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 Вінницькі поліцейські люблять 
свої службові машини
 І щоб кататися на них 
якомога більше, користуються 
несправжніми номерами
 А коли робота кличе — 
чіпляють сині. Ми розслідували 
кілька таких випадків. Для чого 
правоохоронці ховаються за 
несправжніми номерами — 
читайте у матеріалі

414340410847

с.4

ВИСТЕЖИЛИ КОПІВ
НА «ЛІВИХ» НОМЕРАХ

На цих фото одна і та ж сама «Шкода». Фото зроблене з різницею в півгодини на території 
управління полції. Спочатку водій на білих номерах поїхав і відвіз жінку з дитиною, а потім 
повернувся і змінив номери на сині. Все б ок, але ці білі номери взагалі відсутні в базі МВС
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ÍÎÂÈÍÈ

Сліпе 
волонтерство

Ìàéæå ÷îòèðè ðîêè òîìó 
ìè âñ³ ïî÷àëè âîëîíòåðèòè. 
×àñòèíà ï³øëà äîáðîâîëü-
öÿìè íà ôðîíò, à ÷àñòèíà 
çàëèøèëàñü ¿ì äîïîìàãàòè. 
Ìè óñ³ ðîáèëè ìîæëèâå ³ 
íåìîæëèâå äëÿ ïåðåìîãè.

Àëå ïîò³ì íàø³ øëÿõè ðî-
ç³éøëèñü. Êð³ì äîïîìîãè ³ 
âîëîíòåðñòâà äåÿê³ ç íàñ ïî-
÷àëè â÷èòèñü. Ìè ôàñóâàëè, 
çáèðàëè, âîçèëè, àëå ó â³ëü-
íèé ÷àñ, çäåá³ëüøîãî âíî÷³ 
ìè ïèñàëè ïðîåêòè ³ â÷èëèñü. 

² îñü öüîãî ðîêó â Àâòîìàé-
äàí³ ìè ïîáà÷èëè, ùî âèðîñ-
ëè ç âîëîíòåðñòâà äî ðîçóì³í-
íÿ, ÿê â³äáóâàþòüñÿ áþäæåòí³ 
ïðîöåñè â êðà¿í³, ðîçïîä³-
ëÿþòüñÿ áþäæåòí³ êîøòè, 
ïîáà÷èëè, ÿê çä³éñíþþòüñÿ 
äåðæàâí³ çàêóï³âë³ ³… âæàõ-
íóëèñü. Âæàõíóëèñü â³ä ðîç-
ì³ð³â êîðóïö³¿ òà ðîçêðàäàíü 
áþäæåòíèõ êîøò³â, â³ä «í³-
÷îãîíåðîáëåííÿ ÷èíîâíèê³â» 
òà óíèêàííÿ íèìè â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ òà ñòðàõó ïðèéíÿòè 
áóäü-ÿêå íîâå ð³øåííÿ, íàâ³òü 
ÿêùî â³ä öüîãî çàëåæàòèìå 
äîëÿ ñîòåíü ëþäåé.

² òåïåð, êîëè ÷èòàºø êî-
ìåíòè äåÿêèõ â÷îðàøí³õ 
ïîáðàòèì³â, íà êøòàëò «ìè 
âíºïàë³ò³êè», «ìè ïðîñòî âî-
çèìî», ñòàº ñòðàøíî. Íåâæå 
âîíè íå ðîçóì³þòü, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ â êðà¿í³? Íåâæå 
íå áà÷àòü, ÿê äàëåêî ìè â³ä 
òîãî, ïðî ùî ìð³ÿëè íà Ìàé-
äàí³ ³ çà ùî áîðîëèñü ï³ä ÷àñ 
â³éíè?

Òàê çðó÷íî çàêðèòè î÷³ 
³ ìîíîòîííî ïàêóâàòè êî-
ðîáêè, ðîáëÿ÷è âèãëÿä, ùî 
ç êðà¿íîþ âñå «ñóïåð îê». Ìè 
âèðîñëè ÿê ãðîìàäÿíñüêå 
ñóñï³ëüñòâî, à âîíè çàëèøè-
ëèñü òàì, ó 2014, â ðîçóì³íí³, 
ùî ò³ëüêè â³ä ö³º¿ êîðîáêè 
çàëåæèòü ìàéáóòíº êðà¿íè…

ДУМКА

АКТИВІСТКА

Таїса Таїса 
ГАЙДАГАЙДА

ОЛЕКСАНДР (22), БАРМЕН:
— Новий рік буду зустрічати 
у друзів. Тобто на їжу витра-
чатися не доведеться. Але по-
трібно купити їм подарунки. 
Як і минулого року, це вийде 
приблизно дві тисячі гривень. 
І це тільки на Новий рік. А ще 
ж є й інші свята.

БОГДАНА (64), ПЕНСІОНЕРКА:
— Нічого не планую, бо я діа-
бетик. І всі мої гроші підуть 
на ліки. То раніше ми з чо-
ловіком по гостях їздили. 
Тепер вже старість, хворо-
би, шампанське не можна, 
коньяк також, спати хочу вже 
о дванадцятій.

ВАСИЛЬ (60), ПЕНСІОНЕР:
— Я полковник запасу. У мене 
пенсія 2500 гривень. Але 
на Новий рік планую витрати-
ти, десь дві тисячі. Приїдуть 
онуки та діти. Тому потрібно 
достойно провести це свято. 
Левова частина грошей піде 
на святковий стіл.

ВІКТОРІЯ (17), СТУДЕНТКА:
— На свята поїду додому. 
Живу у невеличкому містеч-
ку. І там просто немає такого 
місця, де можна витратити 
багато грошей. Новий рік обі-
йдеться до тисячі гривень. Усі 
свята, якщо я все-таки буду їх 
святкувати, до півтори тисячі.

ВЛАДИСЛАВ (16), ШКОЛЯР:
— Ми вже визначилися із 
квартирою, на якій зберемося 
всією компанією на Новий рік. 
Приблизну суму також розра-
хували, десь п'ять тисяч. Тобто 
по п'ятсот з кожного. Ніяких 
подарунків не буде, тільки 
святковий стіл та інші розваги.

МАРИНА (45), 
ДОМОГОСПОДАРКА:
— Почну планувати бюджет 
десь 27–28 грудня. Сподіва-
юся, що зможу втиснутися 
у межах двох-трьох тисяч 
гривень. Усі свята будемо 
відзначати у домашньому 
колі.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Скільки грошей плануєте витратити на новорічні свята?

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Ó â ³âòîðîê , 
12 ãðóäíÿ, ó Â³-
ííèöüê³é îáëðàä³ 

íà ñåñ³¿ ðîçãëÿäàëè äî 12.30 ò³ëü-
êè îäíå ïèòàííÿ. Âîíî çâó÷èòü 
òàê: «Ïðî çâåðíåííÿ äåïóòàò³â 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè 7 ñêëè-
êàííÿ äî äåïóòàò³â Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè òà ì³ñüêîãî ãîëîâè 
ñòîñîâíî íàðîäíîãî ïàì’ÿòíèêà 
Òàðàñó Øåâ÷åíêó íà ïëîù³ Ãå-
ðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³».

Ñåíñ éîãî çâîäèòüñÿ äî òîãî, àáè 
ðåêîìåíäóâàòè êîëåãàì ³ç ì³ñüêðà-

äè ïåðåäèâèòèñÿ ð³øåííÿ ùîäî 
çíåñåííÿ ïàì’ÿòíèêà Øåâ÷åíêó, 
ùî íà ïëîù³ Íåáåñíî¿ ñîòí³.

— Çà íåöåíçóðí³ òà ³íø³ âè-
ñëîâëþâàííÿ ãîëîâóþ÷èé ìîæå 
ïîçáàâèòè ïðàâà íà âèñëîâëåí-
íÿ, — îäðàçó æ çàóâàæèâ ãîëîâà 
îáëðàäè Àíàòîë³é Îë³éíèê, ïî-
ãëÿäàþ÷è íà àêòèâ³ñò³â, ùî âèâ³-
ñèëè ïðàïîðè òà ïëàêàòè ³ç íàïè-
ñàìè «Íå ïåðåòâîðþéòå âåëèêîãî 
Òàðàñà íà Ëåí³íà» íà äðóãîìó 
ïîâåðñ³. Ïðîòå öå ïîïåðåäæåííÿ 
íå äóæå-òî ³ äîïîìîãëî: àêòèâ³ñòè 
êðè÷àëè «Ãàíüáà!», òî íà äåïóòà-
ò³â, òî îäíå íà îäíîãî.

Ïåðøèì äî òðèáóíè âèõîäèòü 

ЗІРВАЛИ СЕСІЮ, ЩОДО 
КОБЗАРЯ НЕ ДОМОВИЛИСЯ
Конфлікт  Депутати 
облради спеціально 
зібралися на сесію, 
аби розглянути 
одне-єдине питання. 
Але одностайно 
проголосувати за нього 
не змогли: частково — 
через різні точки зору, 
частково — через 
викрики «ганьба», що 
чулися від активістів

³í³ö³àòîð çâåðíåííÿ — äåïóòàò 
Âîëîäèìèð Áàðöüîñü. Â³í îä-
ðàçó æ çâåðòàºòüñÿ äî ëþäåé 
íà áàëêîí³.

— Õîò³â áè çâåðíóòèñÿ äî âàñ, 
ÿê³ ïðèéøëè ç ãàñëàìè, ùî í³áè-
òî ñåðåä äåïóòàò³â º ò³, õòî ïðîòè 
íàëåæíîãî âøàíóâàííÿ ïàì'ÿò³ 
Íåáåñíî¿ ñîòí³. Âè íå òàì øóêà-
ºòå âîðîã³â, øàíîâí³! Ó ñâ³ò³ ùå 
í³êîëè íå äåìîíòóâàëè æîäíîãî 
ïàì’ÿòíèêà Âåëèêîìó Êîáçàðå-
â³ (…) Õ³áà íå ìîæíà ïîºäíàòè 
ðàçîì ³ç ïàì’ÿòíèêîì Øåâ÷åíêó 
â îäí³é ñêóëüïòóðí³é êîìïîçè-
ö³¿ âñ³õ çãàäàíèõ âèùå ãåðî¿â? 
(éäåòüñÿ ïðî ãåðî¿â Íåáåñíî¿ 
ñîòí³ — àâò.)».

Ï³ñëÿ ÷èñëåííèõ æåðòâ ñòà-
âèòüñÿ íåïðèïóñòèìå ïèòàííÿ: 
àáî ãåðî¿ Íåáåñíî¿ ñîòí³, àáî 
Òàðàñ Øåâ÷åíêî. ×è ìîæíà òàê 
ïèòàííÿ ñòàâèòè âçàãàë³?

Ï³ñëÿ öüîãî äåïóòàòêà â³ä «Ðà-
äèêàëüíî¿ ïàðò³¿ Îëåãà Ëÿøêà» 
Æàííà Äìèòðåíêî çäèâîâàíî 
ïðîìîâèëà ó çàëó:

— ß í³êîëè íå äóìàëà, ùî 
íà ïèòàíí³ Òàðàñà Øåâ÷åí-
êà ìîæíà ðîç'ºäíàòè óêðà¿íö³â 
òà ç³òêíóòè ¿õ ëîáàìè. ×è â³ä-

ïîâ³äàº îòå ïîêðó÷åíå äåðåâî 
(ïàì'ÿòíèê — àâò.) ìàñøòàáàì 
óêðà¿íñüêî¿ òðàãåä³¿?

— Àáî ìè ìàºìî ñâîãî ïðîðî-
êà, øàíîâí³, àáî ìè âòîðîñîðò-
í³… íå áóäó êàçàòè õòî, — åìî-
ö³éíî äîäàëà äî ¿¿ âèñòóïó êîëåãà 
Òåòÿíà Ðåäüêî.

Îáãîâîðåííÿ çàãàëîì òðèâàëî 
äâ³ ç ïîëîâèíîþ ãîäèíè. Àíàòî-
ë³é Îë³éíèê ïîñòàâèâ íà ãîëîñó-
âàííÿ ïèòàííÿ ïðî «Çâåðíåííÿ 
äåïóòàò³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
ðàäè 7 ñêëèêàííÿ äî äåïóòàò³â 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè òà ì³ñü-
êîãî ãîëîâè ñòîñîâíî íàðîäíî-
ãî ïàì’ÿòíèêà Òàðàñó Øåâ÷åíêó 
íà ïëîù³ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñî-
òí³». Ïåðåãîëîñîâóâàëè òðè÷³ — ³ 
âñå æ íå âèñòà÷àëî ê³ëüêîõ ãîëî-
ñ³â: ïåðøèé ðàç — 38 ãîëîñ³â ³ç 
44; äðóãèé ³ òðåò³é ðàçè ïèòàí-
íÿ ñòàâèëè íà ïåðåãîëîñóâàííÿ. 
Êîæíîãî ðàçó ãîëîñ³â âèÿâëÿëîñü 
38, àëå ¿õ áóëî íåäîñòàòíüî äëÿ 
óõâàëåííÿ ïðîåêòó ð³øåííÿ. 
Òîìó î 12.30 ñåñ³þ îãîëîñèëè 
çàêðèòîþ. ²ìîâ³ðíî, ïèòàííÿ 
ïðî «ðåêîìåíäàö³éíå» çâåðíåííÿ 
âèð³øèòüñÿ 20 ãðóäíÿ, íà äâîõ 
îñòàíí³õ ñåñ³ÿõ 2017 ðîêó.

27 жовтня, на 23 сесії міськради 
депутати ухвалили рішення «Про 
надання згоди про прийняття у ко-
мунальну власність Вінниці струк-
турної композиції пам’ятного зна-
ку Героям Небесної сотні „Дерево 
свободи“. Встановити її планували 
на колишній «Театральній», а те-
пер — площі Небесної Сотні. Тоді 
депутат від «Свободи» Володи-

мир Базелюк, що встановлював 
погруддя Шевченка за свій кошт, 
сказав, що переживає за долю 
пам’ятника, проте на одній пло-
щі ці два пам’ятники — Героям 
Небесної сотні та Кобзарю — дій-
сно не «уживуться». Більше про 
конфлікт, який триває вже другий 
місяць, читайте на сторінках газети 
RIA № 43.

ДОВІДКА

Одна частина активістів підтримувала ідею залишити погруддя Кобзаря 
на площі, інша частина була за «Дерево свободи». Але під час виступів 
депутатів облради слово «Ганьба!» кричали і ті, і інші
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Візьміть участь 
у конкурсі

«Історія кохання» 
та отримайте 

у подарунок набори 
запашного чаю від 

TM LOVARE 
або 

романтичну подорож 
до столиці всіх 

закоханих – Парижа!

Умови конкурсу – на с.15

«Сніг пішов раптово — ще вдень світило сон-

це, і поміж голих дерев вільно гуляв холодний 

вітер, ганяючи запиленими вулицями самотнє 

сухе листя. А надвечір вітер стих і поступився 

місцем новорічній стихії.

Наталя зупинилася, побачивши ці великі, пух-

насті неквапливі сніжинки, що велично падали 

вниз. Підставила долоню — і кілька сніжинок 

лягли на рукавичку. Наталя посміхнулася: це ж 

треба, така проста краса, але яка досконала!

— Звичайні кристали, а ми вважаємо їх чи-

мось неземним… Чим не новорічне диво? — 

раптом пролунав тихий чоловічий голос прямо 

у неї над вухом.

Наталя страх як не любила розмов із незна-

йомцями. Вона невдоволено озирнулася — і 

зустрілася очима… з Андрієм.

— Андрій?! Ти? — Наталя і здивувалася, і 

зраділа одночасно. Але це справді був Андрій! 

Її перше кохання!

— Привіт, — посміхнувся він. — Ти знаєш, що 

знайти людину в сучасному світі дуже просто. 

От я тебе й знайшов… Нарешті…

Вони дивилися одне одному в очі, ніби не було 

між ними ні років, ні відстаней, ні розлуки.

— Ти поспішаєш?

— Та ні. Просто вийшла прогулятися. Такий 

гарний вечір, — відповіла Наталя.

— А ти пам’ятаєш, як ми зустрілися впер-

ше? — спитав він.

— Аякже! — засміялася вона.

Тоді Наталя вчилася у четвертому класі. Одно-

го дня вчителька привела у клас незнайомого 

хлопчика і звернулася до учнів:

— Це ваш новий однокласник, Андрійко. Його 

родина недавно переїхала до нашого міста, тому 

прошу допомогти йому освоїтися і показати свою 

підтримку та доброзичливість!

Але ніхто не поспішав дружити з новачком. 

Він був трохи дивним — не гасав коридорами, 

не хизувався новими речами, а на перервах ви-

ймав з портфеля книжки й читав. Якось Наталя 

поцікавилася:

— Що це в тебе за книжка?

— «Таємничий сад», — відповів Андрій.

— Даси потім?

— Звичайно!

Ця повість стала для них початком прекрасної 

дружби. Наталя жила з батьками у невелико-

му будиночку із садом. Коли Андрій приходив 

до Наталі в гості, вони ховалися в альтанці під 

розлогою грушею і уявляли себе героями книги. 

Потім почали розігрувати сценки з різних кни-

жок, потім — вчити монологи, а коли підросли, 

вирішили стати акторами.

Після школи Андрій та Наталя разом вступали 

до театрального інституту, але обидва провали-

ли іспити і подалися до педагогічного — знову 

разом. У студентських спектаклях вони грали 

закоханих, але насправді лишалися просто най-

кращими друзями. Принаймні, так вважала На-

таля — аж до того дня, коли Андрій зізнався, 

що йде на побачення з Аллою.

Вона була першою красунею курсу і вже давно 

заглядалася на Андрія. Наталя це помічала, але 

їй здавалося, що зарозуміла Алла навряд чи 

зможе привабити її друга. Та між ними швидко 

спалахнув роман. І лише після цього Наталя 

збагнула, чому у неї так тяжко на душі: вона 

кохала Андрія, але чомусь не сміла зізнатися 

у цьому ні Андрієві, ні собі.

Якось після лекцій Наталя підійшла до нього 

і сказала напівжартома:

— Щось ми давно з тобою каву не пили удвох.

— Та… бачиш… Зовсім не маю часу. Але все 

одно ходімо.

Стояв гарний день пізньої осені, і вони за-

любки пройшлися пішки чотири квартали від 

інституту до улюбленої кав’ярні. Там був затиш-

ний внутрішній дворик, відгороджений ажурним 

кованим парканом від старовинного маєтку-му-

зею, оточеного пишним садом. Тепер із дерев 

облетіло майже все листя, і Наталя з сумом 

поглядала у вікно: дворик закрили на зиму, 

каву відвідувачам подавали тепер лише у залі.

— Так що з тобою діється? Я тебе майже 

не бачу останнім часом, — намагаючись втри-

мати легковажний тон, спитала Наталя.

— З гуртожитку перебираюся на квартиру. 

Планую жити там разом з Аллою, — відповів 

Андрій, ховаючи очі.

— Так раптово? — розхвилювалася Наталя. 

Такого повороту вона зовсім не чекала!

— Раптово, але… — тихо відказав він. — Ро-

зумієш… Вона чекає дитину.

І Андрій поглянув на Наталю з таким відчаєм, 

що їй здалося, ніби він закричав: «Прощай». 

Усе стало зрозуміло без слів. Вони кохали одне 

одного, але надто довго мовчали. Так, мовчки, 

вони допили свою каву. Наостанок Наталя про-

мовила:

— Що ж, наш таємничий сад більше не має 

секретів. Бажаю щастя, Андрію.

Вона першою пішла з кав’ярні. Провела кілька 

наступних днів, мов у тумані, оплакуючи свою 

любов; а потім терміново перевелася до інсти-

туту в іншому місті.

Андрій телефонував — освідчувався, просив 

пробачення, хотів усе кинути і приїхати до неї:

— Я не можу без тебе жити. Я люблю тебе. 

Пробач, що не зрозумів цього раніше. Але тільки 

ти, ти одна — любов мого життя.

Вона просто змінила номер телефону і, за-

кривши своє сумне серце, почала жити далі… 

Жити довгих тридцять років.

І ось тепер поруч стоїть її Андрій. У нього 

зморшки, окуляри та сиві скроні. А у неї — 

стомлений погляд і похилені плечі.

— Моя Наталя, — каже він, і по його обличчю 

котяться сльози.

— Боже мій, я й не думала, що коли-небудь 

отримаю таку милість від життя — побачу 

тебе, — промовляє вона.

Сніг падає і падає, припорошуючи стежки, 

якими вони ходили весь свій вік, даруючи їм 

обережну, тиху надію.

— Чому ти вирішив знайти мене тепер? — 

спитала Наталя.

— Це здаватиметься дивним, але… Зайшов 

недавно до магазину — купити чаю. Я люблю 

чай, ти ж знаєш.

— Так, я пам’ятаю, — тихо засміялася вона: 

Андрій міг запросто випити протягом дня дюжину 

чашок цього напою!

— Так от, зайшов до магазину, вирішив зна-

йти щось особливе. В око впала яскрава гарна 

упаковка. Прочитав назву — «Таємничий сад», 

і у ту ж мить наче в мене все життя переверну-

лося. Почав тебе шукати… на це знадобилося 

два тижні…

Вони гуляли засніженим містом і не могли 

наговоритися. Наталя розказувала про своє 

життя: двоє синів, чоловік помер три роки тому. 

У Андрія — донька… Наталя, з дружиною давно 

розлучився, але так і не одружився знову.

Коли закінчилися спогади, Андрій спитав:

— Ти знаєш, що я любив тебе все життя?

— А я й зараз люблю тебе, — зізналася 

Наталя.

…Вони побралися у травні, коли зацвів той 

сад, що подарував їм це велике, складне, гірке, 

але таке прекрасне кохання…»

TM LOVARE дарує подорож до Парижа на День закоханих!
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P.S. Ця історія – не вигадана. У ній змінені лише імена та деякі обставини на прохання героїв. Цього листа надіслало на фабрику АТ «Мономах» зі словами подяки 

щасливе подружжя – Андрій та Наталя. А дякували вони нам за те, що про їхнє велике почуття нагадав чай «Таємничий сад» ТМ LOVARE, який виробляє компанія 

«Мономах». Звісно, ми щиро зраділи за прекрасну пару. А потім вирішили, що ця подія – чудова нагода запропонувати вам згадати власні історії кохання! 

Ñâ³òàíîê êíÿæíè 
Òîí³çóþ÷èé äóåò ÷îðíîãî ÷àþ 
òà óëóíó, òîíêà ïðÿí³ñòü 
÷åáðåöþ òà ñâ³æ³ñòü ì’ÿòè, 
í³æí³ñòü âîëîøêè òà 
ñîëîäêèé àðîìàò ïåðñèêà – 
ãàðìîí³éíå ïîºäíàííÿ ÷óäîâèõ 
ñìàê³â. 
Склад: чорний цейлонський листовий 

чай та зелений китайський листовий 

чай улун з чебрецем,  м`ятою, пелюст-

ками волошки і ароматом персика.

Òàºìíè÷èé ñàä
Îêñàìèòîâèé ñìàê ïðåì³àëüíîãî 
÷îðíîãî ÷àþ äîïîâíþºòüñÿ 
íîòàìè ñîêîâèòèõ ÿã³ä ìàëèíè 
òà ïåëþñòîê âèøóêàíèõ êâ³ò³â. 
Ñâÿòêîâèé àðîìàò âàí³ë³ äàðóº 
ï³äíåñåííÿ ³ ðàä³ñòü. 
Склад: чорний цейлонський листовий 

чай з пелюстками китайської троянди, 

ягодами малини та квітами апельсина, з 

ароматом малини і ванілі. 

Òðîï³÷íèé îñòð³â
Åíåðã³ÿ çåëåíîãî ÷àþ, äîïîâíåíà 
ÿñêðàâèì ñìàêîì ñîêîâèòîãî 
àíàíàñà ³ ñâÿòêîâèìè 
íîòàìè àïåëüñèíîâî¿ öåäðè, 
äàðóº áåçòóðáîòíó ðàä³ñòü 
â³äïî÷èíêó. 
Склад: зелений китайський листовий 

чай з цедрою апельсина, шматочками 

яблука, пелюстками нагідки та арома-

том тропічних фруктів.

Ìð³¿ ³ìïåðàòîðà
Êëàñèêà â³äá³ðíîãî 
êèòàéñüêîãî ÷àþ ó ïîºäíàíí³ 
ç àðîìàòíèì ñîíÿ÷íèì 
ìàíäàðèíîì ñòâîðþþòü 
ãàðìîí³éíèé ñìàê ³äåàëüíîãî 
íàïîþ äëÿ ìð³é ³ ï³äíåñåííÿ. 
Склад: зелений китайський 

листовий чай з цедрою мандарина, 

квітами жасмину та ароматом 

мандарина.

Àëüï³éñüê³ òðàâè
Áóêåò àðîìàòíèõ òðàâ, 
êâ³ò³â òà ôðóêò³â, äîïîâíåíèé 
ïîòóæíîþ ñèëîþ ìàòå. Ó ñåðö³ 
íàïîþ – ñâ³æèé, öèòðóñîâèé ñìàê 
ëåìîíãðàñó ç íîòàìè àïåëüñèíà 
òà ì’ÿêà í³æí³ñòü ðîìàøêè. 
Склад: лимонна трава, квіти ромашки, 

плоди шипшини, цедра та квіти апельсина, 

листя м’яти і ожини, шматочки яблука, 

мате, трава ехінацеї, пелюстки сафлору 

та волошки.

Ë³ñîâà ÿãîäà
Êîëåêö³ÿ â³äá³ðíèõ ÿã³ä ç 
ÿñêðàâèìè ñìàêàìè ó ïîºäíàíí³ 
ç ïðåì³àëüíèì ÷îðíèì ÷àºì 
ñòâîðþº íàñè÷åíèé, ì³öíèé, 
áàãàòèé ñìàêîâèìè íþàíñàìè 
íàï³é. 
Склад: чорний цейлонський листовий 

чай з ягодами вишні, горобини, шипшини, 

глоду, бузини, чорної смородини; пелюст-

ками китайської троянди,  шматочками 

полуниці та ароматом лісових ягід.
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ВОЛОДИМИР 
ЧЕРКАС, ГОЛОВА 
ГО «КОМІТЕТ 
БЕЗПЕКИ РУХУ»

— Використо-
вувати номери 
прикриття мо-

жуть тільки оперативні підроз-
діли Нацполіції. Ті, хто розшу-
кують, стежать, викривають. 
Це має бути атестований спів-
робітник, який має з собою опе-
ративний талон та поставлене 
перед ним завданням, що він 
має виконати. Їздити на опера-
тивних номерах не може вільно-
наймана людина, тобто та, яка 
не є поліцейським, але працює 
у поліції. Не може їздити і на-

чальник відділу матеріального 
забезпечення.
Сині службові номери були 
створені для того, щоб звичайні 
люди почували себе у безпеці, 
щоб могли звернутися за до-
помогою, якщо побачать полі-
цейську машину. І для того, щоб 
користуватися хорошим авто і 
не привертати до себе увагу, 
правоохоронці і чіпляють собі 
білі номерні знаки. Так вони 
можуть їздити у власних спра-
вах, відпочивати у ресторанах, 
везти дружину додому… А якщо 
потраплять у аварію, вчинять 
злочин — за цими номерами 
їх ніхто не знайде. Білі номери 
«розв'язують» їм руки.

Білі номери «розв'язують» їм руки

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879

Ïðî â³ííèöü-
êèõ ïîë³öåéñüêèõ, 
ÿê³ ðîç’¿æäæàþòü 
íà ñëóæáîâèõ ìà-

øèíàõ ³ â³øàþòü íà íèõ «ë³â³» 
íîìåðè, ìè ïèñàëè ê³ëüêà òèæ-
í³â òîìó. Êîðîòêî: 15 ëèñòîïàäà 
2017 ðîêó â³ííèöüê³ àêòèâ³ñòè 
ïîïðîñèëè ïàòðóëüíèõ ïåðåâ³-
ðèòè àâòî ç ï³äîçð³ëèìè íîìåð-
íèìè çíàêàìè. Ç’ÿñóâàëè, ùî 
ó ñàëîí³ — îáëàñí³ ïðàâîîõî-
ðîíö³, à íà ìàøèí³ — íîìåðè, 
ÿê³ íå ïðîáèâàþòüñÿ ïî áàçàõ. 
Ó áàãàæíèêó — ïàðà ñïðàâæí³õ 
ïîë³öåéñüêèõ íîìåðíèõ çíàê³â.

Òîä³ âîä³é «Øêîäè», ä³þ÷èé 
ïîë³öåéñüêèé, íà ïðîõàííÿ æóð-
íàë³ñò³â ïðåäñòàâëÿòèñÿ íå çà-
õîò³â. Ï³çí³øå ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî 
çà êåðìîì ö³º¿ Sêîda Octavia áóâ 
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ëîã³ñòèêè 
òà ìàòåð³àëüíîãî çàáåçïå÷åííÿ 
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Ìàê-
ñèì Äàíèëþê. ×åðåç öåé ³íöè-
äåíò çàðàç ïðîâîäèòüñÿ ñëóæáîâà 
ïåðåâ³ðêà ùîäî ïîë³öåéñüêîãî.

