
 У Марії відібрали сина, бо зловживала 
алкоголем. Зараз жінка кардинально змінила 
життя. Народила двох донечок, придбала житло 

 І дня не минає, щоб не згадувала про первістка. 
Де хлопчик, не знає. Наскільки реально 
повернути дитину до рідної мами і сестер?
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ÍÎÂÈÍÈ

Заповідник 
меломанів 

ßê ìåíå ä³ñòàëî, ùî âñå 
â Óêðà¿í³ ðîáèòüñÿ ÷åðåç êîí-
öåðòè. Ïîë³òè÷íà àã³òàö³ÿ — 
÷åðåç êîíöåðòè. Ë³òåðàòóðí³ 
ôåñòèâàë³ — ÷åðåç êîíöåðòè. 
Äí³ ì³ñòà — êîíöåðòè. Äí³ 
Êîíñòèòóö³¿ — êîíöåðòè. Äí³ 
Íåçàëåæíîñò³ — êîíöåðòè. 
Íå êðà¿íà, à çàïîâ³äíèê ìå-
ëîìàí³â.

Áóäü-ÿêà ïîä³ÿ, áóäü-ÿêîãî 
êàë³áðó, áóäü-ÿêîãî ïîë³òèêà 
÷è òîãî, õòî ïðàãíå — ÷åðåç 
êîíöåðò. Ñïî÷àòêó ñï³âàþòü 
ç ã³òàðàìè, ïîò³ì, êîëè âæå 
âñ³ ðîç³ãð³ò³ ïèâîì, ñï³âîì 
³ ñòðèáàííÿì, ³, çàìàê³òðåí³ 
ñâ³òëîìóçèêîþ â î÷³ ³ ïîòóæ-
íèìè äåöèáåëàìè — êóìèð ç 
ì³êðîôîíîì ââîäèòü, â³ðí³-
øå, âèâîäèòü çà ðóêó Ìåöå-
íàòà. ² ïî÷èíàº õâàëèòè.

×àñòî ö³ âñ³ òàëàíîâèò³ ³ 
ãîëîñèñò³ âèâîäÿòü çà ðóêó 
â³äâåðòèõ ïîêèäüê³â, íå çà-
âæäè íàâ³òü âíèêàþ÷è ó îñî-
áëèâîñò³ ïåðñîí.

Êîíöåðò ñòàâ ïîëîãîâèì, 
òðàìïë³íîì ³ âàííîþ äëÿ ïî-
ë³òèê³â. Òóò òåáå íàðîäÿòü, 
ï³äòðèìàþòü ³, ÿêùî òðåáà, 
â³äìèþòü â³ä ñàæ³, ÿêîþ òè 
òðîõè â÷àä³â.

² îò ìè ä³éøëè äî ìîìåí-
òó, êîëè àðòèñò ç ì³êðîôîíîì 
ðàïòîì çàäóìàâñÿ — à ùî, 
ÿêùî ÿ íå áóäó í³êîãî âèâî-
äèòè, à âèéäó ñàì. Â³ðí³øå, 
çàëèøóñü ñòîÿòè ³ íå â³ä³éäó 
ñêðîìíî íàçàä, ïðîïóñêàþ÷è 
âïåðåä ìåöåíàòà.

², î äèâî. Âèÿâèëîñü, ùî 
êîíöåðò ìàº ïîäâ³éíó êîðèñ-
íó ä³þ — íà íüîìó ìîæíà 
çàðîáèòè ãðîøåé ³ ïîáóäó-
âàòè ñîá³ ïîë³òè÷íó êàð’ºðó. 
Íó í³÷î, ñêîðî íà âåëèê³é 
ñöåí³ ç³éäóòüñÿ âñ³ äî ºäè-
íîãî ìàã³ñòðè ì³êðîôîíó, ÿê 
öèðêîâ³ áîðö³ ðàç â ð³ê ¿õà-
ëè ó Ãàìáóðã, ùîá ç’ÿñóâàòè, 
õòî ñïðàâä³ íàéñèëüí³øèé. ² 
âëàøòóþòü íàì ãàëà-êîíöåðò.

ДУМКА

БЛОГЕР 

Володимир 
ГЕВКО

ОЛЬГА (20), ОФІЦІАНТ:
—Добре, якби зробили гар-
ний парк навпроти Централь-
ного автовокзалу. Це круте 
місце, де можна погуляти, 
але там розбиті тротуари і 
набережна в чагарниках.

ВОЛОДИМИР (38), РОБІТНИК:
— Очисні споруди, в першу 
чергу. А краще побудувати 
нові. Їх будували тоді, коли 
було вдвічі менше будинків. 
Нині очисні не справляються 
і все зливається у річку.

ОЛЬГА (53), ЮРИСТ:
— Скільки у Вінниці ще доріг 
не заасфальтовано в приват-
ному секторі. У місті є розви-
нута мережа велодоріжок, і 
жодної дороги для велосипе-
дистів у приватному секторі! 

СЕРГІЙ (33), БЕЗРОБІТНИЙ:
— Велодоріжки. Їх потрібно 
переробити, бо зараз ними 
їздити абсолютно неможли-
во. Вони мають бути рівними 
та не повинні перетинатися 
з пішоходами та машинами.

ОЛЬГА (64), БУХГАЛТЕР:
— Мені здається, що Вінниця 
і розбудовується, і ремонту-
ється. І взагалі — це гарне 
місто. Але потрібно звернути 
увагу не тільки на центр чи 
Вишеньку, а ще й на околиці. 

СЕМЕН (65), ВЧИТЕЛЬ:
— Дороги. Це ви бачите тіль-
ки Соборну, а відійдіть тро-
хи в бік та побачите, що там 
робиться. Я живу на вулиці 
Суворова, і якщо викликаю 
таксі, то туди не хочуть їхати.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Що потрібно відремонтувати у Вінниці?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó Â³ííèö³ çà-
ïðàöþâàëà «çåëå-

íà õâèëÿ». Öå ñïåö³àëüíèé ðå-
æèì ñâ³òëîôîð³â, ÿêèé äîçâîëÿº 
âîä³ÿì ìèíàòè ïåðåõðåñòÿ áåç 
çóïèíîê. ªäèíà óìîâà — ¿õàòè 
ç³ øâèäê³ñòþ íå á³ëüøå 50 ê³ëî-
ìåòð³â íà ãîäèíó.

Ñèñòåìà ä³º íà ÷îòèðüîõ ìàã³-
ñòðàëüíèõ âóëèöÿõ ì³ñòà — Êè¿â-
ñüêà, Áðàöëàâñüêà, Ëåáåäèíñüêîãî 
òà Íåìèð³âñüêå øîñå. Ñêëàäàºòüñÿ 
ç äâîõ äåñÿòê³â ñâ³òëîôîð³â, ñïåö³-
àëüíîãî ïóëüòó óïðàâë³ííÿ òà ïðî-
ãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ, ùî êî-
øòóâàëî Â³ííèö³ ïîíàä òðè ì³ëü-
éîíè ãðèâåíü (bit.ly/2ZTgkGe).

Íà÷àëüíèê ì³ñüêî¿ ñëóæáè 
ç îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó 
Ñåðã³é ×åðíîâ ðîçêàçàâ, ùî â³ä-
òåïåð íà ìàðøðóò â³ä â’¿çäó â ì³ñ-
òî ç Êè¿âñüêî¿, âçäîâæ Áðàöëàâ-
ñüêî¿–Ëåáåäèíñüêîãî ³ äî â’¿çäó 
ó Â³ííèöþ íà Íåìèð³âñüêå øîñå 
âèòðà÷àºòüñÿ çíà÷íî ìåíøå ÷àñó.

— ßêùî ðàí³øå öå áóëî 33 õâè-
ëèíè â ãîäèíó ï³ê, òî çàâäÿêè 
çåëåí³é õâèë³ — 22. À â ÷àñ ìåí-
øî¿ çàâàíòàæåíîñò³ — äî 17 õâè-
ëèí, — ïîâ³äîìèâ ÷èíîâíèê (bit.
ly/2FKrWDN).

Ñèñòåìà äîñ³ òåñòóºòüñÿ, ³ º 
ïåðø³ íàð³êàííÿ íà ¿¿ íåïðàâèëü-
íó ðîáîòó. Òàê, ï³ä ÷àñ ñåñ³¿ ì³ñü-
êðàäè, 27 ÷åðâíÿ, äåïóòàò Þð³é 
²îðäàíîâ çàçíà÷èâ, ùî «õâèëÿ» 
ïðàöþº 50 íà 50.

— Êîðèñòóþ÷èñü ö³ºþ õâèëåþ, 

ñïîñòåð³ãàþ çà âóëèöåþ Êè¿â-
ñüêîþ. ² ââàæàþ, ùî ¿¿ ïîòð³áíî 
íåãàéíî äîïðàöþâàòè. Çá³ëüøåí-
íÿ ðîáîòè ñâ³òëîôîðà äëÿ ï³øîõî-
ä³â ó 3–4 ðàçè âèêëèêàº îáóðåííÿ 
ìåøêàíö³â. Íà «çåëåí³é õâèë³», 
ïðè ðåêîìåíäîâàí³é øâèäêîñò³ 
50 ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó, ïðî-
¿æäæàºø ìàêñèìóì 2–3 ñâ³òëî-
ôîðíèõ îá'ºêòè. Äàë³ — ò³ëüêè 
÷åðâîíå ñâ³òëî. Ïðîøó äåïàðòà-
ìåíò òðàíñïîðòó îïðàöþâàòè öå 
ïèòàííÿ, — êàæå ²îðäàíîâ.

Ó ñîöìåðåæàõ ëþäè ñêàðæàòü-
ñÿ, ùî íàéã³ðøà ñèòóàö³ÿ ç ï³øî-
õ³äíèì ïåðåõîäîì á³ëÿ çóïèíêè 
«âóëèöÿ Ñòàí³ñëàâñüêîãî», ùî 
íà Êè¿âñüê³é:

«Äåñÿòü õâèëèí çðàíêó ÷åêàëà 
íà Ñòàí³ñëàâñüêîãî çåëåíå ñâ³ò-
ëî! Ëþäè òàê ³ á³ãëè ï³ä ìàøèíè. 
Ïðîñèìî çìåíøèòè ÷àñ î÷³êóâàí-
íÿ!» — ñêàðæèòüñÿ Îëåíà Äåì÷èê.

«Çäàºòüñÿ, ùî ò³ëüêè íàì òàê 
ïîâåçëî (ïåðåõ³ä Ñòàí³ñëàâñüêî-
ãî). Íà âñ³õ ³íøèõ ïåðåõîäàõ 
ïî Êè¿âñüê³é ïðîì³æîê 1.5 õâè-
ëèíè. Çà ùî òàêå ùàñòÿ, ãîñïîäà 
÷èíîâíèêè?» — ïèøå Ëàðèñà Â³-
ííèöüêà.

«×àñ ì³æ çåëåíèì ñâ³òëîôîðîì 
3 õâèëèíè, çà öåé ÷àñ (îñîáëè-
âî çðàíêó) íå âñòèãàºø íà òðè 
òðàíñïîðòà. Äóæå íåçðó÷íî», — 
íàð³êàº Ë³çà Áåëîóñ.

«À ÿ òî äóìàþ, ÷îìó ÷àñ î÷³-
êóâàííÿ íà çåëåíå ñâ³òëî äëÿ 
ï³øîõîä³â çá³ëüøèâñÿ?! Ðåàëü-
íî äîâãî. Íà Ñòàí³ñëàâñüêîãî öå 
ïðîñòî æàõ! Ïðîïóñòèâ òðîëåéáóñ 
³ äâ³ ìàðøðóòêè!» — ïèøå ²âàí 
Ìåëüíèê.

СКАРЖАТЬСЯ НА «ЗЕЛЕНУ 
ХВИЛЮ» НА КИЇВСЬКІЙ
Працює 50 на 50  На чотирьох вулицях 
діє спецрежим роботи світлофорів: 
якщо їдеш зі швидкістю 50 км/год., то усі 
перехрестя проїдеш на зелене світло. Утім, 
на Київській водії встигають проїхати 
2–3 світлофори на «зелене», а пішоходи 
по кілька хвилин чекають на переходах

Ó ÷îìó ïðè÷èíà òîãî, ùî «çåëå-
íà õâèëÿ» íåïðàâèëüíî ïðàöþº? 
Ïðî öå çàïèòóâàëè äèðåêòîðà äå-
ïàðòàìåíòó òðàíñïîðòó Ìèõàéëà 
Âàðëàìîâà.

— Ñüîãîäí³ çðàíêó (27 ÷åðâ-
íÿ — àâò.) ïåðåâ³ðÿâ, ùî òàì 
íà Ñòàí³ñëàâñüêîãî â³äáóâàºòüñÿ. 
Ìàêñèìàëüíèé öèêë ì³æ çåëåíèì 
³ ÷åðâîíèì ñâ³òëîì äëÿ ï³øîõî-
äà — 1,5 õâèëèíè. Îäíàê, ïîáà-
÷èâ, ùî ï³øîõîäè á³æàòü íà ÷åð-
âîíå ñâ³òëî. Õî÷à äîñòàòíüî ïðî-
ñòî âèéòè íà 1 õâèëèíó ðàí³øå 
³ âñòèãíóòè íà òîé òðàíñïîðò, — 
ñêàçàâ Âàðëàìîâ. — Íå ïîðó-
øóéòå ïðàâèëà äîðîæíüîãî ðóõó, 
îñê³ëüêè öå ìàã³ñòðàëüíà âóëèöÿ 
ç ³íòåíñèâíèì òðàô³êîì. Äóæå 
íåáåçïå÷íî ïåðåá³ãàòè äîðîãó. 
Êðàùå ïî÷åêàéòå íàñòóïíèé òðî-
ëåéáóñ, ìàðøðóòêó. Òàì ïðîáëåì 
ç òðàíñïîðòîì íåìàº.

À ùî ñêàæåòå íà òå, ùî íà «çå-

ëåí³é õâèë³» ìîæíà ïðî¿õàòè ò³ëü-
êè 2–3 ïåðåõðåñòÿ, à äàë³ áóäå 
ò³ëüêè ÷åðâîíå?

— Íå âñ³ âîä³¿ çàðàç äîòðè-
ìóþòüñÿ øâèäêîñò³ 50 ê³ëîìå-
òð³â íà ãîäèíó, ³ «çåëåíà õâèëÿ» 
çáèâàºòüñÿ. Õòîñü ïî÷èíàº ïî-
ðóøóâàòè ïðàâèëà äîðîæíüîãî 
ðóõó, ðîçâåðòàòèñÿ, ïàðêóâàòèñÿ 
òàì, äå öå íå ìîæíà, ùî ãàëüìóº 
òðàô³ê. Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó, 
«çåëåíà õâèëÿ» — öå ïåðøèé 
êðîê äî óíîðìóâàííÿ äîðîæíüîãî 
ðóõó, øâèäê³ñíîãî ðåæèìó òà ï³ä-
âèùåííÿ áåçïåêè íà äîðîãàõ, — 
â³äïîâ³â Âàðëàìîâ.

Íåçàáàðîì íà âóëèöÿõ, äå âæå 
ä³º «çåëåíà õâèëÿ», îáëàøòóþòü 
òàáëè÷êè ç ðåêîìåíäîâàíîþ 
øâèäê³ñòþ ðóõó 50 ê³ëîìåòð³â 
íà ãîäèíó. À â ïëàíàõ íà ìàéáóò-
íº — çàïóñòèòè ñèñòåìó ³ íà ³í-
øèõ âóëèöÿõ. Çîêðåìà, íà Õìåëü-
íèöüêîìó øîñå òà Êåëåöüê³é.

З червня «Хвиля» діє на чотирьох магістральних вулицях. 
Це Київська, Брацлавська, Лебединського, Немирівське шосе. 
Згодом запустять на Хмельницькому шосе та Келецькій
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ПРЕС-СЛУЖБА 
VINNYTSIA FOOD FEST

Ç 5 ïî 7 ëèïíÿ ó çåëåí³é çîí³ 
â³äïî÷èíêó âçäîâæ îçåðà ó ïàðêó Äðóæáè 
íàðîä³â â³äáóâàòèìåòüñÿ íàéðîìàíòè÷í³øèé 
ë³òí³é â³êåíä ðîêó — «Vinnytsia Food Fest». 

Â³í çäèâóº íå ëèøå àïåòèòíèìè ñòðà-
âàìè, à ³ ö³êàâèìè ðîçâàãàìè, çàïðîïî-
íóº ï³äíÿòèñü ó ïîâ³òðÿ íà ñïðàâæí³é 
ïîâ³òðÿí³é êóë³ òà ïîñòðèáàòè ÷åðåç 
êóïàëüñüêå âîãíèùå, íàñîëîäèòèñü âè-
ñòóïàìè ñï³âàê³â òà ãóðò³â. Â³äïî÷èòè ï³ä 
ñåòè çàïðîøåíèõ DJ-¿â íà VIP ëàóíäæ-
çîí³, ä³çíàòèñü ÷èìàëî íîâîãî íà ëåêòîð³¿ 
òà âçÿòè ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ òà ðîçâàãàõ 
íà âîä³ òà íà ñóø³.

Âïðîäîâæ òðüîõ äí³â ç 12.00 äî 22.00 
ïðèõîäüòå íà Êóïàëüñüêèé ï³êí³ê Vinnytsia 
Food Fest, ùîá âò³ëèòè ñâî¿ ìð³¿ â æèòòÿ!

Ðîçïî÷íåòüñÿ êóïàëüñüêèé â³êåíä 
5 ëèïíÿ ç êîíêóðñ³â òà âèñòóï³â â³ä 
ñòóä³¿ 3Z. Ó öåé ÷àñ íà ëîêàö³¿ ëåêòîð³þ 
ñâÿòêóâàòèìóòü Äåíü Àìåðèêàíñüêî¿ 
êóëüòóðè: ôîòî-ëîêàö³¿, àìåðèêàíñüêèé 
ôóòáîë, òðàäèö³éíà êóõíÿ òà ðîçìîâ-
íà àíãë³éñüêà. Óâå÷åð³ íà âàñ ÷åêàº 
êîíöåðòíà ïðîãðàìà òà ñïåö³àëüíî çà-
ïðîøåíèé ã³ñòü Ëåð³ Â³íí ç³ ñòàðèìè 
óëþáëåíèìè ï³ñíÿìè ïðî êîõàííÿ òà 
ñóïåðñó÷àñíèé ãóðò Dance Code & Olga 
Melnyk (ñóïåðô³íàë³ñòêà øîó «Ãîëîñ 
êðà¿íè»).

6 ëèïíÿ âñ³ ö³ ðîçâàãè òðèâàòèìóòü: 
ìîæíà áóäå â³äïî÷èòè çà êåëèõîì îñâ³-
æàþ÷îãî êîêòåéëþ ÷è ñïðîáóâàòè ñòðàâè 
â³ä îäíîãî ç êðóòèõ øåô³â ì³ñòà ó VIP-
ëàóíäæ³, ïîðèíóòè â àòìîñôåðó ñòàðî-
ãî Òá³ë³ñ³ ó Ãðóçèíñüêîìó äâîðèêó òà 

ïîñëóõàòè êðóòèõ ñï³êåð³â íà ëåêòîð³¿, 
â³äïî÷èòè ó ñ³ìåéí³é çîí³, âçÿòè ó÷àñòü 
ó ð³çíîìàí³òíèõ ìàéñòåð-êëàñàõ.

Íà ñöåí³ â öåé äåíü: ãóðò «Êàê Àõà» 
(Îäåñà) òà Folky Funky (Êè¿â)

À 7 ëèïíÿ ñâÿòêóºìî äåíü ²âàíà Êóïàëà 
ç òðàäèö³éíèì âîäÿíèì áàòëîì, ñòðèáêà-
ìè ÷åðåç êóïàëüñüêå âîãíèùå, ïëåò³ííÿì 
â³íê³â, ôåñòèâàëü ñàëüñè òà ôàºð-øîó!

Òàêîæ äîñòóïí³ áóäóòü âîäí³ ñïîðòèâí³ 
ðîçâàãè — áåçêîøòîâíî: ðàôòèíã, äðà-
ãîíáîò, ñàá-äîøêà, â³íäñåðô³íã.

Àëå ñïðàâæíüîþ ðîäçèíêîþ ë³òíüî-
ãî «Vinnytsia Food Fest» ñòàíóòü ïî-
ëüîòè íà ïîâ³òðÿíèõ êóëÿõ! Ùîâå÷îðà 
ç 19 äî 21 ãîäèíè íà òåðèòîð³¿ ôåñòè-
âàëþ áóäå óí³êàëüíà ìîæëèâ³ñòü ï³ä-
íÿòèñü âèñîêî ó ïîâ³òðÿ íà 15 õâèëèí 
çà 400 ãðí! Ðàíêîâ³ ïðîãóëÿíêè íàâêîëî 

ì³ñòà íà ïîâ³òðÿí³é êóë³ â³äáóâàòèìóòüñÿ 
ç 6.00 äî 8.00 ðàíêó. Çà 2500 ãðí ç îñî-
áè ìîæíà â³ä÷óòè ñåáå ñïðàâæí³ì ïî-
â³òðîïëàâöåì, ç³çíàòèñÿ â êîõàíí³ àáî 
â³äñâÿòêóâàòè íîâèé äåíü!

Ïîëüîòè ìîæëèâ³ ò³ëüêè çà ïîïåðå-
äíüî¿ ðåºñòðàö³¿ (äî 3 ëèïíÿ) 0939987664

Óïðîäîâæ ï'ÿòíèö³, ñóáîòè òà íåä³ë³ 
«Vinnytsia Food Fest» âèðóâàòèìå íà Âè-
øåíñüêîìó îçåð³ ùîäíÿ. Dj-ñåòè áóäóòü 
ïðàöþâàòè ç 16.00 ³ äîêè ïîö³íîâóâà÷³ 
åëåêòðîííî¿ ìóçèêè áóäóòü ïðîäîâæóâàòè 
÷³ëèòè òà êóøòóâàòè âèøóêàíó êóõíþ 
â³ä êðàùèõ ðåñòîðàö³é ì³ñòà íà VIP — 
ëàóíäæ³. Ëåêòîð³é, ùî áóäå ðîçì³ùåíèé 
íà òåí³ñíèõ êîðòàõ, íàïîâíåíèé ïðîãðà-
ìîþ ç 12.00 äî 19.00, à ç 19.00 äî 22.00 öÿ 
ëîêàö³ÿ ïåðåòâîðþºòüñÿ íà çîíó ê³íî-
òåàòðó.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ СПІЛКИ 

ФАХІВЦІВ З НЕРУХОМОСТІ

Ó Â³ííèö³ ³ñíóº 126 
àãåíòñòâ íåðóõîìîñò³, 55 ç íèõ 

º ÷ëåíàìè Â³ííèöüêîãî ðåã³îíàëüíîãî 
â³ää³ëåííÿ âñåóêðà¿íñüêî¿ ñï³ëêè ôàõ³â-
ö³â ç íåðóõîìîñò³. Öÿ îðãàí³çàö³ÿ ³ñíóº 
ç 2007 ðîêó ³ ïðàãíå îá’ºäíàòè ð³åëòîð³â 
òà ð³åëòîðñüê³ êîìïàí³¿ çàäëÿ ï³äâèùåííÿ 
ÿêîñò³ ïîñëóã, äîâ³ðè êë³ºíòà, ñòâîðåííÿ 
îñîáèñòîãî áðåíäó. Êîæåí ôàõ³âåöü ñï³ë-
êè ùî äâà ðîêè ïðîõîäèòü ñåðòèô³êàö³þ, 
ìàº îñîáèñòèé ID íîìåð, ÿêèé º â ðåºñòð³ 
îðãàí³çàö³¿ íà ñàéò³ òà äîòðèìóºòüñÿ êî-
äåêñó åòèêè.

Âîëîäèìèð Øèðîáîêîâ ïðàöþº â ñôå-
ð³ íåðóõîìîñò³ 17 ðîê³â, çàðàç î÷îëþº 
â³ííèöüêå â³ää³ëåííÿ ñï³ëêè ôàõ³âö³â 
ç íåðóõîìîñò³, ³ ìð³º ïðî ñòâîðåííÿ 
â Óêðà¿í³ ñèñòåìè ÌËÑ.

— Íàøà ö³ëü — îá’ºäíàòè ðèíîê íåðó-
õîìîñò³, íå ëèøå äàòè çíàííÿ ð³åëòîðó, 
ñåðòèô³êóâàòè éîãî, à ñòâîðèòè ïîòóæíó 
êîìàíäó, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð Øèðî-
áîêîâ. — Ó ì³ñò³ 90% óãîä â³äáóâàþòü-
ñÿ çà ñï³âïðàöåþ (òâ³é ïîêóïåöü, ì³é 
ïðîäàâåöü), òîáòî áàãàòî ð³åëòîð³â, ÿê³ 
ñï³âïðàöþþòü ì³æ ñîáîþ, àëå º äóæå 
áàãàòî «îäèíàê³â». ² ÿêùî ï³ä ÷àñ óãîäè 
ñòèêàþòüñÿ äâà ð³åëòîðè ç ð³çíèì áà-
÷åííÿì ñâîº¿ ðîáîòè, ì³æ íèìè ìîæóòü 
áóòè êîíôë³êòè. Ñåíñ íàøî¿ ñï³ëêè, ùîá 
ðîçð³çíåí³ ëþäè â îäí³é ïðîôåñ³¿ ñï³âï-
ðàöþâàëè.

ЗДОРОВА КОНКУРЕНЦІЯ
Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà â³ííèöüêîãî â³ä-

ä³ëåííÿ ñï³ëêè ôàõ³âö³â ç íåðóõîìîñò³, 
öÿ ³äåÿ íå íîâà. Çîêðåìà, â Êàíàä³ òà 
ÑØÀ âæå ñòî ðîê³â ³ñíóº òàêà êëàñíà 
ð³÷ ÿê — ÌËÑ (ìóëüòèëèñòèíãîâàÿ ñèñ-
òåìà) ºäèíèé ³íôîðìàö³éíèé ïðîñò³ð, 
ùî ñïðîùóº ðîáîòó ð³åëòîðà ³ øâèäêî 
òà åôåêòèâíî âèð³øóº ïèòàííÿ êë³ºí-
ò³â. Ïðàöþº âñå äîñèòü ïðîñòî, âàðòî 

áóëî ëèøå ïðèéòè äî âèñíîâêó, ùî, íà-
ïðèêëàä, äîïîìàãàþ÷è êë³ºíòó ïðîäàòè 
êâàðòèðó, ïîòð³áíî øóêàòè íå ïîêóïöÿ, 
à ð³åëòîðà, ÿêèé ïðåäñòàâëÿº ³íòåðåñè 
ïîêóïöÿ.

— Êîëè â³äáóâàºòüñÿ óãîäà ì³æ ïî-
êóïöåì òà ïðîäàâöåì, ïðåäñòàâíèêè 
îáîõ ñòîð³í ìàþòü ñâî¿ êîì³ñ³éí³, — 
ãîâîðèòü ïàí Âîëîäèìèð. — ²íêîëè 
â íåäîáðîñîâ³ñíèõ ð³åëòîð³â âèíèêàº 
ñïîêóñà îòðèìàòè ïîäâ³éí³ êîì³ñ³éí³. 
ßê öå â³äáóâàºòüñÿ? Íàïðèêëàä, ó ìåíå 
ç’ÿâèâñÿ ïîêóïåöü, ³ º ï’ÿòü êâàðòèð â³ä 
âëàñíèêà. ß ìîæó çàâåñòè òóäè ñâîãî ïî-
êóïöÿ, ñêàçàòè, ùî á³ëüøå íîðìàëüíèõ 
êâàðòèð íà ïðîäàæ íåìàº, ïðîâåñòè óãîäó 
³ çàðîáèòè âñþ êîì³ñ³þ (â³ä ïîêóïöÿ ³ 
ïðîäàâöÿ).

Àáî, ÿê çàçíà÷àº ôàõ³âåöü, áóâàþòü 
âèïàäêè, êîëè ïîêóïåöü íå çíàº, ùî êî-

ì³ñ³þ ïëàòèòü ïðîäàâåöü, à ïðîäàâåöü 
íå çíàº, ùî êîì³ñ³þ ïëàòèòü ïîêóïåöü, 
ùå º òàêå ïîíÿòòÿ — «äåëüòà», êîëè êîì³-
ñ³ÿ âæå çàêëàäåíà ó âàðò³ñòü íåðóõîìîñò³. 
Öå âçàãàë³ ãð³õ äëÿ ð³åëòîðà. Àäæå â³í 
êîíêóðóº íå ëèøå ç ³íøèì ð³åëòîðîì, 
ùå é ç êë³ºíòîì, íàìàãàþ÷èñü îòðèìàòè 
ç íüîãî ïî ìàêñèìóìó. Äàí³ ïðèêëàäè 
ãàíüáëÿòü ïðîôåñ³þ ð³åëòîðà.

— Äî ðå÷³, â ÑØÀ òà Êàíàä³ òàêîãî 
âçàãàë³ ñòàòèñÿ íå ìîæå, òîìó ùî íàÿâ-
íèé êîíôë³êò ³íòåðåñ³â, — ãîâîðèòü ïàí 
Âîëîäèìèð. — Îäèí ð³åëòîð íå ìîæå îä-
íî÷àñíî ïðåäñòàâëÿòè ³íòåðåñè ïîêóïöÿ ³ 
ïðîäàâöÿ. Öå âñå îäíî, ùî îäèí àäâîêàò 
â ñóä³ çàõèùàº ³ çëî÷èíöÿ, ³ ïîòåðï³ëî-
ãî. Òîìó ëîã³÷íî, ùî êîëè â ð³åëòîðà 
ç’ÿâëÿºòüñÿ êë³ºíò, ïîòð³áíî âèõîäèòè 
íà ïàðòíåðñüêèé ðèíîê. Òàì ³ ìîæëè-
âîñòåé á³ëüøå, òîáòî ïîêàçàòè êë³ºíòó 
ìîæíà íå ï’ÿòü êâàðòèð, à 25. ² ð³åëòîð 
ïðàöþº íàäàâà÷åì ïîñëóã, ÿê ³ ïîâèííî 
áóòè, ³ ñòâîðþº òèì ñàìèì ïðîôåñ³éíó 
ðåïóòàö³þ.

ПРОФЕСІЙНІСТЬ — ПОНАД УСЕ
— Ïðîôåñ³ÿ ð³åëòîðà â Óêðà¿í³ ³ñíóº 

á³ëüøå 25 ðîê³â, à îò çàêîíîäàâñòâà, 
ÿêå á ðåãóëþâàëî ð³åëòîðñüê³ ä³¿, íåìàº 
äîñ³, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð Øèðîáîêîâ, 
³ äîäàº, ùî ñèòóàö³ÿ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì 
ìàº çì³íèòèñÿ, òîìó ùî çàêîí âæå ñòâî-
ðåíèé. — Éîãî ðîçðîáëÿâ ôîíä äåðæ-
ìàéíà ïðè äîïîìîç³ ïðåçèäåíòà ñï³ëêè 
ôàõ³âö³â íåðóõîìîñò³ Óêðà¿íè Â³êòîðà 
Íåñèíà (ÿêèé áóâ çàñòóïíèêîì ãîëîâè 
ðîáî÷î¿ ãðóïè) òà ³íø³ êåð³âíèêè ñï³ëêè. 
Íàñòóïíèé åòàï — îïðàöþâàííÿ çàêî-
íó â êîì³òåòàõ Âåðõîâíî¿ Ðàäè ³ ãîëî-
ñóâàííÿ.

À ïîêè çàêîí íå ïðèéíÿòèé, ÿêèì 
÷èíîì ìîæíà êâàë³ô³êóâàòè ä³¿ ÷è áåç-
ä³ÿëüí³ñòü ð³åëòîðà? Îò, íàïðèêëàä, ÿêùî 
ïîñëóãà ð³åëòîðà áóëà íå ïðîôåñ³éíà — 
äî êîãî çâåðòàòèñÿ êë³ºíòó? À ÿêùî íà÷å 
âñå äîáðå, àëå ï³ñëÿ óãîäè âèíèêàþòü 

íåïðèºìí³ ìîìåíòè, êóäè ç íèìè? Ìîâà 
ìîæå éòè ïðî áàíàëüíå õàìñòâî, àáî ïðî 
ïðèòîí íàðêîìàí³â ó ñóñ³äí³é êâàðòèð³ 
(ïðî íüîãî â ðåºñòðàõ çàïèñ³â íå âåäóòü, 
àëå ð³åëòîð ìàâ áè ïåðåâ³ðèòè òà ïîïåðå-
äèòè ñâîãî êë³ºíòà ïðî òå, ùî â³í êóïóº).

