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СЕРЕДА
14 березня 2018

ТРАВМАТОЛОГ ЗРОБИВ 
ФОТОМУЗЕЙ

20MINUT.UA

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

 Їдете за кермом тверезі, вас 
зупиняють, і на вимогу поліцейських 
ви впевнено дуєте у «Драгер»
 Прилад все одно може знайти 
алкоголь у вашій крові
 Так сталося з вінничанином 
Дмитром Ківгазовим, якого зупинили 
на Хмельницькому шосе 
 Чи вдалося  чоловіку відстояти 
свою правоту, та що робити, якщо не 
довіряєте поліцейському пристрою?
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ЗАЛИШИЛОСЯ 
П’ЯТЬ АРОК с. 4

РЕКЛАМА

с. 9

ЧИ МОЖЕ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ 
«ДРАГЕР» ПОМИЛИТИСЯ?

с. 13

Максимальний показник, Максимальний показник, 
який може бути у тверезої який може бути у тверезої 
людини, — 0,2 промілелюдини, — 0,2 проміле
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ÍÎÂÈÍÈ

Бережіть себе 
Â³äâ³äóâà÷³â ë³êàðåíü ÷àñòî 

äðàòóþòü âèâ³ñêè íà êàá³íå-
òàõ ë³êàð³â ïðî òå, ùî ïðèéîì 
ïðîâîäèòüñÿ ëèøå ³ç äîâ³ä-
êîþ ïðî ïðîõîäæåííÿ ôëþ-
îðîãðàô³¿. «ß íå ìàþ íà öå 
÷àñó!» — êàæóòü ïàö³ºíòè 
³ íå ðîçóì³þòü, ùî ñâîºþ 
â³äìîâîþ â³ä ïðîõîäæåííÿ 
ïðîöåäóðè ìîæóòü íàðàæà-
òèñÿ íà íåáåçïåêó. Çà ñòàòèñ-
òèêîþ, ìèíóëîãî ðîêó ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ çàðåºñòðî-
âàíî 939 õâîðèõ ç àêòèâíèìè 
ôîðìàìè òóáåðêóëüîçó, 17 ç 
ÿêèõ ä³òè òà ï³äë³òêè.

Ñèìïòîìè, ÿê³ ìè ÷àñòî 
ñïèñóºìî íà çàñòóäó àáî 
àâ³òàì³íîç, ìîæóòü âêàçóâàòè 
íà öþ ñòðàøíó õâîðîáó: òðè-
âàëèé êàøåëü, ï³äâèùåííÿ 
òåìïåðàòóðè àáî âòîìà. Õâî-
ðèé äóìàº, ùî â³äëåæèòüñÿ 
âäîìà ³ âñå ìèíåòüñÿ. Àëå öå 
íå òàê.

Íàé÷àñò³øå õâîðîáà ðîçïî-
âñþäæóºòüñÿ íàâåñí³ òà âî-
ñåíè. Ó çîí³ ðèçèêó — ëþäè 
ç³ çíèæåíèì ³ìóí³òåòîì òà 
ò³, õòî ïðàöþþòü ó âîëîãèõ 
ïðèì³ùåííÿõ. Õâîð³ ìî-
æóòü íå çíàòè ïðî ³íôåêö³þ, 
à îòî÷óþ÷³ ñïèñóâàòèìóòü âñå 
íà çàñòóäíèé êàøåëü.

Ùîá óáåçïå÷èòè ñåáå â³ä 
ö³º¿ íåäóãè, ïîòð³áíî ùî-
íàéìåíøå ðàç íà ð³ê ðîáè-
òè ôëþîðîãðàô³þ. Öå áåç-
êîøòîâíà ïðîöåäóðà. Äîñë³-
äæåííÿ ìîæíà ïðîéòè ó öåí-
òðàëüíèõ ðàéîííèõ ë³êàðíÿõ, 
ë³êàðíÿõ ³íòåíñèâíîãî ÷è 
ïëàíîâîãî ë³êóâàííÿ, öåí-
òðàõ ïåðâèííî¿ ìåäèêî-ñà-
í³òàðíî¿ äîïîìîãè. Ç ñîáîþ 
ïîòð³áíî ìàòè ëèøå ïàñïîðò.

Â Óêðà¿í³ ïðàöþº äåðæàâ-
íà ïðîãðàìà ï³äòðèìêè ³í-
ô³êîâàíèõ, òîìó ë³êóâàííÿ 
äëÿ õâîðîãî íà òóáåðêóëüîç 
áåçêîøòîâíå. Ùîïðàâäà, ë³-
êóâàòèñÿ äîâåäåòüñÿ äîâãî — 
íå ìåíøå øåñòè ì³ñÿö³â.

ДУМКА

ВИКОНАВЧИЙ ДИРЕКТОР 
БЛАГОДІЙНОЇ ОРГАНІЗАЦІЇ 
«МЕРЕЖА ЛЖВ ВІННИЦЯ»

Оксана Оксана 
ШЕВЧУКШЕВЧУК

ОЛЕКСАНДР (60), ПЕНСІОНЕР:
— Наша Земля маленька. Лю-
дина повинна почувати себе 
кругом вільною. Для прикла-
ду, навіщо Євросоюз органі-
зували? Щоб людина жила 
і працювала там, де хотіла.

ЛЕСЯ (80), ПЕНСІОНЕРКА:
— Негативно. Не може бути 
з країною-агресором ніяких 
контактів. Я не уявляю, щоб 
під час війни німці гастро-
лювали у Радянському 
Союзі.

ДАНИЛО (20), СТУДЕНТ:
— Артисти — провідники 
культури, вони її ретран-
слюють. Не можна цього 
забороняти, але з тими, хто 
їздить до Росії, потрібно бути 
насторожі.

ІВАННА (49), ВЧИТЕЛЬ:
— Я загалом проти цього. 
Це показує, як людина ста-
виться до своєї батьківщини. 
Хоча розумію, що для них це 
просто бізнес. Але заробляти 
артистам можна і в Україні.

СЕРГІЙ (23), МЕРЧЕНДАЙЗЕР:
— Це нормально. Потрібно 
відмежовувати політику від 
усього іншого. Якби полі-
тики вирішували б нагальні 
питання, то б не було такого 
в країні. 

НАТАЛЯ (37), ЕКОНОМІСТ:
— Нормально. Це ж просто 
заробітки. Яка різниця, куди 
людина їде, щоб заробити 
копійку? У нас вільна краї-
на, кожен може робити, як 
вважає за потрібне.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитеся до того, що деякі наші артисти гастролюють у Росії?

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Óæå ç 15 áå-
ðåçíÿ óêðà¿íöÿì, 
ùîá ïîõîâàòè 
ñâî¿õ ðîäè÷³â, ïî-

òð³áíî áóäå ÷åêàòè, ïîêè ñóä äî-
çâîëèòü öå çðîáèòè. Âñòóïàþòü 
ó ä³þ çì³íè äî Êðèì³íàëüíîãî 
ïðîöåñóàëüíîãî êîäåêñó.

Çàðàç ìàéæå çà óñ³ìà âèïàä-
êàìè ïðèðîäíèõ ñìåðòåé â³ä-
êðèâàþòüñÿ êðèì³íàëüí³ ñïðàâè 
çà ñòàòòåþ 115 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó ç ïðèì³òêîþ «ïðèðîäíà 
ñìåðòü». Ï³ñëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
ïðîâåñòè ñóäîâî-ìåäè÷íó åêñ-
ïåðòèçó. Òîáòî ðîçòèí, ÿêèé 
äîïîìîæå âèçíà÷èòè ñïðàâæíþ 
ïðè÷èíó ñìåðò³.

ДЕ БУДУТЬ ЗБЕРІГАТИ ТІЛА — 
НЕВІДОМО 

— Ð³øåííÿ ïðî ïðèçíà÷åííÿ 
òàêî¿ åêñïåðòèçè äî 15 áåðåç-
íÿ ì³ã ïðèéìàòè ñë³ä÷èé, áóëè 
ó íüîãî òàê³ ïîâíîâàæåííÿ, — 
êàæå ïðåñ-îô³öåð ïîë³ö³¿ îá-
ëàñò³ Àííà Îë³éíèê. — Ï³ñëÿ 
ö³º¿ äàòè ìîæëèâîñò³ âèð³øó-
âàòè ñàìîñò³éíî ïðî äîö³ëüí³ñòü 
ðîçòèíó ïîë³öåéñüêèé íå çìî-
æå. Ïîòð³áíî áóäå çâåðíóòèñÿ 
äî ñóäó çà äîçâîëîì íà åêñïåð-
òèçó, ùîá ïåðåâ³ðèòè ïðè÷èíó 
ñìåðò³. Ñë³ä÷èé ñóääÿ ìàòèìå 
ï’ÿòü ä³á íà òå, ùîá âèíåñòè 
óõâàëó. Äå ó öåé ÷àñ áóäå çíàõî-
äèòèñÿ ò³ëî ïîìåðëîãî — íåâ³-
äîìî. Ó Â³ííèö³ êîæíîãî äíÿ, 
ó ñåðåäíüîìó, ïðèçíà÷àºòüñÿ 
10 òàêèõ åêñïåðòèç. Ïðî òå, ÿêà 

ê³ëüê³ñòü áóäå íàäõîäèòè ç óñ³º¿ 
îáëàñò³ — ñêëàäíî ïåðåäáà÷èòè.

Ãîëîâíèé ë³êàð â³ííèöüêîãî 
áþðî ñóäîâî-ìåäè÷íèõ åêñ-
ïåðòèç Îëåã Ùåãëîâ òàêîæ çà-
óâàæèâ, ùî ïèòàííÿ ïðî òå, äå 
áóäóòü çáåð³ãàòè ò³ëà ïîìåðëèõ, 
ïîêè ñóä íå äîçâîëèòü åêñïåð-
òèçó — íå óçãîäæåíå.

ЗВІДКИ ТАКА ІДЕЯ
Çì³íèòè ïðîöåäóðó ïðèçíà-

÷åííÿ ñóäîâî-ìåäè÷íèõ åêñ-
ïåðòèç — íå ºäèíà ³ííîâàö³ÿ, 
ùî âñòóïàº ó ä³þ ç 15-ãî ÷èñëà. 

Éäåòüñÿ ïðî ïðàâêó äî Êðèì³-
íàëüíî-ïðîöåñóàëüíîãî êîäåê-
ñó àâòîðñòâà ðàäèêàëà Àíäð³ÿ 
Ëîçîâîãî. Â³í çàïðîïîíóâàâ 
îáìåæèòè ñòðîêè äîñóäîâîãî 
ðîçñë³äóâàííÿ. Ìàêñèìàëüíèé 
òåðì³í, ó ÿêèé ñë³ä÷èé ìàº ðîç-
êðèòè ñïðàâó, — ø³ñòü ì³ñÿö³â.

Ñàì Ëîçîâèé ïèøàºòüñÿ ñâî-
ºþ ïðàâêîþ. Ïðî öå â³í íàïèñàâ 
íà ñòîð³íö³ ó facebook. Ââàæàº, 
ùî äîçâîëèòü ïðèïèíèòè çàòÿ-
ãóâàííÿ ñïðàâ ó ñóäàõ òà áåçï³ä-
ñòàâí³ çâèíóâà÷åííÿ, ÿê³ ìîæóòü 
ðîçñë³äóâàòèñÿ ðîêàìè ç ìåòîþ 
òèñêó. Àëå ó êîæíîìó êîíêðåò-
íîìó âèïàäêó ñòðîê ðîçñë³äó-
âàííÿ ìîæå áóòè ïðîäîâæåíî 

ЩОБ ПОХОВАТИ РОДИЧІВ,
ТРЕБА ЧЕКАТИ ДО 5 ДНІВ 
Нововведення  У четвер набувають 
чинності законодавчі зміни, які 
ускладнять процедуру отримання дозволу 
на розтин. На експертизу направлятиме 
тільки міський суд Вінниці, справи 
до якого стікатимуться з усієї області

ñë³ä÷èì ñóääåþ çà â³äïîâ³äíèì 
çâåðíåííÿì â³ä ïîë³ö³¿.

РОБОТА ПОЛІЦІЇ МОЖЕ БУТИ 
ПАРАЛІЗОВАНА 

Êð³ì òîãî, çà ñëîâàìè Àííè 
Îë³éíèê, âèíèêíå âåëèêå íà-
âàíòàæåííÿ íà Â³ííèöüêèé 
ì³ñüêèé ñóä, àäæå ñë³ä÷³ áó-
äóòü ïîçáàâëåí³ ìîæëèâîñò³ 
çâåðòàòèñÿ äî ì³ñöåâîãî ñóäó ç 
êëîïîòàííÿìè, íàïðèêëàä, äëÿ 
îòðèìàííÿ äîçâîëó äëÿ ïðî-
âåäåííÿ îáøóêó, òèì÷àñîâîãî 
âèëó÷åííÿ ìàéíà, íàêëàäåííÿ 
àðåøòó, îáðàííÿ çàïîá³æíèõ çà-
õîä³â. Ç öèìè ïèòàííÿìè ñë³ä÷³ 
ç óñ³õ ï³äðîçä³ë³â îáëàñíî¿ ïî-
ë³ö³¿ áóäóòü çîáîâ’ÿçàí³ çâåðòà-
òèñÿ ëèøå â îäèí ñóä çà ì³ñ-
öåì ðîçòàøóâàííÿ þðèäè÷íî¿ 
îñîáè — Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿ ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³, òîáòî ó Â³ííèöüêèé 
ì³ñüêèé ñóä.

Ãîëîâà Íàöïîë³ö³¿ Ñåðã³é 
Êíÿçºâ êàæå, ùî çàðàç ïðàâî-
îõîðîíö³ ðîçñë³äóþòü ïîíàä 
ì³ëüéîí ñïðàâ. Çì³íè äî êîäåê-
ñó ïðèçâåäóòü äî çàêðèòòÿ ÿê 
ì³í³ìóì 700–800 òèñÿ÷ êðèì³-
íàëüíèõ ïðîâàäæåíü. Òîáòî çà-
êðèþòüñÿ ò³ ñïðàâè, ô³ãóðàíòàì 
ÿêèõ ùå íå ïîâ³äîìèëè ïðî ï³ä-
îçðó, àëå òåðì³í ðîçñë³äóâàííÿ 
âèéøîâ.

«ßêùî íå âèïðàâèòè òà 
íå âíåñòè äî 15 áåðåçíÿ çì³íè 
äî çàêîíó — öå ïàðàë³çóº ðîáî-
òó ïðàâîîõîðîííî¿ ñèñòåìè», — 
êàæå Ñåðã³é Êíÿçºâ.

13 áåðåçíÿ Âåðõîâíà Ðàäà 
ìàëà ðîçãëÿíóòè çàêîíîïðî-
åêò, ÿêèé áè ïåðåãëÿäàâ çì³íè 
äî Êîäåêñó. Àëå çàì³ñòü öüîãî 
â³äêëàëà öå íà íåâèçíà÷åíèé 
òåðì³í.

Íàðîäíèé äåïóòàò Ìóñòà-
ôà Íàéåì ïîÿñíèâ âèäàííþ 
"Óêðà¿íñüêà ïðàâäà", ùî îäíî-
ìîìåíòíî ïî âñ³é êðà¿í³ ñóäè 
áóäóòü çàâàëåí³ êëîïîòàííÿìè ç 
áîêó ñë³ä÷èõ îðãàí³â, çìóøåíèõ 
çâåðòàòèñÿ çà äîäàòêîâèìè äî-
çâîëàìè äëÿ ïðîâåäåííÿ åêñïåð-
òèç. À öå â ñâîþ ÷åðãó çíà÷íî 
óñêëàäíèòü ðîáîòó ñë³ä÷èõ, ïðè-
íåñå êîëîñàëüíèé ìàòåð³àëüíèé 
çáèòîê ³ ïîçáàâèòü ìàíåâðåíîñò³ 
îïåðàòèâíèê³â ³ ñë³ä÷èõ.

Äåïóòàò ââàæàº, ùî öå çðîáëå-
íî ç ìåòîþ çàâàäèòè ðîçñë³äó-
âàííÿì åêîíîì³÷íèõ çëî÷èí³â.

Íà éîãî äóìêó, òåïåð íà-
â³òü ÿêùî êîì³òåò âñòèãíå äî 
÷åòâåðãà âíåñòè ïðàâêè, ³ Ðàäà 
â³äðàçó éîãî ï³äòðèìàº, òî ùå 
ï³äå ÿêèéñü ÷àñ íà ï³äïèñàííÿ 
çàêîíó ïðåçèäåíòîì, òîæ íîâèé 
Êðèì³íàëüíî-ïðîöåñóàëüíèé 
êîäåêñ áóäå óæå ä³ÿòè â Óêðà¿í³ 
ùîíàéìåíøå ê³ëüêà äí³â.

Не було ознак 
насильницької 

смерті

людина 
померла у себе 

вдома

людині 
було більше 

65 років

сімейний лікар 
дав довідку 
про смерть 

через хворобу

КОЛИ ЕКСПЕРТИЗА НЕ ПОТРІБНА
Для поховання без судово-медичної експертизи потрібно, щоб:

Äå áóäóòü çáåð³ãàòè 
ò³ëà ïîìåðëèõ, ïîêè 
ñóä íå äîçâîëèòü 
åêñïåðòèçó, íå 
çíàþòü í³ ïîë³öåéñüê³, 
í³ ìåäåêñïåðòè
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За проектом тривалість рекон-
струкції шляхопроводу роз-
рахована на 24 місяці. Себто, 
початок — 11 березня 2017 року. 
А кінець ремонтів буде аж 11 бе-
резня 2019 року?
Але Ігор Кравець упевнений, що 
Київський міст відкриють на де-
кілька місяців раніше.
— Ще раз наголошую, що буді-
вельники випереджають графік 
робіт, тому закінчать усі роботи 
вже у 2018 році.
Не менш цікаве й питання ви-

трат на реконструкцію. Адже 
київська компанія «МСУ-2» ви-
грала тендер на десятки мільйо-
нів гривень. І скільки вони вже 
отримали?
— Наразі заплатили підряднику 
33 мільйони 735 тисяч гривень. 
Ще 11 мільйонів 700 тисяч гри-
вень надали як аванс. У сумі — 
45 мільйонів 435 тисяч гривень. 
Здорожчання реконструкції 
не станеться, оскільки матері-
али вже закуплені у повному 
обсязі, — сказав Ігор Кравець.

Коли завершиться ремонт

ÐÅÊÎÍÑÒÐÓÊÖ²ß

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íåùîäàâíî â³ä-
áóëàñÿ ñèìâîë³÷íà 

«ð³÷íèöÿ»: 11 áåðåçíÿ 2017 ðîêó 
áóâ îô³ö³éíèé ñòàðò ðåêîíñòðóê-
ö³¿ Êè¿âñüêîãî ìîñòó. Çà öåé ÷àñ, 
ÿê êàæóòü â ìåð³¿, ì³ñò ãîòîâèé 
á³ëüøå í³æ íà 60%, à ðîáîòà 
ìîñòîáóä³âåëüíèê³â ç «ÌÑÓ-2» 
íå ïðèïèíÿëàñÿ íàâ³òü âçèìêó. 
Àëå ãîðîäÿíè îáóðþþòüñÿ, ùî 
ðåìîíòíèêè íå ìîæóòü ïðàöþâà-
òè øâèäêî òà ðîçòÿãóþòü ðîáîòó 
íà ðîêè. ×è òàê âîíî é áóäå?

ЩО РОБИЛИ У ВИХІДНІ 
²ç ñüîìî¿ ðàíêó 10 áåðåçíÿ ïà-

òðóëüíà ïîë³ö³ÿ ïåðåêðèëà â’¿çäè 
íà Êè¿âñüêèé ì³ñò. Ïëþñ, áóä³-
âåëüíèêè çàêðèëè çà¿çä íà ì³ñò 
øëàãáàóìîì. Óäåíü íà áóä³âåëüíî-
ìó ìàéäàí÷èêó íå çìîâêàëè ïèëè 
òà ãóðêîò³ëî ³íøå ðîáî÷å ïðèëàääÿ. 
Ïðàöþâàëè, îð³ºíòîâíî, äî 10 ëþ-
äåé. Ïðîòå íà ñàì áóäìàéäàí÷èê 
æóðíàë³ñòà íå ïóñòèëè.

— Âè êðàùå òóäè íå éä³òü, — 
ñêàçàâ îäèí ç ðîá³òíèê³â. — Òàì 
óñ³ çíåðâîâàí³, ðîáî÷èé ïðîöåñ 
éäå. À êåð³âíèöòâî çìîæåòå â³ä-
øóêàòè ç ³íøîãî áîêó ìîñòó.

Ï³äí³ìàºìîñÿ íàâåðõ, íà ïðî-
¿æäæó ÷àñòèíó. Òàì ïðàöþþòü 
³íø³ ìîñòîáóä³âåëüíèêè. Ùî-
ïðàâäà, íå íàäòî àêòèâíî: ëþäè 
ñèäÿòü íà äåðåâ’ÿíèõ ï³äï³ðêàõ, 
ðîçìîâëÿþòü ì³æ ñîáîþ. Òà ëèøå 
îäèí ðîá³òíèê «çâàðþâàâ» ùîñü 
ó êîíñòðóêö³¿ ìîñòó.

Ç ³íøîãî áîêó ìîñòó ñïóñêàº-
ìîñÿ äîíèçó. Àëå, í³ âèêîíðîáà, 
í³ ³íøèõ ëþäåé ç êåð³âíèöòâà 
íå áóëî. Ïðîòå ïîì³æ ðèøòó-
âàííÿì õîäèëè ðîá³òíèêè: çà-
êð³ïëþâàëè îïàëóáêó íàâêîëî 
îäí³º¿ ç àðîê ìîñòó.

Ðîáîòè çàâåðøèëè ó íåä³ëþ. ² 
ó ïîíåä³ëîê, 12 áåðåçíÿ, òðàí-
ñïîðò ðóøèâ ó çâè÷àéíîìó ðå-
æèì³.

ЗАКРИЮТЬ НА ДВА ДНІ 
Àáè ç’ÿñóâàòè, ùî áóäóòü äàë³ 

ðîáèòè áóä³âåëüíèêè, ÿê ì³ñò 
«ïåðåæèâ» çèìó òà êîëè éîãî 

НАВІЩО КИЇВСЬКИЙ МІСТ 
ПЛАНУЮТЬ ПЕРЕКРИВАТИ 
Річниця  
У ці вихідні міст 
на Чорновола 
перекрили 
для проїзду. 
Будівельники 
бетонували одну 
з опор. І хоча, 
візуально, праці 
будівельників 
не видно, у мерії 
звітують: працюють 
із випередженням 
графіка. А коли ж 
шляхопровід 
відкриють?

íàðåøò³ â³äêðèþòü, ìè ïîãî-
âîðèëè ç äèðåêòîðîì ì³ñüêîãî 
äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî áó-
ä³âíèöòâà ²ãîðåì Êðàâöåì. Ñàìå 
éîãî äåïàðòàìåíò êóðóº ðîáîòó 
ï³äðÿäíèêà — êè¿âñüêó êîìïàí³þ 
«ÌÑÓ-2». Íàãàäàºìî, êèÿíè ïå-
ðåìîãëè ó òåíäåð³ íà 56,5 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü, ùîá çðîáèòè 
ðåêîíñòðóêö³þ ìîñòó íà âóëèö³ 
×îðíîâîëà (goo.gl/U1NZFA).

×èíîâíèê ðîçïîâ³â, ùî çà ìè-
íóë³ âèõ³äí³ áóä³âåëüíèêè óêð³-
ïèëè 11-òó àðêó â îïîðàõ ìîñòó. 
Ïèòàºìî, à ùî äàë³ çà ïëàíîì 
ó áóä³âåëüíèê³â?

— Ïðîäîâæàòü ðîáèòè íîâèé 
òðîòóàð. Äî ðå÷³, â³í áóäå øèð-
øèì çà ñòàðèé íà îäèí ìåòð. 
Ïëàíóºìî äî ê³íöÿ áåðåçíÿ 
ïîâí³ñòþ çàáåòîíóâàòè îäíó 
ñòîðîíó òðîòóàðó (ñôîðìóâàòè 
îñíîâó — àâò.), — ñêàçàâ ²ãîð 
Êðàâåöü.

Êð³ì òîãî, ÷èíîâíèê äîäàâ, ùî 
ïîòðåáè ó òðèâàëîìó ïåðåêðèòò³ 
ðóõó íà ìîñòó, ÿê öå áóëî ìèíó-
ëîãî ë³òà (ç 14 ÷åðâíÿ äî 4 ëèï-
íÿ — àâò.), çàðàç íåìàº.

— ßêùî áóäóòü ñïðèÿòëèâ³ ïî-
ãîäí³ óìîâè, òî ç 24 áåðåçíÿ çíî-
âó ïåðåêðèºìî ì³ñò, ùîá çàëèòè 
íàñòóïíó àðêó. Îáìåæåííÿ ðóõó 
áóäå íåòðèâàëèì — íà äâà äí³. 
Òîáòî, ó ïîíåä³ëîê, 26 áåðåçíÿ, 
òðàíñïîðò ïî¿äå ó çâè÷àéíîìó 
ðåæèì³. Ïîêè óêð³ïëþþòü àðêè, 

ì³ñò áóäóòü çàêðèâàòè ò³ëüêè 
íà âèõ³äí³ äí³. ²íôîðìàö³ÿ ïðî 
ïåðåêðèòòÿ áóäå â ÇÌ² çàâ÷àñíî.

ПРАЦЮВАЛИ Й ВЗИМКУ 
Íà ê³íåöü ìèíóëîãî ðîêó ÷è-

íîâíèêè çâ³òóâàëè, ùî ïîíàä 
60% â³ä óñ³õ ðîá³ò çàâåðøåí³ 
(goo.gl/Rdf5i7). Òèì íå ìåíø, 
â³ííè÷àíè ó êîìåíòàðÿõ ï³ä 
íîâèíàìè 20minut.ua âèñëîâ-
ëþþòü ñâîº îáóðåííÿ ðîáîòîþ 
áóä³âåëüíèê³â.

«Ùî âîíè òàì ðîáëÿòü? ßê 
íå ¿äó, òàê ïàëÿòü!» — îáóðèëàñÿ 
Àííà Âîçíà.

«Íó ÷îãî î÷³êóâàòè. Ìè çà-
ñòðÿãëè ó êàì’ÿíîìó â³ö³, ðî-
êàìè íå ìîæåìî ïîðåìîíòóâàòè 
³ñíóþ÷èé ì³ñò, â òîé ÷àñ êîëè 
êèòàéö³ çà ì³ñÿöü íîâèé çâî-
äÿòü», — äîäàâ Ñåðã³é Ïàâë³øèí 
(goo.gl/oWVb34).

Àëå äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà ²ãîð 
Êðàâåöü êàçàâ, ùî «ðîá³òíèêè 
âèïåðåäæàþòü ãðàô³ê». ² íà ï³ä-
òâåðäæåííÿ ðîçêàçàâ ïðî òå, ùî 
âæå â³äðåìîíòîâàíî.

— Ðîáîòà íå çóïèíÿëàñÿ íà-
â³òü é âçèìêó, êîëè áóëà ñïðè-
ÿòëèâà ïîãîäà. Çàì³íèëè áàëêè 
íà 2/3 ìîñòó, à öå 52 íîâèõ ç 
³ñíóþ÷èõ 80 áàëîê. Ìàéæå óñÿ 
îïîðíà êîíñòðóêö³ÿ ìîñòó — 
óêð³ïëåíà òà â³äðåìîíòîâàíà: 
11 ç 16 àðîê çàáåòîíóâàëè, çðî-
áèëè óñ³ êîëîíè òà ñò³éêè. Óñ³ 
ð³ãåë³ (íà ÿêèõ ëåæàòü áàëêè 
òà äîðîæíº ïîêðèòòÿ — àâò.) 
çðîáëåí³ íà 80%, — ðîçêàçàâ 
Êðàâåöü.

Ùå â³í äîäàâ, ùî çàðàç ïðà-
öþþòü 30 ðîá³òíèê³â. ² ïîòðåáè 
ó çá³ëüøåíí³ ê³ëüêîñò³ áóä³âåëü-
íèê³â, àáè ï³äâèùèòè øâèäê³ñòü 
ðåìîíò³â, ïîêè ùî íåìàº.

ХРОНІКА НЕЗРУЧНОСТЕЙ 
ЧЕРЕЗ РЕМОНТ МОСТУ 
11 БЕРЕЗНЯ, 2017 РІК 
Київський міст закрили для приватних 
авто та вантажівок. Тролейбуси та 
маршрутки курсують тільки по двох з 
чотирьох смуг. Перед Центральним мостом 
встановили світлофори (goo.gl/z76qNL).

14 БЕРЕЗНЯ, 2017 РІК 
У місті з’явилися затори. Вінничани 
запізнюються на роботу та навчання. Щоб 
подолати пробки, городяни пропонують 
створити понтонний міст, прокласти 
маршрути через об’їзну. Транспортники 
змінили маршрут тролейбусів № 4 та № 10 
(goo.gl/jTGyCv).

11 КВІТНЯ, 2017 РІК 
Пройшов перший місяць ремонту Київського 
мосту. За цей час будівельники зняли 
перила, асфальт. Але через газову трубу, 
яка опинилася під тротуаром, — виникли 
затримки (goo.gl/Feg8bf).

14 ЧЕРВНЯ, 2017 РІК 
Міст на Чорновола повністю закрили для 
машин на 19 діб. Тролейбуси «пустили» через 
Соборну-Центральний міст. Маршрутки з 
Київської пустили через Центральний міст-
Магістратську. Так транспорт рухався 20 діб 
(goo.gl/Kq4jyo).

4 ЛИПНЯ, 2017 РІК 
Половину мосту відкрили для проїзду 
громадського транспорту та авто екстрених 
служб. За три місяці робітники зробили нові 
заїзди на міст, перенесли дроти, які були під 
тротуаром, та почали свердлити отвори під 
риштування, по якому знизу ходять люди 
(goo.gl/mmfnrk).

10 СЕРПНЯ, 2017 РІК 
Для руху громадського транспорту на мосту 
залишили одну смугу з чотирьох: тролейбуси 
та маршрутки рухались у реверсному режимі. 
Легковий транспорт та вантажівки рухаються 
в об’їзд Київського мосту (goo.gl/rd8Emn).