Íàðàç³ â³äîìî, ùî íîìåðí³ çíà-
êè, ÿê³ âèêîðèñòîâóâàâ Äàíèëþê, 
íå ïðîáèâàþòüñÿ ïî áàç³ ÌÂÑ.

Â³äïîâ³äíî äî ñòàòò³ 8 Çàêî-
íó Óêðà¿íè «Ïðî îïåðàòèâíî 
ðîçøóêîâó ä³ÿëüí³ñòü», ïîë³-
öåéñüê³ ìîæóòü âèêîðèñòîâóâà-
òè íåñïðàâæí³ íîìåðí³ çíàêè. 
À ñòàòòÿ 5 öüîãî æ çàêîíó êàæå, 
ùî çä³éñíþâàòè îïåðàòèâíî-ðîç-

øóêîâó ä³ÿëüí³ñòü, à çíà÷èòü ³ 
âèêîðèñòîâóâàòè íîìåðè ïðè-
êðèòòÿ, ìîæóòü ïîë³öåéñüê³, ÿê³ 
íàëåæàòü äî ï³äðîçä³ë³â êðèì³-
íàëüíî¿ òà ñïåö³àëüíî¿ ïîë³ö³¿. 
ßêå îïåðàòèâíå çàâäàííÿ ì³ã âè-
êîíóâàòè íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ, 
ùî çàéìàºòüñÿ ìàòåð³àëüíèì çà-
áåçïå÷åííÿì ïîë³ö³¿, — íåâ³äîìî.

Ìè âèð³øèëè ïåðåâ³ðèòè, ÷è 
áàãàòî ó Â³ííèö³ ïîë³öåéñüêèõ, 
ÿê³ ì³íÿþòü íîìåðè íà ñëóæáî-
âèõ ìàøèíàõ, ùîá êîðèñòóâàòèñÿ 
íèìè, ÿê çàáàæàºòüñÿ. Àêòèâ³ñòè 
ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é äîïîìî-
ãëè: çðîáèëè ê³ëüêà çàïèò³â, ùîá 
«ïðîáèòè» íîìåðè ïîë³öåéñüêèõ 
ìàøèí. Çàðàç ìàºìî â³äïîâ³ä³ â³ä 
ñåðâ³ñíîãî öåíòðó íà ê³ëüêà äå-
ñÿòê³â ìàøèí, íîìåðè ÿêèõ â³ä-
ñóòí³ ó áàçàõ.

Ó ðàìêàõ åêñïåðèìåíòó ïî÷àëè 
ïåðåâ³ðÿòè, äëÿ ÷îãî ïîë³öåéñüê³ 
âèêîðèñòîâóþòü òàê³ ìàøèíè.

УТІК ІЗ ПОРУШЕННЯМ. Ó ñåðåäó, 
6 ãðóäíÿ, àêòèâ³ñòè êîàë³ö³¿ ãðî-
ìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é «Í²ÊÀ» ðà-
çîì ç æóðíàë³ñòîì RIA ïîáà÷èëè, 
ÿê ç òåðèòîð³¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöü-
êî¿ îáëàñò³ âè¿æäæàº ñèíÿ Skoda 
Superb. Äî öüîãî ó íàñ âæå áóëà 
â³äïîâ³äü â³ä ñåðâ³ñíîãî öåíòðó, 
ùî íîìåðí³ çíàêè öüîãî àâòî â³ä-
ñóòí³ ó áàçàõ ÌÂÑ.

Ðóøèëè çà «Øêîäîþ». Âîä³é 
ïî¿õàâ íà Êåëåöüêó ³ âèðóëèâ 
ó äâ³ð ïåðåä áàãàòîïîâåðõ³âêîþ. 
Ï³çí³øå ó öþ ìàøèíó ñ³ëà æ³í-
êà ç äèòèíîþ. Âîä³é íàòèñíóâ 

ЯК ПОЛІЦЕЙСЬКІ ХОВАЮТЬСЯ ВІД 
ЛЮДЕЙ ЗА «ЛІВИМИ» НОМЕРАМИ
Таємно  Поліцейські чіпляють 
на службові машини білі номери замість 
синіх, щоб «загубитися» серед людей. 
Щоб їх не знайшли, якщо потраплять 
у ДТП. Поїхати під «прикриттям» 
до магазину, з роботи додому — чому ж ні?

íà ãàç. Àëå íà ïîâîðîò³ éîãî âæå 
çóñòð³ëè ïàòðóëüí³, ÿêèõ äî öüîãî 
âèêëèêàëè çà ë³í³ºþ «102».

Ïàòðóëüí³ ï³äòâåðäèëè, ùî 
íîìåðí³ çíàêè ä³éñíî â³äñóòí³ 
ó áàçàõ. Àëå ïîðóøíèêà â³äïóñ-
òèëè. Ïðî òå, ùî çà êåðìîì ïå-
ðåáóâàâ ïîë³öåéñüêèé, îô³ö³éíî 
í³õòî íå ïîâ³äîìëÿâ. Àëå íà ì³ñöå 
ðîçáèðàòèñÿ ïðè¿õàëè ëþäè, ÿê³ 
çàéìàþòüñÿ îñîáîâèì ñêëàäîì 
ïîë³ö³¿.

Âîíè ñêàçàëè, ùî íå çíàþòü, 
÷è áóâ çà êåðìîì ä³þ÷èé ïîë³-
öåéñüêèé. À ÷îìó íå çíàþòü — áî 
ïðè¿õàëè, êîëè éîãî âæå íå áóëî 
íà ì³ñö³. Òàê, ïàòðóëüí³ â³äïóñ-
òèëè âîä³ÿ «Øêîäè» ¿õàòè äàë³ 
íà íå³ñíóþ÷èõ íîìåðàõ.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ ïàòðóëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿ Â³ííèö³ íàì ñêàçàëè, ùî 
÷îëîâ³ê íàïèñàâ êëîïîòàííÿ 
ïðî ïåðåíåñåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè 
íà ³íøèé äåíü. ² ïî¿õàâ ñîá³ äàë³ 
ç éìîâ³ðíèì ïîðóøåííÿì.

Ó ïîíåä³ëîê, 11 ãðóäíÿ, ìè 
çíîâó ï³éìàëè öþ ìàøèíó. Öüîãî 
ðàçó âîä³é çà¿æäæàâ íà òåðèòî-
ð³þ àâòîãîñïîäàðñòâà îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿. Çà¿õàâ íà çâè÷àéíèõ, 
òèõ æå ñàìèõ íîìåðàõ. À âè¿õàâ 
íà ñëóæáîâèõ.

ТІКАВ ДВОРАМИ ВІД АКТИ-
ВІСТІВ. Ïîò³ì ìè çíàéøëè àâ-
òîìîá³ëü «SENS» ç «ïåðåêè-
íóòèìè» íîìåðàìè ó îäíîìó ç 
äâîð³â íà Âèøåíüö³. Ó ðîçïàë 
ðîáî÷îãî äíÿ àâòîìîá³ëü ñòîÿâ 
ï³ä ï³ä’¿çäîì áàãàòîïîâåðõ³âêè. 
Íåâäîâç³ ç’ÿâèâñÿ ÷îëîâ³ê, ÿêèé 
ñ³â çà êåðìî. Âîä³é ïî÷àâ ò³êàòè 
â³ä àêòèâ³ñò³â, ùî ¿õàëè ñë³äîì, 
äâîðàìè. Àëå â³ä³ðâàòèñÿ íå âäà-

ëîñÿ. Ïàðàëåëüíî áóâ çðîáëåíèé 
âèêëèê íà «102» ³ ïîäàíå îð³ºíòó-
âàííÿ. Íåâäîâç³ öå àâòî çóïèíèëè 
ïàòðóëüí³.

Çà äàíèìè ñåðâ³ñíîãî öåíòðó 
ÌÂÑ, íîìåðí³ çíàêè ÀÂ1328 ÂÊ 
íå çàêð³ïëåí³ çà æîäíèì àâòîìî-
á³ëåì. Àëå ó òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ 
ïðàö³âíèê, ÿêèé îïðàöüîâóâàâ 
íàø çàïèò, ñêàçàâ, ùî ó 2015-ìó 
ðîö³ ö³ íîìåðè âèêîðèñòîâóâàëè 
íà ³íøîìó àâòî.

Ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³ ïðèéíÿ-
ëè ö³êàâå ð³øåííÿ — äîñòàâèòè 
ï³äîçð³ëèé àâòîìîá³ëü äî ì³ñüêî-
ãî â³ää³ëó. Íå ïðîáèòè ïî áàç³, 
íå âñòàíîâèòè îñîáó âîä³ÿ, à ñó-

ïðîâîäèòè äî â³ää³ëêó. À êîëè 
äî¿õàëè — ñêàçàëè âîä³þ «SENS» 
ïðèïàðêóâàòèñÿ íà òåðèòîð³¿ ïî-
ðÿä ç ³íøèìè ïîë³öåéñüêèìè 
ìàøèíàìè. Õ³áà ç êîæíèì ïî-
ðóøíèêîì òàê öåðåìîíÿòüñÿ?

Ï³ñëÿ öüîãî âîä³ÿ çàâåëè óñå-
ðåäèíó áóä³âë³ ïîë³ö³¿… ³ íà öüî-
ìó âñå çàê³í÷èëîñÿ. Ìè íàïèñàëè 
çàïèò äî îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ ç ïðî-
õàííÿì íàäàòè ³íôîðìàö³þ ïðî 
ïðîäîâæåííÿ ö³º¿ ³ñòîð³¿. ×åêà-
ºìî â³äïîâ³ä³.

«ЕКСКУРСІЯ» НА АВТОГОСПО-
ДАРСТВО. Íàì ñòàëî â³äîìî, ùî 
íà òåðèòîð³¿ â³ää³ëó çàáåçïå÷åííÿ 

àâòîòðàíñïîðòîì ïîë³ö³¿ îáëàñò³ 
ñòî¿òü Volkswagen Bora, íà ÿêî-
ìó âèñÿòü íîìåðè â³ä ÌÀÇ-500. 
Ñïëóòàòè òàê³ ìàøèíè äóæå âàæ-
êî. Áî ÌÀÇ — âàíòàæ³âêà.

Ïî¿õàëè òóäè. ² ñïðàâä³ çíà-
éøëè öåé àâòîìîá³ëü. Íà ðóêàõ 
âæå ìàëè â³äïîâ³äü â³ä ñåðâ³ñíîãî 
öåíòðó, ÿêà ï³äòâåðäæóº, ùî íî-
ìåðè «ïåðåêèíóò³». Âèêëèêàëè 
ïîë³ö³þ.

Ïîêè ÷åêàëè ïàòðóëüíèõ, 
äî íàñ ïî÷àâ ÷³ïëÿòèñÿ íåâ³-
äîìèé ÷îëîâ³ê, ÿêèé âèìàãàâ, 
ùîá ìè ïîêèíóëè òåðèòîð³þ. 
Â³í íå ïðåäñòàâèâñÿ, çàòå ïî÷àâ 
øàðïàòè çà ðóêè ³ ïîãðîæóâàòè.

Ïàòðóëüí³ ï³äòâåðäèëè íàøó 
³íôîðìàö³þ ïðî «ë³â³» íîìåðè. 
Òåïåð ÷åêàëè âæå ñë³ä÷èõ.

Ï³çí³øå âèÿâèëîñÿ, ùî öåé 
àâòîìîá³ëü º ñëóæáîâèì, òîáòî 
ïîë³öåéñüêèì. À ïåðåáóâàº â³í 
íà òåðèòîð³¿ àâòîãîñïîäàðñòâà ÿê 
çààðåøòîâàíèé. Âàðòî çàçíà÷è-
òè, ùî âïðèòóë äî àâòîãîñïîäàð-
ñòâà º ä³þ÷èé àðåøòìàéäàí÷èê, 
äå òàêèì àâòîìîá³ëÿì ÿêðàç ³ 
ì³ñöå. Òàì º ëþäèíà, ÿêà â³äïî-
â³äàº çà çáåð³ãàííÿ àâòîìîá³ë³â, 
ÿê³ ñòàþòü ðå÷îâèìè äîêàçàìè. 
Íà òåðèòîð³¿ â³ää³ëó àâòîçàáåçïå-
÷åííÿ í³õòî íå íåñå â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà òå, ùîá ç ö³ºþ ìàøèíîþ 
í³÷îãî íå ñòàëîñÿ, à ïîòðàïèòè 
ñþäè ìîæå áóäü-õòî.

Водій цього авто підвозив жінку з дитиною у робочий час на службовій машині 
з «лівими» номерами. Патрульні зупинили… і відпустили

«Øêîäà» ïî¿õàëà 
íà Êåëåöüêó ó äâ³ð 
áóäèíêó. Ó ìàøèíó ñ³ëè 
æ³íêà ç äèòèíîþ. Àâòî 
ðóøèëî. Íà ïîâîðîò³ 
âîä³ÿ «çóñòð³ëè»

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ïðî òå, ùî 
â Óêðà¿í³ íàáèðàº 
îáåðò³â íîâà ñó¿-

öèäàëüíà ãðà äëÿ ä³òåé «×åðâîíà 
ñîâà», ç’ÿâèâñÿ ïîñò íà ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóêó óïîâíîâàæåíîãî Ïðå-
çèäåíòà ç ïðàâ äèòèíè Ìèêîëè 
Êóëåáè. Â³í íàïèñàâ, ùî ïðèí-
öèï ä³¿ ö³º¿ ãðè òàêèé ñàìèé, ÿê 
áóâ ó «Ñèí³õ êèò³â».

«Ñïî÷àòêó ä³òåé çàìàíþþòü 
â ãðó, — ïèøå äèòÿ÷èé îìáóä-
ñìåí. — Íàäñèëàþòü ¿ì ïîñè-
ëàííÿ, çà ÿêèì ïîòð³áíî ïåðåéòè 
(âîíî í³áè âèêèäàº ïîìèëêó). 
Àëå çàâäÿêè öüîìó ïîñèëàí-
íþ «êóðàòîðè» ä³çíàþòüñÿ îð³-
ºíòîâíó àäðåñó, äå ïðîæèâàº 
ó÷àñíèê. À ïîò³ì, ÿêùî äèòèíà 
â³äìîâëÿºòüñÿ âèêîíóâàòè ÿêåñü 
çàâäàííÿ — ¿¿ øàíòàæóþòü, ùî 
çíàþòü àäðåñó ³ ïðè¿äóòü äî íå¿ 
íà «ðîçá³ðêè»… Îäí³ ç îñíîâíèõ 
çàâäàíü — ïîñò³éíî áóòè online, 
ìîìåíòàëüíî â³äïîâ³äàòè íà ïî-
â³äîìëåííÿ êóðàòîð³â, ÿê³ âîíè 
íàäñèëàþòü 24/7, à òàêîæ, äèâè-
òèñÿ ïñèõîäåë³÷í³ â³äåî ïîñåðåä 
íî÷³ (ï³ñëÿ öèõ â³äåî äîðîñëîìó 
ìîæíà ïîñèâ³òè, âæå íå ãîâîðþ 
ïðî òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ ç ïñè-
õ³êîþ ä³òåé). À ùå àóä³î ç «ïî-
òîéá³÷íîãî ñâ³òó»…»

НАВІЩО ЛЯКАТИ? Çà îïðèëþä-
íåíîþ äëÿ áàòüê³â ³íôîðìàö³-
ºþ, íàçâàíà ãðà «ëåäü íå âáèëà 
14-ð³÷íó Ëåðó ç Êèºâà». Ä³â÷èíà 
çíèêëà, ¿¿ çíàéøëè íà íàñòóïíèé 
äåíü ç ïîð³çàìè íà ðóêàõ, ðîç³-
áðàíèì íà äåòàë³ òåëåôîíîì ³ 
³íñòðóêö³ºþ ó êèøåí³ äëÿ ïî-
äàëüøèõ ä³é.

«Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìàö³ºþ, 
ïîë³ö³ÿ ï³äîçðþº, ùî ïðè÷èíîþ 
ñòàëà ãðà «×åðâîíà ñîâà». ×åêàº-
ìî ï³äòâåðäæåííÿ», — íàïèñàíî 
íà ñòîð³íö³ Ìèêîëè Êóëåáè.

Îìáóäñìåí ïðîñèòü áàòüê³â 
çâåðòàòè óâàãó íà ïîâåä³íêó ñâî¿õ 
ä³òåé, ÿê³ ìîæóòü ñòàòè ó÷àñíèêà-
ìè «ãðóï ñìåðò³». Ïîÿñíþº, ùî 
íàñòîðîæèòè ìàþòü â³ä÷óæåí³ñòü, 
âòîìà, ïîñò³éíå áàæàííÿ ñïàòè 
óäåíü, í³÷íå ñèä³ííÿ â ìåðåæ³ 

ïîñåðåä íî÷³ òà ïîð³çè íà ðóêàõ.
«ßêùî âè ïîì³òèëè ö³ ïðîÿâè 

ó äèòèíè — íå äîð³êàéòå ³ íå êðè-
÷³òü íà íå¿! Îäðàçó ïî÷èíàéòå äî-
â³ðëèâó ðîçìîâó. Çàïåâí³òü, ùî 
âè äîïîìîæåòå ¿é âèéòè ç ãðè 
³ çàõèñòèòå â³ä íàñë³äê³â. ßêùî 
äèòèíà íå éäå íà êîíòàêò — çâåð-
í³òüñÿ äî ïñèõîëîãà!» — ðàäèòü 
Ìèêîëà Êóëåáà.

Çà äîáó ïîñòîì, ðîçì³ùåíèì 
äèòÿ÷èì îìáóäñìåíîì 6 ãðóäíÿ, 
ïîä³ëèëèñÿ 6,5 òèñÿ÷³ ëþäåé. 
Êîìåíòàð³â ï³ä íèì — áëèçüêî 
ñîòí³. ª, íàïðèêëàä, òàê³, ùî 
íå â³ðÿòü â ³ñíóâàííÿ îïèñàíî¿ 
óïîâíîâàæåíèì Ïðåçèäåíòà ç 
ïðàâ äèòèíè ïðîáëåìè.

«Çâó÷èòü ÿê êàçî÷êà», — ïèñàëè 
îêðåì³.

ДОРОСЛІ НЕ ХОЧУТЬ ВІРИТИ. «Öå 
çîâñ³ì íå êàçî÷êè, à ñóö³ëüíèé 
æàõ äëÿ áàòüê³â, ÿê³ ðîçðèâàþòü-
ñÿ ì³æ ðîáîòîþ, ùîá çàðîáèòè 
êîï³é÷èíó, òà ä³òüìè, ÿêèì ç 
ïåðøîãî êëàñó ðîçêàçóþòü ïðî 
¿õí³ ïðàâà, òà ÷îìóñü íå îãîëî-
øóþòü îáîâ'ÿçêè, — ç êîìåíòàðÿ 
ïðîòèëåæíîãî õàðàêòåðó. — Çíà-
õîäèòüñÿ ñâîëîòà, ó ÿêî¿ áåçë³÷ 
â³ëüíîãî ÷àñó, ÿêà íà äèòÿ÷³é 
ñìåðò³ çàðîáëÿº ãðîø³, à çàìîòàí³ 
áàòüêè íå çàâæäè ïîì³÷àþòü, ÿê 
âòðà÷àþòü äèòèíêó!!!»

«×åðãîâà âèñìîêòàíà ç ïàëü-
öÿ ³ñòåðèêà, ï³ä ïðèâîäîì ÿêî¿ 
äóæå ãàðíî áóäå ïðèêðóòèòè ³í-
òåðíåò», — ïèñàëè òàêîæ. Àáî 
êîìåíòóâàëè îñü òàêèì ÷èíîì:

«×åðâîíà ñîâà? ª ùå Çåëåíà 
Æàáà. Âîíà ïðèõîäèòü ³ äóøèòü 
ìåíå, êîëè ÿ ñïëà÷óþ ïîäàòêè, áî 
âîíè éäóòü íå íà ðîçâèòîê ³íô-
ðàñòðóêòóðè, ìåäè÷íèõ óñòàíîâ 
òà øê³ë, à íà êëîóí³â ó ï³äæàêàõ, 
ùî ðîçïîâ³äàþòü ïðî ñèí³õ êè-
ò³â, çàì³ñòü òîãî, ùîá çàéíÿòèñü 
÷èìîñü êîðèñíèì».

Àëå º ñåðåä ÷èòà÷³â ñòîð³íêè 
îìáóäñìåíà æ³íêà, ÿêà íàïèñàëà: 
«Ó íàøîìó ðàéîí³ ê³ëüêà òèæí³â 
òîìó ïîâ³ñèëàñÿ 14-ð³÷íà ä³â÷èí-
êà. Ï³äîçðþþòü, ùî ãðàëà ó öþ 
ãðó». Öå êîìåíòàð ìåøêàíêè ñòî-
ëèö³. À ìè çàïèòàëè ó â³ííèöü-
êèõ ïîë³öåéñüêèõ, ÷è â³äïîâ³äàº 
ä³éñíîñò³ îïðèëþäíåíà ó Ôåé-

БІЙСЯ «ЧЕРВОНОЇ СОВИ». ВІД 
ДИТЯЧОЇ ГРИ ПОСИВІЄ ДОРОСЛИЙ
Он-лайн треш  Не спати 12 днів, 
дивитися страшні відео, слухати аудіо з 
потойбічного світу… Про он-лайн гру під 
назвою «Червона сова», схожу до «Синього 
кита», попередив батьків дитячий 
омбудсмен. У вінницькій поліції про 
чергове суїцидальне нашестя вже в курсі 
та бачили відео звідти. А чи не затягнули 
боти кого з вінничан у «гру смерті»?

ñáóêó ³íôîðìàö³ÿ — ÷è ³ñíóº ãðà 
«×åðâîíà ñîâà» ç ïñèõîäåë³÷íèìè 
â³äåî, â³ä ÿêèõ äîðîñë³ ìîæóòü 
ïîñèâ³òè?

ВІННИЦЬКА ПРАВДА. Íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó þâåíàëüíî¿ ïðåâåíö³¿ 
(êîëèøíÿ êðèì³íàëüíà ïîë³ö³ÿ 
ó ñïðàâàõ ä³òåé) Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ Âîëî-
äèìèð Áîðèùóê ñêàçàâ, ùî â³í 
îô³ö³éíîãî ï³äòâåðäæåííÿ ïðî 
¿ñíóâàííÿ ö³º¿ ãðè íå ìàº. Àëå 
ç ï³äëåãëèìè, êàæå, ïîä³ëèâñÿ 
íîâèíîþ, ùîá áóëè íàñòîðîæ³.

Á³ëüøå çíàþòü ïðî íàçâàíó 
«ãðó ñìåðò³» â³ííèöüê³ ê³áåðïî-
ë³öåéñüê³. Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà 
â³ííèöüêîãî â³ää³ëó ê³áåðïîë³ö³¿ 
Îëåêñàíäðà Óëüÿíåíêîâà, «×åð-
âîíà ñîâà» — í³ÿêà íå âèãàäêà.

— ª êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
ç öüîãî ïðèâîäó, ÿêå ðîçñë³äóºòü-
ñÿ Äåïàðòàìåíòîì ê³áåðïîë³ö³¿ 
(Êè¿â. — àâò.), — ñêàçàâ â³í. — Àëå 
äî íàøîãî ï³äðîçä³ëó äîðó÷åíü 
ïðî âèêîíàííÿ ñë³ä÷èõ ä³é â öüî-
ìó ïðîâàäæåíí³ ùå íå íàäõîäèëî. 
Çâåðíåíü â³ä â³ííè÷àí ïðî «×åð-
âîíó ñîâó» ìè íå ìàºìî.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Óëüÿ-
íåíêîâà, ó êè¿âñüêèõ ïîë³öåé-
ñüêèõ º â³äåî ç «×åðâîíî¿ ñîâè», 
ÿêå çàðàç âèâ÷àþòü. Òàêîæ îô³-
ö³éí³ äàí³ êàæóòü: æåðòâ â³ä íîâî¿ 
ñó¿öèäàëüíî¿ îíëàéí-ãðè íåìàº.

Ñóäÿ÷è ç ðîëèê³â ó Þòóá³, 
«×åðâîíà ñîâà» — âæå äîñèòü 
â³äîìà. Þòóáåðè, ÿêèõ çàðàç äèâ-
ëÿòüñÿ øêîëÿð³, çíÿëè íå îäíå 
â³äåî ïðî òå, ÿê âîíè ñï³ëêóâà-
ëèñÿ ç êóðàòîðàìè.

Íàãàäàºìî, ÿê íà ïî÷àòêó 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó ïàí³êó íàâå-
ëà ó Ôåéñáóêó åêñ-çàñòóïíèöÿ 
êåð³âíèêà àäì³í³ñòðàö³¿ ãëàâè 
äåðæàâè — íàïèñàëà ïîñò ïðî 
íîâèé íàðêîòèê ó øêîë³, ÿêîãî, 
ÿê ïîò³ì âèÿâèëîñÿ, â íàø³é êðà-
¿í³ íå ³ñíóº. ¯¿ ïîñò ïðî øèïó÷³ 
öóêåðêè ç íàçâîþ «çåìëÿí³÷êà», 
áóâ ïåðåêëàäîì àíãëîìîâíî¿ ïó-
áë³êàö³¿. Â³í øâèäêî ðîç³éøîâñÿ 
â ìåðåæ³, îòðèìàâ êóïó íåãàòèâ-
íèõ â³äãóê³â ³ çíèê ï³ñëÿ ê³ëüêîõ 
ãîäèí ³ñíóâàííÿ.

НЕ СПАТИ 12 ДНІВ!
В Україні набирає обертів нова суїцидальна гра «Червона сова». Принцип гри такий 
самий, як і у сумнозвісних «Синіх китів».
Батьки, звертайте увагу на поведінку дітей. Основні поведінкові ознаки участі 
дитини у «групах смерті» такі:
— відчуженість
— втома
— постійно хоче спати
— сидить в мережі посеред ночі
— з’являються порізи на руках
Якщо ви помітили ці прояви у дитини — не дорікайте і не кричіть на неї! Одразу 
починайте довірливу розмову. Запевніть, що ви допоможете їй вийти з гри і 
захистите від наслідків. Якщо дитина не йде на контакт — зверніться до психолога!

Микола Кулеба
уповноважений Президента України з прав дитини    

Який жах! От не можу зрозуміти, навіщо цим нелюдам потрібно вбивати дітей?

Для когось казочки, а для когось реальність…

Чергова висмоктана з пальця істерика, під приводом якої дуже гарно 
буде прикрутити інтернет)

Звучить як казочка

Діти зараз не бігають по вулиці, не грають у сніжки. Цікавіше у мережі. 
Це наше прокляття — ми всі залежні. Але дорослі можуть ідентифікувати 
непотріб, а діти ні. Тому наш обов’язок стежити за мережею.

Почитала коментарі, сумно дуже. Хтось живе по принципу, поки мене 
не стосується, немає проблеми. Існування маніяків у суспільстві — це 
проблеми усього суспільства. Треба бути дурнем або таким самим 
збоченцем, щоб свідомо закривати на це очі.

Ó ê³áåðïîë³ö³¿ ñêàçàëè, 
ùî ìàþòü â³äåî 
³ç «×åðâîíî¿ ñîâè». 
І çà ¿õí³ìè äàíèìè, 
æåðòâ â³ä íîâî¿ ãðè 
ùå íå áóëî
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВІТАЛІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ, ГРОМАДСЬКИЙ АКТИВІСТ
Усі стоїмо пліч-о-пліч перед загрозою. Мені 
здається, всі, окрім держави. Можливо, це моя 
помилкова думка. Але ж статистика втрат...

412335

ПРЕС-СЛУЖБА 
КОМПАНІЇ АВАЛОН ІНК.

Ó 2017 ðîö³ ó ïðåñòèæíîìó 
êîíêóðñ³ «²ìåíà, ÿêèì äîâ³ðÿþòü» 
ÆÊ ÀÂÀËÎÍ 5 ñòàâ Ëàóðåàòîì 
ó êàòåãîð³¿ «Æèòëîâèé êîìïëåêñ, 
ÿêîìó äîâ³ðÿþòü». ßê ³ ÷èì ñàìå 
çàñëóæèëè «àâàëîí³âö³» òàêå âè-
çíàííÿ ó Â³ííèö³? ßê ïðîñóâà-
ºòüñÿ ðåàë³çàö³ÿ ïðîåêòó? ßêèì 
áóäå äðóãå ê³ëüöå ÀÂÀËÎÍ 5?

ЯКИЙ ВІН — ВІННИЦЬКИЙ 
АВАЛОН 5?

