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А СУД ЙОГО ВІДПУСТИВ
Давид Григорян у серпні 2015-го застрелив двох людей на перехресті
К
Келецької та Барського шосе, а його виправдали і 25 січня цього року
в
відпустили на свободу. Що кажуть родичі вбитих? І чи буде продовження?
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ВІДКРИЛИ ЗАВОД,
ДЕ РОБЛЯТЬ СОНЯЧНІ ПАНЕЛІ

ДУМКА
Виталий
ПЛЯСОВИЦА
АРХИТЕКТОР

Кривые
тротуары?
Âåñíà âñåãäà ïîêàçûâàåò
êà÷åñòâî óëè÷íî-äîðîæíûõ
ðàáîò.
È, ê ñîæàëåíèþ, ÷àñòî âèäèì, êàê ñâåæàÿ, äîïóñòèì,
òðîòóàðíàÿ ïëèòêà ïðîñåëà,
ÿìû íà íîâûõ äîðîãàõ è ò. ä.
Ïî÷åìó âñå òàê? Âåäü ïîìûñëû, èäåè, æåëàíèÿ îáíîâëÿòü ãîðîä — ïðàâèëüíû
è íà áëàãî âèííè÷àíàì. À êîãäà äîõîäèò äî èñïîëíåíèÿ —
õàëòóðà íà õàëòóðå.
Ïåðâàÿ ïðîáëåìà. Ïðîöâåòàþùàÿ êîððóïöèîííàÿ
ìîíîïîëèÿ! Àáñîëþòíî âñå
«æèðíûå» çàêàçû èñïîëíÿþò
îäíè è òå æå ôèðìû, ïðèáëèæåííûå ê ãîññëóæàùèì.
Äîõîäèò äî ñìåøíîãî èíîãäà. Êàê òîëüêî ñòàë ÷åëîâåê
«áîëüøèì» ÷èíîâíèêîì, òàê
âäðóã åãî ðîäñòâåííèê îòêðûâàåò êîìïàíèþ ïî ïðîäàæå
êàíöòîâàðîâ, ñòðîèòåëüíóþ
èëè äàæå ïðîåêòíóþ ôèðìó.
È ýòèì ôèðìàì «çåëåíûé
ñâåò» âñåãäà!
Èõ âëàäåëüöàì àáñîëþòíî
ïëåâàòü íà êà÷åñòâî. Èõ çàäà÷à
îñâîèòü áûñòðî äåíüãè è ðàçäàòü îòêàòû!
Âòîðàÿ ïðîáëåìà. Âñåì èçâåñòíàÿ ñèñòåìà «Ïðîçîððî»
èìååò äâå ñòîðîíû ìåäàëè.
Åñëè ãîðîä èëè ñòðàíà ýêîíîìèò ñ åå ïîìîùüþ è ïðîâîäèò «÷åñòíûå è îòêðûòûå»
òîðãè, òî ñ ýêîíîìèåé è ïàäàåò
êà÷åñòâî. Íó ïðåäñòàâüòå, ñëó÷èëîñü ÷óäî è òîðãè ïðîøëè
÷åñòíî, áèçíåñìåí îïóñòèë
öåíó è âûèãðàë. Îí æå â ýòè
äåíüãè äîëæåí âïèñàòüñÿ!
À çíà÷èò ýêîíîìèòü íà âñåì:
íà ìàòåðèàëàõ, íà ðàáî÷åé
ñèëå è ò. ä.
Êàê ñ ýòèì âñåì áîðîòüñÿ?
ß íå çíàþ! Äóìàë, ìîæåò
ìîå ïîêîëåíèå áóäåò äðóãèì!
À íåò! Âèæó ñèñòåìà «ñúåëà».
Ìîæåò, äåòè âûðàñòóò äðóãèìè? Ñ äðóãèì ìåíòàëèòåòîì!

«Зелена» енергетика  У промзоні,
неподалік від мікрорайону ВПЗ, відкрили
новий завод KNESS PV. Це перше
підприємство в Україні, де збиратимуть
сонячні панелі. Їх продаватимуть
в Україні, але в планах підприємства —
продавати панелі «Made in Vinnytsia»
в США, ЄС та Індію. Як їх тут роблять та
скільки заробляють працівники?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Íà âóëèö³ Åíåðãåòè÷í³é çáóäóâàëè íîâèé çàâîä.
Éîãî á³ëî-æîâò³ êîðïóñè ÿñêðàâî
âèä³ëÿþòüñÿ íà ôîí³ ñ³ðî¿ ïðîìèñëîâî¿ çîíè. Çàðàç òóò ïðàöþþòü áëèçüêî 120 ðîá³òíèê³â.
Ó íàéáëèæ÷îìó ìàéáóòíüîìó
¿õíÿ ê³ëüê³ñòü çðîñòå, ÿê ³ ñàìà
ïîòóæí³ñòü çàâîäó KNESS PV,
äå 5 ëþòîãî ïî÷àëè âèðîáëÿòè
ñîíÿ÷í³ ïàíåë³.
Öüîãî æ äíÿ óðî÷èñòî ïåðåð³çàëè ñòð³÷êó êåð³âíèöòâî êîìïàí³¿
òà ÷èíîâíèêè.
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð ãðóïè
«KNESS» Ñåðã³é Øàêàëîâ çà-

Збільшать виробництво до кінця 2019 року
На будівництво заводу у Вінниці
акціонери групи компаній KNESS
витратили п'ять мільйонів євро
(155 мільйонів гривень). Потужність виробництва — 200 мегаватів сонячних панелей щороку.
Цього вистачить, аби забезпечити приблизно 150 тисяч квартир
безперебійною електроенергією
протягом одного року.
Нині штат працівників першої
черги заводу вже набраний.
Проте формується кадровий

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

МИКОЛА (50), ВОДІЙ:

— Позитивно, адже ми отримали свою українську церкву.
Церква Московського патріархату нехай існує і далі, тільки нехай вона правильно називається.

çíà÷àâ, ùî ¿õ çàâîä — öå ïåðøå ï³äïðèºìñòâî â Óêðà¿í³, äå
ðîáëÿòü 100% ñêëàäîâèõ äëÿ
ñîíÿ÷íèõ åëåêòðîñòàíö³é. Ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Âàëåð³é
Êîðîâ³é ðîçïîâ³â, ùî òàêèé
çàâîä º ÿñêðàâèì ïðèêëàäîì,
ÿê «õëîïö³ ç â³ííèöüêîãî Ïîë³òåõó» ìîæóòü äîñÿãòè óñï³õó òà
â³äðîäèòè çàêèíóòó òåðèòîð³þ
Â³ííèö³.
Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ çàçíà÷èâ, ùî öå âæå òðåò³é
çàâîä, ÿêèé â³äêðèëè çà äâà ðîêè.
Òîð³ê çàïóñòèëè çàâîä «Ãð³í Êóë»
ç âèðîáíèöòâà õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ, íà áàç³ 45-ãî çàâîäó
â³äêðèëè ÄÏ «Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè». Öå, çà éîãî ñëîâàìè, äåìîíñòðóº ñïðèÿòëèâèé á³çíåñ-êë³ìàò
Â³ííèö³.

резерв технічних спеціальностей (інженери-механіки з
обладнання, інженери контрольно-вимірювальних приладів і автоматики, електрики).
Середня зарплата на виробництві становить близько 15 тисяч
гривень.
За планами бізнесменів, до кінця
2019 року збудують другу чергу заводу KNESS PV, що збільшить потужність виробництва
до 400 мегаватів.

Сонячні панелі повністю збирають роботи.
Люди займаються контролем якості, ремонтом машин
і контролюють процес виробництва
Ï³ñëÿ êîðîòêèõ ïðîìîâ âîíè
ðàçîì ïåðåð³çàëè ñòð³÷êó ³ äëÿ
ãîñòåé ïðîâåëè åêñêóðñ³þ ë³í³ÿìè
âèðîáíèöòâà ñîíÿ÷íèõ ïàíåëåé.
Öåõè ïðîñòîð³, àëå ëþäåé â íèõ
íåáàãàòî. Á³ëüø³ñòü ïðîöåñ³â —
àâòîìàòèçîâàí³. Âèðîáíè÷ó ë³í³þ
òà ðîáîò³â ðîçðîáëÿëè ó Íàö³îíàëüíîìó ³íñòèòóò³ Êèòàþ, ÿêèé,
çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â êîìïàí³¿ «ÍÅÑÑ», º íàéêðàùèì ïîñòà÷àëüíèêîì âèñîêîòåõíîëîã³÷íîãî
îáëàäíàííÿ.
Êîìïëåêòóþ÷³ ñîíÿ÷íèõ ïàíåëåé ñêëåþþòü òà çâàðþþòü ì³æ
ñîáîþ ìàøèíè. Âîíè æ äîñòàâëÿþòü ¿õ ïî ë³í³¿. Çàâäàííÿ ëþäåé,
ùî òóò ïðàöþþòü — êîíòðîëþâàòè ïðîöåñ, ðåìîíòóâàòè ìàøèíè
³ ïåðåâ³ðÿòè ÿê³ñòü ðîáîòè ï³ñëÿ
òîãî, ÿê öå çðîáëÿòü ðîáîòè.
Çà îäíó çì³íó çàâîä ìîæå âè-

ãîòîâëÿòè ì³í³ìóì ï³âòèñÿ÷³ ïîä³áíèõ ïàíåëåé, à âèðîáíèöòâî
ä³ÿòèìå ó òðè çì³íè. Äâà âåëèêèõ
ñêëàäè, çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèê³â
«ÍÅÑÑ», ìîæóòü ïîâí³ñòþ çàïîâíèòè ïàíåëÿìè çà ï’ÿòü äí³â.
ßê ðîçêàçàâ äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà Ñåðã³é Øàêàëîâ, ïàíåë³
ç çàâîäó ïðîäàâàòèìóòü ó ÑØÀ,
ªÑ, ²íä³þ, Òóðå÷÷èíó. Çíà÷íó
÷àñòêó ðåàë³çîâóâàòèìóòü â Óêðà¿í³. Õî÷à ö³íó ñîíÿ÷íèõ ïàíåëåé
â³í ùå íå ìîæå ñêàçàòè:
— Áî òàêîãî ðèíêó ùå íå ³ñíóº
â Óêðà¿í³. ² íà ¿õ âàðò³ñòü âïëèâàòèìå ö³íà ãóðòîâî¿, ðîçäð³áíî¿
ñêëàäîâî¿ òà ùå áåçë³÷ ³íøèõ
÷èííèê³â. Ïðîäóêö³þ ïëàíóºìî
âèâåñòè íà óêðà¿íñüêèé ðèíîê
äåñü äî ë³òà 2019 ðîêó. Òîä³ æ
áóäå òî÷íî â³äîìà ö³íà, — ñêàçàâ
Øàêàëîâ.

Як ви ставитеся до того, що в Україні створили Єдину помісну церкву?

ВІКТОРІЯ (26), ТОРГОВИЙ
ПРЕДСТАВНИК:

— Не заглиблююсь у це. Мені це
не цікаво. Мої бабусі та дідусі
ходять до церкви, а я хіба тільки на Великдень. Віра має бути
у серці, і Бог все одно один.

ДМИТРО (29), БЕЗРОБІТНИЙ:

— До того, що Україна отримала власну автокефальну церкву, ставлюся позитивно. Раніше я навіть працював у церкві.
Був, так би мовити, співочим.
Хоча сам не віруючий.

ДАР'Я (29), У ДЕКРЕТНІЙ
ВІДПУСТЦІ:

СВІТЛАНА (77),
ПРАЦІВНИЦЯ ПАРКУ:

ЯРОСЛАВ (26), МЕНЕДЖЕР З
ПРОДАЖІВ:

— У країні все переходить
межу нормального. Думаю,
це можна було б зробити спокійніше. Але коли йду до церкви, то Київського патріархату.

— Проходила біля вежі, а там
стояли попи і жінки мого віку.
Ніби за українську церкву. Але
з Московського патріархату. То
хай краще чешуть у Росію.

— Сприймаю це як чистої води
війну бізнесів за територію.
На жаль, релігія на даному етапі — це влада, маніпулювання
людьми та заробляння грошей.
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Я не буду триматись за крісло: Вінницю відвідав
кандидат у президенти Анатолій Гриценко
1 ëþòîãî ë³äåð ïàðò³¿ «Ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ» Àíàòîë³é
Ãðèöåíêî çàâ³òàâ äî Â³ííèö³. Öå áóëà
âæå òðåòÿ éîãî ïî¿çäêà ÿê çàðåºñòðîâàíîãî
êàíäèäàòà ó ïðåçèäåíòè. Ïîë³òèê â³äâ³äàâ ãîñï³òàëü âåòåðàí³â â³éíè, çóñòð³âñÿ
³ç ïðèõèëüíèêàìè òà ïîñï³ëêóâàâñÿ ³ç
æóðíàë³ñòàìè.
ßê êàíäèäàò íà ÷åðãîâèõ âèáîðàõ
ïðåçèäåíòà Àíàòîë³é Ãðèöåíêî áóâ
çàðåºñòðîâàíèé Öåíòðàëüíîþ âèáîð÷îþ êîì³ñ³ºþ 15 ñ³÷íÿ. Çà äåê³ëüêà äí³â
äî öüîãî, 11 ñ³÷íÿ, â³äáóâñÿ XIII Ç’¿çä
«Ãðîìàäÿíñüêî¿ ïîçèö³¿», äå ïðèéíÿëè
ð³øåííÿ ïðî éîãî âèñóíåííÿ. Êàíäèäàòà ï³äòðèìàëà íå ëèøå éîãî ïàðò³ÿ, à é
«Ãðîìàäÿíñüêèé ðóõ «Õâèëÿ» Â³êòîðà
×óìàêà, ªâðîïåéñüêà ïàðò³ÿ Óêðà¿íè
Ìèêîëè Êàòåðèí÷óêà, «Ãðîìàäñüêèé
ðóõ «Ð³äíà êðà¿íà» Ìèêîëè Òîìåíêà òà ïîë³òè÷íà ñèëà «Àëüòåðíàòèâà»
ªãîðà Ô³ðñîâà. Ñï³ëüíå ð³øåííÿ öèõ
ñèë ìîæíà íàçâàòè íàéïîòóæí³øèì
îá’ºäíàííÿì äåìîêðàòè÷íèõ ñèë íà öèõ
âèáîðàõ.
Ó Â³ííèöþ Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ïðè¿õàâ
âðàíö³ òà â³äðàçó ïî¿õàâ äî Â³ííèöüêîãî
îáëàñíîãî êë³í³÷íîãî ãîñï³òàëþ âåòåðàí³â â³éíè. Çàêëàä ââàæàþòü îäíèì ³ç
íàéêðàùèõ â Óêðà¿í³. Ç æîâòíÿ 2014 ðîêó
òóò ïðîë³êóâàëîñÿ á³ëüøå 3 òèñÿ÷ á³éö³â
³ç çîíè ÀÒÎ, òàêîæ áëèçüêî 3 òèñÿ÷àì
íàäàëè ïñèõîëîã³÷íó ðåàá³ë³òàö³þ. Äåñÿòêè ïàö³ºíò³â òà ìåäèê³â ïðèéøëè ïîñëóõàòè êàíäèäàòà ó ïðåçèäåíòè. Àíàòîë³é
Ãðèöåíêî ðîçïîâ³äàâ ¿ì ïðî ñâ³é ïîãëÿä
íà âèð³øåííÿ ïðîáëåì, ç ÿêèìè ñòèêíóëàñü Óêðà¿íà, à òàêîæ â ðåæèì³ ä³àëîãó
ñï³ëêóâàâñÿ ³ç àóäèòîð³ºþ.
ГРИЦЕНКО: «У ВЛАДУ ТРЕБА
ПОВЕРНУТИ ЧЕСНІСТЬ І СОВІСТЬ»
«Âëàäà ðîçïîâ³äàº ïðî 144 ðåôîðìè,
àëå âñå öå ôàëüø. Ï³äí³ì³òü ðóêó, ÷è
âè â³ðèòå, ùî ìîæåòå ï³òè â ñóä òà áåç
õàáàðÿ çàõèñòèòè ñâîº ïðàâî òà ñâîþ
âëàñí³ñòü? — ñïèòàâ ïîë³òèê, íà ùî
íå îòðèìàâ æîäíî¿ ñòâåðäíî¿ â³äïîâ³ä³. — Ìîæíà áåçê³íå÷íî ðîçêàçóâàòè ïðî
óñï³õè, àëå ëþäè â òå íå â³ðÿòü. Òðåáà
ïîâåðíóòè ñîâ³ñòü òà ÷åñí³ñòü ó âëàäó».
Íà çóñòð³÷³ áóëè ïðèñóòí³ äåñÿòêè

âèíóâà÷åíîãî íå áóëî ³ íå áóäå», — ï³äêðåñëèâ êàíäèäàò ó ïðåçèäåíòè.
Âæå ââå÷åð³ Àíàòîë³é Ãðèöåíêî çóñòð³âñÿ ³ç âèáîðöÿìè â áóä³âë³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ô³ëàðìîí³¿ ³ì. Ëåîíòîâè÷à.
Çàëà áóëà ïîâíà.
«Âèáîðè äàþòü íàì øàíñ — ïîâåðíóòè
ó âëàäó ïðîôåñ³éí³ñòü, ÷åñí³ñòü ³ ñîâ³ñòü.
Ùîá ëþäèíà, ðîäèíà ³ íàøà êðà¿íà æèëè
ã³äíî — â ìèð³, äîáðîáóò³ ³ áåçïåö³! Ïîòð³áí³ øâèäê³ ð³øó÷³ çì³íè. Ïîðÿäîê ³
ñïðàâåäëèâ³ñòü», — íàãîëîñèâ ó ñâîºìó
âèñòóï³ Ãðèöåíêî.

âåòåðàí³â, ÿêèõ íàéá³ëüøå ö³êàâèëî
ïèòàííÿ, êîëè òà çà ÿêèõ óìîâ Óêðà¿íà
îòðèìàº íàçàä îêóïîâàí³ íàðàç³ òåðèòîð³¿ òà êîëè â äåðæàâ³ ïàíóâàòèìå ìèð.
Àíàòîë³é Ãðèöåíêî âèçíàâ, ùî çàãðîçà ç
áîêó Ðîñ³¿ ³ñíóº äîñ³, òîìó Óêðà¿í³ òðåáà ñòàâàòè ì³öí³øîþ. Çà éîãî ñëîâàìè,
ïîâåðíóòè îêóïîâàíèé Äîíáàñ çà ï’ÿòü
ðîê³â ö³ëêîì ðåàëüíî.
«Òåðèòîð³¿ ìîæíà ïîâåðíóòè ³ çàâòðà,
àëå íà óìîâàõ êàï³òóëÿö³¿. Ïóò³í õî÷å,
ùîá òàì áóëî äâ³ àâòîíîìí³ ðåñïóáë³êè.
Ùîá òèì, õòî íàñ çáèâàâ, âñå ïðîñòèëè
³ ùîá ìè ïëàòèëè çà òîé øàáàø. Öå
íå ã³äí³ óìîâè. Ã³äí³ óìîâè, êîëè ìè
êîíòðîëþºìî êîðäîí, êîëè íàì ïîâåðíóòü âñå, ùî ìè âòðàòèëè åêîíîì³÷íî.
ß â ïðîãðàì³ íàïèñàâ, ùî çà ï’ÿòü ðîê³â
öå ìîæíà çðîáèòè ³ ÿ äîêëàäó çóñèëü,
õî÷à öå áóäå íåïðîñòî», — ï³äêðåñëèâ
Àíàòîë³é Ãðèöåíêî.
Ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿ Àíàòîë³é
Ãðèöåíêî ðîçïîâ³â, ÿê ïëàíóº áîðîòèñü ³ç êîðóïö³ºþ òà ÿêèìè áóäóòü éîãî
ïåðø³ êðîêè íà ïîñàä³ ïðåçèäåíòà. Àëå

ãîëîâíîþ òåìîþ ñòàëà çàÿâà êàíäèäàòà, ùî â³í âèãðàâ ñóä ïðîòè íàðîäíîãî
äåïóòàòà â³ä Áëîêó Ïåòðà Ïîðîøåíêà
Îëåêñàíäðà Áðèãèíöÿ. Ùå ó âåðåñí³
Áðèãèíåöü ðîçïîâñþäèâ ó ñîö³àëüíèõ
ìåðåæàõ íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ, ÿêà
ñòîñóâàëàñü Ãðèöåíêà. Íàðäåï ïèñàâ,
ùî åêñ-ì³í³ñòð îáîðîíè íà÷åáòî ðîçïðîäàâ â³éñüêîâó òåõí³êó íà á³ëüø í³æ
ì³ëüÿðä ãðèâåíü. Â³äðàçó ï³ñëÿ ö³º¿ çàÿâè
Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ïîäàâ ïîçîâ ó ñóä.
«Ïåðåä âàìè ñâ³æå ð³øåííÿ ñóäó,
çà ìî¿ì ïîçîâîì äî Áðèãèíöÿ, äåïóòàòà ôðàêö³¿ ÁÏÏ, ÿêèì áðóä ïðîòè ìåíå
âèçíàíî íåäîñòîâ³ðíèì ³ òàêèì, ùî
ïðèíèæóº ìîþ ÷åñòü, ã³äí³ñòü ³ ä³ëîâó
ðåïóòàö³þ», — ñêàçàâ Ãðèöåíêî.
Öèâ³ëüíó ñïðàâó çà ïîçîâîì Àíàòîë³ÿ
Ãðèöåíêà äî Îëåêñàíäðà Áðèãèíöÿ òà
ïàðò³¿ Áëîê Ïåòðà Ïîðîøåíêà ïðî çàõèñò ÷åñò³, ã³äíîñò³ òà ä³ëîâî¿ ðåïóòàö³¿,
ñïðîñòóâàííÿ íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîðìàö³¿
ðîçãëÿäàâ Äí³ïðîâñüêèé ðàéîííèé ñóä.
«Æîäíîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, æîäíî¿ ñïðàâè, æîäíîãî ñòàòóñó îá-

НЕ БУДЕ «ЛЮБИХ ДРУЗІВ»,
НЕВІДВОРОТНІСТЬ ПОКАРАННЯ
МАЄ БУТИ ДЛЯ ВСІХ
Êàíäèäàò ó ïðåçèäåíòè êîðîòêî ðîçïîâ³â ïðî ñâîþ ïåðåäâèáîð÷ó ïðîãðàìó,
ÿêà âêëþ÷àº òàê³ âàæëèâ³ áëîêè ÿê áåçïåêà, áîðîòüáà ³ç êîðóïö³ºþ òà îë³ãàðõàìè, ïîêðàùåííÿ åêîíîì³êè. Çà éîãî
ñëîâàìè, âåðõ³âêà êîðóïö³¿ áóäå â³äð³çàíà
ç ïåðøîãî æ äíÿ íà ïîñàä³.
«Íå áóäå «ëþáèõ äðóç³â» — áóäå íåâ³äâîðîòí³ñòü ïîêàðàííÿ äëÿ âñ³õ, íåçàëåæíî â³ä ïàðò³éíî¿ ïðèíàëåæíîñò³, âëàäè ÷è
îïîçèö³¿. Íå áóäå íàâ’ÿçóâàííÿ Óêðà¿í³
÷óæî¿ âîë³ — ïðåçèäåíò áóäå óêëàäàòè
ëèøå âèã³äí³ äëÿ Óêðà¿íè óãîäè», — íàãîëîñèâ Àíàòîë³é Ãðèöåíêî.
Òàêîæ ïîë³òèê îãîëîñèâ ïåðåä â³ííè÷àíàìè, ùî â êðà¿í³ íå áóäå áåçñèñòåìíèõ ðåôîðì ³ åêñïåðèìåíò³â ç
åêîíîì³êîþ. Çà éîãî ñëîâàìè, ìàº áóòè
åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ òåìïàìè 10% ùîð³÷íî. Â³í äîäàâ, ùî ñåðåäíÿ çàðïëàòíÿ
ïîâèííà ñêëàäàòè ì³í³ìóì 700 ºâðî. Òîä³
óêðà¿íö³ íå âè¿æäæàòèìóòü çà êîðäîí,
à áóäóâàòèìóòü ñâîþ êðà¿íó. Çà ñëîâàìè êàíäèäàòà, âèêîð³íåííÿ îë³ãàðõ³÷íèõ
ìîíîïîë³é äîçâîëèòü äîñÿãòè ö³º¿ ìåòè,
à òàêîæ çíèçèòè òàðèôè íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè.
Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ïîîá³öÿâ â³ííè÷àíàì, ùî ãîòîâèé âèêîíàòè ñâîþ ïðîãðàìó çà îäèí ïðåçèäåíòñüêèé òåðì³í. Ï³ñëÿ
öüîãî â³í ïåðåäàñòü êåðóâàííÿ äåðæàâîþ
ìîëîäèì òà êðåàòèâíèì ïîë³òèêàì. Âèáîðö³, ÿê³ ïðèéøëè ïîñëóõàòè êàíäèäàòà,
äóæå ñõâàëüíî â³äðåàãóâàëè íà éîãî çàÿâó
íå òðèìàòèñü çà êð³ñëî.
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Äàâèäà Ãðèãîðÿíà çâ³ëüíèëè ³ç
çàëè Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó
ââå÷åð³ 25 ñ³÷íÿ. Âèïðàâäàëè
çà äâîìà ñòàòòÿìè — «óìèñíå
âáèâñòâî» ³ «âèìàãàííÿ». Çà òðåò³ì ïóíêòîì çâèíóâà÷åííÿ, ùî
ãîâîðèâ ïðî íåçàêîííó çáðîþ,
ï³äñóäíîìó äàëè ìàéæå 7 ðîê³â, àëå ïîðàõóâàëè äåíü çà äâà
â Ñ²ÇÎ ³ â³äïóñòèëè àðåøòîâàíîãî íà âîëþ.
«Ïðîêóðàòóðà íå ïîãîäæóºòüñÿ
ç âèðîêîì ñóäó, ãîòóºòüñÿ àïåëÿö³éíà ñêàðãà», — ïîâ³äîìèëà
â ïðåñ-ðåë³ç³ ïðîêóðàòóðà îáëàñò³ ï³ñëÿ îïðèëþäíåííÿ â ïðåñ³
ñóäîâî¿ ðîçâ’ÿçêè ïî ñòð³ëÿíèí³
íà Áàðñüêîìó øîñå.
Ïðî òå, ùî ï³ä ÷àñ ïîâòîðíîãî ñóäîâîãî ðîçãëÿäó ì³ñüêèé
ñóä âèçíàâ âèïðàâäàíîþ ñàìîîáîðîíîþ óáèâñòâî ªâãåíà
Ðîìèãàéëà òà Ñåðã³ÿ Êðèëîâà,
ðåäàêö³ÿ 20minut.ua ðîçïîâ³ëà
â ñòàòò³ «Íà âîëþ âèéøîâ Ãðèãîðÿí, ùî ðîçñòð³ëÿâ äâîõ ëþäåé íà Áàðñüêîìó øîñå â ñåðïí³ 2015-ãî» (êîðîòêå ïîñèëàííÿ
goo.gl/p8Sjow). Òîä³ àâòîìîá³ëü,
â ÿêîìó ¿õàâ ãîëîâíèé ô³ãóðàíò
ö³º¿ êðèì³íàëüíî¿ ³ñòîð³¿, ïåðåñòð³ëè íà ñâ³òëîôîð³ ê³ëüêà ìàøèí. Îçáðîºí³ ëþäè âèìàãàëè
â Äàâèäà âèéòè ç ìàøèíè, àëå
â³í òðèìàâ äâåð³. Ñêëî â òàêñ³
«Äåî Ëàíîñ» ïðîñòðåëèëè, à ïàñàæèðà ïîðàíèëè ç òðàâìàòè÷íî¿
çáðî¿. Â³í — â³äñòð³ëÿâñÿ ç âîãíåïàëüíî¿.
Çíàõîäèìî âèïðàâäàëüíèé âè-

ðîê, âèíåñåíèé ñòð³ëêó, â ðåºñòð³ ñóäîâèõ ð³øåíü. Ðîçáåðåìî
éîãî çà îñíîâíèìè ïóíêòàìè
îáâèíóâà÷åííÿ ³ âàæëèâèìè
äåòàëÿìè.
ВИМАГАННЯ — НЕДОВЕДЕНЕ
Íàïàä, ÿê äîâîäèëà ñòîðîíà
çâèíóâà÷åííÿ, áóâ ïîâ’ÿçàíèé
ç âèáèâàííÿì ãðîøåé, ÷èì í³áèòî çàéìàâñÿ Ãðèãîðÿí íà çàìîâëåííÿ. Àëå ôàêòè âèìàãàíü,
ùî ïåðåäóâàëè çáðîéí³é ñóòè÷ö³
íà äîðîç³, ñóä íàçâàâ íåäîâåäåíèìè.
Ñâ³äêè, ÿê³ ìàëè á ï³äòâåðäèëè âåðñ³þ çâèíóâà÷åííÿ,
ñêàçàëè: äîáðîâ³ëüíî ïëàòèëè
ãðîø³ çà ñâî¿ ïðîâèíè ïåðåä
çíàéîìèìè Ãðèãîðÿíà. Ïðîâàäæåííÿ çà ôàêòàìè âèìàãàíü
ñë³äñòâîì áóëî çàðåºñòðîâàíå
áåç çàÿâíèêà — çà îïåðàòèâíîþ
³íôîðìàö³ºþ.
«Îáâèíóâàëüíèé âèðîê íå
ìîæå ´ðóíòóâàòèñü íà ïðèïóùåííÿõ é óõâàëþºòüñÿ ëèøå çà óìîâè
äîâåäåííÿ ó õîä³ ñóäîâîãî ðîçãëÿäó, ïîçà ðîçóìíèì ñóìí³âîì,
âèíóâàòîñò³ îñîáè ó â÷èíåíí³
³íêðèì³íîâàíîãî ¿é çëî÷èíó», —
÷èòàºìî ó âèðîêó. — «… ñòîðîíîþ îáâèíóâà÷åííÿ íå çäîáóòî
äîñòàòíüî äîêàç³â, ÿê³ ìîãëè á
äîâåñòè ôàêò â÷èíåííÿ çëî÷èíó,
ïåðåäáà÷åíîãî ÷àñòèíîþ 2 ñòàòò³ 189 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè, ó â÷èíåíí³ ÿêîãî îáâèíóâà÷óºòüñÿ ï³äñóäíèé, ³ â³í
ï³äëÿãàº âèïðàâäàííþ».
НЕ ВБИВСТВО, А САМОЗАХИСТ
Ñóä òàêîæ íàçâàâ íåâèíóâàòèì
Äàâèäà Ãðèãîðÿíà ó íàâìèñíîìó
âáèâñòâ³. Òå, ùî â³í ñòð³ëÿâ ³ç

Про 20 мільйонів компенсації
Суд також мав цивільні позови потерпілих в цій справі.
У одному випадку дружина,
а в другому батько, просили
стягнути зі звинуваченого в
убивстві Давида Григоряна
по 10 мільйонів гривень для
відшкодування моральних
збитків.