1 ВЕРЕСНЯ, 2017 РІК 
Аби прискорити ремонти, будівельникам 
дозволили перекривати проїзд мостом 
на ніч: з 20.00 до 05.30. Це потрібно 
працівникам, щоб застиг бетон на опорних 
конструкціях шляхопроводу 
(goo.gl/etD2F7).

22 ЖОВТНЯ, 2017 РІК 
Перекрили рух для проїзду Київським 
мостом. У мерії тоді пояснювали, що 
будівельники мають «виконати невідкладні 
роботи». Тролейбуси прямували через 
Соборну до 23 жовтня (goo.gl/7rYYKK).

9 ЛИСТОПАДА, 2017 РІК 
Заступник міського голови Микола 
Форманюк запевнив, що будівельники 
випереджають графік на два місяці. Тоді як 
директор департаменту капбудівництва Ігор 
Кравець сказав, що міст готовий на 60% 
(goo.gl/Zf3o4Q).

27 ЛИСТОПАДА, 2017 РІК 
Відкрили три смуги переправи та дозволили 
проїзд усьому транспорту, крім вантажівок. 
Проте встановили обмеження швидкості 
проїзду через міст — до 10 кілометрів 
на годину (goo.gl/6v6HUP).

15 ГРУДНЯ, 2017 РІК 
Знову на одну добу перекрили Київський 
міст всьому транспорту. Тролейбуси їздили 
на вулицях Київська — Нансена — Соборна 
в обох напрямках (goo.gl/h4cy8D).

10 БЕРЕЗНЯ, 2018 РІК 
На два вихідних дні, 10–11 березня, 
перекрили проїзд Київським мостом для 
всього транспорту. Будівельники бетонували 
11-ту арку опорної конструкції переправи 
(goo.gl/QZZyyk) 

Ще п’ять арок залишилося відновити в опорах мосту. 
Можливо для цього знову будуть перекривати рух транспорту

Áóä³âåëüíèêè 
ïëàíóþòü çíîâó 
ïåðåêðèòè ðóõ ìîñòîì: 
íà äâà âèõ³äíèõ äí³ — 
ç 24 áåðåçíÿ, 7.00 ³ 
äî 26 áåðåçíÿ, 5.30.
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ЄВГЕН 
СОВІНСЬКИЙ, 
АРХІТЕКТОР 

—  У  В і н н и ц і 
з а р е є с т р о в а -
но 121  об’єкт 
пам’яток архі-

тектури. Усі вони потребують 
тих чи інших робіт з реставра-
ції через свій вік і втрати не-
сучих чи естетичних якостей 
конструкцій. Застосування 
саме реставрації на пам’ятки 
архітектури продиктоване за-
коном України про охорону 
культурної спадщини. Рес-
таврація — складний комплекс 
науково-технічних заходів, що 
покликані відтворити об’єкт і 
забезпечити його стабільне 
функціонування без додат-
кових капітальних втручань 
на період 25–50 років існуван-
ня. Але реставрація ще й дуже 
затратний вид будівельних ро-

біт. Тому інколи приймають-
ся рішення про реставрацію, 
до прикладу, лише фасаду або 
інтер’єру, і водночас ремонт 
конструкцій даху чи підсилення 
фундаментів.
Зазначені у програмі об’єкти 
однозначно потребують рес-
тавраційних робіт, і за законом 
України проекти пройдуть дер-
жавну експертизу. Як глибоко 
переймуться проектанти про-
блемами відтворення образу, 
як повно роботи будуть про-
фінансовані, і наскільки якіс-
но підрядники виконають свої 
зобов’язання — питання часу 
та громадського контролю. 
Поки що у Вінниці, та й загалом 
в Україні мистецтво реставрації 
переживає важкі часи, що меж-
ують з виродженням. Роботи, 
які виконуються здебільшого, 
нагадують капітальний ремонт 
чи реконструкцію.

Усі пам’ятки потребують реставрації 

ÃÐÎØ²

Дитину витяг 
підліток
 Íà Ï³âäåííîìó Áóç³ çà ÷î-
òèðè ìåòðè â³ä áåðåãà ï³ä 
êðèãó ïðîâàëèëàñÿ äèòèíà. 
Öå ñòàëîñÿ 11 áåðåçíÿ áëèçü-
êî øîñòî¿ ãîäèíè âå÷îðà.
— Äî Ñëóæáè ïîðÿòóíêó 
«101» íàä³éøëî ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî òå, ùî íà ð³÷ö³ 
Ï³âäåííèé Áóã â ðàéîí³ 
ñïîðòèâíîãî êîìïëåêñó 
«Àâàíãàðä» ï³ä ë³ä ïðîâà-
ëèëàñü ëþäèíà. Äî ïðè¿çäó 
ðÿòóâàëüíèê³â 11-ð³÷íîãî 
õëîï÷èêà ç âîäîéìè âðÿòóâàâ 
16-ð³÷íèé ïåðåõîæèé, — çà-
çíà÷àþòü ó ïðåñ-ñëóæá³ ðÿ-
òóâàëüíèê³â. Äèòèí³ íàäàëè 
ïåðøó äîìåäè÷íó äîïîìîãó 
òà òðàíñïîðòóâàëè ï³äë³ò-
êà äî ïðèì³ùåííÿ ñïîðò-
êîìïëåêñó «Àâàíãàðä». Ó ïî-
äàëüøîìó õëîï÷èêà êàðåòîþ 
åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè 
áóëî ãîñï³òàë³çîâàíî äî äèòÿ-
÷î¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³.

Рятувальникам 
купили машини 
 Àâòîïàðê Äåðæàâíî¿ ñëóæ-
áè Óêðà¿íè ç íàäçâè÷àéíèõ 
ñèòóàö³é ó Â³ííèöüê³é îá-
ëàñò³ ïîïîâíèâñÿ íà 5 íîâèõ 
ïîæåæíèõ ÌÀÇ³â. ßê â³ä-
çíà÷èâ íà÷àëüíèê Ãîëîâíîãî 
óïðàâë³ííÿ ÄÑÍÑ Óêðà¿íè 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Ðóñëàí 
Øåâ÷óê, öüîãîð³÷íà òåõí³êà 
á³ëüø äîñêîíàëà ³, ïîð³âíî ç 
îòðèìàíîþ òîð³ê, ïîêðàùåíà 
íà 19 ïîçèö³é.
«Ìàøèíè îñíàùåí³ âñ³ì 
íåîáõ³äíèì äëÿ ñëóæáè 
ïîðÿòóíêó: ïî÷èíàþ÷è â³ä 
ïîæåæ ³ çàâåðøóþ÷è äîïî-
ìîãîþ ïðè ÄÒÏ. Âîíè ì³ñ-
òÿòü ºìíîñò³ íà 4 òîííè âîäè 
³ 400 ë³òð³â ï³íîóòâîðþâà÷à, 
ïîâí³ñòþ óêîìïëåêòîâàí³ 
íîâ³òí³ì ïîæåæíî-ðÿòó-
âàëüíèì ìàéíîì. 2 ç 5 àâòî-
ìîá³ë³â áóäóòü ñïðÿìîâàí³ 
â ÷àñòèíè ì³ñòà Â³ííèö³, 
ðåøòà 3 — ïîíîâëÿòü ðåñóðñ 
Êîçÿòèíñüêîãî òà Õì³ëü-
íèöüêîãî ðàéîí³â, à òàêîæ 
ì³ñòà Ãí³âàíü Òèâð³âñüêîãî 
ðàéîíó, — ïîâ³äîìèâ íà÷àëü-
íèê Ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
ÄÑÍÑ Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ Ðóñëàí Øåâ÷óê. — 
Òàêîæ ìè ñüîãîäí³ âïåðøå 
îòðèìóºìî îáëàäíàííÿ äëÿ 
îñîáîâîãî ñêëàäó Êàëèí³â-
ñüêîãî ãàðí³çîíó, ÷àñòèí 
ì³ñòà Â³ííèö³ ³ ï³ðîòåõí³ê³â: 
êàñêè, áðîíåæèëåòè 5 êëàñó 
çàõèñòó òà ðàä³îñòàíö³¿».
Óñå ìàéíî ïðèäáàëè êî-
øòîì äåðæàâíîãî áþäæåòó: 
23,5 ìëí ãðèâåíü — àâòî-
ìîá³ëüíà òåõí³êà òà 500 òèñ. 
ãðèâåíü — îáëàäíàííÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ìåð³¿ çàòâåð-
äèëè Ïðîãðà-
ìó ðåñòàâðàö³¿ 

ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè íà íà-
ñòóïí³ òðè ðîêè. Äî 2020 ðîêó 
ïëàíóþòü â³äíîâèòè äåâ’ÿòü áó-
äèíê³â. Öå ïðîäîâæåííÿ ìèíó-
ëî¿ ïðîãðàìè, ÿêó âèêîíóâàëè 
ó 2014–2017 ðîêàõ.

Ó ñàì³é ïðîãðàì³ ïèøóòü, ùî 
ðåìîíòíî-ðåñòàâðàö³éíèõ ðîá³ò 
ó ïåðøó ÷åðãó ïîòðåáóþòü áëèçü-
êî 60 ïàì’ÿòîê àðõ³òåêòóðè. Àëå 
óñ³ îäðàçó ¿õ â³äðåìîíòóâàòè 
íå ìîæóòü.

«Ó 2011–2014 ðîêàõ ó çâ’ÿçêó 
ç â³äñóòí³ñòþ ô³íàíñóâàííÿ ç 
äåðæàâíîãî áþäæåòó çàõîäè 
Ïðîãðàìè âèêîíóâàëèñü âèêî-
íàâ÷èìè îðãàíàìè ì³ñüêî¿ ðàäè 
â ìåæàõ íàÿâíîãî ô³íàíñóâàí-
íÿ çà ðàõóíîê êîøò³â ì³ñüêîãî 
áþäæåòó òà ³íøèõ äæåðåë ô³-
íàíñóâàííÿ», — éäåòüñÿ ó òåêñò³ 
ïðîãðàìè.

Òèì íå ìåíø, ó 2014–2017 ðî-
êàõ â³äíîâèëè ôîíòàí ó Öåí-
òðàëüíîìó ïàðêó, ïàì’ÿòêó 
«Îñîáíÿê» íà Ïóøê³íà, 11, 
âèä³ëèëè ãðîø³ íà ðåñòàâðàö³þ 
ïàì’ÿòêè íàö³îíàëüíîãî çíà-
÷åííÿ «Áàøòà òà ìóð». Ïëþñ 
ðîçðîáèëè ïðîåêòíó äîêóìåí-
òàö³þ äëÿ ê³ëüêîõ ³ñòîðè÷íèõ 
áóäèíê³â íà Ñîáîðí³é. ² íà öå 
âèòðàòèëè ïîíàä 12,5 ì³ëüéî-
íà ãðèâåíü ç ì³ñüêîãî áþäæåòó 
(goo.gl/4Y2QGX).

Àáè ïðîäîâæèòè â³äíîâëåííÿ 
àâàð³éíèõ ³ñòîðè÷íèõ áóäèíê³â, 
ó ãðóäí³ 2017-ãî äåïóòàòè ì³ñü-
êðàäè çàòâåðäèëè íîâó ïðîãðàìó. 
Äî ïåðåë³êó âêëþ÷èëè äåâ’ÿòü 
ïàì’ÿòîê, íà ÿê³ ðàçîì äàþòü âæå 
24,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Ïðîòå æóðíàë³ñòàì íå âäà-
ëîñÿ ç’ÿñóâàòè, ÿêèì ÷èíîì ö³ 
ïàì’ÿòêè îáèðàëè òà ÷è áóäóòü 
âîíè òóðèñòè÷íèìè «ðîäçèíêà-
ìè» ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðåñòàâðà-
ö³¿. Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ì³ñòà 
Îëåêñàíäð Ðåêóòà â³äïîâ³â, ùî 
íå ìîæå â³äïîâ³ñòè íà ïèòàííÿ, 
îñê³ëüêè «çàðàç ó â³äðÿäæåíí³».

ДО 2020 РОКУ ОНОВЛЯТЬ 
ІСТОРИЧНІ БУДИНКИ 
На ремонт  Протягом трьох років 
міська влада планує відновити дев’ять 
пам’яток, серед яких Літній театр, 
садиба Коцюбинського та канцелярія 
Петлюри. Вони увійшли у перелік 
пам’яток, на реставрацію яких дають 
разом 24,5 мільйона гривень. 
Тоді як ремонту потребують 
не менше 60 історичних будинків

ІСТОРИЧНІ БУДИНКИ, ЯКІ ОТРИМАЮТЬ РЕМОНТ

ЛІТНІЙ ТЕАТР 
Хлібна, 1 

Побудований в 1947–1948 роках. 
Автор проекту — архітектор 
Костянтин Бірюков. Він також 
розробив Генеральний план 
з повоєнної реконструкції 
парку. Спершу будівля 
театру була маленькою та 
дерев’яною, а вже потім її 
збільшили та обклали цеглою. 
На той час, за акустичними 
характеристиками, це було краще 
приміщення у Вінниці 
(goo.gl/6UtXqN).
Сума на ремонт: 4 млн грн 

БУДИНОК МІСЬКОЇ ДУМИ 
Соборна, 67 

Збудована в 1911 році для 
Громадського банку (1 поверх), 
Міської управи (2 поверх) та 
зали засідань Міської думи (3 по-
верх). На другому поверсі був 
робочий кабінет міського голови 
Миколи Оводова, з ім'ям якого 
пов'язаний інтенсивний розвиток 
Вінниці на початку 20 століт-
тя. До 1941 року будівля була 
міськрадою, в радянські часи її 
займала низка адміністративних 
установ (goo.gl/FDWNEX) 
Сума на ремонт: 0,9 млн грн

ГІМНАЗІЯ У «МУРАХ» 
Монастирська, 4 

Збудована у 1912 році, у південній 
частині «Мурів». У будівлі були од-
ночасно жіноча та чоловіча гімна-
зії. У 1919 році тут розташовувалося 
Міністерство освіти УНР. А під час 
Другої світової війни приміщення 
було пошкоджене вогнем. Будинок 
відновили у 60-х роках. А потім 
розмістили в ньому середню школу 
№ 29, де здобували освіту майже 
900 учнів. З 1993 року в приміщенні 
гімназії діє Вінницький технічний 
ліцей (goo.gl/at2Nfo).
Сума на ремонт: 4,6 млн грн 

ОСОБНЯК КАПІТАНА 
ЧЕТКОВА 
Пушкіна, 38 

Зведений у 1910 році. Проект 
будинку створений архітектором 
Артиновим. За іншими версіями, 
авторство приписують київському 
архітектору Василю Листовичу.
Замовник будівництва — відстав-
ний офіцер, дворянин Олександр 
Четков — заплатив 500 тисяч 
царських рублів за особняк. Його 
дім був найдорожчим у Вінниці 
на той час.
У 60-ті роки тут був пологовий 
будинок. Нині у будинку Чет-
кова — управління архітектури і 
містобудування (goo.gl/EiUy8B).
Сума на ремонт: 4,8 млн грн 

САДИБА 
КОЦЮБИНСЬКОГО 
Бевза, 15 

Історія садиби починається з 19 сто-
ліття, коли дід Михайла Коцюбин-
ського, Максим Абаза, переїхав 
до Вінниці. На Замості збудував 
хутір, який назвав «Абазівка».
На хуторі було сім будівель, 
серед яких хата, комора, стайня з 
возовнею і дровником, хлів, клуня, 
шопа й стодола. У 1864 році тут на-
родився Михайло Коцюбинський, 
який жив на хуторі до 1897 року 
(з перервами). Нині на території 
Абазівки збереглося три мемо-
ріальні об’єкти — хата, комора і 
сторожка (goo.gl/aYqWXF).
Сума на ремонт: 1,5 млн грн 

ОСОБНЯК 
ДЛУГОЛЕНЦЬКОГО 
Магістратська, 66 

Дім для капітана Любомира 
Длуголенцького звели на початку 
20 століття. Автор проекту невідо-
мий, але в побудові є елементи 
творчості Григорія Артинова. Ця 
споруда нагадує корабель: велике 
вікно будинку зроблене у формі 
корми, є елементи, які нагадують 
ніс корабля, його кіль. Після 
революції 1917-го, у особняку Длу-
голенцького розміщувався штаб 
командира червоного козацтва 
Віталія Примакова. Нині у ньому 
діє дитяча художня школа 
(goo.gl/taoh9A).
Сума на ремонт: 2,25 млн грн 

Джерело: «Програм реставрації культурної спадщини» (goo.gl/Kg8R1k).

ГОТЕЛЬ «ФРАНСУА» 
Соборна, 50 

Готель побудований у 1912 році, 
майже одночасно зі своїм 
конкурентом «Савоєм». Останній 
зводили за кошти пронімецької 
партії. Вважалося, що назва цього 
готелю натякала на першого 
короля об'єднаної Італії Віктора-
Еммануїла ІІ, який походив з 
Савойської династії й належав 
до германофільської партії. 
А готель «Франсуа» будували 
франкофіли, тому його назва на-
тякає на їхню зовнішньополітичну 
орієнтацію (goo.gl/u6wE2v).
Сума на ремонт фасаду: 1 млн грн 

ОСОБНЯК ЛЬВОВИЧА 
Петлюри, 15 

Звели у 1913 році. Автор проекту — 
архітектор Григорій Артинов. 
На фасаді до сьогодні збереглися 
ініціали першого господаря — BL. 
У 1919 році Директорія на чолі з 
Симоном Петлюрою переїхала 
до Вінниці. Тоді Вінниця стала сто-
лицею, а особняк Бориса Льво-
вича — штаб-квартирою уряду. 
Однак, вже у 1920 році Петлюра 
та його соратники покинули місто 
і країну. У 1932 році будівлю було 
передано телерадіокомпанії 
(goo.gl/Jd3cbR).
Сума на ремонт: 2,25 млн грн 

БУДИНОК 
ОКРУЖНОГО СУДУ 
Грушевського, 17 

Зведений у 1891 році. Проект 
Григорія Артинова. До утворення 
суду тут діяла Міська управа. При-
міщення мало два поверхи та залу 
на 250 місць, котру використову-
вали театральні трупи.
Вінницький окружний суд ство-
рили у 1909 році. Він складався з 
цивільного та кримінального від-
ділів. Після Другої світової війни 
у будівлі діяв медичний заклад. 
У 1960-х роках надбудували третій 
поверх будівлі (goo.gl/BHhnRz).
Сума на ремонт: 3 млн грн 
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ВОЛОДИМИР 
ЧЕРКАС, ГОЛОВА 
ГО «КОМІТЕТ 
БЕЗПЕКИ РУХУ» 

— Думаю, що 
це нереально, 
щоб за годину 

чи навіть півтори людина стала 
повністю тверезою, і у неї не за-
лишилося навіть банального ал-
когольного запаху з рота. Але 
суть у тому, що з місця скла-
дання протоколу водій одразу 
поїхав до лікарні. Грубо кажучи, 
це 20–30 хвилин. Те, що він ще 
викликав поліцію та чекав, поки 
приїде екіпаж, то що, лікар би 
не помітив, якби він був п’яним?
Чому поліцейські відмовили йому, 
коли чоловік попросив разом по-
їхати до лікарні, бо не довіряє при-
ладу? Вони мали б це зробити.

Це не перший такий випадок, 
коли люди на місці продувають 
«Драгер» і виявляються п’яними. 
А вже за півгодини у наркодис-
пансері, у присутності поліцей-
ських, прилад показує, що водій 
тверезий. Навіть самі патрульні 
нам про це казали.
Можу порадити тим, хто не пив 
за кермом, а «Драгер» знахо-
дить алкоголь у крові — швидко 
їдьте у наркодиспансер. Вима-
гайте у поліцейських вас туди 
відвезти і проходьте огляд у їх-
ній присутності.
Потрібно, щоб до поліції була 
довіра. Щоб вони не писали про-
токоли для показника. Щоб була 
гарна доказова база, а справи 
не розвалювалися у суді. Якщо 
цього не буде, то ми потроху по-
вернемося до часів ДАІ.

«Не треба працювати на показник» 

Горів дитячий 
будинок 
 Âðàíö³ 13 áåðåçíÿ ó äè-
òÿ÷îìó áóäèíêó Âîðîíîâèö³ 
ñòàëàñÿ ïîæåæà. 
— Íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî çàãîðàííÿ â Âîðîíîâèö³ 
Â³ííèöüêîãî ðàéîíó íà òå-
ðèòîð³¿ äèòÿ÷îãî áóäèíêó 
«Ðîäèííèé ä³ì». Çàãîðàííÿ 
ñòàëîñÿ ó ïðèáóäîâ³ äî äè-
òÿ÷îãî áóäèíêó ïëîùåþ 
36 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Ïåðñî-
íàë çàêëàäó òà 19 ä³òåé áóëè 
åâàêóéîâàí³ äî ïðèáóòòÿ 
ðÿòóâàëüíèê³â, — çàçíà÷àþòü 
ó ïðåñ-ñëóæá³ ðÿòóâàëüíèê³â. 
Ïîëóì'ÿ çàãàñèëè òà íå äàëè 
ïåðåêèíóòèñÿ íà îñíîâíó 
áóä³âëþ çàêëàäó. Çàãàëîì ïî-
æåæó ãàñèëè 31 ðÿòóâàëüíèê 
òà 7 ñïåöàâòîìîá³ë³â. Îá-
ñòàâèíè òà ïðè÷èíè ïîæåæ³ 
íèí³ ç'ÿñîâóþòüñÿ.

Родинний бал 
 Ó ãëÿäàöüê³é çàë³ ÊÇ «Â³-
ííèöüêèé ì³ñüêèé êëóá» â³ä-
áóëîñÿ ñâÿòî âåñíè, êðàñè, 
æ³íî÷íîñò³ òà òàëàíòó — ðî-
äèííèé áàë «Âåñíÿí³ êðàñó-
í³». Ó çàõîä³ áðàëè ó÷àñòü 
ìàìè ðàçîì ³ç äîíüêàìè, òà-
êîæ — ñåñòðè÷êè. Ó÷àñíèö³ 
äåìîíñòðóâàëè ñâî¿ òàëàíòè, 
êóë³íàðí³ çä³áíîñò³ òîùî.
Ïåðåìîæöÿìè ó íîì³íàö³¿ 
«Ìàòóñÿ òà äîíüêà» ñòà-
ëè Îëåíà òà Äàð'ÿ Êîëîñ. 
Ó íîì³íàö³¿ «Ñåñòðè÷êè» 
ïåðåìîãó çäîáóëè Ìàð³ÿ òà 
Äàð'ÿ Ëàïòºâ³. Ñïåö³àëüíèé 
ïðèç — áåçêîøòîâíó ôîòî-
ñåñ³þ, îòðèìàëè Ñîêîë Äàð'ÿ 
òà Îëåêñàíäðà. Óñ³õ ó÷àñíèöü 
íàãîðîäèëè ïîäàðóíêàìè.

Вінничанкам 
дали звання 
 Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè Ïåòðî 
Ïîðîøåíêî ï³äïèñàâ Óêàç 
Ïðî â³äçíà÷åííÿ äåðæàâíè-
ìè íàãîðîäàìè Óêðà¿íè ç 
íàãîäè Ì³æíàðîäíîãî æ³íî-
÷îãî äíÿ. Ó öüîìó ñïèñêó º 
äâîº â³ííè÷àíîê.
Ïî÷åñíå çâàííÿ «Çàñëóæå-
íèé ïðàö³âíèê êóëüòóðè 
Óêðà¿íè» ïðèñâî¿ëè Âàëåí-
òèí³ Äîðîø — êåð³âíèêîâ³ 
íàðîäíîãî õîðîâîãî àìàòîð-
ñüêîãî êîëåêòèâó ñ³ëüñüêî-
ãîñïîäàðñüêîãî òîâàðèñòâà 
«Àãðîô³ðìà «Îëüãîï³ëü», 
Â³ííèöüêà îáëàñòü. Ïî÷åñíå 
çâàííÿ «Çàñëóæåíèé ë³êàð 
Óêðà¿íè» ïðèñâî¿ëè Ãàëèí³ 
Ïîáåðåæåöü — çàâ³äóâà÷ö³ 
îáëàñíîãî ë³êóâàëüíî-ä³à-
ãíîñòè÷íîãî ïóëüìîíîëî-
ã³÷íîãî öåíòðó Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ 
³ìåí³ Ì. ². Ïèðîãîâà.

КОРОТКОКОРОТКО

ÑÈÒÓÀÖ²ß

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Ïîíàä òðè ì³-
ñÿö³ òîìó, 22 ëèñ-
òîïàäà, î 8.40, 

íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå ¿õàâ 
ôóðãîí÷èê «Mercedes-Benz 310». 
Çà êåðìîì ñèä³â Äìèòðî Ê³âãà-
çîâ. Éîãî àâòîìîá³ëü çóïèíè-
ëè ïàòðóëüí³. Çàÿâèëè, ùî âî-
ä³é — ï’ÿíèé, ä³ñòàëè àëêîòåñòåð 
«Äðàãåð» ³ çàïðîïîíóâàëè ïîäóòè 
ó òðóáêó. ×îëîâ³ê ïîãîäèâñÿ. Òðó-
áî÷êó ðîçïàêîâóâàâ ñàìîñò³éíî.

Î 9.20, íà íüîãî ñêëàëè ïðî-
òîêîë çà  êåðóâàííÿ ó íåòâåðå-
çîìó ñòàí³. ßê ðîçïîâ³â Äìèòðî 
æóðíàë³ñòó RIA/20minut.ua, â³í 
çäèâóâàâñÿ öèôðàì, ÿê³ ïîêàçàâ 
ïðèëàä — 0,73 ïðîì³ëå. ² ïî-
ïðîñèâ ó ïîë³öåéñüêèõ ïî¿õàòè 
ðàçîì ó íàðêîäèñïàíñåð, ùîá 
ïðîéòè îãëÿä ó ë³êàðÿ-íàðêîëî-
ãà. Àëå ïàòðóëüí³ â³äìîâèëèñÿ. 
Òîìó Ê³âãàçîâ íàïèñàâ ó ïðîòî-
êîë³ «íå çãîäåí», ïî÷åêàâ, ïîêè 
«Ìåðñåäåñ» çàáåðå éîãî äðóã, ³ 
ïî¿õàâ ó ë³êàðíþ ñàìîñò³éíî.

— Ìåíøå ãîäèíè ïðîéøëî â³ä 
òîãî, ÿê ñêëàëè ïðîòîêîë, — êàæå 
Äìèòðî. — ² ÿ óæå áóâ ó íàðêî-
äèñïàñåð³. Ë³êàð ìåí³ ñêàçàâ ïðî-
äóòè «Äðàãåð», ÿêèé áóâ ó íèõ 
ó â³ää³ëåíí³. ² òåïåð âæå ïîêàçàëî 

íóë³, òîáòî òâåðåçèé. Íàðêîëîã 
íàêàçàâ øâèäêî òåëåôîíóâàòè 
íà «102», ùîá çðîáèòè îãëÿä 
ó ïðèñóòíîñò³ ïîë³öåéñüêèõ.

×åðåç ï³âãîäèíè ïðè¿õàâ òîé 
ñàìèé åê³ïàæ, ùî äî öüîãî 
ñêëàäàâ íà ÷îëîâ³êà ïðîòîêîë. 
Ê³âãàçîâ êàæå, ùî ó ïðèñóòíîñ-
ò³ ïàòðóëüíèõ ê³ëüêà ðàç³â äóâ 
ó òðóáêó ³ ïðèëàä ïîêàçóâàâ, ùî 
âîä³é òâåðåçèé.

— Ïîë³öåéñüê³ ò³ëüêè ïîñì³-
ÿëèñÿ, â³ääàëè ìåí³ êîï³þ ïðî-
òîêîëó, í³÷îãî í³äå íå ï³äïèñàëè, 
ðîçâåðíóëèñÿ ³ ïî¿õàëè, — êàæå 
Äìèòðî.

ЩО КАЖУТЬ У ПОЛІЦІЇ
Ìè çðîáèëè çàïèò äî ïàòðóëü-

íî¿ ïîë³ö³¿ îáëàñò³ ç ïðîõàííÿì 
íàäàòè â³äåî îãëÿäó Ê³âãàçîâà 
ç áîä³-êàìåð «êîï³â». Íåâäîâç³ 
îòðèìàëè â³äïîâ³äü: «Ìè çàëþáêè 
íàäàëè á äàíèé â³äåîìàòåð³àë, àëå 
ó çâ’ÿçêó ³ç íàÿâíèìè òåõí³÷íèìè 
ìîæëèâîñòÿìè ñòðîê çáåðåæåííÿ 
â³äåîçàïèñ³â º îáìåæåíèì. Òîìó 
çàïèòóâàíå â³äåî â³äñóòíº», — â³ä-
ïîâ³ëè ïîë³öåéñüê³. Äàë³ ñïðîáó-
âàëè ä³ÿòè ïî-³íøîìó: çâåðíóëè-
ñÿ äî ïðåñ-ñëóæáè óïðàâë³ííÿ, 
ùîá äîìîâèòèñÿ ïðî êîìåíòàð 
â³ä ïàòðóëüíîãî Ïàâëà Ìàë³-
øåâñüêîãî — ñàìå â³í ñêëàäàâ 
ïðîòîêîë.

ЧИ МОЖЕ ПОЛІЦЕЙСЬКИЙ 
«ДРАГЕР» ПОМИЛИТИСЯ?
Законно?  Їдете за кермом тверезі, 
а на вимогу поліцейських впевнено 
дуєте у «Драгер». Прилад все одно 
може знайти алкоголь у вашій крові. 
Так сталося з вінничанином Дмитром 
Ківгазовим. Що робити, якщо 
не довіряєте поліцейському пристрою?

Ïðîòå, ÷åðåç ïðåñ-ñåêðåòàðÿ 
Ïàâëî ïåðåäàâ, ùî íå ïàì’ÿòàº 
îáñòàâèí ö³º¿ «130-¿».

