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«Ревизор» в Виннице ночевал, 
и морочил голову в «Ключике»
Новый сезон «Ревизора» обещают с 18 августа, 24 июля команда программы колесила Винницей. 
Ночевали в «Даче» и «Апреле», фоткались на фоне стеллы у въезда в город, на набережной 
«Рошен». Кого ревизировали, вопрос



АЛЕНА РЯБОКОНЬ,  
(067)4333535

Была «ревизия» в Виннице или коман-
да скандально известного шоу просто 

приехала к нам на экскурсию? Заинтриго-
вали винничан “безпалевным” автобусом. 
Переночевали в двух местных гостиницах 
и укатили, даже не оценив фирменное 
жаркое “Золотого ключика”.

Администратор ресторана «Дача» рас-
сказывает, что автобус «Ревизора» около часа 
постоял возле их комплекса, и сразу пошел 
шквал звонков, с вопросами — «а правда?»

— Да, команда «Ревизора» у нас была, 
ребята сняли 13 номеров в гостинице, — 
говорит администратор ресторана. — Оли 
Фреймут не было, был Сергей Притула, 
Александр Педан, Анна Жижа. Они у нас 
только переночевать остановились и по-
завтракать. «Мы вас проверять не будем, 
только переночуем», — сказала Жижа, а вот 
кого проверять будут, не сказала.

Фанаты все знают 
В Виннице есть фанклуб «Ревизора». Это 

не очень многочисленная группа молодых 
людей, среди которых две подруги Марина 
и Диана. Девчонки списались вКонтакте 
с Анной Жижой, как только появилась весть 
о том, что “Ревизор” в Виннице. Догово-
рились о встрече.

— С Анной Жижей мы в «Даче» встре-
чались, подарили ей цветы, спрашивали, 
какой новый формат программы, где Оля, 
кто новый ведущий, — рассказывает вин-
ничанка Диана Дзецул.

— Шеф-редактор программы «Ревизор» 
Анна Жижа сказала, что пятый сезон про-
граммы будет отличаться от того, что зритель 
видел до этого. Программа будет называть-
ся «Ревизор. Без купюр», и это значит, что 
в эфир будет пускать все видеоматериалы 
съемок, без нарезки сюжета. Как что было, 
то и покажут. Оля Фреймут, к сожалению, 
ушла с «Нового канала» и пятый сезон 
«Ревизора» будет вести Саша Педан. А вот 
Сергея Притулу мы не видели.

Никто ничего не слышал 
Спрашивали ли девчонки, кого в этот раз 
будет проверять «Ревизор»? Конечно, да. 

Вот только ничего конкретного не узнали.

— Мы предполагаем, что проверят те же 
заведения, что и в прошлом году: «Фериде 
Плаза», у них же там конфликт произошел 
и хозяин «Фериде» повесил постеры, за-
прещающие «Ревизор»; «Мафию», «Кнай-
пу» наверное, ну и «Дачу»… Хотя винничане 
просили Макдональдс осмотреть и кофей-
ню на Соборной.

Мы обзвонили рестораны Винницы, ко-
торые в прошлом году попали под «об-
стрел» Оли Фреймут. В “Фериде Плаза” 
ребят из “Ревизора” не было, в «Кнайпе» 
тоже сказали — никого.

— Более того, мы даже не слышали, что 
вообще кого-то проверяли, — говорит ад-
министратор ресторана.

А вот в «Апрель» ребята на здоровенном 
автобусе приехали, проверку, правда, 
не устраивала, так, остановились на постой.

— Они и в «Даче» ночевали, и у нас, — 
говорит администратор “Апреля”. — И тут, 
и там была Анна Жижа, ночь поспали 
и спокойно уехали.
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Ну здравствуй, «Ключик» 
— Были, снимали, улыбались, с по-
сетителями общались, — рассказыва-
ет бухгалтер “Золотого ключика”, 
который находится в Центральном 
парке. — Как раз в обеденное вре-
мя зашли, люди кушали, их стали 
спрашивать: “Нравится тут?”, на что 
услышали: “Да мы сюда специально 
на жаркое ходим”.

По словам работника “Золотого  
ключика”,  в этот раз съемка  
длилась всего 40 минут, мелочь, 
по сравнению с предыдущими тре-
мя часами.

— Оли не было, был мальчик, малень-
кий, Педан, улыбался, — рассказывают 
в “Золотом ключике”. — Наш директор 
Мила Степановна говорит им: “Нашли 
время, мы тут тушенку готовим, пироги 
нашим ребятам на восток, столько ра-
боты, а вы нам тут головы морочите”. 
А они: “Нет, нет мы по быстрому по-
смотрим и все”. Но вроде как доволь-
ные вышли, понравилось им, а вот что 
потом покажут…
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Новый проект 
«Ревизор. Без купюр», 
в эфир будут пускать 
все видеоматериалы 
съемок, без нарезки 
сюжета. Ждем новых 
программ с 18 августа
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Чи стане екс-мер Вінниці Гройсман 
другою людиною у державі 
Одна з головних інтриг тижня має відкритися уже завтра. Депутати або піддадуться на фактично 
шантаж прем’єра Арсенія Яценюка і підтримають запропоновані урядом ініціативи з поправками,  
або знову провалять їх, і можливо, хоча така вірогідність і невелика, відправлять прем’єра у відставку



ОЛЬГА ЛИТВЕНЮК,  
(097)2661093

У четвер, 24 липня, оголосивши про 
свою відставку прем’єр Яценюк за-

мість себе залишив екс-мера Вінниці Во-
лодимира Гройсмана. Проте де-факто 
в статусі т. в.о. той встиг провести лише 
одне коротке засідання уряду, в п’ятницю, 
25 липня. У понеділок Яценюк повернувся 
на роботу, хоча і своє попереднє розпо-
рядження не скасував.

Заява про відставку Яценюка поступила 
в парламент опівдні в п’ятницю. Але роз-
глянути її парламент уже не встиг.

Партія, яку розіграв довкола своєї «само-
відставки» прем’єр-міністр Арсеній Яце-
нюк, частково переключила увагу країни 
з зовсім іншого.

А саме, що якщо до 24 серпня в Раді 
не утвориться нова коаліція, 25 серпня 
президент Порошенко зможе оголосити 
позачергові вибори парламенту, а 26 жовт-
ня Україну чекатимуть парламентські ви-
бори, а разом з ними можливо «переван-
тажаться» і місцеві ради. 

В тому числі Вінниця зможе голосувати 
за нового мера.

 Одна з головних інтриг тижня — піде 
чи залишиться прем’єром Арсеній Яце-
нюк, має відкритися уже завтра, 31 липня, 
на позачерговій сесії Ради. Депутати або 
піддадуться на фактично шантаж прем’єра 
Арсенія Яценюка і підтримають запропо-
новані урядом ініціативи, до яких уже самі 
встигли підготувати поправки, або знову 
провалять їх. Ризик відставки Яценюка, 
за словами експертів, мінімальний. 

Як це було 
24 липня прем’єр Арсеній Яценюк подав 
у відставку, у зв’язку з розпадом коаліції у Вер-
ховній Раді, а також у зв’язку з відмовою пар-
ламенту підтримати ініціативи Кабміну щодо 
перегляду і урізання держбюджету-2014 і 
реформу НАК «Нафтогаз України». Точніше, 
у зв’язку з тим, що коаліція розпалась перед 
прийняттям цих законопроектів.

Тобто, скоріше за все, за задумом, депутати 
мали підтримати запропоновані урядом зміни 
до законодавства, а вже потім мала розпасти-

ся коаліція. Проте все пішло не так. Як заяв-
ляли потім депутати від “Свободи” та УДАРу, 
чиї фракції і оголосили про вихід з більшості, 
їх не влаштовував поспіх, з яким проштовху-
валися окремі урядові законопроекти.

— Вихід з коаліції “Свободи” — це в першу 
чергу можливість виконати вимогу Майдану 
та перезавантажити Верховну Раду, — каже 
депутат від ВО «Свобода» вінничанин Олексій 
Фурман. — Щодо того, що ми не голосували 
за окремі пропозиції уряду, то у випадку з 
бюджетом ми не могли погодитися з тим, що 
бюджетники, які і так отримують по 1,5–2 тисячі 
зарплати, будуть відправлятися ще й неоплачу-
вані відпустки. По-друге, ми завжди виступали 
і виступаємо за те, що наша газотранспортна 
система має залишатися в держвласності.

В результаті, увечері четверга Арсеній Яце-
нюк підписав розпорядження, згідно з 
яким тимчасово виконувати його обов’язки 
має віце-прем’єр Володимир Гройсман.

— Я вважаю, що Прем’єр-міністр Укра-
їни — на своєму місці, — сказав пізніше 
Володимир Гройсман, додавши, що для 
нього пост глави уряду самоціллю не є.  
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— Що стосується мене, я прийшов пра-
цювати в уряд за запрошенням Арсенія 
Петровича. Для мене ніколи не було і не є 
самоціллю зайняти позицію прем’єр-міні-
стра… Але є доручення прем’єр-міністра і 
рішення уряду, і я вважаю, що це досить 
формальні функції. Але, з іншого боку, є 
багато робочих питань, які потрібно ви-
рішувати, і вони не повинні гальмуватися.

Як це мало бути 
Представник президента в уряді Олек-
сандр Данилюк заявив, що Гройсман за-
лишатися в. о. прем’єра тривалий термін 
не може. І якщо Рада не голосуватиме 
за відставку Яценюка, то саме він і пови-
нен залишитися главою Кабміну.

— Не може розпорядженням Кабміну пов-
новаження прем’єра покладатися на Грой-
смана. Може, (але) на певний час. Не забу-
вайте, що прем’єр-міністр — це політична 
посада. Так просто між собою передати 
повноваження можна на два-три дні, але 
неможливо в довгостроковій перспекти-
ві, — сказав Олександр Данилюк.

Тим часом лідер фракції УДАР Віта-

лій Ковальчук назвав призначення ві-
це-прем’єр-міністра регіонального роз-
витку, будівництва та ЖКГ Володимира 
Гройсмана на пост т. в.о. прем’єр-міністра 
протизаконним. Адже за процедурою, 
Рада має заслухати питання про відстав-
ку прем’єра протягом десяти днів і потім 
прийняти відповідне рішення.

Яценюк передумав?
Тим часом, уже в понеділок, 28 липня, Яце-
нюк повернувся в Кабмін. Після того як він 
провів засідання уряду, дав прес-конфе-
ренцію, на якій заявив, що сподівається, 
що депутати все ж підтримають урядові 
ініціативи.

— Уряд повторно вносить до парламенту 
всі закони, яких потребує країна, — заявив 
прем’єр.

Йдеться про довгограючий секвестр бю-
джету, зміни Податкового кодексу і зако-
нопроект, що дозволяє продати 49% га-
зотранспортної системи компаніям з ЄС чи 
США. При цьому у випадку з переглядом 
бюджету, як переконує Яценюк, Кабмін уже 
пішов на поступки. За його словами, соцви-

трати і зарплати скорочуватися не будуть. 
Також із законопроекту обіцяють прибрати 
норму про примусові двотижневі відпустки 
за власний рахунок для бюджетників і за-
морожування мінімальних зарплат і пенсій. 
Але одночасно планується додати норму, 
згідно з якою буде введений, так званий, 
військовий податок — 1,5% від зарплати 
кожного українця до кінця року.

Крім того, прем’єр запропонував зняти всі 
надбавки з міністрів і нардепів, залишивши 
їх на голому окладі.

Загалом, ряд нардепів вважають, що у Яце-
нюка вкотре просто здали нерви і що той 
фактично розпочав передвиборну кам-
панію. Причому почав її сам — без Юлії 
Тимошенко. Іншої думки регіонали.

Що далі?
— Потрібно спочатку забезпечити мир, 
розібратися з економікою, а потім вже роз-
валювати коаліцію і починати піар-кам-
панію, — сказав заступник голови фракції 
Михайло Чечетов. — Чи запропонують но-
вого прем’єра — будемо дивитися на кан-
дидатуру.
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А от “Свобода” за відставку Яценюка обі-
цяє не голосувати.

— Наша позиція не змінилась, голосува-
ти за відставку прем’єра ми не планує-
мо. Думаю, це буде правильно, якщо той 
до кінця буде нести ту відповідальність, 
яку він узяв на себе кілька місяців тому, — 
сказав нардеп з Вінниці  Олексій Фурман 
у вівторок ввечері. 

За словами політологів, ціна питання за-
раз полягає в тому, хто ж візьме на себе 
відповідальність, за необхідні реформи: 

парламент, уряд чи президент.

— Якщо прем’єром залишиться Яценюк, 
він зажадає гарантій для себе, щоб і 
після виборів залишитися прем’єром, — 
каже політолог Кость Бондаренко. — Але 
таких гарантій йому зараз ніхто дати 
не зможе.

Якщо ж на місце Яценюка прийде люди-
на Порошенка, то й за ситуацію в країні 
відповідатиме президент.

— Склад Кабміну до виборів міняти не бу-

дуть. А у Яценюка немає іншого виходу: 
він політик, і тому йде. Та й по суті — чому 
він повинен відповідати, якщо УДАР, на-
приклад, відхрестився від відповідально-
сті? А Гройсман може стати справжнім 
прем’єром після виборів, — вважає екс-
перт Вадим Карасьов.

Що ж, прогнози-прогнозами, а як воно 
буде, побачимо уже згодом. Партія триває. 
А ситуація в країні залишається непро-
стою. Якщо парламент не прийме зміни 
до бюджету, фактично ставиться під за-
грозу фінансове забезпечення АТО.

Екс-мер Гройсман зараз 
очолює українську комісію 
з рослідування справи, 
яка займає центральне 
місце в геополітичній грі – 
катастрофи Boeing 777
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Третя хвиля 
мобілізації точно 

не зачепить 
студентів 

Скільки людей зараз призвуть, щоб 
відправити в зону АТО, в обласному 
комісаріаті не кажуть. Хоча по місту 

ходять чутки про 1500 рекрутів. Цього 
разу знову є потреба у військових 

спеціальностях, але більше — 
в тиловиках. Мобілізують чоловіків і 

жінок зі служб забезпечення



НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,  
(067)7857674 

Щоб відновити втрати, провести 
ротацію мобілізованих раніше і 

сформувати служби забезпечення, про-
водиться третя часткова мобілізація. 
Протягом 45 діб військові комісаріати 
усіх областей мають зібрати із добро-
вольців і резервістів 15 військових ча-
стин, а з тиловиків — 44 частини бо-
йового забезпечення.

Такі мобілізаційні плани. Але ще немає 
розпорядження про кількість потрібних 
бійців і яких конкретно вони мають бути 
спеціальностей. Тож кому саме прийдуть 
повістки з вимогою з’явитися у військ-
комат, обласний комісар Геннадій Дол-
гашов чітко не каже. Цифр він взагалі 
уникає, як таких, що є службовою ін-
формацією. Але пояснює — на кожну 
область пропорційно поділять мобілі-
заційний план.

Якщо досі мобілізовували в більшості де-
сантників, спецнази та офіцерський і сер-
жантський склад, то цього разу, як каже 
комісар, повістка може прийти навіть най-

нижчого рангу військовозобов’язаному — 
стрільцеві.

— Чекаємо розпорядження, скільки 
треба людей, в які частини і яких саме 
спеціальностей. В залежності від цього 
буде проводитися відбір, — пояснюють 
систему мобілізації у обласному коміса-
ріаті. — Спочатку будуть набирати людей 
із добровольців, списки яких складали-
ся під час попередніх мобілізацій. Потім 
відберуть по базі військкомату людей тих 
військових спеціальностей, яких не буде 
вистачати.

Зараз вікову категорію військовозобов’я-
заних збільшили до 60 років. Офіцерський 
склад — до 65 років. Але, військові люди 
кажуть, що будуть набирати чоловіків се-
реднього віку — від 25 до 35 років. Мож-
ливо, до 40. Таким завжди надається прі-
оритет.

— Якщо буде потреба у якійсь дефі-
цитній військовій спеціальності, тоді 
підберуть людину такого віку, якого 
знайдуть, — пояснюють у обласному 
комісаріаті.

Кого можуть призвати, а кому точно не при-
несуть повістку в третю чергу часткової мо-
білізації — дивіться в інфографіці. Облас-
ний комісар Геннадій Долгашов сказав, що 
не будуть призивати першокурсників вищих 
навчальних закладів. Але можуть повістку 
принести іншим юнакам, які ще не служити, 
але досягли призовного віку.

До речі, президент Петро Порошенко вже 
підписав Закон, який гарантує: студентів та 
аспірантів денної форми навчання не при-
звуть на військову службу під час мобілізації. 
За добровольцями, які самі захочуть перер-
вати навчання заради армії, будуть зберігати 
місця навчання. В тому числі, бюджетні.

Та все ж більшість зараз потрібних для ар-
мії людей — не вояки, а тиловики. З них 
мають сформувати аж 44 частини бойо-
вого забезпечення. Тилових спеціальнос-
тей маса — це медики, водії, автослюсарі, 
електрики, ремонтники, кухарі, зв’язківці, 
управлінці, правознавці. Армії зараз потріб-
ні всі ті люди, хто забезпечить матеріальні, 
транспортні, побутові та інші потреби військ. 
У військкоматах знов дають „зелене світло” 
добровольцям.
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Сама крайня стадія мобілізаціїї — четверта. 
Вона настає, коли в державі тривалий час 
ідуть бойові дії. Тоді до війська записують 
усіх, хто може тримати зброю в руках. А за-
раз третя, передостання хвиля мобілізації. 
Вона стосується всіх, хто не має «білого квит-
ка» — рішення про непридатність до служ-
би в армії. Всі інші, в тому числі жінки та 
18-річні хлопці, можуть отримати повістку.

Той, хто отримає таку у найближчий місяць, 
зобов’язаний з’явитися у вказаний час до вій-
ськкомату для проходження медкомісії. Далі — 

буде ряд перевірок, в тому числі перевірка 
МВС. І якщо все у призовника в порядку зі здо-
ров’ям та головою, він отримає бойову повістку. 
В ній вже вкажуть, коли з’явитися до військової 
частини чи на збірний пункт, де боєць пройде 
навчання перед відправкою на службу. 

За неявку у військкомат по повістці під час 
мобілізації, загрожує адміністративна відпо-
відальність — штраф від 85 до 119 гривень. 
А Кримінальний кодекс України передбачає 
відповідальність за ухилення від військової 
служби. Тут вже йдеться про позбавлення 

волі на строк від двох до п’яти років.

Нагадаємо про втрати батальйону терито-
ріальної оборони Вінниччини, який зби-
рав обласний комісаріат. Загинув один вій-
ськовослужбовець — боєць Бровінський з 
Могилів-Подільського. Поранених — троє. 
Зі всіх підрозділів і структур, що служать 
на сході, за час АТО загинули 23 мешкан-
ці Вінницької області. Таку цифру назвав 
обласний військовий комісар і сказав, що 
держава гарантує родині кожного загиблого 
609 тисяч гривень.

Це передостання перед масовою хвиля мобілізації?
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ПРИНЕСУТЬ ЧИ НЕ ПРИНЕСУТЬ ПОВІСТКУ?
Якщо мають набрати 15 військових частин, то це значить, що плани третьої мобілізації треба рахувати десятками тися-
ча душ. Військові цього не кажуть. Тим часом люди в районах між собою переказують цифри. В Мурованокуриловець-
кому кажуть про 160 призовників, а в Калинівському аж про півтисячі… Обласний комісар реальних цифр не називає — 
не можна. Говорить тільки, що рахуватимуть навантаження на кожну область, пропорційно кількості населення

військо-
возобов’язані, 
які пере бувають 
у запасі та 
мають військові 
звання 
рядового, 
сержантського і 
старшинського 
складу, другого 
розряду — 
віком 
до 60 років.

БУДУТЬ  
НАДАВАТИ  
ПРІОРИТЕТ 
  добровольцям 
  військово-

зобов’язаним 
потрібних 
спеціальностей 
віком 25–
35 років, 
рідше — 
до 40 років. 
Тільки людину 
дефіцитної 
військової 
спеціальності 
призвуть у віці 
під 60.

МОЖУТЬ БУТИ МОБІЛІЗОВАНІ
Всі ті, хто стоїть на військовому обліку

офіцери, які перебувають 
у запасі, другого 
розряду:
  молодший 

офіцерський склад — 
до 60 років;

  старший офіцерський 
склад:

  майор (капітан 
3 рангу), підполковник 
(капітан 2 рангу) — 
до 60 років;

  полковник (капітан 
1 рангу) — 
до 60 років;

  вищий офіцерський 
склад — до 65 років.

