
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 Г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

блок
1
500

грн

462571

 Більшість з тих, хто ніколи не стикався з 
онкологією, вважає рак невиліковною хворобою. 
Тому коли їм або їхнім близьким діагностують 
рак, вони починають панікувати, не знають, куди 
бігти, а деякі ставлять на своєму житті хрест 

 Ми попросили людей, які на власному досвіді 
знають, що таке рак, дати практичні поради, 
тим, хто цього потребує

 Кожній з цих дівчат було страшно. Але тепер усі 
вони мають великий досвід, який може стати у 
нагоді тим, хто прямо зараз перебуває у діагнозі 
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ДІАГНОСТУВАЛИ РАК 
ЯК З ЦИМ ЖИТИ?

Марина Кушнір 
бореться з раком 
молочної залози. 

Дівчина каже, 
що при онкології 

потрібно розробити 
план лікування 
і не вестися на 

нетрадиційну 
медицину
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Як нас дурять 
Öåé ð³ê â³äçíà÷èâñÿ áåç-

ïðåöåäåíòíèìè âèáîðàìè 
çà âñþ ³ñòîð³þ Óêðà¿íè. 
Íàðîä çðîáèâ ñâ³é âèá³ð ³ 
âñþ ïîâíîòó âèêîíàâ÷î¿ òà 
çàêîíîäàâ÷î¿ âëàäè ïðîñòî 
ïåðåäàâ â îäí³ ðóêè. Ó íà-
ñòóïíîìó ðîö³ — ì³ñöåâ³ âè-
áîðè. Ñóäÿ÷è ç ïàðëàìåíò-
ñüêèõ, ó Â³ííèö³ òà îáëàñò³ 
íàéá³ëüø³ øàíñè ìàþòü: 
«Ñëóãà Íàðîäó», «Óêðà¿í-
ñüêà ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà», 
«Áàòüê³âùèíà» òà «ªâðîïåé-
ñüêà ñîë³äàðí³ñòü». À êîãîñü 
ö³êàâèòü, ÷è âçàãàë³ ó íàø³é 
îáëàñò³ º â íàÿâíîñò³ çàçíà-
÷åí³ îðãàí³çàö³¿?

Òàê îñü, ï³ñëÿ ëåãêîãî 
ìîí³òîðèíãó ðåºñòðó þðè-
äè÷íèõ îñ³á, ÿêèé, äî ðå÷³, 
äîñòóïíèé äëÿ âñ³õ, ìîæó 
âàì ïîâ³äîìèòè, ùî ò³ëüêè 
«ªâðîïåéñüêà ñîë³äàðí³ñòü» 
ìàº Â³ííèöüêó òåðèòîð³àëüíó 
îðãàí³çàö³þ. «Áàòüê³âùèíà» 
â³äêðèëà ñâî¿ îðãàí³çàö³¿ 
ó äåÿêèõ ðàéîíàõ, à «Ñëó-
ãà Íàðîäó» òà «Óêðà¿íñüêà 
ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà» âçàãàë³ 
íå âèÿâèëè áàæàííÿ ðåºñòðó-
âàòè ñâî¿ îñåðåäêè. 

Íàñ äóðÿòü âæå 28 ðîê³â, 
àëå ðàíî ÷è ï³çíî öå çà-
ê³í÷èòüñÿ ³ ìè ïîâèíí³ âæå 
äóìàòè ïðî ìàéáóòíº. Íàì 
íåîáõ³äíî âèìàãàòè ó ïîë³-
òèêàí³â ÿê³ñí³øîãî ïðîäóê-
òó. Òðåíä â Óêðà¿í³ ïîâèíí³ 
çàäàâàòè ðåàëüí³ ïîë³òè÷í³ 
ïàðò³¿, ÿê³ ÿê ì³í³ìóì ïîâè-
íí³ ìàòè: ³äåþ, ÷ëåí³â ïàð-
ò³¿, ñòðóêòóðó, ïðîãðàìó òà 
ðåàëüíèõ ë³äåð³â íà ì³ñöÿõ. 
Ìàéáóòíº çà æîðñòêîþ ïàð-
ò³éíîþ êîíêóðåíö³ºþ, â ÿê³é 
áóäóòü ïåðåìàãàòè íàéêðàù³.

Äëÿ ëþäåé ìîæó ïîðàäè-
òè îäíå: íå â³ðòå âñ³ì òàê 
çâàíèì åêñïåðòàì ³ ïîë³-
òèêàíàì. ×èòàéòå, â÷³òüñÿ, 
àíàë³çóéòå ³ ðîá³òü ñàì³ âè-
ñíîâêè, øóêàéòå ³ñòèíó. Ìè 
ñàì³ º àðõ³òåêòîðàìè ñâîãî 
ìàéáóòíüîãî.

ДУМКА

АДВОКАТ

Олександр Олександр 
САРАФАНЮКСАРАФАНЮК

ДМИТРО (24), ЕКОНОМІСТ:
— Я живу на Івана Богуна. 
Кожного дня о восьмій ран-
ку виходжу на роботу і бачу, 
що на вулиці вже прибрано. 
Хоча, у нашому районі і так 
не дуже смітять.

ІНГА (36), ВИКЛАДАЧКА:
— Задоволена. Живу на Ви-
шеньці. Там смітять регуляр-
но, але й прибирають постій-
но. Зранку бачу, як працює 
двірник. Єдине, за собаками 
можуть не прибирати. 

ВОЛОДИМИР (53), БЕЗРОБІТНИЙ:
— Я живу у приватному бу-
динку на Хуторі Шевченка. 
У нас немає сміття, тому що 
там люди  відповідальні. Ко-
жен прибирає. Комунальни-
ків там не бачив ніколи.

ЛІНДА (20), СТУДЕНТКА:
— Так. Живу у Набережному 
кварталі. Сміття там багато, 
але будівельного. Багато лю-
дей там роблять ремонти. Що 
стосується обгорток чи пля-
шок, то такого немає.

СЕРГІЙ (66), ПЕНСІОНЕР:
— Я житель багатоповерхівки 
на вулиці Писарєва. І якістю 
прибирання  не задоволений. 
Роботи виконуються халатно. 
Куп сміття немає, але прибра-
но недобросовісно.

ІРИНА (62), ПЕНСІОНЕРКА:
— У нас на Хлібній добре при-
бирають. Причому протягом 
усього дня: і зранку, і ввече-
рі. Іноді я навіть дивуюся, як 
вони примудряються знахо-
дити собі якусь роботу.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи задоволені ви якістю прибирання прибудинкової території?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(0633)7758334 

Íà ñåñ³¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, 1 ëèñòîïà-

äà, óõâàëèëè ð³øåííÿ ïåðåäàòè 
êîøòè íà ïîêðèòòÿ áîðã³â «Âî-
äîêàíàëó» ïåðåä åíåðãåòèêàìè. 
Çàãàëîì, âèä³ëèëè 7,7 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü, ùîá îáëåíåðãî ³ «Åíå-
ðà Â³ííèöÿ» íå â³äêëþ÷àëè âî-
äîêàíàëüíèê³â â³ä ñâ³òëà, ùî 
ñïðè÷èíèòü çóïèíêó âîäîãîíó ³ 
êàíàë³çàö³¿.

Ìåð Â³ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ 
ðîçêàçàâ, ùî áîðãè îáëàñíîãî 
Âîäîêàíàëó, ÿêèé íå º ó âëàñ-
íîñò³ ì³ñòà, ïëàòèòèìóòü ÷åðåç 
«Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî».

— Ñïðÿìóºìî 5 ì³ëüéîí³â 
229 òèñÿ÷ ãðèâåíü íà ì³ñüêòå-
ïëîåíåðãî, ÿêå âèïëàòèòü ñâ³é 
áîðã ïåðåä Âîäîêàíàëîì. Â³äïî-

â³äíèé ðåñóðñ îáëàñíèé âîäîêà-
íàë ñïðÿìóº íà ïîãàøåííÿ áîðãó 
ïåðåä îáëåíåðãî. Ïî «Åíåð³» ìè 
ïåðåäàºìî 2,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
ñóáâåíö³¿ â îáëàñíèé áþäæåò, 
àáè ïîêðèòè êàñîâèé ðîçðèâ 
ì³æ òàðèôàìè Â³ííèöÿîáëâî-
äîêàíàëó ³ åëåêòðîïîñòà÷àëüíîþ 
îðãàí³çàö³ºþ. ² ï³ñëÿ ð³øåííÿ 
áóäå çà îáëàñíîþ ðàäîþ. Íàãî-
ëîøóþ, Â³ííèöÿ ìàº ïðèéíÿòè 
ó âëàñí³ñòü îáëàñíå êîìóíàëüíå 
ï³äïðèºìñòâî «Â³ííèöÿîáëâîäî-
êàíàë», àáè ïîä³áíèõ êîíôë³ê-
ò³â ç åíåðãåòèêàìè íå âèíèêàëî 
ó ìàéáóòíüîìó.

Äàë³ íà «Âîäîêàíàë³»ïðîâåäóòü 
àóäèò, ³íâåíòàðèçàö³þ, çì³íè ó 
êàäðàõ. À ðàçîì ç öèì, âèçíà÷àòü 
ñòðàòåã³þ ðîçâèòêó öüîãî ï³äïðè-
ºìñòâà, ùîá ñóòòºâî âïëèíóòè 
íà ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ ïèòíî¿ 
âîäè. Ó òîìó ÷èñë³, é ðåêîí-
ñòðóêö³þ î÷èñíèõ ñïîðóä.

МІСТО ПОГАСИТЬ БОРГИ 
ВОДОКАНАЛУ ЗА СВІТЛО
Формула Поліщука  Щоб енергетики 
не відключали Водоканал від світла, 
депутати вирішили передати 5,2 мільйона 
гривень обленерго та 2,5 мільйона 
«Енері». І вже незабаром місто знову 
платитиме за борги Водоканалу, які 
сягнули близько 60 мільйонів гривень

Äåïóòàòêà Ãàííà Äàâèäåíêî çà-
óâàæèëà, ùî ïîòð³áíî âèìàãàòè 
àóäèò Âîäîêàíàëó ïåðåä òèì, ÿê 
ïðèéìàòè ï³äïðèºìñòâî íà «ïëå-
÷³» â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ãðîìàäè.

— Âîäîêàíàë ùå ð³ê òîìó áóâ 
ïðèáóòêîâèì, à òåïåð º çáèòêî-
âèì ï³äïðèºìñòâîì. Ïîòð³áíî 
çíàéòè ãðîø³, ÿê³ ðàïòîì çíèêëè 
ç ðàõóíê³â Âîäîêàíàëó, ùîá êîæ-
íî¿ ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè íå âèä³ëÿòè 
ãðîø³ íà ïîêðèòòÿ çáèòê³â.

Íà öå Ìîðãóíîâ â³äïîâ³â, ùî 
ï³äïðèºìñòâî º â îáëàñí³é âëàñ-
íîñò³. Òîæ ìåð³ÿ ìîæå çâåðòàòè-

ñÿ», ðåêîìåíäóâàòè», àëå àæ í³ÿê 
íå âèìàãàòè ïðîâîäèòè àíàë³ç 
ðîáîòè ï³äïðèºìñòâà. Òèì ïà÷å, 
çà ñëîâàìè ìåðà, òàê³ çâåðíåííÿ 
íà îáëðàäó âæå áóëè.

Ñóìà — 5 ì³ëüéîí³â 229 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü º ïåðøèì ïëàòåæåì, 
ÿêèé ÷åðåç òåïëîâèê³â ïåðåðàõó-
þòü îáëåíåðãî. Ïðî öå ðîçêàçàëà 
äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ô³íàí-
ñ³â ì³ñüêðàäè Íàòàë³ÿ Ëóöåíêî.

— Ìè âèøóêóºìî ùå 5 ì³ëü-
éîí³â 229 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ùîá 
âèä³ëèòè ¿õ ùå â öüîìó 2019 ðîö³ 
íà ðàõóíîê ì³ñüêòåïëîåíåðãî äëÿ 
ïîãàøåííÿ áîðã³â «Âîäîêàíàëó». 
Ùîäî ïëàòåæ³â ³ç çàáîðãîâàíîñò³ 
â íàñòóïíîìó ðîö³ — öå îïðà-
öüîâóºòüñÿ ó áþäæåò³ Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ÎÒÃ íà 2020 ð³ê, — êàæå 
Ëóöåíêî.

Òàêó ôîðìóëó ïîãàøåííÿ áîð-
ã³â ïðîïîíóâàâ ãåíåðàëüíèé äè-
ðåêòîð «Â³ííèöÿîáëåíåðãî» Àí-
äð³é Ïîë³ùóê: äî ê³íöÿ 2019 ðîêó 
ç áþäæåòó Â³ííèö³ âèä³ëÿþòü 
íà ïîãàøåííÿ áîðãó «Âîäîêàíà-
ëó» ïî 5,229 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Íàäàë³, ç ñ³÷íÿ 2020 ðîêó äî æîâ-
òíÿ 2021 ðîêó, áîðã Âîäîêàíàëó 
âèïëà÷óâàòèìóòü ïî 2,131 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü ùîì³ñÿ÷íî.

Обласний Водоканал, станом на кі-
нець жовтня, був винен енергетикам 
63 мільйони гривень. Як пояснюва-
ли у обленерго, цей борг утворився 
протягом останніх трьох років:
— За ці три роки було чимало зу-
стрічей. Ми чули обіцянки від «Во-
доканалу». У нас був ресурс, щоб 
покривати борги «Водоканалу»: 
кредитний ліміт у банку, який ми 
повністю вичерпали, — сказав генди-
ректор Обленерго Андрій Поліщук.
— Цей борг пояснюється невід-

повідністю тарифу, — пояснював 
директор водоканальників Олек-
сандр Чернятинський на сесії 
облради 26 вересня. — Мину-
лого, 2018 року, ми працювали 
за тарифом 2017 року за цінами 
2016 року, а ціни на електроенер-
гію змінювалася планово щоквар-
тально. Борг у нас накопичився 
протягом трьох років. Найбільша 
сума зібралася 2018 року. Покрит-
тя тарифу 2018 року було всього 
на 70% від планових витрат.

Тож енергетики дійшли до край-
нощів: у лютому 2019 року впер-
ше відключили «Водоканал» через 
що пів-Вінниці протягом двох днів 
було без води та зробили так само 
і у жовтні 2019-го. Ситуація ви-
рішувалася через органи влади: 
обласна і міська ради виділили 
сумарно 10 мільйонів гривень 
на покриття боргів «Водокана-
лу» через свої теплопостачальні 
підприємства: міськтеплоенерго 
і облтеплокомуненерго.

У чому суперечка між монополістами 

Майже 8 мільйонів гривень дають «Енері» і обленерго. 
Міськрада виділяє ці кошти як субвенцію обласному бюджету 
і тепловикам, щоб ті перерахували на рахунки енергетикам
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Свої висновки щодо безпеки 
на дорогах опублікував у Фей-
сбуку депутат і член транспортної 
комісії міської ради Олександр 
Зєрщиков. Головні тези з його 
допису:
«Кількість ДТП збільшилася, але 
кількість аварій з постраждали-
ми зменшилася. Це значить, що 
йде правильна робота з при-
чинами ДТП — прибираються 
ризики для життя та здоров’я 
учасників дорожнього руху.
Половина аварій з потерпілими 

у Вінинці — це ДТП за участю пі-
шохода. Звертаюсь до пішоходів: 
будьте уважними, вам потрібна 
одна секунда, щоб зупинитися, 
а водію не менше трьох. При тому, 
на швидкості 50 км/год. авто про-
їжджає 42 метри за три секунди.
Увага, батьки! За дев’ять міся-
ців сталося 18 аварій за участю 
дітей: навчіть своїх дітей бути 
уважними на пішохідних пере-
ходах і переходити тільки тоді, 
коли водій зупинив свій тран-
спорт».

Вчіть дітей, як переходити дорогу 

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

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

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

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
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Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 190145

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA. 
(063)7758334 

Íà òðàíñïîðò-
í³é êîì³ñ³¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, 29 æîâòíÿ, 

â³ííèöüê³ «êîïè» ïðåäñòàâèëè 
àíàë³ç ÄÒÏ çà îñòàíí³ äåâ’ÿòü 
ì³ñÿö³â. Òàê, ê³ëüê³ñòü àâàð³é 
ó Â³ííèö³ çðîñëà: ïðîòÿãîì ñ³÷-
íÿ-âåðåñíÿ 2019 ðîêó ñòàëîñÿ 
1043 àâàð³¿, òîä³ ÿê çà àíàëîã³÷-
íèé ïåð³îä â 2018-ìó ñòàëîñÿ 
931 ÄÒÏ. Âîäíî÷àñ, çìåíøèëàñÿ 
ê³ëüê³ñòü àâàð³é ç ïîòåðï³ëèìè: 
98 ïðîòè 115 âèïàäê³â, ÿê³ áóëè 
çàô³êñîâàí³ ó 2018 ðîö³.

ТУТ КРАЩЕ БУТИ УВАЖНИМИ 
Ïîë³öåéñüê³ íàçâàëè íàéá³ëüø 

íåáåçïå÷í³ ì³ñöÿ, äå ñèñòåìàòè÷-
íî ñòàþòüñÿ àâàð³¿ ç ïîòåðï³ëè-
ìè. Öå ïåðåõ³ä íà Ë³ñîïàðê ç 
îñòð³âöåì áåçïåêè, ïåðåõðåñòÿ 
Êè¿âñüêà-Ñòåöåíêà, ïåðåõðåñ-
òÿ Ñîáîðíî¿ ç âóëèö³ Ìóðè, 
Õìåëüíèöüêå øîñå-Òðàìâàéíà, 
Êåëåöüêà-Øåâ÷åíêî ³ Êåëåöüêà-
Ãàëèöüêîãî. Íà âñ³õ öèõ ì³ñöÿõ 
áóëî ïî äâ³ àâàð³¿, ó ÿêèõ áóëè 

ïîòåðï³ë³: çáèò³ ï³øîõîäè, âåëî-
ñèïåäèñòè ÷è ïîñòðàæäàëè â³ä 
àâàð³¿ ñàì³ âîä³¿.

À ùå â ïîë³ö³¿ ñêëàëè «ãðàô³ê» 
àâàð³é. Íàé÷àñò³øå ÄÒÏ ñòàþòü-
ñÿ î 12-é ãîäèí³, ó ñåðåäó. ßê 
âêàçóº ñòàòèñòèêà, àâàð³¿ ç ïî-
òåðï³ëèìè â³äáóâàþòüñÿ î 17-é 
ãîäèí³, ó ï’ÿòíèöþ. Íàéá³ëüøå 
ëþäåé ï³ä êîëåñà ïîòðàïèëè ó âå-
ðåñí³, à â ëþòîìó íàéá³ëüøå çà-
ãèáëèõ ó àâòîïðèãîäàõ.

Äëÿ ÷îãî áóëà ïîòð³áíà òàêà 
ñòàòèñòèêà?

— ßêùî â íàñ á³ëüøå àâàð³é 
ñòàº ó ïåâí³ ãîäèíè, òî ïîòð³á-
íî çîð³ºíòóâàòè á³ëüøå åê³ïàæ³â 
íà ïàòðóëþâàííÿ òà âèÿâëåííÿ 
ôàêò³â ïîðóøåíü ïðàâèë äîðîæ-
íüîãî ðóõó íà ïðîáëåìí³ ä³ëÿí-
êè, — ïîÿñíþº íà÷àëüíèê â³ää³ëó 
ðîçøóêó òà îïðàöþâàííÿ ìàòåð³-
àë³â ÄÒÏ â³ííèöüêî¿ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿, ìàéîð ïîë³ö³¿ Äìèòðî Ñè-
âàê. — Òîìó, äëÿ ïðèêëàäó, íàø 
â³ää³ë ðåêîìåíäóº ùîï'ÿòíèö³, ç 
17.00 äî 19.00, çá³ëüøèòè ê³ëü-
ê³ñòü åê³ïàæ³â äëÿ ïàòðóëþâàííÿ 
Õìåëüíèöüêîãî øîñå â³ä ïëîù³ 
Ãàãàð³íà äî Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 
àáî æ äî âè¿çäó ç ì³ñòà.

НАЙБІЛЬШЕ ДТП — ЩОСЕРЕДИ.
ДЕ КРАЩЕ БУТИ ОБАЧНИМИ?
Негативна тенденція  Протягом 
дев’яти місяців цього року у Вінниці 
сталося на 112 ДТП більше, аніж 
за дев’ять місяців 2018-го. Поліцейські 
констатують, що найбільше аварій 
трапляється у середу, а аварії з 
постраждалими — п’ятницями. Чому 
зростає аварійність і чи впливають 
на ситуацію острівці безпеки?

ЧЕРЕЗ ЩО СТАЮТЬСЯ АВАРІЇ 
Íàé÷àñò³øå âîä³¿ ñïðè÷èíÿþòü 

ÄÒÏ ÷åðåç íåäîòðèìàííÿ äèñ-
òàíö³¿ (393 âèïàäêè), íàéìåíøå 
ïðè÷èíîþ àâàð³é ñòàº âè¿çä íà çó-
ñòð³÷íó ñìóãó ³ ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
ïðî¿çäó ïåðåõîä³â (ïî 5 âèïàäê³â).

Ó ïîë³ö³¿ ñïîñòåð³ãàþòü íåãà-
òèâíó òåíäåíö³þ — ç 13 ëþäåé, 
ÿê³ çàãèíóëè íà äîðîç³, äåâ’ÿòü 
ï³øîõîä³â, îäèí âåëîñèïåäèñò. 
Êð³ì òîãî, ç³ 1043 àâàð³é, ÿê³ 
â³äáóëèñÿ ç ñ³÷íÿ ïî æîâòåíü 
2019-ãî, ò³ëüêè ó ÷îòèðüîõ ÄÒÏ 
ñïðè÷èíèâ ñàìå ï³øîõ³ä.

— Ó öüîìó çâ³ò³ ìè ìàºìî ÷î-
òèðè âèïàäêè, äå âèíóâàòöåì 
àâàð³¿ º ï³øîõ³ä, ùî áóëî âñòà-
íîâëåíî ñë³äñòâîì. Ìîæëèâî, 
òàêèõ âèïàäê³â º á³ëüøå, àëå öå 
ìàþòü ùå âèçíà÷èòè ñë³ä÷³ òà 
ñóäîâà åêñïåðòèçà, — êàæå Ñèâàê.

Ïèòàºìî, ÷è âïëèâàþòü íà áåç-
ïåêîâó ñèòóàö³þ îñòð³âö³ áåçïåêè?

— Çàðàç ñêëàäíî ñêàçàòè, 
îñê³ëüêè íåìàº ç ÷èì ïîð³âíþ-
âàòè. Á³ëüø³ñòü îñòð³âö³â áóëà 
âñòàíîâëåíà öüîãî ðîêó. ² ïî-
òð³áíî, ùîá âîíè ïîáóëè ïåâ-
íèé ïðîì³æîê ÷àñó, àáè ðîáèòè 
âèñíîâêè, ùî ñèòóàö³ÿ ç ÄÒÏ 
÷åðåç îñòð³âö³ ïîêðàùèëàñÿ àáî 
ïîã³ðøèëàñÿ, — â³äïîâ³â ìàéîð 
ïîë³ö³¿ Äìèòðî Ñèâàê.

ЯК ЗМЕНШИТИ КІЛЬКІСТЬ ДТП 
Íà äåïóòàòñüê³é êîì³ñ³¿ ïîë³-

öåéñüêèì ïîðàäèëè á³ëüøå çâåð-
òàòè óâàãó íà ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
äîðîæíüîãî ðóõó ï³øîõîäàìè òà 
çàïðîïîíóâàëè ïîñèëèòè áåçïåêó 
íà ì³ñöÿõ, äå íàé÷àñò³øå ñòàþòü-
ñÿ àâàð³¿:

— Çîêðåìà, íà Êè¿âñüê³é, 6 
(âè¿çä ç âóëèö³ Ñòåöåíêà) ïðî-
ïîíóºìî âñòàíîâèòè îñòð³âåöü 
áåçïåêè; íà ïåðåõðåñò³ Êåëåöü-
êà-Ãàëèöüêîãî çàáîðîíèòè ë³âèé 
ïîâîðîò òà çàëèøèòè ðóõ ò³ëüêè 
ïðÿìî ³ íàïðàâî, — êàæå äåïóòàò 
ì³ñüêðàäè Àíäð³é Î÷åðåòíèé.

Ó ïîë³ö³¿ êàæóòü, ùî é òàê ïðî-
âîäÿòü ïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó, 
øòðàôóþòü ï³øîõîä³â, àëå äî-
âîäÿòü, ùî äëÿ òîãî, ùîá àâàð³é 

Íàé÷àñò³øå àâàð³¿ 
ñòàþòüñÿ ÷åðåç 
íåäîòðèìàííÿ 
äèñòàíö³¿. ÄÒÏ ÷åðåç 
ïîðóøåííÿ ïðàâèë 
ï³øîõîäîì — ÷îòèðè

ó Â³ííèö³ ñòàëî ìåíøå, ó íèõ 
íå âèñòà÷àº åê³ïàæ³â.

— Âîä³¿ ïîðóøóþòü ïðàâèëà äî-
ðîæíüîãî ðóõó, âîíè íå óâàæí³. 
Äëÿ òîãî, ùîá ï³äâèùèòè áåçïåêó 
íà äîðîãàõ, ïîòð³áíî âæèâàòè çà-
õîäè ïðèìóñó. À äëÿ öüîãî òðåáà 
á³ëüøå ëþäåé íà ë³í³¿, ïîòð³áåí 
îñîáîâèé ñêëàä, ùî áóäå ïðàöþ-
âàòè, — êàæå íà÷àëüíèê â³ää³ëó 
ðîçøóêó òà îïðàöþâàííÿ ìàòåð³-
àë³â ÄÒÏ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Äìè-
òðî Ñèâàê. — Çàðàç âóëèö³ Â³ííèö³ 
ïàòðóëþþòü ò³ëüêè ï'ÿòü åê³ïàæ³â, 
òîä³ ÿê çàñòóïàº íà ÷åðãóâàííÿ 
â³ä 12 äî 15 åê³ïàæ³â. Íà êîæåí 
åê³ïàæ éäå âåëèêå íàâàíòàæåí-

íÿ: áëèçüêî 20 âèêëèê³â ùîäíÿ. ² 
ïðè âåëèêîìó íàâàíòàæåíí³, íàø 
áàòàëüéîí ïîêàçóº ãàðí³ ðåçóëü-
òàòè. Çà ï³äñóìêàìè 2018 ðîêó, 
â³ííèöüêå óïðàâë³ííÿ âèçíàëè 
íàéêðàùèì ñåðåä ï³äðîçä³ë³â 
ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Óêðà¿íè.

