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ЗВІДКИ ВЗЯЛИСЯ «БОРГИ»,

ЗА ЯКІ МОЖУТЬ «ВІДРІЗАТИ» СВІТЛО
Люди вистоюють багатогодинні
черги, щоб довести, що не мають
боргів, які їм вписує у платіжки
«Енера Вінниця»


Проблема не нова — неточності
з нарахуваннями у компанії
тривають ще з весни. Але уперше
через «борги» енергетики
погрожують відрізати вінничан від
електромереж


Що робити, якщо впевнені, що
цифри в платіжках надумані


Люди вистоюють черги на
звірку показників. Але у
Прозорих офісах приймають
не всіх, бо цим займається
тільки один фахівець

с. 4

ЯК ВЛАШТОВАНИЙ
МАРКЕТИНГ НА РАЙОНІ

«БЛИСКАВКИ»
ВЖЕ НЕ В СУПЕРЛІЗІ

RIA та Фонд «Подільська
Громада» влаштували подію,
яка одночасно зібрала
представників локального
бізнесу та зірок бізнес-сцени с. 14





Після трьох сезонів в
елітному дивізіоні, наша
баскетбольна команда
понизилася в класі. Причина —
брак фінансування
с.с.
15
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ХТО НЕ ЗМОЖЕ ОТРИМАТИ
СУБСИДІЮ НА ЗИМУ

ДУМКА
Володимир
ГЕВКО
БЛОГЕР

Думати
про когось
Ëþäèíà çàâæäè äóìàëà ïðî
ñåáå.
Ç òîãî ñàìîãî ìîìåíòó, ÿê
homo erectus ï³äâ³âñÿ íà çàäí³ ê³íö³âêè ïîñåðåä ñàâàíè
ó òðàâ³, ùîá ðîçãëåä³òèñü ÿê
ñë³ä — â³í îäðàçó ïîäóìàâ,
ùî áóëî á íåçëå ïðèïèëüíóâàòè ñâî¿ ³íòåðåñè.
Ëþäèíà çàâæäè ïèëüíóâàëà ñåáå ³ ñâîº. Íàâ³òü êîëè
ãîìîãåííå ëþäñòâî ïî÷àëî
êðèñòàë³çóâàòèñü ãðóäî÷êàìè
ñ³ìåé, òî äóæå äîâãî òóðáîòà
ïðî ð³äíèõ áóëà ïðèïåð÷åíà ïåðåæèâàííÿì çà ìàéíî,
òåðèòîð³þ òà ñïàäîê. Ëèøå
ó 20-ìó ñòîð³÷÷³, ï³ñëÿ äâîõ
æàõëèâèõ âîºí, â ëþäñüêèõ
ãîëîâàõ ïî÷àëè íàðåøò³
ç’ÿâëÿòèñü íåñì³ëèâ³ ïàðîñòêè äóæå ëþäñüêèõ äóìîê
ïðî òå, ùî ìîæíà òóðáóâàòèñü ïðî êîãîñü ùå, îêð³ì
ñåáå. Ã³ï³ çàïèõóâàëè ðîìàøêè â äóëà ãâèíò³âîê ñîëäàòàì,
à ÿï³ ðîçâèâàëè ìàêäîíàëüäñè òà ìåðåæåâ³ ñóïåðìàðêåòè. Êîæåí ëþáèâ ÿê ì³ã.
Àëå çàðàç çíîâó íàñòàëà
åïîõà, êîëè óñ³ íàâïåðåá³é
òðåíäîâ³ ëàéô-êîó÷³ çàõëèíàþòüñÿ â òîìó, ùî ëþáèòè
ñåáå ³ äóìàòè ïðî ñåáå —
íàéâàæëèâ³øå. Ùî ïñèõ³÷íî
çäîðîâà îñîáèñò³ñòü çàâæäè
ñïî÷àòêó ïèëüíóº ñâîº.
Êîíâîéîâàí³ åãîöåíòðèçìîì, à ïîäåêóäè ³ â³äâåðòèì
åãî¿çìîì, ÿê ãåñòàï³âöÿìè
íà ðîçñòð³ë, ìè òàê ³ ïðèðå÷åíî ïëåòåìîñü ó íàïðÿìêó
ñâî¿õ áàæàíü. Ùîá äóìàòè
ïðî ñåáå — áàãàòî ðîçóìó
íå òðåáà. Äîñòàòíüî ïðèñëóõàòèñü äî ãàð÷àííÿ äðåâíüî¿
òâàðèíè âñåðåäèí³ íàñ.
Ïðèäóìàòè ñîá³ êîãîñü ùå,
îêð³ì ñåáå ³ äóìàòè ïðî íüîãî — öå ³ º âåðøèíà ëþäñüêîãî. ² õàé íà âåðøèíàõ çàâæäè
ïðîòÿãè ³ çèìíî, àëå çâ³äòè
íàéêðàù³ êðàºâèäè. Íà ñåáå.

Нові норми  З 15 жовтня «Прозорі
офіси» стали приймати вінничан для
призначення субсидій. Раніше уряд
ухвалив постанову, яка змінює правила
надання субсидій. Зокрема, тепер будуть
рахувати доходи тільки тих, хто реально
проживає в помешканні, та врахують
заробітки 18-річних членів сімей.
Хоча в цьому є свої нюанси
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ç 1 æîâòíÿ ñòàëà
ä³ÿòè íîâà ïîñòàíîâà Êàáì³íó, ÿêà çì³íèëà ïðàâèëà íàäàííÿ ñóáñèä³¿.
— Ïîñòàíîâà ¹ 373 âíåñëà
çì³íè äî ïîðÿäêó ïðèçíà÷åííÿ
ñóáñèä³é. Òåïåð äåðæäîïîìîãó ïðèçíà÷àºìî íå íà ê³ëüê³ñòü
ïðîïèñàíèõ ìåøêàíö³â, à íà ðåàëüíî ïðîæèâàþ÷èõ ìåøêàíö³â, — êàæå äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè ì³ñüêðàäè
Âàëåíòèíà Âîéòêîâà. — Òîáòî,
ÿêùî ó êâàðòèð³ ïðîïèñàíî ï'ÿòü
ëþäåé, à ïðîæèâàº òðè, òî äëÿ
ðîçðàõóíêó ñóáñèä³¿ âðàõóºìî
ñóêóïíèé äîõ³ä ò³ëüêè òèõ, õòî
ôàêòè÷íî ïðîæèâàº ó ïîìåøêàíí³. Äëÿ öüîãî ó «Ïðîçîðèé îô³ñ»

ïîòð³áíî íàäàòè äîâ³äêó ïðî ôàêòè÷íó ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â ó äîìîãîñïîäàðñòâ³.
Âîíà äîäàëà, ùî ÿêùî ëþäè
çâåðòàëèñÿ çà ë³òíüîþ ñóáñèä³ºþ
òà âæå ïðèíîñèëè äîâ³äêó ïðî
ôàêòè÷íó ê³ëüê³ñòü æèòåë³â,
òî çíîâó ¿¿ íåñòè íå òðåáà: äîìîãîñïîäàðñòâî ï³äëÿãàº àâòîìàòè÷íîìó ïåðåðàõóíêó ñóáñèä³¿.
Ïèòàºìî, ÿê³ íîâ³ îáìåæåííÿ
ó íàäàíí³ ñóáñèä³¿?
— Íå ïðèçíà÷àòèìóòü ñóáñèä³þ
òèì ðîäèíàì, â ÿêèõ º íåîô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàí³ îñîáè, ùî
äîñÿãëè 18-ð³÷íîãî â³êó ñòàíîì
íà ïî÷àòîê ïåð³îäó, êîëè âðàõîâóþòüñÿ äîõîäè äëÿ íàðàõóâàííÿ
ñóáñèä³¿ (1–2 êâàðòàë 2019 ðîêó).
Àäæå ¿õí³ äîõîäè âðàõîâóþòüñÿ
â íàðàõóâàíí³ ñóáñèä³¿, — êàæå
Âîéòêîâà.
Ó ïîñòàíîâ³ Óðÿäó ¹ 807 éäåòü-

«Виписувати» з квартир тепер не треба. Раніше субсидія
не виходила у тих домогосподарств, у яких прописано було
багато жителів, які жили в інших місцях
ñÿ, ùî ñóáñèä³þ íå ïðèçíà÷àòü,
ÿêùî 18-ð³÷í³ ÷ëåíè ðîäèí
íå ìàþòü äîõîä³â; àáî íàðàõîâàíèé ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé ñóêóïíèé
äîõ³ä ìåíøèé, í³æ ðîçì³ð ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè; òà/àáî âîíè ÷è
çà íèõ íå ñïëàòèëè ªÑâ.
Àëå âèùåâêàçàíà íîðìà íå ñòîñóºòüñÿ 18-ð³÷íèõ, ÿê³ ó 1–2 êâàðòàë³ 2019-ãî:
 íàâ÷àëèñÿ çà äåííîþ ôîðìîþ íàâ÷àííÿ ó çàêëàäàõ çàãàëüíî¿ ñåðåäíüî¿ îñâ³òè, ïðîôòåõ îñâ³òè, ôàõîâî¿ ïåðåäâèùî¿
îñâ³òè, âèùî¿ îñâ³òè àáî çàðåºñòðîâàí³ ó ñëóæá³ çàéíÿòîñò³ ÿê
áåçðîá³òí³, íàâ÷àëèñÿ â öåíòðàõ

Субсидію можуть отримати 39 тисяч родин
Скільки прогнозовано родин
отримає субсидію на опалювальний період?
— На автоматичний перерахунок
субсидії мають право близько
25 300 домогосподарств. Торік
автоматично отримували перерахунок 22 тисячі сімей, але надалі було призначено субсидію
39 тисячам домогосподарств. Тож
очікуємо, що на цю зиму ми мати-

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

мемо приблизно таку ж кількість
отримувачів субсидій, — каже директорка департаменту соцполітики міськради Валентина Войткова.
Нагадаємо, з весни 2018 року
поступово збільшують кількість
обмежень для надання субсидій. Офіційна позиція колишніх
урядовців щодо таких змін: субсидію мають отримувати ті, хто
насправді не може розрахуватися

за комуналку (bit.ly/2o6axQi).
Тож навесні минулого року держдопомогу перестали давати тим, хто має
великі квартири (bit.ly/2Jbmz2c),
у 2019 році — тим, у кого родичі
на заробітках (bit.ly/2Jb3JZ6).
Загалом, через такі зміни, субсидії позбувся кожен другий-третій
одержувач у Вінниці:
взимку 2017/2018 року в місті
було 73 тисячі субсидіантів.

ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íî¿ îñâ³òè
ñëóæáè çàéíÿòîñò³;
 îòðèìóâàëè õî÷à á îäèí ³ç
òàêèõ âèä³â äîõîäó, ÿê ïåíñ³þ,
ñòèïåíä³þ, äîïîìîãó ïðè íàðîäæåíí³ (óñèíîâëåíí³) äèòèíè,
äîïîìîãó îñîáàì ç ³íâàë³äí³ñòþ
ç äèòèíñòâà òà ä³òÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ, äîïîìîãó ïî äîãëÿäó çà îñîáàìè ç ³íâàë³äí³ñòþ I ³ II ãðóïè
âíàñë³äîê ïñèõ³÷íîãî ðîçëàäó,
äîïîìîãó îñîáàì, ÿê³ íå ìàþòü
ïðàâà íà ïåíñ³þ, òà îñîáàì ç ³íâàë³äí³ñòþ, òèì÷àñîâó äåðæàâíó
ñîö³àëüíó äîïîìîãó íåïðàöþþ÷³é îñîá³, ÿêà äîñÿãëà çàãàëüíîãî
ïåíñ³éíîãî â³êó, àëå íå íàáóëà
ïðàâà íà ïåíñ³éíó âèïëàòó, äîïîìîãó ïî áåçðîá³òòþ.
— Êð³ì òîãî, çàëèøàþòüñÿ ÷èííèìè ò³ ï³äñòàâè äëÿ
íå ïðèçíà÷åííÿ, ÿê³ áóëè âíåñåí³ â ïîñòàíîâó ¹ 848 ðàí³øå.
Çîêðåìà, íå îòðèìóþòü ñóáñèä³þ
ò³ ðîäèíè, äå º íåîô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàí³ ÷è ëþäè, ùî ïåðåáóâàëè çà êîðäîíîì ïîíàä 60 ä³á
(íà ðîáîò³ ÷è ó â³äïóñòö³ — àâò.)
³ ïîäàþòü íóëüîâó äåêëàðàö³þ
ïðî äîõîäè, — êàæå äèðåêòîðêà
äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà.

Як ви ставитесь до переведення годинника на зимовий час?

ВІТАЛІЙ (27), ОПЕРАТОР:

ЛІЗА (23), БЕЗРОБІТНА:

ОЛЕГ (24), БЕЗРОБІТНІЙ:

НАТАЛІЯ (60), ПЕНСІОНЕРКА:

— Ставлюся до цього нормально. Переведення годинника два рази в рік, в цілому
нічого не міняє. Ніякого дискомфорту для себе я не відчуваю.

— Нормально. Можливо
тому, що організм молодий
і я не відчуваю ніякого дискомфорту. Коли переводять
на зиму, то хоча б зранку завидна прокидатись.

— За чотири роки має бути
якась компенсація втрати
часу. Я маю на увазі високосний рік. Пов’язую це з тим, що
таким чином цей час до нас
повертається.

— Мені байдуже, бо я вже
не поспішаю на роботу. Коли
розвидніється, тоді й прокидаюсь. Змін не відчуваю, бо
з віком то тиск, то так самопочуття погіршується.

МИХАЙЛО (52), МАЙСТЕР
СЛУЖБИ КОЛІЙ:

— Працюю по змінах і коли
переводять годинники, організму важко адаптуватися.
Важко прокидатись о четвертій годині ранку.

ЛЮДМИЛА (43), НЯНЯ:

— Якщо переводять назад,
то нормально, а якщо вперед,
то ні. Вважаю, що годинник
взагалі не потрібно чіпати,
потрібно, щоб завжди був
один час.
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ЗВІДКИ ВЗЯЛИСЯ «БОРГИ», ЗА ЯКІ
ПОГРОЖУЮТЬ ВІДКЛЮЧИТИ СВІТЛО
Суперечка з монополістом 
Люди вистоюють багатогодинні черги,
щоб довести, що не мають боргів, які
їм вписує у платіжки «Енера Вінниця».
Проблема не нова — неточності з
нарахуваннями у компанії тривають
ще з весни. Але уперше через «борги»
енергетики погрожують відрізати
вінничан від електромереж
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ìèíóëî¿ ñåðåäè,
16 æîâòíÿ, ïðè¿õàëè äî Ïðîçîðîãî îô³ñó íà Êîñìîíàâò³â, 30, áëèçüêî 10-î¿ ðàíêó.
Óñåðåäèí³ ñèä³ëè äî ñîòí³ ëþäåé,
ÿê âîíè êàçàëè — «÷åðãà ç 7-î¿
ðàíêó, âñ³ äî Åíåðè».
Î÷³êóâàëè, ïåðåâàæíî, ëþäè
ïîâàæíîãî â³êó: âîíè îòî÷óþòü
æóðíàë³ñò³â òà æâàâî ñêàðæàòüñÿ
íà «Åíåðó Â³ííèöÿ». Â³ííè÷àíêà Âàëåíòèíà Àäàìåíêî ðîçêàçóº, ùî ¿é íàðàõóâàëè áîðã
íà 400 ãðèâåíü.
— Ó öüîìó îô³ñ³ ÿ âæå âï’ÿòå.
Ïðèõîäæó äî àäì³í³ñòðàòîðà, çâ³ðÿºìî ïîêàçíèêè, ìåí³ àíóëþþòü
«ôåéêîâèé» áîðã íà 1300 ãðèâåíü, à âæå íà íàñòóïíèé ì³ñÿöü — çíîâ ïðèçíà÷àþòü ÿêóñü
çàáîðãîâàí³ñòü! Òåïåð íà 400 ãðèâåíü. À ÿ ðåàëüíî ñïîæèâàþ
íà 70, ìàêñèìóì íà 80 ãðèâåíü
ó ì³ñÿöü.
Ëþäè ñêàðæàòüñÿ, ùî ÷åðåç
íåçðîçóì³ë³ áîðãè åíåðãåòèêè
íàäñèëàþòü ëèñòè ç ïîïåðåäæåííÿìè ïðî â³äêëþ÷åííÿ ñâ³òëà.
Â³ííè÷àíêà ²ðèíà Êÿï ðîçêàçóº,
ùî ïðîáëåìè ç áîðãàìè â³ä «Åíåðè» ç’ÿâèëèñÿ ç òðàâíÿ.
— Ì³æ ìî¿ìè ïîêàçíèêàìè
³ òèìè, ùî íàðàõîâóº «Åíåðà»,
óòâîðèëàñÿ øàëåíà ð³çíèöÿ. Óë³òêó, çà îäèí ì³ñÿöü ìåí³ íàðàõóâàëè 510 ê³ëîâàò³â! Òàêîãî âçàãàë³
íå áóâàº. Öüîãî ì³ñÿöÿ ïðèñëàëè

äîâ³äêó, ùî â ìåíå ç òðàâíÿ çàáîðãîâàí³ñòü 1112 ãðèâåíü!
— Åíåðãåòèêè ðîç³ñëàëè ëèñòè,
ùî 22-ãî î 8.00 â³äêëþ÷àòèìóòü
â³ä ñâ³òëà çà áîðãè. À ñüîãîäí³
òàëîíè íà ïðèéîì äî àäì³í³ñòðàòîðà îòðèìàëè ò³ëüêè 60 ëþäåé,
ïðè òîìó, ùî â ÷åðç³ áëèçüêî 200!
Äî 22 æîâòíÿ ìè í³ÿê íå ïðîéäåìî. Ïèòàþ ó ñï³âðîá³òíèêà
Ïðîçîðîãî îô³ñó: ùî íàì ðîáèòè? Â³äïîâ³äàº — «Áåð³òü ñîêèðó
òà ñò³éòå á³ëÿ ë³÷èëüíèêà, ùîá
âàì íå â³äêëþ÷èëè». Àëå öå æ
íå ìåòîä ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìè, — êàæå ßêîâëåâà.
СТАВСЯ ЗБІЙ?
Ç ïî÷àòêó 2019-ãî â³äáóëàñÿ
ðåôîðìà åíåðãîðèíêó. Ïèòàííÿìè åëåêòðîåíåðã³¿ ó îáëàñò³
çàéìàþòüñÿ äâà ï³äïðèºìñòâà —
àêö³îíåðíå òîâàðèñòâî «Â³ííèöÿîáëåíåðãî» òà òîâàðèñòâî «Åíåðà
Â³ííèöÿ».
Óñå, ùî ñòîñóºòüñÿ ïîêàçíèê³â
ë³÷èëüíèê³â òà òåõîáñëóãîâóâàííÿ
ìåðåæ — öå äî îáëåíåðãî òà éîãî
ñòðóêòóðíèõ îäèíèöü (äëÿ ïðèêëàäó, ó Â³ííèö³ — öå «Â³ííèöüê³
ì³ñüê³ ÅÌ»).
Íàòîì³ñòü, íàðàõóâàííÿì áîðã³â òà êîíñóëüòàö³ÿìè ç ³íøèõ ïèòàíü çàéìàþòüñÿ ó «Åíåð³». Ó ï³äïðèºìñòâ ð³çí³ áàçè äàíèõ, òîæ
ñïî÷àòêó ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèê³â
ïîòðàïëÿþòü äî îáëåíåðãî, à âæå
ïîò³ì ¿õ ïåðåäàþòü äî «Åíåðè».
Ïåðåäà÷à ïîêàçíèê³â òà íàðàõóâàííÿ ïëàò³æîê â³äáóâàºòüñÿ
â àâòîìàòè÷íîìó ðåæèì³.

Ó «Åíåð³ Â³ííèöÿ» êàæóòü,
ùî áëèçüêî 20 òèñÿ÷ ñïîæèâà÷³â ó Â³ííèö³ îòðèìàëè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî â³äêëþ÷åííÿ.
— Çà â³ñ³ì ì³ñÿö³â íàøî¿ ðîáîòè ìè âïåðøå ïîïåðåäèëè íàøèõ ñïîæèâà÷³â ïðî áîðã ñòàíîì
íà 1 ñåðïíÿ òà ïîâ³äîìèëè ïðî
â³äêëþ÷åííÿ. Íàäàë³ ìè áóäåìî
íàäñèëàòè ïîïåðåäæåííÿ ïðî â³äêëþ÷åííÿ â³ä ñâ³òëà ùîì³ñÿöÿ.
Áàãàòî ñïîæèâà÷³â çâåðíóëèñÿ ³ç
çàÿâàìè êîðèãóâàííÿ, ¿õ ìè çàðàç
ïåðåâ³ðÿºìî. Ó òèõ, â êîãî äàí³
ïðî áîðã íå ï³äòâåðäÿòüñÿ — â³äêëþ÷åííÿ íå áóäå, — êàæå äèðåêòîð òîâàðèñòâà «Åíåðà Â³ííèöÿ»
Îëåêñàíäð Áëèçíþê.
Ïèòàºìî, ÷è ìîæå öå áóâ çá³é
ïðîãðàìè, ÿê öå áóëî íàâåñí³
2019-ãî?

Çðîáèòè çâ³ðêó
ïîêàçíèê³â ìîæíà
îíëàéí. Äëÿ öüîãî â
Іíòåðíåò³ º çàÿâà, ÿêó
çàïîâíþºìî ³ øëåìî
äî îáëåíåðãî
— Ó îêðåìèõ âèïàäêàõ — òàê,
àëå ìàñîâîãî çáîþ íåìàº, — êàæå
Áëèçíþê.
— Ïèòàííÿ ùîäî íåâ³äïîâ³äíîñòåé ì³æ íàøèìè áàçàìè äàíèõ, ùî áóëî íàâåñí³ 2019 ðîêó,
ìè âèð³øèëè, — äîäàâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð «Â³ííèöÿîáëåíåðãî» Àíäð³é Ïîë³ùóê.
Êîìåðö³éíèé äèðåêòîð îáëåíåðãî Îëåêñ³é Òàðàðàêà ïîÿñíþâàâ, ùî «íåçðîçóì³ë³» áîðãè
ôîðìóþòüñÿ ÷åðåç íåñâîº÷àñíó
ïîäà÷ó ïîêàçíèê³â.
— Ñïîæèâà÷³, à íå íàø³ êîíòðîëåðè, ìàþòü ïåðåäàâàòè íàì ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèê³â. Íà öå âîíè
ìàþòü ÷àñ çà äâà äí³ äî ê³íöÿ
ðîçðàõóíêîâîãî ì³ñÿöÿ ³ ïðîòÿãîì
òðüîõ äí³â íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ.
Çàðàç öåé ïåð³îä: ç 29 æîâòíÿ
ïî 3 ëèñòîïàäà.
ßêùî ñïîæèâà÷ íå âñòèãàº
ó ö³ ðàìêè ïåðåäàòè ïîêàçíèêè,
òî ìè ðîçðàõîâóºìî ïîêàçíèêè
çà ñåðåäíüîäîáîâèì ñïîæèâàí-

«Порадили брати сокиру та стояти біля лічильника».
Вінничанці Наталії Яковлевій погрожували відрізати
світло за 178 гривень боргу
íÿì. Äëÿ ïðèêëàäó, ñïîæèâà÷ çà ìèíóëèé ì³ñÿöü ñïîæèâ
100 ê³ëîâàò³â, òîáòî ïî 3 ê³ëîâàòè íà äîáó. Ïîêàçíèêè ñïîæèâà÷ ïîäàâ íå 29, à 20 ÷èñëà.
² ÷åðåç öå éîìó äîíàðàõîâóºìî
ñïîæèâàííÿ ùå çà 10 äí³â, ÿê³
çàëèøèëèñÿ äî ê³íöÿ ì³ñÿöÿ.
Òîáòî, ïëþñ äî éîãî ïëàò³æêè ùå
30 ê³ëîâàò³â, îñê³ëüêè ïîêàçíèêè áóëè íåâ÷àñíî ïîäàí³. Íàðàç³
ó îáëàñò³ 750 òèñÿ÷ ñïîæèâà÷³â. ²
ò³ëüêè 100 òèñÿ÷ ç íèõ ðåãóëÿðíî
ïåðåäàþòü ïîêàçíèêè.
ЯК РОЗІБРАТИСЯ З «БОРГАМИ»
ßêùî âàì ïðèéøëà ïëàò³æêà ç
íåçðîçóì³ëèìè áîðãàìè, òî ñïî÷àòêó òðåáà ïîð³âíÿòè ðåàëüí³
ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèêà òà çàðåºñòðîâàí³ åíåðãåòèêàìè. Öå
ìîæíà ïåðåâ³ðèòè äèñòàíö³éíî,
ó îíëàéí-êàá³íåò³ íà «Â³ííèöÿîáëåíåðãî» (bit.ly/2BwnK8j) ÷è
÷åðåç êîë-öåíòð: (0432) 659–595.
Ñóìó áîðãó ìîæíà ïîáà÷èòè ó ïåðñîíàëüíîìó êàá³íåò³
íà «Åíåð³» (bit.ly/31vUU2g) ÷è
ä³çíàòèñÿ ÷åðåç êîë-öåíòð: (0432)
329–777

ßêùî íå ïîãîäæóºòåñü ç áîðãîì, òî ïîòð³áíî ïîäàòè çàÿâó
íà êîðèãóâàííÿ. Ó í³é âïèñóºìî ïîêàçíèêè ë³÷èëüíèêà ç
ñ³÷íÿ ïî æîâòåíü 2019 ðîêó òà
ïåðåäàºìî äî ÑÎ «Â³ííèöüê³
ÅÌ». Áëàíêè çàÿâ º ó öåíòðàõ
îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â «Åíåðè»,
Ïðîçîðèõ îô³ñàõ Â³ííèö³, îô³ñ³
«Â³ííèöüêèõ åëåêòðîìåðåæ».
Ïîäàòè çàÿâó-êîðèãóâàííÿ
ìîæíà îíëàéí: çàâàíòàæèòè
áëàíê çà öèì ïîñèëàííÿì — bit.
ly/2W0EA8u. Äàë³ éîãî òðåáà ðîçäðóêóâàòè, çàïîâíèòè òà ñôîòîãðàôóâàòè. Ôîòî çàïîâíåíî¿ çàÿâè íà êîðèãóâàííÿ íàäñèëàºìî
íà åëåêòðîííó àäðåñó: vn_info@
voe.com.ua
Ïðîâåñòè çâ³ðêó ïîêàçíèê³â
ìîæíà é îñîáèñòî — öå ìîæíà çðîáèòè ó Ïðîçîðèõ îô³ñàõ
çà àäðåñàìè: Çàìîñòÿíñüêà, 7;
Êîñìîíàâò³â, 30; Áðàöëàâñüêà, 85.
Çàêîíîäàâåöü ïðèçíà÷èâ «Åíåðó Â³ííèöÿ» ïîñòà÷àëüíèêîì
åëåêòðîåíåðã³¿ äëÿ ïîáóòîâèõ
ñïîæèâà÷³â äî 1 ëèïíÿ 2020 ðîêó.
Ï³ñëÿ ö³º¿ äàòè ëþäè çìîæóòü îáðàòè ñîá³ ³íøîãî ïîñòà÷àëüíèêà.

