³
äèòèíè ç âàäàìè
ñëóõó — íàéã³ðøå
äëÿ íå¿. — Ùî ðàí³øå áàòüêè
â³ääàäóòü òàêèõ ä³òåé ó ñïåö³àë³çîâàíèé äèòñàäîê ÷è øêîëó,
òî øâèäøå ¿õ íàâ÷àòü àäàïòóâàòèñÿ äî æèòòÿ, — êàæå äèðåêòîð
Â³ííèöüêîãî íàâ÷àëüíî-âèõîâíîãî êîìïëåêñó, äå âèõîâóþòü ³
íàâ÷àþòü ä³òåé â³êîì â³ä òðüîõ
ðîê³â ³ ñòàðøèõ, Òåòÿíà Ôîì³íà. — Æåñòè, ãîëîñ ³ ïèñüìî — öå
ò³ ÷èííèêè, çàâäÿêè ÿêèì ä³òè
çìàëêó íàâ÷àþòüñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ
ç ³íøèìè ëþäüìè. Íå âòðà÷àéòå
÷àñ! Ó ø³ñòü ðîê³â íàø³ âèõîâàíö³ óæå âì³þòü ÷èòàòè, ïèñàòè,
äîäàþòü ³ â³äí³ìàþòü öèôðè,
çíàþòü ìîâó æåñò³â… Âäîìà ¿õ
òàêîãî íå íàâ÷àòü.
ЩОБ БУТИ ПОРУЧ,
ВИНАЙМАЮТЬ ЖИТЛО
Íàâ÷àëüíî-âèõîâíèé êîìïëåêñ
(ÍÂÊ) äëÿ íå÷óþ÷èõ ä³òåé ºäèíèé ó Â³ííèö³. Çàêëàä îá’ºäíóº
â ñîá³ øêîëó ³ äèòÿ÷èé ñàäîê.
Ïðàöþº çà çðàçêîì ³íòåðíàòíîãî
òèïó. Òóò ö³ëîäîáîâî ïåðåáóâàþòü ä³òè ç ðàéîí³â îáëàñò³. Ò³,
õòî ïðîæèâàº ó Â³ííèö³, ïðèõîäÿòü íà çàíÿòòÿ, ÿê äî çâè÷àéíî¿
øêîëè. Ï³ñëÿ óðîê³â çàëèøàþòü-

Дит.столик+стільчик до 6р.Одяг
хл. Ціна: дог., тел.:(096) 458-97-54
Зим.костюм, гольфики на хл.до
5р.. Ціна: дог., тел.:(096) 45897-54

Робота

Четверо старшокласників, дівчина і троє хлопців, спілкувалися у коридорі
жестами. Усі вони вміють розмовляти, але вдосконалюють жести

ñÿ íà ãðóïó ïðîäîâæåíîãî äíÿ.
Î 17-é ïîâåðòàþòüñÿ äîäîìó. Òàê
ñàìî ³ â äèòñàäêó. ª äåííå ïåðåáóâàííÿ àáî ö³ëîäîáîâå.
ßêîñü ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç äèðåêòîðîì çàêëàäó ìàòè ðîçïîâ³ëà, ùî â³ääàëà á ñâîº ìàëÿòêî
ó ¿õí³é äèòñàäîê, àëå, ç³çíàëàñÿ,
ùî «íå çàñíå, ïîêè íå ïîö³ëóº
äîíå÷êó».
— Éøëîñÿ ïðî ä³â÷èíêó, ÿê³é
ùå íå âèïîâíèëîñÿ é òðüîõ ðîê³â, — êàæå Òåòÿíà Ôîì³íà. —
Ïðîæèâàº ñ³ì’ÿ ó ñåë³. Ìè ðîçóì³ºìî áàòüê³â. Öå íå ïðîñòî
çàëèøèòè äèòèíó ó Â³ííèö³,
à ñàìèì ïîâåðíóòèñÿ â ñåëî.
Ìàòåð³ ä³â÷èíêè ïîêàçàëè
äèòñàäîê, øêîëó ³ âîíà ïî¿õàëà.
Çãîäîì ïîâåðíóëàñÿ.
— Âèð³øèëè, ùî äîíå÷êà õîäèòèìå ó âàø äèòñàäîê, — ñêàçàëà
æ³íêà. — Áóäåìî âèíàéìàòè ó Â³ííèö³ êâàðòèðó, øóêàòè ðîáîòó,
â ñåë³ âñå îäíî í³äå ïðàöþâàòè…
Ïàí³ Òåòÿíà ñòâåðäæóº, ùî òàê³
âèïàäêè íåïîîäèíîê³.
ЧИ МОЖУТЬ ВЧИТИСЯ
У ЗВИЧАЙНІЙ ШКОЛІ?
Óñ³ ó÷í³ ö³º¿ øêîëè êîðèñòóþòüñÿ ñëóõîâèìè àïàðàòàìè. Äåêîìó ïðîâåëè îïåðàö³þ ç âæèâëåííÿ ³ìïëàíòà. Ï³ñëÿ îïåðàö³¿
ä³òåé ïåðåâîäÿòü ó çâè÷àéíó
øêîëó ç íàä³ºþ, ùî ä³òè çìîæóòü íà ð³âí³ ç ³íøèìè çäîáóâàòè
çíàííÿ.

Перекладачів не вистачає
ГАЛИНА
ДЯЧЕНКО, ГОЛОВА
ОБЛАСНОГО
ТОВАРИСТВА
ГЛУХИХ:

— Загалом в області нараховується 2,5 тисячі нечуючих. Маємо три спеціалізовані школи.
Крім Вінниці, у Піщанці і Гайсинському районі. У них навчається приблизно 250 дітей.

Оренда торг., офісних та
складських приміщень,
холодильних камер в м.Вінниця.
Ціна: дог., тел.:(098)682-50-99,
(0432)55-44-39

На жаль, їх не стає менше.
Завдання нашої організації —
надання соціально-побутового обслуговування такій категорії людей. Найчастіше вони
потребують допомоги сурдоперекладача. Це потрібно під
час спілкування в державних
установах, поліклініках, навіть
з сусідами. А їх, ліцензованих
фахівців, у нас небагато. Це чи
не найбільша наша проблема.

Грошей дають, а скористатися ними не можна
Навчально-виробничий комплекс
для нечуючих створено у Вінниці
у 1997 році як комунальний заклад міськради. З часом у ньому
стало більше дітей з районів області. Після того закладу надали
статус обласного комунального.
— Ìè íå çàïåðå÷óºìî ïðîòè
öüîãî, — êàæå äèðåêòîð ÍÂÊ. —
Îäíàê øåñòåðî òàêèõ ä³òåé ç
³ìïëàíòàìè ïîâåðíóëèñÿ äî íàñ
çíîâó.
Ñàìå òàê áóëî ç õëîï÷èêîì,
ÿêèé âèõîâóâàâñÿ ó äèòñàäêó
ÍÂÊ. ×åðåç ñ³ì (!) ðîê³â íàâ÷àííÿ ó çâè÷àéí³é øêîë³ ìàòè ïðèéøëà äî äèðåêòîðà ç³ ñëîâàìè:
«Õðèñòîì-Áîãîì ïðîøó âàñ —
çàáåð³òü íàøó äèòèíó äî ñåáå».
— Ó íàñ ä³òè ïî÷óâàþòüñÿ
ó ñâîºìó ñåðåäîâèù³, — êàæå
Òåòÿíà Ôîì³íà. — ²ìïëàíò
íå ïàíàöåÿ. Äèòèíà äåñü ùîñü
íå äî÷óëà, íå ñïðèéíÿëà ÿê ñë³ä
³ ïî÷àëà â³äñòàâàòè â íàâ÷àíí³.
Ñòðàæäàº ñàìîîö³íêà. Òàêèì
ó÷íÿì ñêëàäí³øå óòâåðäèòèñÿ
ñåðåä òèõ, ó êîãî íåìà ïðîáëåì
ç³ ñëóõîì. Ó çâè÷àéíèõ øêîëàõ
íå â÷àòü æåñòîâî¿ ìîâè. Òóò âîíè
æèâóòü ñåðåä ð³âíèõ. Õèáíà äóìêà, ùî ó çâè÷àéí³é øêîë³ äèòèíà
øâèäøå ñîö³àë³çóºòüñÿ. Ìîâëÿâ,
ó íàñ íå áóäå ðîçìîâëÿòè. Ðîçìîâëÿþòü âñ³! Í³õòî íå ìîâ÷èòü.
Íàâ÷àþòüñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç óñ³ìà
ëþäüìè, à íå ò³ëüêè ç òèìè, õòî
íå ìàº ñëóõó.
«ЗАЄЦЬ» З ФАБРИКИ
ІГРАШОК
Ðàçîì ç äèðåêòîðîì Òåòÿíîþ
Ôîì³íîþ ³ ¿¿ çàñòóïíèöåþ Íàòàë³ºþ Ñòàâí³÷óê éäåìî êîðèäîðîì.
Íàçóñòð³÷ ä³â÷èíêà. Ïðèãîðíóëàñÿ ïî ÷åðç³ äî äèðåêòîðà, ïîò³ì
äî çàâó÷à. Éäåìî äàë³ — çíîâó
òå ñàìî. Äèâíî. Ó æîäí³é øêîë³
íå áà÷èâ òàêîãî.
— Íàø³ ó÷í³ ïîòðåáóþòü îñî-