«У зв’язку із недоведеністю наявності в його діях складу відповідного злочину» ці позови
залишилися без розгляду. У обгрунтуванні суд написав, чому:
бо «прокурором, потерпілими
та представниками потерпілих
не доведено винуватість» Григоряна в убивстві.

âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ íà óðàæåííÿ,
â ð³øåíí³ íàçâàëè âèïðàâäàíîþ
ñàìîîáîðîíîþ.
Öèòàòè ç âèðîêó: «… ïîçáàâëåííÿ ëþäèíè æèòòÿ íå ââàæàºòüñÿ ïîðóøåííÿì ïðàâà íà æèòòÿ, ÿêùî âîíî º íàñë³äêîì âèêëþ÷íî íåîáõ³äíîãî çàñòîñóâàííÿ
ñèëè, à ñàìå ³ â òîìó ÷èñë³ çàõèñòó áóäü-ÿêî¿ îñîáè â³ä íåçàêîííîãî íàñèëüñòâà», «… íå º ïåðåâèùåííÿì ìåæ íåîáõ³äíî¿ îáîðîíè
³ íå ìàº íàñë³äêîì êðèì³íàëüíó
â³äïîâ³äàëüí³ñòü çàñòîñóâàííÿ
çáðî¿ àáî áóäü-ÿêèõ ³íøèõ çàñîá³â ÷è ïðåäìåò³â äëÿ çàõèñòó
â³ä íàïàäó îçáðîºíî¿ îñîáè àáî
íàïàäó ãðóïè îñ³á…»
Êîëåã³ÿ ñóää³â íàçâàëà äîâåäåíèì ôàêò, ùî íà Ãðèãîðÿíà
íàïàëè îçáðîºí³ ëþäè, ÿêèõ
ñêëèêàâ ç’¿õàòèñÿ â îäíå ì³ñöå
ïî òåëåôîíó îäèí ³ç çàãèáëèõ
â ðåçóëüòàò³ êîíôë³êòó íà Áàðñüêîìó øîñå ìîëîäèõ ÷îëîâ³ê³â. Ñâ³äê³â çàñëóõàëè áàãàòî.
Àëå äåÿê³, ÿê ÷èòàºìî â âèðîêó,
«íàìàãàëèñü ââåñòè ñóä â îìàíó, ç ìåòîþ âèñâ³òëåííÿ ñâî¿õ
ä³é ó âèã³äíîìó äëÿ ñåáå ñâ³òë³

Давида Григоряна засудили тільки за незаконну
зброю. Те, що він розстріляв із неї двох людей,
визнали виправданою самообороною

Âèïðàâäàëè çà
ãîëîâíèìè ñòàòòÿìè
çâèíóâà÷åííÿ. Ëèøå çà
ï³ñòîëåò äàëè òåðì³í,
ÿêèé ïîðàõóâàëè äåíü
çà äâà, ³ â³äïóñòèëè
òà ç ìåòîþ ïðèõîâóâàííÿ ñâîº¿
íåãàòèâíî¿ ó÷àñò³ ó äàíèõ ïîä³ÿõ,
òîáòî íàäàëè çàâ³äîìî íåäîñòîâ³ðí³ ïîêàçàííÿ».
«Àíàë³ç âñ³õ äîêàç³â ó ñóêóïíîñò³, — ïèøå ñóä, — ñâ³ä÷èòü ïðî
ïåðåáóâàííÿ Ãðèãîðÿíà ï³ä ÷àñ
âêàçàíèõ ïîä³é 10.08.2015 ðîêó
â ñòàí³ íåîáõ³äíî¿ îáîðîíè,
îñê³ëüêè ïðîòè íüîãî òà ³íøèõ
ïàñàæèð³â «ÄÅÓ Ëàíîñ» ç áîêó
îðãàí³çîâàíî¿ ãðóïè, â ÿêó âõîäèëè (íàçâàí³ ðÿä ñâ³äê³â ³ äâîº
çàãèáëèõ, — àâòîð), áóëî çàñòîñîâàíî çáðîþ òà ô³çè÷íó ñèëó».
ПРО ПІСТОЛЕТ ІНАКШЕ
Íàãàäàºìî, âåðñ³þ çàõèñòó ïðî
ï³ñòîëåò, ç ÿêîãî ñòð³ëÿâ Ãðèãîðÿí: â³í éîãî âèõîïèâ ó îäíîãî
ç íàïàäíèê³â ³ çàñòîñóâàâ ïðîòè.
Òóò ñóä íå ïîâ³ðèâ ï³äñóäíîìó ³
ó âèðîêó íàçâàâ ïîâí³ñòþ äîâåäåíèì çâèíóâà÷åííÿ â íåçàêîííîìó ïîâîäæåíí³ ç³ çáðîºþ òà
áîéîâèìè ïðèïàñàìè. ×åñüêèé
ï³ñòîëåò êàë³áðó 7,65 ì³ë³ìåòðà
âèëó÷èëè íå â ï³äîçðþâàíîãî.
Àëå ïàòðîí äî òàêîãî ï³ñòîëåòà
çíàéøëè â êèøåí³ éîãî äæèíñîâèõ øîðò³â ï³ñëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿.
«Âêàçàí³ âèùå äîêàçè ó ñâî¿é
ñóêóïíîñò³ ï³äâåðåäæóþòü òå, ùî
ó Ãðèãîðÿíà áóëà íàÿâíà çáðîÿ òà

ФОТО З АРХІВУ РЕДАКЦІЇ

Суд виправдав  Застрелив двох
людей у серпні 2015-го на перехресті
Келецької та Барського шосе, а його
виправдали і відпустили на свободу.
Звинувачення не погоджується з вироком,
винесеним стрілку, і готує апеляційну
скаргу. А що скажуть родичі вбитих? Вони
під час розгляду справи хотіли стягнути з
арештованого по 10 мільйонів

Прострелене в кількох місцях авто, в якому їхав Григорян
áîºïðèïàñè äî íå¿, ÿê³ â³í íîñèâ
òà çáåð³ãàâ áåç ïåðåäáà÷åíîãî çàêîíîì äîçâîëó òà çàñòîñóâàâ â³äíîñíî Êðèëîâà ³ Ðîìèãàéëà», —
÷èòàºìî ó âèðîêó.
Òîæ ò³ëüêè çà íåçàêîííó çáðîþ
ïðèñóäèëè ïîêàðàííÿ Äàâèäó
Ãðèãîðÿíó. Ñóä òóò æå çàðàõóâàâ
÷àñ, ïðîâåäåíèé íèì ó ñë³ä÷îìó
³çîëÿòîð³, çà â³äáóòòÿ îáðàíîãî
ñòðîêó. Ïîðàõóâàâ çà «çàêîíîì
Ñàâ÷åíêî» äåíü çà äâà.
— Âèðîêîì îáâèíóâà÷åíîãî
çàñóäèëè çà ñòàòòåþ 263 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè
(íåçàêîííå ïîâîäæåííÿ ç âîãíåïàëüíîþ çáðîºþ) äî 6 ðîê³â
10 ì³ñÿö³â ïîçáàâëåííÿ âîë³,

âîäíî÷àñ, âèïðàâäàëè çà ñòàòòÿìè 115 (óìèñíå âáèâñòâî) òà
189 (âèìàãàííÿ) òà çâ³ëüíèëè
ç-ï³ä âàðòè ó çàë³ ñóäó ó çâ’ÿçêó
ç çàðàõóâàííÿì ó ñòðîê â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ ÷àñó ïåðåáóâàííÿ
ï³ä âàðòîþ, — ïîâ³äîìèëà ïðåññëóæáà ïðîêóðàòóðè Â³ííèöüêî¿
îáëàñò³. — Íà äàíèé âèðîê ãîòóºòüñÿ àïåëÿö³éíà ñêàðãà.

ДИВІТЬСЯ ФОТО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться фото! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

416130
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НАШІ КОПИ НАЙКРАЩІ В УКРАЇНІ:
ПРО ЇХНІ ЗДОБУТКИ ТА ПРОКОЛИ
Перші  Начальник вінницьких патрульних Редван
Усеінов опублікував фото таблички та прапора з
написом «Краще управління». Таку відзнаку отримали
наші поліцейські за свою роботу. А ми зібрали як
проколи, так і заслуги патрульних у матеріалі
ЗДОБУТКИ ВІННИЦЬКИХ ПАТРУЛЬНИХ
Стають на заваді самогубцям
Патрульні регулярно рятують людей,
які намагаються накласти не себе руки.
Один із таких випадків стався 3 жовтня.
Хлопець 20-ти років сидів на перилах Київського мосту та хотів стрибнути у воду.
Близько 23.00 патрульний екіпаж їхав
вулицею Чорновола. Поліцейських зупинили двоє чоловіків, які сказали, що
неподалік, на Київському мосту, хлопець збирається покінчити з життям.

Коли правоохоронці відшукали
хлопця — почали спілкуватися з ним,
намагалися переконати його відмовитись від фатального кроку.
На вмовляння він не реагував, жалівся,
що заплутався в життєвих проблемах
та більше не хоче жити. Поліцейські
вирішили діяти. Один із них відволік
увагу самогубці, а інший підійшов з
боку та стягнув його з перил.

Затримують рецидивістів
18 жовтня 2018 року «копи» зупинили
чоловіка, який їхав на велосипеді вночі
та викликав підозру своєю поведінкою.
Під час розмови з поліцейськими чоловік
дістав з-за пояса бойовий пістолет Макарова та почав стріляти в правоохоронців.
Один із поліцейських оголив свою табельну зброю й чотири рази вистрілив.
Але він боявся влучили в колегу, який
змагався зі злочинцем, тому на ураження не стріляв.
Врешті, двічі вистріливши, велосипедист втік від патрульних. Його спіймав

інший патруль, який був найближче
до місця перестрілки й отримав інформацію про підмогу на пошуки озброєного чоловіка, що стріляв по «копах».
Почалася стрілянина на Космонавтів,
а спіймали патрульні стрілка під балконом будинку на вулиці 600-річчя.
Грамоти та премії отримали старший
лейтенант поліції заступник командира
роти № 3 батальйону Юрій Осадчук, лейтенант Олег Боржемський,
лейтенант Артур Карпенко, лейтенант
Олександр Нідзельський.

Генерал Ляшко
11 жовтня 2018-го водій AUDI Q7 на великій швидкості зачепив службове
авто патрульної поліції та продовжив
їхати. Але не далеко, бо пробив колесо. За кермом знаходився колишній
очільник Департаменту карного розшуку України Олександр Ляшко.
Генерал міліції головою розбив патрульному носа під час затримання.
Патрульні затримали втікача та склали
на нього цілий ряд адмінматеріалів:
за кермування напідпитку, за вчинення
ДТП, за залишення місця ДТП, за незупинку на вимогу поліції, за виїзд на зустрічну смугу та проїзд на червоне світло.
За деякий час суддя Андрій Михай-

ленко визнав винним генерала міліції,
зокрема, у керуванні автомобілем
напідпитку. Свідки розповіли, що ексміліціонер відпочивав у заміському
ресторані, святкував своє професійне
свято. Після випитого сів за кермо.
Водій навіть не заперечував те, що
вживав алкоголь. Від огляду на стан
сп’яніння водій відмовився не лише
на місці події, але й у лікарні.
Оштрафували на 10200 гривень
56-річного генерала, а ще забрали
в нього посвідчення водія на рік. Наразі розслідується і кримінальне провадження щодо Ляшка про те, що він
вдарив патрульного поліцейського.

Кияни-«гастролери»
Вінницькі патрульні поліцейські «по гарячих слідах» затримали банду киян,
які у Вінниці обкрадали водіїв.
19 вересня на Хмельницькому шосе
«копи» зупинили ВАЗ-21099. У автомобілі були двоє чоловіків, які на вулиці
Магістратській із таксі Chevrolet Lacetti
викрали у водія сумку з цінними речами та документами. Коли до поліції
надійшло повідомлення про крадіжку
від таксиста, усі екіпажі отримали
орієнтування на сірий ВАЗ.

На виїзді з міста екіпаж патрульних
заблокував автомобіль, затримав підозрюваних та викликав на місце події
слідчо-оперативну групу та працівників карного розшуку.
Під час огляду машини знайшли сумку
з речами потерпілого, паперовий згорток із речовиною, схожою на марихуану, та білі таблетки.
Мешканець Київської області 34 років та
його «напарник», якому 44 роки, раніше
судимі за крадіжки та наркозлочини.

МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Â³ííèöüêèõ ïàòðóëüíèõ â³äçíà÷èëè ïî÷åñíîþ
íàãîðîäîþ — ðîáîòó íàøèõ ïîë³öåéñüêèõ âèçíàëè íàéêðàùîþ
â Óêðà¿í³ ça ï³äñóìêàìè 2018 ðîêó. Ïðî
öå ïîâ³äîìèâ íà ñâî¿é facebook-ñòîð³íö³
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿

ó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ Ðåäâaí Óñå³íîâ.
«ß äóæå õî÷ó ïîäÿêóâaòè âñüîìó îñîáîâîìó ñêëaäó, ãðîìàäñüêîñò³, ì³ñüê³é
ðàä³ ça òó êðîï³òêó ðîáîòó, ÿêó ìè ðaçîì
ðîáèìî êîæíó äîáó, — íàïèñàâ Óñå³íîâ. —
Ía öüîìó ìè íå çóïèíèìîñÿ ³ äaë³ áóäåìî
âäîñêîíaëþâaòè ñâî¿ íaâè÷êè».
Ìè âèð³øèëè ïðèãàäàòè âèïàäêè, êîëè
ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³ äîïîìàãàëè ëþäÿì.
À ùå — êîëè ïîòðàïëÿëè â ñêàíäàëè.

ПРОКОЛИ ВІННИЦЬКИХ ПАТРУЛЬНИХ
Екс-командир роти Варданян
У п’ятницю, 19 жовтня, у центрі Вінниці
працювали співробітники Департаменту внутрішньої безпеки Нацполіції,
а також прокурори області.
Вулицю Стуса перекрили для того, щоб
провести слідчі дії щодо, зокрема,
командира першої роти патрульної
поліції Тиграна Варданяна. У прокуратурі області розповіли, що того дні
проводилися «негласні слідчі дії».
Невдовзі після інциденту патрульний
написав рапорт на звільнення. А в судовому реєстрі почали з’являтися ухвали, з яких можна дізнатися подробиці

справи екс-командира першої роти.
Слідство вважає, що поліцейські хотіли
грошей за нібито непритягнення водія
до відповідальності за нетверезе керування. На місці затримання обшукували
службовий «Пріус» Варданяна та машину іншого поліцейського. Вилучили
записники, службові документи, смартфони, флешки, гроші: гривні та долари.
Окрім Тиграна Варданяна в справі
фігурує оперуповноважений відділу організаційно-аналітичної роботи
управління протидії наркозлочинності
обласного главку поліції Сергій Бевз.

Затримання Вороновича
Вінницький активіст Дмитро Воронович
опинився в центрі резонансного конфлікту
з патрульними поліцейськими, який стався 19 квітня. Розпочався інцидент на вулиці
Київській, а закінчився — на Чорновола.
Дмитро їхав на Renault Megane та посигналив поліцейському Toyota Prius, який
з увімкненими синіми проблисковими
маячками зупинився, щоб підібрати інших
патрульних. Ситуація закінчилася тим, що
Вороновича затримали.
У затриманні брали участь поліцейські
з двох екіпажів. Вони заблокували
Renault на вулиці Чорновола, вибігли зі
службових машин, витягли водія з авто,
поклали на асфальт та одягли на нього
кайданки. Під час затримання патрульні
спеціально били Дмитра в обличчя
кулаками. На Вороновича тоді склали
чотири адмінматеріали: за незупинку

на вимогу працівників поліції, за те, що
не був пристебнутий паском безпеки,
за дрібне хуліганство, тобто нецензурні
висловлювання в громадському місці;
за злісну непокору патрульним.
З чотирьох адмінматеріалів Дмитру
вдалося оскаржити три. А з постановою про начебто непристебнутий
пасок безпеки, за словами Вороновича, виникли бюрократичні проблеми.
Тому водій вирішив сплатити штраф.
Після інциденту біля Київського мосту
Воронович написав заяву до поліції про
перевищення поліцейськими повноважень — це й удар в обличчя, і затримання
тощо. Тоді була відкрита кримінальна
справа за частиною 2 статті 365 ККУ. Чи
закрили її вже — невідомо. Про це ми
дізнаємося, коли отримаємо відповідь
на запит до поліції.

ДТП на Хмельницькому шосе
22 липня 2018 року сталася аварія,
у якій травмувався патрульний. Місце
ДТП — Хмельницьке шосе, неподалік заправки на виїзді з міста. Перед
світлофором зіткнулися поліцейська
Hyundai Sonata та приватна КІА.
У автомобілі патрульної поліції їхало
два чоловіки. У автомобілі КІА теж
їхало дві людини. Травми отримав

патрульний, який сидів на пасажирському сидінні. У прес-службі поліції
області розповідали, що постраждала
також пасажирка КІА.
У мережу потрапило відео, на якому
видно момент зіткнення. Патрульні почали розвертатися перед пішохідним
переходом, коли їхнє авто протаранив
приватний автомобіль.

Заступник начальника збив людину
На «зебрі» заступник начальника
управління патрульної поліції у Вінницькій області Віталій Ященко збив
16-річну дівчину. Про це повідомила
сама прес-служба поліції.
Аварія сталася на вулиці Пирогова.
За інформацією правоохоронців, потерпілу забрали до лікарні з попере-

днім діагнозом забій м’яких тканин.
У поліції обіцяють, що всі обставини
аварії будуть з’ясовані в рамках відкритого кримінального провадження.
У останній оприлюдненій ухвалі по справі цієї ДТП написано, що слідчому дозволили отримати відео з камер спостереження, де було б видно саму аварію.
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ЯК ОБРАТИ, ЗА КОГО
ГОЛОСУВАТИ НА ВИБОРАХ
Обираємо  Цього року обиратимуть
шостого президента України.
На цю посаду вже є 28 кандидатів,
і список може стати ще більшим.
Як розібратися у такому «розмаїтті»,
чи можна проголосувати «Проти всіх»
та що буде, якщо продати свій голос?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Öüîãî ðîêó,
31 áåðåçíÿ, â³ííè÷àíè, ÿê ³ ðåøòà
Óêðà¿íè, îáèðàòèìóòü øîñòîãî
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. Íà íàéâèùó ïîñàäó â äåðæàâ³ âæå º 28 êàíäèäàò³â, ³ ñõîæå, ùî öå íå ìåæà.
Àäæå äîêóìåíòè äî Öåíòðàëüíî¿
âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿ ïîäàëè 89 ëþäåé
çàãàëîì, ³ êîì³ñ³ÿ ìàº çàòâåðäèòè îñòàòî÷íèé ñïèñîê êàíäèäàò³â
äî 9 ëþòîãî.
ßê ðîç³áðàòèñÿ, êîìó â³ääàòè
ñâ³é ãîëîñ? Ðîçáèðàëèñÿ ðàçîì
ç ãîëîâîþ îáëàñíîãî îñåðåäêó
«Êîì³òåòó âèáîðö³â Óêðà¿íè»
Âëàäèñëàâîì Òåëåíåì.
Óæå º á³ëüøå 20 êàíäèäàò³â
íà ïîñàäó ïðåçèäåíòà. ßê îáèðàòè
³ íà ùî çâåðòàòè óâàãó?
— Äëÿ ìåíå ÿê ïîòåíö³éíîãî
âèáîðöÿ º ê³ëüêà âàæëèâèõ ðå÷åé: ùî ëþäèíà çðîáèëà äî ìîìåíòó âèñóâàííÿ ó êàíäèäàòè,
äå ïðàöþâàëà, ÿê³ º ðåçóëüòàòè
â³ä ðîáîòè. À ïîò³ì, öå ïðîãðàìà êàíäèäàòà — ùî öÿ ëþäèíà
õî÷å çì³íèòè, ÿêèì ÷èíîì, ÿêèì
áà÷èòü ìàéáóòíº Óêðà¿íè.
ª ñòåðåîòèï, ùî ëþäè îáèðàþòü ïðåçèäåíò³â çà çîâí³øí³ñòþ,
à íå çà â÷èíêàìè.
— Íàøèì âèáîðöÿì âçàãàë³
ïðèòàìàíí³ òàê³ âëàñòèâîñò³,
ùî âîíè îáèðàþòü «ñåðäöåì»,
à íå ðîçóìîì. Çàêîõóþòüñÿ â êàíäèäàòà, ñòâîðþþòü ³äåàëüíèé
îáðàç ö³º¿ ëþäèíè, ùî íå ìàº
í³÷îãî ñï³ëüíîãî ç ðåàëüí³ñòþ.

