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ЧОМУ В ТРАМВАЯХ 
НЕ ПРАЦЮЄ WI-FI? с. 2

20MINUT.UA

с. 9
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

ОСВІДЧИВСЯ НА 
АВТОВИШЦІ с. 13

368149

ВІННИЦЮ ТРЯСЛО ЦІЛУ НІЧ
У КАЛИНІВЦІ ГОРЯТЬ СКЛАДИ БОЄПРИПАСІВ
 Дороги перекриті, евакуюють 
жителів Калинівки, Сальника, Павлівки

 Траса під Калинівкою заповнена 
військовою технікою. Дорога 
понівечена снарядами

 Повністю закритий для руху 
поїздів залізничний перегін 
Сосонка-Калинівка

 Міська влада запевняє, 
що Вінниця в зону ураження 
боєприпасів не підпадає

 Люди організовуються в соцмережах 
для допомоги евакуйованим с.4

407551

399897

Цю жінку з Цю жінку з 
дитиною вінницькі дитиною вінницькі 
водії вивезли з водії вивезли з 
небезпечної зони небезпечної зони 
— аж із центру — аж із центру 
Стрижавки. Стрижавки. 
Батько Андрій Батько Андрій 
каже, що бачив, каже, що бачив, 
як неподалік від як неподалік від 
його будинку його будинку 
снаряд влучив снаряд влучив 
у пилорамуу пилораму
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ÍÎÂÈÍÈ

Будьте файними 
мамами 

Ä³òè — öå íàøå ìàéáóò-
íº. ² êîæíà ìàìà ïðàãíå äëÿ 
ñâîº¿ äèòèíè íàéêðàùîãî. 
À ÷è ëåãêî áóòè ìàìîþ? 
Ó øêîë³ öüîìó íå â÷àòü, 
îò ³ äîâîäèòüñÿ ìîëîäèì 
ìàìàì îïèðàòèñÿ íà ïðè-
êëàä âëàñíèõ áàòüê³â. Îä-
íàê íèí³ çîâñ³ì ³íøèé ÷àñ ³ 
êîëèøí³ ñòðàòåã³¿ âèõîâàííÿ 
çàñòàð³ë³. Òå, ùî ñïðàöüîâó-
âàëî ç íàìè, ñó÷àñíèì ä³òÿì 
ìîæå çàøêîäèòè. Ùî æ ðî-
áèòè ñüîãîäí³, ùîá äèòèíà 
÷åðåç 20 ðîê³â ïî÷óâàëàñÿ 
ùàñëèâîþ ³ ðåàë³çîâàíîþ, 
àäæå ìè íå çíàºìî, ÿêèì 
ñòàíå ìàéáóòíº?

Ùîá äîïîìîãòè áàòüêàì ç 
âèõîâàííÿì ä³òåé, âèíèêëà 
çàäóìêà ñòâîðåííÿ ï³äòðè-
ìóþ÷îãî ñåðåäîâèùà äëÿ 
ìàòóñü. «Ôàéíà Ìàìà/Fine 
Mom» — öå íàø ñï³ëüíèé 
ç êîìóíàëüíèì çàêëàäîì 
«Öåíòð ï³äë³òêîâèõ êëóá³â 
çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ» 
ñîö³àëüíèé ïðîåêò. Ìåòà 
éîãî — ñòâîðèòè ñï³ëüíîòó 
äáàéëèâèõ ìàòóñü, íàäà-
òè ¿ì ïîëå äëÿ äîïîìîãè ³ 
ï³äòðèìêè, îáì³íó äîñâ³äîì, 
ïîä³ëèòèñü íàéíîâ³øîþ ³í-
ôîðìàö³ºþ ç ïèòàíü âèõî-
âàííÿ.

Ïðîåêò ðåàë³çîâóºòüñÿ 
ç áåðåçíÿ 2017 ðîêó. Ðàç 
íà ì³ñÿöü ìè çáèðàºìîñü ç 
áàòüêàìè íà áåçêîøòîâí³ òå-
ìàòè÷í³ çóñòð³÷³, äå îáãîâî-
ðþºìî ïðîáëåìè, ùî òóðáó-
þòü ìàì òà øóêàºìî øëÿõè 
¿õ âèð³øåííÿ. Çóñòð³÷³ ïðî-
õîäÿòü íà áàç³ êîìóíàëüíîãî 
çàêëàäó Öåíòð ï³äë³òêîâèõ 
êëóá³â çà ì³ñöåì ïðîæèâàí-
íÿ Ãàðàæ 77, ùî çíàõîäèòü-
ñÿ íà âóëèö³ Äàíèëà Íå÷àÿ, 
77 à. Çàïðîøóºìî äî ó÷àñò³ 
íå ò³ëüêè ìàòóñü, àëå é òà-
òóñ³â, áàáóñü ³ ä³äóñ³â.

ДУМКА

ПСИХОЛОГ

Анна Анна 
КАТРУККАТРУК

НАТАЛЯ (30), БУХГАЛТЕР:
— Держава повинна забез-
печувати потреби школи. 
Чиновники мають думати, де 
взяти гроші на це, а не бать-
ки. Не у всіх батьків є гро-
ші, але мусять здавати, бо 
хочуть, щоб діти вчилися 
в нормальних умовах.

ВОЛОДИМИР (60), РАДІОТЕХНІК:
— Не повинні. У Чехії взагалі 
освіта безкоштовна. Ніхто 
навіть не думає збирати з 
батьків гроші. А у нас систе-
ма така. Батьківський комітет 
налаштовують на те, що треба 
збирати гроші. Так не пови-
нно бути.

ОЛЕНА (40), ВЧИТЕЛЬ:
— Нові стенди в класі, што-
ри, які висіли три роки, але 
їх хочуть поміняти, жалюзі… 
Це надмірність. Якщо ж по-
трібен додатковий підруч-
ник, вчитель має пояснювати 
батькам, навіщо він потрібен, 
але не примушувати

ІВАН (22), СТУДЕНТ:
— Думаю, так, мають. Освіта 
дуже важлива і чим вища її 
якість, тим краще майбутнє 
у дітей. А забезпечити дітей 
майбутнім — для батьків най-
головніше. Держава мала б 
забезпечувати школи, але ж 
це не завжди добре працює.

ІРИНА (29), ПРОДАВЕЦЬ:
— Не знаю, ми ще в садочок 
ходимо. Там здаємо на хімію, 
канцтовари, але це не захмар-
ні суми. Кажуть, що в школах 
здають більше. Мало є бать-
ків, які можуть повстати проти 
цього. А державі так зручно. 
Думаю, що так було, є і буде.

ВІТАЛІЙ (50), БЕЗРОБІТНИЙ:
— Я вже вивчив двох дітей і 
постійно здавав у школу гро-
ші. Це не нормально. Дирек-
тор кожен рік на новій маши-
ні. Держава має піклуватися 
про школу. Батьки мають 
допомагати якусь частину, 
а не все тягнути на собі.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи мають батьки здавати гроші на потреби школи?

ВІКТОРІЯ ЯРЕМЧУК, 
НАЧАЛЬНИК 
ЦЕНТРУ 
ОБСЛУГОВУВАННЯ 
«ІНТЕРТЕЛЕКОМУ» 

— На сьогод-
н і ш н і й  д е н ь 

звернень щодо поганої якості 
роботи послуги Wi-Fi у гро-
мадському транспорті не було. 
На всі звернення, які до нас 
поступали раніше, ми одразу 
реагували і в найкоротший 

термін усували несправності 
(перепрограмовували облад-
нання, проводили його заміну). 
Цим займаються наші фахівці. 
Востаннє такі роботи проводи-
лися десь два роки тому. Тео-
ретично, швидкість інтернету 
може досягати до 14,7 Мбіт/с., 
але на швидкість впливає ба-
гато факторів. Щоб дізнатися, 
яка швидкість у громадському 
транспорті наразі, нам потрібно 
його протестувати.

Провайдер про несправності не знає 

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Çà ï'ÿòü ðîê³â 
ê³ëüê³ñòü «øâåé-

öàðö³â» ç ³íòåðíåòîì ç ï’ÿòè âà-
ãîí³â çðîñëà äî 96. Äî òîãî æ, 
ïîêðàùèëàñÿ ³ ÿê³ñòü ïîñëóã — 
ó òðàìâàÿõ ïðàöþº áåçêîøòîâíèé 
3G. Ïðèíàéìí³, ïðî öå éäåòüñÿ 
íà òàáëè÷êàõ ó ñàëîíàõ åëåêòðî-
òðàíñïîðòó.

WI-FI НЕМАЄ, БО ВІН У ВІДПУСТ-
ЦІ. Ñ³äàºìî â ïåðøèé-ë³ïøèé 
òðàìâàé, ùî ïðÿìóº çà ìàðø-
ðóòîì ¹ 2. Íàìàãàºìîñÿ ï³ä-
êëþ÷èòèñÿ äî ìåðåæ³. Íà åêðàí³ 
ñìàðòôîíà ïîêàçóº, ùî òî÷êà äî-
ñòóïó ó íàøîãî «øâåéöàðöÿ» º. 
Àëå ï³äêëþ÷åííÿ íå â³äáóâàºòüñÿ. 

Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî êîíäóêòîð 
çíàº, â ÷îìó ñïðàâà.

— Ìîæå â³í ó â³äïóñòêó ï³-
øîâ àáî âèõ³äíèé? — ïðèïóñêàº 
êîíäóêòîðêà. — Àëå Wi-Fi ó íàñ 
áóâàº.

— À çàðàç-òî éîãî íåìàº, — 
êàæå æóðíàë³ñò.

— À âè ââåä³òü 241 (íîìåð 
òðàìâàÿ — àâò.) ³ ìîæå â³í áóäå.

— ² ÿê ÷àñòî â³í ó âàñ ó â³ä-
ïóñòêó õîäèòü? — çàïèòóºìî 
ï³ñëÿ ÷åðãîâî¿ íåâäàëî¿ ñïðîáè 
ï³äêëþ÷åííÿ.

— ßê çàõî÷å, — ïðîäîâæóº 
æàðòóâàòè æ³íêà. — Ëþäè ç öüîãî 
ïðèâîäó íå ñêàðæàòüñÿ, ïðîñòî 
çàïèòóþòü: à äå âàø Wi-Fi? «Íå 
çíàþ», — ãîâîðþ. Ó á³ëüøîñò³ âè-
ïàäê³â â³í ó íàñ ïðàöþº. À çàðàç 
éîãî íåìàº, ìîæå òîìó, ùî â³í 
âòîìèâñÿ ³ õî÷å â³äïî÷èòè.

ЧОМУ В ТРАМВАЯХ 
НЕ ЗАВЖДИ ПРАЦЮЄ WI-FI?
Ми перевірили  З 2012 року 
міський електротранспорт обладнаний 
безкоштовним інтернетом. Але 
підключитися до нього виходить 
далеко не завжди. Що про це думають 
пасажири, і що говорять у Вінницькій 
транспортній компанії

Øóêàºìî òèõ, õòî êîðèñòóºòüñÿ 
ïîñëóãàìè áåçêîøòîâíîãî Wi-Fi.

— Íå êîðèñòóºìîñÿ, áî â³í ïî-
ãàíî¿ ÿêîñò³, — ãîâîðèòü îäèí ç 
ïàñàæèð³â. — ß âçàãàë³ íå ðîçó-
ì³þ, íàâ³ùî éîãî âñòàíîâèëè 
â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, ÿêùî 
³íòåðíåò íà òåëåôîí³ íàáàãàòî 
ÿê³ñí³øèé?

Ïåðåñ³äàºìî â òðàìâàé, ÿêèé 
ïðÿìóº çà ìàðøðóòîì ¹ 3. Çíàõî-
äèìî ëþäåé ç òåëåôîíàìè â ðóêàõ. 
² òàêîæ çàïèòóºìî ïðî âàé-ôàé: 
«Ó ìåíå º ñâ³é áåçë³ì³òíèé 3G 
³íòåðíåò íà ñîöìåðåæ³, îñü ÿ íèì 
³ êîðèñòóþñÿ», — ãîâîðèòü îäèí 
â³ííè÷àíèí. «ßê ïðàâèëî, ó òðàì-
âà¿ ïðàöþº 50/50 àáî íàâ³òü 70/30. 
Ìåíå öå íå âëàøòîâóº, àäæå íà öå 
âèä³ëÿþòüñÿ ãðîø³», — îáóðþºòüñÿ 
äðóãèé êîðèñòóâà÷ ñìàðòôîíà.

ПРОВАЙДЕРУ ПЛАТЯТЬ КО-
ПІЙКИ. Àáè ä³çíàòèñÿ âàðò³ñòü 
ïîñëóã ïðîâàéäåðà – òàêèì º 
«²íòåðòåëåêîì» – â³äïðàâèëè 

³íôîðìàö³éíèé çàïèò ÊÏ «Â³í-
íèöüêà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ». 
Çâ³äòè îòðèìàëè â³äïîâ³äü, ùî 
ïîñëóãè íàäàþòüñÿ ïî ñîö³àëüí³é 
ïðîïîçèö³¿ äëÿ ÊÏ «ÂÒÊ» –1,01 
ãðí çà êîæíó îäèíèöþ òðàíñïîð-
òó. Ñóìàðíî 1,36 ãðí/ì³ñÿöü.  
×îìó òàê äåøåâî?

— Ìè â ïåðøó ÷åðãó çàö³êàâëå-
í³, ùîá ó ì³ñò³ áóâ Wi-Fi: º ïåâí³ 
ïåðåâàãè â òîìó, ùî íàø³ ïàñàæè-
ðè êîðèñòóþòüñÿ áåçêîøòîâíèì 
³íòåðíåòîì. À «²íòåðòåëåêîì» çà-
ö³êàâëåíèé â öüîìó òîìó, ùî öå 
¿õ íîó-õàó, — êàæå ãåíäèðåêòîð 
ÊÏ «ÂÒÊ» Ìèõàéëî Ëóöåíêî. — 
Íèçüêà øâèäê³ñòü ³íòåðíåòó ÷åðåç 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â. Öå 
ïðèçâîäèòü äî ïåðåâàíòàæåíîñò³. 
Äóìàþ, ùî ðàçîì ³ç ïðîâàéäåðîì 
çíàéäåìî ÿêåñü ð³øåííÿ.

Çà äàíèìè òðàíñïîðòíèê³â, 
âàé-ôàé ìàþòü 40 òðîëåéáóñ³â 
òà 96 òðàìâà¿â. Îäíàê «çëîâèòè» 
³íòåðíåò âäàëîñÿ â îäíîìó ç ñåìè 
ïåðåâ³ðåíèõ íàìè òðàìâà¿â.

Кондукторка трамвая № 2. Жінка запевняє, що Wi-Fi 
у транспорті працює в більшості випадків 
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НОВИНИ КОМПАНІЙ
Чай та кава від АТ «Мономах»: якість без компромісів

ПРЕС-СЛУЖБА 
АТ «МОНОМАХ»

Ìàéæå â êîæí³é 
ðîäèí³ ðàíîê ùîäíÿ ïî-

÷èíàºòüñÿ çâè÷íîþ ÷àøêîþ 
ãàðÿ÷îãî çàïàøíîãî ÷àþ ÷è ì³öíî¿ 
êàâè. Ùîá âîíà ïîòðàïèëà íà íàø 
ñò³ë, ïîòð³áíà ïðàöÿ áàãàòüîõ ëþäåé. 
² ÷èì öÿ ïðàöÿ ñóìë³íí³øà, òèì ñìà÷-
í³øèé, àðîìàòí³øèé íàï³é, áåç ÿêîãî 
ñêëàäíî óÿâèòè äåíü ñó÷àñíî¿ ëþäèíè.

Ùîá ìè ìîãëè îòðèìàòè íàéêðà-
ù³ ïðîäóêòè çà äîñòóïíîþ ö³íîþ, 
íåîáõ³äí³ çóñèëëÿ áàãàòüîõ ôàõ³âö³â. 
² ëèøå êðóïíà êîìïàí³ÿ ç âåëèêèì 
äîñâ³äîì, ñó÷àñíèì îáëàäíàííÿì òà 
ï³äãîòîâëåíèì êâàë³ô³êîâàíèì ïåð-
ñîíàëîì çäàòíà çàáåçïå÷èòè ñïîæè-
âà÷àì äîñêîíàëèé ð³âåíü ïðîäóêö³¿.

Òàêà êîìïàí³ÿ â Óêðà¿í³ º. Âîíà 
äîáðå â³äîìà íà áàòüê³âùèí³, ³ ç 
êîæíèì ðîêîì ¿¿ ïðîäóêö³ÿ ñòàº âñå 
ïîïóëÿðí³øîþ çà êîðäîíîì. Çíàéîì-
òåñü: ÀÒ «Ìîíîìàõ», óêðà¿íñüêèé âè-
ðîáíèê ÷àþ ¹ 1.

²ñòîð³ÿ êîìïàí³¿, ùî ñòàëà ï³îíå-
ðîì ÷àéíîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³, ñêëà-
äàº ïîíàä ÷âåðòü ñòîë³òòÿ. Ïðîéäå-
íèé çà öåé ÷àñ øëÿõ âðàæàº: ïîòóæí³ 
âèðîáíè÷³ ë³í³¿, ñó÷àñíèé ëîã³ñòè÷-
íèé öåíòð, çíà÷í³ îáñÿãè ïðîäóêö³¿ 
(ìàéæå 7 òèñ. òîíí íà ð³ê) âèâîäÿòü 
ÀÒ «Ìîíîìàõ» ó ïåðåäîâèé ëåã³îí 
âèðîáíèê³â õàð÷îâî¿ ïðîäóêö³¿ çà-
ãàëüíîäåðæàâíîãî ìàñøòàáó.

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ВИБІР
Ó ªâðîï³ êîìïàí³ÿ â³äîìà ç 

2005 ðîêó, êîëè ï³äïðèºìñòâî ïî÷àëî 
àêòèâíó ñï³âïðàöþ ç ºâðîïåéñüêè-
ìè ìåðåæàìè, âèãîòîâëÿþ÷è äëÿ íèõ 
ïðîäóêö³þ ðrivate label (PL). Çãîäîì 
äî ïðîåêòó ïðèºäíàëèñÿ ³ â³ò÷èçíÿ-
í³ òîðãîâåëüí³ ìåðåæ³. Ñüîãîäí³ ÀÒ 
«Ìîíîìàõ» — ë³äåð ó ñåãìåíò³ PL 
÷àþ òà êàâè â Óêðà¿í³.

Ïðîäóêö³ÿ êîìïàí³¿ ôàñóºòüñÿ 
íà ñó÷àñí³é ôàáðèö³, îáëàäíàí³é 
çà ºâðîïåéñüêèìè íîðìàìè çã³äíî 
ç âèìîãàìè ì³æíàðîäíîãî ñòàíäàðòó 
FSSC 22000, ùî ä³º íà ï³äïðèºìñòâ³ 
ç îñåí³ 2016 ðîêó.

«Äëÿ ïðîâåäåííÿ ñåðòèô³êàö³¿ 

íà òàêîìó âèñîêîìó ð³âí³ íåîáõ³äíî 
çàáåçïå÷óâàòè ñòàá³ëüíî âèñîêó ÿê³ñòü 
ïðîäóêö³¿, êîëè ïåðåâ³ðÿºòüñÿ êîæíà 
ïà÷êà ÷àþ, — ðîçïîâ³äàº ãîëîâà íà-
ãëÿäîâî¿ ðàäè ÀÒ «Ìîíîìàõ» Áîãäàí 
Áàðàáàø. — Áóëî ïðèäáàíî íîâå îá-
ëàäíàííÿ, ðîçïî÷àòî íîâ³ âèðîáíè÷³ 
îïåðàö³¿. Òåõíîëîã³÷íà ëàíêà âèðîá-
íèöòâà íàëàøòîâàíà òàêèì ÷èíîì, 
ùî ìîæëèâ³ñòü áðàêó âèêëþ÷àºòüñÿ».

КРАЩИЙ ЧАЙ З УСЬОГО СВІТУ
Íàïî¿ áðåíä³â ÀÒ «Ìîíîìàõ» ïîïó-

ëÿðí³ â Óêðà¿í³ òà çà êîðäîíîì çàâäÿêè 
ñìàêîâèì ÿêîñòÿì òà øèðîê³é àñîðòè-
ìåíòí³é ïàë³òð³. «Ìè ïîáóâàëè ó âñ³õ 
êðà¿íàõ — ñâ³òîâèõ åêñïîðòåðàõ ÷àþ, 
îñîáèñòî ñï³ëêóâàëèñÿ ç âèðîáíèêà-
ìè, ïîñòà÷àëüíèêàìè ÷àéíî¿ ñèðîâèíè. 
Êóïóºìî ñèðîâèíó ëèøå ó êîìïàí³é, 
÷èÿ ðåïóòàö³ÿ ï³äòâåðäæåíà áàãàòîð³÷-
íîþ ïðàöåþ, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
â³ää³ëó ïðîäàæó òà ìàðêåòèíãó Òàðàñ 
Áàðàáàø. — Ìè ãîâîðèìî, ùî «Ìîíî-
ìàõ» — êðàùèé ÷àé ç óñüîãî ñâ³òó, ³ 
çàâæäè äîòðèìóºìîñÿ ö³º¿ òåçè».

Ñèðîâèíà äëÿ ÷àþ òà êàâè ÀÒ 
«Ìîíîìàõ» âèðîùóºòüñÿ ó ãîñïîäàð-
ñòâàõ, ñåðòèô³êîâàíèõ çà ïðîãðàìîþ 
Rainforest Alliance. Çíàê Rainforest 
Alliance Certified ™ íà óïàêîâö³ º ì³æ-
íàðîäíî âèçíàíèì ñèìâîëîì åêîëî-
ã³÷íî¿, ñîö³àëüíî¿ òà åêîíîì³÷íî¿ ñò³é-
êîñò³. Òàêîæ óñÿ ñèðîâèíà ïðîõîäèòü 
äåê³ëüêà åòàï³â êîíòðîëþ ÿêîñò³. Ïðî-
ôåñ³éí³ äåãóñòàòîðè (tea-testers) ùîäíÿ 
ïåðåâ³ðÿþòü â³äïîâ³äí³ñòü ïðîäóêö³¿ 
åòàëîííèì ñòàíäàðòàì ïåðåä â³äâàí-
òàæåííÿì êîíòåéíåð³â â Óêðà¿íó.

УНІКАЛЬНІ 
КОМПОЗИЦІЇ СМАКІВ

Íà ôàáðèö³ ÀÒ «Ìîíîìàõ» íå ïðî-
ñòî ôàñóþòü ÷àé, à é ñòâîðþþòü íîâ³ 
ñìàêè. Ì³êñóâàííÿ ÷à¿â ³ç òðàâàìè, 
êâ³òàìè, ÿãîäàìè ñòàëè ñâîºð³äíîþ â³-
çèò³âêîþ êîìïàí³¿. Ñàìå òóò ñòâîðåíî 
ïîïóëÿðí³ ÷àéí³ áðåíäè MONOMAX, 
LOVARE, «Òðè ñëîíà», «×àéí³ øå-
äåâðè». Ïîëþáèëèñÿ ñïîæèâà÷àì ³ 
òîðãîâ³ ìàðêè êàâè «Kaif», FERARRA, 
«Êàâîâ³ øåäåâðè».

Ñüîãîäí³ ÀÒ «Ìîíîìàõ» — öå áëèçü-
êî 300 ïîçèö³é ÷àþ òà êàâè âëàñíèõ 

áðåíä³â êîìïàí³¿. Âñüîãî, ðàçîì ³ç 
ïðèâàòíèìè òîðãîâèìè ìàðêàìè òóò 
âèïóñêàºòüñÿ ïîíàä 1500 íàéìåíóâàíü 
ïðîäóêö³¿. À íåùîäàâíî êîìïàí³ÿ «Ìî-
íîìàõ» îäí³ºþ ç ïåðøèõ â Óêðà¿í³ ñå-
ðåä âèðîáíèê³â ÷àþ òà êàâè îòðèìàëà 
ñåðòèô³êàò Organiñ Standart, ÿêèé íàäàº 
ïðàâî ï³äïðèºìñòâó âèïóñêàòè îðãà-
í³÷íó ïðîäóêö³þ.

ЩО ДО ВПОДОБИ ВІННИЧАНАМ?
Íà Â³ííè÷÷èí³ ïðîäóêö³þ êîìïà-

í³¿ ïðåäñòàâëÿº îô³ö³éíèé äèñòðèáó-
òîð — ÒÎÂ «Ô³ðìà «Ìîíîìàõ-ÊÒ». 
Îëåã Õëèñòóí òà Â³êòîð Çàãðåêîâ, ÿê³ 
ðàçîì î÷îëþþòü ô³ðìó âæå äâàäöÿòü 
ðîê³â, çíàþòü ïðî ÷àé ³ êàâó âñå. À ùå 
¿õíÿ ô³ðìà í³êîëè íå çðàäæóâàëà êîì-
ïàí³¿, ç³ ñï³âïðàö³ ç ÿêîþ ïî÷àâñÿ 
á³çíåñ äðóç³â.

Âîíè ëèøàëèñÿ ðàçîì ç ÀÒ «Ìî-
íîìàõ» íàâ³òü ó ñêëàäí³ 2000-³ ðîêè, 
êîëè íà â³ò÷èçíÿíèé ðèíîê ìàñîâî 
ïðèéøëè â³äîì³ çàêîðäîíí³ áðåíäè.

«Ìè çàâæäè â³ðèëè â «Ìîíîìàõ», 
áî çíàëè ö³íó ñïðàâæí³é ÿêîñò³. 
À òóò çàâæäè ïîíàä óñå ñòàâèëè ñàìå 
ÿê³ñòü. Òîìó ïðîäóêö³ÿ êîìïàí³¿ í³-
êîëè íå çíèêàëà ç ïîëèöü ìàãàçè-
í³â Â³ííè÷÷èíè, — ðîçïîâ³äàº Îëåã 
Õëèñòóí. — ² íàì âäàëîñÿ çáåðåãòè 
ïîçèö³¿. Çãîäîì ó «Ìîíîìàõ» ïðè-
éøëà ìîëîäà åíåðã³éíà êîìàíäà. 
Ï³ñëÿ ïåðøèõ æå ì³ñÿö³â ¿¿ ðîáîòè 
ìè ïîáà÷èëè ðåçóëüòàòè. Íîâèíêè 
âèõîäèëè îäíà çà îäíîþ. Öå áóëè 
ä³éñíî íîâ³, ÷óäîâ³ ñìàêè, ÿê³ øâèäêî 
ñòàâàëè ïîïóëÿðíèìè».

«Ç³ ñâîãî áîêó, ìè âèâ÷àëè ïîïèò 
òà ïîâ³äîìëÿëè íà ï³äïðèºìñòâî, 
ùî íàéá³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ ñïîæè-
âà÷àì, — ïðèºäíóºòüñÿ äî ðîçìîâè 
Â³êòîð Çàãðåêîâ. — Íàø³ ³äå¿ øâèä-
êî âïðîâàäæóâàëèñÿ ó âèðîáíèöòâî. 
À òåíäåíö³ÿ âèâåäåííÿ íà ðèíîê íî-
âèõ ñìàêîâèõ êîìïîçèö³é çáåð³ãàºòüñÿ 
³ íèí³. Çàðàç ñêëàäíî çíàéòè ëþäåé 
â íàøîìó ðåã³îí³, ÿê³ íå çíàéîì³ ç 
ö³ºþ ïðîäóêö³ºþ. Â³ííè÷àíè çàâæäè 
îõî÷å ¿¿ êóïóþòü. À ìè ïèøàºìîñÿ 
ñâîºþ ðîáîòîþ: àäæå ìîæåìî ãàðàí-
òóâàòè ÿê³ñòü êîæíî¿ ÷à¿íêè, êîæíîãî 
çåðíÿòêà êàâè ó áóäü-ÿê³é ç ïà÷îê 
áðåíä³â ÀÒ «Ìîíîìàõ».

АСОРТІ КОМПОЗИЦІЙ НА 
ОСНОВІ ЧОРНОГО ЧАЮ
«Бризки шампанського». 
Чорний цейлонський чай та 
зелений китайський чай зі шма-
точками полуниці, пелюстками 
волошки і ароматом суниці.
«1001 ніч». Чорний цейлонський 
чай, зелений китайський чай зі 
шматочками яблука, пелюстками 
квітів волошки, нагідки, сафлору, 

троянди і ароматом винограду.
«Пристрасний фрукт». Чорний цейлонський чай зі 
шматочками ананаса і персика, цедрою апельсина, 
пелюстками квітів сафлору та ароматом персика.
«Таємничий сад». Чорний цейлонський чай з 
малиною, пелюстками квітів сафлору та арома-
тами малини і ванілі.

АСОРТІ КОМПОЗИЦІЙ 
НА ОСНОВІ ЗЕЛЕНОГО 
ЧАЮ
«Багамський саусеп». Зеле-
ний китайський чай зі шма-
точками саусепа, пелюстками 
нагідки та ароматом саусепа.
«Ніч Клеопатри». Зелений 
китайський чай зі шматочка-
ми яблука і ананаса, пелюст-
ками квітів сафлору, троянди, 

волошки і нагідки та ароматом малини.
«Тропічний острів». Зелений китайський чай 
зі шматочками ананаса, цедрою апельсина та 
солодким тропічним ароматом.
«Мрії імператора». Класика справжньо-
го китайського чаю з цедрою та ароматом 
мандарина.

«SPRING FEELING»
Чорний чай з квітами 
і травами
Чорний цейлонський чай з че-
брецем, м’ятою, пелюстками 
квітів та ароматом персика — 
напій з багатим смаком і со-
лодким яскравим ароматом.

«MON PLAISIR»
Чорний чай з фруктами, 
квітами і травами
Цейлонський чай, соковите 
яблуко, цілюща шипшина та 
сонячні фрукти створюють 
гармонійний насичений смак.

«CHAMPAGNE MOMENT»
Чорний та зелений чай 
з квітами і ягодами
Вишуканий мікс чаю зі шма-
точками ягід, пелюстками 
квітів та ароматом суниці 
надасть святкового акценту 
навіть будням.