Â³ííèöþ íàçèâàþòü «ºâðî-
ïåéñüêèì ì³ñòîì» íå ò³ëüêè 
¿¿ ìåøêàíö³, à é ãîñò³ ç ³íøèõ 
ðåã³îí³â Óêðà¿íè òà çàðóá³ææÿ. 
² ïðè÷èí òîìó ÷èìàëî: çàòèø-
í³ñòü, êîìôîðòí³ñòü, ÷èñòîòà, 
äîáðå íàëàãîäæåíà òðàíñïîðòíà 
³íôðàñòðóêòóðà òîùî. Âàæëèâîþ 
ñêëàäîâîþ öüîãî ïðèºìíîãî âè-
çíà÷åííÿ º é òå, ùî Â³ííèöÿ 
àêòèâíî ïðèðîñòàº ñó÷àñíèìè 
áóä³âëÿìè, çîêðåìà, çâîäèòüñÿ 
áàãàòî æèòëà. ² ñåðåä óñüîãî 
öüîãî ðîçìà¿òòÿ â³ííè÷àíè ñàìå 
ÆÊ ÀÂÀËÎÍ 5 âèçíà÷èëè ë³-
äåðîì ñâîº¿ äîâ³ðè.

— ßê âäàëîñÿ äîñÿãòè òàêîãî 
ðåçóëüòàòó, ÷èì âè çìîãëè «âçÿ-
òè» ñåðöÿ â³ííè÷àí? — àäðåñóºìî 
ïèòàííÿ êåð³âíèêó êîíñóëüòàö³é-
íîãî öåíòðó Ãë³áó Êóòåé.

— Âè çíàºòå, íàøà áóä³âåëüíà 
êîìïàí³ÿ çà ÷àñ ñâîãî ³ñíóâàí-
íÿ âèáîðþâàëà ÷èìàëî íàãîðîä 
òà â³äçíàê ó ð³çíèõ íîì³íàö³ÿõ 
íà êîíêóðñàõ ³ â Óêðà¿í³, ³ çà ¿¿ 
ìåæàìè. Àëå, ç³çíàþñü, áóòè 
ëàóðåàòîì ñàìå â êàòåãîð³¿ íà-
ðîäíî¿ äîâ³ðè äëÿ íàñ — îñîáëè-
âî ïî÷åñíî. Öå îçíà÷àº, ùî ìè 
íà ïðàâèëüíîìó øëÿõó: ðîáèìî 
òå, ùî ïîòð³áíî ëþäÿì, áóäóºìî 
òå, ùî â³äïîâ³äàº ¿õí³ì ìð³ÿì. 
Öå íàäçâè÷àéíî ïðèºìíî! ² ìè 
ùèðî âäÿ÷í³ â³ííè÷àíàì çà òàêó 
âèñîêó îö³íêó. Ïîâ³ðòå, ðîáèòè-

ìåìî âñå, ùîá ³ íàäàë³ íå ðîç-
÷àðîâóâàòè, ùîáè çáåðåãòè é 
çì³öíèòè öþ äîâ³ðó!

— Öå äóæå â³äïîâ³äàëüíî 
áóäóâàòè æèòëîâèé êîìïëåêñ 
â îäíîìó ç íàéïðèâàáëèâ³øèõ 
ðàéîí³â ìàéæå ó öåíòð³ Â³ííè-
ö³ — ì³æ âóëèöÿìè Øåâ÷åíêà, 
Êîíñòàíòèíîâè÷à òà Òðàìâàé-
íîþ, — ïðîäîâæóº ìàðêåòîëîã 
ÆÊ Àâàëîí 5 Íàòàë³ÿ Êàïðà-
âà. — Íàïåâíî, íàâ³òü ïðèñê³-
ïëèâîìó ïåñèì³ñòó âàæêî çíà-
éòè ì³íóñè ö³º¿ ëîêàö³¿, ïðîòå 
ïëþñè î÷åâèäí³: ñïîê³éíèé 
«ñïàëüíèé» ðàéîí, à äî ñàìîãî 
ñåðöÿ Â³ííèö³, ìàéäàíó Íåçà-
ëåæíîñò³, ãðîìàäñüêèì òðàí-
ñïîðòîì ìîæíà ä³ñòàòèñÿ âñüîãî 
çà 10 õâèëèí…

— Ó ÷îìó ïîëÿãàº óí³êàëüí³ñòü 
ñòèëþ ÀÂÀËÎÍ 5 ó Â³ííèö³?

— Çâè÷àéíî, òóò º ê³ëüêà ôàê-
òîð³â. Ïî-ïåðøå, öå ñó÷àñíà àð-
õ³òåêòóðà. Ïî-äðóãå, âðàõóâàííÿ 
óñ³õ ïîòðåá æèòåëÿ ºâðîïåéñüêî-
ãî ì³ñòà: â³ä çðó÷íèõ êëàäîâîê 
äî ñâîãî — «àâàëîí³âñüêîãî» — 
äèòñàäêà, ï³äçåìíèõ ïàðê³íã³â, 
âíóòð³øí³õ äâîðèê³â, ñïîðòèâíèõ 
³ äèòÿ÷èõ ìàéäàí÷èê³â, çåëåíèõ 
çîí òà ì³ñöü â³äïî÷èíêó äëÿ äî-
ðîñëèõ. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ñâ³æèé 
ñòèëü ÀÂÀËÎÍ 5 ïðèâíåñå ïðè-
ºìí³ çì³íè ³ â æèòòÿ â³ííè÷àí, 
ìåøêàíö³â æèòëîâîãî êîìïëåêñó.

АВАЛОН 5 РОЗПОЧИНАЄ 
ПРОДАЖ КВАРТИР 
У 13-Й СЕКЦІЇ

Ó òîìó, ùî ÀÂÀËÎÍ 5 ïðè-
ðîäíî âïèñóºòüñÿ ó â³ííèöüêèé 
ëàíäøàôò, ì³ñòÿíè âæå ïåðåêî-
íàëèñÿ, àäæå òðè ñåêö³¿ ïåðøî-
ãî ê³ëüöÿ æèòëîâîãî êîìïëåêñó 
âæå ãîòîâ³ — çäàí³ òà ïåðåäàí³ 
â óïðàâë³ííÿ ÎÑÁÁ. ¯õí³ ìåø-
êàíö³ ïðîâîäÿòü ñâî¿ çáîðè, äå 
ïåðåéìàþòüñÿ ñï³ëüíèìè ïè-
òàííÿìè, òà ðîçì³ðêîâóþòü ïðî 

³íäèâ³äóàëüíå — ïðî îôîðìëåí-
íÿ ñâî¿õ êâàðòèð.

— Ùî çàðàç â³äáóâàºòüñÿ 
íà áóä³âåëüíîìó ìàéäàí÷èêó?

— Çàâåðøóºòüñÿ áóä³âíè-
öòâî ÷åòâåðòî¿, ï`ÿòî¿, øîñòî¿ 
òà ñüîìî¿ ñåêö³é, îòæå ïëàíóº-
ìî äî ê³íöÿ 2017 ðîêó ïîâí³ñ-
òþ çäàòè ïåðøå ê³ëüöå êîìï-
ëåêñó, — ðîçïîâ³äàº Ãë³á Êó-
òåé. — Ïîâíèì õîäîì áóäóºòüñÿ 
³ äèòÿ÷èé ñàäî÷îê: ãîòîâ³ âñ³ òðè 
ïîâåðõè, ïî÷àëàñÿ ï³äãîòîâêà 
äàõó äëÿ ìîíòàæó ïîêðèòòÿ. 
Íàðàç³ âåäóòüñÿ àêòèâí³ ðîáî-
òè äëÿ çâåäåííÿ äðóãîãî ê³ëüöÿ 
ÀÂÀËÎÍ 5. Òàê, äëÿ ÷îòèðíàä-
öÿòî¿ ñåêö³¿ âäàâëåíî âñ³ ïàë³, 
çàëèòî ìîíîë³òíèé ôóíäàìåíò ³ 
áóäóºòüñÿ ïåðøèé ïîâåðõ. Íåçà-
áàðîì ïî÷íóòü âèðîñòàòè ñò³íè 
é ó âîñüì³é ñåêö³¿, äëÿ öüîãî 
ïàë³ òåæ âäàâëåí³, ìîíîë³òíèé 
ôóíäàìåíò òåæ çðîáëåíî. Íèí³ 
â ÀÂÀËÎÍ 5 ñòàðòóº ïðîäàæ 
êâàðòèð ó 13-é ñåêö³¿. Êîòëîâàí 
òàì óæå âèðèòî, à ïàë³ âäàâëåíî 
ïîêè ùî ïðîáí³.

— ×è íå âíåñóòü çèìîâ³ õîëîäè 
ñâî¿ êîðåêòèâè â õ³ä áóä³âíèöòâà? 
×è íå äîâåäåòüñÿ â³äñòóïàòè â³ä 
ïëàíó?

— Çèìó â íàøèõ ïëàíàõ âðà-
õîâàíî, — íàï³âæàðòîìà êàæå 
Ãë³á. — Àëå ïèòàííÿ ä³éñíî 
àêòóàëüíå. ²ç íàñòàííÿì õîëî-
ä³â ÷èìàëî êîìïàí³é çóïèíÿ-
þòü áóä³âíèöòâî, ïîÿñíþþ÷è 
öå ïîãîäíèìè óìîâàìè. Ïðîòå, 
º ÷èìàëî âèä³â ðîá³ò, ÿê³ ìîæíà 
óñï³øíî âèêîíóâàòè é çà íèçü-
êî¿ òåìïåðàòóðè. Õî÷à, áåçóìîâ-
íî, ïåâí³ îñîáëèâîñò³ â ïðîöåñ³ 
çèìîâîãî áóä³âíèöòâà ³ñíóþòü. 
Óíèêíóòè ïðîáëåì äîïîìîæóòü 
äîñâ³ä, ñïåö³àëüí³ çíàííÿ òà ñó-
âîðå äîòðèìàííÿ òåõíîëîã³÷íèõ 
ìåòîäèê. Ïåðåäóñ³ì, òðóäíîù³ 
çèìîâîãî áóä³âíèöòâà ïîâ`ÿçàí³ 
ç íåîáõ³äí³ñòþ çàïîá³ãòè çàìåð-

çàííþ áóä³âåëüíèõ ñóì³øåé òà 
ðîç÷èí³â. Ïðîáëåìè çí³ìàþòüñÿ, 
ÿêùî çàñòîñîâóâàòè ñïåö³àëüí³ 
ìîðîçîñò³éê³ çàñîáè, òà ââîäèòè 
äî ñêëàäó áåòîíó åëåìåíòè, ùî 
ãð³þòü. Íàø³ ôàõ³âö³ óñ³ ö³ òåõ-
í³÷í³ ìîìåíòè çíàþòü, ³ äîñâ³äó 
¿ì íå áðàêóº. Îòæå áóä³âíèöòâî 
äðóãîãî ê³ëüöÿ ÆÊ ÀÂÀËÎÍ 5, 
ÿêå ìàòèìå îðèã³íàëüí³ ðèñè, 
éòèìå ÷³òêî çà ïëàíîì.

— Òîáòî öÿ ÷àñòèíà ÀÂÀËÎÍ 
5 â³äð³çíÿòèìåòüñÿ â³ä ïîïåðå-
äíüî¿? ×èì ñàìå?

— ²íòðèãóâàòè íå áóäó: äðóãå 
ê³ëüöå â³ä ïåðøîãî â³äð³çíÿºòüñÿ 
äèçàéíîì! Êîëè íàøà êîìïà-
í³ÿ ò³ëüêè ïðèéøëà ïðàöþâàòè 
ó Â³ííèöþ, ìè âèâ÷àëè ³ñòîð³þ 
ì³ñòà, ñìàêè òà âïîäîáàííÿ â³-
ííè÷àí, àáè æèòëîâèé êîìïëåêñ 
ÀÂÀËÎÍ 5 â³äïîâ³äàâ âèìîãàì 
ìàéáóòí³õ ìåøêàíö³â. Âëàñíå, 
ïðè çâåäåíí³ ïåðøîãî ê³ëüöÿ 
ïðîåêòó ïîáàæàííÿ áóëè ìàê-
ñèìàëüíî âðàõîâàí³. Ìè ïðå-
êðàñíî ðîçóì³ºìî, ùî ñó÷àñíà 
ëþäèíà âñå á³ëüøå ïîòðåáóº 
â³ä÷óòòÿ, ùî ¿¿ êâàðòèðà (íà-
â³òü ó áàãàòîïîâåðõ³âö³) — öå 
âëàñíà òà çàòèøíà äîì³âêà ç 
íåïîâòîðíîþ ðîäèííîþ àò-
ìîñôåðîþ. Òîìó ïåðåä êîæíèì 
íîâèì åòàïîì áóä³âíèöòâà çà-
âæäè ïðîâîäèìî äîñë³äæåííÿ, 
îïèòóâàííÿ òà ôîêóñ-ãðóïè. 
Ï³ä ÷àñ ðîçðîáêè ïëàíóâàííÿ 
äðóãîãî ê³ëüöÿ ÀÂÀËÎÍ 5 áóëî 
âçÿòî äî óâàãè ìð³¿ êë³ºíò³â, ñâ³-
òîâèé äîñâ³ä ³ íîâ³òí³ òåíäåí-
ö³¿ ó áóä³âåëüí³é ñôåð³ òà òâîð÷³ 
³äå¿ íàøèõ àðõ³òåêòîð³â. Ó âñ³õ 
êâàðòèðàõ äðóãî¿ ÷àñòèíè êîìï-
ëåêñó, íåçàëåæíî â³ä ê³ëüêîñò³ 
ê³ìíàò, áóäå âñòàíîâëåíî âåëèê³ 
ïàíîðàìí³ â³êíà. Áåçóìîâíî, öå 
êðàñèâî, áî â³çóàëüíî çá³ëüøóº 
ðîçì³ðè ïðèì³ùåííÿ. À ùå — 
äóæå ôóíêö³îíàëüíî, òîìó ùî 
çàáåçïå÷óº ìàêñèìàëüíå âèêî-

ðèñòàííÿ äåííîãî ñâ³òëà. Ïðî-
ñò³ð òà åëåãàíòí³ñòü, â³äñóòí³ñòü 
êîíñåðâàòèâíèõ ïåðåæèòê³â, — 
öå ãîëîâí³ ðèñè äðóãî¿ ÷àñòèíè 
ÀÂÀËÎÍ 5. Çàãàëîì, ê³ëüöå âè-
ãëÿäàòèìå äóæå ìîäíèì, — çà-
çíà÷àº ìàðêåòîëîã ÆÊ Àâàëîí 
5 Íàòàë³ÿ Êàïðàâà. — À ðàçîì 
³ç ïåðøîþ ÷àñòèíîþ êîìïëåê-
ñó ñòâîðþâàòèìå îðãàí³÷íèé ³ 
óí³êàëüíèé àíñàìáëü.

ЯК БУДУЄТЬСЯ ВАША 
КВАРТИРА В АВАЛОН 5, 
МОЖНА ПОБАЧИТИ 
НА ВЛАСНІ ОЧІ 

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà êîíñóëü-
òàö³éíîãî öåíòðó, óñ³, êîãî çà-
ö³êàâèëè êâàðòèðè â ÀÂÀËÎÍ 5, 
ìîæóòü çíîâ ñïîñòåð³ãàòè çà ïðî-
öåñîì áóä³âåëüíèõ ðîá³ò â ðåæè-
ì³ îí-ëàéí ç ñ³÷íÿ 2018 ðîêó. 

— Íà áóä³âåëüíîìó ìàéäàí-
÷èêó âñòàíîâëþºìî êàìåðè ñïî-
ñòåðåæåííÿ, — ïîÿñíþº Ãë³á, — 
³ çîáðàæåííÿ áóäå òðàíñëþâà-
òèñÿ íà íàøîìó îíîâëåíîìó 
ñàéò³: avalon5.com.ua. Äî ðå÷³, 
íàø êîíñóëüòàö³éíèé öåíòð òå-
ïåð ðîçì³ùóºòüñÿ áåçïîñåðåä-
íüî â ÆÊ ÀÂÀËÎÍ 5 — â óæå 
çáóäîâàí³é ñåêö³¿ çà àäðåñîþ: 
âóë.Òðàìâàéíà, 3 (ïåðåõðåñòÿ 
âóëèöü Øåâ÷åíêà òà Êîíñòàí-
òèíîâè÷à). Öå äóæå çðó÷íî äëÿ 
ìàéáóòí³õ æèòåë³â ÀÂÀËÎÍ 5: 
îäðàçó ï³ñëÿ îòðèìàííÿ êîí-
ñóëüòàö³¿ ìîæíà â³äâ³äàòè áóä-
ìàéäàí÷èê, íà âëàñí³ î÷³ ïîáà-
÷èòè õ³ä áóä³âíèöòâà, ïåðåñâ³ä-
÷èòèñÿ, ùî âñå éäå çà ïëàíîì. 
Òàêèì ÷èíîì, ³ ÷àñ çåêîíîì-
ëåíî, ³ âè÷åðïíó ³íôîðìàö³ÿ 
îòðèìàíî!

ЗАМОВНИК: ЖБК «АВАЛОН 5»

ДОЗВІЛ НА ВИКОНАННЯ  БУДІВЕЛЬНИХ РОБІТ: 
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ДЕПАРТАМЕНТОМ ДАБІ УКРАЇНИ У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ, 
АДРЕСА:ВУЛ.ТЕАТРАЛЬНА, 14.

ЗАБУДОВНИК: ТОВ «ОБРА КОНСТРАКШН ГРУП». ЛІЦЕНЗІЯ 
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Íå ÷åðåç â³äñóò-
í³ñòü ñêëàäó çëî-
÷èíó, à çà íåäî-

âåäåí³ñòþ âèíè ï³âðîêó òîìó, 
íà ïî÷àòêó ÷åðâíÿ, â³äïóñòèëè 
ç-çà ãðàò Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà — äå-
ïóòàòà ìîãèë³â-ïîä³ëüñüêî¿ ì³ñü-
êðàäè ³ ì³ñöåâîãî ï³äïðèºìöÿ, 
îäðóæåíîãî íà ïàä÷åðö³ ìåðà 
ïðèêîðäîííîãî ðàéöåíòðó.

Òàêîæ Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà íàçè-
âàþòü ïðàâîþ ðóêîþ ìåðà Ïåòðà 
Áðîâêà ³ êëè÷óòü «Øåôîì». ², 
ñóäÿ÷è ç ïî÷óòîãî íà ñóäàõ, äå â³í 
áóâ íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ, — áîÿòüñÿ.

Ïðÿìî ïðîòè ö³º¿ íå îñòàííüî¿ 
â Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó ëþäèíè 
ñâ³ä÷èâ òàìòåøí³é ï³äïðèºìåöü 
Îëåêñàíäð Êîëîì³ºöü. Â³í çà-
ÿâèâ, ùî îòðèìàâ âîãíåïàëüí³ 
ïîðàíåííÿ ñåðåä á³ëîãî äíÿ ç³ 
ñòâîëà Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà, ç ÿêèì 
é ðàí³øå ìàâ ñóòè÷êè. Òà êîëè 
ïîðàíåíèé ïîòðàïèâ äî ë³êàðí³ 
ç êóëåþ â ñ³äíèö³, òî â³äìîâèâñÿ 
çàÿâëÿòè ïðî çëî÷èí. Ñóäó ïîÿñ-
íèâ: áîÿâñÿ, ùîá «Øåô» íå ðîç-
ðàõóâàâñÿ çà çàÿâó ³ç éîãî ñ³ì’ºþ.

À òèì ÷àñîì ñ³ì’ÿ íå ìîâ÷àëà. 
Íàïèñàëà çàÿâó çàì³ñòü ïîðàíå-
íîãî éîãî òåùà Òåòÿíà Ãëóùàê, 
ÿê ò³ëüêè ä³çíàëàñÿ, ùî ñòð³ëêîì 
áóâ çÿòü ìåðà.

Ñóääÿì æ³íêà ïîò³ì ðîçêàçó-
âàëà, ÿê íå õîò³ëè ðåºñòðóâàòè 
çëî÷èí Øåâ÷óêà ìîãèë³â-ïîä³ëü-
ñüê³ ïðàâîîõîðîíö³. Òîä³ âîíà 
ï³äêëþ÷èëà òåëåáà÷åííÿ. Óðåøò³ 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïðî 
çàìàõ íà óáèâñòâî çàðåºñòðóâà-
ëè, ï³äîçðþâàíîãî àðåøòóâàëè ³ 
ñïðàâó äîâåëè äî ñóäó. Àëå â ñóä³ 
âîíà… ðîçâàëèëàñÿ.

СЛІДІВ НЕ ЗАЛИШИЛОСЬ. Ïðè-
áëèçíî ð³ê òîìó, Ñåðã³é Øåâ÷óê 
îïèíèâñÿ ï³ä âàðòîþ çà êóë³ ç ðå-
âîëüâåðà, âèïóùåí³ ó Îëåêñàíäðà 
Êîëîì³éöÿ â äåíü éîãî íàðîäæåí-
íÿ, 10 òðàâíÿ 2015 ðîêó. Àëå ï³ä 
÷àñ ñë³äñòâà ðåâîëüâåð íå çíàéøëè. 
Ã³ëüç íà ì³ñö³ çëî÷èíó íå çáèðàëè. 
Ä³ðêè â³ä êóëü íà çàãîðîæ³, çà ÿêîþ 
íàìàãàâñÿ ñõîâàòèñÿ â³ä ïîñòð³ë³â 
ïîòåðï³ëèé, çàì³ñòü åêñïåðò³â, çí³-
ìàëî òåëåáà÷åííÿ…

Ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè, ÿê³ ä³-
éøëè äî ñóäó, áóëè ìåòàëåâ³ 
ðåøòêè, âèòÿãíóò³ ç ñ³äíèö³ ïî-
òåðï³ëîãî â³ííèöüêèìè ë³êàðÿ-
ìè. Àëå ¿õ ï³ä ÷àñ ïðîãîëîøåííÿ 
âèðîêó ñóä íå âçÿâ äî óâàãè ÿê 
äîêàç. Ùîñü íå òàê, âèçíà÷èâ, 
áóëî ç ïàêóâàííÿì, ³ öåé ðå÷îâèé 
äîêàç ñòàâ íåíàëåæíèì.

Êðèì³íàëüíà ñïðàâà «Øåôà» 
áóëà ðåçîíàíñíà, ïîêè ñëóõàëà-
ñÿ. Àëå ï³ñëÿ âèðîêó Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî ñóäó ñòàëà ³ñòîð³ºþ áåç 
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 Ó Â³ííèö³ ïðèòÿãóþòü äî â³ä-

ïîâ³äàëüíîñò³ 36-ð³÷íîãî ÷îëîâ³-
êà çà ðîçïîâñþäæåííÿ äèòÿ÷îãî 
ïîðíî. Îô³ö³éí³ ñòðóêòóðè ïî-
ñï³øèëè â³äçâ³òóâàòè — ï³äîçðþ-
âàíèé äî ñóäó áóäå ï³ä àðåøòîì. 
Ðåäàêö³ÿ ä³çíàëàñÿ, ùî ÷îëîâ³ê 
óæå íà ñâîáîä³, áî çàïëàòèâ çà-
ñòàâó. À äå â³í ïðàöþâàâ äî êðè-
ì³íàëó?

Çà çáåð³ãàííÿ òà ðîçïîâñþ-
äæåííÿ äèòÿ÷î¿ ïîðíîãðàô³¿ çà-
ãðîæóº äî 10 ðîê³â òþðìè. Òàêà 
ìàêñèìàëüíà ñàíêö³ÿ ñòàòò³ Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè, 
çà ÿêîþ íåùîäàâíî îãîëîñèëè 
ï³äîçðó 36-ð³÷íîìó â³ííè÷àíè-
íó. Éîãî ñïðàâà ³ç íåïîïóëÿðíèõ. 
Òàêîãî òèïó çëî÷èíè — ð³äê³ñòü. 
² ñóä ñëóõàòèìå öå ïðîâàäæåííÿ 

ó çàêðèòîìó ðåæèì³, áî äîêàçà-
ìè áóäóòü ôîòî ³ â³äåî ç ó÷àñòþ 
ä³òåé.

Äîâîäèòè äî ñóäó êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ ïðî ðîçïîâñþ-
äæåííÿ äèòÿ÷îãî ïîðíî áóäóòü 
ïðàö³âíèêè Â³ííèöüêîãî â³ää³ëó 
ê³áåðïîë³ö³¿. ßê ðîçïîâ³â ¿õí³é 
êåð³âíèê Îëåêñàíäð Óëüÿíåíêîâ, 
ãîëîâíèé ô³ãóðàíò ñïðàâè — 
36-ð³÷íèé ìåøêàíåöü Â³ííèö³, 
ÿêèé çà ðîäîì ñâîº¿ ä³ÿëüíîñò³… 
ñï³ëêóºòüñÿ ç ä³òüìè.

— Â³í êåð³âíèê øàõîâî¿ ñåêö³¿ 
äëÿ ä³òåé, — ãîâîðèòü ê³áåðïîë³-
öåéñüêèé. — Çà íàøèìè äàíèìè, 
â³í çàéìàâñÿ ðîçïîâñþäæåííÿì 
äèòÿ÷î¿ ïîðíîãðàô³¿ ç æîâòíÿ 
2015-ãî ïî ñ³÷åíü 2017-ãî ðîêó. 
Çíàõîäèâ ó ìåðåæ³ òàêîãî ðîäó 
ôîòî ³ â³äåî ôàéëè, çàâàíòàæóâàâ 

íà âëàñíó ñòîð³íêó ó ñïåö³àëüí³é 
ïðîãðàì³, ÷åðåç ÿêó é ðîçïîâñþ-
äèâ á³ëüøå òèñÿ÷³ ìàòåð³àë³â ³ç 
çàáîðîíåíèì âì³ñòîì.

Íà ôàéëîîáì³ííèêó eMule 
0.50a ï³äîçðþâàíîãî «øàõìàòèñ-
òà» íàðàõóâàëè ìàéæå äâ³ òèñÿ÷³ 
ôàéë³â ³ç îçíàêàìè ïîðíîãðàô³¿. 
Ó íüîãî ï³ä ÷àñ îáøóêó âèëó÷èëè 
íîóòáóê. Çãîäîì — îãîëîñèëè ïðî 
ï³äîçðó ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó, ïå-
ðåäáà÷åíîãî ÷åòâåðòîþ ÷àñòèíîþ 
ñòàòò³ 301 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó 
Óêðà¿íè — «Ââåçåííÿ, âèãîòîâ-
ëåííÿ, çáóò ³ ðîçïîâñþäæåííÿ 
ïîðíîãðàô³÷íèõ ïðåäìåò³â».

— Îñíîâíà ÷àñòèíà âèÿâëåíèõ 
ôàéë³â áóëà ñêà÷àíà, — ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäð Óëüÿíåíêîâ. — Çàðàç 
ñë³äñòâî âñòàíîâëþº ïðè÷åòí³ñòü 
ï³äîçðþâàíîãî ³ äî âèãîòîâëåííÿ 

äåÿêèõ ôàéë³â ³ç äèòÿ÷îþ ïîðíî-
ãðàô³ºþ.

Îäðàçó ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ, ÿê 
ðîçïîâ³ëè â ïîë³ö³¿, ÷îëîâ³ê çà-
ïåðå÷óâàâ ñâîþ âèíó. Àëå ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê â³ä íüîãî â³äìîâèëàñü 
äåðæàâíà çàõèñíèöÿ, íàéíÿâ 
ïðèâàòíîãî àäâîêàòà òà ñòàâ äà-
âàòè ç³çíàâàëüí³ ïîêàçè.

— Çàðàç ³ â³í, ³ éîãî àäâîêàò 
âèíó âèçíàþòü ïîâí³ñòþ, — êàæå 
Îëåêñàíäð Îëüÿíåíêîâ. — Íàé-
áëèæ÷èì ÷àñîì ìàòåð³àëè öüîãî 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ áó-
äóòü ñêåðîâàí³ äî ñóäó.

«Â³ííè÷àíèí, ÿêèé çáåð³ãàâ òà 
ðîçïîâñþäæóâàâ äèòÿ÷ó ïîðíî-
ãðàô³þ, íà ð³øåííÿ ñóäó ÷åêàòè-
ìå ï³ä âàðòîþ», — ³íôîðìóâàëà 
ïðîêóðàòóðà îáëàñò³ îäðàçó ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä 

çàäîâîëüíèâ ïðîêóðîðñüêå êëî-
ïîòàííÿ ïðî îáðàííÿ 36-ð³÷íîìó 
â³ííè÷àíèíó çàïîá³æíîãî çàõîäó 
ó âèãëÿä³ àðåøòó.

Öèì ñàìèì ð³øåííÿì ñóä äî-
çâîëèâ çàïëàòèòè çàñòàâó çà çâ³ëü-
íåííÿ ï³ä îñîáèñòå çîáîâ’ÿçàííÿ. 
², ÿê ä³çíàëàñü ðåäàêö³ÿ äíÿìè, 
çà ï³äîçðþâàíîãî âíåñëè çàñòàâó 
ó ðîçì³ð³ 134 òèñÿ÷³ 720 ãðèâåíü, 
é â³í âèéøîâ ç-ï³ä âàðòè äî íà-
ñòóïíîãî çàñ³äàííÿ ñóäó.