Ïèòàºìî, ÿê ìîæå ì³ñüêðàäà 
ïîñïðèÿòè âèð³øåííþ ïðîáëåìè 
ç êàäðàìè?

— Ì³ñüêðàäà íàì äîïîìàãàº ç 
ïîêðàùåííÿì ìàòåð³àëüíî-òåõ-
í³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. Êð³ì òîãî, 
âëàäà íåîäíîðàçîâî â³äçíà÷àëà 
ïî÷åñíèìè ãðàìîòàìè êðàùèõ 
ïàòðóëüíèõ. ² ëþäåé öå ñòèìó-
ëþº ïðàöþâàòè êðàùå.

Джерело: звіт патрульної поліції за 9 місяців 2019 року 

301 
Порушення 
правил ма-
неврування 

97
Перевищення 

швидкості 

393
Недотриман-
ня дистанції 

98
Порушення 

правил проїз-
ду перехресть 

27
Керування 

у нетверезому 
стані 

ОСНОВНІ ПРИЧИНИ АВАРІЙ

МІСЦЯ ПІДВИЩЕНОЇ НЕБЕЗПЕКИ 

ДИНАМІКА АВАРІЙ 

5
Виїзд на 
зустрічну 

смугу 

5
Порушення 

правил проїз-
ду переходів 

6
Порушення 

правил обгону 

20
Порушення 

правил зупин-
ки і стоянки 

22
Невиконання 

вимог сигналів 
регулювання

На цих перехрестях систематично стаються аварії з потерпілими
1.  Хмельницьке шосе, 75А 

(перехід з острівцем 
безпеки) — 3 ДТП

2.  Київська, 6 (перехрестя 
зі Стеценка) — 3 ДТП

3.  Соборна, 8 (перехрестя 
Соборної з вулиці 
Мури) — 2 ДТП

4.  перехрестя Хм.шосе — 
Трамвайна — 2 ДТП

5.  перехрестя Келецька — 
Шевченка — 2 ДТП

6.  перехрестя Келецька –
Галицького — 2 ДТП

Загальна кількість Із потерпілими 

2017

2018

2019

1007

931

1043
98

115

228

2017 2018 2019

17
14 13

Загинули

1 4

6

3

2

5
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ВІКТОР СКРИПНИК, RIA, 
(067)1079091 

Ïðîòÿãîì òèæ-
íÿ ó Êèðíàñ³âö³ 
ì³ñöåâ³ áëîêóâàëè 

âè¿çäè ç òåðèòîð³¿ öóêðîçàâî-
äó. Óíî÷³ ÷åðãóâàëè ÷îëîâ³êè, 
âäåíü — æ³íêè. ßêùî ïîòð³áíà 
áóëà á³ëüøà ê³ëüê³ñòü ëþäåé, 
áèëè ó äçâ³í ³ êëèêàëè íà äî-
ïîìîãó. Íà éîãî çâóêè ëþäè 
çá³ãàëèñÿ, íåçàëåæíî â³ä òîãî, 
â ÿêó ïîðó ñèãíàëè ëèíóëè íàä 
ñåëîì. Äçâ³í âñòàíîâèëè ñïåö³-
àëüíî äëÿ òîãî, àáè ñêëèêàòè ëþ-
äåé íà ïîðÿòóíîê çàâîäó. Çíàõî-
äèòüñÿ â³í ÷åðåç äîðîãó íàâïðîòè 
ï³äïðèºìñòâà. Éîãî çâóêè óæå 
íåîäíîðàçîâî ñêëèêàëè ñåëÿí, 
êîëè íà çàâîä³ ç’ÿâëÿëèñÿ îõî÷³ 
çàáðàòè öóêîð.

Òàê ñòàëîñÿ ³ öüîãî ðàçó. Ì³ñ-
öåâ³ íå äîçâîëÿþòü çàáðàòè öó-
êîð, áî ç ëþäüìè äîòåïåð (à çà-
âîä íå ïðàöþº âæå á³ëüøå äåñÿòè 
ðîê³â) íå ðîçðàõóâàëèñÿ çà éîãî 
âèðîáíèöòâî. Íèí³ äîäàëàñÿ íîâà 
ïðîáëåìà. Çà ñëîâàìè ôàõ³âö³â, 
öóêîð ñòàâ íåïðèäàòíèé äëÿ âæè-
âàííÿ ³ éîãî çàáîðîíåíî ïðîäàâà-
òè. Ùî æ òîä³ çàõèùàþòü ëþäè? 
Îñü ùî ðîçïîâ³ëè æóðíàë³ñòó RIA 
ó÷àñíèêè àêö³¿. ªäèíå, ùî ïðî-
ñèëè ñï³âðîçìîâíèêè, íå íàçè-
âàòè ¿õí³õ ïð³çâèù.

ОБІЦЯЛИ 200 МІШКІВ ЦУКРУ, 
АБИ ПРОПУСТИЛИ НА ЗАВОД  

— Êîëè ïðè¿æäæ³ ïîáà÷èëè, 
ùî òàê ïðîñòî ¿ì íå âäàñòüñÿ 

âèáðàòèñÿ ç òåðèòîð³¿ çàâîäó, 
áî ëþäè ñòîÿëè âäåíü ³ âíî-
÷³, ñïðîáóâàëè äîìîâëÿòèñÿ 
ç íàìè, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê 
íà ³ì’ÿ Âàñèëü. — Íàì ïîîá³-
öÿëè 200 ì³øê³â öóêðó, àáè ïðè-
áðàëè áåòîíí³ ïëèòè, ÿêèìè ìè 
ïåðåãîðîäèëè âè¿çäè ç çàâîäó. 
Àëå ÷îìó ñàìå 200 ì³øê³â? ² ùî 
öå çà ðîçðàõóíîê òàêèé ï³äï³ëü-
íèé? Ìè õî÷åìî, àáè âñå áóëî 
îô³ö³éíî.

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî ³í³ö³-
àòèâíà ãðóïà çâåðòàëàñÿ çà äîïî-
ìîãîþ äî þðèñò³â. Ò³ äàëè îãîëî-

øåííÿ â öåíòðàëüíó ãàçåòó, àáè 
â³äãóêíóâñÿ âëàñíèê öóêðó. Í³õòî 
íå çðåàãóâàâ.

— Öåé öóêîð âàðèëè íàø³ 
ñ³ëüñüê³ ëþäè, ÿê³ ðîáèëè íà çà-
âîä³, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — ßêùî í³õòî íà íüîãî 
íå ïðåòåíäóº, çíà÷èòü, â³í ìàº 
íàëåæàòè ãðîìàä³. Òîìó é íå â³ä-
äàºìî éîãî. Ñïî÷àòêó íåõàé ïî-
âåðíóòü çàðîáëåí³ ãðîø³, à òîä³ 
çàáèðàþòü öóêîð.

Þðèñòè òàêîæ ðàäÿòü, àáè ñ³ëü-
ñüêà ðàäà çâåðíóëàñÿ ç ïîçîâîì 
äî ñóäó ïðî âèçíàííÿ öóêðó âëàñ-
í³ñòþ ãðîìàäè. Ïðèïóñêàþòü, ùî 

«ВОЮЮТЬ» ЗА ЦУКОР, ЯКИЙ ВЖЕ 
ТРИ РОКИ ЯК ПРОСТРОЧЕНИЙ
Не віддають своє  У Кирнасівці 
Тульчинського району люди заблокували 
вивезення з місцевого заводу 
40 тонн цукру. Його уже завантажили 
в автомобілі. Але довелося повернути 
мішки на склад. Це не перший випадок, 
коли не дають вивозити цукор. Чому? 
Чому його не можна продавати?

º ïåðñïåêòèâà çàäîâîëåííÿ ïî-
çîâó. Ï³ñëÿ òàêî¿ óõâàëè ãðîìàäà 
âèð³øèëà á, ÿê ðîçïîðÿäèòèñÿ 
öóêðîì.

ПОЛІЦЕЙСЬКИМ КРИЧАЛИ   
«ГАНЬБА!» 

Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ó òåëåôîíí³é 
ñëóõàâö³ ðàïòîì ïî÷óëèñÿ âèãóêè 
«Ãàíüáà!» 

— Öå òàê ìè ïðîâîäæàºìî 
ïîë³öåéñüêèõ, — óòî÷íþº ñï³â-
ðîçìîâíèê. — ×îìó? Çà òå, ùî 
îáìàíóëè ëþäåé. Ãîâîðèëè, ùî 
ïðè¿æäæ³, ÿê³ õîò³ëè âèâåçòè 
öóêîð, ìàþòü äîêóìåíòè. ßêáè 
òàê³ äîêóìåíòè áóëè, à ìè ïåðå-
øêîäæàëè âèâåçåííþ, òî íàñ áè 
çàáèðàëè â àâòîçàê.

— Íàì âäàëîñÿ äîäçâîíèòèñÿ 
äî íàøîãî äåïóòàòà ó Âåðõîâíó 
Ðàäó, — êàæå æ³íêà íà ³ì’ÿ Ãàí-
íà. — Äóìàþ, ùî ñàìå öå ñïðà-
öþâàëî. Íà òðåòþ äîáó áëîêó-

âàííÿ äî íàñ ïðè¿õàëî ðàéîííå 
íà÷àëüñòâî ðàçîì ç íàðîäíèì 
äåïóòàòîì Ëàðèñîþ Á³ëîç³ð òà ¿¿ 
ïîì³÷íèêàìè. Ç ïàïåðàìè â ðó-
êàõ, ÿê³ ¿é íàäàëè ïðè¿æäæ³, 
Á³ëîç³ð ïðîéøëà äî ñêëàäñüêèõ 
ïðèì³ùåíü ç öóêðîì, äàë³ â³äáó-
ëàñÿ ðîçìîâà ç ãðîìàäîþ. Ñòîÿëî 
ïèòàííÿ ïðî íàäàííÿ àäâîêàòà, 
ÿêèé áè ïåðåâ³ðèâ çàêîíí³ñòü 
äîêóìåíò³â, ùî é áóëî çðîáëå-
íî. Íàì ñêàçàëè, ùî äîêóìåíòè 
ñêëàäåí³ ç ïîðóøåííÿì çàêîíó. 
Âèõîäèòü, ïîë³öåéñüê³ íàñ îáìà-
íóëè? Áî êàçàëè, ùî äîêóìåíòè 
ä³éñí³. Òîìó ìè ¿õ òàê «ãàðíî» 
ïðîâîäæàëè.

ЗАГУБИЛИ ДОКУМЕНТИ?
Äåñÿòü ðîê³â ïðàâîîõîðîíö³ 

ðîçñë³äóþòü ñïðàâó ïðî êèðíà-
ñ³âñüêèé öóêîð. Çã³äíî ç äîêó-
ìåíòàìè, ïðîäóêö³ÿ íàëåæèòü 
«Àãðîôîíäó». Îäíàê äîêóìåí-

ò³â íà íå¿ íåìà. Ïîÿñíþþòü, ùî 
âîíè çàãóáèëèñÿ.

Ãîëîâà Òóëü÷èíñüêî¿ ðàéäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿ Â³òàë³é ×óáà ïîâ³-
äîìèâ, ùî çà éîãî ³íôîðìàö³ºþ, 
îòðèìàíîþ â³ä ïðàâîîõîðîíö³â, 
íà ñîëîäêå ìàéíî ïðåòåíäóþòü 
îäðàçó òðè ÷è ÷îòèðè ô³ðìè. 
Óïðîäîâæ äåñÿòè ðîê³â ïðàâî-
îõîðîíí³ îðãàíè ð³çíèõ ñòðóê-
òóð òàê ³ íå çìîãëè ðîçïëóòàòè 
êèðíàñ³âñüêèé ñîëîäêèé êëóáîê.

— Ùî áóëî öüîãî ðàçó? — ïå-
ðåïèòóº Â³òàë³é ×óáà. — Ïðè¿õàâ 
ñë³ä÷èé ç îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ 
ïîë³ö³¿, ïðåä’ÿâèâ ïîçîâ Ïå-
÷åðñüêîãî ñóäó Êèºâà, â ÿêîìó 
éøëîñÿ ïðî íåîáõ³äí³ñòü ïåðå-
äàòè öóêîð îäíîìó ç ïðèâàòíèõ 
ï³äïðèºìñòâ. Àëå ëþäè äîáèâà-
þòüñÿ ñâîãî, òîìó âèâåçòè öóêîð 
íå âäàëîñÿ. Òàê ñàìî, ÿê íå ìî-
ãëè öå çðîáèòè ó äåê³ëüêîõ âè-
ïàäêàõ ïîïåðåäí³õ ðîê³â.

— Спочатку поверніть людям гроші, а тоді забирайте цукор, — вимагали жителі Кирнасівки

ІРИНА 
ДОБРОВОЛЬСЬКА, 
ПРЕС-ОФІЦЕР:

— Слідчим управ-
лінням обласної 
поліції здійсню-
ється розсліду-

вання у кримінальному про-
вадженні за ч. 5 ст. 191 («При-
власнення, розтрата майна 
або заволодіння ним шляхом 
зловживання службовим ста-
новищем»). На підставі ухвали 
слідчого судді, на заводі прово-

дилася процесуальна дія: пере-
дача майна власникові на від-
повідальне зберігання. Оскільки 
напередодні проведення слідчих 
дій група місцевих жителів кида-
ла на територію заводу каміння, 
палиці, прути та висловлювала 
наміри перешкоджання роботі 
поліції, було прийнято рішення 
про забезпечення охорони пу-
блічної безпеки та порядку біля 
заводу.
Під час проведення слідчої 
дії місцеві жителі, переважна 

більшість яких літні жінки, пе-
решкоджали законним діям 
працівників поліції виконувати 
рішення суду. З метою недо-
пущення загострення ситуації, 
силове втручання поліцією не за-
стосовувалося, слідча дія була 
призупинена.
Разом з тим, поліцією задоку-
ментовано усі протиправні дії 
осіб, які перешкоджали поліції 
виконувати свої законні повно-
важення з виконання ухвали суду 
з наступною правовою оцінкою.

Поліція зафіксувала протиправні дії учасників акції 

Äåñÿòü ðîê³â 
ðîçñë³äóþòü ñïðàâó 
ïðî êèðíàñ³âñüêèé 
öóêîð. Íà íüîãî 
ïðåòåíäóþòü 
ê³ëüêà ô³ðì

— Термін придатності кирнана-
сівського цукру до вживання за-
кінчився у 2016 році, — розповів 
голова Тульчинської райдержад-
міністрації Віталій Чуба. — Про це 
сказано у документах суду. При-
йнято рішення про необхідність 
утилізувати солодкі кристали.
— Вимога вказувати дату ви-
робництва цукру нині  є 
обов’язковою, — пояснили в асо-
ціації «Поділляцукор». — Згідно з 
чинними нормами Держстандар-
ту, термін придатності до вживан-

ня становить чотири роки.
Нині на складі Кирнасівського цу-
крозаводу 1,8 тисячі тонн цукру. 
Зберігається він у мішковій тарі. 
Температурний режим не до-
тримується. Взимку приміщення 
не опалюється. Тому переважна 
більшість продукції втратила свої 
якості.
— Чому ж тоді приїжджі мали при 
собі новенькі чистенькі мішки? — 
запитують учасники акції. — Зна-
чить, вони планували пересипати 
у них цукор і виставити на продаж.

Непридатний для вживання 



6 RIA, Ñåðåäà, 6 ëèñòîïàäà 2019
ÃÐÎÌÀÄÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó â ³âòîðîê , 
5 ëèñòîïàäà, åêñ-
ïåðòè ç ì³ñöåâîãî 

ñàìîâðÿäóâàííÿ ç³áðàëè êðóãëèé 
ñò³ë, ùîá îáãîâîðèòè ïåðñïåê-
òèâí³ ïëàíè ùîäî ïîä³ëó Â³-
ííè÷÷èíè íà ïîâ³òè. Íà ïî÷àòêó 
ñï³êåðè âèñòóïèëè ç³ âñòóïíèì 
ñëîâîì, â ÿêîìó ïîÿñíèëè, ÷îìó 
íàçð³ëà çì³íà ìåæ ðàéîí³â.

СТАРІ РАЙОНИ — 
НЕЕФЕКТИВНІ 

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ Öåíòðó ïî-
ë³òèêî-ïðàâîâèõ ðåôîðì ²ãîð 
Êîë³óøêî ðîçêàçàâ, ùî ðåôîð-
ìà ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ 
òðèâàº ç 2014 ðîêó. Ç òîãî ÷àñó 
â Óêðà¿í³ ç’ÿâèëèñÿ áëèçüêî 
900 îá’ºäíàíèõ òåðèòîð³àëüíèõ 
ãðîìàä, ³ öåé åòàï âæå ôàêòè÷íî 
çàâåðøóºòüñÿ.

— Äðóãèé åòàï — çì³íà ðàéî-
í³â. Óêðà¿íà íà ñüîãîäí³ ìàº ïîä³ë 
íà 490 ðàéîí³â, ÿê³ äóæå ñèëüíî 
â³äð³çíÿþòüñÿ çà ðîçì³ðàìè: íàé-

ìåíøèé ìàº ñ³ì òèñÿ÷ æèòåë³â, 
à íàéá³ëüøèé — 180 òèñÿ÷ íàñå-
ëåííÿ. Ó êîæíîìó ðàéîí³ º ñâîÿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³ÿ ³ âæå ìàº-
ìî òàê³ ðàéîíè, òåðèòîð³ÿ ÿêèõ 
ïîâí³ñòþ ïîä³ëåíà íà îá'ºäíàí³ 
òåðãðîìàäè. À öå çíà÷èòü, ùî 
ðàéîíè íå ìàþòü ìîæëèâîñò³ 
çä³éñíþâàòè ñâî¿ ïîâíîâàæåííÿ. 
Ðåôîðìóâàííÿ ðàéîí³â íàçð³ëî. 
Çà ð³çíèìè ïðîåêòàìè ïðîïî-
íóºòüñÿ â³ä 96 äî 120 ðàéîí³â 
íà âñþ Óêðà¿íó, çàì³ñòü 490, — 
êàæå Êîë³óøêî.

Äèðåêòîð â³ííèöüêîãî Öåíòðó 
ðîçâèòêó ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäó-
âàííÿ Îëåã Ëåâ÷åíêî êàæå, ùî 
ïîòðåáà â óêðóïíåíí³ ðàéîí³â º 
íåîáõ³äíîþ óìîâîþ äëÿ åôåê-
òèâíî¿ ðîáîòè äåðæàâè.

— Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ íåìàº 
æîðñòîêîãî ïðîòèñòîÿííÿ ùîäî 
îá'ºäíàííÿ ðàéîí³â. ª äèñêóñ³¿ 
ùîäî öåíòð³â ðàéîí³â, ïðèïóñ-
êàºòüñÿ ³ ÷îòèðè ðàéîíè-îêðóãè. 
Äëÿ ìåíå íîâèé àäì³íóñòð³é — 
íå º ïîë³òè÷íèì ïðîöåñîì, à º 
åêîíîì³÷íèì ïèòàííÿì, çì³íîþ 
ÿêîñò³ íàäàííÿ ïîñëóã äåðæàâîþ 
¿¿ ãðîìàäÿíàì. Íàäàííÿ ïîñëóã 

ОБЛАСТЬ НЕ ПОДІЛЯТЬ НА НОВІ 
РАЙОНИ БЕЗ ЗМІН ДО КОНСТИТУЦІЇ 
Децентралізація  Наступним 
етапом адмінреформи після об’єднання 
територіальних громад має бути 
укрупнення районів в областях. 
За планами, Вінницька область замість 
27 може отримати від трьох до шести 
районів. Експерти нарікають, що якщо 
Верховна Рада не приймає зміни 
до законодавства, то уся реформа 
може «заглохнути»

äåðæàâîþ â òèõ ìåæàõ ðàéîí³â, 
ÿê³ âîíè º, íàðàç³ º íååôåêòèâ-
íèì, íå ðåçóëüòàòèâíèì, — êàæå 
Ëåâ÷åíêî.

ВІД ТРЬОХ ДО ШЕСТИ РАЙОНІВ 
Åêñ-ì³í³ñòð ðåã³îíàëüíîãî ðîç-

âèòêó Ãåííàä³é Çóáêî ïóáë³êó-
âàâ ìîäåëü ïîä³ëó Â³ííè÷÷èíè, 
äå çàì³ñòü 27 ä³þ÷èõ ðàéîí³â 
áóäå ò³ëüêè òðè: Â³ííèöüêèé, 
Ëàäèæèíñüêèé òà Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêèé îá’ºäíàíèõ ðàéîíè. 
Îëåã Ëåâ÷åíêî êàæå, ùî òàêà 
êîíöåïö³ÿ ïîä³ëó âñå ùå º àêòó-
àëüíîþ. Ðàçîì ç òèì, ³ñíóº ùå 
òðè âàð³àíòè:
 Ñòâîðèòè ïîâ³òè (îêðó-

ãè), â³äøòîâõóþ÷èñü â³ä ïîä³ëó 
íà ãîñï³òàëüí³ îêðóãè, ÿê³ óòâî-
ðèëè ÷åðåç ìåäðåôîðìó. Çà íåþ 
áóäå ³ñíóâàòè ÷îòèðè ïîâ³òè: Â³-
ííèöüêèé, Ëàäèæèíñüêèé, Òóëü-
÷èíñüêèé, Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé.
 ²ãîð Êîë³óøêî ïðîïîíóº 

ñòâîðèòè â îáëàñò³ ø³ñòü ïîâ³ò³â: 
Â³ííèöüêèé, Êîçÿòèíñüêèé, Æìå-
ðèíñüêèé, Ëàäèæèíñüêèé, Íåìè-
ð³âñüêèé, Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé.
 Ïîä³ë, ÿêèé çàïðîïîíóâà-

ëà åêñïåðòíà ãðóïà, ïåðåäáà÷àº 
ñòâîðåííÿ ÷îòèðüîõ ïîâ³ò³â: Â³-
ííèöüêèé, ²ëë³íåöüêèé, Òóëü-
÷èíñüêèé, Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé.

Ïèòàºìî, ÷è º ÿêèéñü ê³íöå-
âèé òåðì³í, êîëè ìàþòü óõâàëèòè 
íîâèé àäì³íóñòð³é Â³ííè÷÷èíè?

— Ïëàí òàêèé: äî ê³íöÿ ðîêó 
ìàº ç'ÿâèòèñÿ ïðîåêò çàêîíó ïðî 
âíåñåííÿ çì³í äî Êîíñòèòóö³¿ 
Óêðà¿íè ùîäî çì³í ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ. ¯õ ìàº ïåðåâ³-
ðèòè Êîíñòèòóö³éíèé ñóä, àáè 
â ëþòîìó 2020 ðîêó Âåðõîâíà 
Ðàäà îñòàòî÷íî çàòâåðäèëà çì³-
íè äî ì³ñöåâîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ. 
À íà ö³é îñíîâ³ ìîæíà ðîáèòè 
çì³íè ùîäî àäì³íïîä³ëó Óêðà¿íè, 
àáè âñòèãíóòè ïðîâåñòè ì³ñöåâ³ 
âèáîðè âîñåíè 2020 ðîêó âæå 
ó íîâèõ àäì³í³ñòðàòèâíèõ îäè-
íèöÿõ, — êàæå ãîëîâà ïðàâë³ííÿ 
Öåíòðó ïîë³òèêî-ïðàâîâèõ ðå-
ôîðì ²ãîð Êîë³óøêî.

— ßêùî äî 1 ñ³÷íÿ íå áóäóòü 
ïðîãîëîñîâàí³ çì³íè äî Êîí-
ñòèòóö³¿ â ïåðøîìó ÷èòàíí³, 
òî ðåôîðìà ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ áóäå çàòÿãíóòà ùå 
íà íåâèçíà÷åíèé òåðì³í. ßêùî 
íàðîäí³ äåïóòàòè ïðîãîëîñóþòü 
«çà», òî çì³íè â Óêðà¿í³ â³äáó-
äóòüñÿ äóæå øâèäêî, — äîäàâ 
Îëåã Ëåâ÷åíêî.

Уряд планує відмовитися від прак-
тики добровільного об’єднання 
територіальних громад та само-
стійно формувати ОТГ, відповідно 
до перспективних планів. Мініс-
терка розвитку громад і територій 
Альона Бабак зазначала, що так 
вони утворять економічно спро-
можні громади, а не дотаційні. 
Процес об’єднання має заверши-
тися в 2019–2020 році.
Робоча група Вінницької ОДА 
з підготовки пропозицій щодо 
адміністративно-територіаль-
ного устрою в кожному з райо-
нів області рекомендувала мо-
дель області, в якій буде 64 ОТГ 
(bit.ly/2oNH2D9). Зараз на Ві-
нниччині утворено 42 об’єднаних 
тергромади, а в чотирьох ще 
не відбулися місцеві вибори.
Після завершення процесу утво-

рення ОТГ, має бути реформування 
районів. Якщо план попереднього 
уряду затвердять без змін, то Ві-
нницька область матиме три ра-
йони. Серед повноважень нової 
районної влади:
 Нагляд за дотриманням Консти-
туції та законів, прийнятих рішень 
органами місцевої влади.
 Координація діяльності тер-
підрозділів обласної виконавчої 
влади у межах району.
 Місцева екологічна політика.
 Розробка та супровід інфра-
структурних проектів районного 
значення, погодження проектів 
Державного фонду регіонально-
го розвитку.
Цей список не остаточний, і після 
консультацій з представниками 
громад, районів та областей може 
змінитися.