«ALPINE MEADOW»
Альпійський 
трав’яний чай
Сила лемонграсу і мате гармо-
нійно доповнюється ніжністю 
квітів, ягід і трав з чистих аль-
пійських вершин.

Новинки брендів АТ «Мономах»

Чай та кава від АТ «Мономах» давно 
полюбилися вінничанам. На фото: відділ з 
продукцією компанії у супермаркеті «Грош»

Фабрика АТ «Мономах» — 
це зразкове сучасне підприємство

Віктор Загреков (зліва) та Олег Хлистун, 
директори ТОВ «Фірма «Мономах-КТ»

408053
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РВОНУЛИ СКЛАДИ БОЄПРИПАСІВ 
У КАЛИНІВЦІ. ЛЮДИ В ПАНІЦІ
Як на війні  
Неподалік Калинівки 
на території військових 
складів рвуться 
боєприпаси. Дорога 
з Вінниці перекрита. 
Залізничний транспорт 
став. Людей з навколишніх 
сіл евакуйовують. 
Про перші години ночі, 
яка сколихнула 
не тільки Вінницю

23.10
У прес-групі управління СБУ у Вінницькій області повідомили, 
що знають про ситуацію і збирають по ній інформацію. Але за-
певнили, що вибухи не пов’язані з антитерористичним навчанням, 
яке проводить СБУ. 

23.30
Державна служба з України з Надзвичайних ситуацій: 
на гасіння пожежі від військової частини залучено два пожежних 
танки. До місця події направлено підрозділи ДСНС. На місці події 
формується зведений загін.

23.45
На Facebook МВС: за наказом т. в. о. голови Національної поліції 
України В’ячеслава Аброськіна, по тривозі підняті працівники 
поліції Вінницької, Житомирської та Хмельницької областей. 
На місці розгорнули діяльність ситуаційного центру Вінницької 
обласної поліції — для евакуації людей із зони можливого 
ураження. Поліцейські здійснюють евакуацію жителів міста та 
прилеглих сіл, а також забезпечують збереження залишеного 
людьми майна від мародерів.

23.50
Укрзалізниця повідомила про закриття руху поїздів:
26 вересня з 22.10 повністю закритий для руху поїздів залізничний 
перегін Сосонка-Калинівка. Рух поїздів не здійснюється по обох 
коліях перегону. Евакуйовані працівники чотирьох залізничних 
станцій: Калинівка-1, Калинівка-2, Гулівці, Холонівська та роз’їзд 
Сальницький. Через надзвичайну ситуацію на військових складах 
14 поїздів курсують зміненим маршрутом.

23.50
Прес-секретар командувача Повітряних сил України Роман 
Юрчило повідомив, що Повітряні сили готові надати допомогу для 
локалізації цієї надзвичайної події. У них є сили і засоби для допо-
моги МНС. Уже створили опергрупу, яка чекає команди на виїзд.

00.00
Міська рада: «Територія міста Вінниця в зону ураження наявних 
на зазначених складах боєприпасів не підпадає. Прохання 
зберігати спокій та займатися повсякденною діяльністю. Ситуація 
знаходиться під контролем обласної та міської влади» 

00.40
Вінницька облдержадміністрація:
Евакуація населення здійснюється організовано з населених 
пунктів: м. Калинівка, с. Сальник, с. Павлівка.
Пункти збору:
 Калинівський технологічний технікум, 
 Калинівський районний Будинок культури, 
 с. Сальник, сільський будинок культури, 
 с. Павлівка, загальноосвітня школа та сільський будинок 
культури.
Прохання мешканців зазначених населених пунктів організовано 
прибути до пунктів збору і до прибуття автобусів знаходитись 
в укритті!
До решти жителів Вінниччини прохання не виходити з будинків та 
не виїжджати!
На дану хвилину всі медичні заклади забезпечені усім необхідним.

01.14
Державна служба України з надзвичайних ситуацій: «Для 
ліквідації наслідків надзвичайної ситуації всього залучено 
1 255 чоловік та 47 одиниць техніки, утому числі від ДСНС — 
155 чоловік особового складу та 39 одиниць техніки, Націо-
нальної поліції — 70 чоловік особового складу та Національної 
гвардії України 1000 чоловік особового складу, Міністерства 
оборони України 30 чоловік особового складу та 5 одиниць 
техніки, у тому числі 2 пожежних танки, ВАТ «Укрзалізниця» 
3 пожежних потяги».

01.15
Прес-служба ПАТ «Вінницягаз»: Припинили подачу газу 
до Калинівського району — впродовж першої години зупинили 
газорозподільні станції «Калинівка», «Сальник», «Дружба». Ава-
рійно-диспетчерська служба 104 працює в посиленому режимі.

1.18
Урядовий портал: Володимир Гройсман прибув на Вінниччину, 
з метою з'ясувати обставини та взяти під особистий контроль 
ліквідацію надзвичайної ситуації у Калинівці.

1.57
Генеральний штаб Збройних сил України: Продовжуються 
заходи з локалізації пожежі. Площа займання складає близько 
10 відсотків від загальної площі арсеналу. У половині охоплених 
вогнем сховищ боєприпаси відсутні.

ХРОНОЛОГІЯ ПОДІЙ

Òîé êðè÷èòü, ùî ìàº òåðì³íîâî âèâåçòè 
ç íåáåçïå÷íî¿ çîíè ðîäèíó, ÿêà áëàãàº 
ïðî äîïîìîãó.

Øâèäêî ñòðèáàºìî äî íüîãî ó àâòî. ²… 
êîðäîí ç ïîë³öåéñüêèõ ïðîéäåíèé. Ïî-
ïåðåäó ò³ëüêè òåìðÿâà äîðîãè ³ çàãðàâà 
â³ä ïîæåæ³ íà ãîðèçîíò³.

¯äåìî ó Ñòðèæàâêó çàáèðàòè ÷îëîâ³êà 
ç æ³íêîþ òà äâîõ ¿õí³õ äîíüîê, íà âèãëÿä 
â³êîì äî ñåìè ðîê³â. Ãîëîâà ñ³ì’¿ — Àí-
äð³é — êàæå, ùî áà÷èâ íà âëàñí³ î÷³ ñíà-
ðÿäè, ÿê³ ë³òàëè.

— Äåñü î 10-é ãîäèí³ ìè âæå ïî÷óëè 
ïåðø³ âèáóõè, — êàæå â³í. — Ñïî÷àòêó ïî-
äóìàëè, ùî òî ñàëþòè çàïóñêàþòü. Àëå 
êîëè ñíàðÿä âëó÷èâ ó ïèëîðàìó, ùî ñòîÿëà 
íåïîäàë³ê, äóæå ïåðåëÿêàëèñÿ. Ìè, ñóñ³äè, 
óñ³, õòî ì³ã, ïî÷àëè ò³êàòè ç ì³ñòà.

ШУКАЛИ ЖІНКУ З ВОСЬМИМІСЯЧНОЮ 
ДИТИНОЮ. Êîëè Àíäð³ÿ ç ðîäèíîþ äî-
ñòàâèëè äî Â³ííèö³, ó Facebook ïîáà÷èëè 
îãîëîøåííÿ: «Ïîòð³áíà äîïîìîãà, ìàòè 
ó ïîäâàë³ ç äâîìà ä³òüìè, îäí³é ò³ëüêè â³ñ³ì 
ì³ñÿö³â. Ñèäÿòü ó ï³äâàë³, äîïîìîæ³òü âèâåç-
òè». Àäðåñà: Êàëèí³âêà, âóëèöÿ Ñàäîâà, 26.

×èìäóæ ¿äåìî ó Êàëèí³âêó. Äîðîãà òóäè 
ïóñòà — îáàá³÷ òðàñè ñòîÿòü ò³ëüêè ïîæåæ-
í³ ìàøèíè òà â³éñüêîâà òåõí³êà. Ç ïðàâî¿ 
ñòîðîíè, íà â³äñòàí³ ó ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â 
áà÷èìî ò³ ñàì³ ïàëàþ÷³ ñêëàäè.

Íàä íèìè ò³ñíèé øàð äèìó òà âîãíþ. 
Ñíàðÿäè íåêîíòðîëüîâàíî ëåòÿòü ó ð³çí³ 
áîêè. Ó òèø³ ÷óòíî ëèø ãóðê³ò âèáóõ³â. 
Çåìëÿ â³áðóº ï³ä íîãàìè.

Ó Êàëèí³âö³ ïîòð³áíèé áóäèíîê øóêàëè 
á³ëüøå, í³æ ï³âãîäèíè. Ñòóêàëè ó âîðîòà, 

ïèòàëè, äå â³í. Àëå òàê ³ íå çíàéøëè. Áóâ 
ìîìåíò, êîëè â³ä âèáóõó àæ çàêëàëî âóõà. 
Ï³çí³øå ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî æ³íêó ç ä³òüìè 
çíàéøëè ³íø³ àêòèâ³ñòè.

ЕВАКУАЦІЯ. Áëèçüêî äðóãî¿ ãîäèíè íî÷³ 
àâòîáóñè ç íåáåçïå÷íî¿ çîíè âæå éøëè 
ïóñòèìè. Àêòèâ³ñòè ïîäåêóäè ï³äáèðàëè 
íà äîðîç³ òèõ, õòî âèð³øèâ éòè äî Â³ííèö³ 
ï³øêè. Àëå ïàí³êà âæå âùóõëà.

Ïîæåæíèêè òà òîé ìîìåíò ùå íå ïî-
÷àëè ãàñèòè ïîæåæó. Íåáåçïå÷íî. Íàä 
ãîëîâàìè êðóæëÿþòü ãåë³êîïòåðè. Òðàñà 
ï³ä Êàëèí³âêîþ çàïîâíåíà â³éñüêîâîþ 
òåõí³êîþ. Äîðîãà ïîí³âå÷åíà ñíàðÿäàìè.

Òèì ÷àñîì ó ñîöìåðåæàõ îäí³ äîïèñóâà÷³ 
ïàí³êóþòü, ³íø³ — ïðîïîíóþòü äîïîìî-
ãó çíàéîìèì òà íåçíàéîìèì ëþäÿì, ÿê³ 
âè¿õàëè ç åï³öåíòðó íàäçâè÷àéíî¿ ïîä³¿ 
òà øóêàþòü ïðèòóëêó. Çîêðåìà, Êàëè-
í³âêà SOS — öå íîâà ãðóïà â Facebook 
(goo.gl/Rps2iT) Òàì ëþäè ïðîïîíóþòü äî-
ïîìîãó â ðîçì³ùåíí³ åâàêóéîâàíèõ ³ç çîíè 
ÍÏ æèòåë³â.

Áëèçüêî 3 ãîäèíè íî÷³ àäì³í³ñòðàòîð 
ãðóïè Olexiy Poberezhnui îïóáë³êîâàâ 
ïîâ³äîìëåííÿ äëÿ àâòîìîá³ëèñò³â ïðî 
îá'¿çä ç ïîñèëàííÿì íà ñëóæáó àâòîäîð³ã 
Â³ííè÷÷èíè:

«Óâàãà âîä³¿! Ðóõ àâòîìîá³ëüíîþ äîðî-
ãîþ Ì-21 â íàïðÿìêó â³ä ñ. Ñòðèæàâêà 
äî ñ. Ìàõí³âêà òèì÷àñîâî ïåðåêðèòî!!!

Øëÿõè îá'¿çäó â íàïðÿìêó Êè¿â — Â³-
ííèöÿ:
 â íàïðÿìêó ì. Â³ííèö³ ç³ ñòîðîíè Êè-

ºâà. Êè¿â — Áåðäè÷³â — Õì³ëüíèê — âè¿çä 
íà Ì-12 (íàïðÿìîê Â³ííèöÿ — Õìåëü-
íèöüêèé 
 â íàïðÿìêó ì. Êè¿â ç³ ñòîðîíè Â³-

ííèö³ — Ì-12 (Íåìèð³âñüêå øîñå) — Ëè-
ïîâåöü — Ïîãðåáèùå — Ñêâèðà — Êè¿â 
 â íàïðÿìêó ì. Êè¿â ç³ ñòîðîíè Â³ííè-

ö³ Ì-12 (Õìåëüíèöüêå øîñå) — Ë³òèí — 
Õì³ëüíèê — Áåðäè÷³â — Êè¿â.

Ïðî ïîäàëüø³ çì³íè â ðóñ³ áóäå ïîâ³äî-
ìëåíî äîäàòêîâî.»

Áëèçüêî äðóãî¿ ãîäèíè íî÷³ 
àâòîáóñè ç íåáåçïå÷íî¿ 
çîíè âæå éøëè ïóñòèìè. 
Àêòèâ³ñòè ïîäåêóäè ï³äáèðàëè 
íà äîðîç³ òèõ, õòî âèð³øèâ 
éòè äî Â³ííèö³ ï³øêè

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879

Ï³ñëÿ äåñÿòî¿ âå÷îðà 
ìåøêàíö³ ð³çíèõ ðàéîí³â 
ì³ñòà â³ä÷óëè ñåáå ÿê ï³ä 

÷àñ çåìëåòðóñó. Ñïî÷àòêó òàê ³ ïîäóìàëè. 
Àëå çàãðàâà ³ çàäèìëåííÿ, ÿêå ìîãëè ñïî-
ñòåð³ãàòè æèòåë³ âèñîòîê íà Êè¿âñüê³é, çìó-
ñèëî â³äêèíóòè öþ âåðñ³þ. Ó ñîöìåðåæàõ 
ïîøèðþâàëèñÿ ÷óòêè ùîäî òåðîðèñòè÷íî¿ 
àòàêè. Äî ðåäàêö³¿ òåëåôîíóâàëè ñõâèëüî-
âàí³ â³ííè÷àíè. Îäí³ ïèòàëè, ùî ñòàëîñÿ, 
³íø³ âêîòðå ïîâ³äîìëÿëè ïðî âèáóõè ÷è 
òî â Ñàëüíèêó, ÷è òî â Êîðäåë³âö³. Îô³-
ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ íà òîé ìîìåíò íå áóëî. 
Íàø³ êîðåñïîíäåíòè âè¿õàëè íà ì³ñöå ïîä³¿.

Áëèçüêî 22.30 ó Â³ííèö³ ïî÷àëè â³ä-
÷óâàòèñÿ ïîøòîâõè. Ïàòðóëüí³ «Ïð³óñè» 
íà ÷åðâîíèõ ïðîáëèñêîâèõ ìàÿ÷êàõ òà ç 
ãó÷íîþ ñèðåíîþ êèíóëèñÿ íà âè¿çä ç ì³ñ-
òà ó ñòîðîíó Ñòðèæàâêè. Æóðíàë³ñò RIA 
î 23.00 âæå áóâ á³ëÿ òàê çâàíîãî Êëåâåð-
íîãî ìîñòó. Ñàìå òàì ïîë³ö³ÿ çàáëîêóâàëà 
äîðîãó íà âè¿çä ç ì³ñòà.

— Í³êîãî íå ïðîïóñêàòè! — êðè÷èòü ï³ä-
ëåãëèì íà÷àëüíèê «êîï³â» Ðåäâàí Óñå³íîâ.

— À ïðåñ³ ìîæíà? — ïèòàºìî ó íüîãî. 
Ïîë³öåéñüêèé íà õâèëüêó çàïíóâñÿ.

— Íå áàæàíî, — â³äïîâ³äàº. — Äóæå 
íå áàæàíî. Òàì ñêëàä ç áîºïðèïàñàìè 
ãîðèòü.

Á³ëÿ ³ìïðîâ³çîâàíîãî áëîêïîñòó âæå 
á³ëüøå ñîòí³ ìàøèí.

— ß ä³òåé ¿äó çàáèðàòè! — êðè÷èòü 
îäèí ç âîä³¿â. — Ïðèáåð³òü öåé äðàíäó-
ëåò, — ïîêàçóº íà ïàòðóëüíå àâòî, — áî 
ï³äó íà òàðàí!

Ïðîòå «êîïè» íåâáëàãàíí³. Ìàþòü íàêàç 
íå ïðîïóñêàòè öèâ³ëüíèõ. Ïîâç ïðàâî-
îõîðîíö³â ïðî¿æäæàþòü ò³ëüêè ìàøèíè 
ïîæåæíèê³â òà êàðåòè øâèäêî¿. Òà é òèì 
âàæêî ïðîáèòèñÿ ÷åðåç âåëè÷åçíèé çàòîð.

Ç áîêó Ñòðèæàâêè íà Â³ííèöþ éäå 
íåñê³í÷åííèé ïîò³ê àâòî. Öå ëþäè ò³êàþòü 
â³ä ñíàðÿä³â, ÿê³ ðîçë³òàþòüñÿ õàîòè÷íî 
ó ð³çí³ áîêè. Åâàêóàö³þ ïîêè ùî íå îãî-
ëîñèëè — êîæåí âèêðó÷óºòüñÿ, ÿê ìîæå.

«ДУМАВ, ЩО ТО САЛЮТИ». Íà ãîäèííèêó 
ïðèáëèçíî 23.30. Ó íàòîâï³ áà÷èìî çíà-
éîìå îáëè÷÷ÿ — Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ, ë³-
äåð â³ííèöüêîãî «Äîðîæíüîãî êîíòðîëþ». 

Евакуація під Стрижавкою. На годиннику близько опівночі. 
Люди пакують у мікроавтобус найцінніші та найнеобхідніші речі
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ДІАНА ГУЛБІАНІ, (098)4543812 
 Óñå ïî÷àëîñÿ ç òîãî, ùî íåâ³äîì³ 
çëàìàëè ì³í³àòþðíó êîï³þ «Àðêè» 
ó íåùîäàâíî â³äêðèòîìó êîìï-
ëåêñ³. Ùîá ÿêîñü â³äøêîäóâàòè 
ðåñòàâðàö³þ ïîøêîäæåíèõ ô³ãóð, 
òåïåð çà âõ³ä áóäóòü áðàòè ãðîø³.

Ïðîòÿãîì âåðåñíÿ «Àëåÿ çàêî-
õàíèõ» ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó ïå-
ðåòâîðþâàëàñÿ íà êîìïëåêñ «Ì³-
í³-Â³ííèöÿ». Äëÿ öüîãî êîëèøíþ 
Àëåþ ïðè÷åïóðèëè: ïîñòàâèëè 
íîâ³ ëàâêè, ë³õòàð³, òðîòóàðè âè-

êëàëè ïëèòêîþ ³ çðîáèëè íîâ³ 
ãàçîíè. À íà òåðèòîð³¿ àëå¿ ïîñòà-
âèëè êîï³¿ 12 âèçíà÷íèõ ïàì’ÿòîê 
ì³ñòà, ïîðÿä ç ÿêèìè êîæåí áåç-
êîøòîâíî ì³ã ñôîòîãðàôóâàòèñÿ 
òà óÿâèòè ñåáå «Ãóëë³âåðîì».

Òà íå ïðîéøëî ³ ï’ÿòè äí³â 
ç ìîìåíòó â³äêðèòòÿ êîìïëåê-
ñó (9 âåðåñíÿ), ÿê õòîñü çëàìàâ 
ì³í³àòþðíó êîï³þ «Àðêè» Öåí-
òðàëüíîãî ïàðêó.

Òîæ, õî÷ ìàêåòè ³ º ñò³éêèìè 
äî ïåðåïàä³â òåìïåðàòóð — â³ä 

–25 äî +40 ãðàäóñ³â çà Öåëüñ³-
ºì — òà äî íåñïðèÿòëèâèõ ïî-
ãîäíèõ óìîâ, àëå ïåðåä ÷èºþñü 
íîãîþ — âæå òî÷íî íå âñòîÿòü. 
²ãîð Ëþáîâñüêèé, äèðåêòîð «Â³-
ííèöÿçåëåíáóäó», ùî îï³êóºòüñÿ 
êîìïëåêñîì, ðîçïîâ³â, ùî ïèòàí-
íÿ îïëàòè — òåìà áîëþ÷à.

— Ìè âèìóøåí³ çðîáèòè 
â³äâ³äóâàííÿ «Ì³í³-Â³ííèö³» 
ïëàòíèì. Ëþäè çëàìàëè ñòð³ë-
êè ãîäèííèêà íà Âåæ³, âêðàëè 
ô³ãóðêè, îáëàìàëè áàëêîí÷èêè, 

âêðàëè ï³êè, õðåñòèêè, ïðîëàìà-
ëè Àðêó. Òà âêðàëè äâ³ ôîðñóíêè 
àâòîìàòè÷íîãî ïîëèâó. Ìè âñå 
â³äíîâëþºìî ñâî¿ìè ñèëàìè, 
òîìó ö³ëîäîáîâî áóäóòü îõîðî-
íÿòè öåé îá'ºêò, — ðîçïîâ³â ²ãîð 
Ëþáîâñüêèé.

Äîðîñëîìó çà â³äâ³äóâàí-
íÿ «Ì³í³-Â³ííèö³» äîâåäåòüñÿ 
ñïëàòèòè 25 ãðèâåíü, à äèòÿ÷èé 
êâèòîê êîøòóº 10 ãðèâåíü. Ä³òè 
â³êîì äî 6 ðîê³â ìîæóòü ïðîõî-
äèòè áåçêîøòîâíî.

— Çà ðàõóíîê öèõ êîøò³â ìè 
áóäåìî îõîðîíÿòè, óòðèìóâàòè, 
ðåñòàâðóâàòè ëîêàö³þ. Êîæíîãî 
ðîêó ìè ïëàíóºìî äîäàâàòè ñþäè 
ìîäåë³, — ðîçïîâ³â â³í.

Òåðèòîð³ÿ «Ì³í³-Â³ííèö³» îõî-
ðîíÿºòüñÿ ö³ëîäîáîâî. Ïðàöþº 
êîìïëåêñ áåç ïåðåðâè ³ âèõ³äíèõ. 
Ãîäèíè â³äâ³äèí: ç 1 áåðåçíÿ 
ïî 1 æîâòíÿ — ç 10.00 äî 19.00. 
Ç 1 æîâòíÿ ïî 1 áåðåçíÿ ç 
10.00 äî 17.00. Ñóáîòà, íåä³ëÿ ³ 
ñâÿòêîâ³ äí³ ç 10.00 äî 20.00.

Через вандалів вхід до «Міні-Вінниці» став платним

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Ó òîé äåíü ó íåâåëèêèé ïðî-
äóêòîâèé ìàãàçèí, ùî çíàõîäèòü-
ñÿ ïîðÿä ³ç òðàìâàéíîþ çóïèí-
êîþ ³ìåí³ Îëåêñàíäðà Ìóçèêè, 
óâ³ðâàëèñÿ äâîº ÷îëîâ³ê³â.

— Îäèí âèñîêèé — 180–
185 ñàíòèìåòð³â. Äðóãèé íèæ-
÷å — 160–165. ×îëîâ³êè íàíåñëè 
ïðîâäàâ÷èí³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ 
³ âòåêëè, — ãîâîðèòü íà÷àëüíèê 
Â³ííèöüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ Àíà-
òîë³é Ïðèñÿæíþê. — Ó îäíîãî ç 
íèõ âîíà áà÷èëà í³æ ó ðóêàõ. Çà-
ðàç æ³íêà çíàõîäèòüñÿ â ë³êàðí³, 
äå ¿é íàäàþòü ìåäè÷íó äîïîìîãó. 
Ìè ïîò³ì áóäåìî áà÷èòè, ÷è âîíè 
³ç çàñòîñóâàííÿì íîæà íàíîñèëè 
ò³ëåñí³ ÷è ïëÿøêîþ.

Çà ñëîâàìè ïðîäàâ÷èí³ ñóñ³ä-
íüîãî ìàãàçèíó ñâ³æîçàìîðîæå-
íèõ ïðîäóêò³â «Åë³êà», æ³íêó 
çâàòè Ëàðèñà. ̄ é 55 ðîê³â. Íåùî-
äàâíî, 13 âåðåñíÿ, â íå¿ áóâ äåíü 
íàðîäæåííÿ.

— Ìåí³ ä³â÷èíà ïåðåïîâ³äàëà, 
ùî íàïàäíèêè çàéøëè ³ ùîñü 
ñïèòàëè â íå¿. ² òîä³, ÿ òàê ðî-
çóì³þ, ïî ãîëîâ³ âäàðèëè. Ïîð³ç 
áóâ íà îáëè÷÷³ á³ëÿ íîñà. Ëàðèñà 
âèéøëà, â³äêðèëà äâåð³ ³ ïðîñòî 
ïî íèõ ñïóñòèëàñÿ. Óñÿ â êðîâ³, 
ÿ íàâ³òü íå çðîçóì³ëà, ùî öå âîíà. 
¯¿ ïîëèâàëè âîäîþ, òðîõè çìèëè 
êðîâ. Âèêëèêàëè øâèäêó. Çàçâè-
÷àé, ó ìàãàçèí³ äâåð³ â³äêðèò³. 
À öå áóëè çà÷èíåí³, — êàæå Àëëà, 
ÿêà ïðàöþº â ìàãàçèí³ íàâïðîòè.

Æ³íêà ÷óëà â³ä ïåðåõîæèõ, ùî 
çëî÷èíö³ äîâãî íå çàòðèìàëèñÿ 
â ìàãàçèí³, îäðàçó âèéøëè ³ ñ³ëè 
â ìàøèíó, ùî ñòîÿëà íà äîðîç³. 
²íøà ä³â÷èíà, ÿêà ìåøêàº â öüîìó 
ðàéîí³ ³ ÷àñ â³ä ÷àñó çàõîäèòü ó öåé 
ìàãàçèí ïîïèòè êàâè, ãîâîðèòü, 
ùî êàñó «îá÷èñòèòè» íå ìîãëè, 
àäæå ìàãàçèí ìàëåíüêèé ³ êðàñòè 
òàì í³÷îãî. Ïðîäàþòüñÿ â îñíî-
âíîìó õë³á, êîâáàñè, öóêåðêè.

— ß ¿¿ çíàþ. Òàê øêîäà, âîíà 
õîðîøà æ³íêà, í³êîëè íå ãðóá³ÿíè-
ëà. Ñåðåä á³ëîãî äíÿ òàêå òðàïè-
ëîñÿ! Ó ìåíå äèòèíà õîäèòü â öåé 
ìàãàçèí, — êàæå ä³â÷èíà. — Ñþäè 
ïîñò³éíî ìàëå÷à çàõîäèòü çà óñ³ëÿ-
êèìè òàì æóéêàìè. Çàðàç ïðîñòî 
òàêèé ÷àñ, ùî ä³òè ÿêðàç éäóòü ç³ 
øêîëè. À ÿêáè âîíè òàì áóëè…

ОДНОГО З НАПАДНИКІВ ЗЛО-
ВИЛИ. Çà ³íôîðìàö³ºþ ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿, ïðîòÿ-
ãîì äîáè îïåðàòèâíèêè êàðíîãî 
ðîçøóêó ðîçêðèëè öåé çëî÷èí. 
23 âåðåñíÿ îäèí ç íàïàäíèê³â áóâ 
çàòðèìàíèé ó ãîòåë³ ì³ñòà Æìå-
ðèíêè. Íèì âèÿâèâñÿ 30-ð³÷íèé 
æèòåëü Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî 
ðàéîíó. Ó 2009 ðîö³ â³í çâ³ëü-
íèâñÿ ç âèïðàâíî¿ êîëîí³¿, äå 
â³äáóâàâ ïîêàðàííÿ çà â÷èíåí-
íÿ êðàä³æîê. Ï³ä ÷àñ çàòðèìàí-
íÿ ó íüîãî ïîë³öåéñüê³ âèëó÷èëè 
ãðîø³ — áëèçüêî 3000 ãðèâåíü òà 
ìîá³ëüíèé òåëåôîí ïîòåðï³ëî¿. 
ßê â³í ïîò³ì ç³çíàâñÿ, íå ìàâ íà-
ì³ðó çàâäàâàòè øêîäè ïîòåðï³ë³é, 

ДВОЄ ЧОЛОВІКІВ НАПАЛИ 
З НОЖЕМ НА ПРОДАВЦЯ МАГАЗИНУ 
Серед білого дня  У четвер, 21 вересня, 
о 13.00 на Хмельницькому шосе, 
35 в продуктовому магазині двоє чоловіків 
порізали ножем продавчиню, вдарили 
пляшкою по голові, забрали гроші і втекли. 
55-річну жінку забрала швидка і вона 
знаходиться в лікарні. Протягом доби 
одного зі злочинців зловили

ëèøå õîò³â âèêðàñòè ãðîø³ ç êàñè 
ìàãàçèíó. Êîëè ïðîäàâåöü öå ïî-
ì³òèëà òà ïî÷àëà ÷èíèòè îï³ð, â³í 
âèð³øèâ çàñòîñóâàòè í³æ.

Ñë³ä÷èì â³ää³ëåííÿì ïîë³ö³¿ 
â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâà-
äæåííÿ çà ÷. 3 ñò. 187 ÊÊ Óêðà-
¿íè (ðîçá³é). Çàòðèìàíèé çíàõî-
äèòüñÿ ó ³çîëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî 
òðèìàííÿ. Çà â÷èíåííÿ òàêîãî 
çëî÷èíó éîìó çàãðîæóº äî 12 ðî-
ê³â óâ’ÿçíåííÿ.

Îñîáó ÷îëîâ³êà, ÿêèé áóâ ðàçîì 
³ç çëîâìèñíèêîì, òàêîæ âñòàíî-
âèëè: æèòåëü Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³. 
Íåùîäàâíî çâ³ëüíèâñÿ ç ì³ñöü 
ïîçáàâëåííÿ âîë³, äå â³äáóâàâ 
ïîêàðàííÿ çà êðàä³æêè. Ï³ä ÷àñ 
çëî÷èíó â ìàãàçèí³ 21 âåðåñíÿ, 
â³í ñïî÷àòêó òðèìàâ âõ³äí³ äâåð³, 
à ïîò³ì óò³ê. Íàðàç³ ïîë³ö³ÿ âæèâàº 
çàõîä³â ùîäî éîãî çàòðèìàííÿ.

