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ПОДАТОК НА ТВАРИН
ЛЮБИШ СВОЮ СОБАКУ НА 170 ГРН?

Розплодитися без відома контролюючих організацій ваші коти і собаки 
утратять право. Усі безпородні мають бути стерилізовані. За відмову власника 
від стерилізації його улюбленця — штраф

 Українців хочуть зобов’язати 
реєструвати усіх домашніх улюбленців. 
І це не безкоштовно. Вже виникла 
купа питань:  чи треба буде платити, 
наприклад, за хом’яків і папуг?  

 Зміни до закону ще готуються 
і вони почнуть діяти не раніше 
весни 2018 року 

 Редакція розібралася, що поміняє 
«собачий закон» і чи дійсно він 
заслуговує на звання «маразм року»

с.9
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ÍÎÂÈÍÈ

О наших «когда»
Ó ìåíÿ äëÿ íàñ ïëîõàÿ 

íîâîñòü. Åñëè, êîíå÷íî, äëÿ 
êîãî-òî ýòî íîâîñòü. Äàæå 
åñëè ñåé÷àñ ïîëíîñòüþ ïîìå-
íÿòü íàø, ïðîñòèòå çà âûðà-
æåíèå, ïîëèòèêóì, ýòî íè÷å-
ãî íå èçìåíèò. Äåëî â òîì, 
÷òî ñêîëüêî òû íå ìåíÿé 
ôåäîðîâè÷åé íà àëåêñååâè-
÷åé è äàëåå ïî ñïèñêó — ýòî 
ìàðòûøêèí òðóä. È âñïîìè-
íàÿ ñêàçêó ïðî ëåòàâøåãî 
íà ãóñÿõ Íèëüñà, ÿ ïåðå÷èñ-
ëèëà äëÿ ñåáÿ íàøè «êîãäà». 
Èìåííî ïîñëå òðåõ òàêèõ 
óñëîâèé Íèëüñó ñíîâà âåð-
íóëñÿ áû ÷åëîâå÷åñêèé ðîñò. 
Êîãäà îäíà ïàëî÷êà è äåâÿòü 
äûðî÷åê èçâåäóò öåëîå âî-
éñêî, êîãäà êîðîëü îáíàæèò 
ãîëîâó, à òû îñòàíåøüñÿ 
â øëÿïå, êîãäà… Âïðî÷åì, 
ó íàñ äðóãèå «êîãäà»:

— êîãäà ïåðåñòàíåò ñ÷è-
òàòüñÿ äîáëåñòüþ ïðîâåçòè 
êîíòðàáàñ èëè èçáåæàòü îòâåò-
ñòâåííîñòè, èëè óéòè îò íà-
ëîãîâ, èëè íàõàìèòü ïàòðóëü-
íîìó, èëè ïîääåëàòü ëüãîòû, 
èëè ëèõà÷èòü çà ðóëåì 

— êîãäà øêóðíîå áóäåò 
áîëåòü êàê è îáùåå 

— êîãäà ìû ïðåêðàòèì êàê 
òóçåìöû ïîêëîíÿòüñÿ âåùàì 

— êîãäà ìû íà ìåñòå ïðî-
èñøåñòâèÿ, êàê ýòî áûëî ïðè 
íåäàâíåé õàðüêîâñêîé òðàãå-
äèè, ïåðåñòàíåì ñíèìàòü âè-
äåî, à áóäåì îêàçûâàòü ïåð-
âóþ ïîìîùü, ñïàñàÿ æèçíü 

— êîãäà íàøè äåòè áóäóò 
ïîëó÷àòü â ñåìüå ñòîëüêî 
âíèìàíèÿ è âîñïèòàíèÿ, 
÷òîáû ïîäðîñòêè íå çàáè-
âàëè ñâåðñòíèêîâ íàñìåðòü 
çà 500 ãðèâåí, êàê íà äíÿõ 
ïîä Æèòîìèðîì 

— êîãäà…
Âîò òîãäà íàøà æèçíü ñòà-

íåò ïî íàñòîÿùåìó ÷åëîâå-
÷åñêîé. À äî òåõ ïîð — ìû 
ïëåìÿ ïèãìååâ, êîòîðûìè 
ðóêîâîäÿò ïèãìåè ïîáîãà÷å.

ДУМКА

ПОЭТ, МЕДИК 

Ирина Ирина 
БЕРЕЗАБЕРЕЗА

МИКОЛА (69), ПЕНСІОНЕР:
— Порошенко не наш пре-
зидент. Нам потрібен інший, 
який буде піклуватися про 
свою країну та людей. Нам 
не потрібен жлоб, який хоче 
займатися і тим, і іншим. 
Нехай обере щось одне. 
Я підтримую активістів.

АНАСТАСІЯ (27), АРТ-ДИРЕКТОР:
— Президент повинен за-
йматися країною, а бізнес 
має відійти на другий план. 
Якщо ні, то нехай поступиться 
посадою іншій людині. Те, що 
до цих пір триває так звана 
війна, вказує на його неспро-
можність керувати країною.

ВІТАЛІЙ (30), ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ:
— Кожна людина має право 
висловитися. Якщо акція про-
ходила в правових межах, 
нікому не заважали і не по-
рушували, то це нормально. 
У будь-якому разі, у людей 
буде нагода висловитися 
на президентських виборах.

АНГЕЛІНА (57), ПРАЦІВНИЦЯ 
ФАБРИКИ ROSHEN:
— Президент має бути пре-
зидентом, а вже потім біз-
несменом. Щодо блокувань 
активістів та ультиматумів, 
які вони висували, нічого 
не знаю. Люди як працювали, 
так і працюють. 

РУСТАМ (25), ЕНЕРГЕТИК:
— Якщо людина розумна, 
то вона зможе поєднувати і 
бізнес, і роботу. А президент 
має продати свій бізнес. Бо  
поєднувати ці дві речі в таких 
умовах не доцільно. Я хотів 
би, щоб він був тільки пре-
зидентом.

АЛІНА (17), СТУДЕНТКА:
— Законом України не за-
боронена підприємницька 
діяльність, навіть, якщо нею 
займається президент. Але, 
якщо брати до уваги ситуа-
цію, що наразі склалася у на-
шій країні, то я підтримую 
активістів.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Активісти блокували склади Roshen у Вінниці. Чи підтримуєте ви такі дії?

МИКИТА 
ПАНАСЕНКО, (073) 
0476879 

Â Óêðà¿íó ïðèé-
øîâ ñèëüíèé â³-
òåð, à ñêîðî áó-

äóòü ³ ñí³ãîïàäè. Ïðî öå â åô³ð³ 
«Åñïðåñî.ÒÂ» ïîïåðåäæàëà ñè-
íîïòèê Íàòàëêà Ä³äåíêî. Âîíà 
çàçíà÷èëà, ùî â³òåð ïðèéøîâ 
äî íàñ ç ªâðîïè. Òàì â³ä íüîãî 
çàãèíóëè äâ³ ëþäèíè. Ç ïîíåä³ëêà 
â³í ç’ÿâèâñÿ ³ â Óêðà¿í³.

ЗУПИНКОПАД У ВІННИЦІ. Ó í³÷ ç 
ïîíåä³ëêà íà â³âòîðîê â³ä øêâà-
ë³â íàâ³òü ïî÷àëè ïàäàòè çóïèíêè 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

Îäíà çóïèíêà âïàëà íà âóëèö³ 
Çîä÷èõ, äðóãà — ó ñåë³ Ïèðîãîâî, 
òðåòÿ — íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå. 
Ïðî öå ä³ëèëèñü ³íôîðìàö³ºþ 
ó Facebook, à ïîò³ì ï³äòâåðäèëè 
ó ì³ñüê³é ðàä³.

Íà ùàñòÿ, í³õòî íå ïîñòðàæäàâ. 
Àëå íå â³äîìî, ÷è îá³éøëîñÿ áè 

áåç òðàâìîâàíèõ, ÿêáè «çóïèí-
êîïàä» ñòàâñÿ âäåíü.

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó êîìó-
íàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà òà áëàãî-
óñòðîþ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Âîëîäèìèð Í³öåíêî ñêàçàâ, ùî 
ç³ 120-òè çóïèíîê ó ì³ñò³ âïàëè 
ò³ëüêè òðè. ² ¿õ ðåìîíòóþòü ï³ä-
ðÿäíèêè çà óìîâàìè ãàðàíò³¿.

— Áóëè øêâàëüí³ â³òðè, âè 
ðîçóì³ºòå. Çóïèíêè ìàþòü ïà-
ðóñí³ñòü. Îäíà âïàëà íà Çîä÷èõ, 
îäíà íà Ïèðîãîâà. ² íà Íåìè-
ð³âñüêîìó øîñå. Óñüîãî ó íàñ 
áëèçüêî 120 çóïèíîê. ²ç íèõ 
âïàëî òðè. Çàðàç ¿õ â³äíîâëþþòü 
³ ñòàâëÿòü íà ì³ñöå. Çàêëàäí³ 
áóëî çðîáëåíî, çàáåòîíîâàíî, 
àëå ¿õ â³òðîì ïîâèðèâàëî… «ç 
ì'ÿñîì». Áóäåìî ñòàâèòè á³ëüø 
øèðø³ çàêëàäí³, ïîñèëþâàòè 
ñò³éêè. Íà ùàñòÿ, ñüîãîäí³ í³õòî 
íå ïîñòðàæäàâ.

Çà ñëîâàìè ïîñàäîâöÿ, çóïèí-
êà íà Çîä÷èõ ñòîÿëà òðè ðîêè, 
³íø³ — á³ëüøå ðîêó.

— Öå ñòèõ³éí³ ÿâèùà, âîíè 

òðàïëÿþòüñÿ. Ìè ïîñèëèìî çó-
ïèíêè ó ì³ñò³, ùîá òàêîãî á³ëüøå 
íå áóëî. Êîæíó ç çóïèíîê, ÿê³ 
âïàëè, ðîáèëè ð³çí³ ï³äðÿäíèêè. 
Òîìó ìè íå ìîæåìî ãîâîðèòè, 
ùî öå ñèñòåìíà ïîìèëêà.

Òèì íå ìåíøå, çà óìîâàìè 
ãàðàíò³¿, ï³äðÿäíèêè ðåìîíòó-
þòü çóïèíêè, ÿê³ âïàëè, çà ñâ³é 

ðàõóíîê. Í³ êîï³éêè ç ì³ñüêîãî 
áþäæåòó.

Çàêëàäí³, ïðî ÿê³ ãîâîðèòü 
Í³öåíêî, öå ùîñü íà êøòàëò 
ôóíäàìåíòó äëÿ òàêèõ çóïèíîê. 
×èíîâíèê êàæå, ùî ¿õ çðîáëÿòü 
á³ëüø øèðîêèìè, ùîá âîíè ìî-
ãëè âèòðèìóâàòè ñèëüíèé â³òåð.

ПАДАЛИ ДЕРЕВА І ВИМИКАЛО-
СЯ СВІТЛО. Áóðÿ íà Â³ííè÷÷èí³ 
ëþòóâàëà ³ ó íåä³ëþ. Çîêðåìà, 
ðÿòóâàëüíèêè ïðèáèðàëè ïîâà-
ëåí³ äåðåâà ç äîð³ã. À åëåêòðî-
åíåðã³ÿ çíèêëà ó 21-ìó íàñåëå-
íîìó ïóíêò³.

×åðåç ñèëüíèé â³òåð ó Â³ííèö³ 
íà âóëèö³ Ñîáîðí³é âïàâ ïàðêàí. 
Éîãî â³äíåñëî íà ïðî¿æäæó ÷àñ-
òèíó äîðîãè. Êð³ì òîãî, ðÿòóâàëü-
íèêè ïðèáèðàëè ïîâàëåí³ äåðå-
âà ç âóëèöü Äàíèëà Ãàëèöüêîãî, 
Ñòð³ëåöüêî¿, Áàðñüêîãî øîñå.

Çàâàæàëè ðóõó òðàíñïîðòó ïî-
âàëåí³ äåðåâà â ñåëàõ Ñîêèðèíö³ 
òà Ñòðèæàâêà Â³ííèöüêîãî ðàéî-
íó, Ïîðèê Õì³ëüíèöüêîãî ðàéî-
íó, òà ì³ñòàõ Õì³ëüíèê, Ãàéñèí 
³ Ëàäèæèí.

Çà ³íôîðìàö³ºþ «Â³ííèöÿî-
áëåíåðãî», 30 æîâòíÿ ñòàíîì 
íà 08.00 íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ñòàëîñÿ àâàð³éíå â³äêëþ-
÷åííÿ åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ó ï'ÿòè 
ðàéîíàõ îáëàñò³ ó 21 íàñåëåíîìó 
ïóíêò³.

ШКВАЛЬНИЙ ВІТЕР 
ЗНОСИВ ЗУПИНКИ. ЧОМУ?
Негода  У Вінниці 
від сильного вітру 
впали три зупинки. 
Усі вони завалилися 
вночі, тому ніхто 
не постраждав. 
Підрядники, які їх 
встановлювали, 
ремонтуватимуть 
зупинки за власний 
рахунок. Якого ще 
лиха наробила 
негода у нашій 
області?

Ця зупинка впала у ніч з 30 на 31 жовтня на вулиці Зодчих. Фото з соцмереж 

Çà óìîâàìè ãàðàíò³¿, 
ï³äðÿäíèêè ðåìîíòóþòü 
çóïèíêè, ÿê³ âïàëè, 
çà ñâ³é ðàõóíîê. Í³ 
êîï³éêè íå äàäóòü ç 
ì³ñüêîãî áþäæåòó



410401



4 RIA, Ñåðåäà, 1 ëèñòîïàäà 2017
ÑÈÒÓÀÖ²ß

ЮЛІЯ 
КОРОЦІНСЬКА, 
ПСИХОЛОГ:

— Варто поста-
вити конкретні 
запитання по-
тенційному ро-

ботодавцеві: в чому саме полягає 
робота? Де місце розташування 
офісу чи фірми (точна адреса)? 
Яка зарплатня? Який робочий 
графік? Які навички чи вміння 
вимагаються від вас? Шахраї 
зазвичай, або не відповідають 
на такі запитання, кажучи: «А ви 
приїздіть, ми вам розкажемо», 
або відповідають «розмито».
Також вас мають насторожити 
будь-які попередні вкладення 
грошей. Доволі часто шахраї про-
понують пройти «навчальні тренін-

ги», придбати товар на певну суму, 
придбати літературу. Якщо чуєте 
такі «умови» працевлаштування, 
скоріше за все, це або мережевий 
маркетинг, або справжнє шахрай-
ство. Тут працює принцип: якщо 
людина вклала гроші чи зусилля, 
їй буде важко відмовитися, вона 
захоче врешті отримати результат.
Також шахраї доволі часто обі-
цяють «золоті гори», адже їхнє 
завдання — викликати ейфорію 
від потенційних заробітків та від-
ключити ваше критичне мислен-
ня. Ну і, звісно ж, психологічний 
портрет шахрая: «бігаючі» очі, 
суперечливі факти, емоційна 
мова, маніпуляції, наполегли-
вість (складається враження, 
що це ви потрібні йому більше, 
аніж робота вам), панібратство 

(відсутність меж, рамок контакту 
та офіційної ділової мови).
Також якщо у фірми є офіс, вар-
то поцікавитися у орендодавців, 
охоронця чи чергового, як давно 
ця фірма тут. Якщо часто змінює 
офіси, нещодавно відкрилася 
у вашому регіоні — це теж має 
викликати підозру. Не забувай-
те перевірити наявність вивіски, 
сертифікатів та взагалі зверніть 
увагу на саме приміщення — чи 
викликає воно у вас довіру?
Ну і головне — довіряйте інтуї-
ції. Якщо у вас навіть на хвили-
ну з’являється сумнів або дивні 
відчуття (психологічного тиску, 
напруги, страху, тривоги, соро-
му, обов’язку) — найімовірніше, 
над вами проводять психологічні 
маніпуляції.

Психологічні маніпуляції роботодавців 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Äàð’ÿ íàâ÷àëàñÿ 
íà äèçàéíåðà, àëå 
ïðàöþâàëà ïðî-

äàâöåì â ìàãàçèí³, òîìó é øóêàëà 
ðîáîòó â ñôåð³ òîðã³âë³. Ä³â÷è-
íà êàæå, ùî ïåðåäèâèëàñÿ êóïó 
îãîëîøåíü â ³íòåðíåò³ òà â ãàçå-
òàõ, äîêè çðîçóì³ëà — á³ëüø³ñòü 
áðåøóòü ïðî âàêàíñ³¿ òà âåäóòü 
â îäíó ñòðóêòóðó.

Ïðîäàâåöü, åêñïåäèòîð, êóð’ºð, 
êîíñóëüòàíò, ïðîìîóòåð… Íà òàê³ 
îãîëîøåííÿ çâåðòàëà óâàãó íàøà 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. Óñ³ â³ä³áðàí³ 
íåþ âàêàíñ³¿, ÿê âèÿâèëîñÿ, âå-
äóòü íà ô³ðìó, ÿêà ïðàöþº ó äâîõ 
îô³ñàõ ì³ñòà. Òå, ùî âîíè ïðîïî-
íóþòü, ðàí³øå íàçèâàëè ðîáîòîþ 
«äëÿ àêòèâíî¿ ìîëîä³». Òåïåð, 
ùîá çàö³êàâèòè á³ëüøå ëþäåé, 
ïèøóòü íåïðàâäó?

— Îñü âèïèñàëà äâà äåñÿòêè 
ð³çíèõ òåëåôîí³â ç îãîëîøåíü, ÿê³ 
ìåíå çàö³êàâèëè, — ïîêàçóº ñâ³é 
áëîêíîò 18-ð³÷íà Äàð’ÿ. — Ç íèõ 
àæ 14 ðàç³â ÿ ïîòðàïèëà íà îäíó 
ëþäèíó. Ó ö³º¿ ô³ðìè áàãàòî íî-
ìåð³â, à îô³ñ³â äâà — íà ²âàíà 
Áîãóíà, 2 ³ íà Êåëåöüê³é, 53.

Íà ïåðøó àäðåñó Äàð’ÿ õîäèëà 
ç íàä³ºþ âëàøòóâàòèñÿ ïðîäàâöåì 

áóòèêà ó âåëèêîìó òîðãîâåëüíîìó 
öåíòð³. Íà ñï³âáåñ³ä³ ¿é ñêàçà-
ëè: çàðàç ì³ñöÿ â áóòèêó íåìàº, 
³ çàïðîïîíóâàëè áóòè òîðãîâèì 
àãåíòîì — óðàíö³ îòðèìóâàòè òî-
âàð íà ñêëàä³ ³ç âîä³ºì ðîçâîçèòè 
éîãî ïî òî÷êàõ.

ßêèé öå òîâàð, íå ñêàçàëè. 
À «òî÷êè», â óÿâëåíí³ Äàø³, ìàëè 
áè áóòè ìàãàçèíàìè àáî ³íøèìè 
ì³ñöÿìè ïðîäàæó â ì³ñò³. Òà âè-
ÿâèëîñÿ âñå íå òàê. ªäèíó ³íôîð-
ìàö³þ îçâó÷èëè ÷³òêî: ä³â÷èíà 
çàðîáëÿòèìå 300 ãðèâåíü ùîäíÿ.

— Äëÿ ìåíå, öå õîðîøà ñóìà, 
òîìó ÿ ïîãîäèëàñÿ ïðèéòè íà ñòà-
æóâàííÿ, — êàæå Äàð’ÿ.

ПОЇЗДКА У РАЙОН. Êð³ì íå¿, 
íà ñòàæóâàííÿ çà àäðåñîþ ²âà-
íà Áîãóíà, 2 ïðèéøëè ùå òðîº 
ëþäåé. Óñ³õ ç³áðàâ «ãîëîâíèé» 
ïî ñòàæåðàõ Àíàòîë³é, ÿêîìó 
íà âèãëÿä ðîê³â 20. Â³í ïîñàäèâ 
íîâà÷ê³â ó ìàøèíó, ³ ïî¿õàëè. 
Ñïåðøó íà Çàõ³äíèé àâòîâîêçàë, 
à äàë³ — â Ìóðîâàí³ Êóðèë³âö³.

— Ó ì³í³âåí³, ðîçðàõîâàíîìó 
íà 9 ëþäåé, íàñ áóëî 15, — ðîçêàçóº 
ä³â÷èíà. — Óñ³ ñì³ÿëèñÿ, ïåðåêðè-
êóâàëè îäèí îäíîãî, ùîá ñòàæåðè 
íå ìîãëè í³÷îãî ñïèòàòè. Êîëè öåé 
Òîëÿ âèñàäèâ îäíó ä³â÷èíó, ÿ ïî-
äóìàëà, ùî çíàéîìó ï³äâåçëè…

ШУКАЄШ РОБОТУ? КУДИ НА 
СПІВБЕСІДУ КРАЩЕ НЕ ХОДИТИ 
Розплодилися  Оголошення 
з різними змістом і контактними 
телефонами привели до одних і тих 
самих роботодавців. Вінничанка Дар’я 
розказала, як стажувалася з продавцями 
медичного сплаву — нахабним хлопцем 
і вошивою дівчиною. За якими адресами 
краще не ходити на співбесіду?

Ó äðóãîìó ñåë³ âèéøëà äðóãà 
ä³â÷èíà, â òðåòüîìó — òðåòÿ, ³ 
òàê äî Êóðèëîâåöü çàëèøèëèñÿ 
ò³ëüêè íîâà÷êè, Òîëÿ ³ «ïðàâà 
ðóêà» ãîëîâíîãî. Îñòàíí³ íà âñ³ 
ïèòàííÿ ñòàæåð³â ïðî ðîáîòó âè-
êðó÷óâàâñÿ æàðòàìè. Äî îñòàí-
íüîãî íå êàçàâ, ùî áóäóòü ðîáèòè.

— Êîíêðåòèêè íå áóëî í³ÿ-
êî¿, — êàæå Äàð’ÿ. — Óæå â Êó-
ðèë³âöÿõ â³í ä³ñòàâ ñêðèíüêó, ³ 
ÿ çðîçóì³ëà, ùî ïðîäàâàòèìåìî 
á³æóòåð³þ. Â³í íàçâàâ öå ìåäè÷-
íèì ñïëàâîì ³ çàáîðîíèâ íàì â³ä-
êðèâàòè ðîòà. Òðåáà áóëî ò³ëüêè 
õîäèòè çà íèì ³ äèâèòèñÿ.

ЯК У СЕКТІ. — ß áóëà øîêîâàíà 
â³ä òîãî, ÿê â³í òèñíóâ íà ëþ-
äåé, — ïðîäîâæóº ä³â÷èíà. — 
Ìè çàõîäèëè â êîæíó ù³ëèíó, 
â ìàãàçèíè, íà ïðèâàòí³ ïîäâ³ð’ÿ, 
â ë³êàðíþ. Ä³â÷èíà, ÿêà áóëà ç 
íàìè, ñïðîáóâàëà òåæ ãîâîðèòè 
ïðî òîâàð, àëå Òîëÿ ïîò³ì ¿¿ òàê 
øàðïàíóâ: «Ñïðîáóé ùå ðàç ðîòà 
â³äêðèòè, íå çíàþ, ùî çðîáëþ!».

Äàð’ÿ êàæå, ùî âîíà íå ï³ø-
ëà îäðàçó ãåòü ç òàêî¿ ðîáîòè, áî 
íå õîò³ëà äîáèðàòèñÿ äîäîìó íà àâ-
òîáóñ³. Ãðîøåé ³ç ñîáîþ áóëî ìàëî.

— Â³í çà âåñü äåíü ïðîäàâ 
îäíó îáðó÷êó çà 100 ãðèâåíü ³ 
ëàíöþæîê çà 200 ç ÷èìîñü. Öå 
í³ÿêèé íå çàðîá³òîê. À ùå æ áåí-
çèí ï³øîâ íà äîðîãó, — àíàë³çóº 
òåïåð ä³â÷èíà. — ² îò ¿äåìî ìè 
íàðåøò³ íàçàä. Ï³äáèðàºìî îäíó 
ä³â÷èíó — âîíà «Äæóñ òîá³!» ³ íà-
ñòàâëÿº ìåí³ ðóêè, ùîá õëîïíóëà 
ïî äîëîíÿõ. Òîä³ òàê ñàìî äðóãà 
«Äæóñ!»… Öå äðàòóâàëî ñòðàø-
íî. Êîëè âîíè âñ³ çáèðàþòüñÿ 
â êóïó, òî öå âåñü ÷àñ «Äæóñ òîá³, 
äæóñ òîá³, äæóñ!»… ß ïîïðîñèëà, 
ùîá ìåíå âèñàäèëè íà Âèøåíüö³. 
Ñêàçàëà, ùî çàâòðà íå ïðèéäó, 
ïî÷óëà, ÿê ìåíå Òîëÿ ïîñëàâ 
óñë³ä, à ïîò³ì ñèä³ëà íà çàíÿòò³ 

â àâòîøêîë³, ÿê çàã³ïíîòèçîâàíà. 
Ïîñò³éíî «Äæóñ» áóâ ¿õí³é ó ãî-
ëîâ³. Äóæå íåïðèºìíå âðàæåííÿ 
çàëèøèëîñü.

Ïèòàºìî ó Äàð’¿, ÷è ãàðíî 
îäÿãíåí³ òîðãîâ³ àãåíòè? Âîíà 
êàæå, çîâñ³ì í³. Á³ëüøå òîãî, ä³-
â÷èíà ó îäí³º¿ àãåíòêè ïîì³òèëà 
ïðîáëåìè ç âîëîññÿì:

— Ó íå¿ áóëè âîø³. ß êîëè 
â ó÷èëèù³ íàâ÷àëàñÿ, íàñ ïî-
ñò³éíî íà öå ïåðåâ³ðÿëè, òîìó 
çíàþ, ÿê âèãëÿäàº âîëîññÿ, êîëè 
âîø³ º…

ВОНИ УСЮДИ. Íà íàñòóïíèé 
äåíü Äàð’ÿ çíîâó âçÿëàñÿ âè-
â÷àòè îãîëîøåííÿ ïðî ðîáîòó. 
Ùîéíî ÷óëà àäðåñó ²âàíà Áîãó-
íà, 2 — îäðàçó ïðèïèíÿëà ðîç-
ìîâó. Äîìîâèëàñÿ íà ñï³âáåñ³äó 
ó îô³ñ³ íà Êåëåöüê³é, 53. Öüîãî 
ðàçó ìàëà íàä³þ âëàøòóâàòèñÿ 
êóð’ºðîì, à ¿é çíîâ çàïðîïîíó-
âàëè ðîáîòó òîðãîâîãî àãåíòà.

— Îáñòàíîâêà ó îô³ñ³ áóëà 
äóæå ñõîæà íà òó, ùî íà Áîãó-
íà, — ðîçêàçóº ä³â÷èíà. — Æ³íêà, 
ÿêà ãîâîðèëà ç³ ìíîþ, ñêàçàëà 
òå æ ñàìå, ùî ÿ âæå ÷óëà ïðî 
ïî¿çäêè ç òîâàðîì. ß «ñïàñèá³» 
é ï³øëà çâ³äòè.

ßêùî ðàí³øå Äàð’ÿ äçâîíèëà 
çà îãîëîøåííÿì ç ñàéò³â ïîøóêó 
ðîáîòè, òî äàë³ âèïèñàëà íîìåðè 
ç ãàçåòíèõ ïðîïîçèö³é. Ïî÷àëà 
äçâîíèòè, ³ íà ï’ÿòîìó äçâ³íêó 
ïî÷óëà: «Ïðèâ³ò, Äàøà».

