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За час проведення АТО 
в боях полягло майже 2 
тисячі військових
Про це повідомив начальник Головного 
управління персоналом Генерального штабу 
ЗСУ Ігор Воронченко. «З початку АТО та з 
початку окупації Криму наші втрати склали 1915 
осіб, з них бойових — 1757. Санітарні втрати 
— 7053 людини, з них бойових — 5747 людей», 
— сказав він. Зниклим безвісти вважається 271 
військовослужбовець ЗСУ.

До весни патрульна поліція має з’явитися 
в усіх українських містах

Зазвичай батьки, діти яких 
хворіють на ДЦП, з цією 
недугою ховаються від 
сторонніх, замикаються 
та борються з нею наодин-
ці. Цього не має бути, бо 
для таких діток важливе 
спілкування, щоб вони не 
почувалися самотньо та 
замкнуто, не сиділи вдома. 

Терорист здався СБУ, 
розчарувавшись у п’яницях-
бойовиках
Ще один бойовик, що розчарувався в ідеї війни 
на Донбасі, вирішив здатися Службі безпеки 
України. Про це інформує прес-служба СБУ. На боці 
бойовиків 19-річний хлопець з травня цього року. 
За його словами, у бойових діях участі не брав, а 
лише охороняв одну з баз терористів.  Він також 
наголосив, що розчарувався в терористах через 
постійні конфлікти та пияцтво.

Андрій Кандиба: Не вишиванкою, 
а діями потрібно проявляти 
патріотизм

На Львівщині «Дорожній контроль» 
затримав п’яного начальника ДАІ, який 
вчинив аварію

Народила та викинула в туалет

Цукор взимку може значно подорожчати

До кінця березня 2016 року па-
трульні поліцейські з’являться в 
усіх українських містах. Таку заяву 

зробив міністр внутрішніх справ 
Арсен Аваков.

«Я вважаю, що до березня по 
всій країні буде працювати патруль-
на поліція в усіх містах. І до цього 
моменту почнуть йти наступні — 
дорожня поліція, яка замінить ДАІ, 
замість дільничних будуть нові по-
ліцейські, нова кримінальна служ-
ба, нові слідчі», — зазначив він на 
церемонії відкриття пункту прийо-
му анкет кандидатів у нову патруль-
ну поліцію в Черкасах.

Як повідомляє прес-служба 
МВС із посиланням на очільника 
відомства, кількість патрульних по-
ліцейських до кінця року складе 10 
тисяч осіб. Всього ж в Україні буде 
працювати 152 тисячі співробітни-
ків національної поліції.

Начальник міського ДАІ Чер-
вонограда на Львівщині Во-

лодимир Притула спровокував 
ДТП, втікаючи від активістів «До-
рожнього контролю», які виявили 
його в місцевому барі за розпит-
тям алкогольних напоїв із колега-
ми

Про це повідомляє Zaxid.net. 
Близько 15.00 в смт. Гірник на 
власному автомобілі Škoda Superb 
Притула на високій швидкості ви-
їхав з другорядної на головну до-
рогу, де в нього врізався BMW. За 
попередньою інформацією, вна-
слідок ДТП ніхто серйозно не по-
страждав, включаючи самого При-
тулу, який тікав від активістів.

У «Дорожньому контролі» 
розповіли, що отримали повідо-
млення про розпиття Притулою 
разом з його колегами, серед яких 

був і колишній начальник місцево-
го ДАІ, алкогольних напоїв у барі 
в селі Межиріччя, що неподалік 
Червонограда.

«Ми хотіли дочекалися, поки 
він сяде у свій автомобіль і за-
тримати його. Але він, побачивши 
наш автомобіль, почав втікати в 
напрямку Червонограда», — за-
значили активісти.

За їхніми словами, після аварії 
керівник місцевої ДАІ намагався 
втекти, кинувши автомобіль на 
місці ДТП.

«Ми ще його по дворах лови-
ли», — зазначає Клімов.

Свої слова активісти підтвер-
джують відеозаписом погоні, 
який мають намір оприлюднити 
найближчим часом. Притулу за-
тримали, він пройде медичну екс-
пертизу.

До правоохоронців надійшло 
повідомлення від лікаря поло-

гового будинку про те, що до них 
із діагнозом післяродовий стан 
звернулася жителька одного із сіл 
Старовижівського району.