Ââàæàþ, ùî íà öèõ âèáîðàõ áóäå
àíàëîã³÷íà òåíäåíö³ÿ: ëþäè äèâèòèìóòüñÿ íà çîâí³øí³ñòü êàíäèäàò³â, îáèðàòèìóòü òèõ, çà êîãî
ãîëîñóâàëè îñòàíí³ ê³ëüêà ðàç³â.
«Ãàðíîãî» êàíäèäàòà âèáîðö³ áà÷àòü ÷åðåç íîâèíè. À äå æ øóêàòè
ïðîãðàìè âèñóâàíö³â?
— Çà äîñâ³äîì, âèáîðö³ äèâëÿòüñÿ ïåðåäâèáîð÷ó ïðîãðàìó
ò³ëüêè íà ä³ëüíèöÿõ, ïåðåä ãîëîñóâàííÿì. Òàì íà ïëàêàòàõ ç
ôîòîãðàô³ºþ êàíäèäàò³â º é òåçè
¿õí³õ ïðîãðàì. Ïðî÷èòàòè ïðîãðàìó êàíäèäàò³â ìîæíà ó ëèñò³âêàõ, ÿê³ ðîçäàþòü íà âóëèöÿõ àáî
íà ñàéò³ Öåíòðàëüíî¿ âèáîð÷î¿
êîì³ñ³¿ (goo.gl/KFthKt).
×è ìîæå ïðåçèäåíò çá³ëüøóâàòè
çàðïëàòè, çìåíøóâàòè òàðèôè òà
³íø³ ðå÷³, ÿê³ º ó ëîçóíãàõ êàíäèäàò³â?
— Íàñïðàâä³, ïðåçèäåíò â íàø³é êðà¿í³ íå â³äïîâ³äàº çà åêîíîì³êó. Çà öå â³äïîâ³äàº óðÿä,
ïðåì'ºð-ì³í³ñòð, êîàë³ö³ÿ äåïóòàò³â Âåðõîâíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè.
Íà ì³é ïîãëÿä, ëåãàëüíî òà áåç
íåãàòèâíèõ íàñë³äê³â ïðåçèäåíò
íå ìîæå çíèçèòè ö³íè òà ï³äíÿòè
äîõîäè. Äî âñ³õ çàÿâ êàíäèäàò³â
òðåáà ñòàâèòèñÿ êðèòè÷íî òà øóêàòè â³äïîâ³ä³ íà ïèòàííÿ — à ÿê
ëþäèíà öå çðîáèòü?
Ùîòèæíÿ âèêëàäàþòü ïðîãíîçè
ðåçóëüòàò³â âèáîð³â. ×è âàðòî ¿ì
â³ðèòè?
— Óêðà¿íà — öå òà êðà¿íà,
ó ÿê³é ñîö³îëîãè ñòàëè ÷àñòèíîþ
ïåðåäâèáîð÷î¿ àã³òàö³¿. Çà çàêîíîì, íàì ïîâ³äîìëÿþòü, ùî áóëî
îïèòàíî ïåâíó ê³ëüê³ñòü ëþäåé
òà áóëà ïîõèáêà. À ÷è áóëî öå

îïèòóâàííÿ àáî éîãî ïðîñòî âèãàäàëè? Íåâ³äîìî. Òîìó äëÿ ìåíå
ðåéòèíã — öå ùå îäíå äæåðåëî
äëÿ ðîçäóì³â. ×è â³ðþ ÿ â íèõ?
Ï³ääàþ ñóìí³âó.
×è ìîæíà ïðîãîëîñóâàòè «Ïðîòè
âñ³õ»?
— Í³. Òàêî¿ ãðàôè ïðîñòî
íåìàº. ßêùî íå ïðèéäåòå íà âèáîðè, âàøèì ãîëîñîì ìîæóòü ìàí³ïóëþâàòè íà êîðèñòü òîãî ÷è
³íøîãî êàíäèäàòà.
À ÿêùî ðîçìàëþþ áþëåòåíü ³
íå â³äì³÷ó æîäíîãî êàíäèäàòà?
— Íå çàêëèêàþ æîäíó ëþäèíó
öå ðîáèòè. Àëå â òàêîìó âèïàäêó,
ä³ëüíè÷íà êîì³ñ³ÿ ìàº çàðàõóâàòè öåé áþëåòåíü ÿê ç³ïñîâàíèé ³
íå ìàº ïðàâà éîãî âèêîðèñòîâóâàòè. Öå ìàþòü â³äì³òèòè ó ïðîòîêîë³ ï³äðàõóíêó ãîëîñ³â, ³ ç³ïñî-

Ïðåçèäåíò Óêðà¿íè
íå â³äïîâ³äàº çà
åêîíîì³êó. Â³í áóäóº
³ì³äæ êðà¿íè ó ñâ³ò³,
êîìàíäóþ÷èé â³éñüêàìè
òà ãàðàíò Êîíñòèòóö³¿
âàíèé áþëåòåíü íå ìîæíà áóäå
âèêîðèñòîâóâàòè «çà» êàíäèäàòà.
ßêùî ÿ ïðîäàì ñâ³é ãîëîñ íà âèáîðàõ, ÷è º ïîêàðàííÿ çà öå?
— Çà ä³þ÷èì çàêîíîäàâñòâîì,
âèáîðöþ çà ïðîäàæ ãîëîñó çàãðîæóº äî äâîõ ðîê³â óâ'ÿçíåííÿ,
à îðãàí³çàòîðó ï³äêóïó — äî òðüîõ
ðîê³â. Àëå çà ðîêè íåçàëåæíîñò³ Óêðà¿íè æîäåí ç êàíäèäàò³â
íå îòðèìàâ ñòðîê çà ï³äêóï,
à îò âèáîðö³ çà ïðîäàæ ãîëîñó — îòðèìóâàëè óâ’ÿçíåííÿ.
Ïîîäèíîê³ âèïàäêè, àëå ³ñíóþòü.
Êîëè ìè çìîæåìî îòðèìàòè ïð³çâèùå Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè?
— Ïåðøèì òóðîì âèáîðè
íå çàâåðøàòüñÿ, áî æîäíîãî êàíäèäàòà íå ï³äòðèìóþòü 51% óêðà¿íö³â. Ïðåçèäåíòà îáèðàòèìóòü
ó äðóãîìó òóð³ ñåðåä äâîõ ïðåòåíäåíò³â, ùî, îð³ºíòîâíî, ïî÷íåòüñÿ 21 êâ³òíÿ. Òîæ, 1 òðàâíÿ
ìè îòðèìàºìî ïð³çâèùå íîâîãî
Ïðåçèäåíòà êðà¿íè.

ДАТИ КАМПАНІЇ
31 ГРУДНЯ
загальний початок
виборчого процесу
ДО 3 ЛЮТОГО
висування кандидатів
на пост Президента
України, реєстрація
ДО 8 ЛЮТОГО
закінчення реєстрації кандидатів на
пост президента
ДО 8 БЕРЕЗНЯ
кандидати можуть зняти кандидатуру
ДО 29 БЕРЕЗНЯ
проведення
передвиборної
агітації
30 БЕРЕЗНЯ
день «тиші».
Передвиборна агітація заборонена
ГОЛОСУВАННЯ
І РЕЗУЛЬТАТИ
31 БЕРЕЗНЯ
з 08.00 до 20.00
проведення голосування
ДО 10 КВІТНЯ
оголошення
результатів
15 днів після
оголошення результатів
офіційне завершення
виборчого процесу.
Новообраний Президент України
вступає на пост не пізніш
як через тридцять днів після
офіційного оголошення
результатів виборів
ДРУГИЙ ТУР
21 КВІТНЯ 2019
дата ймовірного
другого туру, в разі,
якщо у першому ніхто
з кандидатів не набере
абсолютної більшості
голосів (50% + 1)
ДО 1 ТРАВНЯ
результати
ймовірного другого туру

Варто перевірити себе у списках
Керівник вінницького Держреєстру виборців Анатолій Синявський розказав, що у нашому місті будуть сформовані 161 дільниця,
на кожній з яких можуть проголосувати від
140 до 2500 виборців. Для того, щоб проголосувати за місцем реєстрації — потрібен
лише паспорт громадянина України. І усім
людям варто перевірити, чи є вони у виборчих
списках, що можна зробити до 25 березня.
— Варто перевіряти не тільки те, що ви є
у списках, а й правильність написання вашого імені, прізвища, по батькові та інших
персональних даних. Зокрема, якщо жінки
змінюють прізвище в РАГСі, то варто заявити

про такі зміни і у нас, — сказав Синявський.
Чи можуть голосувати у Вінниці переселенці
з окупованого Донбасу та Криму і ті люди,
які не прописані у Вінниці, але тут живуть?
— Так, можуть. Для цього їм потрібно змінити
«виборчу адресу» — приписатися до виборчої
дільниці. Для цього переселенцям потрібно
надати тільки паспорт громадянина України.
Людям, які не прописані у Вінниці, але хочуть тут проголосувати, для зміни виборчої
адреси потрібно надати паспорт та підтверджуючі документи. Для прикладу, документ
про оренду квартири, довідка з місця роботи
у Вінниці тощо.

І ще Анатолій Синявський додав, що виборчу
адресу змінюють тимчасово, і якщо буде другий тур президентських виборів, то потрібно
повторити процедуру зміни.
Перевірити себе у списках виборців можна на сайті Держреєстру виборців (goo.gl/
GmhCQd). Змінити виборчу адресу, виправити персональні дані можуть лише працівники установи.
У Вінниці вони знаходяться за адресою: Замостянська, 7, 3 поверх, ліве крило. Телефони: (0432) 59–53–27, (0432) 59–53–25,
(0432) 59–53–29. Режим роботи: 09.00–
18.15, перерва: 13.00–14.00.

КОРОТКО
Аеропорт
на 11 місці
 ×åðåç «âîðîòà» â³ííèöüêîãî ëåòîâèùà
ïðîéøëè 60 873 ïàñàæèðè
ó 2018 ðîö³. Ó ïîð³âíÿíí³
ç 2017-ì, ïàñàæèðîïîò³ê
çá³ëüøèâñÿ íà 15%.
Ñåðåä 16 ä³þ÷èõ ëåòîâèù
Óêðà¿íè, íàøå ëåòîâèùå
îïèíèëîñÿ íà 11 ì³ñö³
çà ïàñàæèðîïîòîêîì. Ó ë³äåðàõ º àåðîïîðò «Áîðèñï³ëü», ùî ïðèéíÿâ 12 ì³ëüéîí³â 603 òèñÿ÷³ ïàñàæèð³â,
ëåòîâèùå Ëüâîâà — 1 ì³ëüéîí 597 òèñÿ÷ ëþäåé òà àåðîïîðò Îäåñè — 1 ì³ëüéîí
446 òèñÿ÷ ïàñàæèð³â.
Ðàí³øå ó â³ííèöüê³é ìåð³¿
êàçàëè, ùî çá³ëüøèòè
ïàñàæèðîïîò³ê òà ê³ëüê³ñòü
íàïðÿìê³â, êóäè ìîæíà
ïîëåò³òè ç Â³ííèö³, âäàñòüñÿ ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
ïîñàäêîâî-çë³òíî¿ ñìóãè.
Àäæå, çà ñëîâàìè ÷èíîâíèê³â, «ó Â³ííèöþ ãîòîâ³
çàéòè ³íîçåìí³ àâ³àêîìïàí³¿
òà ëîóêîñòåðè, àëå öüîãî íå ðîáëÿòü ÷åðåç ñòàí
çë³òíî¿ ñìóãè». Îíîâëåííÿ
çë³òíî¿ ñìóãè òà îáëàäíàííÿ àåðîäðîìó îö³íèëè
ó 1 ì³ëüÿðä ãðèâåíü (goo.
gl/pSXxFY).

«Гармонія» з
ім'ям Панасюк
 Ó 2007 ðîö³ â íàøîìó
ì³ñò³ áóâ çàñíîâàíèé
öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿
«Ãàðìîí³ÿ». Ó öüîìó öåíòð³
äîïîìàãàþòü ëþäÿì ç
³íâàë³äí³ñòþ ³íòåãðóâàòèñÿ
ó ñóñï³ëüñòâî, íàäàþòü
ïñèõîëîã³÷íó òà ñîö³àëüíó
äîïîìîãó.
Ç ìîìåíòó çàñíóâàííÿ
öåíòðó éîãî êåð³âíèöåþ
áóëà Ðà¿ñà Ïàíàñþê.
Õàðèçìà ³ âíóòð³øíÿ ñèëà
õóäîðëÿâî¿ æ³íêè íà â³çêó
ïðèâåðòàëà äî ñåáå óâàãó
íå ò³ëüêè ïðîñòèõ ëþäåé,
à é ÷èíîâíèê³â ð³çíîãî
ð³âíÿ.
² 17 âåðåñíÿ 2018 ðîêó
¿¿ æèòòÿ îá³ðâàëîñÿ.
Ó 2017 ðîö³ âîíà ïåðåíåñëà îíêîëîã³÷íó îïåðàö³þ.
Àëå, íà æàëü, ¿¿ ñèëè äóõó
âèÿâèëîñÿ íåäîñòàòíüî äëÿ
áîðîòüáè ç âàæêèì íåäóãîì
(goo.gl/T96n47).
Íèí³øíÿ êåð³âíèöÿ «Ãàðìîí³¿» Îëåíà ×åðíîáðèâåíêî ðîçêàçàëà, ùî öåíòð
ðåàá³ë³òàö³¿ ïåðåéìåíóþòü
íà ÷åñòü Ïàíàñþê.
Òàê âøàíóþòü ïàì’ÿòü ïðî
ïàí³ Ðà¿ñó òà ïðèñâÿòÿòü ¿é
òå, íà ùî æ³íêà âèòðàòèëà
ðîêè ñâîãî æèòòÿ.

8

ËÀÉÔ

RIA, Ñåðåäà, 6 ëþòîãî 2019

ШКОЛЯР ЗБИРАВ НА СКУТЕР… АЛЕ
ГРОШІ ВІДДАВ НА ЛІКУВАННЯ ОЛІ
Велике серце  Майже три тисячі
гривень зібрав восьмикласник з
Могилева-Подільського Володимир
Шкута. Дуже хотів купити скутер. Але
всі гроші (2780 гривень) передав чужій
незнайомій дівчинці-ровесниці. Чому?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Êóïèòè ñêóòåð
äëÿ Âîëîäèìèðà
Øêóòè — äàâíÿ
ìð³ÿ. Óæå ï³ä³áðàâ
ìàðêó. Êàæå, öå ÿïîíñüêà «Õîíäà». Óò³ì, âñå ñòàëîñÿ ïî-³íøîìó.
Õëîï÷èê äîáðîâ³ëüíî ïîçáóâñÿ
âñ³º¿ ñóìè. Ç³áðàí³ êîøòè ïåðåäàâ
íåçíàéîì³é ä³â÷èíö³-ðîâåñíèö³.
Çíàº ò³ëüêè ¿¿ ³ì’ÿ ³ ïð³çâèùå —
Îëÿ Âîéòåíêî. Âîíà ç ïðèì³ñüêîãî
ñåëà Íåì³ÿ. Ä³â÷èíêà áîðåòüñÿ ç
âàæêîþ íåäóãîþ.
ТІЛЬКИ НЕ ПИШІТЬ ПРО ЦЕ
Ïðî òå, ÿê âñå ñòàëîñÿ, æóðíàë³ñòó ðîçïîâ³ëè Âîëîäèìèð Øêóòà,
éîãî ìàìà Îëåíà Îëåêñàíäð³âíà,
à òàêîæ äèðåêòîð Ìîãèë³â-Ïî-

ä³ëüñüêî¿ øêîëè ¹ 1 Ëþäìèëà
Êàòåðåíþê òà êëàñíèé êåð³âíèê
8-Â, â ÿêîìó íàâ÷àºòüñÿ Âîëîäÿ,
Ëàðèñà Êîðí³öüêà.
Ïåðåêîíàòè âîñüìèêëàñíèêà
ó òîìó, ùîá ïîñï³ëêóâàâñÿ ç æóðíàë³ñòîì, áóëî íåïðîñòî. Â³í áóâ
êàòåãîðè÷íî ïðîòè îïðèëþäíåííÿ
ñâîãî â÷èíêó. Òàêî¿ ñàìî äóìêè
äîòðèìóâàëèñÿ áàòüêè õëîïöÿ —
Îëåíà ³ Ñåðã³é. Çì³íèòè ¿õíþ äóìêó äîïîìîãëè äèðåêòîð øêîëè òà
êëàñíèé êåð³âíèê.
— Ìîæëèâî, öåé â÷èíîê ñïîíóêàº ³íøèõ äî éîãî ïîâòîðåííÿ, ³
íå ò³ëüêè ó÷í³â, — ö³ ñëîâà, ñõîæå,
íàéá³ëüøå ïåðåêîíàëè ó÷íÿ ³ éîãî
áàòüê³â.
Ó òîé äåíü íà îñòàííüîìó
óðîö³ êëàñíèé êåð³âíèê Ëàðèñà
Êîðí³öüêà ðîçïîâ³ëà ó÷íÿì ïðî
ä³â÷èíêó, ÿêó ñï³òêàëà âàæêà

íåäóãà. Ñêàçàëà, ùî øêîëà âèð³øèëà äîïîìîãòè ç³áðàòè êîøòè
íà ¿¿ ë³êóâàííÿ. Íàñòóïíîãî äíÿ
â÷èòåëüêà ïîâòîðíî íàãàäàëà ïðî
íåîáõ³äí³ñòü äîïîìîãòè ç³áðàòè êîøòè íà ë³êóâàííÿ ä³â÷èíêè. Íàçâàëà ñóìó, ÿêà ïîòð³áíà
íà îïåðàö³þ, — 31 òèñÿ÷ó äîëàð³â.
Öèôðà âðàçèëà âñ³õ. Âîëîäÿ êàæå,
ùî ïîâåðòàâñÿ ï³ñëÿ óðîê³â äîäîìó, à ñëîâà â÷èòåëüêè íå éøëè ç
ïàì’ÿò³. «Äå âîíè â³çüìóòü ñò³ëüêè
ãðîøåé?» — äóìàâ â³í.
МАМА ХОТІЛА ПОЗИЧИТИ
НА НАВЧАННЯ
Óâå÷åð³ òîãî æ äíÿ Âîëîäÿ ï³ä³éøîâ äî ìàìè. «Ìîæíà ÿ â³ääàì
íà ë³êóâàííÿ ö³º¿ ä³â÷èíêè ç³áðàí³ íà ñêóòåð ãðîø³?» — çàïèòàâ
ó íåíüêè. — «ß íå ïðîòè, — â³äïîâ³ëà ìàìà. — Àëå äàâàé ùå çàïèòàºìî, ùî òàòî ñêàæå». ×îëîâ³ê
â³äïîâ³â, ùî ñèí óæå äîðîñëèé.
Ìàº ïðàâî ñàìîñò³éíî ïðèéìàòè
ð³øåííÿ.
Ìàìà õëîïöÿ çàî÷íî íàâ÷àºòüñÿ
ó Ñóìñüêîìó äåðæàâíîìó óí³âåðñèòåò³. Îïàíîâóº ñïåö³àëüí³ñòü
«ïðàâîçíàâñòâî». Æ³íêà íå ñêàçàëà ñèíîâ³, ùî ïëàíóâàëà ïîçè÷èòè ó íüîãî ãðîøåé, àáè ñïëàòèòè
çà ÷åðãîâèé ñåìåñòð. Âîíà çàòåëå-

Мріє стати прикордонником, запросять на екскурсію у загін
У недільні дні Володимир Шкута
з мамою, татом і бабусею йдуть
до церкви на службу. Дитина навчена жити за Божими заповідями.
У його батьків невелика платня:
мати отримує 4 тисячі гривень
на місяць, якщо є премія, то має
ще плюс 500 гривень, батько ще
менше — 3,5 тисячі. Душевна щирість у цій сім’ї важливіша за гроші.
— Головне, аби дівчинка одужала,—
каже мати Володимира. — А гроші…

У когось їх більше, у когось менше.
Не все в житті вимірюється грішми.
Ми з чоловіком раді, що син вчинив саме так. Ні Володя, ні ми, його
батьки, нітрохи не шкодуємо, що
віддали зібрані кошти чужій дитині.
Володя зізнався, що після школи
мріє йти у військове училище. Хоче
служити на кордоні. Як його дядько, мамин брат Віталій Пархоменко.
Він служить у Могилів-Подільському прикордонному загоні. Нині він

в АТО.
Побувати на екскурсії у вартових
кордону для Володимира було б
дуже цікаво. Прес-секретар Могилів-Подільського прикордонного
загону повідомила, що запросять
хлопця і його однокласників у гості до прикордонників. «Покажемо
учням техніку, озброєння, роботу
кінологів, вони побувають у кімнаті
прикордонної героїки…» — розповіла Людмила Катеринич.

Школяр Володя Шкута: — Я на скутер ще назбираю, а гроші
на лікування уже потрібні Олі. Так і написав про це дівчині
ôîíóâàëà êëàñí³é êåð³âíè÷ö³.
— Êàæó ¿é, ùî Âîëîäÿ âèÿâèâ
áàæàííÿ ïðèíåñòè ùå ãðîøåé, —
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Îëåíà. — Â÷èòåëüêà â³äïîâ³äàº, ùî â³í óæå çäàâ ñòî
ãðèâåíü. Ùå õî÷å äîïîìîãòè. Çàâòðà ïðèíåñå.
Ãðîø³ ó÷åíü ïåðåäàâ êëàñí³é
êåð³âíè÷ö³. Íà àðêóø³ ïàïåðó

çíà÷èëàñÿ ñóìà: 2780 ãðèâåíü.
«Âîëîäÿ, öå æ äëÿ âàøî¿ ñ³ì’¿
âåëèê³ êîøòè», — ñêàçàëà Ëàðèñà Êîðí³öüêà. — «Àëå æ ä³â÷èíö³
âîíè çàðàç á³ëüøå ïîòð³áí³...» —
â³äïîâ³â ó÷åíü. Ïðî æåðòîâí³ñòü
Âîëîä³ â÷èòåëüêà ïîâ³äîìèëà éîãî
îäíîêëàñíèêàì. Ò³ äðóæíî ïî÷àëè
àïëîäóâàòè. Âîëîäÿ ïî÷åðâîí³â...

«Я на скутер ще назбираю»
Журналіст спілкувався з Ольгою
Войтенко, для якої збирають кошти на лікування. Дівчина повідомила, що випадково дізналася
про вчинок Володимира. Каже, її
брат почув у школі. Вона написала
у соцмережі, щоб хто-небудь повідомив прізвище благодійника.
Однак ніхто не відгукнув.
— Коли мені повідомили номер
телефона Володі, написала йому,
що в нього велике і добре серце, —

говорить Оля. — Ти відмовився від
своєї мрії заради мене. Не кожен
на таке здатен. Велика подяка тобі
за твій людяний вчинок.
Дівчинку приємно вразила відповідь Володимира: «Я на скутер ще
назбираю, — написав він. — А тобі
гроші вже потрібні. Буду молитися
за твоє одужання».
Олю чекає лікування в одній з клінік Туреччини. Бажаємо їй здолати недугу.

РЕКЛАМА

441176
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ЩОБ ЇХ СПІЙМАТИ, НЕ ВИСТАЧАЄ
ОДНОГО ТЕЛЕФОННОГО ДЗВІНКА
Розшукуються  Переховуються від
суду і слідства не один рік. Можуть жити
під чужими іменами. Можуть ховатися
за кордоном. А можуть просто причаїтися
десь і чекати, чекати… Оперативники
говорять, що розшук злочинців — як гра
у шахи. Вони розраховують на допомогу
громадськості, щоб зробити останній хід і
спіймати когось із цього списку

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ðåäàêö³ÿ ïîïðîñèëà ñï³âðîá³òíèê³â êàðíîãî ðîçøóêó îáëàñíîãî
ãëàâêó ñêëàñòè äåñÿòêó ëþäåé,
³ç áàçè ðîçøóêóâàíèõ ïîë³ö³ºþ. ² íàì äàëè ³íôîðìàö³þ ïðî
ïð³îðèòåòíèõ ï³äîçðþâàíèõ, ÿê³
ðîçøóêóþòüñÿ çà îñîáëèâî òÿæê³
çëî÷èíè.
Á³ëüø³ñòü ó öüîìó ÒÎÏ-10 êðèì³íàëüíèê³â — ô³ãóðàíòè ñïðàâ

ïðî âáèâñòâà ð³çíèõ ðîê³â.
— Ö³ëêîì ìîæëèâî, ùî äëÿ
òîãî, àáè öèõ ëþäåé çíàéòè,
íàì íå âèñòà÷àº îäíîãî äçâ³íêà, — êàæå çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà
ðîçøóêîâîãî â³ää³ëó îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Äìèòðî Ãîðáàòþê. — Çâ³ñíî,
ùî ó ðîçøóêó íàáàãàòî á³ëüøå
çëî÷èíö³â. Ö³ äåñÿòü — ïð³îðèòåòí³. Öå ñàìå ò³ ëþäè, ÿêèõ ìè
ñïîä³âàºìîñÿ ðîçøóêàòè çà äîïîìîãîþ ³íôîðìàö³¿ â ÇÌ².
Ïðîòÿãîì 2018 ðîêó ïîë³ö³ÿ îáëàñò³ ðîçøóêàëà 316 çëî÷èíö³â, ç
ÿêèõ 139 — çà ñêîºííÿ òÿæêèõ òà

îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â
Çàðàç ó ðîáîò³ ðîçøóêîâîãî â³ää³ëó îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ 1615 ï³äîçðþâàíèõ. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ — öå
â³éñüêîâîñëóæáîâö³, ÿê³ íå âèéøëè ç Êðèìó, äåçåðòèðè. Ò³ëüêè
380 ðîçøóêóâàíèõ — òî ï³äîçðþâàí³ â çëî÷èíàõ ð³çíî¿ òÿæêîñò³.
Çà ñêîºííÿ îñîáëèâî òÿæêèõ çëî÷èí³â ðîçøóêóþòü 60 ëþäåé. ÒÎÏ
ñêëàëè ç îñòàíí³õ. Âäèâ³òüñÿ â ö³
îáëè÷÷ÿ íà ôîòî. Áà÷èëè êîãîñü
³ç íèõ ³ ìîæåòå äîïîìîãòè ðîçøóê³âöÿì? Òîä³ íåãàéíî äçâîí³òü
íà «102».

КРИМІНАЛЬНИЙ ТОП-10 З ПОЛІЦЕЙСЬКОГО РОЗШУКУ
Ці люди розшукуються підрозділами управління Нацполіції у Вінницькій області як підозрювані в особливо тяжких злочинах.
Убивствах з вогнепальною зброєю й без. Розбоях та в шахрайствах. І збутах наркотиків в особливо великих розмірах

БЕРЕЗОВСЬКИЙ МИХАЙЛО
ВІКТОРОВИЧ

МАКСІМОВ ВАЛЕРІЙ СЕРГІЙОВИЧ

ЧЕЛОВАН
СЕРГІЙ АНАТОЛІЙОВИЧ

КІТАЄВ ОЛЕКСАНДР СЕРГІЙОВИЧ

ШКОРБА ЮРІЙ МИХАЙЛОВИЧ

09.07.1986 року народження,
мешканець Києва.
Розшукується Вінницьким відділом поліції. Підозрюється в скоєнні вбивства з використанням
вогнепальної зброї, яке мало місце 26 січня
2018 року у місті Вінниці.
Цього розшукуваного підозрюють у вбивстві
Станіслава Чуба. Принаймні, такі результати
розслідування відомі по цій справі. Йдеться
про злочин річної давнини — на вулиці
Пирогова вбили мешканця Києва.
Двоє співучасника цього злочину вже
перебувають у СІЗО вінницької тюрми.
Третій — у розшуку.

06.09.1978 року народження,
мешканець Немирова.
Розшукується Немирівським відділом поліції.
Підозрюється в скоєнні збуту наркотичних
засобів в особливо великих розмірах, яке мало
місце 16 вересня 2009 року в місті Немирів.
Ще 10 років тому шукати цього чоловіка почали
працівники тепер вже ліквідованого управління
боротьби з організованою злочинністю. Тепер
наркоділком «опікується» карний розшук, й каже,
що складність цієї розшукової справи теж у тому,
що втікач подався за межі країни. А подільників
Кітаєва свого часу УБОЗівці взяли на збуті великої
партії коноплі. Тоді задокументували немалонебагато, а аж 40 кілограмів сухої речовини.

18.06.1979 року народження,
мешканець Вінниці.
Розшукується Мурованокуриловецьким відділом поліції. Підозрюється в скоєнні розбійного
нападу із використанням вогнепальної зброї,
яке мало місце 24 січня 2014 року в селі Обухів
Мурованокуриловецького району. Уночі грабіжник заліз до хати подружньої пари похилого віку
і, погрожуючи пістолетом, вимагав віддати йому
гроші. Чи була зброя справжньою, невідомо, бо
зловмисник її не застосував. Взяв 4 тисячі гривень
і втік. Доти, як кажуть в поліції, розшукуваний
скоював лише дрібні крадіжки. Правоохоронці
чекають інформації про повернення Шкорби з
Росії додому, щоб нарешті його затримати.

11.05.1978 року народження,
мешканець Вінниці.
Розшукується Вінницьким відділом поліції. Підозрюється в скоєнні вбивства з використанням
вогнепальної зброї, яке мало місце 7 липня
2005 року в місті Вінниці.
На перехресті Келецької і 600-річчя на червоне
світло зупинилася «Шкода
Шкода СуперБ». Її обігнав «Мерседес», з якого
вийшов хлопчина із сайгою і розстріляв пасажира «Шкоди». Убивство, як розказали в поліції, було скоєне через особистий конфлікт.
Стрілком був, за даними слідства, розшукуваний Березовський.