— ß çà áàãàòüìà íîìåðàìè 
íàòðàïëÿëà íà îäíîãî õëîïöÿ ç 
ô³ðìè «òîðãîâèõ àãåíò³â», — ãîâî-

ðèòü ä³â÷èíà. — Âîíè ñêð³çü, êóäè 
íå ïîäçâîíè. Íå çíàþ, ÿê ô³ðìà 
íàçèâàºòüñÿ, ìîæå, «Äæóñ», ðàç 
öå ïîñò³éíî êðè÷àëè. Í³êîìó 
íå ðàäæó ìàòè ç íèìè ñïðàâó. 
Ó íèõ ñóö³ëüíèé îáìàí ³ äóæå 
íåãàðíå ñòàâëåííÿ äî ëþäåé. 
Çãàäóâàòè íåïðèºìíî.

І СІК ТУТ НІ ДО ЧОГО. Äàð’ÿ 
ïîìèëÿºòüñÿ, êîëè äóìàº, ùî 
«Äæóñ» — öå íàçâà ô³ðìè ç 
ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Öå â³òàí-
íÿ ó ñèñòåì³ ó÷àñíèê³â ïðÿìèõ 
ïðîäàæ. Àáðåâ³àòóðà, ñï³âçâó÷íà 
ç àíãë³éñüêèì ñëîâîì «ñ³ê», ïåðå-
êëàäàºòüñÿ òàê: ðîçä³ëè ç íàìè 
íàø óñï³õ. Ïðî «óñï³õ» íà òàê³é 
ðîáîò³ íåùîäàâíî á³ëüøå ðîçêà-
çóâàëà ðåäàêö³¿ â³ííè÷àíêà, ÿêà 
ñòàæóâàëàñÿ â êîëöåíòð³ ç ïðî-
äàæó íå³ñíóþ÷èõ êâèòê³â íà êîí-
öåðòè Ñòóä³¿ «Êâàðòàë 95». Âîíà 
ïðîòðèìàëàñÿ ñåðåä íå÷åñíèõ 
ïðîäàæíèê³â ê³ëüêà äí³â, òîæ ³ 
ïîáà÷èëà á³ëüøå.

×èìàëî ³ñòîð³é ïðî òîðãîâèõ 
àãåíò³â, ÿê³ â³òàþòüñÿ «Äæóñ!», ìîæ-
íà çíàéòè íà ôîðóìàõ. Òàì ëþäè 
ïèøóòü ïðî ñâî¿õ ðîäè÷³â ÷è çíàéî-
ìèõ àáî ïðî ñåáå. Ðîçêàçóþòü ïðî 
íàâ÷àííÿ íà òðåí³íãàõ ³ç íåíîð-
ìàòèâíîþ ëåêñèêîþ òà ìîòèâàö³þ 
íà ùîòèæíåâèõ çáîðàõ êîëåêòèâó 
³ç ïðèíèæåííÿì òîãî, õòî ïðèí³ñ 
íàéìåíøå â «îáùàê». À îäíà ³ñ-
òîð³ÿ ïðî ìåòîä ðîçêð³ïîñòèòèñÿ 
«ïî äæóñó» âæå ñòàëà ëåãåíäàðíîþ: 
ä³â÷àò çìóøóâàëè «ïðîãðàâàòè» 
ñòàòåâèé àêò ç íà÷àëüíèêîì, ùîá 
«çíÿòè êîìïëåêñè».

Дар’я (18): — Я сиділа й шукала роботу. Вибирала те, що 
в моїх можливостях. А вони мене так обманули. Від цих 
людей залишилося дуже погане враження
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Снідали наші спортсмени 
у їдальні з морпіхами, а обід 
і вечеря — за свій рахунок. 
Співрозмовник просив про це 
не говорити. Мовляв, не варто 
додавати ложку дьогтю. Перший 
контраст у ставленні до воїнів 
у США і в нас. На одному із фото 
з учасниками марафону видно 
начальника Генштабу Віктора 
Муженка. Цікаво, він також 
харчувався за власний рахунок? 
На прощання представники діа-
спори дали кожному з українців 
по $50. Наші не спромоглися за-
безпечити десятьох поранених.
— Лікаря з нами теж не було, — 
відповідає на моє питання спів-

розмовник. — Самі приймали 
знеболюючі. Кожен мав свої ліки.
Перед поїздкою їм видали 
комплект спортивної форми — 
футболку і шорти. «У такій формі 
неможливо бігти крос, — пояс-
нив Микола організаторам після 
того, як отримав її. — Вона нати-
рає. Та й не відображає кольори 
прапора нашої держави. Шорти 
чорні, футболка кольору хакі. 
Я одягав комплект збірної — си-
ньо-жовтого кольору з написом 
англійською назви держави. 
Тому був найбільш упізнаваним 
для уболівальників. Власні кро-
сівки протер. Це був мій другий 
марафон у них.

Обід і вечеря — за власний кошт 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Óäðóãå óêðà¿íö³ 
âçÿëè ó÷àñòü ó ùî-
ð³÷íîìó ìàðàôîí³ 

Ìîðñüêî¿ ï³õîòè ÑØÀ. Ñåðåä 
äåñÿòè ó÷àñíèê³â áóâ â³ííè-
÷àíèí Ìèêîëà Ðóäèê. Ï³ä ÷àñ 
Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ â³í, ïðî-
ôåñ³éíèé ìàðàôîíåöü, çàçíàâ 
âàæêîãî ïîðàíåííÿ. Íà ë³êó-
âàííÿ äîñòàâèëè ó Ïîëüùó. Òàì 
ë³êàð³ ä³ñòàëè êóëþ, ùî çàñòðÿãëà 
â ãîëîâ³ â³ííè÷àíèíà. Ó Êèºâ³ 
íå íàâàæóâàëèñÿ íà òàêó îïå-
ðàö³þ. Ï³ñëÿ òðèâàëîãî ïåðåáó-
âàííÿ íà ë³êàðíÿíîìó ë³æêó òà 
ðåàá³ë³òàö³¿ ñïîðòñìåí çíîâó âè-
ð³øèâ ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè ó ìà-
ðàôîí³. Ç³çíàºòüñÿ, ùî íåàáèÿê 
ðèçèêóâàâ. Êàæå, äîïîìîãëà â³ðà 
ó íåñêîðåí³ñòü. ², çâè÷àéíî, íà-
ïîëåãëèâ³ òðåíóâàííÿ. Ïîñò³éíó 
ï³äòðèìêó â³ä÷óâàº â³ä äðóæèíè 
ïàí³ Ãàëèíè ³ äîíå÷êè Â³êòîð³¿, 
íèí³ âîíà ñòóäåíòêà óí³âåðñèòåòó 
ó Âàíêóâåð³.

Öå áóâ éîãî ïåðøèé ï³ñëÿ ïî-
ðàíåííÿ ìàðàôîí. ×èì â³ííè-
÷àíèí òàê âðàçèâ àìåðèêàíö³? 
Ïðî öå, à òàêîæ ïðî âðàæåííÿ 
â³ä ïåðåáóâàííÿ çà îêåàíîì, ïàí 
Ìèêîëà ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA 

УКРАЇНСЬКА «РАКЕТА». Òðà-
äèö³éíî ñòàðòóâàëè ó÷àñíèêè 
çìàãàíü ó ïàðêó á³ëÿ áóäèíêó 
Êàï³òîë³þ. ×àñòèíà ñïîðòñìåí³â 
áðàëà ó÷àñòü ó çàá³ãîâ³ íà 10 êì, 

³íø³ — íà ìàðàôîíñüêó äèñ-
òàíö³þ. Çìàãàííÿ ïðîâîäÿòüñÿ 
ó ïàì'ÿòü ïðî çàãèáëèõ â³éñüêî-
âèõ. Íà íèõ çàïðîøóþòü âî¿í³â 
ç áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó. Ìèêîëà 
Ðóäèê óòî÷íèâ: íå áóëî ïðåä-
ñòàâíèê³â Ðîñ³¿ ³ Ï³âí³÷íî¿ Êîðå¿. 
Ïåðåä ñòàðòîì ïàíóâàëà ïðåêðàñ-
íà àòìîñôåðà. Ç³áðàëîñÿ áàãàòî 
ëþäåé. Çâó÷àëà ìóçèêà. Ëóíàëè 
ïàòð³îòè÷í³ ãàñëà. Ñàìå öå îêðè-
ëèëî íàøîãî çåìëÿêà. Âèêîíàëè 
Ã³ìí Àìåðèêè. Ï³ñëÿ òîãî ïðåä-
ñòàâíèêè óêðà¿íñüêî¿ ä³àñïîðè, 
ÿê³ ïðèéøëè ï³äòðèìàòè çåìëÿ-
ê³â, ðàçîì ç êîìàíäîþ çàñï³âà-
ëè «Ùå íå âìåðëà Óêðà¿íè…» 
Ïàí Ìèêîëà ëþäèíà åìîö³éíà. 
Êàæå, îäðàçó ç³ ñòàðòó ðâîíóâ, 
í³áè íà êðèëàõ.

— Çàáóâ ïðî ñâî¿ áîëÿ÷êè, ïðî 
òå, ùî ñèëè íå ò³, ùî ðàí³øå, — 
ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — ×óâ ð³çí³ 
âèãóêè. Õòîñü êðè÷àâ «Óêðà¿íà, 
âïåðåä!». Â³ä êîãîñü äîëåò³ëî ñëî-
âî «ðàêåòà».

Â³í çíàº àíãë³éñüêó, áî áàãà-
òî ðàç³â âèñòóïàâ ³ â Àìåðèö³, ³ 
â ³íøèõ êðà¿íàõ ñâ³òó. Çà éîãî 
ñëîâàìè, ïåðø³ 10 ê³ëîìåòð³â 
ïðîá³ã, ÿê ñïðàâæí³é ñïîðòñ-
ìåí — çà 32 õâèëèíè. Íàâ³òü 
ãàäêè íå ìàâ, íàñê³ëüêè ñïàí-
òåëè÷åí³ áóëè â öåé ÷àñ îðãà-
í³çàòîðè ³ ñóää³. Ïðî öå éîìó 
ðîçïîâ³ëè ï³çí³øå, ï³ñëÿ ô³í³-
øó. Àìåðèêàíö³ ãîâîðèëè, ùî öå 
íåðåàëüíî — ïîðàíåí³é ëþäèí³ 
äîëàòè äèñòàíö³þ ç òàêèì ÷àñîì. 
Ïðåäñòàâíèêè íàøî¿ êîìàíäè 

«ЦЕ НЕРЕАЛЬНО!» — ВИГУКУВАЛИ 
АМЕРИКАНЦІ УСЛІД МАРАФОНЦЮ 
Про силу духу  Поранений на Майдані 
вінничанин Микола Рудик у Вашингтоні 
здолав дистанцію 42-го марафону 
морської піхоти США. Організатори 
змагань були спантеличені стартом 
нашого земляка. Чому?

ïîÿñíèëè, ùî Ðóäèê ìàðàôîíåöü, 
ùî ï³ñëÿ ïîðàíåííÿ âòðàòèâ ùå 
é îêî. Íå âñ³ îñêîëêè ä³ñòàëè ç 
ãîëîâè. Óò³ì, âñå öå áóëî â äî-
êóìåíòàõ. Îðãàí³çàòîðè ùå ðàç 
ïåðåãëÿíóëè ¿õ, ïîêè ñïîðòñìåí 
á³ã äèñòàíö³þ.

Òàêèé ñòð³ìêèé ñòàðò ìàëî 
íå ïðèçâ³â äî ïåðåä÷àñíîãî ô³-
í³øó.

«ПУТЛЄР ФАК!»  Äèñòàíö³ÿ ïðî-
ëÿãàëà ïî ì³ñöåâîñò³ ç³ ñïóñêàìè, 
ï³äéîìàìè, ïîâîðîòàìè. Óçäîâæ 
òðàñè ïåðåáóâàëè óáîë³âàëüíè-
êè. ×åðåç ïåâíó â³äñòàíü ñòîÿëè 
ñòîëèêè ç âîäîþ òà áàíàíàìè. 
Ìèêîëà íå âèòðà÷àâ ÷àñ íà ïîïî-
âíåííÿ ñèë ÷è âãàìóâàííÿ ñïðà-
ãè. Õî÷à äåíü âèäàâñÿ ñîíÿ÷íèé. 
Íà 18-ìó ê³ëîìåòð³ ìàðàôîíó 
ñòàëîñÿ íåïåðåäáà÷óâàíå. Ïîðó÷ 
ç òðàñîþ ãðàâ äóõîâèé îðêåñòð. 
Êîëè â³ííè÷àí ïðîá³ãàâ öþ ÷àñ-
òèíó, òðóáè çàçâó÷àëè îñîáëèâî 
ãó÷íî. ¯õ ð³çê³ çâóêè äîïîâíèëî 
ãóïàííÿ áàðàáàíó.

— Â³ä÷óâ ð³çêèé á³ëü ó ë³â³é 
÷àñòèí³ ãîëîâè, — çãàäóº ïàí 
Ìèêîëà. — Öå ìîº áîëþ÷å ì³ñöå. 
Òàé íà öå îêî íå áà÷ó. Íà ìèòü 
â î÷àõ ïîòåìí³ëî. Ó ãîëîâ³ çà-
ïàìîðî÷èëîñÿ. Ïåðøå, ùî ÿ çðî-
áèâ, çáàâèâ òåìï. Íà ùàñòÿ, 
âòðèìàâñÿ íà íîãàõ. Ïðîäîâæóâàâ 
á³ã. Íà õîäüáó íå ïåðåõîäèâ æîä-
íîãî ðàçó çà âåñü ÷àñ ìàðàôîíó.

×îëîâ³ê õâèëþâàâñÿ, áî ï³ä ÷àñ 
ðåàá³ë³òàö³¿ ï³ñëÿ òàêèõ ñèìïòî-
ì³â ³íêîëè âòðà÷àâ ñâ³äîì³ñòü. 
Áóâàëî, âèõîäèâ íà òðåíóâàííÿ, 
à äî òÿìè ïîâåðòàâñÿ… ó ë³êàðí³.

— Äÿêóâàòè äîë³, âæå ï³âðîêó 
íåìà òàêèõ âèïàäê³â, — ãîâîðèòü 
â³í. — Äàñòü Áîã, îäóæàþ, òî ùå é 
â ÀÒÎ ïîïðîøóñÿ. Ñèä³òè âäîìà 
³ äóìàòè, ùî çà òåáå âñå çðîáëÿòü, 
öå íåïðàâèëüíî. Îñü ö³ õëîïö³ 
òàê íå ðîáèëè (ïîêàçóº ïëàêàò 
íà ñò³í³ ç ôîòîãðàô³ÿìè Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ — àâò).

Ðóäèê ïåðøèì ïðèéøîâ äî ô³-
í³øó. Äèñòàíö³þ ó 42 êì 195 ìå-
òð³â çäîëàâ çà òðè ãîäèíè îäíó 
õâèëèíó. Íà ô³í³ø³ ÷óâ ðàä³ñí³ 
âèãóêè: «Þêðåéí!», «Óêðà¿íà é 
Àìåðèêà — ðàçîì íàçàâæäè!», 
«Ïóòëºð ôàê!». Ùîðàçó â³äïî-
â³äàâ: «Ñëàâà Óêðà¿í³».

— ß á³ã íå çàðàäè ñâîº¿ ñëàâè, 
íå äëÿ âñòàíîâëåííÿ ðåçóëüòàòó, — 
êàæå Ìèêîëà. — Çàðàäè ïàì'ÿò³ 
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³, çàãèáëèõ 
â ²ëîâàéñüêó ³ ï³ä Äåáàëüöåâî, çà-

ðàäè íàøîãî Ãåðîÿ Âàñèëÿ Ñë³-
ïàêà, âñ³õ çàãèáëèõ ó áîðîòüá³ ç 
ðîñ³éñüêèì àãðåñîðîì.

Ïðî òàëàíîâèòîãî îïåðíîãî 
ñï³âàêà Ñë³ïàêà çàãàäàâ íåñïðîñ-
òà. Ç íèì ïîçíàéîìèâñÿ ó Ïà-
ðèæ³ ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ ó Ôðàíö³¿ 
àêö³¿ ïðîòåñòó ïðîòè ïîáèòòÿ 
ñòóäåíò³â íà êè¿âñüêîìó Ìàé-
äàí³. Íà òîé ÷àñ Ðóäèê ïðàöþ-
âàâ ó Ôðàíö³¿. Çàëèøèâ ðîáîòó 
³ ïî¿õàâ íà Ìàéäàí.

«ДЯКУЮ ЗА СЛУЖБУ!» — êàæóòü 
íà âóëèö³ àìåðèêàíñüêèì ñîë-
äàòàì. Ìèêîëà Ðóäèê âðàæåíèé 
äîáðîçè÷ëèâèì ñòàâëåííÿì àìå-
ðèêàíö³â äî ÷ëåí³â íàøî¿ äåëåãà-
ö³¿. Ãåíåðàë ìîðï³õ³â ÑØÀ, ÿêèé 
ñï³ëêóâàâñÿ ç íèìè, ãîâîðèâ, ùî 
óêðà¿íö³ — íàö³ÿ íåñêîðåíèõ: 
«Öå âèäíî ó âàøèõ î÷àõ. Ó âàñ 
º ÷îìó ïîâ÷èòèñÿ». Ìèêîëà çà-
óâàæóº: «Ëþáëÿòü ñèëüíèõ, ñì³-
ëèâèõ, òîìó é êàæóòü òàê íà íàøó 
àäðåñó. Àìåðèêàíö³ äîáðå ðîçó-
ì³þòü, õòî º õòî ó ïðîòèñòîÿíí³ 
íà Äîíáàñ³».

Ïðîæèâàëà íàøà êîìàíäà 
íà â³éñüêîâ³é áàç³ ìîðñüêèõ 
ï³õîòèíö³â. Âîíà äèñëîêóºòüñÿ 
ïðèáëèçíî çà 30 êì â³ä Âàøèíã-
òîíà. Æèëè â îêðåì³é êàçàðì³. 
Îäíàê êîæåí äåíü áà÷èëèñÿ ç 
ï³õîòèíöÿìè.

— Ñí³äàëè ðàçîì ç ñîëäàòà-
ìè â îäí³é ¿äàëüí³, — êàæå ïàí 
Ìèêîëà. — Ñí³äàíêè áóëè ñèò-
í³. Ùå çâåðíóâ óâàãó, ùî â íèõ 

íåìà ñîëäàôîíùèíè. Íå õîäÿòü 
â ¿äàëüíþ ñòðîºì. Éäóòü ÿê â ðåñ-
òîðàí. Íà ñí³äàíîê â³äâåäåíî ï³â-
òîðè ãîäèíè. Íå ïîáà÷èâ ìóøòðè 
íà ïëàöó ç êðèêàìè íà çðàçîê: 
«Âèùå íîãó!» ÷è «Òÿãíóòè íî-
ñîê!». Çàòå êîæåí äåíü áóëî ÷óòè, 
ÿê â³éñüêîâ³ òðåíóþòüñÿ ó ñòð³ëü-
á³. Ì³ñöÿ äëÿ öüîãî îáëàäíàí³ 
íà òåðèòîð³¿ áàçè.

Ñï³âðîçìîâíèê îñîáèñòî áà-
÷èâ, íàñê³ëüêè ç ïîâàãîþ ïðîñò³ 
àìåðèêàíö³ ñòàâëÿòüñÿ äî ëþ-
äèíè ó â³éñüêîâîìó îäíîñòðî¿. 
Êîëè âèéøëè ç ìóçåþ â Ïåíòàãî-
í³ (öå îäíà ç áàãàòüîõ åêñêóðñ³é, 
ÿê³ îðãàí³çîâóâàëè äëÿ óêðà¿íö³â), 
çâåðíóâ óâàãó, ÿê ìîëîäü ãîâîðè-
ëà ñîëäàòó «Äÿêóºìî çà ñëóæáó!».

ДОВІДКА 

Микола Рудик — майстер спорту з 
міжнародного класу. Неодноразо-
вий переможець і призер міжнарод-
них змагань з марафону (дистан-
ція 42 км 195 метрів). Найкращий 
результат — 2 год. 12 х в. (Ліон, 
Франція, 1999 р.). Під час 20-ти 
марафонів показував час — 2,13–
2,14 год. (останній раз в Амстердамі 
у 2013 р.).Учасник двох міжнарод-
них змагань у Швейцарських Аль-
пах з бігу на дистанцію 55 км (2 місце 
у 2006 р., третє — у 2002 р.).
Після виступу у США у жовтні 
2017 має намір спробувати сили 
у ще одному з марафонів.

— Îäðàçó ç³ ñòàðòó 
ðâîíóâ, í³áè íà 
êðèëàõ. Çàáóâ 
ïðî ñâî¿ áîëÿ÷êè, 
ïðî òå, ùî ñèëè 
íå ò³, ùî ðàí³øå 

Микола Рудик першим прийшов до фінішу. Дистанцію 
у 42 км 195 метрів здолав за три години одну хвилину
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СОФІЯ ХЛЬОСТКІНА, 
ЗАХИСНИЦЯ 
ТВАРИН:

— Більшість лю-
дей ігнорує про-
блему безпри-
тульних тварин. І, 

звичайно, вони не бачать необ-
хідності в стерилізації, чіпуванні. 
Але я, як людина, що щодня сти-
кається із насиллям над тварина-
ми, витрачає більшу частину свого 
часу на пошук нових адекватних 
господарів, вважаю всі пункти 
закону важливими й корисними.

Що усіх хвилює найбільше — гро-
ші. Скільки ж тепер доведеться 
заплатити? Власники тварин із 
притулків, ветерани війни, інва-
ліди, пенсіонери, чорнобильці 
реєструють тварину безкоштов-
но. І не сплачуєте внесок за тва-
рин, яких мали до моменту при-
йняття закону! Усім іншим треба 
усвідомити головне — тварина, 
це відповідальність. Якщо шкода 
170 гривень за все життя тварини, 
якщо ліньки зареєструвати її для 
її ж безпеки, то й не варто заво-
дити чотирилапого друга.

«Не такий страшний чорт, як його малюють» 

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïðî ïîäàòîê 
íà äîìàøí³õ òâà-
ðèí, ÿêèé çàãðî-
æóº âëàñíèêàì 

êîò³â òà ñîáàê, çàðàç àêòèâíî 
ïèøóòü ó Ôåéñáóêó. Ëþäåé 
îáóðèëè øòðàôí³ ñàíêö³¿, âèù³, 
ÿê çà ïîðóøåííÿ ÏÄÐ. Êàæóòü, 
ùî íàðäåïè ïîïðàöþâàëè çîâñ³ì 
íå òàì, äå çàðàç ïîòð³áíî.

Óæå ïðîçâàëè «ìàðàçìîì 
ðîêó» çàêîíîïðîåêò ¹ 7220, 
íàä ÿêèì ïî÷àëàñÿ ðîáîòà 
â ïàðëàìåíòñüêèõ êîì³òåòàõ. 
À åêñïåðòè ïðîðàõóâàëè: ÿêùî 
îïîäàòêóâàííÿ (òî÷í³øå, ðàçî-
âèé çá³ð çà ðåºñòðàö³þ äîìàøí³õ 
òâàðèí) ä³éñíî ââåäóòü, òî â áþ-
äæåò çäàìî á³ëüøå 2 ì³ëüÿðä³â 
ãðèâåíü. ×è òàê öå — äàâàéòå 
ðîçáåðåìîñÿ.

ГНІВ У СОЦМЕРЕЖАХ. «Íåìàº 
â êðà¿í³ ³íøèõ ïðîáëåì, êð³ì 
ïðîáëåì ç äîìàøí³ìè òâàðèíà-
ìè? — öèòóºìî ïîñò êîðèñòóâà÷à, 
ÿêèé íå â³òàº ïðîïîíîâàí³ çàêî-
íîïðîåêòîì çì³íè. — Ïðèêëàä: 
ÿêùî âàøà ê³øêà ïîãóëÿëà ³ íà-
ðîäèëà êîøåíÿò ó âàñ âäîìà — 
öå íåçàêîííî! ²ç âàñ øòðàô â³ä 
5 100 äî 20 400 ãðèâåíü! Äî ðå÷³, 
øòðàôè ïëàíóþòüñÿ á³ëüø³, í³æ 
çà ¿çäó ï’ÿíèì çà êåðìîì àáî 
áðåõíþ â äåêëàðàö³¿ ÷èíîâíèêà 
àáî äåïóòàòà…» 

Àâòîð ïîñòó ïîïðîñèâ ñâî¿õ 
÷èòà÷³â ïåðåäàâàòè «òåïëèé ïðè-
â³ò» àâòîðàì ïðîåêòó. Ñåðåä 20-òè 
òàêèõ º é íàðäåï ³ç Â³ííèö³ — 
Àíäð³é Øèíüêîâè÷, çàñòóïíèê 
ãîëîâè ïàðëàìåíòñüêîãî êîì³òåòó 
ç ïèòàíü áóä³âíèöòâà, ì³ñòîáóäó-
âàííÿ ³ æèòëîâî-êîìóíàëüíîãî 

ãîñïîäàðñòâ. Â³í, ÿê ³ á³ëüø³ñòü 
òâîðö³â «ìàðàçìó ðîêó», — ç 
ôðàêö³¿ «ÁÏÏ». Ó ñï³âàâòîðàõ 
ïî îäíîìó íàðäåïó ³ç «Íàðîäíîãî 
ôðîíòó», «Ðàäèêàëüíî¿ ïàðò³¿», 
«Âîë³ íàðîäó» òà äâîº äåïóòàò³â 
ç «Â³äðîäæåííÿ».

«Ó öèâ³ë³çîâàíèé êðà¿íàõ 
ñïî÷àòêó çàáåçïå÷èëè íîðìàëü-
í³ óìîâè äëÿ æèòòÿ ãðîìàäÿí, 
à ïîò³ì çàéíÿëèñÿ òâàðèíàìè òà 
³íøèìè êîñìåòè÷íèìè ïîêðà-
ùåííÿìè», — ùå îäèí êîìåíòàð 
ç Ôåéñáóêó.

ДЛЯ ЧОГО ЦЕ? Äëÿ ñòâîðåí-
íÿ ºäèíî¿ áàçè îáë³êó òâàðèí, 
êîíòðîëþ ÷èñåëüíîñò³ áåçäîìíèõ 
òâàðèí, ï³äâèùåííÿ ð³âíÿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ ëþäåé çà ÷îòèðèëà-
ïèõ âèõîâàíö³â ³ ïîïåðåäæåííÿ 
æîðñòîêîãî ñòàâëåííÿ äî íèõ. 
Ïëþñ — íîâ³ íàäõîäæåííÿ 
äî áþäæåòó.

Çà ïîïåðåäí³ìè ï³äðàõóíêàìè 
çîîçàõèñíèê³â, çàðàç â Óêðà¿í³ 
8 ì³ëüéîí³â êîò³â ³ 3 ì³ëüéîíè 
ñîáàê. Çâ³äñè é íàðàõóâàëè, ùî 
íàäõîäæåííÿ äî áþäæåòó ò³ëüêè 
ç ðàçîâîãî ðåºñòðàö³éíîãî çáîðó 
ñêëàäóòü á³ëüøå 2 ì³ëüÿðä³â.