— Ñàìå íàä òàêîþ ïðîôåñ³éí³ñòþ 
ïðàöþº íàøà ñï³ëêà, ùîá íå âèíèêàëî 
ïîä³áíèõ ñèòóàö³é. Ó ³íøîìó âèïàäêó 
ä³¿ ð³åëòîðà áóäå ðîçãëÿäàòè êîíôë³ê-
òíèé êîì³òåò, àáî êîíôë³êòíà êîì³-
ñ³ÿ (âêëþ÷àº ï’ÿòü-ø³ñòü äèðåêòîð³â 
àãåíòñòâ íåðóõîìîñò³, ÿê³ çì³íþþòüñÿ 
ðàç íà ð³ê çàãàëüíèì ãîëîñóâàííÿì ÷ëå-
í³â â³ää³ëåííÿ), — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð 
Øèðîáîêîâ. — Â³äáóäåòüñÿ âíóòð³øíº 
ðîçñë³äóâàííÿ, ³ ÿêùî êîíôë³êòíà êî-
ì³ñ³ÿ âèð³øèòü, ùî ð³åëòîð çàâèíèâ, 
äàë³ ç îãëÿäó âàæêîñò³ ñèòóàö³¿, ð³åë-
òîðà ìîæóòü âèêëþ÷èòè ç³ ñï³ëêè (ùî 
â³ä³á’ºòüñÿ íà ñòàòóñ³ ôàõ³âöÿ). Çðîçóì³-
ëî, ùî ïðîôåñ³éíèé ³ì³äæ ö³º¿ ëþäèíè 
áóäå ç³ïñîâàíèé. Ïðî öå ìîæå íå çíàòè 
êë³ºíò, àëå ïðî öå áóäå çíàòè êîëåãà, 
à ìè ïàì’ÿòàºìî ïðî 90% ñï³ëüíèõ óãîä.

— Ïðîñòî äàòè îá’ÿâó ïðî ïðîäàæ 
êâàðòèðè ìîæå áóäü-ÿêà ëþäèíà, îãî-
ëîøåííÿ âèñ³òèìå ð³ê, ³ áåçðåçóëüòàò-
íî, — ãîâîðèòü ïàí Âîëîäèìèð. — Àáî 
ëþäèíà, íàïðèêëàä, âñå æèòòÿ òîðãóâàëà 
íà ðèíêó, âèïàäêîâî äîïîìîãëà ñóñ³äó 
ïðîäàòè êâàðòèðó ³ âèð³øèëà, ùî âîíà 
ð³åëòîð. Àëå õ³áà öå ïðîôåñ³éíî? À òàêèõ 
ó íàñ áàãàòî, íà æàëü. Ð³åëòîðè, ÿê³ º 
÷ëåíàìè ñï³ëêè ôàõ³âö³â ç íåðóõîìîñò³, 
ïîñò³éíî íàâ÷àþòüñÿ, ùî äâà ðîêè ìàþòü 
ï³äòâåðäæóâàòè ñâî¿ íàâè÷êè. ² çîêðåìà 
â ñèòóàö³¿¿ ç âèùåíàçâàíîþ êâàðòèðîþ, 
ðîáëÿ÷è êîíêðåòí³ êðîêè, ìîæóòü ïðîäà-
òè ¿¿ â êîðîòêèé òåðì³í, çà ìàêñèìàëüíó 
ö³íó, ÿêó äàñòü ðèíîê. Êâàë³ô³êàö³ÿ, ïðî-
ôåñ³îíàë³çì â òåì³ íåðóõîìîñò³, îá³çíà-
í³ñòü ïðî ð³çíîìàí³òí³ ï³äâîäí³ êàìåí³, 
äå âîíè ìîæóòü áóòè, ³ ÿê ¿õ îá³éòè — 
îñü ÿêèì ìàº áóòè ð³åëòîð, îñü ÿêèì º 
ð³åëòîð íàøî¿ ñï³ëêè.

Купальський пікнік & Vinnytsia Food Fest на Вишенському 
озері: музика, вода, повітряні кулі і Лері Вінн

Репутація в ріелтівській сфері понад усе
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕРКА:
Щастя є у кожного… Воно 
всередині кожного з нас.

454029

Володимир Широбоков, 
керівник вінницького відділення 
спілки фахівців з нерухомості
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ПРЕС-СЛУЖБА ПАРТІЇ 
«УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ 

ГРОЙСМАНА»

Ïðî àãðîá³çíåñ 4.0, ñòåéê-
õîëäåð³â òà ÿê «Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ 
Ãðîéñìàíà» áà÷èòü ïåðñïåêòèâè ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêî¿ ãàëóç³

Ïðî òå, ùî Óêðà¿íà ç ¿¿ ïëîäþ÷èìè ÷îð-
íîçåìàìè òà ñïðèÿòëèâèì äëÿ ðîçâèòêó 
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà êë³ìàòîì çäàòíà 
â ïîòåíö³àë³ ïðîãîäóâàòè íå ëèøå ñåáå, 
àëå é ïðàêòè÷íî âñþ ïëàíåòó, íàì â³äîìî 
÷è íå ç³ øê³ëüíèõ ï³äðó÷íèê³â. Íà æàëü, 
ó íèõ í³÷îãî íå ïèøóòü ïðî òå, ùî çà-
âàæàº óêðà¿íñüêîìó àãðàðíîìó ñåêòîðó 
âèò³ñíÿòè êîíêóðåíò³â ³ç ñâ³òîâèõ ðèíê³â 
âèðîáíèöòâà ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ.

Óðÿä Âîëîäèìèðà Ãðîéñìàíà áà÷èòü 
ðîçâ’ÿçàííÿ ñèòóàö³¿ â àãðàðíîìó ñåêòîð³ 
³ éîãî ðîçâèòîê ó çàïðîâàäæåíí³ íîâ³òí³õ 
ìåòîä³â ãîñïîäàðþâàííÿ òà òåõíîëîã³é 
ÕÕ² ñòîë³òòÿ, ðîçâèòêó ³íôðàñòðóêòóðè 
óêðà¿íñüêîãî ñåëà, ï³äòðèìö³ òâîð÷î¿ ³í³-
ö³àòèâè, à òàêîæ çàâåðøåíí³ ïðîöåñ³â 
äåöåíòðàë³çàö³¿.

— Ó íàñ ïîäåêîëè ñïðèéìàþòü, ùî 
ñåëî — öå ïîñ³ÿëè, ç³áðàëè, âèâåçëè é 
ïðîäàëè, — â³äçíà÷èâ î÷³ëüíèê óðÿäó 
íà çóñòð³÷³ ç àñîö³àö³ÿìè ôåðìåð³â Óêðà¿-
íè. — Í³ â ÿêîìó ðàç³! Ó íàñ º åêîíîì³÷íå 
æèòòÿ â ñåë³, àëå íàéãîëîâí³øå — ìè 
ìàºìî ðîçâèíóòè ñ³ëüñüê³ òåðèòîð³¿. Òîìó 
ô³íàíñîâà äåöåíòðàë³çàö³ÿ ôàêòè÷íî 
äàëà ìîæëèâ³ñòü ñïðîìîæíèì ãðîìà-
äàì àêóìóëþâàòè íîâ³ ô³íàíñîâ³ ðåñóðñè 
â ïîºäíàíí³ ç ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèìè 
ï³äïðèºìñòâàìè ³ êîîïåðàòèâàìè.

×îìó ñàìå òåïåð âàæëèâî àêòèâíî ³íâåñ-
òóâàòè ó ñ³ëüñüêå ãîñïîäàðñòâî, éøëà ìîâà 
íà íåùîäàâí³é çóñòð³÷³ ó Â³ííèö³ ïðåä-
ñòàâíèê³â îáëàñíèõ àãðîñòðóêòóð òà ïðî-
ìèñëîâö³â ç ïðåçèäåíòîì àñîö³àö³¿ «Óêðà-
¿íñüêèé êëóá àãðàðíîãî á³çíåñó» Àëåêñîì 
Ë³ññ³òñîþ. Â³í áàãàòî ðîê³â íàâ÷àâñÿ òà 
ïðàöþâàâ ó Í³ìå÷÷èí³ òà Àâñòðàë³¿ ³ äî-
áðå ðîçóì³ºòüñÿ íà ñó÷àñíèõ òåíäåíö³ÿõ 
ðîçâèòêó ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà. Ã³ñòü 

ðîçïîâ³â ÷èìàëî ö³êàâèõ ðå÷åé. Ïðèì³ðîì, 
ùîäî òàê çâàíîãî Farming’u (Àãðîá³çíåñó) 
4.0, òåìè, ÿêà º íàäçâè÷àéíî ïîïóëÿðíîþ 
ó ñâ³òîâîìó àãðàðíîìó ñï³âòîâàðèñòâ³. ¯¿ 
ñóòü ìîæíà ñôîðìóëþâàòè òàê: íåìèíó-
÷èì ïðîöåñîì º îöèôðóâàííÿ ñ³ëüñüêîãî 
ãîñïîäàðñòâà, òîáòî ìàñîâå çàïðîâàäæåííÿ 
ê³áåðô³çè÷íèõ ñèñòåì, ÿê³ îáñëóãîâóþòü âñ³ 
ïîòðåáè ëþäèíè. Ðåâîëþö³ÿ ó òåõíîëîã³ÿõ 
çà ðàõóíîê ÿê³ñíîãî íàñ³ííÿ, äèâåðñèô³-
êàö³ÿ âèêîðèñòàííÿ êîìïëåêñíèõ äîáðèâ, 
òåõí³÷íå ïåðåîáëàäíàííÿ — âñå öå çäàòíå 
ïîâí³ñòþ çì³íèòè çâè÷íó óÿâó ïðî ñ³ëü-
ñüêå ãîñïîäàðñòâî. Ïàí Ë³ññ³òñà íàçâàâ 
íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâí³, íà éîãî äóìêó, 
ñåãìåíòè óêðà¿íñüêîãî àãðîâèðîáíèöòâà. 
Íàïðèêëàä, âèðîùóâàííÿ êóêóðóäçè, ÿêå 
çäàòíå ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó âèéòè 
íà ïîêàçíèêè 35–40 ìëí òîíí íà ð³ê, òîá-
òî ïåðåâèùèòè ³ñíóþ÷³ ïîêàçíèêè íà òðå-

òèíó. Á³ëüøå òîãî, 100 ìëí òîíí çåðíîâèõ 
òà çåðíîáîáîâèõ äëÿ Óêðà¿íè — ö³ëêîì 
«ï³äéîìíà âàãà».

Âàæëèâîþ îáñòàâèíîþ º òå, ùî ï³ä âñ³ 
ö³ ïðîöåñè óðÿäîì Âîëîäèìèðà Ãðîéñìà-
íà âæå çàêëàäåíî ì³öíèé ôóíäàìåíò ³ 
íå òðåáà ïî÷èíàòè «ç ÷èñòîãî àðêóøà» — 
âàðòî ïðîñòî ïðîäîâæèòè çàïî÷àòêîâàí³ 
íàïðàöþâàííÿ. Ñàìå öÿ îáñòàâèíà ñïî-
íóêàëà Àëåêñà Ë³ññ³òñó éòè íà ïàðëà-
ìåíòñüê³ âèáîðè â êîìàíä³ «Óêðà¿íñüêî¿ 
ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà».

Òèì ÷àñîì ó 2019 ðîö³ óðÿä çàïëàíó-
âàâ íà ïðîãðàìè ï³äòðèìêè ³ ðîçâèòêó 
ôåðìåðñòâà 5,9 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü. Ó öèõ 
ïðîãðàìàõ çàêëàäåí³ ö³ëêîì êîíêðåòí³ 
öèôðè êîìïåíñàö³¿: ïî 30% âàðòîñò³ áó-
ä³âíèöòâà ôåðì òà îá’ºêò³â çáåð³ãàííÿ 
çåðíà, 80% âàðòîñò³ ïîñàäêîâîãî ìàòåð³-
àëó äëÿ ìîëîäèõ ñàä³â òà âèíîãðàäíèê³â, 

25% âàðòîñò³ óêðà¿íñüêî¿ ñ³ëüãîñïòåõí³êè. 
Äî óêðà¿íñüêîãî ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêî-
ãî ìàøèíîáóäóâàííÿ â êîíòåêñò³ â³ä-
ðîäæåííÿ ãàëóç³ â óðÿä³ îñîáëèâà óâàãà:

— Íàøå çàâäàííÿ ïîëÿãàº â òîìó, ùîá 
ñï³ëüíî ñòâîðèòè êîìïëåêñíó ñèñòåìó 
ï³äòðèìêè — íå ÷åðãîâèé äîêóìåíò, ÿêèé 
õòîñü íàïèøå, à ðåàëüíó ïðîãðàìó. Íà-
ïðèêëàä, òàêó, ÿêó ñòâîðèëè äëÿ ï³äòðèì-
êè ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî ìàøèíîáóäó-
âàííÿ. Ìè âèçíà÷èëè ñüîãîäí³ 500 ìëí 
ãðí, ïðîãðàìà ïî÷àëà ïðàöþâàòè, â í³é 
áåðóòü ó÷àñòü 40 âèðîáíèê³â ñ³ëüãîñïòåõ-
í³êè. Ùîñü ïîä³áíå ìè ìàºìî çðîáèòè äëÿ 
â³äíîâëåííÿ óêðà¿íñüêîãî ôåðìåðñòâà, 
òâàðèííèöòâà, ðîñëèííèöòâà, äëÿ ñòâî-
ðåííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü ³ íàö³îíàëüíîãî ïðî-
äóêòó, — çàçíà÷àº Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí.

Ðåçóëüòàòè âæå º. Óêðà¿íñüêà àãðîïðî-
ìèñëîâà ïðîäóêö³ÿ ïðèñóòíÿ ó 190 êðà-
¿íàõ ñâ³òó, êîìïàí³¿ ç Óêðà¿íè äîñèòü 
âïåâíåíî ïî÷óâàþòü ñåáå íà ºâðîïåé-
ñüêîìó ðèíêó, à íà àç³àòñüêîìó, çîêðåìà 
êèòàéñüêîìó, íàâ³òü ïî÷èíàþòü ïîñòóïî-
âî âèò³ñíÿòè êîíêóðåíò³â. Îäíàê ïîòåí-
ö³àë â óêðà¿íñüêèõ âèðîáíèê³â íàáàãàòî 
á³ëüøèé — ñâ³ä÷åííÿì òîìó º ôàêò, ùî 
ïåðåðîáêà ïðîäóêö³¿ ñòàíîâèòü ëèøå 4% 
³ öþ ñèòóàö³þ òðåáà çì³íþâàòè.

Ó ïåðñïåêòèâ³ íå çà ãîðàìè ìàº çàïðà-
öþâàòè ðèíîê çåìë³. Ïðîòå öåé ïðîöåñ 
º íåïðîñòèì, â íüîìó ïðèñóòí³ ÷èìàëî 
çàö³êàâëåíèõ ñòîð³í. Íà äóìêó ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà, ïðîöåñ ìàº éòè åâîëþö³éíî ³ áóòè 
ïðîãîâîðåíèì ç ãðîìàäÿíàìè. Êóïóâàòè 
çåìëþ ìàþòü ôåðìåðè, à íå õîëäèíãè.

— Ñòâîðåííÿ ìàëèõ òà ñåðåäí³õ ôåð-
ìåðñüêèõ ãîñïîäàðñòâ — öå ïð³îðèòåò. 
ß á äóæå õîò³â, ùîá ó íàø³é êðà¿í³ áóëî 
íå äåñÿòêè òèñÿ÷, à ñîòí³ òèñÿ÷ ìàëèõ òà 
ñåðåäí³õ ôåðìåð³â. Äëÿ öüîãî íàø óðÿä 
ðîçøèðþº ï³äòðèìêó àãðîñåêòîðó, — ö³ ñëî-
âà Âîëîäèìèðà Ãðîéñìàíà º óîñîáëåííÿì 
ïðîãðàìíèõ çàñàä éîãî ïîë³òè÷íî¿ ñèëè — 
«Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿» — ³ ñâ³ä÷àòü ïðî 
ðîçóì³ííÿ øëÿõ³â âèð³øåííÿ ïðîáëåì, ÿê³ 
³ñíóþòü â àãðîïðîìèñëîâ³é ãàëóç³ Óêðà¿íè.

Êîìôîðò òà áëàãîïî-
ëó÷÷ÿ êîæíîãî â³ííè÷à-

íèíà íàïðÿìó çàëåæèòü â³ä 
òîãî, ÿê â ðåã³îí³ ðîçâèâàòè-

ìåòüñÿ á³çíåñ-ñåðåäîâèùå, ÿê³ 
áóäóòü óìîâè äëÿ âåäåííÿ ï³äïðèºìíèöòâà, 
à â³äòàê — ñòâîðåííÿ íîâèõ ðîáî÷èõ ì³ñöü, 
çàáåçïå÷åííÿ äîñòîéíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëà-
òè òà ñïëàòè ïîäàòê³â íà ð³âíèõ óìîâàõ. 
Òàê ââàæàº êàíäèäàò ó íàðîäí³ äåïóòàòè 
Óêðà¿íè ïî âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 12 Ëåîí³ä 
Ìàðöèíêîâñüêèé.

«Ñèñòåìà ïîäàòê³â, ¿õíÿ ñïëàòà òà 
çâ³òí³ñòü — ìàêñèìàëüíî ïðîñò³, à ñòàâ-
êè — íå çàõìàðí³, ùîá ÷åñíî ñïëà÷óâàòè 
ïîäàòêè ìîãëè âñ³», — òàê êàíäèäàò â³ä-
ïîâ³äàº íà çàïèòàííÿ ïðî «ïëàí Ìàð-
öèíêîâñüêîãî» äëÿ ðîçâèòêó á³çíåñó.

— Çðîçóì³ëî, ùî ðåìîíòè äîð³ã, øê³ë 
òà äèòñàäî÷ê³â, óòðèìàííÿ ìåäè÷íèõ 
çàêëàä³â, çàãàëîì — êîìôîðòíå æèòòÿ 
ó ì³ñò³, ñåëèù³ òà ñåë³ íåìîæëèâ³ áåç 
áþäæåòíèõ íàäõîäæåíü. À öå — â÷àñ-
íî ñïëà÷åí³ ïîäàòêè òà ðîáî÷³ ì³ñöÿ. 

ß áàãàòî ðîê³â ïðàöþþ â Ðàä³ ï³äïðè-
ºìö³â ïðè ì³ñüêîìó ãîëîâ³ Â³ííèö³, 
òîìó çíàþ óñ³ ïðîáëåìè, âèð³øåííÿ 
ÿêèõ íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ óæå äàâíî 
÷åêàº ìàëèé òà ñåðåäí³é á³çíåñ. Ïðè âñ³õ 
ïîçèòèâíèõ çðóøåííÿõ, çóñèëëÿõ óðÿäó 
äëÿ ñòâîðåííÿ êðàùèõ óìîâ äëÿ á³çíåñó, 
ïîñò³éíîìó ïîêðàùåíí³ á³çíåñ-êë³ìà-

òó ó Â³ííèö³, ïîòð³áíî ðàç ³ íàçàâæäè 
íà ð³âí³ ïàðëàìåíòó çàêð³ïèòè îñíîâí³ 
³ çðîçóì³ë³ ïðèíöèïè ñòîñóíê³â âëàäè 
òà ï³äïðèºìö³â: ìàêñèìàëüíà äåðåãóëÿ-
ö³ÿ, ñïðîùåííÿ ïîäàòêîâî¿ ñèñòåìè òà 
ð³âí³ñòü óñ³õ ïåðåä Çàêîíîì. «Îáðàíèõ» 
áóòè íå ìîæå — ïëàòèòè ïîäàòêè ìàþòü 
âñ³, — ãîâîðèòü Ëåîí³ä Ìàðöèíêîâñüêèé.

Íà äóìêó êàíäèäàòà ó íàðîäí³ äåïóòà-
òè, ïîòð³áíî òàêîæ âðåãóëþâàòè ïðîáëå-
ìè ³ç ïîäàòêîâèì íàâàíòàæåííÿì íà çà-
ðîá³òíó ïëàòó íàéìàíèõ ïðàö³âíèê³â:

— ×îìó ó íàñ ïðîöâ³òàº ò³íüîâà çà-
éíÿò³ñòü, ùî ôàêòè÷íî ïîçáàâëÿº ïðà-
ö³âíèê³â ñîö³àëüíî¿ çàõèùåíîñò³? Òîìó 
ùî âëàñíèêó ï³äïðèºìñòâà íå âèã³äíî 
ñïëà÷óâàòè çà ïðàö³âíèêà â³äðàõóâàííÿ 
äî áþäæåòó. Ââàæàþ, ÿê ò³ëüêè íàâàí-
òàæåííÿ íà çàðîá³òíó ïëàòó íàéìàíèõ 
ïðàö³âíèê³â áóäå çìåíøåíå, öå äîçâî-
ëèòü ³ çá³ëüøóâàòè ê³ëüê³ñòü ðîáî÷èõ 
ì³ñöü, ³ ïëàòèòè á³ëüøå ïîäàòê³â ³ç 
«á³ëî¿» çàðïëàòí³, ³ çàõèñòèòè ñàìîãî 
ïðàö³âíèêà.

Áþðîêðàòè÷íà ìàøèíà, íàö³îíàëüí³ 
ìîíîïîë³¿, íåð³âí³ñòü ïåðåä Çàêîíîì 
Ëåîí³ä Ìàðöèíêîâñüêèé ââàæàº ãîëî-
âíèìè ïåðåøêîäàìè íîðìàëüíîãî öè-
â³ë³çîâàíîãî ðèíêó. Ó âñüîìó ðîçâèíå-
íîìó ñâ³ò³ óæå äàâíî íåïðèéíÿòíèìè º 
ìîíîïîë³¿, íàïðèêëàä, â åíåðãåòèö³ òà 
äîñòóï³ äî ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â.

— ßêùî º ìîíîïîë³ÿ, ìîâè ïðî â³ëü-
íèé ðèíîê òà ðîçâèòîê ï³äïðèºìíèöòâà 
áóòè íå ìîæå, á³çíåñ ó òàêîìó âèïàäêó 
íå ìîæå äîâ³ðÿòè äåðæàâ³, à äåðæàâà — 
á³çíåñó. À ïîòåðïàºìî â³ä öüîãî ìè óñ³. 
Òîìó îäíèì ç íàéïåðøèõ ñâî¿õ çàâäàíü 
ó ïàðëàìåíò³ ââàæàþ ðîçðîáêó ³ ïðè-
éíÿòòÿ çàêîíîïðîåêò³â, ùî ë³êâ³äóþòü 
ìîíîïîë³¿ ó ò³é æå åíåðãåòèö³, ñïðîñ-
òÿòü âàëþòíå ðåãóëþâàííÿ. Çðåøòîþ, 
íà ìèòíèö³, ÿê ³ ó âñ³õ ñôåðàõ ñòîñóíê³â 
ëþäèíè òà á³çíåñó ç äåðæàâîþ, ìàº áóòè 
ì³í³ì³çîâàíî ëþäñüêèé ôàêòîð — ìè æ 
æèâåìî âæå ó 21 ñòîë³òò³ ³ ìàºìî äëÿ 
öüîãî áåçë³÷ òåõí³÷íèõ ìîæëèâîñòåé, — 
ââàæàº Ëåîí³ä Ìàðöèíêîâñüêèé.
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Íàðîäèâñÿ ³ âèð³ñ ÿ ó íåâå-
ëè÷êîìó ñåë³ Äîâæîê Â³ííèöüêî¿ 

îáëàñò³. Ìî¿ áàòüêè çìàëå÷êó â÷èëè ìåíå 
ñàìîñò³éíîñò³ òà â³äïîâ³äàëüíîñò³. Ñëóæáà 
â àðì³¿ ïîãëèáèëà ö³ íàâèêè ³ íàâ÷èëà, ùî 
ëèøå êîìàíäíà ðîáîòà äàº ïîçèòèâíèé 
ðåçóëüòàò.

Çà ìî¿ìè ïëå÷àìè ìàæå 30 ðîê³â êåð³â-
íîãî ñòàæó. Ó äîâîë³ þíîìó â³ö³ ÿ î÷îëèâ 
êîìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå öåíòðàë³-
çîâàíî çàáåçïå÷óâàëî âîäîþ âñå ì³ñòî ßì-
ï³ëü. Öå áóâ ñåðéîçíèé âèêëèê äëÿ ìåíå, 
ÿêèé ÿ ïðèéíÿâ ç îñòðàõîì. Îñâ³òà äàëà 
ðîçóì³ííÿ, ÿê ïðàöþº ãàëóçü, àëå í³÷îãî 
íå ñêàçàëà ïðî òå, ÿê óïðàâëÿòè ï³äïðè-
ºìñòâîì, îñîáëèâî â êðèçîâèõ ñèòóàö³ÿõ.

Á³ëüøå 20 ðîê³â ïðàöþâàâ ³ ïðîäî-
âæóþ ïðàöþâàòè íà â³ííèöüêó ãðîìàäó 
òà Óêðà¿íó. Ïî÷èíàâ ÿê êåð³âíèê âîäî-
êàíàëó, ïîò³ì ÿê çàñòóïíèê, à çãîäîì 
ÿê ïåðøèé çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Âîëîäèìèðà Ãðîéñìàíà. Ó 2014 ðîö³ 
âîëåþ äîë³ ïðèçíà÷åíèé áóâ ïåðøèì 
çàñòóïíèêîì ì³í³ñòðà ðåã³îíàëüíîãî 
ðîçâèòêó ³ áóä³âíèöòâî Â. Ãðîéñìàíà, 
à ó 2016 ðîö³ ñòàâ â³öå-ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì 
Óêðà¿íè. Âîëîäèìèð Áîðèñîâè÷ äîðó-
÷èâ ìåí³ âåñòè îäí³ ç íàéâàæëèâ³øèõ, ³ 
âîäíî÷àñ ç íàéñêëàäí³øèõ íàïðÿì³â — 
åíåðãåòèêó òà ³íôðàñòðóêòóðó.

Ïðîôåñ³îíàë³çì òà â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
äëÿ ìåíå ïîíàä óñå. Öå ì³é æèòòºâèé 
ïðèíöèï — ðîáèòè òàê, ùîá ïîò³ì 
íå áóëî ñîðîìíî äèâèòèñÿ â î÷³ ëþäÿì. 
Àëå çàì³ñòü ñë³â, íàâåäó ðåàëüí³ ñïðàâè 
íàøî¿ êîìàíäè.

Íàïåâíî, âæå ìàëî õòî ç âàñ ïàì’ÿòàº, 
ùî ó Â³ííèö³, íà ðàéîíàõ Âèøåíüêà òà 
Ïîä³ëëÿ, Ñòàðå Ì³ñòî äàâàëè âîäó ò³ëüêè 
óäåíü, à íà í³÷ ¿¿ â³äêëþ÷àëè. Ìè âè-
ð³øèëè öþ ïðîáëåìó, ³, ïî÷èíàþ÷è ç 
2015 ðîêó, ö³ ðàéîíè ìàþòü ö³ëîäîáîâå 
ïîñòà÷àííÿ âîäè.

Ìè ç Â. Ãðîéñìàíîì çàéíÿëèñÿ â³ä-
ðîäæåííÿì â³ííèöüêèõ äîð³ã ³ âæå 
ó 2014 ðîö³ íàøå ì³ñòî ìàëî íàéêðàù³ 
äîðîãè ñåðåä ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ ì³ñò.

Ìè íå çàêðèâàëè, à íàâïàêè â³äêðèâà-
ëè äèòÿ÷³ ñàäî÷êè, ìîäåðí³çóþ÷è ñòàð³ 
÷è áóäóþ÷è íîâ³. Äî ðå÷³, çáóäóâàëè 
4 íîâèõ äèòÿ÷èõ ñàäî÷êè. Ðåçóëüòàòîì 
ñòàëà ë³êâ³äàö³ÿ ÷åðã äî ñàäî÷êà ³ Â³ííè-
öÿ ñòàëà ïåðøîþ, ÿêà ïîçáóëàñÿ áðàêó 
ì³ñöü äëÿ äîøê³ëüíÿò.

Ìè ïðèïèíèëè õàîñ â ì³ñüêèõ ïà-
ñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåííÿõ ³ çàïîá³ãëè 
çíèùåííþ òðàíñïîðòíîãî ðóõó â ì³ñò³. 
Íàìè áóëî îíîâëåíî ðóõîìèé ñêëàä àâ-
òîáóñíîãî ïàðêó — ìè çàêóïèëè 50 íî-
âèõ âåëèêèõ àâòîáóñ³â, äîìîâèëèñÿ ç³ 
øâåéöàðöÿìè òà îòðèìàëè áåçêîøòîâíî 
äëÿ ì³ñòà 116 íîâèõ øâåéöàðñüêèõ òðàì-
âà¿â. ² öå îñîáèñòà çàñëóãà Âîëîäèìèðà 
Ãðîéñìàíà òà éîãî êîìàíäè.

Ìè çàòâåðäèëè ÷³òê³ âèìîãè äëÿ ïðè-
âàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â, íàâåëè ïîðÿäîê 
ó ìàðøðóòêàõ. Âîä³¿ ¿çäèëè ó ôîðìàõ, 
ïèëüíóâàëè çà áåçïåêîþ ðóõó. Çðîáèëè 
îäíó ìåðåæó, ÿêà ºäèíà ³ ïåðø çà âñå 
ñïðÿìîâàíà íà êîìôîðò òà çðó÷í³ñòü äëÿ 
ïàñàæèð³â.

Áàãàòî óâàãè ïðèä³ëÿëè ³ ìåäèöèí³ 
òà îñâ³ò³. Ìè çáóäóâàëè ä³àãíîñòè÷íèé 
öåíòð, ìîäåðí³çóâàëè øâèäêó ìåäè÷íó 
äîïîìîãó, çðîáèëè òàê, ùîá âîíà äî-
¿æäæàëà äî õâîðèõ çà 15 õ â.

Ìè çàïóñòèëè ïðîãðàìè êàï³òàëüíèõ 
ðåìîíò³â áàãàòîïîâåðõîâèõ çàáóäîâ òà 
çàïðîâàäèëè ïðîãðàìè ñï³âô³íàíñóâàííÿ 
æèòëà äëÿ ìåøêàíö³â ì³ñòà.

Òðè ðîêè ðîáîòè íàøîãî óðÿäó ïðè-
ïàëè íà íàäçâè÷àéíî íåïðîñòèé ïåð³îä. 
Â³í áóâ íåïðîñòèì äëÿ êîæíîãî ãðîìà-
äÿíèíà, ÿê ³ äëÿ íàñ, ÷ëåí³â óðÿäó:
 Â³éíà íà Ñõîä³ òà àíåêñ³ÿ Êðèìó.
 Âòðàòà á³ëüø í³æ 20% åêîíîì³÷-

íîãî ïîòåíö³àëó ³ íåêåðîâàíå ïàä³ííÿ 
åêîíîì³êè.
 Ïîðîæíÿ êàçíà — íà ðàõóíêàõ äåð-

æàâè ó 2014 ðîö³ çàëèøèëîñÿ, áëèçüêî 
5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Öå ïðè òîìó, ùî 
äåðæàâíèé áîðã çà ÷àñ³â çëî÷èííî¿ âëàäè 
íà òîé ÷àñ ñÿãàâ 75 ìëðä äîë.
 Ïåðøà åíåðãåòè÷íà êðèçà ÿê ïðî-

ÿâ ã³áðèäíî¿ â³éíè Ðîñ³¿ ïðîòè Óêðà¿íè 
 Àðì³ÿ ïîòðåáóâàëà íàëåæíî¿ ï³ä-

òðèìêè òà ô³íàíñóâàííÿ, ùîá áîðîíèòè 
íàøó äåðæàâó, íàøèõ ä³òåé.

Îäíå ç ãîëîâíèõ çàâäàíü, ç ÿêèì ìè 
âïîðàëèñÿ, çì³íèëè òðåíä: â³ä çíèæåííÿ 
³ ðóéíàö³¿ äî çàêëàäåííÿ îñíîâ çðîñòàí-
íÿ íàö³îíàëüíî¿ åêîíîì³êè. Ìè ïî÷àëè 
ðóõàòèñÿ ó âïðîâàäæåíí³ ÿê³ñíèõ çì³í, 
ÿê³ ùå ñüîãîäí³ íå çàâåðøåí³. Òîìó ùî 
òðè ðîêè — öå íåäîñòàòí³é ÷àñ, ùîá âè-
ð³øèòè ò³ ïðîáëåìè, ÿê³ ñòâîðþâàëèñÿ 
äåñÿòèð³÷÷ÿìè.

Îäíå ç ãîëîâíèõ äîñÿãíåíü óðÿäó 
Ãðîéñìàíà — öå íåäîïóùåííÿ åêîíî-
ì³÷íî¿ êðèçè òà ô³íàíñîâèõ ïîòðÿñ³íü 
äëÿ óêðà¿íö³â. Ñüîãîäí³ Óêðà¿íà ìàº 
ñåðéîçíó ìàêðîô³íàíñîâó ñòàá³ëüí³ñòü, 
åêîíîì³êà çðîñòàº — ñüîãîäí³ öå +3% 
ÂÂÏ, çîëîòîâàëþòí³ ðåçåðâè äîñÿãëè 
ìàêñèìóìó çà îñòàíí³ ðîêè ³ äîð³âíþþòü 
$20 ìëðä. Ñï³ëüíî ç ðåàëüíèì ñåêòîðîì 
åêîíîì³êè íàì âäàëîñÿ âòðè÷³ çá³ëüøè-
òè ì³í³ìàëüíó çàðîá³òíó ïëàòó â êðà¿í³, 
óäâ³÷³ — ñåðåäíþ ïî êðà¿í³.

Ìè ïîñèëèëè åíåðãåòè÷íó íåçàëåæí³ñòü 

Óêðà¿íè, âæå ìàéæå 4 ðîêè íå êóïóºìî 
ðîñ³éñüêîãî ãàçó, â³äìîâèëèñÿ â³ä äîðîãîãî 
àíòðàöèòó òà ïåðåéøëè íà âèêîðèñòàííÿ 
âóã³ëëÿ ãàçîâî¿ ãðóïè, ÿêå âèäîáóâàºòüñÿ 
â Óêðà¿í³ óêðà¿íñüêèìè øàõòàðÿìè.

