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 «Вінницягаз» через суд довела, що 
донарахування у платіжки вінничан, які вони 
роблять з жовтня 2018 року, є законними

 Що робити, якщо ви не погоджуєтесь 
платити нараховане за коефіцієнтами? 
Фахівці розробили алгоритм дій споживача

КОЕФІЦІЄНТИ В ПЛАТІЖКАХ НА ГАЗ 
ТРЕБА ПЛАТИТИ ЧИ НІ?

причин голосувати за команду 
«Української стратегії Гройсмана» 

Ö³º¿ íåä³ë³ â³äáóäóòüñÿ äî-
ñòðîêîâ³ âèáîðè äî Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Óêðà¿íè. Çà ¿õ ðåçóëüòàòà-
ìè áóäå ñôîðìîâàíà íå ò³ëüêè 
íîâà Âåðõîâíà Ðàäà, àëå é íîâèé 
óðÿä. ×è áóäóòü ó íèõ ôàõîâ³ 
³ êîìïåòåíòí³ ëþäè, ïàòð³îòè, 
ëþäè ç ñèëüíîþ âîëåþ, ùîá äî-
ñÿãàòè ðåçóëüòàòó ³ ïðîòèä³ÿòè 
âèêëèêàì, — â³ä öüîãî çàëåæèòü 
æèòòÿ êðà¿íè ³ êîæíîãî ç íàñ.

Ñåðåä êîìàíä, ÿê³ éäóòü íà âè-
áîðè, íàéá³ëüøå â³äïîâ³äàº öèì 
âèìîãàì ÷àñó êîìàíäà ïàðò³¿ 

«Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìà-
íà». Â³ííè÷àíè äîáðå çíàþòü 
Âîëîäèìèðà Ãðîéñìàíà — éîãî 
ïîâàãó äî ëþäåé, ðîçóì³ííÿ ¿õ 
ïðîáëåì, çäàòí³ñòü òðèìàòè ñëî-
âî ³ äîñÿãàòè ðåçóëüòàòó, íå ïà-
ñóâàòè ïåðåä íàéñêëàäí³øèìè 
ñèòóàö³ÿìè. Éîìó 41 ð³ê, àëå â³í 
óæå ìàº âåëèêèé äîñâ³ä äåðæàâ-
íîãî óïðàâë³ííÿ.

Çà ïëå÷èìà íàøîãî çåìëÿêà òà 
êîìàíäè, ç ÿêîþ â³í éäå íà âè-
áîðè, — âêðàé âàæëèâà äëÿ óêðà-
¿íñüêèõ ãðîìàä äåöåíòðàë³çàö³ÿ, 

íîâà óêðà¿íñüêà øêîëà, òèñÿ÷³ 
ê³ëîìåòð³â íîâèõ äîð³ã, ñîòí³ 
â³äðåìîíòîâàíèõ ³ çáóäîâàíèõ 
ïî êðà¿í³ øê³ë, àìáóëàòîð³é, 
äèòñàäê³â ³ ñòàä³îí³â, ï³äâè-
ùåííÿ çàðïëàò ³ ïåíñ³é, óêðà-
¿íñüêå ê³íî, ïðîãðàìà «×óæèõ 
ä³òåé íå áóâàº», ùîäåííà ðîáîòà 
ç³ çì³öíåííÿ îáîðîíîçäàòíîñò³ 
äåðæàâè ³ áàãàòî ³íøîãî.

Ðèçèêè òîãî, ùî êîìóñü çà-
õî÷åòüñÿ ïîâåðíóòè âñå öå íà-
çàä, — âåëèê³. Òîìó âàæëèâî ï³ä-
òðèìàòè òîãî, êîìó äîâ³ðÿºìî. ² 

ó Â³ííèö³, ³ â ö³ëîìó ïî êðà¿í³ º 
áàãàòî òèõ, õòî ïîçèòèâíî îö³-
íþº éîãî ðîáîòó ÿê Ïðåì’ºðà, 
³ õîò³â áè, ùîá â³í ïðîäîâæèâ 
ïðàöþâàòè íà ö³é ïîñàä³. Àëå 
íå âñ³ ðîçóì³þòü, ùî öå çàëå-
æèòü â³ä ðåçóëüòàò³â âèáîð³â. 
Ò³ëüêè íàøà ï³äòðèìêà äàñòü 
éîìó ìîæëèâ³ñòü íå ò³ëüêè çà-
éòè â ïàðëàìåíò ç³ ñâîºþ êî-
ìàíäîþ, à é çíîâó áðàòè ó÷àñòü 
ó ôîðìóâàíí³ óðÿäó.

Çà ðåçóëüòàòàìè ñîö³îëîã³÷-
íîãî îïèòóâàííÿ Öåíòðó ñî-

ö³àëüíèõ åêñïåðòèç ²íñòèòóòó 
ñîö³îëîã³¿, ïðîâåäåíîãî ïî âñ³é 
êðà¿í³ çà 10 äí³â äî ãîëîñóâàííÿ, 
«Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìà-
íà» íàáèðàº 5,1% ãîëîñ³â âè-
áîðö³â ³ äîëàº ïðîõ³äíèé áàð’ºð 
äî ïàðëàìåíòó. ßê áè êîíêóðåí-
òè íå íàìàãàëèñÿ íàâ’ÿçàòè âè-
áîðöÿì çâîðîòíó äóìêó.

Òîìó âàæëèâî 21 ëèïíÿ ïðè-
éòè ³ ï³äòðèìàòè «Óêðà¿íñüêó 
ñòðàòåã³þ Ãðîéñìàíà», à öå 
îçíà÷àº — ñòàá³ëüí³ñòü, ðîçâè-
òîê ³ óñï³õ Óêðà¿íè!
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ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

ПРЕС-СЛУЖБА 
ПАРТІЇ «УКРАЇНСЬКА 

СТРАТЕГІЯ ГРОЙСМАНА»

— Â³êòîðå, çàðàç çàâåðøóºòüñÿ 
«Ñòðàòåã³÷íèé òóð» ãóðòó Ò³Ê Â³-
ííè÷÷èíîþ íà ï³äòðèìêó «Óêðà¿í-
ñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà». Êîí-
öåðòè áóëè â ð³çíèõ ì³ñòàõ — ÿê 
çóñòð³÷àëè ëþäè?

— Ìîæíà áàãàòî ïðî öå ðîç-
êàçóâàòè, à ìîæíà ïî¿õàòè ³ 
ñàìèì ïîäèâèòèñÿ. Àòìîñôåðà 
äóæå ïîçèòèâíà — áàãàòî íà-
ðîäó. Óñ³ âèõîäÿòü, âñ³ ï³äñï³-
âóþòü.

ß ä³éñíî ï³äòðèìóþ «Óêðà-
¿íñüêó ñòðàòåã³þ Ãðîéñìàíà» — 
í³ äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ùî ìè 
äðóæèìî ³ç Âîëîäèìèðîì Áî-
ðèñîâè÷åì, à ñâîãî ÷àñó ðàçîì 
ç íèì ïðàöþâàëè ó ì³ñüê³é 
ðàä³. ² íà ñüîãîäí³, ùîá òàì 
õòî íå ðîçêàçóâàâ ïðî íîâèõ 
ïîë³òèê³â, — àëå ìàþòü áóòè 
ëþäè, ïðåäñòàâëåí³ ó çàêîíî-
äàâ÷èõ îðãàíàõ, ÿê³ ðîçóì³þòü, 
ùî ðîáèòè ç êðà¿íîþ. Íå ïðîñòî 
çàïèñóâàòè çâåðíåííÿ â ñîöìå-
ðåæàõ, à ðîáèòè ðîáîòó — óñ³ ò³ 
ïðîöåñè, ÿêèìè ìàº çàéìàòèñü 
êåð³âíèöòâî äåðæàâè. Íå ïèòàòè 
ïîðàäè ó Ôéñáóö³, à êîæåí äåíü 
ñòàâàòè ³ ìåòîäè÷íî ïðàöþâàòè. 
ß õî÷ó, ùîá ñàìå òàê³ ëþäè áóëè 
ñüîãîäí³ ïðè âëàä³, ³ ùîá âîíè 
éøëè òóäè ³ ðîáèëè íàøó êðà¿íó 
óñï³øíîþ òàê, ùîá öå ä³éñíî 
âïëèâàëî íà ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ 
æèòòÿ ãðîìàäÿí.

— Ó òîìó æ Ôåéñáóö³, â³äêîëè 
ïî÷àâñÿ «Ñòðàòåã³÷íèé òóð», òîá³ 
çàêèäàëè, ùî Áðîíþê ðàí³øå ï³ä-
òðèìóâàâ ³íø³ ïîë³òè÷í³ ñèëè. ßê 
òè öå ïðîêîìåíòóºø?

— Óñå ïðîñòî — ìîÿ ïîçèö³ÿ 
ÿê ãðîìàäÿíèíà í³êîëè íå ì³-
íÿëàñÿ: ÿ çàâæäè çà Óêðà¿íó ³ 
òèõ, õòî ï³äòðèìóº âñå óêðà¿í-
ñüêå. Âò³ì, íà æàëü, ìè, óêðà-
¿íñüêèé íàðîä, çàâæäè ñòàºìî 
çàðó÷íèêàìè ñèòóàö³¿, ³ íàì 
ïðèõîäèòüñÿ âèáèðàòè ç äâîõ 
çîë ìåíøå. Àëå ÿêùî ÿ ñüîãîä-
í³ õî÷ó ï³äòðèìàòè òó ÷è ³íøó 
ïàðò³þ, òî ïî-ïåðøå — öå ìàº 
áóòè óêðà¿íîöåíòðèñòñüêà ñèëà, 
à ïî-äðóãå — º ëþäè, ÿêèõ òè 
äîáðå çíàºø ³ ÿêèì äîâ³ðÿºø. 
Ó ìîºìó âèïàäêó — öå Âîëî-
äèìèð Ãðîéñìàí. Ìè ç íèì 
ðàçîì áàãàòî ðîê³â, ³ êîëè â³í 
çàðàç âèð³øèâ éòè â ïîë³òèêó ç³ 
ñâîºþ êîìàíäîþ, — ïîïðîñèâ 
ï³äòðèìêè. ×îìó á ìåí³ éîãî 
íå ï³äòðèìàòè? Îò çà êîãî — 
çà êîãî, à çà íüîãî ìåí³ òî÷íî 
íå áóäå ñîðîìíî!

— Òè êàæåø ïðî ï³äòðèìêó 
ñàìå ïðîóêðà¿íñüêèõ ïîë³òñèë — 
Ãðîéñìàí ³ éîãî êîìàíäà ñàìå 
ò³ ëþäè?

— Ïîäèâèñü ô³ëüì «Íåñêî-
ðåíèé» ïðî Ðîìàíà Øóõåâè-
÷à — òàì º ö³êàâèé åï³çîä. Êîëè 
äî âîÿê³â ÓÏÀ, ÿê³ áóëè â ï³ä-
ï³ëë³, ïðèéøîâ ïîñëàíåöü â³ä 
Ñòåïàíà Áàíäåðè ³ ïî÷àâ ðîç-

êàçóâàòè, ùî âîíè íåïðàâèëüíî 
ïðîâîäÿòü ðîáîòó ñåðåä á³éö³â 
ó ïàòð³îòè÷íîìó âèõîâàíí³. Òîä³ 
Ðîìàí Øóõåâè÷ ñêàçàâ: «Âè äó-
ìàºòå, ùî ëþäèíà, ÿêà â ïîë³ 
êîñèòü òðàâó, ìåíøå ëþáèòü 
ñâîþ äåðæàâó, í³æ òîé, õòî ñòî-
¿òü íà òðèáóí³ ³ ðîçêàçóº, ÿê â³í 
öå ðîáèòü?!» Òàê ³ ó íàñ çàðàç: 
ìîæíà îäÿãíóòè âèøèâàíêó ³ 
ðîçêàçóâàòè, ÿê òè ëþáèø Óêðà-
¿íó, à ïîò³ì ïîëåò³òè äî Ìîñêâè 
³ ïèòè ïî 100 ãðàì ç ìàëåíüêèì 
êàðëèêîì ÷è ùå êèìîñü. ²íøà 
ïîçèö³ÿ — öå ä³éñíî êîæíèé 
äåíü íàïîëåãëèâîþ ïðàöåþ, 
íå ðîçðàõîâóþ÷è íà ï³àð ÷è ïî-
ë³òè÷í³ äèâ³äåíäè, ìåòîäè÷íî 
ðîáèòè ñâîþ ðîáîòó, ÿêó êîìóñü 
òàêè ïîòð³áíî ðîáèòè.

Ïèñüìåííèê Ãóñòàâ Âîäè÷êà 
íàïèñàâ, ùî «Óêðà¿íà — áàòü-
ê³âùèíà ñïëÿ÷èõ ÿíãîë³â». Óñå 
çâîäèòüñÿ äî òîãî, ùî óêðà¿í-
ö³ — öå òàê³ áóääèñòè: ïîñèäüòå 
³ ïî÷åêàéòå, ïîêè â³äáóäåòüñÿ 
äèâî. Ìè çàâæäè çà÷àðîâóºìîñü 
ó ïîë³òèê³â ³ â³ðèìî, ùî õòîñü 
ïðèéäå ³ çðîáèòü âñå çà íàñ. 
Í³õòî æ íå õî÷å ïðàöþâàòè íà-
ñïðàâä³. À äëÿ òîãî, ùîá â³äáó-
ëèñÿ çì³íè — öå äóæå ïðîñòî: 
ïîòð³áíî, ùîá êîæåí ÿê³ñíî âè-
êîíóâàâ ðîáîòó íà ñâîºìó ì³ñö³. 
Íå õàëòóðèòè ³ íå îáìàíþâàòè, 
â ïåðøó ÷åðãó ñåáå. Ó íàñ çà-
âæäè çâèêëè øóêàòè âèíóâàòîãî. 
Àëå æ íå Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð îá-
ìàëüîâóº ï³ä’¿çäè ³ íå Ïðåçèäåíò 
êèäàº íåäîïàëêè ïîçà ñì³òíè-
êîì. Óêðà¿íà — öå êîæåí ³ç íàñ!

— Ö³ âèáîðè äî Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè ïîêàçîâ³ â òîìó ïëàí³, ùî 
ëåäü íå âåñü øîó-á³çíåñ éäå â ïî-
ë³òèêó. Àëå íå Â³êòîð Áðîíþê. 
Ïîÿñíè, áóäü ëàñêà, ÿê òè äî öüî-
ãî ñòàâèøñÿ ³ ÷îìó ñàì íå éäåø 
çà ìàíäàòîì?

— Õî÷óòü éòè, òî õàé ñîá³ 
³äóòü. Àëå äàâàéòå ïðèãàäàºìî, 
ùî çðîáèëè ò³ ìî¿ êîëåãè, ÿê³ 
óæå áóëè ó Âåðõîâí³é Ðàä³ â ïî-
ïåðåäí³õ ñêëèêàííÿõ? Íà æàëü, 
í³÷îãî…

À ç ïðèâîäó ãîíèòâè çà ìàíäà-
òàìè, òî îñê³ëüêè ó íàñ àãðàðíèé 
ðåã³îí, ñêàæó òàê: ÿêùî íà êî-
ðîâó ïîêëàñòè ñ³äëî, òî òåîðå-
òè÷íî íà í³é ìîæíà áðàòè ó÷àñòü 
ó ñêà÷êàõ. Àëå êîðîâà ïðèçíà-
÷åíà äëÿ ³íøîãî. À äëÿ ñêà÷îê 
º ê³íü, éîìó äëÿ öüîãî ïðè-
ðîäîþ á³ëüøå äàíî. Ç³çíàþñü, 
ó ìåíå áóëî áàãàòî ïðîïîçèö³é 
â³ä ð³çíèõ ïàðò³é, â òîìó ÷èñë³ 
³ â³ä Âîëîäèìèðà Áîðèñîâè÷à, ³ 
ÿ ¿õ ðîçãëÿäàâ. Àëå ÿ â³äìîâèâñÿ 
â³ä ì³ñöÿ â ñïèñêàõ. ² íåìàëó 
ðîëü ç³ãðàëî òå, ùî ä³éñíî âåñü 
øîó-á³çíåñ ï³øîâ ñüîãîäí³ â ïî-
ë³òèêó. ß íå ñêàæó, öå äîáðå 
÷è ïîãàíî, ÷àñ âñå ðîçñòàâèòü 
ïî ñâî¿õ ì³ñöÿõ, àëå ïðèíàéìí³ 
æóðíàë³ñòàì õî÷ áóäå ïðî ùî 
ïèñàòè… Âò³ì, íà ìîþ äóìêó, 
öå íå áóäå âåñåëî, à ÿê êàçàëà 
Ëåñÿ Óêðà¿íêà: «Ùîá íå ïëà-
êàòü, ÿ ñì³ÿëàñü», ³ öå áóäå ñàð-
êàñòè÷íèé ñì³õ. ² ïîò³ì çíîâ 
âïíåìîñÿ â òå, à ùî æ äàë³?!

Ó öüîìó ñêëèêàíí³ ïàðëà-
ìåíòó, ÿêèé îáèðàëè â 2014-ìó, 
òàêîæ ïðîéøëî áàãàòî íåçðîçó-
ì³ëèõ ëþäåé íà ãðåáí³ ò³º¿ ïà-
òð³îòè÷íî õâèë³. Ùå ðàç õî÷ó 
çàçíà÷èòè, ùî ïàðëàìåíò — öå 

ì³ñöå, äå ñòâîðþþòüñÿ çàêîíè. 
² äåïóòàòè ìàþòü ìàòè â ãîëîâ³ 
ùîíàéìåíøå õî÷ ÿêóñü áàçó ³ 
ðîçóì³ííÿ ñàìîãî ïðîöåñó çà-
êîíîòâîðåííÿ.

Òðåáà íàïåâíî òðîõè «âêëþ-
÷àòè» ãîëîâó ³ ãîëîñóâàòè íå äëÿ 
òîãî, ùîá áóëî âåñåëî, öå ìàº 
áóòè â³äïîâ³äàëüíèé âèá³ð. Áî 
ñàìå âè äåëåãóºòå òó ÷è ³íøó 
ëþäèíó â çàêîíîòâîð÷èé îðãàí. 
À òåïåð äàâàéòå ïîäóìàºìî, à ÷è 
çìîæóòü ö³ ëþäè ñòâîðþâàòè çà-
êîíè ÷è õî÷à á â³äøóêàòè äåñü 
àíàëîãè â çàðóá³æíèõ êðà¿íàõ ³ 
àäàïòóâàòè ¿õ ï³ä óêðà¿íñüê³ ðå-
àë³¿?! ßêùî âîíè öüîãî çðîáèòè 
íå çìîæóòü — òî íàâ³ùî âè ¿õ 
òóäè ïîñèëàºòå?

Øêîäà, ùî ó íàñ ëþäè ÷àñòî 
ãîëîñóþòü çà ãàñëà, ïî ïðèêîëó, 
àáî ïðîñòî, áî â³í ÷è âîíà — 
«êðàñèâ³». Éäó÷è íà âèáîð÷ó 
ä³ëüíèöþ 21 ëèïíÿ, êîæåí ìàº 
ïîñòàâèòè ñîá³ ïèòàííÿ, à ùî 
òîé äåïóòàò áóäå ðîáèòè ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³?! Ïðîñòî ïðîòóñóâà-
òèñÿ ï’ÿòü ðîê³â? Ó òàêîìó ðàç³ 
ïîò³ì íå øóêàéòå âèíóâàòîãî — 
ï³äõîäüòå äî äçåðêàëà ³ äèâ³òüñÿ 
â íüîãî, õòî âèíåí â òîìó, ùî 
çíîâó ñòàëîñü òàê, ÿê ñòàëîñü.

— Éäå äèñêóñ³ÿ, ùî ïîòð³áíå 
ïîâíå ïåðåçàâàíòàæåííÿ ó âëàä³ 
³ íîâ³ ëþäè. À ç ³íøî¿ ñòîðîíè — 
ÿêà ÿê³ñòü íîâèõ ëþäåé ÿê ôà-
õ³âö³â?! Ùî òè ìîæåø ñêàçàòè 
ïðî êîìàíäó Ãðîéñìàíà?!

— Á³ëüø³ñòü ëþäåé, ÿê³ éäóòü 
ñüîãîäí³ íà âèáîðè ó êîìàíä³ 
Ãðîéñìàíà, — óæå ìàþòü äîñâ³ä 
³ æèòòºâèé, ³ ïîë³òè÷íèé. Êîæåí 
³ç íèõ ïðîéøîâ ïåâíèé øëÿõ 
ó ñâî¿é ãàëóç³. Ó á³ëüøîñò³ — öå 
ãàëóçåâ³ ôàõ³âö³, ÿê³ íà ñâî¿é 
ïðàêòèö³ â³ä÷óëè, ÿê ïðàöþº 
òà ÷è ³íøà ñôåðà. Âîíè õî÷à á 
ðîçóì³þòü, ïðî ùî ãîâîðÿòü.

ª ãðóïà ëþäåé â ïàðëàìåí-
ò³, ÿê³ äåñÿòêè ðîê³â òàì òóñó-
þòüñÿ. Íåâàæëèâî, ï³ä ñîóñîì 
ÿêî¿ ïàðò³¿ âîíè òóäè çàõîäÿòü, 
àëå âñå îäíî çàë³çóòü äî Ðàäè. 
Âîíè çíàþòü, êóäè íàïðàâëåí³ 
ãðîøîâ³ ïîòîêè, ³ ïîêè «ìîëîä³ 

îáëè÷÷ÿ» ñåëôÿòüñÿ íà ôîí³ çàëó 
Âåðõîâíî¿ Ðàäè òà âíèêàþòü 
ó ñóòü, — ö³ «âåòåðàíè âåëèêî¿ 
ïîë³òèêè» çíîâó ñ³äàþòü íà ïî-
òîêè. Äàâàéòå ãîâîðèòè â³äâåðòî: 
â Ðàäó ó ñâî¿é á³ëüøîñò³ ëþäè 
éäóòü ëîá³þâàòè âëàñí³ á³çíåñ-
³íòåðåñè. Òàê óæå ñêëàëîñÿ.

Ó ëþäåé ç øîó-á³çíåñó ³íøå: 
áóòè íàðîäíèì äåïóòàòîì — öå 
âåëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ³ âîíè 
íàâ³òü íå óñâ³äîìëþþòü, íà-
ñê³ëüêè âåëèêà. Òè ùîíàéìåí-
øå òàì ìàºø ïðàöþâàòè. Îäíà 
ð³÷, êîëè òè ïðèéøîâ íà ðîáî-
òó ³ òîá³ ï³äãîòóâàëè ñöåíàð³é, 
ãðèìåðè çàãðèìóâàëè, ñòèë³ñòè 
ï³ä³áðàëè îäÿã ³ òåáå ïîñàäèëè 
ïåðåä êàìåðîþ. À òóò, äðóæå, 
òè ìàºø ùîñü òðîøêè çðîáèòè 
äëÿ äåðæàâè. ß ñîá³ òåæ ñòà-
âèâ ïèòàííÿ, êîëè äóìàâ, ÷è 
ïîãîäæóâàòèñü íà ïðîïîçèö³¿ 
ï³òè ó ñïèñêàõ â Ðàäó, — à ç 
÷èì ÿ òóäè ï³äó? Äëÿ ìåíå öå 
áóëî îäíå ³ç íàéâàæ÷èõ ð³øåíü, 
ÿêå ìåí³ äîâîäèëîñÿ ïðèéìàòè 
ó æèòò³.

— Íà «äåñåðò» — çàðàç áàãàòî 
îáãîâîðþþòü ñåêðåòè ñõóäíåííÿ 
Âîëîäèìèðà Ãðîéñìàíà. Â³êòîð 
Áðîíþê â ïèòàíí³ áîðîòüáè ç çà-
éâèìè êàëîð³ÿìè ìàº âåëè÷åçíèé 
äîñâ³ä. Ïîä³ëèøñÿ ñâî¿ì ðåöåï-
òîì ñõóäíåííÿ?

— ß éîãî í³êîëè íå ïðèõîâó-
âàâ, â³í íàçèâàºòüñÿ ÏÌÆ — 
«ïîïðîáóéòå ìåíøå æåðòè» .
Êîëè íàðîäèâñÿ íàø ñèí Äà-
íèëî ó 2010-ìó, ÿ âàæèâ ìàéæå 
120 êã. Çáèòèé á³îðèòì, íåïðà-
âèëüíå õàð÷óâàííÿ ³ òðåáà óæå 
áóëî ðîáèòè ÿê³ñü âèñíîâêè. Òè 
ïî÷èíàºø âèãàäóâàòè, ùî ãàð-
íî¿ ëþäèíè ìàº áóòè áàãàòî… 
Àëå öå âñå äóðíÿ. Ìè âñ³ êîâàë³ 
ñâîãî ùàñòÿ. ² çðåøòîþ ìè º 
òå, ùî ìè ¿ìî. Ïðèä³ëÿòè ÷àñ 
ñîá³, îñîáëèâî êîëè òîá³ çà 30 ³ 
òâ³é îðãàí³çì óæå «çë³òàº ç ãà-
ðàíò³¿», — ä³éñíî ïîòð³áíî. Òà 
çâàæàòè íà òå, ùî òè ¿ñè ³ ñê³ëü-
êè ãîäèí òè ñïèø. Óñå ìàº áóòè 
ç ðîçóìîì. ×îãî óñ³ì áàæàþ!

Віктор Бронюк відверто про політику, 
підтримку Гройсмана, і чому сам не йде у Раду

454922
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№1 співкамерники вбили 
арештованого за зґвалтування 
дитини. Збоченець отримав 
по заслузі, пишуть тепер 
вінничани в коментарях
 А що на нього чекало б за 
новим законом про сексуальні 
злочини проти дітей? RIA 
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Êàíäèäàòà ïî 12-ìó 
âèáîð÷îìó îêðóç³ Ëåîí³äà 

Ìàðöèíêîâñüêîãî ï³äòðèìóº 
êîëèøí³é ìåð Â³ííèö³, à çàðàç 

Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà¿íè Âîëîäèìèð Ãðîé-
ñìàí. Â³í ÷åñíî êàæå âèáîðöÿì — íàì ó ïàð-
ëàìåíò³ ïîòð³áíà ì³öíà êîìàíäà, ³ ó ö³é êî-
ìàíä³ â³í áà÷èòü Ëåîí³äà Ìàðöèíêîâñüêîãî.

— Äîðîã³ â³ííè÷àíè, âè çíàºòå, ùî ìè 
âì³ºìî ïðàöþâàòè íà ðåçóëüòàò — ³ íàøå 
ì³ñòî º òîìó ï³äòâåðäæåííÿì. Àëå ùîá 
ðåòðàíñëþâàòè öåé óñï³õ íà âñþ êðà¿íó, 
íàì ïîòð³áíà ì³öíà êîìàíäà. Êîìàíäà 
ïðîôåñ³éíèõ, íàä³éíèõ òà ïðèíöèïîâèõ 
ëþäåé! ² â ö³é êîìàíä³ ÿ áà÷ó Ëåîí³äà 
Ìàðöèíêîâñüêîãî. Ï³äòðèìàéòå íàñ! ² 
ìè çðîáèìî íàøå óëþáëåíå ì³ñòî òà 
íàøó êðà¿íó ùå êðàùèìè! — çàêëèêàº 
ñâî¿õ çåìëÿê³â ïðîãîëîñóâàòè çà Ëåîí³äà 
Ìàðöèíêîâñüêîãî Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí.

Ëåîí³äà â³ííè÷àíè çíàþòü. Â³í — ñï³â-
ãîëîâà Ðàäè ï³äïðèºìö³â ïðè Â³ííèöü-
êîìó ì³ñüêîìó ãîëîâ³, ïðîôåñ³éíèé 
àäâîêàò. ² ùî âàæëèâî: êàíäèäàòñüêà 
ïðîãðàìà Ìàðöèíêîâñüêîãî, ÿêó â³í 
áóäå ðåàë³çîâóâàòè ó ïàðëàìåíò³, ïðîñòà, 
çðîçóì³ëà ³ íàãàëüíà, áî ó òèõ çì³íàõ, ÿê³ 
â³äñòîþº Ìàðöèíêîâñüêèé, çàö³êàâëåíèé 
êîæåí â³ííè÷àíèí ³ êîæåí óêðà¿íåöü.
 Íåãàéíî ñïðîñòèòè ïîäàòêîâó ñèñ-

òåìó: àäì³í³ñòðóâàííÿ ïîäàòê³â ìàº áóòè 
ëåãêèì, à ïîäàòê³â çà íàéìàíèõ ïðàö³â-
íèê³â — ìåíøå. Ïîäàòêè ìàþòü ïëàòèòè 
óñ³, ï³ëüã äëÿ «îáðàíèõ» áóòè íå ïîâèííî.
 Ïðàâîñóääÿ ìàº áóòè ñïðàâåäëèâèì. 

Ïîë³ö³ÿ, ÑÁÓ ³ ïðîêóðàòóðà ìàþòü ëî-
âèòè çëî÷èíö³â ³ ðîçêðèâàòè çëî÷èíè, 
à íå çàâàæàòè á³çíåñó ïðàöþâàòè.
 Çàðîá³òíà ïëàòà ìàº áóòè ã³äíîþ, 

à íå ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íîþ.
— ß ìàþ ÷³òêå ðîçóì³ííÿ, ùî ïîòð³áíî 

ìàëîìó ³ ñåðåäíüîìó á³çíåñó, àáè â Óêðà-
¿í³ ñôîðìóâàâñÿ ïîòóæíèé ñåðåäí³é êëàñ. 
ß çíàþ, ÿê³ ð³øåííÿ ïîòð³áíî óõâàëþ-
âàòè ó ïåðøó ÷åðãó, àáè ÿê³ñòü æèòòÿ 
íàøî¿ ãðîìàäè ïîêðàùèëàñÿ, — êàæå 
Ëåîí³ä Ìàðöèíêîâñüêèé.

Ó ïàðëàìåíò³ Ëåîí³ä Ìàðöèíêîâñüêèé 
áóäå ï³äòðèìóâàòè ³í³ö³àòèâè é ðåôîðìè, 
ÿê³ ðîçïî÷àâ Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí óæå 
íà ïîñàä³ Ãîëîâè Óðÿäó. Öå ó òîìó ÷èñë³ 
³ äåöåíòðàë³çàö³ÿ, ÿêà äàëà á³ëüøå ñâîáî-
äè ì³ñöåâèì ãðîìàäàì ³ á³ëüøå ãðîøåé 
íå ó öåíòðàëüí³, à ó ì³ñöåâ³ áþäæåòè. 
Ãðîøèìà ìàþòü ðîçïîðÿäæàòèñü ëþäè 
íà ì³ñöÿõ, à íå âèñîê³ ÷èíîâíèêè.

— Çàâäÿêè îá’ºäíàííþ ãðîìàä ³ äåöåí-
òðàë³çàö³¿ íà ì³ñöÿõ çàëèøàþòüñÿ íàäõî-
äæåííÿ â³ä ïîäàòêó ç äîõîä³â ô³çè÷íèõ 
îñ³á, àêöèç³â, ºäèíîãî ïîäàòêó, ïîäàòêó 
íà ìàéíî, ïëàòè çà çåìëþ, òóðèñòè÷íîãî 
çáîðó òîùî. Â³äòàê íèí³ âëàäà, ÿê í³êîëè, 
çàö³êàâëåíà â ñòâîðåíí³ ñïðèÿòëèâèõ óìîâ 
äëÿ á³çíåñó, àäæå â³ä éîãî ê³ëüêîñò³ òà 
ÿêîñò³ íàïðÿìó çàëåæàòü ô³íàíñîâ³ ìîæ-
ëèâîñò³ ì³ñüêîãî áþäæåòó, — êàæå Ëåîí³ä 

Ìàðöèíêîâñüêèé. — Ó ðåçóëüòàò³ ì³ñòî, 
ñåëî, ñåëèùå îòðèìóþòü êîøòè íå ò³ëüêè 
íà îíîâëåí³ âóëèö³ òà ñêâåðè, à é íà øêîëè 
òà ñàäî÷êè, à á³çíåñ — êîìôîðòí³ óìîâè.

Ùîá ðåôîðìà äåöåíòðàë³çàö³¿ ñòàëà 
íåçâîðîòíîþ — ¿¿ ïîòð³áíî çàêð³ïèòè 
ó Êîíñòèòóö³¿. Òîáòî çà öå ìàº ïðîãîëîñó-
âàòè ïàðëàìåíò, áî ñàìå òàì, ó Âåðõîâí³é 
Ðàä³, çàêîíè ìîæóòü óõâàëèòè, ìîæóòü 

çì³íèòè, à ìîæóòü ³ çîâñ³ì â³äì³íèòè. ² 
ñàìå òîìó ó Âåðõîâí³é Ðàä³ ìàº áóòè ïî-
òóæíå ëîá³ ³ ñèëüíà êîìàíäà, ÿêà áóäå áî-
ðîòèñÿ çà çì³íè, òðèìàòèìå ÷³òêèé êóðñ ³ 
íå äàñòü çãîðíóòè óñï³øí³ íàïðàöþâàííÿ.

— ß ³ç ñàìîãî ïî÷àòêó ñâîº¿ êàìïàí³¿ 
íàãîëîñèâ, ùî áóäó â³äâåðòèì ³ç âèáîð-
öÿìè, ùî íå çáèðàþñÿ äàâàòè ïîðîæí³õ 
îá³öÿíîê, «ðîçäàâàòè ãðå÷êó» ÷è «ôàð-
áóâàòè ëàâêè», ÿê çàðàç ìîäíî, áóäóâàòè 

ñâîþ êàìïàí³þ âèêëþ÷íî íà êðèòèö³, 
áåç êîíñòðóêòèâíîãî áà÷åííÿ ñïîñîáó 
âèð³øåííÿ ïðîáëåì, — ãîâîðèòü Ëåî-
í³ä Ìàðöèíêîâñüêèé. — Ëþäè ñüîãîäí³ 
íå òàê³ íà¿âí³, ÿêèìè ¿õ ââàæàþòü áàãàòî 
êàíäèäàò³â. Âèáîðö³ ÷óäîâî ðîçóì³þòü, 
êîãî âîíè îáèðàþòü ³ ÷èì ìàº çàéìàòèñÿ 
íàðîäíèé äåïóòàò. Íèí³øí³ î÷³êóâàííÿ òà 
ïðàãíåííÿ ïîçèòèâíèõ çì³í ìè ÿê êîìàí-
äà ³ ÿ îñîáèñòî çîáîâ’ÿçàí³ âèïðàâäàòè.

Ó ñâî¿é êîìàíä³ òà êîë³ ïðèíöèïîâèõ 
³ ÷åñíèõ þðèñò³â, ÿêèì ìîæíà äîâ³ðèòè, 
íàïðèêëàä, ðîçðîáêó çì³í ó ñèñòåì³ ñó-
äî÷èíñòâà, Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí áà÷èòü 
ñàìå Ëåîí³äà Ìàðöèíêîâñüêîãî.

— Ó ïàðëàìåíò ìàþòü ïðèéòè ïðîôåñ³éí³ 
ëþäè ³ ïåðåçàâàíòàæèòè ñóäîâó ñèñòåìó. 
Àëå º ðèçèêè, ùî â Ðàäó ìîæóòü ïðîéòè 
íàâ³òü íå ïðîðîñ³éñüê³, à â³äâåðòî ðîñ³éñüê³ 
ñèëè, ÿê³ ãîòîâ³ â äîãîäó Ïóò³íó çíèùèòè 
êðà¿íó çñåðåäèíè. Òîìó ìàºìî äóæå â³äïî-
â³äàëüíî ï³ä³éòè äî ñâîãî âèáîðó 21 ëèï-
íÿ, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí.

Çà éîãî ñëîâàìè «Óêðà¿íñüêà ñòðàòåã³ÿ 
Ãðîéñìàíà»  ãîòîâà ïðîòèñòîÿòè ðåâàí-
øèñòàì íà âñ³õ ôðîíòàõ, òîìó ñàìå çàðàç 
âîíà ïîòðåáóº ï³äòðèìêè â³ííè÷àí:

— Ìè ñôîðìóâàëè ïîòóæíó êîìàíäó. 
Öå ëþäè, ÿê³ ìàþòü äîñâ³ä ó êîæí³é ñôå-
ð³: îñâ³òè, ìåäèöèíè, îáîðîíè, åêîíîì³-
êè, ïóáë³÷íèõ ô³íàíñ³â, äåöåíòðàë³çàö³¿ 
òîùî. Ìè ïðîñèìî ëþäåé ïðî äîâ³ðó ³ 
òî÷íî çíàºìî, ÿê âèïðàâäàòè öþ äîâ³ðó. 
ß õî÷ó ñòâîðèòè êîìàíäó, ÿêà, â òîìó 
÷èñë³, áóäå çàõèùàòè íàø ðåã³îí, íàøå 
ì³ñòî, íàø³ íàäáàííÿ. Êàíäèäàò³â ìîæå 
áóòè äóæå áàãàòî, àëå ìè ï³äòðèìóºìî 
òèõ, õòî ðîçóì³º, ÷èì æèâå ì³ñòî ³ êðà¿íà, 
ÿêèé øëÿõ ïðîéäåíî, ÿê³ çàâäàííÿ ñòîÿòü 
íà ìàéáóòíº. Òàê³ ëþäè çìîæóòü ïðèéìà-
òè ïðàâèëüí³ ð³øåííÿ, íàïðàöüîâóâàòè çà-
êîíè, çàõèùàòè ì³ñöåâå ñàìîâðÿäóâàííÿ. 
ß ï³äòðèìóþ Ëåîí³äà Ìàðöèíêîâñüêîãî, 
àäæå â³í â³äïîâ³äàº óñ³ì âèùåçàçíà÷å-
íèì êðèòåð³ÿì! Ìè éäåìî ðàçîì, ùîá 
îá’ºäíàòèñÿ â íàñòóïíîìó ïàðëàìåíò³. 
Ðîçðàõîâóºìî íà âàøó ï³äòðèìêó!

Володимир Гройсман закликає вінничан проголосувати за 
кандидата, якого він підтримує — Леоніда Марцинковського 
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ПРЕС-СЛУЖБА 
КАНДИДАТА У НАРОДНІ 

ДЕПУТАТИ ЛЕОНІДА 
МАРЦИНКОВСЬКОГО

×ÈÒÀÉ, ÀÍÀË²ÇÓÉ, ÎÁÈÐÀÉ
ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

РЕКЛАМА

«Äîðîã³ â³ííè÷àíè, âè çíàºòå, ùî ìè âì³ºìî ïðàöþâàòè 
íà ðåçóëüòàò — ³ íàøå ì³ñòî º òîìó ï³äòâåðäæåííÿì. Àëå ùîá 
ðåòðàíñëþâàòè öåé óñï³õ íà âñþ êðà¿íó, íàì ïîòð³áíà ì³öíà 
êîìàíäà. Êîìàíäà ïðîôåñ³éíèõ, íàä³éíèõ òà ïðèíöèïîâèõ ëþäåé! 
І â ö³é êîìàíä³ ÿ áà÷ó Ëåîí³äà Ìàðöèíêîâñüêîãî. Ï³äòðèìàéòå íàñ! 
І ìè çðîáèìî íàøå óëþáëåíå ì³ñòî òà íàøó êðà¿íó ùå êðàùèìè!»

454853



454665
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×ÈÒÀÉ, ÀÍÀË²ÇÓÉ, ÎÁÈÐÀÉ

ПОЛІТИЧНА РЕКЛАМА

454947

ß Â³êòîð ³ÿ 
Ãàë³öüêà, ìåí³ 

30 ðîê³â, çà îñâ³-
òîþ — þðèñò, çàñíî-

âíèöÿ òà êåð³âíèê áóä³âåëüíî¿ 
êîìïàí³¿ «Äèíàñò³ÿ Â. Â.», áëà-
ãîä³éíèöÿ, ìåöåíàò, âîëîíòåð, 
ìàéñòåð ñïîðòó ³ ÷åìï³îíêà ªâ-
ðîïè ç êàðàòå.

Óæå ö³º¿ íåä³ë³, 21 ëèïíÿ, â³ä-
áóäåòüñÿ ³ñòîðè÷íèé äåíü äëÿ 
íàøî¿ êðà¿íè — âèáîðè äî ïàð-
ëàìåíòó. Âåðõîâíà Ðàäà Óêðà¿-
íè, ÿê ³ ðàí³øå, áóäå ñêëàäàòèñÿ 
ç äåïóòàò³â, ùî ïðîéäóòü çà ïàð-
ò³éíèìè ñïèñêàìè òà çà ìàæî-
ðèòàðíèìè îäíîìàíäàòíèìè 
îêðóãàìè.

Òîìó, íà âèáîð÷³é ä³ëüíèö³ 
ìè îòðèìàºìî äâà áþëåòåí³. 
Îäèí — ç³ ñïèñêîì ïàðò³é. Äðó-
ãèé áþëåòåíü — ç êàíäèäàòàìè 
ïî îäíîìàíäàòíîìó ìàæîðè-
òàðíîìó îêðóãó. Òàêèõ îêðóã³â 
â Óêðà¿í³ 225.

Íàïîëåãëèâî ðåêîìåíäóþ 
êîæíîìó ñâ³äîìî çðîáèòè ñâ³é 
âèá³ð. Îáèðàéòå ëþäèíó, ÿêà 
ä³éñíî âæå çðîáèëà áàãàòî âàæ-
ëèâèõ ñïðàâ äëÿ âàøîãî îêðóãó 
³ ì³ñòà çàãàëîì. Òîìó ùî òàêèé 
äåïóòàò áóäå ³ íàäàë³ äáàòè ïðî 
ìåøêàíö³â ñâîãî îêðóãó ³ âñ³-
º¿ êðà¿íè. Ïîòð³áíî ãîëîñóâà-
òè çà ä³¿, çà êîíêðåòí³ çì³íè, 
à íå çà îá³öÿíêè òà ãó÷í³ ñëîâà.

Ç âïåâíåí³ñòþ ìîæó ñêàçàòè, 
ùî íåçàëåæíî â³ä ðåçóëüòàò³â 
ãîëîñóâàííÿ, ì³é îô³ñ áóäå 
â³äêðèòèé äëÿ âñ³õ ³ íàäàë³. 
Êîæåí æèòåëü Â³ííè÷÷èíè 
ìàòèìå ìîæëèâ³ñòü çâåðíóòè-
ñÿ ç áóäü-ÿêèìè ïèòàííÿìè òà 
ïðîïîçèö³ÿìè. Óæå çîâñ³ì ñêîðî 
ìè â³äêðèºìî ôîíä äîïîìîãè 
æ³íêàì. Àäæå áàãàòî æ³íîê 
íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ïîòðåáó-
þòü ï³äòðèìêè.

Ìè âæå ðîáèìî ðåìîíò 
â îô³ñíîìó ïðèì³ùåíí³, äå áó-
äåìî ïðîâîäèòè äëÿ ìîëîä³ òðå-
í³íãè, ñåì³íàðè, êóðñè ð³çíèõ 

íàïðÿìê³â. Îñíîâíà ö³ëü — äàòè 
á³çíåñ-îñâ³òó ìîëîäîìó ïîêîë³í-
íþ. Ùå ç þíîãî â³êó ÿ ðîçóì³ëà, 
ùî îñâ³òà ïîâèííà éòè â íîãó 
ç ÷àñîì, òîìó ñâî¿ì îáîâ'ÿçêîì 
ââàæàþ ââåñòè êóðñè ô³íàíñîâî¿ 
ãðàìîòíîñò³, ³íâåñòóâàííÿ, ðîç-
ïîä³ëó äîõîä³â, ùîá â áóäü-ÿê³é 
ñèòóàö³¿ çíàííÿ ìîãëè ïðèíîñè-
òè äîõ³ä. ß ñàìà ï³äïðèºìåöü ³ 
çíàþ á³ëü êîæíîãî ï³äïðèºìöÿ. 
Ââàæàþ, ùî Ïîäàòêîâèé êî-
äåêñ — öå ïåðåæèòîê ìèíóëîãî 
÷àñó. Éîãî ïîòð³áíî çì³íþâàòè. 
²íàêøå ðîçâèòêó á³çíåñó â íà-
ø³é êðà¿í³ íàñòàíå ê³íåöü.

Ìåíå äèâóþòü ïîäàòêè 
íà íåðóõîì³ñòü. Ñ³ì’¿ âè¿æ-
äæàþòü çà êîðäîí, àáè çàðîáè-
òè ãðîø³ íà âëàñíó êâàðòèðó. 
Âàæêî ïðàöþþòü íà ÷óæèí³ ³ 
â ðåçóëüòàò³, ÿêùî âäàºòüñÿ ïðè-
äáàòè êâàðòèðó íà áàòüê³âùè-
í³, çà ñâî¿ æ «ðîçê³øí³ õîðîìè» 
ïëàòÿòü çàõìàðí³ ïîäàòêè. Õ³áà 
öå ïðàâèëüíî?!

ß ðîäîì ç ñåëà ³ çíàþ, íà-
ñê³ëüêè âàæêî ïðàöþâàòè á³ëÿ 
çåìë³. Çàðàç ÿ îñîáèñòî â³äâ³äà-
ëà âñ³ 35 ñ³ë 12 îêðóãó ðàçîì ç³ 

ñâîºþ êîìàíäîþ. ² ä³çíàëàñÿ, 
ùî â³äáóâàºòüñÿ â êîæíîìó ñåë³, 
íà êîæí³é âóëèö³, ÿê³ ïðîáëåìè 
ñòîÿòü íà ïåðøîìó ì³ñö³ ó ëþ-
äåé. Ùå á³ëüøå ïðèãí³÷óº, ùî 
ïèòàííÿ ïåðøî÷åðãîâî¿ ïîòðå-
áè — öå íåäîñòàòí³é ð³âåíü çà-
ðîá³òíî¿ ïëàòè, ïåíñ³¿, íèù³âí³ 
ïîäàòêè òà ïëàòà çà êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè, ïîãàíå ìåäè÷íå îáñëó-
ãîâóâàííÿ — òà ùî òàì êàçàòè, 
íàâ³òü íå âñ³ íàø³ ñåëà çàáåç-
ïå÷åí³ ìåäè÷íèìè ÷àñòèíàìè òà 
åëåìåíòàðíèìè àïòåêàìè. ß ïî-
÷óëà êîæíîãî ³ áóäó â³äñòîþâàòè 
ïðàâà ñåëÿí. Ñåëà ìàþòü áóòè 
çàìîæíèìè!

Ó ïåðøó ÷åðãó áîëèòü äóøà, 
çâè÷àéíî, çà ïåíñ³¿. ¯õ ïîòð³á-
íî ï³äâèùóâàòè, àëå íå òàê ÿê 
çàðàç — äîáàâëÿþòü «êîï³éêè», 
ÿê³ í³÷îãî íå âèð³øóþòü. Ïåíñ³ÿ 
íå ìàº áóòè ìåíøîþ, í³æ ðå-
àëüíèé ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì. 
Öå ä³éñíî çíóùàííÿ íàä ïåíñ³-
îíåðàìè! Ïîòð³áíî âñòàíîâèòè 
ñòàá³ëüí³ ö³íè íà ïðîäóêòè, ùîá 
ëþäèíà ìîãëà ïðîæèòè ì³ñÿöü 
íà ñâîþ ïåíñ³þ ÷è çàðïëàòó. 
Íå âèæèâàòè, à ïðîæèòè!

Äðóãå ïèòàííÿ — ìåäè÷í³ 
àìáóëàòîð³¿ â ñåëàõ, òî÷í³øå, 
¿õ â³äñóòí³ñòü. Ëþäÿì ïîõèëîãî 
â³êó äîâîäèòüñÿ ¿õàòè çà äåñÿò-
êè ê³ëîìåòð³â, ùîá âèì³ðÿòè 
òèñê ÷è îòðèìàòè ðåöåïò ë³êà-
ðÿ. Ïîòð³áíî ñòèìóëþâàòè ïðà-
ö³âíèê³â ìåäè÷íî¿ ñôåðè, ùîá 
âîíè õîò³ëè æèòè ³ ïðàöþâàòè 
ó ñâîºìó ñåë³. À öå ìîæëèâî 
ëèøå çà ðàõóíîê ï³äâèùåííÿ 
çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Äîñòóïíèìè 
äëÿ ëþäåé ïîâèíí³ ñòàòè ë³êè.