Енергетики «воюють» з Водоканалом
Енергетики вкотре звертаються до Водоканалу, аби отримати від комунальників
сплату понад 66 мільйонів гривень боргу.
У вівторок, 22 жовтня, у «Енері Вінниця» казали, що водоканал їм винен 6,5 мільйона
гривень. У обленерго додали, що їм винен
облводоканал 57,3 мільйона гривень.
Гендиректор «Вінницяобленерго» Андрій
Поліщук казав, що від комунальників чує
тільки обіцянки, тож закривають їхні борги кредитними коштами. Ситуація стала
гіршою через нові правила роботи енергоринку: з 2019 року обленерго отримує

електроенергію від постачальників, серед
яких «Енера Вінниця». А постачальник спочатку за свої кошти купує електроенергію,
яку потім продає споживачам.
— «Енера» бере кредити у банку, щоб на початку місяця купувати електроенергію. Але
кредитні ліміти вичерпані і у них, і у обленерго. Якщо раптом щось станеться і будуть
потрібні кошти на ремонт — у нас їх немає. Що буде, якщо все місто залишиться
без світла? Водоканал кредитів не бере та
не шукає вихід з ситуації, — каже Поліщук.
Замість того, щоб дотувати «Вінницяоблво-

доканал» через облтеплоенерго і міськтеплоенерго Поліщук пропонує власну формулу: протягом наступних двох місяців з
бюджету Вінниці виділяють на погашення
боргу Водоканалу по 5,229 мільйона гривень. Надалі з січня 2020 року до жовтня
2021 року місто виплачуватиме обленерго
по 2,131 мільйона гривень щомісячно.
Свою угоду пропонував і Водоканал. Директор підприємства Олександр Чернятинський розказав, що розпланували графік
реструктуризації боргу на 2020 рік, але
не отримали на це відповіді від енергетиків.

— «Вінницяоблводоканал» погасило перед
АТ «Вінницяобленерго» борг попереднього
періоду у сумі 12 мільйонів гривень. Нині
залишається 57,3 мільйона гривень. Поточної заборгованості «Вінницяоблводоканал» перед «Вінницяобленерго» немає.
За жовтень авансом КП «Вінницяоблводоканал» проплатив АТ «Вінницяобленерго»
411 тисяч 600 гривень. До 24 жовтня підприємство «Вінницяоблводоканал» планує
закрити питання боргу перед «Енера Вінниця» за надану електроенергію, — каже
Чернятинський (bit.ly/2W4oDOB).
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СКІЛЬКИ,КОМУ І ЗА ЩО
У ВІННИЦІ ДАЮТЬ ХАБАРІВ
Закон та гроші  Від 6 до 200 тисяч
гривень: такі суми з’являються
в хабарницьких справах цього року. Ми
зібрали рішення суду, якими обвинувачені
отримали покарання. І дослідили, хто
попадався на хабарах, за що обіцяли
кошти та як карають за хабарництво
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Çà ÿêó ñóìó
ìîæíà óíèêíóòè
ïðîáëåì ³ç ïîë³ö³ºþ ÷è øâèäøå îòðèìàòè âàæëèâ³
äîêóìåíòè? ßêîþ ö³íîþ âäàñòüñÿ îòðèìàòè äîçâ³ëüí³ ïàïåðè â³ä
åêîëîã³÷íî¿ ñëóæáè ÷è ï³äïèñè
ë³êàð³â ùîäî ³íâàë³äíîñò³?
Ùîá îòðèìàòè â³äïîâ³ä³ íà òàê³
ïèòàííÿ, ìè ïðîàíàë³çóâàëè
ñóäîâ³ âèðîêè ç õàáàðíèöüêèõ
ñïðàâ. Îñü ïðèêëàäè «ðîçö³íîê»,
ÿê³ ô³ãóðóâàëè â êðèì³íàëüíèõ
ïðîâàäæåííÿõ ó ñóäàõ Â³ííèö³
òà îáëàñò³ ó 2019-ìó ðîö³.
300 ДОЛАРІВ ТА В’ЯЗНИЦЯ
Çàñóäèëè æ³íêó, ùî ïðîïîíóâàëà ïîë³öåéñüêîìó êåð³âíèêó
õàáàð. Ñóìà íåïðàâîì³ðíî¿ âèãîäè — 300 äîëàð³â. Æ³íêà ïðîïîíóâàëà ¿õ íà÷àëüíèêó ñë³äñòâà
â éîãî ñëóæáîâîìó êàá³íåò³.
Çà äàíèìè ñïðàâè, áàòüêî
îáâèíóâà÷åíî¿ áóâ ô³ãóðàíòîì
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ
çà ôàêòîì ïîðóøåííÿ ïðàâèë
áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó. Âîíà
íàìàãàëàñÿ ïîâåðíóòè éîãî àâòîìîá³ëü, ÿêèé âèëó÷èëè ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè, à òàêîæ íàïîëÿãàëà íà íå ïðîâåäåíí³ ñë³ä÷èõ
ä³é çà ó÷àñòþ ¿¿ áàòüêà.
Âèðîêîì Áåðøàäñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó æ³íêó çàñóäèëè äî 4-õ
ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ áåç êîíô³ñêàö³¿ ìàéíà. (bit.ly/33SgW0S).

40 ТИСЯЧ ЗА ЕКОЛОГІЮ
Ó ñïðàâ³ ïðî âèäà÷ó íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â â³ä äåïàðòàìåíòó åêîëîã³¿ ÎÄÀ ô³ãóðóº 40 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Çà ö³ ãðîø³ íà÷åáòî ìîæíà áóëî ïðèñêîðèòè îòðèìàííÿ
íåîáõ³äíèõ ïàïåð³â. Çà ìàòåð³àëàìè ³ç ñóäîâîãî ðåºñòðó, ï³äïðèºìñòâî çâåðòàëîñÿ äî äåðæàâíîãî
îðãàíà çà åêîëîã³÷íèìè äîêóìåíòàìè, àëå ¿õ ÷îìóñü íå îòðèìóâàëî. Âðåøò³ ïðåäñòàâíèê äåïàðòàìåíòó íà÷åáòî ïî÷àâ âèìàãàòè
ãðîø³ çà ïðèñêîðåííÿ ïðîöåñó.
Íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ îïèíèëèñÿ
äâîº: ïðåäñòàâíèê äåðæàâíîãî
îðãàíó òà êîìïàí³¿, ÿêà âèãîòîâëÿº äîçâîëè. Îáèäâà îòðèìàëè
øòðàôè ïî 17 òèñÿ÷ ãðèâåíü
(bit.ly/31yVRa3).
1800 ЗА МАШИНУ
Íà ïî÷àòêó òðàâíÿ ïðàâîîõîðîíö³ â³äçâ³òóâàëè ïðî çàòðèìàííÿ ïîñàäîâöÿ, ÿêèé ñòàâ ïîñåðåäíèêîì ó õàáàðíèöüê³é ñïðàâ³. Ìàâ
äîïîìîãòè «âèð³øèòè ïèòàííÿ»
ç àðåøòîâàíîþ àâò³âêîþ. Âèìàãàâ 1800 äîëàð³â, ÿê³ í³áèòî îá³öÿâ ïåðåäàòè êåð³âíèêó îäíîãî ç
â³ää³ëê³â ïîë³ö³¿. Õàáàð ðîçä³ëèëè íà ÷àñòèíè. Ï³ä ÷àñ ïåðåäà÷³
1000 äîëàð³â ÷îëîâ³êà çàòðèìàëè.
Òðîõè á³ëüøå, í³æ ÷åðåç äâà ì³ñÿö³, 10 ëèïíÿ, äî Â³ííèöüêîãî
ðàéñóäó âæå íàä³éøîâ îáâèíóâàëüíèé àêò — ìàéæå ðåêîðäíî
êîðîòêèé òåðì³í. À ñêîðî îáâèíóâà÷åíîìó çàòâåðäèëè ïîêàðàííÿ. Éîìó ïðèñóäèëè ìàêñè-

Затримання під Вінницею чоловіка, який
мав «вплинути» на поліцію за 1800 доларів.
Через кілька місяців йому присудили штраф
ìàëüíèé øòðàô — 25500 ãðèâåíü.
Ïîñàäîâåöü âèçíàâ ïðîâèíó.
(bit.ly/2Jch3wp)
ДОЛАРИ ЗА ІНВАЛІДНІСТЬ
Ñóäèëè ë³êàðÿ, ÿêèé íà÷åáòî
âèìàãàâ â³ä ëþäèíè 900 äîëàð³â
çà òå, ùîá ïðèçíà÷èòè ¿é ãðóïó
³íâàë³äíîñò³ íà òðè ðîêè. Ë³êàð
êàçàâ, ùî ãðîø³ ïåðåäàñòü êåð³âíèöòâó. Ñïðàâó êâàë³ô³êóâàëè ÿê
øàõðàéñòâî òà ïðîïîçèö³þ õàáàðà, õî÷à íà ñóä³ â³í ñêàçàâ, ùî
í³ ç êèì ä³ëèòèñÿ íå çáèðàâñÿ.
Îáâèíóâà÷åíèé îòðèìàâ 5 ðîê³â
ïîçáàâëåííÿ âîë³ áåç êîíô³ñêàö³¿.
(bit.ly/31xEJ4t)
ª ùå îäèí âèðîê ó ñõîæ³é ñïðàâ³. Ó ëèñòîïàä³ 2018-ãî ïðàâîîõîðîíö³ çàòðèìàëè ë³êàðÿ îðòîïåäà-òðàâìàòîëîãà, ÿêèé ïðàöþâàâ
ó ì³ñüê³é ë³êàðí³ ¹ 1. Çàòðèìàëè
éîãî ïðîñòî â ë³êàðí³ ï³ä ÷àñ îòðèìàííÿ 4000 äîëàð³â â³ä ïàö³ºíòà.
Çà ö³ ãðîø³ ë³êàð îá³öÿâ: çìîæå
ïîñïðèÿòè, ùîá ÷îëîâ³ê îòðèìàâ
ñòàòóñ ³íâàë³äà III ãðóïè ïîæèòòºâî. Çàòðèìàííÿ ïðîâîäèëè ñï³âðîá³òíèêè ÑÁÓ. Ïîâ³äîìëÿëè, ùî

Які справи ще в судах
23 березня на facebook-сторінці
СБУ у Вінницькій області з’явилося
резонансне повідомлення —
на хабарі затримали патрульного поліцейського. Написали, що
патрульний вимагав 300 доларів
за те, щоб не надсилати до суду
адмінматеріали за порушення
правил дорожнього руху. Затримали поліцейського «на гарячому» — коли він нібито отримував
гроші. У той же день поліцейському вручили підозру у вчиненні
злочину. Вироку ще немає.
Ще одна цікава історія: за винагороду підполковник поліції нібито
обіцяв вплинути на слідчих щодо

закриття справи за фактом розкрадання коштів.
Обвинувачений пішов на угоду про визнання винуватості
за ч. 2 ст. 369–2 КК — зловживання впливом. Угодою передбачили, що поліцейського треба покарати штрафом у розмірі
17 тис. грн. Але суддя Геннадій
Кашпрук відмовився затверджувати угоду. Суддя вважає, що
формулювання обвинувачення
та виклад обставин, правильність
яких підтвердив обвинувачений,
не відповідають кваліфікації його
дій. Тому суд переконаний, що
умови угоди не відповідатимуть

інтересам суспільства.
Ще у Вінниці затримали високопоставленого чиновника з
облдержадміністрації у квітні
2019-го. Директора департаменту будівництва, містобудування
та архітектури Дмитра Романченка підозрюють у тому, що він
отримав «відкат» із бюджетних
грошей, які мали піти на будівництво.
Посадовець же стверджує, що
ні в чому не винен, а паперовий
конверт із майже 180 тисячами
гривень просто чомусь лежав
на сходах. Каже, грошей не брав
і конверт не викидав.

ïàö³ºíò ³ òàê ìàâ çàêîííå ïðàâî
íà îòðèìàííÿ ãðóïè ³íâàë³äíîñò³.
Îáâèíóâà÷åíèé ï³øîâ íà óãîäó
ç³ ñë³äñòâîì òà âèçíàâ ñâîþ ïðîâèíó. Îòðèìàâ øòðàô 17 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Òàêîæ ä³çíàºìîñÿ, ùî
ñåðåä ÷îòèðüîõ òèñÿ÷ äîëàð³â
ò³ëüêè ÷îòèðè êóïþðè ïî ñòî
áóëè ñïðàâæí³ìè. ¯õ ïîâåðíóëè
âëàñíèêó. ²íø³ «êóïþðè» — çíèùèëè (bit.ly/2pEontE).
6000 ЗА НЕРОЗСЛІДУВАННЯ
Ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó ñóä³
30 ëèïíÿ ñëóõàëè ñïðàâó ïðî êîðóïö³éíèé çëî÷èí. Íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ îïèíèâñÿ îïåðóïîâíîâàæåíèé Â³ííèöüêîãî ðàéâ³ää³ëó
ïîë³ö³¿.
Éîãî çàòðèìàëè 19 ñ³÷íÿ
2019-ãî, êîëè â³í îòðèìàâ ÷îòèðè
òèñÿ÷³ ãðèâåíü çà òå, ùîá íå ðîçñë³äóâàòè ñïðàâó ïðî êðàä³æêó
ìîá³ëüíîãî òåëåôîíà.
Çã³äíî ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè,
îïðèëþäíåíèõ ó ñóäîâîìó ðåºñòð³, ùå â ãðóäí³ äî Â³ííèöüêîãî
ðàéâ³ää³ëó íàïèñàâ çàÿâó ÷îëîâ³ê,
ÿêèé ñòâåðäæóâàâ, ùî â íüîãî
âêðàëè ìîá³ëüíèé òåëåôîí. ×åðåç
ê³ëüêà òèæí³â îïåðóïîâíîâàæåíèé óæå çóñòð³âñÿ ç ëþäèíîþ,
ÿêó çâèíóâàòèâ ó ö³é êðàä³æö³.
² ñêàçàâ, ùî ìîæå «çàêðèòè î÷³»
çà 6 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
×îëîâ³ê, ÿêîãî çâèíóâàòèëè
â çëî÷èí³, íå ïîãîäèâñÿ ç öèì.
² òèì ïà÷å, íå ñõîò³â â³ääàâàòè
ãðîø³. Äàë³ â³í óæå ä³ÿâ ï³ä êîíòðîëåì ³íøèõ ïðàâîîõîðîíö³â, ÿê³
ñêîðî çàòðèìàëè ïîë³öåéñüêîãî.
Äâ³ òèñÿ÷³ îïåðàòèâíèê óæå âñòèã
îòðèìàòè, à íà ÷àñòèí³ â ÷îòèðè
òèñÿ÷³ éîãî é ï³éìàëè. Ïîë³öåéñüêèé óêëàâ óãîäó ïðî âèçíàííÿ
ïðîâèíè ç ïðîêóðîðîì. É îòðèìàâ
çà õàáàð øòðàô — ìàº çàïëàòèòè
25,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. À ùå éîãî ïîçáàâèëè ïðàâà ïðàöþâàòè â ëàâàõ
ïîë³ö³¿ íà ð³ê (bit.ly/31Bwi8v).

КОРОТКО
«Концерт»
для поліції
 ²íöèäåíò ñòàâñÿ áëèçüêî
òðåòüî¿ ãîäèíè íî÷³ 20 æîâòíÿ. Íà ïåðåõðåñò³ âóëèö³
Êåëåöüêî¿ òà ïðîñïåêòó
Þíîñò³ ïàòðóëüí³ çóïèíèëè
Mercedes, ó ÿêîãî íå ï³äñâ³÷óâàëèñÿ íîìåðè. Ç àâòîìîá³ëÿ âèéøîâ ìîëîäèé
÷îëîâ³ê ç îçíàêàìè àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ. ×îëîâ³êîâ³ çàïðîïîíóâàëè íà
ì³ñö³ ïðîéòè îãëÿä íà ñòàí
ñï’ÿí³ííÿ, àëå â³í â³äìîâèâñÿ. Ïî¿õàòè äî ìåäè÷íîãî
çàêëàäó âñå æ ïîãîäèâñÿ.
Äîðîãîþ âîä³é íàìàãàâñÿ
âìîâèòè ïîë³öåéñüêèõ, ùîá
ò³ éîãî â³äïóñòèëè. Êîëè
îòðèìàâ â³äìîâó — ïî÷àâ
ïîâîäèòèñü àãðåñèâíî.
«Ïî ïðèáóòòþ äî ìåäè÷íîãî
çàêëàäó ÷îëîâ³ê íàìàãàâñÿ âòåêòè, îäíàê îõîðîíö³
ïîðÿäêó éîãî íàçäîãíàëè
òà îäÿãíóëè íà ïîðóøíèêà
êàéäàíêè. Â³ä ïðîõîäæåííÿ îãëÿäó íà àëêîòåñòåð³ â
ïðèñóòíîñò³ ë³êàðÿ-íàðêîëîãà âîä³é â³äìîâèâñÿ. Ó
íàðêîäèñïàíñåð³ ÷îëîâ³ê
ïðîäîâæóâàâ ïîâîäèòèñü
àãðåñèâíî: íåöåíçóðíî âèñëîâëþâàâñÿ òà êðè÷àâ íà
ïðèñóòí³õ», — éäåòüñÿ â
ïîâ³äîìëåíí³. Ó ðåçóëüòàò³ íà ÷îëîâ³êà ñêëàëè ðÿä
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ìàòåð³àë³â:
çà êåðóâàííÿ àâòîìîá³ëåì
ó ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ, çà çë³ñíó
íåïîêîðó ïðàö³âíèêàì ïîë³ö³¿, çà äð³áíå õóë³ãàíñòâî.

Смертельна
аварія
 Ó Â³ííèö³ íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Ò³ì³ðÿçºâà òà
Ñòð³ëåöüêî¿ íå ðîçìèíóëèñÿ òðàìâàé òà àâò³âêà
ÂÀÇ. Íà æàëü, àâàð³ÿ ñòàëà
ñìåðòåëüíîþ äëÿ îäíîãî ³ç
ïàñàæèð³â ëåãêîâèêà.
«Ïîïåðåäíüî, âîä³é àâòîìîá³ëÿ «ÂÀÇ 2106» íå íàäàâ
ïåðåâàãó â ðóñ³ òðàìâàþ, ùî
ðóõàâñÿ çà ìàðøðóòîì ¹ 6
«Çàë³çíè÷íèé âîêçàë — Âèøåíüêà», ó ðåçóëüòàò³ ÷îãî
ñòàëîñü ç³òêíåííÿ. 37-ð³÷íèé ïàñàæèð ëåãêîâèêà â³ä
îòðèìàíèõ óøêîäæåíü çàãèíóâ íà ì³ñö³ ïîä³é. 36-ð³÷íèé âîä³é òà 31-ð³÷íà ïàñàæèðêà öüîãî æ àâòî ç òðàâìàìè ãîëîâè òà ïåðåëîìàìè
ãîñï³òàë³çîâàí³ ó â³ííèöüêó
ë³êàðíþ», — ïîâ³äîìëÿþòü
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Óñ³
ïîñòðàæäàë³ — æèòåë³ ì³ñòà
Êàëèí³âêà. Çà äàíèì ôàêòîì ïðîâîäèòüñÿ ïîäàëüøå
ðîçñë³äóâàííÿ.
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СТРІЛЯВ З ПІСТОЛЕТА, КУПЛЕНОГО
НА БАЗАРІ ЗА 1000 ГРИВЕНЬ
Судовий репортаж  Підприємця
Валерія Боднарчука, який стріляв
на заправці в Зарванцях і поранив людину,
не взяли під варту. Рішення про домашній
арешт оскаржувала прокуратура.
На засіданнях збиралися активісти та
група підтримки підозрюваного. Після
суду — останніх закидали сирими яйцями
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ñóäîâå çàñ³äàííÿ, íà ÿêîìó ïåðåãëÿäàëè àðåøò Âàëåð³þ Áîäíàð÷óêó,
ùî ïîðàíèâ ëþäèíó íà çàïðàâö³,
ïî÷àëîñÿ ç ïåðåâ³ðêè ñëóõà÷³â ñóäîâîþ îõîðîíîþ. Îòðèìàëè ïîâ³äîìëåííÿ, ùî â çàë³ ìîæóòü áóòè
îçáðîºí³ ëþäè, ³ âñ³õ ïîïðîñèëè
âèéòè äëÿ îãëÿäó ç ìåòàëîøóêà÷åì. À âæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñóä îãîëîñèâ ð³øåííÿ ³ ï³äîçðþâàíîãî
ïîâåëè äàë³ ñèä³òè ï³ä äîìàøí³ì
àðåøòîì, ó íüîãî õòîñü æáóðíóâ
ñèðèìè ÿéöÿìè.
Öå áóëî òðåòº ñóäîâå çàñ³äàííÿ
ó ñïðàâ³ ïåðåãëÿäó çàïîá³æíîãî
çàõîäó Âàëåð³ÿ Áîäíàð÷óêà. Â³í
ó ñåðïí³ ïîðàíèâ ëþäèíó íà çàïðàâö³ ó Çàðâàíöÿõ, ³ íà ÷àñ
ðîçñë³äóâàííÿ ñïðàâè ïðî õóë³ãàíñòâî ç³ çáðîºþ éîãî âçÿëè
ï³ä äîìàøí³é àðåøò. Ïðîêóðàòóðà
ïîäàëà àïåëÿö³þ íà öå ð³øåííÿ —
ââàæàº, ùî ëþäèíà, ÿêà íîñèëà
âîãíåïàë â êèøåí³ ³ çàñòîñóâàëà
éîãî â ãðîìàäñüêîìó ì³ñö³, ìàº
ñèä³òè â Ñ²ÇÎ áåç ïðàâà çàñòàâè.
Îñêàðæåííÿ äîìàøíüîãî àðå-

øòó íå âêëàëîñÿ â îäíå çàñ³äàííÿ. Íà êîæíîìó áóëè àêòèâ³ñòè,
ùî âáîë³âàþòü çà ñïðàâåäëèâó
ðîçâ’ÿçêó öüîãî ïðîâàäæåííÿ.
Íà âèð³øàëüíå, 18 æîâòíÿ, â ñóä
ïðèéøëà â îñíîâíîìó ãðóïà ï³äòðèìêè ï³äîçðþâàíîãî.
СИГНАЛ ПРО НЕБЕЗПЕКУ
Áëèçüêî òðüîõ äåñÿòê³â ìîëîäèõ
÷îëîâ³ê³â, ÿê³ î÷³êóâàëè ïî÷àòêó
çàñ³äàííÿ, ïîïðîñèâ âèéòè ³ç çàëè
íà÷àëüíèê ñóäîâî¿ îõîðîíè.
— Îòðèìàëè ïîâ³äîìëåííÿ,
ùî â çàë³ ìîæóòü çíàõîäèòèñÿ
ëþäè ç çàáîðîíåíèìè ïðåäìåòàìè, — ñêàçàâ â³í. — Ïðîïîíóþ
âñ³ì âèéòè äî îõîðîíè ³ ïðîéòè
ïåðåâ³ðêó ç ìåòàëîøóêà÷åì.
Óñ³, êð³ì ïðîêóðîðà ³ àäâîêàòêè
Áîäíàð÷óêà, ñïîê³éíî ïðîéøëè
äî ïîñòó îõîðîíè, äå âèâåðíóëè
êèøåí³ òà áóëè ïåðåâ³ðåí³ îõîðîííèêîì çà äîïîìîãîþ ìåòàëîøóêà÷à. Ðàçîì ç óñ³ìà ïðîéøîâ
ïðîöåäóðó é ñàì Áîäíàð÷óê òà
éîãî äðóæèíà, ùî ñóïðîâîäæóº
÷îëîâ³êà íà âñ³õ çàñ³äàííÿõ.
Êîëåã³ÿ ÷åêàëà, äîêè ãîëîâíèé
ô³ãóðàíò ïðîöåñó é ðåøòà ïîâåðíóòüñÿ. Öå çàéíÿëî íå á³ëüøå
10-òè õâèëèí. Ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè

Акція з яйцями
Валерій Боднарчук, нагадаємо,
займається позиками. Про чоловіка, що тікав від нього на заправці, кажуть, як про людину з
кримінального світу. Найімовірніша причина конфлікту — грошове питання.
— Охорона, викликайте поліцію!
Срочно сюди! — кричала в дверях суду Наталія Костик, щойно
її клієнта вивели на вулицю.
Нічого трагічного не сталося —
просто хтось жбурнув у Боднарчука і його товаришів сирими
яйцями. Двоє молодих хлопців,
Ùîòèæíåâèê «RIA»

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

як розповіли очевидці, підчікували, коли фігуранта стрілянини
на АЗС виведуть із суду, і влаштували таку акцію. Від неї постраждав лишень одяг двох людей із
групи підтримки Боднарчука,
який тепер доведеться прати.
Як Валерій Боднарчук коментував
журналісту RIA свою участь у подіях зі стріляниною на заправці,
читайте у статті на 20minut.ua
«Оскаржити домашній арешт
Боднарчука, що поранив двох
людей на АЗС, не вийшло» (коротке посилання is.gd/aRqD4t).