Приміщення і земля залишилося
власністю міськради, а статус обласної ради. Використати кошти
на ремонт нема можливості. Закон не дозволяє витрачати гроші
обласного бюджету на ремонт
приміщення міськради.
áëèâîãî âèÿâó ëþáîâ³, äîáðîòè,
ëþäÿíîñò³, — êàæå ïàí³ Òåòÿíà. —
Íàìàãàºìîñÿ äàòè âñå öå, ùîá
íå âòðàòèëè â³ðó â ëþäåé, ÿê³ õî÷óòü ¿ì äîïîìîãòè. Âîíè ïîò³ì
ïðèõîäÿòü äî íàñ, ÿê äî ð³äíèõ.
Ïî¿õàëà íàøà â÷èòåëüêà íà ôàáðèêó ³ãðàøîê, à òàì àí³ìàòîðè
âèñòóïàþòü. Îäèí ç íèõ ó ôîðì³
çàéöÿ ï³äá³ãàº äî íå¿ ³ ïî÷èíàº
îáí³ìàòè. Ïîò³ì ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî
öå íàø êîëèøí³é ó÷åíü, íà ôàáðèö³ â³í íà ïðàêòèö³. Âîíè òàê³,
ÿê óñ³, ò³ëüêè äóæå äîáð³. Õî÷óòü
â æèòò³ ÷îãîñü äîáèòèñÿ, õî÷óòü
â÷èòèñÿ, ïðàöþâàòè, ñòâîðèòè
ñ³ì’þ, ìàòè ä³òåé.
ЩЕ ОДНА ІНОЗЕМНА МОВА
Íà çàïèòàííÿ, ÷è ñêëàäíî
íàâ÷èòèñÿ ìîâ³ æåñò³â, Òåòÿíà
Ôîì³íà â³äïîâ³äàº: «À ³íîçåìíó
ñêëàäíî âèâ÷èòè? Öå ùå îäíà
³íîçåìíà. Ò³ëüêè êîæåí æåñò
íà óðîö³ ï³äêð³ïëþºìî ñëîâîì».
ßê öå â³äáóâàºòüñÿ, ïîáà÷èâ, êîëè â÷èòåëüêà Êàòåðèíà Áîíäàð àíàë³çóâàëà ç ó÷íÿìè ïîâ³ñòü Íå÷óÿ-Ëåâèöüêîãî
«Êàéäàøåâà ñ³ì’ÿ». Ïîðòðåòè
ãåðî¿â îïèñóâàëè ñëîâàìè ³
æåñòàìè. Ïðàöþâàâ óâåñü êëàñ.
— Êîæåí æåñò ïðîãîâîðþºìî,
ìîâ÷êè ðóêàìè íå ìàõàºìî, —
ãîâîðèòü ó÷èòåëüêà.
Òîð³ê íà âñåóêðà¿íñüêîìó êîíêóðñ³ «Åðóäèò» ñåðåä íå÷óþ÷èõ
ä³òåé ó÷í³ øêîëè çäîáóëè äâà ïåðø³, äâà äðóã³ ³ îäíå òðåòº ì³ñöå. Ç
äåñÿòè ìèíóëîð³÷íèõ âèïóñêíèê³â ÷åòâåðî ñêëàäàëè ÇÍÎ ³ ñòàëè
ñòóäåíòàìè âèø³â. Ùå ñò³ëüêè æ
âñòóïèëè ó êîëåäæ³.

Oхоронниця на території
підприємства, 17-8.00, з/п
за результатами співбесіди.
Тел.:(067) 432-51-46, 67-01-01
100% легальне працевл. в
Чехії для чол.та жін. Безкошт.
консультації. Оформл.віз Тел.:
(067)369-82-33, (063)218-02-33
А на г-м "Вінниця" потрібні
касири, продавці. Тел.:57-00-25
В хлібний цех потрібен
майстер по виготовленню
короваїв. Д/р обов'яз. З/п
висока Тел.:(097) 613-14-40
В хлібо-булочний цех потрібен
тістоміс. З/п 6000 грн.
Тел.:(097) 613-14-40
Кухар на кулінарію, з/п від
6тис., бажано з досвідом
роботи, мож. нічні зміни.
Тел.:(097) 237-94-44
На г-м у кулінарію потрібна
жінка в холодний цех (салати).
З/п 6000 грн. Тел.:(097) 23794-44
На г-ном "Гроно" терміново
потрібні продавці. Тел.:27-1914, (098) 258-74-70
На гастроном у відділ кулінарії
потрібна посудомийниця. З/п
4500. Тел.:(097) 237-94-44
На кулінарію потрібен
помічник кухаря. З/п 40005000 грн. Тел.:(097) 237-94-44
Потрібен експедитор в хлібобулочний цех. Тел.:(097) 61314-40
Потрібен кондитер. Тел.:(097)
613-14-40
Потрібен пекар для випікання
хлібо-булочних виробів.
Тел.:(097) 613-14-40
Потрібні хлопці на закритий
мангал (у гастроном) з д/р,
з/п від 6 тис. грн. Тел.:(097)
237-94-44
Sort date: 11.12.2018, №50/2018
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СКІЛЬКИ КОШТУЄ «ХАТА» НА СВЯТА
Новорічні ціни  Зустріти Новий рік
не вдома, змінити обстановку та запросити
друзів — так бажають провести святкові
вихідні чимало вінничан. Ми перевірили,
скільки коштує оренда будинків та
квартир у місті на новорічні свята. А також
на яких умовах їх можна винайняти
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Ïîøóê æèòëà íà íîâîð³÷íèé
ïåð³îä — öå ñïðàâæíÿ ïðèãîäà.
Ìîæíà ä³çíàòèñÿ áàãàòî íîâîãî,
àëå á³ëüøå «î÷ìàí³òè» â³ä ö³í.
Âëàñíèêè íåðóõîìîñò³ òà àãåíòñòâà
â ê³ëüêà ðàç³â ï³äíÿëè âàðò³ñòü
ñâî¿õ ïîñëóã, à òàêîæ ïîñòàâèëè
óìîâè, çà ÿêèõ áàæàþ÷³ ìîæóòü
îðåíäóâàòè ä³ì àáî êâàðòèðó.
ПОДОБОВА ОРЕНДА БУДИНКІВ
×èìàëî ïðèâàòíèõ áóäèíê³â
çäàþòü â³ííè÷àíè ó ìåæàõ ì³ñòà.
Ïðîòå ö³íè íà îðåíäó ð³çíÿòüñÿ.
Íàïðèêëàä, îðåíäóâàòè äâîïîâåðõîâèé áóäèíîê â ðàéîí³ Êè¿âñüêî¿

íà 8 ëþäåé êîøòóâàòèìå $1,5 òèñÿ÷³ (41 940 ãðèâåíü) çà óìîâè
îðåíäè íà òðè äí³. Ó íå ñâÿòêîâèé ïåð³îä öåé ñàìèé áóäèíîê
êîøòóº $150 çà äîáó. Ó äîì³ º
âñå íåîáõ³äíå äëÿ ãàðíîãî â³äïî÷èíêó: áàñåéí, ñàóíà, äâ³ð ç
àëüòàíêàìè, êàì³í, ïîñóä ³ ò. ä.
²íøèé âàð³àíò ó öüîìó æ ðàéîí³ ïðîïîíóþòü çà $400/äîáà
(11 184 ãðèâåíü). Ö³íà âêàçàíà
çà 10 îñ³á, ïðîòå áóäèíîê âì³ùóº
á³ëüøå — äî 25-òè. Çàãàëîì ó äîì³
ñ³ì ê³ìíàò ç áàñåéíîì, ñàóíîþ,
êàì³íîì òà ³íøèìè íåîáõ³äíèìè äëÿ ðåëàêñó ðå÷àìè. Ó áóäí³é
äåíü ö³íà çà äîáó îðåíäè òàêîãî
áóäèíêó ñòàíîâèòü 3 500 ãðèâåíü.

Íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ òðèê³ìíàòíèé
áóäèíîê íà 12 îñ³á çäàþòü ì³í³ìóì íà äâ³ äîáè ïî â³ñ³ì òèñÿ÷
ãðèâåíü çà êîæíó. Æèòëî íå ìàº
îñîáëèâèõ óìîâ: ñïàëüí³ ì³ñöÿ,
ïàðêîâêà, äâ³ð, âàííà ê³ìíàòà òà
êóõíÿ. ßêùî áðàòè äî óâàãè çàì³ñüêèé â³äïî÷èíîê – ó Çàðâàíöÿõ, òî íà DOM. RIA âëàñíèêè
ïèøóòü ö³íó ó 9 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Òåëåôîíîì ïðîïîíóþòü âèíàéíÿòè ä³ì çà 10 òèñÿ÷. Âêàçàíî, ùî
â áóäèíêó ìîæóòü ðîçì³ñòèòèñÿ
äî 16-òè îñ³á. Ó íàÿâíîñò³ ìàíãàë,
àëüòàíêà, ïîñóä, ðóøíèêè.
ПОДОБОВА ОРЕНДА КВАРТИР
Ç êâàðòèðàìè ñèòóàö³ÿ ñêëàäí³øà. Îñíîâíà ÷àñòèíà îãîëîøåíü
îäðàçó ì³ñòèòü íàïèñ «Äëÿ ñâÿòêóâàííÿ íîâîãî ðîêó êâàðòèðà íå
çäàºòüñÿ». Íà â³äì³íó â³ä ïðèâàòíèõ áóäèíê³â, âëàñíèêè êâàðòèð ÷è
ð³åëòîðè îäðàçó ïèòàþòü ê³ëüê³ñòü
îñ³á, ÿê³ áóäóòü ó êâàðòèð³. ªäèíî¿
ö³íè íà îðåíäîâàíå ïîìåøêàííÿ
– íåìàº. Ð³åëòîðñüê³ àãåíòñòâà òà
âëàñíèêè âèãàäóþòü ð³çí³ óìîâè
äëÿ îðåíäè, àáè íå çàëèøèòèñÿ
áåç ïðèáóòêó ó ñâÿòêîâèé ïåð³îä.
Ó îñíîâíîìó, îäíî- òà äâîê³ìРЕКЛАМА