Îêðåìó óâàãó òðåáà ïðèä³ëè-
òè ðîçâèòêó ñïîðòèâíî¿ ñôåðè. 
Íàø³ ñïîðòèâí³ ãóðòêè âèïóñ-
êàþòü ÷åìï³îí³â, àëå óìîâè 
òðåíóâàíü æàõëèâ³! ß ïðîïîíóþ 
ñòâîðþâàòè âóëè÷í³ ëîêàö³¿ äëÿ 
òðåíóâàíü, à òàêîæ äîïîìàãàòè 
ñïîðòèâíèì îðãàí³çàö³ÿì, àäæå 
âîíè ç³ ñâîº¿ êèøåí³ ïëàòÿòü 
çà çìàãàííÿ. Õ³áà öå ÷åñíî?! Äå 
ìîòèâàö³ÿ äëÿ ÷åìï³îí³â?!

Ìîÿ îñíîâíà ïîçèö³ÿ, ÿê 
æ³íêè, ìàìè, áåðåãèí³ ñ³ìåéíî-
ãî âîãíèùà — öå ñòàá³ëüí³ñòü. 
Ñòàá³ëüí³ñòü â ñ³ì’¿, ñòàá³ëü-
í³ñòü â êðà¿í³, ñòàá³ëüí³ñòü 
ó âñüîìó!

ß äóæå ëþáëþ ëþäåé. À ùå 
á³ëüøå — ëþáëþ ¿ì äîïîìàãàòè. 
Â³ñ³ì ðîê³â çàéìàþñÿ áëàãîä³é-
í³ñòþ. ² â³ä÷óâàþ, ùî öå ìîº 
ïîêëèêàííÿ. Ðîáèëà, ðîáëþ ³ 
áóäó ðîáèòè âñå äëÿ ëþäåé.

ß õî÷ó âèâåñòè íàøèõ ãðîìà-
äÿí íà âèñîêèé ð³âåíü æèòòÿ! ² 
ùîá ìè çàëèøàëèñÿ íà öüîìó 
âèñîêîìó ð³âí³ çàâæäè!

Éäó äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿-
íè, ùîá âèð³øóâàòè ïðîáëåìè ³ 
â³äñòîþâàòè ïðàâà ëþäåé. Âíî-
ñèòè â³äïîâ³äí³ çàêîíîïðîåêòè. 
Ìàþ àìá³ö³¿ ïðàöþâàòè íå ëèøå 
îäèí òåðì³í (5 ðîê³â), à ïðèñâÿ-
òèòè âñå ñâîº æèòòÿ ïîë³òèö³, 
ëþäÿì ³ íàø³é äåðæàâ³. ß ãîòî-
âà íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä 
êîæíèì ãðîìàäÿíèíîì. ß ìàþ 
äâîõ ñèí³â ³ çíàþ, ùî ïîòð³áíî 
äëÿ ðîçâèòêó óñï³øíî¿ êðà¿íè 
òà ìàéáóòíüîãî íàøèõ ä³òåé! 
ß çíàþ! ß ìîæó! ß áóäó ðîáèòè! 
ß ñïðÿìóþ âñ³ ñâî¿ ñèëè íà ï³ä-
íåñåííÿ Óêðà¿íè!

Ç ïîâàãîþ, Â³êòîð³ÿ Ãàë³öü-
êà — êàíäèäàò â íàðîäí³ äåïóòàòè 
äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè â³ä 
âèáîð÷îãî îêðóãó ¹12.

Дорогу молоді в політиціПРЕС-СЛУЖБА 
КАНДИДАТА 
У НАРОДНІ 

ДЕПУТАТИ ВІКТОРІЇ 
ГАЛІЦЬКОЇ
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455743

Ï³äòðèìàºìî Ïðåçèäåíòà 
Óêðà¿íè — â³äïðàâèìî ñòà-

ðèõ ïîë³òèê³â ó ìèíóëå
Ñòàð³ ïîë³òè÷í³ ñõåìè çà-

ñòàð³ëè. Ñòàð³ ïîë³òè÷í³ ïàðò³¿ 
ïåðåòâîðèëèñÿ íà êëóáè ÷èíîâíèê³â òà 
êðèêóí³â. Ñòàð³ ïîë³òèêè âæå çàáóëè, 
äëÿ ÷îãî âîíè äâàäöÿòü-òðèäöÿòü ðîê³â 
òîìó éøëè ó âëàäó. Ñòàðà âëàäà «ìà-
ëþº» ðåéòèíãè, ùîá îáäóðèòè íàñåëåííÿ 
òà ï³äãîòóâàòè äî ìîæëèâèõ ôàëüñèô³êàö³é 
Â³ííèöþ. ÄÎÑÈÒÜ!

Íàñòàâ ÷àñ çì³íþâàòè ñèñòåìó, ùîá 
âèâåñòè êðà¿íó ³ç êðóòîãî ï³êå êîðóïö³¿, 
â³éíè òà â³÷íî¿ áàéäóæîñò³ ñòàðèõ ïî-
ë³òèê³â äî ñïðàâæí³õ ïðîáëåì íàðîäó!

ПАРТІЯ «СЛУГА НАРОДУ» — ОСНОВА 
МАЙБУТНІХ РЕФОРМ ПРЕЗИДЕНТА

Âñå ïðîñòî. Íåìàº á³ëüøîñò³ ó Âåð-
õîâí³é Ðàä³ — Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè ñòàº 
çàðó÷íèêîì ïîë³òè÷íèõ ðåêåòèð³â, ÿê³ 
çâèêëè çà êîæíå ãîëîñóâàííÿ âèìàãàòè 
íîâèõ ïîñàä äëÿ êóì³â-ñâàò³â-ðîäè÷³â, 
àáî ïðîñèòè ÷åðãîâó ïîðö³þ äîëàð³â 
ó îë³ãàðõ³â. Äîñèòü ïîë³òè÷íîãî ðåêå-
òèðñòâà ó Ðàä³!

Á³ëüø³ñòü ó Âåðõîâí³é Ðàä³ íà ÷îë³ ³ç 
ïîë³òè÷íîþ ïàðò³ºþ «Ñëóãà íàðîäó» — öå 
ïåðøî÷åðãîâî:
 Ñêàñóºìî íåäîòîðêàí³ñòü íàðîäíèõ 

äåïóòàò³â
 Ðåàë³çóºìî ìåõàí³çì â³äêëèêàííÿ 

íàðîäíèõ äåïóòàò³â
 Ââåäåìî â³äïîâ³äàëüí³ñòü ÷èíîâíè-

ê³â çà íåçàêîííå çáàãà÷åííÿ
 Ï³äòðèìóºìî äåöåíòðàë³çàö³þ âëà-

äè — ãðîø³ òà ïîâíîâàæåííÿ ïðîâ³íö³¿
 Çíèùèìî äèêòàòóðó òà ìåõàí³çìè 

òèñêó ìåä³à-îë³ãàðõ³â íà æóðíàë³ñò³â
Ïîðÿäíèì ³ ÷åñíèì ÷èíîâíèêàì í³÷î-

ãî áîÿòèñÿ íàñòóïíèõ ïðîãðàìíèõ çàñàä 
ïàðò³¿:
 Ðàäèêàëüíå î÷èùåííÿ òà ïåðåçà-

âàíòàæåííÿ ïðîêóðàòóðè
 Êîíô³ñêàö³ÿ ìàéíà êîðóïö³îíåð³â 

íà êîðèñòü äåðæàâè
 Ñèñòåìà ãðîøîâî¿ âèíàãîðîäè çà âè-

ÿâëåííÿ êîðóïö³¿
 Ðåàëüíà íåçàëåæí³ñòü àíòèêîðóï-

ö³éíèõ îðãàí³â
Äèïëîìàò³ÿ ìàº áóòè ðåçóëüòàòèâíîþ:
 Ïåðåçàâàíòàæèìî â³äíîñèíè ³ç Çà-

õîäîì: ðîçøèðåííÿ ñï³âïðàö³ ³ç ªâðî-
ñîþçîì ³ ÍÀÒÎ
 Ïðîñóâàííÿ óêðà¿íñüêèõ òîâàð³â 

íà ñâ³òîâèõ ðèíêàõ: äîñèòü ïðîäàâàòè 
ïåðåâàæíî ñèðîâèíó!

Êðà¿í³ ïîòð³áíå êàðäèíàëüíå ïåðåçàâàí-
òàæåííÿ ñèñòåìè ñóää³âñòâà, ùî çà ðîêè 
íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè ñòàëà ñèìâîëîì 
êîðóïö³¿ òà ñâàâ³ëëÿ:
 Ïåðåçàâàíòàæèìî Âèùó ðàäó ïðà-

âîñóääÿ ³ Âèùó êâàë³ô³êàö³éíó êîì³ñ³þ 
ñóää³â
 Ïîñèëèìî ìîæëèâîñò³ ãðîìàäñüêîãî 

êîíòðîëþ çà ñóäîâîþ ñèñòåìîþ
 Çàïóñòèìî ïîâíîö³íí³ ³íñòèòóòè 

ìèðîâèõ ñóää³â ³ ñóäó ïðèñÿæíèõ
Ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè ïîâèíí³ çàõèùàòè 

ãðîìàäÿí òà ¿õ á³çíåñ, à íå íàæèâàòèñÿ 
íà íèõ! Ïàðò³ÿ æîðñòêî âèñòóïàº ïðîòè 
òèñêó ñèëîâèõ ñòðóêòóð íà ÷åñíèõ òà â³ä-
ïîâ³äàëüíèõ ãðîìàäÿí:
 Çâ³ëüíèìî á³çíåñ â³ä ñâàâ³ëëÿ ÷è-

íîâíèê³â ³ ðåéäåð³â
 Çàïðîâàäèìî ìåõàí³çì íàä³éíîãî 

çàõèñòó ñâ³äê³â
 Âïðîâàäèìî íåâ³äâîðîòí³ñòü ïîêàðàííÿ 

äëÿ ïðàö³âíèê³â ïîë³ö³¿, ïðîêóðàòóðè òà 
ÑÁÓ çà ïåðåâèùåííÿ ñëóæáîâèõ ïîâíî-
âàæåíü

Åêîíîì³÷íà ñèòóàö³ÿ â êðà¿í³ — öå ñåã-
ìåíò ïîñèëåíîãî êîíòðîëþ òà ð³øó÷èõ ä³é, 
à íå òåìà äëÿ ñïåêóëÿö³é ñòàðî¿ âëàäè! Åêî-
íîì³êó ïîòð³áíî ðîçâèâàòè, à íå æàë³òèñÿ 
íàðîäîâ³, ùî âîíà ìîæå ëèøå ïîã³ðøèòèñÿ. 
ßêùî ïðàöþâàòè — ðåçóëüòàò áóäå:
 Ïðîâåäåìî äåìîíîïîë³çàö³þ êëþ÷î-

âèõ ãàëóçåé, çðîáèìî Àíòèìîíîïîëüíèé 
êîì³òåò íåçàëåæíèì ³ åôåêòèâíèì
 Çàïðîâàäèìî ïîäàòîê íà âèâåäåíèé 

êàï³òàë, ùîéíî äëÿ öüîãî âèíèêíóòü 
íåîáõ³äí³ åêîíîì³÷í³ óìîâè
 Óõâàëèìî ñòðàòåã³þ ïîñòóïîâîãî 

çìåíøåííÿ ºäèíîãî ñîö³àëüíîãî âíåñêó
 Íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³ ãàðàíòóºìî 

íåçì³íí³ñòü ÷èííèõ óìîâ îïîäàòêóâàííÿ 
äëÿ ñóá’ºêò³â ìàëîãî ï³äïðèºìíèöòâà — 
ô³çè÷íèõ îñ³á. ÔÎÏè — öå ðåàëüíèé 
ìàëèé òà ñåðåäí³é á³çíåñ, ÿêîìó òðåáà 
äîïîìàãàòè ïðàöþâàòè, à íå çàâàæàòè!

Òàðèôè — íå äëÿ çàðîá³òêó îë³ãàðõ³â! 
Äîñèòü æèòè çà ñõåìàìè, ïðèäóìàíèì äëÿ 
îáêðàäàííÿ, à íå äëÿ äîñòóïíîñò³ ïîñëóã 
íàðîäîâ³:
 Çàïðîâàäèìî äåðæàâíó ñòðàòåã³þ 

îïòèì³çàö³¿ æèòëîâî-êîìóíàëüíèõ òà-

ðèô³â çà ðàõóíîê äåìîíîïîë³çàö³¿ åíåð-
ãåòè÷íèõ ðèíê³â, çá³ëüøåííÿ âëàñíîãî 
âèäîáóòêó åíåðãîðåñóðñ³â òà óñóíåííÿ 
êîðóïö³éíî¿ ñêëàäîâî¿ â òàðèôîóòâîðåíí³
 Ñêàñóºìî âñ³ ôîðìóëüí³ ö³íîóòâî-

ðåííÿ íà êøòàëò «Ðîòòåðäàì+» òà ³íøèõ 
«÷îðíèõ ñõåì»

Ðîçâèòîê ³íôðàñòðóêòóðè — ñòðàòåã³÷íà 
ãàëóçü åêîíîì³êè, à íå ï³àð ÷èíîâíèê³â. 
Êðà¿í³ ïîòð³áí³ ÿê³ñí³ äîðîãè, à íå á³ë-
áîðäè á³ëÿ äîðîæí³õ ÿì!
 Âïðîâàäèìî íåçàëåæíèé êîíòðîëü 

ÿêîñò³ áóä³âíèöòâà òà ðåìîíòó àâòîìî-
á³ëüíèõ äîð³ã
 Ñòâîðèìî çàêîíîäàâ÷³ óìîâè äëÿ 

áóä³âíèöòâà áåòîííèõ äîð³ã
 Äåìîíîïîë³çóºìî ãàëóç³ ïàñàæèð-

ñüêèõ ³ âàíòàæíèõ ïåðåâåçåíü íà çàë³ç-
íè÷íîìó òðàíñïîðò³

Çàõèñò äîâê³ëëÿ — öå ³íâåñòèö³ÿ íå ëèøå 
â ñüîãîäí³! Öå òå, ÷èì áóäóòü æèòè íàø³ 
ä³òè â íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó:
 Ñòâîðèìî çàêîíîäàâ÷³ ñòèìóëè äëÿ 

áóä³âíèöòâà ñì³òòºïåðåðîáíèõ çàâîä³â
 Çàïðîâàäèìî åëåêòðîííå ìàðêó-

âàííÿ äåðåâ äëÿ ïðîòèä³¿ íåçàêîíí³é 
âèðóáö³ ë³ñ³â
 Çàïðîâàäèìî êðèì³íàëüíó â³äïî-

â³äàëüí³ñòü çà íåçàêîííó âèðóáêó ë³ñ³â 

³ ãðóá³ ïîðóøåííÿ ïðàâèë ïîâîäæåííÿ 
ç â³äõîäàìè

Óêðà¿íöÿì ïîòð³áíà îñâ³òà ºâðîïåéñüêî-
ãî ð³âíÿ, ÿêùî ìè õî÷åìî âèõîâóâàòè ñâî-
¿õ ñïåö³àë³ñò³â â íàéñêëàäí³øèõ ãàëóçÿõ 
åêîíîì³êè, à íå çàëåæàòè â³ä íàóêîâîãî 
ïðîãðåñó ³íøèõ êðà¿í:
 Îíîâèìî îñâ³òíþ òà íàóêîâó ³íô-

ðàñòðóêòóðó
 Çàïðîâàäèìî áàçîâå ìàòåð³àëüíå 

çàáåçïå÷åííÿ ïåäàãîã³â íà ð³âí³ òðüîõ 
ì³í³ìàëüíèõ çàðïëàò
 Îïòèì³çóºìî ìåðåæó çàêëàä³â âè-

ùî¿ îñâ³òè
 Çàïðîâàäèìî ð³âíîïðàâí³ñòü äåðæàâ-

íèõ ³ ïðèâàòíèõ çàêëàä³â îñâ³òè
Ìåäèöèíà — íå ãîä³âíèöÿ ôàðìàöåâòè÷-

íèõ êëàí³â. Ë³êóâàííÿ — îäíà ³ç áàçîâèõ 
ïîòðåá óêðà¿íö³â. Çíóùàòèñÿ íàä ìîæëè-
â³ñòþ ë³êóâàòè ñåáå òà ñâî¿õ áëèçüêèõ — 
íå ïîâàæàòè âëàñíèé íàðîä:
 Çàïðîâàäèìî ñèñòåìó îáîâ’ÿçêîâîãî 

ìåäè÷íîãî ñòðàõóâàííÿ
 Çíèùèìî ôàðìàêîëîã³÷íó ìàô³þ, 

ñêàñóâàâøè êîðóïö³éíèé ìåõàí³çì ïî-
âòîðíî¿ ñåðòèô³êàö³¿ ë³ê³â
 Ïåðåâåäåìî âñþ ìåäè÷íó äîêóìåí-

òàö³þ â åëåêòðîííó ôîðìó
 Ñòâîðèìî ÷³òêèé ³ çðîçóì³ëèé ãàðàí-

òîâàíèé ïàêåò ìåäè÷íèõ ïîñëóã
Óêðà¿íö³ — öå ìàº çâó÷àòè ãîðäî ó áóäü-

ÿê³é òî÷ö³ ñâ³òó. Íàì º ÷èì ïèøàòèñÿ!
 Çàïðîâàäèìî ãóìàí³òàðíó ïîë³òèêó, 

ÿêà ñïðèÿòèìå êóëüòóðíîìó, ãðîìàäÿí-
ñüêîìó òà äóõîâíîìó îá’ºäíàííþ ãðî-
ìàäÿí Óêðà¿íè
 Ñòâîðèìî ñèñòåìó ï³äòðèìêè óêðà-

¿íñüêî¿ ìîâè òà êóëüòóðè çà äîïîìîãîþ 
ô³ñêàëüíèõ ñòèìóë³â ³ ïð³îðèòåòíîãî äåð-
æàâíîãî ô³íàíñóâàííÿ
 Ðîçðîáèìî äåðæàâí³ ïðîãðàìè ñèñ-

òåìíèõ êîíòàêò³â ç óêðà¿íñüêèìè ä³à-
ñïîðàìè
 Ñòâîðèìî ñèñòåìó ³íôîðìàö³éíî¿ 

ðå³íòåãðàö³¿ ìåøêàíö³â îêóïîâàíèõ òå-
ðèòîð³é â Óêðà¿íó

МАКСИМ ПАШКОВСЬКИЙ — 
КАНДИДАТ ВІД «СЛУГИ НАРОДУ»

Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé — â³ííè÷àíèí. 
Éîìó 36 ðîê³â. Þðèäè÷íó îñâ³òó îòðèìàâ 
â Êèºâî-Ìîãèëÿíñüê³é àêàäåì³¿, â³ëüíî 
âîëîä³º óêðà¿íñüêîþ, ðîñ³éñüêîþ òà àí-
ãë³éñüêîþ ìîâàìè. Ìàêñèì — þðèñò-
ïðàêòèê, ÿêèé ³ç âëàñíîãî äîñâ³äó çíàº, 
ùî òàêå ìàëèé òà ñåðåäí³é á³çíåñ òà áåç-
ë³÷ ñõåì ÷èíîâíèê³â, ÿê³ öåé ìàëèé òà 
ñåðåäí³é á³çíåñ çìóøóþòü çàêðèòèñÿ àáî 
ïëàòèòè õàáàð³!

Ìàêñèì — íå ìàæîð, ÿêîìó ïîñàäó 
ó äåðæàâíîìó ÷è êîìóíàëüíîìó ï³äïðè-
ºìñòâ³ ïîäàðóâàâ òàòî-÷èíîâíèê íà äåíü 
íàðîäæåííÿ. Í³ Ìàêñèì, í³ ÷ëåíè éîãî 
ðîäèíè íå áóëè äåðæàâíèìè ÷èíîâíè-
êàìè ³ íå çàéìàëè æîäíèõ ïîë³òè÷íèõ 
ïîñàä. Öå ëþäèíà, ùî âì³º çàðîáëÿòè 
âëàñíèì ðîçóìîì, à íå íàâàðþâàòèñÿ 
íà «÷îðíèõ ñõåìàõ» çà ðàõóíîê íàðîäó!

Ìàêñèì Ïàøêîâñüêèé — âèá³ð ïî-
ë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Ñëóãà íàðîäó» òà îïîðà 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè â îäíîìàíäàòíîìó 
îêðóç³ ¹ 11 ó ì³ñò³ Â³ííèöÿ!

Íå áóäüòå áàéäóæèìè äî âëàñíîãî ìàé-
áóòíüîãî! Ï³äòðèìàéòå ³ñòîðè÷í³ çì³íè 
â ïîë³òè÷íîìó æèòò³ Óêðà¿íè — ïðîãî-
ëîñóéòå çà ïîë³òè÷íó ïàðò³þ «Ñëóãà íà-
ðîäó» òà Ìàêñèìà Ïàøêîâñüêîãî — ºäè-
íîãî êàíäèäàòà â íàðîäí³ äåïóòàòè â³ä 
ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Ñëóãà íàðîäó»!

21 липня — вибори до Верховної РадиПРЕС-СЛУЖБА 
КАНДИДАТА 

У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
МАКСИМА 

ПАШКОВСЬКОГО
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ПРЕС-СЛУЖБА 
ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ»

Äîáðîãî äíÿ, øàíîâí³ äðóç³!
Ìåíå çâóòü ²ãîð Ãîðëà÷îâ, ³ 

ÿ éäó â ïàðëàìåíò, ùîá ïðåä-
ñòàâëÿòè ³íòåðåñè â³ííè÷àí 
ïî îêðóãó ¹ 11. ß çíàþ, íà-
ñê³ëüêè öÿ ì³ñ³ÿ º â³äïîâ³äàëü-
íîþ ³ ãîòîâèé çàïåâíèòè âàñ, ùî 
áóäó ïðàöþâàòè, íå ïîêëàäàþ÷è 
ðóê, éòè ç âïåâíåí³ñòþ òà ãîð-
äî ï³äíÿòîþ ãîëîâîþ. Àäæå òîé 
êðåäèò äîâ³ðè, ÿêèé, ÿ ñïîä³-
âàþñÿ, îòðèìàþ â³ä çåìëÿê³â — 
äëÿ ìåíå öå äóæå âåëèêà ÷åñòü.

Íèí³øí³ ðåàë³¿, ÿê³ ïåðåæèâàº 
êðà¿íà, ìåíå ÿê ìîëîäó ëþäèíó, 
êîòðà íå ìàº «ïîë³òè÷íîãî äîñâ³-
äó», íå ìîæóòü çàëèøèòè îñòî-
ðîíü. Óïåâíåíèé, ùî ìàþ ñï³ëüí³ 
³ äóæå ïðîñò³ ç âàìè áàæàííÿ: 
ÿ õî÷ó, ùîá ó íàø³é ð³äí³é êðà-
¿í³ íàðåøò³ íàñòàâ ÌÈÐ. Ùîá 
ó ðàíêîâèõ çâåäåííÿõ ïîâ³äî-
ìëÿëè ïðî ê³ëüê³ñòü íîâîíàðî-
äæåíèõ, à íå âáèòèõ. Ùîá íàø³ 
ä³òè æèëè â çàìîæí³é, óñï³ø-
í³é, ïðîöâ³òàþ÷³é êðà¿í³. Àäæå, 
«Ìèð — íàéâèùå áëàãî, ÿêîãî 
ëþäè áàæàþòü â öüîìó æèòò³» 
(Ì³ãåëü äå Ñåðâàíòåñ Ñààâåäðà).

ß áàëîòóþñü â³ä ïàðò³¿ 

«ÎÏÎÇÈÖ²ÉÍÀ ÏËÀÒÔÎÐ-
ÌÀ — ÇÀ ÆÈÒÒß», àäæå íà-
ðàç³ — öå ºäèíà ïîë³òñèëà, ÿêà 
ìîæå ðåàë³çóâàòè ìèðíèé ïëàí 
(ÿêîãî, âàðòî ñêàçàòè, íåìàº 
â æîäíî¿ ïàðò³¿, òèì á³ëüøå êàí-
äèäàòà) ³ â³äðîäèòè åêîíîì³êó. 
Ñòðàòåã³ÿ ìèðíîãî ïëàíó áóëà 
ðîçðîáëåíà çàäîâãî äî âèáîð³â, 
â³í â³äôîðìàòîâàíèé, êîíêðåòè-
çîâàíèé òà âêëþ÷àº ö³ëèé ïàêåò 
çàêîí³â ³ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿. 
Òîáòî — öå àáñîëþòíî çàâåðøå-
íèé êîìïëåêñíèé ïðîåêò. Éîãî 
îñíîâíà ö³ëü — çàâåðøåííÿ êîí-
ôë³êòó ³ çâ³ëüíåííÿ â³éñüêîâî-
ïîëîíåíèõ, òàêîæ â³äíîâëåííÿ 
³íôðàñòðóêòóðè Äîíáàñó.

Ïåðøî÷åðãîâ³ êðîêè áóäóòü 
íàïðàâëåíí³ íà:
 ââåäåííÿ ìîðàòîð³þ íà ïðè-

éíÿòòÿ ð³øåíü, ùî ðîçêîëþþòü 
êðà¿íó;
  çàñòîñóâàííÿ Ôîðìóëè 

íàö³îíàëüíîãî óñï³õó, äå ïð³-
îðèòåòíèìè º ïèòàííÿ, ÿê³ 
îá’ºäíóþòü ëþäåé — ï³äâèùåí-
íÿ ð³âíÿ æèòòÿ, äîõîä³â, ñï³ëüíå 
óïðàâë³ííÿ êðà¿íîþ, ùî äîçâî-
ëèòü êîíñîë³äóâàòè ñóñï³ëüñòâî;
 çàáåçïå÷åííÿ ïðÿìèõ ïåðå-

ìîâèí ó ÷îòèðèêóòíèêó Êè¿â — 
Äîíåöüê — Ëóãàíñüê — Ìîñêâà;
 ïðèïèíåííÿ åêîíîì³÷íî¿ 

áëîêàäè Äîíáàñó;
 íàäàííÿ àâòîíîìíîãî ñòàòó-

ñó Äîíáàñó ÿê íåâ³ä’ºìí³é ñêëà-
äîâ³é ÷àñòèí³ Óêðà¿íè øëÿõîì 
âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ 
òà çàêîí³â Óêðà¿íè;
 ïðèéíÿòòÿ çàêîí³â: ïðî àì-

í³ñò³þ, ïðî âèáîðè òà ïðî â³ëüíó 
åêîíîì³÷íó çîíó íà Äîíáàñ³.

Ñåðåä ³íøîãî, íåîáõ³äíî ïðè-
ïèíèòè ïðîïàãàíäó â³éíè íà ñõî-
ä³ êðà¿íè ³ ñ³ñòè çà ñò³ë ïåðåãîâî-
ð³â çàðàäè â³äðîäæåííÿ Óêðà¿íè 
³ ìàéáóòíüîãî íàøèõ ä³òåé.

ß õî÷ó íàãîëîñèòè, ùî ìè 
ìàºìî âåñòè ïåðåãîâîðè ç êîí-
ôë³êòóþ÷îþ ñòîðîíîþ íå çàðàäè 
íèõ, à çàðàäè íàñ. Àäæå íåìàº 
â ñâ³ò³ âîºí, ÿê³ á íå çàê³í÷óâà-
ëèñÿ. ª â³éíè, ÿê ôîðìà á³çíåñó. 
À îòæå, â íàøèõ ³íòåðåñàõ çà-
âåðøèòè êîíôë³êò íà Äîíáàñ³ 
ÿêîìîãà øâèäøå.

ß õî÷ó, ùîá ç íîâîþ Ðàäîþ 
ìè â³äáóäóâàëè êðà¿íó, êîëè 
ìè ñïîê³éíî ¿çäèëè ç³ Ëüâîâà 
äî Õàðêîâà, ç Ð³âíîãî äî Îäåñè. 
Ïîòð³áíî ïðèïèíèòè ïðèéìàòè 
çàêîíè çàðàäè êðàñèâèõ ãàñåë ³ 
áóäóâàòè êðà¿íó!

ß, ²ãîð Ãîðëà÷îâ, êàíäèäàò â íà-
ðîäí³ äåïóòàòè â³ä ïàðò³¿ «ÎÏÎ-
ÇÈÖ²ÉÍÀ ÏËÀÒÔÎÐÌÀ — 
ÇÀ ÆÈÒÒß» ³ ÿ îáèðàþ ÌÈÐ!

ПРЕС-СЛУЖБА 
ПАРТІЇ «ОПОЗИЦІЙНА 

ПЛАТФОРМА — ЗА ЖИТТЯ»

Äîáðîãî äíÿ, øàíîâí³ çåìëÿêè!
ß, Ñåðã³é Ãðóøêî, êàíäèäàò 

ó íàðîäí³ äåïóòàòè â³ä «ÎÏÎ-
ÇÈÖ²ÉÍÀ ÏËÀÒÔÎÐÌÀ — 
ÇÀ ÆÈÒÒß» ïî îäíîìàíäàò-
íîìó âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 12 ³ 
ÿ éäó ó Âåðõîâíó Ðàäó ëîá³þ-
âàòè òà çàõèùàòè ³íòåðåñè ñâî¿õ 
ñï³ââ³ò÷èçíèê³â. ß ïðåäñòàâëÿþ 
íîâó åðó ìîëîäèõ àìá³òíèõ òà 
íåçààíãàæîâàíèõ óêðà¿íö³â. ßê 
íîâå îáëè÷÷ÿ â ïîë³òïðîñòîð³, 
ÿ éäó â ïàðëàìåíò, ùîá äîâåñòè, 
ùî º ëþäè, ÿê³ íå áóäóòü êðàñòè 
òà áðåõàòè. Òà ïåðåêîíàòè, ùî 
ïîêîë³ííÿ ìåéíñòðèìó çäàòíå 
â³äð³çíèòè ôåéê â³ä ïðàâäè.

Ãîëîâíèé ïð³îðèòåò ìîº¿ ïðî-
ãðàìè — áîðîòüáà ç á³äí³ñòþ ³ 
ñîö³àëüíèé çàõèñò íàñåëåííÿ. 
ß õî÷ó, ùîá áóëè çíèæåí³ òà-
ðèôè äëÿ íàñåëåííÿ ÿê ì³í³ìóì 
ó 3 ðàçè. ß êàæó: «Í²!» ïîë³òèö³ 
òàðèôíîãî ãåíîöèäó òà îá³öÿþ:
 çíèæåííÿ òàðèô³â íà ãàç 

äëÿ íàñåëåííÿ Óêðà¿íè äî 3800–
4000 ãðí çà òèñ. êóá. ì çà ðà-
õóíîê, â òîìó ÷èñë³, ïðÿìèõ 
ïîñòàâîê ãàçó ç ÐÔ, âèêîðèñ-

òàííÿ äëÿ ïîòðåá íàñåëåííÿ ãàçó 
óêðà¿íñüêîãî âèäîáóòêó;
 ñïèñàííÿ çàáîðãîâàíîñò³ 

íàñåëåííÿ çà æèòëîâî-êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè òà âñòàíîâëåííÿ 
ñïðàâåäëèâèõ ñóáñèä³é;
 ï³äâèùåííÿ ïðîæèòêîâîãî 

ì³í³ìóìó, ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³ò-
íî¿ ïëàòè, ì³í³ìàëüíî¿ ïåíñ³¿ äî 
7000 ãðí;
 ï³äâèùåííÿ âèïëàò ïðè íà-

ðîäæåíí³ äèòèíè: çà ïåðøó äè-
òèíó — 100 000 ãðí, çà äðóãó — 
200 000 ãðí, çà òðåòþ ³ íàñòóï-
íèõ — 400 000 ãðí;
 ââåäåííÿ ïðîãðåñèâíî¿ ñèñ-

òåìè îïîäàòêóâàííÿ äîõîä³â ô³-
çè÷íèõ îñ³á;
 âñòàíîâëåííÿ íåîïîäàòêî-

âóâàíîãî äîõîäó ô³çè÷íèõ îñ³á 
íà ð³âí³ ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ 
ïëàòè.

Íà ñüîãîäí³, äëÿ çíèæåííÿ òà-
ðèô³â â Óêðà¿í³ íåîáõ³äíî íàö³î-
íàë³çóâàòè âñ³ íàäðà êðà¿íè. Àäæå 
á³ëüøà ÷àñòèíà ðåñóðñ³â äåðæàâè 
íàëåæèòü îôøîðíèì êîìïàí³ÿì. 
À ãàç, ÿêèé âèäîáóâàºòüñÿ ç ïðè-
ðîäíèõ íàäð, ïðîäàþòü íàðîäó 
â ê³ëüêà ðàç³â äîðîæ÷å ñîá³âàðòîñò³.

Íà øëÿõó äî çíèæåííÿ òà-
ðèô³â ìè ç êîìàíäîþ óêëàëè 
ïðÿìèé êîíòðàêò íà çàêóï³âëþ 

ðîñ³éñüêîãî ãàçó, ç 25% çíèæêîþ 
â³ä ò³º¿ ö³íè, çà ÿêîþ ãàç íàðàç³ 
êóïóºòüñÿ. À öå îçíà÷àº, òàðèôè 
íà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ìè âæå 
â çìîç³ çíèçèòè. Òàêèì ÷èíîì, 
ìàêñèìàëüíà ö³íà ãàçó äëÿ âñ³õ 
êàòåãîð³é íàñåëåííÿ, äëÿ êîìó-
íàëüíî¿ ñôåðè, ïðîìèñëîâîñò³ — 
áóäå ìàêñèìóì: 3800 ãðí. Çà öèì, 
â ñâîþ ÷åðãó áóäå çíèæåíà ö³íà 
íà âñ³ ïðîäóêòè, äå ãàç ïðèñóòí³é 
ÿê åíåðãåòè÷íà ñêëàäîâà.

Äî âèáîð³â çàëèøàºòüñÿ ìåíøå 
òèæíÿ, à öå, äîðîã³ äðóç³, îçíà÷àº, 
ùî ïîòð³áíî çðîáèòè ïðàâèëüíèé 
âèá³ð òà çóïèíèòè «ëåãàëüíèé ãå-
íîöèä». Öèí³÷íèé ãåøåôò âëàäè, 
ÿêà çíèùóº íàéá³ëüø íåçàõèùå-
íèé ïðîøàðîê íàñåëåííÿ — ïåí-
ñ³îíåð³â. Íàâ³òü ÎÎÍ âèçíàº, ùî 
60% íàñåëåííÿ Óêðà¿íè ïåðåáóâàº 
çà ìåæåþ á³äíîñò³, ëþäåé òðåáà 
ðÿòóâàòè â³ä çëèäí³â, ï³äâèùóâà-
òè çàðïëàòè ³ ïåíñ³¿, òåðì³íîâî 
çíèæóâàòè êîìóíàëüí³ òàðèôè!

Ìè ðîçóì³ºìî, ùî ñüîãîäí³ 
íàøå çàâäàííÿ — äîìîãòèñÿ 
ìàêñèìàëüíî íèçüêî¿ ö³íè íà ãàç 
äëÿ óêðà¿íö³â. ² ìè, íà â³äì³íó 
â³ä ³íøèõ óêðà¿íñüêèõ ïîë³òèê³â, 
ïðîïîíóºìî êîíêðåòíèé ïëàí 
çíèæåííÿ òàðèô³â, ÿêèé çäàòí³ 
âò³ëèòè ó æèòòÿ!

Ігор Горлачов: Мир — найвище благо 
і ми маємо його досягти

Сергій Грушко: зупинимо тарифний геноцид, 
мінімальна зарплата і пенсія — 7000 грн

455732

455733
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Â³òàþ, äîðîã³ 
â³ííè÷àíè.

ß, Ñåðã³é Ðó-
äåíêî, ñàìîâè-

ñóâàíåöü ïî ¹12 
âèáîð÷îìó îêðóãó ì. 

Â³ííèö³ òà Â³ííèöüêîãî ðàéîíó. 
Ó ìåíå çà ñïèíîþ íåìàº àäì³-
í³ñòðàòèâíèõ ðåñóðñ³â ³ äîìîâ-
ëåíîñòåé, í³êîëè íå âñòóïàâ í³ 
â ÿê³ ïàðò³¿, ìàéæå äâàäöÿòü ðî-
ê³â çàéìàþñü ï³äïðèºìíèöüêîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ. Ïðèéíÿâ ð³øåííÿ áà-
ëîòóâàòèñü äî Âåðõîâíî¿ Ðàäè, 
òàê ÿê ââàæàþ ñàìå çàðàç íàñòàâ 
÷àñ çì³í. Â³ä÷óâàþ, ùî ïîâèíåí 
³ ìîæó äîëó÷èòèñü äî ðîçáóäîâè 
íîâî¿ ïðîöâ³òàþ÷î¿ êðà¿íè, ³í-
âåñòóþ÷è íàéö³íí³øå, ùî ó ìåíå 
º — ñâ³é ÷àñ òà áàæàííÿ.

Ìåíå ÷àñòî çàïèòóþòü: äëÿ 
÷îãî ÿ âèð³øèâ áàëîòóâàòèñÿ 
â íàðîäí³ äåïóòàòè, íàâ³ùî ìåí³ 
öå âñå?

Â³äïîâ³ì êîðîòêî — õî÷ó çì³í!
Íå ïîäóìàéòå, ùî äëÿ ñåáå.
Õî÷ó çì³í äëÿ ñâî¿õ ä³òåé… 

äëÿ íàøèõ ä³òåé. Ùîá âîíè 
æèëè ó ñòàá³ëüí³é ³ ïðîöâ³òà-
þ÷³é êðà¿í³, ìàëè çìîãó íàâ÷à-
òèñü ³ ïðàöþâàòè íà ñâî¿é çåìë³, 
à íå çà êîðäîíîì.

ßê çàâæäè, ïåðåä âèáîðàìè 
íàñ çàêèäàþòü îá³öÿíêàìè ïðî 
ïîêðàùåííÿ æèòòÿ. Àëå í³÷îãî 
íå çì³íþºòüñÿ ðîêàìè.

Òîìó, îñíîâí³ çàâäàííÿ, ÿê³ 
ñòàâëþ ïåðåä ñîáîþ, ³äó÷è ó íà-
ðîäí³ äåïóòàòè:
 Çàáåçïå÷åííÿ äîñòîéíî¿ çà-

ðîá³òíî¿ ïëàòè òà ïåíñ³é.
 Ïåíñ³¿ íå ìàþòü áóòè íèæ-

÷èìè â³ä ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó.
 Ñòâîðåííÿ óìîâ äëÿ ðîçâè-

òêó ìàëîãî òà ñåðåäíüîãî á³çíåñó.
 Âñòàíîâëåííÿ îáãðóíòîâà-

íèõ òàðèô³â äëÿ íàñåëåííÿ.
 Êîíòðîëü çà âèêîðèñòàííÿì 

ì³ñöåâèõ áþäæåòíèõ êîøò³â.
 Ðîçìèòíåííÿ âæèâàíèõ àâòî-

ìîá³ë³â íå ìàº ïåðåâèùóâàòè 15%.
 100% ô³íàíñóâàííÿ äåðæàâ-

íèõ ïðîãðàì ç ë³êóâàííÿ îíêîëîã³¿ 
³ öóêðîâîãî ä³àáåòó, ë³êóâàííÿ óñ³õ 
õâîðèõ ï³ñëÿ ³íôàðêòó òà ³íñóëü-
òó, ïîêðèòòÿ äåðæàâíèì ìåäè÷-
íèì ñòðàõóâàííÿì óñ³õ ãðîìàäÿí 
êðà¿íè.
 Çíÿòòÿ íåäîòîðêàíîñò³ ç 

äåïóòàò³â, ïðåçèäåíòà òà ñóää³â.
Ìàþ çà ìåòó óâ³éòè â êîàë³ö³þ 

ç óñ³ìà íîâèìè ñèëàìè, ÿê³ áóäóòü 
ï³äòðèìóâàòè çàêîíîäàâ÷³ ³í³ö³-
àòèâè Ïðåçèäåíòà òà ÂÐ, ñïðÿ-

ìîâàí³ íà ðîçâèòîê äåðæàâè, ¿¿ 
ö³ë³ñíîñò³ òà ïîêðàùåííÿ ³íâåñòè-
ö³éíîãî êë³ìàòó. Ó âèïàäêó, ÿêùî 
êîàë³ö³ÿ ïðèéìàòèìå çàêîíè, ÿê³ 
ñóïåðå÷àòü ðîçâèòêó äåðæàâè òà 
¿¿ ãðîìàäÿí, îá³öÿþ ç íå¿ âèéòè.

Øàíîâí³ âèáîðö³, ä³ë³òüñÿ 
ñâî¿ìè ïðîïîçèö³ÿìè òà ïðî-
áëåìàìè, àäæå ñàìå äëÿ öüîãî 
³ îáèðàþòü íàðîäíèõ äåïóòàò³â.

Â ìåíå íåìàº çìîãè âèêóïëÿ-
òè ïåðø³ ñòîð³íêè óñ³õ ì³ñöåâèõ 
ãàçåò òà çàñîá³â ÇÌ², òîìó äóæå 
ïîòðåáóþ âàøî¿ ï³äòðèìêè ³ áóäó 
âäÿ÷íèé çà êîæíèé â³ääàíèé 
çà ìåíå ãîëîñ!

АВТОБІОГРАФІЯ

РУДЕНКО СЕРГІЙ 
ВАСИЛЬОВИЧ
КАНДИДАТ У НАРОДНІ 
ДЕПУТАТИ УКРАЇНИ 
В ОДНОМАНДАТНОМУ 
ВИБОРЧОМУ ОКРУЗІ № 12
висунутий шляхом самовисування
Руденко Сергій Васильович — народив-
ся 5 листопада 1968 року у м. Вінниця.
Громадянин України. Проживаю в Укра-
їні з народження — 50 повних років.
Освіта: вища. У 1996 році закінчив Ві-
нницький державний технічний уні-
верситет; спеціальність — радіотехніка; 
кваліфікація — радіоінженер.
Трудова діяльність:
З 1987 року по 1993 рік — працював 
контролером-регулювальником раді-
оапаратури на Вінницькому радіотех-
нічному заводі «Маяк».
З 1993 року по 1995 рік — фізична особа-
підприємець.
З 1995 року по 2000 рік працював мене-
джером на підприємстві ТОВ «Електро-
будінвест».
З  2001 року по сьогоднішній день займа-
юсь підприємницькою діяльністю. Ме-
режа магазинів автозапчастин «Японія». 
Безпартійний.
Склад сім’ї: одружений, маю трьох синів.

Сергій Руденко: Твій голос може змінити життяПРЕС-СЛУЖБА 
КАНДИДАТА 

У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
СЕРГІЯ РУДЕНКА

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè 
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî 
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. 
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê 
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 190129

455629

455112
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Îëåêñàíäð Á³ëîøêóð-
ñüêèé — êàíäèäàò-ñà-

ìîâèíóâàíåöü ó äåïóòàòè 
ïî âèáîð÷îìó îêðóãó ¹ 12, 

ÿê³é ï³äòðèìóâàâ «Ãîëîñ», à ïàðò³ÿ ï³ä-
òðèìóâàëà éîãî. Âèÿâèëîñÿ, Îëåêñàíäð 
íå ïðîéøîâ ïåðåâ³ðêó â³ä øòàáó, ïðî ÿê³ 
ðîçïîâ³äàâ Ñåðã³é Ïðèòóëà íà íåùîäàâí³é 
ïåðåäâèáîð÷³é ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ ó Â³ííèö³. 
Àëå öå ñòàëî â³äîìî ÷îìóñü ëèøå çàðàç, 
âæå íàïðèê³íö³ êàìïàí³¿. Ùî öå? Öå ïî-
ë³òè÷í³ ìàõ³íàö³¿, ÷è ïîë³òè÷íà äèêòàòóðà?

Óñ³õ êàíäèäàò³â ³ çà ñïèñêàìè, ³ êàí-
äèäàò³â ìàæîðèòàðíèê³â ïàðò³ÿ «Ãîëîñ» 
ïåðåâ³ðÿº — ïðîõîäÿòü ïåðåâ³ðêó ùîäî 
ìîæëèâî¿ ó÷àñò³ ó êîðóïö³éíèõ ñõåìàõ 
÷è òî íàÿâíîñò³ éìîâ³ðíèõ ñóìí³âíèõ 
çâ’ÿçê³â. Çðåøòîþ, 30 ÷åðâíÿ Á³ëîøêóð-
ñüêèé îòðèìàâ â³òàëüíîãî ëèñòà â³ä ïàð-
ò³¿ ³ ðîçïî÷àâ àã³òàö³þ. Îñòàíí³é ëèñò 
íàä³éøîâ äî íüîãî 12 ëèïíÿ ââå÷åð³ ³ 
íå ì³ñòèâ áóäü-ÿêèõ ïîâ³äîìëåíü ïðî 
ïðèïèíåííÿ ñï³âïðàö³.

«Ïåðåä ïî÷àòêîì ïåðåäâèáîð÷î¿ êàì-
ïàí³¿ ÿ çóñòð³âñÿ ç ãîëîâîþ êîîðäèíàö³é-
íîãî îáëàñíîãî øòàáó «Ãîëîñó» Àíäð³-
ºì Çàïîðîæàíîì, ìè ç íèì ðîçìîâëÿëè 
ùîäî ñï³ëüíèõ ïîçèö³é ³ çíàéøëè ïîðî-
çóì³ííÿ. Ìåñåäæ³, ÿê³ âîíè íåñóòü, ìåí³ 
áëèçüê³. Âèð³øèëè ñï³ëüíî äîïîìàãàòè 
ó âèáîðàõ ïî 12 îêðóãó».

Ð³çí³ ïîçèö³¿ ó Îëåêñàíäðà òà ïàðò³¿ 
«Ãîëîñ» âèíèêëè ç «ìîâíîãî» ïèòàííÿ. 
«Ãîëîñ» ââàæàº íåìîæëèâèì íàäàííÿ 
â Óêðà¿í³ ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñó ðåã³î-
íàëüíî¿ ìîâè àáî ³íøèì ìîâàì ìåíøèí. 
Õî÷à â ïðîãðàì³ ïàðò³¿ «Ãîëîñ» ÷³òêîãî 
òàêîãî âèçíà÷åííÿ íåìàº.

À Îëåêñàíäð ââàæàº, ùî îäíèì ç êðî-
ê³â çóïèíåííÿ â³éíè º âèð³øèòè ïèòàííÿ 
ìîâíî¿ ñâîáîäè, çíÿòòÿ ìîâíèõ áàð’ºð³â ³ 
íàäàòè ðîñ³éñüê³é ìîâ³ ñòàòóñ ðåã³îíàëüíî¿ 
â³äïîâ³äíî äî ªâðîïåéñüêî¿ õàðò³¿ ìîâ, àëå 

äåðæàâíîþ ìàº çàëèøàòèñü óêðà¿íñüêà. 
Ó íàñ áåçë³÷ ³íøèõ ïèòàíü âàæëèâ³øèõ, 
ÿê³ òðåáà âèð³øèòè, êð³ì ìîâíîãî ïèòàííÿ.

