
КЛАДОВИЩЕ НА ЛУЦІ ЗАКРИЮТЬ
ЧОМУ НОВЕ БУДЕ КОШТУВАТИ 40 МІЛЬЙОНІВ?
 Луко-Мелешківське 
кладовище скоро 
закриється. Там 
залишилося тільки 
кілька сотень місць 
для захоронень

 Нове міське 
кладовище розташують 
поблизу Сабарівської 
очисної станції. У квітні 
мерія оголосила тендер 
на 40,3 мільйона 
гривень. Що зроблять 
за ці гроші? 

ЛЯЛЬКИ ЗАМІСТЬ 
ДПСНИКІВ

ПОКИНУЛА БАНК І ПІШЛА У ВІЗАЖИСТИ
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RIA до сніданку
за 20 грн на місяць

395698 396473

— Від стовпів, що зліва, буде розташоване нове кладовище. А з правого боку — Академічний, — каже 
мешканець цього мікрорайону Олександр Дроздик, який минулого року протестував проти цвинтар 
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ÍÎÂÈÍÈ

Помоліться 
за спочилих 

Ç ïðèõîäîì ñâÿòà ñâ³òëî-
ãî Õðèñòîâîãî Âîñêðåñ³ííÿ, 
Öåðêâà âñòóïàº ó 40-äåííèé 
ïåð³îä ïàñõàëüíî¿ ðàäîñò³. 
Ïåðøà ñåäìèöÿ, òîáòî ïåð-
ø³ 7 äí³â ï³ñëÿ Âåëèêîäíÿ, 
³ìåíóþòüñÿ «ñâ³òëèì òèæ-
íåì». Öåé ÷àñ âèçíà÷åíèé 
Öåðêâîþ, ÿê ÷àñ ðàäîñò³, 
â³òàíü, â³äïî÷èíêó òà áðà-
òàííÿ ç áëèçüêèì. Àëå ÷å-
ðåç òèæäåíü, à ñàìå ó â³âòî-
ðîê íàñòóïíîãî òàê çâàíîãî 
«Ôîìèíîãî òèæíÿ», Öåðêâà 
îñîáëèâî ìîëèòüñÿ çà ñïî-
÷èëèõ. ²ùå â Ñòàðîìó Çàïî-
â³ò³ ìè çíàõîäèìî çãàäêè ïðî 
øàíóâàííÿ ì³ñöü ïîõîâàíü 
ñïî÷èëèõ. Îêð³ì öüîãî, âæå 
ó IV ñòîë³òò³ ñâÿòèòåëü ²îàíí 
Çëàòîóñò ãîâîðèòü ïðî òå, ùî 
ñåðåä õðèñòèÿí êîðèñòóºòüñÿ 
âåëèêèì øàíóâàííÿì «Ðàäî-
íèöÿ». Ïîíÿòòÿ «Ðàäîíèöÿ» 
ïîõîäèòü â³ä ñëîâà «ðàä³òè». 
Ñàìå öüîãî äíÿ ð³äí³ ³ áëèçü-
ê³ ³äóòü ðîçä³ëèòè ïàñõàëüíó 
ðàä³ñòü íà ì³ñöÿ ñïî÷èëèõ 
ðîäè÷³â, àäæå ó Áîãà óñ³ æèâ³ 
³ íåçâàæàþ÷è íà ñìåðòü ò³-
ëåñíó, íåìàº ñìåðò³ äóõîâíî¿. 
Öüîãî äíÿ çà äàâíî ïðèéíÿ-
òîþ òðàäèö³ºþ äóæå äîáðå 
ïîìîëèòèñü çà äóø³ íàøèõ 
ð³äíèõ, îñîáëèâî øàíîâàíîþ 
º òðàäèö³ÿ ïîïðîñèòè ñâÿùå-
íèêà çâåðøèòè ïîìèíàëüíå 
áîãîñëóæ³ííÿ. Òàêîæ ó íà-
ðîä³ º òðàäèö³ÿ çâåðøåííÿ 
ïîìèíàëüíî¿ òðàïåçè ³ ðîç-
äàâàííÿ ìèëîñòèí³ âáîãèì. 
Öÿ òðàäèö³ÿ ìàº íà ìåò³ íà-
ãîëîñèòè, ùî ñïîæèâàííÿ 
áëàãîñëîâåííî¿ ¿æ³ ìàº áóòè 
ïðîäîâæåííÿì ìîëèòâè, òàê 
ñàìî áëàãî÷åñòèâî ³ ç áëà-
ãîãîâ³ííÿì. À ùî ñòîñóºòü-
ñÿ ìèëîñòèí³, òî ìè äàºìî 
¿¿ ëþäÿì ç ïðîõàííÿì òàê 
ñàìî ïîìîëèòèñü çà íàøèõ 
áëèçüêèõ.

ДУМКА

КЛІРИК ВОЗНЕСЕНСЬКОГО ХРАМУ

НазарійНазарій  
ДАВИДОВСЬКИЙДАВИДОВСЬКИЙ

ВОЛОДИМИР (52), БЕЗРОБІТНИЙ:
— Звичайно! Таку практику 
започаткували ще при Радян-
ському Союзі. І це правильно. 
Вихідні — це завжди добре. 
Особливо, коли на травневі 
свята об’єднують кілька днів. 
Тоді люди можуть використати 
їх і спокійно засадити городи.

ЛІДІЯ (45), ТРЕНЕР:
— Ми працюємо у понеділок 
після Великодня і в інші офіцій-
ні вихідні. Вважаю, що не по-
трібно додаткових вихідних. 
Дуже важко після тривалого 
відпочинку включатися в ро-
боту. У спортсменів вихідні 
тільки 1 та 7 січня, Великдень.

ВІТАЛІЙ (36), ЮРИСТ:
— Додаткові вихідні потріб-
ні. Хоча, це залежить від 
того, з якого боку подиви-
тися. Для працівника — це 
добре. А з точки зору робо-
тодавця, багато вихідних — 
це для бізнесу негативний 
момент.

ЛЮДМИЛА (58), ЛІКАР:
— У нас і так забагато свят-
кових днів, якщо порахува-
ти — більше 20 днів на рік. Це 
не правильно, за кордоном 
стільки не відпочивають, а рі-
вень життя вищий. Треба пра-
цювати, якщо хочемо будувати 
країну, що процвітає.

ОЛЕКСІЙ (18), ШКОЛЯР:
— Для мене зараз вихідні 
дуже доречні. Я одинадця-
тикласник, активно готуюся 
до ЗНО. Багато займаюся з ре-
петиторами. Вихідні викорис-
товую для додаткових уроків. 
Хочеться трохи відпочинку, бо 
маю дуже напружений графік.

ПОЛІНА (18), СТУДЕНТКА:
— Вихідних і так багато. Чим 
більше свят — тим більше 
хочеться розслабитися. Мені 
більше подобається, коли 
в день по чотири пари. Коли 
працюєш в одному ритмі. 
А тільки з нього виходиш — 
вже нічого не хочеться робити.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи потрібен додатковий вихідний після свят?

МИКИТА ПАНАСЕНКО, АЛЬБІНА 
КУРБАНОВА, (073)0476879 

Ó ïîìàðàí÷åâîìó îäÿç³, â êåï-
ö³, ç ðþêçàêîì çà ïëå÷èìà, 
íà ÿêîìó íàïèñàíî «Óâàãà», äâà 
ïëàñòìàñîâèõ øêîëÿð³ êðîêóþòü 
÷åðåç äîðîãó íà ïðîñïåêò³ Êîñìî-
íàâò³â. Âîä³¿, ùî ïðî¿æäæàþòü 
ïîâç, ôîòîãðàôóþòü ¿õ íà ñìàðò-
ôîíè. Ïåðåõîæ³ çóïèíÿþòüñÿ 
çðîáèòè «ñåëô³». Öå ïåðø³ òàê³ 
ô³ãóðè, ùî âñòàíîâèëè â ì³ñò³.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Äåïàðòà-
ìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà 
òà áëàãîóñòðîþ Âîëîäèìèðà Í³-
öåíêà, çðîáèëè ïðîáíó ïàðò³þ — 
ò³ëüêè äâà ÷îëîâ³÷êè, ùîá ïîäè-
âèòèñÿ, ÿê ãðîìàäñüê³ñòü ñïðèéìå 
òàêå íîâîââåäåííÿ, çîêðåìà âîä³¿ 
òà ï³øîõîäè. Äàë³ áóäóòü çàïóñêàòè 
ñåð³þ «øêîëÿð³â», ùî ñòîÿòèìóòü 
íà íåáåçïå÷íèõ ï³øîõ³äíèõ ïåðå-
õîäàõ á³ëÿ øê³ë ³ äèòÿ÷èõ ñàäî÷ê³â. 
Òàê ïëàíóþòü îáëàäíàòè 16 «çåáð» 
³ îáëàøòóâàòè ¿õ ùå äîäàòêîâèì 
ñâ³òëîä³îäíèì îñâ³òëåííÿì, ÿêå 
âìîíòóþòü ó äîðîæí³ çíàêè. Ðîç-
ïî÷àëè ðîáîòè ç³ øêîëè ¹ 4.

Äâ³ ïåðøèõ ô³ãóðêè âñòàíîâèëè 
ïðèáëèçíî çà 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Ðîáîòè âèêîíàí³ ï³ä íàøå àâ-
òîðñüêå çàìîâëåííÿ, — êàæå Âîëî-
äèìèð Í³öåíêî. — Ìàòðèöþ ô³ãóð-
êè äëÿ âèãîòîâëåííÿ ôîðì ðîáèëè 
ñêóëüïòîðè ñïåö³àëüíî äëÿ Â³ííèö³. 
Òîìó ö³ ðîáîòè áóäóòü âêëþ÷åí³ 
ïðîïîðö³éíî ó âàðò³ñòü âñ³õ çà-
ìîâëåíèõ â ïîäàëüøîìó ô³ãóðîê.

Ó ñîöìåðåæàõ ãîðîäÿíè àê-
òèâíî îáãîâîðþþòü íîâ³ ìóëÿæ³ 

³ âèêëàäàþòü ñåëô³ ç ÿñêðàâèìè 
ô³ãóðêàìè. Àëå íå âñ³ âáà÷àþòü 
ó òàê³é ³í³ö³àòèâ³ ïîçèòèâ. Ïè-
øóòü, ùî âîä³¿ øâèäêî çâèêíóòü 
äî ëÿëüîê ³ ïåðåñòàíóòü ðåàãóâàòè 
íà æèâèõ ä³òåé. Â³ííè÷àíêà ßíà 
Ïàí÷åíêî ïèøå: «Ýòî, êîíå÷-
íî, áóäåò ïðèâëåêàòü âíèìàíèå, 
íî î÷åíü íå äîëãî. À ïîòîì ýòî 
äàñò îáðàòíûé ýôôåêò, ïîòîìó 
÷òî íà æèâûõ äåòåé íà ýòîì ïå-
ðåêðåñòêå òîæå ïåðåñòàíóò îáðà-
ùàòü âíèìàíèå. Ñîìíèòåëüíûé 
ýêñïåðèìåíò».

— ß, ÿê âîä³é ³ç 12-ð³÷íèì ñòà-
æåì, ñêàæó, ùî áóäü-ÿêèé ïîä³-
áíèé îá’ºêò íà äîðîç³ ïðèâåðòàº 
óâàãó âîä³ÿ. Äàº ñèãíàë ïðèãàëüìó-
âàòè, à íå ïðîíîñèòèñÿ ÷åðåç ï³øî-
õ³äíèé ïåðåõ³ä, — êàæå Âîëîäèìèð 
Í³öåíêî. — ß áà÷èâ ö³ ô³ãóðè ùå 
íà ñòàä³¿ ¿õ âèãîòîâëåííÿ, ïðî-
åêòóâàííÿ äèçàéíó. Ê³ëüêà ðàç³â 
ïðî¿æäæàâ ïî ïðîñïåêòó Êîñìî-
íàâò³â — âñå îäíî çâåðòàþ óâàãó ³ 
íà çíàê, ³ íà ï³øîõîä³â. Êð³ì òîãî, 
äàíèé ìóëÿæ ô³ãóðêè-øêîëÿðà îá-
ðàçíî çàïàì’ÿòàºòüñÿ òà äîäàòêî-
âî íàãîëîøóº âîä³ÿì ïðî òå, ùî 
íà ïåðåõîäàõ ïåðåñóâàþòüñÿ ä³òè, 
òîìó íå áà÷ó â öüîìó ïðîáëåìè.

ЛЯЛЬКИ ЗАМІСТЬ ДПСНИКІВ. 
ЩОБ ВОДІЇ НЕ ГНАЛИ 
Обережно  У Вінниці на «зебрах» почали 
встановлювати помаранчеві фігурки зі 
скловолокна, які мають привертати увагу 
водіїв та змушувати їх скидати швидкість. 
На проспекті Космонавтів з’явилися два 
таких «школярі». Чи будуть вони діяти?

Школа № 4 імені Менделєєва   
— на вулиці Гоголя
Школа № 8 — на вулиці Воло-
димира Винниченка
Школа № 11 — на вулиці Тараса 
Сича
Школа № 27 — на вулиці Ватутіна
Школа № 12 — на вулиці Мак-
сима Шимка
Школа № 13 — на вулиці Мак-
сима Шимка
Школа № 14 — на вулиці Мічуріна
Школа № 5 — на вулиці Богдана 
Ступки

Гімназія № 6 — на вулиці Стрі-
лецькій
Ліцей № 7 — на вулиці Владис-
лава Городецького
Школа № 20 — на вулиці Чу-
мацькій
Школа № 31 — на вулиці Богдана 
Ступки
Школа № 32 — на вулиці Не-
красова
Школа № 34 — на вулиці Ми-
коли Ващука
Школа № 35 — на вулиці Квятека
Школа № 43 — на вулиці Чехова

Де встановлять помаранчевих «школярів» 

ОЛЕКСАНДР 
ЗЄРЩИКОВ, 
ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ 
БЕЗПЕКИ РУХУ 

— Єдине пра-
вильне рішення 
для безпеки пі-

шоходів — фізичне зменшення 

швидкості. Помаранчеві школярі 
як тимчасовий захід. Бо водії звик-
нуть і можуть перестати звертати 
увагу навіть на живого школяра. 
Якщо кожні два-три місяці міняти 
розташування цих помаранчевих 
янголів по Вінниці, то можна до-
сягнути гарного ефекту.

«Янголів» треба переносити у різні місця 

Вінничани поки Вінничани поки 
скептично ставляться скептично ставляться 
до фігурок «школярів». до фігурок «школярів». 
Але мерія не планує Але мерія не планує 
зупинятися зупинятися 

Çàïóñòÿòü ñåð³þ 
«øêîëÿð³â», ùî 
ñòîÿòèìóòü íà 
íåáåçïå÷íèõ «çåáðàõ» 
á³ëÿ øê³ë ³ äèòÿ÷èõ 
ñàäî÷ê³â
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åëåêòðî÷àéíèê, ì³êðîõâèëüîâêó 
òà ³íø³ ïðèëàäè, ùî íå ñòîñóþòü-
ñÿ êëàäîâèùà?

— Ó òåíäåð çàêëàäàëè âñå. Òàê 
ìè ÷³òêî áóäåìî ðîçóì³òè, ÿêå 
ìàº áóòè ô³íàíñóâàííÿ. Íà êëà-
äîâèù³ áóäóòü ïðàöþâàòè ëþäè, 
ÿêèì ïîòð³áíî çàáåçïå÷èòè íîð-
ìàëüí³ óìîâè äëÿ ïðàö³. Íàïðè-
êëàä, òàì áóäóòü îõîðîíö³, ùî 
÷åðãóâàòèìóòü ïî çì³íàõ. Îòæå, 

¿ì ïîòð³áíî ¿ñòè òà ãîòóâàòè ñîá³ 
¿æó. Òîìó çàêëàëè é òàê³ ïîáó-
òîâ³ ïðèëàäè.

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574 

Ì³ñüêðàäà õî÷å 
âèçíà÷èòèñÿ ç âè-

êîíàâöåì áóä³âíèöòâà êëàäîâè-
ùà íà Ñàáàðîâ³. Çà ïðîåêòîì 
âîíî êîøòóâàòèìå 40,3 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü. ×îìó òàê äîðîãî? Ïðî 
öå ñòàëè ïèòàòè â ñîöìåðåæàõ 
â³ííè÷àíè.

«ß â öüîìó òî÷íî í³÷îãî 
íå òÿìëþ, ³ ïåâíî ñàìå òîìó 
òàê çäèâóâàëàñÿ, ùî ì³ñüêðà-
äà çáèðàºòüñÿ çáóäóâàòè íîâèé 
öâèíòàð çà ïîíàä 40 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. Óæå îãîëîøåíî òåí-
äåð íà âèêîíàííÿ ðîá³ò, ÿê³ 
ìàþòü áóòè çàâåðøåí³ äî ê³íöÿ 
2018 ðîêó. Ó ìîºìó ðîçóì³íí³ 
öâèíòàð — öå øìàòîê çåìë³, 
êóäè çàêîïóþòü ïîê³éíèê³â 
ó òðóíàõ», — ïèñàëà â ôåéñáóêó 
æóðíàë³ñòêà Òîíÿ Ìíèõ.

ЩО БУДУВАТИМУТЬ. Ó òåíäåð³ 
çàçíà÷åíî, ùî áóä³âíèöòâî áóäå 
â äâ³ ÷åðãè. Òîáòî, â 2017 òà 
2018 ðîêàõ. Êîøòîðèñ áóä³âåëü-
íèõ ðîá³ò ñòàíîâèòü 40 ì³ëüéîí³â 
334 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Íîâå êëàäî-
âèùå áóäå çíàõîäèòèñÿ íà Ñàáà-
ð³âñüêîìó øîñå ì³æ ì³êðîðàéî-
íàìè «Àêàäåì³÷íèé» òà Ñàáàð³â. 
Ìàéáóòí³é âèêîíàâåöü ðîá³ò 
ïîâèíåí ïðîâåñòè îçåëåíåííÿ 

òåðèòîð³¿, ïîñòàâèòè íàâêîëî 
êëàäîâèùà îãîðîæó, çáóäóâàòè 
áóäèíîê äëÿ îõîðîíè, àäì³í³-
ñòðàòèâíî-ãîñïîäàð÷ó áóä³âëþ 
äëÿ ñï³âðîá³òíèê³â òà àäì³í³ñòðà-
ö³¿ êëàäîâèùà. À ùå ïëàíóþòü 
ïðîâåñòè êîìóí³êàö³¿: êàíàë³çà-
ö³þ, âîäîïîñòà÷àííÿ, åëåêòðèêó. 
² çðîáèòè äîðîãè ç ïàðêîâêîþ 
äëÿ àâòî (goo.gl/gqYBn4).

Є Й ДИВНІ РЕЧІ. Ó òåíäåð³ íà áó-
ä³âíèöòâî êëàäîâèùà çàçíà-
÷åí³ õîëîäèëüíèê ïîáóòîâèé, 
åëåêòðî÷àéíèê, ñóøàðêà äëÿ 
âçóòòÿ òà áàãàòî ³íøèõ ðå÷åé. 
Ùî öå ðîáèòü â òåíäåðí³é äî-
êóìåíòàö³¿? Ö³ òà ³íø³ ïèòàííÿ 
æóðíàë³ñò ïîñòàâèâ î÷³ëüíèêó 
äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñ-
ïîäàðñòâà Âîëîäèìèðó Í³öåíêó.

— Ìèíóëîãî òèæíÿ îãîëî-
ñèëè òåíäåðíó çàêóï³âëþ. Ôà-
õ³âö³ îö³íèëè ïðîåêò êëàäîâè-
ùà â 40 ì³ëüéîí³â 334 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Àëå ó ì³ñüêîìó áþ-
äæåò³ íà íîâèé öâèíòàð çà-
êëàäåíî 17,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
íà 2017 ð³ê. Áóäóâàòè áóäóòü 
ó äâ³ ÷åðãè. Ïðîòå âàðò³ñòü ùå 
çìåíøèòüñÿ çàâäÿêè ðåäóêö³î-
íó (ñòàâêè ó÷àñíèê³â çíèæóþòü 
çàãàëüíó âàðò³ñòü òåíäåðó — 
àâò.) â åëåêòðîíí³é ñèñòåì³ 
«ProZorro» (goo.gl/Rv2ocu).

— Äå áóäå êëàäîâèùå òà ùî 
òàì ñòâîðÿòü?

ЗА 40 МІЛЬЙОНІВ БУДЕ НОВИЙ 
ЦВИНТАР. ЧОМУ ТАК ДОРОГО?
Мільйони в землю  Нещодавно 
з’явився тендер на будівництво кладовища 
на Сабарівському шосе. Його будуть 
будувати в дві черги — у 2017 та 2018 році. 
Спочатку зроблять огородження, 
озеленення та розіб’ють по секторах. 
Загальна вартість — 40 мільйонів, а цього 
року дадуть 17,5 мільйона. Що хочуть 
зробити за ці гроші?

2017 рік (червень-липень):
  Благоустрій та озеленення територій 
  Будівля охорони 
  Сектори поховань № 25, 26, 27, 28, 29 
  Майданчики для сміття та огородження 
  Дороги навколо секторів 
  Огорожа навколо кладовища 

2018 рік (березень-листопад):
  Адміністративно-побутовий будинок 
  Комунікації 

(вода, електрика, каналізація) та освітлення 
  Автостоянка 
  Сектори поховань: 

1, 3, 34, 27/1, 30, 36. 37, 38, 
  Майданчик для сміття 
  Огорожа майданчика для сміття 
  Дорога навколо секторів 
  Колумбарій 

(стіна для урн з прахом — авт.) 

Минулої весни, у квітні 2016 року, 
стало відомо місце майбутньо-
го цвинтаря — біля Сабарівської 
очисної станції. Тоді це виклика-
ло обурення мешканців мікрора-
йону Академічний, що розташо-
ваний поблизу очисних споруд. 
Незабаром у нього з’явиться но-
вий «сусід» — кладовище на Са-
барівському шосе.
Під стінами міської ради люди 
казали, що проти місця його 
забудови. За їх словами, цвин-
тар занадто близько буде з но-
вим мікрорайоном (goo.gl/
d45RTh). Тоді ініціативній групі 
з Академічного після зустрічей з 

міськими чиновниками вдало-
ся трохи віддалити цвинтар від 
мікрорайону (goo.gl/auQ1Fl). 
Згодом, у жовтні 2016 року ство-
рюють проект майбутнього кла-
довища (goo.gl/afij3p).
Ще до того, як з’явився Акаде-
мічний та плани на нове кладо-
вище, на цьому місці мала бути 
вінницька Кремнієва долина. Її 
хотів збудувати екс-губернатор 
Вінниччини Олександр Домб-
ровський. Це мав бути сучасний 
технопарк на 180 гектарів, де 
мали розташуватися лаборатор-
ні та наукові корпуси, виробничі 
підприємства (goo.gl/QwtqRl).

Академічний протестував проти цвинтаря 

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА 20MINUT.UA

— Éîãî ðîçòàøóþòü â ñàí³-
òàðíî-çàõèñíèõ ñìóãàõ Ñàáà-
ð³âñüêî¿ î÷èñíî¿ ñòàíö³¿. Âõ³ä 
íà êëàäîâèùå áóäå ç áîêó Ñà-
áàð³âñüêîãî øîñå. Ó ïåðøèé ð³ê 
ìè çáóäóºìî «æèâèé» ïàðêàí: 
îãîðîæà ç äåðåâàìè, êóùàìè. 
Ó öüîìó ðîö³ áóäå ðîçáèâêà 
çà ñåêòîðàìè äëÿ ïîõîâàíü. 
Áóäå àëåÿ äëÿ ïî÷åñíîãî, òðà-
äèö³éíîãî ïîõîâàííÿ. Ó ïåð-
ñïåêòèâ³ — ºâðîïåéñüêå ïîõî-
âàííÿ, äå íà ìîãèë³ áóäå ëèøå 
òðàâà, áåç ìîíóìåíòà. Ò³ëüêè 
íåâåëèêèé õðåñò. Ùå ïëàíóºìî 
çáóäóâàòè êîëóìáàð³é (ñò³íà äëÿ 
óðí ç ïðàõîì — àâò.), îñê³ëüêè 
º áàãàòî çàïèò³â â³ä â³ííè÷àí 
íà êðåìàòîð³é.

— ×îìó âèð³øèëè ðîçòàøóâàòè 
ïîáëèçó î÷èñíèõ ñïîðóä?

— Öå íàéá³ëüø îïòèìàëüíå 
ì³ñöå, ÿêå ìîæíà áóëî á îá-
ðàòè. Íå áà÷ó òóò íåáåçïå÷íî¿ 
ñèòóàö³¿, îñê³ëüêè â î÷èñíèõ 
ñïîðóä çàëèøàºòüñÿ ñâîÿ ñàí³-
òàðíî-çàõèñíà ñìóãà. Êëàäîâèùå 
íå áóäå âïðèòóë äî Ñàáàð³âñüêî¿ 
î÷èñíî¿. Á³ëüø òîãî, öþ çåìëþ 
íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ 
æèòëîâî¿ çàáóäîâè. Òîìó ðîç-

òàøîâóâàòè òóò êëàäîâèùå — 
³äåàëüíèé âàð³àíò. Ëþäè ç Àêà-
äåì³÷íîãî äàðìà ñêàðæèëèñÿ. 
Öâèíòàð íå áóäå íàâ³òü âèäíî: 
âèñîê³ êóù³ òà äåðåâà íàâêîëî 
çàõîâàþòü öâèíòàð.

— Íà êëàäîâèù³ çáóäóþòü äâà 
áóäèíêè. Îäèí äëÿ îõîðîíè, à ³í-
øîþ º àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàð-
÷à áóä³âëÿ. Íàâ³ùî ö³ áóä³âë³?

— Óñ³ áóä³âë³ áóäóòü çíàõî-
äèòèñÿ ç áîêó Ñàáàð³âñüêîãî 
øîñå, ïîáëèçó î÷èñíèõ ñïî-
ðóä. Àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïî-
äàð÷èé áóäèíîê ïîòð³áåí, ùîá 
â³äêðèòè öâèíòàð òà ðîçïî÷àòè 
ïîõîâàííÿ. Òàê³ º íîðìè. Ó ö³é 
áóä³âë³ áóäå àäì³í³ñòðàö³ÿ öâèí-
òàðÿ, ïðèéìàòèìóòü â³äâ³äóâà÷³â, 
òàêîæ âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ùîäî 
ïîõîâàííÿ, âåñòè îáë³ê òîùî. 
Éìîâ³ðíî, ñþäè ïåðåéäóòü 
ôàõ³âö³, ùî çàðàç ïðàöþþòü 
íà Ëóêà-Ìåëåøê³âñüêîìó êëà-
äîâèù³. Ó Ëóêà-Ìåëåøê³âñüê³é 
ðîçøèðÿòè öâèíòàð âæå íåìàº 
êóäè, â³í ñêîðî çàêðèºòüñÿ. Ùå 
â ïëàíàõ — çáóäóâàòè áóäèíîê 
òðàóðó, äå áóäóòü ïîìèíàëüí³ âå-
÷îðè, óðî÷èñò³ ïîõîðîíè òîùî.

— À íàâ³ùî â òåíäåð³ íà áóä³â-
íèöòâî êëàäîâèùà âêàçàëè õî-
ëîäèëüíèê, ñóøàðêó äëÿ âçóòòÿ, 

Íà íîâîìó öâèíòàð³ 
áóäå êîëóìáàð³é — 
ì³ñöå äëÿ óðí ç 
ïðàõîì. Ó ïåðñïåêòèâ³, 
â ì³ñò³ ç’ÿâèòüñÿ é 
êðåìàòîð³é

38
гектарів «Лука-
Мелешківська» 

36,5
гектара нове 
кладовище 

20
гектарів «Підлісне» 

(Центральне 
кладовище) 

15,7
гектара 

«П’ятничанське» 

40,3
млн грн
загальна вартість 
проекту

17,5
млн грн
виділили з 
міського бюджету

Сабарівське шосе

до
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Мікрорайон 
Академічний

Очисна станція

Вхід буде 
з боку 

Сабарівського 
шосе (зупинка 
громадського 

транспорту 
«Гаражі»)

САБАРІВСЬКИЙ ЦВИНТАР. КОРОТКО

ВАРТІСТЬ

НА СКІЛЬКИ РОЗРАХОВАНО 

ПЛАН РОБІТ 

РОЗМІРИ МІСЬКИХ КЛАДОВИЩ*:

36,5 га
запланована площа

37841 
поховань — 
розраховано місць 

23 роки
термін дії 

*єдиний діючий цвинтар у Луці-Мелешківській. У жовтні 2016 року там залишалося лише 650 місць для поховань (goo.gl/pfK5F3) 

Джерело: інформаційний запит у міськраду, тендерна документація (goo.gl/gqYBn4)

3,8
гектара «Старе місто» 

0,9
гектара «Сабарів» 

0,8
гектара «Київське» 

0,8
гектара «Тяжилів» 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЕЛЕНА ПАВЛОВА, ОБЩЕСТВЕННЫЙ ДЕЯТЕЛЬ
В японском языке есть слово, которое произносят что-то 
наподобии karoshi, оно обозначает «человек, который 
погиб от работы» типа «сгорел на работе». Интересная 
аналогия. Не будьте хорошими, будьте счастливыми.

ПРЕС-СЛУЖБА 
АН «ОЛІМП»

Ç êîæíèì äíåì âñå á³ëüøå 
óêðà¿íö³â âêëàäàþòü êîøòè 
â çàêîðäîííó íåðóõîì³ñòü. ²í-
âåñòèö³ÿ â íåðóõîì³ñòü — öå íà-
ä³éíèé ñïîñ³á íå ò³ëüêè çáåðåãòè 
âëàñí³ êîøòè, à é ïðèìíîæèòè 
¿õ çàâäÿêè çäà÷³ â îðåíäó. Öå òà-
êîæ ïðåêðàñíà ìîæëèâ³ñòü äîâã³ 
ðîêè åêîíîìèòè íà â³äïî÷èí-
êó çà êîðäîíîì, íàâ÷àòè ä³òåé 
â ºâðîïåéñüêîìó óí³âåðñèòåò³, 
çàáåçïå÷èòè áàòüêàì-ïåíñ³îíå-
ðàì ã³äíó ÿê³ñòü æèòòÿ â êðà¿í³ 
ç ì'ÿêèì êë³ìàòîì.

Ó ðåéòèíãó äåðæàâ, íåðóõî-
ì³ñòü ÿêèõ êîðèñòóºòüñÿ îñî-
áëèâîþ ïîïóëÿðí³ñòþ ñåðåä 
óêðà¿íö³â, îäíå ç ïåðøèõ ì³ñöü 
ïî ïðàâó íàëåæèòü Áîëãàð³¿. Öå 
é íå äèâíî. Ð³âåíü ö³í íà íåðó-
õîì³ñòü â ö³é êðà¿í³ — îäèí ç 
íàéíèæ÷èõ â ªâðîï³. Íèí³ ö³-
íîâà ïîë³òèêà ðèíêó Áîëãàð³¿ 
çàëèøàºòüñÿ ñïðèÿòëèâîþ ³ äî-
ñòóïíîþ äëÿ ãðîìàäÿí Óêðà¿íè, 
îõî÷èõ â³äâ³äàòè öþ ãîñòèííó 
êðà¿íó â áóäü-ÿêèé ÷àñ ðîêó. 
Êë³ìàò Áîëãàð³¿ äîçâîëÿº â³ä-
ïî÷èâàòè ç êîìôîðòîì ³ ñïåêîò-
íèì ë³òîì íà ï³ùàíèõ ïëÿæàõ, ³ 

âçèìêó íà ìàëüîâíè÷èõ ã³ðñüêî-
ëèæíèõ êóðîðòàõ.

À âè âæå çàìèñëþâàëèñÿ íàä 
ìîæëèâ³ñòþ ïðîæèâàííÿ â àïàð-
òàìåíòàõ íà áåðåç³ ìîðÿ â áóäü-
ÿêèé çðó÷íèé äëÿ âàñ ÷àñ? Êâàð-
òèðà â Áîëãàð³¿ — øàíñ çä³éñíè-
òè âàøó äàâíþ ìð³þ.

