
ЯК БЕЗ ПРОБЛЕМ ЇЗДИТИ НА 
НЕРОЗМИТНЕНИХ АВТО
 Митники просили «копів» 
штрафувати людей за євро-
номери, хоча патрульні не мають 
права цього робити

 У районах почали збирати 
персональні дані водіїв 
у невідому базу

 Через це водії вирішили 
влаштувати мітинги одразу 
під трьома структурами

 Ми розбиралися, у чому 
проблема нерозмитнених авто
і як законно на них їздити

ПОРАНЕНІ АТОВЦІ 
ПОКАЗАЛИ СИЛУ 

67 МІЛЬЙОНІВ ЗАПЛАТЯТЬ ЗА «КЕЛЬЦЕ» 
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RIA до сніданку
за 20 грн на місяць

396473

Активісти прийшли до обласної поліції та запитали, для чого у районах поліцейські 
збирають персональні дані євро-водіїв. Начальник превентивної діяльності Нацполіції області 
Руслан Мороз сказав, що це для швидкого розшуку злочинців. Водії кажуть, що це незаконно

397458



2 RIA, Ñåðåäà, 10 òðàâíÿ 2017
ÍÎÂÈÍÈ

Наш вибір– 
8 травня

Áàãàòîð³÷íà òðàäèö³ÿ ãó÷-
íîãî â³äçíà÷åííÿ Äíÿ Ïåðå-
ìîãè 9 òðàâíÿ äîá³ãàº ñâîãî 
ê³íöÿ. Ëîã³÷íîãî ê³íöÿ. 

Ãó÷í³ â³éñüêîâ³ ïàðàäè, 
ìåòîþ ÿêèõ º çàëÿêóâàííÿ 
íàâêîëèøí³õ äåðæàâ, âå-
ñåëîù³  ïîðÿä ³ç ìîãèëàìè 
çàãèáëèõ, â³äîì³ ÿê ï³ä³ãð³ò³ 
«ôðîíòîâèìè» íàïîÿìè «òàí-
ö³ íà ê³ñòêàõ» – º ñåðåäíüî-
â³÷íîþ àç³éñüêîþ òðàäèö³ºþ, 
äî ÿêî¿ ìåíòàëüíî íàëåæèòü 
ðîñ³éñüêå ñóñï³ëüñòâî. Òîìó, 
³ äàòó â³äçíà÷åííÿ çàê³í÷åííÿ 
â³éíè – 9 òðàâíÿ, ó Ðàäÿí-
ñüêîìó Ñîþç³ áóëî îáðàíî 
íàïåðåê³ð óñüîìó öèâ³ë³çî-
âàíîìó ñâ³òó.

Óêðà¿íà çàçíàëà íàéá³ëü-
øîãî ãîðÿ ó ò³é ñâ³òîâ³é òðà-
ãåä³¿, ïðîòå ïåðåáóâàþ÷è 70 
ðîê³â ó ñóñï³ëüñòâ³ çàêðèòîìó 
â³ä çîâí³øíüîãî âïëèâó, ìè 
ðàí³øå íå ìàëè ³íøîãî âèáî-
ðó, ÿê â³äçíà÷àòè çàê³í÷åííÿ 
ò³º¿ ñâ³òîâî¿ òðàãåä³¿ ñàìå 9 
òðàâíÿ.

Ïðèðîäíèé ïðîöåñ î÷è-
ùåííÿ óêðà¿íñüêîãî ñóñ-
ï³ëüíîãî îðãàí³çìó íàïå-
ðåäîäí³ éîãî âõîäæåííÿ 
äî ºâðîïåéñüêî¿ ñ³ì’¿, ïå-
ðåäáà÷àº ïðèéíÿòòÿ óñòà-
ëåíèõ ºâðîïåéñüêèõ íîðì 
òà òðàäèö³é ïî â³äçíà÷åííþ 
ïàì’ÿòíèõ äàò. Çîêðåìà, ³ 
âøàíóâàííÿ ïàì'ÿò³ ïîëå-
ãëèõ ó Äðóã³é ñâ³òîâ³é â³éí³ 
ñàìå 8 òðàâíÿ.  

Íîâ³ ïîêîë³ííÿ óêðà¿íö³â 
âèçíà÷èëèñü ó âèáîð³ íàøî-
ãî øëÿõó äî ªâðîïè. Ðîñ³þ 
óñâ³äîìëþþòü âæå ò³ëüêè ÿê 
ñóñ³äà, äî òîãî æ, çëîñòèâîãî 
òà çàçäð³ñíîãî.

Òèõà òà ùèðà ìîëèòâà, 
ñàìå öüîãî äíÿ ó âñüîìó 
ñâ³ò³ º ã³äíèì âøàíóâàííÿì 
ïàì’ÿò³ ì³ëüéîí³â çàãèáëèõ 
ó ò³é â³éí³.

ДУМКА

ІСТОРИК

В’ячеслав В’ячеслав 
БЕРЕЗОВСЬКИЙБЕРЕЗОВСЬКИЙ

ПЕТРО (55), ПЕНСІОНЕР:
— Я не відзначаю День 
пам’яті, а День Перемоги. 
Вшановую двох моїх дідів, 
які воювали, 9 травня. Так 
було в нашій сім’ї, є і буде. 
Незалежно від того, хто сьо-
годні при владі, чи хто до неї 
прийде колись.

ДІАНА (23), ДЕРЖАВНИЙ 
ВИКОНАВЕЦЬ:
— Раніше ми святкували День 
Перемоги. Але тепер маємо 
два дні для вшанування тих 
подій. 8 травня, разом зі всі-
єю країною і Європою — День 
пам’яті. 9 — День Перемоги. 
І я вважаю це правильним.

ПАВЛО (31), ВІЙСЬКОВИЙ ЛІКАР:
— Якщо ми будемо святкува-
ти День пам’яті, то тоді який 
сенс було перемагати? Ту-
жили би, що перемогли, що 
програли. Ми цим днем 
принижуємо перемогу, яку 
здобули в тому числі і наші 
солдати 70 років тому.

ТАМАРА (59), ПЕНСІОНЕР:
— День Перемоги святкую. 
Це наша сімейна традиція. 
Мій батько воював, дідусь 
воював. А День пам’яті ніко-
ли не відзначала. І напевне 
вже не буду. Все-таки для 
нашого покоління свято — 
9 травня.

ОЛЕКСАНДР (21), СТУДЕНТ:
— Ці дати обидві важливі. 
Я відзначаю День пам’яті, 
але й 9 Травня не забу-
ваю. Хіба можна забути 
таке? Дуже багато україн-
ців брали участь у тій війні. 
Ми не маємо права забува-
ти героїв.

ЛЮДМИЛА (35), ДЕРЖАВНИЙ 
СЛУЖБОВЕЦЬ:
— День Перемоги відзначає-
мо, але й усвідомлюю важли-
вість Дня пам’яті і примирен-
ня. У нашій сім’ї були великі 
втрати: загинули на фронті, 
гинули під час того, як ви-
возили на примусові роботи.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Цього року ви відзначали День Перемоги чи День пам’яті та примирення?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Íà ªâðîïåé-
ñ ü ê ³ é  ï ë î ù ³ 

9 òðàâíÿ â³äñâÿòêóâàëè 72-ãó ð³÷-
íèöþ ïåðåìîãè íàä íàöèçìîì. 
Ñîòí³ â³ííè÷àí âøàíóâàëè ãåðî¿â 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè òà ãåðî¿â 
ÀÒÎ. Íà ïëîù³ â öåíòð³ ì³ñòà 
áóëè é ç äåñÿòîê â³ííè÷àí, ùî 
òðèìàëè â ðóêàõ ïîðòðåòè ñâî¿õ 
ðîäè÷³â — öå òàê çâàíèé ìàðø 
«Áåçñìåðòíèé ïîëê».

Îðãàí³çàòîðîì ìàðøó âèñòóïèâ 
åêñ-íàðäåï â³ä ñîö³àë³ñò³â ²âàí 
Áîíäàð÷óê. Íèí³ â³í ãîëîâà â³-
ííèöüêîãî îñåðåäêó «Ñîþçó ë³-
âèõ ñèë» òà ÃÎ «Óêðà¿íà-Ðîñ³ÿ». 
Áîíäàð÷óê â³äêðèòî âèñëîâëþº 
ñèìïàò³þ ïðåçèäåíòó ÐÔ Âîëî-
äèìèðó Ïóò³íó.

Ùîá óíèêíóòè ïðîâîêàö³é, 
ì³ñüêðàäà õîò³ëà çàáîðîíèòè 
«Áåçñìåðòíèé ïîëê» ó Â³ííèö³. 
Àëå îêðóæíèé àäì³íñóä â³äìî-

âèâ ìåð³¿ ó çàäîâîëåíí³ ïîçîâó
(goo.gl/sKqggT).

Ó öåíòð³ ì³ñòà ÷åðãóâàëè ðÿòó-
âàëüíèêè, ïîë³öåéñüê³, â³éñüêîâ³ 
òà ìåäèêè. Çà ñëîâàìè ðå÷íè-
ö³ îáëàñíî¿ Íàöïîë³ö³¿ Àííè 
Îë³éíèê, Â³ííèöþ íà 9 òðàâíÿ 
îõîðîíÿëè ïðèáëèçíî 300 ïîë³-
öåéñüêèõ: áóêâàëüíî á³ëÿ êîæíî¿ 
ëþäèíè ç «Áåçñìåðòíîãî ïîëêó» 
÷åðãóâàëî ïî äâîº ïîë³öåéñüêèõ.

Âåòåðàí³â, ùî ïðîéøëè â³éíó, 
áóëî íåáàãàòî íà ïëîù³. Æóðíà-
ë³ñò ïîñï³ëêóâàâñÿ ç 98-ð³÷íèì 
Êàðïîì Ñòóñåì.

— ß ïðîéøîâ óñþ â³éíó ³ ìåí³ 
çàðàç 98 ðîê³â. Àëå ÿ õî÷ó ïðî-
æèòè äî 120, — æàðòóâàâ Êàðïî 
Ïàðôåíîâè÷.

Àíòîí³íà Àíäð³¿âíà, õî÷à é íå 
áóëà íà ôðîíò³, àëå â³éíà çìóñèëà 
¿¿ ïðàöþâàòè â 10-ð³÷íîìó â³ö³.

— Ó í³÷íó çì³íó ïðàöþâàëè 
â êîëãîñï³ íà ñîðòóâàëüí³é ìàøèí³. 
Òîä³ ìåí³ áóëî 10 ðîê³â, à ï³ñëÿ 
â³éíè ïðèð³âíÿëè äî ó÷àñíèêà 
áîéîâèõ ä³é, — ëåäâå ñòðèìóþ÷è 

ДЕНЬ ПЕРЕМОГИ ПРОЙШОВ ПІД 
ГАСЛОМ «ПУТЛЕР — КАПУТ»
Провокації не буде!  На 9 травня 
«Союз лівих сил» запланував 
проросійський марш з портретами 
«Безсмертний полк». Його провели без 
«колорадських» стрічок та радянської 
символіки. Без бійок, але не без конфліктів

ñëüîçè ðîçïîâ³äàº 86-ð³÷íà ïàí³ 
Àíòîí³íà. — À çàðàç ìè í³êîìó 
íå ïîòð³áí³. Ò³ëüêè íà Äåíü Ïåðå-
ìîãè çãàäóþòü ïðî íàøå ³ñíóâàííÿ.

Ïîêëàâøè êâ³òè á³ëÿ Â³÷íîãî 
âîãíþ, â³ííè÷àíè ñòàëè çáèðà-
òèñÿ â øåðåíãè, ùîá ïðîéòè 
ìàðøåì. Óòâîðèëîñÿ îäðàçó äâà 
ìàðø³: íàö³îíàëüíèé ï³ä óêðà-
¿íñüêèìè ïðàïîðàìè òà «÷åðâî-
íèé», ó ÿêîìó áóëè ëþäè ç ïîð-
òðåòàìè «Áåçñìåðòíîãî ïîëêó».

Îñòàíí³ õîò³ëè éòè îêðåìî â³ä 
ëþäåé ç óêðà¿íñüêèìè ïðàïîðàìè. 
Àëå âåòåðàíè ÀÒÎ ï³øëè ïîðÿä 
ç íèìè, òðèìàþ÷è â ðóêàõ áàíåð 
«Ïóòëåð — êàïóò». Öå äóæå íå ñïî-
äîáàëîñÿ æ³íö³, ùî áðàëà ó÷àñòü 
ó ìàðø³ «Áåçñìåðòíîãî ïîëêó».

— Ïðèáåð³òü öå çâ³äñè! — êðè-
÷àëà æ³íêà, ùî òðèìàëà äâ³ ôî-
òîãðàô³¿ â ðóêàõ. — Ñïî÷àòêó éäå 
«Áåçñìåðòíèé ïîëê», à âæå ïîò³ì ö³ 
«íàö³îíàë³ñòè»! Ïðîâîêàö³¿ íå áóäå!

Ïîáëèçó áóä³âë³ Â³ííèöüêî¿ 
ÎÄÀ, ùî íà Ñîáîðí³é, çíîâó âè-
íèê ñêàíäàë: ³íøà æ³íêà çâèíóâà-
÷óâàëà «ñâîáîä³âö³â» ó òîìó, ùî 
âîíè ñïðè÷èíèëè Ãîëîäîìîð 
â 30-õ ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ.

— Ó ìåíå âäîìà ëåæèòü ìàìà, 
¿é 87 ðîê³â. Âîíà ïåðåæèëà Ãî-
ëîäîìîð, Äðóãó ñâ³òîâó â³éíó. 
² í³õòî ç âàøî¿ âëàäè íå ïðèéøîâ 
äî íå¿! Ó íå¿ îñòàííþ êâàñîëþ çà-
áèðàëè — åìîö³éíî êàçàëà æ³íêà.

Íà â³äïîâ³äü ¿é «ñâîáîä³âö³» 
êðè÷àëè: «À õòî æ Ãîëîäîìîð 
ñïðè÷èíèâ? Âàø Ñòàë³í, óëþáëå-
íèé âàø êàò». Ñóòè÷êó ïðèïèíè-
ëè ñàì³ æóðíàë³ñòè ç ãðîìàäñüêî-
ãî îá’ºäíàííÿ «Æóðíàë³ñòñüêèé 
ìàéäàí». Âîíè ïðîñòî ñòàëè ì³æ 
ó÷àñíèêàìè êîíôë³êòó.

— Ìàðø çàê³í÷èâñÿ, ðîçõî-
äèìîñÿ, ëþäè! — êàçàëè ïîë³-
öåéñüê³.

Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â ïî-
ë³ö³¿, â ì³òèíãàõ íà ªâðîïåéñüê³é 
ïëîù³ âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî ï³â-
òîðè òèñÿ÷³ ì³ñòÿí, ó õîä³ âóëèöåþ 
Ñîáîðíîþ — ï³âòîðè ñîòí³ ëþäåé.

За даними Вікіпедії, вперше акція 
«Безсмертний полк» була органі-
зована в 2012 році в Томську з іні-
ціативи місцевих тележурналістів. 
Тоді участь в акції взяли шість 
тисяч людей (goo.gl/0W69Tm).
В Україні ця акція з’явилася з по-
чатком АТО. Керівник служби 
«Український барометр» Віктор 
Небоженко вважає, що «Без-
смертний полк» — пропагандист-

ська агітаційна кампанія Кремля.
— Завдання Росії — спровокува-
ти заворушення, спровокувати 
нас на різку реакцію. Їм же по-
трібні масовки, доказ. Росія че-
кає від нас бездарної, незручної 
реакції, вони чекають події, про 
які ще тиждень можна було б 
говорити, — сказав керівник 
служби «Український барометр» 
Віктор Небоженко.

«Безсмертний полк». Що тут такого?

Жінка, що тримає два фото — скандалила з АТОвцями. 
Вона не хотіла, щоб поряд з «Безсмертним маршем» 
був плакат, що паплюжить російського президента

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



ПРЕС-СЛУЖБА DOM.RIA

Ùîì³ñÿöÿ â ³íòåðíåò³ ðîçì³ùóþòüñÿ 
òèñÿ÷³ îãîëîøåíü ç ïðîäàæó íåðóõî-
ìîñò³. Öå çðó÷íî òà øâèäêî. Íå âèõî-
äÿ÷è ç äîìó óêðà¿íö³ ìîæóòü ðîçäèâëÿ-
òèñü íåðóõîìîñò³ ó áóäü-ÿêèõ ðåã³îíàõ 
òà îòðèìóâàòè ¿õ äåòàëüíèé îïèñ. Àëå 
÷àñòî, äëÿ òîãî ùîá ïðèêðàñèòè îãî-
ëîøåííÿ, ïðîäàâö³ ðîçì³ùóþòü íåäî-
ñòîâ³ðíó ³íôîðìàö³þ. DOM.RIA ö³íóº 
äîâ³ðó ñâî¿õ êîðèñòóâà÷³â ³ âæå ï³âòîðà 
ðîêó ôîðìóº â Óêðà¿í³ ðèíîê «Ïåðåâ³-
ðåíèõ ïðîïîçèö³é».

Öüîãîð³÷ êîìïàí³ÿ DOM.RIA â³äçíà-
÷èëà ñâîº 12-ð³÷÷ÿ. Ñüîãîäí³ öå ñàéò 
¹ 1 ç ïîêóïêè òà ïðîäàæó ïåðåâ³ðåíî¿ 
íåðóõîìîñò³ â Óêðà¿í³. Ðåñóðñ âèñòóïàº 
ïîñåðåäíèêîì ì³æ àãåíö³ÿìè íåðóõî-
ìîñò³, âëàñíèêàìè ïîìåøêàíü òà òèìè, 
õòî øóêàº ñîá³ äîì³âêó.

Çà äîñë³äæåííÿì, ïðîâåäåíèì Àíàë³-
òè÷íèì öåíòðîì DOM.RIA ó 2015 ðîö³, 
êîðèñòóâà÷³ ïåðåñòàëè äîâ³ðÿòè îãîëî-
øåííÿì, ðîçì³ùåíèì íà á³ëüøîñò³ ñàéòàõ 
íåðóõîìîñò³. Âèâ÷àþ÷è äîñâ³ä êîðèñ-
òóâà÷³â, êîìïàí³ÿ DOM.RIA âèð³øèëà 
ñòâîðèòè â Óêðà¿í³ ðèíîê ïåðåâ³ðåíî¿ 
íåðóõîìîñò³.

«Ïåðåâ³ðåí³ êâàðòèðè» — óí³êàëüíà 
ïðîïîçèö³ÿ äëÿ êîðèñòóâà÷³â DOM.
RIA. Îãîëîøåííÿ ç ïîçíà÷êîþ «ïåðå-
â³ðåíî» — öå êâàðòèðè, áóäèíêè, îô³ñè, 
ãàðàæ³, ä³ëÿíêè òà ³íøà íåðóõîì³ñòü, ÿêó 
îñîáèñòî ïåðåâ³ðèëè ²íñïåêòîðè RIA.

Â³äòåïåð óêðà¿íöÿì á³ëüøå íå ïîòð³á-
íî âèòðà÷àòè ÷àñ íà òå, ùîá âè¿æäæàòè 
íà îá’ºêòè òà çáèðàòè ïðî íèõ ïðàâäèâó 
³íôîðìàö³þ.

ІНСПЕКТОРИ ПЕРЕВІРЯЮТЬ ВСЕ!
²íñïåêòîðè RIA ïðèõîäÿòü íà âèêëèê 

³ç ñó÷àñíîþ êàìåðîþ ³ ðîáëÿòü ïàíîðàì-
í³ ôîòî 360° êîæíî¿ ê³ìíàòè. Äîäàþòü 
â îãîëîøåííÿ âñå, ùî ìîæå çàö³êàâèòè 
ïîêóïöÿ íåðóõîìîñò³: àäðåñó, ìåòðàæ, 
ñòàí ðåìîíòó òà ö³íó. Óñÿ ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî îá’ºêò ðåòåëüíî ïåðåâ³ðÿºòüñÿ ²í-
ñïåêòîðîì, óçãîäæóºòüñÿ ç âëàñíèêîì íå-
ðóõîìîñò³, àáî ëþäèíîþ, ÿêà âèñòàâëÿº 
¿¿ íà ïðîäàæ òà äîäàºòüñÿ â îãîëîøåííÿ.

Ïàíîðàìí³ ôîòî ïóáë³êóþòüñÿ áåç îáðîá-
êè ó ôîòîðåäàêòîð³. Ï³ñëÿ öüîãî îãîëî-
øåííÿ ðîçì³ùóþòü íà ñàéò³ ç â³äì³òêîþ 
«Ïåðåâ³ðåíå».

ЯК ЗАМОВИТИ ПЕРЕВІРКУ
Çàìîâèòè ïåðåâ³ðêó íåðóõîìîñò³ ²íñïåê-

òîðîì RIA ìîæå êîæåí, õòî ïðîäàº àáî 
çäàº â îðåíäó êâàðòèðè, áóäèíêè òà ³íøó 
íåðóõîì³ñòü íà DOM.RIA. Çàìîâëåííÿ 
ìîæíà çðîáèòè íà ñàéò³ àáî çà òåëåôîíîì. 
²íñïåêòîð RIA çâ’ÿçóºòüñÿ ç çàìîâíèêîì, 
äîìîâëÿºòüñÿ ïðî çóñòð³÷ ó çðó÷íèé äëÿ 
êë³ºíòà ÷àñ òà âè¿æäæàº íà îá’ºêò. Âàðò³ñòü 
ïåðåâ³ðêè äëÿ ìàëåíüêèõ ì³ñò ñêëàäàº 60 
ãðèâåíü, äëÿ âåëèêèõ — 100 ãðèâåíü. Ïå-
ðåâ³ðåí³ îãîëîøåííÿ íà ñàéò³ ç’ÿâëÿþòüñÿ 
ïåðøèìè ïðè ïîøóêó ³ ìàþòü ïð³îðèòåò 
âèùèé çà çâè÷àéí³ îãîëîøåííÿ.

Ó ñåðåäíüîìó «Ïåðåâ³ðåí³ êâàðòèðè» 
ïåðåãëÿäàþòü ó äåâ’ÿòü ðàç³â ÷àñò³øå 
çà çâè÷àéí³. Çà â³äãóêàìè ëþäåé, ÿê³ 
òðèâàëèé ÷àñ íå ìîãëè ïðîäàòè êâàðòèðó, 
ï³ñëÿ ïåðåâ³ðêè âîíà øâèäêî ïðîäàëàñü.

Óæå ñüîãîäí³ íà DOM.RIA ðîçì³ùóºòü-
ñÿ ïîíàä 12 000 ïåðåâ³ðåíèõ îãîëîøåíü. 
Çàãàëîì, çà ÷àñ ³ñíóâàííÿ ïðîåêòó, ïåðå-
â³ðåíî á³ëüø í³æ 15 000 êâàðòèð, áóäèíê³â 
òà ³íøî¿ íåðóõîìîñò³ ïî âñ³é Óêðà¿í³. Äëÿ 
çðó÷íîñò³ êîðèñòóâà÷³â ñàéòó ²íñïåêòîðè 
RIA ïðàöþþòü ó 27 ì³ñòàõ Óêðà¿íè.

МОБІЛЬНИЙ ДОДАТОК 
ДЛЯ ЗРУЧНОСТІ

Äî 12-ð³÷÷ÿ êîìïàí³ÿ DOM.RIA âèïóñ-
òèëà ìîá³ëüíèé äîäàòîê, ÿêèé ìàº ö³ëèé 
ðÿä ïåðåâàã, ùî ïîëåãøóº ïîøóê íåðó-
õîìîñò³. Îäíà ç íèõ — øâèäêèé ïîøóê 
íà ìàï³. Ïðÿìî ó ñìàðòôîí³ ìîæíà îá-
âåñòè íà êàðò³ ðåã³îí, ÿêèé âàñ ö³êàâèòü 
³ äîäàòîê ïîêàæå îãîëîøåííÿ, àêòóàëüí³ 
ó âèä³ëåíîìó ðàéîí³. Ïàíîðàìè êâàðòèð 
ìîæíà çáåðåãòè â äîäàòêó òà ïåðåãëÿäàòè 
¿õ áåç äîñòóïó äî ³íòåðíåòó.

Ó äîäàòêó ðåàë³çóâàëè îäèí ç ñó÷àñíèõ 
òðåíä³â — â³ðòóàëüíó ðåàëüí³ñòü. Ñèäÿ÷è 
âäîìà íà äèâàí³ âè ìîæåòå â³äâ³äóâàòè 
êâàðòèðè òà áóäèíêè, ÿê³ ðîçòàøîâàí³ 
íà ³íø³é âóëèö³, àáî æ íàâ³òü â ³íøîìó 
ì³ñò³. Ïàíîðàìí³ ôîòî 360° äîçâîëÿþòü 
ðîçäèâèòèñü íåðóõîì³ñòü ç óñ³õ ñòîð³í 
ùîá çðîçóì³òè ÷è ïîòð³áåí âàì ïåðå-
ãëÿä «âæèâó».

Ïîêè çà äîïîìîãîþ äîäàòêó ìîæíà 
ëèøå øóêàòè íåðóõîì³ñòü. Àëå âæå íå-
çàáàðîì â³í ñòàíå ïîâíîö³ííèì ³íñòðó-
ìåíòîì äëÿ ðîáîòè ð³åëòîð³â òà ïðåä-
ñòàâíèê³â àãåíö³é íåðóõîìîñò³. Çàâàí-
òàæèòè éîãî ìîæíà íà ñàéò³ DOM.RIA, 
àáî ó Play Market.

НАВЧАЄМО БЕЗКОШТОВНО
Ùîá ïîïóëÿðèçóâàòè ïåðåâ³ðåíèé ðè-

íîê íåðóõîìîñò³ â Óêðà¿í³ òà äîíåñòè 
ïåðåâàãè «Ïåðåâ³ðåíèõ êâàðòèð» äî ð³-
åëòîð³â òà ïðåäñòàâíèê³â àãåíö³é íåðó-
õîìîñò³, êîìïàí³ÿ DOM.RIA ïðîâîäèòü 
ðåã³îíàëüí³ êîíôåðåíö³¿ ïî âñ³é Óêðà¿í³.

Ó÷àñíèêè êîíôåðåíö³é ä³çíàþòüñÿ ïðî 
ñó÷àñí³ òåíäåíö³¿ ðèíêó, îñòàíí³ íîâèíè 
â³ä DOM.RI, çíàéîìëÿòüñÿ ç åôåêòèâíèìè 
³íñòðóìåíòàìè äëÿ ðîçâèòêó á³çíåñó, îòðè-
ìóþòü ïðàêòè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿ â³ä â³äîìèõ 
åêñïåðò³â ðèíêó íåðóõîìîñò³ — Àíàòîë³ÿ 
Òîïàëà, Ñâÿòîñëàâà Ðàéñüêîãî, Ãåîðã³ÿ Êóð-
áàíîâà òà Äìèòðà Áðæåçèöüêîãî. Ó÷àñòü 
ó òàêèõ çàõîäàõ áåçêîøòîâíà, DOM.RIA 
çàïðîøóº íà íàâ÷àííÿ âñ³õ ïðåäñòàâíèê³â 
ïåðâèííîãî ³ âòîðèííîãî ðèíêó íåðóõîìîñò³.

Ãîëîâíà ìåòà «Ïåðåâ³ðåíèõ êâàðòèð» 
íà DOM.RIA — ñòâîðèòè íîâèé ïåðåâ³-
ðåíèé ðèíîê íåðóõîìîñò³, äå ³ ïîêóïö³, 
³ ïðîäàâö³ áóäóòü äîâ³ðÿòè îäèí îäíî-
ìó. Êîìïàí³ÿ âèòðà÷àº áàãàòî çóñèëü 
íà òå, ùîá çðîáèòè ñàéò òà äîäàòîê çðó÷-
íèì äëÿ êîðèñòóâà÷à. DOM.RIA ïîñò³é-
íî çì³íþºòüñÿ, ùîá êîðèñòóâà÷³ ìîãëè 
çàâæäè åôåêòèâíî òà øâèäêî çíàéòè 
ïåðåâ³ðåíó ³íôîðìàö³þ ó çðó÷í³é ôîðì³.

«Перевірені квартири» на DOM.RIA — 
революція на ринку нерухомості
БЛОГ

3
RIA, Ñåðåäà, 
10 òðàâíÿ 2017

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕР
В обіцянці «вічної пам'яті» ховається страх смерті.
Я не можу тобі обіцяти пам'ятати вічно. Бо також піду в якийсь 
день. Жаль, що все так швидко минає. Жаль, що люди за 
словами ховають почуття. Жаль залишатись без тих, хто пішов.

397948
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ОЛЕГ НАЗАРЕНКО, 
ДИРЕКТОР 
ВСЕУКРАЇНСЬКОЇ 
АСОЦІАЦІЇ 
АВТОМОБІЛЬНИХ 
ІМПОРТЕРІВ 
ТА ДИЛЕРІВ

— У країнах ЄС дешеві вжива-
ні автомобілі, бо його ремонт 
набагато дорожчий, ніж у нас. 
Вони платять великі податки 
за неекологічні автівки. Євро-
пейцю вигідніше купити нову 
машину, ніж витрачати тисячі 
доларів на стару. Розмитнення 
автомобіля — це податок. Про-
блема у тому, що одні платять 
цей податок, інші — ні. Без сумні-
ву, він надто великий для серед-
нього українця. Тому логічніше 

було б його просто зменшити. 
Щоб кожен міг поїхати у ЄС, ку-
пити собі там машину, легально 
завезти її в Україну, поставити 
на облік і жити собі спокійно.
— Якщо говорити про той законо-
проект Парасюка, то він написа-
ний непрофесійно і для того, щоб 
компанії-«утримувачі» не втрати-
ли джерело прибутку. Адже там 
йде мова про автомобілі на іно-
земній реєстрації. Значить україн-
цю потрібно його там зареєструва-
ти. Він піде до «утримувача», якщо 
не має у ЄС друзів чи родичів. Ці 
фірми заробляють шалені гроші. 
Мова йде про мільярди гривень. 
Корисніше було б зменшити вар-
тість розмитнення. Ліквідувати, 
наприклад, акцизний збір.

«Одні платять податки, інші — ні»

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

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Íà ïî÷àòêó 
òðàâíÿ ïîíàä 50 
àêòèâ³ñò³â â³ä ÃÎ 
«Àâòîºâðîñèëà», 

«Äîðîæí³é êîíòðîëü Â³ííèöÿ» 
òà «Äîðîæí³é êîíòðîëü ªâðîïà» 
âèð³øèëè «ïîñòàâèòè íà âóõà» 
ìèòíèê³â, «êîï³â» òà ïîë³ö³þ 
îáëàñò³. ×îìó?

— Îáëàñíîþ ïîë³ö³ºþ áóëî 
äàíå ðîçïîðÿäæåííÿ ïî ðàéîí-
íèõ â³ää³ëàõ çáèðàòè ïåðñîíàëüí³ 
äàí³ âîä³¿â àâòî íà ºâðî-íîìåðàõ. 
Öå, ïî-ïåðøå, — êàæå îäèí ç êå-
ð³âíèê³â «Àâòîºâðîñèëè» Îëåê-
ñàíäð Ñêëÿðóê. — À ïî-äðóãå, 
íà÷àëüíèê Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêî¿ 
ìèòíèö³ íà ñâ³é ðîçñóä âèçíà-
÷àâ, ÷è ïðîïóñêàòè ìàøèíó ÷åðåç 
êîðäîí, ÷è í³.

ПІДНЯЛИ ВСІХ «НА ВУХА». Àê-
òèâ³ñò³â îáóðþº òå, ùî ìèòíèêè 
íàäñèëàëè ëèñòè äî ïàòðóëüíèõ 
ç ïðîõàííÿì øòðàôóâàòè âîä³¿â 
ºâðî-àâòî. Ïðè¿õàëè äî ìèòíè-
ö³. Äî ì³òèíãóâàëüíèê³â âèéøîâ 
êåð³âíèê ìèòíèö³ îáëàñò³ Âàëåí-
òèí Êàëàøí³êîâ. Éîãî â³äïîâ³äü 
ìîæíà âì³ñòèòè ó äâîõ ðå÷åííÿõ: 
«Ìè ïðàöþºìî ó ðàìêàõ çàêîíó» 
³ «Ïèø³òü îô³ö³éíå çâåðíåííÿ».

Àêòèâ³ñòè íàïèñàëè çâåðíåííÿ, 
ó ÿêîìó ïîïðîñèëè ïåðåâ³ðèòè 
ä³ÿëüí³ñòü î÷³ëüíèêà Ìîãèë³â-
Ïîä³ëüñüêî¿ ìèòíèö³.

Äàë³ ïî¿õàëè äî ïàòðóëüíèõ. 
Ó âîä³¿â áóëà ³íôîðìàö³ÿ, ùî 
ïàòðóëüí³ ³ ñïðàâä³ îòðèìàëè 
ëèñòè â³ä ìèòíèê³â ç ïðîïîçèö³-
ºþ øòðàôóâàòè âîä³¿â, ÿê³ ¿çäÿòü 
íà íåðîçìèòíåíèõ àâòî. Êîìáàò 
ïîë³öåéñüêèõ Äìèòðî Êèñëè-
÷åíêî ï³äòâåðäèâ öå. Ìîâëÿâ, 
ìèòíèêè ïèøóòü ¿ì, ùî ó íèõ 
íåìàº «æåçëó», ùîá çóïèíÿòè 
òàê³ ìàøèíè.