Ìè ïî÷àëè â³äðîäæóâàòè óêðà¿íñüê³ 
äîðîãè, ÿê³ êîìïëåêñíî íå ðåìîíòóâàëè-
ñÿ 40 ðîê³â. ² öå â ïåð³îä, êîëè íà ñõîä³ 
êðà¿íè òðèâàº â³éíà.

Ìè â³äêðèëè äëÿ óêðà¿íö³â äâåð³ ªâ-
ðîïåéñüêîãî Ñîþçó, îòðèìàëè áåçâ³ç òà 
ï³äïèñàëè Óãîäó ïðî Àñîö³àö³þ ç ªÑ. 
Ìè ïî÷àëè ïðîâîäèòè çì³íè ó áàãàòüîõ 
ñôåðàõ: äåöåíòðàë³çàö³ÿ, îñâ³òà, ìåäèöè-
íà, ³íôðàñòðóêòóðà. Ìè ïî÷àëè ðîáèòè 
òå, ùî óðåøò³-ðåøò ìàº çðîáèòè Óêðà¿íó 
ñèëüíîþ.

Êîëè ìè ïðàöþâàëè ó ìåð³¿ ì³ñòà, áþ-
äæåò ðîçâèòêó ñòàíîâèâ 70 ì³ëüéîí³â. 
Äëÿ ðîçâèòêó ì³ñòà äîâîäèëîñÿ áóê-
âàëüíî âèìîëþâàòè ãðîø³ â öåíòðàëü-
íî¿ âëàäè. Ñüîãîäí³ áþäæåò ðîçâèòêó 
Â³ííèö³ — ïîíàä ì³ëüÿðä!

Îðãàíè ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
îòðèìàëè äîñòàòí³é ðåñóðñ ³ ïîâíî-
âàæåííÿ ñàìîñò³éíî íèì ðîçïîðÿäæà-
òèñÿ. Öå ³ ñïîíóêàëî á³ëüø³ñòü ãðîìàä 
äî îá’ºäíàííÿ ³ ðîçâèòêó ñâî¿õ òåðèòîð³é. 
Òîìó íàì òàê âàæëèâî â³äñòîÿòè ðåôîðìó 
äåöåíòðàë³çàö³¿, ÿêó áóäóòü íàìàãàòèñÿ 
ñêàñóâàòè. Áî êîìó æ ïîòð³áí³ ñèëüí³ é 
ðîçâèíåí³ ì³ñòà òà ðàéîíè?

Ìåí³ 54 ³ ìåí³ íå áàéäóæå, â ÿê³é êðà-
¿í³ æèòèìóòü ìî¿ ä³òè òà îíóêè. ß â³ä÷ó-
âàþ âåëèêó â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ìî¿ìè 
çåìëÿêàìè — â³ííè÷àíàìè, ïåðåä ä³òüìè, 
ÿêèõ çðîáèëà ñèðîòàìè â³éíà íà ñõîä³ 
íàøî¿ êðà¿íè, ïåðåä äîáðîâîëüöÿìè, ÿê³ 
çàëèøèëè ñâî¿ ñ³ì’¿ òà áîðîíÿòü íàøó 
çåìëþ â³ä âîðîãà, ïåðåä òèìè, õòî æèòòÿ 
â³ääàâ çà òå, ùîá Óêðà¿íà ðîçâèâàëàñÿ ÿê 
äåìîêðàòè÷íà äåðæàâà ç ºâðîïåéñüêèìè 
ñòàíäàðòàìè òà ö³ííîñòÿìè.

Óêðà¿í³ ïîòð³áí³ â³äïîâ³äàëüí³ ïîë³òè-
êè, ç òâåðäîþ äåðæàâíèöüêîþ ïîçèö³ºþ. 
Òàêèõ ìàëî ³ öå äóæå â³ä÷óâàëîñÿ îñòàíí³ 
òðè ðîêè, êîëè äîâîäèëîñÿ ïðèéìàòè 
âàæëèâ³ äëÿ êðà¿íè ð³øåííÿ. Òîìó ÿ éäó 
â äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, áî 
ìî¿ ð³äí³ â³ííè÷àíè ðîçðàõîâóþòü íà ëþ-
äåé ñïðàâè â íîâîìó ïàðëàìåíò³, íà òèõ, 
õòî âì³º â³äïîâ³äàòè çà êîæíå ñêàçàíå 
ñëîâî. ß áàëîòóþñÿ â îäíîìàíäàòíîìó 
âèáîð÷îìó îêðóç³ ¹ 11 ì³ñòà Â³ííèöÿ 
³ ïðîøó âàøî¿ ï³äòðèìêè.

Ìàíäàò äåïóòàòà — íå ìîÿ ñàìîö³ëü. 
Öå ì³é ³íñòðóìåíò, ùîá ïðîäîâæóâàòè 
çì³íè â êðà¿í³. Ùîá ñïðèÿòè ðîçâèòêó 
ì³ñòà, â ÿêîìó ìè æèâåìî, â ÿêîìó æè-
òèìóòü íàø³ ä³òè.

Ìè — êîìàíäà Âîëîäèìèðà Ãðîé-
ñìàíà — çáóäóâàëè ôóíäàìåíò äëÿ ïî-
äàëüøèõ çì³í â êðà¿í³. Ìè ìàºìî ïëàí, 
ÿêèì ÷èíîì ïðèìíîæèòè ö³ óñï³õè. 
ß íå áóäó äàâàòè ïîðîæí³õ îá³öÿíîê, 
ÿêèõ íåìîæëèâî âèêîíàòè. ß éäó, ùîá 
ðîáèòè êîíêðåòí³ ñïðàâè äëÿ ëþäåé. Íàì 
ïîòð³áíà âàøà ï³äòðèìêà, âàø ìàíäàò 
äîâ³ðè. Íà ôóíäàìåíò³, ÿêèé ñüîãîäí³ 
çáóäîâàíèé, òðåáà ïîáóäóâàòè ñèëüíó 
äåðæàâó. ² ëèøå ðàçîì íàì ï³ä ñèëó öå 
çðîáèòè.

Ùèðî Âàø — Âîëîäèìèð Ê³ñò³îí
Êàíäèäàò â äåïóòàòè Âåðõîâíî¿ Ðàäè 

Óêðà¿íè ó îäíîìàíäàòíîìó âèáîð÷îìó 
îêðóç³ ¹ 11 ì. Â³ííèöÿ

Мій девіз: пообіцяв-зроби. І зроби так, 
щоб не було соромно людям дивитися в очі 

ПРЕС-СЛУЖБА 
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У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
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²íäóñòð³ÿ ³íôîð-
ìàö³éíèõ òåõíîëîã³é 

äîñèòü íîâà íà åêîíî-
ì³÷í³é êàðò³ Óêðà¿íè. Ùî ìîæå 
ñòàòè íà çàâàä³ óñï³øíîñò³ ²Ò-
êîìïàí³é òà ÿê öüîãî óíèêíóòè — 
çíàº êàíäèäàò â íàðîäí³ äåïóòàòè 
Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé

Í³ äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ùî ³í-
ôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ — ïîòóæ-
íèé ðóø³é çì³í â óñ³õ ñôåðàõ íà-
øîãî æèòòÿ. Â Óêðà¿í³ ²Ò-ãàëóçü 
çà îáñÿãîì åêñïîðòíî¿ âèðó÷êè 
ìîæå ïîñòóïèòèñÿ ëèøå òàêèì 
«òèòàíàì» åêîíîì³êè ÿê àãðî- 
òà ìåòàëóðã³éíà ïðîìèñëîâ³ñòü. 
Âò³ì, âàæëèâî áóäå çàóâàæèòè, 
ùî ²Ò ñôåðà âñ³ ðîêè ðîçâèâàëà-
ñÿ íå çàâäÿêè äåðæàâ³, à âñóïå-
ðå÷. Ùî õîâàºòüñÿ çà öèì «âñó-
ïåðå÷» äîáðå çíàº â³ííèöüêèé 
þðèñò Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé. 
Çà 10 ðîê³â ïë³äíî¿ ñï³âïðàö³ ç 
àéò³øíèêàìè â³í íà âëàñíîìó 
äîñâ³ä³ ïåðåêîíàâñÿ, ùî ïî-
òð³áíî íå «ïðèñòîñîâóâàòèñÿ» 
òà «ïðîãèíàòèñÿ», à áîðîòèñÿ òà 
çì³íþâàòè óñþ ñèñòåìó. Òàêå 
ïðàãíåííÿ ñïîíóêàëî Ìàêñè-
ìà ²ãîðîâè÷à Ïàøêîâñüêîãî 
ï³äòðèìàòè êóðñ Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè Âîëîäèìèðà Çåëåíñüêî-
ãî òà ïîë³òè÷íó ïàðò³þ «Ñëóãà 
íàðîäó».

Êàíäèäàò ó íàðîäí³ äåïóòàòè 
÷³òêî ðîçóì³º, íà ùî ïîòð³áíî 
çâåðíóòè óâàãó, àäæå, ãîâîðÿ-
÷è ïðî óñï³õè ²Ò ñôåðè ó ñâ³ò³, 
óêðà¿íñüêèì ïðåäñòàâíèêàì 
ãàëóç³ íå âèñòà÷àº ÿê³ñíî¿ äåð-
æàâíî¿ ïðîìîö³¿, ç ÿêî¿ ìîæíà 
³ ïîòð³áíî âåñòè á³çíåñ. Íàòî-
ì³ñòü ³ñíóº ïîãàíèé åêîíîì³÷-
íèé êë³ìàò, ùî âèçíà÷àºòüñÿ 
ð³âíåì ïðîñòîòè âåäåííÿ á³ç-
íåñó, «äðóæåëþáíîñò³» äåðæàâè 
òà çàêîíîäàâ÷î¿ áàçè, ÿêà á ï³ä-
òðèìóâàëà ðîçâèòîê ²Ò-ãàëóç³. 
Íèí³ æîäåí ìåõàí³çì íå ïðàöþº 
âäàëî, âèíèêàº áåçë³÷ ïðîáëåì ç 
îôîðìëåííÿì âåëèêî¿ ê³ëüêîñ-
ò³ äîêóìåíò³â ó ð³çíèõ ñëóæáàõ, 
ôîíäàõ, áàíêàõ. Íåâò³øíèìè º 
çì³íè â ïîäàòêîâîìó êîäåêñ³.

Âàæëèâî çàçíà÷èòè é òå, ùî 
äåðæàâí³ óñòàíîâè âñå ùå ³ã-
íîðóþòü ìîæëèâ³ñòü çàïðîâà-
äæåííÿ áóäü-ÿêèõ ³ííîâàö³é, 
ùî ïåðåäáà÷àþòü ðîáîòó ç ²Ò. 
²íôîðìàö³éí³ òåõíîëîã³¿ òðåáà 
ñïðèéìàòè ÿê ³íñòðóìåíò äëÿ 
äîñÿãíåííÿ ö³ëåé â áóäü-ÿê³é 
ñôåð³. Òàêå ñòàâëåííÿ äî ãàëóç³ 
äàñòü ìîæëèâ³ñòü ïðèøâèäøèòè 
ðåôîðìè òà çðîáèòè äåðæàâíó 
ñèñòåìó ïðîçîðîþ òà çðîçóì³-
ëîþ, ùî, â ñâîþ ÷åðãó, ñïðè-
ÿòèìå çìåíøåííþ êîðóïö³¿. 
Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Âîëîäèìèð 
Çåëåíñüêèé íåîäíîðàçîâî íàãî-
ëîøóâàâ íà íåîáõ³äíîñò³ ïåðå-
âåäåííÿ óñ³õ äåðæàâíèõ ñåðâ³ñ³â 
ó îíëàéí ðåæèì.

Ïèòàííÿ ÿê³ñíî¿ ïðîô³ëüíî¿ 
îñâ³òè, à â³äòàê ³ êâàë³ô³êîâàíèõ 
êàäð³â äîñ³ çàëèøàºòüñÿ àêòó-
àëüíèì. Çàêëàäè âèùî¿ îñâ³òè 

íå â çìîç³ ï³äãîòóâàòè òàêî¿ 
ê³ëüêîñò³ êàäð³â, ùîá çàáåçïå-
÷èòè ³ñíóþ÷èé ïîïèò. Áàãàòî 
«äæóí³îð³â» (ïî÷àòê³âö³â), àëå 
ìàëî ïðîôåñ³îíàë³â — project-
ìåíåäæåð³â, á³çíåñ-àíàë³òèê³â, 
òîìó ìàºìî á³ëüøå ðîáîòè 
íà àóòñîðñèíã ïîñëóã, ìåíøå 
ðîçðîáîê âëàñíîãî ³ííîâàö³é-
íîãî ïðîäóêòó.

ßê þðèñò ³ç áàãàòîð³÷íèì 
ñòàæåì Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé 
íàãîëîøóº íà ³ñíóþ÷³é ïðîáëåì³ 
³ç çàõèñòîì ïðàâ ³íòåëåêòóàëü-
íî¿ âëàñíîñò³. Àäæå Óêðà¿íà 
ó òîï-10 êðà¿í çà âèêîðèñòàí-
íÿì ï³ðàòñüêîãî ïðîãðàìíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ. Ò³ëüêè ç âèð³øåí-
íÿì ö³º¿ ñèòóàö³¿, ìè çàëó÷èìî 
çíà÷í³ çàêîðäîíí³ ³íâåñòèö³¿ òà 
ïîáà÷èìî áàæàííÿ äåðæàâè òà 
â³ò÷èçíÿíèõ ³íâåñòîð³â âêëà-
äàòè â ³íòåëåêòóàëüíîì³ñòê³ 
ñôåðè. Íàø³ IT-ôàõ³âö³ ìàþòü 
áóòè âïåâíåíèìè ó ñâî¿õ ïðà-
âàõ íà àâòîðñòâî, ïðàöþþ÷è íàä 
âëàñíèìè ïðîåêòàìè.

Òàêîæ íå âàðòî çàáóâàòè ïðî 
íèçêó ñëóæá, â³äîìñòâ òà âïëè-

âîâèõ îñ³á, ëàñèõ äî ðåçóëüòà-
ò³â ðîáîòè IT-ñïåö³àë³ñò³â ³ ÿê 
ðåçóëüòàò — ÷èìàëî ôàõ³âö³â 
çàëèøàþòü Óêðà¿íó â ïîøóêàõ 
êðàùèõ óìîâ òà ìîæëèâîñòåé.

Îäíàê çì³íèòè ñèòóàö³þ ìîæ-
íà — ñèíåðã³ÿ âëàäè, îñâ³òè òà 
á³çíåñó äàäóòü ³ìïóëüñè äî ðå-
àëüíèõ òà ÿê³ñíèõ çì³í. Â êî-
ìàíä³ Ïðåçèäåíòà òà ïîë³òè÷íî¿ 
ïàðò³¿ «Ñëóãà íàðîäó» Ìàêñèì 
²ãîðîâè÷ Ïàøêîâñüêèé äîáèâà-
òèìåòüñÿ ïðèïèíåííÿ ñâàâ³ëëÿ 
ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â ³ ïîäàò-
ê³âö³â ùîäî á³çíåñó. Ñïðèÿòèìå 
ðîçâèòêó IT-ñåêòîðó, âïðîâà-
äæóþ÷è ñòèìóëþþ÷³ óìîâè òà 
âíîñÿ÷è çàêîíîïðîåêòè ïðî 
ë³áåðàë³çàö³þ óìîâ êîíòðîëþ 
òà îïîäàòêóâàííÿ ìàëèõ ï³ä-
ïðèºìñòâ â ñôåð³ IT.

Àìá³òíèì, ìàñøòàáíèì òà 
ö³ëêîì ðåàëüíèì º çàäóì ìî-
ëîäîãî ïîë³òèêà çðîáèòè Â³-
ííèöþ ²Ò-ñòîëèöåþ Óêðà¿íè. 
Ó ð³äíîìó ì³ñò³ º ïîòåíö³àë 
òà ìîæëèâîñò³ äëÿ ñòâîðåííÿ 
«Ïàðêó âèñîêèõ òåõíîëîã³é». 
²íäóñòð³àëüíà òåðèòîð³ÿ ç âèñî-

êîòåõíîëîã³÷íèìè òà åêñïîðòíî-
îð³ºíòîâàíèìè âèðîáíèöòâàìè 
ìàòèìå ñïåö³àëüíèé ïðàâîâèé 
ðåæèì òà íàäàñòü ìîæëèâ³ñòü ¿¿ 
ðåçèäåíòàì êîðèñòóâàòèñÿ ïî-
äàòêîâèìè ï³ëüãàìè, ñòâîðþâàòè 
íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ òà çàëó÷àòè 
³íâåñòèö³¿.

Àäæå çà äàíèìè ªäèíîãî 
äåðæàâíîãî ðåºñòðó þðèäè÷íèõ 
îñ³á, ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðèºì-
ö³â òà ãðîìàäñüêèõ ôîðìóâàíü, 
ê³ëüê³ñòü ²Ò-ñïåö³àë³ñò³â, çàðåº-
ñòðîâàíèõ ÿê ÔÎÏ, ó 2018 ðîö³ 
ñêëàëà 154 òèñ. Ç íèõ — áëèçüêî 
5 òèñÿ÷ ïðîæèâàº ó Â³ííèö³. ̄ õí³ 
ðîçðîáêè òà ³äå¿ ìîæíà çíàéòè 
ïðàêòè÷íî â óñ³õ ñôåðàõ æèò-
òÿ — â³ä àãðàðíî¿ ïðîìèñëî-
âîñò³ äî ðîçâàã, â³ä ïðèâàòíîãî 
ñåêòîðó äî äåðæàâíîãî. ×àñòî, 
êîðèñòóþ÷èñü ÿêèìîñü ñåðâ³-
ñîì àáî òåõíîëîã³ºþ, ìè íàâ³òü 
íå çäîãàäóºìîñÿ, ùî öå ðåçóëü-
òàò ðîáîòè íàøèõ àéò³øíèê³â.

Òîìó, ï³äòðèìóþ÷è ³í³ö³àòè-
âè ïàðò³¿ Ïðåçèäåíòà, Ìàêñèì 
²ãîðîâè÷ äîêëàäå ìàêñèìóì 
çóñèëü, àáè â³ííèöüêà ²Ò-

ñï³ëüíîòà çðîñòàëà. Àäæå êî-
øòè, ÿê³ çàðîáëÿþòü àéò³øíèêè, 
çàëèøàþòüñÿ òàì, äå âîíè ïðà-
öþþòü òà ïðîæèâàþòü. Âàæëèâî 
íå ò³ëüêè çáåðåãòè êàäðîâèé ²Ò-
ðåñóðñ, à é çàëó÷èòè ÿêîìîãà 
á³ëüøå íîâèõ ïðåäñòàâíèê³â 
ñôåðè, à öå ìîæëèâî çà óìîâè 
ñòâîðåííÿ ïîòóæíîãî òåõíîïàð-
êó. Â ðåçóëüòàò³ ìè ìàòèìåìî 
ñòàëó ï³äòðèìêó ìàëîãî òà ñå-
ðåäíüîãî á³çíåñó ³íøèõ ãàëó-
çåé åêîíîì³êè Â³ííè÷÷èíè, 
çîêðåìà ðîçâèòîê æèòëîâîãî 
áóä³âíèöòâà, ñôåðè ïîáóòîâèõ 
ïîñëóã, çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî 
õàð÷óâàííÿ, òóðèçìó, ñîö³àëüíî¿ 
³íôðàñòðóêòóðè, â³äêðèòòÿ íî-
âèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â òîùî. 
Öå äàñòü çìîãó ïåðåòâîðèòè 
Â³ííèöþ íà ïîòóæíèé åêîíî-
ì³÷íèé ìåãàïîë³ñ.

²Ò-ñôåðà — ëîêîìîòèâ åêîíî-
ì³÷íîãî çðîñòàííÿ òà ðîçâèòêó 
íàóêîâî-òåõí³÷íîãî ïðîãðåñó ÿê 
îêðåìèõ ðåã³îí³â, òàê ³ êðà¿íè 
â ö³ëîìó. Â³ò÷èçíÿíèì ïðåä-
ñòàâíèêàì ãàëóç³ ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é º ùî çàïðîïîíóâà-
òè ñâ³òîâ³. ² öå ñòîñóºòüñÿ íàé-
á³ëüø ïðîðèâíèõ ñôåð: øòó÷íèé 
³íòåëåêò, ìàøèííå íàâ÷àííÿ, 
íåéðîíí³ ìåðåæ³, â³ðòóàëüíà ³ 
äîïîâíåíà ðåàëüí³ñòü, à òàêîæ 
íèçêà ³íøèõ òåõíîëîã³é, çàñíî-
âàíèõ íà Data Science.

Òîìó, ñòâîðþþ÷è óí³êàëüí³ 
³ííîâàö³éí³ ïðîäóêòè, óêðà¿í-
ñüê³ äæîáñè ìàþòü â³ä÷óâàòè 
ï³äòðèìêó äåðæàâè òà ¿õíþ çà-
òðåáóâàí³ñòü íà Áàòüê³âùèí³, 
àáè íàéêðàù³ ²Ò-ð³øåííÿ ïðà-
öþâàëè â Óêðà¿í³, à íå âò³êàëè 
äî áëèçüêîãî òà äàëåêîãî çàðó-
á³ææÿ. Àäæå íàì íåéìîâ³ðíî 
çðó÷íî ðîáèòè ïîêóïêè çà äî-
ïîìîãîþ òåëåôîíó, îïëà÷óâàòè 
êîìóíàëüí³ ïëàòåæ³ îíëàéí, çà-
ìîâëÿòè ¿æó äîäîìó ÷åðåç äî-
äàòîê, ñòàòè ó åëåêòðîííó ÷åð-
ãó, à íå ðåàëüíó, áóëî á äîáðå 
çàðåºñòðóâàòè âëàñíó ñïðàâó, 
îòðèìàòè ñóáñèä³þ, îôîðìèòè 
íåðóõîì³ñòü òà àâòî, çâåðíóòèñÿ 
äî ë³êàðÿ çà äîïîìîãîþ âëàñ-
íîãî ñìàðòôîíó. Ìè ìîæåìî 
îòðèìàòè àáñîëþòíî íîâ³ ìîæ-
ëèâîñò³ äëÿ ðîçâèòêó, êàð'ºðíîãî 
çðîñòàííÿ ³ ïîâñÿêäåííèõ ñïðàâ 
çàâäÿêè øòó÷íîìó ³íòåëåêòó, 
òåõíîëîã³ÿì äîïîâíåíî¿ òà â³ð-
òóàëüíî¿ ðåàëüíîñò³.

Òèñÿ÷³ ïðåäñòàâíèê³â ñôåðè 
³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é, ÿê³ 
ùîäåííî ïðàöþþòü íà òåðåíàõ 
Óêðà¿íè, ïîòðåáóþòü ïðîãíîçî-
âàíîñò³ òà ðåãóëÿòîðíî¿ ñòàá³ëü-
íîñò³. Ïîë³òè÷íà ïàðò³ÿ «Ñëóãà 
íàðîäó» — öå ì³öíèé ôóíäàìåíò 
ìàéáóòí³õ çì³í òà ï³äòðèìêà 
êóðñó Ïðåçèäåíòà ó Âåðõîâí³é 
Ðàä³ Óêðà¿íè.

Ï³äòðèìàéòå çì³íè, ÿêèìè ìè 
áóäåìî ïèøàòèñÿ!

Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé — ñëóãà 
íàðîäó íà ìàæîðèòàðíîìó îêðóç³ 
¹ 11 ó ì. Â³ííèöÿ!

Кандидат у народні депутати Максим Пашковський — 
про ІТ: виклики сучасності та перспективи галузі
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Ìîëîäèé, îñâ³-
÷åíèé, àêòèâíèé, 

ïîðÿäíèé ³ ëþäÿíèé — 
òàêå âðàæåííÿ ñïðàâèâ ï³ä ÷àñ 
ñï³ëêóâàííÿ Ìàêñèì Õàäæèíîâ. 
Ó ñâî¿ 28 î÷îëþº âèðîáíè÷èé 
öåõ íà â³ííèöüêîìó ï³äïðèºìñòâ³ 
«Åëíà-Ñåðâ³ñ». Ïåðøèé ðîáî÷èé 
äåíü íà ïîñàä³ êåð³âíèêà ðîçïî÷àâ 
äîñèòü íåçâè÷íî.

— Ïðîøó, äîïîìîæ³òü íàâ÷è-
òèñÿ ïðàöþâàòè íà âåðñòàòàõ, — 
ç òàêèì ïðîõàííÿì çâåðíóâñÿ 
äî êîëåêòèâó, ÷èì íåàáèÿê çäè-
âóâàâ ðîá³òíèê³â.

Ï³çí³øå éîìó ãîâîðèëè, ùî 
òàêîãî íà÷àëüíèêà ó íèõ ùå 
íå áóëî.

Íà ïðàêòèö³ çàñâî¿â óñ³ âèðîá-
íè÷³ îïåðàö³¿. ßêùî íåîáõ³äíî, 
ñòàº çà âåðñòàò ³ ïðàöþº. Ï³ä ÷àñ 
ðîáî÷èõ ñóáîò íà÷àëüíèê öåõó 
ïîðó÷ ç ðîá³òíèêàìè.

Ìîëîäèé êåð³âíèê ìàêñè-
ìàëüíî â³äâåðòèé ç êîëåêòè-
âîì. Ðîá³òíèêè ïëàòÿòü éîìó 
òàêîþ æ ìîíåòîþ.

— Îáìàíþâàòè ëþäåé íå â 
ìî¿õ ïðàâèëàõ, ìåíå òàêîãî 
íå â÷èëè ³ ÿ òàêîãî íå çíàþ, — 
ãîâîðèòü â³í. — Ðîáèòè öå ìàº 
áóòè ñîðîìíî, ÷è òî ïîë³òèêó, 
÷è êåð³âíèêó íà âèðîáíèöòâ³. 
Íà æàëü, áàãàòî-õòî öå ðîáèòü — 
îáäóðþº ëþäåé, íàõàáíî áðåøå, 
íå äîòðèìóºòüñÿ äàíîãî ñëîâà.

×îìó ìîëîäèé êåð³âíèê âè-
ð³øèâ ñïðîáóâàòè ï³äêîðèòè 
âëàäíèé Îë³ìï? ßêèì áà÷èòü 
íîâó ïîë³òèêó äåðæàâè ³ íîâèõ 
ïîë³òèê³â? Ïðî öå ³ íå ò³ëüêè ïàí 
Ìàêñèì ðîçïîâ³äàº ó ïóáë³êàö³¿.

Éîãî æèòòºâà ïîçèö³ÿ — íàé-
êðàùà àã³òàö³ÿ çà êàíäèäàòà.

ЯК ПОВЕРНУТИ 
ВТРАЧЕНУ ВІРУ?

— Êîæåí äåíü ÿ ñï³ëêóþñÿ ç 
ëþäüìè, — ãîâîðèòü Ìàêñèì Õà-
äæèíîâ. — Ùîðàçó ïåðåêîíóþñÿ: 
ó ëþäåé äóæå ìàëî äîâ³ðè äî âëà-
äè. Ó íèõ îäíå áàæàííÿ — çà-

ðîáèòè ãðîøåé. Âîíè ïîçáàâëåí³ 
åëåìåíòàðíèõ ðàäîù³â. Âîíî é 
íå äèâíî. ßêùî íå ìàºø ìîæëè-
âîñò³, ñêàæ³ìî, çàïðîñèòè äðóç³â 
íàâ³òü íà äåíü íàðîäæåííÿ, ïðî 
ÿê³ ðàäîù³ ìîâà? Àëå æ öå íåïðà-
âèëüíî. Êîæåí ç íàñ ìàº äóìàòè 
íå ò³ëüêè ïðî ãðîø³. ª â æèòò³ é 
³íø³ ðå÷³. Òðåáà ïîâåðíóòè â³ðó 
ëþäåé â òå, ùî çì³íè íà êðàùå 
ìîæëèâ³. Ùî çàðîá³òîê ìîæå 
áóòè ñòàá³ëüíèé. Ùî ëþäèíà 
ìîæå â³ä÷óâàòè ñåáå ëþäèíîþ.

ßê öå çðîáèòè? Ò³ëüêè êîí-
êðåòíèìè ä³ÿìè ïðè áåçïîñåðåä-

íüîìó êîíòàêò³ ç ëþäüìè. ßêùî 
âîíè ïîáà÷àòü ïîçèòèâí³ çì³íè, 
ãîòîâ³ áóäóòü ï³äêëàñòè ïëå÷å, 
àáè øâèäøå äîáèòèñÿ ðåçóëüòàòó.

ХТО ЦЕ МАЄ РОБИТИ?
Íà âñ³õ êåð³âíèõ ïîñàäàõ ïî-

âèíí³ áóòè ë³äåðè.
Ëþäè ãîòîâ³ éòè çà ë³äåðîì. 

Òàê ìè âëàøòîâàí³ — õî÷åòüñÿ 
òÿãíóòèñÿ çà òèì, õòî ñèëüí³øèé, 
õòî á³ëüøå âì³º, çíàº ³ ò. ä. Ë³-
äåð ìàº ñôîðìóâàòè êîìàíäó. Ç 
÷åñíèõ, ïîðÿäíèõ ëþäåé. Òàêèõ, 
ÿêèì ñîðîìíî îáìàíóòè ³íøîãî. 

Ó íàñ ïîêè ùî äîâîäèòüñÿ ãîâî-
ðèòè ïðî ³íøå: âêðàâ, îáìàíóâ, 
íå äîòðèìàâ ñëîâà — öå ââàæà-
ºòüñÿ íîðìîþ. Íà æàëü.

Â³ä÷óâàþ, ùî ì³ã áè îá’ºäíàòè 
íàâêîëî ñåáå ÷åñíèõ ³ ïîðÿäíèõ. 
Ó ìåíå ç³ øêîëè çàãîñòðåíå ïî-
÷óòòÿ ñïðàâåäëèâîñò³. Ç ÷àñîì 
âîíî ò³ëüêè ïîñèëþºòüñÿ.

Õîò³â áè áà÷èòè ó ñâî¿é êî-
ìàíä³ ³í³ö³àòèâíèõ, ÿê³ ãîòîâ³ 
æåðòâóâàòè ñâî¿ì ÷àñîì çàðàäè 
³íøèõ.

ЯК РОЗПРОЩАЛИСЯ З 
КИТАЙЦЯМИ І ТУРКАМИ?

ßê ìè â ñåáå îðãàí³çîâóºìî 
ðîáîòó íà âèðîáíèöòâ³? Êîí-
êóðåíö³ÿ íà ðèíêó íèí³ íàä-
çâè÷àéíî æîðñòîêà.

×àñòèíó äåòàëåé äëÿ ñâî¿õ âè-
ðîá³â ìè çàêóïîâóâàëè íà ðèí-
êàõ Êèòàþ. Áåç ïðîáëåì íå îá-
õîäèëîñÿ.

Ïî-ïåðøå, ÷àñ äîñòàâêè ïðî-
äóêö³¿ ñòàíîâèòü íå ìåíøå äâîõ 
ì³ñÿö³â. Ïî-äðóãå, íå ìåíøå 20% 
òîãî, ùî ïðèñèëàþòü, öå áðàê.

Íèí³ ç êèòàéöÿìè ïðèïè-
íèëè äîãîâ³ð. Ñèëàìè íàøèõ 
³íæåíåð³â ³ ðîá³òíèê³â îñâî¿ëè 
âèãîòîâëåííÿ äåòàëåé, ÿê³ çà-
êóïîâóâàëè ó êèòàéö³â. Òàê ñàìî 
ïåðåñòàëè çàêóïîâóâàòè îäèí 
ç êîìïëåêòóþ÷èõ ó Òóðå÷÷èí³. 
Ðîáèìî ñàì³. Öå ò³ëüêè îäèí 
ïðèêëàä òîãî, ÷îãî ìîæíà äî-
ñÿãòè ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè êå-
ð³âíèêà ç êîëåêòèâîì.

ПОЛІТИК МАЄ БУТИ 
ПРИКЛАДОМ ДЛЯ КОЖНОЇ 
ЛЮДИНИ 

Áàæàííÿ éòè â ïîë³òèêó, äî-
áèâàòèñÿ çì³í íà êðàùå ó íàø³é 
êðà¿í³, âèíèêàëî ðàí³øå. Ðîçó-
ì³â, ùî áðàêóº äîñâ³äó. Óí³âåð-
ñèòåò Øåâ÷åíêà äàâ ìîæëèâ³ñòü 
ãðàìîòíî êîìóí³êóâàòè ç ëþäü-
ìè. Â Àêàäåì³¿ ïðè Ïðåçèäåíòîâ³ 
Óêðà¿íè íàáóâ çíàíü ç óïðàâë³í-
íÿ. Íà ìîº ãëèáîêå ïåðåêîíàí-

íÿ, ïîë³òèê ìàº áóòè ïðèêëàäîì 
äëÿ êîæíî¿ ëþäèíè. Íà æàëü, 
íèí³ öå íå òàê. Ó áàãàòüîõ âèïàä-
êàõ äîì³íóþòü õèòð³ñòü, îáìàí, 
à íå ðîçóì. Ïðèêðî, ùî çà òàê³ 
â÷èíêè íå êàðàþòü. Îò ³ âèõî-
äèòü, ùî áåçêàðí³ñòü ïîðîäæóº 
ñâàâ³ëëÿ ³ áåççàêîííÿ.