Ä³çíàòèñÿ áàãàòî êîðèñíî¿ 
³íôîðìàö³¿ äëÿ êóï³âë³ êâàðòè-
ðè â Áîëãàð³¿ òåïåð ìàþòü ³ â³-
ííè÷àíè. Àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³ 
«Îë³ìï» íàäàº óí³êàëüíó ìîæ-
ëèâ³ñòü îçíàéîìèòèñü ç íàéêðà-
ùèìè ïðîïîçèö³ÿìè áîëãàðñüêî¿ 
íåðóõîìîñò³. Âïåðøå ó Â³ííèö³ 
íàéá³ëüøèé çàáóäîâíèê Áîëãà-
ð³¿ «Harmony Suites» ñï³ëüíî ç 
ÀÍ «Îë³ìï» ç 18 ïî 28 êâ³òíÿ 
â ÒÐÖ «Ìåãàìîëë» íàäàâàòè-
ìå ³íäèâ³äóàëüí³ êîíñóëüòàö³¿ 
ùîäî ïðèäáàííÿ íåðóõîìîñò³. 
Ï³ä ÷àñ êîíñóëüòàö³é â³ííè÷àíè 
çìîæóòü çàïèñàòèñÿ íà îçíàéîì-
÷èé òóð â ñîíÿ÷íó Áîëãàð³þ, äå 
îãëÿíóòü íåðóõîì³ñòü òà áëèæ÷å 
ïîçíàéîìëÿòüñÿ ç êóëüòóðîþ ³ 
òðàäèö³ÿìè ö³º¿ êðà¿íè.

Âëàñíèé êóòî÷îê íà áåðåç³ 
×îðíîãî ìîðÿ â ñîíÿ÷í³é Áîë-
ãàð³¿ — çàðàç öå ìîæëèâî ÿê í³-
êîëè! Êàæóòü, íà ìð³ÿõ íå ìîæíà 
åêîíîìèòè. Àëå ç ñàìå çàðàç ó âàñ 

º õîðîøà ìîæëèâ³ñòü íå ïåðå-
ïëà÷óâàòè ïîñåðåäíèêàì çàéâ³ 
ãðîø³ ³ êóïèòè êâàðòèðó íåäîðîãî 
áåçïîñåðåäíüî â³ä çàáóäîâíèêà.

ßê ïîâ³äîìëÿþòü îðãàí³çàòîðè, 
óñ³õ, õòî çàâ³òàº â «Ìåãàìîëë», 
îáîâ'ÿçêîâî ïîðàäóþòü ïîñò³éíî 
ä³þ÷³ çíèæêè òà àêö³¿, ïðî ÿê³ ç 
ðàä³ñòþ ðîçêàæóòü êîíñóëüòàíòè. 
Âè çìîæåòå êóïèòè áîëãàðñüêå 
æèòëî çà ïðèéíÿòíîþ ö³íîþ, 
ÿêó ö³ëêîì ìîæíà ïðèð³âíÿòè 
äî âàðòîñò³ íåðóõîìîñò³ â á³ëü-
øîñò³ ðåã³îí³â Óêðà¿íè. Ö³íè 
íà àïàðòàìåíòè â «Harmony 

Suites» ñòàðòóþòü â³ä 29 òèñ. 
ºâðî. Ïðè öüîìó çà ïîð³âíÿíî 
íåâèñîêó âàðò³ñòü, âè îòðèìàºòå 
ðîçê³øí³ çàòèøí³ àïàðòàìåíòè 
íà ÷àð³âíîìó óçáåðåææ³.

Óñ³õ, õòî õî÷å æèòè, íàâ÷àòè-
ñÿ, àáî ³íâåñòóâàòè â çàêîðäîííó 
íåðóõîì³ñòü, Áîëãàðñüêà êîì-
ïàí³ÿ çàáóäîâíèê íåðóõîìîñ-
ò³ çàïðîøóº íà ³íäèâ³äóàëüí³ 
êîíñóëüòàö³¿ â ÒÐÖ «Ìåãàìîë» 
á³ëÿ ôîíòàíó. Òåëåôîíóéòå 
âæå çàðàç 099–900–09–90 òà 
øóêàéòå ³íôîðìàö³þ íà ñàéò³ 
http://vozlemorya.com.

ІГОР П’ЯТНИЦЬКИЙ:
— Наша родина придбала житло в Бол-
гарії, щоб в першу чергу діти мали по-
вноцінний відпочинок. Діти дуже за-
доволені. І важливо, що відпочивати 
можна не тиждень, а місяць, два, три. 
Та коли завгодно і навіть взимку. Адже, 
з Вінниці до Болгарії автомобілем їхати 
лише декілька годин. В інший час здаємо 
квартиру в оренду і маємо непоганий 
прибуток.

МАКСИМ СЛАВІНСЬКИЙ:
— В Болгарії придбав невеличку квар-
тиру рік тому і не шкодую. З того часу з 
родиною їздили туди відпочивати чоти-
ри рази. На кілька днів навіть друзі при-
їздили. Як на мене, це найкраще місце 
для відпочинку. Там просто неймовірні 
краєвиди.

ОЛЕКСАНДР БЕДРАК:
— Купили квартиру в Болгарії й ось 
уже декілька років наша велика роди-
на не витрачає великі кошти за орен-
доване житло під час відпочинку. Всю 
відпустку ми відпочиваємо там. В останні 
два роки в Болгарії відпочиває велика 
кількість туристів. Їдуть і вінничани, тож 
тут почуваєшся як вдома. З минулого 
року почали здавати свою квартиру 
в оренду — виявляється це прибутково. 
Особливо в «гарячий сезон».

Вінничан запрошують на безкоштовні 
консультації з придбання нерухомості
БЛОГ

396511

ПРЕС-СЛУЖБА 
REHAU

Æèòè â êðà-
ùèõ óìîâàõ òà 

âïëèâàòè íà ðîçì³ð ñâî¿õ ïëà-
ò³æîê ìîæëèâî, ³ öå äîâåëè ò³ 
äîìîâëàñíèêè òà ÎÑÁÁ, ÿê³ 
âïðèòóë âçÿëèñü çà óòåïëåííÿ 
ñâî¿õ áóäèíê³â. ßê ãðàìîòíî 
ï³ä³éòè äî òåðìîìîäåðí³çàö³¿, 
ðîçïîâ³ëà åêñïåðò ç åíåðãîå-
ôåêòèâíîñò³ Â³êòîð³ÿ Ïîãî-
ðºëîâà.

— Ç ÷îãî ñë³ä ðîçïî÷èíàòè 
òåðìîìîäåðí³çàö³þ?

1 åòàï: âñòàíîâèòè ë³÷èëüíè-
êè, ùîá ïëàòèòè çà ôàêòè÷íî 
ñïîæèò³ ïîñëóãè.

2 åòàï: ðîçïî÷àòè êîìïëåêñíå 
óòåïëåííÿ. Ñë³ä ðîçóì³òè, ùî 
âêëàäåí³ â öå êîøòè ïîâåðíóòü-
ñÿ íå ëèøå çìåíøåííÿì ïëàòè 
çà åíåðãîíîñ³¿, à ³ ï³äâèùåííÿì 
êîìôîðòó ïðîæèâàííÿ.

— ßê ï³ä³éòè äî âèáîðó ï³ä-
ðÿäíèê³â òà ìàòåð³àë³â?

Âèá³ð ïîðÿäíîãî ï³äðÿäíè-
êà — çàïîðóêà óñï³õó. Ç âëàñíî-
ãî äîñâ³äó ãîëîâè ÎÑÁÁ ìîæó 
ðîçïîâ³ñòè ïðî çàì³íó ó 2016 ð. 
ñòàðèõ â³êîí íà åíåðãîåôåêòèâ-

í³ ç ïðîô³ë³â REHAU. ×è ìîæíà 
áóëî çðîáèòè äåøåâøå? — òàê, 
àëå ãîëîâíîþ âèìîãîþ ïðîåêòó 
áóëî äîòðèìàííÿ äåðæàâíèõ áó-
ä³âåëüíèõ íîðì (ÄÁÍ). ß äóæå 
âäÿ÷íà ñïåö³àë³ñòàì REHAU, 
ÿê³ ñóïðîâîäæóâàëè ïðîöåñ 
â³ä âèáîðó äî ìîíòàæó â³êîí. 
Ïîäàëüø³ çàì³ðè òåïëîâ³çîðîì 
äîâåëè, ùî öå ñïðàâæí³ åíåð-
ãîçáåð³ãàþ÷³ â³êíà.

Îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ 
ïî çàì³í³ â³êîí ìîæíà íà áåç-
êîøòîâí³é ²íôîë³í³¿ REHAU: 
0800–30–8888 àáî íà ñàéò³ 
www.rehau.ua

З чого розпочати утеплення 
житла? — коментар експерта
БЛОГ

396532

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕР

Ä³òè ç ³íòåðíàò³â òà 
äèòÿ÷èõ áóäèíê³â ìàé-

æå í³êîëè íå âèñòóïàëè 
íà âåëèê³é ñöåí³, à òèì 

á³ëüøå â íèõ í³êîëè íå áóëî 
êîíêóðñ³â òàêîãî íàïðÿìêó, òà ùå é ç 
òàêîþ ê³ëüê³ñòþ ãëÿäà÷³â òà ïîäàðóíê³â.

Äî áëàãîä³éíîãî çàõîäó «Áîæå, áåðå-
æè Óêðà¿íó» ä³òè ãîòóâàëèñÿ á³ëüøå í³æ 

2 ì³ñÿö³. ² ïîâîäèëè ñåáå ÿê ñïðàâæí³ 
ïðîôåñ³îíàëè.

ß âæå äóæå áàãàòî ðîê³â çàéìàþñü ö³ºþ 
ñïðàâîþ, çà êîæíó äèòèíó ïåðåéìàþñÿ 
îñîáèñòî. Áàãàòüîõ ï³äë³òê³â ìè ðîñòèëè 
ùå ç ïåðøèõ êëàñ³â. Òîìó õâèëþâàëèñü, 
ÿê çà ð³äíèõ. Ñâÿòî áóëî ñ³ìåéíèì, áàãàòî 
ãëÿäà÷³â ïðèéøëî ç³ ñâî¿ìè ä³òêàìè. Í³õòî 
íå î÷³êóâàâ, ùî ä³òåé ïðèéäå ï³äòðèìàòè 
òàê áàãàòî ëþäåé. Áóâ ïîâíèé çàë. Àëå 
ïðèºìí³øå áóëà íå òàê ê³ëüê³ñòü ëþäåé, 

ÿê â³ä÷óòòÿ ¿õ ìîðàëüíî¿ ï³äòðèìêè. Çàë 
âñòàâàâ òðè÷³ ³ àïëîäèñìåíòè òà êðèêè 
«Áðàâî» íå âùóõàëè.

Òàêà ÷óäîâà ðåàêö³ÿ ó ëþäåé áóëà òîìó, 
ùî ìè ìàºìî äóæå âåëèêó êîìàíäó ëþ-
äåé-îäíîäóìö³â, ÿê³ ðàçîì ç íàìè æèâóòü 
ïðîáëåìàìè öèõ ä³òåé ³ îï³êóþòüñÿ íèìè. 
Âîíè ïðèõîäÿòü ïîäèâèòèñü íà âèñòóïè 
ä³òåé òà ï³äòðèìàòè ¿õ. Äëÿ ä³òåé, öå íàä-
çâè÷àéíî âàæëèâî. Ï³ñëÿ âèñòóï³â â íèõ 
äóæå ï³äíÿëàñü ñàìîîö³íêà òà ç’ÿâèëàñü 

â³ðà â ñåáå òà ñâîº ìàéáóòíº. Ó êîíêóðñ³ 
«Áîæå, áåðåæè Óêðà¿íó» âçÿëè ó÷àñòü âèõî-
âàíö³ Ñòàðîïðèëóöüêî¿ øêîëè-³íòåðíàòó, 
ä³òêè ç äèòÿ÷îãî áóäèíêó «Ðîäèííèé ä³ì», 
ùî çíàõîäèòüñÿ ó Âîðîíîâèö³ òà âèõîâàíö³ 
²âàí³âñüêî¿ ñïåö³àëüíî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ 
øêîëè-³íòåðíàòó. Ãîëîâíà ìåòà çàõîäó — 
ñòèìóëþâàòè ä³òåé ç ³íòåðíàò³â ðîçâèâàòè-
ñÿ òà éòè äî ñâîº¿ ìåòè. Ïîä³áí³ êîíêóðñè 
áóäóòü ïðîâîäèòèñü íà ïîñò³éí³é îñíîâ³, 
ïðîòå âîíè ìàòèìóòü ð³çíó òåìàòèêó.

Конкурс талантів вихованців трьох будинків-інтернатів»
БЛОГ
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Ну що ж…. завдяки спеціальному тиражу #велокалендар_вінниця ми 
зібрали 5000 грн для лікування Івана Дендерука.
Поки що неопізнаним залишився один платіж, так що кого образили, 
пишіть в приват.
Велика подяка художникам @Breakfast & Sketch за шикарні роботи і всім 
небайдужим, хто підтримав проект.
Наразі залишилось десять календарів. Якщо є бажаючі — відписуємось.
Ваня пройшов два важких блоки хімії…. Третій, судячи з усього, буде 
проходити в Києві і скільки він займе часу, а головне, в які гроші стане, 
поки що не відомо… тому #ваняодужуй і віримо що все буде добре 

Александр Царевский 
велоактивіст   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Íèí³ Áîãäàíà 
â îáëàñí³é äèòÿ÷³é 
ë³êàðí³. Óæå âòðå-

òº. Âîíà ñõîæà íà ä³â÷èíêó-ò³íü. 
Òàêîþ ïîáà÷èâ ¿¿ æóðíàë³ñò ó ïà-
ëàò³. ̄ ¿ ãîäóþòü ñïåö³àëüíèìè ïî-
æèâíèìè ðå÷îâèíàìè. Ââîäÿòü 
äâîìà ñïîñîáàìè: ÷åðåç çîíä 
ó øëóíîê ³ áåçïîñåðåäíüî ó êðîâ. 
Çâè÷àéíà ¿æà íå ïðîõîäèòü ÷åðåç 
ñòðàâîõ³ä. Ïîðó÷ ç íåþ ïîñò³éíî 
ìàòè — ïàí³ Òàìàðà. Çàâ³äóâà÷ 
õ³ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ Â³êòîð 
Ãîí÷àðóê äîïîìàãàº Áîãäàí³ 
ñòàòè íà âàãó. Íà òàáëî âèñâ³-
÷óºòüñÿ öèôðà 24 êã. Ïðè çðîñ-
ò³ ä³â÷èíêè 150 ñàíòèìåòð³â, 
öå ïðèáëèçíî ïîëîâèíà â³ä ò³º¿ 
ìàñè ò³ëà, ÿêó ïîâèííà ìàòè 
16-ð³÷íà äèòèíà. Òàê ïîÿñíþº 
ë³êàð. Çàïåâíÿº ïàö³ºíòêó ³ ¿¿ 
ìàìó, ùî Áîãäàíà îáîâ’ÿçêîâî 
âèë³êóºòüñÿ. Ðîç÷àðîâàíà æ³íêà 
ñëóõàº ö³ ñëîâà, àëå â ¿¿ î÷àõ — 
çíåâ³ðà.

— Ï'ÿòü ì³ñÿö³â õîäèìî ³ ¿ç-
äèìî ïî ë³êàðíÿõ, — êàæå ïàí³ 
Òàìàðà. — ² ùî ç òîãî? Íàéá³ëüøà 
âàãà, ÿêó âäàâàëîñÿ íàáðàòè, — 
25 êã. Çíà÷èòü, íå òå àáî íå òàê 
ë³êóþòü. À âîíè ìåíå çâèíóâà-
÷óþòü, í³áè öå ÿ íå õî÷ó, ùîá 
äèòèíà ñòàëà çäîðîâîþ. Ó ìåíå 
÷åòâåðî ä³òåé. Äâîº óæå äîðîñë³: 
îäíîìó ñèíîâ³ ìàéæå 30, äðóãî-
ìó — 22 ðîêè. ª ùå ìîëîäøà 
äîíüêà 14-ð³÷íà. ×îëîâ³ê çàãèíóâ 
ï’ÿòü ðîê³â òîìó íà çàâîä³. Í³ 
ðîäèíè, í³êîãî, ìè ñàì³. ² âîíè 
ìåí³ äîð³êàþòü, ùî ÿ â³äìîâëÿ-
þñÿ â³ä ë³êóâàííÿ ñâîº¿ äèòèíè.

Íàéñòðàøí³øå ó ö³é ñèòóàö³¿, 
ùî äèòèíà ãàñíå, ÿê ñâ³÷êà. Ùî 
ïðèçâåëî äî íåïîðîçóì³ííÿ ìà-

òåð³ ç ëþäüìè ó á³ëèõ õàëàòàõ? 
Ñïåðøó ïðî òå, ç ÷îãî ïî÷àëàñÿ 
õâîðîáà.

«ЦЕ СПРАВДІ Я, НЕ УПІЗНАЄТЕ?» 
Áîãäàíà îõî÷å ñï³ëêóºòüñÿ. Ãîâî-
ðèòü òèõî, ÷åðåç ñèëó. Ïîêàçóº 
íà òåëåôîí³ ôîòîãðàô³þ ä³â÷èíè 
ç êðóãëèì ìèëîâèäíèì îáëè÷÷ÿì.

— Òàêîþ ÿ áóëà äî õâîðîáè, — 
ïîÿñíþº. — Öå ñïðàâä³ ÿ, íå óï³ç-
íàºòå?

Âîíè ïðîæèâàþòü ó Òî-
ìàøïîë³. Ä³â÷èíêà íàâ÷àëàñÿ 
ó äåâ’ÿòîìó êëàñ³. Ç³çíàºòüñÿ, ùî 
äóæå õîò³ëà íàâ÷àòèñÿ íà êóõàðÿ. 
Êàæå, ìàº ð³çí³ êíèãè ç êóë³íàð³¿. 
Óäîìà ãîòóâàëà ñòðàâè. Ïðèãîùà-
ëà íèìè ñåñòðè÷êó, áðàòà, ÿêèé 
ïðîæèâàº ç íèìè (ñòàðøèé æèâå 
îêðåìî, ìàº ñ³ì’þ).

— Ïî÷àëîñÿ ç òîãî, êîëè ìè 
ï³øëè ç äèòèíîþ äî äæåðåëà, — 
ãîâîðèòü ìàòè ä³â÷èíêè. — Áà÷ó 
ïî ¿¿ âèãëÿäó, ùî äîíüö³ ñòàëî 
çëå. ß áðèçíóëà íà íå¿ âîäè, 
ùîá ïðèâåñòè äî òÿìè. Àëå öå 
ìàëî äîïîìîãëî. ̄ ¿ íóäèëî. Íàé-
ñòðàøí³øå ÷åêàëî ïîïåðåäó. Óäî-
ìà ñ³ëè ¿ñòè, à âîíà, âèáà÷àéòå, 
çðèãóº ¿æó. Ïðîøó ¿¿, äîíå÷êî, 
íó, â³çüìè ùå ëîæå÷êó, — çíîâ òà 
ñàìî ðåàêö³ÿ. Îòàêå õàð÷óâàííÿ 
ó íàñ óæå ïîíàä ï’ÿòü ì³ñÿö³â. 
ßêàñü êðàïëÿ ëèøàºòüñÿ â îð-
ãàí³çì³, à ðåøòà…

Æ³íêà êàæå, ùî ñ³ìåéíèé ë³êàð 
ó Òîìàøïîë³ çàïèñàëà òàêèé ä³à-
ãíîç, í³áè öå â³ä òîãî, ùî äèòè-
íà äîáðîâ³ëüíî â³äìîâèëàñÿ â³ä 
õàð÷óâàííÿ.

— Íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî, êîëè Áîã-
äàíó ïîêëàëè â Òîìàøïîë³ ó ë³-
êàðíþ, ³ òàì óæå âñ³ áà÷èëè ñèìï-
òîìè — îðãàí³çì íå ñïðèéìàº 
¿æ³ — ä³àãíîç âñå îäíî çàëèøèëè 
òîé ñàìî, — ïðîäîâæóº ìàòè.

МАМО, ДАЙ МЕНІ ЩЕ ОДИН ШАНС…

— Коли лікарі вперше бачать 
Богдану, у них щоразу виникає 
однакове запитання: «Скільки 
часу перебувала на дієті? — про-
довжує мати дівчинки. — Я їм 
кажу: «Яка дієта, не було нічого 
такого. Сільські діти не страда-
ють такими дурницями».
Богдана до того, як захворіла, 
не мала зайвої ваги. Для 16-річної 
дівчинки 43 кілограми, це не ба-
гато. Так пояснює її мама. Донька 

більше була спрямована на те, як 
отримати спеціальність кухаря. 
Ось чим вона переймалася.
— Мені дуже подобається зеле-
ний борщ, — каже дівчинка. — 
Та й звичайний червоний борщ 
до смаку. Вареники полюбляла. 
Не перебирала харчами. Так 
було доти, доки не захворіла. 
Дуже хочу вилікуватися. Знову 
хочу в школу. А після того — 
в училище.

Дієта? Сільські діти не страждають такими дурницями 

ТЕТЯНА БОНДАРЕН-
КО, НАЧАЛЬНИК ВІД-
ДІЛУ ЛІКУВАЛЬНО-
ПРОФІЛАКТИЧНОЇ 
ДОПОМОГИ ДІТЯМ 
ОБЛАСНОГО ДЕПАР-
ТАМЕНТУ ОХОРОНИ 
ЗДОРОВ’Я:

— Захворювання у дівчинки 
рідкісне. У неї декілька патоло-
гічних станів. Нарешті вдалося 
переконати маму, щоб пого-
дилася з тактикою лікування. 
Її узгодили з республіканськи-
ми спеціалістами. Постійно 
консультуємося з ними. Наше 
законодавство таке, що лікувати 

дітей без згоди батьків не має-
мо права. Факти недовіри не-
поодинокі. Був випадок, коли 
через це померла дитина. Усе 
одно ми програли справу у суді. 
Суд визнав правоту матері, яка 
тоді не дала згоди на лікуван-
ня дитини. Тепер ми знайшли 
спільну мову з мамою.
У медичній літературі є твер-
дження, що до таких захворю-
вань, яке маємо наразі, може 
призвести сильна стресова си-
туація. Хоча ні мати, ні пацієнтка 
у розмові з психологами не під-
тверджують факт сильних емо-
ційних переживань у дитини.

Причиною могла стати стресова ситуація 

Дівчинка-тінь  Половину ваги тіла 
втратила за чотири місяці 16-річна Богдана 
Олійник. Не тому, що обмежувала себе 
в їжі. Що сталося з дитиною і чому її мати 
не погоджується з лікарями? Як рятують 
від рідкісного захворювання?

НЕ ПОГОДЖУЮСЯ З ДІАГНО-
ЗОМ. Ç Òîìàøï³ëüñüêî¿ ðàéîííî¿ 
ë³êàðí³ ¿õ íàïðàâèëè â îáëàñíó 
äèòÿ÷ó. Æ³íêà ä³ñòàº çàïèñíèê. 
Ó íüîìó çàïèñè äàò: êîëè, ó ÿêèé 
çàêëàä ïîñòóïèëè, ³ êîëè âèøëè ç 
íüîãî. Ìàòè ç äîíüêîþ ïîáóâàëà 
ó äèòÿ÷³é îáëàñí³é òðè ðàçè, äâà 
ðàçè ó Êèºâ³ ó äèòÿ÷³é ñïåö³àë³-
çîâàí³é ë³êàðí³ «Îõìàòäèò», ¿õ 
îáñòåæóâàëè ó «Ïèðîãîâö³», ðåíò-
ãåí³âñüê³ çí³ìêè âîíè ðîáèëè 
ó çàêëàä³ íà êîëèøí³é Ïåðøî-
òðàâíåâ³é. Íàâ³òü â îáëàñí³é ïñè-
õîíåâðîëîã³÷í³é ³ìåí³ Þùåíêà 
â³äâîäèëè ì³ñöå äèòèí³. Ïðî ïå-
ðåáóâàííÿ ó ö³é ë³êàðí³ Áîãäàíà 
çãàäóº ç æàõîì. Çà ¿¿ ñëîâàìè, 
òàêîãî ïîãàíîãî ñòàâëåííÿ, ÿê 
òàì, í³äå íå â³ä÷óâàëà.

Ë³êàð³ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ïî-
ÿñíþâàëè æóðíàë³ñòó, ùî æ³íêà 
ñàìîâ³ëüíî çàëèøàëà çàêëàä, áî 
íå äîâ³ðÿëà ¿ì. Ìàòè ä³â÷èíêè 
ïîêàçóº âèïèñêè. Ïîÿñíþº, ùî 
òàê³ äîêóìåíòè ñïðîñòîâóþòü ¿õ 
ïîÿñíåííÿ.

— Êîëè ÿ áà÷èëà, ùî íåìà ðå-
çóëüòàòó, òî çìóøåíà áóëà øóêàòè 
ïîðÿòóíîê äëÿ äèòèíè â ³íøèõ, — 
ãîâîðèòü ïàí³ Òàìàðà. — Ïåðøèé 
ðàç ó Êè¿â âîçèëà äîíüêó ç âëàñíî¿ 
³í³ö³àòèâè. Óçÿëà ç ñîáîþ ðå÷³ ç 
íàä³ºþ, ùî çàëèøàòü íà ñòàö³îíà-
ð³. Àëå òàì ï³äòâåðäèëè ä³àãíîç ñ³-
ìåéíîãî ë³êàðÿ. Äðóãèé ðàç ¿çäèëè 
ó ñóïðîâîä³ ìåäïðàö³âíèêà ç Òî-
ìàøïîëÿ. Â³í æå î÷åâèäåöü òîãî, 
ùî íàñ çíîâó â³äïðàâèëè äîäîìó.

Ïðî òå, ÿê âàæêî äèòèíà ïå-
ðåíîñèòü äîðîãó, îêðåìà òåìà. 
Æ³íêà êàæå, öå ìóêà äèâèòèñÿ, 
ÿê ¿¿ íóäèòü ³ íà âñå ³íøå, ùî 
ñóïðîâîäæóº íóäîòó.

Ï³ñëÿ ïîâòîðíîãî ïîâåðíåííÿ 
ç Êèºâà Áîãäàíà ðîçáóäèëà ìàìó, 
êîëè íå áóëî ùå é ï’ÿòî¿ ðàíêó.

— Ìàìî, äàé ìåí³ ùå îäèí 
øàíñ, ïîâåçè ìåíå ùå ðàç äî ë³-
êàð³â ó Â³ííèöþ, — ñêàçàëà 
äîíüêà.

Ïåðøèé àâòîáóñ ç Òîìàøïîëÿ 
äî Â³ííèö³, ÿê ñòâåðäæóº æ³íêà, 
â³äïðàâëÿºòüñÿ î øîñò³é ãîäèí³ 
äåñÿòü õâèëèí. Âîíè ¿õàëè íèì 
äî îáëàñíîãî öåíòðó.

НЕ ЇХНІЙ ПАЦІЄНТ. Ó ë³êàðí³ 
íà Ïåðøîòðàâíåâ³é áóëà ÷åðãà. 
Êîëè ïîáà÷èëè ìàìó ç õóäþ-
ùîþ ä³â÷èíêîþ, ¿õ ïðîïóñòèëè 
áåç ñë³â. Òóò ä³â÷èíö³ çðîáèëè 
ðåíòãåí³âñüêèé çí³ìîê. Íà íüîìó 
÷³òêî âèäíî ïðîáëåìè ³ç ñòðàâî-
õîäîì. Òàê, çà ñëîâàìè ìàòåð³, 
ïîÿñíèâ ë³êàð. Ïîðàäèâ çâåð-
íóòèñÿ äî êîëåã ç «Ïèðîãîâêè». 
Ïàí³ Òàìàðà äÿêóº ë³êàðÿì òîðà-
êàëüíîãî, ÿê³ òàêîæ óâàæíî ïî-
ñòàâèëèñÿ äî íèõ, îãëÿíóëè äèòè-
íó. Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â ïðîâåëè 
íåîáõ³äí³ àíàë³çè. ßê ñòâåðäæóº 
ìàòè, ä³éøëè âèñíîâêó, ùî ïî-
òð³áíà îïåðàö³ÿ íà ñòðàâîõîä³.

— Ðåíòãåí ï³äòâåðäèâ ³íøèé 
ä³àãíîç, — ïîÿñíþº æ³íêà. — Àëå 
îïåðóâàòè äèòèíó ó ë³êàðí³ äëÿ 
äîðîñëèõ íå äîçâîëÿºòüñÿ. Òîìó 

íàñ çíîâó ïåðåâåëè ó äèòÿ÷ó ë³-
êàðíþ.

Ãîëîâíèé ë³êàð îáëàñíî¿ äè-
òÿ÷î¿ Âàñèëü Ïàíåíêî òàê ïî-
ÿñíèâ ñèòóàö³þ: «Ìè ³í³ö³þâàëè 
ñêëèêàííÿ êîíñèë³óìó, — êàæå 
ïàí Âàñèëü. — Äî ó÷àñò³ â íüî-
ìó áóëè çàëó÷åí³ ïðàêòèêè ³ íà-
óêîâö³ ç ìåäóí³âåðñèòåòó, öå áóâ 
ðîçøèðåíèé êîíñèë³óì. Îñòà-
òî÷íèé êë³í³÷íèé ä³àãíîç ïîêè 
ùî íå âñòàíîâëåíî. ª ðîáî÷èé 
ä³àãíîç. Ó äèòèíè âåëèêà âòðàòà 
ìàñè ò³ëà. Âèçíà÷èëè òàêòèêó 
ë³êóâàííÿ. Ãîëîâíå çàâäàííÿ çà-
ðàç — âèâåñòè ïàö³ºíòà ³ç ñêëàä-
íîãî ñòàíó. Çà êîøòè ë³êàðí³ çà-
êóïèëè íåîáõ³äí³ ïðåïàðàòè».

Â³êòîð Ãîí÷àðóê, çàâ³äóâà÷ õ³-
ðóðã³÷íîãî â³ää³ëåííÿ îáëàñíî¿ 
äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³:

— Ïðî îïåðàö³þ ó äàíèé ÷àñ 
ìîâà íå ìîæå éòè. Îðãàí³çì íà-
ñò³ëüêè îñëàáëåíèé, ùî íå âè-
òðèìàº õ³ðóðã³÷íîãî âòðó÷àííÿ. 
Íàéïåðøå çàâäàííÿ — â³äíîâè-
òè âñ³ ôóíêö³¿ îðãàí³çìó. Íàäàë³ 
áóäåìî âèçíà÷àòèñÿ, ÷è âçàãàë³ 
ïîòð³áíå õ³ðóðã³÷íå âòðó÷àííÿ. 
Âàæëèâî, ùîá ìàòè äèòèíè á³ëü-
øå äîâ³ðÿëà ë³êàðÿì.

16-річна Богдана важить лише 24 кілограми. Її мама, пані Тамара каже, 
що лікарі не те або не так лікують
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Журналіст RIA телефонував Андрію Грачо-
ву для того, щоб почути його версію подій. 
Але він жодного разу не взяв слухавку. 
Ми написали йому смс, у якому повідоми-
ли про намір взяти у нього коментар. Він 
його проігнорував. Але пізніше надіслав 

смс (орфографія збережена) «Инцидент 
изчерпан. Руоводство расчиталось». Ми 
зателефонували до керівництва клубу 
знову, щоб підтвердити інформацію. 
Там сказали, що ніяких грошей Грачову 
не надсилали…

Що каже чиновник
Чиновник і колишній АТОвець Ан-
дрій Грачов — медик за освітою. Йому 
34 роки.  Керує мережею невеликих 
магазинів. Також займався громад-
ською роботою. Очолював всеукра-
їнську профспілку студентів-медиків 
«Здоров'я України». З 2013 року є чле-
ном наглядової ради всеукраїнського 
БФ «За своїх».
У 2015-му Грачов хотів стати депутатом 
міської ради від партії «Європейська 
стратегія», однак йому не вистачило 
голосів.
Нещодавно потрапив у скандал, коли 
задекларував 18 мільйонів гривень 
готівкою (goo.gl/nlVIWS). Також вніс 

у свою деклкрацію квартиру площею 
54 квадратних метри, яка знаходиться 
у власності його дружини. Є співвлас-
ником ще однієї квартири у 41 кв. м. 
Батько Грачова володіє житлом у понад 
50 метрів і магазином.
Коли почалася АТО, пішов доброволь-
цем. На війні і став відомим завдяки 
відзнятому ролику, на якому емоцій-
но, з матюками, висловлював претензії 
до Президента Порошенка. (goo.gl/
PIqvUq).
Наразі працює начальником відділу 
допомоги учасникам АТО Департа-
менту соціальної політики Вінницької 
облради.

Хто такий Андрій Грачов

Після повернення з АТО працює у Департа-
менту соцполітики Облради. Кілька разів 
«розпускав руки», бив і штовхав людей.  
23 грудня 2016 року Грачов у холі міськради 
з криками викликав на відкритий кулачний 
бій азовця Яремчука через взаємні образи. 

Потім АТОвець виштовхав активіста за две-
рі сесійної зали на очах у мера Моргунова.
27 січня 2017 року на мітингу під міською 
радою чиновник вдарив в обличчя акти-
віста, який вигукував «Холуї» у сторону 
АТОвців.