Àëå öå íå òàê, áî çà òâàðèí, çà-
âåäåíèõ âëàñíèêàìè äî íàáðàííÿ 
÷èííîñò³ íîâîââåäåíü, ïëàòèòè 
íå äîâåäåòüñÿ. Íàäõîäæåííÿ áó-
äóòü õ³áà ùî â³ä âåëèêèõ øòðàô³â. 
¯õ ïåðåäáà÷èëè çà íåïðèáèðàííÿ 
çà òâàðèíàìè, â³äìîâó â³ä ñòå-
ðèë³çàö³¿ áåçïîðîäíèõ. Á³ëüøå 
ïðî øòðàôè — äèâ³òüñÿ â ³íôî-
ãðàô³ö³.

ВИНИЩАТЬ «ДВОРНЯГ». ßêùî 
áåçïîðîäí³ ê³øêà ÷è ñîáàêà íà-
ðîäÿòü, òî ðîçäàòè àáî ïðîäàòè 
êîøåíÿò ÷è ùåíÿò áóäå çàáîðî-
íåíî. Òðèìàòè ó ñåáå âäîìà òåæ 

ЗА КОТІВ І СОБАК ЗДЕРУТЬ ПО 170 ГРН?
Перспектива  Тільки раз 170 гривень 
доведеться заплатити власнику за кота чи 
собаку. Зміни не запровадять до весни, 
а вже є купа питань: за хом’яків і папуг 
теж платити? Розберемось, чи заслуговує 
«закон 7020» на звання «маразм року», 
як пишуть в соцмережах

ЯК І ЗА ЩО КАРАТИМУТЬ 
ВЛАСНИКІВ ТВАРИН?
  За знущання над тваринами з 

особливою жорстокістю каратимуть 
тюрмою — від 5 до 8 років 
позбавлення волі. Також 
кримінальну відповідальність 
передбачили за на цькування тварин 
одна на одну чи на людей. А штрафні 
санкції передбачили ось такі:

  Від 850 до 1 700 гривень — 
за не прибирання екскрементів 
собаки (крім собак-поводирів) 
у квартирі, на сходових майданчи-
ках, у дворах і громадських місцях.

  Від 5 100 до 20 400 гривень — 
за використання тварин для 
жебрацтва.

  Від 5 100 до 20 400 гривень — 
за розведення безпородних тварин і 
появу потомства «на дому».

  Від 3 400 до 20 400 гривень — 
за відмову від стерилізації тварини.

  Від 3 400 до 20 400 гривень 
з конфіскацією тварини — за продаж 
котів і собак з рук без документів.

*друга цифра — за повторне порушення 
протягом року 

Правозахисники мають претен-
зій до пункту законопроекту про 
психіатричний огляд собак окре-
мих порід. Вони припускають, що 
почнуться покупки довідок, а це 
вже корупція.
Але експерти схвалюють, що 
у цьому проекті нарешті визна-
чили ті породи, які варто вважати 
небезпечними (перелік за по-
силанням — goo.gl/z7WsHJ). 
Їх власників зобов’яжуть, крім 
психогляду тварини, пройти курс 
підготовки у кінологічному клубі 
з дресирування.

За кордоном, щоб завести соба-
ку потенційно небезпечної по-
роди, сам власник має пройти 
психіатра, бо там чотирилапих 
агресорів прирівнюють до зброї. 
А хіба є в Україні зоопсихіатри? 
Тим не менше, дві довідки (про 
психогляд і навчання) господарі 
страшних псів мають надати уже 
під час реєстрації.
Серед пропонованих змін також 
вимога ховати тіла домашніх 
тварин тільки на спецкладо-
вищах або в крематоріях, яких 
не існує. Про смерть тварини 

доведеться негайно повідоми-
ли свою ветклініку і здати труп 
разом з документами про реє-
страцію.
Ще один підводний камінь по-
бачили активісти. А чи не є закон 
про тварин спробою протягнути 
відкритий доступ поліції до жит-
ла громадян?
«Під приводом пошуку неза-
реєстрованих домашніх тварин 
зроблять поквартирні обходи, — 
пишуть в Фейсбуку активісти. — 
А там, дивися, і попутно зброю 
знайдуть чи наркотики».

Підводне каміння та ніша для корупції

ñòàº çàòðàòíî: êîæíå äîâåäåòüñÿ 
ðåºñòðóâàòè ÷åðåç äâà ì³ñÿö³ ï³ñ-
ëÿ íàðîäæåííÿ çà 170 ãðèâåíü ³ 
ñòåðèë³çóâàòè.

— Îöÿ áàáöÿ ï³ä³áðàëà ùåíÿ, 
ùîá íå çäîõëî, ï³êëóºòüñÿ, à òå-
ïåð ùå é ïëàòèòè ìàº? — êèâàº 
íà ñóïóòíèöþ ïî ïðîãóëÿíö³ 
âëàñíèöÿ âåëèêî¿ áåçïîðîäíî¿ 
ñîáàêè Õðèñòèíà. — Öå çàíàäòî! 
Îñîáèñòî ÿ á çàïëàòèëà çà ðåº-
ñòðàö³þ. Öå æ îäèí ðàç. ² â ïî-
ð³âíÿíí³ ç òèì, ñê³ëüêè ïðî¿äàº 
ìîÿ Âàðòà, öå íåçíà÷íà ñóìà.

Ïèòàºìî ä³â÷èíó, ÷è ïðèáèðàº 
âîíà ïðîäóêòè æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
ñâîº¿ Âàðòè, ³ âîíà êàæå:

— Ìè íå ãóëÿºìî ó äâîðàõ. 
À íàáåðåæíà òà ³íø³ ì³ñöÿ ç õà-
ùàìè — öå òåæ ãðîìàäñüêå ì³ñ-
öå? ßêùî òàê, òî áóäó íîñèòè 
ïàêåòè…

Ïðîåêò 7220 ðîçïîâñþäæóºòü-
ñÿ íà «ñîáàê, êîò³â òà ³íøèõ 
äîìàøí³õ òâàðèí». Çàêîíîò-
âîðö³ ïîÿñíèëè: ¿õí³ ³äå¿ òî÷íî 
íå ñòîñóþòüñÿ ñâ³éñüêèõ òâàðèí, 
à ï³ä «³íøèìè äîìàøí³ìè òâà-
ðèíàìè» âîíè ìàëè íà óâàç³… 
ïåðíàòèõ. ßêùî ç ïàïóãàìè ³ 
êàíàðåéêàìè ÿñíî, òî ÷è áðà-
òèìóòü íà îáë³ê, íàïðèêëàä, 
õîì’ÿê³â? Äåïóòàòè íå íàïèñà-
ëè, çà ÿêèõ òâàðèí êîíêðåòíî 
íå òðåáà ïëàòèòè.

ЧИ Є ХТОСЬ НЕ ПРОТИ? — ß 
íå ïðîòè ñòâîðåííÿ ðåºñòðó 
òâàðèí, — ãîâîðèòü âëàñíèê 
äàëìàòèíöÿ Âîëîäèìèð. — Àëå 
ó ìåíå ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî 
íàø³ äåïóòàòè ò³ëüêè é äóìàþòü, 
ÿê êîíòðîëþâàòè ³íøèõ. Õàé êðà-
ùå ñàì³ ïðàâäèâî çàïîâíþþòü 
äåêëàðàö³¿, à òîä³ âæå íàöüêîâó-
þòü íà íàñ ïîë³ö³þ ç ïåðåâ³ðêàìè 
ñîáàê.

— ×èòàëà ïðîïîíîâàí³ çì³íè, é 
ìåíå íàñì³øèëî «ðàç â òðè ðîêè 
íà îãëÿä äî âåòåðèíàðà». Òîé, 
õòî öå íàïèñàâ, ÿâíî íå â êóðñ³, 
ñê³ëüêè ëþäè íàñïðàâä³ á³ãàþòü 
ç òâàðèíàìè äî ë³êàðÿ, — êàæå 
ãîñïîäàðêà â³â÷àðêè, ùî ïðàöþº 
ó âåòêë³í³ö³ (ïðîñèëà ¿¿ íå íàçè-
âàòè). — Íó, à ÿêùî âåòåðèíàð³â 
çîáîâ’ÿæóòü âåñòè åëåêòðîííèé 
ðåºñòð, òî õàé äàþòü òåõí³êó. 
Íåìàº ïðîáëåì. Ìè é òàê äî-
êóìåíòóºìî âñ³õ êë³ºíò³â.

ЩО ПОМІНЯЄ «СОБАЧИЙ» ЗАКОНОПРОЕКТ 
У разі прийняття, «закон 7220» введе обов’язкову реєстрацію усіх тварин 
і стерилізацію безпородних. Які ще новації будуть та яке покарання 
передбачили для порушників?

  Реєструвати треба буде тварин, 
старших 2 місяців, протягом 5 днів 
після придбання 

  Під час реєстрації чіпуватимуть 
і присвоять реєстраційний номер.

Ціна питання: 170 грн 
(0,1% прожиткового мінімуму) 

ОБОВ’ЯЗКОВА 
РЕЄСТРАЦІЯ 

ВНЕСЕННЯ ЗМІН 
ДО РЕЄСТРУ 

СТЕРИЛІЗАЦІЯ 
БЕЗПОРОДНИХ ЗРОБЛЯТЬ БІЗНЕС 

  Стерилізації безпородних тварин стане 
обов’язковою для власників 

  За бездомних буде платити місцева влада 

  Відмова власника від стерилізації 
карається 

Ціна питання: вартість операції 
або штраф 3400 за відмову 
від стерилізації 

  Розплодитися без відома 
контролюючих організацій ваші коти 
і собаки утратять право. Для цього 
доведеться звертатися у ліцензовані 
розплідники.

  Також заборонять продаж приплоду з 
рук і без документів.

Ціна питання: «конфіскація» тварини і 
3400 штрафу 

  Звертатися для змін у реєстрі власників 
тварин зобов’яжуть у випадку зміни 
місця проживання 

  Виправлення помилок у реєстрі 
також платне 

Ціна питання: 10 грн
(0,04% прожиткового мінімуму, 
але не менше 10 грн) 

СТВОРЕННЯ ЕЛЕКТРОННОЇ БАЗИ ТВАРИН 
  Задачу з реєстрації тварин покладають на ветеринарні установи.

  Ключі до бази матиме Нацполіція, яку уповноважують наглядати 
за виконанням норм, штрафувати порушників і відбирати у них тварин 
(наприклад, за несанкціоновану вагітність тварини чи жорстоке 
поводження з нею) 

Ціна питання: ?
(в пояснюваній записці до проекту написали, що затрат держава не понесе) 
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Вінницький «Дорожній контр-
оль» створив у тому ж telegram 
спільноту «ДКВ проти нарко-
тиків». Станом на 28 жовтня, 
приєдналися вже 114 учасників.
Люди скидають туди фотографії 
оголошень на стінах. Вказують, 
де саме воно знаходиться.
Кілька днів тому активісти «До-
рожнього контролю» замалюва-
ли велику частину цих написів.
— Ми плануємо і далі прибира-
ти з вулиць цю гидоту, будемо 

замальовувати написи, — каже 
журналіст «ДКВ» Денис Климов. 
— Довго жодна з них не про-
висить. Ще будемо ходити по 
школах і влаштовувати лекції, 
пояснювати дітям про небезпеку 
наркотиків. Ми знаємо людей, 
які раніше вживали заборонені 
речовини. Вони розкажуть ді-
тям, що це насправді таке. Ку-
пити балончик і замалювати у 
своєму дворі такі написи може 
будь-хто.

Об’єдналися проти торговців

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Ç âåñíè öüîãî 
ðîêó íà ñò³íàõ â³-
ííèöüêèõ áóäèí-

ê³â, ó ð³çíèõ òî÷êàõ ì³ñòà ïî÷àëè 
ç’ÿâëÿòèñÿ îäíàêîâ³ íàïèñè. ¯õ 
çðîçóì³º ò³ëüêè òîé, õòî çíàº, ùî 
öå òàêå. Çàçâè÷àé, ó «îãîëîøåíí³» 
âêàçàí³ í³êíåéì àêàóíòà ó ìåðå-
æ³ telegram, á³ëÿ ÿêîãî íàïèñàíî 
«ñîë³», «ôåí» àáî ùîñü ³íøå.

Òàê, öå ðåêëàìà íàðêîòèê³â, ÿê³ 
ïðîäàþòü ÷åðåç ³íòåðíåò. Ñïî-
÷àòêó öå áóëè ò³ëüêè òàê çâàí³ 
«ñîë³» — âóëè÷íà íàçâà íàðêî-
òèêó ìåòèëåíä³îêñèï³ðîâàëåðîíó 
(goo.gl/GqDUqC). Éîãî ä³ÿ ñõîæà 
íà ä³þ àìôåòàì³íó òà êîêà¿íó. 
Òåïåð «àñîðòèìåíò» çàáîðîíåíèõ 
ðå÷îâèí, ÿê³ ðåêëàìóþòü ïðîñòî 
íà öåíòðàëüíèõ âóëèöÿõ Â³ííèö³, 
çð³ñ. Ïðîïîíóþòü ìåôåäðîí, åêñ-
òàç³, ìàðêè, ìåòàìôåòàì³í ³ ùå 
áàãàòî óñüîãî. Öÿ ñèíòåòèêà, ÿêó 
çàðàç «ïðîñóâàþòü» â³ííèöüêèì 
ïîêóïöÿì ³íôîðìàö³ºþ íà êîæ-
íîìó ñòîâï³, âèêëèêàº ïñèõîç ³ 
âåäå, àáî äî áîæåâ³ëüí³, àáî äî 
ìîðãó (ïåðåäîçóâàííÿ, ñàìîãóá-
ñòâà ó ñòàí³ ïàí³êè).

Íàðêîòèêè, ÿê³ ðåàë³çóþòü ÷å-
ðåç ³íòåðíåò, äîñòóïí³ äëÿ ä³òåé. 
Áî ÷è íå ó êîæíîãî ç íèõ çàðàç 
º ñìàðòôîí, ç ÿêîãî ìîæíà áåç 
ïðîáëåì çâ’ÿçàòèñÿ ç ä³ëêîì. 

ЛАНЦЮЖОК ВЕДЕ ДО КИТАЮ. Ó 
Â³ííèö³ 18-ãî æîâòíÿ çàòðèìàëè 
ðîçïîâñþäæóâà÷à çàáîðîíåíèõ 
ðå÷îâèí. Øóêàòè éîãî äîâåëîñÿ 
ê³ëüêà ì³ñÿö³â, àëå òåïåð º øàíñ 
ðîçïëóòàòè ëàíöþæîê. Óæå âè-

éøëè íà ïîñòà÷àëüíèêà ç Îäåñè, 
à äàë³ ñë³äè âåäóòü ó Êèòàé…

— Ö³ îãîëîøåííÿ ðîçì³ùó-
þòü ëþäè, ÿê³ ðîçïîâñþäæóþòü 
íàðêîòèêè íà ì³ñöÿõ, — êàæå 
íà÷àëüíèê Óïðàâë³ííÿ ïðîòèä³¿ 
íàðêîçëî÷èííîñò³ ïîë³ö³¿ îáëàñò³ 
²ãîð Ïàéëèê. — Òàêà «ðåêëàìà» 
ç’ÿâëÿºòüñÿ ó íàøîìó ì³ñò³ âæå 
äåñü ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â. 
Êð³ì òèõ, õòî ìàëþº, º ùå ëþäè, 
ÿê³ ðîáëÿòü çàêëàäêè. Òàì, äå íå-
ìàº êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ ³, ÿê 
ïðàâèëî, í³êîëè ó îäíîìó é òîìó 
æ ì³ñö³. 

Íåùîäàâíî ó Â³ííèö³ çàòðè-
ìàëè 28-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà, ÿêèé 
íå áóâ ðàí³øå ñóäèìèì, í³êîëè 
íå ïîòðàïëÿâ ó íàøå ïîëå çîðó, 
íå âæèâàº íàðêîòèêè ñàì, à ïðî-
ñòî âèð³øèâ ï³äçàðîáèòè. Ïàéëèê 
êàæå, ùî ñïî÷àòêó ïîñòà÷àëüíè-
êè ïåðåâ³ðÿëè çàêëàäíèêà ÷åðåç 
³íòåðíåò. ² íàâ³òü ê³ëüêà ì³ñÿö³â 
ï³äðÿä íàäñèëàëè çâè÷àéíå áèòå 
ñêëî, çàì³ñòü íàðêîòèê³â. Ïîò³ì 
â³í âæå ïî÷àâ îòðèìóâàòè PVP, 
ñîë³… ³ íå ïðèïèíèâ ðîçïîâñþ-
äæóâàòè ðå÷îâèíè.

«ЗАРОБИВ» ДЕСЬ 60 ТИСЯЧ ГРИ-
ВЕНЬ І... 8 РОКІВ В’ЯЗНИЦІ. Óñ³ 
êîìóí³êàö³¿ ì³æ çàòðèìàíèì ³ 
ïîñòà÷àëüíèêàìè áóëè ÷åðåç 

ЯК ВАШУ ДИТИНУ МОЖУТЬ 
ПІДСАДИТИ НА «ВАЖКІ» НАРКОТИКИ
Небезпечно  Вінниця тоне у рекламі 
наркотиків. Оголошення можна знайти 
на центральних вулицях та біля шкіл. 
Пропонують усе: від марихуани до «важких» 
та дорогих речовин. Читайте, як затримали 
одного з тих, хто робив закладки та як 
вінничани об’єдналися проти цієї гидоти

telegram. Ðàç íà äâà-òðè ì³ñÿö³ 
âîíè çì³íþâàëè àêàóíòè. Ãðîø³ 
çëî÷èíöþ íàäñèëàëè íà êàðòêó 
ÏðèâàòÁàíêó. Çàðîáëÿâ â³í 20% 
â³ä çàêëàäêè. Íà ì³ñÿöü öå âè-
õîäèëî áëèçüêî 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
«Ïðàöþâàâ» áëèçüêî ï³âðîêó.

— À òåïåð ìîæå îòðèìàòè 8 
ðîê³â â’ÿçíèö³, — êàæå ²ãîð Ïàé-
ëèê. — Ìè äóæå äîâãî éøëè ïî 
éîãî ñë³äó. Öå òÿæêà ³ êðîï³òêà 
ðîáîòà, ³ êîëè äîâãî íåìàº ðå-
çóëüòàòó, âæå ïî÷èíàþòü îïóñêà-
òèñÿ ðóêè. Íå âñå ìîæó ãîâîðèòè 
ïðî òå, ÿê ìè íà íüîãî âèéøëè. 
Ñêàæó, ùî áàãàòî ãîäèí ³ äí³â 
íàø³ ñï³âðîá³òíèêè ïðîäèâëÿëè-
ñÿ â³äåî ç êàìåð ñïîñòåðåæåííÿ. 
×åðåç ïîëå çîðó ïðàâîîõîðîíö³â 
ïðîéøëî ê³ëüêà ñîòåíü ëþäåé, 
ïîêè âîíè íå çíàéøëè òîãî ñà-
ìîãî.

Ïîë³öåéñüêèé ðîçïîâ³äàº, ùî 
çàòðèìàëè çëî÷èíöÿ «íà ãàðÿ÷î-
ìó», êîëè â³í îòðèìóâàâ ÷åðãîâèé 
ïàêóíîê íà ïîøò³. Â³í áóâ äóæå 
çäèâîâàíèé, êîëè ïîáà÷èâ ëþäåé 
ó ôîðì³. Áî éîìó âåñü öåé ÷àñ 
ïîñòà÷àëüíèêè êàçàëè, ùî âñå 
áóäå äîáðå.

— Ðàïòîâ³ñòü ç³ãðàëà ñâîþ ðîëü 
³ â³í ðîçïîâ³â, ùî íàäñèëàëè íàð-
êîòèêè éîìó ç Îäåñè ³ ìè âæå 
çàòðèìàëè ëþäèíó òàì. Çàðàç 
ïðîäîâæóºìî ðîçïëóòóâàòè öåé 
êëóáîê äàë³. Óæå çíàºìî, ùî ñîë³ 
íàäõîäèëè ç Êèòàþ. ²íø³ íàðêî-
òèêè — ç ªâðîïè, — ãîâîðèòü 
Ïàéëèê.

Ó òðàâí³ æóðíàë³ñòè RIA ó 
ðàìêàõ åêñïåðèìåíòó çðîáèëè 
ïðîáíó çàêóïêó (goo.gl/Ufb61D) 
íàðêîòè÷íèõ ðå÷îâèí. Çàêëàäêó 
çíàéøëè á³ëÿ åêñïåðòíîãî öåí-
òðó íà âóëèö³ Ïîðèêà. Âèêëèêàëè 
ïîë³öåéñüêèõ. ßê ðîçâèâàëàñÿ ³ñ-
òîð³ÿ äàë³?

— ßê âîíà ìîæå ðîçâèâàòè-
ñÿ? Ìè íàïðàâèëè ðå÷îâèíó íà 
åêñïåðòèçó. Öå áóëà òàê çâàíà 
ñ³ëü. Íà öüîìó ïîêè ùî âñå çà-
ê³í÷èëîñÿ.

— ßê çâè÷àéíà ëþäèíà, ÿêà 
ïðîòè ðîçïîâñþäæåííÿ íàðêî-
òèê³â, ìîæå äîïîìîãòè ïîë³öåé-
ñüêèì çíàéòè çëî÷èíö³â? — ïè-
òàºìî ó Ïàéëèêà.

— ªäèíå, ùî ìîæó ñêàçàòè 
— áà÷èòå, ÿê õòîñü ìàëþº öþ 
«ðåêëàìó» íà ñò³íàõ — ñôîòî-
ãðàôóéòå éîãî. Ïîò³ì ïåðåäàéòå 
ôîòî æóðíàë³ñòàì ÷è ïîë³öåé-
ñüêèì, ÿê äóøà çàáàæàº. Öå 
ìîæå íàì ñèëüíî äîïîìîãòè ó 
ìàéáóòíüîìó.

ЛІКУВАТИСЯ ВІД НАРКОМАНІЇ 
МОЖНА БЕЗКОШТОВНО. Ãîëî-
âíèé ë³êàð îáëàñíîãî íàðêîäèñ-
ïàíñåðà «Ñîö³îòåðàï³ÿ» Ïàâëî 
Ñëîáîäÿíþê ðîçïîâ³â, ùî íàð-
êîìàí³ÿ — öå õâîðîáà. ² ¿¿ ìîæíà 
âèë³êóâàòè. Íàâ³òü áåçêîøòîâíî.

— Äëÿ òîãî, ùîá ìè âçÿëè ëþ-
äèíó ë³êóâàòèñÿ â³ä íàðêîòè÷íî¿ 
çàëåæíîñò³, âîíà, íàéãîëîâí³øå, 
ïîâèííà ìàòè áàæàííÿ. Ìè ïî-
ïåðåäæàºìî, ùî ë³êóºìî ò³ëüêè 

äîáðîâ³ëüíî. Ëþäèíà ïîâèííà 
ïîêàçàòè äîêóìåíòè. ßêùî í³ 
— òî ìàº çàïëàòèòè çà àíîí³ì-
í³ñòü, — ãîâîðèòü Ñëîáîäÿíþê. 
— ² íàðêîìàí³ÿ, ³ àëêîãîë³çì — 
õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ. Âîíè 
òÿãíóòüñÿ çà ëþäèíîþ äî ê³íöÿ 
æèòòÿ. Ðåçóëüòàò ë³êóâàííÿ çà-
ëåæèòü â³ä òåðì³íó, ïîêè ëþäèíà 
íå âæèâàº çàáîðîíåí³ ðå÷îâèíè. 
Öå ìîæå âèì³ðþâàòèñÿ ðîêàìè. 
Àëå õâîðîáà âñå îäíî çàëèøàºòü-
ñÿ. ² ïðè ÿêîìóñü çðèâ³ ëþäèíó 
ìîæå çíîâó ïîòÿãíóòè äî íàð-
êîòèê³â. Ç ô³çè÷íîþ çàëåæí³ñòþ 
ìè áîðåìîñÿ äîñèòü ëåãêî, îñî-
áëèâî ç òàêèì àðñåíàëîì ë³ê³â, 
ÿê³ çàðàç º íà ðèíêó. Àëå ïñè-
õîëîã³÷íó çäîëàòè âàæêî. Çàðàç 
ó íàñ íà ë³êóâàíí³ ïåðåáóâàþòü 
102 õâîðèõ.

Ãîëîâíèé ë³êàð ðîçïîâ³äàº, ùî 
íàçâà éîãî çàêëàäó («Ñîö³îòåðà-
ï³ÿ») ãîâîðèòü ïðî òå, ùî ë³êàð³ 
ïðàöþþòü íå ò³ëüêè ç ô³çè÷íîþ 
ñêëàäîâîþ, à é ç ñîö³àëüíîþ.

— Â³ä íàøèõ ä³àãíîç³â òà âè-
ñíîâê³â çàëåæèòü äîëÿ ëþäèíè. 
Ïðè çâåðíåíí³ äî íàñ ìè ïî-
ïåðåäæàºìî, ÿêùî ïðîòè âàñ 
â³äêðèòà êðèì³íàëüíà ñïðàâà ³ 
áóäóòü çàïèòè äî íàøî¿ ñëóæáè, 
òî ìè ïðèõîâóâàòè í³÷îãî íå áó-
äåìî. ² íàäàìî ïîë³ö³¿ óñ³ äàí³, 
ÿêùî âîíè ïîâ’ÿçàí³ ç ïîðóøåí-
íÿì çàêîíó. Õâîðèé ï³äïèñóº äî-
êóìåíò, ùî â³í ïîãîäæóºòüñÿ ç 
öèì. Ïðèõîâóâàòè çëî÷èíöÿ ìè 
íå ìàºìî ïðàâà.

Такі написи у Вінниці можна побачити дуже часто. 
Постачальники наркотиків працюють по всій Україні і наше місто для них — ласий шматок

Çàòðèìàëè çëî÷èíöÿ, 
êîëè â³í îòðèìóâàâ 
÷åðãîâèé ïàêóíîê 
íà ïîøò³. Ïîñèëêà 
ïðèéøëà ç Îäåñè. 
À òóäè — ç Êèòàþ
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Скоро в районі кінотеатру «Мир» 
важко буде пройти, не піднявши голову 
вверх і не затамувавши подих. Тут зве-
дуть 14-поверховий елітний будинок, 
що стане окрасою міста. І найбільш пре-
стижним місцем проживання у Вінниці.

Житловий комплекс називатиметься 
Premier Tower. Його будують на розі Ке-
лецької і Космонавтів, на місці колишньо-
го ресторану «Кельце». Ви мабуть бачили, 
там ведуться демонтажні роботи. Уже скоро 
почнуть рити котлован.

Аналогів цій 14-поверхівці у нашому місті 
досі не було. Ні з точки зору архітектури і 
технологій, ні з точки зору комфорту. Усе 
обладнання в будинку буде від світових 
брендів. Уже зараз можна не сумніватися, 
що VIP-висотка стане однією з найбільш 
впізнаванних будівель Вінниці.

Перші два поверхи у Premier Tower відда-
дуть під торговельний центр. Тут будуть ма-
газини, супермаркет, ресторан, spa-центр та 
хімчистка. У будинку облаштують двоповер-
ховий підземний паркінг з доступом до ліфтів.