військово-
зобов’язані-
жінки, 
незалежно 
від 
присвоєних 
їм військових 
звань, 
зараховані 
до запасу 
другого 
розряду. 
Граничний 
вік — 
50 років.



військовослужбовцям,  
заброньованим на період мобілізації 
та на воєнний час за органами дер-
жавної влади, місцевого самовряду-

вання 

військовозобов’язаним, які визнані 
військово-лікарською комісією тимчасо-
во непридатними до військової служби 
за станом здоров’я на термін до шести 

місяців 

чоловікам, на утриманні яких перебува-
ють п’ять і більше дітей віком до 16 років 
(такі можуть бути призвані тільки у разі їх 
згоди і лише для служби за місцем про-

живання) 

КОМУ ТОЧНО НЕ ПРИЙДЕ ПОВІСТКА 

жінкам, на утриманні яких перебува-
ють діти віком до 16 років (теж можуть 

бути призвані в разі їх згоди і тільки 
за місцем проживання)

зайнятим постійним доглядом за осо-
бами, що його потребують, у разі від-
сутності інших осіб, які можуть здійс-

нювати такий догляд

народним депутатам 
України
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Військовозобов’язані, які були призвані 
на військову службу під час мобілізації, 
набувають юридичного статусу 
„військовослужбовець” і гарантовано — 
соціальний і правовий захист. Якщо 
боєць не зможе отримати нараховані 
йому кошти під час служби, їх мають 
направити його сім’ї.

Крім „зарплати” та разової допомоги, 
мобілізовані будуть отримувати 
винагороду за участь в АТО. Про це 
прийняли рішення нещодавно. Розмір 
такої винагороди — 3000 гривень. І 
згідно з калькуляцією, оприлюдненою 
Міністерством оборони, разом 
з грошовим забезпеченням 
військовослужбовця мобілізовані раніше 
бійці в червні отримали по 5 тисяч 
595 гривень.

ГРОШОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ 
Щойно оголосили третю чергу мобілізації, в інтернеті 
поширилася інформація, що ця мобілізація відбувається 
в рамках першої хвилі. Але у вінницькому обласному 
військкоматі кажуть, що хвиля і черга — це одне і те ж. 
Різниця лиш у тому, що в Україні — часткова мобілізація. 
Це означає, що призивають не поголовно усіх, хто підпадає 
під „хвилю”, а тільки потрібних саме зараз армії. У нас 
не військовий стан, а антитерористична операція.

ПЛЮСИ МОБІЛІЗАЦІЙ Є 
Дві перші хвилі дозволили 

привести в бойовий стан 
53 військові частини Збройних 

сил України і 18 частин 
інших військових формувань. 

Після третьої додасться ще 
15 військових частин і 44 частини 

бойового забезпечення.
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ПЕРША 
Мобілізації підлягають 
добровольці — рядові 
до 45 років, офіцери і 
сержанти запасу затребуваних 
спеціальностей (зв’язківці, 
ракетники, артилеристи, 
розвідники) до 45 років: рядові 
запасу з досвідом армійської 
служби до 40 років.
Така мобілізація в Україні 
почалася 17 березня.

ДРУГА 
Призиваються офіцери 
і сержанти запасу всіх 
військових спеціальностей 
до 45 років; рядовий склад 
у запасі всіх військових 
спеціальностей до 40 років; 
вищий офіцерський склад усіх 
військових спеціальностей 
до 60 років.
Така мобілізація 
(за вибірковими 
спеціальностями) в Україні була 
оголошена після 6 травня.

ТРЕТЯ 
(оголошується, як правило, 
у разі початку воєнних дій) 
Мобілізуються призовники, 
жінки-військовозобов’язані 
(польові лікарі і техспеціалісти), 
а також ті, хто не проходив 
військову службу, але не має 
„білого квитка”.
Таку часткову мобілізацію 
оголосили зараз — з 22 липня.

ЧЕТВЕРТА 
Оголошується, 
коли війна вже 
у розпалі, на фронт 
призиваються усі, хто 
може тримати зброю 
у руках і підносити 
патрони.

ХВИЛІ МОБІЛІЗАЦІЇ 
16



17

Двох людей 
порізали в 
муніципальному 
автобусі 

Агресивний молодик кинувся 
на чоловіка в салоні автобуса 
№ 28 на Вишеньці у відповідь 
на зауваження. Дісталося 
від нього і його друга також 
хлопцеві, який спробував 
зупинити «безпрєдєл»



НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,  
(067)7857674

Такою бурною була поїздка в автобусі 
«Вишенька-Водоканал» минулої сере-

ди, 23 липня. Про те, що сталося у враніш-
ній час, близько 7.30, розказав свідок події, 
27-річний вінничанин Денис Федорчук.

Він їхав на роботу з двома співробітника-
ми. Каже, салон був майже повний. Увагу 
привернули двоє молодиків у спортивному, 
які сиділи перед хлопцями. Ці пасажири 
по-товариськи говорили з кондуктором, 
а коли той відійшов, нащось зірвали мо-
лоток для аварійного розбиття скла.

Скрегіт зірваних пломб чули всі, але відреа-
гував на відвертий вандалізм тільки чоловік, 
що сидів з дружиною попереду хуліганів.

— Що ви робите? Ви що, діти маленькі? За-
спокойтеся, — переказує сказане пасажи-
ром свідок Денис. — Вони дуже агресивно 
це сприйняли. Посипалася нецензурна 
лексика, і відразу один з цих молодих чо-
ловіків дістав ніж, й почалося.

Ножик був невеличкий, з пилочкою на ру-

коятці. Цим предметом „спортсмен” штри-
кав прямо у голову чоловіка. Його дружина 
намагалася розборонити. Інші жінки кри-
чали: «Людину убивають!» В салоні було 
чимало кремезних дядьків, але всі боялися 
втрутитися. Першим встав до озброєного 
колега Дениса Олексій.

— Мій напарник скочив, почав їх розборо-
няти і теж отримав низку ударів по голові. 
У нього тепер по всій голові рвані рани, 
синець під оком і поріз на щоці, — каже 
Денис Федорчук. — Олексій намагався схо-
ватися від ударів по автобусу, але кондуктор 
заважав підійти до нього мені чи Євгену. 
Ми хотіли його забрати, щоб не убили.

На стороні озброєного ножем воював й 
другий юнак у спортивному. В кінці кін-
ців хлопці з ножем зрозуміли, що пора 
тікати. Вистрибнули з автобуса за зупин-
ці, пхнули жінку, вона впала, порвала бо-
соніжки. Правило не бити лежачого тут 
не спрацювало. Тут взагалі ніяких правил 
не було — повний „безпрєдєл”. По дорозі 
„спортсмени” ще кілька разів гепнули по-
дружжя пасажирів, які опинилися на землі, 
і побігли в бік вулиці Стахурського.

— Вони перед втечею зірвали з Олексія 
золотий ланцюжок, який важить сім-вісім 
грамів, — говорить Денис. — На зупинці ми 
намагалися їх догнати і по дорозі хотіли ви-
кликати міліцію. Але я на протилежному боці 
вулиці, біля машини таксі, побачив людину 
в формі. Як потім виявилося, то був працівник 
Державтоінспекції. Він миттєво зреагував 
на крики про допомогу і підбіг до людей 
на землі — жінка була біля свого чоловіка і 
витирала його закривавлене обличчя.

У цей момент один з втікачів чомусь почав біг-
ти назад до зупинки. Як каже свідок, він щось 
шукав. Можливо, ніж. Люди з автобуса почала 
кричати і показувати на нього руками. Той по-
бачив, що назустріч кинулися правоохоронець 
і Денис, повернув назад та зник у дворах.

Далі були дзвінки в швидку і в міліцію. Те-
лефонував той самий ДАІшник. Медики 
забрали порізаного чоловіка з жінкою. 
Менше травмований Олексій їхати в лікар-
ню не захотів. Він лишився на зупинці з 
товаришами. Хлопці разом з працівником 
ДАІ в телефонному режимі передавали ін-
формацію про втікачів та автобус, в якому 
все відбулося.
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Як дізналася згодом RIA в міліції, правоохорон-
ці встановили і затримали „спортсменів”. Вони 
тепер фігуранти в кримінальному провадженні 
про грабіж, бо так кваліфікували частину події, 
яка стосується побиття Олексія та зірваного з 
його шиї ланцюжка. Хлопець в той самий день 
написав заяву про злочин. Отримав направлен-
ня на судово-медичну експертизу. Він загоює 
рани вдома.

— У нас з Євгеном теж були травми, забої, синці, 
але ми вирішили не писати зайвих паперів, — 
говорить свідок Денис і додає, що в суматосі 
не здогадався взяти контакти подружжя пора-
нених, щоб разом добиватися покарання для 
неадекватних чоловіків. — У них були скляні очі. 
Думаю, вони були в стані наркотичного сп’я-
ніння.

У приймальному відділення лікарні швидкої до-
помоги сказали, що мешканця Вишеньки, який 
поступив до них вранці минулої середи з ранами 
голови, в лікарню не поклали. Чи звертався він 
або дружина після пережитого в міліцію, немає 
таких даних. Начальник кримінальної міліції міста 
Кирило Доценко знає тільки про заяву Олексія і 
каже, що двом підозрюваним в такому злочині 
чоловікам загрожує до шести років позбавленні 
волі за грабіж, поєднаний з насильством.
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Легендарний 
батальйон 

«Айдар» створили 
вінничани 

Начальник штабу батальйону «Айдар» полковник Валерій 
Мельник розповів журналісту RІА, чому відмовляє 
землякам-вінничанам у прийнятті на службу, про 
перспективи АТО і парад у Севастополі. А також про те, 
хто саме створив легендарний нині бойовий підрозділ



ВІКТОР СКРИПНИК,  
(067)1079091 

– Батальйон “Айдар”, який нині на-
зивають грозою бойовиків і те-

рористів, сформували вінничани, керують 
ним і служать у батальйоні теж немало зем-
ляків, — каже 57-річний вінничанин, один 
з керівників “Айдару” Валерій Мельник.

Про те, що у Вінниці лікується після поранення 
начальник штабу батальйону «Айдар», жур-
наліст RІА випадково дізнався від його лікарів. 

А потім побачив бойового командира 
на сесії облради. Він попросив слова і 

своїм виступом… злякав декого.

— Ми повернемося після війни і з усіх 
спитаємо, що кожен робив для перемо-
ги, — сказав полковник. — Війна нічого 
не згладжує і нічого не спише. Навпаки, 
ще більше загострює всі відчуття.

Як з’ясувалося під час розмови з полковником, 
він — вінничанин. На службу у батальйон 
«Айдар» пішов з  Майдану.

— Саме на Майдані виникла ідея ство-
рення бойового підрозділу, — уточнює 
співрозмовник. — Подав її наш командир 

полковник Сергій Мельничук. Це він ство-
рив бойовий підрозділ.

Земляки просяться на фронт 
Зустрілися з полковником в обласному вій-
ськкоматі. Тут він проводить співбесіди з тими, 
хто має бажання поповнити лави «Айдару».

— З майже тридцяти чоловік, які про-
сяться на фронт, відібрав тільки двоє, — 
каже полковник. — Приходять люди 
різного віку. Буває, зовсім молоді. Тим, 
кому не виповнилося 18, одразу від-
мовляємо. Але є такі, кому майже 60.  
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П’ять міст і селищ, три автомагістралі і одна 
залізнична, допомога у захисті Луганському 
аеропорту — такі бойові здобутки добро-
вольчого батальйону «Айдар» з 20 по 27 лип-
ня. Про це йдеться у повідомленні баталь-
йону на сторінці підрозділу у Фейсбук.

20 липня посилена група розвідки батальйону 
першою увійшла у Рубіжне і вступила у бій 

з бойовиками. Утримувала позиції до під-
ходу 51-ї бригади. Так само було раніше під 
час визволення міста Щастя. За такою само 
схемою діяли під час штурму міста Сєвєро-
донецьк, йдеться у повідомленні батальйону.

27 липня підрозділи батальйону брали участь 
у трьох різних операціях навколо міста Лу-
тугине. В кожній з груп були втрати. Спершу 

було повідомлення, що батальйон втратив 
23 людини. Потім заступник командира ба-
тальйону уточнив: 23 загиблих — це загальні 
втрати учасників АТО, з них 13 «айдарівців».

У повідомленні також сказано, що під час од-
нієї операції «айдарівці» залишилися на по-
зиціях під вогнем навіть тоді, коли представ-
ники інших підрозділів АТО відступили.

«Айдарівці» визволяли від бойовиків п’ять міст



Одного з них запитав, що він вміє робити. 
Каже, вмію працювати з людьми. Чоловік 
пояснив, що Донеччина його мала бать-
ківщина, звідти родом, знає місцевість, 
людей. На жаль, для батальйону потрібні 
інші фахівці. Саме їх ми відбираємо.

Полковник просить земляків з розумінням 
ставитися, коли їм відмовляють. Не обра-
жатися, як дехто це робить. Наголошує, 
що йде війна з противником, озброєним 
до зубів. Воювати з таким мають ті, у кого 
є досвід участі у бойових діях, або колишні 
військові. Хоча визнає, що формувався 
батальйон тільки з добровольців.

— Чи правда, що у батальйоні є ті, хто 
раніше був засуджений?

— Правда, — відповідає співрозмов-
ник. — Я вам скажу, які бувають засудже-
ні. Особисто спілкувався з одним з них. 
До речі, він з Луганської області. Чоловік 
мав невеликий бізнес. Працював. Одного 
разу до нього прийшли люди і сказа-
ли, що повинен з ними ділитися. Попе-
редили не рипатися, бо в них, мовляв, 
надійна «криша». Підприємець фізично 
здоровий чоловік, сподівався, зможе сам 

себе захистити. Але ті підключили міліцію 
і одного разу привезли його в дільни-
цю. Причину знайти не складно. Але він 
влаштував у міліції побоїще і зумів втекти. 
Звичайно, його знайшли і знов затри-
мали. Засудили на п’ять років. Відсидів 
чотири. У нього очі світяться ненавистю 
до колишньої влади. Взяв зброю, щоб 
відстояти справедливість.

Про льотчицю Савченко 
— Розповідають, що у батальйоні є 
також жінки і дівчата, найбільш відома 
з них льотчиця Савченко.

— Особисто я з нею не встиг познайо-
митися, бо її взяли в полон ще до того, як 
прибув у батальйон, — продовжує полков-
ник Мельник. — Але у нас всі знають — від 
рядового до командира, що пред’явлені їй 
звинувачення шиті білими нитками. Слід-
чі Росії розкручують справу, нібито Надія 
була навідником гармат у артилеристів, 
які розстріляли російських журналістів. 
Але в нас нема артилерії. Надія займа-
лася іншими справами. Під час бою, коли 
загинули журналісти, її й близько не було 
біля того місця.
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- У суботу, 26 липня, мені передали 
тепловізор за 70 тисяч гривень.  Це 
стало  несподіваним сюрпризом, - каже  
Валерій Мельник, який через кілька днів 
повертається у зону АТО. Подарунок 
стане у нагоді бійцям «Айдару»



— Не раз доводилося чути, що «айдарівці» 
в полон не здаються, а Савченко у полоні.

— Вислів не зовсім точний, бо дійсно, 
як оцінити після сказаного те, що Надія 
опинилася в полоні. Незважаючи на це, 
бійці все одно між собою повторюють, 
що в полон «айдарівці» не здаються. Втім, 
на війні буває по-різному.

— Чим зайняті інші представниці жі-
ночої статі?

— Одні працюють на кухні, інші — у мед-
службі, а є такі, що беруть до рук зброю, — 
уточнює полковник. — Де б вони не нес-
ли службу, кожна знає, як свистять кулі, як 
розлітаються осколки, як лунають артиле-
рійські залпи. Війна — не жіноча справа. 

Але це їх вибір, вибір патріотів. Час від часу 
навідуються ваші колеги журналісти, теж 
жіночої статі.

«Залізний» полковник 
— Одного разу приїхала журналістка Гро-
мадського телебачення Настя Станко, — роз-
повідає начальник штабу. — Просить до-
зволу на зйомку. Пояснюю, що цим може 
видати наше розташування. Навіть з окремих 
фрагментів можна скласти пазли. Раптом 
під час розмови Настя каже фразу: «Пане 
полковнику, я готова заради вас усіх у по-
лоні опинитися, тільки б по вас не стріляли, 
не вбивали, не ранили…» Не знаю, для чого 
вона це сказала. Ми її провели, а наступного 
дня дізнаємося, що Настю взяли в полон. 
Одразу згадав сказані нею слова і подумав: 

неспроста твердять, що вони мають влас-
тивість матеріалізуватися.

— Шкода, що дівчата йдуть під кулі, 
правда?

— Вибачте, але в мене таких почуттів 
не виникає, я професіонал і виконую свою 
роботу без сліз і жалів, — відверто зізна-
ється полковник. — Під час першої війни 
і після неї, бувало, серце рвалося навпіл. 
Пригадую, інколи вночі так зривався, що 
дружина опинялася на підлозі. Потім була 
війна на Кавказі, а тепер тут, на Донбасі. 
Нерви стали, ніби стальні. Хоч ця війна 
найстрашніша, але сприймаю все, як має 
сприймати військовий, який взяв до рук 
зброю. Хочете, називайте мене «залізним» 
полковником. Але кажу все щиро, як є.
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Валерій Мельник, 57 років, професійний 
військовий, полковник запасу. У радян-
ські часи закінчив Бакинське загальноко-
мандне училища (десантно-штурмовий 
факультет). На другий рік після здобуття 
Україною незалежності залишив службу 

в Росії і продовжив в українській армії, 
закінчив Академію Збройних сил Украї-
ни (командно-штабний факультет). Вою-
вав в Афганістані, брав участь у бойових 
діях на Кавказі. Під час подій на Майдані 
вступив у ряди Вінницької самооборони. 

У батальйон прийшов тоді, коли підрозділ 
вже був сформований, і отримав бойо-
ве хрещення під час взяття міста Щастя. 
Прослужив тільки тиждень. Після пора-
нення у ногу доставлений у військовий 
шпиталь.

Знову на війну у 57 років



За словами полковника, на фронті у ньо-
го домінує почуття ненависті до тих, хто 
прийшов до нас із зброєю в руках, хто 
руйнує не тільки будинки, залізниці, під-
приємства, а й долі людей. Є ще почуття 
гордості. За нашу патріотичну молодь, яка 
стала на захист своєї землі, яка добиваєть-
ся справедливості, кращої долі для себе, 
своїх батьків, а хто і своїх дітей.

— Ми любимо свою державу, ніхто нас 
не залякав на Майдані, ніхто не зламає те-
пер, — розповідає полковник. — Віра додає 
сили в бою. У противника відсутня сила духу. 
Бо кого захищають ті, що приїхали з сусід-
ньої держави? Вони на чужій землі. Мета 
батальйону «Айдар» — втілити в реальність 
слова, сказані міністром оборони — пройти 
парадом в українському Севастополі.

Палиці в колеса 
— Чому батальйон хотіли розформува-
ти? Тільки після втручання президента 
вас залишили у спокої…

— Не знаю, хто і чому, але не важко здо-
гадатися, — каже начальник штабу. — Це 
тільки вороги могли ініціювати знищення 

військового підрозділу, який захищає зем-
лю від ворога. Інакшого пояснення не маю. 
Ситуацію розрулив наш комбат. Причому, 
зробив це дуже оперативно. Ми зрозуміли, 
що без доведення інформації до широкого 
кола громадськості, а це означає, що і до ке-
рівництва держави, нам не врятуватися. Хід 
був правильний. Пригадую, після виступу 
на телебаченні ми ще не повернулися з 
Києва, а в батальйоні вже були документи 
на повноцінне розгортання підрозділу.

Полковник Мельник наголошує: «Айдар» 
бив, б’є і буде бити ворога доти, доки 
не викине його за межі держави.

— Хтось підставляє ногу, а прості люди по-
дають руку допомоги, — розповідає спів-
розмовник. — Все, що просив для баталь-
йону у керівництва області, вирішувалося 
позитивно. Є люди, які допомагають, навіть 
не називаючи себе. На тій же сесії облра-
ди підходить депутат, запитує, чим може 
допомогти. Мені якраз зателефонували з 
батальйону, що потрібен запас питної води. 
Депутат уточнив, куди доставити машину. 
Запитую його прізвище, каже у відповідь, 
а для чого, тільки ім’я назвав — Сергій. Ке-
рівник полку козаків пан Воловодюк надав 

мені у тимчасове користування автомобіль. 
Я ще з паличкою ходжу, а питань для вирі-
шення немало. Треба було заправити ма-
шину, під’їхав на ринок «Сатурн», звернув-
ся по допомогу до підприємців, за якихось 
десять хвилин зібрали 1280 гривень.

