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РЕМОНТУЮТЬ 
БАСЕЙН «СКА»

с. 5

с. 17

 Зранку, 9 березня, 
айтішник Костянтин 
Писарчук на Infiniti 
наздогнав Chery Tiggo 
служби таксі. Від удару 
Infiniti зніс огорожу 
заправочної станції, а 
таксі зіткнулося зі стовпом 
 Водій Chery Олег 
Олексієнко отримав тяжкі 
травми і досі не прийшов 
до тями в лікарні. Що 
ще відомо про ДТП, яка 
сколихнула всю Вінницю 

446282

РЕКЛАМА

«ЗНЯЛА ПОРЧУ» 
НА 5 МІЛЬЙОНІВ 
 Починається суд над жінкою, 
яка виманила у вінничанки 
ювелірні прикраси і велику 
суму в доларах. Їй загрожує до 
12 років тюрми

ВЕРХИ НА КВАДРОЦИКЛІ 
 Наприкінці минулого року у 
Вінниці з’явився новий різновид 
дозвілля – прогулянки на 
квадроциклах. Ми випробували 
його на собі, а тепер 
розповідаємо, як воно

с. 4 с. 6с. 18

445991

с. 2

INFINITI ПРОТАРАНИВ ТАКСІ
ПОДРОБИЦІ МОТОРОШНОЇ ДТП НА КЕЛЕЦЬКІЙ 

с. 7 Infiniti та Chery Tiggo розбиті вщент. Перший в’їхав у другого, наздоганяючи в попутному напрямку
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ÍÎÂÈÍÈ

Що потрібно 
вивчати у школі

Ïðîöåñ ³ííîâàö³é, ÿêèé 
íèí³ ïðèòàìàííèé óñ³ì 
ñôåðàì ä³ÿëüíîñò³, âèìà-
ãàº â³ä ëþäèíè çäàòíîñ-
ò³ â íàéêîðîòø³ òåðì³íè 
àäàïòóâàòèñÿ äî çì³í ñå-
ðåäîâèùà òà ãîòîâí³ñòü 
â÷èòèñÿ âïðîäîâæ óñüîãî 
æèòòÿ.

Îäí³ºþ ç íàéâàæëèâ³øèõ 
ïðîáëåì â öüîìó êîíòåêñò³ 
º ï³äâèùåííÿ ÿêîñò³ ñåðåä-
íüî¿ îñâ³òè. Òàêà ïðîáëåìà 
òóðáóº íå ëèøå íàóêîâö³â, 
à é áàòüê³â òà ¿õ ä³òåé, ùî 
ï³äòâåðäèëî íåâåëèêå äî-
ñë³äæåííÿ, ÿêå áóëî ïðîâå-
äåíå ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ.

Âèÿâëåíî òàê³ ïðîáëåìè: 
íàäì³ðíå íàâàíòàæåííÿ ä³-
òåé, â³äñóòí³ñòü ìîòèâàö³¿ 
äî íàâ÷àííÿ, íåêîìôîðòíà 
àòìîñôåðà ó øêîë³, â³äñóò-
í³ñòü ïðàêòèêè, íåçðó÷í³ 
ïàðòè, ïîãàíå îñâ³òëåííÿ, 
íåñòà÷à ï³äðó÷íèê³â, áàãàòî 
ïàïåðîâî¿ ðîáîòè â÷èòåë³â, 
ÿêà çìóøóº ìåíøå ïðèä³-
ëÿòè ÷àñó ó÷íÿì, òîùî.

Àëå êîæíèé òðåò³é ÿê 
îñíîâíó ïðîáëåìó íàçâàâ 
íàÿâí³ñòü ïðåäìåò³â, çíà-
ííÿ ç ÿêèõ â ñó÷àñíîìó ñâ³-
ò³ âèêîðèñòîâóþòüñÿ ìàëî.

Íàïðèêëàä, ðàäÿòü ââåñ-
òè óðîêè ìåä³àãðàìîòíîñò³, 
îðàòîðñüêî¿ ìàéñòåðíîñ-
ò³, îñíîâè âîëîíòåðñòâà, 
ï³äïðèºìíèöòâî, åòèêà 
ñòîñóíê³â ó ñ³ì'¿, åòèêåò, 
óïðàâë³ííÿ ô³íàíñàìè. 
Òàêîæ ëþäè ïðîïîíóþòü 
ðåôîðìóâàòè óðîêè ³í-
ôîðìàòèêè íà êîðèñòü IT-
ñôåðè — ïðèñâÿòèòè âè-
â÷åííþ îñíîâ ïðîãðàìó-
âàííÿ. Äàíà ñôåðà ç ðîêó 
â ð³ê íå âòðà÷àº ñâîº¿ 
àêòóàëüíîñò³. Íàïðèêëàä, 
ó Â³ííèö³ ÷åðåç äâà ðîêè 
ïîáóäóòü IT-öåíòð, à öå 
áëèçüêî 1000 ðîáî÷èõ 
ì³ñöü â IT-ñôåð³.

ДУМКА

ПСИХОЛОГ

Діана Діана 
ПОДОЛЯНЧУКПОДОЛЯНЧУК

ВІКТОРІЯ (49), ПОМІЧНИК 
КУХАРЯ:
— Зараз багато бандитизму, 
як у 90-тих. Учора, напри-
клад, була свідком, як чо-
ловіка вели під руки, а він 
просив про допомогу. 

ІГОР (19), СТУДЕНТ:
— Почуваюсь абсолютно 
безпечно. Вважаю, що ві-
нницькими вулицями можна 
не боятись ходити. Нарікань 
на роботу поліції чи інших 
служб у мене немає. 

КАТЕРИНА (32), ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— З тим становищем, що є 
зараз в країні, ніде не мож-
на почувати себе безпечно. 
Війна, ціни. Ви ж бачите, що 
люди заробляють, як в Укра-
їні, а ціни, як у Європі.

ДІН (49), МІСІОНЕР:
— Переїхав у Вінницю в мину-
лому році з Канади. Почува-
юсь тут добре, ніякої небез-
пеки ніколи тут не відчував. 
Вважаю, що міські вулиці 
безпечні.

ОЛЕНА (50), БЕЗРОБІТНА:
— Рідко буваю у Вінниці, живу 
у Львові. Як на мене, раніше 
було безпечніше. Думаю, що 
це пов'язано з тим, що бага-
то людей, які були засуджені, 
зараз на свободі. 

МИХАЙЛО (51), ВОДІЙ:
— Ніколи не стикався з бан-
дитами, чесно. У нічних 
закладах я ніколи не бу-
вав, вночі сиджу вдома. Як 
на мене, у місті все тихо та 
спокійно.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи почуваєтесь ви безпечно у Вінниці?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ìèíóëîãî ðîêó 
ïðîâåëè òåíäåð 

íà ðåêîíñòðóêö³þ ñïîðòêîìïëåêñó 
íà Çàìîñò³: íà â³äíîâëåííÿ ïðè-
ì³ùåííÿ, ùî íà ßíãåëÿ (êîëèøíÿ 
Ôðóíçå),48 ç áþäæåòó ì³ñòà ïðî-
ïîíóâàëè 44,8 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Ó òîðãàõ íà ProZorro ïåðåìî-
ãëà â³ííèöüêà êîìïàí³ÿ «ÒÁÑ-
ÏÐÎÔ», ÿêà çàïðîïîíóâàëà çðîáè-
òè ðåìîíò áóä³âë³ çà 35 ì³ëüéîí³â 
103 òèñÿ÷³ ãðèâåíü (goo.gl/QfE2sm). 
² íàä öèì ïðîåêòîì, çà ñëîâàìè 
ðîá³òíèê³â íà áóäìàéäàí÷èêó, 
âîíè ïðàöþþòü ç îñåí³ 2018 ðîêó.

І ДЕМОНТАЖ, І МОНТАЖ 
Òåðèòîð³ÿ íàâêîëî ñïîðòêîìï-

ëåêñó îãîðîäæåíà ïàðêàíîì. 

Âñåðåäèí³ ñïîðòêîìïëåêñó ïðà-
öþþòü ðîá³òíèêè, ïîáëèçó áó-
ä³âë³ — ñì³òòÿ ³ çàëèøêè öåãëè.

— Òóò âñüîãî 20–30 áóä³âåëü-
íèê³â. ×àñòèíà ëþäåé ïðîâîäèòü 
äåìîíòàæ êîíñòðóêö³é. À ³íø³ — 
çàéìàþòüñÿ ï³äñèëåííÿì îá’ºêòà. 
Ïîäèâ³òüñÿ íàçàä, òàì âæå ñòÿã-
íóëè ñò³íè ì³æ ñîáîþ. Ðîáîòè 
âèêîíóºìî â êîìïëåêñ³, — ðîç-
êàçàâ áóä³âåëüíèê, ÿêîãî ³íø³ 
ðîá³òíèêè íàçâàëè Ñåðã³ºì.

Ç ôàñàäó îá’ºêòà âæå çíÿëè 
â³êíà òà ÷àñòèíó ñò³í. À ïîçàäó 
âèäíî, ùî ñò³íè ñòÿãíóëè ì³æ 
ñîáîþ ñòàëåâèì êàðêàñîì.

ßê éøëîñÿ â òåíäåðí³é äîêó-
ìåíòàö³¿, ï³äðÿäíèê ìàº âèêîíàòè 
ïåðåë³ê ç 860 (!) âèä³â ðîá³ò, ÿê³ 
ñòîñóþòüñÿ ÿê çîâí³øíüîãî, òàê 
³ âíóòð³øíüîãî ñòàíó êîìïëåê-
ñó. Îïèñóºìî äåÿê³ ç öèõ ðîá³ò: 
ñò³íè áóä³âë³ òà äàõ ìàþòü ï³ä-

РЕМОНТУЮТЬ «СКА» 
ЗА 35 МІЛЬЙОНІВ 
Ще один басейн  З осені 2018 року 
почали ремонтувати спорткомплекс 
«СКА», що на вулиці Янгеля, 48. Кілька 
десятків будівельників розбирають 
комплекс, щоб підсилити каркас. 
Роботи виконує товариство «ТБС-
ПРОФ». На оновлення об’єкта витратять 
35 мільйонів 103 тисячі гривень

ñèëèòè òà óòåïëèòè; ïåðåêëàäóòü 
óñ³ êîìóí³êàö³¿ — òðóáîïðîâîäè, 
åëåêòðîìåðåæó, òåïëîïîñòà÷àí-
íÿ; ìàþòü â³äðåìîíòóâàòè é âñ³ 
çàëè â ñïîðòêîìïëåêñ³, ïîâí³ñ-
òþ îíîâèòè áàñåéí. À íà äîäàòîê 
äî öüîãî — çðîáèòè îçåëåíåííÿ 
òåðèòîð³¿ ïåðåä êîìïëåêñîì: ïî-
ñàäèòè äåðåâà é êâ³òè.

Íà ïàñïîðò³ îá’ºêòà, ùî º ïî-
ðÿä ç áóäìàéäàí÷èêîì, âêàçàí³ 
òåðì³íè âèêîíàííÿ ðîá³ò: ïî-
÷àòîê ðåêîíñòðóêö³¿ 16 æîâòíÿ 
2018 ðîêó, çàâåðøåííÿ — 30 ñ³÷-
íÿ 2020 ðîêó.

ЧИМ ЗАЙМАЄТЬСЯ 
ПІДРЯДНИК 

Òîâàðèñòâî «ÒÁÑ-ÏÐÎÔ», 
ÿêå º ãåíåðàëüíèì ï³äðÿäíè-
êîì ðåêîíñòðóêö³¿ «ÑÊÀ», ìàº 
îñíîâíèé âèä ä³ÿëüíîñò³ áóä³â-

íèöòâî æèòëîâèõ òà íåæèòëîâèõ 
áóä³âåëü.

Çà äàíèìè Clarity Project, çà-
ñíîâíèêîì, êåð³âíèêîì ï³äïðè-
ºìñòâà º Îëåêñàíäð Þðê³âñüêèé 
(goo.gl/MtQxdg) 

Êîìïàí³ÿ âçÿëà ó÷àñòü ó 44 òåí-
äåðàõ íà ProZorro ó 2018 ðîö³. Ç 
íèõ âîíè ïåðåìîãëè ó 11 çàêó-
ï³âëÿõ, ï³äïèñàëè 9 êîíòðàêò³â 
íà çàãàëüíó ñóìó 98,8 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü.

Ñåðåä öèõ ï³äðÿä³â º çàâåð-
øåííÿ áóä³âíèöòâà øêîëè â ñåë³ 
²ëüê³âêà Â³ííèöüêîãî ðàéîíó 
çà 31 ì³ëüéîí ãðèâåíü; ðåêîí-
ñòðóêö³ÿ ñïîðòêîìïëåêñó «Àâàí-
ãàðä» ó ñåëèù³ Áðà¿ë³â Æìåðèí-
ñüêîãî ðàéîíó çà 20,5 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü; áóä³âíèöòâî ÖÍÀÏó 
â ñåë³ Áàá÷èíö³ ×åðí³âåöüêîãî 
ðàéîíó çà 5,09 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Ще у 2014 році поляки з компанії 
Eurosolid мали оновити спорт-
комплекс. А саме: зробити ка-
премонт басейну, солярій, SPA та 
інші водні розваги. Попередній 
кошторис — 150–200 мільйонів 
гривень (goo.gl/1AzMM1).
Щоправда, роботи так і не роз-
почали. Тож вже кілька років 
двоповерхова будівля зі спор-
тивними залами та басейном 
«на замку». Тоді як стан комп-

лексу з роками ставав тільки гір-
шим — пошарпані стіни, побиті 
вікна, розбита плитка басейну.
У 2017-му в мерії публічно заявили 
про завершення діалогу з інвесто-
ром. Заступник мера Владислав 
Скальський казав, що «довгий час 
намагалися знайти ту формулу, 
яка б враховувала інтереси інвес-
тора й інтереси громади. Але в ре-
зультаті вирішили, що польський 
проект закрито» (goo.gl/DCCsv4).

Мали ремонтувати поляки 

На будівництві працюють 20–30 робітників. 
Вони мають оновити спорткомплекс до січня 2020 року
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ÊÐÈÌ²ÍÀË

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 190111

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Íà óìîâàõ àíî-
í³ìíîñò³ 37-ð³÷íà 
â³ííè÷àíêà ïî-

ãîäèëàñÿ ðîçêàçàòè ïðî çëî÷èí, 
æåðòâîþ ÿêîãî âîíà ñòàëà. Æ³í-
êà ïðèõîâóº ïðàâäó â³ä õâîðèõ 
áàòüê³â, àáè íå íåðâóâàëè. Âîíà 
ïîïðîñèëà íå ïîêàçóâàòè ¿¿ îá-
ëè÷÷ÿ ³ íå íàçèâàòè ³ìåí³. Ñâîºþ 
ðîçïîâ³ääþ, ñïîä³âàºòüñÿ, äîïî-
ìîæå ³íøèì íå ïîòðàïèòè â ïî-
ä³áíó ³ñòîð³þ.