Внаслідок проведення опера-
тивно-розшукових заходів право-
охоронці встановили, що 30-річна 
жителька Старовижівського райо-
ну в будинку за місцем проживан-
ня народила дівчинку, після чого 
викинула немовля в туалет.

— Правоохоронцям жінка по-

яснила, що вчинила так, оскільки 
вважала що дитина народилася 
мертвою, — розповідає началь-
ник Старовижівського РВ УМВС 
України у Волинській області Ми-
кола Карпук. — Труп дитини на-
правлено на проведення судово-
медичної експертизи. За фактом 
умисного вбивства матір’ю своєї 
новонародженої дитини відкрито 
кримінальне провадження за час-
тиною 1 статті 117 Кримінального 
кодексу України. Триває досудове 
розслідування.

 Узимку ціна цукру може суттєво 
зрости. Про це говорять в «Укра-

їнському клубі аграрного бізнесу».
До листопада-грудня трива-

тиме період виробництва цукру 
з цукрових буряків. До того ж ще 
залишилися запаси з минулого 
року. Тому до кінця року ціна буде 
стабільною, але в січні запаси по-
чнуть закінчуватися. Якщо ви-

никне ажіотаж, то вартість цукру 
може підвищитися до 20–25 грн/
кг. Зазначимо, що для здорового 
функціонування організму необ-
хідно споживати достатню кіль-
кість поживних речовин, серед 
яких, за інформацією Міністер-
ства охорони здоров’я України, 
має бути і 38 кілограмів цукру, 
тобто мішок на рік.

Свого часу він з відзнакою закінчив 
два факультети, має три червоні 
дипломи, був студентським дека-
ном, із концертами об’їздив багато 
міст України та Європи... І зараз у 
30-річного володимир-волинця 
Андрія Кандиби цікаві ідеї, як-то 
кажуть, «йдуть одна за одною», а 
про його добрі справи знають не 
тільки володимирчани.

Цей ініціативний та небайдужий 
хлопець із неспокійною вдачею іні-
ціював прибирання міського парку 
«Слов’янський» та зарічанського лі-
сового масиву поблизу Луги, «Веселе 
літо» з дітворою, збирав до школи 
учнів із малозабезпечених сімей, 
боровся з порушниками правил до-
рожнього руху...

ДЦП МОЖНА ВИЛІКУВАТИ, 
ГОЛОВНЕ НЕ ВТРАТИТИ ЧАС

Перші кроки в суспільних про-
ектах Андрія Кандибу спонукало 
здійснити власне горе — хвороба 
доньки.

— Нашій Катрусі шість років, 
Іллі — два роки та сім місяців, — 
каже Андрій. — Доня постійно хво-
ріє, у місяць помітили в неї деякі 
фізичні відхилення. Лікарі, до яких 
звернулися за консультацією, за-
певнили: завчасу не панікуйте, ди-
тина здорова. Так було й у півроку 
та пізніше, а нам усе діагностували 
«тазобедрову дисплазію». І лише піс-
ля року, коли час на лікування був 
втрачений, в одній з клінік постави-
ли діагноз — «дитячий церебраль-
ний параліч». А цю хворобу можна 
було побороти, якби завчасу, від на-
родження, Катрусю лікували. Моя 
дружина перечитала багато різної 
медичної літератури, ознайомилася 
з певними методиками, які вчать, 
як поставити на ноги таких дітей, і 
скрізь пишуть: не запізніться з ліку-
ванням! Тому вона й хоче допомогти 
діткам, хворим на ДЦП. І з Катру-
сею дружина займається щодня за 
певними методиками, і, звісно, Ілля 
присутній на її заняттях. Завдяки їм 
він у декілька разів випереджає сво-
їх ровесників, тобто такі методики 
корисні й здоровим діткам. Щодо 
Катрусі, то їй зголосилися допомог-

ти в одній із клінік Німеччини та 
Китаю, але таких великих коштів на 
лікування ми не знайдемо.

Зазвичай батьки, діти яких хво-
ріють на ДЦП, з цією недугою хова-
ються від сторонніх, замикаються 
та борються з нею наодинці. Цьо-
го не має бути, бо для таких діток 
важливе спілкування, щоб вони не 
почувалися самотньо та замкнуто, 
не сиділи вдома. Організували для 
таких дітей «Веселе літо». Щонеділі 
з Оленкою збирали дітей на майдан-
чику «Слов’янської хати». І не тільки 
тих, хто має інвалідність, — запро-
шували всіх охочих. Організовували 
для них різні конкурси та забави, 
представники державтоінспекції 

знайомили їх з правилами дорож-
нього руху, а пожежники вчили сво-
їх правил.