29.09.1984 року народження,
мешканець Вінниці.
Розшукується Вінницьким районним відділенням поліції. Підозрюється в скоєнні вбивства,
яке мало місце 24 грудня 2004 року в селі
Широка Гребля Вінницького району.
Компанія хлопців з Вінниці посварилися
на сільській дискотеці з місцевим мешканцем.
Перестріли його після дискотеки і забили
до смерті. Убитому хлопці вспороли живіт,
накидали туди каміння і втопили тіло в кар’єрі.
Жертву шукали спочатку як безвісти зниклого,
доки не з’ясували, що було вбивство. Усі
учасники злочину вже відбули покарання, крім
Максімова.

КІЗЛИК ЯРОСЛАВ
ВОЛОДИМИРОВИЧ

МОСКАЛЬЧУК
РОСТИСЛАВ ІГОРЕВИЧ

ЗАВГОРОДНІЙ ВАЛЕРІЙ
ВАЛЕРІЙОВИЧ

ОБОДЯНСЬКИЙ ДМИТРО
ВОЛОДИМИРОВИЧ

СЛОБОДЯНЮК ЛЮДМИЛА
ОЛЕКСАНДРІВНА

15.04.1975 року народження, мешканець
села Курники Тернопільської області.
Розшукується Гайсинським відділом поліції.
Підозрюється в скоєнні вбивства, яке
мало місце 1 вересня 2013 року в селі Куна
Гайсинського району Вінницької області.
Обставини злочину до кінця не встановлені.
Але відомо, що розшукуваний вчитель
історії подорожував останні роки по країні
і зупинявся у бабці в Куні. Жив у неї три
дні, а після хазяйку знайшли мертвою.
Оперативники думають, що чоловік
може причаїтися біля якоїсь жінки в селі,
набрехати про себе, назватися чужим
іменем. Живе тихо, нічого не порушує, тому
й не потрапляє в поле золу поліції.

18.03.1998 року народження,
мешканець смт Вендичани
Могилів-Подільського району.
Розшукується Барським відділом поліції. Підозрюється в скоєнні замаху на вбивство, яке
мало місце 10 листопада 2015 року в селі Кузьминці Барського району Вінницької області.
Ростислав був неповнолітнім, коли став підозрюваним у спробі вбити людину. Учився
в Барському технікумі на тракториста і під час
конфлікту з сусідом по гуртожитку вдарив
його ножем. Швидка приїхала дуже швидко і
врятувала пораненого в груди від смерті, тому
стаття відповідальності каже про незавершений
злочин. Швидше за все, за даними поліції, винуватець ховається від правосуддя за кордоном.

19.10.1991 року народження, мешканець
Макіївки Донецької області.
Розшукується Барським відділом поліції.
Підозрюється в скоєнні шахрайських дій відносно фермерських господарств на території
Вінницької області протягом 2017 року.
Організована злочинна група шахраїв дурила
сільгоспвиробників. За підробленими документами вони забирали у фермерів рапс,
пшеницю, інше зерно і не розраховувалися
за отриманий товар. Торік в рамках їхнього
провадження вінницькі детективи провели затримання кількох учасників сільгоспафери. Завгороднього тоді не зловили. Швидше за все,
чоловік подався на батьківщину — на непідконтрольну сьогодні Києву територію.

10.08.1974 року народження,
мешканець Вінниці.
Розшукується Вінницьким відділом поліції.
Підозрюється в привласнені коштів мешканців Вінниці шляхом зловживання службовим
становищем, а саме — будучи керівником
кредитної спілки.
Кілька років триває кримінальне провадження
про гроші вкладників кредитної спілки, які
втратили великі суми коштів. Цей чоловік —
головний фігурант цього провадження, бо він
очолював названу спілку. У поліції сказали, що
підозрюваний виїхав за кордон, як і більшість
людей з цього списку, тому його слідству не дістати. Якщо маєте іншу інформацію, тоді телефонуйте на «102», щоб допомогти розшуківцям.

11.06.1983 року народження,
мешканка Вінниці.
Розшукується Вінницьким відділом поліції.
Підозрюється в привласнені коштів мешканців Вінниці шляхом зловживання службовим
становищем, а саме будучи — начальником
відділення банку.
Йдеться про філію комерційного банку, з яким
судяться потерпілі в афері директорки вінничани. Поки вимагають повернення своїх коштів,
поліція продовжує пошуки директорки. Вона,
за даними слідства, вговорювала людей робити
вклади, обіцяючи заробити дня них великі відсотки. Прогоріла і тому втекла, чи просто присвоїла
мільйони гривень? Втікачка за межами країни,
тож поки не повернеться, слідство не закінчать.
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ЗОЗУЛЯ-ХАБАР-СУД. ЦЕ НЕ КІНЕЦЬ?
Буде далі  Його справу суд першої
інстанції назвав змодельованою і виніс
виправдувальний вирок. Керівника
слідства в Шаргороді, зі слідами від
мічених купюр на руках, «брали»
СБУшники. Але суд подумав і вирішив:
фарба — не доказ, відео і аудіо процесу
передачі теж нікуди не годяться.
Розслідування про 3000 гривень у шафці
поліцейського відділку тепер в апеляції
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
(067)7857674

Àïåëÿö³éíèé
ðîçãëÿä ñïðàâè
õàáàðà ìàéîðà ïîë³ö³¿ Äìèòðà Çîçóë³, ç ÿêîãî ï³ñëÿ
çíÿëè ïîãîíè, òðèâàº ê³ëüêà ì³ñÿö³â. Ñòîðîíà çâèíóâà÷åííÿ ïîäàëà
ñêàðãó íà âèðîê ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿,
áî òîé âèïðàâäàâ, çàäîêóìåíòîâàíîãî íà îòðèìàíí³ íåïðàâîì³ðíî¿
âèãîäè, êåð³âíèêà ñë³ä÷îãî ï³äðîçä³ëó Øàðãîðîäñüêî¿ ïîë³ö³¿.
— ß âæå ð³ê äîâîäæó ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü â àïåëÿö³éíîìó ñóä³, —
ñêàçàâ ï³äñóäíèé 30 ñ³÷íÿ, ï³ñëÿ
òîãî, ÿê çâåðøèëîñÿ ÷åðãîâå çàñ³äàííÿ.
Òîä³ ïåðåä êîëåã³ºþ ñóää³â äàâàâ
ñâ³ä÷åííÿ ïðî çàòðèìàííÿ Äìèòðà
Çîçóë³ ñï³âðîá³òíèê Âíóòð³øíüî¿
áåçïåêè. Â³í ðîçïîâ³â, ùî âçÿëè
â ðîáîòó íàçâàíîãî ïîë³öåéñüêîãî
êåð³âíèêà ñï³âðîá³òíèêè ñïåöñëóæáè ï³ñëÿ çâåðíåííÿ ï³äïðèºìöÿ.

Òîé éîìó îñîáèñòî ³ â ïðîêóðàòóðó
æàë³âñÿ íà âèëó÷åííÿ ó íüîãî ïîë³öåéñüêèìè ìàøèíè ³ çàïðîøåí³
çà ¿¿ ïîâåðåííÿ 3000 ãðèâåíü.
Ñàìå öåé ñï³âðîá³òíèê Âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè îòðèìóâàâ ãðîø³ äëÿ ïåðåäà÷³ õàáàðà ³ ïîì³÷àâ
¿õ ñïåö³àëüíèì ïîðîøêîì, à ïîò³ì áà÷èâ ðîçâ’ÿçêó ñïåöîïåðàö³¿.
Â³í íàãàäàâ: ì³÷åíó ñóìó âèëó÷èëè
â øàôö³ íà êîðèäîð³ ïîë³öåéñüêîãî
â³ää³ëêó, à íå ïðè ï³äîçðþâàíîìó
ìàéîðîâ³.
— Çîçóëÿ äàâàâ ÿê³ñü ïîÿñíåííÿ
ï³ä ÷àñ çàòðèìàííÿ? — ïèòàâ ïðîêóðîð ñâ³äêà çâèíóâà÷åííÿ.
— Íå ïàì’ÿòàþ. Ïàì’ÿòàþ, ùî
ãðîø³ ìè çíàéøëè íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ó øàôö³, à íå ó Çîçóë³, — òàêà
áóëà â³äïîâ³äü.
«ЗМОДЕЛЬОВАНЕ ДІЛО»
Ó ñåðïí³ 2017-ãî ðîêó ïî÷àëîñÿ
öå ïðîâàäæåííÿ ïðî õàáàð ó øàô³
ïîë³öåéñüêîãî â³ää³ëêó. À òîð³ê,
ó áåðåçí³ 2018-ãî, ïðîâàäæåííÿ

îòðèìàëî âèïðàâäàëüíèé âèðîê
ó ñóä³ ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿. Ñóääÿ
Øàðãîðîäñüêîãî ðàéñóäó Òåòÿíà
Ñîêîëîâñüêà çàñòîñóâàëà ïðàêòèêó
ªâðîïåéñüêîãî ñóäó ç ïðàâ ëþäèíè
³ âåñü ïðîöåñ âèêðèòòÿ Çîçóë³ íàçâàëà «ïðîâîêàö³ºþ çëî÷èíó, ç
ìåòîþ ïîäàëüøîãî éîãî âèêðèòòÿ».
«Íà äóìêó ñóäó, äàíèé çëî÷èí
çìîäåëüîâàíèé ïðàâîîõîðîííèìè
îðãàíàìè», — íàïèñàëà ó ð³øåíí³
ñóääÿ Ñîêîëîâñüêà.
Âîíà âèçíàëà íåäîïóñòèìèì
ðÿä äîêàç³â. Íàïðèêëàä, âèñíîâêè
åêñïåðò³â, ÿê³ çíàéøëè ó çìèâàõ
ðóê ìàéîðà ÷àñòêè ñïåöôàðáè ç
ãðîøåé. Ñóä âèð³øèâ, ùî ö³ ñë³äè
ìîãëè ïîòðàïèòè íà ðóêè «õàáàðíèêà» ï³ä ÷àñ òàêòèëüíîãî êîíòàêòó ç³ ñâ³äêîì, äâåðíîþ ðó÷êîþ ÷è
ðó÷êîþ, ÿêîþ òîé ïèñàâ ïîÿñíåííÿ íà ñâîþ ñêàðãó.
ЗАГОВОРИТЬ ПІСЛЯ ВСІХ
Ñåðåä ñâ³äê³â, ÿêèõ ùå ìàº çàñëóõàòè àïåëÿö³éíèé ñóä, áóäóòü
ïîíÿò³, ùî áðàëè ó÷àñòü â îïåðàö³¿
çàòðèìàííÿ Äìèòðà Çîçóë³. Ï³ñëÿ ñâ³äê³â ãîâîðèòèìå ïåðåä ñóäîì â³í ñàì. Áóäå ðîçïîâ³äàòè, ÿê
éîãî ïðîâîêóâàëè íà õàáàð, à â³í
íå âçÿâ, òîìó ï³äêèíóëè â øàôêó?
²ç ïðîõàííÿì ïîãîâîðèòè ïðî
ò³ ïîä³¿ ï³äõîäæó äî íüîãî ï³ñëÿ
çàñ³äàííÿ. Äìèòðî Çîçóëÿ ïîãîäæóºòüñÿ íà ðîçìîâó. Àëå í³÷îãî
ïî ñóò³ òèõ ïîä³é íå ðîçïîâ³äàº.
— Íà äàíèé ÷àñ òðèâàþòü ùå
çàñ³äàííÿ, òîìó ÿ íå áóäó ãîâîðèòè.
Âèáà÷àéòå, — êàæå â³í.
Óòî÷íþþ, ÷è ä³éñíî éîãî çâ³ëüíèëè ç ïîë³ö³¿ ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ.
Êàæå, ùî òàê, â³í òåïåð öèâ³ëüíà
ëþäèíà.
РЕКЛАМА

442597

Допит співробітника Внутрішньої безпеки захисником
Дмитра Зозулі. Підсудний екс-майор сидить за столом
(на знімку зліва). Його будуть допитувати після свідків, тому
зараз він журналісту RIA сказав: «Нічого не можу розповідати»

Які були докази злочину?
Раніше 20minut.ua писав про виправдання за хабар в Шаргороді
і розповідав про докази звинувачення. Нагадаємо. На зустріч з
«хабарником» ходила людина,
підготовлена спецслужбою, з технічними засобами спостереження.
Це значить, що і розмова з Зозулею, і момент передачі грошей мав
би бути зафіксований.
Суд у вироку цитує протокол: «Підсудний на сходовій клітині (…)
мовчки розвертається до свідка,
підіймає ліву руку та на протязі
3–5 секунд вказує останньому
на дерев'яну шафу, яка розташована біля сходів на другий поверх.
Свідок підходить до шафи, відкри-

ває її та розміщує грошові кошти
на одній із полиць шафи».
Тобто, слідство каже про «німу»
передачу хабара. Але Шаргородський суд написав, що «не може
сприйняти інформацію, що вказана у цьому протоколі, як беззаперечний факт», бо на відео
не потрапило ні поміщення грошей
на полицю шафи, ні те, що підсудний вказував покласти туди гроші.
А що було на аудіо-запису? «Зміст
розмови між підсудним та свідком
(…) спростовує версію слідства
про наявність у обвинуваченого
умислу на отримання вигоди».
Наступне засідання запланували
на березень.
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«ПІСЛЯ ТОГО, ЯК САШІ НЕ СТАЛО,
МЕНІ ВЖЕ НІЧОГО НЕ СТРАШНО»
Жіноча сила Дружина стала у стрій
замість чоловіка. Через три місяці після
загибелі в АТО Олександра Оцабери
на службу в його підрозділ прийшла
дружина Анна. Як же вона боялася
стрибати з парашутом! Страх відступив,
коли згадала, як це робив її чоловік. Як
служиться дружині десантника? Що має
ще повторити на його прохання?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Êîæåí äåíü, êîëè
ïàí³ Àííà ïðèõîäèòü íà ñëóæáó, áà÷èòü îáëè÷÷ÿ ñâîãî ÷îëîâ³êà. Éîãî
ïîðòðåò — íà ïàì’ÿòí³é äîøö³,
âñòàíîâëåí³é íà òåðèòîð³¿ íàâ÷àëüíîãî öåíòðó Äåñàíòíî-øòóðìîâèõ
â³éñüê ó Æèòîìèð³. Ñàìå â öüîìó
ï³äðîçä³ë³ ñëóæèòü Àííà. ²íêîëè
óñì³õàºòüñÿ, äèâëÿ÷èñü íà äî áîëþ
çíàéîì³ ðèñè îáëè÷÷ÿ. Í³áè äî æèâîãî. ×àñò³øå ñìóòîê îãîðòàº ñåðöå… Ó òàê³ õâèëèíè îáåðåæíî
òîðêàºòüñÿ äîëîíåþ ÷îðíîãî õîëîäíîãî ãðàí³òó. Â³ä÷óâàº, ÿê ãàðÿ÷³
ñëüîçè ïàäàþòü íà ðóêó.
16 ëþòîãî áóäå äâà ðîêè, ÿê âîíà
ñëóæèòü òóò. Æîäíîãî ðàçó íå ïîøêîäóâàëà, ùî ï³øëà â àðì³þ, ùî
îáðàëà ñàìå öåé ï³äðîçä³ë. Õî÷à á
òîìó, ùî òóò ùîäíÿ áà÷èòüñÿ ç
êîõàíèì. ²ñòîð³ÿ ¿õíüîãî êîõàííÿ
íàäçâè÷àéíà. Âîíà ç³ øê³ëüíèõ
ðîê³â. Ñèä³ëè çà îäí³ºþ ïàðòîþ
ó øêîë³ ñåëà Ãóð³âö³ Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó. Öå ð³äíå ñåëî Àííè,
Îëåêñàíäð áóâ ç ñóñ³äíüîãî. ßê ïîò³ì ÷åêàëà éîãî ïîâåðíåííÿ ç àðì³¿, ÿê â³í îðèã³íàëüíî îñâ³ä÷èâñÿ
¿é, êîëè ïðîïîíóâàâ ðóêó ³ ñåðöå!
ßêèìè æ âîíè áóëè ùàñëèâèìè!

— Çâè÷àéíî, õîò³ëîñÿ á, àáè
ªâãåí ³ Âëàä â³äâ³äóâàëè ÿêèéñü
ç ãóðòê³â ÷è ñïîðòèâíó ñåêö³þ, — êàæå âîíà. — Ïîêè íåìà
òàêî¿ ìîæëèâîñò³. ß «ïðèâ’ÿçàíà»
äî ñëóæáè, ñàìèõ â³äïóñêàòè
íå íàâàæóþñÿ, ìàë³ ùå. Ìîæëèâî, çãîäîì, êîëè òðîõè ï³äðîñòóòü.
Ñòàðøèé ªâãåí óâàæíî ïðèäèâëÿºòüñÿ äî ìàìè. Îñîáëèâî,
êîëè âîíà ó â³éñüêîâîìó îäíîñòðî¿. ßêîñü ïðèãîðíóâñÿ äî íå¿
³ ñêàçàâ ¿é: «ß òåæ õî÷ó áóòè, ÿê
òè ³ òàòî, â³éñüêîâèì».
РАХУЄШ ДО ТРЬОХ — І
ШАРПАЄШ ЗА КІЛЬЦЕ
Êîëè Îëåêñàíäðà íå ñòàëî,
Àíí³ áóëî ò³ëüêè 27. Ï³ä ÷àñ
ñëóæáè â³í ³íêîëè áðàâ ¿¿ ç ñîáîþ íà ñòðèáêè ç ïàðàøóòîì.

МОЛОДШИЙ СИН
ПРОДОВЖУЄ ЧЕКАТИ ТАТА
— Ñòàðøèé ñèí Àííè é Îëåêñàíäðà ªâãåí ó ÷åòâåðòîìó êëàñ³,
â³í ðîçóì³º, ùî òàòà íåìà ³ âæå
íå áóäå ç íàìè, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — À îñü ìîëîäøèé… Âëàä —
ïåðøîêëàñíèê. Æèâå ç äóìêàìè,
ùî òàòî äåñü ïî¿õàâ ³ íåâäîâç³
ïîâåðíåòüñÿ. Íàâ³òü êîëè ïðî öå
íå ãîâîðèòü, ó íüîãî íà îáëè÷÷³
íàïèñàíî.
Êîøòè, âèïëà÷åí³ çà çàãèáåëü
÷îëîâ³êà, ïàí³ Àííà âèòðàòèëà
íà ïðèäáàííÿ æèòëà. Ìàþòü êâàðòèðó ó Æèòîìèð³, çà ì³ñöåì ñëóæáè.
Íå íîâà, ç âòîðèííîãî ðèíêó, àëå
òðè ê³ìíàòè. Íåçâàæàþ÷è íà òå, ùî
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, òåïëà. Íèí³
ó íèõ ñâ³é ðîçïîðÿäîê äíÿ. Ìàì³
òðåáà áóòè íà ñëóæá³ î âîñüì³é
ðàíêó. Ó ñèí³â óðîêè ðîçïî÷èíàþòüñÿ íà ï³âãîäèíè ï³çí³øå. Àëå
ç äîìó âèõîäÿòü ðàçîì. Ïî äîðîç³
Àííà ñóïðîâîäæóº ñâî¿õ ïîì³÷íèê³â
ó øêîëó. Äàë³ äîáèðàºòüñÿ íà ñëóæáó. Ï³ñëÿ óðîê³â ä³òè çàëèøàþòüñÿ
ó ãðóï³ ïðîäîâæåíîãî äíÿ. Ìàìà
çàáèðàº ¿õ, ïîâåðòàþ÷èñü ç³ ñëóæáè.
Êîëè âèíèêàº íåîáõ³äí³ñòü, ¿é äîïîìàãàº ñâåêðóõà, ìàìà Îëåêñàíäðà. Ë³ä³ÿ ²âàí³âíà óæå íà ïåíñ³¿.
Ïðè¿çäèòü ç ñåëà. Òîä³ ³ ä³òÿì âåñåë³øå, ³ Àíí³ ïðîñò³øå.

16 ëþòîãî áóäå
äâà ðîêè, ÿê Àííà
ñëóæèòü. Æîäíîãî
ðàçó íå ïîøêîäóâàëà,
ùî îáðàëà ñàìå
öåé ï³äðîçä³ë
Ðîáèâ öå íåñïðîñòà. Õîò³â, àáè ³
âîíà ñïðîáóâàëà. Êàçàâ, ùî òàêèõ
íåéìîâ³ðíèõ â³ä÷óòò³â âîíà ùå
íå çíàëà. Â³äìîâëÿëàñÿ. «Áîþñÿ,
Ñàøà, — ãîâîðèëà âîíà. — Çäîëàòè òàêèé ñòðàõ íå äëÿ ìåíå».
— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Ñàø³ íå ñòàëî, ìåí³ âæå í³÷îãî íå ñòðàøíî, — êàæå ïàí³ Àííà. — Ñòðàõ
â³äñòóïèâ, êîëè çãàäàëà, ÿê öå
ðîáèâ ÷îëîâ³ê. ² ÿ çðîáèëà! Ç
äóìêîþ ïðî íüîãî.
Ïåðåä ïåðøèì ñòðèáêîì ïðîõîäèëà â³äïîâ³äíó ï³äãîòîâêó. Òàê
ñòàëîñÿ, ùî â ãðóï³ ïàðàøóòèñò³â
Àíÿ âèÿâèëàñÿ ºäèíîþ æ³íêîþ.
Êàæå, õòî ìàº íåâåëèêó âàãó, õòî
íåâèñîêîãî çðîñòó, òàê³ ñòðèáàþòü â îñòàííþ ÷åðãó. Ãâèíòî-

Помер на операційному столі
Олександра Оцаберу призвали
в АТО під час третьої хвилі мобілізації. Служив у 128-й гірськопіхотній бригаді. Під час одного з
обстрілів зазнав поранення. Прикрив собою товариша. Осколками пошкодило спину. Лікувався.
Під час лікування отримав сумну
звістку — снайпер застрелив його
друга. Коли виписали зі шпиталю, сказав дружині, що знову їде
до хлопців на передову. Воював
під Дебальцевим. Після виходу
з «пекла» їх відпустили додому
у коротку відпустку. Відтак знову
повернувся на фронт. У 2016-му
демобілізувався. Втім, служба
уже не відпускала його.
Підписав контракт зі 199-им навчальним Десантно-штурмовим

Дружина загиблого
в АТО Олександра
Оцабери вже теж
служить у його
підрозділі. — Після
того, як Саші
не стало, мені вже
нічого не страшно, —
каже пані Анна

центром. Служив інструктором.
Дружина раділа, що нарешті чоловік буде вдома. Одного разу, повернувшись зі служби, Саша засмутив її. Сказав, що їх відправляють
в АТО. Ненадовго — на два місяці.
Насправді пробув майже півроку.
День 11 листопада 2016-го став фатальним для бійця. Олександр вів
групу у розвідку. Йшов першим.
Зачепив розтяжку. Вибухом сильно пошкодило ноги. Побратими
на руках донесли його до машини.
Доправили до лікарні. Його серце
зупинилося на операційному столі. Лиху звістку дружині принесли
у школу в Гурівці, де вона працювала на той час. У ту саму школу,
у стінах якої вони познайомилися,
де вперше зізналися в коханні…

êðèë Ì³-8 ï³äíÿâ ¿õ íà âèñîòó
800 ìåòð³â. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïåðø³
ñòðèáêè ðîáëÿòü ñàìå ç òàêî¿
âèñîòè. Ïîðàõóâàëà, ÿê â÷èëè,
äî òðüîõ, øàðïíóëà çà ê³ëüöå — ³
â³ä÷óëà, ÿê óïîâ³ëüíèâñÿ ¿¿ ïîë³ò. Íå îá³éøëîñÿ áåç íåïåðåäáà÷óâàíîãî. ¯¿ çàíåñëî äàë³ â³ä
ïëàíîâàíîãî ì³ñöÿ ïðèçåìëåííÿ,
àæ íà ãðå÷àíå ïîëå. «Òè, Àíþ, ÿê
ï³ð’¿íêà, — ãîâîðèëè ¿é. — Òåáå
ìîãëî çàíåñòè ùå äàë³».
Íàñòóïí³ ñ³ì ñòðèáê³â áóëè
ç 600 ìåòð³â. Ç òàêî¿ âèñîòè
ñòðèáêè íàçèâàþòü áîéîâèìè.
Ó ÷åðâí³ ìèíóëîãî ðîêó çà îäèí
äåíü âèêîíóâàëà ¿õ äâ³÷³. Òå ñàìî
ïîâòîðèëà ó ñåðïí³. Ñòðèáêè ç
ïàðàøóòîì, öå äîäàòêîâ³ ïëþñè
äî ïîñëóæíîãî ñïèñêó â³éñüêîâîãî. À ÿê ä³òè ïèøàþòüñÿ òèì,
ùî ìàìà ñòðèáàº ç ïàðàøóòîì!
Àíÿ ç³çíàëàñÿ, ùî ìàº íàì³ð
âèêîíàòè ùå îäíå ïðîõàííÿ
÷îëîâ³êà. Ñàøà ùîðàçó êóïàâñÿ
íà Âîäîõðåùå. Âîíà â öåé ÷àñ
çàëèøàëàñÿ íà áåðåç³ âîäîéìè.
Ñïî÷àòêó öå áóëî íà áåðåç³ ñòàâêà
ó ¿õí³õ Ãóð³âöÿõ, ïîò³ì — ó íàâ÷àëüíîìó öåíòð³, òóò â³éñüêîâ³
êóïàþòüñÿ ó ð³÷ö³ Òåòåð³â, ùî
ïðîò³êàº ÷åðåç ì³ñòî. Íå çëÿêàëàñÿ íåáà, òî é âîäè íå ïîáî¿òüñÿ.
МРІЄ СТАТИ ОФІЦЕРОМ
Ùî äîâøå ïàí³ Îöàáåðà
íà ñëóæá³, òî á³ëüøå ¿é õî÷åòüñÿ
äîñÿãàòè íîâèõ âèñîò. Íàéâàæ÷èìè áóëè ïåðø³ ï³âòîðà ì³ñÿö³,
ùî ¿õ ïðîâåëà íà ïîë³ãîí³, ïðîõîäèëà âèøê³ë ðàçîì ç ³íøèìè
íîâîáðàíöÿìè. Íèí³ ó íå¿ ñâîÿ

