
 Вінницький підприємець 
Ігор Добрянський відкриває 
глобальний онлайн-сервіс 
з прокату авто 

 Люди, які не користуються 
своїми автомобілями, зможуть 
час від часу здавати їх в оренду 
за допомогою нового сервісу

 Майданчик для оренди авто 
буде називатися SizeCar 

 Як зародилася ідея і чому 
буде реалізована не в Україні?

ПІДІРВАЛИ БУТІК 
«ПАРИЖ» 

НАЙБАГАТШИЙ РЕКТОР ЖИВЕ У ВІННИЦІ
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ЧЕРГУ ЗА ПАСПОРТОМ 
ЗАЙМАЮТЬ З РАНКУ
 Бажаючих отримати 
закордонний біометричний 
паспорт так само багато, як 
і рік тому. Черги починають 
формуватися майже з ночі

МІСЦЯ ДЛЯ ВІДПОЧИНКУ, 
ДЕ Є ВІДКРИТИЙ БАСЕЙН
 Якщо не на море, то хоча б у 
басейн можна відправитися в 
спекотний день. Ми відібрали 9 
таких місць відпочинку у Вінниці і 
області, де є відкритий басейнс. 13 с. 6с. 19

ХОЧЕ ЗАВОЮВАТИ АМЕРИКУ 
СЕРВІСОМ З ПРОКАТУ АВТО

с.9
У червні вінничанин Ігор Добрянський зареєстрував компанію в США. 
Підписання документів — ліворуч Марк Джексон, голова ради директорів 
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ÍÎÂÈÍÈ

Та, що несе 
зміни

Ðàÿ Ïàíàñþê ç'ÿâèëàñÿ 
â ìîºìó æèòò³ ÿñêðàâî òà 
òàê ñâ³òëî-ñÿéíî, ÿê âì³º 
öÿ ä³â÷èíêà ³ äîñ³. Âîíà çà-
÷àðóâàëà ñâî¿ì âèñòóïîì óñþ 
ñï³ëüíîòó, ùî ç³áðàëàñü òîãî 
äàëåêîãî 2006 ðîêó íà ç'¿çä ç 
ïîäîëàííÿ ïðîáëåì ëþäåé ç 
³íâàë³äí³ñòþ ó Ïîëòàâó ³ òàê 
äçâ³íêî ³ ðàä³ñíî ðîçïîâ³äàëà 
ïðî äîñÿãíåííÿ, òîä³ ÿê óñ³ 
ãîâîðèëè ïðî ïðîáëåìè ³ ïðî 
«çðàäó», ïðî «íàñ ïîêèíóëè» 
³ òàê äàë³, ³ òàê äàë³…

Âîíè ðàçîì âæå áàãà-
òî ðîê³â — Â³ííèöÿ ³ Ðàÿ, 
³ çíàºòå — ÿê ó ãàðíîìó 
øëþá³ öå íåïîì³òíî, áî âîíè 
çì³íþþòü ³ ïðèêðàøàþòü 
îäíà îäíó ëàã³äíî ³ íåâïèí-
íî. Ìè âæå çâèêëè, ùî 
òðàíñïîðò ó ì³ñò³ äîñòóïíèé, 
ùî ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ òàê 
áàãàòî ó âñ³õ àñïåêòàõ íàøî-
ãî ïîâñÿêäåííÿ — â³ä ñïîðòó 
äî ïîë³òèêè, ùî âñå íà ñâ³ò³ 
ìîæíà ïîäîëàòè ïîñì³øêîþ, 
ùî âñ³õ ñóïðîòèâíèê³â ìîæ-
íà çðîáèòè ñîþçíèêàìè, 
íàõèëèâøè ñâ³òëî-ðóñó, 
ìîâ êîâèë íà ñîíö³, ãîëîâó 
äî ïëå÷à ³ ïðîìóðêîò³âøè, 
ÿê âì³º ëèøå âîíà, à ïîò³ì, 
íåéòðàë³çóâàâøè áóðþ, ãðîìè 
òà áëèñêàâèö³, ðîçñì³ÿâøèñü, 
äîäàòè: «ÿ òàê âàñ ëþáëþ!»… 
³ öå çàâøå áóäå òàê ùèðî!

Îòîæ, ÿ ïðîøó — â³ä 
óñ³õ ìîæëèâèõ îðãàí³çàö³é, 
ôîíä³â, îô³ö³éíèõ òà ãðî-
ìàäñüêèõ ñòðóêòóð äàâàéòå 
ïîäàìî öþ ÷óäîâó ä³â÷èíêó 
íà îòðèìàííÿ çâàííÿ «ïî-
÷åñíèé ãðîìàäÿíèí ì³ñòà 
Â³ííèö³», ³ ÿêùî Â³ííèöÿ çà-
ñëóæèëà íà Ðàº÷êó, òî òðåáà 
öå çàêàðáóâàòè.

Òåïåð, ÿê í³êîëè ä³â÷àòà 
ìàþòü äîâåñòè, ùî ó íàñ, 
ó Â³ííèö³ — ì³ñò³ æ³íî÷îãî 
ðîäó ä³â÷àòà çà ä³â÷àò!

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Олена Олена 
ПАВЛОВАПАВЛОВА

ІГОР (46), ВІЙСЬКОВИЙ 
ПЕНСІОНЕР:
— «Запасаємось» на зиму ві-
тамінами. Досхочу їмо фрук-
тів, ягід. Наша бабуся багато 
смакоти заготовляє на зиму: 
компоти, варення, закрутки. 
От їх ми і будемо споживати 
взимку.

ОЛЬГА (46), БІБЛІОТЕКАР:
— Запаси робимо. Городи об-
робляємо, картоплі-буряки, 
уся городина, все своє. Багато 
роблю консервації, відрами 
ягоди заморожую. Балкон 
утеплили. Минулого року чо-
боти купувала завчасно, цьо-
го року вже нічого не треба.

ПЕТРО (60), ПЕНСІОНЕР:
— Та як завжди. Чого до неї 
готуватись, у мене все є. Бу-
динок теплий. Хоча я його 
не утеплював ніколи. Мені і 
так нормально, не мерзну, 
а сусіди утеплюють. Овочі 
заготовлюю, закрутки якісь, 
та й усе.

ОЛЕНА (24), ПРОДАВЕЦЬ:
— Ніяк. Усе, що мені треба, 
купую по сезону: і продук-
ти, і одяг. І ніяких загото-
вок практично не роблю. І 
не робила ніколи. Хіба що, 
можливо, щось заморожу. 
У квартирі вже повністю зро-
били ремонт.

ІВАН (22), ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— Гроші заробляю на опален-
ня. Минулої зими жив при 
температурі 18–20 градусів і 
щомісяця платив 5 тисяч гри-
вень за газ. Планую утеплити 
будинок, поставити інший ко-
тел, але це потребує великих 
грошових вкладень.

ІРИНА (19), ДОМОГОСПОДАРКА:
— Готуємось помаленьку. 
Придивляємось зимові речі, 
порівнюємо ціни. У нас попо-
внення буде в сім’ї, тому від-
почиваємо, набираємось сил. 
Уже накрутили черешень, 
полуниць, усе, що зараз є, 
ми вже на зиму заготовили.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви готуєтесь влітку до зими?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó áóò³êó «Ïà-
ðèæ», ùî íà âó-

ëèö³ Ñòóñà, â öåíòð³ ì³ñòà, ïðî-
äàâàëè áðåíäîâèé îäÿã Moschino, 
Roberto Cavalli, D&G òà ³íø³. 
À ÿê ïèøóòü â ñîöìåðåæàõ, ö³íè 
áóëè â äîëàðàõ.

Óäåíü, 1 ëèïíÿ, öåé ìàãàçèí 
ï³ä³ðâàëè. Ï³ñëÿ âèáóõó ãîð³ëî 
ïðèì³ùåííÿ. Âàæê³ äâåð³ ëåæà-
ëè íà òðîòóàð³ ïîðÿä ç ìàãàçè-
íîì. Òîâàð, ÿêèé âö³ë³â, âàëÿâñÿ 
íà çåìë³ ïîðÿä.

Ó ïîë³ö³¿ ðîçêàçóþòü, ùî 
äî ìàãàçèíó ï³ä’¿õàëî äâîº íåâ³-
äîìèõ íà á³ëî-ñèíüîìó ìîòîöè-

êë³ «Ñóçóê³». Êîëè ïðàö³âíèöÿ 
ìàãàçèíó â³äêðèâàëà ïðèì³ùåí-
íÿ, îäèí ³ç ÷îëîâ³ê³â áðèçíóâ 
íåâ³äîìîþ ðå÷îâèíîþ ¿é â îá-
ëè÷÷ÿ. ²íøèé êèíóâ âèáóõîâèé 
ïðåäìåò ó äâåð³ ìàãàçèíó. Áóò³ê 
îõîïèëî ïîëóì’ÿ, ÷îëîâ³êè âòå-
êëè íà ñâîºìó «Ñóçóê³». Á³ëüøå 
í³õòî ç ãðîìàäÿí íå ïîñòðàæäàâ ³ 
â òîé äåíü ïîë³öåéñüê³ îãîëîñèëè 
ïëàí «Ïåðåõâàò».

— Ó ä³ÿõ çëîâìèñíèê³â âáà-
÷àþòüñÿ îçíàêè êðèì³íàëüíîãî 
ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà÷åíîãî 
÷àñòèíîþ 4 ñòàòò³ 296 Êðèì³íàëü-
íîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (õóë³ãàí-
ñòâî). Òàêèé çëî÷èí êàðàºòüñÿ 
óâ'ÿçíåíííÿì òåðì³íîì â³ä òðüîõ 
äî ñåìè ðîê³â, — ðîçêàçàâ íà ì³ñ-
ö³ ía÷aëüíèê â³ííèöüêîãî â³ää³ëó 

ПІДІРВАЛИ «ПАРИЖ» 
В ЦЕНТРІ МІСТА 
Будуть покарані?  У минулі вихідні 
двоє чоловіків підірвали бутік «Париж». 
Магазин охопила пожежа, а зловмисники 
втекли на мотоциклі. Щоб їх упіймати, 
мерія дає непогані гроші за інформацію. 
До речі, це вже не перший випадок, коли 
підривають магазини в центрі міста

ïîë³ö³¿ Àíàòîë³é Ïðèñÿæíþê 
(goo.gl/zw2Sr8).

Òàêà «ñëàáêà» ì³ðà ïîêàðàí-
íÿ îáóðèëà ÷îëîâ³êà ïðàö³âíèö³ 
ìàãàçèíó.

«Ñüîãîäí³ íà ì³ñö³ ðîáîòè ìîº¿ 
äðóæèíè áóâ çä³éñíåíèé ï³äïàë, 
íàïàä. Áóëà ï³ä³ðâàíà áåíçèíî-
âà, ñàìîðîáíà áîìáà. Ìîãëè ïî-
ñòðàæäàòè ëþäè. Êâàë³ô³êàö³ÿ 
îðãàí³â ÌÂÑ — «Õóë³ãàíñòâî». 
Àíÿ íå ïîñòðàæäàëà ô³çè÷íî, àëå 
¿¿ ðîáîòîäàâö³ çàçíàëè âåëèêî¿ 
øêîäè», — ïèøå Â’ÿ÷åñëàâ Òåð-
ë³êîâñüêèé ó Ôåéñáóêó 

Ó êîìåíòàðÿõ äî ïîñòó â³í 
âêàçóº, ùî òðåáà ïîñèëèòè ì³ðó 
ïîêàðàííÿ.

«Õóë³ãàíñòâî — æåñòü. Ñì³øíî. 
Ïîòð³áíèé îá’ºêòèâíèé ðîçãëÿä 
(ñïðàâè — àâò.)» (goo.gl/iA96nC).

Íå îìèíóëà óâàãîþ ï³äðèâ áó-
ò³êó ³ ì³ñüêà âëàäà. Íà ñòîð³íö³ 
ìåðà Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà ç’ÿâèëîñÿ 
îãîëîøåííÿ ïðî âèíàãîðîäó 
çà ³íôîðìàö³þ ïðî çëî÷èíö³â.

«Âèêîíêîì ì³ñüêî¿ ðàäè âè-
ïëàòèòü âèíàãîðîäó â 50 òèñÿ÷ 

ãðèâåíü äëÿ ãðîìàäÿí, ÿê³ äîïî-
ìîæóòü âñòàíîâèòè îñîáè çëî-
âìèñíèê³â. Òà 50 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
âèíàãîðîäè äëÿ ïðàâîîõîðîíö³â, 
ÿê³ ðîçêðèþòü çëî÷èí. ßêùî õòîñü 
âîëîä³º ³íôîðìàö³ºþ ùîäî îñ³á, 
ïðè÷åòíèõ äî çëî÷èíó, òåëåôîíóé-
òå íà «102». Íàãîëîøóþ, ìè íå äî-
ïóñòèìî ðîçãóëó êðèì³íàë³òåòó 
â íàøîìó ì³ñò³! Â³ííèöÿ ñïîê³éíå 
ºâðîïåéñüêå ì³ñòî, â ÿêîìó êîæíà 
ëþäèíà ïîâèííà ïî÷óâàòèñü ó áåç-
ïåö³ òà çàõèùåíîþ. À çëî÷èíö³ 
áóäóòü ïîêàðàí³!», — éäåòüñÿ â ïî-
ñò³ íà Ôåéñáóêó (goo.gl/2SJfPr).

Ó ïîíåä³ëîê, 3 ëèïíÿ, æóðíà-
ë³ñò ä³çíàâñÿ, ùî ïîë³ö³ÿ ñêàñó-
âàëà ïëàí «Ïåðåõâàò».

— Á³ëüøå â íüîìó íåìàº ñåíñó, 
îñê³ëüêè «Ïåðåõâàò» òðåáà, ùîá 
ï³éìàòè çëîâìèñíèê³â ïî ãàðÿ÷èõ 
ñë³äàõ. Îïåðàòèâíà ãðóïà, ñë³ä÷³ 
ïðàöþþòü ç ò³ºþ ³íôîðìàö³ºþ, 
ùî çàðàç ìàºìî. Êîëè ðîçêðèºìî 
ñïðàâó, òî íåîäì³ííî ïîâ³äîìèìî 
ìàñ-ìåä³à, — ðîçïîâ³ëà ïî òåëå-
ôîíó ðå÷íèöÿ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ 
Àííà Îë³éíèê.

Зловмисники підірвали магазин об 11-й ранку. 
Вибухом вибило двері, всередині сталася пожежа, 
в якій люди не постраждали 

Салон краси «Silk Epil», що зна-
ходиться в протилежному боці 
від «Парижа» також висаджували 
в повітря. У лютому сюди кидали 
гранату «Ф-1», а в квітні — невідо-
мі люди потрощили обладнання. 
Власники магазину запевняли, 
що це роблять їх конкуренти.
— Уже вклали в цей салон ба-
гато сил та грошей. Це нечесна 
конкуренція та лихі 90-ті, які, 
на жаль, повертаються, — роз-
повідав власник салону краси, 
який побажав залишитися не-
відомим (goo.gl/UhRA7V).

Речниця обласної поліції Анна 
Олійник розповіла, як просува-
ється розслідування.
— У випадку з гранатою, яку ки-
нули в цей салон краси, то слід-
чі ще проводять розслідування. 
По інциденту, коли невідомі 
побили битами обладнання, 
то там є підозрюваний. Особу 
затримали в Києві, і слідство 
має об’єктивні причини вважа-
ти, що ця людина є причетною 
до інциденту. Зараз проводиться 
розслідування, тому не можемо 
дати більше інформації.

До «Парижа» був вибух в салоні краси, що поряд 
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КИЇВСЬКИЙ МІСТ ЗНОВУ ВІДКРИЛИ. 
ЩО ЗРОБИЛИ ЗА ТРИ МІСЯЦІ?
Швидко не 
буде  Половину 
мосту відкрили 
для проїзду 
громадського 
транспорту. Зараз 
будівельники 
«возяться» з 
опорами та кажуть, 
що будуть ще 
раз перекривати 
міст. А що вони 
зробили за весь час 
реконструкції?

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (063)7758334 

Ì³ñò íà âóëèö³ ×îðíîâîëà ïå-
ðåêðèëè ïîâí³ñòþ ùå 14 ÷åðâíÿ. 
Ó çàÿâàõ ïðåäñòàâíèê³â âëàäè 
òà âèêîíàâö³â ðîá³ò ç êîìïà-
í³¿ «ÌÑÓ-2», ¿ì ïîòð³áíî áóëî 
19 äí³â, ùîá çàáåçïå÷èòè ì³ö-
í³ñòü êîíñòðóêö³é ìîñòó òà «ïðè-
ñêîðèòè ðåìîíòè». Àëå ïðî¿çä ïî-
íîâèëè íà äåíü ï³çí³øå, 4 ëèïíÿ 
(goo.gl/1XsFhb) 

Ðàí³øå æóðíàë³ñòè îïèòóâà-
ëè ãîðîäÿí — ÷è çìîæóòü áó-
ä³âåëüíèêè ïîâí³ñòþ çàê³í÷èòè 
ðåêîíñòðóêö³þ Êè¿âñüêîãî ìîñòó 
äî ê³íöÿ ëèñòîïàäà (òàê êàçàëè 
â ìåð³¿ — àâò.)? ßêùî êîðîòêî, 
â³ííè÷àíè íå â³ðÿòü, ùî ðåìîíòè 
çàê³í÷àòü â÷àñíî. Àëå äóæå íà öå 
ñïîä³âàþòüñÿ.

— Îäèí ãðàº, â³ñ³ì — ñâèùå. 
Òîáòî, ïîêè îäèí ðîáî÷èé ùîñü 
ðåìîíòóº, ³íø³ ñèäÿòü ïîðó÷ ³ â³ä-
ïî÷èâàþòü. À ñþäè ñò³ëüêè ãðî-
øåé «âáàáàõàëè»! Ìåí³ çäàºòüñÿ, 
ùî çà ö³ ì³ëüéîíè ìîæíà áóëî á 
çáóäóâàòè íîâèé ì³ñò. ² öå áóëî á 
øâèäøå, — ñêàçàâ â³ííè÷àíèí 
Àíàòîë³é (goo.gl/DEUWAo).

БУДУТЬ ЩЕ ПЕРЕКРИВАТИ. Æóð-
íàë³ñòè ó â³âòîðîê, 4 ëèïíÿ, ïî-
äèâèëèñÿ, ÿê òðèâàþòü ðîáîòè 
íà Êè¿âñüêîìó ìîñòó.

Íà ìîñòó ïðàöþº ç äåñÿòîê 
ëþäåé. Á³ëüø³ñòü ç íèõ â³äïî-
÷èâàëè íà áëîêàõ. Àëå ïîáà÷èâ-
øè êàìåðó â æóðíàë³ñò³â, îäðàçó 
âçÿëèñÿ çà ³íñòðóìåíòè òà ïî÷àëè 
ïðàöþâàòè.

¯õ êåð³âíèê, âèêîíðîá Àíàòîë³é 
×óõð³é, ðîçêàçàâ, ÷èì çàéìàþòüñÿ 
éîãî ï³äëåãë³.

— Ò³ îòâîðè, ùî ñâåðäëÿòü 
ó ïëèòàõ, ïîòð³áí³ äëÿ òÿæ³â. 
Íà íèõ ìè çàêð³ïëþºìî ðè-
øòóâàííÿ, ïî ÿêîìó õîäÿòü 

ЩО ЗРОБИЛИ 
ЗА ТРИ МІСЯЦІ 
11 БЕРЕЗНЯ 

Перекрили Київський міст. Робочі 
розставляли блоки та знімали 
контактну мережу для тролейбусів. 
Увесь транспорт пустили через 
Центральний міст, що спричинило 
затори (goo.gl/6qwa8r).

22 БЕРЕЗНЯ 
Будівельники почали знімати асфальт 
з лівого боку мосту та розбили тротуар. 
Громадський транспорт, що їде з 
Київської, може проїжджати мостом 
на Чорновола. (goo.gl/2AqqRZ).

28 БЕРЕЗНЯ 
«Вони просто сидять! Чому 
перекривали міст», — обурюються 
городяни. А робітники відповідають, 
що затримки через комунікації, які 
«Укртелеком» не знає, як перемістити 
(goo.gl/Eb7bba) 

11 КВІТНЯ 
Пройшов один місяць ремонтів: 
зняли перила, асфальт та почали рити 
котловани, щоб відновити під’їзди 
на міст. Ремонтники розказали, що 
будуть затримки через газову трубу, 
яка їм заважає (goo.gl/b5G6bs).

20 КВІТНЯ 
За один день робітники з «Вінницягаз» 
відрізають трубу, яка пролягала 
під мостом. Для цього працювали 
25 робітників з газової компанії та 
шість машин. Газопостачання пустили 
в обхід (goo.gl/DtUsvQ).

25 КВІТНЯ 
Ремонтники роблять дві перехідні 
плити, щоб з’єднати міст на Чорновола 
з дорогою. «Так він буде міцнішим», — 
пояснили будівельники. Пообіцяли 
зробити до кінця травня 
(goo.gl/86dReE).

31 ТРАВНЯ 
Зробили перехідні плити та почали 
будувати під мостом риштування. 
Робітники просили владу перекрити 
міст повністю, щоб зробити заїзди ще й 
з іншого боку (goo.gl/qsXtTj) 

14 ЧЕРВНЯ 
Рух по мосту закрили повністю 
на 19 діб. Увесь транспорт з Київської 
пустили через Центральний міст. 
А будівельники почали рити нові 
котловани під перехідні плити з 
правого боку (goo.gl/6FXpUy) 

23 ЧЕРВНЯ 
За 10 днів роботи будівельники 
розрили обидва заїзди на міст та 
почали укріплювати його арматурою. 
Внизу закріплюють опалубки навколо 
опор: туди заливають бетон 
(goo.gl/Qaqkyv) 

4 ЛИПНЯ 
Будівельники зробили заїзди з правого 
боку та відкрили міст для проїзду 
муніципального транспорту та машин 
екстрених служб. Далі — заміна балок 
(goo.gl/MZtbM7).

ðîá³òíèêè. Íà ö³ æ êîíñòðóê-
ö³¿ çàêð³ïëþþòü îïàëóáêè äëÿ 
óêð³ïëåííÿ îïîð àðìàòóðîþ òà 
áåòîíîì, — ðîçïîâ³äàº âèêîí-
ðîá. — ßê³ ñòðîêè? Õòî êàçàâ, ùî 
çäàìî â ê³íö³ ëèñòîïàäà? Áóä³-
âåëüíèê³â íå ìîæíà ïèòàòè ïðî 
ñòðîêè. Ó íàñ º òåõíîëîã³ÿ âèêî-
íàííÿ ðîá³ò, ìè ¿¿ äîòðèìóºìîñÿ, 
áî ìîæå áóòè áðàêîâàíà ðîáîòà. 
Áåç öüîãî — áóäå íåáåçïåêà äëÿ 
âîä³¿â òà ï³øîõîä³â.

Àíàòîë³é ðîçïîâ³â, ùî êîëè 
áóäóòü çàëèâàòè áåòîíîì àðêè, 
òî ïîòð³áíî áóäå íà ê³ëüêà ãîäèí 
çíîâó ïåðåêðèâàòè ì³ñò.

— Â³áðàö³¿ â³ä ïðî¿çäó ìàøèí 
çàâàæàòèìóòü çàñòèãàííþ áåòî-
íó. Òîìó òðåáà áóäå ïðèçóïèíÿòè 
ðóõ ìàøèí íà ø³ñòü-â³ñ³ì ãîäèí. 
Éìîâ³ðíî, ðîáèòèìåìî öå âíî-
÷³, — ñêàçàâ âèêîíðîá Àíàòîë³é 
×óõð³é.

ДАЛІ РЕМОНТ «ЗНИЗУ». Áëèæ÷å 
äî ïî÷àòêó ìîñòó, ç áîêó Áðè-
ãàíòèíè, ñòî¿òü êðàí. À áóä³âåëü-
íèêè ìîíòóþòü êðàé ïåðåõ³äíî¿ 
ïëèòè, ÿêó îá’ºäíàþòü ç íîâîþ 
áàëêîþ. Çâè÷àéí³ ðîá³òíèêè 
íå õî÷óòü ñï³ëêóâàòèñÿ òà îäðàçó 
ïåðåíàïðàâëÿþòü äî êåð³âíèöòâà.

Îòæå, ñïóñêàºìîñÿ äî óçáåðåæ-
æÿ ð³÷êè, äå ðîçòàøîâàíå ì³ñ-
òå÷êî áóä³âåëüíèê³â — ç äåñÿòîê 
âàãîí÷èê³â, ñêëàäè áóäìàòåð³àë³â 
òà ê³ëüêà ìàøèí. Óíèçó òàêîæ 
ñòî¿òü ùå îäèí àâòîêðàí. Ïèòàº-
ìî, äå çíàéòè «ñòàðøîãî». Ðîáî÷³ 
ïîêàçóþòü íà çàãîð³ëîãî ÷îëîâ³-
êà ó äæèíñàõ òà çåëåí³é æèëåòö³, 
ÿêîãî çâóòü ïðîñòî «Ôåäîðîâè÷».

×îëîâ³êó íà âèãëÿä 45–50 ðîê³â 
³ â³í ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ßðîñëàâîì 

Ëó÷å÷êîì. Â³í êîðîòêî ðîçïîâ³â, 
ùî áóä³âåëüíèêè çðîáèëè â³ä ïî-
÷àòêó ðåìîíò³â.

— Ó áåðåçí³ áóëè ï³äãîòîâ÷³ 
ðîáîòè — ìîíòàæ áëîê³â, çíÿò-
òÿ àñôàëüòó, çíÿëè îãîðîäæåííÿ, 
áîðäþðí³ êàìåí³. Ïîò³ì ïî÷àëè 
ïåðåíîñèòè êîìóí³êàö³¿ ç òðîòó-
àðíî¿ ÷àñòèíè. À äàë³ ìè çðîáèëè 
ïåðåõ³äí³ ïëèòè ïî ë³â³é ÷àñòèí³ 
ìîñòó òà ïî÷àëè ñâåðäëèòè îòâî-
ðè ï³ä ðèøòóâàííÿ, ïî ÿêîìó 
çíèçó õîäÿòü ëþäè. Òà ùå îá-
ëàøòóâàëè ïåðåõ³äí³ ïëèòè, òàê 
çâàí³ çà¿çäè íà ì³ñò.

— Ùî áóäåòå ðîáèòè äàë³? — 
ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Çàðàç çàâäàííÿ íîìåð 
îäèí — ðåìîíò îïîðíèõ êîí-
ñòðóêö³é. Öå óêð³ïëåííÿ àðîê, 
ñò³éîê òà ð³ãåë³â. Áóäåìî âêëà-
äàòè íîâó àðìàòóðó ³ çàëèâàòè 
áåòîíîì, — ðîçêàçàâ ïàí ßðîñëàâ.

ПІД МОСТОМ КИПИТЬ РОБО-
ТА. Íà çàïðîøåííÿ ðîá³òíèê³â 
ï³äõîäèìî áëèæ÷å äî îïîðíèõ 
êîíñòðóêö³é. Îäíà ç àðîê ìîñòó 
ïîâí³ñòþ çàêðèòà îïàëóáêîþ — 
ì³öíèì ôàíåðíèì êîðîáîì ç 
ìåòàëåâèìè «çàñò³áêàìè». Ó ö³é 
êîíñòðóêö³¿ íàâêîëî îïîðè âè-
êëàäåíà àðìàòóðà òà íåçàáàðîì 
ïî÷íóòü çàëèâàòè áåòîí. Äî äå-

ñÿòè ðîá³òíèê³â ñòîÿòü íà ðèøòó-
âàíí³ òà ðîáëÿòü íîâ³ îïàëóáêè 
ï³ä íàñòóïí³ îïîðè. ßê ðîçïîâ³â 
âèêîíðîá «ÌÑÓ-2» ßðîñëàâ Ëó-
÷å÷êî, çàðàç ãîòóþòüñÿ óêð³ïëþ-
âàòè ð³ãåë³ òà ñò³éêè — åëåìåíòè 
îïîðíî¿ êîíñòðóêö³¿ ìîñòó.

— ×åðåç òðè-÷îòèðè äí³ äî íàñ 
ïðèâåçóòü ïåðø³ áàëêè ³ç çàâîäó 
«Ïîä³ëëÿ Çàë³çîáåòîí», ÿê³ ìè 
çìîíòóºìî íà ì³ñöå ñòàðèõ. ² âæå 
íà íèõ ïîñòàâèìî íàêëàäíó ïëèòó 
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè. Ï³ñëÿ öüîãî 
ïåðåéäåìî äàë³, íà ³íøèé ïðîë³ò 
ìîñòó, — ðîçïîâ³äàº ßðîñëàâ. — 
Íà ÷àñ äåìîíòàæó òà ìîíòàæó 
áàëîê ðóõ áóäå ïåðåêðèòèé. Öå 
òåõí³êà áåçïåêè. Êðàí áóäå ï³ä-
í³ìàòè âàæê³ áåòîíí³ êîíñòðóê-
ö³¿. Òîìó òðåáà íà 1–2 ãîäèíè 
ïðèçóïèíÿòè ðóõ ãðîìàäñüêîãî 
òà ³íøîãî òðàíñïîðòó, ùî ¿çäèòü 
ïî Êè¿âñüêîìó ìîñòó.

Íàãàäàºìî, ùî ì³ñò íà âóëèö³ 
×îðíîâîëà ïîáóäóâàëè ùå â ñå-
ðåäèí³ 60-õ ðîê³â. Ç òîãî ÷àñó 
éîãî íå ðåìîíòóâàëè. Äî ê³íöÿ 
ëèñòîïàäà 2017 ðîêó ìîñòîáóä³-
âåëüíèêè ç êè¿âñüêî¿ êîìïàí³¿ 
«ÌÑÓ-2» ïîñèëÿòü îïîðè ìîñ-
òó, çàì³íÿòü äîðîæíº ïîêðèòòÿ, 
ðîçøèðÿòü ï³øîõ³äíó ÷àñòèíó 
ìîñòó, çðîáëÿòü íîâó çëèâîâó 
êàíàë³çàö³þ òà áàãàòî ³íøîãî. Öå 
êîøòóâàòèìå ì³ñòó 56,5 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü.