— Ó Ìèòíîìó êîäåêñ³ íà-
ïèñàíî, ùî øòðàôóâàòè âîä³¿â 
çà ïîðóøåííÿ öüîãî êîäåêñó ìà-
þòü ïðàâî âèêëþ÷íî ìèòíèêè, — 
êàæå Êèñëè÷åíêî. — Ìè ìîæåìî 
ïðèòÿãíóòè òàêîãî âîä³ÿ çà ïîðó-
øåííÿ Ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, 
Àäì³í³ñòðàòèâíîãî êîäåêñó, àëå 
íà öüîìó âñå.

Ê³íöåâîþ òî÷êîþ ì³òèíãóâàëü-
íèê³â ñòàëà îáëàñíà ïîë³ö³ÿ. Çà-
ïèòàëè, äëÿ ÷îãî ïðàâîîõîðîíö³ 
çáèðàþòü ïåðñîíàëüí³ äàí³ âîä³¿â 
íà ºâðî-íîìåðàõ ó íåâ³äîìó áàçó. 
Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ïðåâåíòèâíî¿ 
ä³ÿëüíîñò³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
Ðóñëàí Ìîðîç ïîÿñíèâ, ùî òà-
êèì ÷èíîì ñôîðìóºòüñÿ áàçà, ÿêà 
ïîëåãøèòü ðîçøóê ïîðóøíèê³â. 
ßêèì ÷èíîì ñïèñîê âîä³¿â íà ºâ-

Для водіїв  Митники просили «копів» 
штрафувати людей за євро-номери, хоча 
патрульні не мають права цього робити. 
А в районах почали збирати персональні 
дані водіїв у невідому базу. Через це водії 
вирішили влаштувати мітинги одразу під 
трьома структурами. А ми розбиралися, 
у чому проблема нерозмитнених авто

ЯК ЗАКОННО ЇЗДИТИ НА ЄВРО-АВТО. 
«ЗА» І «ПРОТИ» НЕРОЗМИТНЕННЯ

Купити авто за кордоном. 
Кожні п’ять чи десять днів 
перетинати кордон. П’ять, 
якщо виїжджати будете 
через той пункт пропуску, 
через який в’їжджали. 
Десять — через інший

Можна купити нерозмитне-
ний автомобіль в Україні. 
Але він також має перети-
нати кордон кожні п’ять чи 
десять днів

Якщо у вас є паспорт 
громадянина іншої 
держави і ви більшу 
частину часу живете 
за кордоном, можете ввезти 
машину в Україну для 
особистого користування 
на термін до одного року. 
Обов’язкова умова при 
цьому — реєстрація авто 
в Україні в консульстві 
відповідної держави

Зареєструвати авто за кор-
доном на громадянина 
тієї країни, який виступив 
у ролі «утримувача», 
а українець вписаний у тех-
паспорт як власник. Умова: 
«утримувач» має раз на рік 
перетинати кордон України

Оформити автомобіль 
на українця, який офіційно 
працює за кордоном. Тоді 
зможете користуватися 
машиною в Україні без 
обов’язкового перетину 
кордону 12 місяців

ðî-íîìåðàõ âïëèíå íà ðîçêðèòòÿ 
çëî÷èí³â — íåâ³äîìî.

Ç³ ñâîãî äæåðåëà æóðíàë³ñòè 
RIA ä³çíàëèñü, ùî äàí³ âîä³¿â 
çàïèñóþòü äëÿ òîãî, ùîá âîíè 
ó ñóä³ ñòàëè äîêàçîì òîãî, ùî âî-
ä³é ðåãóëÿðíî êîðèñòóºòüñÿ ö³ºþ 
ìàøèíîþ. Òîä³ ìèòíèêè çìîæóòü 
«âë³ïèòè» ëþäèí³ âåëè÷åçíèé 
øòðàô çà íåðîçìèòíåíå àâòî.

Æóðíàë³ñòè RIA âèð³øèëè ðî-
ç³áðàòèñÿ, ÿê â Óêðà¿í³ çàêîííî 
¿çäèòè íà íåðîçìèòíåíîìó àâòî-
ìîá³ë³, ÿê³ â³ä öüîãî º ðèçèêè, 
ïëþñè òà ì³íóñè.

ХОЧУТЬ СТВОРИТИ НОВИЙ ПО-
ДАТОК. Ó ªâðîï³ àâòîìîá³ë³ äå-
øåâ³. Àëå ¿õ âàðò³ñòü ð³çêî çðîñ-
òàº, ÿê ò³ëüêè ìàøèíà ïåðåòèíàº 
óêðà¿íñüêèé êîðäîí. Âîä³¿, ùî 
êóïèëè àâòî ó ªÑ, ìàþòü çàïëà-
òèòè ñóìó ïîäåêóäè âèùó çà ö³íó 
ìàøèíè ó 2–3 ðàçè, ò³ëüêè çà òå, 
ùîá îô³ö³éíî ââåçòè ¿¿ â Óêðà¿íó. 
Íàïðèêëàä, íà ïîëüñüêîìó ñàéò³ 
otomoto.pl àâòîìîá³ëü Volkswagen 
Golf IV 2000 ðîêó âèïóñêó êî-
øòóº â³ä 4500 äî 6300 ïîëüñüêèõ 
çëîòèõ. Òîáòî äî 1600 äîëàð³â. 
Â Óêðà¿í³ æ òàêå àâòî ìîæíà êó-
ïèòè íå ìåíøå í³æ çà ø³ñòü òè-

ñÿ÷ «çåëåíèõ». Ð³çíèöÿ â³ä÷óòíà: 
ìàéæå ó ÷îòèðè òèñÿ÷³ äîëàð³â 
çà îäèí ³ òîé ñàìèé àâòîìîá³ëü. 
Â Óêðà¿í³ çà 1600 äîëàð³â ìîæíà 
êóïèòè, õ³áà ùî ñòàðèé ÂÀÇ.

Ïðåäñòàâíèê ÃÎ «ÄÊ ªâðî-
ïà» Àðòåì Ìèõàéëîâ ðîçïîâ³äàâ 
æóðíàë³ñòó RIA â ìàòåð³àë³ «Àâòî 
ç ªâðîïè: ÿê çáèðàþòüñÿ âèð³-
øóâàòè ïðîáëåìó íåðîçìèòíåíèõ 
ìàøèí», ùî ìàøèíè ç ªâðîïè 
éäóòü ó êðà¿íó øàëåíèì ïîòîêîì. 
Âîä³¿ àâòî íà ºâðî-íîìåðàõ ïðî-
ïîíóþòü çàêîíîäàâ÷î ëåãàë³çó-
âàòè ñâî¿ ìàøèíè. Ï³äãîòóâàëè 
çàêîíîïðîåêò ¹ 4223. Îñíîâíà 
³äåÿ — ëþäè áóäóòü ïëàòèòè ïî-
äàòîê ³ êîðèñòóâàòèñÿ ìàøèíàìè 
áåç ïðîáëåì.

— ßêùî êîæåí ç íèõ áóäå ïëà-
òèòè õî÷à á ïî 200 ºâðî íà ð³ê 
çà òå, ùîá îô³ö³éíî êîðèñòó-
âàòèñÿ àâò³âêîþ ç-çà êîðäîíó, 
òî áþäæåò áè îòðèìàâ õîðîø³ 
ãðîø³, — êàæå Ìèõàéëîâ.

ЯКІ ШТРАФИ ЗАГРОЖУЮТЬ 
ВОДІЮ. Ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³ 
íå ìàþòü ïðàâà âèïèñàòè øòðàô 
çà òå, ùî âîä³é íåðîçìèòíåíîãî 
àâòî «çàáóâ» ó âèçíà÷åíèé òåðì³í 
ïåðåòíóòè êîðäîí. Öå ïîâèíí³ 
ðîáèòè âèêëþ÷íî ïðàö³âíèêè 

ìèòíèö³, ÿêèõ êîïè ìîæóòü âè-
êëèêàòè íà ì³ñöå. Òîìó â³ðîã³ä-
í³ñòü, ùî òàêîãî âîä³ÿ ñï³éìàþòü 
íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè ³ çìóñÿòü 
çàïëàòèòè øòðàô, äóæå íèçüêà.

²íøà ñïðàâà, ÿêùî âîä³é «ºâðî-
áëÿõè» âèð³øèòü âè¿õàòè çà êîð-
äîí íà ö³é ìàøèí³. Òîä³ ìèòíèêè 
éîãî âï³éìàþòü íà ïðîïóñêíîìó 
ïóíêò³.

ßêùî àâòî ìàëî ïåðåòíóòè êîð-
äîí ÷åðåç 5 äí³â ï³ñëÿ ââåçåííÿ, 
à âîä³é çðîáèâ öå íà äåíü ï³çí³-

øå, â³í çàïëàòèòü øòðàô 170 ãðè-
âåíü. ßêùî «ïðîãàâèâ» äî äåñÿòè 
äí³â — 3400 ãðèâåíü. Çà ïîíàä 10 
äí³â ïåðåâèùåííÿ òåðì³íó òðàí-
çèòó øòðàôóþòü íà 8500 ãðèâåíü.

Ó Ïîëüù³ Volkswagen 
Golf IV 2000 ðîêó 
êîøòóº äî 1600 
äîëàð³â. Â Óêðà¿í³ 
íå ìåíøå, í³æ ø³ñòü 
òèñÿ÷ «çåëåíèõ»

Власником такої машини є закордонна 
компанія чи громадянин іншої країни. 
А ви користуватиметеся довіреністю

Якщо водій на іноземних номерах 
скоїть аварію, його неможливо буде 
розшукати. Бо поліція не має доступу 
до баз митників

Якщо у вас вкрадуть таку машину, то 
навряд чи ви її повернете собі назад

Раз на рік власнику машини (не вам) 
доведеться перетинати кордон України, 
щоб уникнути проблем з митницею

Низька вартість. За ціною вітчизняного 
«відра з болтами» в Литві, Естонії, 
Чехії, Німеччині можна купити цілком 
пристойну машину

Кращий стан автомобіля. У Європі 
заливають хороше паливо, їздять 
по нормальних дорогах. 
Тому іномарки зберігаються 
набагато краще своїх ровесників, які 
експлуатуються в Україні

Убезпеченість. Навіть стара іномарка 
матиме хоча б подушки безпеки

ПЛЮСИ ТА МІНУСИ ЄВРО-РЕЄСТРАЦІЇ

–

–

–

–

+

+

+

Домовляєтеся 
з компанією, яка 
прижене вам машину 
з-за кордону

Вибираєте автомобіль, 
вносите попередню 
оплату за нього

Представник компанії 
(один або разом з вами) 
виїжджає в країну 
дислокації авто і проводить 
аналіз машин. Якщо 
огляд обраного авто вас 
задовольняє — 
його діагностують 
на місцевому СТО

Оформляєте угоду купівлі-
продажу, реєструєте 
автомобіль у місцевих 
державних органах

Отримуєте машину, 
пригнану в Україну 
на умовах режиму 
«Тимчасового ввезення» 
терміном до 1 року і повним 
правом експлуатації 
авто. Будете вписані 
в реєстраційний документ 
автомобіля як особа, 
яка має право його 
використання

ЯК ЇЗДИТИ НА 
ЄВРО-АВТО 
В УКРАЇНІ

ЯК ЗАМОВЛЯТИ 
АВТО ЧЕРЕЗ 
АГЕНТСТВО?
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Íà ìèíóë ³é 
ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, 

28 êâ³òíÿ, äåïóòàòè ïîãîäèëè 
äîãîâ³ð ì³æ ì³ñòîì òà õîëäèíãî-
âîþ êîìïàí³ºþ «Â³ííèöÿ». Âîíà 
õî÷å ïåðåáóäóâàòè «Êåëüöå», ùî 
çíàõîäèòüñÿ íà ïðîñïåêò³ Êîñìî-
íàâò³â, â åë³òíó áàãàòîïîâåðõ³âêó.

Çà ïðîåêòîì, íà ì³ñö³ ðåñ-
òîðàíó ìàº áóòè 14-ïîâåðõ³â-
êà íà ìàêñèìóì 372 êâàðòèðè. 
À ùå ïîðÿä ç äîìîì ïàðê³íã 
íà 174 àâòîìîá³ë³. Íà öå ïîòð³áåí 
äîçâ³ë â³ä â³ííè÷àí íà ãðîìàä-
ñüêèõ ñëóõàííÿõ (goo.gl/1waZfZ).

Ó ñèñòåì³ YouControl ä³çíàëè-
ñÿ, ùî òîâàðèñòâî «Õîëä³íãîâà 
êîìïàí³ÿ «Â³ííèöÿ» ä³º ç 1999 
ðîêó. Êåð³âíèê êîìïàí³¿ — Îëåê-
ñ³é Ðÿáîøàïêà. Êð³ì ö³º¿ ô³ðìè 
â³í êåðóº ùå ñ³ìîìà ï³äïðèºì-
ñòâàìè — ò³ëüêè äâà ç íèõ ïðî-
äîâæóþòü ïðàöþâàòè. Îñíîâíèé 
âèä ä³ÿëüíîñò³ — âèðîáíèöòâî 
áîðîøíà.

Ó êîìïàí³¿ ç 1999 ðîêó ôîð-
ìóâàâñÿ ñòàòóòíèé êàï³òàë (ñóìà 
ãðîøåé, ùî äîð³âíþº ìàéíó 
ï³äïðèºìñòâà — àâò.). Ñïî÷àòêó 
â³í áóâ 7 400 ãðèâåíü, àëå â 2015 
ðîö³ — éîãî ðîçì³ð çìåíøèâñÿ 

äî 400 ãðèâåíü. Òîáòî, ðåñóðñ³â 
òà ë³öåíç³¿ íà áóä³âåëüí³ ðîáîòè 
ó êîìïàí³¿ íåìàº.

Æóðíàë³ñòó íå âäàëîñÿ äîäçâî-
íèòèñÿ äî êåð³âíèêà ô³ðìè Îëåê-
ñ³ÿ Ðÿáîøàïêè, ùîá ä³çíàòèñÿ 
ïðî éîãî äóìêó. Ó äåðæðåºñòð³ 
þðèäè÷íèõ îñ³á íà êîíòàêò ö³º¿ 
êîìïàí³¿ â³äïîâ³ëà çîâñ³ì ³íøà 
ëþäèíà.

— ß íå ìàþ â³äíîøåí-
íÿ äî Îëåêñ³ÿ Ðÿáîøàï-
êà, — ñêàçàâ ÷îëîâ³ê.

Ìè çàïèòàëè ó ì³ñüêèõ ÷èíîâ-
íèê³â — õòî áóäå çâîäèòè îá’ºêò 
òà ÷è ïåðåâ³ðÿëè öüîãî ³íâåñòîðà? 
Çàñòóïíèê ìåðà Ñåðã³é Ìàòóñÿê 

â³äïîâ³äàâ, ùî ïèòàííÿ «õòî áó-
äóâàòèìå» — íå îáãîâîðþâàëè. À 
ìåð³ÿ äàëà ãàðàíò³¿, ùî ñïðèÿòè-
ìå ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó.

— ²íâåñòîð ãàðàíòóº, ùî ïàðà-
ìåòðè áóäèíêó íå âèéäóòü çà âêà-
çàí³ ïàðàìåòðè: 14 ïîâåðõ³â, 372 
êâàðòèðè òà ïàðê³íã, — ñêàçàâ 
Ìàòóñÿê. — Ìè çàö³êàâëåí³ â öüî-
ìó áóä³âíèöòâ³. Íåçàáàðîì ðîç-
ïî÷íåòüñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ Êîñìî-
íàâò³â-3 (â³ä Êåëåöüêî¿ äî Ïåð-
âîçâàííîãî — àâò.), à äîâãîáóä 
ñïîòâîðþº âèãëÿä ïðîñïåêòó.

Ïèòàºìî, ÷è ïåðåâ³ðÿëè öþ 
àãðîô³ðìó íà ô³íàíñîâ³ ìîæëè-
âîñò³?

— ßêùî ô³ðìà ãîòîâà âêëàñ-
òè á³ëüøå 60 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü, 
ùîá ò³ëüêè ï³äãîòóâàòè áóäìàé-
äàí÷èê — òî öåé á³çíåñ ãîòîâèé 
âçÿòè ó÷àñòü ó ìàñøòàáíîìó ïðî-
åêò³, — ñêàçàâ çàñòóïíèê ìåðà 
Ñåðã³é Ìàòóñÿê.

За даними публічної кадастро-
вої карти, власником примі-
щень площею 0,612 гектара є 
товариство «Альпарі-Кельце-
Інвест». Втім, відповідно до да-
них в YouСontrol, підприємство 
із статутним капіталом у понад 8 
мільйонів гривень за рішенням 
суду визнано банкрутом. А з бе-
резня 2016 року майно компанії 
продають з аукціонів.
За даними Господарського суду 
Вінницької області, у квітні ми-
нулого року на аукціон було 

виставлено цілісний майновий 
комплекс загальною вартістю 
майна 67,8 мільйона гривень 
на проспекті Космонавтів, 49 
у Вінниці. Але 19 квітня на аукці-
он не з’явилися учасники, щоб 
хотіли купити комплекс.
Наразі у відкритому доступі пере-
буває оголошення Господарсько-
го суду Вінницької області про 
проведення наступного аукціону 
з продажу майна підприємства 
«Альпарі-Кельце-Інвест», який 
відбудеться 30 травня.

Хто зараз володіє «Кельце»

ЄВГЕН ЗІЛЬБЕРТ, 
ЕКСПЕРТ СПІЛКИ 
«СТІНА»

— Статутний капі-
тал — це показник 
благонадійності 
компанії: грошо-

вий еквівалент всього майна, ру-
хомого та нерухомого, що має фір-
ма. Для більшості підприємств його 
розмір не регулюється. Але малий 

розмір статутного капіталу зава-
жає підприємству в його розвитку. 
Наприклад, у банку їм не дадуть 
великий кредит, бо вони мають 
лише 400 гривень у статутному 
фонді. Але це не є порушенням 
закону. Щодо того, що ця агрофір-
ма не зможе будувати, то це так. 
Не маючи відповідних ліцензій 
та видів діяльності, фірма ризикує 
отримати штраф від податківців.

Статутний капітал не є показником можливостей

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

ÃÐÎØ²

397464

«КЕЛЬЦЕ» КОШТУЄ 
67 МІЛЬЙОНІВ

Нове житло  
На Космонавтів 
холдингова 
компанія «Вінниця» 
хоче знести 
колишній ресторан, 
щоб побудувати 
14-поверховий 
дім. Але ця фірма 
займається 
виробництвом 
борошна та має 
400 гривень 
статутного капіталуТакою може бути елітна 14-поверхівка замість «Кельце». 

А у той же час в польському Кельце досі працює ресторан 
«Вінниця», що був символом побратимства між містами
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Журналіст поцікавився думкою 
адміністрації Музею української 
марки імені Якова Балабана. За-
раз вони займають приміщення 
приблизно на 100 квадратних 
метрів.
— Основа колекції складається 
з марок 20-го століття, що були 
подаровані філателістом Олек-
сандром Балабаном з Нью-Йорка. 
У нас не вистачає місця і ми ви-
ставили тільки один процент від 
колекції. Часто змінюємо вітри-
ни, бо марок дуже-дуже бага-
то, — сказала директорка музею 

Катерина Антонюк.
Як розповіла пані Катерина, у них 
дуже багато було відвідувачів 
зі всієї України.
— Люди цікавляться марками, 
це ж історія. До нас приїжджали 
на травневі свята з Києва, Херсо-
на, Умані, Одеси, Харкова. У нас 
діє гурток юного філателіста, пи-
шемо з дітками листи. Проводимо 
багато заходів.
Але про те, що вони займуть усю 
будівлю на Соборній, 26 — дирек-
торка не знала.
— Нам казали, що ми тут тим-

часово. Говорили, що треба 
буде переїжджати з Соборної. 
А от те, що ви розповіли — ми 
не чули. Наше керівництво нічого 
такого не говорило, і Сергій Ма-
тусяк також не казав, — сказала 
Катерина Антонюк.
Після опублікування у Фейсбук 
документів про рішення міськра-
ди, в соцмежережах розгорівся 
скандал. Cьогодні, 10 травня, 
о 15.00 просять прийти усіх не-
байдужих школярів із книжками 
до міськради на підтримку дитя-
чої бібліотеки імені Франка.

У Музеї марки не знали, що замінять бібліотеку

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

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (095)3700574

Äî ðåäàêö ³ ¿ 
çâåðíóâñÿ ÷èòà÷, 

ÿêèé ðîçïîâ³â, ùî äèòÿ÷ó á³áë³-
îòåêó ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà, ùî 
çíàõîäèòüñÿ íà Ñîáîðí³é, 24 — 
âèãàíÿþòü íà âóëèöþ.

— Ó öþ á³áë³îòåêó õîäèòü ì³é 
îíóêà. Ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ á³áë³î-
òåêàðÿì ïîâ³äîìèëè, ùî ì³ñüêà 
âëàäà çàáèðàº ïîëîâèíó ïëîù³ 
ïðèì³ùåííÿ! — îáóðþºòüñÿ ÷î-
ëîâ³ê, ùî íàçâàâñÿ Ñåðã³ºì.

Çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà á³áë³îòåêè 
²ðèíà Ðóäêîâñüêà öå ï³äòâåðäèëà 
òà ðîçïîâ³ëà, ùî äèòÿ÷ó á³áë³îòåêó 
ëèøå ðàç âèãàíÿëè ç ïðèì³ùåííÿ. 
Öå áóëè í³ìåöüê³ çàãàðáíèêè.

— Ó ÷àñè Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè 
÷àñòèíó ïðèì³ùåíü çðóéíóâàëè 
ã³òëåð³âö³. ×àñòèíó êíèã òà îá-
ëàäíàííÿ âêðàëè, à òå, ùî âáå-
ðåãëè, â³äíåñëè äî Ìóð³â. ×åðåç 
äåÿêèé ÷àñ, ïðèì³ùåííÿ çàáðà-
ëè ï³ä ðåñòîðàí äëÿ ã³òëåð³âö³â. 
Öå ëèøå îäèí ðàç òàê âèñåëÿëè 
á³áë³îòåêó. ² çàðàç — íàñ çíîâó 
çìóøóþòü ï³òè, — ðîçïîâ³äàº çà-
ñòóïíèöÿ äèðåêòîðà.

ГАРНИЙ «ПОДАРУНОК». Îáëàñ-
íà á³áë³îòåêà ³ìåí³ ²âàíà Ôðàíêà 
áóëà çàñíîâàíà â ëèñòîïàä³ 1927 
ðîêó. ² öüîãî ðîêó ¿é âèïîâíèòüñÿ 
90 ðîê³â. Ó ï’ÿòíèöþ, 28 êâ³òíÿ, 
á³áë³îòåêàð³ îòðèìàëè ëèñòà â³ä 
ìåð³¿, ùî ìàþòü çâ³ëüíèòè ÷àñòè-
íó ïðèì³ùåííÿ, ìàéæå 300 êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â, ÷åðåç òðè ì³ñÿö³.

«Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ òåðì³íó ä³¿ 
äîãîâîðó îðåíäè (31.07.17) ïè-
òàííÿ ùîäî ïðîäîâæåííÿ îðåíäè 
ðîçãëÿäàòèñÿ íå áóäå, ó çâ’ÿçêó 
ç íåîáõ³äí³ñòþ âèêîðèñòàííÿ 
îá’ºêòó îðåíäè äëÿ âëàñíèõ ïî-
òðåá òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè Â³-
ííèö³», — ïîñòàíîâèëè íà âèêîí-
êîì³ ìåð³¿.

Ïðèì³ùåííÿ íà Ñîáîðí³é, 
24 äèòÿ÷à á³áë³îòåêà çàéìàº 
ùå ç 1944 ðîêó. Ïàí³ ²ðèíà 
ïðîâîäèòü íåâåëè÷êó åêñêóðñ³þ 
ïî ê³ìíàòàõ, ÿê³ â ê³íö³ ëèïíÿ 
âîíè ìàþòü çâ³ëüíèòè.

— Òóò ÷èòàëüí³ çàëè äëÿ ó÷í³â 
1–4 êëàñ³â òà äëÿ äîøê³ëüíÿò. 
Çíàõîäÿòüñÿ â³ää³ëè äëÿ çáåð³ãàí-
íÿ êíèã, ãàðäåðîá. ² ó ö³é áóä³âë³ 
öåíòðàëüíèé âõ³ä äî á³áë³îòåêè. 
Òîáòî, íàø³ þí³ â³äâ³äóâà÷³ áó-
äóòü çàõîäèòè ÷åðåç «÷îðíèé» âè-
õ³ä, äå íîñÿòüñÿ ìàøèíè. Ó áó-
ä³âë³, ùî â íàñ çàáèðàþòü, íàâ³òü 
âáèðàëüí³! — ðîçïîâ³äàº çàñòóï-
íèöÿ äèðåêòîðà Ðóäêîâñüêà.

×àñòèíà ïðèì³ùåííÿ îáëàñíî¿ 
á³áë³îòåêè, ùî ìåð³ÿ âèìàãàº 
çâ³ëüíèòè, º ì³ñöåì äëÿ 80 òèñÿ÷ 
êíèã. Êóäè öå âñå ïîä³òè — á³áë³-
îòåêàð³ ùå íå çíàþòü, áî íà çà-
ì³íó îðåíäîâàíî¿ ïëîù³ ìåð³ÿ 
í³÷îãî íå çàïðîïîíóâàëà.

БІБЛІОТЕКУ ДІЛЯТЬ «ПО ШМАТ-
КАХ». Ïðèáëèçíî ø³ñòü ðîê³â 
òîìó, ÿê çãàäóþòü á³áë³îòåêàð³, 
ó íèõ çàáðàëè ï³äâàëüí³ ïðèì³-
ùåííÿ: òàì áóâ àðõ³â, ï³äñîáêà. 
À çàðàç — ïðèâàòíà òóðèñòè÷íà 
ô³ðìà.

Ó áåðåçí³ 2016 ðîêó ó äèòÿ÷î¿ 

ДИТЯЧУ БІБЛІОТЕКУ ВИСЕЛЯЮТЬ. 
ЇЇ МІСЦЕ ЗАЙМЕ МУЗЕЙ МАРКИ
Дім знань  Через три місяці 
обласна бібліотека імені Франка, що 
на Соборній, має звільнити половину 
своєї площі. Так вирішив виконком мерії, 
бо це приміщення потрібне для єдиного 
в Україні музею української марки. Тим 
часом, вінничани збираються на протест

á³áë³îòåêè çíîâó çàáðàëè ÷àñòè-
íó ïëîù³, òåïåð òàì çíàõîäèòüñÿ 
Ìóçåé óêðà¿íñüêî¿ ìàðêè.

— Ó á³áë³îòåêó íà ð³ê õîäèòü 
13 òèñÿ÷ ä³òåé, á³ëüø³ñòü ç íèõ — 
öå ìåøêàíö³ Â³ííèö³.

Äî íàñ ïðèõîäÿòü ä³òè â³ä äî-
øê³ëüíîãî â³êó äî 16-ð³÷íèõ ï³ä-
ë³òê³â. Ó íàñ âåëè÷åçíèé ôîíä — 
120 òèñÿ÷ êíèã. ª äîñòóï äî ²í-
òåðíåòó, äëÿ ÷îãî âñòàíîâèëè 10 
êîìï'þòåð³â. Ä³òè òóò ïðîâîäÿòü 
äîçâ³ëëÿ: ïðèõîäÿòü ï³ñëÿ øêîëè 
òà ëåæàòü íà äèâàíàõ, â³äïî÷è-
âàþòü, — ðîçêàçóþòü ïðàö³âíèêè 
çàêëàäó.

Äèòÿ÷à á³áë³îòåêà ðîçì³ùó-
ºòüñÿ ó äâîõ áóäèíêàõ. Íà ñàéò³ 
ì³ñüêðàäè âêàçàíî, ùî îðåíäà 
ïðèì³ùåíü á³áë³îòåêè íà Ñîáîð-
í³é, 26 (376 êâàäðàòíèõ ìåòð³â — 
àâò.) äî 6 ñ³÷íÿ 2019 ðîêó. Òîáòî 
«ïåðåì³ùåííÿ» ñòîñóºòüñÿ ëèøå 

÷àñòèíè á³áë³îòåêè ïëîùåþ 300 
êâàäðàòíèõ ìåòð³â, ðåøòà ïðè-
ì³ùåííÿ — çàëèøèòüñÿ â êîðèñ-
òóâàíí³ êíèãîñõîâèùà.

— Ùîðîêó ïðîâîäèìî äî 400 
çàõîä³â, ³ 376 êâàäðàòíèõ ìåòð³â 
ïëîù³ íàì àæ í³ÿê íå âèñòà÷èòü. 
Öå âæå íå ãîâîðÿ÷è ïðî êíèãè, 
ÿê³ í³äå áóäå ïîñòàâèòè, — ñêàçà-
ëà çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà îáëàñ-
íî¿ á³áë³îòåêè ²ðèíà Ðóäêîâñüêà.

Çàðàç â îáëàñí³é á³áë³îòåö³ ðî-
áëÿòü åëåêòðîííèé êàòàëîã äëÿ 
âñ³õ êíèã. Ç ÷àñîì, ïëàíóþòü 
â³äñêàíóâàòè âñ³ êíèãè. ² ó íèõ 
âåëèê³ ïëàíè íà ðîçâèòîê: ñòàòè 
çàêëàäîì ºâðîïåéñüêîãî ð³âíÿ.

— Ïðèì³ùåííÿ òî ì³ñüêî¿ 
ðàäè. Àëå íà ô³íàíñóâàííÿ âñ³õ 
ðåìîíò³â, îáëàäíàííÿ — äàâàëè 
êîøòè ç îáëàñíîãî áþäæåòó. Íà-
â³òü òðàìâàéíà çóïèíêà íàçâàíà 

На фото Ірина Рудковська, заступниця директора 
обласної бібліотеки імені Івана Франка. Жінка не розуміє, 
як можна забирати місце у дитячої бібліотеки

Ìóçåþ ìàðêè ò³ñíî. 
Äî 31 ëèïíÿ äèòÿ÷à 
á³áë³îòåêà ìàº 
çâ³ëüíèòè ïîëîâèíó 
ñâî¿õ ïðèì³ùåíü 
íà Ñîáîðí³é

íà ÷åñòü çàêëàäó. Çàêðèòòÿ òîãî 
ïðèì³ùåííÿ äëÿ íàñ — ð³âíî-
ö³ííå çíèùåííþ á³áë³îòåêè. 
Ïðîñòî ïðèêðî, ùî íàñ òàê 
îö³íèëà Óêðà¿íà òà íå ö³íèòü 
ì³ñüêà âëàäà, — êàæå çàñòóïíè-
öÿ äèðåêòîðà.

ПРИМІЩЕННЯ ПОТРІБНЕ ДЛЯ 
МУЗЕЮ МАРКИ. Çàñòóïíèê ìåðà 
Ñåðã³é Ìàòóñÿê ðîçïîâ³â, ùî 300 
êâàäðàòíèõ ìåòð³â ïðèì³ùåííÿ 
á³áë³îòåêè º ó âëàñíîñò³ ì³ñüêî¿ 
ãðîìàäè. ² âîíè ïîòð³áí³ äëÿ 
ðîçì³ùåííÿ Ìóçåþ óêðà¿íñüêî¿ 
ìàðêè ³ìåí³ ßêîâà Áàëàáàíà, ùî 
º ºäèíèì â Óêðà¿í³.

— Íà ìîìåíò éîãî ñòâîðåí-
íÿ ï³äí³ìàëîñÿ ïèòàííÿ ùîäî 
çá³ëüøåííÿ ïëîù³. Ìè îáãîâî-
ðþâàëè öå ç îáëàñíîþ âëàäîþ. 
² òå, ùî îáëàñíà á³áë³îòåêà ÷åðåç 
òðè ì³ñÿö³ ìàº çâ³ëüíèòè ÷àñòè-
íó ïðèì³ùåíü íå º ñïîíòàííèì 
ð³øåííÿì. Ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
òà ðåìîíò³â ó ïðèì³ùåíí³ íà Ñî-
áîðí³é ðîçì³ñòÿòü ïîâíîö³í-
íèé Ìóçåé óêðà¿íñüêî¿ ìàðêè. 
À ïðèñóòí³ñòü òàêîãî çàêëàäó 
ïðèâåðíå óâàãó ÿê â³ííè÷àí, 
òàê é ãîñòåé ì³ñòà.

ßê ðîçïîâ³äàâ çàñòóïíèê ìåðà, 
â ìàéáóòíüîìó á³áë³îòåêó ö³ëêîì 
ïåðåâåçóòü ó íîâå ïðèì³ùåí-

íÿ, ùî ìàº íàäàòè îáëäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³ÿ òà îáëðàäà ó Â³ííèö³.

— Öå íå çíà÷èòü, ùî äèòÿ÷ó 
á³áë³îòåêó òðåáà ë³êâ³äóâàòè àáî 
çàêðèòè. Ó îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
òà ¿¿ â³ää³ë³â º çàâäàííÿ íàäàòè 
äèòÿ÷³é á³áë³îòåö³ ð³âíîçíà÷íå 
ïðèì³ùåííÿ: ÿê çà ïëîùåþ, òàê é 
çà ÿê³ñòþ ðåìîíò³â. Ì³ñòî ãîòîâå 
äîëó÷èòèñÿ äî ïîøóê³â íîâîãî 
ì³ñöÿ. Ïîäèâ³òüñÿ, ñê³ëüêè ì³ñ-
òî âêëàäàº ó ì³ñüê³ á³áë³îòåêè: 
íàñê³ëüêè ÿ ïàì’ÿòàþ, ó öüîìó 
ðîö³ çàïëàíîâàíî âèä³ëèòè ø³ñòü 
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ì³ñüêèì á³áë³-
îòåêàì íà ïîòî÷í³ ðåìîíòè òîùî.