440767

438984

Оголошення на DOM.RIA.COM. Найдорожчий варіант
оренди приватного будинку на новорічні свята
íàòí³ êâàðòèðè çäàþòü êîìïàí³ÿì
äî ï’ÿòè îñ³á. Ö³íà íà îäíîê³ìíàòíó â ðàéîí³ Çàìîñòÿ ñòàíîâèòü
äâ³ òèñÿ÷³ ãðèâåíü, çà äâîê³ìíàòíó
â öåíòð³ äîâåäåòüñÿ â³ääàòè ï‘ÿòü
òèñÿ÷. Êâàðòèðè çäàþòü çà óìîâè îðåíäè ç 31-ãî ãðóäíÿ äî 2-ãî
ñ³÷íÿ. Òðèê³ìíàòíó êâàðòèðó íà
Âèøåíüö³ ïðîïîíóþòü âèíàéíÿòè
çà 7 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà äâ³ äîáè.
Ö³íè íà îðåíäó çà îñòàíí³ äâà
ðîêè ï³äâèùèëèñÿ íå íàáàãàòî ³,

çäåá³ëüøîãî, çàëèøàþòüñÿ ñòàëèìè. Ó 2016 ðîö³ æóðíàë³ñòè
RIA ä³çíàëèñÿ, ùî îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó ìîæíà áóëî âèíàéíÿòè çà 1,5–3 òèñÿ÷³ ãðèâåíü;
äâîê³ìíàòíà êîøòóâàëà – 2,5–4,5
òèñÿ÷³ ãðèâåíü; îðåíäà òðèêì³íàòíèõ êâàðòèð ñêëàäàëà 3,5–7 òèñÿ÷
ãðèâåíü. À îò çà ïðèâàòíå ïîìåøêàííÿ ïîòð³áíî áóëî çàïëàòèòè
â³ä 10 äî 15 òèñÿ÷ ãðèâåíü (ö³íè
âêàçàí³ çà äâ³ äîáè).

RIA, Ñåðåäà,
12 ãðóäíÿ 2018
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ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ВОЛОНТЕРКА

Хто хотів передати книжки на фронт,
пишіть мені! Частинами відправляємо.

простір для особистої думки

«Корупція в час воєнного стану —
мародерство», — Андрій Садовий
ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА
Âîºííèé ñòàí òðåáà áóëî ââîäèòè,
êîëè ðîñ³éñüê³ â³éñüêà çàõîïëþâàëè
Êðèì. «Òîä³ á ìè ìîãëè ïîïåðåäèòè
îêóïàö³þ Äîíáàñó òà óíèêíóòè òðàãåä³é â Äåáàëüöåâîìó, ²ëîâàéñüêó òà
Çåëåíîï³ëë³», — ïåðåêîíàíèé ì³ñüêèé
ãîëîâà Ëüâîâà Àíäð³é Ñàäîâèé, ÿêèé
îãîëîñèâ ïðî íàì³ð áàëîòóâàòèñÿ íà ïîñàäó Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè.
ЦІЛЬ МАЕ БУТИ ОДНА — ЛІВІДАЦІЯ
ВПЛИВУ РФ НА СИСТЕМУ ЖИТТЄЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УКРАЇНИ. ВОЄННИЙ
СТАН ДОЗВОЛЯЕ ЦЕ ЗРОБИТИ
Ãîëîâíîþ ïðîáëåìîþ ç çàïðîâàäæåííÿì òàêîãî ð³øåííÿ, íà äóìêó Ñàäîâîãî,
º íèçüêèé ð³âåíü äîâ³ðè äî Ïðåçèäåíòà.
«Óñ³ ö³ ðîêè âëàäà á³ëüøå äóìàëà ïðî
âëàñíå çáàãà÷åííÿ, â òîìó ÷èñë³ íà òîðã³âë³ ç Ðîñ³ºþ, ³ êàçàëà, ùî âîºííèé
ñòàí íå ïîòð³áíèé. Ïðèðîäíî, ùî êîëè
çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â äî âèáîð³â Ïîðîøåíêî
ðàïòîì ðàäèêàëüíî çì³íèâ äóìêó, òî âèíèêëî áàãàòî ïèòàíü ³ ï³äîçð», — çàÿâèâ
Àíäð³é Ñàäîâèé. Íà äóìêó ìåðà Ëüâîâà,
Ïîðîøåíêî ìàº øàíñ äîâåñòè ùèð³ñòü
ñâî¿õ íàì³ð³â ëèøå êîíêðåòíèìè ä³ÿìè
ùîäî çì³öíåííÿ îáîðîíîçäàòíîñò³ êðà¿íè.
×èì ìîæíà ³ ïîòð³áíî çàéíÿòèñü, ÿêùî
âæå âîºííèé ñòàí ââåëè, — ïîë³òèê ä³ëèòüñÿ âëàñíîþ ïîçèö³ºþ.

Андрій Садовий, міський голова Львова, оголосив про намір
балотуватися на посаду Президента України

«ПЕРШЕ – КРИТИЧНА ІНФРАСТРУКТУРА
Ãàç, òåïëîãåíåðàö³ÿ, åëåêòðîåíåðã³ÿ —
á³ëüø³ñòü öèõ îá’ºêò³â íàëåæàòü àáî ðîñ³ÿíàì íàïðÿìó, àáî ÷åðåç ïîñåðåäíèê³â.
Öå ïèòàííÿ íàöáåçïåêè. Ö³ëü ìàº áóòè
îäíà — ë³êâ³äàö³ÿ âïëèâó ÐÔ íà ñèñòåìó
æèòòºçàáåçïå÷åííÿ Óêðà¿íè. Âîºííèé
ñòàí äîçâîëÿº öå çðîáèòè.

ДРУГЕ — МЕДІА
Îñê³ëüêè âæå âîºííèé ñòàí äàº ïðàâî
íà ïðèïèíåííÿ àíòèóêðà¿íñüêî¿ ïðîïàãàíäè íà òåëåâ³ç³éíèõ êàíàëàõ Ìåäâåä÷óêà, Ô³ðòàøà ³ òàê äàë³, òî ÿê³ ùå ìîæóòü
áóòè ïðè÷èíè öüîãî íå ðîáèòè?
ТРЕТЕ — АГЕНТИ ВПЛИВУ
Ïðî ùî Ïîðîøåíêî äîìîâëÿâñÿ íà çóñòð³÷àõ ç Ìåäâåä÷óêîì? Â³äïîâ³ä³ íàðàç³
íåìàº. Ùî äîñ³ ðîáëÿòü â³äâåðò³ ïðèõèëüíèêè äðóæáè ç Ïóò³íèì â óêðà¿íñüê³é
ïîë³òèö³?
ЧЕТВЕРТЕ — КОРУПЦІЯ
Ëþäè, ÿê³ îáêðàäàþòü ñâîþ êðà¿íó —
öå â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó ìåðçîòíèêè,
àëå â óìîâàõ âîºííîãî ñòàíó âîíè áóäóòü
ïðîõîäèòè â ñóäàõ ÿê ÌÀÐÎÄÅÐÈ».
ЛЮДИ, ЯКІ ОБКРАДАЮТЬ СВОЮ
КРАЇНУ, — ЦЕ В БУДЬ –ЯКОМУ ВИПАДКУ
МЕРЗОТНИКИ, АЛЕ В УМОВАХ
ВОЕННОГО СТАНУ ВОНИ БУДУТЬ
ПРОХОДИТИ В СУДАХ ЯК МАРОДЕРИ
Ñàäîâèé òàêîæ çàÿâèâ, ùî ñüîãîäí³
ãîëîâíå ïèòàííÿ — öå äîëÿ ïîëîíåíèõ
â³éñüêîâèõ ìîðÿê³â.
«Çâè÷àéíî, ëåãêî ãîâîðèòè çàäí³ì
÷èñëîì. Ñêàæó ëèøå, ùî êîëè Ãîëîâíîêîìàíäóâà÷ óõâàëþº ð³øåííÿ ïîñèëàòè ñâî¿õ â³éñüêîâèõ íà òåðèòîð³þ,
ÿêà ôàêòè÷íî êîíòðîëþºòüñÿ îêóïàö³éíèìè â³éñüêàìè Ðîñ³¿, â³í ïîâèíåí
ìàòè äåê³ëüêà åâàêóàö³éíèõ ïëàí³â. ²
ÿêùî æîäåí ç íèõ â ðåçóëüòàò³ íå ñïðàöþâàâ, ÿ áè äóæå ðåòåëüíî âèâ÷èâ âñ³
îáñòàâèíè, à òàêîæ ïðîôïðèäàòí³ñòü
òèõ ëþäåé â Ãåíøòàá³, ÿê³ â³äïîâ³äàëè
çà ïðîâåäåííÿ îïåðàö³¿».