ßêå ïîêàðàííÿ ÷îëîâ³ê ìîæå 
îòðèìàòè, ó ðàç³ äîâåäåííÿ éîãî 
âèíè ó ñóäîâ³é ³íñòàíö³¿? Çà âè-
ãîòîâëåííÿ, çáóò ³ ðîçïîâñþ-
äæåííÿ ïîðíîãðàô³¿ «ñâ³òèòü» â³ä 
5 äî 10 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ ç 
çàáîðîíîþ îá³éìàòè ïåâí³ ïîñàäè 
÷è çàéìàòèñÿ ïåâíîþ ä³ÿëüí³ñòþ 
íà òåðì³í äî òðüîõ ðîê³â.

Підозрюваного у справі про дитяче порно відпустили

«ШЕФУ» ЗНОВУ «СВІТИТЬ» ТЮРМА 
Друга спроба  Через півроку після 
звільнення знову опинився на лаві 
підсудних зять мера Могилів-Подільського. 
Починається апеляційний розгляд справи 
Сергія Шевчука про замах на убивство 
Олександра Коломійця. Сторона 
звинувачення вимагає посадити стрілка 
на 10 років. Має нові докази

äîêàç³â. 9 ÷åðâíÿ ³ç çàëè ñóäó â³ä-
ïóñòèëè çÿòÿ ìåðà ïðèêîðäîííîãî 
ðàéöåíòðó íà âñ³ ÷îòèðè ñòîðîíè.

Âèðîê ïðèãîëîìøèâ ñòîðîíó 
çâèíóâà÷åííÿ, áî êîëåã³ÿ ñóää³â 
ó ñêëàä³ Êóðáàòîâî¿ (ãîëîâóþ÷à), 
Àí ³ Ôåä÷èøèíà íå âçÿëà äî óâàãè 
ö³ëèé ðÿä ïðîöåñóàëüíèõ äîêó-
ìåíò³â. Ïðîòîêîë îãëÿäó ì³ñöÿ 
ïîä³¿, ðåçóëüòàòè ñë³ä÷îãî åêñïåð-
òà, åêñïåðòèçè… Äåñü íå ñõîäèâñÿ 
÷àñ, äåñü íå áóëî ñóäîâèõ óõâàë 
íà ñë³ä÷³ ä³¿, äåñü íå âèñòà÷àëî ï³ä-
ïèñ³â ÷è øòàìï³â… ² âèíó «Øåôà» 
íàçâàëè í³÷èì íå äîâåäåíîþ.

— Ó ð³øåíí³ áóëî ïðîïèñàíî 
íå ïðî â³äñóòí³ñòü ñêëàäó çëî÷èíó, 
à ïðî íåäîâåäåí³ñòü â÷èíåííÿ çëî-
÷èíó ñàìå ö³º¿ ëþäèíîþ, — íàãî-
ëîøóâàâ ïîò³ì íà÷àëüíèê â³ää³ëó 

ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ Ñåðã³é Ãóïÿê 
òà îá³öÿâ, ùî ïðîêóðàòóðà áîðî-
òèìåòüñÿ â àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿.

Ñåðåä ñâ³äê³â íàïàäó íà Îëåê-
ñàíäðà Êîëîì³éöÿ, íàãàäàºìî, áóëè 
òðè î÷åâèäö³. Àëå âîíè ïîãîäèëèñÿ 
âêàçàòè íà «Øåôà» ò³ëüêè íà ïðà-
âàõ àíîí³ìíîñò³. Ñâ³äê³â ç³ çì³íåíè-
ìè àíêåòíèìè äàíèìè äîïèòóâàëè 
ïî êîíôåðåíöçâ’ÿçêó ³ç ïîòàºìíîþ 
ñóäîâîþ ê³ìíàòîþ, íå ïîêàçóþ÷è 
â îáëè÷÷ÿ. Ñóä ñëóõàâ-ñëóõàâ, à ïî-
ò³ì íå âðàõóâàâ ðîçêàçàíå.

ПОЛІТИКА НА КРИМІНАЛІ. Ñàì 
Ñåðã³é Øåâ÷óê íà ñóä³ âèð³øèâ 
í³÷îãî íå ïîÿñíþâàòè. À ùîéíî 
éîãî çâ³ëüíèëè, ñêàçàâ: «Ñïðà-
âåäëèâ³ñòü âîñòîðæåñòâóâàëà» òà 
îá³éíÿâ äðóæèíó Õðèñòèíó, ùî 
¿çäèëà äî íüîãî íà âñ³ ñëóõàííÿ.

ßê êàçàëà RIA ïàä÷åðêà Ïåòðà 
Áðîâêà, íà ¿¿ ÷îëîâ³êà çâåëè íà-
êëåï, ùîá óñóíóòè ÿê ïðàâó ðóêó 
ìåðà. Ìîâëÿâ, êðèì³íàë çâåëè 
íà ïîë³òè÷íèõ ³ãðàõ. À ÷è íå íà-
âïàêè — ïîë³òèêà íà êðèì³íàë³?

Îäèí ç³ òðüîõ çàõèñíèê³â 
Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà, àäâîêàò Â³òà-
ë³é Êîðïàëî, íàçèâàº öþ ñïðà-
âó òàê ñàìî, ÿê ³ éîãî êë³ºíòè, 
ïîë³òè÷íîþ. Äîêè íå ïî÷àëèñÿ 
ñëóõàííÿ â àïåëÿö³éí³é ³íñòàíö³¿, 
â³í óòðèìóºòüñÿ â³ä êîìåíòàð³â.

Íàòîì³ñòü òåùà Îëåêñàíäðà 
Êîëîì³éöÿ Òåòÿíà Ãëóùàê, ÿêà 
ìàº ïîñâ³ä÷åííÿ ïîì³÷íèêà íàð-
äåïà Þð³ÿ Ìàêåäîíà, íàïîëÿãàº: 
ïîë³òèêà â ö³é ³ñòîð³¿ í³ äî ÷îãî. 
Æ³íêà ãîâîðèòü, ùî äîáèâàºòü-
ñÿ ñïðàâåäëèâîñò³, ùîá Øåâ÷óê 
á³ëüøå í³ ó êîãî íå ñòð³ëÿâ. ² 
êàæå: ãîòîâà ä³éòè äëÿ öüîãî àæ 
äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó.

— Ó ìîãî çÿòÿ ä³éñíî ñòð³-
ëÿâ Øåâ÷óê, — ãîâîðèòü Òåòÿíà 
Ãëóùàê. — ² ÿêùî éîìó ñüîãîäí³ 
öå ç³éäå ç ðóê, òî â³í ùå íå ðàç 
â³çüìå çáðîþ. Ïðîøó ñóää³â, çà-
õèñíèê³â, àäâîêàò³â, ïðîêóðî-
ð³â — íå áåð³òü ãðîøåé, äàéòå 
éîìó îòðèìàòè ñïðàâåäëèâå ïî-
êàðàííÿ.

Íà âèðîê Ñåðã³þ Øåâ÷óêó 
ïîäàëè äâ³ àïåëÿö³¿ — ³ ïðî-
êóðàòóðà, ³ àäâîêàòêà Êîëîì³é-
öÿ Îëåíà Ãðàá³ê. Ïîêàðàííÿ 
â îáîõ ñêàðãàõ ïðîñÿòü òàêå æ, 
ÿê ³íêðèì³íóâàëè ó ïåðø³é ³í-
ñòàíö³¿, — 10 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ 
âîë³. É óæå íà ïåðøîìó ñëóõàíí³ 
ñòîðîíà çâèíóâà÷åííÿ äàëà çíà-
òè, ùî ìàº íîâ³ äîêàçè. Ïðî íèõ 
ïî÷óºìî âæå íàñòóïíîãî ðîêó, áî 
ïî÷àòîê ñëóõàíü ³ç ïîâòîðíèì äî-
ñë³äæåííÿì óñ³õ îáñòàâèí ñïðàâè, 
çàïëàíóâàëè íà 27 ãðóäíÿ.

«Справедливість восторжествувала». Це перше, що 
сказав Сергій Шевчук, коли його звільнили з-під варти після 
проголошення вироку. Поруч — дружина Христина 

Íà âèðîê Ñåðã³þ 
Øåâ÷óêó ïîäàëè äâ³ 
àïåëÿö³¿ — ïîòåðï³ëà 
ñòîðîíà ³ ïðîêóðàòóðà 
îáëàñò³ õî÷óòü äëÿ 
íüîãî10 ðîê³â òþðìè
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Журналіст RIA зустрічався з 
мамою Віталика. Незадовго 
до того вона приїхала з Москви. 
Вийшла з будинку у світлому 
спортивному костюмі. На паль-
цях виблискували персні. Біля 
неї стояла мати. З перших 
слів розмови, що відбувалася 
на подвір’ї будинку батьків, 
одразу стала повторювати: 
«Це не моя дитина! Я її не на-
роджувала. То й що, що запи-
сана на моє прізвище? А може, 
це хтось інший записав». Далі 
жінка зірвалася на крик. Не да-
вала можливості говорити мамі, 
яка запрошувала зайти до хати, 

хотіла щось повідомити.
Два рази з нею зустрічалася 
Валентина Коломієць. Каже, 
та спочатку заперечувала, що 
це про неї мова. Стверджувала, 
що це якась помилка, запиту-
вала, хто нам про таке сказав. 
Коли повідомила, що у нас є 
підтверджуючі документи, по-
чала говорити, що, нібито, вона 
виношувала дитину як сурогат-
на мама, але батьки відмови-
лися від дитини ще під час її 
вагітності. Документів про це 
не надала. Принаймні мала б 
бути відмова тих, для кого ви-
ношувала дитину.

«Це не моя дитина!..» 

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó 35-ð³÷íî¿ Þë³¿ 
ç Øàðãîðîäñüêîãî 
ðàéîíó òðîº ä³-

òåé. Âèõîâóº ¿õ ñàìà. Ìàëà äâîõ 
÷îëîâ³ê³â, àëå æèòòÿ ç íèìè 
íå ñêëàëîñÿ. Êîëè ¿äå íà çàðî-
á³òêè, çàëèøàº äîíå÷êó ³ äâîõ 
ñèí³â íà ìàìó é òàòà. Ó òðàâí³ 
ó Ìîñêâ³ íàðîäèëà ùå îäíîãî 
õëîï÷èêà. Ï³ñëÿ ïîëîã³â íàïè-
ñàëà â³äìîâó â³ä äèòèíè. Îäíî-
÷àñíî íàäàëà ïèñüìîâèé äîçâ³ë 
íà óñèíîâëåííÿ íåìîâëÿòè. Ó òîé 
ìîìåíò íàâðÿä ÷è ìîãëà ïîäó-
ìàòè, ùî ¿¿ äèòèíîþ çàéìóòüñÿ 
ðîñ³éñüê³ ñëóæáè.

ЯКЩО НЕ ЗАБЕРЕТЕ, СТАНЕ РО-
СІЯНИНОМ. ²ñòîð³þ ç íåìîâëÿì, 
ïîêèíóòèì óêðà¿íêîþ, ìîãëè 
âèêîðèñòàòè äëÿ ÷åðãîâî¿ ïðî-
âîêàö³¿. Ìàéæå ø³ñòü ì³ñÿö³â ïðî 
õëîï÷èêà í³õòî íå çãàäóâàâ. ßê ³ 
õòî äîãëÿäàâ íåìîâëÿ â îäí³é ç 
ë³êàðåíü áàãàòîì³ëüéîííî¿ ðîñ³é-
ñüêî¿ ñòîëèö³, ïðî öå ìè íå çíà-
ºìî. Çàòå â³äîìî ³íøå. Íàøå ïî-
ñîëüñòâî ó Ìîñêâ³ îòðèìàëî ëèñòà 
â³ä ðîñ³éñüêîãî ÌÇÑ. Ó íüîìó 
éøëîñÿ ïðî òå, ùî äî ì³í³ñòåð-
ñòâà çâåðíóëàñÿ ñëóæáà îï³êè íàä 
íåïîâíîë³òí³ìè ä³òüìè ³ ïîâ³äî-
ìèëà ïðî õëîï÷èêà, ÿêîãî ï³ñëÿ 
íàðîäæåííÿ çàëèøèëà â ë³êàðí³ 
çàðîá³ò÷àíêà ç Â³ííè÷÷èíè.

Ïî öå æóðíàë³ñòó ðîçïîâ³ëà 
êåð³âíèê ñëóæáè ó ñïðàâàõ ä³òåé 
Øàðãîðîäñüêîãî ðàéîíó Âàëåí-
òèíà Êîëîì³ºöü. Ç îäíîãî ç ñ³ë 
öüîãî ðàéîíó ìàìà íåìîâëÿòè.

— Ó òîìó ïîâ³äîìëåíí³ äî íà-
øîãî ïîñîëüñòâà â Ìîñêâ³ áóëî 
ñêàçàíî: ÿêùî äèòèíó íå çà-
áåðóòü ³ íå âèâåçóòü â Óêðà-
¿íó, òî ¿é íàäàäóòü ðîñ³éñüêå 
ãðîìàäÿíñòâî, — ãîâîðèòü ïàí³ 
Âàëåíòèíà. — Çíà÷èâñÿ òåðì³í, 
ïðîòÿãîì ÿêîãî öå ìàþòü çðî-
áèòè, — 180 äí³â.

Íàñïðàâä³ ïîâ³äîìèëè íàáàãàòî 
ï³çí³øå. Äî çàâåðøåííÿ çàçíà-
÷åíîãî ñòðîêó çàëèøàëèñÿ ë³÷åí³ 
äí³. Íàø³ äèïëîìàòè é ñëóæáè 
â Óêðà¿í³ ñïðàöþâàëè îïåðà-
òèâíî. Çàâ³äóâà÷ äèòÿ÷îãî â³ä-
ä³ëåííÿ Øàðãîðîäñüêî¿ ë³êàðí³ 
Àíäð³é Ëîçîâèé, ó ïðèñóòíîñò³ 
ÿêîãî â³äáóâàëàñÿ ðîçìîâà, âè-
ñëîâèâ ïðèïóùåííÿ, ùî íåìîâ-
ëÿ ìîãëî ñòàòè æåðòâîþ ÷åðãîâî¿ 
ïðîâîêàö³¿ íà çðàçîê «ðîç³ï’ÿòîãî 
õëîï÷èêà».

— ßêáè ó ïîñîëüñòâ³ íå çà-
éíÿëèñÿ ñïðàâîþ ïåðåâåçåííÿ 
äèòèíè â Óêðà¿íó, ìîâëÿâ, ìàëî 
õòî çàëèøàº â ë³êàðí³ äèòèíó, ðî-
ñ³ÿíè ìîãëè á ðîçòðóáèòè íà âåñü 
ñâ³ò, ùî óêðà¿íö³ â³äìîâëÿþòüñÿ 
íàâ³òü â³ä íåìîâëÿò ³ òîìó Ðîñ³ÿ 
çìóøåíà ïðèõèñòèòè öüîãî ìà-
ëåíüêîãî õëîï÷èêà, — êàæå Àí-
äð³é Ëîçîâèé. — Äîäàëè á äî òåê-
ñòó ôîòîãðàô³þ äèòèí÷àòè — é 

НАРОДИЛА І ПОКИНУЛА НЕМОВЛЯ 
У МОСКВІ. ЧИМ ВСЕ ЗАКІНЧИЛОСЬ?
Про вінницького москвича  До Вінниці 
доставили з Москви 6-місячного хлопчика. 
Мама-заробітчанка після народження 
залишила його у пологовому будинку. 
Росіяни поставили нашому посольству 
ультиматум: або забирайте дитину до себе, 
або вона стане громадянином Росії. Як усе 
відбувалося, дізнавався журналіст RIA

³íôîðìàö³éíà «áîìáà» ãîòîâà. Òå, 
ùî ñòîñóºòüñÿ íåìîâëÿò, çà÷³ïàº 
çà æèâå áóäü-ÿêó ëþäèíó.

ПЕРЕДАВАЛИ НА КОРДОНІ ПІД 
ГОЛОСНЕ «У-А-А-А!» Îáëàñíà 
ñëóæáà ó ñïðàâàõ ä³òåé çâåðíóëàñÿ 
äî ãîëîâë³êàðÿ îáëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ 
ë³êàðí³ ç ïðîõàííÿì íàäàòè äëÿ 
ïî¿çäêè çà äèòèíîþ ðåàí³ìîá³ëü, 
ë³êàðÿ ³ ìåäè÷íó ñåñòðó. Ðàçîì ç 
íèìè â äîðîãó âèðóøèëà çãàäàíà 
âèùå Âàëåíòèíà Êîëîì³ºöü.

— Ìè íå çíàëè, â ÿêîìó ñòàí³ 
äèòèíà, — êàæå ïàí³ Âàëåíòè-
íà. — Òîìó ïðîñèëè äîïîìîãè 
ó ìåäèê³â. Ïåðåâîçèòè ïî¿çäîì 
áóëî ðèçèêîâàíî. Ìàøèíîþ 
äî Ìîñêâè ³ íàçàä òåæ ñâ³ò 
íåáëèçüêèé. Íà íàøå ùàñòÿ, 
óêðà¿íñüê³ äèïëîìàòè äîìîâè-
ëèñÿ, ùî ðîñ³ÿíè äîñòàâëÿòü äè-
òèíó äî êîðäîíó, à òàì âæå ìè 
çàáåðåìî íåìîâëÿ.

Ïåðåäàâàëè ìàëþêà ó ì³æ-
íàðîäíîìó ïóíêò³ ïðîïóñêó 
«Ãîïò³âêà» Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³. 
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, ïðè-
êîðäîííèê³â çàâ÷àñíî ïî³íôîð-
ìóâàëè ïðî îïåðàö³þ. Ó íèõ áóëî 
ïð³çâèùå ïàí³ Êîëîì³ºöü. Âîíè 
çíàëè, ùî ñàìå âîíà ìàº çàáðàòè 
â ðîñ³ÿí äèòèíó. Â³ííè÷àíè ïðè¿-
õàëè ðàí³øå, í³æ ìîñêâè÷³. ×åðåç 
äåÿêèé ÷àñ â³ä÷èíèëè øëàãáàóì 
äëÿ àâòîìîá³ëÿ ç Â³ííèö³. Ìàøè-
íà çà¿õàëà íà íåéòðàëüíó ñìóãó. 
Íàâïðîòè ï³ä’¿õàëî àâòî, ç ÿêîãî 
âèéøëè äâ³ æ³íêè ó ñóïðîâîä³ ðî-
ñ³éñüêîãî ïðèêîðäîííèêà. Îäíà 
ç íèõ òðèìàëà íà ðóêàõ äèòèíó.

— Õëîï÷èê ïëàêàâ, — ðîçêàçóº 
ïàí³ Âàëåíòèíà. — Ìåäñåñòðà îä-
ðàçó âçÿëà éîãî íà ðóêè. Ðîñ³ÿíè 
ñêàçàëè: «ðåáüîíîê ïðîãîëîäàëñÿ, 
ºãî íóæíî ïîêîðìèòü. Â ïîºç-
äº íå áèëî òàêîé âîçìîæíîñò³». 

Âîíè ïåðåäàëè íàì äèòÿ÷ó ñó-
ì³ø, ïàìïåðñè. Ìè ìàëè òåðìîñ ç 
îêðîïîì, øâèäåíüêî ïðèãîòóâàëè 
ñóì³ø ³ äèòèíà ïåðåñòàëà ïëàêà-
òè. À ï³ñëÿ ¿äè îäðàçó çàñíóëà.

Äåñÿòü ãîäèí â ïî¿çä³ ç ìàëþ-
êîì ïðîâåëè ðîñ³ÿíêè. Ïàí³ Âà-
ëåíòèíà ðîçìîâëÿëà ç íèìè óêðà-
¿íñüêîþ ìîâîþ. Ò³ â³äïîâ³ëè, ùî 
ðîçóì³þòü ¿¿. Îäíà íàçâàëà ñåáå 
ñîö³àëüíèì ïðàö³âíèêîì, ³íøà 
ñêàçàëà, ùî âîíà þðèñò.

— Ó íèõ áóâ çàãîòîâëåíèé àêò 
ïðî ïåðåäà÷ó äèòèíè, — ãîâîðèòü 
Âàëåíòèíà Êîëîì³ºöü. — ß ï³ä-
ïèñàëà éîãî. Âîíè ïåðåäàëè òà-
êîæ ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ. 

Ïð³çâèùå ìàìè ³ äèòèíè îäíà-
êîâå. Ó ãðàô³ «áàòüêî» çíà÷èâñÿ 
ïðî÷åðê. ²ì’ÿ äèòèíè Â³òàë³é. Íà-
ö³îíàëüí³ñòü íå çàçíà÷åíà. Ì³ñöå 
íàðîäæåííÿ — Ìîñêâà. Òàêîæ 
ìè îòðèìàëè â³ä íèõ çàÿâó ìàòåð³ 
ïðî â³äìîâó â³ä äèòèíè, ¿¿ çãîäó 
íà óñèíîâëåííÿ. Íàïèñàëà ¿õ ï³ä 
÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó ïîëîãîâîìó 
áóäèíêó. Ùå îäèí äîêóìåíò — 
âèïèñêà ç ìåäè÷íî¿ êàðòêè. Ï³ä 
÷àñ ðîçìîâè ñêàçàëè, ùî ñòàí 
çäîðîâ’ÿ õëîï÷èêà çàäîâ³ëüíèé.

ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèöÿ, 
Â³òàëèê ïðîêèíóâñÿ ó äîðîç³ ³ îä-
ðàçó óñì³õíóâñÿ. ¯õàâ ñïîê³éíî. 
Ïëàêàâ âðÿäè-ãîäè, êîëè õîò³â 
¿ñòè. Éîãî òðåáà áóëî íàãîäóâàòè 
³ âçÿòè íà ðóêè — îäðàçó çàñèíàâ. 
Æ³íêà êàæå, ùî â³ä÷óâàëîñÿ, ÿê 

äèòèí³ ïîäîáàºòüñÿ áóòè íà ðó-
êàõ. 10 ãîäèí äî êîðäîíó ³ ùå 
12 ç êîðäîíó äî Â³ííèö³ — äóæå 
äàëåêà äîðîãà äëÿ äèòèíè ó òà-
êîìó â³ö³. Àëå õëîï÷èê ïåðåí³ñ 
¿¿ íîðìàëüíî. Óïðîäîâæ òèæíÿ 
äèòèíó îáñòåæóâàëè â îáëàñí³é 
äèòÿ÷³é ë³êàðí³, à ïîò³ì ïåðåäà-
ëè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ìàìè 
ó Øàðãîðîäñüêó ë³êàðíþ.

УЖЕ Є БАЖАЮЧІ УСИНОВИТИ 
МОСКВИЧА. Ùå ï³ä ÷àñ ïåðåáó-
âàííÿ â îáëàñí³é ë³êàðí³ õëîï÷è-
êà íàâ³äóâàëè ëþäè, ÿê³ âèÿâèëè 
áàæàííÿ óñèíîâèòè äèòèíó. Êó-
ïóâàëè íåîáõ³äí³ ðå÷³, äåÿê³ ë³êè. 
Ó Øàðãîðîä³ òàê ñàìî º áåçä³òí³ 
ðîäèíè, ÿê³ ÷åêàþòü ìîæëèâîñò³ 
ñòàòè ùàñëèâèìè áàòüêàìè.

— Äî íàñ ó ñëóæáó ïðèõîäè-
ëà ð³äíà ñåñòðà ìàòåð³ Â³òàëè-
êà, — êàæå ïàí³ Âàëåíòèíà. — Ç³ 
ñëüîçàìè íà î÷àõ ãîâîðèëà, ùî 
îáîâ’ÿçêîâî çàáåðóòü õëîï÷èêà. 
Àëå âæå óâå÷åð³ çàòåëåôîíóâàëà 
³ ïîâ³äîìèëà, ùî ¿é çàáîðîíÿþòü 
öå ðîáèòè ðîäè÷³. ß çâåðòàëàñÿ 
òàêîæ äî áàáóñ³ é ä³äóñÿ. Âîíè 
â³äìîâèëèñÿ âçÿòè äèòèíó ÷è 
âïëèíóòè íà äîíüêó, ùîá òà öå 
çðîáèëà. Ñêàçàëè, ó íèõ íåìà 
ìîæëèâîñò³. Óæå ìàº òðîº ä³òåé. 
Âîíà ñàìà. Çìóøåíà ïîñò³éíî ¿ç-
äèòè íà çàðîá³òêè. À ¿ì, áàòüêàì, 
âàæêî, áî âæå â³ê íå òîé.

— Ó Â³òàëèêà âæå º ïåðø³ çóá-
êè, â³í íîðìàëüíî ðîçâèâàºòüñÿ, 
íîðìàëüíî ðåàãóº, ãîë³âîíüêó 
òðèìàº, ñèäèòü, — êàæå çàâ³äóâà÷ 
â³ää³ëåííÿ Àíäð³é Ëîçîâèé. — ª 
ïåâí³ â³äõèëåííÿ ó çäîðîâ’¿, àëå 
ÿêùî éîãî îòî÷èòè òóðáîòîþ ³ 
ëþáîâ’þ, âèðîñòå çäîðîâîþ äè-
òèíîþ. Ó íàñ â³í â³ä÷óâàº òàêó 
ëþáîâ. Ìè âñ³ éîãî ëþáèìî. Àëå 
äèòèí³ ïîòð³áíà áàòüê³âñüêà ëàñêà.

Ùå ï³ä ÷àñ 
ïåðåáóâàííÿ â 
îáëàñí³é ë³êàðí³ 
õëîï÷èêà íàâ³äóâàëè 
ëþäè, ÿê³ õîò³ëè á 
óñèíîâèòè äèòèíó

У Шаргородській 
лікарні, де зараз 

живе Віталик, його 
всі люблять. Але 

дитині потрібна 
батьківська ласка 
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó íåä³ëþ ïðîâå-
ëè â îñòàííþ ïóòü 
ùå îäíîãî á³éöÿ 
ç Â³ííè÷÷èíè — 

ó ñåë³ Ëàäèæèíñüê³ Õóòîðè 
Ãàéñèíñüêîãî ðàéîíó ïîõîâàëè 
47-ð³÷íîãî Àíàòîë³ÿ Òâåðäîëó. 
Â³í ñëóæèâ êîìàíäèðîì â³ä-
ä³ëåííÿ 9-ãî áàòàëüéîíó 59-¿ 
ìîòîï³õîòíî¿ áðèãàäè. Çàãèíóâ 
íà ñâ³òàíêó î 5-é ðàíêó 8 ãðóäíÿ 
ï³ä ÷àñ áîéîâîãî ÷åðãóâàííÿ. ¯õ 
îáñòð³ëÿëè á³ëÿ ñåëà Âîäÿíå, ùî 
íåïîäàë³ê â³ä Ìàð³óïîëÿ.

Ñàìå 8 ãðóäíÿ ó áðèãàäó ïðè-
¿õàëè çåìëÿêè, ùîá ïðèâ³òàòè 
â³éñüêîâèõ ç äíåì ñòâîðåííÿ ¿õ-
íüîãî ï³äðîçä³ëó. Àíàòîë³é çíàâ, 
ùî ïðè¿äóòü ãàéñèí÷àíè. ×åêàâ 
íà íèõ. Ïåðåéìàâñÿ î÷³êóâàííÿì 
ðàäîñò³ â³ä ñï³ëêóâàííÿ ç íèìè. 
Çãàäóâàâ, ÿê ñàì ïðè¿æäæàâ âî-
ëîíòåðîì ³ áà÷èâ, ÿê ò³øèëèñÿ 
ç òîãî á³éö³. Íå òàê â³ä îòðè-
ìàíèõ ïîäàðóíê³â, ÿê â³ä çóñòð³-
÷³ ³ ðîçìîâ. Á³éöÿì íàéá³ëüøå 
õî÷åòüñÿ ä³çíàòèñÿ ïðî òå, ùî 
â³äáóâàºòüñÿ âäîìà, íà ìèðí³é 
çåìë³. Íå ñóäèëîñÿ äî÷åêàòèñÿ 
ò³º¿ çóñòð³÷³. Ó ïîâ³äîìëåíí³ ÎÄÀ 
ïðî çàãèáåëü Òâåðäîëè ñêàçàíî, 
ùî áîºöü ïîìåð â³ä âîãíåïàëü-
íèõ êóëüîâèõ ïîðàíåíü. Ï³ä ÷àñ 
ïðîùàííÿ ìîæíà áóëî ïî÷óòè â³ä 
â³éñüêîâèõ, ùî Àíàòîë³ÿ ä³ñòàëà 
êóëÿ ñíàéïåðà.