Після поранення у ногу полковника доста-
вили літаком у Львівський госпіталь. Зви-
чайно, хотілося додому. Його відпустили 
під особисте зобов’язання. До Львова 
приїхала «бусом» дружина з рідними і пе-
ревезли до Вінниці. Разом з полковником 
прибули два бійці, з якими познайомився 
у мобільному шпиталі і вже не розставався. 
На щастя, хлопці закінчили стаціонарне 
лікування. Начальник штабу ще продов-
жує лікування. Чекає, коли лікарі дадуть 
дозвіл повернутися у стрій.

— Наші військові лікарі — це золотий фонд 
медицини, — каже полковник. — Особисто 
бачив, як вони працюють у мобільному гос-
піталі, у Харківському шпиталі, у нас у Вінниці. 
Вони рятують інших, не шкодуючи себе. Так 
кажуть поранені. Словом, українці на ділі 
демонструють високий патріотизм — хто 
на фронті, інші в тилу. Як не гордитися таки-
ми людьми, такою країною? Слава Україні!
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Загинуло четверо наших солдатів. 
Кажуть — стріляли з Росії
За офіційними даними, в зоні АТО загинув уже 21 вояк з Вінницької області. За неофіційними — 23. 
Одразу троє загинули на кордоні у неділю, а ще разом з ними хлопець з Хмельницької області. Їх 
товариші по службі кажуть, що стріляли з Росії, це підтверджують і на рівні Києва

Це фото 
зроблене у пункті 
«Довжанський» після 
артобстрілу. Розміри 
воронок вражають



ВІКТОР СКРИПНИК,  
(067)1079091 

На кордоні з Росією, біля пункту про-
пуску «Довжанський», загинули четве-

ро прикордонників Могилів-Подільського 
прикордонного загону. Ще двоє отримали 
важкі поранення. Убитих і поранених спер-
шу доставили в Росію, а потім повернули 
в Україну.

Сталася це у неділю, 27 липня, після обіду.

Прізвища загиблих прикордонників: 
32-річний прапорщик Володимир Блаж-
ко, 27-річний старший сержант Віктор Со-
коловський та 44-річний старший солдат 
Павло Дмитренко. Усі троє — з Вінницької 
області. Разом з ними загинув 24-річний 
старший лейтенант Олександр Дзюбе-
люк — він з Нової Ушиці, що у Хмель-
ницькій області.

Як повідомляє прес-центр РНБО, у цілому 
по українських прикордонниках у “Дов-
жанському” було випущено понад 250 сна-
рядів із мінометів і гаубиць. Обстріл вели 
з району населеного пункту Черніков Ро-
сійської Федерації.

Журналісту RІА вдалося у понеділок 
зв’язатися по телефону з одним з при-
кордонників з «Довжанського». Ось що 
він розповів про те, як загинули по-
братими:

— Обстрілювали нас з російської те-
риторії, — каже прикордонник. — Били 
безперервно більше чотирьох годин. Це 
було пекло. Спочатку били з «Градів», 
потім полетіли снаряди, які летять зовсім 
тихо, вперше таке бачили. Змішали все 
із землею. Скрізь вирви у зріст людини. 
Від пункту пропуску нічого не залишило-
ся. Не знаю, що ще вони застосовували, 
але ми звернули увагу, як від попадання 
на берці якоїсь речовини, взуття від того 
розлазиться одразу. Так само злазить фар-
ба з автомобілів.

За словами співрозмовника, поранених 
і тіла вбитих забрали на територію Росії. 
Уточнити, навіщо це зроблено, не вдалося, 
бо зв’язок з абонентом перервався.

— Вивезти через нашу територію вбитих 
і поранених було неможливо, — поясни-
ла прес-секретар Могилів-Подільського 

прикордонного загону Людмила Катери-
нич. — У тилу в наших прикордонників 
знаходилися бойовики, значна частина 
території замінована.

За словами співрозмовниці, у вівторок, 
29 липня, тіла вбитих прикордонників до-
ставили до Маріуполя, звідти їх доправлять 
до Могилева-Подільського. А поранені 
доставлені до лікарні у Дніпропетровську.

Як тільки про трагедію на кордоні стало 
відомо рідним загиблих, вони разом з 
іншими людьми пікетували в’їзд на те-
риторію Могилів-Подільського прикор-
донного загону, а потім перекрили рух 
транспорту на міжнародному пункті про-
пуску «Могилів-Подільський — Отач» 
на кордоні з Молдовою. У такий спосіб 
люди вимагають від керівництва Дер-
жприкордонслужби і командування АТО 
надання підтримки тим, хто захищає 
«Довжанський», або виведення групи 
прикордонників з зони боїв.

— Пікет міжнародного пункту пропуску у Мо-
гилеві-Подільському люди почали у неділю, 
27 липня, — уточнює Людмила Катеринич.  
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— Продовжують залишатися у вівторок. 
За цей час пропустили тільки рейсові авто-
буси, що поверталися в Молдову. Зробили 
це по-людськи. Підійшли до пасажирів, 
вибачилися, ніхто з пасажирів не вислов-
лював невдоволення, навпаки, сказали, 
що добре розуміють могилівчан, поспів-
чували їм через важку втрату.

Пункт пропуску «Могилів-Подільський — 
Отач» знаходиться біля мосту через Дніс-
тер. За словами прес-секретаря прикор-
донного загону пані Катеринич, протес-
тувальники попередили, якщо їхні вимоги 
не виконають, вони перекриють не тільки 
рух транспорту, а й не пропускатимуть пі-
шоходів.

У «Довжанському» на кордоні з Росією 
продовжує залишатися частина бійців Мо-
гилів-Подільського прикордонного загону. 
За їхньою інформацією, яку вони надають 
по телефону рідним, у понеділок обстрілів 
з російської сторони не було. Однак при-
кордонники перебувають у вкрай складних 
умовах.
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Прапорщик Володимир 
Блажко, 32-роки,  

з Могилів-Подільського 

Старший сержант Віктор  
Соколовський, 27 років,  

з села Озаринці  
Могилів-Подільського району 

Старший солдат Павло  
Дмитренко, 44-роки,  

з селища Джурин,  
Шаргородського району 

Старший лейтенант  
Олександр Дзюбелюк, 

24 роки, з Нової Ушиці, що 
у Хмельницькій області
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«Эй, парень, где твоя улыбка», —  
говорят раненым бойцам медсестры 
Контуженые, раненые и покалеченные возвращаются с войны украинские бойцы. И сразу 
попадают в руки врачам, на операционные столы, больничные койки, где их оперируют, лечат. 
А вот на ноги ставят — медсестры, во всех смыслах. Как правило, добрым словом



АЛЕНА РЯБОКОНЬ,  
(067)4333535

Остановка «Санаторная», рядом боль-
шая белая арка и пропускной пункт 

на территорию военного медицинского 
клинического центра. Туда-сюда ходят 
люди в халатах. Парочка молодых вое-
нных везут инвалидное кресло, на ко-
тором что-то весело рассказывая, сидит 
парниша. Он в расстегнутой военной 
форме, на руках и шее зеленка. Ног 
у парня нет.

— Главное живой, главное вернулся, — 
говорит медсестричка центра.

О героизме наших парней, которые 
защищают Украину в зоне АТО, каж-
дый день пишут в газетах на интер-
нет-ресурсах. А также о врачах, ко-
торые в полевых условиях оперируют, 
спасают жизни. 

А вот об ангелах войны — медсестрах, 
почему-то молчат. А ведь они не только 
помогают оперировать, перевязывают 
раны, стелют постель и судно подносят. 
Они дают вчерашним мальчишкам нам-

ного большее — душевную и моральную 
поддержку.

В Винницком клиническом военном цен-
тре, более десяти лет работает Ната-
ша Скавронская. Девушка уже два раза 
выезжала с мобильным госпиталем 
в зону АТО.

— Она у нас самая маленькая и самая 
боевая, — рассказывает главная меди-
цинская сестра центра Валентина Люб-
чик. — Я ей когда-то говорила — не смо-
жешь ты работать в хирургии, а она мне: 
посмотрим…

Первое, на что обращаешь внимание 
при встрече с Натальей Скавронской, 
это огромные голубые глаза, луче-
зарная улыбка, а потом уже видишь 
перед собой тоненькую крохотную 
девушку. 

Глупый вопрос вырвался сам по себе — 
что вы делали на войне?

— Свою работу, — смеется Наталья. — 
Первый раз я туда поехала, когда еще 

было более-менее спокойно, уже потом 
работала в мобильном госпитале.

Одна беда на всех 
Девушка работала в 95 бригаде, кото-
рая одной из первых отправилась в зону 
АТО. Парни там служат по четыре меся-
ца, очень много среди них 19–20-летних, 
все устали, соскучились по родителям, 
женам, детям.

— Но они настолько сильные духом, 
не смотря на то, что каждый день стре-
ляют, что погибают их товарищи, нес-
мотря на то, что спят на земле, говорят, 
все будет хорошо, — рассказывает Ната-
ша. — Война, это страшно, к ней привык-
нуть невозможно, но с этими ребята-
ми можно было пережить все. Я лично 
чувствовала себя в безопасности, зна-
ла, что меня в обиду никто не даст. Мы 
ведь переезжали с места на место, что 
показательно, приехали на новое, ни-
кого не знаешь, а солдатикам посылки 
из дому присылают, так они нам всего 
нанесли, и все спрашивали, мол: “Де-
вочки вам еще что-то надо?”
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Хорошо, что живой 
Вспоминает Наталья и детские рисун-
ки, трогательно развешанные везде, где 
только можно. Эти рисунки, как и нос-
ки, майки, трусы присылают солдатам 
ребята из детских домов. За этих детей 
они и воюют, и верят.

— Но тут в Виннице сложнее, посто-
янный поток раненых, а хочется ведь 
не только перевязку сделать, укол, 
но и поговорить, поддержать, — рас-
сказывает девушка. — Да, они живы, 
но ведь видели многое, и смерть дру-
зей, с которыми ели из одной тарелки 
не забудется. Мы говорим — все будет 
хорошо, где твоя улыбка, настраиваем 
на новые планы и свершения, которые 
будут после войны.

На вопрос, как можно настроить на бу-
дущие планы молодого парня, у которо-
го оторвало обе ноги, девушка ответила: 
никак.

— Они, эти покалеченные ребя-
та, сами говорят — слава Богу, что 
живой, — рассказывает сестричка.  

– Наши парни видели смерть 
в  лицо и понимают что 
их ранения, ампутации, 
инвалидность  явно 
выигрывает в сравнении со 
смертью, – говорит  медсестра 
Наталья Скавронская



— Конечно, все они разные и реак-
ции на происходящее у них разные. 
Но эти мальчики видели смерть в лицо, 
и понимают, что их ранения, ампута-
ции, инвалидность явно выигрывают 
в сравнении.

Им радуются, их ждут 
В военном клиническом центре ра-
ботает 217 медсестер, из которых 
21 старшие, 70 военные, остальные 
работники центра. 

Все при деле, кто в операционной, 
в реанимации, кто-то перевязками за-
нят, реабилитацией. Это в основном 
женщины от 25 лет и старше.

— Они все собранные, несмотря на то, 
что столкнулись с тем, чего раньше 
не видели, — рассказывает главная 
медсестра Валентина Любчик. — Тя-
жело видеть изувеченных мальчишек, 
таким же матерям, женам. Но все зна-
ют — главная функция помочь, позабо-
титься. Их ведь ждут, даже больше чем 
врачей, всех знают по именам. Кому-то 

сестричка нравится как молодая девуш-
ка, или умеет успокоить и подобрать 
те самые слова. Ведь доброе слово, 
оно порой намного больше значит, 
чем лечение.

А как сами сестрички справляются с на-
пряжением и болью, которую видят каж-
дый день?

— Я им говорю, молитесь, и просите 
терпения, иначе никак , хочется пла-
кать, плачь дома, здесь достаточно 
горьких эмоций, — говорит главная 
медсестра.

К нам везут раненых  
со всей Украины 

В Винницу привозят раненых со всех ре-
гионов. И по сути основным средством 
перевозки на сегодняшний день является 
самолет «Вита», который принадлежит 
клиническому центру.

— Раньше говорили, зачем этот са-
молет нужен, а сейчас он просто 
незаменим, — говорит Валентина 

Любчик . — Самолет имеет врачеб-
но-сестринскую бригаду, в которой 
два врача и две медсестры. Есть гра-
фики дежурства, и каждый врач, каж-
дая сестра знает, когда им на вылет. 
Вылеты же случаются практически 
каждый день.  Самолет прилетает 
за ранеными и развозит их во все го-
рода, которые имеют военные меди-
цинские центры — во Львов, в Киев, 
в Одессу и в Винницу, конечно.

Кстати, не смотря на закрепившееся 
в народе название — военный санато-
рий, тут работает только одно санатор-
ное отделение, а все остальное, по сути, 
госпиталь.

— Мы называемся военно-меди-
цинский клинический центр еще 
с 1997 года, еще тогда у нас появилось 
хирургическое отделение, реанима-
ционное, терапевтическое, тут лечатся 
военные и военнослужащие со всего 
региона, — говорит Валентина Люб-
чик . — Но народ привык санаторий, 
и даже остановку возле нас назвали 
«Санаторная».
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Продуктами питания и лекарствами вое-
нные медики обеспечены. Зато есть по-
требности в такой медицинской технике, 
приборах и инструментарии:

1. Аппараты для искусственной вентиля-
ции легких 

2. Мониторы наблюдения за состоянием 
пациентов (одновременно на экран выда-
ют семь показателей состояния пациен-
та — температуру, давление и т. д.) 

3. Инфузоматы — приборы для четкого 
дозирования лечебного вещества через 
капельницу (кроме очень точного дози-
рования, дают возможность делать это 
во время транспортировки больного в ав-
томобиле или самолете) 

4. Электрокардиографы 3-канальные 
Кард-100 

5. Ларингоскопы Ka We, клинки Macintosh 

6. Противопролежневые матрасы 

7.Тонометры 

8. Универсальные шприцевые насосы 
Перфузор Компакт С 

9. Шкаф сушильно-метрилизацийна ГП-40 

10. ЭхоКГ с через пищеводным датчиком 

11. Дефибрилляторы с кардивовектором 

12. Шкаф медицинский 

13. Суточные мониторинги АД 

14. Реанимационно-хирургический мо-
нитор ЮМ-300 

15. Вакуумные насосы для лечения ран 

16. Портативные ЭКГ 

17. Наркозно-дыхательная аппаратура 

18. Небулайзер (Юлайзер) 

19. Для мобильного военного госпиталя, 
развернутого в зоне боевых действий, 
крайне необходим санитарный автомо-
биль повышенной проходимости типа 
УАЗ-452 

Реквизиты Благотворительного фонда Во-
енно-медицинского центра: Код ЕГРПОУ 
37159706 

Р/26005060727956 в Винницком филиале 
ПАО КБ ПриватБанк 

МФО 302689 

Телефон фонда: 59–69–51, предсе-
датель фонда, помощник начальника 
Центра — Виталий Степанович Ко-
лесюк 

Помощь, которую жители самостоятельно 
доставляют военным, принимают в прием-
ном отделении Центра (ответственная — 
Ирина — (067)9860375) 

Перед тем, как покупать необходимую 
технику, ОБЯЗАТЕЛЬНО посоветуйтесь 
с руководителем благотворительного 
фонда. 

Ведь названное оборудование имеет 
различные модификации и не каж-
дая из них подходит для военных 
медиков.

Помогите больным, которые находятся  
в Военно-медицинском центре
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Знання – 
сила. Як 
не стати 

лохом
Коли співрозмовник 

по телефону починає 
розказувати, що ваша 

картка заблокована або 
з неї намагалися зняти 

гроші, далі можна 
не слухати. Шахраї 

вигадали новий варіант 
телефонного обману, 

який дає широке поле 
для діяльності – картка 
є в кожного і всі за свої 

гроші переживають



НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,  
(067)7857674

За півтора місяці в міліцію про новий 
варіант телефонного шахрайства за-

явили десять вінничан. Ці люди мали на 
картках по чотири-п’ять тисяч гривень і 
повірили людині, яка подзвонила на мо-
більний, назвалася працівником служби 
безпеки банку й сказала про заблокова-

ну картку. Шахрай випитав дані, за допо-
могою яких можна обнулити рахунок, не 
вставляючи картку в банкомат.

Досі телефонні обманщики брали вінничан 
розповідями про затриманих міліцією ро-
дичів або їхню вину в ДТП. Щоб відкупити 
від відповідальності, псевдоміліцінери чи 
працівники ДАІ (ще один варіант — батьки 

„потерпілої” людини) просили різні суми 
за не притягнення до відповідальності ви-
нуватців кримінальних пригод.

У цій схемі шахраї користуються ефектом 
переляку і заробляють з одного такого 
дзвінка кілька тисяч гривень. Обмануті 
люди замість того, щоб розібратися, спі-
шили бозна кому перерахувати гроші. 
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Правоохоронці не люблять говорити про 
показники розкриття шахрайств, бо вони 
найнижчі серед решти злочинів. Лишень 
25–30 відсотків. Але чому так — зрозуміло. 
Більшість обманів прокручують по теле-
фону або через інтернет. А там, де не було 
візуального контакту між жертвою і зло-
чинцем, останнього знайти складніше. Тим 
більше, якщо контактний телефон вже ви-
мкнений, а кошти пішли в інший регіон 
через різні рахунки.

— Ми знаходимо тих шахраїв, яких потер-
пілий бачив в обличчя, коли гроші пере-
давалися із рук в руки, — каже Кирило 

Доценко. — А інтернет-злочини чи теле-
фонні обмани тим і складніші, що немає 
візуального контакту. Людина не знає, з 
ким вона спілкувалася. Використовуються 
одноразові сім-картки і карткові рахунки. 
Треба кілька сходинок пройти, щоб дійти 
до кінцевої ланки.

Крім системних, у Вінниці є одноразові 
шахрайства. Як, наприклад, схема з пе-
рехопленням вантажів, де злочинці про-
думують наперед по кілька ходів.

В міліції розказали історію, як підпри-
ємець з Вінниці, щоб перевезти полу-

ницю з Херсону, шукав машину через 
оголошення в мережі. Шахрай відреа-
гував одразу. Він отримав бланк-заявку 
з потрібними даними, і коли машина з 
товаром вже їхала, поміняв маршрут во-
дія. По телефону сказав, що змінилися 
плани, треба везти полуницю до Києва. 
Власник спохватився, коли вже було пі-
зно. Полуницю експедитор розвантажив 
на столичному ринку.

— Така ж історія в нас була зі скляними 
банками. Замовили їх тут, а по дорозі 
з’явився ще один «власник» і забрав банки 
в друге місто, — каже Кирило Доценко.

Тільки третину обманів розкриває міліція



На кону ж — майбутнє їхніх близьких. І 
вони передавали з водієм чи пересилали 
через термінал потрібну суму. Найбільша 
сума по Вінниці — 2,5 тисячі доларів. Вре-
шті ставало зрозуміло — відкуповували 
від тюрми сина-брата-чоловіка даремно, 
бо ніякої бійки чи аварії не було.

Вже стала легендою історія вінницької ро-
дини, яка перерахувала через термінал 
серед ночі телефонним обманщикам 4 ти-
сячі гривень за нащадка, поки той мирно 
спав у сусідній кімнаті із беззвучним мо-
більним під подушкою…

Ми вже писали, що кінці цих дзвінків ведуть 
на зони. Там засуджені володіють інфор-

мацією інколи більше, ніж люди на волі. 
Крутяться, аби заробити, і мають до цього 
свій, кримінальний хист.

Найсвіжіший випадок такого обману 
стався буквально минулого тижня. І тут 
не зеки, скоріше за все, винні. 15-річна 
дівчина віддала шахраям 800 гривень та 
все золото, яке було у хаті, коли почу-
ла, що її мама в міліції. Правоохорон-
ці думають, що причетні до цієї афери 
люди, на яких заявив член родини дів-
чини. Вони обманом змусили дитину 
винести з дому і віддати спільнику все 
цінне. Щойно матір повернулася до-
дому, від дочки посипалися питання… 
З’ясувалося, гроші й золото вона віддала 

даремно — маму ніхто ніде не тримав.

І ось злочинці вигадали новий варіант теле-
фонного розводу, який має значно більше 
поле для діяльності, ніж грошовиті бать-
ки сумнівної поведінки дітей чи сім’ї, які є 
учасниками кримінальних проваджень.