Чим буде займатися нова районна влада 

Â³ííèöüêó îáëàñòü 
óòâîðèëè â 1932 ðîö³. 
Ðàí³øå âîíà ìàëà 
69 ðàéîí³â, ÷àñòèíà 
ç ÿêèõ â³ä³éøëè 
äî ³íøèõ îáëàñòåé

ЯК ПРОПОНУЮТЬ ПОДІЛИТИ ВІННИЧЧИНУ

ЗА ГОСПІТАЛЬНАМИ 
ОКРУГАМИ 

Вінницький
937,1 тис. осіб 

Ладижинський
218,7 тис. осіб 

Тульчинський
138,5 тис. осіб 

Могилів-Подільський
251,6 тис. осіб

ЗА ПЛАНОМ УРЯДУ 
ГРОЙСМАНА 

Вінницький
934,8 тис. осіб

Ладижинський
335,5 тис. осіб 

Могилів-Подільський
275,6 тис. осіб

ЗА ПЛАНОМ ЕКСПЕРТА 
ІГОРЯ КОЛІУШКА

Вінницький
447,6 тис. осіб 
Козятинський 
207,1 тис. осіб 
Жмеринський 
248,4 тис. осіб 
Ладижинський 
238,9 тис. осіб 
Немирівський 
226,0 тис. осіб  
Могилів-Подільський
177,7 тис. осіб

ЗА ПЛАНОМ 
ЕКСПЕРТНОЇ ГРУПИ

Вінницький 
851,0 тис. осіб 

Іллінецький
192,0 тис. осіб 

Тульчинський
250,7 тис. осіб 

Могилів-Подільський 
251,6 тис. осіб

ВінницяВінниця

ВінницяВінниця

ВінницяВінниця

ВінницяВінниця

ЖмеринкаЖмеринка

Могилів-Могилів-
ПодільськийПодільський

Могилів-Могилів-
ПодільськийПодільський

Могилів-Могилів-
ПодільськийПодільський

Могилів-Могилів-
ПодільськийПодільський

ЖмеринкаЖмеринка

ЖмеринкаЖмеринка

ЖмеринкаЖмеринка

ЛадижинЛадижинТульчин

Тульчин

Тульчин

Тульчин

Іллінці

Іллінці

Немирів

Немирів

Немирів

Козятин

Козятин

Козятин

Козятин

Немирів

Іллінці

Іллінці

ЛадижинЛадижин

ЛадижинЛадижин

Ладижин
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461971

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Âåðõîâíèé ñóä âèí³ñ 
îñòàòî÷íå ð³øåííÿ, ÿêå 
îñêàðæåííþ íå ï³äëÿãàº. 
Ðîçâ’ÿçêó íåùîäàâíî îòðè-

ìàëà ñïðàâà ñòðàøíî¿ àâàð³¿, â ÿê³é âè-
æèâ ò³ëüêè îäèí. Öüîãî îäíîãî — âîä³ÿ 
Îëåêñàíäðà Çàáîëîòíîãî — ñóäèëè çà òå, 
ùî ñ³â çà êåðìî ï³ä íàðêîòèêàìè òà ïî-
ðóøåííÿì ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó âáèâ 
äâîõ ñâî¿õ äðóç³â.

Öÿ ÄÒÏ áóëà á³ëüøå 4-õ ðîê³â òîìó 
íà Êè¿âñüê³é, â ÷åðâí³ 2015-ãî, ³ îá³ðâàëà 
æèòòÿ äâîõ ìîëîäèõ õëîïö³â: 18-ð³÷íîãî 
Ìàêñèìà Ãàëóíà òà 20-ð³÷íîãî ªâãåíà 
Ïàòëàòîãî. Âîíè áóëè ïàñàæèðàìè «Îïå-
ëÿ», ùî â í³÷íèé ÷àñ ì÷àâñÿ äî ïëÿæó 
«Õ³ì³ê» Êè¿âñüêîþ, ³ âð³çàâñÿ â áåòîííèé 
ïàðàïåò íà ï³äéîì³ äîðîãè ç ïîâîðîòîì.

Ìàøèíó â³ä ç³òêíåííÿ íà øâèäêîñò³ ðîç-
âåðíóëî â ïîâ³òð³. Â³ä óäàðó âèðâàëî êî-
ëåñî. Àâòî âïàëî íà ïðèâàòíîìó ïîäâ³ð’¿, 
ÿêå çíàõîäèòüñÿ çíà÷íî âèùå ïðî¿æäæî¿ 
÷àñòèíè. Òàì «Îïåëü» âð³çàâñÿ â îãîðîæó. 
Äî òîãî ò³ëà õëîïö³â-ïàñàæèð³â ïîâèë³òàëè 
³ç ðîçáèòèõ â³êîí. Âîä³ÿ æ âðÿòóâàëà ïî-
äóøêà áåçïåêè.

ßê íå íàìàãàâñÿ Îëåêñàíäð Çàáîëîòíèé 
ðàçîì ç³ ñâî¿ìè àäâîêàòàìè äîâåñòè, ùî 
â³í âèæèâ ó òàê³é ñòðàøí³é àâàð³¿ íå çà-
âäÿêè ïîäóøö³ áåçïåêè, à òîìó ùî ì³öíî 
òðèìàâñÿ çà ðó÷êó äâåðöÿò, — íå âèéøëî. 
Âîä³é íà ñóäàõ ðîçêàçóâàâ: ¿õàâ íà ïåðå-
äíüîìó ïàñàæèðñüêîìó ì³ñö³. Â³í îòðèìàâ 
íåçíà÷í³ òðàâìè íîãè ³ ðóêè.

ЧОТИРИ РОКИ БРЕХНІ 
Ïðî òå, ùî âîä³ºì áóâ ³íøèõ õëîïåöü, 

âîä³é ñêàçàâ íå îäðàçó. Íà ì³ñö³ î÷åâèä-
ö³, ðàí³øå RIA ðîçïîâ³äàëà â ïóáë³êàö³ÿõ 
ïðî ñóäîâèé ðîçãëÿä, ÷óëè â³ä íüîãî îäíå. 
À â ë³êàðí³, ï³ñëÿ ñìåðò³ Ìàêñèìà Ãàëóíà, 
Îëåêñàíäð Çàáîëîòíèé çì³íèâ ñâ³ä÷åííÿ. 

Ñêàçàâ, ùî îäèí ³ç çàãèáëèõ òîâàðèø³â 
ñèä³â íà âîä³éñüêîìó ì³ñö³ ³ ñêî¿â ñìåð-
òåëüíå ÄÒÏ.

Éîãî âåðñ³þ ñïðîñòóâàëî ñë³äñòâî, íà-
ïðàâèâøè äî ñóäó îáâèíóâàëüíèé àêò. 
Òîð³ê ïðîöåñ ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó 
ñóä³ â öüîìó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí-
í³ çàâåðøèâñÿ îáâèíóâàëüíèì âèðîêîì. 
Îëåêñàíäðó Çàáîëîòíîìó ïðèçíà÷èëè 
ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ 10-òè ðîê³â ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³.

Â³äòîä³ â³í áóâ ï³ä âàðòîþ. Ñèä³â ó Ñ²ÇÎ 
³ îñêàðæóâàâ âèðîê â àïåëÿö³éí³é ³í-
ñòàíö³¿. Ï³ä ÷àñ ñëóõàíü ó Â³ííèöüêîìó 
àïåëÿö³éíîìó ñóä³, íàãàäàºìî, ïîñò³éíî 
ïðîñèâ çì³íèòè éîìó çàïîá³æíèé çàõ³ä 
íà äîìàøí³ àðåøò.

À çàõèñíèêè â àïåëÿö³¿ äîâîäèëè òó æ 
ñàìó âåðñ³þ: ¿õí³é êë³ºíò íå áóâ âîä³ºì. 
Ïîòåðï³ë³ â ö³é ñïðàâ³, áàòüêè òà ³íø³ 
ðîäè÷³ çàãèáëèõ þíàê³â, îáóðþâàëèñÿ: 
«Ìè ñëóõàºìî áðåõíþ âæå ÷îòèðè ðîêè!» 

НЕ ЗМИРИВСЯ З ВИРОКОМ 
Ï³ñëÿ ðîçãëÿäó àïåëÿö³éíèõ ñêàðã Çàáî-

ëîòíîãî òà éîãî àäâîêàò³â, â òðàâí³ öüîãî 
ðîêó, êîëåã³ÿ Â³ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî 
ñóäó ï³äòâåðäèëà âèðîê ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. 
Àëå Îëåêñàíäð Çàáîëîòíèé íå çìèðèâñÿ — 
ïîäàâ êàñàö³þ. Êàñàö³éí³ ñêàðãè ïèñàëè 
òàêîæ îáèäâà éîãî çàõèñíèêè.

Æóðíàë³ñòàì âîíè ï³ñëÿ ïåðøîãî âèðîêó 
ñêàçàëè: çàñóäèëè íå âèíóâàòîãî. Àëå âæå 
º ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî ñóäó. ² âîíî êîí-
ñòàòóâàëî, ùî ïîðóøåíü ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó 
â ïîïåðåäí³õ ³íñòàíö³ÿõ íå áóëî, ð³øåííÿ 
ó Â³ííèö³ âèíåñëè îá´ðóíòîâàí³ Çàêîíîì 
³ âîíè çàëèøàþòüñÿ ÷èííèìè.

Öå îçíà÷àº, ùî ñóäîâèé ïðîöåñ ó ñïðàâ³ 
ðåçîíàíñíî¿ àâàð³¿ íà Êè¿âñüê³é çàâåð-
øèâñÿ. Ìàìà Ìàêñèìà Ãàëóíà îòðèìàëà 
ð³øåííÿ Âåðõîâíîãî ñóäó ³ ïîëåãøåíî 
ç³òõíóëà, áî âèðîê íå ñêàñóâàëè, ñïðàâó 
íå ïîâåðíóëè íà íîâèé ðîçãëÿä. À çàõèñò 
öüîãî õîò³â: ùîá âñå äîñë³äæóâàëè çàíîâî.

РЕКЛАМА

НЕ ВРЯТУВАВСЯ ВІД ТЮРМИ ЗА ДТП 
Кінець процесу  Був під наркотиком, коли 
не вписався у поворот. Двоє пасажирів «Опеля», 
який впав на приватному подвір’ї, померли в лікарні. 
Щойно водій дізнався про це — переклав вину 
на загиблого друга. Роки минули в судах, доки 
батьки покійних хлопців почули остаточний вирок

«Суд не надав належної оцінки», «не дав 
відповіді на питання», «не вдавався 
до оцінки експертиз», «не пояснив», 
«не проаналізував», «не аргументував»… 
Такими фразами користувалися адвокати 
Олександра Заболотного, говорячи про 
рішення, винесені щодо їхнього клієнта 
вінницькими судами.
Ось як підсумував все Верховний суд у своїй 
постанові: «Перевіркою матеріалів кримі-
нального провадження встановлено, що вина 
Заболотного (…) ґрунтується на доказах, які 
містяться в матеріалах справи, належним чи-
ном оцінених судами попередніх інстанцій».
Колегія Верховного суду чітко перелічи-
ла основні докази того, що Заболотний, 
а не хтось інший, був за кермом. Власник 
«Опеля» ввірив машину саме йому. Оче-

видці від Заболотного на місці ДТП чули, 
що він керував машиною. Експерти довели, 
хто де сидів до зіткнення, за механізмом 
отримання травм усіма учасниками аварії.
«Поміж показань потерпілих, свідків та ви-
сновків експертів, вина засудженого під-
тверджується даними протоколів огляду 
місця події, транспортного засобу, огляду 
трупів Галуна та Патлатого та освідуванням 
Заболотного», — читаємо в постанові, яка 
завершується ось таким рішенням: «Ка-
саційні скарги засудженого Заболотного, 
його захисників Дідиченка і Якименка зали-
шити без задоволення, вирок Вінницького 
міського суду від 5 листопада 2018 року та 
ухвалу Вінницького апеляційного суду від 
27 травня 2019 року — без змін. Постанова 
є остаточною та оскарженню не підлягає».

Ці докази перелічили, як беззаперечні 

Засуджений Олександр Заболотний. І могила Максима Галуна, 
на якого він намагався перекласти провину за аварію 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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ÏÅÐÑÎÍÀ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Êàï³òàí Íåäî-
øîâåíêî ñëóæèòü 
â ²ëë³íåöüêîìó 

ðàéâ³ää³ë³ ïîë³ö³¿. Ó òîé ñâÿò-
êîâèé äåíü ðàçîì ç äðóæèíîþ 
³ 4-ð³÷íîþ äîíå÷êîþ íàâ³äàâñÿ 
ó Ïîãðåáèùå äî áàòüê³â. Ó ñåë³ 
Ïàâë³âêà, ùî íåïîäàë³ê â³ä ðàé-
öåíòðó, ïðîæèâàº éîãî ð³äíà áà-
áóñÿ. Êàæå, äî íå¿ íå çáèðàëèñÿ 
¿õàòè. Îäíàê â îñòàíí³é ìîìåíò 
âñå-òàêè âèð³øèëè ïðîâ³äàòè.

Ó äèòèíñòâ³ Îëåêñàíäð áàãàòî 
÷àñó ïðîâîäèâ ó íå¿. Íà êàí³êóëàõ 
ùîðàçó ¿çäèâ ó Ïàâë³âêó. Çíàº 
â ñåë³ áàãàòüîõ ëþäåé, âîíè éîãî 
çíàþòü.

Ñàìå òàì, ó Ïàâë³âö³, ñòàëà-
ñÿ ïðèãîäà, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ êàï³òàí 
âðÿòóâàâ ì³ñöåâîãî ïåíñ³îíåðà.

«САША, ТАМ ДЯДЬКО 
МИКОЛАВ ХАТІ, ВІН ЗГОРИТЬ!» 

— Ìè íå äîâãî çíàõîäèëèñÿ 
ó áàáóñ³, — ãîâîðèòü Íåäîøîâåí-
êî. — Íàñòóïèâ âå÷³ð. Òðåáà áóëî 
ïîâåðòàòèñÿ äîäîìó. Áàáóñÿ, ÿê 
çàâæäè, ïðèãîñòèëà ÷àºì ç òðàâ. 
ß âèéøîâ íà âóëèöþ äî ìàøèíè. 
Îäðàçó çâåðíóâ óâàãó íà ïîëóì’ÿ. 
Éîãî áóëî äîáðå âèäíî. Ãîð³â ñó-

ñ³äñüêèé áóäèíîê. Òî÷í³øå, â³í 
çíàõîäèâñÿ ÷åðåç îäíó õàòó â³ä 
áàáóñèíî¿.

Îëåêñàíäð â³ä÷èíèâ äâåð³, 
êðèêíóâ äî ñâî¿õ: «Ïîæàð!» ³ ïî-
á³ã äî ñóñ³äñüêîãî áóäèíêó. Á³ëÿ 
âîð³ò óæå ç³áðàëèñÿ ñóñ³äè. Ïðè-
áëèçíî äåñÿòü ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê 
ó ðîçïà÷³ íå çíàëè, ùî ðîáèòè. 
Ãîð³â äàõ, ñõîæå, çàãîðàííÿ ïî÷à-
ëîñÿ íà ãîðèù³. Âîäó ç â³äðà òóäè 
íå âèëëºø, áî âèñîêî. ßçèêè 
âîãíþ âæå ïî÷àëè ëèçàòè âõ³äí³ 
äâåð³. Îäí³ êðè÷àëè «Âèêëèêàéòå 
ïîæåæíèê³â!», ³íø³ — «Ðÿòóéòå!» 

— Ñàøà, òàì äÿäüêî Ìèêîëà 
ó õàò³, â³í çãîðèòü! — ïî÷óâ â³ä 
êîãîñü Íåäîøîâåíêî.

Ï³ñëÿ öèõ ñë³â îäðàçó ïîá³ã 
äî äâåðåé áóäèíêó. Äîáðå, ùî 
âîíè íå áóëè çà÷èíåí³ íà çàìîê.

— Ó ê³ìíàòàõ âîãíþ ùå 
íå áóëî, — çãàäóº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Ò³ëüêè äèì. Ïðè÷îìó, òà-
êèé ãóñòèé, ùî í³÷îãî íå âèäíî.

Îäí³ºþ ðóêîþ ÷îëîâ³ê çàòó-
ëèâ îáëè÷÷ÿ, äðóãîþ íàìàöóâàâ 
äâåð³ ó ê³ìíàòó. Ê³ëüêà ðàç³â íà-
òèêàâñÿ íà ñò³ëåöü ÷è òàáóðåòêó, 
ìàëî íå âïàâ. Íàðåøò³ â³ä÷óâ 
ï³ä ðóêîþ ïåðèëà ë³æêà. À ïî-
ò³ì — ò³ëî.

— ×îëîâ³ê í³÷îãî íå ãîâîðèâ, 
íå ñòîãíàâ, êîëè éîãî òîðêíóâñÿ, 

КАПІТАН ПОЛІЦІЇ ВРЯТУВАВ 
ПЕНСІОНЕРА З ПАЛАЮЧОГО БУДИНКУ 
Вчинок  Медаллю «За врятоване 
життя» нагородили старшого дільничного 
Олександра Недошовенка. Капітан поліції 
виявився єдиним, хто наважився увійти 
в будинок, що горів. Після повернення 
на службу офіцер навіть словом 
не обмовився про випадок на пожежі. Як 
дізналися про його сміливий вчинок?

íàâ³òü íå ïîâîðóøèâñÿ, — ðîçïî-
â³äàº Îëåêñàíäð. — Öå ï³çí³øå, 
íà âóëèö³, ïîáà÷èâ, ùî â³í áåç 
ñâ³äîìîñò³.

31-ð³÷íèé îô³öåð ï³äíÿâ ïåí-
ñ³îíåðà íà ðóêè ³ íàïðàâèâñÿ 
äî âèõîäó. «Ò³ëüêè á âñòèãíó-
òè!» — äóìàâ â³í. Õâèëþâàâ-
ñÿ, àáè ñòåëÿ íå çàâàëèëàñÿ ¿ì 
íà ãîëîâó, ÷è âîãîíü íå ïåðåêðèâ 
âèõ³ä.

— Á³ëÿ âîð³ò ñòàâ íàäàâàòè 
ïåðøó äîïîìîãó, — ðîçïîâ³äàº 
îô³öåð. — Ê³ëüêà ðàç³â âäàðèâ 
äîëîíåþ ïî îáëè÷÷þ. Äÿäüêî 
Ìèêîëà ïîñòóïîâî â³äêðèâ î÷³. 
Õòîñü ³ç ñóñ³ä³â ïîäàâ éîìó êâàð-
òó ç âîäîþ.

Îô³öåð êàæå, ùî äîáðå çíàº 
ïîñòðàæäàëîãî. Ç ñàìîãî ìàëêó. 
Áî æ â³í áëèçüêèé ñóñ³äà áàáóñ³ 
Îëåêñàíäðà.

Øâèäêà äîïîìîãà íå çàáàðèëà-
ñÿ. Â³ä ðàéöåíòðó äî ñåëà íåâå-
ëèêà â³äñòàíü. Ïðè¿õàëè ïîæåæ-
íèêè, ðÿòóâàëüíèêè Äåðæñëóæáè 
ç íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é.

Ò³ëüêè òîä³ Îëåêñàíäð ñòàâ 
ðîçäèâëÿòèñÿ, ÷è íåìà ïîðó÷ 
äðóæèíè ç äèòèíîþ. Âîíè áóëè 
á³ëÿ âîð³ò áàáóñèíî¿ õàòè. Äðó-
æèíà áîÿëàñÿ ï³ä³éòè äî ì³ñöÿ 
ïîæåæ³, àáè äèòèíà íå çëÿêàëàñÿ.

Êîëè ñ³ëè â ìàøèíó, Àð³íêà, 
òàê çâàòè äîíå÷êó Íåäîøîâåíê³â, 
ñõîïèëà òàòóñÿ çà øèþ ³ äîâãî-
äîâãî íå â³äïóñêàëà ðóê.

Я Б 24 ГОДИНИ НА ДОБУ 
ВИЇЖДЖАВ НА ВИКЛИКИ 

Ä³ëüíè÷íèé Íåäîøîâåíêî. 
îáñëóãîâóº íåìàëó òåðèòîð³þ — 
ðàéöåíòð ²ëë³íö³ ³ ùå äâà ñóñ³äí³ 
ñåëà Áîðèñ³âêà ³ Íåìåíêà. Ïî-
ñò³éíî äîâîäèòüñÿ ìàòè ñïðàâó ³ç 
ñêàíäàëàìè ó ïîáóò³, ó ñ³ì’ÿõ, ç 
êîëèøí³ìè çàñóäæåíèìè.

Â³äïîâ³äü îô³öåðà ñòîñîâíî 
öüîãî âðàçèëà:

— ß á 24 ãîäèíè íà äîáó âè-
¿æäæàâ íà âèêëèêè, íàñò³ëüêè 
ïîäîáàºòüñÿ ìîÿ ðîáîòà, — êàæå 
Îëåêñàíäð Íåäîøîâåíêî.

Â³í ùå ç äèòèíñòâà õîò³â çà-
õèùàòè ëþäåé. Ìîæëèâî, òîìó, 
ùî áàòüêî, Â³êòîð Ìèêîëàéî-
âè÷, ïðàöþâàâ ó ì³ë³ö³¿. Õî÷à ç 
áàòüêîì íå ðàäèâñÿ ç ïðèâîäó 
ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿. Ïîñòàâèâ 
áàòüê³â ïåðåä ôàêòîì, ùî áóäå 
âñòóïàòè íà þðèñòà.

— ßêùî òàê õî÷åø, ó äîáðèé 
÷àñ, ñèíó! — ïî÷óâ ó â³äïîâ³äü.

Ñïåðøó çàê³í÷èâ Â³ííèöüêèé 

ô³íàíñîâî-åêîíîì³÷íèé óí³âåð-
ñèòåò, ôàêóëüòåò ïðàâà, ïîò³ì 
Îäåñüêèé äåðæàâíèé óí³âåðñèòåò 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ.

15 ДІБ ОТРИМАВ СЛОВЕСНИЙ 
«ТЕРОРИСТ» 

— Íàé÷àñò³øå ëþäè çâåðòà-
þòüñÿ ç ïîáóòîâèìè ³ ñ³ìåéíèìè 
ñêàíäàëàìè, — ãîâîðèòü ñòàðøèé 
ä³ëüíè÷íèé. — Íåäàâíî â îäíó 
ñ³ì’þ äîâåëîñÿ âè¿æäæàòè òðè 
ðàçè çà í³÷. Çà òðåò³ì ðàçîì äî-
âåëîñÿ âñå-òàêè çàòðèìàòè ÷îëî-
â³êà, ÿêèé äîï³êàâ ñï³âìåøêàíö³. 
Ïðè÷îìó, çâåðí³òü óâàãó, ñëîâåñ-
íî! Äâà ïåðø³ ðàçè ï³ñëÿ ðîçìîâè 
ç íèì â³äïóñêàâ. Â³í äàâàâ ñëîâî 
íå òåðîðèçóâàòè æ³íêó. Íà òðå-
ò³é ðàç, áóëà âæå øîñòà ðàíêó, 
äîâåëîñÿ ï³äãîòóâàòè äîêóìåíòè 
äî ñóäó ³ î äåâ’ÿò³é áóëè ç íèì 
ó çàë³ ñóäîâèõ çàñ³äàíü. 15 ä³á 
îòðèìàâ ÷îëîâ³ê.

— ² öå âè âñþ í³÷ ç íèì âî-
çèëèñÿ?

— Ðîáîòà òàêà â ìåíå, — â³ä-
ïîâ³äàº êàï³òàí. 

Ùå îäèí íåïðîñòèé êîíòèí-
ãåíò — â÷îðàøí³ çàñóäæåí³. 
Íèí³ íà ä³ëüíèö³ Íåäîøîâåíêà 
íàðàõîâóºòüñÿ øåñòåðî çâ³ëüíå-
íèõ ç ì³ñöü ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ç 
êîæíèì ìàº îäèí ðàç â ì³ñÿöü 
ñï³ëêóâàòèñÿ.

— Ïðî â÷îðàøí³õ óâ’ÿçíåíèõ 
áàãàòî ìîæóòü ðîçïîâ³ñòè ñóñ³-
äè, — ãîâîðèòü îô³öåð ³ òóò æå 
äîäàº: — Ùîïðàâäà, íå âñ³ ³ 
íå çàâæäè. Áî ëþäè â íàñ äóæå 
ð³çí³. Òàê ñàìî, ÿê ³ êîíòèíãåíò 
òèõ, õòî ó ìèíóëîìó ïîáóâàâ 
çà ´ðàòàìè.

Äî êîæíîãî ç òàêèõ ñòàðøèé 

ä³ëüíè÷íèé çâåðòàºòüñÿ ïî ³ìåí³ 
áàòüêîâ³. Âò³ì, ó â³äïîâ³äü äàëåêî 
íå â³ä êîæíîãî ç íèõ ÷óº òàêå 
ñàìå çâåðòàííÿ. Äåõòî ç òàêîãî 
êîíòèíãåíòó ëþòî íåíàâèäèòü 
ëþäåé ó ïîë³öåéñüê³é ôîðì³. Öå 
âèäíî ó íèõ, ÿê ìîâèòüñÿ, â î÷àõ. 
Àëå º é ³íø³.

— Çàðàç îäèí ç òàêèõ íàñò³ëü-
êè ââ³÷ëèâî ñï³ëêóºòüñÿ ç³ ìíîþ, 
ùî áàãàòüîì âàðòî áóëî á ïîâ÷è-
òèñÿ, — ãîâîðèòü îô³öåð. — ×è 
íå âèäàº áàæàíå çà ä³éñíå? Òà 
ÿ æ áà÷ó ïî íüîìó — í³, ãîâî-
ðèòü ùèðî. ×èì öå ïîÿñíþºòü-
ñÿ? Êàæå, ùî îäèí ðàç â æèòò³ 
ñï³òêíóâñÿ ³ á³ëüøå íå õî÷å öüî-
ãî ðîáèòè. Òþðìà äëÿ íüîãî, öå 
íàéñòðàøí³øå ì³ñöå íà ñâ³ò³.

Ó ñòàðøîãî ä³ëüíè÷íîãî Íåäî-
øîâåíêà º çàõîïëåííÿ, ùî âè-
íèêëî ùå â äèòèíñòâ³.