440895

Тест на ВІЛ можна пройти у мобільному
БЛОГ
ОКСАНА ШЕВЧУК,
ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Â²Ë íåáåçïå÷íèé, ïîêè
òè íå çíàºø ïðî íüîãî. Àäæå
ñüîãîäí³ îäíà ç ãîëîâíèõ ïðîáëåì ïîëÿãàº â òîìó, ùî êîæåí äðóãèé Â²Ëóêðà¿íåöü íå çíàº ïðî ñâ³é ä³àãíîç.
Åêñïåðòè áëàãîä³éíî¿ îðãàí³çàö³¿
«Âñåóêðà¿íñüêà ìåðåæà ëþäåé, ùî
æèâóòü ç Â²Ë/ÑÍ²Ä» ðîçðîáèëè äîäàòîê HIV-test, ÿêèé äîïîìîæå ä³çíàòèñÿ, íàñê³ëüêè ó âàñ âèñîêà â³ðîã³äí³ñòü ³íô³êóâàòèñÿ Â²Ë. Çà ð³ê
éîãî çàâàíòàæèëî á³ëüøå 500 òèñÿ÷
êîðèñòóâà÷³â, ÿê³ íå áàéäóæ³ äî ñâîãî
çäîðîâ’ÿ.
HIV-test ðîçðîáëåíî íà îñíîâ³ äîñâ³äó
òà åêñïåðòèçè ïðåäñòàâíèê³â îêðåìèõ
óðàçëèâèõ ñîö³àëüíèõ ãðóï. Â³í íå ñòàâèòü ä³àãíîç ³ íå âèçíà÷àº íàÿâí³ñòü

â³ðóñó â êðîâ³. Â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ
äîçâîëÿþòü âèçíà÷èòè ðèçèêîâàí³ñòü
ïîâåä³íêè îïèòàíî¿ ëþäèíè. Ìåòà ïðîãðàìè — ñïîíóêàòè ëþäèíó ïðîéòè òåñò
íà Â²Ë â ðåàëüíîìó æèòò³.
Êîæåí ìîæå çàâàíòàæèòè äîäàòîê
â ñâ³é ñìàðòôîí, àíîí³ìíî îö³íèòè ðèçèê ³íô³êóâàííÿ ³ çíàéòè íàéáëèæ÷èé
ïóíêò òåñòóâàííÿ. Äîäàòîê íå ïåðñîí³ô³êóº êîðèñòóâà÷à, íå çáèðàº ³ íå çáåð³ãàº éîãî îñîáèñò³ äàí³. Â³äïîâ³ä³ îáðîáëÿþòüñÿ ³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ëèøå
â óçàãàëüíåíîìó âèãëÿä³ ³ íàïðàâëåí³
íà ïîäîëàííÿ åï³äåì³¿.
Åï³äåì³ÿ ÑÍ²Äó çàëèøàºòüñÿ ãëîáàëüíîþ ïðîáëåìîþ äëÿ ãðîìàäñüêîãî
çäîðîâ'ÿ. Çã³äíî ç îñòàííüîþ äîïîâ³ääþ
ÞÍ²ÑÅÔ, â ñâ³ò³ êîæíó ãîäèíó 18 ä³òåé ³íô³êóþòüñÿ Â²Ë. Â Óêðà¿í³ ùîð³÷íî ðåºñòðóºòüñÿ 15 000 íîâèõ âèïàäê³â
³íô³êóâàííÿ. Ùîïðàâäà º ïîçèòèâí³

çðóøåííÿ. Ìèíóëèé ð³ê ñòàâ ïåðøèì
çà âñþ ³ñòîð³þ Óêðà¿íè, êîëè ó êîæíîãî
óêðà¿íöÿ ç Â²Ë º äîñòóï äî ë³êóâàííÿ.
Öå ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ô³íàíñóâàííþ ç äåðæáþäæåòó ³ äîíîðñüê³é ï³äòðèìö³. Íàãàäàºìî, ùî ë³êóâàííÿ Â²Ë
â Óêðà¿í³ áåçêîøòîâíå.
Çàðàç íà ë³êóâàíí³ â Óêðà¿í³ çíàõîäèòüñÿ 79 949 îñ³á. Îäíàê çà äàíèìè ÞÍÅÉÄÑ á³ëüø í³æ 100 000 Â²Ë³íô³êîâàíèõ óêðà¿íö³â ùå íå çíàþòü ïðî
ñâ³é ä³àãíîç. Á³ëüøå ïîëîâèíè ³íô³êîâàíèõ ëþäåé ñòàðøèõ 15 ðîê³â ä³çíàþòüñÿ
ïðî ñâîþ õâîðîáó íà 3 òà 4 êë³í³÷íèõ
ñòàä³ÿõ Â²Ë-³íôåêö³¿, êîëè ñòàí çäîðîâ'ÿ
âæå íåçàäîâ³ëüíèé. Ñóìíà ñòàòèñòèêà
ï³äòâåðäæóº, ùî ñåðåä ïîìåðëèõ 80%
áóëè ìîëîäèìè — 25–49 ðîê³â. Ñâîº÷àñíå òåñòóâàííÿ ìîæå âèïðàâèòè öþ
ñèòóàö³þ.
Çà äàíèìè «Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî

êë³í³÷íîãî Öåíòðó ïðîô³ëàêòèêè òà áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì», ñòàíîì íà 1 æîâòíÿ 2018 ðîêó àíòèðåòðîâ³ðóñíó òåðàï³þ îòðèìóº 1935 æèòåë³â Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³, â òîìó ÷èñë³ 47 ä³òåé. Ç ïî÷àòêó åï³äåì³¿ Â²Ë íà Â³ííè÷÷èí³ âèÿâèëè 5353 Â²Ë-³íô³êîâàíèõ, ç íèõ
2291 âñòàíîâèëè ä³àãíîç ÑÍ²Ä, ïîìåðëî
1150 Â²Ë-³íô³êîâàíèõ (ó òîìó ÷èñë³ â³ä
ÑÍ²Äó — 733 îñîáè).
Îíëàéí-òåñò ìîæíà ïðîéòè íà ñàéò³
HIVtest.com.ua àáî çà äîïîìîãîþ ìîá³ëüíîãî äîäàòêó HIV test, ÿêèé âèÿâèòü
ðèçèêè ³íô³êóâàííÿ ³ ïîðàäèòü ïðîéòè
ðåàëüíå òåñòóâàííÿ íà Â²Ë â ðàç³ ïîòðåáè.
ПРОЙТИ ТЕСТ МОЖНА ТУТ:
Ñàéò: http://hivtest.com.ua.
Play market: http://qoo.by/56sM
App Store: http://qoo.by/56sO
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У ТУРНІРІ З КІКБОКСИНГУ
ЗМАГАЛИСЬ І БОКСЕРИ
Рівень  Кожен із півсотні переможців
Кубка Вінниці отримав по 500 гривень.
На ринзі билися діти від семи років і молодь
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ó Â³ííèö³ êóëüòèâóþòüñÿ äåñÿòêè ºäèíîáîðñòâ. ßê ïðàâèëî,
ñïîðòñìåíè âèñòóïàþòü íà òóðí³ðàõ íå ëèøå â ïðîô³ëüíîìó âèä³
áîéîâèõ ìèñòåöòâ, àëå é â ñóì³æíèõ. Òîáòî ³ñíóº ñâîºð³äíà
êîíêóðåíö³ÿ ì³æ îðãàí³çàòîðàìè
³ òðåíåðàìè ç ð³çíèõ âèä³â ñàìîçàõèñòó.
Íà ïåðåâàæí³é á³ëüøîñò³ ì³ñöåâèõ çìàãàíü á³éö³ îòðèìóþòü
ëèøå ãðàìîòè ³ ìåäàë³, ³íêîëè êóáêè. Ìîâëÿâ, ãîëîâíå —
íå ãðîø³, à ðàä³ñòü â³ä ïåðåìîãè.
À îñü Â³ííèöüêà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ ê³êáîêñèíãó WAKO ï³øëà
³íøèì øëÿõîì. Îðãàí³çàòîðè
Êóáêà Â³ííèö³ âèð³øèëè ñòèìóëþâàòè ìàñîâ³ñòü ³ çàîõîòèòè
êðàùèõ á³éö³â ðåêîðäíèì ïðèçîâèì ôîíäîì.
ВАЖКІ НОКАУТИ І ШВИДКІ
ПЕРЕМОГИ
Ì³ñöåâ³ êóáêîâ³ çìàãàííÿ ç ê³êáîêñèíãó ³ Ê-1 â³äáóëèñÿ âîñüìîãî ãðóäíÿ ó êëóá³ «Íîêàóò».
Þíàêè äî 14 ðîê³â çìàãàëèñÿ
ó ðîçä³ë³ ëîó-ê³ê. Ìîëîäü ñòàðøà
öüîãî â³êó — ó ïîïóëÿðíîìó ðîçä³ë³ Ê-1, äå äîäàòêîâî äîçâîëåí³
óäàðè êîë³íàìè ³ ï³äñ³÷êè.
Íà ðèíã âèõîäèëè ïîíàä
180 ó÷àñíèê³â â³êîì â³ä ñåìè
äî 21 ðîêó. Âîíè ïðåäñòàâëÿëè
16 êëóá³â ³ç ð³çíèõ ì³ñò ³ ðàéîí³â
Â³ííè÷÷èíè.

Ó ïîºäèíêàõ þíèõ ñïîðòñìåí³â
íå áðàêóâàëî íîêäàóí³â ³ íîêàóò³â. Íå ðàç ï³ñëÿ ïîòóæíèõ óäàð³â
äîâîäèëîñÿ âèêëèêàòè íà ðèíã
ë³êàð³â. À îñü äîðîñë³, á³ëüø
êâàë³ô³êîâàí³ á³éö³ ïåðåâàæíî
ïåðåìàãàëè çà î÷êàìè.
Äåñÿòèð³÷íèé ßðîñëàâ Øåâ÷óê
(Êðèæîï³ëü) øâèäêî íîêàóòóâàâ
ñâîãî ñóïåðíèêà. Â³í âðàçèâ îïîíåíòà óäàðîì íîãîþ â ãîëîâó,
ï³ñëÿ ÷îãî äîâåëîñÿ çâåðòàòèñÿ
çà äîïîìîãîþ ë³êàðÿ, ùî ÷åðãóâàâ á³ëÿ ðèíãó.
— Íîêàóòîì âäàºòüñÿ ïåðåìàãàòè íå÷àñòî. Çàçâè÷àé âèãðàþ
çà î÷êàìè. Âçàãàë³ ÿ ç øåñòè
ðîê³â çàõîïëþþñÿ ðóêîïàøíèì
áîºì. Âèð³øèâ ñïðîáóâàòè ñåáå
â ê³êáîêñèíãó, àäæå ö³ âèäè
ñïîðòó äåùî ñõîæ³, — ðîçêàçàâ
ßðîñëàâ Øåâ÷óê.
НЕ ВСІМ ЗНАЙШЛИСЯ
СУПЕРНИКИ
Óïåðøå êîæåí ïåðåìîæåöü,
âêëþ÷àþ÷è íàéìîëîäøèõ, îòðèìóâàâ íåïîãàíó ãðîøîâó âèíàãîðîäó — ï³âòèñÿ÷³ ãðèâåíü. Ïðèçîâèé ôîíä âñòàíîâèâ ïðåçèäåíò
îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ê³êáîêñèíãó
WAKO Âîëîäèìèð Õîìåíêî.
Òðàäèö³éí³ ìåäàë³ ³ ãðàìîòè
òàêîæ í³õòî íå â³äì³íÿâ. Ðîçäàëè áëèçüêî ï³âñîòí³ êîìïëåêò³â
íàãîðîä.
Àëå íàãîðîäè ä³ñòàëèñÿ íå âñ³ì.
Ó ê³ëüêîõ êàòåãîð³ÿõ çàÿâèëè
ëèøå îäíîãî á³éöÿ, òîìó é ïðè-