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 190143

Hàêëàä 17 900

Перевірка металошукачем. Разом з усіма пройшли процедуру сам Боднарчук
та його дружина, що супроводжує чоловіка на всіх засіданнях
ó çàë³ çíîâó ç’ÿâèâñÿ íà÷àëüíèê
ñóäîâî¿ îõîðîíè. Ïîäÿêóâàâ âñ³ì
³ âèáà÷èâñÿ çà çàòðèìêó.
— Í³÷îãî, öå æ â ö³ëÿõ íàøî¿
áåçïåêè, — â³äðåàãóâàëà íà éîãî
ñëîâà àäâîêàò çàõèñòó Íàòàë³ÿ
Êîñòèê.
З ПОРАНЕНИМ ПРИМИРИВСЯ
Êîëè ñóä îãîëîñèâ ìàòåð³àëè ñïðàâè, òî ñòàëî çðîçóì³ëî,
ùî ñóòè÷êà íà çàïðàâö³ áóëà
ì³æ Áîäíàð÷óêîì ³ ÷îëîâ³êîì, ÿêèé íå ñòàâ ïîòåðï³ëèì.
Òàêèì âèçíàëè òðåòüîãî, âèïàäêîâîãî ÷îëîâ³êà, â ÿêîãî
â³äðåêîøåòèëà ÷è òî êóëÿ, ÷è
òî óëàìîê ïëèòêè ï³äëîãè. Áîäíàð÷óê ñòð³ëÿâ íå íà óðàæåííÿ,
à âíèç. Ó ñë³ä÷îãî óòî÷íþâàëè öåé ìîìåíò, àëå â³í ñêàçàâ,
ùî íå áóäå ðîçãîëîøóâàòè äàí³.
Òîæ ÿêèì ïðåäìåòîì ïîðàíèëî
ñêðîíþ ÷îëîâ³êó, ùî îïèíèâñÿ
íå â òîé ÷àñ íå ó òîìó ì³ñö³,
íå çðîçóì³ëî.
Ðàçîì ç òèì, ñë³ä÷èé äàâ çíàòè,
ùî ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâàäæåííÿ
âæå çàâåðøèâ. Çàëèøèëîñÿ ò³ëüêè îçíàéîìèòè ï³äîçðþâàíîãî ç
ìàòåð³àëàìè ³ âñå — ñïðàâà ³äå
íà ñóäîâèé ðîçãëÿä.
Ùî íå áóäå ðîçêðèâàòè âñ³º¿
ñèòóàö³¿ íà çàñ³äàíí³ ç âèð³øåííÿ ïèòàííÿ ç àðåøòó, ãîâîðèëà ³
çàõèñíèöÿ Íàòàë³ÿ Êîñòèê. Ç ¿¿
ñë³â, îáñòàâèíè ³íöèäåíòó íà çàïðàâö³ ãåòü íå òàê³, ÿê âèêëàëî
îáâèíóâà÷åííÿ. Âîíà íàãîëîøóâàëà: ¿¿ êë³ºíò ïîâí³ñòþ âèçíàº
âèíó çà ñòàòòåþ ïðî íåçàêîííå
íîñ³ííÿ çáðî¿. Ùîäî õóë³ãàíñòâà,
òî çíîâó æ òàêè, íå ïîÿñíþâàëà,

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

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

áî öå íå ïðåäìåò ñüîãîäí³øí³õ
ðîçáèðàíü.
Ðàí³øå çàõèñíèöÿ Áîäíàð÷óêà
íàäàëà ñóäó çàÿâó ïîòåðï³ëîãî,
ÿêà ñòàëà âèð³øàëüíîþ òåïåð
³ ìàòèìå êîðèñòü äëÿ çàõèñòó
â îñíîâíîìó ñóäîâîìó ïðîöåñ³.
Ïîðàíåíèé íàïèñàâ, ùî íå ìàº
äî ï³äîçðþâàíîãî í³ÿêèõ ïðåòåíç³é ³ ïðîñèòü íå çàñòîñîâóâàòè
äî íüîãî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ âîë³.
— Ìè ïîòèñíóëè ç íèì ðóêè, —
ñêàçàâ ñóääÿì Âàëåð³é Áîäíàð÷óê.

Ó îäíîãî ç òðüîõ
ñóää³â áóëà îêðåìà
äóìêà ïðî âèä àðåøòó
äëÿ ï³äîçðþâàíîãî. ¯¿
íå îçâó÷èëè, ñêàçàëè:
çíàéäåòå â ðåºñòð³
ПІСТОЛЕТ ВИПАВ З КИШЕНІ
Ùå ñïðàöþâàëî íà éîãî êîðèñòü
ê³ëüêà ôàêò³â: õâîð³º ñàì, ìàº ïðîîïåðîâàíó äèòèíó, é íå áóâ çàòðèìàíèé, à ç’ÿâèâñÿ äî ñë³ä÷îãî,
êîëè ä³çíàâñÿ, ùî â ðîçøóêó. Óñ³
ïèòàííÿ ãîëîâóþ÷îãî ñóää³ êðóòèëèñÿ íàâêîëî öüîãî.
À äâîº ³íøèõ ó÷àñíèê³â êîëåã³¿
ö³êàâèëèñÿ ó Áîäíàð÷óêà á³ëüøå
òèì, äå æ â³í ïîä³â çáðîþ ³ ùî
òî áóâ çà ï³ñòîëåò óçàãàë³.
Â³í êóïèâ éîãî íà áàçàð³
çà 1000 ãðèâåíü ðàçîì ç íàáîÿìè
³ áóâ âïåâíåíèé, öå òðàâìàòè÷íà
çáðîÿ, à íå âîãíåïàëüíà. Òàêå ïîÿñíåííÿ äàâ Âàëåð³é Áîäíàð÷óê
íà ïèòàííÿ ïî íåçíàéäåíîìó
ñë³äñòâîì ï³ñòîëåòó. Ó ìàòåð³àëàõ

éîãî ñïðàâè ñêàçàíî: çáðîÿ áóëà
êàë³áðó 7,6 ì³ë³ìåòðà, ìîäåëü ³
ìàðêà íå âñòàíîâëåí³.
— ß êîëè á³ã, òî ïîêëàâ éîãî
â êèøåíþ. Ïîì³òèâ, ùî íåìàº
ï³ñòîëåòà, êîëè âèéøîâ ç ìàøèíè.
Â³í àáî â ìàøèí³, à ïî äîðîç³
ó ìåíå âèïàâ, — ñêàçàâ Áîäíàð÷óê.
Ìàðêè ï³ñòîëåòà â³í íå íàçâàâ.
Ñêàçàâ, íå çíàº. Ïåðåêîíóâàâ:
ï³ñòîëåò çáåð³ãàâ óäîìà, íå íîñèâ ³ç ñîáîþ, à òîãî ðàçó âçÿâ, áî
âäîìà áóëî áàãàòî ä³òåé â ãîñòÿõ.
Ìîâëÿâ, äëÿ ¿õ áåçïåêè.
— Òî ó âàñ º äîçâ³ë íà çáðîþ? —
óòî÷íþâàëè ñóää³.
— Íåìàº. ß çíàþ, ùî ïîðóøèâ.
Ö³ëêîì âèçíàþ ñâîþ âèíó, — âèïðàâäîâóâàâñÿ ï³äîçðþâàíèé.
Äîïèòóâàëè ñë³ä÷îãî, ³ â³í
ñêàçàâ: Áîäíàð÷óê ñï³âïðàöþº
ç³ ñë³äñòâîì ³ íå óõèëÿºòüñÿ â³ä
ÿâêè. Âðåøò³ êîëåã³ÿ âèð³øèëà
íå ì³íÿòè äîìàøíüîãî àðåøòó
íà á³ëüø ñóâîðèé çàïîá³æíèé çàõ³ä — óòðèìàííÿ â Ñ²ÇÎ. Óõâàëó ñë³ä÷îãî ñóää³ Â³ííèöüêîãî
ì³ñüêîãî ñóäó çàëèøèëè áåç çì³í,
êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà â³äõèëèëè.
— Ó îäíîãî ç ñóää³â º îñîáëèâà äóìêà, ÿêà áóäå âèêëàäåíà â îêðåì³é óõâàë³, — ñêàçàâ
íà çàâåðøåííÿ ãîëîâóþ÷èé. —
Îçíàéîìèòèñÿ ç íåþ ìîæíà áóäå
â ñóäîâîìó ðåºñòð³.

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.

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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ЯК ВЛАШТОВАНИЙ ВІННИЦЬКИЙ
МАРКЕТИНГ НА РАЙОНІ
Бізнес-форум  Вінниця на день стала
центром науки про маркетинг. RIA та Фонд
«Подільська Громада» влаштували подію,
яка одночасно зібрала представників
локального бізнесу та зірок бізнессцени. Говорили про те, як правильно та
ефективно боротися за клієнтів «на своєму
районі». Крім того, команда «Топ 20»
презентувала своє масштабне дослідження
і розповіла, як шукають бізнес у Вінниці
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

«Ìàðêåòèíã íà ðàéîí³» — òåìà
÷åòâåðòîãî á³çíåñ-ôîðóìó. Ïðî
òå, ÿê ïðàâèëüíî êîðèñòóâàòèñÿ
ìàðêåòèíãîâèìè ³íñòðóìåíòàìè
â óìîâàõ ìàëåíüêîãî ì³ñòà, ðîçïîâ³äàëè ãóðó ìàðêåòèíãó Äåíèñ
Êàïëóíîâ, Îëåêñàíäð Êàíñëåð,
Àíòîí Âîðîíþê, Îëåã Ãîðîáåöü,
Â³êòîð Áðîíþê òà ³íø³.
Ìàðêåòîëîãè RIA Media ïîñò³éíî íàâ÷àþòüñÿ çà êîðäîíîì,
òîìó ïðî ô³øêè ìàðêåòèíãîâèõ
ñòðàòåã³é çíàþòü ÷èìàëî. Ùîðîêó ðåêëàìíèé â³ää³ë RIA Media
ñï³âïðàöþº ç á³ëüø í³æ òèñÿ÷åþ ï³äïðèºìö³â ì³ñòà. Òîìó
êîìïàí³ÿ ìàº íåìàëèé äîñâ³ä
òà âàãîìèé âïëèâ íà ðèíêó ðåêëàìè. Óñï³õ ñîòåíü êîìïàí³é
öüîìó äîêàç.
Çàâäÿêè ³ííîâàö³éíîìó ïðîäóêòó äîâ³äêè «Òîï 20» (www.20.ua),
êîìïàí³ÿ çìîãëà ïðîàíàë³çóâàòè
12,5 ì³ëüéîíà çàïèò³â êîðèñòóâà÷³â ó Google. Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî ïðåäñòàâíèêàì á³çíåñó,
ÿêèì ÷èíîì ¿õ ïîñëóãè òà êîìïàí³¿ øóêàþòü â³ííè÷àíè.
Ö³êàâèé ôàêò, ùî 62% çàïèò³â
ñôîðìîâàíî ðîñ³éñüêîþ ìîâîþ,

à 76% — áðåíäîâ³ çàïèòè (ì³ñòÿòü
íàçâó êîìïàí³¿). Òîáòî ëþäè òî÷íî çíàþòü, ùî õî÷óòü ä³çíàòèñü
³ ïðî êîãî. Êð³ì òîãî, âèçíà÷åí³
ðóáðèêè-ë³äåðè: ìåäè÷í³ ïîñëóãè,
ðåñòîðàíè, áàçè â³äïî÷èíêó òà
ìàãàçèíè îäÿãó ³ âçóòòÿ.
Äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëî, ùî ì³ñöåâ³ ðèíêè — ñèëüíî ðîçäð³áíåí³
³ êîíêóðåíö³ÿ íà íèõ âèñîêà. Àëå
êîíêóðåíòè ìîæóòü áóòè äæåðåëîì íîâèõ êë³ºíò³â.
Ëþäè øóêàþòü òàêîæ ó ïîçàðîáî÷èé ÷àñ ³ äî öüîãî ïîòð³áíî
áóòè ãîòîâèìè. Ïðî ïîøóê âàðòî
çíàòè é òå, ùî 70% çàïèò³â çä³éñíþþòüñÿ ç ìîá³ëüíîãî.
Ñâî¿ìè âðàæåííÿìè ïðî á³çíåñ-ôîðóì «Ìàðêåòèíã íà ðàéîí³» ïîä³ëèâñÿ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð RIA Media Îëåã Ãîðîáåöü:
— Ï³ñëÿ äâîì³ñÿ÷íî¿ ï³äãîòîâ÷î¿ ðîáîòè, â³ä÷óâàþ ïðèºìíó
âòîìó. Âèòðà÷åí³ çóñèëëÿ äàëè
õîðîøèé ðåçóëüòàò. Ñüîãîäí³
áàãàòî ñïåö³àë³ñò³â ïðàãíóòü íàâ÷àòèñÿ òà ä³çíàâàòèñÿ íîâå. Òàê
³ ðîçâèâàºòüñÿ á³çíåñ-êóëüòóðà.
² ùî öÿ á³çíåñ-êóëüòóðà áóäå
ñèëüí³øîþ, òî êðàù³ ïðîäóêòè
òà ïîñëóãè áóäóòü ó Â³ííèö³, òèì
áàãàòøèì ñòàíå íàøå ì³ñòî.

Враження партнерів
Анетта Дедей, арт-директор
компанії Дедей Діджитал —
Сайт. Дизайн. Маркетинг (генеральний партнер):
— Ми раді підтримувати ініціативу організаторів у створенні
такого роду форуму. Ми точно
знаємо, як важливо постійно
розвиватися у світі маркетингу.
Саме завдяки таким заходам,
розуміння маркетингу у Вінниці
в майбутньому виходить на новий рівень.
Компанія Dedey Digital, також
займається комплексним інтернет-маркетингом. Раді бачити, що у нашому місті стільки
спеціалістів та підприємців, які
бажають і готові розширювати
свої горизонти

Володимир Широкобоков,
голова Вінницького регіонального відділення Спілки
фахівців з нерухомого майна
України (всеукраїнська громадська організація професійних сертифікованих ріелторів,
які об’єднують свої зусилля для
якісного надання послуг у сфері
операцій з нерухомості):
— Форум був надзвичайно корисним. Усі спікери дуже сильні
у своїй тематиці. На перервах
учасники висловлювали свій захват від підібраних тем і вибір
спікерів один одному. Дякуємо
організаторам за таку можливість підняти свій рівень знань.
Адже все змінюється. І інколи
не встигаєш йти у ногу з часом.

Віктор Бронюк про власний
досвід у бізнесі. Та роботу
фонду, який допомагає
талановитим дітям

Денис Каплунов розповів,
як обрати свою бізнес-нішу.
А також поділився технологією
особистого зростання

Усього форум відвідало 350 осіб. Серед них представники
малого та середнього локального бізнесу
СОЦІАЛЬНИЙ МАРКЕТИНГ
Íà á³çíåñ-ôîðóì³ îáãîâîðèëè ïîòåíö³àë ñîö³àëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ á³çíåñó. Êîíñóëüòàíò European Community
Foundation Initiative — Áîðèñ
Ñòðå÷àíñüêèé ðîçïîâ³â ïðî WinWin êåéñè ñîö³àëüíî¿ òà êîðïîðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Â³í
çàçíà÷èâ, ùî 52% êë³ºíò³â íàäàþòü ïåðåâàãó ïîêóïö³ ïðîäóêòó
ñàìå ñîö³àëüíî-â³äïîâ³äàëüíîãî
âèðîáíèêà.
Ô³íàíñîâà äèðåêòîðêà
ÏÃ VIOIL — Àëëà Âëàñþê òà
ãîëîâà Ïðàâë³ííÿ ÏÀÒ «Â³ííèöüêèé îë³éíîæèðîâèé êîìá³íàò» — Äìèòðî ×àëåíêî ïîä³ëèëèñü âëàñíèìè ³íñàéòàìè

ïðî òå, íàâ³ùî ï³êëóâàòèñü ïðî
ðàéîí, ó ÿêîìó ïðàöþº á³çíåñ,
òà ÿê³ ïîçèòèâí³ ïåðåòâîðåííÿ
â³äáóâàþòüñÿ ç ëîêàëüíîþ ãðîìàäîþ, âêëþ÷àþ÷è á³çíåñ.
Â³êòîð Áðîíþê — ë³äåð ãóðòó
«Ò²Ê», ðîçïîâ³â ÿê çä³éñíèòè
âïëèâ íà ãðîìàäó çà äîïîìîãîþ
ìàëèõ áþäæåò³â, âêëàäåíèõ ó ñîö³àëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Äî ïðèêëàäó ä³ÿëüí³ñòü êîðïîðàòèâíîãî
ôîíäó, ÿêèé ä³º íà áàç³ ôîíäó
ãðîìàäè «Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà».
Éîãî îñíîâíà ä³ÿëüí³ñòü — íàäàííÿ ñòèïåíä³é òàëàíîâèòèì
ä³òÿì, ÿê³ ç ïåâíèõ îáñòàâèí
íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ íàâ÷àòèñÿ.
Êëþ÷îâîþ äóìêîþ ïàíåëüíî¿
äèñêóñ³¿ áóëî òå, ùî íåçàëåæíî

Олександр Канслер,
засновник сервісу з
просування в Інстаграм.
Говорив про роботу з
лідерами думок

Олег Горобець —
гендиректор RIA. Розказав
про статистику локальних
пошукових запитів Вінниці
â³ä òîãî — ÷è âåëèêèé á³çíåñ, ÷è
ìàëèé — ñîö³àëüíà òà êîðïîðàòèâíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü º ïëþñîì
äëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ âàøîãî áðåíäó/ ïðîäóêòó/ ïîñëóãè ç âèäèìèì
âïëèâîì íà ãðîìàäó.
Îëüãà Í³êîëüñüêà, äèðåêòîðêà
ïðîãðàìè Øêîëà ôîíä³â ãðîìàä, ²ÑÀÐ "ªäíàííÿ", çàçíà÷èëà, ùî îäí³ºþ ³ç ìîæëèâîñòåé
ðåàë³çàö³¿ ñâî¿õ ô³ëàíòðîï³÷íèõ
íàì³ð³â º ñï³âïðàöÿ ç ôîíäîì
ãðîìàäè «Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà». Êîðïîðàòèâí³, òåìàòè÷í³
òà ³ìåíí³ ôîíäè, ñòèïåíä³àëüí³
ïðîãðàìè º ÷óäîâèìè ³íñòðóìåíòàìè äëÿ ïî÷àòêó ñîö³àëüíî¿
òà êîðïîðàòèâíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ á³çíåñó.
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У ТЯЖИЛОВА ТЕПЕР Є КОРАБЕЛЬ
Вибір громади  На Тяжилові,
біля Родинного озера, побудували
клумбу-корабель. Судну дали
народне ім’я мікрорайону «Мрія»,
а усередині висадили туї та хризантеми.
На урочистому відкритті об борт корабляклумби розбили пляшку шампанського
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
(063)7758334

Á³ëÿ ê³íöåâî¿
çóïèíêè òðîëåéáóñ³â íà âóëèö³ Ëóãîâ³é ïîñòàâèëè äåêîðàòèâíèé êîðàáåëüêëóìáó. Ïðîåêò Íàòàë³¿ Ïîëîçþê
ï³äòðèìàëè â³ííè÷àíè íà ìèíóëîð³÷íîìó «Áþäæåò³ ãðîìàäñüêèõ
³í³ö³àòèâ» ³ íà éîãî ðåàë³çàö³þ
âèä³ëèëè ô³íàíñóâàííÿ ç ì³ñöåâîãî áþäæåòó.
Êëóìáà ìàº âèãëÿä íà÷å ñïðàâæí³é äâîùîãëîâèé â³òðèëüíèê.
Ò³ëüêè ó ìåíøîìó ìàñøòàá³.
Íà áîðòó íàíåñëè ³ì’ÿ êîðàáëÿ —
«Ìð³ÿ», à íà ÷åðâîíèõ â³òðèëàõ —
«Ì³é íîâèé Òÿæèë³â» òà ãåðá Â³-

ííèö³. Íà ñàìîìó êîðàáë³ ùå º
ë³õòàðèêè òà ô³ãóðêà õëîï÷èêà,
ùî äèâèòüñÿ ó ï³äçîðíó òðóáó.
Ó ÷åòâåð, 17 æîâòíÿ, áóä³âåëüíèêè çàâåðøàëè ï³äãîòîâêó êëóìáè.
Ðîçïèòàëè ó îäíîãî ç ðîá³òíèê³â,
ç ÷îãî ñêëàäàºòüñÿ êîðàáåëü.
— Íàñàìïåðåä çðîáèëè ìåòàëåâèé êàðêàñ ç ïðîô³ëüíî¿ òðóáè,
çà ò³ºþ æ òåõíîëîã³ºþ ÿê ³ äëÿ
äåðåâ'ÿíèõ êîðàáë³â. Êàðêàñ îáøèòèé îöèíêîâàíèì ìåòàëîì òà
äåðåâî-ïîë³ìåðíèì êîìïîçèòîì.
Çàêëàäàëè âñåðåäèíó ï³íîïëàñò
äëÿ òåðìî³çîëÿö³¿, ùîá íå ìåðçëà
çåìëÿ ³ çáåð³ãàëàñü âîëîãà. Ë³õòàðèê³â òóò äåâ'ÿòü. Âîíè ç ôîòîåëåìåíòàìè, ÿê³ ç ñîíöÿ âèðîáëÿòèìóòü åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ ðîáîòè
ë³õòàð³â, — êàæå Îëåêñàíäð.