Ñïðàâó ðîçãëÿäîëè ó ñóä³16 ñ³÷-
íÿ. Ïàòðóëüíèõ íå áóëî. Ñóääÿ 
âèð³øèâ, ùî «ïèñüìîâ³ ïîÿñ-
íåííÿ ñâ³äê³â º øàáëîííèìè òà 
³äåíòè÷íîãî çì³ñòó», à ðåçóëüòà-
òàì «Äðàãåðà» íå ïîâ³ðèâ «÷åðåç 
â³äñóòí³ñòü ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè 
ñåðòèô³êàòó â³äïîâ³äíîñò³ òà 
ñâ³äîöòâà ïðî ïîâ³ðêó ðîáî÷î-
ãî çàñîáó». Âèð³øèâ Äìèòðà íå 
êàðàòè.

ЧИ Є ПРОБЛЕМИ 
З «ДРАГЕРАМИ»

Çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà â³-
ííèöüêèõ ïàòðóëüíèõ Îëåêñàíäð 
Ãàðêàâþê êàæå, ùî «Äðàãåð» 
íå ìîæå ïîìèëèòèñÿ.

— Âèïèëà ëþäèíà 100 ãðàì, — 
êàæå â³í. — Ïðèëàä ïîêàçóº 
0,8 ïðîì³ëå. À ÿêáè ¿¿ çëîâèëè 
÷åðåç ãîäèíó, òî áóëî á âæå 0,6. 
×îìó? Áî ïðîéøîâ ÷àñ. ² ó êîæ-
íîãî ñâî¿ îñîáëèâîñò³ îðãàí³çìó. 
ß ââàæàþ, ùî çà ãîäèíó ÷è ï³âòî-
ðè ëþäèíà ìîæå ñòàòè òâåðåçîþ.

Íà÷àëüíèê ñåêòîðó çâ’ÿçêó 
òà òåëåêîìóí³êàö³¿ ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ Þð³é Êóíèê äîäàº, ùî 
ó «Äðàãåð³â» íåìàº òåõí³÷íèõ îá-
ìåæåíü ïðè âèêîðèñòàíí³, ÿêùî 
íå äîòðèìóâàòèñÿ ¿õ, ðåçóëüòàò 
ìîæå áóòè íåòî÷íèì.

— ªäèíå, òåìïåðàòóðà ïîâ³òðÿ 
ìàº áóòè, ÿêùî íå ïîìèëÿþñÿ, 
â³ä –5 äî +50 ãðàäóñ³â, — êàæå 
â³í. — ßêùî íà âóëèö³ òåìïå-
ðàòóðà ³íøà, òî îñâ³äóâàííÿ, 
çàçâè÷àé, ïðîâîäèòüñÿ ó ñàëîí³ 
ïàòðóëüíîãî àâòîìîá³ëÿ. Ñâ³äêè 
òîä³ ñïîñòåð³ãàþòü ÷åðåç â³êíî. 
À ó ðîçäðóê³âö³ ïðèëàäó âêàçó-

ºòüñÿ òåìïåðàòóðà, çà ÿêî¿ ïðî-
õîäèâ îãëÿä. Öå ìîæíà ïîò³ì 
ïîäèâèòèñÿ.

Òàêîæ Êóíèê ïîêàçàâ äîêóìåí-
òè íà «Äðàãåð».

— Íàéãîëîâí³øèé äîêóìåíò 
äëÿ êîæíîãî òàêîãî ïðèëàäó — 
ñâ³äîöòâî ïðî êàë³áðîâêó ³ ïî-
â³ðêó. Â³í âèäàºòüñÿ îäèí ðàç 
íà ð³ê, — ñêàçàâ ïîë³öåéñüêèé. — 
Çàçíà÷àºòüñÿ äàòà, äî ÿêî¿ ñåðòè-
ô³êàò º ä³éñíèì. Áóäü-ÿêà ëþäè-
íà ìîæå ïîïðîñèòè ó ïàòðóëüíèõ 
öåé äîêóìåíò, ÿêùî ñóìí³âàºòüñÿ 
ó «Äðàãåð³». Ó íîâèõ ìîäåëÿõ º 
ôóíêö³ÿ, ÿêà àâòîìàòè÷íî áëîêóº 
ïðèñòð³é, ÿêùî ñïëèâàº òåðì³í 
ä³éñíîñò³.

Çàâ³äóâà÷ þðèäè÷íîãî ñåêòî-
ðó ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ ²ãîð Ñåìåí÷óê êàæå, ùî 
ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè Ê³âãàçîâà 
â³äñóòí³ äîêóìåíòè íà ïðèëàä, 
áî í³õòî íå ïðîñèâ ¿õ íàäàòè. 
À ïîë³öåéñüêèõ ìîãëè ïðîñòî 
íå âèêëèêàòè íà çàñ³äàííÿ.

ЧИ МІГ ЗА ГОДИНУ СТАТИ 
ТВЕРЕЗИМ?

Ãîëîâíèé ë³êàð îáëàñíîãî íàð-
êîäèñïàíñåðó Ïàâëî Ñëîáîäÿíþê 
êàæå, ùî âèïàäêè, êîëè ëþäèíà 
ïðè¿æäæàº ó íàðêîäèñïàíñåð, äî-
òðèìóþ÷èñü äâîõ ãîäèí, ³ âèÿâ-
ëÿºòüñÿ òâåðåçîþ, áóâàþòü, àëå 
ð³äêî.

— Äóìàþ, ùî ïðîòâåðåç³òè â³í 
ì³ã. Ó êîæíîãî ð³çí³ âëàñòèâîñò³ 
îðãàí³çìó, — ãîâîðèòü Ñëîáîäÿ-
íþê. — Öå çàëåæèòü â³ä âåíòèëÿ-
ö³¿ ëåãåí³â, â³ä ðîáîòè ïå÷³íêè… 
À â³ä ìîìåíòó ñêëàäàííÿ ïðî-
òîêîëó ëþäèíà ìàº äâ³ ãîäèíè 
íà òå, ùîá çâåðíóòèñÿ äî íàñ 
çà ïîâòîðíèì îãëÿäîì.

Заступник начальника вінницьких патрульних Олександр 
Гаркавюк. Він каже, що «Драгер» не може помилитися
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— Êîëè ïðèõî-
äÿòü ³ç ðîçïîâ³ä-
ÿìè ïðî øàõðàé-

ñòâà, ïèòàºìî: íó, õ³áà íå ÷èòàºòå 
ãàçåò, íå äèâèòåñü òåëåâ³çîð? ² 
³íôîðìàö³¿ â ³íòåðíåò³ ïîâíî. Àëå 
ëþäè êàæóòü, ùî ïðî÷èòàëè ïðî 
òó ÷è ³íøó ñõåìó îáìàíó ò³ëüêè, 
êîëè âæå ñòàëè æåðòâîþ, — êàæå 
çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà ì³ñüêî¿ 
ïîë³ö³¿ — íà÷àëüíèê ñë³ä÷îãî 
â³ää³ëó Ìàêñèì Ðèæîâ. — Ñòà-
òèñòèêà øàõðàéñòâ ïîñò³éíî 
çá³ëüøóºòüñÿ íà 10–15 â³äñîòê³â. 
² çðîçóì³ëî, ùî ðåàëüíà ê³ëüê³ñòü 
îøóêàíèõ á³ëüøà â³ä îô³ö³éíî¿ 
³íôîðìàö³¿, áî íå êîæíèé çàÿâ-
ëÿº ïðî îáìàí.

Òèì íå ìåíøå ç òàêèìè çâåð-
íåííÿìè äî â³ííèöüêî¿ ïîë³ö³¿ 
ùîäíÿ ïðèõîäÿòü ó ñåðåäíüîìó 
ïî 10 ëþäåé. ² âæå ç ïî÷àòêó ðîêó 
â³äêðèëè á³ëüøå 250 êðèì³íàëü-
íèõ ïðîâàäæåíü ïðî øàõðàéñòâà. 

ßê³ ñàìå ñõåìè ñïðàöüîâóâàëè 
öüîãî ðîêó? Ìàêñèì Ðèæîâ ðîç-
ïîâ³â íà ïðèêëàäàõ, ÿê³ ðîçñë³-
äóþòü çàðàç éîãî ï³äëåãë³.

КУПИ-ПРОДАЙ 
Îáìàíè ó ñôåð³ êóïè-ïðîäàé 

ïðîöâ³òàþòü íå ïåðøèé ð³ê. 
Çäåá³ëüøîãî ëþäè ïîòðàïëÿþòü 
â îáîðîò øàõðà¿â çà îãîëîøåí-
íÿìè íà OLX.

— Æ³íêà çàìîâèëà ïîðîäèñòó 
ê³øêó — øîòëàíäñüêó âèñëîâó-
õó, — ðîçêàçóº ñï³âðîçìîâíèê. — 
Âîíà áóëà ó ìåíå íà ïðèéîì³ ³ 
ðîçêàçóâàëà, ùî òàêà êîøòóº 
5 òèñÿ÷, à âîíà çíàéøëà ó Õàð-
êîâ³ çà 2 òèñÿ÷³. Íå ïåðåðàõîâó-
âàëà ãðîø³ äî îñòàííüîãî, ïîêè 
ïðîâ³äíèê ïî¿çäà íå ïîäçâîíèâ: 
«ê³øêó îòðèìàâ — çóñòð³÷àéòå». 
Ï³ñëÿ öüîãî æ³íêà ñêèíóëà ãðîø³ 
ïðîäàâöþ, à ÿê ïîáà÷èëà ïîò³ì òó 
ê³øêó, òî áóëà øîêîâàíà. Ó êî-
ðîáö³ áóâ òàêèé íåùàñíèé ê³ò, 
í³áè éîãî äåñü íà âîêçàë³ çíà-
éøëè. Áåç õâîñòà, â ëèøàÿõ… 
Âîíà éîãî â³äïóñòèëà íà âñ³ ÷î-
òèðè ñòîðîíè, à ïîò³ì ïðèéøëà 
äî íàñ ïðîñèòè, ùîá çíàéøëè 
ëþäèíó, ÿêà ¿¿ íàäóðèëà, ùå é 
òàê ïîñì³ÿëàñÿ.

Ùå îäèí ïðèêëàä ³ç ñåð³¿ êóïè-
ïðîäàé, àëå ³íøîãî òèïó øàõðàé-

ñòâà. Òóò ïîòåðï³ëà â³ííè÷àíêà 
áóëà ïðîäàâöåì é ìàëà îòðèìàòè 
íà ñâîþ êàðòó êîøòè çà òîâàð. 
Àëå ³ òîâàð âòðàòèëà, ³ ãðîøåé 
íå îòðèìàëà.

— Ä³â÷èíà ïðîäàâàëà õîðî-
øèé êîìï’þòåð, çà 40 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü, — ðîçïîâ³äàº Ìàêñèì 
Ðèæîâ. — Çàìîâíèê ïðèñëàâ 
òàêñèñòà çàáðàòè ïîêóïêó (çà-
çâè÷àé ó òàêèõ âèïàäêàõ òàêñèñòè 
íå â êóðñ³, ¿õ íàéìàþòü ïåðåâåçòè 
âàíòàæ). Óñå â³äáóëîñÿ çà 5 õâè-
ëèí. Ä³â÷èíà çóñòð³ëà òàêñèñòà ³ 
îòðèìàëà ÑÌÑ-êó ïðî çàðàõóâàí-
íÿ íà ðàõóíîê 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
â³ääàëà êîìï’þòåð, ï³øëà çí³ìàòè 
êîøòè — íà êàðòö³ í³ êîï³éêè.

ßê êàæå ãîëîâíèé ñë³ä÷èé 
ì³ñòà, øàõðà¿â âèêðèëè. Êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ç³ çâè-
íóâà÷åííÿì ì³ñöåâèõ àôåðèñò³â 
ïðîäîâæóþòü ðîçñë³äóâàòè.

НЕВМИРУЩІ АФЕРИ 
Øàõðàéñòâ ç êàðòêàìè, ÿê 

ãîâîðèòü Ìàêñèì Ðèæîâ, çàðàç 
áàãàòî. Àôåðèñòè ïðîäîâæóþòü 
äçâîíèòè, íàçèâàòèñÿ áàíê³â-
ñüêèìè ïðàö³âíèêàìè, ùîá âè-
ïèòàòè ñåêðåòíèé êîä.

— Áàãàòî ëþäåé áåðóòü ó÷àñòü 
ó âñ³ëÿêèõ àêö³ÿõ, äå âêàçóþòü 
ñâî¿ êàðòêîâ³ ðàõóíêè. Ïîò³ì 
øàõðà¿ öèì êîðèñòóþòüñÿ, òå-
ëåôîíóþòü ³ ïðîñÿòü íàçâàòè 
ÑVV-êîä, ÿêèé íå ìîæíà ïîâ³-
äîìëÿòè í³êîìó. ßêùî ëþäèíà 
íàçâå öåé êîä — îòðèìàº ÑÌÑ-
ïîâ³äîìëåííÿ «êîøòè çíÿò³».

² ïðîäîâæóþòüñÿ øàõðàéñòâà 
ï³ä ïðèâîäîì çâ³ëüíåííÿ ðîäè÷à 
ç ïîë³ö³¿.

— ¯õ ñòàëî òðîõè ìåíøå, àëå 
âñå îäíî º, — ãîâîðèòü Ìàêñèì 
Ðèæîâ. — ßêùî ò³ëüêè îòðèìóºòå 
äçâ³íîê ïðî çâ³ëüíåííÿ çà ãðîø³ 
ç ïîë³ö³¿, îäðàçó äçâîí³òü «102», 
áî öå 100 â³äñîòê³â øàõðàéñòâî. 
Ïîë³öåéñüê³ â æîäíîìó ðàç³ 
íå áóäóòü òåëåôîíóâàòè ðîäè÷àì 
³ âèìàãàòè ãðîøåé.

ЩОДНЯ ПИШЕМО ПО ДЕСЯТЬ 
ЗАЯВ НА АФЕРИСТІВ 
Обережно, шахраї  Більше 250 нових 
кримінальних проваджень про обман 
відкрили вже цього року. У поліції 
розповіли, що вінничани пишуть 
по 10 заяв щодня. Яких афер зараз маса? 
Схеми з котом у коробці, липову СМС-ку 
на 40 тисяч і вигадані ВАЗи у лізинг

Íàéá³ëüøå ïîøèðåíèé ïðèâ³ä 
âèìàíèòè êîøòè çà ö³ºþ ñõå-
ìîþ — ðîäè÷ ïîòðàïèâ ó ÄÒÏ, 
ïîòð³áíå íåãàéíå îïåðàòèâíå 
âòðó÷àííÿ éîìó ÷è ïîòåðï³ë³é ç 
éîãî âèíè ëþäèí³.

— Áóêâàëüíî òèæäåíü òîìó òå-
ëåôîíóþòü äî æ³íêè â³ä ³ìåí³ ¿¿ 
ñèíà, ñòâîðþþ÷è øóìè â òåëåôî-
í³ (º â ìîá³ëüíèé äîäàòêàõ çàðàç 
òàêà ïîñëóãà), ³ ïîâ³äîìëÿþòü: 
çáèâ ëþäèíó, òðåáà òåðì³íîâî 
êîøòè. Æ³íêà âçÿëà ç äîìó âñ³ 
ãðîø³ äî îñòàííüî¿ êîï³éêè, à öå 
10 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ³ ïîá³ãëà äî àé-
áîêñó. Óæå êîëè ïîâåðòàëàñÿ äî-
äîìó, á³ëÿ ï³ä’¿çäó çóñòð³ëàñÿ ³ç 
ñèíîì, ÿêèé ç ðîáîòè ïðèéøîâ. 
Òîáòî âîíà íàâ³òü íå ïåðåäçâî-
íèëà éîìó, îäðàçó çàïëàòèëà, áî 
ñòâîðèëè ïñèõîåìîö³éíó ñèòó-
àö³þ…

КОЛИ ЗАСЛІПИЛО 
Ãîëîâíèé ñë³ä÷èé ì³ñòà òàêîæ 

ðîçïîâ³â ïðî ïîñò³éí³ ñïðîáè â³-
ííè÷àí óçÿòè êðåäèò áåç äîâ³äêè 
ïðî äîõîäè çà îãîëîøåííÿìè, ùî 
ðÿá³þòü íà êîæíîìó ñòîâï³.

— Öå íå íîâèé âèä øàõðàé-
ñòâà, àëå äóæå ïîïóëÿðíèé, — 
ãîâîðèòü â³í. — Ó ãàçåòàõ, â ³í-
òåðíåò³, íà ðåêëàìàõ ó ì³ñöÿõ 
âåëèêîãî ñêóï÷åííÿ ëþäåé º 
îãîëîøåííÿ «ïîçè÷àºìî ãðîø³». 
200 òèñÿ÷, 100 òèñÿ÷, 10 òèñÿ÷ 
äî çàðïëàòè. Ëþäè ïðèõîäÿòü 
â ö³ îô³ñè, äå ¿ì ðîçêàçóþòü ãàð-
í³ êàçêè, ³ ï³äïèñóþòü äîãîâ³ð, 
íå ÷èòàþ÷è. À â òîìó äîãîâîð³ 

ïðîïèñàëè, ùî áåðóòü ³ç ëþäèíè 
ãðîø³ çà ³íôîðìàö³éí³ ïîñëóãè.

— Ïåðåä òèì, ÿê ³òè äîìîâ-
ëÿòèñÿ ïðî ïîçèêó â ïðèâàòíó 
ñòðóêòóðó, çâåðí³òüñÿ â ïîë³ö³þ 
çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ ³ ç’ÿñóéòå, 
÷è íå áóëî íàð³êàíü â³ä ³íøèõ 
íà öþ êîíòîðó, — ðàäèòü ãîëî-
âíèé ñë³ä÷èé Â³ííèö³.

Ùå â³í ðîçïîâ³â, ùî â³ííè÷àíè 
ñêàðæàòüñÿ íà øàõðàéñòâà ç àâòî-
ìîá³ëÿìè ó ë³çèíã:

— ª ê³ëüêà êðèì³íàëüíèõ 
ïðîâàäæåíü ïðî ðîáîòó ñòðóê-
òóð ç ïðîäàæó àâòîìîá³ë³â ó ë³-
çèíã. Îô³ñè ¿õ çíàõîäÿòüñÿ â Êè-
ºâ³. ßêùî ðèíêîâà âàðò³ñòü àâòî, 
íàïðèêëàä, 100 òèñÿ÷, òî âîíè 
íà ñàéò³ ñòàâëÿòü 53 òèñÿ÷³. Ïîêó-
ïåöü ïðè¿æäæàº, óêëàäàº äîãîâ³ð 
³ äàº çàâäàòîê â 10–15 â³äñîòê³â 
âàðòîñò³ ìàøèíè. Ïîò³ì éîìó 
òåëåôîíóþòü ³ êàæóòü, ùî áóâ 
àóêö³îí ³ öÿ ìàøèíà âæå êîøòóº 
íàâ³òü íå 100, à 150 òèñÿ÷. Çâ³ñ-
íî, ëþäèíà âæå â³äìîâëÿºòüñÿ 
â³ä ïîêóïêè ³ ïðîñèòü ïîâåðíóòè 
ãðîø³. ¯é â³äïîâ³äàþòü: âèáà÷-
òå, âè ï³äïèñàëè äîãîâ³ð ïðî òå, 
ùî äîáðîâ³ëüíî âíåñëè êîøòè 
çà êîíñóëüòàòèâí³ ïîñëóãè…

ßê³ ìàøèíè ô³ãóðóþòü â öèõ 
³ñòîð³ÿ? Ìàêñèì Ðèæîâ êàæå 
ïðî íîâ³ ìîäåë³ ÂÀÇ³â ÷è ïðî 
«Øåâðîëº», òîáòî áþäæåòí³ àâòî-
âàð³àíòè. À ñê³ëüêè ëþäè âòðà÷à-
þòü íà òàêèõ óãîäàõ? Ó â³äîìèõ 
â³ííèöüê³é ïîë³ö³¿ åï³çîäàõ ïî-
òåðï³ë³ ïëàòèëè ïî 10–15 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

ПОКАРАННЯ ЗА ШАХРАЙСТВО
(заволодіння чужим майном або придбання 
права на майно шляхом обману чи 
зловживання довірою) визначає стаття 190 
Кримінального кодексу України.

Варіанти «мінімум»: 
 від 850 грн штрафу,

 до 2 років виправних робіт,

 до 3 років обмеження волі.

 

За повторне, групове або зі значною 
шкодою:
 від 850 до 1700 грн штрафу,

 до 2 років виправних робіт,

 до 5 років обмеження волі,

 до 3 років позбавленні волі.

У великих розмірах або з використанням 
техніки:
 від 3 до 8 років позбавлення волі.

 

У особливо великих розмірах:
  від 5 до 12 років позбавлення волі 

з конфіскацією майна.

ШАХРАЇ ДУРЯТЬЛЮДЕЙ ВСЕ БІЛЬШЕ
Поліцейські дані з початку 2018-го року по Вінниці та Вінницькому району 

Часто історії обманів переходять із статусу кримінального провадження у цивільні 
справи. А такі люди мають вирішувати між собою у суді.

ЗА ОБМАН НА ГРОШІ САДЯТЬ НЕЧАСТО

> 250 
кримінальних проваджень 

про шахрайство 

на 10-15% 
щороку більшає випадків 

шахрайств 

до 10 
людей щодня звертають 

в поліцію через факт обману 

Ãîëîâíèé ñë³ä÷èé 
ì³ñòà ðåêîìåíäóº 
â êîæíîìó 
íåçðîçóì³ëîìó 
âèïàäêó òåëåôîíóâàòè 
íà íîìåð «102»

Запустять завод 
 Ó ×å÷åëüíèöüêîìó 
ðàéîí³ â³äêðèþòü ìîëî-
êîçàâîä. Íà íüîìó áóäóòü 
âèðîáëÿòèñÿ âñ³ âèäè 
ìîëî÷íî¿ ïðîäóêö³¿, îêð³ì 
ìàñëà. Ïîòóæí³ñòü ï³äïðè-
ºìñòâà äîçâîëèòü ïåðå-
ðîáëÿòè 5 òîíí ìîëîêà 
íà äîáó. ßê³ñòü ïðîäóêö³¿ 
êîíòðîëþâàòèìåòüñÿ òà 
ïåðåâ³ðÿòèìåòüñÿ çã³äíî ³ç 
ì³æíàðîäíèì ñòàíäàðòîì. 
Çàâîä ðîçì³ñòèòüñÿ íåïîäà-
ë³ê âæå ³ñíóþ÷î¿ ôåðìè, äå 
º 185 êîð³â. Íà íüîìó áóäå 
³íîçåìíà òåõí³êà.

Ледь не 
вистрибнув 
 Äî ïîë³ö³¿ çàòåëåôîíó-
âàëà æ³íêà òà ïîâ³äîìèëà, 
ùî ¿¿ 25-ð³÷íèé ñèí íàìà-
ãàâñÿ ïîê³í÷èòè ç æèòòÿì. 
Äâà åê³ïàæ³ ïîë³ö³¿ ïðèáó-
ëè íà ì³ñöå âèêëèêó.
«Òàì âîíè ïîáà÷èëè ìîëî-
äîãî õëîïöÿ, ÿêèé ïîâèñ 
ó â³êí³ ÷åòâåðòîãî ïîâåðõó, 
òðèìàþ÷èñü ðóêàìè çà ï³ä-
â³êîííÿ. Äâîº ïàòðóëüíèõ 
çàëèøèëèñÿ âíèçó ³ ïî÷àëè 
âìîâëÿòè éîãî íå ñòðè-
áàòè. Ùå òðîº ï³äíÿëèñü 
íà ÷åòâåðòèé ïîâåðõ òà 
çàéøëè äî êâàðòèðè, ÿêó 
¿ì â³ä÷èíèëà ìàòè õëîïöÿ. 
Øâèäêî ï³äá³ãøè äî â³êíà, 
ä³â÷èíà-ïàòðóëüíà âõîïèëà 
ñàìîãóáöÿ çà ðóêè ³ çàòÿã-
íóëà éîãî íàçàä äî êâàð-
òèðè», — ïèøå ó Ôåéñáóê 
Ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ. Ìàòè 
ðîçïîâ³ëà, ùî ó íüîãî öå 
âæå òðåòÿ ñïðîáà ñàìîãóá-
ñòâà. Äî õëîïöÿ âèêëèêàëè 
ìåäèê³â.

Допомога дітям 
та військовим 
 Äî Â³ííèö³ ïðèáóâ 
÷åðãîâèé ãóìàí³òàðíèé 
âàíòàæ â³ä àìåðèêàíñüêîãî 
ì³ñòà-ïîáðàòèìà Á³ðì³íãåì. 
Öå — 11 êîðîáîê ìåäè÷íèõ 
çàñîá³â. Ó âàíòàæ³ — ëàì-
ïè-äåòåêòîðè äëÿ ³íòóáàö³¿ 
ñòðàâîõîäó, ì³øêè äëÿ 
á³îëîã³÷íî íåáåçïå÷íèõ â³ä-
õîä³â, ðóêàâè äëÿ âèì³ðþ-
âàííÿ òèñêó, ïðîñòèðàäëà 
äëÿ çíåçàðàæóâàíî¿ çàâ³ñè, 
áàâîâíÿí³ êîâäðè òîùî.
— Çàãàëîì ìàº íàä³éòè 
45 êîðîáîê ç ìåäè÷íèìè 
çàñîáàìè. Ìè ¿õ ðîçïîä³-
ëèìî ³ ïåðåäàìî äî äèòÿ÷èõ 
ìåäè÷íèõ çàêëàä³â òà â çîíó 
ÀÒÎ äëÿ ïîòðåá íàøèõ â³é-
ñüêîâèõ, — ðîçïîâ³â íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó ç ïèòàíü íàä-
çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ì³ñüêî¿ 
ðàäè Îëåã Ïàðô³ëîâ.

КОРОТКОКОРОТКО
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Æàíð, ó ÿêîìó 
Ñåðã³é ñòâîðèâ 
ãðó — ñêðîëë-

øóòåð. Çàçâè÷àé, âîíè éäóòü ÿê 
êîñì³÷í³ ³ãðè. Òèïó, ùîñü â í³é 
ìàº ë³òàòè: êîðàáë³ òàì, ÷è ë³òà-
êè. Àëå õëîïåöü çðîáèâ íàçåì-
íèé âàð³àíò. Ãåðîé (ïðÿìî ÿê 
â Ìàð³î) éäå âïåðåä ³ çóñòð³÷àº 
íà ñâîºìó øëÿõó âîðîã³â. Ïðè íà-
êîïè÷åíí³ ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³ î÷îê, 
ïåðåä ãåðîºì ç’ÿâëÿºòüñÿ ÿêèéñü 
áîñ, ÿêîãî âè ìàºòå ïåðåìîãòè.

Êîæåí áîñ ìàº óí³êàëüíèé ð³ç-
íîâèä àòàêè òà ïîòóæí³ñòü óäà-
ðó. ¯õ âñüîãî ê³ëüêà. Ñåðåä íèõ 
îïîçèö³îíåð Íàâàëüíèé, ë³äåð 
ÊÍÄÐ Ê³ì ×åí Èí, ïðåçèäåíò 
ÑØÀ Òðàìï ³ ðåïåð Face, ³ áëî-
ãåð Þð³é Õîâàíñüêèé. Êîðîòøå, 

âñ³, õòî òàê ÷è ³íàêøå «íàñîëèâ» 
Ïóò³íó.

— Çîâñ³ì çàáóâ. Âè ãðàºòå ñà-
ìèì Ïóò³íèì. ² ÿ íå ñõâàëþþ 
öþ ëþäèíó â ñâî¿é ðîçðîáö³. 
Íàâïàêè, õî÷ó ïîêàçàòè, ùî â³í 
í³ ïåðåä ÷èì íå çóïèíèòüñÿ. Â³í 
ëàäåí âáèâàòè ³ éòè ïî ãîëîâàõ 
çàðàäè ñâî¿õ êðèâàâèõ ö³ëåé, — 
ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é 

ЖУРНАЛІСТИ НЕ ЗРОЗУМІЛИ 
Äî öüîãî Ñåðã³é ñòâîðþâàâ 

á³ëüø ïðîñòåíüê³ ³ãðè. Ïîò³ì, 
ÿê â³í êàæå, ïîðàäèâñÿ ç ðîçóì-
íèìè ëþäüìè, ÿê³ íà ïàëüöÿõ 
ïîÿñíèëè, ÿê òî âñå ðîáèòüñÿ. 
Ïîðàäèëè â³äøòîâõóâàòèñÿ â³ä 
³íòåðíåò-ìåì³â. Â³í ³ ïîäóìàâ, 
à ÷îãî á òî éîìó íå çðîáèòè ãðó 
ç íåâìèðóùîãî ìåìó — ç Ïóò³-
íà. Îò ³ âèéøîâ öåé áåçê³íå÷-
íèé øóòòåð, ùî â íüîìó ãðàâåöü 
ïðîáèðàºòüñÿ êð³çü ïåðåøêîäè ç 

ВІННИЧАНИН РОЗРОБИВ 
СКАНДАЛЬНУ ГРУ ПРО ПУТІНА
Побути Путіним  Нещодавно вінничанин 
Сергій Куценко створив «стрілялку» про 
лідера РФ і вона одразу стала популярною. 
За словами хлопця, його гра «PUTIN 20!8», 
то яскравий приклад тиранії політика, 
хоча і подана у жартівливому вигляді. Ми 
зустрілися і поговорили з ним про деталі 
цього шуттера та плани майбутніх розробок

á³òêî³í³â, ËÃÁÒ-àêòèâ³ñò³â, êàðà-
òèñò³â, ðàêåò ÑÐÑÐ, íó ³ áîñ³â. 
Êîðîòøå, òî âñå àêòóàëüí³ñòü 
ñüîãîäåííÿ. Ãðà îäðàçó çàö³êà-
âèëà ÇÌ².

— Óâå÷åð³ çàëèâ ¿¿ íà Steam 
(îíëàéí-ñåðâ³ñ öèôðîâîãî ïî-
øèðåííÿ êîìï'þòåðíèõ ³ãîð ³ 
ïðîãðàì — àâò.), à íàñòóïíîãî 
ðàíêó íà ïîøò³ âæå âèñ³ëè ïîâ³-
äîìëåííÿ ç ë³íêàìè íà ìàòåð³àëè 
ÇÌ². Ùîñü ïîíàä äåñÿòîê âèäàíü 
íàïèñàëè ïðî «PUTIN 20!8».