ТРИВОЖНА КНОПКА. Íà ñàéò³ 
Íàöïîë³ö³¿ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ, ùî 
çëîâìèñíèê íîæåì íàí³ñ ïî-

òåðï³ë³é ÷èñëåíí³ ðàíè ãîëîâè ³ 
îáëè÷÷ÿ, ï³ñëÿ ÷îãî âäàðèâ ïëÿø-
êîþ ïî ãîëîâ³, çàáðàâ áëèçüêî 
3 000 ãðèâåíü òà òåëåôîí. Ï³ä 
÷àñ áîðîòüáè ç íàïàäíèêîì æ³í-
êà âñòèãëà íàòèñíóòè òðèâîæíó 
êíîïêó îõîðîíè. ²íôîðìàö³ÿ 
ïðî â÷èíåííÿ ðîçá³éíîãî íàïàäó 
íà ìàãàçèí äî ïîë³ö³¿ íàä³éøëà 
áëèçüêî 12.45 â³ä äèñïåò÷åðà îõî-
ðîííî¿ ô³ðìè. ßê ïîò³ì ðîçïîâ³ëà 
Ëàðèñà â ïàëàò³ ë³êàðí³, ñëóæáà 
îõîðîíè ïðè¿õàëà äóæå øâèäêî. 
Àëå íàòèñíóëà âîíà ¿¿ âæå ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê íà íå¿ íàïàëè.

— Êîëè íà òåáå éäóòü ç íîæåì 
³ çàãàíÿþòü ó êóò, òî ïîòð³áíî ùå 
ïîïàñòè ðóêîþ íà êíîïêó, — ðîç-
ïîâ³ëà æ³íêà æóðíàë³ñòó. — ß ¿¿ 
íàòèñíóëà âæå ï³ñëÿ òîãî, ÿê áóëà 
äîáðå ïîáèòà. Òîìó â³í âñòèã 
óòåêòè.

Ëàðèñà ïîòðîõó îäóæóº. ¯é 
çðîáèëè òîìîãðàô³þ, ðîáëÿòü 
ïåðåâ’ÿçêè. Äî íå¿ â ë³êàðíþ 
ïðèõîäèòü äî÷êà, çÿòü, çíàéîì³. 

Ïðîâ³äóâàëà íàïàðíèöÿ ïî ðî-
áîò³, ³íø³ ä³â÷àòà ïåðåäàþòü 
«ïðèâ³òè». ×àñîì áóâàº, ùî â³ä 
íàäì³ðíî¿ óâàãè âòîìëþºòüñÿ. ² 
âîë³º ñï³ëêóâàòèñÿ ïî òåëåôîíó. 
Êàæå, áàãàòî ñï³â÷óòòÿ âèêëèêàº 
çâîðîòíó ðåàêö³þ.

— Ùî ñòàëîñÿ, òå ñòàëîñÿ. Íà-
ïåâíî ùî òàê ìàëî áóòè. Òîìó 
ùî, ÿê ñêàçàâ ñë³ä÷èé, ìàãàçèí 
çëîâìèñíèêè îáðàëè âèïàäêîâî 
³ çëîâèëè ìîìåíò, êîëè â ïðè-
ì³ùåíí³ í³êîãî íå áóëî. Çá³ã îá-
ñòàâèí, ÿê âîíè ñêàçàëè. Çàðàç 
ãîëîâíå âèéòè ç öüîãî ñòàíó ³ 
îäóæàòè. Íà òåðèòîð³¿ ë³êàðí³ â³ä-
÷óâàþ ñåáå çàõèùåíîþ. Ïîêè ùî 
íå çíàþ, ÿê ñïðèéìàòèìó ñâîº 
ïåðåáóâàííÿ â ñóñï³ëüñòâ³. Òîìó 
ùî öå ïñèõ³êà ëþäèíè. Íàïåâíî, 
ùî çàëèøèòüñÿ ÿêèéñü ñòðàõ, ³ç 
ÿêèì òðåáà áóäå ïðàöþâàòè. ß á 
õîò³ëà öå çàáóòè ³ ïîáóòè â ñïî-
êî¿. À òàêîæ ïîáàæàòè ëþäÿì, 
ùîá í³õòî ç íèõ íå ïîòðàïëÿâ 
ó òàê³ ñèòóàö³¿.

21 вересня. На місці злочину працювала слідчо-оперативна 
група, експерти та оперативники карного розшуку 
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ПРЕС-СЛУЖБА АН «ОЛІМП»

«Îë³ìï» — öå íàéá³ëüø â³äîìà ìåðåæà 
àãåíòñòâ íåðóõîìîñò³ Â³ííè÷÷èíè. Êð³ì 
òîãî, âæå ïîíàä 5 ðîê³â «Îë³ìï» óñï³øíî 
çàéìàºòüñÿ ïðîäàæåì çàêîðäîííî¿ íåðóõî-
ìîñò³, à òàêîæ ðåàë³çóº ó Â³ííèö³ ïåðâèííó 
íåðóõîì³ñòü â³ä ïðÿìèõ ïàðòíåð³â.

Çàñíîâàíà êîìïàí³ÿ ó 2002 ðîö³. Ö³º¿ 
îñåí³ «Îë³ìï» ñâÿòêóº ñâîþ 15 ð³÷íè-
öþ. Ó 2002 ðîö³ ó Â³ííèö³ ôóíêö³îíó-
âàëî íå á³ëüøå 30 àãåíòñòâ íåðóõîìîñ-
ò³, ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ÿêèõ ç ÷àñîì 
çàê³í÷èëà ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü. Ïîïðè âñå 
«Îë³ìï» ïðîäîâæóº óñï³øíî ïðàöþâàòè 
³ ñüîãîäí³. Íèí³ êîíêóðåíò³â «Îë³ìïó» 
íå áðàêóº — â ì³ñò³ çàðåºñòðîâàíî á³ëüøå 
130 àãåíòñòâ. Ïðî òå, ÿê ñòàòè íàéá³ëüøîþ 
òà íàéóñï³øí³øîþ êîìïàí³ºþ ñåðåä ñîá³ 
ïîä³áíèõ, äàë³.

ОЛЕГ СТУКАН, 
ЗАСНОВНИК АН «ОЛІМП»

— Íà ñòàðò³ êîìïàí³¿ íàøà 
êîìàíäà ðîçïî÷àëà ðîáîòó 
â îðåíäîâàíîìó îô³ñ³ íà Êè-

¿âñüê³é, 16. Öåé íàø îô³ñ áóâ íà ï’ÿòîìó 
ïîâåðñ³. Ê³ìíàòêà ìàëåíüêà, íå á³ëüøå 
10 êâ. ì. Â ö³é ê³ìíàòö³ ñòîÿëî ÷îòèðè-
ï’ÿòü ñòîë³â, êîìï’þòåð ³ ìè — 5 ëþäåé. 
Ìè ïåðåæèëè íå îäèí ïåðå¿çä, ³ íå îäèí 
îðåíäîâàíèé îô³ñ. Òî ì³ñöå áóëî íå çî-
âñ³ì âäàëå, òî êîìïàí³ÿ «ðîñëà» ³ òðåáà 

áóëî ðîçøèðÿòèñÿ. Êð³ì öüîãî, äëÿ íàñ 
áóëî âàæëèâèì ðîçâèâàòèñÿ íå ê³ëüê³ñíî, 
à ÿê³ñíî ³ ïðîôåñ³éíî, â³äòî÷èòè òå, ùî 
ó íàñ º, â³äøë³ôóâàòè ïðîöåñè.

Ìè ïðàãíóëè ñòâîðèòè ìàêñèìàëüíî 
çðó÷í³ óìîâè äëÿ êë³ºíò³â, òîæ ñòðàòåã³÷-
íîþ ö³ëëþ áóëî ðîçøèðèòè ìåðåæó íà-
øèõ â³ää³ëåíü. Íàøà êîìïàí³ÿ ïðîéøëà 
äîâãèé øëÿõ, ïî÷èíàþ÷è ç ìàëåíüêîãî 
îðåíäîâàíîãî îô³ñó íà Êè¿âñüê³é äî ðîç-
ãàëóæåíî¿ ìåðåæ³ îô³ñ³â ç âèñîêèìè ñòàí-
äàðòàìè îáñëóãîâóâàííÿ ïî âñüîìó ì³ñòó. 
Òà íàéãîëîâí³øå — öå ëþäè, ç ÿêèìè 
ìè ðîçâèâàëèñÿ ³ çà ðîêè íàøî¿ ðîáîòè 
ìè âèðîñëè â ñåðéîçíó îðãàí³çàö³þ, ÿêà 
çàñëóæèëà äîâ³ðó â³ííè÷àí.

ПЕРШІ УГОДИ ТА ПОШУК КЛІЄНТІВ
Ðîçïî÷àâøè ðîáîòó êîìïàí³¿, â Îëåãà 

Ñòóêàíà áóëè âæå ñâî¿ íåâåëè÷ê³ íàïðà-
öþâàííÿ, à ñàìå 6 îá’ºêò³â, ç ÿêèìè â³í 
ïî÷àâ ïðàöþâàòè íåçàäîâãî ïåðåä â³ä-
êðèòòÿì «Îë³ìïó». Òðåáà áóëî ç ÷îãîñü 
ïî÷èíàòè ³ ö³ îá’ºêòè â³í ðîçäàâ íîâà÷-
êàì, ï³ñëÿ ÷îãî ðîáîòà çàêèï³ëà. Â ïðî-
öåñ³ ðîáîòè íîâà÷êè â÷èëèñÿ ³ ðîçâèâà-
ëèñÿ. Äî ðå÷³, äî íàâ÷àííÿ êåð³âíèöòâî 
«Îë³ìïó» ñòàâèëîñÿ ç óñ³ºþ ñåðéîçí³ñòþ ³ 
â³äïîâ³äàëüí³ñòþ. Áî á³ëüø³ñòü àãåíòñòâ, 
çíîâó æ òàêè, öüîìó íå â÷èëè.

Êîëè «Îë³ìï» ðîçïî÷èíàâ ñâîþ ä³-
ÿëüí³ñòü, ìàëî õòî ç â³ííè÷àí ðîçóì³â, 
ùî çà ïîíÿòòÿ ð³åëòîð ³ ÷èì çàéìàºòüñÿ

àãåíòñòâî íåðóõîìîñò³. Íà òîé ÷àñ öå 
áóëî ùîñü íåçðîçóì³ëå, ÷îìó ëþäè 
íå îñîáëèâî äîâ³ðÿëè. Á³ëüø³ñòü äóìàëà, 
ùî öå çâè÷àéí³ ñïåêóëÿíòè.

Îäíèì ç ïåðøèõ çàâäàíü àãåíòñòâà áóëî 
çàÿâèòè ïðî ñåáå â³ííè÷àíàì. Âèð³øèòè 
öå çàâäàííÿ äîïîìîãëè ì³ñöåâ³ çàñîáè 
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿. Ïóáë³êóþ÷è ìàòå-
ð³àëè, «Îë³ìï» ïî÷àâ ôîðìóâàòè ³ì³äæ 
ïðîôåñ³éíî¿, çãóðòîâàíî¿ êîìàíäè, ÿêà 
áåçïå÷íî ïðîäàº æèòëî ³ ÿêà ãîòîâà âçÿòè 
íà ñåáå â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Ñâîãî ÷àñó âè-
ñîêà äîâ³ðà â³ííè÷àí äî ÇÌ² äîïîìîãëà 
äàòè ãàðíèé ñòàðò ìîëîä³é êîìïàí³¿.

Äî 2007 ðîêó ïðîäàæ³ â ìåðåæ³ ²íòåð-
íåò áóëè íå íàñò³ëüêè ðîçïîâñþäæåí³ ÿê 
ñüîãîäí³. Òà ùî òàì êàçàòè, íà òîé ÷àñ 
íå êîæíà óêðà¿íñüêà ñ³ì’ÿ ìîãëà ñîá³ 
äîçâîëèòè êîìï’þòåð. À ãàçåòà òîä³ áóëà 
÷è íå â êîæí³é îñåë³. «Îë³ìï» öèì êî-
ðèñòóâàâñÿ ³ àêòèâíî ïóáë³êóâàâ îãîëî-
øåííÿ ç ïðîäàæó íåðóõîìîñò³ â ì³ñöåâèõ 
ÇÌ². Âèðó÷àëè îãîëîøåííÿ íà äîøêàõ 
âóëèöü ì³ñòà, ç ÿêèõ àãåíòñòâî îòðèìó-
âàëî âåëè÷åçíó ê³ëüê³ñòü äçâ³íê³â.

Ç 2008 ðîêó ñèòóàö³ÿ êàðäèíàëüíî çì³-
íèëàñÿ. Ç â³äêðèòòÿì ñàéòó olimp.vn.ua 
æèòòÿ ó ð³åëòîð³â çíà÷íî ïîëåãøèëîñÿ. 
Ï³ñëÿ ðîçì³ùåííÿ îãîëîøåíü íà âëàñíî-
ìó ñàéò³, «Îë³ìï» ïî÷àâ àêòèâíî çàéìà-
òèñÿ ðåàë³çàö³ºþ íåðóõîìîñò³ â ²íòåðíåò³.

В’ЯЧЕСЛАВ ЗАРЕМБА, 
ДИРЕКТОР АН «ОЛІМП»

— Íàøà ñòðàòåã³ÿ ôîðìó-
ºòüñÿ íà ö³ííîñòÿõ ìîðàë³. 
Ìîæëèâî öå íå çîâñ³ì ïðà-

âèëüíî ç òî÷êè çîðó á³çíåñó, àëå òàê 
ôîðìóþòüñÿ ëþäñüê³ ñòîñóíêè. ×åñí³ñòü 
â³äíîñíî îäèí îäíîãî äóæå âàæëèâà. Êî-
æåí ð³åëòîð ïðèí³ñ îá’ºêòè ³ ç êîæíîãî 
â íàñ ñôîðìóâàëàñÿ âåëèêà áàçà. ² äî ö³º¿ 
áàçè ìàº äîñòóï êîæåí ïðàö³âíèê. À â ³í-
øèõ àãåíòñòâàõ ð³åëòîðè áåðóòü íà ñåáå 
îá’ºêòè, íå ä³ëÿòüñÿ ç êîëåãàìè ³ ÷åðåç 
öå âèíèêàþòü êîíôë³êòè.

Ïðîäîâæåííÿ ó íàñòóïíîìó íîìåð³.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІННИЦЬКОГО 
БІЗНЕС-ФОРУМУ

Óêðà¿íà ñòî¿òü íà ïîðî-
ç³ åêîíîì³÷íîãî áóìó. Óæå 

ðîçïî÷èíàºòüñÿ êðåäèòóâàííÿ. 
Äîñèòü áàãàòî ðåôîðì ïðîâåäåíî ³ ùå ðÿä 
âàæëèâèõ ðåôîðì î÷³êóþòüñÿ íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì. ² îñíîâíèì ìàéäàí÷èêîì âçàºìî-
ä³¿ ç êë³ºíòàìè ñòàíå ³íòåðíåò. ² ìîáàéë. 
Òåïåð íå ñòî¿òü ïèòàííÿ «áóòè ÷è íå áóòè 
â ³íòåðíåò³». Ùî ñàìå âàì ïîòð³áíî, ùî 
òàì ðîáëÿòü âàø³ êë³ºíòè ³ ÿê áóäóâàòè 
á³çíåñ â ³íòåðíåò³ çàãàëîì òà â ìîáàéë³ 
çîêðåìà. Îñü ïðî öå ³ áóäå íàø ôîðóì.

ДРУГИЙ БІЗНЕС-ФОРУМ
Ïåðøèé á³çíåñ-ôîðóì ç³áðàâ ìèíó-

ëîãî ðîêó 300 ó÷àñíèê³â. Çà îäèí äåíü 
âèñòóïèëè ñï³êåðè, ÿê³ ðàí³øå í³êîëè 
íå çáèðàëèñü ó Â³ííèö³.

Ó Â³ííèö³ ïðîõîäèòü ìàëî îñâ³òí³õ á³ç-
íåñ-çàõîä³â. Íåìàº æîäíîãî ùîð³÷íîãî 
çàõîäó, íå ðàõóþ÷è îô³ö³îç³â. Á³çíåñ-
ôîðóì ñòàâ ïåðøèì òàêèì çàõîäîì.

Óêðà¿íà â³äñòàëà â³ä ñâ³òîâèõ ë³äå-
ð³â. À Â³ííèöÿ â³äñòàëà â³ä óêðà¿íñüêèõ 
ë³äåð³â-ì³ñò. Êàòàñòðîô³÷íî ìàëî â³ííèöü-
êèõ áðåíä³â â³äîìî â Óêðà¿í³. Æîäíîãî 
â³äîìîãî â ñâ³ò³. «Ðîøåí» íå ðàõóºìî, áî 
â³í íå â³ííèöüêèé. Òàê, º ïîòóæíèé ²Ò-
ñåêòîð, àëå öå âñå æ äîñèòü îáìåæåíà 
ãàëóçü â ïëàí³ ðîáî÷èõ ì³ñöü.

ПРО ЩО БУДЕМО ГОВОРИТИ
Íà ôîðóì³ òîðêíåìîñÿ ãîëîâíèõ àñïåê-

ò³â ïðèñóòíîñò³ á³çíåñó â ³íòåðíåò³. Ùî 
íàñïðàâä³ ëþäè ÷èòàþòü â ñîöìåðåæàõ ³ 
÷è ìîæíà òàì ïðîäàâàòè? Ñê³ëüêè êë³-
ºíò³â ìîæíà îòðèìàòè ç ïîøóêîâèê³â? 
ßêèé ñàéò ïîòð³áåí? ² ÷è ïîòð³áåí â³í 
âàì âçàãàë³? Ñê³ëüêè âèòðà÷àòè íà ³íòåð-
íåò? ßê îðãàí³çóâàòè öå âñå â ìàëåíü-
ê³é êîìïàí³¿? Äî íàñ ó ãîñò³ ïðè¿äóòü 
ïðåäñòàâíèêè ãîëîâíèõ ãðàâö³â ðèíêó. 
Î÷³êóºìî íà âèñòóï â³ä Ãóãëà. Òàêîæ 
âèñòóïèòü ÒÍÑ Óêðà¿íà ³ç ðåçóëüòàòàìè 

îñòàíí³õ äîñë³äæåíü ïðî óêðà¿íñüêîãî 
ñïîæèâà÷à. Êðàù³ àãåíö³¿ ³íòåðíåò-ìàð-
êåòèíãó. «Íåòï³ê» òà «Âåáïðîìî» âæå 
äàâíî âèéøëè çà ìåæ³ óêðà¿íñüêîãî ðèí-
êó ³ åêñïîðòóþòü ñâî¿ ïîñëóãè íà ðèíêè 
ÑØÀ òà ªÑ.

Âçàãàë³ áóäå òðè áëîêè. Ó ïåðøîìó 
ãîâîðèòèìåìî ïðî òðåíäè — ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ ³ ÿê³ ïðîãíîçè íà ìàéáóò-
íº, â äðóãîìó — ïðî ³íñòðóìåíòè òà 
ïðèéîìè äëÿ ðîáîòè â îíëàéí³ (ñàéò, 
SEO, SMM, àíàë³òèêà), â òðåòüîìó 
âèñòóïëÿòü íàø³ ï³äïðèºìö³, ÿê³ âæå 

ïðàöþþòü â ìåðåæ³. Öå áóäóòü â³ííèöü-
ê³ êåéñè — ðåàëüí³ ³ñòîð³¿ óñï³õó òà 
íåâäà÷³. Ä³çíàºìîñü, õòî ³ç â³ííè÷àí 
çðîáèâ ïðîðèâ â ³íòåðíåò³.

НОВІ ЗНАЙОМСТВА
Óñ³ êîíôåðåíö³¿, öå íå ëèøå íîâ³ çíà-

ííÿ, à é íîâ³ çíàéîìñòâà. Ïîñï³ëêóéòåñü 
ç êîëåãàìè, ä³çíàéòåñü, ÿê ó íèõ ñïðàâè. 
Çàâåä³òü íîâ³ çíàéîìñòâà. Ôîðóì — ñàìå 
òà àòìîñôåðà, ÿêà ñòèìóëþº íîâ³ çíà-
éîìñòâà. Ìè ñïåö³àëüíî âèä³ëèëè ÷àñ 
ó ïðîãðàì³ äëÿ ïåðåðâ íà êàâó ³ ôóðøåò 
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ Ôîðóìó.

Çóñòð³÷àºìîñü 12 æîâòíÿ â çàë³ Ô³-
ëàðìîí³¿. Ðåºñòðóéòå ç ñîáîþ êîëåã 
òà ïàðòíåð³â, ïîêè ä³º ðàííÿ ðåºñòðà-
ö³ÿ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ. Ö³íà ñèìâî-
ë³÷íà — 600 ãðèâåíü, ÿê³ äîïîìîæóòü 
íàì ïðîô³íàíñóâàòè âèòðàòíèé áþäæåò 
êîíôåðåíö³¿. Ç 1 æîâòíÿ ö³íà çðîñòå 
äî 700 ãðèâåíü.

ОФІЦІЙНИЙ ПАРТНЕР ФОРУМУ

Post Union 
(postunion.biz)

служба доставки із США, Китаю, 
Німеччини, Іспанії, Польщі, — заснована 
вінничанином і працює в Україні та Росії.

Історія успіху «Олімпу». Як вінницька 
компанія підкорює вершини. Частина 1

Що готує нам Вінницький бізнес-форум

БЛОГ

БЛОГ

8
RIA, Ñåðåäà, 
27 âåðåñíÿ 2017

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ЦАРЕВСЬКИЙ, ВЕЛОАКТИВІСТ
Іду з магазину, їм булку і запиваю 
кефіром на ходу. Усі дивляться як на 
дурня. Був би з пивом і сигаретою, ніхто 
й уваги не звернув би...

408242

На першому Вінницькому бізнес-форумі 22 вересня 2016 року 
виступили 12 провідних українських експертів. Взяли участь близько 
300 підприємців та керівників локальних компаній
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Сьогодні у викраденні значиться 
чотири машини на іноземній ре-
єстрації. Їх шукають, а паралель-
но — перевіряють, чи відповідає 
дійсності інформація, отримана 
від власника у вигляді заяви про 
злочин.
— Може бути, що людина «загна-
ла» машину на територію України, 
здала її на «розборку» і тепер та-
ким чином, заявивши про злочин, 
хоче уникнути відповідальності 
на митниці за порушення правил 
перебування на території Украї-
ни, — розповідає начальник поліції 
Вінниці Анатолій Присяжнюк. — 
У нас такі випадки були, тому про-
водимо відповідні оперативно-
розшукові заходи і паралельно 
перевіряємо інформацію, чи це 
не було інсценуванням.

Ще одна причина обману про 
викрадення автівки на інозем-
ній реєстрації — спроба отри-
мати за неї страховку. Інозем-
ний власник міг авто пригнати 
до нас і продати, а потім звер-
нутися в страхову компанію для 
отриманням компенсації через 
викрадення.
— У такому випадку людина 
заробляє двічі, — пояснює Ана-
толій Присяжнюк. — Продавши 
цей автомобіль тут і заявивши 
про викрадення. І там, отри-
мавши страховку за викраден-
ня автомобіля. Я не хочу ска-
зати, що у нас усі викрадення 
машин на іноземній реєстра-
ції — це все інсценування. Але 
ми обов’язково перевіряємо й 
таку версію.

Підозріло зникають машини з євро-номерами 

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ìàéæå òðè äå-
ñÿòêè âèêðàäåíü 
àâòîìîá³ë³â, ìî-

òîöèêë³â àáî ìîòîðîëåð³â çà-
ô³êñóâàëè öüîãî ðîêó ó Â³ííèö³. 
Á³ëüø³ñòü çíèêëèõ ìàøèí — öå 
«ðàäÿíñüê³» ÂÀÇè, ÿê³ êðàëè çà-
ðàäè ìåòàëó ÷è ïðîñòî ïîêàòàòè-
ñÿ. À íàéäîðîæ÷å âêðàäåíå àâòî 
êîøòóº ï³âì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Ïîçàøëÿõîâèê çà 500 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü çíèê ó í³÷íèé ÷àñ ç ïîäâ³ð’ÿ 
â ì³êðîðàéîí³ Ïîä³ëëÿ. Òîãî, õòî 
ïî¿õàâ íà ÷óæîìó «Ì³öóá³ñ³ Àóò-
ëåíäåð³» 2012 ðîêó âèïóñêó, ïî-
ë³ö³ÿ îá³öÿº çíàéòè äî ê³íöÿ ðîêó. 
ßê ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿ 
Â³ííèö³ Àíàòîë³é Ïðèñÿæíþê, 
øëÿõ ðóõó ³íîìàðêè ïðîñë³äêóâà-
ëè ïî â³äåîêàìåðàõ äî ïðîñïåêòó 
Þíîñò³ òà çíàþòü, ùî äàë³ ìàøè-
íó ïîâåçëè íà âè¿çä ç ì³ñòà.

— Â³äïðàöüîâóºìî àâòîìîá³ë³, 
ÿê³ éîãî ñóïðîâîäæóâàëè, — ãî-
âîðèòü íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿ ïðî 
«Ì³öóá³ñ³ Àóòëåíäåð». — Äåòàë³ 
ðîçãîëîøóâàòè íå ìîæó, ïîêè éäå 
ñë³äñòâî. Àëå äóìàþ, ùî äî ê³íöÿ 
ðîêó ìè öåé çëî÷èí ðîçêðèºìî.

Öå áóëî â ñåðïí³. Òîãî ì³ñÿ-
öÿ ó Â³ííèö³ ïîöóïèëè ëèøå 
îäíå àâòî. Ó ³íø³ ì³ñÿö³ áóëî 
ïî 2–3 òàêèõ çëî÷èíè. Íàéá³ëüø 

«ïðèáóòêîâèìè» çà ê³ëüê³ñòþ âè-
êðàäåíèõ òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â 
ñòàëè òðàâåíü ³ ëèïåíü. Òîä³ çíè-
êëî ïî ø³ñòü ìàøèí.

ГАСТРОЛЕРІВ НЕМАЄ. — Íàïðè-
êëàä, ïî Êèºâó, â³äñë³äêîâóºòüñÿ 
òåíäåíö³ÿ, ùî ïðàöþº îðãàí³çî-
âàíà ãðóïà, ÿêà ÷³òêî ïðàöþº 
ïî ïåâíèõ ìàðêàõ àâòîìîá³ë³â, — 
ãîâîðèòü Àíàòîë³é Ïðèñÿæíþê. — 
Ó íàñ, íà òåðèòîð³¿ ì³ñòà Â³ííèö³, 
òàêîãî íå ïðîñë³äêîâóºòüñÿ. Ïðî-
âîäèìî ïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó, 
ùîá íå äîïóñòèòè öüîãî. Ó ìèíóë³ 
ðîêè áóëè çà¿æäæ³ ãàñòðîëåðè, ÿê³ 
âèêðàäàëè àâòîìîá³ë³ «Õîíäà ÑR-
V» ³ ïîò³ì ï³ä âèêóï ïîâåðòàëè. 
Ìè â³äïðàöüîâóâàëè âñ³ ö³ ìàòå-
ð³ëè ³ «çáèëè» ïîâí³ñòþ áàæàííÿ 
¿õàòè ó Â³ííèöþ ³ ñêîþâàòè òàêå 
íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ.

Òî õòî êðàäå ìàøèíè ó â³ííè-
÷àí, ÿêùî íå ïðîôåñ³îíàëè? Ó ïî-
ë³ö³¿ çàïåâíÿþòü, ùî âèêðàäàþòü 
àâò³âêè á³äí³ çëîä³¿. Òîáòî ëþäè 
áåç ïîñò³éíîãî çàðîá³òêó, ÿê³ ïîò³ì 
ãîâîðÿòü, ùî âçÿëè ÷óæå ïðîñòî 
ïîêàòàòèñÿ ÷è ç³çíàþòüñÿ — õîò³ëè 
çäàòè çäîáè÷ íà çàï÷àñòèíè.

— Ëþäè, ÿê³ íàï³äïèòêó ãóëÿ-
þòü, áà÷àòü — ñòî¿òü ÂÀÇ, éîãî 
â³äêðèòè íå äóæå áàãàòî òðåáà ðî-
çóìó, — ãîâîðèòü Àíàòîë³é Ïðè-
ñÿæíþê. — Çà 11 ôàêòàìè ç ÷èñëà 
çàðåºñòðîâàíèõ êðèì³íàëüíèõ ïðî-

АВТОВИКРАДЕННЯ — 
ПРОМИСЕЛ БІДНИХ ЗЛОДІЇВ 
Чужі колеса  Щоб покататися або 
здати на «розборку», викрадають машини 
в нашому місті. У поліції переконують — 
злочинці, що полюють на конкретну марку 
авто заради викупу, зі столиці у Вінницю 
не приїжджають. Був лише один факт 
автовикрадення заради шантажу

âàäæåíü îñîáàì, ÿê³ â÷èíèëè íåçà-
êîííå çàâîëîä³ííÿ òðàíñïîðòíèìè 
çàñîáàìè, îãîëîñèëè ïðî ï³äîçðó.

ЯК ШУКАЮТЬ МАШИНИ. Ìèíó-
ëîãî ðîêó RIA òàêîæ äîñë³äæó-
âàëà òåìó âèêðàäåííÿ ìàøèí. ² 
òîä³ àíàë³ç ïîë³öåéñüêî¿ ñòàòèñ-
òèêè ïîêàçàâ — àâòîâèêðàäà÷³â 
çíàõîäÿòü ÷àñò³øå, í³æ ñàì³ ìà-
øèíè. Çàðàç â³äñîòîê ðîçêðèòòÿ 
êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü ïðî 
íåçàêîíí³ âèêðàäåííÿ òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â ïðàâîîõîðîíö³ 
äåìîíñòðóþòü âèùèé — ìàéæå 
40%. Ïî àâòîìîá³ëÿõ — 45,5, 
à ïî ìîòîòðàíñïîðòó — 16,7%.