Ó ê³íö³ ðîçìîâè Ñåðã³é Ìàòó-
ñÿê ñêàçàâ:

— Ìè ö³íóºìî âñå òå, ùî çðî-
áèâ êîëåêòèâ á³áë³îòåêè ³ìåí³ 
²âàíà Ôðàíêà. Àëå ìàºìî ïî-
çèö³þ, ùî ö³ ïðèì³ùåííÿ òðåáà 
âèêîðèñòàòè ï³ä ìóçåé ìàðêè. 
À îáëàñí³é á³áë³îòåö³ ïîòð³áíî 
çíàéòè ã³äíå ì³ñöå íà êàðò³ Â³-
ííèö³.
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Управління боротьби з наркоз-
лочинами в структурі обласної 
поліції створили на початку 
року. Призначили начальника 
(вихідця з Вінниччини, який 
працював на керівних посадах 
в інших регіонах), і той відібрав 
собі підлеглих. Із колишніх БНО-
Нівців він узяв на службу тільки 
трьох.
Усього 14 працівників за шта-
том у новоствореному управ-

лінні. Вони мають викривати 
наркозлочини по всій області 
— виїжджати у відрядження 
по районах, звідки надходить 
оперативна інформацію.
А щодня за боротьбою із нар-
козлочинами поза межами об-
ласного центру закріплені пра-
цівники інших підрозділів, які 
мають суміщати свою основну 
роботу, наприклад, дільнично-
го, із гілкою «нарко».

Мало кадрів є на боротьбу

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ï³ñëÿ êîíòð-
îëüíî¿ çàêóï³âë³ 
íàðêîòè÷íî¿ ñîë³, 
ÿêó ïðîâåëè æóð-

íàë³ñòè RIA, ä³çíàºìîñÿ, ÿê ïî-
ë³öåéñüê³ áóäóòü ðîçêðèâàòè 
³í³ö³éîâàíå íàìè êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ. Éäåìî íà çóñòð³÷ 
äî íà÷àëüíèêà ñòâîðåíîãî íà ïî-
÷àòêó ðîêó óïðàâë³ííÿ áîðîòüáè 
ç íàðêîçëî÷èíàìè ³ ÷óºìî: ðóêè 
ó éîãî ï³äëåãëèõ çâ’ÿçàí³, äîêè 
åêñïåðòè íå äîñë³äÿòü âì³ñò «çà-
êëàäêè».

Ïðî íàë³ïêè ç êîíòàêòàìè ïðî-
äàâöÿ òà äîñòóïí³ñòü íàðêîòè÷-
íî¿ ñîë³ äëÿ â³ííèöüêî¿ ìîëîä³ 
ðåäàêö³ÿ RIA/20minut.ua ïèñàëà 
â ìèíóëîìó íîìåð³ («Â³ííè÷àí 
ï³äñàäæóþòü íà íàðêîòèê «ñ³ëü»», 
¹ 18, â³ä 3 òðàâíÿ). Æóðíàë³ñòè 
çàìîâèëè 0,25 ãðàìà ðå÷îâèíè 
³ âèêëèêàëè íà çàêëàäêó ïîë³ö³þ. 
Çà ôàêòîì â³äêðèëè êðèì³íàëü-
íå ïðîâàäæåííÿ. Òà, ÿê êàæå 
êåð³âíèê ï³äðîçä³ëó, ñòâîðåíîãî 
çàì³ñòü ÁÍÎÍó (â³ää³ëó áîðîòü-
áè ç íåçàêîííèì îá³ãîì íàðêî-
òèê³â) ²ãîð Ïàéëèê, äîñ³ íåìàº 
ðåçóëüòàò³â åêñïåðòèçè, ÿêà ìàº 
ñêàçàòè, ùî ñàìå ó êóïëåíîìó 
æóðíàë³ñòàìè çãîðòêó.

Ò³ëüêè ÿêùî òàì ä³éñíî íàð-
êîòèêè, ïîë³ö³ÿ çìîæå ïðèñòó-
ïèòè äî îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ 
çàõîä³â. À äîòè íàâ³òü íå âïðàâ³ 
çàéìàòèñÿ êóð’ºðàìè, ÿê³ ðîáèëè 
çàêëàäêè äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêóïö³â. 
Íàøà, íàãàäàºìî, áóëà íåäàëåêî 
â³ä ÄÍÊÖ, äå âñå í³ÿê íå çðî-
áëÿòü åêñïåðòèçè.

ЗАЛЕЖНІСТЬ ПОЛІЦІЇ. — Îñíî-
âíà íàøà ïðîáëåìà — çàëåæ-
í³ñòü â³ä åêñïåðòèç, — ãîâîðèòü 
²ãîð Ïàéëèê. — Ïîòð³áíå øâèä-
êå ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèç, ùîá 
åôåêòèâíî áîðîòèñÿ ³ ïðîòèä³ÿòè, 
à íà ñüîãîäí³øí³é äåíü 300 åêñ-
ïåðòèç ó ðîáîò³, à ìè â î÷³êó-
âàíí³. Öå çíà÷èòü, ùî 300 îñ³á 
íå ïðèòÿãíóò³ äî êðèì³íàëüíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³. Öå íîíñåíñ.

²ãîð Ïàéëèê ïîÿñíèâ, ùî ó Â³-
ííèöüêîìó íàóêîâî-äîñë³äíîìó 
åêñïåðòíî-êðèì³íàë³ñòè÷íîìó 
öåíòð³ íàðêîòèêè äîñë³äæóþòü 
íà õðîìîãðàô³, ³ òàêèé ïðèëàä 
ëèøå îäèí. Åêñïåðòè ïðîñòî 
íå âñòèãàþòü âèêîíóâàòè çà-
âäàííÿ.

— Íå ïîâèííå ñóñï³ëüñòâî çà-
ëåæàòè â³ä òîãî, ùî ó íèõ îäèí 
õðîìîãðàô, — êàæå ²ãîð Ïàé-
ëèê. — Êîëè ìè äîêóìåíòóâàëè 
íàðêîëàáîðàòîð³þ, òî ìóñèëè 
â Õìåëüíèöüêèé âåçòè, ùîá íàì 
çðîáèëè åêñïåðòèçó. ² òàì çà äîáó 
ðîáëÿòü. À â íàñ — âèñÿòü åêñ-
ïåðòèçè. ß ãîòîâèé âæå ³òè ³ ïðî-
ñèòè âñ³õ «êóï³òü, êóï³òü, ùîá 
åêñïåðòè ðîáèëè åêñïåðòèçè»… 
Àïàðàò äîðîãèé, êîøòóº áëèçü-
êî 40–50 òèñÿ÷ äîëàð³â. Öå ïðî-
áëåìà, ÿêà âïëèâàº íà ê³íöåâèé 
ðåçóëüòàò.

Ê³íöåâèì ðåçóëüòàòàì ó ïðî-
âàäæåíí³ ïðî «ñîë³» íà÷àëüíèê 
óïðàâë³ííÿ áîðîòüáè ç íàðêîçëî-
÷èíàìè áà÷èòü çàòðèìàííÿ îðãà-
í³çàòîðà ñõåìè. Â³í ðîçêàçàâ, ùî 
÷åðåç çàêëàäêè ïðîäàâàëè çàáîðî-
íåíå â ×åðí³âöÿõ, é òàì ï³âðîêó 
ðîçêðèâàëè çëî÷èí. Âèðàõóâàëè 
³ ñï³éìàòè ïðîäàâö³â ïñèõîòðîïó 
íà ïîìèëêàõ.

УСІ НАРКОЗЛОЧИНИ ОБЛАСТІ 
В РУКАХ 14 ПОЛІСМЕНІВ
Така робота  Про своїх працівників 
і саморобні наркотики, про одеські канали 
«солі» та велике бажання допомогти 
місту, де пройшли студентські роки, 
розказав начальник нового управління 
боротьби з наркозлочинами. Чотири 
місяці тому запрацював підрозділ замість 
скомпрометованого бездіяльністю БНОНу

СКЛАДНІСТЬ ПРОЦЕСУ. — ßêùî 
ó íàñ âèÿâèòüñÿ, ùî öå ìåòè-
ëåíä³îêñèï³ðîâàëåðîí (ìåäè÷íà 
íàçâà «ñîë³»), òî öå ïñèõîòðîï 
àç³àòñüêîãî ïîõîäæåííÿ. ßêùî 
àç³àòñüêîãî ïîõîäæåííÿ, òî çàé-
øîâ ç îäåñüêîãî ðåã³îíó. ßêùî 
ç îäåñüêîãî ðåã³îíó, òî öå òåæ âè-
êëèêàº ñêëàäí³ñòü äîêóìåíòóâàí-
íÿ. ×åðí³âöÿì ëåãøå áóëî, ó íèõ 
ðîçïîâñþäæóâà÷³ áóëè ì³ñöåâ³.

Òàê ì³ðêóº ²ãîð Ïàéëèê ïðî 
ðîáîòó, ÿêà ïî÷íåòüñÿ ï³ñëÿ åêñ-
ïåðòèçè. À ïîò³ì çíîâó êàæå: éîãî 
îïåðàòèâíèêè âêëþ÷àòüñÿ ó ïî-
øóêè ïðîäàâö³â ³ êóð’ºð³â ò³ëüêè, 
ÿêùî ó çãîðòêó º âì³ñò íàðêîòèêó. 
ßêùî í³ — ïðîâàäæåííÿ ïåðå-
êâàë³ô³êóþòü íà ëåãøèé çëî÷èí, 
øàõðàéñòâî. ² òîä³ øóêàòè äàëå-
ê³ ê³íö³ îáìàíùèê³â, ùî çàì³ñòü 
ñîë³ ïðîäàþòü «êóêëó», íàâðÿä ÷è 
áóäóòü. À ÿêùî é áóäóòü, òî âæå 
íå ï³äëåãë³ íà÷àëüíèêà óïðàâë³í-
íÿ áîðîòüáè ç íàðêîçëî÷èíàìè.

À ó íüîãî â ï³äïîðÿäêóâàíí³ 
çàðàç ïðàöþº 13 îïåðàòèâíèê³â 
(çà øòàòîì — 14, îäíå ì³ñöå âà-
êàíòíå). Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, ê³ëüêà 
ðîê³â òîìó â ï³äðîçä³ë³ áîðîòüáè 
³ç íåçàêîííèì îá³ãîì íàðêîòèê³â 
áóëî 75 ïðàö³âíèê³â íà îáëàñòü. 

Çàðàç, ó ïðîöåñ³ ðåôîðìóâàííÿ, 
êîíöåïö³ÿ çì³íèëàñÿ. ² â ðàéîíàõ 
íàâàíòàæóþòü îáîâ’ÿçêàìè åêñ-
ÁÍÎÍ³âö³â ä³ëüíè÷íèõ òà ðîç-
øóê³âö³â. À ò³, ÿê êàæå ²ãîð Ïàé-
ëèê, íå ìàþòü êîëè âèêðèâàòè 
çàïëóòàí³ íàðêîçëî÷èíè. Õ³áà 
ò³ëüêè ðåºñòðóþòü çáåð³ãàííÿ 
íàðêîòèê³â.

— Îïåðàòèâíèêè êàðíîãî 
ðîçøóêó ïðàöþþòü â³ä ôàêòó. 
Ñêîºíèé çëî÷èí — ³ ïðàöþþòü 
íà ðîçêðèòòÿ. À íàø³ ïðàö³âíèêè 
ìàþòü âèÿâèòè çëî÷èí. Öå êàð-
äèíàëüíî ³íøå, — ãîâîðèòü ²ãîð 
Ïàéëèê. — Âîíè íå áóäóòü á³ãàòè 
ðîçêðèâàòè ãðàáåæ³ é ïàðàëåëüíî 
ñèä³òè ³ äóìàòè, ùîá âèáóäóâàòè 
ëàíöþæîê îïåðàòèâíî-ðîçøó-
êîâèõ â³ä ïîêóïö³ÿ íàðêîòèê³â 
äî çáóâàëüíèêà. Òðåáà æ ä³éòè 
íàâåðõ ñõåìè. Çàäîêóìåíòóâàòè 
íàðêîçëî÷èí òàê ñàìî âàæêî, 
ÿê õàáàð. Õàáàðíèêè ïîò³ì êà-
æóòü, ùî ¿õ ñïðîâîêóâàëè, à íàø 
êîíòèíãåíò — ùî ¿ì íàðêîòèê 
ï³äêèíóëè.

УСЕ НАВПАКИ. Ùî ñüîãîäí³ 
âæèâàþòü, êð³ì êàíàá³ñó, òà ùî 
íàðêîòè÷íå ïðîäàþòü íà òåðè-
òîð³¿ íàøî¿ îáëàñò³? ²ãîð Ïàé-

ëèê ðîçêàçàâ, ùî äåñÿòü ðîê³â 
òîìó áóëî ñï³ââ³äíîøåííÿ 80 
íà 20, äå á³ëüø³ñòü — êàíàá³ñ, 
ðåøòà — àìôåòàì³í òà ³íøà ñèí-
òåòèêà. Ñüîãîäí³ âñå íàâïàêè. 
80% çàéìàþòü âæå ñèíòåòè÷í³ 
íàðêîòèêè.

— Ïîæèíàºìî ïëîäè ðîçâè-
òêó òåõíîëîã³é, — êàæå íà÷àëü-
íèê óïðàâë³ííÿ áîðîòüáè ç íàð-
êîçëî÷èíàìè. — Òîä³ íå çíàëè, 
íå áà÷èëè, à òåïåð â ³íòåðíåò³ 
ðåöåïò âèãîòîâëåííÿ àìôåòàì³-
íó ìîæíà çíàéòè ëåãêî. Íà â³äåî 
ðîçêàæóòü ³ ïîêàæóòü âñ³ õ³ì³÷í³ 
ïðîöåñè, ùî âçÿòè ³ ùî íà âèõîä³ 
îòðèìàòè. Òàê, ïðîòèçàêîíí³ ñàé-
òè òðåáà áëîêóâàòè. Àëå öå ìàº 
áóòè âèð³øåíî íà çàêîíîäàâ÷î-
ìó ð³âí³, à öüîãî íåìàº. Çíîâó, 
áà÷èòå, ïðîáëåìà. À áëîêóâàííÿ 
ñàéò³â — öå ³ ïðîô³ëàêòèêà.

Ðàí³øå ²ãîð Ïàéëèê ïðàöþâàâ 
ó ì³ë³ö³¿ íà Îäåùèí³, â ×åðí³âöÿõ 
³ â Ê³ðîâîãðàä³. Ïèòàºìî éîãî, 
÷èì â³äð³çíÿºòüñÿ òàì êðèì³íàë 
â³ä â³ííèöüêîãî.

— Ó Ê³ðîâîãðàä³ êðèì³íîãåí-
íà ñèòóàö³ÿ â íàðêîçëî÷èííîñò³ 
ñêëàäí³øà, í³æ ó íàñ, — ãîâîðèòü 
â³í. — Êðèâèé Ð³ã ïîðó÷, ñïåöè-
ô³÷íèé ðåã³îí. Òàì ðîçêðèâàëà-
ñÿ «òåêó÷êà», âáèâñòâà, ãðàáåæ³, 

ðîçáî¿, à çà âèêðèòòÿ íàðêîçëî-
÷èí³â íå áóëî â³äïîâ³äàëüíèõ. 
×åðí³âö³: ñïåöèô³êà ó áëèçüêîñò³ 
äî êîðäîíó, àëå ÿ á íå ñêàçàâ, ùî 
òàì ã³ðøå, ÿê ñêð³çü ïî Óêðà¿í³. 
Íó, à Îäåñó ç Â³ííèöåþ âçàãàë³ 
íå ïîð³âíÿòè. Îäåñó ìîæíà ïî-
ð³âíþâàòè ç Ëóãàíñüêîþ, Äîíå-
öüêîþ, Õàðê³âñüêîþ îáëàñòÿìè. 
Òàì êàíàëè ³ òÿæê³ íàðêîòèêè. 
Ó íàñ ãåðî¿íó íåìàº, à äëÿ Îäå-
ñè — öå íîðìà. Òðàíçèò, ïîò³ê, 
ïîðòè äàþòü âñ³ ö³ ïðîáëåìè.

Ïèòàºìî ó ²ãîðÿ Ïàéëèêà, ÷è º 
ó Â³ííèö³ êîêà¿í. Êàæå, çà ïåðø³ 
÷îòèðè ì³ñÿö³ ðîáîòè íå âèëó÷à-
ëè. À êëóáí³ íàðêîòèêè? Â³äïî-
â³äàº: ïëàíóþòü øóêàòè åêñòàç³ 
â ì³ñöÿõ äëÿ ðîçâàãè.

— ß á õîò³â õîðîøå çðîáèòè 
äëÿ ì³ñòà, äå ïðîéøëè ñòóäåíò-
ñüê³ ðîêè, — ²ãîð Ïàéëèê (ðî-
äîì ç Êðèæîïîëÿ, ïåðøó âèùó 
îñâ³òó çäîáóâàâ ó Â³ííèöüêîìó 
ïåäàãîã³÷íîìó). — ª ³íôîðìàö³ÿ 
ïðî êàíàëè, ðåàë³çóºìî, òîä³ ðîç-
ïîâ³ì. Ùå ó ìåíå â ïëàí³ — ðàï-
òîâ³ ïåðåâ³ðêè îñîáîâîãî ñêëàäó 
íà ïðåäìåò âæèâàííÿ. ß áóäó 
ïðîõîäèòè, ³ âñ³ çà ìíîþ. Äóìàþ, 
íå ð³äøå, ÿê ðàç ó ì³ñÿöü, áî ïðî-
òÿãîì ì³ñÿöÿ òàê³ ðå÷îâèíè òðè-
ìàþòüñÿ â îðãàí³çì³ ëþäèíè. 

Ùîá çàäîêóìåíòóâàòè 
çáóò íàðêîòèêó, òðåáà 
ïðîâåñòè ê³ëüêà 
îïåðàòèâíèõ çàêóïîê, 
áî ïðîäàâåöü ñêàæå: 
«ï³äêèíóëè»

447
кримінальних 
проваджень

Більше на 40%

375
проваджень про 

зберігання наркотиків

Більше на 135 фактів

44
справи про збут 

наркотиків

Більше на 14

СТАТИСТИКА НАРКОЗЛОЧИНІВ ЗРОСТАЄ
(результати роботи поліції у сфері боротьби з наркозлочинами із початку цього року, 

в порівнянні з аналогічним періодом минулого року)

*зростання цифр самі поліцейські пояснюють поганою роботою своїх попередників — працівників БНОНу 
(міжрегіонального відділу боротьби із незаконним обігом наркотиків), розформованого минулого року

11
продавців амфетаміну 

притягнули 
до відповідальності

Більше на 6

6
справ про 

нарколабораторії

Більше на 5

18
притонів 
виявили

Така ж сама відсоткова пропорція, тільки навпаки, була десять років тому. Тобто більшість наркотичної речови-
ни, яка вилучалась в нашому регіоні, була рослинного походження, а менша частка — синтетика. Сьогодні моло-

ді люди вживають більше амфетамін, вироблений на якійсь підпільній квартирі у Вінниці, ніж курять коноплю

НАРКОМАНИ СЬОГОДНІ СИНТЕТИЧНІ

80%
Амфетамін Канабіс

20%
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Минулого року від міськвикон-
кому стартувало близько п'яти 
тисяч вінничан. Вони подолали 
дві дистанції на 1 та 3 км.
Цього, 2017 року, бігуни будуть 
стартувати теж за двома марш-
рутами. Від «Книжки» по Хмель-
ницькому шосе, Соборній, Гру-
шевського та фінішем у парку 
буде дистанція в 1 км для усіх 
бажаючих. І дистанція 9 км, яка 
простягається від «Книжки», далі 

Хмельницьке шосе, проспект Кос-
монавтів, Келецька, Хмельницьке 
шосе, Магістратська, Театральна, 
Грушевського з фінішем у Це-
тральному парку ім. Горького — 
підкориться професійним бігунам.
Майже півміста вінничан вздовж 
цих вулиць будуть вболівати 
та активно підтримувати бігунів. 
Або приєднаються до класної по-
дії, спробують свої сили та подо-
лають інертність.

Як «Вінниця біжить»

ÐÓÕÀªÌÎ Â²ÍÍÈÖÞ

387094

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535

Ó êîæíîãî ç íàñ 
º ñâ³äîìèé âèá³ð 
æèòòÿ. Ó êîãîñü, 

öå òàíö³, â êîãîñü ðîáîòà/ä³ì/
ðîáîòà, õòîñü îáèðàº êàð'ºðó, 
ä³òåé ÷è ïîäîðîæ³. Àëå âñ³ ìè 
ïðàãíåìî ìàòè ãàðíèé âèãëÿä 
òà â³äì³ííî ñåáå ïî÷óâàòè. 
À ùå çàéìàòèñÿ ñïîðòîì, ñòàòè 
á³ëüø àêòèâíèì, ïî÷àòè á³ãàòè 
ç ïîíåä³ëêà. Çíàéîìà êàðòèíà? 
Àëå ùîá ïî÷àòè, ìè øóêàºìî 
ÿêîãîñü ñóòòºâîãî ïðèâîäó.

27 òðàâíÿ òèñÿ÷³ â³ííè÷àí îäÿã-
íóòü êðîñ³âêè, ñïîðòèâíó ôîð-
ìó, îòðèìàþòü ñòàðòîâ³ íîìåðè 
³ ï³ä áóðõëèâ³ îïëåñêè ãëÿäà÷³â 
ïî÷íóòü òðåò³é çà ðàõóíêîì ìà-
ñîâèé çàá³ã ó Â³ííèö³. 

×èì íå ïðèâ³ä ïî÷àòè?

Òèì ïà÷å, ùî á³ã — íàéïðî-
ñò³øèé òà íàéìåíø çàòðàòíèé 
ñïîñ³á çì³íèòè âëàñíå æèòòÿ. 
Çàâäÿêè á³ãó ìîæíà ³ çäîðîâ'ÿ 
ïîïðàâèòè, ³ ò³ëî, ³ â ì³çêàõ ëàä 
íàâåñòè. Á³ëüø òîãî, á³ã ìîæå 
ñòàòè âàøèì îñîáèñòèì êàéôîì.

БІГАТИ — ЦЕ СЕКСУАЛЬНО. Ó Â³-
ííèö³ ïî Íàáåðåæí³é áàãàòî ðî-
ê³â á³ãàº ÷îëîâ³ê. Ó íüîãî ñóõå 
òðåíîâàíå ò³ëî, ãàðíà ïîñòàâà, 
ñèâèíà ³ çìîðøêè, â³í á³ãàº 
â îäíèõ òðóñàõ, íåçàëåæíî â³ä 
ïîãîäè òà ïîðè ðîêó. Íàïåâíå 
â³í áóäå á³ãàòè äî òèõ ï³ð, ïîêè 
æèâèé, ïîêè â³í â ñèëàõ á³ãàòè. 
² öå êðóòî.

Âçàãàë³ ëþäè, ÿê³ á³ãàþòü, ïî-
äîáàþòüñÿ. Íàïðèêëàä, êîëè âè 
áà÷èòå, ÿê ïî ì³ñòó á³æèòü ä³-
â÷èíà ÷è õëîïåöü, âè îäíîçíà÷íî 
ðåàãóºòå íà íèõ. ² â ö³é ðåàêö³¿ 

«ВІННИЦЯ БІЖИТЬ» І ЗМІНЮЄТЬСЯ
Про вибір  27 травня у нашому місті 
відбудеться грандіозна та видовищна 
подія. «Вінниця біжить» втретє об'єднає всіх 
активних та здорових вінничан. У центрі 
міста від «Книжки» стартує масовий забіг 
у двох дистанціях 1 км та 9 км

³íòåðåñ òà ïîâàãà, àäæå âîíè ÿâíî 
ñòåæàòü çà ñîáîþ, ñòàâëÿòü ö³ë³, 
éäóòü äî ìåòè. Ñèëà ô³çè÷íà 
òà ñèëà âîë³ âðàæàº.

Äî ðå÷³, á³ãàòè öå ñåêñóàëüíî, 
òîìó ùî ñèëà çàâæäè áóëà ñåêñó-
àëüíî ïðèâàáëèâà. Íå âàæëèâî — 
æ³íî÷à ÷è ÷îëîâ³÷à.

МОТИВУЄМОСЯ. Ó áóäü-ÿê³é 
ñïðàâ³ âàæëèâèé íàñòð³é. 27 òðàâ-
íÿ äî «Êíèæêè» ïðèéäóòü â³-
ííè÷àíè ç ð³çíèìè íàñòðîÿìè 
òà ìîòèâàìè. Çîêðåìà:

— Á³ãàòè, öå ìîäíî (ùîá áóòè 
â òðåíä³, äîñèòü 1–3 êì ê³ëüêà 
ðàç³â íà òèæäåíü)

— Öå ñïîñ³á ñõóäíóòè (àáè çà-
ïóñòèòè ïðîöåñ ñõóäíåííÿ, á³ãàòè 
ïîòð³áíî 8 êì ÷åðåç äåíü)

— Ìîæëèâ³ñòü äîäàòè ôàðá 
ó æèòòÿ (3–5 êì òå, ùî òðåáà)

— Ùîá ïðîá³ãòè ìàðàôîí. 
(Ïîòð³áíî íàá³ãàòè â³ä 300 
äî 500 êì íà ì³ñÿöü, òîáòî 10–
25 êì çà ðàç)

— Ãàðíî ñåáå ïî÷óâàòè ³ áóòè 
â òîíóñ³ (äîñèòü ïðîá³ãòè 1 àáî 
3 êì)

Óæå çà äâà òèæí³ îáèðàºìî ï³ä-
õîäÿùèé ìîòèâ ³ âïåðåä çà íà-
ñòðîºì, òîíóñîì, îìð³ÿíèìè ô³-
ãóðàìè ÷è ôàðáàìè äëÿ æèòòÿ. 
Ðóõàºìî Â³ííèöþ ðàçîì!

Розпочни літо разом з «Вінниця біжить». 
Тисячі вінничан різного віку вже знають, як це класно



ПРЕС-СЛУЖБА 
ЦЕНТРУ СУСПІЛЬНО-

ПОЛІТИЧНОГО 
МОНІТОРИНГУ «ВЕКТОР»

Ñõîæå, ùî â áàãàòîð³÷í³é ³ñ-
òîð³¿ ç ÷óòêàìè ïðî ñï³âïðàöþ 
äåïóòàòà Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
Ðàäè â³ä ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà» 
Òåòÿíè Ðåäüêî ç ðåã³îíàëàìè — 
ïîñòàâëåíà æèðíà êðàïêà.

Äåïóòàòêà, ÿêà ïîçèö³îíóº ñåáå 
ÿê «÷ëåí Ðàäè Ìàéäàíó, áîðåöü ç 
ðåã³îíàëàìè òà âèäàâåöü ç 25-ð³÷-
íèì ñòàæåì» (àâò. — Òåòÿíà Ðåäü-
êî º æóðíàë³ñòîì òà ñï³ââëàñ-
íèêîì â³ííèöüêî¿ ãàçåòè «33-é 
êàíàë») áóëà ïîì³÷íèêîì íàðîä-
íîãî äåïóòàòà â³ä «Ïàðò³¿ ðåã³-
îí³â» Ãðèãîð³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à 
Êàëåòí³êà ç 8 ëþòîãî 2013 ðîêó 
ïî 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó. Òàêó â³ä-
ïîâ³äü ç Àïàðàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè 
îòðèìàëè ãðîìàäñüê³ àêòèâ³ñòè 
íà ³íôîðìàö³éíèé çàïèò.

Îô³ö³éíî ïàí³ Ðåäüêî ïðèïè-
íèëà êîíñóëüòàö³¿ ³ äîïîìîãó, ÿê 
ïîì³÷íèêà àæ â òðàâí³ 2014 ðîêó, 
âæå ï³ñëÿ âñ³õ â³äîìèõ êðèâàâèõ 
ïîä³é íà Ìàéäàí³, ðîçñòð³ëó 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ òà ôàêòè÷íîãî 
ðîçïàäó ïàðò³¿ ßíóêîâè÷à.

ßê íå äèâíî, òàêå îä³îçíå 
ïàðòíåðñòâî Òåòÿíè Ðåäüêî 
íå ïåðåøêîäèëî ¿é ïîáóâàòè 
ó Ðàä³ Ìàéäàíó Â³ííè÷÷èíè, 

ÿêà óòâîðèëàñÿ ï³ñëÿ çàõâàòó 
ïðèì³ùåííÿ Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ 
³ îáëðàäè ó ëþòîìó 2014 ðîêó, 
à çãîäîì ³ î÷îëèòè òàê çâàíèé 
«Àíòèêîðóïö³éíèé êîì³òåò».

Ñàìà æ ïàí³ Ðåäüêî â³äìîâ-
ëÿºòüñÿ âèçíàòè ôàêò ñï³âïðàö³ 
ç ðåã³îíàëàìè. Áî íàâ³òü ï³ñëÿ 
îô³ö³éíî¿ â³äïîâ³ä³ êåð³âíèêà 
óïðàâë³ííÿ Àïàðàòó Âåðõîâíî¿ 
Ðàäè Óêðà¿íè ç ÷³òêî çàô³êñîâà-
íèì ôàêòîì ðîáîòè ïîì³÷íèêîì 
íàðäåïà, äåïóòàòêà ïóñòèëàñü 
â àáñîëþòíî àáñóðäí³ ñïðîñòó-
âàííÿ, ÿê íà ñòîð³íêàõ ñîö³àëü-
íèõ ìåðåæ, òàê ³ íà øïàëüòàõ 
ãàçåòè «33-é êàíàë».

Îô³ö³éíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî 
ñï³âïðàöþ äåïóòàòêè â³ä «Áàòü-
ê³âùèíè» ç ðåã³îíàëàìè íàáóëà 
øèðîêîãî ðîçãîëîñó â ³íòåðíåò-
ñï³ëüíîòàõ â³ííèöüêèõ ðåäàêòîð³â, 
æóðíàë³ñò³â òà ãðîìàäñüêèõ àêòè-
â³ñò³â, ÿê³ äîâîë³ àêòèâíî äîëó-
÷èëèñü äî îáãîâîðåííÿ ïèòàííÿ.

Ìèêîëà Ô³ëîíîâ, ãðîìàäñüêèé 
àêòèâ³ñò, ÿêèé âëàñíå ³ çâåðíóâñÿ 
äî Àïàðàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà-
¿íè çà ðîç’ÿñíåííÿì òà âèÿâèâ 
ôàêò ñï³âïðàö³ Ðåäüêî ³ Êàëåòí³-
êà, òàê ïðîêîìåíòóâàâ ïóáë³êàö³þ 
äîêóìåíòà: «Òîìó ùî ïîñë³äîâ-
íèé. Íà ïðîõàííÿ Òåòÿíè Ðåäüêî 
íàäàòè äîêóìåíòàëüíå ï³äòâåð-
äæåííÿ, ùî, ïðÿìà ìîâà: «×ëåí 

ÐÀÄÈ ÌÀÉÄÀÍÓ òà âèäàâåöü ³ç 
25 ð³÷íèì ñòàæåì (Òåòÿíà Âàñè-
ë³âíà Ðåäüêî 04.12.1963 ð. í. ðåä.) 
áóëà ïîì³÷íèêîì ó ðåã³îíàëà àáî 
ùå êîãîñü òàì — äîâåä³òü äî-
êóìåíòàìè» — íàäàþ îô³ö³éíó 
â³äïîâ³äü êåð³âíèêà óïðàâë³ííÿ 
Àïàðàòó Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè 
íà ³íôîðìàö³éíèé çàïèò.

Äîêóìåíò: Ðåäüêî Òåòÿíà Âà-
ñèë³âíà ç 08 ëþòîãî 2013 ðîêó 
ïî 13 òðàâíÿ 2014 ðîêó (!!!) ïðà-
öþâàëà íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ 
ïîì³÷íèêîì-êîíñóëüòàíòîì íà-
ðîäíîãî äåïóòàòà Óêðà¿íè ñüî-
ìîãî ñêëèêàííÿ Êàëåòí³êà Ã. Ì.

Ïîâòîðþñü, òèì õòî áåðå 
íà ñåáå ñì³ëèâ³ñòü, íå ìàþ÷è 
íà öå æîäíîãî ìîðàëüíîãî ïðàâà 
³ áóäü-ÿêèõ þðèäè÷íèõ ï³äñòàâ 
íàçèâàòè ÊÎÃÎÑÜ ïîë³òè÷íèìè 
ïîâ³ÿìè, ïîâèíåí êîæåí ðàíîê 
äèâèòèñü ó äçåðêàëî. Òîìó ùå 
ðàç ïîâòîðþ ïèòàííÿ, ÿêå ÿ çà-
äàâàâ Òåòÿí³ Âàñèë³âí³ äåê³ëüêà 
äí³â òîìó, ÿê ëþäèí³, ùî çà ¿¿ 
ñëîâàìè «áîðîëàñü ç ðåã³îíàëà-
ìè», à íàñïðàâä³ ¿ì äîïîìàãàëà 
òà êîíñóëüòóâàëà. Íàãàäàþ, ùî 
22 ñ³÷íÿ 2014 ðîêó â Êèºâ³ çàãè-
íóâ Ñåðã³é Í³ãîÿí, ç 18 ïî 20 ëþ-
òîãî 2014 ðîêó íà Ìàéäàí³ çà-
ãèíóëî á³ëüøå 80 Ãåðî¿â Óêðà¿íè, 
à Òåòÿíà Ðåäüêî ïðîïðàöþâàëà 
íà ãðîìàäñüêèõ çàñàäàõ ó íàðäåïà 

â³ä «ÏÐ» àæ äî òðàâíÿ 2014 ðîêó.
Îòæå ïîâòîðþ ïèòàííÿ. 