Ó îá³ä íà â³ííè÷àíèíà âè-
éøëà æóðíàë³ñòêà òåëåêàíàëó 
«Äîæäü». Çàïðîïîíóâàëà ïîãî-
âîðèòè ïî Ñêàéïó. Â³í â³äìîâèâ-
ñÿ. Àëå ³íòåðâ’þ ¿é âñå æ òàêè 
äàâ. Ï³çí³øå òàì âèéøëà ñòàòòÿ 
ç çàãîëîâêîì, ùîñü íà êøòàëò 
«Âèííè÷àíèí ðàçðàáîòàë èãðó 
ïðî Ïóòèíà». Ñåðã³é ãîâîðèòü, 
ùî éîìó öå íå ñïîäîáàëîñü, áî 
â³í íå õîò³â, ùîá õòîñü çíàâ ïðî 
íüîãî. Àëå ùî âæå áóëî ðîáèòè.

— Ïðèêðî, ùî æóðíàë³ñòè, ç 
ÿêèìè ìåí³ äîâåëîñÿ ñï³ëêóâàòè-
ñÿ, íåïðàâèëüíî òðàêòóâàëè ìî¿ 
ñëîâà. ß íå êàçàâ, ùî ãðà ïîçà 
ïîë³òèêîþ. ß ïàòð³îò ñâîº¿ êðà¿-
íè ³ ÿê ñâ³äîìà ëþäèíà íå ìîæó 
çàëèøàòèñÿ îñòîðîíü òîãî, ùî 
â³äáóâàºòüñÿ íà ìî¿é Áàòüê³âùè-
í³, — êàæå Ñåðã³é. — Ìîÿ õàòà 
íå ñêðàþ, ÿ òàê ñàìî ââàæàþ, 
ùî Õóò³í ïóé, ³ îáîâ’ÿçêîâî äî-
ïîâíþ ãðó òàêèì íàïèñîì. Àëå 
òðîõè çãîäîì.

У розробку гри хлопець грошей 
не вкладав. Вона і без того стала 
популярною. Її стали завантажу-
вати. Коштує вона два долари. 
Але зараз там діє знижка 30%, 
тож виходить зовсім недорого. 
За тиждень її купили понад дві 
тисячі людей.
— Як тільки все це заспокоїться, 
візьмусь за розробку гри про сві-
тову політику. Щось типу того, 
якою буде Росія через чотири 
роки. Пам’ятаєте, як ото в амери-

канських фільмах початку нульо-
вих, де якісь безхатьки гріються 
біля бочок з вогнищем? Скоріш 
за все, Путін там також буде. Але 
вже в ролі напівлюдини і напів-
кіборга. Може там з’явиться і 
Навальний. Його ж звинувачу-
ють у співпраці з урядом США. 
То може його герой бігатиме 
в трусах з прапором Америки 
і якось провокуватиме Путіна. 
Ще немає чіткої концепції, але 
думаю, буде цікаво.

Планує нову гру

Один з різновидів протистоянь у грі. Голова Олексія 
Навального атакує літак, що ним керує Путін
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Презентували 
книгу 
 Ó ñåë³ Êóìàí³âö³ Õì³ëü-
íèöüêîãî ðàéîíó â³äáóëàñÿ 
ïðåçåíòàö³ÿ êíèãè êðàºç-
íàâöÿ, ïåäàãîãà Í³íè Êèðè-
ë³âíè Êðàâ÷óê-Îâ÷àðóê.
Êíèãà «Áàòüê³âñüêèìè 
ñòåæêàìè, Êóìàí³âö³» áóëà 
â³ä³áðàíà äëÿ äðóêó çà êî-
øòè îáëàñíîãî áþäæåòó 
â ðåçóëüòàò³ êîíêóðñó «Ìîÿ 
Â³ííè÷÷èíà», çàïî÷àòêîâà-
íîãî æóðíàëîì «Â³ííèöü-
êèé êðàé». Âîíà óâ³éøëà 
äî äåñÿòêè êðàùèõ òâîð³â 
êðàºçíàâ÷î¿ òåìàòèêè, ïî-
äàíèõ íà êîíêóðñ.

Діставали 
з-під криги 
 ×îëîâ³ê ïåðåõîäèâ Ï³â-
äåííèé Áóã ³ ïðîâàëèâñÿ.
— Äî Ñëóæáè ïîðÿòóíêó 
«101» 10 áåðåçíÿ î 18.36 íà-
ä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
òå, ùî â ðàéîí³ âóë. Ãîíòè 
â îáëàñíîìó öåíòð³ íà ñå-
ðåäèí³ ð³÷êè Ï³âäåííèé 
Áóã ï³ä ë³ä ïðîâàëèëàñÿ 
ëþäèíà, — ïîâ³äîìëÿþòü 
ó â³äîìñòâ³. Íà âèêëèê 
íàïðàâèëèñü ñ³ì ðÿòóâàëü-
íèê³â. Íà ì³ñö³ çà äîïîìî-
ãîþ øòóðìîâî¿ äðàáèíè òà 
ðÿòóâàëüíî¿ ìîòóçêè âîíè 
âèòÿãëè ïîòåðï³ëîãî ç âîäè, 
ï³ñëÿ ÷îãî ïåðåäàëè ÷îëîâ³-
êà ìåäèêàì. Íà øâèäê³é äî-
ïîìîç³ 36-ð³÷íîãî ÷îëîâ³êà 
äîñòàâèëè äî ë³êàðí³ ¹ 2. 
×îëîâ³ê â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿ 
â³äìîâèâñÿ.

Відновили клуб 
у Павлівці 
 Â³äðåìîíòóâàëè áóäèíîê 
êóëüòóðè, ÿêèé ïîñòðàæ-
äàâ â³ä âèáóõ³â â³éñüêîâîãî 
àðñåíàëó â ñåë³ Ïàâë³âêà. 
Çà ³íôîðìàö³ºþ ðàéäåðæàä-
ì³í³ñòðàö³¿ Êàëèí³âüêîãî 
ðàéîíó, ça êîøòè ðaéîííîãî 
áþäæåòó ía çaãaëüíó ñóìó 
450 òèñÿ÷ ãðèâåíü òà 
ñïîíñîðñüêó äîïîìîãó ïðî-
âåëè ðåìîíò òa çaêóïèëè 
ïðåäìåòè ³íòåð’ºðó, ìåáë³ 
â ãëÿäaöüêó çaëó, ãðèìåð-
íó òa ³íø³ ïðèì³ùåííÿ. 
Íàãàäàºìî, ñåëî Ïàâë³âêà 
íàéá³ëüøå ïîñòðàæäàëî 
â³ä âèáóõ³â íà â³éñüêîâîìó 
àðñåíàë³ âîñåíè 2017 ðîêó.
«Â ïëaíaõ — äî ê³íöÿ ðîêó 
ïðîâåñòè óòåïëåííÿ ôañaäó 
ñ³ëüñüêîãî áóäèíêó êóëüòóðè, 
âèêîðèñòîâóþ÷è êîøòè ñ³ëü-
ñüêîãî áþäæåòó. A òaêîæ — 
ïåðåêðèòòÿ äaõó øêîëè, 
añôaëüòóâaííÿ äîð³ã», — 
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåí³.

КОРОТКОКОРОТКО

ËÀÉÔ

Три роботи Володимира Зайця 
зафіксовані у Книзі рекордів 
України. Під час Помаранчевої 
революції він написав картину, 
в центрі якої зобразив портрет 
Віктора Ющенка. Решту сюжету 
дописували учасники Майдану, 
а також жителі багатьох регіо-
нів держави. Почали вінничани, 
а завершили мешканці Хоружів-
ки, малої батьківщини Ющенка. 

Володимиру Зайцю належить ще 
два вітчизняні рекорди — карти-
на, довжиною 110 метрів, із зо-
браженням дітей різних народів 
і національностей, які тримають-
ся за руки, полотно також ство-
рювали колективно; рекордним 
за розміром є також вказівник, 
що знаходиться у райцентрі Бар 
біля коледжу транспорту та бу-
дівництва.

Три роботи майстра у Книзі рекордів України 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Ï³ñëÿ Ðåâî-
ëþö³¿ ïàì’ÿòíèê 
ïåðåâåçëè äî Íàö³-
îíàëüíîãî óí³âåð-

ñèòåòó «Êè¿âñüêà ïîë³òåõí³êà», — 
êàæå Âîëîäèìèð Çàºöü. — Éîãî 
ðåêòîð Ìèõàéëî Çãóðîâñüêèé 
ïîãîäèâñÿ âçÿòè ðîáîòó íà çáå-
ðåæåííÿ. Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ îá-
ãîâîðþâàëè ïèòàííÿ ìîæëèâîãî 
éîãî âñòàíîâëåííÿ íà òåðèòîð³¿ 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
âæå âèçíà÷èëè ì³ñöå — íà ïëî-
ù³ á³ëÿ óí³âåðñèòåòñüêîãî Ïàëàöó 
ìèñòåöòâ. Îäíàê íà âñå ïîòð³áí³ 
êîøòè. Ñïîíñîð³â çíàéòè íåïðî-
ñòî. Ï³ñëÿ ðîçìîâè ïàíà Âîëîäè-
ìèðà ç äèðåêòîðîì Íàö³îíàëüíîãî 
ìåìîð³àëüíîãî êîìïëåêñó Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ Ñîòí³ — Ìóçåþ Ðåâîëþ-
ö³¿ Ã³äíîñò³ ²ãîðåì Ïîøèâàéëîì, 
ïàí ²ãîð ïîâ³äîìèâ, ùî òàêèé åêñ-
ïîíàò ïîâèíåí áóòè ó ìàéáóòíüî-
ìó ìóçå¿. Àäæå äî íüîãî òîðêà-
ëèñÿ ðóêè áàãàòüîõ ìàéäàí³âö³â. 
Ñâîº òåïëî çàëèøèëè õëîïö³, ÿê³ 
ç Ìàéäàíó â³äïðàâëÿëèñÿ ó çîíó 
áîéîâèõ ä³é íà Äîíáàñ.

ПЕРШИМИ ПОМІЧНИКАМИ 
СТАЛИ ДОЧКА ТА ШКІЛЬНИЙ 
ТОВАРИШ 

Çàäóì ðåàë³çóâàòè íåçâè÷íèé 
ïðîåêò âèíèê ó Âîëîäèìèðà Çàé-
öÿ, êîëè â³í ïîáà÷èâ íà óçë³ññ³ 
á³ëÿ ñâîãî ñåëà Çàòîêè çð³çàíå 
äåðåâî. Âîíî ìàëî äóæå òîâñòèé 
ñòîâáóð. Ïîíàä ìåòð ó ä³àìåòð³. 
Âîëîäèìèð êàæå, ùî òàêó òîâñòó 
êîëîäó íà ïèëîðàì³ íå âäàëîñÿ á 
ïîð³çàòè. Êåð³âíèê ãîñïîäàðñòâà 

Îëåã Ìåðêàëí äîçâîëèâ çåìëÿêó 
çàáðàòè äåðåâèíó ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
Âîëîäèìèð ïîä³ëèâñÿ äóìêà-
ìè, ùî ìàº íàì³ð âèãîòîâèòè 
ïàì’ÿòíèê Øåâ÷åíêó.

Êîëè âèð³çüáèâ îáëè÷÷ÿ, øàïêó 
íà ãîëîâ³, ñïàëî íà äóìêó çàëó÷è-
òè äî ðîáîòè çåìëÿê³â. Ïîäóìàâ: 
êîëåêòèâíà ðîáîòà ìàòèìå âàãî-
ì³øå çíà÷åííÿ. Òèì á³ëüøå, ùî 
òåñàòè òðåáà áàãàòî-áàãàòî ðàç³â.

— Ñïî÷àòêó ïåðåâ³ç ðîáî-
òó äî øêîëè, äå ÿ íàâ÷àâñÿ, — 
êàæå ïàí Âîëîäèìèð. — Öå 
ó ñóñ³äíüîìó ñåë³ Âîéíàø³âêà. 
Çàïðîïîíóâàâ ó÷èòåëÿì, ó÷íÿì 
çðîáèòè íàäð³çè. Ïîêàçóâàâ, äå ³ 
ÿê, à âîíè âæå áðàëè äåðåâ’ÿíèé 
ìîëîòîê-«êèÿíêó», äîëîòî ³ ïðà-
öþâàëè. Òð³ñêè â³ääàâàâ íà çãàä-
êó. Ïîÿñíþâàâ, ùî îñèêà — äå-
ðåâî-îáåð³ã, çà ïåðåêàçàìè, çà-
õèùàº ëþäèíó â³ä óñüîãî çëîãî.

Ïåðøèìè ïîì³÷íèêàìè ñòàëè 
äî÷êà Àëëà ³ç çÿòåì, ÿê³ ïðè¿õà-
ëè ó òîé ÷àñ äî áàòüê³â ó ãîñ-
ò³, à òàêîæ øê³ëüíèé òîâàðèø 
Þð³é Áàæàñêî, â³í íèí³ ìåøêàº 
â Åñòîí³¿. Ç ñåëà ñêóëüïòóðó äî-
ñòàâèëè â ðàéöåíòð. Ïîïåðâàõ 
ìàéñòåð íå ò³ëüêè çàïèñóâàâ óñ³õ, 
à é ðîáèâ ¿õí³ ôîòî. Äàë³ íàâ³òü 
íå âñ³ ïð³çâèùà âäàëîñÿ ô³êñó-
âàòè. Çàãàëîì ó ñïèñêó º ìàéæå 
10000 ó÷àñíèê³â ïðîåêòó.

БОГДАН БЕНЮК ТЕСАВ, 
ДЕКЛАМУЮЧИ РЯДКИ ПОЕТА 

Íàïåðåäîäí³ Øåâ÷åíê³âñüêî-
ãî ñâÿòà 2013-ãî ïàì’ÿòíèê äî-
ñòàâèëè äî ñòîëèö³. Éîãî àâòîð 
âäÿ÷íèé ïåðåâ³çíèêó ç Â³ííèö³ 
Îëåêñàíäðó Ñëîáîäÿíþêó çà òå, 
ùî íàäàâ òðàíñïîðò ³ ïåðåâ³ç 
áåçêîøòîâíî. Çà äîìîâëåí³ñòþ 

ДЕСЯТЬ ТИСЯЧ ЛЮДЕЙ 
ТЕСАЛИ ШЕВЧЕНКА 
Спільна робота  Представники 
з-понад десяти країн світу взяли участь 
у створенні пам’ятника Великому 
Кобзареві. Ідею подав народний майстер 
з Барського району Володимир Заєць. 
Де нині цей унікальний пам’ятник? 
Чому не вдалося зафіксувати незвичне 
досягнення у Книзі рекордів України?

ç äèðåêòîðîì Ë³òåðàòóðíî-ìåìî-
ð³àëüíîãî áóäèíêó-ìóçåþ Øåâ-
÷åíêà ñêóëüïòóðó âñòàíîâèëè 
íà ïîäâ³ð’¿. Â³äâ³äóâà÷àì ïðîïî-
íóâàëè äîëó÷èòèñÿ äî ñòâîðåííÿ 
êîëåêòèâíîãî ïàì’ÿòíèêà. Ùî-
äíÿ, ÿê íà ðîáîòó, ïðèõîäèëè 
äî ìóçåþ ïî ÷åðç³ ïàí Âîëîäèìèð 
àáî éîãî ñèí Áîãäàí. Ïîêàçóâàëè 
îõî÷èì, ÿê ³ äå ðîáèòè íàäð³ç.

— Ï³ä ÷àñ ìîãî ÷åðãóâàííÿ 9 áå-
ðåçíÿ äî ïàì’ÿòíèêà ï³ä³éøîâ Áîã-
äàí Áåíþê, — çãàäóº ìàéñòåð. — 
Ïîòèñíóâ ðóêó. Ðîçïèòàâ ìåíå, 
çâ³äêè ÿ ³ õòî. Íàðîäíèé àðòèñò 
íå ò³ëüêè ïðàöþâàâ, ó öåé ÷àñ ùå 
é äåêëàìóâàâ ðÿäêè Øåâ÷åíêà.

Çãîäîì ïàì’ÿòíèê ïåðåâåçëè 
ó ùå á³ëüø ëþäíå ì³ñöå — Ìóçåé 
íàðîäíîãî ïîáóòó ³ àðõ³òåêòóðè 
ó ñåë³ Ïèðîãîâå íà îêîëèö³ Êè-
ºâà. Ñàìå òàì âäàëîñÿ çàïèñàòè 
íàéá³ëüøå ³íîçåìö³â, ÿê³ áðàëè 
â ðóêè äîëîòî ³ «êèÿíêó». Çàãàëîì 
äî ö³º¿ ñïðàâè äîëó÷àëèñÿ ïðè-
¿æäæ³ ç-ïîíàä äåñÿòè êðà¿í ñâ³òó.

БІЛЯ ПАМ’ЯТНИКА 
ЗБИРАЛИСЯ ХЛОПЦІ, 
ЯКІ ЙШЛИ НА ВІЙНУ 

Àâòîð ïóáë³êàö³¿ áóâ ïðèñóòí³é 
íà Ìàéäàí³ ó Êèºâ³ 9 áåðåçíÿ 
2014 ðîêó. Ó òîé äåíü â³äçíà÷à-
ëè 200-ð³÷÷ÿ Òàðàñà Øåâ÷åíêà. 
«Êîëåêòèâíèé» ïàì’ÿòíèê ñòîÿâ 
íåïîäàë³ê â³ä ñöåíè Ìàéäàíó. Äî-
ñòóïèòèñÿ äî íå¿ áóëî íåïðîñòî. 
Íàäòî áàãàòî ëþäåé íàìàãàëèñÿ 
äîòîðêíóòèñÿ äî ïîñòàò³ ïðîðîêà.

— Ìåíå îñîáëèâî âðàçè-
ëè õëîïö³, ÿê³ ïðèõîäèëè 
äî ïàì’ÿòíèêà ïåðåä òèì, ÿê 
¿õàòè íà â³éíó, — ðîçïîâ³äàº ïàí 
Âîëîäèìèð. — Ïðèãàäóþ, îäèí 
õëîï÷èíà ïðèá³ã óæå ç ðþêçà-

êîì çà ñïèíîþ. Êàæå, äóæå ïî-
ñï³øàþ. Àëå õî÷ó òîðêíóòèñÿ 
ïàì’ÿòíèêà. Äàþ éîìó òð³ñêó, 
ÿêó â³í ñòåñàâ. Çàïèòóº: äëÿ 
÷îãî? Ïîÿñíþþ. Â³í ÿêóñü ìèòü 
äèâèòüñÿ íà ìåíå, à òîä³ êëàäå 
â ðîò, êîâòàº. Êàæå, íåõàé îáåð³-
ãàº ìåíå çñåðåäèíè. Äå â³í íèí³? 
Äàé Áîã, ùîá çàëèøèâñÿ æèâèé.

ПОТРЕБУЄ РЕКОНСТРУКЦІЇ 
Íåçâàæàþ÷è íà òàêèé ìàñîâèé 

ïðîåêò, íàñïðàâä³ íèí³ êîëåêòèâ-
íèé ïàì’ÿòíèê çàëèøèâñÿ îáä³-
ëåíèé óâàãîþ. Ó äåíü íàðîäæåííÿ 
Øåâ÷åíêà 9 áåðåçíÿ 2014-ãî ïëà-
íóâàëè çàðåºñòðóâàòè òàêó ìàñîâó 
ðîáîòó ó Êíèç³ ðåêîðä³â Óêðà¿íè. 
Îäíàê ñèòóàö³ÿ ñêëàëàñÿ äåùî 
³íàêøå, í³æ ¿¿ çàäóìóâàëè.

— Âè æ áà÷èëè,  òîä ³ 
äî ïàì’ÿòíèêà ëþäè øèêóâàëèñÿ 
ó ÷åðãó, — ïðîäîâæóº Âîëîäèìèð 
Çàºöü. — Ïðåäñòàâíèêè Êíèãè 
ðåêîðä³â ïîÿñíèëè, ùî íå âàðòî 
ïåðåðèâàòè ïðîöåñ. Áî öå çìåí-
øèòü ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â. Õî÷à 
âæå âñå áóëî ãîòîâå äî ô³êñàö³¿. 
À ï³ñëÿ òîãî…

Íèí³ ïàì’ÿòíèê ïîòðåáóº ðåñ-
òàâðàö³¿. Ìàéñòåð êàæå, ùî äå-
ðåâèíà äàëà òð³ùèíó ïî öåíòðó. 
«Í³áè ÿêèéñü ñèìâîë, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê. — Öå ÿê ðîç-
êîë íàøî¿ äåðæàâè…» Ìàéñòåð 
âïåâíåíèé, ùî ë³êâ³äóâàòè òàêó 
òð³ùèíó íå ïðîáëåìà. Çíàº, ÿê 
öå âèïðàâèòè. Íèí³ ³ñíóº áàãàòî 
òåõíîëîã³é êîíñåðâàö³¿ äåðåâèíè. 
Çðîáèòè ïîêè ùî íå ìîæå âñå ç 
ò³º¿ æ ïðè÷èíè — ó íüîãî íåìà 
íà öå ãðîøåé. ßêùî çíàéäóòüñÿ 
ñïîíñîðè, âèêîíàº ðîáîòó. ßêùî 
í³ — äîâåäåòüñÿ ïåðåäàòè ó Ìóçåé 
Ðåâîëþö³¿ ó òàêîìó ñòàí³, ÿê íèí³.

На Майдані у Києві до Шевченка шикувалася черга, 
Володимир Заєць не встигав усіх записати 
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ËÀÉÔ
РЕКЛАМА

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, (063)7758334 

Íà Ñîáîðí³é â³äêðèëè ÷åðãî-
âèé ìóçåé, ÿêèé îòðèìàâ íàçâó 
«Monocle». Ìóçåé òà îäíî÷àñíî 
êàâ’ÿðíÿ ä³º ó ïðèì³ùåíí³, äå ðà-
í³øå áóâ ãåíäåëèê «Ïåëüìåííà», 
íà Ñîáîðí³é, 66.

Ççîâí³, êàâ’ÿðíÿ âèãëÿäàº ÿê 
çâè÷àéíèé çàêëàä òèïó «êàâà ³ç 
ñîáîþ»: ïîôàðáîâàí³ ó á³ëå ñò³íè, 
ïðîñòîð³ â³êíà. Çàõîäèìî ó ñåðåä-
èíó. À òàì ñèìïàòè÷íèé äèçàéí 
ç³ ñòàðîþ öåãëÿíîþ êëàäêîþ, 
äåê³ëüêà êîìôîðòíèõ ñòîëèê³â, 
÷îðíî-á³ë³ ôîòîãðàô³¿ íà ñò³íàõ. 
Òà «ðîäçèíêà» êàôå — çî äâà äå-
ñÿòêè ñòàðîâèííèõ ôîòîêàìåð.

Àíäð³é Êàðïîâè÷ ïðàöþº òðàâ-
ìàòîëîãîì. ², ÿê â³í êàçàâ, ôîòî-
ãðàô³ÿ äëÿ íüîãî — ñïðàâà äëÿ 
äóø³. Öèì â³í çàõîïèâñÿ ïðè-
áëèçíî ø³ñòü ðîê³â òîìó, ÷åðåç 
áàæàííÿ ðîáèòè êðàù³ çí³ìêè 
òà ä³äà íà Öåíòðàëüíîìó ðèíêó.

— Ôîòîãðàôóâàâ íà ñâ³é 
Canon 650D. Äèâëþñÿ, êàðòèí-

êà íå òàêà, ÿêó õîò³ëîñÿ á îòðè-
ìàòè. Ä³çíàâñÿ ó ìåðåæ³, ùî 
ìîæíà âçÿòè îá’ºêòèâ ç³ ñòàðî-
ãî ôîòîàïàðàòó òà ïðèêðóòèòè 
íà «äçåðêàëêó», — êàçàâ Êàðïî-
âè÷. — Íà Öåíòðàëüíîìó áàçàð³ 
ó ä³äà ïðèäáàâ, íå ïàì’ÿòàþ âæå 
çà 5 ÷è 10 ãðèâåíü, ôîòîàïàðàò 
«ÔÅÄ 5 Â». Ïðèéøîâ äîäîìó, 
ïîñòàâèâ êóïëåíèé ôîòîàïà-
ðàò íà ïîëèöþ ïîðÿä ç Canon… 
íó ãàðíî âèãëÿäàº. Ìàáóòü, ùå 
òðåáà áóäå êóïèòè.

Ç òîãî ÷àñó, ó éîãî êîëåêö³¿ 
ïîíàä 300 êàìåð, ñåðåä ÿêèõ º 
«Çåí³òè», «Ëåéêè» òà ñòàðîâèíí³ 
ôîðìàòí³ êàìåðè, âàãîþ ó ê³ëü-
êà ê³ëîãðàì³â. À âàðò³ñòü äåÿêèõ 
êàìåð ç éîãî êîëåêö³¿ — 1000 äî-
ëàð³â.

Çãîäîì ÷îëîâ³ê çðîçóì³â, ùî 
éîãî êâàðòèðà ñòàº çàò³ñíîþ äëÿ 
âñ³º¿ êîëåêö³¿. Òàê ³ âèíèêëà ³äåÿ 
âèñòàâèòè åêñïîíàòè â ìóçåé.

Çàâäÿêè äðóçÿì â³í çíàéøîâ 
ïðèì³ùåííÿ — çàõàðàùåíó ïðè-
áóäîâó íà Ñîáîðí³é, äå áóëî êàôå 
«Ïåëüìåííà». 

Ðåìîíò òðèâàâ äåñü ï³âðîêó.
— Çðîáèòè ùå é êàâ’ÿðíþ âèð³-

øèâ óæå ï³ä ê³íåöü ðåìîíòó. Âçà-
ãàë³, öå äðóæèíà ïðèäóìàëà. Áî 
íà ìóçå¿ íå çàðîáèø, à êàâ’ÿðíÿ 
õî÷à á äàñòü êîøòè íà ñïëàòó 
îðåíäè ïðèì³ùåííÿ, — êàæå 
Àíäð³é Êàðïîâè÷. 

«Monocle» ïî÷àâ ïðàöþâàòè 
ç 14 ëþòîãî. Àíäð³é ñàì ïðè-
éìàâ ïåðøèõ â³äâ³äóâà÷³â. ² âæå 
÷åðåç ê³ëüêà äí³â òóò òðàïèëàñÿ 
íåïðèºìíà ³ñòîð³ÿ: âêðàëè òðè 
ôîòîêàìåðè, ³ ò³ëüêè «Polaroid» 
âäàëîñÿ ïîâåðíóòè. ßê ðåçóëüòàò, 
òðàâìàòîëîã çàáðàâ á³ëüøó ÷àñ-
òèíó êîëåêö³¿ äîäîìó. Çàëèøèâ 
ò³ëüêè êàìåðè íà âåðõí³é ïîëèö³, 
ÿê³ íå ìîæíà ÷³ïàòè áåç äîçâî-
ëó. Øàôó, äå âîíè çáåð³ãàþòüñÿ, 
íåçàáàðîì çàêðèº ñêëîì.

Âëàñíèê ìóçåþ ðîçïîâ³â ïðî 
ïëàíè ðîçâèòêó : ðîçøèðèòè 
ïðèì³ùåííÿ, ðîáèòè ôîòîâèñ-
òàâêè. Àíäð³é Êàðïîâè÷ ïðè-
éìàº ñòàð³ ôîòîàïàðàòè. ßêùî 
ó âàñ º òàê³: ïðèíîñüòå êàìåðè 
â «Monocle».

ЛІКАР-ТРАВМАТОЛОГ 
ЗРОБИВ ФОТОМУЗЕЙ

Цікавинка  Менше 
місяця на Соборній 
працює незвичний 
заклад, який об’єднує 
у собі музей та кав’ярню. 
Засновник музею, 
травматолог Андрій 
Карпович колекціонує 
фотокамери, і за шість 
років назбирав понад 
300 штук. Деякі з 
екземплярів коштують 
1000 доларів. Які 
експонати можна 
побачити у музеї лікаря?

За останні два роки кількість музеїв 
у нашому місті збільшилася. У них 
показують раритетну відеотехніку, 
унікальні марки та наукові досліди. 
Де ці заклади знаходяться?
«МУЗЕЙ УКРАЇНСЬКОЇ МАРКИ 
ІМЕНІ ЯКОВА БАЛАБАНА».
Виставлені українські марки та 
конверти 20–21 сторіччя. Це єди-
ний такий музей в Україні. У ньо-
му виставлена частина колекції 
Олександра Балабана, якому вона 
дісталася від батька — сотника ар-
мії УНР (goo.gl/fqMm9W).
Адреса: Соборна, 29 
Контакти: 099–534–30–20 

«МУЗЕЙ НАУКИ». 
Науково-розважальний комплекс 
у Вінниці, в якому вивчають науку, 
граючись. Понад 150 експонатів, 
які демонструють закони та яви-
ща з різних областей фізики, хі-
мії, анатомії, оптики тощо. До всіх 
експонатів можна доторкнутися 
руками та робити ефектні фото 
поруч. У вихідні та святкові дні для 
відвідувачів проводять пізнаваль-
ні шоу (goo.gl/ECpQsL).
Адреса: Оводова, 51 (ТРЦ «Скай-
парк»), 3 поверх 
Контакти: (068) 117 13 41, (073) 
209 57 27 

«МУЗЕЙ РЕТРОКІНО»
Заклад відкрили на базі Центру 
кіномистецтва та культури «Кіно-
Поділля». 
Наразі у закладі проводять 
екскурсії, де розказують про 
технології показу плівкових 
фільмів. 
Серед експонатів старі фото, 
книги, вирізки з газет, нотатки 
70-тих та 80-тих років, портре-
ти відомих радянських акторів, 
стоп-кадри плівок та проектор 
«Україна-4» 60-х років випуску 
(goo.gl/zgGKrg).
Адреса: Ботанічна, 15 

Музеї, що недавно з’явилися у Вінниці 

У колекції Андрія Карповича понад 300 фотокамер. 
Серед них є екземпляри, які коштують 1000 доларів
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ñòàòè ñóðîãàò-
íîþ ìàò³ð’þ ìîëî-
äó æ³íêó ñïîíóêàëè 
æèòòºâ³ îáñòàâèíè. 