— Ãðàþ ó ôóòáîë ³ óáîë³âàþ 
çà ôóòáîë, òî÷í³øå, çà ôóòáîëüí³ 
êîìàíäè — ³ëë³íåöüêèé «Áóä³-
âåëüíèê», êè¿âñüêå «Äèíàìî» ³ 
çá³ðíó Óêðà¿íè, — êàæå â³í. — 
Ðàí³øå ó íàñ ó ðàéâ³ää³ë³ áóëà 
ñâîÿ êîìàíäà. Ïîñò³éíî âèñòóïàâ 
çà íå¿. Òåïåð õëîïö³ ðîç’¿õàëèñÿ 
ïî ³íøèõ ì³ñöÿõ ñëóæáè. Êîëåê-
òèâ ðîçïàâñÿ. Äîâåäåòüñÿ øóêàòè 
³íøèõ ôàíàò³â, ç ÿêèìè ìîæíà á 
âèõîäèòè íà ìàéäàí÷èê. Ùå á 
÷àñó òðîõè çíàéòè.

…À ùî æ âðÿòîâàíèé ç âîãíþ 
äÿäüêî Ìèêîëà? ×è áà÷èâñÿ ç 
íèì ï³ñëÿ òîãî Îëåêñàíäð?

— Íå âäàëîñÿ, — êàæå ÷îëî-
â³ê. — Àëå ëþäè ðîçïîâ³äàëè, ùî 
â³í õîäèâ ó ñ³ëüñüêó ðàäó, ïðîñèâ, 
ùîá ìåíå ÿêîñü â³äçíà÷èëè. Ïðè-
ºìíî ïðî öå ÷óòè. Êîëè ïðè¿äó 
â ñåëî, çàãëÿíó äî ÷îëîâ³êà.

Селфі з колегами по службі по дорозі на черговий виклик. 
Олександр Недошовенко крайній праворучÎëåêñàíäð ï³äíÿâ 

ïåíñ³îíåðà íà ðóêè ³ 
íàïðàâèâñÿ äî âèõîäó. 
«Ò³ëüêè á âñòèãíóòè!» — 
äóìàâ â³í. Áîÿâñÿ, àáè 
ñòåëÿ íå çàâàëèëàñÿ

Олександр — чоловік скром-
ний. Це відчувалося навіть під 
час розмови. Непросто було 
його розговорити. З усіх боків 
доводилося підступатися, аби 
витягнути інформацію. Повер-
нувшись на службу наступного 
дня після пожежі, він жодним 
словом не обмовився з колегами 
про те, що сталося.
Втім, у колективі райвідділу все 
одно дізналися. Отримали зве-
дення від рятувальників. Там 
йшлося про пожежу у Павлівці 
і врятування чоловіка. Прізви-
ще того, хто виніс пенсіонера з 
вогню, не згадувалося. Тільки 
вказувалося, що зробив це офі-
цер поліції. Стали розпитувати 
у колективі, хто саме відзначився 
на пожежі і чому мовчить про це.

— Ну, ти й партизан, Сашо! — го-
ворили потім колеги Недошо-
венку. — Чому нічого не сказав?
— Забув! — жартома відповідав 
на це капітан.
Начальство підготувало подання 
на відзначення офіцера. Через 
деякий час надійшло повідо-
млення з обласної поліції. Капі-
тана Недошовенка викликають 
у Міністерство внутрішніх справ.
— Я здогадувався, — каже Олек-
сандр. — Нагороджували не тіль-
ки мене. Усіх нас вишикували 
на плацу. Міністр особисто вру-
чав нагороди.
— Що Аваков говорив після того, 
як прикріпив медаль на кітель?
— Нічого особливого. Сказав 
усього дві фрази: «Носи з честю 
і дякую за службу».

Ну, ти й партизан!..
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— Ця прозова книжка є доволі незвич-
ною для сьогоднішнього українського 
читача. Незвична, тому що автор Воло-
димир Єшкілєв пише у ній про таємні 
ордени, що наразі діють на території 
сучасної України. Члени цих орденів ма-
ють вплив на політичні та фінансові про-
цеси нашої країни. І цим ця книга може 
здатися схожою на твори італійського 
письменника Умберто Еко, який любив 
вплітати тему орденів у свою детек-
тивну прозу. Єшкілєв сьогодні не дуже 
популярний письменник, але це зовсім 
не означає, що він не крутий.

— Деякі психологи та психіатри, навіть 
серед моїх знайомих, вважають цього 
автора дуже крутим. Усе тому, що його 
проза просякнута актуальними психо-
логізмами. У цій книзі Вишневський 
зачіпає актуальні сьогодні проблеми, 
а саме, життя в інтернеті. Книга про 
спілкування у чатах та соціальних мере-
жах хлопця та дівчини, і про намагання 
цих двох героїв зустрітися у реальному 
житті. На шляху до омріяної зустрічі 
вони здолають купу перепон, але, як 
не дивно, саме зустріч може стати най-
більшою їхньою проблемою.

— У книзі розповідається про те, яким 
було життя Радянського Союзу напере-
додні його розпаду. Книга буде цікавою 
не тільки для істориків, але й для тих 
читачів, які хочуть закрити ґештальт 
з ностальгії за Радянським Союзом. 
Проаналізувавши чималу кількість 
розсекречених документів та інтерв'ю 
совєтської доби, автор висловлює ці-
каву та водночас сміливу думку про те, 
що СРСР розвалився далеко не через 
вплив Америки. Плохій пише, що саме 
Україна стала ключовою фігурою у по-
діях тих днів.

— Для мене ця книжка трішки дитяча 
ностальгія. Її я прочитав ще у школі. 
У ній розповідаються історії дюжини 
правителів Римської імперії, серед яких 
Ґай Юлій Цезар, Октавіан Август тощо. 
Так, ці імена зараз багатьом невідо-
мі, але для тих читачів, які цікавляться 
історією Риму, як зразковою державою 
античності, книга буде цікавою. Вона 
оповідає не тільки про мужні та від-
важні вчинки римських імператорів. 
Здебільшого тут йтиметься про потаємні 
частинки біографій правителів: їхню 
жорстокість, розпусту тощо.

— Книжка орієнтована на тих, кому 
цікаве власне самовдосконалення і 
розвиток своєї кар'єри та навичок. Тих 
людей, які просякнуті ідеєю ідеального 
ведення бізнесу. Автор розповідає, як 
можна влаштувати своє життя без хаосу, 
та як зробити його продуктивним. Книга 
дасть поштовх для побудови форму-
ли, що може допомогти у влаштуванні 
різних робочих процесів і вашого про-
фесійного зростання. Це щось на кшталт 
опису поведінкових норм, при правиль-
ному застосуванні яких людина починає 
просуватися вперед в обраній галузі.

ЄШКІЛЄВ AND ПЛОХІЙ: КНИГИ 
ДЛЯ ПРОЧИТАННЯ У ЛИСТОПАДІ 
Пожива для мізків  Кожного місяця редакція RIA/20хвилин разом із консультантом Книгарні «Є» Олегом 
Пенішкевичем відбирає п’ять книжок, які, на його думку, варто прочитати. У цій добірці ми зібрали твори 
Володимира Єшкілєва, Януша-Леона Вишневського, Сергія Плохія, Ґая Светонія Транквілла та Ніка Лавґров 

«Ситуація нуль» 
(Володимир Єшкілєв) 

«Самотність у мережі» 
(Януш-Леон Вишневський) 

«Остання імперія. Занепад і крах 
Радянського Союзу» 
(Сергій Плохій) 

«Життєписи дванадцяти цезарів» 
(Ґай Светоній Транквілл) 

«Принцип мозаїки. Шість навичок 
дивовижного життя і кар’єри» 
(Нік Лавґров) 

ÎÃËßÄ
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МЕНІ ДІАГНОСТУВАЛИ РАК! ЩО РОБИТИ? 
Важливий досвід  Чи допомагають 
народні засоби у боротьбі з онкологією? 
Де шукати хороших онко-фахівців? Куди 
звертатися у першу чергу? Попросили 
людей, які стикалися з раком, дати 
практичні поради, які допоможуть легше 
сприймати та переносити цю хворобу

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA 
(095)1039671 

Ç à  ä à í è ì è 
ÌÎÇ, â Óêðà¿-

í³ íàë³÷óºòüñÿ ïîíàä ì³ëüéîí 
îíêîõâîðèõ ïàö³ºíò³â. Ùîðî-
êó áëèçüêî 140 òèñÿ÷ óêðà¿í-
ö³â âïåðøå ä³çíàþòüñÿ ïðî òå, 
ùî â íèõ ðàê. Öå îçíà÷àº, ùî 
îíêîëîã³÷í³ çàõâîðþâàííÿ ñüî-

ãîäí³ òîðêàþòüñÿ ÷è íå êîæíî¿ 
óêðà¿íñüêî¿ ðîäèíè.

Á³ëüø³ñòü ç òèõ, õòî í³êîëè 
íå ñòèêàâñÿ ç îíêîëîã³ºþ, ââà-
æàº ðàê íåâèë³êîâíîþ õâîðî-
áîþ. Òîìó êîëè ¿ì àáî ¿õí³ì 
áëèçüêèì ä³àãíîñòóþòü ðàê, 
âîíè ïî÷èíàþòü ïàí³êóâàòè, 
íå çíàþòü êóäè á³ãòè, à äåÿê³ 
ñòàâëÿòü íà ñâîºìó æèòò³ õðåñò.

Ëþäè, äî ÿêèõ ìè çâåðíóëè-
ñÿ, ìàþòü êàðäèíàëüíî ³íøó 

ïîçèö³þ. Êîæíà ç öèõ ä³â÷àò 
â³÷-íà-â³÷ ñòèêàëàñÿ ç ð³çíè-
ìè âèäàìè ðàêó. Êîæí³é áóëî 
ñòðàøíî. ² êîæíà íå çíàëà, ÿê 
ðåàãóâàòè íà õâîðîáó.

Àëå íà ñüîãîäí³ óñ³ âîíè 
ìàþòü âåëèêèé äîñâ³ä, ÿêèé 
ìîæå ñòàòè ó íàãîä³ òèì, õòî 
ïðÿìî çàðàç ïåðåáóâàº ó ä³à-
ãíîç³. Òàêîæ, ìè ïîïðîñèëè 
äàòè ïîðàäè ïðàêòèêóþ÷îãî 
ë³êàðÿ-îíêîëîãà.

 Íå ïàí³êóéòå. Ñòðàõ òà øîê — öå 
íîðìàëüíî. Êîæí³é ëþäèí³ ïðèòàìàííå 
õâèëþâàííÿ, ³ âè íå âèíÿòîê. Ïîïëà÷òå, 
ïîâåðåäóéòå, äàéòå åìîö³ÿì âîëþ, àëå 
íå äîâãî. Ï³ñëÿ çáåð³òüñÿ. Âêëþ÷àéòå ñâ³é 
ìîçîê, ñâî¿ äóìêè òà ñêëàäàéòå ïëàí ä³é.
 Ä³àãíîñòèêà. Âàì ïîòð³áíî çíàòè, 

ÿêèé ñàìå ó âàñ âèä ðàêó. Äëÿ öüîãî ïî-
òð³áíà ïðàâèëüíà òà òî÷íà ä³àãíîñòèêà. 
Ñàìå âîíà âèçíà÷èòü âàøó ïîäàëüøó òàê-
òèêó ë³êóâàííÿ. Îñîáèñòà ïîðàäà — ñàìå 
íà ä³àãíîñòèêó êîøò³â æàë³òè íå ïîòð³áíî. 
Öå çáåðåæå ó ìàéáóòíüîìó ³ âàø³ ô³íàíñè, 
³ âàø äîðîãîö³ííèé ÷àñ.

Íàéåôåêòèâí³ø³ äîñë³äæåííÿ â îíêîëî-
ã³¿ — öå äîñë³äæåííÿ êë³òèí ïóõëèíè — 
á³îïñ³ÿ, ã³ñòîëîã³ÿ, ³ìóíîã³ñòîõ³ì³ÿ; äî-
ñë³äæåííÿ âñüîãî îðãàí³çìó — ÏÅÒ-ÊÒ 
(ïîçèòðîííî-åì³ñ³éíà êîìï'þòåðíà òîìî-
ãðàô³ÿ), ÊÒ (êîìï'þòåðíà òîìîãðàô³ÿ), 
ÌÐÒ (ìàãí³òíî-ðåçîíàíñíà òîìîãðàô³ÿ); 
³íø³ ñèìïòîìàòè÷í³ òà äîäàòêîâ³ äîñë³-
äæåííÿ — ÓÇÄ, ìàìîãðàô³ÿ, êîëîíîñêî-
ï³ÿ, ãàñòðîñêîï³ÿ, ñöèíòèãðàô³ÿ, áðîí-
õîñêîï³ÿ òîùî.
 Øóêàéòå íàéêðàùîãî ñïåö³àë³ñòà. 

Âàæëèâî! Çíîâó æ ç âëàñíîãî äîñâ³äó — 
îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ ó ê³ëüêîõ ñïåö³-
àë³ñò³â çà âàøèì ä³àãíîçîì.

Çàïàì'ÿòàéòå, îíêîëîã³þ ìàº ë³êóâàòè 
ëèøå îíêîëîã. Í³ÿêèé ïîðàäíèê àáî àëü-
òåðíàòèâíèé ìåòîä òàêó õâîðîáó íå âèë³-
êóº. Çâåðòàéòåñü îäðàçó äî ñïåö³àë³çîâàíî¿ 
ë³êàðí³ àáî îíêîöåíòðó ç áàãàòîð³÷íèì 
äîñâ³äîì ðîáîòè, äëÿ ÿêèõ îíêîëîã³ÿ — 
ºäèíà ñïåö³àë³çàö³ÿ ³ ÿê³ ìàþòü ó ñåáå 
âñþ íåîáõ³äíó ä³àãíîñòè÷íó áàçó òà äî-
ñâ³ä÷åíèõ ôàõ³âö³â.

Íàãîëîøóþ! Äâ³ äóìêè çàâæäè êðàùå, 
í³æ îäíà. Àäæå âîíà àáî ï³äòâåðäæóº ïî-
ïåðåäí³é ä³àãíîç òà ñõåìó ë³êóâàííÿ, àáî 
ïîêàçóº âàì ³íø³ âàð³àíòè òà ïåðñïåêòèâè.
 Ñòðàòåã³ÿ ë³êóâàííÿ. Âè ìàºòå âèçíà-

÷èòèñü, äå ³ ó êîãî âè áóäåòå ïðîõîäèòè 
ë³êóâàííÿ (îïåðàö³ÿ, õ³ì³ÿ, ïðîìåíåâà 
òåðàï³ÿ). Êîëè âàì ïîñòàâèëè ÷³òêèé ä³à-
ãíîç, âè îòðèìàëè ðåêîìåíäàö³¿ ë³êàð³â, 
ñòðàòåã³ÿ ë³êóâàííÿ º — ïîö³êàâòåñÿ, ÷è 
º çà âàøèì ä³àãíîçîì êë³í³÷í³ äîñë³äæåí-
íÿ òà ÷è ìîæåòå ñàìå âè ïîïàñòè ó íèõ 
çà êðèòåð³ÿìè âêëþ÷åííÿ.

Öå ÷óäîâà ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ë³êó-
âàííÿ íàéñó÷àñí³øèìè ³ííîâàö³éíèìè 
ïðåïàðàòàìè òà àáñîëþòíî áåçêîøòîâíî. 
Çàçâè÷àé, ñàìå íà òàê³ ïðåïàðàòè ëþäè 
çáèðàþòü êîøòè ç ïðîõàííÿì ïðî äîïî-
ìîãó ó ñîöìåðåæàõ. Íå âòðà÷àéòå òàêèé 
øàíñ.

Ó ðàç³, ÿêùî â Óêðà¿í³ íåìàº ïðàâèëü-
íèõ ìåòîä³â òà âàð³àíò³â ë³êóâàííÿ ñàìå 
âàøîãî âèäó ðàêó (ð³äê³ñí³ ï³äòèïè ðàêó), 
øóêàéòå ë³êàð³â çà êîðäîíîì.
 Íàáåð³òüñÿ õîðîáðîñò³ òà ðîçêàæ³òü 

óñ³ì ñâî¿ì áëèçüêèì, äðóçÿì, çíàéîìèì 

òà êîëåãàì ïðî ñâ³é ä³àãíîç. Öå íå çà-
âæäè ëåãêî òà ïðîñòî. Àëå ïîâ³ðòå — öå 
ïîòð³áíî, àäæå í³êîëè íå çíàºòå, â³ä êîãî 
ïðèéäå äîïîìîãà ÷è òî ìàòåð³àëüíà, ÷è 
òî ìîðàëüíà òà ô³çè÷íà.

Áóäüòå ãîòîâ³ äî íåàäåêâàòíèõ ðåàê-
ö³é: õòîñü çíèêíå ç âàøîãî æèòòÿ, õòîñü 
ïî÷íå ïëàêàòè òà æàë³òè âàñ, õòîñü ïî÷íå 
ðåêîìåíäóâàòè âàì ë³êóâàííÿ àëüòåð-
íàòèâíèìè ìåòîäàìè. Àëå ó á³ëüøîñò³ 
âèïàäê³â âè îòðèìàºòå ðåàëüíå ñï³â-
÷óòòÿ, ï³äòðèìêó, ÿêà âàì êîí÷å áóäå 
íåîáõ³äíà!
 Ñâîÿ êîìàíäà! Ç òèõ ëþäåé, ÿê³ çà-

ëèøàòüñÿ ïîðó÷, âè ìîæåòå ñôîðìóâà-
òè ñâîþ äðóæíþ êîìàíäó. Õòîñü â³çüìå 
íà ñåáå ïîáóòîâ³ ïèòàííÿ, õòîñü çìîæå 
âîçèòè òà ñóïðîâîäæóâàòè âàñ äî ë³êàðí³, 
à õòîñü áóäå ñóïðîâîäæóâàòè âàñ äî ë³-
êàð³â.

²íø³ äîïîìîæóòü îðãàí³çóâàòè âàø â³ä-
ïî÷èíîê äëÿ ï³äòðèìêè ìîðàëüíèõ òà ô³-
çè÷íèõ ñèë. Ë³êóâàííÿ ìîæå çàòÿãíóòèñÿ 
íà ì³ñÿö³, à ³íêîëè é íà ðîêè. À æèòè 
òàê äîâãî îäíèìè ë³êàðíÿìè-ë³êàìè-îá-
ñòåæåííÿìè íåðåàëüíî!
 Ï³äòðèìêà. Ñêàæ³òü ³íøèì, ÿêî¿ ñàìå 

äîïîìîãè òà ï³äòðèìêè âè ïîòðåáóºòå. 
Ðåñóðñè ó âñ³õ ð³çí³, òîìó âàø³ ð³äí³ òà 
äðóç³ ñàì³ ìàþòü îáðàòè, ùî â ¿õí³õ ñèëàõ.

² íå çàáóâàéòå, ùî ñàìå ï³äòðèìêà, 
ÿêîþ á âîíà íå áóëà, öå âàøå íîðìàëüíå 
òà àäåêâàòíå ïåðåíåñåííÿ âàæêîãî ë³êó-
âàííÿ. Òà ñâîãî ðîäó — ï³äòðèìóþ÷³ òà 
æèòòºâî íåîáõ³äí³ ë³êè.
 Çíàéä³òü ïðîôåñ³éíîãî òà êëàñíîãî 

îíêîïñèõîëîãà. ¯õ íå áàãàòî, àëå âîíè 
º. Âîíè ïîòð³áí³ âàì òà âàø³é ðîäèí³. 
²íêîëè âîíè íàâ³òü íå ìåíø âàæëèâ³ø³ 
çà îíêîëîãà. Àäæå ïñèõîëîã³÷íèé ñòðåñ — 
öå âåëèêå íàâàíòàæåííÿ íà âàñ. Âîíî 
ìîæå âïëèâàòè íà âàøå ë³êóâàííÿ òà 
âàøå îäóæàííÿ. Í³õòî ç íàñ íå ìîæå áóòè 
äî öüîãî ãîòîâèé, à ñàìîìó ñïðàâëÿòèñÿ ç 
öèì äóæå âàæêî — äîâ³ðòåñü äîñâ³ä÷åíèì 
ïðîôåñ³îíàëàì.
 Ïëàí. Ó âàñ ìàº áóòè ÷³òêèé âëàñíèé 

ïëàí. Âè ñàìîñò³éíî, ÿê áè öå íå áóëî 
âàæêî, ìàºòå îïðàöþâàòè âñ³ åòàïè ë³-
êóâàííÿ òà ïðèéíÿòè íàñë³äêè òàêîãî 
ë³êóâàííÿ. Âè ìàºòå áóòè ðåàë³ñòàìè.

Çáåð³òüñÿ ç äóìêàìè, íàáåð³òüñÿ õîðî-
áðîñò³. Âèâ÷àéòå ñâ³é ä³àãíîç. Ïðàöþéòå 
â ïàð³ ç ë³êàðåì. Íå ñîðîìòåñÿ ñòàâèòè 
çàïèòàííÿ. Âè ìàºòå çíàòè óñ³ äåòàë³ âà-
øîãî ë³êóâàííÿ: â³ä ÿêîñò³ äî âàð³àíò³â 
õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ, ïðåïàðàò³â õ³-
ì³îòåðàï³¿.

Îáîâ'ÿçêîâî ìàºòå ïðîäóìàòè ïëàí 
ó ðàç³ ïðîôåñ³éíîãî ïàë³àòèâíîãî äîãëÿäó 
(õîñï³ñ) òà ïðàâèëüíå çíåáîëþþ÷å. Ïðè-
éì³òü òîé ôàêò, ùî âè ë³êóºòå íå çàñòó-
äó. Íàñë³äêè òàêî¿ õâîðîáè ìîæóòü áóòè 
íå çàâæäè ïðèºìíèìè.

Îð³ºíòóéòåñÿ íà ñàéòè Àìåðèêàíñüêî¿ 
òà ªâðîïåéñüêî¿ îíêîëîã³÷íî¿ àñîö³àö³¿. 
Òàì áóäóòü âñ³ äîêàçîâ³ ïðîòîêîëè òà íîâ³ 
äîñë³äæåííÿ.
 Íå âåä³òüñÿ íà àëüòåðíàòèâí³ ìåòîäè 

ë³êóâàííÿ. Öå âàø äîðîãîö³ííèé ÷àñ. Óñ³ 
³ñòîð³¿ òàêîãî ë³êóâàííÿ — çàëèøàþòüñÿ 
ëèøå ³ñòîð³ÿìè, äîêóìåíòàëüíî íå ï³ä-
òâåðäæåíèìè.

Âè ìàºòå âèìàãàòè ï³äòâåðäæåííÿ òàêèõ 
ôàêò³â — îñîáèñòî ïîáà÷èòè òó îñîáó, 
ÿê³é í³áèòî ùîñü äîïîìîãëî. Ïîâ³ðòå, 
òàêèõ íåìàº. Êîæíà ç íàñ çíàº òàê³ ³ñ-
òîð³¿, ³ çíàº òèõ ëþäåé, ÿê³ ðèçèêíóëè, 
òåïåð ¿õ íåìàº ç íàìè.

Òàê³ íå äîêàçîâ³ ìåòîäè ëèøå ñóìí³âíî 
³ òèì÷àñîâî ïðèõîâóþòü ñèìïòîìè, àëå 
íå âèë³êîâóþòü. Çàïàì'ÿòàéòå — â³äìîâà 
â³ä äîêàçîâîãî ë³êóâàííÿ — öå âòðà÷åíèé 
âàø äîðîãîö³ííèé ÷àñ. Ðàê øâèäêî ðîç-
ðîñòàºòüñÿ òà ìåòàñòàçóº â ³íø³ îðãàíè.
 Çàâåä³òü ùîäåííèê àáî áëîêíîò, äå 

áóäåòå çàïèñóâàòè ³íôîðìàö³þ ïðî ë³êó-
âàííÿ: ñàìîïî÷óòòÿ (òèñê, òåìïåðàòóðà, 
ïóëüñ òîùî), ïîá³÷íà ðåàêö³ÿ, ïîòð³áí³ 
êîíòàêòè, ðîçïîðÿäîê äíÿ, â³çèòè äî ë³êà-
ð³â, ïðèéîì ë³ê³â, õàð÷óâàííÿ, âæèâàííÿ 
âîäè, â³äïî÷èíîê òîùî.
 Çàâåä³òü ïàïêè òà çáèðàéòå â íèõ óñ³ 

ïðèçíà÷åííÿ ë³êàð³â, âèïèñêè, àíàë³çè, 
îáñòåæåííÿ, ðàõóíêè òà ÷åêè.
 Øóêàéòå ïîçèòèâí³ òà ðåàëüí³ ïðè-

êëàäè ëþäåé, ÿê³ æèâóòü ç ä³àãíîçîì «Ðàê». 
Øóêàéòå â ñîöìåðåæàõ òåìàòè÷í³ ãðóïè òà 
ñï³ëüíîòè îíêîï³äòðèìêè. Öå äàñòü âàì 
íå ëèøå íàòõíåííÿ òà â³ðó, à é ðîçóì³ííÿ òà 
ï³äòðèìêó òèõ, õòî òàê ñàìî âåäå áîðîòüáó 
àáî ïåðåì³ã, òà ¿õí³ ïîðàäè. Òàì âè çìîæåòå 
çíàéòè ñïðàâæí³õ äðóç³â òà îäíîäóìö³â.
 Ïðèéìàéòå ï³äòðèìêó òà äîïîìîãó. ² 

ãîëîâíå, í³êîëè íå îïóñêàéòå ðóêè, çàïà-
ñ³òüñÿ â³ðîþ, òåðï³ííÿì ³ íàïîëåãëèâ³ñòþ. 
Æèâ³òü, àäæå ç ä³àãíîçîì «Ðàê», ó íàøîìó 
ñó÷àñíîìó íàóêîâîìó ñâ³ò³ öå ìîæëèâî.

Наталя Годован, лікар-онколог 

 Ïåðø çà âñå, ïîòð³áíî çâåðòàòèñÿ 
äî ñïåö³àë³çîâàíîãî çàêëàäó. Ó Â³ííèö³ 
òà îáëàñò³ — öå Ïîä³ëüñüêèé ðåã³îíàëüíèé 
öåíòð îíêîëîã³¿. Òàêîæ â Óêðà¿í³ º ð³çí³ 
îíêîëîã³÷í³ ïðèâàòí³ êë³í³êè òà Íàö³î-
íàëüíèé ³íñòèòóò ðàêó.