Де він «засвітився»

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Ê³ëüêà äí³â òîìó, 14 êâ³ò-
íÿ, â Youtube ç’ÿâèëîñÿ â³-
äåî ç íàçâîþ «Âèííèöêèé 

÷èíîâíèê-âûìîãàòåëü». Ó îïèñ³ äî ðîëè-
êà òàêèé òåêñò: «Âèííèöêèé ÷èíîâíèê 
âûìîãàë 50000 ãðí. ñ ðóêîâîäñòâà êîì-
ìåð÷åñêîãî ïðåäïðèÿòèÿ. Â äåêëàðàöèè 
ó íåãî óæå 18 ìëí» (goo.gl/zdgSY1). Æóð-
íàë³ñòè RIA ä³çíàëèñü, ùî ìîâà éäå ïðî 
ÀÒÎâöÿ Àíäð³ÿ Ãðà÷îâà ³ éîãî íåâäàëèé 
â³äïî÷èíîê â êëóá³ «Êóðñàëü». Òàê ùî 
òàì òðàïèëîñü?

Íà â³äåî âèäíî, ÿê ê³ëüêà äåñÿòê³â êðå-
ìåçíèõ ÷îëîâ³ê³â ó êàïþøîíàõ (äåÿê³ ç 
íèõ ó â³éñüêîâ³é ôîðì³) çàõîäÿòü ó ïðè-
ì³ùåííÿ êëóáó «Êóðñàëü» òà ïî÷èíàþòü 
âèìàãàòè ó êåð³âíèöòâà çàêëàäó ïîâåðíóòè 
âòðà÷åíèé çîëîòèé ëàíöþæîê íà 27 ãðà-
ì³â. Ïîâîäÿòü ñåáå çóõâàëî äî òîãî ìîìåí-
òó, ïîêè íå ïðè¿õàëè ïîë³öåéñüê³.

«Âñ³ õëîïö³, ÿê³ ïðèéøëè ñþäè, áóëè 
â çîí³ ÀÒÎ, — êðè÷àâ îäèí ç â³çèòåð³â. — 
ßêùî ìè çàõî÷åìî, ìè «ðîçíåñåìî» êëóá. 
Àëå áàæàºìî âñå âèð³øèòè ìèðíèì øëÿ-
õîì. Ñüîãîäí³ ìè ïðèéøëè ïîãîâîðèòè, 
àëå ÿêùî íàñ íå çðîçóì³þòü, òî ó ÿêèéñü 
³ç äí³â ñþäè ïðèéäóòü 50 ÷îëîâ³ê ³ ñïðî-
âîêóþòü… ùîñü».

ЩО КАЖЕ «КУРСАЛЬ»? Æóðíàë³ñò RIA 
çâåðíóâñÿ äî êëóáó ³ ïîãîâîðèâ ç àì³í³-
ñòðàòîðêîþ çàêëàäó. Îëåíà ðîçïîâ³ëà, ùî 
öÿ ³ñòîð³ÿ ðîçïî÷àëàñÿ ó í³÷ ç 7 íà 8 êâ³ò-
íÿ. Çà ¿¿ ñëîâàìè, òîä³ ó «Êóðñàëü» ïðè-
éøëî ø³ñòü ÷îëîâ³ê³â, ñåðåä ÿêèõ áóâ Ãðà-
÷îâ (â³í æå — íà÷àëüíèê â³ää³ëó äîïîìîãè 
ó÷àñíèêàì ÀÒÎ îáëðàäè). Âîíè âèïèâàëè 
òà ðîçâàæàëèñÿ. Âðåøò³ ëèøèëèñÿ ò³ëü-
êè ÷èíîâíèê Ãðà÷îâ òà éîãî òîâàðèø ç 
ïîçèâíèì «ªíîò», ÿêèé çàñíóâ íà ñòîë³.

— Îõîðîíö³ çðîáèëè çàóâàæåííÿ ÷îëî-
â³êàì, — êàæå Îëåíà. — Ñëîâî çà ñëîâîì ³ 
îäèí ç îõîðîíö³â îòðèìàâ óäàð â îáëè÷-
÷ÿ â³ä Àíäð³ÿ Ãðà÷îâà. Çàâ’ÿçàëàñÿ á³éêà. 
Îõîðîíö³ âèâåëè ÷îëîâ³ê³â íà âóëèöþ. 
Áóëî áëèçüêî äðóãî¿ íî÷³.

Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî ï³ñëÿ öüîãî êîí-
ôë³êò íà÷åáòî áóâ âè÷åðïàíèé. Íà ì³ñöå 
ïðè¿õàëà ïîë³ö³ÿ. Àëå óâå÷åð³ öüîãî æ äíÿ, 
ïðèáëèçíî î 21.30, ó «Êóðñàëü» ïðèéøëè 
ê³ëüêà äåñÿòê³â ÷îëîâ³ê³â, ïðî ÿêèõ ìè 
çãàäóâàëè âèùå.

— Âîíè ïî÷àëè êàçàòè, ùî ï³ä ÷àñ á³éêè 
íàø³ îõîðîíö³ ç³ðâàëè ç øè¿ Àíäð³ÿ çî-
ëîòèé ëàíöþæîê òà âèòÿãíóëè ç êèøåí³ 
øòàí³â òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü, — êàæå àäì³-
í³ñòðàòîðêà. — Êåð³âíèöòâî çàêëàäó ñòî¿òü 
íà òîìó, ùî îõîðîíö³ öüîãî íå ðîáèëè. 
12 êâ³òíÿ ÀÒÎâåöü ïðèéøîâ äî êëóáó ïî-
ãîâîðèòè ïðî ëàíöþæîê. Êåð³âíèê ñëóæáè 
áåçïåêè ïîêàçàâ Àíäð³þ â³äåî, ÿê éîãî âè-
âîäÿòü ç «Êóðñàëþ» áåç ëàíöþæêà íà øè¿. 
Ï³ñëÿ ÷îãî ó ÷îëîâ³êà íå áóëî ïðåòåíç³é. 
Àëå íåíàäîâãî.

ВИМАГАЄ 50 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ. Àíäð³é 
Ãðà÷îâ çíîâó ïðèéøîâ 14 êâ³òíÿ äî òîð-
ãîâåëüíîãî öåíòðó «Æîâòåíü», äå çíàõî-
äèòüñÿ îô³ñ «Êóðñàëþ» ³ êàá³íåò íà÷àëüíè-
êà îõîðîíè êëóáó. Ñïèòàâ ãîñïîäàðÿ, àëå 
ä³â÷èíà, ÿêà ñèä³ëà íà ðåöåïøåí³, â³äïî-
â³ëà, ùî éîãî íåìàº íà ì³ñö³. Òîä³ Ãðà÷îâ 
çàëèøèâ ëèñòî÷îê, íà ÿêîìó íàïèñàâ íî-
ìåð êàðòêè, êóäè òðåáà íàä³ñëàòè 50 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Ñòðîê — äî ï³âíî÷³. ×èíîâíèê 
ïîñòàâèâ óìîâó, ÿêùî ãðîøåé äî öüîãî 
÷àñó íå áóäå, òî íà «Êóðñàëü» ÷åêàþòü 
íåïðèºìíîñò³. Ìè ïåðåâ³ðèëè — êàðòêà, 
íîìåð ÿêî¿ íàïèñàâ Ãðà÷îâ, ñïðàâä³ íà-
ëåæèòü éîìó.

Êåð³âíèê ñëóæáè áåçïåêè çàêëàäó ²âàí 
Øåë³ïîâ òîãî äíÿ ïîäçâîíèâ äî Àíäð³ÿ 
Ãðà÷îâà. Ó ðîçìîâ³ êîëèøí³é ÀÒÎâåöü 

ЧИНОВНИК ГРАЧОВ ВЛІЗ У БІЙКУ 
І ВИМАГАЄ ВІД КЛУБУ 50 ТИСЯЧ 
90-ті повертаються?  Колишній АТОвець, 
а тепер чиновник з облради Андрій Грачов вимагає 
від клубу «Курсаль» 50 тисяч гривень за начебто 
втрачений там золотий ланцюжок. Якщо не буде 
грошей — обіцяє «рознести» заклад. Заява про 
вимагання грошей вже в поліції. А що сталося?

Увечері 8 квітня люди Андрія 
прийшли до клубу з погрозами

У ніч з 7 на 8 квітня Грачова 
з товаришем силоміць 
вивели з «Курсалю»

На телефонні дзвінки АТОвець не 
відповідав. Але надіслав журналісту 
смс, наче клуб з ним розрахувався. 
Керівництво закладу це заперечує

çíîâó ñêàçàâ ïðî ãðîø³ ³ ïðî óìîâè: ÿêùî 
êëóá íå â³ääàñòü 50 òèñÿ÷ «ïî-äîáðîìó», 
òî ïîò³ì áóäå â³ääàâàòè ï³âì³ëüéîíà (!). 
Àëå ïîçèö³ÿ êëóáó æîðñòêà — í³õòî í³êîìó 
ïëàòèòè íå çáèðàºòüñÿ. Îñü äåÿê³ ôðàçè, 
ÿê³ ñêàçàâ ÷èíîâíèê Ãðà÷îâ Øåë³ïîâó:

«ß ïðèéøîâ äî âàñ ç ãðîøèìà. ß ïî-
÷àâ ¿õ âèòðà÷àòè, êóïëÿòè äîðîã³ íàïî¿, 
çàëèøàòè ÷àéîâ³ îô³ö³àíòàì. Àëå âàøèì 
îõîðîíöÿì öå íå ñïîäîáàëîñÿ ³ âîíè âè-
ð³øèëè ñïðîâîêóâàòè á³éêó, ï³ñëÿ ÿêî¿ 
ó ìåíå áóâ ñòðóñ ìîçêó ³ ÿ ëåæàâ ç íèì 
âäîìà. Àëå í³êóäè íå ï³øîâ ñêàðæèòèñÿ. 
Öå íå ìî¿ ìåòîäè. Íå òàê ìåíå â÷èëè 
áàòüêè òà âóëèöÿ, íà ÿê³é ÿ ð³ñ»;

«Çàÿâè ó ïîë³ö³þ ìè íå ïèñàëè ³ íå çáè-
ðàºìîñÿ. Ïîòð³áíî âèð³øèòè ïèòàííÿ ç 
ëàíöþæêîì. Éîãî ïîäàðóâàëà äðóæèíà, 
ç íèì ÿ ïðîéøîâ Äîíåöüêèé àåðîïîðò. 
ß áóäó ó ö³é ñïðàâ³ ïðèíöèïîâèé òà æîð-
ñòîêèé»;

«ß çëîïàì’ÿòíà ëþäèíà. ß íå çóïèíþñÿ, 
ïîêè âàø çáèòîê íå áóäå á³ëüøèé çà ì³é 
ó äåñÿòèêðàòíîìó ðîçì³ð³».

Çà ñëîâàìè àäì³í³ñòðàòîðêè çàêëàäó, 
ÀÒÎâåöü ñïî÷àòêó êàçàâ, ùî ïðèêðàñó ç 
íüîãî ç³ðâàëè îõîðîíö³, êîëè áèëè íà ñõî-
äàõ. Àëå ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó â³äåî çì³íèâ äóì-
êó: ãîâîðèâ, ùî íå ïàì’ÿòàº äå ³ êîëè 
öå ñòàëîñÿ, ïîñèëàþ÷èñü íà ñòðóñ ìîçêó. 
Ïðåäñòàâíèêè «Êóðñàëþ» íàïèñàëè çàÿâó 
äî ïîë³ö³¿ ïðî òå, ùî Ãðà÷îâ âèìàãàº â³ä 
íèõ 50 òèñÿ÷. Ó ïðåñ-ñëóæá³ îáëàñíî¿ ïî-
ë³ö³¿ ïîâ³äîìèëè, ùî ñòàíîì íà 18 êâ³òíÿ 
çàÿâà çàðåºñòðîâàíà ³ ïðîâîäèòüñÿ ïåðå-
â³ðêà. Çà ¿¿ ðåçóëüòàòàìè ñë³ä÷³ âèð³øàòü, 
÷è â³äêðèâàòè ñïðàâó.

Ó ÊÊÓ º ñòàòòÿ 189, ÿêà ïåðåäáà÷àº 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà âèìàãàííÿ. Çëî÷èí 
êàðàºòüñÿ òþðìîþ íà òåðì³í â³ä òðüîõ 
äî 12 ðîê³â. ² ä³¿ Àíäð³ÿ Ãðà÷îâà ï³äïà-
äàþòü ï³ä öþ ñòàòòþ. Ðåäàêö³ÿ RIA áóäå 
ñòåæèòè çà ðåàêö³ºþ îáëàñíî¿ âëàäè íà òàê³ 
ä³¿ ÷èíîâíèê³â, ÿê³ íàãàäóþòü êðèì³íàëüí³.

×èíîâíèê Àíäð³é Ãðà÷îâ: 
«ß äóæå çëîïàì’ÿòíà 
ëþäèíà. ß íå çóïèíþñÿ, 
ïîêè âàø çáèòîê íå áóäå 
á³ëüøèé çà ì³é ì³í³ìóì 
ó äåñÿòèêðàòíîìó ðîçì³ð³»
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ê³ëüêà âèïàä-
ê³â íà òèæäåíü, 
à òî é íà äåíü. 

Ãðóïó çëî÷èíö³â, ÿê³ âèäóðþâà-
ëè ãðîø³ ³ç ëþäåé çà íàéá³ëüø 
ïîøèðåíîþ ñüîãîäí³ ñõåìîþ 
øàõðàéñòâà, äíÿìè çàòðèìàëè 
ó Â³ííèö³. Ðîç³ãðàëè îïåðàòèâíó 
êîìá³íàö³þ — é ïî÷àëè íèçêó 
çàòðèìàíü çëîâìèñíèê³â.

Ïåðåäóâàâ çàòðèìàííþ í³÷íèé 
äçâ³íîê. Íà ñòàö³îíàðíèé òåëå-
ôîí ïîäðóææþ â³ííè÷àí ïîäçâî-
íèëè ñåðåä íî÷³, ïðèãîëîìøèëè 
³íôîðìàö³ºþ ïðî äîðîæíþ àâà-
ð³þ ç³ ñìåðòåëüíèìè íàñë³äêà-
ìè, â ÿê³é çàâèíèâ ¿õí³é ñèí, 
òà ñêàçàëè òåðì³íîâî ïåðåäàòè 
ãðîø³, àáè ìîæíà áóëî â³äêóïèòè 
âèíóâàòöÿ â³ä êðèì³íàëüíî¿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³.

ßê ðîçêàçàâ êåð³âíèê îáëàñ-
íî¿ ïîë³ö³¿ Þð³é Ïåäîñ, òðóáêó 
óçÿëà ìàòè, ïîâ³ðèëà, ùî ãîâî-
ðèòü ç ñèíîì, çàïàí³êóâàëà òà 
îäðàçó êèíóëàñÿ çáèðàòè ãðîø³. 
Íàñïðàâä³ æ³íêà ãîâîðèëà íå ç 
ñèíîì. ̄ ¿ äóðèâ íåâ³äîìèé ÷îëî-
â³ê. Ñóìó â³äêóïíèõ íàçâàâ ÷è-

ìàëó — 10 òèñÿ÷ äîëàð³â òðåáà 
áóëî íà òå, ùîá «ïîð³øàòè» óñå 
ç ïðàâîîõîðîíöÿìè òà ³ç ðîäè-
÷àìè çáèòî¿ íà ñìåðòü íà äîðîç³ 
ëþäèíè…

— Ìàòè ïî÷àëà çáèðàòè êîøòè 
äëÿ òîãî, ùîá âèíåñòè, — êàæå 
Þð³é Ïåäîñ. — Îäíàê áàòüêî 
çðîçóì³â, ùî íå âñå òóò ó ïî-
ðÿäêó ³ íåîáõ³äíî âñå æ çàòåëå-
ôîíóâàòè ñèíó òà ñïèòàòè, äå â³í 
çíàõîäèòüñÿ. Ï³ñëÿ äçâ³íêà ñèíó, 
áàòüêè âïåâíèëèñÿ, ùî â³í óäîìà 
³ âñå äîáðå.

Ñèí, ÿê ñêàçàâ íà÷àëüíèê 
ïîë³ö³¿, îäðàçó ïîâ³äîìèâ ïðî 
äçâ³íîê éîãî áàòüêàìè, êóäè 
ñë³ä. Äàë³ äî ïåðåãîâîð³â ³ç 
øàõðàºì, ÿêèé ïðîäîâæóâàâ 
äçâîíèòè ìàòåð³, ï³äêëþ÷èëèñÿ 
ïðàâîîõîðîíö³.

Ó ðåçóëüòàò³ ïîë³öåéñüê³ ì³ñü-
êîãî â³ää³ëó çàòðèìàëè ï³ä ÷àñ 
ïåðåäà÷³ ãðîøåé îäíîãî ³ç ó÷àñ-
íèê³â ñõåìè òåëåôîííîãî øàõ-
ðàéñòâà — 48-ð³÷íîãî ïîñåðåä-
íèêà. Öåé ÷îëîâ³ê âèäàâàâ ñåáå 
çà àäâîêàòà, à íàñïðàâä³ âèÿâèâñÿ 
ðàí³øå ñóäèìèì çà ðîçá³é, âèêðà-
äåííÿ àâòîòðàíñïîðòó çëîä³ºì, 
ùî ñèä³â ó ò³é ñàì³é êîëîí³¿, äå 
çàðàç çíàõîäèòüñÿ øàõðàé.

ВІКТОР СКРИПНИК, (067)1079091 
 Îáëàñíèé Àïåëÿö³éíèé ñóä 

çàëèøèâ áåç çì³í âèðîê ñóäó 
ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ ïðî ïîêàðàííÿ 
Ñåðã³ÿ Ôåäîðèíñüêîãî ç Âàïíÿð-
êè — éîãî çàñóäæåíî íà 9,6 ðîê³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³. Óò³ì, ñóäîâ³ 
òÿæáè ùå ìîæóòü ìàòè ïðîäî-
âæåííÿ.

Ï³ä êîëåñàìè àâòîìîá³ëÿ, 
çà êåðìîì ÿêîãî áóâ Ñåðã³é Ôå-
äîðèíñüêèé, çàãèíóëà ìîëîäà 
ïàðà — 24-ð³÷íèé ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
ç Òîìàøï³ëüñüêîãî ðàéîíó Â³êòîð 
Íàêîðíººâ ³ éîãî êîõàíà ä³â÷èíà, 
19-ð³÷íà ñòóäåíòêà Ðóñëàíà Ïî-
äîëÿí, ç ÿêîþ ìàâ îäðóæóâàòèñÿ. 
Ñòàëîñÿ öå ó ñåëèù³ Âàïíÿðêà. ̄ õ 

ïîõîâàëè â îäí³é ìîãèë³ 25 ÷åðâíÿ 
2016-ãî. Òîìàøï³ëüñüêèé ðàéîí-
íèé ñóä âèçíàâ âèííèì ó ¿õí³é çà-
ãèáåë³ âîä³ÿ Ñåðã³ÿ Ôåäîðèíñüêîãî 
ç Âàïíÿðêè. Çàõèñíèê îáâèíóâà÷å-
íîãî îñêàðæèâ âèðîê â îáëàñíîìó 
Àïåëÿö³éíîìó ñóä³.

— Áàòüêè çàãèáëèõ ïåðåæèëè 
ùå îäíå âàæêå çàñ³äàííÿ, — ðîç-

ïîâ³â ðîäè÷ îäíîãî ³ç çàãèáëèõ, 
ÿêèé ïîïðîñèâ íå íàçèâàòè éîãî 
ïð³çâèùå. — Õîä³ííÿ ïî ñóäàõ äëÿ 
íèõ, öå ïåêåëüí³ ìóêè, áî âåñü ÷àñ 
¿ì çíîâó ³ çíîâó íàãàäóþòü ïðî 
òó ñòðàøíó òðàãåä³þ. Âîíè é òàê 
ëåäâå òðèìàþòüñÿ. Ãîðå ³ ñóäè ï³-
ä³ðâàëè çäîðîâ’ÿ. Äî ìàòåð³ Â³êòî-
ðà ïîñò³éíî âèêëèêàþòü øâèäêó, 
áî â íå¿ âèñîêèé òèñê. Ìàìà Ðóñ-
ëàíè íàìàãàºòüñÿ òðèìàòèñÿ, àëå 
íàñïðàâä³ òåæ ïîñò³éíî ïðèéìàº 
ë³êè. Ìè íå çíàëè, ÿêå ð³øåííÿ 
ïðèéìå ñóääÿ Àïåëÿö³éíîãî ñóäó. 
Ó íàñ çàëèøèëîñÿ îäíà íàä³ÿ — 
íà ñïðàâåäëèâå ïîêàðàííÿ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ï³ä ÷àñ ñëóõàííÿ â Àïåëÿö³éíîìó 
ñóä³, õòîñü ñêàçàâ: «Òè æ çà âåñü 
öåé ÷àñ æîäíîãî ðàçó íå ïîêàÿâñÿ 
çà òå, ùî çðîáèâ». Ö³ ñëîâà áóëè 
àäðåñîâàí³ ï³äñóäíîìó Ôåäîðèí-

ñüêîìó. Ïðîçâó÷àëè âîíè ï³ñëÿ 
òîãî, êîëè éîãî çàõèñíèê ïðîñèâ 
ñóä çìåíøèòè òåðì³í ïîêàðàííÿ.

— Íàñòóïíà ôðàçà àäâîêàòà âðà-
çèëà íàñ, ð³äíèõ çàãèáëèõ, í³áè 
íîæåì ó ñåðöå, — ïðîäîâæóº ñï³â-
ðîçìîâíèê. — Àäâîêàò ñêàçàâ, ùî 
éîãî ï³äçàõèñíîìó ò³ëüêè 26 ðîê³â, 
ùî öèì ð³øåííÿì çãóáëÿòü éîãî 
ìîëîäå æèòòÿ. Ìåí³ òîä³ õîò³ëîñÿ 
íà âåñü ñâ³ò êðè÷àòè, à Â³êòîðó é 
Ðóñëàí³ ñê³ëüêè áóëî ðîê³â?! ßêå 
áëþçí³ðñòâî!.. Ï³ñëÿ öüîãî ï³ä-
ñóäíèé ùîñü ãîâîðèâ ïðî êàÿòòÿ. 
Àëå ãîâîðèâ òàê, ùî í³õòî ç íàñ 
íå ïîâ³ðèâ æîäíîìó éîãî ñëîâó. 
Íà ìîþ äóìêó, öå áóëî ò³ëüêè äëÿ 
ñóää³ ç íàä³ºþ, ùî òîé â³çüìå éîãî 
ñëîâà äî óâàãè ³ çìåíøèòü òåð-
ì³í. Àëå öüîãî íå ñòàëîñÿ — ñóä 
çàëèøèâ áåç çì³í âèðîê Òîìàø-
ï³ëüñüêîãî ñóää³.

ОЛЕКСАНДР 
САРАФАНЮК, 
АДВОКАТ:

— Рідні загиблих 
вважають спра-
ведливим термін 
покарання, що 

його призначив суддя Томашпіль-
ського районного суду і залишив 

без змін обласний Апеляційний 
суд, — каже пан Олександр. — 
Суд врахував обтяжуючі обста-
вини — водій, який скоїв наїзд, 
перебував за кермом у стані ал-
когольного сп’яніння, перевищив 
швидкість руху.
Чи у справі поставлено крапку? 
Однозначно відповісти на це пи-

тання поки що неможливо. Чинне 
законодавство надає право захис-
никам засудженого продовжува-
ти оскарження. Точніше кажучи, 
вони мають право на оскарження 
в касаційному порядку у Вищо-
му спеціалізованому суді. На це 
за законом відведено термін три 
місяці.

Рідні загиблих вважають вирок справедливим 

«Підсудний, ти ні разу не покаявся за вбивство»

ЗА ВИДУРЕНИМИ ПО ТЕЛЕФОНУ 
$10 000 ПРИЙШОВ ПСЕВДО АДВОКАТ
Узяли шахраїв  І посередника, 
який прийшов по гроші, і зека, який 
телефонував з легендою про ДТП та 
обіцяв усе «порішати» за 10 тисяч доларів, 
затримали вінницькі оперативники. 
Тепер слідчі доводять причетність 
тюремників до шахрайської схеми

— «ª áîðæíèê, òðåáà, ùîá òè 
ï³ä’¿õàâ ³ çàáðàâ áîðã», — îñü òàê 
ïåðåêàçóâàâ ñâîþ ðîçìîâó ³ç îð-
ãàí³çàòîðîì îáìàíó çàòðèìàíèé 
çëîâìèñíèê, êîëè éîãî ïîÿñíåí-
íÿ çàïèñóâàëè íà îïåðàòèâíå â³-
äåî. — Êàæó, «Íó, äîáðå. À òàì 
íåìàº í³÷îãî òàêîãî?». «Íº, òàì 
âñå äîáðå. ß äî òåáå çàòåëåôîíóþ 
³ ñêàæó, êóäè ³ êîëè ï³ä’¿õàòè». 
Óñå, ÿ ïî¿õàâ òóäè, ³ ìåíå òàì 
çàòðèìàëè…

Ñòàëîñÿ öå 12 êâ³òíÿ. Ùîéíî 
â³ä çàòðèìàíîãî ïðàö³âíèêè ïî-
ë³ö³¿ ä³çíàëèñÿ, õòî íàñïðàâä³ 

òåëåôîíóâàâ æ³íö³ é ðîçêàçó-
âàâ ëåãåíäó ïðî ÄÒÏ ç³ ñìåðòþ, 
ñòàëè ïåðåâ³ðÿòè ëàíöþã çëî-
÷èíó äàë³.

— Ìè âñòàíîâèëè, ùî äçâ³íîê 
áóâ ç âèïðàâíî¿ êîëîí³¿, ÿêà ðîç-
òàøîâàíà ó Õìåëüíèöüê³é îá-
ëàñò³, ³ çàòðèìàíèé çëî÷èíåöü 
â³äáóâàâ òàì ì³ðó ïîêàðàííÿ, — 
ãîâîðèòü íà÷àëüíèê îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿.

Ïîøóêè ïî êîëîí³¿ ïðèâåëè 
äî 30-ð³÷íîãî â’ÿçíÿ. Ó éîãî 
êàìåð³, ÿê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê 
ïîë³ö³¿, ïðîâåëè îáøóê ³ âè-
ëó÷èëè ìîá³ëüíèé òåëåôîí òà 
ê³ëüêà êàðòîê äî íüîãî. Ñë³ä÷³ 
âæå ìàþòü äîêàçè, ùî ñàìå öåé 
çåê äçâîíèâ â³ííè÷àíàì, àáè âè-
äóðèòè 10 òèñÿ÷ äîëàð³â.

Ñèäèòü öåé çàñóäæåíèé, çà äà-
íèìè â³ää³ëó êîìóí³êàö³é îáëàñ-
íî¿ ïîë³ö³¿, çà ãðàá³æ òà âèêðà-
äåííÿ àâòîòðàíñïîðòó. Òåïåð â³ä-
ïîâ³äàòèìå ùå é çà øàõðàéñòâî, 
³, íå âèêëþ÷åíî, ùî íå çà îäèí 
åï³çîä. Ñàíêö³ÿ — äî âîñüìè ðî-
ê³â óâ’ÿçíåííÿ.

— Êð³ì òîãî, ìè âñòàíîâèëè, 
ùî äî çëî÷èííî¿ ä³ÿëüíîñò³ ö³º¿ 
ãðóïè îñ³á ìàþòü ïðè÷åòí³ñòü 
ïðàö³âíèêè óñòàíîâè âèêîíàí-
íÿ ïîêàðàíü, — ñêàçàâ Þð³é 
Ïåäîñ.

Òîæ âèõîäèòü, ùî ÷è íå óïåð-
øå â³ííèöüêà ïîë³ö³ÿ ä³éäå 
äî âåðõ³âêè íàéá³ëüø ïîøèðå-
íî¿ øàõðàéñüêî¿ ñõåìè. Äîñ³, íà-
ãàäàºìî, ÷àñòî âèÿâëÿëîñÿ, ùî 
äçâ³íêè çä³éñíþþòü ç óñòàíîâ 
âèêîíàííÿ ïîêàðàíü, ÿê³ çíà-
õîäèòüñÿ íà íåï³äêîíòðîëüí³é 
Êèºâó òåðèòîð³¿. À ïðèïèíèòè 
ðîáîòó çåê³â-øàõðà¿â, ùî ñèäÿòü, 
íàïðèêëàä, ó Ëóãàíñüê³é òþðì³, 
íåìîæëèâî. Òîìó ãîëîâíèé ïî-
ë³öåéñüêèé îáëàñò³ ïðîñèòü â³-
ííè÷àí ³ãíîðóâàòè ïðîïîçèö³¿ 
âèêóïó ç ïîë³ö³¿ ÷è ñõîæ³.

— Íå ðåàãóéòå íà òàê³ äçâ³í-
êè, — êàæå Þð³é Ïåäîñ. — ßêùî 
ïðîïîíóþòü çà âèíàãîðîäó çâ³ëü-
íèòè âàøîãî ðîäè÷à â³ä êðèì³-
íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, íåãàéíî 
ñïî÷àòêó çàòåëåôîíóéòå éîìó ñà-
ìîìó àáî îäðàçó äî îðãàí³â ïî-
ë³ö³¿, ³ ìè â³äðåàãóºìî.

Головний шахрай — 
хмельницький в’язень. 
Вінницька поліція заявила, 
що тамтешні тюремники 
сприяли злочинцям 
заробляти по телефону

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

ßêùî ïî òåëåôîíó 
ïðîïîíóþòü 
çà âèíàãîðîäó 
çâ³ëüíèòè ðîäè÷à â³ä 
â³ïîâ³äàëüíîñò³, — 
³ãíîðóéòå òàê³ äçâ³íêè
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RІА, 
(095)3700574

Íà ñàéò³ ì³ñü-
êðàäè ç’ÿâèëîñÿ 
îãîëîøåííÿ ïðî 

ïî÷àòîê ãðîìàäñüêèõ îáãîâîðåíü 
ùîäî ðåêîíñòðóêö³¿ ¿äàëüí³ ç íàä-
áóäîâîþ áàãàòîïîâåðõ³âêè íà Äî-
âæåíêà (êîëèøíÿ Ëåí³íãðàäñüêà), 
36. Çàðàç òàì êàôå «Ïîë³ò», ùî 
íåäàëåêî â³ä ãîëîâíîãî êîðïóñó 
Â³ííèöüêîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó (goo.gl/BBS8Ei).

ПРОЕКТ БУДИНКУ. Çà ïëàíîì çà-
áóäîâíèêà, íà öüîìó ì³ñö³ áóäå 
íîâå áóä³âíèöòâî — äâ³ ñåêö³¿ 
æèòëîâîãî áóäèíêó. Îäíà ñåê-
ö³ÿ íà 11 ïîâåðõ³â, à ³íøà — 
íà 10 ïîâåðõ³â. Çàãàëîì, ó áóäèí-
êó áóäå 74 êâàðòèðè, ñåðåä ÿêèõ 
íàéá³ëüøå áóäå îäíîê³ìíàòíèõ 
êâàðòèð — 41. Äî òîãî æ, ó áó-

äèíêó áóäå ùå é ÷îòèðè äâî-
ð³âíåâ³ ï’ÿòèê³ìíàòí³ êâàðòèðè.

Êàôå, çà ïðîåêòîì, ìàº çàëè-
øèòèñÿ. ² ùå ç’ÿâëÿòüñÿ ïðèì³-
ùåííÿ äëÿ òîðã³âë³ íà ïåðøîìó 
ïîâåðñ³. Íà 2768 êâàäðàòíèõ ìå-
òðàõ çàáóäîâè ïëàíóþòü ñïîðóäè-
òè ùå é äâîïîâåðõîâèé êðèòèé 
ïàðê³íã, â ÿêîìó áóäå ì³ñöå äëÿ 
46 àâòîìîá³ë³â. Ïëþñ, ïðîåêòàíòè 
çàïëàíóâàëè äèòÿ÷èé ìàéäàí÷èê, 
çîíó â³äïî÷èíêó òà ùå îäíó àâòî-
ñòîÿíêó á³ëÿ áóäèíêó.

ХТО ЗАБУДОВНИК. Çàìîâíèêîì 
ïðîåêòó º òîâàðèñòâî «Áóäìîí-
òàæïðîåêò». Çà ³íôîðìàö³ºþ, ùî 
âèêëàäåíà íà ñàéò³ ö³º¿ êîìïà-
í³¿, âîíè âèêîíàëè ê³ëüêà ðå-
êîíñòðóêö³é áàãàòîïîâåðõ³âîê 
íà Äóáîâåöüê³é (Åíãåëüñà — 
àâò.), Õìåëüíèöüêîìó øîñå. 
Òàêîæ ôàõ³âö³ ç «Áóäìîíòàæï-
ðîåêòó» çðîáèëè ðåêîíñòðóêö³þ 
â³ää³ëåííÿ áàíêó «Óêðñ³ááàíê» 

БІЛЯ ПЕДУНІВЕРСИТЕТУ ХОЧУТЬ 
ЗБУДУВАТИ 10-ПОВЕРХІВКУ
Замість «Польоту»  Розпочалися 
громадські обговорення щодо 
перебудови студентської їдальні 
в житловий будинок біля Педуніверситету. 
А якщо люди дадуть дозвіл, то буде 
дві житлові секції на 10 та 11 поверхів з 
паркінгом, майданчиками для відпочинку 
тощо. Хто буде займатися будівництвом?