«ßêùî ÿ íàäàì äîêóìåíòàëüíå 
ï³äòâåðäæåííÿ, ùî âè áóëè ïî-
ì³÷íèêîì íàðäåïà â³ä ÏÐ, âè 
ãîòîâ³ âèáà÷èòèñü íà Ìàéäàí³ 
ïåðåä Â³ííè÷÷èíîþ ³ ñêëàñòè 
äåïóòàòñüêèé ìàíäàò»?» — ðîç-
êàçàâ Ìèêîëà Ô³ëîíîâ.

Ó áóäü-ÿêîìó ðàç³ ãîëîâíó îö³í-
êó âñ³ì ïîë³òèêàì — â³ä ì³ñòå÷-
êîâèõ äî ë³äåð³â äåðæàâè çàâæäè 
äàº ñïðàâæíÿ, ºäèíà ³ êîíñòè-
òóö³éíà âëàäà Óêðà¿íè — Óêðà-
¿íñüêèé Íàðîä. Ñïîä³âàºìîñÿ ³ 
äàíà ³íôîðìàö³ÿ áóäå ïðàâèëüíî 
ñïðèéíÿòà ³ êîæåí çðîáèòü ñâî¿ 
áåçïîìèëêîâ³ âèñíîâêè.

Співпраця депутата Тетяни Редько 
з «регіоналами» — доведена документально
БЛОГ

ГЕННАДІЙ ПО-
ЛІЩУК, ГРОМАД-

СЬКИЙ ДІЯЧ, БІЗ-
НЕС-КОНСУЛЬТАНТ
Ó á³çíåñ-êëóá 

÷àñòî çâåðòàþòüñÿ ç ð³ç-
íîìàí³òíèìè çàïèòàìè. Îñòàíí³é 
ì³ñÿöü ïîðàäóâàâ ðÿäîì çâåðíåíü 
ÿê³, íåçâàæàþ÷è íà ð³çí³ àêöåíòè 

³ âàð³àö³¿, çâîäÿòüñÿ äî îäíîãî — 
ìåí³ ïîòð³áåí ìàðêåòîëîã…

Êîìóñü ìè äîïîìîãëè ñàì³, êî-
ãîñü â³äðàäèëè) àëå áóëà ïîì³÷åíà 
îäíà ö³êàâà çàêîíîì³ðí³ñòü, à òî÷-
í³øå, ï³äòâåðäæåíà ã³ïîòåçà — ìà-
ëèé, òà é ñåðåäí³é á³çíåñ, çà ð³ä-
ê³ñíèì âèíÿòêîì, â ìàðêåòèíãó 
íå ðîçáèðàºòüñÿ. À òàê ÿê ì³ñ³ÿ 

íàøîãî êëóáó ï³äâèùóâàòè ä³ëîâó 
êóëüòóðó — çóñòð³÷àéòå àêòóàëü-
íèé ñåì³íàð íà öþ òåìàòèêó.

Íà ñåì³íàð³ âè ä³çíàºòåñÿ:
 ÷è ïîòð³áåí âàøîìó á³çíåñó 

ìàðêåòîëîã
 ùî òàêå ìàðêåòèíãîâà ñòðà-

òåã³ÿ ÌÑÁ ³ ÿê ¿¿ ðîçðîáèòè
 ïðîô³ëü ïðîôåñ³¿: ùî ïîâè-

íåí çíàòè, âì³òè ³ ðîáèòè âàø 
ìàðêåòîëîã
 ÿê ³ ÿêèìè êðèòåð³ÿìè îö³-

íþâàòè ðîáîòó ìàðêåòîëîãà
 êîìó äîðó÷èòè ìàðêåòèíãîâ³ 

çàäà÷³
 êîëè êðàùå çàìîâèòè êîí-

ñàëòèíã
 êîëè âàðòî âäàâàòèñÿ äî ïî-

ñëóã ðåêëàìíèõ àãåíòñòâ
 ðîçá³ð ðåàëüíèõ êåéñ³â ³ âè-

÷àâëþâàííÿ ïðàêòè÷íîãî äîñâ³äó 
áàãàòîð³÷íî¿ ðîáîòè â ñôåð³ ðå-
êëàìè ³ ìàðêåòèíãó

Ñï³êåðè: Îëåã Ãîðîáåöü ³ Þð³é 
Ñòàðæèíñüêèé

Óìîâè ó÷àñò³ ä³çíàâàéòåñÿ 
çà òåëåôîíîì (067)4322277

Мені потрібен маркетолог!?
БЛОГ

397943

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
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170119

9
RIA, Ñåðåäà, 
10 òðàâíÿ 2017

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА
Паралельні світи... І якби армія була повністю забезпечена, і якби переселенці 
були прилаштовані, і хворі діти не вмирали щодня в онколікарнях, то 
хрен з ним, з тим святом, а так «пір во врємя чуми» саме то (((І ще одне 
найважливіше: і якби на цьому конкурсі вінницькі так безбожно не крали...

Центр 
суспільно-політичного 

моніторингу

«ВЕКТОР»
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Где подевались настоящие мужчины? Сижу в кафе. За соседний столик присаживаются две 
женщины с детьми. Решают доставить еще один столик, чтобы всем хватило места. 
Мальчик лет 7-8 молча начинает его тянуть (столик небольшой и достаточно легкий). Мама 
с остервенением оттягивает сына за руку и рычит: «Сядь на место!» Занавес...

И о политике. По результатам выборов президента Франции хочу сделать официальное 
заявление: если у кого-то на примете есть 18-летний мальчик с пристрелом на 
президентство, я готова подумать о замужестве.
P.S обязательное условие — мальчик должен быть французом.

Анна Катрук
психолог   

Олена Павлова
громадська діячка    
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387402



ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ 

ФІЛАРМОНІЇ

Â³ííèöüêà âåñ-
íà íàñè÷åíà ðÿäîì 

ÿñêðàâèõ ïîä³é ó ìèñòåöüêîìó 
æèòò³ ì³ñòà. Óæå ï'ÿòíàäöÿòèé 
ð³ê ïîñï³ëü äðóãà äåêàäà òðàâíÿ 
ïðèñâÿ÷åíà êëàñè÷í³é ìóçèö³, 
³ ìåøêàíö³ òà ãîñò³ Â³ííèö³ ðîç-
êóïîâóþòü êâèòêè íà êîíöåðòè 
XV Ì³æíàðîäíîãî ôåñòèâàëþ 
³ì. Ï. ². ×àéêîâñüêîãî òà Í. Ô. 
ôîí Ìåêê.

Çáåð³ãàþ÷è ôîðìó, îðãàí³çà-
òîðè, ÿê ³ ùîðîêó, ïðîïîíóþòü 
óí³êàëüíå íàïîâíåííÿ. Öüîãî-
ð³÷íà ïðîãðàìà â³äçíà÷åíà ê³ëü-
êîìà íåïåðåñ³÷íèìè ïîä³ÿìè.

Ðîçïî÷íåòüñÿ ñâÿòî 14 òðàâíÿ, 
â íåä³ëþ, òðàäèö³éíîþ ïåðåäìî-
âîþ — Ìóçè÷íèìè çóñòð³÷àìè 
â ìóçå¿ ×àéêîâñüêîãî ó Áðà¿ëîâ³. 
Óñ³ îõî÷³ ìàþòü çìîãó îãëÿíóòè 
êîëåêö³þ îñîáèñòèõ ðå÷åé êîì-
ïîçèòîðà, íàñîëîäèòèñÿ ïðîãó-
ëÿíêîþ â ïàðêó, à òàêîæ çàíóðè-
òèñÿ â àòìîñôåðó îïåðíîãî òåàòðó 
ï³ä ÷àñ òåàòðàë³çîâàíîãî ä³éñòâà 
«²íòðèãè îïåðíèõ êëàâ³ð³â».

Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ôåñòè-
âàëþ 15 òðàâíÿ, â ïîíåä³ëîê, 
ñòàíå âîäíî÷àñ õâèëþþ÷èì ³ñ-
òîðè÷íèì ìîìåíòîì ïðåçåíòàö³¿ 
íîâîñòâîðåíîãî Ñèìôîí³÷íîãî 
îðêåñòðó Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
ô³ëàðìîí³¿. «Äî ö³º¿ ìèò³ ô³ëàð-
ìîí³ÿ éøëà ç ìîìåíòó ñâîãî çà-
ñíóâàííÿ. Çàâäÿêè ð³øó÷èì ä³ÿì 
ãîëîâè îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ 
Âàëåð³ÿ Êîðîâ³ÿ òà íà÷àëüíèêà 
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ 

Ñòàí³ñëàâà Ãîðîäèíñüêîãî ñüî-
ãîäí³ ó ì³ñò³ íàðîäèâñÿ ïîòóæ-
íèé êîëåêòèâ, ïîÿâà ÿêîãî ³ùå 
ðàç çàñâ³ä÷óº ñòàòóñ Â³ííèö³ 
ÿê ºâðîïåéñüêîãî ì³ñòà» — ñêà-
çàâ íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ äèðåê-
òîð ôåñòèâàëþ — ãåíåðàëüíèé 
äèðåêòîð ô³ëàðìîí³¿, çàñëóæå-
íèé ïðàö³âíèê êóëüòóðè Óêðà¿íè 
Àíàòîë³é Ëåâèöüêèé. Ìóçè÷íèé 
êåð³âíèê ôåñòèâàëþ, õóäîæí³é 
êåð³âíèê îðêåñòðó — çàñëóæåíèé 
ä³ÿ÷ ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Ãåîðã³é 
Êóðêîâ îçâó÷èâ ïðîãðàìó ïðå-
çåíòàö³éíîãî âå÷îðà: «ßê ³ ùî-
ðîêó, ôåñòèâàëü ðàäóº ðåïåð-
òóàðíèìè ïðåì'ºðàìè. Âïåðøå 
ó Â³ííèö³ ïðîëóíàº óâåðòþðà 
Áåòõîâåíà «Òâîð³ííÿ Ïðîìå-
òåÿ», à òàêîæ òâîðè óêðà¿íñüêèõ 
êîìïîçèòîð³â: ìóçèêà äî äðàìè 
Øåêñï³ðà «Êîðîëü Ë³ð», íàïè-
ñàíà Ãåîðã³ºì Ìàéáîðîäîþ, 
³ îðèã³íàëüíà Ôàíòàç³ÿ íà òåìè 
². Äóíàºâñüêîãî çàïîð³çüêîãî 
êîìïîçèòîðà Äìèòðà Ñàâåíêà. 
Äî ïðîãðàìè óâ³éøëè ³ùå äâ³ 
óâåðòþðè — äî îïåðè Ìèêîëè 
Ëèñåíêà «Òàðàñ Áóëüáà» òà óâåð-
òþðà-ôàíòàç³ÿ ×àéêîâñüêîãî 
«Ðîìåî ³ Äæóëüºòòà».

Â³âòîðîê, 16 òðàâíÿ, — âå÷³ð 
ôîðòåï³àííî¿ ìóçèêè. Ó âè-
êîíàíí³ ñîë³ñòà Íàö³îíàëüíî¿ 
ô³ëàðìîí³¿ Àíòîí³ÿ Áàðèøåâ-
ñüêîãî ïðîçâó÷àòü ï’ºñè ç öè-
êëó «Ïîðè ðîêó» ×àéêîâñüêîãî 
³ òðè ï³çí³ ñîíàòè Áåòõîâåíà. 
Áàðèøåâñüêèé — îäèí ³ç íàé-
â³äîì³øèõ ìîëîäèõ â³ò÷èçíÿíèõ 
ï³àí³ñò³â, âèïóñêíèê Íàö³îíàëü-
íî¿ ìóçè÷íî¿ àêàäåì³¿ Óêðà¿íè 

³ì. Ï. ². ×àéêîâñüêîãî òà Ïà-
ðèçüêî¿ Øêîëè Ìóçèêè, ëàó-
ðåàò á³ëüøå 20-òè ïðåñòèæíèõ 
ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â.

17 òðàâíÿ, ó ñåðåäó, â³ííè÷àíè 
â³òàòèìóòü ïîïóëÿðíèé óêðà¿í-
ñüêèé êâàðòåò «ÁÐßÖ-BAND», 
ÿêèé çàâäÿêè áëèñêó÷îìó òåõí³÷-
íîìó ð³âíþ òà óí³êàëüíîìó ñêëà-
äó êîëåêòèâó âèêîíóº àâòîðñüê³ 
êàâåð-âåðñ³¿ ó ñòèëÿõ «Êëàñè÷-
íèé êðîññîâåð» òà «²íä³-ôîëüê». 
Äî ïðîãðàìè «Â³ä ×àéêîâñüêîãî 
äî Scorpions» óâ³éøëè êëàñè÷í³ 
òâîðè, ñâ³òîâà íàðîäíà ìóçèêà 
òà åñòðàäí³ õ³òè — ìè ïî÷óºìî 
³ Áàõà ç Â³âàëüä³, ³ «Ñêîðï³-
îíñ», ³ ò³ðîëüñüêó ïîëüêó. Ðàçîì 
³ç óêðà¿íöÿìè â êîíöåðò³ áåðå 
ó÷àñòü ïîëüñüêèé êëàðíåòèñò-
â³ðòóîç ßöåê Ñð³áíÿê ç Ëþáë³íà, 
ìàéñòåð-êëàñè ÿêîãî íåîäíîðà-
çîâî ïðîõîäèëè ó Â³ííèöüêîìó 
ó÷èëèù³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ 
³ì. Ì. Ëåîíòîâè÷à.

18 òðàâíÿ, â ÷åòâåð, íà ñöåí³ 
ô³ëàðìîí³¿ — ïî÷åñíèé ã³ñòü 
ôåñòèâàëþ Íàö³îíàëüíèé ïðå-
çèäåíòñüêèé îðêåñòð. Ïðèºìíèì 
äëÿ íàñ ôàêòîì º òå, ùî ó ñêëàä³ 
êîëåêòèâó ïðàöþþòü äåê³ëüêà 
â³ííè÷àí. Ïîêàçîâèé äåðæàâíèé 
êîëåêòèâ äèâóâàòèìå ñëóõà÷³â 
íîâîþ ïðîãðàìîþ. Ïðîëóíàº 
ñèìôîí³ÿ «Ñòâîðåííÿ ñâ³òó» 
çà ïîåìîþ Äàíòå «Áîæåñòâåííà 
êîìåä³ÿ», àâòîð ìóçèêè — ñó÷àñ-
íèé àìåðèêàíñüêèé êîìïîçèòîð 
Ðîáåðò Ñì³ò, â³äîìèé ñâî¿ìè ö³-
êàâèìè çâóêîâèìè çíàõ³äêàìè. 
Òîãî æ äíÿ îðêåñòð Ïðåçèäåíòà 
âèñòóïèòü ïåðåä á³éöÿìè ÀÒÎ 

ó â³éñüêîâî-ìåäè÷íîìó êë³í³÷-
íîìó öåíòð³ Â³ííèö³. Íàãàäàº-
ìî, ùî ôåñòèâàëü â÷åòâåðòå ïðî-
õîäèòü ï³ä ãàñëîì «Ìèñòåöòâî 
çàðàäè ìèðó», ³ ÷àñòèíó êîøò³â, 
âèðó÷åíèõ â³ä ïðîäàæó êâèòê³â, 
áóäå ïåðåðàõîâàíî ó Ôîíä ï³ä-
òðèìêè ó÷àñíèê³â ÀÒÎ.

Ðîçê³øíèé ïîäàðóíîê äî Äíÿ 
ªâðîïè â³ííè÷àíàì ïðèãîòóâàâ 
Êè¿âñüêèé ìóí³öèïàëüíèé àêà-
äåì³÷íèé òåàòð îïåðè ³ áàëåòó 
äëÿ ä³òåé òà þíàöòâà. 19 òðàâíÿ 
âïåðøå ó Â³ííèö³(!) áàëåò-ôåº-
ð³þ Ïåòðà ×àéêîâñüêîãî «Ñïëÿ-
÷à êðàñóíÿ» çà ìîòèâàìè êàçîê 
Øàðëÿ Ïåðî áóäå ïîêàçàíî ó ìó-
çè÷íî-äðàìàòè÷íîìó òåàòð³ ³ìåí³ 
Ì. Ñàäîâñüêîãî ï³ä ÷àñ óðî÷èñ-
òîãî çàêðèòòÿ ôåñòèâàëþ.

14 òà 20 òðàâíÿ ó Õðàì³ Ïðå-
ñâÿòî¿ Ä³âè Ìàð³¿ Àíãåëüñüêî¿ 
(Ñîáîðíà, 12) ïðîéäóòü êîíöåð-
òè îðãàííî¿ ìóçèêè. Öüîãîð³÷ 
íà â³ííèöüêîìó îðãàí³ ìóçèêó-
þòü ïðåäñòàâíèê ìîëîäîãî ïîêî-
ë³ííÿ ïðîôåñ³éíèõ îðãàí³ñò³â — 
âèïóñêíèê Ëèòîâñüêî¿ àêàäåì³¿ 
ìóçèêè ³ òåàòðó òà Ïàðèçüêî¿ 
êîíñåðâàòîð³¿ Ð³ìâ³äàñ Ì³òêóñ 
òà äîñâ³ä÷åíèé êîíöåðòóþ÷èé 
³ öåðêîâíèé ãîëëàíäñüêèé îð-
ãàí³ñò Êð³ñò³àí Ôàääåãîí. Ö³êà-
âî, ùî ãîñò³ ïðèâåçóòü ìóçèêó 
ñâî¿õ íàö³îíàëüíèõ êîìïîçèòîð-
ñüêèõ øê³ë — òâîðè Ì. ×þðëüî-
í³ñà, É. Íàóÿë³ñà, Æ. Ëåììåíñà, 
Ê. Ê³íòà, Ï. Â³ëòîêà, Ã. Òàëáåí-
Áîëëà.

Ó Æìåðèíö³, Áàðó, Ëàäèæèí³, 
Ãàéñèí³, Õì³ëüíèêó äâà àêàäå-
ì³÷í³ êîëåêòèâè — êàìåðíèé îð-

êåñòð «Àðêàòà» òà êàìåðíèé õîð 
«Â³ííèöÿ» — âèêîíàþòü êàíòà-
òó «GLORIA» («Ñëàâà â âèøí³õ 
Áîãó») À. Â³âàëüä³ — ñâîºð³äíó 
ìîëèòâó çà íàøèõ á³éö³â.

«Ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ â³ä-
áóäåòüñÿ 12 êîíöåðò³â ó ðàéî-
íàõ îáëàñò³, ÿê³ ïðîõîäèòèìóòü 
çà ï³äòðèìêè ì³ñöåâî¿ âëàäè 
³ íàðîäíèõ äåïóòàò³â Óêðà¿-
íè» — äîäàº Ãåîðã³é ²âàíîâ, êî-
ìåðö³éíèé äèðåêòîð ôåñòèâàëþ. 
«Êâèòêè âàðò³ñòþ â³ä 30 äî 180 
ãðèâåíü — ó êàñàõ ô³ëàðìîí³¿ 
³ òåàòðó, à òàêîæ â ³íòåðíåò-êà-
ñ³ — bilet.vn.ua. Àêòóàëüíîþ º 
ïðîïîçèö³ÿ ïðèäáàòè ìóëüòè-
êâèòîê íà ÷îòèðè ôåñòèâàëüí³ 
êîíöåðòè çà âèã³äíîþ ö³íîþ».

Äâà êðèëà ôåñòèâàëþ — ïðî-
ôåñ³éíå ìóçè÷íå ìèñòåöòâî 
òà áëàãîðîäíà ìåöåíàòñüêà äî-
ïîìîãà. Êîëèñü áàðîíåñà Íàä³ÿ 
Ô³ëàðåò³âíà ôîí Ìåêê ³ç Áðà¿ëî-
âà âðÿòóâàëà äëÿ ñâ³òó ãåí³é ×àé-
êîâñüêîãî. Ñüîãîäí³ ìè âäÿ÷í³ 
òèì, õòî ³ç ðîêó â ð³ê ïðîäî-
âæóº ï³äòðèìóâàòè ôåñòèâàëü. 
ÕV Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü 
³ì. Ï. ². ×àéêîâñüêîãî òà Í. Ô. 
ôîí Ìåêê ïðîõîäèòü ï³ä ïà-
òðîíàòîì ãîëîâè Â³ííèöüêî¿ 
îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Âàëåð³ÿ 
Êîðîâ³ÿ, ãîëîâè îáëàñíî¿ ðàäè 
Àíàòîë³ÿ Îë³éíèêà, ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà. Ìå-
öåíàòè ôåñòèâàëþ: Áëàãîä³éíèé 
Ôîíä Âîëîäèìèðà Ïðîäèâóñà, 
êîíöåðí «Ïîä³ëëÿ», þâåë³ðíå 
ï³äïðèºìñòâî «Ìàëüâà». Ïàðò-
íåð — Íàö³îíàëüíèé ïîðòàë àêà-
äåì³÷íî¿ ìóçèêè «Music-Review».

«Від Чайковського до Scorpions»
БЛОГ

ПРЕСС-СЛУЖБА АКАДЕМИИ 
СЕРВИСА HORECA

Ïîâàð — ýòî ÷åëîâåê, 
÷üÿ ïðîôåññèÿ ñâÿçàíà ñ ïðè-

ãîòîâëåíèåì ïèùè. Îí ÿâëÿåòñÿ äèðè-
æåðîì ÷åëîâå÷åñêèõ èñêóøåíèé. Îí 
ïðåäóãàäûâàåò, êîìó — ÷åãî: êîìó ñîëå-
íîå, êîìó ñëàäêîå, ñûòíîå èëè ïîñòíîå.

Ñëîâî «ïîâàð» ïðîèçîøëî îò âîñòî÷-
íîñëàâÿíñêîé «âàð», îçíà÷àâøåãî êèïÿ-
ùóþ âîäó è æàð.

Ïîâàð — èíòåðåñíàÿ, óâëåêàòåëüíàÿ 
ïðîôåññèÿ äëÿ òåõ ëþäåé, êîòîðûå ëþáÿò 
ãîòîâèòü ïèùó, ïîýêñïåðèìåíòèðîâàòü 
ñ èíãðåäèåíòàìè.

Â ïðîôåññèè ïîâàðà îïðåäåëÿþùèì 
ÿâëÿåòñÿ ìàñòåðñòâî, çíàíèå ðåöåïòîâ 
è îïûò ðàáîòû, à äëÿ øåô-ïîâàðà èëè 
ñó-øåôà íåìàëîâàæíûì êðèòåðèåì ïðî-
ôåññèîíàëèçìà áóäåò óìåíèå ñîñòàâèòü 
îðèãèíàëüíîå ìåíþ è õîðîøèå íàâûêè 
â êàëüêóëÿöèè.

Ðàáîòà ïîâàðà òðåáóåò íåîáû÷àéíîãî 
òåðïåíèÿ è ñòàðàíèÿ. Çäåñü ÷åëîâåê íà-
÷èíàåò ñ ñàìîé íèçøåé ñòóïåíè êàðüåð-
íîé ëåñòíèöû, à ïðîõîäÿò íà åå âåðøè-

íó òîëüêî ïîâàðà ñ ïðèçâàíèåì. Ìû âñå 
ïðåêðàñíî çíàåì, ÷òî òàëàíò íåîáõîäèìî 
ïîñòîÿííî ðàçâèâàòü è ñîâåðøåíñòâîâàòü.

Íà ïðèìåðå áðåíä-øåôà è òðåíåðà-
êîíñóëüòàíòà Àêàäåìèè ñåðâèñà HoReCa 
Âàëåðèÿ Ïàâëîâñêîãî, êîòîðûé äîñòèã 
âûñîò â ðåñòîðàííîì áèçíåñ. Íà ñå-
ãîäíÿøíèé äåíü çàïóñêàåò ðåñòîðàíû 
Óêðàèíû è áëèæíåãî çàðóáåæüÿ ñ íóëÿ, 
çàíèìàåòñÿ ðåîðãàíèçàöèåé áèçíåñ-
ïðîöåññîâ êóõíè, íàëàæèâàåò ðàáîòó 
ðåñòîðàíîâ, ðàçðàáàòûâàåò àâòîðñêèå 
áëþäà, êîòîðûå ïîëüçóþòñÿ óñïåõîì. 
Åãî âûáîð ïðîôåññèè ïðèíîñèò åìó 
íå òîëüêî óäîâîëüñòâèå, íî è ïðèáûëü. 
Ìîæíî ñ óâåðåííîñòüþ ñêàçàòü, ÷òî ýòîò 
÷åëîâåê óñïåøåí â ñâîåé ñôåðå. À íà-
÷èíàëàñü âñå ñ ïîìîùíèêà ïîâàðà â êàôå 
«Ýêñïðåññ» âîçëå ÆÄ âîêçàëà. Ïîýòîìó, 
ìîæíî ñäåëàòü âûâîä, êîãäà ÷åëîâåê ïðî-
ôåññèîíàë ñâîåãî äåëà è îí ëþáèò ñâîþ 
ðàáîòó — ó íåãî âñå ïîëó÷èòñÿ.

Æèòåëè Âèííèöû ìîãëè óáåäèòüñÿ, ÷òî 
ïîâàð — ýòî îäíà èç ñàìûõ ïðåñòèæíûõ 
ïðîôåññèé íà Áèòâå ïîâàðîâ 29 àïðåëÿ 
â ìàãàçèíå ÌÅÒÐÎ. Ïÿòü ëó÷øèõ ðåñòî-
ðàíîâ ãîðîäà ïðèíÿëè ó÷àñòèå â ìåðîïðè-

ÿòèè. Çðèòåëè íàáëþäàëè çà ïðîöåññîì 
ïðèãîòîâëåíèÿ, äåãóñòèðîâàëè áëþäà 
è ãîëîñîâàëè äåíüãàìè çà ëó÷øåå, ïî èõ 
ìíåíèþ.

14 êã ìÿñà ñúåëè ìåíüøå, ÷åì çà 2 
ìèíóòû!!!! ÂÎÒ ÝÒÎ ÑÊÎÐÎÑÒÜ!!!! 
À âñ¸ ïîòîìó, ÷òî áëþäà èç ìÿñà ãîòî-
âèëè ïîâàðà ëó÷øèõ ðåñòîðàíîâ ãîðî-
äà: The Factory, Fazenda Vinnitsa, «Ëà-
âàíäà», «Êóðî÷êà» è ASADO. Êîòîðûå 
ñëó÷àéíûì îáðàçîì âûáðàëè êîíâåðòû 
ñ àâòîðñêèìè ðåöåïòàìè áëþä èç ìÿñà 
îò øåô-ïîâàðà Art Pub Beer & Blues — 
Âàëåðèÿ Ïàâëîâñêîãî:

1. Ðåáðà ïî-àìåðèêàíñêè.
2. Ñòåéê èç ñâèíèíû ïî-èñïàíñêè.
3. Ñâèíèíà ïî-ìåêñèêàíñêè.
4. Øàøëûê «íàðîäíûé, äà÷íûé».
5. Ìÿñíîé ðóëåò ïî-áåðëèíñêè ñ îâî-

ùàìè ïî-æåíåâñêè.
Ïî çàâåðøåíèþ âñå æåëàþùèå ñìî-

ãëè ïîïðîáîâàòü íà âêóñ êóëèíàðíûå 
øåäåâðû. Âñå âûðó÷åííûå äåíüãè áûëè 
ïåðåäàíû äåòñêîìó äîìó.

Îðãàíèçàòîðû — Àêàäåìèÿ ñåðâèñà 
HoReCa.

Ôîòîãðàô: Karina Salova

Профессия повара — это престижно!
БЛОГ
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простір для особистої думки

РАЯ ПАНАСЮК, ГОЛОВА ГО «ГАРМОНІЯ»
Є офіційні докази, що Вінниця — місто для здійснення 
мрій… Я дуже хотіла весни і квітів сакури… Ну ось… У нас 
біля центру сакури, які недавно посадили, вже квітнуть! 
Люблю Вінницю! Приходьте милуватися сакурами!

Работа повара требует необычайного 
терпения и старания. К вершине 
доходят только люди с призванием

387402

397949
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397592

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091

Ô à í ò à ñ ò è ê à ! 
Öå ñëîâî çðèâà-
ºòüñÿ ç óñò, êîëè 

áà÷èø òå, ùî äåìîíñòðóþòü 
ïîðàíåí³ «àòîâö³» ï³ä ÷àñ çìà-
ãàíü «Ñèëà Íàö³¿». Òàêèé òóðí³ð 
ïðîâåäåíèé â Óêðà¿í³ óæå âòðåòº. 
Â³í â³äáóâñÿ ó Õàðêîâ³ 6 òðàâíÿ. 
Íà çìàãàííÿ ïðèáóëè 18 êîëèø-
í³õ á³éö³â. Ó êîæíîãî — âàæêå 
ïîðàíåííÿ. Íàïðèêëàä, íàø 
çåìëÿê ç Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêî-
ãî Îëåêñàíäð Ñàðàáóí âòðàòèâ 
íà â³éí³ íîãó. Ùå îäèí áîºöü 
95-¿ áðèãàäè äåñàíòíèê Âëàäèñ-
ëàâ Êóçíåöîâ ç³ Æìåðèíêè çà-
ëèøèâñÿ áåç ðóêè. Âîíè óäâîõ 
ïðåäñòàâëÿëè â³ííè÷àí.

НА ПРОТЕЗІ ПІДНІМАЄ ШТАНГУ 
50 КІЛОГРАМІВ. — Âïðàâ áóëî 
áàãàòî, — ðîçïîâ³â RIA êîëèø-
í³é äîáðîâîëåöü áàòàëüéîíó 
«Äîíáàñ» ç ïîçèâíèì «Â³ííèöÿ» 
Îëåêñàíäð Ñàðàáóí. — Ï³äí³ìà-
ëè øòàíãó, ãèðþ, â³äæèìàëèñÿ, 
âèêîíóâàëè âïðàâè ç ì’ÿ÷èêîì, 
ÿêèé âàæèòü 14 ê³ëîãðàì³â, ãðå-
áëè íà òðåíàæåð³.

Îëåêñàíäð êàæå, ùî ï³äíÿâ 

øòàíãó âàãîþ 50 ê³ëîãðàì³â. 
Ó îäí³é ç âïðàâ òðåáà áóëî ï³ä-
íÿòè êîëåñî, ùî âàæèòü ñòî ê³ëî-
ãðàì³â. Ç öèì â³í òåæ âïîðàâñÿ.

— Â Óêðà¿í³ öå âæå òðåò³ òàê³ 
çìàãàííÿ, — ðîçïîâ³äàº Îëåê-
ñàíäð. — ß áóâ íà âñ³õ. Âîíè ïðî-
âîäèëèñÿ ó Ìàð³óïîë³, Ïîëòàâ³, 
òåïåð ó Õàðêîâ³.

Íàø çåìëÿê âèñòóïàâ òàêîæ 
íà «²ãðàõ Íåñêîðåíèõ». Áóëî 
öå ó êâ³òí³ íèí³øíüîãî ðîêó. 
Çà éîãî ñëîâàìè, íà öèõ çìàãàííÿõ 
â³äáèðàëè êàíäèäàò³â äî çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè äëÿ ó÷àñò³ ó ì³æíàðîä-
íèõ ñïîðòèâíèõ çìàãàííÿõ «²ãðè 
Íåñêîðåíèõ — 2017» (Invictus 
Games). Îáîì íàøèì çåìëÿêàì — 
Âëàäèñëàâó Êóçíåöîâó ³ Îëåê-
ñàíäðó Ñàðàáóíó ïðîïîíóâàëè 
âèñòóïèòè ó Êàíàä³ (ì³æíàðîäí³ 
çìàãàííÿ â³äáóäóòüñÿ ó âåðåñí³ 
íèí³øíüîãî ðîêó â Òîðîíòî).

— ß â³äìîâèâñÿ, — êàæå Îëåê-
ñàíäð. — ×îìó? Áî ïîáà÷èâ äåÿêó 
íåñïðàâåäëèâ³ñòü. Ó ìåíå ïîðà-
íåííÿ î÷åâèäíå — íåìà íîãè. 
ß íà ïðîòåç³ ï³äí³ìàþ øòàíãó 
50 ê³ëîãðàì³â. Äàë³ íå áóäó âäà-
âàòèñÿ ó ïîäðîáèö³. Äîñòàòíüî 
òîãî, ùî âæå ñêàçàâ: «Íå òåðï-
ëþ íåñïðàâåäëèâîñò³». Âëàäèñ-
ëàâ Êóçíåöîâ ïîâ³äîìèâ, ùî 

ПОРАНЕНІ ПОКАЗАЛИ СИЛУ ДУХУ
Вольові  Серед 18-ти учасників 
змагань серед поранених бійців «Сила 
Нації», що відбулися 6 травня у Харкові, 
двоє були з нашої області. Наступні 
змагання заплановано провести у Вінниці. 
Орієнтовний час — осінь нинішнього року

â Êàíàäó ïî¿äå ³ç çàäîâîëåí-
íÿì. Íå ò³ëüêè çàðàäè çìàãàíü. 
Òàìòåøíÿ ä³àñïîðà äîïîìîãëà 
éîìó ç³áðàòè êîøòè íà ïðîòåç 
äëÿ ðóêè. Ó íüîãî çáåðåãëèñÿ 
ãàðí³ ñòîñóíêè ç óêðà¿íöÿìè, ÿê³ 
ïðîæèâàþòü ó êðà¿í³ «êëåíîâîãî 
ëèñòÿ», ñàìå òàê ùå íàçèâàþòü 
Êàíàäó. Íà «²ãðàõ Íåñêîðåíèõ» 
â³í âèñòóïàòèìå ó âïðàâ³ ç «ïëà-
âàííÿ». Äî ñêëàäó çá³ðíî¿ éîãî 
âêëþ÷èëè ï³ñëÿ ïåðåìîãè â Êèºâ³ 
íà çìàãàííÿõ «²ãðè Íåñêîðåíèõ». 
Êàæå, ñïî÷àòêó íå õîò³â ¿õàòè.