Скільки коштувало «судно»
На реалізацію проекту виділили
247 тисяч гривень, переможець
тендеру — ФОП Самборська
Марина Сергіївна — зробила
корабель-клумбу за 245 тисяч
гривень. За тендерною документацією у ProZorro будівель-

ники зробили бетонний фундамент, змонтували конструкцію
клумби, вагою 1,62 тонни.
«Шхуна» заввишки сім метрів, ширина 2,5 метра, а довжина — майже дев’ять метрів
(bit.ly/2qxJka7).

² õî÷à êîðàáåëü íå áóäå ïëàâàòè
Ðîäèííèì îçåðîì, ÷èìàëî ëþäåé
íà Òÿæèëîâ³ ïîñï³øàëè çðîáèòè
ôîòî, ïîêè â³í íà ñóø³.
— Êîðàáåëü ïðèâåçëè â÷îðà
(16 æîâòíÿ — àâò.), î òðåò³é ãîäèí³ äíÿ. Óâåñü Òÿæèë³â ñþäè
çá³ãñÿ. Ïèòàëè, ñê³ëüêè â³í òóò
÷àñó áóäå ñòîÿòè, ùîá âñòèãëè
ñôîòîãðàôóâàòèñÿ, áî äóìàëè, ùî
â³í ïîïëèâå, — êàæå Îëåêñàíäð.
Äåê³ëüêà äåòàëåé êëóìáè çðîáëåí³, ÿê ó ñïðàâæíüîãî êîðàáëÿ — ÿê³ð çàêð³ïëåíèé øâàðòîâèì òðîñîì, à øòóðâàë çðîáèëè
òàêèì ñàìèì, ÿê ó â³òðèëüíèêà.

Óñÿ êîíñòðóêö³ÿ
çàêð³ïëåíà íà
áåòîííîìó ôóíäàìåíò³.
Äîäàòêîâî, íåïîäàë³ê
â³ä êîðàáëÿ îáëàøòóþòü
â³äåîíàãëÿä
Óñÿ êîíñòðóêö³ÿ çàêð³ïëåíà
íà áåòîííîìó ôóíäàìåíò³. Äîäàòêîâî, íåïîäàë³ê â³ä êîðàáëÿ
îáëàøòóþòü â³äåîíàãëÿä
— Êîðàáåëü ñòàíå ñèìâîëîì
ºäíîñò³ íàøîãî ðàéîíó. ² ñàì³
æèòåë³ îáðàëè íàçâó öüîìó
îá’ºêòó — «Ìð³ÿ». Öå íàçâà ðàéîíó, ÿêà º áëèçüêîþ òèì, õòî òóò
íàðîäèâñÿ òà âèð³ñ, — êàæå äåïóòàò ì³ñüêðàäè ç îêðóãó íà Òÿæèëîâ³ Âîëîäèìèð Îíîôð³é÷óê. —
Íàïèñ íà â³òðèëàõ «Ì³é íîâèé
Òÿæèë³â» ñèìâîë³çóº â³äðîäæåííÿ
ì³êðîðàéîíó. Ó ìèíóë³ ðîêè òóò
ñòâîðèëè ïðîãóëÿíêîâó àëåþ ç
íàáåðåæíîþ, äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè. À öüîãî ðîêó, êð³ì êîðàáëÿ

Клумба — копія двощоглового вітрильника. Усередині
висадили багаторічні рослини — туї та хризантеми
çðîáèëè ùå é ïîëå äëÿ ïëÿæíîãî
ôóòáîëó òà âîëåéáîëó.
Ó ñóáîòó, 19 æîâòíÿ, îô³ö³éíî
â³äêðèëè êîðàáåëü-êëóìáó. Çã³äíî
ç òðàäèö³ºþ, ïðè ïåðøîìó ñïóñêó
êîðàáëÿ íà âîäó, îá éîãî áîðò
ðîçáèâàþòü ïëÿøêó øàìïàíñüêîãî.
«Ñïóñòèòè» òÿæèë³âñüêó
«Ìð³þ» ïîïðîñèëè ì³ñüêîãî ãîëîâó Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà. À ï³ñëÿ
ì³ñüêèõ ÷èíîâíèê³â çàïðîñèëè
íà íåâåëèêèé ï³êí³ê, äå ìåøêàíö³ ðîçïèòàëè ìåðà Â³ííèö³ ïðî
ïîäàëüøèé ðîçâèòîê Òÿæèëîâà.
Çîêðåìà, ïèòàëè ïðî ïðîäîâæåííÿ òðîëåéáóñíî¿ ë³í³¿ äî çóïèíêè
«ÑÒÎ». Íà öå Ìîðãóíîâ â³äïîâ³â,
ùî äàâ óæå äîðó÷åííÿ ç âèâ÷åííÿ
ô³íàíñîâèõ òà ³íøèõ ìîæëèâîñòåé äëÿ çä³éñíåííÿ òàêîãî ïðî-

åêòó. Õî÷à íå âèêëþ÷èâ ïðîäîâæåííÿ òðîëåéáóñíîãî ìàðøðóòó
áåç êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³.
— Âè çíàºòå, ìè ðîáèìî çàðàç
VinLine (òðîëåéáóñ â³ííèöüêîãî âèðîáíèöòâà — àâò.). ßêùî
íàì âäàñòüñÿ çðîáèòè éîãî ç
àâòîíîì³ºþ õîäó íà â³äïîâ³äíó
ê³ëüê³ñòü ê³ëîìåòð³â, òî ìè íàâ³òü
áåç êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ ñïðîáóºìî
çàïóñòèòè éîãî íàñòóïíîãî ðîêó.
ßêùî íàì òåõí³÷íî âäàñòüñÿ öå
çðîáèòè.
Çàðàç ó ì³ñò³ ä³º äâà VinLine —
òðîëåéáóñè, ÿê³ çáèðàþòü â³ííèöüê³ òðàíñïîðòíèêè íà áàç³
á³ëîðóñüêîãî êóçîâà ÌÀÇ. Ïåðøà ìîäåëü ìîæå ïðî¿õàòè ï’ÿòü
ê³ëîìåòð³â íà âëàñíîìó çàïàñ³
åëåêòðîåíåðã³¿, áåç ï³äêëþ÷åííÿ
äî êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³.

РЕКЛАМА
461661

RIA, Ñåðåäà,
23 æîâòíÿ 2019

11

МНЕНИЕ

ОЛЕКСАНДР ЦАРЕВСЬКИЙ, БЛОГЕР

Напевно в усьому світі не вистачить
запасів ромашкового чаю, щоб я
заспокоївся і припинив дивуватися...

простір для особистої думки

Партія відомого блогера Шарія
відкриває офіс у Вінниці
ПРЕС-СЛУЖБА ПАРТІЇ ШАРІЯ

Øàð³é óâ³ðâàâñÿ â ïóáë³÷íó ïîë³òèêó
çà ï³âòîðà ì³ñÿöÿ äî ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîð³â. Êîìàíäà ïîïóëÿðíîãî â³äåîáëîãåðà
çóì³ëà íàáðàòè 2.2% ãîëîñ³â — áåç òåëåâ³çîðà ³ òèñÿ÷ á³ëáîðä³â. Âîíè óâ³éøëè
äî ïåðøî¿ äåñÿòêè ³ îá³ãíàëè îá'ºäíàíèõ
íàö³îíàë³ñò³â, «Ãðîìàäÿíñüêó ïîçèö³þ»
Àíàòîëiÿ Ãðèöåíêà òà «Ñàìîïîì³÷» Àíäðiÿ
Ñàäîâîãî. Çà äàíèìè Íàö³îíàëüíîãî åêçèòïîëó ïàðò³ÿ Øàð³ÿ îòðèìàëà äóæå âèñîêó
ï³äòðèìêó ó ìîëîä³ òà ó ëþäåé ç âèùîþ
îñâ³òîþ.
Çà òðàäèö³ºþ, óêðà¿íñüê³ ïàðò³¿ àêòèâóþòüñÿ çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â ïåðåä âèáîðàìè:
ðîçñòàâëÿþòü íàìåòè ç àã³òàö³ºþ ³ çàâ³øóþòü êðà¿íó á³ëáîðäàìè. Ñóäÿ÷è ç óñüîãî,
Ïàðò³ÿ Øàð³ÿ ëàìàº óñòàëåíó ñèñòåìó.

«Ìè íå áóäóºìî êëàñè÷íó ïàðò³þ. Ìè
õî÷åìî çðîáèòè iPhone ó ñâ³ò³ êíîïêîâèõ
òåëåôîí³â», — êàæå êåð³âíèê Â³ííèöüêîãî îñåðåäêó Ñâ³òëàíà Ìàãäåíêî. — «Ìè
â³äêðèâàºìî îô³ñ, ùîá ïðèíåñòè Â³ííèö³
ðåàëüíó êîðèñòü. Ó íàøîãî ë³äåðà º ìîæëèâ³ñòü âèñâ³òëþâàòè ì³ñöåâ³ ïðîáëåìè
íà âñþ êðà¿íó. Ëþäè áóäóòü ïðèõîäèòè
äî íàñ ç³ ñâî¿ìè áîëÿìè, à ìè áóäåìî
äîïîìàãàòè, ÷èì çìîæåìî. À ìîæåìî ìè
áàãàòî, ³ ³ñòîð³ÿ þòóá-êàíàëó Øàð³ÿ öå
äîâîäèòü. Íàïðèêëàä, ó 2018 ðîö³ áëîãåð
äîì³ãñÿ çâ³ëüíåííÿ êîíñóëà-àíòèñåì³òà
â Ãàìáóðç³, à ïåðåä ïðåçèäåíòñüêèìè âèáîðàìè 2019 ðîêó âèêðèâ ñ³òêó ïî ñêóïö³
ãîëîñ³â â³ä Ïåòðà Ïîðîøåíêà».
Ó ïàðò³¿ Øàð³ÿ º íå ëèøå ïîë³òè÷í³ ïðîåêòè. Ó ãðîìàäñüê³é ïðèéìàëüí³ ìîæíà áóäå îòðèìàòè áåçêîøòîâíó

þðèäè÷íó êîíñóëüòàö³þ. Òàêîæ ïàðò³ÿ
çáèðàºòüñÿ â³äêðèòè áåçêîøòîâíó îñâ³òíþ ïëàòôîðìó.
Íàãàäàºìî, Àíàòîë³é Øàð³é â 2012 ðîöi
îòðèìàâ ñòàòóñ á³æåíöÿ â ªâðîñîþç³. Â³í
âò³ê òóäè ÷åðåç ïåðåñë³äóâàííÿ âëàäè
ßíóêîâè÷à çà ðîçñë³äóâàííÿ ïðî çëî÷èíè ÌÂÑ.
Ç 2014 ðîêó âåäå ñâ³é áëîã íà YouTube,
äå âèêðèâàº ôåéêè ³ ïðîâîäèòü àíòèêîðóïö³éí³ ðîçñë³äóâàííÿ. Ó ÷åðâí³
2019 ðîêó â³í ñòâîðèâ ñâîþ ïîë³òè÷íó
ïàðò³þ — «Ïàðò³ÿ Øàð³ÿ». Ïîë³òñèëà
íàáðàëà á³ëüøå 2%, àëå ó âåðåñí³ ïàðëàìåíò ñêàñóâàâ äåðæàâíå ô³íàíñóâàííÿ
ïàðò³é, ÿê³ íå ïðîéøëè ïðîõ³äíèé áàð'ºð.
Áàãàòî åêñïåðò³â ïåðåäáà÷àëè, ùî ïðîåêò
áëîãåðà çàêðèºòüñÿ, àëå ïàðò³ÿ ïðîäîâæóº
³ñíóâàííÿ ³ îáðîñòàº ñòðóêòóðîþ.

Ельвіра Мрясова
голова Асоціації ОСББ

Контрасти осені. Який день зранку тримається сильний туман. Відчуття, неначе
потрапила в якийсь нереальний паралельний світ. Такий туман оголює почуття
одинокості, повністю витісняє відчуття присутності інших людей, групи, сили
масовості. Але разом із тим гостро відчуваєш свої власні сили, свої слабкі та
сильні сторони.

Нравится . Комментарий . Поделиться

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

462392

РЕКЛАМА
460792

Оксана Поліщук
блогер

Ну круто просто! Давайте ми вам намалюємо борги з повітря, потім скажемо, що
це ви самі й винні, бо «невчасно передавали показники». А потім ще й змусимо
вас виписувати свої показники споживання, починаючи з «підгузок», тупцятись
у черзі. Хтось може заплатить уявний борг, тільки не факт, що через місяць йому
знову не прийде писулька з погрозами. Задрали, чесно. Ви створюєте людям
проблеми, то ви їх і вирішуйте.

Нравится . Комментарий . Поделиться
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ЛІКАР СКАЗАВ МАМІ: «КРАЩЕ Б У

Підступна хвороба  Світлана була
кандидаткою юридичних наук, викладала
кримінальне право у столичному
університеті. Навколо неї завжди
крутилися різні люди, у неї було багато
друзів. Одного дня Свєта дізналася, що
у неї розсіяний склероз. І все назавжди
змінилося. У свій 31 рік вона майже
не рухається, мало говорить та нічого
не пам’ятає. З друзів у неї лишилася тільки
мама, якій нещодавно діагностували рак.
Усе дуже погано, але надія є
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Ï’ÿòü ðîê³â
òîìó Ñâºòà íàïîëåãëèâî ïðàöþâàëà, ïðîñóâàëàñÿ
êàð’ºðíîþ äðàáèíîþ ³ çäîáóâàëà íàóêîâ³ çâàííÿ. Ìàëà áàãàòî äðóç³â ³ ïëàí³â íà ìàéáóòíº.
Ïî÷óâàëàñÿ ö³ëêîì çäîðîâîþ,
òîìó ñèëüíî çäèâóâàëàñÿ, êîëè
ïî÷àëèñÿ áîë³ ó ñïèí³.
Çâåðíóëàñÿ äî íåâðîïàòîëîãà. ¯¿
â³äïðàâèëè íà ìàñàæ³, âèïèñàëè
ìàç³ ³ âñå øâèäêî ïðîéøëî. Ï³âðîêó Ñâºòó í³÷îãî íå òóðáóâàëî,
à ïîò³ì ðàïòîâî ïî÷àëè í³ì³òè
ê³íö³âêè. Ñòàëî ñêëàäí³øå õîäèòè.
Ï³øëà äî òîãî æ ë³êàðÿ: «Öüîãî ðàçó ÿ âàì âæå íå äîïîìîæó.
Ó âàñ òàì íå ïðîñòî ïðîáëåìè ç
íåðâîâîþ ñèñòåìîþ, òàì ùîñü
íàáàãàòî ñòðàøí³øå», — ç³ ñï³â÷óòòÿì ïîâ³äîìèâ ë³êàð. Ñâºòó
îäðàçó â³äïðàâèëè íà ÌÐÒ.
Ð³äí³ ä³â÷èíè äîáðå ïàì’ÿòàþòü
äåíü, êîëè ä³çíàëèñÿ ïðî ä³àãíîç.
Çâ³ñòêà ïðèïàëà íà äåíü íàðîäæåííÿ Ðóñëàíà, áðàòà Ñâºòè.
Ç³áðàëàñÿ âñÿ ðîäèíà ³ äðóç³.
Êîëè ãîñò³ ñèä³ëè çà ñòîëîì,
íà åëåêòðîííó ïîøòó Ñâºòè ïðèéøëè ðåçóëüòàòè ÌÐÒ. Ó äîêóìåíò³ áóëî íàïèñàíî «Ï³äîçðà
íà ðîçñ³ÿíèé ñêëåðîç». Ìàìà

Àííà Ìèõàéë³âíà, ¿¿ ÷îëîâ³ê òà
Ñâºòà ï³äâåëèñÿ ç-çà ñòîëó ³ íàéáëèæ÷èì ïî¿çäîì ïîâåðíóëèñÿ
äî Êèºâà, äå íà òîé ÷àñ âñ³ é
ìåøêàëè. Íà ðàíîê ðîäèíà âæå
ñòîÿëà ó öåíòð³ ðîçñ³ÿíîãî ñêëåðîçó.
— Ó âñ³õ íàñ áóâ øîê. Ìè
íå ðîçóì³ëè, ùî öå òàêå. Ñêëåðîç, öå æ, êîëè ùîñü çàáóâàºø, —
ðîçïîâ³äàº Àííà Ìèõàéë³âíà. —
Ó öåíòð³ ìè ïîáà÷èëè ëþäåé,
ÿê³ ïðè õîäüá³ ÷îìóñü õèòàëèñÿ.
ß ïî÷àëà äîïèòóâàòèñÿ ó ìåäèê³â, ùî öå çà õâîðîáà ³ ÿê³ ¿¿
íàñë³äêè. Îäèí ç ë³êàð³â ñêàçàâ:
«Êðàùå á ó íå¿ áóâ ðàê, í³æ ðîçñ³ÿíèé ñêëåðîç».
Ðîçñ³ÿíèé ñêëåðîç (ÐÑ) — öå
òÿæêå õðîí³÷íå çàõâîðþâàííÿ.
Í³õòî òî÷íî íå çíàº, ÿê âîíî
âèíèêàº ³ ÿê øâèäêî áóäå ïðîãðåñóâàòè ó òîìó ÷è ³íøîìó
âèïàäêó. ÐÑ âðàæàº ãîëîâíèé
ìîçîê, çîðîâ³ íåðâè ³ ñïèííèé
ìîçîê. Ñüîãîäí³ öÿ õâîðîáà ââàæàºòüñÿ íåâèë³êîâíîþ. Ò³ ëþäè,
ÿêèì íå ïîùàñòèëî çàõâîð³òè
íà ðîçñ³ÿíèé ñêëåðîç, ç ÷àñîì
âòðà÷àþòü ç³ð, ïåðåñòàþòü êîíòðîëþâàòè ñâî¿ ê³íö³âêè ³ âðåøò³
ñòàþòü ïðèêóòèìè äî ³íâàë³äíîãî
â³çêà àáî ë³æêà.
ЯКИЙ СЕНС ЖИТИ ДАЛІ?
Ñâºòà ùå ìîãëà êîíòðîëþâàòè ðóêè òà íîãè. Òîìó ïîñò³éíî

÷èòàëà ïðî õâîðîáó, âèâ÷àëà íàóêîâ³ ðîáîòè, êîíñóëüòóâàëàñÿ ç
ë³êàðÿìè, ïðîõîäèëà âñå íîâ³ îáñòåæåííÿ. Ó íå¿ áóëî êîìïëåêñíå
ë³êóâàííÿ: ¿é ðîáèëè âëèâàííÿ
êðîâ³, ÷èñòèëè êðîâ, ââîäèëè ïîòóæí³ ãîðìîíè, àëå ¿é âñå îäíî
ã³ðøàëî.
Ä³â÷èíà ðîçóì³ëà, ùî ÷åêàº íà íå¿ â ìàéáóòíüîìó, àëå
íå âòðà÷àëà íàä³¿ çíàéòè âò³øí³
ïðèêëàäè îäóæàííÿ. Êîëè íàä³¿
íå ñòàëî, Ñâºòà âòðàòèëà ñåíñ
æèòè äàë³.
— Ó íå¿ ïî÷àëàñÿ ãëèáîêà äåïðåñ³ÿ, — ïðîäîâæóº ìàìà. — Ìè
ï³øëè äî ë³êàðí³. Íåâðîïàòîëîã
âèïèñàâ ñèëüíå çàñïîê³éëèâå.
Âîíî âèäàâàëîñÿ çà ÷åðâîíèì
ðåöåïòîì, ³ ùîá éîãî îòðèìàòè,
ÿ ï³øëà çà ï³äïèñîì çàñòóïíèêà
ïîë³êë³í³êè. Ñâºòà ëèøèëàñÿ ÷åêàòè â êîðèäîð³. Êîëè ÿ ïîâåðíóëàñÿ, âîíà ñèä³ëà ó â³êí³. Õîò³ëà
ñòðèáàòè ç ÷åòâåðòîãî ïîâåðõó.
ß ï³äá³ãëà, ñõîïèëà ¿¿ çà ïàëüòî ³
ïî÷àëà òÿãíóòè íàçàä. Âîíà âåëèêà, âàæêà, ñóíåòüñÿ ó â³êíî, òîìó
ó ìåíå íå âèõîäèëî çàòÿãíóòè ¿¿
íàçàä. ß ïî÷àëà ùîñèëè êðè÷àòè.
Íà êðèê ïðèá³ãëè âñ³, õòî áóâ
ïîðÿä. Âðÿòóâàëè.
Çà ï³âãîäèíè ç³ Ñâºòîþ âæå
ïðàöþâàëè ôàõ³âö³ ç ïñèõ³àòðè÷íî¿ ë³êàðí³. Ñâºòó ïåðåêîíóâàëè,
ùî æèòòÿ òðèâàº, ùî ñàìîãóáñòâî
íå âèõ³ä, ùî âñå áóäå äîáðå.
Ìàì³ âîíè çàïðîïîíóâàëè ïîì³ñòèòè äîíüêó äî ¿õíüî¿ ïñèõë³êàðí³. Àííà Ìèõàéë³âíà â³äìîâèëàñÿ. Áóëà âïåâíåíîþ, ùî
òàì Ñâºòà ñòàíå îâî÷åì.
Ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ ì³ñÿö³â
ïñèõ³àòðè òà ïñèõîëîãè áóëè ÷àñòèìè ãîñòÿìè îñåë³ Ôîðîñòÿíèõ.
Ç äåïðåñ³¿ Ñâºòó âèâîäèëè çà äîïîìîãîþ çàõ³äíèõ ìåòîäèê. Ä³â÷èíà é ñïðàâä³ òð³øêè â³ä³éøëà.
Äàë³ ó Ñâºòè ïî÷àâ ïîã³ðøóâàòèñÿ ç³ð. Âîíà çíàëà, ùî çãîäîì
îñë³ïíå, òîìó ïðîñèëà ïñèõ³àòðà
ïîÿñíèòè ¿é, ÿê ìîæíà æèòè áåç
î÷åé. Éîãî â³äïîâ³ä³ íå çàñïîêî¿ëè ¿¿, òîìó îäíîãî äíÿ âîíà
ï³äíÿëàñÿ íà 26 ïîâåðõ ³ çíîâó
íàìàãàëàñÿ ñòðèáíóòè âíèç.
— ß â÷àñíî öå ïîì³òèëà ³ ïîá³ãëà çà íåþ. Ïî äîðîç³ ïîïåðå-

Свєта не помічала, як втрачає власну особистість. Але не знаходила собі місця, коли
повністю перестала бачити та не змогла більше ходити

äèëà ïðî ñèòóàö³þ êîíñüºðæà,
â³í âèêëèêàâ ïîë³ö³þ. Íàì çíîâó
âäàëîñÿ ¿¿ çíÿòè, — ïðîäîâæóº
Àííà Ìèõàéë³âíà. — Ïîò³ì Ñâºòà
çëÿãëà, ó íå¿ â³äêëþ÷èëàñÿ ñâ³äîì³ñòü. Âîíà íå ìîãëà âæå äóìàòè
ïðî ñàìîãóáñòâî. ² çàðàç âîíà í³÷îãî ç òîãî íå ïàì’ÿòàº.
ВТРАТА СЕБЕ
Íà âòðàòó ïàì’ÿò³ òà îñîáèñòîñò³ âïëèíóâ ïðåïàðàò «Áåòàôåðîí».
Â³í äîðîãèé, àëå ó öåíòð³ ðîçñ³ÿíîãî ñêëåðîçó Ñâºòà îòðèìàëà
éîãî áåçêîøòîâíî. Ïîòð³áíî áóëî
çðîáèòè 30 ³í’ºêö³é, ùî ìàëè ïîëåãøèòè ñòàí. Ç êîæíèì ââåäåííÿì Ñâºò³ ñòàâàëî äåäàë³ ã³ðøå,
àëå ë³êàð³ âñå îäíî íàïîëÿãàëè
íà éîãî çàñòîñóâàíí³.
Ï³ñëÿ 13-ãî ââåäåííÿ ìàìà
Ñâºòè çàòåëåôîíóâàëà ë³êàðö³ ³
ñêàçàëà, ùî äîíüêà âæå çîâñ³ì
íå âñòàº ³ í³÷îãî íå ïàì’ÿòàº.