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (095)3700574
 Ïàðêàí íàâêîëî Öåíòðàëüíîãî 
ïàðêó ïî÷àëè çâîäèòè ùå â ëèñòî-
ïàä³ 2016 ðîêó. Çàðàç âñòàíîâèëè 
áëèçüêî 350 ìåòð³â íîâî¿ îãîðîæ³. 
² çà îãîðîäæåííÿ âæå çàïëàòèëè 
1,46 ì³ëüéîíà ãðèâåíü ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó. Ñê³ëüêè ùå âèòðàòÿòü?

Ç ëèñòîïàäà 2016 ðîêó çâîäÿòü 
ïàðêàí íàâêîëî Öåíòðàëüíîãî 
ïàðêó ³ìåí³ Ãîðüêîãî. Òîä³, íà-
âïðîòè Ë³òíüîãî òåàòðó, ðîçâà-

ëèëè ñòàðèé ï³äìóðîê òà âñòàíî-
âèëè ïåðø³ ñåêö³¿ ïàðêàíó (goo.
gl/4tg56u). Íåçâàæàþ÷è íà ñóñ-
ï³ëüíèé ïðîòåñò ó ÷åðâí³ ìèíóëî-
ãî ðîêó, îãîðîäæåííÿ ïðîäîâæó-
þòü ìîíòóâàòè (goo.gl/o61OTp).

Çàðàç íà áóä³âíèöòâ³ í³êîãî. 
Ó â³âòîðîê, 11 êâ³òíÿ, ïîäèâèâñÿ 
÷è ðîáëÿòü îãîðîæó. Àëå ðîáî÷èõ 
ç êîìïàí³¿-ï³äðÿäíèêà ðîá³ò «Àã-
ðîïðîäñîþç» íå áóëî íà ì³ñö³. Òàê 
ñàìî ÿê ³ â ïîíåä³ëîê, 17 êâ³òíÿ. 

Ðîá³òíèêè çâåëè áëèçüêî 350 ìå-
òð³â ïàðêàíó — â³ä ðåñòîðàíó Ïåð-
øîòðàâíåâèé òà äî êîëåñà îãëÿäó, 
ùî â ïàðêó àòðàêö³îí³â. Ìåòàëåâ³ 
ñåêö³¿ ïîôàðáîâàí³ â ÷îðíèé êî-
ë³ð, à äåÿê³ ç íèõ ìàþòü â öåíòð³ 
ãåðá Â³ííèö³.

Ðàí³øå æóðíàë³ñò ðîçìîâëÿâ ç 
ðîá³òíèêàìè, ùî ñïîðóäæóâàëè 
îãîðîæó. Âîíè êàçàëè, ùî ïîêè 
ùî ïàðêàí ïðèêðó÷óþòü ò³ëüêè 
íà áîëòè.

— Ñåêö³¿ çàðàç ïðèêðó÷åí³ 
íà áîëòè, àëå ìè ¿õ áóäåìî ùå 
é çâàðþâàòè, — ðîçïîâ³â îäèí ç 
áóä³âåëüíèê³â ùå â ãðóäí³ ìèíó-
ëîãî ðîêó. — Íå ìîæåìî ñêàçàòè, 
ñê³ëüêè áóäå âñòàíîâëåíî ìåòð³â 
ïàðêàíó äî ê³íöÿ ðîêó. Ìè çâè-
÷àéí³ ðîá³òíèêè — íàì êàæóòü, 
äå ñòàâèòè, òàì ³ ñòàâèìî.

Àëå ç ê³íöÿ áåðåçíÿ ðîáî÷èõ á³ëÿ 
ïàðêàíó íåìàº. Îãîðîæó ïåðåñòàëè 
áóäóâàòè. ×îìó? Ïðî öå ìè çà-
ïèòàëè â êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà 
«Àãðîïðîäñîþç» Þð³ÿ Ñòóäåíòà.

— Ìè çàðàç íà êàð’ºð³, âèð³çà-
ºìî êàì³íü. Çàê³í÷èâñÿ äëÿ ï³ä-
ìóðêó, òîìó çàðàç çàãîòîâëÿºìî. 

За частину огорожі парку заплатили 1,5 мільйона

íà ×îðíîâîëà òà áóä³âë³ Óí³âåð-
ñèòåòó ñó÷àñíèõ çíàíü íà ßíãåëÿ 
(Ôðóíçå — àâò.) (goo.gl/m2aca8).

Ó ºäèíîìó äåðæðåºñòð³ þðè-
äè÷íèõ ³ ô³çè÷íèõ îñ³á-ï³äïðè-
ºìö³â ä³çíàëèñÿ, ùî öþ êîìïà-
í³þ çàñíóâàëè ùå â 1991 ðîö³. 
Òîâàðèñòâî çàðåºñòðîâàíî íà âó-
ëèö³ Äóáîâåöüê³é, ó Â³ííèö³. 
Ñåðåä çàñíîâíèê³â — Ñòåïàí 
òà Ñåðã³é Ñòóêàíè. Îñíîâíèé 
âèä ä³ÿëüíîñò³ — áóä³âíèöòâî 
æèòëîâèõ òà íåæèòëîâèõ ïðè-
ì³ùåíü. Ñòàòóòíèé êàï³òàë ï³ä-
ïðèºìñòâà — 1 ì³ëüéîí 325 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü (goo.gl/vsELdD)

ПОТРІБНИЙ ЩЕ ГОЛОС ЖИТЕЛІВ. 
Àëå áóä³âíèöòâî íå ðîçïî÷íåòüñÿ 
áåç ïîãîäæåííÿ â³ä ìåøêàíö³â 
íàâêîëèøí³õ áóäèíê³â. Ãðîìàä-
ñüêå îáãîâîðåííÿ òðèâàòèìå ïðî-
òÿãîì 1 ì³ñÿöÿ ç ìîìåíòó îïó-
áë³êóâàííÿ îãîëîøåííÿ. Òîáòî, 
äî 7 òðàâíÿ. Äî öüîãî ÷àñó ìîæíà 
íàä³ñëàòè ïðîïîçèö³¿ ÷è çàóâà-
æåííÿ çà àäðåñîþ: âóëèöÿ Ñî-
áîðíà, 59, êàá³íåò 710, ÷è âèñëî-
âèòè ¿õ çà òåëåôîíàìè: 59–51–59, 
59–51–55.

— Ó îáãîâîðåííÿõ ìîæóòü 
âçÿòè ó÷àñòü âñ³ ìåøêàíö³ ì³ñ-
òà. Àëå ïðàâî ãîëîñó ìàòèìóòü 
ëèøå ìåøêàíö³ íàâêîëèøí³õ áó-
ä³âåëü íà Äîâæåíêà, — ðîçêàçà-
ëà çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³ää³ëó 
àäì³í³ñòðóâàííÿ ñèñòåìè ÿêîñò³ 
äåïàðòàìåíòó ïðàâîâî¿ ïîë³òèêè 
òà ÿêîñò³ Âàëåíòèíà ßìï³ëüñüêà.

У квітні пройшли громадські 
обговорення щодо будівництва 
ЖК «Green`s» на вулиці Гене-
рала Арабея. Але тоді учасни-
ки зірвали слухання. На сайті 
міськради написали, що об-
говорення відкладаються ще 
на місяць. Тобто, до 12 травня 
(goo.gl/uWPyWy). Журна-
лісти RIA з’ясували раніше, що 
ЖК «Green’s» — це три 6-по-

верхівки з мансардним по-
верхом на 236 квартир. Їх пла-
нують збудувати до середини 
2018 року. Місце майбутнього 
будівництва — Арабея, 9, що 
якраз навпроти центрального 
кладовища. А забудовником є 
компанія «Азімут-Транзит», що 
займається оптовою торгівлею. 
Її засновником є мешканка Тер-
нополя (goo.gl/IYIzTF).

Потрібний дозвіл і для будівництва на Арабея

Міськрада прийняла рішення 
щодо огородження Централь-
ного парку 27 травня (goo.gl/
qwYa2O). Тоді казали, що вар-
тість проекту буде 2,2 мільйона 
гривень. Потім стало відомо, що 
цю суму збільшили до 3,1 міль-
йона (goo.gl/sGO0NY). Це 
рішення викликало обурення 
у громадських активістів та ві-
нничан, які створили петицію. 
Електронне звернення набрало 
необхідних 350 підписів лише 

за добу. Але й це не вплинуло 
на депутатів міської ради. Отож, 
17 червня представники кількох 
міських департаментів презен-
тували бачення огорожі навколо 
Центрального парку: серед ва-
ріантів були й звичайні огорожі 
з гербом Вінниці, і навіть «сел-
фі-паркан» (goo.gl/WD4Iqj). 
А в жовтні 2016 року вартість 
огородження парку збільши-
ли до 4,4 мільйона гривень 
(goo.gl/OnVMs2)

За рік вартість паркану збільшилася вдвічі
Усі секції паркану, за словами підрядника, вже є 
на складі. А от каменю для підмурку недостатньо — тому 
тимчасово роботи зупинилися

Ìåòàëåâ³ ñåêö³¿ º, âîíè íà ñêëà-
ä³. Öüîãî ðîêó ìàºìî äîáóäóâàòè 
ïàðêàí äî âõ³äíî¿ ãðóïè, ùî á³ëÿ 
«Êíèæêè». Íàì ïîñòàâèëè ñòðîê 
äî ÷åðâíÿ, àëå æ, âè ðîçóì³ºòå, 
ùî òóò ìîæå áóòè íåñïðèÿòëèâà 
ïîãîäà òà ³íø³ îáñòàâèíè, — ñêà-
çàâ êåð³âíèê òîâàðèñòâà.

Ñê³ëüêè âæå çàïëàòèëè? Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ àíàë³òè÷íî¿ ñèñòåìè 

«.007», ç ì³ñüêîãî áþäæåòó çàïëà-
òèëè âæå ÷îòèðè ðàçè çà áóä³âíè-
öòâî ïàðêàíó: äâà ïëàòåæ³ â ãðóäí³ 
2016 ðîêó òà ùå äâà ïëàòåæ³ â áå-
ðåçí³ 2017 ðîêó (goo.gl/XeD1yJ)

Ðàçîì: 1 ì³ëüéîí 462 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Çà îñòàíí³ìè çì³íàìè, 
íà ïàðêàí íàâêîëî Öåíòðàëüíîãî 
ïàðêó ïëàíóþòü âèòðàòèòè 4,4 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü ç áþäæåòó Â³ííèö³.

За проектом, будинок матиме дві секції висотою 
в 10 та 11 поверхів. Поряд хочуть зробити критий 
паркінг та дитячий майданчик



10 RIA, Ñåðåäà, 19 êâ³òíÿ 2017
ÊÐÈÌ²ÍÀË

395620

АННА ОЛІЙНИК, 
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ 
КОМУНІКАЦІЙ 
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ:

— Вибух стався 
в результаті нео-
бережного пово-

дження з вибуховими предме-

тами, походження яких з’ясовує 
поліція. Проводяться експерти-
зи та слідчі дії. Поки що слідчі 
не оприлюднюють встановлені 
ними факти. Кримінальне про-
вадження відкрито за ст. 115 ККУ 
«Умисне вбивство» з додатковою 
поміткою «нещасний випадок.

Від чого стався вибух, встановлює експертиза 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Âèáóõ ñòàâñÿ 
á³ëÿ ïàëàöó «Çîðÿ» 
ï³ñëÿ äðóãî¿ íî÷³. 

Îäèí â³éñüêîâèé çàãèíóâ íà ì³ñ-
ö³, äðóãèé çàçíàâ ïîðàíåíü, òàê 
ñàìî, ÿê ùå äâîº öèâ³ëüíèõ — 
19-ð³÷íèé õëîïåöü ³ 16-ð³÷íà 
ä³â÷èíà. Ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ 
íå êîìåíòóþòü ñèòóàö³þ. Òàê 
ñàìî íå ïîÿñíþþòü, ÷îìó çà-
ãèáëèé õîäèâ ì³ñòîì ³ç ñóìêîþ, 
â ÿê³é çíàõîäèëàñÿ çáðîÿ, ÿêîþ 
çóïèíÿþòü òàíêè — ðåàêòèâíà 
ïðîòèòàíêîâà ãðàíàòà ÐÏÃ-26. 
Óäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ, ùî â³í ïî-
âåðòàâñÿ ç íàâ÷àíü íà ïîë³ãîí³ 
«Øèðîêèé ëàí». Ó Â³ííèö³ éîãî 
çóñòð³ëè äðóç³. Ùî áóëî äàë³, 
ç’ÿñîâóº ñë³äñòâî. Ïîñ³÷åíèé àñ-
ôàëüò ³ çàëèøêè êðàïëèí êðîâ³ — 
öå òå, ùî íàãàäóâàëî íàñòóïíîãî 
äíÿ ïðî ñë³äè í³÷íî¿ òðàãåä³¿.

«НЕ БУДЕМО НІЧОГО ГОВОРИ-
ТИ...» Áåçïîñåðåäí³ î÷åâèäö³ í³÷-
íîãî âèáóõó çíàþòü, ùî ³ ÿê â³ä-
áóâàëîñÿ ò³º¿ íî÷³. Ãîâîðèòè ïðî 
öå ç æóðíàë³ñòàìè — êàòåãîðè÷íî 
â³äìîâëÿþòüñÿ. Ä³â÷èíà ë³êóºòüñÿ 
â îáëàñí³é äèòÿ÷³é ë³êàðí³. Ïîðó÷ 
ç íåþ â ïàëàò³ ìàòè.

— Âîíà í³÷îãî íå ñêàæå, — çà-
ÿâëÿº æ³íêà. Äîíüêà òèì ÷àñîì 
íàòÿãàº íà ãîëîâó êîâäðó ³ òàê 
çàëèøàºòüñÿ ñèä³òè íà ë³æêó. — 
Ó äèòèíè òðàâìà íà âñå æèòòÿ. 

ПОРУЧ ІЗ ЗАГИБЛИМ 
БУЛА ДІВЧИНА
Трагедія  
У Вінниці розслідують 
загибель 20-річного 
військовослужбовця. 
Його життя 
обірвалося внаслідок 
вибуху осколкового 
пристрою. Загиблий 
служив у 59-й 
мотопіхотній бригаді 
з Гайсина. Що 
каже військовий 
прокурор? У особистих речах загиблого виявили тубус від реактивної 

протитанкової гранати РПГ-26, дві димові гранати та три 
важелі до гранати, п’ять різнокаліберних набоїв

Ó íå¿ íà î÷àõ çàãèíóëà ëþäèíà.
Ë³êàð³ ïîÿñíþþòü, ùî â ä³-

â÷èíè ìíîæèíí³ îñêîëêîâ³ ïî-
ðàíåííÿ òêàíèí íèæí³õ ê³íö³âîê. 
Ê³ñòêè íå óøêîäæåíî. ̄ ¿ ñòàí — 
ñåðåäíüîãî ñòóïåíÿ âàæêîñò³. 
19-ð³÷íèé õëîïåöü ïåðåáóâàº 
íà ë³êóâàíí³ ó ë³êàðí³ øâèäêî¿ 
äîïîìîãè. Ë³êàð Áîãäàí Òðîõè-
ìåíêî ïîÿñíèâ, ùî ó ïàö³ºíòà 
ïîðàíåííÿ ñòåãíà òà ãîì³ëêè.

Õëîïåöü îáëè÷÷ÿ íå õîâàº, àëå 
ðîçìîâëÿòè â³äìîâëÿºòüñÿ. ªäèíà 
ôðàçà, ÿêó â³ä íüîãî âäàëîñÿ ïî-
÷óòè çâó÷àëà òàê: «Çóñòð³ëèñÿ ç 
äðóçÿìè…» 

— Íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàâ 
26-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê, — óòî÷íèâ ë³-
êàð Òðîõèìåíêî. — Ó íüîãî ïåðå-
ëîì ê³ñòêè, âîãíåïàëüí³ ïîðàíåí-
íÿ ïëå÷à øè¿ òà îáëè÷÷ÿ. Ï³ñëÿ 
íàäàííÿ ïåðøî¿ äîïîìîãè éîãî 
ïåðåâåëè äî Â³éñüêîâî-ìåäè÷-
íîãî öåíòðó, áî â³í â³éñüêîâèé.

ВИБУХНУЛА ГРАНАТА? — Íà 
ì³ñö³ ïîä³¿ çíàéäåíî ìåòàëåâ³ 
óëàìêè, — êàæå íà÷àëüíèê âè-
áóõîòåõí³÷íî¿ ñëóæáè îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿ Âàëåíòèí Ìåëüíèê. — 
Ó îñîáèñòèõ ðå÷àõ âèÿâëåíî òóáóñ 
â³ä ðåàêòèâíî¿ ïðîòèòàíêîâî¿ ãðà-
íàòè ÐÏÃ-26, äâ³ äèìîâ³ ãðàíàòè 
òà òðè âàæåë³ äî ãðàíàòè, ï’ÿòü 
ð³çíîêàë³áåðíèõ íàáî¿â. Çà ïî-
ïåðåäíüîþ âåðñ³ºþ, äî òðàãåä³¿ 
ïðèçâ³â îñêîëêîâèé âèáóõîâèé 
ïðèñòð³é. Â³éñüêîâèé çàãèíóâ 
íà ì³ñö³.

Îäèí ç äåìîá³ë³çîâàíèõ â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â, ç ÿêèì ñï³ë-
êóâàâñÿ æóðíàë³ñò, ïðèïóñòèâ, 
ùî âèáóõ ì³ã ñòàòèñÿ ï³ñëÿ òîãî, 
êîëè â³éñüêîâèé ä³ñòàâ ³ç ñóìêè 
çáðîþ ³ ïîêàçóâàâ ¿¿ ñâî¿ì äðóçÿì.

— Òóò ãîëîâíå çàïèòàííÿ äî ùå 
îäíîãî â³éñüêîâîãî, ÿêîìó âæå 
26 ðîê³â, ÿê â³í ì³ã äîïóñòèòè 
òàêå ó ïðèñóòíîñò³ íåïîâíîë³ò-
íüî¿ ä³â÷èíè ³ ìîëîäîãî öèâ³ëü-
íîãî õëîïöÿ? Õî÷à ó ïåðøó ÷åð-
ãó ìàþòü â³äïîâ³ñòè êîìàíäèðè 
â³éñüêîâîãî — õîäèòè ïî ì³ñòó 
ç ñóìêîþ, â ÿê³é àðñåíàë çáðî¿, 
â òîìó ÷èñë³ ÐÏÃ, öå òðåáà áóòè 

áåçãîëîâèì. Íàðåøò³, ïðî ìàìó 
ä³â÷èíè — äèòèí³ 16 ðîê³â, î òðå-
ò³é íî÷³ ¿¿ íåìà âäîìà, ÿ á íå ì³ã 
ñïîê³éíî ñïàòè ó òàêîìó âèïàäêó. 
Òåïåð âîíà á³äêàºòüñÿ, ùî äî÷êà 
ïåðåæèëà òðàâìó íà âñå æèòòÿ. 
Ìîëèòèñÿ ¿é òðåáà…

ЗАГИБЛИЙ СЛУЖИВ ЗА КОНТР-
АКТОМ. — Â³éñüêîâîþ ïðîêó-
ðàòóðîþ Â³ííèöüêîãî ãàðí³çîíó 
Öåíòðàëüíîãî ðåã³îíó Óêðà¿íè 
çä³éñíþºòüñÿ ïðîöåñóàëüíå êå-
ð³âíèöòâî ó êðèì³íàëüíîìó ïðî-
âàäæåíí³ çà ôàêòîì çàãèáåë³ â³é-
ñüêîâîãî ï³ä ÷àñ í³÷íîãî âèáóõó 
13 êâ³òíÿ 2017 á³ëÿ ïàëàöó ìèñ-
òåöòâ «Çîðÿ» ó Â³ííèö³, — ïîâ³äî-
ìèâ æóðíàë³ñòó RIA â³éñüêîâèé 
ïðîêóðîð Â³ííèöüêîãî ãàðí³çîíó 
Âîëîäèìèð Êëåï³êîâñüêèé. — Çà-
ãèáëèé ñëóæèâ çà êîíòðàêòîì. 
Ðîçñë³äóâàííÿ ïðîâîäèòü ïîë³-
ö³ÿ. Ïðî ðåçóëüòàòè ìîæíà áóäå 
ãîâîðèòè ï³ñëÿ éîãî çàâåðøåííÿ.

Âèáóõ ì³ã ñòàòèñÿ 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
â³éñüêîâèé ä³ñòàâ 
³ç ñóìêè çáðîþ ³ 
ïîêàçóâàâ ¿¿ ñâî¿ì 
äðóçÿì
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Â î ë î í ò å ð è 
Âñåóêðà¿íñüêîãî 
îá’ºäíàííÿ ó÷àñ-

íèê³â áîéîâèõ ä³é òà âîëîíòåð³â 
ÀÒÎ ïåðåäàëè Äàë³ Ãðèáàóñêàéòå 
ïðàïîð, ç ÿêèì ïåðåä òèì ïîáó-
âàëè ó ãàðÿ÷èõ òî÷êàõ ó ðàéîí³ 
áîéîâèõ ä³é. Ñï³ëüíå ïîëîòíèùå, 
çàâäîâæêè òðè ìåòðè, ðîçïèñàëè 
ïîáàæàííÿìè çàõèñíèêè êðà¿íè. 
Ó òàêèé ñïîñ³á âèñëîâèëè ïîäÿêó 
çà ï³äòðèìêó Óêðà¿íè Äàë³ Ãðèáà-
óñêàéòå ³ ëèòîâñüêîìó íàðîäîâ³. 
«Çàë³çíèé Õðåñò» — ñïåö³àëüíó 
íàãîðîäó çà çàõèñò ºâðîïåéñüêèõ 
ö³ííîñòåé — òàêîæ îòðèìàëà ãëà-
âà ïðèáàëò³éñüêî¿ äåðæàâè. Ùå 
îäèí ïîäàðóíîê — óêðà¿íñüêèé 
ðóøíèê, âèøèòèé ó Øàðãîðîä-
ñüêîìó ðàéîí³ ïîíàä ï³âñòî-
ë³òòÿ òîìó áàáóñåþ âîëîíòåðà 
Âàëåíòèíè Âåëüãàí — Ãàííîþ 
Àíäð³é÷óê.

— Ñïî÷àòêó íàì ïîâ³äîìè-
ëè, ùî çóñòð³÷ òðèâàòèìå îäíó 
ãîäèíó, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó 

RIA êåð³âíèê Âñåóêðà¿íñüêîãî 
îá’ºäíàííÿ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ 
ä³é ³ âîëîíòåð³â ÀÒÎ Àíàòîë³é 
Ñë³â³íñüêèé. — Ï³ñëÿ ïðè¿çäó 
ó Â³ëüíþñ ìè ä³çíàëèñÿ, ùî ÷àñ 
çóñòð³÷³ íàì çìåíøèëè äî 25-òè 
õâèëèí. Íàñïðàâä³ ðîçìîâà òðè-
âàëà îäíó ãîäèíó ³ ï’ÿòü õâèëèí. 
Íàñò³ëüêè ç ïîâàãîþ ñòàâèòüñÿ 
öÿ ìóæíÿ æ³íêà äî âîëîíòåð³â ³ 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó, ùî íàâ³òü 
íà ÷àñ íå çâàæàëà ï³ä ÷àñ ðîç-
ìîâè. Äâ³ äåëåãàö³¿ ÷åêàëè ïðè-
éîìó, ïîêè ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ç 
Ïðåçèäåíòîì.

Ïðîñòîòà ó ñï³ëêóâàíí³ ³ ïîâàãà 
äî íàøîãî íàðîäó — öå òå, íà ùî 
â³ííè÷àíè îäðàçó çâåðíóëè óâàãó.

— ßê ò³ëüêè ìè çàéøëè 
äî Ïðåçèäåíòà, âîíà îäðàçó 
ñêàçàëà, ùî çíàº, ç ÷èì ïðè¿õà-
ëè, — êàæå âîëîíòåð Âàëåíòèíà 
Âåëüãàí. — Îäðàçó çàïðîïîíóâàëà 
ñôîòîãðàôóâàòèñÿ. Ï³ñëÿ ôîòî-
ñåñ³¿ ó ïðèñóòíîñò³ ïðåäñòàâíèê³â 
ÇÌ², Ïðåçèäåíò çàïðîñèëà íàñ 
äî çàëè. Âîíà æ ðîçïî÷àëà ðîç-
ìîâó. Âèíèêëî ïèòàííÿ, ÿêîþ 
ìîâîþ ñï³ëêóâàòèñÿ.

— Àíãë³éñüêîþ íå âèéäå, áî 
íàâðÿä ÷è âñ³ ïðèñóòí³ âîëîä³þòü 
íåþ, — ñêàçàëà ïàí³ Ïðåçèäåíò. — 
Òîìó, âèáà÷àéòå, ÿ áóäó ãîâîðèòè 
ðîñ³éñüêîþ, õî÷à öå ìîâà îêó-
ïàíòà, à âè ìîæåòå óêðà¿íñüêîþ. 
ß ¿¿ ðîçóì³þ, à ÿêùî óêðà¿íñüêî¿ 
íå çíàþòü ìî¿ ïîì³÷íèêè, òî öå 
¿õíÿ ïðîáëåìà.

Ç ¿¿ ñë³â ñòàëî çðîçóì³ëî, íà-

ГРИБАУСКАЙТЕ: «НЕ ПРОДАЙТЕСЯ 
— І ВСЕ У ВАС БУДЕ ДОБРЕ!» 
З прапором у гості  Вінницькі 
волонтери повернулися з Литви, де 
мали зустріч з главою держави. Розмова 
тривала вдвічі довше, ніж передбачено 
протоколом. «Не продайтеся — і все 
у вас буде добре», — сказала Далія 
Грибаускайте. Про що ще йшлося?

ñê³ëüêè ãëèáîêî âîíà îá³çíàíà 
ç òèì, ùî â³äáóâàºòüñÿ ó íàø³é 
êðà¿í³ çàãàëîì ³ íà Äîíáàñ³, çî-
êðåìà. Ç ðîçìîâè â³ííè÷àíè ä³-
çíàëèñÿ, ùî âæå ç ïåðøèõ äí³â 
àãðåñ³¿ Ëèòâà ç³áðàëà ãóìàí³òàð-
íó äîïîìîãó íàøèì çàõèñíèêàì. 
Àëå â³äïðàâèòè ¿¿ íå âäàâàëîñÿ 
÷åðåç áþðîêðàòè÷í³ ïåðåïîíè 
íàøèõ ÷èíîâíèê³â. Ç ÷àñîì 
â³äïðàâëåííÿ âàíòàæ³â âäàëîñÿ 
íàëàãîäèòè. Çàãàëîì â³ä ïî÷àòêó 
ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿ ëèòîâö³ íàäàëè 
íàì äîïîìîãó íà çàãàëüíó ñóìó 
1,2 ìëðä ºâðî.

Íà ñàéò³ ãëàâè Ëèòîâñüêî¿ äåð-
æàâè ðîçì³ùåíî ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî çóñòð³÷ Äàë³ Ãðèáàóñêàéòå ç 
óêðà¿íñüêèìè âîëîíòåðàìè. Çà-
çíà÷àºòüñÿ, ùî Ëèòâà íàä³éíî 
ï³äòðèìóº Óêðà¿íó íà ì³æíàðîä-

í³é àðåí³, ñïðèÿº ó áîðîòüá³ ç 
êîðóïö³ºþ, ó ïðîâåäåíí³ ðåôîðì 
â ³íøèõ ñôåðàõ. ¯õ çä³éñíåííÿ 
óñêëàäíþºòüñÿ â³éíîþ çà çàõèñò 
ñâîº¿ òåðèòîð³àëüíî¿ ö³ë³ñíîñò³.

Ðàçîì ç â³ííè÷àíàìè áóâ çà-
ñòóïíèê êåð³âíèêà Ñèë ñïåöî-
ïåðàö³é ïîëêîâíèê Ñåðã³é Êðè-
âîíîñ. Â³í ïîïåðåäèâ, ùî ãëàâà 
Ëèòîâñüêî¿ äåðæàâè íå ò³ëüêè 
ñèëüíà æ³íêà, âîíà ùå é íå òåð-
ïèòü ï³äëàáóçíèöòâà. Ìîâëÿâ, 
ìàéòå íà óâàç³. Êîëè ¿é ïîêàçàëè 
áàðâèñòå ïîëîòíî ç ïîä³ëüñüêîþ 
âèøèâêîþ, ó æ³íêè ç’ÿâèëàñÿ 
óñì³øêà íà îáëè÷÷³. Òàê ñàìî 
îö³íèëè ïîäàðóíîê ïðèñóòí³ ç 
Àäì³í³ñòðàö³¿ Ïðåçèäåíòà.

— Ó ìåíå äî âîëîíòåð³â äóæå 
âåëèêà äîâ³ðà, — ãîâîðèëà ïàí³ 
Ãðèáàóñêàéòå. — Íå ïðîäàâàéòå-

ñÿ, íå êóï³òüñÿ íà ãðîø³ — ³ òîä³ 
âñå ó âàñ áóäå äîáðå.

Áðàòàìè íàçèâàëè óêðà¿íö³â 
ïðîñò³ ëèòîâö³. «Ðîñ³éñüê³ åíêà-
âåäèñòè òàê ñàìî çíóùàëèñÿ íàä 
íàøèìè «Ë³ñîâèìè áðàòàìè», ÿê 
³ íàä óêðà¿íöÿìè ÓÏÀ, — çãàäó-
âàëè ëþäè ñï³ëüí³ ñòîð³íêè ³ñ-
òîð³¿, êîëè ïðåäñòàâíèêè íàøèõ 
íàðîä³â ÷èíèëè îï³ð îêóïàíòàì 
ó äàëåê³ ðîêè.

Â³ííèöüê³ âîëîíòåðè òàêîæ 
çóñòð³÷àëèñÿ ç óêðà¿íñüêèìè 
á³éöÿìè, ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ íà ë³-
êóâàíí³ ó Ëèòâ³, à òàêîæ ç óêðà¿í-
ñüêîþ ãðîìàäîþ ïðèáàëò³éñüêî¿ 
äåðæàâè. Äîäîìó ïîâåðòàëèñÿ ç 
íåéìîâ³ðíèìè âðàæåííÿìè ³ 
áàæàííÿìè ìàòè òàêîãî ñàìîãî 
ïðåçèäåíòà, â³ääàíîãî ñâîºìó 
íàðîäîâ³.

Вінницькі волонтери подарували Далі Грибаускайте прапор. Спільне полотнище, 
завдовжки три метри, розписали побажаннями захисники України

ДОВІДКА 

У 2015 році Даля Грибаускайте удо-
стоєна української премії «Людина 
року» — за надійну підтримку неза-
лежності України, її суверенітету, 
територіальної цілісності і європей-
ських устремлінь.

ВІКТОР СКРИПНИК, (067)1079091 
 Æìåðèíêà âïåðøå ïîòðàïèëà 

äî Íàö³îíàëüíî¿ «Êíèãè ðåêîð-
ä³â Óêðà¿íè». Ïðîñëàâèëà ì³ñòî 
øêîëà ¹ 3. Ó÷í³, â÷èòåë³ ³ áàòü-
êè ó øê³ëüíîìó çàë³ ðîçïèñàëè 
2017+2 âåëèêîäí³õ ïèñàíîê. Íàé-
ñêëàäí³øèì âèÿâèëîñÿ… çáèðàòè 
ãðîø³. Äëÿ ÷îãî?

Ïîíàä 600 ó÷í³â ³ â÷èòåë³â 
Æìåðèíñüêî¿ çàãàëüíîîñâ³òíüî¿ 
øêîëè ¹ 3 ðîçïèñóâàëè âåëèêî-
äí³ ïèñàíêè. Äî ¿õíüî¿ äðóæíî¿ 
êîìïàí³¿ äîëó÷èëàñÿ ÷àñòèíà 
áàòüê³â. Ì³ñüêèé ãîëîâà Æìå-

ðèíêè Àíàòîë³é Êóøí³ð òàêîæ 
òðèìàâ ó ðóêàõ ïèñà÷îê ³ ñòâîðèâ 
ñâîþ ïèñàíêó.