— Ïëàâàííÿì çàéìàâñÿ äàâíî, 
ùå â øêîë³, — ðîçïîâ³â Âëàäèñ-
ëàâ. — Ï³ñëÿ òîãî íå òðåíóâàâñÿ. 
Íå çíàâ, ùî âèéäå ç òîãî. Ìåíå 
ïåðåêîíàëè, ùî âàðòî ñïðîáóâàòè. 
Ïîñëóõàâñÿ. Òåïåð íå øêîäóþ. Óæå 
ìàþ òðåíåðà. Äîïîìàãàº ãîòóâà-
òèñÿ äî âèñòóïó íà ì³æíàðîäíîìó 
òóðí³ð³. Âëàäèñëàâ ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ 
ïîâåðíóâñÿ ó ñâîþ 95-òó áðèãàäó. 
Ñëóæèòü ³íñòðóêòîðîì ó íàâ÷àëü-
íîìó öåíòð³. Çàéìàºòüñÿ ï³äãîòîâ-
êîþ á³éö³â. Ñèëó äóõó, âîë³, íå-
ñêîðåíîñò³ äîë³ äåÿê³ ó÷àñíèêè äå-
ìîíñòðóâàëè íàâ³òü íà ³íâàë³äíèõ 
â³çêàõ. Òàê³ â³äâàæí³ á³éö³ ïðè¿äóòü 
íà çìàãàííÿ äî íàñ ó Â³ííèöþ.

НАСТУПНІ ЗМАГАННЯ — У ВІ-
ННИЦІ. Òàêèé ñàìî òóðí³ð «Ñèëà 
Íàö³¿» ïëàíóºòüñÿ ïðîâåñòè ó Â³-
ííèö³. ²í³ö³àòîðîì ñòàâ çãàäàíèé 
âèùå ó÷àñíèê óñ³õ ïîïåðåäí³õ 
çìàãàíü Îëåêñàíäð Ñàðàáóí.

— ß çâåðíóâñÿ ç òàêîþ ïðî-
ïîçèö³ºþ äî Ñâ³òëàíè Áåâç, 
âîíà ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì ñëóæè-
ëà â «Àéäàð³», — ðîçïîâ³â ïàí 
Îëåêñàíäð. — Ñòàëîñÿ öå ï³ñëÿ 
ïîâåðíåííÿ ç Ïîëòàâè, äå äóæå 

ãàðíî îðãàí³çóâàëè òóðí³ð. ß çà-
ïèñàâ óñå íà äèñê. Ïåðåäàâ éîãî 
ïàí³ Ñâ³òëàí³. Âîíà âõîæà äî êå-
ð³âíèöòâà îáëàñò³. Êàçàëà, ùî òàì 
ï³äòðèìàëè ïðîïîçèö³þ.

Ñâ³òëàíà Áåâç ó ðîçìîâ³ ç RIA 
ïîâ³äîìèëà, ùî ó íèõ áóëî äâà 
âàð³àíòè ùîäî òàêèõ çìàãàíü 
ó Â³ííèö³.

— Ìè âèð³øèëè ïîñòàâèòè 
äî â³äîìà îáëàñíó âëàäó ³ çà-
ïðîïîíóâàòè ¿¿ ïðåäñòàâíèêàì 
äîëó÷èòèñÿ äî îðãàí³çàö³¿ òóðí³-
ðó, — êàæå ïàí³ Ñâ³òëàíà. — ßêáè 
òàêî¿ ï³äòðèìêè íå áóëî, íà òà-
êèé âèïàäîê ìàëè çàïàñíèé âàð³-
àíò — ïðîâåëè á çìàãàííÿ íà áàç³ 
íàøîãî òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. 
Áàçà ó íàñ º — ìàºìî ãàðíèé 

ñïîðòèâíèé çàë, óáîë³âàëüíèê³â 
âèñòà÷àº, ñòóäåíòè, íå ñóìí³âà-
þñÿ, âùåíò çàïîâíÿòü çàë.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, âîíà 
ìàëà çóñòð³÷ ç ãîëîâîþ îáëðàäè 
Àíàòîë³ºì Îë³éíèêîì. Â³í ï³äòðè-
ìàâ ïðîïîçèö³þ á³éöÿ. Ñòâîðåíî 
ðîáî÷ó ãðóïó ïî ï³äãîòîâö³ ³ ïðî-
âåäåííþ òóðí³ðó ó Â³ííèö³.

— Ïîêè ùî íå âèçíà÷åíî 
êîíêðåòíèé ÷àñ, — ïðîäîâæóº 
Ñâ³òëàíà Áåâç. — Îð³ºíòîâíî 
òóðí³ð â³äáóäåòüñÿ âîñåíè, êîëè 
ñòóäåíòè é ó÷í³ øê³ë ïîâåðíóòü-
ñÿ ï³ñëÿ êàí³êóë. Äóæå õî÷åòüñÿ, 
ùîá ìîëîäü ïåðåéíÿëàñÿ ñèëîþ 
äóõó íàøèõ ìóæí³õ õëîïö³â. Âîíà 
íå ò³ëüêè âðàæàº — íàäèõàº, ñïî-
íóêàº êîæíîãî áóòè òàêèì.

Змагання «Сила Нації». Змагання «Сила Нації». 
Вінницький боєць Вінницький боєць 
Олександр Сарабун Олександр Сарабун 
взяв вагу 50 кілограміввзяв вагу 50 кілограмів
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ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Â³ííè÷àíè áëèñêó÷å âèñòó-
ïèëè íà äåñÿòèäåííîìó óëüòðà-
ìàðàôîí³ «Ñàìîïåðåâåðøåííÿ» 
â Íüþ-Éîðêó. Â³í ïðîõîäèâ 
ó «Ôëàøèíã-Ìåäîóñ-Êîðîíà-
ïàðê». Â³öå-÷åìï³îíîì ñòàâ 
43-ð³÷íèé ²ãîð Ìóäðèê, à 41-ð³÷-
íà Íàòàë³ÿ Ãëóùóê ñÿãíóëà âåð-
øèíè!

ВЛАСНИМ КОШТОМ. Óñï³õ â³-
ííè÷àí íå ìîæíà íàçâàòè âè-
ïàäêîâèì. Àäæå íàø³ çåìëÿêè, 
ïðåäñòàâíèêè ì³ñöåâîãî îñåðåäêó 
ìàðàôîíñüêî¿ êîìàíäè Øð³ ×èí-
ìîÿ, ðåãóëÿðíî ïîñ³äàþòü ïðèçî-
â³ ì³ñöÿ íà àíàëîã³÷íèõ ñòàðòàõ 
ó Íüþ-Éîðêó. Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ 
äîäîìó íàø³ ñïîðòñìåíè-åêñ-
òðåìàëè ïîä³ëèñÿ âðàæåííÿìè 
ç êîðåñïîíäåíòîì RIA.

ßê âèÿâèëîñÿ, âîÿæ çà îêåàí 
â³ííè÷àíè çä³éñíèëè çà âëàñ-
íèé êîøò. ¯õ í³õòî íå ô³íàíñó-
âàâ. Àëå çà ïðèçîâ³ ì³ñöÿ âîíè 
íå îòðèìàëè â Øòàòàõ ãðîøîâî¿ 
âèíàãîðîäè. Ëèøå Êóáîê, ìåäàëü 
³ ôóòáîëêó.

– Ìè íå áîðîëèñÿ çà ãðîø³. 
Í³êîìó í³÷îãî íå õîò³ëè äîêàçó-
âàòè. Ìåíå ñòèìóëþâàëî ³íøå — 
ä³çíàòèñÿ ìåæó ñâî¿õ ìîæëèâîñ-
òåé. Ì³é íàéêðàùèé ðåçóëüòàò 
íà 10-äåííèõ çàá³ãàõ — 600 ìèëü. 

² ÿ ìð³þ ïåðåâåðøèòè éîãî, — 
êàæå Íàòàë³ÿ Ãëóùóê.

УМОВИ ЗМАГАНЬ. Ñïîðòñìåíè 
á³ãëè ïî êîëó, ÿêå ñêëàäàëî îäíó 
ìèëþ (ìèëÿ — 1,61 êì). Ó êîæ-
íîãî ìàðàôîíöÿ ìîãëè áóòè ïî-
ì³÷íèêè ³ íàâ³òü ãðóïà ï³äòðèìêè. 
Âîíè âèêîíóâàëè ïåâí³ ôóíêö³¿. 
Íàïðèêëàä, êóïóâàëè ñïåöèô³÷íó 
¿æó, ðîáèëè ìàñàæ, ïåðåâ’ÿçêó 
ìîçîë³â òîùî. Õàð÷óâàííÿ íà-
äàâàëè îðãàí³çàòîðè.

– Àëå ï³ä ÷àñ á³ãó äàëåêî 
íå âñå ìîæíà ¿ñòè. Ó ïåðøó ÷åðãó 
ñïîæèâàºø îâî÷³ òà ôðóêòè. À òà-
êîæ âàðåíó, íåãîñòðó ³ âåãåòàð³-
àíñüêó ¿æó, — êàæå ²ãîð Ìóäðèê. 
— Ïèâ ïåðåâàæíî âîäó, ³íêîëè 
ìîëîêî ³ êîìïîò. Àëå ñòèìóëþþ-
÷³ çàñîáè íà êøòàëò êàâè íå âè-
êîðèñòîâóâàâ. Ëèøå â³òàì³íêè 
ç ö³ëèì êîìïëåêñîì ì³íåðàë³â.

Ó÷àñíèêè ìàðàôîíó ñïàëè 
â ï³äãîòîâëåíèõ íàìåòàõ, ðîçòà-
øîâàíèõ ïîðó÷ ç á³ãîâîþ òðàñîþ. 
Ìîæíà áóëî ïðèâåçòè é âëàñíèé. 
Àëå ²ãîð Ìóäðèê îá³éøîâñÿ çâè-
÷àéíèì.

– Òðàñà áóëà â³äêðèòà ö³ëî-
äîáîâî. Ó ìåíå íà ñîí çà äîáó 
éøëî ïðèáëèçíî ï’ÿòü-ø³ñòü 
ãîäèí. Ñïàâ òðè-÷îòèðè âíî÷³ 
³ îäíó-äâ³ âäåíü. ²íîä³, êîëè 
äóæå õîò³ëîñÿ ïîñïàòè, ï³ä³éìàâ-
ñÿ íå î 3.30 ðàíêó, à ãîäèíîþ 
ï³çí³øå, — êàæå ²ãîð. 

ПОКРАЩИВ РЕЗУЛЬТАТ. ²ãîð Ìó-
äðèê ïîñ³â äðóãå ì³ñöå ñåðåä 35 á³-
ãóí³â ³ç ïîíàä 15 êðà¿í. Â³í ïðîá³ã 
çà äåñÿòü äí³â 713 ìèëü (1147 êì). 
Ïåðåìîæåöü ç Ìîíãîë³¿ Áóäæàð-
ãàë Áüÿìáàà ïîäîëàâ 739 ìèëü. 
Áðîíçîâèé ïðèçåð ªñïåð Îêñåí 
(Äàí³ÿ) — 628 ìèëü. Öÿ ëþäèíà 
çíàìåíèòà òèì, ùî â ñâ³é ÷àñ äâ³÷³ 
ïðîá³ãëà íàâêîëî çåìíî¿ êóë³.

²ãîð Ìóäðèê íà çìàãàííÿõ 
ó Íüþ-Éîðêó âòðåòº ñòàâ â³öå-
÷åìï³îíîì. Ïðè÷îìó â³í áðàâ 

ó÷àñòü òàì ëèøå ÷îòèðè ðàçè.
– ß íå âèñòóïàâ ó Íüþ-Éîðêó 

ø³ñòü ðîê³â. Òîìó ìåíå ö³êàâèëî, 
ÿê ÿ âçàãàë³ çìîæó ïðîá³ãòè. ßê 
âèÿâèëîñÿ, íåïîãàíî. Íàâ³òü ïî-
êðàùèâ ñâ³é ïîïåðåäí³é ðåçóëü-
òàò, — êàæå ²ãîð Ìóäðèê.

ВІДГАНЯЛА ДУМКИ ПРО СОН. 
Íàòàë³ÿ Ãëóùóê ïðîá³ãëà ó Íüþ-
Éîðêó 578 ìèëü (930 êì) ³ âïåâ-
íåíî ïåðåìîãëà. Ïðèçåðêàìè òóò 
ñòàëè ïðåäñòàâíèöÿ Ñëîâà÷÷èíè 
Â³íàò³ Äî÷³îâà (569 ì³ëü) ³ Ê³ìáåð-
ë³ Âàí Äåëñò ç Êàíàäè (525 ìèëü).

Ðàí³øå, â 2005 ðîö³, Íàòàë³ÿ 
Ãëóùóê âæå áóëà ïåðåìîæíèöåþ 
10-äåííîãî çàá³ãó â ÑØÀ. Âåñü 
÷àñ íèí³øíüîãî çàá³ãó â³ííè÷àí-
êà ìð³ÿëà, ùîá äîáðå âèñïàòèñÿ. 
Àëå Íàòàë³ÿ Ãëóùóê â³äãàíÿëà â³ä 
ñåáå òàê³ äóìêè. Ìîâëÿâ, ¿¿ í³õòî 
íå ïðèìóøóâàâ ëåò³òè äî Íüþ-
Éîðêà.

– Öå ÿ âèð³øèëà ñàìîòóæêè. 
Ðîçóì³ëà, ùî äîâåäåòüñÿ âè-
òðèìóâàòè ïåâí³ òðóäíîù³ ï³ä 
÷àñ óëüòðàìàðàôîíó. Àëå ÿêùî 
º ìåòà, òè ç ðàä³ñòþ ¿¿ äîñÿãà-
ºø, — êàæå â³ííè÷àíêà. — Ìåí³ 
ñïîäîáàëîñÿ ÷óäîâå îáñëóãîâó-
âàííÿ ³ äîáðîçè÷ëèâà àòìîñôåðà 
íà çìàãàííÿõ.

ПІДТРИМКА ЧОЛОВІКА.  Íàòàë³ÿ 
Ãëóùóê — ïðèâàòíèé ï³äïðè-
ºìåöü. Îäíî÷àñíî ïðàöþº áóõ-
ãàëòåðîì. Æ³íêà ìåøêàº â ðàéîí³ 
Ë³ñîïàðêó ³ ùîðàíêó á³ãàº â ë³ñ³. 
×îëîâ³ê Íàòàë³¿ òàêîæ çàéìàºòüñÿ 
óëüòðàìàðàôîíñüêèì á³ãîì. Òîð³ê 
â³í áðàâ ó÷àñòü ó äåñÿòèäåííîìó 
çàá³ãó â Íüþ-Éîðêó, à çàðàç òàì 
ìîðàëüíî ï³äòðèìóâàâ äðóæèíó.

– ²íîä³ ï³ä ÷àñ á³ãó õî÷åòüñÿ, 
ïðèì³ðîì, àâîêàäî, âîäîðîñ-
òåé ÷è êîêîñîâî¿ âîäè. ×óäîâî, 
êîëè òîá³ ìîæóòü ùîñü ïðèäáàòè, 
ïîäàòè àáî âèïðàòè ðå÷³. Òàêà 
ï³äòðèìêà º äóæå âàæëèâîþ, — 
êàæå Íàòàë³ÿ Ãëóùóê. 397507

ËÀÉÔ

Осередок марафонської ко-
манди Шрі Чинмоя у Вінниці 
об’єднує близько 30 осіб. Вони 
збираються і бігають в Парку 
дружби народів по неділях. Та-
кож організовують змагання. 
Приміром, у серпні у Вінниці 
пройдуть всеукраїнські забіги 
на одну і дві доби. Довідки — 
за телефоном 067–811–80–23 
(Ігор Мудрик).

Де займатися?

ПРОБІГЛИ 2077 КМ 
НА ДВОХ ЗА 10 ДІБ

Екстремали  
Ігор Мудрик 
виявився 
другим — випередив 
конкурента, який 
двічі пробігав 
навколо Землі. 
А Наталія Глущук 
стала кращою 
на планеті, 
повторивши 
своє досягнення 
12-річної давнини

Вінничани Ігор Мудрик і Наталія Глущук
десять діб бігали по колу, яке складало одну милю
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ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

«² â³ä òâîãî ôîðòå 
áóëî ìåí³ ï’ÿíî…» — 

ôðàçà ç ï³ñí³ «Ôîðòåï³àíî», ÿêà â³-
äîáðàæàº òó ìàã³÷íó ñèëó, ÿêó â³ä-
÷óâàº êîæåí, õòî ñëóõàº Õðèñòèíó 
Ñîëîâ³é. ¯¿ êðèøòàëüíî-÷èñòèé, 
òàêèé îñîáëèâèé òà íåçâè÷íèé ãî-
ëîñ ³ ï’ÿíèòü, ³ çâîðóøóº íàñò³ëü-
êè, ùî àæ ïåðåõîïëþº ïîäèõ...

×îòèðè ðîêè òîìó íà øîó «Ãî-
ëîñ êðà¿íè-3» 20-ð³÷íà ä³â÷èíà ³ç 
Äðîãîáè÷à ñêîðèëà Óêðà¿íó ñâî¿ì 
íåñòðèìíèì áàæàííÿì â³äêðèòè 
âñ³ì êðàñó ëåìê³âñüêèõ ï³ñåíü. ² 
õî÷ ïåðåìîæíèöåþ òîä³ íå ñòàëà, 
ñâîþ ïåðåìîãó Õðèñòèíà Ñîëî-
â³é âñå-òàêè çäîáóëà. Ï³ñëÿ øîó 
¿¿, ºäèíó, ï³ä ñâîº ïðîäþñåðñüêå 
êðèëî âçÿâ ë³äåð «Îêåàíó Åëü-
çè» Ñâÿòîñëàâ Âàêàð÷óê, à ñàìà 
Õðèñòèíà ùå á³ëüøå ïî÷àëà ïè-
ñàòè àâòîðñüêèõ ï³ñåíü, ÿê³ îäðà-
çó ïîëþáèëè ì³ëüéîíè ñëóõà÷³â.

Â³ííèöüêèé êîíöåðò, ùî ïðîé-
øîâ 4 òðàâíÿ ó Áóäèíêó îô³öåð³â, 
ñòàâ ô³íàëüíèì àêîðäîì ïåðøî-
ãî âñåóêðà¿íñüêîãî òóðó ñï³âà÷êè 
«Æèâà âîäà». Ïîñëóõàòè «Òðèìàé 
ìåíå ì³öíî», «Õòî, ÿê íå òè», «Ïîä 
îáëà÷êîì» òà ³íø³ õ³òè Õðèñòèíè 
Ñîëîâ³é ç³áðàëàñü ïîâíà çàëà. Â³-
ííè÷àíè íå øêîäóâàëè îïëåñê³â ³ 
ñë³â çàõâàòó: äâ³ ãîäèíè êîíöåðòó, 
ÿêèé ñòàâ ìàã³÷íîþ åêñêóðñ³ºþ 
ó íåïîâòîðíèé ñâ³ò óêðà¿íñüêî¿ 
ï³ñí³ ³ äèâîâèæíèõ ëåìê³âñüêèõ 
ðîçïîâ³äåé, âðàçèâ óñ³õ!

НА СЦЕНІ ЗАВЖДИ ПОРУЧ — 
СТАРШИЙ БРАТ. Äî âèáîðó ï³-
ñåíü, ÿê³ âèêîíóº, Õðèñòèíà 
Ñîëîâ³é ñòàâèòüñÿ ç îñîáëèâèì 
òðåïåòîì. ßê ë³òåðàòîð çà îñâ³òîþ 
(ñï³âà÷êà çàê³í÷èëà Ëüâ³âñüêèé 
íàö³îíàëüíèé óí³âåðñèòåò ³ì. ². 
Ôðàíêà, — àâò.), îáîæíþº ìå-
òàôîðè÷í³ñòü ³ îðèã³íàëüíó ãðó 
ñë³â. Òà ùå á³ëüøå óâàãè ïðèä³ëÿº 
ìóçèö³ òà àðàíæóâàííÿì. Îñê³ëü-
êè º ïåðôåêö³îí³ñòêîþ, ³íêîëè 
çàïèñóº äî 10 âàð³àíò³â ï³ñí³ — 
ñêðóïóëüîçíî ³ äåòàëüíî åêñïå-
ðèìåíòóº äîòè, ïîêè íå çíàéäå 
òå ñàìå, ³äåàëüíå çâó÷àííÿ.

Òàêèé ï³äõ³ä àáñîëþòíî ï³äòðè-
ìóº êîìàíäà ñï³âà÷êè, ùî ñêëà-
äàºòüñÿ ç íàéêðàùèõ ìóçèêàíò³â 

Óêðà¿íè. À íàéïåðøèé, õòî ï³ñëÿ 
íàïèñàííÿ ÷óº íîâó êîìïîçèö³þ, 
öå ð³äíèé áðàò Õðèñòèíè — ªâ-
ãåí Ñîëîâ³é. Íà ñöåí³ ïîðó÷ ç 
ìîëîäøîþ ñåñòðîþ â³í ãðàº 
íà ã³òàð³, à ó æèòò³ ³ òâîð÷îñò³ º 
äëÿ íå¿ ãîëîâíèì êðèòèêîì.

— Ï³ñëÿ Ñâÿòîñëàâà Âàêàð÷óêà 
ªâãåí º äðóãèì íàéá³ëüøèì àâ-
òîðèòåòîì ³ êðèòèêîì äëÿ Õðèñ-
òèíè. ßê ìîëîäøà ñåñòðà, âîíà 
çàâæäè ïðèñëóõàºòüñÿ äî éîãî 
äóìêè. Ðàçîì ç ªâãåíîì âîíè 
çàïèñóþòü ïåðøó âåðñ³þ êîæ-
íî¿ íîâî¿ ï³ñí³, ³ ò³ëüêè ïîò³ì ¿¿ 
÷óþòü âñ³ ³íø³ ó÷àñíèêè êîìàí-
äè, — ðîçïîâ³äàº ïðåñ-ñåêðåòàð 
ñï³âà÷êè Àë³íà Öâºòêîâà. — Ïðè-
ñóòí³ñòü íà ñöåí³ áðàòà äëÿ Õðèñ-
òèíè íàäçâè÷àéíî âàæëèâà!

Áóäó÷è ëþäèíîþ, ÿêà ìàêñè-
ìàëüíî ÷àñó êîíòàêòóº ç³ ñï³âà÷-
êîþ, Àë³íà Öâºòêîâà â³äçíà÷àº: 
íà ñöåí³ Õðèñòèíà Ñîëîâ³é òî÷íî 
òàêà æ, ÿê ó æèòò³. Òåíä³òíà, äåë³-
êàòíà, âðàçëèâà ³ íåéìîâ³ðíî ùèðà.

— Ñâîºþ ùèð³ñòþ Õðèñòèíà 
çâîðóøóº óñ³õ! — ãîâîðèòü ïðåñ-
ñåêðåòàð. — Ùîðàçó, êîëè, ¿äó÷è 
â òóð³, ìè çóïèíÿëèñÿ ïîïèòè 
êàâè, ÿêùî Õðèñòèíà áà÷èëà 
äåñü ñîáàê ³ ùåíÿò, îäðàçó â³ä-
äàâàëà ¿ì âñþ ñâîþ ¿æó… Âîíà 
äóæå ñïðàâæíÿ, ðîìàíòè÷íà, 
ìð³éëèâà ³ ïðè öüîìó íåéìîâ³ð-
íî ïðàöüîâèòà ä³â÷èíà! ßñêðà-
âèé äîêàç ÷îìó — ¿¿ íîâèé êë³ï 
«Õòî, ÿê íå òè». Çà çàäóìêîþ 
ðåæèñåðà, âñ³ ïîä³¿ â³äáóâàþòü-
ñÿ ó çâîðîòíîìó ïîðÿäêó. Òîæ 
Õðèñòèí³ äîâåëîñÿ äóæå áàãàòî 
õîäèòè «çàäîì íàïåðåä». ² õî÷ 
ï³ñëÿ ö³ëîãî äíÿ ³ ìàéæå íî÷³ 
çéîìîê ó íå¿ áóëà ñòðàøåííà 
êðåïàòóðà, Õðèñòèíà âñå ñò³é-
êî âèòðèìàëà! Á³ëüøå òîãî — 
äî ìîìåíòó, ÿê ìè îïóáë³êóâàëè 
áåêñòåéäæ çéîìîê, îòðèìóâàëè 
÷èìàëî ïîâ³äîìëåíü, ó ÿêèõ 
ëþäè âñå äèâóâàëèñÿ: «ßê âàì 
âäàëîñÿ íàâ³òü ãîëóá³â íàâ÷èòè 
ë³òàòè íàçàä?» (ïîñì³õàºòüñÿ) 

ПОПЕРЕДУ — НОВИЙ АЛЬБОМ І 
ФЕСТИВАЛЬНЕ ЛІТО. Áëèçüêèé 
êîíòàêò ³ íåçàáóòí³é âçàºìîîáì³í 
ç³ ñâîºþ ïóáë³êîþ, îòðèìàíèé 
ï³ä ÷àñ ïåðøîãî òóðó, ñòàâ äëÿ 
ñï³âà÷êè íåàáèÿêèì äæåðåëîì 
íàòõíåííÿ é åìîö³é. Êðàñó ë³-
ðèêè é ìåëîñó óêðà¿íñüêî¿ ï³ñ-

ХРИСТИНА СОЛОВІЙ У ВІННИЦІ: 
«СЛАВА БОГУ, ТУТ Є ЛЕМКИ!» 
Таємниці принцеси лемків  Після 
свого першого сольника у Вінниці 
ексклюзивно для RIA Христина Соловій 
розказала, як її родина пережила 
операцію «Вісла», що вважає головним 
національним кодом українців, і як у своєму 
першому турі знайшла загублених родичів

í³ îñîáëèâî òåïëî ïðèéìàëè 
íå ò³ëüêè ì³ñòà Çàõ³äíî¿ ³ Öåí-
òðàëüíî¿, à é — Ñõ³äíî¿ Óêðà¿íè, 
âêîòðå äîâ³âøè: àðòèñò, ÿêèé ³ç 
âàæëèâèì ìåñåäæåì âèõîäèòü 
íà ñöåíó, çàâæäè çíàõîäèòü â³ä-
ãóê ó ñåðöÿõ âñ³õ ãëÿäà÷³â.

— Îêðèëåíà îòðèìàíèìè åìî-
ö³ÿìè, Õðèñòèíà âæå çàðàç ïðà-
öþº íàä çàïèñîì ñâîãî äðóãîãî 
àëüáîìó, ó ÿêîìó òàêîæ áóäóòü 
ëåìê³âñüê³ ï³ñí³, àëå ïðîïîðö³éíî 
çíà÷íî á³ëüøå — âëàñíèõ àâòîð-
ñüêèõ, — ðîçêðèâàº ñåêðåò Àë³íà 
Öâºòêîâà. 

ЛЕМКІВСЬКІ ОДКРОВЕННЯ. Ï³ñëÿ 
â³ííèöüêîãî êîíöåðòó RIA âäàëî-
ñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ ç Õðèñòèíîþ 
Ñîëîâ³é ³ á³ëüøå ä³çíàòèñÿ ïðî 
ëåìê³â — äîñ³ ìàëîâ³äîìó äëÿ áà-
ãàòüîõ ÷àñòèíó óêðà¿íö³â, òâîð÷³ñòü 
³ æèòòºâà ìóäð³ñòü ÿêèõ ñòàëà äëÿ 
ñï³âà÷êè ãîëîâíèì íàòõíåííÿì.

— Õðèñòèíî, ó Â³ííèö³ âè 
íå ïðèõîâóâàëè çàõâàòó, êîëè 
äî âàñ ï³ä³éøëà ãëÿäà÷êà ³ ç³çíà-
ëàñü, ùî âîíà òåæ ç ëåìê³â.   

— Êîæíîãî ðàçó ìåíå öå äóæå 
ðîç÷óëþº. ßêùî ìî¿ ï³ñí³ äîïî-
ìàãàþòü ëþäÿì çãàäàòè ÷è â³ä-
íàéòè ñâîº êîð³ííÿ, ÿ ââàæàþ, 
ùî öå ùîñü íàâ³òü á³ëüøå çà ìèñ-
òåöòâî. Çðåøòîþ, ó ìî¿é ðîäèí³ 
òåìà ëåìê³âñüêîãî êîð³ííÿ òåæ 
ïî÷àëà îáãîâîðþâàòèñÿ ëèøå ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê ÿ çàõîïèëàñÿ öèìè 
ï³ñíÿìè. Ó öüîìó, ìàáóòü, ñèëà 
íàðîäíèõ ï³ñåíü. Ó íèõ çàêîäî-
âàíå äóæå ñèëüíå ïîñëàííÿ â³ä 
íàøèõ ïðåäê³â.

— Ó êîæíîìó ì³ñò³ ï³ä ÷àñ öüîãî 
òóðó äî âàñ ïðèõîäèëè ëåìêè?

— ß ï³ä ÷àñ êîæíîãî êîíöåð-
òó ö³êàâèëàñÿ, ÷è º ëåìêè â çàë³. 
Ìàéæå â êîæíîìó ì³ñò³ ëþäè â³ä-
ãóêóâàëèñÿ, äåÿê³ ï³äõîäèëè ï³ñëÿ 
êîíöåðòó, ìè çíàéîìèëèñÿ, âîíè 
ðîçïîâ³äàëè ³ñòîð³¿ ñâî¿õ ðîäèí. 
Öå òðîõè êóìåäíî, àëå ê³ëüêà 
ðàç³â òàêèì ÷èíîì íà êîíöåðòàõ 
íàâ³òü çíàéøëèñÿ ìî¿ äàëåê³ àáî 
çàãóáëåí³ ðîäè÷³.

— Ùî, ïî-âàøîìó, âèð³çíÿº 
ëåìê³â? ×è ìîæåòå âè ç ïåðøîãî 
ïîãëÿäó ðîçï³çíàòè ëåìê³â ó íà-
òîâï³?   

— Ëåìêè äóæå òåìïåðàìåíòí³, 
çàïàëüí³ ³ ãîðä³. Öå, ìàáóòü, ðèñà 
óñ³õ ãîðÿí. Êîëè ìî¿ áàòüêè ñïå-
ðå÷àþòüñÿ ³ â òàòà íå çíàõîäèòüñÿ 
êîíòðàðãóìåíò³â, òî ôðàçà «âïåð-
òèé ëåìêî» (äî ìàìè), ÿê ïðàâè-
ëî çàâåðøóº äèñêóñ³þ. Âï³çíàòè 

ëåìê³â ó íàòîâï³ íå ìîæó, àëå ïî-
ñï³ëêóâàâøèñü ç ëþäèíîþ, ìîæó 
çäîãàäàòèñü ïðî ¿¿ ïîõîäæåííÿ 
ç ëåìê³â.

— Ùî îçíà÷àº ñëîâî «ëåì», ÿêå 
íàé÷àñò³øå çóñòð³÷àºòüñÿ ó ëåìê³â-
ñüêèõ ï³ñíÿõ?

— «Ëåì» îçíà÷àº «ò³ëüêè». Ñàì³ 
ëåìêè çäàâíà íàçèâàëè ñåáå ðó-
ñèíàìè, àëå îñê³ëüêè ñëîâî «ëåì» 
ó ¿õíüîìó âæèòêó áóëî äóæå ÷àñ-
òèì, òî ñóñ³äè — ïîëÿêè, ðóìóíè, 
ñåðáè, ñëîâàêè — ïî÷àëè íàçè-
âàòè ¿õ ëåìêàìè.

— ßê³ âàø³ óëþáëåí³ ëåìê³âñüê³ 
ñëîâà, ÿê³ íàé÷àñò³øå âæèâàºòå?   

— Äóæå ïîäîáàºòüñÿ ñëîâî 
«âèí³òêè» — ìåðåæàí³ ìàíæå-
òè íà æ³íî÷èõ áëóçàõ, «øâàðíå 
ä³â÷à» — ãàðíå, «çàðìóòèëà» — 
çàâ'ÿçàëà ö³ëèé ñâ³ò, «íå ðóø» — 
íå ÷³ïàé. ²íêîëè ÿ âæèâàþ ÿê³ñü 
ëåìê³âñüê³ ôðàçè ó ñï³ëêóâàíí³ ç 
ìî¿ìè ìóçèêàíòàìè. Âîíè íå çà-
âæäè ðîçóì³þòü, äîâîäèòüñÿ ïå-
ðåêëàäàòè (ïîñì³õàºòüñÿ). Àëå 
«ëåì» âæå âèâ÷èëè âñ³!

— Ðîçêàæ³òü ³ñòîð³þ âàøî¿ ðî-
äèíè, ÿêó, ÿê â³äîìî, òåæ òîðêíó-
ëàñü æàõëèâà îïåðàö³ÿ «Â³ñëà».