Ïèòàííÿ ìîâè ïðîâîêàö³éíå.
Çíàºòå, äðóç³, ìîâíå ïèòàííÿ — ïðî-

âîêàö³éíå. Äëÿ òîãî, ùîá ï³äëèòè æàðó. 
×è âè íå áà÷èòå?! Âîíî ðîçä³ëÿº íàðîä. ª 
îäí³ºþ ç ïðè÷èí, ÿêà ïðèâåëà äî â³éíè. 
Òðåáà ìóäð³øå ïîâåñòè ñåáå — â³äïóñòèòè 
³ íå çâåðòàòè óâàãè. Äåðæàâíîþ º óêðà¿í-
ñüêà. Êðàïêà. Âñ³ îô³ö³éí³ äîêóìåíòè ä³é-
ñí³ ëèøå óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. Âèçíà÷èòè 
äåê³ëüêà ìîâ ìåíøèí, àáî ðåã³îíàëüíèõ, 
ÿêèìè ìîæóòü áóòè âèäàí³ äóáë³êàòè òà-
êèõ îô³ö³éíèõ äîêóìåíò³â, ùîá ëþäèíà 
ðîçóì³ëà, àëå âîíè íå ä³éñí³ áåç îðèã³íàëó 
óêðà¿íñüêîþ. Ïðîáëåì íåìàº ³ íå ïîâè-
ííî áóòè. Ó Êèòà¿ 1 500 000 000 íàñåëåííÿ. 
² ï³âí³÷ íå ðîçóì³º, ïðî ùî ãîâîðèòü ï³â-

äåíü. Òàê ³ â ³íøèõ êðà¿íàõ áóâàº. Íà ìîâ³ 
ìàí³ïóëþþòü, à ìè âåäåìîñÿ. ² òÿãàºì 
îäèí îäíîãî çà ÷óáè. À âîðîã â öåé ÷àñ äî-
ëîí³ ïîòèðàº, — çàçíà÷àº Á³ëîøêóðñüêèé.

Ñàìå öåé ñóïåðå÷ëèâèé ìîìåíò ñòàâ 
ïðè÷èíîþ â³äìîâè â³ä ñï³âïðàö³ ç êàí-
äèäàòîì — â ðåçóëüòàò³ Îëåêñàíäð Á³ëî-
øêóðñüêèé 14 ëèïíÿ íå âèñòóïèâ ðàçîì ç 
Ñåðã³ºì Ïðèòóëîþ íà àíîíñîâàí³é ïðåñ-
êîíôåðåíö³¿.

Øîóìåí òà íîâîïîë³òèê Ñåðã³é Ïðèòó-
ëà, âèñòóïèâøè ñàì íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿, 
çâèíóâàòèâ Îëåêñàíäðà Á³ëîøêóðñüêîãî 
â òîìó, ùî â³í òàêîãî êàíäèäàòà íå çíàº, 
êàíäèäàò íåçàêîííî âèêîðèñòîâóº áðåíä 
ïàðò³¿ áåç ïîãîäæåííÿ.

Îäíàê Îëåêñàíäð Á³ëîøêóðñüêèé çàÿâ-
ëÿº, ùî Ñåðã³é Ïðèòóëà íàâîäèòü íàêëåï 
íà íüîãî ÿê íà êàíäèäàòà ³ ïðàâîçàõèñíèêà 
ç 20-ð³÷íèì ñòàæåì ³ ïðàêòèêîþ, íå ðîç³-
áðàâñÿ â ñèòóàö³¿, íå çóñòð³âñÿ ç êàíäèäàòîì 
³ ïåðåä÷àñíî çä³éñíèâ ñâîþ ïðîìîâó ³ ïðè-
õîâàâ ä³éñíó ïðè÷èíó — ìîâíå ïèòàííÿ.

«Â äåïóòàòè éäó ÿê ñàìîâèñóâàíåöü ³ 
ëèøå çà ï³äòðèìêîþ ïàðò³¿ «Ãîëîñ», òîìó 
â íàñ ³ ìîæóòü ìàòè ì³ñöå ïðîòèð³÷÷ÿ. 
ßêáè éøîâ â³ä «Ãîëîñó», òî ïðåòåíç³¿ 
áóëè á ïðàâîì³ðí³.

Öå íàêëåï íà ìåíå ç³ ñòîðîíè Ñåð-
ã³ÿ Ïðèòóëè ³ ïàðò³¿ «Ãîëîñ». Öå äóæå 
íå ãàðíî, íå çíàþ÷è ëþäèíó, ïîïåðå-
äíüî ç íåþ íå çóñòð³âøèñü, òàê ãîâîðè-
òè. ² öþ ³íôîðìàö³þ â³í ðîçïîâñþäèâ 
íà âñþ Â³ííèöþ ³ íà âñ³ ñîö³àëüí³ ìåðåæ³. 
Òî íå â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³. Êîíòàêòóâàâ 
ç Êè¿âñüêèì øòàáîì ç 30.06.2019 ðîêó 
äî 12.07.2017. Îòðèìàâ ïîãîäæåííÿ. Â³â 
ïåðåïèñêó. Ëèñò³â ïðî ïðèïèíåííÿ ñï³âï-
ðàö³ íå îòðèìóâàâ. ß áóäó âèìàãàòè ïðî-
áà÷åíü ó Ñåðã³ÿ Ïðèòóëè, àëå öå âæå áóäå 
ï³ñëÿ âèáîð³â, — çàçíà÷àº Á³ëîøêóðñüêèé.

ß äîñòàòíüî â³äîìèé ïðàâîçàõèñíèê ³ 
ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ ó Â³ííèö³, òî íåâ³äîìî, 

õòî ùå ÷èé áðåíä, òà õòî êîãî âèêîðèñ-
òîâóº, — Î. Á³ëîøêóðñüêèé.

Äëÿ ìåíå öå á³ëüøå âèãëÿäàº ÿê ìå-
õàí³çì âèêîðèñòàííÿ ïàðò³ºþ «Ãîëîñ» 
ëþäñüêèõ ³ ô³íàíñîâèõ ðåñóðñ³â ìàæîðè-
òàðíèõ êàíäèäàò³â äëÿ ï³äíÿòòÿ ðåéòèíãó 
òà îðãàí³çàö³¿ òàêî¿ ïàðò³¿ íà ì³ñöÿõ.

Ïîçèö³ÿ «Ãîëîñó» íàñòóïíà: æîäíèõ ïðå-
òåíç³é äî ïàíà Îëåêñàíäðà øòàá íå ìàº. 
«Ìè ä³éñíî ñï³ëüíî ç Îëåêñàíäðîì ïðà-
öþâàëè ³ ï³äòðèìóâàëè ïî äâàíàäöÿòîìó 
îêðóãó, — âèçíàº ãîëîâà îáëàñíîãî êîîð-
äèíàö³éíîãî øòàáó ïàðò³¿ Àíäð³é Çàïî-
ðîæàí. — Â íàñ º êîì³ñ³ÿ, ÿêà ïåðåâ³ðÿº 
ïðåòåíäåíò³â íà ì³ñöå â íàø³é ïàðò³¿. 
Ïåðåâ³ðêà òðèâàëà äóæå äîâãî, ïîïåðå-
äíüî Îëåêñàíäð ïðîéøîâ íàøå «÷èñòè-
ëèùå». Äàë³ ïî÷àëèñü òåõí³÷í³ ïèòàííÿ. 
Àëå, äóìêè, âèêëàäåí³ ó ñòàòò³ íà ñàéò³ 
«20 õâèëèí», äóæå ñèëüíî â³äð³çíÿþòü íàø³ 
ïîãëÿäè, òîìó öåíòðàëüíèé øòàá âèð³øèâ 
ïðèïèíèòè ñï³âïðàöþ. Æîäíèõ ïðåòåíç³é 
äî ïàíà Îëåêñàíäðà â íàñ íåìàº, öå ÷åñíà, 
ïîðÿäíà ëþäèíà, ÿêà ìàº ñâîþ ïîçèö³þ. 
Àëå öÿ ïîçèö³ÿ ðîçõîäèòüñÿ ³ç íàøîþ».

Îëåêñàíäð Á³ëîøêóðñüêèé çàëèøàºòü-
ñÿ â ïåðåäâèáîð÷èõ ïåðåãîíàõ, íå ââàæàº 
ñåáå òåõí³÷íèì êàíäèäàòîì, íå çáèðà-
ºòüñÿ í³ ï³ä êîãî çëèâàòèñÿ, çí³ìàòèñÿ 
ç âèáîð³â ³ áóäå éòè äî ïåðåìîãè.

— ß — öå ÂÈ ó Âåðõîâí³é Ðàä³. ß â ïðà-
öþþ íàä çì³íîþ óêðà¿íñüêîãî çàêîíîäàâ-
ñòâà, ÿêå ñòîÿòèìå íà çàõèñò³ ëþäåé. Çì³íè 
â³äáóâàþòüñÿ ³ â³äáóâàòèìóòüñÿ íàäàë³, àëå 
ìè ìàºìî ðîçðîáëÿòè ñï³ëüí³ ä³¿ ³ âèïðàöüî-
âóâàòè íîâ³ øëÿõè, ùîá ïðèéòè äî íîâîãî 
æèòòÿ. Òðåáà ïîâí³ñòþ ïåðåçàâàíòàæèòè 
âëàäó, íàâ³òü ÿêùî òðåáà ÷åðåç ð³ê Âåð-
õîâí³é Ðàä³ ñàìîðîçïóñòèòèñÿ. ß öå óñâ³-
äîìëþþ ³ ãîòîâèé. Áåç ïåðåçàâàíòàæåííÿ 
ñèñòåìè, íå áóäå ðóõó âïåðåä, íå áóäå çì³í.

Íàðîä ïåðåìîæå! Óêðà¿íà ñòàíå çàìîæ-
íîþ äåðæàâîþ!

ГОЛОСний скандал. «Розлучення» з кандидатом за «мовними 
ознаками». Предвиборчі механізми, або Хто Кого використовує?

ПРЕС-СЛУЖБА 
КАНДИДАТА 

У НАРОДНІ ДЕПУТАТИ 
ОЛЕКСАНДРА 

БІЛОШКУРСЬКОГО

455676

455724
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТЕТЯНА ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕР
Моя мова має значення! Вчіть солов'їну 
і любіть країну, в якій ви живете.

ПРЕС-СЛУЖБА 
СТРАХОВОЇ КОМПАНІЇ «ARX»

Ë³äåð ñòðàõîâîãî ðèíêó Óêðà-
¿íè, êîìïàí³ÿ «AXA Ñòðàõóâàííÿ», òåïåð 
íàçèâàºòüñÿ «Ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ «ARX».

Ó ñåðåäèí³ ë³òà â³äáóëàñÿ ïîä³ÿ, ÿêà 
íå ìîãëî çàëèøèòèñÿ íåïîì³÷åíîþ óêðà-
¿íñüêèìè àâòîâëàñíèêàìè. Íà ñòðàõî-
âîìó ðèíêó êðà¿íè ç'ÿâèëàñÿ «Ñòðàõîâà 
êîìïàí³ÿ «ARX»!

Ïîÿñíèìî: ó ñòðàõóâàíí³ êîìïàí³ÿ çî-
âñ³ì íå íîâà÷îê. Ï³ä íîâèì ³ì'ÿì ïðî-
äîâæóº ñâîþ óñï³øíó ðîáîòó íàéá³ëüøà 
ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ íà ðèíêó Óêðà¿íè: 
«AXA Ñòðàõóâàííÿ». Ç 1-ãî ëèïíÿ «AXA 
Ñòðàõóâàííÿ» çì³íèëà íàçâó íà «Ñòðà-
õîâà êîìïàí³ÿ «ARX», êîìïàí³ÿ «AXA 
Ñòðàõóâàííÿ Æèòòÿ» â³äòåïåð ïðàöþº 
ï³ä áðåíäîì «ARX Life».

Ç ÷èì ïîâ'ÿçàíå ïåðå³ìåíóâàííÿ? Ç³ 
çì³íîþ âëàñíèêà. Ôðàíöóçüêà Ãðóïà 
ÀÕÀ çàâåðøèëà îôîðìëåííÿ óãîäè ç 
Fairfax Financial Holdings Limited, ÿêà 
ïðèäáàëà 100% ñòàòóòíîãî êàï³òàëó 
ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ «ÀÕÀ Ñòðàõóâàííÿ».

Øòàá-êâàðòèðà Fairfax Financial 
Holdings Limited çíàõîäèòüñÿ â Òîðîíòî. 

² öå òåæ ãàðíà íîâèíà, àäæå Êàíà-
äà — îäèí ç íàéíàä³éí³øèõ ïàðòíåð³â 
íàøî¿ êðà¿íè â ñâ³ò³. Fairfax Financial 
Holdings Limited çàéìàºòüñÿ ñòðàõóâàí-
íÿì, ïåðåñòðàõóâàííÿì ³ óïðàâë³ííÿì 
³íâåñòèö³ÿìè ç 1985 ðîêó. Íåçì³ííèì 
ãîëîâîþ ³ âèêîíàâ÷èì äèðåêòîðîì 
Fairfax Financial Holdings Limited ç 
1985 ð º Ïðåì Âàòñà; õîëäèíã ïðàöþº 
â 40 êðà¿íàõ ñâ³òó. Çàóâàæèìî, ùî 
Ãðóïà FAIRFAX ïåðåâèùóº çà ñâî¿ìè 
ïîêàçíèêàìè áóäü-ÿêîãî ³íîçåìíîãî 
êîíêóðåíòà ÀÕÀ â Óêðà¿í³. Îñü ëèøå 
ê³ëüêà äóæå ïîêàçîâèõ öèôð: ³íâåñòè-
ö³éíèé ïîðòôåëü ñêëàäàº 38,8 ìëðä 
äîëàð³â, çàãàëüíà ñóìà àêòèâ³â ñòàíî-
âèòü 60,4 ìëðä äîëàð³â, çàãàëüíèé àêö³-
îíåðíèé êàï³òàë ñêëàäàº 17,1 ì³ëüÿðäà 
äîëàð³â.

Íàâ³òü íàçâà «ARX» ãîâîðèòü ñàìà 
çà ñåáå. Ó ïåðåêëàä³ ç ëàòèíè âîíî 
îçíà÷àº «ôîðòåöÿ, çàìîê, öèòàäåëü», 
òîáòî â³äîáðàæàº îñíîâíèé àòðèáóò 
ñòðàõîâîãî á³çíåñó — íàä³éí³ñòü. Êîæåí 
êë³ºíò êîìïàí³¿ ìîæå áóòè âïåâíåíèé 
â òîìó, ùî «ARX» ìàêñèìàëüíî çàõèñ-
òèòü éîãî ³íòåðåñè ³ âèêîíàº âñ³ ñâî¿ 
çîáîâ'ÿçàííÿ íå ìåíø ðåòåëüíî, í³æ 

¿õ âèêîíóâàëà êîìïàí³ÿ «AXA Ñòðà-
õóâàííÿ».

Ïîêàçíèêè ðîáîòè «ARX» âðàæà-
þòü: ó 2018 ðîö³ «ARX» ïî ïðàâó çà-
éíÿëà ïåðøå ì³ñöå ñåðåä 245 ñòðàõîâèõ 
êîìïàí³é Óêðà¿íè çà ðîçì³ðîì ÷èñòèõ 
ñòðàõîâèõ ïðåì³é ³ ÷èñòèõ ñòðàõîâèõ âè-
ïëàò. Íå äèâíî, ùî çà ñòàòèñòèêîþ 92% 
êë³ºíò³â çàäîâîëåí³ ñåðâ³ñîì êîìïàí³¿.

«Ìè óñï³øíî çàê³í÷èëè ïåðøå ï³â-
ð³÷÷ÿ 2019 ðîêó ³ ïëàíóºìî ³ äàë³ 
òðèìàòè òàêó æ âèñîêó ïëàíêó. Ìè 
ç îïòèì³çìîì äèâèìîñÿ ó ìàéáóòíº 
³ àáñîëþòíî âïåâíåí³, ùî ô³íàíñîâ³ 
³ ñòðàòåã³÷í³ ö³ë³ 2019 ðîêó áóäå äî-
ñÿãíóòî â ïîâíîìó îáñÿç³», — çàÿâèâ 
Àíäð³é Ïåðåòÿæêî, Ãëàâà ïðàâë³ííÿ 
«Ñòðàõîâî¿ êîìïàí³¿ «ARX».

Нове ім'я лідера: AXA стає ARX

Голова Правління СК «ARX» 
Андрій Перетяжко

442118

454434
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ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

×îëîâ³êó, ÿêèé 
áóâ  ç à òðèìà-
íèé çà ï³äîçðîþ 

â ç´âàëòóâàíí³ 7-ð³÷íî¿ ä³â÷èíêè 
³ àðåøòîâàíèé íà ÷àñ ñë³äñòâà, 
âêîðîòèëè â³êó ñï³âêàìåðíèêè. 
Ïðî öå ðåäàêö³¿ íàïèñàâ ÷èòà÷ 
íà åëåêòðîííó ïîøòó. Ïåðåâ³-
ðÿþ÷è öþ ³íôîðìàö³þ, ìè ä³-
çíàëèñÿ: äîêóìåíòóâàòè ôàêò 
íàñèëüíèöüêî¿ ñìåðò³ â’ÿçíÿ ïî-
ë³öåéñüê³ ¿çäèëè, àëå ¿õ âñåðåäèíó 
íå âïóñòèëè. Ó â³ää³ë³ êîìóí³êà-
ö³é îáëàñíîãî ãëàâêó Íàöïîë³ö³¿ 
òåïåð æîäíèõ êîìåíòàð³â ç öüîãî 
ïðèâîäó.

Ðîçñë³äóâàííÿì îáñòàâèí 
ñìåðò³ â ñò³íàõ ñë³ä÷îãî ³çîëÿ-
òîðà çàéìàþòüñÿ ñï³âðîá³òíèêè 
ÄÁÐ. Ïðî öå RIA ñêàçàëà ïðåñ-
ñåêðåòàð ïðîêóðàòóðè Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ²ðèíà Âèõîâàíåöü. Çà ¿¿ 
ñëîâàìè, ñìåðòü àðåøòîâàíîãî 
çà ð³øåííÿì ñóäó íàñòàëà â ñóáî-
òó, 13 ëèïíÿ, ³ ñë³ä÷³ Áþðî ðîç-
ñë³äóâàíü â³äêðèëè ïðîâàäæåííÿ 
çà îçíàêàìè çëî÷èíó, âèçíà÷å-
íîãî ñòàòòåþ 115 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó «Óìèñíå âáèâñòâî».

Ïðîòÿãîì óñüîãî äíÿ â÷îðà, 
16 ëèïíÿ, æóðíàë³ñò òåëåôîíó-
âàëà â óñòàíîâó âèêîíàííÿ ïî-
êàðàíü ¹ 1, ùîá ä³çíàòèñÿ îá-
ñòàâèíè ñìåðò³ â’ÿçíÿ â ³çîëÿòîð³. 
Ò³ëüêè çà íîìåðîì ÷åðãîâîãî 
çìîãëà äîäçâîíèòèñÿ, àëå â³í 
ñêàçàâ «í³÷îãî íå çíàþ». Ó ïðè-
éìàëüí³ íà÷àëüíèêà òþðìè — ïî-
ñò³éíî áóëè äîâã³ ãóäêè. ×åðãîâèé 
ñêàçàâ, ùî êåð³âíèê íà âè¿çä³, 
à á³ëüøå ç³ ÇÌ² ãîâîðèòè â íèõ 
í³êîìó. Í³õòî íå â³äïîâ³äàâ íà òå-
ëåôîíè óïðàâë³ííÿ âèêîíàííÿ 
ïîêàðàíü. Ó òîìó ÷èñë³ é çà íî-
ìåðîì, âêàçàíèì íà â³äîì÷îìó 
ñàéò³ ÿê «ãàðÿ÷à ë³í³ÿ».

ПОМСТА СПІВКАМЕРНИКІВ
À çà ³íôîðìàö³þ íàøîãî àíî-

í³ìíîãî äæåðåëà, ï³äîçðþâàíîãî 
â ñïðàâ³ ïðî ïåäîô³ë³þ ïîçáà-
âèëè æèòòÿ ñï³âêàìåðíèêè. Ïî-
êàðàëè çà ñêîºíå. Ó ÿêèé ñïîñ³á? 

Çàð³çàëè ÷è ÿêîñü ³íàêøå ïî-
çáàâèëè æèòòÿ? Öüîãî ³íôîðìà-
òîð íå ñêàçàâ. Ó íüîãî ñêëàëîñÿ 
âðàæåííÿ, ùî öå ïðåñà çàìîâ÷óº 
ôàêò ðîçïðàâè íàä «ïåäîô³ëîì», 
÷èþ âèíó ùå íå äîâåëè â ñó-
äîâîìó ïîðÿäêó. Àëå íàñïðàâä³ 
æîäíîãî îô³ö³éíîãî ïîâ³äî-
ìëåííÿ â³ä ñòðóêòóð, ÿê³ ìàëè 
ïðî öå ïðîçâ³òóâàòè, íå áóëî. 
Ñèëîâèêè, ñõîæå, çðîáèëè âñå 
ìîæëèâå, àáè íå íàäàâàòè ðîç-
ãîëîñó ³íôîðìàö³¿ ïðî ñàìå öþ 
ñìåðòü çà ãðàòàìè.

Ñïðîáà øâèäêî ä³çíàòèñÿ îá-
ñòàâèíè âáèâñòâà ëþäèíè â ñò³-
íàõ ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðà ÷åðåç 
ñï³âðîá³òíèê³â Äåðæàâíîãî Áþðî 
ðîçñë³äóâàíü òàêîæ íå âäàëàñÿ. 
Íà ê³ëüêîõ íîìåðàõ ó÷îðà âðàíö³ 
çàïèñàëè êîíòàêò æóðíàë³ñòà é 
îá³öÿëè ïåðåäàòè éîãî êîìïå-
òåíòíèì. Íà ïîâòîðíèé äçâ³íîê 
ñêàçàëè: ùå âèð³øóþòü ïèòàííÿ, 
â ÿêîìó îáñÿç³ íàäàâàòè ³íôîðìà-
ö³þ ÇÌ². Öå áóëî î 16.00. ² äîêè 
âåðñòàâñÿ íîìåð, àâòîðó ñòàòò³ ç 
ÄÁÐ íå ïåðåäçâîíèëè.

À ïðî ñòàòåâèé çëî÷èí, æåðò-
âîþ ÿêîãî ñòàëà 7-ð³÷íà, ñàéò 
20minut.ua ðîçïîâ³äàâ ÷èòà÷àì 
9 ëèïíÿ. Çëî÷èí ñòàâñÿ íàïå-
ðåäîäí³, 8-ãî ëèïíÿ. Íà äðóãèé 
äåíü ïîë³öåéñüê³ ïîâ³äîìèëè, 
ùî âîíè çàòðèìàëè 59-ð³÷íîãî 
ï³äîçðþâàíîãî. Ó íîâèí³ íà ïî-
ë³öåéñüêîìó ñàéò³ îäðàçó æ íàïè-
ñàëè: öå ïñèõ³÷íî õâîðèé ÷îëîâ³ê.

Áëèçüêî 15.20 ïîðó÷ çà ãàðàæ-
íèìè ïðèì³ùåííÿìè äèòèíà 
ãðàëàñÿ ðàçîì ç 9-ð³÷íîþ ñå-
ñòðè÷êîþ, êîëè íåâ³äîìèé íàïàâ 
íà ä³â÷èíêó, çàòÿãíóâ ó êóù³ òà 
â÷èíèâ ðîçïóòí³ ä³¿. «Çëîâìèñ-
íèê äåìîíñòðóâàâ äèòèí³ ñòàòåâ³ 
îðãàíè òà ðóêîþ â÷èíèâ íàñèëü-
íèöüê³ ä³¿ ñåêñóàëüíîãî õàðàêòå-
ðó», — òàê ðîçêàçàëè ïîë³öåéñüê³ 
é äîäàëè: «ñòàðøà ä³â÷èíêà âòå-
êëà ³ ðîçïîâ³ëà áàòüêàì».

Òàêîæ ó ïîë³ö³¿ äàëè çíàòè, ùî 
ïîñòðàæäàëó ä³â÷èíêó ãîñï³òàë³-
çóâàëè â Öåíòð ìàòåð³ é äèòèíè 
ç êðîâîòå÷åþ, à ï³äîçðþâàíîãî 
íàäàë³ òðèìàòèìóòü ï³ä âàðòîþ. ² 
éîãî àðåøòóâàëè íà 60 ä³á òà â³ä-

ГВАЛТІВНИКА 7-РІЧНОЇ ДІВЧИНКИ 
ВБИЛИ В СЛІДЧОМУ ІЗОЛЯТОРІ 
Розплата  В установі виконання 
покарань №1 співкамерники вбили 
арештованого за зґвалтування дитини. 
Збоченець отримав по заслузі, пишуть 
тепер вінничани в коментарях. А що 
на нього чекало б за новим законом 
про сексуальні злочини проти дітей? 
RIA розібралася, як зміниться система 
покарання педофілів, якщо набере чинності 
проголосований депутатами проект 6449

ïðàâèëè â ñë³ä÷èé ³çîëÿòîð. Ó ö³é 
ñïðàâ³ ç´âàëòóâàííÿ ïëàíóâàëè 
ö³ëèé ðÿä åêñïåðòèç, â òîìó ÷èñë³ 
ïñèõîëîãî-ïñèõ³àòðè÷íó. Òåïåð 
ä³àãíîçó «ïåäîô³ë³ÿ» àðåøòîâàíî-
ìó åêñïåðòè íå ï³äòâåðäÿòü, ðàç 
ñï³âêàìåðíèêè â÷èíèëè íàä íèì 
ðîçïðàâó.

ЩО МІГ ОТРИМАТИ 
ЗА ЗАКОНОМ

À íàø³ ÷èòà÷³, íà ñàéò³ «20 õâè-
ëèí», ðåàãóâàëè ãí³âíèìè êîìåí-
òàðÿìè íà íîâèíó ïðî ñòàòåâèé 
çëî÷èí ñòàðîãî ïðîòè ìàëåíüêî¿ 
ä³â÷èíêè. Ïèñàëè ïðî êàñòðàö³þ, 
ïðî ñìåðòíó êàðó. Ì³æ ³íøèì, 
ëþäè îáóðþâàëèñÿ: ÷îìó ìåäèêè 
âèð³øèëè, ùî öåé ïñèõ³÷íî õâî-
ðèé íå ñòàíîâèòü çàãðîçè ñóñï³ëü-
ñòâó òà íå ïîì³ñòèëè éîãî äî â³ä-
ïîâ³äíîãî çàêëàäó? Äî òîãî, ÿê 
â³í ñêî¿â çëî÷èí ïðîòè 7-ð³÷íî¿…

Îñòàíí³é êîìåíòàð ÷èòà÷à ï³ä 
íîâèíîþ ïðî ç´âàëòóâàííÿ äè-
òèíè áóâ äîäàíèé ï³ñëÿ ñìåðò³ 
â Ñ²ÇÎ. Îñü òàêèé: «À ÷îìó í³õòî 
íå ïèøå òåïåð «Óðà!» Âñå, ÿê âè 
òîãî õîò³ëè — ́ âàëò³âíèêà âáèëè. 
Ðàäóéòåñü!» 

Ì³æ öèìè äâîìà ïîä³ÿìè — 
ç´âàëòóâàííÿì ìàëåíüêî¿ â³-
ííè÷àíêè ³ ñìåðòþ ¿¿ êðèâäíèêà 
â ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³ — äåïóòàòè 
ïðèéíÿëè çàêîí ïðî ïðèìóñîâó 
êàñòðàö³þ çàñóäæåíèõ çà ñòàòå-
â³ çëî÷èíè ïðîòè íåïîâíîë³òí³õ. 
Òàê ñï³âïàëî. ßêå ïîêàðàííÿ ÷å-
êàëî á çà öèì çàêîíîì íà òîãî 
59-ð³÷íîãî? Äî 15-òè ðîê³â òþð-
ìè ç ïðèìóñîâîþ õ³ì³÷íîþ êà-
ñòðàö³ºþ.

Ñèñòåìà ïîêàðàííÿ ïåäîô³ë³â 
çì³íèòüñÿ, êîëè íàáåðå ÷èí-
íîñò³ ïðîãîëîñîâàíèé äåïóòà-
òàìè ïåðåä âèáîðàìè ïðîåêò 
6449. Ïîïóë³ñòñüêèì éîãî âæå 
îõðåñòèëè åêñïåðòè, çàêëèêà-
þ÷è ïðåçèäåíòà íå ï³äïèñóâàòè 
íåãóìàíí³ çì³íè. Òèì ïà÷å, ùî 
àëüòåðíàòèâíèé ïðîåêò, âèòðè-
ìàíèé â ðàìêàõ ºâðîïåéñüêèõ 
ñòàíäàðò³â, òàêîæ áóâ ãîòîâèé 
äëÿ ïðèéíÿòòÿ. Â³í ïðîïîíóº 
òó ñàìó õ³ì³÷íó êàñòðàö³þ, àëå 
íå â ïîêàðàííÿ, à ÿê ë³êóâàííÿ 
âèêëþ÷íî ëþäÿì ç ä³àãíîçîì ïå-
äîô³ë³ÿ. Ïðèéíÿòèé æå çàêîíî-
ïðîåêò òàêó ïðîöåäóðó çðîáèòü 
îáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ âñ³õ çàñóäæå-
íèõ çà çëî÷èíè ïðîòè ñòàòåâî¿ 
ñâîáîäè òà ñòàòåâî¿ íåäîòîðêà-
íîñò³ ä³òåé. Á³ëüøå ïðî çì³íè 
äèâ³òüñÿ â ³íôîãðàô³ö³.

Ó ïðèéìàëüí³ 
íà÷àëüíèêà òþðìè 
â÷îðà áóëè ïîñò³éíî 
äîâã³ ãóäêè. ×åðãîâèé 
ñêàçàâ ïðî âáèâñòâî: 
«Í³÷îãî íå çíàþ»

НОВЕ ПОКАРАННЯ 
ЗА СЕКСУАЛЬНІ 
ЗЛОЧИНИ ПРОТИ ДІТЕЙ
Суспільство давно вимагало посилити покарання педофілам. 
Один законопроект, розроблений експертами, зареєстрували 
в Раді ще два роки тому. Але депутати ухвалили інший закон, 
який загрожує Україні міжнародним осудом через катування 
в'язнів. У чому відмінність двох проектів?

З пояснювальної записки проек-
ту закону 6449: «На офіційному 
сайті Міністерства юстиції США 
будь-яку людину (ймовірного 
педофіла) можна перевірити 
по імені і прізвищу. Відкриється 
список всіх осіб з таким іменем 
по всіх штатах і населених пунк-
тах. Кожна особа буде «супрово-
джуватися» посиланням на повну 
інформацію про злочини, фізичні 
дані, фотографії і псевдоніми. 
А ось в базі ФБР США можна зна-

йти сексуальних злочинців саме 
за територіальною ознакою — 
не знаючи імені та прізвища. 
Цією можливістю користуються 
американські батьки, напри-
клад, при виборі місця прожи-
вання (напередодні переїзду), 
щоб дізнатися, чи є по сусідству 
хтось, хто вийшов на волю після 
відбування покарання. Така «пу-
блічність» й заганяє в кут як по-
тенційних злочинців, так і тих, що 
відбули покарання, педофілів».

Американський приклад публічного реєстру 

ЗАКОНОПРОЕКТ 6607               НЕУХВАЛЕНИЙ 
(готувався 2 роки спеціалістами і підтриманий правоохоронними органами) 

  Пропонує лікування злочинцям з діагнозом педофілія, які не мають 
протипоказань для застосування такої процедури за станом здоров’я та 
добровільно погодяться на процедуру.

  Міг ввести закритий реєстр педофілів з доступом для прокурорів, слідчих, 
керівників дошкільних, середніх і позашкільних навчальних закладів, закладів 
охорони здоров’я і тих, хто здійснює нагляд над неповнолітніми.

ЗАКОНОПРОЕКТ 6447     УХВАЛЕНИЙ 
(проголосували 247 депутатів, чекає погодження президента) 

  Запровадить покарання у вигляді примусової хімічної кастрації (примусовому 
введенні засудженому антиандрогенних препаратів, які складаються з хімічних 
речовин, що зменшують лібідо та сексуальну активність). Процедура не застосо-
вується до осіб, які вчинили злочини у віці до 18 років або у віці понад 65 років.

  Передбачає створення публічного реєстру осіб, засуджених до позбавлення 
волі за злочини проти статевої свободи та статевої недоторканості малолітньої 
чи малолітнього.

  Посилює кримінальну відповідальність за зґвалтування та розбещення і вносить 
зміни в систему адміннагляду.

ЩО МІНЯЄ В КРИМІНАЛЬНОМУ КОДЕКСІ 
У статті 152:
«Зґвалтування, вчинене групою осіб, або 
зґвалтування неповнолітньої чи неповно-
літнього — карається позбавленням волі 
на строк до 15-ти років». Зараз максималь-
ний строк до 12-ти років.

У статті 156:
«Вчинення розпусних дій 
щодо особи, яка не досягла 
шістнадцятирічного віку, — ка-
раються позбавленням волі на строк до 5-ти 
років». Зараз можливе й обмеження волі.

ЗМІНИ В АДМІНІСТРАТИВНОМУ НАГЛЯДІ 
Пропонуються нові норми:
«Адміністративний нагляд встановлюється щодо повнолітніх осіб, засуджених 
до позбавлення волі за зґвалтування неповнолітньої чи неповнолітнього, на-
сильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним способом, вчинене 
щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, статеві зносини з особою, яка не досягла статевої 
зрілості, розбещення неповнолітніх».
«Адміністративний нагляд щодо повнолітніх осіб, засуджених до позбавлення волі відпо-
відно до статей 152, 153, 155, 156 Кримінального кодексу України за зґвалтування неповно-
літньої чи неповнолітнього, насильницьке задоволення статевої пристрасті неприродним 
способом, вчинене щодо неповнолітньої чи неповнолітнього, статеві зносини з особою, яка 
не досягла статевої зрілості, розбещення неповнолітніх встановлюється пожиттєво».
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ç æîâòíÿ 2018 
ðîêó ó ðàõóíêè 
â³ííè÷àí ñòàëè 

ðîáèòè äîíàðàõóâàííÿ çà ãàç, çà-
ñòîñîâóþ÷è êîåô³ö³ºíòè ïðèâå-
äåííÿ äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ. Äëÿ 
ïðèêëàäó, ÿêùî ëþäèíà ñïîæèëà 
100 êóáîìåòð³â çà ì³ñÿöü, ¿é ìî-
ãëè âïèñàòè ùå â³ä 1 äî 8 êóá³â.

Ó «Â³ííèöÿãàç» ïîÿñíþâàëè, 
ùî òàê âîíè âèêîíóþòü çàêîí 
Óêðà¿íè «Ïðî ðèíîê ãàçó» â³ä 
2015 ðîêó, äå ïðîïèñàíà âèìîãà 
ïðèâîäèòè ãàç äî ñòàíäàðòíèõ 
óìîâ: +20 ãðàäóñ³â çà Öåëüñ³ºì 
òà 760 ìì ðòóòíîãî ñòîâïà. ßêùî 
ðåàëüí³ ïîêàçíèêè â³äð³çíÿþòüñÿ, 
òî ñïîæèòèé îá’ºì ãàçó ïîòð³áíî 
ìíîæèòè íà êîåô³ö³ºíòè — â³ä 
0,98 äî 1,08.

Íàöêîì³ñ³ÿ, ùî çä³éñíþº äåðæ-
ðåãóëþâàííÿ ó ñôåð³ åíåðãåòèêè ³ 
êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (äàë³ — Íà-
öêîì³ñ³ÿ, ÍÊÐÅÊÏ) ñòâåðäæó-
âàëà, ùî òàêó ìåòîäèêó íå ìîæ-
íà çàñòîñîâóâàòè äî ïîáóòîâèõ 
ñïîæèâà÷³â. Òîìó îøòðàôóâàëè 
ãàçîâèê³â íà 850 òèñÿ÷ ãðèâåíü ³ 
íàêàçàëà çä³éñíèòè ïåðåðàõóíîê 
ïëàò³æîê ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â 
äî 5 êâ³òíÿ 2019 ðîêó.

Àëå ãàçîâèêè ïðîäîâæóþòü íà-
ðàõîâóâàòè äîäàòêîâ³ êóáîìåòðè 

â ïëàò³æêè. ² íåùîäàâíî «Â³ííè-
öÿãàç» îñêàðæèëà çàáîðîíó Íà-
öêîì³ñ³¿ â ñóä³.

ДОВЕЛИ ПРАВОТУ В СУДІ 
Â³ííèöüêèé îêðóæíèé àäì³í-

ñóä ðîçãëÿíóâ öþ ñïðàâó, ³ çà-
êîíí³ñòü ìåòîäèêè êîåô³ö³ºíò³â 
äî ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â. Êî-
ðîòêî ïåðåêàçóºìî ð³øåííÿ ñóäó 
(bit.ly/30xP7Jp).

Ó ñ³÷í³ 2019 ðîêó äî ÍÊÐÅÊÏ 
ïîñêàðæèëàñÿ êë³ºíòêà «Â³ííè-
öÿãàçó» Â³êòîð³ÿ Çàäåðí³âñüêà: 
æ³íêà çàïåâíÿëà, ùî ó ¿¿ ïëà-
ò³æêó ðîáëÿòü íåçàêîíí³ äîíà-
ðàõóâàííÿ. Ó áåðåçí³ Íàöêîì³ñ³ÿ 
ïðîâîäèòü ïåðåâ³ðêó ³ âñòàíîâ-
ëþº, ùî â³ííèöüêèé îáëãàç ïî-
ðóøèâ çàêîíîäàâñòâî. À îòæå, 
ìàº çðîáèòè ïåðåðàõóíîê ïëàò³-
æîê íàñåëåííÿ ç æîâòíÿ 2018-ãî 
äî áåðåçíÿ 2019-ãî. Ðàçîì ç öèì, 
â³ííèöüê³ ãàçîâèêè îòðèìàëè 
øòðàô çà ïîðóøåííÿ ë³öåí-
ç³éíèõ óìîâ 850 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
(bit.ly/2NYNZgx).

Ñóää³âñüêà êîëåã³ÿ, íà ÷îë³ ç 
ñóääåþ Àëëîþ ×åðíþê âñòàíî-
âèëà, ùî ïåðåâ³ðêó âèêîíàëè ç 
ïîðóøåííÿì ïîðÿäêó: Íàöêî-
ì³ñ³ÿ íå çàòâåðäèëà ôîðìó àêòó 
ïåðåâ³ðêè, íå îïóáë³êóâàëà ¿¿ 
íà ñàéò³ òà îäðàçó ïðèçíà÷èëà 
øòðàô, õî÷à ìàëà öå çðîáèòè, 
ÿêùî á «Â³ííèöÿãàç» â³äìîâèâñÿ 
óñóâàòè ïîðóøåííÿ.

КОЕФІЦІЄНТИ В ПЛАТІЖКАХ 
НА ГАЗ. ПЛАТИТИ ЧИ НІ?
Схема  «Вінницягаз» через суд довела, 
що донарахування у платіжки вінничан, 
які вони роблять з жовтня 2018 року, 
є законними. І хоча рішення суду ще 
не набуло чинності, у облгазі радять 
споживачам платити за все — і те, що 
нарахувало за лічильником, і кубометри 
за коефіцієнтами. Що робити вінничанам?

Íàöðåãóëÿòîð äîâîäèòü, ùî 
«Â³ííèöÿãàç» íå ìàëà çàêîííîãî 
ïðàâà âèêîðèñòîâóâàòè ìåòîäèêó 
ïðèâåäåííÿ äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ, 
îñê³ëüêè òàêî¿ ìåòîäèêè íåìàº 
äëÿ ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â.

Ñóä â³äïîâ³â íà öå ïîñòàíîâîþ, 
ÿêó çàòâåðäèëà ñàìà ÍÊÐÅÊÏ 
ó 2015 ðîö³: «Ïðî çàòâåðäæåí-
íÿ òèïîâîãî äîãîâîðó ðîçïîä³ëó 
ïðèðîäíîãî ãàçó» (bit.ly/2LXhpcc). 
Çà íåþ, óìîâè äîãîâîðó º îä-
íàêîâèìè äëÿ âñ³õ ñïîæèâà÷³â. 
À îòæå — ðîçðàõóíêè ë³÷èëüíè-
ê³â, ÿê³ íå îáëàäíàí³ êîðåêö³ºþ 
òèñêó òà òåìïåðàòóðè, ïîòð³áíî 
ïðèâîäèòè äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ. 
Íåçàëåæíî â³ä òîãî, ç ÿêî¿ êàòå-
ãîð³¿ ñïîæèâà÷.

Îòæå, ñóä âèð³øèâ: ïîçîâ «Â³-
ííèöÿãàç» çàäîâîëüíèòè, ïîñòà-
íîâó ÍÊÐÅÊÏ ùîäî ïîêàðàííÿ 
«Â³ííèöÿãàç» — âèçíàòè ïðîòè-
ïðàâíîþ ³ ñêàñóâàòè. Ñòÿãíóòè ç 
Íàöðåãóëÿòîðà 12 òèñÿ÷ 750 ãðè-

âåíü ÿê îïëàòó ñóäîâîãî çáîðó. 
Öå ð³øåííÿ íàáóäå ñèëè 1 ñåðïíÿ 
2019 ðîêó. Ñàìå äî öüîãî ñòðîêó 
Íàöêîì³ñ³ÿ ìîæå ïîäàòè àïåëÿ-
ö³éíó ñêàðãó.

СПОЖИВАЧ МАЄ ПЛАТИТИ 
Ç ïåðåìîãîþ íà ñóä³ çì³íè-

ëàñÿ ðèòîðèêà «Â³ííèöÿãàç». 
ßêùî ðàí³øå ðå÷íèöÿ îáëãàçó 
Ëàðèñà Ëîã³íîâà êàçàëà, ùî äî-
íàðàõóâàííÿ ÷åðåç êîåô³ö³ºíòè 
â ïëàò³æêàõ â³ííè÷àí íîñÿòü ³í-
ôîðìàö³éíèé õàðàêòåð ³ òå, ùî 
ïåí³, øòðàô³â çà íåñïëàòó íå áóäå 
(bit.ly/2YVCcR1), òî çàðàç ñòâåð-
äæóº — ïëàòèòè ïîòð³áíî çà âñå.

— ²íôîðìàö³þ ïðî öå ð³øåííÿ 
ñóäó ùå íå ðîçì³ùóâàëè íà ñàé-
ò³ «Â³ííèöÿãàç». ×³òêî¿ äàòè, ç 
ÿêî¿ ñïîæèâà÷³ ìàþòü ñïëà÷óâàòè 
äîíàðàõóâàííÿ çà ãàç, íåìàº. Áî 
âèïàäêè ð³çí³: õòîñü ñïëà÷óâàâ, 
õòîñü î÷³êóâàâ ð³øåííÿ ñóäó, 
õòîñü âçàãàë³ íå ïëàòèòü. Àëå 
òåïåð ñóä äîâ³â — ìè íå ïîðó-
øóºìî çàêîí ³ ñïîæèâà÷³ ìàþòü 
ñïëà÷óâàòè äîíàðàõóâàííÿ çà êî-
åô³ö³ºíòàìè ïðèâåäåííÿ.

Òàêîæ âîíà çàçíà÷èëà, ùî ÷å-
ðåç íàêîïè÷åííÿ áîðã³â, ìîæóòü 
áóòè çàñòîñîâàí³ ñàíêö³¿ — ïåíÿ 
(0,01% çà êîæåí äåíü ïðîñòðî÷-
êè), â³ä’ºäíàííÿ â³ä ãàçîïîñòà-
÷àííÿ.

— ßêùî ëþäèíà íå ïîãîäæó-
ºòüñÿ ç öèìè äîíàðàõóâàííÿ-
ìè — âîíà ìîæå îñêàðæóâàòè ¿õ 
ó ñóäîâîìó ïîðÿäêó. ßêùî ñóìà 

çàáîðãîâàíîñò³ íåï³äéîìíà äëÿ 
ñïîæèâà÷à, òî ìîæíà óêëàñòè 
ðåñòðóêòóðèçàö³þ òà ñïëà÷óâàòè 
áîðã ÷àñòèíàìè, — ñêàçàëà Ëî-
ã³íîâà.

АЛГОРИТМ ДІЙ 
Ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè ç Êîàë³ö³¿ 

ÃÎ «Í²ÊÀ» ïðîïîíóâàëè «ìèðíå 
âðåãóëþâàííÿ» ó ñèòóàö³¿ ç êîå-
ô³ö³ºíòàìè. Íà êðóãëîìó ñòîë³ 
ðàçîì ç ïðåäñòàâíèêàìè «Â³-
ííèöÿãàç» ïðîïîíóâàëè êîìï-
ðîì³ñ: àêòèâ³ñòè áóäóòü òèñíóòè 
íà ÍÊÐÅÊÏ, ùîá òà ïåðåãëÿ-
íóëà òàðèô äëÿ «Â³ííèöÿãàçó», 
à íàòîì³ñòü â³ííèöüê³ ãàçîâèêè 
ñêàñîâóþòü êîåô³ö³ºíòè äëÿ ïî-
áóòîâîãî ñïîæèâà÷à. Âò³ì, íà òàê³ 
ïîñòóïêè îáëãàç íå ï³øîâ.

Ïðåçèäåíòêà Êîàë³ö³¿ ÃÎ 
«Í²ÊÀ» Þë³ÿ Ãðèãà ðîçêàçà-
ëà, ùî òåïåð òàêèõ ïðîïîçèö³é 
íå áóäå.

— Îñîáèñòî ÿ éäó äî ñóäó, ùîá 
îñêàðæèòè ö³ íåçàêîíí³ íàðàõó-
âàííÿ. Ââàæàþ, ùî «Â³ííèöÿãàç» 
ïîïðîñòó ñêîðèñòàâñÿ êîë³ç³ºþ 
â çàêîíîäàâñòâ³ ³ ïåðåêëàâ ñâî¿ 
âòðàòè íà ïëå÷³ çâè÷àéíèõ ñïî-
æèâà÷³â, — êàæå Ãðèãà. — Ó ìåíå 
âæå áîðã çà êîåô³ö³ºíòàìè ïîíàä 
3000 ãðèâåíü. Àëå ÿ ïëà÷ó ò³ëüêè 
ïî ôàêòó: òå, ùî íàðàõóâàâ ë³-
÷èëüíèê. Äîäàòêîâ³ êóáîìåòðè 
îïëà÷ó ò³ëüêè â òîìó âèïàäêó, 
ÿêùî òàê, â ìîºìó âèïàäêó, ñêà-
æå ñóä.

Êð³ì òîãî, æ³íêà ââàæàº, ùî 
â³ä’ºäíàòè â³ä ãàçó íà çàêîííèõ 
ï³äñòàâàõ ãàçîâèêè íå ìîæóòü:

— Çàêîí ïðî ÆÊÏ ¹ 417, 
ÿêèé äîçâîëÿº íàðàõîâóâàòè 
ïåíþ, âðàõîâóº ò³ëüêè ò³ áîðãè, 
ùî áóëè íàðàõîâàí³ ç 1 òðàâíÿ 
2019 ðîêó, — êàæå àêòèâ³ñòêà 
Þë³ÿ Ãðèãà. — «Â³ííèöÿãàç» ìàº 
óêëàñòè ç³ ñïîæèâà÷àìè ³íäèâ³-
äóàëüí³ äîãîâîðè, ÷îãî âîíè äîñ³ 
íå çðîáèëè. Òàì ïðîïèñàí³ ïðàâà 
³ îáîâ'ÿçêè ñòîð³í, â òîìó ÷èñë³ 
ïðî ìåõàí³çì â³äêëþ÷åííÿ â³ä 
ãàçó. Àëå, î÷³êóâàòè â³ä ãàçîâèê³â 
ìîæíà âñå ùî çàâãîäíî.

ßêùî íå ïîãîäæóºòåñü ç äîíà-
ðàõóâàííÿìè â ïëàò³æêè, òî ôà-
õ³âö³ ïîðòàëó «ÃàçÏðàâäà» ðàäÿòü 
âèìàãàòè â îáëãàçó ïåðåðàõóíîê ³ 
ä³ÿòè çà òàêèì àëãîðèòìîì:

Íàä³ñëàòè ïðåòåíç³þ äî îáëãà-
çó, îáëãàç çáóòó ç âèìîãîþ óñó-
íóòè äîïóùåí³ íèì ïîðóøåííÿ 
òà çä³éñíèòè ïåðåðàõóíîê.