Більшість робочих працюють внизу, 
складають опалубки навколо опор. 
Сюди пізніше заливатимуть бетон, 
а далі будуть робити ремонт зверху

Ì³ñò çíîâó ïåðåêðèþòü. 
Öå áóäå íà ê³ëüêà 
ãîäèí, êîëè ðîáî÷³ 
ñòàâèòèìóòü íîâ³ áàëêè 
çâåðõó òà çàëèâàòèìóòü 
áåòîí íà îïîðè çíèçó 

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
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Çàâòðà Ìàêñèìó 
Øàïîâàëó âèïî-
âíèëîñÿ á 39 ðî-
ê³â. Éîãî íå ñòàëî 

27 ÷åðâíÿ. Ó öåé äåíü â àâòî-
ìîá³ë³, çà êåðìîì ÿêîãî áóâ ïîë-
êîâíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
ðîçâ³äêè Ì³íîáîðîíè Øàïî-
âàë, ñïðàöþâàâ âèáóõîâèé ïðè-
ñòð³é. Ñòàëîñÿ öå ç ñàìîãî ðàíêó 
ó Ñîëîì’ÿíñüêîìó ðàéîí³ Êèºâà. 
Ïðèïóñêàþòü, ùî âèáóõ³âêó çà-
êëàëè á³ëÿ áóä³âë³ â³éñüêîâîãî 
â³äîìñòâà — íàñò³ëüêè çóõâàëî 
ä³ÿëè âáèâö³. Íà êàìåðàõ â³äåî-
çàïèñó âèäíî, ÿê ñòîâï äèìó ï³ä-
íÿâñÿ íà âèñîòó áàãàòîïîâåðõî-
âîãî áóäèíêó — òàêèì ïîòóæíèì 
áóâ âèáóõ.

Ó Ìàêñèìà çàëèøèëàñÿ äðó-
æèíà, äâîº ìàëèõ ä³òåé, äîíüêà 
³ ñèí. Âîíè ìåøêàþòü ó Êèºâ³, 
äå íå òàê äàâíî ñ³ì’ÿ îòðèìàëà 
êâàðòèðó. Ó Â³ííèö³ ïðîæèâà-
þòü ìàòè ïàí³ Íàòàë³ÿ ³ â³ò÷èì 
Àíàòîë³é. Áàòüêî Ìàêñèìà, 
êîëèøí³é â³éñüêîâèé ëüîò÷èê, 
ïîìåð ó ìîëîäîìó â³ö³, ñòàëîñÿ 
öå ïåðåä òèì, ÿê Ìàêñèì ï³øîâ 
ó ïåðøèé êëàñ.

Æóðíàë³ñò RIA âèïàäêîâî ä³-
çíàâñÿ, ùî Øàïîâàë íàø çåìëÿê. 
Ó ²íòåðíåò³ íå çíàéøëîñÿ æîäíî-
ãî äæåðåëà, äå á áóëî ïîñèëàííÿ 
íà á³îãðàô³÷í³ äàí³ ðîçâ³äíèêà. 
Ñóñ³äè ï³äòâåðäèëè, ùî Øàïîâàë 
ä³éñíî ç Â³ííèö³. Íàçâàëè éîãî 
«çîëîòîþ äèòèíîþ». Ï³äêàçàëè, ç 
êèì äðóæèâ. Äðóç³ ãîâîðèëè ïðî 

íàäçâè÷àéíó ñêðîìí³ñòü Øàïî-
âàëà. Öå â íüîãî â êðîâ³. Êàæóòü, 
êîëè çíàéîìèâñÿ ä³â÷àòàìè, ÷åð-
âîí³â ïî ñàì³ âóõà, òàêèé áóâ 
ñêðîìíÿãà. ² âîäíî÷àñ — äóæå 
íàä³éíèé ³ ìóæí³é…

ПЕРШИМ «КІБОРГОМ» БУВ ВІ-
ННИЧАНИН. Ìàêñèìà Øàïîâàëà 
ïîõîâàëè ó Êèºâ³ íà Áàéêîâî-
ìó êëàäîâèù³. Ïðîùàííÿ â³ä-
áóâàëîñÿ ó ñòîëè÷íîìó Áóäèíêó 
îô³öåð³â. Â³ääàòè äàíèíó øàíè 
â³äâàæíîìó çàõèñíèêó ïðèéøîâ 
ãëàâà äåðæàâè, ³íø³ ïîñàäîâö³ 
âèñîêîãî ðàíãó.

— Áóëî áàãàòî îäíîêóðñíèê³â 
Ìàêñèìà, ïðèéøëà ìàéæå âñÿ 
ãðóïà, â ÿê³é â³í íàâ÷àâñÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº òîâàðèø Ìàêñèìà, ïðåä-
ñòàâíèê âîëîíòåðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Ìèñòåöüêà ñîòíÿ «Ãàéäàìàêè» 
â³ííè÷àíèí Îëåêñàíäð. — Ùå 
ïåðåä â³éíîþ Ìàêñèì ñòàâ ³í³-
ö³àòîðîì ïðîâåäåííÿ çóñòð³÷åé 
êîëèøí³õ îäíîãðóïíèê³â. Ðîç-
øóêàâ óñ³õ. Íàâ³òü òèõ, õòî íèí³ 
çàëèøèâñÿ ó Êðèìó ÷è â ÎÐÄ-
ËÎ. ×óâ, ÿê õëîïö³ ãîâîðèëè ì³æ 
ñîáîþ: «Õòî òåïåð íàñ çáèðàòèìå 
ðàçîì…» 

Ãîëîâíèé â³éñüêîâèé ïðî-
êóðîð Àíàòîë³é Ìàò³îñ, ÿêîãî 
òåæ áà÷èëè ó òðàóðí³é ïðîöåñ³¿, 
ðîçêàçàâ æóðíàë³ñòàì, ùî ïîë-
êîâíèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
ðîçâ³äêè Ì³íîáîðîíè Óêðà¿íè 
Ìàêñèì Øàïîâàë áóâ ïåðøèì, 
õòî ïðîâîäèâ çà÷èñòêó Äîíåöüêî-
ãî àåðîïîðòó ó 2014 ðîö³. Çà éîãî 
ñëîâàìè, ðàí³øå öþ ³íôîðìàö³þ 
çáåð³ãàëè ó òàºìíèö³ äëÿ çàãàëó.

РОЗВІДНИКА, ЯКОГО ПІДІРВАЛИ 
У КИЄВІ, НАЗВАЛИ ПЕРШИМ КІБОРГОМ 
Втрата  У Києві вбили одного з 
кращих військових розвідників, нашого 
земляка Максима Шаповала. Сусіди 
з Вишеньки називають його золотою 
дитиною, а друзі — скромнягою. Головний 
військовий прокурор Анатолій Матіос 
розповів, що полковник Шаповал був 
командиром першої групи спецназу, яка 
звільняла Донецький аеропорт у 2014 році

— Ìàêñèì Øàïîâàë áóâ êî-
ìàíäèðîì ïåðøî¿ ãðóïè ñïåö-
íàçó, ÿêà çâ³ëüíÿëà Äîíåöüêèé 
àåðîïîðò ó 2014 ðîö³, — çàçíà÷èâ 
Ìàò³îñ. — Â³í ³ º ïåðøèé «ê³áîðã». 
Ò³ëüêè ï³ñëÿ íèõ ïî÷àëè çàõîäèòè 
ï³äðîçä³ëè 3-ãî ³ 8-ãî ïîëê³â ñïå-
ö³àëüíîãî ïðèçíà÷åííÿ. À ïåðøó 
ãðóïó â³â ³ ïðîâîäèâ çà÷èñòêó Äî-
íåöüêîãî àåðîïîðòó Ìàêñèì Øà-
ïîâàë, ÿêèé çàãèíóâ 27 ÷åðâíÿ.

ГОВОРИВ БЕЗ ПОЯСНЕНЬ: «СТА-
НУ ВІЙСЬКОВИМ». — ß íàâ÷àâñÿ 
ó øîñò³é øêîë³, à Ìàêñèì ó äå-
ñÿò³é, — ïðîäîâæóº áëèçüêèé 
òîâàðèø Îëåêñàíäð. — Ïîçíà-
éîìèëèñÿ ç íèì 5 ÷åðâíÿ 1995. 
×îìó òàê çàïàì’ÿòàâ? Áî öå äåíü 
ìîãî íàðîäæåííÿ. Ìàêñèì ïðèé-
øîâ ó ãîñò³ äîäîìó ðàçîì ç ìî¿ì 
áëèçüêèì äðóãîì. Âîíè ðàçîì 
ãîòóâàëèñÿ âñòóïàòè ó â³éñüêî-
âå ó÷èëèùå. Â³í í³êîëè áàãàòî 
íå ïîÿñíþâàâ, ÷îìó îáðàâ â³é-
ñüêîâó ïðîôåñ³þ. Ãîâîðèâ êîðîò-
êî ³ ïðîñòî: «Áóäó â³éñüêîâèì». 
À ÷åðåç ì³ñÿöü óæå ÿ éîãî ïî-
çäîðîâëÿâ ç ³ìåíèíàìè. Ó ìåíå 
ï’ÿòîãî ÷åðâíÿ, à â íüîãî — 
6 ëèïíÿ. Ìè îáèäâà ðîâåñíèêè, 
íàðîäèëèñÿ ó 1978 ðîö³.

Ìàêñèì ³ éîãî çåìëÿê ïî÷è-
íàëè íàâ÷àííÿ â Êèºâ³ ó Â³é-
ñüêîâîìó ³íñòèòóò³ óïðàâë³ííÿ 
³ çâ’ÿçêó. Çàê³í÷óâàëè íàâ÷àííÿ 
ó çàêëàä³, ùî âæå ìàâ ³íøó íà-

çâó — Â³éñüêîâèé ³íñòèòóò òåëå-
êîìóí³êàö³é òà ³íôîðìàòèçàö³¿ 
ÊÏ². Ïîò³ì áóëà àêàäåì³ÿ…

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, ç 
ïåðøèõ äí³â ÀÒÎ éîãî äðóã ïå-
ðåáóâàâ ó ïîñò³éí³é çîí³ ðèçèêó. 
Äåõòî ç âèñîêîãî â³éñüêîâîãî íà-
÷àëüñòâà óòî÷íþº, ùî ïîëêîâíèê 
Øàïîâàë îäèí ç òèõ, õòî äîêóìåí-
òóâàâ äîêàçè ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿.

— Ìè ïåðåæèâàëè, ùîá æèâèì 
ïîâåðíóâñÿ ç ÀÒÎ, à âèéøëî, ùî 
âáèâö³ ï³äñòåðåãëè éîãî ó ìèð-
íîìó Êèºâ³, — ïðîäîâæóº Îëåê-
ñàíäð. — Òåïåð çàäóìàºøñÿ, ÷è 
ñïðàâä³ ó ñòîëèö³ ìîæíà ïî÷óâà-
òèñÿ áåçïå÷íî.

Ó ïàì'ÿòü ïðî â³äâàæíîãî çåì-
ëÿêà äðóç³ ãîòóþòü ñâîºð³äíèé ïî-
äàðóíîê. Ïðî öå æóðíàë³ñò ïî÷óâ 
ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç âîëîíòåðà-
ìè «Ìèñòåöüêî¿ ñîòí³ «Ãàéäàìà-
êè». Êàæóòü, ó ñåðïí³ ä³çíàºìîñÿ. 
Ïîêè ùî íå ðîçãîëîøóþòü ³äåþ. 
À ùå âîíè ³í³ö³þâàòèìóòü çâåð-
íåííÿ äî ì³ñüêðàäè ïðî ïðèñâî-
ºííÿ îäí³é ç âóëèöü Â³ííèö³ ³ìåí³ 
Ìàêñèìà Øàïîâàëà.

БАТЬКО ОБІЦЯВ СИНУ ВЗЯТИ 
НА БОРТ ЛІТАКА. — Ìàêñèì áóâ 
ºäèíîþ äèòèíîþ â áàòüê³â ³ òàêà 
ñìåðòü òÿæêà, — á³äêàºòüñÿ ñóñ³ä-
êà Øàïîâàë³â ò³òêà Ìàð³ÿ ³ âòè-
ðàº íåïðîõàíó ñëüîçó. — Âáèëè 
çîëîòó äèòèíó. Ìè æ éîãî çìàëêó 
çíàºìî, âèð³ñ ó íàñ íà î÷àõ.

Áàòüêî Ìàêñèìà òåæ ï³øîâ 
ìîëîäèì íà òîé ñâ³ò.

— Ðàçîì ç Øàïîâàëàìè çàñå-
ëÿëèñÿ â öåé áóäèíîê, — êàæå 
ùå îäíà ñóñ³äêà Ëþáîâ Îñòðîâ-
ñüêà. — Áàòüêî Ìàêñèìà ñëóæèâ 
ó Ãàâðèø³âö³ â³éñüêîâèì ëüîò÷è-
êîì. ß î÷åâèäåöü, ÿê Ìèõàéëî, 
òàê çâàëè áàòüêà, îá³öÿâ ñèíó, 
ùî â³çüìå éîãî ç ñîáîþ íà ë³òàê 
ó íåáî. Êàçàâ: «Ï³äåø ó ïåðøèé 
êëàñ — çðîáëþ òîá³ ïîäàðóíîê». 
Õëîï÷èê òàê ÷åêàâ òîãî äíÿ!

Íà æàëü, íå ñóäèëîñÿ. Ìèõàéëî 
ïîìåð ïåðåä òèì, ÿê ñèí ìàâ éòè 
äî øêîëè. Ðàê çâ³â éîãî íà òîé ñâ³ò.

Õëîï÷èê çàëèøèâñÿ ç ìàìîþ ³ 
áàáóñåþ. ×åðåç äåÿêèé ÷àñ ó íüî-
ãî ç’ÿâèâñÿ â³ò÷èì. Ìàêñèì ïî-
ðîçóì³âñÿ ç ÷îëîâ³êîì. Ì³æ íèìè 
ñêëàëèñÿ ãàðí³ ñòîñóíêè. Ó ïî-
ðÿäí³é ñ³ì’¿ òàêèì ñàìî ïîðÿä-
íèì âèð³ñ Ìàêñèì.

— Õî÷åòå çíàòè, ÿêèì áóâ áàòü-
êî Ìàêñèìà? — çàïèòóº ùå îäíà 
ñóñ³äêà ïàí³ Ðà¿ñà. — Ïîäèâ³òü-
ñÿ íà ôîòîãðàô³þ Ìàêñèìà — 
â³í, ÿê äâ³ êðàïë³ âîäè, ñõîæèé 
íà ñâîãî òàòà.

НА ПОХОРОН БАБУСІ ПРИЇХАВ 
З ВІЙСЬКОВИМ КАПЕЛАНОМ. 
— Ó Ìàêñèìà â³éñüêîâèì áóâ 
íå ò³ëüêè áàòüêî, — óòî÷íþº Ðà-
¿ñà Îëåêñ³¿âíà. — Ä³ä òåæ ñëóæèâ 
â àðì³¿ îô³öåðîì, ³ äÿäüêî, ìà-
ìèí áðàò, â³éñüêîâèé. Çàê³í÷èâ 
ñëóæáó ó çâàíí³ ïîëêîâíèêà. 
Ïðîæèâàº ó Êèºâ³.

Ìàêñèì ìàâ ç êîãî áðàòè ïðè-
êëàä.

Ñóñ³äè çíàþòü, ùî îô³öåð 
íå ðàç áóâ çà êîðäîíîì ó ìè-
ðîòâîð÷èõ îïåðàö³ÿõ. Ìàòè Íà-
òàë³ÿ äóæå õâèëþâàëàñÿ, êîëè 
ñèí ïåðåáóâàâ ó çîí³ áîéîâèõ 
ä³é íà Äîíáàñ³. Çâàííÿ ïîëêîâ-
íèêà éîìó ïðèñâî¿ëè ó íåïîâíèõ 
40 ðîê³â. Îòðèìàâ éîãî çà ó÷àñòü 
ó âèêîíàíí³ íåïðîñòèõ çàâäàíü.

Íå òàê äàâíî Ìàêñèì ïðè-
¿æäæàâ äîäîìó. Ñóñ³äè êàæóòü, 
íà ïî÷àòêó òðàâíÿ ïîìåðëà éîãî 
áàáóñÿ, ìàìèíà ìàìà.

— Â³í äóæå ëþáèâ ¿¿, òîìó íå ì³ã 
íå áóòè íà ïîõîðîí³, — êàæå ïàí³ 
Ëþáîâ. — Ïðèâ³ç ç ñîáîþ â³é-
ñüêîâîãî êàïåëàíà. Ïîò³ì Íàòàøà 
ðîçïîâ³äàëà, ùî öå áóëà Ìàêñè-
ìà ³äåÿ, ùîá êàïåëàí â³äñï³âàâ 
áàáóñþ. Ïîõîâàëè áàáóñþ, à òóò 
íîâå ãîðå. Íàòàøà íå âñòèãëà çíÿ-
òè îäíó ÷îðíó õóñòèíó, ÿê òåïåð 
îäÿãëà äðóãó. Íå õî÷åòüñÿ â³ðèòè 
â òå, ùî ñòàëîñÿ, àëå ãîðå íå ïèòàº.

Âèñëîâëþºìî ùèð³ ñï³â÷óòòÿ 
ìàòåð³ Ìàêñèìà Øàïîâàëà, ð³ä-
íèì, äðóçÿì íàøîãî ìóæíüîãî 
çåìëÿêà. Çåìëÿ ïóõîì Ãåðîþ.

30 червня Порошенко підписав 
Указ про присвоєння Максиму 
Шаповалу чергового військового 
звання — генерал-майора (по-
смертно).
«Ми попрощалися зі справжніми 
українськими героями, які від-
дали життя проти російського 
агресора, — Максимом Шапо-
валом і Юрієм Возним. — йдеть-
ся у повідомленні Порошенка 
на його сторінці у Фейсбуці. — 

Прийняв рішення — нагородити 
наших воїнів, на жаль, посмерт-
но. Полковнику Шаповалу при-
своєно звання генерал-майора, 
полковника Возного — нагоро-
джено орденом «За мужність» 
третього ступеня».
В одному з інтерв’ю глави дер-
жави він сказав, що полковник 
Шаповал мав отримати звання 
генерала на День Незалежності 
України. На жаль…

Генералом мав стати при житті 

 - Вбили золоту дитину.  - Вбили золоту дитину. Ми ж його змалку знаємо, Ми ж його змалку знаємо, 
виріс у нас на очах, - кажуть сусіди Максимавиріс у нас на очах, - кажуть сусіди Максима
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У Департаменті кіберполіції на-
звали вірусну атаку 27 червня 
спробою дестабілізувати ситу-
ацію в економіці та в суспільній 
свідомості України. Заявили, що 
це посягання — тренувальне. Зна-
чить, буде ще? Тоді як уберегти-
ся? Поради від кіберспеціалістів 
з СБУ та поліції:
  У випадку порушень ро-
боти комп’ютерів: негайно 
від’єднайте їх від мереж (інтер-
нет, внутрішні).
 Для запобігання несанкціоно-
ваного втручання: встановлюйте 
патчі з офіційного ресурсу ком-
панії «Майкрософт».

 Встановіть актуальне або оно-
віть антивірусне програмне за-
безпечення.
 Для зменшення ризику зара-
ження не завантажуйте та не від-
кривайте додатки в електронних 
листах з невідомих адрес.
  Отримали лист вкладенням 
із відомої адреси — зв’яжіться з 
відправником, щоб підтвердити 
факт відправки.
 Робіть резервні копії критично 
важливих даних.
 Якщо комп’ютер включений і 
працює нормально, але ви під-
озрюєте, що може бути зараже-
ний, не перезавантажуйте його. 

Вірус спрацьовує при перезаван-
таженні і зашифровує всі файли, 
які містяться на комп’ютері.
 Коли користувач бачить «синій 
екран смерті», дані ще не зашиф-
ровані, тобто вірус ще не дістав-
ся до головної таблиці файлів. 
Комп’ютер перезавантажується 
і запускає check Disk — негайно 
вимикайте його. На цьому етапі 
можете витягнути свій жорсткий 
диск, підключити його до іншого 
комп’ютера (тільки не як заванта-
жувальний) і скопіювати файли.
Більше інформації про вірус та 
протидію знайдете за коротким 
посиланням goo.gl/ntnr9u.

Кібератака була тренувальною. Як не постраждати надалі?

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ñïåö³àë³ñòè ç 
ê³áåðáåçïåêè ÑÁÓ 
òà Íàöïîë³ö³¿ âæå 

ìàþòü ï³äòâåðäæåííÿ, ùî îðãà-
í³çàòîðè ê³áåðàòàêè ïðàãíóëè çó-
ïèíèòè ðîáîòó äåðæàâíèõ ñòðóê-
òóð, áàíê³â, ñòðàòåã³÷íî âàæëèâèõ 
òðàíñïîðòíèõ ³ ïîøòîâèõ ìåðåæ. 
Ãðîø³ çà êëþ÷³ ïîòåðï³ë³ ïëàòè-
ëè, àëå í³õòî ç íèõ íå îòðèìàâ 
í³ÿêèõ êîä³â äîñòóïó.

ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ïîë³öåé-
ñüêîãî â³ää³ëó ïðîòèä³¿ ê³áåðçëî-
÷èíàì ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Îëåê-
ñàíäð Óëÿíåíêîâ, ïîñòðàæäàë³ â³ä 
â³ðóñó óêðà¿íö³ ïåðåêàçàëè ðàçîì 
14 òèñÿ÷ äîëàð³â.

— Í³õòî ³ç öèõ ëþäåé, ÿê³ 
çàïëàòèëè ãðîø³, íå îòðèìàâ 
êîäó äåàêòèâàö³¿, — ãîâîðèòü 
â³í. — Á³ëüøå ñêàæó, òåõí³÷íî 
öå íå ìîæëèâî âçàãàë³. ßêùî 
çëî÷èíåöü íàäàñòü êîìóñü êîä 
àêòèâàö³¿, òî â³í ñòâîðèòü óìîâè 
ñïåö³àë³ñòàì äëÿ ñàìîñò³éíîãî 
âèçíà÷åííÿ àëãîðèòìó øèôðó-
âàííÿ, ³ âæå íàäàë³ öÿ ïðîãðàìà 
(â³ðóñ — àâò.) âæå áóäå íå ö³êàâà. 
Òîáòî ïëàòèòè âèêóï ñåíñó íåìàº 
óçàãàë³.

ТОЧНА ГОДИНА. Âðàíö³ 27 ÷åðâ-
íÿ äî ðåäàêö³¿ ïî÷àëà íàäõîäèòè 
³íñàéäåðñüêà ³íôîðìàö³ÿ: â³ðó-
ñîì, ÿêèé âèìàãàº 300 äîëàð³â 

âèêóïó, àòàêîâàí³ êîìï'þòåðè 
ì³ñüêðàäè, Óêðïîøòè, Îùàä-
áàíêó, Íîâî¿ ïîøòè òà ³íøèõ 
êîìïàí³é é ðÿäó êîìåðö³éíèõ 
ñòðóêòóð.

Ñàìå â öåé ÷àñ ìåðåæåâèé 
õðîáàê ï³ä íàçâîþ "Petya" ïî-
øèðèâñÿ ïî âñ³é Óêðà¿í³ ³ç íàä-
çâè÷àéíîþ øâèäê³ñòþ. Ãàñëè 
ìîí³òîðè êîìï’þòåð³â ó ð³çíèõ 
óñòàíîâàõ. Íà ¿õí³õ åêðàíàõ ïî-
ò³ì ç’ÿâëÿëèñÿ ïîâ³äîìëåííÿ ç 
³íñòðóêö³ºþ äëÿ cïëàòè âèêóïó. 
Ó Íàöáàíêó íàçâàëè öþ ìåðåæå-
âó àòàêó íàéá³ëüøîþ.

— Íàc òåæ çà÷åïèâ öåé â³-
ðóñ, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó 
RIA/20minut ïðàö³âíèê ì³ñü-
êâèêîíêîìó. — Êîìï'þòåðè âè-
ìêíóëèñü ³ íå ïðàöþþòü. Ïðîçîð³ 
îô³ñè ïðîñòî çóïèíèëè ðîáîòó. 
Ïðèáëèçíî ïî îá³ä³ êîìï'þòåðè 
ïî÷àëè ñàìîñò³éíî ïåðåçàâàí-
òàæóâàòèñü. Ïîò³ì áóâ ÷îðíèé 
åêðàí ³ âèìîãà çàïëàòèòè ãðîø³…

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó ó ñïðà-
âàõ ÇÌ² òà çâ'ÿçê³â ç ãðîìàäñüê³ñ-
òþ ì³ñüêðàäè Àë³ñà Ìèñëîâñüêà 
ï³äòâåðäèëà õàêåðñüêó àòàêó:

— IT-äåïàðòàìåíò çàéìàºòüñÿ 
ö³ºþ ïðîáëåìîþ. Öå íàäçâè÷àé-
íî ñêëàäíèé â³ðóñ. Íàø³ ôàõ³âö³ 
÷åêàþòü ðåêîìåíäàö³é â³ä ê³áåð-
ïîë³ö³¿ òà ÑÁÓ.

Àíàëîã³÷íó ³íôîðìàö³þ ðå-
äàêö³ÿ îòðèìóâàëè ïðîòÿãîì 
äíÿ â³ä ïðàö³âíèê³â Óêðïîøòè, 
Îùàäáàíêó, Íîâî¿ ïîøòè. Íàì 

ЧИМ НАШКОДИВ ВІННИЧАНАМ 
МЕРЕЖЕВИЙ ХРОБАК 
Кібератака  Заразив через листи 
з вкладеннями або оновлення 
«1 С: бухгалтерії» та був запрограмований 
на 11.00. Тиждень тому, у вівторок, вірус 
із назвою «Petya» почав вимагати гроші 
за ключ доступу до зашифрованих 
даних — 300 доларів у біткоїнах. 
Та насправді вимагання — не мета

ãîâîðèëè òàêîæ ïðî çáî¿ ðîáîòè 
ñåðâ³ñ³â ÏðèâàòÁàíêó, àëå ïðåñ-
ñëóæáà â³ííèöüêîãî óïðàâë³ííÿ 
ñïðîñòóâàëà àòàêó:

— Íà îô³ñè ÏðèâàòÁàíêó ó Â³-
ííèö³ í³ÿêèõ õàêåðñüêèõ àòàê 
íå áóëî.

Çà äàíèìè íà ê³íåöü òèæíÿ, 
äî â³ííèöüêîãî â³ää³ëó áîðîòü-
áè ç ê³áåðçëî÷èíàìè çâåðíóëàñÿ 
21 ñòðóêòóðà ³ç çàÿâîþ ïðî â³ðóñ.

— Öå ïåðåâàæíî êîìåðö³éí³ 
ñòðóêòóðè, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð 
Óëüÿíåíêîâ. — Ëèøå 20 â³äñîòê³â 
³ç ïîñòðàæäàëèõ ïîãîäèëèñÿ íà-
äàòè òåõí³êó íà åêñïåðòèçó. Äî-
ñë³äæåííÿ áóäóòü òðèâàëèìè. Àëå 
âæå çàðàç ìàºìî ³íôîðìàö³þ, ùî 
àòàêà â³äáóëàñü ³ç âèêîðèñòàííÿì 
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ ðîñ³é-
ñüêîãî âèðîáíèöòâà.

ЯК СПРАЦЮВАЛО. Â³ðóñ ïàðà-
ë³çóº ðîáîòó êîìï'þòåðà ³ âè-
êèäàº ïðîïîçèö³þ çàïëàòèòè 
$300 ó êðèïòîâàëþò³ — â á³òêî¿-
íàõ. Ìåòîä³â ïðîíèêíåííÿ, çà íà-
ÿâíîþ ³íôîðìàö³ºþ, áóëî äâà: 
àáî ÷åðåç ëèñòè ³ç âêëàäåííÿìè, 
çàìàñêîâàí³ ï³ä ä³ëîâó ïåðåïèñêó, 
àáî ÷åðåç îíîâëåííÿ áóõãàëòåð-
ñüêèõ ïðîãðàì.

Îëåêñàíäð Óëÿíåíêîâ íà-
çâàâ â³ðóñ «Petya» (º ð³çíîâèäè 
Petya.à, Petya.ñ òà Petya.d) ìîäè-
ô³êàö³ºþ âèìàãà÷à, ÿêèé çàðàæàâ 
êîìï’þòåðí³ ñèñòåìè ïî âñüîìó 
ñâ³òó íàâåñí³ öüîãî ðîêó. Òîé â³-
ðóñ ä³éñíî ìàâ íà ìåò³ çàðîáèòè ³ 
íàçèâàâñÿ «WannaCry». «Petya» æ, 
ÿê ðîç³áðàëèñÿ ñïåö³àë³ñòè, ñòâî-
ðåíèé ñïåö³àëüíî äëÿ Óêðà¿íè, 
ùîá ïðîñòî íàøêîäèòè íàøèì 
ñèñòåìàì.

— Öå ìîäèô³êîâàíà ï³ä Óêðà-
¿íó õâèëÿ, — ãîâîðèòü ïîë³öåé-
ñüêèé. — Â îñòàííüîìó â³ðóñ³ 
ñèñòåìà êîäóâàííÿ òðîõè çì³íåíà. 
Óðàæåíèìè âèÿâèëèñÿ ò³ êîìïà-
í³¿, ÿê³ ìàëè «1 Ñ: áóõãàëòåð³þ», 
«Êë³ºíòÁàíê» òà ³íø³ ïðîãðàìí³ 
ïðîäóêòè, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
äëÿ ïîäà÷³ çâ³òíîñò³ ó ô³ñêàëüí³ 

ЯКІ СИСТЕМИ «З’ЇВ» ЧИ ПОКАЛІЧИВ «PETYA»?
Структури з центром у Києві зверталися з заявами про кібератаку в СБУ, Нацполіцію 
чи спеціальний підрозділ Кабміну. За кожним зверненням правоохоронці відкрили 

кримінальні провадження. Крім того, скаржилися до місцевих підрозділів 
правоохоронних структур регіональні приватні фірми. Через це порахувати точну 

кількість заяв неможливо. Скрізь тільки й кажуть: реальне число постраждалих від 
«Petya» значно більше за офіційне 

îðãàíè. ×åðåç îíîâëåííÿ öèõ 
ïðîãðàì, ÿê³ ñàì³ ï³äòÿãóþòüñÿ, 
â³äáóâàëîñÿ çàðàæåííÿ.