ä³ëÿíêà ðîáîòè — çàéìàºòüñÿ
îôîðìëåííÿì äîêóìåíò³â â³éñüêîâèõ ïðè ïðèéîì³ íà ñëóæáó
÷è çâ³ëüíåíí³ ç íå¿. Ìàº çâàííÿ
ñòàðøîãî ñîëäàòà. Çà ïëå÷èìà
â Àííè äâ³ îñâ³òè — ñïåðøó çàê³í÷èëà ïåäàãîã³÷íå ó÷èëèùå,
ïîò³ì — ïåäàãîã³÷íèé óí³âåðñèòåò. Íàâ÷àëàñÿ ó Â³ííèö³. Ïîêè
ëþäèíà ìîëîäà, òðåáà ïðàãíóòè
á³ëüøîãî. Ó ¿¿ ïëàíàõ — çäîáóòè
îô³öåðñüêå çâàííÿ.
«Veni, vidi, vici» — òàòóþâàííÿ
ç òàêèìè ñëîâàìè áóëî íà ãðóäÿõ
¿¿ ÷îëîâ³êà. Ïðèéøîâ, ïîáà÷èâ,
ïåðåì³ã — òàê âîíè çâó÷àòü íàøîþ ìîâîþ.
Ñï³âðîçìîâíèöÿ êàæå, ùî
çà òàêèì ïðèíöèïîì æèâ ¿¿ Ñàøà.
Òåïåð ö³ ñëîâà ì³öíî çàñ³ëè â íå¿
ó êóòêàõ ïàì’ÿò³. Òà é ãàñëî ¿õíüîãî ï³äðîçä³ëó ñïîíóêàº äî ä³¿.
Âîíî çâó÷èòü òàê: «Â÷èñü ïåðåìàãàòè!» ßêùî êåðóâàòèìåòüñÿ
òàêèìè ïðèíöèïàìè, íåîäì³ííî
äîá’ºòüñÿ ñâîãî. Òèì ïà÷å, ùî
áàòüêè óæå íå ïðîòè, ùîá ñëóæèëà. Ïîïåðâàõ ìàìà ç³ ñëüîçàìè
íà î÷àõ â³äìîâëÿëà â³ä íàì³ðó éòè
â àðì³þ. Ïîò³ì çìèðèëàñÿ. Ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî äîíüêà ï³äïèñàëà
êîíòðàêò ç â³éñüêîâèìè.
Àííà âèêîðèñòîâóº êîæíó
ìîæëèâ³ñòü, àáè ïðîâ³äàòè áàòüê³â. Ó â³äïóñòêó ïðîñèòüñÿ ó ëèïí³. Ó öåé ì³ñÿöü ó íèõ áàãàòî
³ìåíèííèê³â. Àíÿ íàðîäèëàñÿ
6 ëèïíÿ, Ñàøà — 23-ãî, ¿õí³é ìîëîäøèé ñèí Âëàäèñëàâ — 20-ãî,
¿¿ ìàìà — äðóãîãî, Ñàøèí áàòüêî — 15-ãî. ²ìåíèíè — ïðîòÿãîì
óñüîãî ì³ñÿöÿ.
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ГРЕБИ СТОЯЧИ! ПРО НОВИЙ
ВИД ВЕСЛУВАННЯ У ВІННИЦІ
Сучасно  Веслування, стоячи
на дошці, стрімко набирає
популярність у світі. В Україні SAP
проходить реєстрацію як вид спорту. І
започаткувала його наша спортсменка
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà ç âåñëóâàííÿ ²ííà Îñèïåíêî-Ðàäîìñüêà — îäíà ³ç íàéâ³äîì³øèõ
ñïîðòñìåíîê íàøî¿ îáëàñò³ ³ êðà¿íè. Ó çâ’ÿçêó ³ç íàðîäæåííÿì
äðóãî¿ äèòèíè ç³ðêîâà âåñëóâàëüíèöÿ çðîáèëà ïàóçó ó ñâî¿é ñëàâí³é
ñïîðòèâí³é êàð’ºð³.
Òèì ÷àñîì ²ííà Îñèïåíêî-Ðàäîìñüêà ðàçîì ç³ ñâî¿ì îñîáèñòèì
òðåíåðîì ³ âîäíî÷àñ ÷îëîâ³êîì
Äìèòðîì ïî÷àëè ðîçâèâàòè ó Â³ííèö³ íîâèé âèä àêòèâíîãî â³äïî÷èíêó íà âîä³. Öå SUP («stand up
paddling» — «âåñëóâàííÿ ñòîÿ÷è»),
ñóì³ø âåñëóâàííÿ íà êàíîå ³ ìîðñüêîãî ñåðô³íãà. ²ííà ÎñèïåíêîÐàäîìñüêà òàêîæ íåð³äêî âèñòóïàº
ó öüîìó âèä³ ñïîðòó — òîð³ê âèãðàëà âñ³ âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ,
ó ÿêèõ áðàëà ó÷àñòü.
ДРУГЕ ЖИТТЯ ДОШКИ
ДЛЯ СЕРФІНГУ
Êîëèñü ó ñâ³ò³ áóâ ïîïóëÿðíèé
ñåðô³íã — êàòàííÿ íà õâèëÿõ
íà ëåãêèõ ³ äîâãèõ äîøêàõ. Îñîáëèâî òàì, äå º âåëèê³ îêåàíñüê³ õâèë³.
Àëå ç ÷àñîì ³íòåðåñ äî ñåðô³íãó
òðîõè çãàñ ÷åðåç éîãî äîðîæíå÷ó
³ íåäîñòóïí³ñòü øèðîêèì ìàñàì.
À îñîáëèâî — ÷åðåç áðàê ì³ñöü,
äå íèì ìîæíà àêòèâíî çàéìàòèñÿ.
Àëå â îñòàííº äåñÿòèë³òòÿ äîøêà
äëÿ ñåðô³íãó çíîâó îæèëà òðîõè
â çì³íåíîìó âèãëÿä³. Òåïåð äî íå¿
âæå äîäàºòüñÿ âåñëî. Íîâèé âèä
ñïîðòó íàçâàëè SUP. Â³í ï³äêîðèâ
ïðàêòè÷íî âñþ çåìíó êóëþ ³ ðîçâèâàºòüñÿ ³ç á³ëüøîþ äèíàì³êîþ, í³æ
áóäü-ÿêèé ³íøèé âèä ñïîðòó. Îñîáëèâî êîðèñòóºòüñÿ ïîïóëÿðí³ñòþ
â ÑØÀ ³ ºâðîïåéñüêèõ ìîðñüêèõ
êðà¿íàõ.
— Âàæëèâî òå, ùî SUP ìîæíà

çàéìàòèñÿ íà áóäü-ÿêîìó âîäîéìèù³. ² íà ìîð³ (ç õâèëÿìè), ³
íà ãëàäê³é âîä³, — êàæå Äìèòðî
Ðàäîìñüêèé.
Â³ííèöüê³é ñïîðòøêîë³ ¹ 2 âèðîáíèêè ïåðåäàëè äîøêó SUP. Òîð³ê óñ³ îõî÷³ ìîãëè ñïðîáóâàòè ñâî¿
ñèëè ó íîâîìó âèä³ âåñëóâàííÿ
íà Âèøåíñüêîìó îçåð³, ï³ä ÷àñ
ñâÿòà ²âàíà Êóïàëà. Ìàéñòåð-êëàñ
ïðîâîäèâ ÷åìï³îí Óêðà¿íè Îëåêñ³é
Ñ³äåíêî òà ²ííà Îñèïåíêî-Ðàäîìñüêà. Âèÿâëÿºòüñÿ, ùîá çàéìàòèñÿ
SUP, íåîáõ³äíî ìàòè ì³í³ìàëüíó
óÿâó ïðî âåñëóâàííÿ.
— Íà Âèøåíñüêîìó îçåð³ 70%
ó÷àñíèê³â íàøîãî ìàéñòåð-êëàñó
íå ëèøå ïîáà÷èëè äîøêó SUP
âïåðøå â æèòò³, àëå é âçàãàë³
äî öüîãî í³êîëè íå âåñëóâàëè. Àëå
âîíè íåïîãàíî ðóõàëèñÿ ïî âîä³, —
êàæå Äìèòðî Ðàäîìñüêèé.
— Äîøêà SUP íàáàãàòî ñò³éê³øà íà âîä³, í³æ áàéäàðêà. Àëå
êîæåí ñïîðòñìåí âñå îäíî îäÿãàº
ðÿò³âíèé æèëåò ³ ñïåö³àëüíèé ñòðàõóâàëüíèé øíóð, ÿêèé ÷³ïëÿºòüñÿ
äî íîãè.
НАДУВНИЙ ІНВЕНТАР
У РЮКЗАКУ
Ñüîãîäí³ SUP — âèä âåñëóâàííÿ,
ÿêèé äóæå øâèäêî ðîçâèâàºòüñÿ.
Éîãî ãîëîâíà ïåðåâàãà — äîñòóïí³ñòü. Éäåòüñÿ íå ïðî ö³íó ³íâåíòàðþ, áî êîìïëåêò óêðà¿íñüêîãî
âèðîáíèöòâà êîøòóº â³ä 12 òèñÿ÷
ãðèâåíü, à åë³òíèé ãîíî÷íèé —
áëèçüêî ï’ÿòè òèñÿ÷ ºâðî. Ñïðàâà
â òîìó, ùî àìàòîðñüêó íàäóâíó äîøêó äëÿ âåñëóâàííÿ ñòîÿ÷è ìîæíà
áåç ïðîáëåì äîâåçòè íà áóäü-ÿêó
ð³÷êó ÷è îçåðî. Íàâ³òü íà ³íøèé
êîíòèíåíò!
— Íàäóâíà äîøêà, ç³ ñêëàäíèìè âåñëàìè, ëåãêî âì³ùóºòüñÿ ó ïîõ³äíèé ðþêçàê. ¯¿ ìîæíà

ПОЧИНАЮТЬ У СІМ РОКІВ
Ðîäèíà Ðàäîìñüêèõ ç³áðàëà
ê³ëüêà êîìïëåêò³â ³íâåíòàðþ äëÿ
SUP — ïðîôåñ³éíîãî ³ àìàòîðñüêîãî. Öå ãîíî÷í³ êàðáîíîâ³ äîøêè,
íàäóâí³, òóðèñòè÷í³ òîùî.
Ç ìèíóëîãî ë³òà âåñëóâàííÿ ñòîÿ÷è ïðîõîäèòü ðåºñòðàö³þ â ïðîô³ëüíîìó ì³í³ñòåðñòâ³. Êîëè öå
ñòàíåòüñÿ, ïëàíóºòüñÿ â³äêðèòòÿ
îñåðåäêó ôåäåðàö³¿ SUP ó Â³ííèö³.
— Áóäåìî â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó
ïðîâîäèòè ó íàøîìó ì³ñò³ çà¿çäè ³ç
âåñëóâàííÿ ñòîÿ÷è. Äëÿ öüîãî ïîêè
ìè ç ²ííîþ íàäàâàòèìåìî âëàñíèé

Зайняли весь
п’єдестал
 Ó Õìåëüíèöüêîìó â³äáóâñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð
ñåðåä ìîëîä³ ç áîêñó. Âèõîâàíö³ ñïîðòøêîëè «Â³ííèöÿ» çàéíÿëè âåñü ï’ºäåñòàë.
Áðîíçîâèì ïðèçåðîì ñòàâ
Ìàêñèì ßêóáîâñüêèé
(âàãîâà êàòåãîð³ÿ 64 êã),
ñð³áíèì — Ðîìàí Ëåùåíêî
(91 êã), ÷åìï³îíîì — Âîëîäèìèð Êóøí³ð (81 êã).

— Íàäóâíà äîøêà
ç³ ñêëàäíèìè âåñëàìè
ëåãêî âì³ùóºòüñÿ
ó ïîõ³äíèé ðþêçàê, —
êàæå ïàí Äìèòðî
Ðàäîìñüêèé

ПРИДУМАЛИ НА ГАВАЯХ
SUP áåðå ñâ³é ïî÷àòîê íà Ãàâàéñüêèõ îñòðîâàõ, ÿê³ â³äîì³ ã³ãàíòñüêèìè õâèëÿìè ³ ââàæàþòüñÿ

Шведські
звитяги
 Ó øâåäñüêîìó ì³ñò³ Åñòåðñóíä ðîç³ãðàëè Êóáîê ñâ³òó ç
ëèæíèõ ïåðåãîí³â ³ á³àòëîíó.
Óêðà¿íñüêà ïàðàë³ìï³éñüêà
çá³ðíà ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå.
Çíà÷íèé âíåñîê çðîáèëè â³ííè÷àíè. Ñð³áíó òà áðîíçîâó
íàãîðîäè âèáîðîëà ìàéñòåð
ñïîðòó Óêðà¿íè ì³æíàðîäíîãî êëàñó, ó÷àñíèöÿ çèìîâèõ
Ïàðàë³ìï³éñüêèõ ³ãîð, ïåðåìîæíèöÿ Êóáêà ñâ³òó ²ðèíà
Áóé. À äâ³÷³ ñð³áíèé ïðèçåð
Ïàðàë³ìï³àäè, ïðèçåð åòàï³â
Êóáêà ñâ³òó Îëåêñàíäð Êàç³ê
çäîáóâ áðîíçîâó íàãîðîäó ó
ñïðèíò³.

îáëàøòóâàòè íà âåëîñèïåä³ àáî
â áàãàæíèêó àâòîìîá³ëÿ, — êàæå
ïàí Ðàäîìñüêèé. — Âîäíî÷àñ äëÿ
ïðîôåñ³éíèõ, êàðáîíîâèõ äîøîê
íåîáõ³äí³ ñïåö³àëüí³ óìîâè ïåðåâåçåííÿ. Ïðèì³ðîì, íà äàõó àâò³âêè.

³íâåíòàð. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ç ÷àñîì ïðîõîäèòèìóòü òðåíóâàííÿ ç
öüîãî âèäó ñïîðòó é íà áàç³ îäí³º¿
ç â³ííèöüêèõ ñïîðòøê³ë. Ó êëóáàõ
Äí³ïðà òà ²çìà¿ëà íà SUP ïðèéìàþòü ç ñåìè ðîê³â, — êàæå Äìèòðî
Ðàäîìñüêèé.
Äèðåêòîð Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 2 Ìàêñèì Ô³ëüâàðê³â ïîãîäæóºòüñÿ ³ç òèì, ùî SUP — äîáðå
â³äîìèé ñïîðò ó ñâ³ò³.
— Ìè íàìàãàºìîñÿ éîãî ïîïóëÿðèçóâàòè, ÿê é ³íø³ âîäí³ âèäè.
Âîäíî÷àñ ÷åêàºìî îô³ö³éíîãî
çàòâåðäæåííÿ SUP, ÿê âèçíàíîãî â Óêðà¿í³ âèäó ñïîðòó. Ïîêè
íå áóäå ñòâîðåíà íîðìàòèâíà áàçà,
ïðî â³äêðèòòÿ â³ää³ëåííÿ ìîâà éòè
íå ìîæå, — ñêàçàâ Ìàêñèì Ô³ëüâàðê³â.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

Відкриття
сезону
Вінничанам презентували
веслування стоячи торік під
час свята Івана Купала
Ìåêêîþ ñåðô³íã³ñò³â.
Ïåðø³ ñåðôåðè, ÿê³ ïî÷àëè
âèêîðèñòîâóâàòè âåñëî íà äîøö³, ç'ÿâèëèñÿ â 1950-õ ðîêàõ. Àëå
ñïðàâæí³é ðåíåñàíñ SUP ïî÷àâñÿ
ï³ä ÷àñ äîâãîãî ë³òíüîãî øòèëþ
â 2000 ðîö³, êîëè ãàâàéñüê³ ç³ðêè
ñåðô³íãó ïî÷àëè âèêîðèñòîâóâàòè âåñëà, ùîá ï³äòðèìóâàòè ñåáå
â ôîðì³. Ó 2004-ìó ðîö³ SUP ïî÷àëè ïðåçåíòóâàòè ÿê âèä ñïîðòó
íà çíàìåíèòîìó ñåðô³íã-øîó. Ç
òîãî ìîìåíòó âåñëóâàííÿ ñòîÿ÷è
ïî÷àëî íàáèðàòè ïîïóëÿðí³ñòü.

 Ç 8 ïî 10 ëþòîãî ó Â³ííèö³ ïðîéäå â³äêðèòèé
÷åìï³îíàò ì³ñòà ç âåñëóâàëüíîãî ñëàëîìó «Â³äêðèòòÿ ñåçîíó», ïðèñâÿ÷åíèé
ïàì'ÿò³ ó÷àñíèê³â áîéîâèõ
ä³é, çàãèáëèõ â Àôãàí³ñòàí³
òà íà òåðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ. Çìàãàííÿ â³äáóäóòüñÿ
â Ñàáàðîâ³, íà âîäíî-âåñëóâàëüí³é áàç³ «Äèíàìî».
Ïî÷àòîê — î 15.00.
Випуск №6 (1080)
Цікаві триходові задачі-мініатюри на кооперативний мат надіслав відомий
черкаський проблеміст. Щоб розгадати авторський задум, необхідно добре
потрудитися.
Задача №2313-2316. В. Ластівка (Черкаси)
(Друкується вперше)

Про драгонбот: веслують по 22 людини
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Ó Â³ííèöüê³é ñïîðòøêîë³
¹2 çàïðàöþâàëî â³ää³ëåííÿ
äðàãîíáîòó.
Öå âåñëóâàííÿ ïåðåâàæíî
íà 22-ì³ñíèõ ÷îâíàõ-«äðàêîíàõ».
Ä³òåé òðåíóº ìîëîäèé ìàéñòåð
ñïîðòó Óêðà¿íè ç âåñëóâàëüíîãî ñëàëîìó Êîñòÿíòèí Ðóäåíêî.
Ï³ä éîãî êåð³âíèöòâîì çàéìàºòüñÿ áëèçüêî 20 øêîëÿð³â. Íàá³ð

íà â³ää³ëåííÿ äðàãîíáîòó ïðîäîâæóºòüñÿ.
— Çðîçóì³ëî, ïîêè ùî íà âîäó
ñïîðòñìåíè íå âèõîäÿòü. Òðåíóþòüñÿ â ñïîðòçàë³ íàøî¿
ñïîðòøêîëè ³ ñïîðòêîìïëåêñ³
«Êîëîñ». Øêîëÿð³ òàêîæ íàâ÷àþòüñÿ ïëàâàòè â «Àâàíãàðä³», —
ðîçïîâ³â Ìàêñèì Ô³ëüâàðê³â.
Äðàãîíáîò ñüîãîäí³ º äóæå
ïîïóëÿðíèì íà ïëàíåò³. Îñî-

áëèâî éîãî øàíóþòü ó Êèòà¿ ³
Àâñòðàë³¿.
— Íà Îë³ìï³àä³-2020 â Òîê³î
(ßïîí³ÿ) ïåðåãîíè íà ÷îâíàõ«äðàêîíàõ» ïðåçåíòóþòü, ÿê ïîêàçîâèé âèä. À âæå íà íàñòóïíèõ
²ãðàõ â³í ìàº ïîâíîö³ííî óâ³éòè
äî îë³ìï³éñüêî¿ ðîäèíè, — êàæå
äèðåêòîð ñïîðòøêîëè ¹ 2 Ìàêñèì Ô³ëüâàðê³â. — Íà ÷åìï³îíàòàõ Óêðà¿íè ç äðàãîíáîòó áå-

ðóòü ó÷àñòü áëèçüêî òðüîõ òèñÿ÷
ñïîðòñìåí³â. Íà íèõ ïðè¿çäèòü
áàãàòî êîìàíä, ùî âèêëèêàº
çíà÷íèé ³íòåðåñ âáîë³âàëüíèê³â.
Â³ííè÷àíè âæå âèãðàâàëè â³äêðèò³ ì³ñöåâ³ çìàãàííÿ ç äðàãîíáîòó. Òåïåð âîíè ãîòóþòüñÿ
äî êëóáíîãî ÷åìï³îíàòó ñâ³òó ³
÷åìï³îíàòó ªâðîïè. Îáèäâà ö³
ïðåñòèæíèõ çìàãàííÿ ïðîéäóòü
â Êèºâ³ íàñòóïíèìè ðîêàìè.

h3

(2 розв’язки)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №5 (1424) від 30 січня 2019 року
Задача №2307
I. 1. Kp:c8! Kpb6 2. Kpb8 Td8x; II. 1. Kpb7! Td7+ 2. Kpa6 Ta7x.
Задача №2308
I. 1. Kpа8! T:g7 2. Kpe8 Tg8x; II. 1. Kpf8! Kpf7 2. Tg8 Th6x — ідеальні мати
Задача №2309
А) 1. Kpb3! Kc5+2. Kpa3 Ta4x B) 1. Kpc2! Ke3+2 Kpc1 Td1x.
Задача №2310
A) 1. Kg2! Th3 2. Ce2 Th1x: B) 1. Ke2! Td3 2. Cg2 Td1x.
М. Пархоменко
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ШИРОКІ ТРАСИ І НЕЗВИЧНІ СТРАВИ
НА ВЕРШИНІ ЗГАСЛОГО ВУЛКАНА
Невідома зимова Туреччина  Лідер
гурту «ТІК» Віктор Бронюк розказав, чим
дивує новий турецький гірськолижний
курорт Ерджієс і розташована неподалік
енергетична фантастика — Каппадокія
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)3145155

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê
âë³òêó Â³êòîð Áðîíþê ³ç äðóæèíîþ ïîáóâàëè ó ñòîëèö³ Ñóëåéìàíà Ïèøíîãî — ñòàðîäàâíüîìó ì³ñò³ Åðä³íå, é áóëè
âðàæåí³ ìàëîâ³äîìîþ Òóðå÷÷èíîþ — áåç çâè÷íîãî ìîðñüêîãî
«all inclusive» ³ íàòîâï³â òóðèñò³â,
ç³çíàþòüñÿ: ïèòàííÿ íå ñòîÿëî,
êóäè ¿õàòè ç ðîäèíîþ âçèìêó
íà â³äïî÷èíîê.
— Ó Òóðå÷÷èí³ â³äïî÷èâàº
áàãàòî óêðà¿íö³â, àëå á³ëüø³ñòü
îáèðàþòü ðîçêðó÷åí³ êóðîðòè,
íå áà÷à÷è ³íøî¿ ñòîðîíè ö³º¿ ä³éñíî äóæå ö³êàâî¿ êðà¿íè, — ðîçïîâ³äàº ë³äåð «Ò²Ê». — Îñîáëèâî
ñòð³ìêî çàðàç Òóðå÷÷èíà ðîçâèâàº çèìîâèé â³äïî÷èíîê. ² òå, ùî
ìè ïîáà÷èëè íà ã³ðñüêîëèæíîìó
êóðîðò³ Åðäæ³ºñ, íàñ ä³éñíî âðàçèëî. Òà é çà ö³íîþ â³äïî÷èíîê
âèéøîâ íàâ³òü äåøåâøèì, í³æ
àíàëîã³÷íèé â Óêðà¿í³.
МОЖНА ВИПРОБУВАТИ
ЛИЖІ… З ПАРАШУТОМ
Öüîãî ðîêó îäèí ³ç óêðà¿íñüêèõ
òóðîïåðàòîð³â çàïî÷àòêóâàâ ðåãóëÿðí³ ïðÿì³ ðåéñè ñïîëó÷åííÿì
«Êè¿â-Êàéñåð³», òîæ âñüîãî äâ³
ãîäèíè ëüîòó — ³ âè âæå ó ñåðö³
Òóðå÷÷èíè.
— Â³ä ì³ñòà Êàéñåð³ äî ã³ðñüêîëèæíîãî êóðîðòó Åðäæ³ºñ
25 ê³ëîìåòð³â. Ùîäíÿ çðàíêó ³
âäåíü â³ä ãîòåë³â êóðñóþòü øàòë-

áàñè, àëå êîëè ïîäîðîæóºø ðîäèíîþ ç ä³òüìè, íàâ³òü âèã³äí³øå
îðåíäóâàòè àâòîìîá³ëü. Çà ö³íîþ
òå ñàìå âèõîäèòü, çàòå òè âæå
íå ïðèâ’ÿçóºøñÿ äî ÷àñó, ³ ÿêùî
ïîãàíà ïîãîäà ÷è ïðîñòî íàáðèäëî êàòàòèñÿ, ó áóäü-ÿêèé ìîìåíò
ìîæåø ïî¿õàòè ó ãîòåëü, ñóïåðìàðêåò ÷è ðåñòîðàí, à íå ÷åêàòè,
êîëè çà òîáîþ ïîâåðíóòüñÿ, —
ðîçêàçóº Â³êòîð Áðîíþê.
Ã³ðñüêîëèæíèé êóðîðò Åðäæ³ºñ
ðîçòàøîâàíèé íà ñõèëàõ çãàñëîãî
âóëêàíà âèñîòîþ ï³ä 4000 ìåòð³â
³ ò³øèòü ñó÷àñíîþ îíîâëåíîþ
³íôðàñòðóêòóðîþ: íîâèìè ï³äéîìíèêàìè ãîíäîëüíîãî, êð³ñåëüíîãî é áóãåëüíîãî òèï³â òà
ðîçãàëóæåíîþ ñèñòåìîþ ëèæíèõ
òðàñ ð³çíîãî ð³âíÿ ñêëàäíîñò³.
Ã³ðñüêîëèæí³ òðàñè ïðîäóìàí³ ³
äëÿ ïî÷àòê³âö³â, ³ äëÿ ïîö³íîâóâà÷³â åêñòðèìó.
— Ó ãðóäí³ òà ñ³÷í³ â Åðäæ³ºñ
äìóòü ñèëüí³ â³òðè, òîæ êóðîðò
ñòàº ³äåàëüíèì ì³ñöåì äëÿ àìàòîð³â ñíîóêàéòèíãó — íîâîãî
âèäó êàòàííÿ íà ëèæàõ ÷è ñíîóáîðä³ ³ç íåâåëè÷êèì ïàðàøóòîì.
Äóæå ö³êàâî ñïîñòåð³ãàòè, ÿê â³òåð íåñå øàëåíö³â-åêñòðåìàë³â,
àëå ñàì³ ñïðîáóâàòè ñíîóêàéòèíã
ìè íå íàâàæèëèñÿ. Íàøà ðîäèíà — ëèæíèêè-ïî÷àòê³âö³, òîæ
ïîêè õàïàòèñÿ çà åêñòðèì íàì
çàðàíî, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð
Áðîíþê. — Çàãàëîì, ÿêùî ïîð³âíþâàòè ç óñ³ìà ã³ðñüêîëèæíèìè êóðîðòàìè, äå ìè áóëè,
Òóðå÷÷èíà ñïîäîáàëàñÿ. Ìèíóëî¿
çèìè ìè êàòàëèñÿ ó áîëãàðñüêîìó

Віктор Бронюк:
«Турецький
гірськолижний
курорт Ерджієс тішить
гарними трасами й
сучасною оновленою
інфраструктурою»

ì³ñòå÷êó Áàíñêî: òàì äóæå ïîì³ðíèé, ì’ÿêèé êë³ìàò, ãàðíèé ³
ÿê³ñíèé ñí³ã, àëå òðàñè ïîäåêóäè
çàâóçüê³. Ó òóðåöüêîìó Åðäæ³ºñ
íàâïàêè — òðàñè øèðîê³, âçàãàë³
áåç ðîñëèííîñò³, àëå îñê³ëüêè öå
âñå-òàêè êîëèøí³é âóëêàí ³ ãîðè
ó á³ëüøîñò³ êàì’ÿíèñò³, ïîòð³áíî
çâàæàòè, ùî ïîäåêóäè íà òðàñ³
ìîæóòü òðàïëÿòèñÿ êàì³íö³. Íó ³
â³òåð ìîæå çàâàäèòè êàòàííþ. Çîêðåìà, ç íàøèõ ñåìè äí³â â³äïî÷èíêó ÷îòèðè — äëÿ êàòàííÿ
áóëè íåïðèäàòí³. Áóâ íàñò³ëüêè
ñèëüíèé â³òåð ³ çàãðîçà ñí³ãîïàäó,
ùî ïîë³ö³ÿ òðàñè çàêðèëà. Çàòå
çàðàç, äî ðå÷³, òàì íàñòàâ íàéá³ëüø ñïðèÿòëèâèé ïåð³îä: ó ëþòîìó é áåðåçí³ â³òðè âùóõàþòü.