— ß ïîãîäèëàñÿ íà çóñòð³÷ ç 
âàìè, ùîá ³íø³ ëþäè íå â³ðèëè 
òàêèì «åêñòðàñåíñàì» ³ çðîçóì³-
ëè: çà ïðîñòî òàê í³÷îãî íå áó-
âàº, — ãîâîðèòü ñï³âðîçìîâíè-
öÿ. — Ó ìåíå æ íà òîé ìîìåíò 
íå áóëî í³ÿêî¿ ï³äîçðè, ùî öå 
ìîæå áóòè øàõðàéñòâî. Âîíà 
òàê àêöåíòè ðîçñòàâèëà. Ä³éñíî 
çà áîëþ÷å çà÷åïèëà. Ä³òè, ðî-

äèíà, áëèçüê³ ëþäè… Îñü öèì 
âîíà ï³äêóïèëà ìåíå. Ìîæëèâî, ³ 
íà çàìîâëåííÿ öå âñå áóëî, òîìó 
ùî ïðîñòî âãàäàòè òàê âëó÷íî 
íå ìîæíà. Áàãàòî äóæå òàêèõ 
äð³áíè÷îê âîíà çíàëà, ïðî ÿê³ 
ìîãëè çíàòè äóæå ìàëî ëþäåé.

ВИПАДКОВЕ ЗНАЙОМСТВО 
Ïîòåðï³ëà â³ä îáìàíó æ³íêà 

(íàçâåìî ¿¿ Ìàðèíîþ) êàæå, ùî 
âñå ñòàëîñÿ â ê³íö³ ëèñòîïàäà 
ìèíóëîãî ðîêó. Âðàíö³ âîíà 
ïîâåðòàëàñÿ ç ìàãàçèíó äîäîìó, 
êîëè íåçíàéîìêà çàïèòàëà, äå 
çíàõîäèòüñÿ íàéáëèæ÷å â³ää³-
ëåííÿ Íîâî¿ ïîøòè. Ä³àëîã ïî-
÷óëà çíàéîìà ïîðó÷ ³ ï³äêàçàëà, 
êóäè éòè. Ìàðèíà çàïðîïîíóâàëà 
æ³íö³ ïðîâåñòè ¿¿, áî îáîì áóëî 
ïî äîðîç³.

— ² âîíà ï³ä³éøëà áëèçüêî 
äî ìåíå, ñêàçàëà, áà÷èòü, ùî 
ÿ äóæå ãàðíà ëþäèíà, ³ ï³äêó-
ïèëà ìåíå òèì, ùî ïî÷àëà ðîç-

ВІННИЧАНЦІ «ЗНЯЛИ ПОРЧУ» 
ЗА 5 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ 
Спосіб обману  Починається суд 
над жінкою ромської національності, 
яка виманила у вінничанки ексклюзивні 
ювелірні прикраси і велику суму в доларах. 
Потерпіла жінка розповіла RIA, як так 
сталося, що вона винесла і віддала 
незнайомці всі цінності, що купувалися 
і складалися роками. Сума збитку в цій 
кримінальній історії перевищує 5 мільйонів 
гривень, тому підозрюваній «світить» 
солідний термін тюрми — до 12 років

ïîâ³äàòè ïðî ÿê³ñü ñ³ìåéí³ ðå÷³, 
ÿê³ ä³éñíî ñï³âïàëè, — ðîçêàçóº 
Ìàðèíà. — Ïðî ä³òåé òàêå êàçàëà, 
ùî ÷óæà ëþäèíà íå ìîæå çíà-
òè. Ðîçêàçóâàëà ïðî ïðîáëåìè ç³ 
çäîðîâ’ÿì äîíüêè, ³ ñïðàâä³ âîíè 
º. Ñêàçàëà, ùî öå ïîð÷à, í³÷îãî 
ñêëàäíîãî, à âîíà — åêñòðàñåíñ, 
öèì çàéìàºòüñÿ ³ äîïîìàãàº ëþ-
äÿì áåçïëàòíî. Â³ääÿêà â³ä ìåíå 
ìîæå áóòè, õ³áà ùî ÿê³ñü ïàðôó-
ìè. Òîáòî í³÷îãî âîíà íå ïðîñèëà 
çà äîïîìîãó.

Çà ñëîâàìè Ìàðèíè, æ³íêà 
íàçâàëàñÿ Òåòÿíîþ Ïàâë³âíîþ. 
Áóëà ïðèñòîéíî âäÿãíåíà, ç ìà-
ê³ÿæåì, ìàí³êþðîì. Ðèñ ðîìñüêî¿ 
íàö³îíàëüíîñò³ ó ñï³âðîçìîâíèö³ 
ç îñâ³òëåíèì âîëîññÿì, ÿê êàæå 
Ìàðèíà, âîíà òîä³ íå âï³çíàëà. 
Âîíà òóò æå êóïèëà ïîòð³áí³ äëÿ 
çíÿòòÿ ïîð÷³ âîäó, ÿéöÿ. «Ìà-
ðèíà Ïàâë³âíà» ïîâåëà ¿¿ ó äâ³ð 
íà ëàâî÷êó. Öå áóëî â ðàéîí³ 
Öåíòðàëüíîãî ðèíêó.

ОБОВ’ЯЗКОВА УМОВА 
— Ìè çàéøëè â äâ³ð, ïðèñ³ëè, 

âîíà âçÿëà â ðóêè ÿéöå, ÷èòà-
ëà ùîñü òàêå ÿê ìîëèòâà. ² ïî-
ò³ì, êîëè âîíà ðîçäóøèëà ÿéöå, 
òî ìåí³ ïîêàçàëà, ùî òàì, — êàæå 
Ìàðèíà. — Òàì ÿê³ñü øìàòî÷êè 
áóëè. ß ïðèäèâèëàñÿ, í³áè çà-

ðîäêè. ßê æàáåíÿòêî ìàëåíüêå, 
ÿê çì³éêà. ß áà÷èëà öå! Òîä³ âîíà 
ñêàçàëà, ùî âñå íàáàãàòî ñêëàä-
í³øå, í³æ âîíà äóìàëà, ³ ÿêáè 
âîíà çíàëà, ùî öå òàêà ñïðàâà, 
òî á íå áðàëàñÿ. Àëå îñê³ëüêè 
âæå âçÿëàñÿ, òî çàâåðøèòü ñâîþ 
äîïîìîãó…

Ìàðèí³ «åêñòðàñåíñ» ïîÿñíèëà, 
ùî ïîð÷à ðîáèòüñÿ íà êîøòîâ-
íîñò³ ³ ãðîø³. Äàë³ çàïèòàëà, ÷è 
çìîæå âîíà âñå, ùî º, âèíåñòè 
¿é ç äîìó äëÿ îáðÿäó.

— Ìè ïðè¿õàëè äî ìåíå äîäî-
ìó, ÿ âèíåñëà ¿é ³ â³ääàëà êîøòîâ-
íîñò³. Óìîâà ìàëà áóòè âèêîíàíà, 
ùîá âñå ç³áðàòè, íå çàëèøèòè 
í³÷îãî, áî ³íàêøå íå âèéäå, — 
ðîçêàçóº æåðòâà îáìàíùèö³. — 
ß âèíåñëà âñ³ êîøòîâíîñò³ ñâî¿, 
÷îëîâ³êà, ä³òåé. Âñå, ùî áóëî. ² 
ãðîø³. Öå áóëè äîëàðè. Âåëèêà 
ñóìà.

Ñóìè ãðîøåé, â³ääàíèõ øàõ-
ðàéö³, Ìàðèíà íå íàçâàëà. ²ç 
ìàòåð³àë³â êðèì³íàëüíîãî ïðî-
âàäæåííÿ, äíÿìè ïåðåäàíîãî 
íà ðîçãëÿä ñóäó, çíàºìî: éäåòüñÿ 
ïðî 5 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü çàãàëü-
íèõ çáèòê³â â³ä öüîãî çëî÷èíó.

— Òàì áóëî íàáàãàòî á³ëüøå 
îô³ö³éíî¿ ñóìè, áî êîøòîâíîñ-
ò³ êóïóâàëèñÿ ïðîòÿãîì âñüîãî 
íàøîãî ïîäðóæíüîãî æèòòÿ, — 
óòî÷íþº Ìàðèíà.

Äàë³ âîðîæêà ñêàçàëà, ùî éäå 
íà îáðÿä, çàëèøèëà ñâ³é íîìåð 
òåëåôîíó é ïðèçíà÷èëà çóñòð³÷ 
÷åðåç 20 õâèëèí á³ëÿ öåðêâè. Òàì 
âîíà îá³öÿëà ïîâåðíóòè âñå, ùî 
âçÿëà.

— ß ïðèéøëà äî öåðêâè — ¿¿ 

òàì íå áóëî. Òåëåôîí ¿¿ íå â³ä-
ïîâ³äàâ. ² òîä³ ÿ âæå çðîçóì³ëà. 
Ïîäçâîíèëà îäðàçó ÷îëîâ³êîâ³, — 
êàæå Ìàðèíà.

ЕКСКЛЮЗИВНІ РЕЧІ 
— Ó ìåíå ïîò³ì áóâ äóæå âå-

ëèêèé ñòðåñ, — ïðîäîâæóº ïî-
òåðï³ëà. — Ðîçóì³ºòå, êîëè òè 
íà ùîñü çáèðàºø ïðîòÿãîì æèò-
òÿ, êîøòîâíîñò³ êóïóºø… Âñå-âñå 
¿é â³ääàëà. Äèòÿ÷³ ïðèêðàñè, ÿê³ 
ìàëåíüêèì ïîäàðóâàëè áëèçüê³. 
Ñåðåæå÷êè… Íå òàêà ¿õ ìàòåð³-
àëüíà ö³íí³ñòü, ÿê ïàì'ÿòü…

Á³ëüøå ðîçêàçóº ïðî ïðèêðàñè 
÷îëîâ³ê Ìàðèíè. Çà éîãî ñëîâà-
ìè, âîíè áóëè âèãîòîâëåí³ íà çà-
ìîâëåííÿ ³ ìàëè ñîë³äíó âàãó. 
Ò³ëüêè äâà éîãî ëàíöþæêè, ñêà-
çàâ, âàæèëè ìàéæå 500 ãðàì³â.

— Ðå÷³ áåçö³íí³, — ãîâîðèòü 
÷îëîâ³ê. — Öå âñå åêñêëþçèâíå, 
à íå áàçàð ÷è ìàãàçèí. Íå ÿê³ñü 
òàì þâåë³ðí³ âèðîáè, ùî ñòîÿòü 
íà ïîòîö³. Óñå ³íäèâ³äóàëüíî âè-
ãîòîâëÿëîñÿ ³ äàðóâàëîñÿ ñ³ì’¿. 
Àëå ñàìå áåçö³ííå — ìîù³. Òàì 
áóâ ì³é ìîùîâèê ç òðüîìà ÷àñ-
òèíêàìè ç ªðóñàëèìó. Ö³íè ¿ì 
íåìàº. À âîíà âñå «ñïëàâèëà»…

×îëîâ³ê âæå çíàº, ùî ìîù³ 
øàõðàéêà ïðîäàëà íà ïòàøèíî-
ìó ðèíêó çà 85 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Â³í íàäàâ ðåäàêö³¿ ôîòî æ³íêè-
«åêñòðàñåíñà». Äëÿ ïîð³âíÿííÿ 
ñêèíóâ æóðíàë³ñòó ñòîï-êàäð ç 
â³äåî, äå îáìàíùèöÿ âåëà éîãî 
äðóæèíó íà îáðÿä. Òîä³ âîíà áóëà 
îäÿãíåíà â êóðòö³. À â ïîë³ö³þ 
¿¿ äîñòàâèëè âæå â õóòðÿíîìó 
âáðàíí³.

Затримати шахрайку право-
охоронці, як розповів адвокат 
родини Сергій Цепляєв, змогли 
протягом тижня. Підозрювана 
в цьому злочині — 51-річна жін-
ка з Кіровоградської області, яка 
мешкала в Києві. У її квартирі під 
час обшуку не виявили вима-
нених у Марини коштовностей. 
Зате знайшли щойно придбаний 
брендовий одяг. «Екстрасенс» 
не позбулася цінників.
— Не повірите, але слідчий казав, 
що йому було зле після допиту 
затриманої, — каже чоловік по-
терпілої.
— Вольф Мессінг використовував 

свої здібності на благо, а ця лю-
дина, маючи дар, йде на злочини. 
Це великий гріх, — говорить ад-
вокат Цепляєв. — Я вважаю, в неї 
дуже великі здібності, раз може 
ввести людину в такий стан, щоб 
віддала все. І ця жінка все своє 
життя цим займається. Неодно-
разово судима. Зараз вини вона 
не визнає і відмовляється від дачі 
пояснень. Але я вважаю, що пра-
воохоронні органи зібрали всю 
необхідну доказову базу, щоб 
притягнути особу до відповідаль-
ності. Від часу скоєння злочину 
до початку судового розгляду 
минуло три місяці. А це досить 

стислий термін.
Насправді підозрювана жінка 
носить ім’я Фатіма. Вона зараз 
у СІЗО Вінницької тюрми. За ін-
формацією прокуратури облас-
ті, днями обвинувальний акт 
в кримінальному провадженні 
про шахрайство, вчинене в осо-
бливо великих розмірах, пере-
дали на розгляд суду. Уже було 
підготовче засідання. Який саме 
термін покарання для цієї жінки 
просить державне звинувачення, 
почуємо на наступному слуханні. 
Тоді зачитають обвинувачення. 
А санкція статті передбачає від 
5 до 12 років позбавлення волі.

Справа вже в суді 

Ця жінка назвалася Тетяною 
Павлівною. Насправді 
підозрювана в шахрайстві 
носить ім’я Фатіма. Вона зараз 
у слідчому ізоляторі 

«Екстрасенс» (ліворуч) 
веде свою жертву під руку 
і переконує, що безплатно 
допоможе їй вирішити 
проблеми 

– Ìîæëèâî, öå íà 
çàìîâëåííÿ áóëî, òîìó 
ùî âãàäàòè òàê âëó÷íî 
íåìîæëèâî. Âîíà òàê³ 
ïîäðîáèö³ êàçàëà, – 
êàæå ïîòåðï³ëà
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«Óâàãà! Ðîçøó-
êóþòüñÿ îçáðîºí³, 
îñîáëèâî íåáåç-

ïå÷í³ îñîáè!» 
²íôîðìàö³þ ç òàêèì çàãîëî-

âêîì ³ äâîìà ôîòîãðàô³ÿìè ïî-
øèðèâ â³ää³ë êîìóí³êàö³¿ îáëàñ-
íî¿ ïîë³ö³¿. Îäèí ç íèõ — Ãåîðã³é 
Ôåäîðêîâ, 1958 ð. í., äðóãèé — 
24-ð³÷íèé Îëåêñàíäð Æèðíèé. 
Â³ä ïîë³ö³¿ âòåêëè á³ëÿ ñåëà Êîð-
äåë³âêà Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó.

ЗАЛИШИЛИ МАШИНУ І 
ПОБІГЛИ В ПОЛЕ 

Çà ïîâ³äîìëåííÿì ïîë³ö³¿, 8 áå-
ðåçíÿ íà àâòîäîðîç³ Æèòîìèð — 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé íåïîäàë³ê 
Êîðäåë³âêè ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³ 
çóïèíèëè çà ïîðóøåííÿ Ïðàâèë 
äîðîæíüîãî ðóõó àâòîìîá³ëü 
«Àóä³». Ï³ä ÷àñ îãëÿäó àâò³âêè, 
ïàñàæèð ðàïòîâî ä³ñòàâ çáðîþ òà 
ïî÷àâ ñòð³ëÿòè â ïîë³öåéñüêèõ. 

Ïàòðóëüí³ òàêîæ çàñòîñóâàëè òà-
áåëüíó âîãíåïàëüíó çáðîþ, àëå 
çàòðèìàòè çëîâìèñíèê³â íå âäà-
ëîñü. Âîíè çàëèøèëè ìàøèíó òà 
ïîá³ãëè â ïîëå.