Êîä â³ðóñó áóâ çàêëàäåíèé 
íà äàòó ³ ÷àñ. Îò òîìó é íàçè-
âàþòü àòàêîþ òå, ùî ñòàëîñÿ 
27 ÷åðâíÿ îá 11.00. Òîä³ ïî÷à-
ëàñü àêòèâàö³ÿ, ïîøèðåííÿ çà-
ðàçè, ïî âñ³é êðà¿í³ âèìêíóëèñÿ 
12,5 òèñÿ÷³ êîìï’þòåð³â.

ЗАГРОЗА ЗНИКЛА? — Íå äàð-
ìà Óêàçîì Ïðåçèäåíòà âèçíà-
÷åí³ ñàíêö³éí³ ïðîäóêòè — ³í-
òåðíåò-ïðîäóêòè, çàáîðîíåí³ 
ó îá³ãó, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð 
Óëüÿíåíêîâ. — Ñàìå â öåé ïå-
ð³îä ìè, ³ ñàìå â³ä öèõ ïðîäóêò³â, 
îòðèìàëè òå, ùî îòðèìàëè. Óñ³ æ 
çíàþòü, ÿê îá³éòè çàáîðîíó ³ çà-
éòè â ÂÊ ÷è «Îäíîêëàñíèêè». 
Ñêàçàëè íå êîðèñòóâàòèñÿ «Êàð-
ñïåðñüêèì», «1 Ñ: áóõãàëòåð³ºþ», 
çíàõîäèòè çàì³íè, à àëüòåðíàòèâó 
âàæêî ï³ä³áðàòè, îò ³ ìàºìî. Öÿ 
àòàêà — öå â³äïîâ³äü íà çàáîðîíó.

×è¿ ñèñòåìè ïîñòðàæäàëè â³ä 
õàêåðñüêî¿ àòàêè, äèâ³òüñÿ â ³í-
ôîãðàô³ö³. ×èñëî çàðàæåíèõ ÷è 
ïîêàë³÷åíèõ â³ðóñîì ñòðóêòóð òà 
ìàñøòàáè àòàêè ò³ëüêè ï³äòâåð-

äæóþòü, ùî â³ðóñ ìàâ ³íøó ö³ëü, 
í³æ áàíàëüíå âèìàãàííÿ.

Òèì íå ìåíøå, çà ñëîâà-
ìè Îëåêñàíäðà Óëüÿíåíêîâà, 
â³äíîâèòè ðîáîòó çàðàæåíî¿ 
êîìï’þòåðíî¿ òåõí³êè íåñêëàä-
íî. Äîñèòü ïåðåóñòàíîâèòè 
«Windows», ùîá çàãðîçà çíèêëà.

— ßêùî ³íôîðìàö³ÿ áóëà ïåðåä 
öèì ñêîï³éîâàíà, òî íåìàº ïðî-
áëåì. Áàãàòî â êîãî áóëè ðåçåðâ-
í³ êîï³¿ äàíèõ. Òàê, ò³ëüêè òàê³ 
êîï³¿ äîçâîëÿòü çáåðåãòè ö³ííó 
³íôîðìàö³þ, — ãîâîðèòü ê³áåð-
ïîë³öåéñüêèé.

Â³í òàêîæ ðîçïîâ³â, ùî ó äåíü 
ê³áåðàòàêè ó â³ää³ë òåëåôîíóâàëè 
áàãàòî â³ííèöüêèõ ô³ðì ç ïèòàí-
íÿìè ïðî â³ðóñ «Petya». Ö³êàâè-
ëèñÿ, àëå çàÿâëÿòè ïðî ïðîáëåìó 
íå ñòàëè, ùîá çáåðåãòè ñâîþ ä³-
ëîâó ðåïóòàö³þ òà íå â³ääàâàòè 
òåõí³êó íà åêñïåðòèçó. Áî îñòàí-
íº — ñêëàäíà ³ òðèâàëà ïðîöåäó-
ðà, à ïðîäîâæóâàòè ðîáîòó òðåáà.

Òèì ÷àñîì ïîñòðàæäàë³ ñòðóê-
òóðè â³äíîâëþþòü ñâî¿ ñèñòåìè. 
Óêðïîøòà, äî ïðèêëàäó, äî ê³íöÿ 
òèæíÿ âæå ïî÷àëà ïðèéìàòè êî-
ìóíàëüí³ ïëàòåæ³. Õòî â³â ïàïå-
ðîâó äîêóìåíòàö³þ, òîìó ëåãøå.

*інформація з СБУ, Нацполіції, 
інших відкритих джерел

МАСОВАНІЙ АТАЦІ 
ПІДДАЛИСЯ 
 Укртелеком 
 Київенерго 
 Дніпроенерго 
 Укрзалізниця 
 аеропорт Бориспіль 
  Кабінет Міністрів України

ЗБОЇ ВІДЧУЛИ 
  Оператори Lifecell, 

Київстар, Vodafone Україна.
  Заправки 

Shell, WOG, Klo, ТНК 
  Системи магазинів 

«Епіцентр», «Караван», 
«Metro», «Ашан», 
«GoodWine».

  Медична компанія «Фармак» 
і клініки «Борис», «Феофанія».

 ВІННИЦЬКІ ПОСТРАЖДАЛІ 
  міськрада 

(700 комп’ютерів) 
  Вінницягаз (відновлює 

роботу сайту) 
  Теплокомуненерго 
  ще 20 приватних структур 

ТАКОЖ АТАКОВАНІ 
 Нова пошта 
 Укрпошта 
 Ощадбанк 
 ТАСКомерцбанк 
 Укргазбанк 
 Банк Південний 
 ОТП банк 
 ПУМБ 
 Укрсоцбанк 
 Кредобанк 
 Промінвестбанк 
 аеропорт Бориспіль 
 Київводоканал 
 Київський метрополітен 
 сайт Львівської міськради 
  системи 

Дніпровської міськради 
 регіональні сайти Нацполіції 
 сайт ДСНС 
 Чорнобильська АЕС 
 Укргазвидобування 
 24 канал 
 Радіо Люкс 
 Радіо Максимум 
 Український медіа холдінг 
 канал ATR 
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²ÍÒÅÐÂ’Þ

 Джон Кехо — Подсознание 
может всё
 Дейл Карнеги — Как перестать 
беспокоиться и начать жить
 Наполеон Хилл — Думай и 
богатей

  Дейл Карнеги — Как 
завоевывать друзей и оказывать 
влияние на людей
 Кьелл А. Нордстрем Йонас 
Риддерстрале — Бизнес в стиле 
фанк навсегда. 

Предприниматель рекомендует почитать

Площадки, через которые мож-
но подать на акселерацию стар-
тапам
 http://www.ycombinator.com

 https://angel.co
 https://gust.com
 https://www.sequoiacap.com
 https://500.co

Где можно найти инвесторов

Розваги на 
Купала
 Ñâÿòî ìîëîä³ òà 
âçàºìíîãî êîõàííÿ ²âàíà 
Êóïàëà â³äçíà÷àòèìóòü 
íà Âèøåíñüêîìó 
îçåð³ 7 ëèïíÿ î 14.00. 
Ðîçïî÷íåòüñÿ ãóëÿííÿ 
òðàäèö³éíèì âîäÿíèì 
áàòëîì, à ïðîäîâæèòüñÿ 
êîíêóðñîì íà êðàùèé 
â³íî÷îê, ñïëåòåíèé ç æèâèõ 
êâ³ò³â. Çàïðîñèëè ñï³âà÷êó 
Îêñàíó Êóëèê òà ãðóïó 
Dzidzio. Ñâÿòî çàâåðøèòüñÿ 
âîãíÿíèì øîó. Íà 
Òÿæèë³âñüêîìó îçåð³ (á³ëÿ 
ÀÑ Ñõ³äíà) î 16.00 òåæ 
ñâÿòêóâàòèìóòü. Òåðèòîð³þ 
îçåðà ùå îáëàøòîâóþòü, 
àëå çàõ³ä ïðîéäå àêòèâíî. 
Áóäóòü â÷èòè óñ³õ îõî÷èõ 
êàòàòèñü íà òóðèñòè÷íèõ 
êàòàìàðàíàõ.
 

Додатковий 
потяг
 Ó ëèïí³ íà âèõ³äí³ 
äí³ ÷åðåç Â³ííèöþ 
êóðñóâàòèìå äîäàòêîâèé 
ïî¿çä Êè¿â-Îäåñà. Çà 6,5 
ãîäèíè ç Â³ííèö³ äî Îäåñè 
ìîæíà áóäå ä³ñòàòèñÿ 
ïîòÿãîì ¹ 223/224. 
Ïî¿çä ïðèçíà÷èëè íà âñ³ 
âèõ³äí³: 9, 15, 16, 22, 23, 
29 ³ 30 ëèïíÿ. Ç Â³ííèö³ 
ïîòÿã â³äïðàâëÿòèìåòüñÿ 
îá 11.24 ³ ïðèáóâàòèìå äî 
Îäåñè î 17.51. Ç Îäåñè 
â³äïðàâëÿòèìåòüñÿ î 10.37 
³ ïðèáóâàòèìå äî Â³ííèö³ 
î 17.08. Êóïåéíèé êâèòîê 
êîøòóº 430 ãðèâåíü. 
 

Гроші 
«Водоканалу»
 Ñâ³òîâèé áàíê íàäàñòü 
êðåäèò «Â³ííèöÿîáëâîäî-
êàíàëó». Òðàíø ìàéæå 40 
ì³ëüéîí³â äîëàð³â âèêîðèñ-
òàþòü íà ðåêîíñòðóêö³þ 
îá’ºêò³â ï³äïðèºìñòâà. Äî-
äàòêîâî êîìïàí³ÿ îòðèìàº 
ãðîø³ â³ä äåðæàâè.
Ñïèñîê îá’ºêò³â, ÿê³ 
òðåáà áóäå ïðîàíàë³çóâàòè 
êîíñóëüòàíòó, ñêëàëà 
ïåðøèé çàñòóïíèê 
äèðåêòîðà êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà Ëþäìèëà 
Øàòêîâñüêà. Ó íüîìó — 
ñèñòåìè âîäîïîñòà÷àííÿ 
òà âîäîâ³äâåäåííÿ, 
ðåêîíñòðóêö³ÿ î÷èñíèõ 
ñïîðóä (Ñàáàð³â), 
ðåêîíñòðóêö³ÿ âîäîñõîâèù 
òà ñõîâèù ç ðåàãåíòàìè 
ñòàíö³¿ 2 òà ñòàíö³¿ 3, 
ðåêîíñòðóêö³ÿ íàñîñíèõ 
ñòàíö³é, ã³äðîòåõí³÷í³ 
ñïîðóäè íà «Ï’ÿòíè÷àíàõ».

КОРОТКОКОРОТКО

НАТАЛИЯ АФАНАСЬЕВА, (067)9881373

Â ñâîåì òâèòòåðå Èãîðü Äî-
áðÿíñêèé ñîîáùàåò î ñåáå: 
ñåðèéíûé ïðåäïðèíèìàòåëü, 
áëîãåð, áèçíåñ-ïñèõîëîã, àâàí-
òþðèñò, íîâàòîð. CEO & founder 
http://www.sizecar.com 

È íàø ðàçãîâîð â åãî îôèñå íà 
Ñîáîðíîé ìû íà÷àëè èìåííî ñ 
ïîñëåäíåãî — îñíîâàíèÿ èì êîì-
ïàíèè ïî îíëàéí-ïðîêàòó àâòî-
ìîáèëåé ïîä íàçâàíèåì SizeCar. 
Â îòëè÷èå îò òðàäèöèîííîãî, 
ýòîò áèçíåñ íå ïðåäïîëàãàåò 
íàëè÷èÿ ïàðêà ìàøèí, êîòîðûé 
íàäî ñîäåðæàòü è îáñëóæèâàòü. 
Ëþäÿì äîñòàòî÷íî áóäåò çàéòè íà 
îíëàéí-ïëîùàäêó, ÷òîáû ïîäî-
áðàòü ñåáå ïîäõîäÿùóþ ìàøèíó. 
Ïðåäñòàâèòåëüñêîãî êëàññà, íà-
ïðèìåð, ÷òîáû ïîåõàòü íà äåëî-
âóþ âñòðå÷ó. Èëè ìèíèâýí äëÿ 
ïîåçäêè çà ãîðîä ñåìüåé íà ïàðó 
äíåé. Ïðåäïîëàãàåòñÿ, ÷òî ëþäè, 
êîòîðûå íå ïîëüçóþòñÿ ñâîèìè 
àâòîìîáèëÿìè, áóäóò âðåìÿ îò 
âðåìåíè ñäàâàòü èõ â àðåíäó ñ 
ïîìîùüþ íîâîãî ñåðâèñà.

— Ó ìåíÿ åñòü áèçíåñ ïî ïðî-
êàòó àâòîìîáèëåé â Âèííèöå, — 
ñêàçàë Äîáðÿíñêèé. — È ÿ ïî-
äóìàë — ïî÷åìó áû íå ìîäåðíè-
çèðîâàòü èäåþ? Âåäü ìíîãèå íå 
êðóãëûé ãîä ïîëüçóþòñÿ ñâîèìè 
àâòî, òàê ïóñòü ñäàþò èõ â àðåí-
äó äðóãèì. Ýòî áóäåò âûãîäíî 
îáåèì ñòîðîíàì. Ñîáñòâåííèêè 
ïîëó÷àò äîïîëíèòåëüíûé äîõîä, 

à êëèåíòû — ñýêîíîìÿò ñâîè 
äåíüãè.

Àðåíäà àâòî ó ìåñòíûõ æèòåëåé 
äåøåâëå, ïðîùå, áûñòðåå — ýòèì 
ñëîãàíîì âñòðå÷àåò ïîëüçîâàòå-
ëåé ñàéò sizecar.com. Ïîêà íà 
íåì òîëüêî èíôîðìàöèÿ î ïðå-
èìóùåñòâàõ íîâîãî ñïîñîáà âçÿòü 
íà ïðîêàò ìàøèíó, à òàêæå î 
êîìïàíèè è î êîìàíäå, êîòîðàÿ 
çàíèìàåòñÿ ðåàëèçàöèåé èäåè. 
Îñíîâíûå ïëþñû — ïðîñòîòà, 
óäîáñòâî è áîëåå íèçêàÿ öåíà, 
÷åì ó òðàäèöèîííûõ ïðîêàòíûõ 
êîìïàíèé. 

À ãëàâíîé îñîáåííîñòüþ íîâî-
ãî ñåðâèñà áóäåò òî, ÷òî ïîñòà-
âèòü ñâîå àâòî â ýòîò âñåìèðíûé 
ãàðàæ ñìîæåò ëþáîé. Ýêîíîìèêà 
îáìåíà — òàê ñåé÷àñ íàçûâàåòñÿ 
ïðèíöèï, ïî êîòîðîìó ðàáîòàþò 
ìíîãèå ãëîáàëüíûå ïëîùàäêè 
òèïà airbnb, ãäå ëþäè ïîëó÷àþò 
äîõîä îò ñäà÷è â àðåíäó ñâîèõ 
êâàðòèð.

Â êîìàíäå SizeCar ñåé÷àñ 
÷åòûðå ÷åëîâåêà, â òîì ÷èñëå 
ãðàæäàíèí ÑØÀ Ìàðê Äæåêñîí, 
ãëàâà ñîâåòà äèðåêòîðîâ. Íà âî-
ïðîñ «ïî÷åìó?», Èãîðü îòâåòèë, 
÷òî ñòàðò ïðîåêòà ñîñòîèòñÿ â 
êîíöå ëåòà â ÑØÀ. Òàì îòêðûòü 
è âåñòè áèçíåñ ãîðàçäî ïðîùå, 
÷åì â Óêðàèíå.

Ñîãëàñíî äàííûì ðåéòèí-
ãà Âñåìèðíîãî áàíêà Doing 
Business—2017, ïî ëåãêîñòè âå-
äåíèÿ áèçíåñà ÑØÀ íàõîäÿòñÿ íà 
8 ïîçèöèè, à Óêðàèíà — íà 80-îé 

ОТКРЫВАЕТ ГЛОБАЛЬНЫЙ 
СЕРВИС ПО ПРОКАТУ АВТО
Рецепт успеха  Владельцы смогут 
сдавать в краткосрочную аренду свои 
автомобили, как многие сдают в аренду 
квартиры с помощью сервиса Airbnb. 
Площадка для аренды авто будет 
называться SizeCar. Как зародилась идея, 
почему будет реализована не в Украине 
— об этом мы говорили с винницким 
предпринимателем Игорем Добрянским 
накануне его отъезда в США

(èç 190 ñòðàí). Ïî ñëîâàì Äî-
áðÿíñêîãî, â ÑØÀ äåéñòâèòåëüíî 
î÷åíü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ äëÿ 
ðàçâèòèÿ ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà. 

«Íåñêîëüêî íåäåëü íàçàä ÿ 
óñïåøíî çàðåãèñòðèðîâàë êîì-
ïàíèþ SizeCar.com â CØÀ äëÿ 
äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ è ïðîäâè-
æåíèÿ. Êîìïàíèÿ áûëà çàðåãè-
ñòðèðîâàíà â Øòàòå Äåëàâýð, ãäå 
î÷åíü êîìôîðòíûå óñëîâèÿ ïî 
íàëîãàì è ïðîñòîòà â ðåãèñòðà-
öèè», — ñîîáùèë â èþíå ïðåä-
ïðèíèìàòåëü â ñâîåì áëîãå íà 
ñàéòå 20minut.ua (goo.gl/975E4o)

Î ðàçâèòèè ïðîåêòà ìîæíî ñëå-
äèòü â ñîöèàëüíûõ ñåòÿõ è íà 
ñàéòå. Ìû æå ïîèíòåðåñîâàëèñü, 
êàê â ñâîè 30 ëåò Èãîðþ óäàëîñü 
äîñòè÷ü óñïåõà è ÷òî îí ìîæåò 
ïîñîâåòîâàòü íà÷èíàþùèì ïðåä-
ïðèíèìàòåëÿì.

 Êàêèìè êà÷åñòâàìè äîëæåí îá-
ëàäàòü ÷åëîâåê, êîòîðûé çàäóìàë 
íà÷àòü ñâîå äåëî? Âåäü ÷àñòî ïî-
ñëå ðÿäà íåóäà÷ îïóñêàþòñÿ ðóêè...

— Íàäî âåðèòü â ìå÷òó è íå 
ñäàâàòüñÿ, áûòü õîðîøèì ìàðêå-
òîëîãîì è óìåòü âîâðåìÿ ïðèíÿòü 
ðåøåíèå ïðåêðàòèòü áèçíåñ, åñëè 
îí áóêñóåò. Çàòåì  ïðîàíàëèçèðî-
âàòü îøèáêè, ïðîñ÷åòû, ñäåëàòü 
âûâîäû è äâèãàòüñÿ äàëüøå. Ó 
ìåíÿ â æèçíè, ðàçóìååòñÿ, áûëè 
íåóäà÷è. Íî â èòîãå ÿ îñíîâàë, 
ðàçâèë è ïðîäàë íåñêîëüêî ñâî-
èõ ðàáîòàþùèõ áèçíåñîâ. Ýòî 
íàçûâàåòñÿ ñåðèéíîå ïðåäïðè-
íèìàòåëüñòâî.

Ó ìíîãèõ åñòü èäåè, íî íå âñå 
ìîãóò èõ ïðîäâèíóòü. ×òî ïîñî-
âåòóåòå?

— Âàæíî óìåòü çàâîäèòü 
äåëîâûå çíàêîìñòâà, ÷åòêî èç-

ëàãàòü ñâîè èäåè, áûòü ãîòîâûì 
çà ïÿòü ìèíóò çàèíòåðåñîâàòü 
ïîòåíöèàëüíîãî èíâåñòîðà ñâî-
åé ïðåçåíòàöèåé, îáùàòüñÿ ïî-
àíãëèéñêè, ÷èòàòü ïîëåçíûå êíè-
ãè è áûòü îïòèìèñòîì.

×òî òàêîå ñòàðòàï? Áûòóåò ìíå-
íèå, ÷òî ýòî èñêëþ÷èòåëüíî ÷òî-òî 
èííîâàöèîííîå â ñôåðå IT, ýòî òàê?

— Íåò, ýòî ñôîðìóëèðîâàííàÿ 
èííîâàöèîííàÿ èäåÿ â ëþáîé 
ñôåðå ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, 
ãîòîâàÿ ê ïðîäâèæåíèþ è ðåà-
ëèçàöèè. Ýòî ïðîèñõîäèò íà òàê 
íàçûâàåìûõ ïèò÷èíãàõ — ñåññè-
ÿõ, â ðàìêàõ êîòîðûõ äåëàþòñÿ 
ïðåçåíòàöèè, ñ öåëüþ íàéòè 
ôèíàíñèðîâàíèå è ïàðòíåðîâ, 
çàèíòåðåñîâàííûõ âî âëîæåíèè 
ñðåäñòâ â âàøó èäåþ.

À êàê âàì ïðèõîäÿò â ãîëîâó 
èäåè?

— Ïîñêîëüêó ÿ çàíèìàþñü 
áèçíåñîì äàâíî, ýòî ñòàëî äå-
ëîì ïðèâû÷êè. È ìíå èíòåðåñíî 
äåëàòü ÷òî-òî íîâîå. Áîëåå äâóõ 
ëåò ÿ êàæäîå óòðî ïðîõîæó ïåø-
êîì ïî 10 êèëîìåòðîâ, â ñàìîå 
ïðîäóêòèâíîå âðåìÿ äëÿ ìîçãà. 
Ñëóøàþ êíèãè, äóìàþ. È íîâûå 
ìûñëè ïðèõîäÿò.

Êåì âû ñåáÿ âèäèòå ÷åðåç 10 
ëåò?

— Ãëàâîé óñïåøíîé êîìïàíèè 
â ÑØÀ.

Èãîðü è âïðàâäó ïîõîæ íà 
àìåðèêàíöà. Óëûáêà, äîáðîæåëà-
òåëüíîñòü, óìåíèå öåíèòü ñâîå è 
÷óæîå âðåìÿ, îðãàíèçîâàííîñòü è 
óâåðåííîñòü â óñïåõå. À ìû ÷åðåç 
ïàðó ìåñÿöåâ, âåðîÿòíî, ñòàíåì 
ñâèäåòåëÿìè ðîæäåíèÿ åùå îä-
íîãî ãëîáàëüíîãî ïðîåêòà. Ïî-
æåëàåì óñïåõà çåìëÿêó.

Игорь Добрянский Игорь Добрянский 
доволен, что его доволен, что его 

идею поддержали идею поддержали 
партнеры в США партнеры в США 
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Íà â³äì³íó â³ä ïàðêîâîê, ÿê³ 
ðîáëÿòü óäîâæ âóëèöü, åêîïàð-
êîâêè, âëàøòîâàí³ â çåëåíèõ çî-
íàõ, íå çàâàæàþòü ðóõó. Óñüîãî 
íà 600-ð³÷÷ÿ (íà â³äð³çêó â³ä Êå-
ëåöüêî¿ äî Õìåëüíèöüêîãî øîñå) 
îáëàøòóþòü ø³ñòü åêîïàðêîâîê. 
Çàãàëîì íà 35 ïàðêîì³ñöü. Òðè ç 
íèõ âæå çðîáèëè — çàëèøèëîñÿ 
ò³ëüêè çàñ³ÿòè òðàâó — ³ ìàéäàí-
÷èê ãîòîâèé.

ТРАВА, СТІЙКА ДО ШИН. Çà ñëî-
âàìè î÷³ëüíèêà äåïàðòàìåíòó êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëî-
äèìèðà Í³öåíêà, îñîáëèâ³ñòü òà-
êèõ ì³ñöü äëÿ ïàðêóâàííÿ â òîìó, 
ùî ó ñïåö³àëüí³é ïëèòö³ áóäóòü 
ëóíêè ç çåìëåþ, â ÿê³é ðîñòèìå 
òðàâà, ñò³éêà äî âèòîïòóâàííÿ òà 
àâòîìîá³ëüíèõ êîë³ñ.

— Ñåðåä ïåðåâàã òàêèõ ïàðêî-
âîê íå ëèøå åêîëîã³÷í³ñòü òà åñ-
òåòè÷í³ñòü, à é êðàùå ïîãëèíàííÿ 
âîëîãè ï³ñëÿ îïàä³â, — ãîâîðèòü 
Í³öåíêî.

Öå íå ïåðø³ åêîïàðêîâêè ó Â³-
ííèö³. Ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïîä³-
áíèé «òðàâ’ÿíèé» ìàéäàí÷èê äëÿ 
àâòî ñòâîðèëè á³ëÿ Ìóí³öèïàëü-
íîãî ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó, ùî 
íà Êè¿âñüê³é.

«Çàðàç âîíà — íàî÷íèé ïðè-
êëàä, ÿê íå òðåáà ðîáèòè åêî-
ïàðêîâêè. À òî÷í³øå — ùî áóâàº, 
êîëè «åêî» òóò âèÿâèëîñü ïðîñòî 
äëÿ ãàëî÷êè», — ïèøóòü íà ñàéò³ 
Urban. Ì³ñüêèé æóðíàë.

Àâòîð íîâèíè äîäàâ é ôîòî 
ïàðê³íãó íà Êè¿âñüê³é. Íà öèõ 
ñâ³òëèíàõ ìîæíà ïîáà÷èòè, ùî 
òðàâà ðîñòå äå-íå-äå, âîíà âæå 
âèòîïòàíà òà ïîæóõëà â³ä ñïåêè. 
À ëóíêè, äå ìàëà á áóòè òðàâà, 
íàáèò³ çåìëåþ.

СКІЛЬКИ КОШТУЄ? Çà ³íôîðìà-
ö³ºþ ñèñòåìè åëåêòðîííèõ çàêó-
ï³âåëü ProZorro, íà åêî-ïàðêîâ-
êó íà 600-ð³÷÷ÿ âèòðàòÿòü ïîíàä 
1,1 ì³ëüéîíà ãðèâåíü áþäæåòíèõ 
êîøò³â. Ï³äðÿäíèêîì ðîá³ò º 
ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Âåëåñ+». 
Ó ëèïí³ ç’ÿâèòüñÿ ùå îäíà åêî-
ïàðêîâêà, ùî áóäå íà òåðèòîð³¿ 
ì³ñüêî¿ êë³í³êè ¹ 1, ùî çíàõî-
äèòüñÿ íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå. 
Çà äàíèìè äåïàðòàìåíòó áëàãî-
óñòðîþ, òàì ¿¿ îáëàøòóº ï³äïðè-
ºìñòâî «Øëÿõáóä». Íà öå âèòðà-
òÿòü 1 ì³ëüéîí 860 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ç áþäæåòó Â³ííèö³.

ПАРКОВКИ НЕ ЗОВСІМ ЕКОЛО-
ГІЧНІ. Â³êòîð Ïåðëîâ, áëîãåð 
òà ãðîìàäñüêèé àêòèâ³ñò, ðîç-
ïîâ³â, ÷îìó åêîïàðêîâêè íà-

НА ВИШЕНЬЦІ ВЛАШТУЮТЬ 
ЕКОЛОГІЧНІ ПАРКОВКИ 
Для «галочки»?  На вулиці 
600-річчя облаштовують одразу 
чотири екопарковки на 35 паркомісць. 
На майданчику, де будуть стояти 
машини, ростиме трава. Така ж 
стоянка на Київській стала прикладом, 
як робити не треба. Які переваги 
і недоліки екопарковок?

Екопарковки вигідні з економічної 
точки зору. Бо кожен автомобіль, 
припаркований на звичайному 
газоні, знищує близько 
15 квадратних метрів трави. 
Відновлення газону є дорогим. При 
цьому повністю газон відновлюється 
лише мінімум через два роки

Можливість зберегти естетичний 
вигляд газонів. Використання 
решітки для армування запобігає 
появі на газоні слідів від шин

На відміну від парковок, 
розташованих уздовж доріг, 
екопарковки, влаштовані в зелених 
зонах, не заважають руху

Творчий підхід, який зберігає еко-
безпеку паркомісць, пішохідних 
та паркових зон, громадських 
просторів

Екопарковки не підходять, 
як місця постійної стоянки авто. 
Машину потрібно переставляти 
хоча б кожні 2–3 дні. 
Тому вони не вирішують повністю 
проблему паркування

Також необхідно 
забезпечувати періодичний 
доступ трави до сонячних 
променів, інакше весь газон 
стане пожухлим

Отруйні технічні рідини 
автомобіля, потраплятимуть 
в грунт, отруюючи землю 
та рослини

Без спеціально підготовленої 
основи з геотекстилю (при 
порушенні технології укладання), 
модулі газонної решітки можуть 
просідати

ñïðàâä³ íå «åêî». À òàêîæ, äå 
ó Â³ííèö³ îáëàäíàòè ¿õ áóëî á 
äîö³ëüí³øå 

— ²äåÿ îáëàøòóâàííÿ òàêèõ 
ïàðêîâîê íà âóëèö³ 600-ð³÷÷ÿ 
âçàãàë³ âèãëÿäàº âêðàé ñóìí³â-
íîþ. Ïðè øèðèí³ ïðî¿æäæî¿ 
÷àñòèíè ïðèáëèçíî 12 ìåòð³â, 
à öå ÷îòèðè ïîâíîö³íí³ ñìóãè 
ðóõó, ÿê³ äàþòü çìîãó ïàðêóâà-
òè àâòîìîá³ë³ ïî êðàþ äîðîãè 
³ â³ëüíî ïåðåñóâàòèñü ïî îä-
í³é ñìóç³ â êîæíîìó íàïðÿìêó. 
Á³ëüøå òîãî, ïîðó÷ º ïàðêîâêà 
«Ìåãàìîëëó».