— Ìîþ ðîäèíó ç ìàìèíîãî 
áîêó ï³ä ÷àñ îïåðàö³¿ «Â³ñëà» 
âèñåëèëè ç ëåìê³âñüêîãî ñåëà 
Îäðåõîâà Ñÿíîöüêîãî ïîâ³-
òó Ï³äêàðïàòñüêîãî âîºâîäñòâà 
íà Òåðíîï³ëüùèíó â ñåëî Îçåðíà. 
Çâ³äòè ïîðó÷ ³ ì³é òàòî — â³í 
íàðîäèâñÿ ó Ïîêðîïèâí³. Äâà 
ì³ñÿö³ ìàìèíà ðîäèíà ç ìàëåíü-
êèìè ä³òüìè æèëà ï³ä â³äêðèòèì 
íåáîì íà âîçàõ ³ ¿ì äîïîìàãàëè 
ì³ñöåâ³ æèòåë³… ß íå â³ðþ ó âè-
ïàäêîâîñò³, ³ òàê ñòàëîñÿ, ùî ñàìå 
íà êîíöåðò³ â Òåðíîïîë³, ÿêèé 

áóâ 28 êâ³òíÿ, ÿêðàç íà ðîêîâèíè 
îïåðàö³¿ «Â³ñëà» áóëè ïðèñóòí³ 
ì³é òàòî ³ áàáóñÿ. ß ïðèñâÿòèëà 
ï³ñíþ «Ãîðå äîëîì» óñ³ì æåðòâàì 
òðàãåä³¿, ÿêà òîðêíóëàñÿ ³ ìîº¿ 
ðîäèíè. ² ìåí³ çäàâàëîñÿ, ùî âåñü 
çàë â³ä÷óâ ³ ïåðåæèâ ç³ ìíîþ òîé 
ñóì ³ æàëü.

— Ó Â³ííèö³ âè çàñï³âàëè áóêî-
âèíñüêó ï³ñíþ. ª ï³ñíÿ ç Ïîä³ëëÿ, 
ÿêà âàñ òàêîæ ñèëüíî âðàçèëà?  

— Â³äâåðòî êàæó÷è, ÿ ïëàíóâàëà 
ï³äãîòóâàòè íàðîäíó ï³ñíþ-ñþðï-
ðèç äëÿ êîæíîãî ì³ñòà. Àëå ìè 
âñòèãëè çðîáèòè ëèøå áóêîâèí-
ñüêó «Î÷åíüêà ìî¿ ÷îðí³», ó ÿêó 
ÿ ïðîñòî çàêîõàëàñÿ ³ íå ìîæó ïå-
ðåñòàòè ¿¿ ñëóõàòè. À âçàãàë³, êðà-
ñèâèõ ³ ãëèáîêèõ íàðîäíèõ ï³ñåíü 
º áåçë³÷. ² õî÷ íàðàç³ àêòèâíî éäå 
ðîáîòà íàä ìî¿ìè àâòîðñüêèìè 
ï³ñíÿìè, ÿ äóìàþ, ùî ç ÷àñîì ùå 
ïîâåðíóñÿ äî ³äå¿ çàïèñàòè ï³ñí³ 
ð³çíèõ ðåã³îí³â.    

— ßêèé, ïî-âàøîìó, òîé ãîëî-
âíèé, íàéö³íí³øèé êîä Óêðà¿íè, 
óêðà¿íñüêîãî íàðîäó?

— Äëÿ ìåíå íàðîäí³ ï³ñí³ — 
öå ïðàäàâíº äæåðåëî ³ç æèâîþ 
âîäîþ, ç ÿêîãî ÷åðïàº ìåëîä³¿ 
ïðàêòè÷íî âñÿ ñó÷àñíà óêðà¿í-
ñüêà ìóçèêà. Ñàìå â íüîìó çáå-
ð³ãàþòüñÿ âñ³ êóëüòóðí³ êîäè, 
ÿê³ ìè çàëèøàºìî ïî ñîá³ òà 
ïåðåäàºìî íàñòóïíèì ïîêîë³í-
íÿì. Äóìàþ, ùî íàø êîä — öå 
âîëÿ. Öå óí³êàëüíå óêðà¿íñüêå 
ñëîâî! Âîíî âîäíî÷àñ îçíà÷àº 
ñâîáîäó ³ ð³øó÷³ñòü, óñâ³äîìëåíå 
ïðàãíåííÿ ÷îãîñü. Òàê ³ ç íàìè, 
óêðà¿íöÿìè. Ìè äóæå âîëåëþáí³, 
íå õî÷åìî ï³äêîðÿòèñÿ, ³ êîëè 
çíàºìî, ÷îãî õî÷åìî, òî íåîäì³í-
íî ìóñèìî äîñÿãòè.

«Ëåìêè çàïàëüí³ ³ 
òåìïåðàìåíòí³. Êîëè 
ó òàòà íå çíàõîäèòüñÿ 
êîíòðàðãóìåíò³â, 
äèñêóñ³þ çàâåðøóº 
ôðàçà «âïåðòèé ëåìêî»

Попри те, що буквально за кілька годин до початку 
концерту співачку раптово здолала хвороба і лікарі настійно 
рекомендували поберегти голос, у Вінниці Христина Соловій 
співала наживо та багато й відверто спілкувалася із залою 
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13 травня будуть ходити без-
коштовні марштрутні таксі від 
зупинки «Водоканал (вулиця 
Київська) до Калинівського 
аеродрому і назад. Вхід на зма-
гання — 150 гривень. Дітям 
до 10 років вхід безкоштовний.

Скільки коштує вхід

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008

Ó 2015–2016 ðîêàõ íà àåðîäðî-
ì³ «Êàëèí³âêà» îðãàí³çîâóâàëè 
çìàãàííÿ íàö³îíàëüíîãî ð³âíÿ 
ëèøå ñåðåä äðàãñòåð³â íà ìàøè-
íàõ, à öüîãîð³÷ ïðîâåäóòü ×åìï³-
îíàò Óêðà¿íè äëÿ ìîòîãîíùèê³â.

Äî ÿêèõ øâèäêîñòåé ò³ëüêè 
íå ðîçãàíÿëè ñïîðòñìåíè ñâî¿ 
ìàøèíè íà êàëèí³âñüê³é òðàñ³! 
Ï³ä êàïîòîì ñïîðòèâíèõ àâòî 
1000–1500 ê³íñüêèõ ñèë. Á³ëü-

ø³ñòü ³ç íèõ íàáèðàþòü äî ñî-
òí³ çà 1,5 ñåêóíäè. ²íø³ çäàò-
í³ ðîçâèíóòè øâèäê³ñòü äî 300 
ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó. Çãàäàéìî 
ëèøåíü îäèí ³ç ñâ³òîâèõ ðåêîð-
ä³â, ÿêèé âñòàíîâèâ ó 2013 ðîö³ 
Àíäð³é Êðàâ÷åíêî ç Äîíåöüêà. 
Â³í «ïðîëåò³â» íà ñâîºìó «Í³ñ-
ñàí³» 402 ìåòðè çà 7,66 ñåêóíäè.

Îòæå, õòî ç ïðîôåñ³îíàë³â áóäå 
ðîçïàëþâàòè ïóáë³êó òà ïîêàçóâà-
òè, ùî òàêå ñïðàâæí³é äðåãðåé-
ñ³íã (ãîíî÷í³ çìàãàííÿ, à ñàìå 
ñïðèíòåðñüêèé çà¿çä íà äèñòàí-
ö³þ â 402 ìåòðè, — ðåä.)?

Çàÿâêó íà ó÷àñòü â êëàñ³ «ìîòî» 
ïîäàâ Îëåêñ³é ×åðåï ç Îäåñè, 
ÿêèé îáëàäíàâ ñâ³é äâîêîë³ñíèé 
Suzuki Hayabusa òóðáîâàíèì äâè-
ãóíîì ïîòóæí³ñòþ 400 ê³íñüêèõ 
ñèë. À çàì³ñòü çâè÷àéíîãî çà-
äíüîãî êîëåñà âñòàíîâèâ àâòî-
ìîá³ëüíå êîëåñî ñë³ê, ÿê íà áîë³-
äàõ Ôîðìóëè-1. Âçàãàë³, öÿ ìàðêà 

ХТО ПРИЇДЕ «ПЛАВИТИ» АСФАЛЬТ?
Екстрім  На калинівській бетонці 
13 травня відбудуться аж дві спортивні події: 
Гран-прі Вінниці в дрегрейсінгу та перший 
Чемпіонат України з мото-дрегрейсінгу. 
Мають з’їхатися більше 50 пілотів, щоб 
пролетіти 402 метри якнайшвидше

ÿïîíñüêîãî ìîòîöèêëà çàâîþâàëà 
çâàííÿ «íàéøâèäøîãî ñåð³éíî-
ãî ìîòîöèêëà â ñâ³ò³» ç ìàêñè-
ìàëüíîþ øâèäê³ñòþ 303–312 
ê³ëîìåòð³â íà ãîäèíó. Äî ðå÷³, 
öå ïåðøèé â Óêðà¿í³ áàéê ç ïî-
äîâæåíîþ çàäíüîþ âèëêîþ. Ãëÿ-
äà÷àì áóäå íà ùî ïîäèâèòèñÿ!

Ñåðåä àâòîãîíùèê³â ñâîþ 
ó÷àñòü ó Ãðàí-ïð³ Â³ííèö³ ï³ä-
òâåðäèâ êèÿíèí Ñåðã³é Á³ëèê 
(åêñ-â³ííè÷àíèí). Éîãî «Ñóáàðó» 
ââàæàºòüñÿ íàéøâèäøîþ äðàãî-
âîþ ìàøèíîþ ñâ³òó â ñòð³ò-êëàñ³. 
(Öå ñåð³éíå äîïðàöüîâàíå àâòî, 
ïðèçíà÷åíå äëÿ ãîíîê). Ùå á ïàê! 
Àäæå ï³ä êàïîòîì êîð÷ó çíàõî-
äèòüñÿ 1200 «êîíåé». Äîñòàòíüî 
1,3 ñåêóíäè, ùîá ñòð³ëêà ñï³äîìå-
òðà ï³äíÿëàñÿ äî ñîòí³. Öüîãî ðîêó 
Ñåðã³é âñòàíîâèâ íîâó êîðîáêó 
ïåðåäà÷ íà àâòî, òîæ ïîáà÷èìî, ÷è 
âäàñòüñÿ éîìó äîñÿãòè ïåðåìîãè.

Íàø â³ííè÷àíèí Ðóñëàí Øåâ-
÷óê ïëàíóº ïîçìàãàòèñÿ îäðàçó 
â äâîõ êëàñàõ: àâòî òà ìîòî. À òà-
êîæ âðàçèòè ãëÿäà÷³â âèäîâèù-
íèì äð³ôò-øîó ç ãóñòèì äèìîì, 
ðåâîì ìîòîðà òà øìàòêàìè ïàëå-
íî¿ ãóìè. Ãîíùèê òðè÷³ âèãðàâàâ 
×åìï³îíàò Óêðà¿íè ïî ìîòî äðå-
ãðåéñ³íãó. ßê³ ðåçóëüòàòè ñïîðòñ-
ìåí ïîêàæå öüîãî ðàçó, ä³çíàºìî-
ñÿ âæå íà ïåðøîìó åòàï³ çìàãàíü 
13 òðàâíÿ. Íà ÷åðç³ ùå òðè:

17–18 ÷åðâíÿ — äðóãèé åòàï
19–20 ñåðïíÿ — òðåò³é åòàï
16–17 âåðåñíÿ — ÷åòâåðòèé
Ñë³äêóâàòè çà íàïðóãîþ ï³ä ÷àñ 

ïàðíèõ çà¿çä³â ç òåëåìåòð³ºþ, â³ä-
÷óòè, ÿê ï³äñêàêóº â êðîâ³ àäðåíà-
ë³í â³ä íåéìîâ³ðíèõ øâèäêîñòåé 
òà çàïåêëî¿ ñïîðòèâíî¿ áîðîòüáè 
çà çâàííÿ íàéêðàùîãî ãîíùèêà 
êðà¿íè — öå òå, çà ÷èì âàðòî ïðè-
¿õàòè íà àåðîäðîì «Êàëèí³âêà». 
Ó ãëÿäà÷³â áóäå ìîæëèâ³ñòü âçÿòè 
ó÷àñòü ó êîíêóðñàõ òà ðîç³ãðàøàõ 
ïîäàðóíêîâèõ ñåðòèô³êàò³â â³ä 
ïàðòíåð³â. Ïëþñ ï³ä ÷àñ çìàãàíü 
ç äðåãðåéñ³íãó ðîç³ãðóâàòèìóòü 30 

íàë³ïîê íà çàäíº ñêëî àâòîìîá³ëÿ. 
Âîíè äàþòü ïðàâî íà 50% çíèæ-
êó ïðè êóï³âë³ êâèòêà íà äðóãèé 
åòàï íàö³îíàëüíî¿ ñåð³¿ çìàãàíü 
ç äð³ôòèíãó 8–9 ëèïíÿ, ÿêèé 
ïðîéäå ó Â³ííèö³.

Çàõ³ä â³äáóäåòüñÿ çà ï³äòðèìêè 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ì³ñü-
êîãî ãîëîâè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà. 
Îðãàí³çàòîð çìàãàíü — Â³ííèöüêà 
ôåäåðàö³ÿ äðàãðåéñèíãó òà äð³ôòó 
(VFDD).

Äëÿ ïðîâåäåííÿ çìàãàíü çàïðî-
ñèëè âåäó÷îãî ïîïóëÿðíî¿ ïåðå-
äà÷³ íà òåëåêàíàë³ Â²ÒÀ Ìàêñèìà 
Íèêèòåíêà.

Чемпіонат України з дрегрейсингу 2014. 
Машина Андрія Кравченка, розгін якої до сотні за 1,5 секунди

387781387781
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ВІД УСІХ ПРОБЛЕМ 
ВРЯТУЄ БАРМЕН
Мені, як завжди  Три вінницьких бармени розповіли RIA, 
як шукають підхід до гостей, що таке культура пиття, на що 
витрачають свої чайові та чому бармен — це ще й психолог

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671

Ïåðø í³æ ñòàòè áàðìåíàìè, 
â³ííè÷àíè çàê³í÷óâàëè àêàäåì³¿ 
òà ì³íÿëè ðîáîòè. Çà âå÷³ð ìîæíà 
íå îòðèìàòè ÷àéîâèõ, àëå ìîæíà 

êóïèòè «Æèãóë³». Áàðìåíè çàðî-
áëÿþòü á³ëüøå çà þðèñò³â. ßêùî 
ó òåáå º ñõèëüí³ñòü äî àëêîãîëþ, 
òî êðàùå íå ñòàâàòè çà áàðíó 
ñò³éêó. Âîíè çíàþòü, ÷èì ïðè-
ãîùàòè áóäü-ÿêèõ ä³â÷àò.

Ïîä³¿, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ â æèòò³ 

â³ííèöüêèõ áàðìåí³â, ÷àñîì áóâà-
þòü íåçâè÷íèìè. ² êîæåí íîâèé 
äåíü íå ñõîæèé íà âñ³ ïîïåðåäí³. 
Ó íèõ ñâî¿ ïîñòîÿëüö³, ÿê³ ïðè-
õîäÿòü íå ò³ëüêè âèïèòè, àëå é 
ïîãîâîðèòè. Âèñïîâ³äàòèñÿ. Áóòè 
ïî÷óòèìè.

Владислав 
Золотовський
27 років, бармен 
в Hungry Duck Pub

— Ñïî÷àòêó ÿ íå çíàâ, ÿê ïðà-
âèëüíî âåñòè ñåáå ç êë³ºíòàìè, 
àëå öå ïðèõîäèòü ç äîñâ³äîì. 
Äàâàéòå íà ïðèêëàä³ ãîñòÿ íà-
ï³äïèòêó: â³í ïðèõîäèòü ³ ïðî-
ñèòü òåáå íàëèòè — òè íàëèâàºø. 
×îìó? Òîìó ùî â³í ïîïðîñèâ. 
À ç äîñâ³äîì òè áóäåø âñòóïàòè 
ç íèì ó êîíòàêò: çàïèòàºø, ùî 
â³í ïèâ, ùî ¿â, ÿê ñåáå ïî÷óâàº, 
ìîæå â³äìîâèø éîãî ÷è çàïðîïî-
íóºø ³íøèé âàð³àíò, íàïðèêëàä, 
÷àéêó.

Áàðìåí — öå æèâèé åìîö³é-
íèé ùèò. Òîáòî, ìè ïîâèíí³ 
áóòè ïñèõîëîãàìè, à ÿêùî òîãî 
âèìàãàº ñèòóàö³ÿ, òî áåçäóøíîþ 
ìàøèíîþ, ÿêà áóäå ò³ëüêè íà-
ëèâàòè. Íåð³äêî áóâàº, ùî ëþäè 
ðîçìîâëÿþòü ç³ ìíîþ ïðî ïîãî-
äó ÷è íàïî¿, à õòîñü ïðèõîäèòü 
³ ñêàðæèòüñÿ íà ñâî¿ îñîáèñò³ 
ïðîáëåìè, àëå òàêå áóâàº, êîëè 
ï³ä³éøëà êîíäèö³ÿ. Äî êîíäèö³¿ 
òåæ ïî ð³çíîìó ïðèõîäÿòü. Áóâ 
ó ìåíå îäèí ïîñòîÿëåöü, ÿêîãî 
ìîæíà íàçâàòè ïðîôåñ³éíèì 
«ëþáèòåëåì ð³äèíè». Íà ìî¿õ 
î÷àõ â³í ³ç ïèâíî¿ ë³éêè âè-
ïèâ ï³âë³òðà ãîð³ëêè ç ïèâêîì, 
âñòàâ, çàêóñèâ ³ ïðîäîâæèâ âå÷³ð. 
À íàïåðåäîäí³ îñòàííüîãî Íîâî-
ãî ðîêó, îäèí ç ãîñòåé áóâ òàê 
âäÿ÷íèé, ùî çà âå÷³ð ìè ç íà-
ïàðíèêîì çàðîáèëè íà «Æèãó-
ë³». Àëå ïîòð³áíî ïàì'ÿòàòè, ùî 
àëêîãîëü — öå òàêèé õëîïåöü, 
ç ÿêèì ïîòð³áíî íà âè, â ïåíñíå 
³ â êîòåëêó.

Владислав 
Бекетов
25 років, бармен 
в Beef Eater

— Ïðèéøîâ ïðàöþâàòè áàðìå-
íîì, òîìó ùî ïîòð³áí³ áóëè ãðî-
ø³. Öå áóëî ñ³ì ðîê³â òîìó, òîä³ 
ÿê ðàç ó ²ðï³íñüê³é ïîäàòêîâ³é 
àêàäåì³¿ íàâ÷àâñÿ. Çàê³í÷èâ áàêà-
ëàâðàò, ì³ã ïðîäîâæèòè íàâ÷àí-
íÿ, àëå íà áþäæåò ÿ á íàâðÿä ÷è 
ïðîéøîâ, à éòè çà äâ³ òèñÿ÷³ ïðà-
öþâàòè çà ôàõîì íå õîò³â.

Áàðìåíîì ÿ ïî÷àâ çàðîáëÿòè 
â äâà ðàçè á³ëüøå çà êîëåã-þðèñ-
ò³â. ²íîä³ çóñòð³÷àþ ¿õ, ðîçïîâ³äà-
þòü ïðî ðîáîòó â îô³ñ³, íóäüãó, 
ñ³ð³ñòü òà ñêàðæàòüñÿ íà ðóòèíó. 
Äëÿ äåÿêèõ ï'ÿòíèöÿ ñòàëà ïðè-
âîäîì íàïèòèñÿ, à ÿ â³ä÷óâàþ 
ñåáå äîáðå. Ìåí³ öå ïîäîáàºòü-
ñÿ, ÿ âì³þ öå ðîáèòè, òàê ùî 
³ äàë³ áóäó öèì çàéìàòèñÿ. Õî÷à 
º ³ çâîðîòíà ñòîðîíà — ðîáîòà 
ìîðàëüíî âàæêà, ïîñò³éíèé íåäî-
ñèï, à ó äåÿêèõ ÷åðåç áåçïåðåðâíå 
ñòîÿííÿ ïî÷èíàºòüñÿ âàðèêîç.

Íàéá³ëüøå ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ 
êîìïàí³¿ äðóç³â, ÿê³ äàâíî íå áà-
÷èëèñÿ ³ çáèðàþòüñÿ â íàøîìó 
çàêëàä³. Êîëè âîíè ï³äõîäÿòü 
äî áàðó, ÿ çàâæäè íàìàãàþñÿ 
ïðèä³ëèòè ÷àñ, ùîá ïîäàðóâàòè 
¿ì ñâÿòî. Äåÿê³ ç íèõ ùîñü òîá³ 
ðîçïîâ³äàþòü, àëå ÿ çíàþ, ùî 
ó â³äïîâ³äü âîíè í³÷îãî ÷óòè 
íå õî÷óòü. ¯ì ïðîñòî ïîòð³áíî 
âèñëîâèòèñÿ. Ï³ä ê³íåöü âå÷îðà 
âîíè âæå áà÷àòü ó ìåí³ äðóãà, 
ÿêèé ìîæå çàïðîïîíóâàòè ¿ì 
íå ÷åðãîâó ïîðö³þ ã³ðêîãî â³ñê³, 
à ñîëîäêó êàâó.

Тимофій 
Хмарський
28 років, бармен 
в River City

— Êîæåí ì³é äåíü — öå ðóõ, 
ÿ í³êîëè íå ñòîþ íà ì³ñö³ 
³ ìàþ ìîæëèâ³ñòü ðîçâèâàòèñÿ. 
Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ öÿ ðîáîòà, 
áî ÿ ïî æèòòþ íå çâèê íóäüãó-
âàòè. Ó ìåíå ïîñò³éíå ñâÿòî, íîâ³ 
ëþäè, ö³êàâ³ òà êîðèñí³ çíàéîì-
ñòâà, òà é ãîñò³ ÷àñ â³ä ÷àñó ùîñü 
âèäàþòü.

Ìè íàìàãàºìîñÿ ñïðèÿòè òîìó, 
ùîá ëþäè ïèëè ìåíøå ãîð³ëêè, 
íàâ÷àºìî ¿õ êóëüòóð³ ïèòòÿ. Òîá-
òî, ùî òà ç ÷èì ïèòè. ² óêðà¿íö³ 
íàðåøò³ ïî÷èíàþòü âíèêàòè ó öå. 
Àëå âèïàäê³â: «àíó íàëèé ìåí³ 
íàéäîðîæ÷îãî, ùî ó âàñ º ³ çàëèé 
òóäè ïåïñ³» — âñå îäíî âèñòà÷àº.

Êîëè ëþäè ò³ëüêè ïîòðàïëÿ-
þòü â áàðíó ñïðàâó, òî â áàãàòüîõ 
ñòðàæäàº ïå÷³íêà. ª ³íòåðåñ ñïðî-
áóâàòè âñå, ä³çíàòèñÿ, ÿêå âîíî 
íà ñìàê. Àëå ãîëîâíå òóò — äðó-
æèòè ç ãîëîâîþ, à ÿêùî º íåçäî-
ðîâèé ³íòåðåñ äî àëêîãîëþ, òî ÿ á 
âçàãàë³ íå ðàäèâ éòè ïðàöþâàòè 
çà áàð. Ò³ëüêè â ì³íóñ ï³äåø.

À êàæó÷è ïðî ÷àéîâ³, ÿ ñêà-
æó, ùî «áàãàòî ÷àéîâèõ» — 
öå â³äíîñíå ïîíÿòòÿ. Òàê, âîíè º, 
àëå ìè, ÿê ³ áàãàòî ³íøèõ, æèâåìî 
â³ä «çï. äî çï.». ×àéîâ³ á³ëüøå 
íà ñèãàðåòè ÷è ïðî¿çä. Ó áàãà-
òüîõ ãîñòåé âçàãàë³ íåìàº òàêîãî 
ïîíÿòòÿ, ÿê â³ääÿ÷èòè áàðìåíó 
çà âèêîíàíó íèì ðîáîòó. Àëå æ, 
ÿêùî íàñ äîáðå ïîïðîñèòè, òî ìè 
ìîæåìî ïîðàäèòè, ç ÿêèì íàïî-
ºì «ï³äêîòèòè» äî ò³º¿ ÷è ³íøî¿ 
ä³â÷èíè. Ìè çíàºìî öþ êóõíþ.
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

397503

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

397586

383913

397267

— Курить вредно — это в настоя-
щее время ни у кого не вызывает 
сомнения. А вот безопасность ку-
рения электронных сигарет и их 
эффективность в борьбе с зави-
симостью от этой пагубной при-
вычки никем не была доказана. 
В то же время, японские иссле-
дователи в составе пара, который 
выпускают электронные устрой-
ства для курения, обнаружили 

канцерогенные вещества — аль-
дегиды. В Корее был проведен 
опрос 70 тыс. респондентов, 
80% из них признались, что 
одновременно с электронными 
курят обычные сигареты.
Исследования, проведенные 
в Сан-Франциско (США), пока-
зали, что подавляющее большин-
ство людей, сменивших обычные 
сигареты на электронные, стали 
курить больше, при этом фак-
тов полного отказа от курения 
не более 2%. Поэтому эксперты 
ВОЗ рекомендуют отказываться 
от курения электронных сигарет. 
Не обязательно быть ученым, 
чтобы это понимать.

Àëåêñàíäð 
Ñàìîéëîâ

ãàñòðîýíòåðîëîã 
âèííèöêîãî 

ìåäèöèíñêîãî 
öåíòðà 

«Àëüòàìåäèêà»

Комментарий эксперта

И ДЫМ, И ПАР ВРЕДЕН
Шило на мыло  Курильщики, которые 
внезапно обеспокоились своим здоровьем, 
массово переходят на электронные 
сигареты. Дескать, вредных смол в организм 
не поступает и окружающим они воздух 
не портят, и экономия, и вообще — это шанс 
бросить курить. Так ли это?

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (06704333535 

Ê ó ð è ë ü ù è ê 
ïî÷åìó êóðèò? 
Ïîòîìó ÷òî îí 

èñïûòûâàåò ïîòðåáíîñòü â íèêî-
òèíå, è èìååòà ïðèâû÷êó ðàññëà-
áëÿòüñÿ, çàñîâûâàÿ ñåáå ÷òî-òî 
â ðîò. Åñëè ÷åëîâåê ðåøèë ïî-
êèíóòü ðÿäû êóðèëüùèêîâ, îí 
äîëæåí îòêàçàòüñÿ îò ïåðâîãî 
è ïîìåíÿòü âòîðîå. Êàê ìîæåò 
â ýòîì ïîìî÷ü ýëåêòðîííàÿ ñè-
ãàðåòà, åñëè ñîõðàíÿþòñÿ îáà 
ôàêòîðà? È íàñêîëüêî áåçîïàñíà 
òàêàÿ ïîäìåíà?

— Âäûõàíèå ëþáûõ, àïðèîðè 
íå ïðåäíàçíà÷åííûõ äëÿ ýòîãî 
ôèçèîëîãè÷åñêè ïðîäóêòîâ, 
âñåãäà áóäåò ïðèâîäèòü ê òîé 
èëè èíîé ñòåïåíè ïîâðåæäå-
íèÿ ñëèçèñòîé ðîòîâîé ïîëîñ-
òè, — ðàññêàçûâàåò íàðêîëîã Âè-
ííèöêîãî íàðêîäèñïàñåðà Ãëåá 
Ãîëîâàòûé. — Êðîìå òîãî, ìû 
èìååì ïðèâû÷íîå ïîâåäåíèå, 
êîòîðîå ïðîäîëæàåò ìîòèâèðî-
âàòü ÷åëîâåêà êóðèòü. À ìíèìîå 
áëàãîïîëó÷èå âëå÷åò ðîñò ÷àñòîòû 
óïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðîííûõ ñèãà-
ðåò. Ýòî âðåäíî â ëþáîì ñëó÷àå.

ГЛИЦЕРИН 
Вызывает сухость во рту. Может ухудшать состояние 
кровеносных сосудов и нарушать кровообращение. 
Является хорошей средой для развития бактерий.

НИКОТИН 
Угнетает нервную систему, ухудшает 
зрение, поражает органы пищеварения. 
Вызывает выработку адреналина, чем 
повышает нагрузку на сердце.

ПРОПИЛЕНГЛИКОЛЬ 
Используется как пищевая добавка. 
Может вызвать заложенность носа, 
аллергические реакции.

АРОМАДОБАВКИ 
Вызывают ускоренное всасывание 
никотина в кровь, чем усиливают 
его поражающее действие.

МЕТАЛЛЫ (НИКЕЛЬ) 
Могут вызывать интоксикацию 
организма.



18 RIA, Ñåðåäà, 10 òðàâíÿ 2017

Побили всіх
 ×åìï³îíàò Óêðà¿íè 
ç ôð³-ôàéòó ñåðåä þí³îð³â 
ïðîõîäèâ ó ²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüêó. Â³ííèöüêà çá³ðíà 
çàéíÿëà ïåðøå êîìàíäíå 
ì³ñöå. ×åìï³îíàìè â îñî-
áèñòîìó çàë³êó ñòàëè Âëà-
äèñëàâ Æóðàâñüêèé (âàãîâà 
êàòåãîð³ÿ äî 63 êã), ²ãîð 
Êóöüêèé (69 êã) ³ Êîñòÿíòèí 
Õàð÷åíêî (äî 79 êã). Ñð³áëî 
ó âàç³ ïîíàä 84 êã ïîñ³â ²ãîð 
Çàâåðà. Ï³äãîòóâàâ çá³ðíó 
òðåíåð ²ãîð Äèøëèâåíêî.

Кубок 
у Могилеві
 Ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó 
ðîç³ãðàëè â³äêðèòèé þíàöü-
êèé Êóáîê îáëàñò³ ç øàõ³â. 
Ñòàðóâàëè 89 ãðàâö³â ç íàøî¿ 
³ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñòåé. 
×åìï³îíîì ñòàâ âèõîâàíåöü 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 6 
Äìèòðî Ùåðáèíà. Äðóãå 
ì³ñöå ïîñ³â ³íøèé ïðåäñòàâ-
íèê íàøîãî ì³ñòà ªâãåí³é 
Øàô³ð. Òðåò³ì ñòàâ Âëàäèñ-
ëàâ Ïîë³ãàñ (Æìåðèíêà).

Драматичний 
фінал
 Ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ ÷åì-
ï³îíàò îáëàñò³ ç ôóòáîëó 
ñåðåä âèø³â. Òðåòüîþ ñåðåä 
ñåìè êîìàíä ñòàëà çá³ðíà 
Äîíåöüêîãî íàö³îíàëüíî-
ãî óí³âåðñèòåòó. Ó ô³íàë³ 
çóñòð³ëèñÿ êîìàíäè ïåäàãî-
ã³÷íîãî ³ òåõí³÷íîãî óí³âåð-
ñèòåò³â. Ìàéáóòí³ ïåäàãîãè 
ïîñòóïàëèñÿ, àëå ñïðîìîãëè-
ñÿ çð³âíÿòè ðàõóíîê ³ çà 15 
ñåêóíä äî ô³í³øó âèðâàëè 
ïåðåìîãó — 3:2.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Поки тренерів винятково з пляж-
ного футболу Вінниці немає. Але 
такі фахівці можуть з’явитися, 
бо є сучасна база для тренувань. 
Щоб пограти у пляжний футбол 
на майданчику МДЮСШ № 2, 
необхідно погодити це із адмі-

ністрацією спортшколи та ке-
рівництвом міського спортко-
мітету. Довідки за телефоном 
(063)8564624 (директор об-
ласної Асоціації міні-футболу 
і федерації футболу Вінниці 
В’ячеслав Обезюк).

Де займатися?

Випуск №18 (987)
Задачі-блоки на кооперативний мат у два ходи. Знайдіть ілюзорну гру. 

Задача №1967-1970
М. Пархоменко (Вінниця)
Друкується вперше

h 2*

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №18 (1332) 3 травня 2017 року
Задача №1963
1. Te8! Цугцванг; 1... Kpa7, Kpa8/ Kpc7? Kpc8; 2. Kc6/Ke6x;
Задача №1964
1. Kpg4!  Цугцванг; 1... Ca1-h8/Cd8-H4  2.e7/g7x;
Задача №1965
1. K:b2? Загроза 2. Kс4x; 1...T:b2+!;
1. Ke3! Цугцванг; 1… Kc2, Kb3/Kb2-2.Kc2(:)/Kc4(:)x;
Задача №1966
1. Ta1? g3!; 1. Te4! Цугцванг; 1... Kpg3/g3  2. Te3/Th4x. 

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459
 Ó Îë³ìï³éñüêîìó äí³, ÿêèé 

ïðîõîäèâ ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó, 
âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 1,5 òèñÿ÷³ 
â³ííè÷àí. Ó îñíîâíîìó — âè-
õîâàíö³ ì³ñüêèõ òà îáëàñíèõ 
ñïîðòøê³ë, ¿õí³ áàòüêè, âåòåðàíè 
ñïîðòó. Íàéìîëîäøèì ó÷àñíè-
êîì âèÿâèâñÿ äâîð³÷íèé Àðòóð. 
Â³í äîëàâ äèñòàíö³þ íå ëèøå 
ç ìàìîþ, àëå é ç äâîìà ñòàðøè-
ìè ñåñòðàìè.

– Àðòóð áóäå á³ãòè, à íå ¿õàòè 
â êîëÿñö³. Àäæå â³í äóæå ïî-
ëþáëÿº øâèäê³ñòü, — êàæå ìàìà 
íàéìåíøîãî ñïîðòñìåíà Ë³ë³ÿ 
Øâåöü.

Ó÷àñíèêàì çàïðîïîíóâàëè 
ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè â îðèã³íàëü-
í³é ðîçìèíö³ â³ä ïðåäñòàâíèê³â 
êëóáó «Çóìáà-ô³òíåñ». Ïåðøèìè 
ñòàðòóâàëè ïðèçåð Îë³ìï³àä Ïàâëî 
Õíèê³í, ó÷àñíèê ²ãîð Àíäð³é Êî-
âåíêî, â³äîì³ â³ííèöüê³ âåòåðàíè 

ñïîðòó — ïðåçèäåíò êëóáó ìîðæ³â 
«Íåïòóí» Ðà¿ñà Ìàê³¿âñüêà, 80-ð³÷-
íèé ÷åìï³îí Óêðà¿íè ç ëåãêî¿ àò-
ëåòèêè Àíàòîë³é Îðºõîâ òà ³íø³. 
Ñïîðòñìåíàì çàïðîïîíóâàëè á³ãòè 
àëåÿìè ïàðêó äî ñòàä³îíó ïîâ³ëü-
íî, à íå íà øâèäê³ñòü.