Ïåðåäñâÿòêîâà àêö³ÿ â³äáóâà-
ëàñÿ â àêòîâîìó çàë³ 12 êâ³òíÿ. 
Ïðåäñòàâíèêè «Êíèãè ðåêîðä³â 
Óêðà¿íè» çàô³êñóâàëè íàéìàñîâ³-
øå íàïèñàííÿ ïèñàíîê íà îäí³é 
ëîêàö³¿. Óò³ì, íå òàê âñå ïðîñòî 
â³äáóâàëîñÿ, ÿê çäàºòüñÿ íà ïåð-
øèé ïîãëÿä. ×îìó?

— Íàéñêëàäí³øèì âèÿâèâñÿ 
ñàì ôàêò ðåºñòðàö³¿ ðåêîðäó, — 
ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó RIA äè-
ðåêòîð øêîëè Òàìàðà Á³ëàí. — 

Òðåáà áóëî çàïëàòèòè 12 òèñÿ÷ 
105 ãðèâåíü. Êîëè ìè îòðèìàëè 
òàêå ïîâ³äîìëåííÿ ç «Êíèãè ðå-
êîðä³â Óêðà¿íè», äåõòî, ÿê êà-
æóòü, îïóñòèâ ðóêè. Ó ìåíå ³í-
øèé ïðèíöèï: íåìà ïðîáëåì — º 
ìîòèâàö³ÿ äëÿ ¿õ âèð³øåííÿ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
âîíà «ñ³ëà» íà òåëåôîí.

— Çíàºòå, ÿê ÿ ïî÷èíàëà ðîç-
ìîâó ç ï³äïðèºìöÿìè? — ïðî-
äîâæóº ïàí³ Òàìàðà. — Âàì 
òåëåôîíóº ãîðîäñüêà ñóìàøåä-
øà. Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â íà-
çâàíó ñóìó âäàëîñÿ ç³áðàòè. 

Ï³ñëÿ àêö³¿ äèðåêòîð ïðèâñåëþä-
íî íàçâàëà âñ³õ, õòî ï³äòðèìàâ 
ô³íàíñîâî ô³êñàö³þ ðåêîðäó.  
Äî ôëåøìîáó ãîòóâàëèñÿ ñòàðàí-
íî ³ çàâ÷àñíî. Êð³ì òðåíóâàíü, 
ï³ä³áðàëè îðíàìåíò. Äëÿ âñ³õ 
ïðèïàñëè ïèñà÷êè — ³íñòðóìåíò 
äëÿ ðîçïèñó ïèñàíîê âîñêîì. Ç 
âîñêîì äîïîì³ã ì³ñöåâèé õðàì.

×àñòèíó âèãîòîâëåíèõ ïèñàíîê 
ïî÷åïèëè íà ñèìâîë³÷íîìó äåðå-
â³. Íà ïîäâ³ð’¿ øêîëè ñòâîðèëè 
êóòî÷îê â³äïî÷èíêó. Ñàìå òàì 
çíàõîäèòüñÿ ñòîâï, íà ÿêîìó áóäå 
ëåëå÷å ãí³çäî.

— Õâèëþâàëèñÿ, ùî âíî÷³ ïè-
ñàíêè ìîæóòü ðîçêðàñòè, — êàæå 
äèðåêòîð. — Òà í³, òàêîãî íå ñòà-
ëîñÿ. Íàâïàêè, ëþäè ïðèõîäÿòü 
ôîòîãðàôóâàòèñÿ á³ëÿ íàøîãî 
ïèñàíêîâîãî äåðåâà. Íàéá³ëü-
øå âðàçèëî, ùî ê³ëüê³ñòü ÿºöü 
âèÿâèëàñÿ ñàìå òàêîþ, ÿêèì º 
íèí³øí³é ð³ê — 2017. Áóëî ùå 
äâà ÿéöÿ, ÿê³ òàêîæ ðîçïèñàëè. 
Àëå âîíè íå êóðÿ÷³ — îäíå êà-
÷èíå, äðóãå ñòðàóñèíå.  Íàøå ì³ñ-
òî ùå æîäíîãî ðàçó íå çãàäóâà-
ëîñÿ ó «Êíèç³ ðåêîðä³â Óêðà¿íè». 
Ìè çðîáèëè ãàðíèé ïî÷èí. 

Як у Жмеринці встановлювали Великодній рекорд
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Â ³ í í è ö ü ê ³ 
äèëåðè ðîçïî-
â³äàþòü, ùî ÷è 

íå êîæåí òðåò³é, õòî êóïëÿº 
ìàøèíó, êîðèñòóþòüñÿ òàêîþ 
ïîñëóãîþ. Ìè çàïèòàëè ó ñî-
öìåðåæàõ ó âîä³¿â, ÷è ì³íÿëè 
âîíè ñâîþ ìàøèíó íà íîâó òà-
êèì ÷èíîì.

Â³ííè÷àíêà Îëåíà Êîâàëåíêî 
íàïèñàëà, ùî ¿¿ çíàéîìèé ó àâòî-
öåíòð³ «Òîéîòà» ïîì³íÿâ ñòàðó 
ìàøèíó íà íîâó ðîê³â çî ï'ÿòü 
òîìó.

— Ö³íà â ñàëîí³ òðîõè íèæ÷à 
ðèíêîâî¿, — êàæå Îëåíà. — Àëå 
çàáèðàþòü â³äðàçó.

Îáì³íÿòè ñòàðå àâòî íà íîâå 
ç äîïëàòîþ ìîæíà ó â³ííèöü-
êèõ àâòîñàëîíàõ. Çâè÷àéíî, ÷èì 
íîâ³øà ìàøèíà, òèì á³ëüøå 
çà íå¿ çàïðîïîíóº ãðîøåé äèëåð. 
Ó ñàëîí³ çðîáëÿòü ä³àãíîñòèêó 
òà ïðèçíà÷àòü îñòàòî÷íó ö³íó. 
Öþ ñóìó íàâ³òü ìîæíà â³ääà-

òè ÿê ïåðøèé âíåñîê çà íîâèé 
àâòîìîá³ëü, ÿêùî íîâèé áåðåòå 
ó êðåäèò.

ЗАПЛАТЯТЬ МЕНШЕ, НІЖ ПЕРЕ-
КУПНИКИ. Íàâ³òü ÿêùî àâòî-
ìîá³ëü áóäå â ³äåàëüíîìó ñòàí³, 
éîãî âèêóïëÿòü çà ö³íîþ, ÿêà 
íà 10–15%, à ÷àñîì ³ 20% íèæ-
÷à, í³æ íà âòîðèííîìó ðèíêó. 
Öå ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî äèëåð 
çàêëàäàº â öþ ð³çíèöþ ñâ³é 
çàðîá³òîê, âèòðàòè íà çíÿòòÿ 
àâòîìîá³ëÿ ç îáë³êó, ìîðîêó 
ç ïîäàëüøèì éîãî ïðîäàæåì, 
íó ³ íà ðèçèê òîãî, ùî ìàøèíà 
ä³ñòàíåòüñÿ ç ïðèõîâàíèìè äå-
ôåêòàìè.

ЩО ВПЛИВАЄ НА ЦІНУ? Íà îñòà-
òî÷íó ñóìó âïëèâàº âñå: ð³ê âè-
ïóñêó ìàøèíè, ïðîá³ã, áðåíä. 
Íàïðèêëàä, íèæ÷å çà ºâðîïåé-
ñüê³, ÿïîíñüê³ áðåíäè îö³íþþòü 
êèòàéñüê³ àâò³âêè. Íàäòî ÿñêðàâ³ 
êîëüîðè òàêîæ ö³íÿòüñÿ íèæ÷å, 
í³æ ñòàíäàðòí³ ÷îðíèé ÷è «ìå-
òàëë³ê».

TRADE-IN: ЯК ОБМІНЯТИ СТАРУ 
«ЛАСТІВКУ» НА НОВЕНЬКУ З САЛОНУ 
Вигода?  Хочете обміняти 
свій старий «драндулет» на нову 
машину прямо у салоні? Не проблема. 
Уже рік в Україні діє така послуга, 
а називається вона «trade-in». У чому 
плюси та мінуси цієї програми? +   Безпека продажу автомобіля. 

Матимете усі необхідні 
документи 

+   Швидкість. Зранку привезли 
стару машину у салон — через 
кілька годин поїхали додому 
на новій 

+   Не потрібно домовлятися з 
перекупниками. 
Вас не обдурять 

–   Стару машину 
можуть не взяти 

–   Авто оцінять нижче, 
ніж на авторинку 
на 10–15% 

–   Дилер «придирається» 
до найменших недоліків 

Íà ê³ëüêà ñîòåíü äîëàð³â âïà-
äå ö³íà çà âàøó ìàøèíó, ÿêùî 
íà í³é º ñêîëè, ïîäðÿïèíè, íàâ³òü 
òàê³, ùî íàìàãàëèñÿ âèïðàâèòè.

ДЛЯ КОЖНОГО — СВІЙ ПІДХІД. Ó 
â³ííèöüêèõ ñàëîíàõ ðîçïîâ³ëè, 
ùî íàìàãàþòüñÿ íå áðàòè àâ-
òîìîá³ë³, ÿê³ ñòàðø³ çà 10 ðî-
ê³â. Àëå äëÿ âñüîãî º âèíÿòêè. 
Äî êîæíîãî âîä³ÿ — ³íäèâ³äó-
àëüíèé ï³äõ³ä.

— Áóâàº òàêå, ùî ìàøèíà, ÿê³é 
20 ðîê³â, ìàº êðàùèé ñòàí, í³æ 
ÿê³é íå á³ëüøå ï’ÿòè, — êàæå 
Ìèêîëà Ëåìíèöüêèé, íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó ïðîäàæ³â àâòîöåí-
òðó «Ïîä³ëëÿ». — Ä³àãíîñòèêó 
ðîáèìî çà ñâ³é ðàõóíîê. À ÿêùî 
ìàøèíó îö³íÿòü íà 200–300 äî-
ëàð³â íèæ÷å ðèíêîâî¿ ö³íè, ìè 
ìîæåìî çðîáèòè çíèæêó ó òàêó 
ñóìó íà íîâå àâòî.

Çàãàëîì, ó àâòîñàëîíàõ Â³ííèö³ 
ðîçïîâ³äàëè îäíå é òå ñàìå: àâòî 
áåðåìî áóäü-ÿêå, ò³ëüêè ïðîá³ã 
òà âñ³ëÿê³ íåäîë³êè, íàïðèêëàä, 
ïðîêóðåíèé ñàëîí, â³äîáðàçÿòüñÿ 
íà îñòàòî÷í³é ö³í³.

Íàâ³òü ÿêùî àâòî 
â ³äåàëüíîìó ñòàí³, 
éîãî âèêóïëÿòü 
çà ö³íîþ, ÿêà íà 10–
15% íèæ÷à, í³æ 
íà âòîðèííîìó ðèíêó

Домовитися 
про огляд машини з 

автосалоном 

Привезти авто до дилера. 
Хай вони проведуть 

діагностику 

Платить за неї, зазвичай, 
продавець. Але можуть 

бути винятки 

Отримати від салону 
остаточну ціну за автівку 

Зняти машину 
з реєстрації 

Отримати гроші чи купити 
нове авто у цьому ж салоні

ЯК КУПИТИ АВТО ПО «TRADE-IN» 

ПЛЮСИ ТА МІНУСИ 
«TRADE-IN» 
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396113

ЗРОБЛЯТЬ ЩЕ ТРИ 
ТРАМВАЇ «VINWAY» 

На потік  П’ятий 
оновлений трамвай 
скоро вийде 
на маршрути 
у Вінниці. У ньому 
нова система 
керування 
двигунами, камери 
заднього виду 
та низькопола 
вставка для людей 
з обмеженими 
можливостями. 
До кінця року «ВТК» 
випустить ще три 
«VinWay»

ЯКІ ТРАМВАЇ КОНСТРУЮЮТЬ У ВІННИЦІ 
Назва Основа Довжина Вміщає Низькопола 

вставка Вартість 

«VinWay»-1 вагон КТ-4 СУ 21 метр 260 пасажирів немає 4 мільйони гривень 

«VinWay»-2 вагон КТ-4 СУ 31 метр 306 пасажирів є 10 мільйонів гривень 

«VinWay»-3 вагон КТ-4UA 31 метр 306 пасажирів є 10 мільйонів гривень 

«VinWay»-4 вагон Т4SU 15 метрів 120 пасажирів є 7 мільйонів гривень 

«VinWay»-5 вагон Т4SU 16 метрів 120 пасажирів є 7 мільйонів гривень 

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Öå âæå ï’ÿòèé 
«VinWay», ÿêèé 
çðîáèëè ó Â³ííè-

ö³. Çà îñíîâó âçÿëè ñòàðó ÷åñüêó 
«Òàòðó». Çàðàç òðàìâàé ïðîõîäèòü 
îáêàòóâàííÿ òà ãîòóºòüñÿ íåçà-
áàðîì ïðèéìàòè ïàñàæèð³â.

ПРОХОДИТЬ ОБКАТУВАННЯ. 
— «VinWay»-5 êîíñòðóþâàëè 
òðè ì³ñÿö³, — êàæå äèðåêòîð 
«Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîì-
ïàí³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî. — Â³í 
òàêèé ñàìèé, ÿê ³ éîãî ïîïåðå-
äíèê — 16-ìåòðîâèé ó äîâæè-
íó, âì³ùàº äî 120 ïàñàæèð³â. 
Îäíîñåêö³éíèé. Ó òðàìâà¿ º 
íèçüêîïîëà âñòàâêà äëÿ ëþäåé 
ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè. 
Îáëàäíàíèé ñó÷àñíîþ åëåê-
òðîííîþ ñèñòåìîþ êåðóâàííÿ 
äâèãóíàìè, êàìåðàìè çàäíüîãî 
âèäó. Òàêîæ óñòàíîâëåíèé çà-
äí³é ïóëüò êåðóâàííÿ.

Òî÷íó äàòó, êîëè òðàìâàé âè-
éäå ïðàöþâàòè ó ì³ñòî, ó «ÂÒÊ» 
íå êàæóòü. Àëå ðîçïîâ³äàþòü, ùî 
öå ñòàíåòüñÿ çîâñ³ì ñêîðî. Çàðàç 

éîãî âèâîçÿòü íà îáêàòóâàííÿ. 
Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, 
«VinWay»-5 áóäå îáñëóãîâóâàòè 
ìàðøðóòè ¹ 2 òà ¹ 4.

— Äî ê³íöÿ 2017 ðîêó «ÂÒÊ» 
ïëàíóº âèïóñòèòè ùå òðè ìîäåð-
í³çîâàí³ òðàìâà¿, — ðîçïîâ³äàº 
Ëóöåíêî. — Äâà ç íèõ áóäóòü îä-
íîñåêö³éí³ — äîâæèíîþ ó 16 ìå-
òð³â. À îäèí âåëèêèé — 31 ìåòð.

ЧОМУ ВІННИЦЬКІ ТРАМВАЇ 
НЕ ПРОДАЮТЬ? Ìîäåðí³çóâàòè 
ñòàðèé òðàìâàé ó Â³ííèö³ êîøòóº 
äî 10 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. À êó-
ïèòè íîâèé «Åëåêòðîí» ó Ëüâî-
â³ — â³ä 25 ì³ëüéîí³â. ² õî÷à, ÿê 
ïèøå íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáó-
êó æóðíàë³ñò Þð³é Ïàðõîì÷óê: 
«Òðàìâà¿ â³ííèöüêîãî âèðîáíè-
öòâà — öå ÿê êèòàéñüê³ Chery ñå-
ðåä àâòîìîá³ë³â. Áàãàòî ïëàñòèêó, 

æîðñòê³. Çàòå — íîâåíüê³, îêó 
ïðèºìí³ ³ íàâ³òü êîíäèö³îíåðè 
º», ¿õ ìîæíà áóëî á ïðîäàâàòè 
ó ³íø³ ì³ñòà Óêðà¿íè. ×îìó öüîãî 
íå ðîáëÿòü, ìè çàïèòàëè ó äèðåê-
òîðà «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ 
êîìïàí³¿».

— Ó íàñ áóëà òàêà ³äåÿ, — êàæå 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî. — ² íàâ³òü 
âåëè ïåðåãîâîðè ç òðàíñïîðòíè-
ìè êîìïàí³ÿìè. Àëå íàì â³äïîâ³-
ëè, ùî íå ìàþòü ãðîøåé.

Çà ñëîâàìè Ëóöåíêà, ò³ëüêè äâà 
ì³ñòà Óêðà¿íè ìàþòü òàê³ ñàì³ 
âóçüê³ òðàìâàéí³ ðåéêè, ÿê ó Â³-
ííèö³. Öå Ëüâ³â òà Æèòîìèð.

— Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ìè 
ïðîäàëè ó Æèòîìèð òðè ñòà-
ðèõ âàãîíè, — êàæå î÷³ëüíèê 
«ÂÒÊ». — Íå ïàì’ÿòàþ, çà ÿêó 
ö³íó. Çâè÷àéíî, ÿêùî ïðîäàâà-
òè «VinWay», òî ö³íà íà íüîãî 
áóëà á âèùîþ çà ñîá³âàðò³ñòü. 
Öå ïîòð³áíî ðàõóâàòè. Àëå âñå 
îäíî íèæ÷îþ, í³æ, íàïðèêëàä, 
íîâèé ëüâ³âñüêèé «Åëåêòðîí».

Ëóöåíêî ñêàçàâ, ùî çàðàç á³ëÿ 
Ìóí³öèïàëüíîãî ðèíêó ñòîÿòü 
12 ñòàðèõ âàãîí³â, ÿê³ íå âèêî-
ðèñòîâóþòüñÿ ç òîãî ÷àñó, ÿê ì³ñ-
òî îòðèìàëî øâåéöàðñüê³ òðàìâà¿.

Äâà ì³ñòà Óêðà¿íè 
ìàþòü âóçüê³ 
òðàìâàéí³ êîë³¿, ÿê 
ó Â³ííèö³. Öå Ëüâ³â òà 
Æèòîìèð. Àëå íàø³ 
âàãîíè íå êóïóþòü

Ф
О

ТО
: U

RB
AN

П’ятий модернізований П’ятий модернізований 
трамвай вночі проходить трамвай вночі проходить 

обкатування. Його зробили за обкатування. Його зробили за 
7 мільйонів гривень7 мільйонів гривень
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  

÷ëåíîì  

Âñåñâiòíüî¿ 

Ãàçåòíî¿ 

Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 

ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
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Ëþäìèëà Êèëèìíþê çàê³í÷èëà 
àãðàðíèé óí³âåðñèòåò, ïðàöþâà-
ëà â Îùàäáàíêó. Àëå äóøà ï³ä-
êàçóâàëà — öå íå ¿¿. Ïî÷èíàëà 
÷àõíóòè, õâîð³òè, àëå æ³íêà óì³º 
äî ñåáå äîñëóõîâóâàòèñÿ. ² òîä³ 
çãàäàëà, ùî ó äèòèíñòâ³ îáî-
æíþâàëà áàâèòèñÿ ç ëÿëüêàìè, 
ôàðáóâàëà ¿õ, ñòðèãëà.

— Ïî ñóò³ ÿ ïðèéøëà çàðàç 
äî òîãî, ùî ðîáèëà ó òðè ðî÷-
êè — ëþáëþ íàâ÷àòè, ñêëàäíå 
ïåðåäàâàòè ïðîñòî. Çàðàç î÷îëþþ 
ñòóä³þ â³çàæó òà ñòèëþ «Êîë³áð³». 
Õî÷à, íà æàëü, îô³ö³éíî ïðîôåñ³¿ 
â³çàæèñò â Óêðà¿í³ íåìàº, — ðîç-
ïîâ³ëà Ëþäìèëà.

ЗВІЛЬНИЛАСЯ В НІКУДИ. Æ³í-
êà çâ³ëüíèëàñÿ ç áàíêó 15 ðîê³â 
òîìó, àëå é äîñ³ ïàì’ÿòàº òîé âà-
êóóìíèé ì³ñÿöü. Âîíà áîÿëàñÿ, 
àäæå ðîáèëà êðîê ó íåâ³äîìå.

— Êîëè ÿ ï³øëà ç òàêî¿ ïî-
ñàäè â í³êóäè, áàãàòî õòî êðóòèâ 
ïàëüöåì á³ëÿ ñêðîí³, — ðîçïîâ³-
äàº Ëþäìèëà. — Ó ìåíå áóëà ö³ëà 
ñóìêà êîñìåòèêè, â³çàæ ðîáèëà 
³íòó¿òèâíî. Óñÿ êàð’ºðà ³ ï³äâè-
ùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ áóäóâàëèñÿ 
íà êë³ºíòàõ. ß ¿ì áåçìåæíî âäÿ÷-

íà, òîìó ùî âîíè ï³äøòîâõóþòü 
ïîñò³éíî â÷èòèñÿ. Ïî÷àëèñÿ îäí³ 
êóðñè çà äðóãèìè. Çàðàç, ÿê êàæå 
Ëþäìèëà, ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³-
êàö³¿ â³äáóâàºòüñÿ äâ³÷³ íà ð³ê.

— Ó íàø³é ïðîôåñ³¿ âñå äóæå 
øâèäêî çì³íþºòüñÿ, — ñêàçàëà â³çà-
æèñò. — Íàïðèêëàä, áîä³-àðò. Ó îá-
ðàç³, ÿêèé ÿ ñòâîðèëà äëÿ êîíêóðñó, 
áóâ ôåéñ-àðò ïëþñ ðóêè ç ³ì³òàö³ºþ 
ðóêàâè÷îê. ß ïðîéøëà êóðñè êëà-
ñè÷íîãî áîä³-àðòó â àâñòð³éñüêîãî 
ñïåö³àë³ñòà. ² òàì ä³çíàëàñÿ, ùî çà-
ðàç ³ñíóþòü íîâ³ ïë³âêîâ³ ôàðáè, 
ÿê³ íå çì³øóþòüñÿ. Òîáòî ìîæíà 
íàìàëþâàòè çåëåíèì êîëüîðîì ³ 
÷åðåç ï'ÿòü õâèëèí óæå ñïîê³éíî 
ïîâåðõó íàíîñèòè ÷åðâîíèé.

Êîëè Ëþäìèëà ðîçóì³º, ùî 
íå çíàº, ÿê öå çðîáëåíî, âîíà 
¿äå öüîìó íàâ÷àòèñÿ.

— Ó ìî¿é ïðîôåñ³¿ íåìàº ðà-
ìîê, ÷³òêèõ ïðàâèë ³ çàêîí³â. Öå 
âåëè÷åçíèé ïðîñò³ð äëÿ òâîð÷îñ-
ò³. Ïîâèíí³ áóòè àçè, à ïî÷åðê 
ç’ÿâëÿºòüñÿ ò³ëüêè â³ä áàãàòî-
áàãàòî-áàãàòî ïðàö³, — êàæå â³-
çàæèñò. — Òè áåðåø ð³çí³ ïðè-
éîìè ó ñâîãî â÷èòåëÿ, ïî÷èíàºø 
¿õ çàñòîñîâóâàòè, ùîñü äîäàâàòè. 
² ðîçóì³ºø, ùî ïîìàäó ìîæíà ³ 
íà î÷³ âèêîðèñòàòè, ÿê îñíîâó ï³ä 
smoky eyes, à ò³í³ — ³ íà ãóáè íà-

КИНУЛА БАНК І ПІШЛА 
В ВІЗАЖИСТИ. ЧОМУ?
Крутий поворот  Людмила 
Килимнюк, екс-начальник відділу 
Ощадбанку, зараз очолює студію візажу. 
У минулому році виграла конкурс 
стилістів і з'їздила в Париж на навчання. 
А почалося все зі спогадів дитинства 
та однієї, але великої косметички

íåñòè, ÿêùî ³ç ïîìàäîþ çì³øàòè.
ßê êàæå Ëþäìèëà, â³çàæèñò ïî-

ñò³éíî åêñïåðèìåíòóº, çíàõîäèòü 
ùîñü ñâîº. À ÿêùî çàáóäå ïåíçë³ 
äëÿ ìàê³ÿæó, òî çìîæå çðîáèòè 
â³çàæ íàâ³òü ³ çà äîïîìîãîþ ïàëü-
ö³â ³ âóøíèõ ïàëè÷îê.

ЗВІДКИ ОБРАЗИ. ²äå¿ äëÿ îáðà-
ç³â â³çàæèñòêà øóêàº ñêð³çü. Öå 
òåêñòóðè ³ ïðèíòè íà òêàíèí³, 
êàðòèíè, ê³íîô³ëüìè. Íà îáðàç, 
ùî ïðèí³ñ Ëþäìèë³ ïåðåìîãó ³ 
ïóò³âêó íà íàâ÷àííÿ ó Ïàðèæ, 
íàäèõíóâ ô³ëüì «Ï³äíåñåííÿ 
Þï³òåð».

— Ñóêíþ ïîøèëà äèçàéíåð 
Îëåíà (Elis May), — ðîçïîâ³-
ëà Ëþäìèëà. — Ìè ñïåö³àëüíî 
ïðèäáàëè 1 êã ïàéºòîê, 1 êã êà-
ì³í÷èê³â ³ êóïó êâ³òî÷îê. Ñóêíþ 
ñòâîðèëè çà äâà òèæí³, îá³éøîâñÿ 
öåé îáðàç ó 25 òèñ. ãðí.

Â³çàæèñòêà ââàæàº, ùî êðàùå 
çðîáèòè ùîñü îäíå, àëå «âàó»! 
Ùîá çðîáèòè ãîëîâíèé óá³ð, âîíà 
ñïåö³àëüíî ¿çäèëà íà íàâ÷àííÿ 
ó øêîëó Ëàðèñè Ëàð³íî¿, ïðî-
éøëà êóðñ ïî áóòàôîð³¿ ³ ñòâî-
ðèëà ãîëîâíèé óá³ð ï³ä ñóêíþ.

Íà îäíîìó ³ç ï³äâèùåíü êâà-
ë³ô³êàö³¿ ó Êèºâ³ Ëþäìèëà ïî-
çíàéîìèëàñÿ ç îðãàí³çàòîðêîþ 
Fashion Days Podillya 2016.

— Âîíà ìåíå çàïðîñèëà ïîêàçà-
òè îáðàç «Ìàðñ³àíñüêà íàðå÷åíà», 
ÿêèé ó ìåíå âæå áóâ â³äçíÿòèé, — 
ðîçïîâ³ëà Ëþäìèëà. — Ïàðòíåð 
ôåñòèâàëþ, îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà íà-
â÷àº ñòèë³ñò³â, Studio Parisien des 
Arts et de la Mode îãîëîñèâ ïðèç 
çà íàéêðàùèé îáðàç — îñâ³ò-
íÿ ïîäîðîæ äî Ïàðèæó ART & 
MODE À PARIS. Øëÿõîì ³íòåð-
íåò-ãîëîñóâàííÿ ÿ ïåðåìîãëà 
ó ïåðøîìó òóð³.

— ßêùî ùîñü ñïðèéìàºø ñåð-
éîçíî — íå ôàêò, ùî óñå âèéäå. 
À êîëè â³äíîñèøñÿ ç ëåãê³ñòþ, 
ÿê ÿ, òîä³ óñå âäàºòüñÿ! — ãîâî-
ðèòü â³çàæèñòêà. — ² ÿ ïåðåìàãàþ 
ó äðóãîìó òóð³ ³ç â³äðèâîì âñüîãî 
ó ø³ñòü ãîëîñ³â. Êîíêóðñ ïîêàçàâ, 
ñê³ëüêè ó ìåí³ äðóç³â ³ ï³äòðèìêè 
â³ä íèõ.
У ПАРИЖ НА СТАЖУВАННЯ. Óñþ 
ïðîãðàìó ïðîâîäèëà äèðåêòîð 
àãåíö³¿, ÿêà ñàìà ïðîõîäèëà ñòà-
æóâàííÿ ó ð³çíèõ áóäèíêàõ ìîäè. 
Öå áóëà îñâ³òíÿ ïðîãðàìà, ïðè-
ñâÿ÷åíà ³ñòîð³¿, êóëüòóð³, ìîä³ ³ 
ìèñòåöòâó.

— ß ïîáà÷èëà Ïàðèæ êóëü-
òóðíèé, ìóçå¿, âèñòàâêè ñóêîíü, 
ïîáóâàëà çà ëàøòóíêàìè ìîäè. 
Ó ó÷àñíèê³â áóëà ìîæëèâ³ñòü ä³-
çíàòèñÿ, ùî áóäå ìîäíèì ÷åðåç 
ð³ê, òàê çâàíèé next look 2017–
2018, ÷è ïîáà÷èòè çðàçêè íàéíî-
â³øèõ òêàíèí, — êàæå Ëþäìèëà.

— Çàðàç íà áðåíäè ÿ óæå äèâ-
ëþñÿ ç ³íøîãî áîêó, áî ðîçóì³þ, 
ÿê öå ðîáèòüñÿ. ² ÿê³ the best ìàé-
ñòðè òàì ïðàöþþòü òà ÿê³ íåéìî-
â³ðí³ ðå÷³ âîíè òâîðÿòü.

ПАРИЖАНКИ VS ВІННИЧАНКИ. 
Ëþäìèëà êàæå, ùî â îäÿç³ ïàðè-
æàíîê ïåðåâàæàº ÷îðíèé êîë³ð, 
ÿêèé âîíè îáîæíþþòü. Öå ñòàí-
äàðò øèêó, ÿêèé ââåëà ùå Øàíåëü.

— Íîñÿòü äîðîã³ ÿê³ñí³ ðå÷³, 
ìîæëèâ³ ïîºäíàííÿ — øê³ðà 
ïëþñ êàøåì³ð, øàðô ìîæå áóòè 
òðîõè ³íøîãî êîëüîðó, àëå ÷îð-
íèé ïåðåâàæàº. Òî÷íî í³êîãî 

íå áà÷èëà íà ï³äáîðàõ, — êàæå 
Ëþäìèëà.

À ùå äîäàº, ùî ìàê³ÿæó — àáî 
ì³í³ìóì, àáî â³í â³äñóòí³é, õî÷à 
çóñòð³÷àâñÿ ³ äîñèòü àêòèâíèé 
ìàê³ÿæ çàëåæíî â³ä ñèòóàö³¿. 
ßêùî â³¿ íàðîùåí³ — òî ò³ëüêè 
êëàñè÷í³, âñå â ì³ðó.

— ßêùî ÿ áà÷èëà êîãîñü ³ç 
«íàêîëîòèìè ãóáàìè», òî êîëè 
ëþäèíà â³äêðèâàëà ðîò — âèÿâ-
ëÿëîñü, ùî öå õòîñü ³ç íàøèõ, — 
êàæå æ³íêà.

СТРАТЕГІЯ БЛАКИТНОГО ОКЕА-
НУ. Ùîá â³äð³çíèòè ñïðàâæíüîãî 
ìàéñòðà â³ä ëþäèíè, ÿêà ùîéíî 
çàê³í÷èëà êóðñè ³ âæå ïðàãíå çà-
ðîáëÿòè öèì ãðîø³, ïåðåãëÿíüòå 
ïîðòôîë³î — ðîáîòè, ÿê³ âèêîíàâ 
â³çàæèñò óæå ï³ñëÿ êóðñ³â.

— ß ò³ëüêè ðàä³þ, ÿêùî ä³â÷à-
òà, ÿêèõ íàâ÷àëà, ðîçâèâàþòüñÿ 
ó öüîìó íàïðÿìêó. Îòðèìàâøè 
áàçó, âîíè çíàõîäÿòü ñâ³é âëàñ-
íèé ïî÷åðê, — êàæå Ëþäìèëà. — 
Ìîÿ ô³øêà â ³íäèâ³äóàëüíîìó 
ï³äõîä³, íå ðîáëþ óñ³õ ï³ä îäèí 
ãðåá³íåöü, ëþáëþ ïîâí³ îáðàçè — 
³ç áóòàôîð³ºþ, àêñåñóàðàìè â³ä 
À äî ß. Ðàäæó óñ³ì ïðî÷èòàòè 
êíèæêó «Ñòðàòåã³ÿ áëàêèòíîãî 
îêåàíó». Îñíîâíà äóìêà òàêà: 
÷åðâîíèé îêåàí — öå æîðñòêà 
êîíêóðåíö³ÿ, ÷îðíèé ï³àð ³ áî-
ðîòüáà, à áëàêèòíèé îêåàí — 
êîëè â³äõîäèø â á³ê, â³äñòîðîíþ-
ºøñÿ ³ ðîáèø òå, ùî íå ðîáëÿòü 
³íø³, ùîñü óí³êàëüíå, ³ òîä³ ó òåáå 
íåìàº êîíêóðåíò³â.