Êîëè ÿ ïîâåðíóëàñÿ,
âîíà ñèä³ëà ó â³êí³.
Õîò³ëà ñòðèáàòè ç
÷åòâåðòîãî ïîâåðõó. ß
ñõîïèëà ¿¿ çà ïàëüòî ³
ïî÷àëà òÿãíóòè íàçàä
Íà ³íøîìó ê³íö³ äðîòó ñèëüíî
çäèâóâàëèñÿ ³ ïîðàäèëè ïðèïèíèòè çàñòîñóâàííÿ.
— Ñâºòà íå ïîì³÷àëà, ÿê
âòðà÷àº âëàñíó îñîáèñò³ñòü. Àëå
íå çíàõîäèëà ñîá³ ì³ñöÿ, êîëè
ïîâí³ñòþ ïåðåñòàëà áà÷èòè òà
íå çìîãëà á³ëüøå õîäèòè. Ïîäèâ³òüñÿ, ñê³ëüêè òàì ó íàñ ë³ê³â, —
âêàçóþ÷è ïîãëÿäîì íà äåñÿòîê
÷àðîê ç ð³çíèìè ï³ãóëêàìè, ãîâîðèòü ìàìà. — Â³äêîëè ìè âñå
öå ïðèéìàºìî, ç³ð òð³øêè ïîâåðíóâñÿ.
БЕЗПОРАДНА У 31
— Ñâ³òëàíî, ìîæåòå ñêàçàòè,
ùî ç âàìè ñòàëîñÿ? — ïèòàþ
âàæêîõâîðó, ñ³äàþ÷è íà ñò³ëåöü. Ñâºòà ëåæèòü íà äèâàí³,
íå â çìîç³ íàâ³òü â³ä³ãíàòè ìóõó,
ÿêà íàäîêó÷ëèâî ë³òàº á³ëÿ ¿¿ îáëè÷÷ÿ. Ñâºòà âçàãàë³ ìàëî ÷îãî
òåïåð ìîæå, à êîëè íàìàãàºòüñÿ
ïîâîðóøèòèñÿ, âñå ò³ëî ïî÷èíàº
ñèëüíî òðÿñòè. Íàâ³òü íàãîäóâàòè
Ñâºòó íå òàê ïðîñòî, äëÿ öüîãî ¿¿
ãîëîâó ïîòð³áíî ì³öíî òðèìàòè,
ùîá íå ïî÷àâñÿ òðåìîð.
— Ó ìå-åíå ðîçñ³-³ÿíèé ñêëååðî-îç, — òÿãíó÷è áóêâè â³äïîâ³äàº æ³íêà.
Ñâºòó âîçèëè äî ïðîâ³äíèõ
íåâðîëîã³â òà ³ìóíîëîã³â êðà¿íè.
Óñ³ â îäèí ãîëîñ âèñëîâëþâàòè
ñóìí³âè ùîäî òîãî, ùî öå ñïðàâä³
ðîçñ³ÿíèé ñêëåðîç. Â ¿õí³é ïðàêòèö³ íå áóëî âèïàäê³â, êîëè ÷åðåç ÐÑ ëþäè âòðà÷àëè ïàì’ÿòü òà
ñâîþ îñîáèñò³ñòü. Òîìó ðàäèëè
áàòüêàì ïðîâîäèòè äîäàòêîâ³
àíàë³çè, ó òîìó ÷èñë³ çà êîðäîíîì.
Ë³êàð³ ïðèïóñêàëè, ùî ï³ä ÐÑ
ìîæóòü ìàñêóâàòèñÿ ð³çíîìàí³ò-

í³ ³íôåêö³¿, íàïðèêëàä, ãåðïåñ
÷è áåðèë³îç. ßêáè âèÿâèëîñÿ,
ùî öå ñïðàâä³ âîíè, ó Ñâºòè
ç’ÿâèâñÿ á øàíñ íà ïîâíå îäóæàííÿ. Íà æàëü, öüîãî íå ñòàëîñÿ, ³ îòðèìàí³ ó âåðåñí³ öüîãî ðîêó ðåçóëüòàòè äîñë³äæåíü
ï³äòâåðäèëè, ùî öå ðîçñ³ÿíèé
ñêëåðîç.
— Íàì ïîÿñíèëè, ùî âòðàòà
ïàì’ÿò³, âòðàòà îñîáèñòîñò³ òà
ñèëüíèé òðåìîð ÷åðåç òå, ùî òàê
çâàí³ áëÿøêè ðîçñ³ÿíîãî ñêëåðîçó ñèëüíî âðàçèëè ãîëîâíèé
ìîçîê, — ïðîäîâæóº Àííà Ìèõàéë³âíà. — Òîä³ æ íàì ñêàçàëè,
ùî ³ñíóº ñïîñ³á, ÿê Ñâºò³ ìîæíà
äîïîìîãòè. ² ìè ïî÷àëè øóêàòè
ãðîø³.
Ë³êàð³ ãîâîðèëè ïðî ïðåïàðàò
«Îêðåâóñ». Â³í íå ìîæå âèë³êóâàòè ÐÑ, àëå çäàòåí ïðèçóïèíèòè
éîãî ïðîãðåñóâàííÿ ³ ïîâåðíóòè
Ñâºòó äî ñòàíó, êîëè âîíà çìîæå
âåñòè ñàìîñò³éíèé ñïîñ³á æèòòÿ.
Ö³ ë³êè ìîæóòü â³äòåðì³íóâàòè
íàñòàííÿ ïîâíîãî ïàðàë³÷ó ëþäèíè àæ íà 35 ðîê³â.
ДОРОГОВАРТІСНИЙ ШАНС
Âàðò³ñòü äâîõ íåîáõ³äíèõ ôëàêîí³â ïðåïàðàòó êîøòóº 230 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ó ðîäèíè íåìàº
ìîæëèâîñò³ îïëàòèòè ö³ ë³êè.
Ó 2015 ðîö³ çàõâîð³ëà Ñâºòà, çãîäîì ó ¿¿ áàòüêà ñòàâñÿ ³íñóëüò ç
êðîâîâèëèâîì ó ìîçîê. Ðåàá³ë³òàö³ÿ áóëà äîâãîòðèâàëîþ òà äîðîãîþ. Áàòüêî òàêè ñòàâ íà íîãè,
àëå ï³ä ÷àñ çâè÷àéíî¿ ïðîãóëÿíêè
â íüîãî ñòàâñÿ ³íôàðêò ³ â³í ïîìåð ïðÿìî íà âóëèö³.
— Äîâãèé ÷àñ ÿ, ìîæíà ñêàçàòè, æèëà ó äâîõ ë³êàðíÿõ.
Òî äî Ñâºòè ïîòð³áíî áóëî á³ãòè, òî äî ÷îëîâ³êà ¿õàòè. Ñïàëà
íà ï³äëîç³ ó â³ää³ëåíí³, ïîñò³éíî íåðâóâàëà, à ïîò³ì ìåí³ ñàì³é
ñòàëî çëå. Íàâåñí³ ìåí³ ä³àãíîñòóâàëè ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè. Ìåí³
âèäàëèëè ãðóäè, ÿ ïðîéøëà âæå
ñ³ì õ³ì³é, äàë³ âîñüìà ³ ïðîìåí³.
Íå çíàþ, ñê³ëüêè ìåí³ çàëèøèëîñÿ, àëå ÿ õî÷ó ëèøå îäíîãî —
ï³äíÿòè äîíüêó, — ãîâîðèòü çàïëàêàíà ìàìà. — Îñòàííÿ íàä³ÿ
íà ö³ ë³êè!
— Íå ïëà-à÷, ìà-àìà! — ãó÷íî
ãîâîðèòü Ñâºòà. Âîíà íå ðîçóì³º,
ïðî ÿê³ ë³êè ìîâà, íå çíàº ïðî
çàõâîðþâàííÿ ìàòåð³, íå ïàì’ÿòàº
áàòüêà, ÿêîãî íåìàº â æèâèõ âæå
äâà ðîêè. Àëå çäàòíà ñï³â÷óâàòè ³íøèì, õî÷à ÷åðåç ãîäèíó
íå ïàì’ÿòàòèìå ³ ïðî öåé âèïàäîê.
ЯКБИ НЕ МАМА СВЄТИ, ТО…
Ë³êàð³ ïåðåêîíàí³, ùî «Îêðåâóñ» äîïîìîæå ïîâåðíóòè Ñâºò³
ñâ³äîì³ñòü òà ïàì’ÿòü. Ïðåïàðàò
çìîæå çóïèíèòè ïðîãðåñóâàííÿ
õâîðîáè. ² ãàÿòè ÷àñó íå ìîæíà.
— ß ô³ëîñîôñüêè ñòàâëþñÿ
äî âëàñíî¿ õâîðîáè, — ïðîäîâæóº Àííà Ìèõàéë³âíà. — ßêùî
íå ïîìðó â³ä ðàêó, ïîìðó â³ä â³êó.
ß áîºöü ïî æèòòþ, ïëàêàòè ïðè
³íøèõ íå áóäó ³ ïðîñèòè äëÿ
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
Гепатит А. Як захистити себе
та своїх близьких?

За останні п'ять років на лікування Свєти пішли всі
заощадження родини. Зараз мама хворої жінки живе
за рахунок кредитних карток різних банків

ІРИНА
НІКОЛАЙЧУК,
ЛІКАР-ПЕДІАТР

ñåáå òàêîæ í³÷îãî íå ñòàíó. Àëå
Ñâºòà ùå òàêà ìîëîäà, ³ º íàä³ÿ, ùî âîíà çìîæå íîðìàëüíî
æèòè, îáñëóãîâóâàòè ñåáå. Ó ñèíà
ñâîÿ ðîäèíà, ñâî¿ ïðîáëåìè, òîìó
ìîÿ ºäèíà ìåòà — ïåðåäàòè á³ëüø
çäîðîâó äîíüêó, ùîá éîìó áóëî
òð³øêè ëåãøå.
Çà îñòàíí³ ï’ÿòü ðîê³â íà ë³êóâàííÿ Ñâºòè, ¿¿ áàòüêà òà
Àííè Ìèõàéë³âíè ï³øëè âñ³ çàîùàäæåííÿ ðîäèíè. Çàðàç ìàìà
õâîðî¿ æ³íêè æèâå çà ðàõóíîê
êðåäèòíèõ êàðòîê ð³çíèõ áàíê³â:
«ßê ïåíñ³ÿ ïðèõîäèòü, ÿ êëàäó
ãðîø³ íà ðàõóíîê, ùîá ïîãàñèòè
çàáîðãîâàí³ñòü, àëå ìàéæå îäðàçó æ ¿õ âèòðà÷àþ», — ç ðîçïà÷åì
ïîÿñíþº æ³íêà.
Íà ïëå÷àõ Àííè Ìèõàéë³âíè
ïðàêòè÷íî âåñü äîãëÿä çà äîíüêîþ. Âîíà ãîòóº, ãîäóº, ìèº,
ïåðåîäÿãàº, ðîçìèíàº, ÷èòàº,
äàº ï³ãóëêè òà ¿çäèòü ïî ë³êàðíÿõ. Ââå÷åð³ ï³ñëÿ ðîáîòè äî íå¿
ïðèõîäèòü Ðóñëàí, ùîá äîïîìîãòè ô³çè÷íî. Ñâºòà âàæêà, Àíí³
Ìèõàéë³âí³ áóëî á íå ï³ä ñèëó

¿¿ íàâ³òü ïîâåðíóòè, à ïîòð³áíî
ï³äí³ìàòè.
Ìàìà ïîñò³éíî ùîñü ðîçïîâ³äàº Ñâºò³ ïðî ¿¿ ìèíóëå æèòòÿ.
²íîä³ äîíüêà ïðèãàäóº îêðåì³
ïð³çâèùà àáî ïîä³¿. Àëå øâèäêî
âñå çíîâ çàáóâàº. Íà äèâî Ñâºòà ïàì’ÿòàº àíãë³éñüêó ³ òð³øêè
ìîæå íåþ ãîâîðèòè.
— How do you do, Sveta?
— I'm bad.
— Why?
— Because my affairs are
not very.
НІХТО НЕ ВИНЕН У ХВОРОБАХ
Êîëè ÿ ôîòîãðàôóâàâ Ñâºòó,
âîíà ïî÷àëà ö³êàâèòèñÿ, ÿêèé
â ìåíå ôîòîàïàðàò. ß ñêàçàâ, ùî
Canon, à âîíà ïîÿñíèëà ìåí³, ùî
³ñíóº òàêîæ Polaroid. Áðàò òà ìàìà
çðàä³ëè, ùî Ñâºòà ïðèãàäàëà íîâå
ñëîâî. Ñâºòà, çäàºòüñÿ, òàêîæ áóëà
çàäîâîëåíîþ ñîáîþ, àëå çàì³ñòü
óñì³øêè ¿¿ çíîâ ïî÷àëî òðÿñòè.
— Ìå-åíå í³õòî íå ëþáèèòü, — çàñïîêî¿âøèñü ñêàçàëà
Ñâºòà.

— Íó ùî òè òàêå êàæåø, — ëàã³äíî ïðîãîâîðèëà ìàìà.
— Òè-è ëþ-þáèø?
— Ëþáëþ, çâè÷àéíî.
— Òî ïðèãîëóá ìåíå-å, — ñêàçàëà Ñâºòà, ïåðø í³æ Àííà Ìèõàéë³âíà ïî÷àëà ¿¿ ö³ëóâàòè òà
îáí³ìàòè.
— ß íå âèí-íà ó öüîìó, — êàæå
Ñâºòà ç-ï³ä ìàìèíèõ îá³éì³â.
— Í³õòî ³ íå êàæå, ùî òè âèííà. Í³õòî íå âèíåí ó õâîðîáàõ.
— Ó ÿêèõ õâîðîáà-àõ?
— Íó, à â òåáå ÿêà õâîðîáà?
— Ðîçñ³-³ÿíèé ñêëåðî-îç.
Òàê, ó Ñâºòè âàæêà ôîðìà ðîçñ³ÿíîãî ñêëåðîçó, àëå ìè ç âàìè
ìîæåìî äîïîìîãòè ¿é ³ ïîäàðóâàòè øàíñ íîðìàëüíî æèòè. ßêùî
ðîäèíà çáåðå 230 òèñÿ÷ ãðèâåíü ³
êóïèòü ë³êè, äî Ñâºòè ïîâåðíåòüñÿ ïàì’ÿòü, âòðà÷åíèé ³íòåëåêò òà
ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî ðóõàòèñÿ.
À öå, ïîãîäüòåñü, äëÿ íå¿ äóæå
âàæëèâî.
ÏðèâàòÁàíê
5168 7427 0054 2248 — Ôîðîñòÿíà Ñâ³òëàíà Â³êòîð³âíà

Гепатит
А («хвороба
Боткіна»,
жовтуха) —
це гостра інфекційна хвороба з
ураженням печінки!
У дорослих симптоми гепатиту А проявляються значно
частіше, ніж у дітей та в більш
складній формі, а жовтяниця
з'являється в 70% випадків.
Важка форма хвороби і летальний результат найчастіше фіксуються у осіб, старше 65 років.
Єдиний і найнадійніший спосіб захистити себе та своїх
рідних — вакцинація!
У першу чергу рекомендовано
вакцинуватися людям, які становлять або можуть становити
групи підвищеного ризику
інфікування.
До них належать:
 Мандрівники. Особи, які
подорожують у регіони
з високою поширеністю
гепатиту А. Ці регіони
включають Африку, Азію,
Середземноморський
басейн, Середній
Схід, Центральну і
Південну Америку. Для
сприйнятливих осіб
рекомендується активна
імунізація не тільки
дорослих, а й дітей та
підлітків;
 Військовослужбовці, які
направляються в регіони з
підвищеною ендемічністю
або в регіони з незадовільними санітарними умовами,
мають підвищений ризик
інфікування вірусом гепатиту А;

 Особи, для яких існує ризик
захворювання на гепатит
А через їх професійну діяльність: персонал дитячих
дошкільних закладів, медсестри, лікарі, молодший
медичний персонал у лікарнях та інших лікувальнопрофілактичних установах,
особливо у гастроентерологічних та педіатричних відділеннях, робітники, які обслуговують системи каналізації та водоочисні споруди,
працівники громадського
харчування та продовольчих
складів та інші категорії;
 Хворі на гемофілію;
 Особи з хронічними захворюваннями печінки або для
яких існує підвищений ризик
розвитку хронічних захворювань печінки (наприклад,
хронічні носії вірусу гепатиту
В або вірусу гепатиту С та
особи, які зловживають
алкоголем).
Також, нагадаємо, що в Україні
зафіксовані випадки захворювання на вірусний гепатит А,
причиною якого стала вода з
пунктів розливу!
У МЦ «Альтамедіка» є в наявності вакцина Хаврикс — інактивована вакцина проти вірусу
гепатиту А за доступною ціною!
Пам'ятайте, що краще
профілактувати, ніж потім
лікувати!

Медичний центр «Альтамедика»
Вінниця, вул. М. ЛитвиненкоВольгемут, 40
0688403030, 0638403030
462333

РЕКЛАМА
460953

ДОПОМОЖЕМО РАЗОМ
Саші немає і двох років. Але вона вже
встигла перенести далекі подорожі
у закордонні клініки, сильні кровотечі
та складні операції.
Порятунок життя за кордоном обійшовся
родині у захмарні суми. Тепер батьки вимушені
шукати ці гроші, щоб виплутатися з боргів
перед клінікою. Та головні випробування у
дівчинки ще попереду. Скоро їй потрібно буде
робити трансплантацію печінки.
Реквізити для допомоги: ПриватБанк: 5168 7453 2124 2841 – Волкова Ю. В.
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НА ВОЛЮ ВИЙШЛИ ЗВИНУВАЧЕНІ
В НАПАДІ НА ТРЕНЕРА

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ïðî çâ³ëüíåííÿ
ç-ï³ä âàðòè òðüîõ
êðèâäíèê³â Ñåðàô³ìà Ê³òíîâñüêîãî ðîçïîâ³ëà
éîãî ñåñòðà Ñâ³òëàíà Âåðãåëåñ.
Âîíà òåæ ïîòåðï³ëà â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³. Çëî÷èí, íàãàäàºìî, áóâ ñêîºíèé
âë³òêó â Áàðó. Ó ìàãàçèí³ ñåñòðè
ïîðàíåíèé òðåíåð ç áîä³á³ëäèíãó íàìàãàâñÿ ñõîâàòèñÿ â³ä ñâî¿õ
êîëèøí³õ ó÷í³â. Ó íüîãî âëó÷èëè ê³ëüêà ðàç³â. Ñòð³ëÿëè ìàéæå
âïðèòóë. Ïîãðîæóâàëè âáèòè.
— ¯õ âèïóñòèëè ç-ï³ä âàðòè,
òîìó ùî ñóä íå âñòèã ïðîäîâæèòè
àðåøò. ² ò³ õëîïö³ á³ãîì ïîëÿãàëè
â ë³êàðíþ. Íàñïðàâä³ âîíè òàì
íå ë³êóþòüñÿ, — êàæå Ñâ³òëàíà
Âåðãåëåñ.
ßê òàê ñòàëîñÿ, ùî çâèíóâà÷åíèõ â çáðîéíîìó íàïàä³, ñêîºíîìó ãðóïîþ îñ³á, ÿêèé ïîòåðï³ë³
õîò³ëè ïåðåêâàë³ô³êóâàòè â çàìàõ
íà âáèâñòâî, îïèíèëèñÿ íà ñâîáîä³? ßê ä³çíàëàñÿ RIA, çàñ³äàííÿ, íà ÿêîìó ìàëè ïðîäîâæèòè
àðåøò, çàòÿãíóëîñÿ. Ê³ëüêà äí³â
ñóää³ â³äêëàäàëè ðîçãëÿä, â òîìó

÷èñë³ ÷åðåç íåÿâêó àäâîêàò³â çàõèñòó ÷è â³äìîâó ï³äîçðþâàíèõ
â³ä ïðèçíà÷åíèõ çàõèñíèê³â. Ïîò³ì íàéìàíà çàõèñíèöÿ çàñèïàëà
êëîïîòàííÿìè. Äàë³ êîòðèéñü ç
¿¿ êë³ºíò³â ïîïðîñèâ ïðî ìåäè÷íó äîïîìîãó. Âèêëèêàëè øâèäêó. Éøîâ ÷àñ… Îäíå òÿãíóëîñÿ
çà ³íøèì — ³ ñóä ïðîñòî íå âñòèã
â÷àñíî ïðèéíÿòè ð³øåííÿ.
МЕТОДИ І ПОЗИЦІЯ ЗАХИСТУ
Òàê³ äèâí³ çàñ³äàííÿ â³äáóâàëèñÿ â Áàðñüêîìó ñóä³. Òóäè ï³äîçðþâàíèõ õëîïö³â êîíâîþâàëè ç
â³ííèöüêîãî ñë³ä÷îãî ³çîëÿòîðà.
Ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ 14-ãî æîâòíÿ
ñóä çðîáèâ ïåðåðâó ñïåö³àëüíî,
àáè àðåøòàíò³â äîñòàâèëè íà îá³ä
â Áàðñüêèé ³çîëÿòîð òèì÷àñîâîãî
òðèìàííÿ. Ãîäóþòü òàì óòðèìàíö³â ÷³òêî, ç 13-¿ äî 14-¿. ²íàêøå —
ïîðóøåííÿ ïðàâ. Òåðì³í àðåøòó
çà ñïðàâîþ íàïàäó íà Ñåðàô³ìà
Ê³òíîâñüêîãî çá³ã ÿêðàç â öåé îá³äí³é ïðîì³æîê, î 13.40 — ³ òð³éöþ
ï³äîçðþâàíèõ çâ³ëüíèëè, áî òàê³
âèìîãè çàêîíó. Äâîº ³ç íèõ íà çàñ³äàííÿ âæå íå ïîâåðíóëèñÿ. Îô³ö³éíà âåðñ³ÿ — ãîñï³òàë³çîâàí³.
Íå îô³ö³éíó æ âåðñ³þ çíàõîäèìî íà ñòîð³íö³ êè¿âñüêî¿

çàõèñíèö³ ô³ãóðàíò³â áàðñüêîãî
çëî÷èíó Ëàðèñè Êðèâîðó÷êî.
Âîíà ó òîé æå äåíü âèêëàëà
ó Ôåéñáóö³ ôîòîãðàô³¿ ç³ ñâî¿ìè êë³ºíòàìè, ùî íå âèãëÿäàþòü
õâîðèìè. Íàïèñàëà, ùî ñâîþ çàäà÷ó âèêîíàëà.
Ó êîìåíòàðÿõ çíàõîäèìî ïîçèö³þ çàõèñòó. Àäâîêàò Ëàðèñà
Êðèâîðó÷êî íàïèñàëà:
«Ïîòåðï³ëèé" (òðåíåð ç ºäèíîáîðñòâ) ïîáèâ òðüîõ õëîïö³â
³ âêðàâ äîêóìåíòè. Îäðàçó áóëè
â ë³êàðí³, ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ çàô³êñîâàí³. Àëå ÷îìóñü ïîë³ö³ÿ,
íå ðîçãëÿíóâøè âñ³ îáñòàâèíè ³
ôàêòè â ïîâíîìó îá’ºì³, çðîáèëà
ïîìèëêîâ³ âèñíîâêè ³ ïðåä’ÿâèëà
ï³äîçðó íå òèì, õòî áóâ âèíóâàòöåì. ² ùîá õëîïö³ çàìîâ÷àëè, ¿õ

Çàõèñò òÿãíóâ ñóäîâèé
ðîçãëÿä êëîïîòàííÿìè
³ âèêëèêàìè øâèäêî¿.
À ¿õíÿ âåðñ³ÿ òàêà:
òðåíåð íàïàâ íà
õëîïö³â, à íå íàâïàêè
ïðîñòî çà÷èíèëè â Ñ²ÇÎ. ×îìó
ïîë³ö³ÿ ïåðåêðóòèëà ôàêòè —
ÿ ðîçáåðóñÿ îáîâ’ÿçêîâî ³ âèííèé áóäå ïîêàðàíèé. Ñïðàâà
ñèðà. Ðÿä äîêàç³â ñôàáðèêîâàí³.
Áóäå ïðàöþâàòè äàë³».
ВЕРСІЯ СЛІДСТВА І ТРЕНЕРА
ßê ðîçïîâ³äàëè ïîòåðï³ë³ ïðî
çëî÷èí, RIA ïèñàëà â ëèïí³,
ó ñòàòò³ «Ó÷í³ íàïàëè íà òðåíåðà ç áîä³á³ëäèíãó: ïðîòè îäíîãî
òðîº ç ï³ñòîëåòîì ³ íîæåì» (êîðîòêå ïîñèëàííÿ is.gd/a1vy32).
¯õíÿ âåðñ³ÿ òàêà: íàïàäíèêè ïîãðîæóâàëè âáèâñòâîì òðåíåðó,
à ïîêëèêàëè éîãî íà çóñòð³÷,
ùîá ñêàçàòè: â³í á³ëüøå íå áóäå
ïðàöþâàòè ç áîä³á³ëäåðàìè, áî
âîíè áóäóòü.