— Íåðîçêðèòèìè ó íàñ çàëè-
øàþòüñÿ 17 ôàêò³â ç 28-ìè, — 
ãîâîðèòü íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿ ì³ñ-
òà. — Íà äàíèé ÷àñ ïðîâîäèìî 
îïåðàòèâíî-ðîçøóêîâ³ çàõîäè. 
Â³äïðàöüîâóþòüñÿ ñòàíö³¿ òå-
õîáñëóãîâóâàííÿ, «ðîçáîðêè» 
àâòî-ìîòî òðàíñïîðòó, ìåòàëî-
ïðèéìàëüí³. Òàêîæ ïðîâîäèòüñÿ 
ðîáîòà ³ç ðàí³øå ñóäèìèìè îñî-
áàìè, ÿê³ â³äáóâàëè ïîêàðàííÿ 
çà äàíèé âèä çëî÷èíó.

Íàéá³ëüø çðó÷íèé ÷àñ äëÿ 
àâòî çëîä³ÿ — í³÷íèé. Ç îï³âíî÷³ 
äî ï’ÿòî¿ ðàíêó, ÿê ñêàçàâ Àíà-
òîë³é Ïðèñÿæíþê, â îñíîâíîìó 
âèêðàäàþòü àâòî. ßê³ ñàìå àâò³âêè 
÷èñëÿòüñÿ çàðàç ó âèêðàäåíí³ — 
äèâ³òüñÿ íà ³íôîãðàô³ö³, ñêëàäå-
í³é çà äàíèìè ì³ñüêî¿ ïîë³ö³¿.

ХОТІВ ВИКУП. Ëèøå ïðî îäíó 
ìàøèíó, âèêðàäåíó ó Â³ííèö³, 
âæå â³äîìî — ¿¿ ïîöóïèëè çàðà-
äè âèêóïó. ßê ðîçïîâ³ëè äíÿìè 
ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿, 26-ð³÷íèé ðàí³øå ñóäè-
ìèé â³ííè÷àí âêðàâ «ÁÌÂ 3181».

Âëàñíèê ³íîìàðêè — 23-ð³÷íèé 
³íîçåìåöü — çàÿâèâ ïðî âèêðà-
äåííÿ 11 âåðåñíÿ. Ñêàçàâ, ùî 
«áåõà» çíèêëà ç ïîäâ³ð’ÿ éîãî 
áóäèíêó. Ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ 
çëî÷èíó ïîë³öåéñüê³ ðîçøóêàëè 
ïðîïàæó íà àâòîñòîÿíö³ â ì³êðî-
ðàéîí³ Âèøåíüêà òà âñòàíîâèëè 
âèêðàäà÷à. Çà äàíèìè ñë³äñòâà, 
çëîä³é ó òàêèé ñïîñ³á íàìàãàâñÿ 
ïîâåðíóòè ñîá³ ãðîø³, ÿê³ éîìó 
çàáîðãóâàëè ïîïåðåäí³ âëàñíèêè 
çà ðåìîíò öüîãî àâòîìîá³ëÿ.

Çàì³ñòü âèêóïó ÷îëîâ³ê îòðèìàâ 
ï³äîçðó ó ñêîºíí³ òÿæêîãî çëî-
÷èíó. Çà íåçàêîííå çàâîëîä³ííÿ 
òðàíñïîðòíèì çàñîáîì çàãðîæóº 
ïîçáàâëåííÿì âîë³ íà òåðì³í 
äî 8 ðîê³â.

Âèêðàäåííÿ 
íàéäîðîæ÷î¿ ìàøèíè 
«Ì³öóá³ñ³ Àóòëåíäåð» 
2012 ðîêó âèïóñêó 
ïîë³ö³ÿ îá³öÿº 
ðîçêðèòè äî ê³íöÿ ðîêó

ВИКРАДАЮТЬ І ДОРОГІ, І ДЕШЕВІ МАШИНИ
кримінальних проваджень 

за фактами викрадення 
транспортних засобів 

викрадення 
машин 

викрадення 
мототранспорту 

28

39,3%

22

45,5%

6

16,7%

Відсоток розкриття

ЧАС СКОЄННЯ 
ЗЛОЧИНУ 

з 24.00
до 5.00

8
Найбільше 
викрадень 

було у березні

6
У травні 
та липні

1
Найменше 
викрадень 

було у серпні

СПІЙМАНІ АВТОЗЛОДІЇ — ХТО ВОНИ?

11 
 підозрюваних 
у кримінальних 
провадження про незаконне 
заволодіння транспортними 
засобами (10 — викрадали 
машини, 1 — мотоцикл).

Більшість автовикрадачів — люди 
без постійного заробітку. Злочинна 
автосправа — це їхній промисел. 
Усі — місцеві чоловіки, які крали, 
щоб покататися або для продажу 
на запчастини.

 ВАЗ (більшість) 
 «Фольксваген Каді» 
 «Шкода Октавія» 
 «Хонда CR-V» 
 «Хюндай Сантафе» 
 «Фольксваген» 
 «Ауді» 

* Ці автомобілі поліція ще не знайшла, 
4 з них — на іноземній реєстрації 

НАЙДОРОЖЧА ВКРАДЕНА МАШИНА 
«Міцубісі Аутлендер» 2012 року 
випуску, збиток від злочину 
500 тисяч гривень

МАРКИ ЗНИКЛИХ АВТОМОБІЛІВ 

проводять оперативно-розшукові заходи 
і загальні відпрацювання

перевіряють СТО, «розборки» машин, 
пункти прийому металів, 

ЯК ШУКАЮТЬ?

відпрацьовують раніше судимих 
за викрадення на причетність 

до «свіжих» злочинів 

«пробивають» власників автомобілів 
на іноземній реєстрації на правдивість 

заяви про злочин



406651
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ОЛЕКСАНДР 
БІЛОШКУРСЬКИЙ, 
АДВОКАТ 

— Спочатку на 
місце потрібно 
викликати по-
ліцію, яка зафік-

сує правопорушення. Якщо зло-
вмисника піймали на гарячому, 
то на місці складають протокол 
про адміністративне правопо-
рушення на підставі статей 152 
(goo.gl/dBSLJ2), 153 (goo.gl/
UCzgtN) Кодексу України про 
адміністративне правопору-
шення. А потім вже потрібно 

зібрати додаткові докази, що 
саме за розпорядженням цієї 
посадової особи були зрізані 
дерева. Ще треба звернутися 
в екологічну інспекцію, яка 
вкаже розмір шкоди горіху. 
Отримавши копію адмінпрото-
колу від поліції та зібравши всі 
документи, жінка може пози-
ватися до суду, щоб отримати 
відшкодування. І навіть якщо 
гілля дерев звисало на комуні-
кації, і все зробили за дозволом 
сільради, без згоди власниці 
ділянки обрізку дерев не можна 
було робити.

Різати дерева не можна без дозволу власника 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ñåëî Ù³òêè 
âñüîãî çà 15 ê³-

ëîìåòð³â â³ä Â³ííèö³. Çàðàç öå 
íåâåëè÷êå ïîñåëåííÿ, äå º òðîõè 
á³ëüøå òèñÿ÷³ ìåøêàíö³â. Éîãî 
â 1770 ðîö³ óòâîðèëè ïåðåñåëåíö³, 
ùî âò³êàëè ç ñóñ³äíüî¿ Ïèñàð³â-
êè (goo.gl/NKsVte). Àëå òðàäèö³ÿ 
ïåðåñåëåíü ó Ù³òêàõ íå çàê³í÷ó-
ºòüñÿ é ïîíèí³.

Õî÷à Ñòàí³ñëàâà Á³ëîñòåãíþê 
³ íàðîäèëàñÿ ó öüîìó ñåë³, àëå 
á³ëüøó ÷àñòèíó ñâîãî æèòòÿ ïðî-
æèëà â Ñåâàñòîïîë³, Êðèì.

— Ïðîæèëà òàì 47 ðîê³â, 
ìåíå òàì ïîâàæàëè ³ äîáðå 
çíàëè. Àëå êîëè ñòàëàñÿ àíåê-
ñ³ÿ ï³âîñòðîâà, æèòè â Êðèìó 
ÿ á³ëüøå íå ìîãëà. ² ïî¿õàëà 
íà ìàëó â³ò÷èçíó, â Ù³òêè, — 
ðîçêàçàëà æ³íêà.

Ó Ñòàí³ñëàâè òóò º õàòà òà íåâå-
ëèêà ñàäèáà, ùî çàëèøèëàñÿ â³ä 
ìàòåð³ â ñïàäîê. Àëå æèòè ñïî-
ê³éíî ¿é òóò íå äàþòü.

— Ïåíñ³þ ìåí³ ïîíîâèòè 
íå ìîæóòü, áî êàæóòü, ùî ÿ ñå-
ïàðàòèñòêà. ªäèíå äæåðåëî ìîãî 
ïðèáóòêó — öå ãîðîä òà ãîð³õè, 
ùî ðîñòóòü îáàá³÷ ìîº¿ ä³ëÿíêè. 
Íå ðîçóì³þ, ÷îìó, àëå îäíîãî äíÿ 
äåðåâà ïî÷àëè çàâàæàòè íàøîìó 
ñ³ëüñüêîìó ãîëîâ³ — Äìèòðó Íà-
óìåíêó, — êàæå æ³íêà.

ПОРІЗАЛИ БЕЗ ЗГОДИ. Äåñÿòîãî 
ñåðïíÿ äî æ³íêè ïðè¿õàëà áðè-
ãàäà ç àâòîêðàíîì. Ðîá³òíèêè ¿é 
êàçàëè, ùî áóäóòü ð³çàòè ãîð³õè, 
îñê³ëüêè º äîðó÷åííÿ ñ³ëüñüêîãî 
ãîëîâè Ïèñàð³âêè. À ñåëî Ù³òêè 
âõîäèòü ó ï³äïîðÿäêóâàííÿ Ïè-
ñàð³âö³.

— Ãîð³õè íà ìî¿é ä³ëÿíö³ ³ 
í³êîìó íå çàâàæàëè. Êàçàëà 
ãîëîâ³ ïðî öå, à â³í ãèãî÷å ³ 
êàæå, ùî éîìó çàâàæàº! ß éîìó 
â³äïîâ³äàþ: «Ä³ìà, òè ïîâîäèø 
ñåáå ÿê äèòÿ÷èé ñàäîê! Òè æ 
äîðîñëà ëþäèíà. Ïîðàäüñÿ ç 
ìàò³ð'þ òà çàïèòàé, ÷è ìîæíà 
ð³çàòè äåðåâà âë³òêó?» À â³í 
íå ïî÷óâ ìî¿õ ïðîõàíü òà ò³ëüêè 
íàñì³õàâñÿ. Íó ùî öå çà ãîëî-
âà?! — ðîçêàçóº Ñòàí³ñëàâà Á³-
ëîñòåãíþê.

Äâàíàäöÿòü äåðåâ ð³çàëè ç 10-î¿ 
ðàíêó äî 5-î¿ âå÷îðà. Ðîáî÷³ âñå 
ã³ëëÿ ñêèíóëè ï³ä ïàðêàí æ³íö³, 
÷åðåç ùî çëàìàëè îãîðîæó ³ ïî-
øêîäèëè äðîòè «Óêðòåëåêîìó» 
òà ²íòåðíåòó. Óñå öå áà÷èâ ä³ëü-
íè÷íèé, ÿêèé ïðîñòî… ñïîê³éíî 
ñòîÿâ.

— Çâåðòàëàñÿ äî ïîë³öåéñüêî-
ãî: «Âè ðîçóì³ºòå, ùî ãîëîâà 
ñ³ëüðàäè ðîáèòü ìåí³ ô³çè÷íó 
òà ìîðàëüíó øêîäó? Â³í ìåíå 
ïðèíèæóº òà íàñì³õàºòüñÿ». 
À ïîë³öåéñüêèé â³äïîâ³äàâ, ùî 
êàçàâ ãîëîâ³, ùî â öåé ÷àñ êðà-
ùå íå ð³çàòè äåðåâà, — ïåðåêàçóº 
Ñòàí³ñëàâà.

КОНФЛІКТ У ЩІТКАХ: «СЬОГОДНІ 
ЗРУБАВ ГОРІХИ,А ЗАВТРА — ДІМ?» 
Гілля розбрату  Через дерева між 
жителькою села Щітки та сільським головою 
Писарівки спалахнув конфлікт. За словами 
пенсіонерки, чиновник втрутився до її 
городу, щоб зрізати гілля горіхів, які йому 
заважали. А голова сільради каже, що 
має законні підстави на обрізку дерев, що 
звисали на комунікації. Що робити, якщо 
чужі люди шкодять вашому господарству?

Êîëèøíÿ êðèì÷àíêà ñêàð-
æèëàñÿ íà ä³¿ ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè 
â ï³äðîçä³ëè Â³ííèöüêî¿ îáëäåð-
æàäì³í³ñòðàö³¿, â ðàéðàäó òà ïðî-
êóðàòóðó. Àëå çàì³ñòü ðåàëüíèõ 
â³äïîâ³äåé îòðèìàëà â³äïèñêè òà 
ïîðàäó â³ä äåïàðòàìåíòó åêîëîã³¿ 
çâåðíóòèñÿ äî ñóäó.

Æ³íêà âñåðéîç òóðáóºòüñÿ ïðî 
ñâîº æèòòÿ:

— Ñüîãîäí³ â³í ìåí³ ïîð³çàâ 
äåðåâî, çàâòðà — çíåñå áóäèíîê, 
à ïîò³ì ³ ìåíå âá'º. ß íå õî÷ó, 
ùîá öåé ñ³ëüñüêèé ãîëîâà äî-
çâîëÿâ ñîá³ òàêå ñàìîóïðàâñòâî. 
Öå âàíäàë³çì òà ïåðåâèùåííÿ 
ñëóæáîâèõ îáîâ'ÿçê³â, çà ÿêå òå-
ïåð Äìèòðî Íàóìåíêî ìàº â³ä-
ïîâ³ñòè ïåðåä ñóäîì.

Ñòàíîì íà 25 âåðåñíÿ ñèòóà-
ö³ÿ, çà ñëîâàìè Ñòàí³ñëàâè, í³ÿê 
íå çì³íèëàñÿ: äåðåâà çàñèïàí³ 
ã³ëëÿì, ùî çð³çàëè ùå ó ñåðïí³.

— Ïàðêàí â³í äîñ³ ìåí³ íå â³ä-
ðåìîíòóâàâ. Òà íàâ³òü íå âèáà-
÷èâñÿ, — êàæå Á³ëîñòåãíþê. — 
Êàçàâ, ùî â³äíîâèòü ïàðêàí, 
êîëè ÿ âèãðàþ ñïðàâó â ñóä³.

ГОРІХИ ЗВИСАЛИ НА ДРОТАХ. 
Æóðíàë³ñò çâåðíóâñÿ çà êîìåí-
òàðåì ó ö³é ³ñòîð³¿ äî ãîëîâè 
Ïèñàð³âêè Äìèòðà Íàóìåíêà. 

×îëîâ³ê ï³äòâåðäèâ, ùî äåðåâà 
ð³çàëè çà éîãî ðîçïîðÿäæåííÿì. 
Àëå ðîáèëè öå, ùîá ïîïåðåäèòè 
ìîæëèâ³ àâàð³éí³ ñèòóàö³¿.

— Ïðîâåëè áëàãîóñòð³é òåðè-
òîð³¿: âèä³ëèëè íà öå êîøòè ç 
áþäæåòó ñ³ëüðàäè òà îáð³çàëè 
ãîð³õè, — ðîçêàçóº ïàí Äìè-
òðî. — Òå, ùî âîíà ðîçêàçó-
âàëà, ùî äåðåâà íå çàâàæàëè, 
òî öå òàêå. Õî÷à äåðåâà ðîñëè 
íà ¿¿ ä³ëÿíö³, àëå ã³ëëÿ çâèñàëî 
íà äîðîãó òà çàòóëÿëî ïîâí³ñ-
òþ øëÿõ òàê, ùî àâòîáóñ íå ì³ã 
ïðî¿õàòè. Äî òîãî æ, ñóõ³ ã³ëêè 
âèñ³ëè íà ïðîâîäàõ. Ìåí³ ùî, 
ïîòð³áíî ÷åêàòè, ïîêè âîíè îá³-
ðâóòü ñâ³òëî ³íøèì æèòåëÿì?

Êð³ì òîãî, ñ³ëüñüêèé ãîëîâà 
êàçàâ, ùî äåðåâà îáð³çàëè çã³äíî 
ç ð³øåííÿì áþäæåòíî¿ êîì³ñ³¿, 
ùî çàòâåðäèëè íà âèêîíêîì³ òà 
äåïóòàòè ñ³ëüðàäè.

— Öå æ íå òàê ïðîñòî: ñ³ëüðàäà 
íå ìîæå â÷èíÿòè ïðîòèçàêîííèõ 
ä³é, íà îáð³çêó áóëè çàêîíí³ ï³ä-
ñòàâè. Ä³ëüíè÷íèé ïîë³öåéñüêèé 
òàêîæ áóâ. Çàì³ñòü òîãî, ùîá 
ëþäè ñàì³ íàâîäèëè áëàãîóñòð³é, 
öå çðîáèëè çà ãðîø³ ñ³ëüðàäè. Ìè 
³ àâòîâèøêó íàéíÿëè (250 ãðè-

ДОВІДКА

За незаконну обрізку дерева за-
грожує штраф в кілька тисяч гри-
вень, залежно від діаметра, віку й 
породи знищеної або пошкодже-
ної рослини. Суми штрафів уста-
новлені Кабміном майже двад-
цять років тому (goo.gl/Pa9FJE). 
Штрафують, до речі, не лише 
за повне знищення дерева, а й 
за обрізання без дозволу більш 
ніж третини його крони.

âåíü íà ãîäèíó), ³ äâîõ ëþäåé, ³ 
äåñÿòü ë³òð³â áåíçèíó âèòðàòèëè. 
À îá³ðâàí³ äðîòè íàø³ ðîá³òíèêè 
ñêðóòèëè, áî âîíè çàïëóòàëèñÿ 
â ãîð³õàõ.

ßê äîäàâ Äìèòðî Íàóìåíêî 
íà ê³íåöü ðîçìîâè, â³í çíàº, ùî 
Ñòàí³ñëàâà Á³ëîñòåãíþê íàïèñàëà 
ñêàðãè íà íüîãî â îáëàñí³ îðãàíè 
âëàäè. Õî÷à çàïåâíÿº, ùî «ïðè 
íîðìàëüíîìó ðîçêëàä³, ìè ìàëè 
¿é äîâ³äêó âèïèñàòè, ñê³ëüêè æ³í-
êà âèííà çà ðîáîòè. Àëå öüîãî 
ðîáèòè íå áóäåìî».

«Ã³ëëÿ çâèñàëî 
íà äîðîãó òà çàòóëÿëî 
ïîâí³ñòþ øëÿõ òàê, 
ùî àâòîáóñ íå ì³ã 
ïðî¿õàòè», — êàæå 
ãîëîâà ñ³ëüðàäè

Для того, щоб почистити горіхи, викликали автокран. 
Двоє робітників працювали протягом семи годин і за цим 
слідкував дільничний

Переселенка з Криму 
Станіслава Білостегнюк 

розповідала, що 
горіхи не заважали 

проїхати транспорту. 
А робітники, крім 

того, що зрізали гілля, 
пошкодили комунікації

ÊÎÍÔË²ÊÒ
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Íå äèâëÿ÷èñü íà äîù, ùî 
ëèâ âåñü äåíü, 100-ê³ëîìåòðî-
âèé âåëîìàðàôîí «Çàêðóòêà ïî-
â³ííèöüêè. Ñîòî÷êà», âñå-òàêè 
â³äáóâñÿ. 24 âåðåñíÿ íà ìàéäàí-
÷èêó á³ëÿ ÒÐÖ Plaza Park (êî-
ëèøí³é ÒÐÖ ØÎÊ), ðîçãîðíóëè 
ô³í³øíå ì³ñòå÷êî, êóäè ïîñòó-
ïîâî ç’¿æäæàëèñÿ âåëîñèïåäèñ-
òè — âòîìëåí³ òà áðóäí³ ç ãîëîâè 
ç äî ï'ÿò.

ßê íàãîëîøóâàëè îðãàí³çàòîðè 
ïåðåä çàõîäîì, âåëîìàðàôîí ôà-
íîâèé. Òîáòî, çìàãàëüíà ñêëàäîâà 
º, àëå â ïð³îðèòåò³ ïðîïàãàíäà 
çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. Òîìó, 
â ìàðàôîí³, ÿê êàçàâ îðãàí³çàòîð 
«Çàêðóòêè» Îëåêñàíäð Öàðåâ-
ñüêèé, á³ëüø³ñòü ó÷àñíèê³â — 
àìàòîðè.

¯õ ïîä³ëèëè íà äâ³ âåëèêèõ ãðó-
ïè: ò³, õòî ¿õàâ íà øîñåéíèõ âå-
ëîñèïåäàõ òà ò³, õòî ¿õàâ íà ÌÒÁ 
(ã³ðñüêèõ âåëîñïåäàõ). Äàë³ âæå 

éøîâ âíóòð³øí³é ðîçïîä³ë âñå-
ðåäèí³ êàòåãîð³é: åë³òà, àìàòîðè, 
ìàéñòðè ³ òàê äàë³.

Âåëîñèïåäèñò³â íà ô³í³ø³ çó-
ñòð³÷àâ ìåäèê ßðîñëàâ Ïàøêå-
âè÷. Ç âåëèêèì êàìóôëÿæíèì 
ðþêçàêîì-àïòå÷êîþ çà ïëå÷èìà, 
âàãîþ ïðèáëèçíî â³ñ³ì ê³ëîãðà-
ì³â. Ó ðþêçàêó â íüîãî ïåðåêèñ 
âîäíþ, ëåéêîïëàñòèð³ — âåëèê³ 
òà ìàëåíüê³, áèíòè, àíòèñåïòèêè, 
êðîâîñïèíí³ çàñîáè òîùî.

Ìîëîäèê íàäàâàâ ìåäè÷íó 
äîïîìîãó ó÷àñíèêàì ï³ä ÷àñ 
ìàðàôîíó. ßê êàæå, ïåðåêèäàº 
àïòå÷êó íàïåðåä ³ «ïîòðîøèòü», 
êîëè ïîòð³áíî.

— Ñëàâà Áîãó, ç òàêîþ ïîãîäîþ 
âåëîñèïåäèñòè ïðî¿õàëè íîðìàëü-
íî, — êàçàâ ßðîñëàâ. — Îò ÷åêàº-
ìî ÌÒÁ-øíèê³â ³ øîñåð³â, ÿê³ ùå 
¿äóòü. Ïàäàëè â áîëîòî, àëå ñåðéîç-
íèõ òðàâìóâàíü íå áóëî. Â³äáóëèñÿ 
ëåãêèìè ïîäðÿïèíàìè. Ïëàñòèðåì 
çàë³ïèëè ³ ïî¿õàëè äàë³.

Íà øîñåéíîìó ðîâåð³ ïðî¿õàâ 

ВЕЛОЗАКРУТКА ПО-ВІННИЦЬКИ: 
ЯК ПРОЇХАТИ «СОТОЧКУ» ЗА РАЗ
Під дощем  Близько 180 учасників 
веломарафону фінішували на майданчику 
біля розважального центру Plaza 
Park, що на Вишеньці. Там для них 
організували польову кухню з бограчем 
та бутербродами. А також розмістили 
кілька наметів із класною кавою

100-ê³ëîìåòð³âêó Äåíèñ Ñ³ìêîâ-
ñüêèé, ÿêèé âæå âñòèã ïåðåâäÿã-
íóòèñÿ òà ùîñü ñõîïèòè ïî¿ñòè. Ç 
ïî÷àòêó öüîãî ðîêó â³í «íàêàòàâ» 
10 òèñÿ÷ ê³ëîìåòð³â.

— Äóæå ñêëàäíî, ÿêùî ¿õàòè 
40 ê³ëîìåòð³â çà ãîäèíó, — êàçàâ 
Äåíèñ. — ß ¿õàâ òðîõè ïîâ³ëüí³øå 
³ â³äñòàâ â³ä ãðóïè. ¯õàòè «â êî-
ëåñ³» (â ãðóï³, — àâò.) íàáàãàòî 
ëåãøå í³æ îäíîìó. Òîìó ùî 
íå òàêèé ñïðîòèâ â³òðó. Íà øâèä-
êîñòÿõ á³ëüøå 30 ê³ëîìåòð³â 
çà ãîäèíó — öå íàéãîëîâí³øå. 
Âçàãàë³-òî 100-ê³ëîìåòð³âêó ìîæå 
ïðî¿õàòè áóäü-õòî, ÿêùî íå ðîáè-
òè ðèâê³â ³ íå ïîñï³øàòè.

Ïåðøîþ â êàòåãîð³¿ óìîâíî 
«ÌÒÁ-ä³â÷àòà» ô³í³øóâàëà 24-ð³÷-
íà Òåòÿíà Ãàë³íà. Âîíà ïîäîëà-
ëà äèñòàíö³þ ìåíø í³æ çà òðè ç 
ïîëîâèíîþ ãîäèíè. ßê êàæå, ùå 
íàâ³òü íå ïðèéøëà â ñåáå.

— Ìåí³ áóëî âàæêóâàòî. 
Ïî âñ³õ êàëàáàíÿõ, âîëîññÿ 
áðóäíå… íîãè áîëÿòü, êîë³íà 
áîëÿòü, — ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿìè 
ä³â÷èíà. — Äóæå áàãàòî êàëþæ 
íà øëÿõó áóëî. ¯õàëà ³ êîâòàëà 
íå ò³ëüêè ïèë, à é áîëîòî ç-ï³ä 
êîë³ñ. Àëå âñå êëàñíî! Êîìïàí³ÿ 
ãàðíà, ëþäè ãàðí³. ̄ ñòè íå õî÷åòü-
ñÿ, àëå òðåáà ïîïîâíèòè åíåðã³þ.

Íà ô³í³ø³ âòîìëåí³ ó÷àñíèêè 
â³äïî÷èâàëè, ¿ëè áîðù òà ôîòî-
ãðàôóâàëèñÿ.

Âåëîñèïåäèñòè îòðèìàëè äè-
ïëîìè çà ó÷àñòü, ïàì’ÿòí³ çíà÷êè 
òà ïîäàðóíêè â³ä îðãàí³çàòîð³â.

Велосипедисти на фініші. Відпочивають: підкріплюються 
борщем, п’ють гарячу каву, слухають музику 

Тетяна Галіна. Приїхала першою з дівчат в категорії «МТБ» 
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407956

ËÀÉÔ

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Íà Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 5 äî áó-
äèíêó, äå ìåøêàº ä³â÷èíà, ï³-
ä³ãíàëè àâòîêðàí ç³ ñòð³ëîþ 
22 ìåòðè. Çà ê³ëüêà õâèëèí ï³-
ä³éøëè ìóçèêàíòè ó âèøèâàíêàõ 
³ ñîëîì’ÿíèõ êàïåëþõàõ. À ìåø-
êàíö³ âóëèö³ ñêóï÷èëèñÿ â î÷³-
êóâàíí³, ùî æ â³äáóâàòèìåòüñÿ 
äàë³. Ïåðåõîæ³, ïîñï³øàþ÷è 
ó ñâî¿õ ñïðàâàõ, ³ç çàö³êàâëåííÿì 
îçèðàþòüñÿ, à ñóñ³äè âèçèðàþòü 
ç â³êîí, íå ðîçóì³þ÷è, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ.

Âîä³é àâòîêðàíà Ïåòðî êàæå, 
ùî ïîñò³éíî êîãîñü ï³äí³ìàº. 
Ïðàöþº âæå 20 ðîê³â íà òàê³é 
ñïåöòåõí³ö³. Íàéâèùå, êóäè äî-
âîäèëîñÿ ï³äí³ìàòè ðîìàíòè-
ê³â — ñüîìèé ïîâåðõ. Ãîâîðèòü, 
ùî óñå áåçïå÷íî. Ìîíòàæíà êîð-
çèíà âèòðèìóº 470 ê³ëîãðàì³â.

— Óñå, ùî âèùå äðóãîãî ïî-
âåðõó — íàøå, — ãîâîðèòü Ïå-
òðî. — Çí³ìàëè íàâ³òü ìóçè÷í³ 
êë³ïè íà êðàí³. Ïðè¿æäæàëè ç 
Àâñòðàë³¿ ³ ö³ëèé äåíü ìè ðîáè-
ëè êë³ï â àåðîïîðòó, à ïîò³ì äåñü 
á³ëÿ áàñåéíó… Êëàñíî, ïðàâäà? 
ß ñâî¿é äðóæèí³ ðîáèâ ïðîïî-
çèö³þ 34 ðîêè òîìó. Ö³ëà ³ñòî-
ð³ÿ. ßê ïî÷íó ðîçïîâ³äàòè, òî öå 
çà ñò³ë òðåáà ñ³äàòè.

Òèì ÷àñîì Â³òàë³é, çàëó÷èâ-
øèñü ï³äòðèìêîþ äðóãà, ï³ä 
çâóêè îðêåñòðó çàë³çàº ðàçîì 
³ç çí³ìàëüíîþ ãðóïîþ â ìîí-
òàæíó ëþëüêó ìàøèíè òà ï³ä-
í³ìàºòüñÿ íà 5 ïîâåðõ. Ó ðóêàõ 
êóëüêè, ïîäàðóíîê òà âåëèêèé 
áóêåò òðîÿíä. Äî â³êíà ñïî÷àòêó 
ï³äõîäèòü ìàòè Àí³ òà âðàæåíà 
çí³ìàº íà òåëåôîí, à ïîò³ì ³ ñàìà 
ä³â÷èíà â³ä÷èíÿº â³êíî. Ê³ëüêà 

õâèëèí íà âèñîò³, ñòîÿ÷è íà îä-
íîìó êîë³í³, ³ îò ìîëîäèê âæå 
ñïóñêàºòüñÿ íà çåìëþ.