Ïðîùàëèñÿ ç â³äâàæíèì ÷î-
ëîâ³êîì á³ëÿ éîãî íåâåëèêîãî 

áóäèíêó. Õóðäåëèöÿ çàì³òàëà 
âñå äîâêîëà. «Íå ïóñêàº çèìà 
íà öâèíòàð, — ïðîìîâèëà îäíà ç 
æ³íî÷îê. — Íåáî íå õî÷å, ùîá ìè 
éøëè òóäè, áî íå ÷àñ ùå íàøîìó 
Òîë³ ëÿãàòè â ñèðó çåìëþ…» Áà-
ãàòî ëþäåé ç³áðàëîñÿ, ùîá âîñ-
òàííº äîòîðêíóòèñÿ äî õîëîäíèõ 
ðóê ñâîãî çåìëÿêà. Ïðè¿õàëè ïî-
áðàòèìè, äðóç³, çíàéîì³, ç ÿêèìè 
ðàí³øå ïðàöþâàâ ó Äåðæñëóæá³ 
îõîðîíè â Ëàäèæèí³. Ó òðàóðí³é 
ïðîöåñ³¿ éøëè êåð³âíèêè ðàéî-
íó. Ïàíàõèäó â³äïðàâèëè òðîº 
ñâÿùåíèê³â ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî 
ïàòð³àðõàòó.

— Òîëÿ ñïî÷àòêó ¿çäèâ âîëîí-
òåðîì, — ðîçïîâ³äàº ìåøêàíåöü 
ñåëà íà ³ì’ÿ Îëåêñàíäð. — Ïî-
ìîºìó, ç ñàìîãî ïî÷àòêó â³éíè 
íà Äîíáàñ³. Ï³ñëÿ ÷åðãîâî¿ ïî-
¿çäêè çóñòð³ëèñÿ ³ ÿ çàïèòàâ éîãî, 
ÿê òàì? À â³í êàæå: «Ìàáóòü, ³ 
ÿ ï³äó òóäè, äî õëîïö³â». Ïîäó-
ìàâ òðîõè ³ äîäàâ: «Õòî áà÷èâ 
â³éíó, òîé íå çìîæå äîâãî çà-
ëèøàòèñÿ âäîìà. Ïîêè ùå ìàþ 
ñèëè, òðåáà éòè. Îñü çàê³í÷ó õàòó 
óòåïëþâàòè…» 

Íå ñòàâ Òâåðäîëà ÷åêàòè, 
ïîêè ñïðàâèòüñÿ ç ðîáîòîþ ç 

óòåïëåííÿ áóäèíêó. Îñíîâíå 
çðîáèâ, çàëèøèëàñÿ øòóêàòóðêà. 
Â³äêëàâ öþ ñïðàâó íà ï³çí³øå. 
Ó ñ³÷í³ íèí³øíüîãî ðîêó ï³äïè-
ñàâ êîíòðàêò ³ç Çáðîéíèìè ñè-
ëàìè. Éîìó, êîçàöüêî¿ ñòàòóðè 
÷îëîâ³êó, äîðó÷èëè êîìàíäóâàòè 
â³ää³ëåííÿì ó ïðîòèòàíêîâîìó 
âçâîä³ ðîòè âîãíåâî¿ ï³äòðèì-
êè. Çà öåé ÷àñ íå ðàç ïîòðàïëÿâ 
ï³ä îáñòð³ëè. Ñì³ëèâî âèêîíó-
âàâ íàéñêëàäí³ø³ çàâäàííÿ. 
Â³éñüêîâ³ ãîâîðèëè, ùî ñâîºþ 
â³äâàãîþ, êîçàöüêîþ ñòàòóðîþ 
ç ÷óáîì-«îñåëåäöåì» íà ãîëîâ³ 
Àíàòîë³é âñåëÿâ ó íèõ ñì³ëèâ³ñòü 
³ âïåâíåí³ñòü.

— ²ç ñòàðøèì ñåðæàíòîì Òâåð-
äîëîþ í³êîëè íå áóëî ñòðàøíî, — 
êàæå îäèí ç ìîëîäèõ á³éö³â, ïð³ç-
âèùå íå õî÷å íàçèâàòè. — Çäà-
âàëîñÿ, ùî öåé ÷îëîâ³ê ñâîºþ 
ìîãóòíüîþ ïîñòàòòþ çàõèñòèòü 
òåáå, ìîëîäîãî, ó áóäü-ÿê³é ñè-
òóàö³¿.

— Äëÿ ìåíå â³í áóâ çîëîòèì 
÷îëîâ³êîì, — ñêàçàëà ó ðîçìîâ³ ç 
æóðíàë³ñòîì RIA äðóæèíà á³éöÿ, 
êîëèøíÿ â÷èòåëüêà, ïàí³ Ãàëèíà.

Ó Ãåðîÿ çàëèøèëàñÿ ìàòè, äâîº 
ñèí³â, äðóæèíà, ð³äíÿ. Îäèí ³ç 
ñèí³â çàê³í÷èâ óí³âåðñèòåò, ÿê 
êîëèñü áàòüêî, ¿çäèòü âîëîíòåðîì 
ó çîíó áîéîâèõ ä³é. Ðîáèòü öå 
ðàçîì ç ÷ëåíàìè Ãàéñèíñüêî¿ ÃÎ 
«Ìèðîñëàâà». Ìîëîäøèé ñèí ùå 
íàâ÷àºòüñÿ ó âèø³.

Âèñëîâëþºìî ùèð³ ñï³â÷óòòÿ 
ñ³ì’¿, ð³äíèì, äðóçÿì â³äâàæíî-
ãî çàõèñíèêà ð³äíî¿ çåìë³. Ñëàâà 
Ãåðîÿì!

НЕ ДОЧЕКАВШИСЬ 
ЗЕМЛЯКІВ, ЗАГИНУВ 

Герої не 
вмирають  
Утеплив хату і 
поїхав на війну. 
Командир 
відділення 59-ї 
мотопіхотної 
бригади старший 
сержант Анатолій 
Твердола загинув 
у той день, коли 
в його підрозділ 
приїхали земляки, 
щоб привітати 
бійців з днем 
народження 
бригади. Той день 
мав стати для нього 
незвичайним, але…Військові говорили, що своєю відвагою, козацькою 

статурою з чубом-«оселедцем» на голові Анатолій 
вселяв у них сміливість і впевненість

«Õòî áà÷èâ â³éíó, 
òîé íå çìîæå äîâãî 
çàëèøàòèñÿ âäîìà. 
Ïîêè ùå ìàþ ñèëè, 
òðåáà éòè. Îñü çàê³í÷ó 
õàòó óòåïëþâàòè…»

ÒÐÀÃÅÄ²ß
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ВІКТОР ПЕРЛОВ, 
ГРОМАДСЬКИЙ 
АКТИВІСТ 

— Комплексна 
програма міс-
тить переважно 
вирішення по-

точних проблем і виробничих 
задач підприємства. На до-
сягнення головної мети про-
грами «зменшення затрат часу 
пасажирів на поїздку до місця 
призначення» та «зменшення 
затрат часу та коштів пасажи-
рів на проїзд» не передбаче-
но жодних заходів. Так само, 
як і на не менш важливу мету: 
«зменшенні кількості ДТП, при 
яких гинуть, потерпають люди».
Немає фундаментальних ре-
чей, що мали б покращити 
якість перевезень у громад-
ському транспорту. Зокрема, 

немає завдань, як зменшити 
час на дорогу. Наприклад, за-
провадження:
 виділених смуг громадського 
транспорту на напрямках осно-
вних пасажиропотоків;
 системи автоматизованого ке-
рування дорожнім рухом у місті 
(об'єднання світлофорів в єдину 
систему «Зелена хвиля»);
 «розумних світлофорів», що 
надаватимуть перевагу гро-
мадському транспорту, який 
під’їжджає до перехресть.
На жаль, доводиться констату-
вати — місто отримало черговий 
«порожній папірець», яким на-
магається законсервувати про-
блему громадського транспорту. 
А зі зміною керівника департа-
менту транспорту, енергетики та 
зв’язку, ситуація ще погіршилась 
через некомпетентність.

«Програма є черговим порожнім папірцем» 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
(063)7758334 

Ó ê³íö³ ëèñòîïà-
äà íà ñàéò³ ì³ñü-
êðàäè ç’ÿâèëàñÿ 

íîâà «Êîìïëåêñíà ïðîãðàìà 
ðîçâèòêó ïàñàæèðñüêîãî òðàí-
ñïîðòó». Ó í³é ïðîçâ³òóâàëè ïðî 
ðåãóëÿðí³ ðåìîíòè òðàìâà¿â, àâ-
òîáóñ³â òà òðîëåéáóñ³â. Ðîçïîâ³ëè 
ïðî ìàéáóòíº áóä³âíèöòâî íîâèõ 
êîë³é òà ïðîêëàäàííÿ òðîëåéáóñ-
íèõ ìàðøðóò³â.

Ïëþñ, çà÷åïèëè äåÿê³ ïðî-
áëåìí³ ïèòàííÿ: íàïðèêëàä òå, 
ùî ÷èííèé òàðèô íà ïðî¿çä 
íå ïîêðèâàº óñ³õ âèòðàò ï³ä-
ïðèºìñòâà. Æóðíàë³ñò îáãîâîðèâ 
îñîáëèâîñò³ ö³º¿ ïðîãðàìè òà ¿¿ 
ìîæëèâèé âïëèâ íà òðàíñïîðò 
³ç ãåíåðàëüíèì äèðåêòîðîì «Â³-
ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» 
Ìèõàéëîì Ëóöåíêîì.

НОВІ РОБОЧІ МІСЦЯ. Ìèíóëà 
êîìïëåêñíà ïðîãðàìà ðîçâèòêó 
ìàëà á ä³ÿòè äî 2020 ðîêó. Àëå ¿¿ 
âèð³øèëè ñêàñóâàòè òà ïðèéíÿòè 
íîâó. Ç ö³ëÿìè äî 2023 ðîêó.

— Öå º ïëàí ðîáîòè. Ôàêòè÷íî 
â³í âèêîíóºòüñÿ, àëå òðàïëÿþòüñÿ 

â³äõèëåííÿ, ïîâ’ÿçàí³ ç òèìè ÷è 
³íøèìè ïðè÷èíàìè. Äëÿ ïðèêëà-
äó, ó íàñ áóëî çàïëàíîâàíî çðî-
áèòè ðåêîíñòðóêö³þ êîë³¿ íà Ñî-
áîðí³é — ä³ëÿíêè á³ëÿ äðóãî¿ 
øêîëè òà ñïóñêó äî ìîñòà, — êàæå 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî. — Ïðîòå ö³º¿ 
ðîáîòè íå áóëî çðîáëåíî, îñê³ëü-
êè áóâ áè òðàíñïîðòíèé êîëàïñ, 
áî îñíîâíèé ïîò³ê òðàíñïîðòó 
íàïðàâèëè ÷åðåç Öåíòðàëüíèé 
ì³ñò, ó çâ’ÿçêó ç ðåêîíñòðóêö³ºþ 
Êè¿âñüêîãî ìîñòó.

Íàéãîëîâí³ø³ ö³ë³ â ïðîãðà-
ì³ — ñòâîðèòè êîìôîðòí³ óìî-
âè äëÿ ïàñàæèð³â òà íîâ³ ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ íà ï³äïðèºìñòâ³. Òîä³, ÿê 
ó êîìïàí³¿ äîñ³ íå âèñòà÷àº êîí-
äóêòîð³â. Çà ñëîâàìè Ëóöåíêà, öå 
âñå ïîâ’ÿçàíî ç³ ñòðàõàìè ëþäåé 
âòðàòèòè ðîáîòó.

— Êîëè ëþäè ïî÷óëè, ùî 
ç'ÿâèòüñÿ åëåêòðîííèé êâèòîê, 
òî âîíè ïåðåõîäèëè íà ³íøó 
ðîáîòó. Ìîæëèâî, áîÿëèñÿ, 
ùî ñêîðî âòðàòÿòü ðîáîòó. Àëå 
êîíäóêòîðè áóäóòü ïîòð³áí³ 
â òðàíñïîðò³ íàâ³òü é òîä³, êîëè 
ç'ÿâèòüñÿ åëåêòðîííèé êâèòîê. 
Âîíè ïðàöþâàòèìóòü ÿê êîí-
ñóëüòàíòè àáî êîíòðîëåðè, — 
ðîçêàçàâ ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð 
òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿ Ìèõàéëî 

ЯК ЗМІНИТЬСЯ ГРОМАДСЬКИЙ 
ТРАНСПОРТ ДО 2023 РОКУ 
Перспектива  У своїх планах 
транспортники бажають прокласти 
трамвайні колії та відкрити нові маршрути. 
А ще збільшити кількість електротранспорту, 
який «потіснить» маршрутки. Проте активіст 
вбачає в цій програмі лише залагодження 
поточних проблем, а не розвиток 
громадського транспорту

Ëóöåíêî. — Êð³ì òîãî, ó íàñ º é 
³íøà ðîáîòà, ÿêó ìîæíà îïàíó-
âàòè òóò æå, íà ï³äïðèºìñòâ³. Ç 
÷àñîì ìè â³äêðèºìî íîâ³ ðîáî÷³ 
ì³ñöÿ. Áóäóþòü íîâ³ ðàéîíè òà 
ïðèºäíóþòüñÿ äî Â³ííèö³ íàâêî-
ëèøí³ ñåëà ³ ì³ñòà. À òàì ëþäÿì 
ïîòð³áåí ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, 
ÿêèì òðåáà êåðóâàòè é îáñëóãî-
âóâàòè.

Äî ðå÷³, íà ï³äïðèºìñòâ³ ùå 
º 170 ì³ñöü äëÿ êîíäóêòîð³â. 
Îá³öÿþòü çàðïëàòó 4500 ãðè-
âåíü. Òåëåôîí â³ää³ëó êàäð³â: 
(0432)67–10–22.

БУДЕ КОЛІЯ ДО ЗАЛІЗНИЧНОГО 
ВОКЗАЛУ. Ïëàíóþòü áóä³âíèöòâî 
íîâèõ òðîëåéáóñíèõ ë³í³é íà Òÿ-
æèëîâ³ òà ïîáëèçó Ìóí³öèïàëü-
íîãî ðèíêó; ðåêîíñòðóêö³þ êîë³¿ 
íà Ñîáîðí³é, Êîöþáèíñüêîãî òà 
Áàòîçüê³é (êîëèøíÿ Ê³ðîâà — 
àâò.).

Íà Êîöþáèíñüêîãî çàïëàíóâà-
ëè â 2021 ðîö³ ïîáóäóâàòè íîâó 
êîë³þ äî çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. 

Ïðîòå íàâ³ùî áóäóâàòè ë³í³þ, 
ÿêùî âæå º øëÿõ íà çàë³çíè÷-
íèé âîêçàë?

— Òðàìâàé âèòðà÷àº áàãàòî 
÷àñó, ùîá ïðî¿õàòè ìàðøðóò 
÷åðåç Çàìîñòÿíñüêó — ßíãåëÿ. 
ßêáè âàãîí ¿õàâ íà Êîöþáèí-
ñüêîãî, òî çàîùàäæóâàëè á ïðè-
áëèçíî 10 õâèëèí ÷àñó. Àëå òàì 
ðîçáóäîâóºòüñÿ ì³êðîðàéîí, â³ä-
íîâëþºòüñÿ 45-é çàâîä ³ êîë³þ 
çàáðàòè íå ìîæíà. Ó ïåðñïåêòèâ³, 
òàì îá’ºäíàºìî êîë³¿ é ç’ºäíàºìî 
ïðîñïåêò Êîöþáèíñüêîãî ç âîê-
çàëîì. À ùîá óíèêíóòè çàòîð³â 
÷åðåç çá³ëüøåííÿ ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó, ÷àñòèíó òðîëåéáóñ³â 
òà àâòîáóñ³â ìîæíà çíÿòè ç öüîãî 
íàïðÿìêó, — ðîçêàçàâ Ëóöåíêî.

Ï³äïðèºìñòâî ³ íàäàë³ ïëàíóº 
ðîáèòè VinWay. Àëå ÷åðåç ïîÿâó 
ïàðò³¿ øâåéöàðñüêèõ òðàìâà¿â, 
ùî îð³ºíòîâíî áóäå â 2021 ðîö³, 
ñòàíóòü ìåíøå ñòâîðþâàòè âà-
ãîí³â âëàñíîãî âèðîáíèöòâà. 
Íà 2018 ð³ê çàïëàíîâàíî íå ÷î-
òèðè (ÿê öå áóëî öüîãîð³÷ — àâò.), 
à ò³ëüêè äâà «Â³íÂåÿ». Çàðàç ó Â³-
ííèö³ ¿õ âæå â³ñ³ì.

ПРО ЕЛЕКТРОБУСИ ТА ВАРТІСТЬ 
КВИТКА. Ó Â³ííèö³ 2023 ðîêó ïå-
ðåâàãà íàäàâàòèìåòüñÿ òðîëåé-
áóñàì òà òðàìâàÿì. Ïîñòóïîâî 
ê³ëüê³ñòü ìàðøðóòîê çìåíøóâà-
òèìóòü, à íà ¿õ ì³ñöå ïîñòàâëÿòü 
ñåðåäí³ òà âåëèê³ àâòîáóñè.

початок реконструкції колій 
на Стрілецькій (Червоноармійська — 

авт.), Янгеля (Фрунзе — авт.), Соборній, 
Замостянській (50-річчя Перемоги — авт.) 

будівництво нової 
трансформаторної підстанції 

на Стрілецькій 
та реконструкція існуючих 

À ùå òðàíñïîðòíèêè õî÷óòü 
îòðèìàòè òðîëåéáóñè ç àâòîíîì-
íèì õîäîì. Ñåáòî, òàê³ ìàøèíè, 
ùî çìîæóòü ¿çäèòè áåç «ð³ã», ùî 
ïîñò³éíî òîðêàþòü åëåêòðîìåðåæ³ 
çâåðõó.

Àëå, ÿê ïîÿñíèâ ãåíäèðåêòîð 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî, öå ïîêè ùî 
«äóæå ïðèìàðíà ïåðñïåêòèâà».

— Áóäóâàòè ìåðåæó ç ï³äñòàí-
ö³ÿìè, ùîá ïðîêëàñòè íîâèé 
ìàðøðóò — öå äîðîãî. À ìàòè 
òðîëåéáóñ, ÿêèé çìîæå ðóõàòè-
ñÿ áåç çîâí³øíüî¿ ³íôðàñòðóê-
òóðè — ïåðñïåêòèâíî. Ïðîòå 
çàðàç åëåêòðîáóñè ìàþòü âàæê³ 
àêóìóëÿòîðè òà íåâåëèêèé çàïàñ 
õîäó. ² ¿õ âàðò³ñòü çàíàäòî âåëèêà 
äëÿ íàøîãî ï³äïðèºìñòâà. Àëå 
ÿê ïåðñïåêòèâà — äóæå ö³êàâà.

Êð³ì ñàìèõ ö³ëåé, ó êîìïëåê-
ñí³é ïðîãðàì³ ðîçïèñàëè é ïðî-
áëåìí³ ïèòàííÿ. Íàéáîëþ÷³øå 
äëÿ ï³äïðèºìñòâà — âàðò³ñòü 
êâèòêà íå ïîêðèâàº âèòðàò.

— Åêîíîì³÷íî îá´ðóíòîâàíèé 
òàðèô íà åëåêòðîòðàíñïîðò — 

3,5 ãðèâí³. À íà àâòîáóñè — 
4,8 ãðèâí³. Ç ³íøîãî áîêó âàð-
ò³ñòü ïðî¿çäó íå ìîæíà ï³äí³ìàòè, 
îñê³ëüêè º ñîö³àëüíèé àñïåêò òà 
é ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå ãðîìàäÿí 
íå äîçâîëÿº öå çðîáèòè, — ñêà-
çàâ Ìèõàéëî Ëóöåíêî. — Ðàçîì 
ç òèì, º ïîñòàíîâà Êàáì³íó, 
çà ÿêîþ áóäå ìîíåòèçàö³ÿ ï³ëüã ³ 
ëþäè îòðèìàþòü ãðîø³ íà ïðî¿çä. 
ßê öå áóäå — ïîáà÷èìî ç 1 ñ³÷-
íÿ. Àëå ùîñü ïîòð³áíî ðîáèòè, 
áî ÿêùî ï³äïðèºìñòâî íå çìîæå 
îòðèìóâàòè ãðîø³, òî íå ìîæíà 
áóäå âèêîíàòè ïîâíèé îáñÿã ðå-
ìîíò³â òðàíñïîðòó.

Ïåðåïèòóºìî, ÷è áóäå ï³äí³-
ìàòèñÿ âàðò³ñòü êâèòêà?

— Öüîãîð³÷ — í³. À ùîá çäî-
ðîæ÷àííÿ íå ñòàëîñÿ, âñ³ ïàñà-
æèðè ìàþòü ðîçðàõîâóâàòèñÿ 
çà ïðî¿çä. Íà æàëü, ó òðàíñïîð-
ò³ º «çàéö³», ÿê³ àáî íå ïëàòÿòü, 
àáî êîíäóêòîð ô³çè÷íî íå âñòè-
ãàº âñ³ì ïðîäàòè êâèòêè. Ïðîòå 
ó Â³ííèö³, â ïîð³âíÿíí³ ç ³íøèìè 
ì³ñòàìè, ïàñàæèðè äîáðîñîâ³ñí³.

«Âàðò³ñòü êâèòê³â íå 
çá³ëüøèòüñÿ. Ùîá âîíà 
íå çðîñòàëà, ïàñàæèðè 
ìàþòü ïëàòèòè 
çà ïðî¿çä ³ íå ¿çäèòè 
«çàéöÿìè»

Трамвай їхатиме на вокзал напряму, через проспект 
Коцюбинського. Транспортники хочуть там відновити колію

ПЛАНИ НА ТРАНСПОРТ У 2018 РОЦІ

будівництво тролейбусної 
лінії на Тяжилові — від 

Лугової до «СТО» 

капітальний ремонт 
автобусів, середній 
ремонт тролейбусів 

модернізація трамваїв 
типу VinWay — два вагони 

Джерело: комплексна програма розвитку транспорту 2018–2023 роки (goo.gl/BwLvXj).

ÐÎÇÂÈÒÎÊ
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ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Íà Ukraine Dance Olympiad 
«Sharm-S» ïðåäñòàâëÿëà ðåêîðä-
íà ê³ëüê³ñòü òàíöþðèñò³â — 139, 
ÿêèõ ñóïðîâîäæóâàëè ï³âñî-
òí³ áàòüê³â ³ç ïðàïîðîì ñòóä³¿. 
Öå áóëè ïåðåâàæíî òîï-ãðóïè, 
à òàêîæ òðè êîìàíäè ïî÷àòê³âö³â. 
Âîíè âèñòóïàëè ó ð³çíèõ â³êî-
âèõ êàòåãîð³ÿõ ³ ñòèëÿõ: «street 
performànñe mega crew» (êî-
ìàíäè ç-ïîíàä 10 îñ³á), «street 
performànñe crew» (êîìàíäè 
äî 10 îñ³á), «hip-hop mega crew».

— Ó äåÿêèõ ç íàøèõ êîëåêòè-
â³â áóëî ïîíàä 30 ó÷àñíèê³â. ² 

êîæíà êîìàíäà «Sharm-S» óâ³-
éøëà â òð³éêó! Çîêðåìà, ìè ïî-
ñ³ëè ø³ñòü ïåðøèõ ³ òðè äðóãèõ 
ì³ñöÿ, — ðîçïîâ³ëà çàñíîâíèöÿ, 
ãîëîâíèé õîðåîãðàô ³ êåð³âíèê 
«Sharm-S» Âàëåíòèíà Îë³øåâ-
ñüêà.

Ïåðåä öèì ó Êèºâ³ â³äáóâñÿ 
â³äêðèòèé òàíöþâàëüíèé ÷åìï³î-
íàò Óêðà¿íè «Feel the beat» («Â³ä-
÷óéòå ðèòì»). Òóðí³ð ââàæàºòüñÿ 
îäíèì ³ç íàéïðåñòèæí³øèõ, òîìó 
íà íüîãî çàâ³òàëè é òàíöþðèñòè ³ç 
ñóñ³äí³õ êðà¿í. ² çíîâó âèõîâàíö³ 
ñòóä³¿ «Sharm-S» ïîêàçàëè êëàñ. 
Þí³îðêè âèáîðîëè áðîíçó ó íî-
ì³íàö³¿ «ñontemporary big group» 

«SHARM-S» ПЕРЕТАНЦЮВАЛИ УСІХ
Переможці  Студія сучасного танцю 
«Sharm-S» блискуче представила 
Вінницю на двох представницьких 
змаганнях. Днями вона перемогла 
на Всеукраїнській танцювальній олімпіаді 
у Тернополі, випередивши три десятки 
конкурентів. За це була визнана кращим 
танцювальним клубом країни

ñåðåä äåñÿòêà ñóïåðíèê³â. Äèòÿ÷à 
êîìàíäà êëóáó ñåðåä 11 êîìàíä 
çäîáóëà ñð³áëî ó êàòåãîð³¿ «hey 
hey crew». À îñíîâíèé ñêëàä 
«Angellas crew» ïîñ³â äðóãå ì³ñ-
öå ó êàòåãîð³¿ «street performànse 
mega crew», âèïåðåäèâøè 19 êî-
ëåêòèâ³â.

— Íàøèìè ñóïåðíèêàìè áóëè 
êðàù³ êëóáè ³ øêîëè òàíöþ 
Ìîëäîâè, Á³ëîðóñ³, Õàðêîâà, 

Îäåñè, Êèºâà òà ³íøèõ âåëè-
êèõ ì³ñò, — êàæå Âàëåíòèíà 
Îë³øåâñüêà.

Øêîëà «Sharm-S» êóëüòèâóº 
âñ³ íàïðÿìêè ñó÷àñíîãî òàíöþ. 
Çàíÿòòÿ â³äáóâàþòüñÿ íà áàç³ Áó-
äèíêó îô³öåð³â (âóë. Ïåðåìîãè, 
1) ³ ó òàëàíò-öåíòð³ «Sharm-S» 
(âóë. Çîä÷èõ, 5). Íà íèõ çàïðî-
øóþòü ä³òåé, ïî÷èíàþ÷è ç ÷î-
òèðüîõ ðîê³â, à òàêîæ ï³äë³òê³â 

³ äîðîñëèõ. Âèõîâàíö³ ñòóä³¿ áå-
ðóòü ó÷àñòü ó áàãàòüîõ çìàãàííÿõ 
â Óêðà¿í³, à íåùîäàâíî ïîáóâàëè 
é íà ì³æíàðîäí³é òàíöþâàëüí³é 
êîíâåíö³¿ â ²òàë³¿. Ïîáà÷èòè ¿õ 
âèñòóï ïðèõèëüíèêè òàíöþ çìî-
æóòü íàïðèê³íö³ öüîãî ðîêó. 
Ó Áóäèíêó îô³öåð³â 27 ãðóäíÿ, 
î 17.00, â³äáóäåòüñÿ íîâîð³÷íèé 
êîíöåðò ñòóä³¿ «Sharm-S». Âõ³ä 
íà íüîãî áóäå â³ëüíèì.

«Sharm-S» виграла Всеукраїнську танцювальну олімпіаду 
і була серед кращих на відкритому чемпіонаті країни 

 Умови участі у конкурсі:

1. Пригадайте історію вашого кохання, 
напишіть про неї невелику розповідь.* 

2. Вкажіть у супровідному листі ваше справжнє ім’я,
прізвище та контактний номер телефону.**

3. Надішліть історію та супровідний лист на e-mail:
pr@monomakh.com.ua до 1 лютого 2018 р.

4. Найцікавіші історії будуть публікуватися у газеті RIA
з 3 січня по 14 лютого 2018 р.

5. Кожен Автор опублікованої історії отримає подарунок: 
набір «Портфельчик асорті» ТМ LOVARE – 
колекцію з 12 найбільш популярними видами чаю в 
оригінальному виконанні у вигляді портфельчика з ручкою.***

6. Автор найкращої розповіді отримає у подарунок
романтичну подорож на двох до Парижа.****

7. Редакція лишає за собою право здійснювати скорочення, коректуру та 
літературне редагування історій, не впливаючи на їхній зміст.  

8. Листи на конкурс можна відправити  з 13 грудня 2017 р. по 1 лютого 2018 р.*****

9. У конкурсі мають право брати участь громадяни України, що досягли 18 років.

* Учасники конкурсу (автори листів) гарантують, що авторство розповідей належить винятково їм та несуть особисту 
відповідальність за порушення авторського права, якщо таке буде встановлено, відповідно до чинного законодавства України.

** Відправляючи листа, учасники конкурсу автоматично дають згоду на захист та обробку персональних даних відповідно до 
чинного законодавства України. Автор, що став Переможцем конкурсу, у момент відправки листа дає згоду на проведення 
фотозйомки себе та особи, у супроводі якої Переможець відвідає Париж відповідно до умов цього Конкурсу, а також публікації 
цього фото та імені і прізвища Автора, імені і прізвища особи, у супроводі якої Переможець відвідає Париж відповідно до умов 
цього Конкурсу, у газеті RIA 14 лютого 2018 р.