Про зірвані терміни та майбутнє цієї справи
— Клопотання розглядалося в суді
понад вказаний термін. Не три
доби, а шість, — говорить адвокат
потерпілих Олександр Слабий. —
Захист затягнув судовий розгляд,
а суд не реагував на клопотання,
зауваження потерпілих і представника та не продовжив своєчасно
строки слідства. Вони вийшли, й
тепер протягом 5-ти діб прокуратура має прийняти рішення, або
закривати справу, або передавати
матеріали на судовий розгляд.
— А залишилося безліч не розглянутих клопотань, в тому числі,
про перекваліфікацію, — продовжує адвокат. — Їх дії кваліфікуються слідством, як хуліганство,
скоєне за попередньою змовою
групою осіб із застосуванням

зброї, та тілесні ушкодження середньої тяжкості. У нападників
вилучили пістолет і ніж. У потерпілого прострелена щока, рука,
лопатка. Ми вперто переконані і
наполягаємо на тому, що це було
ніяк не хуліганство й тілесні ушкодження, а замах на вбивство.
Учасники нападу неодноразово
сказали: можеш від нас ховатися,
ми тебе все одно вб’єм.
Адвокат потерпілих також сказав,
що Світлана і Серафім мають намір оскаржувати дії груп слідчих і
прокурорів, які працювали в цьому провадженні. Бачать і їх вину
в зірваних строках.
— Якби вони вчасно все робили,
то б такого не сталося, — говорить
Олександр Слабий. — Буду спри-

яти в написанні скарг, бо правоохоронна система не відстояла
право потерпілих на справедливість. Ініціюватимемо притягнення винних до відповідальності.
То що ж буде далі з провадженням, в якому не продовжили
вчасно термінів досудового слідства і арешту? Закриють його чи
встигнуть завершити, щоб передати до суду? Про це запитуємо
в прокуратурі області. І прессекретар Ірина Вихованець говорить, що цю резонансну справу
неодмінно доведуть до суду.
— Матеріали кримінального
провадження будуть направлені на судовий розгляд з обвинувальним актом, — сказала Ірина
Вихованець.

ФОТО З СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ

Перехитрили суд  Трійцю хлопців
арештували після нападу з ножем та
пістолетом на тренера з бодібілдингу.
Термін арешту сплив під час перерви
в судовому засіданні на обід.
Підозрюваних випустили з ізолятора,
і з обіду в суд вони не повернулися.
Що буде далі зі справою, яку хотіли
перекваліфікувати в замах на вбивство,
але захист зірвав всі терміни?

Звільнені хлопці з
адвокаткою з Києва та
поранений під час нападу
тренер
— Âîíè áóëè íåàäåêâàòí³, —
ãîâîðèâ ï³ñëÿ íàïàäó Ñåðàô³ì
Ê³òíîâñüêèé. — Ïðîâîêóâàëè
ìåíå, àëå ÿ íå ï³ääàâàâñÿ. Õîò³â
ï³òè. Âîíè: «Í³êóäè òè íå ï³äåø».
² ÿ æ íå áóäó ñòîÿòè é äèâèòèñÿ,
ÿê ìåíå á’þòü. Âñ³õ òðüîõ ïîëîæèâ. Ï³ñëÿ öüîãî âîíè ïî÷àëè
ñòð³ëÿòè…
Ó ìàãàçèí³ ñåñòðè, êóäè âò³ê
³ ñõîâàâñÿ òðåíåð, ïîä³¿ ïðîäîâæèëèñÿ. Íåçâàæàþ÷è íà êóïó
ñâ³äê³â, ÿê êàæå Ñâ³òëàíà Âåðãåëåñ, ñòð³ëîê ðâàâñÿ â ñåðåäèíó, ñòð³ëÿâ, ìàõàâ òî íîæåì,
òî ï³ñòîëåòîì. ¯é òåæ ïîãðîæóâàâ
âáèâñòâîì, òîìó â³ä÷èíèëà äâåð³.
— Êîñòÿ ìàõàâ ìåí³ ïåðåä
î÷èìà ï³ñòîëåòîì, âèìàãàâ â³ä÷èíèòè äâåð³, âîëàâ: «Âñå, ÿ òåáå
âáèâàþ», — ðîçêàçóâàëà Ñâ³òëàíà
Âåðãåëåñ ïðî ãîëîâíîãî íàïàäíèêà, ³íø³ äâîº ñòîÿëè ïîðó÷.
Ïîë³ö³ÿ ïðè¿õàëà íà âèêëèê
â ðîçïàë á³éêè. Íàáî¿ â íàïàäíèê³â çàê³í÷èëèñÿ, òîìó âîíè
íå äîâåëè ñâîþ ñïðàâó äî ê³íöÿ.
Îñü òàê ðîçïîâ³ëè ïðî ðîçâ’ÿçêó
êîíôë³êòó æóðíàë³ñòó ïîòåðï³ë³.
Íàçèâàëè íàïàäíèê³â â³÷íèìè

ïðàâîïîðóøíèêàìè, íà ÿêèõ
óïðàâè íåìàº.
— ßêáè íå ìîÿ ô³çè÷íà ï³äãîòîâêà, ìåíå á íå áóëî ñåðåä
æèâèõ, — ñêàçàâ ïîò³ì æóðíàë³ñòó
Ñåðàô³ì Ê³òíîâñüêèé.
У ВІННИЦІ ЇМ ВІДМОВИЛИ
ßê ïåðåãëÿäàëè àðåøò ï³äîçðþâàíèì â àïåëÿö³éíîìó ñóä³,
ìè ðîçêàçóâàëè ÷èòà÷àì ó ñòàòò³
«Õëîïö³â, ùî õîò³ëè âáèòè òðåíåðà ç áîä³á³ëäèíãó, íå âèïóñòÿòü ç Ñ²ÇÎ. Çâ³äêè â íèõ çáðîÿ?»
(is.gd/LiVVTW). Òîä³ ïðàöþâàâ
³íøèé çàõèñíèê, äåðæàâíèé. Â³í
íàäàâàâ íà äâîõ ó÷àñíèê³â íàïàäó ïîçèòèâí³ õàðàêòåðèñòèêè
³ ïðîñèâ çâ³ëüíåííÿ ç Ñ²ÇÎ ï³ä
äîìàøí³é àðåøò. Ñóä â³äìîâèâ.
Òåïåð çàõèñíèöÿ íåì³ñöåâà. ²
ìåòîäè çàõèñòó ìàº ³íø³. Ó ïðîêóðàòóð³ ¿õ íàçâàëè íå çîâñ³ì êîðåêòíèìè. Ïðåäñòàâíèê ïîòåðï³ëèõ âðåøò³ êîíñòàòóâàâ: ÷åðåç
ðîáîòó çàõèñòó ñóä íå äîòðèìàâñÿ
ðîçóìíèõ òåðì³í³â ðîçãëÿäó êëîïîòàíü, é òåïåð íå çðîçóì³ëî, ùî
áóäå ç êðèì³íàëüíèì ïðîâàäæåííÿì ïðî ñåðéîçíèé çëî÷èí.
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«ВІННИЦЬКІ БЛИСКАВКИ»
СТАРТУВАЛИ У ВИЩІЙ ЛІЗІ
Чемпіонат України  Після трьох
сезонів в елітному дивізіоні, наша
баскетбольна команда понизилася
в класі. Причина — брак фінансування.
Нині дівчата виступають у вищій лізі
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Æ³íî÷à áàñêåòáîëüíà êîìàíäà
«Â³ííèöüê³ áëèñêàâêè» — îäèí
ç³ ñïîðòèâíèõ ñèìâîë³â íàøîãî ì³ñòà. Âîíà ãðàëà ó ñóïåðë³ç³
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ìîìåíòó
¿¿ ñòâîðåííÿ, òîáòî âñ³ òðè ïîïåðåäí³ ñåçîíè. Çäîáóâàëà òàì
áðîíçîâ³ íàãîðîäè (ó ñåçîí³
2015–2016 ðîê³â).
Ó ïîïåðåäíüîìó ÷åìï³îíàò³
«Â³ííèöüê³ áëèñêàâêè» ïîñ³ëè
ñüîìå ì³ñöå ñåðåä âîñüìè êîìàíä
ñóïåðë³ãè. Àëå â íèí³øíüîìó ñåçîí³ â³ííè÷àíêè, íà æàëü, ñòàðòóâàëè íå â åë³ò³, à ó âèù³é ë³ç³
÷åìï³îíàòó êðà¿íè. Òàì ãðàþòü
16 êîìàíä, ðîçáèòèõ íà äâ³ çîíè.
ДОПОМОГЛИ ТРИОЧКОВІ
Ó âèõ³äí³ íà ìàéäàí÷èêó ìåäóí³âåðñèòåòó íàø³ áàñêåòáîë³ñòêè
ïðîâåëè ïåðøèé òóð. Âîíè ïðèéìàëè ÑÄÞÑØÎÐ ¹ 4 (Ìèêîëà¿â). Ïåðøó ÷âåðòü â³ííè÷àíêè
ïðîãðàëè ç ðàõóíêîì 17:22, äðóãó — 9:14. Âèð³øàëüíîþ ñòàëà
òðåòÿ ÷âåðòü, ÿêó ãîñïîäàðêè
ìàéäàí÷èêà âèãðàëè ç ðàõóíêîì
24:4. À â çàâåðøàëüíîìó ðàóíä³
«áëèñêàâêè» ñïðîìîãëèñÿ çì³öíèòè ñâîþ ïåðåâàãó — 33:12.
Îòæå, íàø³ áàñêåòáîë³ñòêè çäîáóëè ïåðøó ïåðåìîãó ó âèù³é ë³ç³
ç ðàõóíêîì 83:52.
Çíà÷íîþ ì³ðîþ äîñÿãòè óñï³õó
âäàëîñÿ çà ðàõóíîê òðèî÷êîâèõ
êèäê³â. Íàøà êîìàíäà çàêèíóëà
¿õ 13, ó òîé ÷àñ, ÿê ñóïåðíèö³ —
ëèøå òðè. ¯õíÿ ðåàë³çàö³ÿ â äðóã³é
ïîëîâèí³ ïîºäèíêó ñÿãàëà ìàéæå

50%, ùî ââàæàºòüñÿ ïîêàçíèêîì
ì³æíàðîäíîãî êëàñó.
— Äðóãó ïîëîâèíó ãðè ä³â÷àòà ïðîâåëè êðàùå, í³æ ïåðøó.
Àëå öå íàâðÿä ÷è çàñëóãà íàñ,
òðåíåð³â. Áî ïåðåä ñåçîíîì
êëóá âïåðøå íå ïðîâ³â òðàäèö³éíèé ï³äãîòîâ÷èé çá³ð. Àäæå
ìè äî îñòàííüîãî íå çíàëè, ÷è
çàÿâèìîñÿ íà ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè. Íå áóëî ñåíñó ñòàðòóâàòè áåç
áþäæåòó, — ðîçêàçàâ òðåíåð «Â³ííèöüêèõ áëèñêàâîê» ³ç ô³çè÷íî¿
ï³äãîòîâêè Â³êòîð Â³òåð.
ВБОЛІВАЛЬНИКИ ЗАДОВОЛЕНІ
Íàñòóïíîãî äíÿ «Â³ííèöüê³
áëèñêàâêè» ïîñò³éíî áóëè ïîïåðåäó ñóïåðíèöü ç Ìèêîëàºâà.
Íà âåëèêó ïåðåðâó êîìàíäè ï³øëè ç ðàõóíêîì 38:35. Ó ï³äñóìêó
ãðà çíîâó çàê³í÷èëàñÿ íà êîðèñòü
â³ííè÷àíîê. Õî÷à öüîãî ðàçó ðîçðèâ âèÿâèâñÿ ìåíøèì — 81:70.
— Ó äðóã³é ãð³ íàø³ ä³â÷àòà
ä³ÿëè á³ëüø âïåâíåíî. Çàâäÿêè
ðåãóëÿðíèì çàì³íàì ³ãðîâó ïðàêòèêó îòðèìàëè âñ³ íàø³ äåáþòàíòêè, â òîìó ÷èñë³ øêîëÿðêè
Â³êòîð³ÿ Áîãà÷åíêî ³ Â³îëåòòà
Îñòàï÷óê, — ðîçïîâ³â òðåíåð
«Â³ííèöüêèõ áëèñêàâîê» ³ âîäíî÷àñ äèðåêòîð ÑÄÞÑØÎÐ ç
áàñêåòáîëó Îëåêñàíäð Àíîñîâ.
Íà ìàò÷³ ñïîñòåð³ãàâñÿ ìàéæå
àíøëàã. Ñåðåä âáîë³âàëüíèê³â áóâ
ïîì³òíèé êîëèøí³é áàñêåòáîë³ñò,
áàãàòîð³÷íèé òðåíåð æ³íî÷î¿ çá³ðíî¿ Â³ííèöüêîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Â³êòîð Ïóøêàð.
— Âðàæåííÿ â³ä ãðè â ïåðøîìó
òóð³ — íåïîãàí³. Àëå ïîäèâèìî-

СПІЛЬНОТА
СПОРТ
Боротьба
кадетів
 Ó Â³ííèö³ ïðîéøîâ ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç áîðîòüáè ñàìáî ñåðåä êàäåò³â. Ó çìàãàííÿõ
âçÿëè ó÷àñòü 70 áîðö³â ³ç ÷îòèðüîõ êîìàíä.
Ó çàãàëüíîìó çàë³êó ïåðø³ñòü
çäîáóëà Â³ííèöüêà ñïîðòøêîëà ¹ 5. Äàë³ — Ëàäèæèíñüêà
ÄÞÑØ ÒÅÑ ³ Â³ííèöüêà
ñïîðòøêîëà «Êîëîñ».

«Козацькі
розваги»

«Вінницькі блискавки» в стартовому турі двічі
здолали суперниць з Миколаєва
ñÿ, ùî áóäå äàë³. ² çà Â³ííèöþ, ³
çà Ìèêîëà¿â íèí³ ïåðåâàæíî ãðàþòü ñïîðòñìåíêè òàêîãî ð³âíÿ,
ÿêèé êîëèñü áóâ â ÷åìï³îíàòàõ
ñåðåä òåõí³êóì³â òà ³íñòèòóò³â.
À çàðàç öå — âèùà ë³ãà, — ç æàëåì êàæå Â³êòîð Ïóøêàð.
КАПІТАН НЕ ПОКИНЕ
Êàï³òàí «Â³ííèöüêèõ áëèñêàâîê» Â³êòîð³ÿ ²ëü÷èøèíà â ñòàðòîâîìó ïîºäèíêó ðåàë³çóâàëà
ï’ÿòü äàëüí³õ êèäê³â. Ó äðóã³é
ãð³ âîíà çàïàì’ÿòàëàñÿ øâèäêèìè ôëàíãîâèìè ïðîðèâàìè, ÿê³
íåñëè çíà÷íó íåáåçïåêó. Â³êòîð³ÿ
äóæå æàëêóº, ùî íàø êëóá çàëèøèâ ñóïåðë³ãó.
— Òàì ãðàòè áóëî íàáàãàòî
ïðåñòèæí³øå. ß íå çáèðàþñÿ í³êóäè éòè ç «Áëèñêàâîê». Íå õî÷ó,
ùîá æ³íî÷èé áàñêåòáîë ó Â³ííèö³
çàíåïàäàâ. Ïîºäíóþ ñïîðò ³ ðîáîòó â òîðãîâåëüíî-åêîíîì³÷íîìó
³íñòèòóò³. Íàøà êîìàíäà çà ñïîðòèâíèì ïðèíöèïîì ìîæå ïîâåð-

íóòèñÿ äî åë³òíîãî äèâ³ç³îíó. Àëå
ïîòð³áí³ êîøòè, — ðîçêàçàëà Â³êòîð³ÿ ²ëü÷èøèíà.
ЗАЛИШИЛИСЯ ЛИШЕ МІСЦЕВІ
Â³êòîð Â³òåð çâåðíóâ óâàãó,
ùî ó êîìàíä³ ÷åðåç ñêëàäíèé
ô³íàíñîâèé ñòàí çàëèøèëèñÿ
ëèøå ì³ñöåâ³. Ïåðåä ñåçîíîì
ï’ÿòü ïðîâ³äíèõ áàñêåòáîë³ñòîê
çàëèøèëè íàø êëóá.
— Âçàãàë³, ç íàøîãî êîëèøíüîãî ç³ðêîâîãî ñêëàäó çàëèøèëèñÿ
ëèøå ìàéñòðè ñïîðòó Óêðà¿íè
²ðèíà Æìóðêî ³ Â³êòîð³ÿ ²ëü÷èøèíà. Ìè áóëè âèìóøåí³ çàëó÷èòè 14-ð³÷íèõ ä³â÷àò, — êàæå
Îëåêñàíäð Àíîñîâ.
Ïàí Àíîñîâ ïîÿñíèâ, ùî íàø
êëóá ïîíèçèâñÿ â êëàñ³ ÷åðåç
áðàê ô³íàíñóâàííÿ.
— Ìàºìî ï³äòðèìêó ëèøå ç
áîêó ì³ñüêîãî ñïîðòêîì³òåòó.
À îñü äîïîìîãè ç îáëàñíîãî
áþäæåòó ÷è ñïîíñîð³â íåìàº, —
êàæå Îëåêñàíäð Àíîñîâ.

 Íà áàç³ Â³ííèöüêîãî íàö³îíàëüíîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ïðîâåëè çìàãàííÿ
ñåðåä ñòóäåíò³â «Êîçàöüê³ ðîçâàãè». Ïåðø³ñòü ñåðåä ï’ÿòè
êîìàíä âèáîðîëè ñïîðòñìåíè
óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é. Äàë³ — êîîïåðàòèâíèé
³íñòèòóò ³ «ãîñïîäàð³ ïîëÿ».

Перемоги
волейболістів
 Â³ííèöüê³ êëóáè óñï³øíî ðîçïî÷àëè ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç âîëåéáîëó ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ êîìàíä
ñóïåðë³ãè. «Ñåðöå Ïîä³ëëÿ» äâ³÷³
çäîëàëî «Íîâàòîð» (Õìåëüíèöüêèé) ç îäíàêîâèìè ðàõóíêàìè
3:0. Òèì ÷àñîì «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ»
äâ³÷³ ç ðàõóíêàìè 3:1 ïåðåìîãëî
«Æèòè÷³â» (Æèòîìèð).

Медалі з Осаки
 Â Îñàö³ (ßïîí³ÿ) ô³í³øóâàâ
÷åìï³îíàò ñâ³òó ç ñóìî. Ñåðåä
þí³îð³â â³ííè÷àíè Äàíèëî
ßâãóñ³øèí òà ²ðèíà Ãðåáåí÷óê ïîñ³ëè òðåò³ ì³ñöÿ. À Âàæà
Äà³àóð³ çàéíÿâ àíàëîã³÷íó ïîçèö³þ ñåðåä äîðîñëèõ.
Випуск №43 (1117)
Задачі-блоки на кооперативний мат. Обов’язково при рішенні двоходівок знайдіть ілюзорну гру.
Задача №2461-2464
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

Найшвидший нокаут на чемпіонаті світу
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Ó Ñâ³äíèö³ (Ïîëüùà) ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò ñâ³òó ç ê³êáîêñèíãó. Â³ííè÷÷èíó íà öèõ çìàãàííÿõ
ïðåäñòàâëÿëè ñïîðòñìåíè ç Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî ³ îáëàñíîãî
öåíòðó. Ôîðóì ïðîâîäèëà Âñåñâ³òíÿ àñîö³àö³ÿ êàðàòå ³ ê³êáîêñèíãó WKA.
Çà ñëîâàìè íàøèõ ñïîðòñìåí³â, ïîºäèíêè áóëè âàæêèìè
òà çàïåêëèìè. Àäæå â ÷åìï³îíàò³ âçÿëè ó÷àñòü íàéñèëüí³ø³
ïðåäñòàâíèêè â³ä êîæíî¿ êðà¿íè
ó ñâî¿õ âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ. Çàãàëîì íà ðèíã âèõîäèëè áëèçüêî

äâîõ òèñÿ÷ ê³êáîêñåð³â ³ç 70 äåðæàâ.
— Ó ïîºäèíêàõ íàñ çóñòð³÷àëè
íàö³îíàëüí³ ÷åìï³îíè, ïåðåìîæö³ ³ ïðèçåðè ñâ³òîâèõ ÷åìï³îíàò³â ìèíóëèõ ñåçîí³â. Óñ³ âîíè
ïðè¿õàëè ïåðåìàãàòè, ÷åðåç ùî
ëåãêèõ ïîºäèíê³â íå ìîãëî áóòè.
Êîæåí áîºöü ïðàãíóâ âèáîðîòè
çîëîòî. Òîìó, ÷èì äàë³ äî ô³íàë³â
ìè ïðîñóâàëèñü, òèì çàïåêë³øèì
áóâ ñïðîòèâ îïîíåíò³â, — êàæå
â³ííèöüêèé ê³êáîêñåð Âîëîäèìèð Ãàéäóê. — Áóëî âàæêî, àäæå
íàñ ïðèéìàëà ÷óæà êðà¿íà. Ï³äòðèìêó áëèçüêèõ ³ äðóç³â â³ä÷ó-

âàëè ëèøå ÷åðåç ²íòåðíåò, àëå é
öüîìó áóëè ðàä³.
Óêðà¿íà ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå
çà ê³ëüê³ñòþ çäîáóòèõ ìåäàëåé. Íàø³ ñïîðòñìåíè çàâîþâàëè 253 íàãîðîäè: 104 çîëîòèõ, 101 ñð³áíó ³ 48 áðîíçîâèõ.
Íà äðóãîìó êîìàíäíîìó ì³ñö³
ç³ çíà÷íèì â³äñòàâàííÿì — êîìàíäà Øîòëàíä³¿ (22 ìåäàë³),
íà òðåòüîìó — ²ðàí (20 íàãîðîä).
Â³ííè÷àíèí Âîëîäèìèð Ãàéäóê íå ëèøå ñòàâ ÷åìï³îíîì ñâ³òó. Â³í òàêîæ îòðèìàâ â³äçíàêó
çà íàéøâèäøèé íîêàóò òóðí³ðó!
Ñóääÿ çóïèíèâ ïîºäèíîê çà ó÷àñ-

òþ â³ííè÷àíèíà íà 1 õ â. 35 ñåê.,
õî÷à ðàõóâàòè ïî÷àâ ùå íà 1 õ â.
22 ñåê. Âîëîäèìèð Ãàéäóê âèñòóïàâ ó íàéïðåñòèæí³ø³é â³êîâ³é êàòåãîð³¿ 18–39 ðîê³â (ðîçä³ë
«ëîó-ê³ê», âàãà äî 60 êã).
×åìï³îíîì ñâ³òó âäåñÿòå ñòàâ
47-ð³÷íèé òðåíåð â³ííèöüêîãî
êëóáó «Ñëàâà» Â’ÿ÷åñëàâ Îòåðàíñüêèé, ñåðåä âèõîâàíö³â ÿêîãî
òàêîæ ÷èìàëî ìåäàë³ñò³â. Çàãàëîì á³éö³ íàøîãî êðàþ çäîáóëè áëèçüêî 40 íàãîðîä ó ð³çíèõ
âèäàõ ïðîãðàìè: ëàéò-êîíòàêò³,
ëîó-ê³ê ëàéò³, ôóë-êîíòàêò³,
ìóàé-òàé áîêñ³ òîùî.

h 2*
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №42 (1460) від 16 жовтня 2019 року
Задача №2457
I. 1. Tb8! Kb5(K:d5?)! 2. Td8 Ka7x;
II. 1. Td8! Kd5(K:b5?)! 2. Tb8 Ke7x — ехо-ідеальні мати.
Задача №2458
I. 1. Kg6! Kp:g6 2. Kpf8 Th8x — ідеальний мат
II. 1. kf7+! T:f7 2. Kph8 Tf8x — правильний мат
Задача №2459
I. 1. Kpa3! Cc4! 2. Cb4 Ta2x; II. 1. Kpa5! Tc6 2. Cb4 Ta6x.
Задача №2460
I. 1. Cg1! Kf1 2. Cf2 Kd2x; II. 1. Kpf2! Tf4+ 2. Kpg1 Tf3x.
М. Пархоменко