Площа квартир починається від 50 ква-
дратних метрів і більше. Планування — вільне, 
ви зможете самі обрати кількість кімнат, їх 
розташування та розміри. Для зручності бу-
динок розділять на три під'їзди. У кожному з 
них встановлять два великих ліфти.

При вході в кожний із під'їздів ви потра-
плятимете у вишуканий хол, оздобленням 
яких займатимуться найкращі дизайнери. 
Зовнішній вигляд холу підніматиме настрій, 
коли ви будете повертатись додому, і вра-
зить ваших гостей.

Один з козирів Premier Tower — висота 
стелі у квартирах. Вона буде три метри. Це 
забезпечить вам відчуття вільного просто-
ру, особливо в сонячні дні. Архітектори, що 
працювали над проектом Premier Tower, 
подбали про природне освітлення вашої 
оселі. У будинку багато вікон, більше ніж 
у звичайних багатоповерхівках. У кімнатах 
їх може бути два чи три.

Додайте до всього цього ще великі бал-
кони та лоджії. Вам буде приємно на них ви-
ходити, Premier Tower знаходиться у одному 
з найкрасивіших районів Вінниці. Поблизу 
немає жодних промислових підприємств. 
Ніяка інша висотка не буде загороджувати 
вражаючий вид на місто. Уявіть, яку красу 
можна буде побачити з 10 чи 14 поверху.

Прямо під будинком знаходиться оновле-
на алея Космонавтів — місце для прогулянок 
та натхнення. Зовсім недалеко два великих 
міських парки — Дружби народів та Лісопрак. 
Від Вишенського озера (набережна якого 

також скоро буде реконструйована) вас від-
ділятиме приємна 10-хвилинна прогулянка.

Місце, де побудують Premier Tower, іде-
альне і з точки зору інфраструктури. Поряд 
є все — торговельні центри, гіпермаркети, 
спортивні клуби, ресторани, кінотеатр. Тут 
же — школи і дитячі садочки. І це при тому, 
що район можна вважати тихим і затишним.

У Premier Tower ви і ваша родина буде 
відчувати себе безпечно. Будинок і при-
будинкова територія буде охоронятися 
в режимі 24/7. Вхід туди буде за спеціаль-
ними електронними картками. По всьому 

периметру будинку і в холах встановлять 
камери відеоспостереження. Паркінг також 
буде пильно охоронятися.

Звичайно, у преміальному будинку буде 
і бездоганне обслуговування. Цілодобово 
працюватиме конс’єрж-сервіс, ви зможете 
замовляти собі у квартиру їжу з ресторану 
та інші послуги, а про чистоту у вашій до-
мівці піклуватиметься клінінг-сервіс. Усе 
як у вишуканому готелі, тільки ваш номер 
величезний і він у вашій власності.

Про малюків, що житимуть у Premier Tower, 
також подбали. Для них побудуть ігровий 
майданчик та працюватиме дитяча кімната.

У будинку діятиме система очистки води, 
найсучасніші протипожежні технології та 
найкраще з доступних обладнання для піді-
гріву приміщень.

Зводить Premier Tower «БМУ-6», надій-
ний забудовник, історія якого почалася ще 
у 1953 році. Він уже побудував у Вінниці два 
сучасних житлових комплекси на Карла 
Маркса — «Сімейний» та «Андорра». Зем-
ля, на якій будуть зводити вражаючу 14-по-
верхівку, уже у власності замовника. Тому 
для покупців немає жодного ризику. Схема 
купівлі квартири — максимально прозора.

Найвигідніше купувати житло у Premier 
Tower, заплативши одразу 100% вартості 
квартири. Але є також варіант розстрочки — 
на 12 і 24 місяці.

Будуватимуть Premier Tower два – два з 
половиною роки. Довго чекати на здійснен-
ня ваших мрій у новій розкішній квартирі 
не доведеться.

Телефонуйте за номером
(068)644-77-77; (073)644-77-77 

і вам нададуть інформацію про усі деталі 
стосовно придбання житла у Premier Tower.

Мешкати в такому будинку — це 
як розписатися золотою ручкою 
на папері, де великими літерами 

написано: «Життя вдалося».

Що буде на місці «Кельце»

Такого житлового будинку у Вінниці ще не було. Premier Tower!
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Ідею для пам’ятника з літаком запропонував архітектор 
Денис Камінський. Він намалював «Слід», що симво-
лізує реактивні струмені, що здіймаються за літаком.
Готова конструкція матиме ще по центру невисо-
кий постамент із мармуровим покриттям. На ньому 
встановлять табличку з інформацією про пам’ятку 
історії. Концепцію Камінського міські чиновники ви-
знали, як найкращу для втілення на площі Могилка 
(goo.gl/RXQpTG).
Реконструкція площі «з літаком», що нині носить 
ім’я льотчика, Героя АТО Костянтина Могилка, триває 
більше року. Хоча обіцяли закінчити до кінця 2016 року. 

Як розказували в мерії, затримки виникли через склад-
ність металоконструкцій. Їх робили на заводі «Сармат» 
(колишній завод «Аналог» — авт.) (goo.gl/ZmojmL).
Усіма ремонтами займалося товариство «Олеріт», 
що за всю роботу отримало з міського бюджету 
7 мільйонів 78 тисяч гривень (goo.gl/Mv7ghX). 
А на завершення реконструкції те ж товариство 
може отримати ще 9 мільйонів 391 тисячу гривень 
(goo.gl/sLeHab).
Тобто, разом це 16,5 мільйона гривень. Для при-
кладу, за ці гроші можна було б відсвяткувати День 
міста Вінниці 11 разів підряд (goo.gl/QdyqMA) 

Оновлена площа Могилка коштує як 11 «Днів міста»

МИКИТА ПАНАСЕНКО, ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, (073) 0476879 

Ë³òàê «Ì³Ã-15» íàðåøò³ ïî-
âåðíóëè íà ïëîùó Ìîãèëêà. ²ç 
÷åòâåðãà, 26 æîâòíÿ, éîãî çàêð³-
ïëþþòü íà äèâîâèæí³é îñíîâ³, 
ÿêà ñêëàäàºòüñÿ ç âèãíóòèõ ìåòà-
ëåâèõ òðóá.

ßêðàç öÿ êîíñòðóêö³ÿ ³ âèêëè-
êàëà îáóðåííÿ ãîðîäÿí ó Ôåéñáó-
êó. Ëþäè íåçàäîâîëåí³ ôîðìîþ 
ïîñòàìåíòó, éîãî âèêîíàííÿì 
òà ïðèïóñêàþòü, ùî ë³òàê ìîæå 
âïàñòè ç ö³º¿ îñíîâè.

Àäì³í³ñòðàòîð ñï³ëüíîòè «Äè-
çàéí ì³ñüêîãî ñåðåäîâèùà Â³ííè-
ö³» ²ãîð ×åïóãîâ âèñëîâèâñÿ, ùî 
öåé ïîñòàìåíò º ïðèêëàäîì, ÿê 
«çðîáèòè ç ëàêîí³÷íîãî ñêëàäíå».

«Ïàì’ÿòíèê âêðàé íåàêóðàòíèé 
³ âêðàé íåáåçïå÷íèé. Ï³ñëÿ ïåð-
øèõ ä³òåé, ÿê³ âïàäóòü ç ë³òàêà, 
ïîñòàìåíò çíåñóòü», — ïèøå ×å-
ïóãîâ (goo.gl/RBHbGV).

Ñï³âðîá³òíèê Â³ííèöüêî¿ òîð-
ãîâî-ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè Â³êòîð 
Äÿäüêîâè÷, ÿêèé ìàº îñâ³òó ³í-
æåíåðà-ìåõàí³êà, ââàæàº, ùî 
ïðîåêò ïîñòàìåíòó ìàº áàãàòî 
«ì³íóñ³â».

«ßê â çàìêíåí³é ñèñòåì³ âîíè 
âðàõóâàëè êîåô³ö³ºíò ë³í³éíî-
ãî ðîçøèðåííÿ ïðè íàãð³âàíí³ 
(îõîëîäæåíí³)? Òðèêóòíèê (éîãî 
ôîðìóþòü òðè îïîðè, ùî ñòî-
ÿòü ÿêðàç ï³ä ë³òàêîì — àâò.) 
æîðñòêèé! — ïèøå Äÿäüêî-
âè÷. — Òåìïåðàòóðà ìåòàëó áóäå 
â³ä –20 âçèìêó äî +50 ãðàäóñ³â 
çà Öåëüñ³ºì âë³òêó. Òîáòî, êîí-
ñòðóêö³ÿ áóäå ðîçøèðÿòèñÿ òà 
çâóæóâàòèñÿ. Çà âñ³ìà çàêîíà-
ìè ïðîåêòóâàííÿ, òàì ìàâ áóòè 
øàðí³ð — êîìïåíñàòîð òåïëîâîãî 
çàçîðó. À òàì âñå çàâàðåíî» (goo.
gl/Lb1h1T).

² õî÷à ïîñòàìåíò êðèòèêóþòü, 
ðîá³òíèêè ç ï³äðÿäíî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Îëåð³ò» ïðîäîâæóþòü éîãî ñïî-

ðóäæóâàòè. Çàðàç ë³òàê çàêð³ïëå-
íèé íà òðüîõ ìåòàëåâèõ òðóáàõ, 
ÿê³ âèãèíàþ÷èñü, ñòâîðþþòü 
ôîðìó ðåàêòèâíèõ ñòðóìåí³â 
ïîçàäó «Ì³Ãó».

Ëþäè, ÿê³ ïðàöþâàëè 31 æîâ-
òíÿ íà ïëîù³, ðîçêàçàëè, ùî 
«çâàðþþòü òà çàêð³ïëþþòü âñå 
íà ñîâ³ñòü». Àëå ÷îëîâ³êè â³ä-
ìîâèëèñÿ ðîçêàçàòè æóðíàë³ñòàì 
á³ëüø äåòàëüíî ïðî îñîáëèâîñò³ 
êîíñòðóêö³¿. Çà êîìåíòàðÿìè íà-
ïðàâèëè äî çàñòóïíèêà äèðåêòî-
ðà òîâàðèñòâà «Îëåð³ò» — Îëåãà 
Ãîí÷àðà.

— Îëåã Ãðèãîðîâè÷ íå ñèäèòü 
â îô³ñ³ ö³ëèé äåíü. Â³í äóæå ìî-
á³ëüíèé, ïîñò³éíî ðîç’¿æäæàº 
ó ñïðàâàõ, — â³äïîâ³ëà ïî òåëå-
ôîíó ïðàö³âíèöÿ êîìïàí³¿.

Îòæå, ðîçïèòàëè ÷èíîâíèê³â 
ó â³ííèöüê³é ìåð³¿. Ãîëîâíèé 
àðõ³òåêòîð ì³ñòà Îëåêñàíäð Ðå-
êóòà íà ïèòàííÿ ùîäî éìîâ³ðíèõ 
íåäîë³ê³â îñíîâè ï³ä «Ì³Ã-15», 
â³äïîâ³â ñòðèìàíî.

— Óïåâíåíèé, ùî âñå áóäå 
äîáðå. Ë³òàê íå âïàäå, — ñêàçàâ 
àðõ³òåêòîð Ðåêóòà. — Äèñêóñ³¿ 
â Ôåéñáóêó, äå ëþäè êàæóòü, 
ùî ìîæíà áóëî çðîáèòè êðà-
ùå — âàæêî êîìåíòóâàòè. Îñî-
áèñòî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ôîðìà 
ïîñòàìåíòó: æóð³ îáðàëî öþ êîí-
ñòðóêö³þ ñåðåä ê³ëüêîõ âàð³àíò³â. 
²äåÿ Äåíèñà Êàì³íñüêîãî º íàé-
á³ëüø ö³êàâîþ, ìàº äèíàì³÷íó 
ôîðìó, âïèñóºòüñÿ ó îâàëüíó 
ïëîùó Ìîãèëêà.

ЛЮДИ КРИТИКУЮТЬ 
ПОСТАМЕНТ ДЛЯ МІГ-15 

«Потрібно було інакше»  Минулого 
тижня будівельники повернули літак 
МіГ-15 на площу Могилка. Його закріпили 
на постаменті, але городяни не задоволені 
цією конструкцією. Вважають, що вона 
є ненадійною та руйнує всю концепцію 
проспекту Космонавтів. У мерії це 
спростовують і кажуть, що «все буде добре»

Пам`ятник ще не завершили збирати. Металеві конструкції обтягнуть панелями зі 
скловолокна, а в центрі буде невеликий постамент з пам’ятною дошкою
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ЛАРИСА ПЕТРОВА, 
ПРАКТИЧНИЙ ПСИХОЛОГ 
ПСИХОЛОГІЧНОЇ КРИЗОВОЇ 
СЛУЖБИ:

— Батьки, а не хтось інший, 
мають стати найближчими 
друзями. Причому, зале-

жить це у першу чергу якраз від батьків. 
Чи кожен з нас може сказати, що його 
дитина відкриває перед ним душу? Як 
здебільшого спілкуємося зі своїми дітьми: 
«Уроки вивчив?», «У магазин сходив?». 
Не це головне. Важливо, щоб дитина 
приходила і розповідала про все — і про 
гарне, і про погане. Це ті цеглини, на яких 
будується елемент довіри.
Добре також, коли батьки знайомі з дру-
зями своїх дітей. Коли ті приходять у гості, 
коли всі разом спілкуються, обговорюють 
ті чи інші питання. Маємо розмовляти з 
дітьми, незалежно від того, якого вони 

віку. Що більше розмов, то більше довіри 
одне до одного. Якщо батькам вдасться 
налагодити такі стосунки, тоді можна бути 
спокійним за їхніх дітей.
Якщо такої довіри не існує, діти можуть 
відкрити душу перед іншими людьми, 
яким вони довіряють. Бажано, звичай-
но, щоб це були старші, які вже знають 
життя. Завжди зрозуміє, підтримає, дасть 
пораду психолог.
Перед прийняттям якогось кардиналь-
ного рішення, варто усвідомити, що та 
проблема, яка нині видається надсклад-
ною, через день-другий може виглядати 
у наших очах дріб’язковою. Як говорили 
мудреці минулого, поспішай не поспішаю-
чи. Дуже боляче, що у Погребищі юнаки, 
які вкоротили собі вік, не відкрили душу 
перед старшими. Якби так зробили, нині 
вони продовжували б насолоджуватися 
життям. 

«Уроки зробив?» – не таким має бути спілкування з дітьми 
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Ó Ïîãðåáèù³ 
ïîâ³øàëèñÿ òðîº 
þíàê³â. Äâîº ç íèõ 
ï³øëè ç æèòòÿ îäèí 

çà îäíèì — 7 ³ 8 æîâòíÿ. Ñïî-
÷àòêó Þð³é Ìåëüíèê, ñë³äîì — 
Âàäèì Ïðîòîï³ø. Îáèäâà ðàí³øå 
íàâ÷àëèñÿ â îäíîìó êëàñ³, äîáðå 
çíàëè îäèí îäíîãî. Íà ñâ³ò³ ïðî-
æèëè ò³ëüêè 18 ðîê³â. Ïåðåä òèì, 
18 âåðåñíÿ, íàêëàâ íà ñåáå ðóêè 
17-ë³òí³é Âëàä Ìàðíîïîëüñüêèé. 
Ï³ñëÿ òðàãåä³¿ ó âñ³õ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàäàõ âçÿëèñÿ çà ïðîâåäåííÿ 
ñïåö³àëüíèõ áåñ³ä ç þíàêàìè òà 
ä³â÷àòàìè. ² íå ò³ëüêè ó Ïîãðå-
áèù³. Çà âêàç³âêîþ, ¿õ ïðîâîäÿòü 
ó âñ³õ øêîëàõ ³ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
äàõ îáëàñò³ òà îáëàñíîãî öåíòðó. 
Ìîëîä³ «ïðîìèâàþòü» ì³çêè âè-
êëàäà÷³, â÷èòåë³, âèõîâàòåë³, ïñè-
õîëîãè… Àêòèâíî ðîç’ÿñíþþòü, 
ÿê óáåðåãòèñÿ íå ò³ëüêè â³ä ïîãà-
íèõ çâè÷îê, à íàñàìïåðåä — ïî-
ãàíèõ äóìîê. Öå âæå äðóãà òàêà 
àêö³ÿ óïðîäîâæ îñòàííüîãî ðîêó. 

Ïåðøà áóëà ï³ñëÿ òîãî, ÿê íà ìî-
ëîäèõ «ïîëþâàâ» ³íòåðíåò³âñüêèé 
«Ñèí³é êèò».

ª îäíà îáñòàâèíà, íà ÿêó âàðòî 
çâåðíóòè óâàãó.

«МАМО! ТАТУ! МИ З ВАМИ. 
ЧОМУ НАС НЕ БАЧИТЕ?..» Óñ³ 
òðîº õëîïö³â ïîê³í÷èëè æèò-
òÿ íà ïîäâ³ð’ÿõ ñâî¿õ áóäèí-
ê³â. Ç ïñèõîëîã³÷íî¿ òî÷êè 
çîðó, öå ñâ³ä÷èòü ïðî âåëèêó 
ïðèâ’ÿçàí³ñòü ä³òåé äî äîì³âêè, 
â ÿê³é ïðîæèâàëè, ñâî¿õ ðîäèí. 
Òèì ñàìî âîíè, í³áè «ïðîêðè÷à-
ëè» ãîëîñîì ñâîº¿ äóø³: «Ìàìî! 
Òàòó! Ìè îñü òóò, ïîðó÷ ç âàìè. 
Ò³ëüêè ÷îìó æ âè íàñ íå õî÷åòå 
ïîáà÷èòè? Ïî÷óòè…» 

— Ñàìå íà äí³ äóø³ òðåáà øó-
êàòè ïðè÷èíè òðàãåä³¿, — êàæå 
îäèí ç ïîãðåáèùåíñüêèõ ïåäà-
ãîã³â, ÿêèé ïðîñèòü íå íàçèâàòè 
ïð³çâèùå. — Ïðè÷èíà íå â ²íòåð-
íåò³, íå ó â³äñóòíîñò³ ìàòåð³àëü-
íèõ ö³ííîñòåé, áî âñ³ âîíè áóëè 
³ç çàáåçïå÷åíèõ ñ³ìåé. Ïðè÷èíà 
â òîìó, ùî íå âäàëîñÿ çàãëÿíóòè 
â äóøó õëîïöÿì.

ТРОЄ З ПЕТЛЕЮ НА ШИЇ. ЯК ІНШИХ 
ДІТЕЙ ВІД ЦЬОГО УБЕРЕГТИ?
Трагедія  Троє юнаків у Погребищі 
покінчили життя через повішання. 
Молоді, красиві, з благополучних родин… 
Їх уже не повернути. Як інших уберегти. 
«Промиванням» мізків не обійтися… 
Як ще можна застерегти молодь?

Поліція просить не поєднувати три тра-
гічні випадки в єдине ціле. Мовляв, між 
ними нема жодного зв’язку. Тому кожен 
треба розглядати окремо. Встановлено 
обставини кожного випадку. Ось як усе 
відбувалося. Влад Марнопольський. Сту-
дент-третьокурсник медичного коледжу. 
Напередодні увечері повернувся з дис-
котеки. Перед сном спілкувався з мамою. 
Нічого особливого у поведінці сина жінка 
не побачила. Він тільки попередив, що 
вранці має справи. Зранку Влад повісився 
на перекладині.
Під час обстеження його кімнати знайшли 
декілька мотузок. Було видно, що хлопець 
вчився робити зашморг. У соціальних ме-
режах заходив на сторінки, що містять 
суїцидальні тексти. У крові хлопця ви-
явили 1,4 проміле алкоголю.
Юрій Мельник. Пішов з життя у такий 
само спосіб. Увечері був з друзями на дис-

котеці. Після повернення спілкувався з 
рідними. Вранці його виявили у дворі 
повішаним. Жодних підозрілих дзвінків 
чи смс-повідомлень у його телефоні по-
ліція не встановила. У соціальних мережах 
не зареєстрований.
Вадим Протопіш. Спочатку навчався 
у медуніверситеті. Потім став курсантом 
училища ДСНС у Черкасах. Зустрічався з 
дівчиною з Погребища. Разом навчалися 
у медичному. За однією з версій, батьки 
не радили доньці мати стосунки з цим 
хлопцем. Друзі кажуть, що перед суїци-
дом, він випадково зустрівся з дівчиною 
у місті. Між ними сталася неприємна роз-
мова. Їх заспокоювали хлопці й дівчата, 
які були в одній компанії. Вадима провели 
додому. Через деякий час він зателефону-
вав другові і сказав страшні слова: «Буду 
третім!», той повідомив про це знайомим 
і вони поспішили до Вадима. Було пізно…

Між смертями немає зв’язку

Ó÷èòåëü êàæå, ùî í³õòî íå ðî-
çóì³º, ÷îìó òàê ñòàëîñÿ. Íåìà 
öüîìó ïîÿñíåííÿ í³ ó áàòüê³â, í³ 
ó äðóç³â, í³ ó â÷èòåë³â.

— Ò³ íåçíà÷í³ ôàêòè, ùî îäèí ç 
íèõ ïîñâàðèâñÿ ç ä³â÷èíîþ, à ³í-
øèé çàõîäèâ íà ÿêóñü òàì ñòîð³íêó 
â ²íòåðíåò³, íå ìîãëè ïðèçâåñòè 
äî ôàòàëüíîãî êðîêó, — ïðîäîâæóº 
ñï³âðîçìîâíèê. — Êîæåí áîæèé 
äåíü çíàõîäÿòüñÿ þíàêè ³ ä³â÷à-
òà, ÿê³ «ìó÷àòü» îäíå îäíîãî ÷è 

òî íåðîçä³ëåíèì êîõàííÿì, ÷è ç 
³íøî¿ ïðè÷èíè. Àëå æ ï³ñëÿ öüîãî 
íå ðîáëÿòü òå, ùî çðîáèëè íàø³. 
Òàê ñàìî â ²íòåðíåò³ áàãàòî õòî 
çàõîäèòü íà ð³çí³ ñòîð³íêè. ² ùî 
ç òîãî? Íå áóëî â õëîïö³â äîâ³ðè 
äî ñòàðøèõ. Ó ñêëàäí³é ñèòóàö³¿ 
âîíè çàìêíóëèñÿ â ñîá³, à ïîò³ì… 
Ç â³êîì ëþäèíà çì³íþºòüñÿ. Ìîãëî 
ñòàòèñÿ, ùî ðàí³øå âîíè â³äêðèâà-
ëèñÿ áàòüêàì, à ïîäîðîñë³øàëè…

САМОГУБСТВА ЩЕ ПОВТОРЯТЬ-
СЯ. Òðèâîæí³ íîòêè çàëèøèëèñÿ 
íà ñåðö³ ï³ñëÿ ñï³ëêóâàííÿ ç ìî-
ëîääþ ó Ïîãðåáèù³. Íå éäóòü ç 
ïàì’ÿò³ ñëîâà, ÿê³ äîâåëîñÿ ïî÷ó-
òè â³ä äåêîãî ç òàìòåøí³õ þíàê³â 

³ ä³â÷àò. Âîíè ïåðåêîíàí³, ùî ñà-
ìîãóáñòâà ó ¿õíüîìó ì³ñòå÷êó ùå 
ïîâòîðÿòüñÿ. Îäèí ç þíàê³â ãîâî-
ðèâ ïðî öå, í³áè çîìá³. Äåê³ëüêà 
ðàç³â ïîâòîðèâ: «Îñü ïîáà÷èòå! 
Òàê âîíî é áóäå». Íà ïðîõàííÿ 
ïîÿñíèòè, äå ï³äñòàâè òàê äóìàòè, 
õëîïåöü ñêàçàâ, ùî â³ä÷óâàº íà-
ñòðî¿ ìîëîä³ ï³ñëÿ òðàãåä³¿.

— ßê æå âàì öå ïîÿñíèòè, — 
ãîâîðèâ õëîïåöü. — Çíàºòå, ÿê 
õî÷åòüñÿ ïîâòîðèòè òå, ùî õòîñü 
çðîáèâ ³ ïðî íüîãî ãîâîðÿòü âñ³!..

Íà ñëîâ³ «âñ³» â³í çðîáèâ îñî-
áëèâèé íàãîëîñ.

— Þðà ³ Âàäèì áóëè íà ïîõî-
ðîí³ ó Âëàäà, — ïðîäîâæóº ñï³â-
ðîçìîâíèê. — Âîíè áà÷èëè, ùî 
öå òàêå. Àëå æ ¿õ íå çëÿêàëè ï³ñëÿ 
òîãî í³ ñëüîçè, í³ êðèêè, í³ùî 
íå çëÿêàëî. ²íêîëè íàñòàº òàêèé 
ñòàí äóø³, êîëè ðîáèø äåùî íà-
â³òü ïîïðè ñâîþ âîëþ. Òîä³ í³÷îãî 
íå ñòðàøíî ³ í³êîãî íå áî¿øñÿ. 
Çíàºø, ùî çàâòðà ïðî òåáå çà-
ãîâîðÿòü âñ³. Íåçâàæàþ÷è íà òå, 
ùî òè öüîãî âæå íå áóäåø ÷óòè.

Ó ì³ñòå÷êó ìîæíà ïî÷óòè ùå 
îäíå ïðèïóùåííÿ — õòîñü çîìáóº 
ì³ñöåâó ìîëîäü. Äèâíî, àëå ïðî 
òàêå ãîâîðÿòü äîðîñë³. Íàòîì³ñòü 
ó ïîë³ö³¿ çàïåðå÷óþòü ïðî íàÿâ-
í³ñòü ÿêî¿-íåáóäü îðãàí³çàö³¿, ùî 
çàêëèêàëà á ó ñâî¿ ðÿäè ìîëîäü.

Ùå îäíà îáñòàâèíà — ÷óòêè. 
Îäèí ç ó÷í³â êîëåäæó ïåðåêîíó-
âàâ ó òîìó, ùî òàê ñàìî íàêèíóëè 
çàøìîðã íà øèþ äâîº õëîïö³â 
ç ñóñ³äíüîãî ç ðàéöåíòðîì ñåëà. 
Ó ïîë³ö³¿ ñïðîñòóâàëè öåé ôàêò.

Вадим Протопіш 
зателефонував товаришу 
і сказав: «Буду третім». 
Коли друзі приїхали до нього 
додому, було вже пізно

Ó Ïîãðåáèù³ ëþäè 
áîÿòüñÿ. Âîíè 
ïåðåêîíàí³, ùî 
ñàìîãóáñòâà ó 
¿õíüîìó ì³ñòå÷êó ùå 
ïîâòîðÿòüñÿ íå ðàç
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ДО ПРАГИ (ЧЕХІЯ) 
Час відправлення туди і назад: поїзд з Ві-
нниці № 771 до Праги відправляється кожного 
дня о 02.47 ночі. У дорозі: 1 доба і 5 годин. 
Прибуття у Прагу о 07.22.
Назад поїзд з Праги під номером 443 від-
правляється о 23.09. У дорозі: 1 доба і 5 годин. 
Прибуття у Вінницю о 4.15 ранку.

Ціна квитка: 1200 грн 

Що можна побачити: Це місто колись нази-
вали «Злата Прага». Одне з найкрасивіших міст 
Європи. Столиця Чехії. У цьому місті мешкали 
Моцарт, Бєтховен, Достоєвський, Франц 
Кафка і інші відомі особистості.
При поїздці до Праги варто відвідати 
Староміську ратушу, на якій розташований 
астрономічний годинник. Прогулятись по Кар-
ловому мосту, відвідати Єврейський квартал і 
затамувати подих від погляду на найбільший 
середньовічний замок у світі Празький Град!