² ÿêùî îá’ºêòèâíî, òî íàçèâà-
òè ö³ ïàðêîâêè «åêîëîã³÷íèìè» 
íå çîâñ³ì êîðåêòíî, àäæå âîíè 

çðîáëåí³ çà ðàõóíîê ñïðàâæíüî-
ãî ãàçîíó ³ çåëåíèõ íàñàäæåíü, 
à â ðåçóëüòàò³ öÿ òåðèòîð³ÿ â³ä³-
éøëà àâòîìîá³ëÿì.

— Âðàõîâóþ÷è êîíñòðóêö³þ 
ïàðêîâîê, âîíè ïîòðåáóâàòè-
ìóòü ðåãóëÿðíîãî ïîëèâó, àäæå 
ï³ä íèìè ùåáåíåâà ïîäóøêà, 
ùî ³çîëþº â³ä ãðóíòó. Òîáòî, öå 
äîäàòêîâå íàâàíòàæåííÿ íà ³íô-
ðàñòðóêòóðó ì³ñòà. ² îñê³ëüêè 
ïàðêîâêà îáëàøòîâàíà â îäíî-
ìó ð³âí³ ç ïðî¿æäæîþ ÷àñòèíîþ, 
âçèìêó õ³ì³÷í³ ïðîòèñí³ãîâ³ ðåà-
ãåíòè ïîòðàïëÿòèìóòü äî ãðóíòó ³ 
çàáðóäíþâàòèìóòü éîãî. Íå ôàêò, 
ùî òðàâà ïåðåæèâå íàâ³òü îäíó 
çèìó.

— Á³ëüøå òîãî, íà îáëàøòî-
âàíèõ ïàðêîâêàõ â³äáóâàºòüñÿ 
ïàðêóâàííÿ ï³ä êóòîì äî êðàþ 
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, à öå çàâæäè 
äîäàòêîâà íåáåçïåêà — ïðè âè-
¿çä³ ç òàêîãî ïàðêóâàííÿ âîä³é 
ðóõàºòüñÿ «íàîñë³ï» ³ íå áà÷èòü 
àâòîìîá³ë³â, ùî íàáëèæàþòüñÿ, 
òîáòî, ìè ùå äîäàòêîâî îòðèìà-
ºìî ïðîáëåìè ç áåçïåêîþ ðóõó.

Òàê³ ïàðêîâêè äîö³ëüíî îá-
ëàøòîâóâàòè âèíÿòêîâî çàì³ñòü 
³ñíóþ÷èõ àñôàëüòîâàíèõ á³ëÿ âå-
ëèêèõ òîðãîâèõ öåíòð³â (Ôóðøåò, 
Ãðîø, Ìåãàìîëë), ìîæëèâî, ïðè 
ðåêîíñòðóêö³¿ âîêçàëüíî¿ ïëîù³, 
àáè óíèêíóòè ïåðåãð³âàííÿ ïî-
â³òðÿ âë³òêó.

На вулиці 600-річчя будують парковку, на якій ростиме трава. Такі стоянки називають «еко»

Такий вигляд має екопарковка Такий вигляд має екопарковка 
на Київській, яку зробили на Київській, яку зробили 

кілька років тому. Її погано кілька років тому. Її погано 
доглядали, тому виглядає вона доглядали, тому виглядає вона 

зараз зовсім не естетично зараз зовсім не естетично 

ПЕРЕВАГИ ТА НЕДОЛІКИ ЕКОПАРКОВОК
+ –

–

–

–

+

+
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За словами Володимира Кар-
пенчука, його опоненти по суду 
намагаються домогтися для 
кривдника його сина зміни статті 
відповідальності на легшу. Хо-
чуть замість реального позбав-
лення волі добитися покарання 
з іспитовим строком (умовного 
покарання).
— Вони постійно заявляють кло-
потання або роблять ось так, 
як ви побачили, — каже про 
затягування слухань Володи-
мир Карпінчук. — Апеляційний 
розгляд триває вже майже рік. 
Був період, що ходили люди з 
організації «Стоп корупції» із 
плакатами і камерами. До чого 
тут корупція? У тому то й спра-

ва, що ні до чого. Вони таким 
чином тиснули на суд. Але щось 
останнім часом плакатів і камер 
немає. Видно, вони вже самі ро-
зуміють, що надія на умовний 
термін втрачена, або вигадують 
щось нове.
Чому ж екс-дільничний побив 
неповнолітнього? У вироку суду 
першої інстанції читаємо тільки 
те, що між ними були неприязні 
стосунки. Через що?
— Ми з мамою Богдана розлу-
чилися через нього, — каже про 
дільничного Володимир Кар-
пенчук. — Вона зараз не з ним. 
Вона узагалі виїхала з країни. 
Він на нашій дитині тоді пасію 
зігнав. Не мужик він просто.

Цей процес надовго. А з чого все почалось?

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

²ç ïàïêîþ ìå-
äè÷íèõ äîêó-
ìåíò³â, â ÿêèõ 
îïèñàí³ òðàâìè 

éîãî ñèíà, ïðèéøîâ ó ðåäàêö³þ 
44-ð³÷íèé Âîëîäèìèð Êàðïåí-
÷óê. Â³í ðîçïîâ³â, ùî 19-ð³÷íî-
ìó Áîãäàíîâ³ ïîòð³áíà îïåðà-
ö³ÿ íà îáëè÷÷³, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ï³ä 
ùîêó ìàþòü âñòàâèòè òèòàíîâó 
ïëàñòèíó çàì³ñòü ðîçäðîáëåíî¿ 
ùåëåïíî¿ ê³ñòêè.

— Óæå áóëî îïåðàòèâíå âòðó-
÷àííÿ, àëå ë³êóâàííÿ íå çàâåð-
øåíå, — ãîâîðèòü áàòüêî. — Ñèí 
íå â³ä÷óâàº ÷àñòèíó îáëè÷÷ÿ ï³ñ-
ëÿ òîãî, ùî ñòàëîñÿ ï’ÿòü ðîê³â 
òîìó.

Çàðàç Áîãäàí ìåøêàº â Êè-
¿âñüê³é îáëàñò³. Â³í ñòóäåíò. 
À ï’ÿòü ðîê³â òîìó ùå áóâ øêîëÿ-
ðåì, æèâ ç áàòüêîì ó ñåë³ Øïèê³â 
Òóëü÷èíñüêîãî ðàéîíó. Ó æîâòí³ 
2014 ðîêó â³í áóâ íà äèñêîòåö³ 
â ì³ñöåâîìó êàôå. Êîëè ³øîâ 
çâ³äòè äîäîìó, çóñòð³âñÿ ç ì³ñ-
öåâèì ä³ëüíè÷íèì. Ä³ëüíè÷íèé 
³ ñïðè÷èíèâ ï³äë³òêó òðàâìè, 
ÿê³ ïîò³ì ñóäìåäåêñïåðòè íà-
çâàëè òðàâìàìè ñåðåäíüî¿ òÿæ-
êîñò³. Ïåðåëàì ëèöüîâî¿ ê³ñòêè, 
÷åðåïíî-ìîçêîâà òðàâìà, ñòðóñ 

ãîëîâíîãî ìîçêó ³ ùå ñóïóòí³ 
ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ.

ГУМОВИМ КИЙКОМ. Ïðî îáñòà-
âèíè çëî÷èíó ³ ñóäîâèé ðîçãëÿä 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, äå 
çâèíóâà÷åíèì áóâ ìîëîäèé ä³ëü-
íè÷íèé Òóëü÷èíñüêîãî ðàéâ³ä-
ä³ëó ì³ë³ö³¿ Ìèêîëà Ì³ë³øåíêî, 
÷èòàºìî ó âèðîêó ñóäó ïåðøî¿ 
³íñòàíö³¿.

Îáñòàâèíè îñü ÿê³. Ä³ëüíè÷íèé 
÷åðãóâàâ íà âèáîð÷³é ä³ëüíèö³, 
àëå âíî÷³, áëèçüêî 24.00 â³äëó-
÷èâñÿ ç ä³ëüíèö³ ³ ïî¿õàâ äî êàôå, 
ùîá í³áèòî êóïèòè âîäè, íà âëàñ-
í³é ìàøèí³ «Ìàçäà» òðåòüî¿ ìîäå-
ë³. Â³í áóâ ó ôîðì³, ÿê âêàçóâàëè 
ñâ³äêè. Ìàâ ³ç ñîáîþ ³ òàáåëüíó 
çáðîþ, ³ ãóìîâèé êèéîê. Öèì 
êèéêîì, çà ñëîâàìè î÷åâèäö³â 
³ ïîòåðï³ëîãî õëîïöÿ, â³í äâ³-
÷³ âëóïèâ ïî îáëè÷÷þ Áîãäàíà 
Êàðïåí÷óêà. Òðåò³é óäàð íàí³ñ 
ó æèâ³ò íîãîþ. Öå áóëî íåäàëåêî 
â³ä êàôå, ïîâíîãî ëþäåé. Íà äî-
ðîç³, ÿêîþ õëîïåöü ³øîâ äîäîìó.

Ä³ëüíè÷íèé, ÿê ðîçïîâ³äàëè 
î÷åâèäö³ çëî÷èíó ïðàâîîõîðîíöÿ, 
íàçäîãíàâ éîãî íà àâòî. Çóïèíèâ-
ñÿ, âèéøîâ ³ ïðîñòî íàïàâ ³ç í³äå 
íå îôîðìëåíèì ì³ë³öåéñüêèì 
ñïåöçàñîáîì. Òàê³ îáñòàâèíè 
âèêëàâ ñóä, îïèðàþ÷èñü íà ðîç-
ïîâ³ä³ ñâ³äê³â òà ³íø³ äîêàçè.

ЕКС-ДІЛЬНИЧНОГО СУДЯТЬ 
ЗА ОСОБИСТУ РОЗПРАВУ 
«Санта-Барбара»  Спершу розлучив 
подружжя, а потім побив їхнього сина під 
дискотекою гумовим кийком по обличчю. 
У першій інстанції присудили шість із 
половиною років тюрми дільничному, 
який більше не служить і судиться 
в апеляції. Там батько побитого юнака 
доводить підкуп свідків захисту та 
бореться з затягуванням правосуддя

Âåðñ³ÿ îáâèíóâà÷åíîãî ó âèðî-
êó íàçâàíà ñïðîñòîâàíîþ. À éîãî 
âàð³àíò ïåðåá³ãó ïîä³é òàêèé: áóâ 
íå ó ôîðì³, áåç êèéêà, óäàðèâ 
êóëàêîì çà òå, ùî ï³äë³òîê éîãî 
ï³ä êàôå îáðàçèâ ñëîâåñíî, à ïî-
ò³ì ãåïíóâ äâ³÷³ ïî ìàøèí³, êîëè 
â³í ¿õàâ ïîâç.

— Òå, ùî â³í áóâ áåç ôîðìè, 
ãîâîðèëè, ùîá çì³íèòè êâàë³ô³-
êàö³þ, — ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð 
Êàðïåí÷óê. — Âîíè íàìàãàëèñÿ 
äîâåñòè, ùî öå íå ñëóæáîâèé 
çëî÷èí. Ñïåðøó ïðîâàäæåííÿ 
é â³äêðèëè çà çâè÷àéíîþ ñòàò-
òåþ, ëåãøîþ, ïðî õóë³ãàíñòâî. 
Àëå ïîò³ì çà ìîºþ ñêàðãîþ, 
êâàë³ô³êóâàëè ïðàâèëüíî. Ãó-
ìîâèé êèéîê ó íüîãî âñå ñåëî 
áà÷èëî. Â³í ïîñò³éíî éîãî íîñèâ 
ç ñîáîþ. Êàæå, ùî ì³é ñèí éîãî 
îáðàçèâ íà ñëîâàõ? Íàâ³òü ÿêùî 
³ òàê, öå íå äàâàëî ïðàâà éîãî 
æîðñòîêî áèòè.

СВІДОК ЗА ГРОШІ. Ñëóæáîâèé 
çëî÷èí çâ³ëüíåíîãî ï³ñëÿ ³íöè-
äåíòó ïðàâîîõîðîíöÿ ðîçñë³äóâà-
ëà ïðîêóðàòóðà îáëàñò³, à ðîçãëÿ-
äàâ Òóëü÷èíñüêèé ðàéîííèé ñóä. 
Ó âèðîêó ñêàçàíî, ùî ï³äñóäíèé 
íå âèçíàâ âèíó, àëå éîãî âåðñ³þ 
ïîä³é ñïðîñòóâàëè ³íø³ ñâ³äêè òà 
äîêàçè ïî ñïðàâ³.

Óðåøò³, íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî 
ðîêó åêñ-ä³ëüíè÷íîìó (çâ³ëüíèëè 
ç îðãàí³â ï³ñëÿ êðèì³íàëó, àëå 
íå çà íåãàòèâîì, à çà âëàñíèì 
áàæàííÿì) ïðèçíà÷èòè ðåàëüíèé 
òåðì³í â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ — 
ï’ÿòü ç ïîëîâèíîþ ðîê³â òþð-
ìè. Âèðîê íàáåðå ÷èííîñò³ ï³ñëÿ 
àïåëÿö³¿.

ßêðàç çàðàç òðèâàþòü ñëóõàííÿ 
â àïåëÿö³éíîìó ñóä³ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³. Ñòîðîíà ïîòåðï³ëîãî, 
áàòüêî Áîãäàíà òà éîãî àäâîêàò, 
óïåâíåí³ ó ñâî¿é ïðàâîò³. Àëå òå, 
ÿê â³äáóâàºòüñÿ ðîçãëÿä, ó Âîëî-
äèìèðà Êàðïåí÷óêà âèêëèêàº 
ñóìí³â.

Áàòüêî ïîáèòîãî ãóìîâèì 
êèéêîì õëîïöÿ ãîâîðèòü ïðî 
íàâìèñíå çàòÿãóâàííÿ ïðîöåñó 
ñòîðîíîþ çàõèñòó. À ùå — ïðî 
áðåõëèâèõ ñâ³äê³â, çà äîïîìîãîþ 
ÿêèõ êðèâäíèê éîãî ñèíà íàìà-
ãàâñÿ âèïðàâäàòèñÿ.

Æóðíàë³ñò RIA ïîáóâàëà íà ñó-
äîâîìó çàñ³äàíí³, äå ñâ³äîê ñòî-
ðîíè çàõèñòó ïðèçíàâñÿ, ùî íà-
ñïðàâä³ â³í íå ñâ³äîê.

— Ìåí³ îá³öÿëè çàïëàòèòè äâ³ 
òèñÿ÷³ ãðèâåíü çà òå, ùî ñêàæó, 

ÿê ¿ì òðåáà, — ãîâîðèòü Ìàê-
ñèì Ìàö³ºíêî. — Ìåíå âîçèëè 
íà ì³ñöå ïîä³¿, ïîêàçóâàëè, ùî 
ÿ ìàþ çàñâ³ä÷èòè íà ñóä³. Äàëè 
200 ãðèâåíü ï³ñëÿ òîãî, ÿê äàâ 
ïîÿñíåííÿ ¿õíüîìó àäâîêàòó. 
Íàñïðàâä³ ÿ í³÷îãî íå áà÷èâ. 
Ï³çí³øå ä³çíàâñÿ ïðî ñïðàâó 
á³ëüøå ³ âèð³øèâ, ùî ïðèçíà-
þñÿ â îáìàí³. Íàïèñàâ çàÿâó 
ïðî öå.

Àäâîêàòè åêñ-ä³ëüíè÷íîãî, 
êîëè äîïèòóâàëè öüîãî ñâ³äêà, 
íàìàãàëèñÿ íàòÿêíóòè ñóäó: â³í 
ïðè¿õàâ íà çàìîâëåííÿ áàòüêà 
ïîòåðï³ëîãî. Ìó÷èëè äîâãî. Ïî-
âòîðþâàëèñÿ â ïèòàííÿõ, ÷åðåç 
ùî ãîëîâóþ÷èé ðîáèâ çàóâà-
æåííÿ.

Ï³äñóäíèé, ùî ñèä³â ó çàë³ 
(ó íüîãî çàïîá³æíèé çàõ³ä — 
îñîáèñòå çîáîâ’ÿçàííÿ), âèãóêó-
âàâ îáðàçëèâ³ ðåïë³êè íà àäðåñó 
Ìàêñèìà Ìàö³ºíêà. Óðåøò³ îäíà 
ç éîãî äâîõ àäâîêàòîê òèõî ïåðå-
ìîâèëàñÿ ç ìàò³ð’þ îáâèíóâà-
÷åíîãî ³ ïåðåðâàëà äîïèò. Âîíà 
ñêàçàëà, ùî ¿¿ êë³ºíòó ðàïòîâî 
ñòàëî çëå.

— Çíîâó öåé öèðê ïî÷èíàºòü-
ñÿ, — ðåàãóº Âîëîäèìèð Êàð-
ïåí÷óê. — Âîíè íå çíàþòü, ùî 
ðîáèòè äàë³, òîìó íàìàãàþòüñÿ 
â³äêëàñòè ðîçãëÿä. Çàðàç ïîáà÷è-
òå, çàñ³äàííÿ ïåðåíåñóòü…

БЕЗ КОМЕНТАРІВ. À ïåðåä çà-
ñ³äàííÿì æóðíàë³ñò ï³äõîäèëà 
äî Ìèêîëè Ì³ë³í÷óêà, ùîá äîìî-
âèòèñÿ ïðî ðîçìîâó ï³ñëÿ ñëóõàí-
íÿ. Â³í óçÿâ â³çèòêó òà ïîîá³öÿâ, 
ùî «í³õòî ò³êàòè íå áóäå». Êîëè 
éîìó ðàïòîâî ñòàëî çëå, îãîëî-
ñèëè òåõí³÷íó ïåðåðâó. Àëå çà-
ì³ñòü âèêëèêàòè øâèäêó, ìàòè 
ï³äñóäíîãî ïîâåëà éîãî â òóàëåò 
âìèâàòèñÿ òà ïèòè ï³ãóëêè. Ï³ñëÿ 
ö³º¿ ïðîöåäóðè îáîº ñ³ëè íà ëàâêó 
â êîðèäîð³. Æóðíàë³ñò çíîâó ï³ä³-
éøëà. Áóëî çðîçóì³ëî, ùî ñüîãîä-
í³ ïîãîâîðèòè íå âäàñòüñÿ, òîìó 
ïîïðîñèëà êîíòàêòíèé òåëåôîí.

— ß âàì ñàì ïîäçâîíþ… 
äî ê³íöÿ öüîãî òèæíÿ, — ñêàçàâ 
Ìèêîëà çàì³ñòü ïðîäèêòóâàòè 
ñâ³é íîìåð.

Íàñòóïíå ñëóõàííÿ ïðèçíà÷è-
ëè ÷åðåç äâà äí³, àëå íà íüîìó 
ï³äñóäíîãî âæå íå áóëî. Ñóäó 
ñêàçàëè, ùî â³í â ë³êàðí³. Öüîãî 
äîâ³äêîþ íå ï³äòâåðäèëè. À òåëå-
ôîííîãî äçâ³íêà æóðíàë³ñòó â³ä-
òîä³ íå áóëî — ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ ç 
ðàïòîâîþ õâîðîáîþ äî ïóáë³êàö³¿ 
ìèíóëî á³ëüøå äâîõ òèæí³â.

Êîëè êîëåã³ÿ ñóää³â àïåëÿö³é-
íîãî ñóäó ïîñòàâèòü êðàïêó â ö³é 
ñïðàâ³? Â³äíîâëÿòüñÿ ñëóõàííÿ 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàê³í÷èòüñÿ ïåð³îä 
ñóää³âñüêèé â³äïóñòîê. Ñë³äêó-
âàòèìåìî.

— Ãîâîðèëè, ùî 
áóâ íå ó ôîðì³ ³ áåç 
êèéêà. Äîâîäèëè, ùî 
öå áóâ íå ñëóæáîâèé 
çëî÷èí, — êàæå áàòüêî 
ïîáèòîãî õëîïöÿ

Сільський 
бізнесмен 
Володимир 
Карпенчук 
(44) судиться 
з колишнім 
дільничним: 
— Він на моїй дитині 
пасію зігнав — 
розбив йому 
обличчя гумовим 
кийком 
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Âåñ³ëüíó öåðåìî-
í³þ, ùî â³äáóëàñÿ 
â îñòàíí³é äåíü 
÷åðâíÿ ó Â³ííèöü-

êîìó â³ää³ë³ ÐÀÖÑ, â³äð³çíÿëî 
â³ä ³íøèõ òàêèõ ñàìî ïîä³é, õ³áà 
ùî ïðèñóòí³ñòü áàãàòüîõ ãîñòåé 
ó êàìóôëÿæí³é ôîðì³. Ó òàêî-
ìó æ îäíîñòðî¿ áóâ íàðå÷åíèé — 
êîíòðàêòíèê îäíîãî ç ï³äðîçä³-
ë³â Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè Þð³é 
×åêóðäà.

НА ПЕРЕДОВІЙ КОСТЮМ НЕ ПО-
ТРІБЕН. — Íåìà ÷àñó êîñòþìè 
é êðàâàòêó øóêàòè, — ïîÿñíèâ 
éîãî ïîáðàòèì íà ³ì’ÿ Âîëîäè-
ìèð, âåñ³ëüíèé äðóæáà. — Ñêîðî 
â³äïðàâëÿºìîñÿ ó òå ì³ñöå, äå ïðî 
ïàðàäí³ íàðÿäè íå äóìàþòü. Òàì 
íà ïåðøîìó ïëàí³ ³íø³ ö³ííîñò³. 

Âîëîäèìèð ðîäîì ç Æèòîìèð-
ùèíè. Ïîÿñíèâ, ùî ç íàðå÷å-
íèì, ñâî¿ì äðóãîì, ïîçíàéîìèâñÿ 
ó çîí³ ÀÒÎ. Êàæå, áóëî öå äâà 

ðîêè òîìó, ó ðàéîí³ Ïîïàñíî¿ 
íà Ëóãàíùèí³. 

— Òàì äðóç³â â³ä÷óâàþòü äó-
øåþ, — êàæå Âîëîäèìèð. — Áàãà-
òî ñë³â í³õòî íå ãîâîðèòü. À ïåðå-
â³ðÿºòüñÿ äðóæáà, ñàì³ ðîçóì³ºòå, 
íà ÷îìó.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
çà äâà ðîêè çíàéîìñòâà âîíè ç 
Þð³ºì ñòàëè áðàòàìè.

Íàðå÷åíà ïðèéøëà ï³ä â³íåöü 
ó ñóêí³, âèøèò³é óêðà¿íñüêèì íà-
ö³îíàëüíèì îðíàìåíòîì.

Ç â³ää³ëó ÐÀÖÑó âîíè âèéøëè 
ç³ ñâ³äîöòâîì ïðî îäðóæåííÿ, îá-
ðó÷êàìè íà ðóêàõ ³ îäíàêîâèì 
ïð³çâèùåì — Þëÿ âçÿëà ïð³ç-
âèùå ÷îëîâ³êà.

ЩО В НІЙ ПОДОБАЄТЬСЯ? СЕ-
КРЕТ!..» — Í³õòî ç íàñ íå çíàº, 
äå éîãî ùî ÷åêàº, — êàæå ïàí³ 
Þë³ÿ. — Ó òîé äåíü ðàçîì ç âî-
ëîíòåðàìè ìè ¿çäèëè çóñòð³÷àòè 
åøåëîí, ùî ïðèáóâ ³ç çîíè áî-
éîâèõ ä³é. Àëå òà çóñòð³÷ äîâ-
ãî â³äêëàäàëàñÿ. Ñïî÷àòêó íàì 
ïîâ³äîìèëè, ùî õëîïö³ ïðè¿äóòü 

СЕСТРА «МІС ПИШНІ ГРУДИ» 
ВИЙШЛА ЗАМІЖ ЗА БІЙЦЯ АТО 
З війни на весілля  Вінницька 
волонтер Юлія Щербань поєднала свою 
долю з бійцем АТО Юрієм Чекурдою. Її 
сестра Надія, яка має титул «Мега-бюст 
України», не зуміла спіймати весільний 
букет, кинутий нареченою

âäåíü, ïîò³ì ñêàçàëè, ùî ïîòÿã 
ïðèáóäå óâå÷åð³. Íàñïðàâä³ âîíè 
äîáðàëèñÿ ò³ëüêè íàñòóïíîãî âå-
÷îðà. Âåñü öåé ÷àñ ìè âîÿæóâàëè 
ç Â³ííèö³ äî ñòàíö³¿. Âèõîäèòü, 
ÿêèéñü ìàãí³ò ïðèòÿãóâàâ ìåíå 
íà òå ì³ñöå.

Ñàìå ï³ä ÷àñ ðîçâàíòàæåííÿ çà-
ë³çíè÷íîãî ñîñòàâà Þð³é çâåðíóâ 
óâàãó íà ñèìïàòè÷íó, âåñåëó ä³-
â÷èíó. Âîíà çàâîðîæóâàëà âñ³õ 
ñâîºþ óñì³øêîþ.

— Öå â³í ìåíå ïåðøèì â³ä-
÷óâ, — óñì³õàºòüñÿ Þëÿ. — Ùî 
ìåí³ â íüîìó ïîäîáàºòüñÿ? Äî-
áðîòà ³ ùèð³ñòü.

Íà òàêå ñàìî çàïèòàííÿ, õëî-
ïåöü â³äïîâ³â êîðîòêîþ ôðàçîþ 
«Öå ñåêðåò». Òà é âçàãàë³ â³í 
íåáàãàòîñë³âíèé.

ВЕСІЛЛЯ ПЛАНУВАЛИ У ЧАСТИ-
НІ, АЛЕ... Ï³ñëÿ ðîçïèñó ³ç ïðè-
ì³ùåííÿ ÐÀÖÑó Þð³é âèí³ñ 
äðóæèíó íà ðóêàõ. À ïîò³ì áóâ 
ùå îäèí âåñ³ëüíèé îáðÿä.

Þëÿ, ñòàâøè ñïèíîþ äî ãîñ-
òåé, êèíóëà âåñ³ëüíèé áóêåò. Êâ³-
òè ä³ñòàëèñÿ ä³â÷èí³ — âåñ³ëüí³é 
äðóæö³. Ñåðåä òèõ, õòî íàìàãàâ-
ñÿ ñï³éìàòè áóêåò, áóëà òàêîæ 
ñåñòðà Þë³¿ — Íàäÿ Ùåðáàíü. 
Ïð³çâèùå Íàä³¿ âíåñåíî ó «Êíè-
ãó ðåêîðä³â Óêðà¿íè». Äâà ðîêè 
òîìó ¿¿ âèçíàëè «Ì³ñ ìåãà-áþñò 
Óêðà¿íè». Ï³ñëÿ òàêîãî âèçíàííÿ 
Íàä³ÿ ñòàëà «ç³ðêîþ» òåëåâ³ç³éíèõ 
êàíàë³â, ïðî íå¿ ïèñàëè ãàçåòè ³ 
æóðíàëè. Íåçâàæàþ÷è íà öå, ä³-

â÷èíà ïîâîäèëàñÿ äóæå ñêðîìíî.
Ùèðî ïîáàæàëà ùàñëèâî¿ äîë³ 

ìîëîäèì ïîäðóãà Þë³¿, êàíäèäàò 
þðèäè÷íèõ íàóê àêòèâ³ñòêà Êà-
òåðèíà Ïîäæàðåíêî.

— Þëÿ íàðîäæåíà äëÿ òîãî, 
ùîá ï³äòðèìóâàòè ³íøèõ, — êàæå 
ïàí³ Êàòåðèíà. — Îñîáèñòî ÿ öå 
â³ä÷óëà ï³ä ÷àñ íàøîãî çíàéîì-
ñòâà ùå äâà ðîêè òîìó. Íå ïî-
ìèëèëàñÿ.

Ðîëü âåñ³ëüíîãî áàòüêà íàðå-
÷åí³ çàïðîñèëè âèêîíàòè Ñåðã³ÿ 

×óìàêà, êåð³âíèêà ÓÍÀ-ÓÍÑÎ.
— Þëÿ ³ Þð³é ïëàíóâà-

ëè îäðóæèòèñÿ áåçïîñåðåäíüî 
ó â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³, — êàæå 
ïàí Ñåðã³é. — Òàì âîíè á ïî÷ó-
âàëèñÿ ñåðåä ñâî¿õ. Ðîçïèñ ó ÷àñ-
òèí³ çàïàì’ÿòàâñÿ á á³ëüøå, í³æ 
ó ÐÀÖÑ³. Öå áóëî á ñâÿòî ³ äëÿ 
ìîëîäèõ, ³ äëÿ á³éö³â ÷àñòèíè. 
Êîìàíäóâàííÿ íå äîçâîëèëî. 
Òîìó äîâåëîñÿ ¿õàòè ó ÐÀÖÑ. Ðà-
äèé, ùî âîíè çíàéøëè îäíå îä-
íîãî. Áàæàþ ¿ì âåëèêîãî ùàñòÿ.

Юля і Юрій планували одружитися безпосередньо 
у військовій частині. Але командування не дозволило
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ªÂÐÎÏÀ ÏÎÐÓ×

 Управління Державної мігра-
ційної служби у Вінницькій об-
ласті, вул. Пирогова, 4 
 Управління Державної мі-
граційної служби у Вінницькій 
області, Театральна,10 
 1-й міський відділ м. Вінниці 

УДМС, вул. Івана Миколайчука, 19 
2-й міський відділ м. Вінниці 
УДМС, вул. Київська, 31 
3-й міський відділ м. Вінниці 
УДМС, Олександра Довженка, 73 
ЦНАП «Прозорий офіс» № 2 (За-
мостя), вул. Замостянська, 7 

Де отримати закордонний паспорт? ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Íà ãîäèííè-
êó 11 ðàíêó, à ó 
òåðèòîð³àëüíîìó 
ï³äðîçä³ë³ ì³ãðà-

ö³éíî¿ ñëóæáè íà Ïèðîãîâà, 4 
ç³áðàëîñÿ áëèçüêî 20 áàæàþ÷èõ 
ïîäàòè äîêóìåíòè àáî çàáðàòè 
ãîòîâèé á³îìåòðè÷íèé ïàñïîðò. 
Ëþäè ÷åêàþòü ÷åðãè íåäîâãî - 
áëèçüêî 20 õâèëèí, ó ñåðåäíüî-
ìó. Íà äâåðÿõ âèâ³øåíî ñïèñîê 
ëþäåé, ÿê³ ñüîãîäí³ ïîâèíí³ ïî-
äàòè äîêóìåíòè. Ñïèñêè -  öå 
ðåçóëüòàò ñàìîîðãàí³çàö³¿ ëþäåé, 
ïðàö³âíèêè ì³ãðàö³éíî¿ ðåãóëþ-
âàòè ÷åðãó íå ìîæóòü. 