— Äâà ðîêè ðàçîì, àëå âñå æ 
õâèëþâàâñÿ, ùî âîíà â³äïîâ³ñòü. 
Ñêàçàëà «òàê» ³ áóëà ïðîñòî øî-
êîâàíà, — ñì³ºòüñÿ õëîïåöü.

Àíÿ ïðàöþº íà êîíäèòåðñüê³é 
ôàáðèö³. Çðàíêó ò³ëüêè ïîâåð-
íóëàñÿ ç í³÷íî¿ çì³íè òà îäðàçó 
çàñíóëà. 20 âåðåñíÿ â íå¿ äåíü 
íàðîäæåííÿ, âèïîâíþºòüñÿ 
30 ðîê³â. ßê ðîçïîâ³ëà âæå ïîò³ì 

ó êâàðòèð³ ìàòè ä³â÷èíè Îêñàíà, 
äîíüêà ïðîêèíóëàñÿ, ñïðîñîííÿ 
³ êàæå: «Ìàìî, ùî öå â íàñ òàì 
ãóïàº ó äâîð³: ïîõîðîíè ÷è ùî».

— À ÿ ñòîþ, ñì³þñÿ. Çàïèòóº: 
«Ìàìî, ÷îãî òè ñì³ºøñÿ?» Ï³ä-
á³ãëà äî â³êíà ³ áî¿òüñÿ øòîðè â³ä-
ñóíóòè. À ïîò³ì ïîáà÷èëà ³ âñå…

ßê ç³çíàëàñÿ Àíÿ, áóëè ñóìí³âè 
ùîäî â³äïîâ³ä³ àëå íåäîâãî.

— Êëàñíî òà íåî÷³êóâàíî, — 
ãîâîðèòü âîíà. — Äóæå ïðèºìíî. 
Òàêèé ñþðïðèç!

ОСВІДЧИВСЯ 
КОХАНІЙ З ВИШКИ

Сюрприз 
для Ані  
Вулиця Київська 
прокинулася 
о 8 ранку від 
звуків барабану 
та тромбонів 
духового оркестру, 
що грав під вікном 
п’ятиповерхівки. 
34-річний Віталій 
вирішив привітати 
свою кохану Аню з 
днем народження 
і зробити їй 
пропозицію — 
з вишки ЗІЛа

Віталій із Анею та її мамою Оксаною. Хоча пара разом 
два роки, хлопець хвилювався через відповідь дівчини

Віталій з самого ранку під вікнами коханої. 
Вирішив зробити пропозицію у день народження дівчини
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— Є люди, які хотіли б вирощу-
вати деякі з екзотів, але не ма-
ють землі, — говорить садівниця 
Марія Жук. — Таким раджу вико-
ристовувати умови міської квар-
тири. Лимони ж ростуть у при-
міщенні. А ось інжир не знаю, 
чи хто пробував. А він так само 
порадує плодами. У теплу пору 
виставляйте на балкон. Особли-
вого догляду не потребує, зате 
користі багато.
Саджанці пані Марія не продає. 
Каже, дарувала декільком зем-

лякам. Але у них вони не при-
жилися. Щоб не ображалися, 
радить купувати у садівничих 
центрах через Інтернет. За її сло-
вами, весь секрет вирощування 
теплолюбивих дерев у тому, аби 
гарно укутати на зиму. Вона ро-
бить це по-своєму. Не дає мож-
ливості більшості дерев вироста-
ти великими. Пригинає стовбур 
до землі. Якщо зламається, так 
і бути, залишаються молоді па-
гони, які теж дають урожай. Усе 
перевіряє на власному досвіді.

Інжир можна вирощувати у міській квартирі 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ìàð³ÿ Æóê íå àã-
ðîíîì ³ íå á³îëîã, 
âçàãàë³ íå ìàº âè-

ùî¿ îñâ³òè. Êàæå, âîíà ç ÷îðíî-
ðîáî÷èõ. Äî âèõîäó íà ïåíñ³þ ¿¿ 
ðóêè çíàëè ð³çíó ô³çè÷íó ïðàöþ.

— Ëþáîâ äî åêçîòèêè ó ìåíå, 
ìàáóòü, â³ä ä³äà Òàíàñ³ÿ, — ðîçïî-
â³ëà æóðíàë³ñòó ïàí³ Ìàð³ÿ. — Â³í 
ñòàðàâñÿ, ùîá ìàòè êðàùó, í³æ 
ó ³íøèõ, õóäîáó, ùîá íà ãîðî-
ä³ ðîñëî ùîñü òàêå, ÷îãî íåìà 
â ñóñ³ä³â. Íîâå çàâæäè ö³êàâå 
ëþäÿì äîòè, äîêè âîíî íå ñòàëî 
ìàñîâèì. Ó ìåíå òàêà ñàìî âäà÷à. 
Âäàëîñÿ ùîñü îäíå, ïîêèäàþ ³ 
áåðóñÿ çà ³íøå.

Ïî÷èíàëà æ³íêà íå ç åêçîòè÷-
íèõ äåðåâ. Ïåðøèì ¿¿ çàíÿòòÿì 
ñòàëè êóðè. Íå ïðîñò³, à ïîðî-
äèñò³. Ïî÷àëà ¿õ ðîçâîäèòè, êîëè 
ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó äîãëÿäàòè 
õâîðó ìàò³ð. Äî òîãî ïàí³ Ìàð³ÿ 
ïðîæèâàëà ç ä³òüìè ³ ÷îëîâ³êîì 
ó ×åðí³ãîâ³. Ï³ñëÿ êóðåé ñâèí³ 
ðîçâåëà. Òåæ íåçâè÷í³. Òàêèõ 
ó ßìïîë³ íà òîé ÷àñ íå ìàâ í³õòî. 
Äåðåâà ç’ÿâèëèñÿ ï³çí³øå.

ОТО Х АЗЯЙК А: ПРОД А ЛА 
ХАТУ — КУПИЛА ПОРОСЯТА. 
— Çíàºòå, ÿê íàä³ ìíîþ ïîïåðâàõ 
íàñì³õàëèñÿ, — ïðîäîâæóº ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ. — Ó ñåë³ çàëèøèëà-
ñÿ ä³äîâà õàòà. Òî ÿ ¿¿ ïðîäàëà, 
à íà âèðó÷åí³ ãðîø³ êóïèëà ïàðó 
ïîðîñÿò ³ ö³ëèé òàáóí êóðåé, ãó-
ñåé, öåñàðîê, êà÷îê. Ï³ñëÿ öüîãî 
ñóñ³äè ïîçà ñïèíîþ ñòàëè ãîâîðè-
òè: «Îòî õàçÿéêà ç’ÿâèëàñÿ, ïðî-

äàëà õàòó — êóïèëà ïîðîñÿòà…» 
Ñâèí³ áóëè â’ºòíàìñüê³, ìà-

ëåíüê³, ç ÷îðíèìè ñìóæêàìè 
íà ñïèíàõ. Ó ßìïîë³ íà òîé ÷àñ 
âïåðøå ç’ÿâèëèñÿ òàê³. Ïîäèâè-
òèñÿ íà äèêîâèíêó ïðèõîäèëè 
áëèçüê³ é äàëåê³ ñóñ³äè. ßêîñü 
ïðî÷èòàëà â ãàçåò³, ùî â Êîëî-
ìè¿ âèðîùóþòü êóðåé òàêî¿ ïî-
ðîäè, ïðî ÿêó âîíà íå ÷óëà, ³ 
òàêèõ íå áóëî ó íèõ â ßìïîë³. 
Ñ³ëà íà ïî¿çä — ïî¿õàëà. Êàæå, 
áî ö³êàâî é ñîá³ ìàòè íîâåíüêå. 
Ïðèâåçëà êóð÷àò. Çàâåëà ñò³ëü-
êè æèâíîñò³ — ò³ñíî íà ïîäâ³ð’¿ 
ñòàëî. Â³ä ¿õ ïðîäàæó ç’ÿâèëàñÿ 
êîï³éêà. Êóïèëà êîðîâó.

— Äåêîìó íå âäàâàëîñÿ îáðî-
áëÿòè ñâî¿ ãîðîäè, — êàæå ïàí³ 
Ìàð³ÿ. — Ïðîñèëà äîçâîëó âèðî-
ùóâàòè íà íèõ êàðòîïëþ, áóðÿêè, 
ãàðáóçè. Òðåáà æ áóëî ÷èìîñü ãî-
äóâàòè ñâîþ ôåðìó. Öå äóæå òÿæ-
êà ðîáîòà — ³ âäîìà, ³ íà ãîðîä³. 
Ðîáèëà, äîêè ìàëà ñèëè. À òîä³ 
âðàç ðîçïðîùàëàñÿ ç ìåêàííÿì, 
êóêóð³êàííÿì, êóäêóäàêàííÿì. 
Àëå áåç ä³ëà íå çàëèøèëàñÿ. Çà-
õîò³ëîñÿ íîâî¿ åêçîòèêè.

КЛЮЧОВЕ СЛОВО — «ХОЧУ!» 
Á³ëüø³ñòü ñàäæàíö³â òåïëîëþ-
áèâèõ äåðåâ ³ êóù³â ïàí³ Ìàð³ÿ 

«УПАЛО ЯБЛУКО НА ГОЛОВУ, 
Я ПОДУМАЛА: ЧОМУ НЕ БАНАН?..» 
Екзотика  Гранати, ківі, хурма, 
інжир, мигдаль, зизифус, папайя, годжі, 
жимолость, маракуя, азіміна, актинідія — 
загалом 14 видів кущів і дерев росте 
на присадибній ділянці Марії Жук. Щоб 
їх вирощувати, треба знати два секрети. 
Жінка ділиться ними з читачами RIA

«Êîæíîìó, õòî çàõî÷å 
âèðîùóâàòè åêçîòè, 
ðàäæó çíàòè êëþ÷îâå 
ñëîâî – «õî÷ó». Áåç 
îäåðæèìîãî áàæàííÿ 
í³÷îãî íå âèéäå» 

ïðèâåçëà ç Êðèìó. Êàæå, òîä³ 
ùå ìîæíà áóëî ¿õàòè â Êðèì-
íàø. ×îìó çàö³êàâèëî ñàìå òàêå 
çàíÿòòÿ? Êàæå, âïàëî ÿáëóêî 
íà ãîëîâó, à âîíà ïîäóìàëà: òàê 
ñàìî ìîãëî âïàñòè ê³â³, ÷è áà-
íàí. Äî íå¿ òàê³ åêçîòè òî÷íî 
í³õòî íå âèðîùóâàâ ó ßìïîë³. 
Çíàëà, ùî ëèìîíè ìîæóòü ðîñ-
òè â ïðèì³ùåíí³. Ñïðîáóâà-
ëà — ³ ïåðåêîíàëàñÿ, ðîñòóòü. 
Àëå æ õîò³ëîñÿ, ùîá äåðåâî áóëî 
íà âóëèö³.

— Ïåðøà ìîÿ ïîðàäà êîæíîìó, 
ó êîãî ç’ÿâèòüñÿ áàæàííÿ âèðî-
ùóâàòè åêçîòè, çíàòè êëþ÷îâå 
ñëîâî, — çàãàäêîâî ãîâîðèòü ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ. — Öå ñëîâî «õî÷ó». 
ßêùî âîíî íå áóäå ìó÷èòè âàñ 
24 ãîäèíè íà äîáó, òî êðàùå 
íå âèòðà÷àéòå ÷àñ ³ íå áåð³òüñÿ 
çà ñïðàâó. Áåç îäåðæèìîãî áà-
æàííÿ í³÷îãî íå âèéäå.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Ìàð³¿, âîíà 
íå âèëàçèòü ç ²íòåðíåòó. Êàæå, 
ìóäð³ ãîëîâè ïèøóòü, ùî àç³ì³íà 
í³ÿê íå ìîæå ïëîäîíîñèòè ó ¿¿ 
êðà¿.

— Àëå æ ÿ õî÷ó! — ïîâòîðþº 
ñâîº êëþ÷îâå ñëîâî. — À ïè-
øóòü, ùî íå âàðòî. Ð³ê ÷èòàþ, 
äâà ÷èòàþ. Âñå îäíî õî÷ó. Êó-
ïóþ, âèñàäæóþ, äîãëÿäàþ. ² îñü 
ðåçóëüòàò — íàñòóïíîãî ðîêó 
ç’ÿâëÿòüñÿ ïåðø³ ïëîäè. ×îìó 
ñàìå àç³ì³íà? Áî öå áàíàíîâå 
äåðåâî. Ñàì áàíàí, íà æàëü, 
íå ïðèæèâñÿ. Öå çðîçóì³ëà ï³ñëÿ 
ê³ëüêîõ åêñïåðèìåíò³â. Òî âèð³-
øèëà ñïðîáóâàòè õî÷à á áàíàíîâå 
äåðåâî. Â ²íòåðíåò³ ïðî÷èòàëà, 
ùî éîãî ïëîäè äóæå êîðèñí³ äëÿ 
çäîðîâ’ÿ. Ðàí³øå íèìè ðÿòóâàëè-
ñÿ ïðè îòðóºíí³. Ç ¿õ äîïîìîãîþ 
âèâîäÿòü øê³äëèâ³ ðå÷îâèíè. Íà-

â³òü ñòâåðäæóþòü, ùî êèøê³âíèê 
îìîëîäæóºòüñÿ. ² ìàñêè äëÿ îá-
ëè÷÷ÿ ðîáëÿòü.

ІНЖИР УПЕРШЕ ДАВ ДВА УРО-
ЖАЇ. Ó ö³ äí³ íà äåðåâàõ ó ïàí³ 
Ìàð³¿ ìîæíà ïîáà÷èòè, ÿê õè-
òàþòüñÿ íà â³òð³ ïëîäè ãðàíàòà 
òà ³íæèðó. ²íæèð ïëîäîíîñèòü 
óæå ï’ÿòèé ð³ê. ×îòèðè äåðåâà 
óæå äàþòü óðîæàé, íà ï’ÿòîìó 
ïëîäè ç’ÿâëÿòüñÿ ó íàñòóïíîìó 
ðîö³. Íèí³ óïåðøå îòðèìàëà äâà 
óðîæà¿. ²íæèð ðîñòå òðüîõ âè-
ä³â — íà îäíîìó ïëîäè ñâ³òëîãî 
êîëüîðó, íà ³íøîìó ñèíüîãî. 
Íåâåëèêèõ ðîçì³ð³â. Ùå íà îä-
íîìó äåðåâ³ âîíè çíà÷íî á³ëüø³, 
ÿê íà âñþ äîëîíþ. Îäíî÷àñíî 
ìîæíà ïîáà÷èòè ³ çàâ’ÿçü, ³ íà-
â³òü öâ³ò.

— ßêùî âì³ëî óòåïëèòè, 
òî ïëîäè ïåðåçèìóþòü, à íàâåñ-
í³ ïðîäîâæàòü äîñòèãàòè, — êàæå 
ïàí³ Ìàð³ÿ. — Âè æ çíàºòå, ùî ¿õ 
ìîæíà ¿ñòè ò³ëüêè ñï³ëèìè. ²íàê-
øå öå îòðóòà. Âîíè âèä³ëÿþòü 
á³ëå ìîëî÷êî, ÿêå º îòðóéíèì. 
ß íèì áîðîäàâêó âèäàëèëà. Áóëà 
â ìåíå íà øè¿. Äâà ÷è òðè ðàçè 
ïîìàñòèëà ìîëî÷êîì ³íæèðó — 
â³äïàëà.

ГРАНАТОВЕ ДЕРЕВО ЦВІТЕ, ЯК 
МАК. — Âè íå áà÷èëè, ÿê öâ³-
òå ãðàíàòîâå äåðåâî? — çàïèòóº 
æ³íêà. — Ïîäèâ³òüñÿ â ²íòåðíåò³, 
ÿêà öå êðàñîòà! Íèí³øíüîãî ðîêó 
öâ³ò áóâ îñîáëèâî ïèøíèé. Ìàêè 
ï³ä ÷àñ öâ³ò³ííÿ ðîçêðèâàþòü ïå-
ëþñòêè, à òóò âîíè òðèìàþòüñÿ 
êóïè ì³öíî. ² ðîçì³ðîì ùå á³ëü-
ø³, í³æ ó ìàê³â.

Ó åêçîòè÷íîìó ñàäó ïàí³ Ìà-
ð³¿ òðè ãðàíàòîâ³ äåðåâà. Ïëîäè 

çáèðàòèìå ï³çíüî¿ îñåí³. Òàê 
ñàìî, ÿê ³ õóðìó. «Æîâò³ ïîì³-
äîðè» — êàæóòü íà õóðìó ¿¿ âíó-
êè. Ñìàêóº ¿ì îñîáëèâî. Íàé-
êðàùå âðîäèâ ³íæèð. Ïîðàäóâàâ 
óðîæàºì, ÿê ³ â ïîïåðåäí³ ðîêè. 
Ìèãäàëü íå äóæå ïîò³øèâ, çàòå 
òîð³ê äåðåâî äàëî ãàðíèé óðîæàé. 
Íà æèìîëîñòü ãð³õ ñêàðæèòèñÿ, 
çàçíà÷àº ñï³âðîçìîâíèöÿ. Äîáðèé 
äàëà óðîæàé.

— Ïëîäè ìàðàêó¿ ìàëåíüê³, 
íåìà ùî ¿ñòè, — ïîÿñíþº ñàä³â-
íèöÿ. — Àëå çàïàõ!.. Ñèëüíèé ³ 
ïðèºìíèé. Ïîêëàäåø âèñóøå-
íèé ó ÷àé — çàïàõ ÷óòè íà âñþ 
ê³ìíàòó. Ïèøóòü, ùî öå ïëîäè 
ïðèñòðàñò³. Íàéïåðøå ìàþòü ë³-
êóâàëüí³ âëàñòèâîñò³ äëÿ îðãàí³â 
òðàâëåííÿ.

БЕЗ ХІМІЇ. Â³ä öèòðóñîâèõ ñàä³â-
íèöÿ â³äìîâèëàñÿ, áî äóæå ñõèëü-
í³ äî õâîðîá. À âîíà íå âèêîðèñ-
òîâóº æîäíèõ õ³ì³÷íèõ çàñîá³â. 
Çàëèøèëîñÿ îäíå äåðåâî ëèìîíà, 
àëå, ìàáóòü, éîãî ïîçáóäåòüñÿ. 
Õâîðîáè äî¿äàþòü.

— Íàâ³òü íå ÷èòàþ ïðî òå, ÿê 
áîðîòèñÿ õ³ì³÷íèìè çàñîáàìè ç 
ìî¿ìè åêçîòàìè, — êàæå ïàí³ Ìà-
ð³ÿ. — ßêùî äåðåâî ìàº âèæèòè, 
äîáðå, à í³ — òî í³, òàêà éîãî 
äîëÿ. Íå âèòðà÷àþ êîøòè íà ïðå-
ïàðàòè. Óñ³ ïëîäè ìî¿õ åêçîò³â 
åêîëîã³÷íî ÷èñò³. Âèðîùóþ ¿õ äëÿ 
ñåáå, äëÿ ä³òåé, ¿õ ó ìåíå äâîº, 
ñòàðøà äîíüêà ³ ìîëîäøèé ñèí. 
Äÿêóâàòè Áîãîâ³, ìàºìî ÷åòâåðî 
âíóê³â, ïî äâîº ó êîæíîãî ç ä³òåé. 
Ïëîäè ñóøó íà ñóøàðö³, îêðåì³ 
ïåðåä òèì çáèâàþ íà áëåíäåð³, 
ïîò³ì îáãîðòàþ ó õàð÷îâèé ïàï³ð 
³ òàê çáåð³ãàþ âçèìêó. Òîìó ÷à¿ 
ó íàñ âçèìêó íàéð³çíîìàí³òí³ø³.

АЗІМІНА
Її ще називають «Бананове 

дерево». Родом з субтропіків 
Північної Америки 

АКТИНІДІЯ
Походить з Китаю. 

Родичка ківі 

ГРАНАТ
Походить з Ірану 

та Закавказзя 

ЗИЗИФУС
або китайський фінік, 
бо походить з Китаю. 
Рятівник гіпертоніків 

ЩО РОСТЕ В САДУ ЯМПІЛЬЧАНКИ

КІВІ
Батьківщина Китай. 

Найбільше вирощують 
у Новій Зеландії 

ПАПАЙЯ
Батьківщина Центральна і 

Південна Америка 

ХУРМА
Походить з Азії. Вирощують 

у 10 країнах світу 

МАРАКУЙЯ
Походить з Бразилії 

ËÀÉÔ
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Секретар сільради Попівки Ка-
терина Адамчук, як й інші од-
носельці, знають історію про 
незвичну долю Людмили До-
рофіївни й Миколи Степанови-
ча. Кожен по-своєму оцінює те, 
що сталося у їхньому житті. Зате 
всі одностайні в тому, наскіль-
ки працьовита і людяна є пані 
Людмила. Так само Коваленко 
з трудолюбивої родини.
— На них любо дивитися, — каже 

пані Катерина. — Бачила, якось 
Микола Степанович привозив 
Людмилу Дорофіївну на мед-
пункт. Допоміг з машини ви-
йти. Підтримав, поки йшла 
до порога. І в церкву підвозить 
її. На базар везе. Вона жінка не-
посидюча. Не біда, що на мили-
цях. Навіть на городі порається, 
скільки може. Зрозуміло, що 
основну роботу виконує Микола 
Степанович.

На них любо дивитися 

Стригтимуть 
безкоштовно 
 Öüîãî òèæíÿ â³äçíà÷à-
ºòüñÿ Äåíü ëþäåé ïîõèëî-
ãî. Ç ö³º¿ íàãîäè äåÿê³ ïå-
ðóêàðí³ ì³ñòà ñòðèãòèìóòü 
ïåíñ³îíåð³â áåçêîøòîâíî.
«28 âåðåñíÿ áóäå îðãàí³-
çîâàíå áåçêîøòîâíå îá-
ñëóãîâóâàííÿ îñ³á ïîõèëîãî 
â³êó (æ³íêè ç 60 ðîê³â, 
÷îëîâ³êè ç 65 ðîê³â), ïðè 
ïðåä’ÿâëåíí³ íèìè ïî-
ñâ³ä÷åíü. Öüîãî äíÿ òàêèõ 
ëþäåé áåçêîøòîâíî îá-
ñëóãîâóâàòèìóòü ó øåñòè 
ïåðóêàðíÿõ ì³ñòà», — çàçíà-
÷àþòü íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè.
Òàê, äîñòóïí³ áóäóòü íà-
ñòóïí³ ïåðóêàðí³:
 ÂÒÏ «Äîáðîáóò-Â×» íà âó-
ëèö³ Àêàäåì³êà ßíãåëÿ, 18 
 «Ïåðëèíà» íà âóëèö³ 
Êè¿âñüêà, 43 
 «Îðõ³äåÿ» íà âóëèö³ 
Î. Àíòîíîâà, 29 
 «ªâãåí³ÿ» íà âóëèö³ Êíÿ-
ç³â Êîð³àòîâè÷³â, 168 
 «DIVA» íà âóëèö³ Ìèêî-
ëè Îâîäîâà, 29 
 «²ÑÒ» íà âóëèö³ 
Ä. Íå÷àÿ, 77 À.

Град нашкодив 
на мільйони 
 Ìèíóëîãî òèæíÿ íà Â³-
ííè÷÷èí³ âèïàâ ãðàä. Ò³ëü-
êè øèôåðó òà ñêëà íåãîäà 
íàòîâêëà íà 17,5 ì³ëüéîíà.
«Ðîçì³ð ãðàäó â äåÿêèõ 
íàñåëåíèõ ïóíêòàõ îáëàñò³ 
äîñÿãàâ á³ëüøå 10 ñàíòè-
ìåòð³â â ä³àìåòð³ ³ âàãîþ — 
200 ãðàì³â. Ö³ êðèæàí³ 
óëàìêè íàíåñëè çíà÷íî¿ 
øêîäè. Íàðàç³ ïîñòðàæäàëè 
2735 äîìîâîëîä³íü ó 20 íà-
ñåëåíèõ ïóíêòàõ ç 5 ðàéî-
í³â îáëàñò³, — çàçíà÷àþòü 
íà ñàéò³ îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿. — Íàéá³ëüøå ïîñòðàæäà-
ëè ÷îòèðè íàñåëåíèõ ïóíêòè 
ó Êðèæîï³ëüñüêîìó ðàéîí³, 
à òàêîæ øêîäè â³ä ñòèõ³éíî-
ãî ëèõà çàçíàëè ó Ïîãðåáè-
ùåíñüêîìó, Òóëü÷èíñüêîìó, 
Êîçÿòèíñüêîìó ³ ÷àñòêîâî 
ó Íåìèð³âñüêîìó ðàéîíàõ. 
Çáèòêè äîîáðàõîâóþòüñÿ, 
àäæå ïîñòðàæäàëè íå ëèøå 
äàõ òà ñêëÿí³ øèáêè, à é 
áóëè ðóéíóâàííÿ íà äîðî-
ãàõ, ïîøêîäæåííÿ äîðîæí³õ 
çíàê³â, ë³í³é åëåêòðîïåðåäà÷, 
âïàë³ äåðåâà, ï³äòîïëåííÿ 
ó êðèíèöÿõ òà ïîãðåáàõ äî-
ìîâîëîä³íü. Òîìó çà ïîïåðå-
äí³ìè äàíèìè ëèøå çáèòêè, 
ÿê³ ñòîñóþòüñÿ ïîøêîäæå-
íîãî øèôåðó òà ñêëà ñêëàäà-
þòü 17,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Íàéá³ëüøà ïîòðåáà ó øèôå-
ð³ äëÿ ïîñòðàæäàëèõ ðàéî-
í³â — 141 òèñÿ÷à ëèñòê³â».

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ìèêîë³ Êîâàëåí-
êó ó òðàâí³ âèïî-
âíèëîñÿ 78. Ëþä-
ìèëà Çàâîäèíñüêà 

íà ð³ê ìîëîäøà. Ðàçîì âîíè 
ò³ëüêè äåâ’ÿòü ðîê³â. Õî÷à â³í 
îñâ³ä÷èâñÿ ¿é â êîõàíí³ ùå â 19. 
Îá³öÿâ îäðóæèòèñÿ. Ïðîñèâ äî-
÷åêàòèñÿ, êîëè éøîâ íà ñëóæáó 
äî â³éñüêà.

«Çàáóäü ïðî Ëþäìèëó, ¿é âæå 
êðè÷àëè ã³ðêî, âåñ³ëëÿ ñïðàâè-
ëè», — òàêîãî ëèñòà îòðèìàâ 
ñîëäàò.

— Øëþáè óêëàäàþòüñÿ 
íà íåáåñàõ, à íå â ÇÀÃÑàõ, — 
êàæå òåïåð ïàí Ìèêîëà. — Òàê 
³ â íàñ âèéøëî. Äîëÿ ðîçïîðÿ-
äèëàñÿ ïî-ñâîºìó, à íå òàê, ÿê 
íàì òîãî õîò³ëîñÿ.

ßê æèâ â³í áåç íå¿? ßê ñêëàëàñÿ 
¿¿ äîëÿ áåç íüîãî? Âîíà òåæ ëþ-
áèëà éîãî. ̄ õí³ ë³í³¿ æèòòÿ éøëè 
ïàðàëåëüíî àæ ïîêè íå ïåðåòíó-
ëèñÿ íà ñõèë³ ë³ò.

ЇЇ ДОЛЯ. Àáè íå çãàäóâàòè çëèì 
ñëîâîì òèõ, êîãî óæå íåìà íà ñâ³-
ò³, àáè íå îáðàæàòè æèâèõ, ÿê³ 
çíàþòü ³ñòîð³þ öüîãî íåïðîñòî-
ãî êîõàííÿ, Ìèêîëà é Ëþäìèëà 
ïðîñÿòü íå óòî÷íþâàòè, ùî â³ä-
áóëîñÿ ó ò³ äàëåê³ ðîêè.

Çàãàëîì ¿õíÿ ³ñòîð³ÿ ñõîæà 
íà áàãàòî ³íøèõ. Ïîêè ÷îëîâ³ê 
ñëóæèâ ó â³éñüêó, ó ¿õíþ Ïîï³âêó, 

ñåëî ó Ëèïîâåöüêîìó ðàéîí³, ïî-
âåðíóâñÿ ìîðÿ÷îê. Íàêèíóâ îêîì 
íà âðîäëèâó ³ äóæå åíåðã³éíó ä³-
â÷èíó. Äåíü ïðè äí³ õîäèâ ñë³äîì 
çà íåþ. À òîä³ íàâ³äàâñÿ äî áàòüê³â 
³ç ñòàðîñòàìè — ïðîñèâ âèäàòè 
çà íüîãî ¿õíþ Ëþäìèëó. Ðàí³øå 
â ñåëàõ ä³â÷àòà áîÿëèñÿ çàñèä³òè-
ñÿ â ñòàðèõ ä³âêàõ. ßêùî õòîñü ç 
õëîïö³â ðîáèâ íàòÿê íà çàì³ææÿ, 
áàòüêè ïîñï³øàëè ñïðàâèòè âåñ³ë-
ëÿ. «Õî÷åø çàëèøèòèñÿ ó ñòàðèõ 
ä³âêàõ!» — íàãàäóâàëè òèì, õòî 
ñóìí³âàâñÿ, éòè ï³ä â³íåöü, ÷è 
ïî÷åêàòè-ïîäóìàòè.

— Ìåí³ íå áóëî ñìèñëó ïîâåð-
òàòèñÿ ï³ñëÿ àðì³¿ â ñåëî, — ãî-
âîðèòü ïàí Ìèêîëà. — Öå áóëà 
òàêà ñèëüíà ëþáîâ, ùî íå óÿâëÿâ 
Ëþäó ç ³íøèì. ßêáè ïîâåðíóâñÿ 
â ñåëî, ó ìåíå ñåðöå ðîç³ðâàëîñÿ á 
íàâï³ë. Çàëèøèâñÿ â àðì³¿. Ïðî 
Ëþäó íå çàáóâàâ. Ó ìåíå áóâ ãàð-
íèé äðóã â ñåë³, â³í ìåí³ â ëèñòàõ 
áàãàòî ðîçïîâ³äàâ ïðî íå¿.