Çâåðíóòèñÿ ³ç ñêàðãîþ äî 
ÍÊÐÅÊÏ ùîäî íåäîòðèìàííÿ 
ñóá’ºêòàìè ãîñïîäàðþâàííÿ ë³-
öåíç³éíèõ óìîâ òà íåçàäîâ³ëüíî¿ 
ÿêîñò³ ïîñëóã, ùî íàäàþòüñÿ ñïî-
æèâà÷àì ïðèðîäíîãî ãàçó.

Ïîäàòè ïîçîâ äî ñóäó ïðî çà-
õèñò âàøèõ ïðàâ ÷åðåç íåçàêîíí³ 
ä³¿ îáëãàçó, îáëãàç çáóòó.

Îçíàéîìèòèñÿ ç ³íñòðóêö³-
ºþ òà çàâàíòàæèòè áëàíêè äëÿ 
çàÿâ ìîæíà çà öèì ïîñèëàííÿì: 
(bit.ly/2XV6B0t).

Ще в травні Кабмін ухвалив по-
станову, за якою борги за дона-
рахування, які роблять облгази 
«Регіональної газової компанії», 
не будуть враховувати при при-
значенні субсидії.
«Субсидіанти сигналізують, що 
останнім часом їм приходять 
платіжки зі значними боргами. 
Природа цих боргів для них є 
незрозумілою, оскільки за спо-
житий їхнім домогосподарством 
газ вони розраховуються вчасно. 
Тому за пропозицією Мінсоцпо-
літики Уряд прийняв рішення 
не враховувати ці «сумнівні» 
борги», — йдеться на сайті Каб-
міну (bit.ly/30B6xVI).
У Мінсоцполітики опублікували 

перелік з 19 облгазів, що роблять 
донарахування за коефіцієнта-
ми. Серед них «Вінницягаз». 
Урядовці зазначили, що така 
заборгованість не буде врахо-
вуватись при призначенні суб-
сидії, у тому числі на наступний 
період (bit.ly/32tllYb).
«Ті сім’ї, які розраховуються 
за газ вчасно і в повному обсязі, 
отримають право на готівкову 
субсидію. Ті громадяни, які ма-
тимуть борги за спожитий ними 
газ, будуть переведені на без-
готівкову форму монетизації. 
Борги сумнівного походження 
ні в першому, ні в другому ви-
падку не впливатимуть на про-
цес перепризначення субсидій».

«Сумнівні» борги не вплинуть на субсидії 

«Я живу в селі та платіжок не отримую». 
Пенсіонер Володимир Борзик казав, що про 
застосування коефіцієнтів йому не розповідали

Ðàí³øå ó îáëãàç³ 
êàçàëè, ùî çà 
êîåô³ö³ºíòè ìîæíà 
íå ïëàòèòè. À òåïåð 
òðåáà ñïëà÷óâàòè âñå, 
³íàêøå áóäå øòðàô

ÃÐÎØ²
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Íàáåðåæíà Ï³â-
äåííîãî Áóãó ç 

áîêó âóëèö³ Êíÿç³â Êîð³àòîâè÷³â 
çàðàç ñõîæà íà äèêå ïîëå, à ð³÷-
êà ì³ñöÿìè ïîðîñëà î÷åðåòîì. 
Ó ìåð³¿ ïëàíóþòü îñó÷àñíèòè öþ 
òåðèòîð³þ íîâèì ñêâåðîì, ÿõò-
êëóáîì, æèòëîâîþ çàáóäîâîþ.

Äëÿ öüîãî ðîçðîáèëè äåòàëü-
íèé ïëàí òåðèòîð³¿. Éîãî ïðåçåí-
òóâàëè íà ãðîìàäñüêèõ ñëóõàííÿõ, 
ùî áóëè â õàá³ «Ì³ñòî çì³ñò³â» 
9 ëèïíÿ.

ОРГАНІЗОВАНА ЗАБУДОВА 
Ïîäðîáèö³ ïëàíó ðîçêàçàâ ãî-

ëîâíèé àðõ³òåêòîð ïðîåêòó Îëåê-
ñàíäð Êîðîòêèõ.

— Ïðîåêòíèì ïëàíîì ïåðåä-
áà÷åí³ çì³íè äî 2030 ðîêó. Îäèí 
ç îñíîâíèõ çàïðîåêòîâàíèõ 
îá'ºêò³â — ðåêðåàö³éíèé êîìï-
ëåêñ. Â³í ñêëàäàºòüñÿ ç ïëÿæó, 
áàñåéíó â àêâàòîð³¿ ð³÷êè, â³ä-
êðèòîãî áàñåéíó, ðåñòîðàíó, 
ÿõò-êëóáó ³ ãîòåëþ. Öå âñå ðîç-
òàøîâóºìî çà ³ñíóþ÷èì àâòî-
ñàëîíîì «Ðåíî», — êàæå Êîðîò-
êèõ. — Äðóãà çîíà — öå òåðèòîð³ÿ 
ñïîðòèâíîãî òîâàðèñòâà. Òàì ïå-
ðåäáà÷åíå áóä³âíèöòâî ñïîðòèâ-
íîãî êîìïëåêñó ³ ðåêîíñòðóêö³ÿ 
ñïîðóä «Ñïàðòàêà». Íàâïðîòè 
æèòëîâîãî ìàñèâó «Ðåçèäåíö³ÿ» 
³ñíóº ïðîåêò ÷îòèðèïîâåðõîâîãî 

ãàðàæà-àâòîñòîÿíêè.
Àðõ³òåêòîð ðîçêàçàâ, ùî º íà-

ì³ð ïåðåíåñåííÿ ïðèñòàí³ «Â³-
ííèöÿ». À íà ÷àñòèí³ òåðèòîð³¿, 
äå çàðàç ð³÷êîâèé ïîðò — ñòâîðè-
òè ïóáë³÷íèé ïðîñò³ð òà îô³ñíèé 
êîìïëåêñ.

— Çàâåðøóº âñþ öþ ïëàíóâàëü-
íó îäèíèöþ — æèòëîâèé ìàñèâ, 
ÿêèé çàïðîåêòóâàëè íà ì³ñö³ 
íèí³øí³õ ïðèâàòíèõ áóäèíê³â. 
Ïðîïîíóºòüñÿ îáìåæåííÿ çà-
áóäîâè — 3–4 ïîâåðõè, íå á³ëü-
øå, — êàæå Êîðîòêèõ.

Â³í ðîçïîâ³â ³ ïðî ðîçøèðåííÿ 
ïðî¿çäó íà Êîð³àòîâè÷³â. Ïëàíó-
ºòüñÿ çá³ëüøèòè øèðèíó äîðîãè, 
ùîá âëàøòóâàòè âèä³ëåíó ñìóãó 
äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó òà 
âåëîäîð³æêó.

Ãîâîðèëè ³ ïðî çì³íè íàáåðåæ-
íî¿ ð³÷êè Ï³âäåííèé Áóã: ïðîïî-
íóþòü çðîáèòè áåðåãîóêð³ïëåííÿ 
â ðàéîí³ «Ñïàðòàêà» ³ ðåêðåàö³é-
íîãî êîìïëåêñó òà âëàøòóâàòè 
ñòàíö³¿ âîäîçáîðó òàì, äå ñò³êàº 
äîùîâà âîäà.

«ВІДКРИТОГО 
БЕРЕГА НЕ БУДЕ» 

Ï³ä ÷àñ äèñêóñ³¿ ç'ÿñóâàëîñÿ, 
ùî ³í³ö³àòîðîì ðîçðîáêè äå-
òàëüíîãî ïëàíó º ñïîðòèâíà áàçà 
«Ñïàðòàê», äèðåêòîð ÿêî¿ õî÷å 
îòðèìàòè ðåêîíñòðóêö³þ ïðèì³-
ùåíü. ² çàðàçîì ç öèì, çì³íèòè 
ðîçì³ðè ïðèáåðåæíî-çàõèñíî¿ 
ñìóãè òà âïîðÿäêóâàòè íàâêî-
ëèøíþ òåðèòîð³þ.

ÍÎÂÈÍÈ

ГАЛИНА (36), БУХГАЛТЕР:
— Набережні у місті мають 
бути обов'язково. Непогано 
було б взятись за набереж-
ну біля Вишенського озера. 
Лише не потрібно робити 
безліч безтолкових кіосків.
.

МАРК (25), ФРІЛАНСЕР:
— Я б хотів, щоб почистили 
озеро в парку Дружби на-
родів. Там є вже готова інф-
раструктура для відпочинку 
людей.  Було б добре при-
вести там все до ладу.

АНАСТАСІЯ (26), СТУДЕНТКА:
— Біля пляжу «Спартак» є інф-
раструктура. Було б добре, 
якби там все відреставру-
вали. Але не робити  розва-
жальну набережну на комер-
ційній основі.

КОСТЯНТИН (74), ПЕНСІОНЕР:
— Раніше була гарна зона 
відпочинку біля «Кумбар». 
Там був острів і ходив по-
ром, було дуже гарно. Якщо 
все там розчистити, то люди 
знову почнуть туди ходити.

АЛЬОНА (30), МЕНЕДЖЕР:
— Непогано було б вже відре-
монтувати паркани біля при-
стані, які поламані ще з мого 
дитинства. Якщо заблукати 
в темряві, то можна впасти 
у воду.

ОЛЕКСІЙ (53), ПЕНСІОНЕР:
— Там повинно бути чисто, 
гарно, екологічно та пра-
вильно. Думаю, це все має 
бути неподалік від центра 
міста. Там мають бути гарно 
обладнані пляжі.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Якою, на вашу думку, має бути набережна?

НЕ ПОГОДИЛИ ПЛАН ПЕРЕБУДОВИ 
НАБЕРЕЖНОЇ БІЛЯ «СПАРТАКА»
Перспектива  Міська влада хоче 
перебудувати масив між Староміським 
мостом і «Спартаком». На місці 
хаотичної забудови — нова набережна, 
яхт-клуб і житло. Щоб погодити ці 
наміри, провели громадські слухання. 
Не обійшлося без конфліктів і суперечок, 
через що викликали поліцію

Ìåøêàíö³ ç âóëèö³ Ïóøê³íà 
ñêàðæèëèñÿ, ùî äîñòóïíèé áåðåã 
ð³÷êè íàñïðàâä³ ñòàíå çàêðèòèì.

— ßêùî òàì áóäå ÿõò-êëóá, 
òî öþ òåðèòîð³þ îãîðîäÿòü ïàð-
êàíîì, ïîñòàâëÿòü îõîðîíó. Òå 
ñàìå ñòîñóºòüñÿ â³äêðèòîãî áà-
ñåéíó á³ëÿ ãîòåëþ. Ïëÿæ 100% 
áóäå ïëàòíèì, — êàæå æèòåëü 
áóäèíêó íà Ïóøê³íà, 21 Âëàäèñ-
ëàâ ßðìîëþê. — Êð³ì òîãî, öÿ 
òåðèòîð³ÿ âæå íåñïîê³éíà. Ïîçàäó 
«Ðåíî» º áàð, äå âíî÷³ ãðàº ãó÷íî 
ìóçèêà. ¯¿ â³äëóííÿ çàâàæàº íàì 
â³äïî÷èâàòè.

Äëÿ ðîçðîáêè ïëàíó ïðîåê-
òàíòè ñï³ëêóâàëèñÿ ç á³çíåñîì 
òà ñïîðòèâíèì òîâàðèñòâîì, àëå 

íå ç æèòåëÿìè áóäèíê³â, ÿêèõ 
ìàþòü ïåðåñåëèòè. ßê ïîÿñíèâ 
àðõ³òåêòîð Îëåêñàíäð Êîðîòêèõ, 
¿õ çàïðîøóâàëè íà ñëóõàííÿ, àëå 
ïðèõîäèëè ò³ëüêè îäèíèö³.

— ß ò³ëüêè çà ðîçøèðåííÿ 
äîðîãè. Áî íàø áóäèíîê íà Êî-
ð³àòîâè÷³â, 121 ÿêðàç â ìåæàõ 
÷åðâîíèõ ë³í³é ³ çà çàêîíîäàâ-
ñòâîì ìè âçàãàë³ íå ìîæåìî ùîñü 
ïðèáóäîâóâàòè, ðåìîíòóâàòè çî-
âí³øí³é ôàñàä áóäèíêó, — ðîç-
êàçàëà ì³ñöåâà æèòåëüêà Íàòàë³ÿ 
Æåâà÷åâñüêà.

Ùå âîíà ïèòàëà, êîëè òà çà ÷èé 
êîøò ¿õ ïåðåñåëÿòü. Ó â³äïîâ³äü 
îòðèìàëà — íåâèçíà÷åí³ñòü. 
Ì³ñòî ö³ ä³ëÿíêè òà äîì³âêè âè-
êóïîâóâàòè íå áóäå, àëå øóêàº 
³íâåñòîðà.

БІЛЬШЕ ЖИТЛА — 
БІЛЬШЕ ЗАТОРІВ 

Ó÷àñíèê ñëóõàíü Âîëîäèìèð 
Áºëîâ âèñëîâèâñÿ ïðîòè çìåí-
øåííÿ ïðèáåðåæíî-çàõèñíî¿ 

ñìóãè, îñê³ëüêè òàê, íà éîãî 
äóìêó, âòðàòèìî ð³÷êó Ï³âäåííèé 
Áóã. Àðõ³òåêòîð Êîðîòêèõ â³äïî-
â³â, ùî ì³æ æèòëîâîþ çàáóäîâîþ 
òà ð³÷êîþ áóäå ïàðêîâà çîíà.

Ñòàâèëè ï³ä ñóìí³â ³ ðîçáóäîâó 
íîâîãî æèòëà.

— Çáóäóâàëè «Ðåçèäåíö³þ», 
áóäóþòü Golden House, à âè ùå 
ïðîïîíóºòå ñòâîðèòè âåëèêèé 
ìàñèâ ç 3–4-ïîâåðõîâèõ áóäèí-
ê³â. Óÿâëÿºòå òèñê íà öþ âóëèöþ 
â³ä àâòî? ² äàë³ í³÷îãî íå ïðîïî-
íóºòüñÿ. Òîìó áóäåìî çìóøåí³ 
ðîçøèðÿòè 2-ñìóãîâèé Ñòàðî-
ì³ñüêèé ì³ñò, àáî áóäóâàòè ùå 
îäèí. Òàêà ñàìà ³ñòîð³ÿ ñòàëàñÿ 
ç ì³êðîðàéîíîì Ïîä³ëëÿ, — êàçàâ 
ó÷àñíèê ñëóõàíü Íàçàð.

Íà öå àðõ³òåêòîð â³äïîâ³â: ðîç-
áóäîâà æèòëà — öå ò³ëüêè ïðîåêò, 
ÿêèé áóäóòü çì³íþâàòè çàâäÿêè 
âïëèâó ãðîìàäè.

— Àëå íåìàº ³íøîãî øëÿõó, 
êð³ì òîãî, ùî ç ö³ºþ òåðèòîð³ºþ 
òðåáà ùîñü ðîáèòè. ²íàêøå âîíà 
áóäå òàêîþ, ÿêà çàðàç º, — ñêàçàâ 
Îëåêñàíäð Êîðîòêèõ.

Ùîäî íàáåðåæíî¿, òî ó÷àñíèêè 
ñëóõàíü çàïðîïîíóâàëè ïîâí³ñòþ 
â³äîêðåìèòè ïðèâàòíó âëàñí³ñòü 
â³ä êîìóíàëüíî¿. ² ùîá ö³ òåðèòî-

ð³¿ ìàëè ð³çí³ ñòàòóñè: ÿõò-êëóá ç 
ïðèñòàííþ — öå ïðèâàòíà âëàñ-
í³ñòü, à ïëÿæ — êîìóíàëüíà âëàñ-
í³ñòü ç â³ëüíèì äîñòóïîì.

СЛУХАННЯ ЗАКІНЧИЛИСЯ 
З ПОЛІЦІЄЮ 

Ï³ä ê³íåöü ñëóõàíü ç'ÿâèâñÿ ÷î-
ëîâ³ê, ùî ïðåäñòàâèâñÿ æèòåëåì 
áóäèíêó íà Êîð³àòîâè÷³â, 68. Â³í 
ïåðåáèâàâ âèñòóïè ó÷àñíèê³â, ãî-
ëîñíî ãîâîðèâ ïðî òå, ùî ï³äâàëè 
éîãî áóäèíêó çàòîïëþº.

Îðãàí³çàòîðè ñëóõàíü ïîÿñíþ-
âàëè, ùî îáãîâîðþþòü äåòàëü-
íèé ïëàí òåðèòîð³¿. Îáóðåíèé 
â³ííè÷àíèí íå çàñïîêîþâàâñÿ. 
«Ãðàäóñ» ñóïåðå÷îê ï³äâèùó-
âàâñÿ. Ùîá çàñïîêî¿òè ëþäè-
íó, ïðàö³âíèêè õàáó âèêëèêàëè 
ïîë³ö³þ, ÿêà âèâåëà ÷îëîâ³êà ç 
ïðèì³ùåííÿ.

Íàïðèê³íö³ ñëóõàíü ï³äñóìóâà-
ëè: ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè â³ëüíèé 
äîñòóï äî áåðåãà ð³÷êè, òðåáà çì³-
íèòè ÷åðâîí³ ë³í³¿ âóëèö³ Êîð³-
àòîâè÷³â òà äîäàòêîâî âèâ÷èòè 
ðîçøèðåííÿ äîðîãè.

Ùîá ôàõ³âö³ äîîïðàöþâàëè 
ïðîåêò, ãðîìàäñüê³ ñëóõàííÿ ³ç 
çàáóäîâè ìàñèâó íà Êîð³àòîâè÷³â 
ïåðåíåñëè íà âåðåñåíü 2019 ðîêó.

Ó ïðîåêò³ — 
ðîçøèðåííÿ äîðîãè. 
Çðîáëÿòü âåëîäîð³æêó 
³ âèä³ëåíó ñìóãó 
äëÿ ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó

Учасник слухань 
Владислав Ярмолюк 
закликав не закривати 
берег Бугу. На його 
думку, якщо на 
узбережжі буде яхт-
клуб, готель, то буде 
і паркан, що перекриє 
жителям пляж
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ç ïîíåä³ëêà, 
15 ëèïíÿ, ïî÷àëè 

ðåìîíòóâàòè êîë³¿ íà Ñîáîð-
í³é. Äëÿ öüîãî ïðèïèíèëè ðóõ 
òðàìâà¿â, ùî ¿çäèëè äî Çàë³ç-
íè÷íîãî âîêçàëó ³ ÷åðåç öå Çà-
ìîñòÿ çàëèøèëîñÿ áåç òðàìâà¿â. 
Öèì ñêîðèñòàëèñÿ áóä³âåëüíè-
êè íà Çàìîñòÿíñüê³é, äå òðèâàº 
ìàñøòàáíà ðåêîíñòðóêö³ÿ.

РІЖУТЬ КОЛІЇ 
Íà áóä³âåëüíîìó ìàéäàí÷èêó 

íà Ñîáîðí³é 15 ëèïíÿ ðîá³òíèêè 
ïðàöþâàëè íàä äåìîíòàæåì êî-
ë³é. Äëÿ öüîãî çàïóñòèëè òðàêòîð 
ç â³äá³éíèêîì, ÿêèé «âèøòîâõó-
âàâ» ñòàðó êîë³þ ç áåòîíó. Äå-
ê³ëüêà ðîá³òíèê³â ïðàöþâàëè 
íàâ³òü ó äîù: âèð³çàëè ðåéêè 
ãàçîâèì ð³çàêîì. À ùîá âîäà 
íå çàâàæàëà, çäóâàëè ¿¿ ñòèñíå-
íèì ïîâ³òðÿì. Çà ïåðøèé äåíü 
òàì çíÿëè ðåéêè, âèð³çàëè áå-
òîíí³ ïëèòè òà ïî÷àëè êîïàòè 
òðàíøå¿ ï³ä íîâó êîë³þ.

Âò³ì, öåíòðàëüíîþ âóëèöåþ 
ïðîäîâæóº ¿çäèòè ³íøèé òðàí-
ñïîðò. Ùîá êîíòðîëþâàòè îá-
ìåæåííÿ ðóõó íà ïåðåõðåñò³ 
Îâîäîâà-Ñîáîðíà, ñòî¿òü àâòî ç 
ïîë³öåéñüêèìè. Îäíî÷àñíî âîíè 
âèêîíóþòü ôóíêö³þ «âîð³ò»: ¿õíº 
«Ðåíî» ïðîïóñêàº òðîëåéáóñè, 
àâòîáóñè ³ ìàðøðóòêè òà ïåðå-
êðèâàº äîñòóï äëÿ ëåãêîâèê³â.

— Ïðîïóñêàºìî ãðîìàäñüêèé 
òðàíñïîðò òà áóä³âåëüíó òåõí³êó. 
Äåÿê³ àâòîìîá³ë³ ïðîïóñêàºìî. 
Âîä³¿ ïîÿñíþþòü, ùî ³íàêøå 
ó ñâî¿ äâîðèêè íå ìîæóòü çà¿õàòè.

Óñ³ì ³íøèì ïðîïîíóþòü ðóõ 
â îá’¿çä — íà âóëèöþ Îâîäîâà ç 
áîêó ì³ñüêâèêîíêîìó òà çíîâ â³ä-
êðèòó âóëèöþ Ñîëîâéîâà ç áîêó 
«Ñêàéïàðêó».

À ïîêè òðàìâà¿ íå êóðñóþòü 
íà Çàìîñò³, òðàíñïîðòíèêè ðî-
áëÿòü äåìîíòàæ êîë³é íà Çà-
ìîñòÿíñüê³é. Ñòàðèé ìåòàë òóò 
òàêîæ âèð³çàþòü ãàçîâèì ð³çàêîì, 
ðåéêè ä³ñòàþòü êðàíîì òà ðèþòü 
åêñêàâàòîðîì íîâó òðàíøåþ ï³ä 
êîë³þ. Òàêîæ äîðîæíèêè çí³ìà-
þòü ñòàðèé àñôàëüò ç ïðî¿æäæî¿ 
÷àñòèíè.

ЦЕНТР І ЗАМОСТЯ БЕЗ ТРАМВАЇВ. 
ЯК ЇЗДИТЬ ТРАНСПОРТ?
Закрито на ремонт  Через 
реконструкцію колій на Соборній та 
Замостянській до 29 липня не будуть їздити 
трамваї № 1, 4, 6. Біля «МакДональдса» 
розпочали демонтаж колії. Вирізають 
рейки і на Замостянській — від «Зорі» 
до «Локомотива». І ці ремонти вплинуть 
на рух громадського транспорту

РУХ ТРАНСПОРТУ 
Îêð³ì òîãî, ùî ï³â-Â³ííèö³ çà-

ëèøèëîñÿ áåç òðàìâà¿â, çì³íèëè 
ùå é ñõåìó ðóõó ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó.

Òðîëåéáóñè ¹4, 5, 10, 11, 
12, 14; àâòîáóñè ¹ 19, 24, 25, 
ìàðøðóòêè ¹ 25 Í, 32 À ¿çäÿòü 
ó íàïðÿìêó ïðîñïåêòó Êîöþ-
áèíñüêîãî ÿê ³ çàðàç, Ñîáîðíîþ. 
À îò â íàïðÿìêó ïëîù³ Ãàãàð³-
íà — ïîâåðòàþòü ç ïðîñïåêòó 
Êîöþáèíñüêîãî íà Êè¿âñüêó, 
à äàë³ ¿äóòü â Öåíòð ÷åðåç Êè¿â-
ñüêèé ì³ñò.

Àâòîáóñ ¹22, ìàðøðóòêà 
¹22À — â íàïðÿìêó Êîöþ-
áèíñüêîãî ¿çäÿòü çà çâè÷àéíèì 
ìàðøðóòîì, à â íàïðÿìêó ïëî-
ù³ Ãàãàð³íà — ïîâåðòàþòü ï³ñëÿ 
Öåíòðàëüíîãî ìîñòó íà âóëèöþ 
Ìóðè òà ¿äóòü âóëèöåþ Êîð³à-
òîâè÷³â. Ìàðøðóòêà ¹ 29 À ¿äå 
÷åðåç Êè¿âñüêèé ì³ñò â îáîõ íà-
ïðÿìêàõ.

Æèòåëÿì Çàìîñòÿ êîìïåíñó-
âàëè â³äñóòí³ñòü òðàìâàÿ íîâèì 
àâòîáóñíèì ìàðøðóòîì — ¹ 15 
«Çàë³çíè÷íèé âîêçàë — ë³êàðíÿ 
Ïèðîãîâà». Â³í ïðî¿æäæàº çóïèí-
êè: Çàë³çíè÷íèé âîêçàë — Ìóí³-
öèïàëüíèé ðèíîê — Íà âèìîãó 
(ñëóæáà êîë³¿ ÊÏ 'ÂÒÊ') — Øêî-
ëà-ã³ìíàç³ÿ ¹ 30 — Ì³ñüêèé ïà-
ëàö ìèñòåöòâ «Çîðÿ» — Êîîïå-
ðàòèâíèé ³íñòèòóò — Êè¿âñüêà 

— ×îðíîâîëà — Æóêîâñüêîãî — 
Ãðóøåâñüêîãî — Ìàéäàí Íåáåñ-
íî¿ Ñîòí³ — Îòàìàíîâñüêîãî — 
ë³êàðíÿ Ïèðîãîâà.

Ç ê³íöåâî¿ çóïèíêè «Çàë³çíè÷-
íèé âîêçàë» ïåðøèé àâòîáóñ âè-
¿æäæàº â áóäí³ î 6.11; ó âèõ³äí³ 
î 6.19. Îñòàíí³é àâòîáóñ — â áóä-
í³ î 23.24, ó âèõ³äí³ î 23.20.

Ç ê³íöåâî¿ çóïèíêè «ë³êàðíÿ 
Ïèðîãîâà» ïåðøèé àâòîáóñ âè-
¿æäæàº â áóäí³ î 5.43; ó âèõ³äí³ 
î 5.52. Îñòàíí³é àâòîáóñ — â áóä-
í³ î 22.59, ó âèõ³äí³ 22.54.

Ñåðåäí³é ³íòåðâàë ðóõó ì³æ 
ðåéñàìè ó áóäí³ — 11 õâèëèí, 
ó âèõ³äí³ — 19 õâèëèí.

Ïîãîäèííèé ãðàô³ê ìîæíà ïî-
äèâèòèñÿ íà ñàéò³ «Â³ííèöüêèé 
òðàìâàé»: depo.vn.ua/route 

Òàêîæ â ìåð³¿ ïîâ³äîìèëè, ùî 
íà ÷àñ ïåðåêðèòòÿ ðóõó òðàìâà-
¿â ¹ 1, 4, 6 ïðèäáàí³ ì³ñÿ÷í³ 
ïðî¿çí³ êâèòêè íà òðàìâàé ä³-
ÿòèìóòü òàêîæ â òðîëåéáóñàõ ³ 
àâòîáóñàõ.

ТЕРМІНИ 
Çóïèíêà ðóõó òðàìâà¿â ¹ 1, 4, 

6 ä³ÿòèìå äî 29 ëèïíÿ. Äî öüîãî 
÷àñó áóä³âåëüíèêè ìàþòü çðîáè-
òè íà Ñîáîðí³é òà Çàìîñòÿíñüê³é 
«îêñàìèòîâ³ êîë³¿»: ðåéêè çàêð³-
ïëÿòü íà çàë³çîáåòîííèõ ïëèòàõ, 
ÿê³ âñòàíîâëÿòü íà øàð ç³ ùåá³-
íþ, áåòîíó ³ ã³äðî³çîëÿö³¿. Òàê³ 
âæå çðîáèëè íà ïëîù³ Ãàãàð³íà, 
íà â³äð³çó â³ä Áóäèíêó îô³öåð³â 
äî «Ëîêîìîòèâó».

Ãåíåðàëüíèé ï³äðÿäíèê êà-
ïðåìîíòó êîë³é íà Ñîáîðí³é òà 
ðåêîíñòðóêö³¿ Çàìîñòÿíñüêî¿-2 — 
òîâàðèñòâî «Øëÿõáóä».

Íà íîâ³ êîë³¿ á³ëÿ «ÌàêÄî-
íàëüäñà» âèòðàòÿòü 524 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Ðåêîíñòðóêö³ÿ äðóãî¿ 
÷åðãè Çàìîñòÿíñüêî¿ âèêîíóºòüñÿ 
â êîìïëåêñ³. Íà íîâ³ äîðîãè, òðî-
òóàðè, êîë³¿, îñâ³òëåííÿ òà ³íøå 
âèòðàòÿòü 89,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Îá³öÿþòü ïîâí³ñòþ çàâåðøèòè 
Çàìîñòÿíñüêó-2 äî Äíÿ ì³ñòà Â³-
ííèö³ (bit.ly/2xOlt6r).

У 2007 році на центральній ву-
лиці почали будувати «оксами-
тову» колію, що зменшує шум 
та вібрацію від вагонів. Взялися 
за дві ділянки: від вулиці Оводо-
ва до торговельно-економічно-
го університету та від Оводова 
до будівлі «Укртелекому».
Залишок старої колії на інших 
ділянках Соборної не змогли 
замінити, бо на це не виділили 
коштів з бюджету. При будівни-
цтві нових ліній на Соборній біля 
тротуару монтували реверсну ко-
лію, а сама вулиця була повністю 
перекрита для іншого транспорту.

У 2017 році мерія замовила про-
ект реконструкції Соборної. Але 
того року вулицю не захотіли ро-
бити, бо був закритий на ремонт 
Київський міст. Проект відклали. 
Після завершення реконструкції 
мосту, мерія повернулася до на-
міру оновити колію на головній 
вулиці.
Водночас, тендер для заміни ре-
йок на двох ділянках Соборної — 
від школи № 2 до Театральної 
та від вулиці Кропивницького 
до Центрального мосту, скасу-
вали. На нього закладали понад 
46 мільйонів гривень.

Колії на Соборній робили 12 років тому 

Робітники працювали на Соборній навіть у дощ. 
За перший день вирізали частину колій та почали рити траншею

На Замостянській завершують гілку «оксамитової» колії. 
І одночасно розбирають рейки з боку «Прозорого офісу» 

Çàì³íà êîë³é 
òðèâàòèìå äî 29 
ëèïíÿ. À çàì³ñòü 
òðàìâà¿â æèòåë³â 
Çàìîñòÿ âîçèòü 
àâòîáóñ ¹15

ÍÎÂÈÍÈ
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ÏÅÐÑÏÅÊÒÈÂÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà çàñ³äàíí³ âè-
êîíêîìó ì³ñüêî¿ 
ðàäè, 11 ëèïíÿ, 

íàäàëè ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè äëÿ 
ïðîåêòóâàííÿ çàâîäó íà òåðèòî-
ð³¿ Â³ííèöüêîãî ³íäóñòð³àëüíîãî 
ïàðêó, ùî íà Íåìèð³âñüêîìó 
øîñå, 213.

Ó ïðåäïðîåêòíîìó ïëàí³ âêà-
çàíî, ùî òîâàðèñòâî «Óêðî-åêñ-
ïåðòïîñòà÷» õî÷å çáóäóâàòè çàâîä 
äëÿ âèðîáíèöòâà ëåöèòèíó. Îêð³ì 
âèðîáíè÷èõ ïðèì³ùåíü, çáóäóþòü 
àäì³íêîðïóñ, ëàáîðàòîð³þ, êî-
òåëüíþ, ñêëàäè, î÷èñí³ ñïîðóäè, 
ïîñòàâëÿòü äåê³ëüêà ðåçåðâóàð³â 
äëÿ çáåð³ãàííÿ ñèðîâèíè.

Çàñòóïíèê ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé ðîçêàçàâ, 
ùî ï³äïðèºìñòâî õî÷å â³äêðèòè 
ïåðøó ÷åðãó çàâîäó âæå íàñòóï-
íîãî ðîêó.

— Öå óêðà¿íñüêà êîìïàí³ÿ, 
ùî âæå çàðåºñòðîâàíà ó Â³ííè-
ö³ íà òåðèòîð³¿ ³íäóñòð³àëüíîãî 
ïàðêó. Áóä³âíèöòâî ðîçïî÷íåòü-
ñÿ íàéáëèæ÷èìè ì³ñÿöÿìè, àäæå 
ó ³íâåñòîðà º àìá³òí³ ïëàíè ùîäî 
çàïóñêó 1-î¿ ÷åðãè.

Îá'ºì ³íâåñòèö³é — ïîíàä 
100 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, à ïåðø³ 
80 ì³ëüéîí³â âîíè ïëàíóþòü ³í-
âåñòóâàòè ó ïåðøó ÷åðãó çàâîäó. 
Àëå êîíêðåòíèé îáñÿã áóäå âè-
çíà÷åíèé êîíêðåòíèì ïðîåêòîì.

Íà ï³äïðèºìñòâ³ ñòâîðÿòü 65 
ðîáî÷èõ ì³ñöü. À äàë³ áóäåìî âè-
çíà÷àòèñÿ. Äîìîâèëèñÿ ç íèìè, 
ùî ÿêùî áóäå íåîáõ³äí³ñòü, òî 
ï³äïðèºìñòâî ìîæå ðîçøèðèòèñÿ. 
Ìè çàáåçïå÷óºìî ¿õ óìîâàìè — 
ï³ä'¿çí³ äîðîãè, ï³äêëþ÷åííÿ äî 
åëåêòðèêè òà âîäîãîíó òîùî, — 
êàæå Ñêàëüñüêèé.

Ïèòàºìî, ç ÷èì ïîâ'ÿçàíî, 
ùî ï³äïðèºìñòâî òàê øâèäêî 
îôîðìëÿº äîêóìåíòè òà õî÷óòü 
çàïóñòèòèñÿ?

У 2020 РОЦІ ЗБУДУЮТЬ ЗАВОД 
ЗА 100 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ 
Бізнес  Виконком міськради 
надав умови для проектування 
заводу на Немирівському шосе. Там 
вироблятимуть лецитин — харчову добавку 
для медичної галузі. Власник об’єкта 
товариство «Укро-експертпостач» готове 
відкрити виробництво вже у 2020 році

— Âîíè ïðàöþþòü â ðåàëüíî-
ìó ñåêòîð³ åêîíîì³êè. ² ¿ì íåìàº 
÷àñó «ðîçãîéäóâàòèñÿ». Ó íèõ º 
ñåðéîçíèé ïîïèò íà ïðîäóêö³þ, 
âîíè çíàéøëè ñâîþ í³øó, êàíà-
ëè ïîñòà÷àííÿ ñèðîâèíè ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³. ª òåõíîëîã³ÿ 
âèðîáíèöòâà, º îáëàäíàííÿ, ùî 
âæå çàêóïëåíå, — â³äïîâ³â çàñòóï-
íèê ì³ñüêîãî ãîëîâè Âëàäèñëàâ 
Ñêàëüñüêèé.

Ùå â³í äîäàâ, ùî ó 2022 ðîö³ 
çàïëàíîâàíå áóä³âíèöòâî äðóãî¿ 
÷åðãè çàâîäó. ² âîäíî÷àñ, çà-
ðàç âåäóòüñÿ ïåðåìîâèíè ùå ç 
ï’ÿòüìà ³íâåñòîðàìè, ùî õî÷óòü 
â³äêðèòè ïðîìèñëîâ³ îá’ºêòè 
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêîãî ³íäó-
ñòð³àëüíîãî ïàðêó.

Íàãàäàºìî, íà Íåìèð³âñüêî-
ìó øîñå, 213 âæå ïðàöþº çàâîä 
êîðïîðàö³¿ UBC Group, äå âèðî-
áëÿþòü õîëîäèëüíå îáëàäíàííÿ. 
Ö³º¿ âåñíè ì³ñüêà âëàäà ïðîäàëà 
ä³ëÿíêó â ³íäóñòð³àëüíîìó ïàð-
êó ï³ä çàâîä ç âèðîáíèöòâà ëèæ. 
Çà çåìëþ àâñòð³éñüêà êîìïàí³ÿ 
HEAD çàïëàòèëà 34,5 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü (bit.ly/2Lnby0w).

ДОВІДКА 

Товариство «УКРО-ЕКСПЕРТПОС-
ТАЧ» — це компанія, що перере-
єструвалась з Києва у Вінницю, 
на Немирівському шосе, 213.
За даними Opendatabot, компанія 
раніше займалася обробленням та 
видаленням безпечних відходів, 
а нині її вид діяльності — це ви-
робництво олії та тваринних жирів.
Власники компанії: Андрій Масляєв 
(внесок — 396 000 грн, 60%) та Га-
лина Канюка (внесок — 264 000 грн, 
40%) (bit.ly/2XXZfxD).
Масляєв є співзасновником ще 
ряда підприємств на Вінниччині 
та Київщині, що займаються ви-

рощуванням зернових, бобових та 
олійних культур. Саме з цих культур 
можна синтезувати лецитин, який 
у медичній галузі використовується 
як складова ліків проти захворю-
вання печінки.
А ще Андрій Масляєв володіє 10% 
харківської компанії, що займаєть-
ся вантажними перевезеннями. 
При цьому 41% цього підприєм-
ства, заснованого у 2008 році, на-
лежить громадянину РФ Валерію 
Бєлякову (bit.ly/2XLGeKn) 
Галина Канюка не є власником ін-
ших компаній, окрім вінницького 
ТОВ «УКРО-ЕКСПЕРТПОСТАЧ».

На підприємстві  створять 
65 робочих місць. Планується, що 

виробництво розширять в 2022 році 

Ì³ñüêà âëàäà âåäå 
ïåðåìîâèíè ùå ç 
ê³ëüêîìà ³íâåñòîðàìè, 
ùî îáì³ðêîâóþòü 
çàïóñê çàâîä³â íà 
Íåìèð³âñüêîìó øîñå
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Âè íàì äî-
ïîìîæåòå ñêëàñòè 
ëèñòà, — êàæå Ëå-

îí³ä Æóðàâåëü, ïîâí³ñòþ íåçðÿ-
÷èé ÷îëîâ³ê. — Ó Êè¿â õî÷åìî 
â³äïðàâèòè íà ïðåçèä³þ Òîâà-
ðèñòâà ñë³ïèõ. Ñâ³ò íå áà÷èâ òà-
êîãî çíóùàííÿ! Ïðîäàëè íàøå 
ï³äïðèºìñòâî, à òåïåð äèâóþòüñÿ, 
ùî ìè íà âóëèö³. Òà ùå é êàæóòü, 
ùî ìè ñàì³ íà öå ïîãîäèëèñÿ. 
Õ³áà öå íå çíóùàííÿ íàä íàìè, 
òåìíèìè ëþäüìè?

Ð³ê òîìó, ó ëèïí³ 2018-ãî, ó÷-
áîâî-âèðîáíè÷å ï³äïðèºìñòâî 
ÓÒÎÑ ó ïðèêîðäîííîìó Ìîãè-
ëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó ïðîäàëè ïðè-
âàòíîìó âëàñíèêó. ×îìó ïðîäàëè 
³ äå íèí³ ïðàöþþòü íåçðÿ÷³?

ПОРАДИЛИ НАПИСАТИ ЗАЯВУ 
ЗА ВЛАСНИМ БАЖАННЯМ 

Ëåîí³ä Æóðàâåëü áàãàòî ðî-
ê³â ïðàöþâàâ íà ï³äïðèºìñòâ³ 
ÓÒÎÑ. ×îëîâ³ê ðîçïîâ³äàº, ùî 
ñò³ëüêè ãîñòåé, ÿê òîð³ê, ó íèõ 
íå áóëî çà âåñü ÷àñ éîãî ðîáîòè. 
Ãîñòÿìè íàçèâàº ïðåäñòàâíèê³â 
Öåíòðàëüíîãî ïðàâë³ííÿ ÓÒÎÑ 
ç Êèºâà, à òàêîæ ç Òîâàðèñòâà 
ñë³ïèõ, òà ëþäåé ç âèðîáíè÷î-
ãî ï³äïðèºìñòâà äëÿ íåçðÿ÷èõ, 
ç Â³ííèö³.

— Íàì ðîçïîâ³äàëè, ùî ï³ä-
ïðèºìñòâî ñòàëî çáèòêîâå, óòðè-
ìóâàòè éîãî íå âèã³äíî, òîìó 
áóäåìî çàêðèâàòè, — ãîâîðèòü 
Ëåîí³ä Æóðàâåëü. — Ñïî÷àòêó âñ³ 
ìè âèñòóïàëè êàòåãîðè÷íî ïðîòè 
òàêîãî. Àëå âîíè ïðîäîâæóâàëè 
ïðè¿æäæàòè çíîâ ³ çíîâ. Âðåøò³-

ðåøò, ìè çìóøåí³ áóëè ïîãîäèòè-
ñÿ. Ëþäåé ó öåõàõ ñïðàâä³ çàëè-
øèëîñÿ íåáàãàòî. Áîðãè îáñ³ëè. 
Êóäè áóëî ä³âàòèñÿ?

Äðóãèé åòàï äèñêóñ³¿ íåçðÿ-
÷èõ ç ïðè¿æäæèì êåð³âíèöòâîì 
ñòîñóâàâñÿ ïîäàëüøî¿ äîë³ ïðè-
ì³ùåííÿ ï³äïðèºìñòâà.

ßê ïîÿñíèâ Ëåîí³ä Æóðàâåëü, 
íà ï³äïðèºìñòâ³ áóëî ÷îòèðè 
âèðîáíè÷³ öåõè, êð³ì òîãî, ìàëè 
ñâ³é êëóá, á³áë³îòåêó ç êíèãà-
ìè øðèôòîì Áðàéëÿ, ê³ìíàòè 
äëÿ çàíÿòü ñïîðòîì. À çåìë³ 
ñê³ëüêè!

— ×îìó âè çáèðàºòåñÿ ïðîäàòè, 
à íå ïåðåäàòè â îðåíäó? — öå ïè-
òàííÿ ïîñò³éíî ñòàâèëè íåçðÿ÷³ 
ç Ìîãèëåâà ñâîºìó íà÷àëüñòâó 
ó Â³ííèö³ ³ Êèºâ³.

— Çðîçóì³ëî, ùî îðåíäà, öå áóâ 
êðàùèé âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿, — ïðî-
äîâæóº ïàí Æóðàâåëü. — Ìè íà-
ïîëÿãàëè íà îðåíä³. Òîä³ á ìàëè á 
êîøòè ùîì³ñÿöÿ â³ä îðåíäàðÿ. 
À òàê çàð³çàëè êóðêó, ÿêà íåñëà 
ÿéöÿ, à òåïåð äóìàþòü, çà ùî 
êóïèòè ÿºöü. ¯ì äóæå ïîòð³áí³ 
áóëè ãðîø³. Òàê íàì ïîÿñíþâàëè. 
Ìîâëÿâ, áîðã³â áàãàòî íàçáèðà-
ëîñÿ. Òðåáà âèïëóòóâàòèñÿ ç íèõ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
éîìó ïîðàäèëè íàïèñàòè çàÿâó 
íà çâ³ëüíåííÿ çà âëàñíèì áàæàí-
íÿì. Ñòâåðäæóº, ùî âèïëàòèëè 
3700 ãðèâåíü ³ íà öüîìó éîãî 
òðóäè çàê³í÷èëèñÿ. Òàê ñàìî 
çðîáèëè ³íø³ ïðàö³âíèêè.

— ßê íàì áóòè äàë³? — çàïèòóº 
ñï³âðîçìîâíèê. — Äå ò³ îá³öÿíêè, 
ùî ¿õ äàâàëè ï³ä ÷àñ ïðîäàæó? 
Äå ëþäÿì øóêàòè ðîáîòó? Êîìó 
ïîòð³áí³ íåçðÿ÷³? Óñ³ ìè òåïåð 
ñèäèìî âäîìà.

«НЕ МОЖЕ БУТИ, ЩОБ НЕЗРЯЧИХ 
ЗАЛИШИЛИ НА ВУЛИЦІ…» 
Несправедливість  Незрячі 
у Могилеві-Подільському залишилися 
без власного приміщення. Таких людей 
у місті майже 50 осіб, у районі — 86. 
В Українському товаристві сліпих 
(УТОС) їм радять: пишіть листа, будемо 
вирішувати. І це після того, як Київ 
продав підприємство для незрячих

ВІД ПРОДАЖУ — НІ КОПІЙКИ 
— Ïðîäàëè ïðèì³ùåííÿ, ðîç-

ïðîäàëè ìàéíî, à íåçðÿ÷èì, 
ÿê³ ïðàöþâàëè, íå ä³ñòàëîñÿ 
í³ êîï³éêè, — ãîâîðèòü Ëåîí³ä 
Æóðàâåëü. — ß íå ïðî ñåáå âåäó 
ìîâó. ß ïðî òå, ùî çà âèðó÷åí³ 
ãðîø³ ìîãëè á îðåíäóâàòè äëÿ 
íàñ õî÷à á ÿêóñü ê³ìíàòó, ùîá 
ìàëè ìîæëèâ³ñòü çáèðàòèñÿ ðà-
çîì. Ìè æ ñâ³òà á³ëîãî íå áà-
÷èìî. Î÷³ çàì³íÿº ñï³ëêóâàííÿ. 
Õî÷åìî ãîâîðèòè, ñëóõàòè îäíå 
îäíîãî. À äå ç³áðàòèñÿ?

Íîâèé âëàñíèê îá³öÿâ íåçðÿ-
÷èì âèä³ëèòè ê³ìíàòó. Çàïåâíèâ, 
ùî çðîáèòü öå ï³ñëÿ òîãî, ÿê çà-
ïóñòèòü íîâå âèðîáíèöòâî. Âîíè 
ïðîñèëè ó íüîãî äâ³ ê³ìíàòè. Ç 
îêðåìèì âõîäîì. Ó áóä³âë³ º òàêà 
ìîæëèâ³ñòü. Çíàþòü öå, áî æ ïðà-
öþâàëè òàì.

УЖЕ РІК ТРИВАЄ РЕМОНТ
— Öåé ÷îëîâ³ê, ÿêèé êóïèâ 

íàøó áóä³âëþ, íàâ³òü îá³öÿâ íàì 
ðîáîòó äàòè, — ãîâîðèòü Ëåîí³ä 
Æóðàâåëü. — ß îäðàçó ï³ñëÿ òîãî 
ïîïðîñèâñÿ, ùîá ìåíå âçÿâ. Â³í 
ìàº çáèðàòè ìåáë³. Òàê ðîçïîâ³-
äàâ íàì. Àëå ÷è â³çüìå íà ðîáîòó? 
×è íàäàñòü ê³ìíàòè? Óñå öå éîãî 
äîáðà âîëÿ: çàõî÷å — çðîáèòü, 
íå çàõî÷å — íå çðîáèòü. Ñêàæå, 
íå âèã³äíî, ³ ÷èì òîä³ éîãî ïå-
ðåêîíàºø? Í³äå æ íå çàïèñàíî 
â äîãîâîð³, ùî â³í çîáîâ’ÿçàíèé 
öå ðîáèòè.

ПАЙКИ ЗАМІСТЬ КОНЦЕРТУ 
Äî Äíÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 

íåçðÿ÷³ ç Ìîãèëåâà âèð³øèëè 
ï³äãîòóâàòè ñâî¿ìè ñèëàìè êîí-
öåðò. Ðàçîì ç³áðàòèñÿ, äóø³ ç³ãð³-
òè. Ïî÷óòè îäíå îäíîãî. Ðóêàìè 
òîðêíóòèñÿ, ÿê öå ðîáèëè ùî-
ðàíêó, êîëè ïðèõîäèëè íà ðîáîòó 
íà ï³äïðèºìñòâî.