ОСОБИ ПІДОЗРЮВАНИХ 
ВІДОМІ 

«Ó ðåçóëüòàò³ ïåðåñòð³ëêè, ïî-
ë³öåéñüê³ íå ïîñòðàæäàëè, — çà-
çíà÷åíî â ³íôîðìàö³¿ ïðî ðîç-
øóê. — Çà â÷èíåííÿ çëî÷èíó, 
ïåðåäáà÷åíîãî ñò. 348 Êðèì³-
íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè (ïî-
ñÿãàííÿ íà æèòòÿ ïðàö³âíèêà 
ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó), ïî-
ë³ö³ºþ ðîçøóêóþòüñÿ Ôåäîðêîâ 
Ãåîðã³é Àíàòîë³éîâè÷, 1958 ð. í. 
òà Æèðíèé Îëåêñàíäð Ìèêîëà-
éîâè÷, 1995 ð. í.

Õòî âîëîä³º ³íôîðìàö³ºþ ïðî 
ì³ñöå ïåðåáóâàííÿ îñ³á, çîáðà-
æåíèõ íà ôîòî, ïðîõàííÿ ïî-
â³äîìèòè çà òåëåôîíàìè: (098) 
599–63–54, (097) 642–44–38 àáî 
102. Ó æîäíîìó ðàç³ íå íàìàãàé-
òåñÿ çàòðèìàòè çëîâìèñíèê³â 

У КОПІВ СТРІЛЯВ АВТОР П’ЯТИ КНИГ
Натворили  Інформацію про 
розшук двох особливо небезпечних 
злочинців поширила обласна поліція 
із застереженням: «У жодному 
випадку не намагайтеся затримати 
зловмисників самостійно — вони мають 
при собі зброю». Один з них — автор 
п’яти художніх книг. Усі вони написані 
за ґратами, де чоловік провів півжиття

ñàìîñò³éíî — âîíè ìàþòü ïðè 
ñîá³ çáðîþ.

Çà ïîñÿãàííÿ íà æèòòÿ ïðàö³â-
íèêà ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó 
çëîâìèñíèêàì çàãðîæóº äîâ³÷íå 
ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ïðîâîäèòüñÿ 
ðîçñë³äóâàííÿ».

КУЛІ НЕ ЗАЧЕПИЛИ 
Ï³ñëÿ îçíàéîìëåííÿ ç ³íôîð-

ìàö³ºþ ïðî ðîçøóê, âèíèêàº 
çàïèòàííÿ ïðî çáðîþ. ¯¿ çàñòî-
ñîâóâàëè îáèäâ³ ñòîðîíè. Êîëè 
³íñïåêòîðè ïåðåâ³ðÿþòü äîêóìåí-
òè ó âîä³¿â, ïåðåáóâàþòü ó áåç-
ïîñåðåäí³é áëèçüêîñò³ äî àâòî-
ìîá³ëÿ. Ìàáóòü, ³ â ö³é ñèòóàö³¿ 
âñå â³äáóâàëîñÿ òàê ñàìî. Ðàïòîì 
ïàñàæèð ä³ñòàâ çáðîþ ³ âèñòðåëèâ 
ó ïàòðóëüíèõ. Ó ðîë³ ïàñàæèðà 
ïåðåáóâàâ ðîçøóêóâàíèé Ôåäîð-
êîâ. Öåé 61-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ïðè-
áëèçíî ïîëîâèíó æèòòÿ ïðîâ³â 
çà ́ ðàòàìè. Ó òàêîãî, áåç ñóìí³âó, 
ðóêà íå òðåìò³ëà, êîëè ñòð³ëÿâ. 
Îäíàê êóëÿ ÷è êóë³ ïðîëåò³ëè 
ìèìî ïàòðóëüíèõ.

Ïðèâåðòàº óâàãó ùå îäíà îáñòà-
âèíà. Íà ïî÷àòêó ³íôîðìàö³¿ çà-
çíà÷åíî, ùî çëîâìèñíèê ñòð³ëÿâ 
«ó á³ê ³íñïåêòîð³â ïîë³ö³¿», à âæå 
äàë³ ôðàçà çâó÷èòü òðîõè ³íàêøå: 
«ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè àâò³âêè ïà-
ñàæèð ðàïòîâî ä³ñòàâ çáðîþ òà 
ïî÷àâ ñòð³ëÿòè â ïîë³öåéñüêèõ».

Ùå îäíå. Çëîâìèñíèêè çàëè-
øèëè ìàøèíó òà ïîá³ãëè â ïîëå. 
×è ïåðåñë³äóâàëè ¿õ ïîë³öåéñüê³? 
Ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî öå íå éäåòü-
ñÿ. Ñòàíîì íà 12 áåðåçíÿ, çëî-
âìèñíèê³â íå âäàëîñÿ ðîçøóêàòè. 
²íôîðìàö³ÿ ïðî íèõ ïîøèðåíà 
íå ò³ëüêè ó íàø³é, à é â ñóñ³äí³õ 
îáëàñòÿõ.

У грудні 2015 року один з утіка-
чів — Георгій Федорков — захо-
див до редакції RIA. Наприкінці 
того ж місяця в галереї «Інтер-
Шик» презентував свою п’яту 
книгу. Вона називалася «Жизнь 
в законе» (попередня мала на-
зву «Жизнь вне закона»). Про 
це журналіст дізнався під час 
розмови з Федорковим. Бага-
то говорив про те, як не просто 
було писати в ув’язненні.
На запитання, за що відбував 
покарання, спершу зауважив, 
що повністю переосмислив своє 
життя. Мовляв, все, що було ра-
ніше, залишилося у минулому і 
більше не повториться.
За його словами, перший раз 

засудили за бійку, було це 
у молодості. Два роки дали. 
Потім були квартирні крадіжки. 
15 років отримав за вбивство. 
Переконує, що не має за собою 
такого гріха, що це не він позба-
вив життя людину. Останній раз 
опинявся за ґратами за кредитні 
махінації. Хоча стверджує, що 
до цього також не мав стосунку.
На волю вийшов 2 жовтня 
2015-го. Рік перебував під по-
стійним наглядом правоохо-
ронців. Якщо буде доведено 
злочин про озброєний напад 
на поліцейських, що стався біля 
села Корделівка, Федоркову за-
грожує довічне ув’язнення. Так 
пояснили в поліції.

П’ять книг написав за ґратами. За що сидів?

Один з розшукуваних злочинців Георгій Федорков (зліва) 
у грудні 2015 року говорив, що переосмислив своє життя, 
і те, що було в минулому, більше не повториться 

ÊÐÈÌ²ÍÀË
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Ðàíêîì 9 áå-
ðåçíÿ ó Â³ííèö³ 
íà âóëèö³ Êåëåöü-

ê³é ñòàëàñÿ ìîòîðîøíà àâàð³ÿ: 
óëàìêè Infiniti òà Chery Tiggo 
ðîçêèäàëî íà ê³ëüêà äåñÿòê³â 
ìåòð³â íàâêîëî ì³ñöÿ ÄÒÏ. Ïî-
ñòðàæäàëè ÷åòâåðî ëþäåé, äâîº 
ç ÿêèõ çàëèøèëèñÿ â ë³êàðí³. Â³ä 
óäàðó Infiniti çí³ñ îãîðîæó çàïðà-
âî÷íî¿ ñòàíö³¿, à òàêñ³ ç³òêíóëîñÿ 
ç³ ñòîâïîì.

Çà ³íôîðìàö³ºþ ñë³äñòâà, 
Infiniti ðóõàâñÿ Êåëåöüêîþ â á³ê 
ì³êðîðàéîíó Âèøåíüêà òà â’¿õàâ 
ó àâòî òàêñ³ Chery Tiggo, ÿêå áóëî 
ïîïåðåäó.

Çà êåðìîì åë³òíîãî àâòîìîá³-
ëÿ Infiniti áóâ 23-ð³÷íèé â³ííè÷à-
íèí Êîñòÿíòèí Ïèñàð÷óê. Çà äàíè-
ìè ªäèíîãî ðåºñòðó ÌÂÑ, ìàøèíà 
2017 ðîêó âèïóñêó, â Óêðà¿í³ çàðå-
ºñòðîâàíà â òðàâí³ 2018-ãî. Íà ñàé-
ò³ auto.ria òàêó ìàøèíó ïðîäàþòü 
ó ñåðåäíüîìó çà 27 òèñÿ÷ äîëàð³â.

Ó ñàëîí³ ìàøèíè, êð³ì Êîñòÿí-
òèíà, áóëè ùå äâîº ëþäåé, äðóç³ 
õëîïöÿ, îäèí ³ç íèõ â³êîì 14-òè 
ðîê³â. ̄ õ ó ë³êàðí³ íå çàëèøèëè — 
îòðèìàëè íåçíà÷í³ òðàâìè.

Ó âîä³ÿ â³ä³áðàëè çðàçêè êðîâ³ 
äëÿ àíàë³çó íà âì³ñò àëêîãîëþ 

÷è íàðêîòèê³â. Çà ïîïåðåäíüîþ 
³íôîðìàö³ºþ, â³í ìàâ îçíàêè, ÿê³ 
âêàçóâàëè íà íåòâåðåçèé ñòàí. 
Àëå îñòàòî÷íà åêñïåðòèçà ùå 
íå ãîòîâà.

Îäðàçó ï³ñëÿ ÄÒÏ ñë³äñòâî 
ïî÷àëî ðîçñë³äóâàòè êðèì³íàëü-
íó ñïðàâó. À íàäâå÷³ð óæå áóëà 
ãîòîâà ï³äîçðà äëÿ Êîñòÿíòèíà 
Ïèñàð÷óêà çà ÷àñòèíîþ 2 ñòàò-
ò³ 268 Êðèì³íàëüíîãî êîäåê-
ñó. Éîìó çàãðîæóº óâ’ÿçíåííÿ 
íà òåðì³í äî 8 ðîê³â.

ПРО ТАКСИСТА НА CHERY 
Chery Tiggo êåðóâàâ â³ííèöü-

êèé òàêñèñò Îëåã Îëåêñ³ºíêî. 
Â³í çíàõîäèòüñÿ ó âàæêîìó ñòàí³ 
â ë³êàðí³.

Ó facebook-ñï³ëüíîò³ ñëóæáè 
òàêñ³ «Ôîðñàæ» ÷åðåç ê³ëüêà 
ãîäèí ï³ñëÿ ÄÒÏ îïóáë³êóâàëè 
ïîâ³äîìëåííÿ, ùî ÷îëîâ³êó çáè-
ðàþòü ãðîø³ íà ë³êóâàííÿ.

Îëåãó 58 ðîê³â. Â³í íå ìàâ âëàñ-
íîãî àâòî, à äëÿ ðîáîòè â òàêñ³ 
ìàøèíó îðåíäóâàâ ó çíàéîìîãî 
ªâãåí³ÿ Êàï³òàí÷óêà. Ìè ïîãî-
âîðèëè ç ªâãåíîì òà ä³çíàëèñÿ 
ïðî ñòàí âîä³ÿ.

— ß òàê çðîçóì³â, ùî ç ð³äíèõ 
ó íüîãî º äâîþð³äíà ñåñòðà, ç 
ÿêîþ âîíè äàâíî íå ñï³ëêóþòü-
ñÿ, — êàæå ªâãåí³é. — Áëèçüêà 
ðîäè÷êà, ÿêà çàðàç çíàõîäèòüñÿ 

КУПА МЕТАЛУ НА КЕЛЕЦЬКІЙ. 
ЕЛІТНИЙ INFINITI ПРОТАРАНИВ ТАКСІ 
Моторошно  Костянтин Писарчук, 
айтішник, за кермом Infiniti наздогнав 
Chery Tiggo служби таксі. За кермом 
другого автомобіля був Олег Олексієнко. 
Він отримав тяжкі травми і досі 
не прийшов до тями в лікарні. Що відомо 
про ДТП, яка сколихнула всю Вінницю

ç Îëåãîì, — éîãî ò³òêà. ¯é óæå 
á³ëüøå 80 ðîê³â. Âîíà ïðîäàâ-
÷èíÿ íà ðèíêó. Íîìåð êàðòêè, 
ÿêó ìè çàêèäàëè â ñï³ëüíîòó 
òàêñ³ äëÿ äîïîìîãè, íàëåæèòü 
ñèíó ö³º¿ æ³íêè (Ñåðã³é Øåðå-
ìåò, — àâò.).

Êàï³òàí÷óê ãîâîðèòü, ùî çó-
ñòð³÷àâñÿ ç áàòüêîì âîä³ÿ Infiniti. 
Ðîçïîâ³äàº, òîé ïîîá³öÿâ, ùî âñå 
ë³êóâàííÿ äëÿ Îëåãà áóäóòü â³ä-
øêîäîâóâàòè. ² âæå ïî÷àëè êó-
ïëÿòè ë³êè.

— Òîìó ãðîø³, ÿê³ íàäõîäÿòü 
íà êàðòêîâèé ðàõóíîê, áóäóòü 
çáåð³ãàòèñÿ äî îäóæàííÿ Îëåãà 
Îëåêñ³ºíêà, — êàæå ªâãåí³é. — 
Áóäå ïåð³îä ðåàá³ë³òàö³¿, âîíè 
éîìó ùå çíàäîáëÿòüñÿ.

Êàï³òàí÷óê ðîçïîâ³äàº, ùî 
âîä³é òàêñ³ äîñ³ íå ïðèéøîâ 
äî òÿìè.

— Ñòàí âàæêèé. Éîãî âèâå-
ëè ç êîìè â ìåäèêàìåíòîçíèé 
ñîí, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Ëåãåí³ 
ðîç³ðâàí³. Ñåëåç³íêó âèäàëèëè. 
Ïå÷³íêà, íèðêè — âíóòð³øí³ îð-
ãàíè ñèëüíî ïîñòðàæäàëè. Ðîáè-
ëè îïåðàö³þ íà ãîëîâ³.

Âëàñíèê àâòî, íà ÿêîìó ¿õàâ 
òàêñèñò Îëåã ó ìîìåíò àâàð³¿, 
êàæå, ùî áàòüêè âîä³ÿ Infiniti 
Êîñòÿíòèíà ñïðàâèëè íà íüîãî 
äîáðå âðàæåííÿ.

— Ïîñò³éíî â ë³êàðí³, éäóòü 
íà êîíòàêò, — êàæå ªâãåí³é. — 
Óæå ïî÷àëè êóïëÿòè íåîáõ³äí³ 
ë³êè äëÿ Îëåãà.

ПРО ВОДІЯ INFINITI 
Çà êåðìîì åë³òíîãî àâòî 

â ìîìåíò ÄÒÏ áóâ Êîñòÿí-
òèí Ïèñàð÷óê. Éîìó 23 ðîêè. 
Õëîïåöü — ïðèâàòíèé ï³äïðè-
ºìåöü, àéò³øíèê. Ó ðåºñòð³ þðè-
äè÷íèõ îñ³á çàçíà÷åíî, ùî â³í, 
çîêðåìà, çàéìàºòüñÿ âèäàííÿì 

êîìï’þòåðíèõ ³ãîð, ïðîãðàìíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ.

— Ó ìàøèí³ â³í çíàõîäèâñÿ 
ç äðóçÿìè. Í³õòî ç íèõ í³÷î-
ãî íå ïàì’ÿòàº, — êàæå Îëåê-
ñàíäð, áàòüêî Êîñòÿíòèíà. — 
Ïàì’ÿòàþòü ò³ëüêè ë³êàðíþ. 
Îãîëîñèëè ï³äîçðó (Êîñòÿíòè-
íó, — àâò.), àäâîêàòè çàéìàþòüñÿ 
öèì ïèòàííÿì. À ìè çàéìàºìîñÿ 
ë³êóâàííÿì ïîñòðàæäàëèõ.