Îäíîãî ðàçó äîëÿ ïîäàðóâàëà ¿ì 
âèïàäêîâó çóñòð³÷. Ìèêîëà òîä³ 
íàâ³äàâñÿ ó ãîñò³ äî áàòüê³â.

— ß ïî¿õàëà ïî ðîáîò³ ó Â³-
ííèöþ, — çãàäóº ïàí³ Ëþäìè-
ëà. — Éäó ïî âóëèö³. Ðàïòîì 
ñåðåä ëþäåé óï³çíàþ Ìèêîëó. 
Éäå íàçóñòð³÷. Êàæó, òè çâ³äêè 
òóò âçÿâñÿ?

Òà çóñòð³÷ îáîì ðîçòðèâîæèëà 
äóøó.

— Çíàºòå, ùî â³í òîä³ ìåí³ ñêà-
çàâ? — çàïèòóº ïàí³ Ëþäìèëà. — 
Ïîêèíü éîãî. Ïî¿õàëè ç³ ìíîþ. 

ІСТОРІЯ КОХАННЯ: «ПОКИНЬ 
ЙОГО, ПОЇХАЛИ ЗІ МНОЮ…» 
Від долі не втечеш  
Вони закохалися в юності. 
Їй тоді було 18, він на рік 
старший. Зійшлися тільки 
через 50 років. Що стало 
на заваді їхньому щастю? 
Як жив він без неї, а вона 
без нього? З людьми 
незвичної долі спілкувався 
журналіст RIA

ßê ÿ ìîãëà òàêå çðîáèòè! Çãàíü-
áèòè âñ³õ — áàòüê³â, ÷îëîâ³êà, 
ñåáå ó ïåðøó ÷åðãó. Êàòåãîðè÷íî 
ñêàçàëà: í³. Ïîïðîñèëà íàäàë³ íà-
â³òü íå ïî÷èíàòè òàêó ðîçìîâó.

Ëþäìèëà çàê³í÷èëà â ²ëë³íöÿõ 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé òåõí³êóì. 
Äå á íå ïðàöþâàëà, ¿¿ øàíóâàëè 
íà ðîáîò³. Áàãàòî ðîê³â æ³íêà äî-
ãëÿäàëà ëåæà÷ó ìàò³ð. Äîáðå çíàº, 
ùî òàêå âàæêà ïðàöÿ. Óæå êîëè 
âèéøëà íà ïåíñ³þ, ì³ñöåâèé ôåð-
ìåð õîäèâ ïîï³ä õàòè, ïðîñèâ âèñà-
ïàòè áóðÿêè íà éîãî ïîë³. Îõî÷èõ 
íå çíàõîäèëîñÿ. Âîíà îäíà âïîðàëà 
òðè ãåêòàðè áóðÿê³â. À çà ïëå÷èìà 
áóëî âæå á³ëüøå ÿê 65 ðîê³â. Óæå 
òîä³ íîãà ïî÷èíàëà áîë³òè. Òåïåð 
á³äêàºòüñÿ: íå çíàëà, äå ñèëó ïî-
ä³òè. Õîäèòü íà ìèëèöÿõ.

— Çà ìåíå âñå ïàëèö³ ðî-
áëÿòü, — æàðòóº æ³íêà ³ ïîêàçóº 
íà ìèëèö³.

Ñïèðàþ÷èñü íà íèõ, éäå íà ãî-
ðîä. Áåðå â îäíó ðóêó ñàïêó ³ ñàïàº.

Ó íå¿ äâîº ä³òåé — ñòàðøà äîíü-
êà ïðîæèâàº â Êèºâ³, ñèí — ó Â³-
ííèö³. Ïðè¿æäæàþòü, ñèí ÷àñò³-
øå, äîíüêà — ð³äøå, áî äàëåêî.

ЙОГО ДОЛЯ. Ñòðîêîâó ñëóæáó 
ïàí Ìèêîëà ïðîõîäèâ â äàëåêî-
ìó Óçáåêèñòàí³. Òàì ³ çàëèøèâ-
ñÿ ï³ñëÿ ¿¿ çàê³í÷åííÿ. Ï³ä ÷àñ 
â³äïóñòîê íàâ³äóâàâñÿ äî áàòüê³â 
ó ñåëî. Êàæå, ùîðàçó ó òàêèõ âè-
ïàäêàõ â ãîëîâ³ ç’ÿâëÿëàñÿ îäíà 
é òà ñàìî äóìêà: ïîáà÷èòü ¿¿, ÷è 
í³. Áóâàëî, áà÷èëèñÿ. Êðàùå á 
íå áóëî òèõ õâèëèí. Ï³ñëÿ òîãî 
ùå á³ëüøå â³ä÷óâàâ, ÿê æå éîìó 
õî÷åòüñÿ áóòè ïîðó÷!

×îëîâ³ê äâà ðàçè îäðóæóâàâ-
ñÿ. Ïåðøèé ðàç ï³ä ÷àñ ñëóæáè 
â Óçáåêèñòàí³. Äðóæèíà ïîäà-
ðóâàëà äâîõ ñèí³â. Îáîº ñòàëè 
â³éñüêîâèìè. Îäèí äîñëóæèâñÿ 
äî ïîëêîâíèêà. Äðóãèé, ÿê ³ áàòü-
êî, ïðàïîðùèê.

— Êîëè ðîçïàâñÿ Ñîþç, íàì, 
ïðè¿æäæèì, â Óçáåêèñòàí³ ñòàëî 
íå çîâñ³ì çàòèøíî, — çãàäóº ÷î-
ëîâ³ê. — Òðåáà áóëî âè¿æäæàòè.

Äðóæèíà ç ñèíàìè ïî¿õàëè â Ðî-
ñ³þ. Éîìó äóæå õîò³ëîñÿ ó ð³äíå 

ñåëî, ïîáëèæ÷å äî ïåðøîãî êîõàí-
íÿ. Íå ñòàâ öüîãî ðîáèòè. Äðóã, 
ç ÿêèì ñëóæèâ, çàïðîñèâ äî ñåáå 
íà Ïîëòàâùèíó. Òàì êóïèâ ñòà-
ðåíüêó õàòèíó. Ó òîìó ñåë³ ïðà-
öþâàâ öåãåëüíèé çàâîä. Ñ³ëüñüêèé 
ãîëîâà çàïðîïîíóâàâ êîëèøíüî-
ìó â³éñüêîâîìó î÷îëèòè ï³äïðè-
ºìñòâî. Áàãàòî ðîê³â êåðóâàâ 
êîëåêòèâîì. Âäðóãå îäðóæèâñÿ. 
Çáóäóâàâ áóäèíîê. Ìàº ùå îäíîãî 
ñèíà. Óñå áóëî äîáðå, êð³ì îäíî-
ãî — ïîäðóæíº æèòòÿ íå ñêëàëîñÿ. 
Â³í ïåðåáðàâñÿ äî îäíîãî ç ñèí³â.

ЇХНЯ ДОЛЯ. Ó 2008 ðîö³ Ìèêîëà 
Êîâàëåíêî îòðèìàâ ç Ïîï³âêè 
ëèñòà. ßê çàâæäè, ó íüîìó ðîç-
ïîâ³äàëîñÿ ïðî ñ³ëüñüê³ íîâèíè. 
Ó ê³íö³ ïîâ³äîìëÿëîñÿ, ùî ïî-
õîâàëè ÷îëîâ³êà Ëþäìèëè. ßê 
ïðàâèëüíî â÷èíèòè, äóìàâ â³í. 
Çðåøòîþ, ñ³â íà ïîòÿã ³ ïðè-
¿õàâ ó ñåëî. Ç äîðîãè — ïðÿìî 
äî Ëþäìèëè. Ó òîé æå äåíü çìó-
øåíèé áóâ ïîâåðíóòèñÿ íàçàä.

— ß äóìàëà, ìåí³ íåáî âïàäå 
íà ãîëîâó, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — 
Êàæó, çàáèðàéñÿ, ³ òî øâèäøå, 
ùîá ìàëî õòî òåáå òóò áà÷èâ. Áîæå 
ì³é, öå ùî ëþäè ìîãëè ïîäóìàòè! 
À ä³òè! À ð³äí³ ïîê³éíîãî ÷îëîâ³-
êà! Ó òîãî ùå íîãè íå çàõîëîëè, 
à áàáà çãàäàëà, ÿê ä³âêîþ áóëà.

Ìèíóëî òðîõè ÷àñó ³ â³í çíîâó 
çàòåëåôîíóâàâ ¿é ç Ðîñ³¿. Äðóãèé 
ïðè¿çä òåæ âèÿâèâñÿ íåâäàëèì 
äëÿ ïàíà Ìèêîëè.

— Ïðè¿õàâ íàïåðåäîäí³ õðà-
ìîâîãî ñâÿòà, — çãàäóº Ëþäìè-
ëà. — ×åêàëà â ãîñò³ ä³òåé, ìàëè 
çàéòè ðîäè÷³ ïîê³éíîãî ÷îëîâ³êà. 
Â³äïðàâèëà éîãî. Êàæó, éäè çâ³ä-
ñè, êóäè õî÷åø. Ï³øîâ â³í äåñü 
ë³ñîì áëóêàòè. Ïîâåðíóâñÿ ï³çíî 
óâå÷åð³. Íå õîò³ëîñÿ ìåí³ âñüîãî 
öüîãî. Æèòòÿ ïðîéøëî, íàùî öÿ 
êîìåä³ÿ íà ñòàð³ñòü ðîê³â. Àëå, 
âèäíî, òàêà ìîÿ äîëÿ. Éîãî òåæ.

— Çàëèøèâñÿ â ìåíå, òîä³ òåð-
ïè! — òàê ñêàçàëà åíåðã³éíà ïàí³ 
Ëþäìèëà. — Çíàé, òåïåð ÿ áóäó 
òâî¿ì ãåíåðàëîì, ïðàïîðùèê. 
Áóäåø ðîáèòè âñå, ùî ñêàæó. 
Ñïðîáóé îñëóõàòèñÿ!

Микола Коваленко обіцяв Людмилі Заводинській одружитися, 
коли їй було 18 років. Але свої долі вони поєднали тільки через 50 років

ËÀÉÔ
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ЯК ХВОРОМУ 
ПОТРАПИТИ В ЛІКАРНЮ 

вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß
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За словами заступника директора об-
ласного департаменту охорони здоров'я 
Ольги Задорожньої, в даному випадку 
можна говорити про дефект роботи лі-
каря з лікарні швидкої допомоги. Тому 
що коли швидка привозить пацієнта в го-
строму або невизначеному стані, його 
потрібно госпіталізувати для надання 
усіх медичних заходів для полегшення 
та стабілізації.
— Існує наказ № 668 від 20 травня 2016 року,  
де визначенні всі маршрути пацієнта, коли 
і як повинні реагувати лікарі швидкої та 
лікарі лікарень, — розповідає Ольга Задо-
рожня. — Зокрема, коли інсульт у розгарі 
і лікарі швидкої бачать всі його ознаки, 
пацієнта мають госпіталізувати в інсультне 
відділення лікарні ім. Ющенка. Якщо ідуть 
транзиторні ішемічні атаки, їх могло бути 

дві-три підряд, міг статися гострий інсульт 
та порушення мозкового кровообігу, там 
потрібно було ще визначити, чи то ішеміч-
ний чи то гемарологічний інсульт. Потрібно 
було госпіталізувати, робити МРТ, рентген. 
Тож пацієнту не мають права відмовити 
від госпіталізації.
Ольга Задорожна додає, якщо в людини 
критичний стан, лікарі швидкої везуть її в 
будь-яку найближчу лікарню, де потрібно 
людині надати необхідну допомогу. Макси-
мум викликати бригаду, якщо, наприклад, 
геморолічний інсульт не на фоні гіпертонії, 
а травми, чи судина лопнула. У такому ви-
падку викликають нейрохірурга, для того 
існує санавіація, вони людину госпіталі-
зують в лікарню, викликають судинного 
хірурга з лікарні Пирогова, з Ющенка не-
йрохірурга.

Є алгоритм дії в таких випадках 

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Æ³íêó  çâàòè 
ªâãåí³ÿ, ¿é 65 ðî-
ê³â. Ó ¿¿ àíàìíåç³ 

öóêðîâèé ä³àáåò äåñÿòèð³÷íî¿ 
äàâíèíè, ã³ïåðòîí³ÿ òà ê³ëüêà 
ì³êðî³íñóëüò³â.

Ó ïðèéìàëüíîìó â³ää³ëåíí³ ë³-
êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè îãëÿä 
ïðîâîäèâ íåâðîëîã, ÿêèé ïî-
â³äîìèâ, ùî í³÷îãî ïî ñâîºìó 
íàïðÿìêó íå áà÷èòü. Âèêëèêà-
ëè òåðàïåâòà, çðîáèëè àíàë³ç 

êðîâ³ ³ ñêàçàëè, ùî ìîæëèâî 
ó ïàö³ºíòà âïàâ ð³âåíü öóêðó. 
Ó ãîñï³òàë³çàö³¿ â³äìîâèëè, ñêà-
çàëè éòè äî åíäîêðèíîëîã³÷íîãî 
äèñïàíñåðó êóðóâàòè ä³àáåò. Íà-
ñòóïíèé äåíü ï'ÿòíèöÿ. Æ³íêó 
ðîäè÷³ ïîâåçëè äî åíäîêðèíî-
ëîã³¿. Òàì çðîáèëè êóïó àíàë³ç³â 
³ ïðèïóñòèëè ïåðåä³íñóëüòíèé 
ñòàí. Âèïèñàëè íàïðàâëåííÿ 
íà êîíñóëüòàö³þ äî íåâðîëîãà 
â ë³êàðíþ ³ì. Þùåíêà.

— Äî ë³êàðÿ ìè ïîòðàïèëè 
ï³ñëÿ 16.00, — ðîçïîâ³äàº Ìàð³ÿ, 
ñåñòðà õâîðî¿. — Êîëè ë³êàð íàñ 

Ілюзіон  Жінці стало зле. Координація 
рухів зникла, очі дивилися в різні 
боки, розлад мови. Лікарі швидкої 
поміряли тиск, зробили кардіограму, 
ввели препарати і сказали, що хвору 
потрібно госпіталізувати. Але лікарні 
у госпіталізації відмовили

ВИЯВИТИ ІНСУЛЬТ В ДОМАШНІЙ УМОВАХ

ВАЖЛИВО: Відсутність цих симптомів не гарантує відсутність 
інсульту або трансіторної ішемічної атаки. Якщо симптоми 
ці були, але потім пройшли, можливо стався мікроінсульт 
і зберігається загроза серйозного ураження мозку.

ОБЛИЧЧЯ 

При інсульті посмішка 
асиметрична

МОВА

При інсульті мова 
людини невнятна, 
нерозбірлива.

РУКИ 

Підняти дві руки під 
кутом 90 (стоячи) та 
під кутом 45 (сидячи). 
При інсульті одна рука 
опускається 

ЧАС 

Якщо є хоча б один 
симптом, потрібно 
викликати швидку.

ïðèéíÿâ, ñêàçàâ, ùî í³÷èì äîïî-
ìîãòè íå ìîæå, òîìó ùî ïåðñîíàë 
â³ää³ëåííÿ âæå ï³øîâ.

Íà çàïèòàííÿ, à ùî æ ðîáèòè, 
â³äïîâ³â — íå çíàþ. ² äîäàâ: æ³í-
êó çàëèøàòè âäîìà íåáåçïå÷íî, 
ìîæå ¿¿ âçàãàë³ õîäèòè íå ìîæíà.

— ß ñïðîáóþ çàòåëåôîíóâàòè 
â ³íñóëüòíå â³ää³ëåííÿ, àëå âàñ 
òóäè íå ïðèéìóòü. Òîìó ùî âîíî 
ïëàòíå, — ïîâ³äîìèâ íåâðîëîã ë³-
êàðí³ Þùåíêà.

Òàê ³ âèéøëî, ó ãîñï³òàë³çàö³¿ 
ïàö³ºíòêè â³äìîâèëè. Íàïèñàëè 
ðåêîìåíäàö³þ — çðîáèòè ÌÐÒ.

 — Çàòåëåôîíóâàëè ðîäè÷àì, 
ùîá ò³ ï³äêëþ÷èëè çíàéîìñòâà. 
Âðåøò³-ðåøò, áëèçüêî âîñüìî¿ 
ãîäèíè âå÷îðà ¿äåìî äî ïåðøî-
ãî ïóíêòó ïðèçíà÷åííÿ — ë³êàðí³ 
øâèäêî¿ äîïîìîãè, äå íàñ âñå æ 
òàêè ãîñï³òàë³çóþòü, — êàæå Ìà-
ð³ÿ. – Ïðèçíà÷àþòü îáñòåæåííÿ, 
êðàïåëüíèö³. Íàñòóïíîãî ðàíêó 
ðåçóëüòàò ÌÐÒ — ó ñåñòðè áóâ 
³íñóëüò (ë³êàð³ êàæóòü, ìàëåíü-
êèé). Íå çðîçóì³ëî, ÷îìó ìè äâà 
äí³ ìóñèëè õîäèòè ïî ë³êàðíÿõ.

408239
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Колчин очолив 
«Ниву» 
 Íîâèì ãîëîâíèì òðåíåðîì 
«Íèâè-Â» ñòàâ 39-ð³÷íèé 
Äåíèñ Êîë÷èí. Â³í âèñòóïàâ 
çà «×îðíîìîðåöü» (Îäåñà) 
³ «Êðèâáàñ» (Êðèâèé Ð³ã). 
Ïåðøèì ïðîôåñ³éíèì êëó-
áîì òðåíåðà Äåíèñà Êîë÷èíà 
ñòàëà îäåñüêà «Æåì÷óæèíà». 
Â³í âèâ³â ¿¿ äî ïåðøî¿ ë³ãè, 
çäîáóâøè çîëîòî. Çà öå Äå-
íèñà Êîë÷èíà âèçíàëè êðà-
ùèì òðåíåðîì äðóãî¿ ë³ãè.

«Евертон» — 
у півфіналі 
 «Åâåðòîí», îñíîâó ÿêîãî 
ñêëàäàþòü êîëèøí³ ãðàâö³ 
«Íèâè», âèéøîâ äî ï³âô³-
íàëó ÷åìï³îíàòó Â³ííèö³ ç 
ôóòáîëó. Êîëåêòèâ Àðòóðà 
Ìåäà ïðîéøîâ «²íòåãðàë-
àòëåòèê» — 3:2 ó ãîñòÿõ 
³ 1:0 íà äîìàøíüîìó ÑÊ 
«Íèâà».

Львівська регата 
 Â³äáóëàñÿ XVI ì³æíàðîä-
íà ëüâ³âñüêà ðåãàòà ç âåñëó-
âàííÿ íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå. 
Ñåðåä þíàê³â 2002–2003 ð. í. 
â³äçíà÷èâñÿ âèõîâàíåöü 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè 
¹ 2 Âîëîäèìèð Ìîðîç. Â³í 
çäîáóâ áðîíçó ó ïåðåãîíàõ 
áàéäàðî÷íèê³â íà 2000 ìåòð³â.

Кубок з сумо 
 Ó ñåðåäó, 27 âåðåñíÿ, 
ðîç³ãðàþòü â³äêðèòèé Êóáîê 
Â³ííèö³ ç ñóìî ñåðåä ÷îëîâ³-
ê³â òà æ³íîê. Çìàãàòèìóòüñÿ 
ó çàë³ áîðîòüáè Öåíòðàëüíî-
ãî ì³ñüêîãî ñòàä³îíó. Ïî÷à-
òîê — î 17.00.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Естетична групова гімнастика 
у Вінниці культивується винят-
ково у ДЮСШ «Темп» (050–
600–18–47 — тренер Світлана 
Єгорова). 
На заняття приймаються ді-
вчатка, починаючи з чотирьох–

шести років.
Цим видом спорту можуть за-
йматися і жінки у категорії «леді» 
(від 30 років). На змаганнях не-
рідко виступають спортсмен-
ки віком не лише за 40, але й 
за 50 років.

Де займатися?
У естетичної групової і худож-
ньої гімнастики схожі хорео-
графічні елементи. Але «ес-
тетки» виконують вправи без 
предметів групами по 6–12 ді-
вчат. Цей вид спорту відріз-
няють незвичні рухи: хвилі, 

скручування, а також стрибки 
та оберти.
У «естетиці» оцінюють у першу 
чергу не складність елементів 
(як у «художниць»), а красу, 
виразність та синхронність ру-
хів, адже це командний спорт.

Особливості «естетики» 

Випуск №38 (1007)
Двоходові задачі-блоки на кооперативний мат. Знайдіть ілюзорну гру.

Задача №2043-2046
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2*                III). Kpa2>b1;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №38 (1352) 20 вересня 2017 року
Задача №2039
Kp:d6? Cc5+!;  1. Kpc6! Цугцванг; 1… C - / K-  2.Фa8| Фb7(:)x.
Задача №2040
1. Kf7 (Kd6)? Th7+!; 1. Kf6!  Загроза 2. Фe8x;
1… Th7+ / T:f6|Te7  2. K:h7 / T:f7 / Фg8x.
Задача №2041
1. Фb3! Цугцванг; 1… Ka3- / Ka4- / bc3:  2. Фb1(:) / Фb2(:) / Ф:a3x.
Задача №2042
1. Te5! Цугцванг; 1… Kp:g3 / hg3:  2. Te3 / Th5x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
  Â³ííèöüêà Ïðåì’ºð-ë³ãà 

(ÂÏË) — ïðîâ³äíèé ôóòáîëüíèé 
÷åìï³îíàò íà òåðåíàõ Â³ííè÷-
÷èíè. Ïðî öå ñâ³ä÷èòü õî÷à á 
òå, ùî ÷èííèé ÷åìï³îí îáëàñò³ 
«ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ» âäðóãå ïîñï³ëü 
çàëèøèâñÿ áåç ìåäàëåé ÂÏË, ïî-
ñ³âøè ï’ÿòå ì³ñöå.

Ï’ºäåñòàë ïîøàíè Ïðåì’ºð-
ë³ãè çàëèøèâñÿ íåçì³ííèì 
ó ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì ñå-
çîíîì. Ïåðøå ì³ñöå çíîâó ïî-
ñ³â â³ííèöüêèé êëóá «ßÑÊÎ». 
Íàãîðîäó êðàùîãî áîìáàðäèðà 
÷åìï³îíàòó îòðèìàâ ãðàâåöü öüî-
ãî êëóáó Îëåã Êðàñ³é. Ñð³áëî çäî-

áóâ ó÷àñíèê ÷åìï³îíàòó ³ Êóáêà 
Óêðà¿íè ñåðåä àìàòîð³â «Ôàêåë» 
(Ëèïîâåöü). Áðîíçó — â³ííèöü-
êèé «²íòåð-Ôåí³êñ», ó òðåíåð-
ñüêîìó øòàá³ ÿêîãî ïðàöþº êà-
ï³òàí «Íèâè-Â» Êîë³íñ Íãàõà.

Ìèíóëîãî òèæíÿ â³äáóëîñÿ 
íàãîðîäæåííÿ ïðèçåð³â. Éîãî 
ïðîâîäèëè ïðåçèäåíò Ôåäåðàö³¿ 
ôóòáîëó Â³ííèö³ Þð³é Êîðáóò, 
ãîëîâà îðãêîì³òåòó ÂÏË ²ãîð Ìà-
êîâåé, â³öå-ïðåçèäåíò «Íèâè-Â» 
Âàäèì Êóä³ÿðîâ ³ ïðåçèäåíò ÔÊ 
«ßÑÊÎ» ²ãîð Ñêîðîìíèé.

²ãîð Ñêîðîìíèé ðîçïîâ³â, ùî 
ó éîãî êëóá³ íåìàº äåô³öèòó êàäð³â.

— Íàâïàêè, äî íàñ ïðàãíóòü 

ïîòðàïèòè êâàë³ô³êîâàí³ âèêî-
íàâö³. Àëå ìè öüîãî ðîêó íå áó-
äåìî ðîáèòè îíîâëåííÿ ñêëàäó. 
Çà «ßÑÊÎ» ãðàþòü ôóòáîë³ñòè, 
íåçàëåæíî â³ä â³êó. Ãîëîâíå — 
ùîá âîíè â³ääàâàëèñÿ íà ïîë³. Ñå-
ðåäí³é â³ê íàøèõ ãðàâö³â — 28 ðî-
ê³â, — êàæå ïðåçèäåíò «ßÑÊÎ».

Þð³é Êîðáóò ðîçïîâ³â, ùî 
çìàãàííÿ ÂÏË ïðîâîäÿòüñÿ âè-
íÿòêîâî çà êîøòè ìåöåíàò³â.

— Çà äâà ðîêè ³ñíóâàííÿ íàøî¿ 
îðãàí³çàö³¿ áóëà âèêîíàíà ÷èìàëà 
ðîáîòà. Ìè âëàñíèìè ñèëàìè íà-
âåëè ëàä íà äâîõ íàòóðàëüíèõ ïî-
ëÿõ ó Â³ííèö³. Òàì òåïåð ãðàþòü 
êîìàíäè ÂÏË. Îðãàí³çîâóºìî â³ä-

êðèòèé äèòÿ÷èé ÷åìï³îíàò ì³ñòà, äå 
ãðàòèìóòü òàêîæ êîìàíäè ç ðàéî-
í³â, Õìåëüíèöüêî¿ ³ Æèòîìèðñüêî¿ 
îáëàñòåé, — êàæå Þð³é Êîðáóò.

Âàäèì Êóä³ÿðîâ çàçíà÷èâ, ùî 
çìàãàííÿ Ïðåì’ºð-ë³ãè ïðîõîäÿòü 
íà âèñîêîìó ð³âí³: ç êâàë³ô³êîâà-
íèì ñóää³âñòâîì, íà ÿê³ñíèõ ïî-
ëÿõ, ç íåïîãàíèìè âèíàãîðîäàìè.

²ãîð Ìàêîâåé íàãàäàâ, ùî âæå 
ðîçïî÷àâñÿ íîâèé ñåçîí Ïðåì’ºð-
ë³ãè, äå ãðàþòü äåñÿòü êîìàíä. 
Ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó Â³ííèö³ îð-
ãàí³çîâóº é ì³ñüêèé ÷åìï³îíàò ç 
ôóòçàëó. Â³í ïðîõîäèòèìå â äâîõ 
ë³ãàõ, ó êîæí³é ç ÿêèõ âèñòóïàòè-
ìå ïî äþæèí³ êîëåêòèâ³â.

У Прем’єр-лізі виграв «старий» чемпіон  

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Âèõ³äíèìè ó Â³ííèö³ ìîæíà 
áóëî ñïîñòåð³ãàòè çà ä³â÷àòàìè 
ð³çíîãî â³êó, ÿê³ ñèíõðîííî âè-
êîíóþòü ã³ìíàñòè÷í³ âïðàâè. Öå 
áóâ íå ïîïóëÿðíèé íèí³ ôëåø-
ìîá, à ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè òà âñå-
óêðà¿íñüêèé òóðí³ð ç åñòåòè÷íî¿ 
ãðóïîâî¿ ã³ìíàñòèêè «Ïîä³ëüñüê³ 
çîð³». Íà êèëèì âèõîäèëè áëèçü-
êî 320 ó÷àñíèöü ç äåñÿòè îáëàñ-
òåé Óêðà¿íè.

НОВА НАЗВА СПОРТУ. Ó äîâ³ëü-
í³é ïðîãðàì³ (òðèâàë³ñòþ 2,35 õâ.) 
âèñòóïàëè 36 êîìàíä. Ùå ñ³ì — 
ó êîðîòê³é ïðîãðàì³ (1,30 ñåê.). 
Îñòàíí³é âèä â Óêðà¿í³ çàïî÷àò-
êóâàëè, çã³äíî ³ç âèìîãàìè Ì³æ-
íàðîäíî¿ ôåäåðàö³¿.

— Íàø âèä ñïîðòó ðàí³øå ìàâ 
íàçâó «åñòåòè÷íà ã³ìíàñòèêà». Ìè 
äîäàëè ùå ñëîâî «ãðóïîâà», ÿê 
âèìàãàëà Ì³æíàðîäíà ôåäåðà-
ö³ÿ, — ñêàçàâ ïðåçèäåíò åñòåòè÷-
íî¿ ãðóïîâî¿ ã³ìíàñòèêè Óêðà¿íè 
Âàñèëü Ñïîðèøåâ.

Óïåðøå âñ³ êîìàíäè âèêîíó-
âàëè ïðîãðàìè âèíÿòêîâî ï³ä 
ìóçèêó òàíãî. Òàê³ âèìîãè Ì³æ-

íàðîäíî¿ ôåäåðàö³¿ íà íàéáëèæ÷³ 
äâà ðîêè.

— ×åðåç äâà ðîêè îáîâ’ÿçêîâà 
ìóçèêà áóäå çì³íåíà. Çàì³ñòü òàí-
ãî áóäå, ïðèì³ðîì, âàëüñ ÷è ôîê-
ñòðîò. À îñü ðóìáà àáî ÷à-÷à-÷à 
íàâðÿä ÷è ç’ÿâëÿòüñÿ, áî ä³â÷àòà 
íå çìîæóòü âèêîíàòè òðàäèö³éí³ 
åëåìåíòè ³ ðóõè, — ðîçïîâ³â Âà-
ñèëü Ñïîðèøåâ.

ВІННИЧАНКИ — СЕРЕД ФАВОРИ-
ТОК. ßê íàãàäàâ ïàí Ñïîðèøåâ, 
«åñòåòèêà» êóëüòèâóºòüñÿ â Óêðà-
¿í³ 14 ðîê³â. Îñòàíí³ 7–8 ðîê³â 
öåé âèä ðîçâèâàºòüñÿ óÂ³ííèö³.