На шляху до олімпійського визнання
30 листопада під час засідання
виконкому Міжнародного олімпійського комітету, яке відбулось
у Токіо (Японія), Міжнародна
федерація самбо та Всесвітня
асоціація кікбоксингу WAKO
отримали тимчасове визнання.
Враховувалася виконана робота із
просування видів спорту в світі та
відповідність цінностям Олімпій-

ської хартії (фундаментальним
принципам олімпізму).
Тепер самбо і кікбоксинг можуть
претендувати на включення
у програму Олімпіад, а також
отримання щорічного фінансування з боку МОК. Рішення
щодо майбутнього їх в олімпійському русі розглянуть у найближчі три роки.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ
Тренери
2018 року
 Îáëàñíå â³ää³ëåííÿ Íàö³îíàëüíîãî îë³ìï³éñüêîãî
êîì³òåòó Óêðà¿íè ï³äáèëî
ï³äñóìêè êîíêóðñó íà êðàùîãî äèòÿ÷îãî òðåíåðà
2018 ðîêó. Ïåðåìîãëè Âàñèëü Ïàñòåðíàê (âåëîñïîðò,
ñïîðòøêîëà «Êîëîñ»), Îëåêñàíäð Êóëåøà (õîêåé íà òðàâ³, ñïîðòøêîëà «Îë³ìï³ÿ») ³
Âîëîäèìèð Ñòèöóí (äçþäî,
Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêà
ñïîðòøêîëà). Êðàù³ òðåíåðè
îòðèìàþòü ïðåì³¿ — ïî ïîíàä ï’ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü.

На призи
Буяльського
Через мить Ярослав Шевчук відправить у важкий нокаут
свого суперника
çîâ³ íå áóëè ðîç³ãðàí³. Ïðèì³ðîì,
òàê ³ íå çíàéøëîñÿ îïîíåíòêè
äëÿ äåñÿòèð³÷íî¿ Ñîô³¿ Ñìåòàíè
(Æìåðèíêà). Ä³â÷èíêà îïàíîâóº
ê³êáîêñèíã âæå ÷îòèðè ðîêè.
– Áèòèñÿ ³ çìàãàòèñÿ äóæå ëþáëþ, - êàæå Ñîô³ÿ.– Ìàþ âæå 20
íàãîðîä, ñåðåä ÿêèõ 17 çîëîòèõ.
Ó òîìó ÷èñë³ é âñåóêðà¿íñüêîãî
ð³âíÿ!
«ДЕСНА», «ДАО» І «ПРАЙД»
Ñåðåä ó÷àñíèê³â áóëî áàãàòî
íå ëèøå «÷èñòèõ» ê³êáîêñåð³â,
àëå é ïðåäñòàâíèê³â ³íøèõ ºäèíîáîðñòâ.
— Â³ííèöüêó ôåäåðàö³þ òà¿ëàíäñüêîãî áîêñó ïðåäñòàâëÿþòü
òðè á³éö³. Ó íàøîìó âèä³ ñïîðòó
ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè êîë³íà ³
ë³êò³, ïðàöþâàòè â êë³í÷³. Òîìó
ó ê³êáîêñèíãó íàì òðîõè ëåãøå
âèñòóïàòè, — ñêàçàâ Ìàêñèì
Ïàøêîâñüêèé.
Ïðåñòèæí³ êóáêè âðó÷èëè ïåðåìîæöÿì ó êîìàíäíîìó çàë³êó.
Ïåðø³ñòü çäîáóëà ñïîðòøêîëà
«Äåñíà» Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. ¯¿
îñíîâó ñêëàäàëè ïðåäñòàâíèêè
êëóáó «Ó-Âåé» Ñòðèæàâêè. Âîíè
çàãàëîì âèãðàëè áëèçüêî 20 íàãîðîä ð³çíîãî ´àòóíêó.
Òàêîæ äî ïðèçîâî¿ òð³éêè
óâ³éøëè êëóáè «ÄÀÎ» (Áàð) ³
«Ïðàéä» (Æìåðèíêà). Ñåðåä
ïðåäñòàâíèê³â îáëàñíîãî öåíòðó âèñîê³ ðåçóëüòàòè ïîêàçàëè

âèõîâàíö³ êëóáó «Ñ³÷» ï³ä êåð³âíèöòâîì òðåíåðà ²ãîðÿ Äèøëèâåíêà. Ïðèì³ðîì, Äìèòðî Öâ³ãóí,
ÿêèé ñòàâ êðàùèì ñåðåä ìîëîä³
2000 ð. í.
ВСЕУКРАЇНСЬКІ ДОСЯГНЕННЯ
Â³öå-ïðåçèäåíò îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ê³êáîêñèíãó WAKO Âàñèëü
Ìóçèêà íàãàäàâ, ùî ó Â³ííèö³
ðîçâèâàþòü ê³êáîêñèíã ó ðîçä³ëàõ
ëîó-ê³ê ³ Ê-1, ùî º ïðîôåñ³éíèì
ì³æíàðîäíèì ìàéäàí÷èêîì äëÿ
ïðåäñòàâíèê³â áàãàòüîõ ºäèíîáîðñòâ.
— Òîìó â íàøèõ çìàãàííÿõ
áåðóòü ó÷àñòü ïðåäñòàâíèêè ðóêîïàøíîãî áîþ, òà¿ëàíäñüêîãî
áîêñó, óøó-ñàíüáà, êóäî, òàåêâîíäî òîùî. Ñåðåä íèõ º ÷åìï³îíè Óêðà¿íè, ìàéñòðè ñïîðòó, — êàæå Âàñèëü Ìóçèêà. —
Öüîãî ðîêó â³ííèöüêà çá³ðíà,
ñêëàäåíà ³ç 11 ñïîðòñìåí³â, âçÿëà
ó÷àñòü â Êóáêó Óêðà¿íè. Íàø³
á³éö³ çäîáóëè ïî òðè çîëîòèõ,
ñð³áíèõ ³ áðîíçîâèõ ìåäàë³!
Òðåíåð ³ç áîêñó Ðîìàí Ñåì÷óê
çâåðíóâ óâàãó, ùî îñòàíí³ì ÷àñîì
ó îáëàñí³é ôåäåðàö³¿ ê³êáîêñèíãó
WAKO íàì³òèâñÿ ïðîãðåñ.
— Ïðîâåäåí³
òóðí³ðè
â 2018 ðîö³ — äîâîë³ ìàñîâ³. Öå
ñâ³ä÷èòü ïðî ïîïóëÿðí³ñòü ê³êáîêñèíãó ó Â³ííèö³, — êàæå Ðîìàí Ñåì÷óê. — Ñåðåä ó÷àñíèê³â
çìàãàíü º é áîêñåðè.

 Ãîëîâà Êàëèí³âñüêî¿
ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó Âàëåð³é
Êàòàëü÷óê ðîçïîâ³â ïðî
ì³ñöåâîãî âèõîâàíöÿ Â³òàë³ÿ
Áóÿëüñüêîãî. Ãðàâåöü êè¿âñüêîãî «Äèíàìî» âñòàíîâëþº
ïðèçè ó ì³í³-ôóòáîëüíîìó
òóðí³ð³ â ð³äíîìó ì³ñò³. Âðó÷àº ä³òÿì íîâîð³÷í³ ïîäàðóíêè ³ ôóòáîëüí³ ì’ÿ÷³.

Перемогли
кишинівці
 Ç 6 ïî 9 ãðóäíÿ ó Â³ííèö³
ðîç³ãðàëè ì³æíàðîäíèé çèìîâèé Êóáîê «Íèâè» ñåðåä
þíàê³â 2010 ð.í. ³ ìîëîäøèõ.
Òóðí³ð ç³áðàâ 20 êîìàíä ³ç
ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè ³
Ìîëäîâè. Ñåðåä íèõ áóëè
òðè â³ííèöüê³, ÿê³, íà æàëü,
íå äîòÿãíóëè äî íàãîðîä.
«Ïðåì’ºð-Íèâà» ïîñ³ëà 9-ó
ñõîäèíêó, à â³ííèöüêèé
«Òåìï» – 11-ó. Çîëîò³ íàãîðîäè âèáîðîâ ÔÊ «Ç³ìáðó»
(Êèøèí³â, Ìîëäîâà).
Випуск №51 (1072)
Двоваріантні задачі на кооперативний мат. У шахових задачах такого жанру
починають ходити чорні і допомагають білим поставити собі мат.
Задача №2283-2286
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Cтали призерами чемпіонату світу
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 ×åìï³îíàò ñâ³òó ç ñàìáî ô³í³øóâàâ ó ì³ñò³ Íîâ³-Ñàä (Ñåðá³ÿ).
Çìàãàëèñÿ êàäåòè — þíàêè ³ ä³â÷àòà 2002–2004 ð. í. Ó àêòèâ³
ïðåäñòàâíèê³â íàøîãî êðàþ —
äâ³ ñð³áí³ íàãîðîäè. Â³äçíà÷èëèñÿ
Êàòåðèíà Ãðèãîðåíêî ç Ëàäèæèíà

³ â³ííè÷àíèí Ìèêîëà Øðàìêî.
Ó îáîõ — äåáþòí³ çâèòÿãè íà íàéâèùîìó ì³æíàðîäíîìó ð³âí³.
Íà ñòàðò³ ÷åìï³îíàòó ñâ³òó
Ìèêîëà Øðàìêî ðîçãðîìèâ
ìîëäîâàíèíà — 5:0 çà î÷êàìè.
Äàë³ çäîëàâ ïðåäñòàâíèêà ²çðà¿ëþ — 8:0. Ó ïîºäèíêó çà âèõ³ä