„Добрий день, я працівник служби безпеки 
банку. Ваша картка заблокована…” або „… 
з вашого рахунку намагалися зняти кош-
ти”, такі дзвінки почалися півтора місяці 
тому. Інформація людину лякає. Але умі-
лий співрозмовник тут же заспокоює — 
щоб убезпечити рахунок, можна зробити 
картку-дублікат. І десятеро вінничан уже 
повелися на цей телефонний розвід.

35

РЕЙТИНГ  
ШАХРАЙСЬКИХ СХЕМ 
Скільки обманів вдало випробували на жителях Вінниці шахраї?  
Зараз міліція розслідує 797 таких злочинів. Це значить, що 
двоє з кожної тисячі мешканців міста купилися на котрийсь із 
названих в рейтингу лохотронів… Правоохоронці встановили, 
хто вінничан дурив, лишень у третині справ (у 243 фактах).

ІНТЕРНЕТ-ОГОЛОШЕННЯ1 
місце

! Не виконуйте невідомих вам операцій біля банкомату !

130

ВТРАТИ 
від 

1 до 16 тисяч 
гривень 

Страждають не тільки покупці, які товару 
не отримали. Днями в міліцію пожаліла-
ся вінничанка, яка так продала костюм, 
що її картку обнулили. Жінку дурили, що 
не можуть перерахувати гроші, і змусили 
власними руками набрати комбінацію 
цифр, яка дозволила зняти все з її картки.

Кількість відкритих кримінальних проваджень за статтею 
«шахрайство» з початку року.



Карка тепер є в кожного, тож будь-яка лю-
дина, на яку потрапить телефонний шахрай 
навмання, — потенційна жертва. Треба 
лишень її заговорити і випитати необхідні 
дані. Наприклад, знаючи номер мобіль-
ного, досить уточнити номер картки, щоб 
перевести деінде гроші за допомогою 
„Приват24”. Ще один спосіб зняти кош-
ти дистанційно — вмовити людину піти 
до банкомату і її ж руками, через набір 
комбінацій цифр, змінити пін-код та пе-
реслати кошти на інший рахунок.

Як говорить начальник кримінальної міліції 
Вінниці Кирило Доценко, нікому не можна 
розповідати по телефону про себе. А чи 
відповідає названа співрозмовником по-
сада, завжди можна перевірити.

— Якщо вам кажуть, що картка заблокова-
на, з неї намагалися зняти гроші або термін 
дії картки закінчився, треба не по телефону 
розмовляти, а іти у відділення банку і там 
з’ясовувати суть проблеми, — каже Кири-
ло Доценко. — Якщо немає змоги одразу 
піти в банк, в інтернеті знайдіть номер 
відділення і перепитайте, чи є проблема 
і чи дзвонив працівник.

Яку інформацію не можна про себе роз-
казувати, щоб не надурили? Начальник 
кримінальної міліції каже — ніяку! Дзвінок 
з розпитуванням даних має насторожити. 
Якщо такий був, одразу кладіть слухавку і 
набирайте „102”.

— Буває, що людина під час розмови зро-

зуміє, що це шахрайство, відключиться, мах-
не рукою і забуде. Я б просив після такого 
телефонувати одразу до нас і надавати но-
мери телефонів, з яких надходили підозрілі 
пропозиції, — говорить Кирило Доцен-
ко. — Крім номеру „102”, можна дзвонити 
у чергову частину за телефоном 59–33–29, 
щоб завадити шахраєві знайти собі іншу 
жертву — більш довірливу людину.

Які ще шахрайські схеми зараз працю-
ють у Вінниці — дивіться в інфографіці. 
У рейтингу шахрайств, який склала RIA 
за даними кримінальної міліції, є давно 
відомі обмани. Як не дивно, але люди про-
довжують вірити вуличним провидицям, 
давати незнайомцям свої телефони, щоб 
подзвонив. 

БАНКІВСЬКІ КАРТКИ 3 
місце

Не можна називати у телефонній розмові навіть номера рахунку !

10

ВТРАТИ 
від 

2 до 12 тисяч 
гривень 

Співрозмовник представляється праців-
ником служби безпеки банку і розповідає 
легенду про заблоковані картку чи спробу 
невідомих зняти з неї кошти. Це привід ви-
питати дані, за допомогою яких можна зня-
ти гроші, не вставляючи картку в банкомат.

ТЕЛЕФОННИЙ ОБМАН2 
місце

Збийте дзвінок і повідомте номер абонента на «102»!

50

ВТРАТИ 
від 2 тисяч 

гривень 
до 2,5 тисячі 
доларів США

Визволення родича з міліції відходить 
в минуле. Зараз телефонують учасники 
вигаданого ДТП (або родичі потерпілого нібито 
з лікарняної палати) і пропонують не заявляти 
в міліцію за винагороду. Раніше пропонували 
гроші перерахувати через термінал. Тепер 
стали присилати за відкупними кур’єра.
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Але найчастіше вінничани лишаються ошу-
каними після спроб продати чи купити 
щось через інтернет. Рідше люди стали 
позичати гроші, але почали віддавати 
у оренду машини приїжджим, які потім їх 
не повертають.

— Це було і буде завжди, — говорить 
про „лохотрони” начальник криміналь-

ної міліції міста. — Людей приваблюють 
легкі гроші, якщо говорити про продаж 
через інтернет, або ж спрацьовує страх, 
як у випадках із телефонними обманами 
та заблокованими картками. Наляка-
на людина перестає свідомо мислити, 
і починається ажіотаж, спішка, щоб хоч 
щось зробити, аби зарадити ситуації. Ще 
один чинник для існування шахрайств — 

жадібність. Злочинці ніколи не припи-
нять спроб заробити. Навіть зараз, коли 
в країні така складна ситуація, скажу, 
що в більшості кінці шахрайських схем 
ведуть на Схід — в Донецьк і Луганськ. 
Туди йшли гроші наших мешканців, ви-
дурені під приводом покупки-прода-
жу товарів через оголошення в мережі  
інтернет.
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ГАДАЛКА І ЦІЛИТЕЛЬКА4 
місце

Ніколи не вступайте в розмову з циганкою!

5

ВТРАТИ 
золоті вироби, 

4 тисячі 
гривень

Дурять дівчат чи молодих жінок вже 
не на ринках, а на території лікарень. Вагітна 
циганка працює з дівчиною-помічницею, 
яка підносить цінності і дає над ними по-
шептати, якраз під час розмови з жертвою. 
На рівні з цим обманом — цілительство.

ОБМІН ГРОШЕЙ 3 
місце

Соціальні працівники не міняють гроші !

10

ВТРАТИ 
від 

10 до 80 тисяч 
гривень

До пенсіонерів приходить пара людей і 
називаються соціальними працівниками. 
Вони пропонують поміняти заощадження 
на нові купюри, але замість них залишають 
«куклу» — порізаний папір в конверті чи 
в пачці, прикритій з обох боків банкнотами.

ПОЗИЧАЮТЬ ТЕЛЕФОН5 
місце

Не давайте незнайомим у руки свій телефон!

4

ВТРАТИ 
до 1 тисячі 

гривень

З проханням подзвонити з мобільного підхо-
дять до тих, хто потім не зможе наздогнати. 
До жінок, дітей чи літніх людей. Коли апарат 
у руках, злочинець тікає. Промишляють та-
ким, як правило, рецидивісти або наркома-
ни, яким треба гроші на випивку чи дозу.

ОРЕНДА АВТО 6 
місце

Не давайте в оренду машину немісцевим, яких не можете перевірити!

4

ВТРАТИ 
від 10 тисяч 

доларів 

Приїжджі з інших регіонів беруть в оренду 
авто для роботи таксистом, але насправді по-
вертати не збираються. Вони укладають дого-
вір з власником машини, надавши підробле-
ний паспорт (з переклеєним фото) і одразу з 
тим же «липовим» документом продають авто.
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Чи потрібно 
забороняти 
Комуністичну 
партію  
в Україні?

В Україні хочуть заборонити Комуністичну партію. Фракцію 
комуністів у Верховній Раді розпустили ще в четвер, 24 липня. 
Спікер парламенту Олександр Турчинов висловив сподівання, 
що “комуністів в Україні більше ніколи не буде”. А от самі 
комуністи впевнені, що ще рано списувати їх з рахунку



ОКСАНА ПОЛІЩУК,  
(063) 6803617 

Українські націоналісти вважають комуніс-
тів зрадниками своєї держави. Звинува-

чують їх у сприянні сепаратистам на Сході, 
підтримці Донецької та Луганської Народних 
республік. Кажуть також, що комуністи вже 
“застарі та віджили своє”, а їхня ідеологія, то, 
взагалі, людиноненависницька. Мовляв, час 

притягнути їх до кримінальної відповідаль-
ності, а потім і заборонити. Чи здійсниться 
мрія націоналістів найближчим часом?

Публічне використання комуністичної сим-
воліки на законодавчому рівні заборонено 
не менш як у восьми країнах Центральної 
та Східної Європи. В Угорщині, наприклад, з 
комуністами розпрощалися ще 21 рік тому. 
Пізніше до неї приєдналися і Грузія, Лит-

ва та Латвія, Польща та Естонія. В сусідній 
Молдові використання комуністичної сим-
воліки заборонили лише у 2012 році. А вже 
в наступному, 2013 році, їх Конституційний 
суд скасував таку заборону. І хоча питання 
заборони діяльності Комуністичної партії 
піднімалося в Україні ще три роки тому, 
після потенційної заборони в Казахстані, 
проте активні дії по “боротьбі” з комуніс-
тами почалися лише в травні цього року. 
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В ЯКИХ КРАЇНАХ ЗАБОРОНЕНА КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ

УГОРЩИНА
заборона на Комуністичну та нацистську сим-

воліку діє з 1993 року. В лютому 2013 року Кон-
ституційний суд відмінив заборону через не-
чітке формулювання обставин порушення За-
кону. Вже в квітні цього ж року обставини були 
уточнені та заборона знову вступила в дію — 
штраф у кілька сотень євро отримують особи, 
які використовують тоталітарну символіку, де-
монструють її публічно, на масових зібраннях 

ПОЛЬЩА
з 2009 року за зберігання, розповсюдження 
чи продаж речей чи записів, на яких при-
сутня комуністична символіка, передбаче-
на кримінальна відповідальність — штраф, 

обмеження волі до двох років. В той же час, 
дозволяється використання такої символіки 
в художніх чи освітніх цілях, колекціонуванні 

МОЛДОВА
заборона на використання комуністичної 

символіки в політичних цілях та пропаганду 
тоталітарної ідеології діяв менше року — з 
липня 2012 по червень 2013 року. Консти-

туційний суд скасував таку заборону як таку, 
що суперечить Конституції 



Саме тоді спікер парламенту Олександр 
Турчинов перервав виступ Симоненка, 
звинувативши його в спотворенні фактів 
про події в Маріуполі. Турчинов заявив, 
що буде звертатися в Міністерство юсти-
ції з проханням про заборону діяльності 
Компартії.

Активно за заборону Комуністичної партії 
взялися і свободівці. Разом з представ-
никами Радикальної партії вони влашту-
вали мітинг з антикомуністичними плака-

тами біля стін Київського окружного суду 
в четвер, 24 липня, під час нетривалого 
судового засідання щодо заборони Ко-
муністичної партії. Ще раніше, в листопаді 
минулого року з проектом заборони Ком-
партії в Україні виступав лідер “Свободи” 
Олег Тягнибок.

У комуністів, до речі, чимало питань щодо 
судового слухання — до зали не змогли 
потрапити не тільки більшість журналістів, 
які висловили бажання висвітлити хід пер-

шого засідання у гучній справі, але навіть 
деякі представники учасників процесу. Лі-
дер Комуністичної партії Петро Симоненко 
намагання заборонити їхню партію на-
зиває “політичною цензурою”, а розпуск 
фракції у парламенті — “мракобіссям” і 
“боротьбою з інакомисленням”.

Чи і справді потрібно заборонити діяль-
ність та символіку Комуністичної партії 
в Україні, RIA поцікавилась в учасників 
чергового “круглого столу”.
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ГРУЗІЯ
з 2011 року діє заборона на ви-

користання радянської символіки, 
нарівні з нацистською символі-
кою. Змінено назву всіх населе-
них пунктів, які мали відношення 

до радянського минулого 

ЛАТВІЯ
заборона використовувати комуніс-
тичну та нацистську символіку під 

час проведення масових заходів діє 
з 1991 року. В той же час, заборона 
не стосується розважальних, святко-
вих, пам’ятних та спортивних заходів 

ЛИТВА
з 2008 року заборонено вико-

ристовувати радянську та нацист-
ську символіку, гімни, форму та 

зображення лідерів Націонал-соці-
алістичної партії Німеччини та КПРС 

СРСР під час публічних зібрань 

ЕСТОНІЯ
з 2007 року заборонено вико-
ристання комуністичної та на-

цистської символіки в публічних 
місцях

В ЯКИХ КРАЇНАХ ЗАБОРОНЕНА КОМУНІСТИЧНА ПАРТІЯ



ДМИТРО СЛОБОДЯНЮК (27), 
ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ:

— В Україні більшість партій — це 
політичні проекти. Тільки Комуніс-
тична партія та партія “Свобода” 
мають сильну ідеологічну основу. 
Не дивно, що саме між цими дво-
ма партіями йде запекла боротьба. 
Хоча останні опитування показують, 
що як комуністи, так і свободівці на-
вряд чи подолають п’ятивідсотковий 
бар’єр під час наступних виборів 
до Верховної Ради.

Середній вік вдалої політичної пар-
тії — 10–15 років. Комуністичній 
партії, яка утворилася вже в неза-
лежній Україні, 21 рік. Незважаючи 
на те, що це беззаперечний “ста-
рожил”, партія поволі себе відживає. 
Це можна сьогодні сказати не тільки 
про комуністів, а й про партію “Бать-

ківщина”, “Удар” та “Солідарність”, 
які, фактично, тримались на одній 
людині.

Не можна просто взяти і заборо-
нити комуністів, це нічого не дасть. 
Окрім супротиву, який викликає 
будь-яка заборона. Все, що себе 
вже не виправдовує, саме собою 
відходить у минуле. Незважаючи 
на те, що в Комуністичній партії 
сьогодні немало молодих людей, 
їхня навіть оновлена ідеологія 
не згуртує навколо себе достатній 
електорат.

Заборонити Комуністичну партію 
в Україні навряд чи вдасться. Нас 
зрозуміє світова спільнота. Все-таки, 
ми говоримо не про тих комуністів, 
які діяли в радянські часи, а про ко-
муністів, які сьогодні далеко не влад-
на, правляча партія.

«Комуністична партія 
себе відживає»
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ІВАН БОНДАРЧУК (70), ЧЛЕН 
ВІННИЦЬКОГО ОСЕРЕДКУ 
КОМУНІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ 
УКРАЇНИ, ГОЛОВА ТОВАРИСТВА 
“УКРАЇНА-РОСІЯ” 

— Заборона Комуністичної партії 
(якщо вона буде), свідчитиме про 
те, що у Європі діють “подвійні 
стандарти”. От представник “Сво-
боди” каже, що ми винні у геноциді 
20 сторіччя. У Вінниці 40% членів 
Комуністичної партії — це молодь 
від 20 до 40 років. 

То в чому винні вони? Коли 
в 1991 році Україна стала неза-
лежною, Конституційний суд за-
боронив діяльність КПУ. 

А ще за два роки скасував це 
рішення. Сьогодні головна ідея 
Комуністичної партії — це єдина, 
цілісна країна. Так, ми виступає-

мо за федералізацію, але тільки 
в складі єдиної України.

Щодо звинувачень, знову ж таки, 
з боку пана Романа в нібито нашій 
сепаратистській діяльності. Негоже 
розкидатися такими серйозними 
словами, якщо немає доказів. 

До того часу, поки Генпрокуратура 
та СБУ не скажуть своє слово, такі 
звинувачення не більше, ніж емоції 
та наклеп з метою дискредитації. Ще 
пан Роман називає нашу ідеологію 
“тоталітарною” і прирівнює до на-
цистської. А я от вважаю нацистською 
ідеологію партії “Свобода”, і що?

Ми виступаємо за припинення вій-
ни, за те, щоб влада сіла з повстан-
цями за стіл переговорів. Тому що, 
на превеликий жаль, в зоні АТО гине 
мирне населення, гинуть громадяни 
нашої ж держави.

«Головна ідея Комуністичної 
партії — це єдина, цілісна країна»
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РОМАН МАРІЙЧАК (27), ЗАСТУП-
НИК ГОЛОВИ ВІННИЦЬКОЇ ОБЛАС-
НОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ ВО “СВОБОДА”:

— Сьогодні проти членів КПУ є 
308 кримінальних проваджень, і 
я переконаний, що це лише питання 
часу, коли Генеральна прокуратура 
підтвердить факти по кожній справі.

Таким людям, як комуністи, просто 
не можна бути у Верховній Раді. Це 
вони закликають до сепаратизму, фі-
нансують бандитські формування, які 
називають себе Донецькою та Луган-
ською Народними Республіками. Вони 
підтримують терористів на Сході. Лідер 
комуністів Петро Симоненко постійно 
намагається ще й дискредитувати ни-
нішню владу, розповсюджує неправ-
диву інформацію про нібито недієздат-
ність українських бійців. А законопро-
ект, який вніс Симоненко до ВР — про 

недопустимість переслідування осіб, 
які брали участь у мирних зібраннях 
на Сході? Це було після 22 лютого, коли 
режим Януковича було вже остаточно 
повалено, а в Донецьку та Луганську 
почалися масові протести. До того ж, 
сьогодні Комуністична партія єдина 
не виступила з офіційною заявою 
щодо засудження бандитських фор-
мувань ДНР і ЛНР. То чи потрібно ще 
щось говорити?

Все очевидно. Комуністи вже “наке-
рувалися” в минулому — світ засудив 
їх за геноцид проти власного наро-
ду, за масові репресії 1937–38 років. 
Партія “Свобода” виступає за за-
борону комуністичної, нацистської 
та фашистської ідеологій і визнає їх 
відверто людиноненависницькими. 
В європейській країні, яка прагне 
до ЄС та НАТО, не може існувати 
партія, яка сповідує таку ідеологію.

«Заборонити за людино-
ненависницьку ідеологію»
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ІРИНА ШВЕЦЬ (26), СЕКРЕТАР ВІ-
ННИЦЬКОГО ОСЕРЕДКУ КОМУ-
НІСТИЧНОЇ ПАРТІЇ УКРАЇНИ:

— Не встигли розпустити фрак-
цію комуністів у Верховній Раді, як 
всі заговорили про те, що нас вже 
заборонили. Про презумпцію не-
винності забувають. Не можна зви-
нувачувати у категоричному тоні 
до того, як буде доведена вина.

Ось нам кажуть, що у нас люди-
ноненависницька ідеологія. Я вас 
прошу …Ми виступаємо за інтер-
націоналізм, соціальну рівність та 
справедливість. Було таке у кому-
ністів радянських часів?

Інша версія, чому комуністів потріб-
но заборонити — ми вже, так би 
мовити, “старі” й віджили своє. Це 
тим більше цікаво при тому, що у нас 

40% — молодь від 20 до 40 років, ще 
40% — від 40 до 60, і лише 20% — 
люди від 60 років і старші. То що 
нам робити з нашим електоратом, 
а він у нас, повірте, є. Чи справедли-
во і демократично по відношенню 
до цих людей взяти і заборонити 
Комуністичну партію?

Сьогодні нас активно підтримує 
Партія євпропейських лівих, готова 
допомагати Молдова, за комуністів 
вступився і депутат Європарламенту. 
Його, наприклад, вразило, як напа-
ли на адвоката фракції комуністів під 
час судового засідання, як не давали 
слова окремим депутатам, освисту-
вали їх та вигукували образи.

Якщо Мін’юст прийме рішення про 
заборону КПУ, ми будемо звертати-
ся до Апеляційного суду та по до-
помогу до всіх “лівих” сил.