ßê íàãàäàëà îðãàí³çàòîð çìàãàíü, 
òðåíåð Â³ííèöüêî¿ ÄÞÑØ «Òåìï» 
Ñâ³òëàíà ªãîðîâà, íàøà êîìàíäà 
«Ñóç³ð’ÿ» (ä³â÷àòà äî 16 ðîê³â) öüî-
ãî ðîêó ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå íà ïðå-
ñòèæíîìó òóðí³ð³ ó Á³ëîðóñ³. À êî-
ëåêòèâ «Òåìï» (ñòàðøå 16 ðîê³â) 
çäîáóâ ñð³áëî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè 
ó Äí³ïðîïåòðîâñüêó (çà ïðîãðàìîþ 
ìàéñòð³â ñïîðòó). Òîìó íà ãîñïî-
äàðîê êèëèìà ïîêëàäàëèñÿ ïåâí³ 
ñïîä³âàííÿ.

ЯК «СПИСАТИ» РУХИ. Âðàæàëà 
òåõí³êà íàéìåíøèõ ó÷àñíèöü. 

НА ЧЕМПІОНАТІ УКРАЇНИ 
ТАНЦЮВАЛИ ТІЛЬКИ ТАНГО 
Краса і грація  У Вінниці провели 
всеукраїнські змагання з естетичної 
групової гімнастики. Нашу команду 
майстрів підсилила тренер, яка виступила 
після восьмирічної перерви

Ñåìèð³÷íà Ñàì³ðà Àíäðººâà ç 
â³ííèöüêî¿ êîìàíäè «Â³íî÷îê» 
ó ã³ìíàñòèö³ âæå ÷îòèðè ðîêè. 
Ìð³º ñòàòè ÷åìï³îíêîþ ñâ³òó.

— Åñòåòè÷íà ã³ìíàñòèêà ïîäî-
áàºòüñÿ òèì, ùî òóò ìîæíà «ñïè-
ñàòè» ðóõè (ÿêùî çàáóëà ïðîãðà-
ìó) ó ïàðòíåðêè ïî êîìàíä³. Òîá-
òî ïîâòîðþâàòè çà êèìîñü. Àëå 
ÿ íàìàãàþñÿ öüîãî íå ðîáèòè, 
à âñå âèêîíóâàòè ïî ïàì’ÿò³, — 
êàæå Ñàì³ðà Àíäðººâà.

ПІСЛЯ ВОСЬМИРІЧНОЇ ПЕРЕРВИ. 
26-ð³÷íà Àíòîí³íà ªãîðîâà, ìàé-
ñòåð ñïîðòó ç åñòåòè÷íî¿ ã³ìíàñ-

òèêè ³ êàíäèäàò ó ìàéñòðè ç õó-
äîæíüî¿, âèÿâèëàñÿ íàéñòàðøîþ 
ó÷àñíèöåþ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. 
Äî öüîãî âîíà íå çìàãàëàñÿ â³ñ³ì 
ðîê³â. Êîìàíä³ «Òåìï» áðàêóâàëî 
îäí³º¿ ñïîðòñìåíêè, ÿêà îòðè-
ìàëà òðàâìó. Àíòîí³íà ªãîðîâà 
ñòàâèëà öüîìó êîëåêòèâó êîì-
ïîçèö³þ. Âîíà âèð³øèëà: ÿêùî 
íàøà ã³ìíàñòêà íå âèë³êóºòüñÿ 
äî çìàãàíü, òî áóäå çàì³ñòü íå¿ 
âèñòóïàòè.

— Òàê ³ òðàïèëîñÿ. ßêùî 
áóäå íàòõíåííÿ, ñèëè ³ ïîòðåáà 
ó ìåí³ — ãîòîâà ïðîäîâæèòè âè-
ñòóïè, — êàæå Àíòîí³íà ªãîðîâà.

Виступ вінницької команди «Темп» за програмою майстрів 
спорту. Вона здобула срібні медалі в обох видах програми 
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
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 170139

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Ó æ å  2 1 - é 
çà ë³êîì ì³æíà-
ðîäíèé ôåñòè-
âàëü VINNYTSIA 

JAZZFEST îðãàí³çàòîðè öüîãî 
ðîêó îõðåñòèëè «ôàðòîâèì» — ÷å-
ðåç áåçë³÷ ñþðïðèç³â äëÿ ãëÿäà÷³â. 
Íàéá³ëüø ôàðòîâèìè âèÿâèëèñÿ 
êàâîìàíè: ¿ì ìîæíà áóëî ïèòè 
êàâó ïðÿìî ó êîíöåðòí³é çàë³, 
áðàòè ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³ ïîäàðóí-
ê³â â³ä îðãàí³çàòîð³â òà êàâ’ÿðí³ 
«×îðíà ê³øêà, Á³ëèé ê³ò».

Ö³ äâà äí³ ìóçèêà ëèíóëà äî ãëÿ-
äà÷³â çâ³äóñ³ëü: ç åëåêòðîáàíäóðè, 
õîáî-ã³òàðè (ã³òàðà ç êîðîáêè ç-ï³ä 
ñèãàð), áàíäæî, òàì-òàì³â ³ «îò³º¿ 
âåëè÷åçíî¿ òðóáè», ÿêîþ âèÿâèâñÿ 
åêçîòè÷íèé ñóçàôîí.

Ïåðåä â³ííè÷àíàìè áàãàòî-
ãðàíí³ñòü äæàçó ïîñòàëà ó âñ³é 
êðàñ³ — â³ä åòí³÷íèõ ìîòèâ³â òà 
ìåëàíõîë³éíèõ áàðâ ô’þæíó ³ 
ôð³-äæàçó äî åêñïðåñèâíîãî ³í-
òåëåêòóàëüíîãî äæàçó òà åë³òíîãî 
çâó÷àííÿ «÷îðíîãî» ñâ³íãó, ÿêèé 
ó ñåêóíäó í³áè ïåðåíîñèâ ó ×è-
êàãî 30-õ ðîê³â.

ЕЛЕКТРОБАНДУРА ТА ПІСНІ БЕЗ 
СЛІВ. Â³äêðèëè äæàçîâèé ôåñòè-
âàëü óêðà¿íö³ — ìóçèêàíòè ïðî-
åêòó KoloYolo. ¯õí³é åòíîäæàç 
ïðè÷àðóâàâ ãëÿäà÷³â íàäçâè÷àé-
íèì ïîºäíàííÿì í³æíîñò³ òà 
ðèòì³÷íîñò³ ìåëîä³é. Âîêàë³ñòêà 
Îëüãà Ãîí÷àðåíêî ï³äêðåñëþâàëà 
êðàñó ìåëîä³é ìàã³÷íèìè íàñï³-
âóâàííÿìè òà ìàéñòåðíîþ ãðîþ 
íà åëåêòðîáàíäóð³. Óæå ï³çí³øå 
íà ïðåñ-ìàéäàí÷èêó àðòèñòêà ç³-
çíàëàñÿ, ùî ïîºäíóâàòè áàíäóðó 
òà äæàç íå òàê âæå é ëåãêî.

— Òðåáà ïîñò³éíî ïðèòðèìóâà-
òè ñòðóíè, àáè áàíäóðà çâó÷àëà 
á³ëüø ÷³òêî. ª ñâî¿ íþàíñè, àëå 
ÿêùî òîá³ ïîäîáàºòüñÿ òå, ùî òè 
ðîáèø, í³ÿêèõ ïåðåïîí íåìàº.

СУВОРА ІМПРОВІЗАЦІЯ ВІД ВО-
ЛОДИМИРА ТАРАСОВА. Êîëè 
KoloYolo ïîêèíóëè ñöåíó, âèðàçè 
îáëè÷ ëþäåé çì³íèëèñÿ ³ç çàìð³-
ÿíèõ íà íàïðóæåí³ — íàñò³ëüêè 
³íøèì çà íàñòðîºì áóâ ³íòåëåêòó-
àëüíèé àâòîðñüêèé äæàç ç³ðîê Ëèò-
âè ç³ ñâ³òîâèì ³ì’ÿì: ëåãåíäàðíîãî 
áàðàáàíùèêà Âîëîäèìèðà Òàðà-
ñîâà, åêñïðåñèâíîãî ñàêñîôîí³ñ-
òà Ëþäàñà Ìîöêóíàñà òà áàñèñòà 
ªâãåí³þñà Êàíåâ³÷þñà. Öå òð³î 
óí³êàëüíå òèì, ùî éîãî ó÷àñíèêè 
í³êîëè íå îáãîâîðþþòü ïðîãðàìó 
ìàéáóòíüîãî âèñòóïó. Òèì äèâí³øå 
áóëî ñëóõàòè, ÿê ñóö³ëüíà ³ìïðîâ³-
çàö³ÿ ïîðîäæóº çëàãîäæåíèé çà íà-
ñòðîºì âèñòóï. Òåïëó òà ìð³éëèâó 
àòìîñôåðó, ÿêà çàëèøèëàñÿ â³ä 
ïîïåðåäíüîãî ãóðòó, âîíè ìàé-
ñòåðíî «ïåðåêðî¿ëè» íà ñïîâíåíó 
òðèâîæíîñò³ òà çàäóìëèâîñò³.

УКРАЇНСЬКИЙ ДЕБЮТ КВАРТЕТУ 
МІШЕЛЯ МАЙСА. Äàë³ íàñòàëà 
÷åðãà ïðåêðàñíîãî äæàç-ô’þæíó, 
ÿêèì ïðèãîùàëè â³ííè÷àí ìóçè-
êàíòè Ëþêñåìáóðãó, Ôðàíö³¿ òà 
Í³ìå÷÷èíè. Ó êâàðòåò³ òàëàíîâè-
òîãî áàðàáàíùèêà Ì³øåëÿ Ìàé-
ñà ç³áðàëèñÿ âæå çíàí³ ó ªâðîï³ 
ìàéñòðè: ï³àí³ñò òà êîìïîçèòîð 
Ãåíäð³ê Õàíð³îò ãðàâ ç áàãàòüìà 
â³äîìèìè ôðàíöóçüêèìè ìóçè-
êàíòàìè, êîíòðàáàñèñò Øòåôàí 
Ãîëäáàõ — âèõîäåöü ³ç êëàñè÷íî¿ 
øêîëè, à Àë³ñà Êëåéí, ùî ãðàº 
íà òðîìáîí³, íåùîäàâíî îòðèìà-
ëà ñòóï³íü ó Àìñòåðäàì³ çà öèì 
³íñòðóìåíòîì.

VINNYTSIA JAZZFEST: ГРАЛИ НАВІТЬ 
НА ГІТАРІ З КОРОБКИ З-ПІД СИГАР!
«Чорна» музика  23–24 вересня 
Вінниця вже у 21-й раз пережила «джазову 
лихоманку». «Фартовий» фестиваль 
здивував багатьма сюрпризами. 
Глядачі вигравали ексклюзивні платівки 
з автографами, насолоджувалися 
«співом» електробандури та екзотичних 
інструментів, шаленіли від віртуозної 
гри Тріо культового Сайруса Честната і 
танцювали прямо посеред зали разом із 
запальними французами

МУЗИКА ЗАЛІЗНИЦЬ. ×îëîâ³÷å 
òð³î DAS HOBOS ç Ìþíõåíà ïî-
ðàäóâàëè ãëÿäà÷³â åêñïåðèìåíòàëü-
íèì äæàçîì òà ãðîþ íà óí³êàëüí³é 
ã³òàð³, ùî çðîáëåíà ç êîðîáêè ç-ï³ä 
ñèãàð. Ñâîþ ìóçèêó í³ìö³ íàçèâà-
þòü «ìóçèêîþ óðáàí³ñòè÷íèõ ë³-
íîù³â» òà «ñàóíäòðåêàìè ñó÷àñíèõ 
çàë³çíèöü». ² ñïðàâä³, áóëî ó í³é 
ùîñü ñõîæå íà ì³ðíèé ñòóê³ò êî-
ë³ñ í³÷íîãî ïîòÿãà. À ã³òàðèñò òà 
âîêàë³ñò Ëåî Õîïô³íãåð ðîçïîâ³â 
ãëÿäà÷àì, ùî ³íêîëè çà ³äåÿìè äëÿ 
íîâîãî àëüáîìó âîíè é ñïðàâä³ â³ä-
ïðàâëÿþòüñÿ ïîäîðîæóâàòè ñòàðè-
ìè çàë³çíèöÿìè.

— Òîä³ çàïèñóºìî àëüáîì ç 
ïåðøîãî ðàçó! — ñêàçàâ â³í.

ГЛЯДАЦЬКІ СЛЬОЗИ. Äðóãèé 
ôåñòèâàëüíèé äåíü ðîçïî÷àâ-
ñÿ êîíöåðòîì êðàùîãî ï³àí³ñòà 
Íîðâåã³¿, ìàåñòðî ßíà Ãóííàðà 
Õîôôà, ÿêèé ç³ãðàâ îäèí ç íàé-
á³ëüø ïðîíèêëèâèõ òâîð³â, ùî 
ëóíàëè íà äæàçîâ³é ñöåí³ çà äâà 
äí³. Öå áóâ òðèá’þò (ìóçè÷íå âøà-

íóâàííÿ ïàì’ÿò³) íà ÷åñòü óêðà¿í-
ñüêîãî êîìïîçèòîðà, çàñíîâíèêà 
Îäåñüêîãî äæàçôåñòó Þð³ÿ Êóç-
íºöîâà, ÿêèé ï³øîâ ç æèòòÿ ð³ê 
òîìó. Êîìïîçèö³ÿ «ßñíèé ðîçóì» 
(Clear mood) íàâ³òü çìóñèëà ãëÿäà-
÷³â ïëàêàòè: òî òóò, òî òàì ìîæíà 
áóëî ïîáà÷èòè ÷åðâîí³ â³ä ñë³ç î÷³  
ðîç÷óëåíèõ â³ííè÷àí.

Ìóçèêàíò òàêîæ ç³ãðàâ òðèá’þò, 
ïðèñâÿ÷åíèé Ï³âí³÷í³é Íîðâå-
ã³¿ — ì³ñöþ, äå â³í íàðîäèâñÿ. 
Öå áóëà ìåëîä³ÿ íåîô³ö³éíîãî 
ã³ìíó Ï³âí³÷íî¿ ²ðëàíä³¿, ÿêèé 
íàçèâàºòüñÿ «Fields of Athenry».

«СТРАХ» АВСТРІЙЦІВ ТА «ЖАХ» 
ВІННИЧАНИНА. Ï³ñëÿ ñêàíäè-
íàâñüêî¿ ñòðèìàíîñò³ òà ë³ðè÷-
íîñò³ êëàñè÷íèé äæàç ó äðàéâî-
âîìó âèêîíàíí³ àâñòð³éñüêî-ñëî-
âàöüêîãî Òð³î Éîðãà Ëÿéõòôð³äà 
ïóáë³êà ñïðèéíÿëà äóæå òåïëî.

Îñòàííÿ êîìïîçèö³ÿ ï³ä íà-
çâîþ «Ñòðàõ», ùî ñêëàäàëàñü ³ç 
òðüîõ ÷àñòèí, íàñò³ëüêè çàö³êà-
âèëà îäíîãî ³ç ãëÿäà÷³â, ùî âæå 
íà ïðåñ-ìàéäàí÷èêó â³í çàïèòàâ 

ó âèêîíàâö³â: ÷è áóäå ó ö³º¿ òðè-
ëîã³¿ ïðîäîâæåííÿ? ² òóò æå çà-
ïðîïîíóâàâ íàçâó — «Æàõ». Éîðã 
Ëÿéõòôð³ä íå çì³ã ñòðèìàòè ñì³õó 
³ ñêàçàâ, ùî öå äóæå êëàñíà ³äåÿ:

— Àëå æîäíîãî îñîáëèâîãî 
ñòðàõó ó ö³é êîìïîçèö³¿ íåìàº. 
Éäåòüñÿ ïðî ùîäåíí³ ñòðàõè, ÿê³ 
ïîñò³éíî ïåðåñë³äóþòü íàñ.

ФРАНЦУЗИ «ПІШЛИ У НАРОД». 
Ô³íàëüíèé êîíöåðò ðîçïî÷àâ 
ôðàíöóçüêèé îðêåñòð íåñê³í÷åí-
íî¿ ðàäîñò³ ³ òàíö³â Batunga & The 
Subprimes, ãîëîâíå òâîð÷å êðåäî 
ÿêîãî: «Ñï³âàé, òàíöþé ³ ãðàé ïðÿ-
ìî çàðàç! Íå ÷åêàþ÷è á³ëüø âëó÷-
íîãî ìîìåíòó. Ìàéáóòíº í³êîëè 
íå íàñòàíå, à æèòòÿ â³äáóâàºòüñÿ 
òóò ³ çàðàç». Ïàðèæàíè ä³éñíî çà-
ïàëþâàëè íà ñöåí³, ÿê âîñòàííº: 
âñèä³òè íà ì³ñö³, íå âèìàõóþ÷è 
íîãîþ ÷è ðóêîþ ó òàêò çàïàëü-
íèì ðèòìàì, âäàëîñÿ íåáàãàòüîì. 
Íàïðèê³íö³ âèñòóïó âîíè âèéøëè 
äî çàëè ³ òàíöþâàëè ïðîñòî ñåðåä 
ãëÿäà÷³â.

ПЕРФОРМАНС ВІД СВІТОВОЇ ЛЕ-
ГЕНДИ ДЖАЗУ. ßñêðàâèì çàêðèò-
òÿì ôåñòèâàëþ ñòàâ êîíöåðò Òð³î 
êóëüòîâîãî àìåðèêàíñüêîãî ï³à-
í³ñòà Ñàéðóñà ×åñòíàòà. Äæàçîâ³é 
ëåãåíä³ ó Â³ííèö³ àêîìïàíóâàëè 
Åð³ê Ó³ëåð íà êîíòðàáàñ³ òà Êð³ñ 
Áåê íà áàðàáàíàõ. Ñàéðóñ áàãàòî 
ïîñì³õàâñÿ ³ ïåðåä âèñòóïîì ç³-
çíàâñÿ ãëÿäà÷àì:

— Óñå, ùî âè ïî÷óºòå — íîòè 
òà ðèòì — áóëî çðîáëåíî ò³ëüêè 

äëÿ âàøèõ âóõ! Ìè í³ äëÿ êîãî 
á³ëüøå òàê ãðàòè íå áóäåìî!

Ìóçèêà, ÿêà ëèíóëà ç-ï³ä éîãî 
ïàëüö³â, îäðàçó æ íàâ³ÿëà ñëóõà-
÷àì àòìîñôåðó îáðàíîñò³ òà åë³-
òàðíîñò³. Ï³ä òàêó ìóçèêó çàïðî-
ñòî ì³ã áè çàñï³âàòè êîðîëü äæàçó 
Ëó¿ Àðìñòðîíã — òàê âðàæàþ÷å 
âîíà çâó÷àëà!

Ï³ñëÿ âèñòóïó «íà á³ñ» ìàåñòðî-
â³ðòóîç Ñàéðóñ ×åñòíàò òà éîãî òð³î 
ç³ðâàëè, ìàáóòü, íàéäîâø³ îïëåñêè 
çà äâà äí³ äæàçîâîãî ôåñòèâàëþ!

КОЛЕКТИВНА ІМПРОВІЗАЦІЯ. ßê 
ò³ëüêè òð³î ì³ñòåðà ×åñòíàòà çàê³í-
÷èëî ãðàòè, íà ñöåíó çíîâó âèéøëè 
ìóçèêàíòè ïðîåêòó Batunga & The 
Subprimes. Îðãàí³çàòîðè ôåñòè-
âàëþ Ïàâëî Òðåòüÿêîâ òà ²ðèíà 
Ôðåíêåëü çàïðîñèëè ×åñòíàòà òà 
ôðàíöóç³â ç³ìïðîâ³çóâàòè ðàçîì. 
Ïîðàäèâøèñü ³ç ï³âõâèëèíè, àð-
òèñòè çàãðàëè åï³÷íó ìóçèêó, ó ÿê³é 
ïîºäíàëèñü æâàâ³ ðèòìè ïàðèæàí 
òà ðâó÷ê³ñòü, ³ ó òîé æå ÷àñ, ì'ÿê³ñòü 
«÷îðíîãî» äæàçó. Íà òàê³é ôåºðè÷-
í³é íîò³ ³ çàâåðøèâñÿ VINNYTSIA 
JAZZFEST-2017. À ïðîäþñåð ôåñ-
òèâàëþ, çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿-
íè ²ðèíà Ôðåíêåëü, ÿê³é öüîãî âå-
÷îðà î÷³ëüíèê îáëàñò³ Âàëåð³é Êî-
ðîâ³é âðó÷èâ íàéâèùó â³äçíàêó â³ä 
Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè Óêðà¿íè òà 
ì³í³ñòðà ªâãåíà Íèùóêà — «çà äî-
ñÿãíåííÿ â ðîçâèòêó êóëüòóðè ³ 
ìèñòåöòâà» — ç³çíàëàñÿ, ùî âæå 
òî÷íî çíàº ïðîãðàìó ôåñòèâàëþ 
íà íàñòóïíèé ð³ê. Ïîîá³öÿëà: âîíà 
áóäå ùå êðóò³øîþ!

Французькі музиканти Batunga & The Subprimes 
змусили усю залу танцювати. А наприкінці виступу 
самі затесалися до танцюючого натовпу глядачів

Ïàðèæàíè çàïàëþâàëè 
íà ñöåí³, ÿê âîñòàííº: 
âñèä³òè íà ì³ñö³, íå 
âèìàõóþ÷è íîãîþ ÷è 
ðóêîþ ó òàêò ìóçèö³, 
âäàëîñÿ íåáàãàòüîì

ÊÓËÜÒÓÐÀ
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КУДИ МОЖНА ПОЇХАТИ У ЖОВТНІ
За настроєм  Поблукати старовинною фортецею, політати на повітряній 
кулі над Кам'янець-Подільським, чи відсвяткувати День міста в середньовічних 
Чернівцях разом із його мешканцями. Ми підібрали чотири варіанти, 
куди найкраще відправитися за враженнями саме восени

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Ôåñòèâàë³, ³âåíòè ï³ä â³äêðèòèì íåáîì 
òà ïðîñòî ö³êàâ³ ì³ñöÿ, êóäè ìîæíà â³ä-
ïðàâèòèñÿ êîâòíóòè ïî-ñïðàâæíüîìó îñ³í-
íüîãî ïîâ³òðÿ ÷è äîáðîãî ïèâà, â Óêðà¿í³ 
âèñòà÷àº. Çàëèøèëîñÿ ò³ëüêè âèçíà÷èòèñÿ 
ç ì³ñòîì ³ âñå äîáðå ñïëàíóâàòè.

У КАМ’ЯНЕЦЬ-ПОДІЛЬСЬКИЙ 
ЗА ВРАЖЕННЯМИ 
Коли: з 6 по 8 жовтня 
Як доїхати: з Вінниці автобусом, який відправляєть-
ся з Західного автовокзалу. Квиток коштує близько 
130 гривень.
Кожного року в місті проходить Чемпіонат України з 
повітроплавання. А також фестиваль повітряних куль 
«Назустріч Сонцю!», під час якого небо вкривається 
різнокольоровими кулями. Одночасно з польотами 
проходитиме шостий осінній фестиваль «Октоберфест», 
на якому можна випити смачного пива та спробувати 
вуличної їжі.

У ЧЕРНІВЦІ ПОГУЛЯТИ НА ДНІ МІСТА 
Коли: 7 жовтня 
Як доїхати: прямим рейсом із Центрального автовок-
залу. Ціни на квиток — від 90 до 250 гривень.
У перші вихідні жовтня місто відзначатиме своє 609-річ-
чя. Тематикою цьогорічного свята буде епоха Серед-
ньовіччя. Тому головні вулиці Чернівців «вберуться» 
відповідно до «дрес-коду». Чернівці варті того, щоб 
туди приїхати без приводу і просто погуляти: пішохідною 
вулицею ім. Ольги Кобилянської, площею Соборна та 
Пресвятої Марії, Центральною площею біля Ратуші. 
А ще не забути зайти до Чернівецького Національного 
університету (вул. Коцюбинського, 2).

У БІЛУ ЦЕРКВУ ПРОГУЛЯТИСЯ 
ПАРКОМ «ОЛЕКСАНДРІЯ» 
Коли: протягом осені 
Як доїхати: автобусом з Центрального автовокзалу 
за 130 гривень чи на поїзді за 64 гривні 
Неспішно погуляти одним з найбільших у Східній Єв-
ропі дендропарком можна в будь-яку пору року. Але 
погодьтесь, що восени — приємно вдвічі. На території 
в 400 гектарів нагуляєтеся досхочу: прямуйте від Великої 
галявини (серця парку) до острова Мрії. А далі — в ді-
брову, де ростуть велетенські дерева. Вартість входу для 
дорослих — 20 гривень. Для студентів і школярів — 10. 
Замовити екскурсію — 250 гривень.

У ЛЬВІВ НА «СВЯТО СИРУ І ВИНА» 
Коли: з 20 по 22 жовтня 
Як доїхати: автобусом за 200–240 гривень чи поїздом 
за 100 гривень.
На площі перед Львівським палацом мистецтв і у його при-
міщенні протягом трьох днів дізнаєтеся про культуру сиро-
варіння, традиції виноробства у Львові. Зможете побувати 
на винних дегустаціях та скуштувати які завгодно види 
сиру і випити вина від кращих виробників. На Святі сиру 
і вина відзначатимуть також День сирника. А це значить, 
що кожний гість зможе скуштувати смачний львівський 
сирник, який спечуть за давнім рецептом. Вхід коштує 
50 гривень. У вартість входить дегустаційний презент.
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КІНО

Коматозники
Психологічний трилер
28.09–4.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

DZIDZIO Контрабас
Комедія, 27.09, поч. о 15.05. Вартість квитків — 
70 грн. 28.09–4.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Воно
Жахи, 27.09, поч. о 22.00. Вартість квитків — 
75 грн. 28.09–4.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мадам
Комедія, 27.09, поч. о 18.40. Вартість квитків — 
75 грн. 28.09–4.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Тюльпанова лихоманка
Мелодрама, 27.09, поч. о 16.45
Вартість квитків — 70 грн
28.09–4.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948
Lego Ніндзяго Фільм
Анімація, 27.09, поч. о 10.20, 14.50
Вартість квитків — від 60 грн
28.09–4.10, поч. о 10.20, 14.50

Kingsman: Золоте кільце
Комедія, 27.09, поч. о 12.20, 18.30, 21.00
Вартість квитків — від 60 грн
28.09–4.10, поч. о 12.20, 18.40

Сховище
Трилер, 27.09, поч. о 16.50. Вартість квитків — 
від 60 грн. 28.09–4.10, поч. о 12.20, 18.40
Вартість квитків — від 60 грн

Статус Бреда
Трилер, 28.09–4.10, поч. о 16.50
Вартість квитків — від 60 грн

Американський убивця
Бойовик, 28.09–4.10, поч. о 21.10
Вартість квитків — від 60 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Сім сестер
Фантастичний трилер, 27.09, поч. о 10.50
Вартість квитків — від 50 грн
28.09–4.10, довідка — за тел. (096)0035050

Вартові джунглів
Анімація, 27.09, поч. о 9.10. Вартість квитків — від 
50 грн. 28.09–4.10, довідка — за тел. (096)0035050

Мати
Драма, 27.09, поч. о 13.00, 18.10, 21.40
Вартість квитків — від 50 грн
28.09–4.10, довідка — за тел. (096)0035050

Ізі
Комедія, 27.09, поч. о 16.00, 18.00
Вартість квитків — від 50 грн
28.09–4.10, довідка — за тел. (096)0035050

Припутні
Комедія, вартість квитків — від 50 грн
28.09–4.10, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

Вечори живої музики 
у ресторані «Тифліс»
Що може бути краще, ніж апетитно повечеряти 
у грузинському ресторані «Тифліс» під живу 
музику. Щочетверга, щоп'ятниці та у вихідні 
на вас чекає жива музика від різних гуртів та 
виконавців. Насолодитись такою атмосферою 
можна до 2.00 ночі. 
Також у ресторані «Тифліс» можна смачно 
поснідати, замовити комплексний обід та навіть 
доставку їжі додому.
Довідки — за телефоном (068) 777 2727.

ВИСТАВКИ
Виставка 
«Таємничі знаки»
До 9 жовтня 
в обласному 
художньому музеї 
проходить персональна 
виставка живопису 
художниці Мар’яни 
Сілагіної.

У експозиції виставки представлено 25 робіт. Твори 
талановитої художниці виконані в українському 
етнічному стилі. Це олійний живопис на основі 
авторських технік та художнього бачення. У свої 
роботи Мар’яна вкладає глибокий фiлософський 
пiдтекст, розкриває дух і ментальність нашого 
народу. Усі картини об’єднує висока енергетика, 
глибоке духовне наповнення, яскрава колористика 
та потужний етнічний характер. 
Відвідати виставку можна за адресою — 
вул. Соборна, 21. Тел. 56–28–73.