Îëüãà ñïî÷àòêó íåîõî÷å ðîç-
ïîâ³äàº, íàâ³ùî ¿é çàêîðäîííèé 
ïàñïîðò. Ó õîä³ ðîçìîâè âèÿâ-
ëÿºòüñÿ, ùî âîíà ïëàíóº ¿õàòè 
ïðàöþâàòè äî Ïîëüù³.

— ß õîäæó ñþäè âæå ö³ëèé 
òèæäåíü, àáè ò³ëüêè ïîäàòè äîêó-
ìåíòè. ×îìó ïëàíóþ ïðàöþâàòè 

íå â Óêðà¿í³? Ãðîø³ ïîòð³áí³, à 
òóò ìîæëèâî ïðàöþâàòè ëèø çà 
êîï³éêè, — ðîçïîâ³ëà êîðåñïîí-
äåíòó RIA ä³â÷èíà. 

Íàâïðîòè ä³â÷èíè ñèäèòü 
Ë³ë³ÿ ³ç ìàëåíüêîþ äî÷êîþ Â³-
êîþ. Ïàñïîðò âîíà çáèðàºòüñÿ 
çðîáèòè äëÿ äî÷êè. Ñàìà æ³íêà 
ìàº «ñòàðèé», ³ ïîêè ùî çì³íþ-
âàòè éîãî íà á³îìåòðè÷íèé íå 
çáèðàºòüñÿ. 

— Ñüîãîäí³ ìè âæå îòðèìóº-
ìî äîêóìåíòè, à îò êîëè, âëàñíå, 
çáèðàëàñÿ ïîäàòè, ïàì’ÿòàþ, ïðè-
éøëà î ï³â íà øîñòó ðàíêó, ³ âæå 
áóëà 25-òà ó ÷åðç³. 

Ó óïðàâë³íí³ ì³ãðàö³éíî¿ ñëóæ-
áè Ë³ë³ÿ âæå áóëà òðè ðàçè: ïîäà-
âàëà äîêóìåíòè. ̄ é ³ç äî÷êîþ äî-
âåäåòüñÿ ïðèéòè íà Òåàòðàëüíó, 
10 ùå ðàç: äîêóìåíòè ä³â÷èíêè 
çàòðèìóþòüñÿ íà 3 äí³.

— Òóò çàâæäè íà äâåðÿõ âèñèòü 
ñïèñîê ÷åðãè. Àëå âçàãàë³ áóëî á 
íåïîãàíî, àáè ôîðìóâàëàñÿ åëåê-
òðîííà ÷åðãà. Õî÷à, îò áà÷ó, ñè-
äÿòü áàáóñ³, òîìó ìîæå é êðàùå, 
ùî çàïèñóâàòèñÿ «âðó÷íó». 

Áþðîêðàò³¿ ³ç äîêóìåíòàìè 
Ë³ë³ÿ íå â³ä÷óâàëà ³ äî ââåäåííÿ 
áåçâ³çó. Áî, êàæå, çàâæäè îôîðì-
ëÿëè â³çè ÷åðåç òóðèñòè÷í³ àãåíò-
ñòâà. 

Â³ííè÷àíêà Íàòàëÿ çäàâàëà äî-
êóìåíòè íà çàêîðäîííèé ïàñïîðò 
ó äåíü ïðèéíÿòòÿ ð³øåííÿ ïðî 
áåçâ³ç, 11 òðàâíÿ, ³ âèòðàòèëà íà 
öå óñüîãî òðè ãîäèíè ó «æèâ³é» 
÷åðç³. 

— Äóìàþ, åêîíîì³ÿ ó 35 ºâðî, 
ùî ðàí³øå ïëàòèëè çà â³çó, äî-
çâîëèòü ëåãøå ïðèéìàòè ð³øåííÿ 
ïðî çàêîðäîíí³ ïî¿çäêè ëþäÿì, 
ùî ðàí³øå ââàæàëè ïîäîðîæ³ äî-
ðîãèì çàäîâîëåííÿì. 

Öå ïåðøà ïóáë³êàö³ÿ ç öèêëó 
ñòàòåé â³ä RIA «ªâðîïà ïîðó÷». 
Ó íàñòóïíèõ ïóáë³êàö³ÿõ ÷èòàéòå, 
ùî âçÿòè ç ñîáîþ ó ïåðøó ïîäîðîæ 
ªâðîïîþ òà ÿê óíèêíóòè ïðîáëåì 
ç äîêóìåíòàìè çà êîðäîíîì. 

ЗА ПАСПОРТОМ — 
ЧЕРГИ З ДОСВІТА

«За мною будете»  
Бажаючих отримати 
закордонний 
біометричний 
паспорт так само 
багато, як і рік тому. 
Але черги більш 
організовані, хоч 
списки і починають 
формуватися з 
о пів на п’яту ранку. 
Деякі оформляють 
паспорт уперше, аби 
отримати робочу 
візу. Але більшість — 
для подорожей

 заява-анкета (подається особис-
то або законним представником);
 паспорт громадянина України 
(для осіб, що досягли 14-річного 
віку);
  свідоцтво про народження 
(у разі оформлення паспорта для 
виїзду за кордон вперше особі, 
що не досягла 14-річного віку);
  відповідні документи з від-
міткою банку про здійснення 
встановлених законодавством 
платежів (консульського збору) 
або оригінал і копію документа 
про звільнення від таких платежів 

(консульського збору);
  документ про реєстрацію 
у Державному реєстрі фізичних 
осіб — платників податків у разі 
його наявності (для громадян, що 
досягли 18-річчя).

Скільки платити та чекати?
Оформлення протягом 20 робо-
чих днів — 557,32 грн 
Термінове оформлення протягом 
7 робочих днів — 810,32 грн 
Протягом 3 робочих днів (у ви-
падках, визначених законодав-
ством) — 810, 32 грн 

Документи для оформлення закордонного паспорта 

Лілія із донькою Лілія із донькою 
Вікторією прийшла Вікторією прийшла 
отримати вже готовий отримати вже готовий 
паспорт для дитини. паспорт для дитини. 
Мати із донькою тут Мати із донькою тут 
вже втретє, проте вже втретє, проте 
доведеться заскочити доведеться заскочити 
ще через 3 дні: ще через 3 дні: 
паспорт Віки щось паспорт Віки щось 
затримуєтьсязатримується
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (067)7857674 

ÇÍÎ ñêëàëè ³ âèïóñêè â³äãó-
ëÿëè — âñòóïàºìî. Êóäè, àá³òó-
ð³ºíòè ç áàòüêàìè âèçíà÷èëèñÿ 
ðàí³øå. ×è çàëåæèòü ¿õíÿ äîâ³-
ðà äî óí³âåðñèòåòó â³ä òîãî, õòî 
î÷îëþº âèø? Òàê ÷è í³, íà äåð-
æàâíîìó ð³âí³ âèçíà÷èëè: öå 
ïîñàäà ç êîðóïö³éíèì ðèçèêîì. 
² öüîãî ðîêó âïåðøå çìóñèëè çà-
äåêëàðóâàòè ñâîº ìàéíî ³ äîõîäè 
êåð³âíèê³â íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â. 

Ìè ïîäèâèëèñÿ äåêëàðàö³¿ 
ðåêòîð³â øåñòè äåðæàâíèõ âè-
ø³â, ÿê³ ïðàöþþòü ó Â³ííèö³. ² 
â ïðîöåñ³ ïåðåâ³ðêè ç’ÿñóâàëîñÿ, 
ùî íàéá³ëüø îïëà÷óâàíèé ðåêòîð 
â íàøîìó ì³ñò³ — Äîíåöüêîãî íà-
ö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó. Á³ëüøå 
òîãî, äîíå÷÷àíèí ç â³ííèöüêîþ 

ïðîïèñêîþ Ðîìàí Ãðèíþê îá-
ñêàêàâ ñòàòêàìè (çà çàãàëüíîþ 
ñóìîþ äîõîäó, êîøò³â ó áàíêàõ 
òà â ãîò³âö³) óñ³õ ðåêòîð³â êðà¿íè. 
Ó ÒÎÏ-20 íàéáàãàòøèõ î÷³ëü-
íèê³â óí³âåðñèòåò³â îïèíèâñÿ 
íà ïåðøîìó ì³ñö³.

Ó äåêëàðàö³¿ ðåêòîð ÄîíÍÓ íà-
ïèñàâ, ùî æèâå ç äðóæèíîþ ³ òå-
ùåþ â áóäèíêó ó Àãðîíîì³÷íîìó, 
ïëîùåþ 130 êâàäðàò³â. Âëàñí³ñòü 
íå éîãî, à æ³í÷èíà. ßê ñâî¿, ðåê-
òîð ïîêàçàâ äâà ãàðàæ³. Ìàøè-
íà — Honda CR-V 2008 ðîêó âè-
ïóñêó, êóïëåíà çà 273,403 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü ó 2009-ìó — íàëåæèòü 
äðóæèí³. Òîãî æ ðîêó, ÿê íàïèñà-
íî ó äåêëàðàö³¿ ðåêòîðà, äðóæèíà 
ïðèäáàëà çåìåëüíó ä³ëÿíêó â ñåë³ 
Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. À îò çåìëþ 
ï³ä Â³ííèöåþ â³í êóïèâ ñàì, 
çà 82 òèñÿ÷³ ãðèâåíü, ³ óêëàâ äî-

НАЙБАГАТШИЙ РЕКТОР КРАЇНИ 
ЖИВЕ І ПРАЦЮЄ У ВІННИЦІ 
Уперше звітують  Інформація із 
декларацій ректорів вузів особливо 
актуальна напередодні вступної кампанії. 
Редакція вивчила звіти про доходи 
керівників вишів, які працюють у Вінниці, 
і дізналася: хто обскакав за доходами усіх 
та очолив рейтинг найбагатших ректорів 
країни, та як можуть перетворити зарплату 
на мільйони чесно уписані копійки

ãîâ³ð ï³äðÿäó íà áóä³âíèöòâî.
Äðóãèì íàéá³ëüø îïëà÷óâàíèì 

ó Â³ííèö³ ðåêòîðîì âèÿâèëàñÿ 
æ³íêà — äèðåêòîðêà òîðãîâåëü-
íî-åêîíîì³÷íîãî ³íñòèòóòó Íà-
òàë³ÿ Çàìêîâà. Âîíà íàïèñàëà, 
ùî æèâå ó Â³ííèö³ ç ÷îëîâ³êîì 
³ ñèíîì ó ì³ñüêîìó áóäèíêó 
íà 173 êâàäðàòè, ìàº ãàðàæ ³ àâ-
òîìîá³ëü Nissan, êóïëåíèé ï’ÿòü 
ðîê³â òîìó çà 160 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Ñ³ì’ÿ âîëîä³º àêö³ÿìè «Â³ííèöü-
êîãî çàâîäó ôðóêòîâèõ êîíöåí-
òðàò³â ³ âèí». Àëå ö³êàâ³øå ³íøå.

Íàòàë³ÿ Çàìêîâà ïîêàçàëà ïî-
äàðóíêè, ÿê³ ìàëà ìèíóëîãî ðîêó. 
Íàïèñàëà, ùî ó íå ãðîøîâ³é 
ôîðì³ îòðèìàëà â³ä ïðîôñï³ëêè 
ùîñü çà 247 ãðèâåíü. À ó ãðîøî-
â³é ôîðì³ - 931 ãðèâíþ ìàëà â³ä 
êîìóíàëüíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Öåíòð 
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî òà ³íôîð-
ìàö³éíîãî çàáåçïå÷åííÿ çàêëàä³â 
îñâ³òè îáëàñò³».

Á³ëüøå í³õòî ç ðåêòîð³â ïðî ïî-
äàðóíêè íå ïèñàâ ó äåêëàðàö³ÿõ. 
Äåÿê³ âèïðàâëÿëè ïîìèëêè, çà-
ïîâíþþ÷è óòî÷íåí³ äåêëàðàö³¿. 
Íå âèïðàâëåíîþ ëèøèëàñÿ ïî-
ìèëêà ðåêòîðêè ïåäàãîã³÷íîãî.

Íàòàë³ÿ Ëàçàðåíêî ç þðèñòîì 
íàä³ñëàëà ïîÿñíåííÿ ïðî ñóìó 
çàðïëàòè, àëå öå çàëèøèëîñÿ í³ÿê 
íå â³äîáðàæåíèì â äåêëàðàö³¿. 
Òàì ñóìà çà ð³ê âèãëÿäàº ÿê 15 ç 
ëèøêîì ì³ëüéîí³â, áî âïèñàí³ 
êîï³éêè áåç ðîçä³ëîâèõ çíàê³â.

— Öå æ ëîã³÷íî ïîäóìàòè, ùî 

ðåêòîð íå ìîæå çàðîáèòè òàêó 
ñóìó. Ìåíå òðîøêè öÿ òåìà ïî-
÷èíàº âèâîäèòè ç³ ñåáå, — ñêà-
çàëà ðåêòîðêà, êîëè ¿³ ïîäçâîíèâ 
ç óòî÷íåííÿì æóðíàë³ñò RIA. —  
Êîëè âïåðøå ïðîçâó÷àëà öÿ ³í-
ôîðìàö³ÿ, ìåí³ ëþäè äçâîíèëè ³ 
ïèòàëè: «Âàì îõîðîíà ïîòð³áíà?» 
ß íå æàðòóþ. Ðåàãóþ ãîñòðî, áî 
âæå òðîøêè íàâ³òü íåïðèºìíî… 
Çíàéøëèñÿ æ ëþäè, ÿê³ ïî÷àëè 
ö³ 15 ì³ëüéîí³â ä³ëèòè íà 12 ³ 
âèðàõîâóâàòè ì³ñÿ÷íó çàðïëàòó...

Íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ ðåêòî-
ð³â, Íàòàë³ÿ Ëàçàðåíêî íå ïèøå 
â äåêëàðàö³¿ ïðî ìàøèíè, ãàðà-
æ³, ãðîø³ íà ðàõóíêàõ. Äåêëàðóº 
ò³ëüêè êâàðòèðó ó Â³ííèö³ òà ä³-
ëÿíêó ç áóäèíêîì â Àãðîíîì³÷-
íîìó. Îñòàíí³é — ïðèäáàíèé 
â 2013 ðîö³ çà 152 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Çàðïëàòà ó ðåêòîðêè ïåäàãîã³÷íî-
ãî — íàéíèæ÷à ç óñ³õ ïåðåâ³ðåíèõ 
íàìè ðåêòîð³â.

Òðåò³é â ðåéòèíãó ïî îïëà-
ò³ ïðàö³ íà ïîñàä³ — êåð³âíèê 
òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Éîãî 
äåêëàðàö³ÿ íàïîâíåíà ³íôîðìàö³-
ºþ, àëå ç íåðóõîìîñò³ Âîëîäèìèð 
Ãðàáêî ïîêàçàâ ò³ëüêè õàòó â ñåë³ 
Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³, ÿêà íàëå-
æèòü éîìó íàïîëîâèíó. Êâàäðàò³â 
ó Â³ííèö³ â äåêëàðàö³¿ íåìàº.

Äðóæèíà ðåêòîðà Ãðàáêà ç äî-
÷êîþ ïðàöþþòü â óí³âåðñèòåò³. 
Óñ³ ÷ëåíè ñ³ì’¿ ìàþòü ïî ìàøèí³. 
Ó ãëàâè ñ³ìåéñòâà — íàéá³ëüø 
áþäæåòíèé âàð³àíò — ñòàðåíü-

êèé ÂÀÇ. À ó æ³íîê — ³íîìàðêè. 
Óñ³ òðèìàþòü ãðîø³ ³ â áàíêó, ³ 
âäîìà, ó ð³çíèõ âàëþòàõ. Ó êîæ-
íîãî — ñâî¿ ³ çàîùàäæåííÿ, ³ 
áîðãîâ³ çîáîâ’ÿçàííÿ.

Âåëèêó êâàðòèðó â ì³ñò³ çà-
äåêëàðóâàâ ò³ëüêè ðåêòîð ìåäó-
í³âåðñèòåòó Âàñèëü Ìîðîç. Ùå 
ïîêàçàâ, ùî ìàº ãàðàæ, ñîë³ä-
íèõ ðîçì³ð³â äà÷íèé áóäèíîê, 
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè. À óïèñàíèé 
êåð³âíèêîì ìåäâóçó â äåêëàðà-
ö³þ àâòîìîá³ëü íå íàçâåø ïðåä-
ñòàâíèöüêèì — «Âîëãà» 90 ðîêó.

Âàëþòíèé ðàõóíîê, ÿê áà÷èìî 
ç³ çâ³òó, ìàº äðóæèíà. ²íôîðìàö³¿ 
ïðî ãîò³âêó, àêö³¿ ÷è äèâ³äåíäè â 
ðåêòîðà íåìàº. Ò³ëüêè çàïèñ ïðî 
éîãî ÷ëåíñòâî â Áëàãîä³éíîìó 
ôîíä³ ³ìåí³ Ïèðîãîâà.

À ðåêòîð àãðàðíîãî óí³âåð-
ñèòåòó Â³êòîð Ìàçóð, ÿê ðîçó-
ì³ºìî ç éîãî äåêëàðàö³¿, æèâå 
â Áîõîíèêàõ ç äðóæèíîþ ó áó-
äèíêó 160 êâàäðàò³â. Ïðî ÿêóñü 
³íøó íåðóõîì³ñòü íåìàº äàíèõ. ² 
çà ñê³ëüêè ïðèäáàâ ñâ³é Mitsubishi 
Outlander 2010 ðîêó âèïóñêó, ðåê-
òîð íå âêàçàâ. Íå íàïèñàâ òàêîæ 
í³÷îãî ïðî ðàõóíêè.

Äåêëàðàö³þ Â³êòîð Ìàçóð ïî-
äàâàâ äâ³÷³. Ð³çíÿòüñÿ îáèäâà âà-
ð³àíòè óòî÷íåííÿì ïðî 500 ãðè-
âåíü, îòðèìàíèõ äðóæèíîþ ðåê-
òîðà, âèêëàäà÷êîþ. Ó ïåðøîìó 
âàð³àíò³ ö³ ãðîø³ íàçâàëè ïðåì³ºþ 
äî þâ³ëåéíî¿ äàòè, à â äðóãîìó — 
äîïîìîãîþ íà ïîõîâàííÿ.

Гринюк 
Роман 
Федорович
Донецький 
національний 
університет

Замкова 
Наталія 
Леонідівна
Вінницький 
торговельно-
економічний 
інститут

Грабко 
Володимир 
Віталійович
Вінницький 
національний 
технічний 
університет

Мороз 
Василь 
Максимович
Вінницький 
національний 
медичний 
університет

Мазур 
Віктор 
Анатолійович
Вінницький 
національний 
аграрний 
університет

Лазаренко 
Наталія 
Іванівна
Вінницький 
державний 
педагогічний 
університет

47336 19988 18514 18040 14898 13069

3315859 433111 438576 681265 268677 239427

130,1 м2 173,2 м2 229,8 м2 (50% власності) 293,4 м2  (дачний будинок) 162,64 (незавершене будівництво) 80,2 м2

123 м2 54 м2

Honda CR-V (2008  року) NISSAN TIIDA 1,6 ELEGANCE (2011 р.); 
MITSUBISHI OUTLANDER XL 2.4 (2008 р.)

Toyota Camry (2008 р), ВАЗ-21063 
(1989 р), Ford Fiesta (2015 р)

 Волга ГАЗ 24-10 
(1990 року)

MITSUBISHI OUTLENDER 
(2010 рік випуску)

1000 м2 520 м2 12433 м2 1229 м2 9 м2

2250 грн + 838 євро 1348388 грн 250000 грн + 6200 $ 83503 $

54000 грн 251000 грн + 80000$ 
+ 65000 євро 20000 $

1504 акції ПрАТ «Вінницький завод 
фруктових концентратів і вин»

24000 грн 35000 грн

Зарплата Загальний 
дохід сім’ї Будинок Квартира Автомобіль Земельна 

ділянка
Сума 
в банках Готівка Цінні 

папери Кредит Найбільше 
число

Найменше 
число
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ОЛЕКСАНДР БІЛОШКУРСЬКИЙ, АДВОКАТ 
А гроші на кібероборону в бюджеті 
України не передбачено??? 
Знову пасемо задніх…

ПРЕС-СЛУЖБА 
ФЕСТИВАЛЮ «У ПОШУКАХ 

MADE IN UKRAINE»

Ôåñòèâàëü «Ó ïîøóêàõ 
Made in Ukraine» âèðóøàº 

äî ÷óäîâîãî ì³ñòà Â³ííèöÿ òà çàïðî-
øóº â³ííè÷àí ïðîâåñòè ÷óäîâ³ âèõ³äí³ 
³ç íàéêðàùèìè óêðà¿íñüêèìè âèðîáàìè 
òà ðîçâàãàìè.

15 òà 16 ëèïíÿ ó ïàðêó Ãîðüêîãî âè 
çìîæåòå çíàéòè íàéêðàù³ òîâàðè, ÿê³ 
âèðîáëÿþòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Óêðà¿íè. 
×àñ ðîáîòè ôåñòèâàëþ: ç 10.00 ðàíêó 
äî 22.00 âå÷îðà. Çà ñëîâàìè îðãàí³çà-
òîð³â, âõ³ä íà ôåñòèâàëü «Ó ïîøóêàõ 
Made in Ukraine» â³ëüíèé.

Çàñíîâíèöÿ ïðîåêòó Ó ïîøóêàõ Made in 
Ukraine Þë³ÿ Ñàâîñò³íà ãîâîðèòü: «Âåñü 
2017 ð³ê, ÿê ³ ïîïåðåäí³ ÷îòèðè, ìè ïëà-
íóºìî ïðèñâÿòèòè çíàéîìñòâó æèòåë³â 
âñ³º¿ Óêðà¿íè ç òîâàðàìè óêðà¿íñüêîãî 
âèðîáíèöòâà. ×àñòî ñàìå â ðåã³îíàõ ìîæíà 
çóñòð³òè ÿê³ñíèé ì³ñöåâèé îäÿã ÷è ãàëàí-
òåðåþ, à òàêîæ âèðîáíèê³â ïðîäóêò³â õàð-
÷óâàííÿ. Òîæ, ìè çàïðîøóºìî äî ó÷àñò³ 
â³ííèöüê³ ï³äïðèºìñòâà, ÿê âæå â³äîì³, 
òàê ³ ò³, ùî ò³ëüêè ïî÷èíàþòü ñâ³é á³çíåñ. 
Íàøà ì³ñ³ÿ — ïîêàçàòè â³ííè÷àíàì, ÿêèì 
àêòèâíèì ç òî÷êè çîðó ðîçâèòêó ìàëîãî òà 

ñåðåäíüîãî á³çíåñó º ¿õ êðàé, à òàêîæ ïî-
çíàéîìèòè ç óñï³øíèìè ï³äïðèºìñòâàìè 
ç ³íøèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè».

Íà ãîñòåé ÷åêàòèìóòü 75 íàéêðàùèõ 
âèðîáíèê³â ç òîâàðàìè — â³ä çóáíî¿ ù³ò-
êè äî ìåáë³â. Ìîæíà áóäå êóïèòè îäÿã, 
âçóòòÿ, á³ëèçíó, ïàí÷³øí³ âèðîáè, ñïîð-
òèâíèé îäÿã òà òîâàðè, ïàòð³îòè÷íèé îäÿã 
³ âèøèâàíêè, êîñìåòèêó ³ ïàðôóìåð³þ, 
ïîáóòîâó õ³ì³þ, äèòÿ÷³ òîâàðè, âñå äëÿ 
äîìó — òåêñòèëü, ìåáë³, ïîñóä, òîâàðè 
äëÿ òâàðèí, ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ òà íàïî¿ 
óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà. ² âñå öå — ïå-
ðåâ³ðåíå çà ÿê³ñòþ, çà àäåêâàòíèìè ö³íàìè, 
ç ÷óäîâèì ñåðâ³ñîì. Äëÿ ä³òåé ïåðåäáà÷å-
í³ ðîçâàãè, ìàëþâàííÿ, àí³ìàòîðè, ³ãðè, 
ìàéñòåð-êëàñè — ³ âñå öå íà ñâ³æîìó ïî-
â³òð³. Ìîæíà ïðèõîäèòè âñ³ºþ ðîäèíîþ, 
êîæíîìó áóäå ö³êàâî ³ âåñåëî.

Äëÿ ôàíàò³â ìîá³ëüíî¿ ôîòîãðàô³¿ 
òà Instagram îðãàí³çàòîðè ïîáóäóþòü âå-
ëèêó ôîòîçîíó, ÿêà íà òë³ çåëåíîãî ïàðêó 
ñòàíå ÷óäîâèì ôîíîì äëÿ âàøèõ ôîòî-
ãðàô³é. ßêùî ó âàñ º ñîáàêà, òî íà ôåñ-
òèâàë³ «Ó ïîøóêàõ Made in Ukraine» 
ó Â³ííèö³ ïåðåäáà÷åí³ ì³ñöÿ ³ äëÿ òâà-
ðèí, ³ íàâ³òü ôîòîçîíà äëÿ ÷îòèðèëàïèõ. 
Ïðèãîùàòèìóòü â³ííè÷àí íà ôåñòèâàë³ 
ó÷àñíèêè ôóä-êîðòó, ÿê³ ïðåäñòàâëÿòü 
íàéð³çíîìàí³òí³ø³ êóõí³ ñâ³òó.

ПРЕС-СЛУЖБА WWFC

Ïåðøîãî ëèïíÿ ó â³-
ííèöüêîìó ÑÊ «Íîêàóò» 

íà ðèíã âèõîäèëè íàéñèëü-
í³ø³ ïðåäñòàâíèêè çì³øàíèõ 

ºäèíîáîðñòâ (ÌÌÀ) ç Óêðà¿íè, Òàäæè-
êèñòàíó, Àçåðáàéäæàíó ³ Ìîëäîâè.

Çìàãàííÿ ïðîéøëî çà ï³äòðèìêè ãîëî-
âè ÎÄÀ Âàëåð³ÿ Êîðîâ³ÿ, ì³ñüêîãî ãîëî-
âè Â³ííèö³ Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Áàòüê³âùèíè ìîëîäî¿», 
Ìåä³à Êîðïîðàö³¿ RIA ³ ñïîíñîð³â. Öå 
áóâ ïåðøèé ó íàøîìó ì³ñò³ ïðîôåñ³éíèé 
òóðí³ð «Road to WWFC». Éîãî îðãàí³çó-
âàëè â ðàìêàõ Ì³æíàðîäíî¿ á³éö³âñüêî¿ 
ë³ãè WWFC, êóäè âõîäÿòü íàéñèëüí³ø³ 
á³éö³ ªâðîïè. Öÿ îðãàí³çàö³ÿ ðîç³ãðóº 
÷åìï³îíñüê³ ïîÿñè, à äëÿ ¿¿ á³éö³â ñïîðò 
º ïðîôåñ³ºþ.

Çìàãàííÿ ñóäèëè êâàë³ô³êîâàí³ àðá³òðè 
ç øåñòè ì³ñò. À ãîëîâíèì ñóääåþ áóâ â³-
öå-ïðåçèäåíò Ì³æíàðîäíî¿ ë³ãè WWFC 
Âîëîäèìèð Øìàðîâ.

Òóðí³ð âèêëèêàâ âåëèêèé ³íòåðåñ 
ó ãëÿäà÷³â. Â ³ãðîâîìó çàë³ ÑÊ «Íîêàóò» 
áóâ àíøëàã. Áî¿ ïðîõîäèëè ó ñïåö³àëü-
í³é êë³òö³ äëÿ çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ — 
ãåêñàãîí³. Âáîë³âàëüíèêàì íå äîâåëîñÿ 
íóäüãóâàòè, àäæå ÷èìàëî ïîºäèíê³â çà-
âåðøóâàëèñÿ äîñòðîêîâî. Ñïîðòñìåíè 
ìàéæå íå ïðîâîäèëè ðîçâ³äêè, îäðàçó 
êèäàþ÷èñü îäèí íà îäíîãî — íàíîñèëè 
ïîòóæí³ óäàðè ðóêàìè ³ íîãàìè, âèêî-
íóâàëè âèäîâèùí³ êèäêè, â³ä÷àéäóøíî 
àòàêóâàëè ³ çàõèùàëèñÿ â ïàðòåð³.

Çàãàëîì â³äáóëîñÿ 16 ïîºäèíê³â. Ïå-
ðåâàæíî â³ííè÷àíè áèëèñÿ ïðîòè äî-
ñâ³ä÷åíèõ ñïîðòñìåí³â ç ³íøèõ ðåã³îí³â ³ 
íàâ³òü êðà¿í. Ó ñòàðòîâîìó áîþ ó âàãîâ³é 

êàòåãîð³¿ äî 61 êã Îëåã Ïëîòí³ê (Äí³ïðî-
ïåòðîâñüêà îáëàñòü) íà òðåò³é õâèëèí³ 
íîêàóòóâàâ íàøîãî Þð³ÿ Ìèêîëþêà. Ùå 
øâèäøå çàâåðøèâñÿ á³é ó ö³é æå âàç³ ì³æ 
Â³òàë³ºì Ðóê³íèì (×åðí³âö³) ³ â³ííè÷à-
íèíîì Âëàäèñëàâîì Æóðàâñüêèì. Ã³ñòü 
íàøîãî ì³ñòà ïåðåì³ã íà 50-é ñåêóíä³ 
çàäóøëèâèì ïðèéîìîì «àíàêîíäà». Äàë³ 
ó âàç³ äî 66 êã ²âàí Ãåîðã³ó (×åðí³âö³) 
çäîëàâ â³ííè÷àíèíà Âëàäèñëàâà Âàñ³ò³í-
ñüêîãî òåõí³÷íèì íîêàóòîì.