äèòüñÿ ï³ä îõîðîíîþ ÞÍÅÑÊÎ,
³ç íàäçâè÷àéíî ö³êàâèì ëàíäøàôòîì âóëêàí³÷íîãî ïîõîäæåííÿ,
îáøèðíèìè ïå÷åðíèìè ìîíàñòèðÿìè é ï³äçåìíèìè ì³ñòàìè, ùî
âåäóòü ñâîþ ³ñòîð³þ ç ÷àñ³â ðàíí³õ
õðèñòèÿí. Â³ä ã³ðñüêîëèæíîãî
êóðîðòó Åðäæ³ºñ äî Êàïïàäîê³¿
âñüîãî 70 ê³ëîìåòð³â.
— Ó öþ îñîáëèâó ì³ñöèíó
ç’¿æäæàþòüñÿ ëþäè ç³ âñüîãî
ñâ³òó, ùîá ïîáà÷èòè ïðèãîëîìøëèâó êðàñó, ÿêó ç ôàíòàñòè÷íîþ
ô³ë³ãðàíí³ñòþ ñòâîðèëà ïðèðîäà.
Êîëè òè ïîòðàïëÿºø ó öþ êàçêîâó äîëèíó, áà÷èø ö³ íàäçâè÷àéí³
ãîðè, àìîðôí³ ñêóëüïòóðè é âèòâîðè, óñâ³äîìëþþ÷è, ùî âñå öå
íå çðîáëåíî ëþäñüêèìè ðóêàìè,

РУКОЮ ПОДАТИ ДО КАЗКОВОЇ
КАППАДОКІЇ
Ìàþ÷è â³ëüíèé ÷àñ, ðîäèíà
Áðîíþê³â ïî¿õàëà äî Êàïïàäîê³¿ — äèâîâèæíîãî ðåã³îíó Öåíòðàëüíî¿ Òóðå÷÷èíè, ùî çíàõî-

«Ñàìå ó ëþòîìóáåðåçí³ ó òóðåöüêîìó
Åðäæ³ºñ â³òðè âùóõàþòü
³ âñòàíîâëþºòüñÿ
³äåàëüíà ïîãîäà äëÿ
êàòàííÿ íà ëèæàõ»

Витрати залежать від вибору опцій
Вартість відпочинку у Ерджієс,
як зазначає Віктор Бронюк, залежить від опцій, які ти обираєш
для свого туру. Більшість мережевих готелів знаходяться у місті
Кайсері і, на відміну від готелів
Анталійського узбережжя, часто мають системи харчування
«сніданок + вечеря», а не звичну
«all inclusive».
— При замовленні туру у турагентстві можна одразу оплатити
всі витрати на додаткові розваги й катання: кількість спусків,
трансфер тощо. Але ми, наприклад, все замовляли на місці, адже ще не є фанатичними
лижниками і не були впевнені,
чи буде бажання безперервно

кататися. До всього — мені ще
й на день потрібно було відлучитися до Києва на концерт.
Перестороги, що «на місці»
можна переплатити за послуги,
не справдилися. Перед поїздкою
я гарно вивчив відеоогляди й поради на форумах, тож на місці
добре орієнтувався.
Єдиною несподіванкою стало те,
що знання англійської у тамтешнього населення майже відсутнє.
Курорт саме розвивається, тому
в Ерджієс переважна більшість
туристів — азіати й самі турки.
Тож коли виїжджаєш за територію готелю, дуже важко спілкуватися. Навіть якщо ти добре
знаєш англійську, не завжди тебе

зрозуміють і зможуть відповісти
місцеві. Втім, треба віддати належне туркам: у них дуже велике
бажання до діалогу і вони намагаються максимально вникнути
у твою ситуацію, одразу підключають мобільні телефони,
скачують програму перекладу,
щоб тебе зрозуміти й допомогти.
Ну і ще одна особливість Центральної Туреччини — питання
алкоголю. У багатьох ресторанах
він взагалі заборонений, а у супермаркетах — надзвичайно дорогий. Тому наші туристи везуть
«стратегічні запаси» із собою
або ж перекинути келих-другий
можуть винятково у лобі-барах
при готелях.

à — ïðèðîäîþ, öå íàäèõàº, çà÷àðîâóº ³ íå â³äïóñêàº, — êàæå
Â³êòîð Áðîíþê. — Íå ìåíøå
âðàæàþòü ï³äçåìí³ ì³ñòà, ÿê³
ïîäåêóäè ñÿãàþòü äî 80 ì ãëèáèíè. Ó ãîëîâ³ íå âêëàäàºòüñÿ,
ÿê áåç ñïåöòåõí³êè òà íàéâèùèõ
³íæåíåðíèõ çíàíü ¿õ êîëèñü ïîáóäóâàëè äðåâí³ õåòñüê³ ïëåìåíà — ïðàùóðè êàâêàçüêèõ íàðîä³â. Õîâàþ÷èñü â³ä ñâî¿õ âîðîã³â,
õåòè áóëè çìóøåí³ áóäóâàòè ï³äçåìí³ ì³ñòà. Ó ìèðíèé ÷àñ ¿õ âèêîðèñòîâóâàëè, ÿê õîëîäèëüíèêè
é ïîãðåáè äëÿ çáåð³ãàííÿ ôðóêò³â, îâî÷³â, çåðíà é ³íøèõ õàð÷îâèõ ïðèïàñ³â. À êîëè ïîñòàâàëà
ðåàëüíà íåáåçïåêà, öå áóëè ïîâíîö³íí³ ì³ñòà ³ç çàïàñàìè âîäè,
äå ìîæíà áóëî ïðèãîòóâàòè ¿æó

³ ÷àñîì âì³ùóâàëîñÿ äî 3000 îñ³á.
Íà äîäà÷ó — Êàïïàäîê³ÿ âðàæàº
âèíÿòêîâèìè ñòàðîäàâí³ìè õðèñòèÿíñüêèìè õðàìàìè, âèíîðîáíÿìè, ãîí÷àðíèìè ìàéñòåðíÿìè,
ñîòíÿìè ïîâ³òðÿíèõ êóëü. Ó öüîìó äèâîâèæíîìó ì³ñö³ ñò³ëüêè
âñüîãî ö³êàâîãî, ùî ³ çà òèæäåíü
âàæêî îõîïèòè!
ДИВА МІСЦЕВОЇ КУХНІ
²ç äîäàòêîâèõ ðîçâàã çèìîâà Òóðå÷÷èíà òàêîæ ïîðàäóâàëà ðîäèíó Áðîíþê³â ÷óäîâèìè
SPA-êîìïëåêñàìè ³ç áàñåéíàìè,
òóðåöüêîþ òà ô³íñüêîþ ñàóíàìè é
ïðîäóìàíîþ ñèñòåìîþ â³äíîâëåííÿ ï³ñëÿ ã³ðñüêîëèæíîãî êàòàííÿ.
Ä³òè àðòèñòà çàëèøèëèñÿ ó çàõâàò³ â³ä ïàðêó ðîçâàã òà çîîïàðêó
ó ì³ñò³ Êàéñåð³, à äðóæèíà é äî÷êà
ùå é îáíîâèëè ãàðäåðîá ó ÷èñëåííèõ ñóïåðìàðêåòàõ, äå øîï³íã
ò³øèòü ïðèºìíèìè ö³íàìè.
— Òà íàéá³ëüøå äîäîìó ìè
ïðèâåçëè ñìàêîëèê³â, à ÿ — ùå
é ðåöåïòè é ³äå¿ äëÿ ñâîãî êóë³íàðíîãî â³äåîáëîãó íà Yuotube, —
â³äçíà÷àº ë³äåð «Ò²Ê». — Ó Òóðå÷÷èí³ äóæå ö³êàâà êóõíÿ! Êåáàá
íàì ïîäàâàëè ó ãëå÷èêó ç âîãíåì.
Íà òâî¿õ î÷àõ âñå äîêèïàº, äîãîòîâóºòüñÿ, ïîò³ì ãëå÷èê ðîçáèâàºòüñÿ ³ òè ïðÿìî íà òàð³ëêó âèëèâàºø äî ãàðí³ðó ùîéíî
ïðèãîòîâëåíå ì'ÿñî. Ñïðàâæíº
øîó! Òàêîæ ïðÿìî ïðè ãîòåëÿõ º
ðèáí³ ðèíêè, äå òè ìîæåø îáðàòè
ñîá³ ðèáêó äëÿ ñâ³æåíüêîãî ðèáíîãî ñåíäâ³÷à. Íó à ¿õí³ ìàíòè,
ÿê³ íàãàäóþòü íàø³ âàðåíèêè é
ïåëüìåí³, äèâóþòü ì³í³àòþðí³ñòþ. ² âñå-âñå öå ïðèïðàâëÿºòüñÿ
ô³ðìîâèìè òóðåöüêèìè ñïåö³ÿìè
òà ïðèïðàâàìè. Îñîáëèâî ö³êàâà
ó íèõ ñóì³ø ïðèïðàâ íà îñíîâ³ ïåðåìåëåíèõ ãîð³õ³â, ïåðö³â,
ñâ³æîãî õë³áà é îëèâêîâî¿ îë³¿.
Ä³éñíî ñìàêîòà!

14

ÇÄÎÐÎÂ’ß

RIA, Ñåðåäà, 6 ëþòîãî 2019

КОРОТКО
Лікар у кожну
родину
 Ó îáëàñò³ òðèâàº êàìïàí³ÿ ç ï³äïèñàííÿ äåêëàðàö³é ç ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè.
Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî òèæíÿ â îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî 6 690 äåêëàðàö³é. Ïðî
öå ïîâ³äîìëÿº ²íôîðìàö³éíî-àíàë³òè÷íèé öåíòð
ìåäè÷íî¿ ñòàòèñòèêè
îáëàñò³.
Ç ïî÷àòêó êàìïàí³¿ «Ë³êàð
â êîæíó ðîäèíó», à ñàìå —
ç äðóãîãî êâ³òíÿ 2018 ðîêó
ïî 4 ëþòîãî 2019 ðîêó,
â îáëàñò³ çàðåºñòðîâàíî
1 211 053 äåêëàðàö³¿, à öå
ìàéæå 78% æèòåë³â.

Грип
стабілізувався
 Ó îáëàñíîìó äåïàðòàìåíò³ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
êàæóòü, ùî çà îñòàíí³é
òèæäåíü çàõâîðþâàí³ñòü
íà ãðèï òà ãîñòð³ ðåñï³ðàòîðí³ ³íôåêö³¿ ñòàá³ë³çóâàëàñü ³ º íà 18,5% íèæ÷îþ
åï³äåì³÷íîãî ð³âíÿ.
Óïðîäîâæ òèæíÿ çà ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ ç ïðèâîäó
ÃÐÂ² çâåðíóëîñÿ ïîíàä
9 òèñÿ÷ îñ³á, ñåðåä íèõ —
58,7% ä³òåé.
Íàéâèù³ ð³âí³ çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï òà ãîñòð³
ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ ³íôåêö³¿ ðåºñòðóâàëèñÿ â Áåðøàäñüêîìó, Æìåðèíñüêîìó
òà Òèâð³âñüêîìó ðàéîíàõ.
Òèì÷àñîâî ïðèïèíåíî
íàâ÷àííÿ ó 35 øêîëàõ îáëàñò³.
Ùåïëåíî ç ïî÷àòêó åï³äåì³÷íîãî ñåçîíó á³ëüøå
âîñüìè òèñÿ÷ ïàö³ºíò³â,
â òîìó ÷èñë³ — ìàéæå äâ³
òèñÿ÷³ ä³òåé.

СПЕЦОПЕРАЦІЯ ПРОТИ КОРУ:
На допомогу  За статистикою МОЗ,
Вінниця постійно займає друге місце серед
усіх регіонів в рейтингу захворюваності
на кір. Попереду Львівська область, де
в січні розпочали екстремальні дії щодо
вакцинації. Відтепер і в наших садочках
та школах працюють мобільні бригади
медиків, які вакцинують дітей від кору
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ
ì³ñòà Îëåêñàíäðà
Øèøà, ÷åðåç ñèòóàö³þ ç³ ñïàëàõàìè êîðó, îáëàñíà êîì³ñ³ÿ ç
ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿
áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî
åêñòðåí³ çàõîäè, ùîá çóïèíèòè
ïîøèðåííÿ õâîðîáè. À ñàìå: ïðîâîäèòè âàêöèíàö³þ ä³òåé â³ä êîðó
ó øêîëàõ òà ñàäî÷êàõ çà çàÿâàìè
áàòüê³â.
— Äëÿ öüîãî ñòâîðåí³ ìîá³ëüí³

ìåäè÷í³ áðèãàäè, ÿê³ ïðè¿çäÿòü
äî íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Òàê ñàìî ó ì³ñò³
ïðîâîäÿòü çàõîäè, ùîá ïðîïóùåí³ ó äèòèíñòâ³ ùåïëåííÿ ïðîòè êîðó îòðèìàëè óñ³ ñòóäåíòè.
Ïðîéòè âàêöèíàö³þ âîíè ìîæóòü
ó êîìóíàëüíèõ çàêëàäàõ îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ, ùî íàäàþòü ïåðâèííó
äîïîìîãó.
МИ НЕ ПЕРШІ
Òàêèì ÷èíîì âæå ïðàöþþòü
ìåäèêè ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³, òàì
ùå ç ñ³÷íÿ ðîçïî÷àëè ñïåöîïåðàö³þ ï³äâèùåííÿ ³ìóí³çàö³¿ ä³òåé
â³ä 6 äî 18 ðîê³â, ÿê³ ïðîïóñòèëè

Створенні мобільні бригади
ІРИНА БОЖОК,
ЗАСТУПНИК
ДИРЕКТОРА
ДЕПАРТАМЕНТУ
ОСВІТИ МІСЬКОЇ
РАДИ

— Зазвичай вакцинація проводиться у Центрах
первинної медико-санітарної
допомоги. І для цього батькам
потрібно звернутись до сімейного лікаря. Проте зараз є можливість зробити цю процедуру
дітям у закладах освіти. У школах та дитячих садочках міста
батьків інформують про кір та
його наслідки, розповідають

про вакцинацію. Після чого
пропонують зробити щеплення
їхнім дітям. Батьки мають дати
письмову згоду на таку процедуру. Якщо дитина навчається
в школі, то батьки за бажанням можуть бути присутніми
під час вакцинації. А от якщо
ходить до садочка — потрібно
бути присутніми обов’язково.
За умови, що у одному закладі
є більше 20 бажаючих зробити
щеплення, туди приїздить відповідна медична бригада. Наразі таку процедуру вже провели у школах № 3, 4, 11, 12, 15,
19, 33 та 35.

ïëàíîâ³ ùåïëåííÿ ç áóäü-ÿêèõ
ïðè÷èí. Ó äðóã³é ïîëîâèí³ ëþòîãî, òàê ñàìî çàïðàöþþòü ìåäèêè
â ³íøèõ îáëàñòÿõ Óêðà¿íè.
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ-³íôåêö³îí³ñòà ªâãåíà Ùåðáèíè, ùîá
íàä³éíî çàõèñòèòè ä³òåé â³ä
õâîðîáè, íàäçâè÷àéíî âàæëèâî,
ùîá óñ³ âîíè îòðèìàëè äðóãó
äîçó âàêöèíè â³ä êîðó â÷àñíî.

Çà ïèñüìîâîþ çãîäîþ
áàòüê³â, ââàêöèíóâàòè
ä³òåé ìîæíà â îñâ³òí³õ
çàêëàäàõ. Ó ñàäî÷êàõ,
áàòüêè ìàþòü áóòè ïðè
öüîìó ïðèñóòí³
Âàêöèíóâàòèñÿ çà Êàëåíäàðåì
³ íàäîëóæèòè ïðîïóùåí³ ùåïëåííÿ ìîæóòü áåçîïëàòíî óñ³
ä³òè äî 18 ðîê³â (íàâ³òü ò³, ÿê³
ìàþòü ôàëüøèâó äîâ³äêó ïðî ùåïëåííÿ, àëå íàñïðàâä³ íå áóëè
âàêöèíîâàí³), à òàêîæ äîðîñë³ ç
ãðóï ðèçèêó — â³éñüêîâ³, ó÷àñíèêè ÎÎÑ, ñòóäåíòè, îñâ³òÿíè ³
ìåäèêè. ßêùî âè êîíòàêòóâàëè
ç õâîðèì íà ê³ð, çíèçèòè ðèçèê
çàõâîðþâàííÿ ìîæå âàêöèíàö³ÿ.

Ë³êàð ðàäèòü çâåðíóòèñÿ äî ñâîãî
òåðàïåâòà, ïåä³àòðà ÷è ñ³ìåéíîãî
ë³êàðÿ, ùîá ç’ÿñóâàòè, ÷è ìàºòå
âè äîñòàòí³é çàõèñò â³ä êîðó ³
÷è òðåáà âàì çðîáèòè ùåïëåííÿ
ÿêíàéøâèäøå.
Íà ñüîãîäí³ â óñ³õ ë³êóâàëüíîïðîô³ëàêòè÷íèõ çàêëàäàõ îáëàñò³,
ÿê³ ïðîâîäÿòü ùåïëåííÿ, º â íàÿâíîñò³ äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü êîìá³íîâàíî¿ âàêöèíè ïðîòè êîðó.
Çàëèøêè äàíîãî ïðåïàðàòó ñêëàäàþòü 29 òèñÿ÷ äîç.
ВАКЦИНАЦІЯ — ЦЕ БЕЗПЕЧНО
×àñ â³ä ÷àñó ç'ÿâëÿþòüñÿ çàÿâè
ïðî íà÷åáòî ïðèãí³÷åííÿ ³ìóí³òåòó ÷åðåç ùåïëåííÿ òà ï³äâèùåí³
ðèçèêè óñêëàäíåíü ï³ñëÿ âàêöèíàö³¿ ïðîòè êîðó ï³ä ÷àñ ñåçîíó
ãðèïó. Ïîãàíî, ùî òàê³ çàêèäè
ïîõîäÿòü â³ä ìåäèê³â.
— Í³ÿêèõ äîêàç³â öüîãî íå
ìîæå áóòè, îò äîêàçè çâîðîòíüîãî º, — ðîçïîâ³äàº ªâãåí
Ùåðáèíà. — Ïðîâîäèëèñÿ äîñë³äæåííÿ, ÿê³ ïîêàçàëè, ùî âàêöèíà ÊÏÊ íå çíèæóº ³ìóí³òåò,
à îò ê³ð ìîæå öå ðîáèòè (ï³ä
÷àñ õâîðîáè â ëþäèíè ñïîñòåð³ãàºòüñÿ òèì÷àñîâèé êë³í³÷íèé
³ìóíîäåô³öèò).

Є багато дітей нещепленних або без ревакцинації
ОЛЕКСАНДР
ШИШ, ДИРЕКТОР
ВІННИЦЬКОГО
ДЕПАРТАМЕНТУ
ОХОРОНИ ЗДОРОВ'Я

— Єдиним дієвим
методом захисту
проти кору є вакцинація. Вона
внесена в календар обов’язкових
щеплень і здійснюється у віці
12 місяців з ревакцинацією в 6 років. Протягом 2018 року у місті
Вінниці отримали планову вакцинацію проти кору, краснухи та
епідемічного паротиту у віці 1 рік
99,2% дітей і 92% дітей у шестирічному віці були ревакцинова-

ні. У віці 2 роки і старші щеплено
88% дітей. Проте в минулі роки
ці показники були значно нижчими, тому є чимало дітей, яким
не робили щеплення або ревакцинацію. Батькам таких діток зараз пропонують їх вакцинувати,
щоб не наражати на небезпеку.
Щодо дорослих — ситуація ще
гірша, адже з кінця 90-х до середини 2000-х ми мали потужні антивакцинальні настрої, які суттєво
знизили імунітет до керованих
інфекцій. Тому, за нагоди, запрошуємо невакцинованих дорослих
вінничан звернутись до свого сімейного лікаря щодо вакцинації.

Чоловіки хворіють на рак частіше жінок
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535

 Äî Âñåñâ³òíüîãî äíÿ ïðîô³ëàêòèêè ðàêó, 4 ëþòîãî, ÌÎÇ
âèñâ³òëèëî äàí³ ïðî òå, ùî ùîðîêó áëèçüêî 140 òèñÿ÷ óêðà¿íö³â
âïåðøå ä³çíàþòüñÿ ïðî òå, ùî
â íèõ ðàê. ßê ðîçïîâ³â íà ñâî¿é
ñòîð³íö³ â ñîöìåðåæàõ ãîëîâíèé
ë³êàð Ïîä³ëüñüêîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó îíêîëîã³¿ Âîëîäèìèð
Øàìðàé, òîð³ê ä³àãíîç ðàê ïî÷óëè 5784 â³ííè÷àíè, (öå íà 0,8%
ìåíøå, í³æ ó 2017 ðîö³). Ñâîº÷àñíî ä³àãíîñòóâàëè õâîðîáó (ìàºòüñÿ íà óâàç³ íà ² òà ²² ñòàä³ÿõ)
ó 58,1% õâîðèõ.
— Öèôðè ï³äòâåðäæóþòü, ùî
â³ííè÷àíè-÷îëîâ³êè õâîð³þòü

÷àñò³øå çà â³ííè÷àíîê, â³äïîâ³äíî çàõâîðþâàí³ñòü ñåðåä
÷îëîâ³÷îãî íàñåëåííÿ ñêëàëà
396,7 âèïàäêó íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ, ñåðåä æ³íîê 344,6 âèïàäêó
íà 100 òèñÿ÷, — ãîâîðèòü ë³êàð
³ äîäàº, ùî ó ÷îëîâ³ê³â ïåðøà
ï’ÿò³ðêà îíêîçàõâîðþâàíü ïðàêòè÷íî íå çì³íþºòüñÿ äåê³ëüêà ðîê³â. Ó òàêîìó ñîá³ àíòèðåéòèíãó
ïåðøå ì³ñöå çàéìàº ðàê ëåãåí³â,
äðóãå — íîâîóòâîðåííÿ ïåðåäì³õóðîâî¿ çàëîçè. Äî ðå÷³, çàõâîðþâàí³ñòü íà äàíó îíêîïàòîëîã³þ êîæíîãî ðîêó çá³ëüøóºòüñÿ.
Íà òðåòüîìó ì³ñö³ çàõâîðþâàííÿ
øê³ðè, íà ÷åòâåðòîìó îáîäîâî¿ òà
ïðÿìî¿ êèøêè ³ ï’ÿòîìó — øëóí-

êà. Íà ïåðøîìó ì³ñö³ ó ñòðóêòóð³ çàõâîðþâàíîñò³ æ³íîê ðàê
ìîëî÷íî¿ çàëîçè, íà äðóãîìó —
çëîÿê³ñí³ íîâîóòâîðåííÿ øê³ðè,
íà òðåòüîìó — ðàê ò³ëà ìàòêè,
íà ÷åòâåðòîìó ì³ñö³ — îáîäîâî¿
êèøêè, à íà ï’ÿòîìó — ðàê ïðÿìî¿ êèøêè.
Âîëîäèìèð Øàìðàé êàæå, ùî
íèí³ îíêîëîã³ÿ, öå âæå íå õâîðîáà ëþäåé ñòàðøîãî â³êó, õî÷à
57% çàõâîð³ëèõ â îáëàñò³, öå â³ííè÷àíè ó â³ö³ 55–74 ðîêè. Ðàê
ïîì³òíî ìîëîäøàº.
— Òîæ ùå ðàç çâåðòàþñÿ äî â³ííè÷àí, ó áóäü ÿêîìó â³ö³, àáè
çàõèñòèòè ñåáå, íå ³ãíîðóéòå ïðîô³ëàêòè÷í³ îáñòåæåííÿ. Çðîá³òü

ñâî¿ì æèòòºâèì ïðàâèëîì ïðèíàéìí³ ðàç â ð³ê îðãàí³çîâóâàòè
«äí³ çäîðîâ’ÿ» ³ ïî÷í³òü ðåãóëÿðí³
îãëÿäè ó ë³êàð³â, — êàæå îíêîëîã. — ² íå äëÿ òîãî, ùîá ïî÷óòè
ñòðàøíèé ä³àãíîç, à ïåðø çà âñå
ïåðåêîíàòèñÿ, ùî âè çäîðîâ³ ³
áóòè ñïîê³éíèì. Íå ³ñíóº, òà
é íå ìîæå ³ñíóâàòè «îäí³º¿ òàáëåòêè», ÿêîþ ìîæíà âèë³êóâàòè
âñ³õ õâîðèõ â³ä ðàêó, ðîçïîâ³äàº
ë³êàð. Äî òîãî æ, ïðè÷èíè âèíèêíåííÿ îíêîïàòîëîã³¿ äîñ³
äî ê³íöÿ íå âèâ÷åí³. Òà ïîïðè
âñå, ðàê — íå âèðîê. Ç³ ñâîãî äîñâ³äó ìîæó çàïåâíèòè, õâîðîá³
ìîæíà åôåêòèâíî ïðîòèñòîÿòè. Ó áîðîòüá³ ³ç ö³ºþ íåäóãîþ

âàæëèâèé ÷àñ, ÿêîãî íå ìîæíà
âòðà÷àòè. ² çäàºòüñÿ âñ³ ïðî öå
çíàþòü, àëå áåçâ³äïîâ³äàëüíî
äî öüîãî ñòàâëÿòüñÿ. Àäæå ñåðåä
â³ííè÷àí òà é óêðà¿íö³â çàãàëîì
ìàëî òèõ, õòî â îáîâ’ÿçêîâîìó ïîðÿäêó õîäèòü íà ïðîô³ëàêòè÷í³
îãëÿäè. À ï³ä ÷àñ ñèñòåìàòè÷íèõ
îáñòåæåíü ìîæíà ä³àãíîñòóâàòè
ðàê íà ðàíí³é ñòàä³¿ ðîçâèòêó, àáî
ïåðåäðàêîâå çàõâîðþâàííÿ. Äîâåäåíî, ÿêùî ïðîë³êóâàòè õâîðîáó
íà ðàííüîìó åòàï³, ïîçèòèâíèé
ðåçóëüòàò çàáåçïå÷åíèé. Ïðè
ï³çíüîìó âèÿâëåíí³, íåîáõ³äí³
âåëè÷åçí³ çóñèëëÿ ë³êàð³â, õâîðèõ, à øàíñ³â íà ïîâíå îäóæàííÿ,
íà æàëü, äóæå ìàëî.
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ДЛЯ ТИХ, КОМУ ДО 18
дорослих

дітей

8731 6364

дитина

Київ

Рівненська
Хмельницька

588
Вінницька

1743

1880

дорослих

дітей

1499

дорослих

624

932

2людина
651

475

1058
людей

1383
людини

15095
людей

3379
людей

захворіли

захворіли

з початку
року

за останній
тиждень

Батькам про важливе
в профілактиці функціональних
розладів органів травлення у дітей

795

583

ІРИНА СОРОКА,
ДИТЯЧИЙ
ГАСТРОЕНТЕРОЛОГ

СТАТИСТИКА КОРУ ПО ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ З ПОЧАТКУ РОКУ

148 115

дітей дорослих

СПОНСОР РУБРИКИ

КІР В УКРАЇНІ

1214
людей

1389
людей

908

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

572

457

Львівська

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

175 132

дітей дорослих

184 105

171 136

дитини дорослих

дитина дорослих

117 100

дітей дорослих

263
особи

307
осіб

289
осіб

307
осіб

217
осіб

5 тиждень

4 тиждень

3 тиждень

2 тиждень

1 тиждень

У Житомирі запропонували круті засоби впливу?
До 9 лютого житомирські школярі знаходяться на карантині
через спалахи кору. З 11 лютого
вихованці дитсадків, учні шкіл
та ПТУ зможуть відвідувати заняття лише на підставі довідки
про щеплення від кору. Це вимушений захід, який застосовує
адміністрація міста, щоб підкріпити на місцевому рівні положення ЗУ «Про захист населення від
інфекційних хвороб», ст. 15 якого
передбачено, що прийом дітей

до навчальних закладів здійснюється за наявністю відповідних
довідок про щеплення. Чиновники не кажуть про те, що дітей
будуть виганяти чи відраховувати
з освітніх та дошкільних закладів.
Але те, що вони не будуть допущені у загальний колектив — це
однозначно. За словами заступника директора житомирського
департаменту освіти Світлани
Ковтуненко, жорстких методів
не буде, але є батько і мати, які

повинні виконати законні вимоги керівника закладу. Крім того,
батькам пояснили, що якщо
навчальному закладу відомий
статус про вакцинацію дитини,
не потрібно бігти й брати повторні довідки, які це підтверджують.
Довідка приноситься, якщо відомостей про вакцинацію немає, її
статус щодо цього був невідомий, або у випадку, коли дитині
за ознакою здоров’я заборонено
вводити живу вакцину.