— Çâåðíóëèñÿ ìè çà äîïîìî-
ãîþ äî òîãî ÷îëîâ³êà, ÿêèé êóïèâ 

íàøå ï³äïðèºìñòâî, — ðîçïîâ³-
äàº ãðóïîðã îðãàí³çàö³¿ íåçðÿ÷èõ 
Ìàð³ÿ Áîéêî. — Â³í íå â³äìîâèâ. 
Ïîîá³öÿâ ñïëàòèòè îðåíäó îäíîãî 
ç ïðèì³ùåíü, äå ìîæíà áóëî á 
îðãàí³çóâàòè êîíöåðò, à ïåðåä 
òèì ç³áðàòèñÿ íà ðåïåòèö³¿. Ó íàñ 
ðàí³øå âñå áóëî — ³ õóäîæíÿ ñà-
ìîä³ÿëüí³ñòü, ³ ñïîðò, ³ âå÷îðè, ³ 
ñâÿòà. Ìè æ òàê³, ÿê âñ³. Ò³ëüêè 
ñîíå÷êà íå áà÷èìî.

Íàïåðåäîäí³ ñâÿòà ï³äïðè-
ºìåöü ïîâ³äîìèâ, ùî ñèòóàö³ÿ 
çì³íèëàñÿ.

— Çàì³ñòü îðåíäè çàëó íàì 
âèäàëè ïðîäóêòîâ³ ïàéêè, ÿê³ 
çàêóïèëè çà êîøòè íîâîãî âëàñ-
íèêà, — ãîâîðèòü ïàí³ Ìàð³ÿ. — 

Óñ³ îòðèìàëè ¿õ. Ëþäè öèì òåæ 
çàäîâîëåí³. Äåõòî íàâ³òü á³ëüøå 
ðàä³º, í³æ ðàä³â áè êîíöåðòó. 
Àëå âñå îäíî ëþäè õî÷óòü çáè-
ðàòèñÿ ðàçîì.

Íåçðÿ÷³ ìàþòü ñâî¿õ àêòèâ³ñò³â. 
Ó òåïëó ïîðó âîíè ìîæóòü îáãî-
âîðèòè òå ÷è ³íøå ïèòàííÿ íàâ³òü 
íà âóëèö³. À ÿê áóòè â ³íøèé ÷àñ?

— Âèðó÷àº îäèí ç íàøèõ, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ìàð³ÿ. — ×îëî-
â³ê îðåíäóº íåâåëèêó ê³ìíàòó, äå 
çàéìàºòüñÿ ïðèâàòíîþ ïðàêòè-
êîþ, ðîáèòü ìàñàæ. Íàäàº íàì 
ìîæëèâ³ñòü ç³áðàòèñÿ ó íüîãî. 
Ê³ìíàòà íåâåëèêà, ïðèáëèçíî 
12 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, àëå âñå 
îäíî íå íà âóëèö³.

Костянтин Ільницький, який нині очолює 
учбово-виробниче підприємство УТОС 
у Вінниці, розповів журналісту, що не всі 
підтримували необхідність продажу 
приміщення у Могилеві-Подільському. 
Уточнює, що він особисто був проти та-
кого рішення. Однак підприємство було 
власністю Центрального правління. Там 
приймали рішення.
— За скільки продали? — перепитує Іль-
ницький. — За 2,5 мільйона гривень.

За його словами, крім будівлі, там ще 
й землі приблизно два гектари. І все це 
у міській зоні.
Борги у Вінницького підприємства УТОС все 
одно залишилися. Нині вони становлять 
приблизно два мільйони гривень. З них по-
ловина суми — заборгованість із зарплати.
Невдовзі після продажу названого об’єкта 
звільнилися з роботи директор і голо-
вний інженер Вінницького підприємства 
УТОС. Пішли на заслужений відпочинок.

Не всі підтримували продаж 
Замість допомоги у написанні листа від 
незрячих Могилева-Подільського до то-
вариства сліпих, журналіст зателефонував 
у Київ. Спілкувався з начальником юри-
дичного відділу УТОС Віталієм Дешком.
— Не може такого бути, щоб незрячі 
залишилися без нічого, — категорично 
стверджував співрозмовник. — Якщо це 
так, нехай пишуть листа, будемо вирішу-
вати питання, щоб орендувати для них 
приміщення.

На уточнюючі запитання, як так могло 
статися, пан Дешко відповів, що рішення 
приймали на президії УТОС. Документи 
про продаж перевіряв юридичний відділ.
— Ніяких порушень законодавства при цьо-
му не було допущено, — пояснив співроз-
мовник. — Була виробнича необхідність.
На завершення розмови ще раз повідо-
мив, що чекатиме листа від могилівчан.
— Ми його розглянемо і знайдемо мож-
ливість вирішити їхнє питання.

«Нехай пишуть листа» 

«Ó íàñ ðàí³øå âñå 
áóëî — ³ õóäîæíÿ 
ñàìîä³ÿëüí³ñòü, ³ ñïîðò, 
³ âå÷îðè, ³ ñâÿòà. Ìè æ 
òàê³, ÿê âñ³. Ò³ëüêè 
ñîíå÷êà íå áà÷èìî» 

Зараз незрячі збираються в маленькій, приблизно 
12 квадратних метрів, кімнаті. Її орендує їх товариш

— Як нам бути далі? — запитує пан Журавель. 
— Де ті обіцянки, що їх давали під час продажу? 

ÑÈÒÓÀÖ²ß
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У вівторок, коли на полях фільтрації 
працювали представники «Фонду во-
доочисних технологій», на спиртзаводі 
презентували випарну установку для 
переробки барди. До Тростянця приїхав 
ще один гість з Києва — академік Сергій 
Циганков. Він — доктор технічних наук, 
заступник директора Інституту харчових 
біотехнологій Національної академії наук 
України.
На презентацію також запросили акти-
вістів, які пікетують завод.
— З виступу академіка ми всі зрозуміли 
одну просту річ — додавати нові порції 
заводських відходів до тих, що вже збері-

гаються на полях фільтрації, категорично 
не можна, — говорить Андрій Терехов. — 
Тому що це підсилить дію бомби уповіль-
неної дії, яку вже маємо.
Пропонована науковцями установка 
відносно недорога, як для заводського 
бюджету. Її вартість 1,2 млн грн. Термін 
спорудження — десять місяців.
— Заводське начальство крутить носом, 
мовляв, так це ж стільки часу завод про-
стоюватиме, але іншого виходу у них 
нема, бо люди налаштовані не припиняти 
акцію, — розповів Андрій Терехов. — Життя 
людей громади, наших дітей дорожче від 
їхніх прибутків.

Академік презентував випарну установку 
Пікетувальники дали можливість завод-
чанам вивезти частину своєї продукції. 
Домовилися з дирекцією, що випустять 
із заводу загалом 300 тонн біоетанолу. 
Вісім автомобільних цистерн уже виїхали 
за ворота. У кожній з них 30 тонн спир-
товмісної рідини.
— Кожен день до нас звертаються з про-
ханням розблокувати ворота, — розпо-
відає один з активістів. — У них же на-
копичилося немало готової продукції. 
Зрештою, ми виставили умову: очистити 
одну з карт для прийому відходів.
Як пояснив співрозмовник, йдеться про 
місце, де вже рідина висохла і залишки 

намулу заросли бур’янами. Для чого її 
чистити? Якщо у перспективі домовимося 
про відновлення роботи заводу, відходи 
скидатимуть окремо, а не додавати до вже 
наповнених фільтраційних ділянок. Одну 
з таких карт заводська техніка розчистила.
— Втім, така попередня домовленість існу-
вала до приїзду на завод академіка, — го-
ворить співрозмовник. — Після нинішньої 
зустрічі з ним, стало зрозуміло, що відхо-
ди можна переробляти із застосуванням 
випарної установки. Її придбання під силу 
підприємству. Тому ми анулюємо свою 
попередню домовленість з адміністрацією 
заводу. Головне — здоров’я людей.

На що активісти обміняли 300 тонн біоетанолу 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Îñü  çàðàç 
íà ãîäèííèêó 14-òà, 
ÿ ñòîþ ó öåíòð³ ì³ñ-
òà, ñìîð³ä ñèëüí³-

øèé, í³æ áóâ ó íåä³ëþ, — ðîçïîâ³â 
ì³ñöåâèé àêòèâ³ñò, îäèí ç îðãàí³-
çàòîð³â àêö³¿ ïðîòåñòó ï³ä âîð³òüìè 
ñïèðòçàâîäó Àíäð³é Òåðåõîâ.

— Ìè ïðîæèâàºìî ó ì³êðî-
ðàéîí³ Ñõ³äíèé, öå â íàïðÿìêó 
ïîë³â ô³ëüòðàö³¿, ó íàñ çàðàç òåæ 
ñìåðäèòü, — êàæå æèòåëüêà ñåëè-
ùà íà ³ì’ÿ Òåòÿíà.

Ïî÷èíàþ÷è ç 9-ãî ëèïíÿ, ïðåä-
ñòàâíèêè ÃÎ «Ôîíä ðîçâèòêó âî-
äîî÷èñíèõ òåõíîëîã³é» îáðîáëÿ-
þòü ïîëÿ ïðåïàðàòîì îêñèäîë. 
Íà äóìêó êåð³âíèêà îðãàí³çàö³¿ 
Þð³ÿ Çàãîðîäíþêà, ó òàêèé ñïî-
ñ³á ìàþòü íàì³ð íåéòðàë³çóâàòè 
ïðîöåñ áðîä³ííÿ ó ô³ëüòðàö³éíèõ 
ïîëÿõ. Ïàí Þð³é îñîáèñòî áåðå 
ó÷àñòü ó ïðîöåñ³ îáðîá³òêó ïîë³â.

Òèæäåíü òîìó íàóêîâåöü ïðè-
ïóñêàâ, ùî ñìîð³ä çìåíøèòüñÿ. 
Íàãîëîøóâàâ, ùî äëÿ öüîãî ïî-
òð³áåí ÷àñ. Ó÷îðà ãîâîðèâ ó òåëå-
ôîíí³é ðîçìîâ³, ùî ñìîðîäó ÷óòè 
ìåíøå. Îäíàê àêòèâ³ñòè ãîâîðÿòü 
ïðîòèëåæíå.

ТАМ СТО ТИСЯЧ ТОНН ГНИЛІ 
Àíäð³é Òåðåõîâ ïîÿñíèâ, ùî 

ó ïîíåä³ëîê îñîáèñòî áóâ íà ïî-
ëÿõ ô³ëüòðàö³¿.

— Òàì íå ïðîñòî ñìåðäèòü, òàê 
äóøèòü, ùî äèõàòè âàæêî, — ðîç-

ïîâ³â ÷îëîâ³ê. — Çàïàõ íàñò³ëüêè 
â’¿äàºòüñÿ â îäÿã, ùî ÿ ñâîþ ðîáó 
âèêèíóâ ïî äîðîç³ äîäîìó. Ìåíå 
ïîïåðåäèëè, ùî îäÿã áóäå äîâãî 
ñìåðä³òè. Òîìó âçÿâ ñòàðó ðîáó, 
â ÿêó ïåðåâäÿãíóâñÿ íà ï³äõîä³ 
äî ì³ñöÿ ñêèäàííÿ çàâîäñüêèõ 
â³äõîä³â.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ñìîð³ä íàãàäóº íå ò³ëüêè çàïàõ 
ñ³ðêîâîäíþ. Êàæóòü, ñàìå â³í 
óòâîðþºòüñÿ ó ïðîöåñ³ áðîä³ííÿ 
ï³ñëÿ ñêèäàííÿ áàðäè ³ç çàâîäó.

— Òàì íå ò³ëüêè ñ³ðêîâîäåíü, 
òàì ö³ëèé áóêåò îòðóòè, — ãîâî-
ðèòü ïàí Àíäð³é. — Ùî íàãàäóº? 
Òðóïíó ãíèëü. Ïîêè òàì íå áóâ, 
ïî÷óâàâñÿ ñïîê³éí³øå. Òåïåð 
ìåí³ ñòðàøíî. Öå, ñêàæó âàì, 
äðóãèé ×îðíîáèëü. ² òåïåð ìè 
òî÷íî íå äîçâîëèìî â³äíîâèòè 
ðîáîòó çàâîäó çà ñòàðîþ ñõåìîþ 
ñêèäàííÿ â³äõîä³â.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
íà ïîëÿõ ô³ëüòðàö³¿ ç³áðàëîñÿ ñòî 
òèñÿ÷ òîíí â³äõîä³â. Áåçïåðåðâíî 
òðèâàº ïðîöåñ ãíèòòÿ.

Â³í áà÷èâ, ÿê ¿õ îáðîáëÿþòü 
ïðåäñòàâíèêè ç Êèºâà. ßêèì áóäå 
ðåçóëüòàò, ïîêàæå ÷àñ. ×îëîâ³ê 

УСЕ ОДНО СМЕРДИТЬ! Я РОБУ 
ВИКИНУВ ПО ДОРОЗІ ДОДОМУ 
Проблема  Тиждень намагаються 
убити запахи на фільтраційних полях 
Тростянецького спиртзаводу. Сморід суттєво 
зменшився. Так стверджують науковці з 
Києва, які виконують роботу. Смердить, як і 
смерділо. Про це повідомили вчора місцеві 
жителі журналісту RIA. Сьогодні 23-й день, 
як вони блокують роботу заводу

íå óïåâíåíèé, ùî âäàñòüñÿ ïðè-
áðàòè çàïàõè.

— Ó âèõ³äíèé ïîëÿ íå îáðî-
áëÿëè, ³ òîä³, ÿê ìåí³ çäàëîñÿ, 
ó ì³ñò³ ìåíøå áóëî ÷óòè ñìî-
ð³ä, — ðîçïîâ³äàº ïàí Àíäð³é. — 
Íå çíàþ, ÷èì öå ìîæíà ïîÿñíè-
òè. Ìîæëèâî, îêñèäîë âèñòóïàº 
êàòàë³çàòîðîì ïðîöåñó áðîä³ííÿ, 
ÿ íå ôàõ³âåöü. Ò³ëüêè êîíñòàòóþ 
òå, ùî â³ä÷óâàâ.

ПОТРІБЕН ЧАС 
Îðãàí³çàö³ÿ «Ôîíä âîäîî÷èñ-

íèõ òåõíîëîã³é» òðèâàëèé ÷àñ 
ïðàöþº ó ïèòàííÿõ î÷èùåííÿ 
âîäè, ñòîê³â, íåéòðàë³çàö³¿ çà-
ïàõ³â íà òâàðèííèöüêèõ ôåðìàõ, 
ïòàõîôàáðèêàõ.

¯¿ êåð³âíèê — êàíäèäàò òåõí³÷-
íèé íàóê Þð³é Çàãîðîäíþê ìàº 
íèçêó ïàòåíò³â íà âèãîòîâëåííÿ 
ïðèñòðî¿â äëÿ î÷èñòêè âîäè öåí-
òðàë³çîâàíîãî âîäîïîñòà÷àííÿ 
òà âîäîñòîê³â, ô³ëüòð³â òîùî. 
Äî ðå÷³, ïàí Þð³é — íàø çåì-
ëÿê. Î÷îëþâàíà íèì îðãàí³çà-
ö³ÿ ñï³âïðàöþº ç Íàö³îíàëüíèì 
åêîëîã³÷íèì öåíòðîì ó ïèòàííÿõ 
î÷èñòêè âîäè, çàáåçïå÷åííÿ ÿê³ñ-
íîþ ïèòíîþ âîäîþ.

— Ó ïðîöåñ³ áðîä³ííÿ íà ïîëÿõ 
ô³ëüòðàö³¿ óòâîðþºòüñÿ íå ò³ëü-
êè ñ³ðêîâîäåíü ³ àì³àê, òóò º é 
³íø³ ðå÷îâèíè, ùî ñïðè÷èíÿþòü 
íåïðèºìí³ çàïàõè, — ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó Þð³é Çàãîðîäíþê. — 
Î÷³êóºìî, ùî âñå ïðèáåðåìî. 

Ïðîáëåìà íåïðîñòà. Ç ìåòîþ ¿¿ 
âèð³øåííÿ êîíñóëüòóºìîñÿ ç àìå-
ðèêàíñüêèìè êîëåãàìè. Ïîòð³áåí 
÷àñ. Íåîáõ³äíî ïðîñòåæèòè äè-
íàì³êó ðåçóëüòàò³â àíàë³ç³â. Óæå 
ìîæíà ñòâåðäæóâàòè, ùî ð³âåíü 
ñ³ðêîâîäíþ çìåíøèâñÿ ñóòòºâî.

Ðàçîì ç êåð³âíèêîì «Ôîíäó âî-
äîî÷èñíèõ òåõíîëîã³é» áóâ ïðè-
ñóòí³é êåð³âíèê ëàäèæèíñüêîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Á³îë³ê» Ïàâëî 
Ñàíäóë.

— Ó íàñ º äîìîâëåí³ñòü ïðî 
ñï³âïðàöþ ç îðãàí³çàö³ºþ, ùî 
¿¿ î÷îëþº Þð³é Çàãîðîäíþê, — 
êàæå Ïàâëî Ñàíäóë. — Îêñèäîë 
âíîñèòüñÿ ðàçîì ç êîàãóëÿíòàìè. 
Ñàìå ¿õ âèãîòîâëÿòèìå íàøå ï³ä-
ïðèºìñòâî.

— Òàì íå ò³ëüêè 
ñ³ðêîâîäåíü, òàì 
ö³ëèé áóêåò îòðóòè, — 
ãîâîðèòü ïàí Àíäð³é. 
— Öå, ñêàæó âàì, 
äðóãèé ×îðíîáèëü

– Проблема непроста. З метою її вирішення консультуємося з американськими 
колегами. Потрібен час, – розповів Юрій Загороднюк (на фото ліворуч)

ÑÈÒÓÀÖ²ß
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Замінував 
магазин 
 Íà Îäåùèí³ â êðàì-
íèö³ ñåëà Íàò³ øóêàëè 
âèáóõ³âêó. ßê âèÿâèëîñÿ, 
ïîâ³äîìèâ ïðî íåïðàâ-
äèâå çàì³íóâàííÿ æèòåëü 
Â³ííè÷÷èíè, ÿêèé óæå 
ðàí³øå áóâ ñóäèìèé. Ó ïî-
ë³ö³¿ Îäåùèíè çàçíà÷àþòü, 
ùî ÷åðåç íåäîðå÷íèé æàðò 
â³ä ðåàëüíî¿ ðîáîòè áóëè 
â³ä³ðâàí³ ñë³ä÷î-îïåðàòèâ-
íà ãðóïà, âèáóõîòåõí³êè, 
ê³íîëîãè òà ðÿòóâàëüíè-
êè, à òàêîæ áëèçüêî ñîòí³ 
öèâ³ëüíîãî íàñåëåííÿ. 
Ïñåâäîì³íåðà øâèäêî 
ðîçøóêàëè. Íèì âèÿâèâñÿ 
25-ð³÷íèé ðàí³øå ñóäèìèé 
æèòåëü Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñò³. ×îëîâ³ê íà Îäåùèí³ 
ïðàöþâàâ ð³çíîðîáî÷èì 
íà áóä³âíèöòâ³. Ï³ñëÿ òîãî, 
ùî íàêî¿â, ÷îëîâ³ê õîò³â 
ïîâåðíóòèñÿ íà Â³ííè÷÷è-
íó, àëå éîãî çàòðèìàëè.
— Ñâ³é â÷èíîê ÷îëîâ³ê 
ïîÿñíèâ îáðàçîþ íà ïðî-
äàâ÷èíþ «çàì³íîâàíîãî» 
çàêëàäó, ÿêà íàïåðåäîäí³ 
â³äìîâèëà äàòè éîìó ó áîðã 
àëêîãîëü. Ó ÷îëîâ³êà âèëó-
÷èëè ìîá³ëüíèé òåëåôîí, ç 
ÿêîãî â³í ïîâ³äîìèâ ó ïî-
ë³ö³þ íåïðàâäèâó ³íôîðìà-
ö³þ, — äîäàþòü ó ïîë³ö³¿.

Пограбував 
бабусю
 Ï³ä ÷àñ ñ³ìåéíî¿ ñâàðêè 
20-ð³÷íèé þíàê áèâ áàáóñþ 
ïî ãîëîâ³ ³ âèìàãàâ ó íå¿ 
400 äîëàð³â. Áàáóñÿ áóëà 
âèìóøåíà â³ääàòè ãðîø³.
— Çà ôàêòîì â÷èíåííÿ 
êðèì³íàëüíîãî ïðàâî-
ïîðóøåííÿ, ðîçïî÷àòî 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. 
×åðåç äåê³ëüêà ãîäèí ï³ñëÿ 
ñêîºíîãî çëîâìèñíèêà çà-
òðèìàëè. Ñóä îáðàâ ì³ðó 
çàïîá³æíîãî çàõîäó ó âèä³ 
òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ ñòðî-
êîì íà 60 ä³á, — ðîçïîâ³äà-
þòü ó ïðîêóðàòóð³. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ â³äîìñòâà, ï³ñëÿ 
çâ³ëüíåííÿ ï³äîçðþâàíîãî 
ç³ ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðà ñóääÿ 
îáðàâ çàïîá³æíèé çàõ³ä 
ó âèä³ äîìàøíüîãî àðåøòó 
â ïåâíó ïîðó äîáè.
— Îäíàê âæå íà íàñòóï-
íèé äåíü, ïðîäîâæóþ÷è 
àíòèñîö³àëüíèé ñïîñ³á 
æèòòÿ, ìîëîäèê ïîáèâ 
ñâîþ ä³â÷èíó, ÿê³é íåìàº 
é 18 ðîê³â, — çàçíà÷àþòü 
ó ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòó-
ðè. – Íàðàç³ çà ðåçóëüòà-
òàìè ðîçãëÿäó êëîïîòàííÿ 
ñë³ä÷èì ñóääåþ îáðàíî 
çàïîá³æíèé çàõ³ä ó âèä³ 
òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ.

КОРОТКО

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Àâàð³ÿ ñòàëà-
ñÿ 30 áåðåçíÿ 
2019-ãî. Ì³ñöå: 

âè¿çä ³ç âóëèö³ ²âàíà Áîãóíà 
íà ïåðåõðåñòÿ ×îðíîâîëà òà Ìà-
ã³ñòðàòñüêî¿. ßê ñòàëî â³äîìî ³ç 
ñóäîâèõ ìàòåð³àë³â, ï³øîõ³ä ïå-
ðåõîäèâ äîðîãó ïî «çåáð³», êîëè 
ñòàëîñÿ ç³òêíåííÿ. Â³í ïîìåð â³ä 
÷åðåïíî-ìîçêîâî¿ òðàâìè.

Âîä³ÿ çâèíóâàòèëè â òîìó, ùî 
â³í ïîðóøèâ ïðàâèëà äîðîæíüî-
ãî ðóõó. À ñàìå: íàáëèæàþ÷èñü 
äî ï³øîõ³äíîãî ïåðåõîäó, ïîòð³á-
íî çìåíøèòè øâèäê³ñòü, à â ðàç³ 
ïîòðåáè çóïèíèòèñÿ.

ЩО ГОВОРИВ ВОДІЙ 
Îáâèíóâà÷åíèé âîä³é ïðî-

âèíó âèçíàâ. Ñêàçàâ, ùî òîä³ 
ïðàöþâàâ òàêñèñòîì ³ â³ç ïàñà-
æèðà. Ðóõàâñÿ â ïðàâ³é ñìóç³ ç 
âóëèö³ ²âàíà Áîãóíà â íàïðÿìêó 
Òåàòðàëüíî¿. Øâèäê³ñòü ñêëà-
äàëà ïðèáëèçíî 50 ê³ëîìåòð³â 
íà ãîäèíó.

Êîëè ïåðåòèíàâ «çåáðó», òî â³ä-
÷óâ óäàð ó ëîáîâå ñêëî. Çóïèíèâ-
ñÿ, âèéøîâ ç àâòî òà ïîáà÷èâ, ùî 
çáèâ ëþäèíó. Ïî÷àâ âèêëèêàòè 
øâèäêó äîïîìîãó. Ï³øîõîäà 
íå ïîáà÷èâ, áî äèâèâñÿ ë³âîðó÷ 

íà äîðîãó, ÷è íåìàº òàì ïåðå-
øêîä äëÿ ðóõó.

Îäðàçó ï³ñëÿ îñâ³äóâàííÿ âîä³é 
ïîïðîñèâ ñë³ä÷èõ â³äâåçòè éîãî 
äî ë³êàðí³, ùîá ä³çíàòèñÿ ïðî 
ñòàí ïîòåðï³ëîãî. Íà ñóä³ ñêà-
çàâ, ùî îñîáèñòî òà ÷åðåç ñâî¿õ 
ð³äíèõ íå îäèí ðàç íàìàãàâñÿ 
íàäàòè áàòüêó çàãèáëîãî ãðîø³, 
àëå ¿õ â³äìîâëÿëèñÿ áðàòè. Ïîò³ì 
ïîøòîþ áðàò âîä³ÿ ïåðåðàõóâàâ 
ðîäèí³ çàãèáëîãî ï’ÿòü òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

ПОЗИЦІЯ БАТЬКА ЗАГИБЛОГО 
Áàòüêî çàãèáëîãî õëîïöÿ 

íà ñóä³ ðîçïîâ³â, ÿê ó òîé âå-
÷³ð îòðèìàâ äçâ³íîê ³ç òåëåôîíó 
ñèíà. Íåçíàéîìèé ãîëîñ ñêàçàâ, 
ùî éîãî ñèí ïîòðàïèâ â àâàð³þ. 
Ë³êàð³ çðîáèëè ÌÐÒ òà ïî÷àëè 
ë³êóâàííÿ, îäíàê âîíî íå äàëî 
ðåçóëüòàò³â.

Ãîâîðèâ ïðî òå, ùî â³äìîâëÿâ-
ñÿ â³ä áóäü-ÿêèõ ãðîøåé ç³ ñòî-
ðîíè âîä³ÿ, ùîá íà ñóä³ íå áóëî 

МИКИТА ПАНАСЕНКО, (073) 0476879 
 Ìàéæå ð³ê òîìó, ó ñåðïí³ 
2018-ãî, â³ííèöüê³ ïàòðóëüí³ 
çâ³òóâàëè ïðî òå, ùî äâîì ïî-
ë³öåéñüêèì ïðîïîíóâàëè õàáàð, 
à ò³ â³äìîâèëèñÿ. Ìîâà éäå ïðî 
âîä³ÿ ì³êðîàâòîáóñà, ÿêèé íå õî-
ò³â îòðèìàòè ïðîòîêîë çà ï’ÿíå 
êåðìóâàííÿ àâòî òà ï³äñóíóâ ïà-
òðóëüíèì äâ³ êóïþðè ïî 500 ãðè-
âåíü.

— ß õî÷ó ç âàìè ïîãîâîðèòè. 
Áåç íàïàðíèêà, — çâåðòàâñÿ ÷î-
ëîâ³ê äî îäíîãî ç ïàòðóëüíèõ, 
ñòîÿ÷è á³ëÿ ïîë³öåéñüêîãî àâ-
òîìîá³ëÿ. — Ìè ïðèâèêëè òàê 
æèòè. ² ìè áóäåìî äàâàòè.

Íåùîäàâíî, 21 ÷åðâíÿ, ó Â³-
ííèöüêîìó ðàéîííîìó ñóä³ âè-
íåñëè âèðîê ÷îëîâ³êó, ÿêèé 
ïðîïîíóâàâ õàáàð. Ó äîêóìåíò³ 

íàïèñàíî, ùî â³í â³äìîâèâñÿ 
ïðîéòè îãëÿä íà ñòàí ñï’ÿí³ííÿ 
íà àëêîòåñòåð³, íàòîì³ñòü ïî÷àâ 
íàïîëåãëèâî ïðîïîíóâàòè ãðîø³ 
ïîë³öåéñüêèì. À ïîò³ì ï³äñóíóâ 
äâ³ êóïþðè â ñàëîí ñëóæáîâîãî 
àâòî. Íà ñóä³ ÷îëîâ³ê âèçíàâ ñâîþ 
ïðîâèíó.

Ïîêàðàííÿ çà ïðîïîçèö³þ õà-
áàðà ïåðåäáà÷àº ñòàòòÿ 369 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó: â³ä øòðàôó 
é äî óâ’ÿçíåííÿ íà äåñÿòü ðîê³â.

Âîä³þ â öüîìó âèïàäêó äàëè 
øòðàô 10200 ãðèâåíü. Ñóìà òàêà 
ñàìà, ÿê ³ øòðàô çà íåòâåðåçó 
¿çäó, ïåðåäáà÷åíèé çàêîíîäàâ-
ñòâîì. Òèñÿ÷ó, ÿêó â³í íàìàãàâñÿ 
äàòè ïàòðóëüíèì, êîíô³ñêóâàëè 
â äîõ³ä äåðæàâè.

Äî ðå÷³, ïðîòîêîë çà ï’ÿíå 
êåðìóâàííÿ íà ÷îëîâ³êà òîä³ 

òåæ ñêëàëè. Íà çàñ³äàíí³ ïðî-
âèíó ñâîþ â³í íå âèçíàâ. Îñü 
ïîñòàíîâà ñóäó (bit.ly/2XIs01T) 
ïðî öåé âèïàäîê. Ó ìàòåð³àëàõ 
ñïðàâè ç’ÿâèâñÿ äîêóìåíò ³ç ë³-
êàðí³, ó ÿêîìó áóëî íàïèñàíî, ùî 
÷îëîâ³ê áóâ òâåðåçèé. Ñïðàâó ïðî 
ï’ÿíå êåðóâàííÿ çàêðèëè çà â³ä-
ñóòí³ñòþ ñêëàäó ïîðóøåííÿ.

Ó ëèñòîïàä³ 2018-ãî ïðàâîîõî-
ðîíö³ çàòðèìàëè ë³êàðÿ îðòîïå-
äà-òðàâìàòîëîãà, ÿêèé ïðàöþâàâ 
ó ì³ñüê³é ë³êàðí³ ¹ 1. Çàòðèìà-
ëè éîãî ïðîñòî â ë³êàðí³ ï³ä ÷àñ 
îòðèìàííÿ 4000 äîëàð³â â³ä ïàö³-
ºíòà. Çà ö³ ãðîø³ ë³êàð îá³öÿâ, ùî 
çìîæå ïîñïðèÿòè, ùîá ÷îëîâ³ê 
îòðèìàâ ñòàòóñ ³íâàë³äà III ãðóïè 
ïîæèòòºâî. Õî÷à ïàö³ºíò ³ òàê 
ìàâ çàêîííå ïðàâî íà îòðèìàííÿ 
ãðóïè ³íâàë³äíîñò³. Çàòðèìàííÿ 

ïðîâîäèëè ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ.
Óæå º âèðîê ñóäó â ö³é ñïðà-

â³. Çàñ³äàííÿ â³äáóëîñÿ 14 ÷åðâ-
íÿ ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó ñóä³. 
Îáâèíóâà÷åíèé ï³øîâ íà óãîäó 
ç³ ñë³äñòâîì òà âèçíàâ ñâîþ ïðî-
âèíó.

Ä³¿ ë³êàðÿ êâàë³ô³êóâàëè ÿê 
«çëîâæèâàííÿ âïëèâîì». Ìàêñè-
ìàëüíà ñàíêö³ÿ, ÿêó ì³ã îòðèìàòè 
â³í — ïîçáàâëåííÿ âîë³ íà ñòðîê 
äî ï’ÿòè ðîê³â.

Îáâèíóâà÷åíèé ó ö³é ñïðàâ³ 
îòðèìàâ øòðàô 17 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Òàêîæ ä³çíàºìîñÿ, ùî ñåðåä ÷î-
òèðüîõ òèñÿ÷ äîëàð³â ò³ëüêè ÷îòè-
ðè êóïþðè ïî ñòî áóëè ñïðàâæí³-
ìè. ̄ õ ïîâåðíóëè âëàñíèêó. ²íø³ 
«êóïþðè» — çíèùèëè. Âèðîê 
íàáèðàº ÷èííîñò³ ÷åðåç ì³ñÿöü 
ï³ñëÿ ïðîãîëîøåííÿ.

Як у суді карають штрафами за хабарі

НЕ БРАВ ГРОШЕЙ, ЩОБ 
ВИРОК НЕ ПОМ’ЯКШИЛИ
Знову за ґрати  Чоловік отримав три 
роки позбавлення волі через ДТП, коли 
він за кермом Chevrolet Aveo на смерть 
збив хлопця. До цього він 14 років 
відсидів за вбивство і пробув на волі 
трохи більше трьох місяців

ïîì’ÿêøóþ÷èõ îáñòàâèí ïðè 
ïðèçíà÷åíí³ ïîêàðàííÿ.

Çàãèáëèé ñèí áóâ éîãî ºäè-
íèì ÷ëåíîì ðîäèíè. À ùîäî 
ïîøòîâîãî ïåðåêàçó, òî, êàæå, 
íå îòðèìóâàâ í³ÿêèõ ñïîâ³ùåíü 
ïðî íàäõîäæåííÿ. Ïðîñèâ ñóä 
ñòÿãíóòè 149 òèñÿ÷ ãðèâåíü ìî-
ðàëüíî¿ øêîäè.

ТРИ РОКИ УВ’ЯЗНЕННЯ 
ßê íàïèñàíî ó âèðîêó, âîä³ÿ 

äî öüîãî ñóäèëè ï’ÿòü ðàç³â. 
Â³äñèä³âøè îñòàíí³é ðàç 14 ðî-
ê³â çà âáèâñòâî, ÷îëîâ³ê âèéøîâ 
íà âîëþ 15 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó. 
Çà ´ðàòàìè â ðàìêàõ ñïðàâè ïðî 
ÄÒÏ â³í îïèíèâñÿ 23 êâ³òíÿ, òîá-

òî ïîáóâ íà âîë³ òðîõè á³ëüøå, 
í³æ òðè ì³ñÿö³.

10 ëèïíÿ 2019-ãî éîãî çàñó-
äèëè íà òðè ðîêè ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ é çàáðàëè ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ 
íà öåé æå òåðì³í. Âèðîê óõâàëþ-
âàâ ñóääÿ ªâãåí Áåðíàäà.

Íà êîðèñòü áàòüêà âèð³øèëè 
ñòÿãíóòè ìàéæå 95 òèñÿ÷ ìîðàëü-
íî¿ øêîäè. Ùå 50 òèñÿ÷ ìàº âè-
ïëàòèòè ñòðàõîâà êîìïàí³ÿ. Âè-
ðîê íàáåðå ñèëè ÷åðåç 30 äí³â 
ï³ñëÿ éîãî ïðîãîëîøåííÿ.

Ñóä âðàõóâàâ, ùî âîä³é ðàí³øå 
âæå áóâ çàñóäæåíèé, àëå àâàð³þ 
íå ìîæíà ââàæàòè ðåöèäèâîì, 
áî ÄÒÏ ñòàëàñÿ ç íåîáåðåæíîñò³, 
òîáòî öå íå óìèñíèé çëî÷èí.

НАЙЧАСТІШІ ВИДИ ДТП 

АВАРІЙНІСТЬ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ

62 людини 
загинуло 

360 людей 
nравмовано

За даними Національної поліції України. Період: 1 січня — 30 червня 2019 року

Наїзд на 
пішохода

102
(36,7%) 

Зіткнення

94
 (33,8%) 

Наїзд на 
перешкоду

31
(11,2%) 

Наїзд на вело-
сипедиста

23
 (8,3%) 

Інші види 
ДТП

 28
(10%)

Âîä³é ðàí³øå áóâ 
çàñóäæåíèé. Àëå 
àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 
ç íåîáåðåæíîñò³, 
òîìó íà ïîêàðàííÿ 
ñóäèìîñò³ íå âïëèíóëè

1486
Усього ДТП

278
з потерпілими

ÊÐÈÌ²ÍÀË
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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 
Втрачене посвідчення А №127890 
учасника ліквідації аварії на 
Чорнобильській АЕС та вкладку 
до посвідчення 155591 на ім'я 
Катеренюка Володимира 
Миколайовича вважати недійсним. 
Тел.:тел. не вказаний 

Посвідчення учасника ліквідації аварії 
на ЧАЕС серії А №139505, видане на 
ім'я Кузьмука В.Є. вважати недійсним. 
Тел.:тел. не вказаний 

Sort date: 16.07.2019, №29/2019

ОГОЛОШЕННЯ

Перекриють 
Данила Нечая
 Íà âóëèö³ Äàíèëà Íå÷àÿ 
ïðîâîäèòèìóòü ðîáîòè ç 
ðåêîíñòðóêö³¿ ìåðåæ³ âîäî-
ïîñòà÷àííÿ.
«Ó çâ’ÿçêó ç öèì, 
òèì÷àñîâî, ç 22 ëèïíÿ 
äî 20 âåðåñíÿ áóäå 
îáìåæåíî ðóõ òðàíñïîðòó 
âóëèöåþ Ä. Íå÷àÿ — â³ä 
ïåðåõðåñòÿ ç âóëèöåþ 
Ìîñêîâñüêîþ äî ïåðåõðåñòÿ 
ç 2-ì ïðîâóëêîì 
Ñòåïîâèì», — çàçíà÷àþòü 
íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè. Âàðòî 
â³äçíà÷èòè, ùî ðîáîòè 
ïëàíóþòü ïðîâîäèòè 
â äâà åòàïè ç ïî÷åðãîâèì 
îáìåæåííÿì ðóõó íà îäí³é 
³ç ñìóã.

Їхав п’яний 
вантажівкою
 Íåáàéäóæ³ ãðîìàäÿíè 
ïîâ³äîìèëè ïàòðóëüíèì 
ïðî íåòâåðåçîãî âîä³ÿ, 
ÿêèé ðóõàâñÿ àâòîìîá³ëåì 
ÌÀÇ â ñåë³ Ëóêà-Ìåëåø-
ê³âñüêà Â³ííèöüêîãî ðàéî-
íó. ²íöèäåíò ñòàâñÿ ââå÷åð³ 
13 ëèïíÿ.
— Çà êåðìîì âàíòàæ³âêè 
ïåðåáóâàâ 45-ð³÷íèé âîä³é. 
Â³í ä³éñíî ìàâ îçíàêè 
àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ. 
Ïàòðóëüí³ äîñòàâèëè 
÷îëîâ³êà äî ìåäè÷íîãî 
çàêëàäó äëÿ ïðîâåäåííÿ 
îãëÿäó íà ñòàí ñï’ÿí³ííÿ. 
Àëêîòåñòåð «Äðàãåð» 
ïîêàçàâ â îðãàí³çì³ âîä³ÿ 
2,62 ïðîì³ëå àëêîãîëþ, 
ùî â 13 ðàç³â ïåðåâèùóº 
äîïóñòèìó íîðìó, — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ 
ïîë³ö³¿. Íà âîä³ÿ ñêëàëè 
ïðîòîêîë çà ñòàòòåþ 
130 ÊÓïÀÏ — êåðóâàííÿ 
òðàíñïîðòíèì çàñîáîì 
ó ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ.

КОРОТКО
МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Ó ñåðåäèí³ áå-
ðåçíÿ â³ííèöüê³ 
ïàòðóëüí³ ï³éìàëè 
ï’ÿíèì çà êåðìîì 

ïîë³öåéñüêîãî ç Ë³òèíà. Ïðî öå 
ïîâ³äîìèëè àêòèâ³ñòè ó facebook. 
²íôîðìàö³þ ï³äòâåðäèëè â ïðåñ-
ñëóæáàõ ïîë³ö³¿.

«Îïåðóïîâíîâàæåíèé êàðíîãî 
ðîçøóêó Ë³òèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ 
ïîë³ö³¿, óâ³éøîâøè â àëêîãîëü-
íèé êóðàæ çà êåðìîì, âòðàòèâøè 
çàëèøêè ñîâ³ñò³ é êîíòðîëü íàä 
ì³ñöåâ³ñòþ, çàáëóêàâ ó ñâîºìó 
ðàéîí³ ³ «ïðîêèíóâñÿ» ó Â³ííè-
ö³», — ïèñàâ Âîëîäèìèð ×åðêàñ.

Òàêîæ â³í çàóâàæóº, ùî ïîë³-
öåéñüêèé ïðî¿õàâ ó íåòâåðåçî-
ìó ñòàí³ ê³ëüêà ðàéîí³â îáëàñò³. 
Íà øëÿõó éîãî íà÷åáòî çóïèíÿëè 
³ â³äïóñêàëè ³íø³ ïîë³öåéñüê³.

Ïðåñ-ñåêðåòàð ïàòðóëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Òåòÿíà 
Ïëàõîòíþê ðîçïîâ³ëà, ùî àâòî-
ìîá³ëü Ford çóïèíèëè 17 áåðåçíÿ 
áëèçüêî 7-¿ ãîäèíè ðàíêó íà ïðî-
ñïåêò³ Þíîñò³.

— Êîëè ïî÷àëè ñï³ëêóâàòèñÿ ç 
âîä³ºì, òî ïîì³òèëè â íüîãî îçíà-
êè àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, — 
êàæå Òåòÿíà. — Íà ì³ñö³ â³í 
ïðîéøîâ îãëÿä. «Äðàãåð» ïîêàçàâ 
ðåçóëüòàò 2,10 ïðîì³ëå. Ïàòðóëü-
í³ ñêëàëè ïðîòîêîë çà íåòâåðåçå 
êåðóâàííÿ àâòî.

Ïðåñ-îô³öåð ïîë³ö³¿ îáëàñò³ 
Àííà Îë³éíèê ï³ä ïîñòîì àêòè-
â³ñò³â íàïèñàëà, ùî ðîçïî÷àòî 

ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ çà öèì 
ôàêòîì. Íà ÷àñ ïðîâåäåííÿ ðîç-
ñë³äóâàííÿ ïîë³öåéñüêîãî â³äñòî-
ðîíèëè â³ä ðîáîòè.

Ç 26 áåðåçíÿ Ðóñëàí Êîâåëü 
âæå íå ïðàöþâàâ ó ïîë³ö³¿.

ВИЙШОВ ТВЕРЕЗИМ 
Ìàéæå ÷åðåç òðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ 

ñêëàäàííÿ ïðîòîêîëó â³äáóâñÿ 
ñóä ó íåòâåðåç³é ñïðàâ³ Êîâåëÿ.

²ç ïîñòàíîâè, ÿêó óõâàëèâ ñóääÿ 
Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó ²ãîð 
Âèøàð, ä³çíàºìîñÿ, ùî ïðàâî-
îõîðîíåöü ñâîº¿ ïðîâèíè â êåðó-

âàíí³ àâòî íàï³äïèòêó íå âèçíàâ. 
Òàêîæ ãîâîðèâ, ùî àâòîìîá³ëåì 
â³í âçàãàë³ íå êåðóâàâ.

Ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè áóëè äîêó-
ìåíòè ç îáëàñíîãî íàðêîäèñïàí-
ñåðó, ó ÿêèõ ë³êàð³ íàïèñàëè, ùî 
âîä³é â³äìîâèâñÿ ïðîéòè îãëÿä 
íà ñòàí ñï’ÿí³ííÿ.

Íàãàäàºìî, ó ïðåñ-ñëóæá³ ïà-
òðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ îäðàçó ï³ñëÿ 
³íöèäåíòó ïîâ³äîìëÿëè, ùî àë-
êîòåñòåð íà ì³ñö³ ïîä³¿ ïîêàçàâ 
ïåðåâèùåííÿ íîðìè âì³ñòó àëêî-
ãîëþ â êðîâ³ ó 10 ðàç³â. Ó ñóäîâî-
ìó äîêóìåíò³ ðåçóëüòàòè «Äðàãåðó» 
÷îìóñü íà çãàäóþòüñÿ âçàãàë³.

У СУДІ ПОВІРИЛИ, ЩО ЗА 
КЕРМОМ БУВ «ПРИВИД» 
Справедливо?  Поліцейський 
Руслан Ковель отримав протокол 
за нетверезе кермування кілька місяців 
тому. Із зали судових засідань він вийшов 
без жодних штрафів. Також поліцейський 
намагався відновитися на службі. Але 
поки що в нього це не виходить

У квітні цього року в матеріалі 
«Знову на службу. Як віднов-
люються на посадах звільнені 
за п’яне кермування поліцейські» 
(bit.ly/2JVx3W6) ми досліджу-
вали, що відбувається з право-
охоронцями після складання 
на них протоколу за п’яну їзду.
У публікації написали про те, 
яким чином відновилися на ро-
боті двоє з поліцейських керів-
ників. Та згадали, що на той 
момент повернутися на службу 
намагався ще один начальник — 
Олександр Плем’яник. Пізніше 
він також оскаржив своє звіль-

нення в суді (bit.ly/2JCWZSY).
У всіх випадках схема така: 
протокол за п’яне керування 
скасовують. І на підставі цього 
потім оскаржують наказ про 
звільнення.
Варто пригадати, як вінницькі ак-
тивісти влаштували акцію: із салом 
та горілкою активісти навідалися 
до «копа», якого раніше судили 
за п’яну їзду (bit.ly/2XVfM1j). Усе 
це привезли у відділок, де працює 
Вадим Гриньов. Поліцейського 
раніше звільнили за п’яне керму-
вання, а потім поновили на роботі 
за рішенням суду.

Про схожі випадки 

Çàì³ñòü öüîãî â ïîñòàíîâ³ íà-
ïèñàíî, ùî º â³äåî ç áîä³-êàìåðè 
ïàòðóëüíîãî, äå âèäíî, ùî ÷îëî-
â³ê âèõîäèâ ³ç ìàøèíè ç ì³ñöÿ 
ïàñàæèðà.

Â³äòàê, ñóääÿ ïîâ³ðèâ, ùî ïî-
ë³öåéñüêèé Êîâåëü íå êåðóâàâ 
ìàøèíîþ â ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ. 
Ñïðàâó çàêðèëè çà â³äñóòí³ñòþ 
ñêëàäó ïîðóøåííÿ.

ЩО КАЗАВ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ 
Ðóñëàí Êîâåëü ïîäàâ äî ñóäó 

íà îáëàñíèé ãëàâê ïîë³ö³¿, ùîá 
ïîíîâèòèñÿ íà ðîáîò³. Ñïðàâó 
ðîçãëÿäàòèìóòü ó Â³ííèöüêîìó 
îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó 
ñóä³.

Ïîë³öåéñüêèé ââàæàº ñâîº 
çâ³ëüíåííÿ íåçàêîííèì. Õî÷å 
ïîâåðíóòèñÿ íà ðîáîòó é îòðè-
ìàòè êîìïåíñàö³þ çà âèìóøåí³ 
ïðîãóëè. Ñóä â³äáóâñÿ 3 ëèïíÿ.

Ó ñóä³ ïîñëóõàëè àðãóìåíòè 
ó÷àñíèê³â ñòîð³í. Ïîë³öåéñüêèé 
Êîâåëü êàçàâ, ùî:

Àâòîìîá³ëåì â³í íå êåðóâàâ;
Ñïðàâó ïðî ï’ÿíó ¿çäó íà ìî-

ìåíò çâ³ëüíåííÿ ùå íå ñëóõàëè 
â ñóä³, â³äòàê ³ ñòâåðäæóâàòè, ùî 
â³í ¿õàâ ï’ÿíèì, íå ìîæíà;

²íöèäåíò òðàïèâñÿ â ïîçàñëóæ-
áîâèé ÷àñ, òîìó ³ ñëóæáîâó äèñ-
öèïë³íó â³í ïîðóøèòè íå ì³ã. Ç 
ïàòðóëüíèìè ñï³ëêóâàâñÿ àäåê-
âàòíî, âèêîíóâàâ óñ³ ¿õí³ âèìîãè;

Ð³øåííÿ ïðî çâ³ëüíåííÿ 
íå áóëî óçãîäæåíî ³ç ïðîôñï³ë-
êîþ.

ВІДЕО З КАМЕР 
Ïðåäñòàâíèê ïîë³ö³¿ îáëàñò³, 

ïîñèëàþ÷èñü íà ðåçóëüòàòè ñëóæ-
áîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ, ðîçïîâ³â, 
ùî ïàòðóëüí³ çóïèíèëè Êîâåëÿ, 
áî â³í ïðè âè¿çä³ ç äðóãîðÿä-
íî¿ äîðîãè íå óâ³ìêíóâ ïîêàæ-
÷èê ïîâîðîòó. Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè 
ç’ÿâèëàñÿ ï³äîçðà, ùî ÷îëîâ³ê 
ó íåòâåðåçîìó ñòàí³. Â îáëàñíîìó 

íàðêîäèñïàíñåð³ ïðîâåëè îãëÿä 
íà ñòàí ñï’ÿí³ííÿ. «Äðàãåð» âèäàâ 
ðåçóëüòàò 2,10 ïðîì³ëå.