ДЕРЖАВА — ЦЕ Я 
Òàê ãîâîðèâ ó ñâ³é ÷àñ â³äî-

ìèé ïîë³òèê. Ïðàâèëüíî ãîâî-
ðèâ, áî äåðæàâà ïî÷èíàºòüñÿ ç 
êîæíîãî ç íàñ. Íå ç åêîíîì³êè, 
íå ç ¿¿ ïðèðîäíèõ áàãàòñòâ, ÷è 
³íøèõ ôàêòîð³â. ¯¿ ìîãóòí³ñòü 
ñêëàäàþòü ëþäè, íàä³ëåí³ ðè-
ñàìè ïàòð³îòèçìó, ÷åñíîñò³, ïî-
ðÿäíîñò³, ëþäÿíîñò³.

Ïåðåñòàíüìî êðàñòè, áðåõà-
òè, îáäóðþâàòè îäèí îäíîãî — ³ 
òîä³ îòðèìàºìî ñèëüíó ïðîöâ³-
òàþ÷ó êðà¿íó. Ïðèêëàä ó öüîìó 
ìàþòü ïîäàòè ïîë³òèêè. Ðîçðóõà 
â äåðæàâ³ ïî÷èíàºòüñÿ ç ðîçðóõè 
â ãîëîâàõ. Ïîäîëàòè ¿¿, íà ìîþ 
äóìêó, äàíî ìîëîäèì ïîë³òè-
êàì. Âîíè íå ïîâèíí³ íàñòó-
ïàòè íà ñòàð³ ãðàáë³. Òàê ñàìî 
íå ïîâèíí³ öå ðîáèòè âèáîðö³, 
îáèðàþ÷è òèõ ç íàñ, õòî âæå íà-
ïðèê³íö³ ëèïíÿ çáåðåòüñÿ ï³ä 
êóïîëîì íàéâèùîãî çàêîíîäàâ-
÷îãî îðãàíó äåðæàâè.

Максим Хаджинов: «Соромно за тих, хто обдурює
людей, нахабно бреше і знову рветься до влади!»

ПРЕС-СЛУЖБА 
КАНДИДАТА 

У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
МАКСИМА 

ХАДЖИНОВА

РЕКЛАМА

453258447056

ÂÈÁÎÐÈ-2019
ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

ДЛЯ ДОВІДКИ 

Максим Хаджинов закінчив ві-
нницьку школу «АІСТ». Навчання 
продовжив у Київському націо-
нальному університеті імені Шев-
ченка. В Інституті журналістики 
отримав диплом фахівця з ре-
клами. Другу вищу освіту здобув 
у Національній академії держав-
ного управління при Президенто-
ві України (магістр з публічного 
управління та адміністрування). 
Зареєстрований кандидатом 
у народні депутати України по Ві-
нницькому виборчому округу № 11.

454700
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Ðîçêðàäàííÿ äåðæàâè, 
ïðèíèæåííÿ ëþäñüêî¿ ã³ä-

íîñò³, ïîðóøåííÿ ïðåçóìï-
ö³¿ íåâèíóâàòîñò³, çàñòîñóâàííÿ 

ñèëè, íåïðàâîñóäí³ ð³øåííÿ, íåõòóâàííÿ 
çàêîíàìè, ìàí³ïóëÿö³ÿ ëþäñüêîþ ñâ³äî-
ì³ñòþ, áðåõëèâ³ îáëè÷÷ÿ êîðóìïîâàíèõ 
ïîë³òèê³â, îë³ãàðõ³÷í³ êëàíè, ÿê³ ùîõâè-
ëèíè ãðàáóþòü íàðîä, — öå í³ùî ³íøå, ÿê 
ñâ³äîìå ïðèâñåëþäíå ãâàëòóâàííÿ óêðà¿í-
ñüêîãî íàðîäó.

Óñå ñâîº ñâ³äîìå æèòòÿ ìåí³ ïîñò³éíî 
äîâîäèòüñÿ â³äñòîþâàòè ïðàâà òà ñâîáîäè 
ëþäåé. ß ïîñò³éíî ñòèêàþñü ³ç çâåðõí³ñ-
òþ, öèí³çìîì òà çóõâàë³ñòþ «ñèëüíèõ» 
ñâ³òó öüîãî, íåõòóâàííÿì ïðàâ ïðîñòî¿ 
ëþäèíè. Àëå ìåíå öå íå ëàìàº, à íà-
âïàêè çìóøóº ä³ÿòè á³ëüø ð³øó÷å òà 
ïðèíöèïîâ³øå.

Ðàí³øå âñ³ íàìàãàííÿ óêðà¿íö³â çì³-
íèòè âëàäó ó äåìîêðàòè÷íèé, öèâ³ë³çî-
âàíèé ñïîñ³á ïðèçâîäèëè äî ÷åðãîâîãî 
ðîç÷àðóâàííÿ.

ЛАМАЮЧИ СТАРУ СИСТЕМУ
² ÿ ÿê ñâ³äîìèé óêðà¿íåöü ïîñò³éíî 

õîäèâ íà âèáîðè, ãîëîñóâàâ çà êîíêðåò-
í³ îáëè÷÷ÿ, ÿê³ áèëè ñåáå â ãðóäè, îá³-
öÿþ÷è, ùî ò³ëüêè âîíè âñå çì³íÿòü. ² 
òàêè ì³íÿëè, àëå âñå ï³ä ñåáå, ï³ä ñâî¿õ 
ð³äíèõ, ï³ä ñâîº îòî÷åííÿ. Çì³íþâàëèñÿ 
îáëè÷÷ÿ, à ñóòí³ñòü âëàäè çàëèøàëàñü.

Àëå Óêðà¿í³ ïîòð³áíà ðåàëüíà çì³íà ïðà-
âèë, à íå ãàñëà ïðî òàê³ çì³íè. Äóìêè ³ ãî-
ëîñ êîæíîãî óêðà¿íöÿ ìàþòü áóòè ïî÷óò³.

ß íå õî÷ó, ùîá ìî¿ ä³òè øóêàëè êðà-
ùîãî æèòòÿ çà êîðäîíîì. Íàòîì³ñòü õî÷ó 
äîâåñòè, ùî ïî÷èíàòè çì³íè ïîòð³áíî ç 
ñåáå, à ïîò³ì âïëèâàòè íà ñâ³ò, ëàìàþ÷è 
ñòàðó ñèñòåìó.

Ñòàðå ïîë³òè÷íå òà åêîíîì³÷íå ìèñ-
ëåííÿ ìàº çàëèøèòèñÿ â ìèíóëîìó. 
Íàøå ïîêîë³ííÿ õî÷å æèòè çà íîâèìè 

ïðàâèëàìè. Ìè ïðàãíåìî çàëèøèòè 
êðàùå ìàéáóòíº äëÿ ñâî¿õ ä³òåé ³ ñàìå 
â ð³äí³é Óêðà¿í³.

АУДИТ ЗАКОНОДАВСТВА
Áåç ðåòåëüíîãî àóäèòó âñ³õ çàêîí³â, 

ïðèéíÿòèõ ç 1991 ðîêó, í³ÿêà ñóäîâà 
ðåôîðìà íå çàïðàöþº, í³ÿêèé ïðîêó-
ðîð òà ïîë³öåéñüêèé íàñ íå çàõèñòèòü, 
à äåðæàâà íå íàäàñòü ãàðàíò³¿ äîòðèìàííÿ 
íàøèõ ïðàâ. Êîãî á ç âèñîêîìîðàëüíèõ 
ñóää³â ìè íå ïîñòàâèëè íà ö³ ïîñàäè — 
ó íàñ íåìàº íîðìàëüíîãî çàêîíîäàâñòâà, 
ç ÿêèì ¿ì òðåáà ïðàöþâàòè, íàäòî áàãàòî 
ïðîãàëèí òà ïðîòèð³÷. Áåç òàêèõ çì³í äëÿ 
íàñ êîæåí ñóääÿ áóäå ïîãàíèì.

МИР В УКРАЇНУ
Ïðàöþþ÷è â ïàðëàìåíò³, ÿ ñïðèÿòèìó 

ïðèïèíåííþ â³éíè ³ ïîâåðíåííþ ìèðó 
â Óêðà¿í³ — öå íàéïåðøå, ÷îãî ïðàã-
íóòü âñ³ óêðà¿íö³. ² ñàìå Áóäàïåøòñüêèé 
ôîðìàò — öå êëþ÷ äëÿ ìèðó â Óêðà¿í³.

Íà ð³âí³ ÎÎÍ ïîòð³áíî ïðèéíÿòè ð³-
øåííÿ ïðî ââåäåííÿ áëàêèòíèõ êàñîê 
íà êîðäîí ì³æ Óêðà¿íîþ òà ÐÔ äëÿ çó-
ïèíåííÿ ïîñòà÷àííÿ çáðî¿ íà îêóïîâàí³ 
òåðèòîð³¿.

Íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ìàºìî âèð³øèòè 
ïèòàííÿ ìîâíî¿ ñâîáîäè ³ íàäàííÿ ñòàòóñó 
ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ÿê ðåã³îíàëüí³é, â³äïîâ³äíî 
äî ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ìîâ, àëå äåðæàâ-
íîþ ìîâîþ ìàº çàëèøèòèñÿ óêðà¿íñüêà 
(íà ï³äñòàâ³ ñò. 10 Êîíñòèòóö³¿ Óêðà¿íè).

Íàñòóïíèé êðîê — öå íàäàííÿ åêî-
íîì³÷íî¿ ñâîáîäè àíåêñîâàí³é òåðèòîð³¿ 
Êðèìó òà îêóïîâàíîìó Äîíáàñó, íàäàí-
íÿ ¿ì ñòàòóñó â³ëüíèõ åêîíîì³÷íèõ çîí, 
âñòàíîâëåííÿ ï³ëüãîâîãî îïîäàòêóâàííÿ 
òà ñïðèÿòëèâîãî ³íâåñòèö³éíîãî êë³ìàòó 
íà äåê³ëüêà äåñÿòê³â ðîê³â, áåç âèêîðèñ-
òàííÿ êîøò³â äåðæàâíîãî áþäæåòó òà áåç 
äåðæàâíèõ äîòàö³é.

ЗЕМЛЯ — ЦЕ НАЦІОНАЛЬНЕ 
НАРОДНЕ БАГАТСТВО

Â Óêðà¿í³ ç 2001 ðîêó ä³º ìîðàòîð³é 
íà óãîäè ³ç çåìëåþ ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîãî 
ïðèçíà÷åííÿ. Òîáòî ä³ëÿíêè, ïðèçíà÷åí³ 
äëÿ àãðàðíîãî âèðîáíèöòâà, íå ìîæíà í³ 
ïðîäàâàòè, í³ êóïóâàòè. Âèíÿòîê — ïå-
ðåäà÷à çåìë³ ó ñïàäîê ³ çäà÷à ¿¿ â îðåíäó.

Â³ëüíèé ïðîäàæ çåìë³ — öå ïåðåä÷àñíå 
ð³øåííÿ äëÿ ñó÷àñíèõ åêîíîì³÷íèõ óìîâ 
Óêðà¿íè.

Âëàñíèêîì çåìë³ ìîæå áóòè ò³ëüêè 
ôåðìåð, ÿêèé ïðàöþº íà çåìë³, à íå âå-
ëèê³ ëàòèôóíäèñòñüê³ õîëäèíãè àáî ³íî-
çåìí³ ï³äïðèºìñòâà.

УКРАЇНІ ПОТРІБНА НОВА 
ЕКОНОМІЧНА МОДЕЛЬ

Óêðà¿í³ æèòòºâî íåîáõ³äíà íîâà Ïðî-
ãðàìà ñîö³àëüíî-åêîíîì³÷íîãî ðîçâèòêó.

Öÿ Ïðîãðàìà ïîâèííà áóòè äîâãîñòðî-
êîâîþ ³ ðîçðàõîâàíà íà äîñÿãíåííÿ íàé-
âàæëèâ³øèõ ñòðàòåã³÷íèõ ö³ëåé ðîçâèòêó.

Ä³þ÷à íèí³ àíòèñîö³àëüíà îë³ãàðõ³÷íî-
÷èíîâíèöüêà ìîäåëü óïðàâë³ííÿ äåð-
æàâîþ àáñîëþòíî íåñïðàâåäëèâî çä³é-
ñíþº ïåðâèííèé ðîçïîä³ë ³ âòîðèííèé 
ïåðåðîçïîä³ë Íàö³îíàëüíîãî äîõîäó, íà-
ïðàâëÿþ÷è â ñâîº ðîçïîðÿäæåííÿ çíà÷íó 
éîãî ÷àñòèíó, ³ òàêèì ÷èíîì øòó÷íî 
ãàëüìóþ÷è ðîçâèòîê åêîíîì³êè ³ ð³âåíü 
ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â ó ñóñï³ëüñòâ³.

Íàðàç³ óêðà¿íñüêà åêîíîì³êà — öå 
ñèðîâèííà, íèçüêî òåõíîëîã³÷íà, ìî-
íîïîë³çîâàíà (íåêîíêóðåíòíà) ñèñòåìà 
ïñåâäîåêîíîì³÷íèõ â³äíîñèí, ùî äîâåëà 
äî çëèäí³â çíà÷íó ÷àñòèíó íàñåëåííÿ.

Íàéíåîáõ³äí³øèé êðîê — öå äåîë³ãàðõ³çà-
ö³ÿ òà äåìîíîïîë³çàö³ÿ åêîíîì³êè Óêðà¿íè.

Ìàêñèìàëüíà ìîíîïîëüíà êîíöåíòðàö³ÿ 
ìàº ñêëàäàòè íå á³ëüøå 15–20 â³äñîòê³â 
â³äïîâ³äíî¿ ãàëóç³ âèðîáíèöòâà òà ïîñëóã.

Я — ЦЕ ВИ
Ïðîøó ìåíå ï³äòðèìàòè íà ïîçà÷åðãî-

âèõ âèáîðàõ äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè ïî 12 âè-
áîð÷îìó îêðóãó ÿê âàøîãî çàõèñíèêà 
ïðàâ òà ñâîáîä. ß — öå âè.

Â îíîâëåíîìó ïàðëàìåíò³ óâåñü ñâ³é 
æèòòºâèé òà ïðîôåñ³éíèé äîñâ³ä ÿ ïåðå-
íåñó íà ñëóæ³ííÿ íàðîäó Óêðà¿íè, â³ä-
ñòîþâàííÿ ³íòåðåñ³â â³ííè÷àí!

Â³ðþ â òîðæåñòâî Ïðàâà, â Ïðàâäó, 
Ïîðÿäí³ñòü òà Ñïðàâåäëèâ³ñòü. Â³ðþ 
ó â³ííè÷àí, ÿê³ õî÷óòü ñïðàâæí³õ çì³í 
òà âáîë³âàþòü çà Óêðà¿íó!

Îëåêñàíäð Á³ëîøêóðñüêèé, àäâîêàò, 
ïðàâîçàõèñíèê, êàíäèäàò â íàðîäí³ 

äåïóòàòè ïî 12 âèáîð÷îìó îêðóãó

Олександр Білошкурський: Йду в парламент, бо дістало свавілля 
корумпованої влади, законодавчі протиріччя та невизначеність

ПРЕС-СЛУЖБА 
КАНДИДАТА 

У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
ОЛЕКСАНДРА 

БІЛОШКУРСЬКОГО

РЕКЛАМА

442118

ÂÈÁÎÐÈ-2019
ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

452860

Я — Олександр Білошкурський, 
адвокат та правозахисник. Моя 
робота — захищати право людини 
на справедливість, що я роблю все 
своє життя. Я боровся і буду боротися 
за справедливість для кожної 
людини, для кожного українця
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«Íàøà êðà¿íà çàïðî-
ãðàìîâàíà íà óñï³õ ³ ïðî-
öâ³òàííÿ çà óìîâè, ùî ðå-
ôîðìàìè áóäóòü çàéìàòèñÿ 

îñâ³÷åí³ ïðîôåñ³îíàëè. Â³ðþ, 
ùî öåé ÷àñ óæå áëèçüêî».

Äîêòîð ïåäàãîã³÷íèõ íàóê, ïðîôåñîð, 
êîð³ííà â³ííè÷àíêà, 36 ðîê³â, çàì³æíÿ, 
âèõîâóº äîíüêó.

Ãàííà ïî÷àëà ïðàöþâàòè ùå â 16 ðîê³â. 
Íàâ÷àþ÷èñü, ïðàöþâàëà æóðíàë³ñòêîþ, 
ìåíåäæåðîì ó ì³æíàðîäí³é êîìïàí³¿. Ç 
2005 ðîêó çàéìàºòüñÿ íàóêîâîþ òà âèêëà-
äàöüêîþ ä³ÿëüí³ñòþ. Ïðîéøîâøè øëÿõ 
â³ä ïðîñòîãî âèêëàäà÷à, ó 29 ðîê³â âè-
áîðîëà ïðàâî îá³éíÿòè ïîñàäó ðåêòîðà 
³íñòèòóòó, ó 32 — ñòàëà äåïóòàòîì Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè.

Ãàííà Äàâèäåíêî — àêòèâíà ãðîìàä-
ñüêà ä³ÿ÷êà, ãîëîâà ðàäè ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ «Ñîö³àëüíà ïåðñïåêòèâà», 

çàñòóïíèê ãîëîâè ÂÃÎ «Óêðà¿íñüêà æ³-
íî÷à äåìîêðàòè÷íà ìåðåæà», ãîëîâà Â³-
ííèöüêîãî îáëàñíîãî îñåðåäêó Óêðà¿í-
ñüêîãî òîâàðèñòâà îõîðîíè ïàì'ÿòîê ³ñòîð³¿ 
òà êóëüòóðè, ÷ëåí Íàö³îíàëüíî¿ ñï³ëêè 
æóðíàë³ñò³â.

Ãàííà î÷îëþº Â³ííèöüêèé ³íñòèòóò 
Óí³âåðñèòåòó «Óêðà¿íà» òà º ïðîðåêòîðîì 
ç ì³æíàðîäíî¿ ðîáîòè öüîãî æ óí³âåðñè-
òåòó â Êèºâ³. Âîíà íå ïðîñòî ñòâîðèëà 
ðîáî÷³ ì³ñöÿ, à é îðãàí³çóâàëà ºäèíèé 
³íêëþçèâíèé âèùèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä 

ó ðåã³îí³, â ÿêîìó — 15% ñòóäåíò³â — ä³òè 
ç ³íâàë³äí³ñòþ. Ôàõ³âåöü ì³æíàðîäíîãî 
ð³âíÿ ç ïèòàíü ³íêëþçèâíîãî íàâ÷àííÿ, 
ãåíäåðíî¿ ïðîáëåìàòèêè. Àâòîðêà ïîíàä 
115 íàóêîâèõ ïðàöü, çàõèñòèëà äîêòîð-
ñüêó äèñåðòàö³þ.

Â³ëüíî ðîçìîâëÿº àíãë³éñüêîþ òà í³-
ìåöüêîþ, ãàðíî çíàº ³òàë³éñüêó, Ãàí-
íà íå ëèøå íàâ÷àº ³íøèõ, à é àêòèâíî 
â÷èòüñÿ ñàìà. Âîíà — âèïóñêíèöÿ íèçêè 
ì³æíàðîäíèõ ïðîãðàì òà ïðîåêò³â: ïðî-
ãðàìà Äåðæàâíîãî Äåïàðòàìåíòó ÑØÀ 
«Ïîñèëåííÿ âïëèâó æ³íîê â ïîë³òèö³»; 
ïðîãðàìà «Àêàäåì³ÿ ë³äåðñòâà äëÿ ðîç-
âèòêó» (Ñòåíôîðäñüêèé óí³âåðñèòåò 
(ÑØÀ), Öåíòð ì³æíàðîäíîãî ïðèâàòíîãî 
ï³äïðèºìíèöòâà (CIPE); ïðîãðàìà øâåä-
ñüêîãî óðÿäó «Ì³ñöåâ³ ïîë³òè÷í³ ë³äåðè — 
ï³äòðèìêà æ³íîê ó ïîë³òèö³» òà ³í.

Ó 2018 ðîö³ ¿¿ íàãîðîäèëè Ãðàìîòîþ 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè «Çà çàñëóãè ïå-
ðåä Óêðà¿íñüêèì íàðîäîì».

Ïåðåìîæíèöÿ ó íîì³íàö³¿ «Â³äñòîþâà÷ 
³íòåðåñ³â ãðîìàäè» ²íäåêñó äîòðèìàííÿ ïðàâ 
ëþäèíè ì³ñüêîþ âëàäîþ «Â³ííèöÿ ä³é!» 

Ïåðåìîæíèöÿ ó êîíêóðñ³ «Æ³íêà Â³-
ííè÷÷èíè» ó íîì³íàö³¿ «Íàóêà».

Ãàííà Äàâèäåíêî â³ðèòü ó òå, ùî ðî-
áîòà äåïóòàòà ïîëÿãàº íå â òîìó, ùîá 
ìåõàí³÷íî òèñíóòè íà êíîïêè, à ùîá 
÷óòè òà ³íôîðìóâàòè ëþäåé, ÷óòè ¿õí³ 
ïîòðåáè é ïðîòèä³ÿòè òèì ð³øåííÿì, ÿê³ 
ìîæóòü çàâäàòè ãðîìàäÿíàì øêîäè ÷è 
çðîáèòè ¿õíº æèòòÿ ã³ðøèì. ² äëÿ öüîãî 
º âñåñâ³òíüî âèçíàíèé äåìîêðàòè÷íèé 
ìåõàí³çì — ä³ÿòè ³ ãîâîðèòè ïðàâäó!

Кандидати в народні депутати від ПП «Слуга 
народу» Вінниччини: «Зробимо їх разом»

Ганна Давиденко — твій голос у Верховній Раді!

Шановні земляки! Дорогі жителі 
Вінниччини!
Ми, команда кандидатів до Верхо-
вної Ради України від політичної 
партії «Слуга народу» від Віннич-
чини, звертаємося до всіх жителів 
нашої області.
В українському суспільстві склалася 
ситуація, коли кожен вирішує осо-
бисто для себе: чи має він характер і 
рішучість стати на захист людей!
Державою керували безпринципні 
та жадібні політики, яким наплю-
вати на жертви, економіку, масове 
зубожіння, агресію. Вони наживалися 
на імпорті газу, вугілля, контрабан-
ді та навіть на воєнних запчастинах. 
Люди втомились від злиднів, брехні, 
патологічної жадібності безвідпо-
відальних політиків. Жодна діюча 

партія не виконала свої обіцянки. 
Спекуляції навколо проблем простих 
людей, теми війни, євроінтеграції 
стали замінником реальної кропіткої 
роботи народних обранців.
Люди зрозуміли, що політики їх ду-
рять і вже не підтримують партії, які 
не виконують доручення, отримані 
від народу. Вони не зруйнували, 
а навіть добудували «під себе» стару 
політичну систему «згори-донизу» із 
прийняттям рішень десь у високих 
кабінетах і спуском «до виконання» 
на місцях. Ця система задовольняє 
партії олігархів, які продовжують пра-
цювати тільки на захист своїх бізнес-
інтересів. Адже їм просто байдуже, 
як сьогодні виживають у занедбаних 
селах пенсіонери, у які класи зайдуть 
завтра діти та вчителі, як лікарю діс-

татись до хворого розбитими доро-
гами. Накерували! Досить! Встали і 
вийшли!
Люди вирішили, що у Верховній Раді 
мають бути абсолютно нові обличчя.
Україна має змінитись і перебороти 
ключові внутрішні проблеми: «кумів-
ство», відсутність довіри, брехню, 
відсталу некомпетентність.
Українці практично одноголосно до-
вірили майбутнє країни незаангажо-
ваному чесному та відкритому Воло-
димиру Зеленському — людині, яка 
вірить у правду, відкритість і щиро 
прагне змін для народу України.
Але це тільки початок.
Вибори до Верховної Ради — це фак-
тично третій тур виборів Президента. 
Ми тільки на півшляху до перемоги. 
Володимир Зеленський має намір 

привести до Верховної Ради міцну 
команду нових політиків, викинути 
на смітник історії корупціонерів, шах-
раїв, пристосуванців, котрим не зви-
кати перефарбовуватись, аби тільки 
далі грабувати український народ.
Голосуючи за нас, ви голосуєте за Зе-
ленського та його впертий, рішучий 
поступ до змін.
Необхідність створення «Слуги наро-
ду» продиктована часом і важливістю 
якісного стрибка у розвитку української 
громади, її конкурентоспроможності, 
у протистоянні викликам сучасності.
Ми відкриті до спілкування і рішучі. 
Запрошуємо в організацію активних 
вінничан, небайдужих до долі нашого 
краю.
Обласна організація партії «Слуга 
народу» Вінниччини — це нові об-

личчя, це потужна команда вчите-
лів, медиків, аграріїв, підприємців, 
це команда, створена за принципом 
«знизу-вгору». До нас щоденно при-
єднуються тисячі людей, яким осто-
гидла брехня та жадоба колишньої 
влади. Ми команда, яка не працює 
для кожного з вінничан.
«Слуга народу» — це виклик системі 
олігархічних партій. Ми очистимо 
українську політику від зграї коруп-
ціонерів! Вони підуть! Ми гарантуємо 
потужній рух уперед!
Ми чесно дивимось у вічі людям і 
відкрито заявляємо про свої наміри 
йти до Верховної Ради і ДІЯТИ ТАМ 
ПО СОВІСТІ ТА ЗАКОНУ. Зробимо їх 
разом!
Проголосуйте по совісті та за во-
лею серця! 

Відкрите звернення кандидатів у народні депутати України, 
висунутих політичною партією «Слуга народу» на Вінниччині

ПРЕС-СЛУЖБА 
ПАРТІЇ «СЛУГА НАРОДУ»

Âîñüìåðî â³ííè÷àí, ÿê³ âèð³øèëè ñòàòè 
íà çàõèñò ³íòåðåñ³â ñâî¿õ çåìëÿê³â ³ ðàçîì 
äîñÿãòè ïîçèòèâíèõ çì³í ó ïîë³òè÷íî-
ìó, åêîíîì³÷íîìó òà ñîö³àëüíîìó æèòò³ 
êðà¿íè, ÏÏ «Ñëóãà íàðîäó» âèñóíóëà íà 
ïîçà÷åðãîâîìó ç’¿çä³ êàíäèäàòàìè ó íà-
ðîäí³ äåïóòàòè Óêðà¿íè ïî îäíîìàíäàò-
íèõ ìàæîðèòàðíèõ îêðóãàõ Â³ííè÷÷èíè. 
Âîíè àêòèâíî ï³äòðèìóâàëè Âîëîäèìèðà 
Çåëåíñüêîãî íà ïðåçèäåíòñüêèõ âèáîðàõ.

Öå àáñîëþòíî íîâ³ îáëè÷÷ÿ ó ïîë³òè-
ö³: þðèñò Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé, ðåêòîð 
Â³ííèöüêîãî êîîïåðàòèâíîãî ³íñòèòóòó 
Àíàòîë³é Äðàáîâñüêèé, äèðåêòîð ÒÎÂ 
«ÊÓÐÑ» Þð³é Ìàêñèìåíêî, ãîëîâà 
âñåóêðà¿íñüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Ðîçâèòîê. Ðîçâèòîê» ²ðèíà Áîðçîâà, 
ñòàðøèé ëåéòåíàíò ÃÓÐ ÌÎÓ Â³òàë³é 
Ïðàùóê, þðèñòêà Òà¿ñà Òîìëÿê, ï³äïðè-
ºìåöü Îëåêñàíäð Êîâàëü, ãðîìàäñüêèé 
ä³ÿ÷ Ïàâëî Äîâãàíü. Óñ³ âîíè ïàòð³î-
òè, çäàòí³ ïðàöþâàòè â êîìàíä³, ìàþòü 
ë³äåðñüê³ çä³áíîñò³, ³íòåëåêòóàëè, â³ä-

êðèò³ äî ëþäåé, àêòèâí³, ïåðñïåêòèâí³ 
òà ñó÷àñí³.

Êàíäèäàòè áóëè â³ä³áðàí³ ñåðåä òèõ, 
õòî ïîäàâàâ çàÿâêó íà ñàéò³ ïàðò³¿. ² ñàìå 
ö³ ëþäè º ÷ëåíàìè «Êîìàíäè Çå!» íà Â³-
ííè÷÷èí³. Ñüîãîäí³ â îáëàñò³ âèñòà÷àº 
áàæàþ÷èõ, ÿê³ ï³ä áðåíäîì Ïðåçèäåíòà 
ôîðìóþòü ñîá³ ïîçèòèâíèé ïîë³òè÷íèé 

³ì³äæ, íàìàãàþ÷èñü ïðîë³çòè ó Âåðõîâíó 
Ðàäó. Ïðèêðî, àëå á³ëüø³ñòü ñàìîáðåí-
äîâàíèõ â³ííè÷àí ï³ä «Êîìàíäó Çå!», 
öèí³÷íî âèêîðèñòîâóþòü ðåéòèíã Âî-
ëîäèìèðà Çåëåíñüêîãî ó ñâî¿õ ìåðêàí-
òèëüíèõ ö³ëÿõ, íåãàòèâíî âïëèâàþ÷è 
íà ðåéòèíã Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè òà éîãî 
ïîòóæíî¿ êîìàíäè.

Êàíäèäàòè â íàðîäí³ äåïóòàòè ïî îä-
íîìàíäàòíèõ ìàæîðèòàðíèõ îêðóãàõ Â³-
ííè÷÷èíè íà ñï³ëüí³é çóñòð³÷³ ðîçðîáèëè 
÷³òêèé ìåõàí³çì ðîáîòè òà ï³äãîòóâàëè 
çâåðíåííÿ äî çåìëÿê³â, â ÿêîìó çàêëè-
êàþòü ñï³ëüíî âèð³øóâàòè ïðîáëåìè ëþ-
äåé, çàáåçïå÷èòè ñîö³àëüíèé òà åêîíî-
ì³÷íèé çàõèñò êîæíîãî â³ííè÷àíèíà â³ä 
ñõåì ³ â³äêàò³â, â³ä êóì³âñòâà ³ ñâàâ³ëëÿ, 
â³ä áàéäóæîñò³ ³ áðåõí³ ó âëàä³. Îñê³ëüêè 
âîíè éäóòü íà ïàðëàìåíòñüê³ âèáîðè, àáè 
ðåàë³çóâàòè çàïèò ñóñï³ëüñòâà íà êàð-
äèíàëüí³ çì³íè. Öåé çàïèò ïîòóæíèé, 
â³í íå âùóõàº ï³ñëÿ ïðåçèäåíòñüêèõ 
âèáîð³â, à íàâïàêè çðîñòàº. Çà äàíèìè 
ñîö³îëîã³÷íèõ äîñë³äæåíü, çà ì³ñÿöü 
ï³ñëÿ äðóãîãî òóðó ïðåçèäåíòñüêèõ âè-
áîð³â ÷àñòêà óêðà¿íö³â, ÿê³ âèìàãàþòü 
ðàäèêàëüíèõ çì³í, çðîñëà ³ç 83 äî 87%. 
À ñòàíîì íà ÷åðâåíü 2019 ð. (27.06.2019), 
çà äàíèìè öåíòðó SOCIS ðåéòèíã ïàðò³¿ 
«Ñëóãà íàðîäó» ñåðåä òèõ, õòî âèçíà-
÷èâñÿ ³ áóäå ãîëîñóâàòè — 47,5%.

Ï³äòðèìàéòå íîâ³ îáëè÷÷ÿ â ïîë³òèö³.
ÇÐÎÁÈÌÎ ¯Õ ÐÀÇÎÌ!
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Ìåøêàíêà Âî-
ðîíîâèö³, 22-ð³÷-
íà Îêñàíà Ñ³íåí-

êî, ðîçêàçóº ïðî ÷îëîâ³êà, ùî 
¿¿ çáèâ ó ëèñòîïàä³ 2017-ãî, òàê: 
ï³äïðèºìåöü ç ñóñ³äíüîãî ñåëà 
Êîìàð³â, ðîçâîäèòü ñâèíåé, 
íå ñëàâèòüñÿ ðåïóòàö³ºþ, àëå 
õèçóºòüñÿ çâ’ÿçêàìè. Íà íüîãî 
ñêàðæèëèñÿ îäíîñåëüö³ ÷åðåç 
ñìîð³ä ç³ ñâèíîôåðìè — áåçðå-
çóëüòàòíî. Òàêîæ ëþäè ñïîñòåð³-
ãàëè, ùî á³çíåñìåí ¿çäèòü ïî ì³ñ-
öåâèõ òî÷êàõ ïðîäàæó ñïèðòíîãî 
íà àâòî. Íàñë³äêîì îäí³º¿ ç òàêèõ 
ïî¿çäîê é ñòàëà òà àâàð³ÿ, ï³ñëÿ 
ÿêî¿ âæå íå â³äíîâèòü çäîðîâ’ÿ 
ìîëîäà ìàìà.