Íà ñòàä³îí³ çìàãàëèñÿ ç³ðêîâ³ 
ñïðèíòåðè. Â³äáóëèñÿ äâà çàá³ãè 
íà 400 ìåòð³â. Îñîáëèâî ö³êàâèì 
âèÿâèâñÿ æ³íî÷èé ñòàðò, äå êîí-
êóðóâàëè ïðèçåðêà þíàöüêî¿ 

Îë³ìï³àäè Äæîéñ Êîáà ³ ó÷àñíè-
öÿ ²ãîð-2016 (ó á³ãó ç áàð’ºðàìè) 
Îëåíà Êîëåñíè÷åíêî. Âîíè ä³ñ-
òàëèñÿ ô³í³øó ìàéæå íà ð³âíèõ, 
àëå ïåðø³ñòü âñå æ ä³ñòàëàñÿ ìî-
ëîäø³é ñïîðòñìåíö³.

Í³õòî íå ðîçõîäèâñÿ, àäæå ñâÿ-
òî óâ³í÷àâ ðîç³ãðàø ïîäàðóíê³â 
(ñïîðòèâíîãî ³íâåíòàðþ ³ ì’ÿ÷³â). 
Ùàñëèâ÷èê³â âèçíà÷àâ ãåíåðàòîð 
âèïàäêîâèõ ÷èñåë — çà ñòàðòî-
âèìè íîìåðàìè á³ãóí³â.

Олімпійський день у парку: бігали 
як дворічні, так і 80-річні спортсмени

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ç ïîòåïë³ííÿì âñå á³ëüøå 
õî÷åòüñÿ ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè 
ó âèíÿòêîâî ë³òí³õ âèäàõ ñïîð-
òó íà êøòàëò ïëÿæíîãî ôóòáî-
ëó. Áàãàòî õòî ç â³ííè÷àí áà-
÷èâ çàõîïëþþ÷³ âñåóêðà¿íñüê³ 
çìàãàííÿ íà ï³ñêó â Îäåñ³ àáî 
×îðíîìîðñüêó. Ó íàøîìó ì³ñò³ 
òàêèõ ïëÿæ³â, çðîçóì³ëî, íåìàº. 
Àëå é ó Â³ííèö³ íåùîäàâíî îá-
ëàøòóâàëè ÷óäîâèé ìàéäàí÷èê 
äëÿ ïëÿæíîãî ôóòáîëó. Â³í ä³º 
íà òåðèòîð³¿ âîäíî-âåñëóâàëü-
íî¿ áàçè ñïîðòøêîëè ¹ 2, ùî 
íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ (íàâïðîòè ïëÿ-
æó «Ñïàðòàê»).

Êîðåñïîíäåíò RIA çàâ³òàâ 
íà òðåíóâàííÿ ïëÿæíèõ ôóòáî-
ë³ñò³â.

ЗА ПРИКЛАДОМ БРАЗИЛЬЦІВ. 
Íà ìàéäàí÷èêó ñï³ëüíî òðåíó-
âàëèñÿ êîìàíäè ñïîðòøêîëè 
«Òåìï» 2006 ³ 2007 ð. í. Âîíè ãî-
òóâàëèñÿ äî ùîð³÷íîãî ì³æíàðîä-
íîãî þíàöüêîãî òóðí³ðó «Dana 
Cup» â Äàí³¿. Òàì ãðàòèìóòü 
25 òèñÿ÷ ä³òåé ç 1200 êîìàíä! 
Çàíÿòòÿ ïðîâîäèëè ïðîâ³äíèé 
ôóòáîëüíèé òðåíåð «òåìï³âñüêî¿» 
ñïîðòøêîëè Îëåêñàíäð Ñàìîëþê 
ðàçîì ç äèðåêòîðîì Îáëàñíî¿ 
àñîö³àö³¿ ì³í³-ôóòáîëó ³ ôåäåðà-

ö³¿ ôóòáîëó Â³ííèö³ Â’ÿ÷åñëàâîì 
Îáåçþêîì.

– Ó Äàí³¿ ìè ãðàòèìåìî ó çâè-
÷àéíèé ôóòáîë. ×îìó ãîòóºìîñÿ 
äî íüîãî íà ï³ñêó? Çà ïðèêëàäîì 
áðàçèëüö³â, ÿê³ òàêîæ ãàíÿþòü 
ì’ÿ÷à íà ïëÿæàõ, à ïîò³ì íà çå-
ëåíîìó ïîë³ äåìîíñòðóþòü äèâà 
ìàéñòåðíîñò³, — êàæå Îëåêñàíäð 
Ñàìîëþê. — Ñïîðòøêîëà «Òåìï» 
âçàãàë³ ïðàêòèêóº óñ³ âèäè ãðè 
¹ 1. Ìè º ÷åìï³îíàìè Â³ííèö³ 
ç òðàäèö³éíîãî ôóòáîëó, ôóòçàëó 
³ ïëÿæíîãî ð³çíîâèäó.

ОСОБЛИВОСТІ ГРИ НА ПІС-
КУ. Ó ôóòáîë íà ïëÿæ³ ãðàþòü 
îñîáëèâèì ì’ÿ÷åì. Â³í ëåãøèé 
çà çâè÷àéíèé ³ ìàº ñïåö³àëüíå 
ïîêðèòòÿ. Êîëè òàêèé ³ãðîâèé 
ñíàðÿä ïîòðàïëÿº ó âîäó, çàëèøà-
ºòüñÿ ñóõèì. ² íå ñòàº â³ä âîëîãè 
âàæ÷èì, ÿê çâè÷àéí³ ôóòáîëüí³ 
ì’ÿ÷³.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Ñàìî-
ëþêà, éîãî âèõîâàíö³ äîáðå ðîçó-
ì³þòü îñîáëèâîñò³ ïëÿæíî¿ ãðè. 

– Ïëÿæíèé ôóòáîë ïîòðåáóº 
íåàáèÿêèõ òåõí³÷íèõ íàâè÷îê 
ùîäî êîíòðîëþ ì’ÿ÷à. Àäæå áèòè 
ïîñò³éíî äîâîäèòüñÿ çëüîòó, êîëè 
êðóãëèé çíàõîäèòüñÿ ó ïîâ³òð³. 
Àëå, ÿêùî ïðàöþâàòè íàä âäî-
ñêîíàëåííÿì öüîãî êîìïîíåíòó 
ç äèòèíñòâà, ç ÷àñîì ó ãðàâö³â 

ПЛЯЖНОГО ФУТБОЛУ ЩЕ 
НЕМАЄ, А МАЙДАНЧИК Є
Літня розвага  Тренування на піску 
доповнюють заняття в залі і на траві. Чистих 
«пляжників» у Вінниці поки що немає

âñå âèõîäèòü äîáðå, — êàæå Îëåê-
ñàíäð Ñàìîëþê.

Äàëåêî íå çàâæäè ñèëüí³ ôóò-
áîë³ñòè äîáðå ïîêàçóþòü ñåáå 
â ïëÿæí³é ãð³.

– Ïðèì³ðîì, òîð³ê ïðèçåðè 
âèùî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó Â³ííèö³ 
íà ïëÿæ³ ïðîãðàëè êîìàíä³, ÿêà 
áóëà íà ñüîìîìó ì³ñö³ â òðåò³é 
ë³ç³. Âîíè äóìàëè, ùî ìîæíà 
äîñÿãíóòè ïîòð³áíîãî ðåçóëü-
òàòó ëèøå çàâäÿêè ³íäèâ³äóàëü-
í³é ìàéñòåðíîñò³. Àëå íå âðà-
õóâàëè îñîáëèâîñòåé ïëÿæíîãî 
ôóòáîëó, — ðîçïîâ³â Â’ÿ÷åñëàâ 
Îáåçþê.

ДІВЧИНКА В КОМАНДІ. Ðàçîì 
ç õëîï÷èêàìè òðåíóâàëàñÿ é 
11-ð³÷íà Ìàð³ÿ Êâ³òíà. Âîíà 
çàéìàºòüñÿ ôóòáîëîì äåâ’ÿòü 
ì³ñÿö³â. Çàðàç Ìàøà ãðàº  ó íà-
ïàä³ ³ ÷àñòî çàáèâàº âàæëèâ³ ãîëè 
– Âçàãàë³ çâè÷àéíèé ôóòáîë 
ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ á³ëüøå. Àäæå 
íà ïëÿæ³ ìîæå áóòè õîëîäíèé ï³-
ñîê ³ êàì³íö³. Êðàùå ãðàòè íà çå-
ëåíîìó ïîë³ ³ â «êîïàõ», — êàæå 

Ìàð³ÿ Êâ³òíà. — Ó òîé æå ÷àñ ï³ä 
÷àñ ãðè íà ï³ñêó çãàäóºòüñÿ ïðè-
ºìíèé â³äïî÷èíîê íà ìîð³.

Äåñÿòèð³÷íèé Îëåêñàíäð Ãèð-
êî — çàõèñíèê êîìàíäè «Òåìï». 
Â³í ëþáèòü îáîðîíÿòè âîðîòà, 
íå äàâàòè ñóïåðíèêàì ðîçãîðòàòè 
ãîñòð³ àòàêè.

– Ïëÿæíèé ôóòáîë ìåí³ 
äî âïîäîáè, òîìó ùî òóò ìîæíà 
âèñîêî ï³äí³ìàòè ì’ÿ÷à, íàíî-
ñèòè íåñòàíäàðòí³ óäàðè. Ïðè-
ºìíî, ùî íà ï³ñêó ìè ãðàºìî áåç 
âçóòòÿ, ùèòê³â òà ³íøî¿ àìóí³-
ö³¿, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð Ãèðêî.

МАТЧІ ТРАНСЛЮВАТИМУТЬ 
ОНЛАЙН. Â’ÿ÷åñëàâ Îáåçþê íà-
ãàäàâ, ùî ñïîðòìàéäàí÷èê äëÿ 
«ïëÿæíèê³â» ïîáóäóâàëà ìåð³ÿ. 
Çà ï³äòðèìêè ì³ñüêî¿ ôåäåðàö³¿ 
ôóòáîëó âñòàíîâèëè âîðîòà, îá-
ëàøòóâàëè ñ³òêè, ïðîâåëè ñâ³òëî. 
Íåçàáàðîì ñþäè ïðîâåäóòü ²í-
òåðíåò ³ âñòàíîâëÿþòü â³äåîêà-
ìåðè. Òîä³ çìàãàííÿ â³ííèöüêèõ 
«ïëÿæíèê³â» òðàíñëþâàòèìóòüñÿ 
îíëàéí.

Тренування на майданчику спортшколи № 2. Єдина 
дівчинка в команді «Темп» Марія Квітна готується до удару
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РОМА МОЛДОВАН, 
ГОЛОВА СТУДПАРЛАМЕНТУ ВІННИЧЧИНИ
А взагалі якось дивно, що вулиці 
Першотравневі перейменовані, а саме 
1 травня все ще святковий і вихідний день.

ПРЕС-СЛУЖБА 
БОРИСА МАКСИМЧУКА

Çàïðîøóþ âñ³õ íå áàéäóæèõ 
ïðèéòè òà ï³äòðèìàòè íà íàñòóïíå ñóäîâå 
çàñ³äàííÿ, ÿêå â³äáóäåòüñÿ 11 òðàâíÿ î 
14.30 â ïðèì³ùåí³ ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó çà 
àäðåñîþ ì. Â³ííèöÿ, âóë. Ïèðîãîâà, 29. 
Íàãàäàºìî, ùî ï³ñëÿ äîâãî¿ ïåðåðâè â³ä-
êðèâñÿ ñïîðòêëóá Ìàêñèìóñ çà àäðåñîþ 
Îâîäîâà, 22 (ðàí³øå âóëèöÿ Êîçèöüêîãî). 
Öå 100 ìåòð³â â³ä ÂÅÆ², íà òðåòüîìó 
ïîâåðñ³ Àêàäåì³¿ çâ'ÿçêó ó ïðèì³ùåíí³ 
Óêðòåëåêîìó. Àëå òðåíàæåðè, ùå ç îäíî-
ãî ñïîðòçàëó çíàõîäÿòüñÿ ó ïðèì³ùåíí³ 
Àíàòîë³ÿ Øàïîâàëîâà çà àäðåñîþ Ôðóíçå, 
4, ÿê³ Áîðèñ Ìàêñèì÷óê íå ìîæå çàáðà-
òè (òðåíàæåðè íà ôîòî ó ïðèì³ùåíí³ çà 
àäåðåñîþ Ôðóíçå, 4).

Äî Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ó ñåðïí³ 2016 ðîêó íàä³éøëà 
ïîçîâíà çàÿâà Â³ííèöüêîãî íàâ÷àëü-
íî-íàóêîâî-âèðîáíè÷îãî îá’ºäíàííÿ 
«Êîìïëåêñ-1» äî Ô³çè÷íî¿ îñîáè-ï³ä-
ïðèºìöÿ Ìàêñèì÷óêà Áîðèñà Àíàòî-
ë³éîâè÷à ïðî âèêîíàííÿ îáîâ’ÿçêó â 
íàòóð³ òà ñòÿãíåííÿ íåóñòîéêè. Âîíà 
ðîçãëÿäàºòüñÿ âæå 8 ì³ñÿö³â, ïðèéíÿòà 
äî ïðîâàäæåííÿ âæå òðåò³ì ñêëàäîì 
ñóäó, âíàñë³äîê ÷îãî ïîðóøåíå íàøå 
ïðàâî íà ðîçãëÿä ñïðàâè óïðîäîâæ ðî-
çóìíîãî ñòðîêó. 

Ñóääÿ Â.Â. Ìàòâ³é÷óê ïîñë³äîâíî â³ä-
õèëÿâ óñ³ êëîïîòàííÿ íàøî¿ ñòîðîíè, ó 
ò.÷.: ïðî êîëåã³àëüíèé ðîçãëÿä ñïðàâè â³ä 
09.12.2016 ð., ïðî âèòðåáóâàííÿ äîêàç³â 
â³ä 09.12.2016 ð., ïðî ñêëàä ñóäîâèõ âè-
òðàò â³ä 10.01.2017 ð. Ïèñüìîâ³ êëîïî-
òàííÿ â³äõèëÿëèñÿ óñíî, áåç íàëåæíî¿ 
ìîòèâàö³¿. 

Çîêðåìà, êëîïîòàííÿ ïðî êîëåã³àëüíèé 
ðîçãëÿä ñïðàâè áóëî â³äõèëåíå, îñê³ëüêè 
ñóä íå ââàæàâ ñïðàâó îñîáëèâî ñêëàäíîþ. 
Íà ïðîòèâàãó öüîìó, ñóääÿ äî öüîãî ÷àñó 
íå ñïðîì³ãñÿ ïðèéíÿòè ð³øåííÿ ïî ñóò³, 
ïðîäîâæèâ ñòðîê âèð³øåííÿ ñïðàâè, ³ 
íàâ³òü çà ñâîºþ ³í³ö³àòèâîþ ïðèçíà÷èâ 
åêñïåðòèçó ó ñïðàâ³. 

Öüîìó ïåðåäóâàëà Óõâàëà â³ä 12 ñ³÷íÿ 
2017 ðîêó ïðî «êîì³ñ³éíèé îãëÿä ïðè-
ì³ùåíü, âêàçàíèõ ó äîãîâîð³ îðåíäè». 
Ââàæàºìî ¿¿ áåçï³äñòàâíîþ ³ òàêîþ, ùî 

íå óçãîäæóºòüñÿ ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. 
Ïðèçíà÷åííÿ ñóäîâî-åêîíîì³÷íî¿ åêñïåð-
òèçè Óõâàëîþ ñóäó â³ä 23 ñ³÷íÿ 2017 ðîêó 
ââàæàºìî â³äâåðòèì ïîðóøåííÿì çàêîíó, 
àäæå íà âèð³øåííÿ åêñïåðòà ïîñòàâëåíå 
ïèòàííÿ î÷åâèäíî ïðàâîâîãî õàðàêòåðó: 
«×è ï³äòâåðäæóºòüñÿ äîêóìåíòàëüíî çà-
çíà÷åíà ïîçèâà÷åì çà ïåðâ³ñíèì ïîçî-
âîì íåóñòîéêà â ðîçì³ð³ 31 838,82 ãðí. çà 
ïåð³îä ç ñåðïíÿ 2016 ðîêó ïî 23.01.2017 
ðîêó?». Ñàìà ïîñòàíîâêà òàêîãî ïèòàííÿ 
íå óçãîäæóºòüñÿ ç ìàòåð³àëàìè ñïðàâè. 
Îð³ºíòîâíèé ïåðåë³ê ïèòàíü, ùî ìîæóòü 
áóòè ïîñòàâëåí³ ïðè ïðîâåäåíí³ â³äïîâ³ä-
íîãî âèäó åêñïåðòèçè, íå ì³ñòèòü òàêîãî 
ïèòàííÿ. Öå ïîÿñíþºòüñÿ òèì, ùî íà-
ðàõóâàííÿ íåóñòîéêè º ñóòî þðèäè÷íîþ 
ä³ºþ, ³ ñóääÿ íå ì³ã öüîãî íå çíàòè. Òîáòî 
â³í óìèñíî ïîðóøèâ íîðìè ïðàâà, çíà-
þ÷è, ùî òàêà óõâàëà íå ï³äëÿãàº îêðå-
ìîìó îñêàðæåííþ. 

Ó òàêîìó âèïàäêó åêñïåðò ìàâ áè 
âèêîíàòè ñâ³é îáîâ’ÿçîê ïîâ³äîìèòè â 
ïèñüìîâ³é ôîðì³ ñóäó ïðî íåìîæëèâ³ñòü 
ïðîâåäåííÿ åêñïåðòèçè òà ïîâåðíóòè 
íàäàí³ ìàòåð³àëè, àäæå ïîñòàâëåíå ïè-
òàííÿ âèõîäèòü çà ìåæ³ êîìïåòåíö³¿ 
åêñïåðòà. Åêñïåðò ó ñâîºìó âèñíîâêó 
ïðîñòî çâ³ðèâ íàðàõîâàíó íåóñòîéêó ç 
³íäåêñàìè ³íôëÿö³¿. Âðàõîâóþ÷è òå, ùî 
âîíà º ñóäîâèì åêñïåðòîì 5 êâàë³ô³-
êàö³éíîãî êëàñó, ìàº âèùó åêîíîì³÷íó 
îñâ³òó, êâàë³ô³êàö³þ ñóäîâîãî åêñïåðòà 

ç â³äïîâ³äíèõ ñïåö³àëüíîñòåé, ñâ³äîöòâî 
Ì³í³ñòåðñòâà þñòèö³¿ Óêðà¿íè ¹ 1718, 
ä³éñíå äî 2018 ðîêó, ³ ñòàæ åêñïåðòíî¿ 
ðîáîòè ç 2015 ðîêó, íåìîæëèâî ââàæàòè 
âèïàäêîâèìè íàñò³ëüêè ãðóá³ ïîðóøåí-
íÿ, ùî ïðèçâåëè äî ÿâíî íåïðàâäèâîãî 
âèñíîâêó.

Óñå íàâåäåíå ñïîíóêàº íàñ äî âèñíî-
âêó, ùî ñóääÿ Â.Â. Ìàòâ³é÷óê â³äìîâ-
ëÿº íàì ó ïðàâîñóää³. Â³í çðîáèâ óñå â³ä 
íüîãî çàëåæíå, ùîá ó ñòîðîíè ñêëàëàñÿ 
äóìêà ïðî íàâìèñíå çàòÿãóâàííÿ ñóääåþ 
ñïðàâè ç ìåòîþ ôîðìóâàííÿ äîêàçîâî¿ 
áàçè äëÿ ïîäàëüøîãî çàäîâîëåííÿ ïîçî-
âó. Òàêèì ÷èíîì, ìîæëèâî çðîáèòè âè-
ñíîâîê ïðî òå, ùî ñóääÿ Ãîñïîäàðñüêîãî 
ñóäó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Â.Â. Ìàòâ³é÷óê 
ïîðóøèâ çàñàäè ð³âíîñò³ âñ³õ ó÷àñíèê³â 
ñóäîâîãî ïðîöåñó ïåðåä çàêîíîì ³ ñóäîì, 
ïðèíöèï çìàãàëüíîñò³ ñòîð³í, óïåðåä-
æåíî âñòàâøè íà ñòîðîíó ïðîòèëåæíî¿ 
ñòîðîíè. Öå âèðàçèëîñÿ ó íåïðàâîì³ð-
íîìó ïðèçíà÷åíí³ ñóäîâî¿ åêñïåðòèçè 
òà ³íøèõ ä³ÿõ, îïèñàíèõ âèùå.

Ç îãëÿäó íà âèêëàäåíå ïðîøó ïðè-
òÿãòè ÌÀÒÂ²É×ÓÊÀ ÂÀÑÈËß ÂÀÑÈ-
ËÜÎÂÈ×À ñóääþ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ äî äèñöèïë³íàðíî¿ 
â³äïîâ³äàëüíîñò³, à ñóäîâîãî åêñïåðòà Â³-
ííèöüêîãî â³ää³ëåííÿ ÊÍÄ²ÑÅ ×åðíîâó 
Îëåêñàíäðó Âàëåíòèí³âíó äî êðèì³íàëü-
íî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ â ïîðÿäêó ñò. 214 
ÊÏÊ Óêðà¿íè.

Прошу притягнути суддю В. Матвійчука та експерта О. Чернову 
до відповідальності у справі спортивного клубу Максимус
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ IT-АКАДЕМІЇ

×è º ñåíñ ñèä³òè íà ì³ñ-
ö³ ³ íå ðóõàòèñü äàë³, êîëè 

âñå íàâêîëî òàê øâèäêî ðîç-
âèâàºòüñÿ?

Çâ³ñíî æ, í³. Ï³äí³ìàéñÿ ³ éäè øâèäøå 
íà Äåíü êàð’ºðè PROF IT Day! Àäæå 
öå ñàìå òâ³é äåíü!

×îìó?
Òîìó ùî òè:
 ïðàöþºø (àäì³í³ñòðàòîðîì, ïðî-

ãðàì³ñòîì ç íåâèñîêîþ çàðïëàòîþ), íà-
â÷àºøñÿ â ó÷èëèù³, ³íñòèòóò³, êîëåäæ³, 
øêîë³;
 ö³êàâèøñÿ íîâèíêàìè ïðîãðàìóâàí-

íÿì òà ñó÷àñíîþ ²Ò-ñôåðîþ ³ äóìàºø, 
ÿê ñòàòè âèñîêîêëàñíèì «àéò³øíèêîì», 
ïðàöþâàòè â ïåðåäîâ³é êîìïàí³¿, îòðèìó-
âàòè ã³äíó çàðïëàòó òà ñîö³àëüíèé ïàêåò, 
àëå ïðè öüîìó çàéìàòèñü óëþáëåíîþ 
ñïðàâîþ;
 ðîçóì³ºø, ùî îáðàíèé íàïðÿìîê 

íàâ÷àííÿ — öå íå òå, ³ â³í òîá³ íå ïî-
äîáàºòüñÿ;
 òîá³ ö³êàâå ïðîãðàìóâàííÿ ³ âñå, ùî 

ïîâ’ÿçàíå ç IT;
 ïðîõîäèø 1-é, 2-é, 3-³é êóðñè, 

³ â³ä÷óâàºø, ùî íå çìîæåø îòðèìàòè 
ïðàêòè÷íèõ çíàíü ç ïðîãðàìóâàííÿ. 
À ñêîðî øóêàòè ðîáîòó, ïðîõîäèòè ñï³â-

áåñ³äè ³ õî÷åòüñÿ ïðàöþâàòè çà ñïåö³àëü-
í³ñòþ — ïðîãðàì³ñòîì, à íå ñêëàäàòè 
êîìï’þòåðè ÷è íàëàøòîâóâàòè ñèñòåìè 
³ îðãòåõí³êó;
 ïðàãíåø ìàòè çíàííÿ, ùîá ëåãêî 

ïðîéòè ñï³âáåñ³äó;
 õî÷åø çà ïåð³îä íàâ÷àííÿ â øêî-

ë³ çðîáèòè ïðàâèëüíèé âèá³ð â æèòò³, 
íå ïîìèëèòèñü ç âèáîðîì ïðîôåñ³¿ òà íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó, äå ìîæíà ¿¿ çäîáóòè;
 õî÷åø á³ëüøå ä³çíàòèñü ïðî ²T-

ñôåðó, òà ÿê³ ïåðñïåêòèâè ÷åêàþòü 
íà òåáå, ÿêùî òâ³é âèá³ð áóäå íà êî-
ðèñòü IÒ;
 õî÷åø çì³íèòè ñâîº æèòòÿ!
Îòæå, PROF IT Day — ñàìå äëÿ òåáå. 

Ï³ä ÷àñ PROF IT Day ïðåäñòàâíèêè 
ïåðåäîâèõ êîìïàí³é âëàøòîâóþòü 
ïðåçåíòàö³¿, ïðîïîíóþòü âàêàíñ³¿, 
ïðîâîäÿòü ñåì³íàðè, òðåí³íãè, ìàé-
ñòåð-êëàñè òà ïðèéìàþòü ðåçþìå â³ä 
êàíäèäàò³â.

Îñâ³òí³ çàêëàäè çíàéîìëÿòü ç óìîâàìè 
âñòóïó òà íàâ÷àííÿ, ïåðñïåêòèâàìè íà-
ïðÿìê³â, çà ÿêèìè âîíè ãîòóþòü ôàõ³âö³â, 
à òàêîæ çä³éñíþâàòèìóòü ïîïåðåäí³é â³ä-
á³ð àíêåò ïîòåíö³éíèõ ñòóäåíò³â.

Òîìó âàæëèâî íå ïðîïóñòèòè òàêèé 
øàíñ! Àäæå öå ñï³ëêóâàííÿ ç óñï³øíèìè 
«àéò³øíèêàìè» ³ òâîÿ ìîæëèâ³ñòü ìàòè 
÷óäîâó ²Ò-ïåðñïåêòèâó.

Ìè âñ³ éäåìî íà PROF IT Day, à òè?

Твій День кар’єри — PROF IT Day!
БЛОГ

397939

396209
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ÌÀÍÄÐÈ

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

Á³ëüø³ñòü çâèêëè, 
ùî êðàñèâ³ çàìêè 
ìîæíà â³äâ³äàòè 

ëèøå äåñü çà êîðäîíîì ÷è ó êðàé-
íüîìó ðàç³ — íà Çàõ³äí³é Óêðà¿í³. 
Àëå é íàøå ð³äíå Ïîä³ëëÿ ìàº 
íå ìåíø ö³êàâó é áàãàòó ïàëàöîâó 
êóëüòóðó. Á³ëüøå òîãî — Â³ííèöü-
êà îáëàñòü âõîäèòü ó ÷èñëî ë³äå-
ð³â çà ê³ëüê³ñòþ ïàëàö³â, ñàäèá ³ 
ôîðòåöü. ²äåàëüíèé êë³ìàò ³ âäàëå 
ì³ñöå ðîçòàøóâàííÿ Â³ííè÷÷èíè 
ïðèâàáëþâàëè çàìîæíèõ ëþäåé 
â óñ³ ÷àñè, òîæ ñàìå òóò âîíè é 
áóäóâàëè ñâî¿ ðîçê³øí³ ðåçèäåíö³¿.

Ïîáà÷èòè íàéêðàù³ ïàëàöè 
îáëàñò³, à çàîäíî — îòðèìàòè 
ïðèºìíèé êóëüòóðíèé øîê, íà-
ñîëîäæóþ÷èñü âðàæàþ÷èìè ºâðî-
ïåéñüêèìè é óêðà¿íñüêèìè îïå-
ðàìè, íà ïî÷àòêó ë³òà â³ííè÷àíè 
çìîæóòü ó ðàìêàõ ïåðøîãî Ì³æ-
íàðîäíîãî îïåðíîãî ôåñòèâàëþ 
ï³ä â³äêðèòèì íåáîì OPERAFEST 
TULCHYN, ÿêèé çà ï³äòðèìêè 
RIA 4–5 ÷åðâíÿ ïðîéäå ó òóëü-
÷èíñüêîìó Ïàëàö³ Ïîòîöüêèõ.

Ö³ äí³ óâ³éäóòü â ³ñòîð³þ íå ò³ëü-
êè çàâäÿêè óí³êàëüí³é ìèñòåöü-
ê³é ïîä³¿, à é òîìó, ùî âïåðøå 
çà 235 ðîê³â ³ñíóâàííÿ ïàëàöó 
âñ³ áàæàþ÷³ çìîæóòü çàíî÷óâàòè 
ïðÿìî íà éîãî òåðèòîð³¿ ó ïàëàò-
êàõ. Òàêà ïðèãîäà çàïàì’ÿòàºòüñÿ 
âñ³ì ìåëîìàíàì é òóðèñòàì! Àäæå 
àòìîñôåðà ó Ïàëàö³ Ïîòîöüêèõ 
ä³éñíî âðàæàþ÷à! Íåïîâòîðíà 
êðàñà «ïîä³ëüñüêîãî Âåðñàëþ» — 
à ñàìå òàê çà ÷àñ³â éîãî çàñíî-
âíèêà Ñòàí³ñëàâà Ïîòîöüêîãî 
ó âñ³é ªâðîï³ íàçèâàëè òóëü÷èí-
ñüêèé ïàëàö! — ïðèãîëîìøóâàëà 
óñ³õ. Ó XVIII–XIX ñòîë³òòÿõ öå 
áóâ åï³öåíòð ñâ³òñüêîãî æèòòÿ, äå 
âëàøòîâóâàëèñü íàéïèøí³ø³ áàëè, 
êîíöåðòè é ìàñêàðàäè çà ó÷àñò³ âñ³õ 
íàéâ³äîì³øèõ ëþäåé òîãî ÷àñó.

² îò òåïåð íà öüîìó ì³ñö³ ï³ä 
÷àñ OPERAFEST TULCHYN ï³ñëÿ 
îïåðíèõ êîíöåðò³â âíî÷³ áóäå ä³-
ÿòè íàìåòîâå ì³ñòå÷êî. Äëÿ ãîñòåé 
ôåñòèâàëþ, ÿê³ áàæàþòü â³äâ³äàòè 
âñ³ êîíöåðòè, à òàêîæ í³÷íèé ê³-
íîïîêàç «Ïðèâèäà îïåðè» é ³íòåð-
àêòèâíó ïðîãðàìó «Í³÷í³ âàðòîâ³ 
ïîä³ëüñüêîãî Âåðñàëþ», öå íàé-
êðàùå âèð³øåííÿ ïèòàííÿ íî÷³âë³.

À ùîáè âðàæåíü áóëî ùå á³ëü-

ГАЙДА З ПАЛАТКАМИ ДО ПОТОЦЬКИХ!
Можна — лише 2 дні у році!  Вперше 
в історії 4–5 червня всі бажаючі 
зможуть заночувати прямо на території 
«тульчинського Версалю» — Палацу 
Потоцьких. А заодно — побачити й інші 
вражаючі палаци Вінниччини. Вони зовсім 
поруч, але для багатьох досі є незвіданими

øå, îðãàí³çàòîðè ñï³ëüíî ç òóð-
êëóáîì «Á³äíÿæêà» ðîçðîáèëè 
îêðåì³ åêñêóðñ³¿, çàâäÿêè ÿêèì 
âäåíü ãëÿäà÷³ ìîæóòü â³äâ³äàòè 
³íø³ ïàëàöè Â³ííè÷÷èíè.

Íàéïåðøèé ó ñïèñêó — Ïà-
ëàö Ãðîõîëüñüêèõ-Ìîæàéñüêèõ 
ó Âîðîíîâèö³. Îäèí ç íàéêðà-
ñèâ³øèõ àðõ³òåêòóðíî-ïàðêîâèõ 
êîìïëåêñ³â áóâ ïîáóäîâàíèé 
ïîëüñüêèì ìàãíàòîì Ôðàíòèøå-
êîì Ãðîõîëüñüêèì ó ê³íö³ XVIII 
ñòîë³òòÿ, à çãîäîì áóâ ïðèäáàíèé 
(çà ³íøîþ âåðñ³ºþ — âèãðàíèé 
ó êàðòè) Ìèêîëîþ Ìîæàéñüêèì. 
Éîãî áðàò Îëåêñàíäð Ìîæàé-
ñüêèé ñàìå ó öüîìó ïàëàö³ âèíàé-
øîâ ïåðøó ó ñâ³ò³ ìîäåëü ë³òàêà 
ç ïàðîâèì äâèãóíîì, òîìó çàðàç 
íà òåðèòîð³¿ ïàëàöó ä³º ìóçåé 
êîñìîíàâòèêè ³ àâ³àö³¿ Óêðà¿íè.

Äðóãèé «ñêàðá», ÿêèé ìîæíà 
áóäå äëÿ ñåáå â³äêðèòè — Ïàëàö 
Ìàð³¿ Ùåðáàòîâî¿ ó Íåìèðîâ³, 
íà êðàñó ÿêîãî ¿äóòü ïîäèâèòèñÿ ç 
óñ³º¿ Óêðà¿íè. Íàâêîëî ïàëàöó — 
ïàðê, çàêëàäåíèé ó Õ²Õ ñòîë³òò³ 
àðõ³òåêòîðîì ²ðæ³ Ñò³áðàëîì. Òóò 
îêî ðàäóþòü êîëîíàäè, åðêåðè, 
äàøêè, âèêîíàí³ ó íåîêëàñè÷íî-
ìó ñòèë³. À ó âåëèêîìó ñàäó íà 
85 ãà ìîæíà ïîáà÷èòè ÷èìàëî 
óí³êàëüíèõ ðîñëèí.