Àëüîíà â³äâåðòî ãîâîðèòü, ùî 
õî÷å çàáåçïå÷èòè ñâî¿õ ä³òåé 
õî÷à á ì³í³ìàëüíèìè ïîòðåáà-
ìè. ×îëîâ³ê ¿çäèòü íà çàðîá³òêè. 
Óñå îäíî ãðîøåé íå âèñòà÷àº äëÿ 
íîðìàëüíîãî æèòòÿ. Òà é æèòëî 
õîò³ëîñÿ á ïîêðàùèòè. Àëüîíà 
ïåðåäáà÷àº, ùî ï³ñëÿ ö³º¿ ðîçïî-
â³ä³ ó íå¿, ÿê ìîâèòüñÿ, ïî÷íóòü 
æáóðëÿòè êàì³ííÿì ÷èñòîïëþ¿. 
Ìîâëÿâ, ïåðåä òèì, ÿê íàðîäæó-
âàòè êóïó ä³òåé, òðåáà äóìàòè, 
äå âîíè áóäóòü æèòè, ó ùî ¿õ 
îäÿãíóòè, ÷èì ãîäóâàòè. Ó íå¿ 
íà öå ñâîÿ â³äïîâ³äü: «ßêùî òè 
íå Ãîñïîäü Áîã, íå ñóäè í³êîãî».

— Êðàùå á ïîö³êàâèëèñÿ, 
ñê³ëüêè óêðà¿íîê íèí³ âèíîøó-
þòü ä³òåé äëÿ ³íîçåìö³â! — ãîâî-
ðèòü ñóðîãàòíà ìàìà. — Ìîæëè-
âî á òîä³ ùîñü çðîçóì³ëè. Êîëè 
íàñ çàïðîøóâàëè ó êë³í³êó íà îá-
ñòåæåííÿ, íå ïðîøòîâõíóòèñÿ.

Ïðî òå, ÿê íàâàæèëàñÿ ³ ÿê ïðî-
éøëà øëÿõ ñóðîãàòíî¿ ìàìè, ïðî 
â³ä÷óòòÿ ô³çè÷í³ ³ äóøåâí³, Àëüîíà 
ïîãîäèëàñÿ ðîçïîâ³ñòè äëÿ RIA 

ДІТЕЙ ВИНОШУЮТЬ НАВІТЬ 
ДЛЯ… КИТАЙЦІВ 

Ïåðøèé ðàç ðîçìîâó ïðî ìîæ-
ëèâ³ñòü çàðîáèòè, ñòàâøè ñóðî-
ãàòíîþ ìàìîþ, Àëüîíà ïî÷óëà 
ó ñâîºìó ì³ñò³. Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî 
öåé øëÿõ óæå ïðîéøëà íå îäíà 

æ³íêà ç Êîçÿòèíà. Ùîïðàâäà, 
íå êîæí³é ç íèõ âäàëîñÿ âèíî-
ñèòè äèòèíó. ßê ïîÿñíþº ñï³â-
ðîçìîâíèöÿ, íå çàâæäè ââåäåí³ 
â ëîíî åìáð³îíè ïðèæèâàþòüñÿ. 
Îäíà ç òàêèõ æ³íîê ïîðàäèëà 
êë³í³êó â Êèºâ³. Àëüîíà — æ³íêà 
ö³ëåñïðÿìîâàíà. Ïî¿õàëà â ñòî-
ëèöþ, çíàéøëà íàçâàíó êë³í³-
êó, à äàë³ ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî âîíà 
â³äïîâ³äàº óñ³ì âèìîãàì, ùî ¿õ 
ñòàâëÿòü äî ñóðîãàòíî¿ ìàòåð³.

Ïðî ùî éäåòüñÿ? Æ³íêà ïî-
âèííà ìàòè ñâî¿õ ä³òåé, äîáðå, 
êîëè âîíà çàì³æíÿ ³ ïðîæèâàº 
ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì, äî ðå÷³, ÷î-
ëîâ³ê çîáîâ’ÿçàíèé íàäàòè äî-
êóìåíò, ùî íå çàïåðå÷óº ïðîòè 
âèíîøóâàííÿ äðóæèíîþ ÷óæî¿ 
äèòèíè. Òðåáà ïîñâ³ä÷èòè íî-
òàð³àëüíî. Ï³ñëÿ îáñòåæåííÿ ë³-
êàðÿìè, ìåäèêè íàäàëè äîçâ³ë 
æ³íö³ ç Êîçÿòèíà áðàòè ó÷àñòü 
ó ïðîåêò³.

Íàéá³ëüøå ¿¿ âðàçèëî ñï³ëêó-
âàííÿ ç ñóðîãàòíèìè ìàòåðÿìè. 
Êàæå, ¿õ äóæå áàãàòî áà÷èëà 
â êë³í³ö³. Îñîáëèâî ó ò³ äí³, êîëè 
ïðîõîäÿòü îáñòåæåííÿ. Ïîçíàéî-
ìèëàñÿ ç æ³íêîþ, ÿêà âèíîøóâà-
ëà äèòèíó äëÿ… êèòàéö³â. Òà ùå é 
óòî÷íèëà, ùî âîíà íå îäíà òàêà. 
Äëÿ í³ìö³â, ³ñïàíö³â, ôðàíöó-
ç³â — çäèâóâàííÿ íå âèêëèêàëî, 
à îñü äëÿ ïðåäñòàâíèê³â Êèòàþ…

З БАТЬКАМИ НЕ ЗНАЙОМИЛИ, 
ТІЛЬКИ ФОТО ПОКАЗАЛИ 

— Ùå áóëè ðîçìîâè ç þðèñ-
òîì, — êàæå Àëüîíà. — Îçíà-
éîìëåííÿ ç äîãîâîðîì. Ï³äïè-
ñàííÿ äîêóìåíòà. Ç áàòüêàìè 

«ЯКЩО ТИ НЕ ГОСПОДЬ, НЕ СУДИ» — 
П’ЯТУ ДИТИНУ… ВІДДАЛА ІСПАНЦЯМ 
Не своя дитина  У 22-річної Альони 
Самаріної з Козятина четверо дітей — двоє 
синів і стільки ж донечок. Виховує їх разом 
з чоловіком. У них благополучна сім'я. 
У лютому жінка народила ще одну дівчинку 
і… продала подружній парі з Іспанії. Чому?

ìàéáóòíüî¿ äèòèíè íå çíàéî-
ìèëè. Ò³ëüêè ôîòî ïîêàçàëè. 
Ðîçïîâ³ëè, ùî ³ñïàíñüêà ïàðà 
ðîáèòü âæå ï’ÿòó ñïðîáó îòðè-
ìàòè äèòèíó â³ä ñóðîãàòíî¿ 
ìàòåð³. Ó ÷îòèðüîõ ïîïåðåäí³õ 
âèïàäêàõ çàïë³äíåííÿ åìáð³îíè 
íå ïðèæèëèñÿ.

Óïðîäîâæ ñåìè ì³ñÿö³â âàã³ò-
íîñò³ Àëüîíà ÷àñ â³ä ÷àñó ïðè-
¿çäèëà íà îáñòåæåííÿ ó êë³í³êó. 
Âàðò³ñòü ïåðå¿çäó ¿é îïëà÷óâàëè. 
Îñòàíí³õ äâà ì³ñÿö³ ïåðåä ïîëî-
ãàìè ïîñò³éíî ïåðåáóâàëà ó Êè-
ºâ³. Äëÿ íå¿ âèíàéíÿëè æèòëî. 
Îïëà÷óâàëè õàð÷óâàííÿ. Íà öåé 
÷àñ ïëàòèëè òàêîæ æ³íö³, ÿêà 
ó Êîçÿòèí³ äîãëÿäàëà ä³òåé ñó-
ðîãàòíî¿ ìàìè.

— ×îìó äâà ì³ñÿö³ òðåáà áóëî 
ïåðåáóâàòè ó Êèºâ³? — ïåðå-
ïèòóº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ë³êàð³ 
áîÿòüñÿ, àáè ÷îãîñü íå ñòàëîñÿ. 
Äëÿ êë³í³êè âàæëèâî îäíå — àáè 
äèòèíà ç’ÿâèëàñÿ íà ñâ³ò. Òîìó 
é íàãëÿä òàêèé ñòðîãèé.

ДІВЧИНКУ НАЗВАЛИ 
ДАНІЕЛА 

Ï³ä ÷àñ ïîëîã³â çàñòîñóâàëè 
êåñàð³â ðîçòèí. Àëüîíà ââà-
æàº, ùî áåç öüîãî ìîæíà áóëî 
îá³éòèñÿ. Îäíàê çàïåðå÷óâàòè 
íå ìàëà ïðàâà — äîãîâîðîì öå 
íå ïåðåäáà÷åíî. Çîáîâ’ÿçàíà ðî-
áèòè òå, ùî êàæóòü ë³êàð³.

— Âîíè áîÿëèñÿ çà äèòèíó, 
áî ä³â÷èíêà íàðîäèëàñÿ âàãîþ 
ìàéæå 3800 ãðàì³â, à çð³ñò ìàëà 
55 ñàíòèìåòð³â, — ãîâîðèòü ñó-
ðîãàòíà ìàòè. — Äåêîãî ç³ ñâî¿õ 
ä³òåé íàðîäæóâàëà ùå ç á³ëüøîþ 
âàãîþ. Íå êåñàðèëè, à òóò…

Ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ íåìîâëÿ îä-
ðàçó çàáðàëè. Ó êë³í³ö³ âîíà ïðî-
âåëà ùå ï’ÿòü äí³â. Òîä³ æ ïîáà-
÷èëà á³îëîã³÷íèõ áàòüê³â äèòèíè.

— Öå ³ñïàíñüêà ïàðà, éîìó 
43 ðîêè, âîíà íà ð³ê ìîëîäøà, — 
ãîâîðèòü Àëüîíà. — Ðîçìîâëÿëè 
íåäîâãî. ×åðåç ïåðåêëàäà÷à. Çà-
ïèòàëè, ÿê çäîðîâ’ÿ, ÿê ïî÷ó-
âàþñÿ. Ñêàçàëè, ùî âæå äàëè 
³ì’ÿ äèòèí³. Íàçâàëè Äàí³åëà. 
Íà ïðîùàííÿ ïîäÿêóâàëè çà ä³-
â÷èíêó ³ íà öüîìó ðîçìîâà çà-
ê³í÷èëàñÿ. Êâ³òè? Í³-í³, êâ³ò³â 
íå äàðóâàëè.

МАМО, А ЧОГО В ТЕБЕ ТАКИЙ 
ВЕЛИКИЙ ЖИВОТИК?

Äàí³åëà ç’ÿâèëàñÿ íà ñâ³ò 
8 ëþòîãî. Àëå ³ñïàíö³ äîòåïåð 
â Êèºâ³. Ïîçàâ÷îðà, 12 áåðåçíÿ, 
Àëüîíà çíîâó ¿çäèëà äî ñòîëèö³. 

Альона Самаріна народила дівчинку вагою 3800 грамів 
і зростом 55 сантиметрів для 40-річної пари з Іспанії. 
«Декого зі своїх дітей народжувала з більшою вагою і без 
кесаревого, а тут різали», — розповідає сурогатна мама 

АЛІНА 
МАРЦИНКОВСЬКА, 
ЮРИСТ 

— Сурогатне ма-
теринство у на-
шій державі до-
зволено чинним 

законодавством, тому сурогатні 
матері захищені законом, — каже 
юрист. — Його застосування ре-
гулюється п. 2 ст. 123 Сімейного 
кодексу України. Діє також ін-
струкція «Про порядок засто-
сування допоміжних репро-
дуктивних технологій». Нею 
визначено медичні показання 
до застосування методу суро-

гатного материнства, передба-
чено, яким має бути договір між 
сурогатною матір’ю та подруж-
ньою парою. Щоправда, істотні 
умови договору законодавством 
не передбачені, а отже, права 
та обов’язки сторін можуть ре-
гулюватися на їх розсуд. Поза 
увагою законодавця залишилося 
питання долі дитини в разі смер-
ті чи розлучення батьків до її на-
родження.
Вік сурогатної мами теж не обу-
мовив законодавець. Беручи 
до уваги фізіологію жінки, най-
сприятливішим вважається вік 
18–39 років.

Усі сурогатні матері захищені законом 

Перша програма сурогатного ма-
теринства в Україні реалізована 
у Харкові у 1991 році. Вона стала та-
кож першою на теренах тодішнього 
СНД. Першою дитиною з «пробір-
ки» стала дівчинка, її назвали Катя. 
Сурогатною мамою стала жінка, яка 
виносила дитину для своєї доньки, 
позбавленої можливості народжу-
вати через хворобу.

У деяких країнах сурогатне мате-
ринство повністю заборонене — 
Австрія, Німеччина, Норвегія. 
Не регламентується законом 
народження дітей з «пробірки» 
у Бельгії, Греції, Ірландії. Дозволе-
но, але не повинно здійснюватися 
на комерційній основі, а тільки до-
бровільно — в Австралії, Велико-
британії, Канаді.

ДОВІДКА

¯é ïîÿñíèëè, ùî â ²ñïàí³¿ äóæå 
ñòðîã³ çàêîíè ñòîñîâíî ä³òåé 
â³ä ñóðîãàòíèõ áàòüê³â. Ùîá 
ñ³ìåéíà ïàðà ïîâåðíóëàñÿ äî-
äîìó ç äèòèíîþ, ïîâèííà ìàòè, 
çîêðåìà, â³äìîâó â³ä ñóðîãàòíî¿ 
ìàìè. Ïðè÷îìó, íå îäèí òà-
êèé äîêóìåíò, ÿê öå âèìàãàþòü 
â ³íøèõ êðà¿íàõ, à òðè (!). Îä-
íàêîâîãî çì³ñòó. Ò³ëüêè ðîçòÿã-
íóò³ â ÷àñ³. Êîæåí íàñòóïíèé 
îôîðìëÿºòüñÿ ÷åðåç ì³ñÿöü 
ï³ñëÿ ïîïåðåäíüîãî. Ïîçàâ÷îðà 
Àëüîíà íàïèñàëà äðóãó â³äìî-
âó. ¯¿ ïîñâ³ä÷èëè íîòàð³àëüíî. 
Ó êâ³òí³ îôîðìèòü òðåò³é òàêèé 
äîêóìåíò ³ ò³ëüêè òîä³ ïîïðî-
ùàºòüñÿ ç íîâèìè çíàéîìèìè 
ç ²ñïàí³¿.

Ó êë³í³ö³ Àëüîíà ä³çíàëàñÿ, 
ùî º æ³íêè, ÿê³ âèíîøóþòü 
òðåòþ äèòèíó. Ñàìà âîíà ç³çíà-
ºòüñÿ, ùî íå ãîòîâà äî ïðîäî-
âæåííÿ òàêîãî çàðîá³òêó. ßêáè 
íå êåñàð³â ðîçòèí. Óñå ³íøå 

ïðîéøëî íîðìàëüíî. Ïñèõî-
ëîã³÷íî ñïðèéìàº ÿê íàëåæíå. 
Çíàëà îäðàçó, ùî äèòèíà íå ¿¿, 
ùî âèíîøóº äëÿ ³íøèõ ëþäåé. 
Äî òîãî æ, ¿é ðîç’ÿñíèëè, ùî ãå-
íåòè÷íî ñóðîãàòíà ìàìà íå ìàº 
â³äíîøåííÿ äî äèòèíè, ÿêó 
âèíîøóº ³ íàðîäæóº. Åìáð³îí 
îòðèìóþòü â³ä òèõ ëþäåé, äëÿ 
ÿêèõ ñóðîãàòíà ìàìà íàðîäèòü 
íåìîâëÿ. Íåñïðîñòà òàê³ ä³òè 
ñõîæ³ íà íèõ.

Ç ïðèâîäó îïëàòè, êàæå, ùî 
â ²íòåðíåò³ íàçèâàþòü á³ëüø³ 
ñóìè, í³æ âîíà îòðèìàëà.

Ð³äí³ ä³òè Àëüîíè ³íêîëè çà-
ïèòóâàëè ¿¿, ÷îìó òàêèé âåëèêèé 
æèâîòèê. «À ùî â òåáå òàì ëÿëÿ 
æèâå?» — ö³êàâèëàñÿ ìàëåíüêà 
äîíå÷êà. Â³äïîâ³äàëà, ùî ìàìà 
áàãàòî íà¿ëàñÿ. Äâà îñòàíí³ ì³-
ñÿö³ ïðîâåëà ó Êèºâ³, òî íå áà-
÷èëè. «Òîä³ âæå íå çìîãëà á 
âèïðàâäàòèñÿ», — óñì³õàºòüñÿ 
ñï³âðîçìîâíèöÿ.

Æ³íêó âðàçèëà 
ê³ëüê³ñòü ñóðîãàòíèõ 
ìàòåð³â â êë³í³ö³. 
Óêðà¿íêè âèíîøóþòü 
ä³òåé äëÿ ºâðîïåéö³â 
³ íàâ³òü äëÿ êèòàéö³â
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Âèñîêèé  í à 
çð³ñò, ñïîðòèâíî¿ 
ñòàòóðè 39-ð³÷íèé 
Êîñòÿíòèí ²ëü-

íèöüêèé íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ âè-
áîðîâ äðóãå ì³ñöå íà ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè ç äçþäî. Ó çìàãàííÿõ, 
ùî ïðîõîäèëè ó Ð³âíîìó, âçÿëè 
ó÷àñòü 56 ñïîðòñìåí³â ìàéæå ç 
óñ³õ îáëàñòåé Óêðà¿íè. Íà øëÿõó 
äî ô³íàëó ²ëüíèöüêèé çäîáóâ òðè 
áëèñêó÷³ ïåðåìîãè. Ó âèð³øàëü-
íîìó ïîºäèíêó ïîñòóïèâñÿ òè-
òóëîâàíîìó ñïîðòñìåíó Åäóàðäó 
Òðîï³íîâó. Íå ò³ëüêè òîìó, ùî 
â ñóïåðíèêà á³ëüøå ñïîðòèâíèõ 
äîñÿãíåíü, â³í ïðèçåð ªâðîïè, 
íåîäíîðàçîâèé ÷åìï³îí Óêðà¿íè. 
Áóëà ùå îäíà ïðè÷èíà.

ТРИ БЛИСКУЧІ ПОЄДИНКИ 
— ß ëþäèíà òîòàëüíî íåçðÿ÷à, 

à ñóïåðíèê ÷àñòêîâî áà÷èòü, — 
êàæå Êîñòÿíòèí ²ëüíèöüêèé. — 
Òðîï³íîâ íàëåæèòü äî êàòåãîð³¿ 
ñëàáêîçîðèõ. Öå ïðîáëåìà, ÿêó 
âæå íåîäíîðàçîâî ïîðóøóþòü 
íà çìàãàííÿõ. Éäåòüñÿ ïðî òå, 
ùî ñïîðòñìåíè ìàþòü ïåðåáóâàòè 
â îäíàêîâèõ óìîâàõ. ßê öå çðî-
áèòè? Äóæå ïðîñòî — êîæåí ìàº 
âèñòóïàòè ç ïîâ’ÿçêîþ íà î÷àõ.

Íàø çåìëÿê ïîñòóïèâñÿ çà íà-
áðàíèìè î÷êàìè. Ïåðåä òèì 
²ëüíèöüêèé ìàâ ñóïåðíèê³â ç 

Óæãîðîäà, Ëóöüêà ³ Òåðíîïî-
ëÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, ïåðåì³ã ¿õ 
â÷èñòó. Ó äçþäî öå íàçèâàºòüñÿ 
³ïïîíîì. Çà âèêîíàííÿ êèäêà ³ï-
ïîíîì ñóää³ ïðèñâîþþòü íàéâè-
ùèé áàë. Íà çàïèòàííÿ, ÿê éîìó 
öå âäàºòüñÿ, Êîñòÿíòèí â³äïîâ³-
äàº: «Âñå ïàì’ÿòàþ, ïàì'ÿòü ì³öíî 
òðèìàº ìî¿ êîëèøí³ òðåíóâàííÿ. 
Ïàì’ÿòàþ êîë³ð ìîðÿ, çàõ³ä ñîí-
öÿ, õìàðè».

Äî 26 ðîê³â â³í íå ìàâ ïðîáëåì 
ç³ çäîðîâ’ÿì. Ç äèòèíñòâà çàéìàâ-
ñÿ ñïîðòîì. Ñïî÷àòêó ãðåêî-ðèì-
ñüêîþ áîðîòüáîþ, ó ìîëîäîñò³ — 
ñàìáî. Âõîäèâ äî ñêëàäó çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè ç ñàìáî. Á³äà ïðèéøëà 
ï³çí³øå.

— Êîëè ëþäèíà íàðîäæóºòüñÿ 
íåçðÿ÷îþ, ¿é íå ïîÿñíèø, ÿê öâ³-
òóòü äåðåâà, ÷è ÿêèìè â³äò³íêàìè 
ïåðåëèâàºòüñÿ ìîëîäà òðàâà, — 
ðîçïîâ³äàº Êîñòÿíòèí. — Âîíà 
öüîãî í³êîëè íå áà÷èëà, òîìó 
íå ìîæå óÿâèòè. Òàêèì ëþ-
äÿì êîëüîðè íàâ³òü íå ñíÿòüñÿ. 
Ïðèíàéìí³ òàê ìåí³ ãîâîðè-
ëè ò³, ó êîãî çàïèòóâàâ ïðî öå. 
À ÿ áà÷ó êîëüîðè óâ³ ñí³. ß âñå 
öå ïàì’ÿòàþ. Òàê ñàìî, ÿê ñâî¿ 
êîëèøí³ òðåíóâàííÿ, ïîðàäè 
òðåíåðà. Äóìàþ, ùî òàêà àíà-
ëîãîâà ïàì'ÿòü äàº ìîæëèâ³ñòü 
äîáèâàòèñÿ ïåðåìîã. Çðîçóì³ëî, 
ùî áåç ïîñò³éíèõ òðåíóâàíü ¿õ 
íå äîñÿãòè.

Ó 2016 Êîñòÿíòèí òåæ çäîáóâ 
ñð³áíó ìåäàëü, òîð³ê ñòàâ ÷åì-

ДОПОМОЖІТЬ НЕЗРЯЧОМУ 
ПОЇХАТИ В ЛІСАБОН 
Агов, спонсори!  Віце-чемпіон 
України з дзюдо серед незрячих, 
вінничанин Костянтин Ільницький мріє 
про поїздку на чемпіонат світу — змагання 
відбудуться у листопаді в Португалії. 
Це може статися за однієї умови…

ï³îíîì Óêðà¿íè. Íåçâàæàþ÷è 
íà òàê³ äîñÿãíåííÿ, ùå æîäíîãî 
ðàçó íå ¿çäèâ íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó. 
Íèí³øíº äðóãå ì³ñöå äàº éîìó 
øàíñ ïîòðàïèòè äî çá³ðíî¿, ÿêà 
áóäå áðàòè ó÷àñòü ó ñâ³òîâ³é ïåð-
øîñò³ ñåðåä íåçðÿ÷èõ. Îäíàê º 
îäíà óìîâà.

ЯКБИ ВІДГУКНУЛИСЯ 
СПОНСОРИ 

Ñï³âðîçìîâíèê ïîÿñíèâ, ùî ç 
äðóãîãî ì³ñöÿ íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó 
ìîæíà ïî¿õàòè òîä³, êîëè ñïîðòñ-
ìåí ³ éîãî òðåíåð çíàéäóòü äëÿ 
öüîãî êîøòè. Êîñòÿíòèí êàæå, ùî 
ðàçîì ç³ ñâî¿ì òðåíåðîì Ìèêîëîþ 
Ëåâèöüêèì ï³äðàõîâóâàëè, ñê³ëü-
êè öå ìîæå êîøòóâàòè. Êâèòîê 
íà ë³òàê ìîæíà çäåøåâèòè, ÿêùî 
çàìîâèòè éîãî çàâ÷àñíî. Ïîðòóãà-
ë³ÿ — êðà¿íà íå òàêà âæå é äîðîãà. 
Íà ïðîæèâàííÿ é õàð÷óâàííÿ áà-
ãàòî íå òðåáà. Âò³ì, áåç ï³äòðèìêè 
ñïîíñîð³â í³ÿê íå îá³éòèñÿ.

— Çàãàëîì, ñóìà âèõîäèòü 
íåâåëèêà, — ïðîäîâæóº ñïîðòñ-
ìåí. — ßêáè õòîñü â³äãóêíóâñÿ! 
Éäåòüñÿ íå òàê ïðî ìåíå, ÿê ïðî 
ïðåñòèæ íàøîãî ì³ñòà.

²ëüíèöüêèé êàæå, ùî âëàäà — 
ì³ñüêà é îáëàñíà — ÷àñòêîâî äî-
ïîìàãàþòü ô³íàíñîâî. Çà éîãî 
ñëîâàìè, ó ëþòîìó íàäàëè êîøòè 
íà ïðèäáàííÿ òàòàì³. Âñòàíîâèëè 
ó øêîë³ ¹ 21. Òàì òåïåð òðå-
íóºòüñÿ ñïîðòñìåí. ² íå ò³ëüêè 
â³í. ²ëüíèöüêèé î÷îëþº ï³äðîçä³ë 
ñïîðòèâíî¿ Ôåäåðàö³¿ íåçðÿ÷èõ 
Óêðà¿íè. Êð³ì äçþäî, êóëüòèâó-
þòü ³íø³ âèäè ñïîðòó. Ïîñò³éíî 
ïðîâîäÿòü çìàãàííÿ ñåðåä íåçðÿ-
÷èõ. Ó ïî¿çäö³ íà ÷åìï³îíàò Óêðà-
¿íè êîìàíä³ íåçðÿ÷èõ ç Â³ííèö³ 
äîïîìîãëè ãîëîâà ì³ñüêîãî êîì³-
òåòó ô³çêóëüòóðè ³ ñïîðòó Ñåðã³é 
Êðàºâñüêèé, à òàêîæ ñïîíñîðè. 
Ó êîìàíäíîìó çàë³êó íàøà çá³ðíà 
âèáîðîëà òðåòº ì³ñöå.

У Костянтина Ільницького були 
гарні перспективи не тільки 
у спорті. Він закінчив Академію 
МВС, отримав спеціальність 
юриста, працював у міліції (тоді 
ще не була створена поліція). 
Однак у 26 років зазнав важкої 
побутової травми. Осліп повніс-
тю. Друзі, знайомі Ільницького 
кажуть, що він втратив зір, але 
не силу духу. Створив сім’ю. На-
віть під час розмови з ним від-
чувається, наскільки людина має 
жагу до життя, до вирішення 
проблем, здійснення задума-
ного. Костянтин працює в об-
ласному товаристві УТОС. Він 

заступник директора підпри-
ємства (ПОГ «Вінницьке УВП 
УТОС»). Доводилося чути його 
виступ на одній із сесій облради. 
Говорив про наболілі пробле-
ми людей з вадами зору, про-
сив владу не забувати про них, 
підтримати колектив. Костянтин 
гарний оратор. Вміє перекону-
вати. Якщо хтось з чиновників 
ігнорує незрячих, Ільницький на-
зиває їхні прізвища. Саме через 
це у нього непрості стосунки з 
деким з посадовців. Каже, що 
інтереси незрячих для нього 
важливіші, ніж думка чиновника. 
Якого б рангу він не був.

Білий світ заступила побутова травма 

Костянтин Ільницький, чемпіон і призер України з дзюдо 
серед незрячих, жодного разу не виступав на міжнародних 
змаганнях. Для цього потрібна підтримка спонсорів 

РЕКЛАМА



ПРЕС-СЛУЖБА 
ГЕННАДІЯ ЧУМАКОВА

Çäîðîâ'ÿ — íåîö³íåííèé ñêàðá. Çàçâè-
÷àé, êîëè âîíî º, éîãî íå ö³íóþòü, à êîëè 
âòðà÷àþòü — ÷èìäóæ á³æàòü äî àïòåêè, 
àáè ïîâåðíóòè «÷óäîä³éíèìè» ï³ãóëêàìè.

Àëå íàñïðàâä³ òàáëåòêè íå ä³þòü — öå 
ëèøå ðîçðåêëàìîâàíèé çàñ³á, êîòðèé 
ñòâîðþº ³ëþç³þ îäóæàííÿ. Íàòîì³ñòü 
äæåðåëî âñ³õ õâîðîá — öå ³íôîðìàö³é-
íèé íåãàòèâ, ñïîæèòèé ëþäèíîþ.

Ïðî òå, ÿê íàçàâæäè ïîáîðîòè íåâè-
ë³êîâí³ õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ, çì³íèòè 
ñåáå, ñâ³é âíóòð³øí³é ñâ³ò ³ äîñÿãòè ãàðìî-
í³¿, ÷èñòîòè òà óñâ³äîìëåíîñò³ ñåíñó æèò-
òÿ, ìè çàïèòàëè â çàñíîâíèêà â³ííèöüêî¿ 
«Øêîëè Ãàðìîí³¿, Çäîðîâ'ÿ òà Àêòèâíîãî 
Äîâãîë³òòÿ» Ãåííàä³ÿ ×óìàêîâà.

Ó 2009 ðîö³ Ãåííàä³é âàæèâ 107 ê³ëîãðà-
ì³â. Êîëè éîìó áóëî 37, òî ë³êàð³ êàçàëè, 
ùî äëÿ íüîãî ñìåðòåëüíèì º ï³äéîì âàãè 
ó òðè ê³ëîãðàìè. Â³í ñõóä íà 33 ê³ëîãðà-
ìè, íàçàâæäè â³äìîâèâñÿ â³ä ï³ãóëîê ³ 
â³ä÷óâàº ñåáå íàáàãàòî âèòðèâàë³øèì òà 
çäîðîâ³øèì, àí³æ ó ìîëîä³ ðîêè.

— Çà ðîêè æèòòÿ â ìåíå íàêîïè÷èëîñü 
ñ³ì íåâèë³êîâíèõ ñó÷àñíîþ ìåäèöèíîþ 
õðîí³÷íèõ õâîðîá. Æèòòÿ íå ìàëî ñåíñó, 
õî÷à ÿ æèâ, ÿê óñ³, àëå äëÿ ÷îãî æèâó — 
íå óñâ³äîìëþâàâ, — ðîçïîâ³äàº 55-ð³÷íèé 
÷îëîâ³ê.

Æèòòÿ â³ííè÷àíèíà çì³íèëîñü, êîëè 
â³í ïðîéøîâ íàâ÷àííÿ ³ çðîçóì³â, ùî 
³ ÿê ïîòð³áíî ðîáèòè, ùîá â³äíîâèòè 
çäîðîâ’ÿ.