ßêùî õâîðèé ïîòðàïëÿº äî ñïåö³àë³ñ-
òà, ÿêèé ï³ä ÷àñ îãëÿäó ìîæå çàï³äîçðèòè 
ó íüîãî çëîÿê³ñíå çàõâîðþâàííÿ àáî ïåðå-
äðàêîâèé ñòàí, òî â³í ñêåðîâóº ïàö³ºíòà 
ó ïðîô³ëüíèé çàêëàä.
 ª ñóìí³ ïðèêëàäè, êîëè ëþäè ïî÷è-

íàþòü ñë³äóâàòè ³íòåðíåò-ðåêîìåíäàö³ÿì. 
Öå ë³êóâàííÿ êâ³òêàìè, ãðèáàìè, ÷àÿìè, 
ñîäîþ, ä³ºòàìè, ãîëîäóâàííÿì òà âñ³ì ³í-
øèì. Öå íå ïðàöþº.

Ó ìåíå áóëà õâîðà, ÿêà ââàæàëà, ùî â³ä-
âàð ç æàá á³ëüø ä³ºâèé, í³æ ðåêîìåíäàö³¿ 
ë³êàð³â. Âîíà ïðîñòî çìàðíóâàëà ÷àñ.

Ùå îäèí ïðèêðèé âèïàäîê. Âçèìêó 
æ³íö³ ä³àãíîñòóâàëè ïóõëèíó ìîëî÷íî¿ 
çàëîçè ïåðøî¿ ñòàä³¿. Öå äîáðå ë³êóºòü-
ñÿ, ³, çàãàëîì, ïðîãíîñòè÷íî ñïðèÿòëèâà 
ñèòóàö³ÿ. Âîíà ë³êóâàòèñÿ â³äìîâèëàñÿ ³ 
÷îòèðè ì³ñÿö³ ñèä³ëà íà áåçá³ëêîâ³é ä³ºò³. 
Ìè ¿¿ îáñòåæèëè: ïóõëèíà çá³ëüøèëàñÿ ³ 
òåïåð ó íå¿ âæå äðóãà ñòàä³ÿ.
 Íå á³éòåñÿ îíêîëîã³÷íèõ ïðèâàòíèõ 

êë³í³ê òà äåðæàâíèõ îíêîëîã³÷íèõ ë³êà-
ðåíü. Ó âñ³õ öèõ çàêëàä³â îäíà ìåòà — 
ïîäîëàòè ðàê.

Îíêîëîã³÷íèé ä³àãíîç âñòàíîâëþºòüñÿ 
ò³ëüêè ï³ñëÿ ã³ñòîëîã³÷íîãî ³ öèòîëîã³÷íîãî 
ï³äòâåðäæåííÿ, àëå ï³ñëÿ ÓÇÄ àáî ÊÒ âàì 
ìîæóòü çàï³äîçðèòè íàÿâí³ñòü íåáåçïå÷íî¿ 
ïàòîëîã³¿.

Îñòàòî÷íèé ä³àãíîç âèçíà÷àºòüñÿ ò³ëüêè 
çà ðåçóëüòàòàìè á³îïñ³¿.
 Âè çàâæäè ìàºòå ïðàâî íà ³íøó äóì-

êó. Âè çàâæäè ìîæåòå çâåðòàòèñÿ â ³íø³ 
ñïåö³àë³çîâàí³ îíêîëîã³÷í³ óñòàíîâè.
 Ó ïàö³ºíò³â º ìîæëèâ³ñòü ë³êóâàòèñÿ 

áåçêîøòîâíî, ÿêùî âîíè â³çüìóòü ó÷àñòü 
ó êë³í³÷íèõ äîñë³äæåííÿõ, ÿê³ ìîæóòü ï³ä³-
éòè ñàìå ¿ì. ×àñòî êë³í³÷í³ äîñë³äæåííÿ 
ñòàþòü ºäèíèì øàíñîì íà ë³êóâàííÿ òà 
ïðîäîâæåííÿ æèòòÿ îíêîõâîðèõ.

Проконсультуйтеся у кількох фахівцівЛікування народними 
засобами не працює

Марина Кушнір 
(рак молочної залози) 



13 RIA, Ñåðåäà, 6 ëèñòîïàäà 2019
ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

462807

РЕКЛАМА

462761

447056

(ПРАКТИЧНІ ПОРАДИ) 

 Інститут раку – unci.org.ua
 Подільський регіональний центр онкології  – prco.com.ua/category/for_patients
 Сайт з переліком клінічних досліджень – clinicaltrials.gov
 Онкологічний центр Oncohelp Clinic  – facebook.com/oncohelpclinic
 Soul Sisters — простір канцеросвіти та підтримки – facebook.com/SoulSistersUkraine
 БО «Благодійний фонд «Ми поруч» – facebook.com/muporuch

Катерина Кальчук (у ремісії після 
раку молочної залози) 

 Íå á³éòåñÿ ñêàçàòè ð³äíèì. Íå ñî-
ðîìòåñü öüîãî ä³àãíîçó: «À ùî ñêàæóòü 
ëþäè?» Ðîçóìí³ ï³äòðèìàþòü, à äóðí³… 
Íó ùî ç íèõ âçÿòè?
 Íå ïàäàéòå äóõîì. Çíàþ, ó ãîëîâó 

îäðàçó ë³çóòü ïèòàííÿ: «À ÿêùî ÿ ïî-
ìðó?» Íå ïåðåæèâàéòå — öå íåìèíó÷å, 
àëå íå öüîãî ðàçó. Äëÿ ïî÷àòêó ïîòð³áíî 

ùàñëèâî ïðîæèòè öå æèòòÿ. À êðàùå ùå 
é îíóê³â íà ïåíñ³þ â³äïðàâèòè.
 Îñíîâíå — öå ë³êóâàííÿ! Äóæå âàæ-

ëèâî âèáðàòè ñåðåä ë³êàð³â ïðîôåñ³îíàë³â, 
ÿêèì âè äîâ³ðÿºòå. Êîëè çíàéäåòå òàêèõ, 
âèêîíóéòå âñ³ ¿õí³ ïðèçíà÷åííÿ.

Êîæåí ç íàñ ìàº ïðàâî íà ã³äíå ë³êóâàí-
íÿ, òîìó òðåáà âèñëóõàòè äóìêó ê³ëüêîõ 
ôàõ³âö³â ³ îáðàòè îïòèìàëüíî ïðàâèëüíå!
 Íå ñîðîìòåñü ïðîñèòè ïðî äîïîìîãó. 

Íå ìîâ÷³òü, àëå áåç ãåðîéñòâà! Íå êîæíà 
ëþäèíà ó âàøîìó îòî÷åíí³ çìîæå çðîçó-
ì³òè, ùî çâè÷àéí³ äëÿ âàñ ä³¿ òà â÷èíêè 
ï³ä ÷àñ ë³êóâàííÿ ñòàþòü âàæêèìè ó âè-
êîíàíí³. Òàêà ïîá³÷íà ðåàêö³ÿ.

Çíàþ, ùî ìî¿ ïîðàäè ç ëåãêîþ ³ðîí³ºþ. 
² ìîæå ò³, õòî ÷èòàº öåé òåêñò, äóìàº: 
«Åé, ãîâîðèòè ëåãêî, ùî âîíà âçàãàë³ 
çíàº?» Ïîâ³ðòå, ÿ çíàþ! Çíàþ ïðî ïîãàí³ 
òà íàâ’ÿçëèâ³ äóìêè, ùî ë³çóòü â ãîëîâó, 
³ ïðî á³ëü â³ä õ³ì³¿, ³ ïðî âèñíàæåííÿ îð-
ãàí³çìó â³ä óñüîãî öüîãî ë³êóâàííÿ.

Àëå öå çàáóäåòüñÿ, çàëèøèòüñÿ ëèøå 
òóìàí ñïîãàä³â, ùî ðîçñ³þâàòèìåòüñÿ ç 
êîæíîþ ïîçèòèâíîþ åìîö³ºþ âàøîãî 
îäóæàííÿ.

 Âàæëèâî óñâ³äîìèòè õâîðîáó ³ âçÿòè 
ñåáå â ðóêè. Òîáòî, ïîñòàðàéòåñü ÿêíàé-
øâèäøå ïðîéòè ö³ óìîâí³ 5 åòàï³â: øîê-
çàïåðå÷åííÿ-ãí³â-äåïðåñ³ÿ-ïðèéíÿòòÿ, ùîá 
çîñåðåäèòèñÿ ñàìå íà ñâîºìó îäóæàíí³.
 Íå øóêàéòå ÷óäî-çö³ëåíü íàðîäíèìè 

ìåòîäàìè, ùîá íå âòðà÷àòè ÷àñ.
 Çàâæäè êðàùå ìàòè ê³ëüêà äóìîê 

ôàõ³âö³â, ùîá âèáðàòè íàéîïòèìàëüí³øå 
ë³êóâàííÿ. Ïîòð³áíî çàâæäè ðîçãëÿäàòè 
ìîæëèâ³ñòü êîíñóëüòàö³¿ çà êîðäîíîì — 
÷àñòî öå ðÿò³âíèé øàíñ.
 Çíàòè âîðîãà â îáëè÷÷ÿ, íå õîâàòèñü 

â³ä õâîðîáè. Ìåí³, íàïðèêëàä, áóëî òàê 
ëåãøå: çíàòè ùî, ÷îìó, ÿê ³ äëÿ ÷îãî â³ä-
áóâàºòüñÿ ³ ðîáèòüñÿ (çâè÷àéíî, òóò íå âñ³ 
ìîæóòü ïîä³ëÿòè ìîþ äóìêó).

ß ãîòóâàëà ñåáå äî âñüîãî, íàìàãàëàñÿ 
äèâèòèñü ðåàëüíî. Äóìàþ÷è ïðî ìàéáóò-
íº, ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ãîâîðèòè íå «ÿêùî 
ÿ âèë³êóþñü, òî…», à ÊÎËÈ. Íàçèâàþ ñåáå 
«îíêîîäóæóþ÷à».

 Òàêîæ âàæëèâîþ º ï³äòðèìêà áëèçü-
êèõ. Àëå òðåáà é ñàìîìó ñåáå òðèìàòè, 
³íàêøå í³õòî íå äîïîìîæå.

 Â³çüì³òü â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âàøå îäó-
æàííÿ (÷è âàøî¿ äèòèíè) íà ñåáå.

Ïàì’ÿòàéòå: æîäåí ç ë³êàð³â íå çàö³êàâ-
ëåíèé ó âàøîìó îäóæàíí³ á³ëüøå çà âàñ. 
Çáåð³òü â ³íòåðíåò³ âñ³ äîñòóïí³ çíàííÿ ïðî 
âàø ä³àãíîç, øóêàéòå ë³êàð³â òà êë³í³êè, 
ÿê³ ñïåö³àë³çóþòüñÿ ñàìå íà íüîìó.

ßêùî òî÷íîãî ä³àãíîçó íåìàº, â³äïðàâòå 
çðàçêè íà ä³àãíîñòèêó â ºâðîïåéñüêó ëàáî-
ðàòîð³þ. Øóêàéòå â³äïîâ³ä³! Íåìàº ñåíñó 
âèòðà÷àòè ÷àñ íà áîðîòüáó ³ç ñèñòåìîþ, 
ðÿòóéòå ñåáå!
 Øóêàéòå «äðóãó äóìêó» (ðîñ. âòîðîå 

ìíåíèå, àíãë. Second Opinion — ïðàêòèêà 
îòðèìàííÿ äîäàòêîâî¿ êîíñóëüòàö³¿ âèñî-
êîêâàë³ô³êîâàíîãî ñïåö³àë³ñòà çà ðåçóëü-
òàòàìè ïðîâåäåíèõ ìåäè÷íèõ äîñë³äæåíü, 
ç ìåòîþ óòî÷íåííÿ ä³àãíîçó òà ïëàíó ë³-
êóâàííÿ).

Â óñüîìó ñâ³ò³ öå íîðìàëüíà ïðàêòèêà, 
ùî äîçâîëÿº äîñÿãòè á³ëüø òî÷íî¿ ³íòåð-
ïðåòàö³¿ ìåäè÷íèõ äàíèõ, òà ï³äâèùèòè 
ÿê³ñòü ä³àãíîñòèêè òà ë³êóâàííÿ. Á³ëüø³ñòü 
ë³êàð³â ó öèâ³ë³çîâàíèõ êðà¿íàõ âàì ïî-
ðàäèòü öå îáîâ’ÿçêîâî çðîáèòè. Ó íàø³é 
êðà¿í³ öå ñïðèéìàºòüñÿ, ÿê îáðàçà òà ïðè-
íèæåííÿ ë³êàðÿ. Àëå íå çâåðòàéòå íà òå 
óâàãè. Çðîá³òü öå ³ áàæàíî â îäí³é ç ºâ-
ðîïåéñüêèõ êðà¿í.

Ñüîãîäí³ öå äîñòóïíî â îíëàéí ôîð-
ìàò³. Õî÷à ³ êîøòóº íåäåøåâî (â³ä 
150 äî 1000 äîëàð³â), ïðîòå ö³íà ïîìèëêè 
íàáàãàòî âèùà. Íå îáîâ’ÿçêîâî ïðî öå ïî-
â³äîìëÿòè ë³êàðþ. ßêùî ä³àãíîç òà ïëàí 
ë³êóâàííÿ ñï³âïàäàþòü — âè ïåðåêîíàºòåñü 
ó âèñîê³é êâàë³ô³êàö³¿ ñâîãî ë³êàðÿ, ÿêùî 
í³ — øóêàòèìåòå äàë³.
 Íå çàëèøàéòåñÿ ç³ ñâîºþ ïðîáëåìîþ 

íàîäèíö³. Ïðîñ³òü ïðî äîïîìîãó. Íå ëèøå 
ô³íàíñîâó, ìîæëèâî âîíà âàì ³ íå çíàäî-
áèòüñÿ, ï³äòðèìêó ìîðàëüíó, ïðî äîïîìîãó 
ç ïåðåêëàäîì äîêóìåíò³â, ëèñòóâàííÿì ç 

êë³í³êàìè, ïîøóêîì ë³êàð³â, ôîíä³â òîùî.
Íàâêîëî áàãàòî ëþäåé, ÿê³ ìàþòü áàæàí-

íÿ òà ìîæëèâ³ñòü äîïîìîãòè, àëå ÿêùî âè 
ìîâ÷àòèìåòå, âîíè ïðî öå íå ä³çíàþòüñÿ.

Íå ñîðîìòåñÿ çâåðòàòèñÿ çà ïîðàäîþ 
äî ëþäåé, ÿê³ ïðîéøëè öåé øëÿõ. Âîíè, 
íà ñâ³é æàëü, çíàþòü áàãàòî ³ ç ãîòîâí³ñòþ 
ïîä³ëÿòüñÿ öèì äîñâ³äîì. Âàøå çàâäàííÿ 
çîñåðåäèòèñÿ íà îäóæàíí³, à íå íà êëî-
ïîòàõ.
 Íå âòðà÷àéòå ÷àñ. Â³ðòå â îäóæàííÿ, 

àëå íå çàáóâàéòå: íå âàæëèâî, ñê³ëüêè ÷àñó 
äàþòü âàì ë³êàð³ — ì³ñÿöü ÷è 30 ðîê³â.

Æèâ³òü òóò ³ çàðàç! Ôîòîãðàôóéòåñÿ, îá-
í³ìàéòå áëèçüêèõ, ãîâîð³òü íàéâàæëèâ³ø³ 
ñëîâà ³ ïðîñòî ðàä³éòå êîæíîìó ðàíêó, 
ñîíÿ÷íîìó äíþ ³ äîùó!

Не соромтеся звертатися за допомогою до інших Не втрачайте час. Вірте в одужання

Знайте ворога в лице, не ховайтесь від хвороби

Євгенія Бедрій (мати хлопчика, 
у якого була злоякісна пухлина 
головного мозку) 

КОРИСНІ САЙТИ

Людмила Овсійчук 
(у ремісії після раку крові)
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Æóðíàë³ñò RIA 
áóâ ó Äóáîâèõ 
Ìàõàðèíöÿõ, ñåë³ 

Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó, çâ³äêè 
ðîäîì ²âàí Äåì'ÿíþê, ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê í³ìåöüêà Ôåì³äà çà-
ñóäèëà éîãî äî ï’ÿòèð³÷íîãî 
óâ’ÿçíåííÿ. Ó òîé ÷àñ çàñóäæåíèé 
â î÷³êóâàíí³ àïåëÿö³¿ çíàõîäèâ-
ñÿ â îäíîìó ç áóäèíê³â äëÿ ïðå-
ñòàð³ëèõ ó Í³ìå÷÷èí³. Ñàìå òàì 
çóïèíèëîñÿ éîãî ñåðöå. Ñòàëîñÿ 
öå 17 áåðåçíÿ 2012 ðîêó. Ïðè-
áëèçíî òðè òèæí³ â³í íå äîæèâ 
äî ñâî¿õ 92 ðîê³â. Äîòåïåð ïðè-
ãàäóþ ðîçìîâè ç éîãî çåìëÿêàìè. 
Ò³, ç êèì ñï³ëêóâàâñÿ, íå â³ðÿòü, 
ùî ²âàí íà òàêå çäàòíèé. Íå ì³ã 
â³í êàòóâàòè ëþäåé.

ВИЩУ МІРУ ВІДМІНИЛИ 
Äåì’ÿíþê ²âàí Ìèêîëàéîâè÷ 

ï³ñëÿ â³éíè ñïåðøó îñåëèâñÿ 
ó Í³ìå÷÷èí³, à ïîò³ì ïåðåáðàâ-
ñÿ â Àìåðèêó. Òàì ó íüîãî áóëà 
ñ³ì’ÿ, äðóæèíà, òðîº ä³òåé.

Ïðàöþâàâ øîôåðîì. Îäèí ç 
êîëèøí³õ â’ÿçí³â ôàøèñòñüêî-
ãî êîíöòàáîðó óï³çíàâ ó íüîìó 
íàãëÿäà÷à. Ñóäèëè Äåì’ÿíþêà 
â ²çðà¿ë³. Âñòàíîâèëè âèùó ì³ðó 

ïîêàðàííÿ. Îäíàê ï³ñëÿ àïåëÿ-
ö³¿ ó 1993 ðîö³ Âåðõîâíèé Ñóä 
ö³º¿ êðà¿íè âèïðàâäàâ ï³äîçðþ-
âàíîãî. Ï³ñëÿ òàêîãî ð³øåííÿ 
Äåì’ÿíþêà ïîíîâèëè ó ãðîìà-
äÿíñòâ³ ÑØÀ. Îäíàê ìèíóâ ÷àñ, 
³ ïî÷àâñÿ íîâèé ñóäîâèé ïðîöåñ.

Ó 2005 ðîö³ ó ÑØÀ ïðèéíÿ-
ëè ð³øåííÿ ïðî åêñòðàäèö³þ 
Äåì’ÿíþêà íà áàòüê³âùèíó. Îä-
íàê â Óêðà¿í³ íà öå í³ÿê íå â³ä-
ðåàãóâàëè. Àìåðèêàíö³ ïîçáàâèëè 
éîãî ãðîìàäÿíñòâà ³ âèäàëè Í³-
ìå÷÷èí³, äå é â³äáóâñÿ ñóä.

Äåì’ÿíþêà çâèíóâà÷óâà-
ëè ó çëî÷èíàõ ïðîòè ºâðå¿â 
ó êîíöòàáîð³ Ñîá³áîð. Ñë³äñòâî 
ñòâåðäæóâàëî, ùî â³í ñëóæèâ 
òàì íàãëÿäà÷åì. Íà ñï³âïðàöþ 
ç ã³òëåð³âöÿìè ïîãîäèâñÿ ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ïîòðàïèâ äî íèõ ó ïî-
ëîí. Çà æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ 
íàãëÿäà÷ êîíöòàáîðó îòðèìàâ 
ïð³çâèñüêî ²âàí Ãðîçíèé.

ПОСВІДЧЕННЯ НАГЛЯДАЧА 
КОНЦТАБОРУ — 
ФАЛЬШИВКА КАДЕБІСТІВ?

Ñàì â³í â³äêèäàâ òàê³ çâèíó-
âà÷åííÿ. Ó îäí³é ³ç çàÿâ ï³ä ÷àñ 
ñóäîâèõ çàñ³äàíü â³í ñêàçàâ: «Íà-
ö³ÿ, ÿêà âáèëà ç áåçñåðäå÷íîþ 
æîðñòîê³ñòþ ì³ëüéîíè íåâèííèõ 
ëþäåé, íàìàãàºòüñÿ çíèùèòè ìîº 

«ЦЕ АЛІБІ!» — ВИГУКНУВ АДВОКАТ 
ІЗ США У СЕЛІ ДЕМ’ЯНЮКА 
Доля  Документальний фільм «Диявол 
по сусідству» («The Devil Next Door») 
показали позавчора на стрімінговому сервісі 
Netflix. Це розповідь про нашого земляка 
з Козятинського району Івана Дем'янюка. 
Його судили у трьох країнах — Ізраїлі, США 
і Німеччині — за співпрацю з гітлерівцями 
у роки Другої світової. Земляки Дем'янюка 
не вірять в те, що колишній хлопець з 
простої селянської родини міг стати катом. 
До того ж, у їхньому селі було два Дем'янюки 
і обидва Івани. Другий теж був під підозрою

æèòòÿ çà äîïîìîãîþ ïîë³òè÷íîãî 
ïîêàçîâîãî ïðîöåñó, íàìàãàþ÷èñü 
çâèíóâàòèòè ìåíå, óêðà¿íñüêîãî 
ñåëÿíèíà, ó çëî÷èíàõ, ñêîºíèõ 
í³ìöÿìè».

Àäâîêàò Äåì'ÿíþêà çàïåâíÿº, 
ùî éîãî ï³äçàõèñíîãî ï³ä ÷àñ 
â³éíè óòðèìóâàëè ó òàáîð³ äëÿ 
â³éñüêîâîïîëîíåíèõ. Çàõèñò 
ñòâåðäæóâàâ, ùî ïîñâ³ä÷åííÿ íà-
ãëÿäà÷à òàáîðó, ÿêå ô³ãóðóâàëî 
ó ñóä³, º ôàëüøèâèì äîêóìåíòîì. 
Íàçèâàëî ñë³äè ï³äðîáêè. Òîé, 
õòî ï³äïèñàâ éîãî, íà ÷àñ âèäà÷³ 
äîêóìåíòà óæå íå ñëóæèâ íà ò³é 
ïîñàä³.

Óæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê í³ìåöüêà 
Ôåì³äà çàñóäèëà íàøîãî çåì-
ëÿêà äî ï’ÿòè ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ, 
14 êâ³òíÿ 2011 ðîêó, Àãåíòñòâî 
Associated Press îïðèëþäíèëî 
çì³ñò çâ³òó ÔÁÐ ÑØÀ. Ó íüîìó 
éøëîñÿ ïðî òå, ùî ÊÄÁ ÑÐÑÐ 
«äóæå éìîâ³ðíî, ñôàáðèêóâàâ» 

íàöèñòñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè 
²âàíà Ìèêîëàéîâè÷à Äåì'ÿíþêà 
(Äæîíà Äåì'ÿíþêà), îáâèíóâà-
÷åíîãî â ó÷àñò³ ó âáèâñòâ³ ºâðå¿â 
ó êîíöòàáîð³ Ñîá³áîð, íà òåðè-
òîð³¿ îêóïîâàíî¿ Ïîëüù³. Öÿ ³í-
ôîðìàö³ÿ çáåð³ãàëàñÿ â òàºìíèö³ 
ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 25 ðîê³â.

ßê óñå áóëî íàñïðàâä³, íàâðÿä 
÷è âæå ä³çíàºìîñÿ. Ñ³ì ðîê³â 
òîìó Äåì’ÿíþêà íå ñòàëî. Â³í 
áóâ ïåðøèì ³íîçåìöåì, ÿêîãî çà-
ñóäèëè â Í³ìå÷÷èí³ çà ñï³âïðàöþ 
ç ã³òëåð³âöÿìè.

У СЕЛІ БУЛО ДВА ДЕМ’ЯНЮКИ 
І ОБИДВА ІВАНИ 

Íà öâèíòàð³ ó ñåë³ Äóáîâ³ 
Ìàõàðèíö³ Êîçÿòèíñüêîãî ðà-
éîíó º ìîãèëà ç íàäìîãèëüíèì 
ïàì’ÿòíèì çíàêîì ç ïð³çâèùåì 

²âàí Äåì’ÿíþê. Âèÿâëÿºòüñÿ, 
â öüîìó ñåë³, çâ³äêè ðîäîì çà-
ñóäæåíèé ó Í³ìå÷÷èí³, áóëî äâà 
Äåì’ÿíþêè. Çâàëè ¿õ òåæ îäíà-
êîâî — ²âàíàìè. Îáèäâà ï³øëè 
â àðì³þ ùå äî â³éíè. Îáèäâà âî-
þâàëè. Ò³ëüêè îäèí ïîâåðíóâñÿ 
â ñåëî — ²âàí Àíäð³éîâè÷. Äåõ-
òî ç îäíîñåëüö³â ïðèïóñêàº, ùî 
ï³äîçðþâàíèì ì³ã áóòè ñàìå öåé 
÷îëîâ³ê. Ïðèíàéìí³ â³í ñàì äàâ 
ï³äñòàâè äëÿ òàêèõ ïðèïóùåíü.

Äåÿêèé ÷àñ ï³ñëÿ â³éíè ïðî 
íüîãî â ñåë³ í³÷îãî íå çíàëè. Äî-
äîìó â³í ïîâåðíóâñÿ ó ñåðåäèí³ 
50-õ ðîê³â. Ïðè¿õàâ íå ñàì — ç 
äðóæèíîþ ³ äâîìà äîíüêàìè. 
Æèòåë³ ñåëà ðîçïîâ³äàþòü, ùî 
öåé ÷îëîâ³ê í³êîëè íå íîñèâ 
íà ãðóäÿõ â³éñüêîâ³ íàãîðîäè. 
Íàâ³òü ó Äåíü Ïåðåìîãè. Äî ðå÷³, 
íå çàâæäè ç’ÿâëÿâñÿ íà çàõîäàõ ç 
íàãîäè ñâÿòà.

Ïðàöþâàâ ó êîëãîñï³. Íåñïîä³-
âàíî äëÿ çåìëÿê³â íàêëàâ íà ñåáå 
ðóêè.