Співробітники редакції газети RIA та члени їх родин, співробітники АТ «Мономах» та члени їх родин 
не беруть участь у конкурсі з етичних міркувань.

***Портфельчики LOVARE авторам опублікованих історій вручаються у редакції газети RІА за адресою: 
м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 2а, телефон для довідок (0432) 555-111. 
Під отриманням подарунка варто розуміти можливість придбання товару за ціною 1 грн із ПДВ.

**** Отримання подорожі до Парижа у подарунок означає отримання двох авіаквитків за маршрутом Київ-Париж-Київ 
у погоджені з Переможцем конкурсу терміни. Квитки вручаються представником компанії АТ «Мономах» 
у редакції газети RIA за адресою: м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 2а.

***** Листи, отримані після 00.00 годин 2 лютого 2018 р., розглядатися не будуть. 
Рішення журі конкурсу про публікацію історій та визначення Переможця є остаточними та оскарженню не підлягають. 
Суперечки щодо участі та умов проведення конкурсу не розглядаються. 

Участь у конкурсі є добровільною та не передбачає придбання будь-яких товарів чи послуг.

Конкурс «Історія кохання»
Чайний бренд LOVARE та редакція газети RIA

оголошують конкурс на кращу розповідь про любов!

414273

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß
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Можливо, чоловік озлобився 
на людей у рясах через те, що 
майже три роки провів у слід-
чому ізоляторі? За його слова-
ми, розслідування проти нього 
проводили за заявою сільського 
батюшки Юрія Печка.
— Мене виправдали, у моїх діях 
не знайшли криміналу, тому 
не засудили, — каже пан Мару-
щак. — Але майже три роки про-
сидів в ізоляторі. Усе через попа.
Журналіст RIA спілкувався із свяще-
ником Мізяківських Хуторів. Отець 
Юрій заперечує, що заявляв на Ма-
рущака. Каже, що знає про цю іс-
торію. Одного разу напередодні Ве-
ликодня хтось обрізав електричні 

дроти, що йдуть до церкви.
— Місцеві жителі запідозрили 
в цьому чоловіка, про якого ви 
згадуєте, — говорить священик. — 
Хто на нього заявляв, не знаю. 
Електрику нам тоді підключили, 
світло на свято було, хоча й до-
велося витратити немалі гроші.
— Марущак ділився зі мною сво-
їми думками про те, що вважає 
дії священиків кримінальни-
ми, — говорить сільський голо-
ва Мізяківських Хуторів Василь 
Король. — У нього якесь своє 
ставлення до них. Причому, як 
до тих, хто в Московському, так 
і в Київському патріархаті. Чим 
це викликано, не можу пояснити.

Три роки провів у ізоляторі 

ВЛАДИСЛАВ 
ДЕМЧЕНКО, 
СЕКРЕТАР 
ВІННИЦЬКОЇ 
ЄПАРХІЇ:

—  С в я щ е н и к 
живе від олта-

ря, так сказано у святому пись-
мі, — говорить Владислав Дем-
ченко. — Тому нічого дивного 
нема в тому, що прихожани 
утримують настоятеля храму. 
Інша справа, що той не пови-
нен жити розкішніше, ніж його 
паства. Якщо віруючі допомага-
ють священику, це нормально.
У нас є батюшки, які, крім служ-
би, працюють на роботах. Один 

вантажником, інший охоронни-
ком, хтось підробляє таксистом. 
Але це не зовсім правильно. 
Уявіть, що священика кличуть 
на якийсь ритуал, а він в цей час 
за кермом таксі, чи розвантажує 
вагон. Йому треба відпрошу-
ватися з роботи. Чи завжди це 
можна зробити у той час, коли 
це потрібно віруючій людині? Чи 
не виникатимуть при цьому про-
блеми на роботі у священика? Чи 
не витрачатиме свій час вірую-
чий, чекаючи появи священика?
Стосовно пожертв, то вони іс-
нують відтоді, відколи існують 
храми. У цьому теж нема нічого 
протизаконного.

Священик не має жити краще від прихожан 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— ß 26 ðîê³â ÷è-
òàþ Á³áë³þ, — ðîç-
ïîâ³â ó ðåäàêö³¿ RIA 

Âàëåð³é Ìàðóùàê. — Ó ñâÿò³é 
êíèç³ æîäíèì ñëîâîì íå ñêàçàíî, 
ùî ïîïè íàä³ëåí³ ïðàâîì áðàòè 
ãðîø³ ç ïðèõîæàí çà ñâî¿ îáðÿäè. 
À â íèõ íà âñå òàêñà — â³ä õðå-
ùåííÿ äî ïîõîâàííÿ. Íàáëèæà-
þòüñÿ Ð³çäâÿí³ ñâÿòà, òî äëÿ íèõ 
öå çîëîòèé ÷àñ. ß õî÷ó äîáèòèñÿ, 
ùîá âîíè ïåðåñòàëè áåçáîæíî 
îáäèðàòè ëþäåé, ùîá ïîâåðíóëè 
¿ì âèäóðåí³ êîøòè, ùîá íå ïåðå-
òâîðþâàëè õðàìè íà ìàãàçèíè ç 
õðåñòàìè íà êóïîëàõ…

Ïðèíàéìí³ ø³ñòü êðèì³íàëü-
íèõ çâèíóâà÷åíü íà àäðåñó ä³é 
ñëóæèòåë³â öåðêâè íàçèâàº íàø 
÷èòà÷. Íàéïåðøå, êóäè â³í çà-
ÿâèâ ïðî íèõ, öå ó ïîë³ö³þ. Íèí³ 
ó íüîãî ç³áðàëàñÿ êóïà â³äïîâ³äåé. 
Ò³ëüêè îêðåì³ ç íèõ íà êîðèñòü 
çàÿâíèêà. Ó ÷îìó êîíêðåòíî 
Ìàðóùàê çâèíóâà÷óº ñëóæèòå-
ë³â öåðêâè? Ïðè÷îìó, îäíàêîâî 
íåãàòèâíî â³äãóêóºòüñÿ, ÿê ïðî 
òèõ, õòî ñëóæèòü Ìîñêîâñüêîìó, 
òàê ³ Êè¿âñüêîìó ïàòð³àðõàòàì.

ІСУС БУВ СТОЛЯРОМ, АПОСТОЛ 
ЛУКА ЛІКАРЕМ, А КИМ ПРАЦЮ-
ЮТЬ НАШІ В РЯСАХ? — ×îìó 
ÿ ðîçïî÷àâ õðåñòîâèé ïîõ³ä ïðîòè 

ïîï³â? Ìàþ íà óâàç³ äîâåäåííÿ 
¿õí³õ êðèì³íàëüíèõ çëî÷èí³â, — 
êàæå ïàí Âàëåð³é. — Â³äïîâ³äü 
äóæå êîðîòêà: âîíè — øàõðà¿. 
Óñ³ ïðî öå çíàþòü, àëå çàêðè-
âàþòü î÷³.

×îëîâ³ê ðîçïîâ³äàº, ùî ç äè-
òèíñòâà âèðîñòàâ ó ïðàâîñëàâ-
í³é ñ³ì’¿, õîäèâ äî ïðàâîñëàâíî¿ 
öåðêâè. Éîìó áóëî âñå ö³êàâî. 
Õîò³ëîñÿ áàãàòî ä³çíàòèñÿ ïðî 
Áîãà. Àëå çðîçóì³òè ùîñü ç ïîáà-
÷åíîãî âèäàâàëîñÿ íåìîæëèâèì. 
Á³áë³ÿ íà òîé ÷àñ çíàõîäèëàñÿ ï³ä 
çàáîðîíîþ. Éîìó ðîçïîâ³äàëè, 
ùî çà ÷èòàííÿ òàêî¿ êíèãè ìîæíà 
ïîòðàïèòè â òþðìó.

— Ó 1992 ðîö³ ÿ äåìîá³ë³çó-
âàâñÿ ç àðì³¿, — ïðîäîâæóº ïàí 
Âàëåð³é. — Íà òîé ÷àñ ìîãóòí³é 
ÑÐÑÐ âïàâ. Îäíîãî ðàçó ó Â³-
ííèö³ á³ëÿ ïàì’ÿòíèêà Êîöþ-
áèíñüêîìó â ê³îñêó ïîáà÷èâ Á³-
áë³þ ³ êóïèâ ¿¿. Â³äòîä³ ÷èòàþ. 
Ç ÷àñîì çðîçóì³â, ùî ä³¿ íàøèõ 
ñâÿùåíèê³â íå ìàþòü æîäíîãî 
ñòîñóíêó äî òîãî, ùî éäåòüñÿ 
ó ö³é ñâÿò³é êíèç³.

Ä³¿ ñâÿòèõ ó ðÿñàõ — öå á³ç-
íåñ, ðîçðàõîâàíèé íà íåçíàííÿ 
ëþäåé. Òàê êàæå ñï³âðîçìîâíèê.

Âàëåð³é ñòâåðäæóº, ùî ó ñâÿ-
ò³é êíèç³ ñêàçàíî, ùî ²ñóñ ïðà-
öþâàâ ñòîëÿðîì, àïîñòîë Ëóêà 
ë³êàðåì. Íàçèâàº ³íøèõ ñâÿòèõ, 
ÿê³ ìàëè êîíêðåòíå çàíÿòòÿ.

— À êèì ïðàöþº íàø ï³ï ç Ì³-

ПОДАВ У ЄВРОПЕЙСЬКИЙ 
СУД НА «ПОПІВ» 
Безбожник?  Кримінал у діях 
священнослужителів вбачає мешканець 
Мізяківських Хуторів Валерій Марущак. 
Довести це має намір у Європейському 
суді з прав людини, куди вже подав 
позов. Перед тим звертався до всіх 
правоохоронних структур — поліції, 
прокуратури, СБУ, суду. Що йому відповіли?

Валерій Марущак: — Попи, це шахраї, які розкошують 
за рахунок обману людей, але розслідувати їхні дії наші 
правоохоронці не беруться. Хочу змусити їх це зробити 
через Європейський суд 

çÿê³âñüêèõ Õóòîð³â? Íåõàé ïîêàæå 
ñâîþ òðóäîâó êíèæêó, — ãîâîðèòü 
ñï³âðîçìîâíèê. — Òàê ñàìî ìåí³ 
íå â³äîì³ íàñòîÿòåë³ ³íøèõ õðàì³â, 
ÿê³ ìàþòü òàê³ äîêóìåíòè.

НА КОЖЕН ОБРЯД — СВОЯ ТАК-
СА. — Âñåâèøí³é íå âèìàãàº, 
ùîá ëþäè ïëàòèëè çà âñ³ ö³ îá-
ðÿäè, ñâÿòà ³ ò. ä., — êàæå ïàí 
Ìàðóùàê. — Ïðèíàéìí³, í³äå 
ïðî òàêå íå íàïèñàíî. Ó íàøèõ 
õðàìàõ íà êîæíå òàêå ä³ÿííÿ 
áàòþøêè ñâîÿ òàêñà. Ïðè÷îìó, 
ãðîø³ òðåáà ïëàòèòè íåìàë³. À ÷è 
ñïëà÷óº ñâÿùåíèê çà íèõ ïîäàò-
êè? Íå äóìàþ.

²ç çàÿâîþ ðîçñë³äóâàòè ö³ òà 
íèçêó ³íøèõ ä³é ñâÿùåííîñ-
ëóæèòåëÿ ÓÏÖ Ìîñêîâñüêîãî 
ïàòð³àðõàòó ñåëà Ì³çÿê³âñüê³ 
Õóòîðè Þð³ÿ Ïå÷êà ïàí Ìàðó-
ùàê çâåðíóâñÿ äî Â³ííèöüêîãî 
ðàéâ³ää³ëó ïîë³ö³¿. Ïðîñèâ âè-
ëó÷èòè äîêóìåíòè ïðî ïîìåðëèõ, 
äîïèòàòè ¿õí³õ ðîäè÷³â, ñê³ëüêè 
ãðîøåé çàïëàòèëè ñâÿùåíèêó 
çà îáðÿä â³äñï³âóâàííÿ. Äîáèâàâ-
ñÿ ïîâåðíåííÿ ëþäÿì ãðîøåé. 
Çîáîâ’ÿçàòè éîãî ñïëà÷óâàòè 
ïîäàòêè.

«Ó ä³ÿõ ñâÿùåííîñëóæèòåëÿ 
ñåëà Ì³çÿê³âñüê³ Õóòîðè öåðêâè 
Ð³çäâà Áîãîðîäèö³ Þð³ÿ íå âáà-
÷àþòüñÿ îçíàêè êðèì³íàëüíî-
ãî ïðàâîïîðóøåííÿ, — éäåòüñÿ 
ó â³äïîâ³ä³ çà ï³äïèñîì íà÷àëüíè-
êà ïîë³ö³¿ Â³êòîðà Ñèäîðåíêà. — 
Ç ïðèâîäó íåñïëàòè ïîäàòê³â ðà-
äèìî çâåðíóòèñÿ äî ïîäàòêîâî¿ 
àäì³í³ñòðàö³¿». Öå áóëî ó ëþòîìó 
2016-ãî. Ï³ñëÿ òîãî ïàí Ìàðó-
ùàê çâåðòàâñÿ ³ç ñêàðãàìè äî âñ³õ 
ïðàâîîõîðîííèõ ³íñòàíö³é, íà-
â³òü ä³éøîâ äî Êîíñòèòóö³éíîãî 
ñóäó. Âèìàãàâ ïîðóøåííÿ êðè-
ì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. Â³-
ííèöüêèé îáëàñíèé àïåëÿö³éíèé 
ñóä çîáîâ’ÿçàâ ïðàâîîõîðîíö³â 
ïîðóøèòè ïðîâàäæåííÿ. Îäíàê 
öüîãî íå áóëî çðîáëåíî. Ïîçèâà-
÷ó â³äïîâ³ëè, ùî â³í ïðîïóñòèâ 
âñòàíîâëåí³ òåðì³íè. Ñàì â³í 
ñòâåðäæóº, ùî òåðì³íè íå áóëè 
ïðîïóùåí³. 29 ëèñòîïàäà 2017-ãî 
ïàí Ìàðóùàê íàïðàâèâ äîêóìåí-
òè äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ 
ëþäèíè. Ïðîäîâæóº äîáèâàòèñÿ 
ïîðóøåííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðî-
âàäæåííÿ ïðîòè ñâÿùåííîñëó-
æèòåë³â, çîêðåìà, éîãî ñåëà Ì³-
çÿê³âñüê³ Õóòîðè.

Епідемії грипу 
немає 
 Ó â³ííèöüê³é â³ðóñîëî-
ã³÷í³é ëàáîðàòîð³¿ îòðèìàëè 
òðè ïîçèòèâíèõ ðåçóëüòàòè 
íà àäåíîâ³ðóñ òà îäèí ïî-
çèòèâíèé ðåçóëüòàò íà ïà-
ðàãðèï. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº 
ïðåñ-ñëóæáà Â³ííèöüêî¿ 
ÎÄÀ. Ìèíóëîãî òèæíÿ 
çàõâîðþâàí³ñòü ÃÐÂ² òà 
ãðèï ñêëàëà 530,2 âèïàäê³â 
íà 100 òèñ. íàñ. Ó ö³ëîìó 
ïî îáëàñò³ çà ìåäè÷íîþ 
äîïîìîãîþ ç ïðèâîäó ÃÐÂ² 
çâåðíóëîñü 8502 îñîáè, 
ñåðåä çàõâîð³ëèõ 5821 äè-
òèíà. Áóëî ãîñï³òàë³çîâàíî 
338 îñ³á, â ò. ÷. 288 ä³òåé. 
Äîäàìî, ùî åï³äåì³÷íèé 
ïîð³ã ñòàíîâèòü 776,1 âè-
ïàäêó íà 100 òèñÿ÷ íàñå-
ëåííÿ. Çàõâîðþâàí³ñòü â ö³-
ëîìó ïî îáëàñò³ íà 31,7% 
íèæ÷à åï³äåì³÷íîãî ïîðî-
ãîâîãî ð³âíÿ.

Відкриють 
школу фей 
 Ç 19 ãðóäíÿ ïî 14 ñ³÷-
íÿ ì³ñüê³ á³áë³îòåêè-ô³ë³¿ 
¹ 2, 5, 6, 7, 8, 11, 12 òà 
Öåíòðàëüíà á³áë³îòåêà äëÿ 
ä³òåé òà þíàöòâà ïåðåòâî-
ðÿòüñÿ íà íîâîð³÷í³ øêîëè 
åëüô³â òà ôåé. Ñåðåä ³í-
øîãî, â³äâ³äóâà÷³â íàâ÷àòè-
ìóòü âèãîòîâëÿòè íîâîð³÷í³ 
ïîäàðóíêè ³ ëèñò³âêè, ÿê³ 
ïîò³ì ïåðåäàäóòü âî¿íàì 
ÀÒÎ.
Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ïðî-
åêòó «Íîâîð³÷í³ ñòóä³¿ 
åëüô³â òà ôåé» â³äáóäåòüñÿ 
20 ãðóäíÿ î 12.00 ó á³áë³î-
òåö³-ô³ë³¿ ¹ 6 (âóë. Î. Àí-
òîíîâà, 50).  
Äîäàòêîâó ³íôîðìàö³þ 
ìîæíà ä³çíàòèñÿ çà òåëåôî-
íàìè: 55–32–03, 55–32–06.

Діти передали в 
АТО подарунки 
 8 ãðóäíÿ, ä³òè ç³ øêîëè-
ë³öåþ ¹7 ïåðåäàëè âîëîí-
òåðàì ãóìàí³òàðíèé âàíòàæ 
äëÿ âî¿í³â â çîí³ ÀÒÎ. Ó÷í³ 
ç³áðàëè ñîëîäîù³, çàñî-
áè ã³ã³ºíè, êîíñåðâàö³þ, 
à ùå íàìàëþâàëè ìàëþíêè 
òà ï³äïèñàëè óêðà¿íñüê³ 
ïðàïîðè äëÿ â³éñüêîâèõ. 
À òàêîæ ç³áðàëè ä³òÿì 
³ç Àâä³¿âñüêî¿ øêîëè 
¹ 6 êàíöòîâàðè. Âîëîíòå-
ðè âàíòàæ íà ñõ³ä ïîâåçóòü 
íàïåðåäîäí³ íîâîð³÷íèõ 
ñâÿò. Âîëîíòåð Àíäð³é 
Íå÷èïîðóê ðîçïîâ³â, ùî 
íàéá³ëüøå â³éñüêîâ³ ðàä³-
þòü äèòÿ÷èì ìàëþíêàì òà 
ëèñòàì.

КОРОТКОКОРОТКО
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— Відзначимо, що список хвороб, якими 
можна заразитися від птахів, досить ве-
ликий. Усього птахи можуть переносити 
до 90 різних збудників. Найчастіше птахи 
стають переносниками таких захворювань як 
хламідіоз, сальмонельоз, кампілобактеріоз, 
йерсиниоз (псевдотуберкульоз). Також птахи 
можуть стати причиною алергічної реакції.
Заразитися від вуличних птахів складно, 
але можна. У цілому, випадки захворю-
вання поодинокі. Зазвичай до заражен-
ня призводить недотримання правил 

гігієни. Більшість хвороб може потрапи-
ти в організм людини, якщо випити сире 
яйце, з'їсти птицю або якщо екскременти 
потраплять до шлунково-кишкового трак-
ту. Не можна годувати птахів з рук, гірше 
цього може бути тільки годування прямо 
з рота. Небажано перебувати з дітьми 
в місцях скупчення птахів. Тим більше 
не можна торкатися до хворих птахів, це 
повинні робити тільки фахівці. Хвора пти-
ця виглядає млявою, з блідим оперенням, 
сльозяться очі, відмовляється від їжі, хвіст 
може бути забруднений рідким послідом. 
Якщо до вас на балкон приземлилася хвора 
птиця, то краще вигнати її на вулицю, після 
чого зробити вологе прибирання із засто-
суванням дезінфікуючих засобів, викори-
стовуючи захисні окуляри, ватно-марлеву 
пов'язку і гумові рукавички.

Íàòàëüÿ 
Ñóõàíîâà
òåðàïåâò 

â³ííèöüêîãî 
ìåäè÷íîãî 

öåíòðó 
«Àëüòàìåäèêà ïëþñ»

Коментар експерта
414257

412747413893

ІРИНА СКИШЛЯК, (067)7656458 

Ïðîáëåìà íàÿâíîñò³ ãîëóá³â 
ñêëàäíà ³ íåîäíîçíà÷íà. Âîíè, 
ÿê ³ çàãàëîì óñ³ åëåìåíòè æèâî¿ 
ïðèðîäè, ìîæóòü áóòè ÿê êîðèñ-
íèìè, òàê ³ íåáåçïå÷íèìè. Ãîëó-
áè — öå àáñîëþòí³ óðáàí³ñòè. ̄ õ 
äóæå áàãàòî ó ì³ñòàõ ÷åðåç òå, ùî 
º áàãàòî òåïëèõ ïðèì³ùåíü, äå 
âîíè ìîæóòü çèìóâàòè (ãîðèùà, 
ñêëàäè, àâòîâîêçàëè), äîñòóïí³ñòü 
¿æ³, ïîñò³éíå ðîçìíîæåííÿ, íåâå-
ëèêà ê³ëüê³ñòü õèæèõ ïòàõ³â.

— Ãîëóáè, ÿêèõ ìè áà÷èìî 

íà âóëèöÿõ ì³ñòà, — öå îäîìàø-
íåí³ ãîëóáè, âîíè ìîæóòü ñÿãàòè 
íàâ³òü äîñèòü âåëèêèõ ðîçì³ð³â, — 
êàæå îðí³òîëîã òà äîöåíò êàôå-
äðè á³îëîã³¿ Â³ííèöüêîãî äåðæàâ-
íîãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
Îëåêñàíäð Ìàòâ³é÷óê. — Íåáåç-
ïå÷íî òå, ùî âîíè õàð÷óþòüñÿ 
íà ñì³òíèêàõ, äå íàé÷àñò³øå º 
çáóäíèêè ð³çíèõ ³íôåêö³é. Ïðîòå, 
ÿêùî âèëó÷èòè öþ ëàíêó ïðè-
ðîäíüîãî ëàíöþæêà, òî âñÿ åêî-
ñèñòåìà ìîæå çðóéíóâàòèñü, àáî 
âèäîçì³íèòèñü.

Îðí³òîëîã íàïîëÿãàº íà òîìó, 

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНІ
ДЛЯ ЛЮДЕЙ МИРНІ ГОЛУБИ
Летючі пацюки  Голубів у містах 
завжди дуже багато. Тут вони мають 
хороший доступ до їжі. Але часто 
на смітниках, де вони харчуються, є 
збудники різних інфекцій Деякими із них 
може заразитись людина: через брудні 
руки, часточки пір'я, повітря та пил

ùî ãîëóá³â ãîäóâàòè íå ïîòð³á-
íî. Íàâ³òü ãîä³âíè÷êè äëÿ ñè-
íè÷îê, ÿê³ ìè ðîáèìî óçèìêó, 
ïîòð³áíî ìàéñòðóâàòè òàê, ùîá 
ãîëóáè íå ìàëè äî íèõ äîñòóïó. 
Àëå ïîïðè íåïðèºìíîñò³, ÿê³ 
ìîæóòü çàâäàòè ãîëóáè, ö³ ïòà-
õè º åñòåòè÷íîþ îêðàñîþ ì³ñòà. 
Òà ùîá óáåðåãòè ñâîº çäîðîâ’ÿ, 
ñë³ä ïðîñòî äàòè ïòàõàì ñïîê³é 
òà íå ÷³ïàòè ¿õ.

НА ЩО ХВОРІЮТЬ ГОЛУБИ? 
— Ïòàõè ìîæóòü áóòè ïåðåíîñ-
íèêàìè á³ëüøå ñîòí³ ð³çíèõ âèä³â 
ì³êðîá³â. Çâè÷àéíî æ, íå âñ³ âîíè 
ïåðåäàþòüñÿ ëþäèí³. Ãîëóáè ìî-
æóòü çàðàçèòè ëþäèíó äåÿêèìè 
â³ðóñíèìè, áàêòåð³àëüíèìè, 
ãðèáêîâèìè ³ ïàðàçèòàðíèìè 
õâîðîáàìè, — çàñòåð³ãàº ñïåö³à-
ë³ñò ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ Äåð-
æïðîñïîæèâñëóæáè ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ Òåòÿíà Âîðîíîâñüêà. — 
Äî ïðèêëàäó, çáóäíèêè îðí³òîçó 
ïîòðàïëÿþòü ó îðãàí³çì ëþäèíè 
÷åðåç ñëèçîâó îáîëîíêó äèõàëü-
íèõ øëÿõ³â ³ âðàæàþòü ëåãåí³. 

 У парку Горького  У парку Горького 
досить кинути досить кинути 

на землю на землю 
кілька крихт, як кілька крихт, як 

злітаються десятки злітаються десятки 
голубів. Іноді вони голубів. Іноді вони 
дуже наполегливо дуже наполегливо 

вимагають їжувимагають їжу
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За «Кубок 
Новатора» 
 Ó Õìåëüíèöüêîìó ðîç³-
ãðàëè âñåóêðà¿íñüêèé «Êó-
áîê Íîâàòîðà» ç äçþäî ñå-
ðåä þíàê³â 2001–2002 ð. í. 
Âèõîâàíö³ â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè «Êîëîñ» âèáî-
ðîëè äâ³ ìåäàë³. Ó âàç³ 90 êã 
çîëîòî çäîáóâ Âëàäèñëàâ 
Êîëîì³ºöü. À ó êàòåãîð³¿ 
81 êã òðåò³ì ñòàâ Îëåêñ³é 
Ëèïêî. Îáîõ òðåíóº Þð³é 
Îñ³ïÿí.

«Тріумф» у Києві 
 Ó ñòîëèö³ ïðîâåëè âñåó-
êðà¿íñüêèé òóðí³ð ç äçþäî 
íà ïðèçè ñïîðòêëóáó «Òð³-
óìô». Â³ííè÷àíè âèãðàëè 
ê³ëüêà ïðèç³â. Ñåðåä áîðö³â 
2005–2006 ð. í. Ìèêîëà 
Êîçîð³ç ïîñ³â äðóãå ì³ñöå 
ó âàç³ 50 êã, à Àäð³àí Ñî-
áîëåâñüêèé (30 êã) ³ Ìàêñèì 
Ìàêñèì÷óê (38 êã) çàéíÿëè 
òðåò³ ì³ñöÿ. Ñåðåä ñïîðòñ-
ìåí³â 2007–2008 ð. í. ñð³áëî 
çäîáóëè Îëåêñàíäð Áåíüêîâ 
(29 êã) ³ Ä³àíà Áåíüêîâà 
(32 êã), áðîíçó — Àðòåì Ç³-
ì³í (29 êã).

Анонс: вільна 
боротьба 
 13 ãðóäíÿ ïðîéäå â³äêðè-
òèé ÷åìï³îíàò ñïîðòøêîëè 
¹ 5 ç â³ëüíî¿ áîðîòüáè 
ñåðåä ñïîðòñìåí³â 2002–
2004 ð. í. ³ 2005–2006 ð. í., 
ïðèñâÿ÷åíèé Äíþ ñâÿòîãî 
Ìèêîëàÿ. Çìàãàòèìóòüñÿ 
ó áîðö³âñüêîìó çàë³ Öåí-
òðàëüíîãî ì³ñüêîãî ñòàä³î-
íó. Ïî÷àòîê — îá 11.30.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

ÑÏÎÐÒ

Тренування юнаків і дівчат з ганд-
болу відбуваються у школі № 10 
(там є гандбольний майданчик 
просто неба), Палаці дітей та 
юнацтва і СК «Вінниця». Юнацькі 
тренери із цього виду спорту пра-

цюють винятково у спортшколі 
№ 3 (вул. Театральна, 24, тел. 
67–32–85). Дорослі гандболісти 
займаються у Вінницькому дер-
жавному педагогічному універ-
ситеті і СК «Вінниця».

Де займатися?
Випуск №49 (1017)
Мініатюрні двоходові задачі-блоки на кооперативний мат. Обов’язково 
знайдіть ілюзорну гру.