À ÷åðåç ï³âòîðà ðîêó ñàì ïî÷àâ äîïî-
ìàãàòè ëþäÿì.

ДЖЕРЕЛО УСІХ ХВОРОБ — 
ЗАСМІЧЕННЯ ДУШІ

— Ñàìå íåãàòèâ çãîäîì íàñ «ãðèçå», 
ïðîâîêóþ÷è õâîðîáè, — ïîÿñíþº çàñíî-
âíèê øêîëè äîâãîë³òòÿ. — À âñüîãî ìîæëè-
âî âèä³ëèòè òðè åòàïè âèíèêíåííÿ õâîðîá.

Ïåðøèé åòàï — ³íôîðìàö³éíèé. Éîãî 
ñóòü ïîëÿãàº â òîìó, ùî çàñì³÷óºòüñÿ 
äóøà ëþäèíè.

— Ó ³íôîðìàö³éíîìó ïîë³ ëþäèíè 
ïî÷èíàþòü çàðîäæóâàòèñÿ âñ³ áîëÿ÷êè, 
êîòð³, âëàñíå, âîíà «çáèðàº» ñîá³ ñàìà, 
ñïðèéìàþ÷è íåãàòèâíó ³íôîðìàö³þ, — 
ñòâåðäæóº åêñïåðò.

Äðóãèé åòàï — åíåðãåòè÷íèé. Â³í 
ïîëÿãàº â òîìó, ùî â ðåçóëüòàò³ îñîáà 
ïî÷èíàº â³ä÷óâàòè áðàê åíåðã³¿ ÷åðåç 
íàäëèøîê íåãàòèâó.

БІЛЬ — ЦЕ СИГНАЛ, 
ЩО МИ НЕ ТАК ЖИВЕМО

Òðåò³é åòàï — ô³çè÷íèé. Íà öüîìó 
ð³âí³ ëþäèíà âæå ïî÷èíàº â³ä÷óâàòè á³ëü.

— Á³ëü — öå ñâ³ä÷åííÿ òîãî, ùî ìè 
ùîñü íåïðàâèëüíî ðîáèìî. Ñêàæ³ìî 
òàê — â³äõèëèëèñÿ â³ä ñâîº¿ æèòòºâî¿ 
ì³ñ³¿. Öå ñèãíàë, ùî ïîðà çì³íþâàòè 
ñåáå, — ïðîäîâæóº ×óìàêîâ.

Çö³ëåííÿ, íà äóìêó â³ííè÷àíèíà, ïî-
òð³áíî ïî÷èíàòè ç ïåðåîñìèñëåííÿ, ç 
÷èñòêè ³íôîðìàö³éíîãî ïîëÿ ëþäèíè, 
ÿêå ìè ³ çâèêëè íàçèâàòè äóøåþ.

ТАБЛЕТКИ НЕ ЛІКУЮТЬ
— Ìåíå äèâóº, ùî íà çìàãàííÿ íàø³ 

ï³äë³òêè âåçóòü ç ñîáîþ ö³ë³ êîìïëåêòè 
òàáëåòîê. ¯ì áàòüêè ðàäÿòü: áóäå òàêà 
õâîðîáà — âèï’ºø öþ ï³ãóëêó, ãîëîâà 
çàáîëèòü — ³íøó. Öå íåâò³øíà òåíäåíö³ÿ, 
îñê³ëüêè çíåáîëþâàëüí³ çàñîáè õâîðîáó 
íå ë³êóþòü, âîíè áëîêóþòü á³ëü — ³ öåí-
òðàëüíà íåðâîâà ñèñòåìà íå â³ä÷óâàº, ùî 
â ëþäèíè áîëèòü, — êàæå â³ííè÷àíèí.

Ñâîº íîâå çäîðîâå æèòòÿ Ãåííàä³é ×ó-
ìàêîâ ïî÷àâ ñàìå ç òîãî, ùî íàçàâæäè 
â³äìîâèâñÿ â³ä òàáëåòîê.

ßêùî êîðîòêî, òî éîãî ìåòîäèêà âè-
ãëÿäàº òàê.

Ñåêðåò çäîðîâ'ÿ â³ä Ãåííàä³ÿ ×óìàêîâà:
1) ²íôîðìàö³éíî-äóõîâíèé ï³äõ³ä: ïî-

ñòàâòå ñîá³ çàïèòàííÿ — ÿê, äëÿ ÷îãî, 
äëÿ êîãî ³ ÷îìó ÿ æèâó. Ó ÷îìó ìîÿ ö³ëü 
íà ïëàíåò³. Ïîïðàöþéòå ³ç íàêîïè÷åíèì 
íåãàòèâîì — ïåðåîñìèñë³òü ñâîþ ì³ñ³þ.

2) Â³äíîâ³òü åíåðãåòèêó.
3) Êóëüòóðà õàð÷óâàííÿ — öå íå ïðî-

ñòî ùî ¿ñòè, à ÿê ¿ñòè — êîëè, â ÿêèõ 
óìîâàõ, â ÿêèé ÷àñ ³ ÿêó ¿æó ñïîæèâàòè.

4) Ô³çè÷íà êóëüòóðà — öå ðóõ. Ïðè 
öüîìó âè ìàºòå óñâ³äîìëþâàòè, äëÿ ÷îãî 
âè ðóõàºòåñÿ, à íå ïðîñòî áåçäóìíî ãà-
ðóâàòè â ñïîðòçàë³.

Ó «Øêîë³ Ãàðìîí³¿, Çäîðîâ'ÿ òà Àê-
òèâíîãî äîâãîë³òòÿ» Ãåííàä³é íàâ÷àº, 
ÿê áóòè çäîðîâèìè. À òèì, êîãî ìîæíà 
ââàæàòè â³äíîñíî çäîðîâèì, â³äâ³äóâàí-
íÿ çàíÿòü äàñòü çìîãó óíèêíóòè õâîðîá 
ó ìàéáóòíüîìó, ïî÷èñòèâøè âñ³ ìîæëèâ³ 
ïðè÷èíè ³ ïåðåäóìîâè ¿õ âèíèêíåííÿ.

— Âèâ÷èâøè ëþäèíó ÿê ö³ë³ñíó ñèñ-
òåìó, ÿ çðîçóì³â, ùî ³ñòèííå çäîðîâ'ÿ 
ìîæíà çäîáóòè, ëèøå çì³íèâøè ñåáå ³ 
ñâîº æèòòÿ. Öå ï³äòâåðäæåíî ìî¿ìè â÷è-
òåëÿìè ³ ëþäüìè, ç ÿêèìè ÿ íàâ÷àâñÿ, 
à òàêîæ ðåçóëüòàòàìè ìî¿õ ó÷í³â òà ïî-
ñë³äîâíèê³â, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê.

Вінничанин Геннадій Чумаков: 
«Усі хвороби – від негативу»
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

НАТАЛКА ДОЛЯК, ПИСЬМЕННИЦЯ
Подивилась фільм «Три білборди 
на околиці Еббінгу, Міссурі». 
Круте кіно! Рекомендую. 
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Нічого, що на колінах, звикайте! 
Артем Шевченко - радник МВС: «Щодо зойків про нібито приниження затриманих. 
Нетривале перебування затриманого на колінах перед посадкою до транспорту, це — ніяке не 
приниження, а загальновживана поліцейськими різних країн тактика...» 
Друже Артеме, це називається у міжнародному праві — тортури!

А вы знаете, что в Польше теперь в воскресенье магазины не будут работать? 
Правительство Польши заметило, что люди мало отдыхают и общаются с близкими.
А мы любим выйти в выходные на прогулку, например, к озеру. Пообщаться, посмотреть, 
как резвятся дети и животные. Полюбоваться красотой природы, а тут ведь прекрасно все 
четыре сезона. А что любите вы?

Василь Вовк
екс-голова слідчого управління СБУ   

Анна Катрук
психолог    

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

Використовуючи цю методологію, здоровими 
стали чимало його учнів. Наприклад, матері 
однієї з його перших учениць лікарі поставили 
невтішний діагноз — онкологія, їй залишалося 
жити максимум півроку.
— Я попрацював з обома жінками, потім вони 
займалися за моєю програмою самостійно. 
Через деякий час колишня «хвора» пройшла 
обстеження, і лікарі були надзвичайно здиво-
ваними — хвороби як не було, — каже засновник 
школи здоров'я.
Ще один приклад — до Геннадія звернулася жінка, 
яка не могла самостійно ходити.
— Жінку з Гайсина привезли. Ходити вона 
не могла — пересувалася тільки в межах свого 
будинку. За місяць занять вона приїхала авто-
бусом до мене самостійно. У неї були серйозні 
порушення — необхідна була операція на тазос-
тегнових суглобах, причому дуже дороговартісна. 

У результаті, оперативне втручання вже не було 
потрібним, — розповідає Чумаков. — І таких при-
кладів дуже багато.
— Головні умови для навчання в школі — це 
бажання, готовність та можливість змінитися. 
Будь-яка людина після отримання знань школи, 
наполегливо та серйозно займаючись в домашніх 
умовах, може досягти здоров’я і прожити до-
вге, плодовите, активне та щасливе життя. Саме 
здоров’я та щастя я всім бажаю, — каже Геннадій 
Чумаков.

Контакти «Школи Гармонії, Здоров'я та 
Активного довголіття» для запитань та 
запису на безкоштовні консультації:
+38 096–630–87–99, +38 050–387–49–00
Адреса інтернет-сайту школи — harmzdor.
blogspot.com
Заняття школи проходять в м. Вінниця.

Методологія Геннадія Чумакова 
дає можливість позбавитись будь-яких хвороб
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42
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РЕКЛАМА

– Есть два взгляда на завтрак. 
Первый - во время ночного 
сна затраты энергии невелики 
и организм утром не требует 
дополнительного «топлива». Но 
большинство ученых-диетоло-
гов говорят, что  завтрак – это 

контролер аппетита. Пропуская 
завтрак, человек получает некон-
тролируемое вечернее употре-
бление пищи, что способствует 
избыточной массе тела и ожи-
рению. Научные исследования 
показали, что люди, которые 
отказались от позднего ужина 
в пользу плотного завтрака, че-
рез время отмечали нормали-
зацию массы тела, улучшение 
самочувствия, работоспособно-
сти, сна, концентрации внимания 
и скорости реакции. 

Àëåêñàíäð 
Ñàìîéëîâ

ãàñòðîýíòåðîëîã 
âèííèöêîãî 

ìåäèöèíñêîãî 
öåíòðà 

«Àëüòàìåäèêà»

Комментарий эксперта

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
(067)4333535

Òðàäèöèîííàÿ 
ÿè÷íèöà èëè áó-
òåðáðîä ñ ÷àåì – 
òàêèì âûãëÿäèò 

çàâòðàê áîëüøèíñòâà âèííè÷àí. 
Êòî ñëåäèò çà çäîðîâüåì, ñïîð-
òîì çàíèìàåòñÿ, òîò ïî óòðàì 
è êàøêè âàðèò, è òâîðîãîì 
äàâèòñÿ. È âñå ïîíèìàþò, çà-
âòðàê – íåîòúåìëåìàÿ ñîñòàâ-
ëÿþùàÿ äëÿ íîðìàëüíîãî ôóíê-
öèîíèðîâàíèÿ.

– ß åñëè ñ óòðà íå ïîçàâòðà-
êàþ, âåñü äåíü õî÷ó êóøàòü, – 
ðàññêàçûâàåò Íàòàëüÿ. – Â äåò-
ñòâå çàâòðàêàòü íå ëþáèëà, çà ÷òî 
ìíîãî ñëåç ïðîëèëà, êîãäà ìàìà 
ñòîÿëà íàä ãîëîâîé è ïîâòîðÿëà: 
“… ïîêà íå äîåøü, èç-çà ñòîëà 
íå âûéäåøü,”. Âûðàáîòàëñÿ ñâî-
åãî ðîäà èíñòèíêò – áåç çàâòðàêà 
è äåíü – íå äåíü. À åñòü òå, êîìó 
ñ óòðà ÷òî-òî çàòîëêàòü â ñîííûé 
æåëóäîê – íàäðóãàòåëüñòâî íàä 
îðãàíèçìîì. È êòî ïðàâ? 

КАКИМ ДОЛЖЕН БЫТЬ 
ИДЕАЛЬНЫЙ ЗАВТРАК
Выбор  Завтракать или нет – личное 
дело каждого. Диетологи в один голос 
твердят, что завтрак должен быть 
обязательно. И энергии больше, и 
организму польза. Но если с утра 
никакие мюсли в горло не лезут?

Завтрак очень важен

Если завтракать каждый 
день, на 34% можно 
снизить риск развития 
диабета 2-го типа

У людей, которые 
завтракают, на 43% 
снижается шанс развития 
ожирения

Те, кто завтракает, чувствуют 
себя, как правило, бодрее 
остаток дня

Игнорирующие завтрак люди 
в 4 раза больше рискуют 
заработать ожирение

ЕСЛИ ВЫ НЕ ЗАВТРАКАЕТЕ, 
ЗНАЧИТ В ВАШЕМ РАЦИОНЕ

ТОП-10 ПРОДУКТОВ ДЛЯ ЗАВТРАКА

Больше сладостей 
на 40%

Больше 
газированных 

напитков на 55%

Меньше овощей 
на 45%

Меньше фруктов 
на 30%

УСПЕВАЕМОСТЬ 
ДЕТЕЙ, КОТОРЫЕ 
ЗАВТРАКАЮТ

на 17,5% выше

Кофе Холодные 
хлопья

Сок

Фрукты Горячие 
хлопья Чай

Молоко Хлеб Яйца

Бутерброды
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Гімназіада 
з боксу 
 Ó ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó 
â³äáóëàñÿ Ã³ìíàç³àäà Óêðà-
¿íè ç áîêñó ñåðåä þí³îð³â 
(2002–2003 ð. í.). Âèõîâàíö³ 
ñïîðòøêîëè «Â³ííèöÿ» âè-
ãðàëè ÷îòèðè ìåäàë³, äâ³ ç 
íèõ — çîëîò³. ×åìï³îíàìè 
ñòàëè Ãåííàä³é Ìàñëåíí³êîâ 
(âàãîâà êàòåãîð³ÿ 52 êã) ³ Âî-
ëîäèìèð Ñàëåöüêèé (66 êã).

Баталії 
гандболістів 
 Â Óæãîðîä³ ïðîâåëè 
òóð ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç 
ãàíäáîëó ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ 
êîìàíä ïåðøî¿ ë³ãè. ÃÊ 
«Â³ííèöÿ» çäîëàâ «ÊÑË²-
ÖÑÊÀ» — 31:28, «Òåðíî-
ï³ëü» — 45:23 ³ ïîñòóïèâñÿ 
«Çàêàðïàòòþ» — 24:29.

«Погасили» 
«Блискавок» 
 Ó Áåðäÿíñüêó ïðîõîäèâ 
òóð ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç 
áàñêåòáîëó ñåðåä æ³íî÷èõ 
êîìàíä ñóïåðë³ãè. «Â³ííèöü-
ê³ áëèñêàâêè» äâ³÷³ ïîñòó-
ïèëèñÿ ì³ñöåâ³é «×àéö³» — 
71:86 ³ 56:70.

Меморіал 
Йосипа Академії 
 Ç 28 ïî 30 áåðåçíÿ ó Â³-
ííèö³ ó ÑÊ «Íîêàóò» ïðîéäå 
÷åìï³îíàò ì³ñòà ç áîêñó ñå-
ðåä þíàê³â 2004–2005 ð. í., 
ïðèñâÿ÷åíèé ïàì'ÿò³ òðåíåðà 
Éîñèïà Àêàäåì³¿. Ïî÷à-
òîê — î 15.00.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №11 (1030)
Звичайні популярні двоходові малофігурні шахові задачі, у яких вирі-
шує точний перший хід білих. Рекомендуємо ці композиції розв’язувати 
на діаграмах, не розставляючи шахи на шахівниці 

Задача №2133-2136
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Мат за 2 ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №10 (1376), 7 березня 2018 року
Задача №2129
А) 1. Kpa6! Kpc5  2. Kpa5 T:a7x В) 1. Kpc8! Kpd6  2. Kpd8 T:b8x. 
Задача №2130
I. 1. Kf8! Te7+  2. Kpg8 Tg7x; II. 1. Ce6! Td5  2. Cg8 Th5x. 
Задача №2131
I. 1. Tb2! Tc2  2. a2 Tc1x; II. 1. Ta1! Td3  2. a2 T:b3x.
Задача №2132
I. 1. Th4! Tf2  2. Kg4 Tf3x; II. 1. Kf1! Kpg1  2. Kg3 Th2x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
  Â³ííè÷àíèí ²ëëÿ Áóãàºâ 

âïåðøå ñòàâ ÷åìï³îíîì Óêðà-
¿íè ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè 
ñåðåä þí³îð³â. Ðàí³øå â³í ìàéæå 
ðåêîðäí³ ñ³ì ðàç³â áóâ ïðèçåðîì 
àíàëîã³÷íèõ çìàãàíü — äâ³÷³ ñð³á-
íèì ³ ï’ÿòü ðàç³â áðîíçîâèì.

Ì à é ñ ò å ð  ñ ï î ð ò ó 
Óêðà¿íè,18-ð³÷íèé ÷åòâåðòîêóðñ-
íèê ãóìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íîãî 
êîëåäæó âèáîðîâ çîëîòî â Êðè-
âîìó Ðîç³ (Äí³ïðîïåòðîâñüêà 
îáëàñòü). Âèõîâàíåöü Â³ííèöü-
êî¿ øêîëè âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ 

ìàéñòåðíîñò³ âèãðàâ âñ³ ÷îòè-
ðè ïîºäèíêè ³ ñòàâ ÷åìï³îíîì 
ó îë³ìï³éñüê³é âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 97 êã.  ²ëëÿ íà ñâîºìó øëÿõó 
çà î÷êàìè çäîëàâ ñèëüíèõ áîðö³â 
³ç Çàïîð³ææÿ, Çàêàðïàòòÿ, ×åð-
êàñ, à ó ô³íàë³ — ïðåäñòàâíèêà 
Ëóãàíñüêî¿ îáëàñò³ Ñâÿòîñëàâà 
Êàëàøí³êîâà. Íà çàêëþ÷íèé ïî-
ºäèíîê íàø ñïîðòñìåí âèéøîâ, 
ïðèïàäàþ÷è íà îäíó íîãó. ßê ïî-
ò³ì ñêàæóòü ë³êàð³, â³í ðîçòÿãíóâ 
çâ‘ÿçêè. Íåçâàæàþ÷è íà ãîñòðèé 
á³ëü, â³ííè÷àíèí âèñòîÿâ ³ ïåðå-
ì³ã. Ó ïàðòåð³ íàâ³òü ñïðîì³ãñÿ 

ïðîâåñòè íàêàò. Íà äóìêó åêñ-
ïåðò³â, ²ëëÿ Áóãàºâ âèãðàâ âæå 
òîä³, êîëè âèéøîâ íà âèð³øàëü-
íèé á³é. Ñïî÷àòêó ïåðåì³ã ñåáå, 
à ïîò³ì — ñóïåðíèêà!

Òàêèì ÷èíîì ²ëëÿ âèáîðîâ 
ïóò³âêó íà ÷åìï³îíàò ªâðîïè. 
Öå ïðàâî îòðèìóâàëè ëèøå ïå-
ðåìîæö³ ÷åìï³îíàòó êðà¿íè. Âå-
ëèêèé âíåñîê ó ï³äãîòîâö³ ÷åì-
ï³îíà çðîáèëè ä³þ÷èé íàñòàâíèê 
Îëåêñàíäð Ñåðæåíþê, ïåðøèé 
òðåíåð ²ãîð Ñàäîâåöü ³ äèðåê-
òîð ØÂÑÌ Àíäð³é Êîðí³é÷óê. 
À òàêîæ éîãî áàòüêî Îëåêñàíäð 

Áóãàºâ, â³äïîâ³äàëüíèé çà ðîç-
âèòîê ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè 
íà Â³ííè÷÷èí³.

Ó àêòèâ³ â³ííè÷àí — ùå ê³ëü-
êà íàãîðîä. Ñð³áëî âèãðàâ ²ãîð 
Áè÷êîâ (íåîë³ìï³éñüêà êàòåãîð³ÿ 
72 êã), áðîíçó — Ìàêñèì Ñàïóí 
(íåîë³ìï³éñüêà âàãà 82 êã), Âà-
ëåíòèí Ìèðîíþê (íåîë³ìï³éñüêà 
âàãà 55 êã) ³ Àðòåì Çàìîðñüêèé 
(îë³ìï³éñüêà êàòåãîð³ÿ 67 êã). 
Ó êîìàíäíîìó çàë³êó çá³ðíà Â³-
ííè÷÷èíè ïîñ³ëà âèñîêå äðóãå 
ì³ñöå. Ïåðø³ñòü âèáîðîëà çá³ðíà 
Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³.

Ілля Бугаєв виграв фінал на «одній нозі» 

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Íà äðóãîìó â³äêðèòîìó òóðí³ð³ 
ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè «Îë³ì-
ï³éñüê³ âåñíÿí³ êðàïëèíêè» 
ñòàðòóâàëè ÷èìàëî çîâñ³ì þíèõ 
ñïîðòñìåíîê. Â³ñ³ì íàéìåíøèõ 
ó÷àñíèöü íàðîäèëèñÿ â 2014 ðîö³. 
Óñ³ âîíè îòðèìàëè çâàííÿ ÷åì-
ï³îíîê ³ çîëîò³ ìåäàë³. Àäæå, 
çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, äëÿ 
á³ëüøîñò³ öå áóâ ïåðøèé ñåðéîç-
íèé òóðí³ð â æèòò³. Ñåðåä òàêèõ 
âóíäåðê³íä³â âèÿâèëîñÿ àæ ï’ÿòü 
âèõîâàíîê Â³ííèöüêî¿ ÄÞÑØ 
«Òåìï».

ЯК НАВЧАТИ ТРИРІЧНИХ 
Òðèð³÷íà â³ííè÷àíêà Ðèòà 

Ïëàêñþê îïàíîâóº ã³ìíàñòèêó 
òðè ì³ñÿö³.

— Âîíà — äóæå îáäàðîâàíà 
äèòèíà. Ñåðåä ³íøîãî, ç Ðèòîþ 
âäîìà çàéìàºòüñÿ âîñüìèð³÷-
íà ñåñòðà, ÿêà òàêîæ â³äâ³äóº 
íàø³ òðåíóâàííÿ ç ã³ìíàñòè-
êè. À ìàëÿ ïîâòîðþº çà íåþ ³ 
çàïàì’ÿòîâóº, — ðîçêàçàëà òðå-
íåð ñïîðòøêîëè «Òåìï» Ñâ³òëàíà 
ªãîðîâà.

Çîëîòó íàãîðîäó îòðèìàëà é 
÷îòèðèð³÷íà äî÷êà îðãàí³çàòîðà 
çìàãàííÿ Ïîë³íà Îðëþê.

— Ïîë³íà òðåíóºòüñÿ ç ìèíó-
ëî¿ îñåí³. Âîíà äâ³÷³ íà òèæäåíü 
(ïî ãîäèí³) çàéìàºòüñÿ áàçîâîþ 
ï³äãîòîâêîþ. Çîêðåìà, â÷èòüñÿ 
õîäèòè íà íîñêàõ òà âèêîíóâàòè 
åëåìåíòàðí³ ã³ìíàñòè÷í³ åëåìåí-
òè, — êàæå ²ðèíà Îðëþê. — Äî÷êà 
âæå âì³º ðîáèòè øïàãàò, ïåðå-
êèäè òîùî. À ãîëîâíå — âîíà 

âïåâíåíî âèõîäèòü íà êèëèì!
Çà ñëîâàìè Ñâ³òëàíè ªãîðîâî¿, 

ó òðè-÷îòèðè ðîêè ñïîðòñìåíêè 
âæå ìîæóòü âèêîíóâàòè øïàãà-
òè, áîêîâó ð³âíîâàãó, ïåðåêàòè 
íàçàä, ì³ñòêè òîùî. Ïîêè íàé-
ìåíø³ âèñòóïàþòü áåç ïðåäìåò³â, 
à ç ïðåäìåòàìè — âæå ï’ÿòèð³÷í³ 
ã³ìíàñòêè.

— Äàëåêî íå ó âñ³õ ðåã³îíàõ 
ðèçèêóþòü íàâ÷àòè ³ âèñòàâëÿòè 
íà òóðí³ðè òàêèõ ìàëåíüêèõ ã³ì-
íàñòîê. Ç íèìè íà òðåíóâàííÿõ 
ïîòð³áíî ãðàòè, à â ïðîöåñ³ ãðè 
íàâ÷àòè ã³ìíàñòè÷íèì åëåìåí-
òàì. Öå âàæêà ïðàöÿ, — ñêàçàëà 
Ñâ³òëàíà ªãîðîâà.

ПРИЗЕРКИ — В КОЖНІЙ 
КОМАНДІ 

Òóðí³ð «Îë³ìï³éñüê³ âåñíÿí³ 
êðàïëèíêè» ïðîõîäèâ ó êëóá³ 
«Íîêàóò». Éîãî îðãàí³çóâàëî îá-
ëàñíå â³ää³ëåííÿ ÍÎÊÓ çà ï³ä-
òðèìêè ñïîðòøêîëè «Òåìï». 
Íà êèëèì âèõîäèëè 390 ó÷àñíèöü 
³ç 22 êîìàíä. Ãîñò³ âèÿâèëèñÿ çà-
äîâîëåíèìè îðãàí³çàö³ºþ.

— Ñïîäîáàâñÿ çàë — ïðî-
ñòîðèé, ç âåëèêèìè òðèáóíàìè. 
Íà òóðí³ð³ º áàãàòî ñèëüíèõ êîí-
êóðåíòîê — ç Â³ííèö³ òà ³íøèõ 
ðåã³îí³â. Áåçóìîâíî, íàéñèëüí³ø³ 
ã³ìíàñòêè â Óêðà¿í³ — ç Êèºâà, 
êóäè çàáèðàþòü íàéïåðñïåêòèâ-
í³øèõ, à òàêîæ ç Äí³ïðà. Àëå é 
îäåñèòêè òà â³ííè÷àíêè ìàþòü 
øàíñ ïîòðàïèòè äî çá³ðíî¿ Óêðà¿-
íè, — ñêàçàëà 16-ð³÷íà ÷åìï³îíêà 
Îäåñüêî¿ îáëàñò³ Îëüãà Êó÷åðåí-
êîâà.

Âèõîâàíêà Êàëèí³âñüêî¿ 

ЗОЛОТІ МЕДАЛІ ВИБОРЮВАЛИ 
НАВІТЬ ТРИРІЧНІ ГІМНАСТКИ 
Вундеркінди  На вінницькому 
турнірі «Олімпійські весняні краплинки» 
виступали десятки учасниць дошкільного 
віку. А за програмою майстрів спорту 
і кандидатів у майстри боролися 
навіть чемпіонки України

ÄÞÑØ, 13-ð³÷íà êàíäèäàò 
ó ìàéñòðè ñïîðòó Àíàñòàñ³ÿ 
Ëåâ÷óê ðàí³øå áóëà ÷åìï³îíêîþ 
Óêðà¿íè.

— Ã³ìíàñòêè Â³ííèö³ ³ Êàëè-
í³âêè êîíêóðóþòü ì³æ ñîáîþ ç³ 
çì³ííèì óñï³õîì. Ó íàøîìó ì³ñò³ 
õóäîæíþ ã³ìíàñòèêó ëþáëÿòü ³ 
ï³äòðèìóþòü. Çîêðåìà, ÷àñòêîâî 
êîìïåíñóþòü âèòðàòè íà ïî¿çä-
êè, — ðîçïîâ³ëà Àíàñòàñ³ÿ Ëåâ÷óê.

Êîìàíäíîãî çàë³êó íà òóðí³-
ð³ íå áóëî. Ó îñîáèñòîìó çà-
ë³êó ïðèçåðêè âèçíà÷àëèñÿ 
â ãðóïîâèõ òà ³íäèâ³äóàëüíèõ 
âïðàâàõ, ç ïðåäìåòàìè òà áåç 
íèõ. Çàãàëîì ðîç³ãðàëè áëèçü-
êî 40 êîìïëåêò³â ìåäàëåé. 

ТРЕНУВАННЯ БЕЗ ВИХІДНИХ 
Íàéñòàðøèì ó÷àñíèöÿì, ÿê³ 

âèñòóïàëè çà ïðîãðàìîþ ìàé-
ñòð³â ñïîðòó Óêðà¿íè, áóëî 
ïî 16 ðîê³â. Ñåðåä íèõ — é 
âèõîâàíêà â³ííèöüêîãî êëóáó 
«Ïðåì’ºðà» Â³êòîð³ÿ Ëèïíèöü-

êà. Íåùîäàâíî âîíà ïåðøîþ ç 
â³ííèöüêèõ ã³ìíàñòîê ï³äêîðèëà 
ìàéñòåðñüêèé íîðìàòèâ. Ä³â÷èíà 
íàâ÷àºòüñÿ ó Â³ííèöüêîìó ãóìà-
í³òàðíî-ïåäàãîã³÷íîìó êîëåäæ³, 
íà òðåíåðà.

— Âèõ³äíèõ ó ìåíå íåìàº. 
Îïàíîâóþ ã³ìíàñòè÷í³ åëåìåí-
òè íàâ³òü ïî ñóáîòàõ ³ íåä³ëÿõ. 
²íîä³ òðåíóþñÿ é ïî ï’ÿòü-ñ³ì 
ãîäèí íà äåíü, — êàæå Â³êòîð³ÿ 
Ëèïíèöüêà. — Ïîêè ã³ìíàñòîê 
ç³ ñòîëè÷íî¿ øêîëè Äåðþã³íèõ 
íå ïåðåìàãàëà. Áî ÿ âèñòóïàþ 
â çìàãàííÿõ ñåðåä ÄÞÑØ, 
à âîíè — ñåðåä ÑÄÞÑØÎÐ.

Ï ð å ä ñ ò à â í è ö ÿ  ê ë ó á ó 
«Ïðåì’ºðà», 12-ð³÷íà êàíäèäàò 
ó ìàéñòðè ñïîðòó Ìàð³ÿ Êóìà-
íåöü çàéìàºòüñÿ õóäîæíüîþ ã³ì-
íàñòèêîþ ç äâîõ ðîê³â!