«Нас підтримують 
європейські «ліві»
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Хто віджав квартиру 
у Вінниці в покупця  
з Торонто 
Через участь у дольовому будівництві у Вінниці 
на вулиці Келецькій, 51 А, двоє власників п’ять 
років бились у судах. Як сталось, що свідоцтво про 
право на власність на одну квартиру отримали 
від виконкому обоє, розслідували журналісти RIA. 
Питань по справі багато, відповідей - мало



АРТЕМ ФЛЯЖНІКОВ, ІНГА ФЛЯЖНІКОВА, (068)1106323 

Підприємець з Торонто придбав у Ві-
нниці квартиру для мами Світла-

ни Лучкіної, але витративши понад сто 
тисяч доларів, залишився без житла та 
грошей. Виявилось, що у нерухомості є 
інша власниця, яка стверджує, що також 
чесно її купила. Забудовник пише, що 
«не при ділах», хоча дав довідку обом 
покупцям про сплату грошей. Началь-
ниця Вінницького БТІ впевнена, що саме 
він є коренем зла, але покупець з То-
ронто вважає, що квартиру «віджала» 
саме БТІ та міськрада.

У 2008 році колишній вінничанин, що 
тепер живе в Канаді Олександр Лучкін, 
вирішив придбати квартиру. Житло він 
купив на ім’я свої матері Світлани Лучкіної 
у забудовника приватної фірми «Агро-
промсельбуд», викупивши права у іншо-
го дольовика. З будинком на Келецькій, 
51 А було багато негараздів, адже збуду-
вали його без належної документації та 
без затвердженого проекту. Саме через 
це були проблеми із введенням в екс-
плуатацію.

Два свідоцтва на одну квартиру 
— Те, що у квартири виявилось двоє влас-
ників, було не просто несподіванкою, це 
шок, — каже близький друг Олександра 
Ігор Захаревич, що допомагав оформлю-
вати квартиру. — Ми подали всі належні 
документи, а це шість різних докумен-
тів, на виконком, щоб підтвердити право 
на власність. Нам належним чином ви-
дали свідоцтво. А потім в БТІ виявилося, 
що право на власність на цю квартиру 
зареєстрували на іншу людину Ірину Ка-
пусту. Ця жінка не мала на руках ніяких 
документів від забудовника, крім довід-
ки, що вона сплатила кошти за квартиру 
№ 82, але з іншим планом, метражем, 
в цегляному, а не монолітному будинку 
та на другому, а не на першому поверсі. 
Єдине, що збігалось, був номер квартири, 
хоча всі мешканці будинку отримали пов-
ний пакет документів і довідку, що нуме-
рація квартир була змінена на 9 номерів.

Ігор Захаревич вважає, що Ірина Капуста 
була в змові з замовником та чиновни-
ками з міськради та БТІ.

— Коли ми отримували документи, вона 

вже замовила довідку на продаж цієї квар-
тири і повинна була отримати її наступного 
дня і терміново продати. Я навіть знай-
шов людину, яка мала її купити. Завдан-
ням Ірини Капусти та її покровителів було 
протягнути ці ліві документи, що датуються 
2006 роком, через виконком та БТІ, скорис-
тавшись збігом номерів квартир. Керівни-
ця БТІ взагалі відкрито заявила правоохо-
ронцям, проявивши некомпетентність або 
зацікавленість, стверджуючи, що можна 
реєструвати двокімнатну квартиру з пер-
шого поверху за документами трикімнатної 
сусіднього під’їзду і з другого поверху.

За словами Ігоря Захаревича, на сьогод-
ні вони виграли суди двох інстанцій, але 
програли справу у Вищому спеціалізова-
ному суді України. Його друг залишився 
без 116 тисяч доларів, а мама — без 
квартири. Право власності за рішенням 
суду визнали за Іриною Капустою.

— У міліції є наша заява про оформлення 
права на власність без усіх необхідних 
документів. Це ж кримінал. Але його уже 
вісім місяців розслідують, а результату 
поки що немає, — каже Ігор Захаревич.
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Світлана Лучкіна, котрій син купував квар-
тиру, була змушена власноручно пере-
дати ключі новій власниці. Тепер на цю 
тему з журналістами не хоче спілкуватись.

У БТІ кажуть, що все чесно 
Про те, чому виконком міськради дав два 
свідоцтва на право власності на одну і 
ту ж саму квартиру з різницею у дво-
тижневий термін, керівник вінницького 
комунального підприємства БТІ Ніна На-

гірняк розповідає.

— Відповідальність за достовірність по-
даних на виконком документів лежить 
на тому, хто їх подає, — каже вона. — Я ж 
не можу визначати достовірний цей до-
кумент чи ні. Раніше не було такої систе-
ми та необхідності, тепер ми поставили 
такі фільтри, які визначають співпадіння. 
Наприклад, якщо вискакує однаковий 
номер квартири за однією адресою ми 
ретельно перевіряємо подані документи. 

Якщо казати про цей випадок та часо-
вий проміжок між рішеннями виконкому, 
то ми можемо говорити, що і той і інший 
бік розуміли, що щось не так. Так би мо-
вити, вони бігли оформлювати докумен-
ти навипередки один поперед другого. 
Чому виник спір, тому що одна сторона 
встигла зареєструвати це право раніше 
за іншу. Для цього в нас є правоохоронні 
та судові органи, які перевіряють та ви-
значають, де поставити крапку в таких 
спорах.
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КСЕНІЯ КУКУТЬ, КЕРУЮЧИЙ  
ПАРТНЕР «ПРАВО24»

— З яких мотивів суд вищої інстанції 
відмовив, мені невідомо, тут потрібно 
вивчати справу. Але навіть в такій ситу-
ації Світлана Лучкіна має право на по-
вернення коштів від забудовника, так як 
квартири вона не отримала у власність, 
а кошти були сплачені саме йому.

Хочу звернути увагу тих, хто має намір 
інвестувати у будівництво житла, що з 
2005 року інвестування та фінансування 

будівництва об’єктів житлового будівниц-
тва з використанням недержавних коштів, 
залучених від фізичних та юридичних 
осіб, у тому числі в управління, може 
здійснюватися виключно через фонди 
фінансування будівництва, фонди опе-
рацій з нерухомістю, інститути спільного 
інвестування, а також шляхом емісії ці-
льових облігацій підприємств, виконан-
ня зобов’язань за якими здійснюється 
шляхом передачі об’єкта (частини об’єк-
та) житлового будівництва. Такі фонди і 
інститути мають вимогу щодо статутного 
капіталу більше 1 000 000.

Коментар експерта



Сторона, яка після усіх судів виявилась по-
страждалою, звинувачує БТІ в тому, що вони 
не маючи переліку документів, який затвер-
джено рішенням виконкому від 12 листопа-
да 2009 року «Про затвердження алгоритму 
процесів та їх опису надання адміністра-
тивних послуг комунальним підприємством 
«Вінницьке міське бюро технічної інвента-
ризації» зареєструвало право власності. 
В переліку має бути шість документів.

— Якщо були суди, то мабуть дивились усі 
документи, а для реєстрації права влас-
ності потрібен лише один документ — 
свідоцтво про право власності, — каже 
Ніна Нагірняк.

П’ять років судової тяганини 
Нинішня власниця квартири Ірина Капуста 
каже, що уже не пам’ятає, які документи по-
давала на виконком, адже минуло п’ять років. 
Вона вважає, що винуватцем цієї ситуації 
став забудовник Олег Квас, який узяв гро-
ші з обох покупців, а квартиру видав лише 
одному. Жінка каже, що пропонувала іншій 
стороні разом судитися з забудовником, але 
вони вирішили, що судитись потрібно з нею.

— У 2006 році я прийшла купувати квартиру 
у будівельній організації. Звичайно, купували 
повітря, тому що саму квартиру на будівни-
цтві ніхто показати не міг. Отримали доку-
менти, як дольові учасники та розрахувалися 
та близько трьох років чекали. Наша квар-
тира була під номером 82, але там за весь 
час відбувались такі рокіровки, що уже ніхто 
не розумів, у кого яка квартира.

Ірина Капуста каже, що саме цю квартиру, 
за яку судилися, забудовник показував 
їй, як ту, що вона отримає замість тої, 
яка вказана у Договорі між ними. А там 
йде мова про трикімнатну квартиру пло-
щею 113,39 метра квадратних на другому 
поверсі. А те, що вона сплатила гроші 
за більший метраж, а отримала менший, 
за її словами, не дивно. Адже будинок 
будували з великими проблемами і багато 
покупців також не дорахувались метрів.

— Я подала усі документи у міськраду. Ви ж 
розумієте, що без необхідного переліку 
мені б ніхто нічого не оформив, — каже 
Ірина Капуста. — Через чотири місяці — мі-
ліція в гості. У вас другий господар. У мене 
ключ від квартири, хоча ніхто нею не ко-

ристувався. Все з цього моменту закру-
тилось. Зараз я власниця квартири, тому 
що пройшла усі судові інстанції. Вищий 
спеціалізований суд вирішив, що те сві-
доцтво, яке отримане першим, є дійсним. 
Забудовник, звичайно не визнав, що він 
двічі продав квартиру і сказав, що я афе-
ристичним шляхом нею заволоділа. Вкрала 
печатку та договір. Але ви ж розумієте, що 
сім’я лікарів таким займатись не буде. Для 
мене темний ліс усі ці папери та БТІ.

Ірина каже, що заплатила 63 тисячі до-
ларів за квартиру і приблизно половину 
цієї вартості довелось витратити на суди.

Забудовник Олег Квас виступав на судах 
на боці Світлани Лучкіної, як третя сторона. 
Він надавав суду довідки про те, що насправ-
ді з Іриною Капустою він договір розірвав 
за те, що вона вчасно не сплатила кошти. Він 
стверджував, що вона не може мати доку-
ментів, які б надавали їй право на власність.

Разом з тим, у Ірини Капусти є довідка 
від «Агропромсчельбуду», видана Квасом, 
про те, що вона повністю розрахувалась 
за квартиру.
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«Знайдете Кваса,  
дайте телефон» 
Спитати у забудовника, що він думає з 
огляду на усе, не вдалося. За юридич-
ною адресою «Агропромсельбуд» уже 
давно не знаходиться. Нам вдалося 
додзвонитись по одному з мобільних, 
вказаних у реквізитах. Виявилося, що 
це колишній менеджер компанії.

— Я там не працюю давно і про те, 
де знаходиться Квас, не знаю. Чув, що 
лікувався він нещодавно у Німеччині. 
Навряд чи він зараз в Україні.

Спроби знайти телефон Кваса че-
рез інших людей, викликали у них 
посмішку: «Кваса шукаєте? Та його 
пів-Вінниці шукає. Знайдете, дайте 
телефон».

У секторі зв’язків з громадськістю об-
ласної міліції повідомили, що справа 
по заяві про порушення при реєстра-
ції з БТІ внесена до Єдиного реєстру 
досудових розслідувань, виконуються 
протокольні дії. Але чи порушувати 
кримінальне провадження, чи відмо-
вити у ньому, ще не вирішили.
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— Після всього, 
що відбувалось, 
жити у цій квартирі 
я не хочу, — каже 
Ірина Капуста (38)
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Починаючи з травня 
в Україні ледь не кожен 

місяць дорожчає та 
чи інша комунальна 

послуга. «Атракціон» 
здорожчання 

відкрив газ, потім 
подорожчала 

електроенергія 
і нарешті саме 

опалення та гаряча 
вода. Проте одна 

справа, якщо газ є, хоч 
і дорогий, інша, якщо 

з цим може виникнути 
проблема

Тепло без газу.  
Як зігрітися дешево



ОЛЬГА ЛИТВЕНЮК,  
(097)2661093

Холодна зима. Починаючи з середини 
червня Україна живе без російського 

газу. Скоріше за все без нього доведеться 
і зимувати. У зв’язку з цим Кабмін уже 
розпорядився, аби споживання блакит-
ного палива було знижене на 30%.

На практиці це ризикує вилитися у такі 
непопулярні заходи як більш пізній 
початок опалювального сезону (уряд 
пропонує вмикати опалення при зни-
женні середньодобової протягом трьох 
днів температури до +6 С° замість існу-
ючих +8 С°), пониження температури 
в квартирах в опалювальний сезон, 
пониження температури гарячої води 
в трубах і навіть її відсутність. Останнє 
реальність, яка чекає вінничан уже з 
п’ятниці.

Тимчасово без гарячої води
На період з 1 по 23 серпня по всій Ві-
нниці буде припинене гаряче водопо-
стачання. Такий крок у мерії називають 
вимушеним, але таким завдяки якому 

місто зможе зекономити близько 3,5–
4,0 мільйона кубометрів газу.

—Ми довго думали, перш ніж іти на такий 
крок і по-великому рахунку, для більшої 
ефективності потрібно було припиня-
ти гаряче водопостачання на два міся-
ці, — каже Володимир Кістіон. — Але ми 
не пішли на це. Але, ми просимо горо-
дян з розумінням віднестися до ситуації, 
тим більше, що ми навмисне вибрали 
такий час відключення, коли більшість 
населення у відпустках, а температурні 
показники на вулиці максимальні. Крім 
того, за нашими даними, щонайменше 
в 10% вінничан з централізованим опа-
ленням є альтернативні джерела підігріву 
води. Потрібно розуміти, що проблема 
є. Україні не вистачає 7 мільярдів кубо-
метрів газу. І джерел покриття цієї не-
достачі на сьогодні немає.

Таким чином, за його словами, єдиний 
спосіб вирішити цю проблему — поча-
ти економити. Мова йде про зменшення 
споживання газу на 30%. При тому, що три 
вінницькі теплопостачальні компанії спо-
живають 148 мільйонів кубометрів газу, 

мова йде про те, що цей обсяг має бути 
зменшений до 105. Тобто мова йде про 
економію в 44 мільйони кубометрів газу.

Відключивши на 23 дні гарячу воду, мі-
сто може зекономити до 4 мільйонів 
кубометрів газу. Крім того, за словами 
віце-мера, розглядаються і інші шляхи 
економії. Наприклад, заміна мереж та 
модернізація системи теплопостачання 
дозволить місту ще на 10% скоротити 
обсяги споживання газу.

Додаючи, що крім цього також розгляда-
ється можливість більш пізнього початку 
опалювального сезону. Так, якщо зазви-
чай він розпочинається, якщо серед-
ньодобова температура протягом трьох 
діб не перевищує +8 градусів, згідно з 
пропозицією уряду, цей показник може 
бути «зсунуто» до +6.

— Ця пропозиція ще в стадії опра-
цювання, але ми розуміємо, що часто 
коли ми вмикаємо опалення, через 
деякий час розпочинається потеплін-
ня, але опалення при цьому не при-
пиняється, — каже Володимир Кістіон.  
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— Якщо ж почати опалювальний сезон, 
наприклад, на два тижні пізніше, еконо-
мія по газу складе ще близько восьми 
мільйонів кубометрів.

Також, не виключається, зниження тем-
ператури гарячої води, яка подається 
в квартири з середніх +55, до +45, а нор-
мативи середньої температури в кварти-
рах та закладах соціальної сфери можуть 
знизити з +18 до +16. При цьому, як ка-
жуть в мерії, якщо і підуть на такий крок, 
то подачу опалення будуть регулювати 

так, аби більшість городян відчули це 
найменше. Зокрема, у випадку необхід-
ності, планується зниження температу-
ри опалення в той час, коли більшість 
городян на роботі.

За словами Володимира Кістіона, якщо 
місто впорається з планом і на 30% змен-
шить споживання газу, це дасть підстави 
звертатися з проханням до «Нафтогазу» 
та Кабміну виконати свої зобов’язання і 
забезпечити місто газом для нормально-
го проходження опалювального сезону.

Які послуги уже подорожчали
Тим часом українців привчають не лише 
до думки, що сам опалювальний сезон 
може бути проблемний, а й до того, що 
платити за тепло доведеться дорожче.

З першого липня, по найбільшому тепло-
постачальному підприємству міста Вінниця-
міськтеплоенерго, абонплата — чи то пак по-
стійна складова тарифу зросла з 1,48 гривні 
за метр квадратний (сплачується цілий рік), 
до 1,76 гривні в середньому по підприємству, 
отже підвищення складатиме 19%.
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УТЕПЛЕННЯ 

Вартість одного метра квадратного уте-
плення зовнішньої стіни будинку стартує 
від 200–220 гривень, залежно від товщини 
пінопласту (5 чи 10 см). З початку року, 
за словами фахівців, ціни через подорож-
чання матеріалів зросли на 20–30%. Вар-
тість самих робіт — не змінилась.

— Попит на такі послуги збільшився, — 
каже Андрій Карпенко, — правда, чи це 
пов’язано з ситуацією з газом чи про-

сто прагненням людей жити в більш ком-
фортних умовах, сказати не можу. Справа 
в тому, що в місті будується багато нових 
будинків, які уже здаються з утепленням, 
людям подобається, розказують про пе-
реваги іншим, попит зростає.

За словами Андрія Карпенка, у випадку з 
панелькою, лише утеплення стін квартири 
дозволить підвищити температуру повітря 
в середині на 5–7 градусів.



Також, відповідно до постанови Націо-
нальної комісії, що здійснює державне 
регулювання в сфері комунальних послуг 
№ 650, по підприємству Вінницяміськте-
плоенерго змінюється і змінна складова 
тарифу (яка сплачується в опалювальний 
період). Вона збільшується до 6,25.

Таким чином, якщо раніше в опалюваль-
ний період вінничани, яким тепло подає 
підприємство Вінницяміськтеплоенер-
го, сплачували 6,31 гривні (4,83 +1,48) 
за метр квадратний, у новому опалю-

вальному сезоні ця цифра зростає в се-
редньому до 8,01 (6,25+1,76) гривні.

Дорожчає з першого липня для абонентів 
Вінницяміськтеплоенерго і гаряча вода. 
Якщо раніше її метр кубічний коштував 
в середньому 16 гривень (при наявно-
сті лічильників), то тепер ціна складе 
22,9 гривні, при наявності рушникосу-
шильників та 21,16 — якщо таких немає.

Не кращі новини і для власників по-
мешкань з індивідуальним опаленням. 

З першого травня в середньому на 56% 
зросла в ціні і вартість блакитного палива 
для населення.

Так, при використанні газу для приготування 
їжі та підігріву води за наявності лічильника 
ціна становитиме 1,182 грн куб. м, за відсут-
ності лічильника — 1,299 грн/куб. м (50%).

При споживанні газу до 2,5 тисячі метрів 
кубічних на рік, тариф за метр кубічний 
з лічильником складає 1,089 грн, без лі-
чильника — 1, 197 гривні.
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ОБІГРІВАЧІ 

Масляні  обі гр івач і  — ціна в ід 
400 до 1000 грн — можуть обігріти при-
міщення орієнтовною площею 10–20 м кв. 
Потужність — від 600 до 2000 Вт. Приблиз-
но такі ж характеристики і в конвекторів.

Втім, за словами представників торго-
вельних мереж, поки що особливо по-
питу на обігрівачі немає. За словами ме-
неджера магазину “Вікотек” Олександра 
Поліщука, інтерес до обігрівачів зростає 

ближче до опалювального сезону. Проте 
тоді покупців може чекати неприємний 
сюрприз у вигляді зростання ціни. Тому 
тим, хто не хоче переплачувати, радять 
прицінитися уже зараз.

Теловентелятори. Ціни на них стартують 
від 130 гривень. Обігрівач потужністю 
2000 Вт може обігріти приміщення площею 
до 20–22 метри квадратних. Втім, відгуки 
покупців про них неоднозначні.



МЕТАЛОПЛАСТИКОВІ ВІКНА 

Дозволяють зменшити втрати тепла в при-
міщенні на 25%. Ціна залежить від вироб-
ника, площі вікна, конструкції, подвійно-
го чи потрійного склопакету. В основно-
му вартість невеликого вікна складає від 
1600 гривень.

Менеджери особливого зростання попиту 
на установку вікон поки що не спостерігають, 
говорять тільки про незначне зростання. Крім 
того, додають через курсові коливання — 
вартість самих матеріалів зросла орієнтовно 
на 30–40%. Вартість монтажу — не змінилась.

При споживанню газу не більше 6000 ме-
трів кубічних на рік за куб ціна зросла 
до 1,788 з лічильником і 1,965 — без 
нього.

І якщо споживанні газу на рік перевищує 
6000 метрів кубічних — ціна за куб скла-
дає 3,6 та 4,01 гривні відповідно (деталь-
ніше тут: http://www.nerc.gov.ua/index.
php?news=3717).

При цьому, за словами урядовців, це 
подорожчання не перше і не останнє, 
до 2017 року вартість блакитного па-
лива планують підвищувати на 30–40% 
щорічно.

Не відстає і вартість електроенергії. З 

першого червня вона подорожчала при-
близно на 40%.

Так, жителі міст з газовими плитами те-
пер сплачують за 1 кВт год. — 30,84 ко-
пійки (якщо спожитий обсяг не переви-
щує 150 кВт год. на місяць), 41,94 копійки 
(при споживанні понад 150, але менше 
800 кВт год. включно) і 134,04 копійки 
(при більших обсягах споживання).