— Çà íàøèìè äîêóìåíòàìè 
çíà÷èòüñÿ, ùî éîãî íå ñòàëî 
ó 1970 ðîö³, — êàæå ñåêðåòàð ñ³ëü-
ðàäè Òåòÿíà Äæåðóê. — À íà íàä-
ãðîáíîìó ïîñòàìåíò³ çàïèñàíî 
1971-é ð³ê. Äå â³í ñëóæèâ, ó ÿêèõ 
÷àñòèíàõ âîþâàâ, òàêî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ ó ñåë³ íåìà. ß ÷óëà â³ä ëþäåé, 
ùî îáèäâà Äåì’ÿíþêè — äàëåê³ 
ðîäè÷³. À íà ôîòîãðàô³ÿõ âîíè 
íàâ³òü ñõîæ³ ì³æ ñîáîþ.

Íà ìîãèë³ ²âàíà Àíäð³éîâè÷à 
Äåì’ÿíþêà ñòî¿òü çíàê, íà ÿêîìó 
çîáðàæåíî ôîòî ïîìåðëîãî. Ôî-
òîãðàô³ÿ â³éñüêîâà. Çà çíàêàìè 
íà ïîãîíàõ âèäíî, ùî ñëóæèâ 
ó òàíêîâèõ â³éñüêàõ.

Â³í ïîâ³ñèâñÿ ï³ñëÿ îäíîãî âè-
ïàäêó. Ïðî öå ðîçïîâ³â ùå îäèí 
æèòåëü ñåëà — Ïåòðî Áîíäàðóê.

— Ì³é áàòüêî ñëóæèâ ðàçîì ç 
²âàíîì Äåì’ÿíþêîì, òèì, ÿêîãî 
ñóäèëè â ²çðà¿ë³ é Í³ìå÷÷èí³, — 
ðîçïîâ³äàâ ñèí êîëèøíüîãî ôðîí-
òîâèêà. — Áàòüêà íå ðàç âèêëèêà-
ëè â ÊÄÁ. ² äîäîìó äî íàñ êàäå-
á³ñòè ïðè¿çäèëè. Áóëî öå ó 70-õ 
ðîêàõ. ßêîñü ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ 
ç Â³ííèö³ áàòüêî ðîçïîâ³â ²âàíó 
Äåì’ÿíþêó, ÿêèé ïðîæèâàâ ó íà-
øîìó ñåë³, ùî áà÷èâ éîãî ôîòî-
ãðàô³þ íà ñòîë³ ó ñë³ä÷îãî ÊÄÁ.

Íà ñòîë³ âèêëàëè äåê³ëüêà ôî-
òîãðàô³é. Ñåðåä íèõ áóâ çí³ìîê 
²âàíà Àíäð³éîâè÷à Äåì’ÿíþêà, 
íó, òîãî, ùî æèâ ó ñåë³. Çàïè-
òàëè, ÷è º òóò ôîòîãðàô³ÿ òâîãî 
ôðîíòîâîãî äðóãà? Áàòüêî â³ä-
ïîâ³â: «Í³, íåìà». Òîä³ éîìó 
êàæóòü: «Íåâæå í³êîãî íå âï³ç-
íàºø?» Çâè÷àéíî, áàòüêî âï³ç-
íàâ ³íøîãî Äåì’ÿíþêà — ²âàíà 
Àíäð³éîâè÷à. Éîìó ïðîïîíóâàëè 
ñêàçàòè, ùî öå òîé ñàìèé ÷îëî-
â³ê, ç ÿêèì â³í ðàçîì âîþâàâ. Àëå 
áàòüêî íå ñòàâ öüîãî ðîáèòè. Áî 
öå áóëà á íåïðàâäà. Âäîìà ðîçïî-
â³â ²âàíó ïðî òå, ùî áà÷èâ éîãî 
ôîòî â ÊÄÁ. Ï³ñëÿ öüîãî ÷îëîâ³ê 
íàêëàâ íà ñåáå ðóêè.

— Äàí³ ïðî ÷àñ ³ ì³ñöå ïðî-
õîäæåííÿ ñëóæáè Äåì’ÿíþêà 
²âàíà Àíäð³éîâè÷à òðåáà øó-
êàòè â àðõ³â³ Ì³íîáîðîíè Ðîñ³¿ 
â Ïîäîëüñüêó ï³ä Ìîñêâîþ, — 
êàæóòü ó Êîçÿòèíñüêîìó ðàé-
â³éñüêêîìàò³.

Òàê³ äîêóìåíòè ìîãëè á ïðî-
ëèòè ñâ³òëî íà ôðîíòîâ³ äîðîãè 
äðóãîãî Äåì’ÿíþêà.

Серед тих, кому писав листи з 
фронту Іван Дем’янюк, була його 
двоюрідна сестра — Марія Ав-
рамівна Дем’янюк. Одного разу 
у конверті було фото Івана. Він 
на ньому — у військовій формі. 
Фотограф зафіксував його у по-
вен зріст. Маня, так Іван звертався 
у листах до двоюрідної сестри, 
зберігала фронтові звістки про-
тягом багатьох післявоєнних ро-
ків. За однією з версій, саме ці 
листи врятували Івана від страти. 
Загадкою залишається те, яким 
чином Марії Аврамівні вдалося 

зберегти фото, адже всі фото-
знімки Дем’янюка, які були в селі, 
вилучили кадебісти.
— Тітка могла б вам розповісти 
набагато більше й детальніше, 
як то все відбувалося, — каже 
один з родичів Дем’янюка — Ві-
ктор Дем’янюк. — На жаль, її вже 
нема на світі. Ми ї ї поховали 
у 2002-му. Але я добре пам'ятаю, 
як вона розповідала про приїзд 
Іванового сина. Я так розумію, що 
це було в той час, коли його суди-
ли в Ізраїлі. Син Дем’янюка разом 
з адвокатом збирали всі можливі 

підтвердження його невинува-
тості. За словами тітки, на листах 
і на фотографії значилися дати.
Тітка казала: «Як адвокат побачив 
ті цифри на карточках і листах, 
дати, в які вони були зроблені, чи 
написані, то аж у долоні сплеснув 
і вигукнув по-своєму: «Це — алі-
бі!» Слово «алібі» не потребувало 
перекладу.
А син Івана пояснив тітці по-
своєму. Каже, в матеріалах суду 
значиться, що тато в цей час слу-
жив у концтаборі, а тут написано, 
що він знаходився на фронті.

Зберегла фото і листи з фронту 

Ó Äóáîâèõ Ìàõàðèíöÿõ  
êàæóòü, ùî äî â³éíè 
Іâàí ìàâ ðåïóòàö³þ 
òðóäîëþáèâî¿ ëþäèíè. 
Ïðî öå äîòåïåð 
ïàì’ÿòàþòü

Апеляції на рішення німецької Феміди Дем'янюк чекав 
в будинку для престарілих, там і обірвалося його життя
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Кубок із 
Коростишева
 Ó Êîðîñòèøåâ³ (Æèòîìèð-
ñüêà îáëàñòü) ïðîâåëè ì³æî-
áëàñíèé øàõîâèé ôåñòèâàëü 
ñåðåä øêîëÿð³â. Óïåðøå òàì 
âçÿëà ó÷àñòü êîìàíäà â³ííèöü-
êîãî êëóáó «Ðîìàíòèê», çà ÿêó 
ãðàëè ÷åìï³îíè îáëàñò³ â îñî-
áèñòîìó çàë³êó Áîãäàí Ñòàí³ñ-
ëàâñüêèé ³ Â³êòîð³ÿ Øâåöü òà 
³íø³ øàõîâ³ ç³ðî÷êè. Ñòàðòó-
âàëè 20 êîìàíä ç ð³çíèõ ì³ñò 
Êè¿âñüêî¿ ³ Æèòîìèðñüêî¿ 
îáëàñòåé. Ó ìîëîäø³é ãðóï³ 
â³ííèöüêà çá³ðíà çàâäÿêè ïå-
ðåìîç³ ç ðàõóíêîì 3:1 â îñòàí-
íüîìó òóð³ ï³äíÿëàñÿ íà äðóãå 
ì³ñöå. Íàøà ñòàðøà êîìàíäà 
ïîñ³äàëà àíàëîã³÷íó ñõîäèíêó, 
àëå ô³í³øíà ïîðàçêà ç ì³í³-
ìàëüíèì ðàõóíêîì â³äêèíóëà 
¿¿ íà ÷åòâåðòó ïîçèö³þ.

Зайняли весь 
п’єдестал
 Ó ïåðøîìó Âñåóêðà¿íñüêî-
ìó øàõîâîìó òóðí³ð³ â Êîðîñ-
òåí³ (Æèòîìèðñüêà îáëàñòü) 
âçÿëè ó÷àñòü 72 ñïîðòñìåíè. 
Ñåðåä íèõ — ì³æíàðîäí³ ìàé-
ñòðè ³ ìàéñòðè ñïîðòó. Ïåðøå 
ì³ñöå âèáîðîâ ñòàðøîêëàñíèê 
ç Â³ííèö³, êàíäèäàò ó ìàéñòðè 
ñïîðòó Äìèòðî Ùåðáèíà. 
Â³í ïðîéøîâ äèñòàíö³þ áåç 
ïîðàçîê ³ íàáðàâ 6,5 î÷êà ç 
7 ìîæëèâèõ. Òàêîæ äî ïðèçî-
âî¿ òð³éêè óâ³éøëè ³íø³ ïðåä-
ñòàâíèêè Â³ííèö³ — ìàéñòðè 
ñïîðòó Âîëîäèìèð Âóñàòþê ³ 
Ìèêîëà Áîäíàð.
Ñåðåä þíàê³â êðàùèìè ñòàëè 
â³ííè÷àíè, êàíäèäàòè â ìàé-
ñòðè ñïîðòó Þð³é Øòîìïåëü 
³ Ìàêñèì Á³ëåíüêèé, à òàêîæ 
Ìàêñèì ßðìîë³öüêèé (Êîðîñ-
òèø³â).

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №45 (1119)
Популярні двоходові задачі на кооперативний мат. 

Задача №2469-2472
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1                ІІІ) Крb1>C7;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №44 (1462) від 30 жовтня 2019 року 
Задача №2465
I. 1. bc6:! T:c6  2. Kpa8 T:a6x; II. 1. Kpa8! cb7:+  2. Kpa7 b8Фx.
Задача №2466
I. 1. Cg7! Td7  2. Cf8 Kf6x;
II. 1. Ce7! Th7  2. Kpf8 Th8x.
Задача №2467
I. 1. Kb2(A)! Cb5  2. Kb4(B) Kc1x;
II. 1. Kb4(B)! Cb1  2. Kb2(A) Kc5x — чергування ходів АВ-ВА
Задача №2468
I. 1. Kpa4! Td5  2. fe3: Cg2x;
II. I. 1. Kpf2! T:f4+  2. Kpg1 Tf1 — правильні мати

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

Змагальний сезон вінницьких 
важкоатлетів у 2019 році за-
вершився.
— Кращими результатами вінни-
чан є призові місця на чемпіонаті 
України серед молоді до 23 ро-
ків Вадима Мельника і на Куб-
ку України серед жінок Любові 
Кураченко, — розказав головний 
суддя меморіалу, старший тре-
нер збірної області з важкої ат-
летики Дмитро Бабич.
Директор Вінницької ДЮСШ 
«Колос» Вадим Мохник нагадав, 
що в його спортшколі є відділен-
ня важкої атлетики.
— У цьому році ми залучили 
на роботу молодих фахівців, і 

результати вихованців покращи-
лися. А ще наш тренер став при-
зером чемпіонату України — це 
Роман Байдацький, — розповів 
Вадим Мохник.
— В Україні непроста економічна 
ситуація, яка впливає й на роз-
виток спортивної галузі. На успіх 
можна розраховувати, лише 
якщо мати серйозного спонсора. 
У нашому виді спорту чемпіони 
є й після 20 років. Але, на жаль, 
багато перспективних штангістів 
після завершення вишу кидають 
спорт, адже необхідно годувати 
родину, — сказав колишній учень 
Анатолія Житецького, рекор-
дсмен світу Сергій Дідик.

Перспективи вінницьких штангістів 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Øòàíã³ñòè ç ð³çíèõ ðåã³îí³â ç³-
áðàëèñÿ ó Â³ííèö³ íà 33-é Âñå-
óêðà¿íñüêèé òóðí³ð ïàì'ÿò³ ÷î-
òèðèðàçîâîãî ðåêîðäñìåíà ñâ³òó 
Àíàòîë³ÿ Æèòåöüêîãî. Çìàãàëèñÿ 
äðóãîãî ëèñòîïàäà ó ñïîðòêîìï-
ëåêñ³ «Êîëîñ».

Íà ìåìîð³àë³ Àíàòîë³ÿ Æè-
òåöüêîãî, çà òðàäèö³ºþ, íåìàº 
æîðñòêèõ âèìîã ùîäî â³êó ³ ìàé-
ñòåðíîñò³ ó÷àñíèê³â. Öå ñïðèÿº 
ìàñîâîñò³ ³ äîïîìàãàº ìîëîä³ 
îòðèìàòè çìàãàëüíèé äîñâ³ä. 
Òîìó ó òóðí³ð³ áåðóòü ó÷àñòü ³ 
þíàêè, ³ ìàéñòðè, ³ âåòåðàíè.

ЖИТЕЦЬКОГО ЗНАЛО ВСЕ 
МІСТО 

Íà ìåìîð³àë áóëè çàïðîøåí³ 
â³äîì³ â³ííè÷àíè, ÿê³ òðåíóâà-
ëèñÿ àáî â÷èëèñÿ ðàçîì ç Àíà-
òîë³ºì Æèòåöüêèì. Ïðèì³ðîì, 
82-ð³÷íèé Ìàé Ôåäîñîâ, ìàéñòåð 
ñïîðòó ç âåëîñïîðòó.

— Ìè ðàçîì ³ç Æèòåöüêèì 
çàê³í÷èëè Â³ííèöüêó øêîëó 
¹ 8 ³ íàâ÷àëèñÿ ó ïåä³íñòèòóò³. 
Àíàòîë³é íå ëèøå áóâ ÷óäîâèì 
øòàíã³ñòîì. Â³í òàêîæ çäîáóâàâ 
çîëîò³ íàãîðîäè ç³ øòîâõàííÿ 
ÿäðà, äèñêà òîùî, — ðîçïîâ³â 
Ìàé Ôåäîñîâ.

Ìàéñòåð ñïîðòó ç âàæêî¿ àò-
ëåòèêè (ó ñåðåäí³é âàç³), Ôåë³êñ 
×àáàíîâ, 67 ðîê³â, òðåíóâàâñÿ 
ñï³ëüíî ç Àíàòîë³ºì Æèòåöüêèì.

— ß òðåíóâàâñÿ ³ âèñòóïàâ 
ðàçîì ç Àíàòîë³ºì Æèòåöüêèì. 
Êîëè ÿ ïî÷èíàâ ñïîðòèâíó 
êàð’ºðó, â³í ¿¿ çàâåðøóâàâ. Àíà-

òîë³ÿ çíàëî âñå ì³ñòî, ÿê ÷åìï³-
îíà ³ ãàðíó ëþäèíó. Â³í íàâ÷àâ-
ñÿ ó çíàìåíèòîãî â³ííèöüêîãî 
òðåíåðà Àíàòîë³ÿ Áîáà, à ïîò³ì 
ñòâîðèâ âëàñíó øêîëó, — ñêàçàâ 
Ôåë³êñ ×àáàíîâ.

«НАШ СПОРТ НЕ РОБИТЬ ІЗ 
ЖІНОК ЧОЛОВІКІВ!»

Íà ïîì³ñò âèõîäèëè 75 ñïîðòñ-
ìåí³â. Âîíè ïðåäñòàâëÿëè Êè-
¿âñüêó ³ Õìåëüíèöüêó îáëàñò³ òà 
ð³çí³ ì³ñòà ³ ðàéîíè Â³ííè÷÷èíè.

Âåðîí³êà Êðåìñà ïðè¿õàëà 
íà çìàãàííÿ ç Êðèæîï³ëüùèíè. 
Ó ñâî¿ 15 ðîê³â âîíà âæå ÷åìï³îíêà 
Óêðà¿íè ñåðåä ä³â÷àò. Âåðîí³êà âè-
ñòóïàëà ó âàç³ äî 81 êã. Ó ñóì³ äâî-
áîðñòâà âîíà íàáðàëà 91 êã (ðèâîê 
41 êã, ïîøòîâõ 50 êã), ùî ìàéæå 
ñï³âïàäàº ç îñîáèñòèì ðåêîðäîì.

— Âàæêîþ àòëåòèêîþ çàéìàþ-
ñÿ òðè ðîêè. Äî íå¿ ìåíå çàëó-
÷èâ áðàò Àíäð³é, òàêîæ øòàíã³ñò. 
Õî÷ó äîâåñòè, ùî öåé íàø âèä 
ñïîðòó íå ðîáèòü ç æ³íîê ÷îëî-
â³ê³â! Âîäíî÷àñ ÿ ñòàëà çíà÷íî 
ñèëüí³øîþ, õëîïö³â ó ðóêîáîð-
ñòâ³ ïåðåìàãàþ ëåãêî, — êàæå 
øòàíã³ñòêà.

Âåðîí³êà Êðåìñà ïðîòè æ³íîê 
çìàãàëàñÿ íå âïåðøå.

— Íå áà÷ó òóò í³÷îãî äèâíîãî. 
Ïîäîáàºòüñÿ ñåðéîçíà êîíêóðåí-
ö³ÿ. Ó ñ. Ãîðîäê³âêà (Êðèæîï³ëü-
ñüêèé ðàéîí) âàæêà àòëåòèêà 
äîáðå ðîçâèíåíà — ó íàñ ãàðíà 
òðåíóâàëüíà áàçà, ÷óäîâèé òðåíåð 
Îëåêñàíäð Ðÿáåíüêèé. Òîìó çà-
âæäè äàºìî á³é Â³ííèö³ íà îá-
ëàñíèõ çìàãàííÿõ, — ñêàçàëà 
Âåðîí³êà Êðåìñà.

Важка атлетика  Пам'ять рекордсмена 
світу Анатолія Житецького у Вінниці 
вшанували Всеукраїнським турніром. 
У командному заліку за перемогу 
боролися господарі і хмельничани

ЧЕМПІОНИ ПІДНІМАЛИ 
БІЛЬШЕ ВЛАСНОЇ ВАГИ

Серед учасниць були й школярки, які змагалися 
нарівні з жінками. Штангу піднімає 15-річна чемпіонка 
України серед дівчат Вероніка Кремса 

«ЗМАГАЮСЯ САМА 
ІЗ СОБОЮ»

Â’ÿ÷åñëàâ ²ëü÷åíêî, 18 ðîê³â, 
ðîäîì ç Æèòîìèðà. Çàðàç íàâ÷à-
ºòüñÿ ó Â³ííèöüêîìó ìåäóí³âåð-
ñèòåò³.

— Ó Æèòîìèð³ âàæêà àòëåòèêà 
íå äóæå ðîçâèíåíà. Òîìó ðàí³øå 
ÿ çàéìàâñÿ ëèøå âäîìà. Ó Â³ííèö³ 
÷óäîâ³ òðåíåðè ³ ãàðíèé ñïîðòèâ-
íèé êîëåêòèâ. Çà ð³ê çàíÿòü òóò 
ÿ ñóòòºâî ïîêðàùèâ ñâî¿ ðåçóëüòà-
òè. Ìð³þ ñòàòè ìàéñòðîì ñïîðòó 
Óêðà¿íè, õî÷à ãîëîâíèì äëÿ ìåíå 
º ìåäèöèíà, — ðîçïîâ³â þíàê.

Òåòÿíà Äóøà, 16-ð³÷íà õìåëü-
íè÷àíêà, íà â³ííèöüêèõ çìàãàí-
íÿõ âï’ÿòå.

— ß çàâæäè çìàãàþñÿ íå ç 
ñóïåðíèöÿìè, à ñàìà ³ç ñîáîþ. 
Ïðàãíó ïîêàçàòè ÿêîìîãà êðà-
ùèé ðåçóëüòàò! — êàæå Òåòÿíà 
Äóøà. — Ó íàøîìó ì³ñò³ ñèëüíà 
ìàòåð³àëüíà áàçà âàæêî¿ àòëåòèêè. 
Ìàºìî òðåíóâàëüíèé çàë â «Åï³-
öåíòð³» ³ç ñó÷àñíèìè òðåíàæåðà-
ìè, øòàíãàìè.

Ïðèçåðè îòðèìàëè Êóáêè ³ 
ìåäàë³ Â³ííèöüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ «Ã³äí³ñòü íàö³¿».

— Âàæêà àòëåòèêà íà Â³ííè÷÷è-
í³ çàéìàº ïî÷åñíå ì³ñöå. Íåäàð-
ìà ó íàñ ç’ÿâèëèñÿ ðåêîðäñìåíè 
ñâ³òó Àíàòîë³é Æèòåöüêèé ³ Ñåð-
ã³é Ä³äèê. Ìè ï³äòðèìóºìî ¿õíþ 
ìàéáóòíþ çì³íó. Ñïîðò âïëèâàº 
íà ðîçâèòîê îñîáèñòîñò³ ³ åëå-
ìåíòîì ïàòð³îòè÷íîãî âèõîâàííÿ 
ìîëîä³, — ñêàçàâ ÷ëåí ïðàâë³ííÿ 
Â³ííèöüêî¿ ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çà-
ö³¿ Âàëåíòèí Ãàí÷åâñüêèé.

ПІДНЯЛА МЕНШЕ, АЛЕ СТАЛА 
ЧЕМПІОНКОЮ

Ó êîìàíäíîìó çàë³êó ñåðåä 
æ³íîê ïåðø³ñòü çäîáóëà çá³ð-
íà Õìåëüíèöüêîãî. Íà äðóãîìó 
ì³ñö³ — Â³ííèöÿ, íà òðåòüîìó — 
Êðèæîï³ëüñüêèé ðàéîí. Ó êî-
ìàíäíîìó çàë³êó ñåðåä ÷îëîâ³ê³â 
òð³éêà ïðèçåð³â íå çì³íèëàñÿ. Àëå 
ãîñïîäàð³ ïîìîñòó ðåâàíøóâà-
ëèñÿ, «çðîáèâøè ðîê³ðîâêó» ç 
õìåëüíè÷àíàìè.

Ïðîâ³äí³ øòàíã³ñòè ï³äí³ìàëè 
øòàíãó çíà÷íî âèùå âëàñíî¿ âàãè! 
Îêð³ì ÷åìï³îí³â ³ ïðèçåð³â, áóëè 
íàãîðîäæåí³ êðàù³ ñïîðòñìåíè 
òóðí³ðó, ÿêèõ âèçíà÷àëè çà òà-
áëèöåþ Ñ³íêëåðà. Ñåðåä æ³íîê 
öå ìàéñòåð ñïîðòó ç Õìåëüíèöü-
êîãî Ë³ë³ÿ Ãîíèìàð, ÿêà âèñòóïà-
ëà ó âàç³ äî 49 êã. Ë³ë³ÿ ó ðèâêó 
ï³äíÿëà 65 êã, ó ïîøòîâõó — 
80 êã. Â³ííè÷àíêà Ëþáîâ Êóðà-
÷åíêî ñòàëà ÷åìï³îíêîþ ó âàç³ 
äî 76 êã ³ íåíàáàãàòî â³äñòàëà â³ä 
õìåëüíè÷àíêè â àáñîëþòíîìó çà-
ë³êó. Ó ðèâêó âîíà ï³äíÿëà 70 êã, 
ó ïîøòîâõó — 90 êã.

Êðàùèì øòàíã³ñòîì òóðí³ðó 
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â âèÿâèâñÿ 22-ð³÷-
íèé êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó 
Ìàêñèì Ëóáîâ (Â³ííèöÿ). Â³í 
âèñòóïàâ ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 96 êã. «Âèðâàâ» 120-ê³ëîãðà-
ìîâó øòàíãó, øòîâõíóâ 150 êã.

Òàêîæ âèñîêèé ðåçóëüòàò 
ó âàç³ äî 67 êã ïîêàçàâ 16-ð³÷-
íèé ñïîðòñìåí ³ç Òóðáîâà Áîãäàí 
Ëàñêà. Ó ðèâêó â³í ï³äíÿâ 95 êã, 
ó ïîøòîâõó — 115 êã, öå ðåêîðä 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³!
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КІНО 

Термінатор: Фатум
6.11, поч. о 13.20, 15.45, 21.55
7.11–13.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Зомбіленд: Подвійний постріл
Комедія, 6.11, поч. об 11.35, 20.10
7.11–13.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Клара та чарівний дракон
Анімація, 6.11, поч. о 10.00, 18.30
7.11–13.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Сирота Бруклін
Драма, 6.11, поч. о 21.55
7.11–13.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дитя погоди
Анімація, 6.11, поч. о 18.00
7.11–13.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Чаклунка: Повелителька темряви
Фентезі, 6.11, поч. об 11.40

Термінатор: Фатум
Фантастика, 6.11, поч. о 19.30, 21.50

Родина Адамсів
Анімація, 6.11, поч. о 10.00, 15.50

Зомбіленд: Подвійний постріл
Комедія, 6.11, поч. о 13.55, 17.35

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Родина Адамсів
Анімація, 6.11, поч. о 12.00, 16.00

Зомбіленд: Подвійний постріл
Жахи, 6.11, поч. о 20.10

Додому
Драма, 7.11–13.11, поч. о 18.10

Кошмарний директор або Школа № 5
Жахи, 7.11–13.11, поч. о 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Чаклунка: Володарка темряви
Фентезі, 6.11, поч. об 11.50, 14.20, 15.30, 16.50, 
19.20, 22.00
7.11–13.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Сирота Бруклін
Драма, 6.11, поч. о 9.00, 21.50
7.11–13.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Родина Адамсів
Анімація, 6.11, поч. о 10.00, 11.50, 13.30, 14.40, 
16.30, 18.00, 19.20, 20.00, 21.10
7.11–13.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Клара та чарівний дракон
Анімація, 6.11, поч. о 12.00, 14.00, 16.00, 18.00
7.11–13.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

Три секунди
Бойовик, 6.11, поч. о 20.00, 22.30
7.11–13.11, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

Симфо-шоу 
«Світові хіти» від 
Prime Orchestra
Вінниця, зустрічай нову 
шалену програму «Світові 
хіти» від неперевершеного 
Prime Orchestra! 24 лис-
топада о 19.00 у Будинку 

офіцерів нас чекає приголомшливе шоу, культові 
хіти усіх часів, найкращі вокалісти, епатажні костю-
ми, спецефекти і ураган емоцій.
У феєричній ювілейній програмі «Все найкраще 
за 5 років» ми почуємо легендарні хіти не тільки ти-
танів рок- і поп-культур, але і кращі композиції всес-
вітньовідомих електронних проектів — від Queen і 
Rammstein до Imaginе Dragons і Depeche Mode.
Prime Orchestra — унікальне явище на україн-
ській сцені. На рахунку Prime Orchestra більше 
400 концертів у різних країнах світу. Цей крос-
совер-проект являє собою симбіоз традицій і 
новаторства — кращих світових хітів рок, поп і 
електронної танцювальної музики в оригінальній 
симфонічній інтерпретації, яка дарує добре відо-
мим композиціям нове життя, а глядачам — мож-
ливість відкрити незвідані грані улюбленої музики.
Квитки — 150–390 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру Садовського, Бу-
динку 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 креатив-
ному просторі «Арти-
нов» 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. Вар-
тість — 100 грн (оплата на вході).