За образ з фільму «Піднесення Юпітер» Людмила (справа) 
отримала путівку на навчання у Париж

Візажист Людмила Килимнюк 
розповіла, як вінничанки можуть 
створити сучасні образи за па-
ризьким зразком:
— Непересушене глянцеве об-
личчя, використовуйте хайлайтер 
для висвітлювання опуклих час-
тин обличчя, і тоді можна нічого 
не затемнювати. Такий прийом 
називається стробінг.
— Залишаються у тренді вільні 
широкі брови, це символ юнос-
ті, а ось тонкі брови найчастіше 
роблять вас старішими. Матові 
губи поки ще у тренді. Але уже 

«приходять» лакові губи. А та-
кож гліттерні з дрібними блис-
кітками та з ефектом металік. 
Що стосується кольорів, то чер-
вона класика завжди залиша-
ється. Донині модний винний 
колір марсала уже відходить. 
А модними стають коричневі 
шоколадні відтінки у макіяжі 
губ — від молочного до гірко-
го шоколаду. Те, що до нас ще 
не прийшло — блакитні, сірі та 
сині відтінки у губах. У Парижі 
уже таке є.
— Зачіски — якщо коротко — то це 

«продумана легка неохайність», 
добитися якої досить непросто. 
Це має бути і об’єм волосся, який 
потрібно створити, усе прилиза-
не не в моді.
— Одяг — поєднувати непо-
єднуване. Дуже сподобалося 
у lui vuitton — вони будуть вво-
дити звірині принти. Наприклад, 
спортивний крій, щось з хутра 
плюс нереальні для звірів кольо-
ри — синій з блакитним. Також 
поєднання хутра з тканинами, 
кольорові шубки з шматочків, 
із мозаїчним ефектом.

Тренди–2017: макіяж, кольори, зачіски 
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ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (095)3700574

Öüîãî ðîêó ôåñòè-
âàëü ðîê-í-ðîëó â³ä-
çíà÷àþòü 23-é ðàç. 

Ïåðøå ñâÿòêóâàííÿ áóëî â äàëåêîìó 
1994 ðîö³.

Íà äåíü êîñìîíàâòèêè, 12 êâ³òíÿ, 
îäíî÷àñíî â³äçíà÷èëè íàðîäæåííÿ 
ðîê-í-ðîëó ³ òàêîæ çãàäàëè îäíîãî 
ç «àòëàíò³â» ìóçè÷íîãî ñòèëþ — 
×àêà Áåðð³, ùî ïîìåð ó öüîìó 
ðîö³,18 áåðåçíÿ.

Ïåðåä ïî÷àòêîì ïîä³¿ æóðíàë³ñòó 
âäàëîñÿ «âï³éìàòè» íà ê³ëüêà ñë³â 
äèðåêòîðà ïàëàöó «Çîðÿ» ªâãåíà 
Ìàéäàíèêà.

— Êàæóòü, ùî ðîê-í-ðîë ìåðòâèé. 
Àëå ÿ òàê íå ââàæàþ. Â³í æèâ³øèé 
âñ³õ æèâèõ. Öüîãîð³÷íèé ôåñòèâàëü 
ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³ ×àêà Áåðð³. Â³í 
ïðîäîâæóº æèòè â íàøîìó ñåðö³. 
Äëÿ â³ííè÷àí ãðàòèìóòü ÿê äîáðå 
â³äîì³ ãóðòè, òàê é íîâ³ ëþäè, ùî 
âïåðøå ç³ãðàþòü ç³ ñöåíè, — ðîçïî-
â³â Ìàéäàíèê.

Ëþäè êâàïëÿòüñÿ çàéíÿòè ñâî¿ 
ì³ñöÿ, òîä³ ÿê äî âèñòóïó ãîòóþòü-
ñÿ õëîïö³ ç ãóðòó Sunrise. Îëåã Ôà-
ðàôîíîâ, ùî º ë³äåðîì êîëåêòèâó, 
âèäàâàâ «ì’ÿñèñò³» ñîëî íà åëåêðîã³-
òàð³. Ã³òàðèñò íåîäíîðàçîâî âèõîäèâ 
íà ñöåíó, ÿê ó ñêëàä³ «ð³äíîãî» ãóð-
òó, òàê é ï³ä³ãðàâàâ Þë³¿ Çèðÿíîâ³é, 
Âàñèëþ Çâåðºâó. ² ï³äñï³âóâàâ ä³òÿì 
â ðîê-îïåð³ «²ñóñ Õðèñòîñ — ðîê-
ç³ðêà».

Ïðî Âàñèëÿ Çâåðºâà çãàäàâ ïåðåä 
éîãî âèñòóïîì ³ âåäó÷èé ôåñòèâà-
ëþ — øîóìåí Îëåêñàíäð Øåìåò.

— Öåé ÷îëîâ³ê 14 ðîê³â íå áðàâ 
ó ðóêè áàñ-ã³òàðó. Â³í ñåáå øîóìåíîì 
óÿâëÿâ, âåäó÷èì íà êîíöåðòàõ, àëå 
âñå-òàêè ïîâåðíóâñÿ â ãóðò, ùîá ç³-
ãðàòè òóò, ó Â³ííèö³! — ñêàçàâ Øåìåò.

Áëèæ÷å äî ñåðåäèíè êîíöåðòó 
íà ñöåíó âèéøëè âèõîâàíö³ òâîð-
÷î¿ ìàéñòåðí³ «Çîðÿíà ìð³ÿ». Øå-
ìåò ïåðåä ¿õ âèñòóïîì êàçàâ, ùî çà-
âæäè ìð³ÿâ ïî÷óòè ðîê-îïåðó «²ñóñ 
Õðèñòîñ — ñóïåð-ç³ðêà» ó Â³ííèö³ òà 
óêðà¿íñüêîþ. É ä³òè âèêîíàëè éîãî 
áàæàííÿ. Ïðî ùî øîóìåí îäðàçó 
íàïèñàâ ó ñâîºìó Ôåéñáóêó:

«Çáóëàñü ìîÿ ìð³ÿ — ðîê-îïåðà 
«²ñóñ — Ñóïåðç³ðêà» óêðà¿íñüêîþ 
íà â³ííèöüê³é ñöåí³! Äÿêóþ, ²ðèíà 
Âîºííà», — ïèñàâ Øåìåò â ñâîºìó 
Ôåéñáóêó.

Ñïðàâæí³ âàæêîâèêè ç ãóðòó 
ReactoR «ðîçêà÷àëè» òðîõè ìëÿâó 
àóäèòîð³þ â çàë³. Öå «äèíîçàâðè» 
ðîêó, ùî ïî÷àëè ãðàòè ç 80-õ ðîê³â 
ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. ¯õ «³íäóñòð³àëü-
íèé» õåéâ³-ìåòàë, ãó÷íèé âîêàë òà 
ãóëê³ áàñè ìîãëè ëåãêî çðóéíóâàòè 
ñò³íè «Çîð³». Ãóðò Îëåêñ³ÿ Ëàðöè-
íà âèêîíàâ íå ò³ëüêè âëàñí³ õ³òè, 
àëå é êàâåðè íà â³÷í³ õ³òè AC-DC, 
Motorhead òà ³íøèõ ðîê-âèêîíàâö³â

— Ðåàêòîð — íå çàâæäè òðàãå-
ä³ÿ! — âèãóêóâàëè â³ííèöüêîìó 
ðîê-ãóðòó ãëÿäà÷³ ç çàëè.

Ï³ñëÿ âèñòóïó «Ðåàêòîðà», Îëåê-
ñàíäð Øåìåò ïðåäñòàâèâ äåáþòàíò³â.

— Öå ãóðò «Ïîäèõ ñâ³òëà». Õëîïö³ 
îáîæíþþòü «Í³ðâàíó», àëå ïîáîþ-
þòüñÿ ¿¿ ãðàòè. Âèêîíóþòü âëàñí³ 
ï³ñí³ â ñòèë³ «ãàðàæíèé» ðîê òà êà-
âåðè íà ï³ñí³ â³äîìèõ âèêîíàâö³â. 
Ñåðåä íèõ áóëà ï³ñíÿ Bruno Mars.

— «Ïîäèõ ñâ³òëà» çáèðàºòüñÿ. Íó é 
äîáðå, ùî õëîïö³ éäóòü, — æàðòîìà 
êàçàâ Øåìåò. — À òåïåð ãîòóéòåñÿ, 
áî çàðàç âèéäå ùå îäèí áîðîäàíü, 
ùî ñõîæèé íà ìåíå. Ó íüîãî ò³ëüêè 
áîðîäà ðóäà. À â éîãî ãóðò³ âèñòóïà-
þòü ò³ëüêè ðîäè÷³ (áðàò Áîãäàíà Ñî-
âèêà ãðàº íà ã³òàð³ — àâò.) òà òåçêè.

Íà ñöåíó âèéøîâ Áîãäàí Ñîâèê 
ðàçîì ç³ ñâî¿ì ãóðòîì «Owl». Ïåð-
øîþ ï³ñíåþ, ùî âîíè çàãðàëè, áóëà 
êîìïîçèö³ÿ ×àêà Áåðð³.

— Öå ï³ñíÿ Áåðð³. ßêùî íå çíàºòå, 
òî çíàéä³òü òîãî, õòî çíàº. Îäðàçó æ 
ïîçíàéîìèòåñÿ ç íîâèìè ëþäüìè, — 
êàçàâ Ñîâèê òà ïî÷àâ âèñï³âóâàòè 
âëàñíó ï³ñíþ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ.

Ì³æ âèñòóïàìè ðîê-ãðóï øîóìåí 
Îëåêñàíäð Øåìåò àíîíñóâàâ ïîä³¿, 
ùî ïðîéäóòü íàéáëèæ÷èì ÷àñîì. 
Ó Äåíü ìàòåð³, ùî áóäå öüîãî ðîêó 
13 òðàâíÿ, ïðîâåäóòü ôåñòèâàëü áî-
ðîäàí³â òà áàðáåðøîï³â.

— Îñê³ëüêè öå áóäå Äåíü ìàòåð³, 
òî é íàçâó âèãàäàëè êðóòó: «Áîðîäà 
òà ìàìà», — ñêàçàâ Øåìåò.

Çàêðèâàëè ðîê-ôåñòèâàëü æèòîìè-
ðÿíè ç ãóðòó The Heartbeats, ùî ç³ãðàëè 
ìåëîä³éíèé ðîê-í-ðîë òà çàâåðøèëè 
ñâÿòêóâàííÿ íà ìàæîðí³é íîò³.

НА ФЕСТИВАЛІ У «ЗОРІ» РОК-ГУРТИ 
ЗІГРАЛИ ДЛЯ ВІЧНОГО ЧАКА БЕРРІ
Свято року  Вінницькі рокери та гурти з 
інших міст святкували «днюху» рок-н-ролу 
у палаці «Зоря». Важковики з «Реактора», 
мелодійний Sunrise, «сови» Богдана Совика — 
це далеко не повний перелік учасників фесту. 
Справжнім відкриттям стала рок-опера «Ісус 
Христос — супер-зірка», яку вперше виконали 
у Вінниці українською мовою!

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

аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

 Вихованці з творчої майстерні «Зоряна мрія». Вони 
вперше виконали рок-оперу «Ісус-Суперзірка» українською

Новий вінницький гурт "Подих світла". 
Молодики виконали як власні пісні, так й 
кавери на відомі пісні

Бас-гітарист та лідер гурту «Реактор» 
Олексій Ларцин. Його група грає важкий 
рок ще з 80-х років минулого століття

Лідер гурту «Рок-снежок» Василь 
Зверєв. Чоловік на 14 років зробив 
"перерву" в музиці і не грав на басу

 Вокалістка Юлія Зирянова. Жінка співала 
джаз та рокові хіти. А на барабанах грав її 
чоловік — Андрій Зирянов

Гурт «OWL». Шоумен Олександр Шемет 
сказав, що в цьому гурті грають тільки 
"тезки" чи рідні Богдана Совика

 Ведучий фесту — 
шоумен Олександр 
Шемет
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Çàïèò íà îòðè-
ìàííÿ ³íôîðìàö³¿ 
ïðî ì³ñöå, äå çíà-

õîäèòüñÿ ïîñòàòü Âåëèêîãî êîì-
á³íàòîðà, äî Æìåðèíñüêî¿ ì³ñü-
êðàäè íàä³ñëàâ äåïóòàò îáëðàäè 
Îëåêñàíäð Âàñèëü÷óê. 

— Îñòàï æèâå ó ìåíå â ìàé-
ñòåðí³, — æàðòîìà êàæå ñêóëü-
ïòîð, àâòîð ïàì'ÿòíèêà Ìèêîëà 
Êðèæàí³âñüêèé. — Í³êóäè â³í 
íå ïîä³âñÿ. Õî÷à äàâíî ì³ã ïðî-
äàòè. Áóëè áàæàþ÷³ ïðèäáàòè 
ñêóëüïòóðó. Áóâ äçâ³íîê ç Îäåñè. 
Çàïèòóâàëè ùå ç ÿêîãîñü ì³ñòà. 
Íå ïðîäàþ ³íøèì ò³ëüêè òîìó, 
ùî îá³öÿâ æìåðèí÷àíàì ïîâåð-
íóòè íà ì³ñöå, êîëè çàê³í÷àòü ðå-
êîíñòðóêö³þ ïëîù³. Öþ ðîáîòó 
äàâíî çðîáèëè. Ïàì’ÿòíèê ¿õ, 
î÷åâèäíî, óæå íå ö³êàâèòü.

І ЦЕ ПРАВДА. ПРИНАЙМНІ, ПОКИ 
ЩО... ×åðåç Îñòàïà 18 ïàñàæèð³â 
çàï³çíèëèñÿ íà ïî¿çä 

— Êîæíà ñêóëüïòóðà ìàº 
«ïðèâ’ÿçêó» äî ì³ñöÿ, — ïðî-
äîâæóº ïàí Ìèêîëà. — Òóò ïà-
ñàæèðè ÷àñòî ôîòîãðàôóâàëè-
ñÿ. Óêàç³âíèé ïàëåöü âèòåðëè 
äî áëèñêó. Ïðèãàäóþ, ï³ä ÷àñ 
â³äêðèòòÿ ïàì’ÿòíèêà âçàãàë³ 
ñòàëàñÿ êóìåäíà ïðèãîäà. 18 ïà-

ñàæèð³â â³äñòàëè â³ä ñâîãî ïî¿ç-
äà. Âèéøëè ç âàãîíà, çàäèâèëèñÿ 
íà ä³éñòâî, à ïî¿çä òèì ÷àñîì — 
òþ-òþ. Ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ 
ïëîù³ ïàì’ÿòíèê äîâåëîñÿ çà-
áðàòè. Í³õòî á íå äáàâ ïðî éîãî 
çáåðåæåííÿ. ßêùî äåïóòàò âçÿâ-
ñÿ, ìîæëèâî, ùîñü ç òîãî áóäå.

Äåïóòàò îáëðàäè Îëåêñàíäð 
Âàñèëü÷óê ïîÿñíèâ æóðíàë³ñòó 
RIA, ùî äî íüîãî çâåðíóëèñÿ âè-
áîðö³ ³ç Æìåðèíêè, ùîá äîïîì³ã 
ïîâåðíóòè ñêóëüïòóðó. Â³äïîâ³äü 
äåïóòàòó íàä³ñëàâ çàñòóïíèê ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Æìåðèíêè ç ïèòàíü 
êóëüòóðè Âîëîäèìèð Äóä³ê. ̄ ¿ äå-
ïóòàò ðîçì³ñòèâ íà ñàéò³ îáëðàäè: 
«Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî ïàì’ÿòíèê 
Î. Áåíäåðó áóâ äåìîíòîâàíèé, 
ó çâ’ÿçêó ç ðåñòàâðàö³éíèìè ðî-
áîòàìè íà òåðèòîð³¿ çàë³çíè÷íîãî 
âîêçàëó òà ðåêîíñòðóêö³ºþ Ïðè-
âîêçàëüíî¿ ïëîù³. Â äàíèé ÷àñ 
ïàì’ÿòíèê çíàõîäèòüñÿ ó àâòîðà, 
íà ðåñòàâðàö³¿. Ïî çàê³í÷åííþ 
ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò áóäå âèð³-
øóâàòèñÿ ïèòàííÿ ùîäî ðîçòàøó-
âàííÿ ïàì’ÿòíèêà Î. Áåíäåðó».

— Ìåíå äèâóº òàêà â³äïîâ³äü, 
áî ì³ñöåâ³ ìåøêàíö³ ñòâåðäæó-
þòü, ùî ðåìîíò ïëîù³ çàâåðøèâ-
ñÿ ùå ð³ê òîìó, — êàæå Îëåê-
ñàíäð Âàñèëü÷óê. — Ïàì’ÿòíèê 
äîñ³ íà ì³ñöå íå ïîâåðíóëè, à öå 
áóëà ñâîºð³äíà â³çèò³âêà ì³ñòà. 
Áóëî á ëîã³÷íèì, àáè â³çèò³âêà 

ì³ñòà ïîâåðíóëàñÿ íà ñâîº ì³ñöå.

«О БЕРЕГА ЖМЕРИНКИ РАЗБИ-
ВАЮТСЯ ВОЛНЫ МИРОВОГО 
ОКЕАНА». Ïàì’ÿòíèê Áåíäåðó 
ïî÷èíàâñÿ ç êóðéîçó. Ñêóëüïòîðó 
éîãî çàìîâèâ òîä³øí³é ì³ñüêèé 
ãîëîâà Â³êòîð Æåðåáíþê. Ðîç-
ìîâà â³äáóâàëñÿ ïî òåëåôîíó.

— ß âèñëóõàâ ïðîïîçèö³þ 
³ ïîäóìàâ, ÿêå æ â³äíîøåííÿ 
äî Æìåðèíêè ìàº Ñòåïàí Áàí-
äåðà, — çãàäóº ïàí Êðèæàí³â-
ñüêèé. — Ïðèíàéìí³ öå ïð³çâèùå 
ÿ ïî÷óâ ç óñò ì³ñüêîãî ãîëîâè. 
ßêùî Æìåðèíêà õî÷å ìàòè â ñåáå 
íàö³îíàëüíîãî ãåðîÿ, òî ïðèâ³ç 
ïðîåêò ñàìå ïàì’ÿòíèêà Áàíäåð³.

— Ùî òè ìåí³ ïðèâ³ç? — çàïè-
òàâ òîä³ ïàí Æåðåáíþê, îãëÿíóâøè 
ïðîåêò. — Äîâåëîñÿ ïåðåðîáëÿòè.

Ñêóëüïòîðó ðîçïîâ³ëè, ùî 
ó «12 ñò³ëüöÿõ» Æìåðèíêà çãàäó-
ºòüñÿ äåê³ëüêà ðàç³â. ×îãî ò³ëüêè 
âàðòà ôðàçà «Î áåðåãà Æìåðèíêè 
ðàçáèâàþòñÿ âîëíû Ìèðîâîãî îêå-
àíà!» Ïàì'ÿòíèê øóëåðó âñ³õ ÷àñ³â 
ñêóëüïòîðó âäàâñÿ. Àëå ïàì’ÿòíèê 
íà ì³ñöå íå ïîâåðòàþòü. Çà ñëîâà-
ìè àâòîðà ïàì’ÿòíèêà, íà ïî÷àòêó 
ìèíóëîãî ðîêó â³í ìàâ ðîçìîâó ç 
ì³ñüêèì ãîëîâîþ Àíàòîë³ºì Êóø-
í³ðåì. Òîé, í³áèòî ³ íå ïðîòè ïî-
âåðíåííÿ Áåíäåðà äî ñâîãî ì³ñòà, 
àëå ò³ëüêè íà ñëîâàõ. Ïîêè ùî 
ïàì’ÿòíèê ó ìàéñòåðí³ ñêóëüïòîðà.

АБО Я, АБО БЕНДЕР!..
На все свій час  
Пам’ятник Остапу Бендеру 
більше п’яти років тому 
зняли з Привокзальної 
площі Жмеринки. Тепер 
його розшукує депутат 
облради. Хоча, як 
з’ясувалося, «великий 
комбінатор» ніде 
не пропадав. Здавалося б, 
що простіше — поставити 
його там, де він стояв? Але 
поки що у Жмеринці його 
не чекають. Чому? Пам'ятник Остапу Бендеру був візитівкою 

Жмеринки. Після реконструкції площі 
Привокзальної, його на місце так і не повернули 

АНАТОЛІЙ КУШНІР, 
МІСЬКИЙ ГОЛОВА 
ЖМЕРИНКИ:

— У нас двоє зем-
ляків загинули 
на Майдані під 
час Революції 

Гідності, ми втратили земляка 
прикордонника, який удостоєний 
звання Героя України. Спочатку їх 
маємо вшанувати. Обговорюємо 
питання створення Меморіаль-
ного комплексу усім Героям. Це 
непроста справа.

Так, пам’ятник Бендеру мав певну 
свою принаду на Привокзальній 
площі. І я дійсно обіцяв, що ми його 
повернемо. Тільки спершу подба-
ємо про Героїв справжніх. А тоді 
вже займемося поверненням по-
статі комбінатора. Якщо я зараз 
зроблю навпаки, тобто займуся 
відкриттям скульптури Бендера, 
а в місті нема пам’ятників згаданим 
Героям, тоді у мене залишиться 
один вихід — тікати з Жмеринки 
світ за очі. Земляки не зрозуміють 
мене. На все свій час.

Мені тоді хоч з міста тікай 

Пам’ятник герою «12 стільців», 
за словами його автора, був пер-
шим на теренах колишнього Со-
юзу. Скульптура мала динамічний 
вигляд. 12 стільців не помістили-
ся. Було тільки шість довкола 
пам’ятника і на один герой обі-
перся рукою. Восени 2011 під час 
реконструкції площі пам’ятник 
прибрали. Скульптор перевіз 
його у майстерню. Стверджує, що 
пам’ятник під час демонтажу част-
ково пошкоджено, тому потребує 
реконструкції.

ДОВІДКА
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ПРАЦЮЄ НЕ ПРАЦЮЄ

ПРАВДА ТА МІФИ ПРО КЛІЩІВ

вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

396175

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

392875

389766

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Çà ñëîâàìè Ñòå-
ïàíà Òîì³íà, çà-
â³äóâà÷à â³ää³ëó 
åï³äíàãëÿäó ÄÓ 

"Â³ííèöüêèé îáëàñíèé ëàáîðà-
òîðíèé öåíòð ÌÎÇó", ñïåöè-
ô³÷íî¿ ïðîô³ëàêòèêè êë³ùîâîãî 
áîðåë³îçó àáî õâîðîáè Ëàéìà 
íåìàº. Òîìó ïîòð³áíî ìåõàí³÷-
íî ïåðåøêîäæàòè ïîòðàïëÿííþ 
êë³ùà íà ò³ëî.

— Çà ìèíóëèé ð³ê ëàáîðà-
òîðíèé öåíòð äîñë³äèâ á³ëü-
øå 200 êë³ù³â ³ ëèøå â îäíî-
ìó âèïàäêó áóâ ï³äòâåðäæåíèé 
àíàë³ç — çàðàæåí³ñòü êë³ùà 
áîðåë³ÿìè, — ãîâîðèòü Ñòåïàí 

Òîì³í. — Õî÷à çàõâîðþâàí³ñòü 
ìåøêàíö³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ ³ 
Óêðà¿íè âïðîäîâæ îñòàíí³õ ðîê³â 
çðîñòàº. Çà ìèíóëèé ð³ê íà õâî-
ðîáó Ëàéìà â îáëàñò³ ïåðåõâîð³ëî 
168 ëþäåé.

Õâîðîáà Ëàéìà íå ñìåðòåëüíà, 
òà äîñèòü ãàðíî ï³ääàºòüñÿ ë³êó-
âàííþ, çà óìîâè, ùî âîíî ðîç-
ïî÷àòå ñâîº÷àñíî. Àëå íåáåçïåêà 
Ëàéìà â òîìó, ùî ïðè ëåãêîìó 
ïåðåá³ãó âîíà ÷àñòî ïåðåõîäèòü 
ó õðîí³÷í³ ôîðìè ³ éäå óðàæåííÿ 
ñïîëó÷íî¿ òêàíèíè (àðòðèòè), ÿê³ 
äîñèòü âàæêî ë³êóþòüñÿ. ßêùî 
ëþäèíà ñâîº÷àñíî çâåðòàºòüñÿ 
ïî äîïîìîãó, ë³êóºòüñÿ, òî öÿ 
õâîðîáà çàê³í÷óºòüñÿ ïîâíèì 
îäóæàííÿì. 

— Âèÿâèòè õâîðîáó Ëàéìà 

ПОТЕПЛІЄ ДО 15–16°С 
– ПОЧНУТЬ НАПАДАТИ КЛІЩІ 
Загроза  За минулий рік на хворобу 
Лайма в області перехворіло 168 людей. 
Коли потепліє хоча б до 15–16 градусів, 
піде активізація кліщів і вони знову 
почнуть нападати на людей. Частина 
з них може бути інфікована

ëàáîðàòîðíèì ìåòîäîì ìîæíà 
ëèøå òîä³, êîëè âèðîáëÿòüñÿ àí-
òèò³ëà íà äàíîãî çáóäíèêà, òîä³ 
ïðîâîäÿòüñÿ äîñë³äæåííÿ ñèðî-
âàòêè êðîâ³ ³ ñàìå ä³àãíîñòèêà, — 
ãîâîðèòü Òîì³í. — Ó ³íêóáàö³é-
íèé ïåð³îä öþ õâîðîáó âèÿâèòè 
ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî. Àëå êë³ùà 
ìîæíà äîñòàâèòè äî íàñ, â ëàáî-
ðàòîðíèé öåíòð äëÿ äîñë³äæåííÿ 
íà íàÿâí³ñòü ó íüîãî çáóäíèêà, — 
ãîâîðèòü Òîì³í. — Ïðîòÿãîì 
äîáè ìè çìîæåìî ç'ÿñóâàòè, ÷è 
º öåé êë³ù ³íô³êîâàíèì. ßêùî 
òàê, öå ïðèâ³ä äëÿ íåîäì³ííîãî 
çâåðíåííÿ äî ë³êàðÿ, ùîá îäðàçó 
ïðèéìàòè ì³ðè.

Õâîðîáà Ëàéìà ìàº òðèâàëèé 
³íêóáàö³éíèé ïåð³îä. À ïî÷àòîê 
õâîðîáè çà ïåðåá³ãîì ïîä³áíèé 
äî äîñèòü áàãàòüîõ çàõâîðþâàíü, 
íàïðèêëàä, äî ðåñï³ðàòîðíî¿ â³-
ðóñíî¿ ³íôåêö³¿. Òîìó ïîòð³áíî 
çâåðòàòè óâàãó íà çàãàëüíå íåçäó-
æàííÿ, á³ëü ó ì'ÿçàõ. Ó öüîìó âè-
ïàäêó ë³êàð ðàäèòü îáîâ'ÿçêîâî 
çâåðíóòèñÿ çà ìåäè÷íîþ äîïî-
ìîãîþ. ² ïîâ³äîìèòè ïðî òå, ùî 
áóëî ïðèñìîêòóâàííÿ êë³ùà. 
Ùîá ìåäèêè áóëè çîð³ºíòîâàí³ 
íà öå çàõâîðþâàííÿ.

Правильний одяг 
Довгі рукави з манжетами, 
брюки заправлені в чоботи 
(носки), головний убір 
(кепка, косинка) 

Репеленти — захисні засоби 
для відлякування. 
Важливо впевнитись, що 
на флаконі зазначено (проти 
кліщів), а не просто комах.

Петля з нитки, 
кліщ-викрутка, 
ручка-ласо продаються 
в ветаптеках.

Валик для одягу 
Популярний в інтернеті 
лайфхак не дозволяє безпечно 
«зчистити» кліщів 

Ефірні олії, 
гвоздика, лимон та 
інші народні засоби 
не відлякують 
кровососів 

Рослинна олія — 
не заставить кліща 
виповзти, а лише 
допоможе йому 
глибше заглибитись 
у шкіру.

Пінцет: ви ним можете просто 
розчавити кліща.

Проти кліщів
ЦЮЄ

неті 
яє безпечно 

и

— Кліщі, які зустрічаються на території 
України, можуть бути переносниками 
багатьох інфекцій. У Вінницькій області 
зустрічаються випадки кліщового 
бореліозу (хвороба Лайма). При укусі 
кліща краще одразу звернутись за ме-
дичною допомогою у найближчий травм-
пункт.Терміново бігти здавати аналізи на 

інфекції, які переносять кліщі, не потрібно. 
та й немає сенсу. Тому що антитіла до 
збудників будуть вироблятися організмом 
через деякий час після контакту з кліщем. 
І хворобу, якщо вона дійсно є, під час 
інкубаційного періоду виявити практич-
но неможливо. 
Якщо немає змоги одразу отримати 
консультацію інфекціоніста, варто про-
тягом 2-4 тижнів спостерігати за станом 
здоров’я. 
У випадку почервоніння шкіри, або 
червоної плями на місці укусу слід 
терміново звернутися по допомогу до 
лікаря. Той призначить лікування.  

Îëåêñàíäð 
Ñàìîéëîâ

ãàñòðîåíòåðîëîã 
â³ííèöüêîãî ìåäè÷íîãî 
öåíòðó «Àëüòàìåäèêà»

Коментар експерта
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За Кубок області 
 Â³äáóëèñÿ ïåðø³ ìàò÷³ 
1/4 ô³íàëó Êóáêà îáëàñò³ 
ç ôóòáîëó ñåðåä àìàòîð³â. 
ÔÊ «Þõèì³âêà» ðîçãðîìèâ 
«Àâàíãàðä» (Ëàäèæèí), à «Àã-
ðî-Àñòðà» (Ê³ðîâå) ðîçáèâ 
ÔÊ «Òîìàøï³ëü» — ïî 3:0. 
Òèì ÷àñîì «ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ» 
(Â³ííèöÿ) ðîç³éøîâñÿ ìèðîì 
ç «Ôàêåëîì» (Ëèïîâåöü) — 
0:0, à ÔÊ «Îðë³âêà» ïîñòó-
ïèâñÿ «Ñâ³òàíêó-Àãðîñâ³ò» 
(Øëÿõîâà) — 0:1.

Хокейні 
пристрасті 
 Òðèâàº ÷åìï³îíàò Óêðà-
¿íè ç õîêåþ íà òðàâ³ ñåðåä 
÷îëîâ³÷èõ êîìàíä. Ó íüîìó 
áåðóòü ó÷àñòü òðè êîëåêòèâè 
Â³ííèö³. Ï³ñëÿ ÷åòâåðòîãî 
òóðó â ë³äåðè âèéøëà íàøà 
êîìàíäà «ÎÊÑ-ØÂÑÌ». 
Âîíà ïåðåìîãëà â óñ³õ 
12 ìàò÷àõ. Íà òðè ïåðå-
ìîãè ìåíøå ó çåìëÿê³â ç 
«Îë³ìï³¿-ØÂÑÌ». Íà òðå-
òüîìó ì³ñö³ — çá³ðíà ×åð-
êàñüêî¿ îáëàñò³.

Виконав 
майстра спорту 
 Ó Óæãîðîä³ ô³í³øóâàâ 
çèìîâèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè 
ç âåëîñïîðòó â åñòàôåò-
í³é êîìàíäí³é ãîíö³ ñåðåä 
÷îëîâ³ê³â. Çá³ðíà â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 3 (Äìèòðî 
Ò³òàðåíêî, Àíäð³é Êîðîëüîâ, 
Ìèêîëà Øåâ÷óê) ïîñ³ëà äðó-
ãå ì³ñöå. À Ìèêîëà Øåâ÷óê 
òóò âèêîíàâ íîðìàòèâ ìàé-
ñòðà ñïîðòó Óêðà¿íè. Éîãî 
òðåíóº Âîëîäèìèð Ëèïêàíü.

Випуск №15 (984)
Двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат. Для побудови 
матової позиції проходить цікаве переміщення чорних і білих фігур.

Задача №1955-1958
М. Пархоменко (Вінниця)
Друкується вперше

h  2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №15 (1329) 12 квітня 2017 року
Задача №1951
І.1. Сb6! Tb4  2. Кра5 Ta4x; ІІ.1. Кра7! Тb8  2. Сb6 Ta8x;
Задача №1952
І. 1. Kph7! fg6:x+  2.Kph8 T:f8x; ІІ.1. Kh7! Tg8  2. Kh5 T:g6x;
Задача №1953
І. 1. Kpb4! Kpa1 2.Kpa3 K:c2x; ІІ.1. Kpd2! Kpa1 2.Kpc1 Kb3x;
Задача №1954
І. 1. Cf5! g3x  2.Kph3 C:f5x; ІІ.1. Cg4! g3  2. Kph3 Cg2x. - ідеальний мат, в 
інших задачах — правильні мати. 

М. Пархоменко

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 ×óäîâî âèñòóïèëè â³ííè-

÷àíè íà òóðí³ð³ ç ôóòçàëó «Êó-
áîê êîíôåðåíö³é», ÿêèé â³äáóâñÿ 
â êè¿âñüêîìó Ïàëàö³ ñïîðòó. Òàì 
çìàãàëèñÿ ÷îòèðè êîìàíäè þíà-
ê³â äî 13 ðîê³â: «öåíòð», «çàõ³ä», 
«ñõ³ä» ³ «ï³âäåíü».