Ï³ä ÷àñ ñëóæáîâîãî ðîç-
ñë³äóâàííÿ òàêîæ îòðèìàëè 
â³äåî ç ðåºñòðàòîð³â ïàòðóëü-
íèõ. Ó ðîëèêó áóëî âèäíî, ùî 
ï³ñëÿ çóïèíêè ç ïåðåäíüîãî 
ïàñàæèðñüêîãî ñèä³ííÿ àâòî-
ìîá³ëÿ âèéøîâ ìîëîäèé ÷î-
ëîâ³ê, ÿêèé â³ä³éøîâ â³ä àâòî-
ìîá³ëÿ íà äåê³ëüêà êðîê³â òà 
çóïèíèâñÿ. À êîëè ïîë³öåéñüê³ 
ï³ä³éøëè äî çóïèíåíîãî àâòî-
ìîá³ëÿ, òî íà âîä³éñüêîìó ñè-
ä³íí³ í³êîãî íå áóëî. Íàòîì³ñòü 
íà ïåðåäíüîìó ïàñàæèðñüêîìó 
ñèä³íí³, çâ³äêè ïåðåä öèì âèé-
øîâ ÷îëîâ³ê, îïèíèâñÿ Êîâåëü.

Ñåðåä ³íøîãî, íà â³äåî çàô³êñî-
âàíî, ÿê êîìïàí³ÿ ìîëîäèê³â, ùî 
ïåðåáóâàëà â àâòîìîá³ë³ ðàçîì ³ç 
ïîçèâà÷åì, âìîâëÿº ïîë³öåéñüêèõ 
â³äïóñòèòè ¿õ, à ï³ñëÿ îòðèìàííÿ 
â³äìîâè ðîçïî÷èíàº áðóòàëüíó 
ëàéêó íà àäðåñó ïîë³öåéñüêèõ.

Êð³ì òîãî, íà â³äåî âèäíî, ÿê 
ïîë³öåéñüêèé Êîâåëü, ó â³äïîâ³äü 
íà çàïèòàííÿ ïàòðóëüíîãî: «Õòî 
êåðóâàâ àâòîìîá³ëåì?» â³äïîâ³â: 
«Ïðèâèä».

Òàêîæ ïðåäñòàâíèê ïîë³ö³¿ 
îáëàñò³ êàçàâ, ùî ï³ä ÷àñ ñëóæ-
áîâîãî ðîçñë³äóâàííÿ â³äáèðàëè 
ïîÿñíåííÿ â ñàìîãî Ðóñëàíà Êî-
âåëÿ. Ó íèõ â³í çàïåðå÷èâ, ùî 
êåðóâàâ àâòî, àëå âèçíàâ, ùî éîãî 
îãëÿä ó íàðêîäèñïàíñåð³ ïîêàçàâ 
ðåçóëüòàò 2,10 ïðîì³ëå.

À ïàòðóëüí³ ðîçïîâ³äàëè, ùî 
ïî äîðîç³ â ë³êàðíþ Êîâåëü ïîâî-
äèâ ñåáå çóõâàëî, ïîêàçóâàâ ñâîº 
ñëóæáîâå ïîñâ³ä÷åííÿ òà êàçàâ, 
ùî éîìó çà öå í³÷îãî íå áóäå.

Çàñëóõàâøè ïîÿñíåííÿ ó÷àñ-
íèê³â ñïðàâè, îö³íèâøè äîêàçè, 
ó ñóä³ âèð³øèëè íå ïîíîâëþâà-
òè ïîë³öåéñüêîãî íà ñëóæá³. Àëå 
â Ðóñëàíà Êîâåëÿ º ùå ìîæëè-
â³ñòü ïîäàòè àïåëÿö³þ.

Фото з місця складання протоколу на Руслана Ковеля 
17 березня 2019-го. Через три місяці адмінматеріали скасують

Íà â³äåî âèäíî, ÿê 
ïîë³öåéñüêèé Êîâåëü, 
ó â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ 
ïàòðóëüíîãî: «Õòî 
êåðóâàâ àâòîìîá³ëåì?» 
â³äïîâ³â: «Ïðèâèä» 
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Íà ïàðêîâö³ 
á³ëÿ Öåíòðàëüíîãî 
ðèíêó ó Â³ííèö³ 
ñòàâñÿ êîíôë³êò, 

ÿêèé çàê³í÷èâñÿ òèì, ùî ðîá³ò-
íèêà ñòîÿíêè ëåäü íå çìóñèëè 
ç’¿ñòè ãðîø³. Õî÷à ³íöèäåíò â³ä-
áóâñÿ ùå 20 ÷åðâíÿ, ïðî íüîãî 
ñòàëî â³äîìî ï³ñëÿ îïðèëþäíåí-
íÿ â³äåî â ìåðåæ³. Â³äåî êîí-
ôë³êòó âæå ïåðåãëÿíóëè äåñÿòêè 
òèñÿ÷ ëþäåé.

Íà íüîìó áà÷èìî êåð³âíèêà 
â³ííèöüêîãî îñåðåäêó «Íàö³î-
íàëüíîãî êîðïóñó» ²ãîðÿ Êíÿ-
æàíñüêîãî.

Â³äåî ðîçïî÷èíàºòüñÿ ç òîãî, 
ùî äî êàá³íêè ïàðêóâàëüíèê³â 
ï³ä’¿æäæàº ñ³ðèé àâòîìîá³ëü. 
Êàìåðà ô³êñóº ÷àñ: 11.14. Ïàð-
êóâàëüíèê ïðîòÿãóº ðóêó, ùîá 
óçÿòè êâèòàíö³þ ç³ øòðèõ-êîäîì. 
Âîä³é äàº éîìó ïîñâ³ä÷åííÿ, ÿêå 
ïîò³ì âèÿâèòüñÿ ïîñâ³ä÷åííÿì 
ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é, ³ ïèòàº: 
«Îöå ïðîõîäèòü»? Ðîá³òíèê çà-
ïåðå÷ëèâî õèòàº ãîëîâîþ.

— Øî íº, áë**ü? — îáóðèâñÿ 
âîä³é.

— Øî òè òàì äüîðãàºøñÿ? — 
çâåðòàºòüñÿ ïàðêóâàëüíèê äî âî-
ä³ÿ. É îòðèìóº â³ä íüîãî êâè-
òàíö³þ.

ПОЗИЦІЯ КНЯЖАНСЬКОГО 
Äåòàëüí³øå ïðî öåé âèïàäîê 

ìè ïèñàëè â ìàòåð³àë³ «Äóø-
ìàí» çìóøóâàâ ïàðêóâàëüíèêà 
¿ñòè ãðîø³. Ñóòè÷êà ïîòðàïèëà 
íà êàìåðó ñïîñòåðåæåííÿ». Òîä³ 
íàì íå âäàëîñÿ âçÿòè êîìåíòàð 
ïðî ñèòóàö³þ îñîáèñòî â ²ãîðÿ. 
Ó ïóáë³êàö³¿ ìè íàïèñàëè, ÿêùî 
â³í çàõî÷å âèñëîâèòè ñâîþ ïî-
çèö³þ îñîáèñòî, ìè íàäàìî éîìó 
òàêó ìîæëèâ³ñòü.

Ó ïîíåä³ëîê, 15 ëèïíÿ, Êíÿ-
æàíñüêèé ïðè¿õàâ ó ðåäàêö³þ, 
ùîá ðîçïîâ³ñòè ñâîþ âåðñ³þ ïî-
ä³é íà ïàðêîâö³. ßê ³ îá³öÿëè, ìè 
ïóáë³êóºìî éîãî êîìåíòàð.

— Â³äáóëîñÿ òå, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ çàðàç áàãàòî äå. Ëþäè 
ïðåä’ÿâëÿþòü ïîñâ³ä÷åííÿ ÓÁÄ 
³ ÷óþòü ó â³äïîâ³äü: «ß òóäè òåáå 
íå ïîñèëàâ…» Ó íàøîìó âèïàä-
êó ìè ïî÷óëè ôðàçó «Ýòà ôèãíÿ 
çäåñü íå êàòèò», — ãîâîðèòü ²ãîð 

ïðî òå, ùî â³äáóëîñÿ íà ñòîÿí-
ö³. — Óñ³ ìóñÿòü çíàòè òàê³ ðå÷³: 
äóæå áàãàòî äîáðîâîëüö³â, ÿê³ 
â³ä³ãðàëè çíà÷íó ðîëü ó ö³é â³-
éí³, âîíè áàãàòî ÷îãî çðîáèëè, 
áàãàòî õòî ç íèõ äåðæàâîþ íå íà-
ãîðîäæåí³ í³÷èì. Îöå ÓÁÄ, ÿêå 
â íàñ, öå íå ô³ãíÿ. Öå ñâ³ä÷åííÿ, 
ùî ëþäèíà ìàº ïåðåä äåðæàâîþ, 
ïåðåä íàö³ºþ ñåðéîçí³ çàñëóãè.

Êíÿæàíñüêèé ãîâîðèòü, êîëè 
õòîñü êàæå, ùî ÓÁÄ — «ô³ãíÿ» 
³ «âîíà íå êàòèòü», öÿ ëþäèíà 
ìóñèòü áóòè ãîòîâîþ, äî òîãî, ùî 
¿é íàá’þòü «ôåéñ». Àáî íàãîäóþòü 
ãðîøèìà.

— Öå ïîâ³äîìëåííÿ äëÿ âñ³õ 
ïàðêóâàëüíèê³â, âîä³¿â ìàðøðó-
òîê, ÿê³ äóæå ëþáëÿòü ãîâîðèòè, 
ùî í³ÿê³ ï³ëüãè âåòåðàí³â ó ¿õí³õ 

ìàðøðóòêàõ íå «êàíàþòü», ÿê 
âîíè êàæóòü, — ãîâîðèòü êåð³â-
íèê â³ííèöüêîãî «Íàöêîðïóñó».

— ² öå âñå â³äáóâàºòüñÿ íà ïî-
ë³òè÷íîìó ôîí³, êîëè âñÿêà ïðî-
ìîñêîâñüêà òóñîâêà ï³äí³ìàº ãî-
ëîâó, ââàæàº, ùî ìîæíà âåòåðàíó 
ñêàçàòè òàêå, ÿê ñêàçàëè íàì. 
Àáî ñêàçàòè ùîñü ùå ã³ðøå, ³ 
öå íå áóäå ïîêàðàíî. Áóäå ïî-
êàðàíî, — ïðîäîâæóº ²ãîð.

Íà ïèòàííÿ ïðî òå, ÷îìó îáðà-
ëè ñàìå ñèëîâèé âàð³àíò, à íå âè-
êëèê ïîë³ö³¿, Êíÿæàíñüêèé â³ä-
ïîâ³â òàêå:

— Í³õòî â íàñ íå áî¿òüñÿ ïî-
ë³ö³¿. Í³õòî â íàñ æîäíèì ÷èíîì 
íå áóâ ïîêàðàíèé. Ó êðà¿í³ â³ëüíî 
³ñíóº Ìåäâåä÷óê, ³ ñïåöñëóæáàì, 
ïðàâîîõîðîíöÿì íà öå ïëþâàòè. 
À Ìåäâåä÷óê ³ñíóº íå ñàì ïî ñîá³. 
À òîìó, ùî º ïåâíèé ïîë³òè÷-
íèé ôîí. ª ëþäè, ÿê³ íå áîÿòüñÿ 
íåõòóâàòè ³íòåðåñàìè äåðæàâè é 
íàö³¿. ßê³ íå áîÿòüñÿ ïàïëþæèòè 
äåðæàâó é íàö³þ, ÿê³ íå áîÿòüñÿ 
îáðàæàòè âåòåðàí³â ÀÒÎ.

ПЛАНУЮТЬ РЕЙДИ 
Êíÿæàíñüêèé ï³ñëÿ öüîãî ãî-

âîðèâ ïðî òå, ùî âîíè çàéìà-

ПРО РОЗБІРКИ «ДУШМАНА» 
ТА ПАРКУВАЛЬНИКА
Позиції  Керівник вінницького 
осередку «Нацкорпусу» Ігор Княжанський 
приїхав у редакцію, щоб висловити 
свою думку про сутичку, що сталася 
на стоянці Центрального ринку. Також 
ми поговорили з другою стороною 
конфлікту. Що вони кажуть?

þòüñÿ òèì, ùîá ïîäîëàòè ïðî-
ðîñ³éñüê³ ðóõè â Óêðà¿í³. Ïðî 
òå, ùî «Íàöêîðïóñ» ïðîâîäèâ 
àêö³¿, ÿê³ ìàëè íà ìåò³ çàõèñòèòè 
ñåëÿí, ó ÿêèõ çàáèðàþòü çåìëþ. 
Ïðî òå, ùî âåòåðàíè ÀÒÎ ÷àñòî 
ñòèêàþòüñÿ ç òèì, ùî ¿õí³õ ïðàâ 
òà ï³ëüã íå äîòðèìóþòüñÿ. ² ùî 
ñóòü íå â ñóì³ ãðîøåé, à â ïðèí-
öèï³. Òàêîæ êàçàâ ïðî òå, ùî 
áóëî á ³ç òèìè ëþäüìè, ÿê³ òóò 
íå ïîâàæàþòü âåòåðàí³â, ÿêáè 
ðîñ³éñüê³ â³éñüêîâ³ ä³ñòàëèñÿ 
Â³ííèö³. Öèòóºìî ùå ê³ëüêà 
éîãî òåç:

Ïî ñòîÿíêàì óñå çðîçóì³ëî. 
Òåïåð íàñ íåõàé ÷åêàþòü ïåðå-
â³çíèêè, ìàðøðóò÷èêè. Ïëàíóºìî 
ðåéäè. Áóäóòü ïðèõîäèòè ëþäè, 
ïðåä’ÿâëÿòè ÓÁÄ. ² çàëåæíî â³ä 
â³äïîâ³ä³ — áóäóòü íàñë³äêè.

ß ó Â³ííèö³ äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â. 
ß æîäíó ëþäèíó íå çà÷åïèâ ïàëü-
öåì, íå îáðàçèâ ñëîâîì. Àëå ìåí³ 
äîñ³ í³õòî íå ãîâîðèâ ïðî ÓÁÄ, 
ùî öå ô³ãíÿ. ² ÿ íàäàë³ í³êîìó 
íå îá³öÿþ, ùî ëþäèíà, ÿêà ìåí³ 
òàêå ñêàæå, çàëèøèòüñÿ íåóøêî-
äæåíîþ. Á³ëüøå òîãî, ÿ îá³öÿþ, 
ùî íåóøêîäæåíîþ âîíà íå çà-
ëèøèòüñÿ. ßêùî ëþäè íå ðîçóì³-
þòü, ùî çðîáëåíî äëÿ íèõ ó÷àñ-
íèêàìè áîéîâèõ ä³é, òî íà ùî 
âîíè òîä³ ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòè? 
Íà ïîâàãó ç íàøîãî áîêó? Í³. 
Íà ÿêåñü äîòðèìàííÿ çàêîí³â 
ó òàêîìó âèïàäêó? Âîíè æ íå äî-
òðèìóþòüñÿ çàêîí³â ùîäî íàñ.

ß ìîæó ñêàçàòè, ùî õâèëþº 
êîëèøí³õ á³éö³â íà Â³ííè÷÷è-
í³. Í³õòî íå ìîæå îòðèìàòè äâà 
ãåêòàðè. Õî÷à, çà çàêîíîäàâ-

ñòâîì, ìè ìîæåìî îòðèìàòè ¿õ 
ó ïåðøó ÷åðãó. Í³õòî íå îòðèìàâ 
10 ñîòîê ï³ä æèòëîâó çàáóäîâó. 
Í³êîìó íå íàäàëè êâàðòèð. Á³éö³-
â³ííè÷àíè ðîçðàõîâóâàòè íà öå 
íå ìîæóòü. ² öå îáóðþº.

ЩО КАЖЕ ПАРКУВАЛЬНИК 
Ïðàö³âíèêà ñòîÿíêè, äî ðå÷³, 

òàêîæ çâóòü ²ãîð. Ìè çâ’ÿçàëèñÿ ç 
íèì ³ ïîïðîñèëè ïðîêîìåíòóâàòè 
ñèòóàö³þ.

— Â³í íå áóâ âîä³ºì, — êàæå 
²ãîð ïðî êåð³âíèêà «Íàöêîð-
ïóñó». — Â³í ñèä³â á³ëÿ âîä³ÿ òà 
ïðåä’ÿâëÿâ äîêóìåíòè. Äëÿ ìåíå 
éîãî äîêóìåíòè òå æ ñàìå, ùî 
ÿ éîìó ïîêàæó ñâ³é ïåíñ³éíèé.

Òàêîæ ðîá³òíèê ñòîÿíêè ñòâåð-
äæóº, ùî í³÷îãî ïîãàíîãî íå êà-
çàâ ïðî ó÷àñíèê³â áîéîâèõ ä³é òà 
âåòåðàí³â ÀÒÎ.

— ×îìó ÿ ìàþ ïðî íèõ ãîâî-
ðèòè ùîñü ïîãàíå, ÿêùî â ìåíå 
äðóç³ àòîâö³, — êàæå ²ãîð. — Ìîÿ 
äðóæèíà ê³ëüêà ðîê³â çàéìàºòüñÿ 
âîëîíòåðñòâîì. ² íà ì³òèíãè âîíè 
¿çäèëè, ³ íà Ìàéäàí, äå âîíè ò³ëü-
êè íå áóëè.

²ãîð ââàæàº óñþ öþ ñèòóàö³þ 
«ï³àðîì». Òàêîæ êàæå, ùî äî çó-
ñòð³÷³ ç Êíÿæàíñüêèì íå çíàâ, ùî 
òîé î÷îëþº «Íàöêîðïóñ» îáëàñò³.

Íàãàäàºìî, ùî â ïðåñ-ñëóæá³ 
ïîë³ö³¿ îáëàñò³ íàì ðîçïîâ³ëè, ùî 
æîäíà ç³ ñòîð³í ï³ñëÿ ³íöèäåíòó 
íå ïîäàâàëà çàÿâ. Àëå îõîðîíåöü 
ñòîÿíêè ñêàçàâ, ùî ïèñàâ çàÿâó 
äî ïðàâîîõîðîííèõ îðãàí³â. Ùîá 
ç’ÿñóâàòè ³ñòèíó, ìè â³äïðàâèëè 
ïèñüìîâèé çàïèò ïðî öå äî Íà-
öïîë³ö³¿.

Îõîðîíåöü: «×îìó 
ÿ ìàþ ãîâîðèòè ùîñü 
ïîãàíå, ÿêùî â ìåíå 
äðóç³ àòîâö³? À ìîÿ 
äðóæèíà çàéìàºòüñÿ 
âîëîíòåðñòâîì»

Ігор Княжанський 
в редакції RIA. Каже, 
що не буде терпіти, 
якщо хтось погано 
скаже про учасників 
бойових дій 

Збили  
пішохода 
 Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ âðàíö³ 
15 ëèïíÿ ó Êîçÿòèí³ 
— Çà ïîïåðåäíüîþ ³í-
ôîðìàö³ºþ, 40-ð³÷íèé 
ì³ñöåâèé æèòåëü, êåðóþ÷è 
àâòîìîá³ëåì ÂÀÇ-2104, äî-
ïóñòèâ íà¿çä íà 89-ð³÷íîãî 
ï³øîõîäà, ÿêèé ïåðåõîäèâ 
äîðîãó íà íåðåãóëüîâàíî-
ìó ï³øîõ³äíîìó ïåðåõî-
äó, — çàçíà÷àþòü ó ïîë³ö³¿. 
Êåðìàíè÷ ëåãêîâèêà áóâ 
òâåðåçèé. Éîãî àâò³âêó 
ëåãêî çàïàì'ÿòàòè. Íà í³é 
íàïèñ, ÿêèé ãîâîðèòü ïðî 
òå, ùî âëàñíèê çàéìàºòüñÿ 
ðåìîíòîì îñåëü. Ïåíñ³î-
íåð îòðèìàâ ï³ä ÷àñ àâàð³¿ 
òðàâìè òà áóâ äîïðàâ-
ëåíèé äî ë³êàðí³. Íèí³ 
ç’ÿñîâóþòüñÿ óñ³ îáñòàâèíè 
òà ïðè÷èíè äàíî¿ àâòîïðè-
ãîäè.

Митники брали 
хабарі 
 Ó ñèñòåìíîìó õàáàð-
íèöòâ³ âèêðèëè ïîñàäîâ-
ö³â Â³ííèöüêî¿ ìèòíèö³ 
ÄÔÑ. Íåïðàâîì³ðíó âèãîäó 
õàáàðíèêè âèìàãàëè çà áåç-
ïåðåøêîäíå ðîçìèòíåííÿ 
òîâàð³â. Ïðî öå ó Ôåéñáóê 
ïîâ³äîìèâ Äåïàðòàìåíò 
çàõèñòó åêîíîì³êè íàö³î-
íàëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè. 
Çëî÷èííà ñõåìà ïðàöþâàëà 
òàê: çà êîæíó âèñòàâëåíó 
ìèòíó äåêëàðàö³þ ãðîìà-
äÿíè ïîâèíí³ áóëè ñïëà÷ó-
âàòè 500 ãðèâåíü íåïðàâî-
ì³ðíî¿ âèãîäè. 
Õàáàð³ áðàâ íà÷àëüíèê 
îäíîãî ç ìèòíèõ ïîñò³â òà 
³íø³ ìèòíèêè.
Ó õîä³ ñë³äñòâà áóëî çàäî-
êóìåíòîâàíî ÷èñëåíí³ ôàê-
òè îäåðæàííÿ íà÷àëüíèêîì 
îäíîãî ç ìèòíèõ ïîñò³â âè-
íàãîðîäè íà çàãàëüíó ñóìó 
ìàéæå 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
— Çà ïåâíó âèíàãîðîäó 
îñòàíí³é âèð³øóâàâ ïèòàí-
íÿ ùîäî áåçïåðåøêîäíî-
ãî ðîçìèòíåííÿ òîâàð³â, 
à ñàìå òðàíñïîðòíèõ çàñî-
á³â. 15 ëèïíÿ ï³ä ÷àñ îäåð-
æàííÿ ÷åðãîâîãî «òðàíøó» 
ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè 
íà÷àëüíèêà ìèòíîãî ïî-
ñòó òà éîãî ï³äëåãëîãî. 
Ïðàâîîõîðîíö³ âèëó÷èëè 
95 700 òèñÿ÷ ãðèâåíü, îäåð-
æàíèõ ÿê íåïðàâîì³ðíó âè-
ãîäó, — çàçíà÷àþòü ó ïîâ³-
äîìëåíí³. Íèí³ ïðîâîäÿòü 
îáøóêè çà ì³ñöåì ïðîæè-
âàííÿ çàòðèìàíèõ. Âàðòî 
â³äçíà÷èòè, ùî íà÷àëüíèê 
ìèòíîãî ïîñòó òà ï³äëåãëèé 
çàòðèìàí³ â ïîðÿäêó ñòàòò³ 
208 ÊÏÊ Óêðà¿íè.

КОРОТКО

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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Військова операція в Іраку була 
наймасштабнішою за всю історію 
незалежної України. Постійна вій-
ськова присутність в Іраку склада-
ла до 1690 військовослужбовців, 
а всього, військову службу в Іра-
ку та Кувейті пройшло близько 
6100 українців, 18 з яких загинули 
та понад 40 отримали поранення.
93 відсотки українців були проти 
відправки українських солдатів 
в Ірак. Такі результати соцопи-
тування оприлюднив у той час 
Центр Разумкова.

Лише 2,4% українців підтриму-
вали введення українських військ 
до цієї країни, 93,8% були проти, 
3,8% — не змогли відповісти.
5 червня 2003-го Верховна Рада 
України ратифікувала указ пре-
зидента про участь українських 
військ у миротворчій місії в Іраку. 
Проти голосували лише фрак-
цкції комуністів і соціалістів.
Сталося це через місяць після 
того, як США перемогли дикта-
торський режим Саддама Хусей-
на. Тодішній президент Джордж 

Буш закликав світову спільноту 
взяти участь у встановленні демо-
кратії в Іраку. Український глава 
держави Леонід Кучма запропо-
нував направити наші війська.
Першу миротворчу місію україн-
ські військові розпочали 15 лип-
ня 1992 року. Відтоді наші сол-
дати у голубих шоломах брали 
участь у понад 20-ти операціях 
ООН. Загалом 40 тисяч україн-
ських воїнів служили миротвор-
цями. На жаль, 54 з них загинули 
на чужій землі.

Як наші військові потрапили в Ірак

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó Ñåðã³ÿ Ìàëî-
ãóëêà áàãàòî çí³ì-
ê³â ç ²ðàêó. Àëå 
íåìà ôîòîãðàô³é ç 

Äîíáàñó. Õî÷à íà ö³é â³éí³ ïðîâ³â 
á³ëüøå ÷àñó, í³æ ó äàëåê³é êðà¿í³.

— Òàì áóëà ÷óæà çåìëÿ, ÷óæà â³-
éíà, — êàæå ëåéòåíàíò Ìàëîãóë-
êî. — Òóò, íà Äîíáàñ³, âñå ð³äíå — 
ñåëà, ì³ñòà, ëþäè… Àëå êàðòèíè 
ìàéæå îäíàêîâ³. Íà Äîíáàñ³, ÿê òîä³ 
â ²ðàêó, ðîçâàëåí³ ñíàðÿäàìè áó-
äèíêè, ðîçáèò³ îáñòð³ëàìè äîðîãè… 
Â³éíà ð³çíà — ðåçóëüòàò òîé ñàìèé. 
Ó âñ³õ âîºí îäíàêîâå îáëè÷÷ÿ.

Íèí³ ëåéòåíàíò Ìàëîãóëêî 
ñëóæèòü ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ 
3028 Íàöãâàðä³¿ Óêðà¿íè. Ïðî íüî-
ãî ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA ïðåñ-
îô³öåð ÷àñòèíè ñòàðøèé ëåéòåíàíò 
Ìèêîëà Êîâàëü. Áóëî öå ó Äåíü 
ìèðîòâîðöÿ, ÿêèé â³äçíà÷àþòü 
ó íàø³é êðà¿í³ ùîðîêó 15 ëèïíÿ.

МІГ І НЕ ПОВЕРНУТИСЯ…
Ñòàòè ìèðîòâîðöåì áóëî îñî-

áèñòèì áàæàííÿì Ñåðã³ÿ Ìàëî-
ãóëêà. Êàæå, í³õòî éîãî íå çìó-
øóâàâ ¿õàòè â ²ðàê. Ñòðîêîâó 
ñëóæáó ïðîõîäèâ ó çíàìåíèò³é 
95-é äåñàíòí³é áðèãàä³. Â³éñüêî-
âà ïðîôåñ³ÿ ïðèïàëà äî äóø³. 
Çàì³ñòü äåìîá³ë³çàö³¿ ï³äïèñàâ 
êîíòðàêò ³ ïðîäîâæèâ ñëóæèòè. 
Ñåðæàíòó-êîíòðàêòíèêó äîðó÷è-
ëè ïîñàäó êîìàíäèðà ³íæåíåðíî-
ñàïåðíîãî â³ää³ëåííÿ.

Êîëè ïîâ³äîìèëè ïðî â³äá³ð 
äî ï³äðîçä³ëó ñèë ìèðîòâîð÷èõ 
îïåðàö³é ÎÎÍ, Ñåðã³é âèð³øèâ 
ñïðîáóâàòè. Êàæå, êîëè òè ìî-
ëîäèé, çàâæäè ïðàãíåø ÷îãîñü 
íîâîãî, á³ëüøîãî, í³æ ìàºø.

— Òåïåð ðîçóì³þ, ùî òà ðî-
ìàíòèêà áóëà ðèçèêîâàíà, àëå 
õ³áà â ìîëîäîñò³ äóìàºòüñÿ ïðî 
ðèçèêè, — ãîâîðèòü îô³öåð.

Â³äá³ð áóâ íåïðîñòèé, àëå â³í 
âèòðèìàâ âèïðîáóâàííÿ ³ áóâ 
çàðàõîâàíèé êàíäèäàòîì ó ìè-
ðîòâîðö³. Ï³ñëÿ òîãî ïðîéøîâ 
3-ì³ñÿ÷íó ï³äãîòîâêó. Â³éñüêîâèõ 
ãîòóâàëè äî ó÷àñò³ ó áîéîâèõ ä³ÿõ, 
à òàêîæ ñëóæáè â óìîâàõ â³éíè.

Çãàäóþ÷è ïðî ò³ ïîä³¿, ïðî îá-
ñòð³ëè íàøèõ ï³äðîçä³ë³â, ðîçóì³º, 
ùî ì³ã ³ íå ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó, 
ÿê öå ñòàëîñÿ ç äåÿêèìè â³éñüêî-
âèìè. Äî ðå÷³, áóëè âèïàäêè, êîëè 
íàø³ ïîäàâàëè ðàïîðò íà çâ³ëü-
íåííÿ ç³ ñëóæáè ò³ëüêè çàðàäè 
òîãî, àáè ïîêèíóòè ²ðàê æèâèìè.

Äÿêóâàòè äîë³, ùî áóëà äî íüî-
ãî ìèëîñòèâîþ.

Ñåðã³é Ìàëîãóëêî ñëóæèâ 
â ²ðàêó ìàéæå ð³ê, ç âåðåñíÿ 
2004-ãî ïî ñåðïåíü 2005-ãî.

НА ВУЛИЦІ ПЛЮС 20, А МИ 
СВЕТРИ НАТЯГАЄМО 

Â ²ðàê, ïðîâ³íö³þ Âàñèò, ïðè-
áóëè ó âåðåñí³ 2004-ãî. Ë³òàê ïðè-
çåìëèâñÿ ó ñóñ³äíüîìó Êóâåéò³ 
â àåðîïîðòó «Åëü-Êóâåéò». Çâ³äòè 
êîëîíà íàøî¿ òåõí³êè ïåðåïðàâè-
ëàñÿ â ²ðàê äî ì³ñòà Åëü-Êóò, äå 
äèñëîêóâàëèñÿ íà áàç³ «Äåëüòà».

ДВІ ВІЙНИ НАЦГВАРДІЙЦЯ 
МАЛОГУЛКА: В ІРАКУ І НА ДОНБАСІ 
Чоловіча робота  В Ірак його покликала 
військова романтика. Сержантом-
контрактником 95-ї десантної бригади 
калинівчанин Сергій Малогулко пройшов 
відбір у миротворці. Майже рік провів у цій 
країні у складі військових сил ООН. За час 
війни на Донбасі понад десять разів був 
у зоні бойових дій. Каже, воювати на чужій 
землі і за свою країну — неспівставні речі

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ó÷àñòü ó ìèðîòâîð÷³é îïåðàö³¿ 
â ²ðàêó áóëà íàéá³ëüø ìàñøòàá-
íîþ äëÿ íàøî¿ êðà¿íè.

— ßê³ çàâäàííÿ âèêîíóâàëè? — 
ïåðåïèòóº îô³öåð. — Ñóïðîâî-
äæóâàëè ãóìàí³òàðí³ âàíòàæ³, 
íåñëè ñëóæáó íà áëîêïîñòàõ, 
îõîðîíÿëè áóä³âë³, ìîñòè, íàâ³òü 
ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè ³ êóëüòóðè, 
äæåðåëà ïèòíî¿ âîäè.

Ó ïåðø³ äí³ ÷è íå íàéñêëàä-
í³øå íàøîìó çåìëÿêó áóëî ïðè-
çâè÷àþâàòèñÿ äî ì³ñöåâîãî êë³-
ìàòó. Â³í âèÿâèâñÿ ñïðàâæíüîþ 
çàãàäêîþ.

— Íà ãðàäóñíèêó òåìïåðàòóðà 
ïëþñ 20, à ìè íàòÿãàºìî íà ñåáå 
ñâåòðè, áî õîëîäíî, — çãàäóº 
ñï³âðîçìîâíèê. — Ìàáóòü, öå â³ä 
ñèëüíèõ â³òð³â ó ïóñòåë³. Òà é ïðè-
ðîäà êàðäèíàëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ 
â³ä íàøî¿. Âò³ì, çâèêíóòè ìîæíà. 
Ç ÷àñîì äî âñüîãî ïðèçâè÷àþºø-
ñÿ. Ò³ëüêè äî îáñòð³ë³â çâèêíóòè 
íå ìîæíà — í³ òîä³ òàì, ó äàëåê³é 
êðà¿í³, í³ òåïåð ó íàñ, íà Äîíáàñ³.

ПОБРАТИМІВ ЗУСТРІВ 
НА ДОНБАСІ 

Â ²ðàêó íàø çåìëÿê ñëóæèâ 
êîìàíäèðîì â³ää³ëåííÿ ñàïåð³â. 
Ðîáîòà íàäçâè÷àéíî ñêëàäíà íà-
â³òü çà ìèðíèõ óìîâ. Ñêëàäí³ñòü 
ïîäâîþºòüñÿ, êîëè ¿¿ âèêîíóºø 
â óìîâàõ â³éíè. Çíåøêîäæóâàëè 
ì³íè. Âîíè áóëè ð³çíèõ âèðîá-
íèê³â, ð³çíî¿ ïîòóæíîñò³ òîùî.

— Òàê ñàìî, ÿê íèí³ íà Äîí-
áàñ³, íà ì³íè ìîæíà áóëî íàòðà-
ïèòè ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ, — çãàäóº 
îô³öåð. — Íàâ³òü íà âóëèöÿõ ì³ñò, 
á³ëÿ àâòîìîá³ë³â, íà ïðî¿æäæèõ 
÷àñòèíàõ, óçá³÷÷ÿõ äîð³ã. Íåäàðìà 
â ðàéîí³ ÎÎÑ çàñòåð³ãàþòü, ùîá 
ìàøèíè íå ç’¿æäæàëè íà óçá³÷÷ÿ.

Ò³ëüêè âåëèêà îáåðåæí³ñòü, 
òåðïëÿ÷³ñòü ³ äîòðèìàííÿ óñ³õ âè-
ìîã ðÿòóâàëè ñàïåð³â â³ä ìîæëèâî¿ 
ïîìèëêè. Ñàïåð ïîìèëÿºòüñÿ ò³ëü-
êè ðàç — öå àêñ³îìà. Íà ùàñòÿ, 
íàøîìó çåìëÿêó ³ éîãî ï³äëåãëèì 
ç â³ää³ëåííÿ ñàïåð³â óäàëîñÿ óíèê-
íóòè òàêî¿ ïîìèëêè. Óñ³ á³éö³ â³ä-
ä³ëåííÿ ðàçîì ç éîãî êîìàíäèðîì 
ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó æèâèìè.

Ïðîùàþ÷èñü, âîíè ùå íå çíà-
ëè, ùî ç äåêèì ç íèõ ó ìàéáóò-
íüîìó äîâåäåòüñÿ çíîâó çóñòð³òè-
ñÿ. Ïðè÷îìó, òàê ñàìî â áîéîâèõ 
óìîâàõ.

— Äåêîãî ç ïîáðàòèì³â ÿ ïîáà-
÷èâ íà Äîíáàñ³ ï³ä ÷àñ â³äðÿäæåí-
íÿ ó çîíó áîéîâèõ ä³é, — êàæå 
Ñåðã³é Ìàëîãóëêî. — Òàê³ çóñòð³-
÷³ áóëè ðàä³ñí³ ³ ñóìí³ âîäíî÷àñ. 
Îá³éìàþ÷èñü, ðàä³ëè ç òîãî, ùî 
ìîæåìî ÷åðåç áàãàòî ðîê³â çíî-
âó ïîòèñíóòè îäèí îäíîìó ðóêè. 
Ñóìíî, ñàì³ ðîçóì³ºòå, â³ä ÷îãî. 
Ó íàñ â³éíà. Ìè çàõèùàºìî ñâîþ 
çåìëþ. Íàéñòðàøí³øå, ùî â³é-
ñüêîâ³ ãèíóòü â³ä çáðî¿ òèõ, õòî 
ùå â÷îðà íàçèâàâ íàñ áðàòàìè.

Ñåðã³é ç³çíàºòüñÿ, ùî ïðîôåñ³ÿ 
çàõèùàòè êðà¿íó — öå éîãî. Ïðà-
âèëüíî îáðàâ ñâîþ ñïðàâó. Íàöã-
âàðä³þ ââàæàº åë³òíèì â³éñüêîâèì 
ï³äðîçä³ëîì. Òîìó ïåðåéøîâ ³ç 
Çáðîéíèõ ñèë ó ï³äðîçä³ë íàöã-
âàðä³éö³â. Êîëè «âèð³ñ» ó çâàíí³ 
äî ñòàðøèíè, ïðîéøîâ ï³äãîòîâ-
êó íà êóðñàõ îô³öåð³â. Îòðèìàâ 
ç³ðî÷êó ìîëîäøîãî ëåéòåíàíòà. 
Íèí³ ó íüîãî óæå äâ³ ç³ðêè 

Ïîáðàòèìè â³äãóêóþòüñÿ ïðî 
ëåéòåíàíòà Ìàëîãóëêà ÿê ïðî 
äóæå íàä³éíó ëþäèíó.

— Öå ñïðàâæí³é â³éñüêîâèé, — 
ãîâîðèòü ïðåñ-îô³öåð Ìèêîëà 
Êîâàëü. — Ïðî âñ³ éîãî çä³áíîñò³ 
íå âàðòî ïîøèðþâàòèñÿ, àëå, ïî-
â³ðòå íà ñëîâî, â³í áàãàòî âì³º, îâî-
ëîä³â íå ò³ëüêè ïðîôåñ³ºþ ñàïåðà. 
Òàêèõ ó íàñ îñîáëèâî ö³íóþòü.

Íèí³ ëåéòåíàíò Ìàëîãóëêî 
ó â³äïóñòö³. Îäíàê ³ äíÿ íå ìè-
íàº, àáè â³í ïîäóìêè íå ïåðå-
éìàâñÿ ñïðàâàìè ï³äðîçä³ëó. Öÿ 
íåçíà÷íà äåòàëü òàêîæ ñâ³ä÷èòü 
ïðî òå, ùî ó â/÷ 3028 ñëóæèòü 
áîéîâèé îô³öåð.

– Äåêîãî ç ïîáðàòèì³â 
ÿ ïîáà÷èâ íà Äîíáàñ³ 
â çîí³ áîéîâèõ ä³é, – 
êàæå Ñåðã³é. – Òàê³ 
çóñòð³÷³ áóëè ðàä³ñí³ ³ 
ñóìí³ âîäíî÷àñ

Нині лейтенант Малогулко служить у військовій частині 
3028 Нацгвардії України

Сергій Малогулко служив в Іраку майже рік, з вересня 
2004-го по серпень 2005-го

ÏÅÐÑÎÍÀ
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Як правило, мова йде про відчуття, які лю-
дині складно пережити. Гештальт-терапевт 
пропонує кілька таких прикладів:
Ми завжди доїдаємо до кінця. Кодове 
слово «завжди». У такому разі ми заїдаємо 
страх і, ймовірно, він не наш. Страх пере-
дався від батьків, бабусь і дідусів, які бачи-
ли голод. Тому з дитинства нам говорили, 
що тарілка повинна залишитися чистою.
Ми завжди їмо за компанію. Коли хтось 
пригощає, людині соромно відмовити. Це 
певна соціальна норма, коли просто со-
ромно образити господарку.
Обідаємо швидко і «на ходу», заков-
туючи великі шматки їжі. Ми заїдаємо 
або тривогу, або відразу. Перша емоція 
виникає, коли нам здається, що щось відбу-
деться без нас і ми повинні поїсти швидко. 
Відраза виникає у випадку, якщо у дитин-
стві нас змушували їсти те, що нам не дуже 
подобалося. 

Їмо, читаємо, дивимося стрічку но-
вин. У такому разі їжа допомагає впо-
ратися з нудьгою або з відразою. Зараз 
існує така тенденція: маленьких дітей 
саджають перед екранами, коли вони 
відмовляються їсти. Але тоді дитина 
не відчуває смаку.
Усе найкраще дітям, а собі — що зали-
шиться. Їжа допомагає справитися із не-
зручними відчуттями або приниженням. 
Це дісталося нам від жертовних батьків, які 
своїм прикладом показували, що потрібно 
забувати про себе.
Вживаємо багато солодкого. Так людина 
«глушить» злість, образу або агресію. Це 
пов'язано із бажанням завжди залишатися 
хорошим. 
Їмо наодинці. Часто це говорить про 
те, що у людини немає підтримки серед 
близьких і їй нікому довірити свої пере-
живання та емоції. 

Які емоції «глушить» їжа 

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

ßêùî ãîâîðèòè ïðîñòîþ ìî-
âîþ, òî ãåøòàëüò-òåðàï³ÿ — öå 
ïñèõîëîã³ÿ, ÿêà ïîâåðòàº ëþäèíó 
äî ñåáå. Àëå òóò òåðàïåâòè íå âè-
êîðèñòîâóþòü ìåòîäè êëàñè÷íî¿ 
ïñèõîëîã³¿, ÿê³ ïðîâîêóþòü ëþ-
äèíó äî ñàìîêîïàííÿ òà ïîøóêó 
ïðîáëåìè äåñü â ãëèáèí³. Ñàìå 
òàê ðîçêàçàëà ïðî ñâîþ ïðîôå-
ñ³þ Â³ðà.

— Ìè ðàçîì ³ç ïàö³ºíòîì ïðà-
öþºìî òóò ³ çàðàç. ßêùî â ïðî-
öåñ³ âèíèêàþòü ÿê³ñü òðóäíîù³, 
ìè ¿õ îäðàçó âèð³øóºìî. Ãå-
øòàëüò-òåðàï³ÿ — öå ÿê òâîð-
÷³ñòü, — ðîçïîâ³äàº Â³ðà. — Òóò 
êîæíà ïðîáëåìà, ÿê òâîð÷å 
ïðèñòîñóâàííÿ — ÿêùî âîíî º 
ó ëþäèíè, òî çíà÷èòü äëÿ ÷îãîñü 
ïîòð³áíå. Òîä³ ìè çì³íþºìî ïðî-
áëåìó íà ïðèéíÿòíèé ³íñòðóìåíò, 
ÿêèé ³ äîçâîëÿº ¿é â³ä÷óâàòè ñåáå 
êîìôîðòíî òóò ³ çàðàç.

Ùî ñòîñóºòüñÿ áåçïîñåðåäíüî 
³íòó¿òèâíîãî õàð÷óâàííÿ, éîãî 
âïëèâó íà ô³çè÷íèé òà ïñèõî-
ëîã³÷íèé ñòàí ëþäèíè, òî Â³ðà 
ãîâîðèòü, ùî îñíîâíà ³äåÿ ³íòó-
¿òèâíîãî õàð÷óâàííÿ — ¿ñòè âñå, 
ùî õî÷åø, òà êîëè õî÷åø. Àëå 
ïðè öüîìó ïîòð³áíî íàâ÷èòèñÿ 
ãîâîðèòè «í³».

Çà ñëîâàìè ãåøòàëüò-òåðàïåâòà, 
³íòó¿òèâíå õàð÷óâàííÿ ìàº ãàðíèé 

âïëèâ ï³ä ÷àñ ñõóäíåííÿ ³ âñå, 
ùî ìîæå çàâàäèòè éîãî ä³¿, — öå 
ä³ºòè. Ä³ºòè, ÿê³ ìàþòü ÿêóñü ìåòó 
³ äàòó, íàïðèêëàä, ñêèíóòè çàéâó 
âàãó äî 8-ãî áåðåçíÿ ÷è äî ë³òà. 
Òîä³ âèíèêàº åôåêò ïàñòêè.

ЧОМУ МИ ПОСТІЙНО 
КОРИСТУЄМОСЯ ДІЄТАМИ 

— Õòîñü ïî÷èíàº ãîâîðèòè, 
ùî ç òîáîþ ùîñü íå òàê: òîâñò³ 
íîãè, æèâ³ò ÷è ðóêè. Ìè íàêðó-
÷óºìî ñåáå ³ ÿê ïîðÿòóíîê çíà-
õîäèìî ä³ºòó, — ãîâîðèòü Â³ðà. — 
Ä³ºòà ðàíî ÷è ï³çíî çàê³í÷óºòüñÿ 
³, ÿê ïðàâèëî, ç íåçàäîâ³ëüíèì 
ðåçóëüòàòîì. Àáî âñå æ ïîçèòèâ-
íèì, ÿêèé ³ç ÷àñîì ïðîõîäèòü. 
Ïîò³ì çíîâó ç'ÿâëÿþòüñÿ äóìêè, 
ùî ç íàìè ùîñü íå òàê. ² òàê 
ïî êîëó.

Â³ðà ãîâîðèòü, ùî ó ïñèõîëîã³¿ 
öå íàçèâàºòüñÿ òðèêóòíèêîì — 
«Æåðòâà, ïåðåñë³äóâà÷ ³ òèðàí». 
Ïîñò³éí³ ðîç÷àðóâàííÿ òà íåçàäî-
âîëåííÿ ñâî¿ì ò³ëîì ïî÷èíàþòü 
íàñ ïîäàâëÿòè, ñèñòåìà çàìèêà-
ºòüñÿ ñàìà íà ñîá³, ³ êîëè öå â³ä-
áóâàºòüñÿ, òî âèéòè ç íå¿ âàæêî. 
Çðåøòîþ, êîëè ëþäèíà äóìàº, 
ùî ÿêàñü íîâà ä³ºòà äîïîìîæå, 
òî çíîâó îïèíÿºòüñÿ ó öüîìó 
òðèêóòíèêó.

Ùå îäíà ïðè÷èíà, ÷îìó 
ç'ÿâëÿþòüñÿ ä³ºòè — öå ïåðå-
êîíàííÿ ó òîìó, ùî ïîòð³áíî 

ЯКІ ЕМОЦІЇ ЗАЇДАЮТЬ ЛЮДИ ТА ЧИ 
МОЖНА ВЕЧЕРЯТИ ПІСЛЯ ШОСТОЇ 
Інтуїтивне харчування  Віра Олійник 
протягом трьох років консультує вінничан 
як гештальт-терапевт. Крім того, жінка 
працює інструктором з йоги і точно знає, як 
це — знайти та відчути себе. Дізналися, що 
таке гештальт-терапія, що заважає людині 
схуднути та як навчитися їсти інтуїтивно

î÷èñòèòè îðãàí³çì. Â³ðà ãîâîðèòü, 
ùî ñàìå ó öåé ïåð³îä ñõóäíåííÿ 
ëþäèíà â³ä÷óâàº âëàñíó ö³íí³ñòü 
³ ïåðåâàãó íàä ëþäüìè. Ñêëàäà-
ºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî âîíà âèùà 
çà ³íøèõ ³ çíàº á³ëüøå íèõ.

ª ³íøà ñòîðîíà ìåäàë³: êîëè 
ëþäèíà íå êîðèñòóºòüñÿ ä³ºòàìè, 
àëå ¿¿ ìåíòàëüíèé àïåòèò ñèëüí³-
øèé çà ô³çè÷íèé.

— Ó òàêîìó âèïàäêó ìè â³ä-
÷óâàºìî ãîëîä, ìè ðîçóì³ºìî, 
ùî ïîâèíí³ ¿ñòè íåáàãàòî, àëå 
ïî÷èíàºìî ¿ñòè ³ íå ìîæåìî çó-
ïèíèòèñÿ. Òàêèì ÷èíîì çà¿äàºìî 
åìîö³¿, — êàæå Â³ðà.