Перше таке розважальне заняття 
відбулося з дітьми з «Берега надії». 
За статистикою, у Володимирі май-
же 160 дітей, хворих на ДЦП, серед 
них багато старшокласників. Тут 
вони малювали, гралися, співали 
й танцювали, але це робили не всі. 
Більшість хворих діток почувалися 
нерозкуто, замкнуто. Це вже прови-
на батьків, отож радимо їм частіше 
виводити своїх дітей, як-то кажуть, 
«на люди».

ДОБРИМ СПРАВАМ КІНЦЯ 
НЕМАЄ...

— Частенько відпочиваю з ді-
тьми в парку «Слов’янський», бо це 
гарне місце недалеко від дому, де жи-
вемо разом із батьками. Нас обурю-
вало: зловмисники то смітник зро-
блять на східцях, що ведуть у храм, 
то дерева та лавки поламають..., 
— продовжує розмову Андрій Кан-
диба. — В один момент мене «поне-
сло»: разом із незнайомими людьми, 
котрі згодом стали моїми друзями, 
вішали таблички в парку та гро-
мадських місцях — у такий спосіб 
намагалися вплинути на свідомість 
тих, хто смітить. Але такі заклики 
не дуже дієві, бо майже всі таблички 
(одна коштувала 70 гривень) пола-
мали. Так виникла акція «Чисте до-
вкілля», а своєрідна трудова «Казан-
тип-вечірка» охопила благоустрій 
лісового масиву в Заріччі (свого часу 
цей невеликий лісок разом з учнями 
садила моя бабуся, пізніше з праців-
никами птахофабрики наводив там 
лад мій батько). Долучилися до при-
бирання районні та міські депутати, 
влада, небайдужі підприємці, котрі 
допомогли технікою та коштами. 
Далі взялися за прибирання річки 
Луга: повиривали водорості та лепе-
ху, покосили очерет, поставили сміт-
ники. А одного вечора облаштували 
в ліску пересувний кінотеатр... Але, 
прикро, що про чисте довкілля дба-
ють не всі, бо деякі небайдужі зарі-

чанці, котрі живуть поблизу, до цих 
пір прибирають сміття, викинуте 
відпочивальниками де попало.

Потім розпочали боротися з 
порушниками правил дорожнього 
руху й організували акцію «Стоп-
хам». Вирішив допомогти «даіш-
никам» (жартує). Перш ніж щось 
зробити, готуємося заздалегідь. 
Найперше знайомимося із закона-
ми. Фото автівок горе-водіїв викла-
дав (і викладатиму) у соцмережах. 
Звісно, були й «наїзди» на мене. Але 
таким «перцям» пояснював їхні пра-
ва та відповідальність за скоєне. Тим 
паче, що всі дії узгоджую з кваліфі-
кованими юристами, консультуюся 
з дорожньою службою, правоохо-
ронцями, які мені допомагають.

У міському та районному управ-
ліннях соцзахисту довідався про ма-
лозабезпечені сім’ї, які бідують, але 
не завжди отримують допомогу від 
держави. Якось почув, що діти, яким 
волонтери запропонували відпочи-
нок на морі, не можуть туди поїхати, 
бо не мають що вдягнути... Так заро-
дилася акція «Зберімо дітей до шко-
ли». В університеті, де навчався, ми 
допомагали студентам з різних при-
чин, тому досвід був. У нас до цієї ак-
ції долучилися підприємці та не над-
то багаті містяни. Вони допомогли 
коштами, приносили речі, шкільне 
приладдя. Але все це організувати — 
важка робота, що забирає час і роз-
хитує нерви, то поки стримаюся, — 
підсумував Андрій Кандиба.

Наш герой не хоче бути чиїмось 
проектом і під чиїмось прапором не 
бігатиме. А йому вже пропонували 
членство у семи (!) партіях. Ті, хто це 
робив, уже змінили декілька кольо-
рів на стягах, тому Андрій не розу-
міє людей, які вдягають вишиванки, 
бо так вважають себе патріотами, 
натомість палець об палець не вда-
рили, щоб показати свій патріотизм. 
Такі кажуть: грошей немає, щоб 
щось зробити. А ви почніть із най-
меншого, бо на це коштів не треба. 
Поводьтеся культурно у дворі, на ву-
лиці, у місті...

Тетяна АДАМОВИЧ