Îêð³ì â³äâ³äèí ïàëàö³â äî óâàãè 
òóðèñò³â äîäàòêîâèé ñþðïðèç — 
â³äâ³äàííÿ ìóçåþ Îëåêñàíäðà Ñó-
âîðîâà ó ñåë³ Òèìàí³âêà. Ï³ä ÷àñ 
ö³º¿ åêñêóðñ³¿ äëÿ ãîñòåé ñï³âàòèìå 
³ çàïðîøóâàòèìå ó òàíîê æ³íî÷èé 
íàðîäíèé êîëåêòèâ «Êàëèíîâå ãðî-
íî», à íà äîäà÷ó — âñ³õ áóäóòü ÷àñ-
òóâàòè çíàìåíèòîþ òèìàí³âñüêîþ 
êîçàöüêîþ êàøåþ, ñåêðåòíèé ðå-
öåïò ÿêî¿ ïåðåäàþòü cïîêîíâ³ê³â.

Для того, щоб на території наме-
тового містечка у Палаці Потоць-
ких під час фестивалю OPERAFEST 
TULCHYN був максимальний по-
рядок, безпека та затишок, про-
водиться обов’язкова попередня 
реєстрація.
Дізнатися всі умови можна за те-
лефонами: (096)882–50–33, 
(093)966–83–70, (097)861–83–
05, (0432)690–025, а також у ін-
фоцентрі фестивалю, що працює 
у обласній бібліотеці ім. Тіміря-
зєва (вул. Соборна, 73).
Якщо ви не маєте власного наме-

ту чи необхідного спорядження, 
можна взяти його на прокат (про 
це також варто домовитись за-
здалегідь).
На території наметового містеч-
ка будуть працювати лаунж-зона 
(кальян, торгова точка, морози-
во власного місцевого виробни-
цтва), туалети, інфоцентр і вся 
інфраструктура, необхідна для 
комфортного перебування.
Територія наметового містечка 
буде добре освітлена, охороня-
тиметься поліцією, а вхід здійсню-
ватиметься лише за браслетами.

Реєстрація ночівлі у наметовому містечку — обов’язкова!

Дозвіл заночувати у наметах на території «подільського 
Версалю» отримано вперше за 235 років!
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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 незабут-
ній відрив! Будуть всі найкращі хіти MOZGI і чимало 
прем’єрних синглів з нового альбому «На белом». 
Масштабне «Big show» в новому для групи форматі, 
наповнене унікальними технічними нововведеннями, 
професійним звуком і світловими елементами. Квит-
ки у фан-зону — 300 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садов-
ського, «Магігранду» і «Петроцентру».
 Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Дизель Шоу». 
Додатковий концерт!
Цього року у Вінниці 
«Весна Смішна» буде по-
двійною: королі україн-
ського гумору «Дизель 
Шоу» дадуть не один, 
а два концерти! 26 травня 

у Будинку офіцерів окрім запланованого на 20.00 ви-
ступу, на який квитки вже майже продано, о 17.00 від-
будеться додатковий концерт! Будуть нові найсмішні-
ші жарти і дві години безперервного сміху! При-
ходьте на концерт всією родиною! У арсеналі Єгора 
Крутоголова, Марини Поплавської, Євгена Сморигіна, 
Вікторії Булітко, Яни Глущенко, Олександра Бережка, 
Євгена Гашенка і Олега Іваниці завжди багато прем’єр 
і яскравих номерів, якими вони й порадують вінничан 
26 травня. Квитки на додатковий концерт «Дизель 
Шоу» — 220–550 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садов-
ського, «Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштовна 
доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КІНО

Меч короля Артура
Пригоди
11.05–17.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Форсаж 8
Трилер, 10.05, поч. о 21.55. Вартість квитків — 
75 грн. 11.05–17.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Таємний агент
Трилер, 10.05, поч. об 11.00, 18.05
Вартість квитків — від 60 грн
11.05–17.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Рок-Дог
Анімація, 10.05, поч. о 12.50, 16.30
Вартість квитків — від 60 грн
11.05–17.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пастка
Жахи, 10.05, поч. о 14.30, 19.50
Вартість квитків — від 65 грн
11.05–17.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Вартові галактики 2
Фантастика, 10.05, поч. о 10.20, 13.10, 16.10, 
19.10, 21.55. Вартість квитків — від 65 грн
11.05–17.05, час сеансів — за тел. 52–59–78

Моя дівчина монстр
Фантастична комедія, 10.05–11.05, поч. о 13.40
Вартість квитків — 20 грн

Собачі перегони
Сімейний, 10.05–11.05, поч. о 10.00, 12.00, 15.30
Вартість квитків — 20 грн

Комівояжер
Драма, 10.05–11.05, поч. о 17.10
Вартість квитків — 20 грн

Тоні Ерлман
10.05–11.05, поч. о 19.20, Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Форсаж 8
Бойовик, 10.05, поч. о 10.30
Вартість квитків — від 50 грн
11.05–17.05, довідка — за тел. (096)0035050

Ідеаль
Комедія, 10.05, поч. о 21.30
Вартість квитків — від 50 грн
11.05–17.05, довідка — за тел. (096)0035050

Перестрілка
10.05, поч. о 10.00. Вартість квитків — від 50 грн
11.05–17.05, довідка — за тел. (096)0035050

Рок-Дог
Анімація, 10.05, поч. о 10.00, 11.50
Вартість квитків — від 50 грн
11.05–17.05, довідка — за тел. (096)0035050

Таємний агент
Трилер, 10.05, поч. о 13.40, 15.50, 16.30, 22.40
Вартість квитків — від 50 грн
11.05–17.05, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ТЕАТР 
театр ім. Садовського 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 10.05, поч. о 18.30

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя великої співачки
10.05, поч. о 19.00

Бременські музиканти
Музична казка для дітей, 11.05, поч. о 12.00

Шельменко-денщик
Водевіль, 11.05, поч. о 18.30

Потрібен брехун
Комедія, 12.05, поч. о 18.30

Оркестр
Мала сцена. Фарс у стилі танго, 12.05, поч. о 19.00

Анна Кареніна
Театральний роман, 13.05, поч. о 18.30

Гастролі Кіровоградського 
драмтеатру ім. Кропивницького
Циганка Аза
Мюзикл, 16.05, поч. о 18.30

Сорочинський ярмарок
Комедія, 17.05, поч. о 14.00 та 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 20 грн
Гастролі Черкаського академічного 
обласного театру ляльок
Бабуся і ведмідь
Опера-мікс, 13.05-14.05, поч. об 11.00 та 13.00

ВИСТАВКИ
Живопис на склі в «Арт-Шику»
До 21 травня в регіональному центрі сучасного 
мистецтва «Арт-Шик» проходить виставка ві-
нницької художниці Лілії Задоянчук. На виставці 
представлені живописні роботи в склі. Живо-
попис на склі — дуже давня техніка, поширена 
у Європі, але те, чим займається Лілія, її автор-
ське надбання. Можливості багатошарового 
виплавленого скла межують зі скульптурою 
і це дає ідею створити новий світ. Характер-
на особливість техніки полягає в тому, що 
фарба наноситься зі зворотного від глядача 
боку. Побачити виставку можна за адресою 
— вул. Архітектора Артинова, 12а. Довідки — 
за тел. 65–65–92.

Міжнародний 
оперний open 
air фестиваль 
OPERAFEST 
TULCHYN 
4–5 червня у легендар-
ному Палаці Потоцьких 
у Тульчині пройде пер-

ший Міжнародний оперний фестиваль під відкри-
тим небом. OPERAFEST-TULCHYN — грандіозний 
open air, який змінить ваше уявлення про оперу, 
порадує яскравими селфі-зонами і незабутніми 
нічними кінопоказами й екскурсіями! Більше 300 
артистів, 320 кіловат звуку, 100 світлових приладів!
4 червня, неділя
18.00 — проект «Гала Опера» (кращі оперні арії 
Дж. Верді, Р. Вагнера та інших європейських ком-
позиторів) та казкова опера-феєрія «На Русал-
чин Великдень» М. Леонтовича.
21.00 — українсько-італійська прем’єра! Комічна 
опера на 2 дії «Пробний камінь» Дж. Россіні.
23.00–03.00 — театралізована інтерактивна 
програма для молоді «Нічні вартові 
Подільського Версалю» та нічний кінопоказ 
фільму «Привид опери».
5 червня, понеділок
18.00 — опера «Кармен» Ж. Бізе та опера «Ал-
кід» Д. Бортнянського
21.00 — ексклюзивна прем’єра в Україні! Концерт-
ні версії мюзиклів «Танець вампірів» Джима Стей-
нмана та «Привид опери» Ендрю Ллойд-Веббера.
Вхід на фестиваль — безкоштовний! 
«OPERAFEST-TULCHYN» — поїхали за вражен-
нями! Замовлення чартеру до місця події на 
сайті bilet.vn.ua. Детальна інформація за тел.: 
(0432)690–025, (098)54–76–909 та у інфо-центрі 
фестивалю, що працює у обласній бібліотеці імені 
Тімірязєва (вул. Соборна, 73). Фестиваль прохо-
дить за підтримки голови Вінницької ОДА Валерія 
Коровія, Міністерства культури України та RIA.

ВЕЧІРКИ 
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 — від Європи до Африки, від 
Африки до Китаю.
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.

The HARDKISS 
у Вінниці
The HARDKISS 
везуть у Вінницю свій 
нашумілий «Perfection 
Tour»! 3 червня 
о 19.00 у Будинку 
офіцерів крім усіх 

найкращих хітів The HARDKISS: «Hurricane», 
«Helpless», «Stones», «Organ», «Tony, Talk!», «Make-
Up», «Perfection» та багато інших, група порадує 
прихильників свіженькими роботами: «Rain», 
«Closer» та «Антарктида». Світ The HARDKISS — це 
безодня найкращої музики, почуттів і адреналіну, 
куди варто потрапити хоча б раз! Не пропустіть 
грандіозну подію! Квитки — 200–600 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.

«Квартал 95» у Вінниці
Володимир Зеленський, 
Євген Кошовий, Олена 
Кравець, Степан Казанін 
і всі улюблені «кварталів-
ці» вже скоро у Вінниці! 
4 червня о 19.00 у Будинку 
офіцерів Студія «Квартал 

95» порадує своїх вінницьких шанувальників новою 
програмою 2017, яку гумористи з тріумфом пре-
зентували на гастролях в Америці, Австралії, Ізраїлі 
та багатьох інших країнах. Нові образи, свіжі жарти, 
актуальні пародії, яскраві пісні — все у одному непо-
вторному концерті лише для вас! Чекаємо вас, готує-
мося сміятися і веселитися всі разом! Квитки — 290–
1350 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».

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 як вже знайомі, так і прем'єри нових 
пісень, чудова атмосфера та гарний настрій.

Суперблондинка 
Оля Полякова 
у Вінниці! 
Всеукраїнський тур 
«Я люблю Вас»!
Суперблондинка Оля 
Полякова виступить 
у Вінниці 20 травня з 
концертною програмою 
«Я люблю Вас!»
До програми увійдуть 

старі і улюблені пісні «Шльопки», «Люлі», 
а також нові, включаючи мега-хіт весни 
«Кохання-зітхання».
Отож на вас чекає незабутнє епатажне музичне 
шоу, де не захочеться «страждати, а лише 
танцювати».
Вартість квитків: 250–850 грн.
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Задача:
В бассейн втекает 400 л воды, а вы-
текает 405.
Вопрос: есть ли совесть у купающихся?


Самые новые батарейки «Дети Про-
курора»!
— Батарейки «Дети Прокурора» — 
не сядут никогда.


— Всем лежать! — кричал патоло-
гоанатом… Он вообще нервничал 
не в своем отделении.


Объявление на заборе: «Молодая 
семья без детей снимет квартиру. 
Порядок, чистоту и своевременную 
оплату гарантируем». Внизу припи-
ска: «Люди, спасите от тещи!»


Украина — страна, в которой надо 
оправдываться, если не пьешь.


Валенки — это заросшие, окрепшие 
и поседевшие мужские носки.


Семья Сидоровых нашла в почто-
вом ящике два билета на концерт 
и записку: «Догадайтесь, от кого!» 
Вернувшись с концерта, супруги об-
наружили, что их квартиру обокрали. 
К шкафу была приколота записка «Ну 
что, теперь догадались?!»


Отец читает сыну сказку на ночь:
— «Увидел принц Золушку на балу 
и весь вечер не мог оторвать от нее 
глаз»…
— Папа, а зачем принцу Золушкин 
глаз?


— Девушка, вы кое-что потеряли.
— Че?
— Свою улыбку!
— бл@, братан, я уж подумала, что 
сиги выпали. От души, браток.


— Ты занимаешься спортом?
— Да, фигурное лежание.


«Сегодня лягу пораньше!» от создате-
лей «Завтра брошу курить!»


Я горжусь двумя людьми: Гагари-
ным и Ньютоном. Один попытался 
свалить с этой планеты, а второй до-
казал, что у первого не выйдет!


Все в этом мире относительно. Вот, 
например, длина минуты зависит 
от того, с какой стороны двери туале-
та вы находитесь.


Одна белка случайно попробовала 
пиво и поняла, зачем она всю жизнь 
собирала орешки.


Муж бреется в ванной и ругается:
— Купил новую бритву, а она ни чер-
та не бреет…
Голос жены из комнаты:
— Странно, а линолеум она хорошо 
резала!


Глядя на пафосную молодежь, по-
нимаешь, что эмо были еще ничего. 
По крайней мере, они пытались 
умереть.


— Вот молодежь пошла! Дочка 
в 16 лет гуляет всю ночь по диско-
текам, черт знает чем занимается, 
а маму с 30-летием поздравить 
забыла!


Обожаю ходить на работу. И с рабо-
ты. А вот эти 8 часов между ходьбой 
просто бесят!


У нас все платно: родиться, учиться, 
жениться, лечиться, умереть. Бес-
платно разрешается только работать.


Не знаю, что хуже?! Когда девушка 
написала: «Может нам стоит рас-
статься?» или когда следом от неё же 
приходит: «Ой, это не тебе!»


Психиатр тычет мне листок бумаги 
с кляксой:
— Что вы видите?
— Грустного одинокого человека, из-
нывающего от общения с идиотами, 
нудной работы задешево и прочей 
жизненной несправедливости.
Доктор, всхлипывая:
— А на картинке?. .
Захотелось его обнять.


Американские военные совершенно 
не опасаются начала войны с Китаем. 
Ведь американский бронебойный 
снаряд пробивает броню любого 
китайского танка. Китайцы тоже 
не боятся войны с Америкой, ведь их 
танк в два раза дешевле американ-
ского снаряда.


Старый еврей в загсе просит 
сменить фамилию. Все в шоке, 
мол, зачем тебе, дедуля, все равно 
уже скоро туда… Еврей: «Да плиту 
могильную нашел готовую, че добру 
пропадать?»

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

— Зачем тебе нож?
— Вам!
— Что?
— К человеку с ножом надо 
обращаться на “вы”!


— Дайте мне х2+4у помидоров 

и 2(х2+8ху3) картофеля, 
пожалуйста.
— Молодой человек, я не понимаю.
— Мне плевать, я учился 
не напрасно.


Чтобы каждый год не сдавать 
деньги на линолеум, родительский 
комитет 5-А принял решение 
заасфальтировать класс.


— И сколько можно бухать?
— Стакан красного вина в день 
полезен для здоровья
— Но не восемь же?!

— Я двигаюсь к бессмертию


— Ну вот не сдам я ВНО и что 
дальше?
— А дальше метлу в руки и ты 
дизайнер по ландшафту!


Лекарства так подорожали, что 
скоро мы будем дарить их друг другу 
на день рождения… Чтобы дожить 
до следующего.


— Сынок, вставай, на работу пора!
— А сколько уже?
— Тридцать пять ле-е-ет…

А що тішить відомих вінничан?

АЛЕКСАНДР 
ТЕРЕНЧУК (35),
АКТЕР, 
ШОУМЕН

396270
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ОВЕН 
Можливо, в ході серйозної 
перевірки на міцність, ваші 
стосунки зазнають певних 
змін. У вас прокинеться 
підозрілість і схильність 
чіплятися до дрібниць. 

ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся не вплутувати-
ся в романтичні авантюри. Ні 
в якому разі не намагайтеся 
покарати кохану людину 
за якусь провину холодністю. 

БЛИЗНЮКИ 
Постарайтеся виглядати без-
доганно і по можливості — 
стильно, тоді нове інтригуюче 
знайомство вам гарантоване. 
Понеділок і вівторок — вель-
ми сприятливі дні для онов-
лення вашого іміджу.

РАК 
Стрімкість і рішучість — це 
ваші гідності, цим ви легко 
зачаруєте кохану людину. 
Четвер — відмінний день 
для прийняття серйозного 
рішення в особистому житті. 

ЛЕВ 
Не відкривайте вашу таємни-
цю, пов'язану з приємним зна-
йомством і з успіхом у справах 
любовних, навіть найближ-
чим друзям. Інакше буде 
важко уникнути пересудів. 

ДІВА 
Жорсткість у рішенні осо-
бистих проблем не гарантує 
правильності рішень. Ваша 
образа не повинна зіпсувати 
свято вам, коханій людині і 
всім оточуючим. 

ТЕРЕЗИ 
Стосунки з коханою люди-
ною можуть ускладнитися, 
проте не рубайте з плеча, 
не варто приймати карди-
нальні рішення. У вас є шанс 
помиритися і навіть заново 
зачаруватися одне одним.

СКОРПІОН 
Не розвалюйте колишні 
стосунки заради любовних 
міражів, щоб не відчувати 
потім гіркого розчарування. 
Краще уважніше придивіть-
ся до коханої людини.

СТРІЛЕЦЬ 
У понеділок ви можете за-
плутатися в кількості своїх 
шанувальників. Признача-
ючи у вівторок перше поба-
чення, пам'ятайте, ні на що 
серйозне розраховувати ви 
поки не можете. 

КОЗЕРІГ 
Вашим стосункам найближ-
чим часом не загрожують 
різкі зміни. Вам неодмінно 
захочеться зробити для ко-
ханої людини щось приємне. 

ВОДОЛІЙ 
Розвиток стосунків з коха-
ною людиною багато в чому 
буде залежати від вас. Вла-
штуйте романтичний вечір, 
порадуйте обранця.

РИБИ 
Цього тижня можливе цікаве 
знайомство. Так що побіль-
ше спілкуйтеся з друзями, 
виходьте у світ. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 10-16 ТРАВНЯ

397263

Ìàíèïóëÿòîðîì â îòíîøåíè-
ÿõ ìîæåò áûòü êàê ìóæ÷èíà, òàê 
è æåíùèíà. Ìàíèïóëÿöèè ìîãóò 
áûòü è îáîþäíûìè. Íî íà÷íåì 
ñ ìóæ÷èí. Èòàê, âû åãî ëþáè-
òå, à îí ýòèì ïîëüçóåòñÿ. Åñòü 
õîðîøèå ìóæ÷èíû, ÷åãî óæ òàì, 
êîòîðûå ïîíèìàþò — ñ äåâóø-
êîé èì íå ïî ïóòè, òàê íåçà÷åì 
è ãîëîâó ìîðî÷èòü. Åñòü òàêèå, 
êîòîðûå çà ñ÷åò êàæäîé íîâîé 
âëþáëåííîé äóðî÷êè ñàìîóòâåðæ-
äàþòñÿ. Íó ðîäèëñÿ òàêèì, ðî-
äèòåëè-îáùåñòâî òàêèì ñäåëàëè.

Ïî÷åìó æåíùèíû ñòàíîâÿòñÿ 
æåðòâàìè ìàíèïóëÿöèé? Ïîòîìó 
÷òî îáëàäàþò êà÷åñòâàìè, êîòî-
ðûå, çà ðåäêèì èñêëþ÷åíèåì, 
ñàìè ïî ñåáå ïîëîæèòåëüíûå, 
íî è äëÿ ìàíèïóëÿöèé ýòî ïðå-
êðàñíàÿ âîçìîæíîñòü.

КТО ТОЧНО СТАНЕТ ЖЕРТВОЙ 
МАНИПУЛЯТОРА? Åñëè âàì 
íå ÷óæäà ñîâåñòëèâîñòü, îòçûâ÷è-
âîñòü, èñêðåííîñòü, à åùå íèçêàÿ 
ñàìîîöåíêà, äîâåð÷èâîñòü, æåðò-
âåííîñòü, çàâèñèìîñòü (ìàòåðè-
àëüíàÿ, îò ìóæ÷èíû, îò ñòåðåî-
òèïîâ…), ïîçäðàâëÿåì, âû ïðå-
òåíäåíò íà æåðòâó ìàíèïóëÿöèé.

Íàïðèìåð, ìå÷òà ëþáîãî ìà-
íèïóëÿòîðà — ñîâåñòëèâàÿ æåí-
ùèíà. Ñ íåþ ìîæíî âûòâîðÿòü 
ïðàêòè÷åñêè âñå, ÷òî óãîäíî, 
à åñëè «âçáðûêíåò» — ñðàçó îáâè-
íÿòü â áåññîâåñòíîñòè, è ïî õîäó 
ïðèïîìíèòü, ÷òî äëÿ íåå ñäåëàëè.

Ñàìàÿ ëåãêàÿ ìàíèïóëÿöèÿ 
ïî îòíîøåíèþ ê æåíùèíå — âû-
çâàòü ó íåå ÷óâñòâî æàëîñòè (êàê 
ó íàñ â íàðîäíîì òâîð÷åñòâå — 
ïîæàëåëà, óæå ïîëþáèëà, äà). Òàê 
âîò, êîãäà èçáðàííèê ðàññêàçû-
âàåò æàëîñòëèâûå èñòîðèè î ñâî-

åì äåòñòâå, þíîñòè, âçðîñëîñòè. 
Åñëè ñâîèìè ðå÷àìè îí âûçûâàåò 
ê ñåáå æàëîñòü — âïîëíå âîçìîæ-
íî äëÿ òîãî, ÷òîáû çëîóïîòðåáèòü 
âàøåé îòçûâ÷èâîñòüþ.

МАНИПУЛИРОВАНИЕ ОЖИДА-
НИЕМ. Åùå îäèí ïðèåì — çà-
ñòàâëÿòü ñåáÿ æäàòü. Ìàíèïóëÿ-
òîðû îáîæàþò çàòÿãèâàòü îæèäà-
íèå íà íåîïðåäåëåííûå ñðîêè. 
Æåíùèíà â ïðèíöèïå íå ìîæåò 
æèòü ñ íåèçâåñòíîñòüþ. Ýòî ñâÿ-
çàíî ñ èíñòèíêòîì ìàòåðèíñòâà, 
æåíùèíà äîëæíà áûòü óâåðåíà 
â áåçîïàñíîñòè. À íåèçâåñòíîñòü 
ýòî âñåãäà îïàñíîñòü.

È âîò ïðåäñòàâüòå ñåáå æåí-
ùèíó, êîòîðàÿ îáùàåòñÿ ñ ëþáè-
ìûì ÷åëîâåêîì, à òîò â ïðîöåññå 
äèàëîãà âäðóã çàìîëêàåò. À åñëè 
ðàçãîâîð åùå è âàæíûé, à ïàóçà 
çàòÿíóëàñü, à åùå âçãëÿäîì ñîîò-
âåòñòâóþùèì ñäîáðåíà… Âîîáùå 
óæàñ. Ïîñòóïàÿ òàê, ìóæ÷èíà ïî-
íèìàåò, ÷òî âëþáëåííàÿ æåíùèíà 
íå âûäåðæèò ïóñòîòû è îáÿçàòåëü-
íî âûñêàæåò êàêóþ-íèáóäü ïî-
ñïåøíóþ è ãëóïóþ ìûñëü. Ìîæåò, 
îíà íà÷íåò èçâèíÿòüñÿ èëè îïðàâ-
äûâàòüñÿ, ìîæåò, âíåçàïíî óãîä-
ëèâî ñîãëàñèòñÿ ñ òåì, ñ ÷åì åé 
ñîãëàøàòüñÿ íå ñòîèëî — â ëþáîì 
ñëó÷àå îíà áóäåò ñâèäåòåëüñòâîâàòü 
ïðîòèâ ñåáÿ æå. Öåëü òàêèõ ïàóç — 
ñìóòèòü, âûçâàòü áåñïîêîéñòâî 
è äóøåâíûé ðàçëàä. È óïðàâëÿòü.

И СНОВА ЗДРАСТЕ. Èëè âîò — âû 
îòëè÷íî ïðîâåëè âðåìÿ âäâîåì. 
Ïîòîì îí, ñîñëàâøèñü íà ñðî÷-
íûå äåëà, èñ÷åçàåò. Ïåðâûå ïàðó 
äíåé âû ñîõðàíÿåòå ñïîêîéñòâèå, 
ïîòîì íåðâíè÷àåòå — îò ëþáè-
ìîãî íè ñëóõà íè äóõà. Ïðîõîäèò 

КАК РАСПОЗНАТЬ 
МАНИПУЛЯТОРА?
Кто в овечьей шкуре?  Когда 
встречаются двое, между ними возникают 
чувства, по крайней мере, у одного 
точно. И вот как раз этот «счастливчик» 
становится объектом манипуляций. 
Потому что положение более зависимое. 
Как распознать манипуляции, 
а главное — как с ними бороться?

åùå êàêîå-òî âðåìÿ è âû ãîâîðè-
òå — ýòî êîíåö. À ïîòîì îí ïîÿâ-
ëÿåòñÿ ñ êàêîé-íèáóäü ïðàâäîïî-
äîáíîé ëåãåíäîé. È âîò óæå âû, 
èçìó÷åííàÿ äîëãèì îæèäàíèåì, 
ñîãëàñíû ïîâåðèòü âî ÷òî óãîä-
íî, ëèøü áû ñíîâà íå îñòàòüñÿ 
â îäèíî÷åñòâå. Òóò âñå ïðîñòî. 
Åñëè áû ìóæ÷èíà âåðíóëñÿ ê âàì 
ñëèøêîì áûñòðî, ó âàñ áû åùå 
îñòàëèñü ñèëû íà òî, ÷òîáû åãî 
ïðîãíàòü. Íî, êîãäà âû óæå ïî÷òè 
ïîòåðÿëè íàäåæäó, è òóò òàêîé 
ñþðïðèç — åãî âîçâðàùåíèå ñòà-
íîâèòñÿ äëÿ âàñ ïðîñòî ïîäàðêîì 
ñóäüáû. Äðóãèìè ñëîâàìè, âàì 
äàëè âðåìÿ íà òî, ÷òîáû ïîíÿòü 
ïðîñòóþ âåùü — âàì áåç íåãî 
ïëîõî, ïîýòîìó îòêàçàòüñÿ îò íåãî 
âû óæå íå ñìîæåòå.

МИЛЫЙ МАЛЬЧУГАН. Òàêæå 
óìåñòíî âñïîìíèòü î ìàíèïóëÿ-
òîðàõ, èãðàþùèõ ðîëü èíôàíòèëü-
íîãî ìàëü÷èêà, êîòîðûé íå â ñî-
ñòîÿíèè ñåáÿ êîíòðîëèðîâàòü (çàòî 
îòëè÷íî êîíòðîëèðóåò âàñ). Íà-
ïàêîñòèò, à ïîòîì, èçîáðàæàÿ íå-
âèííóþ óëûáêó, âèíîâàòî ðàçâî-

äèò ðóêàìè, ìîë, ÷òî ïîäåëàåøü — 
òàêîé óæ ÿ åñòü. Äîëãî îáèæàòüñÿ 
íà íåãî ïðîñòî íåâîçìîæíî, äà 
è áåñïîëåçíî. Æåíùèíû ìàòåðèí-
ñêîãî òèïà âëþáëÿþòñÿ â òàêèõ 
«ìàëü÷èêîâ» áåç ïàìÿòè.

ЕСЛИ ВЫ НЕСОВЕРШЕННЫ — 
ВАМ КАПЕЦ. Ìàíèïóëÿöèé ñó-
ùåñòâóåò âåëèêîå ìíîæåñòâî, èõ 
êîëè÷åñòâîì ìîæíî çàïîëíèòü 
óâåñèñòóþ êíèãó, à ïîòîìó ñàìîå 
âàæíîå, î ÷åì ñòîèò ïîìíèòü — 
åñëè âäðóã â îáùåíèè ñî ñâîèì 
ïàðòíåðîì âû ïî÷óâñòâîâàëè 
âèíó çà ñâîå íåñîâåðøåíñòâî. 
Îäíèì ñëîâîì, êîãäà âàì äàëè 
ïîíÿòü, ÷òî âû èñòåðè÷êà, ëîãè-
êà ó âàñ êóðèíàÿ, ñ ïîíÿòèÿìè 
ïðîáëåìà, ñ ýòèêîé òà æå áåäà… 
Êîðî÷å, ïðèïèñàëè âñå âîçìîæ-
íûå íåäîñòàòêè — âñå, âàì êàïóò.

Åñëè íåïîíÿòíî — êîãäà ó âàñ 
ðóøèòñÿ âàøà ñèñòåìà öåííî-
ñòåé, èç âàñ æå ìîæíî ëåïèòü 
âñå ÷òî óãîäíî. Íî íå äëÿ âàñ, 
à äëÿ âàøåãî «ëþáèìîãî». Ýòî 
ïðèâîäèò ê âîçíèêíîâåíèþ èë-
ëþçèé, ïîäìåíÿþòñÿ ïîíÿòèÿ. 

ВЫ ПОПАЛИ НА МАНИПУЛЯТОРА, ЕСЛИ

Вам абсолютно непонятно, в каких именно 
отношениях с мужчиной вы состоите (кто вы ему – 
любовница, подруга, знакомая, любимая, невеста),

Если вы все-таки договорились о свидании, 
манипулятор никогда не скажет, во сколько именно 
он появится («Загляну под вечер»)

Во время общения вы часто чувствуете себя 
виноватой: это именно вы не уделяете ему должного 
внимания, не звоните, не пишите SMS, а он исчез 
лишь потому, что не чувствовал себя нужным

Вам никогда не удается обсудить ваши отношения 
толком, все ваши попытки поговорить манипулятор 
сводит на нет: «Меня беспокоит, что мы стали 
слишком редко встречаться» – «Оу, на тебе новая 
сексуальная блузка?»

Если вы оказываетесь в компании, где есть другие 
женщины, вам постоянно приходится конкурировать 
с ними за его внимание, в некоторых случаях он 
может и вовсе «забыть» о том, что пришел на 
мероприятие с вами.

Вы не знаете, когда увидитесь с мужчиной в 
следующий раз

Частые пропадания, когда вы не можете увидеть 
мужчину в течение нескольких дней и не знаете, где он

— Не нужно жалеть манипулятора, 
входить в его положение, ставить 
себя на его место. Рассуждайте 

логически. Одно дело жалеть 
детдомовских сироток, и совсем 
другое — взрослого человека, ко-
торый завтра через вас спокойно 
переступит и пойдет по своим де-
лам. Потому что личные интересы 
для него превыше. А чтобы не ввя-
заться в такие отношения, нужно 
уметь быть самодостаточным. 
Уметь не привязываться. Не ис-
пытывать зависимости. Для этого 

важно понять, что самое ценное 
и дорогое, что у вас есть — это 
вы сами. Это единственное, что 
гарантированно останется с вами 
до самого конца… Далее никако-
го самосожаления. Оказывается, 
можно себя любить и при этом 
не испытывать к себе жалости. Как 
это может быть? Когда человек за-
нимает активную жизненную по-
зицию — на жалость к себе у него 

просто не остается мысленного 
пространства. И, наоборот, пас-
сивная жертва всегда упивается 
к себе жалостью. Тот, кто лелеет 
в себе это чувство, испытывает его 
ко всему: к себе любимому, к сво-
ему прошлому, к другим людям. 
Такой человек не может управлять 
ни собой, ни другими — он сам 
становится уязвимым и править 
им легко.

«Самое ценное у вас — это вы сами»

Âàëåðèé 
Àíäðîñîâ
ïñèõîëîã, 
òðåíåð ïî 

Ýðèêñîíîâñêîìó 
ãèïíîçó è ÍËÏ
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ГОРОСКОП

ОВЕН 
Следует заниматься делами, 
которые уже давно начаты 
и требуют продолжения. 

ТЕЛЕЦ 
Разнообразные события 
будут требовать вашего 
внимания и участия.

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваши предложения будут 
оценены начальством 
по достоинству.

РАК 
Неделя потребует трудолю-
бия, с помощью кото-
рого вы можете перейти 
на новый уровень развития. 

ЛЕВ 
Главное — быть активными 
и последовательными 
в течение всей недели. 

ДЕВА 
Желательна индивиду-
альная творческая работа 
по свободному графику.

ВЕСЫ 
Постарайтесь создать для 
себя оптимально удобный 
режим работы.

СКОРПИОН 
Работы у вас будет много, 
но она принесет прибыль, 
причем очень быстро. 

СТРЕЛЕЦ 
У вас могут возникнуть 
новые творческие идеи, 
однако не стоит менять 
работу. 

КОЗЕРОГ 
Вероятен совершенно 
неожиданный успех 
на службе.

ВОДОЛЕЙ 
Настройтесь на действия, 
направленные на измене-
ние своей жизни. 

РЫБЫ 
В решении важных вопро-
сов старайтесь идти в об-
ход, действуйте осторожно.

392007

397748

397509

397367

394794

395661

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

Вікторія, 27 років
Весела, енергійна, відповідальна. Обожнюю 
читати книги, поїздки на велосипеді на 
далекі відстані, люблю природу та тварин.

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.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»
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