ЩО ЗАВАЖАЄ  ІНТУЇТИВНОМУ 
ХАРЧУВАННЮ 

Áóâàº, ùî ëþäèíà ïðèòðèìó-
ºòüñÿ ïðàâèëüíîãî õàð÷óâàííÿ, 
âæèâàº ëèøå çäîðîâó ¿æó, àëå 
ïðè öüîìó íå âòðà÷àº âàãó. Â³ðà 
íàçèâàº öå ïñèõîñîìàòèêîþ 
çàéâî¿ âàãè. Ó öüîìó âèïàäêó 
âàãîìó ðîëü â³ä³ãðàþòü åìîö³¿. 
Íàïðèêëàä, êîëè ëþäèíà çíà-
õîäèòüñÿ ó õðîí³÷íîìó ñòðåñ³, 
òî îðãàí³çì âèä³ëÿº êîðòèçîë. Öå 
ãîðìîí, ÿêèé â³äïîâ³äàº çà áåç-
ïåêó. Âëàñíå, ñàìå â³í ñòâîðþº 
«ðÿòóâàëüíèé êðóã» íàâêîëî 
æèâîòà. Çàéâà â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
³ ñòðàõ çì³íèòè ðîáîòó òàêîæ 
â³äîáðàæàþòüñÿ íà íàøîìó çî-
âí³øíüîìó âèãëÿä³.

— Àêòèâíî òðèìàòèñÿ çà ðî-
áî÷å ì³ñöå âëàñòèâî ÷èíîâíèêàì 
÷è, íàïðèêëàä, ïîë³öåéñüêèì. Âè 
ïîì³÷àëè, ùî ïðàö³âíèêè öèõ 

Віра Олійник вважає, що досягти гармонії з собою 
можна також і за допомогою занять йогою 

ïðîôåñ³é çàçâè÷àé ìàþòü çàéâó 
âàãó? Öå ò³ íàïðÿìè, äå ëþäè 
íå ÷àñòî çâ³ëüíÿþòüñÿ, — ðîç-
êàçóº Â³ðà.

ЯК ПОЗБУТИСЯ ЗАЙВИХ 
КІЛОГРАМІВ БЕЗ ДІЄТИ 

Ïðîöåñ, êîëè ëþäèíà äîêëà-
äàº ÷èìàëî çóñèëü, àáè ïîçáóòèñÿ 
çàéâî¿ âàãè, àëå ðåçóëüòàòó òàê 
³ íå ìàº, ïñèõîëîãè íàçèâàþòü 
ïàðàäîêñàëüíîþ òåîð³ºþ çì³í.

— Öÿ òåîð³ÿ ñâ³ä÷èòü, ùî ëþ-
äèíà ³ñíóº òóò ³ çàðàç, àëå ìàº 
ïåâí³ óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿêîþ á 
âîíà õîò³ëà áóòè. Òîæ ó ðåàëü-
íîìó ÷àñ³ âîíà çàñòðÿãàº ó êîí-
ôë³êò³ ì³æ ñîáîþ ñïðàâæíüîþ 

òà âèãàäàíîþ îñîáèñòþ. Öå 
âñüîãî ëèøå ³ëþç³ÿ, — ðîçêàçóº 
Â³ðà. — Äëÿ òîãî, ùîá çì³íè 
ñòàëè ìîæëèâèìè, ëþäèí³ ïî-
òð³áíî ïðèéíÿòè ñåáå, ÿêîþ âîíà 
º çàðàç. Ò³ëüêè òîä³ âèð³øèòü-
ñÿ âíóòð³øí³é êîíôë³êò ³ áóäå 
ìîæëèâ³ñòü ïîâåðíóòè åíåðã³þ 
â³ä òî¿ ëþäèíè, ÿêà çíàõîäèòüñÿ 
â ãîëîâ³, äî ðåàëüíî¿. Öå âñüîãî 
ëèøå ³ëþç³ÿ.

ßêùî çðóéíóâàòè öþ ³ëþç³þ, 
òî ëþäèíà ñàìà â³ä÷óâàòèìå, ùî 
ïîòð³áíî ¿é òà ¿¿ îðãàí³çìó. Òîìó 
³íòó¿òèâíå õàð÷óâàííÿ — öå õàð-
÷óâàííÿ áåç çàáîðîí òà ç óðàõó-
âàííÿì òîãî, ùî ìè â êîíòàêò³ 
òà ãàðìîí³¿ ç³ ñâî¿ì ò³ëîì.

 Навчитися говорити «ні». Це важливо, 
адже людина повинна відмовлятися, коли 
вже її перегодовують або постійно при-
гощають.
 Дозволяти собі НЕ хотіти їсти.
 Дозволяти собі хотіти. Віра говорить, що 
це працює, як із йогою: треба видихнути 
для того, щоб зробити вдих. Це важливий 
момент для тих, хто прагне позбавитися 
зайвої ваги. Тому що, коли людина обирає 
між галетним печивом і смачним тістечком, 
то думає, що печиво корисніше. Хоча воно 
зовсім не має смаку, а тому його можна 
з'їсти велику кількість. А тістечко дає на-
сичення, яскравий смаковий вибух. Таким 
чином мозок швидше дає сигнал шлунку 
про те, що їжі достатньо. У висновку — 
краще дозволити собі хотіти їсти смачно.
 Забрати у людей право вирішувати, ким 
і якою повинна бути людина.
 Прийняти свої переваги та дозволити 

собі помилятися. Віра стверджує, що давно 
потрібно змиритися з тим, що людина за-
вжди переїдає на свята і це нормально.
 Дозволяти собі їсти шкідливі продукти. 
Адже неможливо на 100% зробити їжу 
стерильною. І якщо вже хочеться з’їсти 
бургер і випити коли, то це варто зроби-
ти. Бо у такому випадку салат і дієтичний 
напій не принесуть бажаного задоволення.
  Не створювати заборонених плодів, 
адже заборону завжди хочеться порушити.
  Займатися спортом, який приносить 
задоволення. Якщо немає відчуття ком-
форту, то в будь-якому разі результату 
не досягнути.
 Зрозуміти, що тіло змінюється і на зиму 
все одно набирає кілька зайвих кілограмів.
  Використовувати будь-який догляд 
за тілом, який приносить задоволення. 
А також не забувати купувати одяг, який 
подобається.

Як схуднути без дієт, радить гештальт-терапевт 

Іíòó¿òèâíå õàð÷óâàííÿ 
– öå õàð÷óâàííÿ 
áåç çàáîðîí òà 
ç óðàõóâàííÿì òîãî, 
ùî ìè â ãàðìîí³¿ 
ç³ ñâî¿ì ò³ëîì
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Êóðö³, ÿê³ ï³ä-
äàëèñü ìåéíñòð³ìó 
çà çäîðîâèé ñïîñ³á 
æèòòÿ, ñüîãîäí³ 

íàäàþòü ïåðåâàãó åëåêòðîííèì 
ñèãàðåòàì (âåéïàì). Ìîâëÿâ, 
øê³äëèâèõ ñìîë â îðãàí³çì 
íå íàäõîäèòü, îòî÷óþ÷èì ïîâ³òðÿ 
íå ïñóþòü ³ âçàãàë³ — öå øàíñ êè-
íóòè ïàëèòè. À äëÿ ï³äë³òê³â, ÿê³ 
íå ìîæóòü êóïóâàòè òðàäèö³éí³ 
ñèãàðåòè ÷åðåç â³êîâ³ îáìåæåííÿ, 
åëåêòðîíí³ ñèãàðåòè ñòàëè «çà-
êîííîþ» àëüòåðíàòèâîþ, òîìó ùî 
ñòàòóñó òþòþíîâèõ âèðîá³â âîíè 
íå ìàþòü (ïðîäàþòüñÿ ÿê ãàäæå-
òè). À êóïèòè äëÿ íèõ «æèæêó» 
ç í³êîòèíîì æîäíèõ ïðîáëåì 
íå âèíèêàº. Ìîæëèâî, öå ñêîðî 
çì³íèòüñÿ.

Êóðèòè øê³äëèâî — öå í³ 
â êîãî íå âèêëèêàº ñóìí³âó. 
À îñü áåçïåêà êóð³ííÿ åëåêòðî-
ííèõ ñèãàðåò ³ ¿õ åôåêòèâí³ñòü 
â áîðîòüá³ ³ç çàëåæí³ñòþ â³ä ö³º¿ 
çâè÷êè í³êèì íå áóëà äîâåäåíà. 
Ó òîé æå ÷àñ ó Êîðå¿ ïðîâåëè 
îïèòóâàííÿ 70 òèñ. ðåñïîíäåíò³â, 
80% ç íèõ ç³çíàëèñÿ, ùî îäíî-
÷àñíî ç åëåêòðîííèìè êóðÿòü 
çâè÷àéí³ ñèãàðåòè. Äîñë³äæåííÿ, 
ÿê³ ïðîâåëè â ÑØÀ, ïîêàçàëè, 
ùî ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ëþäåé, 
ÿê³ çì³íèëè çâè÷àéí³ ñèãàðåòè 
íà åëåêòðîíí³, â ðåçóëüòàò³ ñòà-
ëè ïàëèòè á³ëüøå. Ïðè öüîìó 

ôàêò³â ïîâíî¿ â³äìîâè â³ä êó-
ð³ííÿ íå á³ëüøå 2%. Çðåøòîþ 
íå îáîâ’ÿçêîâî áóòè â÷åíèì, ùîá 
ðîçóì³òè — ùîäåííå âäèõàííÿ 
õ³ì³÷íèõ ñïîëóê, öå ðèçèê äëÿ 
çäîðîâ’ÿ.

Êóðåöü ÷îìó êóðèòü? Òîìó ùî 
â³í â³ä÷óâàº ïîòðåáó â í³êîòèí³, 
öå — ïåðøå. Ïî-äðóãå, ó íüîãî 
ñôîðìîâàíà çâè÷êà ðîçñëàáëÿòè-
ñÿ. ßêùî ëþäèíà âèð³øèëà ïîêè-
íóòè ðÿäè êóðö³â, çà ³äåºþ, âîíà 
ïîâèííà â³äìîâèòèñÿ â³ä ïîòðåáè 
³ ïîì³íÿòè çâè÷êè. Àëå ÿê ìîæå 
â öüîìó äîïîìîãòè åëåêòðîííà 
ñèãàðåòà, ÿêùî çáåð³ãàþòüñÿ îáè-
äâà ÷èííèêè? ² íàñê³ëüêè áåç-
ïå÷íà òàêà ï³äì³íà?

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ-íàðêîëîãà 
Ãë³áà Ãîëîâàòîãî, âäèõàííÿ áóäü-
ÿêèõ, àïð³îð³ íå ïðèçíà÷åíèõ äëÿ 
öüîãî ô³ç³îëîã³÷íî ïðîäóêò³â, çà-
âæäè áóäå ïðèçâîäèòè äî òî¿ ÷è 
³íøî¿ ì³ðè óøêîäæåííÿ.

— Òåìïåðàòóðíèé âïëèâ ñó-
ïðîâîäæóºòüñÿ ïåðåñóøóâàííÿì 
ñëèçîâî¿, âåðõí³õ äèõàëüíèõ øëÿ-
õ³â, â³äïîâ³äíî âòðà÷àºòüñÿ çâîëî-
æóþ÷à çàõèñíà ôóíêö³ÿ ñëèçîâî¿, 
ðîòîâî¿ ³ íîñîâî¿ ïîðîæíèíè, — 
ãîâîðèòü ë³êàð. — Ìîâà ïðî ïî-
ñò³éíå õðîí³÷íå ïîäðàçíåííÿ, ÿêå 
íàêîïè÷óºòüñÿ ³ ç ÷àñîì çðèêî-
øåòèòü.

Âåëèê³ ñóìí³âè âèêëèêàº 
ó íàðêîëîãà ïàðà, ÿêó ëþäèíà 
âäèõàº çà äîïîìîãîþ åëåêòðîííî¿ 
ñèãàðåòè, àäæå, ñóäÿ÷è ç êîíñèñ-
òåíö³¿, öå íå çîâñ³ì çâè÷íà äëÿ 

РЕКЛАМА

ЕЛЕКТРОННІ 
СИГАРЕТИ — ВСЕ ОДНО КУРІННЯ 
Визначення  Для громадського 
обговорення МОЗ підготувало законопроект, 
який має посилити боротьбу з палінням. 
Зокрема обмежити продаж міцних та 
ароматизованих сигарет. А головне — 
визнати електронні сигарети сигаретами

îðãàí³çìó ïàðà, íàäòî êîíöåíòðî-
âàíà ³ äèìîïîä³áíà ¿¿ ñòðóêòóðà.

— Ó ñêëàä³ ðå÷îâèíè, ÿêîþ çà-
ïðàâëÿþòü åëåêòðîííó ñèãàðåòó, 
º ïðîï³ëåíãë³êîëü, öå ñèíòåòè÷-
íà õ³ì³÷íà ðå÷îâèíà, ÿêà ìîæå 
ìåíø íåáåçïå÷íà, í³æ í³êîòèí, º 
ãë³öåðèí ³ âîäà, — ãîâîðèòü Ãë³á 
Ãîëîâàòèé. — Âò³ì, ïðî íàñë³ä-
êè òàêîãî çàì³ííèêà ïîêè íåìàº 
³íôîðìàö³¿, òîìó ùî íå íàêîïè-
÷èëîñÿ äîñòàòíüî ñòàòèñòèêè. 
Òà ââàæàþ÷è öå «áåçíåâèííèì», 
ëþäè ïðîñòî á³ëüøå ïî÷èíàþòü 
êóðèòè. Ïðîñòèé ïðèêëàä ç òîí-
êèìè àáî ëåãêèìè ñèãàðåòàìè. Çà-

ì³ñòü òîãî, ùîá âèêóðþâàòè îäíó 
ì³öíó, ëþäèíà âèêóðþº ÷îòèðè, 
ï’ÿòü ³ á³ëüøå ëåãêèõ ñèãàðåò.

Òàêîæ íàðêîëîã êàæå, ùî 
êð³ì «íåøê³äëèâèõ» ðå÷îâèí, 
ÿêèìè çàïðàâëÿþòü åëåêòðîíí³ 
ñèãàðåòè, º ðå÷îâèíè, ùî ì³ñ-
òÿòü í³êîòèí. Ó äàíîìó âèïàä-
êó éîãî ïîçèö³îíóþòü ÿê ìåíø 
øê³äëèâèé. Ìîâëÿâ, ïðè âäè-
õàíí³ ÷åðåç åëåêòðîííó ñèãàðåòó 
ó êóðö³â çíèæóºòüñÿ íåáåçïåêà 
ñïîæèâàííÿ øê³äëèâèõ ñìîë. 
Îäíàê ö³ ñìîëè ñêîíöåíòðîâàí³ 
íà êîðäîí³ ì³æ ìóíäøòóêîì ³ ïî-
â³òðÿì ³ âñå îäíî ïîòðàïëÿþòü 
â îðãàí³çì. Ìîæëèâî, â ìåíø³é 
ê³ëüêîñò³, àëå çà ðàõóíîê çá³ëüøå-
íî¿ ÷àñòîòè êóð³ííÿ ¿õ ê³ëüê³ñòü, 
ïîð³âíÿíî ç äîçàìè ïðè êóð³íí³ 
çâè÷àéíèõ ñèãàðåò, ï³ä ïèòàííÿì. 
Òîæ ìàºìî çâè÷íó ïîâåä³íêó, ÿêà 
ïðîäîâæóº ìîòèâóâàòè ëþäèíó 
êóðèòè á³ëüøå ³ á³ëüøå.

Âäèõàííÿ áóäü-ÿêèõ, 
íå ïðèçíà÷åíèõ äëÿ 
öüîãî ô³ç³îëîã³÷íî 
ïðîäóêò³â, ïðèçâîäèòü 
äî òî¿ ÷è ³íøî¿ ì³ðè 
øêîäè äëÿ îðãàí³çìó

ЩО ПРОПОНУЮТЬ У МОЗ
ВВЕСТИ ПОНЯТТЯ 
ЕЛЕКТРОННИХ СИГАРЕТ 
  Уперше на законодавчому рівні буде 

введено поняття електронних сигарет 
та інших способів споживання тютюну.

  І згоряння тютюну, і тління, і 
нагрівання — це все куріння.

  Курити їх у приміщенні заборонено.

  Заборонено рекламувати будь-які сигарети та тютюнові вироби, 
незалежно від способу їхнього споживання.

ЗБІЛЬШИТИ ПЛОЩУ 
ПОПЕРЕДЖЕНЬ 
  На кожній упаковці сигарет, крім 

напису, має бути кольорове фото, яке 
попереджає про наслідки для здоров’я.

  Це попередження має займати 
не менше 65% площі сигаретної 
упаковки.

  Не менше 30% площі упаковки електронних сигарет 
чи контейнерів для заправки.

ЗАБОРОНИТИ ПРОДАЖ ТАКИХ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ:
  Так званий «жувальний тютюн».

  Сигарети, в яких міститься більше 1 мг 
нікотину, 10 мг смоли та 10 мг монооксиду 
вуглецю.

  Тютюнові вироби з вітамінами, кофеїном 
або добавками, що створюють враження, 
ніби куріння має переваги для здоров’я.

  Тютюнові вироби з добавками, які роблять дим кольоровим або полегшують 
його вдихання та засвоєння.

  Тютюнові вироби з добавками, які мають канцерогенні, мутагенні або 
репродуктивно токсичні властивості у неспаленій формі.

  Сигарети та тютюн для самокруток, що містять смакові та ароматичні добавки 
у фільтрі, папері, упаковці чи капсулах.
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Золотий 
«хет-трик» 
 Ì³æíàðîäíèé îïåí-òóðí³ð 
ç ñóìî çàâåðøèâñÿ ó Áàòóì³ 
(Ãðóç³ÿ). Âèõîâàíö³ Â³ííèöü-
êî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 5 çäî-
áóëè òðè çîëîò³ íàãîðîäè. 
Ñâ³òëàíà Êîëåñíèê (âàãîâà 
êàòåãîð³ÿ 73 êã) ñòàëà ÷åìï³-
îíêîþ ñåðåä æ³íîê. À Âàæà 
Äà³àóð³ (115 êã) ïåðåì³ã 
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â.

У п’ятірці 
кращих 
 Ó ì. Âàë÷ (Ïîëüùà) â³ä-
áóâñÿ ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç 
õîêåþ íà òðàâ³ ñåðåä þíàê³â 
äî 16 ðîê³â. Çá³ðíà êîìàíäà 
Óêðà¿íè, îñíîâó ÿêî¿ ñêëà-
äàëè â³ííè÷àíè, ïîñ³ëà ï’ÿòå 
ì³ñöå.

«Стрімкі човни» 
 Âñåóêðà¿íñüê³ çîíàëüí³ 
çìàãàííÿ «Ñòð³ìê³ ÷îâíè» 
ç âåñëóâàííÿ íà áàéäàðêàõ 
³ êàíîå ïðîâåëè ó Êèº-
â³. Âèõîâàíö³ â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 2 âèãðàëè 
ñ³ì ìåäàëåé. Îñîáëèâî 
â³äçíà÷èâñÿ Ðóñëàí Ìàð-
ìóëèíñüêèé. Ó ïåðåãîíàõ 
íà 200 ìåòð³â â³í ô³í³øóâàâ 
ïåðøèì, íà 500 ³ 1000 ìå-
òð³â — äðóãèì.

Баскетбол 3х3 
 20 ëèïíÿ ó Â³ííèö³ ïðî-
éäå ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç 
áàñêåòáîëó 3õ3 «Vinnytsia 
Street Fest». Çìàãàòèìóòüñÿ 
ó ÒÐÖ «Ìåãàìîëë». Ïî-
÷àòîê — î 10.00 (æ³íî÷à òà 
þíàöüêà êàòåãîð³ÿ), îá 11.00 
(÷îëîâ³êè) ³ î 13.00 (ïðîô³).

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №29 (1103)
Цікаві двоходові задачі на кооперативний мат надіслав відомий шаховий про-
блеміст Володимир Чорноус.

Задача №2404-2407. М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2  2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №28 (1446) від 10 липня 2019 року 
Задача №2400
I. 1. Kpf7! Kpc5  2.Ca8 Фb6x;
II. 1. Kpb8! Kpd6  2. Ca8 Фc7x — ідеальний мат.  
Задача №2401
I. 1. Kh8! Kg6  2. h5 Ke7x; II. 1. Ch8! Kd7  2. Tg7 Kf6x — чорні роблять перший хід 
різними фігурами на одне поле — «h8», правильні мати. 
Задача №2402
I. 1. Сd3! Ta5 2. Kpc4 Tc5x — ідеальний мат;
II. 1. Kpc2! T:c4+  2. Kph1 Tc1x — правильний мат. 
Задача №2403
A) 1. Te4! Tf4  2. Te1 T:f2x B) 1. Kpg1! C:f2+  2. Kph1 Tg1x

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ïåðøèé äèòÿ÷èé ì³æíàðîäíèé 
òóðí³ð «Çîëîòà ìîëîäü», ÿêèé 
ïðîâåëè ó Â³ííèö³, îäðàçó ï³äíÿâ 
ïëàíêó øàõîâèõ çìàãàíü â Óêðà¿-
í³ íà íàéâèùèé ð³âåíü. Âðàçèëà ³ 
ðåêîðäíà ìàñîâ³ñòü, ³ íàéá³ëüøèé 
äëÿ þíàöüêèõ ÷åìï³îíàò³â ïðèçî-
âèé ôîíä — 500 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Âîñüìèð³÷íèé â³ííè÷àíèí Äà-
âèä Êóäðÿâöåâ ï³äâèùèâ íà òóð-
í³ð³ ñïîðòèâíèé ðîçðÿä.

— ß íå î÷³êóâàâ, ùî îäíî-
÷àñíî ìîæóòü çìàãàòèñÿ ñò³ëüêè 
ä³òåé, äóìàâ, ùî ìàêñèìóì áóäå 
150–200 ãðàâö³â. Êîëè ïîáà÷èâ 

âåëè÷åçíèé ³ãðîâèé çàë â «Ìåãà-
ìîëë³», çàïîâíåíèé øàõ³ñòàìè, 
ñòàëî òðîõè ëÿ÷íî. Àëå ïî õîäó 
òóðí³ðó ÿ ðîç³ãðàâñÿ ³ ïî÷àâ íà-
áèðàòè î÷êè. Òîä³ ñòðàõ çíèê. Ö³-
êàâî áóëî ïîáîðîòèñÿ ïðîòè ñó-
ïåðíèê³â ç ³íøèõ êðà¿í. Çîêðåìà, 
ç Ïîëüù³ ³ Ìîëäîâè, — ä³ëèòüñÿ 
âðàæåííÿìè Äàâèä Êóäðÿâöåâ.  

Ó çìàãàíí³ âçÿëè ó÷àñòü ñïîðòñ-
ìåíè ç Øîòëàíä³¿, Øâåö³¿, Ïîëüù³, 
Ïîðòóãàë³¿, Ìîëäîâè, ²çðà¿ëþ, Åñ-
òîí³¿, Åêâàäîðó òà Á³ëîðóñ³. À òàêîæ 
ìîëîä³ óêðà¿íñüê³ òàëàíòè, ñåðåä 
ÿêèõ áóëî áëèçüêî 250 â³ííè÷àí. 
ßê ³ ïðîãíîçóâàëîñÿ, Â³ííèöÿ âñòà-

íîâèëà ðåêîðä êðà¿íè — 648 ó÷àñ-
íèê³â! Éîãî çàô³êñóâàâ åêñïåðò 
Íàö³îíàëüíîãî ðåºñòðó ðåêîðä³â 
Óêðà¿íè Ïàâëî Ãîð³øåâñüêèé.

— Ðàí³øå áóâ âñòàíîâëåíèé 
ðåêîðä ó Õàðêîâ³ — 556 ó÷àñíè-
ê³â. Öå áóëà îäíî÷àñíà ìàñîâà 
ãðà â øàõè. Ó Â³ííèö³ áà÷èìî 
³íøå. Íà öåé òóðí³ð ç³áðàëèñÿ 
þí³ ïðîô³, ñåðåä ÿêèõ º êàíäèäà-
òè ó ìàéñòðè ³ ìàéñòðè ñïîðòó, — 
ðîçïîâ³â Ïàâëî Ãîð³øåâñüêèé.

Íàéâèù³ ðåçóëüòàòè ïîêàçà-
ëè êèÿíè ³ îäåñèòè. Ó êàòåãîð³¿ 
äî âîñüìè ðîê³â ãðàâ 141 ñïîðòñ-
ìåí. Òóò â³ííè÷àíèí Ìèêîëà Áó-

áåëî çäîáóâ áðîíçîâó íàãîðîäó.
— ß çàäîâîëåíèé ñâî¿ì âèñòó-

ïîì. Õî÷à, çðîçóì³ëî, ïðàãíóâ 
ñòàòè ÷åìï³îíîì. Øàõè — öå 
³íòåëåêòóàëüíà ãðà, ÿêà ìåí³ äóæå 
äî âïîäîáè. Ëþáëþ ïåðåìàãàòè 
çà ðàõóíîê âëàñíîãî ðîçóìó, — 
êàæå Ìèêîëà Áóáåëî.

Íàñòóïíîãî ðîêó îðãàí³çàòîð 
«Çîëîòî¿ ìîëîä³», ì³æíàðîäíèé 
ãðîñìåéñòåð, ïðåçèäåíò Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñíî¿ øàõîâî¿ ôåäåðàö³¿ 
Àðêàä³é Íàéä³÷ ïëàíóº çá³ëüøèòè 
ïðèçîâèé ôîíä â òóðí³ð³, çàëó÷èâ-
øè íà íüîãî 800–1000 ó÷àñíèê³â, 
â òîìó ÷èñë³ é á³ëüøå ³íîçåìö³â.

«Золота молодь» побила рекорд країни

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ôëàã-ôóòáîë — öå ð³çíîâèä 
àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó, â ÿêîìó 
çàáîðîíåí³ ñèëîâ³ êîíòàêòè. À çó-
ïèíèòè ñóïåðíèêà ìîæíà, ç³ðâàâ-
øè ó íüîãî ïðàïîðåöü íà ïîÿñ³.

Ó ôëàã-ôóòáîë ãðàþòü þíàêè, 
ä³â÷àòà ³ æ³íêè. À çàãàëüíîíàö³-
îíàëüíèì ë³äåðîì ó öüîìó ð³çíî-
âèä³ ïîïóëÿðíîãî çàîêåàíñüêîãî 
âèäó ñïîðòó º êîìàíäà «Â³ííèöü-
ê³ âîâ÷èö³». Íåùîäàâíî âîíè 
âï’ÿòå çäîáóëè çîëîò³ íàãîðîäè 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ñåðåä æ³íîê!

ПЕРЕМОЖНИЙ ФІНАЛЬНИЙ 
АКОРД 

Ó íèí³øíüîìó ÷åìï³îíàò³ ç 
ôëàã-ôóòáîëó Óêðà¿íñüêî¿ ë³ãè 
àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó âçÿëè 
ó÷àñòü ÷îòèðè êîìàíäè. Ïåðåä 
÷åòâåðòèì, çàêëþ÷íèì, òóðîì 
«Âîâ÷èö³» âæå ãàðàíòóâàëè 
ñîá³ ÷åìï³îíñòâî, íåçâàæàþ÷è 
íà áóäü-ÿê³ ðåçóëüòàòè.

Àëå âîíè âñå îäíî âèãðàëè âñ³ 
ñâî¿ ïîºäèíêè â ñòîëèö³. Ó ïåð-
øîìó ìàò÷³ â³ííè÷àíêè çäîëàëè 
ñòîëè÷íèõ «Horses» («Êîíÿ÷îê») 
³ç ðàõóíêîì 40:0. Ó äðóã³é ãð³ ðîç-
ãðîìèëè «Òèòàí³ä» (Êàì’ÿíåöü-

Ïîä³ëüñüêèé) — 38:0. Çàêëþ÷íèé 
ìàò÷ ïðîòè «Áóëüäîæîê» (Êè¿â) 
çàâåðøèâñÿ ³ç òàêîæ ïåðåêîíëè-
âèì ðàõóíêîì 38:6 íà êîðèñòü íà-
øèõ ä³â÷àò.

Îòæå, â òóð³ áåççàïåðå÷íó ïå-
ðåìîãó âèáîðîëè ä³â÷àòà ç êëó-
áó «Â³ííèöüê³ âîâ÷èö³» íà ÷îë³ ç 
ãîëîâíèì òðåíåðîì Êàòåðèíîþ 
Òåòåðóê.

Òàêèì ÷èíîì âîíè ï³äòâåðäèëè 
ñâîº ë³äåðñòâî ïðîòÿãîì óñüîãî 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Çàãàëîì 
íàø³ ä³â÷àòà â òóðí³ð³ âèãðàëè 
11 ìàò÷³â ç 12. Ñð³áí³ íàãîðî-
äè çäîáóëè «Áóëüäîæêè» — ñ³ì 
ïåðåìîã ³ ï’ÿòü ïîðàçîê. Áðîí-
çîâ³ ìåäàë³ â àêòèâ³ «Òèòàí³ä», 
ÿê³ ìàþòü ïî ø³ñòü âèãðàø³â ³ 
ïðîãðàø³â.

«Â³ííèöüê³ âîâ÷èö³» ìàëè âè-
ãðàòè é ïîºäèíîê ïðîòè «Áóëü-
äîæîê», äå ¿ì áóëî çàðàõîâàíî 
òåõí³÷íó ïîðàçêó. Âîíè âåëè — 
50:0. Àëå çàëèøèëè ïîëå ÷åðåç 
íåçãîäó ³ç ñóää³âñüêèì ð³øåííÿì.

— Ìè òîä³ â³äìîâèëèñÿ ãðàòè 
äàë³ ÷åðåç íåêîìïåòåíòíå ñóä-
ä³âñòâî. Íàøîìó ñóïåðíèêó í³ 
çà ùî íàðàõóâàëè áàëè, ³ öå íàñ 
îáóðèëî, — ðîçïîâ³äàº Êàòåðèíà 
Òåòåðóê. 

 «ВІННИЦЬКІ ВОВЧИЦІ» 
РОЗГРОМИЛИ УСІХ  
Рівень  Наші дівчата вп’яте виграли 
чемпіонат України з флаг-футболу. 
Тепер готуються до міжнародних 
змагань у Білорусі

СЕКРЕТ УСПІХУ 
Çà ðàõóíîê ÷îãî «Âîâ÷èöÿì» 

ï’ÿòü ðàç³â âäàëîñÿ âèãðàâàòè çî-
ëîò³ íàãîðîäè?

— Áî ìè íàïîëåãëèâî ³ áàãàòî 
òðåíóºìîñÿ. Ïðè÷îìó íå ëèøå 
ï³ä ÷àñ ñåçîíó, àëå é âçèìêó. ²íø³ 
êîìàíäè ó öåé ÷àñ â³äïî÷èâà-
þòü. À ìè âèêîðèñòîâóºìî éîãî 
íà ñàìîðîçâèòîê. Çîêðåìà, òðè÷³ 
íà òèæäåíü çàéìàºìîñÿ êðîñô³-
òîì ³ ñò³ëüêè æ — ïðàêòè÷íèìè 
âïðàâàìè ç àìåðèêàíñüêîãî ôóò-
áîëó, — êàæå Êàòåðèíà Òåòåðóê.

— Óñ³ ïåðåìîãè äàëèñü ä³â÷à-
òàì çàâäÿêè íàïîëåãëèâ³é ïðàö³ 
íà òðåíóâàííÿõ, çëàãîäæåí³é ãð³ 
³ ñàìîâ³ääà÷³, ÿêèì ïîçàçäðÿòü 
íàéñèëüí³ø³ êîìàíäè Óêðà¿íè 
ç ÷îëîâ³÷îãî àìåðèêàíñüêîãî 
ôóòáîëó, — äîäàº ªâãåí Õîìèí, 
â³öå-ïðåçèäåíò ÷îëîâ³÷îãî êëóáó 
«Â³ííèöüê³ âîâêè», äî ñòðóêòóðè 
ÿêîãî âõîäÿòü é «Âîâ÷èö³».

ПОЄДНУЮТЬ ІЗ РОБОТОЮ 
І НАВЧАННЯМ 

Äî êîìàíäè «Â³ííèöüê³ âîâ÷è-
ö³» Êàòåðèíè Òåòåðóê ïðèéìàþòü 
ïîâíîë³òí³õ ñïîðòñìåíîê. Õî÷à 

áóâàþòü é âèíÿòêè. 
— Çà íàøó êîìàíäó ãðàþòü 

ñïîðòñìåíêè ð³çíîãî â³êó. ª ñòó-
äåíòêè êîëåäæ³â, óí³âåðñèòåò³â 
òà ïðàöþþ÷³. Ïðèì³ðîì, ÿ — 
åêîíîì³ñò. Òàêîæ çà «Âîâ÷èöü» 
âèñòóïàþòü àðõ³òåêòîð, òðåíåð ç 
êðîñô³òó, ïåðñîíàëüíèé òðåíåð 
ó òðåíàæåðíîìó çàë³ òîùî. Äå-
ÿêèì ãðàâöÿì âæå ïîíàä 25 ðî-
ê³â, — êàæå Êàòåðèíà Òåòåðóê.

Íàø³ àìåðèêàíñüê³ ôóòáî-
ë³ñòêè òîâàðèøóþòü ³ç ãðàâöÿ-
ìè ÷îëîâ³÷î¿ êîìàíäè «Â³ííèöüê³ 
âîâêè».

— Ðåãóëÿðíî â³äâ³äóºìî âñ³ ÷î-
ëîâ³÷³ ìàò÷³, âáîë³âàºìî çà ñâî¿õ. 
Ìè — îäèí êëóá, îäíà ðîäèíà! —  
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Òåòåðóê.

Êîìàíäà «Â³ííèöüê³ âîâ÷è-
ö³» — àìàòîðñüêà. Óñ³ ïî¿çäêè 
íà òóðè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè — 
çà âëàñíèé êîøò.

— Àëå â öüîìó ðîö³ íàì âèä³-
ëèëè òðîõè ãðîøåé íà ì³æíàðîä-
íèé òóðí³ð ó Ìîëäîâó. Òàì ìè 
ïîñ³ëè íåïîãàíå äðóãå ì³ñöå. Àëå 
õî÷à é ïðîãðàëè, àëå ³ç ã³äíîþ 
ð³çíèöåþ â ðàõóíêó — 6:12, — 
êàæå Êàòåðèíà Òåòåðóê.

ДОВІДКА 

Восени цього року вперше у Вінниці 
створюються групи американсько-
го футболу серед дівчаток. До них 
набиратимуть школярок, почина-
ючи із восьми років.
— Я планую створити три групи 
дівчат різного віку. Також зали-
шається й наша жіноча команда 

«Вінницькі вовчиці», яка знову ви-
ступатиме в чемпіонаті України, — 
каже Катерина Тетерук.
Дівчата і жінки, які прагнуть за-
йматися флаг-футболом у Вінниці, 
можуть звертатися за телефоном: 
073–064–17–51 (тренер Катерина 
Тетерук).

Капітан нашої команди Катерина Тетерук отримує 
чемпіонський Кубок
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çâè÷àé ñë³ä÷³ äîïîìàãàþòü îäèí 
îäíîìó. ²íêîëè íà ì³ñöå óáèâñòâà 
âè¿æäæàþòü óäâîõ. ßêùî º íåîá-
õ³äí³ñòü, çàëó÷àþòü ùå êîãîñü ç 
êîëåã ç â³ää³ëó.

— Ì³æ áóäèíêàìè â îäíîìó ç 
ðàéîí³â Â³ííèö³ ðàíêîâèé ïåðå-
õîæèé ïîáà÷èâ ò³ëî ëþäèíè ³ çà-
òåëåôîíóâàâ ó ïîë³ö³þ, — ðîçïî-
â³äàº ²ííà Êàãëÿê. — Íà îáëè÷÷³ 
áóëè ñàäíà. Âîëîññÿ ðîçòð³ïàíå. 
Îäÿã ó áàãíþö³.

ßê ò³ëüêè ïî÷àëî ç’ÿâëÿòèñÿ 
ñâ³òëî ó â³êíàõ, ïîë³öåéñüê³ 
ñòàëè îáõîäèòè ñóñ³äí³ áóäèíêè. 
Ó ï³ä’¿çä³ îäíîãî ç íèõ âèÿâèëè 
ñâ³æ³ ñë³äè, ÿê êàæå ñë³ä÷à, öå 
áóëè ñë³äè áóðî¿ ðå÷îâèíè. Ï³ç-
í³øå åêñïåðòè âñòàíîâèëè, ùî 
òî êðîâ. Ïðè÷îìó, íå ò³ëüêè çà-
ãèáëîãî. Êîëè ÷îëîâ³êè áèëèñÿ, 
ïîðàíèëè îäèí îäíîãî.

Ï³äîçðþâàíîãî ó âáèâñòâ³ âñòà-
íîâèëè ó òîé æå äåíü.

×îëîâ³ê ïîâåðíóâñÿ âíî÷³ äî-
äîìó ³ çàñòàâ äðóæèíó ç ³íøèì. 
Ï³ñëÿ ç’ÿñóâàííÿ ñòîñóíê³â 
ó êâàðòèð³, çàïðîïîíóâàâ âèéòè 
íà âóëèöþ ïîãîâîðèòè. Ïåðåä 
òèì íåïîì³òíî ïðèõîïèâ í³æ.

Ç’ÿñîâóâàòè ñòîñóíêè ç äîïî-
ìîãîþ êóëàê³â ðîçïî÷àëè îäðàçó 
íà ñõîäîâèõ êë³òèíêàõ. Ïîäðÿïà-
ëè îäèí îäíîìó îáëè÷÷ÿ. Íîæà 
ïîêè ùî ðåâíèâåöü íå ä³ñòàâàâ. 

Öå ñòàëîñÿ óæå íà âóëèö³, äå 
÷îëîâ³êè ïðîäîâæóâàëè çáèâàòè 
îäèí îäíîìó «ðîãè».

Çðåøòîþ, ðîçãí³âàíèé ïîäðóæ-
íüîþ çðàäîþ âñàäèâ ñâîºìó êðèâ-
äíèêó íîæà ó æèâ³ò.

— ² çàëèøèâ íà âóëèö³ ïîìè-
ðàòè? — çàïèòóþ ó ñë³ä÷î¿.

— Â³í ïîÿñíþâàâ, ùî òîé áóâ 
æèâèé, — ãîâîðèòü ï³äïîëêîâ-
íèê. — Ìîâëÿâ, íå äóìàâ, ùî 
÷åðåç çèìîâèé îäÿã çàâäàñòü 
ñìåðòåëüíî¿ òðàâìè.

— À äå áóëà äðóæèíà?
— Çàëèøàëàñÿ â êâàðòèð³, — 

ãîâîðèòü ñë³ä÷à. — Çà ¿¿ ñëîâàìè, 
âîíà áóëà óïåâíåíà, ùî ÷îëîâ³êè 
áåç íå¿ ðîçáåðóòüñÿ.

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Â³ää³ë âáèâñòâ — 
òàê íàçèâàþòü ì³æ 
ñîáîþ ïðàö³âíèêè 

îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ ï³äðîçä³ë, â ÿêî-
ìó ïðàöþº ²ííà Êàãëÿê. Îô³ö³éíà 
íàçâà çâó÷èòü ïî-³íøîìó — Â³ää³ë 
ç ðîçñë³äóâàííÿ çëî÷èí³â ïðîòè 
æèòòÿ ³ çäîðîâ’ÿ îñîáè. Ñë³ä÷à 
Êàãëÿê — ºäèíà æ³íêà ñåðåä òèõ, 
õòî ñëóæèòü ó öüîìó ÷îëîâ³÷îìó 
êîëåêòèâ³. Ï’ÿòèé ð³ê ðîçñë³äóº 
âáèâñòâà. Äî òîãî òàêîæ ïðàöþ-
âàëà ó ñë³äñòâ³. Àëå òî áóëè ³íø³ 
ñïðàâè — êðàä³æêè, âèêðàäåííÿ…

СПАЛИЛИ ДІВЧИНУ 
НА БАГАТТІ 

— Ðîáîòà ñë³ä÷îãî — öå êîìàíä-
íà ðîáîòà, — ðîçïîâ³äàº ï³äïîëêîâ-
íèê Êàãëÿê. — Êîëè âè¿æäæàºìî 
íà çàâäàííÿ, âñ³ ñëóæáè ïðàöþþòü 
ðàçîì. Ïðè îãëÿä³ ì³ñöÿ ïîä³¿ ñâîþ 
ñïðàâó ðîáëÿòü ³íñïåêòîðè-êðèì³-
íàë³ñòè, åêñïåðòè ÍÄÊÖ, òîáòî 
íàóêîâî-äîñë³äíîãî êðèì³íàë³ñòè÷-
íîãî öåíòðó, çàëó÷àºòüñÿ êðèì³-
íàëüíà ïîë³ö³ÿ, ä³ëüíè÷í³ ³íñïåê-
òîðè, ïðåâåíö³ÿ… Îäíîìó ñë³ä÷îìó 

íå îõîïèòè òàêèé îáñÿã. Îòîæ, 
ðîçøóê òîãî, õòî ñêî¿â çëî÷èí, öå 
êîëåêòèâíà ðîáîòà. Ñë³ä÷èé ò³ëüêè 
îäíà ëàíêà ó âåëèêîìó ëàíöþãó 
ðîçñë³äóâàííÿ âáèâñòâ.

Ï³ä ÷àñ îãëÿäó ì³ñöÿ çëî÷èíó 
íå áóâàº çàéâèõ äåòàëåé. Íàé-
ìåíøà ç íèõ ìîæå íàäàë³ ñòàòè 
íàéâàæëèâ³øîþ. Ñàìå òàê áóëî 
ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ âáèâñòâà 
ìîëîäî¿ æ³íêè.

¯¿ îáâóãëåíå ò³ëî çíàéøëè 
ó ë³ñîâîìó ìàñèâ³, ùî ïðèëÿãàâ 
äî ñåëà. Ùîá çàìåñòè ñë³äè, çëî-
÷èíö³ ñïàëèëè æåðòâó íà áàãàòò³.

— Ïåðøèé îãëÿä ì³ñöÿ íå äàâ 
íàì ìàéæå í³÷îãî, — ðîçïîâ³äàº 
ï³äïîëêîâíèê Êàãëÿê. — Åêñ-
ïåðòè âñòàíîâèëè, ùî çàãèáëîþ 
áóëà ìîëîäà æ³íêà. ¯¿ ñïî÷àòêó 
çàäóøèëè. Âèÿâèëè ïåðåëîìè 
øèéíèõ õðåáö³â. Áóëî ïðèïó-
ùåííÿ, ùî ç´âàëòóâàëè.

Íàñòóïíîãî äíÿ ñë³ä÷à âèð³-
øèëè ïîâòîðíî ïðîâåñòè îãëÿä 
ì³ñöÿ. Ñòàðàëèñÿ íå ìàðíî. Çíà-
éøëè ì³ë³öåéñüêèé æåòîí.

СІЛИ НА 15 РОКІВ 
×åðåç Êè¿â âñòàíîâèëè, ùî æå-

òîí íàëåæèòü ëåéòåíàíòó ì³ë³ö³¿ 

ПОЛІЦЕЙСЬКА РОЗСЛІДУЄ 
ВБИВСТВА І РОБИТЬ ЛЯЛЬКИ 
Така професія  Підполковник обласної 
поліції Інна Кагляк — єдина жінка у відділі 
вбивств. Крім основної роботи, читає лекції 
в Кооперативному інституті — чотири роки 
тому стала кандидатом юридичних наук. 
Напрацьовує матеріали для докторської 
дисертації. Недавно захопилася незвичною 
справою — виготовляє ляльки. 
Тільки часу на хобі зовсім не вистачає

ç ³íøî¿ îáëàñò³. Çàòåëåôîíóâàëè 
íà ì³ñöå ¿¿ ðîáîòè. Òàì â³äïîâ³-
ëè, ùî æ³íêà ïî¿õàëà íà âåñ³ëëÿ 
ó Â³ííèöüêó îáëàñòü. Ïîêè ùî 
íå ïîâåðíóëàñÿ.

— Íàïåðåäîäí³ âáèâñòâà ó öüî-
ìó ñåë³ ñïðàâä³ áóëî âåñ³ëëÿ, — 
ãîâîðèòü ñë³ä÷à Êàãëÿê. — Óñ³õ 
ãîñòåé îïèòàëè. Ç’ÿñóâàëè, ùî 
äî îñòàííüîãî çà ñòîëîì çàëèøà-
ëèñÿ äâà ìîëîä³ õëîïö³. Âîíè áà-
æàëè ìîëîäÿòàì áåçñîííî¿ íî÷³. 
Çâåðòàëè íà ñåáå óâàãó, í³áè øó-
êàëè äëÿ ñåáå àë³á³.

Ç ðîçïîâ³äåé òèõ, õòî áóâ íà âå-
ñ³ëë³, ç ïîäàëüøèõ ïîêàçàíü ï³ä-
îçðþâàíèõ, ç îãëÿäó âèëó÷åíèõ 
ï³ä ÷àñ îáøóêó ðå÷åé, ñë³ä÷à 
ñêëàëà çàãàëüíó êàðòèíó âåñ³ëü-
íîãî âå÷îðà, ùî ñòàâ ôàòàëüíèì 
äëÿ ìîëîäî¿ æ³íêè-ì³ë³ö³îíåðà.

Âîíà ñèä³ëà çà ñòîëîì ïîðó÷ ³ç 
çãàäàíèìè õëîïöÿìè. Óñ³ âîíè 
ìàéæå îäíîãî â³êó. Óñ³ — ç âè-
ùîþ îñâ³òîþ, òîìó ëåãêî çíà-
éøëè ñï³ëüíó ìîâó. Ïîò³ì âîíè 
óòðüîõ â³äëó÷èëèñÿ. ×åðåç äåÿêèé 
÷àñ çà ñò³ë ïîâåðíóëèñÿ ò³ëüêè 
õëîïö³.

Ó ðîçïàë âåñ³ëëÿ âîíè íåñïðîñ-
òà çàïðîïîíóâàëè ä³â÷èí³ ïîäèõà-
òè ë³ñîâèì ïîâ³òðÿì. Ïðèõîïèëè ç 
ñîáîþ ïëÿøêó ñïèðòíîãî. Ðîçâåëè 
áàãàòòÿ. Ðîçìîâëÿëè. Æàðòóâàëè. 
Ðîç³ãð³ò³ àëêîãîëåì õëîïö³ ñòàëè 
÷³ïëÿòèñÿ äî ä³â÷èíè. Çãâàëòóâà-
ëè. Ðÿòóþ÷èñü, âîíà äåê³ëüêà ðàç³â 
ïîâòîðèëà, ùî ñëóæèòü ó ì³ë³ö³¿. 
Ò³ çëÿêàëèñÿ. Çðîçóì³ëè, ùî äëÿ 
íèõ öå ìîæå îáåðíóòèñÿ òþðìîþ. 
² âîíè ïðèéíÿëè ð³øåííÿ çàäó-
øèòè ¿¿. À ïîò³ì ùå é ñïàëèëè.

Êîëè ¿ì ïðåä’ÿâèëè ï³äîçðó 
ó ñêîºíí³ âàæêîãî çëî÷èíó, ïî-
÷àëè ç’ÿñîâóâàòè ñòîñóíêè ì³æ 
ñîáîþ. Çâàëþâàòè âèíó îäèí 
íà îäíîãî.

Îáîõ çàñóäèëè äî 15 ðîê³â ïå-
ðåáóâàííÿ çà ´ðàòàìè.

ЗАСТАВ ДРУЖИНУ З ІНШИМ 
Íèí³ â ñóä³ ðîçãëÿäàþòü ñïðàâó 

ïðî âáèâñòâî ÷îëîâ³êà íà ´ðóíò³ 
ðåâíîù³â. ¯¿ òàêîæ ðîçñë³äóâàëà 
²ííà Êàãëÿê.