Проживання: ціни на готелі і хостели по-
чинаються від 380 грн за ніч. Непоганий готель 
можна знайти навіть за 700 грн. Переглянути 
більше 600 готелів у Празі можете тут.
goo.gl/tTAUMo 

ДО БРАТИСЛАВИ (СЛОВАЧЧИНА) 
Час відправлення туди і назад: з Вінниці 
потяг № 771 (причепний вагон) відправляється 
о 02.47 ночі. Поїзд курсує кожен день, окрім 
четверга і п’ятниці (!). Час в дорозі: 1 доба і 
2 години. Прибуття в Братиславу о 05.25 ранку.
Назад з Братислави поїзд відправляється 
о 23.49. Час в дорозі: 1 доба і 4 години. При-
буття у Вінницю о 04.15 ранку. У зворотньому 
напрямку потяг курсує з понеділка по п’ятницю 
включно.

Ціна квитка: 1019 грн 

Що можна побачити: Братислава — столиця 
Cловаччини. У місті є численні старовинні 
палаци, церкви і музеї.
Якщо будете тут — обов’язково відвідайте 
Братиславський град, Кафедральний собор 
святого Мартіна, Стару Ратушу. Пообідайте 
у ресторані в телевізійній вежі, де крутиться 
підлога!

Проживання: У Братиславі ціни на хостели 
починаються від 560 грн за ніч. Номер в непо-
ганому готелі можна зняти за 1200–1500 грн 
за ніч. Ціни на 70 готелів у Братиславі можете 
подивитись тут. goo.gl/CvknMm 

ДО БУХАРЕСТА (РУМУНІЯ) 
Час відправлення туди і назад: з Вінниці по-
тяг № 117 до Бухаресту відправляється о 23.03. 
Час в дорозі: 24 години (1 доба). Прибуття 
о 22.56. Курсує тільки по п’ятницях!
У зворотньому напрямку потяг відправляється 
о 6.15 ранку, і прибуває у Вінницю о 4.46 ранку 
наступної доби.Час в дорозі: 25 годин. Курсує 
по неділях!

Ціна квитка: 788 грн 

Що можна побачити: Перша згадка про 
місто зустрічається в хроніках XV століття як 
резиденція Дракули, або, як знає його історія — 
князя Влада Цепеша. Від Бухареста до його 
останнього пристановища і замку — 40 км. 
Якщо відвідаєте це місто, то обов’язково 
побувайте у Старому місті. Цей район здивує 
красивими будівлями військового клубу, 
Національного історичного музею, палацу 
Кантакузіно і площею Революції. 

Проживання: Вартість однієї ночі у хосте-
лі стартує від 560 грн. А непоганий номер 
в готелі можна зняти навіть за 1000 гривень. 
Подивитись готелі у Бухаресті можете тут. goo.
gl/LCsMJw 

ДО БУДАПЕШТА (УГОРЩИНА) 
Час відправлення туди і назад: до Буда-
пешта потяг з Вінниці № 81 відправляється 
щоденно о 00.10 і прибуває в Будапешт о 18.37. 
Час в дорозі: 22 години 30 хвилин. 
Назад потяг № 34 відправляється о 07.23 ранку 
і прибуває у Вінницю о 04.15 годині ранку. 
У дорозі: 23 години 20 хвилин.

Ціна квитка: 1112 грн 

Що можна побачити: Частина міста занесена 
ЮНЕСКО до списку Всесвітньої спадщини 
планети. Будайська фортеця, Рибальський 
бастіон, Ланцюговий міст Сечені, Купальня 
Сечені і Купальня Геллерт, Базиліка Свя-
того Іштвана і багато чого іншого. У цьому 
місті також є емоційний меморіал «Бронзове 
взуття». 60 бронзових пар взуття нагадують 
про розстріли єврейських родин під час Другої 
світової війни. 
У цьому місті також є будинок терору, крутий 
зоопарк, аквапарк і багато-багато чого.  А ще 
тут їздять трамваї, дуже схожі на вінницькі.

Проживання: ніч у хостелі буде коштувати від 
535 грн. А номер в готелі можна зняти навіть 
за 838 грн. Більше готелів тут. goo.gl/wDWN2F 

ДО ПЕРЕМИШЛЯ (ПОЛЬЩА) 
Час відправлення туди і назад: Потяг з Ві-
нниці до Перемишля призначили з 24 серпня 
2017 року. З нашого міста поїзд Інтерсіті під 
номером 715 відправляється о 9.11 ранку і при-
буває в Перемишль о 15.05 того ж дня.
З Перемишля потяг відправляється кожного 
дня о 13.07 і прибуває до Вінниці о 20.47. У до-
розі: 6 годин 07 хвилин.

Ціна квитка: квиток в першому класі коштує 
551 грн, а в другому класі — 386 грн. Придбати 
квитки можна на сайті Укрзалізниці.

Що можна побачити: Місто Перемишль 
знаходиться за 7 кілометрів від польсько-
українського кордону. У цьому місті можна 
вдало провести уїкенд: погуляти старовинним 
містом, відвідати Собор Святого Іоанна Хрес-
тителя, Казимирський Замок, Костел св. Ан-
тонія Падуанського і монастир францискан-
ців-реформаторів, Костел Марії Магдалени, 
Непорочної Діви Марії і францисканський 
монастир. .

Проживання: готелів у цьому містечку 
небагато. Ціни починаються від 500 грн за ніч. 
Подивитись готелі можете тут. goo.gl/8UdcAa 

П’ЯТЬ КРАЇН ЄС, В ЯКІ МОЖНА 
ДОЇХАТИ ПОТЯГОМ З ВІННИЦІ
Щасливої дороги  Збираєтесь у подорож до Європи? Журналісти RIA промоніторили, куди можна 
доїхати з Вінниці на потязі прямим рейсом. Підготували список маршрутів, дізнались ціни на квитки і час 
відправлення/прибуття. А ще подивились, що можна побачити в цих містах і які ціни на номери у готелях 
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

Çàêîí «Ïðî 
âíåñåííÿ çì³í 
äî äåÿêèõ çàêî-
íîäàâ÷èõ àêò³â 

Óêðà¿íè ùîäî ïîñèëåííÿ â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà ïàðêóâàííÿ, 
çóïèíêó, ñòîÿíêó òðàíñïîðòíèõ 
çàñîá³â íà ì³ñöÿõ, ïðèçíà÷åíèõ 
äëÿ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ» áóâ 
ïðèéíÿòèé Âåðõîâíîþ Ðàäîþ 
³ ï³äïèñàíèé Ïðåçèäåíòîì ùå 
âë³òêó. À ç 26 æîâòíÿ íàáðàâ 
÷èííîñò³.

Çà ïàðêóâàííÿ íà ì³ñöÿõ äëÿ 
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, çà áåçï³ä-
ñòàâíå âèêîðèñòàííÿ íà ìàøèí³ 
íàêëåéêè «Âîä³é ç ³íâàë³äí³ñ-
òþ» òåïåð øòðàôóâàòèìóòü â³ä 
1020 äî 1700 ãðèâåíü.

Çà òå, ùî íà ïàðêîâö³ íåìàº 
ì³ñöÿ äëÿ àâòî ëþäèíè ç ³íâà-
ë³äí³ñòþ — øòðàô íà â³äïîâ³-
äàëüíó îñîáó òàêèé ñàìèé.

Çà äðóãå òàêå ïîðóøåííÿ 
ïîòÿãîì ðîêó — øòðàô â³ä 
2040 äî 2550 ãðèâåíü.

Ñêëàñòè àäì³íïðîòîêîë çà ö³ 
ïîðóøåííÿ áóäóòü ìàòè ïðàâî 
«÷ëåíè ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é 
îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ». À ÿêùî àâ-
òîìîá³ëü áóäå ïðèïàðêîâàíèé 
òàê, ùî â³í «ïîðóøóº ïðàâèëà 
çóïèíêè ³ ñòîÿíêè íà ì³ñöÿõ äëÿ 
³íâàë³ä³â àáî îñ³á, ùî ïåðåâî-
çÿòü ³íâàë³ä³â» — ïîë³öåéñüêèé 
ìîæå òèì÷àñîâî çàòðèìàòè öå 

àâòî çà äîïîìîãîþ áëîêóâàííÿ 
êîë³ñ. Àáî âèêëèêàòè äëÿ íüîãî 
åâàêóàòîð.

Ò³, õòî â³äïîâ³äàþòü çà îáëà-
øòóâàííÿ ïàðêî-ì³ñöü, ìàþòü 
âèä³ëèòè íå ìåíøå 10% â³ä 
çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ äëÿ áåçêî-
øòîâíîãî ïàðêóâàííÿ ìàøèí 
äëÿ âîä³¿â ç ³íâàë³äí³ñòþ. Íå âè-
êîíàþòü — îòðèìàþòü øòðàô 
â³ä 1020 äî 1700 ãðèâåíü.

ЕВАКУЮВАЛИ ДВА АВТО З СО-
БОРНОЇ. Çàêîí âèêëèêàº âåëèêó 
ê³ëüê³ñòü çàïèòàíü ïðî òå, ÿê 
áóäóòü ä³ÿòè ïîë³öåéñüê³ ç ïî-
ðóøíèêàìè ïàðêóâàííÿ.

Íà facebook-ñòîð³íö³ ïàòðóëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèö³ ïèøóòü, ùî 
27-ãî æîâòíÿ, áëèçüêî 16-¿ ãî-
äèíè, ïàòðóëþþ÷è öåíòðàëüíó 
âóëèöþ ì³ñòà — Ñîáîðíó, êîïè 
ïîì³òèëè äâà àâòîìîá³ë³, ÿê³ ïî-
ðóøèëè ïðàâèëà ïàðêóâàííÿ.

Mitsubishi Lancer òà Ford 
Focus ñòîÿëè ó çîí³ ä³¿ çíà-
êó 3.34 «Çóïèíêà çàáîðîíåíà» 
ç òàáëè÷êîþ «Êð³ì ³íâàë³ä³â» 
íà äîðîæí³é ðîçì³òö³ 1.30, ÿêà 
ïîâ³äîìëÿº ïðî ñïåö-ì³ñöå.

ßê ò³ëüêè ïàòðóëüí³ âèêëè-
êàëè åâàêóàòîð, íà ì³ñö³ îä-
ðàçó ç’ÿâèëèñü âîä³¿ öèõ ìà-
øèí. Ïàòðóëüí³ ñêëàëè íà íèõ 
ïîñòàíîâè — øòðàôóâàëè 
íà 1020 ãðèâåíü. À çà òå, ùî 
àâòîìîá³ëü çàáðàâ åâàêóàòîð, 
âîä³é ìàº ùå ñïëàòèòè 720 ãðè-
âåíü. Äî òîãî æ, çà êîæíèé äåíü 

СТАВ НА МІСЦЕ ІНВАЛІДА — ПЛАТИ. 
І ЗА ЕВАКУАТОР ТАКОЖ
Наробили  З 26 жовтня збільшили 
штрафи для водіїв, які безпідставно зайняли 
парко-місце для людей з інвалідністю. 
За це тепер доведеться викласти від 
1020 до 1700 гривень. Патрульні вже почали 
евакуювати авто, які стоять з порушенням

âêîëî áóëî áàãàòî â³ëüíèõ ì³ñöü 
äëÿ çâè÷àéíèõ âîä³¿â. Êîïàì 
ñêàçàâ, ùî ðîçì³òêó íå ïîáà÷èâ.

Íà ïèòàííÿ æóðíàë³ñòà, ÷îìó 
â³í òàê çðîáèâ, â³äïîâ³â: «Ìåí-
òàë³òåò ó íàñ òàêèé. Ùî çàáîðî-
íåíî, òîãî ³ õî÷åòüñÿ».

Êîìàíäèð ïåðøî¿ ðîòè â³-
ííèöüêèõ ïàòðóëüíèõ Îëåêñ³é 
Çàâåðþõà ñêàçàâ, ÿêùî ó âîä³ÿ 
íåìàº ïîñâ³ä÷åííÿ ³íâàë³äíîñò³, 
ÿêùî íåìàº ïàñàæèðà ç îáìå-
æåíèìè ìîæëèâîñòÿìè, òî ïàð-
êóâàòèñÿ íà ñïåö³àëüíîìó ì³ñö³ 
çàáîðîíåíî.

З ЧИМ МАЮТЬ ПРОБЛЕМИ. 
— Ìè íå çàâæäè õî÷åìî âè-
êëèêàòè åâàêóàòîð, — ãîâîðèòü 
Çàâåðþõà. — Áî ïîòð³áíî òî÷íî 
çíàòè, ùî âîä³é ïîðóøèâ. Çàðàç 

ìè ìàøèíó çàáåðåìî, à ïîò³ì 
ó ñóä³ âèÿâèòüñÿ, ùî âîä³é ïðè-
â³ç ëþäèíó ç ³íâàë³äí³ñòþ ³ âîíè 
ðàçîì ï³øëè êóäèñü.

ª ùå îäíå, íà ùî ñêàðæàòüñÿ 
êîïè: âîíè íå ìàþòü ïðàâà âè-
ìàãàòè ó âîä³ÿ ÷è ïàñàæèðà ïî-
ñâ³ä÷åííÿ ïðî ³íâàë³äí³ñòü.

Çàêîí «Ïðî îñíîâè ñîö³àëüíî¿ 
çàõèùåíîñò³ ³íâàë³ä³â â Óêðà¿í³» 
ó ñòàòò³ 30 êàæå, ùî âîä³é ïî-
âèíåí ìàòè ïðè ñîá³ òàêå ïî-
ñâ³ä÷åííÿ, àëå ïðî òå, ùîá ïî-
êàçóâàòè éîãî ïîë³öåéñüêèì — í³ 
ñëîâà. Ó ïðàâèëàõ äîðîæíüîãî 
ðóõó ïåðåäáà÷àºòüñÿ, ùî ëþäèíà 
ìàº ïîêàçàòè êîïàì ïîñâ³ä÷åí-
íÿ âîä³ÿ òà äîêóìåíò, ùî ïî-
ñâ³ä÷óº ðåºñòðàö³þ àâòî. Ïðî 
ïîñâ³ä÷åííÿ ³íâàë³äíîñò³ òàêîæ 
íå çãàäóºòüñÿ.

Водій цього авто пояснив: «Менталітет у нас такий». 
Він зайняв спец-місце, хоча навколо було безліч 
вільних інших парко-місць

ïåðåáóâàííÿ àâòî íà àðåøòìàé-
äàí÷èêó âîä³é «âë³òàòèìå ó êî-
ï³º÷êó».

ШТРАФУЮТЬ «ПО-МІНІМУМУ». 
Ó ïîíåä³ëîê, 30 æîâòíÿ, æóðíà-
ë³ñò RIA ïîäèâèâñÿ, ÿê ïàòðóëü-
í³ øòðàôóþòü âîä³¿â çà çàéíÿòå 
ì³ñöå äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. 
Ñïî÷àòêó êîïè ïèòàþòü âîä³ÿ ïðî 
òå, ÷è º ó íüîãî ïîñâ³ä÷åííÿ, äå 
âêàçàíî, ùî â³í ìàº ³íâàë³äí³ñòü. 
ßêùî íåìàº, òî ÷è íå ïðèâ³ç â³í 
ñþäè òàêîãî ïàñàæèðà. Ï³äñòàâ 
äëÿ òîãî, ùîá çàéìàòè ñïåö³àëüíå 
ïàðêî-ì³ñöå í³ÿêèõ, òî ñêëàäàþòü 
àäì³íìàòåð³àëè.

Ìè áà÷èëè, ÿê ñêëàäàëè ïîñòà-
íîâè íà òðüîõ âîä³¿â — äâîº ïðè-
ïàðêóâàëèñÿ á³ëÿ òîðãîâåëüíîãî 
öåíòðó «Sky Park», ³íøèé — á³ëÿ 
«Ãðîøà», ùî íà âóëèö³ 600-ð³÷÷ÿ.

Âîä³é Audi, ÿêîãî øòðàôóâàëè 
íà Ñîáîðí³é, ñòàâ íå íà ñàìó ðîç-
ì³òêó, ÿêà ïîâ³äîìëÿº ïðî ñïåö-
ì³ñöå, à ïîðÿä ç íèì. Àëå óçäîâæ 
æîâòî¿ ë³í³¿.

×îëîâ³ê ñêàçàâ, ùî éîãî áàòü-
êî ìàº ³íâàë³äí³ñòü, à â³í ïðîñòî 
âçÿâ éîãî àâòî. ² ïðèïàðêóâàâñÿ 
íà äâ³ õâèëèíè, ùîá çàéòè ó áàíê. 
Àëå òóò ï³ä³éøëè ïîë³öåéñüê³.

Âîä³é «SsangYong» ðîçïîâ³â, 
ùî íå ïîáà÷èâ çàáîðîíÿþ÷èé 
çíàê. Òîìó ³ ñòàâ ç ïîðóøåí-
íÿì. Øòðàô õîò³â ñïëàòèòè ïðî-
ñòî íà ì³ñö³, àëå ó ïîë³öåéñüêèõ 
íå áóëî ç ñîáîþ òåðì³íàëó.

Á³ëÿ «Ãðîøà» âîä³é ïðèïàêóâàâ 
Honda ç ïîðóøåííÿì, õî÷à íà-

Âîä³é ñêàçàâ, ùî 
éîãî áàòüêî ìàº 
³íâàë³äí³ñòü, à â³í 
ïðîñòî âçÿâ éîãî àâòî. 
Îòðèìàâ øòðàô ó 
ðîçì³ð³ 1020 ãðèâåíü

Реквізити: А-банк

№ 4323 3552 0098 4649 

59-річному Ігорю Перлику
Щоб вижити, вінничанину Ігорю Перлику 
необхідний стент для серця 

У 2001 році в нього стався перший інфаркт, лікарі його витягнули. 
Другий інфаркт у 2016 році ледь не коштував чоловікові життя. Тоді 
в кардіоцентрі пану Ігорю поставили на коронарну артерію стент.

— Він простий, без спеціального покриття, такий, що згодом 
потрібно міняти, — розповідає Ігор Перлик. — Улітку мені 
повідомили, що я знову потребую стентування на основній аорті, 
яка надто сильно звужилась. На все про все в мене часу ще місяць-
два, інакше артерія «зацементується» і вже нічого не врятує.

Щоб зробити цю операцію, чоловіку потрібно 25 тисяч 
грн (на стент, операцію та підтримуючу терапію). Пан Ігор 
пробував взяти кредит у банку чи кредитній спілці, але каже, що 
погана кредитна історія не дає цього зробити. Тому вінничанин 
звертається до небайдужих читачів газети RIA про допомогу.

ПОТРІБНА ОПЕРАЦІЯ!

Реквізити: 
ПриватБанк – 

№ 4149 4378 5548 7904 
(Чорноліс Олена – мама) 

Укрсіббанк – картка 
№26250009734319 

(Чорноліс Володимир – батько)

«Державний Ощадний 
Банк України» — картка 

№5167491003708368 
(Чорноліс Володимир – батько) 

14-річного Богдана
Богдан Чорноліс навчається в дев’ятому класі Вінницької школи №35. Хлопець 
займається стрільбою з блочного лука. Цього року він став чемпіоном України 
серед юніорів. Нещодавно хлопець почав дуже швидко рости. За рік він виріс 
на 15 сантиметрів і часто став відчувати біль у спині. Результати МРТ виявили 
пухлину. Богдану зробили операцію. Лікарі діагностували саркому Юінга. 

Сьогодні стан Богдана надзвичайно складний, він прикутий до ліжка та не 
може обходитися без сторонньої допомоги.  Та незважаючи на складність 
ситуації,  у дитини є шанс на життя.

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ!

Телефони для зв'язку: батько Володимир Чорноліс — (067)5041465, 
мама Олена Чорноліс — (067)4333998.
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

410414

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

410314

410949

— Себорейным дерматитом стра-
дает от 2–5% населения, мужчи-
ны чаще. Предрасполагающие 
и провоцирующие факторы: на-
следственность, псориаз, эмоци-
ональные перегрузки, ВИЧ, нару-
шение питания (недостаточность 
цинка, витаминов РР, В6. Поэтому 
перхоть, это зеркало проблем ор-
ганизма: от гормонов до ЖКТ.
Любое наружное лечение (шам-
пунь) убирает проявление забо-

левания, но не лечит его. Для 
эффективного лечения перхо-
ти целесообразно применение 
препаратов, действие которых 
направлено на подавление бак-
териальной флоры, восстанов-
ление нормального биоценоза 
кишечника и очагов поражения, 
сокращение факторов внешне-
го воздействия, повышение им-
мунитета. Показаны витамины 
группы (B1, B2, B6, B12), аскорби-
новая и фолиевая кислота, вита-
мины А, E, PP. Кожа — показатель 
внутренних проблем организма, 
поэтому для адекватного реше-
ния проблемы иногда требуется 
консультация врачей других спе-
циальностей.

Âàëåðèÿ 
Ïóñòîâàðåíêî
âðà÷-äåðìàòî-

âåíåðîëîã ìåäè-
öèíñêîãî öåíòðà 
“Àëüòàìåäèêà” 

Комментарий эксперта

МИХАИЛ КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671 

Ïðè÷èíîé âîç-
íèêíîâåíèÿ ïåð-
õîòè ìîæåò áûòü 

íàðóøåíèå îáìåíà âåùåñòâ, 
âñëåäñòâèå ÷åãî ïðîèñõîäèò íà-
ðóøåíèå â ðàáîòå ñàëüíûõ æåëåç 
(ñåáîðåÿ), èëè èíôåêöèîííîå ïî-
ðàæåíèå ãðèáêîì, íî â áîëüøèí-
ñòâå ñëó÷àåâ ñðàçó è òî, è äðóãîå. 
Íåðåäêî ýòî ìîæåò áûòü è íàñëåä-
ñòâåííàÿ ïðåäðàñïîëîæåííîñòü.

Äëÿ ëå÷åíèÿ ýòîãî íåäóãà ïðè-
ìåíÿþò øàìïóíè, ìàçè, ñïðåè, íà-
ðîäíûå ñðåäñòâà è äðóãèå ìåòîäû, 
íî íå âñåãäà îíè îêàçûâàþòñÿ ýô-
ôåêòèâíûìè, âåäü ýòî äåëî èíäè-

âèäóàëüíîå äëÿ êàæäîãî. Èäåàëüíî 
áóäåò, åñëè íà÷àòü áîðüáó ñ ïåðõî-
òüþ ñ âèçèòà ê òðèõîëîãó. Íà ÷òî 
äàëåêî íå ó âñåõ õâàòàåò âðåìåíè, 
æåëàíèÿ è ìîòèâàöèè, à âäðóã è òàê 
ñîéäåò. Íî ýòî âàæíî åùå è ïîòîìó, 
÷òî ñ åãî ïîìîùüþ è áûñòðåå, è íà-
âåðíÿêà âàøè ñíåæèíêè ðàñòàþò.

Êñòàòè, íåêîòîðûì îáëàäàòåëÿì 
ïåðõîòè äîñòàòî÷íî ïîäõîäÿùå-
ãî øàìïóíÿ è ïðîáëåìû, ñëîâíî 
íå áûëî âîâñå. À òåì, ó êîãî ýòî 
èç-çà ïîíèæåííîãî èììóíèòåòà, 
äîñòàòî÷íî èçáàâèòüñÿ îò ïðî-
ñòóäû, à ïåðõîòü ïðîéäåò ñàìà.

ШАМПУНИ. Èíîãäà òàê óäèâè-
òåëüíî íàáëþäàòü çà òåì, êàê ïðî-
ñòîé øàìïóíü èçáàâëÿåò îò ïåðõî-

КАК ПОБОРОТЬ 
СНЕЖИНКИ НА ГОЛОВЕ?
Борьба  Перхоть — неприятная и реальная 
причина почувствовать себя неловко, под 
взглядами прохожих или близких людей. 
Пусть она и маленькая, но точно достойна 
того, чтобы от нее избавиться. Но как?

òè, åùå è çà êîðîòêèé ïðîìåæóòîê 
âðåìåíè. Òîãäà âîçíèêàåò âîïðîñ 
“Êàêèì îáðàçîì?”, íà ÷òî åñòü 
äîñòàòî÷íî ïðîñòîå îáúÿñíåíèå.

Âñå äåëî â òîì, ÷òî ñðåäñòâà, 
êîòîðûå ïðåäíàçíà÷åííûå äëÿ 
ýôôåêòèâíîé áîðüáû ñ ïåðõî-
òüþ, ñîäåðæàò íåêîòîðûå ëå-
êàðñòâåííûå äîáàâêè, ê ïðèìåðó: 
ïðîòèâîçóäíûå — ãîëîâà ÷åøåòñÿ 
ìåíüøå, ïåðõîòè ïîóáàâèëîñü; 
ïðîòèâîãðèáêîâûå — ãðèáîê 
íå ðàçìíîæàåòñÿ, íàëè÷èå ñî-
êðàòèëîñü; ïðîòèâîâîñïàëè-
òåëüíûå — êîæà óñïîêàèâàåòñÿ; 
êåðàòîëèòèêè — îìåðòâåâøèå 
êëåòêè óäàëÿþòñÿ ñ ãîëîâû; âè-
òàìèíû — íàñûùåíèå íåîáõî-
äèìûìè êîìïîíåíòàìè.

Ñóùåñòâóåò ìíîæåñòâî ëå÷åá-
íûõ øàìïóíåé, êîòîðûå ïðîäà-
þòñÿ â àïòåêàõ, à èõ äåéñòâèå 
ìàñøòàáíåå, ÷åì îò îáû÷íûõ 
êîñìåòè÷åñêèõ ïðåïàðàòîâ äëÿ 
âîëîñ. Îíè ñîäåðæàò â ñåáå àíòè-
áèîòèêè è ñïîñîáñòâóþò íå ïðî-
ñòî èñêîðåíåíèþ ïðîáëåìû, 
à è ëå÷åíèþ ïîðàæåííîé êîæè.

РАСЧЕСКА И ГОЛОВНЫЕ УБОРЫ. 
Ìíîãèå çíàþò, ÷òî ïåðõîòü èìååò 
ñâîéñòâî âîçâðàùàòüñÿ ïîâòîð-
íî, íî ìàëî êòî çíàåò, ïî÷åìó. 
Ïðè÷èíà êðîåòñÿ â ãëàâíîì ðàç-
íîñ÷èêå èíôåêöèè — ðàñ÷åñêå. 
Ýòî òàêàÿ âåùü, êîòîðàÿ àäåêâàò-
íî âîñïðèíèìàåò òîëüêî îäíîãî 
õîçÿèíà, ñîîòâåòñòâåííî, äàâàÿ 
åå äðóãèì, íóæíî ïîìíèòü, ÷òî 
ýòî ìîæåò ïðèâåñòè ê äîñòàòî÷-
íî íåïðèÿòíûì ïîñëåäñòâèÿì. 
Ïîýòîìó åå ïðîñòî íåîáõîäèìî 
äîáðîñîâåñòíî ïðîäåçèíôèöè-
ðîâàòü âî âðåìÿ ëå÷åíèÿ è ïîñëå 
èçáàâëåíèÿ îò ýòîé ïðîáëåìû. 
À ëó÷øå ïðîñòî ñìåíèòü åå. Àíà-
ëîãè÷íî è ñ ãîëîâíûìè óáîðàìè: 
êåïêè, ïëàòêè, øàïêè è ïðî÷èå 
øëÿïû. Îäíàêî, åñëè âû èìååòå 
êðåïêèé èììóíèòåò, òî â áîëü-
øèíñòâå ñëó÷àåâ ýòà ïðîáëåìà 
íå áóäåò äëÿ âàñ ñòðàøíà.