— ß áóëà ÷åìï³îíêîþ Óêðà¿íè. 
Òåïåð ìð³þ âèñòóïèòè íà ÷åì-
ï³îíàòàõ ªâðîïè òà ñâ³òó. Ùîá 
äîñÿãòè ìåòè, òðåíóþñÿ ùîäíÿ 
ïî ÷îòèðè ãîäèíè, — ðîçêàçóº 
Ìàð³ÿ Êóìàíåöü.

Трирічна Рита Плаксюк дебютувала на змаганнях. 
Її тренерка каже, що дівчинка дуже обдарована  дитина
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«В стандартах нет ничего плохого. Они позволяют
отключать в рабочем процессе мозг и пользоваться готовыми удачными 
решениями предшественников. Нужно только подшлифовывать сценарии 
предшественников под текущие реалии». 
Очевидно, но сформулировано хорошо А. Нойнецом

Є речі, дуже жорстко і чітко виписані протоколом. Але в житті бувають ситуації, коли має бути 
людяність. Банальна, смішна, дивакувата — назвіть як хочете. Але саме вчинки, спровоковані 
цим почуттям, викликають захоплення, найтепліше відчуття і емпатію. Вони пускають 
в серце навіть найцинішнічих злочинців чи найпотворніших страшків. Вони лікують душу і 
припиняють найзапекліші суперечки.

Виталий Белов
психолог   

Лариса Полулях
волонтерка    
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ИРИНА БЕРЁЗА, МЕДИК, ПИСАТЕЛЬНИЦА
Не важно, что ты скажешь, важно, 
насколько неправильно тебя поймут.

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 180111

ПРЕС-СЛУЖБА ГО 
«ВІННИЦЬКИЙ ОБЛАСНИЙ 

ЦЕНТР ШРІЧИНМОЯ»

Îäíîãî ðàçó ãîëîâà îäí³º¿ 
ç ªâðîïåéñüêèõ êðà¿í, âèáà÷àþ÷èñü 
çà ñâîº íåâåëèêå çàï³çíåííÿ íà çóñòð³÷, 
â³äïîâ³â, ùî çàéìàâñÿ ìåäèòàö³ºþ. Â³í 
ðîáèòü öå ðåãóëÿðíî, à îñîáëèâî ïå-
ðåä ïðèéíÿòòÿì âàæëèâèõ ð³øåíü, ÿê³ 
ñòîñóþòüñÿ áëàãîïîëó÷÷ÿ äåðæàâè òà ¿¿ 
æèòåë³â. Òàêà â³äïîâ³äü, áåçóìîâíî, çà-
äîâîëüíèëà ³ ïîðàäóâàëà ïðèñóòí³õ. Öÿ 
³ñòîð³ÿ íàäèõíóëà íà äóìêó — à ÿêîþ 
ñòàëà á íàøà êðà¿íà ³ ÿê³ ð³øåííÿ ïðè-
éìàëèñÿ íàøèìè çàêîíîòâîðöÿìè, 
êîëè á âîíè âèä³ëèëè òð³øå÷êè ÷àñó 
äëÿ çàíÿòü ìåäèòàö³ºþ, êîíöåíòðàö³þ 
ñâî¿õ äóìîê íà ºäíîñò³ êðà¿íè, áëàãî-
ïîëó÷÷³ ãðîìàäÿí. Ìîæëèâî ó âëàäíèõ 
ñòðóêòóðàõ, ãðîìàäàõ ïî âñ³é Óêðà¿í³ 
ç’ÿâèëèñÿ á ñïåö³àëüí³ ê³ìíàòè äëÿ ðîç-
äóì³â, ìîëèòîâ ³ ìåäèòàö³é. Â öåé ÷àñ 
íà äóìêó ïðèõîäèòü âèñë³â «Ïîâíîòà 
æèòòÿ â òîìó, ùîá ìð³ÿòè ³ âò³ëþâàòè 
ö³ íåéìîâ³ðí³ ìð³¿ â æèòòÿ».

ßêùî êàçàòè ïðî ìåäèòàö³þ íà ñüî-
ãîäí³øí³é äåíü, òî ñë³ä â³äì³òèòè, ùî 
öÿ óí³âåðñàëüíà ïðàêòèêà äàâíî âèéøëà 
çà ìåæ³ âñ³õ êîíôåñ³é òà ðåë³ã³é òà âè-

êîðèñòîâóºòüñÿ â ïñèõîëîã³¿ ÿê ìåòîä 
âðåãóëþâàííÿ êîíôë³êò³â, â ïåäàãîã³ö³ 
òà ìèñòåöòâ³ äëÿ â³äêðèòòÿ òâîð÷èõ çä³-
áíîñòåé ó÷í³â, â ô³çè÷í³é êóëüòóð³ òà 
â³éñüêîâ³é ñïðàâ³ äëÿ äîñÿãíåííÿ âè-
òðèâàëîñò³, à ìåäèöèí³ òà ðåàá³ë³òàö³¿ 
äëÿ ðîçâàíòàæåííÿ ïñèõîåìîö³éíîãî 
ñòàíó ïàö³ºíòà.

Ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ìåäèòóþòü ñï³âðî-
á³òíèêè ÎÎÍ, ªâðîïàðëàìåíòó, óðÿä³â, 
òîï-ìåíåäæåðè êîðïîðàö³é, ñï³âðîá³ò-
íèêè Google òà Apple. Òàêîæ ìåäèòàö³ÿ 
âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ ïî-
ñòðàæäàëèõ â³ä íàñèëüñòâà, âåòåðàí³â â³éí, 
â³éñüêîâèõ ÀÒÎ, äëÿ ï³äãîòîâêè ñîëäàò³â 
â àðì³ÿõ, ó øêîëàõ. Ó ÑØÀ òà Âåëèêîáðè-
òàí³¿ ó øêîëàõ, äå ïðîâîäèòüñÿ ìåäèòàö³ÿ, 
çíèæóºòüñÿ ð³âåíü íàñèëüñòâà ³ çëî÷èí-
íîñò³, ï³äâèùóºòüñÿ óñï³øí³ñòü ³ â³äâ³ä-
óâàí³ñòü. Íå ãîâîðÿ÷è âæå ïðî ðîçâèòîê 
òâîð÷èõ çä³áíîñòåé, ë³äåðñüêèõ ÿêîñòåé, 
ñàìîäèñöèïë³íè. Ìåäèòàö³ÿ, áåçóìîâíî, 
ãàðìîí³çóº âíóòð³øí³é ³ çîâí³øí³é ñâ³ò 
ëþäèíè, ïðèíîñèòü ðàä³ñòü ³ ñïîê³é.

Â íàø ÷àñ â àåðîïîðòàõ ïî âñüîìó ñâ³ò³ 
îðãàí³çîâóþòü ê³ìíàòè äëÿ ìåäèòàö³¿ òà 
éîãè. Ó âèõ³äí³ äí³ âè ìîæåòå çóñòð³òè 
ãðóïè ëþäåé, ÿê³ ìåäèòóþòü ó ïàðêó. 
À áóäü-ÿêèé âàø çíàéîìèé àáî êîëåãà 
ìîæå âèÿâèòèñÿ «ñóñ³äîì ïî êèëèìêó» 

íà êóðñ³ ìåäèòàö³¿. Íà Ñõîä³ ìåäèòàö³ÿ 
â³äîìà âæå áàãàòî ñòîë³òü. Ó ìèíóëîìó 
âîíà âèêîðèñòîâóâàëàñÿ ëèøå, ÿê äóõî-
âíà ïðàêòèêà, àëå ñüîãîäí³ âñå ÷àñò³øå 
çàñòîñîâóºòüñÿ äëÿ ñàìîâäîñêîíàëåííÿ, 
ñàìîðåãóëÿö³¿ òà îçäîðîâëåííÿ.

Âñüîãî ñòîë³òòÿ íàçàä éîãà ³ ìåäèòàö³ÿ 
ñòàëè àêòèâíî ïîøèðþâàòèñÿ ó çàõ³äíîìó 
ñâ³ò³. Îäíîãî ìóäðåöÿ çàïèòàëè: «÷îãî 
ëþäèíà ìîæå äîñÿãòè, ïðàêòèêóþ÷è ìå-
äèòàö³þ?», â³äïîâ³äü áóëà äóæå ïðîñòà — 
â öüîìó ñâ³ò³ íåìàº í³÷îãî íåäîñÿæíîãî 
äëÿ ïðàêòèêóþ÷îãî ìåäèòàö³þ. Áåçë³÷ 
äîñë³äæåíü ï³äòâåðäèëè òîé ôàêò, ùî 
çàíÿòòÿ ìåäèòàö³ºþ çì³öíþþòü ïñèõî-
ëîã³÷íå çäîðîâ`ÿ. Ìåäèòàö³ÿ çíèæóº ð³-
âåíü òðèâîæíîñò³, ôîá³é ³ ñòðàõ³â, ñïðèÿº 
âñòàíîâëåííþ âíóòð³øíüîãî êîíòðîëþ ³ 
á³ëüø ïîçèòèâíîìó ñïðèéíÿòòþ ñòðåñ³â. 
Ñàìå òîìó â äàíèé ÷àñ ëþäè çâåðòàþòüñÿ 
äî ìåäèòàö³¿ ÷àñò³øå â ö³ëÿõ çì³öíåí-
íÿ ³ çáåðåæåííÿ ïñèõ³÷íîãî ³ ô³çè÷íîãî 
çäîðîâ`ÿ. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ äåñÿòèë³òü 
ïðîâîäÿòüñÿ ñîòí³ ìåäè÷íèõ äîñë³äæåíü 
ç ìåòîþ âèâ÷åííÿ çì³í, ÿê³ â³äáóâàþòüñÿ 
ó ìîçêó ï³ä ÷àñ ìåäèòàö³¿, à òàêîæ, ÿê 
çì³íþºòüñÿ ô³çè÷íèé, ïñèõ³÷íèé ñòàí 
ëþäåé, ÿê³ ðåãóëÿðíî ïðàêòèêóþòü ìå-
äèòàö³þ. Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî 
ìåäèòàö³ÿ çá³ëüøóº òîâùèíó â³ää³ë³â 

êîðè ãîëîâíîãî ìîçêó, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü 
çà îïåðàòèâíó ïàì'ÿòü, óâàãó, ñåíñîðíó 
îáðîáêó ³íôîðìàö³¿. Ìåäèòàö³ÿ äîïîìàãàº 
âïîðàòèñÿ ³ç çàëåæíîñòÿìè. Îñîáëèâî öå 
ñòîñóºòüñÿ ä³òåé ³ ìîëîäîãî ïîêîë³ííÿ ç 
¿õ òîòàëüíîþ çàëåæí³ñòþ â³ä ²íòåðíåòó 
òà êîìï’þòåðíèõ ³ãîð. Çàçâè÷àé ïåðø³ 
õâèëèíè íîâîãî äíÿ ìè çâèêëè âèòðà÷àòè 
íà ïåðåãëÿä ñòð³÷êè íîâèí. Íà äóìêó ïñè-
õîëîã³â, òàêà çâè÷êà ïðèçâîäèòü äî ïðî-
áëåì ³ç ïñèõ³÷íèì çäîðîâ'ÿì. Àäæå íåãà-
òèâ, ÿêèé íàêîïè÷óºòüñÿ ó íàø³é ïàì'ÿò³ 
³ ï³äñâ³äîìîñò³, ðàíî ÷è ï³çíî äàñòü ïðî 
ñåáå çíàòè, òà ìîæå ïðèçâåñòè äî íåïðè-
ºìíèõ íàñë³äê³â. Çàì³ñòü òîãî, ùîá çó-
ñòð³÷àòè ðàíîê â îáí³ìêó ç ãàäæåòîì, ÷è 
íå êðàùå âëàøòóâàòè ìåäèòàö³þ, ïîáóòè 
äåê³ëüêà õâèëèí íàîäèíö³ ç ïðèðîäîþ, 
ïîñëóõàòè óëþáëåíó ìóçèêó àáî âèðóøèòè 
íà ïðîá³æêó. Îäíèì ñëîâîì, ðîáèòè òå, 
ùî ïðèíîñèòü ðàä³ñòü òà çàðÿäæàº íàñ 
íà ïîäàëüø³ çâåðøåííÿ.

Â ðàìêàõ ïðîãðàìè çóñòð³÷³ ç ö³êàâèìè 
ëþäüìè 25–26 áåðåçíÿ ó Â³ííèö³ ïðîéäóòü 
áåçêîøòîâí³ òðåí³íãè, îñíîâíîþ òåìîþ 
ÿêèõ º «Ìåäèòàö³ÿ ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³». 
Ïî÷àòîê 25. 03 î 13.00, 26.03 î 18.00. Çó-
ñòð³÷³ â³äáóâàòèìóòüñÿ â ãîòåë³ «Ôðàíö³ÿ» 
â êîíôåðåíö-çàë³, âõ³ä íà çàõ³ä â³ëüíèé.

self-discovery.org.ua 

ИГОРЬ ДОБРЯНСКИЙ, 
БЛОГЕР, НОВАТОР

Ìîé îïûò â áèçíåñå 
óæå áîëåå 11 ëåò. Çà ýòî 

âðåìÿ ó ìåíÿ áûëî íåñêîëüêî 
ïàðòí¸ðîâ â áèçíåñå è îïûò, êîòîðûé 
ÿ ïîëó÷èë, äàë ìíå ÷åòêîå ïîíèìàíèå, êàê 
âûáèðàòü ïàðòíåðà è ñòîèò ëè âîîáùå? 
Ìîé îòâåò îäíîçíà÷íûé — ÄÀ, ñòîèò!

Óäà÷íûé âûáîð ïàðòí¸ðñòâà ïðèíåñ¸ò 
îãðîìíóþ ïîëüçó âàì è âàøåìó áèçíåñó, 
íåóäà÷íûé — ìîæåò ïîãóáèòü âàø áèç-
íåñ è âàñ. Ïîýòîìó ïðè âûáîðå ïàðòí¸ðà 
ñòîèò îáðàòèòü âíèìàíèå íà ëè÷íûå êà÷å-

ñòâà ÷åëîâåêà è íà åãî ïðåäûäóùèé îïûò. 
Íå ñòîèò ñïåøèòü ñ ïðèíÿòèåì ðåøåíèÿ 
è äåëàòü ýòî íà ïåðâîé âñòðå÷è. Ïðîâåäè-
òå íåñêîëüêî âñòðå÷, óçíàéòå î ÷åëîâåêå, 
êàê ìîæíî áîëüøå èíôîðìàöèè, ïîñìî-
òðèòå, êàê îí ðåàãèðóåò íà òå èëè èíûå 
âåùè. Êîíå÷íî æå, íà 100% ãàðàíòèè 
íèêòî äàòü íå ñìîæåò, è êàê ÷åëîâåê ñåáÿ 
ïîâåä¸ò â êðèòè÷åñêèõ ñèòóàöèÿõ è äåëå-
íèè áîëüøèõ äåíåã, íî ïðåäâàðèòåëüíûé 
àíàëèç ïîìîæåò âàì ïîíÿòü àäåêâàòíîñòü 
÷åëîâåêà è ñíèçèòü ðèñêè äî ìèíèìóìà.

Âàæíûì ìîìåíòîì ïðè íà÷àëå ëþ-
áîãî ïàðòí¸ðñòâà ÿâëÿþòñÿ âàøè 

äîãîâîð¸ííîñòè, èçëîæåííûå íà áóìàãå. 
Âñ¸ ôèêñèðóéòå ïèñüìåííî — ýòî âàæíî! 
Î÷åíü ÷àñòî áûâàåò òàê, ÷òî âû î ÷¸ì-òî 
ïîãîâîðèëè è âðîäå áû äîãîâîðèëèñü, 
à ïîòîì îêàçûâàåòñÿ, ÷òî êòî-òî ÷òî-òî 
íå äîïîíÿë è íà ýòîé ïî÷âå âîçíèêàþò 
ìíîæåñòâî êîíôëèêòîâ, êîòîðûå ïðè-
âîäÿò ê ðàçðûâó îòíîøåíèé ñ ïàðòí¸ðîì, 
ïîýòîìó, âî èçáåæàíèå ïîäîáíûõ ñèòó-
àöèé — âñ¸ çàïèñûâàéòå íà áóìàãå!

Â èäåàëå òàêæå íóæíî ïðîïèñàòü 
âàðèàíòû âûõîäà èç áèçíåñà è ðàçðûâà 
îòíîøåíèé ñ ïàðòí¸ðîì, êàêèì îá-
ðàçîì âû áóäåòå ýòî äåëàòü. Â äîëãîñ-

ðî÷íîé ïåðñïåêòèâå ýòî ïîìîæåò âàì 
ñýêîíîìèòü ìíîãî äåíåã è íåðâîâ, à òàê-
æå ñîõðàíèòü äðóæåñêèå îòíîøåíèÿ ïî-
ñëå ïðåêðàùåíèÿ ïàðòí¸ðñòâà.

Ñî âñåìè ìîèìè áûâøèìè ïàðòí¸ðàìè 
ó ìåíÿ ïðåêðàñíûå îòíîøåíèÿ, ìû ñ ëåãêî-
ñòüþ ìîæåì âñòðåòèòüñÿ, ïîáîëòàòü çà ÷àø-
êîé ÷àÿ è ïîãîâîðèòü íà îáùèå òåìû. 
ß ñ÷èòàþ, ÷òî èìåííî òàê äîëæíî áûòü.

Ïîäâîäÿ èòîã ìîãó ñêàçàòü, ÷òî 
ïàðòí¸ðñòâî íåîáõîäèìî, åñëè âû ñòàâèòå 
ïåðåä ñîáîé áîëüøèå öåëè, âåäü òîëüêî 
â ïàðòí¸ðñòâå èõ ìîæíî äîñòè÷ü. Â îäè-
íî÷êó ÷åëîâåê ìàëî ÷òî ìîæåò ñäåëàòü. 
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РЕКЛАМА

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Ïîäîðîæóâàòè 
íå òàê âæå ³ äîðî-
ãî, ÿêùî ïëàíóâà-

òè ïî¿çäêó çàâ÷àñíî. ² ùå òðåáà 
çíàòè ê³ëüêà õèòðîù³â, ³ç ÿêèìè, 
ïðèì³ðîì, ïîäîðîæ Ïîëüùåþ 
âàì ìîæå îá³éòèñÿ íàáàãàòî äå-
øåâøå, í³æ Óêðà¿íîþ. Òàê, àâòî-
áóñíà ïîäîðîæ íàáàãàòî äîâøà, 
í³æ ë³òàêîì. Ïðîòå òóò íå äî-
âåäåòüñÿ ñïëà÷óâàòè çà áàãàæ 
îêðåìî, à á³ëåòè ³íêîëè ìîæíà 
îòðèìàòè çà êîï³éêè: ºâðîïåéñüê³ 
àâòîáóñí³ ïåðåâ³çíèêè ÷àñòî âëà-
øòîâóþòü ðîçïðîäàæ³, äå á³ëåòè 

êîøòóþòü â³ä 1 äî 5 ºâðî. Ñåðåä 
òàêèõ ïåðåâ³çíèê³â — Megabus, 
Flixbis, Flibco, Polskibus òà 
Eñolines. ×àñòèíà ³ç íèõ ¿çäèòü ³ 
÷åðåç Óêðà¿íó, ÷àñòèíà ìàº ñóòî 
ïîëüñüêå ÷è áàëò³éñüêå îõîïëåí-
íÿ. Ìè â³äñë³äêîâóâàëè âàðò³ñòü 
àâòîáóñíèõ ðåéñ³â íå çà ñïåö³àëü-
íèìè, à çà ñòàíäàðòíèìè ïðî-
ïîçèö³ÿìè. ² âñå îäíî âèéøëî 
çíà÷íî åêîíîìí³øå, í³æ êîëè 
îáðàòè ë³òàê.

ДОРОГА ДО ВАРШАВИ 
ßê âèÿâèëîñü, ³ç Ïîëüù³ íà-

áàãàòî äåøåâøå íå ò³ëüêè ëå-
ò³òè ó ªâðîïó, àëå ³ ¿õàòè. Òàê, 
ÿêùî ³ç Â³ííèö³ âè¿õàòè íàïðÿ-

ЯК ЗАДЕШЕВО ДОЇХАТИ ДО ВІДНЯ
Пильність = економія  Виявляється, 
подорож до старої доброї Європи може 
стати дешевшою не просто завдяки 
завчасному плануванню, але і з допомогою 
лоукост-автобусів. Але і тут треба уважно 
відслідковувати ціни та пропозиції — 
тільки от не українські, а варшавські

ìó ó Â³äåíü, öå êîøòóâàòèìå 
2085 ãðèâåíü. À îò ³ç Âàðøàâè — 
â³ä 371 ãðèâí³. Íà ñàéò³ Busfor 
íàéäåøåâø³ àâòîáóñí³ á³ëåòè ³ç 
Â³ííèö³ äî Âàðøàâè êîøòóþòü 
â³ä 550 ãðèâåíü. Àëå ÿêùî ö³ëëþ 
º ñàìå åêîíîì³ÿ, òî ìîæíà äî-
¿õàòè íà 120 ãðèâåíü äåøåâøå. 
Äëÿ öüîãî òðåáà âçÿòè ïëàöêàðò-
íèé êâèòîê íà ïîòÿã ³ç Â³ííèö³ 
äî Ëüâîâà çà 96,64 ãðèâí³, à âæå 
òàì ñ³ñòè íà àâòîáóñ äî Âàðøàâè, 
êâèòîê íà ÿêèé êîøòóâàòèìå â³ä 
335 ãðèâåíü (óñüîãî 431,64 ãðí).

ІЗ ЯКИМ ПЕРЕВІЗНИКОМ 
ДЕШЕВШЕ?

Ìè äîñë³äèëè ö³íè íà àâòîáóñ-
í³ ðåéñè ó ê³ëüêîõ íàïðÿìêàõ — 
äî Â³äíÿ, Ïðàãè, Áåðë³íà òà Ïà-
ðèæà. Äíåì â³äïðàâëåííÿ óìîâíî 
îáðàëè 5 êâ³òíÿ. Íàéäåøåâøå 
äî Â³äíÿ öüîãî äíÿ äîâåçóòü àâòî-
áóñè Polskibus — çà 49 çëîòèõ (àáî 
372 ãðèâí³). À íà ñàéò³ Flixbus 
ö³íà ïåðå¿çäó “Âàðøàâà-Â³äåíü” 
âèùà — 13,9 ºâðî (àáî 446,5 ãðí). 
Íàéá³ëüøó ö³íó äîâåäåòüñÿ çà-
ïëàòèòè çà ïî¿çäêó ó àâòîáóñàõ 
Ecolines — 25 ºâðî (797 ãðí) 
çà êâèòîê äî àâñòð³éñüêî¿ ñòîëèö³.

Flixbus Polskibus Ecolines  Skyscanner

АВТОБУС ЧИ ЛІТАК? ЯК ДЕШЕВШЕ ДІСТАТИСЬ ДО ЄВРОПИ 

Варшава Відень
2085

810371,96446,5

Варшава Прага
1117

1040417,51382,71

Варшава Берлін
1820

778493,4478,39

Варшава Париж
2585

26441745,951690,3

Busfor — український переві-
зник. Першим в Україні почав 
продавати квитки на автобуси 
від 10 гривень. Вигідний саме 
акціями, але стандартні ціни на 
перевезення теж доволі приємні. 
Eurolines — один із найбільших 
перевізників Європи. Цікавий 
функцією Eurolines Pass – коли 

за 195 євро можна купити без-
лімітний квиток на 15 днів і 
можливість їздити мережею із 
53 європейських міст. 
Flixbus — один із найбільших пе-
ревізників Європи. Нещодавно 
об’єднався із Polskibus — най-
більшим автобусним перевізни-
ком Польщі і лоукост-компанією.

За цінами яких перевізників слідкувати?
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КІНО

Розкрадачка гробниць
Пригоди
15.03–21.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Сотка
Комедія, 14.03, поч. о 14.10, 18.30
Вартість квитків — від 70 грн
15.03–21.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Усі гроші світу
Кримінальна драма, 14.03, поч. о 21.55
Вартість квитків — 80 грн
15.03–21.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Викрадена принцеса
Трилер, 14.03, поч. о 10.00, 12.05, 16.10, 20.10
Вартість квитків — від 45 грн
15.03–21.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Шерлок Гномс
Анімація
15.03–21.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Земля привидів
Трилер, 15.03–21.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Викрадена принцеса
Анімація, 14.03, поч. о 12.05, 15.55

Казка про гроші
Українське кіно, 14.03, поч. о 17.40

Складки часу
Фентезі, 14.03, поч. о 10.00, 13.50, 19.30

Червоний горобець
Трилер, 14.03, поч. о 21.35

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Чорна пантера
Фантастика, 14.03, поч. о 20.10, 21.50, 23.00
Вартість квитків — від 50 грн
15.03–21.03, довідка — за тел. (096)0035050

Сотка
Комедія, 14.03, поч. о 10.20, 14.40, 16.40, 18.40
Вартість квитків — від 50 грн
15.03–21.03, довідка — за тел. (096)0035050

Червоний горобець
Трилер, 14.03, поч. об 11.20, 14.10, 14.30, 19.30, 
20.40, 22.20. Вартість квитків — від 50 грн
15.03–21.03, довідка — за тел. (096)0035050

Sexy Shorts. Part 2
Еротичні короткометражки
14.03, поч. о 12.00, 16.30, 18.40, 20.50, 23.00
Вартість квитків — від 50 грн
15.03–21.03, довідка — за тел. (096)0035050

Розкрадачка гробниць
Пригоди
15.03–21.03, довідка — за тел. (096)0035050

Земля привидів
Трилер
15.03–21.03, довідка — за тел. (096)0035050

Фестиваль 
Contemporary 
Music Days 
In Vinnytsia –2018
«Музика, яку ти 
бачиш!» — під таким 
девізом 17–18 берез-
ня у концертній залі 
Вінницької обласної 

філармонії пройде фестиваль сучасної музики 
Contemporary Music Days In Vinnytsia!
Протягом двох днів ви побачите чотири 
новаторські та ексклюзивні музичні проекти, 
створені видатними митцями сучасності. Буде 
відкриття нових імен, знаних у Європі, неза-
бутнє звучання незвичних музичних інструмен-
тів і приголомшливе поєднання різних видів 
мистецтва: сучасних музичних стилів, танцю, 
театру та відеоарту!
17 БЕРЕЗНЯ, СУБОТА
18.00 — «Mariologia» — спільний проект вокаль-
ного ансамблю сучасної музики Alter Ratio (Київ) і 
чотирьох українських композиторів, що здобули 
славу та визнання у Європі.
Ви почуєте першу в Україні сучасну музичну 
інтерпретацію давніх літургічних григоріанських 
піснеспівів, а також оригінальне застосування 
незвичних комбінацій голосів та інструментів.
20.00 — «Нити Шоренкова» — авторський 
світломузичний концерт-перформанс знамени-
того композитора, піаніста-віртуоза Максима 
Шоренкова. Під час дійства буде представлено 
інноваційний запатентований винахід «Нити Шо-
ренкова», що відкриває нові музичні світи!
18 БЕРЕЗНЯ, НЕДІЛЯ
18.00 — «Хвилина реклами» — ексклюзивний 
гумористично-авангардний проект ансамблю 
нової музики «Рикошет» (Київ), яким керує світило 
авангардної музики України Сергій Пілютіков. 
Концерт пройде за участі учнів театрального 
відділення Вінницької дитячої школи мистецтв 
«Вишенька».
20.00 — «Історія солдата» — ексклюзивний 
показ україномовної сценічної постановки 
всесвітньовідомої музичної драми Ігоря 
Стравінського. Вас чекає феєричний синтез 
музики, театру і танцю! Виконавці: львівські 
актори і танцюристи, інструментальний 
септет Львівської філармонії, диригент Сергій 
Хоровець (Україна-Польща).
Придбати квитки на фестиваль можна 
на сайті bilet.vn.ua і у касах Вінниці: в «Магігранді» 
(10.00–21.00), «Петроцентрі» (10.00–20.00), театрі 
імені Садовського (13.00–19.00), Вінницькій об-
ласній філармонії (13.00–18.30).
Довідки за тел.: (0432) 690–025. Інформацій-
ний центр фестивалю працює без вихідних з 
10.00 до 19.00 у бібліотеці ім. Тімірязєва (вул. 
Соборна, 73).
Організатор — Благодійний фонд сприяння роз-
витку талантів Поділля. 
Фестиваль проходить за підтримки Сергія Моргу-
нова та Валерія Коровія, Вінницької міської ради 
та Вінницької облдержадміністрації.
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

ТЕАТР

«ОбійМи». Прем’єра вистави
Українська прем’єра вистави, у якій кожний пізнає 
себе! Вистави, після перегляду якої ви вийдете 
геть іншими! Пережити всю палітру почуттів, отри-
мати відповіді на найбільш хвилюючі життєві запи-
тання і позбавитись «рамок» на шляху до власного 
щастя — всі вінничани та гості міста зможуть вже 
21 квітня о 18.00 у Вінницькій обласній філармонії.
12 красунь-чарівниць — талановитих акторок, 
танцівниць, співачок, письменниць, поетес на чолі з 
незрівнянною Юлією Свєтловою презентують пер-
шу виставу свого театру «Коло Світла» — сучасного, 
концептуального та експериментального. Насоло-
джуючись глибокими життєвими історіями, будемо 
разом зазирати всередину себе! Буде максимально 
відверто й актуально, чуттєво і невимовно красиво!
Не пропустіть 21 квітня о 18.00 у Вінницькій об-
ласній філармонії прем’єру вистави «ОбійМи»! Вас 
чекають дві незабутні години почуттів та відкрит-
тів, щирості та чесності зі світом та собою!
Квитки — 100–250 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру ім. Садовського, Будинку 
офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». Без-
коштовна доставка квитків: (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)
Лікар мимоволі
Комедія, 14.03, поч. о 16.00, 20.03, поч. о 15.00

Маруся Чурай
Поема для театру, 15.03, поч. о 18.30

Шельменко-денщик
Водевіль, 16.03, поч. о 14.00

Ассо та Піаф
Мала сцена. Сторінка життя відомої співачки
16.03, поч. о 18.00

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 17.03, поч. о 18.30

Летюча миша
Оперета, 21.03, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Курочка-Ряба
Казка-комедія, 17.03, поч. об 11.00 та 13.00

Кошеня на ім'я Гав
Пригодницька казка, 18.03, поч. об 11.00 та 13.00

Майстер-клас 
по криптовалюті 
у Вінниці
17 березня у Вінниці 
відбудеться майстер-
клас «Тренди криптова-
лют 2018. Як отримати 
перший прибуток. 