Для будинків з електроплитами тари-
фи складають 28,5 копійки, 38,76 та 
134,04 копійки відповідно.

Окремі тарифи передбачені і для будин-
ків, які використовують електроенергію 
для опалення.

Так в неопалювальний період (з травня 
по жовтень), мінімальний тариф складає 
23,7 копійки (при більших обсягах спо-
живання 32,22 та 134,04 копійки відпо-
відно).

В опалювальний (з жовтня по травень) 
тариф (при споживанні до 3600 кВт год. 
на місяць) складає 23,7 копійки, при біль-
шому обсязі — 95,76 копійки (детальніше 
тут: http://www.nerc.gov.ua/?id=4787).

Тим часом, не виключено, що невдовзі 
і ці тарифи переглянуть. Стимулюючи 
населення переходити на альтернативні 
види палива, Кабмін обіцяє спеціальний 
тариф для тих, хто відмовиться від газо-
вого котла на користь електричного.
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Альтернатива газу і утеплення 
Зокрема, за словами Арсенія Яценюка, 
мова йде про нічний тариф на електро-
енергію, який має скласти 30 копійок та 
денний — 80 копійок.

— До речі, після того як про таку мож-
ливість було оголошено, вінничани 
практично одразу почали звертатися 
до нас за отриманням консультацій на цю 
тему, — каже Василь Броварник. — На-
томість звернень по індивідуальному 
газовому опаленню надходять одиниці.

Про інтерес вінничан до альтернатив-
них обігрівачів говорять і представники 
торговельних мереж.

— На сьогодні можна говорити про 

зростання попиту на електро- та твердо-
паливні котли орієнтовно на 40–50%, — 
каже керівник магазину “Юнімакс” Олег 
Іванюта.

Серед плюсів того ж електричного 
опалення він відзначає вищий кое-
фіцієнт корисної дії: на рівні 98%, тоді 
як в газових котлах — мова йде про 
80–85%.

Серед мінусів — витрати, з урахуванням 
діючих тарифів на газ та електроенергію.

— До останнього часу опалювати елек-
троенергією обходилось дорожче ніж 
газом, зараз, якщо буде запроваджено 
спеціальні тарифи на електроенергію, 
не виключено, що вартість зрівняється, 

а можливо навіть електроенергія стане 
вигідніше.

Інша справа, якщо треба опалювати аль-
тернативними видами палива не при-
ватне помешкання, а, наприклад, офіс 
чи магазин.

— Ми рахували — для нашого магазину 
виявилось, що якщо поставити твердо-
паливний котел, який працює на пеле-
тах, це буде вдвічі дешевше, ніж газове 
опалення, — каже директор ТОВ «Те-
лосервіс» Ігор Берегуляк. — Але якщо 
установлювати такий котел в приватно-
му будинку — економія буде меншою. 
Адже тарифи для населення орієнтовно 
в шість разів менші, ніж для комерційних 
споживачів.

55

ТВЕРДОПАЛИВНІ КОТЛИ 

Залежно від типу можуть працювати на ву-
гіллі, коксі, деревині. Коефіцієнт корисної 
дії — 70–80%. 

Витрати палива — вугілля — орієнтовно 

3–5 кг в годину, деревина — 6–11 кіло-
грамів в годину.

Ціна — від 3 до 20 тис. грн. Вартість окре-
мих моделей може доходити до 60 тисяч.



Разом з тим він теж говорить про заці-
кавленість населення твердопаливними 
та електричними котлами.

— Я б сказав, що зростає потреба в ін-
формації про альтернативні газовому 
способах опалення. Одночасно, не можу 
сказати, що зменшився попит і на газові 
котли, — каже він. — Скоріше за все — 
ті, хто уже мають газове опалення, на-
магаються підстрахуватися і шукають 
альтернативу, інші — вибирають газові 
котли. Як не крути, сьогодні населенню 
дешевше опалювати газом ніж електро-
енергією. Альтернативу газу вибирають 

ще й ті, де, наприклад, немає можливості 
підключити газ.

В будь-якому випадку, розглядаючи ва-
ріант, наприклад, зміни газового опа-
лення на електричне експерти радять 
звернути увагу на можливості елек-
тропроводки.

— Наприклад, у будинках, які були побу-
довані 15–20 років тому, мережі не роз-
раховані на сучасне навантаження, — 
каже Олег Іванюка. — Аби виправити 
ситуацію, потрібно звертатися в РЕМ, але 
в будь-якому випадку ці зайві витрати 

ляжуть на плечі власника помешкання.

Тим часом, експерти кажуть, що яке б 
опалення не стояло в квартирі/будинку, 
поки помешкання не буде як слід утепле-
не, про енергоефектинівність говорити 
не доводиться.

Для того щоб почати економити, треба 
в першу чергу визначити основні напрямки, 
за якими тепло йде з дому. Слабкими міс-
цями у цьому випадку є стіни, вікна, дах та 
підлога. Так вважається, що основну частину 
теплової енергії — від 25 до 70% помешкан-
ня втрачає через недостатню товщину стін. 
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Залежно від виробника коефіцієнт корисної 
дії може сягати 95–99%. Одні можуть пра-
цювати при навантаженні в мережі 220 В, 
інші — при 380 В.

Ціна стартує з 800–1000 гривень і може сягати 
4–8-10 і вище тисяч. Котел потужністю 8 кВт, 
відповідно до даних на профільних сайтах, 
може обігріти помешкання, площею 60–100 м 

кв. У той же час котел потужністю 30 кВт, може 
обігріти площу близько 300 м кв.

Теоретично, при запропонованому урядом 
тарифі в 30 копійок за кВт, і при потужності 
котла 8 кВт, вартість електроопалення помеш-
кання площею 60 м кв, в місяць, за умови, 
що котел працює 8 годин, складе близько 
600 грн.



Різниця в цифрах пояснюється різними 
матеріалами стін: найбільшою теплопро-
відністю володіють залізобетонні пане-
лі, а цегла і сучасні листкові конструкції 
тримають тепло набагато краще.

— Просто утепливши стіни у панель-
ному будинку, можна підвищити се-
редню температуру повітря в квар-
тирі в зимовий період на 5–7 граду-
сів, — каже приватний підприємець 
Андрій Карпенко. — Таким чином, 
якщо до утеплення квартири середня 
температура в сильні морози складала 

умовно 16 градусів, після — підвищу-
ється до 20–22 градусів.

На другому місці за втратами тепла ідуть 
вікна. Через них іде до 25% енергії, за-
лежно від площі та конструкції.

Якщо мова йде про приватний будинок, 
до переліку «теплових дір» додається 
дах та підлога. Залежно від конструк-
ції покрівлі та наявності горища втрати 
енергії в цьому напрямку становлять від 
5 до 25%. Аналогічно, в землю через 
фундамент йде від трьох до п’ятнадцяти 

відсотків енергії, витраченої на обігрів 
будинку. Впливає на цей шлях витоку те-
пла не тільки конструкція фундаменту, 
а й наявність підвалу.

У випадку міської квартири віддачею 
тепла через підлогу і стелю можна 
знехтувати, якщо тільки житло не роз-
ташоване на першому або останньому 
поверхах будівлі. Однак і в цих випад-
ках тепловтрати складають менше де-
сяти відсотків, адже температура по-
вітря на технічних поверхах завжди з 
плюсом.

БОЙЛЕРИ 

За словами менеджерів торговельних мереж, 
починаючи з початку місяця попит на них 
стабільно зростає.

— Наприклад, якщо в червні ми продали тіль-
ки один бойлер, в липні — уже п’ять, — каже 
менеджер Олександр Поліщук (“Вікотек”).

За його словами, вибираючи бойлери, вінни-
чани в першу чергу звертають увагу на обсяг 

(літраж), вибираючи максимальний, потім 
уже на ціну та виробників.

Ціни на бойлери об’ємом 30–49 літрів старту-
ють орієнтовно від 1200 гривень. Номінальна 
потужність таких приладів — 1500–2000 Вт.

Бойлери 50–70 літрів коштують уже в межах 
1300–2000 грн. Номінальна потужність при 
цьому не змінюється.
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ТЕПЛА ПІДЛОГА

Вартість метра квадратного орієнтовно стар-
тує від 120–140 гривень. Теплу підлогу можна 
використовувати як основне опалення, так і 
для додаткового обігріву окремих приміщень. 
Фахівці виділяють два основних види підло-
гового обігріву: за допомогою спеціальних 
електричних кабелів і за допомогою труб з 
гарячою водою.

Тепла підлога, пристрій якого представляє 
собою металопластикові труби, по яких тече 
гаряча вода, досить економічне придбання. 
Гаряча вода надходить у металопластикові 
труби з колектора за допомогою спеціального 
насоса. Переваги такого виду обігріву — це, 
як вже було сказано, економія. У порівнянні 
з електричним обігрівом, водяний дозволяє 
економити до 60% енергії, особливо така еко-
номія цінна при обігріві великих площ.

Серед недоліків водяної теплої підлоги виділя-
ють необхідність придбання та встановлення 
спеціального циркуляційного насоса, без якого 
неможливе регулювання температури. Крім 
того, тиск в загальній системі водопостачан-
ня може впасти. Обігрів за допомогою елек-

тричного кабелю дозволяє монтувати теплі 
підлоги в будь-якому приміщенні, без установ-
ки додаткового обладнання. Електричні теплі 
підлоги оснащені регулятором температури, 
що дозволяє контролювати оптимальний 
температурний режим у приміщенні, а також 
економити електроенергію, зменшуючи по-
тужність залежно від температури обігріву та 
відмикати електрообігрів у разі збоїв у мережі.

Недоліком електричної системи підлогового 
обігріву є, насамперед, велика витрата елек-
троенергії та пов’язані з цим витрати, а також 
можлива деформація підлогових покриттів 
при сильному нагріванні.

Як правило, повітря при такому опаленні прогрі-
вається на досить велику висоту — 2–2,5 метра.

— При цьому ефективність такого опалення 
буде вищою, якщо його монтувати під плит-
ку, — каже керівник магазину “Юнімакс” Олег 
Іванюта, додаючи, що цього року, через зде-
шевшання гривні і подорожчання такої системи 
опалення люди зменшують інтерес до цього 
виду опалення на корись більш дешевших.

58



Якщо річний 
обсяг споживання 

не перевищує 2,5 тис. 
кубів 

 БУЛО СТАЛО

1,089 0,72 

1,197 0,79 

Якщо річний  
обсяг не перевищує  

6 тис. кубів  

 БУЛО СТАЛО

1,788 1,09 

1,965 1,2 

Якщо річний обсяг 
споживання перевищує  

6 тис. кубів  

 БУЛО СТАЛО

3,645 2,24 

4,011 2,47 

Тариф для житлових 
будинків з газовими 

плитами 

 БУЛО СТАЛО

30,84 23,35 

41,9 30,4 

134,04 79,8 

Тариф для житлових  
будинків з 

електричними плитами  

 БУЛО СТАЛО

23,7 17,9 

32,2 23,35 

134,04 78,8 

Тариф для  
житлових будинків  

з електро- 
опалювальними  

установками  
(з 1 жовтня  
по 30 квітня)  

 БУЛО СТАЛО

23,7 17,9 

95,76 79,8 

НА СКІЛЬКИ ПОДОРОЖЧАЛИ ЕНЕРГОРЕСУРСИ

З ГАЗОВИМ ЛІЧИЛЬНИКОМ

ГАЗ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ (ГРН/КУБ М) ВАРТІСТЬ ЕЛЕКТРОЕНЕРГІЇ ДЛЯ НАСЕЛЕННЯ (КОП. ЗА КВТ ГОД.)

ПРИ СПОЖИВАННІ ДО 150 КВТ/ГОД НА МІСЯЦЬ

ПРИ СПОЖИВАННІ ВІД 150 ДО 800 КВТ/ГОД. НА МІСЯЦЬ

ПРИ СПОЖИВАННІ ПОНАД 800 КВТ/ГОД. НА МІСЯЦЬ

ДО 3600 КВТ/ГОД.  
НА МІСЯЦЬ 

ПОНАД 3600 КВТ/ГОД. 
НА МІСЯЦЬ

БЕЗ ЛІЧИЛЬНИКА
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В облраді знову призначали лікарів  
і сварилися через кандидатів

Першого серпня закінчується термін дії трудових контрактів у 23 головних лікарів районних 
лікарень. Під час призначення нових лікарів у обласній раді не обійшлося без суперечок і 
емоційних виступів як депутатів облради, так і тих, хто приїхав підтримати своїх кандидатів



ОКСАНА ПОЛІЩУК,  
(063)6803617 

Розгляд кандидатів на районних голов-
них лікарів відбувався не так “цікаво” та 

шумно, як призначення головних лікарів 
обласних медичних закладів наприкінці 
травня цього року. Єдиною “родзинкою” 
стала пропозиція депутата обласної ради 
Тетяни Редько закрити Вінницький облас-
ний центр здоров’я, який займається про-
філактичною роботою серед населення. 

За словами пані Редько, Центр здоров’я 
має завеликий бюджет — аж у мільйон 
гривень, і “нічого не робить”. Депутат 
Редько вважає, ці кошти краще пустити 
на допомогу бійцям АТО. В тому числі, 
на закупівлю бронежилетів.

Громада кандидатів не 
розглядала 

Чергову “порцію” головних лікарів — цьо-
го разу районних лікарень — признача-
ли у обласній раді в четвер, 24 липня. 
У 23 очільників районних лікарень вже 
за тиждень, першого серпня, закінчується 
термін дії трудових контрактів.
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Призначенню головних лікарів обласних 
лікарень двомісячної давнини передува-
ли громадські слухання у “Плеяді”. Проте 
цього разу громада не слухала претен-
дентів на районних головних лікарів. І 
зовсім не тому, за словами голови Лю-
страційного комітету Анатолія Банаха, 
що їм нецікаво.

— Ми вирішили вдосконалити громадські 
слухання, — каже пан Банах. — Минулого 
разу було багато помилок, технічних невід-
повідностей. Тому поки що аналізуємо та 
виправляємо всі помилки, відпрацьовуємо 
сам процес слухань.

На засіданні чотирьох профільних комісій 
при облраді знову були присутні пред-
ставники вінницьких громадських орга-
нізацій, активісти Майдану, Автомайдану, 
козацького полку імені Богуна. Проте такої 
напруги пристрастей, як за головними ліка-
рями обласних медичних закладів, яких із 
шумом, свистом та скандалом розглядали 
два місяці тому, 22–23 травня, вже не було. 
Як не було і плакатів зі звинуваченнями 
у корупції та з вимогами усунення того чи 
іншого лікаря з посади.

Голосували  
без кворуму 
Можливо, через меншу резонансність по-
дії, можливо, через зайнятість, але семеро 
депутатів облради — членів профільних 
комісій з охорони здоров’я та комуналь-
ної власності — так і не з’явилися на за-
сіданні. А ті, що все ж прийшли виконати 
свій обов’язок, розгубилися — виходить, 
що дві з чотирьох комісій не можуть бра-
ти участь у голосуванні. Хотіли депутати 
все відмінити, та член профільної комісії 
зі свободи слова Тетяна Редько закликала 
колег пожаліти людей, які приїхали з не-
близьких районів, і призначати головних 
лікарів.

То ж відсутність кворуму не зупинила де-
путатів. Вирішили, що потім навіть у те-
лефонному режимі зв’яжуться з тими де-
путатами, які не прийшли на засідання, і 
зарахують їхні голоси.

Депутат облради та член комісії з кому-
нальної власності Роман Аксельрод, що-
правда, вважає це не зовсім доцільним — 
проводити засідання чотирьох комісій, 
коли дві з них не мають кворуму:

— Мене на засіданні не було, тому що того 
дня я ходив на засідання виконкому у місь-
кій раді, — каже пан Аксельрод. — Думаю, 
наша комісія збереться пізніше у повному 
складі і законно, з кворумом розгляне всі 
питання. А потім віддасть голові облради 
Сергію Свитку протокол слухання.

Центр здоров’я — непотрібний?
Серед районних медичних закладів роз-
глядали і Вінницький обласний центр здо-
ров’я, який знаходиться на вулиці Писа-
рєва. Він займається переважно профі-
лактичною роботою, навчає населення 
основам здоров’я, розповсюджує серед 
інших медичних закладів інформацію щодо 
стану здоров’я населення.

Коли колишній головний лікар Центру 
Світлана Каліберська сказала, що заклад 
щороку отримує мільйон гривень з бю-
джету, з місця підвелася депутат облради 
Тетяна Редько.

— Вибачте, що я занадто активна, — каже 
пані Редько, яка до того вже кілька разів 
просила слова. — Але не можу змовчати. 
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Я співзасновниця 33-каналу, журналіст, і 
чомусь ні разу не було такого, щоб хтось 
із вашого Центру до нашої редакції при-
ніс якусь інформацію, просив написати 
статтю. Не знаю, чим ви там займаєтесь, 
але мільйон гривень річного бюджету ва-
шого Центру краще було б віддати тим 
нещасним дітям, які воюють у зоні АТО та 
придбати їм бронежилети. Зараз голов-
не — все для фронту, все для перемоги! 
А решта — як вийде …

Після палкої промови пані Редько депута-

ти задумались. І вирішили окремо на сесії 
розглянути питання потрібності чи непо-
трібності обласного Центру здоров’я. Мож-
ливо, заклад віддадуть трудовому колективу 
на приватизацію — принаймні, таку пропо-
зицію висловив один із депутатів облради.

“Вони що вам тут, клоуни?” 
Із 23 районних лікарень лише сім мали 
двох кандидатів на головних лікарів. Реш-
та 16 закладів підтримали своїх колишніх 
очільників.

Проте дивним було те, що другий кандидат 
кожної з цих семи лікарень не відповідав 
кваліфікаційним вимогам. Тобто, люди-
на подавала свою кандидатуру, наперед 
знаючи, що не пройде — не має досвіду 
роботи на керівній посаді, вищої кваліфі-
каційної категорії.

Тому директор обласного Департамен-
ту охорони здоров’я Тетяна Бабій, пред-
ставляючи ці кандидатури, наголошувала 
на тому, що претендент не може займати 
посаду головного лікаря.
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Цим знову обурилася Тетяна Редько. Вко-
тре перепросивши за свою активність, 
пані Редько звинуватила Тетяну Бабій та 
заступника голови облради Наталю Со-
лейко в тому, що вони погано готувалися 
до слухань.

— Ці люди що вам тут, клоуни? Чому 
вони мусять виходити й червоніти, коли 
ви кажете, що вони не годяться на посаду 
головного лікаря? — каже пані Редько. — 
Навіщо ви їх тоді взагалі реєстрували? 
Щоб принижувати зараз?

Пані Бабій відповіла, що, відмовивши 
цим лікарям у реєстрації, вони б пору-
шили їхні права.

— Ми не можемо заборонити людині по-
давати свою кандидатуру. Інша справа, 
що лікар йшов на це свідомо, знаючи, 
що не може розраховувати на заміщення 
вакантної посади, тому що не відповідає 
кваліфікаційним вимогам, — каже дирек-
тор обласного Депаратаменту охорони 
здоров’я. — Навіть якщо припустити, що 
таку людину призначать на посаду голов-
ного лікаря, відсутність у неї вищої категорії 

стане приводом для скасування трудового 
контракту.

Пані Солейко додала, що вони діють згід-
но з положенням Міністерства охорони 
здоров’я щодо вимог до кандидатів, і 
не можуть його порушувати. Якщо на рів-
ні міністерства заборонять реєструвати 
людину, якщо вона не відповідає усім 
вимогам, то проблеми не буде. А поки 
що маємо, що маємо.

Пристрасті по Жмеринці 
Коли дійшла черга до Жмеринської міської 
станції швидкої допомоги, з’явилося слабке 
відчуття дежавю за слуханнями кандида-
тів двомісячної давнини. Свою колишню 
головну лікарку Тетяну Кузьміну приїхали 
підтримати члени колективу, які терпля-
че чекали на балконі. А от представник 
(як чоловік сам назвався) Жмеринського 
Правого сектору хотів, аби головним ліка-
рем стала Ольга Юдіна, лікар-методист. І 
скільки йому не намагалася пояснити як 
директор обласного Департаменту охо-
рони здоров’я Тетяна Бабій, так і присутні 
в залі, і юристи облради, що пані Юдіна 

ніяк не може займати цю посаду через 
відсутність у неї вищої категорії, чоловік і 
слухати не хотів.

— Ну то й що, що вона категорії не має? — 
дивувався чоловік. — Зате вона як людина 
краща, ніж Тетяна Кузьміна. То ви молодих 
не хочете пускати, та й все!