Äî ñêëàäó çá³ðíî¿ öåíòðàëüíî¿ 

êîíôåðåíö³¿ óâ³éøëè ï’ÿòü âè-
õîâàíö³â â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêî-
ëè "Òåìï": ²âàí Á³ëåöüêèé, ²ëëÿ 
Çáèòêîâñüêèé, Â’ÿ÷åñëàâ ²ëü÷óê, 
Ñòàí³ñëàâ Êîòåöü ³ Ïàâëî Òî-
ïîëüíèöüêèé. Ðàçîì ç íèìè áóëè 
ïðåäñòàâíèêè Êèºâà, Õðèñòèí³â-
êè (×åðêàñüêà îáëàñòü), Øîñòêè 
³ Êîíîòîïó. Çá³ðíà öåíòðàëüíî¿ 

êîíôåðåíö³¿ âèñòóïàëà çà ï³ä-
òðèìêè ôîíäó RIA ³ AUTO RIA.

Íàø³ ôóòçàë³ñòè â ï³âô³íàë³ 
ç ðàõóíêîì 2:1 çäîëàëè çá³ðíó 
çàõ³äíîãî ðåã³îíó, à â ô³íàë³ ïå-
ðåìîãëè êîìàíäó ñõ³äíÿê³â. Â³-
ííè÷àíèíà ²ëëþ Çáèòêîâñüêîãî 
âèçíàëè êðàùèì ãðàâöåì Êóáêà. 
Î÷îëþâàâ çá³ðíó öåíòðàëüíî¿ 

êîíôåðåíö³¿ íàø çåìëÿê — òðå-
íåð ñïîðòøêîëè "Òåìï" Îëåê-
ñàíäð Ñàìîëþê.

— Òåïåð ïëàíóºòüñÿ ñòâîðåííÿ 
ôóòçàëüíî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ñåðåä 
þíàê³â äî 13 ðîê³â. Âîíà âë³òêó 
ìîæå âçÿòè ó÷àñòü ó ì³æíàðîä-
íîìó òóðí³ð³ â ²òàë³¿, — ñêàçàâ 
Îëåêñàíäð Ñàìîëþê.

Вінницькі футзалісти здобули 
«Кубок конференцій» 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Âîñåíè 2016 ðîêó äîìàøí³é 
ìàò÷ «Íèâè-Â» ç ìàð³óïîëüñüêèì 
«²ëë³÷³âöåì-2» íå â³äáóâñÿ ÷åðåç 
ñèëüíèé ñí³ãîïàä. Êîìàíäè òà 
âáîë³âàëüíèêè äî îñòàííüîãî 
÷åêàëè ñòàðòîâîãî ñâèñòêà, àëå 
âñå æ áóëî óõâàëåíî ð³øåííÿ ïðî 
ïåðåíåñåííÿ.

Òà ãðà ìàëà ïðîõîäèòè íà Öåí-
òðàëüíîìó ì³ñüêîìó ñòàä³îí³ ç 
òðàâ'ÿíèì ãàçîíîì, à íèí³øíÿ 
â³äáóëàñÿ íà ÑÊ «Íèâà» ç³ øòó÷-
íèì ïîêðèòòÿì. Öå äàâàëî ïåâíó 
ïåðåâàãó ãîñïîäàðÿì, àäæå ñàìå 
íà ö³é àðåí³ òðåíóþòüñÿ íèâ³âö³.

ТРИВОЖНИЙ ПОЧАТОК. Ñóïåð-
íèêè áåç ðîçâ³äêè ï³øëè â á³é. 
Ïåðøèé íåáåçïå÷íèé ìîìåíò 
ñòâîðèëè ïðèàçîâö³, ÿê³ ïðàã-
íóëè ðåâàíøó çà äîìàøíþ ïî-
ðàçêó â³ä íèâ³âö³â ç ðàõóíêîì 
1:2. Â'ÿ÷åñëàâ Êàë³í³í ïðîáèâàâ 
ç áëèçüêî¿ â³äñòàí³, àëå ãîëê³ïåð 
«Íèâè-Â» Àíäð³é Êë³ùóê âèðó-
÷èâ. Íåçàáàðîì ãðàâåöü «²ëë³÷³â-
öÿ-2» Äåíèñ Ïàïóê ïðîáèâ ïîâç 
âîðîòà ìåòð³â ç ñåìè. Â³ííè÷àíè 
â³äïîâ³ëè øâèäêèìè ôëàíãîâèìè 

ïðîðèâàìè, ÿê³ îðãàí³çîâóâàâ êà-
ï³òàí Êîë³íñ Íãàõà. Íà 19-é õâè-
ëèí³ íà óäàðíó ïîçèö³þ âèõîäèâ 
íèâ³âåöü ßðîñëàâ Áðàñëàâñüêèé, 
àëå òðîõè çàáàðèâñÿ.

Íà 22-é õâèëèí³ íàø³ â³äêðèëè 
ðàõóíîê. Øòðàôíèé óäàð âèêî-
íóâàâ ï³âçàõèñíèê Äìèòðî Îñàä-
÷èé. Â³í çàêèíóâ ì'ÿ÷à â³äðàçó 
ó âîðîòàðñüêèé ìàéäàí÷èê. Òàì 
âèÿâèëèñÿ â³äðàçó ê³ëüêà íåïðè-
êðèòèõ íèâ³âö³â, ³ Êîë³íñ Íãàõà 
ãîëîâîþ ç ê³ëüêîõ ìåòð³â çàãíàâ 
ì'ÿ÷à ó ö³ëü. 1:0!

М’ЯЧ «У РОЗДЯГАЛЬНЮ». Ïðî-
ïóùåíèé ãîë çáåíòåæèâ ãîñòåé, 
ìàëþíîê ãðè çì³íèâñÿ. ² âæå 
íà 29-é õâèëèí³ ìàð³óïîëüöÿì 
äîâåëîñÿ çíîâó âèéìàòè ç³ ñâîº¿ 
ñ³òêè. Â³äçíà÷èâñÿ àòàêóþ÷èé 
ï³âçàõèñíèê ²ãîð Ìàëÿðåí-
êî, ÿêîãî ïðîçâàëè äæîêåðîì. 
Òîáòî ãðàâöåì, ÿêèé âäàëî 
âèõîäèòü íà çàì³íó.  ²ãîð, ïå-
ðåáóâàþ÷è çà ï'ÿòü ìåòð³â â³ä 
âîð³ò, çàâåðøèâ àòàêó, ðîçïî-
÷àòó ßðîñëàâîì Áðàñëàâñüêèì 
³ Âàëåð³ºì Ñòîðóáëüîâöåâèì. 
Íà 40-é õâèëèí³ ãîñòÿì âäàëî-
ñÿ ðîçìî÷èòè ðàõóíîê. ªâãåí 

«НИВА-В» ЗНОВУ 
ЗДОЛАЛА ПРИАЗОВЦІВ 
Друга ліга  Вінничани переграли 
«Іллічівець-2» з рахунком 3:1. Цей 
матч мав відбутися восени, але був 
перенесений через снігопад

«Нива-В» діяла агресивно і досягла бажаної перемоги 

Головний тренер «Ниви-В» 
Володимир Горілий (відомий 
своїми виступами за «Дина-
мо» у часи Валерія Лобанов-
ського) вважає, що у першому 
таймі команда недооцінила 
суперника.
— У першому таймі гості створи-
ли ряд гольових моментів біля 
наших воріт. Але добре те, що 
добре закінчується. У нас піш-
ла гра, забили швидкі голи. 
У той же час не зовсім впевнено 

діяла наша середня лінія — були 
великі розриви між обороною 
і атакою, — каже Володимир 
Горілий.
Вінницький клуб непогано ви-
глядав під час виконання стан-
дартів.
— Ми приділяємо цьому елемен-
ту багато уваги. Адже в сучас-
ному футболі багато голів за-
бивається саме після стандарт-
них положень, — додав тренер 
нивівців.

Коментар тренера 
«Нива-В» нещодавно доєднала-
ся до Всеукраїнського флешмобу 
«Скажи «Ні» договірним матчам». 
Футболісти і тренерський штаб за-
кликали не погоджуватися грати 

в договірні ігри і запропонували 
колегам із інших команд доєднати-
ся до флешмобу. З цією пропозиці-
єю виступили капітан Колінс Нгаха 
і форвард Валерій Сторубльовцев.

Проти договірних матчів 

У других таймах наша команда 
почала виглядати краще, ніж 
у в 2016 році. Це пов’язано з тим, 
що у «Ниві-В» почав працювати 

тренер з фізичної підготовки Сер-
гій Ваколюк. Він раніше співпра-
цював з «Металургом» (Запоріж-
жя) і «Таврією» (Сімферополь).

Покращилася фізпідготовка 

Ïðîäàíîâ, ÿê òàíê, óâ³ðâàâñÿ 
â øòðàôíèé ìàéäàí÷èê, íå çó-
ñòð³÷àþ÷è îñîáëèâîãî îïîðó, ³ 
ãàðìàòíèì óäàðîì ìåòð³â ç 12-è 
âðàçèâ ö³ëü. 2:1, çíîâó ç'ÿâèëàñÿ 
³íòðèãà.

ЗАМІСТЬ ПЕНАЛЬТІ. Ó äðóãîìó 
òàéì³ ãðà ñòàëà á³ëüø æîðñòêîþ 
³ íàïðóæåíîþ. Êîìàíäè ïî÷àëè 
÷àñò³øå ôîëèòè. Íà 59-é õâè-
ëèí³ ²ãîð Ìàëÿðåíêî óâ³éøîâ 
ó øòðàôíèé ìàéäàí÷èê, àëå 
â áîðîòüá³ ç îáîðîíöåì óïàâ. 
Ñâèñòîê ñóää³ ìîâ÷àâ, ïîðóøåí-
íÿ íå áóëî. ²ãîð Ìàëÿðåíêî ïðî-
äîâæèâ áîðîòüáó çà ì'ÿ÷, çàáðàâ 
éîãî ³ ïîñòð³ëîì ç 10-òè ìåòð³â 

íå çàëèøèâ øàíñ³â ãîëê³ïåðó. 3:1.

НЕЗАРАХОВАНИЙ ГОЛ. Äîì³íó-
âàííÿ «Íèâè-Â» íà öüîìó â³äð³ç-
êó áóëî íàñò³ëüêè î÷åâèäíèì, ùî 
íà 70-é õâèëèí³ ²ãîð Ìàëÿðåíêî 
çâàæèâñÿ íà óäàð ÷åðåç ñåáå («íî-
æèöÿìè») ìåòð³â ç 11-òè — ïîâç 
âîðîòà. Íà 88-é õâèëèí³ â³í çíî-
âó áóâ áëèçüêèé äî ãîëó. Îäíàê 
õåò-òðèê ²ãîðþ Ìàëÿðåíêó âñå æ 
çðîáèòè íå âäàëîñÿ.

Ìàð³óïîëüö³ áîðîëèñÿ äî ê³í-
öÿ, âèêîðèñòàâøè ÷îòèðè äîäàò-
êîâ³ õâèëèíè. Çà ìèòü äî ô³íàëü-
íîãî ñâèñòêà ªâãåí Ïðîäàíîâ 
çàãíàâ ì'ÿ÷ ó ñ³òêó. Îäíàê ñóääÿ 
íå çàðàõóâàâ ãîë ÷åðåç îôñàéä.
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Êîæåí, õòî äè-
âèâñÿ öüîãîð³÷íèé 

«Õ-Ôàêòîð», çíàº ãóðò DETACH. 
Ï'ÿò³ðêó ðîêåð³â çàïàì'ÿòàëè 
íå ò³ëüêè, ÿê îäíèõ ³ç íàéÿñêðà-
â³øèõ âèêîíàâö³â öüîãî ñåçîíó, 
àëå é ÿê ìóçèêàíò³â, ÿê³ óâ³éøëè 
â ³ñòîð³þ, ñòàâøè ïåðøèì âàæ-
êèì ðîê-ãóðòîì ó ñóïåðô³íàë³ 
òåëåøîó.

Äíÿìè ìóçèêàíòè âïåðøå â³ä-
â³äàëè Â³ííèöþ. Öå ñòàëî ãàðíèì 
ïðèâîäîì, ùîá ïîçíàéîìèòè ç 
¿õ òâîð÷³ñòþ â³ííè÷àí. Ìè çó-
ñòð³ëèñÿ ³ç ë³äåðîì DETACH 
Îëåêñ³ºì Âåðåí÷³êîì.

Îëåêñ³þ, ñëóõàþ÷è âàøó îñòàí-
íþ ï³ñíþ «Distance», âèíèêàº â³ä-
÷óòòÿ, ùî âè âèïëåñêóºòå ïåðå-
æèòå íåâäàëèõ ñòîñóíê³â. Ó í³é âè 
ïîñò³éíî ò³êàºòå ³ øóêàéòå ÷îãîñü 
íîâîãî. ×îãî æ?

— Ëþäè çàâæäè øóêàþòü ÷î-
ãîñü íîâîãî ³ ó êîæíî¿ ëþäèíè 
íà ö³é ïëàíåò³ áóëè ÿê³ñü ïåðå-
æèâàííÿ òà øòóêè ðîìàíòè÷íîãî 
õàðàêòåðó. Òàêèõ ï³ñåíü ì³ëüéîí, 
à ó íàñ öå ïåðøèé òàêèé òðåê. 
Ó îñíîâíîìó ìè ïèøåìî çà æèò-
òÿ, çà ïàöàí³â, à òóò ïðî êîõàííÿ. 
Ïðîñòî òàê âèéøëî.

Íàçâà âàøîãî ãóðòó ïåðåêëàäà-
ºòüñÿ ÿê îêðåìî ñòîÿ÷èé. Îêðåìî 
ñòîÿ÷èé â³ä ÷îãî? ×è òóò òåæ ïðî-
ñòî òàê âèéøëî?

— Íàçâà ç'ÿâèëàñÿ äóæå ïðî-
ñòî. Ó 2010 ðîö³ ìè ³ç ã³òàðèñ-
òîì ïðàöþâàëè â ïðîãðàì³ 3D 
Studio MAX. Êëàöàëè êíîïêè, 
äèâèëèñÿ íà íèõ ³ ïîáà÷èëè íà-
çâó — «Detach». Âèð³øèëè âçÿòè. 
Ïîò³ì äóìàëè ïðèêð³ïèòè äî íå¿ 
ñåíñ, àëå í³÷îãî íå âèéøëî. Òîìó 
öå ïðîñòî íàçâà.

Êîëè ÿ ïèñàâ àíîíñ âàøîãî êîí-
öåðòó, îäèí ç ÷èòà÷³â íàïèñàâ, ùî 
âè âèêîíóºòå íå ñïðàâæí³é ðîê. 
ßê âè ââàæàºòå, ùî òàêå ñïðàâ-
æí³é ðîê?

— Ó ìîºìó ðîçóì³íí³ º ìóçèêà 
³ çà â³ä÷óòòÿìè âîíà àáî âàæ÷å, 
àáî ëåãøå. ª ã³òàðè, áàðàáàíè ³ 
âîíî âàëèòü — âàð³àíò³â íåìàº — 
öå íå ìîæå íå áóòè ðîêîì. À ÿê 

âîíî òàì êîíêðåòíî íàçèâàºòüñÿ, 
òî íåõàé öå âèð³øóþòü ëþäè, ÿê³ 
íà öüîìó çíàþòüñÿ. Öå àáñîëþò-
íî íå âàæëèâî.

Âàø³ ï³ñí³ ðîñ³éñüêîþ òà àí-
ãë³éñüêîþ ìîâàìè. ×îìó á âàì 
íå íàïèñàòè òåêñò óêðà¿íñüêîþ?

— Êîëè ìè âèïóñêàëè êðàé-
í³é àëüáîì «I AM» (2015 — àâò.), 
òî âèð³øèëè çðîáèòè éîãî àí-
ãë³éñüêîþ. ßê íà ìåíå, â öüîìó 
ìóçë³ àíãë³éñüêà á³ëüø ï³äõîäèòü 
³ â ÿê³éñü ì³ð³ õîò³ëîñÿ áóòè 
ñõîæèì íà çàõ³äí³ êîìàíäè. Ìè 
ïî÷àëè òàê ðîáèòè ³ çðîçóì³ëè, 
ùî òàê íàì á³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ. 
ßêùî áóäå áàæàííÿ, òî ìè çðî-
áèìî ³ óêðà¿íñüêîþ.

Ãîâîðÿ÷è ïðî Çàõ³ä. Âàñ óæå ïî-
ð³âíþâàëè ³ç àìåðèêàíöÿìè Linkin 
Park. Âè íàâ³òü âèñòóïàëè ç íèìè 
íà îäí³é ñöåí³. Áà÷èòå ñõîæ³ñòü 
ì³æ âàøèìè ãóðòàìè?

— Êîëèñü âîíà áóëà òà îñòàí-
í³ì ÷àñîì âñå ìåíøå. À ñóäÿ÷è 
³ç îñòàíí³õ ñèíãë³â Linkin Park, 
âîíè âçàãàë³ ³íøó ìóçèêó ïî÷àëè 
ðîáèòè. Öå âæå íà Êåò³ Ïåðð³ 
ñõîæå.

ßêùî õòîñü çàðàç íàñ ïîð³âíþº, 
òî, íàïåâíî, öå ìàºòüñÿ íà óâàç³ 
ðàíí³é Linkin Park. Ó áóäü-ÿêîìó 
âèïàäêó êðóòî, êîëè ïîð³âíþþòü 
³ç òàêîþ êðóòîþ êîìàíäîþ ÷è 
àðòèñòîì. Çíà÷èòü ùîñü º â òîìó, 
ùî ìè ðîáèìî. À ÿêùî í³ ç êèì 
íå ïîð³âíþþòü — òè í³õòî.

Ïîãîâîðèìî ïðî òåëåøîó. Âè, 
ìîæíà ñêàçàòè, çðîáèëè íåéìî-
â³ðíå äëÿ óêðà¿íñüêîãî òåëåáà-
÷åííÿ. Ñòàëè ñóïåðô³íàë³ñòàìè 
«Õ-Ôàêòîðó». Òàì, äå ïàíóº 
ïîï, ðîêåðè ïîñ³ëè äðóãå ì³ñöå. 
Öå âàøå äîñÿãíåííÿ ÷è çàãàë ïî-
÷èíàº â³ääàâàòè ïåðåâàãó ÷îìóñü, 
îêð³ì ïîïñè?

— Ãàäàþ, ùî öå çàñëóãà âñ³õ 
ðàçîì, ³ êàíàëó ÑÒÁ, ³ âñ³õ çà-

DETACH: «МИ ЗЛІ ТА ПОТЕРТІ — 
МИ ВОЮВАЛИ, ЯК МОГЛИ» 
Нові імена  Про них пишуть ЗМІ, їх 
творчість обговорюють у соцмережах 
та запрошують на світські заходи, 
вони — рок-гурт DETACH. Журналіст 
RIA провів інтерв'ю з фронтменом 
Олексієм Веренчіком та дізнався, чому 
вони не пишуть пісень українською, як 
нахабніли на «Х-Факторі» та чому все 
більше людей слухають вітчизняне

êóë³ñíèõ ìîìåíò³â. Íàñê³ëüêè 
ÿ çíàþ, ïðîäþñåðè õîò³ëè ùîñü 
ì³íÿòè â ïðîåêò³ ³ öå ç³ãðàëî ñâîþ 
ðîëü. Äî òîãî æ, ìè íå áóëè ñ³-
ðîþ ìèøåþ.

Â Óêðà¿í³ çàðàç ïî÷èíàºòüñÿ 
áóì ìîëîäèõ àðòèñò³â, ç'ÿâëÿºòüñÿ 
êðóòå ìóçëî ³ íàðîä òÿãíåòüñÿ 
äî íîâîãî òà ö³êàâîãî.

Äåÿê³ ó÷àñíèêè «Õ-Ôàêòîðó» 
ðîçïîâ³äàëè, ùî ¿õ áàãàòî â ÷îìó 
îáìåæóâàëî êåð³âíèöòâî ïðîåêòó. 
Ó âàñ áóëî òàê ñàìî? ×è äî âàøî¿ 
äóìêè ïðèñëóõàëèñÿ?

— Ïî ñóò³, íàì áàãàòî 
íàâ'ÿçóâàëè. ²ç âèáîðîì ï³ñåíü 
áóëî ñêëàäíî. Íàì ãîâîðèëè, ùî 
ìè ìîæåìî ðîáèòè òå, ùî õî÷å-
ìî, à â ï³äñóìêó âñå çâîäèëîñÿ 
äî ÷îãîñü îäíîãî. Àëå â ïëàí³ 
îðàíæóâàíü ìè íàìàãàëèñÿ ñòà-
âàòè â ïîçó. Ìè âçÿëè ç ñîáîþ 
ì³í³-ñòóä³þ ³ ñàì³ ñîá³ ðîáèëè 
îðàíæóâàííÿ. Óñ³ì ³íøèì éîãî 
ïèñàëè.

×èì äàë³ ìè ïðîõîäèëè, òèì 
ñèëüí³øå ìè íàõàáí³øàëè ³ ðî-
áèëè òàê, ÿê õî÷åìî.

Ìè çàòðèìóâàëè òåðì³íè, 
íå ïîêàçóâàëè, ùî âèõîäèëî, 
ïðàêòè÷íî äî ê³íöÿ, ìè ïðèõî-
äèëè íà ðåïåòèö³¿ ³ ãðàëè òàê, 
ÿê õîò³ëè. Ó öüîìó ìè áóëè íàé-
á³ëüø íàõàáíèìè. Ìè çë³ ³ ïî-
òåðò³, ìè âîþâàëè, ÿê ìîãëè.

Ó ô³íàë³ âè âèêîíàëè ï³ñíþ 
Queen — We will rock you ç³ ñâî-
ºþ íàñòàâíèöåþ Þë³ºþ Ñàí³íîþ 
(ôðîíòâóìåí ãóðòó The Hardkiss — 
àâò). Âèéøëî, ì'ÿêî êàæó÷è, — 

åôåêòíî. Áóëè ðîçìîâè ïðî ïî-
äàëüøó ñï³âïðàöþ?

— Áóëà øâèäêîïëèííà ðîçìîâà 
ç ïðèâîäó ô³òà. Õî÷åìî çðîáèòè 
ñï³ëüíó ï³ñíþ, àëå ïîêè ùî öå 
íà ð³âí³ ³äå¿. Êîíêðåòíîãî í³÷î-
ãî íåìàº, àëå ÿ äóìàþ, ùî ìè 
äî öüîãî ïðèéäåìî.

Ïåðøèé âàø àëüáîì («Balance» 
2012 — àâò.) âèéøîâ ÷åðåç äâà 
ðîêè ï³ñëÿ çàñíóâàííÿ ãóðòó. Âè 
îäí³ ³ç òèõ, õòî ïî÷èíàëè ç âóëèöü 
³ áåç ãðîøåé àáî ïðîñòî íå õîò³ëè 
âèïóñêàòè äèñê íà ðàííüîìó åòàï³ 
ñâîãî ñòàíîâëåííÿ?

— Óñå, ùî ìè ðîáèëè 
äî 2015 ðîêó — ðîñ³éñüêîìîâíå. 
Âîíî ðîáèëîñÿ âëàñíèìè ñèëà-
ìè íà äîìàøíüîìó êîìï'þòåð³, ³ 
ïî ñóò³, ìè íå âêëàëè òóäè í³÷îãî. 
À ó 2015 ìè âèïóñòèëè àíãëî-
ìîâíèé àëüáîì ³ âèð³øèëè, ùî 
ïîòð³áíî ðóõàòèñÿ äàë³.

Óäîìà ïðîôåñ³éíî çàïèñàòè 
íå âèéäå, ìè öüîãî íå âì³ºìî ³ ïî-
òð³áíî âèòðàòèòè ðîêè, ùîá öüîìó 
íàâ÷èòèñÿ. Òîìó ìè ï³øëè íà ñòó-
ä³þ ³ çàïèñàëè àëüáîì «I AM», 
ÿêèé çâó÷èòü íà ïîðÿäîê ÿê³ñí³øå 
òîãî, ùî ìè ðîáèëè ðàí³øå.

Ç öüîãî àëüáîìó âñå ñòàëî íàáà-
ãàòî ñåðéîçí³øå, ìè ïî÷àëè âêëà-
äàòèñÿ â òâîð÷³ñòü. Õî÷à, ó íàñ 
í³êîëè áàáîê òîëêîì íå áóëî.

Äî ñëîâà «í³êîëè» ñüîãîäí³ â³ä-
íîñèòüñÿ?

— Ìè æ ïðàöþºìî, òîìó ùîñü 
º. À òàê, ùîá ñèïàòè íèìè — 
íåìàº. Ìè ìóçëîì ïðàêòè÷íî 
í³÷îãî íå çàðîáëÿºìî.

Ðàí³øå îñü âçàãàë³ ãîíîðàð³â 
íå áóëî. ¯çäèëè çà ñâ³é ðàõóíîê. 
² ò³ëüêè çàðàç öÿ ñèòóàö³ÿ çì³íþ-
ºòüñÿ, ó íàñ ç'ÿâèâñÿ ìàëåíüêèé 
ãîíîðàð.

Õî÷ âè ³ ìîëîäèé ãóðò, àëå âæå 
âñòèãëè âèñòóïèòè íà áàãàòüîõ 
ôåñòèâàëÿõ ³ êîíöåðòíèõ ìàé-
äàí÷èêàõ, ïðî âàñ ãîâîðÿòü, âàñ 
çíàþòü. ßê òîãî æ äîñÿãòè á³ëüø 
ìîëîäèì ãóðòàì?

— Ïîòð³áíî íàìàãàòèñÿ ðîáèòè 
ùîñü íåñòàíäàðòíå, ÿê³ñü äèâí³ 
ðå÷³, àëå áóòè â öüîìó âïåâíåíè-
ìè. Òîé æå «Õ-Ôàêòîð» íàì äóæå 
áàãàòî äàâ. Íàñ ïîêàçàëè ç òåëå-
â³çîðà, êóïà íàðîäó ïîáà÷èëà öå ³ 
õòîñü ïîòÿãíóâñÿ äî íàøî¿ òâîð-
÷îñò³. Ðèçèêóéòå, âèêîðèñòîâóéòå 
³íòåðíåò — öå æ â³ëüíèé ïðîñò³ð, 
ðåêëàìóéòåñü òàì, ÿê õî÷åòå.

Ïîâåðíåìîñÿ äî òîãî, ùî 
â îñòàíí³ ðîêè ð³âåíü óêðà¿íñüêî¿ 
ìóçèêè çíà÷íî çð³ñ. Ñòàëî íå ò³ëü-
êè á³ëüøå óêðà¿íñüêèõ âèêîíàâö³â, 
à é ÿê³ñòü ¿õ ìóçèêè çðîñëà. Çà-
âäÿêè ÷îìó öå ñòàëîñÿ?

— Ãàäàþ, ùî âñå, ùî â³äáóâà-
ºòüñÿ, äëÿ âñ³õ íåíà÷å ñòðåñ. ² 
â öüîìó ñòðåñîâîìó ñòàí³ ó ëþäåé 
â³äêðèâàþòüñÿ î÷³. Âîíè ïî÷èíà-
þòü áà÷èòè á³ëüøå ð³çíèõ òî÷îê 
çîðó ³ öå ïðîÿâëÿºòüñÿ â óñüîìó: 
â ïîë³òè÷íèõ, ñîö³àëüíèõ ³ òâîð-
÷èõ àñïåêòàõ.

Ìè çì³íþºìîñÿ ³, ÿê ìåí³ 
çäàºòüñÿ, áàéäóæå, ÿêà ñèòóàö³ÿ 
íàâêîëî — ó ëþäåé ïî÷èíàþòü 
â³äêðèâàòèñÿ î÷³ íà òå, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ.

DETACH у Вінниці. На концерт прийшло трохи більше ста людей, у більшості — дівчата 

Ïîòð³áíî íàìàãàòèñÿ 
ðîáèòè ùîñü 
íåñòàíäàðòíå, ÿê³ñü 
äèâí³ ðå÷³, àëå áóòè 
â öüîìó ö³ëêîì 
âïåâíåíèìè
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Ä³â÷èíà çàê³í÷èëà åêñòåðíîì 
øêîëó, çäàëà åêçàìåíè IELTS 
(ì³æíàðîäíà ñèñòåìà îö³íêè 
çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ ìîâè, — ðåä.) 
³ ï³ñëÿ 10 êëàñó ïî¿õàëà ç Â³ííèö³ 
çäîáóâàòè âèùó îñâ³òó çà êîðäîí. 
Êàæå, ùî äóæå õîò³ëà íàâ÷àòèñÿ 
ïî-³íøîìó, íå òàê ÿê ó øêîë³. Çà-
ðàç Îë³ 27 ðîê³â. Âîíà ìàã³ñòð íàóê 
ãàëóç³ á³çíåñó, àëå íàðàç³ çàéìàºòü-
ñÿ ìèñòåöòâîì — ïèøå êàðòèíè. 

Ó Ãîëëàíä³¿ ä³â÷èíà íàâ÷àëàñÿ 
³ ïàðàëåëüíî çàðîáëÿëà ïðèáè-
ðàëüíèöåþ.

— Çà ö³ ãðîø³ ÿ ìîãëà çàïëàòè-
òè çà êâàðòèðó, íàâ÷àííÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº Îëüãà ñëóõà÷àì â «Òðå-
âåë êëàá³» êðåàòèâíîãî ïðîñòîðó 
«Àðòèíîâ». — Ïðàöþâàëà â ñ³ì’¿, 
äå áàòüêàìè òðüîõ ä³òåé áóëè äâ³ 
æ³íêè. Îäíà — òðåíåð ïî áàñêåò-
áîëó. ²íøà — ïðîãðàì³ñò. Îáîõ ä³òè 
íàçèâàëè «ìàìà». ² ÿ í³äå á³ëüøå 

íå áà÷èëà, ùîá ìàëå÷³ äàâàëè ñò³ëü-
êè ëþáîâ³, ñê³ëüêè â ò³é ðîäèí³. 
Í³êîëè íå áà÷èëà, ùîá îäèí ç ä³òåé 
ñèä³â, ïðèïóñòèìî, ç êàøåþ ïåðåä 
òåëåâ³çîðîì, ÿê ó íàñ ïðèéíÿòî.

Ñèñòåìà îñâ³òè â êðà¿í³ íàö³-
ëåíà íà òå, ùîá íàâ÷èòè ëþäèíó 
äóìàòè.

— Áàãàòüîì ëþäÿì çäàºòüñÿ, 
ùî â íèõ âèêëàäà÷³ ïñèõè. Òîìó 
ùî â³í ïðèõîäèòü ³ êàæå: «Ñüî-
ãîäí³ ïðàâäà îñü öå». Òè ó âñå 
öå â³ðèø, ïèøåø, êîíñïåêòóºø. 
À â³í ïðèõîäèòü ÷åðåç òèæäåíü 
³ êàæå: «Õòî âàì òàêó í³ñåí³ò-
íèöþ ðîçïîâ³â. Öå íåïðàâäà». ² 
ïî÷èíàº âèêëàäàòè çîâñ³ì ùîñü 
³íøå. Òè ìîæåø çàçóáðèòè 
íàïàì’ÿòü õî÷ óñ³ êíèæêè, àëå 
ÿêùî òè íå áóäåø ìèñëèòè, í³-
êîëè íå îòðèìàºø ãàðíó îö³íêó.

ßê êàæå Îëÿ, â ãîëëàíä-
ñüê³é ñèñòåì³ îñâ³òè íåìàº 
åêñïåðò³â. Âèêëàäà÷³ äóæå â³ä-
êðèò³, ¿ì ö³êàâî, ùî òè çíàºø. 

ЕКС-ВІННИЧАНКА ПРО 10 РОКІВ 
ЖИТТЯ В ТРЬОХ КРАЇНАХ 
Досвід  Мандрівниця Оля 10 років 
прожила в трьох різних країнах. Там 
навчалася і працювала на різних роботах — 
від прибиральниці до корпоративного 
директора у великій компанії. Вона 
розповіла про те, як складають іспити 
в Голландії, добряків-новозеландців та про 
ввічливих англійських безпритульних

— Ìåíå âðàçèëî, ùî êîëè 
ÿ çàê³í÷èëà ðîáîòó â êîìïàí³¿ 
Unilever, ì³é äèðåêòîð, 50-ð³÷íèé 
ì³ëüéîíåð íàïèñàâ â ðåêîìåíäà-
ö³éíîìó ëèñò³, ÷îãî â³í íàâ÷èâñÿ 
ó ìåíå! — ðîçêàçóº ä³â÷èíà.

Ó Íîâó Çåëàíä³þ Îëÿ ïî¿õàëà 
íà äâà ðîêè ïðàöþâàòè ³íòåðíîì 
â Ì³í³ñòåðñòâî îñâ³òè. Ïðèëåò³ëà 
â êðà¿íó, äå âçàãàë³ í³êîãî íå çíà-
ëà, âë³òêó. À òàì çèìà. Ó øîð-
òàõ òà ùå é áåç ãðîøåé, òîìó ùî 
â àìñòåðäàìñüêîìó ìåòðî â íå¿ 
âèòÿãëè ãàìàíåöü.