Îëåêñàíäð Ïèñàð÷óê ãîâîðèòü, 
ùî éîãî ðîäèíà âçÿëà íà ñåáå âñ³ 
âèòðàòè ç ë³êóâàííÿ ïîñòðàæäà-
ëèõ ó ÄÒÏ. Çàóâàæóº, ùî ñòàí 
çäîðîâ’ÿ ñèíà ïîã³ðøóºòüñÿ.

— Ñòàëàñÿ á³äà, — êàæå ÷î-
ëîâ³ê. — Á³äà äëÿ âñ³õ. Ðàí³øå 
â Êîñòÿíòèíà í³ÿêèõ ïîðóøåíü 
íå áóëî. Â³í ïîì³ðêîâàíà íîð-
ìàëüíà ëþäèíà. Öå éîãî ïåðøà 
ìàøèíà. Â³í ñàì íà íå¿ çàðîáèâ.

Ðîäèíà Ïèñàð÷óê³â çàéìàºòüñÿ 
á³çíåñîì. Ó ðåºñòð³ þðèäè÷íèõ 
îñ³á º ³íôîðìàö³ÿ, ùî ÷ëåíè ñ³ì’¿ 
âîëîä³þòü ôåðìåðñüêèì ãîñïî-
äàðñòâîì.

Ó ìåðåæ³ º äàí³, ÿê³ Êîñòÿíòèí 
ñàì ðîçì³ùàâ ïðî ñâîþ ìàøèíó. 
«Ìàøèíà êóïëåíà â ÑØÀ â ê³í-
ö³ 2017 ðîêó, — ïèñàâ Êîñòÿíòèí 
íà àâòîñàéò³. «Âè¿õàëà ó êâ³òí³ 
2018 íà äîðîãè ì³ñòà Â³ííèö³, äóæå 
äèíàì³÷íà é êîìôîðòíà ìàøèíà».

Ñòîð³íêó ó facebook õëîïåöü 
óæå âèäàëèâ ÷è çàáëîêóâàâ. Àëå 
êîðèñòóâà÷³ ìåðåæ³ çáåðåãëè ê³ëü-

êà ôîòî çâ³äòè. Òàêîæ º ùå ôîòî 
ç ³íñòàãðàìó.

ПРО ЗАПОБІЖНИЙ ЗАХІД 
Ó ïîíåä³ëîê, 11 áåðåçíÿ, ó Â³-

ííèöüêîìó ì³ñüêîìó ñóä³ éîìó 
ìàëè îáèðàòè çàïîá³æíèé çà-
õ³ä íà ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ àâàð³¿. 
Íà ñóä³ Êîñòÿíòèí â³â ñåáå ñïî-
ê³éíî. Îáëè÷÷ÿ ç ïðàâî¿ ñòîðîíè 
áóëî â çåëåíö³. Îêî ÷åðâîíå, 
íàâêîëî íüîãî ñèíö³. Õëîïåöü 
ñèä³â, ïðèêóòèé êàéäàíêàìè 
äî ïîë³öåéñüêîãî.

Çàïîá³æíèé çàõ³ä íå îáðàëè, áî 
çàõèñò çàÿâèâ â³äâ³ä ñóää³.

Àäâîêàò âèñëîâèâ äóìêó ïðî 
óïåðåäæåí³ñòü ñóää³. Àðãóìåíòó-
âàâ òèì, ùî çàñ³äàííÿ ïëàíóâàëî-
ñÿ íà 12 áåðåçíÿ, àëå ÷îìóñü éîãî 
ïåðåíåñëè íà äåíü ðàí³øå. Òîìó 
ñóäîâèé ðîçãëÿä çàêðèëè, ñïðàâó 
â³äïðàâèëè íà ïåðåðîçïîä³ë.

Çà ñëîâàìè ïðîêóðîðà, òåðì³í 
çàòðèìàííÿ Êîñòÿíòèíà ñïëèâàº 
î 5.25, 12 áåðåçíÿ.

— Ðàíêó? — óòî÷íþº ñóääÿ.
Ïðîêóðîð â³äïîâ³â ñòâåðäíî.
Îäðàçó ï³ñëÿ çàñ³äàííÿ ìè çà-

òåëåôîíóâàëè ïðåñ-ñåêðåòàðþ 
ïðîêóðàòóðè îáëàñò³ ²ðèí³ Âè-
õîâàíåöü. Çàïèòàëè, ÷è â³äïóñ-
òÿòü ï³äîçðþâàíîãî, ÿêùî â ñóä³ 
íå âñòèãíóòü îáðàòè ì³ðó çàïî-
á³æíîãî çàõîäó.

²ðèíà ñêàçàëà, ùî òåðì³í çà-
òðèìàííÿ ï³äîçðþâàíîãî çàê³í-
÷óºòüñÿ ïðèáëèçíî î 18.30 âå÷î-
ðà, à íå ðàíêó. Â³äòàê áóäå ùå 
ö³ëèé äåíü íà òå, ùîá îáðàòè 
ì³ðó çàïîá³æíîãî çàõîäó.

12 áåðåçíÿ â ñóä³ âèð³øèëè, 
ùî õëîïåöü ïðîâåäå çà ãðàòà-
ìè 60 ä³á, ÿêùî ò³ëüêè çà íüî-
ãî íå âíåñóòü çàñòàâó â ïîíàä 
333 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Äî ðå÷³, â³ä-
â³ä ñóää³ íå çàäîâîëüíèëè.

Фотографії Костянтина Писарчука з його 
соцмереж та з зали суду. Світлина, де він з 
автоматом, зроблена кілька років тому 

Ó ñàëîí³ Infiniti, êð³ì 
Êîñò³ áóëè ùå äâîº 
ëþäåé â³êîì 23 òà 
14 ðîê³â. ¯õ ó ë³êàðí³ 
íå çàëèøèëè — 
â³äïóñòèëè äîäîìó

Infiniti та Chery Tiggo розбиті вщент. Перший в’їхав у другого, наздоганяючи в попутному 
напрямку. Від удару Infiniti зніс огорожу заправки, а таксі зіткнулося зі стовпом

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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РЕКЛАМА

ПРЕС-СЛУЖБА 
АНАТОЛІЯ ГРИЦЕНКА

Âñåóêðà¿íñüêèé òóð «×åñíèé âèá³ð — 
ïðîòè ï³äêóïó» ä³éøîâ äî Â³ííèö³. Ï’ÿòîãî 
áåðåçíÿ ³ç õîäîþ âóëèöåþ Ñîáîðíîþ ïðî-
éøëà êîìàíäà êàíäèäàòà ó Ïðåçèäåíòè 
Óêðà¿íè Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà. Íàðîäíèé 
äåïóòàò ñüîìîãî òà âîñüìîãî ñêëèêàíü 
ªãîð Ô³ðñîâ òà ãîëîâà «Âñåóêðà¿íñüêî¿ 
àñîö³àö³¿ ïåðåñåëåíö³â» Ðóñëàí Êàë³í³í 
ðàçîì ³ç â³ííè÷àíàìè ï³ä ãàñëîì «×åñíèõ 
á³ëüøå» ïðîâåëè ì³òèíã ï³ä ñò³íàìè Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè.

Ó òðàâí³ ìèíóëîãî ðîêó ñàìå ó Â³ííè-
ö³ Ô³ðñîâ ³ Ãðèöåíêî îãîëîñèëè ïðî 
îá’ºäíàííÿ ñèë íà âèáîðàõ — ïîë³òè÷íà 
ñèëà «Àëüòåðíàòèâà» ïðèºäíàëàñü äî ïî-
ë³òè÷íî¿ ïàðò³¿ «Ãðîìàäÿíñüêà ïîçèö³ÿ».

— Ôàêòè ï³äêóïó íà öèõ âèáîðàõ — 
íåçàïåðå÷í³, — íàãîëîøóº ªãîð Ô³ð-
ñîâ. — ª îô³ö³éíà çàÿâà ì³í³ñòðà âíó-
òð³øí³õ ñïðàâ Àðñåíà Àâàêîâà, ÿêèé 
âèçíàº ìàñøòàáíó «ñ³òêó» ï³äêóï³â.

ªãîð Ô³ðñîâ âïåâíåíèé, ùî çóïèíè-
òè öåé ïðîöåñ çìîæå êîìàíäà êàíäè-
äàòà ó ïðåçèäåíòè Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà. 
Äî òîãî æ, ñàìå íà éîãî êîðèñòü çíÿ-
ëè ñâî¿ êàíäèäàòóðè Àíäð³é Ñàäîâèé 
(«Ñàìîïîì³÷») òà Äìèòðî Äîáðîäîìîâ 
(«Íàðîäíèé êîíòðîëü»).

Îá’ºäíàííÿ íàâêîëî Àíàòîë³ÿ Ãðè-
öåíêà — öå ðóéíàö³ÿ ì³ôó, ùî îïîçèö³ÿ 
íå âì³º äîìîâëÿòèñÿ.

— Ìè â³äêðèò³ äî ïîäàëüøèõ 
îá’ºäíàíü, ëþäè âæå ðîçóì³þòü, ùî 
îá’ºäíàííÿ — öå ñèëà ³ äîâ³ðà, — ïå-
ðåêîíàíèé ªãîð Ô³ðñîâ. — Õàðàêòåðíà 
ðèñà Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà — â³éñüêîâà 

òî÷í³ñòü. Àðì³éñüêå ïðàâèëî: «Ðîáè, 
ÿê ÿ!» — ïðèêëàä òîãî, ÿê ìàº ïîâîäè-
òèñü ñïðàâæí³é ë³äåð.

Ãîëîâà Âñåóêðà¿íñüêî¿ àñîö³àö³¿ ïå-
ðåñåëåíö³â Ðóñëàí Êàë³í³í, ÿêèé òåæ º 
ïðåäñòàâíèêîì êîìàíäè Ãðèöåíêà, íà-
ãîëîøóº, ùî óêðà¿íöÿì ñüîãîäí³ ñë³ä 
çãóðòóâàòèñÿ, ùîá ñï³ëüíî çóïèíèòè 
áåçêîíòðîëüí³ñòü ä³þ÷î¿ âëàäè. Çà éîãî 
ñëîâàìè, Àíàòîë³é Ãðèöåíêî — ºäèíèé 
êàíäèäàò ó ïðåçèäåíòè, õòî ä³éñíî çíàº, 
ÿê âèð³øóâàòè ïðîáëåìè âíóòð³øíüî ïå-
ðåì³ùåíèõ îñ³á.

— Ï’ÿòèé ð³ê éäå â³éíà, îô³ö³éíî çà-
ðåºñòðîâàíî 1 ìëí 350 òèñ. ïåðåñåëåí-
ö³â, ÿê³ áóëè çìóøåí³ ïîêèíóòè ñâîþ 
äîì³âêó, — êàæå Ðóñëàí Êàë³í³í. — Ìè 

âñþäè çâåðòàëèñü çà äîïîìîãîþ. Í³õòî 
íå õî÷å âèð³øóâàòè ïðîáëåìè ïåðåñå-
ëåíö³â. Â Ãðóç³¿ 280 òèñ. ïåðåñåëåíö³â, 
ç ÿêèõ 110 òèñ. âæå çàáåçïå÷åí³ æèòëîì. 
Ìè æ íå ìîæåìî ïîõâàëèòèñü íàâ³òü 
òèñÿ÷åþ êâàðòèð! Ëèøå 12% çìîãëè êó-
ïèòè âëàñíå æèòëî, ³íø³ ëåäâå ³ñíóþòü.

Ðóñëàí Êàë³í³í äîäàâ, ùî êîëè â³í 
ïîâ³äîìèâ ïðî öå Àíàòîë³þ Ãðèöåí-
êó, ïîë³òèê îäðàçó ðîçïîâ³â, ÿê òðåáà 
âèð³øóâàòè æèòëîâó ïðîáëåìó, áî ìàº 
´ðóíòîâíèé äîñâ³ä ó ðåàë³çàö³¿ æèòëî-
âèõ ïðîãðàì äëÿ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â. 
Ó 2005 ðîö³, êîëè Ãðèöåíêî áóâ ì³-
í³ñòðîì îáîðîíè, â³éñüêîâèì íàäàëè 
6537 êâàðòèð, ó 2006-ìó — 4545 êâàð-
òèð, ó 2007-ìó — 1500 êâàðòèð. Çà òðè 

ðîêè öèôðà ñêëàäàº 12 562 êâàðòèðè. 
Ïîêè öå àáñîëþòíèé ðåêîðä äëÿ Ì³-
íîáîðîíè.

— Ìè ðàçîì ³ç Àíàòîë³ºì Ñòåïàíî-
âè÷åì ðîçðîáèëè ïðîãðàìó «7 êðîê³â 
íàçóñòð³÷ ïåðåñåëåíöÿì» — ïðî æèòëî, 
ïåíñ³¿, á³çíåñ-ïëàíè, îñâ³òó, ïðî ë³í³þ 
ðîçìåæóâàííÿ ³ íåáåçïå÷í³ çîíè íà ñõîä³, 
ïðî ïðàâî ãîëîñó. Äîñ³ ïåðåì³ùåí³ îñî-
áè íå ìîæóòü ãîëîñóâàòè íà ì³ñöåâèõ 
âèáîðàõ òà íà ïàðëàìåíòñüêèõ âèáîðàõ 
çà êàíäèäàò³â-ìàæîðèòàðíèê³â. Òîáòî, 
ì³ñöåâà âëàäà íå ââàæàº ¿õ åëåêòîðàòîì. 
Õî÷à âîíè îáðàëè Óêðà¿íó, — êàæå Ðóñ-
ëàí Êàë³í³í.

Êàë³í³í ï³äêðåñëèâ, ùî ïî÷àòè ðåà-
ë³çàö³þ ïðîãðàìè «7 êðîê³â íàçóñòð³÷ 
ïåðåñåëåíöÿì» Àíàòîë³é Ãðèöåíêî ðà-
çîì ³ç êîìàíäîþ ãîòîâ³ áóêâàëüíî îäðàçó 
ï³ñëÿ âèáîð³â.

ªãîð Ô³ðñîâ òà Ðóñëàí Êàë³í³í, ÿê³ 
çàâ³òàëè ó Â³ííèöþ, — ëèøå ìàëåíüêà 
÷àñòèíà êîìàíäè Àíàòîë³ÿ Ãðèöåíêà. 
Êàíäèäàò ó ïðåçèäåíòè àáñîëþòíî â³ä-
êðèòèé ³ âæå íàâ³òü ïîêàçàâ ï’ÿòü ïðå-
òåíäåíò³â íà ïîñàäè, ÿê³ ïðèçíà÷àþòüñÿ 
ó ðàìêàõ êâîòè ïðåçèäåíòà. Öå Â³êòîð 
Òðåïàê — ìàéáóòí³é ãîëîâà ÑÁÓ, Îëåê-
ñàíäð Ñàâ÷åíêî — êàíäèäàòóðà íà ïî-
ñàäó ãîëîâè ÍÁÓ, ²âàí Àïàðøèí — ïî-
òåíö³éíèé ì³í³ñòð îáîðîíè, Ñâ³òëàíà 
Çàë³ùóê — ìàéáóòí³é ì³í³ñòð ³íîçåìíèõ 
ñïðàâ òà Äàâ³ä Ñàêâàðåë³äçå — êàíäè-
äàò íà ïîñàäó ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà. 
Àíàòîë³é Ãðèöåíêî çàêëèêàº é ³íøèõ 
êàíäèäàò³â ïîêàçàòè ñâîþ êîìàíäó òà 
âèéòè íà â³äêðèò³ äåáàòè, ùîá óêðà¿íö³ 
ìîãëè çðîáèòè ñâ³äîìèé âèá³ð.