Áåççàïåðå÷í³ ïîðàçêè íàøèõ çåìëÿê³â 
çàñìó÷óâàëè. Ïåðøèé ïîâíèé, äâîðàóí-

äîâèé ïîºäèíîê ïðîâ³â ó âàç³ 66 êã íàø 
áîºöü Ïåòðî Àíîõ³í. Â³í â³ä÷àéäóøíî 
çàõèùàâñÿ ïðîòè àãðåñèâíîãî Îëåãà Êó-
÷åðÿâîãî (Ïîëòàâñüêà îáëàñòü). Ïðîãðàâ 
îäíîãîëîñíèì ð³øåííÿì ñóää³â, àëå çà-
ñëóæèâ áóðõëèâ³ îïëåñêè.

Ïåðøó ïåðåìîãó äëÿ Â³ííèö³ çäîáóâ 
÷åìï³îí Óêðà¿íè ç ôð³-ôàéòó, ïðåäñòàâ-
íèê êëóáó «Ñ³÷» ²ãîð Êóöüêèé. Ó âàç³ 
äî 66 êã â³í â ïåðøîìó ðàóíä³ íîêàóòó-
âàâ ²âàíà Ñóïðóíåíêà (Ïîëòàâñüêà îá-
ëàñòü). Íå ìåíø âïåâíåíî ó âàç³ äî 70 êã 
ïåðåì³ã é íàø çåìëÿê ²âàí Êàðïåíêî, 

ïðåäñòàâíèê êëóáó «Ñïàðòàíåöü». Éîãî 
ñóïåðíèê Äåíèñ Îëåêñ³ºíêî (Æèòîìèð-
ñüêà îáëàñòü) íå çì³ã ïðîäîâæóâàòè á³é ³ 
ï³øîâ ãåòü âåñü çàêðèâàâëåíèé.  

Äàë³ ñóòè÷êè ïðîäîâæóâàëèñÿ ç ïåðå-
ì³ííèì óñï³õîì. Ïðîãðàëè â³ííè÷àíè 
Îëåêñ³é Ëàï÷åâñüêèé (äî 70 êã), Îëåã 
Íàãîðíèé (äî 84 êã) òà ²ãîð Çàâåðà 
(äî 91 êã). Ïåðåìîãè çäîáóëè íàø³ çåì-
ëÿêè Äìèòðî Òóç (äî 77 êã, äîñòðîêîâî), 
Ïåòðî Æóïàíîâ (äî 77 êã, äîñòðîêîâî), 
ïðèçåð ÷åìï³îíàòó ñâ³òó ç ïàíêðàò³îíó 
Íàçàð Íàçàðåíêî (äî 84 êã). Ðîäçèíêîþ 
âå÷îðà ñòàâ ïîºäèíîê ó âàç³ äî 84 êã ì³æ 
Äåíèñîì Òîìàçîì (Ìîëäîâà) ³ âèõîâàí-
öåì â³ííèöüêîãî êëóáó «Ñ³÷» Ìèêîëîþ 
Ëóê`ÿí÷èêîâèì. Íàø çåìëÿê íîêàóòóâàâ 
ñóïåðíèêà âæå â ïåðøîìó ðàóíä³.

— Êëóá «Ñ³÷» ïðåäñòàâëÿëè ø³ñòü á³é-
ö³â. Ïîëîâèíà ç íèõ çäîáóëà ïåðåìî-
ãè, — ñêàçàâ òðåíåð çá³ðíî¿ Â³ííè÷÷èíè 
ç ôð³-ôàéòó ²ãîð Äèøëèâåíêî. — Íà ñâî-
ºìó ïåðøîìó òóðí³ð³ íàø³ ñïîðòñìåíè 
âèñòóïèëè ã³äíî ³ âçàãàë³ ÷óäîâî. Ïðî-
ãðàëè ëèøå íàéìîëîäø³ á³éö³, à äîñâ³ä-
÷åí³ âïåâíåíî çäîëàëè îïîíåíò³â. Ïðè-
ì³ðîì, Æóðàâñüêîìó ³ Ìèêîëþêó ëèøå 
ïî 17 ðîê³â, òîáòî ó íèõ âñå ïîïåðåäó.

— Ó â³ííèöüêîìó òóðí³ð³ «Road to 
WWFC» âçÿëè ó÷àñòü ïðîâ³äí³ á³éö³ ç 
ð³çíèõ êðà¿í. Â³ííè÷àíè, ÿê³ ¿ì ïðîòè-
ñòîÿëè, çàâäÿêè ïðîâåäåíèì áîÿì îòðè-
ìàëè ìîæëèâ³ñòü óâ³éòè äî «øåðäîãó» 
(ì³æíàðîäíîãî ðåéòèíãó). Òåïåð ÷åêàºìî 
â³ä íàøèõ çåìëÿê³â çâèòÿã íà íàñòóïíèõ 
ïðåñòèæíèõ çìàãàííÿõ, â òîìó ÷èñë³ é 
çà êîðäîíîì, — ðîçïîâ³â ïðåäñòàâíèê 
Ì³æíàðîäíî¿ ë³ãè WWFC ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³, äåïóòàò Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè 
Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

До Вінниці їде фестиваль «У пошуках Made in Ukraine» 

Дебютний турнір з ММА у Вінниці зібрав аншлаг!

БЛОГ

БЛОГ

í

387094
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Максима Керничного провели 
в останню путь у неділю, 2 лип-
ня. Цей день, як і попередній, 
міська влада оголосила днями 
жалоби за загиблим земляком. 
Поховали його на кладовищі 
у приміському селі Леляки. З 
усіма військовими почестями. 
Від будинку, де він проживав із 
сім’єю, а поруч будинок батька 
й матері, труну несли на руках 
через більшу половину міста. 
Сотні людей йшли слідом.
— Коли прощалися, у хаті на-
стільки пронизливо голосили 
жінки, що мороз йшов по тілу, — 
каже один із сусідів Кернич-
них. — Про загибель Максима 

батькам повідомили тільки на-
ступного дня, тобто 30 числа. 
До будинку приїхали міський 
голова, військовий комісар, ще 
якісь люди.
Максим став військовим за при-
кладом свого старшого брата — 
Роман уже дослужився до пол-
ковника. Служив у військовій 
частині Повітряних сил, що 
дислокується у Гавришівці, по-
тім у 72-й окремій механізованій 
бригаді у Білій Церкві.
Щирі співчуття батькам, дру-
жині, синові, рідним, друзям і 
землякам мужнього захисни-
ка рідної землі. Герою — вічна 
пам'ять і слава!

Такого страшного голосіння Жмеринка ще не чула 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Ç Ìàêñîì ìè 
áóëè, ÿê áðàòè, — 
ðîçïîâ³äàº â³é-

ñüêîâîñëóæáîâåöü, ÿêèé ñëóæèòü 
çà êîíòðàêòîì. — Ïîçíàéîìèëèñÿ 
ó 2013-ìó, ùå äî â³éíè. Â³äòîä³ 
ï³äòðèìóºìî äðóæí³ ñòîñóíêè. 
Çíàþ éîãî äðóæèíó Âàëåíòèíó, 
ñèíà, ÿêîãî çâàòè òàê ñàìî, ÿê ³ 
áàòüêà. Áóâ ó íèõ âäîìà ó Æìå-
ðèíö³. Â³í ïðè¿çäèâ äî ìåíå, 
íàâ³òü ç ðåìîíòîì êâàðòèðè äî-
ïîìàãàâ. Ìè ðîçóì³ëè îäèí îäíî-
ãî ç ï³âñëîâà. Óÿâëÿºòå, ÿê ìåí³ 
âàæêî ãîâîðèòè ïðî âòðàòó. Òà ùå 
é íà ïîõîðîí³ íå áóâ. Ô³çè÷íî 
íå ì³ã öå çðîáèòè, áî ë³êóþñÿ 
â ãîñï³òàë³.

Д О  К І Н Ц Я  Д О Д И В И Т И С Я 
НЕ СТАЛО СИЛ. Çà ñëîâàìè ñï³â-
ðîçìîâíèêà, ìîìåíò îáñòð³ëó 
¿õíüîãî áë³íäàæà çàïèñàëà â³-
äåîêàìåðà.

— Ó íàñ ñëóæèòü õëîïåöü, ÿêèé 
äîáðå çíàºòüñÿ íà ñó÷àñí³é òåõ-
í³ö³, çí³ìàº íà êàìåðó «ãàðÿ÷³» 
äåíüêè, — ïðîäîâæóº áîºöü. — 
Ï³ä ÷àñ îáñòð³ëó 29 ÷åðâíÿ â³í 
òàêîæ óâ³ìêíóâ êàìåðó, çàêð³ïèâ 
¿¿ íà øîëîì³. Éîãî êîíòóçèëî, 

òîìó âèìêíóòè êàìåðó í³ÿê 
íå ì³ã. Îñü òàê ³ âèéøîâ çàïèñ 
óñüîãî îáñòð³ëó.

Ìèêîëà êàæå, ùî òåïåð, 
ó øïèòàë³ âîíè ë³êóþòüñÿ ðàçîì 
ç á³éöåì, ÿêèé çàïèñàâ ìîìåíò 
îáñòð³ëó ³ çàãèáåë³ Ìàêñèìà.

— ×åñíî êàæó, ÿ íå çì³ã äîäè-
âèòèñÿ äî ê³íöÿ òå ñòðàõ³òòÿ, ùî 
çâàëèëîñÿ íà ãîëîâè õëîïö³â, — 
ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — 
Íà ïåðåäîâ³é ç ñ³÷íÿ. Áàãàòî-÷îãî 
áà÷èâ. Àëå êîëè ãèíå òâ³é äðóã, 
íà òàêå äèâèòèñÿ íåìà ñèë.

Çà ñëîâàìè â³éñüêîâîãî, 
â óêðèòò³ çíàõîäèëîñÿ òðîº. 
Ìàêñèì ñèä³â ïîñåðåäèí³, õëîïö³ 
ïî êðàÿõ. Íàêðèòòÿ ó äâà íàêà-
òè. Ðÿä äåðåâ’ÿíèõ áàëîê ³ øàð 
çåìë³, ïîò³ì çíîâó áàëêè ³ äâà 
øàðè çåìë³. Íàêðèòòÿ ðîçòðîùè-
ëî, ïîñ³êëî, ÿê äðîâà, õëîïö³â 
â³äêèíóëî, à Ìàêñèìó çàòèñíóëî 
áàëêàìè øèþ.

— Ï³ä ÷àñ îáñòð³ëó ÿ áóâ íà ³í-
ø³é ïîçèö³¿, — òîìó, ÿê âñå ñòà-
ëîñÿ, ïîáà÷èâ óæå íà â³äåî, — ïî-
ÿñíþº ÷îëîâ³ê. — Íó, é õëîïö³ 
ðîçïîâ³äàþòü, âîíè æ áóëè ïîðÿä 
ó ò³ õâèëèíè.

З ЧОГО СТРІЛЯЛИ? Óòî÷íþþ 
ó á³éöÿ, ç ÷îãî ñòð³ëÿëè áîéîâè-
êè ó òîé äåíü ïî ¿õí³õ ïîçèö³ÿõ. 

КАМЕРА ЗАПИСАЛА, ЯК ЗАГИНУВ 
ПРАПОРЩИК ІЗ ЖМЕРИНКИ 
Свідок трагедії  Журналісту RIA 
вдалося розшукати очевидця обстрілу 
бойовиками бліндажа і загибелі 
39-річного прапорщика із Жмеринки 
Максима Керничного. Як це сталося, 
боєць на ім’я Микола говорив з болем 
у серці, бо втратив найкращого друга

Ó îäíèõ ïîâ³äîìëåííÿõ éäåòüñÿ 
ïðî îáñòð³ë ç òàíêà, â ³íøèõ — 
ç ì³íîìåò³â. Â³éñüêîâèé êàæå, 
áèëè ³ ç ì³íîìåò³â, ³ ç òàíê³â. 
Çà éîãî ñëîâàìè, îáñòð³ë ðîçïî-
÷àëè ç³ ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿.

— Àâòîìàòè, êóëåìåòè, ãðà-
íàòîìåòè «ñåïàð³â» çàãîâîðèëè 
äåñü îá 11-é ðàíêó, — ðîçïîâ³äàº 
àòîâåöü. — ×åðåç ãîäèíó âäàðèëè 
ç ì³íîìåò³â 82-ãî êàë³áðó. Ï³ñëÿ 
öüîãî âîíè îòðèìàëè «îòâºòêó». 
Àëå íà öüîìó íå çàñïîêî¿ëèñÿ. 
Ì³íîìåòíèé îáñòð³ë äîïîâíèëè 
ïîñòð³ëè ç òàíêà. Ïîñòð³ë ç òàí-
êà ñïåöèô³÷íèé, ÿê ìè êàæåìî, 
äóæå ïðîòèâíèé, éîãî í³ ç ÷èì 
íå ñïëóòàºø.

Ïî÷àëîñÿ ñïðàâæíº ïåêëî. 
ßê ñòâåðäæóº áîºöü, ç³ ñòîðîíè 
ßñèíóâàòñüêî¿ ðîçâ’ÿçêè âäàðèëà 
ùå é àðòèëåð³ÿ ñíàðÿäàìè 122-ãî 
êàë³áðó.

— ßñèíóâàòñüêà ðîçâ’ÿçêà â³ä 
íàøèõ ïîçèö³é íå äàë³, ÿê ï³â-
òîðà ê³ëîìåòðè, — óòî÷íþº Ìè-
êîëà. — Ùî ñàìå âëó÷èëî ó áë³í-
äàæ, äå çíàõîäèëîñÿ òðîº íàøèõ 
ðàçîì ç ìî¿ì äðóãîì Ìàêñîì, 
ñêàçàòè âàæêî. Íàñòóïíîãî äíÿ 
«ñåïàðè» âçàãàë³ ñòðàõ âòðàòè-
ëè — ï³øëè â àòàêó. Íàñ, ïîðàíå-
íèõ, ç ïîçèö³é åâàêóþâàëè. Ùî 
â³äáóâàëîñÿ 30 ÷åðâíÿ, çíàºìî ç 
ðîçïîâ³äåé íàøèõ ïîáðàòèì³â. 
Êàæóòü, ï³äáèëè ³ òàíê, ³ ÁÌÏ, 
³ àòàêó â³äáèëè.

– Ùî ñàìå âëó÷èëî 
ó áë³íäàæ, äå 
çíàõîäèëîñÿ òðîº 
íàøèõ ðàçîì ç ìî¿ì 
äðóãîì Ìàêñîì, 
ñêàçàòè âàæêî

Максима Керничного провели в останню путь 
у неділю, 2 липня.  Йому було 39 років

ОЛЬГА БОБРУСЬ, (063)6371070 
 Çàâåðøèâñÿ ñóä íàä âáèâöÿìè 
27-ð³÷íîãî òàêñèñòà Ðîìàíà Äà-
íèëþêà, ÿêîãî æîðñòîêî çàäóøè-
ëè. Óáèâöþ-ðåöèäèâ³ñòà çàñóäèëè 
äî äîâ³÷íîãî óâ'ÿçíåííÿ. Ïðî öå 
ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-ñëóæáà ïðîêó-
ðàòóðè Â³ííè÷÷èíè.

Ðîìàí Äàíèëþê ïðàöþâàâ àâòî-
ìèéíèêîì òà ï³äðîáëÿâ òàêñèñ-
òîì ó Â³ííèö³. À 17 ëèñòîïàäà 
2015 ðîêó ïåðåñòàâ âèõîäèòè 
íà çâ’ÿçîê ³ íå ç’ÿâëÿâñÿ íà ðî-
áîò³. Ò³ëî Ðîìàíà çíàéøëè â ïîë³ 
á³ëÿ ñåëà Àãðîíîì³÷íå. Óáèâöÿìè 
âèÿâèëèñÿ äâîº ðàí³øå ñóäèìèõ 
çà òÿæê³ ïðàâîïîðóøåííÿ ÷îëî-
â³ê³â òà ìîëîäèê, ÿêèé ìåøêàâ 
â îäíîìó áóäèíêó ç ïîòåðï³ëèì.

Ó îäèí ç îñ³íí³õ âå÷îð³â, êîëè 

òàêñèñò â³äïî÷èâàâ óäîìà, çëî-
âìèñíèêè âäåðëèñü äî ïîìåø-
êàííÿ, æîðñòîêî ïîáèëè ÷îëîâ³-
êà ³ çàáðàëè ó íüîãî áàíê³âñüêó 
êàðòêó. Äîêè äâîº ç³ ñï³ëüíèê³â 
¿çäèëè ïî í³÷íîìó ì³ñòó òà çí³ìà-
ëè ç êàðòêè ãîò³âêó, òðåò³é, íå ïî-
ïåðåäæàþ÷è ñï³âó÷àñíèê³â, çàäó-
øèâ ïîòåðï³ëîãî ³ îá³êðàâ éîãî: 
çàáðàâ ãðîø³ ³ êëþ÷³ â³ä àâòî-
ìîá³ëÿ. Ó÷àñíèêè êðèì³íàëüíî¿ 
òð³éö³ ïîä³ëèëè ãðîø³, ï³ñëÿ ÷îãî 
äâîº çëî÷èíö³â, ÿê³ íåñïîä³âàíî 
äîâ³äàëèñÿ ïðî ñìåðòü æåðòâè, 
äîïîìîãëè óáèâö³ ñïî÷àòêó âè-
âåçòè ò³ëî, à ïîò³ì ïðèêîïàòè 
éîãî. Ö³íó æèòòÿ þíàêà ñêëà-
ëè 10700 ãðèâåíü òà àâòîìîá³ëü 
«ÇÀÇ-Ñåíñ». Äâîº ï³äîçðþâàíèõ 
ïîêàçàëè ì³ñöå, äå âîíè çàêîïàëè 

Ðîìàíà ï³ñëÿ âáèâñòâà.
Ñóä âèçíàâ âèííèìè óñ³õ òðüîõ 

çëîâìèñíèê³â. Íàéìîëîäøîãî ç 
íèõ, ÿêèé ðàí³øå íå ìàâ ïðîáëåì 
³ç çàêîíîì, çàñóäæåíî çà ðîç-
á³éíèé íàïàä òà ïðèõîâóâàííÿ 
îñîáëèâî òÿæêîãî çëî÷èíó äî ïî-
çáàâëåííÿ âîë³ íà òåðì³í äåâ'ÿòü 
ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Ùå 
îäíîìó ï³äñóäíîìó ïðèçíà÷åíî 
ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâëåííÿ 
âîë³ íà ñòðîê äâàíàäöÿòü ðîê³â ç 
êîíô³ñêàö³ºþ ìàéíà. Òðåòüîãî æ ç 
íèõ, ÿêèé ìàº áàãàòå êðèì³íàëüíå 
ìèíóëå, çàñóäæåíî äî äîâ³÷íîãî 
ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç êîíô³ñêàö³ºþ 
ìàéíà. Ñóä çàäîâîëüíèâ ³ öèâ³ëü-
íèé ïîçîâ ìàòåð³ çàãèáëîãî õëîï-
öÿ ïðî ñòÿãíåííÿ çàïîä³ÿíî¿ ¿é 
ìàòåð³àëüíî¿ ³ ìîðàëüíî¿ øêîäè.

Убивця вінницького таксиста сидітиме довічно

Під час слідства злочинець показував, де закопав тіло Романа
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42
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СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Під ангіною, як правило, ма-
ють на увазі тонзиліт — запа-
лення піднебінних мигдаликів. 
На противагу загальноприйнятій 
думці, що ангіну потрібно 
л і к у в а т и  а н т и б і о т и к а м и , 

хотілося б відзначити, що пе-
реважна більшість тонзилітів 
у дітей викликано вірусами, 
тими ж самими, які викли-
кають ГРВІ (віруси герпесу, 
аденовіруси та ін.). І тільки 
менша частина викликають-
ся бактеріями (стрептокок, 
стафілокок, коринебактерії і 
т. д). Для з'ясування причини 
тонзиліту і вибору відповідної 
лікувальної тактики необхідно 
звернутися до лікаря. 

Íàòàëÿ 
Ñóõàíîâà

ë³êàð ïåä³àòð 
â³ííèöüêîãî 

ìåäè÷íîãî öåíòðà 
«Àëüòàìåäèêà 

ïëþñ»

Коментар експерта

401851

400296

381701

8.06 9.06 10.06 11.06 12.06 13.06 14.06 15.06 16.06 17.06 18.06 19.06 20.06 21.06 22.06 23.06 24.06 25.06 26.06 27.06 28.06 29.06

ЧЕРЕЗ СПЕКУ ДІТИ 
ПОЧАЛИ ХВОРІТИ НА АНГІНУ
Бережіть горло  Кожен день 
по місту чергує близько 28 бригад 
швидкої. Лікарі кажуть, що викликів 
до хворих поменшало, хоча структура 
не змінилась. Тобто, як і раніше, лідирують 
серцево-судинні хворі та травми. Але з 
приходом спеки почастішали дитячі ангіни

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Îñòàíí³ òèæ-
í³ ÷åðâíÿ áàëó-
âàëè â ³ííè÷àí 

+30 íà ñòîâï÷èêó òåðìîìåòðà 
âäåíü ³ +20 âíî÷³. Òàêèé ïåðåïàä 
òåìïåðàòóð íå ì³ã íå ïîçíà÷èòèñÿ 
íà ñàìîïî÷óòò³ ëþäåé. Òîæ ö³ë-
êîì éìîâ³ðíî, ùî ðîáîòè ó ë³-
êàð³â øâèäêî¿ ìàëî á ïîá³ëüøà-
òè. Àëå, çà ñëîâàìè çàñòóïíèêà 
ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Â³ííèöüêîãî 
îáëàñíîãî öåíòðó åêñòðåíî¿ äî-
ïîìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô 
Îëåãà Ñ³äàêà, çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü 
âèêëèê³â øâèäêî¿ ïîìåíøàëà.

— Ñêàçàòè ïðî òå, ùî ëþäè ïå-
ðåñòàëè ïðîñòî òàê òåëåôîíóâàòè 
íà øâèäêó, òîìó ð³âåíü âèêëèê³â 
çìåíøèâñÿ — íå ìîæíà. Áàãà-
òî êîíñóëüòàö³é íàäàºìî îäðàçó 
ïî òåëåôîíó, - êàæå ë³êàð. - Âè-
êëèêè, ùî íå â³äíîñÿòüñÿ äî åêñ-
òðåíèõ, àáî õðîí³÷íèõ õâîðèõ ìè 
ïåðåàäðåñîâóºìî íà ñ³ìåéíèõ 
ë³êàð³â. Òàêèì ÷èíîì ê³ëüê³ñòü 

âõ³äíèõ äçâ³íê³â íà øâèäêó çà-
ëèøèëîñü íà òîìó æ ð³âí³, ïðîñòî 
âè¿çä³â øâèäêî¿ ïîìåíøàëî.

Òà, çà ñëîâàìè Îëåãà Ñ³äàêà, 
çà îñòàíí³é ì³ñÿöü ñåðåä âèêëè-
ê³â â³ííè÷àí «ïîâèëàçèëè» äèòÿ÷³ 
àíã³íè.

— ÃÐÂ² öå íå íàçâåø, òîìó 
ùî çàðàç íå ñåçîí, — ãîâîðèòü 

ë³êàð. — Ïðî ñïëåñê äèòÿ÷èõ 
àíã³í ãîâîðèòè íå âàðòî, àäæå 
çà äîáó ë³êàð³ âè¿çäÿòü äî äâîõ-
òðüîõ òàêèõ ä³òåé. Ïðîòå ðàí³øå 
òàêèõ âèêëèê³â íå áóëî, à ç ïîòå-
ïë³ííÿì ä³òè ëàñóþòü ìîðîçèâîì, 
ï'þòü õîëîäíó âîäó. ßêùî äèòèíà 
ñõèëüíà äî õâîðîáè, òî ìàº çà-
ãîñòðåííÿ õðîí³÷íîãî òîíçèë³òó.
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БРЕЙК-ДАНС CТАВ 
ОЛІМПІЙСЬКИМ СПОРТОМ Виграли турнір 

 Ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç 
ôóòáîëó ñåðåä þíàê³â äî 12 
ðîê³â ïàì’ÿò³ Âîëîäèìèðà 
Ï³íêîâñüêîãî â³äáóâñÿ â 
Óæãîðîä³. Ñòàðòóâàëè 24 êî-
ìàíäè. Â³ííèöþ ïðåäñòàâëÿ-
ëà ÄÞÑØ «Ïðåì’ºð-Íèâà» 
(òðåíåð – Îëåã Øóìîâèöü-
êèé). Ó ãðóï³ âîíà ïîñ³ëà 
ïåðøå ì³ñöå.
Ó ÷âåðòüô³íàë³ â ñåð³¿ 
ïåíàëüò³ íèâ³âö³ çäîëàëè 
«×îðíîìîðåöü» (Îäåñà), ó  
ï³âô³íàë³ – «Ìîñ³ð» (Ñëî-
âà÷÷èíà) – 1:0, ó ô³íàë³ 
– «Êàðïàòè» (Ëüâ³â) – 3:1. 
Êðàùèì ãðàâöåì òóðí³ðó 
ñòàâ â³ííè÷àíèí Âëàä Ãàâ-
ðèëåíêî, à êðàùèì áîì-
áàðäèðîì – Âàëåð³é ×óõíî 
(13 ì’ÿ÷³â).

Конкурс 
фотографії 
 Òðèâàº îáëàñíèé êîíêóðñ 
ñïîðòèâíî¿ ôîòîãðàô³¿. 
Éîãî ïðîâîäèòü â³ää³ëåííÿ 
ÍÎÊ Óêðà¿íè îêðåìî ñåðåä 
ïðîôåñ³îíàë³â, àìàòîð³â ³ 
ä³òåé (äî 16 ðîê³â). Ïðèçåðè 
îòðèìàþòü ãðîøîâ³ ïðåì³¿. 
Ôîòîãðàô³¿ ïðèéìàþòüñÿ 
â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ 
çà àäðåñîþ: 
mihailo.barskiy@gmail.com. 
Äîâ³äêè çà òåëåôîíîì: 
099–128–52–72.

Залізна гра 
 Ó ñóáîòó, âîñüìîãî ëèïíÿ, 
ïðîéäå â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò 
Â³ííèö³ ç âàæêî¿ àòëåòèêè 
ñåðåä ìîëîä³ (äî 23 ðîê³â). 
Øòàíãó ï³äí³ìàòèìóòü ó 
çàë³ âàæêî¿ àòëåòèêè Öåí-
òðàëüíîãî ì³ñüêîãî ñòàä³îíó. 
Ïî÷àòîê – îá 11.00.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Заняття брейк-дансом у Вінниці 
відбуваються на базі СК «Мак-
симус» (вул. Оводова, 22, тел. 
096–595–81–60 — тренер Ігор 
Базелюк), «Soul dance studio» 
(пров. Цегляний, 12, тел. 093–07–
80–653), «Power dance studio» 
(вул. Київська, 16, «Інфракон», 
каб. 203, тел. 093–001–21–13), 
центрі «Дивосвіт» (вул. Стель-
маха, 43-б, тел. 573–816) і «Art 
Fusion Dance Studio» (вул. Дачна, 

7, 096–475–88–78).
Приймають дітей від шести років. 
Верхньої межі немає. Свої сили 
можуть спробувати й вінничани 
старше 40 років. Дівчата трену-
ються нарівні з хлопцями. Вод-
ночас є обмеження за станом 
здоров’я.
— Це, приміром, слабке серце чи 
проблеми з руками. Таким людям 
варто спробувати щось інше, — 
каже Ігор Базелюк.

Де займатися?

Брейк-данс — стиль вуличного 
танцю. Розвився з хіп-хоп-руху 
в Нью-Йорку (США) на почат-
ку 70-х. Це найстаріший і най-
відоміший зі всіх стилів хіп-хопу. 
Брейк зародився у 1969 році за-

вдяки зірці того часу Джеймсу 
Брауну і його хіту «Get on the 
Good Foot». Під час виконання 
своїх композицій він виконував 
танець «Good Foot», який згодом 
став окремим стилем.

З історії виду 

Випуск №26 (995)
Мінімальні двоходові задачі на кооперативний мат. Зверніть увагу — у 
білих, крім короля, лише одна бойова фігура, яка матує чорного короля.
 
Задача №1995-1998
М Пархоменко (Вінниця)
Друкується вперше

h 2  2.1.1.1                     I) ч.Kb7;
 
ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №26 (1340) 28 червня 2017 року
Задача №1993 
Цифра «8»
Мат в 4 ходи. 1. b7! (Загроза 2.b8Kx);
1… b3+ 2. Kp:b3! Kc1+ 3. Krc2! – 4. b8Kx;
Цифра «0».
C:e5! Kf8 2. Kpf4 K:e6x;

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Íà þíàöüêèõ Îë³ìï³éñüêèõ 
³ãðàõ 2018 ðîêó â Áóåíîñ-Àéðåñ³ 
(Àðãåíòèíà) âïåðøå áóäå ïðåä-
ñòàâëåíèé òàíöþâàëüíèé ñïîðò. 
Çîêðåìà, áðåéê-äàíñ, ÿêèé ñòàâ 
ïîïóëÿðíèì ó äåñÿòêàõ êðà¿í 
íà ð³çíèõ êîíòèíåíòàõ. Ó íüîìó 
ðîç³ãðàþòü íàãîðîäè ì³æ æ³íî-
÷èìè, ÷îëîâ³÷èìè ³ çì³øàíèìè 
êîìàíäàìè. Ïîºäèíêè ïðîéäóòü 
ó ôîðìàò³ áàòë³â (íà âèáóâàííÿ), 
à îö³íêè çà âèñòóïè âèñòàâëÿòè-
ìå æóð³.