ÀÔ²ØÀ

Сергій Міхалок 
І група BRUTTO 
у Вінниці!
На початку серпня 
вони «розірвали» 
своєю енергетикою 
найбільший фестиваль 
Європи SZIGET, 

тепер на черзі — Вінниця!
22 жовтня о 19.00 у спортклубі «Нокаут» Сергій 
Міхалок і група BRUTTO влаштують потужне 
двогодинне шоу, продемонструють відмінну 
форму і нове звучання своїх бронебійних хітів!
У програмі «Double Hot» будемо разом співати 
кращі треки BRUTTO з нового альбому «Рокі», 
легендарних «Родны край» і «Underdog», 
а також золоті хіти «Ляпісів» за останні 
10 років: «Воины света», «Гарри», «Мяч», 
«Гири», «Веселей», «Гарэза», «Танцуй!», «Грай», 
«Рабкор», «Kapital» та багато інших. Будуть 
труби, панк-рок, нестримна енергетика духу 
свободи і шалений відрив! 
Квитки у фан-зону — всього 300 грн. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, 
«Магігранду», «Петроцентру» і Будинку 
офіцерів.
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

МАСКИ-ШОУ. 
Комедія «Одесский 
подкидыш»
30 жовтня о 19.00 у 
театрі ім. Садовського 
улюблені актори 
легендарного «МАСКИ-
ШОУ»: Георгій 

Делієв, Борис Барський та Наталія Бузько — 
вперше представлять Вінниці свого «Одесского 
подкидыша»! Це одна з найхітовіших вистав театру 
«МАСКИ-ШОУ», яка викликає суцільний захват і 
море задоволення у глядачів! Гротеск і кохання, 
фірмовий одеський гумор і філософія, неочікувані 
перевтілення і метаморфози, блискавичні діалоги 
і феєричні емоції, влучна режисура і яскраві 
декорації, чимало сюрпризів і головне — дух 
незрівнянної Одеси у кожній деталі! Комедія 
поставлена за однойменною п’єсою знаменитого 
одеського письменника Георгія Голубенка. 
У виставі використовуються фірмові ходи «Масок»: 
є і пантоміма, й еротична сцена, і світлові трюки, 
і гострі злободенні жарти з тонко розставленими 
акцентами.
Квитки — 250-400 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру і Будинку офіцерів.
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57-55- 55. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
ТЕАТР 
театр ім. Садовського 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Квітка з чарівної рукавички
Казка-притча для дітей
27.09, поч. об 11.00, 3.10, поч. о 16.00

Летюча миша
Оперета на три дії, 27.09, 6.10, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихилив...
Мала сцена. Драма, 3.10, поч. о 19.00

Кіт у чоботях
Музична казка для дітей, 4.10, поч. об 11.00

Шельменко-денщик
Водевіль, 4.10, поч. о 16.00

Лісова пісня
Міф с прадавній часів, 5.10, поч. о 18.30

Дюймовочка та метелик
Музична казка для дітей, 7.10, поч. о 12.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Курочка-Ряба
Казка-комедія, 30.09, поч. об 11.00 та 13.00
Вартість квитків — від 25 до 30 грн

Теремок
Мюзикл для дітей від трьох років
1.10, поч. об 11.00 та 13.00
Вартість квитків — від 25 до 30 грн

Олександр 
Пономарьов з 
новим туром 
«Полонила ти»
Головний романтик і 
Золотий голос України, 
народний артист 
Олександр Пономарьов 

везе у Вінницю свою нову концертну програму 
«Полонила ти»! 9 жовтня о 19.00 у Будинку 
офіцерів спеціально для вінницьких шанувальників 
виняткові прем’єри: «Полонений», «Весна», 
«Недозволена» та всі найулюбленіші хіти — від 
«Зіроньки», «Серденька», «Він чекає на неї» до «Я 
люблю тільки тебе», «Мамі» і «Заспіваймо пісню 
за Україну». Уже більше 20 років Олександр 
Пономарьов утримує звання кращого співака 
України. Рівних йому немає ні по силі голосу, ні по 
вмінню кожною піснею полонити серця слухачів. 
Його пісні вивертають душу і беруть за живе. 
Квитки — 200-580 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру і Будинку офіцерів. 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57-55- 55. 
Організатор – компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ТРЦ «Мегамолл» 
виповнюється 
дев’ять років!
7 жовтня 
о 18.00 на вінничан 
та гостей міста чекає 
грандіозне свято, яке 
відбудеться на головній 

сцені торговельно-розважального центру.
Спеціальні гості свята — фіналісти «Х-Фактору», 
музичний гурт «Mountain Breeze».
На свій день народження ТРЦ «Мегамолл» 
традиційно дарує подарунки та безліч приємних 
емоцій своїм відвідувачам. 
Цього разу за підтримки ексклюзивного 
партнера свята компанії «АЛЛО» 
іменинник розіграє серед всіх 
зареєстрованих учасників цілих два 
Apple iPhone 6s 32GB Rose Gold!!!
Довідки — за телефоном (068)-750–70–50.

Ансамбль ім. 
Вірського. Нова 
програма!
11 жовтня 
о 19.00 у Будинку 
офіцерів найкращі 
танцюристи України, 
що неодноразово 

підкорювали знамениті сцени світу, вдарять 
гопака і презентують всі найкращі номери 
свого славетного ансамблю! Розкішні костюми, 
грандіозні хореографічні картини, живий 
оркестр і 100 найкращих артистів на одній 
сцені, які щосекунди вражають найскладнішими 
трюками і нереальною, просто фантастичною 
танцювальною майстерністю на межі людських 
можливостей! Артисти Ансамблю ім. Вірського 
подолали силу земного тяжіння! Виконуючи 
архіскладні елементи, грандіозні трюки і віртуозні 
оберти, вони буквально злітають над сценою! 
Не пропустіть танцювальну подію світового 
масштабу у рідній Вінниці! 
Квитки — 150–320 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», «Петроцентру», 
Будинку офіцерів і театру Садовського. 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Шоу для всієї 
родини «Холодне 
серце»
29 жовтня 
о 17.00 у Будинку 
офіцерів маленьких 
вінничан та їх батьків 
чекає неймовірна шоу-

вистава «Холодне серце», створена за мотивами 
улюбленого мультфільму діток усього світу 
і найбільш касового за всю історію «Walt 
Disney» — «Холодне серце».
Запаморочливі акробатичні трюки, казкові 
декорації і яскраві костюми, чудова музика, 
сучасна хореографія — все це продемонструють 
більше 30 кращих артистів, які покажуть події, 
які не потрапили у першу частину мультфільму! 
Відчути атмосферу і стати учасником пригод 
у королівстві Ерендел, познайомитися 
і сфотографуватися з Ельзою, Анною, 
добродушним Крістофом, веселим сніговиком 
Олафом та оленем Свеном зможе кожна дитина, 
яка відвідає виставу. Разом з героями казки 
глядачі будуть вирішувати веселі шаради і 
підказувати, як виплутатися з важких обставин 
героям.
Квитки — 90–250 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру 
Садовського, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».
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Æóðàâåëü, ÿêîãî â äèê³é ïðè-
ðîä³ çàçâè÷àé ïîáà÷èòè âàæêî, 
¿ñòü ç ðóê ³ íå áî¿òüñÿ ëþäåé. 
Çà ñëîâàìè âëàñíèêà Çîîäâî-
ðèêà Â³òàë³ÿ Âåäåíêà, ïòàõ òàê 
øâèäêî çâèê äî ëþäåé, òîìó ùî 
ùå ìîëîäèé.

— Éîãî äî íàñ ïðèâåçëè äåñü 
äâà òèæí³ òîìó, — êàæå Â³òàë³é. — 
Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî çíàéøëà 
ïòàõà ó ë³ñ³ â Êàëèí³âñüêîìó 
ðàéîí³, êîëè õîäèëà ç ðîäèíîþ 
ïî ãðèáè. Ïîáà÷èëà éîãî â êó-
ùàõ ç ïîëàìàíèì êðèëîì. Âîíî 
â íüîãî áóêâàëüíî âèñ³ëî «íà âî-
ëîñèí³». Øâèäøå çà âñå â ïòàõà 
ïîö³ëèëè ìèñëèâö³, ñïëóòàâøè 
éîãî ç äèêîþ êà÷êîþ. Ï³äñòðå-
ëåíå êðèëî æ³íêà ñàìà àìïóòó-
âàëà. Çàëèøèëà æóðàâëÿ â ñåáå, 
íå õîò³ëà çàëèøàòè éîãî â ë³ñ³ 
íà ñìåðòü.

— Ìè éîãî ðÿòóâàëè ö³ëîþ âó-
ëèöåþ ðàçîì ç ä³òüìè, — ðîçïî-

â³äàº â³ííè÷àíêà Íàòàë³ÿ Ãóìå-
íþê. — Óâå÷åð³ çàíîñèëè â ë³òíþ 
êóõíþ ³ îäÿãàëè â æèëåò, áî æ 
â íüîãî ðàíà, à íî÷³ õîëîäí³. 
Âðàíö³ ðîçäÿãàëè ³ âèïóñêàëè 
ãóëÿòè íà âóëèöþ.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Íàòàë³¿, çíà-
éäåíîãî ïòàõà íàçâàëè Ñàøåþ, 
áî íå çíàëè éîãî ñòàòü.

— Ñàøêà ìîæå áóòè ³ õëîï÷è-
êîì ³ ä³â÷èíêîþ, òîìó òóò âàæ-
êî ïîìèëèòèñÿ, — êàæå Íàòàë³ÿ 
Ãóìåíþê.

Ì³ñöå, äå ðàí³øå ó æóðàâëÿ 
áóëî êðèëî, çàðàç îáðîáëåíå çíå-
çàðàæóþ÷èì ðîç÷èíîì, ÿêèé çà-
ëèøèâ íà ï³ð'¿ ïòàõà ñèí³é ñë³ä. 
Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Âåäåíêà, òàì 
âæå âñå çàãî¿ëîñÿ ³ â³äêðèòî¿ ðàíè 
íåìàº. Ðàí³øå Ñàøà æèâ ó ïàí³ 
Íàòàë³¿ íà äà÷³ â ñåë³ Ïàâë³âêà 
Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó. Àëå âçèì-
êó äà÷à ïóñòóº ³ æóðàâëÿ ïîòð³áíî 
áóëî êóäèñü ïðèëàøòóâàòè.

— Ìè îäðàçó çðîçóì³ëè, ùî 
ïòàõ ð³äê³ñíèé, — êàæå Â³òàë³é. — 

У ПАРКУ ОСЕЛИВСЯ 
ЖУРАВЕЛЬ САША 
Новенький  
У Вінницькому 
Зоодворику 
з’явився новий 
мешканець — 
червонокнижний 
чорний журавель. 
Птаха на ім’я 
Саша на зимівлю 
у Вінницю привезла 
вінничанка. 
Журавля з 
пораненим крилом 
жінка знайшла 
у лісі і виходжувала 
в себе на дачі Працівниця Зоодворика Ольга Пентюк. 

Дівчина каже, що журавель Саша має гарний апетит 
і з'їдає за день близько півтора кілограма риби

Птахи Ася та Саша в Зоодворику подружились. Раніше 
вони ставились одне до одного вороже і навіть билися 

Ïî÷èòàëè ïðî íüîãî â ³íòåðíå-
ò³, ðîç³áðàëèñü, ÿê äîãëÿäàòè òà 
ãîäóâàòè.

Çà ñëîâàìè Â³òàë³ÿ Âåäåí-
êà, âëàñíèöÿ æóðàâëÿ ç ñèíîì 
÷àñòî ïðè¿æäæàþòü äî íüîãî 
íàâ³äóâàòèñÿ. Ñàøà ¿õ âï³çíàº. 
Ïòàõ ïðîáóäå ó Çîîäâîðèêó âñþ 
çèìó, ÿê äàë³ ñêëàäåòüñÿ éîãî 
äîëÿ, ïîêè íåâ³äîìî. Ìîæëè-
âî, êîëè íà âóëèö³ ïîòåïë³øàº, 
âëàñíèöÿ æóðàâëÿ çíîâó çàáåðå 
éîãî äî ñåáå íà äà÷ó, àäæå ïòàõ 
ïîòðåáóº îñîáëèâîãî äîãëÿäó. 
Â³òàë³é ðîçïîâ³äàº, ùî ãîäó-
âàòè ÷îðíîãî æóðàâëÿ çåðíîì 
íå ìîæíà. ¯ñòü â³í ðèáó, ÿêî¿ 
íà äåíü éäå áëèçüêî ï³âòîðà 
ê³ëîãðàìà.

— Âëàñíèöÿ æóðàâëÿ äîïîìà-
ãàº ç êîðìîì äëÿ ïòàõà, — êàæå 
Â³òàë³é Âåäåíêî. — Âîíà ç ñèíîì 
ïðèíîñèòü éîìó ðèáó, íå çàáó-
âàþòü. Ïðèºìíî, ùî ëþäè òàê 
ñòàâëÿòüñÿ äî òâàðèíè.

Îêð³ì Ñàø³ ó â³ííèöüêîìó Çî-
îäâîðèêó âæå á³ëüøå ðîêó æèâå 
ëåëåêà Àñÿ. ̄ ¿ òàêîæ ñþäè ïðèíå-
ñëè íåáàéäóæ³ ëþäè. Àñÿ ìîëî-
äèì ïòàøåíÿì âèïàëà ç ãí³çäà ³ 
¿¿ çáèâ àâòîìîá³ëü. Ó ïòàõà òàêîæ 
ïîøêîäæåíå êðèëî ³ â³í óæå í³-
êîëè íå çìîæå ë³òàòè.

— Ñïî÷àòêó âîíè íå äóæå ìè-
ðèëèñÿ, Ñàøà áèâ Àñþ, — ðîçïî-
â³äàº Â³òàë³é. — Àëå ïîò³ì çâè-
êëè, òåïåð íàâ³òü æèâóòü â îä-
íîìó áóäèíî÷êó. Ì³æ ñîáîþ ìè 
íàçèâàºìî íàø³ ²íü òà ßíü.

×îðíèé æóðàâåëü — ïòàõ ð³ä-
ê³ñíèé, êàæóòü, ÿêùî ïîáà÷èòå 
éîãî â ïðèðîä³, òî âàì ïîùàñ-
òèòü. Ãí³çäÿòüñÿ âîíè äàëåêî â³ä 
ëþäåé. Ëåëåêè æ ïðèçâè÷à¿ëèñü 
äî ëþäåé ³ ñåëÿòüñÿ íà õàòàõ òà 
ñòîâïàõ.
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КОГДА ОНА ПИКАПИТ, 
ЧЕГО ОНА ХОЧЕТ?

Â²Í ² ÂÎÍÀ

ОВЕН 
Ви будете досить популярні 
у любителів легкого флірту, 
однак навряд чи з вами 
хочуть побудувати надійні 
стосунки, не обманюйте себе. 

ТЕЛЕЦЬ 
Особисте життя може ви-
явитися надійним тилом, 
який дарує вам психологічну 
невразливість, але може і 
навпаки, стати основною 
проблемою тижня. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви представлені самі собі, 
не засмучуйтеся, скоро все 
зміниться. Раптовий дзвінок, 
і ви зрозумієте, це той, кого 
ви так чекали.

РАК 
Стосунки починають налаго-
джуватися, а серце коханої 
людини поступово роз-
морожувати. Бережіть ваші 
стосунки, особливо в такі дні 
як середа і п'ятниця.

ЛЕВ 
Понеділок вдалий для 
зустрічей і спільних поїздок, 
не пропустіть цю можливість. 
Субота може виявитися пре-
красним днем для романтич-
ного заміського пікніка.

ДІВА 
Цього тижня ситуація в осо-
бистому житті загрожує 
виявитися суперечливою, 
у ваших стосунках з коханою 
людиною може наступити 
смуга охолодження. 

ТЕРЕЗИ 
Ваш чекає нове приємне 
знайомство. Однак про-
блема в тому, що ви можете 
прийняти бажане за дійсне, 
а потім гірко розчаруватися. 
Чи готові спробувати?

СКОРПІОН 
Ви можете готуватися 
до успіху і нових любовних 
перемог. Тиждень виявить-
ся багатим на романтичні 
зустрічі і побачення.

СТРІЛЕЦЬ 
На початку тижня ймовірна 
сварка з вашим обранцем. 
До середи не виключена змі-
на у стосунках з людиною, 
яку ви давно знаєте. 

КОЗЕРІГ 
Дружні стосунки можуть 
почати непомітно перетікати 
в більш глибокі почуття. 
Варто звернути на це увагу і 
не пропустити моменту, коли 
потрібно буде прийняти важ-
ливе для вас обох рішення.

ВОДОЛІЙ 
У вівторок і середу наберіть-
ся терпіння і постарайтеся 
не звертати уваги на критич-
ні зауваження коханої лю-
дини, при цьому зберігаючи 
уважний вигляд. 

РИБИ 
Кохана людина навряд чи 
зможе задовольнити всі 
ваші бажання цього тижня. 
У п'ятницю під впливом 
ваших чар кохана людина 
може зробити рішучий крок 
у потрібному вам напрямку.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 27 ВЕРЕСНЯ — 3 ЖОВТНЯ

406181

— Пикап больше напоминает 
спортивное состязание. Но есть 
люди, которые просто не уме-
ют знакомиться. Тогда пикап 
поможет, даст основу знаний. 
Работа по обработке девушки 
предполагает нестандартное 
мышление, поведение. Плюс ак-

терские способности, ораторское 
искусство. Суть в том, что люди 
привыкли к банальному поведе-
нию, типа "как вас зовут"… Тут же 
набор нестандартных действий, 
слов вводит девушку в транс, 
разрывает ее представление 
о знакомстве. Девушкам про-
ще, парни клюют на внешность, 
включается половой инстинкт, 
там уже и делать ничего не надо. 
Правда, в данном случае назвать 
это пикапом сложно, скорее 
разновидность досуга. Тут нет 
цели замуж выйти, замуж так 
не выходят, просто провести 
время.

Комментарий эксперта

Âÿ÷åñëàâ 
×óìà÷åíêî

ïñèõîëîã-ñåêñîëîã, 
ïñèõîòåðàïåâò 
Âèííèöêîãî 
êðèçèñíîãî 

öåíòðà Âòîðîé 
ïñèõèàòðè÷åñêîé 

áîëüíèöû

Осторожней Виртуозно снять 
девушку, провести с ней ночь и тут же 
выбросить из головы — основы мужского 
пикапа. Женская натура, она поглубже 
будет, цели у нее более возвышенные, 
а потому пикапит посерьезнее…

Åñëè âåðèòü Âèêèïåäèè, òåð-
ìèí «ïèêàï» ïîÿâèëñÿ íå òàê 
äàâíî, îêîëî äâàäöàòè ëåò 
íàçàä. Â àíãëèéñêîì ïåðåâî-
äå pick up — çíà÷èò ïîçíà-
êîìèòüñÿ, íî ñ öåëüþ ñîáëàç-
íèòü. Òî åñòü, ýòî êîìïëåêñ ìåð 
è äåéñòâèé, ïðåäíàçíà÷åííûé 
äëÿ ýôôåêòèâíîãî ïðèâëå÷å-
íèÿ îáúåêòà ïðîòèâîïîëîæíîãî 
ïîëà.

Èçíà÷àëüíî ïèêàï ïðèìå-
íÿëñÿ â îñíîâíîì ìóæ÷èíà-
ìè. Ïîÿâèëèñü ïèêàï-ìàñòå-
ðà, êîòîðûå çà îïðåäåëåííóþ 
ñóììó ãîòîâû áûëè ïîäåëèòü-
ñÿ ñ æåëàþùèìè ìåòîäàìè 
ýôôåêòèâíîãî ñúåìà. Ïîòîì 
è æåíùèíû ïåðåñòàëè áûòü 
èíåðòíûìè â âîïðîñå îòíîøå-
íèé, è èç ìèøåíè ñîáëàçíåíèÿ 
ïðåâðàòèëèñü â îðóäèå.

А МЫ ТАКИЕ. Æåíùèíû ëþáÿò 
óøàìè — ýòî ôàêò, êîòîðûé 
óñïåøíî èñïîëüçóþò ìóæ÷èíû. 
Ìàñòåðñêè èãðàÿ íà íàøèõ ñëà-
áîñòÿõ, îíè âõîäÿò â äîâåðèå, 
îáåùàþò ñîçâåçäèÿ, öåëûå 
ãàëàêòèêè ó íîã. Ìû, õëîïàÿ 
óøàìè, ãëàçàìè è ÷åì òàì åùå 
ìîæíî õëîïàòü, î÷åðòÿ ãîëîâó 
íåñåìñÿ íàâñòðå÷ó «ëþáâè». Ðå-
çóëüòàò ñòîëü ñòðåìèòåëüíîãî 
áåãà áûâàåò ïëà÷åâíûì (åñëè 
áåæàëè íàâñòðå÷ó ïèêàïåðó), 
áûâàåò ïðåêðàñíûì (íå âñå ìó-
æèêè êîçëû).

È õîòÿ öåëè ó ïèêàïåðîâ ìîãóò 
áûòü ðàçíûìè — îò ñîáëàçíå-
íèÿ êàê ìîæíî áîëüøåãî êîëè-
÷åñòâà æåíùèí äî äëèòåëüíûõ 
îòíîøåíèé ñ îäíîé ñàìîé æå-
ëàííîé — ðåçóëüòàò äëÿ ñàìîé 
æåíùèíû âñå ðàâíî íå ñëèø-
êîì óòåøèòåëüíûé. Åþ ìàíè-
ïóëèðóþò, åå â êîíå÷íîì ñ÷åòå 
áðîñàþò.

В Ы Х О Д И М  Н А  О Х О Т У. 
Æåíùèíû òîæå óìåþò è ëþáÿò 
ýòî äåëî — ñîáëàçíÿòü, ïðîùå 
ãîâîðÿ, ïèêàïèòü. È â îñíî-
âíîì ýòèì çàíèìàþòñÿ äâå 
êàòåãîðèè æåíùèí — òå, êòî 
õî÷åò ñåìüþ, èëè æå òå, êòî 
èùåò òðîôåè.

Â  í à ð î ä å  ï î ñ ë å ä í è õ 
íàçûâàþò äèíàìèñòêàìè. Äëÿ 
íèõ ñåêñ íå ÿâëÿåòñÿ îñíî-
âíîé öåëüþ, ãëàâíîå — ýòî 
ïðèâëå÷ü, çàâëå÷ü, ðàñêðóòèòü 

íà ïîäàðêè, êðàñèâûå óõàæèâà-
íèÿ, â êà÷åñòâå áîíóñà ìîæíî 
ïðåäëîæèòü òåëî (íî ýòî â ðåä-
êèõ ñëó÷àÿõ). Îäíèì ñëîâîì, 
ïî÷óâñòâîâàòü ñåáÿ áîãèíåé, 
è ÷åì áîëüøåå êîëè÷åñòâî ðàç, 
òåì áîæåñòâåííåå îùóùåíèÿ 
ñåáÿ. Äàìà, êîòîðàÿ âûõîäèò 
íà îõîòó ñ öåëüþ çàïîëó÷èòü 
ëó÷øåãî ñàìöà äëÿ ñåáÿ, îòöà 
ñâîèõ äåòåé è çàùèòíèêà äî-
ìàøíåãî î÷àãà, ìåòîäû èñ-
ïîëüçóåò òå æå, òîëüêî öåëè 
áîëåå âîçâûøåííûå…

Ч Е М  Б РАТ Ь  БУД Е М .  Ïðî 
æåíñêèå óøè âñå â êóðñå, 
ìóæ÷èíû æå ëþáÿò ãëàçàìè. 
Íåò, îíè êîíå÷íî ãîâîðÿò îá 
èíòåëëåêòå, ïðåêðàñíîé äóøå, 
íî ïîêà ýòî âñå ðàçãëÿäèøü…

À ÷òîáû ñðàçó è íàïî-
âàë, íàäî ïîêàçàòü êðàñèâóþ 
îáåðòêó. Èäåàëüíîå òåëî, 
ëèöî, âîëîñû — âñå çäî-
ðîâî, íî íå ó âñåõ â íàëè-
÷èè. Ïîýòîìó âñå âíèìàíèå 
íà æåñòû, óëûáêè, îäåæäó.

Âíåøíèé âèä ïèêàïåðøè äî-
ëæåí áûòü íà ãðàíè, ñëèøêîì 
îòêðûòî è âûçûâàþùå ìîæåò 
èñïóãàòü ìóæ÷èí, ëèáî íàòîë-
êíóòü íà ìûñëü, ÷òî âû ïðî-
ñòî — ïðîñòè ãîñïîäè. À çà÷åì 
òàêóþ íà ñâèäàíèå çâàòü, åñëè 
ìîæíî äîãîâîðèòüñÿ.

Ñ êîñìåòèêîé òîæå ïåðåáàð-
ùèâàòü íå ñòîèò — ïî òåì æå 
ïðè÷èíàì. À âîò óêðàøåíèÿ 
â îõîòå — ýòî îðóæèå ìàññîâîãî 
ïîðàæåíèÿ. Áðàñëåòû, ñåðüãè, 
îæåðåëüÿ — âñå ýòî ðàáîòàåò 
íà õîçÿéêó âî âñåõ íàïðàâëå-
íèÿõ. Âî-ïåðâûõ, âíèìàíèå 
ïðèâëåêàþò, âî-âòîðûõ, åñëè 
èìè ïîèãðàòü, ïîçâåíåòü, ïî-
òðÿñòè (ôàêèð, ãèïíîòèçèðóþ-
ùèé çìåé — â ñðàâíåíèè þíåö 
íåîïûòíûé), ìóæ÷èí ìîæíî 
áðàòü ãîëûìè ðóêàìè, ïîêà îíè 
îò ñòóïîðà îòõîäÿò. Âîò òîëüêî 
íàäîëãî ëè…

Èçíà÷àëüíî ïèêàï 
ïðèìåíÿëñÿ â îñíîâíîì 
ìóæ÷èíàìè. Òåïåðü æå 
ïîÿâèëèñü äåâóøêè, 
êîòîðûå òîæå íå ïðî÷ü 
«ïîèãðàòü» ñ ïàðíÿìè

ОБУВЬ И ОДЕЖДА
Важно сразу произвести 
впечатление, а потому 
шпильки, платье и сумочка, 
все аккуратное и яркое. 

Джинсы и кроссовки со спортивным 
костюмом оставь для подруг.

АКСЕССУАРЫ
Цепочки, серьги, кольца 
обязательны, но главное 
не переборщить. Ново-
годняя елка, конечно, 

поражает, но ее вряд ли хотят. Две-три 
ярких детали, желательно покачивающи-
еся — самое то. И еще, руки с кольцами 
должны быть в порядке — про маникюр 
не забудь.

ГЛАЗА
Одеждой и украшением 
мы привлекли внимание, 
переходим к зрительному 
контакту. Попадаем в поле 

зрения жертве, поправляем волосы, и смо-
трим в глаза — зафиксировали на пару 
секунд, томно прикрыли глаза ресницами. 
А потом снова стреляем, при этом можно 
добить — нога на ногу, губы облизали.

СЕКСУАЛЬНОСТЬ
Если после зрительного 
нокаута он еще не сбежал, 
можно продемонстри-
ровать еще одну (важно 

не перестараться) деталь себя. Выгодно 
и совершенно нечаянно показать вырез 
декольте (скромного), или же разрез 
на платье. Главное — помнить, что от сек-
суальности до пошлости один шаг, важно 
сделать его в нужном направлении.

СЛУШАЙ ЕГО
Он подошел, он познако-
мился, теперь ты сидишь 
и слушаешь. Он тебе 
безумно интересен, что бы 

парень ни говорил, поддакивай ему, под-
держивай разговор, смейся (не ржать), 
и по ходу дотрагивайся до него. Но только 
до тех частей тела, которые в одежде, 
для голых участков тела еще не время, 
не спугни.

САМОУВЕРЕННОСТЬ
Даже если вы 
не красавчик, не олигарх, 
и не секс мачо, она об этом 
не знает. А вот глаза 

расскажут о многом — потому больше 
самоуверенности во взгляде и, чем черт 
не шутит, наглости.

НАСТОЙЧИВОСТЬ
Девушки любят 
настойчивых парней, 
у них это сравнимо 
со смелостью. Так 

что, если разговор не клеится, ищем 
другую тему и дерзаем. Кстати, домой 
провести — это обязательно и номер 
телефона взять тоже. Это называется 
заинтересованность.

КОМПЛИМЕНТЫ
Девушки любят ушами, 
а уши любят приятности, 
поэтому сразу, как только 
на горизонте приличные 

уши, заваливаем их комплиментами. 
Главное, чтобы это было весело 
и оригинально. Пошлость у них 
не в чести.

ЧУВСТВО ЮМОРА
Не стоит рассказывать 
анекдоты, она их может 
уже знать, неловкие 
шутки тоже неуместны, 

лучше всего расскажи о себе и своих 
достоинствах. Но — с юмором, со стебом. 
И себя презентуешь, и девушку 
рассмешишь.

ТРЕЗВОСТЬ
Это основное правило для 
удачного съема. 
Если ты под градусом, 
то как бы ты ни фейерил 

шутками да комплиментами, ничем 
от пьяного чувака на улице отличаться 
не будешь. 
Единственное определение, которое ты 
заслужишь — придурок, который решил 
выпендриться.

ЖЕНСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ МУЖСКИЕ ИНСТРУМЕНТЫ 
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Постарайтесь оградить 
себя от лишних и ненужных 
контактов на работе. 

ТЕЛЕЦ 
Накопилось много дел, 
которые лучше выполнить, 
не откладывая. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Лишние дела решительно 
отметайте, это очень при-
годится в личной жизни.

РАК 
Вы можете найти 
достойных союзников в ре-
ализации вашего проекта. 

ЛЕВ 
Могут возникнуть сложнос-
ти в отношениях в семье. 
Проявите такт и терпение.

ДЕВА 
Используйте неделю для 
получения информации. 
Побольше уверенности 
в собственных силах.

ВЕСЫ 
Не полагайтесь на чу-
жие обещания, помните 
об осторожности.

СКОРПИОН 
Во второй половине 
недели откроются новые 
перспективы для карьерно-
го роста. 

СТРЕЛЕЦ 
Случайные встречи откроют 
вам новые перспективы 
в профессиональной сфере. 

КОЗЕРОГ 
Возможно улуч-
шение в состоянии 
профессиональных дел. 

ВОДОЛЕЙ 
Активная деятельность 
откроет перед вами новые 
перспективы.

РЫБЫ 
На вас может обрушиться 
шквал событий, поэтому 
стоит тщательно продумать 
свое расписание.

403723

406671

406450

408052

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)

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.

Анна, 17 років
Весела, життєрадісна, добра. 
Займаюсь танцями і співами.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

407170

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

ВІННИЧАНКА МОЖЕЕ  
ЧАСТЬ У КОНКУРСІ
йте своє  фото та  
розповідь 

на e-mail: 
riamedia.com.ua. 
ння до конкурсу 
»-2017 і безкоштовну 
ну фотосесію від 
ії «INDIGO» отримають 

ливіші учасниці.

а, 17 років
життєрадісна, добра. 
сь танцями і співами.и