З чим Єгор Фірсов та Руслан Калінін 
завітали до Вінниці

ÏÎË²ÒÈ×ÍÀ ÐÅÊËÀÌÀ

445506
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Êîìóñü 8 òèñÿ÷ 
âèííà ïàòðóëüíà 
ïîë³ö³ÿ, à õòîñü 
íàðàõóâàâ ñîá³ 

á³ëüøå 13-òè «êîñàð³â» íåäîïëà-
òè. Çà í³÷í³ ÷åðãóâàííÿ íå îòðè-
ìóâàëè íàäáàâêè ïàòðóëüí³ ïîë³-
öåéñüê³. Ïðî öå ðîçïîâ³â ðåäàêö³¿ 
àäâîêàò Îëåêñàíäð Ìàçóð. Â³í 
äîïîì³ã ï³äãîòóâàòè ïîçîâè ïðî 
ñòÿãíåííÿ íåäîïëà÷åíèõ ãðîøåé 
28-ìè ïðàö³âíèêàì â³ííèöüêîãî 
óïðàâë³ííÿ.

— Ïðèáëèçíî òðåòèíà ç íèõ — 
öå âæå êîëèøí³ ñï³âðîá³òíèêè, 
ÿê³ çâ³ëüíèëèñÿ ç ïàòðóëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð Ìà-
çóð. — Ó êîæíîãî íà çâ³ëüíåííÿ 
áóëè ñâî¿ îñîáèñò³ ïðè÷èíè.

Çàðïëàòà, ÿêó «êîïàì» ïîîá³öÿ-
ëè ñâîãî ÷àñó, ÿê äîñèòü âåëèêó, 
çíåö³íèëàñÿ é íå ï³äâèùóâàëàñÿ 
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â ³ñíóâàííÿ 
«ïàòðóëüêè».

— ×åðåç ï³âòîðà ðîêó ñòàëî 
â³ä÷óòíî, ùî íå âèñòà÷àº ãðî-
øåé, — ãîâîðèòü ïîë³öåéñüêèé 
³ç ÷èñëà ïîçèâà÷³â äî Äåïàðòà-
ìåíòó (ïîïðîñèâ íå íàçèâàòè 
éîãî ïð³çâèùà).

×è áóëà çàðïëàòà ó 8 òèñÿ÷ ìî-
òèâàö³ºþ, êîëè â³í ï³øîâ íà êîí-
êóðñ â íîâîñòâîðåíó ïàòðóëüíó 
ïîë³ö³þ?

— Òàê, òîä³ öå áóëè âåëèê³ ãðî-

ø³, — êàæå ïîë³öåéñüêèé ³ ðîç-
ïîâ³äàº, ùî ðîçðàõîâóº â³äâîþ-
âàòè ÷åðåç ñóä íåäîïëàòó â ìåæàõ 
10–12 òèñÿ÷ ãðèâåíü. — Öå íåáà-
ãàòî, àëå ç ³íøîãî áîêó é íå ìàëî. 
Ñàì³ çðîçóì³éòå, ÿ ïðàöþþ â ö³é 
ñòðóêòóð³ âæå ÷åòâåðòèé ð³ê (òðè 
ðîêè 22 ëþòîãî áóëî), ³ ÿêùî º 
ñïðàâä³ íåâèïëàòà, òî ÷îãî ìåí³ 
¿¿ íå äîáèòèñÿ é íå çàáðàòè?

ЩОБ ПЛАТИТИ ОДНЕ, 
ВРІЗАЛИ ІНШЕ 

Ò³ëüêè öüîãî ðîêó, ÿê çíàºìî ç 
ïîâ³äîìëåíü ÌÂÑ, âèïëàòè «êî-
ïàì» ï³äíÿëè ç 8-ìè äî 10-òè ç 
ëèøêîì òèñÿ÷ ãðèâåíü. Äî öüîãî 
ï³äâèùåííÿ æóðíàë³ñòàì íå ðàç 
íàäõîäèëà ³íôîðìàö³ÿ: ïàòðóëü-
íèì íå äîïëà÷óþòü.

Çàðàç àäâîêàò Ìàçóð ïîÿñíèâ, 
ùî éäåòüñÿ ïðî íåäîïëà÷åíå 
çà í³÷í³ ÷åðãóâàííÿ ³ ³íäåêñàö³þ 
âèïëàò, ÿêà íå ïðîâîäèëàñÿ ÷åðåç 
íå âíåñåí³ â÷àñíî çì³íè â çàêî-
íîäàâñòâî. Ïîë³öåéñüêèõ äîäàëè 
â êîëî ñëóæáîâö³â äëÿ ³íäåêñàö³¿ 
çíà÷íî ï³çí³øå ñòâîðåííÿ ïîë³ö³¿.

— Äåïàðòàìåíò ïîâèíåí áóâ 
ïðîâîäèòè ³íäåêñàö³þ ãðîøîâèõ 
êîøò³â çà ÷àñ ðîáîòè ïîë³öåé-
ñüêèõ. Àëå â³í öüîãî íå ðîáèâ 
äî ëèñòîïàäà 2017-ãî, — ðîçïîâ³-
äàº àäâîêàò Ìàçóð. — Äàë³ ïî÷àâ 
íà÷åáòî ³íäåêñóâàòè êîøòè, àëå 
çàðïëàòà ïîë³öåéñüêèõ â³ä òîãî 
íå çì³íèëàñÿ. Ïðåì³þ âð³çàëè, 
ùîá ³íäåêñàö³þ äîïëà÷óâàòè. Òàê 

«КОПИ» ВІДСУДЖУЮТЬ ПЛАТУ 
ЗА НІЧНІ ЧЕРГУВАННЯ 
Законне право  Хтось звільнився і подав 
позов, а дехто наважився відвойовувати 
у департаменту недоплати, продовжуючи 
службу. Вінницькі поліцейські вслід 
за колегами з інших регіонів почали 
судитися за недодані їм зарплати. Уже 
28 поліцейських подали позови, і є перші 
рішення на їх користь. Судді повністю 
задовольняють вимоги «копів»

ñàìî, ÿê çðîáèëè çãîäîì ³ç âèïëà-
òàìè çà í³÷í³ ÷åðãóâàííÿ. Êîëè ¿õ 
ïî÷àëè ôîðìàëüíî íàðàõîâóâàòè 
ç ñ³÷íÿ ìèíóëîãî ðîêó, òî çíî-
âó æ òàêè, çàðïëàòè ïàòðóëüíèõ 
í³ÿê íå çì³íèëèñÿ. Äóìàþ, ìîæíà 
ñêàçàòè, ùî ö³ íåäîïëàòè ç³ çâ³ëü-
íåííÿìè ïåðåïë³òàþòüñÿ. Îá³öÿ-
ëè îäíå, à íà ïðàêòèö³ âèéøëî 
çîâñ³ì ³íøå.

ТІЛЬКИ ЧЕРЕЗ СУД 
Äîáèâàòèñÿ ÷åðåç ñóä íàçâàíèõ 

âèïëàò â³ííèöüê³ ïîë³öåéñüê³ óçÿ-
ëèñÿ îäíèìè ç ïåðøèõ — ï³ñëÿ 
àíàëîã³÷íèõ ïîçîâ³â ñâî¿õ êîëåã ç 
×åðêàñ ³ ñòîëèö³ äî Äåïàðòàìåíòó 
(âñ³ ðåã³îíàëüí³ óïðàâë³ííÿ ï³ä-
ïîðÿäêîâàí³ ïàòðóëüí³é ïîë³ö³¿ 
â Êèºâ³). Òàì ñóää³ ïðèéíÿëè 
ïåðø³ ð³øåííÿ íà êîðèñòü ïî-

çèâà÷³â. ² â ëþòîìó öüîãî ðîêó 
ç’ÿâèëèñÿ ê³ëüêà òàêèõ ñàìèõ ïðî 
â³äøêîäóâàííÿ íåäîïëà÷åíèõ ñóì 
â³ííèöüêèì «êîïàì».

Îñü ïðèêëàä ïåðåðàõóíêó íåäî-
ïëà÷åíîãî çà ì³ñÿöü í³÷íèõ ÷åð-
ãóâàíü ç ïðèéíÿòîãî ó Â³ííèö³ 
ð³øåííÿ àäì³íñóäó:

«2400 ãðí (ïîñàäîâèé îêëàä ïî-
çèâà÷à) ïîä³ëèòè íà 168 (ê³ëüê³ñòü 
ãîäèí ôàêòè÷íîãî ÷àñó ñëóæáè 
ó ñ³÷í³ 2018 ðîêó ïðè 40-ãîäèí-
íîìó ðîáî÷îìó òèæí³ = 14,29 ãðí 
(ãîäèííà ñòàâêà çà ñëóæáó â í³÷-
íèé ÷àñ) ïîìíîæèòè íà 8 ãîä. 
(ê³ëüê³ñòü ãîäèí ñëóæáè â í³÷íèé 
÷àñ) ïîìíîæèòè íà 8 í³÷íèõ çì³í 
ïîçèâà÷à ó ñ³÷í³ 2018 ðîêó ç íèõ 
35% (ïîñàäîâèé îêëàä, ç ðîçðà-
õóíêó çà êîæíó ãîäèíó ñëóæáè 
â í³÷íèé ÷àñ) = 320 ãðí».

Ñóä, ÷èòàºìî äàë³ â ð³øåí-
í³, äîäàâ òàê³ æ ï³äðàõóíêè 

З першого січня зарплата співробітників поліції зросла 
на 30%: коливається від 9200 до 10200 гривень 
До цього підвищення поліцейські отримували 
8000–8100 гривень 

ОЛЕКСАНДР 
МАЗУР, АДВОКАТ:

—  У с і  м и 
пам’ятаємо, коли 
патрульна по-
ліція з’явилася 
у Вінниці (я хо-

див там біля «Книжки», коли 
президент до нас приїжджав), 
то якось вірилося в цю реформу. 
І ось бачимо, які результати. Це 
біда, коли серед моїх клієнтів-по-
ліцейських, якщо не половина, 
то третина точно, звільнилася і 
поїхала на заробітки. Явно щось 
у державі не те робиться. Так па-

фосно починалася ця реформа. 
А тепер їдуть у Польщу для того, 
щоб прогодувати свої сім’ї. Це 
дійсно так.
За ті 8 тисяч, що вони мали (що-
йно підвищили до 10 тисяч 200), 
із них дуже великі вимоги. Дуже 
великі! Наприклад, поліцейські 
протягом нічного чергування 
мають право на «відпочинок 
в режимі чергування». До двох 
годин. Відпочивати в режимі 
роботи — це абсурд. Ти чергуєш 
і тут же відпочиваєш? І фактично 
відпочинок у них по півгодини, 
але дві годин не рахують заробіт-

ку. Доплату не проводять за ці дві 
години, а відпочинку ж як такого 
немає.
Як адвокат, я часто оскаржував 
дії поліцейських. Був з іншого 
боку, проти них. А коли почав 
займатися позовами про недо-
плати, то почув багато проблем 
і подивився на їхню роботу з ін-
шої сторони. Не все в них там со-
лодко, а деякі речі — взагалі жах. 
Те, що людина зі служби в полі-
ції звільняється і їде заробляти 
за кордоном — це жахливо! Це 
діагноз і тій пафосній реформі, і 
всій нашій державі.

«Це діагноз для держави» 

çà êîæíèé ì³ñÿöü ñëóæáè ïîë³-
öåéñüêîãî ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â. 
Âðåøò³ ïðèñóäèâ «ñòÿãíóòè çà-
áîðãîâàí³ñòü ó âèãëÿä³ äîïëàòè 
çà ñëóæáó â í³÷íèé ÷àñ (…) â ñóì³ 
6190,68 ãðèâí³», à òàêîæ — «çà-
áîðãîâàí³ñòü ïî ³íäåêñàö³¿ ãðî-
øîâîãî çàáåçïå÷åííÿ (…) â ñóì³ 
3274,13 ãðèâí³».

Òîæ óñüîãî âèõîäèòü, ùî îäèí 
ïîë³öåéñüêèõ â³äñóäèâ ìàéæå 
10 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ßê ðåàãóº Äå-
ïàðòàìåíò ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
íà òàê³ ð³øåííÿ?

НЕ НАРАХОВУВАЛИ, 
БО НЕМАЄ 

Ïðåäñòàâíèêè â³äïîâ³äà÷à, ÿê 
ãîâîðèòü àäâîêàò Ìàçóð, îäðàçó 
êàæóòü: áóäóòü ïîäàâàòè àïåëÿ-
ö³¿, õî÷ çíàþòü, ùî îñêàðæóâàòè 
áåçðåçóëüòàòíî. Àïåëÿö³éí³ ñóäè 
ï³äòâåðäæóþòü ð³øåííÿ ïåðøî¿ 
³íñòàíö³¿. Íåäîïëàòè ñâî¿ì ñï³â-
ðîá³òíèêàì Äåïàðòàìåíò ïîÿñ-
íþº òèì, ùî ìàþòü çä³éñíþâà-
òè îïëàòó ïðàö³ ñï³âðîá³òíèê³â 
â ìåæàõ âèä³ëåíîãî íà ö³ ïîòðåáè 
áþäæåòó.

Ó â³äïîâ³äü íà öå ÷èòàºìî 
â òîìó æ â³ííèöüêîìó ð³øåíí³: 
«ªâðîïåéñüêèé ñóä ç ïðàâ ëþäèíè 
íå ïðèéíÿâ àðãóìåíò Óðÿäó Óêðà-
¿íè ùîäî áþäæåòíèõ àñèãíóâàíü, 
îñê³ëüêè îðãàíè äåðæàâíî¿ âëàäè 
íå ìîæóòü ïîñèëàòèñÿ íà â³äñóò-
í³ñòü êîøò³â ÿê íà ïðè÷èíó íåâè-
êîíàííÿ ñâî¿õ çîáîâ'ÿçàíü».

Â³ííèöüêèé àäì³íñóä ââàæàº 
íåîá´ðóíòîâàíîþ ïîçèö³þ â³äïî-
â³äà÷à «ùîäî â³äñóòíîñò³ íà éîãî 
ðàõóíêàõ êîøò³â äëÿ âèïëàòè ³í-
äåêñàö³¿ ãðîøîâîãî çàáåçïå÷åííÿ» 
³ íàçèâàº öå «íàëåæíèì äîêàçîì 
íåìîæëèâîñò³ çä³éñíåííÿ âêàçà-
íèõ âèïëàò, ÿê³ ïåðåäáà÷åí³ çà-
êîíîì».

×è íå ââàæàþòü ä³þ÷³ «êîïè» 
ïîçîâè ïðî íåäîïëà÷åí³ ãðîø³ 
êîíôë³êòîì ç êåð³âíèöòâîì? Ïî-
äåéêóþòü, ùîéíî ï³øëè ïåðø³ 
çâåðíåííÿ, ¿õ ñêëèêàëè íà ç³-
áðàííÿ.