Ó òîé çèìîâèé äåíü ñë³ä÷ó 
ðîçáóäèëè ùå äî ï’ÿòî¿ ðàíêó. 
Çà â³êíîì — òóìàí, â³äëèãà. 
Çðåøòîþ, äçâ³íêè î òàê³é ïîð³ 
äëÿ íå¿ íå äèâèíà. Òàêå áóâàº, 
ùî íà ñëóæáó âèêëèêàþòü ðà-
íî-âðàíö³ ÷è âíî÷³. Íåçàëåæíî 
â³ä òîãî, ÿêèé äåíü íà êàëåíäà-
ð³ — âèõ³äíèé ÷è ñâÿòêîâèé. Çà-

— Робота така, що обов’язково 
треба відволікати увагу на щось 
інше. Хоча б на деякий час вибра-
тися з цього дна в інший вимір, — 
розповідає Інна Кагляк. — Раніше 
я багато читала. Коли донька 
підросла, вирішила залучити її 
до рукоділля. Нині це називається 
іншим словом — хендмейд. Май-
же кожен вихідний ми ходили 
з Віолетою на заняття якоїсь зі 
студій. Зрештою, сталося так, що 
не їй, а мені припало до вподо-
би виготовлення ляльок Тільд. 
Ці лялечки розійшлися по світу з 
Норвегії. Там їх уперше почали 
робити. Причому, не так давно. 
Перша така лялька з’явилася 
у 1999 році.
— Ляльки, це зовсім інший світ, — 
з радістю говорить пані Інна. — 
Шукаю найменшу можливість, 
аби сісти за машинку. До речі, 

машинка у мене давно. Однак 
ніколи нею не користувалася. 
Нарешті дійшла черга.
Пані Інна шиє лялечок-зайців. 
У кожної з них — довгі вуха. Саме 
такими вона бачить зайченят. Дві 
перші ляльки зайця і зайчихи ті-
шать її, коли повертається додому.
— Був момент, коли збиралася 
подарувати їх на день народжен-
ня дружині брата, але передума-
ла, — каже пані Інна. — Пошила 
іншу ляльку. Потім зробила та-
кий само подарунок ще одним 
знайомим. Перші свої роботи 
залишила для себе. Вирішила, 
не стану їх нікому дарувати.
А що ж донечка? Вона теж зна-
йшла своє захоплення. Їй до впо-
доби припала писанка. Мама з 
радістю повідомила, що Віоле-
та стала переможцем конкурсу 
на кращу Великодню писанку.

Які ж вони милі, ці вухаті зайці 

ДОВІДКА 

З початку нинішнього року в об-
ласті зареєстровано 41 вбивство, 
розкрито — 39.
Найбільше убивали людей на по-
бутовому ґрунті — 27 випадків. З 
корисливих мотивів і хуліганських 
спонукань — по чотири випадки. 
Групою осіб вчинено два вбивства, 
раніше судимим — один випадок. 
Зафіксовано також сім замахів 
на вбивство 
(Інформація відділу комунікацій 
обласної поліції).

Íèí³ â ñóä³ 
ðîçãëÿäàþòü ñïðàâó 
ïðî âáèâñòâî ÷îëîâ³êà 
íà ãðóíò³ ðåâíîù³â. 
¯¿ òàêîæ ðîçñë³äóâàëà 
Іííà Êàãëÿê

—Ляльки, це зовсім інший світ, — з радістю говорить пані 
Інна. — Шукаю найменшу можливість, аби сісти за машинку

ÏÅÐÑÎÍÀ
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МИХАИЛ КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671 

Íàøà ñòðà-
íà âïåðâûå áó-
äåò ïðèíèìàòü 

ìåæäóíàðîäíóþ êîíôåðåíöèþ 
äåìîêðàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ 
IDEC/EUDEC. Ãëàâíûé ìåññåäæ 
ñîáûòèÿ â òîì, ÷òî êàæäûé ðåáå-
íîê ÿâëÿåòñÿ óíèêàëüíîé ëè÷íî-
ñòüþ è èìååò ðàâíûå ñî âçðîñëûìè 
ïðàâà âëèÿíèÿ íà ñîáñòâåííîå îá-
ðàçîâàíèå. Äëÿ íàñ ýòî â äèêîâèí-
êó, îäíàêî çà ðóáåæîì íà ïðàêòèêå 
äîêàçûâàþò äåéñòâåííîñòü àëüòåð-
íàòèâíîãî îáðàçîâàíèÿ.

Ñ 4 ïî 9 àâãóñòà âû ñìîæåòå 
â ýòîì óáåäèòüñÿ, âåäü êîíôå-
ðåíöèÿ áóäåò ïðîõîäèòü èìåí-
íî â íàøåì ãîðîäå. Â òå÷åíèå 
ýòèõ äíåé èìåíèòûå ðåôîðìà-
òîðû ðàññêàæóò, êàêèå ìåòîäû 
äåìîêðàòè÷åñêîãî îáðàçîâàíèÿ 
ïîìîãàþò âîñïèòûâàòü óñïåø-
íûõ äåòåé.

Âèííè÷àíêà Åêàòåðèíà Áîò-
âèííèê óæå áûëà íà îäíîé 
èç êîíôåðåíöèé IDEC. Ìû ïî-
ïðîñèëè åå ïîäåëèòüñÿ âïå÷àò-
ëåíèÿìè è ðàññêàçàòü, ïî÷åìó 
è äðóãèì áóäåò ïîëåçíî ïîñåòèòü 
òàêîå ìåðîïðèÿòèå.

ПРИЗНАТЬ ПРОБЛЕМУ 
— Äâà ãîäà íàçàä ÿ åçäèëà 

íà àíàëîãè÷íóþ êîíôåðåíöèþ 

â Èçðàèëü. Åõàëè ìû ñ ñåìè-
ëåòíåé äî÷êîé, íà ïåðåêëàä-
íûõ, ñïàëè â ïàëàòêå. Çà âñå 
ýòî ìû çàïëàòèëè îãðîìíóþ 
äëÿ íàñ ñóììó äåíåã. Çíàëè áû, 
÷òî âñÿ ýòà êðàñîòà ïðèåäåò 
ê íàì — ïðîñòî äîæäàëèñü áû. 
Íî ÿ íè î ÷åì íå æàëåþ. Âåäü 
ýòà ïîåçäêà ïåðåâåðíóëà âñþ 
íàøó æèçíü íà 180 ãðàäóñîâ. 
È âîò ïî÷åìó.

Åùå â äåòñòâå ÿ êðàåì óõà ñëû-
øàëà, ÷òî åñëè äåòåé íå çàñòàâ-
ëÿòü è íå óïðàøèâàòü, à ïðîñòî 
îñòàâèòü â ïîêîå, òî íåêîòîðîå 
âðåìÿ îíè íè÷åãî íå äåëàþò, 
à ïîòîì íà÷èíàþò äåëàòü òî, ÷òî 
èì âïðàâäó èíòåðåñíî. Òàêèì îá-
ðàçîì îíè ïîñòåïåííî íà÷èíàþò 
ïðîÿâëÿòü èíòåðåñ è âçðàùèâàòü 
ñâîè ñîáñòâåííûå óâëå÷åíèÿ, 
óìåíèÿ è ñóïåðñèëû.

Åñòü äàæå ïðåäïîëîæåíèå, ÷òî 
åñëè èì ðàçðåøèòü íå õîäèòü 
íà óðîêè, îíè âñå ðàâíî ñî âðå-
ìåíåì íà÷íóò íà íèõ õîäèòü, ïî-
òîìó ÷òî èíòåðåñíî æå. Â äåòñòâå 
ýòà êîíöåïöèÿ ìåíÿ ñîâåðøåííî 
íå ñìóùàëà, íî âçðîñëàÿ «ß» îò-
êàçûâàëàñü â ýòî âåðèòü.

Ïîòîì ÿ ñòàëà ìàìîé. È âäðóã 
ñòîëêíóëàñü ñ òåì, ÷òî òðà÷ó 
îãðîìíîå êîëè÷åñòâî ñèë è âðå-
ìåíè, çàñòàâëÿÿ ñâîåãî ðåáåíêà 
äåëàòü òî, ÷òî ñ÷èòàþ íóæíûì 
è ïðàâèëüíûì. È ïîêðèêèâàòü 
íà÷àëà âñåðüåç. È îòíîøåíèÿ 

«НУЖНО ДАТЬ ДЕТЯМ ПРАВО 
РАСПОРЯЖАТЬСЯ СОБОЙ»
Неформат  В Виннице пройдет 
большая международная конференция, 
где спикеры из двадцати стран расскажут 
о демократическом образовании, как 
альтернативе школьному. Пока все ждут 
ее начала, мы поговорили с винницкой 
мамой, которая два года назад ездила 
на аналогичное событие в Израиль. 
Она рассказала, что изменилось в ее 
с ребенком жизни после той поездки

Вот мой диалог с одной мудрой 
мамой из демократической 
школы:
Она: Какими ты хочешь видеть 
своих детей?
Я: Здоровыми, успешными, умны-
ми, добрыми, не безразличными, 
активными и т. д…
Она: А если тебе нужно оставить 
одно единственное слово?
Я: Здоровыми!
Она: А если они будут здоровыми, 
но не счастливыми?
Я: Паршиво!
Она: А может быть такое, что че-

ловек не здоров, но счастлив?
Становится сразу понятно, что 
то самое нужное слово — это 
счастье. Я хочу видеть своих 
детей счастливыми. Даже если 
их счастье мне совсем не будет 
нравиться.
Все наши «надо» направлены 
на то, чтобы вырастить ребенка 
успешным. Мы ошибочно дума-
ем, что это равно счастливому. 
Но есть тонна очень успешных 
и ни разу не счастливых людей. 
Очень богатых и вовсе не знаю-
щих, что такое счастье.

Просто оно для каждого свое, 
но для всех его поиск начинается 
с вопросов к себе: «Что я люблю? 
О чем я мечтаю? Чего я хочу?» Что-
бы начать задавать такие вопро-
сы, нужно распоряжаться собой, 
иметь время и шанс потом начать 
воплощать ответы на эти вопросы 
в жизнь. Если жизнь расписана 
по минутам кем-то другим, быть 
счастливым очень сложно.
IDEC — место, где я поняла, что 
нужно дать моим детям право 
распоряжаться собой по максиму-
му. И не пожалела ни на минуту.

Нужное слово — «счастье»

Катерина Ботвинник: «Мы, родители, крайне мало влияем 
на будущее наших детей, зато очень можем повлиять на их 
настоящее. И это настоящее может быть счастливым» 

ðàçðóøàòü àêòèâíî. È âñå ýòî 
ðàäè ñëîæåííûõ íà ïîëêå âåùåé 
èëè ïðî÷èòàííîé ñòðàíèöû, íà-
ïðèìåð. ß íèêàê íå ìîãëà ïî-
âåðèòü, ÷òî ê äåòÿì ìîæíî äî-
ñòó÷àòüñÿ èíà÷å.

Ðåáåíîê ïîøåë â ïåðâûé êëàññ. 
Ñèæó îòâå÷àþ íà âîïðîñû â àí-
êåòå: «Êàêèå ìåòîäû âû ïðèìå-
íÿåòå â âîñïèòàíèè äåòåé?» Îäíà 
èç ìàì ñìååòñÿ, ÷òî åñëè îòâå÷àòü 
ïðàâäèâî, íóæíî ïèñàòü: øàí-
òàæ, çàïóãèâàíèå, ìàíèïóëÿöèè, 
ïîäêóï.

Øóòêà-òî ñìåøíàÿ, íî ÿ ñ óæà-
ñîì îñîçíàþ, ÷òî âñå ýòî ïðàâäà. 
Ñðàçó âñïîìíèëèñü âñå ïðèâû÷-
íûå: «Åñëè òû ñåé÷àñ æå íå…, 
òî ÿ …», «À ÿ òåáå çà ýòî êîí-
ôåòêó êóïëþ…», «Åñëè áû òû 
îáî ìíå ïîäóìàëà, òî…» È ïðî-
÷àÿ æóòü.

Ìíå âåäü â æèçíè â ãîëîâó áû 
íå ïðèøëî ïîñòóïàòü òàê ñ ëþ-
áèìûì ÷åëîâåêîì. Íàïðèìåð, 
ñ ìóæåì èëè ðîäèòåëÿìè, ñ äðó-
çüÿìè, ñ êîëëåãàìè, äà âîîáùå 
ñ êåì áû òî íè áûëî. Òàê ïî-
÷åìó æå ÿ óïîðíî ïîâòîðÿþ ýòî 
ñ ñîáñòâåííûì ðåáåíêîì? Òàê, 
ïåðâûé øàã ê ðåøåíèþ ïðîáëå-
ìû — ïðèçíàíèå ïðîáëåìû.

ДРУГОЕ МЫШЛЕНИЕ 
Êàê ñîñêî÷èòü ñ ýòîé ïðèâû÷-

íîé ñõåìû «ìàìû-çàïðåòèòåëüíè-
öû»? Âåäü òû âñå âðåìÿ ïëûâåøü 
ïî òå÷åíèþ è î÷åíü ñëîæíî ïðî-
ñòî âçÿòü è ïåðåêëþ÷èòüñÿ, ñòàòü 
äðóãîì. Ìíå íóæåí áûë ñðî÷íûé 
âîëøåáíûé ïèíîê. Æèçíü-òî 
îäíà, à äåòè òàê è âîîáùå íåíà-
äîëãî ñ íàìè. Íóæíî òîðîïèòüñÿ, 
à òî íèêàêèõ äðóãèõ ðîëåé ìàìû 
íå óñïåþ íà ñåáÿ ïðèìåðèòü.

Èìåííî çà ýòèì ÿ è ïîåõàëà 
íà IDEC. Òîãäà ÿ óæå íà÷èòàëàñü 
ìàòåðèàëîâ, óçíàëà, ÷òî áåç ìàëî-
ãî ñîòíþ ëåò ñóùåñòâóþò øêîëû 
è âàðèàíòû îáùåíèÿ â ñåìüÿõ, 
êîãäà íèêòî íèêîãî íè ê ÷åìó 
íå ïðèíóæäàåò. È ïðè ýòîì âñå 
çàêàí÷èâàåòñÿ õîðîøî.

Áîëåå òîãî, ìíå ñàìîé ïîâåçëî 
ó÷èòüñÿ â øêîëå, ãäå ïðèìåíÿëèñü 
ïîäîáíûå ïîäõîäû, ãäå äîâåðÿëè 
è äàâàëè ìíîãî ñâîáîäû. Íî ïî-
ñëå ñåìè ëåò âîñïèòàòåëüíîé ðà-
áîòû ìàìû, ìíå íå âåðèëîñü, ÷òî 
âñå ìîæåò áûòü òàê ïðîñòî. Òåî-
ðèÿ òåîðèåé, à ÿ åõàëà â Èçðàèëü 
ñìîòðåòü íà äåòåé èç ýòèõ ñåìåé, 
âûïóñêíèêîâ ýòèõ øêîë, ðîäèòå-
ëåé, êîòîðûå íà ýòî ðåøèëèñü.

Ïîñëå ïåðâîãî æå äíÿ ÿ ëåòà-
ëà íà êðûëüÿõ. Ïîòîìó ÷òî âñå, 
î ÷åì ÿ çíàëà äî ýòîãî â òåîðèè, 
îêàçàëîñü ïðàâäîé íà ïðàêòèêå. 
Ëþäè æèâóò èíà÷å. È íè÷åãî 
ñòðàøíîãî ñ íèìè íå ïðîèñõîäèò. 
Îêàçûâàåòñÿ, ÷òî áåçäåéñòâèå 
è äåïðåññèâíîå ñîñòîÿíèå íå ïî-
òîìó, ÷òî íèêòî íå çàñòàâèë âî-
âðåìÿ ÷òî-òî äåëàòü, íî îò òîãî, 
÷òî ÷åëîâåêà çàñòàâëÿþò äåëàòü 
òî, ÷åãî îí íå õî÷åò, è îí ïðî-
òèâèòñÿ ýòîìó.

СОГЛАСНО ИЛИ ВОПРЕКИ 
Åñëè äàòü ÷åëîâåêó ñâîáîäó, 

òî ñòèìóë ïîä íàçâàíèåì ñêó-
êà, çàñòàâëÿåò äóìàòü: «À ÷åì æå 
ÿ íà ñàìîì äåëå õî÷ó çàíèìàòüñÿ?» 
È îòâåòèâ ñåáå íà ýòîò âîïðîñ, ÷å-
ëîâåê íà÷èíàåò øåâåëèòüñÿ, ðàç-
âèâàòü ñïîñîáíîñòè, ïîçíàâàòü, 
ó÷èòüñÿ äåëàòü òî, ÷åãî õî÷åò.

Êàê æå ðîäèòåëÿì áûòü ñ ýòèì 
«íàäî»? Åãî íóæíî òùàòåëüíî 
ïðîôèëüòðîâàòü, îòâåòèâ ñåáå 
íà âîïðîñ: ×òî æå ñëó÷èòñÿ 
ïðÿìî ñåé÷àñ, åñëè ýòî «íàäî» 
íå ñîñòîèòñÿ? È òóò âäðóã îêà-

çûâàåòñÿ, ÷òî íå òàê óæ ìíîãî 
òàêèõ íàñòîÿùèõ «íàäî».

Áîëüøèíñòâî èç íèõ î êàêîé-òî 
äàëåêîé ïåðñïåêòèâå: «Íàäî çà-
ñòàâèòü ðåáåíêà óáèðàòü çà ñîáîé, 
à òî âûðàñòåò íåðÿõîé». Íåò, ýòî 
íå íàñòîÿùåå «íàäî». Íàñòîÿùåå 
çâó÷èò òàê: «Ìíå, ìàìå, íå êîì-
ôîðòíî æèòü â áåñïîðÿäêå, ïî-
òîìó ÿ ïðîøó áëèçêèõ óáèðàòü 
òàì, ãäå ÿ òîæå æèâó». Ýòî âî-
ïðîñ ìîåãî êîìôîðòà è ñ÷àñòüÿ, 
à íå áóäóùåãî ìîèõ äåòåé.

Êàêèì ðåáåíîê âûðàñòåò, íèêòî 
íå çíàåò. Áóäåò ëè âñå ñîãëàñíî 
ïëàíó èëè âîïðåêè — íåâîçìîæ-
íî ïðåäñêàçàòü. Ìû, ðîäèòåëè, 
êðàéíå ìàëî âëèÿåì íà áóäóùåå 
íàøèõ äåòåé, çàòî î÷åíü ìîæåì 
ïîâëèÿòü íà èõ íàñòîÿùåå. È ýòî 
íàñòîÿùåå ìîæåò áûòü ñ÷àñòëè-
âûì. Êàê äëÿ íèõ, òàê è äëÿ íàñ.

Ïåðâîå, ÷òî óäèâëÿåò íà IDEC: 
áîëüøîå êîëè÷åñòâî ðàññëàáëåí-
íûõ, íå óñòàâøèõ ëþäåé, êîòîðûå 
âûãëÿäÿò âïîëíå ñïîêîéíûìè 
è ñ÷àñòëèâûìè. Íå íàðî÷èòî 
ñ÷àñòëèâûìè, êàê íà ðåêëàìíûõ 
ïëàêàòàõ ñ øèðîêî ðàñêðûòûìè 
â êðèêå ðàäîñòè ðòàìè, à ïðîñòî 
áåç ôàíàòèçìà ñ÷àñòëèâûìè.

Ïîïàâ â òàêóþ ñðåäó, îñîçíà-
åøü, ÷òî îáû÷íî äåëà îáñòîÿò 
íå òàê: áîëüøàÿ ÷àñòü ëþäåé 
âîêðóã, çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì, 
óñòàâøèå è ÷åì-òî îçàáî÷åííûå. 
Êóäà-òî áåãóùèå ëþäè, êîòîðûå 
íå âïîëíå äîâîëüíû è îáåñïîêî-
åíû âîïðîñîì, êàê îíè âûãëÿäÿò 
ñî ñòîðîíû.

Çäåñü æå ñîîáùåñòâî äîáðî-
æåëàòåëüíûõ ëþäåé, ãäå íèêòî 
íèêîãî íå îñóæäàåò è íå ñðàâ-
íèâàåò. Ïîïàäàÿ â ýòó ñðåäó, 
ïðîïèòûâàåøüñÿ åþ, êàê îãó-
ðåö â ðàññîëå, è äîâîëüíî áû-
ñòðî ñòàíîâèøüñÿ ïðàâèëüíûì 
ñ÷àñòëèâûì îãóðöîì.

Ïîñëå ïåðâîãî æå äíÿ 
ÿ ëåòàëà íà êðûëüÿõ. 
Ïîòîìó ÷òî âñå, î 
÷åì ÿ çíàëà äî ýòîãî 
â òåîðèè, îêàçàëîñü 
ïðàâäîé íà ïðàêòèêå

ÎÑÂ²ÒÀ
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КІНО

Хижаки
Трилер, 17.07, поч. о 12.25, 18.30, 21.55
18.07–24.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Секрети домашніх тварин
Анімація, 17.07, поч. о 17.45
18.07–24.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Норм та незламні: Велика пригода
17.07, поч. о 10.00, 13.30
18.07–24.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Божевільна парочка
Комедія, 17.07, поч. о 14.05
18.07–24.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ібіца
Комедія, 17.07, поч. о 20.20
18.07–24.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Людина-павук: Далеко від дому
Фантастика, 17.07, поч. о 10.40, 14.40, 19.00

Хижаки
Трилер, 17.07, поч. о 13.00, 21.20

Водій для копа
Бойовик, 17.07, поч. о 17.00

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Людина-павук: Далеко від дому
Пригоди, 17.07, поч. о 15.40, 17.50

Зоопарк
Комедія, 17.07, поч. о 14.00

Король Лев
Пригоди, 18.07–24.07, поч о 14.00, 18.30

Фестиваль «Літо. Дзига. Love»
Короткометражка, 18.07–24.07, поч. о 20.20

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Вчора
Комедія, 17.07, поч. о 10.30, 13.00
18.07–24.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Людина-павук: Далеко від дому
Фантастика
17.07, поч. о 9.00, 10.00, 11.50, 12.50, 14.40, 
15.40, 16.30, 17.30, 19.10, 21.00, 22.00, 22.50
18.07–24.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Король Лев
Пригоди, 17.07, поч. о 18.30, 20.20
18.07–24.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Корупція
Трилер, 17.07, поч. о 10.00, 16.40
18.07–24.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

План втечі 3
Бойовик, 17.07, поч. о 12.20, 14.30, 21.10
18.07–24.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Пригоди маленького Ремі
Драма, 17.07, поч. об 11.10, 15.30
18.07–24.07, довідка — за тел. (096)003–50–50

Tarabarova 
з концертом 
у Вінниці
9 жовтня на сцені 
Будинку офіцерів пройде 
концерт Tarabarova в 
досить незвичному 
форматі. 

Зокрема, співачка 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 ексклюзивного виступу. А 
головне, це атмосфера — сотні позитивних 
світлих людей. Нас багато, і все тільки 
починається!»
Початок концерту о 19.00.

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.

«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», «Ску-
чаю» та всі-всі інші заспіваємо разом! Торік група 
відсвяткувала 12 років свого творчого шляху. За цей 
час Слава і Вікторія знайшли найкоштовніше, що 
тільки може одержати артист — масову і беззасте-
режну народну любов. Альбом «13» — це новий по-
чаток, наступний етап у творчості групи «НеАнгели», 
в якому дівчата не побояться говорити про особисте 
і ділитися сокровенним. Початок концерту о 19.00. 
Вартість квитків: 250–850 грн.

Шоу від 
dj Franchesca
19 липня «Люди fusion 
plase» вперше у Вінниці 
презентує віртуально го-
лографічне шоу від одно-
го із топових резидентів 
djfm та radio Intense — 

dj Franchesca. Dj Franchesca — яскрава, неперед-
бачувана, дуже харизматична, професіонал своєї 
справи, інтригуюча своїми сетами, вона здивує 
будь-який танцпол, залишивши частинку себе 
в будь-якому куточку всього світу. Бажана гостя ба-
гатьох open-air та party України, а також міжнарод-
ного музичного фестивалю Kazantip Republick.
Її шоу в поєднанні з ексклюзивним саундом стирає 
усі грані між глядачем і артистом. Початок о 22.00. 
До півночі дівчатам вхід вільний, першим 100 відвід-
увачам даруємо бадьорий шот від наших барменів.
Детальна інформація за телефоном (093)0454500.

Концерт Freedom 
Jazz
Пані та панове, 20 ве-
ресня на сцені Будинку 
офіцерів представляємо 
вашій увазі вперше у Ві-
нниці 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 знена-
цька навіть їх самих.
Початок концерту о 19.00, вартість 400–800 грн.
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КОНЦЕРТИ ВИСТАВКИ
Персональна 
виставка Ірини 
Прокопчук «Магія 
трав»
До 19 липня у «Гале-
рея XXI» проходить 
персональна виставка 

Ірини Прокопчук «Магія трав».
Мистецька діяльність художниці розпочалась зі 
студії малювання, де вона провчилася три роки 
і де відбулася перша виставка робіт у 2001 році. 
Після студії була Вінницька дитяча художня школа, 
де протягом навчання Ірина активно брала участь 
у різноманітних конкурсах.
Потім навчання у Київському національному 
авіаційному університеті, кафедра комп'ютерних 
технологій дизайну. Після навчання художниця 
повернулася до рідного міста. Працює різними 
інструментами в різних техніках живопису та 
графіки (олія, акрил, акварель, темпера, туш, 
олівець). Також займається створенням ілю-
страцій, інтер'єрним розписом стін, муралами, 
декоруванням, дизайном поліграфічної продукції 
та розробкою логотипів.
Побачити роботи художниці можна за адресою — 
вул. Арх. Артинова, 12 а.

Виставка творів 
мистецтва — 2019
Ярмарок хендмейду: 
Night Market
Надихнувшись минуло-
річним ярмарком night 
marker в Red Zeppelin, 
ми вирішили організува-

ти його знову з 26–28 липня.
Починаємо реєстрацію усіх майстрів для участі 
у ярмарку хенд-мейду. Найцікавіші вироби 
Вінницьких майстрів з цінами від виробників 
ви зможете побачити, оцінити та, можливо, 
придбати на Night Market.
Три дні: з 26–28 липня, на площі справа від 
ТЦ «Парк Плаза» організовуємо нічний (вечірній) 
ринок для всіх майстрів Вінниччини, що хочуть 
поділитись своїми витворами вправних рук з меш-
канцями нашого міста.
Red Zeppelin — бере на себе відповідальність 
безкоштовно організувати цей маркет, забезпе-
чити майстрів столами та розетками. Від майстрів 
просимо тільки зробити 1–2 мастер-класи, щоб 
наочно побачити, як створюються витвори рук 
людських.
Реєстрація обов'язкова на площі справа 
від ТЦ «Парк Плаза».

Виставка пухнастиків 
та африканських равликів
Уперше у Вінницький універмаг завітала виставка 
пухнастиків та африканських равликів, яка трива-
тиме до 21 липня. На виставці ви побачите майже 
40 різних кроликів, єнотів, сурикатів, карликового 
оленя, кенгуру, морських свинок, мусанга й аф-
риканських равликів. Особливість цього зоопарку 
в тому, що тут на тварин можна не просто подиви-
тися з-за сіток, а й погладити, взяти на руки та обі-
йняти. Також є можливість нагодувати їх кормом.
Усі тварини привітні та не бояться людей. 
Єдиний, кого не дозволяють брати на руки — 
мусанга (малайська пальмова куниця, яка 
відома своєю роллю під час виробництва сорту 
кави «копі-Лувак». Він може бути агресивним і 
кусатися. Працівники виставки розповідають, 
що найбільші улюбленці відвідувачів — єноти та 
сурикати. Усі тваринки доглянуті й чисті. При-
бирають клітки щодня і ретельно доглядають 
за тваринами. Їх годують тричі на день, тож 
іноді вони можуть не з’їсти всіх смаколиків від 
відвідувачів.
Час роботи виставки: Щоденно з 10.00 до 20.00
Вартість: для дорослих — 60 гривень, дитячий 
квиток — 50 грн, для дітей до трьох років вхід 
безкоштовний.

Запрошуємо на новий формат дріфту 
у Вінниці та Україні!
Другий етап професійної української Дріфт-
серії BELSHINA DRIFT PRO COMPETITION OF 
UKRAINE зустрічайте у Вінниці. Саме тут 10 років 
тому отримав старт потужний, професійний 
дрегрейсинг та дріфт, який ми знаємо сьогодні.
Уперше міжнародний аеропорт Гавришівка 
прийматиме професійний дріфт, і лише одні 
перегони у цьому році відбудуться у Вінниці. 
На вас чекають змагання високого професійного 

та організаційного 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 маршрутки до місця проведення 
змагань. Перший день, 19 липня — день 
тренувань.
Основний день змагань 20 липня (субота) — 
ТОП-пілоти будуть змагатися за звання 
переможця 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/
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Кросворд 
«Медичний»

454703

ПО ГОРИЗОНТАЛІ
1. Місце, де купуємо ліки. 
4. Як у народі називають Вінницьку обласну клінічну лікарню 
ім. Пирогова. 
9. Відомий психотерапевт, 25 років працював психіатром 
у Вінницькій психіатричній лікарні. Став відомим після того, 
як почав «лікувати через телевізор». 
10. Ім’я Пирогова. 
12. Вулиця, на якій знаходиться лікарня, 
де діткам з усього міста лікують зубки. 
13. Як у народі називають Вінницький обласний клінічний шкірно-
венерологічний диспансер. 
18. Факультет, який відкрили в медичному університеті у 1994 році. 
20. Керує медичним університетом з 1988 року. 
21. Прізвище «Доктора Пі». 
23. «Лікарський засіб», який в дитинстві прикладали до розбитого коліна. 
24. Медичний заклад, де не лікують. Є майже при кожній лікарні і 
на Гліба Успенського. 
25. На честь кого названа вінницька психіатрична лікарня.

ПО ВЕРТИКАЛІ
2. Вулиця, на якій знаходиться лікарня, куди зазвичай привозить 
пацієнтів швидка допомога. 
3. Директор міського департаменту охорони здоров'я. 
5. Медичний персонал, який можна зустріти тільки в пологових 
будинках. 
6. Отримав Нобелівську премію у галузі фізіології та медицини (1952) 
«за відкриття стрептоміцину — першого антибіотика, ефективного при 
лікуванні туберкульозу». Народився в Новій Прилуці Липовецького 
району. 
7. Почесний громадянин Вінниці, ректор медуніверситету з 
1974 по 1988 рік. 
8. «Дитяча» хвороба, якою останніми роками стали часто хворіти 
вінничани. З початку цього року у Вінницькій області зареєстровано 
більше 3800 випадків захворювання. 
11. Головний лікар обласної дитячої лікарні. 
14. Прилад, який часто висить на шиї в лікарів. 
15. Як раніше називали Центр первинної медико-санітарної допомоги. 
16. Лікар найменших пацієнтів.
17. Його ім’я носить медичний коледж. 
19. Система швидкої оцінки стану новонародженого малюка. Шкала… 
22. Хвороба, яка у 1771 «викосила» більше 1300 мешканців Вінниці. 
(На той час у місті та околицях було 530 будинків).
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ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
1. аптека 4. пироговка 9. Кашпіровський 10. Микола 12. Артинова 
13. тріпдача 18. стоматологічний 20. Мороз 21. Слюсарчук 23. 
подорожник 24. морг 25. Ющенко 

ПО ВЕРТИКАЛІ:
2. Київська 3. Шиш 5. акушерка 6. Ваксман 7. Білик 8. кір 11. Паненко 
14. фонендоскоп 15. поліклініка 16. неонатолог 17. Заболотний 19. 
Апгар 22. чума 

ВІДПОВІДІ:
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ОВЕН 
Вам необхідно мати вигляд 
на всі сто. Зустріч з давнім 
коханням може застати вас 
зненацька, будьте милі і ко-
ректні, може бути, це зовсім 
не остання ваша зустріч.

ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся не дратуватися 
через дрібниці, завантаженість 
коханої людини не дозволяє 
їй присвячувати вам достатньо 
часу. У вихідні партнер зможе 
виправити свої помилки.

БЛИЗНЮКИ 
Події можуть розгортатися 
найнесподіванішим, але при-
ємним чином. У вас в розпалі 
захоплюючий роман. І він 
цілком може закінчитися ве-
сіллям і поповненням в сім'ї.

РАК 
Ризик розбіжностей і нерозу-
міння у вашій парі залиши-
лися позаду. Цей тиждень 
цілком багатообіцяючий і 
романтичний. У вівторок 
можливе любовне побачення.

ЛЕВ 
Не соромтеся висловити 
коханій людині подяку за її 
турботу і підтримку. Вівторок 
і п'ятниця запам'ятаються 
надовго.

ДІВА 
Понеділок буде вдалий для 
нового знайомства. Середа — 
прекрасний день для поба-
чення. Не бійтеся поговорити 
по душах. У суботу постарай-
теся разом з коханою люди-
ною вибратися за місто.

ТЕРЕЗИ 
Спокій в особистому житті 
вам, швидше за все, цього 
тижня не світить. Розберіться 
в своїх бажаннях, визначіть-
ся зі своїм вибором, інакше 
доведеться несолодко.

СКОРПІОН 
Романтичне побачення не об-
дурить ваших очікувань. На-
стрій після зустрічі з коханою 
людиною буде чудовий.

СТРІЛЕЦЬ 
Понеділок може бути усклад-
нений нерозумінням у ваших 
стосунках. Відверта розмова 
у вівторок або середу при-
зведе до позитивних резуль-
татів, постарайтеся зрозуміти 
і пробачити.

КОЗЕРІГ 
Ви можете не помітити чийо-
гось закоханого погляду, так 
як будете з головою занурені 
в робочі проблеми. Якщо 
пропускати можливу роман-
тичну пригоду ви не хочете, 
відверніться від похмурих 
думок і подивіться навколо.

ВОДОЛІЙ 
Ви явно притягуєте увагу 
протилежної статі. У вівторок 
можлива серйозна розмова 
з коханою людиною, яка 
пояснить ваші взаємини. 
У п'ятницю вас можуть очіку-
вати нові знайомства. 

РИБИ 
Постарайтеся в усьому дотри-
муватися золотої середини. 
Зберігаючи почуття власної 
гідності, не поспішаючи, ви-
кладіть свої плани на най-
ближче майбутнє, це справить 
враження на кохану людину. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 17-23 ЛИПНЯ

ВІКТОРІЯ АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ:

Як зрозуміти, що це кохання? 
Тут 100% гарантій ніхто дати 
не зможе. Стосунки можуть 
існувати і без великої любо-
ві. Людям може бути просто 
спокійно і добре одне з одним. 

Більш того, прояв любові у кожної людини 
багато в чому відрізняється. Через висновки 
які він/вона зробили з попередніх взаємин 
або через виховання.
Когось з дитинства вчили проявляти любов 
один чином, а когось навпаки вчили почуття 
тримати при собі.
У той же час для людини прояв любові по від-
ношенню до неї може бути абсолютно різним. 
Для когось, це отримувати банальні ромашки 

взимку, для іншого — чути ласкаві слова по три 
рази на день, а для когось третього, це мають 
бути конкретні дії. І найкращим варіантом для 
партнерів буде прислухатися одне до одного і 
з'ясувати, що для кого значить "кохання".
У будь-якому випадку є кілька ключових мо-
ментів, на які можна звернути увагу. Якщо вони 
є по відношенню до іншої людини — можна 
говорити про те, що там є кохання.
Кохання — це почуття, яке включає в себе кіль-
ка різних складових. По-перше, впевненість.
Це почуття більше властиво відчувати жінкам. 
Це коли жінка може бути впевнена, що що б 
не сталося, її чоловік завтра буде поруч і ніку-
ди не втече. Як цю впевненість отримати? Вона 
з'являється сама, коли є за плечами кількість ви-
конаних обіцянок, або ж якщо людина порушила 
обіцянку, вибачилася і виправила цю ситуацію. 

Якщо ж такого не відбувається, варто задуматися 
над тим, чи важливі ці стосунки людині.
Друга складова — довіра. Вона будується ба-
гато в чому теж на тому, наскільки людина 
надійна. Чи можна її попросити що-небудь 
зробити для партнера. І чи готова людина ки-
нути свої справи і бігти на допомогу коханій 
людині. І наостанок — повага.
Якщо в двох попередніх варіантах кохання 
можна перевірити за діями, то у випадку з 
повагою, тут більше про ставлення людини 
до іншої. Повага — це прийняття іншого таким, 
який він є, з його достоїнствами і недоліка-
ми. І те, наскільки другий готовий приймати 
партнера, може говорити про його кохання. 
І найпростіший спосіб зрозуміти, чи любить 
людина, це поспостерігати, чи є вищепере-
раховане стосовно до партнера.

Коментар експерта

Äàðóºø êâ³òè, ñïëà÷óºø ðàõóí-
êè, êàæåø êîìïë³ìåíòè — öå êî-
õàííÿ? Íå äóìàºø ïðî íüîãî/íå¿ 
24 ãîäèíè íà äîáó, ïåð³îäè÷íî 
äðàòóºøñÿ íà áëèçüêó ëþäèíó — 
öå íå êîõàííÿ?

ßê ïðàâèëüíî â³äïîâ³ñòè íà öå 
ïèòàííÿ, àäæå ó êîõàíí³ íåìîæ-
ëèâî âèâåñòè êðèòåð³¿. ×è âàðòî 
ñòàâèòè òðîõè ³íø³ ïèòàííÿ: «ßê 
ÿ ðîçóì³þ, ùî ëþäèíà ìåíå ëþ-
áèòü?», «×è çíàº ëþäèíà, ùî ¿é 
ïîòð³áíî ðîáèòè, ùîá ïîêàçàòè 
ñâîþ ëþáîâ?» 

À òàê ÿê ëþáîâí³ ñòîñóíêè ìà-
þòü ïðèïóñêàòè âçàºìí³ ä³¿, ñë³ä 
â³äïîâ³ñòè ³ íà ïðîòèëåæí³ ïè-
òàííÿ: «×è çíàþ ÿ, ùî äëÿ ìîãî 
ïàðòíåðà îçíà÷àº ëþáèòè?», «×è 
ðîáëþ ÿ äëÿ ìîãî ïàðòíåðà òå, ùî 
â³í ðîçóì³º ï³ä ñëîâîì êîõàííÿ?» 
Ñïðîáóéòå ñåáå çàïèòàòè — âàñ 
î÷³êóþòü ö³êàâ³ ñïîñòåðåæåííÿ.

МИ ГОВОРИМО, 
КОЛИ МИ ВІДЧУВАЄМО 

«ß ëþáëþ òåáå», — êîæåí äåíü 
âèìîâëÿº â³í ³ âîíà, äóìàþ÷è, ùî 
ãîâîðÿòü ïðî êîõàííÿ. ² êîæåí 
äåíü âîíè ïëóòàþòü öå ïî÷óòòÿ ç 
÷èì çàâãîäíî. Õòîñü ç í³æí³ñòþ, 
ðîç÷óëåííÿì, ðîìàíòè÷íèì íà-
ñòðîºì. Õòîñü ç ñèìïàò³ºþ, ïðè-
ñòðàñíèì áàæàííÿì àáî ïðîñòî 
áàæàííÿì ìàòè êîãîñü ïîðó÷. 
Êîëè â³í àáî âîíà ãîâîðèòü çà-
ïîâ³òí³ òðè ñëîâà, ìàþòü íà óâàç³ 
ì³ëüéîíè íþàíñ³â, ÿê³ ç ïëèíîì 
÷àñó ìîæóòü òðàíñôîðìóâàòèñÿ 

â öå ïî÷óòòÿ. Îäíàê àæ í³ÿê 
íå ñëóæàòü éîãî çàïîðóêîþ.

МИ ВІДЧУВАЄМО 
І ГОВОРИМО ІНШЕ 

«ß ëþáëþ òåáå» ìîæå ïðîÿâ-
ëÿòèñÿ íå ò³ëüêè ç³ çíàêîì ïëþñ, 
à é ç³ çíàêîì ì³íóñ. Ó âèãëÿä³ 
ãëóçóâàíü, äîêîð³â, ëàéêè àáî êà-
òåãîðè÷íèì ³ãíîðóâàííÿì òåáå 
ÿê ëþäèíè.

Ìîæíà çâè÷àéíî ñïèòàòè, 
÷îìó, çà ùî? ² çàëåæíî â³ä â³äïî-
â³ä³ àáî ï³äòâåðäèòè ñâîþ íåäî-
ñêîíàë³ñòü, àáî çðîçóì³òè — òåáå 
êîõàþòü. Òàê, öå êîõàííÿ ÿêåñü 
ñïîòâîðåíå, àëå öå òîìó, ùî ïî-
³íøîìó ëþäè íå âì³þòü, àáî ðî-
çóì³þòü — øàíñ³â íà âçàºìí³ñòü 
íåìàº, à íåíàâèñòü — íàéïîøè-
ðåí³øà ïðîòèîòðóòà â³ä ëþáîâíèõ 
íåâäà÷.

МІНЛИВІСТЬ 
КОЖНОЇ СЕКУНДИ 

«ß êîõàþ òåáå», êîëè ÷óºø 
ö³ ñëîâà â³ä áëèçüêî¿ ëþäèíè, 
òî íåìîâ îòðèìóºø ãàðàíò³þ 
íà áåçõìàðíå ùàñòÿ, ìàéáóòíº ³ 
íåïîðóøí³ñòü öüîãî. Çàáóâàþ÷è 
íà ìèòü, ùî íåìàº â ñâ³ò³ á³ëüø 
ì³íëèâîþ âåëè÷èíè, í³æ öå ïî-
÷óòòÿ. Éîãî íåìîæëèâî âèì³ðÿ-
òè ÿê òåìïåðàòóðó, ïðîñêàíóâàòè 
ÌÐÒ àáî ïðîñâ³òèòè ðåíòãåíîì. 
Ñüîãîäí³ âñ³ ïîë³ãðàôè ñâ³òó 
ï³äòâåðäÿòü — â³í àáî âîíà ãî-
âîðèòü ïðàâäó ³ ä³éñíî ëþáèòü. 
À íà çàâòðà ìè ìàºìî ðåâíîù³, 

ЯК ЗРОЗУМІТИ, 
ЩО У ВАС КОХАННЯ 
Дилема  «Що таке кохання?» — це те 
саме, що питати, в чому сенс життя? Лише 
роздуми про це можуть ввести в ступор, 
адже рішення немає, а значить, пряма 
дорога до депресії, якщо ви надто чутливі. 
Чи може заспокоїтись і задовольнитися 
тим, що є, хоч і сурогатом

çàâòðà ìè ìàºìî æàë³ñòü, çàâòðà 
ìè ìàºìî çâè÷êó, ùî òåæ, òàê áè 
ìîâèòè, âèäè êîõàííÿ, â³ðí³øå, 
éîãî êàìóôëÿæ.

ПРО ЛЮБОВ МИ ЗНАЄМО 
З ДИТИНСТВА 

Ïðî êîõàííÿ ìè çíàºìî ð³âíî 
ñò³ëüêè, ñê³ëüêè ìè áà÷èìî öþ 
ñàìó ëþáîâ â ñ³ì'¿, äå ìè ðîñòåìî. 
Òàê, ÿê ñòàâèòüñÿ òàòî äî ìàìè, 
ÿê âîíè ñòàâëÿòüñÿ äî ñâî¿õ áàòü-
ê³â ³ íàéãîëîâí³øå — äî ñâî¿õ 
ä³òåé. ßêùî öå ä³éñíî òå, ùî 
ïðèéíÿòî íàçèâàòè êîõàííÿì — 
ãëèáîê³ ñòîñóíêè, ïîâàãà, ñïîê³é, 
ñï³âïåðåæèâàííÿ, âçàºìîäîïîìî-
ãà ³ áàãàòî ³íøîãî — òî äèòèíà 

îòðèìóº äîñòàòíüî ÷³òêå óÿâëåí-
íÿ, ùî öå, ùî øóêàòè, ³ ÿê òðåáà 
áóäóâàòè âæå ñâî¿ ñòîñóíêè. Àëå, 
àäåêâàòíèõ ñ³ìåé ñòàº âñå ìåíøå 
³ ìåíøå. Öå ïîâ'ÿçàíî ç áàãàòüìà 
ôàêòîðàìè, â òîìó ÷èñë³ åêîíî-
ì³÷íèìè, ñîö³àëüíèìè, çì³íîþ 
ïîíÿòòÿ ðîëåé ÷îëîâ³êà òà æ³íêè, 
çì³íà ö³ííîñòåé â ñâ³ò³ òà â ñàìèõ 
ëþäÿõ. Óíèêíóòè ðîç÷àðóâàííÿ 
òà çíåö³íåííÿ ïî÷óòò³â ìàëî êîìó 
âäàºòüñÿ. Òà ³íêîëè òðàïëÿºòüñÿ, 
ùî ëþäè ñòâîðþþòü ïàðó, ñâî¿ 
òðàäèö³¿, ñâî¿ çàêîíè êîìôîðò-
íîãî ³ñíóâàííÿ, õî÷à, ïðè íîð-
ìàëüíèõ ñòîñóíêàõ âîíè ç ÷àñîì 
âèðîáëÿþòüñÿ àâòîìàòè÷íî, ñàì³ 
ïî ñîá³.

 Перший критерій — місце коханої 
людини в ієрархії цінностей. Як би 
гарно чоловік чи жінка не освідчувались 
в коханні, але якщо він/вона з набагато 
більшим задоволенням проводить 
вільний час в компанії друзів, подруг, 
ніж з коханою людиною, то навряд чи ці 
почуття досить сильні і глибокі.

 Другий критерій — готовність відда-
вати. Дуже часто любовні стосунки гарно 
починаються, але не витримують зіткнен-
ня з труднощами і розпадаються. А все 
тому, що партнери жадають отримати від 
кохання якомога більше задоволення і 
насолоди, але натомість не готові нічого 
давати у відповідь. Хоча саме в цьому і 
полягає суть кохання.

 Третій критерій — емоційна напо-
вненість стосунків. Не дарма кажуть, що 
справжня любов буває тільки щасливою. 
Любляча людина відчуває від спілкування з 
об'єктом любові тільки позитивні емоції — 
радість, щастя, душевне тепло, тоді як емо-
ції закоханої (ще не кохання, але почуття) 
часто бувають переповнені ревнощами, 
образами і претензіями. Одним словом, 
чим більше в душі людини любові — тим 
більш позитивні емоції вона відчуває.

СИЛУ І ЯКІСТЬ ЛЮБОВІ МОЖНА 
ОЦІНИТИ ЗА КІЛЬКОМА КРИТЕРІЯМИ
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ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

ОВЕН 
Посвятите больше времени 
отдыху, возьмите, хотя бы 
кратковременный отпуск.

ТЕЛЕЦ 
Дел станет меньше, но сил, 
скорее всего, все равно 
не будет хватать.

БЛИЗНЕЦЫ 
Подумайте о расширении 
области применения своих 
возможностей.

РАК 
В конце недели к вам могут 
предъявлять завышенные 
требования.

ЛЕВ 
Может появиться возмож-
ность сменить работу, если 
конечно вы этого пожелаете.

ДЕВА 
В ближайшие дни у вас 
появится шанс значительно 
продвинуться вперед.

ВЕСЫ 
Пора подвести предвари-
тельные итоги сделанного 
в последнее время. 

СКОРПИОН 
Вы сейчас востребованы 
и хорошо зарабатываете. 
У вас появятся новые про-
екты, клиенты, заказы. 

СТРЕЛЕЦ 
Вам следует сосредото-
читься на текущей работе, 
есть шанс получить допол-
нительную прибыль. 

КОЗЕРОГ 
В случае отдельных неудач 
не стоит отчаиваться, это 
лишь временное явление.

ВОДОЛЕЙ 
Появится возможность 
снизить темп работы и от-
правиться в отпуск. 

РЫБЫ 
Один из значимых момен-
тов недели — это общение 
и новые знакомства, в том 
числе в интернете. 

454113

455681

Вікторія, 18 років
Займаюсь спортом, люблю активний відпочинок! Обожнюю мотоцикли та машини! 
@Kostyanyukvika

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

455590

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)

455123

454231