ВИТЯГУВАТИ ВЛАСНУ ВАГУ. Êî-
ðåñïîíäåíò RIA çàâ³òàâ íà òðå-
íóâàííÿ áðåéêåð³â, ÿêå ïðîâîäèâ 
18-ð³÷íèé ²ãîð Áàçåëþê. Â³í çà-
éìàºòüñÿ áðåéê-äàíñîì áëèçüêî 
ï’ÿòè ðîê³â. Ïî÷àâ îïàíîâóâà-

Дебют  Танці 
вперше будуть 
представлені 
на юнацькій 
Олімпіаді-2018 
в Аргентині. 
А у Вінниці 
популярний брейк 
опановують навіть 
шестирічні

Ігор Базелюк демонструє базові елементи своїм вихованцям 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459
 Â³ííèöüêèé ìàéñòåð ñïîð-

òó Â³êòîð Ñòðîíñüêèé âäðóãå 
ñòàâ ÷åìï³îíîì Óêðà¿íè ³ç çà-
î÷íèõ øàõ³â. Êîëèñü ¿õ íàçèâàëè 
ãðîþ çà ëèñòóâàííÿì, à çàðàç óñ³ 
õîäè ïåðåäàþòü ²íòåðíåòîì. Àëå 
êîíòðîëü ÷àñó íà îáäóìóâàííÿ, 
ÿê ³ ðàí³øå, çíà÷íèé – 40 äí³â 
íà êîæí³ äåñÿòü õîä³â (³ç íàêî-
ïè÷åííÿì).   

– Ó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ÿ ãðàâ 
ç áåðåçíÿ ìèíóëîãî ðîêó, òîá-

òî ìàéæå ï³âòîðà ðîêó. Äî òîãî 
æ, ùå îäíà ïàðò³ÿ ïîêè òðèâàº. 
Àëå, íåçàëåæíî â³ä ¿¿ ðåçóëüòàòó, 
ÿ çäîáóâ äðóãå çîëîòî, – ðîçïîâ³â 
Â³êòîð Ñòðîíñüêèé.

Â³ííè÷àíèí íàáðàâ 9 î÷îê ç 
14 ìîæëèâèõ – 4 ïåðåìîãè, 10 
í³÷è¿õ. Ñð³áíó íàãîðîäó çäîáóâ 
Âîëîäèìèð Ñóñ³äåíêî (ÀÐ Êðèì) 
– 8,5 î÷êà, áðîíçîâó – Þð³é 
Àíîõ³í (Ëóãàíñüêà îáëàñòü) – 8 
î÷îê.

Ö³êàâî, ùî âïåðøå çà âñþ ³ñòî-

ð³þ çàî÷íèõ çìàãàíü îäèí øàõ³ñò 
äâ³÷³ ñòàâ ÷åìï³îíîì Óêðà¿íè. 
Ó 26 íàö³îíàëüíèõ ÷åìï³îíàòàõ 
áóëî 29 ïåðåìîæö³â (â äåÿêèõ ïî-
ä³ëÿëè ïåðøó ñõîäèíêó ³ çîëîòî 
âðó÷àëè îáîì).

– Çðîçóì³ëî, ìåí³ äîïîìàãàº 
ïîòóæíà êîìï’þòåðíà ïðîãðàìà. 
ß òàêîæ âèêîðèñòîâóþ áàçè ïàð-
ò³é. Àëå äåÿê³ ïîçèö³¿ ëþäèíà ðî-
çóì³º âñå æ êðàùå, í³æ «çàë³çî». 
Ïðèì³ðîì, êîëè ó ìåíå äåÿêèé 
÷àñ íå ïðàöþâàâ êîìï’þòåð, ÿ áåç 

éîãî äîïîìîãè çíàéøîâ ïîðÿòó-
íîê ó, çäàâàëîñÿ á, áåçíàä³éíîìó 
åíäøï³ë³ áåç ô³ãóðè, – ðîçïîâ³â 
Â³êòîð Ñòðîíñüêèé.

Íàðàç³ çàî÷íèìè øàõàìè íà Â³-
ííè÷÷èí³ çàéìàºòüñÿ ï³âòîðà äå-
ñÿòêà ãðàâö³â. Ó «äîêîìï’þòåðíó 
åðó» ãðîþ çà ëèñòóâàííÿì çàõî-
ïëþâàëîñÿ íà ïîðÿäîê á³ëüøå 
ñïîðòñìåí³â. Íà îñòàííüîìó çà-
î÷íîìó êîìàíäíîìó ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè çá³ðíà Â³ííè÷÷èíè ðîç-
ä³ëèëà 5–6 ì³ñöÿ.

До другого золота йшов півтора року

òè àçè òàíöþâàëüíîãî ñïîðòó 
ó ð³äí³é Æìåðèíö³. Ïîáóâàâ 
íà áàãàòüîõ ôåñòèâàëÿõ â ð³çíèõ 
êóòî÷êàõ Óêðà¿íè ³ çãîäîì ñòàâ 
íàñòàâíèêîì.

²ãîð Áàçåëþê íàãîëîøóº, ùî 
áðåéê çàñëóæåíî ìîæíà ââàæàòè 
ñïîðòîì, àäæå ó íüîìó º çíà÷í³ 
ô³çè÷í³ íàâàíòàæåííÿ. Ùîá òàí-
öþâàòè ó âëàñíîìó ñòèë³, ïîòð³á-
íî äóæå áàãàòî ïðàöþâàòè.

— Ïðèì³ðîì, íàïðèê³íö³ êîæ-
íîãî çàíÿòòÿ ó÷í³ ñòîÿòü «ó ïëàí-
ö³» (íà ðóêàõ) ï’ÿòü–äåñÿòü õâè-
ëèí. Çðîçóì³ëî, áàãàòî êà÷àºìî 
ïðåñ, â³äæèìàºìîñÿ òîùî, — êàæå 
²ãîð Áàçåëþê. — À îñü øòàíãó 

íàì ï³äí³ìàòè íå âàðòî. Áðåé-
êåðàì íåîáõ³äíî ëèøå âèòÿãó-
âàòè âëàñíó âàãó. Òîä³ é áóäóòü 
âèõîäèòè âñ³ íåîáõ³äí³ åëåìåíòè.

ВЕРХНІЙ І НИЖНІЙ БРЕЙК. Òðåíó-
âàííÿ ðîçïî÷àëîñÿ ç ðîçìèíêè, 
ÿêà âêëþ÷àëà é ðîçòÿæêó. Ï³ä 
÷àñ îñíîâíî¿ ÷àñòèíè òàíöþ-
ðèñòè îïàíîâóâàëè åëåìåíòè 
òîïðîêó (âåðõíüîãî áðåéêó), ùî 
º â³çèòêîþ á³áîÿ (áðåéêåðà). Öå 
ñòðèáêè, îáåðòè, òàíöþâàëüí³ 
ðóõè òîùî.

— Êëþ÷îâå çàâäàííÿ òîïðî-
êó — ïîêàçàòè ñåáå ÿê êðóòîãî 
òàíöþðèñòà. À òàêîæ, ÿê òè ïî-
òðàïëÿºø ó òàêò ìóçèö³, — ðîç-
ïîâ³â ²ãîð Áàçåëþê  Äàë³ þíàêè 
ïî÷àëè â³äïðàöüîâóâàòè åëåìåíòè 
ôóòâîðêó (íèæíüîãî áðåéêó). Öå 
òàíö³ íà ðóêàõ, çà óìîâè, ùîá 
ï’ÿòà òî÷êà íå òîðêàëàñÿ çåìë³. 

Òàêîæ ñïîðòñìåíè âèêîíóâàëè 
ïàóåðìóâè (îáåðòàííÿ íà ãîëîâ³ 
÷è ñïèí³). Áðåéêåðè êàæóòü, ùî 
ï³ñëÿ âèêîíàííÿ ïàóåðìóâó ãîëî-
âà ìîæå êðóòèòèñÿ, àëå íå áîëèòü. 
Íå çàáóëè é ïðî ôð³çè — êðàñèâó, 
åôåêòíó ïîçó íàïðèê³íö³ âèñòóïó. 

ВРА Ж АЮТЬ ОТОЧУЮЧИХ. 
17-ð³÷íèé Êîñòÿíòèí Áîðîâñüêèé 
çàõîïèâñÿ áðåéêîì äâà ðîêè 
òîìó. Êàæå, ùî îïàíóâàòè öåé 
âèä òàíöþ íåñêëàäíî. Ìîâëÿâ, 
ãîëîâíå, âèâ÷èòè áàçîâ³ òåõí³÷í³ 
åëåìåíòè.

— Äëÿ ìåíå íåìàº çíà÷åííÿ, 
òàíöþâàòè áðåéê ñàìîòóæêè 
÷è êîìïàí³ºþ ç ï’ÿòè ìîëîäèõ 
ëþäåé. Ñâî¿ìè áðåéêåðñüêèìè 
âì³ííÿìè âðàæàþ îòî÷óþ÷èõ. 
Ìîæó ñòàíöþâàòè ïðÿìî ó äâî-
ð³, íà çåìë³. À îñü íà äèñêîòåêè 
íå õîäæó, — êàæå Êîñòÿíòèí.



19 RIA, Ñåðåäà, 5 ëèïíÿ 2017

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 170127

ÐÎÇÂÀÃÈ

САФАРІ КЛУБ НА БЛОКА 
Це міні-готель, інтер’єр якого виконаний 
у тваринному стилі. На території є літній 
басейн. Працює цілодобово. Вартість за 
одну годину відпочинку — 50 гривень. 
Цілий день біля басейну коштує 200 
гривень. До послуг відвідувачів: 
спортклуб, автостоянка, “room service” 24 
години, солярій. Можна замовити масаж, 
манікюр, педикюр. 

  Адреса: 
Вінниця, вулиця Блока, 28 

  Телефони: (096) –26–600–26, 
(0432) 57–06–23, (096)-890–89–89 

 Сайт: safari-club.com.ua/menbasein 

 Соц.мережі: facebook.com/basseinsafari/ 

РЕСТОРАН-ГОТЕЛЬ DRIVE CLUB 
У Вінниці нещодавно відкрився 
готельно-ресторанний комплекс 
«Драйв-клуб». Користування басейном 
коштує 200 гривень. Для дітей зростом 
до 140 сантиметрів — 100 гривень. Є 
також ресторан, готель, апартаменти, 
автостоянка, автомийка, банкетний зал, 
магазин. Також функціонує зарядна 
станція для електромобілів.

  Адреса: 
Вінниця, вулиця Зулінського, 42 

  Телефони: (096) 431 21 91, 
(096)-393–77–77 

 Сайт: driveclub.vn.ua 

 Соц.мережі: facebook.com/driveclubspa

ЗАМІСЬКИЙ КОМПЛЕКС 
«ВІКТОРІЯ» 
Комплекс включає в себе також базу від-
починку «Тa-meri» з відкритим басейном. 
Вартість відвідування басейну 150 гри-
вень. Діткам до 100 сантиметрів вхід без-
коштовний, від 120 сантиметрів — 70 гри-
вень, вище 120-150 гривень. Атмосферу 
в центрі сімейного відпочинку створює 
казкова інтерпретація далекого Єгипту.

  Адреса: Вінниця, с. Зарванці, 
вулиця Мирна, 45 

  Телефони: (098) 000–94–94, 
(067)-703–99–00 

 Сайт: victoria.vn.ua 

 Соц.мережі: vk.com/restoran_victoria 

КЛУБ СІМЕЙНОГО 
ВІДПОЧИНКУ «КОМАРОВО» 
Знаходиться в селі Комарів 
за 14 кілометрів від Вінниці. Влітку 
посеред мальовничої природи тут можна 
відпочити з сім’єю. 
Є альтанки, фінські дерев’яні будиночки, 
тераса, дитячий майданчик та 
найголовніше — два басейни 
та один для малечі.

  Адреса: Вінницька область, 
Комарів, вул. Савчука, 20 

  Телефони: (067) 293 7325, 
(066) 945 4360 

 Сайт: comarovo.com.ua 

 Соц.мережі: facebook.com/comarovo

ПРИВАТНА САДИБА 
«БЕРЕЗИНО» 
Місце розташоване за п'ять кілометрів від Ві-
нниці на березі озера, поряд з яким ліс. Зона 
відпочинку з альтанками, мангалами, дитя-
чим та спортивним майданчиком, ресторан. 
Також можна пограти в настільний теніс. 
Провести час біля басейну коштує 150 гри-
вень в день. Для діток від 3 до 10 років вхід 
70 гривень. Працює він до пізньої осені.

  Адреса: Вінницька область, 
село Зарванці, вул. Зоряна, 1 

  Телефони: (096)594–76–76, 
(063)165–09–90 

 Сайт: goo.gl/Rk767y та dykanka.vn.ua 

Соц.мережі: goo.gl/v6spPr 

МІСЦЯ, ДЕ МОЖНА ВІДПОЧИТИ  
БІЛЯ ВІДКРИТОГО БАСЕЙНУ
Коли спекотно  Якщо не на море, то хоча б у басейн можна 
відправитися в спекотний день. Ми відібрали 9 таких місць 
відпочинку у Вінниці і області, де є відкритий басейн чи навіть кілька 
з шезлонгами, прохолодними напоями і чудовими краєвидами

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Ìàéæå âñ³ âîíè çíàõîäÿòüñÿ 
íà òåðèòîð³¿ áàç â³äïî÷èíêó. Âè 
ìîæåòå çàëèøèòèñÿ òàì íà ö³-
ëèé äåíü. Êîðèñòóâàííÿ áàñåé-
íîì âõîäèòü ó âàðò³ñòü çà âõ³ä 
íà òåðèòîð³þ. Äëÿ ä³òåé âõ³ä 

ïëàòíèé, ÿêùî âîíè çà çðîñòîì 
á³ëüøå 100-120 ñàíòèìåòð³â. 
Îêð³ì âîäíèõ ðîçâàã, çàçâè÷àé, 
äëÿ â³äïî÷èâàþ÷èõ º ðåñòîðàíè ç 
ë³òíüîþ òåðàñîþ, àëüòàíêè, äèòÿ-
÷³ ìàéäàí÷èêè òà  áàãàòî ³íøîãî. 
Ìîæíà â³äïî÷èòè ÿê ó ñàì³é Â³-
ííèö³, òàê ³ çà ì³ñòîì — â ñåëàõ. 

ЗАМІСЬКИЙ КОМПЛЕКС «БАТЕРФЛЯЙ» 
На території є три відкритих басейни і один 
закритий. Вхід — 180 гривень, куди входить 
користування басейном. Для діток від 2 до 10 років 
вхід — 80 гривень. 
Комплекс включає в себе готель-ресторан, 
спа-салон. На вулиці стоїть купіль. Там же 
спортмайданчик для гри у волейбол, міні-футбол, 
стіл для пін-понгу. 
Окрім цього, пропонується постріляти з лука, 
арбалета та пневматичної зброї або спробувати 
вейкбординг.

  Адреса: 
Вінниця, масив Сонячний, 1 

 Телефон: 067 433 4510 

 Сайт: butterfly.vn.ua 

 Соц.мережі: facebook.com/ZKButterfly

БАЗА ВІДПОЧИНКУ «ЛАНИ» 
Фішка закладу — це водні розваги: 5 великих 
басейнів з гірками (найвища 15 метрів) і 
трамплінами. 
Для дорослих покупатися в басейні коштуватиме 
200 гривень. Для дітей до 12 років є окремий басейн. 
Його вартість 100 гривень. 
Також є дитячий майданчик з каруселями і 
розвагами. 300 лежаків, відкриті душі з теплою 
водою, водоспад. Знаходиться ця місцина 
за 8 кілометрів від Вінниці посеред соснового лісу. 
Поряд річка Південний Буг.

  Адреса: 8 кілометр Гніванського шосе, село Бохоники, вул. 
Дружби, 51 (проїхати через село, не звертати, далі через міст).

 Телефон: 0432 694 344 

 Сайт: lany.20.ua

 Соц.мережі: goo.gl/qRYZZC 

МЕРЕЖА САДИБ «РОДИННЕ ГНІЗДО»: 
ГАРМАКИ, ГУБНИК, КАНАВА 
При бронюванні номера користування басейном без-
коштовне. Без бронювання — 100 гривень з людини 
за 8 годин. Сюди приїжджають пожити в українському 
селі і відчути, що таке зелений туризм. На просторах 
садиби і за її межами можна здійснити велопрогулянки 
по околиці, пограти в футбол, волейбол, баскетбол, 
дартс, постріляти з лука, посидіти в альтанках, поката-
тися на коні, приготувати шашлик на мангалі. Також тут 
проводять різноманітні майстер-класи з приготування 
домашнього хліба, борщу і вареників.

  Адреса: Вінницька область, Барський район, село Гармаки, 
вул. Леніна, 43 

 Телефони: (098) 079–31–99, (073) 033–82–82 

 Сайт: zeleniyturizm.com.ua/ua/garmaki

 Соц.мережі: facebook.com/zeleniyturizm.garmaki 

СЕЛО ГУБНИК 
Тут така сама цінова політика як і в Гармаках: 
100 гривень з людини за 8 годин. 
База відпочинку розташувалась біля річки 
Південний Буг і знаменитого затопленого кар'єру. 
Садиба розрахована на 20 гостей. 
Окрім басейну, на території є альтанки, 
дитячий та спортивний майданчик, 
автомобільна парковка. 
Як і в Гармаках, тут вас навчать готувати 
традиційну українську їжу та покажуть техніку 
Петриківського розпису.

  Адреса: Вінницька область, Гайсинський район, село 
Губник, вул. Набережна, 72 

 Телефони: (098) 079–31–99; (073) 033–82–82 

 Сайт: zeleniyturizm.com.ua/ua/gubnik

 Соц.мережі: facebook.com/zeleniyturizmgubnik
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Î ÷åòâåðò³é ãîäè-
í³ âå÷îðà, 29 ÷åðâ-

íÿ, ïåðåä ìåð³ºþ íåìîæëèâî áóëî 
ïðîéòè. Ïîðó÷ ïðèïàðêîâàí³ äå-
ñÿòêè äèòÿ÷èõ â³çî÷ê³â, à áàòüêè 
ãðàëèñÿ ç³ ñâî¿ìè ìàëÿòàìè. Ç áîêó 
â³ä áóä³âë³ ðîçñòåëèëè òðè äîâæå-
ëåçíèõ ìàòè. ßê ðîçïîâ³ëà âåäó÷à 
ä³éñòâà Ãàííà Âîðîíþê, öå òðàñè 
äëÿ ïîâçóí³â, ùî áåðóòü ó÷àñòü 
ó çìàãàíí³ «Çàá³ã ó ïîâçóíêàõ».

— Çàá³ã ïðîõîäèòü âæå â÷åòâåð-
òå ³ ç êîæíèì ðîêîì ó÷àñíèê³â 
ñòàº âñå á³ëüøå. Çàðàç çàðåºñòðó-
âàëîñÿ 30 ä³â÷àòîê òà ñò³ëüêè æ 
õëîï÷èê³â. ² ùå ðåºñòðàö³ÿ íå çà-
ê³í÷èëàñÿ, — ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ãàííà.

Òèì ÷àñîì, ìàëÿòà-ñïîðòñìåíè 
ðîçìèíàëèñÿ ïåðåä çàá³ãîì. Áàòü-
êè íà÷å òðåíåðè íàëàøòîâóâàëè ¿õ 
íà çìàãàííÿ — íå äàâàëè çàñíóòè 
òà ï³äáàäüîðþâàëè ³ãðàøêàìè.

— Ñîô³éêà íàìàãàºòüñÿ õîäèòè, 
àëå ñàìà áî¿òüñÿ. Òîìó ìè ùå ïî-
âçåìî. Äî çàá³ãó íå ãîòóâàëèñÿ. 
Ïîêè ùî Ñîô³éêà íå çíàéøëà 
ñîá³ òóò äðóç³â, õî÷à ³ãðàøêè â ³í-

øèõ ìàëþê³â ïðîñèòü, — ðîçêàçàëà 
â³ííè÷àíêà Â³êòîð³ÿ, ÿêà òðèìàëà 
10-ì³ñÿ÷íó äîíüêó íà ðóêàõ.

— Ìî¿é ìàë³é 11 ì³ñÿö³â, ³ 
âîíà äîñ³ ïîâçàº. Ñòàðøà äîíüêà 
âæå â 10 ì³ñÿö³â ïî÷àëà õîäè-
òè. À Ìàðãàðèòó í³ÿê íàâ÷èòè 
õîäèòè íå ìîæó. Âîíà ïðîñòî 
îáîæíþº ïîâçàòè, — ðîçïîâ³äàº 
¿¿ ìàòè Ëþäìèëà. Íàøó ðîçìîâó 
ïðèïèíÿº âåäó÷à ñâÿòà, ÿêà îãî-
ëîñèëà ñòàðò çìàãàíü.

Ïåðøèìè íà ì’ÿêó òðàñó âè-
éøëè õëîï÷èêè, à ï³ñëÿ íèõ ä³-
â÷àòêà. Çà ïðàâèëàìè, ä³òåé ìîæíà 
áóëî ïðèìàíþâàòè, àëå çàáîðîíåíî 
¿õ òÿãíóòè òà íåñòè äî ô³í³øó. Òîìó 
áàòüêè âèêîðèñòîâóâàëè óëþáëåí³ 
«áðÿçêàëüöÿ» ä³òåé: ³ãðàøêè, ìà-
øèíêè, öóêåðêè, ì’ÿ÷èêè òà ³íøå. 
Íàéêðåàòèâí³ø³ ìàòóñ³ òà òàòóñ³ 
çàìàíþâàëè ïîâçóí³â êàâîâèìè 
ñò³êàìè, ìîðîçèâîì òà ñï³íåðîì.

МАНИЛИ ПУЛЬТАМИ ТА МОБІЛКАМИ
Змагання  Перед мерією пройшов 
черговий «Забіг у повзунках». Ці малюки 
можуть похизуватися перед іншими 
дітьми, що в свої 10–11 місяців отримали 
перші відзнаки. А дехто колись 
зможе сказати, що «без мами і тата 
заробив на перші підгузки»

Переможених не було — усім учасниками розда-
вали повітряні кульки, олівці, альбоми та зошити. 
А найшвидшим давали підгузки, вологі серветки та 
грошові сертифікати від кафе «Дастоша».
Перше місце серед хлопчиків зайняв Ілля Скляров. 
Він подолав дистанцію за 9 секунд! «Срібло» діс-
талося Артему Кухренюку, а на третьому місці 
опинився Тимофій Бондар.
— Приманювали годинником, — розповів батько 
Іллюші. — Мій хлопчик дуже рухливий, ніколи не си-

дить на одному місці. Мріємо, щоб він став фут-
болістом. А цих підгузків нам вистачить на місяць.
Перше місце серед дівчаток зайняла Софія Черкіс, 
що доповзла до фінішу за 14 секунд. На другому 
місці — Ніка Лабунська, а третю сходинку посіла 
Злата Гальчук.
— Ні, не готувалися до змагань. Просто побачили 
в інтернеті та зареєструвалися останніми. У майбут-
ньому стане танцівницею, — розказала мати пере-
можниці Катерина.

Хто ж переміг?

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

Малюки під час забігу позували 
на камери. Часто це ставало причиною, що 
дітлахи зупинялися на трасі та не повзли далі

Батьки приманювали хлопчика Іллю 
годинником. Завдяки цьому він пройшов 
дистанцію за 9 секунд і став найшвидшим 
малюком Вінниці

Серед дівчаток Софійка доповзла 
першою. Як розповіла мама, дівчинка 
в майбутньому стане танцівницею
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Людина-павук. Повернення додому
Фантастичні пригоди
6.07–12.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Розваги дорослих дівчат
Комедія, 5.07, поч. о 21.55. Вартість квитків — 
75 грн. 6.07–12.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Тачки 3
Анімація, 5.07, поч. о 14.40, 16.50
Вартість квитків — від 65 грн
6.07–12.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Трансформери: Останній лицар
Фентезі, 5.07, поч. о 10.00, 11.50, 15.00, 19.10, 
21.55. Вартість квитків — від 65 грн
6.06–12.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Нікчемний Я 3
Анімація, 5.07, поч. о 10.00, 12.50, 18.00, 20.00
Вартість квитків — від 60 грн
6.07–12.07, час сеансів — за тел. 52–59–78

Час скажених псів
Трилер, 5.07–6.07, поч. о 20.00
Вартість квитків — 20 грн

Обладунки Бога-4
Пригоди, 5.07–6.07, поч. о 14.00, 16.00
Вартість квитків — 20 грн

Візьми мене штурмом
Комедія, 5.07–6.07, поч. о 20.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Мумія
Пригоди, 5.07, поч. о 14.40. Вартість квитків — від 
50 грн. 6.07–12.07, довідка — за тел. (096)0035050

Нікчемний Я 3
Анімація, 5.07, поч. об 11.00, 11.30, 12.10, 13.10, 
13.40, 14.20, 15.20, 15.50, 16.30, 17.30, 18.00, 
18.40, 19,20, 19.40, 20.10, 20.50, 21.30, 21.50, 
22.20. Вартість квитків — від 50 грн
6.07–12.07, довідка — за тел. (096)0035050

Тачки 3
Анімація, 5.07, поч. о 10.00, 12.20, 17.00
Вартість квитків — від 50 грн
6.07–12.07, довідка — за тел. (096)0035050

Операція "Казино"
Комедія, 5.07, поч. о 12.20, 14.20, 16.20, 18.20, 
20.20, 22.20. Вартість квитків — від 50 грн
6.07–12.07, довідка — за тел. (096)0035050

Синя безодня
Трилер, 5.07, поч. о 10.20. Вартість квитків — від 
50 грн. 6.07–12.07, довідка — за тел. (096)0035050

Трансформери: Останній лицар
Фантастика, 5.07, поч. о 13.00, 16.00, 19.00, 22.00
Вартість квитків — від 50 грн
6.07–12.07, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ

Виставка творів мистецтва
З 6 липня у залі Вінницького обласного 
експоцентру відкривається ювілейна 21-ша 
виставка творів мистецтва — 2017
Тематика виставки: живопис, графіка, 
скульптура, декоративно-прикладне мистецтво. 
Виставка триватиме до 16 липня
Довідки за телефонами: (0432)52–59–52, 
(067)9143233 (з питань участі).

Музей української марки 
ім. Я. Балабана
Минулого року у Вінниці відкрився Музей 
української марки. У експозиції музею 
представлені одні з найцікавіших марок, 
деякі з них є лише в одному екземплярі. Є 
марки вживані в Одесі, радянські марки та 
навіть ті, на яких згадано Голодомор. У повній 
колекції пана Олександра є марки, датовані від 
1850 року, гашені в різних українських містах. 

Найстаріший конверт з поштовим штемпелем 
датований 1830 роком. До слова, є також марка 
з нині білоруського міста Гомель, погашена 
українським тризубом. Музей української 
марки ім. Якова Балабана можна відвідати 
щодня, окрім понеділка, з 10-ї до 18-ї години. 
Школярам та студентам вхід безкоштовний. 
Також у музеї можна придбати сувенірні марки 
та листівки.
Відвідати музей можна за адресою — 
вул. Соборна, 26. Телефон для довідок 
(099)5343020.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі 
ТРЦ «SkyPark». Малюкам та дорослим 
тут пропонують побачити на власні очі та 
зрозуміти закони природи, поринути у світ 
популярної техніки та поекспериментувати 
самому. Територія музею складає більше 
1000 квадратних метрів. Тут представлені понад 
150 експонатів для виконання дослідів. «Музей 
науки» — цікаве місце для дітей, підлітків 
та дорослих! Тут також можна перекусити 
в тематичному кафе та придбати цікаві 
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні 
дні.
— для дітей (старших 3 років) та студентів — 
80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.

ВЕЧІРКИ 
АМАГАМА
(пр. Юності, 18, тел. 52–54–90)
Вечірка «Golden Hits» 
з хітами від 80 до 2000-х!
Нічний клуб «Амагама» запрошує щоп'ятниці 
на шалену вечірку «Golden Hits» з хітами від 
80 до 2000-х! Резиденти дискотек з найкращими 
хітами: OLD CD, Kenny, Papa, Maks Advanced. 
Замовлення столиків — за телефоном 52–54–90. 
Початок вечірки о 22.00.
Вхід для дівчат — вільний, для чоловіків — 40 грн!

Н2О
(проспект Космонавтів, 69, тел. 69–38–69)
«Exotic Party-2016»
Кожної п'ятниці нічний клуб «Н2О» запрошує 
на неймовірну вечірку «Exotic Party-2016». 
Ексклюзивний проект від PR group «ДЛЯ 
ЛЮДЕЙ», який об’єднує на одному 
танцювальному майданчику більш ніж 
15 національностей — 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.

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

ÀÔ²ØÀ

Великий купальський пікнік 
Департамент культури Вінницької міськради і 
Відділ у справах молоді та туризму Вінницької 
міськради запрошують відсвяткувати традиційне 
літнє свято весело та насичено.
Свято Івана Купала відбудеться у літній вечір 
7 липня у міському парку Дружби народів. 
Початок о 14.00.
Програма святкування Івана Купала 
на Вишенському озері:
 Розпочнеться дійство традиційним водяним 
батлом, а продовжиться конкурсом на кращий 
віночок, сплетений з живих квітів.
 У містечку майстрів продаватимуть цікавинки 
та проводитимуть різноманітні майстер-класи.
 Частуватимть смачненьким на фестивалі 
смаколиків BestFest.
Впродовж усього свята на сцені виступатимуть з 
концертною програмою кращі творчі колективи 
міста та області. Спеціальні музичні гості:
 співачка Оксана Кулик та харизматичний 
Dzidzio.
Увечері біля сцени розпалять традиційне 
купальське вогнище та запросять усіх бажаючих 
пострибати через нього. На завершення свята — 
вогняне шоу. Вхід вільний!

«У пошуках Made in Ukraine» 
Фестиваль «У пошуках Made in Ukraine» приїздить 
до Вінниці та запрошує вінничан провести чудові 
вихідні із найкращими українськими виробами та 
розвагами!
Дати проведення: 15 та 16 липня, з 10.00 ранку 
до 22.00.
Буде проходити найкраще свято літа у парку 
Горького, вул. Першотравнева.
Що вас чекає на фестивалі:
 75 найкращих виробників з товарами — від 
зубної щітки до меблів. І все це — перевірене 
за якістю, за адекватними цінами, з чудовим 
сервісом 
 Багато місця для відпочинку в парку — 
валяйтеся на траві, слухайте музику, розважайтеся 
 Instagram-фанатам — величезна фотозона, щоб 
ви встигли наробити фотографій на місяць наперед 
 Особлива увага — дітям. Розваги для дітей, 
малювання, аніматори, ігри, майстер-класи — і все 
це на свіжому повітрі 
 Для чотирилапих — фотозона для тварин, багато 
місця для прогулянок 
 Смачний фуд-корт з 15 найрізноманітніших 
кухонь світу 
Вхід вільний!