— Êîíôë³êòè ó íàñ º ³íø³ 
íà ðîáîò³, âîíè âèð³øóþòüñÿ, 
à öå íå êîíôë³êò âçàãàë³, — ãî-
âîðèòü ïîë³öåéñüêèé, ùî ïðîñèâ 
éîãî íå íàçèâàòè. — Öå ñóäîâèé 
ïîçîâ íå äî êîãîñü ç êåð³âíèöòâà 
îñîáèñòî. Ìè æ íå äî íèõ ïî-
äàºìî, à äî Äåïàðòàìåíòó.

Àëå ïîçèâà÷³â âñå-òàêè ìåí-
ø³ñòü, à íåäîïëà÷óâàëè âñ³ì. 
×îìó ðåøòà ïàòðóëüíèõ íå ðî-
áëÿòü òå ñàìå, ÿêùî áåç ñóäó äî-
ïëàò íå äîá’ºøñÿ?

— Òàê, íàñ ìåíø³ñòü, — ãî-
âîðèòü ïîë³öåéñüêèé. — Áàãàòî 
ìî¿õ äðóç³â òàêîæ õîò³ëè ïîäàâàòè 
öåé ïîçîâ, àëå íå ó âñ³õ âèéøëî. 
Õòîñü íå çíàéøîâ ï³âòîðè òèñÿ-
÷³ ãðèâåíü íà ïðàâîâó äîïîìîãó. 
Ñàì³ ðîçóì³ºòå, öå òåæ ãðîø³…

Ðåäàêö³ÿ çíàéøëà ñåðåä ïîçè-
âà÷³â äî Äåïàðòàìåíòó êîëèøíüî-
ãî ïàòðóëüíîãî. ² â³í âæå â³äêðè-
òî ðîçêàçàâ, ñê³ëüêè ðîçðàõîâóº 
â³äñóäèòè ó åêñ-ðîáîòîäàâöÿ, òà 
íå ïðèõîâóâàâ, ùî ïðè÷èíà çâ³ëü-
íåííÿ — öå ãðîøîâå ïèòàííÿ.

— Ïðè÷èíà çâ³ëüíåííÿ òàêà, 
ùî çàðïëàòà íåäîñòîéíà äëÿ 
ñëóæáîâöÿ, — êàæå êîëèøí³é 
«êîï» Þð³é Êîçëàê. — Ïðîòÿãîì 
äâîõ ðîê³â ðîáîòè áàãàòî ì³íóñ³â 
ñïîñòåð³ãàâ, ïîâ’ÿçàíèõ ç íåäî-
ïëàòàìè òà ³íøèìè êîë³ç³ÿìè 
ó çàêîí³. ² êîëè, ì’ÿêî êàæó÷è, 
ï³øëè íàòÿêè íà ïîêàçíèêè: «ïè-
ø³òü á³ëüøå ïîñòàíîâ, ïðîòîêî-
ë³â», òîä³ ÿ ï³øîâ íà çâ³ëüíåííÿ. 
Çàðàç ïîðàõóâàâ, ñê³ëüêè ïðàöþ-
âàâ, ³ ó ìåíå âèõîäèòü äîïëàòà 
â ìåæàõ 13 òèñÿ÷. 

Çàðïëàòà, ÿêó 
«êîïàì» ïîîá³öÿëè 
ñâîãî ÷àñó, ÿê äîñèòü 
âåëèêó, çíåö³íèëàñÿ 
é íå ï³äâèùóâàëàñÿ 
ïðîòÿãîì òðüîõ ðîê³â

ЯК СЬОГОДНІ ПЛАТЯТЬ ПОЛІЦЕЙСЬКИМ 
Заробітна плата поліцейського складається з посадового окладу і цілого 
ряду різноманітних доплат та надбавок. Значна складова оплати праці 
«копа» — це премія, яку можуть довільно збільшувати чи зменшувати 

* На сьогоднішній день ніхто з поліцейських, які працюють у Вінницькому управлінні, не скористався 
механізмом компенсації за винаймання житла. Тільки планують збирати документи

ТАКОЖ З ЦЬОГО РОКУ ДЛЯ ПАТРУЛЬНИХ 
ВВОДЯТЬ ТАКІ ПРИВІЛЕЇ:
 Компенсацію за винаймання житла.
Обов’язкова умова — наймати житло за договором. У райцентрі 
компенсація за оренду житла становитиме від 1900 до 2900 гри-
вень, а в обласному центрі — від 2900 до 4300.
 Право на придбання житла в іпотеку.
Із другого року служби молодий патрульний поліцейський має 
право укласти договір іпотеки на 20 років на придбання власного 
житла. Проценти, як анонсується, сплачуватиме держава. Крім 
того, в проміжку 2–5 років держава списує 10% загальної суми, 5–10 років — 20%, 
потім 30% і всього до 40% суми списуються державою. При народженні дитини 
обіцяють одразу списати 5% від суми. Другої — спишуть ще 5%.

и праці 
шувати

ентрі
гри-

є
ого
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І все-таки його роботи уже побу-
вали за кордоном. Сприяв цьому 
племінник пана Петра.
Нині знаходяться у Києві, де про-
живає син рідної сестри Петра 
Брижука.
— Ми вже показували роботи Пе-
тра Васильовича в Італії, — каже 
племінник (просить не згадува-
ти прізвище, бо нині зайнятий 
у виборчій кампанії Президента 
України, не хоче мати зайвих 

клопотів — авт). Привезли з Італії 
немало схвальних відгуків.
Чоловік — знана у столиці люди-
на. Має стосунки з українською 
діаспорою. Каже, попередньо 
обговорювали можливість пре-
зентації робіт Петра Брижука з 
представниками американської й 
канадської діаспори. Вони пого-
дилися, бо роботи справді дуже 
незвичні. Сподіваюся, вдасться 
втілити задумане.

У Італії не переставали дивуватися 

МИХАЙЛО 
ДОВГАНЬ, 
ЗАСЛУЖЕНИЙ 
ХУДОЖНИК 
УКРАЇНИ:

— Портретів чи 
інших картин, на-

писаних таким чином, не дово-
дилося бачити. Інші мініатюрні 
роботи бачив. Пригадую, міні-
атюри жмеринського лівші, так 
називали майстра Михайла Мас-
люка. Не можу зрозуміти, як він 
написав ноти Полонезу Огінського 

на шкарлупині від проса. Пам’ятаю, 
ще одну його роботу — паровоз 
на людській волосині. Зрозуміло, 
чоловік працював під мікроскопом. 
І так само під мікроскопом можна 
було побачити зроблене.
Картину, написану літерами, на-
вряд чи можна назвати мистець-
ким твором. Але вона викликає 
інтерес з іншої точки зору — не-
звичайних здібностей окремо 
взятої людини, яка у свій спо-
сіб віддала данину пам’яті генію 
Кобзаря.

Таких портретів не доводилося бачити 

РЕКЛАМА

446576443023

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

×îìó ïàí Áðè-
æóê âçÿâñÿ çà íà-
ïèñàííÿ Øåâ÷åíêà 

ó òàêèé íåçâè÷íèé ñïîñ³á?
— ²äåÿ âèíèêëà íå âèïàäêî-

âî, — ãîâîðèòü â³í. — Çà ñïåö³àëü-
í³ñòþ ÿ ³íæåíåð-çåìëåâïîðÿäíèê. 
Ï³ä ÷àñ íàâ÷àííÿ ó Ëüâ³âñüêîìó 
ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêîìó ³íñòèòóò³ 
óëþáëåíèì ïðåäìåòîì áóëî êðåñ-
ëåííÿ. Äîòåïåð çáåð³ãàþ êðåñëÿð-
ñüê³ íàáîðè, ÿêèìè êîðèñòóâàâñÿ, 
áóäó÷è ñòóäåíòîì. Ä³ñòàâ ÿêîñü 
³íñòðóìåíò — ³ âèð³øèâ ñïðîáó-
âàòè ïîïðàöþâàòè.

ПЕРО СТОЧИВ ДО РОЗМІРУ 
ВОЛОСИНИ 

Ë³òåðè ïèñàâ òóøøþ. Ïåðî 
ñòî÷èâ äî ðîçì³ðó âîëîñèíè. 

Êîíòóðè ïîðòðåòà Øåâ÷åíêà 
ñêîï³þâàâ ç îäíîãî ³ç çîáðàæåíü, 
ÿêå ïðèäáàâ ó êíèãàðí³. Ïèñàâ 
ó ò³é ïîñë³äîâíîñò³, ùî é òâîðè 
ó «Êîáçàð³». Çà ñëîâàìè ñï³âðîç-
ìîâíèêà, êîðèñòóâàâñÿ êíèãîþ 
âèäàâíèöòâà «Äí³ïðî», 1974 ðîêó 
âèïóñêó.

— Ò³ëüêè ó ç³íèöÿõ î÷åé íà 
ïîðòðåò³ íåìà ë³òåð, òàì çðîáèâ 
êðàïî÷êè, à âñå ³íøå — îäÿã, 
øàïêà, öå ðÿäêè ç â³ðø³â, — ðîç-
ïîâ³äàº Ïåòðî Áðèæóê. — Â³äò³í-
êè çì³íþâàâ íàñè÷åííÿì êîëüîðó 
àáî, íàâïàêè, ðîáèâ éîãî ñâ³òë³-
øèì. ×àñòî äîâîäèëîñÿ çàòàìîâó-
âàòè ïîäèõ, ùîá ðóêà íå òðåìò³ëà.

Êàæå, êîëè ïåðåïèñàâ «Ïðè-
÷èííó», âçÿâ ìàêó, ñèïíóâ íà àð-
êóø ³ ïîáà÷èâ, ùî çåðíèíè á³ëü-
øîãî ðîçì³ðó, í³æ ë³òåðè.

Äî ðå÷³, ó íüîãî º ùå îäèí 
ïîðòðåò, íàïèñàíèé ó òàêèé 

ЦЕЙ ПОРТРЕТ МОЖНА… ЧИТАТИ 
Унікальна робота  Рядками з 
«Кобзаря» написав портрет Шевченка 
шанувальник творчості поета з 
Томашполя Василь Брижук. Писав вручну 
літерами, що менші від макових зерен. 
А ще — переписав весь «Кобзар» і вмістив 
його у книжечці, як сірникова коробка

ñïîñ³á, — Ïóøê³íà. Âèêîíàíèé 
ðÿäêàìè ç â³ðø³â.

Ïðèáëèçíî ð³ê ÷àñó âèòðàòèâ 
íà íàïèñàííÿ ïîðòðåòó Øåâ÷åí-
êà, òðîõè á³ëüøå — íà ïîðòðåò 
Ïóøê³íà.

РУКОПИСНИЙ «КОБЗАР», 
ЯК СІРНИКОВА КОРОБКА 

Ï³ñëÿ íàïèñàííÿ äâîõ ïîð-
òðåò³â ó Áðèæóêà ç’ÿâèëàñÿ íîâà 
³äåÿ — ñïðîáóâàòè ïåðåïèñàòè 
â³ðø³ ç «Êîáçàðÿ» òàêèìè ñàìî 
ë³òåðàìè. Ó îäíîìó ðÿäêó âì³ñ-
òèâ 35 ë³òåð, íà ñòîð³íö³ âèéøëî 
42 ðÿäêè. Ïåðåïèñàâ êíèãó â³ä 
ïåðøî¿ äî îñòàííüî¿ ë³òåðè. Éîãî 
ðóêîïèñíèé «Êîáçàðèê» ìàº ðîç-
ì³ð 3,5õ5,5 ñàíòèìåòðà.

— Äðóêàðñüêèì ñïîñîáîì òàê³ 
ìàëåíüê³ êíèãè âèäàâàëè ³ âè-
äàþòü, — êàæå Ïåòðî Áðèæóê. — 
Ïðî ðóêîïèñíó òàêîãî ðîçì³ðó 
íå äîâîäèëîñÿ ÷óòè.

Êð³ì «Êîáçàðÿ», ó ìàéñòðà 
êàë³ãðàô³¿ º ùå äâ³ êíèãè òàêî-
ãî æ ðîçì³ðó — «Åíå¿äà» Êîòëÿ-
ðåâñüêîãî òà ïåðøèé òîì òâîð³â 
Ïóøê³íà.

— Îäíîãî ëèøå òåðï³ííÿ òóò 
íåäîñòàòíüî, — ãîâîðèòü ÷îëî-
â³ê. — Òðåáà ìàòè íàâèêè êðåñ-
ëÿðñüêî¿ ñïðàâè, äîáðèé ç³ð ³ 
ì³öíó ðóêó.

Äî ðå÷³, ïðî÷èòàòè ìàêîâ³ ë³-
òåðè, íàïèñàí³ Áðèæóêîì, áåç 
çá³ëüøóâàëüíèõ çàñîá³â ñêëàäíî.

Íèí³ ïàí Ïåòðî óæå íå ïðà-
öþº. Êàæå, äóæå ç³ð ïîã³ðøèâñÿ. 
Òà é â³ê óæå íå òîé — 80 âèïî-
âíèëîñÿ! Íåçâàæàþ÷è íà öå, äâà 
ðîêè òîìó â³í ùå íå çíàâ, ÿê 
êîðèñòóâàòèñÿ îêóëÿðàìè.

ВАШІ РОБОТИ ВАРТІ ПОКАЗУ 
ШИРОКОМУ ЗАГАЛУ 

Ïåòðî Áðèæóê ç âëàñíî¿ ³í³-
ö³àòèâè âèñòàâëÿâ ñâî¿ ðîáîòè 
íà ð³çíèõ ç³áðàííÿõ, ùî ïðîâî-
äèëèñÿ ó Òîìàøïîë³. Ïîêàçóâàâ 
¿õ ïðàö³âíèêàì Îáëàñíîãî êðàºç-
íàâ÷îãî ìóçåþ. Êàæå, âñ³, õòî áà-
÷èâ, íå ñòðèìóâàëè çàõîïëåííÿ, 
àëå íà öüîìó âñå é çàê³í÷óâàëîñÿ.

— Îäíîãî ðàçó ìåí³ çàïðîïî-
íóâàëè ïåðåäàòè ðîáîòè â ìó-
çåé, — êàæå ÷îëîâ³ê. — Àëå ÿ â³ä-
ìîâèâñÿ. ßêáè â³ä÷óâàâ óâàãó, 
ìîæëèâî, ïîãîäèâñÿ á, à òàê…

Ïàí Ïåòðî âèð³øèâ ïîêàçàòè 
ñâîãî Øåâ÷åíêà óêðà¿íñüê³é ä³à-
ñïîð³ â Êàíàä³. Íàïèñàâ ëèñòà 
ó ïîñîëüñòâî. Êàæå, íà â³äïîâ³äü 
ìàëî ñïîä³âàâñÿ. Àëå îòðèìàâ. 
Ïðè÷îìó, ç äóæå ñõâàëüíèìè 
â³äãóêàìè.

«Âàø³ êàðòèíè ³ ðóêîïèñí³ 

êíèãè ã³äí³ ïîêàçó øèðîêîìó 
çàãàëó», — éäåòüñÿ ó ëèñò³ ç ïî-
ñîëüñòâà. – Ìè ãîòîâ³ ñïðèÿòè òà 
íàäàòè Âàì ï³äòðèìêó ó âèä³ëåíí³ 
ì³ñöÿ, îêðåìîãî ñòåíäó â ãàëåðå¿ 
äëÿ îðãàí³çàö³¿ âèñòàâêè ï³ä ÷àñ 
îäíîãî ç êîëåêòèâíèõ âèñòàâêî-
âèõ çàõîä³â Óêðà¿íè â Êàíàä³».