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

Коцюбинського

Чаклунка: Повелителька темряви
Фентезі, 23.10, поч. о 10.00, 14.45, 19.30
24.10–30.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Джокер
Драма, 23.10, поч. о 17.10
24.10–30.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Джексі
Комедія, 23.10, поч. о 18.30
24.10–30.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дощовий день у Нью-Йорку
Комедія, 23.10, поч. о 12.10, 20.10
24.10–30.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Арахісовий сокіл
Драма, 23.10, поч. о 16.30
24.10–30.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)

ТЕАТР

КОНЦЕРТИ
Симфо-шоу
«Світові хіти» від
Prime Orchestra
Вінниця, зустрічай нову
шалену програму «Світові
хіти» від неперевершеного
Prime Orchestra! 24 листопада о 19.00 у Будинку
офіцерів нас чекає приголомшливе шоу, культові
хіти усіх часів, найкращі вокалісти, епатажні костюми, спецефекти і ураган емоцій.
У феєричній ювілейній програмі «Все найкраще
за 5 років» ми почуємо легендарні хіти не тільки
титанів рок- і поп-культур, але і кращі композиції всесвітньовідомих електронних проектів — від Queen і Rammstein до Imaginе Dragons і
Depeche Mode.
Prime Orchestra — унікальне явище на українській
сцені. На рахунку Prime Orchestra більше 400 концертів у різних країнах світу. До складу унікального колективу, крім традиційних для оркестрів
музикантів, входять рок-бенд, епатажні вокалісти
і навіть діджей. Цей кроссовер-проект являє собою симбіоз традицій і новаторства — кращих
світових хітів рок, поп і електронної танцювальної
музики в оригінальній симфонічній інтерпретації,
яка дарує добре відомим композиціям нове життя,
а глядачам — можливість відкрити незвідані грані
улюбленої музики.
Квитки — 150–390 гривень. Купуйте на сайті
bilet.vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків:
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Джокер
Драма, 23.10, поч. о 21.30

Двійник
Трилер, 23.10, поч. о 17.00

Захар Беркут
Драма, 23.10, поч. о 10.00

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Єті
Анімація, 23.10, поч. о 10.00, 16.20

Захар Беркут
Драма, 23.10, поч. об 11.40, 14.00

Двійник
Трилер, 23.10, поч. о 18.00

Зомбіленд: Подвійний постріл
Жахи, 24.10–28.10, поч. о 18.00
29.10–30.10, поч. о 18.00, 20.00

Фестиваль Польського кіно
24.10–30.10, поч. о 20.00

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

Здобич
Трилер, 23.10, поч. о 14.20, 16.20, 18.20
24.10–30.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Півфінал Вінницької регіональної
Ліги Сміху!
Півфінал Вінницької регіональної Ліги Сміху у Вінниці відбудеться 11 листопада о 19.00 в театрі
Садовського.
Ведучий: Олександр Теренчук
Тренери сезону Вінницької регіональної
«Ліги Сміху»:
Ірина Сопонару — «Зінаїд Зідан», Ужгород, «Кіпаріс», Львів
Віктор Розовий — «Шляпа», Одеса, «Збірна Борислава», Борислав
Андрій Рибак — «Запах Солі», Вінниця, «1/2 жінки», Кам’янець-Подільський
Дмитро Балюк — «PR Компанія», Вінниця,
«3 по 50», Івано-Франківськ
Дмитро Зелінський — «4*4», Кам’янецьПодільський, «Ми чули Гагару», Харків
Вадим Новицький — «Лови кураж», Київ,
«Юность», Ширяєво
Іван Люленов — «Естественний отбор», Київ,
«StarHouse», Кам’янець-Подільський
Редактори: Дмитро Голубєв, Рустем Ємерсалієв.
Ціна квитків: 100–250 грн.
Квитки можна придбати на сайті moemsito.ua та
у касі театру ім. М. Садовського, та у касі Будинку
офіцерів.

Jazzforacat
зі струнними
Їхня надзвичайна музика закохує з перших
акордів! Це неповторна
магічна суміш, стенограма емоцій, почуттів
і настроїв, лірика, що
стосується кожного. 24 жовтня о 19.00 у Вінницькій обласній філармонії під час сольного концерту
Jazzforacat надзвичайний тембр голосу фронтмена прозвучить під унікальне поєднання гітари,
кларнету, струнного квартету, перкусії та саксофону і на 100% не залишить байдужим нікого.
У кінці 2018 року гурт Jazzforacat успішно
взяв участь у телепроекті «X-factor 9», ставши
його фіналістами зі своїм тренером Настею
Каменських. Цього року Jazzforacat підкорює
польську сцену на шоу «Mam talent». Обидва
лідери гурту є мультиінструменталістами, що
надає їхній музиці ще більше магії і виділяє
з-поміж інших.
Найяскравіші враження 24 жовтня на концерті
Jazzforacat будуть переповнювати усіх!
Квитки 100–200 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах філармонії, театру Садовського,
Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків:
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Джокер
Драма, 23.10, поч. о 12.30, 15.10, 18.00, 20.40, 23.20.
24.10–30.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Захар Беркут
Драма, 23.10, поч. об 11.00, 22.10
24.10–30.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Трава зеленіша
Комедія, 23.10, поч. о 00.40
24.10–30.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Лекція «Холістичний підхід»
27 жовтня у Вінниці відбудеться цікава лекція «Холістичний підхід».
Хочете знати, як адаптувати ваші старі звички,
створити нові, які покращать вас на фізичному,
емоційному та розумовому рівні? Холістичний

Театр ХуліGUN —
прем'єри сезону «Птаха
Невдаха» — «Птаха2: БІ версія 18+»,
а також трагіфарс «За
дверима…» Гучна подія осені — довгоочікуване
відкриття сезону в театрі ХуліGUN.
Лише прем'єри — продовження ексцентричної
комедії «Птаха Невдаха» — «Птаха2: БІ версія 18+»,
а також трагіфарс «За дверима…» очікують на вас
протягом цього місяця — 26 та 27 жовтня у Молодіжному центрі КВАДРАТ. Байдужим не залишиться
ніхто. Початок вистав о 19.00. Вартість квитків —
150 грн, придбати можна на сайті moemisto.ua. Телефони для довідок: (097) 899 47 47, (093) 226 22 32.

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

Шельменко-денщик
Водевіль, 23.10, поч. о 16.00

Смішні гроші
Комедія для дорослих, 24.10, поч. о 18.30

Анна Кареніна
Театральний роман, 29.10, поч. о 16.00

Замовляю любов
Комедія для дорослих, 29.10, поч. о 19.00

Джазовий Майкл
Джексон
4 листопада о 19.00 у театрі Садовського відбудеться грандіозний концерт «Джазовий Майкл
Джексон», на якому ви
почуєте усі найкращі хіти
легендарного Майкла Джексона та Стіві Вандера
у виконанні кращих джазменів України.
«Ми живі, поки про нас пам’ятають. Музика Джексона — вічна, вона як і раніше резонує з душами
мільйонів людей по всьому світу».
Концерт «Джазовий Майкл Джексон» у Вінниці буде
повним сюрпризів та незабутніх емоцій до мурашок. Не пропустіть!
Квитки 200–500 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах філармонії, театру Садовського,
Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків:
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Женя і Катя та
Макс Пташник
9 листопада у креативному просторі «Артинов» крутий затишний
музичний вечір. Вас
запрошують вінницький
дует Женя і Катя та їх
колега львів'янин — талановитий сінгер-сонграйтер
Макс Пташник!
Початок концерту о 20.00. Вартість — 100 грн
(оплата на вході).

Після весілля
Комедія, 23.10, поч. о 17.50
24.10–30.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Прем’єри театру
ХуліGUN

підхід покликаний саме для цього — врівноважити
енергію людини на усіх рівнях.
Під час лекції поговоримо про: вплив харчування на
ментальне здоров'я людини, сім'ї, соціуму.
Як їжа впливає на нашесамопочуття, добробут, ментальне здоров'я, здоров'я сім'ї та людини зокрема.
Спікер: Дмитро Білецький, фахівець з психічного
здоров'я людини, соціальний працівник, практик
з лікування наркологічних залежностей у Новій
Зеландії та Ізраїлі.
Чекаємо вас у Креативному просторі «Артинов»
27.10.2019. Вартість: 200 грн.
Реєстрація за номером телефону (098) 970 68 97.

Летюча миша
Оперета, 30.10, поч. о 18.30

Гамлет
Story of revenge, 31.10, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка»,
тел. (098)7212369, (063)5031945)
Вартість квитків — 50 грн

Річкова фея Агайя
Прем'єра. Пригоди у заповідному лісі
26.10, поч. об 11.00 та 13.00

Як лисичка пташкою була
Пригодницький мюзикл
27.10, поч. об 11.00 та 13.00

ВИСТАВКИ
Виставка
«Подільський
ярмарок»
Експоцентр Вінницької
торгово-промислової
палати запрошує відвідати з 23 по 26 жовтня
виставку «Подільський ярмарок», що проходить в
рамках акції «Купуй вінницьке!».
На ярмарку ви зможете придбати високоякісні
продукти харчування безпосередньо від виробників та інші супутні товари. Час роботи виставки:
23 жовтня 11.00-18.30; 24 жовтня 10.00-18.30; 25
жовтня 10.00-18.00.

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) працює
унікальний музей, який налічує близько 5037 моделей транспорту. Виставка унікальна і дуже
дорога, розподіляється на кілька частин: вантажні,
легкові, спеціальні автомобілі, автобуси, мотоцикли,
військова техніка ручної роботи (збірки), а також потужна колекція живих двигунів автомобілів, вузлів і
агрегатів. У музеї в межах програми виховання дітей
та молоді діють безкоштовні групові екскурсії для
школярів, для решти відвідувачів вхід платний, але
за доступними цінами — 20 грн для дорослих, для
пенсіонерів і студентів — 10 грн.
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БЮСТИ І ГРА СТИХІЙ. ЧИМ
ШОКУВАЛА «ЛЕДІ ЛАЗАРУС»?

«ВІРШІ СИЛЬВІЇ ПЛАТ — ЦЕ ЯК
АТОМНА БОМБА!»
Àâòîð ìóçèêè — çíàìåíèòà ñó÷àñíà óêðà¿íñüêà êîìïîçèòîðêà
Ëþäìèëà Þð³íà — ðîçïîâ³ëà, ùî
ïåðøèé ïàðîñòîê ìàéáóòíüîãî
âò³ëåííÿ «Ëåä³ Ëàçàðóñ» çàðîäèâñÿ ùå çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî
Ñîþçó.
— Ï³ä ÷àñ àìåðèêàíñüêî¿ âèñòàâêè, ùî ïðîõîäèëà ó Êèºâ³,
ÿ çàòîâàðèøóâàëà ç ïàðîþ ïðîôåñîð³â-ô³ëîëîã³â ç ªëüñüêîãî
óí³âåðñèòåòó, ÿê³ ïîäàðóâàëè
ìåí³ äóæå ð³äê³ñíèé äëÿ òèõ ÷à-

Æ³íî÷à òåìà —
áåçäîííà ãëèáèíà äëÿ
òâîð÷îñò³, äå ìîæíà
êîïàòè é êîïàòè,
ïîñò³éíî â³äêðèâàþ÷è
é çíàõîäÿ÷è íîâ³ ñåíñè
À ñüîãîäí³ ÿ íåéìîâ³ðíî ðàä³þ,
ùî ìîÿ ìóçèêà ç êîæíèì ðîêîì
æèâå ñâî¿ì æèòòÿì, çì³íþºòüñÿ,
äèâóº íîâèìè òðàêòîâêàìè é ³íòåðïðåòàö³ÿìè. Öå äóæå äîáðå, ùî
íåìàº çàñòèãëîãî ðåçóëüòàòó —
ºäèíîãî çðàçêà ðàç ³ íàçàâæäè.
«ТЕМНА БІРЮЗА, ЯК СИМВОЛ
ЖІНОЧОГО ВСЕСВІТУ»
Áåðó÷èñü çà ïåðøå ïîâíîö³ííå òåàòðàëüíå âò³ëåííÿ «Ëåä³
Ëàçàðóñ» â Óêðà¿í³, ðåæèñåðêà
òà õóäîæíèöÿ-ïîñòàíîâíèöÿ
Þë³ÿ Æóðàâêîâà îäðàçó âèð³øèëà çðîáèòè àêöåíò íà ì³ñòèö³,
õèìåðíîñò³, òàºìíèö³, ñèìâîëàõ
÷àñó é áåççàõèñíîñò³ æ³íî÷î¿
äóø³. Ó êîæí³é äåòàë³ äåêîðàö³é
ìèñòêèíÿ çàøèôðóâàëà ÷èñëåíí³
ñèìâîëè, ùîá äàòè ñâîáîäó äëÿ
ôàíòàç³¿ ãëÿäà÷³â, àáè êîæåí ì³ã
ïîáà÷èòè ó âèñòàâ³ ùîñü ñâîº.
— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ÿ âïåðøå ïî-

ФОТО ЮРІЯ ЯКОБЕНЧУКА

Ç 17 ïî 20 æîâòíÿ
ó Â³ííèö³ â³äãðèì³â
ôåñòèâàëü Contemporary music
days in Vinnytsia-2019. Ùîäíÿ
áóëè øîêóþ÷³ ïðåì’ºðè, óí³êàëüí³ àâòîðñüê³ ïðîåêòè, åêñêëþçèâí³ íîâàòîðñüê³ ï³äõîäè é
ñì³ëèâ³ åêñïåðèìåíòè.
Ãó÷íèìè îâàö³ÿìè ãëÿäà÷³ çóñòð³÷àëè ïðèãîëîìøëèâèé ìóçè÷íî-òåàòðàëüíèé ïåðôîðìàíñ
«Ñòðàñò³ çà ä³â÷èíêîþ ³ç ñ³ðíèêàìè», êîíöåðò «Âåíåðà ó õóòð³» Ukrainian Festival Orchestra,
äîïðåì’ºðíèé ïîêàç îïåðè
«ßðîñëàâ Ìóäðèé» òà ïðåì’ºðó
ìîíîîïåðè «Ëåä³ Ëàçàðóñ», ÿêà
îñîáëèâî âðàçèëà óñ³õ ãëèáèíîþ
òà íîâàö³ÿìè.
Â³ðø³ êóëüòîâî¿ àìåðèêàíñüêî¿
ïîåòåñè Ñèëüâ³¿ Ïëàò, Äæåéìñà
Äæîéñà òà Ð³÷àðäà Áàõà âïåðøå
â Óêðà¿í³ îæèëè ó ïîñòàíîâö³,
ÿêà çà ï³äòðèìêè Óêðà¿íñüêîãî
êóëüòóðíîãî ôîíäó îá’ºäíàëà ñó÷àñíó ìóçèêó, ÷óòòºâó contempõîðåîãðàô³þ, îïåðíèé ñï³â,
åëåêòðîííî-ôîðòåï³àíí³ åêñïåðèìåíòè é ì³ñòè÷íî-õèìåðí³
äåêîðàö³¿, ïîâí³ ö³êàâèõ äåòàëåé
³ çàøèôðîâàíèõ ñèìâîë³â.
Ïðåì’ºðà «Ëåä³ Ëàçàðóñ» ñòàëà
óí³êàëüíèì çðàçêîì íàäñó÷àñíî¿
ïîñòàíîâêè, ÿêà íå ðîç÷èíÿºòüñÿ
ó íåáóòò³ îäðàçó ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ, à ùå äîâãî æèâå ó ñâ³äîìîñò³,
çìóøóþ÷è äî ðîçäóì³â òà ïîøóêó
ðîçãàäîê.

ñ³â æóðíàë «Ä³àëîã ÑØÀ». Ñåðåä àáñîëþòíî óí³êàëüíèõ ñòàòåé
ïîïóëÿðíîãî ìóçè÷íîãî êðèòèêà
äóæå âèñîêîãî êëàñó Åð³êà Çàëüöìàíà ïðî Jefferson Airplane òà
³íø³ ðîêîâ³ ãðóïè òàì áóëè â³ðø³ Ñèëüâ³¿ Ïëàò… Âîíè áóëè
íàñò³ëüêè íåòèïîâ³ äëÿ òîãî÷àñíî¿
ðàäÿíñüêî¿ ïîåç³¿, ùî ÿ áóëà ïðîñòî ïðèãîëîìøåíà. Öå áóëà, ÿê
àòîìíà áîìáà! Òàêèé êîãí³òèâíèé
äèñîíàíñ, êîëè â³ä÷óâàºø, ùî öå
ñïðàâæíÿ ïîåç³ÿ. ² õî÷ ÿ òîä³ ùå
áóëà ìàëà, â³ä÷óâàëà, ùî êîëèñü
ö³ â³ðø³ ìåíå íàçäîæåíóòü… ²
ñàìå òàê ñòàëîñÿ! Áàãàòî ðîê³â
ïîòîìó àãåíö³ÿ «Óõî» âèð³øèëà
çðîáèòè êîíöåðò ó Êèºâ³ ç ìóçèêîþ Äæà÷³íòî Øåëñ³ é ìî¿ìè
òâîðàìè. À ùå — çàïðîïîíóâàëà
íàïèñàòè ìóçèêó äî «Ëåä³ Ëàçàðóñ» Ñèëüâ³¿ Ïëàò. Òîä³ ìè âèêîíàëè òâ³ð àáñîëþòíî ó ³íø³é
âåðñ³¿ ç ³íøèìè âèêîíàâöÿìè.

Додаткові
поїзди
 Íà îñ³íí³ êàí³êóëè
«Óêðçàë³çíèöÿ» ïóñêàº
12 äîäàòêîâèõ ïîòÿã³â. Äâà
ç íèõ ïðîõîäèòèìóòü ÷åðåç
Â³ííèöþ, ùå îäèí — ÷åðåç
Æìåðèíêó. ×åðåç Â³ííèöþ êóðñóâàòèìóòü: Ïîòÿãè
¹ 192/191 Ëüâ³â — Êè¿â
(âèðóøèòü ó ðåéñè â îáîõ
íàïðÿìêàõ 26 æîâòíÿ
òà 3 ëèñòîïàäà); ïîòÿãè
¹ 275/276 Äí³ïðî — Ëüâ³â
(24 æîâòíÿ âèðóøèòü
äî Ëüâîâà, 25 æîâòíÿ — äî Äí³ïðà). Ïîòÿã
¹ 168 Ëüâ³â — Îäåñà,
ÿêèé ðîáèòèìå çóïèíêó
â Æìåðèíö³, êóðñóâàòèìå
26 æîâòíÿ òà 3 ëèñòîïàäà.
Êâèòêè ìîæíà ïðèäáàòè
îíëàéí àáî â çàë³çíè÷íèõ
êàñàõ.

Ексклюзив  Прем’єра моноопери
стала найбільш неординарною подією
фестивалю Contemporary music
days in Vinnytsia-2019. Як у одній ролі
показати множинні жіночі «Я» і що
символізують оголені бюсти з мушлями?
Ексклюзивно для RIA розказали творці:
композиторка Людмила Юріна, режисерка
Юлія Журавкова та співачка Анна Зарецька
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

КОРОТКО

Від побаченого шаленого міксу сучасного мистецтва
глядачі залишились у абсолютному приголомшені: вітали
героїнь «Леді Лазарус», стоячи, й зізнавались, що нічого
подібного раніше дійсно не бачили
÷óëà ìóçèêó Ëþäìèëè Þð³íî¿ é
àíãëîìîâíó âåðñ³þ «Ëåä³ Ëàçàðóñ», ÿ ìð³ÿëà çíàéòè ãàðíó âèêîíàâèöþ ³ çðîáèòè ïîñòàíîâêó
ó ïîâí³é ñöåí³÷í³é âåðñ³¿, ùîá öÿ
íàäçâè÷àéíà ñó÷àñíà îïåðà ïðîçâó÷àëà, ÿê ïîâíîö³ííà òåàòðàëüíà ïðåì’ºðà ³ç çàñòîñóâàííÿì óñ³õ
êîìïîíåíò³â, ÿêèìè ïîâèíåí áóòè
áàãàòèé ìóçè÷íèé òåàòð, — ðîçïîâ³äàº Þë³ÿ Æóðàâêîâà. — Ó êîìïëåêñ³ ìóçèêè, òåêñòó é äðàìàòóðã³¿
ÿ ïðåäñòàâèëà ñâîº áà÷åííÿ îïåðè.
Íàñêð³çíèì êîëüîðîì ìîíîîïåðè îáðàëà òåìíó á³ðþçó — êîë³ð
ìîðñüêèõ ãëèáèí, ÿêèé ðàçîì ³ç
ìóøëÿìè íà ñïèíàõ îãîëåíèõ
æ³íî÷èõ áþñò³â º ñèìâîëîì çàêðèòîãî, ³çîëüîâàíîãî Âñåñâ³òó.
Îêðåìî íà ñöåí³ áóëè ïðåäñòàâëåí³ ñòèõ³¿ — âîãîíü, âîäà,
ïîâ³òðÿ — òîé ðÿä ñòèõ³é, äî ÿêèõ
çàâæäè áëèçüêà ëþäñüêà äóøà,
ÿêà æèâå àáî ó ãàðìîí³¿, àáî
ó äèñãàðìîí³¿ ³ç Âñåñâ³òîì. ² ñàìå
òîä³, êîëè â³äáóâàºòüñÿ äèñîíàíñ,
ìîæå çðóéíóâàòèñÿ æèòòÿ.
— Ó ñâî¿õ ïîäàëüøèõ ïîñòàíîâêàõ ÿ îáîâ’ÿçêîâî ïëàíóþ
ïðîäîâæóâàòè æ³íî÷ó òåìó, àäæå
âîíà íàäçâè÷àéíî ö³êàâà, âñåîõîïëþþ÷à é áàãàòà. Ïðè÷îìó,
âò³ëþâàòè ¿¿ ìîæíà ó àáñîëþòíî
ð³çíèõ îïåðíèõ âàð³àíòàõ: ³ â êîì³÷íèõ, ³ ó òðàã³÷íèõ, ³ ó òàêîìó
ñêëàäíîìó æàíð³ ñïîâ³äàëüíî¿
îïåðè, ÿê íàøà «Ëåä³ Ëàçàðóñ», —
ãîâîðèòü Þë³ÿ Æóðàâêîâà. — Æ³íî÷à òåìà — áåçäîííà ãëèáèíà
äëÿ òâîð÷îñò³, äå ìîæíà êîïàòè
é êîïàòè, ïîñò³éíî â³äêðèâàþ÷è
é çíàõîäÿ÷è íîâ³ ñåíñè.
«ПОКИ ВХОДИЛА У РОЛЬ,
ПЕРЕЖИЛА ПРОТЕСТ І СЛЬОЗИ»
Åìîö³éíî íàäñêëàäíó ðîëü
æ³íêè, äîâåäåíî¿ äî êðàéíüî¿

òî÷êè — ñàìîãóáñòâà — ó ìîíîîïåð³ «Ëåä³ Ëàçàðóñ» áëèñêó÷å
âò³ëèëà çíàìåíèòà ñï³âà÷êà Àííà
Çàðåöüêà. ¯¿ ïëàñòè÷íå é ì³íëèâå
ñîïðàíî ïðîòÿãîì ä³¿ âèñòàâè â³äòâîðþâàëî çâó÷àííÿ âñ³õ ãîëîñ³â
ñâ³òó.
ßê áóëî íàëàøòóâàòèñÿ íà òàêó
âàæêó ïñèõîëîã³÷íó ðîëü?
— Äî ïðåì’ºðè íàïëàêàëàñÿ, — ç³çíàºòüñÿ Àííà Çàðåöüêà. — Ñïî÷àòêó ä³éñíî áóëî
äóæå âàæêî ñïðèéìàòè öåé òâ³ð.
ß ëþáëþ æèòòÿ, à òóò íàñò³ëüêè äåïðåñèâíèé ñòàí, ùî âåäå
äî ñàìîãóáñòâà… Òà é ìóçè÷íèé
ìàòåð³àë äóæå íåïðîñòèé — àòîíàëüíà ìóçèêà. Ïàðò³ÿ ôîðòåï³àíî âçàãàë³ íå äîïîìàãàº â³ä÷óâàòè
òîíàëüíîñò³, çâ³äêè ñàìå òðåáà
âñòóïèòè, à ä³àïàçîí íàäçâè÷àéíî ðîçêèäàíèé — â³ä äóæå âèñîêèõ íîò äî á³ëüø íèçüêèõ, ÿê³
ïðèòàìàíí³ ìåööî-ñîïðàíî àáî
íàâ³òü êîíòðàëüòî. Àëå îñê³ëüêè ÿ âîëîä³þ ð³çíèìè æàíðàìè,
ñï³âàþ ð³çíó ìóçèêó — â³ä äæàçó äî àêàäåì³÷íî¿ é, ãîòóþ÷èñü
äî êîæíî¿ ðîë³, çàâæäè âñå ïðîïóñêàþ ÷åðåç ñåáå — öå äîïîìîãëî â³äòâîðèòè òàêèé íåïðîñòèé
îáðàç ñâî¿ì ãîëîñîì. Ïåðåñòóïèâøè ÷åðåç ïðîòåñò, ÿ äóæå
áàãàòî â÷èòóâàëàñÿ ó ö³ òåêñòè,
ìóçèêó ³ òå, íàñê³ëüêè âîíà ñï³âïàäàº ç åìîö³éíèì ñòàíîì ãåðî¿í³. Ùîá äîíåñòè äî ãëÿäà÷³â ¿¿
íóòðî, ÿ íàìàãàëàñü ìàêñèìàëüíî
â³ä÷óòè ãåðî¿íþ: õòî âîíà, ÷èì
æèâå… ² ÿ çðîçóì³ëà öþ æ³íêó!
Óñå, ùî ¿¿ õâèëþâàëî é ëÿêàëî
ó îòî÷åíí³, ùî â³äáóâàëîñü ó ¿¿
ãîëîâ³, ñåðö³ òà äóø³. Íà ñöåí³
ïåðåäàòè âåñü ñïåêòð ¿¿ ïî÷óòò³â
ìåí³ äîïîìàãàëè ä³â÷àòà-òàíö³âíèö³, ÿê³ áóëè âò³ëåííÿì äîäàòêîâèõ «ß» ãåðî¿í³.