Серед багатьох захворювань шлунково-кишкового тракту частіше
діти хворіють на функціональні
розлади органів травлення.
До них відносяться — функціональна диспепсія, функціональні
розлади жовчного міхура та
жовчовивідних шляхів, синдром
подразненого кишечника.
Після обстеження дитини, залежно від діагнозу, лікар призначає
дієтичне харчування та медикаментозне лікування. Але фактори
виникнення функціональних
розладів, якщо вони залишаються після лікування, через деякий
час знову зможуть сприяти загостренню.
Причинами, які сприяють
функціональним розладам є:
порушення режиму та якості
харчування, стресові ситуації,
нервово-емоційні навантаження,
відсутність або недостатність
гігієнічних навиків у дитини.

Отже, режим харчування має
бути не менше чотирьох разів
на день, з них — три прийоми
гарячих страв. В харчуванні
не повинно бути фаст-фудів,
напівфабрикатів, неякісних продуктів. Раціон харчування має
бути різноманітним та оптимальним, включаючи м`ясні страви,
кисло-молочні продукти, овочі та
фрукти.
Емоційний клімат сім`ї, де є
постійна увага до дитини; з раннього дитинства привчання до гігієни; підібраний індивідуально
до дитини режим дня з достатніми фізичними навантаженнями
та відпочинком; допомога дитині
в стресовій ситуації, а також
особистий приклад батьків здорового способу життя — завжди
будуть корисними для здоров`я
Вашої дитини.

Медичний центр «Альтамедика»
Вінниця, вул. М. ЛитвиненкоВольгемут, 40
0688403030, 0638403030
444011

РЕКЛАМА
444296

443413
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ЩО ПРИХОВУЄ НАШ ТЕАТР
САДОВСЬКОГО? ЕКСКУРСІЯ RIA
Екскурсія за лаштунки  Разом із
екскурсоводом туристичного подільського
центру Оксаною Роздорожнюк ми шукаємо
нетипові для екскурсій місця у Вінниці.
Одним із таких місць став музичнодраматичний театр Миколи Садовського.
Чим та як живе вінницький театр?
АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Ìè çàõîäèìî äî òåàòðó ç³ ñòîðîíè «÷îðíîãî» âõîäó. Íàø³
ïð³çâèùà òà ³ìåíà íà ïðîõ³äí³é
îäðàçó çàïèñóº æ³íêà ë³òíüîãî
â³êó. Ðàçîì ³ç Îêñàíîþ ìè ï³äí³ìàºìîñÿ íà äðóãèé ïîâåðõ, äå
íàñ çóñòð³÷àº âæå ³íøà æ³íêà,
÷èé ãîëîñ îäðàçó âèêëèêàº ïðèõèëüí³ñòü.
Öå Ñâ³òëàíà Âîëîäèìèð³âíà
Ôèöàéëî — êåð³âíèê ë³òåðàòóðíî-äðàìàòóðã³÷íî¿ ÷àñòèíè. Ñàìå
âîíà ïðîâîäèòü áàæàþ÷èõ êîðèäîðàìè òåàòðó òà ðîçïîâ³äàº ïðî
éîãî æèòòÿ.
Ïðî åêñêóðñ³¿ ó äðàìòåàòð³
ìàëî õòî çíàº. Òîìó çà÷àñòó ïðàöþº «ñàðàôàííå ðàä³î». Ñàìå òàê
ç îáëàñò³ ïðè¿æäæàº âñå á³ëüøå
øêîëÿð³â. Ï³ä ÷àñ õîä³ííÿ êîðèäîðàìè ïàí³ Ñâ³òëàíà ïîêàçóº
êîñòþìåðí³, ãðèìåðí³ òà â³äïðàâëÿº ïîäîðîæóâàòè ó ÷àñ³.
КІМНАТИ, У ЯКИХ
ЖИВУТЬ РЕЧІ
Íàøà åêñêóðñ³ÿ ðîçïî÷àëàñÿ
ç êîñòþìåðíèõ, äå çáåð³ãàºòüñÿ
îäÿã ³ç óñüîãî ðåïåðòóàðó òåàòðó:
— Ó íàñ º äâà êîñòþìåðè —
Ñâ³òëàíà òà Äàøà. Âîíè çà äîáó
äî âèñòàâè ãîòóþòü òà ïðàñóþòü

îäÿã. Ä³â÷àòà òî÷íî çíàþòü, ùî
ñàìå ³ êîìó íàëåæèòü, òîìó ó ãðèìåðíèõ àêòîð³â çàâæäè âèñÿòü ¿õ
êîñòþìè, — ðîçïîâ³äàº Ñâ³òëàíà
Ôèöàéëî.
Äàë³ ðîçòàøîâàíà øâåéíà ìàéñòåðíÿ, äå ïðàöþþòü Îêñàíà, Â³êòîð³ÿ òà Âîëîäèìèð ²âàíîâè÷.
Ñàìå ö³ ëþäè øèþòü êîñòþìè
äëÿ àêòîð³â òåàòðó.
— Çàðàç ðîáîòè äóæå áàãàòî.
Ìè ãîòóºìî íîâ³ âèñòàâè, òîìó
òêàíèíè çàêóïëåí³ ³ íàø³ «áäæ³ëêè» âæå ïðàöþþòü, — ðîçïîâ³äàº
Ñâ³òëàíà Ôèöàéëî.
²äó÷è äàë³, ïîòðàïëÿºìî äî
âçóòòºâîãî öåõó. Òóò òåæ ïðàöþº
æ³íêà Îêñàíà, ÿêà äîãëÿäàº òà ðåìîíòóº âçóòòÿ. Êð³ì òîãî, â òåàòð³
º ñâîÿ ïðàëÿ, ÿêà ñë³äêóº çà ÷èñòîòîþ àêòîðñüêèõ êîñòþì³â. Òóò
âñå ïðàöþº, ÿê îäèí ìåõàí³çì,
äå êîæåí çíàº, çà ùî â³äïîâ³äàº.
— Êîëèñü áóâ äóø äëÿ àêòîð³â
ó ï³äâàë³. Òåàòð ìàº âñ³ íåîáõ³äí³ êîìóí³êàö³¿. Àêòîðè ïîñò³éíî
ïðîñÿòü, ùîá éîãî â³äíîâèëè. ²
àäì³í³ñòðàö³ÿ íàì îá³öÿº, — ïðîäîâæóº ïàí³ Ñâ³òëàíà.
Ó áóä³âë³ òåàòðó òàêîæ º îêðåìà
ê³ìíàòà, äå íå ëèøå çáåð³ãàþòüñÿ
âñ³ ïåðóêè, àëå é âèãîòîâëÿþòüñÿ.
² òàê ñàìî º ëþäèíà, ÿêà çà íèìè
äîãëÿäàº.

À íà ãîðèù³ ðîçòàøîâàíà ìàéñòåðíÿ. Öåõ, äå âèãîòîâëÿþòü äåêîðàö³¿ äëÿ âèñòàâ. Ìàñøòàáí³
êîíñòðóêö³¿ ñïóñêàþòü íà ñöåíó
çà äîïîìîãîþ âåëèêîãî â³êíà òà
ñïåö³àëüíèõ ìåõàí³çì³â. Â³äâåðòî,
ãîðèùå íàãàäóº ñêëàä íåïîòðåáó,
àëå àòìîñôåðà òóò âðàæàº.
ПРО НЕПРОСТУ ІСТОРІЮ ТЕАТРУ
Òàê ÿê ìè ïî÷àëè åêñêóðñ³þ ç
ê³íöÿ, òî ïîòðàïèëè äî íàéâèùèõ ëîæ òà ìàëî¿ ñöåíè.
— Ó ö³é ÷àñòèí³ ÿ ðîáëþ ôîêóñ
³ ìè ç ä³òüìè â³äêðèâàºìî äâåð³
äî ëîæ, ðîçãëÿäàºìî çàëó çãîðè.
²íîä³ ïîòðàïëÿºìî íà ðåïåòèö³þ,
à áóâàº ³ íà âèñòàâó, ÿê ñüîãîäí³, — ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà. — Ìè

Ó áóä³âë³ òåàòðó º
íàâ³òü îêðåìà ê³ìíàòà,
äå çáåð³ãàþòüñÿ âñ³
ïåðóêè ³ òàê ñàìî º
ëþäèíà, ÿêà çà íèìè
óâàæíî äîãëÿäàº
ðîçäèâëÿºìîñÿ ñòåëþ ³ ÿ ðîçïîâ³äàþ, ùî ëþñòðà îïóñêàºòüñÿ.
Àëå âñ³õ á³ëüøå çàö³êàâëþº ñòåëÿ.
Òóò ³ äîðîñëîãî çäèâóº: âîñòàííº ñòåëþ òåàòðó Ñàäîâñüêîãî
á³ëèëè ó 1948 ðîö³. Ñàìå öüîãî
ðîêó òåàòð ïîâíîö³ííî çàïðàöþâàâ ï³ñëÿ äîâãî¿ â³äáóäîâè.
ВІЙНА І ТЕАТР
Äî òîãî, ÿê ñôîðìóâàâñÿ ïåðøèé àêòîðñüêèé ñêëàä òåàòðó
îïåðè òà áàëåòó (ç 1933-ãî äî
1940-ãî ðîêó), äîâåëîñÿ ÷èìàëî
ïåðåæèòè.
— Òîä³ ïèñàëè, ùî òåàòð áóâ
ñòåðòèé ç ëèöÿ çåìë³. Öå íåïðàâäà. ×àñòèíó áóä³âë³ äî ñöåíè ðî-

Будні театру у ХХІ столітті
— У театрі все штучне, крім нашого і вашого серця — я завжди так
говорю екскурсантам і це правда, — каже пані Світлана, коли ми
вже знаходимося на сцені.
Сюди потрапляє небагато відвідувачів, а нам пощастило, бо
дійшли до неї саме у час, коли
завершилася вистава «Русалонька». У фойє, перед сценою, ми
зачекали, поки актори розійдуться у свої гримерні. А тим
часом на сцені вже працюють
чоловіки, які збирають декоÙîòèæíåâèê «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
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

рації та ховають їх у величезні
«кишені» сцени.
Минулий рік для театру був дуже
насиченим. Та й на 19-й великі
плани. Так, до репертуару повертається вистава «Дім, у якому
переночував бог», проте назву й
прочитання матиме інші. У репертуарі з'явиться комедія до Дня театру та Шекспір. Світлана Фицайло
дуже радить відвідати рок-оперу
«Біла ворона».
Упевнені, що пані Світлана має ще
чимало історій та цікавих фактів,

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 190106

Hàêëàä 29 000

які точно закохають вас у театр,
якщо ви досі ще цього не відчули.
Тому заздалегідь спробуйте домовитися про екскурсію для школярів
(хоча не всі зможуть потрапити).
До слова, її проводять безкоштовно (бо з любов'ю — авт.). Телефонуйте до театру або звертайтеся
до подільського туристичного
центру у Вежі.
Контактні телефони театру: 068–
587–70–55, 067–430–69–46
Туристичний центр: 097–575–
45–35

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

Світлана Фицайло — керівник літературнодраматургічної частини у театрі імені Садовського.
Вона знає все про історію храму культури
ç³áðàëè. Îñü òàê ÿê âè ñüîãîäí³
çàõîäèëè, òî âè ïðèéøëè äî ñòàðîãî òåàòðó. Öå âñå ÷àñòèíà, ÿêà
áóëà çáóäîâàíà ùå ó 1910 ðîö³, —
ðîçïîâ³äàº Ñâ³òëàíà Ôèöàéëî.
Ï³ä ÷àñ â³éíè òåàòð ïðîäîâæóâàâ ôóíêö³îíóâàòè. Íà âèñòàâè
íàâ³òü ïðè¿çäèâ Àäîëüô Ã³òëåð
(³íêîãí³òî) òà Ãåðìàí Ãåð³íã. Ïîäåéêóþòü, ùî ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó
áàëåòó Ã³òëåð íàâ³òü íàêàçàâ ï³äòðèìóâàòè àêòîð³â. ² âîíè ñòàëè
îòðèìóâàòè ïðîäóêòîâ³ ïàéêè.
Ãåð³íã çàïðîøóâàâ äåÿêèõ àêòîð³â ïðàöþâàòè äî Í³ìå÷÷èíè
òà ïîäàðóâàâ ¿ì äîðîã³ êîñòþìè.
Äî ðîçìîâè äîëó÷àºòüñÿ ³ íàø
åêñêóðñîâîä Îêñàíà Ðîçäîðîæíþê.
— Áîìáàðäóâàëè á³áë³îòåêó
Ò³ì³ðÿçºâà, áî òàì áóâ øòàá ñóõîïóòíèõ â³éñüê. Ñàìå òîìó âåñü
öåíòð ì³ñòà áóâ ðîçáèòèé, — ðîçïîâ³äàº Îêñàíà. — Àðõ³âí³ äàí³
ãîâîðÿòü ïðî òå, ùî ôàñàä òåàòðó ðîçãðîìèëè ñïåö³àëüíî, àáè
çíèùèòè «ñð³áíèé â³ê» Â³ííèö³ ³
çàì³íèòè éîãî ñîö³àë³çìîì.
Ñâ³òëàíà Ôèöàéëî âèñëîâëþº
³íøó âåðñ³þ:
— Òåàòð ðîçãðîìèëè íàâìèñíî, áî ï³ä ÷àñ â³éíè â³í ñëóæèâ.
Áóëè ï³äïàëè çñåðåäèíè, âèêðàäàëè êîñòþìè, êàðòèíè. ª áàãàòî
ñïîãàä³â ïðî öå.

ОСОБЛИВА РОЛЬ
СТАХУРСЬКОГО
Ñïóñêàþ÷èñü ñõîäàìè, â ïðîëüîò³, îïèíèëèñÿ íà ³ìïðîâ³çîâàí³é ñöåí³. Òóò áàãàòî ôîòî àêòîð³â ó ãðèì³. Ñâ³òëàíà ðîçïîâ³äàº
ïðî ðîäèíè àêòîð³â, Âåðåùàã³íà
³ çãàäóº Ñòàõóðñüêîãî (Ìèõàéëî,
ïàðò³éíèé ä³ÿ÷ ÓÐÑÐ — àâò.).
Âèÿâëÿºòüñÿ, â³í áóâ âåëèêèì
ïðèõèëüíèêîì òåàòðàëüíîãî
ìèñòåöòâà.
Ïîêè òåàòð áóâ ó ðó¿íàõ, àêòîðè çáèðàëèñÿ ó áóäèíêó ïðîìêîîïåðàö³é (ñó÷àñíà ñèíàãîãà íà
Ñîáîðí³é). Ïðîâîäèëè ðåïåòèö³¿
³ ñòàâèëè âèñòàâè òóò ïðîòÿãîì
òðüîõ ðîê³â, ïî÷èíàþ÷è ç 1944-ãî.
Óìîâè áóëè íåïðîñò³ íå ëèøå
äëÿ òåàòðàëüíèõ ïîñòàíîâîê, àëå é
äëÿ ãëÿäà÷³â. Ïðîòå ëþäè âñå îäíî
ïðèõîäèëè. Ç³ ñâî¿ìè ñò³ëüöÿìè,
àëå ïðèõîäèëè. Ó êâ³òí³ 44-ãî âæå
ïîêàçàëè «Íàòàëêó Ïîëòàâêó».
— ßêîñü íà ïåðåãëÿä âèñòàâè
ïðèéøîâ Ñòàõóðñüêèé ³ ïîáà÷èâ,
ùî ó ïðèì³ùåíí³ íàñò³ëüêè õîëîäíî, ùî íàâ³òü âîäà â ñòàêàíàõ
çàìåðçàëà, à àêòîðè ãð³ëèñÿ á³ëÿ
áóðæóéîê. Ñàìå òîä³ â³í ïîîá³öÿâ
â³äáóäóâàòè â³ííèöüêèé òåàòð, —
ãîâîðèòü ïàí³ Ñâ³òëàíà.
² ä³éñíî, âë³òêó 1948-ãî ðîêó
òåàòð áóâ ïðàêòè÷íî ïîâí³ñòþ
ãîòîâèé.

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.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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КІДРУК AND КІНГ: 5 КНИГ, ЯКІ
ВАРТО ПРОЧИТАТИ У ЛЮТОМУ
Пожива для мізків  Редакція RIA продовжує серію
публікацій для поціновувачів якісної сучасної літератури.
Кожного місяця ми разом із координатором подій у
Книгарні «Є» Олегом Пенішкевичем будемо відбирати п’ять
книжок, які, на його думку, варто прочитати. У цій добірці ми
зібрали твори Стівена Кінга, Анджея Сапковського, Сьюзен
Кейн, Кріса Ґільбо та Макса Кідрука

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

Ïîïðîñèëè Îëåãà ïîðàäèòè êíèæêè, ÿêèìè ñüîãîäí³
ö³êàâèòüñÿ ìîëîäü. Êíèãîçíàâåöü
ðîçïîâ³äàº, ùî öå ïåðåâàæíî äåòåêòèâè ç ðîçãàäóâàííÿì çàãàäîê;
ôåíòåç³, ÿê ìîæëèâ³ñòü âòå÷³ â³ä
ðåàëüíîñò³; ïñèõîëîã³ÿ ç ð³çíèìè
ïîðàäàìè; ìîòèâàö³éíà ë³òåðàòóðà
– ïðàêòè÷í³ ëàéôõàêè.

Робота
100% легальне працевл. в
Чехії для чол.та жін. Безкошт.
консультації. Оформл.віз
Тел.:(067)369-82-33, (063)21802-33

Загубив-знайшов
Втрач.довідка взамін військ.
квитка №198103 на Чечельницька
Н.В., вважати недійсн Тел.:Тел.не
вказано
Втрач.посвідчення офіцера серії
УК №202337 на Хомотюк В.О.,
вважати недійсним. Тел.:Тел.не
вказано
Sort date: 05.02.2019, №6/2019

КОРОТКО
Шлюб на один
день

«Про
П письменство.
Мемуари
про ремесло»

«Відьмак.
Вежа ластівки»

«Сила
інтровертів»

«Стартап
С
на $100
$100.
Як перетворити
хобі на бізнес»

«Де Немає Бога»

(Стівен Кінг)

(Анджей Сапковський)

(Сьюзен Кейн)

(Кріс Ґільбо)

(Макс Кідрук)

– Книжки Кінга завжди
активно продаються. Особливо ті, що були екранізованими. Тому не дивно, що
багатьом стає цікаво дізнатися, як саме письменник
писав книжки, як створював
свій фантастичний світ,
вигадував героїв. У цих
мемуарах митець відкриває
всі карти.

– За основу цього фентезі
автор взяв слов'янську міфологію, яка нам близька з
дитинства. Сюди ж вплетене
середньовіччя, з притаманним йому романтизмом
лицарства, пророцтв, магії,
драконів та інших письменницьких лайфхаків, які
роблять книжки цікавими
для популярними.

– Сьогодні існує певний
тренд, коли люди намагаються ототожнювати себе з
інтровертами. Їм здається це
більш інтелектуальним, ніж,
скажімо, з екстравертами. У
книзі йдеться про інтровертів
у бізнесі, про їхню психологію, те, як вони працюють, як
можуть працювати і чому з
ними потрібно працювати.

– Це мотивуюча книжка.
Автор пише про бізнес, про
реалізацію власних проектів,
коли, наприклад, немає коштів. Він розповідає, як не витрачати власні гроші на хобі,
як знаходити гранти, шукати
джерела фінансування. Це
з серії історій про Starbucks
або IKEA, які колись не мали
нічого, а тепер мають все.

– Сюжет роману
вибудовується на історіях
кількох абсолютно різних
людей, які за збігом
обставин опиняються в
одному місці і тепер будьякою ціною намагаються
вижити. Тут і детектив, і
драма, і пригоди – все те, що
так полюбилося сучасному
українському читачеві.

«Івасик-боєць»: про віру в одужання
МИХАЙЛО КУРДЮКОВ,
RIA, (095)1039671

 ²âàñèêîâ³ âñüîãî ï’ÿòü ðîê³â.
À ï’ÿòü ì³ñÿö³â òîìó ó íüîãî âèÿâèëè çëîÿê³ñíó ïóõëèíó ãîëîâíîãî ìîçêó. Íàðàç³ Âàíÿ ïåðåí³ñ
ñêëàäíó îïåðàö³þ, áåçë³÷ ìåäè÷íèõ ïðîöåäóð, ïîçàäó «ïðîìåí³»
òà «õ³ì³¿».
Ìè ïîïðîñèëè éîãî ìàìó ªâãåí³þ ðîçêàçàòè ïðî ãîëîâíå ç
òîãî, ùî òðàïèëîñÿ ç Âàíåþ,
ï³ñëÿ òîãî, ÿê éîìó ä³àãíîñòóâàëè äèôóçíó ãë³îìó ç ìóòàö³ºþ
ãåíà Ê27 Ì. Çà êëàñèô³êàö³ºþ
ÂÎÇ, òàêà ïóõëèíà â³äíîñèòüñÿ
äî 4 ñòóïåí³ çëîÿê³ñíîñò³.
— Íàðàç³ â³í íå õîäèòü, êîðèñòóºòüñÿ ëèøå ë³âîþ ðóêîþ,
ìàº ñêëàäíîù³ ç êîâòàííÿì òà
ìîâîþ, ïî÷àëî êîñèòè î÷êî. Óñå

öå âèêëèêàº ó íüîãî êàïðèçè òà
ñîðîì’ÿçëèâ³ñòü.
Ìè â³ðèìî, ùî âñ³ ö³ ñêëàäíîù³ òèì÷àñîâ³ ³ íàì âäàñòüñÿ
çàïóñòèòè çâîðîòí³é ïðîöåñ òà
â³äíîâèòè âòðà÷åí³ ôóíêö³¿. Ãîëîâíå — çäîëàòè ðàê.
Íà æàëü, íå âñ³ ë³êàð³ ðîçä³ëÿþòü íàøó â³ðó. Â Óêðà¿í³ íàì
â³äâåðòî ïðîïîíóþòü ïàë³àòèâíå
ë³êóâàííÿ. Àëå ìè âåäåìî ä³àëîãè ç íàéêðàùèìè îíêîëîãàìè
ñâ³òó.
Îäèí ç âàð³àíò³â àëüòåðíàòèâíîãî ë³êóâàííÿ âæå çíàéäåíî. Íàìàãàºìîñÿ óñ³ìà ñèëàìè
ï³äòðèìóâàòè â ²âàñèêîâ³ æàãó
äî æèòòÿ òà ãàðíèé íàñòð³é. Îäèí
ç éîãî íîâèõ äðóç³â ×³ïñ³ê íàì
â öüîìó ç ðàä³ñòþ äîïîìàãàº.
Òðåáà áóëî áà÷èòè î÷³ ñèíà,

êîëè â³í âïåðøå éîãî ïîáà÷èâ.
Ùàñòþ íå áóëî ìåæ. ×³ïñ ùå ìàëåíüêèé, àëå âæå ÷³òêî çíàº, õòî
éîãî ãîñïîäàð. Çàõèùàº ²âàñèêà,
äçÿâêàþ÷è íà íàñ.
²ì’ÿ âèáèðàâ ñèí. Ïåðøèì ç
âàð³àíò³â áóâ Ñï³ðò³ê — ì³ñÿö³
áåçïåðåðâíîãî ë³êóâàííÿ äàëèñÿ
âçíàêè. Ïîò³ì Øïðèö òà Äåêñàìåòàçîí. ² îò íàðåøò³, êîëè ïî÷óëè ×³ïñ, âñ³ ç ðàä³ñòþ âèäèõíóëè.
²âàñèê — áîºöü. Â³í áîðåòüñÿ
ô³çè÷íî òà äóõîâíî. ²íêîëè íàâ÷àþ÷è íàñ, äîðîñëèõ, ñèë³ äóõó
òà ñò³éêîñò³.
Íàðàç³ áàòüêè çáèðàþòü ãðîø³ íà ìàéáóòíº ë³êóâàííÿ, ÿêå
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ìàþòü ï³ä³áðàòè ²âàñèêó. Êàðòà ÏðèâàòÁàíêó: 5168 7573 0588 4035 — Áåäð³é
ªâãåí³ÿ Âîëîäèìèð³âíà (ìàìà)

 Íà Äåíü Âàëåíòèíà,
14 ëþòîãî 2019 ðîêó, ó Â³ííèö³ â³äáóäåòüñÿ òðàäèö³éíèé ïðîåêò «Äàâàé
îäðóæèìîñÿ». Ïàðàì
ïðîïîíóþòü çðîáèòè «ðåïåòèö³þ» ñ³ìåéíîãî æèòòÿ
òà îòðèìàòè ñâ³äîöòâî ïðî
øëþá, êîòðå ä³ÿòèìå ëèøå
äåíü.
Îðãàí³çàòîðè ï³äãîòóâàëè
òàêîæ íîâèé ïðîåêò —
«Çàëèø âàëåíòèíêó — çíàéäè ïîëîâèíêó» äëÿ òèõ,
ó êîãî ùå íåìàº ïàðè.
Çàÿâêó íà «Äàâàé îäðóæèìîñü» («Îäðóæåííÿ
íà îäèí äåíü») ìîæíà ïîäàòè çà ïîñèëàííÿì:
goo.gl/T1FtSA
Çàÿâêó íà «Çàëèø âàëåíòèíêó — çíàéäè ïîëîâèíêó» ìîæíà ïîäàòè òóò:
goo.gl/RFtd6p