Âò³ì, âèòðàòè íà ïåðåâåçåííÿ, 
ñòðàõóâàííÿ ðîá³ò òà ïåðåë³ò ³ 
ïðîæèâàííÿ àâòîðà ïîñîëüñòâî 
íå ãàðàíòóâàëî. Êîøò³â ó àâòîðà 
íà öå òåæ íåìà.

- Тільки у зіницях очей 
на портреті нема літер, 
там зробив крапочки, а 
все інше – одяг, шапка, 
це рядки з віршів, - 
розповідає Петро Брижук
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ВОЛОНТЕРКА
Збираємо підгузники, солодощі для людей поважного 
віку та з інвалідністю. Хто хоче долучитись, пишіть 
goo.gl/cxTmgu. Поїдемо до них в гості в кінці місяця зі 
святковим концертом і все завеземо.

ПРЕС-СЛУЖБА 
КОМПАНІЇ «ГРАДО СТРОЙ»

Ðàäà åêñïåðò³â Ì³æíàðîäíî¿ 
³ì³äæåâî¿ ïðîãðàìè «Ë³äåðè XXI ñòîë³ò-
òÿ» íàãîðîäèëà òîâàðèñòâî «Ãðàäî Ñòðîé» 
çâàííÿì «Êðàùîãî ï³äïðèºìñòâà Óêðà¿íè» 
â ãàëóç³ áóä³âíèöòâà. À êåð³âíèêà ï³äïðè-
ºìñòâà Ãë³áà Þøêîâà â³äçíà÷èëè îðäåíîì 
«Ë³äåð Óêðà¿íè» çà âàãîìèé âíåñîê ó ðîç-
âèòîê óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëüñòâà.

Íà ÷åñòü ëàóðåàò³â, ùî âíåñëè âàãîìèé 
âíåñîê ó ðîçâèòîê óêðà¿íñüêîãî ñóñï³ëü-
ñòâà â äåðæàâí³é ðåçèäåíö³¿ Ìàëèé Ìà-
ð³¿íñüêèé Ïàëàö, ùî â Êèºâ³, â³äáóâñÿ 
ïðèéîì Àñàìáëå¿ ä³ëîâèõ ê³ë.

Íà ïîä³þ ç’¿õàëèñÿ ë³äåðè â ãàëóçÿõ 
åêîíîì³êè, á³çíåñó, íàóêè, êóëüòóðè òà 
ñïîðòó Óêðà¿íè. Çàõ³ä ïðîâåëè 20 ãðóä-
íÿ 2018 ðîêó, â³äïîâ³äíî äî íàéâèùîãî 
öåðåìîí³àëüíîãî ïðîòîêîëó — ï³ä Äåð-
æàâíèì ïðàïîðîì Óêðà¿íè ç ïî÷åñòÿ-
ìè â³éñüêîâî¿ ïî÷åñíî¿ âàðòè. Ãîñòåé 
âøàíîâóâàëè êîíöåðòîì Àêàäåì³÷íèé 
àíñàìáëü ï³ñí³ é òàíöþ Íàö³îíàëüíî¿ 
ãâàðä³¿ Óêðà¿íè.

Ãåíåðàëüíà äèðåêö³ÿ Ì³æíàðîä-
íî¿ ³ì³äæåâî¿ ïðîãðàìè «Ë³äåðè XXI 
ñòîë³òòÿ» óðî÷èñòî çàïðîñèëà òîâà-
ðèñòâî «Ãðàäî Ñòðîé» íà öåðåìîí³þ 
íàãîðîäæåííÿ. Â³ííèöüêà êîìïàí³ÿ 
ñòàëà ºäèíèì ï³äïðèºìñòâîì â ãàëó-
ç³ áóä³âíèöòâà, ÿêó åêñïåðòè öåíòðó 
åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ â³äçíà÷èëè ÿê 
íàéêðàùó êîìïàí³þ Óêðà¿íè â ãàëóç³ 
áóä³âíèöòâî.

«Çàâäÿêè âàøèì çóñèëëÿì, íàïîëå-
ãëèâîñò³ òà ïîñë³äîâíîñò³ ä³é, êåðî-
âàíå âàìè ï³äïðèºìñòâî óâ³éøëî â êî-
ãîðòó êðàùèõ ï³äïðèºìñòâ Óêðà¿íè. 
Îá’ºêòèâíî îö³íþþ÷è Âàø³ ïîçèö³¿ 
íà íàö³îíàëüíîìó ð³âí³, Ðàäà åêñïåð-
ò³â Ì³æíàðîäíî¿ ³ì³äæåâî¿ ïðîãðàìè 
«Ë³äåðè XXI ñòîë³òòÿ» ïðèéíÿëà ð³-
øåííÿ ùîäî íàãîðîäæåííÿ âàøîãî 
ï³äïðèºìñòâà äèïëîìîì òà çâàííÿì 
«Êðàùå ï³äïðèºìñòâî Óêðà¿íè», — ïè-
ñàâ ó ëèñò³ äèðåêòîð âñåóêðà¿íñüêîãî 

öåíòðó åôåêòèâíîãî óïðàâë³ííÿ, ãîëîâà 
Êîîðäèíàö³éíî¿ ðàäè Â³êòîð Âîçíþê.

Ùîð³÷íó öåðåìîí³þ íàãîðîäæåííÿ 
ë³äåð³â Óêðà¿íè ïðîâîäèòü Àñàìáëåÿ ä³-
ëîâèõ ê³ë — ì³æíàðîäíà ãðîìàäñüêà îð-
ãàí³çàö³ÿ ïðîâ³äíèõ ïðîìèñëîâö³â, á³ç-
íåñìåí³â, ä³ÿ÷³â îñâ³òè, íàóêè é êóëü-
òóðè, æóðíàë³ñò³â. Çàñíîâàíà ó ãðóäí³ 
1998 ðîêó, ï³äòðèìàíà Ïðåçèäåíòîì 
³ Óðÿäîì Óêðà¿íè. Ó 2003 ðîö³, ï³ñëÿ 
ï³äïèñàííÿ â Ëîíäîí³ (Âåëèêîáðèòàí³ÿ) 
Õàðò³¿ ïðî ñï³âïðàöþ ç ªâðîïåéñüêîþ 
Á³çíåñ Àñàìáëåºþ, Àñàìáëåÿ ä³ëîâèõ 
ê³ë îòðèìàëà ñòàòóñ ì³æíàðîäíî¿.

Ìåòà ³ì³äæåâî¿ ïðîãðàìè «Ë³äå-
ðè XXI ñòîë³òòÿ» — ôîðìóâàííÿ ïîçè-
òèâíîãî ³ì³äæó ë³äåð³â ó ïîë³òèö³, åêî-
íîì³ö³, íàóö³, îñâ³ò³ òà êóëüòóð³. Òîæ, 
êð³ì â³äçíàêè «Êðàùå ï³äïðèºìñòâî 
Óêðà¿íè» â ãàëóç³ áóä³âíèöòâî, â³äçíà-
÷èëè êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà «Ãðàäî 
Ñòðîé» Ãë³áà Þøêîâà îðäåíîì «Ë³äåð 
Óêðà¿íè» çà äîñÿãíåííÿ ë³äåðñüêèõ ïî-
çèö³é â óïðàâë³íí³ ï³äïðèºìñòâîì òà 
âàãîìèé îñîáèñòèé âíåñîê ó ñóñï³ëüíî-
åêîíîì³÷íèé ðîçâèòîê Óêðà¿íè.

«Ãðàäî Ñòðîé» — öå êîìàíäà ïðî-
ôåñ³îíàë³â, ÿê³ ñòàðàííî ³ ÿê³ñíî âè-
êîíóþòü ñâîþ ðîáîòó. Íà äàíèé ÷àñ 
ó Â³ííèö³ êîìïàí³ÿ «Ãðàäî Ñòðîé» çâî-
äèòü æèòëîâèé êîìïëåêñ «Êîìôîðò» 
íà Ñòð³ëåöüê³é, 1.

ПРЕС-СЛУЖБА 
«KIDS FASHION SHOW»

Ïî÷àòîê âåñíè — öå ÷óäîâà 
ìîæëèâ³ñòü íå ò³ëüêè çàðÿäè-
òèñü ïîçèòèâíèìè âðàæåííÿìè òà 
ãàðíèì íàñòðîºì íà íàéáëèæ÷èõ 
ê³ëüêà ì³ñÿö³â, à é ñïðîáóâàòè 
ùîñü íîâå òà ö³êàâå. Âåëèêó ïî-
ðö³þ êðàñè, ãðàö³¿, ÿñêðàâèõ åìî-
ö³é òà êîðèñíî¿ ³íôîðìàö³¿ çìîæå 
îòðèìàòè êîæåí, õòî ñòàíå ãîñ-
òåì ãðàíä³îçíîãî çàõîäó — KIDS 
FASHION SHOW!

KIDS FASHION SHOW — öå 
îäíà ç íàéìàñøòàáí³øèõ ïîä³é 
ì³ñòà, ÿêà ùîñåçîíó ò³øèòü óñ³õ 
øàíóâàëüíèê³â êðàñè òà ñòèëþ 
íîâèìè òåíäåíö³ÿìè òà òðåíäà-
ìè ó ñôåð³ äèòÿ÷î¿ ìîäè. Ö³º¿ 
âåñíè çàõ³ä ïðîâîäèòèìåòüñÿ 
âæå â÷åòâåðòå, àëå ÿê çàâæäè 
ìàòèìå íîâó îðèã³íàëüíó òå-
ìàòèêó òà áàãàòî ñþðïðèç³â â³ä 
îðãàí³çàòîð³â.

17 áåðåçíÿ î 17.00 ÑÊ «Íî-
êàóò» ÷åêàòèìå âñ³õ òèõ, õòî 
ö³íóº ÿê³ñòü, êîìôîðò òà êðà-
ñó — ñàìå ö³ ïðèíöèïè ëåæàòü 
â îñíîâ³ êîëåêö³é äèçàéíåð³â, 
ÿê³ áðàòèìóòü ó÷àñòü ó ìîäíîìó 
øîó. Ñåðåä íèõ íàø³ çåìëÿêè — 

Îëåêñàíäð Î÷åðåòíèé, Êàòåðè-
íà Ëóêàøèê, Ñâ³òëàíà Òåðåí÷óê, 
CARPOVA, áðåíäè Utmost, Party 
Kids òà Mayoral, ïðåäñòàâíèêîì 
ÿêîãî º ìîäíèé áóò³ê «KidStar», 
ïîëüñüêèé áðåíä Coccodrillo 
ïðåäñòàâíèêîì ÿêîãî º äèòÿ-
÷èé ìîäíèé áóò³ê «RoyalKid», 
ïðåçåíòóâàòèìóòü ñâî¿ íîâèí-
êè é ãîñò³ ç³ ñòîëèö³ — áðåíäè 
H. N.A_dress, Ferlioni, Like my 
mom, Leggero Pennino òà Little 
Baby, à òàêîæ ãëÿäà÷³ çìîæóòü 
ïîáà÷èòè íîâ³ äèòÿ÷³ êîëåêö³¿ 
â³ä îäåñüêîãî áðåíäó CandyKid 
òà áðåíäó VivaVictoria ç ì³ñòà 
Õàðêîâà. Êð³ì òîãî, ó âñ³õ ïðè-
ñóòí³õ áóäå óí³êàëüíà ìîæëè-
â³ñòü ïðèäáàòè îäÿã, ÿêèé ¿ì 
ñïîäîáàºòüñÿ, â äåíü ñàìîãî 
ïîêàçó.

Ñïåö³àëüíî äëÿ çàõîäó ìîí-
òóâàòèìåòüñÿ ïîä³óì çàâäîâæêè 
20 ìåòð³â, ÿêèé ñòàíå öåíòðîì 
âñ³º¿ ëîêàö³¿. Ö³êàâîþ òà äî-
ñèòü îðèã³íàëüíîþ çàïëàíî-
âàíà ñòèë³ñòèêà ïðîâåäåííÿ 
âåñíÿíîãî øîó — îðãàí³-
çàòîðàìè áóëî îáðàíî òåìó 
äæóíãë³â, ÿêà öüîãî ñåçîíó º 
ÿê í³êîëè àêòóàëüíîþ. Îêð³ì 

â³äïîâ³äíèõ äåêîðàö³é òà ³í-
øèõ òåìàòè÷íèõ àòðèáóò³â, 
êîëåêö³¿ îêðåìèõ äèçàéíåð³â 
áóäóòü òåæ â³äïîâ³äàòè çàäàí³é 
ñòèë³ñòèö³, àäæå âîíè ñòâîðþ-

þòü ¿õ ñïåö³àëüíî äëÿ ïîêàçó. 
Òîìó êîæåí ïðèñóòí³é çìîæå 
ïîâí³ñòþ ïðîéíÿòèñü åêçîòè÷-
íîþ àòìîñôåðîþ òà çàíóðèòèñü 
ó ñòèõ³þ ñïðàâæí³õ òðîï³ê³â.

Íå îá³éäåòüñÿ ìîäíà ïîä³ÿ 
áåç ó÷àñò³ ç³ðîê — äèâóâàòè òà 
ðîçâàæàòè ãîñòåé âå÷îðà áóäå 
ïîïóëÿðíèé àêòîð, âåäó÷èé, ãó-
ìîðèñò — Îëåêñàíäð Òåðåí÷óê.

Îäí³ºþ ç íàéá³ëüøèõ îñî-
áëèâîñòåé öüîãîð³÷íîãî KIDS 
FASHION SHOW º òå, ùî çà-
õ³ä âèõîäèòü íà âñåóêðà¿íñüêèé 
ð³âåíü. ² öüîãî ðàçó äî Â³ííè-
ö³ çàâ³òàþòü ä³òè ç ³íøèõ ì³ñò 
Óêðà¿íè, ÿêèì âäàëîñÿ ïðîéòè 
îíëàéí-êàñòèíã òà ñòàòè ó÷àñ-
íèêàìè ïîêàçó. Òàê íà ïîä³óì³ 
äåô³ëþâàòèìóòü ìàëåíüê³ ìîäåë³ 
ç Êèºâà, Îäåñè, Õìåëüíèöüêîãî, 
Ìèêîëàºâà, ×åðêàñ, Çàïîð³ææÿ, 
Äí³ïðà òà Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
Âñüîãî â ïîêàç³ â³çüìå ó÷àñòü 
125 ä³òåé.

Îðãàí³çàòîðè çàïðîøóþòü 
óñ³õ îõî÷èõ íàñîëîäèòèñÿ ïðå-
êðàñíèì ä³éñòâîì çà ó÷àñò³ â³-
äîìèõ óêðà¿íñüêèõ äèçàéíåð³â ³ 
òàëàíîâèòèõ ä³òåé íàøî¿ êðà¿íè 
òà â³ä÷óòè íà ñîá³ íåçàáóòíþ 
àòìîñôåðó ñïðàâæí³õ ìîäíèõ 
äæóíãë³â!

Ä³çíàòèñÿ äåòàë³ òà ïðèäáà-
òè çàïðîøåííÿ íà ïîêàç ìîæíà 
çà òåëåôîíîì 097–977–71–97.

«Градо Строй» визнали кращою 
будівельною компанією України!

До Вінниці на показ «Kids Fashion Show» 
з’їдуться діти з усієї України

БЛОГ

БЛОГ

446531

446691

П
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Вшанували 
пам'ять турніром 
 Âñåóêðà¿íñüêèé äèòÿ÷èé 
òóðí³ð ïàì’ÿò³ áîðöÿ Îëåê-
ñàíäðà Ïóõàëüñüêîãî ïðîé-
øîâ â ñ. Îáîä³âêà (Òðîñòÿ-
íåöüêèé ðàéîí). Ìåìîð³àë 
ç³áðàâ 130 þíèõ áîðö³â. 
Âèñîê³ ðåçóëüòàòè ïîêàçà-
ëè âèõîâàíö³ Îáîä³âñüêî¿ 
ñïîðòøêîëè, à òàêîæ ïðåä-
ñòàâíèêè Îäåñè ³ Õì³ëüíèêà.