Півфінал Вінниць-
кої регіональної 
Ліги Сміху!
Півфінал Вінницької регі-
ональної Ліги Сміху у Ві-
нниці відбудеться 11 лис-
топада 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’янець-Подільський, «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.

Ювілейний концерт 
гурту «Фіолет» — 
«Все чесно»
10 років щирої музики, 
нових країн та міст, 
десятки пісень, сотні 
сцен і тисячі щасливих 
облич навпроти. «Фіолет» 

вирушає в ювілейний тур до десятиріччя гурту!
Презентація нового міні-альбому «Все чесно», 
програма з кращих пісень, неповторні шоу та 
спеціальні гості, — не проґав один з особливих 
вечорів у своєму місті!
22 листопада, 20.00, м. Вінниця, клуб Люди 
Fusion Place.
Вартість квитків: 190–390 грн.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

ТЕАТР
Вистава «Між 
хмарами: траєкторія 
кохання»
Неймовірна вистава 
«Між хмарами: траєк-
торія кохання» 8 грудня 
о 18.00 у Вінницькій облас-

ній філармонії! Це історія про істинні бажання. Про те, 
що відчуває людина, коли втілює свої мрії, або навпа-
ки — зраджує їм… Про силу підтримки, індивідуаль-
ність, своє власне «звучання» і те, від чого виростають 
крила за спиною. Про дружбу, підкорення вершин та 
кохання… Нова постановка «Території театральної 
творчості» створена спеціально до 5-річчя студії. 
Квитки — 80–120 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офі-
церів, «Універмагу», Вінницької Вежі і «Магігран-
ду». Безкоштовна доставка квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Прем'єри вистав 
«Птаха Невдаха» та 
«За дверима…» від 
Театру ХуліGUN
«ХуліGUN’ський листопад 
чекає на тебе! Байдужим 
не залишиться ніхто.
Дивіться у Галерея ХХІ 

10 листопада — «За дверима…» — найвідвертіша 
прем’єра осені.
17 та 30 листопада — «Птаха Невдаха» — спеці-
ально адаптована вистава про гендерну нерівність. 
Початок о 18.00. Вартість квитків 150 грн. Квитки 
в усіх театральних касах міста.

LADIES» NIGHT. 
Усі зірки у одній 
виставі!
Антон Лірник і Олександр 
Педан, Влад Яма і лідер 
«СКАЙ» Олег Собчук, 
Анатолій Анатоліч і зірка 
«Жіночого Кварталу» 

Олександра Машлятіна, актори «Країни У» Сергій 
Бібілов та Олександр Станкевич вперше у Вінниці 
у всесвітньовідомій виставі «LADIES» NIGHT»!
9 грудня о 19.00 у Будинку офіцерів концентрація 
задоволення буде зашкалювати! Ви побачите 
не просто виставу, а справжній мюзикл. Вас чекає 
яскраве й насичене гумором, незабутнє музично-
танцювальне шоу, яке надихає на успіх.
А ще одна мегановина: до 10 листопада усіх чекає 
знижка 50% на другий квиток. На сайті bilet.vn.ua 
вкажіть промокод LN50 і квитки за найприємні-
шою ціною ваші. Також квитки зі знижками можна 
придбати у касах театру Садовського, Будинку 
офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі і «Магі-
гранду». Безкоштовна доставка квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
KVITKA
Пісня наяву й у снах
7.11, поч. о 18.30

Бог пообіцяв...
Мала сцена. Зворушлива комедія 
про просте, про вічне
7.11, поч. о 12.00

Бременські музиканти
Казка про дружбу та любов, 8.11, поч. о 12.00

Ідіот
Міражі з одним антрактом, 8.11, поч. о 18.30

Ідзанамі… Богиня, яка вабить
Драма, 9.11, поч. о 18.30

Fiesta
Мала сцена. День народження скрипкового дуету
9.11, поч. о 19.00

Русалонька
Дивовижна містерія, 12.10, поч. о 10.00

Шельменко-денщик
Водевіль, 12.11, поч. о 16.00

Попелюшка
Казковий мюзикл, 13.11, поч. об 11.00

Маруся Чурай
Поема для театру, 13.11, поч. о 16.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», 
тел. (098)7212369, (063)5031945)
Вартість квитків — 50 грн
Ще раз про Червону Шапочку
Цілком можлива історія
9.11, поч. об 11.00 та 13.00

Стрибаюча принцеса
Найправдивіша історія про кохання та дружбу
10.11, поч. об 11.00 та 13.00

Лекція з медицини способу життя
23 та 24 листопада у Вінницькій обласній 
філармонії відбудеться програма з lifestyle 
medicine медицини способу життя! 
Лекцію проводить лікар Тетяна Остапенко.
Теми лекцій: 
«Як перемогти хвороби-вбивці* за допомогою 
медицини способу життя» — субота, 23 листопа-
да, о 17.00
«Їсти, щоб жити!» — неділя, 24 листопада, о 17.00
Людям, що страждають на захворювання:
серцево-судинної системи, ендокринної системи, 
травної системи, онкологічного характеру, мають 
надлишкову вагу та ін.
Прогресивній молоді, що дбає про здоров’я.
Молодим батькам, які прагнуть виростити здо-
рових дітей.
Медикам, які хочуть познайомитися з медициною 
способу життя.
Усім, хто не байдужий до свого здоров’я.
Ведуча програми Тетяна Остапенко!
 лікар загальної практики сімейної медицини,
 випускник міжнародного інституту 
інтегральної превентивної та антивікової медици-
ни PreventAge,
 спеціаліст з харчування (випускниця програми 
Plant-Based Nutrition доктора Коліна Кемпбела 
при Корнельському університеті, США)
 лікар лікувально-оздоровчого центру «Наш Дім»,
 автор численних публікацій зі здорового 
способу життя,
 лектор,
 мати 3 дітей.
Вхід вільний
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Ще два 
дитсадки 
 Ì³ñüêà ðàäà ïðèéíÿ-
ëà ð³øåííÿ ïðî ïåðåäà÷ó 
äî êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ 
áóä³âåëü äâîõ äèòÿ÷èõ ñà-
äî÷ê³â çà àäðåñàìè: ïðî-
ñïåêò Êîöþáèíñüêîãî, 43 ã 
òà âóë. Òðàìâàéíà, 3 á.
— ¯õ ïîáóäóâàëè çàáó-
äîâíèêè «Òóðê³ø ñ³ò³» òà 
«Àâàëîí» ó ðàìêàõ ³íâåñ-
òèö³éíèõ óãîä. Ì³ñüêà ðàäà 
íàäàëà çãîäó íà áåçîïëàòíå 
ïðèéíÿòòÿ ó êîìóíàëüíó 
âëàñí³ñòü öèõ äèòñàäê³â, 
ùîá ¿õ ìîæíà áóëî âêëþ-
÷èòè ó çàãàëüíîì³ñüêó 
îñâ³òíþ ìåðåæó ³ ïåðåäáà-
÷èòè ô³íàíñóâàííÿ çàêëàä³â 
íà íàñòóïíèé áþäæåòíèé 
ð³ê, — ðîçêàçàâ äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî 
ìàéíà ²ãîð Øóòàê.
Îáèäâà äèòñàäêè çáèðà-
þòüñÿ çàïóñòèòè äî ê³íöÿ 
2019 ðîêó.
Ðàí³øå ñòàëî â³äîìî, ùî 
äèòñàäîê íà Êîöþáèíñüêî-
ãî ðîçðàõîâàíèé íà ÷îòèðè 
ãðóïè, ÿê³ çìîæóòü â³äâ³ä-
óâàòè 120 ä³òîê. 

На Можайці 
роблять сквер 
 Ó ì³êðîðàéîí³ «Ìî-
æàéêà», ó 1-ìó ïðîâóëêó 
Êè¿âñüêîìó, ïî÷àëè áó-
äóâàòè ñêâåð ç ôîíòàíîì. 
Òàêó ³äåþ ïðîïîíóâàëè 
ìåøêàíö³ ðàéîíó, ÿê³ ïåðå-
ìîãëè íà êîíêóðñ³ «Áþäæåò 
ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ» ³ 
îòðèìàëè ô³íàíñóâàííÿ ç 
ì³ñüêî¿ êàçíè.
«Íàðàç³ îñíîâíà ÷àñòèíà 
ï³øîõ³äíèõ äîð³æîê âæå âè-
ìîùåíà ïëèòêîþ, çðîáëåíî 
÷àøó ï³ä ôîíòàí. Íàäàë³ 
íà ö³é òåðèòîð³¿ âñòàíîâ-
ëÿòü ëàâî÷êè, ñì³òòºâ³ óðíè, 
òåðèòîð³ÿ áóäå îçåëåíåíà. 
Áóäå é ñó÷àñíå îñâ³òëåííÿ: 
òðè íîâèõ ñâ³òèëüíèêè, ÿê³ 
ïðàöþâàòèìóòü íà ñîíÿ÷íèõ 
áàòàðåÿõ. Òàêîæ ïëàíóºòüñÿ 
âñòàíîâëåííÿ êàìåðè â³äå-
îñïîñòåðåæåíü», — éäåòüñÿ 
íà Ôåéñáóê ñòîð³íö³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè. 

КОРОТКОКОРОТКО

ОГОЛОШЕННЯ

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

Sort date: 05.11.2019, №45/2019

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

ßê ñòâîðåíèé 
íà îñíîâ³ óñüîãî 

òðüîõ íîò «Ùåäðèê» ñêîðèâ óâåñü 
ñâ³ò, ñòàâøè ãîëîâíîþ ìåëîä³ºþ 
Ð³çäâà «Carol of the bells»? ×îìó 
ñàìå öÿ ï³ñíÿ º íàö³îíàëüíèì 
êîäîì óêðà¿íö³â? ² ÿê³ íîâ³ øî-
êóþ÷³ ôàêòè ïðî ñìåðòü Ëåîíòî-
âè÷à ãîòîâ³ â³äêðèòè íàóêîâö³?

Óñ³ â³äïîâ³ä³ ðàçîì ³ç íåçàáóò-
í³ìè âðàæåííÿìè âæå çà òèæäåíü 
÷åêàþòü íàñ ó Òóëü÷èí³ — ñòî-
ëèö³ «Ùåäðèêà», ÿêà çíîâó çà-
ïðîøóº ó ãîñò³ â³ííè÷àí òà âñþ 
Óêðà¿íó, àáè íåàáèÿê çäèâóâàòè, 
ïîäàðóâàâøè êîæíîìó ÷èìàëî 
â³äêðèòò³â òà ÿñêðàâèõ åìîö³é.

ОНОВЛЕНИЙ МУЗЕЙ ЗДИВУЄ 
МОДЕРНІЗАЦІЄЮ І НОВИМИ 
ФАКТАМИ ПРО ЛЕОНТОВИЧА

Ïåðøèé ñþðïðèç, ÿêèé 16 ëèñ-
òîïàäà î 14.00 ÷åêàº ãëÿäà÷³â, — 
öå â³äêðèòòÿ îíîâëåíîãî Ìóçåþ-
êâàðòèðè Ëåîíòîâè÷à, äå, âëàñíå, 
³ áóâ ñòâîðåíèé ëåãåíäàðíèé 
«Ùåäðèê» ³ äå ðàçîì ³ç áàãàòüìà 
îñîáèñòèìè ðå÷àìè äîñ³ çáåð³ãà-
ºòüñÿ äèðèãåíòñüêà ïàëè÷êà, ô³ñ-
ãàðìîí³ÿ òà ôîðòåï³àíî, çà ÿêèìè 
òâîðèâ ãåí³àëüíèé «Ïîä³ëüñüêèé 
Áàõ» Ìèêîëà Ëåîíòîâè÷.

— Êîëè ïîçàòîð³ê â³äêðèâàâ-
ñÿ îíîâëåíèé ìóçåé Ëåîíòî-
âè÷à ó Ìàðê³âö³ Òåïëèöüêîãî 
ðàéîíó, ìè ìð³ÿëè, ùîá ³ íàø 
óí³êàëüíèé Òóëü÷èíñüêèé ìóçåé-
êâàðòèðà Ëåîíòîâè÷à îòðèìàâ 
íîâå æèòòÿ. Àäæå íàø ìóçåé, 
íà æàëü, íå îíîâëþâàâñÿ âæå ïî-
íàä 40 ðîê³â — ç äíÿ â³äêðèòòÿ 
ó 1977 ðîö³, — ðîçïîâ³äàº Òóëü-
÷èíñüêèé ì³ñüêèé ãîëîâà Âàëå-
ð³é Âåñíÿíèé. — Öüîãî ðîêó ìè 
ðîçðîáèëè ïðîåêò «Ðåâ³òàë³çàö³ÿ 
Ìóçåþ-êâàðòèðè Ëåîíòîâè÷à 
â Ìóçåé ìåëîä³¿ ï³ñí³ «Ùåäðèê» 
øëÿõîì ä³äæèòàë³çàö³¿ ôîíä³â òà 
ñòâîðåííÿ ô³çè÷íîãî òà â³ðòóàëü-
íîãî ³íòåðàêòèâíî-êîìóí³êà-
òèâíèõ ïðîñòîð³â», ÿêèé çäîáóâ 
ïåðåìîãó ó ãðàíòîâ³é ïðîãðàì³ 
Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè 
«Ìàë³ ì³ñòà — âåëèê³ âðàæåííÿ» ³ 
íàøà ìð³ÿ íàðåøò³ ïî÷àëà âò³ëþ-
âàòèñÿ ó æèòòÿ. Óæå òðåò³é ì³ñÿöü 

êèïèòü ðîáîòà, ùîá ìàêñèìàëüíî 
êîìôîðòíî îáëàøòóâàòè ³ ïðè-
ëåãëó òåðèòîð³þ, ³, ïåðø çà âñå, 
³ííîâàö³éíî ïðåäñòàâèòè êîæíó 
çàëó ìóçåþ, äå çáåð³ãàþòüñÿ åêñ-
êëþçèâí³ åêñïîíàòè òà ìàòåð³àëè, 
ùî íàëåæàëè ãåí³àëüíîìó êîì-
ïîçèòîðó òà éîãî ðîäèí³.

Àëüòàíêà íà òåðèòîð³¿ ìóçåþ 
ïåðåòâîðèòüñÿ íà ìèñòåöüêó ðå-
çèäåíö³þ, à îò ó ñàìîìó ìóçå¿ âñå 
áóäå ìàêñèìàëüíî ìîäåðí³çîâà-
íî, òîìó «â³äâ³äàòè» éîãî ìîæíà 
áóäå íàâ³òü â³ðòóàëüíî — ÷åðåç 
²íòåðíåò.

— Äëÿ ñòâîðåííÿ ñàéòó òà â³ð-
òóàëüíîãî ïðîñòîðó ìóçåþ áóâ 
ïðîâåäåíèé ñïðàâæí³é «íàóêî-
âèé êâåñò», — êàæå äèðåêòîðêà 
Óêðà¿íñüêîãî öåíòðó êóëüòóðíèõ 
äîñë³äæåíü ²ðèíà Ôðåíêåëü. — 
Êîìàíäà ïðîåêòó ç³áðàëà é óïî-
ðÿäêóâàëà âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü 

íàóêîâèõ ðîá³ò ãîëîâíèõ ëå-
îíòîâè÷åçíàâö³â: Àíàòîë³ÿ Çà-
âàëüíþêà, Âàëåíòèíè Êóçèê, 
Ò³íè Ïåðåñóíüêî, Âîëîäèìèðà 
²âàíîâà, à òàêîæ ïåðåñëóõàëà âñ³ 
àóä³î- òà â³äåîçàïèñè, äå çâó÷èòü 
«Ùåäðèê», é ãîòîâà ïðåäñòàâèòè 
íîâ³ ìàëîâ³äîì³ ôàêòè ïðî êîì-
ïîçèòîðà. Çîêðåìà, íà íàóêî-
âî-ïðàêòè÷í³é êîíôåðåíö³¿, ÿêà 
16 ëèñòîïàäà ïðîéäå ó Òóëü÷èí³, 
íàóêîâö³ — äîñë³äíèêè òâîð÷îñ-
ò³ Ëåîíòîâè÷à âïåðøå ðîçêàæóòü 
ïðàâäó ïðî éîãî ñìåðòü òà íàö³-
îíàëüíèé êóëüòóðíèé êîä, ÿêèé 
òà¿òü «Ùåäðèê».

Ùî æ ñòîñóºòüñÿ ñàìîãî Ìó-
çåþ-êâàðòèðè Ëåîíòîâè÷à ó Òóëü-
÷èí³, òî ï³ñëÿ îíîâëåííÿ àâòåí-
òè÷íèìè, áåç çì³í çàëèøàòüñÿ 
ëèøå äâ³ ê³ìíàòè, à îò ðåøòà 
òðè — áóäóòü ïîâí³ñòþ òðàíñ-
ôîðìîâàí³.

— Ó êîæí³é çàë³ áóäóòü ðîçòà-
øîâàí³ ïî äåê³ëüêà ³íòåðàêòèâ-
íèõ òà÷-ïàíåëåé, äëÿ ÿêèõ IT-
ñïåö³àë³ñòè ðîçðîáèëè ñïåö³àëüíó 

«ЩЕДРИК» ОЖИВЕ У ВІРТУАЛІ 
І ВОГНЯНОМУ ШОУ
Свято наближається!  У Тульчині 
16 листопада пройде перший фестиваль 
«Від Щедрика до Carol of the bells», під час 
якого буде багато концертів, вражаюче 
вогняне шоу й пісочна анімація, 
щедрий ярмарок зі смаколиками та 
презентація оновленого Музею-квартири 
Леонтовича. Вхід вільний!

ïðîãðàìó, — ðîçïîâ³äàº íàóêîâåöü 
òà ïðåñ-ñåêðåòàð ïðîåêòó «Ìàë³ 
ì³ñòà — âåëèê³ âðàæåííÿ» Ë³ë³ÿ 
Áåâçþê-Âîëîøèíà. — Çà äîïîìî-
ãîþ 9 êíîïîê êîæåí â³äâ³äóâà÷ 
çìîæå ëåãêî ïåðåõîäèòè äî ðîç-
ä³ë³â, ÿê³ íàéá³ëüøå ö³êàâëÿòü: 
«Æèòòºâèé øëÿõ Ëåîíòîâè÷à», 
«²ñòîð³ÿ Òóëü÷èíà», «Òâîðè Ëå-
îíòîâè÷à» òîùî. Çîêðåìà, ó ðîç-
ä³ë³ «Á³áë³îãðàô³ÿ» ìîæíà áóäå 
ïðî÷èòàòè àíîòàö³þ òà ïåðåë³ê 
íàéá³ëüø âàãîìèõ âèäàíü òâîð³â 
Ëåîíòîâè÷à òà êíèã ïðî íüîãî, 
ó ðîçä³ë³ «Ñâ³òîâèé òð³óìô Ùå-
äðèêà» áóäóòü â³äîáðàæåí³ óñ³ öè-
òàòè òà ïóáë³êàö³¿, ùî âèõîäèëè 
ó ð³çíèõ êðà¿íàõ, à ðîçä³ë «Ùåäðèê 
ó ñó÷àñí³é êóëüòóð³» äàñòü çìîãó 
ïåðåãëÿíóòè óñ³ â³äåîôðàãìåíòè 
ô³ëüì³â, äå çâó÷àâ «Ùåäðèê», ïî-
÷èíàþ÷è â³ä ê³íîõ³òà «Îäèí óäî-
ìà» ³ çàê³í÷óþ÷è «Ñ³ìïñîíàìè».

НА ФЕСТИВАЛІ БУДУТЬ 
ЯСКРАВІ ШОУ ТА КОНЦЕРТИ

Ï³ñëÿ â³äâ³äèí îíîâëåíîãî ìó-
çåþ 16 ëèñòîïàäà î 15.00 ãëÿäà÷³â 
÷åêàòèìå ïåðøèé ôåñòèâàëü «Â³ä 
Ùåäðèêà äî Carol of the bells». 
Ó ðåæèì³ íîí-ñòîï âèñòóïàòè-
ìóòü íàéêðàù³ õîðîâ³ êîëåêòèâè 
Óêðà¿íè: çíàìåíèòà Äåðæàâíà 
÷îëîâ³÷à õîðîâà êàïåëà ³ìåí³ 
Ðåâóöüêîãî íà ÷îë³ ç õóäîæí³ì 
êåð³âíèêîì — çàñëóæåíèì ä³ÿ÷åì 

ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Âîëîäèìèðîì 
Êóðà÷åì, Õîð Àêàäåì³÷íîãî àí-
ñàìáëþ ï³ñí³ ³ òàíöþ «Êîçàêè 
Ïîä³ëëÿ» Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
ô³ëàðìîí³¿, Õîð ³íîçåìíèõ ñòó-
äåíò³â Ñóìñüêîãî óí³âåðñèòåòó òà 
Íàðîäíà æ³íî÷à õîðîâà êàïåëà 
«Ñîëîì³ÿ» ç Â³ííèö³, äèðèãåíòîì 
òà õóäîæí³ì êåð³âíèêîì ÿêî¿ º 
Íàçàð³é Äàâèäîâñüêèé.

Âïðîäîâæ óñüîãî ôåñòèâàëþ 
òðèâàòèìå ùåäðèé ÿðìàðîê ç³ 
ñìàêîëèêàìè, à ãðàíä³îçíèì 
àïîãåºì ñâÿòà ñòàíå ôåºðè÷íà 
ï³ñî÷íà àí³ìàö³ÿ òà íîâå âîã-
íÿíå øîó â³ä õàðê³âñüêîãî òåàòðó 
âîãíþ EAST FIRE SHOW, ÿêèé 
áàãàòî â³ííè÷àí äîáðå çíàþòü 
çà íåçàáóòí³ìè fire-ïîñòàíîâêàìè 
íà OPERAFEST TULCHYN.

Âõ³ä íà ôåñòèâàëü «Â³ä Ùå-
äðèêà äî Carol of the bells» áóäå 
áåçêîøòîâíèì. À äëÿ òîãî, ùîá 
â³ííè÷àíàì áóëî íàéçðó÷í³øå 
ä³ñòàòèñÿ äî Òóëü÷èíà ³ ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ óñ³õ ïîä³é — íàçàä 
äî Â³ííèö³, çàïóùåíî ñïåö³àëüíó 
«÷àðòåðíó ïðîãðàìó», íà ÿêó ìîæ-
íà çàðåºñòðóâàòèñÿ äî 14 ëèñòî-
ïàäà íà ñàéò³ afisha.vn.ua, ó âñ³õ 
êàñàõ «Àô³øà Â³ííèö³», à òàêîæ 
ó ³íôîðìàö³éíîìó öåíòð³, ÿêèé 
ó áóäí³ ç 15.00 äî 19.00 ïðàöþº 
ó ïðèì³ùåíí³ «Â³íòåðè» íà âóë. 
Òåàòðàëüíà, 15 (1 ïîâåðõ). Äîâ³ä-
êè çà òåë. (0432)690–025.

Яскравою родзинкою фестивалю стане нове вогняне 
шоу від харківського театру вогню EAST FIRE SHOW, 
який багато вінничан добре знають за незабутніми 
fire-постановками на OPERAFEST TULCHYN 

Íà ôåñòèâàë³ ó ðåæèì³ 
íîí-ñòîï ïðîéäóòü 
êîíöåðòè íàéêðàùèõ 
õîð³â Óêðà¿íè òà áóäå 
áàãàòî ìèñòåöüêèõ 
ëîêàö³é
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Íà çàïèòàííÿ, 
ñê³ëüêè çàãàëîì ó 
òâîð³ ëåãåíä, ïàí 
Ìèõàéëî, óñì³õ-

íóâøèñü, â³äïîâ³äàº:
— Íå çíàþ, áî íå ðàõóâàâ.
— Äå æ âè ¿õ íàçáèðàëè?
— Ñêð³çü ³ âñþäè! — êàæå 

ïèñüìåííèê. — Íàéïåðøå, 
ó êíèãàõ ³ ïðåñ³, äå äðóêóâàëè-
ñÿ îêðåì³ ç íèõ. Íàéá³ëüøå — ç 
ðîçïîâ³äåé â³ä ëþäåé. ×óâ ¿õ â³ä 
â÷èòåë³â, íàóêîâö³â, â³ííè÷àí, 
ÿê³ âè¿õàëè ç ì³ñòà ³ íèí³ ïðîæè-
âàþòü çà êîðäîíîì. Ó íèõ âåëèêà 
íîñòàëüã³ÿ. Òàê³ ëþäè çãàäóþòü 
ïðî ì³ñòî íàéìåíø³ ïîäðîáèö³. 
ª òàêîæ ëåãåíäè, ùî ¿õ ðîçïîâ³-
äàëè íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ òàìòåøí³ 
âîðîæêè. Êîëèñü äàâíî âîíè òàì 
ïðîæèâàëè.

НАДРУКУВАВ ЗА КОШТИ 
ГРОМАДИ 

Ìàòåð³àë äëÿ êíèãè Ïàùåí-
êî çáèðàâ ïðèáëèçíî 20 ðîê³â. 
Ñàì çàäóì âèíèê ùå çàìîëîäó. 
Ñïîíóêàëî éîãî äî òàêî¿ ðîáîòè 
ïåðåáóâàííÿ ó Ëüâîâ³, äå â óí³-
âåðñèòåò³ ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà 
îïàíîâóâàâ æóðíàë³ñòèêó.