Перхоть — это то, что придает человеку нездоровый вид, делает его неаккуратно выглядя-
щим, а иногда по этой причине о человеке складывается не самое приятное впечатление. 
В официальной трактовке перхоть — это заболевание, которое характеризуется отслоением 
чешуйчатых частиц кожи на протяжении длительного периода. Обычно встречается на обиль-
но покрытой волосяным покровом коже головы. Примерно каждый третий житель нашей пла-
неты страдает от этой проблемы, а каждый второй сталкивался с ней, хоть раз в своей жизни.

Элементарные Элементарные 
мелочи, мелочи, 
которые которые 

сохранят сохранят 
здоровье здоровье 

волосволос

тщательный уход 
за волосяным по-

кровом головы

употреблять больше 
свежих фруктов 

и овощей

Актуальными средствами против перхоти можно считать различные масла, мыло, соль, соду 
и даже лук, что, собственно, найдется в каждом доме. Но перед этим следует точно узнать, что 
именно необходимо вашим волосам в сложившейся ситуации. Средства эти, хоть и народные, 
но помогают справиться с проблемной кожей на голове и привести ее в прежнее здоровое 
состояние. Главное помнить, что перхоть не приходит на всю жизнь, а избавиться от нее 
не так уж и сложно. Главное уделить немного внимания своим волосам.

САМЫЕ ПРОСТЫЕ ПРАВИЛА 
  Волосы следует мыть мягкой водой 

  Не нужно сильно тереть кожу головы 

  Мыть, когда действительно 
необходимо 

  Если мыть часто, то использовать 
специальные средства 

  Если укладываете волосы, то на ночь 
все смывайте 

  Если держите волосы под 
полотенцем, то не следует делать 
этого длительное время 

  Не помешает массаж головы, 
достаточно и одного раза в неделю

наполнять кожу ви-
таминами и прочими 

благодетельными 
веществами (отвары, 

маски, масла, 
сыворотки и прочее) — 

индивидуально

придерживаться диеты 
в период вспышки, при 
этом ограничить себя 

в потреблении жирно-
го, соленого, острого, 

кофе и алкоголя, диету 
назначает врач
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Призерка світу 
 Ó Àñòàí³ (Êàçàõñòàí) 
ïðîõîäèâ ÷åìï³îíàò ñâ³òó 
ç ÌÌÀ (çì³øàíèõ ºäèíî-
áîðñòâ). Ïðåäñòàâíèöÿ Òóëü-
÷èíñüêîãî ðàéîíó Òåòÿíà 
Ñîëÿð âèáîðîëà áðîíçîâó 
íàãîðîäó.

Чудово 
зорієнтувалися 
 Â³äáóëèñÿ ì³æíàðîäí³ 
çìàãàííÿ ç³ ñïîðòèâíîãî 
îð³ºíòóâàííÿ «Êóáîê Îí³ùó-
êà». Âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 2 çäîáóëè äå-
ñÿòîê ìåäàëåé, ñåðåä ÿêèõ äâ³ 
çîëîò³. Çîêðåìà, ÷åìï³îíàìè 
ñòàëè Ïîë³íà Çàõàðîâà (ñåðåä 
æ³íîê) ³ Àðòóð Êîâàëü÷óê 
(þíàêè äî 12 ðîê³â).

Побив рекорд 
 Íà Êóáêó Ïîä³ëëÿ ç êó-
ëüîâî¿ ñòð³ëüáè â³ííèöüêà 
çá³ðíà ïîñ³ëà ïåðøå ì³ñöå. 
Ó ñòð³ëüá³ ç ãâèíò³âêè íàø 
Îëåã Öàðüêîâ íå ëèøå ñòàâ 
÷åìï³îíîì, àëå é âñòàíî-
âèâ íîâèé ðåêîðä Óêðà¿íè. 
Ó ñòð³ëüá³ ç ï³ñòîëåòà ïåðåì³ã 
Ïàâëî Êðåïîñòíÿê.

Закрили сезон 
 Íà áàç³ ñïîðòøêîëè 
¹ 2 ïðîâåëè â³äêðèòèé 
÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç âåñëó-
âàëüíîãî ñëàëîìó «Çàêðèòòÿ 
ñåçîíó». ×åìï³îíàìè â ð³ç-
íèõ âèäàõ ñòàëè ªâãåí Òóð-
êåíè÷, Ñåðã³é Ãîð³ëü÷àíèé, 
Ìàêñèì Ðóäèé, Êèðèëî 
Êóøí³ð òà Â³êòîð³ÿ 
Äîáðîòâîðñüêà.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

ÑÏÎÐÒ

Випуск №43 (1012)
Популярні двоходові задачі-мініатюри пропонуємо розв’язати на діа-
грамі, не розставляючи шахи на шахівниці. Серед них є задача-загадка, 
в якій необхідно визначити, хто робив останній хід — білі чи чорні, щоб 
«докопатися» до правильного рішення. 

Задача №2063-2066. М.Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №43 (1357) 25 жовтня 2017 року
Задача №2059
1...Cb7(A)+  2. Kpa7(B) b6(C)x;
1.Kpa7(B)! b6(C)+  2. Kpa8 Cb7(A)x — чергування ходів  АВС-ВСА.
Задача №2060
1...Tf7+  2. Kph8 g7x; 1… gh7:  2. Kph8 hg8: Фx; Cf7! gh7:  2. Cg6 h8Фx;
Задача №2061
1… Cd6  2 d3 Ce5x; 1...Ce7  2.d3 Cf6x; 1… Cf8  2. d3 Cg7x;  1. Kpd3! Td2+  
2.Kpc3 cb4x - правильні мати.
Задача №2062
1… Te4+ 2. Kpb3 Th4x; 1. Kpf3! Kpg1  2. Tg4! Te3x — правильний мат.

М. Пархоменко

Під Вінницею є кілька баз кін-
ного спорту. Це «Зачароване 
озеро» (біля Стрижавки), стай-
ня «Альтера-Віта» (Яришівка) 
і комплекс КСК «Вінниччина» 
(Агрономічне).
Кінь для перегонів коштує від 
10 тисяч доларів. Але його можна 

орендувати. У клубах працюють 
тренери та інструктори, які навча-
ють дебютантів. За кожне трену-
вання в середньому доведеться 
викласти 250 грн. Довідки за те-
лефоном: 096–737–05–33 (пред-
ставник обласної федерації кін-
ного спорту Наталя Бобровська).

Де займатися
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  Â³ííèöüê³ áîðö³ çà òðà-
äèö³ºþ óñï³øíî âèñòóïàþòü 
íà ì³æíàðîäíîìó ð³âí³ ñåðåä 
ìàéñòð³â. Â³äçíà÷èëèñÿ âîíè 
é íà âåòåðàíñüêîìó ÷åìï³îíàò³ 
ñâ³òó ç ñàìáî, ÿêèé ïðîõîäèâ 
â ñïîðòêîìïëåêñ³ «Dak Peraias» 
ó ãðåöüêèõ Ñàëîí³êàõ.

Íà êèëèì âèõîäèëè 270 ñïîðòñ-
ìåí³â ç 18 êðà¿í ñâ³òó. Ñåðåä íèõ 
áóëè òðè ñàìá³ñòè ç íàøîãî ðå-

ã³îíó. Âîíè ïîñ³ëè äðóãå ì³ñöå 
â êîìàíäíîìó çàë³êó ³ çäîáóëè 
îñîáèñò³ íàãîðîäè.

Áðîíçó ñåðåä âåòåðàí³â 60–
64 ðîê³â âèáîðîâ ïðåäñòàâíèê 
Â³ííèö³ Âîëîäèìèð Ñòðþê (ó âàç³ 
äî 82 êã). Â³í ðîçòàøóâàâñÿ 
íà ï’ºäåñòàë³ óñë³ä çà ïðåäñòàâ-
íèêàìè Ðîñ³¿, ùî º çàñíîâíèêîì 
ñàìáî.

Ó â³êîâ³é êàòåãîð³¿ 35–39 ðî-
ê³â òðåò³ì ñòàâ â³ííè÷àíèí Áî-

ðèñ Ìàêñèì÷óê (ó âàç³ äî 74 êã), 
ÿêèé ðàí³øå âæå áóâ ïðèçåðîì 
÷åìï³îíàò³â ñâ³òó ñåðåä ìàéñòð³â 
ç äâîõ âèä³â áîðîòüáè. Áîðèñ 
òàêîæ ïðîïóñòèâ ïîïåðåäó ëèøå 
ðîñ³ÿí.

Ùå îäíó ìåäàëü, âæå ñð³áíî-
ãî ´àòóíêó, âèáîðîâ âàæêîâèê 
(äî 100 êã) ç Ëàäèæèíà Àíàòîë³é 
Ïøåìèíñüêèé. Ó ô³íàë³ â³êîâî¿ 
êàòåãîð³¿ 45–49 ðîê³â â³í ïîñòó-
ïèâñÿ êàçàõó.

Борис Максимчук 
поступився лише 
засновникам самбо — 
росіянам

Самбісти-ветерани 
привезли медалі з Салонік

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó Â³ííèö³ ïî÷àëè àêòèâí³øå 
ðîçâèâàòè ê³ííèé ñïîðò. Óæå 
ñòâîðåíà îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ ç 
öüîãî ïîïóëÿðíîãî îë³ìï³éñüêî-
ãî âèäó. À íåùîäàâíî ïðîâåëè é 
ïåðø³ â³äêðèò³ ì³ñüê³ çìàãàííÿ. 
Âîíè â³äáóëèñÿ íà áàç³ «Çà÷àðî-
âàíå îçåðî», ùî á³ëÿ Ñòðèæàâêè.

МЕДОГЛЯД У СЕРЕДИНІ ДИС-
ТАНЦІЇ. Âåðøíèêè äîëàëè äèñ-
òàíö³þ ó 20 êì. Ï³ñëÿ ¿¿ ïîëîâèíè 
êîí³ â³äïî÷èâàëè. Ï³ñëÿ äðóãî¿ 
ïîëîâèíè äèñòàíö³¿ âðó÷àëè ìå-
äàë³, ãðàìîòè òà ö³íí³ ïîäàðóíêè, 
ÿê çàâæäè ó ñïîðò³. Àëå öüîãî 
ðàçó ñåíñ ìàëî ³íøå. Ãîëîâíå, 
ùîá òâàðèíà íå çàõâîð³ëà ³ íå çà-
øêóòèëüãàëà ï³ä ÷àñ ïåðåãîí³â.

— Ó ñåðåäèí³ äèñòàíö³¿ íà âå-
òåðèíàðíèé êîíòðîëü éäå òîé 
ó÷àñíèê, ÷èé ê³íü øâèäøå â³ä-
íîâèâñÿ. Õòîñü ïðè¿õàâ ³ ÷åêàº 
20 õâèëèí, ïîêè òâàðèíà â³ä-
ïî÷èíå. Ìîæíà ï³òè íà îãëÿä ³ 
÷åðåç ï’ÿòü õâèëèí. Àëå, ÿêùî 
ó êîíÿ ïîãàí³ ïîêàçíèêè, éîãî 
â³äïðàâëÿþòü ïîãóëÿòè íà ï³â-
ãîäèíè. Ëèøå êîëè âñå ïðèõîäèòü 
ó íîðìó, äîïóñêàþòü äî äðóãî¿ 
÷àñòèíè ïåðåãîí³â, — ðîçïîâ³ëà 

ñï³âîðãàí³çàòîð çìàãàíü, âåòåðè-
íàðíèé ë³êàð îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
ê³ííîãî ñïîðòó Íàòàëÿ Áîáðîâ-
ñüêà.

СПОРТ ОБРАЛА СЕРЦЕМ. Ó çìà-
ãàííÿõ âçÿëè ó÷àñòü ñïîðòñìåíè 
Â³ííèö³, Â³ííèöüêîãî ðàéîíó ³ 
Æèòîìèðà. 

— Ó Â³ííèö³ íàø âèä á³ëüøå 
îáèðàþòü ä³â÷àòà. Íàïåâíî, ó íàñ 
á³ëüøå ëþáîâ³ äî êîíåé, à òàêîæ 
òåðï³ííÿ, — ïîÿñíþº ïðåäñòàâ-
íèöÿ «Êîí³-ïîí³» êëóáó Äàð’ÿ 
×îðíà. — Ê³ííèì ñïîðòîì íà ëþ-
áèòåëüñüêîìó ð³âí³ ÿ çàéìàþñÿ 
13 ðîê³â. Îáðàëà éîãî ñåðöåì — 
ëþáëþ êîíåé. Ìîÿ ìàìà òðèìàº 
ïðèâàòíó ñòàéíþ.

Çà ñëîâàìè Äàð’¿ ×îðíî¿, äëÿ 
ïåðåãîí³â çîâñ³ì íå îáîâ’ÿçêîâî, 
ùîá ê³íü áóâ ïîðîäèñòèì. Ïðè-
ì³ðîì, ó íå¿ çàðàç òâàðèíà-ïî-
ëóêðîâêà: íàïîëîâèíó òîð³ºöü, 
íàïîëîâèíó — óêðà¿íåöü. Ä³â÷èí³ 
íàâ³òü çäàºòüñÿ, ùî ìåíø ïîðî-
äèñòèé ê³íü êðàùå á³æèòü, áî 
á³ëüø ñïîê³éíèé.

ДІТИ ПОЧИНАЮТЬ З ПОНІ. Íà 
çìàãàííÿ ïðèâåëè øîòëàíäñüêî-
ãî ïîí³ íà ³ì’ÿ «²ííà». Âëàñíèê 
òâàðèíè Îëåêñ³é Øëÿõîâèé ðîç-

У ВІННИЦІ В ЖОКЕЇ 
ЙДУТЬ ЛИШЕ ДІВЧАТА 
Новинка  Фінішували перші відкриті 
змагання з кінного спорту. У перегонах 
на 20 км змагалися лише представниці 
прекрасної статі

Настя Кравчук (12) мріє стати професіоналом з конкуру 
(подолання перешкод) 

êàçàâ, ùî ó âåëèêèõ ì³ñòàõ ïðî-
õîäÿòü ïåðåãîíè íà ïîí³. Ó Â³-
ííèö³ ùå äî öüîãî íå ä³éøëè.

— Ä³òÿì ðåêîìåíäóºòüñÿ ïî÷è-
íàòè ñàìå ç ïîí³. Íà íüîãî ìîæíà 
ñàäæàòè ìàëþêà äî ðîêó, — êàæå 
Îëåêñ³é Øëÿõîâèé. — Êð³ì òîãî, 
ùî ïîí³ ìåíøå êîíÿ, ó äîãëÿä³ 
â³í í³÷èì íå â³äð³çíÿºòüñÿ. Ò³ëü-
êè ¿ñòü ó÷åòâåðî ìåíøå.

Ä³òè ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü ³ 
ó çâè÷àéíèõ ïåðåãîíàõ.

Íà òóðí³ð³ ìîæíà áóëî ïîáà-
÷èòè 12-ð³÷íó Íàñòþ Êðàâ÷óê. 
Âîíà êàòàëàñÿ, àëå íå âèñòóïàëà, 
àäæå ¿¿ êîáèëà âèÿâèëàñÿ âàã³ò-
íîþ. Ó ä³â÷èíè º é ³íøèé ê³íü, 
àëå â³í ùå çàìàëèé äëÿ ïåðåãîí³â 
(ëèøå 1,6 ðîêó).

— Çàéìàþñÿ ê³ííèì ñïîðòîì 
ç øåñòè ðîê³â. Íà ñòàéíþ ìåíå 
â³äâåëà ìàìà. Ï³ñëÿ ïàä³íü çà-
ëèøàëèñÿ ñèíö³, àëå í³÷îãî ñåð-
éîçíîãî. Íå ñòðàøíî çìàãàòèñÿ 
ç äîðîñëèìè. Ó ìîºìó â³ö³ âæå 

ìîæíà âèñòóïàòè íà çìàãàííÿõ 
íà êîíÿõ, à íå íà ïîí³. Ìð³þ 
ñòàòè ïðîôåñ³îíàëîì ç êîíêóðó 
³ âèéòè íà ì³æíàðîäíó àðåíó, — 
ðîçïîâ³ëà Íàñòÿ Êðàâ÷óê.

ГОТУЮТЬ ПЕРЕГОНИ НА 40 КМ. 
Ïðåçèäåíò ôåäåðàö³¿ ê³ííîãî 
ñïîðòó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Îëåã 
Íîðìàí:

— Õî÷åìî ïðîâåñòè ïåðåãîíè 
íà 40 ê³ëîìåòð³â. Çàïðîñèìî 
íà íèõ ñïîðòñìåí³â ç Êèºâà òà 
³íøèõ ðåã³îí³â. Ó Â³ííèö³ íå áðà-
êóº ïðèõèëüíèê³â ê³ííîãî ñïîð-
òó, òîìó çáèðàºìîñÿ îðãàí³çóâàòè 
ìàñîâèé òóðí³ð. Îáîâ’ÿçêîâî çà-
ëó÷àòèìåìî é ñïîðòñìåí³â-÷î-
ëîâ³ê³â.

Íàãàäàºìî, ³ñíóþòü ð³çí³ âèäè 
çìàãàíü: êîíêóð (ïîäîëàííÿ ïå-
ðåøêîä), âè¿çäêà (äðåñóðà ç âè-
êîíàííÿì ïåâíèõ åëåìåíò³â), 
äèñòàíö³éí³ ïåðåãîíè ³ çàá³ãè ç 
äâîêîë³ñíèìè â³çêàìè.
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«Çà æèçíü! Ëå-
õàé!» — òàêèì ÿð-

êèì æèçíåóòâåðæäàþùèì àê-
êîðäîì ôèíèøèðîâàëà íîâàÿ 
âñòðå÷à âèííè÷àí ñ ëþáèìûìè 
àêòåðàìè «Ìàñêè-Øîó». Áëàãî-
äàðÿ êîìåäèè «Îäåññêèé ïîä-
êèäûø» 30 îêòÿáðÿ â òåàòðå 
èìåíè Ñàäîâñêîãî âèííè÷àíå 
ñìîãëè íå òîëüêî âäîâîëü íà-
ñìåÿòüñÿ, íî è âñïîìíèòü î òîì, 
÷òî èñòèííûå ÷óâñòâà, äîáðîòà 
è ëþáîâü — ñàìîå öåííîå, ÷òî 
ó íàñ åñòü.

«Ëþäåé, ÷òî íå îñòàâèëè 
íà çåìëå áëèçêèõ, êîòîðûå èõ ïî-
íàñòîÿùåìó ëþáÿò, â ðàé íå áå-
ðóò!» — òàêóþ ìóäðîñòü èç ïó-
òåøåñòâèÿ íà òîò ñâåò âî âðåìÿ 
êîìû ïîäàðèë çðèòåëÿì ãåðîé 
âåëèêîëåïíîãî Áîðèñà Áàðñêîãî.

Ìóäðûõ è òî÷íûõ ôðàç â ñïåê-
òàêëå áûëî ìíîæåñòâî! Óâëåêà-
òåëüíûé ñþæåò Ãåîðãèé Äåëèåâ, 
Áîðèñ Áàðñêèé è Íàòàëèÿ Áóçüêî 
óêðàñèëè ñâîåé áëåñòÿùåé èãðîé, 
òîíêèì þìîðîì è äàæå òàíöà-
ìè. Â ôèíàëå çâåçäíàÿ òðîèöà 
«Ìàñîê» óäèâèëà òàêèìè ÿðêèìè 
òàíöåâàëüíûìè ïà, ÷òî çàë òóò æå 
âñòàë, ÷òîáû áóðíûìè àïëîäèñ-
ìåíòàìè, ñòîÿ, ïðèâåòñòâîâàòü 
ëþáèìûõ àðòèñòîâ.

Êîìïëèìåíò î ÷óäåñíîì ÷óâ-
ñòâå ðèòìà è óìåíèè òàíöåâàòü 
Áîðèñ Áàðñêèé òðàäèöèîííî 
ïðèíÿë ñ þìîðîì.

— Ó âàñ ÷óäåñíûé âêóñ! — 
óëûáíóëñÿ íàðîäíûé àðòèñò 
Óêðàèíû. — ß ëþáëþ òàíöå-
âàòü. Øåñòü ëåò íàçàä â «Òàíöàõ 
ñî çâåçäàìè» íà ÑÒÁ áûë ãëàâíîé 
çâåçäîé!

Áîðèñ, âî âðåìÿ ïðåäûäóùåãî 
ïðèåçäà «Ìàñîê» â Âèííèöó, âû 
êàê ðàç öèòèðîâàëè àâòîðà ïüåñû 
«Îäåññêèé ïîäêèäûø» Ãåîðãèÿ 
Ãîëóáåíêî, êîòîðûé ãîâîðèë, ÷òî 
Îäåññà — ýòî óëûáêà Áîãà. À Âèí-
íèöà, ïî-âàøåìó, ÷òî?

— Ýòî ðîäíàÿ ñåñòðà Îäåññû. 
Áëèçíÿøêà! ß ïðîñòî ñ÷èòàþ, 
÷òî ñàìûé êðàñèâûé ãîðîä — 
ýòî òàì, ãäå æèâóò òâîè äðóçüÿ. 

Ó ìåíÿ â Âèííèöå íåèìîâåðíî 
ìíîãî äðóçåé! Îíè, ê ñîæàëå-
íèþ, ñåãîäíÿ íå ñìîãëè ïðèéòè 
íà ñïåêòàêëü. Ó íèõ áûëî ñâîå 
ìåðîïðèÿòèå. Ýòî è Âèòÿ Áàéðàê, 
è Æåíÿ Ìàéäàíèê. Æàëü, ÷òî èõ 
íå óâèäåë, íî ÿ ïðåäñòàâëÿþ, êà-
êèå îíè ñåé÷àñ õîäÿò — ñ ïîêó-
ñàííûìè íîãòÿìè è ïîêóñàííû-
ìè ëîêòÿìè (óëûáàåòñÿ).

Îíè, ïðàâäà, ìíîãîå ïîòåðÿëè! 
Ïî ñïåêòàêëþ «Îäåññêèé ïîäêè-
äûø» «Ìàñêè» ñíÿëè ôèëüì. Óæå 
äàæå áûëà ïðåçåíòàöèÿ â Êèåâå. 
À êîãäà ôèëüì âûéäåò â øèðîêèé 
ïðîêàò?

— Âñå çàâèñèò îò ìíîãèõ ôàê-
òîðîâ. Âî-ïåðâûõ, ìû íèêîãäà 
íå èìåëè îïûòà äèñòðèáóöèè 
êèíî, ñåé÷àñ èçó÷àåì — íî ýòî 
áîëüøå âîïðîñ ê Äåëèåâó. È âòî-
ðîå — íîâûå çàêîíû íàøåãî 
ïðàâèòåëüñòâà îá óêðàèíèçà-
öèè. Ó íàñ îäåññêèé þìîð è ÿ, 
ïðàâäà, íå çíàþ, êàê åãî ìîæíî 
ïåðåâåñòè íà óêðàèíñêèé. Ìî-
æåò, òèòðû ïóñòèì. Ïîñìîòðèì! 
Îáðàáîòàííûé êàìåíü íà çåì-
ëå íå âàëÿåòñÿ! Êîãäà-òî î÷åíü 
äàâíî ÿ ïðèäóìàë ñòèõîòâîðåíèå: 
«Ñóäüáà àðòèñòà — ýòî òà åùå 
ôèãíÿ íåëåãêàÿ. Î åñëè áû âû 
çíàëè… Ñûãðàòü â êèíî ïëîõîì 
Ãîñïîäü áåðåã ìåíÿ! Â õîðîøåå — 
âîîáùå íå ïðèãëàøàëè…» «Îäåñ-
ñêèé ïîäêèäûø» — ýòî ëó÷øèé 
óêðàèíñêèé èãðîâîé ïîëíîìå-
òðàæíûé ôèëüì. Ìíå íå ñòûä-
íî íè çà îäèí êàäð, íè çà îäíî 
ìãíîâåíèå! 

Âî âðåìÿ ñúåìîê, êîòîðûå øëè 
â Îäåññå, ãîâîðÿò, âàì ïîìîãàëè 
ïðîñòûå îäåññèòû.

— Îíè íå òîëüêî ó÷àñòâîâàëè 
â ñúåìêàõ, íî è — â êðàóäôàí-
äèíãîâîé êîìïàíèè («Îäåññêèé 
ïîäêèäûø» — ïåðâûé óêðàèí-
ñêèé ôèëüì, ñíÿòûé íà äåíü-
ãè, êîòîðûå ëþäè ïåðå÷èñëÿëè 
ñî âñåãî ìèðà, — ïðèì. àâò.). 
È íå òîëüêî îäåññèòû, à âîîá-
ùå âñÿ Óêðàèíà è äàæå ìèð — 
ñî âñåõ óãîëêîâ íàì ïîìîãàëè 
äåíüãàìè, ÷òîáû ôèëüì ïîÿ-
âèëñÿ. È ýòî î÷åíü òðîãàòåëüíî! 
Ó ìåíÿ ïðèíöèï ïî æèçíè, ÷òî 
õîðîøåå ïðèòÿãèâàåò ê ñåáå õî-
ðîøåå, à ïëîõîå — îòòàëêèâàåòñÿ 

БОРИС БАРСКИЙ: «УСЫ В МОЕЙ СЕМЬЕ 
НОСИЛИ ВСЕ! ДАЖЕ БАБУШКА!»
Мудрый комик  Любимый 
актер легендарного «Маски-Шоу» в 
эксклюзивном интервью RIA рассказал, 
как изучал атомную энергетику и получал 
самый крутой международный диплом 
«старого дурака». Почему готов стать на 
защиту каждого юмориста и как «Маски» 
во время недавних гастролей в Китае 
почувствовали себя «Ласковым маем»

è íå ïðèëèïàåò! Î÷åíü ìíîãî õî-
ðîøèõ ëþäåé îêàçàëèñü ñ íàìè 
ðÿäîì. È ýòî íå òîëüêî òå, êòî 
ïîìîãëè ôèíàíñîâî èëè ó÷àñòâî-
âàëè â ñúåìêàõ, ñòàðàëèñü äàæå 
ïðîñòî ìèìî ïðîõîäÿùèå ëþäè. 
Ó íàñ áûëà ïðîñòî ãåíèàëüíàÿ 
ãðóïïà, êîòîðàÿ ñ ïåðâîãî ìãíî-
âåíèÿ ñúåìîê, ñ ïåðâîãî äóáëÿ 
âëþáèëèñü â ýòî êèíî, êàê è ìû 
â íåãî âëþáëåíû. Ýòî ñëîâíî áà-
öèëëà, êàêîé-òî âèðóñ, êîòîðûì 
ìû çàðàçèëè âñþ ãðóïïó! Ïðîñòî 
êîãäà òû ÷òî-òî äåëàåøü ñ ëþ-
áîâüþ è ðàäîñòüþ, òî÷íî òàê æå 
è çðèòåëè âñå âîñïðèíèìàþò — 
ñ ðàäîñòüþ è ëþáîâüþ. ß äóìàþ, 
÷òî ó íàøåãî ôèëüìà áîëüøîå 
áóäóùåå!