Îêñàíà ïîêàçóº íîãè â øðàìàõ. 
Ðîçêàçóº, ùî ê³ñòêè, ñóãëîáè ³ 
çâ’ÿçêè ñêð³ïëåí³ ìåòàëåâèìè 
äåòàëÿìè, ùî äî áîëþ íàãð³âà-
þòüñÿ íà ñïåö³ é îõîëîäæóþòüñÿ 
â ìîðîç. Áóäó÷è ñàìà ìåäïðàö³â-
íèêîì, ïîêàë³÷åíà â ÄÒÏ íå ðàç 
çâåðòàëàñÿ äëÿ ïðîõîäæåííÿ ë³-
êàðñüêî¿ êîì³ñ³¿, ùîá îòðèìàòè 
³íâàë³äí³ñòü. ¯é â³äìîâëÿëè.

— Ñêàçàëè çàïëàòèòè, òîä³ 

ïèòàííÿ âèð³øèòüñÿ. Àëå ÷îãî 
ÿ ìàþ ïëàòèòè? ßêáè â ìåíå öüî-
ãî âñüîãî íå áóëî? Òàê º æ! Çàë³çî 
â íîãàõ í³äå âæå íå ïîä³íåòüñÿ. 
Ìåí³ ç íèì æèòè, — ãîâîðèòü 
Îêñàíà Ñ³íåíêî.

Âîíà âïåâíåíà: âîä³é «âèð³-
øèâ» ïèòàííÿ íà ñâîþ êîðèñòü 
íå ò³ëüêè â ïðàâîîõîðîííèõ îðãà-
íàõ, äå çàêðèâàþòü ïðîâàäæåííÿ 
ïðî ÄÒÏ, à é ïåðåñòðàõóâàâñÿ 
â ìåäèöèí³. Áî ÿêùî æåðòâà àâà-
ð³¿ îòðèìàº ãðóïó, òîä³ íå óíèê-
íóòè â³äïîâ³äàëüíîñò³.

ПЕРЕХОДИЛА ДОРОГУ, ЯК УСІ 
«Îïåëü Â³âàðî» çáèâ Îêñà-

íó íà âóëèö³ Êîçàöüêèé Øëÿõ 
27 ëèñòîïàäà ïîçàìèíóëîãî ðîêó. 
Ó òîìó ì³ñö³ ìåøêàíö³ Âîðîíî-
âèö³ ïåðåõîäÿòü ïîñò³éíî. Ïî-
ðó÷ ÏÒÓ, øêîëà, ñàäîê. ª çíàê 
îáìåæåííÿ øâèäêîñò³ ³ ëåæà÷èé 
ïîë³öåéñüêèé.

— ß ñòàëà, ïîäèâèëàñÿ, ÷è º 
ìàøèíè. Òåìí³ëî âæå ³ ôàðè áóëî 
âèäíî äîáðå, — ðîçêàçóº ïîòåðï³-
ëà. — Çíèçó íå áóëî ìàøèí, à ç 
³íøîãî áîêó áóëà äàëåêî. ß òàì 
ùîäíÿ ïåðåõîäæó, îö³íèëà ñèòó-
àö³þ, ùî ìîæó ïåðåéòè…

Îêñàíà ðóøèëà íà ïðî¿æäæó 

ЖЕРТВУ ДТП ШАНТАЖУЮТЬ, 
ЩОБ ПРИПИНИЛА ПИСАТИ СКАРГИ 
Після аварії  Молода мама стала 
калікою після позаторішньої аварії 
у Вороновиці. А водій, що збив її, повернув 
права й автомобіль. Одразу після ДТП 
місцеві трохи дали п’яному за кермом 
бізнесмену. Його адвокат це хоче списати 
на батька збитої й шантажує його. Так 
добивається, щоб жертва припинила 
оскаржувати постанови слідчого про 
закриття кримінальної справи

×îòèðè ðàçè ìè îñêàðæóâàëè 
ð³øåííÿ ñë³äñòâà ïðî çàêðèòòÿ 
ïðîâàäæåííÿ. Çàðàç º ï’ÿòà ïî-
ñòàíîâà… 

Ó ïåðø³é äîêóìåíòàö³¿ ç êðè-
ì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ ïðî 
ÄÒÏ ÷èòàºìî ïðî çàáî¿ îáîõ 
í³ã ³ çàá³éíó ðàíó îêà. Íàñïðàâ-
ä³ æ òðàâìè Îêñàíè — íå ïðî-
ñòî ñèíö³ ³ ãåìàòîìè. Íà îáëè÷-
÷³ 22-ð³÷íî¿ æ³íêè äâà øðàìè, 
à íà íîãàõ — ñë³äè â³ä îïåðà-
òèâíèõ âòðó÷àíü. Âîíà ¿õ õîâàº 
çà äæèíñàìè. Øîðòè, ñï³äíèö³ ³ 
ïëàòòÿ á³ëüøå íå íîñèòü.

— ß òåïåð âèìóøåíà áóòè 
ïîñò³éíî íà çíåáîëþâàëüíèõ, — 
êàæå Îêñàíà. — Îäíà íîãà 
íå çãèíàºòüñÿ, ³ ìåòàëåâ³ äåòàë³ 
ïîñò³éíî äàþòü ïðî ñåáå çíàòè. 
Ó ñïåêó íàãð³âàþòüñÿ. ² â õîëîä 
ÿ òåæ á³ëü â³ä÷óâàþ. Ó ñóïåðìàð-
êåòàõ «ï³êàþ»… 

ВОДІЙ РОЗКАЗУЄ, ЩО САМА 
КИНУЛАСЯ 

Ïåðåëîì ãîì³ëêîâî¿ ê³ñòêè, 
ïîðâàí³ çâ’ÿçêè, ïîøêîäæåííÿ 
êîë³ííèõ ñóãëîá³â. Ùîá çðîáè-
òè îïåðàö³þ ç ðåêîíñòðóêö³¿ í³ã, 
ðîäèíà Îêñàíè áðàëà ïîçèêè. 
Íà ïèòàííÿ, ñê³ëüêè âèòðàòèëè 
íà ë³êóâàííÿ, ìåøêàíêà Âîðîíî-
âèö³ â³äïîâ³ëà: «òèñÿ÷ 300 — öå 
òî÷íî».

— Ìè ìóñèëè áðàòè êðåäèò 
ï³ä âåëèê³ â³äñîòêè ³ â ëþäåé 

ïîçè÷àòè â äîëàðàõ, áî äå ìàëè 
âçÿòè? Ïîâåðòàºìî òåïåð. À â³í 
(âîä³é, — àâò.) æèâå, í³áè í³÷î-
ãî íå ñòàëîñÿ. Ïîïëàòèâ ñêð³çü, 
ùîá óíèêíóòè ïîêàðàííÿ, à ìåí³ 
í³÷èì íå äîïîì³ã, — ðîçêàçóº 
Îêñàíà Ñ³íåíêî. — Â³í äóæå 
íåïîðÿäíà ëþäèíà. Ãîâîðèòü 
ëþäÿì, ùî ÿ éîìó ï³ä ìàøèíó 
êèíóëàñÿ, ùîá ãðîøåé çàðîáèòè. 
Ó ìåíå âäîìà äèòèíà ìàëåíüêà, 
à ÿ ñïåö³àëüíî êèíóëàñÿ?

Îêñàíà ðîçïèòóâàëà î÷åâèäö³â 
àâàð³¿ ïðî øâèäê³ñòü ðóõó «Îïå-
ëÿ». Ëþäè ¿é ñêàçàëè: âîä³é ëåò³â. 
Ó àâòîòåõí³÷í³é åêñïåðòèç³ ÷è-
òàºìî, ùî ñë³ä÷èé íå çàïèòóâàâ 
ñïåö³àë³ñò³â ïðî øâèäê³ñòü ðóõó, 
à ò³ëüêè ïðî òåõí³÷íó ñïðàâí³ñòü 
ìàøèíè. ² éîìó â³äïîâ³ëè: ðó-
ëüîâà òà ãàëüì³âíà ñèñòåìè áóëè 
ñïðàâí³.

×îìó òîä³ âîä³é íå çä³éñíèâ 
ìàíåâð, áà÷à÷è ï³øîõîäà? Öè-
òàòà ç åêñïåðòèçè: «àâòîìîá³ëü 
ï³ä ÷àñ ãàëüìóâàííÿ ðóõàâñÿ 
ïðÿìîë³í³éíî, áåç áóäü-ÿêîãî 
â³äâåäåííÿ ïî ñòîðîíàõ».

— Òàì äîðîãà øèðîêà, â³í ì³ã 
ìàíåâðóâàòè, àëå íå çðîáèâ öüî-
ãî, — êàæå Îêñàíà. — Çà âåñü ÷àñ 
íàâ³òü íå íàìàãàâñÿ ïîãîâîðèòè 
ç³ ìíîþ. ×åðåç ð³ê ï³ñëÿ àâàð³¿ 
äçâîíèâ éîãî àäâîêàò, ùîá çó-
ñòð³òèñÿ. Àëå êîëè éîìó ì³é áàòü-
êî ïåðåäçâîíèâ, òî í³÷îãî, êð³ì 
ïîãðîç íà ñâîþ àäðåñó íå ïî÷óâ.

Слухаємо запис розмови захис-
ника водія і батька збитої ним 
Оксани. Сказане адвокатом Ігоря 
Гришечкіна має вигляд шантажу. 
Захисник Юрій Бевз попередив 
батька Оксани: якщо вона не за-
буде про справу, а буде й надалі 
оскаржувати постанови про за-
криття кримінального прова-
дження щодо його клієнта, то він 
дасть хід заявам про завдання 
травм клієнту на місці аварії.
Ще в розмові звучить, що бать-
ку збитої висунуть звинувачення 
в грабежі. Нібито після аварії з 
«Опеля» зникла чи то барсетка, чи 
то гроші з неї. А в барсетці було не-
мало-небагато, а 5 тисяч доларів.
Журналіст дзвонила адвокату 
Юрію Бевзу, з яким говорила 

раніше у справі іншого ДТП — 
вінницького, коли на «зебрі» 
в мікрорайоні ДПЗ приватний 
перевізник на маршрутці збив 
12-річного школяра. Тоді батьки 
хлопчика теж прийшли в редак-
цію, щоб надати розголосу своїй 
проблемі — закриттю проваджен-
ня через невинуватість водія. 
Суд, до речі, згодом скасував 
рішення слідства, і провадження 
поновили.
Про ту аварію адвокат Бевз гово-
рив так: батьки хлопчика озвучи-
ли водію непомірно велику суму 
компенсації, тому спільної мови 
не знайшли. Він обурювався, що 
ті звернулися в пресу. Тепер зно-
ву адвокат почав розмову з нега-
тиву на сторону, яка пожалілася 

в редакцію. — Не для протоколу. 
Це такі люди, що я не знаю, як їх 
земля носить, — почав говорити 
про родину Оксани адвокат Бевз.
Журналіст зупинила його. Ска-
зала, що хоче почути такий ко-
ментар, який зможе написати 
в статті, а не просто поговорити. 
Але адвокат продовжував про 
своє і не відповідав на питання, 
чи знає про серйозність отрима-
них Оксаною травм.
По суті справи розмова не скла-
лась, бо захисник водія не захотів 
говорити про каліцтво жінки-пі-
шохода. Врешті Юрій Бевз сказав: 
нічого коментувати не буде і, за-
мість передати телефон автора 
статті своєму клієнту, спонукає 
його звернутися на телебачення.

Шантаж як спосіб захисту 

÷àñòèíó ³, êàæå, íàâ³òü íå çðî-
çóì³ëà, ùî ñòàëîñÿ, êîëè â³ä÷ó-
ëà ñèëüíèé á³ëü óäàðó, ïîò³ì — 
í³ÿêèõ â³ä÷óòò³â ó íîãàõ. Âîä³é, 
çà ñëîâàìè ìîëîäî¿ æ³íêè, îäðàçó 
âçÿâñÿ òÿãíóòè ¿¿ ïî àñôàëüòó, 
ùîá í³áèòî ïîñàäèòè â ìàøèíó 
³ çàâåçòè â ë³êàðíþ. Àëå íà ì³ñöå 
àâàð³¿ çá³ãëèñÿ ëþäè é â³í êèíóâ 
ïîòåðï³ëó.

Ïîò³ì Îêñàíà ÷óëà, ÿê ëþäè 
êðè÷àëè: «Äå â³í? Õòî â³í? Òà 
â³í ï’ÿíèé!» Çà ñëîâàìè çáèòî¿, 
ó âîä³ÿ «Îïåëÿ» ñïåö³àë³ñòè âè-
ÿâèëè 1,5 ïðîì³ëå, àëå î÷åâèäö³ 
áà÷èëè, ùî ÷îëîâ³ê íà íîãàõ ïî-
ãàíî ñòîÿâ. Éîãî, ÿê ãîâîðèòü 
ïîòåðï³ëà â ÄÒÏ, îøòðàôóâàëè 
çà êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì çà-
ñîáîì â ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ. Îò ³ âñå 
ïîêàðàííÿ. ² ùå òðîõè ì³ñöåâ³ 
ìåøêàíö³ äàëè íà ãîð³õè îäðàçó 
íà ì³ñö³ àâàð³¿.

— Öüîãî Ãðèøå÷ê³íà òîä³ áèëè 
âñ³, â³ä ñòàðîãî äî ìàëîãî, áî â³í 
çàäîâáàâ âæå âñ³õ, — êàæå Îêñà-
íà. — Â³í ïîñò³éíî ¿çäèòü ï’ÿíèé. 
ß ïèòàëà â íàøèõ ì³ñöåâèõ ïðî-
äàâö³â, òî âîíè ðîçêàçóâàëè, äå 
â³í êóïóâàâ ó òîé äåíü ³ ùî â³ä 
ñàìîãî ðàíêó.

— À ìàøèíà éîãî íåäîâãî áóëà 
íà øòðàôìàéäàí÷èêó, — ïðîäî-
âæóº Îêñàíà. — Äî Íîâîãî ðîêó 
¿¿ éîìó ïîâåðíóëè. Ïðàâà òåæ. 

У НОГАХ ПИЩИТЬ МЕТАЛ 
Îêñàíó Ñ³íåíêî âèçíàëè ïî-

òåðï³ëîþ â êðèì³íàëüíîìó ïðî-
âàäæåíí³ ïðî ÄÒÏ ò³ëüêè ÷åðåç 
6 ì³ñÿö³â. À ñë³ä÷èé ïðèéøîâ 
îïèòóâàòè ¿¿ ïðî àâàð³þ ëèñòî-
ïàäà àæ ï³ñëÿ íîâîð³÷íèõ ñâÿò.

— Ìåíå 27 ëèñòîïàäà çáè-
ëè, à ïðèéøîâ ñë³ä÷èé 9 ñ³÷íÿ 
ïåðøèé ðàç, — êàæå Îêñàíà. — 
Î÷åâèäö³â îïèòàëè íå âñ³õ. Òèõ, 
õòî áà÷èâ, ÿê âñå áóëî, íà ñë³ä-
÷èé åêñïåðèìåíò íå çàïðîñèëè. 
² âîä³ÿ çðîáèëè íåâèíóâàòèì. 

Оксана Сіненко (22): 
«Люди дивляться — 
ходить, а скільки 
в мене в ногах заліза, 
ніхто не знає. Я тепер 
вимушена бути постійно 
на знеболювальних»
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— Це вже друга книжка українського 
автора Доржа Бату, у якій він продовжує 
розповідати про пригоди в НАСА та до-
тепні витівки своєї напарниці Франчески.
Часто у розповідях йдеться про складні 
космічні та наукові процеси, які могли 
би і не зацікавити пересічну людину, 
але завдяки неймовірним халепам, у які 
постійно потрапляє сицилійка Франческа, 
вони сприймаються зовсім інакше.
Ця книжка буде цікавою, напевно, усім, 
кому сподобалася її перша частина і тим, 
хто просто любить веселі пригоди. Під-
твердженням є той факт, що вона активно 
продається.

— Автор зацікавив мене передусім через 
те, що його визнали на заході. Також саме 
цей його роман взяв першість у номінації 
«Книга року 2013» від BBC Україна.
Мельник хороший письменник, хоча б 
тому, що цікаво пише. Якщо говорити про 
жанр, то цю книгу він охрестив «філософ-
ською фантастикою».
Це антиутопія про світ незрячих. І коли 
головний герой вперше побачив світло, 
небо та сонце, його життя назавжди 
змінилося. Оточуючі вважають його бо-
жевільним, але він хоче дізнатися, чим же 
насправді є світ, у якому він живе, тому 
якнайшвидше прагне пізнати істину.

— Напевно кожен з нас чув бодай щось 
про резонансну справу Василя Стуса. І 
багатьом було би цікаво дізнатися більше 
про долю письменника, якого вважають 
символом українського супротиву.
Праця повністю базується на архівних 
даних. Усі протоколи розсекречені і ми 
маємо змогу дізнатися, як судили Стуса; 
бачити, як його зливав власний адвокат 
Медведчук; слідкувати, як замість ви-
правдання, йде засудження.
Читати все не обов’язково. Можна просто 
вибирати особливо цікаві протоколи 
та на власні очі бачити, як працювала 
радянська судова машина.

— Мені подобається концепція творчості, 
яку він вибудовує. У книзі він намагається 
зрозуміти, чим вона є і звідки береться. 
А ще там можна знайти відповіді на до-
волі цікаві питання: якщо у людини висо-
ке IQ, то вона обов’язково буде творчою? 
А якщо IQ низьке, то на цьому можна 
ставити хрест? Розмір мозку впливає 
на творчість? А наше оточення?
Свааб дивиться на це з позиції дослідни-
ка. За його плечима є справжні експери-
менти. Багато ґрунтовної літератури. Це 
корисна психологічна проза, з якої стає 
зрозуміло, чому одні можуть творити, 
а інші ні.

— Людям, які люблять читати про еволю-
цію собі подібних, ця книга стане корис-
ною для ознайомлення. Шубін пише, що 
ми фактично вийшли з води, а на підтвер-
дження словам наводить чимало фактів.
Наприклад, проаналізувавши 
скам’янілості доісторичної істоти під на-
звою тіктаалік, він прийшов до висновку, 
що наші руки, це риб’ячі плавники, які 
впродовж сотень мільйонів років ево-
люціонували. А ще наша голова за своєю 
будовою нагадує голову цієї давньови-
мерлої риби. Не менш цікаво буде дізна-
тися, чому людські ембріони так схожі з 
ембріонами акул.

БАТУ AND СВААБ: ТОП-5 КНИГ, 
ЯКІ ВАРТО ПРОЧИТАТИ В ЛИПНІ 
Пожива для мізків  Кожного місяця редакція RIA/20хвилин разом із консультантом Книгарні «Є» 
Олегом Пенішкевичем відбирає п’ять книжок, які, на його думку, варто прочитати. У цій добірці ми 
зібрали твори Доржа Бату, Ярослава Мельника, Вахтанга Кіпіані, Діка Свааба та Ніла Шубіна

«Франческа. Володарка 
офіцерського жетона» 
(Дорж Бату) 

«Далекий простір» 
(Ярослав Мельник) 

«Справа Василя Стуса» 
(Вахтанг Кіпіані) 

«Наш творчий мозок» 
(Дік Свааб) 

«Риба всередині нас» 
(Ніл Шубін) 
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

²ñòîð³þ æèòòÿ 
ïàí³ Ìàð³¿ ðîçïî-
â³ëà äèðåêòîð êðè-

çîâîãî öåíòðó «Ä³ì Ìàìà» Îëüãà 
×åðåâàòîâà. Êàæå, ó íå¿ ñëüîçè 
íàâåðòàëèñÿ íà î÷³, êîëè ñëóõàëà 
ðîçïîâ³äü Ìàð³¿ ïðî ñèíà. Â³í 
áóâ ïåðâ³ñòîê ó íå¿. Íèí³ é äíÿ 
íå ìèíàº, ùîá íå çãàäóâàëà ïðî 
äèòèíó. Äå õëîï÷èê, íå çíàº. 
Éîãî â³ä³áðàëè. Ó òîé ÷àñ æ³íêà 
çàãëÿäàëà â ÷àðêó. ªäèíîþ ìîæ-
ëèâ³ñòþ âðÿòóâàòè äèòèíó ñòàëî 
ïîçáàâëåííÿ ìàìè ïðàâ íà íå¿.

Ç ÷àñîì æ³íêà çíàéøëà â ñîá³ 
ñèëó âîë³ âèáðàòèñÿ ç àëêî-
ãîëüíîãî äóðìàíó. Ï³ñëÿ òîãî ¿¿ 
íå ïîëèøàº ïðèðîäíå áàæàííÿ — 
ïîáà÷èòè ñèíî÷êà.

— Âàøó äèòèíó óñèíîâèëè 
³íø³ ëþäè, — ïîâ³äîìèëè ¿é 
ó ðàéîíí³é ñëóæá³ ä³òåé, êóäè 
çâåðíóëàñÿ çà ïîðàäîþ.

Íåçâàæàþ÷è íà öå, Ìàð³ÿ áóëà 
óïåâíåíà, ùî ìîæíà ùîñü çì³íè-
òè. Âîíà æ çì³íèëàñÿ! Ïðèõîäèëà 
ó ñëóæáó ùå ³ ùå. Ìàëî íå íà-
âêîë³øêè áëàãàëà ïîâ³äîìèòè, õòî 
ò³ ëþäè, ÿê³ çàáðàëè ¿¿ äèòèíó, äå 
âîíè æèâóòü. Ïëàêàëà, óìîâëÿëà…

— Çàêîí çàáîðîíÿº ðîçãîëî-
øóâàòè íîâèõ áàòüê³â äèòèíè, — 
ãîâîðèëè ¿é ó â³äïîâ³äü.

Ìàð³ÿ íå ïåðåñòàº ñïîä³âàòè-
ñÿ, ùî êîëèñü ïîáà÷èòü ñèíî÷-
êà. Â³ä÷óâàº, ùî â³í ñàì ïî÷íå 
øóêàòè ìàìó.

ЗІБРАЛА ГРОШЕЙ 
НА КВАРТИРУ 

Âîíà íàðîäèëà ùå äâîõ ä³òåé. 
Ìîëîäø³é äîíå÷ö³ íåìà é ðîêó. 
¯¿ çâàòè Àíãåë³íà. Ñòàðøåíüê³é, 
Îëåêñàíäð³, ñêîðî áóäå òðè ðî÷-
êè. Äèòèíà íàäçâè÷àéíî àêòèâíà. 
Ò³ëüêè ïî÷èíàëè ñï³ëêóâàòèñÿ ç ¿¿ 
ìàìîþ, ä³â÷èíêà ãîâîðèëà ùîñü 
ñâîº. Ãîâîðèëà øâèäêî, ãîëîñíî, 
äàâàëà çðîçóì³òè, ùî ñïåðøó òðå-
áà âèñëóõàòè ¿¿.

Îëåêñàíäð³ äóæå ïîäîáàþòüñÿ 
âèõ³äí³. Ó òàê³ äí³ ìàìà áåðå ¿¿ ç 
ñîáîþ äî öåðêâè. Õîäÿòü íà ñëóæáó 
ó íàéñòàð³øèé â³ííèöüêèé õðàì, 
ùî íà Ñòàðîìó Ì³ñò³. Ìàòè õî÷å, 
àáè äóø³ ¿¿ äîíå÷îê çìàëêó ñïîâíþ-
âàëèñÿ õðèñòèÿíñüêîþ ìîðàëëþ.

Äî öåðêâè õîäÿòü óòðüîõ — 
îäíà äèòèíà íà ðóêàõ, äðóãà 
òðèìàºòüñÿ çà ðóêó…

— Íà êâàðòèðó âäàëîñÿ íàçáè-
ðàòè ãðîøåé, ïîêè ïåðåáóâàëà 
â «Ä³ì Ìàìè», — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Ìàð³ÿ. — Îòðèìóâàëà äîïîìîãó 
íà ä³òåé â³ä äåðæàâè ³ ñêëàäàëà. 
Ó «Ä³ì Ìàìè» íàñ óñ³ì çàáåç-
ïå÷óâàëè — ³ ìåíå, ³ ä³òåé.

Çà ïîíàä ï³âòîðà ðîêó ïåðå-
áóâàííÿ ó Öåíòð³ æ³íêà ç³áðàëà 

МАМА ХОЧЕ ПОВЕРНУТИ ДИТИНУ, 
ЯКУ УСИНОВИЛИ ЧУЖІ ЛЮДИ 
Безвихідь?  У неї відібрали сина, 
бо зловживала алкоголем. Нині жінка 
кардинально змінила життя. Народила 
двох донечок, придбала житло. От тільки 
туга мучить серце. Наскільки реально 
повернути хлопчика до рідної мами і 
сестер? Що кажуть фахівці?

70 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ç³áðàíî¿ ñóìè, 
çðîçóì³ëî, íå âèñòà÷àëî íà êâàð-
òèðó. Êóìè ïîçè÷èëè. Âîíè é äî-
ïîìîãëè çíàéòè æèòëî — êóïèëà 
ê³ìíàòó â êîëèøíüîìó ãóðòîæèò-
êó. Êóìè ¿é ó âñüîìó äîïîìàãà-
þòü. Âîíè — ÿê ð³äí³. Ìàìè, 
íà æàëü, óæå òðè ðîêè íåìà.

— Íàñ ó ìàìè áóëî âîñüìå-
ðî, — ãîâîðèòü æ³íêà. — Æèëè 
íà ïðîñïåêò³, ùî ìàâ òîä³ íàçâó 
Ëåí³íñüêîãî Êîìñîìîëó. Áàòü-
êî âèð³øèâ ïîì³íÿòè êâàðòèðó 
íà áóäèíîê ó ñåë³. Òàê ìè îïè-
íèëèñÿ ó Ëèïîâåöüêîìó ðàéîí³.

×åðåç äåÿêèé ÷àñ âîíà çíîâó 
çãàäóº ïðî ñèíà. Â³ðà â òå, ùî 
âîíè çóñòð³íóòüñÿ, íå ïîëèøàº 
æ³íêó.

ВИБАЧИВСЯ І ПОВЕРНУВСЯ 
ДО ТІЄЇ, ЯКА НАРОДИЛА 

Æóðíàë³ñò ñï³ëêóâàâñÿ ç äå-
ê³ëüêîìà ôàõ³âöÿìè, ÿê³ ìàþòü 
ñïðàâó ç óñèíîâëåííÿì, àáî ñòè-
êàëèñÿ ç³ ñõîæèìè ñèòóàö³ÿìè. 
Çàïèòóâàâ, ÷è ìîæëèâî ïîâåðíóòè 
óñèíîâëåíó äèòèíó á³îëîã³÷íèì 
áàòüêàì. «Òàê³ âèïàäêè áóâàþòü, 
àëå íå ÷àñòî», — ïî÷óâ ó â³äïîâ³äü.

Ë³êàð Àíäð³é Ëîçîâèé ðîçïî-
â³â, ùî äâà ðàçè ó éîãî ïðàêòèö³ 
áóëè ñèòóàö³¿, êîëè óñèíîâëåíà 
äèòèíà ç ðîêàìè ä³çíàâàëàñÿ, ùî 
¿¿ âèõîâóþòü ÷óæ³ áàòüêè.

— Îäèí âèïàäîê âðàçèâ îñî-
áëèâî, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — 
Íîâ³ áàòüêè âèõîâàëè õëîïöÿ, 
äàëè ìîæëèâ³ñòü çäîáóòè âèùó 
îñâ³òó, çàáåçïå÷èëè ìàòåð³àëüíî. 
Ùîá áóòè ç íèì ÷åñíèìè, ðîç-
ïîâ³ëè ïðî óñèíîâëåííÿ. Â³äòîä³ 
éîìó õîò³ëîñÿ ïîáà÷èòè á³îëî-
ã³÷íó ìàìó. Êîëè ñòàâ äîðîñëèé, 
ðîçøóêàâ ¿¿. Çàê³í÷èëîñÿ âñå òèì, 
ùî âèáà÷èâñÿ ïåðåä íåð³äíèìè 
áàòüêàìè ³ ïîâåðíóâñÿ äî ò³º¿, ÿêà 
íàðîäèëà.

Ó äðóãîìó âèïàäêó ä³â÷èíö³ 
íå ñêàçàëè, ùî âîíà íå ð³äíà. Ïðî 
öå âîíà ä³çíàëàñÿ âèïàäêîâî. Öå 
áóëà òðàãåä³ÿ ³ äëÿ íå¿, ³ äëÿ òèõ, 
õòî âèçíàâ ¿¿ çà âëàñíó äèòèíó. Ä³-
â÷èíà íå çìîãëà ïðîáà÷èòè. ̄ é âäà-
ëîñÿ ðîçøóêàòè ñâîþ ìàìó. Áóëà 
â³ä òîãî äóæå ùàñëèâîþ. Óñèíîâ-
ëþâà÷³ ïî÷îðí³ëè íà ëèö³. Âîíè ùå 
ïëåêàëè íàä³þ, ùî íàçâàíà äî÷êà 
íå ñòàíå çì³íþâàòè áëàãîïîëó÷÷ÿ, 
ÿêå ¿é ñòâîðèëè, íà ñêðîìíå ïî-
ìåøêàííÿ ¿¿ ìàòåð³. Ïîìèëèëèñÿ. 
Ð³äí³ ãåíè â³ä³ãðàëè ðîëü ìàãí³òó.

— Çíàéòè ñâîº á³îëîã³÷íå êîð³í-
íÿ — ïðèðîäíå áàæàííÿ êîæíî¿ 
ëþäèíè, — êàæå Îêñàíà Éîñèï-
÷óê, çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó 
óñèíîâëåííÿ òà ñ³ìåéíèõ ôîðì âè-
õîâàííÿ îáëàñíî¿ Ñëóæáè ó ñïðà-
âàõ ä³òåé. — Çíàþ âèïàäîê, êîëè 
ä³â÷èíêà ó 16 ðîê³â ä³çíàëàñÿ, ùî 
¿¿ âèõîâóþòü íåð³äí³ áàòüêè. Âåñü 
äåíü ïðîïëàêàëà. Äèòèíà íå ñïðèé-
íÿëà îáìàíó. Àëå âñå âëàäíàëîñÿ.

Ùî êðàùå — ïîâ³äîìëÿòè ä³-
òÿì, ùî âîíè íåð³äí³, ÷è í³ — 
çàëåæèòü â³ä áàãàòüîõ ÷èííèê³â. 
Ó îáîõ âèïàäêàõ ïñèõîëîã³÷íî¿ 
òðàâìè íå óíèêíóòè.

ХОЧУ ВЗЯТИ 
НОВОНАРОДЖЕНУ 

Çà ñëîâàìè Îêñàíè Éîñèï÷óê, 
óñèíîâëþâà÷³ íàéá³ëüøå ö³êàâ-
ëÿòüñÿ ìàëèìè ä³òüìè. Ïñèõîëîãè 

ñòâåðäæóþòü, ùî â íîâ³é ñ³ì’¿ 
õëîï÷èêè ³ ä³â÷àòêà çàáóâàþòü 
ð³äíèõ áàòüê³â. ² íàâïàêè — 
îòîòîæíþþòü ñåáå ç íîâèìè. 
Éäåòüñÿ ïðî òèõ, êîãî óñèíîâèëè 
ó â³ö³ äî ï’ÿòè ðîê³â. Ùîïðàâäà, 
ç ÷àñîì ìîæóòü ä³çíàòèñÿ ïðàâäó.

ª òàê³, õòî âèÿâëÿº áàæàííÿ âçÿ-
òè äèòèíó ç ïîëîãîâîãî â³ää³ëåííÿ, 
òîáòî îäðàçó ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ. 
Ôàõ³âåöü çàçíà÷àº, ùî ó òàêèõ âè-
ïàäêàõ — ñâî¿ ðèçèêè. Íåâ³äîìî 
ïðî ìîæëèâ³ õâîðîáè, ÿê³ ïåðåäàëà 
äèòèí³ ìàìà, ÿêà çàëèøèëà ¿¿ ï³ñëÿ 
ïîÿâè íåìîâëÿòè íà ñâ³ò.

— Îäíó ç æ³íîê îäðàçó ïî-
ïåðåäèëè, ùî íåìîâëÿ íàðî-
äèëîñÿ ó ìàìè, ÿêà çëîâæèâàº 
àëêîãîëåì, ³ öå â íå¿ âæå ñüîìà 
äèòèíà, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Îêñà-
íà. — Àëå âîíà âñå îäíî çàõîò³ëà 
ïîäèâèòèñÿ íà ä³â÷èíêó.

Îêñàíà Éîñèï÷óê áóëà ïðèñóò-
íÿ ïðè îçíàéîìëåíí³ ìàéáóòíüî¿ 
ìàìè ç íåìîâëÿì.

— Ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî òàê³ 
ä³òè âæå ðîçóì³þòü, ùî âîíè 
³íø³, — ãîâîðèòü ïàí³ Îêñàíà. — 
Êðèõ³òêà äèâèëàñÿ íà ìåíå, 
íà ïðèñóòí³õ ìåäèê³â áåç áóäü-ÿêèõ 
åìîö³é. Çàéøëà óñèíîâëþâà÷ — ³ 
âîíî, ìàëÿ, óñì³õíóëîñÿ äî íå¿ óñ³ì 
ñâî¿ì áåççóáèì ðîòîì. Â³ä÷óëî, õòî 
éîìó ïîòð³áåí. Ö³ ä³òè, ìàáóòü, 
ÿê³ñü ³íø³. Òåïåð öå íàéùàñëèâ³øà 
ìàìà ³ ùàñëèâà äîíå÷êà.