äî ô³íàëó ³ç ëàòèøåì áîðîòüáà
áóëà óïåðòîþ — 2:1 íà êîðèñòü
â³ííè÷àíèíà. ² ëèøå ó ñóòè÷ö³
çà çîëîòî Ìèêîëà Øðàìêî ïîñòóïèâñÿ ðîñ³ÿíèíó.
— Öüîãî ðîêó Ìèêîëà âïåðøå
ñòàâ ÷åìï³îíîì Óêðà¿íè ñåðåä
êàäåò³â ³ îäðàçó çäîáóâ íàãîðîäó

íà ñâ³òîâîìó ð³âí³. Äàëèñÿ âçíàêè
íàïîëåãëèâ³ òðåíóâàííÿ, — êàæå
éîãî íàñòàâíèê Îëåã Áóçîâñüêèé.
Ó ñ³÷í³ Ìèêîëà Øðàìêî âæå
ñïðîáóº ñâî¿ ñèëè íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ñåðåä ìîëîä³. Þíàê
ðîäîì ³ç Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî.
Ñàìáî çàéìàºòüñÿ ø³ñòü ðîê³â.

h2

2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №49 (1415) від 5 грудня 2018 року
Задача №2279
I. 1. Kpd2! Cf5 2. Ce6+ de6: 3. Kc7 e7x; II. 1. Kpc7! d6+ 2. Kpb6 d7 3. Kpa7 dc8: Kx;
Задача №2280
I. 1. Kf6! d7 2. Ke8 de8: Ф+! 3. Kph7 Фh5x; II. 1. Kph7! d7 2. Kph8 d8K! 3. Ch7 Kf7x;
Задача №2281
I. 1. Ke1! Kb3 2. Kpc2 Ta2+ 3. Kpd1 Td2x; II. 1. Ka3! Ke2! 2. Kpb3 Tb1+ 3. Kpa2 Kc3x;
Задача №2282
I. 1. Th1! Kg1+ 2. Kph2 Kpg4 3. g2 Kf3x; II. 1. Tg2! Kpf4 2. Tf2+ Kpg5 3. Th2 Kf4x.
М. Пархоменко

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

Коцюбинського

Смертні машини
Пригоди, 12.12, поч. о 10.00, 14.40, 19.20, 21.55
13.12–19.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Кадавер
Жахи, 12.12, поч. о 18.10
13.12–19.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Лускунчик і чотири королівства
Фентезі, 12.12, поч. о 10.00, 12.30, 17.10, 19.50
13.12–19.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ральф-руйнівник2: Інтернетрі
Анімація, 12.12, поч. о 12.00, 16.10
13.12–19.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Робін Гуд
Пригоди, 12.12, поч. о 14.00, 21.55
13.12–19.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Кінопалац "Мир"
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)

Кадавер
Жахи, 12.12, поч. о 18.00

Лускунчик і чотири королівства
Фентезі, 12.12, поч. о 10.00, 16.10

ТЕАТР

КОНЦЕРТИ
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» 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» — пошириться 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 грудня о 19.00. Вартість
квитків — від 280 грн.

Ансамбль «Кутаїсі»
20 грудня танцювальна та музична гордість
Грузії підкорюватиме
сцену Вінниці. Концерт
Грузинського національного ансамблю «Кутаїсі»
відбудеться на сцені Будинку офіцерів. Справжній
культурний «скарб» Грузії, багаторазовий переможець міжнародних фестивалів — він закохує
у себе глядача з перших хвилин унікального шоу,
занурюючи у справжній вихор щирих емоцій.
Не пропустіть виняткову можливість доторкнутися
до цієї унікальної і самобутньої культури в рамках
великого гастрольного туру ансамблю в містах
України. Унікальні постановки і хореографія, розкішні костюми, супровід оркестру подарують емоції,
здатні опромінити ваше серце.
Початок о 19.00. Вартість квитків: 150–550 грн.

Акустичний
вечір Валентина
Вергелеса
14 грудня запрошуємо всіх
меломанів гарно провести
вечір у компанії акустичної музики. Виконання
авторських та кавер-версій
найпопулярніших пісень. Поєднання голосу, гітари
та бітбоксу створять для вас незабутню атмосферу
домашнього квартирника. Вечір із автором власних
пісень Валентином Вергелесом (Milliart), чарівною вокалісткою Ольгою Авер'яновою і талановитим бітбоксером Денисом Довгополим (D-Dope) — це можливість
поринути у спогади і поспівати свої улюблені пісні.
Початок о 20.00. Вхід — 100 грн. Реєстрація за тел.
(067)2928444. Локація: м. Вінниця, ТРЦ Sky Park,
8-й поверх, Простір для ідей #CHERDAK.

Смертні машини
Пригоди, 12.12, поч. о 13.50, 19.40

ВИСТАВКИ

Ральф-руйнівник2: Інтернетрі

Виставка живих
тропічних метеликів

Анімація, 12.12, поч. об 11.45

Кадавер

Запрошуємо вас
на дивовижну виставку
«Красуні та Чудовиська»,
на якій представиться
можливість насолодитися
красою та побачити появу на світ тропічних метеликів, дізнатися цікаві факти про життя цих чарівних
істот. Крім цього, на виставці представлені гігантські
павуки-птахоїди з усього світу, водні та сухопутні
черепахи, граційні яскраві змії, незвичайні ящірки,
різноманітні жаби, аксолотлі, африканські карликові їжаки, чилійські білочки, комахи і молюски.
Вартість: дорослий квиток 60 грн, дитячий 50 грн,
діти до 3 років безкоштовно. Фото- і відеозйомка,
екскурсійний супровід, а також спілкування з тваринами контактної групи — безкоштовно.
Чекаємо вас у ТРЦ «Квартал» (вул. Є. Пікуса, 1 а) з
12 грудня по 31 січня щодня з 10.00 до 20.00.
Телефони для довідок: (098)5423409, (066)3144056.

Жахи, 12.12, поч. об 11.20, 13.20, 18.00, 20.00
13.12–19.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Музей української марки ім. Я. Балабана

Робін Гуд
Пригоди, 12.12, поч. о 22.00

КІНОТЕАТР “РОДИНА”
Брати Сістерс
Комедія, 13.12–19.12, поч о 18.00

Казка на ніч
Жахи, 13.12–19.12, поч. о 14.00, 20.00

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

Лускунчик і чотири королівства
Фентезі, 12.12, поч. о 9.00, 11.10, 12.30, 13.20,
15.30, 17.40, 19.50, 22.00
13.12–19.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Робін Гуд
Пригоди, 12.12, поч. о 10.00, 12.20, 14.40. 17.00,
19.20, 21.40
13.12–19.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Гарві і магічний музей
Анімація, 12.12, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
13.12–19.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Щасливі невдахи
Комедія, 12.12, поч. о 9.00, 22.10
13.12–19.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Під Сілвер Лейк
Детектив, 12.12, поч. о 15.20, 22.00
13.12–19.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Торік у Вінниці відкрився Музей української марки.
У експозиції музею представлені одні з найцікавіших марок, деякі з них є лише в одному екземплярі. Є марки, вживані в Одесі, радянські марки
та навіть ті, на яких згадано Голодомор. У повній
колекції пана Олександра є марки, датовані від
1850 року, гашені в різних українських містах.
Найстаріший конверт з поштовим штемпелем
датований 1830 роком. До слова, є також марка з
нині білоруського міста Гомель, погашена українським тризубом. Музей української марки ім. Якова
Балабана можна відвідати щодня, крім понеділка,
з 10-ї до 18-ї години. Школярам та студентам вхід
безкоштовний. Також у музеї можна придбати
сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою: вул. Соборна,
26. Телефон для довідок (099)534–30–20.

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

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

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

Ідзанамі... Богиня, яка вабить
Драма, 13.12, поч. о 12.30

KVITKA
Пісня наяву й у снах, 14.12, поч. о 18.30

Русалонька
Прем'єра. Музична казка для дітей
15.12-16.12, поч. о 12.00

Біла ворона
Рок-опера, 15.12, поч. о 18.30

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
15.12, 20.12, поч. о 16.00

«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-всіхвсіх, кому ви бажаєте добра, щастя і радості!
Адже «Про що мовчать чоловіки, або Дикун
FOREVER» — це суцільний сплеск позитивних
емоцій. Найпопулярнішу моновиставу Бродвею
побачимо 5 січня о 19.00 у театрі ім. Садовського.
Буде море сміху і найкращих емоцій!
Усі, хто бачив цей сучасний, розривний і мегавеселий 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 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 — від 35 грн