Врешті-решт терпець урвався голові облради 
Сергію Свитку. Щоб припинити непотрібну 
дискусію, пан Свитко прийняв рішення про 
призначення на посаду головного лікаря 
Жмеринської станції швидкої допомоги ко-
лишнього її очільника Тетяну Кузьміну. Чим 
викликав бурхливі оплески присутніх на бал-
коні членів трудового колективу лікарні.

Ще два заклади — Тиманівський проти-
туберкульозний санаторій для дорослих 
та Крижопільська туберкульозна лікарня 
залишились навіть без претендентів на го-
ловних лікарів. Очолювати Тиманівський 
диспансер хотіла Ніна Горобчишина — 
два місяці тому лікарка хотіла стати голов-
ним лікарем обласного онкодиспансеру. 
Не пройшла тоді, не пройшла і зараз — 
через втрачену вищу категорію.
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Чому зрізають «Алею горіха  
Зібольда» і не садять нові дерева?
Вінничани чи не кожен тиждень скаржаться на вирубку дерев у місті. Так, останнім «криком» було 
розповсюдження інформації по вирубку «Алеї горіха Зібольда» на Пирогова, та про зрізані тополі 
на проспекті Юності. Але чому у Вінниці вирубують дерева і не садять нові?



ВАДИМ ПАВЛОВ,  
(063)7383803 

«Вінницька міська влада без Грой-
смана відбилася від рук? У місті 

Вінниця на вул. Пирогова комунальні 
служби зрізують пам’ятку природи «Алея 
горіха Зібольда». До мене звернулись 
жителі м. Вінниці, які вкрай занепокоєні 
політикою місцевої влади щодо пово-
дження з зеленими насадженнями мі-
ста. За словами вінничан, міській владі 
не прийшло в голову кращої ідеї, ніж ос-
таточно позбутися хворої пам’ятки при-
роди», — так написав на своїй сторінці 
у Фейсбуці нардеп Олександр Бригинець.

Після цього повідомлення у Фейсбуці, ві-
нницька громада розповсюдила інформа-
цію про вирубку дерев. Головним «мані-
яком», який знищує дерева, вінничани і сам 
депутат Бригинець називають вінницький 
«Зеленбуд». Крім цього, нардеп пише про 
бездіяльність екологічної інспекції, закли-
кає відновити «Алею горіха Зібольда» та 
покарати винних. Але чи є винні?

Вінничани неодноразово скаржились 
в редакцію RIA на зрізання дерев. 
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Так, на проспекті Юності 24 липня ко-
мунальники зрізали тополі, про що по-
відомив один з читачів. Коли на міс-
це прибув журналіст, то комунальники 
пояснили, що усі дозволи на зрізання 
дерев видала міська рада. При цьому 
вони показали зошит, де від руки було 
намальованне розташування тих дерев, 
яких потрібно позбутись. Також вони 
розповіли, що скоро у Вінниці зріжуть 
взагалі усі тополі.

— Просто так, без дозволу ми нічого 
не можемо різати, — розповів журна-
лісту бригадир, який керував порізкою 
дерев. — Дозвіл на вирізку дерев дала 
міська рада. За документами, ми маємо 
вирізати по Вінниці верби і тополі.

Горіхи на Пирогова віджили 
своє?

Журналіст RIA звернувся до підприємства 
«Зеленбуд», якому приписують всі зрі-
зані дерева у місті. По телефону дирек-
тор Ігор Любовський сказав, що можна 
під’їхати, поговорити, але з його замом, 
так як він сам у відрядженні. У зазначе-
ний час під’їжджаємо до підприємства.  
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Заступник директора, Микола Залець-
кий, розповів, що з початку року у Ві-
нниці комунальники вирізали приблизно 
450 дерев. А ще він є одним з тих самих 
комунальників, який більше 30 років тому 
і посадив “Алею горіхів Зібольда” на ву-
лиці Пирогова, яку майже дорізали.

— Я був одним із тих, хто садив ці горіхи. 
Зараз приблизно зі 140 дерев залишилось 
лише штук 15, — каже заступник директора 
«Зеленбуд» Микола Залецький. — Чому ми 
їх зрізали? Все дуже просто. Ці горіхи роз-
раховані на років 50 життя, але у місті, де 
постійна жара, ця цифра складає приблиз-
но років 30–40 років. А садили ми їх на по-
чатку 80-х, коли їм було вже по 12 років. 
От і порахуйте. Дерева там посохли вже від 
віку. І їх треба було зрізати. Ви уявіть, якщо б 
якесь з цих дерев впало на автомобіль чи 
на людину? Тоді всі сказали б, що ми вин-
ні, бо не зрізали вчасно сухі дерева. А те, 
що алея рахується вже зниклою пам’яткою 
природи — то подякуйте тодішній владі. 
Так, алея була гарна. Але не варто тоді 
було її робити пам’яткою природи. Хтось 
з депутатів тоді запропонував, документи 
підготовили і відправили в Київ. Але ніхто 
не подумав, скільки ця пам’ятка буде жити.



Що кажуть активісти?
Знайти тих, хто першим забив на спо-
лох про вирубку “Алеї горіха Зібольда”, 
було вже не так важко. Заступник голо-
ви екологічного центру України Олек-
сій Василюк розповідає, що вінницький 
«Зеленбуд» бреше про посохлі горіхи.

— Вінницькі активісти разом з нашим 
центром забили на сполох, після того, як 
дізналися, що пам’ятку природи «Алею 
горіха Зібольда» у Вінниці просто знищу-
ють, — каже Олексій Василюк. — Те, що 
розповідають представники «Зеленбуду», 
просто є смішним. Вони кажуть, що дерева 
посохли і їх прийшлося зрізати. Але кому-
нальники ріжуть дерева не тому, що вони 
посохли, а тому, що підходять по норма-
тивах. Але в ці нормативи вірять тільки ко-
мунальники. Це не нормально, коли горіхи 
зрізають у віці 40 років, так як у Вінниці. 
Те, що знизу посохли гілки — не є приво-
дом зрізати дерево. Всі дерева проходять 
через те, що у них засихають деякі гілки. 
Але дерева просто змінюються і ростуть. 
Так зрізають і клени у віці 50 років, і дуби 
у 80 років. Але всі ми знаємо, що дерева 
можуть рости і по двісті, і по триста років.
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Також Олексій Василюк розповідає, що 
деякі дерева і справді сохнуть, але через 
те, що взимку комунальники посипають 
дороги і тротуари сіллю.

— Ви уявляєте, які властивості має земля, 
яку кожен рік посипають тоннами солі? 
Звісно, від цього старі дерева всихають, 
а новопосаджені дерева взагалі гинуть, — 
каже Олексій. — У Києві до цієї проблеми 
з умом підійшли активісти однієї органі-
зації. Вони в деяких районах закрива-
ють поліетиленом знизу стовбури дерев 
і прилеглу землю в радіусі 1,5 метра. Так 
вони рятують дерева. Можливо, що у Ві-
нниці треба також так робити.

Чому не садять дерева?
Микола Залецький, який, до речі, пра-
цює вже 46 років в «Зеленбуді», розповів 
про причини, які не дозволяють садити 
дерева на місці зрізаних, в тому числі і 
там, де були горіхи на Пирогова. До речі, 
цим самим питанням задався нардеп 
Бригинець на своїй сторінці у Фейсбу-
ці. Він написав: «Хто і чому дав дозвіл 
асфальтування лунок замість насадження 
нових дерев».
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— За Радянських часів комунікації прово-
дили не на проїжджій частині, а під троту-
аром. Наприклад, РЕМУ треба було кинути 
кабель, він викопував траншею поруч з 
деревами підрізаючи при цьому корін-
ня, кидав кабель і закопував траншею. 
Під тротуаром проводили усі комунікації, 
включаючи колектори і водопровід, — 
каже Микола Залецький. — Але після того, 
як дерево зрізали, ми в багатьох випадках 
не можемо посадити саджанець на тому 

самому ж місці, бо цього не дозволяє за-
кон. Тобто від дороги має бути відступ 
два метри — якщо цієї відстані немає, ми 
не садимо дерево, тим паче над комуні-
каціями. Ось і виходить, що дерево собі 
росло, засохло, ми його зрізали, а поса-
дити нове не маємо права. Все по закону.

Також Микола Залецький розповідає, 
що головну вулицю міста вже цієї осені 
будуть прикрашати липи.  

— Ми обрали липи тому, що вони витри-
мують спеку і мають гарний вигляд. Для 
цих дерев ми зробимо спеціальні припід-
няті лунки, щоб туди не заливалась вода. 
Перші липи мають з’явитися цієї осені, — 
каже Микола Залецький. — А зараз наші 
робітники зрізають тополі. На їх місцях бу-
дуть посаджені нові дерева. Дрова везуть 
до наших котельних, за допомогою яких 
ми будемо узимку опалювати будівлю та 
гаражі «Зеленбуду».
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72 Годі відчувати себе 
повітряною кулею. Здуття 

живота варто лікувати 

Метеоризм не має нічого  
спільного з метеорологією.  

Ну, окрім, хіба що, газів.  
Саме їх скупчення  

і викликає здуття живота —  
дуже неприємну і навіть незручну 
проблему. Здуття живота викликає 

дискомфорт як фізичний, так і 
моральний – адже здається, про 
це вже всі знають, це всі бачуть



ОКСАНА ПОЛІЩУК,  
(096)9677535 

Є простий спосіб позбавитися здуття 
живота — багато … ходити. Саме 

фізична активність стимулює активність 
кишківника і допомагає уникнути мете-
оризму в майбутньому. Ще не потрібно 
переїдати, зловживати солодким і газо-
ваною водою. Ну, і еспумізан в поміч!

На повітряній кулі 
Найрозповсюдженіша причина здуття жи-
вота — банальне переїдання. Може бути і 
зловживання солодким, булочками, тортика-
ми. Якщо повітряною кулькою ви відчуваєте 
себе тільки у таких випадках, то перегляньте 
раціон харчування. Якщо ж здуття живота су-
проводжується болями і нудотою і не залежить 
від прийому їжі, варто звернутися до лікаря.

Живіт-”барабан” можна приховати за ши-
роким одягом. А як бути з незручними 
звуками? Коли живіт переповнений га-
зами, то про це легко дізнаються всі ко-
леги на роботі чи на важливій зустрічі: 
то гуркіт грому, то жалісне попискування, 
то і зовсім непристойні звуки, які не схо-
вати за голосним сміхом чи “раптовим” 
приступом кашлю.

73

ОЛЕКСАНДР САМОЙЛОВ
ЛІКАР-ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ, ТЕРАПЕВТ 
ВІННИЦЬКОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ 
«АЛЬТАМЕДИКА»
— Наявність газу у шлунково-кишковому 
тракті — це нормальне явище. Частково газ 
заковтується в процесі харчування, частко-
во є результатом життєдіяльності кишкової 
мікрофлори. Газ може покидати порожни-
ну травної системи природнім шляхом або 
всмоктуватися через стінку кровоносних 
судин у кров: для обміну речовин або для 
виведення через дихальну систему. Певний 
об‘єм газів використовується мікроорга-
нізмами, які мешкають у кишечнику. Для 
того, щоб уникнути метеоризму, потрібно 
їсти повільно, не розмовляти під час при-

йому їжі, не жувати жувальну гумку — тоді 
менше заковтується повітря.
Газовані напої, продукти, що містять бага-
то рослинної клітковини (капуста, бобові, 
яблука) сприяють метеоризму. При поганій 
переносимості цільного коров‘ячого моло-
ка краще вживати кисломолочні продукти.
До лікаря з приводу газів необхідно звер-
татися у двох випадках: коли метеоризм 
супроводжується болями та дискомфор-
том у животі або разом з метеоризмом 
з’явилися діарея, закрепи, задишка, зни-
зився апетит. Метеоризм не завжди свід-
чить про хворобу органів травлення. Він 
може виникати і за рахунок зменшення 
всмоктування газів у кров при застійній 
серцевій недостатності.

Коментар експерта



Звісно, при собі завжди можна носити ес-
пумізан чи активоване вугілля. Проте, якщо 
не переглянути свій раціон харчування, то ця 
проблема повертатиметься знову і знову.

Давай газу!
Що природньо, то не потворно. Та вистав-
ляти свою “природність” у випадку з мете-
оризмом і, ніяковіючи, розводити руками 
(“природа — що ж вдієш!”), певно, не варто.

Природньо — це коли гази виводяться з ор-
ганізму безболісно і без відчуття дискомфор-

ту. Через шлунково-кишковий тракт за добу 
проходить в середньому 200–600 мілілітрів 
газів. Гази скупчуються навіть під час за-
надто швидкого поглинання їжі, і, зазвичай, 
не приносять нам ніякого дискомфорту.

Надмірне газоутворення виникає через 
неправильне харчування. Особливо це 
стосується здоби та солодощів — вони 
насичені “легкими” вуглеводами, які ви-
кликають реакцію бродіння у кишківнику 
і, як наслідок, утворення газів.

У жінок надмірне газоутворення спостері-

гається і в період ПМС. Це пов’язано з тим, 
що організм перед “критичними” днями 
переналаштовується. А ще жіночі статеві 
органи розташовані близько до кишечника.

Хронічний метеоризм — причина для 
звернення до лікаря-гастроентеролога. 
Тому що за ним, зазвичай, стоїть більш 
серйозне захворювання. Це може бути і 
непрохідність кишечника, гастрит, вираз-
кова хвороба, ентерит, коліт, порушення 
функції підшлункової залози, проблеми 
з печінкою, порушення кровообігу у ве-
нозній сітці кишківника.
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КЛІЗМА
найдієвіший 
спосіб, якщо 
є можливість, 

звісно. Процедура, 
м’яко кажучи, 

неприємна, але 
самопочуття 

одразу ж 
покращиться

МЕДИЧНІ  
ПРЕПАРАТИ

еспумізан, акти-
воване вугілля, 

смекта, мотиліум — 
до складу таких 

препаратів входять 
речовини, які впли-
вають на травну си-
стему та метаболізм.  

ПЕРЕГЛЯНУТИ РА-
ЦІОН ХАРЧУВАННЯ
виключити жирну 
їжу, продукти, ба-

гаті на клітковину та 
крохмаль, обмежи-
ти свіжі фрукти та 
м’ясо. Корисними 
будуть гречка, бу-

ряк, морква 

ФІЗИЧНА  
АКТИВНІСТЬ

Якщо у вас си-
дяча робота, час 
від часу потрібно 
вставати, більше 

ходити пішки, гуля-
ти ввечері 

НАСІННЯ ТМИНУ
столову ложку на-
сіння залити ста-
каном окропу, на-
стояти 20 хвилин, 

вживати за 20 хви-
лин до їжі 

КУЛЬБАБА 
дві столових ложки 
сухого коріння про-
тягом доби насто-
яти у стакані теплої 

води. Приймати 
кожних шість годин 

РОМАШКА,  
М’ЯТА, МЕЛІСА
чаї з лікарських 
трав позитивно 

впливають 
на роботу  

травної  
системи 

ЯК ПОЗБУТИСЯ МЕТЕОРИЗМУ
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На Калинівському  
аеродромі «літали» автівки
На Гран-прі Вінниці з дрифту і II етап чемпіонату України з дрег-рейсінгу приїхали 
навіть з буремного Донбасу. Змагання зібрали понад вісім тисяч глядачів і стали 
найбільш відвідуваними на Вінниччині



ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ,  
(098)8591459 

Колись найбільше глядачів на Вінниччині 
збирали футбольні баталії. В 90-х роках 
на найважливіші матчі ФК «Нива», яка ви-
ступала у вищій лізі чемпіонату України, 
приходили понад 25 тисяч уболівальників 
– повний стадіон. Але, починаючи з 2009 
року, коли під Вінницею започаткували 

всеукраїнські спринтерські автоперего-
ни, саме вони стали найвідвідуванішими 
змаганнями в нашій області. 

На Калинівському аеродромі 26–27 лип-
ня  пройшли Гран-прі Вінниці з дрифту 
(контрольований заніс авто) і II етап чем-
піонату України з дрег-рейсінгу (перегони 
на 402 метри). За оцінками організаторів, 

їх загалом відвідали понад вісім тисяч 
глядачів. 

Змагання, як завжди, були добре організо-
ваними. Про це подбала обласна федерація 
дрег-рейсінгу і дрифту. На перегони заві-
тали на лише вінницькі фани автоспорту, 
але й уболівальники з Києва, Тернополя, 
Хмельницького, Донецька та інших регіонів.
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На старт виходили 24 дрег-рейсери, се-
ред яких не виявилося жодного віннича-
нина. Брали участь не лише представни-
ки центру і заходу України, але й півдня 
та сходу – з Донецька, Харкова, Одеси, 
Херсона, Миколаєва. Кожен пілот змагав-
ся на унікальній допрацьованій машині, 
повних аналогів яким немає в світі. 

Наприклад, столицю буремного Донбасу 
представляв чемпіон СНД Андрій Крав-
ченко на автівці GTR Skyline R32. Чемпіон 
України 2013 року Юрій Кравченко з Хар-
кова змагався на BMW М3 з допрацьо-
ваним двигуном потужністю 400 кінських 

сил. Він розповів, що є підприємцем, а 
автоспорт – це хобі, яким захоплюється 
четвертий рік. 

– Минулого року мені вдалося стати чем-
піоном України за підсумками п’яти ета-
пів, незважаючи на те, що моя машина не 
була найшвидшою. На фініші перегонів 
зазвичай демонструю швидкість 190 км/
год., хоча автівка вижимає й 300. Вважаю, 
що 250 км/год. – це максимум для дрегу, 
–  каже Юрій Кравченко.       

Чотириразовий чемпіон України, майстер 
спорту Сергій Білик народився у Вінниці, 

але на перегонах представляв Київ. Він 
ганяв на Subaru Impreza. 

– У Вінниці, на жаль, немає технічної бази 
і фахівців для створення автомобілів для 
дрег-рейсінгу високого класу. А ось органі-
зація і особливо траса – чудові. Тут можна 
непогано стартувати з місця, колеса рідко 
буксують. Тому до Калинівки гонщики при-
їздять за рекордами, – розповідає Сергій 
Білик. – Займаюся дрег-рейсінгом з 2008 
року. Це – недешеве захоплення. Чим біль-
ше вкладаєш – тим швидше їдеш. Моя ав-
тівка коштує десятки тисяч доларів. Я її сам 
комплектував, а механіки лише збирали.

Екс-вінничанин – багаторазовий чемпіон
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Для VIP-персон і просто заможних гля-
дачів навіть встановили в чистому полі 
трибуни з тентами від сонця. А ось пере-
січні фани автоспорту спостерігали стоячи. 
В кількастах метрах на цьому ж полі пасли 
корів — вони цілком байдуже ставилися 
до ревіння потужних моторів.

Про безпеку учасників і глядачів дбали пра-
воохоронці, а поруч чергувала машина 
швидкої допомоги. В численних наметах 
можна було перекусити й втамувати спрагу.

З місцями для паркування, зрозуміло, про-
блем не виникало. Певні складнощі були 
лише в «безлошадних» уболівальників, 
яким подекуди більше години доводилися 
чекати обіцяної організаторами безко-
штовної маршрутки.

У перший день розігрували Кубок Вінниці 
з дрифту, який зібрав близько 20 учасни-
ків. На старт вийшли титуловані спортс-
мени, серед яких були чемпіони України 
різних років.

Гарно проявив себе вінницький гонщик 
Сергій Гребенюк. На жаль, він так і не за-
вершив перегони через технічні проблеми 
автомобіля. Володарем Кубка Вінниці став 
дрифтер з Києва, чемпіон України Денис 
Лісічонок. 

Друге місце посів Денис Шамін (Одеса), 
а бронзовим призером став ще один ки-
янин Андрій Говоров. Він створив своє 
гоночне авто самотужки, за що отримав 
спеціальний приз.



Серед уболівальників провели розіграш 
численних призів і сертифікатів від спон-
сорів. Також їх розважив матч з амери-
канського футболу між командою вищої 
ліги чемпіонату України «Вінницькі Вовки» 
і збірною Обласної федерації дрег-рей-
сінгу і дрифту. Як, і планувалося, він пере-
творився в шоу і завершився дружньою 
нічиєю.

На другий день на Калинівському аеро-
дромі можна було побачити авіамодель-
не шоу. Пілоти керованих авіамоделей 
демонстрували фігури вищого пілотажу, 
а міні-гелікоптери зависали в повітрі та 
вражали уяву оригінальними конструк-
ціями. Всі бажаючі неподалік від арени 
перегонів мали можливість спробувати 
свої сили в грі «Лазертаг» — тактичному 
симуляторі вогневого контакту, який був 
розроблений Міноборони США спеці-
ально для бійців спецпідрозділів.