З чого почати і як на цьому заробляти».
Що вас чекає:
Ви отримаєте нові знання, які розширять межі уяв-
лень про криптовалюту і про те, як заробляти гроші. 
Буде невелика група людей, яка як і ви хоче змінити 
і поліпшити свій заробіток. Після закінчення ви отри-
маєте багато практичних фішок, актуальних стратегій 
2018 року, відповіді на індивідуальні питання!
Програма тренінгу:
 Що таке криптовалюта?
 Як працює технологія блокчейн?
 Види криптовалют: що вибрати, 
біткоіни або альткоіни?
 Цінність криптовалюти
 Як зростає ціна на криптовалюту і яка вона 
буде в найближчому майбутньому
 Як не проспати вибухове зростання ринку 
криптовалют?
 Як інвестувати в криптовалюту будь-яку суму?
 Що чекає криптовалюту і технологія блокчейн 
в майбутньому?
Ведучий тренігу: Андрій Фурманюк. Зібрав першу 
ферму для Майнінг в 2011 році. Спеціаліст 
в сфері Блокчейн, бізнесмен, спікер, фінансовий 
радник. Вартість: 100 грн. Тривалість: 2 години.
Чекаємо вас за адресою: CHERDAK, Соборна, 24.
Телефон (096) 999 98 89.

Вахтанг Кікабідзе. 
Ювілейний тур — 
80 років!
31 березня о 19.00 
у Вінницькому Будинку 
офіцерів артист-леген-
да, душа Грузії, Людина 
з великої букви — непе-
ревершений Вахтанг 

Кікабідзе — з ювілейним туром — 80 років! На-
живо у супроводі найкращих музикантів для вас 
прозвучать найвідоміші грузинські композиції та 
всі улюблені пісні золотого репертуару Вахтанга 
Кікабідзе: «Чито гврито», «Мои года — мое богат-
ство», «Виноградная косточка», «Проводы люб-
ви», «Пожелание», «Я жизнь не тороплю», «Вот 
и весь разговор», «Песня о Тбилиси», «Я пьян 
от любви» та багато інших.
Подаруйте собі та своїм коханим свято! Тільки 
живий звук, легендарні пісні, незабутня атмосфе-
ра, де панує драйв і колорит Грузії — чекають вас 
31 березня о 19.00 у Будинку офіцерів!
Квитки — 290–800 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». 

Концерт «Le 
Coeur» у Вінниці
30 березня в Арт-пабі 
«Beaf Eater» зустрічай-
те гурт «Le Coeur» (з 
французької — серце). 
Гурт об'єднав в собі му-
зикантів з п'яти країн — 

Конго, Мексики, Ірану, України і Еквадору, тому їх 
музика має певний шарм, а пісні звучать багатьма 
мовами — французькою, іспанською, англій-
ською, українською, російською, лингала і суахілі. 
У Le Coeur немає рамок в жанрах музики, тому 
в піснях можна зустріти такі стилі як Folk, Pop, 
Rock, Funk, Afrobeat. Початок концерту о 21.00, 
вартість квитків — 60 грн. Тел. (067)3260737.

ВИСТАВКИ
Шевченко — 
художник
На виставці буде пред-
ставлено 25 факси-
мільних репродукцій 
графічних творів митця 
з колекції Національного 

музею Тараса Шевченка. 
Запрошуємо всіх поціновувачів української культури 
відвідати виставку одного з найяскравіших пред-
ставників України, що триватиме до 30 березня 
2018 року у виставковій залі Вінницького обласного 
художнього музею. За адресою — вул. Соборна, 
21. Телефон 56–28–73.

Музей української марки ім. Я. Балабана 
Минулого року у Вінниці відкрився Музей української 
марки. У експозиції музею представлені одні з найціка-
віших марок, деякі з них є лише в одному екземплярі. 
Є марки вживані в Одесі, радянські марки та навіть 
ті, на яких згадано Голодомор. У повній колекції пана 
Олександра є марки, датовані від 1850 року, гашені 
в різних українських містах. Найстаріший конверт з 
поштовим штемпелем датований 1830 роком. Музей 
української марки ім. Якова Балабана можна відвідати 
щодня, окрім понеділка, з 10-ї до 18-ї години. Школя-
рам та студентам вхід безкоштовний. Також у музеї 
можна придбати сувенірні марки та листівки. Відвідати 
музей можна за адресою — вул. Соборна, 26. Телефон 
для довідок (099)5343020.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
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Нещодавно Ігор Клочко презен-
тував свою книгу «Буття на до-
тик». Вона написана в жанрі 
дзуйхіцу (з японської — услід 
за пензликом). Це стародавній 
жанр японської літератури.
— У книзі можна знайти міські 
замальовки, етюди і розгорну-
ті великі оповідання. Тут немає 
жодних вигадок — усе правда, — 

сказав чоловік. — Багато згаду-
ється про музику, адже коли ми 
прослуховуємо або виконуємо 
музичний твір, то це творення 
досконалого буття. Буттям — є 
мить дії і дієвість митті, акт тво-
рення, імпресія відчуттів, само-
усвідомлення й самобутність.
До багатьох історій є графічні робо-
ти, які створила донька Ігоря Анна.

«Буття на дотик». Японський стиль по-українськи 

418629

РЕКЛАМА

416206

ËÀÉÔ

406363

КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, (093)1611204 

ÇÍÎ ç ìàòåìàòèêè íà 200 áàë³â, 
íåìîâ íàéâèùà êàòåãîð³ÿ ñêëàä-
íîñò³ àëüï³í³ñòñüêîãî ìàðøðóòó.  
Ùîðîêó íà Â³ííè÷÷èí³ 200 áàë³â 
ç ìàòåìàòèêè îòðèìóþòü ëèøå 
2–4 ëþäèíè. ² ñåðåä íèõ çàâæäè º 
ó÷í³ ²ãîðÿ Êëî÷êà.Éîãî àâòîðñüêà 
ìåòîäèêà ï³äãîòîâêè äî ÇÍÎ äî-
çâîëÿº çà 9 ì³ñÿö³â äèòèíó ìàéæå 
ç íóëÿ ï³äãîòóâàòè äî òîãî, ùîá 
âîíà ñêëàëà ³ñïèò ç ìàòåìàòèêè 
íà äóæå ïðèñòîéíîìó ð³âí³.

— Ââàæàþ, ùî áóäü-ÿêà äèòèíà 
ìîæå âèâ÷èòè ìàòåìàòèêó, ïîä³-
ëó íà ãóìàí³òàð³¿â ³ ìàòåìàòèê³â 
ÿ íå ðîçóì³þ, öå âñå íàäóìàí³ 

êë³øå, — ðîçïîâ³äàº ²ãîð Êëî÷-
êî. — Çàêîíè ô³ëîëîã³¿ òîòîæí³ 
ìàòåìàòè÷íèì çàêîíàì. 

ПРО ГОРИ І ВЕЛОСИПЕДИ 
²ãîð Êëî÷êî ùîðîêó âîäèòü 

ó Êàðïàòè ó÷í³â ³ ¿õí³õ áàòüê³â. 
×àñòî, ùîá â³äïî÷èòè â³ä ñîö³-
óìó, ÷îëîâ³ê ìàíäðóº íà ñàìîò³ 
íà âåëîñèïåä³.

— ß ñåðéîçíî çàéìàâñÿ àëü-
ï³í³çìîì. Ñâîãî ÷àñó îáõîäèâ 
ìàéæå óñ³ ã³ðñüê³ ñèñòåìè Ðà-
äÿíñüêîãî Ñîþçó: Êàâêàç, Ïàì³ð, 
Òÿíü-Øàíü, Õ³á³íè, Ñàÿíè, — 
ðîçïîâ³äàº ²ãîð. — Ìð³þ íà âå-
ëîñèïåä³ îá’¿õàòè êîðäîí Óêðà¿íè 
ïî âñüîìó ïåðèìåòðó. À ùå îäíà 

ГОТУЄ ДО ЗНО ТА МРІЄ ПРО ГОРИ
Незвичайний вчитель  Математик 
та альпініст, філософ і учитель, 
мандрівник, письменник, людина, 
що опанувала з десяток робітничих 
професій, — це вінничанин Ігор 
Клочко. Він готує до ЗНО з математики 
на 200 балів і мріє про Кіліманджаро

âåëèêà ìð³ÿ — öå Ê³ë³ìàíäæà-
ðî, — êàæå ²ãîð.

10 РОБІТНИЧИХ ПРОФЕСІЙ 
УЧИТЕЛЯ 

— Ó áóðåìí³ 90-ò³ ïîñòàâèâ ñîá³ 
ìåòó êóïèòè êâàðòèðó. Ìî¿ àëüï³-
í³ñòñüê³ íàâè÷êè ñïðèÿëè òîìó, 
ùîá çàéìàòèñÿ âèñîòíèìè ðîáî-
òàìè, — ðîçêàçóº ²ãîð. — Îñâî¿â 
óñ³ îñíîâí³ áóä³âåëüí³ ïðîôåñ³¿ 
ÿê â Óêðà¿í³, òàê ³ çà ¿¿ ìåæàìè.

Àëå ïðèéøîâ ÷àñ, êîëè ²ãîð 
ñêàçàâ ñîá³: «Äîñèòü íà ìîòóç-
êàõ âèñ³òè». ² ïî÷àâ âèêîíóâàòè 
ñòóäåíòàì êîíòðîëüí³ ðîáîòè 
ç ìàòåìàòèêè, åêîíîì³êè, ñòà-
òèñòèêè. À äàë³ éîãî çàïðîñèëè 
ó ïðèâàòíó øêîëó «À²ÑÒ», çãî-
äîì ²ãîð Êëî÷êî íàâ÷àâ ä³òåé 
ìàòåìàòèö³ â òåõí³÷íîìó ë³öå¿.

²ãîð áóâ ïåðåìîæöåì ² òà ²² 
åòàï³â Âñåóêðà¿íñüêîãî êîíêóðñó 
«Â÷èòåëü ðîêó» ó íîì³íàö³¿ «ìà-
òåìàòèêà», à éîãî ó÷í³ ïåðåìàãà-
ëè íà Âñåóêðà¿íñüêèõ îë³ìï³àäàõ 
ç ìàòåìàòèêè.

— Àëå êîíêóðñè — òî øàëåí³ 
åíåðãåòè÷í³ âèòðàòè, àäæå âîíè 
íåéìîâ³ðíî âèñíàæóþòü, — êàæå 
â÷èòåëü.

— Вважаю, що будь-яка дитина — Вважаю, що будь-яка дитина 
може вивчити математику, поділу може вивчити математику, поділу 

на гуманітаріїв і математиків на гуманітаріїв і математиків 
я не розумію, це все надумані я не розумію, це все надумані 

кліше, — каже Ігор Клочко кліше, — каже Ігор Клочко 
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ОВЕН 
Невизначеність і заплута-
ність у стосунках може ви-
кликати у вас здивування — 
що це, кохання чи дружба? 
Постарайтеся розібратися 
в своїх почуттях.

ТЕЛЕЦЬ 
Будьте впевнені у своїх 
силах, тільки тоді ви будете 
здатні зачарувати того, хто 
вам подобається. У середу і 
в суботу у вас з'явиться ре-
альний шанс стати ближче.

БЛИЗНЮКИ 
Якщо ви поки самотні, рап-
тове романтичне знайомство 
буде вельми вдалим і пер-
спективним. Якщо ж у вас 
вже є пара, проведіть вихідні 
зі своїм обранцем за містом 
або сходіть в театр.

РАК 
На початку тижня дізнайтеся 
у коханої людини, які її плани 
на найближче майбутнє, щоб 
уникнути непорозумінь. Су-
бота і неділя — хороші дні для 
романтичних зустрічей.

ЛЕВ 
Не будьте так самовпев-
нені, це не кращим чином 
позначиться на стосунках з 
коханою людиною. У вихідні 
дні постарайтеся не потонути 
в побутових проблемах.

ДІВА 
Можна порадіти за ваше 
благополуччя. Усе буде 
складатися в ваших сто-
сунках гармонійно, тільки 
постарайтеся не вимагати 
від коханої людини більше, 
ніж вона може вам дати.

ТЕРЕЗИ 
Стосунки з коханою 
людиною будуть сповнені 
несподіванок, і не завжди 
приємних. Однак в середу 
ваш обранець може викона-
ти ваше заповітне бажання. 

СКОРПІОН 
Ваші гармонійні стосунки 
в кінці тижня можуть зазнати 
певних випробувань на гли-
бину і серйозність почуттів. 
Однак це тільки їх зміцнить. 

СТРІЛЕЦЬ 
Наберіться терпіння і не на-
кидається на кохану людину 
з докорами. Мудрість і стри-
маність допоможуть вам 
промовчати, і тоді є надія. 

КОЗЕРІГ 
На жаль, цей тиждень не пе-
редбачає великих успіхів 
в особистому житті. Майже 
весь час з'їсть робота і ме-
тушня, спрямована на вирі-
шення побутових проблем. 

ВОДОЛІЙ 
Не варто напускати багато 
туману навколо своєї осо-
бистості. Ваш обранець хоче 
розуміти, з ким має справу.

РИБИ 
Постарайтеся триматися по-
далі від родичів, які люблять 
давати поради на всі випад-
ки життя. Цього тижня вони 
можуть зазіхнути на вашу 
особисту сферу.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 15-21 БЕРЕЗНЯ
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ВАЛЕРИЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Во всех вы-
ш е п е р е ч и с -
ленных отно-
шениях, не-
смотря на всю 
необычность и, 

возможно диковинность, не мо-
жет не радовать один малень-
кий момент: все альтернативные 
виды отношений являются чест-
ной и открытой договоренностью 
партнеров. В этом есть основное 
отличие от того, что называется 
измена. Не так давно мы прове-
ли опрос, в котором спросили 
у людей «Что такое измена?» 
большинство ответили следую-

щее «Измена — это физический 
контакт партнера с кем-то еще». 
Однако, если обратиться к слова-
рям, можно заметить следующее 
«Измена — нарушение верности, 
договоренностей». Получается, 
договориться можно по-разному. 
Главное, чтобы это было комфор-
тно для самой пары. Какими бы 
ни были эти самые экспери-
менты, не стоит забывать про 
необходимость предохранения 
от ВИЧ и прочих заболеваний, 
риск которых с каждым новым 
партнером увеличивается. Поэто-
му, даже не беря в учет этичную 
сторону вопроса, стоит не поле-
ниться и сделать нужные анали-
зы самому и попросить у своих 
партнеров.

Комментарий эксперта

КАК МОЖНО ЛЮБИТЬ 
ПАРТНЕРА «ПО ДРУГОМУ»? 
Неожиданно  В отношениях всегда 
может быть только двое — он и она. Правда? 
А что, если там могут быть «они»? На самом 
деле, есть еще около 20 разных видов 
отношений. Более того, они не просто 
придуманы и написаны на бумаге, 
но и существуют в реальной жизни!

ДВА ПЛЮС ДВА/2+2 (2013) 
Две пары друзей очень давно знакомы. Одна пара: Бетина и Ричард, уже 
очень давно состоят в браке, и им порядком надоела их сексуальная 
жизнь. За то время, пока они вместе, они успели уже полностью изучить 
друг друга, ласки стали обыденной для их жизни рутиной. Такое случается 
неизбежно в любых отношениях, рано или поздно пыл угасает. И порой 
находятся занятия и поинтереснее, чем занятия любовью. Здесь не помо-
гает даже то, что жена любимая, что она знаменита, интересна.

НАРУШАЯ ЗАПРЕТЫ (2000) 
Чувственная венецианка Карла Борин (Юлия Маярчук) работает стажером 
в лондонской гостинице. Она ищет квартиру, чтобы её друг Маттео (Ярно 
Берарди) мог приехать к ней. Агент по недвижимости бисексуальная 
Мойра (Франческа Нунци) находит ей квартиру с видом на Темзу. Когда 
вспыльчивый и ревнивый Маттео находит фотографию обнаженной Карлы 
и откровенные письма от ее бывшего любовника француза Бернара (Мау-
ро Лоренц), они ругаются по телефону. Злая на Маттео, Карла изменяет ему 
с Мойрой, а затем и с мужем Мойры. Маттео, отчаявшись, едет в Лондон…

ВИКИ КРИСТИНА БАРСЕЛОНА (2008) 
Две молодые американки Вики и Кристина проводят свои летние 
каникулы в Барселоне и совершенно очарованы этим городом, а также 
одним молодым художником по имени Антонио. Вики — старомодна 
и настроена на серьезные отношения: ухаживания, свидания и свадебную 
фату в финале. Кристина — сексуально раскрепощена, раскованна и при-
влекательна в своей бунтарской сущности. Антонио не может определить-
ся, его привлекают обе девушки. Отношения в любовном треугольнике 
становятся все более запутанными, а тут еще в игру вступает бывшая жена 
Антонио, обладающая весьма взрывным темпераментом, и похоже на то, 
что она не до конца отказалась от своих прав на бывшего мужа.

МЕЧТАТЕЛИ (2003) 
Париж, 1968 год — демонстрации студентов, баррикады на улицах, 
в воздухе пахнет революцией: Но у трех молодых людей — своя реаль-
ность, свой мир — мир кино. Дни и ночи напролет они смотрят фильмы 
и не выходят из дома…
Кино стало их жизнью. Сначала это просто увлечение, потом — сложная 
паутина психологических и сексуальных отношений. Между тем, беспо-
рядки на улицах Парижа достигают своей кульминации…

ВСЕ ЛЕДИ ДЕЛАЮТ ЭТО (1991) 
Диана счастлива в браке с Полом, но постоянно ищет наслаждений 
на «празднике плоти», нисколько не испытывая чувства вины перед мужем. 
Она и не собирается держать свои амурные похождения в тайне от него, 
считающего ее рассказы о сексуальных приключениях плодом воображения.
Эти «фантазии» возбуждают Пола и стимулируют супружеские любовные 
игры. И лишь когда Диана возвращается из короткой поездки в Венецию 
с отметинами от зубов на теле, в Поле начинает пробуждаться ревность… 
Он уходит из дома, не обращая внимания на многочисленные попытки 
Дианы помириться.
Но затем Пол приходит к выводу, что постоянство в сексуальной жизни — 
вещь неестественная, а строгие моральные принципы не стоят того, чтобы 
портить из-за них жизнь и лишать себя радостей любви…

ТОП-5 ФИЛЬМОВ ПРО НЕСТАНДАРТНЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Äàâàéòå ðàññìîòðèì íåñêîëüêî 
òèïîâ íåñòàíäàðòíûõ îòíîøåíèé. 

ОТКРЫТЫЕ ОТНОШЕНИЯ ИЛИ 
«МУХИ ОТДЕЛЬНО, КОТЛЕТЫ 
ОТДЕЛЬНО». Îäèí èç ðàñïðî-
ñòðàí¸ííûõ òèïîâ íåìîíîãàì-
íûõ îòíîøåíèé — ýòî îòêðûòûå 
îòíîøåíèÿ. Åñëè î÷åíü ïðîñòî, 
òî ñóòü ïðèáëèçèòåëüíî òàêàÿ: ìû 
ìîæåì çàíèìàòüñÿ ñåêñîì ñ òåìè, 
ñ êåì õîòèì, äî òåõ ïîð, ïîêà ýòî 
ïðîñòî óâëå÷åíèå è íå ïåðåõîäèò 
â ëþáîâü. Â òàêèõ ïàðàõ î÷åíü 
÷åòêî ðàçäåëåíà ãðàíü «ñåêñ» 
è «ëþáîâü». Â àðãóìåíò îíè ïðè-
âîäÿò ñëåäóþùåå: «Ñåêñ — ýòî 
ñïîñîá ïîëó÷åíèÿ óäîâîëüñòâèÿ. 
Òàêîé æå, êàê, íàïðèìåð, åäà. 
Íî ìû æå íå ðåâíóåì ñâîèõ âîç-
ëþáëåííûõ ê åäå». Òà ñàìàÿ ãðàíü 
ìåæäó ëþáîâüþ è ñåêñîì ïîçâî-
ëÿåò íå òåðÿòü äðóã äðóãà è ïîñòî-
ÿííî ïîëó÷àòü íîâûå îùóùåíèÿ.

ПОЛИАМОРИЯ, ИЛИ «И ТЕБЯ ЛЮ-
БЛЮ, И ТЕБЯ ЛЮБЛЮ». Åñëè â îò-
êðûòûõ îòíîøåíèÿõ äîïóñêàåòñÿ 
ëþáîâíàÿ ñâÿçü òîëüêî ñ îäíèì 
÷åëîâåêîì, à âñå îñòàëüíûå ëþäè 
ñ÷èòàþòñÿ ÷åì-òî âðîäå ñðåäñòâîì 
äëÿ ïîëó÷åíèÿ óäîâîëüñòâèÿ, 
òî ïîëèàìîðèÿ óâåðåííî ãîâîðèò: 
«Êòî ñêàçàë, ÷òî ÿ äîëæíà ëþáèòü 
òîëüêî Ñàøó? Âåäü ÿ òî÷íî òàê æå 
ëþáëþ è Ñåðåæó! È åùå Ëåíó…». 
È ïîëèàìîðû ãîâîðÿò î òîì, ÷òî 
îíè â ðàâíîé ñòåïåíè ëþáÿò êàæ-
äîãî ñâîåãî ïàðòíåðà. Íà âîïðîñ 
«Êàê ìîæíî â ðàâíîé ñòåïåíè ëþ-
áèòü íåñêîëüêî ÷åëîâåê?» ïîëèà-
ìîðû ãîâîðÿò ñëåäóþùåå: «Âñïîì-
íèòå ëþáóþ ìàìó, ó êîòîðîé äåòåé 
áîëüøå, ÷åì îäèí. Äåëèòñÿ ëè å¸ 
ëþáîâü íà ÷àñòè ïðè ðîæäåíèè 
êàæäîãî ñëåäóþùåãî ðåáåíêà? Êî-
íå÷íî æå íåò. Âñåõ ñâîèõ äåòåé îíà 
ëþáèò îäèíàêîâî. Òàê æå è ïî-
ëèàìîðû ëþáÿò ñâîèõ ïàðòíåðîâ 
â ðàâíîé ñòåïåíè».

СВИНГЕРЫ, ИЛИ «ДАВАЙ МЕ-
НЯТЬСЯ!» Ïðî ñâèíãåðîâ â ìàñ-
ñîâîé êóëüòóðå èçâåñòíî ãîðàçäî 
áîëüøå, ÷åì ïðî ïåðâûõ äâà òèïà 
îòíîøåíèé. Îäíàêî ê ñàìîé ñóòè 
òàêèõ îòíîøåíèé òîæå ìàëî êòî 
ïðèáëèæàëñÿ. Îñíîâíûì îòëè÷è-
åì ñâèíãåðîâ îò äðóãèõ íåñòàí-
äàðòíûõ ïàð ÿâëÿåòñÿ òî, ÷òî ýòî 
óñòîé÷èâûå ïàðû. È âñòðå÷àþòñÿ 

îíè ñ òàêèìè æå óñòîé÷èâûìè 
ïàðàìè. Ò. å. íèêàêèõ ðàçäåëüíûõ 
äðóã îò äðóãà âñòðå÷. Ñïðîñèòå 
ñâèíãåðîâ: «Äëÿ ÷åãî âû ýòèì 
çàíèìàåòåñü?» è âû óñëûøèòå: 
«Ñïóñòÿ êàêîå-òî âðåìÿ ïîñëå 
íà÷àëà ñåìåéíîé æèçíè, ñåê-
ñóàëüíàÿ æèçíü ñõîäèò íà íåò. 
È äëÿ òîãî, ÷òîáû åå ñíîâà âçáó-
äîðàæèòü, ìû ðåøèëè íàéòè ïàðó 
íà ñàéòå çíàêîìñòâ. Âñòðå÷àòü-
ñÿ ñ ïàðîé íàäåæíåå âî ìíîãèõ 
ñìûñëàõ. Âî-ïåðâûõ, ñåìåéíûå 
ïàðû ãîðàçäî ðåæå áîëåþò ðàçëè÷-
íûìè çàáîëåâàíèÿìè, âî-âòîðûõ 
ïðîïàäàåò ðèñê òîãî, ÷òî êòî-òî 
êîãî-òî çàõî÷åò óâåñòè». Â ñâèíã-
îòíîøåíèÿõ çàìå÷åíû òàêèå èç-
âåñòíûå ëþäè, êàê Óèëë Ñìèòò, 
Ïèíê, Äæîðäæ Êëóíè, Äæàñòèí 
Òèìáåðëåéê, Äæîí Êåííåäè 
è äàæå Ôðàíêëèí Ðóçâåëüò.

«НЕ ГОВОРИ, НЕ СПРАШИВАЙ», 
ИЛИ «НЕ ЗАДАВАЙ ТАКИХ ВО-
ПРОСОВ...» Ñóòü îòíîøåíèé 
ïî ïðèíöèïó «íå ãîâîðè, íå ñïðà-
øèâàé» ÷åòêî èçëîæåíà â ñàìîì 
íàçâàíèè. Òàêèå ïàðû óâåðåíû, 
÷òî ïðî ñâÿçè íà ñòîðîíå äîëæíû 
çíàòü òðîå: îí, îíà è Áîã. Ïðèí-
öèï ïðîñò: ìû äîãîâàðèâàåìñÿ 
î òîì, ÷òî êàæäûé èç íàñ ìîæåò 
èìåòü ñâÿçè íà ñòîðîíå. Íî çíàòü 
î íèõ âîâñå íå îáÿçàòåëüíî. Ïðî-
ùå ãîâîðÿ: «Ñäåëàé òàê, ÷òîáû ýòà 
÷àñòü òâîåé æèçíè ìåíÿ ìèíîâà-
ëà». Íåêîòîðûå æåíùèíû è ìóæ-
÷èíû, æåëàþùèå ñîõðàíèòü áðàê, 
âûáèðàþò òàêîé âàðèàíò ðàçâèòèÿ 
îòíîøåíèé.

ПРАВИЛО «100 МИЛЬ», ИЛИ 
«ТО, ЧТО ПРОИСХОДИТ В ВЕГА-
СЕ...» Ïàðû, æèâóùèå ïî ïðàâèëó 
«100 ìèëü», íè÷åì íå îòëè÷àþòñÿ 
îò îáû÷íûõ. Çà îäíèì èñêëþ÷å-
íèåì: îíè äîãîâîðèëèñü î òîì, 
÷òî åñëè îíè íàõîäÿòñÿ íà çíà÷è-
òåëüíîì ðàññòîÿíèè äðóã îò äðó-
ãà, òî ìîãóò çàêðóòèòü èíòðèæêó. 
Òàêèå îòíîøåíèÿ ïîäõîäÿò äëÿ 
òàêèõ ïàð, ÷üÿ ðàáîòà ñâÿçàíà 
ñ ÷àñòûìè êîìàíäèðîâêàìè, 
ïîåçäêàìè íà äëèòåëüíîå âðåìÿ 
è ïðî÷èìè ñîáûòèÿìè, ñâÿçàííû-
ìè ñ ðàññòîÿíèåì. Ïîãîâàðèâàþò, 
ñàìûìè ÿðêèìè ïðåäñòàâèòåëÿìè 
æèçíè ïî ïðàâèëó «100 ìèëü» ÿâ-
ëÿþòñÿ Ìîíèêà Áåëó÷÷è è Âåí-
ñàí Êàññåëü.
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ГОРОСКОП

Катя, 18 років
Я енергійна, оптимістична та креативна 
дівчина. Моє хобі — творчість, 
особливо малювання, мені подобається 
працювати у різних техніках і стилях та 
створювати щось нове. 

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

СЕРЕДА
14.03

+6
+3

+5
+1

+4
+1

ЧЕТВЕР
15.03

+9
+4

+8
+3

+8
+3

П’ЯТНИЦЯ
16.03

+7
+2

+6
+3

+6
+1

СУБОТА
17.03

+12
+4

+11
+2

+11
+2

НЕДІЛЯ
18.03

-8
-4

-3
-9

-3
-9

ПОНЕДІЛОК
19.03

-3
-9

-6
-10

-6
-10

ВІВТОРОК
20.03

-3
-7

-1
-9

-1
-9

419821

419627

ОВЕН 
Сейчас, чем более активны 
вы будете, тем плодотвор-
нее окажется результат. 

ТЕЛЕЦ 
Прежде чем начинать дей-
ствовать, стоит продумать 
все до мелочей. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вероятно приятное из-
вестие. У вас будет повод 
похвалить себя. 

РАК 
Из изобилия деловых 
предложений выбирайте 
самое перспективное. 

ЛЕВ 
Ваши желания будут 
находиться в конфликте 
с вашими возможностями. 

ДЕВА 
Постепенно возрастает ваш 
авторитет, коллеги будут 
ждать от вас поддержки. 

ВЕСЫ 
Эксперименты нежела-
тельны, лучше действовать 
проверенными методами.

СКОРПИОН 
Профессиональные инте-
ресы и личная жизнь будут 
тесно переплетаться. 

СТРЕЛЕЦ 
Вам сейчас нужно меньше 
болтать, лучше спрятать 
свои уязвимые места по-
дальше от окружающих. 

КОЗЕРОГ 
Благоприятное время для 
пересмотра системы цен-
ностей, а также для претво-
рения планов в жизнь. 

ВОДОЛЕЙ 
От вашей активности 
и энергии в эти дни будет 
зависеть воплощение 
планов в реальность.

РЫБЫ 
Практически все, что вы за-
планировали, реализуется 
со знаком плюс. 

Найгарніші  
дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

420186

420343

418148
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років
имістична та креативна 
бі — творчість, 
ання, мені подобається 

них техніках і стилях та 
ь нове. 

АСНИЦЬ 
7» НА:

ВІД 
NDIGO»
05 55, 
31

ь 
»

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»-2018 і 
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

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

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

маркета 
або аналогічна)