Задача №2087-2090. М. Пархомчук (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2*

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №49 (1363) 6 грудня 2017 року
Задача №2083
1. Kc6! Kpd7  2. Kpa8 Kpc7  3. Ka7 b7x; 
1. Kc6! Kpc5  2. Ka7 ba7:  3. Kpa6 a8Фx;
Задача №2084
1. Th7! T:e8  2. Фf8! f6+  3. Kph6 T:f8x; 
1. Tg8! T:h5  2. Фh6 f6+  3. Kph8 T:h6x;
Задача №2085
1. Kpb4! Kd3+  2. Kpa4 Kc5+  3. Kpa3 Kc2x;
1. Kpd2! Kc4+  2. Kpd1 Ke3+  3. Kpc1 Kb3x;
Задача №2086
1. Kd1-e3! Kpf2  2. Kpd1 Tb3  3. Kc2 Td3x;
1. Kb2! Ta1  2. Tb1 Ta3  3. Kpc1 Tc3x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ñòâîðåíèé öüîãî ðîêó ç äîçâî-

ëó àíãë³éñüêîãî «ñòàðøîãî áðàòà» 
â³ííèöüêèé «Åâåðòîí» îäðàçó ä³é-
øîâ äî ï³âô³íàëó ÷åìï³îíàòó ì³ñòà 
ç ôóòáîëó. Òåïåð öÿ êîìàíäà äåáþ-
òóâàëà é ó ôóòçàëüíîìó ÷åìï³îíàò³ 
Â³ííèö³. Ïî÷àëè «åâåðòîí³âö³» ç 
òðåòüî¿ ë³ãè (º ùå ÷åòâåðòà).

Ó ïëàíàõ «Åâåðòîíó» — ïåðå-

ìîãà â óñ³õ ìàò÷àõ ³ ïåðøå ì³ñöå 
â ãðóï³. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ñï³âï-
ðåçèäåíò êëóáó Àðòåì Êðàâ÷óê. 
Ñêëàä êîìàíäè êàðäèíàëüíî îíî-
âèâñÿ, ó ïîð³âíÿíí³ ç âèñòóïàìè 
ó ÷åìï³îíàò³ Â³ííèö³ ç ôóòáîëó. 
Õî÷à â «Åâåðòîí³» çàëèøèëèñÿ 
äîñâ³ä÷åí³ ìàéñòðè: åêñ-ãðàâåöü 
âèùî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè 
ç ôóòáîëó Âîëîäèìèð ßðåìêî ³ 

åêñ-òðåíåð «Íèâè» êàï³òàí Ðóñ-
ëàí Ðàïàâà.

«Åâåðòîí³âö³» ïðîâåëè âæå 
ø³ñòü ïîºäèíê³â ó ÷åìï³îíàò³ 
Â³ííèö³ ³ âñ³ âèãðàëè. Äåñÿòîãî 
ãðóäíÿ ó ÑÊ «Êîëîñ» âîíè âïåâ-
íåíî ïåðåãðàëè «Òåìï-2» — 5:2. 
Õåò-òðèêîì â³äçíà÷èâñÿ Îëåê-
ñàíäð Íîñþê. Ùå îäèí ç ì’ÿ÷³â 
ïðîâ³â äåáþòàíò «àíãë³éñüêî¿» êî-

ìàíäè Äàíèëî Äðàáàòèé, ÿêèé º 
ë³äåðîì íàïàäó «Ïðåì’ºð-Íèâè» 
â Äèòÿ÷î-þíàöüê³é ôóòáîëü-
í³é ë³ç³ Óêðà¿íè (ñåðåä þíàê³â 
äî 17 ðîê³â).

— «Òåìï-2» — ïåðñïåêòèâíà ìî-
ëîäà êîìàíäà, ÿêà ñïåö³àë³çóºòüñÿ 
íà ôóòçàë³. Àëå ïîïåðåäí³ íàø³ 
ìàò÷³ áóëè ñêëàäí³øèìè, — ðîçêà-
çàâ òðåíåð «Åâåðòîíà» Àðòóð Ìåä.

Переможна серія «англійської» команди

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Â³ñ³ì ðîê³â òîìó ï³øîâ ³ç æèòòÿ 
çàñíîâíèê â³ííèöüêîãî ãàíäáîëó, 
ïðîâ³äíèé òðåíåð, ñóääÿ ³ îðãà-
í³çàòîð Àíàòîë³é Ñê³áåíêî. Ï³ä 
éîãî êåð³âíèöòâîì íàøà êîìàí-
äà çäîáóâàëà ñð³áëî ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè ñåðåä ïåäâóç³â, ïðè÷î-
ìó á³ëüø³ñòü íèí³øí³õ òðåíåð³â 
³ îðãàí³çàòîð³â — êîëèøí³ âè-
õîâàíö³ öüîãî ôàõ³âöÿ. Âèõ³äíè-
ìè ó ñïîðòêîìïëåêñ³ «Â³ííèöÿ» 
â³äáóâñÿ äðóãèé òóðí³ð ïàì’ÿò³ 
Àíàòîë³ÿ Ñê³áåíêà.

АМАТОРИ І МАЙСТРИ. Íàé-
á³ëüø òèòóëîâàíèì ñåðåä êëó-
á³â-ó÷àñíèê³â áóâ «Ëåã³îí ÕÕ²» 
(Êè¿â) — ïðèçåð âåòåðàíñüêèõ 
ºâðîïåéñüêèõ ³ãîð. ÃÊ «Õàðê³â» 
ïåðåâàæíî ñêëàäàâñÿ ç³ ñòóäåíò³â 
àâ³àö³éíîãî óí³âåðñèòåòó. Òîìàø-
ï³ëüñüêèé «Îë³ìï³ê» ìàâ ó ñêëàä³ 
äîñâ³ä÷åíèõ ìàéñòð³â. Â³í òðè ñå-
çîíè ïîñï³ëü áðàâ ó÷àñòü ó ïåð-
ø³é ë³ç³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, àëå 
ó çâ’ÿçêó ç ô³íàíñîâèìè ñêëàä-

ГАНДБОЛІСТИ ВИПЕРЕДИЛИ 
ПРИЗЕРІВ СВІТУ І ЄВРОПИ 
Ушанували 
пам’ять  
На меморіалі 
засновника 
вінницького 
гандболу Анатолія 
Скібенка разом 
грали молодь і 
ветерани. Обидві 
команди господарів 
вибороли медалі

ëåêòèâè ãîñïîäàð³â ðîçâåëè îêðå-
ìî. Ó îäí³é ç ãðóï âèñòóïàëè ÃÊ 
«ÂÄÏÓ», ÃÊ «Õàðê³â» ³ «Îë³ìï³ê» 
(Òîìàøï³ëü), â ³íø³é — «Ëåã³îí 
ÕÕ²» (Êè¿â), «Âå÷³ðíÿ Â³ííèöÿ» 
³ çá³ðíà Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. 
Áîðîëèñÿ çà êîëîâîþ ñèñòåìîþ. 
Çâàæàþ÷è íà ó÷àñòü áàãàòüîõ 
âåòåðàí³â, òðèâàë³ñòü ïîºäèíêó 
äåùî ñêîðîòèëè. Ó êîæíîìó ìàò-
÷³ ãðàëè äâà òàéìè íå ïî 30 õâè-
ëèí, à ïî 25.

Ïåðåìîæö³ ãðóï áîðîëèñÿ 
çà çîëîòî, äðóã³ êîìàíäè — 
çà áðîíçó. Ó íàïðóæåíîìó ³ 
ïðèáëèçíî ð³âíîìó ô³íàë³ ÃÊ 
«ÂÄÏÓ» ïåðåì³ã «Ëåã³îí ÕÕ²» ³ç 
ðàõóíêîì 28:24. ²íòðèãà çáåð³ãà-
ëàñÿ äî îñòàíí³õ ñåêóíä. Òðåòº 
ì³ñöå ïîñ³ëà «Âå÷³ðíÿ Â³ííèöÿ», 
ÿêà ó ñòèêîâîìó ìàò÷³ çäîëàëà 
õàðê³â’ÿí — 28:26.

Êðàùèì âîðîòàðåì òóðí³ðó 
ñòàâ Âîëîäèìèð Øåïåëü (Õàð-
ê³â), êðàùèì çàõèñíèêîì — 
Îëåêñ³é Âîçíþê («Âå÷³ðíÿ Â³-
ííèöÿ»), êðàùèì ãðàâöåì — ìàé-
ñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè Îëåêñàíäð 
Êîð÷àê (ÃÊ «ÂÄÏÓ»).

НЕМАЄ СУЧАСНОГО ЗАЛУ. Íà-
ãàäàºìî, ãàíäáîëüíà êîìàíäà 
ìàéñòð³â ó Â³ííèö³ áóëà â³äðî-
äæåíà ï³ñëÿ ïîíàä äåñÿòèð³÷íó 
ïåðåðâó.

— Öå äàëî çíà÷íèé ïîøòîâõ 
â³ííèöüêîìó ãàíäáîëó, ÿêèé 
ïåðåáóâàº íà ï³äéîì³. Ïë³äíî 
ïðàöþº ïðîô³ëüíå â³ää³ëåííÿ 
ó ñïîðòøêîë³ ¹3. Âîäíî÷àñ 
ñïîðòêîìïëåêñ «Â³ííèöÿ» êîí-
÷å íåîáõ³äíî ðåêîíñòðóþâàòè. 
Ïîêðèòòÿ éîãî ³ãðîâî¿ çàëè — 
íå íà ïîòð³áíîìó ð³âí³. Âçàãàë³ 
ó íàøîìó ì³ñò³ íåìàº ñó÷àñíîãî 
ãàíäáîëüíîãî ìàéäàí÷èêà, à ìàò-
÷³ ïåðøî¿ ë³ãè ïîêè äîâîäèòüñÿ 
ãðàòè ó ÑÊ «Â³ííèöÿ», — ðîçêà-
çàâ ãîëîâíèé ñóääÿ ìåìîð³àëó, 
ãîëîâíèé òðåíåð çá³ðíî¿ îáëàñò³ ç 
ãàíäáîëó, ÷ëåí ôåäåðàö³é ãàíäáî-
ëó ³ ïëÿæíîãî ãàíäáîëó Óêðà¿íè 
Âîëîäèìèð Òèõîíîâ.

АМБІТНІ ПЛАНИ». Ïîêè ÃÊ 
«ÂÄÏÓ» éäå òðåò³ì ñåðåä ñåìè 
êîìàíä ïåðøî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè. ßê³ ïëàíè íàäàë³ ó íà-
øîãî ïðîâ³äíîãî êëóáó, ïîâ³äî-
ìèâ ïðåçèäåíò îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
ãàíäáîëó Îëåêñàíäð Ïàâëþê.

— ÃÊ «ÂÄÏÓ» ìàº áóòè, ÿê 
ì³í³ìóì, â ïðèçîâ³é òð³éö³ ïåð-
øî¿ ë³ãè. Ìîæëèâî, é ïîáîðåìî-
ñÿ çà ñð³áí³ íàãîðîäè òà ïóò³âêó 
äî âèùî¿ ë³ãè, — êàæå Îëåêñàíäð 
Ïàâëþê. Âîäíî÷àñ ãàíäáîë³ñòè 
âæå ãîòóþòüñÿ äî â³äêðèòîãî 
Êóáêà Â³ííèö³, ÿêèé â³äáóäåòüñÿ 
ó ëþòîìó 2018 ðîêó. 

Грали у СК «Вінниця», який давно потребує капремонту. 
На жаль, сучасного стандартного гандбольного майданчика у нашому місті немає 

íîùàìè öüîãî ðîêó â³äìîâèâñÿ.
Áóëè é äâ³ êîìàíäè ì³ñòà íàä 

Áóãîì. Öå çá³ðíà âåòåðàí³â «Âå-
÷³ðíÿ Â³ííèöÿ». 15 ðîê³â òîìó 
âîíè ãðàëè ó â³ííèöüê³é êîìàíä³ 
«Ã³ïàí³ñ», áóëè ïðèçåðàìè ïåð-
øî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó êðà¿íè. 
Íåùîäàâíî êîìàíäà Â³ííèö³ 
ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå íà Âñåóêðà-
¿íñüêèõ ³ãðàõ âåòåðàí³â.

Îäíèì ³ç ôàâîðèò³â ìåìîð³àëó 
áóâ áðîíçîâèé ïðèçåð ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â (ïåðøà 
ë³ãà) ³ îäèí ³ç ë³äåð³â ïîòî÷íî-
ãî ñåçîíó ÃÊ «ÂÄÏÓ». Çà íüî-
ãî ãðàþòü âèíÿòêîâî ì³ñöåâ³ 
ñïîðòñìåíè, ïåðåâàæíî ñòóäåí-
òè ïåäóí³âåðñèòåòó. Öÿ êîìàíäà, 
ðîçáàâëåíà ê³ëüêîìà âåòåðàíàìè, 
íåùîäàâíî óâ³éøëà äî òð³éêè 
ïðèçåð³â Êóáêà Óêðà¿íè ³ç ïëÿæ-
íîãî ãàíäáîëó.

ДРАМАТИЧНИЙ ФІНАЛ. Íà ïî-
ïåðåäíüîìó åòàï³ òóðí³ðó äâà êî-
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Тренування учасників спіль-
ноти «Air Fitness Community» 
відбуваються на стадіонах тех-
нічного університету, школи 
№ 10, парку Дружби народів 
і Лісопарку. Спортсмени за-
ймаються у неробочий час та 
у вихідні. Запис за телефоном: 
096–852–69–36 чи за email: 
info.af.community365@gmail.
com (засновник спільноти і тре-

нер Руслан Кобялко). Додаткова 
довідкова інформація на сайтах 
kobyalko.com/airfitness365 і 
facebook.com/airfitness365. Ба-
гато цікавого про цю методику 
можна дізнатися на семінарі 
Руслана Кобялко «Здоровим 
бути легко», який відбудеться 
в суботу, 16 грудня. Він пройде 
у креативному просторі «Арти-
нов», починаючи з 15.00.

Де займатися?

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170150

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Àâòîð ³äå¿ Ðóñëàí Êîáÿëêî — 
íå íîâà÷îê ó ñïîðò³. Ñêîð³øå 
íàâïàêè. Â³í — ä³þ÷èé ñïîðòñ-
ìåí ³ç êðîñô³òó, ìàðàôîíó òà 
íàï³âìàðàôîíó. Ìàéñòåð ñïîðòó 
Óêðà¿íè ç³ ñòðèáê³â ³ç æåðäèíîþ, 
êàíäèäàò ó ìàéñòðè ³ç ëåãêîàò-
ëåòè÷íîãî áàãàòîáîðñòâà, íåî-
äíîðàçîâèé ÷åìï³îí êðà¿íè òà 
âîëîäàð íàãîðîäè «Ñïîðòñìåí 
ðîêó íà Â³ííè÷÷èí³ 2011 ðîêó».

Âîäíî÷àñ Ðóñëàí Êîáÿëêî º 
ïðîôåñ³éíèì ñåðòèô³êîâàíèì 
òðåíåðîì êðîñô³òó ³ military fitness 
(çà ì³æíàðîäíîþ âåðñ³ºþ). Ôàõ³-
âåöü âîëîä³º áàãàòüìà ³íøèìè íà-
ïðÿìêàìè — ñèëîâèì òðåí³íãîì, 
ôóíêö³îíàëüíîþ ï³äãîòîâêîþ, 
TRX (ô³çè÷í³ âïðàâè ç³ ñïåö³-
àëüíèìè ïåòëÿìè), ñòðåé÷³íãîì 
(ðîçòÿæêè, ðîáîòà íà ãíó÷ê³ñòü).

— ß ïðîéøîâ êóðñè ³ç military 
fitness çà ³çðà¿ëüñüêèìè ìåòîäè-
êàìè, äå âèêëàäàëè ôàõ³âö³ Çåìë³ 
Îá³òîâàíî¿. Îïàíîâóâàâ âèêîðèñ-
òàííÿ çáðî¿, ñàìîçàõèñò, çíåøêî-

äæåííÿ òåðîðèñò³â ³ âîäíî÷àñ 
ñïîðòèâíèé ô³òíåñ, — ðîçïîâ³â 
Ðóñëàí Êîáÿëêî.

ВИГРАЛА «ПЕРЕГОНИ НАЦІЙ». 
15 ñåðïíÿ 2017 ðîêó Ðóñëàí Êîáÿë-
êî çàïî÷àòêóâàâ ïðîåêò «Air Fitness 
Community 365», ÿêèé ùå ìàº íà-
çâó «ß ³ íåáî ö³ëèé ð³ê». Òîä³ æ 
â³äáóëîñÿ ïåðøå òðåíóâàííÿ.

Ïðîéøëî íåáàãàòî ÷àñó, àëå âæå 
º î÷åâèäí³ äîñÿãíåííÿ. Âèõîâàí-
ö³ êëóáó â³ä÷óâàþòü ïîêðàùåííÿ 
ñâîº¿ ô³çè÷íî¿ ôîðìè. Âîíè ñêè-
äàþòü çàéâó âàãó, ïîë³ïøóþòü çà-
ãàëüíå ñàìîïî÷óòòÿ, ñòàí äèõàëü-
íî¿ ³ ñåðöåâî-ñóäèííî¿ ñèñòåìè.

Äåÿê³ ÷ëåíè ñï³ëüíîòè âæå ìà-
þòü ñóòòºâ³ ñïîðòèâí³ ðåçóëüòàòè. 
Ïðèì³ðîì, 43-ð³÷íà Ëåñÿ Ìåëü-
íè÷óê âèãðàëà «Ïåðåãîíè íàö³é» 
â Îäåñ³ (ó ñâî¿é â³êîâ³é êàòåãîð³¿). 
Âîíà òàêîæ ñòàëà ÷åìï³îíêîþ 
Â³ííèö³ ³ç êðîñô³òó. Òèì ÷àñîì 
³íøà âèõîâàíêà Ðóñëàíà Êàòåðè-
íà Æóéêî ïðîá³ãëà ì³æíàðîäí³ 
íàï³âìàðàôîíè ó Êèºâ³ ³ Ëüâîâ³.

— Íå ñòàâèìî çàäà÷ âèãðàâàòè 

ВІННИЧАНИН ПРИДУМАВ НОВИЙ 
ВИД ФІТНЕСУ ДЛЯ ВИТРИВАЛИХ
Новинка  У Вінниці культивують десятки 
різновидів фітнесу та оздоровлення 
за допомогою фізичних навантажень. Але є й 
ексклюзивний напрямок, який започаткував 
наш 29-річний земляк Руслан Кобялко. 
Його пропагує вінницьке співтовариство 
Air Fitness Community. Учасники цієї 
спільноти тренуються просто неба цілий рік, 
незалежно від погодних умов

çìàãàííÿ. Ãîëîâíå — ìîòèâóâàòè 
ëþäåé çàéìàòèñÿ ñïîðòîì. Äåÿê³ ç 
íàøèõ âèõîâàíö³â çàéìàþòüñÿ äëÿ 
çäîðîâ’ÿ, ³íø³ âèñòóïàþòü íà çìà-
ãàííÿõ äëÿ ñåáå (öå ï³äâèùóº ìîòè-
âàö³þ ³ âïåâíåí³ñòü ó ñîá³). ² ëèøå 
íåâåëèêà ÷àñòèíà ïðàãíå áîðîòèñÿ 
çà ìåäàë³, — êàæå òðåíåð.

Ðóñëàí Êîáÿëêî ç ÷ëåí³â ñï³ëü-
íîòè ñôîðìóâàâ òðè êîìàíäè — 
ïî ï’ÿòü ñïîðòñìåí³â ó êîæí³é. 
Öå äåñÿòü ïî÷àòê³âö³â ³ ïîòóæíèé 
ïåðøèé ñêëàä. Óñ³ âîíè ïðåä-
ñòàâëÿòèìóòü Â³ííèöþ íà ÷åìï³-
îíàò³ Óêðà¿íè ³ç á³ãó ç ïåðåøêî-
äàìè. Ö³ çìàãàííÿ â³äáóäóòüñÿ 
â òðàâí³ íàñòóïíîãî ðîêó â Êèºâ³.

РЕЗЕРВИ ОРГАНІЗМУ. Ãîëîâíà 
íîâàö³ÿ Ðóñëàíà Êîáÿëêî, ÿêó 
â³í çàïðîâàäèâ ó «Air Fitness 
Community» — òðåíóâàííÿ íà ñâ³-
æîìó ïîâ³òð³ ïðîòÿãîì âñüîãî ðîêó. 
Íàñòàâíèê êàæå, ùî â Óêðà¿í³ í³-
÷îãî ïîä³áíîãî íåìàº. Ìîæëèâî, 
öå é íîâèíêà ñâ³òîâîãî ð³âíÿ.

— Ïîãîäà íå ìàº æîäíîãî çíà-
÷åííÿ. Çàéìàºìîñÿ íà ìîðîç³, 
ï³ä ÷àñ äîùó, ñïåêè òîùî. «Air 
Fitness Community» — öå ñï³ëü-
íîòà çäîðîâèõ ³ ñèëüíèõ ëþäåé, — 
êàæå íàñòàâíèê.

Ïîêè äî ñï³ëüíîòè âõîäèòü 
15 â³ííè÷àí â³êîì â³ä 12 äî 45 ðî-
ê³â. Ïåðåâàæíî, öå ïðàöþþ÷³ 
æ³íêè. Õî÷à æîäíèõ îáìåæåíü 
çà â³êîì ³ ñòàòòþ íåìàº.

Òðåíóâàííÿ ³ç airfitness â³äáóâà-
þòüñÿ òðè÷³ íà òèæäåíü. Íà íèõ 
ô³çêóëüòóðíèêè âèêîíóþòü ô³-
çè÷í³ òà ã³ìíàñòè÷í³ âïðàâè, ïî-
êðàùóþòü ãíó÷ê³ñòü, âèòðèâàë³ñòü 
³ âèáóõîâó ñèëó. 30% ÷è íàâ³òü 
50% âñüîãî ÷àñó çàéìàº á³ã.

— Ìè íàìàãàºìîñÿ ïîêðàùèòè 
âèòðèâàë³ñòü ëþäèíè. Àäæå öå — 
ðåçåðâí³ ìîæëèâîñò³ îðãàí³çìó. 
Âèêîíóºìî ïðèñ³äàííÿ, â³äæè-
ìàííÿ, ï³äòÿãóâàííÿ, âèïàäè òà 
³íø³ çàãàëüíîô³çè÷í³ âïðàâè. 
Îñîáëèâó óâàãó ïðèä³ëÿºìî ðîç-
âèòêó òåõí³êè á³ãó, ùîá íå áóëî 
ïðîáëåì ³ç êîë³íàìè ³ ñïèíîþ, — 
êàæå ôàõ³âåöü.

МОРОЗ ДЛЯ ЗДОРОВ’Я. ßê ðîç-
êàçàâ Ðóñëàí Êîáÿëêî, òðåíóâàí-
íÿ ïðîñòî íåáà íàâ³òü çà óìîâè 
20-ãðàäóñíîãî ìîðîçó í³÷èì 
íå çàøêîäÿòü. Ñïðàâà â òîìó, ùî 
çà ïîñò³éíèõ çàíÿòü íà ñâ³æîìó 
ïîâ³òð³ îðãàí³çì àäàïòóºòüñÿ ï³ä 
áóäü-ÿêó ïîãîäó.

— Çàâäÿêè öüîìó íàø³ ñïîðòñ-
ìåíè íå ìàþòü ïðîáëåì ³ç ïðî-
ñòóäàìè, ãîëîâíèìè áîëÿìè òà 
³íøèìè õâîðîáàìè. Ó íèõ ñòàá³-
ë³çóºòüñÿ òèñê ³ ñóòòºâî ïîêðàùó-
ºòüñÿ çàãàëüíèé ñòàí îðãàí³çìó. 
Ìè äîïîìàãàºìî ëþäÿì ïðàê-
òè÷íî íå õâîð³òè ïðîòÿãîì ðîêó, 
ï³äâèùóâàòè ³ìóí³òåò, — ðîçïî-
â³äàº òðåíåð-íîâàòîð.

Ïîêè ÷ëåíè ñï³ëüíîòè «Air 
Fitness Community» ðåãóëÿðíî 
íå âèêîðèñòîâóþòü òàê³ òðàäè-
ö³éí³ çèìîâ³ ô³çè÷í³ ðîçâàãè, ÿê 
á³ã íà ëèæàõ ³ ìîðæóâàííÿ. Çà-
íóðþþòüñÿ â îïîëîíêó ëèøå ðàç 
íà ð³ê — íà Âîäîõðåùå. Ïðîòå 
âçèìêó á³ãàþòü áîñèìè ïî ñí³ãó! Ö³ 
ïðîá³æêè çàéìàþòü ëèøå õâèëèíó, 
àëå ïðèíîñÿòü ÷èìàëó êîðèñòü.

— Ìè æèâåìî ³ ïðàöþºìî, 
ïî ñóò³, «â êîðîáö³» êâàðòèðè òà 
îô³ñó. Ëþäè â³ä³ðâàí³ â³ä ïðè-
ðîäè, ÷åðåç ùî ñëàáê³ ³ áàãàòî 
õâîð³þòü. Ïîñò³éí³ òðåíóâàííÿ 
íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³ äîïîìàãàþòü 
âèïðàâèòè ñèòóàö³þ, — êàæå Ðóñ-
ëàí Êîáÿëêî.

Руслан Кобялко проводить тренування спільноти «Air 
Fitness Community» на стадіоні технічного університету

Ëþäè â³ä³ðâàí³ â³ä 
ïðèðîäè, ÷åðåç ùî 
áàãàòî õâîð³þòü. 
Òðåíóâàííÿ íà ñâ³æîìó 
ïîâ³òð³ âèïðàâëÿþòü 
ñèòóàö³þ

Руслан Кобялко 
поєднує 

тренерську роботу 
зі спортивною 

кар’єрою у легкій 
атлетиці і кросфіті 
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ІРИНА СКИШЛЯК, (067)7656458 

Äî Óãîðùèíè â³ä Â³ííèö³ íå òàê óæå é 
äàëåêî. Äëÿ ïî¿çäêè ó öþ êðà¿íó ï³äõî-
äèòü á³îìåòðè÷íèé ïàñïîðò. Äîáèðàòèñÿ 
ìîæíà ð³çíèìè ñïîñîáàìè, ñåðåä íèõ Òå-
òÿíà âèä³ëÿº äâà íàéçðó÷í³øèõ: ïî¿çäîì 
òà ë³òàêîì.

Ôàíàòêà Óãîðùèíè ðîçïîâ³äàº, ùî ÿêùî 
ïðàâèëüíî îðãàí³çóâàòè ñâîþ ìàíäð³âêó 
Óãîðùèíîþ, òî ìîæíà çåêîíîìèòè ì³í³-
ìóì 1000 ºâðî íà âõîäàõ â öåðêâè, êóïàëü-
í³, ð³çí³ àòðàêö³¿, ìóçå¿, ãàëåðå¿, íà òðàí-
ñïîðò³, íà ðîçâàãàõ, æèòë³, íà ïå÷åðàõ ³ 
ï³äçåìåëëÿõ, âèíàõ.

À äëÿ á³ëüøîãî àäðåíàë³íó ìîæíà ñïðî-
áóâàòè ÷èìàëî ðå÷åé âçàãàë³ áåçêîøòîâíî.

— ª ì³ñöÿ, êóäè ç òóðèñò³â ïðîñÿòü 
îïëàòó çà âõ³ä, àëå ÿêùî çíàòè, ùî ñêàçàòè 
³ êîëè ïðèéòè, òî áóäå áåçêîøòîâíî, ùå 
é ç áîíóñîì, — ä³ëèòüñÿ ñåêðåòàìè Òåòÿíà 
Êóáèøê³íà.

Ùîá òèæäåíü æèòè â íîðìàëüíèõ 
óìîâàõ, íå íàäòî øèêóâàòè â ¿æ³, áàãàòî 
õîäèòè ì³ñòîì ï³øêè, â³äâ³äàòè êóïàëü-
í³ ³ íåäîðîã³ ìóçå¿, äîäàòè äî öüîãî äî-
ðîãó òóäè ³ íàçàä, — âèñòà÷èòü íà îäíó 
ëþäèíó ïðèáëèçíî 200 ºâðî. Ìîæíà ³ 
ó 100 âêëàñòèñÿ ³ âçàãàë³ ó 50, àëå öå áóäå 
äåøåâèé õîñòåë, àáî íàâ³òü ïðîæèâàííÿ 
ïî êàó÷ñåðô³íãó.

MUST GO В БУХАРЕСТІ. Ñïåöèô³êà ñòîëèö³ 
ó òîìó, ùî âîíà âåëèêà, òîìó ö³êàâèíêè 
ðîçêèäàí³ ïî âñüîìó ì³ñòó. Çàçâè÷àé óêðà-
¿íö³ äëÿ ìàíäð³â Óãîðùèíîþ âèòðà÷àþòü 
3–4 äí³.

ßê ðàäèòü Òåòÿíà, ç öèõ ê³ëüêîõ äí³â ì³-
í³ìóì äâ³ äîáè ïî ï³âäíÿ òðåáà âèòðàòèòè 
íà êóïàëüí³, àäæå ïëàòèòè ïî 10–20 ºâðî, 
àáè áóòè ó íèõ ëèøå ãîäèíó ÷àñó, íåìàº 
ñåíñó. ² ÿêùî âæå âèð³øèëè âèïðîáóâàòè 
óñ³ ñïà-ïðîöåäóðè, òî òðåáà ïîáóâàòè ³ ó 
âñ³õ 16 áàñåéíàõ, ³ ñò³ëüêîõ æå ñàóíàõ.