Теремок
Мюзикл для дітей
15.12, поч. об 11.00 та 13.00

Бука
Лялькове естрадно-циркове шоу
16.12, поч. об 11.00 та 13.00

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

Практикум
«Формула впливу»
Отримуй більше! Як
раз і назавжди навести порядок в діловому
та особистому житті?
Про все це і більше
дізнавайся на суботньому практикумі. Для більшості людей життя
представляється ланцюжком подій, на які вони
ніяк не можуть повпливати. Тільки одиниці
знають інструмент, який дозволяє кожній
людині вибирати те життя, яке вона сама собі
побажає. Що це за інструмент? Як ним користуватися? Відповіді на ці питання ви отримаєте
на авторському майстер-класі «Формула впливу». Побачимося вже в цю суботу (15 грудня)
в Cherdak! Вартість квитків — від 350 грн.
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ХОЧУТЬ ЗАБОРОНИТИ
ПРОДАЖ АЛКОГОЛЮ
Тверезі ночі 
Заборона
на продаж алкоголю
в магазинах та
супермаркетах з
23.00 до 7.00 — поки
що це наміри міської
ради. Причина —
зростання кількості
п’яних водіїв та
злочинів, які скоєні
під «мухою». Нині
проект рішення
на громадському
обговоренні
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ï ð î ò ÿ ã î ì
îñòàíí³õ äâîõ ðîê³â â³ííè÷àíè íàïèñàëè ùîíàéìåíøå òðè çâåðíåííÿ äî ì³ñüêî¿ ðàäè, àáè âëàäà çàáîðîíèëà
ïðîäàæ àëêîãîëþ âíî÷³. Íà ùî
÷èíîâíèêè ñïî÷àòêó â³äïîâ³ëè,
ùî öå çà ¿õ ìåæàìè êîìïåòåíö³¿
³ ùî òàêó çàáîðîíó ëåãêî ìîæíà
ñêàñóâàòè â ñóä³ (goo.gl/d448bb).
À ï³ñëÿ òîãî, ÿê Âåðõîâíà Ðàäà
íàäàëà òàê³ ïîâíîâàæåííÿ ìóí³öèïàë³òåòàì — ïîñàäîâö³ ïî÷àëè
ãîòóâàòè ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî çàáîðîíó àëêîãîëþ (goo.gl/VX584i).
Ó ê³íö³ ëèñòîïàäà ïîêàçàëè
öåé ïðîåêò ð³øåííÿ, ÿêèé ìîæíà
ïðî÷èòàòè çà öèì ïîñèëàííÿì:
goo.gl/LWWM4H. Îòæå, ùî õî÷óòü çàáîðîíèòè äåïóòàòè?
Çàáîðîíèòè ïðîäàæ ïèâà
(êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî), àëêîãîëüíèõ, ñëàáîàëêîãîëüíèõ íàïî¿â, ñòîëîâèõ âèí ñóá’ºêòàìè
ãîñïîäàðþâàííÿ (êð³ì çàêëàä³â
ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà) ç
23.00 äî 7.00 ãîäèíè â ìåæàõ
Â³ííèö³.
Ïðè÷èíà çàáîðîíè — çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ çëî÷èí³â, ÿê³ ñêîºí³

Нічна торгівля алкоголем ще діє.
Якщо заборону приймуть, то бізнес втратить орієнтовно
450 тисяч гривень тільки за перший рік

Де ще в Україні не можна вночі купити алкоголь
Заборону на нічний продаж
спиртного від 22.00 до 7 ранку вже запровадили у Львові,
Черкасах, Чернігові, Ужгороді та
Івано-Франківську. У Києві таку
заборону прийняли в 2016-му,
а потім повторно запровадили
у 2018 році.
У травні 2018-го продаж алкоголю уночі заборонили й в суперó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ;
øêîäà äëÿ ãðîìàäñüêîãî ïîðÿäêó; ïîã³ðøåííÿ çäîðîâ’ÿ (ðîçëàäè
ïñèõ³êè òà àãðåñèâíà ïîâåä³íêà
÷åðåç âæèâàííÿ àëêîãîëþ).
Çîêðåìà, çà äàíèìè îáëàñíî¿
Íàöïîë³ö³¿ òà íàðêîäèñïàíñåðó,
çà 2017 ð³ê çëîâèëè 815 ï’ÿíèõ
âîä³¿â, à çà äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â
2018 ðîêó — 989 ëþäåé.
Òàêîæ â ïðîåêò³ ð³øåííÿ ïîÿñíþþòü, ùî ³ñíóþ÷èìè ìåòîäàìè íå ìîæóòü âðåãóëþâàòè ïðîäàæ àëêîãîëþ: àäæå ï³äïðèºìö³
íå õî÷óòü âòðà÷àòè äîäàòêîâèõ
ïðèáóòê³â â³ä í³÷íî¿ òîðã³âë³.
Ï³ä ðåãóëþâàííÿ ï³äïàäàþòü

У Вінниці вже був «сухий закон»
Заборона на нічну торгівлю алкоголем діяла у нашому місті та
по області загалом десять років
тому. У вересні 2008 року, згідно
з рішенням Вінницької облради,
продаж алкоголю був обмежений
з 11.00 до 21.00 в закладах торгівлі
та з 11.00 до 23.00 — в закладах
громадського харчування. Був
заборонений продаж спиртного
440709

особам молодше 21 року, а також
торгівля біля закладів соціального спрямування. При цьому
не дозволялося рекламувати алкогольні напої в місцевих ЗМІ та
засобами зовнішньої реклами.
Через три місяці цю заборону скасував обласний адмінсуд, адже
судді постановили, що депутати
перевищили свої повноваження.

маркетах, невеликих крамницях
і кіосках Дніпра. У Луцьку алкоголь і сигарети вночі заборонили
продавати ще у 2014 році, а також цілодобово — поблизу шкіл
(goo.gl/Mqdzed).
На Вінниччині з 2018 року діє заборона на нічну торгівлю алкоголем в трьох містах: Бар, Могилів-Подільський, Немирів.
593 ñóá’ºêòè ï³äïðèºìíèöòâà, ç
ÿêèõ 13 — ñåðåäí³ ï³äïðèºìñòâà,
83 — ìàë³ ï³äïðèºìñòâà, 497 —
ì³êðîá³çíåñ. Ó ìåð³¿ ïîðàõóâàëè, ùî çà ïåðøèé ð³ê çàáîðîíè
á³çíåñ âòðàòèòü ñóìàðíî á³ëüøå
458 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à çà ï’ÿòü
ðîê³â çàáîðîíè ïîíàä 1,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Çàçíà÷àþòü, ùî
òàê³ âòðàòè á³çíåñó ìîæóòü áóòè
ñóòòºâî ìåíøèìè, àäæå «ñïîæèâà÷, îáìåæåíèé â ÷àñ³ ùîäî
ìîæëèâîñò³ ïðèäáàòè àëêîãîëü,
áóäå ïëàíóâàòè ïîêóïêè â ìåæàõ
äîçâîëåíîãî ÷àñó».
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ð³øåííÿ
ïðî çàáîðîíó ïðîäàæó àëêîãîëþ
ç 23.00 äî 7.00 ùå íå ïðèéíÿòî.
Íàðàç³ ïðîåêò çàáîðîíè âèíåñëè
íà ãðîìàäñüêå îáãîâîðåííÿ, ùî
òðèâàòèìå äî 26 ãðóäíÿ.
Çàóâàæåííÿ òà ïðîïîçèö³¿
äî ïðîåêòó ïðèéìàþòüñÿ â³ä
þðèäè÷íèõ òà ô³çè÷íèõ îñ³á
ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ çà àäðåñîþ: Â³ííèöÿ, Ñîáîðíà, 59,
äåïàðòàìåíò àäì³í³ñòðàòèâíèõ
ïîñëóã ì³ñüêî¿ ðàäè, òåëåôîí:
(0432)67–07–80 àáî íà åëåêòðîíí³ àäðåñè: Shalaumova@vmr.gov.
ua, Varchenko@vmr.gov.ua.
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ИСПОЛЬЗУЙ ПРАЗДНИКИ —
УСТРОЙ ЛИЧНУЮ ЖИЗНЬ
Руководство судьбой  Можно верить в теорию
двух половинок — что та самая встреча рано или
поздно произойдет. А можно попробовать ее
подстроить. Тем более новогодние праздники, как
никакие другие, известны своей атмосферой хорошего
настроения, ожидания чудес и верой в волшебство.
Где и как найти своего человека?
КАК ВЫБИРАТЬ

Åñëè îñìåëèëñÿ âçÿòü óïðàâëåíèå ñóäüáîé
â ñâîè ðóêè, íåïëîõî áû çàïîìíèòü îäíî
ïðàâèëî — äàæå òâîÿ êåì-òî ñâåðõó ïðåäíàçíà÷åííàÿ ïîëîâèíêà íå ñìîæåò íàéòè
òåáÿ â òâîåé êâàðòèðå. Çíà÷èò, íàäî âûéòè
èç ñâîèõ ÷åòûðåõ ñòåí â ìèð. Êóäà ïîéòè?
Åñòü ìàññà âàðèàíòîâ. Èëè âêëþ÷èòå âîîáðàæåíèå è ïðèäóìàéòå ñàìè òàêîå ìåñòî,
ãäå è âàì áûëî áû êîìôîðòíî, è îêðóæåíèå ñîîòâåòñòâîâàëî âàøèì ïðåäïî÷òåíèÿì.
Íó è îïðåäåëèòåñü, íà ÷òî âû áóäåòå îáðàùàòü
âíèìàíèå ïðè çíàêîìñòâå.

ГДЕ ЗНАКОМИТЬСЯ

ОБЩИЕ ИНТЕРЕСЫ

ПРАЗДНИЧНЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ

О чем можно общаться друг с другом всю жизнь, если вы
говорите на разных языках? Именно для этого и нужны общие
интересы, увлечения, хобби, которые дополняют жизнь партнеров и объединяют ее одной незримой нитью. Есть такое правило:
«теория блинов». Это о том, что чтобы сблизиться с человеком,
необходимо как можно больше совместных точек пересечения:
ходите в один зал, любите одну и ту же группу, увлекаетесь той
или иной игрой. И чем больше таких общих интересов и занятий, тем более прочная
становится связь между вами, и ее становится сложнее разорвать.

Концерты, выставки, новогодние ярмарки… Только успевай
выбрать и посетить. Публика на таких мероприятиях собирается
самая разнообразная и вполне возможно очень даже
симпатичная. Еще одно место — корпоративы. Да-да, служебные
романы — нормальное явление и очень распространенное.
Вдруг в череде рабочих процессов ты не разглядел/а свое
счастье. Ну или вдруг ты работаешь в большой компании
и имеешь дело с небольшим количеством людей. А корпоратив — это возможность
увидеть коллектив в целом и с интересной стороны.