— ß âèõîäæó â àåðîïîðòó, éäó 
äî àâòîáóñà ³ êàæó âîä³þ: «Âè çíà-
ºòå, â ìåíå âêðàëè ãàìàíåöü, ãðî-
øåé íåìàº, à ìåí³ òðåáà ñþäè». ² 
ïîêàçóþ. Òîé ÷îëîâ³ê äîâ³ç ìåíå 

áåçêîøòîâíî ³ ïîäàðóâàâ áàéêó, — 
ðîçïîâ³äàº ìàíäð³âíèöÿ. — Ïðè-
¿õàëà â ãóðòîæèòîê, äå ìàëà æèòè, 
³ ïîÿñíèëà ñèòóàö³þ, ùî çàðàç 
íå çìîæó çàïëàòèòè. Ëþäè, ÿê³ 
âïåðøå ìåíå áà÷èëè, êàæóòü: «Òàê 
òîá³ æ òðåáà ïîäóøêè, ïî¿ñòè, ùå 
ùîñü». À ÿ íàâ³òü íå çàïàì’ÿòàëà, 
ÿê ¿õ çâàòè. Âîíè ïðèíåñëè ìåí³ 
âåëèê³ ïàêåòè ïðîäóêò³â, ðîçïî-
â³ëè, ùî òóò äî ÷îãî, ùî â íèõ 
¿äÿòü ³ çâ³äêè ï’þòü âîäó. Äîáðîòà 
öèõ ëþäåé ìåíå âðàçèëà. 

Ó Àíãë³¿ Îëüãà ìåøêàëà â ì³ñ-
ò³ Áîðìóíò. Êàæå, ùî õî÷ êðà-
¿íà íåâåëèêà, ¿¿ ÷àñòèíè äóæå 
ð³çíÿòüñÿ. Ëþäè ç ð³çíèõ ì³ñò 
ìîæóòü íå ðîçóì³òè îäèí îäíî-
ãî ïðè ñï³ëêóâàíí³. Ó áàãàòüîõ 

Àíãë³ÿ àñîö³þºòüñÿ ç Øåðëîêîì, 
Ãàðð³ Ïîòòåðîì, ìàí³ðí³ñòþ òà 
âèõîâàí³ñòþ.

— Íàñïðàâä³ æ, íàðîä òàêèé 
ñàìèé ÿê ³ â íàñ, — ãîâîðèòü 
Îëÿ. — Òàê³ æ ñåëà, ò³ æ ñàì³ 
ãîïíèêè. À ñèòóàö³ÿ ç íàðêîòè-
êàìè òàêà, ùî íàì ³ íå ñíèëîñÿ. 

À îò áåçõàòüêè ñïðàâä³ ââ³÷ëèâ³. 
Éäåø ïî âóëèö³. ² â³í çâåðòàºòü-
ñÿ äî òåáå: «Ìàäàì, ïîäàéòå, áóäü 
ëàñêà, êîï³é÷èíó». ² òè íà àâòîìàò³ 
äèâèøñÿ â êèøåíþ, â òåáå, ïðèïóñ-
òèìî, òàì í³÷îãî íåìàº ³ òè êàæåø: 
«Âèáà÷, ÷îëîâ³÷å, â ìåíå íåìàº ³ç 
ñîáîþ äð³áíèõ ãðîøåé». Íà ùî â³í 
â³äïîâ³äàº: «Äÿêóþ, ãàðíîãî âàì 
äíÿ». Ó íèõ çàâæäè º âèõ³ä. Àëå 
âîíè ñàì³ îáèðàþòü æèòè íà âóëèö³.

Художниця Ольга. Подорожує Новою Зеландією. 
Напис на табличці сповіщає, що в цій місцевості рослини 
борються із сильними солоними вітрами, бідним 
грунтом. Тому в таких умовах вони стають карликовими
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кінотеатр 
ім. Коцюбинського Група MOZGI. 

Big show
Найбрутальніша група 
країни MOZGI зі своїм 
грандіозним танцюваль-
но-музичним та світловим 
«Big show» у Вінниці! 
25 травня о 19.00 у спорт-

клубі «Нокаут» Потап, Позитив, Дядя Вадя, DJ 
Bloodless, Едуард Каменєв і Руслан Сторожик 
поставлять Вінницю на вуха: презентують свою 
нову мегакруту концертну програму і влаштують 
незабутній відрив! Будуть всі найкращі хіти MOZGI і 
чимало прем’єрних синглів з нового альбому, вихід 
якого запланований на весну. Масштабне «Big show» 
в новому для групи форматі, наповнене унікальними 
технічними нововведеннями, професійним звуком 
і світловими елементами. Квитки у фан-зону — 
300 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
Будинку офіцерів, театру Садовського, «Магігранду» 
і «Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Дизель Шоу» 26 
травня у Вінниці!
Королі українського гумо-
ру «Дизель Шоу» з новою 
програмою «Весна сміш-
на» у Вінниці! 26 травня 
о 20.00 у Будинку офіцерів 
будуть нові найсмішніші 

жарти, дві години безперервного сміху і найкраща 
атмосфера! Незрівнянні гумористи не втомлюються 
створювати нові гумористичні шедеври про наше 
життя, роботу і відпочинок. У їхньому арсеналі — за-
вжди багато прем’єр і нових яскравих номерів, якими 
вони й порадують вінничан у рамках свого нового 
всеукраїнського туру «Весна смішна». Приходьте 
на концерт всією родиною і разом насолоджуйтеся 
якісним гумором від найкращих гумористів країни!
Квитки — 150–550 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садов-
ського, «Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштов-
на доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КІНО

Красиво піти
Комедія, 19.04, поч. о 14.40, 20.10
Вартість квитків — від 65 грн
20.04–26.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Бебі бос
Анімація, 19.04, поч. о 14.20, 18.20
Вартість квитків — від 65 грн
20.04–26.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Привид у броні
Трилер, 19.04, поч. о 10.00, 16.30
Вартість квитків — від 60 грн
20.04–26.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Форсаж 8
Трилер, 19.04, поч. о 10.00, 12.00, 16.20, 19.10, 
21.55. Вартість квитків — від 60 грн
20.04–26.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ліки від щастя
Жахи, 19.04, поч. о 21.55. Вартість квитків — 
75 грн. 20.04–26.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Урфін Джюс і його дерев'яні солдати
Анімація
20.04–26.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Барбадог
Анімація, 19.04–27.04, поч. о 10.00, 12.00
Вартість квитків — 20 грн

Джамала
Документальний фільм, 19.04–20.04, поч. о 20.00
Вартість квитків — 20 грн

Королева Іспанії
Комедія, 21.04–27.04, поч. о 13.50, 20.00
Вартість квитків — 20 грн

Дружина доглядача зоопарку
Історична драма, 21.04–27.04, поч. о 15.20
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Форсаж 8
Бойовик, 19.04, поч. о 9.30, 10.30, 12.20, 13.20, 
15.10, 16.10, 17.00, 18.00, 19.00, 19.50, 20.50, 
21.50, 22.40. Вартість квитків — від 50 грн
20.04–26.04, довідка — за тел. (096)0035050

Могутні рейнджери
Фентезі, 19.04, поч. о 12.20. Вартість квитків — від 
50 грн. 20.04–26.04, довідка — за тел. (096)0035050

Життя
Фантастика, 19.04, поч. о 10.20, 12.30
Вартість квитків — від 50 грн
20.04–26.04, довідка — за тел. (096)0035050

Смурфики: загублене село
Анімація, 19.04, поч. 9.50, 11.50, 13.50, 15.50
Вартість квитків — від 50 грн
20.04–26.04, довідка — за тел. (096)0035050

Післявесільний розгром
Комедія, 19.04, поч. о 18.40, 22.30
Вартість квитків — від 50 грн
20.04–26.04, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
ТЕАТР 
театр ім. Садовського 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Народний Малахій
Трагіфарс, 19.04, поч.о 18.30

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 20.04, поч. о 18.30

Чудовий вікенд для пікніка
Мала сцена. Драматична комедія
20.04, поч. о 19.00

Моя чарівна леді
Мюзикл, 21.04, поч. о 18.30

Дюймовочка та метелик
Розумна казка для дітей, 22.04, поч. о 12.00

Оркестр
Мала сцена. Фарс у ритмі танго
22.04, поч. о 19.00

Шельменко-денщик
Водевіль, 25.04, поч. о 18.30

Анна Кареніна
Театральний роман, 26.04, поч. о 18.30

Народний Малахій
Трагіфарс, 27.04, поч. о 18.30

Чудовий вікенд для пікніка
Мала сцена. Драматична комедія
29.04, поч. о 19.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, 
тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 20 грн
Півтори жмені
Казка з полонини на тлі верховинських мелодій
22.04, поч. об 11.00 та 13.00

Бука
Лялькове естрадно-циркове шоу
23.04, поч. об 11.00 та 13.00

ВИСТАВКИ
Виставка птахів та тварин
7 травня у Вінниці відбудеться виставка-
ярмарок птиці, кролів та інших 
сільськогосподарських тварин.
Тут можна не лише подивитись, але й 
купити собі домашніх улюбленців. Виставка 
проводитиметься за адресою: вул. Генерала 
Арабея, Станція юнатів. Організатор виставки — 
Вінницький клуб голубоводів
Участь можуть взяти всі бажаючі! 
Телефон для довідок (093)9795656.

ВЕЧІРКИ 
«ПЛАНЕТА MODA-BAR»
(вул. Стеценка, 75 а, тел. 69–04–40)
«Alco Trash»
У нічному клубі «Планета Moda-Bar» щочетверга 
вибухова вечірка «Alco Trash»! 
Початок о 22.00. Горілка на барі до 00.00 — 
по 5 грн! Вхід для всіх вільний! Телефони для 
довідок: 69–04–40, 69–67–10.

АМАГАМА 
(пр. Юності, 18, тел. 52–54–90)
Вечірка «Golden Hits» з хітами від 
80 до 2000-х!
Нічний клуб «Амагама» запрошує щоп'ятниці 
на шалену вечірку «Golden Hits» з хітами від 
80 до 2000-х! 
Резиденти дискотек з найкращими хітами: 

OLD CD, Kenny, Papa, Maks Advanced. 
Замовлення столиків — за телефоном 52–54–90. 
Початок вечірки о 22.00. 
Вхід для дівчат — вільний, для чоловіків — 40 грн!

Н2О
(проспект Космонавтів, 69, 
тел. 69–38–69)
«Exotic Party-2016»
Кожної п'ятниці нічний клуб «Н2О» запрошує 
на неймовірну вечірку «Exotic Party-2016». 
Ексклюзивний проект від PR group «ДЛЯ ЛЮДЕЙ», 
який об’єднує на одному танцювальному 
майданчику більш ніж 15 національностей. 
Початок о 22.00. Вхід до 23.00 всім вільний. 
Для дівчат — вхід вільний до 24.00. 
Після півночі з флаєром — вхід 25 гривень, без — 
30 гривень.

394042

Христина Соловій 
вперше у Вінниці!
4 травня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів принцеса 
лемків Христина Соловій, 
яка скорила своїм шар-
мом та божественним 
криштально-чистим 

голосом всю Україну, вперше у Вінниці з великим 
сольним концертом у рамках всеукраїнського 
туру «Жива вода 2017». На концерті прихильники 
творчості зануряться у хвилі мелодійного фолку! 
Прониклива атмосфера лірики родом з Карпат-
ських гір та саунду з долини річки Міссісіпі змусить 
вас запам’ятати цей вечір на все життя!
Хіти «Тримай мене міцно, одною руко…», «Хто як 
не ти», «Под облачком» та багато інших будемо 
співати всі разом! Зараз Христина Соловій, яка 
у 2013 році у складі команди Святослава Вакарчука 
стала фіналісткою «Голосу країни», зібрала власний 
гурт, до якого увійшли одні з кращих музикантів кра-
їни. Квитки на концерт — 190–550 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру 
Садовського, «Магігранду». Безкоштовна доставка: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Ігор Юрковський: 
ювілейний 
гала-концерт 
30 квітня Ігор Юрков-
ський та гурт «Фанфари 
Купали» збирає шану-
вальників на ювілейному 
гала-концерті у Вінниць-

кому театрі ім. Садовського. На вас чекає програма 
з кращих пісень та нових хітів від популярного 
сучасного українського співака та композитора. 
На концерт Ігоря Юрковського завітають також за-
служені артисти України Любов та Віктор Анісімови, 
переможець «Крим Мюзік Фест-2012» Олександр 
Онофрійчук, Катерина Шимків та інші знані зірки 
сучасної вітчизняної сцени, а також Ігор Андрусєйко, 
Олександра Мельник, Діана Подолянчук і Анна Ва-
раниця того дня теж вийдуть на сцену, аби привітати 
колегу та присвятити йому свої пісні. Концерт від-
будеться за підтримки Вінницької міськради у театрі 
ім.Садовського (вул.Театральна, 13), 30 квітня, 
о 18.00. Безкоштовна доставка квитків по Вінниці: 
(0432) 69–22–22, (097) 0522222
Організатор концерту — продюсерський центр 
«Nekrasov». Офіційний партнер — ТЦ «Sky Park»
Пригощає — ресторація «Гостинний пан».

Михайло Грицкан з концертом «Одна любов»
11 травня у Вінниці відбудеться концерт Михайла Грицкана «Одна любов». 
Концерт пройде в рамках Всеукраїнського туру Михайла Грицкана, в якому 
улюбленець публіки виступить з концертом у 26 містах України. Концерт у 
Вінниці запланований на 11 травня у залі Вінницької обласної філармонії. 
Виступ співака буде з музичним супроводом від гурту «Гранд».
Початок о 18.30. Доставка квитків по місту за телефонами: (0432) 55 62 17, 
(067) 304 52 38. Вартість квитків: від 150 грн.
На вас чекають вже такі знайомі та прем'єри нових пісень, чудова атмосфера 
та гарний настрій.
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В Одессе на Привозе три разме-
ра одежды: «на вас», «не на вас» 
и «надо мерить»!


— Это правда?
— Нет, это новости.


«Боже мой! Как тесен мир, как 
тесен!» — радовался врач, назначая 
гаишнику по шесть клизм в день.


Жизнь мужчины в браке делится 
на две части — до того как забыл 
дома телефон, и после.


Учительница черчения снялась для 
Рlауbоу.
Там были вид сверху, вид снизу 
и изометрическая проекция на раз-
вороте.


13.30 — Я тебя не отвлекаю?
23.59 — Нет.


Минута смеха над начальником от-
бирает премию за квартал.


Чем старше становишься, тем яснее 
понимаешь, что день рождения раз 
в году — не так уж и редко…


И вы еще спрашиваете: Почему нет 
мяса? Да потому что свиньи вышли 
в люди, коровы вышли замуж, козлы 
женились, бараны защитили дис-
сертацию и сейчас на руководящих 
должностях, а куры сдохли со смеху!


Все инструкции на русском языке 
должны начинаться со слов: «Ну что, 
уже сломал?»


Cемейная пара приезжает на курорт. 
Заезжают в номер. Жена видит мышь 
и начинает вопить: «Аааа!! Мышь! 
Звони на ресепшн, у тебя с английским 
получше, а я — полный ноль». Набирает:
— Hаllo
— Hаllo
— Do уou know «Tom аnd Jеrrу»?
— уеs, I do
— Jеrrу is hеrе.


Мне вчера сказали, что я живу фан-
тазиями. Я чуть с дракона не упал.


Идет второй месяц весны, 
кто-нибудь первый видел?


Девушка спрашивает своего нового 
приятеля:
— Почему, когда мы целуемся, ты за-
ставляешь держать тебя за уши?
— Потому что однажды в такой ситуа-
ции у меня из кармана исчез кошелек 
с деньгами.


Пpиходит Маша в пеpвый класс.
— А ты считать умеешь? — 
интеpесуется учительница.
— Один, два, тpи, четыpе, пять, 
шесть, семь…
— А дальше знаешь?
— …восемь, девять, десять, валет, 
дама, коpоль, туз.


— Как с английского перевести «I 
don"t know»?
— «Я не знаю»
— Да что ж такое! Никто не знает…


1 курс. Первая пара по матанализу 
в техническом вузе. Препод:
— Записываем тему: Действительная 
функция действительной перемен-
ной. Сюръективные, инъективные 
и биективные функции.
Голос с задней парты:
— Алло! Я передумал. Заберите меня 
в армию!


— Девочки 12–15 лет пишут статусы 
«Мне его так не хватает!..» Это они 
про мозг?


Тормозит мужик такси в Нью-Йорке:
— Сколько будет до автобусной 
станции?
— Шесть долларов.
— А багаж?
— Багаж бесплатно.
— Ок. Завези багаж, а я туда сам 
приеду.


Проверяющий на одесском рынке:
— У вас есть документы на эту рыбу?
— А шо вам надо? Свидетельство 
о смерти?

ÏÎÆÀÐÒÓªÌÎ?
Сторінку підготував Михайло Курдюков

Як бачите, у RIA нова рубрика. На численні прохання читачів  Якщо ви складаєте кросворди, малюєте карикатури 
або маєте кумедні фото, пишіть редактору Вадиму Павлову: vadim.pavlow@gmail.com

Маньяк опрыскал деньги ядом 
и пожертвовал их детскому дому. 
Погибло двадцать депутатов, 
два мэра и один министр. Дети 
не пострадали.


— Твоя лень тебя погубит.
— Если это правда моя лень, то ей 
будет лень меня губить.


Существует два способа спорить 
с женщинами. Ни один не работает.


Внимание! Вопрос к мужчинам! Вот 
такая ситуация. Вы лежите между 
девушкой вашей мечты и геем. 
К кому вы повернетесь спиной?


Чем меньше населённый пункт, тем 
интересней и увлекательней в нём 
Санта-Барбара!


Кот лежит во дворе. Мимо идет 
хозяйка и говорит:
— Поел, погулял, поспал, — мне бы 
такую жизнь.

Кот думает:
— Детей моих утопила, жену мою 
стерилизовала, меня кастрировала… 
Тебе бы такую жизнь…


Мать говорит сыну:
— Hу что ты тянешься через весь стол 
рукой? У тебя что, языка нет?
— Есть. Hо рукой я достаю дальше.


Мне лишь оставалось смотреть 
на их всплывшие побелевшие тела. 
Местами было заметно, 
как внутренности просились 
наружу. Зрелище было довольно 
мерзкое, но я понимал — пельмени 
сварились.

А що тішить відомих вінничан?

ВИКТОР 
ВОЛОС (17),
ФОТОГРАФ

396270
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ОВЕН 
На початку тижня можливе 
деяке непорозуміння між 
закоханими, сварки можуть 
виникати з будь-якого при-
воду. Намагайтеся не нада-
вати їм великого значення.

ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся на початку тиж-
ня вибрати час і розібратися 
у власних почуттях. У середу 
одне необережне слово може 
вплинути на подальші вза-
ємини з коханою людиною.

БЛИЗНЮКИ 
Ви будете схильні захо-
плюватися. Можливо, вам 
закрутить голову новий 
знайомий. Середа гарна для 
прояву екстравагантності.

РАК 
Зверніть увагу на свою зо-
внішність, продумайте все 
до дрібниць. Несподівана зу-
стріч на початку тижня може 
виявитися вельми романтич-
ною і змінити вашу долю. 

ЛЕВ 
Кохання і взаєморозумін-
ня — ось, що чекає вас цього 
тижня. Може бути, в поне-
ділок відбудеться довгоочі-
кувана розмова з коханою 
людиною. 

ДІВА 
Постарайтеся заспокоїтися і 
розібратися в своїх заплу-
таних емоціях і відчуттях. 
Корисно буде згадати про 
пріоритети, щоб не поруши-
ти гармонію стосунків.

ТЕРЕЗИ 
Не тягніть ковдру на себе. 
Чим більше ви будете відда-
вати в коханні, тим більше ви 
отримаєте. П'ятницю можна 
провести з друзями, але субо-
ту — обов'язково з коханим.

СКОРПІОН 
У понеділок кохана людина 
може приємно здивувати 
вас. У цей же день імовірна 
дуже цікава зустріч з ро-
мантичним продовженням, 
якщо, звичайно, ви не буде-
те сидіти вдома.

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень підходить для роз-
витку особистих стосунків. 
Кохана людина буде вас 
підтримувати, тільки не ви-
магайте від неї більше, ніж 
вона може вам дати. 

КОЗЕРІГ 
Якщо ви будете занадто 
багато часу присвячувати 
роботі, забувши про все 
на світі, то вже в середу 
ви вислухаєте від коханої 
людини масу докорів.

ВОДОЛІЙ 
У сфері особистого життя 
вас супроводжує удача й 
везіння. Постарайтеся біль-
ше часу проводити вдвох з 
обранцем, але не занадто 
афішуйте ваші стосунки.

РИБИ 
У вівторок будьте обережні з 
кимось зі своїх недавніх зна-
йомих, не варто розкривати 
своїх таємниць і секретів.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 19-25 КВІТНЯ

395202

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Умение пользоваться комп-
лиментами — это не толь-
ко отличный инструмент, 
но и критерий хорошей са-
мооценки. Потому что если 
вы вспомните любое обще-

ние, то в более «высоком» положении на-
ходится человек, который склонен делать 
комплименты и отмечать достоинства дру-

гих. Это такой себе лидерский лайфхак. 
Комплименты можно делать по отношению 
к каким-то внешним признакам (одежда, 
причёска, обувь), так и поведению, а также 
личностным качествам. С последним интерес-
нее всего. На самом деле, любому поведению 
человека можно приписать положительный 
смысл, таким образом, создав комплимент. 
В НЛП этот инструмент называется рефрей-
минг, т. е. изменение отношения к чему-ли-
бо. Так, скупой человек легко превращается 

в «экономного», агрессивный в «напористо-
го», скромный в «приличного». Способность 
принимать комплименты заслуживает отдель-
ного внимания. Очень часто люди, слыша 
комплимент в свой адрес, начинают отрицать 
его. Не следует этого делать по нескольким 
причинам. Во-первых, потому что человек вам 
это говорит совсем для другого, а во-вторых, 
не забывайте, что это видение и мнение дру-
гого человека. В данной ситуации «спасибо» 
и улыбки будет вполне достаточно.

КОМПЛИМЕНТЫ, КАК 
ГОВОРИМ И ПРИНИМАЕМ 
Искусство  Восхищение, одобрение, 
похвала — это составляющие 
комплимента. Но стоит немного 
«пережать» и все хорошее превращается 
в лесть. Умеете восхищаться людьми? 
А принимать восхищение? Будем учиться

Äîáðîå ñëîâî è êîøêå ïðèÿòíî, 
à ñêàçàííîå â òåìó è ïî ñóùåñòâó 
ñïîñîáíî íå òîëüêî íàñòðîåíèå 
«ñäåëàòü», íî è ñàìîîöåíêó ïîä-
íÿòü. Åñëè âû âëàäååòå èñêóñ-
ñòâîì çàìå÷àòü õîðîøåå â äðó-
ãîì ÷åëîâåêå, òî è ñåáÿ ñàìîãî 
âðÿä ëè îáèäèòå. Íå çðÿ ðå÷ü 
îá èñêóññòâå, ïîòîìó êàê ìåæäó 
äåéñòâèòåëüíî êîìïëèìåíòîì 
è ãðóáîé ëåñòüþ òîíêàÿ ãðàíü, 
êîòîðàÿ âûðàæàåòñÿ ïîðîé äàæå 
íå â ñëîâå, â èíòîíàöèè. Ëüñòå-
öû, ïðÿìî ñêàæåì, íåïðèÿòíû, 
à åñëè áûòü ÷åñòíûì, òî âûçû-
âàþò äàæå ïðåçðåíèå. À ïîòîìó 
ãëàâíîå ïðàâèëî êîìïëèìåíòà — 
îí äîëæåí áûòü èñêðåííèì.

Íå ðàññòðàèâàéòåñü, åñëè âàø 
êîìïëèìåíò êàæåòñÿ âàì íàäó-
ìàííûì. Ýòî êðèòèêîâàòü íà-
ìíîãî ëåã÷å, ÷åì õâàëèòü. Èùèòå 
ñâîè âàðèàíòû êîìïëèìåíòîâ 
è îáÿçàòåëüíî ïðèìåíÿéòå èõ 
â ñâîåé æèçíè. Âû óáåäèòåñü, 
÷òî ýòî ðàáîòàåò, à îêðóæàþùèå 
÷óâñòâóþò ñåáÿ ïðè ýòîì î÷åíü 
çàìå÷àòåëüíî. Âåäü ìû âñå î÷åíü 
ëþáèì, êîãäà ê íàì õîðîøî îò-
íîñÿòñÿ.

ДАЕШЬ РЕАКЦИЮ. Êîìïëè-
ìåíò — ýòî àäðåñíàÿ øòóêà, 
ïîýòîìó ñìîòðèòå ÷åëîâåêó 
â ãëàçà, êîãäà ãîâîðèòå ïðèÿò-
íîñòè. À åùå îíè äîëæíû áûòü 
îòêðîâåííûå è ÷åñòíûå. Èíà÷å 
âñå, ÷òî âû ñêàæåòå, ãðîøà ëî-
ìàíîãî íå ñòîèò.

Óìåòü êðàñèâî ïîðàäîâàòü êîì-
ïëèìåíòîì — ýòî çäîðîâî, åùå 
çäîðîâåå àäåêâàòíî íà íåãî îòðå-
àãèðîâàòü. Ëó÷øå âñåãî èñêðåííå 
ïîðàäîâàòüñÿ, óëûáíóòüñÿ è âû-
ðàçèòü ÷òî-òî ïðèÿòíîå â îòâåò. 
Åñëè êîìïëèìåíò ÿâíî äâóñìûñ-
ëåííûé (èç ðàçðÿäà — çäîðîâî 
âûãëÿäèøü, ïëàñòèêó ñäåëàëà?) — 

âîçäåðæèòåñü îò êîììåíòàðèåâ — 
èíà÷å áóäåò ñåáå äîðîæå. À åùå 
íå ñòîèò ðåàãèðîâàòü íà ïîõâàëó 
êàê íà âîïðîñ, òðåáóþùèé äî-
êàçàòåëüñòâ.

НЕ НАДО ТАК. Ïðè÷èí æå íåàäåê-
âàòíîé ðåàêöèè íà êîìïëèìåíòû 
ìîæåò áûòü ìíîãî.

Âî-ïåðâûõ, ïðîáëåìû ñ ñàìî-
îöåíêîé, åñëè åå êà÷àåò îò «ÿ 
ãðàíäèîçåí» äî «ÿ ÷ìî» ïîíÿòíî, 
÷òî êîìïëèìåíòû ìîãóò ñäåëàòü 
òîëüêî õóæå. Ê ïðèìåðó, ó âàñ ÷òî 
-òî ïîëó÷èëîñü ïî ðàáîòå: ïðî-
åêò âîâðåìÿ ñäåëàëè, èäåþ êðå-
àòèâíóþ îçâó÷èëè, íó èëè ïðî-
ñòî îïàçäûâàòü ïåðåñòàëè… Âàì 
òóò æå êîëëåãè îáðàòíóþ ñâÿçü 
äàëè: «Ìîëîäåö. Òàê äåðæàòü», 
«Ýòî òàê íåîæèäàííî, íî òàê êðó-
òî», «Ìû â òåáÿ âñåãäà âåðèëè».

Åñëè ó âàñ ñ ñàìîîöåíêîé âñå 
îê, íó òî åñòü âû â êóðñå îáî âñåõ 
ñâîèõ äîñòîèíñòâàõ è íåäîñòàò-
êàõ, ìîæíî íà ýòè êîìïëèìåíòû 
(ïîðîé ñîìíèòåëüíûå) äàòü íîð-
ìàëüíóþ ðåàêöèþ — ïîñìåÿòüñÿ, 
ñêàçàòü «äà, ñïàñèáî». À ìîæíî íà 
íåàäåêâàòíûå: äëÿ íà÷àëà âîçìó-
òèòüñÿ: «Äà êòî âû òàêèå, ÷òîáû 
ìåíÿ õâàëèòü, îöåíèâàòü, êîíòðî-
ëèðîâàòü» (íóæíîå ïîä÷åðêíóòü), 
èëè çàñòåñíÿòüñÿ è êîìïëèìåíò 
îáåñöåíèòü: «Ýòî âû òàê èçäåâà-
åòåñü», «Äà ÷òî ÿ òàêîãî ñêàçàë, 
ýòî âåäü åðóíäà», «Äà, ÿ çíàþ, ÷òî 
ìíå íóæíî èñïðàâëÿòüñÿ»…

Âî-âòîðûõ, åñòü ëþäè, êîòî-
ðûì íå êîìôîðòíî îáùåñòâåí-
íîå âíèìàíèå, à åñòü òàêèå, êî-
òîðûå îò íåãî çàâèñÿò. Òàêîìó 
÷åëîâåêó, ÷òî íå ñêàæè, ó íåãî 
ëèáî äóøà â ïÿòêè óõîäèò: «Â 
÷åì ïîäâîõ?», «×òî ÿ óæå ñäå-
ëàë?». Ëèáî: «Âû ñïåöèàëüíî ýòî 
ãîâîðèòå, ÷òîáû ìåíÿ — óòåøèòü, 
ìàíèïóëèðîâàòü…» 

ПРАВИЛА ПРИНЯТИЯ КОМПЛИМЕНТА

УЛЫБКА 
Самый простой способ ответить 
на комплимент, если смущаетесь или 
неуверенны в себе, просто подарите 
человеку свою улыбку. К улыбке стоит 
добавить «Спасибо», «Спасибо, 
мне очень приятно».

СМОТРИТЕ В ГЛАЗА 
Не важно, смущаетесь, улыбаетесь, 
говорите в ответ «Спасибо». Обязательно 
смотрите собеседнику в глаза. 
Это, как минимум, говорит о доверии, 
дружелюбии и уважении.

КОМПЛИМЕНТ В ОТВЕТ 
Услышали комплимент? Произнесите 
в ответ приятные слова и пожелания. Здесь 
главное сделать так, чтобы ваш комплимент 
не прозвучал как ответная обязаловка 
на полученный. Например, услышав 
от коллеги комплимент: «Ты сегодня очень 
хорошо выглядишь», дайте ответ: «Мне 
приятно услышать это от человека, который 
всегда выглядит отлично».

НЕ ИЩИТЕ ПОДВОХА 
Даже если считаете, что только что 
услышали лесть и в ней нет ни слова 
правды, вспомните поговорку: «Сколько 
людей, столько и мнений». Может быть 
это вам так лестью повеяло, а человек 
искренне хотел вас порадовать. Как знать.

НЕ МОЛЧИТЕ 
Неловкое молчание после комплимента 
может обидеть собеседника. Он может 
подумать, что его слова истолкованы 
неправильно или вовсе безразличны. 
Какие бы эмоции комплименты у вас 
не вызывали, как минимум, человека стоит 
отблагодарить. Это этикет…
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Решайте все дела без суеты 
и спешки. Не ленитесь обра-
титься к здравому смыслу.

ТЕЛЕЦ 
Не желательно играть 
в прятки с начальством 
и представителями закона. 

БЛИЗНЕЦЫ 
У вас появится возмож-
ность разрешить трудный, 
но важный вопрос. 

РАК 
Не пропустите важную 
информацию, касающуюся 
вашей личной жизни. 

ЛЕВ 
Возможно, вам пора 
разгрузить свои плечи 
от чужих проблем. 

ДЕВА 
Вам необходимо спустить-
ся с небес на землю, чтобы 
определить свои дальней-
шие планы.

ВЕСЫ 
Возможны перемены 
как в личных, так и в 
профессиональных делах. 

СКОРПИОН 
Уверенность в собственных 
силах и оптимизм помогут 
завоевать расположение 
окружающих.

СТРЕЛЕЦ 
Благоприятное время для 
действий, направленных на 
укрепление своей репутации.

КОЗЕРОГ 
Время благоприятно для 
решительных действий, пе-
ремен и четкого планиро-
вания будущих событий. 

ВОДОЛЕЙ 
Сконцентрируйтесь, чтобы 
направить события в нуж-
ное русло.

РЫБЫ 
Может появиться шанс 
дальнейшего продвижения 
по службе. 

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
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БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)

Карина, 18 років
Упевнена та цілеспрямована дівчина. Займаюся 
журналістикою та легкою атлетикою, а у вільний час 
відпочиваю з друзями, веду активний спосіб життя. 
Я вважаю, що кожна леді повинна вміти танцювати, 
тому я займаюся танцями з дитинства, спробувала і 
східні, і народні танці. Але найбільше до душі 
мені бально-спортивні танці, якими із 
задоволенням займаюся й дотепер.
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»-2017 
і безкоштовну 
професійну фотосесію від 
фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31

394538
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