Процес усиновлення розпочина-
ється з відвідання Служби у спра-
вах дітей за місцем проживання. 
Процедура і необхідні документи 
детально виписані у постанові 
Кабміну № 905.
— Чомусь вважають, що усинови-
ти може тільки подружня пара, — 
говорить Оксана Йосипчук. — Це 
не так. Закон надає право зробити 
це також одинокій особі, причому, 
незалежно від статі. Навіть один 
з подружжя може усиновити. 

У такому випадку інший має на-
дати на це згоду, засвідчивши її 
у нотаріуса.
Після отримання статусу кандида-
та на усиновлення, розпочинаєть-
ся другий етап — ознайомлення 
з дитиною. Спочатку показують 
фото дитини.
— У мене всі фото перевернуті 
обличчям донизу, — каже спів-
розмовниця. — Не можу спокійно 
дивитися на личка таких дівчаток 
і хлопчиків. Потім вони їдуть зна-

йомитися з тим, кого хочуть взяти 
за сина чи доньку.
Усиновлюють дітей, які перебува-
ють у будинках дитини системи 
охорони здоров’я; дитбудинках чи 
школах-інтернатах системи осві-
ти; дитбудинках соцзахисту (хворі 
діти); під опікою піклувальників; 
діти з дитбудинків сімейного типу.
Усиновлювати можна дітей від 2-х 
місяців до 18 років. Повнолітніх — 
теж. Але то окрема процедура, 
окремі випадки.

Батьками може стати не тільки подружжя 

Марія з донечкою (на фото ліворуч) перебувала 
у кризовому центрі «Дім Мами» більше півтора року

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 
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6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 190127



14 RIA, Ñåðåäà, 3 ëèïíÿ 2019

Польська бронза
 Ó Êðàêîâ³ (Ïîëüùà) â³ä-
áóâñÿ ì³æíàðîäíèé òóðí³ð 
ç õîêåþ íà òðàâ³ ñåðåä 
15–16-ð³÷íèõ þíàê³â. Â³-
ííèöüêà êîìàíäà âèáîðîëà 
áðîíçîâó íàãîðîäó.

«Золота молодь» 
 Ç òðåòüîãî ïî ñüîìå ëèïíÿ 
ó Â³ííèö³ ïðîõîäèòèìå ì³æ-
íàðîäíèé äèòÿ÷èé øàõîâèé 
òóðí³ð «Çîëîòà ìîëîäü». Ãðà-
òèìóòü íà ðîëèêîâ³é àðåí³ 
ÒÐÖ «Ìåãàìîëë». Óðî÷èñòå 
â³äêðèòòÿ — â ñåðåäó î 14.00.

Швидкі колеса 
 Ó Êðîïèâíèöüêîìó ô³í³-
øóâàâ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç 
ìàóíòåéáàéêó â ³íäèâ³äóàëü-
í³é åñòàôåòí³é ãîíö³. Â³ííè-
÷àíè äî ìåäàëåé íå äîòÿãíó-
ëè. Êðàùîþ ñåðåä íèõ áóëà 
Íàä³ÿ Êîâàëåíêî, ÿêà ïîñ³ëà 
ï’ÿòå ì³ñöå ñåðåä æ³íîê.

Добіг другим 
 Ó Êðîïèâíèöüêîìó ïðî-
âåëè ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç 
ëåãêî¿ àòëåòèêè ñåðåä ìîëî-
ä³. Ó ïåðåãîíàõ íà 1500 ìå-
òð³â ñð³áíó íàãîðîäó çäîáóâ 
íàø çåìëÿê Àíäð³é Êðàêî-
âåöüêèé.

«Зірки Поділля» 
 ÕÕ òóðí³ð ç õóäîæíüî¿ 
ã³ìíàñòèêè «Ç³ðêè Ïîä³ëëÿ» 
ïðîéøîâ ó Â³ííèö³. Âèõî-
âàíêè ñïîðòøêîëè ¹ 1 çà-
âîþâàëè äâà äåñÿòêè íàãî-
ðîä. Çà ïðîãðàìîþ ìàéñòð³â 
ñïîðòó ÷åìï³îíêîþ ñòàëà 
Ñîô³ÿ Àõòèðöåâà, çà ïðîãðà-
ìîþ êàíäèäàò³â ó ìàéñòðè – 
Îëåêñàíäðà Ìîãóëüêî.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №27 (1101)
Розв'язування і складання шахових задач - це активний відпочинок від на-
пружених буднів. Ось і сьогодні для тренування пропонуємо розвязати підбірку 
оригінальних двоходових задач на кооперативний мат.

Задача №2396-2399. М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)
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ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №26 (1444) від 26 червня 2019 року 
Задача №2392
I. 1. Cc7! Ta7  2. Kpb8 Ta8x II. 1. Kpd8! Te7  2. Cc7 Te8x — правильні мати 
Задача №2393
I. 1. Сd7! g7+  2. Kpe8 g8Фx; II. Kpg8! f7+  2. Kph8 f8Фx — правильні мати 
Задача №2394
I. 1. c2! Te3  2. Kd2 Te1x
II. 1. Kpb2! T:c3  2. Kpa1 Ta3 (Tc2x?)x; 2... Kpa2 Ta2 (Ta3x?)x.
Задача №2395
A). 1. Kh6(Ke3+?)! Th2  2. Kg4 Th4x; B). 1. Kd6(Kg3+?)! Td2  2. Ke4 Td4x — 
ідеальні мати 

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ñ³ì òóð³â, êîæåí ç ÿêèõ ñêëà-
äàâñÿ ³ç ñåð³¿ ìàò÷³â, òðèâàâ ÷åì-
ï³îíàò Óêðà¿íè ç õîêåþ íà òðàâ³ 
(âèùà ë³ãà) ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ êî-
ìàíä. Ö³ çìàãàííÿ ðîçïî÷àëèñÿ 
âîñåíè, à çàâåðøèëèñÿ ìèíóëî¿ 
íåä³ë³ ó Â³ííèö³. Ñåíñàö³¿ íå ñòà-
ëîñÿ: ïåðø³ äâ³ ñõîäèíêè çàéíÿëè 
êëóáè íàøîãî ì³ñòà.

ПЕРША ПОРАЗКА У СЕЗОНІ 
Íàéá³ëüø ³íòðèãóþ÷èì äëÿ ôà-

í³â áóâ ïîºäèíîê ì³æ â³ííèöü-
êèìè êëóáàìè «ÎÊÑ-ØÂÑÌ-
ÖÎÏ» («Îë³ìï³ÿ-Êîëîñ-Ñåê-
âîÿ — Øêîëà âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ 
ìàéñòåðíîñò³ — Öåíòð îë³ìï³é-
ñüêî¿ ï³äãîòîâêè») ³ «ØÂÑÌ-
Îë³ìï³ÿ». Ä³þ÷³ ÷åìï³îíè Óêðà¿-
íè, «êîëîñ³âö³», ïåðåä îñòàííüîþ 
÷âåðòþ ãðè ïîñòóïàëèñÿ ³ç ñåí-
ñàö³éíèì ðîçãðîìíèì ðàõóíêîì 
0:4. Ïðè÷îìó äâ³÷³ âîíè ïðîïóñ-
òèëè ç ïåíàëüò³.

Ãîëîâíèé òðåíåð íàö³îíàëü-
íî¿ çá³ðíî¿ Ïàâëî Ìàçóð, ÿêèé 
äî öüîãî åêñïåðèìåíòóâàâ ç³ ñêëà-
äîì, òåðì³íîâî âèïóñòèâ íà ïîëå 
ë³äåð³â. Öå êàðäèíàëüíî çì³íèëî 
ñèòóàö³þ: «ÎÊÑ-ØÂÑÌ-ÖÎÏ» 
çàêðèâ ñóïåðíèêà íà éîãî ïî-
ëîâèí³ ïîëÿ. Ï³ñëÿ ðîç³ãðàøó 
ê³ëüêîõ íåáåçïå÷íèõ øòðàôíèõ 
êóòîâèõ óäàð³â ³ ðåàë³çîâàíîãî 
ïåíàëüò³ ôàâîðèòè ñêîðîòèëè 
â³äñòàâàííÿ äî ì³í³ìóìó. Àëå 
÷àñó, ùîá çâåñòè ïîºäèíîê áî-
äàé äî í³÷èº¿, âæå íå çàëèøàëîñÿ. 
Îòæå, 4:3 íà êîðèñòü «ØÂÑÌ-
Îë³ìï³¿».

Îòæå, ïåðøà ïîðàçêà êîìàíäè 
Ïàâëà Ìàçóðà ó ÷åìï³îíàò³ Óêðà-
¿íè ñåçîíó 2018/2019 ðîê³â. Àëå 
â íàñòóïíèõ ³ãðàõ âîíà âïåâíåíî 
ïåðåãðàëà «ØÂÑÌ–Ñòàðò» (Áåð-
äè÷³âñüêèé ðàéîí, Æèòîìèðñüêà 

îáëàñòü) — 6:0 ³ çá³ðíó ×åðêàñü-
êî¿ îáëàñò³ — 7:1. Çâàæàþ÷è 
íà ðàí³øå ñòâîðåíèé ñåðéîçíèé 
â³äðèâ â³ä êîíêóðåíò³â, öå ïðèíå-
ñëî «ÎÊÑ-ØÂÑÌ-ÖÎÏ» ÷åðãîâ³ 
çîëîò³ íàãîðîäè.

Êîìàíäà Ïàâëà Ìàçóðà, ïî-
÷èíàþ÷è ç 1998 ðîêó, ñòàëà 
÷åìï³îíîì Óêðà¿íè ó 18-é ðàç. 
À òàêîæ çäîáóëà ïóò³âêó äî êëóá-
íîãî ÷åìï³îíàòó ªâðîïè. Äî ðå÷³, 
â ³íäîðõîêå¿ (çèìîâèé àíàëîã õî-
êåþ íà òðàâ³) êîëîñ³âö³ 20 ðàç³â 
âèãðàâàëè êîìïëåêòè ìåäàëåé 
íàéâèùîãî ´àòóíêó.

Ñð³áëî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè 
âèãðàëè õîêå¿ñòè â³ííèöüêî¿ 
«ØÂÑÌ-Îë³ìï³¿», áðîíçà — 
ó êîìàíäè Æèòîìèðùèíè.

ПІДСИЛЕННЯ З ІТАЛІЇ І 
ХОРВАТІЇ 

Ãîëîâíèé òðåíåð «ØÂÑÌ-
Îë³ìï³¿» Ìèêîëà Êàñÿí÷óê ñêàçàâ, 
ùî éîãî êîìàíä³ âäàëîñÿ ïåðåìîã-
òè áàãàòîðàçîâèõ ÷åìï³îí³â Óêðà-
¿íè çíà÷íîþ ì³ðîþ çàâäÿêè ñâîº-
÷àñíîìó êàäðîâîìó ï³äñèëåííþ.

— Ç ³òàë³éñüêîãî êëóáó äî íàñ 
ïðèáóâ Â³òàë³é Øåâ÷óê, ç õîð-
âàòñüêîãî — Â³òàë³é Êàëèí÷óê. 
Âîäíî÷àñ äèñöèïë³íîâàíî ç³ãðàëà 
âñÿ íàøà êîìàíäà. Õëîïö³ íåðâî-
âî ä³ÿëè ëèøå íàïðèê³íö³ ìàò÷ó, 
áî ïðàãíóëè çáåðåãòè ïåðåìîæ-
íèé ðåçóëüòàò. Àëå ïåðåìîãó íàä 
«ÎÊÑ-ØÂÑÌ-ÖÎÏ» ìè çäîáóëè 
ö³ëêîì çàñëóæåíî, — ñêàçàâ Ìè-
êîëà Êàñÿí÷óê.

ВІННИЦЬКІ ХОКЕЇСТИ 
ЗДОБУЛИ ЗОЛОТО І СРІБЛО 
Вища ліга  На чемпіонаті України з 
хокею на траві домінували наші земляки. 
Вони вибороли путівку до клубного 
чемпіонату Європи

Павло Мазур також пояснив, чому його ко-
манда несподівано для вболівальників про-
грала дербі. 
— У першому таймі ми виставили експери-
ментальний склад, а також пробували деяких 
виконавців на незвичних для них позиціях. 
Адже дербі не мало турнірного значення, ми 
достроково стали чемпіонами. Водночас честь 
і хвала «ШВСМ-Олімпії», яка спромоглася нас 
подужати, — сказав Павло Мазур.
Тренера засмутила невиразна гра своїх грав-
ців у дербі. Дався взнаки не дуже вдалий не-
щодавній виступ у Франції, на Світовій лізі. 

Причому він мав статус відбору на Олімпій-
ські ігри. Саме гравці клубу «ОКС-ШВСМ-
ЦОП» складали кістяк національної збірної.
Наша команда посіла там сьоме місце із 
восьми збірних. У групі українці програ-
ли господарям поля — 1:9, поступилися 
корейцям — 2:8 і розійшлися миром зі 
збірною Чилі — 2:2. У «втішному» поє-
динку за сьоме місце українці переграли 
Сінгапур — 3:1.
— Якби у групі виграли хоча б один поєдинок, 
могли б розраховувати на більш високе місце 
у Світовій лізі, — каже Іван Яковенко.

— У цих важливих змаганнях в нашій коман-
ді не знайшлося лідера, який міг би повес-
ти за собою. Зокрема, ми налаштовувалися 
на перемогу над Чилі. Інша підгрупа була 
слабшою нашої, тому у разі виходу до плей-
офф ми мали б шанси на медалі, — сказав 
Павло Мазур.
Хокейний сезон ще не завершений. З 
18 по 22 липня молодіжна збірна України ви-
ступатиме на чемпіонаті Європи. А з 28 липня 
по третє серпня на аналогічному змаганні зі-
грає й наша національна команда. Основу 
обох складають вінничани.

Виступ у Світовій лізі 

Òîð³ê «ØÂÑÌ-Îë³ìï³ÿ» áóëà 
áðîíçîâèì ïðèçåðîì. Öüîãîð³÷ 
âäàëîñÿ ï³äíÿòèñÿ ñõîäèíêîþ 
âèùå.

— ß çàäîâîëåíèé ³ ÿê³ñòþ, 
³ ãðîþ, ³ ñòàâëåííÿì äî ñâî¿õ 
îáîâ’ÿçê³â ç áîêó íàøèõ õîêå-
¿ñò³â. À îñü ïðî âèñòóïè â ºâ-
ðîêóáêàõ íå äóìàºìî. Àäæå ô³-
íàíñîâèé ñòàí êîìàíäè áàæàº 
áóòè êðàùèì, — ðîçêàçàâ ïàí 
Êàñÿí÷óê.

ОДРАЗУ НЕ ЗІБРАЛИСЯ 
Íîâîñïå÷åíèé ÷åìï³îí Óêðà-

¿íè, 26-ð³÷íèé ïåðåäí³é çàõèñ-
íèê ²âàí ßêîâåíêî, âèçíàâ, ùî 
éîãî êîìàíäà ìîãëà äåùî ðîç-
ñëàáèòèñÿ ïåðåä ïðèíöèïîâèì 
â³ííèöüêèì äåðá³. Áî íàâ³òü ìîæ-
ëèâ³ ïîðàçêè â óñ³õ çàâåðøàëü-
íèõ ìàò÷àõ íå âïëèâàëè íà äî-
ì³íóþ÷å òóðí³ðíå ñòàíîâèùå 
«ÎÊÑ-ØÂÑÌ-ÖÎÏ», ÿêå áóëî 
çàáåçïå÷åíå çàâäÿêè âäàë³é ãð³ 
ó ïîïåðåäí³õ òóðàõ.

— Ó ïåðøèõ äâîõ ïåð³îäàõ äåð-
á³ ìè ùå íå ç³áðàëèñÿ. Ïî÷àëè 
ä³ÿòè àêòèâí³øå, ëèøå ïðîïóñ-
òèâøè ÷îòèðè ì’ÿ÷³. Ï³ñëÿ âåëè-
êî¿ ïåðåðâè òðåíåð ï³äêîðåãóâàâ 
ñêëàä, ùî ïîçèòèâíî âïëèíóëî 
íà ÿê³ñòü íàøî¿ ãðè, — êàæå ²âàí 
ßêîâåíêî.

Îäèí ³ç ë³äåð³â â³ííèöüêî¿ 
êîìàíäè âèñîêî îö³íþº ³ãðîâèé 
ïîòåíö³àë îäíîêëóáíèê³â. Éäåòü-
ñÿ â ïåðøó ÷åðãó ïðî âèñòóïè 
íà ºâðîïåéñüêîìó ð³âí³.

— Ó íàø³é êîìàíä³ áàãàòî ìî-
ëîäèõ ãðàâö³â. Òîð³ê âîíè íå äå-
ìîíñòðóâàëè îñîáëèâî ÿê³ñíî¿ 
ãðè. À íèí³ ð³âåíü ìîëîä³ ³ñòîòíî 
çð³ñ. Öå ìàº ïîçèòèâíî âïëèíóòè 
íå ëèøå íà ðåçóëüòàòè êëóáó, àëå 
é íàö³îíàëüíî¿ êîìàíäè Óêðà-
¿íè. ßêùî òðåíåðè àêòèâí³øå 
çàëó÷àòèìóòü ìîëîäèõ ãðàâö³â, 
âîíè äîïîìîæóòü çðîáèòè ãðó ñè-
íüî-æîâòî¿ çá³ðíî¿ åíåðã³éí³øîþ 
³ á³ëüø øâèäêîþ, — êàæå ²âàí 
ßêîâåíêî.

Вінницьке дербі. Команда «ОКС-ШВСМ-ЦОП» 
поступилася землякам, але все одно виграла у 18-й раз 
золоті нагороди чемпіонів УкраїниÂ ³íäîðõîêå¿ (çèìîâèé 

àíàëîã õîêåþ íà òðàâ³) 
êîëîñ³âö³ 20 ðàç³â 
âèãðàâàëè êîìïëåêòè 
ìåäàëåé íàéâèùîãî 
ãàòóíêó
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РЕКЛАМА

Ви, напевно, помічали зовнішню ре-
кламу, присвячену здоров’ю серця. 
А можливо вже отримали від свого 
«сімейника» буклет із порадами, як 
правильно реагувати на нетипові 
відчуття за грудиною. І точно чули 
про будівництво нового кардіоцен-
тру у Вінниці. 
Усе це — компоненти масштабної ініці-
ативи, яку Вінницька обласна державна 
адміністрація та Вінницька міська рада 
реалізовують спільно з Міністерством 
охорони здоров’я України й Міжнарод-
ним банком реконструкції та розвитку. 
Бюджет субпроекту «Складова розвитку 
системи охорони здоров’я Вінницької 
області, направлена на покращення ме-
дичної допомоги хворим із серцево-су-
динною патологією» — 32 млн доларів. І 
він стосується кожного і кожної з нас!
Минулого року у межах соціологічного 
дослідження 50% вінничан зізналися, 
що їм не вистачає точної інформації про 
ознаки та профілактику серцево-судинних 
недуг. І щоб посилювати суспільну обі-
знаність, професійна команда готує цікаву 
інфографіку, просвітницькі рубрики, 
ролики, передачі і статті. Їх зручно і цікаво 
переглядати з телеекрану чи в інтер-
неті, читати у ваших районних газетах чи 
слухати по радіо. Ця інформація — сучасна 
і точна, тож дізнавайтеся, як налагодити 
правильне харчування, збільшити рухову 
активність, позбуватися шкідливих звичок, 
вчасно розпізнавати небезпечні симптоми 
і зберігати серце здоровим! «Надалі кіль-
кість занедбаних хвороб має зменшувати-
ся за рахунок системної профілактики та 
свідомого ставлення людей до власного 
здоров’я. Вінниччина — єдина область 
з-поміж регіонів — учасників проекту, яка 
виділила потужний ресурс на розробку 
комунікаційної стратегії для роботи з 
населенням», — пояснює важливість ін-
формаційної кампанії Володимир Федик, 
головний спеціаліст Департаменту охорони 
здоров’я облдержадміністрації, заступник 
керівника Групи управління субпроектом.
Одним із компонентів субпроекту є 
масштабна навчальна кампанія для 
молодших спеціалістів з медичною 
освітою, лікарів швидкої, лікарів 
первинної ланки. Науковці Вінницького 
національного медичного університету 
ім. М. Пирогова розробили спеціальну 
програму. У форматі одноденних тре-
нінгів слухачам допомагають система-
тизувати знання із серцево-легеневої 
реанімації, засвоїти сучасні протоколи 
лікування, розібратися зі складними 
клінічними випадками. За час впрова-
дження субпроекту навчання пройдуть 
2973 медичних працівники. Протягом 
6-ти місяців 2019-го тренінгами вже охо-
пили 835 медсестер та фельдшерів.
Щодо зведення у Вінниці сучасного кар-
діоцентру, то капітальні роботи планують 
завершити влітку 2020 року. «На це є 
50% коштів, передбачених субпроектом. 
Спорудження будівлі на території між Ві-

нницькою обласною дитячою лікарнею та 
Вінницьким пологовим будинком № 1 іде 
за графіком, і вже можна побачити перші 
кілька поверхів, — розповідає Володимир 
Федик. — У кошторис проекту закладено 
також оплату послуг іспанської компанії 
«Eptisa», яка здійснює технічний нагляд і 
робить щоденні звіти для Світового бан-
ку». Кардіоцентр площею майже 17 тисяч 
кв. м матиме 7 поверхів, 138 ліжок та 
6 ліжок реанімації. Він працюватиме 
у режимі 24/7 і надаватиме допомогу 
не лише жителям Вінницької області, але 
й сусідніх регіонів.
Доки новий кардіоцентр на стадії будів-
ництва, додаткове оснащення у межах 
субпроекту отримав нині діючий Вінниць-
кий регіональний клінічний лікувально-
діагностичний центр серцево-судинної 
патології — уже закуплено 18 одиниць 
техніки. Зокрема мобільний ангіограф — 
апарат для проведення коронарографій 
(операцій з виявлення ушкоджень у суди-
нах серця). Завдяки ньому у вінницьких 
кардіохірургів з’явилася можливість опе-
рувати двох хворих одночасно в окремих 
рентген-операційних блоках. У 2018 році 
планові коронарографії провели 
541 пацієнту з обласного реєстру хворих з 
важкими порушеннями серцево-судин-
ної системи. У 38% обстежених одразу ж 
були встановлені стенти до найбільш 
ушкодженої коронарної артерії (з непро-
хідністю 90% і більше). «Зауважте, що 
ціна витратних матеріалів для такого виду 
оперативного втручання — 35 тисяч грн. 
Однак їх забезпечив субпроект, а отже, 
для людей діагностика і лікування — без-
коштовні», — додає Володимир Федик.
Кошти субпроекту пожвавили і «первинку». 
Заклади цього рівня та бригади швидкої 
допомоги отримали 311 ЕКГ-телеметричних 
пристроїв та 20 ЕКГ-апаратів. Таке облад-
нання передає результати електрокардіо-
грам на відстань. Лише у 2018 за рахунок 
дистанційного консультування вдалося 
додатково виявити 6341 випадок серце-
во-судинних порушень.
Отже, головна місія субпроекту — глиб-
ша, ніж просто будівництво нового 
сучасного медзакладу. Субпроект має 
запустити зміни на рівні свідомості та 
поведінки, змусити нас усіх переглянути 
стиль життя і відмовитися від шкідливих 
звичок. На рівні ж медичної галузі — 
створити умови, за яких допомога хво-
рим із серцево-судинними патологіями 
буде відповідати світовим стандартам.

Матеріал виготовлено в межах реалі-
зації субпроекту «Складова розвитку 
системи охорони здоров’я Вінницької 
області, направлена на покращення 
медичної допомоги хворим із серце-
во-судинною патологією».

Близько до серця: вас це стосується!

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

ßê âèãëÿäàº ïîð-
òðåò ñó÷àñíîãî íàð-
êîìàíà, çíàº ë³êàð-
íàðêîëîã, çàâ³äóâà÷ 

íàðêîëîã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ Ãë³á 
Ãîëîâàòèé, ÿêèé ïðàöþº ç íàð-
êîçàëåæíèìè ç 1983 ðîêó.

— Öå ìîëîäà ëþäèíà äî 35 ðî-
ê³â, àêòèâíî âæèâàº âñ³ ïñèõî-
àêòèâí³ ðå÷îâèíè, ÿê³ º, óìîâíî 
êàæó÷è, íà ðèíêó (öå ïðîäóêòè 
ÿê ñóðîãàòíîãî âèðîáíèöòâà, òàê ³ 
ïåâí³ ìåäè÷í³ ïðåïàðàòè), — ðîç-
ïîâ³äàº íàðêîëîã. — Ðàí³øå ìè 

ìàëè ñïðàâó ç â³äîêðåìëåíèìè, 
òàê áè ìîâèòè, ãàëóçÿìè ñïî-
æèâàííÿ — öå áóâ àëêîãîëü àáî 
íàðêîòèêè ïåâíî¿ êàòåãîð³¿ (îï³-
àòè, êàíàá³ñ, àìôåòàì³í), çàðàç 
ìè ìàºìî ì³êñ.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ÷åðåç âåëè-
êó ÷èñåëüí³ñòü çì³øàíèõ ôîðì 
íàðêîìàí³¿, íàñë³äêè ñïîñòåð³ãà-
þòüñÿ äóæå âàæê³. ßêùî ëþäèíà 
âæèâàº ÿêóñü îêðåìó ðå÷îâèíó, 
ïåðåäáà÷èòè, ÿêèì áóäå ðîçâèòîê 
ïîä³é, ìîæëèâî, ïðè âæèâàíí³ 
äåê³ëüêîõ ðå÷îâèí — í³.

— Äî íàñ ïðèáóâàþòü áàãàòî 
ïàö³ºíò³â â êîìàòîçíîìó ñòà-
í³, — ãîâîðèòü Ãë³á Ãîëîâàòèé. — 

ВОНИ ВЖЕ НЕ КОЛЯТЬСЯ,
Небезпека  Сьогодні на обліку 
в обласному наркодиспансері перебуває 
1400 осіб, які зловживають наркотичними 
речовинами. Це лише офіційна статистика, 
і навіть вона постійно збільшується. 
За «популярністю» вживання першу позицію 
займають препарати опію, канабіноїди. 
Друге місце належить амфетаміну, третє — 
різним солям. Серед залежних існує міф, 
що зараз це безпечно — адже не голкою, 
і безкарно — бо через інтернет

Øâèäêà ç âóëèö³ çàáèðàº ëþäèíó, 
ïðèâîçèòü äî íàðêîäèñïàíñåðó, 
à ìè âèòðà÷àºìî êóïó ÷àñó òà 
ä³àãíîñòè÷íîãî ìàòåð³àëó, ùîá 
çðîçóì³òè, ùî ç íåþ.

Ë³êàð çàçíà÷àº òàêîæ, ùî ïî-
÷àñò³øàëè âèïàäêè íåñàíêö³î-
íîâàíîãî âæèâàííÿ íàðêîòèê³â, 
òîáòî â çàãàëüíèõ, ðîçâàæàëüíèõ 
ì³ñöÿõ âèêîðèñòîâóþòüñÿ íàðêî-
òè÷í³ ðå÷îâèíè áåç â³äîìà ñàìèõ 
ñïîæèâà÷³â. ² ÷àñòî áóâàþòü âè-
ïàäêè, êîëè äî íàðêîäèñïàíñåðó 
íàïðàâëÿþòü ëþäèíó â çì³øàíî-
ìó, íåâèçíà÷åíîìó ñòàí³, ³ éîãî 
÷àñîì êâàë³ô³êóþòü ÿê ãîñòðèé 
ïñèõîç.

ДИСКРИМІНАЦІЯ 
— Ä³àãíîç àëêîãîëüíà òà íàð-

êîòè÷íà çàëåæí³ñòü — ñîö³àëüíî 
äèñêðèì³íóþ÷èé, — êàæå íàðêî-
ëîã. — Ñòàâëåííÿ äî òàêèõ ëþäåé, 
íà÷å âîíè äðóãîãî, òðåòüîãî ÷è 
³íøîãî ãàòóíêó, õî÷à âñ³ âîíè º 
ãðîìàäÿíàìè, ÿê³ ïðîæèâàþòü 
ïîðÿä ç íàìè. Äî ñóñï³ëüñòâà 
ïîòð³áíî äîíåñòè, ùî öå õâîð³ 
ëþäè. Öå íå âàäà ñèëè âîë³, öå 
íå çá³ã îáñòàâèí, öå íå ïåâí³ 
ñîö³àëüí³ ôàêòîðè. Öå õâîðîáà, 
âîíà õðîí³÷íà, âîíà âáèâàº ³ âîíà 
ìîëîäøàº.

Ï³äë³òêè âñå ÷àñò³øå ïî÷èíà-
þòü âæèâàòè íàðêîòèêè, ââà-
æàþ÷è òî áåçïå÷íèì, òîìó ùî 
íå ³í’ºêö³éíèì ìåòîäîì, à ùå 
òî áåçêàðíî, áî íå ïîòð³áíî 
øóêàòè äèëåðà, âñå º â ³íòåðíå-
ò³. Âò³ì, íàñë³äêè ç áîêó ïðàâî-
îõîðîííèõ îðãàí³â ðàíî ÷è ï³ç-
íî íàñòàþòü. À ç áîêó ô³ç³îëîã³¿ 
íå âèë³êîâóþòüñÿ, ë³êàð-íàðêî-
ëîã â öüîìó âïåâíåíèé, ç îãëÿäó 
íà âåëè÷åçíèé äîñâ³ä. Ãîâîðè-
òè, ùî ëþäèíà ïðîéøëà êóðñ 
ë³êóâàííÿ ³ ìîæå æèòè òàê, ÿê 
ðàí³øå — íå äîðå÷íî. Òîìó ùî 
âñ³ íàñë³äêè: ô³ç³îëîã³÷í³, íåâðî-
ëîã³÷í³, ïñèõîëîã³÷í³, ñîö³àëüí³ 
³ þðèäè÷í³ ç ö³ºþ ëþäèíîþ çà-
ëèøàþòüñÿ. ² òîìó, ëèøå ñï³âï-
ðàöþþ÷è ç óñ³ìà öèìè ñôåðàìè, 
ìîæíà âïëèíóòè íà ñèòóàö³þ.

ВАСИЛЬ 
САМАРУХА, 
ЗАСТУПНИК 
КОМАНДИРА 
БАТАЛЬЙОНУ 
ПАТРУЛЬНОЇ 
ПОЛІЦІЇ 

— Якщо раніше ми говорили 
«п'яний водій», маючи на ува-
зі алкоголь, то зараз більше 
п’яних від наркотиків. Рік тому 
в нас були проблеми, тому що 
не було тестів на виявлення нар-
котику в організмі водіїв, зараз 

ситуація змінилася. Водії, які ке-
рують транспортом під наркотич-
ним сп’янінням, це, як правило, 
люди від 18 до 30 років. І їх доволі 
багато. Наприклад, за одну ніч 
було затримано дев’ять водіїв, 
сім з них були під наркотичною 
речовиною. Окрім того, до ціло-
добового кабінету «Соціотера-
пії» патрульні привозять водіїв, 
в доволі неадекватному стані, які 
не можуть говорити, ходити, але 
виявити, під яким наркотиком 
вони, не можуть жодним тестом.

Водії теж надають перевагу наркотикам 

Допомогти малюку можна за цими реквізитами:  
картки ПриватБанку  4149 4390 0888 4516, 4731 1856 1614 3159 

Матійчук Аліна Володимирівна, (067)162-03-19 – Аліна, мама Дениса

Дворічному вінничанину поставили діагноз 
гістіоцитоз з клітин Лангерганса. Це рідкісне 
захворювання, яке швидко прогресує. 
Є непогані шанси врятувати хлопчика, але це 
дорого коштує. Зусиллями небайжучих було 
зібрано 25 тисяч євро, залишилось 
ще 55 тисяч, які потрібні вже сьогодні

У ДЕНИСА РІДКІСНЕ ЗАХВОРЮВАННЯ, 
ТА ВІН ВІРИТЬ — ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ



17 RIA, Ñåðåäà, 3 ëèïíÿ 2019

Допомогти Артему можна за реквізитами: 

картка ПриватБанка 5168 7573 6181 8323 Коломієць Марина (мама).

З 2013 року Артем тяжко хворіє. Діагноз дитини: 
агресивний фіброматоз м'яких тканин (пухлина) 
лівої підключичної ділянки. Хвороба проявилася 
уже вдруге. Нині у малого не працює одна ручка, 
яку скувала контрактура. А пухлина в тілі не дає 
організму хлопчика розвиватися. Дев’ятирічному 
Артему необхідна операція за кордоном, і є всі 
шанси на одужання. На перепоні цьому лише 
ціна лікування, понад 10 тисяч доларів, яка 
непідйомна для родини.