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ВНЕШНОСТЬ

КАРАОКЕ И РЕСТОРАН

Что мы видим, когда смотрим в первый раз на человека? Только
то, как он выглядит. Не его внутренний мир, не его главные
ценности в жизни. Не то, как этот человек будет заботиться
о нас всю жизнь, любить и восхищаться. Нет. Мы видим только
картинку. И именно эта картинка дает нам ответы на вопросы:
что за человек перед нами, стоит ли с ним знакомиться и тратить
на него время, чем он занимается в жизни. Привлекательность
состоит из трех основных пунктов: имидж, поведение и эмоции. В комплексе это дает
подвижность картинке. Доверяйте интуиции: первое впечатление часто самое верное.

Можно, конечно, пойти и в ночной клуб, но там шумная музыка,
стремное освещение, просто наплясаться до упаду — да,
познакомиться с кем-то — проблематично (по крайней мере,
в долгоиграющей перспективе). Другое дело караоке, комфорта
больше, атмосфера не столь навязчива. Да и народ там
собирается посерьезней. Даже банальный вариант с рестораном
работает. Правда, для знакомства лучше выбирать не вечернее
время, когда ужинают, как правило, парочки, а обеденное. Комплексный обед сейчас
не так дорого стоит, побалуй себя, оно воздастся.

ЗАПАХ И ЧУВСТВА

В ГОСТЯХ И У СОСЕДЕЙ

Если запах нового знакомого вызывает в вас приятные ощущения,
можно сказать, что он вам подходит. Как минимум, на физиологическом уровне. Хотя на самом деле это правило работает
в обратном направлении — нравится человек, нравится его запах.
Кроме запаха, который мы слышим, есть еще эмоции, которые
мы испытываем рядом с новым знакомым. Так себе? Сильные?
Никакие? В этом вопросе тоже есть подводные камни: если вы
в самом начале испытываете рядом с человеком очень мало эмоций, есть много шансов,
что спустя время вам не станет скучно. С другой стороны, если партнер вызывает постоянно сильные эмоции, это тоже не есть хорошо, потому что постоянно зашкаливающий
адреналиновый барометр поначалу очень возбуждает, а потом начинает напрягать.
Поэтому в вопросе эмоций в отношениях следует придерживаться золотой середины.

Не стоит недооценивать этот вариант. Очень много пар (да и ты
наверное таких знаешь), которые вдруг случайно встретились,
полюбили друг друга, женились, детей родили и все
благодарили судьбу за это.
А потом выясняли, что долгое время жили в одном подъезде
или соседних домах, но проходили мимо. Так что начинай
уже сегодня знакомиться с соседями. Также хорошие в плане
продолжения отношения завязываются в кругу друзей, или друзей друзей.
Расширяй свой круг, тем самым ты расширяешь свои возможности
и перспективы личного счастья.

ПОВЕДЕНИЕ
В среде HR есть такая поговорка «нет такой профессии — хороший человек». Тут приблизительно то же самое. Как ведет
себя человек по отношению к вам? С уважением, или больше
«стебет»? Поддерживает или склонен критиковать? Это очень
важно заметить в самом начале отношений, потому что на самом деле, такое поведение входит в привычку. Маленькие,
незначительные вещи с годами становятся очень заметными.
Именно поэтому, если что-то в поведении человека по отношению к вам не устраивает,
лучше договоритесь об этом сразу. Никому не хочется терпеть то, что неприятно.

ВОЗЛЕ ЕЛКИ ИЛИ ГОРКИ
Времени достаточно, если есть деньги, поедь на горнолыжный
курорт. Научись кататься на лыжах, на сноуборде, в конце
концов на подъемнике. Твой эмоциональный фон от такого
физического кайфа прыгнет на несколько ступенек вверх.
А на свет, как известно, все бабочки слетаются. Если вариант
с курортом не для тебя, иди на елку. Начиная с 19 декабря
и до старого Нового года, две елки в Виннице к твоим услугам.
Тем более в этом году 31 декабря возле Башни впервые будет массовая встреча
Нового года с концертом и курантами.
Там будет куча людей с новыми надеждами и желаниями, как познакомиться, так
и продолжить общение в более теплом месте.

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ

— Праздники и мероприятия
созданы не просто так, особенно это касается зимних каникул.
В это время человек ждет чуда
и радуется, как ребенок, когда
получает подарки. Самый лучший подарок, который человек
может сделать для себя сам, это подарить себе
приятный отдых и эмоции. Для этого особенно
стараться нет необходимости, можно просто
провести время в приятной компании друзей,
знакомых, коллег и всегда пользоваться воз-

можностью новых знакомств. Тем более, если
человек нацелен на поиск партнера для отношений. Многие люди считают, что партнёра
по жизни себе стоит искать по принципу сходства. Это не совсем так. Сходство — это частный
случай дополнения. Приведем простой пример:
если в паре она эмоциональная, то он, как правило, будет более спокойным. Сложно себе
представить двух очень эмоциональных людей
в одной паре. Это будет приводить к ссорам,
скандалам и битве за главенство. С другой стороны, если в паре двое очень спокойны, это
тоже сложно называть гармоничным союзом.

Если один в отношениях сильный, другой будет
слабее. Это закон гармонии. С другой стороны,
нет смысла искать человека, похожего на вас.
Зачем вам второй вы в отношениях? Вам и с собой должно неплохо житься. Именно поэтому
при выборе партнера задайте себе вопрос:
какой человек будет меня дополнять? Каких
качеств и черт мне не хватает? Такой принцип
создания отношений может показаться сложным, но это только на первый взгляд. Когда вы
найдёте такого человека и научитесь с ним жить,
вы станете дополнять друг друга, как правая
рука дополняет левую и наоборот.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 13-19 ГРУДНЯ

ОВЕН
Варто почекати з остаточним
рішенням стосовно ваших
взаємин. У четвер вам захочеться докопатися до істини
в деякому питанні, але далі
образ справа не просунеться.

ТЕЛЕЦЬ
Контактність і легкість
в спілкуванні — ось ті якості,
які будуть притягувати
до вас осіб протилежної
статі. У п'ятницю та суботу
постарайтеся не ревнувати
кохану людину.

БЛИЗНЮКИ
Вас люблять, причому пристрасно. Насолоджуйтесь
запаморочливим романом,
про який ви давно мріяли. Якщо у вас вистачить
мудрості і терпіння, вас чекає
оновлення почуттів.

РАК
Якщо ви залишите в спокої свою принциповість і
перестанете перебільшувати
недоліки коханої людини,
вашим стосункам нічого
не загрожує.

ЛЕВ
Ви будете просто заворожувати протилежну стать.
Але перш, ніж зважитися на
романтичну пригоду, подумайте, чи не зруйнуєте ви
цим серйозні стосунки.

ДІВА
Ваші стосунки все більше нагадують військові маневри,
що переходять в баталію. Зупиніться! Першим вивісивши
білий прапор перемир'я, ви
нічого не втрачаєте.

ТЕРЕЗИ
Ваша любов потребує оновлення та творчого підходу.
Спробуйте просто подарувати себе коханій людині без
всяких умов. Вам необхідно
поговорити по душах.

СКОРПІОН
Постарайтеся проявити терпіння і розуміння по відношенню до близької людини.
Зірки обіцяють вам нове
цікаве знайомство, легкий,
приємний флірт.

СТРІЛЕЦЬ
Ймовірна випадкова зустріч з
дуже привабливою людиною,
яка може не на жарт зацікавити вас. Але не поспішайте
рвати існуючі любовні стосунки в розрахунку на нові.

КОЗЕРІГ
Ваші стосунки з коханою людиною зараз досить заплутані. Але якщо ви утримаєтеся
від взаємних претензій і
критики, ви вчините дуже
мудро.

ВОДОЛІЙ
У взаємовідносинах з вашою
половинкою можливі певні
складнощі. Не будьте вперті
в своїх помилках, швидше за все саме ви будете
не праві, — кажуть зірки.

РИБИ
Ви будете просто чарівні
в найближчі дні. Цим варто
скористатися. Ваші ідеї та
плани можуть отримати
розуміння і підтримку у кого
завгодно, варто цій людині
поглянути на вас.

24

RIA,
Ñåðåäà, 12 ãðóäíÿ 2018

439848

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
НОГО ФОТ
ФОТО
ТО ««МІС
МІС R
RIA-2018»
IA-2018»

ГОРОСКОП
ГОР

Роксолана, 25 років
оків

ОВЕН
Открываются новые
перспективы как в работе,
так и в творчестве.

Моє хобі — подорожі. Займалася
ася
професійно бальними і спортивними
ивними
танцями. Працюю тренером з танців.
Люблю проводити час у колі друзів.
рузів.

ТЕЛЕЦ
Поддержка начальства
позволит вам избавиться
от вражды и интриг коллег.

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

БЛИЗНЕЦЫ
Может поступить информация, которая откроет перед вами новые горизонты.

РАК
Вас ждет успех и популярность. Вероятна командировка или дальняя поездка.

ЛЕВ
Несмотря на трудности,
вам удастся двигаться вперед, нащупывать и обходить скрытые препятствия.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2018» НА:

ДЕВА
Постарайтесь не грузить
друзей своими проблемами.

ВЕСЫ
Вы можете оказаться
объектом повышенного
внимания, не позволяйте
робости помешать вам
извлечь выгоду.

СКОРПИОН

440520

Может резко возрасти
ваша активность, что положительно отразится на всех
ваших делах.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

СТРЕЛЕЦ
Не путайте работу и дружбу: можно легко остаться
и без бизнеса, и без друзей.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте
QR-код камерою
Вашої мобілки та
дивіться фото!
(Має бути встановлена програма QR
Reader з Андроїдмаркета
або аналогічна)

КОЗЕРОГ
Запаситесь терпением
и не предпринимайте никаких решительных шагов.

ВОДОЛЕЙ
438591

На этой неделе появится
шанс разрешить некоторые
противоречия.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та коротку розповідь про себе на e-mail:

miss@riamedia.com.ua.

РЫБЫ

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

На работе ведите дела
грамотно и тогда все
получится.

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO
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SINOPTIK
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