Проти хутра
на конкурсі
 Â³ííè÷àíêà Îëüãà Ãàðáàçåé êàæå, ùî
«õóòðî — öå íå ïðî çàìîæí³ñòü òà ñòàòóñí³ñòü,
à ïðî âáèâñòâî». Æ³íêà
çàêëèêàº â³äìîâèòèñÿ â³ä
äåô³ëå ó õóòðÿíèõ âèðîáàõ
íà êîíêóðñ³ êðàñè «Ì³ñ
Â³ííèöÿ» ³ 29 ñ³÷íÿ ïîäàëà
ïåòèö³þ «Í³ õóòðó íà êîíêóðñ³ êðàñè Ì³ñ Â³ííèöÿ»
«Ñâ³òîâ³ áðåíäè â³äìîâèëèñÿ â³ä âèêîðèñòàííÿ
õóòðà. À ó Â³ííèö³ äóìàþòü, ùî õóòðî âñå ùå º
ìîäíèì?» — ïèøå ó ïåòèö³¿ æ³íêà. Äîëó÷èòèñÿ
òà ïðîãîëîñóâàòè ìîæíà
çà ïîñèëàííÿì:
goo.gl/YkJWNU

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

Наталія
Могилевська
28 лютого у Вінниці

Коцюбинського

Родина за хвилину
Комедія, 6.02, поч. о 10.00, 19.45
7.02–13.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Крід ІІ: спадок Роккі Бальбоа
Драма, 6.02, поч. о 15.40, 21.55
7.02–13.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Скло
Детектив, 6.02, поч. о 15.25
7.02–13.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Зелена книга
Комедія, 6.02, поч. о 17.35
7.02–13.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Почни спочатку
Комедія, 6.02, поч. об 11.30, 18.10
7.02–13.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

ВИСТАВКИ

КОНЦЕРТИ
Проводжати зиму й
зустрічати весну Вінниця
буде з найяскравішою
співачкою України.
28 лютого о 19.00 у вінницькому Будинку
офіцерів — приголомшлива Наталія Могилевська з
новою весняною програмою. Нас чекає незабутня
феєрія, концерт-свято, улюблені хіти, прем’єри нових
композицій і численні сюрпризи.
Гарні пісні, повні почуттів та емоцій, нікому не дозволять всидіти на місці. Танцювати й підспівувати — от навіщо ви прийдете на цей концерт.
Своєю шаленою харизмою і невгамовною жагою
до нових перемог Наталія Могилевська вже більше
24 років надихає мільйони шанувальників. Народна
артистка України, переможниця «Танців із зірками»,
чудова співачка, блискуча акторка, стильна телеведуча, амбіційний продюсер — багатогранність
її таланту вражає. Кожен виступ Наталії Могилевської — це завжди грандіозне шоу, виключно
гарний настрій і найсильніші емоції. І ви отримаєте
їх сповна 28 лютого о 19.00 у Будинку офіцерів.
Квитки — 200–700 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садовського, Вінницької Вежі, «Універмагу» і «Магігранду».
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Свято шансону.
Сергій Піскун
7 березня у Вінниці
Грандіозне свято
шансону і найдушевніших
пісень. Напередодні
8 Березня — великий
сольний концерт Сергія Піскуна «Алые розы —
одній тобі» у Вінниці.
Сергія Піскуна називають відкриттям року у жанрі
шансон. Його хіти «Когда-нибудь ты пожалеешь»,
«Алые розы», «Звезды и луна», «Снежинки», «И зазвучит», «Тобой живу», «Если бы не ты» не «сходять» з ефіру радіо «Шансон», набирають сотні
тисяч переглядів у Інтернеті і по праву займають
гідні позиції у хіт-парадах і рейтингах даного жанру.
Щиросердечні композиції про кохання та почуття.
Зрозумілі тексти, що пробуджують емоції і почуття
слухача. Сильний голос і вміння з першої секунди
запалити публіку. На концертах Сергія Піскуна —
завжди особлива і надзвичайно душевна
атмосфера.
У цьому всі вінничани переконаються 7 березня
о 19.00 у Будинку офіцерів. Будуть всі найкращі
хіти, ексклюзивні прем’єри і незабутнє свято.
Квитки — 100–300 гривень.
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку
офіцерів, театру Садовського, Вінницької Вежі,
«Універмагу» і «Магігранду». Безкоштовна
доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–
63, (093)101–00–63. Організатор — компанія
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)

Уроки хімії та фізики від «Шаленої лабораторії»

Смертельний лабіринт

Кожну суботу з 12 до 13 години наукове шоу «Шалена лабораторія»
запрошує на захоплюючі уроки хімії та фізики, на яких все димить,
тріщить і горить! Вік дітей — 6–12 років. Адреса — вул. Костянтиновича, 35,
центр «Орігамі». Вартість одного уроку 100 грн.

Трилер, 6.02, поч. об 11.55, 13.50, 19.45

Зустріч однокласників

Виставка роботів
та трансформерів
До 24 лютого ви можете
відвідати унікальну
виставку роботів та
трансформерів з металу
в повну величину. На ній
представлено більше 20 роботів із металу. Оптимус Прайм — висота якого 3,5 м. Бамблбі — вага
якого більше тонни, справжня машина трансформер та шоу танцюючих роботів. Виставка
працюватиме з 10.00 до 21.00. Місце: ТЦ Plaza
Park (вул. Келецька, 117 б). Довідки за телефонами: (09)9057323, (063)4221427, (099)3432657.

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) працює
унікальний музей, який налічує близько 5037 моделей транспорту. Виставка унікальна і дуже дорога,
розподіляється на кілька частин: вантажні, легкові,
спеціальні автомобілі, автобуси, мотоцикли, військова
техніка ручної роботи (збірки), а також потужна колекція живих двигунів автомобілів, вузлів і агрегатів.
У музеї в межах програми виховання дітей та
молоді будуть безкоштовні групові екскурсії для
школярів, для решти відвідувачів вхід платний,
але за доступними цінами — 20 грн для дорослих,
для пенсіонерів і студентів — 10 грн.

Музей української марки ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української марки
представлені одні з найцікавіших марок, деякі з
них є лише в одному екземплярі. У повній колекції
пана Олександра є марки, датовані від 1850 року,
гашені в різних українських містах. Музей української марки ім. Якова Балабана можна відвідати щодня, крім понеділка, з 10-ї до 18-ї години.
Школярам та студентам вхід безкоштовний.
Відвідати музей можна за адресою: вул. Соборна,
26. Телефон для довідок (099)534-30-20.

Комедія, 6.02, поч. о 18.00

Скло

ТЕАТР

Детектив, 6.02, поч. 21.40

«Птаха Невдаха.
Чоловіча версія»
— комедія з
сюрпризом

Астерікс і таємне зілля
Анімація, 6.02, поч. о 10.20

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Великий злий лис та інші історії
Анімація, 6.02–13.02, поч. о 10.00, 12.00, 14.00

Зустріч однокласників
Комедія, 6.02, поч. о 16.00, 18.00, 20.00
7.02–13.02, поч. о 16.00, 18.00

Дивізіон надії
Драма, 7.02–13.02, поч. о 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)

15 та 16 лютого у Креативному просторі
«Артинов», що на вул.
Архітектора Артинова, 12 А, на вас чекає комедія
«Птаха Невдаха чоловіча версія» від Тараса Мазура,
режисера рок-опери «Біла ворона», трагіфарсу
«Народний Малахій», комедії для дорослих «Занадто
одружений таксист».
Лише Удача вирішує, як будуть поєднані абсолютно незнайомі один одному чоловіки, які в житті ні
за яких умов би не зустрілися, тим більше пізно
вночі, на порожній трасі за загадкових обставин.
Початок вистави о 19.00. Вартість квитка 125 грн.

Скло
Детектив, 6.02, поч. о 15.30, 16.50, 18.00, 20.30,
21.40, 23.00
7.02–13.02 довідка — за тел. (096)003–50–50

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

Лісова пісня
Міф з прадавніх часів, 6.02, поч. о 16.00

Смертельний лабіринт
Трилер, 6.02, поч. о 9.10, 11.20, 12.10, 14.20,
16.30, 18.40, 20.50, 23.00
7.02–13.02 довідка — за тел. (096)003–50–50

Дядя Ваня
Комедія, 7.02, поч. о 18.30

KVITKA
Родина за хвилину

Пісня наяву й у снах, 8.02, поч. о 18.30

Комедія, 6.02, поч. об 11.50, 14.20, 19.10
7.02–13.02 довідка — за тел. (096)003–50–50

Селфі зі склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія, 8.02, поч. о 19.00

1+1: Нова історія
Комедія, 6.02, поч. о 9.30. 19.20
7.02–13.02 довідка — за тел. (096)003–50–50

Дванадцять місяців

Передчуття

Замовляю любов

Трилер, 6.02, поч. о 10.00, 22.00
7.02–13.02 довідка — за тел. (096)003–50–50

Мала сцена. Комедія для дорослих
9.02, поч. о 18.00

Казкова історія для дітей, 9.02, поч. о 12.00

Дванадцять місяців

Комедія «Він —
моя сестра»

Казкова історія для дітей, 12.02, поч. об 11.30

Моя чарівна леді
Мюзикл, 12.02, поч. о 16.00

Ніч Святого Валентина
Фантазії на тему кохання, 13.02, поч. о 18.30

Бог пообіцяв...
Мала сцена. Зворушлива комедія про просте, про
вічне, 13.02, поч. о 16.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 14.02, поч. о 18.30

«Про що мовчать
чоловіки, або
Дикун FOREVER»
До Дня всіх закоханих!
Найвеселіша вистава про
кохання і стосунки «Про
що мовчать чоловіки, або
Дикун FOREVER» 16 лютого о 19.00 у Вінницькому театрі імені Садовського.
Під час перегляду кожен глядач отримає море задоволення. Більше того — чимало чоловіків впізнають
себе, а жінки — своїх суджених. Кохання, стосунки, ревнощі, право на владу у родині, відношення
до друзів і світу — теми, які піднімаються у виставі,
близькі всім без винятку.
Усі, хто бачив цей сучасний, розривний і мегавеселий шедевр, вам підтвердять: «Варто йти!»
Квитки — 300–380 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офіцерів, Вінницької Вежі, «Універмагу» і «Магігранду».
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

4 березня о 19.00 у театрі
імені Садовського —
одна з найсильніших
вистав сучасності
«Він — моя сестра» з
народними артистами
України Володимиром Горянським та Анатолієм
Хостікоєвим у головних ролях! Сміливі й незвичні
образи, яскравий грим й чудові декорації, музика,
танці і… надпотужний глибокий сюжет. «Він —
моя сестра» — суперкомедія не лише тому,
що дарує море радості, посмішок й позитиву
кожному глядачу. Ця вистава робить нас іншими.
Сповнює серця теплом та любов’ю, нагадуючи,
що головне — не обгортки, а — те, що всередині
людської душі…
Полюбити наше дивовижне й непередбачуване
життя, пізнати ціну щирої дружби, позбутися
стереотипів, навчитися довіряти своєму серцю
і вчасно розгледіти справжній зміст людських
стосунків. Ви будете сміятися й співпереживати
героям, а дві години пролетять — як одна мить.
Квитки — 220–450 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, Вінницької
Вежі, «Універмагу» і «Магігранду». Безкоштовна
доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–
63, (093)101–00–63. Організатор — компанія
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 30 грн

Півтори жмені
Казка з полонини, 9.02, поч. об 11.00 та 13.00

Веселе мишеня
Пригодницька казка. 10.02, поч. об 11.00 та 13.00
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ПРОВЕРКА ЧУВСТВ
ДНЕМ ВАЛЕНТИНА
Удивим любимых?  Есть праздники,
которых мы ждем с нетерпением и трепетом,
есть праздники, которые мы просто любим.
А есть день, который у одних вызывает
радость, а у других — только раздражение.
Диаметрально противоположные эмоции
связаны с наличием или отсутствием
отношений, а также их качеством
Ñàìîå îñíîâíîå â îòíîøåíèÿõ,
è òî íà ÷åì îíè ñòðîÿòñÿ, — ýòî
÷óâñòâà è ýìîöèè. Âîò ïðàçäíèêè
ñóùåñòâóþò äëÿ òîãî, ÷òîáû ëþäè
ìîãëè (ïî ïîâîäó) ïðîÿâëÿòü ñâîè
÷óâñòâà è ýìîöèè, è âûçûâàòü
èõ ó äðóãèõ. Ñàìîå ïðîñòîå
âûðàæåíèå ÷óâñòâ — ýòî ïîäàðîê.
Õîòÿ ìíîãèå óâåðåíû — ãëàâíîå âíèìàíèå. Ìîæíî ñîéòèñü
íà êîìïðîìèññå è âûðàæàòü ÷óâñòâà âíèìàòåëüíûìè ïîäàðêàìè.
Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà íå ñàìàÿ âàæíàÿ äàòà â ãîäó, íî äëÿ
ìíîãèõ îïðåäåëÿþùàÿ ñòåïåíü
è óðîâåíü îòíîøåíèé. Ïîýòîìó
ñ ïîäàðêàìè ëó÷øå îïðåäåëèòüñÿ çàðàíåå. Ýòîò ïðàçäíèê
íå î áàñíîñëîâíûõ òðàòàõ, ñêîðåå
î íåæíîñòè è íàáëþäàòåëüíîñòè. Òî åñòü íàäî çíàòü è ÷óâñòâîâàòü, ÷òî íà äàííîì ýòàïå
âàøèõ îòíîøåíèé ïàðòíåðó òî÷íî ïîíðàâèòñÿ. Âûçâàòü ðàäîñòü
è áëàãîäàðíîñòü ìîæíî ïðîñòûì
ìåòîäîì — ñëóøàòü, ÷òî ãîâîðèò
âàø ëþáèìûé ÷åëîâåê. Ëþáîé
èç íàñ âðåìÿ îò âðåìåíè ïðîèçíîñèò ôðàçû: «Õî÷ó ïîïàñòü
íà êîíöåðò…», «Âûøëà íîâàÿ
êíèãà ëþáèìîãî àâòîðà», «Ñêîðî áóäåò ïðîõîäèòü êëàññíûé
ñåìèíàð…» Òàêèå ôðàçû âñåãäà
î íàøèõ æåëàíèÿõ, è íå âàæíî,
ýòî íîâàÿ ñóìêà, ãóáíàÿ ïîìàäà,
óäî÷êà èëè ÷åõîë íà ðóëü àâòîìîáèëÿ. Çàäåðæèòå ýòè ôðàçû â ãîëîâå (åñòü åùå âðåìÿ) è ñòàíüòå
äëÿ äðóãîãî âîëøåáíèêîì.
Åñëè ïàðòíåð ìîë÷óí è êîíñïèðàòîð, ñïðîñèòå íàïðÿìóþ:
«Õî÷ó ïîäàðèòü ïîäàðîê, ÷òî
ïðèíåñåò ðàäîñòü»? Ýôôåêò
íåîæèäàííîñòè è âîëøåáñòâà,
êîíå÷íî, áóäåò óòðà÷åí, çàòî

êîìïåíñèðóåòñÿ óâåðåííîñòüþ
â òîì, ÷òî íå ïðîãàäàëè.
Êñòàòè, ïî îòíîøåíèþ
ê ïðàçäíèêàì è ïîäàðêàì (îñîáåííî â ýòîò äåíü) ìîæíî ïîíÿòü óðîâåíü âîâëå÷åííîñòè
âàøåãî ïàðòíåðà â îòíîøåíèÿ.
Åñëè íà «òîé ñòîðîíå» çà íåêîòîðîå âðåìÿ äî äàòû íà÷èíàþòñÿ ðàçìûøëåíèÿ íà òåìó «íåò
ó íàñ â ñòðàíå òàêîãî ïðàçäíèêà», «ýòî äåíü ñóìàñøåäøèõ»,
«ïî÷åìó äëÿ âûðàæåíèÿ ëþáâè
íóæíî ïðèäóìûâàòü êàêèå-òî
äàòû», ïîíÿòíî, ÷òî ïàðòíåð

Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ
íå ñàìàÿ âàæíàÿ
äàòà â ãîäó. Íî äëÿ
ìíîãèõ îïðåäåëÿþùàÿ
ñòåïåíü è óðîâåíü
òåêóùèõ îòíîøåíèé
ÿâíî íå â âîñòîðãå îò âàñ è âàøèõ îòíîøåíèé. (Áûë áû âîñòîðã, áûëî áû æåëàíèå ïîäàðèòü
âåñü ìèð). Åùå õóæå, êîãäà ïåðåä
ïðàçäíèêîì, âû êàê áû íè÷åãî
íå ïëàíèðóåòå, íàìåêîâ íå ïðîèçâîäèòå è ñëûøèòå: «÷åðò, äåíåã íåò», «ëó÷øèé ïîäàðîê, ýòî
ÿ» — âû ÿâíî íàäîåëè ÷åëîâåêó,
è êàê-òî ïðîïóñòèëè ýòîò ìîìåíò. Îáèæàòüñÿ íà ýòî — ïóñòàÿ
òðàòà âðåìåíè è íåðâîâ, ëó÷øå
çàéìèòåñü ñîáîé è ïîèñêîì äðóãîãî ïàðòíåðà. Èëè ïîñìîòðèòå
â çåðêàëî, âîçìîæíî âû äàâíî
óæå çàäîëæàëè ïî ñ÷åòàì. È òîãäà
ñîâåò äëÿ âàñ — õîòèòå, ÷òîáû
âàì äàðèëè ïîäàðêè — äàðèòå
ñàìè. Íå ìîæåòå ñåáå ýòîãî ïîçâîëèòü — íå òÿíèòå ñ äðóãèõ.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 7-13 ЛЮТОГО

ОВЕН
Не варто афішувати подробиці свого особистого життя.
Зайва балакучість цього
тижня здатна зруйнувати
навіть давно сформовані
стосунки.

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЕГО
ТО, ЧТО ОН ТАК ХОТЕЛ
Каждый мужчина, в душе остается ребенком, только игрушки
дорожают. Эра гаджетов расширяет возможности выбора
подарков для него. Наушники, аксессуары для ноутбука
и телефона… Если парень автомобилист, тут вообще масса
вариантов.

— Радовать своих любимых
подарками — это очень хорошая традиция, которой в
нашем менталитете очень
не хватало. Всё-таки новый
год и день рождения — это
немножечко не то. Там мы
благодарим родных и близких просто за то,
что они есть в нашей жизни. На 14-е же февраля всё иначе. Тут создаётся атмосфера

Постарайтеся приділити
більше часу спілкуванню з
коханою людиною. Вона потребує схвалення і підтримки. Не варто занадто багато
часу приділяти роботі.

БЛИЗНЮКИ
ЭКСТРЕМАЛЬНО
Если партнер любит яркие впечатления и адреналин, тогда
можно порадовать его уикендом в горах. Лыжи, сноуборды,
глинтвейн, романтика. Более бюджетный вариант тюбы
в Шкуринцах. Там тоже горки, снег, глинтвейн и радость, прямо
как в детстве.
СЕРТИФИКАТ НА МАССАЖ
Если вы хотите разнообразить массаж вашего партнера чем-то
еще, кроме классического «рельсы-рельсы, шпалы-шпалы»,
самое время купить сертификат на процедуру массажа в салоне.
Профессионалы своего дела расслабят вашу вторую половину
и приведут тело в тонус.
ПОДАРОК СВОИМИ РУКАМИ
Речь не о вязаных носках и вышитом платочке. Сделайте
любимому корзину вкусностей или шампуры. Шашлык, колбаски,
рыбка красная, креветки, сало с беконом, да все, что угодно,
можно нанизать или положить в подарок. Украсить пивом или
другим любимым напитком. Главное, от души и хенд мейд.

ЧЕМ ПОРАДОВАТЬ ЕЕ
НЕОБЫЧНЫЙ УЖИН
Давно готовили? А голым? Мужчина, который вкусно готовит,
это сексуально, голый мужчина на кухне, это кулинарный
артпроект. Благо, в интернете сейчас достаточно рецептов
и видео-инструкций по приготовлению интересных вещей.
Можете загуглить пасту карбонара или болоньезе, а лучше
зажарьте кусок мяса.

Усе змінюється, не чіпляйтеся за минуле. Вас чекає дуже
романтичне майбутнє. Цього
тижня вам належить вислухати пристрасні визнання
в коханні. І їм можна вірити!

РАК
Емоції і імпульсивність можуть перешкодити вам поліпшити взаємини з коханою
людиною. Можливі бурхливі
з'ясування стосунків.

ЛЕВ
Можливо, в ході серйозної
перевірки на міцність, яка
має прийти цього тижня,
ваші стосунки зазнають певних змін. У вас прокинеться
підозрілість і схильність
чіплятися до дрібниць.

ДІВА
Не вимагайте від коханої людини занадто багато. Наскільки б близька до досконалості
вона не була, цього тижня
ви будете особливо нещадні
до найменших недоліків.

ТЕРЕЗИ
З'ясування стосунків не принесе ніякого результату,
а ваша ображена фізіономія
лише розсмішить оточуючих.
Так що не ставте себе в безглузде становище.

ГОЛАЯ ФОТОСЕССИЯ
Мужчины любят рассматривать красивое тело женщины,
особенно любимой. Чего уж скромничать, девушки тоже собой
любуются, особенно, если кадр удачный или зеркало «доброе».
Профессиональная съемка в стиле ню — отличный подарок для
нее (будет о чем вспомнить и хвастаться перед подругами).

СКОРПІОН

ПОЕЗДКА В РОМАНТИЧЕСКОЕ МЕСТО
Есть много романтичных мест, куда можно съездить в День
влюбленных. Если время не позволяет колесить по стране,
можно обойтись и своим городом. Например, прийти в то место,
где у вас было первое свидание. И в этот день вспомнить все
приятные события вашего знакомства.

СТРІЛЕЦЬ

ЮВЕЛИРНОЕ УКРАШЕНИЕ
Маленькое красивое украшение всегда радует глаз, как наверное
самый беспроигрышный вариант. Это может быть кольцо или
серьги, или особый пирсинг. Продавцы ювелирного магазина
с радостью подскажут вам интересный вариант.

КОЗЕРІГ

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ

ТЕЛЕЦЬ

любви, романтики, даже эротики. Празднование этого дня очень важно, особенно в
стране, где «секса нет». Дело в том, что вместе с «отсутствием секса» у многих наших
людей (особенно у старшего поколения)
часто возникают проблемы с выражением
любви. Это не принято. У очень большого количество пар последнее признание
в любви было перед стенами ЗАГСа или
после рождения ребёнка. Но в жизни-то
есть и другие моменты. И для каждого чело-

века очень важно любить и быть любимым,
понимать, что всё, что он делает ради семьи
и отношений, не только видно, но и ценится. Этот праздник помогает создавать новое
поколение.
Поколение, которое не боится проявлять любовь не только в значимые события жизни,
но и просто так. А праздник святого Валентина — это скорее напоминалка.
Очень важная напоминалка о том, что вы
любите и любимы.

Частіше спілкуйтеся з коханою
людиною, намагайтеся вибудувати свої плани таким чином, щоб вони враховували
бажання другої половинки.
Варто заздалегідь обговорити, чого ви обоє хочете.
Цікава і насичена робота
поглинає майже весь вільний
час, що може викликати
невдоволення коханої
людини. Постарайтеся приділяти їй більше часу, щоб вона
відчувала, що потрібна вам.
Вам пора розібратися в ситуації, що склалася. Вас щось
явно не влаштовує в близьких стосунках з партнером.
Вирішіть для себе, чого ви
хочете, і направте ваші зусилля в більш вузьке русло.

ВОДОЛІЙ
Можливо, зваживши всі за і
проти, ви готові зважитися
на рішучий крок, зв'язавши
свою долю з коханою людиною. Субота — вдалий день
для нових знайомств.

РИБИ
Вас чекають зміни в особистому житті. Не варто вам
продовжувати стосунки,
якщо вони просто увійшли
в звичку. Краще спробувати
знайти щось нове.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ГАННА БЕРҐЕН (22),
ПРИВАТНИЙ ПІДПРИЄМЕЦЬ

На роботі
пересварилися жінки.
Начальник, втративши
терпіння, кричить:
— Тихо! Нехай говорить
та, котра найстарша.
Усі негайно замовкли.

***

Молода жінка веде по шосе автомобіль з
великою швидкістю. Подруга, що сидить
поряд з нею, говорить:
— Ти могла би їхати не так швидко?
У мене все мерехтить перед очима!
— А ти зроби так, як я.
— Як?
— Закрий очі.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-20
RIA-2019
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ГОРОСКОП
ОВЕН

Аліна, 26 років

Займитесь духовным
развитием и самообразованием.

Обожнюю коней і колекціонувати
фіалки. Люблю подорожувати, мрію
об’їхати 100 країн світу.

ТЕЛЕЦ
Безудержное стремление к
цели, какой бы она ни была,
ничего хорошего не сулит.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та коротку
розповідь про себе на e-mail:

БЛИЗНЕЦЫ

miss@riamedia.com.ua.

Впереди многообещающие
предложения, но вы должны
проявить активность.

Запрошення до конкурсу
«Міс RIA»-2019 і безкоштовну
професійну фотосесію
від фотостудії «INDIGO» отримають
найвродливіші учасниці.

РАК
Неплохое время для того,
чтобы уверенно подняться
по карьерной лестнице.

ЛЕВ
Завершайте неотложные
дела и исправляйте ошибки, которые могут внезапно
обнаружиться.

***

Критик:
— Яка чудова річ! Яке бачення. Яка
експресія!
Художник:
— Так. Це як раз то місце, об яке
я витираю фарби.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2018» НА:

ДЕВА
Сейчас лучше действовать
старыми испытанными
методами.

***

На прийомі у психіатра:
— Лікарю, цілими днями я говорю
до свого чоловіка, а він у відповідь —
ні слова. Думаю, у нього серйозне
захворювання.
— Це не захворювання. Це — талант.

ВЕСЫ
В любых делах ищите для
себя пользу, альтруизм
не принесет вам толку.

СКОРПИОН

***

— Купуйте квіти! Купіть букетик для жінки!
— Я не одружений!
— Тоді для коханої!
— Немає в мене ніякої коханої.
— Купіть тоді в честь того, що у вас таке
безтурботне життя.

***

Запросивши гостей, чоловік ховає
частину книжок.
— Навіщо? — дивується жінка. — Невже
ти боїшся, що вони щось вкрадуть?
— Ні, що за дурощі! Ні, звісно. Але вони
можуть їх впізнати!

Вам придется принимать
важные решения и пожинать их плоды.

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

СТРЕЛЕЦ
Вы сравнительно легко
разрешите все вопросы,
отложенные в долгий ящик.

БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

КОЗЕРОГ
Основа вашей успешности — это правильное
использование связей.

ВОДОЛЕЙ
Большую часть времени
посвятите завершению
неотложных дел.

***

— Мамо, чому ти завжди стоїш біля
вікна, коли я співаю?
— Щоб люди не подумали, що я тебе б’ю.

***

Тільки наші чоловіки сміються над
жінкою за кермом, сидячи в трамваї.

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

РЫБЫ
Прислушайтесь к себе,
и вы поймете, как поступить в сложной ситуации.

РЕКЛАМА
444084

443838

442993

439945