Фестиваль «Skyline» збирає всіх 
Вдруге фестиваль «Skyline» збирає всіх, хто любить 
хорошу музику та якісний відпочинок просто неба. 
Розширюй свої кордони разом з нами 15–16 липня 
в м. Бершадь на Вінниччині. Фестивальний острів чекає 
на тебе! «Skyline» — це, в першу чергу, еко-музичний 
фестиваль, актуальна і свідома точка зору молоді, 
яка обожнює якісну українську музику та живе в стилі 
«еко». На вас чекають масштабний open-air та лайн-ап 
виконавців, які знають, що таке драйв не з чуток.
На головній сцені виступлять: «Фіолет», Fontaliza, 
«Патроничі», ARLETT, MERVA, «Восьмий день», «Хас», 
«Натоліч», Mountain Breezе, «Інше небо», БАРАХТА, 
«Сонце в кишені», «Двері Боком», The Frank.
Акустична сцена: Віктор Новосьолов (гурт Анна), 
Женя і Катя, Скрудж, Repost, Колір, M. Тюссо, 
Riya, Alina Shevchenkо, Blackyard explores, While 
Alive, More neba. А також серед розваг: фаєр-шоу; 
локація екосвідомості; ярмарок та майстер-класи; 
спортивний майданчик; фотозона; нічний кінопоказ; 
літературна сцена; дитяча локація; свято холі; 
наметове містечко.
Як бачите, кожен тут може знайти щось цікаве для 
себе. Тому чекаємо на вас великими компаніями та 
навіть цілими сім’ями.
Телефон для довідок (096)2220022.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

В'ЯЧЕСЛАВ УЗЕЛКОВ, СПОРТСМЕН, ТЕЛЕВЕДУЧИЙ 
У мене враження, що до тренувального залу ходять ті, хто ще 
не їздив на море, та ті, хто постійно ходить. Ті — хто з'їздив, 
знову відпочивають, чекають квітня наступного року))

ПРЕСС-СЛУЖБА 
«ЕКОФЕРМА»

Åñòü îäíà äåòñêàÿ ñêàçêà, êîòîðàÿ, 
êàê íè îäíà äðóãàÿ, ïîêàçûâàåò îòëè÷èå 
ïðàâèëüíîãî ïîäõîäà ê ñâîåìó çäîðîâüþ 
îò íåïðàâèëüíîãî. Ýòî «Òðè ïîðîñåíêà».

Ïîñóäèòå ñàìè. Â ÷åì ðàçíèöà ìåæäó 
ãëàâíûìè ãåðîÿìè? Â ïîäáîðå ñòðîè-
òåëüíîãî ìàòåðèàëà äëÿ ñâîèõ äîìèêîâ.

Îäèí ïîñòðîèë èç ñîëîìû, âòîðîé — 
èç äåðåâà, à òðåòèé, íàèáîëåå ïðàêòè÷-
íûé — èç êàìíÿ. ×òî áûëî äàëüøå, âñå 
çíàþò: âîëê îáëîìàë çóáû òîëüêî íà ñà-
ìîé êðåïêîé õèæèíå.

Òàê âîò, ñ íàøèì òåëîì ñèòóàöèÿ ðîâ-
íî òàêàÿ æå. Îðãàíèçì ïîñòîÿííî îòñòðà-
èâàåò ñåáÿ. Êîæà, íàïðèìåð, ïîëíîñòüþ 
îáíîâëÿåòñÿ êàæäûå äâå íåäåëè, êðîâü — 
êàæäûå 150 äíåé, ïå÷åíü — 500 äíåé, 
ïî÷êè è ñåëåçåíêà — 300, ñêåëåò — 
10 ëåò. Ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë äëÿ ýòîãî 
ïðîöåññà ïîñòóïàåò ê íàì ñ ïèùåé.

Õîðîøèé ïîâîä çàäóìàòüñÿ ïåðåä òåì, 
êàê óòîëèòü ãîëîä: à íå ñîáèðàåìñÿ ëè 
ìû çàãðóçèòü ñåáÿ «ñîëîìîé», âìåñòî 
õîðîøåãî êðåïêîãî «êàìíÿ»?

×òî ÿâëÿåòñÿ «âîëêîì» ïîíÿòíî. Ýòî 
áîëåçíè. Èõ ìíîãî. Ñòó÷àòñÿ îíè â íàøè 
äâåðè ïîñëå 40–50 ëåò, à èíîãäà è ïîñëå 
30. Òàê ÷òî ëó÷øå áûòü âî âñåîðóæèè.

Ïî ýòîìó ïîâîäó åñòü èíòåðåñíàÿ êíè-
ãà: «Êèòàéñêîå èññëåäîâàíèå» Êîëèíà 
Êýìïáåëëà. Ðåêîìåíäóåì ïî÷èòàòü. Âîç-
ìîæíî, îíà èçìåíèò âàøó æèçíü. Åñëè 

êîðîòêî: àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå íà ïðî-
òÿæåíèè 20 ëåò èçó÷àëè ñâÿçü ìåæäó åäîé 
è áîëåçíÿìè. Ñòàòèñòè÷åñêèå äàííûå îíè 
ñîáèðàëè â Êèòàå, ãäå õàðàêòåð ïèòàíèÿ 
íàñåëåíèÿ ñèëüíî îòëè÷àåòñÿ îò ðåãèîíà 
ê ðåãèîíó. Èçó÷àëè 48 âèäîâ ðàêà. Â ðàìêàõ 
èññëåäîâàíèÿ óñòàíîâèëè áîëåå 8000 âçà-
èìîñâÿçåé ìåæäó åäîé è áîëåçíÿìè. Õóæå 
âñåãî ñèòóàöèÿ ñî çäîðîâüåì íàñåëåíèÿ 
îáñòîÿëà â òåõ ðåãèîíàõ, ãäå ïèòàþòñÿ ïðè-
áëèçèòåëüíî òàê æå, êàê â Åâðîïå. Ëó÷øå 
âñåãî — â ñåëüñêèõ îáëàñòÿõ, ãäå ëþäè 
åäÿò íàòóðàëüíóþ ïèùó, ïðåèìóùåñòâåííî 
ðàñòèòåëüíîãî ïðîèñõîæäåíèÿ.

КУДА ЗАХОДИТЬ
Íàøà Âèííèöà, êîíå÷íî, íå ñåëî. 

Ôåðìó íà áàëêîíå äåâÿòèýòàæêè íå ðàñ-
êèíåøü. Íî ïèòàòüñÿ çäîðîâîé åäîé 
ìîæíî è â ãîðîäå.

Ïðîñòî, ìåñòà íàäî çíàòü.
Ñàìûå áîëüøèå ìàãàçèíû íàòóðàëüíûõ 

ïðîäóêòîâ â Âèííèöå — ýòî «ÅêîÔåðìà». 
Îäèí íàõîäÿòñÿ íà Ñêàëåöêîãî, 4, âòî-
ðîé — íà Çàìîñòÿíñêîé, 1. ×òî âûáðàòü 
òóò íàéäåòñÿ è âåãåòàðèàíöàì, è çàáîò-
ëèâûì ìàìàì, è ñïîðòñìåíàì, è ëþäÿì 
ñ ñàõàðíûì äèàáåòîì. È ïðîñòî òåì, êòî 
ðàçóìíî ïîäõîäèò ê ñîáñòâåííîìó ðàöèîíó.

Åñëè ðàçíîîáðàçèå òîâàðîâ âàñ çàïóòà-
åò — åñòü ïðîäàâöû-êîíñóëüòàíòû. Õîòÿ 
â «ÅêîÔåðìå» íàñòàèâàþò íà äðóãîé ôîð-
ìóëèðîâêå: «êîíñóëüòàíòû-ïðîäàâöû». 
Èõ ãëàâíàÿ çàäà÷à íå ñáûò ïðîäóêöèè, 
à îáùåíèå ñ ïîñåòèòåëÿìè ìàãàçèíà. Òóò 

ñ÷èòàåòñÿ àáñîëþòíî íîðìàëüíûì, åñëè 
÷åëîâåê ïðîâîäèò â òîðãîâîì çàëå ïîë÷à-
ñà, ðàññïðàøèâàåò ïðî òîâàðû è óõîäèò, 
íè÷åãî íå êóïèâ ñ ïåðâîãî ðàçà.

Â «ÅêîÔåðìå» î÷åíü òùàòåëüíî âûáè-
ðàþò ïîñòàâùèêîâ. Ìåíåäæåðû ìàãàçèíà 
äàæå åçäÿò ñìîòðåòü, êàê îðãàíèçîâàíî 
ïðîèçâîäñòâî ó ïîòåíöèàëüíûõ ïàðòíå-
ðîâ. Ñðàâíèâàþò îáðàçöû, âûáèðàþò, 
÷òî ëó÷øå. Òîëüêî èçãîòîâèòåëÿ ïðà-
âèëüíûõ êîçüèõ ñûðîâ èñêàëè ïîëãîäà. 
Çàáðàêîâàëè ìíîæåñòâî áðåíäîâ, ïîêà 
íå ïîçíàêîìèëèñü ñ Èãîðåì Íåáûëî-
âè÷åì è åãî ôåðìåðñêèì õîçÿéñòâîì 
«Ýêî-Êàðïàòû».

ЗАЧЕМ ЗАХОДИТЬ
Òåïåðü ïðîâåäåì íåáîëüøóþ ýêñêóð-

ñèþ. Ïðåäñòàâüòå, ÷òî çàõîäèòå â ìàãàçèí 
«ÅêîÔåðìà». Âàøèì ãëàçàì ïðåäñòàíóò:
 Ìîëî÷íûå ïðîäóêòû. Ìîëîêî, êå-

ôèðû, éîãóðòû è ïðî÷åå. Íàòóðàëüíûå 
è îðãàíè÷åñêèå îò ëó÷øèõ ïðîèçâîäè-
òåëåé Óêðàèíû. Ñðîê õðàíåíèÿ — ìè-
íèìàëüíûé.
 Êðóïû, øðîòû è ìàêàðîíû. Îñíîâà 

çäîðîâîãî ðàöèîíà. Âñå âûðàùåíî áåç 
õèìè÷åñêèõ óäîáðåíèé.
 Õëåáîáóëî÷íûå èçäåëèÿ. Èõ âûïåêà-

þò áåç ïðîìûøëåííûõ äðîææåé, âìåñòî 
ýòîãî èñïîëüçóþò çàêâàñêè.
 Ìÿñíûå èçäåëèÿ (ñâèíûå, òåëÿ÷üè, 

èíäþøèíûå). Êîï÷åíûå, ñûðîêîï÷åíûå, 
ñûðîâÿëåíûå êîëáàñû. Ñîñèñêè, ïåëü-
ìåíè. Äëÿ èõ èçãîòîâëåíèÿ áåðóò ìÿñî 

æèâîòíûõ, âûðàùåííûõ íà îðãàíè÷åñêîì 
êîðìå, áåç ñòåðîèäîâ, ãîðìîíîâ è ïðî÷åãî.
 Âèòàìèííûå ñìåñè. Íàïðèìåð, ÿãîä-

íàÿ ïàñòà Liqberry, àíàëîãîâ êîòîðîé íåò 
íå òîëüêî â Óêðàèíå, à è â ìèðå.
 Ìàñëà. Âûáîð î÷åíü øèðîêèé. 

Îò ïîäñîëíå÷íîãî è ëüíÿíîãî ìàñëà, 
èçãîòîâëåííîãî ïî âñåì ñòàíäàðòàì îð-
ãàíè÷åñêîé ïðîäóêöèè, äî ìàñëà ÷åðíîãî 
òìèíà, êîòîðîå íà 70% ïîâûøàåò ñîïðî-
òèâëÿåìîñòü îðãàíèçìà ê ðàêó.
 Ñëàäîñòè. Â ìàãàçèíå åñòü öåëûé 

êîíäèòåðñêèé îòäåë. Óãîñòèòå, íàïðè-
ìåð, ñâîèõ äåòåé ïëîäîâî-ÿãîäíûìè 
êîíôåòàìè. Èëè ìàðìåëàäîì, ñäåëàí-
íûì íå èç ïðîìûøëåííîãî æåëàòèíà, 
à íà îñíîâå íàòóðàëüíîãî æåëèðóþùåãî 
âåùåñòâà àãàð-àãàð, êîòîðîå êî âñåìó 
åùå è âûâîäèò èç îðãàíèçìà òîêñèíû.
 Äåòñêîå ïèòàíèå. Êàøè, êàê áåç-

ìîëî÷íûå, òàê è íà ìîëîêå — êîðîâüåì 
è êîçüåì. Ôðóêòîâî-îâîùíûå ïþðå, 
çåðíîâûå ñìåñè, äåòñêèå ñîêè áåç êîí-
ñåðâàíòîâ, õèìèè, ñèíòåòè÷åñêèõ âèòà-
ìèíîâ. Ïðîñòî âêóñíàÿ è îðãàíè÷åñêàÿ 
åäà äëÿ âàøåãî ìàëûøà îò ëó÷øèõ åâ-
ðîïåéñêèõ ïðîèçâîäèòåëåé.
 Áåñôîñôàòíàÿ áûòîâàÿ õèìèÿ è íà-

òóðàëüíàÿ êîñìåòèêà.

Ïðèõîäèòå. Ìàãàçèíû «ÅêîÔåðìà» — 
Ñêàëåöêîãî, 4. (ðàéîí ðûíêà «Óðîæàé») 
è Çàìîñòÿíñêàÿ, 1 (ñóïåðìàðêåò «Âàðøà-
âà») Âðåìÿ ðàáîòû: ñ 9.00 äî 21.00. Áåç 
âûõîäíûõ. Òåëåôîí: (096)888–71–33.

БЛОГ

401942

400663 398169

Допомогу можна 
перерахувати на картки 

ПриватБанку

 Ковтонюк Анна Антонівна
5168 7426 0244 3669 

(валютна картка) 

Ковтонюк Марія Антонівна 
5168 7553 6605 5040

(гривнева картка)

22-річну Анну Ковтонюк
Три року тому лікарі діагностували в дівчини тяжку форму раку. Протягом цього часу Анна пройшла складне 
лікування. На жаль, хвороба не відступила, а прогресує. Але лікарі дають надію. Потрібно терміново робити 

операцію, яка коштує 36 тисяч доларів. Після оперативного втручання, будуть призначати інше лікування.  
Зараз дівчина в Ізраїлі, чекає на нашу допомогу, так як операцію потрібно зробити до 9 липня.

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ



23 RIA, Ñåðåäà, 5 ëèïíÿ 2017
Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
У вашого партнера в бороть-
бі за вашу увагу є конкурент, 
і цього тижня він візьме 
гору. Швидше за все, це — 
робота, хоча захоплення 
такий стан справ не викличе.

ТЕЛЕЦЬ 
Зустрічі, побачення, нові 
знайомства — так можна 
остаточно заплутатися і 
потрапити в дуже незручну 
ситуацію. Вам необхідно, 
нарешті, визначитися в своїх 
почуттях і намірах. 

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня ви можете стати 
жертвою чарівного погляду, 
а можете, озброївшись ча-
рівною посмішкою, підкорю-
вати серця оточуючих. 

РАК 
У вівторок ви зможете зна-
йти довгоочікувану гармонію 
у ваших взаєминах з постій-
ним партнером. У п'ятницю 
будьте поблажливіші і 
терплячі, якщо не хочете по-
сваритися через дрібницю. 

ЛЕВ 
Цей тиждень може розбуди-
ти почуття, і їх найближчих 
супутників — переживання. 
Навіть якщо вам доведеться 
розчаруватися, ви не станете 
журитися.

ДІВА 
Ваша холодність, навіть 
легка відчуженість в осо-
бистих стосунках відходить 
у минуле. У понеділок зустріч 
з коханою людиною може 
знову закрутити вам голову. 

ТЕРЕЗИ 
Було б корисно розібратися 
в своїх почуттях і бажаннях, 
а також, нарешті, прислуха-
тися до того, що наполегливо 
віщає інтуїція. Не виключено, 
що вона порадить щось путнє. 

СКОРПІОН 
Пора прискореними темпа-
ми розвивати ваші стосунки 
з коханою людиною. Ніяких 
сварок і конфліктів у вас 
не буде.

СТРІЛЕЦЬ 
Не варто з'ясовувати сто-
сунки і затівати вирішальні 
розмови. Ситуація швидше 
зміниться на краще, якщо 
ви перестанете кидатися 
в спробах все виправити. 

КОЗЕРІГ 
Постарайтеся не розширю-
вати коло знайомств, осо-
бливо з особами протилеж-
ної статі, вам би з колиш-
ньою колекцією розбитих 
сердець розібратися. 

ВОДОЛІЙ 
Саме цього тижня ви можете 
отримати приємні докази 
кохання. Середа і субота — 
вдалі дні для походу в гості.

РИБИ 
Бажаючим пожити в тому 
числі і для себе, доведеться 
зменшити робочий запал, 
інакше зустрічі з коханою 
людиною виявляться не та-
кими частими, як хотілося.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 5-11 ЛИПНЯ

401608

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Если бы в сексе был какой-
то один стиль, который нра-
вится всем, к нему бы стре-
мились уже все мужчины. Все 
тут же рванули бы на курсы 
и тренинги по этому «иде-

альному» стилю секса, и все мужчины бы 
тут же поделились на две касты: те, кто знает 

этот идеальный стиль и остальные мужчины. 
На деле всё гораздо сложнее. Секс в этом 
смысле можно сравнить с музыкой, в кото-
рой есть огромное количество стилей, жан-
ров, не говоря уже про ноты. В СМИ очень 
активно распространяется стереотип о том, 
что главный критерий секса — это его дли-
тельность, немало шуток про «малый забег» 
и т. д. Тем не менее, трудно найти девушку, 
для которой очень важной была именно дли-

тельность, а не качество, умение слышать, 
слушать и чувствовать. Очень важным ка-
чеством в постели является эмпатия — уме-
ние сопереживать партнёру и угадывать его 
чувства и ощущения. Чем лучше этот навык 
развит, тем гораздо проще доставить пар-
тнёру удовольствие. Навык эмпатии в сексе 
можно сравнить с хорошим зрением: если 
оно есть, вы знаете, куда идти. Если нет, ме-
четесь вслепую.

Комментарий эксперта

Ëàñêè, ÷òîáû ìóðàøêè çà-
áåãàëè èíòåíñèâíåå, óìåíèÿ 
ñêîíöåíòðèðîâàòü ýòè ìóðàøêè, 
à ïîòîì âçîðâàòü èõ ê ÷åðòîâîé 
ìàòåðè îãëóøèòåëüíûì îðãàç-
ìîì. Ïðîìåæóòîê ïóòè îò «ÿ õî÷ó 
òåáÿ ñåé÷àñ è íåìåäëåííî» äî, «î 
áîæå, ýòî áûëî âîñõèòèòåëüíî» 
ìîæåò áûòü ðàçíûé.

Ó êîãî-òî íà âñå, ïðî âñå ïî-
éäåò ìèíóò ïÿòü, à êòî-òî çàòÿ-
íåò è ÷àñà íà ïîëòîðà-äâà. Ìû 
âåäü ñåé÷àñ î ìóæ÷èíàõ, ïîíÿò-
íî, äà? Íî âîïðîñ ê äàìàì, âû 
÷òî ïðåäïî÷èòàåòå? ×òîáû «Ó, êà-
êîé òû ãîðÿ÷èé, ñòðåìèòåëüíûé, 
ñòðàñòíûé,.. áûñòðûé». Èëè «Êà-
êîé æå òû íåæíûé, ëàñêîâûé, 
ì-ì-ì íåâåðîÿòíûé,.. òû åùå 
íå âñå,.. ÿ âñÿ ãîðþ âíóòðè,.. 
ïå÷åò, ãîâîðþ…» 

СКОРОТЕЧНЫЙ РОМАН. Áûñòðûé 
êðàñàâ÷èê. Ó îäíîé ìîåé ïîäðó-
ãè, íàçîâåì åå Íàòàøà, ñëó÷èëñÿ 
ðîìàí, ñòðåìèòåëüíûé è íåäîë-
ãèé. Òåïåðü êàæåòñÿ, ÷òî îäíó 
èç ïðè÷èí ñêîðîòå÷íîñòè ìû 
ñ íåé âûÿñíèëè, íó, åñëè íå âäà-
âàòüñÿ â ïîäðîáíîñòè è íåñõî-
æåñòü õàðàêòåðîâ. Òàê âîò, åå 
áûâøèé ïàðåíü íà ñòàðòå ïðîñòî 
çâåðü, ñøèáàë ïîöåëóÿìè ñ íîã, 
îáúÿòèÿ áûëè òàêèå æàðêèå, 
÷òî äåâóøêó íàêðûâàëî ñ ãîëî-
âîé. Îñòàòêè îäåæäû íà ïîëó, 
îíà â ëþáîâíîé ãîðÿ÷êå áüåòñÿ 
íà ïðîñòûíÿõ, è âîò åå Àïîëëîí 
âõîäèò âî âðàòà ðàÿ. Íó, êàê âõî-
äèò, òàê ïàðó ðàç çàøåë-âûøåë, 
ïîòîì íåðâíî äåðíóëñÿ è îáìÿê.

«È âñå, ïðåäñòàâëÿåøü. Òû 
ëåæèøü, åùå ãîðèøü è âåðèøü 
â ÷óäåñà, à íà òåáå îòäûõàåò ñòó-
äåíü. È òàê èç ðàçà â ðàç. ßðêèé 
ñòàðò, ñòðåìèòåëüíàÿ ñòîìåòðîâêà 
è âäðóã áàö — ôèíèø. Çàìåòü, 
ôèíèø òîëüêî ó íåãî, òû åùå 
ãäå-òî êîïîøèøüñÿ íà ñòàðòå. 

Îäíî ðàäóåò, âîññòàíàâëèâàë-
ñÿ ïàðåíü áûñòðî, òîæå ãäå-òî 
ïÿòü ìèíóò êîìàòîçà è ïîëíàÿ 
ãîòîâíîñòü ê íîâîé ñòîìåòðîâ-
êå. Îò ìåíÿ òðåáîâàëîñü îäíî, 
ìãíîâåíèÿ ïåðå-äîçàïðàâêè èñ-
ïîëüçîâàòü ïî ìàêñèìóìó, äàáû 
íå óòðàòèòü íèòî÷êó âîçáóæ-
äåíèÿ. È êîãäà çâó÷àë ñèãíàë 
íà ñòàðò, ÿ óæå âîâñþ ãíàëàñü 
ïî «òðàññå».

Íà òðåòèé-÷åòâåðòûé çàáåã ôè-
íèø íàñòóïàë è ó ìåíÿ».

Ïîäðóãà áûëà ñ÷àñòëèâà òîëü-
êî ïåðâûå ïàðó íåäåëü, êîãäà 
êðîâü áóðëèò, ãîðìîíû ñ óìà 
ñõîäÿò, è âàæåí íå ñòîëüêî ñà-
ëþò â êîíöå, ñêîëüêî ïðîöåññ 
ïîäæèãàíèÿ ôèòèëÿ. Êîãäà âñå 
íåìíîãî óñòàêàíèëîñü, êðîëè÷üè 
áåãà åå ñïðèíòåð-ìà÷î ñòàëè ïî-
äíàäîåäàòü. Â îáùåì, ðàññòàëèñü 
ðåáÿòà. Íî Íàòàøêà, íåò-íåò, äà 
è âñïîìíèò ýòó ñòðàñòü äèêóþ, 
õîòü è áûñòðîòå÷íóþ.

ЕСЛИ ДОЛГО ТЕРЕТЬ... Äðóãîé ïî-
äðóãå Þëå ïîâåçëî ñ ìàðàôîíöåì 
âñòðå÷àòüñÿ ãäå-òî ïîëòîðà ãîäà. 
Ïàðåíü áûë õîòü êóäà è õîòü êàê. 
Òåëî — óìåðåòü íå âñòàòü, ðóêè 
ñèëüíûå… Êîðî÷å, ãëÿäÿ íà íåãî, 
âñå ïîäðóãè Þëèíû íà ìûëî èñ-
õîäèëè. Îñîáåííî, êîãäà óçíàëè 
ïî ñåêðåòó, ÷òî â ïîñòåëè ïàðåíü 
áîã, â ñìûñëå — âå÷íûé.

«Îí  ê àæäûé  ïàëü÷èê 
âûöåëîâûâàë òàê, ÷òî êàçàëîñü 
áîëüøåé äðàãîöåííîñòè â åãî 

МАРАФОНЦЫ  ИЛИ 
СПРИНТЕРЫ — КТО ЛУЧШЕ?
Выбор  Есть очевидные вещи — 
чтобы случилось удовольствие, 
его нужно — хотеть, взлелеять, 
выпестовать и получить. Говоря простым 
человеческим языком — нужен объект, 
от которого мурашки по коже

æèçíè íåò. Íåãà, èñòîìà, ãäå, 
â êàêîì ñëîâàðå ñèíîíèìû ïî-
äîáðàòü äëÿ îïèñàíèÿ òîãî, ÷òî 
ÿ ÷óâñòâîâàëà. Êàê îí ëþáèë. Êàê 
îí äîëãî ëþáèë. Ïîêà íå íà÷è-
íàë äîëáèòü. Ðåàëüíî, âñå ïðî-
ñòî èçóìèòåëüíî ïåðâûå äâàäöàòü 
ìèíóò, îí ãäå-òî âû÷èòàë, ÷òî 
èìåííî ñòîëüêî íóæíî óäåëÿòü 
ïðåëþäèè, äàáû äàìà ñîçðåëà 
äëÿ èíòèìà. Ñëåäèì çà òàéìå-
ðîì, îï-ëÿ, ïîåõàëè. Íà ñìåíó 
íåæíîìó ëþáîâíèêó ïðèõîäèë 
äÿòåë… è çàäåðæèâàëñÿ, êàê áû 
ýòî ïîïðèëè÷íåå ñêàçàòü, ÷òîáû 
íå äóïëî, â îáùåì êîëåáàëñÿ 
è ïîñòóïàë îí äîëãî, ìó÷èòåëü-

íî äîëãî. Åìó áû â ïîðíîôèëü-
ìàõ ñíèìàòüñÿ, ýðåêöèÿ ÷àñà äâà 
íå ñòèõàåò, êîíåö íå íàñòóïàåò. 
ß óæå äâà îðãàçìà îòñòîíàëà, 
âñïîìíèëà, ÷òî çàáûëà æèä-
êîñòü äëÿ ñíÿòèÿ ëàêà êóïèòü, 
ìûñëåííî ïåðåñòàâèëà ìåáåëü 
è ïðîëèñòàëà ïðîãðàììó ïåðå-
äà÷. Õâàëà ðåáÿòàì, êòî ïðèäóìàë 
ëóáðèêàíòû, èíà÷å ñìåðòü ìíå 
èëè ëèøíåå îòâåðñòèå.» 

Ïîñëå ðàññòàâàíèÿ ñ Þëåé 
(ïî ñåêðåòó ïðèçíàþñü) ìàðà-
ôîíöà äâå íàøè îáùèå ïîäðó-
ãè óòåøàëè, ïî äâà-òðè ðàçà. 
Êëàññ. Íî ãîâîðÿò — ðàç â ìåñÿö. 
À êàæäûé äåíü — óáèòüñÿ ìîæíî.

Длительный половой акт, 
который длится более 
десяти минут, обычно 
изнуряет и женщину, 
и мужчину. Так что 
абсурдно требовать 
компенсации пониженной 
сексуальной возбудимости 
у женщины механическим 
удлинением фрикций 
у мужчины.) 

Êîãäà âñå íåìíîãî 
óñòàêàíèëîñü, 
êðîëè÷üè áåãà åå 
ñïðèíòåð-ìà÷î ñòàëè 
ïîäíàäîåäàòü. Â 
îáùåì, ðàññòàëèñü

Есть ли норма?
В специально проведенном исследовании ученые установили 

минимальное, максимальное и нормальное (среднее) время секса

МИНИМУМ МАКСИМУМ НОРМА

1м 14сек.

при 68 фрикциях при 270 фрикциях при 62 фрикциях

3м 34сек. 2м 2сек.

За одну фрикцию при этом принимали одно поступательное движение пениса во влагалище.

ОТ ЧЕГО ЗАВИСИТ 
ПРОДОЛЖИТЕЛЬНОСТЬ ПОЛОВОГО АКТА 
 поведение мужчины;
 настроение женщины;
  в какой из фаз менструального цикла 

проходит половой акт (оргазму легче 
наступить ближе к периоду менструации).
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Вы почти все обдумали, 
и начало недели — хоро-
шее время, чтобы принять 
окончательное решение. 

ТЕЛЕЦ 
Неделя благоприятна для 
самозабвенного труда. 
Но не забывайте и об отдыхе.

БЛИЗНЕЦЫ 
Нельзя сидеть, сложа 
руки, вас ждут интересные 
проекты и творческая работа. 

РАК 
Не плывите против тече-
ния, оставайтесь временно 
на вторых ролях. 

ЛЕВ 
Настало время для наращи-
вания активности, не лени-
тесь, не бойтесь перемен. 

ДЕВА 
Перед вами могут открыться 
интересные перспективы 
и новые горизонты.

ВЕСЫ 
Несмотря на возможные 
трудности, вам следует 
двигаться вперед.

СКОРПИОН 
Преодолев трудности, вы 
подниметесь на вершину 
карьеры и творчества. 

СТРЕЛЕЦ 
Вас может ожидать боль-
шое количество встреч 
и переговоров. 

КОЗЕРОГ 
Наступает время про-
демонстрировать давно 
скрываемые таланты.

ВОДОЛЕЙ 
Неделя может принести 
позитивные тенденции 
во многих делах. Хотя, вам 
придется выдержать на-
падки недоброжелателей. 

РЫБЫ 
Вы полны сил и энергии 
и готовы уладить сразу 
тысячу проблем. 

392007

399795

400294

401841

398827

399840

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.

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)

Каріна, 22 роки
Навчаюся в міжнародному 
університеті в Монако. Знаю вісім 
іноземних мов, відеоблогер.
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Каріна, 22 роки
авчаюся в міжнародному 
ніверситеті в Монако. Знаю вісім 
оземних мов, відеоблогер.

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»