НА ЛІКУВАННЯ АРТЕМУ
ПОТРІБНО 10 000 ДОЛАРІВ

ÇÄÎÐÎÂ’ß

РЕКЛАМА

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

454117

Пити чи не пити? 
Уся правда про вітамін D

ІРИНА ЛІЩЕНКО, 
ЕНДОКРИНОЛОГ

Прийнято 
вважати, що 
практично всі 
жителі Північної 
півкулі знахо-

дяться в групі ризику вітамінодефіціту 
D. Чи так все однозначно?
Вітаміном D називають два жиророз-
чинні, близькі за хімічною структурою 
і дією речовини: ергокальциферол 
(вітамін D2) і холекальциферол (ві-
тамін D3).
Вітамін D2 в невеликій кількості міс-
титься в продуктах харчування: рибячо-
му жирі, печінці, ікрі, яєчному жовтку, 
вершковому маслі, молоці, сирі.
Вітамін D3 утворюється в клітинах 
шкіри людини під впливом ультрафі-
олетових променів сонячного світла. 
Кількість синтезованого вітаміну D3
залежить від:
 довжини хвилі ультрафіолетового 
випромінювання;
 пігментації шкіри;
 віку;
 екологічної обстановки.
Без вітаміну D кальцій, який відповідає 
за правильне формування зубів, кісток 
і забезпечує міцність скелета, просто 
не засвоюється. Дефіцит вітаміну D 
може спровокувати рахіт у маленьких 
дітей, у дорослих підвищується ризик 
розвитку остеопорозу, і навіть незна-
чна травма може призвести до тріщин 
або перелому кісток.
Нестачу цього вітаміну також 
пов'язують з розвитком ряду онколо-
гічних і серцево-судинних захворю-
вань, алергічними захворюваннями 
у дітей, а також депресії, мігрені та 
діабету.
Вітамін D — це єдиний вітамін, який 
при достатній кількості ультрафіолето-
вого випромінювання організм може 
самостійно виробляти.
Однак, якщо ви вирішили викорис-
товувати добавки вітаміну D, то їх 

потрібно приймати лише в профілак-
тичній дозі. Перед прийомом реко-
мендується спочатку зробити аналіз, 
за результатами якого лікар визначать 
дозу препарату (профілактичну або 
терапевтичну).
Згідно з європейськими медичними 
стандартами, рекомендації щодо 
додаткового застосування вітаміну D 
повинні бути засновані, в першу чергу, 
на результатах дослідження концен-
трації 25 (OH) D в сироватці крові.
Визначити дефіцит вітаміну D можна 
лише за допомогою аналізу крові, так 
як симптоми його дефіциту неспеци-
фічні — слабкість, швидка стомлюва-
ність, біль у м'язах, руйнування зубів, 
зниження зору і відсутність апетиту.
Вітамін D може накопичуватися 
в організмі, тому існує ризик пере-
дозування при прийомі високих доз. 
Головний біль, слабкість, нудота, 
болі в м'язах і суглобах і, навіть, гі-
пертонія — все це симптоми надлиш-
ку вітаміну D в організмі. Наслідком 
передозування може бути форму-
вання атеросклеротичних бляшок 
на стінках кровоносних судин. Цьому 
сприяє підвищена концентрація каль-
цію в крові і брак магнію. Пам'ятайте, 
що приймати препарати, які містять 
вітамін D, можна не всім. Проти-
показом є підвищений вміст кальцію 
в крові, виразка шлунка і дванадця-
типалої кишки, гостра ниркова або 
печінкова недостатність, хронічні за-
хворювання нирок і печінки, активна 
форма туберкульозу, а також деякі 
хвороби серця.
Приймайте вітамін D правильно 
і будьте здорові!

454599

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

447857

 І ВСЕ ОДНО ХВОРІЮТЬ 

НА ДОРОЗІ ЗА КЕРМОМ 
За останні п’ять місяців 2019 року 

НА СТІНАХ 
ТА ПАРКАНАХ 

В ІНТЕРНЕТІ 

ІГОР МАТКОВСЬКИЙ, 
ГОЛОВНИЙ ЛІКАР 
ОБЛАСНОГО ЦЕНТРУ 
СНІДУ 

— Коли Україна 
стала незалеж-
ною (в радянські 

часи всі пам'ятають, що сексу та 
наркотиків не було) перші клі-
єнти наркодиспансеру вживали 
наркотики ін'єкційним методом, 
і автоматично ставали клієнтами 
центру СНІДу. (До речі наш най-
перший клієнт з 1995 року, досі 

живе і знаходиться на пожиттє-
вому антиретровірусному ліку-
ванні і вже дуже давно не вживає 
наркотики). У 2000 роках наркос-
поживачі стали рушійною силою 
епідемічного розповсюдження 
ВІЛ-інфекції по всьому постра-
дянському простору. І після цього 
майже всі наші клієнти були нар-
команами. Зараз змінилася нар-
котична картина: шляхи вживання 
стали більш безпечними, але кіль-
кість речовин зросла в рази. Варто 
зазначити, що вдалося зробити 

«медичний заслон» щодо розпо-
всюдження наркозалежними ВІЛ-
інфікованими цієї інфекції серед 
населення. Зокрема, по нашому 
регіону 90% ВІЛ-інфікованих 
наркоманів знаходяться на анти-
ретровірусному лікуванні і пере-
стають бути джерелом небезпеки 
для інших. Втім, маємо іншу про-
блему. Майже 100% наркоманів 
хворіють на вірусний гепатит С і 
В. Останнім часом вдалося про-
лікувати 25–30% наркозалежних, 
(з ВІЛ та без) від гепатиту.

Перші наркомани — клієнти СНІД центру 

НАРКОМАНІЯ В ЦИФРАХ

5
рейдів провели 
громадські організації 
проти намальованих адрес телеграм каналів 

2500
адрес замалювали 

500
учасників підключилося до акції наркотерор 

600-700
балонів фарби використали, щоб 
замалювати адреси 

8
осіб, які розповсюджували 
наркотики через інтернет, 
затримали 

3
закрили інтернет-магазини, які продавали 
наркотики і діяли на території області 

432
кримінальних правопорушення з 
наркозлочинами зафіксовані в нацполіції, 
з них 137 — збут наркотиків

130
матеріалів про керування 
водіями транспортних 
засобів у стані сп'яніння суд 
спростував 

109
випадків виявлення наркотиків 
у транспортному засобі при 
поверхневій перевірці

261
водій відмовився від 
проходження аналізу 
(як правило, половина з них 
була під наркотиками) 1200

адмінпротоколів 
за керування в стані 

сп'яніння склали 
патрульні

430
водіїв виявили 
алкоголь

509
водіїв виявили 
наркотики
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АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Áåðåã Âèøåíñüêîãî îçåðà 
ó ìèíóë³ âèõ³äí³ ïåðåòâîðèâñÿ 
íà öåíòð ïîñì³øîê, ñìà÷íèõ 
ñòðàâ, íàïî¿â ³ ðîçâàã. 

Çà äâà äí³ ï³êí³êà RIA ïàðê 
Äðóæáè íàðîä³â â³äâ³äàëè òèñÿ-
÷³ â³ííè÷àí, çì³øóâàëèñÿ ð³çí³ 
êîêòåéë³, ãîñò³ ñâÿòà ìàëè çìîãó 
íàâ÷èòèñÿ ãðàòè íà áàðàáàíàõ 
òà ã³òàð³, à òàêîæ çíàéòè ñâî¿ 
ñâ³òëèíè íà ôîòîñóøö³, ÿêà 
áóëà îðãàí³çîâàíà ó ìîá³ëüí³é 
ðåäàêö³¿ RIA.

Äëÿ ä³òåé îðãàí³çóâàëè ìàé-
ñòåð-êëàñè, ðîçìàëüîâóâàëè îá-
ëè÷÷ÿ àêâà-ãðèìîì, äåìîíñòðó-

âàëè øîó ìèëüíèõ áóëüáàøîê 
â³ä äèòÿ÷îãî êëóáó Orange. Óñ³ 
áàæàþ÷³ ìîãëè â³äïî÷èòè ó ìî-
òóçêîâîìó ïàðêó â³ä «Àêòèâíî¿ 
êðà¿íè».  

Ïåðøîãî äíÿ íàãîðîäæóâàëè 
íàéâ³ääàí³øèõ ïåðåäïëàòíèê³â — 
ëþäåé, ÿê³ âæå á³ëüøå 10-òè ðîê³â 
³ç íàìè. Òàê, íàïðèêëàä, Îëüãà 
Êîçàê, âèïèñóþ÷è ùîòèæíåâèê 
RIA ïðîòÿãîì 15 ðîê³â, âèãðàëà 
àâòîìîá³ëü.

— ß õî÷ó ñêàçàòè, ùî RIA — 
öå ä³éñíî ñïðàâåäëèâà ãàçåòà. 
ß âèãðàëà àâòîìîá³ëü — öå âñå 
íå çà ãðîø³. Í³õòî í³êîìó í³÷îãî 
íå ïëàòèâ. Óñå ðîáèòüñÿ ïðàâèëü-
íî, ÿê ïîòð³áíî, îô³ö³éíî ³ áåç 

ПІКНІК RIA — ЗУСТРІЧ ІЗ ЧИТАЧАМИ, 
Святкували гучно  У минулі 
вихідні у парку Дружби народів 
RIA відсвяткувала свій 26-й день 
народження. Серед запрошених були 
читачі 20minut.ua, передплатники 
RIA та спеціально запрошені гості — 
гурти «НЕ лізь, БО вб’є» та «Фіолет». 
На відвідувачів чекали розваги, смачна 
їжа і триста призів. Головний з яких — 
подорож на двох до Європи

âñ³ëÿêèõ ï³äñòóï³â, — ãîâîðèëà 
æ³íêà ç³ ñöåíè. — Êð³ì òîãî, áóëî 
âñüîãî ð³ê àáî äâà, êîëè ÿ í³÷îãî 
íå âèãðàâàëà. Óñ³ ðåøòà ðîêè ³ç 
RIA ÿ îòðèìóâàëà ïðèºìí³ ïî-
äàðóíêè: ÷è öóêåðêè ç øàìïàí-
ñüêèì, ÷è ùîñü á³ëüø âàãîìå.

Äàë³ áóëè âåñåë³ êîíêóðñè 
íà øâèäê³ñòü ïî¿äàííÿ ï³öè â³ä 
ïàðòíåðà «Ïåïåðîí³», òàíöþ-
âàëüí³ ïðèâ³òàííÿ â³ä ñòóä³¿ Soul 
dance ³ ðîç³ãðàø³ òðüîõñîò ïðè-
ç³â â³ä ïàðòíåð³â. Ñïèñîê íîìå-
ð³â-ïåðåìîæö³â äîäàºìî îêðåìîþ 
òàáëèöåþ.

Ñâÿòî ïðîäîâæóâàëîñÿ ³ íà ñöå-
í³ ç'ÿâèëèñÿ ðîê-ãóðòè, ÿêèõ âñ³ 
äóæå ÷åêàëè: â³ííèöüêèõ ìóçè-
êàíò³â «ÍÅ ë³çü, ÁÎ âá’º», Gloria, 
AWAKEN ME òà ãóðò «Ô³îëåò». 

ГОЛОВНИЙ ПРИЗ 
Ó ïåðøèé äåíü ï³êí³êà Ìåä³à 

Êîðïîðàö³ÿ “RIA” çà ï³äòðèìêè 
òóðèñòè÷íî¿ àãåíö³¿ «Ìåð-Êà-
Áà» ðîç³ãðàëè ñåðåä ïåðåäïëàò-
íèê³â ãàçåòè ïîäîðîæ äî ªâðîïè 
íà äâîõ. Âåäó÷èé âèòÿãíóâ êâèòîê 
³ ïîêëèêàâ íà ñöåíó ïåðåìîæöÿ. 
Íèì ñòàâ ªâãåí³é Øàô³ð, ï³çí³øå 
âèÿâèëîñÿ, ùî â³í — ñèí ïîçà-
øòàòíîãî àâòîðà RIA/20minut.ua. 
Çà ïðàâèëàìè RIA, ñï³âðîá³òíèêè 
òà ¿õ íàéáëèæ÷³ ðîäè÷³ íå ìàþòü 
ïðàâà áðàòè ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ 

І дорослих, і малих зачарувала поліцейська вівчарка, яка 
під керівництвом професійних кінологів демонструвала 
знання команд та фотографувалася зі всіма бажаючими

Пікнік RIA — це місце зустрічі друзів та близьких. 
Наше свято відвідало чимало родин із дітьми

Поліцейські мали інтерактивні розваги для дітей. Діти 
приміряли спорядження, вчились прийомам самооборони

Експериментальний формат публічного інтерв’ю 
проводив генеральний директор RIA Олег Горобець. 
На фото один із героїв — Андрій Рибачок

Передплатниця Ольга Козак розповіла 
про свою 15-річну дружбу із RIA та 
подарунки, які отримувала

Соліст гурту «НЕ лізь, БО вб’є» Андрій 
Рудик одразу запалив публіку та, здається, 
відігнав усі хмари над Вишенським озером

Щирі та усміхнені гості ще довго 
нагадуватимуть про гарні емоції зі 
святкування Дня народження RIA

Нагородження переможців турніру з 
пляжного волейболу. Змагання пройшли за 
підтримки федерації з цього виду спорту

ÑÂßÒÎ
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ПОДАРУНКИ ТА ВЕСЕЛОЩІ 
ãîëîâíèõ ïðèç³â. Ñàìå òîìó áóëî 
ïðèéíÿòå ð³øåííÿ ïåðåðîç³ãðàòè 
ãîëîâíèé ïðèç. Ó ëîòîòðîí³ çàëè-
øèëèñÿ âñ³ êâèòêè, ÿê³ çàêèäàëè 
íàø³ ï³äïèñíèêè 28-ãî ÷åðâíÿ. 
Ðîç³ãðàø ïðîâîäèëè ó ïðÿìîìó 
åô³ð³, íà ñòîð³íö³ «Íîâèíè Â³-
ííèö³ íà 20 õâèëèí» ó Ôåéñáóê, 
ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð Îëåã Ãîðî-
áåöü òà ðåäàêòîð RIA/20minut.ua 
Íàòàë³ÿ Àôàíàñüºâà. ßê öå ïðî-
õîäèëî, ìîæíà ïîäèâèòèñÿ ó â³äåî 
çà ïîñèëàííÿì: bit.ly/2RM39Uy.

Îðãàí³çàö³éíèé êîì³òåò îá³öÿº 
âò³øíèé ïîäàðóíîê äëÿ ªâãåí³ÿ 
Øàô³ðà. Òàêîæ ðåäàêö³ÿ ïðè-
íîñèòü ñâî¿ âèáà÷åííÿ íàøèì 
ï³äïèñíèêàì çà òàêó ïîìèëêó ³ 
÷åêàºìî íà íîâîãî ïåðåìîæöÿ — 
ïàíà Ñòîëÿðà (íîìåð êâèòêà — 
4926), àáè âðó÷èòè ñåðòèô³êàò 
íà ïîäîðîæ äî Áîëãàð³¿.

Äðóãîãî äíÿ ìè ïðîäîâæóâà-
ëè ðîç³ãðóâàòè ïðèçè, à òàêîæ 
âëàøòóâàëè íåâåëèêèé æóðíà-
ë³ñòñüêèé åêñïåðèìåíò. Ïîëÿãàâ 
â³í ó òîìó, ùî ìè ñïðîáóâàëè 
ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç³ ñïåö³àëüíî çà-
ïðîøåíèìè ãîñòÿìè ó ôîðìàò³ 
â³äêðèòîãî ³íòåðâ’þ. Ãåðîÿìè 
ðîçìîâè ñòàëè: ðåñòîðàòîð Â³-
òàë³é Ãóìåíþê, âëàñíèê òóðèñ-
òè÷íîãî êëóáó «Á³äíÿæêà» Àíäð³é 
Ðèáà÷îê, êîîðäèíàòîðêà ïðîåêòó 
Ecohope Íàñòÿ Þð÷èøèíà.

Пікнік RIA зібрав тисячі вінничан протягом двох днів святкування

І дорослі, і малі залюбки ласували морозивом від 
ексклюзивного партнера «Рудь»

Серед дитячих роваг були й цікаві майстер-класи. 
Наприклад, розписування імбирних пряників

ÑÂßÒÎ
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Історія іграшок 4
Анімація, 3.07, поч. о 10.00, 18.15
4.07–10.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Подорож хорошого пса
Драма, 3.07, поч. о 12.00
4.07–10.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ма
Трилер, 3.07, поч. об 11.45, 20.10
4.07–10.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Анабель-3
Трилер, 3.07, поч. о 13.30, 21.55
4.07–10.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Божевільна парочка
3.07, поч. о 13.55, 19.35, 21.55
4.07–10.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Секрети домашніх тварин 2
Анімація, 3.07, поч. о 10.00

Люди в чорному: Інтернешнл
Фантастика, 3.07, поч. о 13.30, 17.25

Вчора
Комедія, 3.07, поч. о 21.25

Анабель-3
Трилер, 3.07, поч. о 19.30

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Історія іграшок 4
Анімація, 3.07, поч. о 12.00, 16.00
4.07–10.07, поч. о 12.00

Клуб анонімних кілерів
Кримінал, 3.07, поч. о 18.00

Кунг-фу воїн
Анімація, 4.07–10.07, поч. о 10.00, 14.00

Людина Павук: Далеко від дому
Пригоди, 4.07–10.07, поч. о 15.40, 17.50, 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Дитя робота
Трилер, 3.07, поч. о 12.30, 19.40, 22.10
4.07–10.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Ігрища престолів
Комедія, 3.07, поч. о 9.00, 21.30
4.07–10.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

За мрією
Драма, 3.07, поч. о 13.30, 19.30
4.06–10.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Поклик вовка
Драма, 3.07, поч. о 10.30
4.07–10.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Казанова. Останнє кохання
Мелодрама, 3.07, поч. об 11.00, 23.30
4.07–10.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Кавер-бенд «Pulsar» 
з хітами
5 липня, в арт-пабі «Beef 
Eater» два відділення 
всім відомих pop-rock-
dance хітів у якісному 
виконанні Вінницького 
бенду «Pulsar». Гурт ви-

конає відомі хіти Coldplay, Imagine Dragons, Duke 
Dumont, RHCP, John Newman, Bruno Mars, Bon 
Jovi, Moby, «Скрябін», «Антитіла» та ін. На всіх 
гостей чекає драйвово-танцювальна програма, 
море посмішок, танців і гарного настрою. Початок 
концерту о 22.00, вартість входу — 100 грн. Тел.: 
(096)4429900, (093)9009798.

Tarabarova з 
концертом у Вінниці
9 жовтня на сцені 
Будинку офіцерів про-
йде концерт Tarabarova 
в досить незвичному 
форматі. Зокрема, спі-
вачка говорить про: «Ми 

бачимося щодня у соцмережах, і вже настав час 
познайомитися наживо! Я їду до тебе! Концерт, де 
будуть лише свої! Тільки підписники моєї сторінки 
в Instagram, Facebook, YouTube можуть отримати 
в direct промокод, який дає можливість придбати 
квиток на будь яке місце, навіть у перший ряд, за 
єдиною для усієї України ціною: 350 грн.
Це буде не просто концерт… Плейлист концерту 
складаєш ти — голосуй за улюблений трек на 
моїй сторінці у Instagram. Круті фотозони для твоїх 
selfie перед концертом. Ексклюзивний мерч, якого 
ти не побачиш ні в кого! Після концерту отримай 
like від мене на фото і відео з нашого ексклюзив-
ного виступу. А головне, це атмосфера — сотні 
позитивних світлих людей. Нас багато, і все тільки 
починається!»
Початок концерту о 19.00.

«НеАнгели» з новим 
альбомом «13»
13 листопада о 19.00 у Бу-
динку офіцерів — лише 
для вас всі найкращі 
пісні у живому виконанні, 
незабутня атмосфера і 
запальні танці у компанії 

незрівнянних Слави і Вікторії! Суперхіти «Сережа», 
«Точки», «Ты летилетили», «Роман», «Сердце», 
«Твоя», «По клеточкам», «Higher», «Твоя», «Отпуски», 
«Скучаю» та всі-всі інші заспіваємо разом! Альбом 
«13» — це новий початок, наступний етап у творчості 
групи «НеАнгели», в якому дівчата не побояться 
говорити про особисте і ділитися сокровенним. 
У програмі прозвучать нові хіти та улюблені пісні.
Дівчата поділяться 13 чесними історіями про любов 
і ненависть, надії і розчарування, кожна з яких — 
прожите життя. Початок концерту о 19.00. Вартість 
квитків: 250–850 грн.

Олександр 
Онофрійчук з 
концертом
Середина літа обіцяє 
бути цікавою. Якщо 
ви не на морі — то ви 
в ресторані MontBlanc 
на справжньому 

літньому концерті від Олександра Онофрійчука. 
Це вінницький співак, учасник телепроекту 
«Голос країни», виступав на розігріві 
у легендарних «Scorpions». 
Ви почуєте улюблені хіти в живому виконанні 
майже 1 в 1 з оригіналом. Початок о 20.00. 
Вхід вільний.
Бронювання столиків: (068)0558887.

Концерт Freedom 
Jazz
Пані та панове, 
20 вересня на сцені 
Будинку офіцерів 
представляємо вашій 
увазі вперше у Вінниці 
нове, далеке від 

міської суєти, але близьке серцю кожного — 
музичне шоу, що вражає своєю красою, 
простотою і талантом дівочого бенду Freedom 
Jazz. Ці артистки завжди підкуповують своєю 
наївною простотою, щирими посмішками та 
несподіваною жартівливістю, яка захоплює 
зненацька навіть їх самих.
Початок концерту о 19.00, 
вартість 400–800 грн.

Monatik у Вінниці. 
Тур стадіонами 
України
Король поп-музики 
і найпопулярніший 
артист України Monatik 
вирушить в концертний 
тур стадіонами 

України. Графік туру 2019 року включає 
10 стадіонів, а 4 вересня Діма Монатік виступить 
на центральному вінницькому стадіоні. Monatik — 
український співак, автор найбільш танцювальних 
і яскравих пісень, успішний композитор і 
саунд-продюсер, тренер-переможець проекту 
«Голос. Діти 4». Хіти «Vitamin D», «То, от чего без 
ума», «Кружит», «Вечность» вже стали новою 
поп-класикою. А цієї весни до них приєднався 
«Love It РИТМ» — головний танцювальний сингл 
з останнього альбому, який разом з дивовижним 
кліпом просто затамовують подих. 
Творчість, щирість і самобутність MONATIK гідно 
відзначені не тільки публікою, а й знаковими 
нагородами: на рахунку 12 нагород від премій 
YUNA, ЖАРА Music Awards, ELLE AWARDS та 
M1 MUSIC AWARDS.
Початок концерту о 20.00. Вартість квитків: 
449 грн. Дітям до 6 років вхід вільний.

ÀÔ²ØÀ

КОНЦЕРТИ ВИСТАВКИ
Виставка 
пухнастиків та 
африканських 
равликів
Вперше у Вінницький 
універмаг завітає ви-
ставка пухнастиків та 

африканських равликів, яка триватиме з 27 червня 
по 21 липня. На виставці ви матиме змогу побачити 
майже 40 різних кроликів, єнотів, сурикатів, карли-
кового оленя, кенгуру, морських свинок, мусанга й 
африканських равликів. Особливість цього зоопарку 
в тому, що тут на тварин можна не просто поди-
витися з-за сіток, а й погладити, взяти на руки та 
обійняти. Також є можливість нагодувати їх кормом.
Час роботи виставки: щоденно з 10.00 до 20.00.
Вартість:
для дорослих — 60 гривень
дитячий квиток — 50
для дітей до трьох років вхід безкоштовний.

Виставка творів мистецтва — 2019
Експоцентр Вінницької торгово-промислової 
палати запрошує з 4 по 14 липня на
XXIII міжрегіональну «Виставку творів мистецтва».
На виставці буде представлено: живопис, 
скульптура, графіка, декоративно-прикладне 
мистецтво. Прийом заявок та робіт на експози-
цію — з 24 по 27 червня та 1 липня 2019 року з 
9.00 до 17.00. Керівник проекту — Олександр 
Завальнюк. Тел. 0432–52–59–52.

Музей української марки ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української марки 
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. До слова, є 
також марка з нині білоруського міста Гомель, по-
гашена 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 мож-
на придбати сувенірні марки та листівки. Відвідати 
музей можна за адресою: вул. Соборна, 26.
Телефон для довідок (099)534–30–20.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам і дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони приро-
ди, поринути у світ популярної техніки та поекспе-
риментувати самому. Територія музею — більше 
1000 квадратних метрів. Тут представлені понад 
150 експонатів для виконання дослідів. «Музей 
науки» — цікаве місце для дітей, підлітків і дорос-
лих! 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 студен-
тів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн з 
людини. Працює «Музей науки» щодня з
10.00 до 21.00, без вихідних.

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) працює 
унікальний музей, який налічує близько 5037 мо-
делей транспорту. Виставка унікальна і дуже 
дорога, розподіляється на кілька частин: вантажні, 
легкові, спеціальні автомобілі, автобуси, мотоци-
кли, військова техніка ручної роботи (збірки), а та-
кож потужна колекція живих двигунів автомобілів, 
вузлів і агрегатів. У музеї в межах програми ви-
ховання дітей та молоді діють безкоштовні групові 
екскурсії для школярів, для решти відвідувачів вхід 
платний, але за доступними цінами — 20 грн для 
дорослих, для пенсіонерів і студентів — 10 грн.

Запрошуємо на 
новий формат 
дріфту у Вінниці 
та Україні!
Другий етап професій-
ної української Дріфт-
серії BELSHINA DRIFT 
PRO COMPETITION OF 

UKRAINE зустрічайте у Вінниці. Саме тут 10 років 
тому отримав старт потужний, професійний дре-
грейсинг та дріфт, який ми знаємо сьогодні.
Уперше міжнародний аеропорт Гавришівка при-
йматиме професійний дріфт, і лише одні перегони 
у цьому році відбудуться у Вінниці. На вас чекають 
змагання високого професійного та організа-
ційного рівня. Нова яскрава локація для понад 
2000 глядачів на трибунах під парасолями. Нова 

конфігурація траси, якої ще не було в Україні. 
Стантрайдинг шоу від ТОПових українських 
трюкачів на мотоциклах. Безкоштовні маршрут-
ки до місця проведення змагань. Перший день, 
19 липня — день тренувань.
Основний день змагань 20 липня (субота) — 
ТОП-пілоти будуть змагатися за звання пере-
можця другого етапу PRO DCU та призовий фонд 
у 100 000 грн.
Заздалегідь придбані квитки дешевші, та дарують 
можливість стати учасниками розіграшу IPHONE XS 
MAX, дріфт-таксі та цінних призів, що відбудеться 
20 липня під час офіційного відкриття змагань.
Продаж квитків: (063) 730–30–30
Деталі: driftukraine.com
Підписуйся до нас: www.facebook.com/driftukraine.pro
www.instagram.com/driftukraine/



21 RIA, Ñåðåäà, 3 ëèïíÿ 2019
ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

Робота 
100% легальне працевл. в Чехії для 
чол.та жін. Безкошт.консультації. 
Оформл.віз Тел.:(067)369-82-33, 
(063)218-02-33 

Загубив-знайшов 
Втрач.посвідч."Дитини з багатодітної 
родини" на ім'я Хмельницького Д Ю. 
вваж.недійсн. Тел.:(063) 629-09-23 

Втрачене посвідчення водія BXP 
059146 на ім'я Козяра Б.М. вважати 
недійсним. Тел.:тел.не вказаний 

Втрачену картку водія 
UAD0000099567000 на ім'я Козяра 
Б.М. вважати недійсною. Тел.:тел.не 
вказаний 
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó áåðåçí³ 2018 
ðîêó Âåðõîâíà Ðàäà 
óõâàëèëà çàêîí, 

ÿêèì äîçâîëèëà ìóí³öèïàë³òåòàì 
ñàìîñò³éíî âèçíà÷àòè ÷àñ ïðî-
äàæó àëêîãîëþ ó ì³ñòàõ òà ñåëàõ. 
Ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè âçÿëèñÿ ðîçðî-
áëÿòè âëàñíèé ïðîåêò çàáîðîíè. 
Òèì ïà÷å, ³ñíóº çàïèò â³ä ãðîìàäè: 
ïðîòÿãîì 2017–2018 ðîê³â ïîäàëè 
òðè ïåòèö³¿ ç âèìîãîþ çàáîðîíèòè 
í³÷íó òîðã³âëþ àëêîãîëåì.

Ó ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó 
îïóáë³êóâàëè ïðîåêò ð³øåííÿ. 
Ó íüîìó ïðîïîíóâàëè îáìåæèòè 
ïðîäàæ àëêîãîëþ ç 23.00 äî 7.00. 
Àëå äàí³, ùî îáãðóíòîâóâàëè ïî-
òðåáó â çàáîðîí³, îáóðèëè ï³ä-
ïðèºìö³â.

Á³çíåñ ñòâåðäæóâàâ, ùî îáìå-
æåííÿ íàðîáèòü ò³ëüêè øêîäè: 
çàêðèºòüñÿ ìàëèé á³çíåñ òà «ðîç-
êâ³òíå» íåëåãàëüíà òîðã³âëÿ. Ó ðå-
çóëüòàò³ — çàáîðîíó íà ïðîäàæ 
àëêîãîëþ ç 23.00 äî 7.00 íå ïðè-
éíÿëè. Óò³ì, îñòàòî÷íî, â³ä ö³º¿ 
³äå¿ íå â³äìîâèëèñÿ.

ВТРАТИ ДЛЯ БІЗНЕСУ 
ТА БЮДЖЕТУ 

Íàâåñí³ 2019-ãî íà ñàéò³ ì³ñü-
êðàäè ïóáë³êóþòü íîâèé äîêó-
ìåíò. Ï³ä ä³þ çàáîðîíè, ÿê ³ 
ðàí³øå, ï³äïàäàº ïðîäàæ ïèâà 
(êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî), àëêî-
ãîëüíèõ, ñëàáîàëêîãîëüíèõ íà-
ïî¿â, ñòîëîâèõ âèí ñóá’ºêòàìè 
ãîñïîäàðþâàííÿ (êð³ì çàêëàä³â 
ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà) ç 
23.00 äî 07.00. Îáìåæåííÿ ä³-
ÿòèìå íå ò³ëüêè ó Â³ííèö³, à é 
íà òåðèòîð³¿ ñåëèùà Äåñíà.

Ó îáãðóíòóâàíí³ éäåòüñÿ, ùî 
ïîòðåáà â ðåãóëþâàíí³ âèíè-
êëà ÷åðåç ïîðóøåííÿ ãðîìàä-
ñüêîãî ïîðÿäêó òà çá³ëüøåííÿ 
ê³ëüêîñò³ çëî÷èí³â. Çîêðåìà, 
çà 2017 ð³ê áóëî 1514 çëî÷è-
í³â, ñêîºíèõ ï’ÿíèìè ëþäüìè, 
à â 2018-ìó — 3546.

Çà äàíèìè ñï³ëêè ï³äïðèºì-
ö³â «Ñò³íà», çà ï’ÿòü ðîê³â ä³¿ 
çàáîðîíè á³çíåñ âòðàòèòü ïîíàä 
4,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Çìåíøàòüñÿ 
íà 0,26% ïîäàòêîâ³ íàäõîäæåííÿ 
äî ì³ñüêîãî áþäæåòó. ² ïðîãíîçó-
þòü ñïëåñê íåëåãàëüíî¿ òîðã³âë³ 
ñïèðòíèì ñóìí³âíî¿ ÿêîñò³.

Ïðè òîìó ïîñàäîâö³ çàçíà÷à-
þòü, ùî «ðåãóëþâàííÿ í³÷íî¿ 
òîðã³âë³ àëêîãîëåì ìîæå ³ íå ïðè-
çâåñòè äî çìåíøåííÿ ê³ëüêîñò³ 
çëî÷èí³â». ² äîäàþòü, ùî íåìàº 
ï³äòâåðäæåííÿ, ùî «ïðè÷èíîþ 
çëî÷èí³â º ñàìå ôàêò ïðèäáàííÿ 
ñïèðòíîãî âíî÷³ ó òîðãîâåëüí³é 
ìåðåæ³ ì³ñòà».

ЗАБОРОНИТИ НА ОДИН РІК 
Ïîïðè íåãàòèâí³ íàñë³äêè äëÿ 

á³çíåñó, âèêîíêîì óõâàëèâ ïðî-
åêò çàáîðîíè 6 ÷åðâíÿ. Åêñïåðò ç 
þðèäè÷íèõ ïèòàíü ªâãåí Ç³ëüáåðò 
êàæå, ùî äî öüîãî áóëî çàñ³äàííÿ 
ðàäè ï³äïðèºìö³â ïðè ì³ñüêîìó 
ãîëîâ³, äå âîíè ðàäèëè íå ïðè-
éìàòè îáìåæåííÿ. Îñê³ëüêè òàêå 
ðåãóëþâàííÿ ìîæíà îá³éòè.

ЯКІ НАСЛІДКИ ВІД ЗАБОРОНИ 
ТОРГІВЛІ АЛКОГОЛЕМ 
«Сухий закон»  У Вінниці та Десні хочуть 
обмежити нічний продаж спиртного, щоб 
зменшити кількість п’яних злочинів. Бізнес 
нарікає, що це лише призведе до сплеску 
торгівлі контрафактом, активісти кажуть — 
проблема буде в контролі. Утім, заборону 
ще мають ухвалити на сесії міськради

— Ñóäÿ÷è ç äîñâ³äó ³íøèõ ì³ñò, 
äå âæå ä³º òàêà çàáîðîíà, âàð³-
àíò³â îáõîäó — áåçë³÷: ïðîäàâàòè 
àëêîãîëü ³ íå ïðîáèâàòè ïî ÷åêàõ; 
çàðåºñòðóâàòè í³÷íèé ìàãàçèí ÿê 
ìàãàçèí-êàôå, — êàæå åêñïåðò. — 
Äî ðå÷³, ó Â³ííèö³ âæå çàáîðî-
íÿëè í³÷íó òîðã³âëþ ñïèðòíèì. 
ßê íàñë³äîê, ïðîäàâàëè ãîð³ëêó 
òàêñèñòè. Î÷³êóþ, ùî çíîâ áóäå 
ñïëåñê íåëåãàëüíîãî ïðîäàæó 
àëêîãîëþ.