ЇДЬТЕ В БУДАПЕШТ НЕ НА ОДИН ДЕНЬ 
По секрету  Економіст за професією Тетяна 
Кубишкіна уже декілька років досліджує 
Угорщину. Столицю цієї країни вона знає, як 
своє рідне місто. Мандрівниця поділилася 
«секретними» місцями, які варто відвідати

Тетяна Кубишкіна називає себе 
хунгарофілом. Тобто людиною, яка 
цікавиться Угорщиною, вивчає її 
мову, культуру, літературу, мистецтво 
і показує це іншим 

413851

×àñ, ùî çàëèøèòüñÿ, âàðòî âèòðàòè-
òè íà àêòèâí³ ïðîãóëÿíêè ì³ñòîì: çàéòè 
â Ìàò³ÿø ³ ²øòâàí òåìïëîì, â ì³í³-âåð-
ñóì, â çàìîê, íà Ðèáàöüêèé áàñò³îí. Çàéòè 
íà îñòð³â Ìàðã³ò ³ òàì çíàéòè ðó¿íè çàìêó, 
ñàä, ì³í³-çîîïàðê, ìóçè÷íèé ôîíòàí ³ áå-
ñ³äêó ç ìóçèêîþ. À ùå ïîïëàâàòè íà êîðà-
áë³, ïðî¿õàòèñÿ íà ìåòðî íà ïëîùó Ãåðî¿â 
³ òàì ïîãóëÿòè ïî ïàðêó, ïî çàìêó, â çî-
îïàðêó, ïðî¿õàòèñÿ íà êàíàòö³ íà îãëÿäîâó 
âåæó. Â Ì³ëåíàð³ø ñõîäèòè íà ñó÷àñíå 
ìèñòåöòâî, â Ãàëåðåþ, ÿêà ââàæàºòüñÿ îä-
í³ºþ ç íàéêðàùèõ, â Àêâ³íêóì (äàâíüî-
ðèìñüêå ì³ñòî), à ùå ªâðåéñüêèé êâàðòàë, 
Ñèíàãîãó Äîõàíü, ìóçåé ìàðöèïàíà, ìóçåé 
öóêåðîê, òðàíñïîðòó, ìóçåé ìåòðî. Òåòÿíà 
ðîçïîâ³ëà ïðî âèïàäîê, êîëè âïåðøå õî-
ò³ëà ï³òè íà òåìàòè÷íó åêñêóðñ³þ ³ ïåðå-
ïëóòàëà ïëîùó, íà ÿê³é çáèðàëàñÿ ãðóïà. 
Ïðèéøëà íå òóäè, àëå òàì òåæ çáèðàëàñÿ 
ãðóïà, ïðîòå íà ³íøó åêñêóðñ³þ, òåìà ÿêî¿ 
¿é íå ñïîäîáàëàñü, — ïðî êîìóí³ñòè÷íèé 
Áóäàïåøò. Àëå ã³äè âèÿâèëèñÿ íàñò³ëüêè 
ö³êàâèìè, äîäàòêîâî âîíè ðîçêàçàëè ïðî 
ñåêðåòíå ì³ñöå, äå â òîé âå÷³ð çáèðàëàñü 
ì³ñöåâà ôîëüê-ãðóïà ³ áåçêîøòîâíî â÷èëà 
áàæàþ÷èõ òàíöþâàòè íàö³îíàëüí³ òàíö³.

— Äëÿ ìåíå âåëèêà ðàä³ñòü, êîëè ëþäè 
â³äêðèâàþòü äëÿ ñåáå Óãîðùèíó ³ õî÷óòü 
òóäè ùå, àäæå çà ê³ëüêà äí³â íåìîæëèâî ¿¿ 
ï³çíàòè ïîâí³ñòþ. Ïðîòå öüîãî äîñòàòíüî, 
ùîá ïîëþáèòè ¿¿, — êàæå Òåòÿíà.
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КІНО

Зоряні війни. Останні Джедаї
Пригоди
14.12–20.12 час сеансів — за тел. 52–59–78

Коматозники
Трилер, 13.12, поч. о 10.15, 16.05
Вартість квитків — від 65 грн
14.12–20.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Земля тролів
Фентезі, 13.12, поч. о 12.45, 19.50. Вартість квитків — 
від 65 грн. 14.12–20.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дихай
Мелодрама, 13.12, поч. о 14.00, 19.45
Вартість квитків — від 65 грн
14.12–20.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Кіборги
Військова драма, 13.12, поч. о 17.30, 21.55
14.12–20.13, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Еспен в королівстві тролів
Фентезі, 13.12, поч. о 13.05, 17.20
Вартість квитків — від 60 грн
14.12–20.12, час сеансів — за тел. (097)7514948

Хто в домі тато 2
Комедія, 13.12, поч. о 19.15
Вартість квитків — від 60 грн
14.12–20.12, час сеансів — за тел. (097)7514948

Щасливий день смерті
Трилер, 13.12, поч. о 21.15
Вартість квитків — від 60 грн
14.12–20.12, час сеансів — за тел. (097)7514948

Коко
Анімація, 13.12, поч. о 10.45, 15.00
Вартість квитків — від 60 грн
14.12–20.12, час сеансів — за тел. (097)7514948

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Убивство в «Східному експресі»
Детектив, 13.12, поч. о 9.40, 19.30
Вартість квитків — від 50 грн
14.12–20.12, довідка — за тел. (096)0035050

Ліга справедливості
Фантастика, 13.12, поч. о 10.00, 12.30, 15.00, 
17.30. Вартість квитків — від 50 грн
14.12–20.12, довідка — за тел. (096)0035050

Вогнеборці
Драма, 13.12, поч. о 10.00, 12.40
Вартість квитків — від 50 грн
14.12–20.12, довідка — за тел. (096)0035050

Кривий будиночок
Детектив, 13.12, поч. о 13.30, 22.40
Вартість квитків — від 50 грн
14.12–20.12, довідка — за тел. (096)0035050

Іноземець
Трилер, 13.12, поч. о 15.50, 20.20
Вартість квитків — від 50 грн
14.12–20.12, довідка — за тел. (096)0035050

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ
«Братик Кролик» — 
виставка вухастих 
і пухнастих
Уперше у Вінниці 
проходить виставка 
вухастих і пухнастих 
«Братик Кролик».

Це різноманіття породистих і декоративних 
кроликів, морських свинок, шиншил, білочок, 
єнотів і багато іншого. У нас ви зможете не тільки 
побачити, а й поспілкуватися, фотографуватися і 
навіть годувати пухнастих улюбленців.
Виставка триватиме до 28 січня.
Місце: Вінницький Універмаг, 3 поверх.
Час роботи виставки: пн.-сб. з 10.00 до 19.00; нд. 
з 10.00 до 18.00. 
Вартість входу на виставку: для дітей — 30 грн; 
для дорослих — 40 грн; для студентів та для 
пенсіонерів — 30 грн.
Підписуйтесь на нашу сторінку в Instagram: bratik_krolik

ÀÔ²ØÀ

Сергій Притула і «Вар’яти-Шоу» 
1 січня у Вінниці!
У перший день 2018-го року Вінницю чекають 
одразу два концерти Сергія Притули та «Вар’яти-
Шоу»! 1 січня, окрім запланованого на 20.00 вечір-
нього концерту, о 17.00 «Вар’яти» дадуть додатко-
вий виступ у театрі імені Садовського.
Квиток на концерт «Вар’яти-Шоу» 1 січня — це 
дійсно найкращий подарунок як для рідних, друзів 
та колег, так і для себе, коханого. Адже немає 
нічого кращого, ніж після святкової ночі 

розпочати Новий рік із радістю, позитивом та дво-
ма незабутніми годинами суцільного сміху.
Вінничанам «Вар’яти-Шоу» презентують свою нову 
святкову програму з найсвіжішими жартами, іс-
крометними мініатюрами, блискучими монологами, 
веселими піснями і традиційним гумористичним 
баттлом між Притулою і Владзьо. Буде дві години 
безперервного мегавеселого настрою, шалена енер-
гетика і суцільний позитив! Порадуйте своїх близьких 
найкращим новорічним подарунком і в жодному разі 
не забудьте про себе! 1 січня о 17.00 та 20.00 у те-
атрі імені Садовського Сергій Притула і «Вар’яти-
Шоу» будуть чекати всю Вінницю!
Квитки — 380–800 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офі-
церів, «Магігранду» і «Петроцентру». Замовлення 
безкоштовної доставки квитків за телефонами: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Грінч. Повернення 
легенди». Вистава 
для всієї родини
Найдобріша різдвяна 
історія з чарівними 
перевтіленнями, танцями 
й казковою подорожжю 
в часі — у подарунок для 
всіх вінничан на Старий 

Новий рік! 14 січня об 11.00 та 13.00 у Будинку 
офіцерів всіх діток та їхніх батьків чекає чарівна 
шоу-вистава «Грінч. Повернення легенди»!
Зелений волохатий велетень Грінч, від якого 
у захваті всі діти! Захоплююча історія! Незвичайні 
казкові декорації, чарівні спецефекти, багато 
музичних і танцювальних номерів! Музична 
вистава «Грінч. Повернення легенди» повідає 
історію про місто Хтоград і його юну сміливу 
жительку Сінді Лу, яка намагається зрозуміти, 
у чому ж справжній зміст улюбленого свята — 
Різдва? Одні говорять, що зміст у подарунках, 
інші — що у прикрасах будинків… Але хто ж 
дійсно цінує сам дух Різдва, ви довідаєтеся 
тільки на виставі!
«Грінч. Повернення легенди» дарує море 
незабутніх вражень усім — і малечі, і дорослим! 
Вистава є сценічним продовженням відомого 
американського сімейного фільму «Як Грінч 
украв Різдво» з Джимом Керрі у головній ролі, 
створеного за мотивами однойменної казки 
Доктора Сьюза.
Поспішайте зануритися у казкову різдвяну 
атмосферу! Адже ніщо не може бути дорожчим 
за щирі посмішки, дитячий подив і дзвінкий сміх!
Вартість квитків — 60–240 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського, 
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Чарлі і шоколадна фабрика». 
Мюзикл для всієї родини
24 грудня об 11.00 і 13.00 у Будинку офіцерів 
готуйтеся до шоколадних пригод і найяскравіших 
та найвеселіших вражень — у Вінниці відбудеться 
прем’єра мюзиклу для всієї родини «Чарлі і 
шоколадна фабрика»! Якщо ви любите шоколад, 
вірите в удачу і справедливість, а також те, що 
добро завжди перемагає зло, тоді вам просто 
необхідно відвідати всією родиною новий мюзикл
«Чарлі і шоколадна фабрика», який за мотивами 
всесвітньовідомого бестселера Роальда 
Даля створив «Український театр»! Вас чекає 
приголомшлива музика, яскраві барвисті костюми, 
ефектні декорації, прекрасна акторська гра і 
неймовірна казкова атмосфера.
«Чарлі і шоколадна фабрика» — це «смачний» 
мюзикл, де течуть шоколадні ріки і ростуть 
гори льодяників та галявини з м'ятного цукру! 
Справжній рай для дітей та дорослих! Під час 
перегляду на ваших очах оживе захоплююча
казка про хлопчика Чарлі Бакета і загадкового 
кондитера Віллі Вонкі. Не пропустіть яскраву й 
гучну прем'єру всесвітньовідомої казки у Вінниці!
Квитки — 60–240 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського, 
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
ТЕАТР
Шоу-вистава 
«Соблазн»
Уперше у Вінниці 
найбільш відверта, 
пристрасна і 
зваблива шоу-вистава 
«Соблазн», яка 

змінить ваше уявлення про сучасний 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, еротичними 
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-кратного абсолютного чемпіона 
України, учасника телешоу «Танцюють всі» 
Алекса Страйка. Не пропустіть найбільш 
гарячу прем’єру концертного сезону у Вінниці! 
Квитки — 180–500 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».

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Потрібен брехун
Сатирична комедія
15.12, поч. о 16.30

Аліса в країні чудес
Прем'єра. Музично-фантастична подорож
18.12, 23.12, поч. о 10.00 та 12.00, 
25.12, 30.12, поч. о 12.00

Лікар мимоволі
Комедія, 22.12, поч. о 18.30

Летюча миша
Оперета на три дії, 23.12, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Усі миші люблять сир
Вистава, 16.12, поч. о 10.00 та 13.00

Хто розбудить сонечко
Вистава, 17.12, поч. о 10.00 та 13.00

Дитячий 
олімпійський квест
16 грудня у ТРЦ 
«Мегамолл» пройде 
«Дитячий олімпійський 
квест»! Національний 
олімпійський комітет 
у Вінницькій області 

запрошує дітей 1–9 класів взяти участь 
(безкоштовно) у загальноміських змаганнях з ОФП.
У програмі:
віджимання 1 хв., прес 1 хв., стрибки на скакалці 
1 хв., стрибок у довжину та спортивні питання.
Реєстрація на інформаційній службі ТРЦ «Мегамолл» 
з 11 по 16 грудня за телефонами: (0432) 50–70–50, 
(068) 750–70–50. Переможцям та призерам подарун-
ки від спонсорів, медалі та грамоти. Кожний учасник 
отримає подарунки від спонсорів. На глядачів чека-
ють шоу та розіграші подарунків. Вхід вільний.

Лекція «Здоровим 
Бути Легко» 
16 грудня 
у Креативному просторі 
«Артинов» відбудеться 
лекція «Здоровим Бути 
Легко» в рамках Air 
Fitness Community.

На лекції будуть обговорювати такі питання:
 Правильна постановка спортивних цілей 
 Помилки, які допускають 99% новачків при 
зайняті спортом 
 Індивідуальна програма тренувань для 
кожного 
 Чи корисно бігати? Користь і шкода бігу 
 Розумне харчування та багато іншого.
Тривалість лекції: 2 години. Початок о 15.00. 
Вартість участі: 50 грн.
Довідки за телефоном (096) 852 69 36.
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ЩО БУДЕ ЦЬОГОРІЧ 
«НА ЯЛИНЦІ»
Свято наближається  Майже 
на місяць у Вінниці «розтягнуться» 
новорічні та різдвяні свята. Стартують 
з 15 грудня і триватимуть до 14 січня. 
Проходитимуть вони на кількох 
локаціях у центрі міста

ЦЕНТРАЛЬНИЙ ПАРК 
19 грудня 

18.00 Офіційна церемонія відкриття Головної ялинки 

20 грудня 19.00 Концертна програма «Зірковий Дивосвіт» 

21 грудня 
19.00

Концертна програма «По країні з краю в край 
ходить Святий Миколай» 

22 грудня 
19.00

Концертна програма від творчої майстерні 
«Зоряна мрія Міського палацу мистецтв» 

23 грудня 
18.00

Фестиваль національних меншин «В нас різні 
мови і обряди, та все ж єдина ми сім'я» 

24 грудня
16.00

Благодійний марафон для дітей «Святий 
Миколай, прийди діток привітай!» 

18.00 Новорічна казка «Пригоди Мадагаскару» 

27 грудня 
19.00

Розважальна програма 
«З передзвоном на поріг вже ступає Новий рік» 

28 грудня 19.00 Новорічний концерт «Свято наближається» 

29 грудня 19.00 Новорічний концерт «Новий рік — на поріг» 

30 грудня 17.00 Парад Дідів Морозів та Снігуроньок 

19.00 Караоке-шоу «Зірка на ялинці» (відбірковий тур)

1 січня
2.00-5.00 та 
19.00-22.00

Новорічні дискотеки 

2, 3 січня 
19.00–22.00 Новорічні дискотеки 

2 січня
15.00

Новорічний ранок для дітей «Новий рік, 
ти казковий чарівник» 

18.00 Святкова програма від «Академії 
національних традицій» 

3 січня 17.00 Проект «Новорічне рандеву» 

4 січня
18.00

Святкова дитяча концертна програма 
«Різдвяні передзвони» 

19.00 Караоке-шоу «Зірка на ялинці» (відбірковий тур) 

5 січня 
19.00

Концертна програма «Колядують зорі 
на Різдво Христове» 

7 січня 
19.00

Фестиваль «Різдвяні зустрічі». 
Парад зіркових пародій 

8 січня 
14.00

Фестиваль колядок та щедрівок «На Поділлі, 
на Різдво» 

12 січня 19.00 «RockVinFest» 

13 січня 
13.00 Вінницький фестиваль вуличної їжі «Food Weekend» 

18.00 Новорічний танцювальний марафон «В ритмі свята» 

14 січня 
13.00 Вінницький фестиваль вуличної їжі «Food Weekend» 

18.00 Гала-концерт переможців караоке-шоу «Зірка 
на ялинці» 

19.00 Урочисте закриття Головної ялинки 

ПЛОЩА ЄВРОПЕЙСЬКА
15 грудня-

14 січня
Новорічно-різдвяний ярмарок

МАЙДАН НЕЗАЛЕЖНОСТІ
19 грудня 

16.00
Відкриття Новорічної Резиденції — 
Новорічна хода
Розклад роботи резиденції:
У будні з 16.00 до 20.00, у вихідні та 
святкові дні з 14.00 до 19.00

20 грудня-14 
січня

Святкові рейси для дітей в новорічному 
трамваї за маршрутом «Вінниця 
Новорічна» (за окремим графіком)

25 грудня 
13.00

Відкриття Вертепу, святкова різдвяна 
програма

ПЛОЩА «ЛІВЕРПУЛЬ»
20 грудня 

18.00
Відкриття «Новорічної пошти»
Графік роботи: 
середа, четвер, п'ятниця з 18.00 до 20.00
субота, неділя з 16.00 до 19.00

Íà â³ííè÷àí òà ãîñòåé ì³ñòà ÷åêà-
òèìóòü ôåñòèâàëü «Ð³çäâÿí³ çóñòð³÷³», 
«RokVinFest», êàðàîêå-øîó «Ç³ðêà 
íà ßëèíö³», ôåñòèâàëü ñìàêîëèê³â 
«Food Weekend». Íà ïëîù³ Ë³âåðïóëü 
ïðàöþâàòèìå «Íîâîð³÷íà ïîøòà», 
à íà ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ — Íîâî-
ð³÷íà Ðåçèäåíö³ÿ òà Ð³çäâÿíèé âåðòåï. 
Áóäóòü íà ñâÿò³ ³ «ç³ðêè». Íà â³äêðèòò³ 
ÿëèíêè âèñòóïàòèìå ãóðò «Ñ.Ê.À.É», 
à íà çàêðèòò³ — Îëüãà Öèáóëüñüêà.

ÀÍÎÍÑ
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ОВЕН 
Ваше особисте життя зараз 
досить гармонійне. Ви до-
сягли визначеності у стосун-
ках, але не час зупинятися 
на досягнутому. Вирішіть для 
себе, що вам зараз потрібно.

ТЕЛЕЦЬ 
Вас може потягнути на ро-
мантичні пригоди. У поне-
ділок і середу вас можуть 
очікувати приємні зустрічі та 
побачення. 

БЛИЗНЮКИ 
Ваші стосунки, в деякому 
сенсі, можуть нагадувати 
порохову бочку. Виймайте з 
ситуації позитивні моменти, 
влаштуйте феєрверк почуттів. 

РАК 
Бажано не повторювати ми-
нулих помилок, цього тижня 
нічий, навіть власний сумний 
досвід вас нічому не навчить. 
Не будьте недовірливі, це 
лише зіпсує вам настрій. 

ЛЕВ 
Постарайтеся зберігати 
рівність у вашому союзі, 
не прагніть займати по-
стійно домінуючу позицію. 
Це не тільки нечесно, але і 
вкрай виснажливо. 

ДІВА 
Особисті стосунки цього 
тижня можуть виявитися 
вельми нерівними. Можлива 
постійна напруга, що вили-
вається в періодичні сварки. 

ТЕРЕЗИ 
Вас можуть підстерігати 
серйозні протиріччя. Заче-
кайте до п'ятниці, пристрасті 
вляжуться самі собою, і ви 
все спокійно вирішите. 

СКОРПІОН 
У понеділок постарайтеся 
бути уважнішими і дбай-
ливіше по відношенню 
до коханої людини, і тоді 
вона віддячить вам тим же. 
У неділю на вас чекає ніжне 
побачення.

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень сприятливий для 
подорожей з коханою люди-
ною, вас буде супроводжу-
вати успіх і згода в усьому. 
Навіть якщо ви нікуди не по-
їдете, ці дні подарують нові 
враження. Є шанс повернути 
колишні прихильності.

КОЗЕРІГ 
Цього тижня ймовірне ви-
никнення службового рома-
ну. Однак зірки закликають: 
будьте обачні, легкий флірт 
може перерости в більш 
глибоке почуття. 

ВОДОЛІЙ 
Ваша постійна зайнятість по-
служить вам особливо погану 
службу цього тижня. Поста-
райтеся викроїти для коханої 
людини хоч трохи часу.

РИБИ 
Тиждень принесе гармонію 
почуттів і можливостей їх ви-
раження. Вам не треба соро-
митися, сміливо освідчуйтеся 
в коханні, знайомте свого 
обранця з друзями і рідними. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 13-19 ГРУДНЯ

413278

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Наверное, праздники для 
того и созданы, чтобы по-
новому смотреть на старые 
вещи. Например, на такие, 
как собственные отноше-
ния. Даже если вы сейчас 

ни с кем не встречаетесь — это не повод 

обделять себя самого подарками и внима-
нием. Радовать себя, дарить себе подар-
ки, вкладывать в себя деньги — это очень 
важно. Каждый раз, когда моя жена идёт 
в магазин что-то себе покупать, продавцы 
спрашивают: «Вы себе или на подарок?», 
подразумевая, что они могут сэкономить 
подарочную упаковку. И каждый раз она 
гордо отвечает: «Себе на подарок!» и спу-

стя 10 минут выходит из магазина гордая 
с большими пакетами и бантами. Подарки — 
это не обязательно что-то материальное. 
Это могут быть и впечатления, и эмоции, 
и новые места, и кафе, в котором давно 
хотел заказать особенный салат. Что угод-
но, что принесёт те самые положительные 
эмоции, которые порой так сильно нужны 
каждому из нас.

Комментарий эксперта

ЭРОТИЧЕСКИЙ МАССАЖ 
Безусловно, этот список открывает один из самых 
интересных и самых пикантных способов порадо-
вать себя и партнёра на новогодних праздниках. Где 
еще можно найти такой вариант, где тебя бы трога-
ли приятные руки… да и, к тому же, руки професси-
онала. Согласитесь, не каждый мужчина способен 
сделать хороший массаж, даже если он выглядит 
как Апполон и занимается сексом как мачо. С де-
вушками та же ситуация: при всем желании угодить 
своему любимому, не все знают, что можно сделать 
с телом партнера, и что может доставить удоволь-
ствие. Краем глаза обязательно посмотрите на то, 
какие именно движения нравятся вашему партнеру. 
Будет что повторить холодным зимним вечером… 
Но будьте крайне осторожны, потому что некото-
рые салоны, которые называют себя массажными, 
на деле являются подпольными борделями. Лучше 
проверьте заведение по отзывам в интернете.

ПРИВАТНЫЙ ТАНЕЦ 
Вы давно ходили на стриптиз-шоу? Да? Очень зря! 
Недаром их советуют для перезапуска отношений 
и получения новых ощущений. Советуем хотя бы 
раз сходить и посмотреть, как это происходит. 
Для особо ревнивых девушек поясняем: очень 
маловероятно, что при виде этого танца мужчина 
захочет срочно бросить все, повалить танцовщицу 
на плечи и уехать с ней в сторону ЗАГСа. Однако, 
нужное эмоциональное состояние и возбуждение 
у него возникнет? Кого он будет видеть после того, 
как выйдет из клуба? Тебя! Это вовсе не значит, 
видя и трогая тебя, он будет думать о стриптизер-
ше. Скорее, это возбуждение поможет мужчине 
посмотреть на тебя новым взглядом, и рассмо-
треть ту красоту, которая приелась глазу.

СЕКС-ИГРУШКИ 
Мало кто знает, но за последнее время львиная 
доля продаж в магазинах для взрослых припадает 
именно на новогодние праздники. Интересные 
аксессуары, вибрики, стимуляторы и имитато-
ры — всё это помогает гораздо глубже погрузиться 
в мир ощущений. И тут хотелось бы сказать от-
дельное слово для особо ревнивых парней: нали-
чие у вашей девушки фаллоимитатора или вибра-
тора в боковой тумбочке кровати еще не означает 
тот факт, что ты ее не устраиваешь. Более того, 
она гораздо больше заинтересована в том, чтобы 
лучше узнать себя, и дать тебе подробные ин-
струкции, как и что ей нравится. Мы уверены, тебе 
нравится получать ее четкую и громкую обратную 
связь о том, что ты все делаешь правильно.

ЧТО ЗАКАЗАТЬ 
У ДЕДА МОРОЗА?
Не скучать  Новый год уже не за горами. Сегодня мы можем подумать 
о том, чего же мы хотим получить в этом году. Ярких ощущений, будоражащих 
эмоций? А что их может дать? Вашему вниманию прилагается ТОП-6 подарков 
с изюминкой для себя и партнера на Новый год

ГОСТИНИЧНЫЙ НОМЕР 
Как давно вы просто собирали маленькую сумку 
(возможно с игрушками) и отправлялись в соседний 
город или в гостиничный номер, или на съемную 
квартиру? Кстати, Новый год — это хороший повод 
сбежать от всего насущного и на некоторое время 
уйти в иной мир, где есть только желание, возмож-
ности и эксперименты. Все можно организовать 
до такой степени, что и еду можно заказывать прямо 
из доставки, и тогда выходить из номера не при-
дется ни на секунду. А до этого момента обязательно 
запаситесь идеями. Уверены, они вам пригодятся.

ЗАДАНИЯ 
Еще одним способом можно поиграть на ново-
годние праздники. Это карточки с заданиями. Суть 
проста: вы пишете друг другу задания. И нуме-
руете их. Дальше партнер может назвать любой 
номер. Это и будет его заданием на ближайшее 
время. Например, неделю ходить без белья. Или 
были случаи, когда парочка покупала специ-
альный вибратор в виде шарика, который она 
соглашалась носить в течение дня. А мужчина мог 
включать этот вибратор в самые неожиданные мо-
менты. Можете догадаться, к чему это приводило. 
Вообще игры могут быть разными, все зависит 
от вашей фантазии и желания. Если нет желания 
придумывать самим, то в магазинах для взрослых 
продаются специальные карточки с заданиями.

ИГРОВАЯ ПРИСТАВКА 
— И в чем же тут изюминка? — спросите вы. 
Однако компьютерные игры включают соревнова-
тельную нотку, которая дает те самые ощущения, 
и то самое отношение друг к другу. Ведь после 
длительного соперничества всегда идет прими-
рение. В эту игру можно поиграть другим спосо-
бом. Один садится играть в компьютерную игру, 
а второй всячески отвлекает… понятным способом. 
Кто дольше продержится и не прекратит играть — 
тот и выиграл. А вообще фантазия в играх — очень 
широкая вещь. Ведь игры тем и хороши, что как 
только одна игра надоела — можно сразу приду-
мать другую.
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Желательно избегать 
необдуманных слов 
и неосторожных поступков. 

ТЕЛЕЦ 
Не огорчайтесь по пустякам: 
оптимизм позволит вам 
менять ситуацию в нужном 
для вас направлении.

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя будет удачна для 
новых деловых и творчес-
ких проектов.

РАК 
Неделя хороша для реали-
зации профессиональных 
планов и достижения целей. 

ЛЕВ 
Обстоятельства могут 
способствовать принятию 
серьезного решения. 

ДЕВА 
Не самая спокойная для 
вас неделя. Коллеги с удо-
вольствием сбросят часть 
своей работы на вас. 

ВЕСЫ 
Вы можете почувствовать 
в себе такие силы, что бу-
дете готовы горы свернуть.

СКОРПИОН 
Вы с легкостью разберетесь 
и с работой, и с личной 
жизнью. 

СТРЕЛЕЦ 
У вас появится возмож-
ность значительно поднять-
ся по карьерной лестнице. 

КОЗЕРОГ 
Наступает время высокой 
активности. Но остерегай-
тесь переусердствовать. 

ВОДОЛЕЙ 
Пришло время для планиро-
вания и постепенного вопло-
щения проектов в жизнь. 

РЫБЫ 
Постарайтесь потра-
тить всю накопившуюся 
энергию на решение 
неотложных дел. 

403723

413468

410878

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.

412378

413689

ФОТОСЕСІЯ 
ВІДВ  ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (: 093) 759 05 55, 

(0096) 179 71 31

Катерина, 18 років
У даний час навчаюсь в ТПК 
ВНАУ на юриста! Також 
працюю візажистом, пара-
лельно стараюсь освоїти 
професію організа-
тора. Моє хобі, це  
вокал, саме таким 
способом я можу 
висловити свої 
почуття або ж 
зняти напругу під 
кінець дня. Від-
крита та  життє-
радісна.

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код каме-
рою Вашої мобілки та дивіться 
фото! (Має бути встановлена 

програма QR Reader з Андроїд-
маркета або аналогічна)