Â «Îäåññêîì ïîäêèäûøå» ÷ó-
äåñíî ðàñêðûòà òåìà îòöîâñòâà. 
Ïîìíèòå ñâîå îùóùåíèå, êîãäà 
âû âïåðâûå ñòàëè îòöîì?

— Êîíå÷íî! ß äàæå ïîìíþ, 
êîãäà ÿ ó ïàïû ñâîåãî ïîÿâèëñÿ. 
Ìîé ïàïà âñåãäà ãîâîðèë: «Âñå 
ïðåêðàñíîå âñåãäà äåëàåòñÿ ñ ëþ-
áîâüþ!» Ïîòîì îí äåëàë ïàóçó 
è ïðîäîëæàë: «Ïîñìîòðè íà ñåáÿ 
â çåðêàëî!» ß ñìîòðåë è ïîíè-

ìàë — äà, ñ ëþáîâüþ! (ñìååòñÿ) 
È ýòî æå ÿ èñïûòûâàë, ãëÿäÿ 
íà ñâîèõ äåòåé.

Íåäàâíî «Ìàñêè-Øîó» ìåñÿö 
áûëè íà ãàñòðîëÿõ â Êèòàå…

— Ìû ïîëó÷èëèñü, êàê «Ëàñêî-
âûé ìàé» — è òóò, è òàì (ñìå-
åòñÿ). Ðåáÿòà âîçèëè â Êèòàé 
äåòñêèé ñïåêòàêëü, à ÿ îñòàëñÿ 
â Îäåññå, â íàøåì òåàòðå èãðàë 
«Äèêàðÿ» è êàê ðàç «Îäåññêèé 
ïîäêèäûø» — ñ Ëåøåé Àãîïüÿ-
íîì èç «Êàëàìáóðà» è Òàíåé 
Èâàíîâîé èç «Äåðåâíè äóðàêîâ».

Íåìíîãèå çíàþò, ÷òî âû îêîí÷è-
ëè ôàêóëüòåò àòîìíîé ýíåðãåòèêè. 
×òî-òî ïîìíèòå èç òîé îòðàñëè?

— Ýòî áûëî ñëèøêîì äàâíî. 
Ïðîøëî 36 ëåò, êàê â 1981-ì 
ÿ îêîí÷èë Îäåññêèé ïîëèòåõíè-
÷åñêèé. Íî èíîãäà ìíå âñå æå 
ñíÿòñÿ óæàñíûå ñíû. Ó àðòèñòîâ 
îäèíàêîâûå êîøìàðû: êîãäà òû 
íå óñïåâàåøü íà ñöåíó, ó òåáÿ 
÷òî-òî ñ ðåêâèçèòîì èëè òû çàáûë 
ñëîâà — ïðîñûïàåøüñÿ â õîëîä-
íîì ïîòó. À ïåðèîäè÷åñêè ìíå 
ñíèòñÿ, ÷òî ÿ ïðèõîæó íà ðàáîòó, 
íî íè÷åãî íå ïîìíþ. Ìíå íóæíî 
ñðî÷íî ñäåëàòü êàêîé-òî ïðèáîð, 
à ÿ íå ïîìíþ, êàê ïàÿëüíèêîì 
ïàÿòü… Áûâàþò åùå è äðóãèå 
ñíû — íàâåðíîå, èç ïðîøëîé 
æèçíè! — ÷òî ÿ íà âòîðîì êóðñå 

áðîñèë èíñòèòóò. Ýòî ÿ, êñòàòè, 
çàìûøëÿë! Âñþ äîðîãó äóìàë, ÷òî 
íàäî áðîñèòü, äà è âñå ïåäàãîãè 
ãîâîðèëè: «Òû íå ñâîèì äåëîì 
çàíèìàåøüñÿ». Íî ÿ óâåðÿë, ÷òî 
î÷åíü ëþáëþ àòîìíóþ ýíåðãåòè-
êó (óëûáàåòñÿ). Ñåé÷àñ ìíå ñíèò-
ñÿ ñîí, ÷òî ÿ èíñòèòóò âñå-òàêè 
áðîñèë, óæå ïÿòûé êóðñ è âñå 
çàùèùàþò äèïëîìû. Ðîäèòåëè 
æäóò, ÷òî è ÿ äèïëîì ïðèíåñó, 
à ÿ äàæå íå ïðåäñòàâëÿþ, êàê èì 
ñêàçàòü, ÷òî ÿ òðè ãîäà ãóëÿë, òà-
êóþ êëàññíóþ æèçíü âåë è òåïåðü 
âñå ðóøèòñÿ…

— Óæå ïðèíÿòî ãîâîðèòü — çíà-
ìåíèòûå «áàðñêèå» óñû. Êîãäà âû 
íà÷àëè óñû íîñèòü?

— Ýòî î÷åíü äàâíÿÿ òðàäèöèÿ! 
Ó ìåíÿ âñÿ ñåìüÿ ñ óñàìè!

Âñå-âñå?
— Äà! È ïàïà, è áàáóøêà, 

è ïðàáàáóøêà! (ñìååòñÿ) Êîãäà 
ó ìåíÿ óñû íà÷àëè ðàñòè, ñ òåõ 
ïîð èõ íèêîãäà è íå ñáðèâàë.

Ïîäêðó÷èâàåòå èõ è â æèçíè? Èëè 
òîëüêî ïåðåä âûõîäîì íà ñöåíó?

— Â 1995 ãîäó ìû ñíèìàëè 
«Ìàñêè â êàáàðå» — ìåñÿöåâ 
ïÿòü ñúåìêà äëèëàñü. ß èãðàë 
êîíôåðàíñüå è ìíå êàæäûé 
ðàç ïîäêðó÷èâàëè óñû ïëîéêà-
ìè. Íî òàê êàê ÿ íåóñèä÷èâûé, 
ìíå âñå âðåìÿ îáæèãàëè ùåêè. 
Íà òðåòèé äåíü ÿ ïîäóìàë: êàêîé 
ñìûñë âå÷åðîì ðàñêðó÷èâàòü óñû, 
åñëè óòðîì âñå ðàâíî áóäóò ìåíÿ 
ìó÷èòü. Òàê ÷òî ÿ óæå ñàì íà÷àë 
èõ ïîäêðó÷èâàòü. À ïîòîì ó ìåíÿ 
äàæå æåñò-ïàðàçèò ïîÿâèëñÿ: 
êîãäà çàäóìûâàþñü, ÿ ñðàçó óñû 
êðó÷ó. À îíè ó ìåíÿ, çíàåòå, êà-
êèå ïûøíûå áûëè! (óëûáàåòñÿ) 
Ñî ñïèíû âûãëÿäûâàëè! Ýòî ñåé-
÷àñ ëèíüêà îñåííÿÿ…

— Âû ïðèíèìàëè ó÷àñòèå â øîó 
«Êîìèê íà ìèëëèîí» íà ICTV. 

Ñî ìíîãèìè þìîðèñòàìè äðóæèòå? 
È êòî èç íèõ âàì ñàìûé áëèçêèé?

— Äà ñî âñåìè äðóæó, êòî þìî-
ðîì çàíèìàåòñÿ! Êàê ãîâîðÿò: 
áîëüíûå íà ãîëîâó ëþäè äîëæ-
íû äåðæàòüñÿ âìåñòå, ïîòîìó ÷òî 
íàñ íå òàê óæ ìíîãî! (óëûáàåòñÿ) 
È òàê ïðîèñõîäèò íå òîëüêî ó íàñ 
â Óêðàèíå, íî è ïî âñåìó ìèðó. 
Ýòî ìû ÷åòêî ïî÷óâñòâîâàëè 
ñ Ãåîðãèåì Äåëèåâûì, êîãäà íàñ 
ïðèíèìàëè â àêàäåìèêè Ìåæäó-
íàðîäíîé àêàäåìèè äóðàêîâ, êî-
òîðóþ â Ïàðèæå îñíîâàë Ñëàâà 
Ïîëóíèí. Ìíå âðó÷èëè äèïëîì 
ñ ïî÷åòíûì çâàíèåì «Ñòàðûé 
äóðàê». ß åùå òàê îáèäåëñÿ: ïî-
÷åìó ñòàðûé? À ìíå âñå ãîâîðÿò: 
«Òû — äóðàê, íå ïîíèìàåøü, ÷òî 
ýòî ïî÷åòíî?!» Ýòî ìàíèÿ âåëè-
÷èÿ, êîíå÷íî, íî ó ìåíÿ ñàìûé 
êðóòîé äèïëîì! Ñðàçó ñ òðåìÿ 
ïîäïèñÿìè  âñåìèðíî èçâåñòíûõ 
êîìèêîâ: Ñëàâû Ïîëóíèíà,  Ëåî 
Áàññè è Äæàíãî Ýäâàðäñ! À ñ íà-
øèìè óêðàèíñêèìè þìîðèñòàìè 
ìû ñî âñåìè äðóæèì: «Êâàðòàë 
95», Âèòÿ Àíäðèåíêî, Âàëåðà 
×èãëÿåâ, êîòîðûé, êñòàòè, ó íàñ 
â ôèëüìå ó÷àñòâîâàë! È ìíîãèå-
ìíîãèå äðóãèå. Åñëè êîãî-òî 
íå âñïîìíþ, îáèäÿòñÿ. Òàê ÷òî 
ïèøèòå âñåõ!

Êîíêóðåíöèÿ ìåæäó âàìè íèêîã-
äà íå ÷óâñòâîâàëàñü?

— Êàêàÿ ìîæåò áûòü êîíêó-
ðåíöèÿ?! Ìû çàíèìàåìñÿ îäíèì 
äåëîì, êîòîðîå ëþáèì. Ìåíÿ 
äàæå áåñèò, êîãäà Ïåòðîñÿíà 
ðóãàþò! Âåäü åñëè íà åãî êîí-
öåðòû õîäèò ïóáëèêà, çíà÷èò, 
ó íåãî åñòü ëþäè, êîòîðûå åãî 
ëþáÿò è âîñïðèíèìàþò. Êîìó-
òî íóæåí þìîð íèæå ïëèíòóñà, 
êîìó-òî — âûøå êðûøè! À ìû 
òàêèå, ÷òî íàì ïîâåçëî íàñëåäèòü 
âåçäå! 

«Èñêóññòâîì íåëüçÿ 
îáëàäàòü. Åìó ìîæíî 
òîëüêî îòäàòüñÿ!» 
Ó êàæäîãî ÷åëîâåêà 
äîëæíû áûòü êàêèå-òî 
ñâîè ñòðàííîñòè!»

Борис Барский: «Я считаю, что самый красивый город — это 
там, где живут твои друзья. У меня в Виннице неимоверно 
много друзей! Поэтому Винницу я очень люблю! Это родная 
сестра Одессы! Близняшка!» 
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ТАЛЛІН, ЕСТОНІЯ 
Коли: з 2 по 5 червня 
Ціна квитків в обидві сторони зі знижкою: 
3515 гривень (6510 грн — звичайна ціна) 
Середня ціна за обід: 6 євро 
Квиток у одну сторону у громадському тран-
спорті: 2 євро 
Нічліг: найдешевша пропозиція — 842 грн за 3 ночі 

ВІДЕНЬ, АВСТРІЯ 
Коли: з 2 по 5 вересня 
Ціна квитків в обидві сторони зі знижкою: 
1475 гривень (3987 грн — звичайна ціна) 
Середня ціна за обід: 7 євро 
Квиток у одну сторону у громадському тран-
спорті: 2,2 євро 
Нічліг: найдешевша пропозиція — 1179 грн за 3 ночі 

ЯК ЗЕКОНОМИТИ НА ЛІТНІЙ 
ВІДПУСТЦІ? ПЛАНУЙТЕ В ЖОВТНІ 

ДІАНА ГУЛБІАНІ, (098)4543812 

Ìè âèáðàëè òîï-5 ïðî-
ïîçèö³é êâèòê³â ç³ çíèæ-
êàìè íà ïåð³îä ç ÷åðâíÿ 
ïî âåðåñåíü 2018 ðîêó, 

íà ÿêèé ³ ïðèïàäàº ëåâîâà ÷àñòêà â³ä-
ïóñòîê. Äî áþäæåòó ïîäîðîæåé, ÿêèé ìè 
ðîçðàõóâàëè, âêëþ÷åíî âèòðàòè íà í³÷ë³ã, 
¿æó òà ì³ñüêèé òðàíñïîðò íà îäíó ëþäèíó. 
Ö³ ðîçðàõóíêè ïðîâîäèëèñü ³ç äîïîìîãîþ 
www.numbeo.com: íà öüîìó ñàéò³ ìîæíà 
ïîäèâèòèñÿ ñåðåäí³ ö³íè íà ïðîäóêòè, 
ïðî¿çä, ïðîæèâàííÿ ó íàéïîïóëÿðí³øèõ 
ì³ñòàõ ñâ³òó.

Äåøåâ³ êâèòêè íà ë³òàêè ³ç Êèºâà ìè 

øóêàëè íà ñàéò³ tripmydream.com: ÿêùî 
ãàðíî “ïîêîïèðñàòèñÿ” ó àâ³àçíèæêàõ, 
ìîæíà çíàéòè ö³íè, ó ðàçè äåøåâø³ â³ä 
ïîñò³éíî ä³þ÷èõ. Ó âêëàäö³ “Àâ³àçíèæ-
êè” ìîæíà â³äñë³äêîâóâàòè ò³ ç íèõ, ÿê³ 
íà äàíèé ìîìåíò º íà ñàéò³. Ñèñòåìà 
ô³ëüòð³â äóæå çðó÷íà: ñîðòóâàòè ¿õ ìîæíà 
çà âàðò³ñòþ, äàòîþ, òà ðîçì³ðîì çíèæêè 
ó â³äñîòêàõ. Äîäàòêîâ³ ô³ëüòðè ïîñîðòóþòü 
êâèòêè ïî ì³ñÿöÿõ, àåðîïîðòàõ, êðà¿íàõ.

Íàéäåøåâø³ ïðîïîçèö³¿ íî÷³âë³ ìè âè-
øóêóâàëè íà ñàéò³ Booking.com — ³ â óñ³õ 
øåñòè âèïàäêàõ öå õîñòåëè. Âèðàõîâóâàëè, 
ó ñê³ëüêè îá³éäåòüñÿ íî÷³âëÿ ó ïðîì³æ-
îê ÷àñó ì³æ ÷àñîì ïðèëüîòó ó ì³ñòî òà, 
âëàñíå, ÷àñîì âèëüîòó.

«Дешева» Європа  Якщо планувати свій літній 
відпочинок вже з осені, то заощаджених коштів 
вистачить і на країни безвізу. Значну частину 
грошей, виділених на відпочинок, вам зекономить 
білет на літак, куплений завчасно 

 У більшості європейських і американ-
ських аеропортів вай-фай платний.
 Часто можна зареєструватися на стійці 
для бізнес-класу, якщо там нікого немає.
 Зазвичай, у більшості аеропортів існує 
недорогий спосіб дістатися до центру міста.
 Якщо запитати на стійці інформації, як 
дістатися до міста, то вам порадять найдо-
рожчий спосіб (який не завжди найшвид-
ший і зручний). Причому, якщо запитати, 
який спосіб найдешевший, відповідь буде 
— пішки (однаковий гумор у всіх частинах 
світу, перевірено).
 Часто до аеропорту ходить звичайний 
міський автобус, про існування якого мало 

кому відомо. Карти Google можуть допо-
могти знайти цей автобус.
 У середньомагістральних аеробусах кра-
щі ряди - 10, 11 і 6. Тобто або біля аварійного 
проходу, де ноги можна витягнути, або 
відразу за рядами бізнес-класу. У деяких 
авіакомпаній за 6 ряд беруть додаткову 
плату.
 При польоті з бізнес-терміналів прикор-
донний і паспортний контроль практично 
відсутні.
 У невеликих чартерних літаках при пе-
рельотах в 3-4 години годують упродовж 
всього польоту. Починають ще до зльоту.
Поради з сайту http://www.autotravel.ua 

Фішки для авіамандрівників

БЕРЛІН, НІМЕЧЧИНА 
Коли: з 28 по 30 вересня 
Ціна квитків в обидві сторони зі знижкою: 
1583 гривні (4 279 грн — звичайна ціна) 
Середня ціна за обід: 7 євро 
Квиток у одну сторону у громадському тран-
спорті: 2,8 євро 
Нічліг: найдешевша пропозиція — 1066 грн за 2 ночі 

БУДАПЕШТ, УГОРЩИНА 
Коли: з 8 по 10 вересня 
Ціна квитків в обидві сторони зі знижкою: 
1583 гривні (2030 грн — звичайна ціна) 
Середня ціна за обід: 5,07 євро 
Квиток у одну сторону у громадському тран-
спорті: 1,13 євро 
Нічліг: найдешевша пропозиція — 580 грн за 2 ночі 

СТОКГОЛЬМ, ШВЕЦІЯ 
Коли: з 6 по 10 вересня 
Ціна квитків в обидві сторони зі знижкою: 
1073 гривні (3 975 грн — звичайна ціна) 
Середня ціна за обід: 7,7 євро 
Квиток у одну сторону у громадському тран-
спорті: 3,7 євро 
Нічліг: найдешевша пропозиція — 1669 грн за 4 ночі 

ПАРИЖ, ФРАНЦІЯ 
Коли: з 28 по 30 вересня 
Ціна квитків в обидві сторони зі знижкою: 
2683 гривні (6 708 грн — звичайна ціна) 
Середня ціна за обід: 8 євро 
Квиток у одну сторону у громадському тран-
спорті: 1,9 євро 
Нічліг: найдешевша пропозиція — 3120 грн за 4 ночі 
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КІНО

Тор: Рагнарок
Фентезі, 2.11–8.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Фіксики: Великий секрет
Анімація, 1.11, поч. о 12.10, 18.10
Вартість квитків — від 65 грн
2.11–8.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Сторожова застава
Фентезі, 1.11, поч. о 16.00. Вартість квитків — від 
65 грн. 2.11–8.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Геошторм
Фантастичний бойовик, 1.11, поч. о 10.00, 12.05, 
22.00. Вартість квитків — від 65 грн
2.11–8.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Мир вашому дому
Мелодрама, 1.11, поч. о 10.00, 16.20, 19.50
Вартість квитків — від 65 грн
2.11–8.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Баррі Сіл: король контрабанди
Трилер, 1.11, поч. об 11.45
Вартість квитків — від 60 грн
2.11–8.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

Скайлайн2
Фантастичний трилер, 1.11, поч. о 15.35, 19.30
Вартість квитків — від 60 грн
2.11–8.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

Ми — монстри
Анімація, 1.11, поч. о 10.00, 13.50
Вартість квитків — від 60 грн
2.11–8.11, час сеансів — за тел. (097)7514948

Пила 8
Трилер, 1.11, поч. о 21.25. Вартість квитків — 
від 60 грн. 2.11–8.11, час сеансів — 
за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Відважні
Драма, 1.11, поч. о 15.00, 17.20, 19.40, 20.10, 
22.00. Вартість квитків — від 50 грн
2.11–8.11, довідка — за тел. (096)0035050

ПАРАнормальний обмін
Комедія, 1.11, поч. о 15.20, 17.10, 21.00, 22.40
Вартість квитків — від 50 грн
2.11–8.11, довідка — за тел. (096)0035050

Твоє ім'я
Фентезі, 1.11, поч. о 9.00. Вартість квитків — від 
50 грн. 2.11–8.11, довідка — за тел. (096)0035050

Шибайголови
Комедія, 1.11, поч. о 10.30, 22.30
Вартість квитків — від 50 грн
2.11–8.11, довідка — за тел. (096)0035050

Вотергейт: Падіння Білого дому
Драма, 1.11, поч. о 12.50
Вартість квитків — від 50 грн. 2.11–8.11,
довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ

Київська виставка риб
З 7 жовтня по 5 листопада у Вінниці 
у Центральному універмагу триватиме Київська 
виставка риб! Виставка працюватиме щоденно, 
без перерви та вихідних з 10.00 до 19.00. 
Щоденне годування о 18.00. На виставці 
будуть представлені різні види екзотичних риб, 
піраній, крокодилів та черепах. Вартість квитків: 
25 грн — для дітей та 30 грн — для дорослих. 
Довідки за телефонами: (067) 426 45 53, (050) 
733 64 07.

Міжнародна 
виставка котів
Вінницький клуб 
любителів кішок 
КЕТ запрошує 4-5 
листопада на ювілейну 
міжнародну виставку 
котів «20 років разом!» 

Виставка розміститься в ТРК Мегамолл на 3-му 
поверсі з 10.00 до 18.00 
Продаж квитків на вході: дорослий — 40 грн, 
пенсіонерам — 30 грн, дитячий — 25 грн.
Гості виставки зможуть побачити кішок 
найрізноманітніших порід: персів; британських; 
шотландських; сфінксів; мейн кунів; сибірських; 
бенгалів; регдоллів; бобтейлів; девон рексів, а 
також представників інших рідкісних порід. 
На виставці буде стенд громадської організації 
"Звичка оберігаті", де можна буде зробити 
благодійну пожертву для потреб бездомних 
тварин, також залишити заявку на стерилізацію.

Цирк на воді 
«Shekera» у Вінниці 
Зустрічай у Вінниці 
грандіозне циркове 
шоу на воді за межею 
фантазій — цирк 
«Shekera»!
Цирк «Shekera» — 

один з найбільших цирків України. 
Де: у центральному парку.
Коли: до 5 листопада.
Протягом вистави цирку «Шекера» 
для вас унікальні циркові номери та 
циркові герої, 50 тонн води та найбільший 
пересувний басейн, фантастичні герої, 
квітучі джунглі з тропічним велетнем, 
а також найбільший дракон у світі 
з країни ALAZANA!
Вартість квитків: 80–280 грн 
Телефони для довідок: 
(099) 109–19–09; (098) 109–19–09 
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«НеАнгели» у 
Вінниці! Тур 
SLAVAVICTORIA
Група, яка співає серцем, 
у рамках нового вражаю-
чого всеукраїнського туру 
SLAVAVICTORIA! 14 лис-
топада о 19.00 у Будинку 
офіцерів — лише для вас 

усі найкращі пісні «НеАнгелів» у живому виконанні, 
незабутня атмосфера і запальні танці у компанії незрів-
нянних Слави і Вікторії! Суперхіти «Сережа», «Точки», 
«Ты летилетили», «Роман», «Сердце», «Твоя», «По кле-
точкам», «Higher» та всі-всі інші заспіваємо разом!
Новий тур «НеАнглеів» SLAVAVICTORIA — це синергія 
двох голосів, які звучать із серця, і ще довго живуть 
у душі глядача! «НеАнгели» давно стали частиною 
культурного життя країни і частиною особистої історії 
кожного з нас! Їхні пісні крутять на радіо, наспівують 
по дорозі на роботу, у моменти суму і щасливого 
дозвілля. Не пропустіть найемоційнішу подію осені — 
концерт групи «НеАнгели» у Вінниці! Квитки — 200–
500 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, 
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». Безко-
штовна доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–
63. Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Сергій Міхалок 
і група BRUTTO 
у Вінниці!
Сергій Міхалок і гру-
па BRUTTO збирають 
фанів усього світу 
у Вінниці! 17 листопада 
о 19.00 у нічному клубі 
«Feride Plaza» BRUTTO 

влаштують потужне двогодинне шоу, продемонстру-
ють відмінну форму і нове звучання своїх бронебій-
них хітів! Після активного фестивального сезону, 
у ході якого BRUTTO виступили на одному з найгуч-
ніших фестивалів Європи SZIGET, група відправила-
ся у великий тур на підтримку нового альбому «Рокі» 
по 23 містах України!
17 листопада на концерті у Вінниці разом будемо 
співати всі найкращі треки BRUTTO з нового альбому 
«Рокі», легендарних «Родны край» і «Underdog», 
а також золоті хіти «Ляпісів» за останні 10 років!
Квитки у фан-зону — 300 грн. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду» 
і «Петроцентру». Замовлення безкоштовної доставки 
квитків за телефонами: (0432)57–55–55, (098)101–
00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
VINNYTSIA 
ADOLPHE SAX 
FESTIVAL-2017
5 днів у полоні 
саксофона!
З 6 по 10 листопада 
у Вінниці пройдуть 
концерти IV Між-

народного фестивалю саксофонної музики 
імені Адольфа Сакса! Вінничан та гостей міста 
чекають незабутні концерти та майстер-класи 
провідних саксофоністів України та Європи, ІІ 
міжнародний конкурс духової музики «Vin Venti» і 
ексклюзивний кінопоказ фільму про винахідника 
саксофону «Сакс Революція. Адольф Сакс».
6 ЛИСТОПАДА, ПОНЕДІЛОК
театр ім. Садовського, 19.00
1 відділення
Концерт незрівнянного New Age Quartet.
Для вас гратимуть талановиті саксофоністи: Ар-
тем Голоднюк (сопрано саксофон), Данило До-
вбиш (альт саксофон), Павло Барабащук (тенор 
саксофон), Роман Фотуйма (баритон саксофон).
У програмі — академічні та сучасні твори за-
рубіжних та українських композиторів.
2 відділення
Вперше у Вінниці Андрій Чмут Бенд!
Лідер групи Андрій Чмут — один з кращих 
молодих саксофоністів України, постійний му-
зикант співачки Джамали! Його бенд — це нове 
покоління українських музикантів, що грають 
у стилі smooth jazz, funk, fusion. Музиканти з 
успіхом виступають на джазових фестивалях: 
Kaunas Jazz Fest, Alfa Jazz Fest, Dnepr Jazz 
Fest, Jazz in Kiev. У Вінниці зіграють як свої 
авторські композиції, так і композиції відомих 
джазових виконавців.
8 ЛИСТОПАДА, СЕРЕДА
Вінницька обласна філармонія, 18.30
Концерт Романа Фотуйма (Київ), Іллі 
Васячкина (Брюссель), Артема Голоднюка 
(Київ) та Євгена Попеля (Вінниця).
Визначні саксофоністи України під 
акомпанемент київських піаністок, лауреатів 
міжнародних конкурсів Дар'ї Шутко та Юлії 
Компанієць, виконають твори сучасних 
композиторів Америки, Франції, Японії та 
України. Приємні та сучасні мелодії від справжніх 
майстрів підкорять найвибагливішого слухача і 
цей вечір ви запам’ятаєте надовго!
Купуйте квитки на фестиваль Vinnytsia 
Adolphe Sax Festival на сайті bilet.vn.ua, 
а також у касах обласної філармонії, 
театру ім. Садовського, Будинку офіцерів, 
«Магігранду» і «Петроцентру». Замовлення 
безкоштовної доставки квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63, (0432)57–55–55.
Детальну афішу всіх подій фестивалю 
дивіться на сайті moemisto.ua.