Велозабіг
 Çà ê³ëüêà äí³â äî Äíÿ
âñ³õ ñâÿòèõ, 27 æîâòíÿ,
ó ì³ñò³ ïðîéäå òðàäèö³éíèé
çà¿çä íà âåëîñèïåäàõ. Â³í
òðèâàòèìå ãîäèíó. Ï³ä ÷àñ
íüîãî ìîæíà áóäå íå ñèëüíî êâàïëÿ÷èñü ¿õàòè,
à òî é âçàãàë³ çóïèíÿòèñÿ,
ùîá ïîñìàêóâàòè êàâîþ
ó êàâ’ÿðíÿõ ïàðòíåð³â.
Ìàðøðóò çà¿çäó: ïð-ò Êîñìîíàâò³â — Õìåëüíèöüêå
øîñå — ïëîùà Ãàãàð³íà —
Õìåëüíèöüêå øîñå — ïàðê
³ìåí³ Ãîðüêîãî — âóëèöÿ
Ãðóøåâñüêîãî — Âîäîíàï³ðíà âåæà (ïëîùà
ªâðîïåéñüêà) — âóëèöÿ
Ñîáîðíà — ìáï «Ï³äêîâà» (êîëèøí³é ê³íîòåàòð
«Ðîñ³ÿ»). Îðãàí³çàòîðè
çàçíà÷àþòü, ùî ìàðøðóò
ìîæå áóòè òð³øêè çì³íåíî. «Çà äîáðîþ òðàäèö³º¿,
íà ô³í³ø³ ðîçäàìî ãàðáóçèê³â çà íàéÿñêðàâ³ø³/íàéêðåàòèâí³ø³ êîñòþìè/îáðàçè», — ïèøóòü â àíîíñ³.
Òàêîæ ó ðàìêàõ ïîä³¿
ïðîéäå òóðí³ð Ðîá³í Ãóä³â,
ãåëîââ³íñüêå ä³ñêî, êàâà â³ä
Ñàí Ñàíè÷à ³ ñï³ëêóâàííÿ
â îñ³íí³õ ïàñòîðàëÿõ. Çá³ð:
î 10.30 á³ëÿ ÒÐÖ «Ìèð»,
ñòàðò îá 11.00.

ОГОЛОШЕННЯ
Робота
100% працевлаштування в Чехії
для чол. та жін. Безкоштовні
консульт. Оформ. віз. Тел.:(067)
369-82-33
Sort date: 22.10.2019, №43/2019
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«Старі і нові
підприємства»
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ВІДПОВІДІ:

32

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
2. Бріз 4. Мальва 7. Володарка 9. Кристал
11. агрегатний 13. Маяк 15. Ензим 19. молокозавод 22.
інструментальний 27. ламповий 28. картографічна 29.
Промавтоматика 30. ЕкоВін 31. хрін 32. Сармат

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Що було на місці кондитерської фабрики. 3. Торгова
марка, під якою випускала свою продукцію вінницька
лакофарбова фабрика. 5. Найвідоміший продукт цього
виробництва — майонез. Але випускають там і маргарин,
оцет, безалкогольні напої. 6. Дуже закрите казенне
підприємство, на якому роблять зброю. 8. У 1955 році
розпочав роботу один з найбільших в Україні комбінат,
який і досі працює. Основна його продукція. 10. Нині
це зупинка Стрілецька, але вінничани досі називають її
за назвою заводу, що був неподалік. 12. Підприємство,
що виготовляє шкільні меблі. 13. Продукція, яку
виробляли на фабриці, на місці якої побудували «Набережний квартал». 14. Що виробляли колись на фабриці
імені Щорса (нині на її місці в центр міста ТРЦ Sky Park).
16. Підприємство, на якому виробляють паркетну дошку.
17. Завод, на місці якого був був ринок «Ма-ки». 18.
Старий завод, який працює на вулиці Данила Нечая.
20. Назва прального порошка, яким був відомий
колись «Хімпром». 21. Фабрика, «тезка» спортивного
товариства. Там шиють переважно трикотажні вироби.
23. Один з найстаріших заводів області, заснований
у 1900 році, знаходиться на вулиці Лебединського. 24.
Назва горілки, яку випускали на одному з найстаріших
заводів Вінниці. 25. Спеціалізуються на виробництві
борошна. 26. Вінницький завод, відомий кришками
для закатки та рибними консервами. 29. Фірма, на якій
виробляють безалкогольні напої «Караван».

11

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. броварня 3. Радуга 5. АВІС 6. Форт 8. олія 10. пивзавод
12. Геліка 13. меблі 14. взуття 16. Барлінек 17.
Електротехнічний 18. цегельний 20. Лотос 21. Динамо 23.
насіннєвий 24. Сотка 25. Зерносвіт 26. Вінтар 29. Панда

ПО ГОРИЗОНТАЛІ
2. Займаються переробкою рибопродукції. 4. Ювелірна
фабрика. Її назва пов’язана з квіткою, яку часто асоціюють з Україною. 7. Шиють чоловічий одяг здебільшого
на експорт у країни Європи. 9. Завод, на якому з алмазів
роблять діаманти. 11. Завод, значну територію якого
після реорганізації передали під ринок «Залізничний».
13. Завод, на якому виробляють електроприлади. 15.
Завод препаратів мікробіологічного синтезу. 19. Підприємство, яке було на колишній вулиці Іванова (нині
Волошкова). 22. Завод, основною продукцією якого є
металорізальний інструмент. 27. Колись найбільший
завод у Вінниці, який перетворили на руїни. 28. Яка
вінницька фабрика прославилась завдяки глобусу
України. 29. Підприємство, яке виготовляє електричне
устаткування. 30. Підприємство, завдяки якому Вінниця
не завалена сміттям. 31. Найпопулярніший продукт,
який виробляє Вінницька харчосмакова фабрика. 32.
Завод, який виготовляє розважальні атракціони. Серед
них — колеса огляду та американські гірки.

РЕКЛАМА

459185

461971

447056
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ЧОМУ НЕ ВАРТО ШУКАТИ
«СВОЄЇ ПОЛОВИНКИ»
Ймовірність  Десь у Всесвіті
обов’язково існує людина, яка
передбачена тобі долею — так думає може
не кожен, але багато хто. Теорія існування
двох половинок настільки жива в головах
та серцях чоловіків і жінок, що вони часом,
не помічаючи байдужості свого обранця
(очевидного для інших), зливають себе,
своїх близьких, та взагалі своє життя
незнамо куди і навіщо. Не варто
Áóâàº ³íêîëè, çóñòð³ëèñÿ ïîãëÿäàìè äâ³ ëþäèíè ³ ùîñü îñîáëèâå (íàïåâíå, ìàã³÷íèé ñòðóì)
ïðîá³ãëî ì³æ íèìè, ³ âîíè çðîçóì³ëè, ïðè÷îìó îäíî÷àñíî, — ìîÿ
ëþäèíà, òðåáà áðàòè ³ íå â³äïóñêàòè. Óñå ñêëàëîñÿ ÿê ãàäàëîñÿ, ³
æèëè âîíè, ïîæèâàëè â ëþáîâ³ òà
çëàãîä³, àæ äî çîëîòîãî âåñ³ëëÿ.
Öå íå êàçî÷êà, òàê ä³éñíî òðàïëÿºòüñÿ, äóæå ð³äêî ³ ÿê âèíÿòîê
ç ïðàâèë, àëå æ… Õî÷à çäîðîâèé ãëóçä ìàâ áè ïîïåðåäæàòè,
ùî íà ïóñòîìó ì³ñö³ âåëèêå êîõàííÿ àæ äî ìîãèëè, íàâðÿä ÷è
ñòàíåòüñÿ. Òà òàêà åëåìåíòàðíà
äóìêà íàì â ãîëîâó íå ïðèõîäèòü. Íå äóìàºìî ìè, ùî òàêå
êîõàííÿ ìàº çðîñòè òà âèçð³òè:
ïî÷èíàºòüñÿ âñå ç ñèìïàò³¿, ñïîäîáàòèñü ìàþòü ëþäè âçàºìíî,
ï³çíàòè îäíå îäíîãî, çáëèçèòèñü,
çàêîõàòèñü.
Ï³ñëÿ äîñèòü òðèâàëîãî ÷àñó,
êîëè ëþäè ïîæèëè ðàçîì, ïðèòåðëèñÿ îäíå äî ³íøîãî — ñàìå
òîä³ ³ ç’ÿâëÿºòüñÿ êîõàííÿ ³ âè-

õîäÿòü ò³ ñàì³ ïîëîâèíêè.
Àëå ìè, ÿê çàâæäè, ðîáèìî
âëàñí³ âèñíîâêè — ÿêùî òàêå
áóâàº, òî çíà÷èòü ìàº áóòè
îáîâ’ÿçêîâî. Íó ³ øóêàºìî ïîëîâèíêè. Ïîãàíî òå, ùî ï³ä ÷àñ ïîøóêó ïðèçíà÷àºìî íèìè êîæíó
ëþäèíó, ÿê³é «ïîùàñòèëî» íàì
ñïîäîáàòèñü. Ðîç÷àðîâóºìîñÿ, ³
ðîáèìî ñóïåðñüêèé âèñíîâîê —
íå ïîëîâèíêà çíà÷èòü, ïîòð³áíî
øóêàòè äàë³.
² öå ùå íå íàéã³ðøèé âàð³àíò.
Íàéá³ëüø ïðèêð³ ³ñòîð³¿ òðàïëÿþòüñÿ, êîëè ìè âïåâíåí³, ùî çóñòð³ëè òó ñàìó ëþäèíó. Ïðàâäà,
âîíà ïîêè ùî íå ïîâ³ðèëà ñâîºìó
ùàñòþ. Íó ³ ï³øëà ðîáîòà íàä
ñòîñóíêàìè. Çðîçóì³ëî, ùî âèòðà÷àòè ÿêèéñü ïåð³îä ñâîãî æèòòÿ íà «ïîëîâèíêó», öå îñîáèñòà
ñïðàâà êîæíî¿ ëþäèíè. Âò³ì,
õî÷åòüñÿ ïîïåðåäèòè ïðî äåÿê³
ñòàíè, ç ÿêèìè ç³øòîâõíåòüñÿ
ëþäèíà, ÿêà ïðîäîâæóº äîëàòè
ð³çíîìàí³òí³ ïåðåïîíè íà øëÿõó
äî îñîáèñòîãî ùàñòÿ.

Коментар експерта
ВАЛЕРІЙ
АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

— Давайте спробуємо відповісти
на запитання:
а звідки взагалі
береться необхідність в іншій людині? Уся справа
в тому, що у кожної людини є певні потреби. Якщо дуже коротко,
то основні потреби в стосунках
наступні: свобода від претензій,
забезпечений побут (турбота),
безпека (в тому числі захист від
«зради»), якісний і кількісний секс,
матеріальні блага (і їх джерело),
підтримка самооцінки (гордість,
почуття власної значущості).
У кожного своя ієрархія. На першому місці у когось може бути
безпека, у когось побут, у когось
секс. Найцікавіше починається
під час пошуку партнера. Згадайте
стан, коли у вас не було партнера,

а ви дуже хотіли стосунків. Приємне відчуття? Не дуже, правда?
У психології це відчуття називається «фрустрація». І в цьому стані ми
починаємо шукати людину, яка,
на нашу думку, закриє наші потреби. Я підкреслюю, тільки, на нашу
думку! Зовсім не факт, що людина
це дасть. І далі в голові у деяких
людей з’являється помилка: вони
починають вважати, що обраний
ними партнер може зробити
їх щасливими. «А якщо все ще
не дає, значить мало прошу», —
думають вони. Таким чином можна битися об стінку кілька тижнів,
місяців, років, не тільки не отримуючи бажаного, але і втрачаючи
час, друзів, і здоровий глузд. Тому,
якщо ви підловили себе на думці:
«Тільки він чи вона зробить мене
щасливою людиною!», задумайтеся, хто відповідатиме за ваше
щастя: людина, якій ви байдужі,
чи ви самі?

ТАКОГО ТОЧНО НЕ БУВАЄ, КОЛИ Є КОХАННЯ
САМОКОПАННЯ
Якщо щось не виходить — потрібно шукати
причини в собі. І ти будеш шукати, копати, розгрібати і обов’язково щось віднайдеш. Наприклад, ти не надто успішний, гарний, фігура так
собі, кар’єра фу, професія таке, і взагалі в тебе
немає престижного авто та друзів. Коротше,
ти маєш купу варіантів, куди можна і потрібно
розвиватись, щоб здобути всі ці досягнення
і потім скласти їх до ніг коханої людини як
дарунки волхвів. І сподіватись на взаємність.
Ти починаєш самовдосконалюватися (насправді, це класно, якби ціль була іншою). З часом
озираєшся, підраховуєш досягнення — ні, ще
не дотягую до досконалості. І знову в бій — тре-
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ОВЕН
Будьте охайні та привабливі — це збільшить ваш успіх
у протилежної статі. У любовних справах постарайтеся
частіше говорити «так».

ТЕЛЕЦЬ
Можливі приємні зміни
у ваших стосунках з коханою
людиною. Ваші мрії можуть
несподівано стати реальністю.
Але не варто чіплятися в свого
обранця мертвою хваткою.

БЛИЗНЮКИ

нінг особистого зростання, курси англійської
та суахілі, ландшафтного дизайну, пікапу та
зваблення. Ти можеш стати еталоном сучасної
людини — але не ідеалом для «коханого».
Причина банальна — конкретно цій людині ти
не потрібен — ніяким, навіть супер пупер.

ЕНЕРГЕТИЧНА ПРІРВА
Закоханий без взаємності часом користується
маніпуляціями, прагнучи розпалити вогнище
кохання в грудях «холодного товариша». Але
в підсумку розпалює і знеструмлює себе сам.
Наприклад, спочатку ти даєш людині абсолютну «свободу», тупо не миготиш перед очима.
Нічого не відбувається? Підходиш ближче.
Залазиш людині на коліна. Щось заворушилося? Потім заповзаєш в душу. Це має такий
вигляд: «Просто кава і побалакаємо», «А може
нам зайнятися сексом? Просто сексом».
Людина навпроти буде відповідати тобі якоюсь
взаємністю, саме «якоюсь», та зовсім не тою,
яка б тебе влаштовувала. Хоча і цієї достатньо,

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

Вашим любовним стосункам
ніщо не заважає. Ваші почуття зараз сильні і взаємні. Ви
довіряєте своєму партнеру.
Так що просто частіше бувайте удвох.

РАК
У вівторок вас може очікувати дивовижна зустріч.
Використовуйте цей шанс,
цілком ймовірно, ви знайдете кохану людину, та ще й
споріднену душу.

ЛЕВ
Одиноким представникам
даного знаку варто зрозуміти: все, схоже, йде до того,
що ваш таємний любовний
зв'язок може перестати бути
секретом для оточуючих.

щоб не давати тобі зірватися з гачка. І ти підеш
на новий круг. Потім ще на один. Потім… Ну ти
зрозумів.
Найгірше те, що місце в запасному відсіку тобі
не призначали, ти сам призначив собі «і місце,
і посаду», і суворо дотримуючись інструкції.

ДІВА
Цей тиждень підходить для
любові і приємних пригод
в даній сфері. Дайте волю
фантазії, але не йдіть поперек бажань партнера.

СОЦІАЛЬНИЙ ВАКУУМ

ТЕРЕЗИ

Якщо в тебе є друзі, або хоча б один друг, він
не зможе без кінця і краю дивиться на те, як ти
прагнеш стрибнути вище голови, як принижуєшся, як прагнеш завоювати байдужу до тебе
людину. Спочатку друзі може і підживлять тобі
самооцінку сподіваннями на краще: «Ну просто
людина така», «Нічого страшного, у всіх бувають періоди охолодження стосунків», «Може
проблеми в людини, і не до кохання її».
Але настане день і час, коли тобі скажуть сувору
правду: «Слухай, ну плюнь ти. Забий. Йди
далі», «Тебе не кохають, ти не потрібен». І коли
ти вперше почуєш таке від близьких людей,
тебе охопить злість та ненависть (ну як вони

СКОРПІОН

Ваші дії на любовному фронті
не повинні бути занадто
активними та наполегливими. Спробуйте не вередувати
і не чіплятися до свого обранця через дрібниці.

можуть, як вони не розуміють, може не такі
вони й близькі). І варто тобі затриматись у цій
сумній історії трішки більше часу, ніж триває
терпець оточуючих, навколо тебе не залишиться жодної людини, якій реально не байдуже те,
що ти робиш з собою і власним життям.

СТРІЛЕЦЬ

ПІД ПЛІНТУСОМ
Кожен, кого хоч раз кохали відчайдушно і
не взаємно, знає про існуючу спокусу дозволити закоханій людині хоч трішки погрітись біля
тебе. Ну а що тут такого? Закохані зазвичай ні
на що не претендують, ні на чому не наполягають, навпаки, виконують будь-які примхи.
Вони дуже зручні. І вони самі буквально напрошуються на те, щоб їх використовували. Іноді
так прямо і говорять: «Мені потрібно просто
бути поруч з тобою».
Хоча якби хоч на мить закоханий міг включити
голову, поміркувати про одну річ — чому після
довгоочікуваних зустрічей та побачень він повертається додому ще більше одинокий та не-

У сфері особистих взаємин
вас може очікувати щось
приємне. Стосунки, які
похитнулися, можна буде поправити, в тих, що не встигли
розвинутися, зробити значний крок вперед.

щасний, ніж був до того? Можливо, що-небудь
та й зрозумів би про своє місце в цих стосунках.
Але проблема в тому, що закохані головою
не думають. Є лише палаюче від кохання
серце, яке вони несуть на простягнутих руках, і
навіть не бачать, кому його дарують.

КОЗЕРІГ
Ви, схоже, зараз представлені самі собі. Не засмучуйтеся через це. Коли ніхто
не затуляє світ своїм сліпучим
блиском, простіше розгледіти
того, хто вам дійсно подобається.

ВОДОЛІЙ

ВІЧНЕ ОЧІКУВАННЯ
Життя на паузі, це страшно, хоча і не очевидно
тому, хто знаходиться в епіцентрі цієї паузи. Але
зі сторони це має вигляд дня Сурка, постійне
очікування. Коли людина згодиться зателефонувати. Чи може зустрітися. Або відповісти
на твою ласку чимось більш істотним, ніж «як
це мило». Ти живеш в «режимі очікування», і
це занадто підла обманка.
Усередині тебе киплять пристрасті і думки,
руйнуються і заново відбудовуються цілі світи,
і це створює помилкову ілюзію, що ти живеш
повним життям.
Але насправді ти завмер, зупинився, а життя
з усіма його можливостями, кльовими зустрі-

Як можна більше часу найкраще провести тет-а-тет з
коханою людиною. Влаштуйте таємне і пристрасне побачення. Не варто афішувати
ваші стосунки для оточуючих,
їм ні до чого знати про вас
занадто багато.

Ви цілком здатні зробити
своє життя і життя вашого обранця феєрверком. Тільки чи
потрібно це вам, і як до цього
поставиться він? Ваші неприборкані емоції загрожують
привести до сварок. Прагніть
до рівноваги і спокою.

чами проходить повз. І дуже шкода, що немає
такої опції, коли після завершення виснажливої
любовної історії можна було б подивитися
на повний список того, що ти пропустив, і тих,
кого ти задовбав, поки варився в усьому цьому.
Список цей, напевно, був би величезним.

РИБИ
Вам знадобиться доброта і
терпіння, даруйте свою турботу коханій людині, не вимагаючи нічого натомість.
Вона вам буде дуже вдячна.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
АНДРІЙ САВЧЕНКО, БАРМЕН

— Кохаааанииий,
я прийшлаааа!
— Знову п’яна? Ось і йди
туди, де пила!
— Алло, дівки! Зараз
прийду, я відпросилася.

***

— Ти любиш малювати?
— Ну так, а з чого ти взяв?
— По бровах бачу.

***

Алло, Галю, а ти де хочеш побути: на морі
чи в лісі?
— Ой, ну звичайно на морі, Іване! А ти що,
путівки береш?
— Та ні, вибираю освіжувач повітря для
туалету…

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019

ГОРОСКОП
ОВЕН

Марія, 18 років

Вы сможете достичь любых
вершин, но только при критическом отношении к себе.

Навчаюся в Донецькому
національному університеті на
маркетолога. Я дуже добра та
позитивна людина. Захоплююсь
мейкапом. Раніше займалася танцями
ми
та спортивним плаванням.

ТЕЛЕЦ
Cоберитесь с силами
и решительно преодолейте
новый рубеж.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

БЛИЗНЕЦЫ
Вам удастся приблизиться
к заветной цели. Вы можете
получить неожиданную
поддержку друзей.

Надсилайте своє фото та коротку
розповідь про себе на e-mail:

miss@riamedia.com.ua.

Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2019
19
і безкоштовну професійну фотосесію від
д
фотостудії «INDIGO» отримають
найвродливіші учасниці.

РАК
Только спокойная оценка
происходящего принесет
вам успех. Ваша карьера
явно идет в гору.

***

Вночі міліція зупиняє п'яненьку дамочку:
— Куди поспішаємо?
— На лекцію.
— Хто ж у такий час лекції читає?
— Чоловік!

ЛЕВ

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2019» НА:

Не пытайтесь всем и каждому доказать свою правоту, лучше уйти в тень.

ДЕВА

***

У школі на випускному побилися фізрук
і трудовик. Переміг трудовик, тому що
карате — це карате, а молоток — це молоток.

***

— Дорогий, у мене росте животик, здається,
я вагітна.
— Ага, ну да. Я навіть знаю, хто батько.
— Хто?
— Комбінат кондитерських виробів.

На работе все будет благополучно, даже вероятно
повышение по службе.
ФОТОСЕСІЯ
ВІД ФОТОСТУДІЇ
«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

ВЕСЫ
Непростая неделя, так как
накопилось много дел,
которые лучше выполнить.

СКОРПИОН
Голову будут переполнять
идеи, которые быстро принесут вам прибыль.

***

Лікарю, ви знов не той зуб рвете!
— Та не може бути! Це вже останній!

СТРЕЛЕЦ

***

Приходить Вовочка в аптеку і каже:
— Можна щось від болю?
— Хлопчику, а що в тебе болить?
— Поки тато не прийшов з батьківських
зборів, то нічого, а потім буде видно.

При желании, воспользовавшись обстоятельствами,
будет шанс многого достичь.

БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

КОЗЕРОГ
У вас появится шанс расширить свое дело и обрести
новых надежных партнеров.

***

— Ой, сіль розсипалася.
— Це до сварки.
— Може, обійдеться?
— Ні, коханий. Я вже налаштувалася.

ВОДОЛЕЙ

***

Прийшло сьогодні смс від оператора:
"Спілкуйся з друзями в три рази більше!"
У мене або печінка не витримає, або з дому
виженуть…

Вам необходимо заранее
просчитывать свои действия и слова.

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

Найгарніші
дівчата їздять
з «Бліц таксі»

РЫБЫ
Постарайтесь обещать
только то, что сможете
выполнить.

РЕКЛАМА
460385

461673

462005

459511