Ïèòàºìî, ÷è áóäóòü îñêàðæó-
âàòè öþ çàáîðîíó ï³äïðèºìö³?

— Íàâðÿä ÷è. Ï³äïðèºìö³ âíå-
ñëè ðåêîìåíäàö³þ, ùîá çàáîðîíà 
íà í³÷íó òîðã³âëþ ä³ÿëà ïðîòÿãîì 
îäíîãî ðîêó. Öÿ ïðàâêà ïîòð³á-
íà, ùîá ñêàñóâàòè íååôåêòèâíèé 
ðåãóëÿòîðíèé àêò. Áî ÿêùî ê³ëü-
ê³ñòü ï’ÿíèõ çëî÷èí³â — íå çìåí-
øèòüñÿ, òî íå áóäå ñåíñó â ö³é 
çàáîðîí³, — â³äïîâ³â Ç³ëüáåðò.

ПРОБЛЕМА В КОНТРОЛІ 
Ãîëîâà ÃÎ «Òâåðåçà Â³ííèöÿ» 

Â³êòîð Äîëåöüêèé ñòâåðäæóº, ùî 
îáìåæåííÿ òîðã³âë³ àëêîãîëåì 
âæå ïîêàçàëî ñâîþ åôåêòèâí³ñòü 
â ³íøèõ ì³ñòàõ.

— Áà÷èâ ñòàòèñòèêó, ùî â Òåð-
íîïîë³ ï³ñëÿ ââåäåííÿ òàêî¿ 
çàáîðîíè âäâ³÷³ âïàëà çëî÷èí-
í³ñòü. Ñõîæà ñèòóàö³ÿ ó ²âàíî-
Ôðàíê³âñüêó. Ó Ëüâîâ³ çëî÷è-
í³â ñòàëî ìåíøå â ÷îòèðè ðàçè! 
(bit.ly/2NgcZzo).

Àêòèâ³ñò êàæå, ùî çàáîðîíà 
çà÷åïèòü ëþäåé, ùî ï³ñëÿ âæè-
âàííÿ àëêîãîëþ «á³æàòü çà äî-
áàâêîþ».

— Àëêîãîëü — öå ëåãàëüíà, 
íàðêîòè÷íà ðå÷îâèíà. Òâåðåçà 
ëþäèíà çàâ÷àñíî êóïóº ñîá³ àë-
êîãîëü ³ ðîçðàõîâóº ñâî¿ «ñèëè»: 
êîìóñü öå 0,25 íà ëþäèíó, êîìóñü 
ï³âë³òðà. Äàë³ íàñòóïàº âå÷³ð, äîçó 

ïðèéìàþòü ³ íàðêîòèê ãîâîðèòü, 
ùî ìàëî, òðåáà äîãíàòèñü!

Ëþäèíà íå ïëàíóâàëà â òâåðåçî-
ìó ñòàí³ äîêóïîâóâàòè àëêîãîëü ³ 
âíî÷³ á³æèòü çà äîáàâêîþ. Äîêóïî-
âóº ³ ïðèéìàº á³ëüøå. ² ñàìå ëþäè 
â òàêîìó íåòâåðåçîìó ñòàí³ â÷è-
íÿþòü âàíäàë³çì, ñ³äàþòü ï'ÿíèìè 
çà êåðìî, ñêîþþòü çëî÷èíè.

Çàáîðîíà íà í³÷íèé ïðîäàæ 
àëêîãîëþ çíèçèòü ñïîæèâàííÿ 
ñïèðòíîãî ó Â³ííèö³, ³ ÿê ðåçóëü-
òàò — çìåíøóºòüñÿ ê³ëüê³ñòü çëî-
÷èí³â. ßê ïîêàçóº ïðàêòèêà, ç³ 
çíèæåííÿì âæèâàííÿ àëêîãîëþ 
ïàäàº ð³âåíü âæèâàííÿ ôàëüñè-
ô³êàòó, — êàæå Äîëåöüêèé.

ßêùî ìåð³ÿ ïðèéìàº îáìåæåí-
íÿ íà í³÷íó òîðã³âëþ àëêîãîëåì, 
íàçð³âàº ùå îäíà ïðîáëåìà — ìà-
ãàçèí³â, äå ïðîäàþòü àëêîãîëü, 
äóæå áàãàòî ³ âñ³ íåìîæëèâî 
êîíòðîëþâàòè.

— Âåëèê³ ìåðåæ³ ñóïåðìàð-
êåò³â áóäóòü äîòðèìóâàòèñÿ ³ 
íå ïðîäàâàòèìóòü àëêîãîëü ï³ñëÿ 
23.00. Ìàëåíüê³ ìàãàçèíè, í³÷í³ 
ê³îñêè — ç öèì ñêëàäí³øå. Íà-
ïåâíî, ïîòð³áí³ ðåãóëÿðí³ ðåéäè 
ç ïîë³ö³ºþ ïî ìàãàçèíàõ, — êàæå 
Â³êòîð. — Ó ºâðîïåéñüêèõ êðà-
¿íàõ ðàçîì ç çàáîðîíîþ íà í³÷-
íèé ïðîäàæ àëêîãîëþ îáìåæ-
óþòü ê³ëüê³ñòü ë³öåíç³é íà öþ 
òîðã³âëþ. Áî, ïîãîäüòåñü, 50 ìà-
ãàçèí³â ëåãøå êîíòðîëþâàòè, 
àí³æ 500.

Óõâàëèòè ð³øåííÿ ïðî îáìå-
æåííÿ ÷àñó ïðîäàæó àëêîãîëþ 
ìàþòü ùå äåïóòàòè ì³ñüêî¿ ðàäè. 
Àëå éîãî íå áóëî â ïåðåë³êó ïè-
òàíü äî ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, 27 ÷åðâ-
íÿ. Òîìó, íàðàç³ íåâ³äîìî, êîëè 
ðîçãëÿäàòèìóòü ïðîåêò çàáîðîíè. 
Îçíàéîìèòèñÿ ç àíàë³çîì îáìå-
æåííÿ ìîæíà çà öèì ïîñèëàí-
íÿì: bit.ly/2Lfx4TZ.

Заборона на нічну торгівлю ал-
коголем діяла у нашому місті та 
в області загалом десять років 
тому. У вересні 2008 року, згідно 
з рішенням Вінницької облра-
ди, алкоголь не продавали з 
21.00 до 11.00 в закладах торгівлі 
та з 23.00 до 11.00 — в закладах 
громадського харчування.
Був заборонений продаж 
спиртного особам молодшим 

21 року, а також торгівля біля 
закладів соціального спря-
мування. Не дозволялося ре-
кламувати алкогольні напої 
в місцевих ЗМІ та засобами 
зовнішньої реклами.
Через три місяці цю заборону 
скасував обласний адмінсуд: 
судді постановили, що депутати 
перевищили свої повноваження 
(bit.ly/2Lf3kGU) 

У Вінниці вже був «сухий закон» 

Торгівлю хочуть заборонити з 23.00 до 7.00. 
Під дію обмеження підпадуть усі торгові майданчики, 
крім ресторанних закладів 

Çà äàíèìè ñï³ëêè 
ï³äïðèºìö³â «Ñò³íà», 
çà ï’ÿòü ðîê³â ä³¿ 
çàáîðîíè á³çíåñ 
âòðàòèòü ïîíàä 
4,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü

Збільшили 
зарплати 
 Ó ìåð³¿ óõâàëèëè ð³-
øåííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ 
ìóí³öèïàëüíî¿ íàäáàâêè 
ïåäàãîãàì øê³ë åñòåòè÷-
íîãî âèõîâàííÿ. Çà íèì, ç 
1 ëèïíÿ â÷èòåëÿì ïî÷àëè 
äîäàâàòè ìóí³öèïàëüíó 
íàäáàâêó, ÿêà ñêëàäàòèìå 
20% ¿õíüîãî ïîñàäîâîãî 
îêëàäó. Ó ñåðåäíüîìó, 
¿õí³ çàðïëàòè çá³ëüøàòüñÿ 
íà 900 ãðèâåíü.

Ремонтують 
автовокзал 
 Â ÷åðâí³ âçÿëèñÿ çà ðå-
ìîíò Öåíòðàëüíîãî àâ-
òîâîêçàëó. Ó íüîìó âæå 
îíîâèëè ñêëî íà ôàñàä³ òà 
âèêîíóþòü ðåìîíò âñå-
ðåäèí³ ïðèì³ùåííÿ. Óñ³ 
ðîáîòè ìàþòü çàâåðøèòè 
äî ê³íöÿ ë³òà. Äàë³ õî÷óòü 
îáøèòè áóä³âëþ ìàòåð³à-
ëîì ç àëþì³í³þ.
Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ îáëàñ-
íîãî ï³äïðèºìñòâà àâòî-
ñòàíö³é Îëåêñàíäð Øâà÷³é 
ðîçêàçàâ, ùî âåñü ðåìîíò 
çä³éñíþºòüñÿ çà êîøòè 
êîìïàí³¿. Òîæ ðåêîíñòðóê-
ö³þ çóïèíîê ïåðåíåñëè 
íà íàñòóïíèé ð³ê.
— Óñå çàëåæèòü â³ä ô³-
íàíñ³â, áî çàðàç ìè á³ëüøå 
âêëàäàºìî, àí³æ çàðîáëÿ-
ºìî. Âàðòî ðîçóì³òè, ùî 
àâòîáóñ ³ àâòîâîêçàë — öå 
ð³çí³ ðå÷³. Ó àâòîáóñà º 
ñâ³é âëàñíèê, à àâòîñòàí-
ö³ÿ — öå ò³ëüêè ïðèì³ùåí-
íÿ ³ êàñèðè.
Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà 
Øâà÷³ÿ, çàðàç âèð³øóþòü 
ïèòàííÿ ç ïàðêîâêîþ 
ïåðåä àâòîâîêçàëîì: àáî 
òóò çàëèøàòü ì³ñöÿ äëÿ 
òàêñèñò³â, àáî çðîáëÿòü ùå 
òðè ïëàòôîðìè äëÿ ì³æíà-
ðîäíèõ ðåéñ³â.

КОРОТКО
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РЕКЛАМА

ÄÎÇÂ²ËËß

454041

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
3. футбол 8. Колос 9. паром 10. Шкільна 11. цвинтар 13. Царина 15. 
Нахалівка 20. пивоварня 22. сад 23. паводок 24. Кічмаренко 25. 
Кірова 26. Крива 27. серце

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Хутори 2. Миколаївська 4. Луцишин 5. Трипілля 6. Дубовецька 
7. пятихатка 12. бібліотека 14. Наливайка 16. лікарня 17. Вінничка 
18. ярмарок 19. Педучилище 21. Богун

ВІДПОВІДІ:

Кросворд 
«Староміський»

1
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454703

ПО ГОРИЗОНТАЛІ
3. Спортивна гра, у яку вже грали на Царині на початку 20 ст. 
8. Дитячо-юнацька спортивно-оздоровча база на вулиці Нагірній. 
9. Транспортний засіб, який переправляв людей у центр міста 
до будівництва староміського мосту. 
10. Кінцева зупинка автобусного маршруту № 2 площа… 
11. Що заснували на окраїні Старого Міста (нині це вулиця Якова 
Шепеля, колишня Примакова) наприкінці 1885 року. 
13. Як в народі називають місцевість біля колишнього кінотеатру 
імені Шевченка. 
15. Частину вулиці Щорса почали самовільно забудовувати 
наприкінці 60-х років минулого століття. З тих пір цю місцевість 
називають… 
20. Що було на місці нинішньої кондитерської фабрики 
наприкінці 19 сторіччя? 
22. Що раніше було на території школи № 11. 
23. Природна стихія, від якої страждала частина мешканців 
Старого Міста до 60-х років минулого сторіччя. 
24. Директор школи № 22, при якій побудували новий корпус. 
25. На честь кого був названий кінотеатр, який колись працював 
у районі вулиці Гліба Успенського. 
26. Як в народі називають частину вулиці Данила Нечая від вулиці 
Шепеля до Молодогвардійської. 
27. Що лікують в дитячому санаторії на вулиці Нагірній.

ПО ВЕРТИКАЛІ
1. Мікрорайон, з яким Старе Місто межує через залізничну колію. 
2. Найстаріша церква Вінниці. 
4. Відомий гончар. У його будинку працює музей гончарного 
мистецтва. 
5. Рештки житла якого періоду знайшли на Замковій горі. 
6. Як тепер називається колишня вулиця Енгельса. 
7. Двір на вулиці Якова Гальчевського, оточений трьома 
пятиповерхівками. Місцеві його називають… 
12. У 1947 році у конфіскованій хаті за адресою Маяковського, 
122 відкрилась… 
14. Вулиця, на якій знаходиться школа № 19. 
16. Яка важлива для місцевих мешканців установа відкрилась 
у 1946 році. 17. Мала Річка, яка протікає через Старе Місто. 
18. Що проходило наприкінці XVIII століття на Старому Місті 
щоп'ятниці та щонеділі і окремо шість разів на свята. 
19. Кінцева зупинка автобусного маршруту № 1. 21. Хто з відомих 
козацьких полковників брав шлюб у Миколаївській церкві. 
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ОВЕН 
Не здумайте тиснути на ко-
хану людину. Понеділок і 
четвер — прекрасні дні для 
розмов по душах і романтич-
них зустрічей. Вихідні краще 
провести в компанії друзів.

ТЕЛЕЦЬ 
Приділяйте більше уваги 
коханій людині, інакше вона 
вирішить, що ваші почуття 
охололи. У кінці тижня мож-
лива випадкова зустріч, яка 
обіцяє перерости в бурхли-
вий, пристрасний роман.

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекають пристрасні 
любовні побачення мало 
не кожен день. Ви закохані, 
і ці почуття взаємні. Так що 
можете забути про сумніви. 

РАК 
У вашому особистому житті 
відбудуться деякі зміни, 
можливі бурхливі з'ясування 
стосунків. Але все виявиться 
на краще. Не час проявляти 
егоїзм і самозакоханість.

ЛЕВ 
Постарайтеся зберігати рів-
ність у стосунках, не прагніть 
займати постійно домінуючу 
позицію. Це не тільки нечес-
но, але і вкрай виснажливо. 
Шукайте компроміс. Слухай-
те одне одного.

ДІВА 
У найближчі дні вир цікавих 
зустрічей і подій розфарбує 
ваше особисте життя яскра-
вими фарбами. Ви будете 
мати успіх у протилежної 
статі, але не дуже-то зади-
райте носа з цього приводу. 

ТЕРЕЗИ 
Вам доведеться набратися 
терпіння і вчитися знаходити 
позитив навіть у тих подіях, 
які спочатку приємними на-
віть не здаються. Радійте тому, 
що кохана людина у вас є, або 
навіть того, що її немає.

СКОРПІОН 
Не здумайте намагатися об-
дурити партнера. Брехня буде 
негайно викрита, а ви отри-
маєте відповідь, яка може ви-
явитися не зовсім адекватною 
вашому проступку. 

СТРІЛЕЦЬ 
Намагайтеся стримати про-
яви особливо бурхливих по-
чуттів. Вони будуть сприйняті 
скоріше як нав'язливість. 
Незадоволені при такому 
розкладі виявляться всі.

КОЗЕРІГ 
На початку тижня ви можете 
прокинутися з відчуттям того, 
що щось ось-ось має з вами 
статися. Схоже, ви почуєте 
голос своєї інтуїції, і повірте, 
вона вас не обдурить. 

ВОДОЛІЙ 
Стосунки вашої пари сповнені 
любові і взаєморозуміння. 
Якщо раніше ви не наважува-
лися, то тепер, усвідомивши 
всю глибину ваших почуттів, 
можете піти на важливий крок, 
і ви не пошкодуєте про це.

РИБИ 
Якщо ваша кохана людина 
знаходиться далеко від вас, 
то цього тижня ви можете 
очікувати від неї приємних 
звісток. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 3-9 ЛИПНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ:

— Знайомство — це практично 
завжди хвилюючий момент. 
Страх знайомств — це не рід-
кість. Головне — пам'ятати, що 
ми не від природи такі полох-
ливі. Згадайте, як діти знайом-
ляться в пісочниці? Легко і віль-

но! Тобто всіх нас саме суспільство запрограму-
вати так реагувати на знайомства. Починаючи 
від батьків, закінчуючи однокласниками. Все це 
створило переконання, які заважають. І людина 

і рада би від них позбутися, але от лихо — біль-
шість людей ці думки просто не відстежує! «Що 
ти такого думаєш при знайомстві?» — «Нічого 
не думаю! Просто страшно і все! »Тобто думка 
пролітає настільки автоматично і блискавично, 
що людина просто не встигає її відстежити. Вну-
трішній діалог — це така неприємна штука, якій 
ми звикли вірити на слово. І даремно! Уявіть 
собі, що на вас хтось з боку сказав, що ви ду-
рень. Як ви відреагуєте? Повірите? Навряд чи. 
А якщо це голос всередині голови, то це ніби 
як істина в останній інстанції. Але насправді, 

це не так. Людина думає про себе погано тіль-
ки тому, що її навчили так про себе думати. 
Це звичка, прищеплена батьками, бабусями, 
школою і т. д. Приємна новина: звички можна 
виправляти. Пам'ятайте: «Посієш думку — по-
жнеш дію, посієш дію — пожнеш звичку, посієш 
звичку — пожнеш характер, посієш характер — 
пожнеш долю». Тому дуже важливо навчитися 
відстежувати такі думки і пам'ятати про те, що 
вони часом зовсім не пов'язані з реальністю. І 
часто саме усвідомлення цієї думки може до-
помогти відкинути її подалі.

Коментар експерта

ßê ïîáîðîòè â ñîá³ ñòðàõ çíà-
éîìñòâ ³ äîçâîëèòè ïîä³ÿì òðà-
ïëÿòèñÿ, çàäîâîëåííþ â³äáóâàòè-
ñÿ, ðîìàíàì çàâ'ÿçóâàòèñÿ? Äëÿ 
ïî÷àòêó âàðòî ñêîíòàêòóâàòè ç 
ëþäèíîþ. Íó õî÷ ñïðîáóâàòè. 
Ùî òàêå êîíòàêò? Öå ç³òêíåííÿ, 
âçàºìîä³ÿ, ñï³âïðàöÿ, çâ'ÿçîê. Àëå 
ÿê â³í ìîæå âèíèêíóòè, ÿêùî 
íà éîãî øëÿõó êóïà çàòîð³â ³ ä³à-
ëîã³â â ãîëîâ³: «âàðòî ÷è íå âàðòî, 
à ìîæå, õàé éîìó ãðåöü, ç öèìè 
ñòîñóíêàìè, ñóö³ëüíèé ãîëîâíèé 
á³ëü». Öå íå ò³ëüêè ó âàø³é ãî-
ëîâ³ â³äáóâàºòüñÿ, íà òîìó áîö³ 
òà æ ñàìà «äèñêîòåêà», ìîæåòå 
íå ñóìí³âàòèñÿ. ² îñü çäèáàëèñü 
äâ³ òàê³ çàíàäòî ðåôëåêñóþ÷³ îñî-
áè ³ íå çíàþòü, ÿê íàâ³òü ïðîñòó 
ñâ³òñüêó áåñ³äó çàâ'ÿçàòè. Òîìó ùî 
ó äóìêàõ îáîº âæå îäðóæèëèñÿ, 
ðîçëþáèëè îäíå îäíîãî, ³ ñóäÿòü-
ñÿ çà ä³òåé òà íåðóõîìå ìàéíî. 
Õî÷à â ðåàëüíîñò³ ùå íàâ³òü ðóêè 
íå ïîòèñëè.

ЩО РОБИТИ?
Äëÿ ïî÷àòêó â³äïîâ³ñòè ñîá³ 

íà ïèòàííÿ: íàâ³ùî ìåí³ ïîòð³áíî 
òå çíàéîìñòâî? Ùîá â³ä÷óòè ñåáå 
«ëàéíîì»? Ùîá çàéâèé ðàç ïåðå-
êîíàòèñÿ, ùî «âñ³ áàáè äóðåïè/ìó-
æèêè êîçëè»? Íàïåâíî, ÿêùî âè 
çðîáèëè ïåðøèé êðîê — ëþäèíà 
âàì ñïîäîáàëàñÿ, çà÷åïèëà ÷è-
ìîñü, çàö³êàâèëà ³ õî÷åòüñÿ öþ ëþ-
äèíó ï³çíàòè áëèæ÷å ÷è ÷àñ äîáðå 
ïðîâåñòè. À ñòðàõ — ïðèðîäíèé, 
ÿê ³ ñóìí³âè. Ïðîñòî âèçíàéòå 
öå: «ÿ áîþñÿ», «ÿ íå âïåâíåíèé, 
ùî ñïîäîáàþñÿ», «ÿ íå âïåâíå-
íèé, ùî ëþäèíà äîñèòü ãàðíà äëÿ 
ìåíå», «íå âïåâíåíèé, ùî çìîæó 
çàêîõàòèñÿ». Ïðîãîâîðèëè öå ïðî 
ñåáå ³ â³äêèíóëè. À òåïåð ïðîñòî 

ïðîâåä³òü ÷àñ òàê, ÿê âèéäå. Áóäå 
êëàñíî — íó òî äîáðå, áóäå íóä-
íî — âàñ í³õòî ç ³êîíàìè ³ áàòü-
ê³âñüêèì áëàãîñëîâåííÿì çà ðîãîì 
íå ÷åêàº.

ПРО ЩО ГОВОРИТИ?
ßêùî âè ñòàâèòå ñîá³ òàêå ïè-

òàííÿ — ïîãàíî. Âè íàñò³ëüêè 
íóäíà ëþäèíà, ùî ï³âãîäèíè ç 
âàìè — êàòóâàííÿ äëÿ îòî÷óþ-
÷èõ. Ñåðéîçíî, âè äîæèëè äî … 
ñê³ëüêîõ òàì ðîê³â ³ í³÷îãî íå áà-
÷èëè, íå ÷óëè? Ó òðîëåéáóñ³ ÷è 
òî òðàìâà¿ âè ÷àñ â³ä ÷àñó ðîçìîâ-
ëÿºòå, â ÷åðãàõ, íà ðîáîò³? Ïðî 
ùî ãîâîðèòå? Í³ ïðî ùî, ïðàâäà? 

Îñü ³ òóò íå ïîòð³áíî íàïðóæó-
âàòèñü ³ âè÷àâëþâàòè ç ñåáå ãåí³ÿ 
àáî åðóäèòà (âèéäå ëèøå ãåìî-
ðîé). Âçàãàë³-òî çà ïåðø³ ê³ëüêà 
õâèëèí ³ âè ñàì³, ³ âàø â³çàâ³ ìîæå 
çðîçóì³òè, ùî âè ñîáîþ ÿâëÿºòå. 
Òîáòî ìà÷î âè ÷è áîòàí, ð³äê³ñíà 
çàíóäà ÷è ïðèòðóøåíèé, âñå öå 
âèäíî ç ïîâåä³íêè. Òàê ùî îáè-
ðàéòå ïðîñò³ áàëà÷êè, à êðàùå ãó-
ìîð. ßêùî äëÿ âàñ òàêà ïîâåä³íêà 
ç ðîçðÿäó «í³, íå ìîº», â÷³òüñÿ. 
Â÷³òüñÿ ãîâîðèòè ïðî ïðîñò³ ðå÷³, 
ïðîñòîþ ìîâîþ. Áåð³òü ïðèêëàä ç 
ä³òåé, âîíè ìîæóòü äåñÿòü õâèëèí 
áàëàêàòè ïðî òðàâè÷êó, ³ æîäíîãî 
ðàçó íå ïîâòîðèòèñÿ. Îöå ìàé-
ñòåðí³ñòü!

ЖІНОЧІ ВІДМОВКИ
Я не хочу, щоб мене 
вважали легковажною 
Це одна з найпоширеніших 
думок (родом з дитинства), 
коли мама або тато турбува-
лися про доньку, то поясню-

вали їй, що будь-яка відповідь на увагу від 
хлопців може розцінюватися як «поганий тон». 
От і звикає така дівчинка корчити з себе «ко-
ролеву» на будь-яку симпатію в свій бік. Але ж 
як чоловіки зрозуміють, що з вами можна зна-
йомитися і проявляти інтерес? Не бійтеся зняти 
корону, все одно крім вас її ніхто не бачить, 
проте пихатість аж пре.

Я сьогодні маю 
поганий вигляд 
Якщо ви чекаєте якогось 
особливого моменту, коли ви 
будете максимально прива-
бливою, щоб знайомитися з 

чоловіком — він вже настав. В ідеалі, виходячи 
з дому, ви кожен день можете зустріти цікаво-
го чоловіка. І для того, щоб позбутися сумнівів, 
створюйте такий зовнішній вигляд, за який 
буде не соромно.

Коли я нервую, 
мене несе 
Незручні паузи — це стрьом-
но. Не набагато краще, 
якщо ваш партнер слова 
не зможе вставити через 

вашу балаканину, але. Чоловіки люблять 
жіночі емоції. Сюди входить і радість без при-
воду і балакучість, і смуток. Емоційністю жінки 
і відрізняються від чоловіків. І якщо вас трохи 
заносить — ну, буває.

Страшно нарватися 
на маніяка 
Ви ж не знайомитеся в тем-
них провулках, між гаражами 
і лісосмугою. Хоч ризик 
зустріти маніяка в громад-

ському транспорті теж великий, але справжніх 
виродків мало. Нормальні всі. Втім, роз-
цінюючи кожного чоловіка як джерело агресії, 
ви пропускаєте безліч сильних і впевнених 
чоловіків. Якщо він не буде мати такі риси, 
як же він буде вас захищати?

Не мій типаж 
У вас є на цей випадок 
універсальні лекала? Логічно 
припустити, що перш ніж 
робити такі висновки, з 
людиною хоч поспілкуватися 

треба. До речі, найцікавіші любовні історії 
починалися з фрази: «Він мені спочатку так 
не сподобався». Так що дайте долі шанс, 
випийте з чоловіком кави. А там якщо що — 
можна і прощатися.

ЧОЛОВІЧІ ВІДМОВКИ
Боюся мати вигляд 
нерозумного 
Якщо жіночі страхи пов'язані 
з тим, що її не оцінять, 
то чоловічі — що його 
відкинуть. Ось це «боюся 

виглядати нерозумно», як раз про страх 
ганьби. Хлопчики ще зі школи засвоїли: якщо 
тебе публічно зганьбили чи принизили ти — 
парія. Ось тільки одне маленьке «але» — школу 
ми вже закінчили.

Вона подумає, що 
я ідіот 
Якщо перша думка 
тривожить через страх 
низької оцінки оточуючими, 
то тут страх мати вигляд 

дурня в очах конкретної дівчини. Можна 
довго копатися в причинах цього страху 
і згадати всі травмуючі історії дитинства і 
навіть колишніх життів, але марно. Просто 
повірте на слово — щоб вас визнали ідіотом, 
потрібно дуже сильно постаратися, навряд чи 
ви були такі наполегливі.

Чи зможу я справити 
враження 
Коли ми боїмося під час 
бесіди, годі й шукати 
адекватних слів чи висловів. 
Ви думаєте, згадуєте, 

на обличчі у вас все це відображається 
і знаєте, на що схоже? Немов ви сидите 
на унітазі і вирішуєте «вже, або помилкова 
тривога». Замість того, щоб зациклюватися 
на розмові, посміхніться дівчині. Якщо вона 
в свою чергу теж не «сидить на унітазі», теми 
для спілкуватися знайдуться.

А раптом я не її типаж 
Це читання думок, воно і 
дівчатам властиво. Всі такі 
екстрасенси і телепати, але 
в цілому теоретики, тому що 
до практики (перевірити, чи 

так це) ніколи не доходить. 
Ви ніколи не дізнаєтеся, що думає дівчина, 
до тих пір, поки вона не дасть вам якусь 
реакцію. Навіть якщо продовження вона 
не захоче — ок. Ви не долар.

Мене при першій же 
спробі відшиють 
Страх відмови губить 
практично всі спроби підійти 
і познайомитися. Для того, 
щоб позбутися цього, 

пам'ятайте наступне — дівчата точно так само 
хочуть стосунків. З чоловіками. Тому посмішку 
на обличчя, увімкнули гумор, поставили 
кілька запитань, зав'язали розмову. Ось і 
продовження.

ТОП-10 ТУПИХ ВІДМАЗОК 
АБИ НЕ ЗНАЙОМИТИСЬ 
Стрес для двох  При знайомстві хочеться 
показати себе з кращого боку, але в голові 
крутиться мільйон думок і все про: 
«а чи підходжу я», «а чи підходять мені»… 
Щоб усе сталося, як гадалося, варто 
сприймати це як розвагу, а не перетворювати 
перше побачення на співбесіду 

Ó äóìêàõ âè âæå 
îäðóæèëèñÿ, 
îñòîãèäëè îäíå 
îäíîìó ³ ä³ëèòå ä³òåé. 
À â ðåàë³ íàâ³òü íå 
òîðêíóëèñÿ ðóêè



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019 ГОРОСКОП
АНДРІЙ РАСНОВСЬКИЙ (20), 
СТУДЕНТ

Хотів перевірити друзів: 
переніс день народження 
у Фейсбуці на тиждень 
раніше. Хто б міг 
подумати, що першою 

мене привітає дівчина.

***
— Ох, спекотно! Ходімо купимо морозива.
— У мене немає грошей.
— Я пригощаю.
— Тоді мені коньяку.

***
Народна мудрість: не заходь у супермаркет 
голодним, а у соцмережі п’яним.

***
— Эх, хорошо у вас на Украине!
— Дякуємо.
— Нет, в самом деле. Вы даже сами 
не подозреваете, насколько замечательная 
у вас страна!
— Приємно чути.
— Какая кухня! Борщ, вареники, и вот это, 
что я ем сейчас, как называется?
— Налисники.
— Как?
— Налисники.
— «Налисники»? Потрясающе просто.
— Смачного.
— А женщины! Я вот, когда иду по улице, 
просто иду — банально фланирую, так 
сказать, то постоянно ловлю себя на мысли, 
что бесконечно влюбляюсь, понимаете?
— Так.
— Прям на ходу, верите? Как мальчишка! 
Так бы и жил здесь!
— А ось це зайве.
— Что?
— Нічого-нічого.
— Вот видите, не понял. А казалось бы, 
родственные языки. Да что там языки — 
культура одна, история! Но кухня просто 
божественная, невероятная кухня! Вот как 
называется то, что я сейчас ем?
— Щуряча отрута.
— Как-как?
— Щуряча отрута.
— «Отрута»?
— Так.
— Замечательно просто! Роскошная 
фонетика!
— Смачного.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

ОВЕН 
Вас могут порадовать дело-
вые предложения. Рассчиты-
вать придется только на себя. 

ТЕЛЕЦ 
Ваши силы, умения и спо-
собности будут в полной 
мере востребованы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ждите приятных сюрпризов. 
Могут возобновиться важ-
ные утерянные контакты.

РАК 
Четко определите, чего вы 
хотите достичь, и настойчи-
во продвигайтесь к цели.

ЛЕВ 
На работе возникнут про-
блемы, которые будет неко-
му решить, кроме вас.

ДЕВА 
У вас может появиться 
непреодолимое желание 
сменить круг общения.

ВЕСЫ 
От результата вашего труда 
может зависеть настроение, 
карьера и доход. 

СКОРПИОН 
Многие дела и проекты 
завершатся удачно и при-
быльно.

СТРЕЛЕЦ 
Вам может понадобиться 
способность быстро пере-
мещаться и менять планы. 

КОЗЕРОГ 
Высока вероятность кон-
фликтов и споров. Лучше 
подавить свой гнев.

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе многие 
препятствия или ограниче-
ния на вашем пути просто 
исчезнут. 

РЫБЫ 
Вам необходимо научиться 
жить в мире с самим собой 
и окружающими. 

454113 451370

Анастасія, 18 років
Студентка Вінницького аграрного університету. 
11 років професійно займаюся бально-спортивними 
танцями. Навчаюсь на юридичному, тому що мрію 
про країну, де гідність та самоідентифікація стоять 
пліч-о-пліч з законом. Розвиваю, шукаю, себе 
та цілеспрямовано йду до мети. Вважаю, 
що творити щось нове — і є найголовнішим 
покликанням кожної людини. 

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та  коротку 
розповідь про себе на e-mail: 
miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2019 
і безкоштовну професійну фотосесію 
від фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

РЕКЛАМА

453620

454593

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)
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Бліц таксі»
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асія, 18 років
інницького аграрного університету. 
фесійно займаюся бально-спортивними 
авчаюсь на юридичному, тому що мрію 
де гідність та самоідентифікація стоятьь 
з законом. Розвиваю, шукаю, себе е
мовано йду до мети. Вважаю, 
щось нове — і є найголовнішим
м кожної людини. 

ННИЧАНКА МОЖЕ  
АСТЬ У КОНКУРСІ
е своє фото та  коротку 
про себе на e-mail: 
media.com.ua. 
р

до конкурсу «Міс RIA»-2019 
ну професійну фотосесію 
дії «INDIGO» отримають 
іші учасниці.

ЗА УЧАСНИЦЬ 
A-2019» НА:

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться фото! (Має бути 
встановлена програма QR 

(

Reader з Андроїд-маркета 
або аналогічна)