Під час урочистого відкриття нагороди-
ли кубками найкращих дрег-рейсерів 
України за підсумками 2013 року. Для 
цього всі вони завітали на вінницький 
етап чемпіонату, яких загалом перед-
бачається п’ять.
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Окрасою автошоу, зрозуміло, стали зма-
гання дрегрейсерів. Під час них деякі ав-
тівки-«копійки» потужністю 500 кінських 
сил (наприклад, марки «ВАЗ») давали 
справжній бій і навіть інколи випереджа-
ли потужні іномарки вартістю в кількасот 
тисяч доларів. Як звернув увагу голова Ві-
нницької федерації дрег-рейсінгу і дріфту 
Андрій Гальчинський, це можна було по-
бачити під час тренувань і кваліфікаційних 
заїздів, коли разом стартували автомобілі 
різних класів (в залежності від приводу й 

двигуна). А ось на фінальному етапі най-
кращі визначалися окремо в кожному з 
дев’яти класів.

— Не рідкість, коли за рахунок кращої 
реакції, швидкого переключення пере-
дач перемагає технічно слабша машина. 
Тобто перемога залежить і від гарної 
роботи механіків, і від рівня пілотів, — 
сказав голова комітету дрег-рейсінгу ав-
томобільної Федерації України Вадим 
Лисий (Суми). — З кожним роком резуль-

тати в українському дрег-рейсінгу покра-
щуються. Ще кілька років тому найкращі 
автівки з переднім приводом проходили 
дистанцію за 13 секунд, а зараз з таким 
часом не потрапити навіть до фінальної 
сітки. Водночас провідні гонщики, чем-
піони СНД, долають 402 метри за вісім 
секунд.

Серйозних аварій під час стартів не було, 
адже перед цим пілоти отримували допуск 
від технічного комісара.
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Податок 
на війну. 
У скільки  
обійдеться 
перемога 
Ситуація на сході країни 
змусила підприємства 
скорочувати обсяги, а владу 
переглядати бюджет. Аби 
знайти кошти, необхідні для 
АТО, влада планує урізати 
витрати на держслужбовців 
і обкласти спеціальним 
податком зарплати



ОЛЬГА ЛИТВЕНЮК,  
(097)2661093

Усе для фронту. Усе для перемоги. 
До кінця року на гібридну війну дер-

жаві необхідно буде дев’ять мільярдів, крім 
ще восьми необхідних для відновлення 
інфраструктури Донбасу.

З одного боку 17 мільярдів— це приблизно 
тільки 4,5% від запланованих доходів держ-
казни. З іншого, судячи з проблеми, якою 
обернулося обговорення внесення змін 
до бюджету у вигляді “самовідставки” Яценю-
ка, вишукати цю суму — не так вже й легко.

Бюджетне урізання 
У запропонованих урядом змінах в першу 
чергу, з одного боку, уряд пропонує про-
вести ревізію податкових пільг. З іншого 
боку, планує урізати витрати практично 
всіх міністерств і відомств. У випадку, якщо 
після 12 серпня законопроект все-таки 
буде прийнятий, найбільш відчутні змі-
ни, на думку гендиректора Українського 
кредитно-рейтингового агентства (UCRA) 
Станіслава Дубка, відчують співробітники 
держапарату. 
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Адже документ передбачає урізання ви-
трат на органи влади у розмірі їх двомі-
сячного бюджету.

Для скорочення витрат бюджетним устано-
вам доведеться вдатися до таких непопуляр-
них заходів як скасовуваня премій, пере-
веденняпрацівників на неповний робочий 
день. Крім того, не виключається скорочення 
витрат на різні програми, святкування тощо.

Що саме з перерахованого може зачепити 
Вінницю, за словами директора департа-
менту фінансів міськради Наталії Луценко, 
поки що говорити зарано.

— На даний момент ми тільки готуємо 
певні напрацювання на цей рахунок, ду-
маю, за тиждень–другий вони будуть озву-
чені, — каже вона, додаючи, що у місті 
все ж постараються уникнути скорочень 
працівників.

За її словами, зменшення фінансування 
по місту може скласти близько трьох міль-
йонів гривень, що порівняно з загальним 
обсягом бюджету в понад 1,6 мільярда, 
не така вже й велика сума. 

ДОХОДИ  

372,9  
млрд грн 

378,9 
млрд грн 

ВИТРАТИ 

436,8 
млрд грн 

442,6 
млрд грн 

ІНФЛЯЦІЯ 

8,5% 
 

19% 

ВВП 

–3% 
 

–6,5% 

ЯК ЗМІНЯТЬ БЮДЖЕТ І ШУКАТИМУТЬ ГРОШІ НА ВІЙНУ

ПОТОЧНА РЕДАКЦІЯ

ЗАПРОПОНОВАНІ ЗМІНИ

+1,6%

+13%
+10,5%

-3,5%
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ЗАПРОПОНОВАНІ ЗМІНИ

ЯК ПЛАНУЮТЬ УРІЗАТИ ВИДАТКИ

АПАРАТ  
ВЕРХОВНОЇ  

РАДИ

0,74 
млрд грн 

0,64 
млрд грн 

ДЕРЖАВНЕ 
УПРАВЛІННЯ 
СПРАВАМИ 

1,07 
млрд грн 

1,03 
млрд грн 

АДМІНІСТРАЦІЯ 
ПРЕЗИДЕНТА 

0,30 
млрд грн 

0,27 
млрд грн 

КАБМІН 
 

0,27 
млрд грн 

0,24 
млрд грн 

-13,9%

-3,7%

-10%
+11,1%

ПОТОЧНА РЕДАКЦІЯ

Ще один податок 
Проте разом зі скороченням витрат 
на держслужбовців Мінфін, аби знайти 
гроші на армію, готує українцям ще один 
податок. Зокрема, за словами заступника 
міністра фінансів Володимира Матвійчика, 
розглядається можливість запровадження 
військового податку на доходи фізичних 
осіб в розмірі 1,5% від зарплат.

Введення такого податку, за його словами, 
дозволить акумулювати до кінця 2014 року 
2,9 млрд гривень на цілі оборони.

Ще близько 9 мільярдів держава пла-
нує отримати, підвищивши рентну плату 
для видобувачів нафти, газу і конденсату. 
Також уряд має намір збільшити надхо-
дження податку на доходи фізичних осіб, 
основним джерелом цього послужить 
оподаткування дивідендів і процентного 
доходу за банківськими вкладами.

А що економіка 
Тим часом ситуація на сході та в Криму — 
це не просто втрата території, а й ринків 
збуту.
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— Говорити про те, що ситуація на сході 
не відобразилась на економіці, не мож-
на, — каже заступник міського голови Ва-
лерій Коровій. — Наприклад, наш Вінни-
цяпобутхім, через втрату ринків змушений 
був за результатами травня-червня на 30% 
скоротити обсяги виробництва. Зараз вони 
поступово відновлюють показники за ра-
хунок інших ринків. Є окремі підприємства 
машинобудування, які купували комплек-
туючі на сході, вони теж втратили. 

За великим рахунком бізнесу потрібен 
час, аби перелаштуватися. З іншого боку, 
ми певний позитив бачимо по підприєм-
ствах-експортерах. 

Девальвація нацвалюти позитивно ві-
добразилася на їх роботі, так само як і 
по підприємствах, які працюють по ім-
порту-заміщенню. 

На фоні ситуації на сході в держави зно-
ву з’явився інтерес до підприємств вій-
ськового комплексу. 45 завод зараз під-
писав контракт на 26 мільйонів гривень 
для виробництва бензовозів для наших 
Збройних сил.

ЗАПРОПОНОВАНІ ЗМІНИ

МІНІСТЕРСТВА ТА ВІДОМСТВА, НА ЯКИХ  
ХОЧУТЬ ЗЕКОНОМИТИ НАЙБІЛЬШЕ 

-36%

-15%

-7,8%
-11%

-2,8%

МІНІСТЕРСТ-
ВО  

ЕКОЛОГІЇ 

6,15 
млрд грн 

3,89 
млрд грн 

МІНІСТЕРСТ-
ВО РЕГІО-

НАЛЬНОГО 
РОЗВИТКУ

0,39 
млрд грн 

0,33 
млрд грн 

МІНІ-
СТЕРСТВО  

ЕНЕРГЕТИКИ 

14,01 
млрд грн 

12,92 
млрд грн 

МІНДОХОДІВ 
 
 

5,90 
млрд грн 

5,20 
млрд грн 

ПЕНСІЙНИЙ 
ФОНД 

 

83,8 
млрд грн

81,46 
млрд грн

-2,26 
млрд грн

-0,06 
млрд грн

-1,09 
млрд грн

-0,7 
млрд грн

-2,34 
млрд грн

ПОТОЧНА РЕДАКЦІЯ
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Гайда на Щацькі озера:  
їсти вугра і годувати комарів

Той, хто не був у Волинському краї, той 
не бачив справжньої красоти — так кажуть 

вінничани про відпочинок на Шацьких 
озерах, яких більше 30 на Волині. Дика 

природа і купання в найглибшому 
українському озері Світязь — ось 
альтернатива відпочинку в Криму



ВАДИМ ПАВЛОВ,  
(063)7383803 

– Їздили у минулому році з чоловіком 
відпочивати на 10 днів на озера у Во-

линському краї. Дуже сподобалось, це був 
неймовірний відпочинок, — каже вінничанка 
Олена Гончар. — Я була здивована кількістю 
озер — їх там кілька десятків! А природа яка 
там — це треба бачити. Там стільки птахів 

різноманітних. Ми з чоловіком навіть їздили 
на риболовлю на одне з озер.

Коли вінничани чують про Шацькі озера, 
то одні думають, що це сільська місцевість, 
а інші — що це розвинена туристична 
обитель з розвиненою інфраструктурою. 
Але якщо розібратися — головним твор-
цем місцевості тут є природа. 

Кришталево чиста вода в озерах, яких біль-
ше 30 штук, та територія зі зникаючими 
рослинами і тваринами — це все можна 
побачити тут, на Волині.

— Коли їздили на Шацькі озера, то ми 
знайшли завчасно в інтернеті номер 
телефону одного готельного комп-
лексу в селі Світязь, — каже Олена.  

8686



87

— Можна, звісно, сюди приїхати з па-
латками, але ми обрали більш комфортні 
умови. Наш двомісний номер коштував 
нам з чоловіком 370 гривень за добу зі 
сніданком. Жили ми у двоповерховому 
дерев’яному будинку на другому поверсі. 
До речі, є у селі і магазини, так що готувати 
можна і самим. А від села до озера при-
близно 500 метрів. От ми після сніданку і 

ходили купатися на озеро, а також гуляли 
по хвойних лісах, збирали ягоди та навіть 
катались на конях.

Взагалі вінничани, які їздили на Шацькі озе-
ра, розповідають, що туристам обов’язково 
треба скуштувати рибу вугра, який водиться 
в цій місцевості. Також мандрівники роз-
повідають, що їхати в заповідник за нічним 

життям не варто — дискотек тут немає.

— Дискотек і нічних клубів тут немає. 
Люди сюди приїздять відпочити душею 
і подихати свіжим повітрям, — каже Оле-
на. — До речі, якщо ви мандруєте маши-
ною, то не зайвим буде відвідати Брест-
ську фортецю. Вона від Шацьких озер 
знаходиться за 100 кілометрів в Білорусії.
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Раз любовь 
– это химия, 
дайте 
формулу 
«Формула любви», 
которую обещал 
найти граф Калиостро, 
осталась загадкой. 
Ученые разложили 
любовь на молекулы, 
знают, что как 
действует, не знают 
только, как заставить 
это работать.



Помните «Парфюмера»? Жуткая исто-
рия несчастного парня, которому уда-

лось найти формулу, отвечающую за все-
поглощающую любовь. Правда, насла-
ждался ею он недолго. Толпа в любов-
ном экстазе разорвала предмет своего 
обожания на клочки. Молодой человек 
переборщил с дозировкой — но любовь 
была, это факт.

В кинотеатре “Родина” до первого августа 
показывают фильм «Химия любви», это 
история глубоко женатого и несчастного 
фармацевта, который интереса ради заво-
дит интрижку со своей клиенткой. А чтобы 
вкусить прелести греховной любви на всю 
катушку, в помощь приходит химия. Сме-
шивая различные лекарственные препа-
раты, парочка познает все глубины страсти 
и удовольствия.

Но была ли там любовь? То самое чувст-
во, над определением которого уже какое 
столетие бьются величайшие умы планеты. 
И даже ученые Оксфордсокого универси-
тета выдают нам скудное — любовь, это 
интенсивная и глубокая симпатия к кому-
то или чему-то.

Когда мы любим, мы 
на кокаине 
— Меня однажды накрыло, — рассказы-
вает винничанка Таня. — Тогда я поняла, 
почему символом любви является сердце, 
ведь как раз там, в области груди творилось 
нечто невообразимое, словно туда-сюда 
ходили меха баяна. Мозг, а что это? Един-
ственное, на что он тогда был способен, 
думать о «нем». О самом лучшем, самом 
красивом, самом желанном. Отпустило 
меня через год и я с ужасом обнаружи-
ла, что слишком много на предмете моей 
любви темных пятен. Наверное, все-таки 
это была влюбленность, а вот к разумной 
стадии любви, когда не смотря ни на что 
и вопреки всему, меня не хватило. Но я еще 
легко отделалась, моя подруга, когда «про-
зрела» и очухалась, пришла к выводу, что 
все это было как под наркотиком.

Кстати, именно к такому выводу пришли 
и американские ученые, когда разложили 
на составляющие реакции человеческого 
организма в период влюбленности. Когда 
мы влюблены, мы словно под кокаином. 
У нас в голове начинается производство 
допамина — он дает ощущение «кай-
фа», почти такого же, который мы ловим 

от езды на высоких скоростях и от кока-
ина. Но как с экстримом, с наркотиком, 
так и с допамином нужно увеличивать 
дозы, чтобы кайф не пропадал. Иначе 
будет «ломка» — а это депрессия, дур-
ное настроение, нервные срывы… Стоит 
раздобыть новую дозу, мир снова играет 
красками. Однако спустя три года прихо-
дит «привыкание», влюбленность вянет, 
кому-то везет дотянуть до семи лет, но ре-
зультат один и тот же. Мы уже не тащимся 
от «привычного» партнера и пары часто 
распадаются. Отсрочить период распада 
может ребенок.

Не бывает любви вечной?
Любовные переживания часто сходны 
с реакциями стресса: у влюбленных по-
вышена выработка стрессовых гормонов 
надпочечников. Поэтому в любви захва-
тывает дыхание, сердце бьется чаще и по-
теют ладони.

— Возможно в молодости это безвред-
но и даже полезно как стимул к действи-
ям, — говорит винничанка Людмила. — 
Но ведь у человека зашкаливает то дав-
ление, то сердце, а когда тебе за сорок…  
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Один знакомый рассказывал о том, что 
мечтает, если бы период влюбленности 
и страсти побыстрее перетекал в более 
спокойный период любви. Так как не мо-
жет уже, тяжело переносить это в 43 года.

Наверное природа побеспокоилась имен-
но о таких вот уставших, так как короткий 
промежуток времени влюбленности очень 
быстро переходит в страсть и срабатывают 

уже половые гормоны. Мужчины начинают 
активничать тестостероном, женщины же 
радуют более широким спектром, куда вхо-
дят опять-таки тестостерон, а еще эстроген 
и прогестерон. Кстати, этот процесс может 
запуститься и без влюбленности, когда есть 
только желание, но если желание находит 
применение в спальне, тогда у пары есть 
все шансы влюбиться. Тут работает правило 
из разряда — стерпится слюбится. Когда 

имеем полноценную интимную жизнь, те-
стостерон во время секса и оргазма может 
спровоцировать выброс любовных гормо-
нов привязанности. Длительные отноше-
ния, постоянные ласки и прикосновения 
приводят к тому, что наступает время эн-
дорфинов. Этот гормон сродни морфину — 
вызывает чувство покоя и умиротворения. 
Именно сейчас рождается любовь, когда 
мы на седьмом небе от счастья.
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ВЯЧЕСЛАВ ЧУМАЧЕНКО, 
психолог-сексолог, психотерапевт 
Винницкого семейно-консультатив-
ного психоаналитического кризис-
ного центра Второй психиатриче-
ской больницы
— Понятие любовь можно рассматри-
вать в тех рамках, которые интересны 
самому человеку — с позиции медици-
ны и химии, сложных реакций как при 
болезни, когда меняется психическое 
состояние человека, нарушается сон, 
аппетит, снижается работоспособность 
. Все как при обычном сумасшествии. 
Или рассматривать с физиологической 
точки зрения — менее философской, 

красивой и возвышенной – самка че-
ловека ищет самца. Самец ищет самку 
для утех и продолжения рода. Причем 
самец должен быть хорошей породы.
Признаки хорошей породы это — раз-
витые ягодицы, адекватная внешность, 
уверенное поведение. Можно рассмо-
треть еще кучу теорий, но знание их 
не меняет сути любви. Когда встречаются 
два человека, между ними на разных 
уровнях завязывается и переплетается 
нечто непонятное. На уровне тела, кле-
ток, энергетики, общения, дыхания.... Что 
дает много сложных химических и эмо-
циональных реакций, что и подразуме-
вает наличие любви.

Комментарий эксперта
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ВЫЗЫВАЕМ ЛЮБОВЬ ПОДРУЧНЫМИ СРЕДСТВАМИ

ВЛЮБЛЕННОСТЬ

СЕКСУАЛЬНОЕ  
ЖЕЛАНИЕ, ВЛЕ ЧЕНИЕ,  

СТРАСТЬ ЛЮБОВЬ

СЕРОТОНИН — гормон радости 
Для того чтобы серотонин вырабатывался в нашем 
организме, достаточно кушать продукты с амино-

кислотами триптофана и глюкозой. Например, хлеб, 
бананы, шоколад или чистые углеводы: столовый 

сахар или фруктозу.

ОКСИТОЦИН — гормон привязанности 
Уровень окситоцина повышается при близком 
контакте с человеком, особенно при прикосно-

вениях и поглаживаниях. Ещё больше окситоцина 
выделяется в процессе полового акта, и непо-

средственно в момент оргазма — как у мужчин, 
так и у женщин.

ЭНДОРФИНЫ —  
гормоны блаженства 

Эндорфины имеют отличные обез-
боливающие, противошоковые 

и антистрессовые характеристики. 
С эндорфинами у нас понижается 
аппетит, нормализуется артери-

альное давление.  Вырабатывает-
ся после нагрузок, спорта, выхода 
из стресса, от любования произве-
дениями искусства, музыки, после 
оргазма. Кроме того, источником 
эндорфинов являются опиаты.

ФЕРОМОНЫ —  
гормоны сексуального влечения 
Это продукты внешней секреции, 
у людей феромоны выделяются 
вместе с потом. У мужчин феро-
моны активно выбрасываются 

во время возбуждения, у женщин 
в период овуляции. Речь идет о те-

стостероне и прогестероне.
В парфюмерной промышленности 
активно используются синтетиче-

ские феромоны — духи.

АДРЕНАЛИН —  
гормон страха 

Повышается при стрессах, опасно-
сти, тревоге, страхе, волнении… За-
дача адреналина — адаптировать 
организм к стрессовой ситуации.

НОРАДРЕНАЛИН —  
гормон ярости 

Повышается при тех же обстоя-
тельствах, что и адреналин и также 

вызывает тремор конечностей. 
Эти гормоны также ответственны 

за сексуальное возбуждение.
Вызвать выброс адреналина и но-
радреналина можно также табач-
ным дымом. Правда, это сопрово-
ждается выбросом дофамина, что 

влечет за собой зависимость.

ДОФАМИН — гормон удовольствия 
Уровень дофамина достигает максимума во время 

таких действий, как еда и секс.
Еда должна быть вкусная, а секс хорошим. 

Причем этот гормон начинает вырабатываться 
даже в предвкушении еды и секса.



КОНКУРС 
ЕРОТИЧНОГО ФОТО 

«МІС RIA-2014»

Діана, 23 роки
Весела та життєрадісна. Люблю 

фотографувати та фотографуватися. 
Веду здоровий спосіб життя. 

Люблю завжди гарно виглядати. 
А гарна жінка – це  насолода 
для очей, терзання для душі і 

розорення для гаманця.

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»–2014 і безкоштовну професій-
ну фотосесію від фотографа Вікторії 
Волошиної отримають найвродли-

віші учасниці.
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