— Ìåíå ïðèºìíî âðàæàëî òå, ùî 
ó Ëüâîâ³ ³ñíóº áàãàòî ðîçïîâ³äåé 
ïðî ì³ñòî, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê.
À ÷îìó ó íàñ òàêîãî íåìà? Íåî-
äíîðàçîâî çàäóìóâàâñÿ ïàí Ìè-
õàéëî. Ï³ä ÷àñ òàêèõ ðîçäóì³â 

ó íüîãî, ÿê ìîâèòüñÿ, ðóêè ñâåð-
á³ëè ç³áðàòè óñ³ ëåãåíäè, óñ³ ö³êà-
â³ ðîçïîâ³ä³ ïðî ð³äíó Â³ííèöþ ³ 
íàäðóêóâàòè ¿õ â îäí³é êíèç³.

Íàðåøò³ öå éîìó âäàëîñÿ. Ùî-
ïðàâäà, ç âèäàííÿì ç³áðàíîãî 
ìàòåð³àëó âèÿâèëîñÿ âñå íå òàê 
ïðîñòî. Íà äðóê êíèãè ïîòð³áí³ 
áóëè êîøòè. Í³õòî ç ï³äïðèºìëè-
âèõ ëþäåé íå äàâ ãðîøåé íà âè-
äàííÿ êíèãè.

— Óñ³ ïîãîäæóâàëèñÿ, ùî ñïðà-
âà ãàðíà. Êîæåí, ç êèì ñï³ëêóâàâ-
ñÿ, ãîâîðèâ, ùî õîò³â áè òðèìàòè 
â ðóêàõ òàêó êíèãó. Äåõòî íàâ³òü 
îá³öÿâ ï³äòðèìàòè ô³íàíñîâî, àëå 
êîëè äîõîäèëî äî ä³ëà, çíàõîäè-
ëèñÿ ïðè÷èíè, àáè â³äìîâèòè, — 
êàæå ïèñüìåííèê.

Âðåøò³-ðåøò, íà êíèãó «Ëå-
ãåíäè ³ ðîçïîâ³ä³ ïðî Â³ííèöþ» 
äàëè ãðîøåé ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. 
Ïðîåêò Ïàùåíêà ñòàâ îäíèì ç 
ïåðåìîæö³â êîíêóðñó «Áþäæåò 
ãðîìàäñüêèõ ³í³ö³àòèâ-2019».

Êíèãà âèéøëà íàêëàäîì îäíà 
òèñÿ÷à ïðèì³ðíèê³â.

ЗВІДКИ НАЗВА — ОДИН БОГ 
ЗНАЄ 

Íà çàïèòàííÿ, ÿêà ç ëåãåíä 
íàéá³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ ñàìîìó 
àâòîðó, ïàí Ìèõàéëî êàæå, ùî 
éîìó äóæå õîò³ëîñÿ á çíàòè äî-
ñòåìåííå ïîõîäæåííÿ íàçâè íà-
øîãî ì³ñòà.

— Ó êíèç³ º äåê³ëüêà âàð³àí-
ò³â, — ãîâîðèòü ïèñüìåííèê. — 
Óñ³ âîíè ö³êàâ³, êîæåí ìàº ïðàâ-
äîïîä³áíèé âèãëÿä. Íàïðèêëàä, 

³ñòîðèê Ìèêîëà Êèáàëþê ïîñè-
ëàºòüñÿ íà êîíêðåòí³ ³ñòîðè÷í³ 
äæåðåëà, àëå…

Ìàáóòü, îäèí Áîã çíàº, õòî ³ 
÷îìó íàçâàâ ñàìå òàê íàøå ì³ñòî. 
Áîã — ð³÷êà, íèí³øíÿ íàçâà ÿêî¿ 
Ï³âäåííèé Áóã, î÷åâèäåöü ³ ñâ³-
äîê çàñíóâàííÿ Â³ííèö³. Íà äí³ 
ð³÷êè òðåáà øóêàòè íàðîäæåííÿ 
ì³ñòà. 

ОВОДОВ ВІДКРИВ ВІННИЦІ 
ВІКНО У ЄВРОПУ 

— Ç óñ³õ îïèñàíèõ ãåðî¿â êíèãè 
÷è íå íàéá³ëüøå âðàçèëà á³îãðà-
ô³ÿ Ìèêîëè Îâîäîâà, — ðîçïî-
â³äàº Ìèõàéëî Ïàùåíêî. — Â³í 
äóæå áàãàòî çðîáèâ äëÿ Â³ííèö³. 

Öå ç éîãî ³í³ö³àòèâè çáóäîâàí³ 
çíàí³ äîòåïåð ñïîðóäè, çîêðåìà, 
âåæà ³ ãîòåëü «Ñàâîé». 

— Îâîäîâ ñàì ¿çäèâ ó ªâðî-
ïó íàáèðàòèñÿ, ÿê íèí³ êàæóòü, 
äîñâ³äó, ³ áðàâ ç ñîáîþ ì³ñüêèõ 
óðÿäíèê³â, — ãîâîðèòü Ïàùåí-
êî. — Öå â³í â³äêðèâ äëÿ íàøîãî 
ì³ñòà, òîä³ ìàëåíüêîãî ïðîâ³íö³é-
íîãî, â³êíî ó ªâðîïó. Íàïðèêëàä, 
ï³ñëÿ ïî¿çäêè äî Âåëèêîáðèòàí³¿ 
ïî÷àëè áóäóâàòè ãîòåëü «Ñàâîé» 
â àíãë³éñüêîìó ñòèë³. Àðõ³òåêòóðó 
âîäîíàï³ðíî¿ áàøòè çàïîçè÷èëè 
ó Ôðàíö³¿.

Ðîçïîâ³ä³ ïðî ì³ñüêèõ ãîë³â 
Â³ííèö³ — â³ä Îâîäîâà äî Ìîð-
ãóíîâà. ßê ³ ÷îìó ãîëîâíà á³áë³-
îòåêà çà îäíó í³÷ âòðàòèëà ñâîþ 
íàçâó?  Ùî íàïðîðîêóâàëà Â³-
ííèö³ Âàíãà? Ðîçïîâ³ä³ ïðî ö³ 
òà áàãàòî ³íøèõ ëåãåíä òà ³ñòîð³é 
çíàéäåòå ó íîâ³é êíèç³.

ЗІБРАВ ОДИН 
КІЛОГРАМ ЛЕГЕНД 
Наша історія  
«Легенди та історії 
Вінниці» — книгу з такою 
назвою презентуватимуть 
7 листопада у міськраді. 
У ній 500 сторінок, а її 
вага — один кілограм. 
Книга уже є у міських 
бібліотеках — стверджує 
її автор, вінницький 
письменник Михайло 
Пащенко. Де він зібрав 
стільки легенд?

Книга Михайла Пащенка «Леген-
ди та історії Вінниці» 20-та у його 
творчості. Він — автор низки відо-
мих романів і повістей. У свій час 
особливо популярними серед чи-
тачів були твори романи «Коруп-
ція», «Ключ до мерії», «Полювання 

на журналістів». За книгу «В редак-
цію не повернувся» удостоєний об-
ласної премії імені Гришина.
Найтиражнішою стала книга Па-
щенка для дітей — «Диво-сон». 
Вона надрукована накладом 
у 500 тисяч примірників.

Це вже 20-та книга

– Ç óñ³õ îïèñàíèõ 
ãåðî¿â êíèãè ÷è íå 
íàéá³ëüøå âðàçèëà 
á³îãðàô³ÿ Ìèêîëè 
Îâîäîâà, – ðîçïîâ³äàº 
Ìèõàéëî Ïàùåíêî

Матеріал для книги 
Михайло Пащенко 
збирав приблизно 
20 років

ËÀÉÔ
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ОВЕН 
Ви зараз просто чарівні в зо-
лотистих променях осіннього 
сонця, але ваша чарівність буде 
бліднути з настанням темряви. 
Так що поки не варто прагнути 
зустрічей під місяцем.

ТЕЛЕЦЬ 
У вашої пари все благопо-
лучно і прекрасно, настає час 
повного взаєморозуміння з 
коханою людиною. Ви світи-
теся від щастя. Охороняйте і 
захищайте його від недобро-
го погляду і пліток.

БЛИЗНЮКИ 
Ви точно знаєте, як знайти 
гармонію і душевну рівновагу. 
Однак хотіти ви будете, швид-
ше, не цього, а пристрасті, го-
стрих відчуттів і пригод. Що ж, 
ваші бажання здійсняться.

РАК 
Тиждень може принести все 
одразу — нові надії, знайом-
ства, зустрічі і приголомшли-
вий успіх у протилежної статі. 
Четвер і п'ятниця — сприятливі 
дні для романтичних зустрічей.

ЛЕВ 
Ніяких особливих змін в осо-
бистому житті поки не пе-
редбачається. А ось якщо ви 
втомилися від самотності, 
задумайтеся, що необхідно 
змінити. 

ДІВА 
Ваші давні взаємини з 
партнером можуть змінитися 
не в кращу сторону. Є ймовір-
ність, що у вівторок можливий 
серйозний конфлікт. Неділю 
добре б провести разом.

ТЕРЕЗИ 
Зараз не найкращий час 
для флірту, виходити нічого 
не буде. До кінця тижня ситу-
ація розрядиться. Найбільш 
вдалі дні для зустрічей і по-
бачень — п'ятниця і субота. 

СКОРПІОН 
Ваші почуття ніжні і трепетні. 
Насолоджуйтесь гармонією 
у стосунках. Присутність коха-
ної людини буде вам просто 
необхідна. І вона буде поруч і 
порадує вас.

СТРІЛЕЦЬ 
Не виключено, що цього тижня 
вас чекає романтична поїздка 
або побачення в незвичайно-
му місці. Варто подумати про 
гардероб, щоб ще підкреслити 
вашу привабливість.

КОЗЕРІГ 
З кожним наступним днем 
вас все більше буде цікавити 
кохана людина, вам за-
хочеться розділити з нею свої 
думки і почуття. Але не варто 
бути нав'язливим і намагати-
ся все контролювати.

ВОДОЛІЙ 
Яскрава романтична зустріч 
на початку тижня може 
схвилювати вас, однак порив 
вщухне так само швидко, як 
і з'явився. Ви будете схильні 
до деякої мрійливості, за що 
можете поплатитися. 

РИБИ 
Змінивши свій імідж, ви 
станете дуже привабливі. 
П'ятниця — хороший день 
для зустрічей і побачень. З 
вами цілком може трапитися 
кохання з першого погляду.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 6-12 ЛИСТОПАДА

ВІКТОРІЯ 
АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ 

— Якщо, не див-
лячись на всі 
доводи розу-
му, ви все ж 
не змогли втри-

матися від інтимних стосунків 
з колишнім, принаймні, нама-
гайтеся не ускладнювати собі 
життя і дотримуйтеся простих 
правил безпеки. Не залишай-
теся у нього на ніч. Інакше ви 
втягнетеся в це все емоційно 
і потрапите в пастку власних 
ілюзій. Якщо раніше, коли ви 

були разом, довіряли одне 
одному настільки, що не ви-
користовували презерватив, 
це не привід і зараз чинити так 
само. Ваш колишній партнер 
весь цей час жив не в монас-
тирі і ймовірність що-небудь 
підхопити така ж, як і з будь-
яким іншим. Переконайтеся, 
що ви обидва знаєте, що ро-
бите. Якщо для одного з вас 
це просто інтрижка, а другий 
думає, що ви знову разом, 
розчарування неминуче. Тому 
відразу домовтеся про те, які 
між вами стосунки, і хто на що 
може в них розраховувати.

Коментар експерта

БАЖАННЯ 
Є така загальнолюдська потреба (їх багато і не лише побутових) 
просто відчувати себе бажаним, красивим, коханим. Це забезпечити 
нам може лише інша людина поруч, але значуща для нас людина. 
Увага та кохання простого перехожого «погоду» нікому не роблять, 
правда ж? Так от час від часу з цією потребою стаються збої. Можливо 
потрібна людина поруч не з'являється занадто довго, або ж людина 
поруч є, але не та. І тоді виникає думка «можна зустрітися з колишнім 
партнером». Так, це працює як тимчасова міра, наче пов'язка на рані 
до приїзду медиків, але що робити? Коли болить та ниє всередині, всі 
«ліки і лікарі» добрі, особливо з огляду на минуле, в якому ви знали 
одне одного до останньої родимки і улюбленої пози.

ДРУЖБА 
Є пари, які розлучаються, так би мовити, друзями. У них все було ок, 
але не зійшлися характерами, темпераментами, і ще купою причин. 
Причини можна знайти, якщо розуміти, що чогось не вистачає. Після 
розставання такі «колишні» можуть нормально спілкуватися, навіть 
дружити і іноді шкодувати про скоєне. Якраз в моменти жалю, ці дово-
лі приємні одне одному люди можуть піти далі. Це може бути разова 
акція, це можуть бути сплески співчуття з певною періодичністю, як 
то кажуть — накотило. І мова йде не про нові стосунки (навіть якщо зу-
стрічі відбуваються з завидною постійністю), а просто секс з колишнім.

НА ЗЛО 
Ви розлучилися погано, з образою і злістю. Він не цінував вас, вона 
вас не поважала. Минув час, оцінки колишнього партнера вже не так 
сильно б'ють по самооцінці (або ж ми з цим навчилися жити), але 
реваншу дуже хочеться. Ось тут з'являється спокуса. Довести йому, 
козлу, який скарб він втратив, та шо там скарб — секс богиню. Або їй 
стерві показати, що справжні чоловіки на дорозі не валяються і нехай 
згадує потім довгими самотніми ночами свій кращий в житті секс. 
Браво, помста вдалася. Втім, питання, кому від цього буде добре, 
а кому буде погано, залишається відкритим.

ВИПАДКОВІСТЬ 
Ми за природою своєю тварини, типу обізнані та свідомі, але все ж 
таки тварини. І як всім різностатевим особинам тваринного світу, нам 
важко стримувати інстинкти, коли поруч самка/самець. Особливо, 
якщо раніше між нами щось було (загальне минуле в даному випадку 
вирішальний фактор). Зовсім випадково ви можете опинитися в одній 
компанії, абсолютно випадково там може виявитися алкоголь, і про-
гнозовано випадково може з'явитися бажання завершити цей вечір 
в ліжку. Правда, після акції хіті і пристрасті, найчастіше настає сором і 
бажання втекти на край світу. Та це не відміняє теорії випадковості.

ІЛЮЗІЇ 
Свого колишнього партнера досить складно сприймати об'єктивно, 
у вас є минуле, а він його тінь. Гірше того — тінь перекручена. Тому 
що час від часу, згадуючи, як все було, все добре та гарне виходить 
на перший план, погане та зле забувається. Але ви ж чомусь розлучи-
лися? Та, як кажуть, «хто минуле пригадає, тому око геть», і дарма, що 
ми знаємо про «снаряд, який двічі в одну воронку не падає», все одно 
яскравими літерами в нас горить на серці «а раптом». Раптом лише 
блохи заводяться, якщо ми вже тут згадали народну творчість, а побу-
дувати щось нове з колишнім навряд чи вийде, втім, поламати те, що 
залишилось, напевно. Але ми все одно сподіваємось, чи не так?

ОДНОРАЗОВА АКЦІЯ 
Якби ми були надзвичайно вольовими та сильними людьми, могли б 
дозволити собі піти на поводу у емоцій і пам'яті, всього один раз, 
щоб заспокоїтися і забути (хоча сильній людині це ні до чого). А ще 
пам'ятали б наступне: колишній/колишня — це не випадкова людина, 
до якої раптом щось спалахнуло. Тож секс тут випадковим не назвеш 
і не забудеш наступного дня. А от емоційно залипнути всього лишень 
через одну інтимну близкість ймовірність дуже велика і ризик теж. І 
замість приємного проведення часу ви можете отримати нові рани 
на старі шрами. Впевнені, що готові це пережити знову? Тоді вперед.

БЕЗСИЛЛЯ 
Коли на нову історію немає сил і бажання (особиста драма, по-
ганий стан, хіба мало що?), у нас може з'явитися відмінна ідея 
піти перевіреним, хоча швидше знайомим шляхом. І тоді нам 
приходить у голову геніальна думка — трохи підживитися колишнім 
(ну ж бо енергії ні на що немає). Колишнього партнера ми знаємо 
як облупленого, знаємо, як на нього реагувати, і як захищатися. 
Секс по дружбі, так би мовити, я тобі нічого не винен, і ти мені. 
Звісно, при цьому ви і себе, і можливо партнера позбавляєте шансу 
побудувати нові стосунки. Проте вам не нудно і не боязно, адже за-
мість того, щоб з кимось знайомитися, налагоджувати спілкування, 
викликати любов, ви проводите час з колишнім, хоча перспектив 
на майбутнє не бачите ні ви, ні він.

Íàâ³òü íåçâàæàþ÷è íà ñóõèé, 
ìàéæå ñîíÿ÷íèé òà ïëþñîâèé 
ëèñòîïàä, á³ëüø³ñòü ç íàñ, òèõ, 
õòî çàðàç íå â ñòîñóíêàõ, ïî-
÷èíàþòü ñóìóâàòè òà íîñòàëü-
ãóâàòè. Ïîò³ì ïðèéäå çèìà òà 
ïåðåäñâÿòêîâà ìåòóøíÿ, ÿêà òåæ 
åìîö³éíî íàñ ï³äêîñèòü. Àëå 
ïîêè ìè â ñïîê³éíîìó ì³íîð³, ³ 
ñàìå â öåé ïåð³îä ïî÷èíàºòüñÿ 
ö³êàâà òåìà: «îò ÿêáè âñå ñêëà-
ëîñÿ ïî-³íøîìó». Ñïî÷àòêó ìè 
ïî÷èíàºìî çãàäóâàòè íàø³ ìè-
íóë³ ñòîñóíêè, äîáð³ ÷è ïîãàí³, 
íåâàæëèâî, ïàì'ÿòü âèá³ðêîâà 
(òîáòî îáèðàº òå, ùî ¿é ïðèºì-
í³øå). À ïîò³ì ÷åðåç áðàê àëü-
òåðíàòèâ ìè ïî÷èíàºìî ñóìóâàòè 
çà êîëèøí³ìè.

ЗБІР ІНФОРМАЦІЇ 
² ÿê áóëî á äîáðå, êîëè á âñ³ 

ö³ ìàíäð³âêè ïàì'ÿò³ â³äáóâàëèñÿ 
ó íàñ â ãîëîâ³ ³ ñåðö³, àëå çà äî-
äàòêîâèì äîï³íãîì ìè éäåìî äàë³. 
Ïî÷èíàºìî ïåðåãëÿäàòè ñîö³àëü-
í³ ñòîð³íêè êîëèøí³õ, ó ñï³ëüíèõ 
çíàéîìèõ (àáñîëþòíî âèïàäêîâî) 
íàìàãàºìîñÿ ä³çíàòèñÿ, ÿê òàì 
â³í/âîíà. À äåÿê³ éäóòü ùå äàë³, 
ñïèñóþòüñÿ (ïðîñòî ä³çíàòèñÿ, 
ÿê ñïðàâè), äîìîâëÿþòüñÿ ïðî 
çóñòð³÷ (ç òèõ æå ïðè÷èí).

À ÷àñîì ìè íàìàãàºìîñÿ â³ä-
ðîäèòè êîëèøí³ ñòîñóíêè — 
ñïîä³âàþ÷èñü íà íîâèé øàíñ. 
Àäæå íàâêîëî êóïà ïðèêëàä³â, 
÷îìó ìè íå ìîæåìî áóòè ñå-
ðåä íèõ. ² íàñ çíîâó çàòÿãóº 
ó âèð, âèáðàòèñÿ ç ÿêîãî ñòàº 
âñå âàæ÷å. ² íå òîìó, ùî åìîö³¿ 
çàõëüîñòóþòü, õî÷à ³ ÷åðåç öå 

òåæ. Ïðîñòî äóæå ñòðàøíî çíîâó 
îïèíèòèñÿ íà ñàìîò³, à òàê õî÷ ³ 
íå äóæå êîõàíà ÷è çàêîõàíà, àëå 
íà÷åáòî íå ÷óæà ëþäèíà ïîðó÷. 
Òà é ñèëó àäàïòàö³¿ ç ³íåðö³ºþ 
âèêëþ÷àòè íå âàðòî. Õî÷à ïî-
÷èíàëîñÿ âñå ç íóäüãè.

ЩО, ЗНОВУ?
Äîáðå, êîëè ñòîñóíêè ç íîâèì 

«ñòàðèì» ïàðòíåðîì ä³éñíî ïî-
÷èíàþòüñÿ, ðîçâèâàþòüñÿ ³ íàáè-
ðàþòü îáåðò³â. Áóâàº æ, ùî ëþäè 
ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ ñïðîá ïåðåîö³-

íþþòü âàæëèâ³ñòü ³ áëèçüê³ñòü 
ïåâíî¿ ëþäèíè. Ðîçóì³þòü, ùî 
ñàìå ç ö³ºþ âñå áóäå òàê ÿê òðå-
áà ³ ñòîñóíêè ïî÷èíàþòüñÿ ç ÷è-
ñòîãî àðêóøà, ç àáñîëþòíèì áà-
æàííÿì íå ïîâòîðèòè ïîìèëîê, 
ÿê³ òîä³, â ìèíóëîìó, ïðèçâåëè 
äî ðîçñòàâàííÿ. Äîáðå, ÿêùî òàê. 
Àëå, íà æàëü, íàéá³ëüø ÷àñòèé 
ñöåíàð³é òàêèõ âèëàçîê «â ìè-
íóëå» ô³êñóºòüñÿ íà ñòàä³¿ — ìè 
ïðîñòî ñïèìî ïåð³îäè÷íî, òîìó 
ùî í³êîãî ³íøîãî ïîêè íåìàº. 
Äâ³÷³ â îäíó ð³÷êó íå ââ³éäåø, 
ìè ïàì'ÿòàºìî ö³ ìóäð³ ñëîâà ç 
äèòèíñòâà, àëå â äîðîñëîìó æèò-
ò³ çàáóâàºìî, ÷îìóñü. À äî ðå÷³, 
÷îìó?

ТОП-7 ПРИЧИН, ЧОМУ ВОСЕНИ 
НАС ТЯГНЕ ДО «ЕКСІВ» 
Колишні  Пари сходяться і розходяться, 
сплять разом і перестають це робити. 
Але іноді статус стосунків «разом» 
у минулому, а ось секс між колишніми 
навіть дуже справжній і це сьогодення. 
Навіщо ми спимо з колишніми?

Äâ³÷³ â îäíó ð³÷êó 
íå ââ³éäåø, ìè 
ïàì'ÿòàºìî ö³ ìóäð³ 
ñëîâà ç äèòèíñòâà. 
Àëå â äîðîñëîìó æèòò³ 
çàáóâàºìî, ÷îìóñü

ЧОМУ МИ СПИМО З КОЛИШНІМИ



ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019 ГОРОСКОП
ВЛАДИСЛАВ КРАВЧУК, ВОДІЙ

— Доктор, розумієте, у нас 
з дружиною до смішного 
доходить.
— І що?
— А ось далі — ніяк.

***
Наречений виносить наречену з РАЦСУ 
на руках. Вона йому на вухо:
— Колю, ми вже одружилися?!
— Так.
— Дай на шию перелізу…

***
Їде мужик по дорозі на УАЗіку. Його зупиняє 
даішник і каже:
— Ви їхали зі швидкістю 140 км/год.
На що мужик, не кажучи ні слова, виходить з 
машини, простягає ключі даішнику і каже:
— Розженіть, заплачу!

***
Чиновник у ворожки.
— І буде в тебе багато грошей…
— Без тебе знаю, давай про «Казенний дім».

***
— Я прибираю вдома! Тут усе на своєму місці!
— Так? А цей пил?
— Там важливі номери.
— Ну так, а той павук у кутку?
— Не чіпай Гошу, він ні в чому не винен!

***
Олег піде на шашлики, і порося Боря піде 
на шашлики. Схожі фрази, але які різні долі!

***
Сільська дискотека. Хлопець підходить 
до дівчини:
— Танцюєш?
— Ні!
— Чудово, пішли трактор допоможеш попхати.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

20 RIA, 
Ñåðåäà, 6 ëèñòîïàäà 2019

ОВЕН 
Неделя чрезвычайно благо-
приятна для творческих 
занятий. 

ТЕЛЕЦ 
Вы можете уверенно при-
ступать к новому важному 
заданию. Даже не сомне-
вайтесь в полном успехе.

БЛИЗНЕЦЫ 
Делайте всё в своем темпе 
и по своему сценарию, и вы 
добьетесь реального успеха. 

РАК 
Хорошая неделя для реа-
лизации смелых проектов 
и взятия карьерных высот. 

ЛЕВ 
На этой неделе довольно 
трудно будет обсуждать 
вопросы взаимодействия 
с деловыми партнерами. 

ДЕВА 
В начале недели отложите 
все личные дела и полно-
стью посвятите себя работе.

ВЕСЫ 
Не стоит разрушать давно 
устоявшиеся связи. Лучше 
ценить то, что у вас уже есть.

СКОРПИОН 
Звезды советуют верить 
в лучшее. Вы не разочару-
етесь.

СТРЕЛЕЦ 
Придется много работать, 
зато вы получите щедрую 
денежную компенсацию.

КОЗЕРОГ 
Поделите путь достижения 
цели на мелкие части, и все 
получится. 

ВОДОЛЕЙ 
Будьте предусмотрительны. 
Не рассчитывайте на быстрое 
решение ваших проблем.

РЫБЫ 
Не пытайтесь философ-
ствовать — это может ввер-
гнуть вас в депрессию.

РЕКЛАМА

463613

462005

Анастасія, 21 рік
Живу та працюю у Вінниці. Добра, щира, 
весела. Люблю музику та жарти. Мрію 
подорожувати зі своїм коханим по світу. 
Люблю екстрим.  

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

462716

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

462742

463619

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

ФОТО «МІС RIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA----------------------------------22222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222222200000000000000000111111111111111199999999999999

щира, 
рію 
світу. 
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Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

(

Reader з Андроїд-маркета 
або аналогічна)