ТЕАТР
Шоу-вистава 
«Соблазн»
Уперше у Вінниці най-
більш відверта, пристрас-
на і зваблива шоу-виста-
ва «Соблазн», яка змінить 
ваше уявлення про сучас-

ний театр і змусить по-іншому подивитися на сцену 
та її героїв! 14 грудня о 19.00 у Будинку офіцерів 
будуть розкриті всі таємні секрети сильної статі! У 
двох діях вистави ви побачите дві абсолютно різні 
історії... Історії про чоловіків. Без прикрас і фальші. 
У кожній з яких буде свій секрет, своя фатальна 
жінка і море смішних та зворушливих моментів…

«Соблазн» – це спокусливо смачний коктейль, що 
вражає захоплюючим інтригуючим сюжетом, еротич-
ними танцями і стриптизом вищої проби. Так, саме 
стриптизом! Причому, у виконанні найкращих майстрів 
даного мистецтва: 10-кратної чемпіонки України зі 
стриптизу Ксенії Суровцевої (Lady Beatrise) та 3-крат-
ного абсолютного чемпіона України, учасника телешоу 
«Танцюють всі» Алекса Страйка. Не пропустіть най-
більш гарячу прем’єру концертного сезону у Вінниці!
Квитки – 180-350 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігран-
ду» і «Петроцентру». Замовлення безкоштовної 
доставки квитків за телефонами: (0432)57-55- 55, 
(098)101-00- 63, (093)101-00- 63. Організатор – 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Дизель-Шоу 
у Вінниці!
Королі українського гумо-
ру «Дизель-Шоу» з новою 
програмою у Вінниці! 
18 грудня о 20.00 у Бу-
динку офіцерів будуть нові 
найсмішніші жарти, дві 

години безперервного сміху і найкраща атмосфера! 
«Дизель-Шоу» завершать свій найбільш приколь-
ний всеукраїнський тур грандіозним концертом 
у Вінниці! Тур за назвою «Прикольна Осінь» — це 
абсолютно нова програма зі свіжими номерами 

актуальним гумором і улюбленими акторами! Єв-
геній Сморигін, Єгор Крутоголов, Вікторія Булітко, 
Марина Поплавська, Олександр Бережок, Олег 
Іваниця, Євгеній Гашенко, Яна Глущенко та Ольга 
Арутюнян чекають вас! Приходьте на концерт всією 
родиною і разом насолоджуйтеся якісним гумором 
від найкращих гумористів країни!
Квитки — 150–550 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, «Магігранду» 
і «Петроцентру». Замовлення безкоштовної доставки 
квитків за телефонами: (0432)57–55–55, (098)101–
00–63, (093)101–00–63. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».
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(063)7758334

Çðàíêó 29 æîâ-
òíÿ äåñÿòêè ãî-

ðîäÿí â³äñâÿòêóâàëè Õåëëîâ³í. 
Õî÷ íà âóëèö³ áóëî õîëîäíî, 
íà âåëîïîä³þ ç³áðàëîñÿ ïðèáëèç-
íî 50 ó÷àñíèê³â. Ìàéæå êîæíà 
ëþäèíà íà «ðîâåð³» çðîáèëà 
ñîá³ ñòðàõ³òëèâèé îáðàç: íàíå-
ñëè íà îáëè÷÷ÿ ôàðáó, âäÿãíóëè 
ìàñêè òà ÷óäåðíàöüê³ êîñòþìè. 
À ê³ëüêà âåëîñèïåäèñò³â íå çà-
áóëè ïðèêðàñèòè ³ ñâî¿õ çàë³çíèõ 
«êîíåé»: ìóëÿæàìè ëþäñüêèõ 
ê³ñòîê òà â³ä³ðâàíèìè ãîëîâàìè.

— Íà öåé Õåëëîâ³í ìàâ áóòè 
îáðàç ó âèãëÿä³ âàìï³ðà: ò³ëüêè 
ç çóáàìè òà ïëàùåì. Àëå çàâäÿ-

êè ï³äêàçêàì âåëîäðóç³â âèð³øèâ 
çì³íèòè ñâ³é âèãëÿä íà ïåðñîíàæà 
ç ô³ëüìó «Âîíî». Òîìó òåïåð ì³é 
îáðàç — ÿê òîé ñòðàøíèé êëîóí, 
ÿêèé æàõàâ ëþäåé (³ì’ÿ êëîóíà 
Ïåí³âàéç — àâò.), — ðîçêàçàâ ó÷àñ-
íèê âåëîïàðàäó Äìèòðî.

×îëîâ³ê ó êîñòþì³, ñõîæîìó 
íà «Çîððî», ñòîÿâ íåïîäàë³ê â³ä 
«Ïåí³âàéçà». Àëå êîëè â³í îáåð-
íóâñÿ, òî íà éîãî îáëè÷÷³ áóëà 
ìàñêà ³ç çàêðèâàâëåíèìè ³êëàìè.

— Çáèðàâ óñå, ùî áóëî âäîìà. 
Ïëàù â³ä «Äðàêóëè», êàïåëþõ â³ä 
ÿêîãîñü àìåðèêàíñüêîãî ïðåçè-
äåíòà, ìàñêà òàêîæ âàìï³ðñüêà, — 
ðîçêàçàâ Îëåã.

À îò ä³â÷èíà Íàòàëÿ âèð³øèëà 
«ïðèì³ðÿòè» îáðàç ìåðòâîãî ïòàõà.

— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ÿê âèãëÿ-
äàº äçüîá. À ïòàøêà çàãèíóëà, áî 

«ВЕЛО-ЧОРТИ» ЇЗДИЛИ ВІННИЦЕЮ
Хелловін  Пiвсотнi велосипедистiв 
проїхали від проспекту Космонавтів і 
до Універмагу. На свято Дня всіх святих 
люди зробили собі «жахаючий» макіяж і 
костюми. А власники найкращих образів 
отримали від організаторів гарбузи

¿¿ âçèìêó í³õòî íå ãîäóâàâ.
Ó÷àñíèê âåëîïàðàäó, ÿêèé 

îäÿãíóâ íà îáëè÷÷ÿ ìàñêó Äæî-
êåðà (ïåðñîíàæà ç ñåð³¿ ô³ëüì³â 
òà êîì³êñ³â — Áåòìåí — àâò.), 
òàê ³ íå ðîçêðèâ ñâîþ ñïðàâæíþ 
îñîáèñò³ñòü. Íà÷å ³ íàñïðàâä³ áóâ 
çëîä³ºì ç âèãàäàíîãî ñþæåòó.

— Öå Äæîêåð. Çíàþ, ùî ç ÿêî-
ãîñü ô³ëüìó, — êàçàâ õëîïåöü, 
ñòèñêàþ÷è öèãàðêó â ðîò³. — Â³í, 
í³áè-òî, çëîä³é. À âèð³øèâ òàê 
âäÿãíóòèñÿ, áî çàõîò³ëîñÿ âçÿòè 
ó÷àñòü ó ïðîåêò³.

— À ÿê âàñ çâàòè?
— Äæîêåð. Ìîº ³ì’ÿ Äæîêåð, — 

ñì³þ÷èñü â³äïîâ³â õëîïåöü.
Ó÷àñíèêè ñòàðòóâàëè â³ä 

òîðãîâîãî öåíòðó «Ìèð», ùî 
íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â. ¯õ 
ìàðøðóò ïðîëÿãàâ ÷åðåç Õìåëü-
íèöüêå øîñå — Öåíòðàëüíèé 
ïàðê — Âåæà. Ô³í³ø áóâ á³ëÿ 
Óí³âåðìàãó, ùî íà ïëîù³ Ãàãà-
ð³íà. Îðãàí³çóâàëè âåëîïîä³þ 
ïðåäñòàâíèêè ÃÎ «Êðèòè÷íà 
ìàñà», ÿê³ çàÿâèëè, ùî öå îñòàí-
íÿ òàêà ìàñîâà ïîä³ÿ öüîãî ðîêó. 
Íàñòóïí³ âåëîïàðàäè áóäóòü âæå 
ç íàñòàííÿì âåñíè.

Ôîòîðåïîðòàæ äèâ³òüñÿ íà ñàéò³ 
goo.gl/q5BPvH.

Хелловін або Відьомська ніч — су-
часне свято, яке походить від старо-
винного кельтського. Святкується 
в ніч на 1 листопада. Найгучніше від-
значається у США, Канаді, Ірландії 
та Великій Британії. Під час свят-

кування Хелловіну влаштовують 
тематичні вечірки, прикрашають 
оселі, вирізають ліхтаря з гарбуза, 
розповідають моторошні оповідки, 
переглядають фільми жахів тощо 
(goo.gl/oZzEF2).

Учасники велопараду перевдягалися у жахливих персонажів: 
вампірів, скелетів, привидів та інших вигаданих страховиськ

ДОВІДКА
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ОВЕН 
В особистому житті краще 
обмежитися другорядною 
партією. Не здумайте демон-
струвати перевагу, інакше 
можна геть зіпсувати стосун-
ки з коханою людиною. 

ТЕЛЕЦЬ 
Сприятливий час для 
гармонізації взаємин вашої 
пари. Кохана людина буде 
розуміти вас з півслова, а всі 
ваші сварки і образи просто 
забудуться. Вихідні поста-
райтеся провести разом.

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекає романтичний 
тиждень, повний приємних 
зустрічей і моментів. Став-
лення до вас з боку вашого 
обранця обіцяє бути надзви-
чайно зворушливим. 

РАК 
Ваші стосунки з коханою лю-
диною поступово починають 
налагоджуватися, не форсуй-
те події. Вівторок і четвер — 
найбільш сприятливі дні для 
зустрічей і побачень. 

ЛЕВ 
Якщо ви зважилися на сер-
йозний крок, то зараз саме 
час його зробити. Намагай-
теся уникати сварок через 
дрібниці в середині тижня. 
Порадьтеся з родичами, 
вони хвилюються за вас.

ДІВА 
Вам набридла одноманіт-
ність? Можете кинутися 
назустріч пригодам. Шанс 
у вас буде. Правда, зірки 
не обіцяють, що ці пригоди 
виявляться приємними. 

ТЕРЕЗИ 
Постарайтеся зрозуміти одне 
одного, інакше ви ризикуєте 
загрузнути в низці суперечок 
і претензій. Якщо партнер 
вас дійсно любить, він дасть 
вам трохи відпочити.

СКОРПІОН 
Не варто з'ясовувати 
стосунки, краще ними на-
солоджуватися. Вас чекає 
чимало приємних любовних 
моментів. У п'ятницю варто 
розвіятися в компанії друзів.

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень може розпочатися 
досить прохолодно, але вже 
до середини намічається 
відлига у стосунках. Вівторок 
і четвер — кращі дні для 
зустрічей і побачень.

КОЗЕРІГ 
Вам вдалося підкорити серце, 
тільки не лякайте кохану люди-
ну бурхливими проявами своєї 
пристрасної натури. Проводь-
те вечори вдома удвох.

ВОДОЛІЙ 
Навколо вас можуть плестися 
інтриги, через що у вашому 
особистому житті загрожу-
ють статися серйозні зміни, 
причому не в кращий бік. 

РИБИ 
Бути може, кохана людина 
не встигла ще усвідомити 
до вас почуття. Не квапте 
події, не підганяйте. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 1-7 ЛИСТОПАДА
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— Живут ли женатые мужчины 
дольше или здоровее, успешнее — 
вряд ли, это кто как устроится 
и кому как повезет. Мужская пси-
хика более ранима и нестабиль-
на, чем женская, это доказано. 
Если женщина может позволить 
сбросить положительные или 
отрицательные эмоции на окру-
жающий мир, то имидж муже-
ственности заставляет мужчин 

подавлять свои эмоции, заго-
нять внутрь, в подсознание, что 
дает много психосоматических 
заболеваний, а как следствие — 
инфаркты и не долгую жизнь. 
Мой хороший друг имеет свою 
теорию счастливой жизни — же-
ниться надо рано, родить детей, 
развестись, общаться с детьми 
и жить в своё довольствие. И на-
конец жениться годам к 60, чтобы 
было кому воды подать и не было 
скучно. А в виде жены каждый 
мужчина хочет что-то свое, осо-
бенное — мать, повара, домработ-
ницу, женщину, которая родит ему 
детей, друга и пр. Главное чтобы 
совместные цели совпали, тогда 
и получается хороший, крепкий 
брак, и возможно долгая жизнь.

Комментарий эксперта

Âÿ÷åñëàâ 
×óìà÷åíêî

ïñèõîëîã-ñåêñîëîã, 
ïñèõîòåðàïåâò Âè-
ííèöêîãî ñåìåéíî-
êîíñóëüòàòèâíîãî 
ïñèõîàíàëèòè÷åñ-
êîãî êðèçèñíîãî 

öåíòðà

Ó÷åíûå ñ÷èòàþò, ÷òî æåíàòûå 
ìóæ÷èíû ëó÷øå ÷óâñòâóþò ñåáÿ 
êàê â ôèçè÷åñêîì, òàê è ïñèõè-
÷åñêîì ïëàíå. Âåäü íà ìóæñêîå 
çäîðîâüå âëèÿþò íå òîëüêî êà-
ðüåðà, ñîöèàëüíûé ñòàòóñ.., à åùå 
òî, ÷òî âñå æèçíåííûå íåóðÿäè-
öû ìóæ è æåíà ïðîæèâàþò ðóêà 
îá ðóêó. Òàê ìîæåò áûòü ýòî 
è åñòü òà ñàìàÿ ïðè÷èíà, ïî êî-
òîðîé ñòîèò èäòè ïîä âåíåö.

— Åñëè æåíùèíó ëþáèøü, ãî-
òîâ ñ íåé æèçíü ïðîæèòü, òîãäà 
è íà çäîðîâüå âðÿä ëè ñòàíåøü 
æàëîâàòüñÿ, — ñ÷èòàåò çàÿäëûé 
õîëîñòÿê Àëåêñàíäð. — Îò ÷åãî âñå 
áîëåçíè, åñëè íå ñ÷èòàòü ãåíåòè÷å-
ñêèå, îò íåðâîâ, ïðàâèëüíî. Î ÷åì 
íåðâíè÷àåò õîëîñòÿê? Êàê áû çà-
òàùèòü â ïîñòåëü î÷åðåäíóþ êðà-
ñîòêó? Òàê ýòî íå íåðâû âîâñå, 
à îõîòíè÷èé àçàðò, è êàðüåðíûé 
ðîñò, èç ýòîé ãàììû ÷óâñòâ, è ôè-
çè÷åñêîå çäîðîâüå (êðó÷å âûãëÿäåòü 
íà ôîíå îñòàëüíûõ ñàìöîâ). À æå-
íàòûé ìóæèê î ÷åì íåðâíè÷àåò?. 
Ñíà÷àëà îí ïåðåæèâàåò, êàê ïîíðà-
âèòüñÿ íåâåñòå, ïîòîì åå ðîäèòåëÿì, 
ïîòîì íàäî ñîîòâåòñòâîâàòü, ïîòîì 
èäóò äåòè è òóò íåðâû íå êîí÷àþòñÿ, 
ïîêà íå îòêèíåøüñÿ âìåñòå ñ íèìè 
â ìèð èíîé. Íî åñëè â ïàðå âçàèìî-
ïîíèìàíèå, òîãäà è íåðâû íà äâîèõ, 
è ñòðåññû ïîðîâíó, ãëÿäèøü, è áî-
ëÿ÷êè íå òàêèå ñòðàøíûå, ëå÷àòñÿ…

ДЕНЕЖНЫЙ ВОПРОС — ПРИЧИ-
НА СТРЕССОВ. Â ÷èñëå ñòðåññî-

âûõ âîïðîñîâ, êîòîðûå íå ñàìûì 
áëàãîïðèÿòíûì îáðàçîì ñêàçû-
âàþòñÿ íà çäîðîâüå ìóæ÷èí, åñòü 
åùå íåìàëîâàæíûé ïóíêò — 
äåíüãè. Îäèí ìîé ïðèÿòåëü ãîäà 
ïîëòîðà âñòðå÷àëñÿ ñ äåâóøêîé, 
îí ïðèëè÷íî çàðàáàòûâàë, îíà 
òîæå ðàáîòàëà è ïîëó÷àëà êàêóþ-
òî òàì çàðïëàòó. Ïîòîì ðåáÿòà 
ðåøèëè âñòóïèòü â ãðàæäàíñêèé 
áðàê… Âñå, äåíåã ñòàëî íå õâà-
òàòü êàòàñòðîôè÷åñêè. Âðîäå 
è äîõîäû íå èçìåíèëèñü, è áþä-
æåò ñòàë îáùèé, äà âîò òîùèé. 
Íà ýòîì ôîíå ïîøëè ïîäêîëêè, 
ïîòîì ñêàíäàëû, ïîòîì ðàçúåçä 
(èëè êàê òàì íàçûâàåòñÿ ðàçâîä 
â ãðàæäàíñêîì áðàêå). È âîò çà-
ãàäêà — ó êàæäîãî ñíîâà ñòàëî 
õâàòàòü íà æèçíü, à çíà÷èò èñ-
÷åç ïîâîä íåðâíè÷àòü. Âîò òóò 
è âîçíèêàåò âîïðîñ: ìîæåò áûòü 
äåëî íå â äåíüãàõ âîâñå, à â îò-
íîøåíèÿõ, êîòîðûå ïî áîëüøîìó 
ñ÷åòó îêàçàëèñü íåçðåëûìè.

ЖЕНА — НЕ МАМА. Áóäåò ëè ìóæ-
÷èíà â áðàêå áîëåå çäîðîâ, çàâèñèò 
â ïåðâóþ î÷åðåäü îò ìóæ÷èíû. Åñëè 
îí õî÷åò âûðàñòèòü äåòåé, óâèäåòü 
âíóêîâ îí ñäåëàåò âñå, ÷òîáû çäî-
ðîâüå åãî íå ïîäêà÷àëî, äà è æåíà 
íå äàñò ðàññëàáèòüñÿ, åñëè ÷òî, 
ê âðà÷ó ïèíêàìè çàãîíèò…

— Íî ëèøü èíôàíòèëüíûå 
ìóæ÷èíû âûáèðàþò ñåáå ñïóòíèö 
æèçíè ïî ïðè÷èíå “áóäåò êîìó 
îáî ìíå çàáîòèòüñÿ”, — ñ÷èòàåò 

20–40 ЛЕТ 
Холостяки: В этом возрасте 
много сил и энергии тратят 
на поддержание формы, 
порой не разбирая спосо-
бов. Тут же эксперименты 
с наркотиками, беспоря-

дочный секс. В результате: 
недосыпание, травматизм, 

алкоголь, лекарства, 
психо-активные вещества, 
венерические инфекции, 

вирусные гепатиты.
Женатые: В этом возрасте 
думают о карьере, к спорту 

относятся как к поддержива-
ющей терапии, не экспери-
ментируют с наркотиками, 
не лихачат, в пьяном виде 

вряд ли за руль сядут). 
Болезни: недосыпание, 

стрессы на работе, которые 
обсуждаются дома.

40–60 ЛЕТ 
Холостяки: Основные 

факторы риска для орга-
низма: кризис среднего 

возраста, депрессия, 
бессонница, пробле-

мы с эрекцией (стресс 
неимоверный), алкоголь, 
курение, как следствие — 

гипертония, гиподинамия, 
ожирение.

Женатые: В этом возрас-
те никто не застрахован 
от проблем с эрекцией 

(но жена поймет, простит), 
кризиса среднего возрас-

та, а также ожирения.., од-
нако стрессоустойчивость 
более высокая, и гиперто-
нию лечат женатики систе-
матически, под надзором 
жены, а не по показаниям 

тонометра.

ОТ 60 ЛЕТ 
Как женатые, так 

и холостые начинают 
более серьезно 

относиться к здоровью.
Однако у холостяков: 
многие болезни уже 

находятся в запущенном 
состоянии. 

Это гипертония, 
ишемическая болезнь 

сердца, гипергликемия, 
диабет II типа, жировая 

болезнь печени, болезни 
центральной нервной 

системы, аденома 
простаты, остеопороз.

У женатых все то же, но 
есть верный поводырь 

по врачам.

ХОЧЕШЬ ДОЛГО ЖИТЬ
— ЖЕНИСЬ НА ЛЮБИМОЙ 

Чем и почему болеют мужчины

Но сначала подумай  Врачи всех 
стран трубят об отличном здоровье 
и долгой жизни женатиков. Чем 
не причина идти в ЗАГС? Сходить туда 
можно и из страха одиночества, желания 
устроить быт…. Но лучше по любви — 
все сложится, будет и здоровье

Âèòàëèé, ïÿòü ëåò â áðàêå, âîñ-
ïèòûâàåò ñûíà. — Òàêèì îáðàçîì 
îíè ìàìèíû îáÿçàííîñòè ïåðå-
êëàäûâàþò íà æåíó. Ýòî ìîæåò 
áûòü ÷åñòíî, åñëè ñóïðóæåñêèå 
ðîëè óñòðàèâàþò îáîèõ ïàðòíå-
ðîâ, åñëè íåò, íó, çíà÷èò, ïëîõ 
òîò ïàðåíü, êòî ê äâàäöàòè — 
òðèäöàòè ãîäàì íå íàó÷èëñÿ ÿè÷-
íèöó ïðèãîòîâèòü èëè çà çäîðî-
âüåì ñëåäèòü.

À âîò åñëè ÷åëîâåê èäåò íà ýòîò 
øàã îò îäèíî÷åñòâà? Íó ÷òî æ, 
áûâàþò ñ÷àñòëèâûå âñòðå÷è. Îíè 
èíîãäà ïðèíîñÿò â æèçíü áëàãîñò-
íîå ñïîêîéñòâèå, ñòàáèëüíîñòü 
(õîòÿ îò òîãî, ÷òî çíàåøü, òåáÿ 
êàæäûé âå÷åð âñòðå÷àåò â äîìå 
áëèçêèé ÷åëîâåê), ïîðîé èç ýòèõ 
îòíîøåíèé ðîæäàåòñÿ ëþáîâü.

À âîò î ìåðêàíòèëüíûõ ïðè÷è-
íàõ, êàê òî çà ñ÷åò íåâåñòû êàðüå-
ðó ñ ìåñòà ñäâèíóòü èëè çà ñ÷åò åå 
ðîäèòåëåé ôèíàíñîâîå ïîëîæåíèå 
ïîïðàâèòü, ãîâîðèòü äàæå íå õî÷ó, 
ïðîòèâíî. Õîòÿ îïÿòü-òàêè, åñëè 
æåíùèíó óñòðàèâàåò ðîëü êîïèë-
êè — âïåðåä è ñ ìàðøåì Ìåí-
äåëüñîíà.

УЧЕНЫЕ ВСЕ-ТАКИ НАСТАИВАЮТ. 
Íàïðèìåð, àìåðèêàíñêèå ó÷åíûå 
ñ÷èòàþò, ÷òî æåíàòûå ìóæ÷èíû 
ðåæå áîëåþò äèàáåòîì, èíñóëüòîì, 
èíôàðêòîì. Ïðàâäà, òóò æå îãî-
âàðèâàþòñÿ, ñ÷àñòëèâî æåíàòûå. 

Èçðàèëüñêèå ó÷åíûå èçó÷èëè áî-
ëåçíè áîëåå òûñÿ÷è ìóæ÷èí ñàìûõ 
ðàçíûõ ïðîôåññèé è âûÿñíèëè, 
÷òî îïàñíûìè äëÿ æèçíè áîëåþò 
áîëüøå õîëîñòÿêè è íåóäà÷íî æå-
íèâøèåñÿ. Áðèòàíñêèå ó÷åíûå ïî-
øëè äàëüøå è èññëåäîâàëè îêîëî 
12 òûñÿ÷ ìóæ÷èí. Â ðåçóëüòàòå èñ-
ñëåäîâàíèÿ îêàçàëîñü, ÷òî æåíà-
òèêè, êîòîðûå íå ïüþò, íå êóðÿò, 
æèâóò íà ñåìü ëåò áîëüøå, ÷åì 
òàêèå æå ïðàâèëüíûå õîëîñòÿêè.

À åùå åñòü ñòàòèñòèêà òîãî, ÷òî 
êîëè÷åñòâî ñìåðòåé îò íåñ÷àñò-
íûõ ñëó÷àåâ ñðåäè æåíàòûõ ìóæ-
÷èí ìåíüøå. Îáúÿñíÿåòñÿ ýòîò 
ôàêò òåì, ÷òî îíè ìåíüøå ñêëîí-
íû ðèñêîâàòü æèçíüþ, ïîïðîñòó 
ëèõà÷èòü. Íó è ñíîâà î ìîðàëüíîé 
ïîääåðæêå, ìåäèêè ñ÷èòàþò, ÷òî 
áëàãîäàðÿ âíèìàòåëüíîìó è ïðå-
äàííîìó ñïóòíèêó æèçíè, ñ êî-
òîðûì ìîæíî ïîãîâîðèòü îáî 
âñåì, ó æåíàòûõ ìóæ÷èí ìåíü-
øå ñòðåññîâ, ìåíüøå îò íèõ ïî-
ñëåäñòâèé, à ïîòîìó è àëêîãîëèçì 
è íàðêîìàíèÿ íå ñòîëü âåðîÿòíû. 
Íó è âîîáùå-òî ñòàòóñ æåíàòîãî 
ìóæ÷èíû äîâîëüíî ìíîãî çíà-
÷èò â ïðîôåññèîíàëüíîé ñðåäå. 
Îäíàêî, ÷òî áû òàì íå ãîâîðèëè 
ó÷åíûå, êðàñíîé íèòüþ âñåõ èõ 
èññëåäîâàíèé è âûâîäîâ ïðîõîäèò 
îäèí è òîò æå ôàêò: åñòü ëþáîâü 
è îùóùåíèå ñ÷àñòüÿ — áóäåò òåáå 
è çäîðîâüå, è äîëãàÿ æèçíü.
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Неожиданная информа-
ция способна изменить 
ваши планы на будущее.

ТЕЛЕЦ 
Наилучших результатов вы 
достигните в том, к чему бу-
дет расположена ваша душа. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Постарайтесь не срывать 
свое раздражение на близ-
ких людях.

РАК 
Многие давние проблемы 
решатся совершенно 
неожиданным образом. 

ЛЕВ 
Работа не потребует от вас 
излишнего напряжения. 

ДЕВА 
Не застревайте на мелких 
задачах, а сосредоточьтесь 
на главном и масштабном.

ВЕСЫ 
На этой неделе важны спо-
койствие и уравновешен-
ность. Не торопите события. 

СКОРПИОН 
Вы сможете достаточно 
легко управиться с дела-
ми, вне зависимости от их 
характера. 

СТРЕЛЕЦ 
Будьте предельно 
внимательны даже 
к самым незначительным 
изменениям на работе.

КОЗЕРОГ 
В делах карьеры и биз-
неса — явное улучшение: 
можно ждать повышения 
в должности, появятся 
новые цели и задачи.

ВОДОЛЕЙ 
Используйте энергию 
и обаяние в достижении 
намеченных целей.

РЫБЫ 
Многие жизненные 
вопросы будут решаться 
спокойно и без напряжения. 

403723

410828

410649

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.

410878

Олександра, 20 років
Люблю подорожувати, створювати вироби 
hand made, грати у шахи. Не уявляю 
свого життя без танців. Навчаюся у ВДПУ. 
Непосидюча та весела.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

409555

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

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

маркета 
або аналогічна)

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

409560

ЧНОГО ФОТО «МІССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССССС  RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA---------------22222222222222222222222222222222222222222222222220000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000001111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777777»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»» ГОР

ЖЕ 

отку 
: 
a. 
 
есійну
IGO» 

асниці.

0 рокківв
рювати вирообр бии
уявляю 

аюся у ВДПУПУУ. 

O.UA
йте 
ою 

и та 
о! 
нов-
QR 

оїд-

на)