Створюється 
нова федерація 
 Çàñëóæåíèé ìàéñòåð 
ñïîðòó, äâîðàçîâèé ïåðå-
ìîæåöü Êóáê³â ñâ³òó, ïðè-
çåð ÷åìï³îíàò³â ªâðîïè ³ 
ñâ³òó Âàñèëü Òåñüìèíåöüêèé 
ñòâîðþº îáëàñíó ôåäåðàö³þ 
â³ëüíî¿ áîðîòüáè. Â³í ïðàãíå 
ïîêàçàòè, ùî öåé âèä ñïîðòó 
ðîçâèâàºòüñÿ íå ëèøå ó Â³-
ííèö³, àëå é â Îáîä³âö³, 
ßìïîë³, Òóëü÷èí³, Áàð³, 
Õì³ëüíèêó òîùî.

Підняла бронзу 
 Ó ×åðí³ãîâ³ ðîç³ãðàëè 
Êóáîê Óêðà¿íè ç âàæêî¿ 
àòëåòèêè. Â³ííè÷àíêà Ëþáîâ 
Êóðà÷åíêî çäîáóëà áðîíçîâó 
íàãîðîäó ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 
äî 76 êã. Âîíà ïðåäñòàâëÿº 
ì³ñüêó ñïîðòøêîëó ¹ 5.

«Сombat Game»
 Ïåðø³ âñåóêðà¿íñüê³ ³ãðè 
ºäèíîáîðñòâ ñåðåä øêîëÿð³â 
«Ñombat Game» ô³í³øóâàëè 
ó ñòîëèö³. Âèõîâàíö³ ñïîð-
òøêîëè «Â³ííèöÿ» Â³òàë³é 
Æåçìåð çäîáóâ ñð³áëî, 
à Àíàòîë³é Â³òêîâñüêèé — 
áðîíçó.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №11 (1085)
Двоходові задачі на кооперативний мат. Ліворуч — задачі-блоки, праворуч — 
кожна задача має по два рішення.

Задача № 2333–2336
В. Чорноус (Одеса)
(Друкується вперше)

h 2*                                                                   h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA № 9 (1428) від 6 березня 2019 року
Задача № 2329
I. 1. c5 (c6?)! Kf6+ 2. Kpc7 Ke8x; II. 1. C: d7! Tb6 2. Kpc8 Tb8x.
Задача № 2330
I. 1. Фe8! Cd8 2. Kpf7 Tf6x — білі тура і слон, чорні король і ферзь під час гри 
побували на полях «d8» і «f7» II. 1. Ф f7! Td6 2. Kpe8 Td8x.
Задача № 2331
I. 1. Kpc3! Ca2 2. Tc2-d2 Tc4x; II. 1. Kpc1! Tc4 2. Td3-d1 T: c2x.
Задача № 2332
I. 1. Kph2! Kg4+ 2. Kph1 g3x; II. 1. h3! Ke4+ 2. Kph4 g3x — білий пішак «g2» 
матує, а також звільняє діагональ білому слону.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ïåðøèé â ³ñòîð³¿ øàõîâèé 

÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä àìàòî-
ð³â, ÿêèé â³äãîìîí³â ó Â³ííèö³, 
îòðèìàâ ñõâàëüí³ â³äãóêè ãîñòåé. 
Òðåíåð ëüâ³âñüêî¿ êîìàíäè, ãðîñ-
ìåéñòåð Íàçàð Ô³ðìàí âèçíàâ, 
ùî çà ð³âíåì îðãàí³çàö³¿ íàøå 
ì³ñòî çàõîïèëî ë³äåðñòâî â êðà¿í³.

Çìàãàííÿ ç³áðàëè 180 ó÷àñíè-
ê³â ³ç ìàéæå âñ³õ ðåã³îí³â, îêð³ì 
Êðèìó ³ Ëóãàíùèíè. Ó÷àñíèê³â 

ïðèâàáèâ ñåðéîçíèé ïðèçîâèé 
ôîíä — ñòî òèñÿ÷ ãðèâåíü. Éîãî 
ãàðàíòóâàëà Â³ííèöüêà îáëàñíà 
øàõîâà ôåäåðàö³ÿ, ÿêó î÷îëþº 
ãðîñìåéñòåð ç³ ñâ³òîâèì ³ì’ÿì — 
Àðêàä³é Íàéä³÷ (Í³ìå÷÷èíà).

Ñïîðòñìåíè ç³ãðàëè äåâ’ÿòü òó-
ð³â çà øâåéöàðñüêîþ ñèñòåìîþ. 
Ïî 7,5 î÷êà íàáðàëè êàíäèäàòè 
ó ìàéñòðè ñïîðòó Ìèêèòà Òºñ-
òºøí³êîâ (Õàðê³â), Âîëîäèìèð 
Ñóõ³íñüêèé (Òåðíîï³ëü) ³ Áîãäàí 

Í³ê³ò³í (Êè¿â). Ïðèçè âîíè ðîçä³-
ëèëè, àëå ì³ñöÿ áóëè ðîçïîä³ëåí³ 
â³äïîâ³äíî äî äîäàòêîâîãî êîåô³-
ö³ºíòó. Ãîëîâíèé Êóáîê îòðèìàâ 
15-ð³÷íèé õàðê³â’ÿíèí. Ìèêèòà 
Òºñòºøí³êîâ ðîçïîâ³â, ùî îñòàíí³ 
äâà ì³ñÿö³ íàïðóæåíî çàéìàâñÿ 
øàõàìè, ùî é ïðèíåñëî ïëîäè.

×åòâåðòèé îñíîâíèé ïðèç çäî-
áóâ ñòóäåíò Â³ííèöüêîãî ìåäè÷íî-
ãî óí³âåðñèòåòó Äìèòðî Ãîðåëîâ, 
ÿêèé âèêîíàâ íîðìàòèâ êàíäèäàòà 

ó ìàéñòðè. À ïåðøå ì³ñöå â çàë³êó 
ñåðåä â³ííè÷àí çäîáóâ êàíäèäàò 
ó ìàéñòðè Îëåêñàíäð Øâàéãåð.

Çîëîòî ñåðåä æ³íîê âèáîðî-
ëà 16-ð³÷íà Êàì³ëëà Ãðèùåíêî 
(Êðàìàòîðñüê, Äîíåöüêà îá-
ëàñòü). Âîíà íàãàäàëà, ùî áóëà 
÷åìï³îíêîþ ªâðîïè ñåðåä ä³â÷àò, 
à íà âäàëèé ðåçóëüòàò ó Â³ííèö³ 
ö³ëêîì ðîçðàõîâóâàëà. Çàãàëîì 
îðãàí³çàòîðè ïåðåäáà÷èëè áëèçü-
êî 40 ïðèç³â ó ð³çíèõ êàòåãîð³ÿõ.

Шаховий чемпіонат зібрав 180 гравців

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Òðèâàº ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç 
áàñêåòáîëó ñåðåä æ³íî÷èõ êî-
ìàíä Ñóïåðë³ãè. Ó íüîìó áåðóòü 
ó÷àñòü é «Â³ííèöüê³ áëèñêàâêè». 
ßêùî ó ïîïåðåäí³õ ñåçîíàõ íàø 
êîëåêòèâ áóâ ñåðåä ë³äåð³â åë³ò-
íîãî äèâ³ç³îíó, òî çàðàç ïëåíòà-
ºòüñÿ ó õâîñò³ òóðí³ðíî¿ òàáëèö³. 
Òåîðåòè÷íî «Áëèñêàâêè» ìîæóòü 
íàâ³òü âèëåò³òè ³ç Ñóïåðë³ãè.

НЕВДАЧА У ЖІНОЧИЙ ДЕНЬ 
Ìèíóëîãî òèæíÿ íàøà êîìàíäà 

ïðîâåëà âäîìà, ó ñïîðòêîìïëåê-
ñ³ ìåäóí³âåðñèòåòó, äâà ìàò÷³ ³ç 
íå íàéñèëüí³øèìè êîëåêòèâàìè 
åë³òíîãî äèâ³ç³îíó. Àëå ïîêðàùè-
òè òóðí³ðíå ñòàíîâèùå «Â³ííèöü-
êèì áëèñêàâêàì» íå âäàëîñÿ.  
«×àéêà-ÄÞÑØ» (Áåðäÿíñüê) 
âåñü ìàò÷ ë³äèðóâàëà ó ðàõóíêó. 
Íàïðèê³íö³ ïåðøî¿ ïîëîâèíè 
ìàò÷ó ïåðåâàãà ãîñòåé ñÿãíóëà 
23 î÷îê. Ó ðåçóëüòàò³ — «×àéêà» 
ïåðåìîãëà ç ðàõóíêîì 86:72.

— Öå áóëà âàæêà ãðà. «×àéêà-
ÄÞÑØ» — õîðîøà êîìàíäà, 
ÿêà ïðåòåíäóº íà ïðèçîâ³ ì³ñ-

öÿ çà ï³äñóìêàìè ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè. Ìîæëèâî, íàâ³òü, ùî 
é íà ÷åìï³îíñòâî, — ñêàçàâ ãîëî-
âíèé òðåíåð «Â³ííèöüêèõ áëèñ-
êàâîê» Îëåêñàíäð Ï³äëóæíÿê.

НЕ У РІВНИХ УМОВАХ 
Íàñòóïíîãî äíÿ â³ííè÷àíêè 

ãðàëè ³ç ñóñ³äîì-àóòñàéäåðîì — 
«Êîçà÷êîþ-ÊÏÓ» (Çàïîð³ææÿ). 
Ïåðø³ òðè ÷âåðò³ ìàò÷ó âèÿâèëèñÿ 
ïðèáëèçíî ð³âíèìè. Àëå â çàâåð-
øàëüíîìó ñåò³ «Â³ííèöüê³ áëèñ-
êàâêè» ï³äñ³ëè ô³çè÷íî ³ áóêâàëüíî 
«ïîñèïàëèñÿ». Ó ðåçóëüòàò³, ÷åð-
ãîâà ðîçãðîìíà ïîðàçêà — 52:72.

— Íàø³ ä³â÷àòà íå çìîãëè íàëà-
øòóâàòèñÿ íà ìàò÷, â ÿêîìó ìàëè 
ïåðåìàãàòè. Áî â ïîïåðåäí³õ ïî-
ºäèíêàõ ìè ïåðåãðàâàëè «êîçà÷îê» 
³ç ð³çíèöåþ ó 20 ³ 14 î÷îê, — êàæå 
Îëåêñàíäð Ï³äëóæíÿê.

Çà ñëîâàìè íàøîãî òðåíåðà, 
«áëèñêàâêàì» áóëî âàæêî ãðàòè 
äâà ìàò÷³ çà äâà äí³.

ПРИЧИНИ ПОГІРШЕННЯ 
РЕЗУЛЬТАТІВ 

Ãîëîâíèé òðåíåð «Â³ííèöüêèõ 
áëèñêàâîê» Îëåêñàíäð Ï³äëóæ-

 «БЛИСКАВКИ» МОЖУТЬ 
ВИЛЕТІТИ ІЗ СУПЕРЛІГИ
Не склалося  Вінницькі 
баскетболістки вдома зазнали поразок 
від «Чайки» і «Козачки». Посідають 
останнє місце турнірної таблиці

íÿê ïîÿñíèâ, ùî ðåçóëüòàòè êî-
ìàíäè ïîã³ðøèëèñÿ ÷åðåç íèçêó 
ôàêòîð³â. Ó ïåðøó ÷åðãó — ÷åðåç 
ïðîáëåìè ç³ ñêëàäîì.

— Ó íàñ íàðàç³ â ñêëàä³ â³ñ³ì 
ãðàâö³â, ó òîé æå ÷àñ äîçâîëåíà 
äþæèíà. Ç êîìàíäè ï³øëà ë³äåð 
Ñ³íò³ÿ Îìîáîãóíäæå — ïî¿õàëà 
ãðàòè â ×åõ³þ. Òðàâìîâàíà ³íøà 
ïðîâ³äíà áàñêåòáîë³ñòêà ²ðèíà 
Æìóðêî, ÿêà âèáóëà äî ê³íöÿ ñå-
çîíó. Õâîð³º Àííà Ë³ñîâè÷. Ìî-
ëîäèì ãðàâöÿì áåç íèõ äóæå âàæ-
êî, — êàæå Îëåêñàíäð Ï³äëóæíÿê.

Êîìàíäà «Â³ííèöüê³ áëèñ-
êàâêè» ô³íàíñóºòüñÿ çà ðàõóíîê 

ì³ñüêî¿ òà îáëàñíî¿ âëàäè. Àëå, 
çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Ï³äëóæ-
íÿêà, öå â³äíîñíî íåâåëèê³ êî-
øòè, ÷åðåç ùî íàø êîëåêòèâ — 
÷è íå íàéá³äí³øèé ó Ñóïåðë³ç³.

Âîäíî÷àñ â³ííèöüê³ áàñêåòáî-
ë³ñòêè íå çáèðàþòüñÿ «ñêëàäàòè 
ðóêè».

— Áóäåìî áîðîòèñÿ äàë³. Ïî-
ïåðåäó ùå º ñ³ì ³ãîð. ßêùî çà-
éìåìî îñòàííº ì³ñöå, òî ìî-
æåìî îïóñòèòèñÿ ó íèæ÷ó ë³ãó. 
Àëå øàíñè ï³äíÿòèñÿ ó òóðí³ðí³é 
òàáëèö³ º, ³ ìè ñïðîáóºìî íèìè 
ñêîðèñòàòèñÿ! — êàæå Îëåêñàíäð 
Ï³äëóæíÿê.

Якщо гра «блискавок» не за-
вжди радувала, то під час пауз 
вболівальників, безумовно, за-
цікавлювали запальні виступи 
дівчат-черлідерів. Це була група 
підтримки «Вінницьких вовків».
Черлідерші активно вболівали 
за наших баскетболісток, скан-
дували гасла на їхню підтримку.
— Ми вболіваємо і переживаємо 
за вінницькі команди. Виступа-
ємо під час матчів «Блискавок», 
чоловічої волейбольної команди 
Суперліги «Серце Поділля» і на-

ших колективів з американсько-
го футболу «Вовки» (чоловіча) і 
«Вовчиці» (жіноча), — каже капі-
тан черлідерів Людмила Адамчук.
До виступів у кожному виді 
спорту дівчата готують спеці-
альні програми.
— Це пов’язано із тим, що паузи 
в баскетболі і волейболі різні. 
А в американському футболі 
ми танцюємо біля бровки поля 
протягом всіх трьох годин матчу. 
Тому це — найскладніше, — про-
довжує Людмила Адамчук.

Шоу під час пауз 

Матч із «Козачкою» був рівним, але наші 
баскетболістки здали на фініші і поступилися 

ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ З БАСКЕТБОЛУ. СУПЕРЛІГА (ЖІНКИ). 
ТУРНІРНЕ СТАНОВИЩЕ НА 13 БЕРЕЗНЯ 2019 РОКУ 

№ Клуб І В П О

1 «Динамо-НПУ (Kиїв) 26 23 3 49 

2 «Київ-Баскет» (Київ) 24 21 3 45 

3 «Франківськ» (Івано-Франківськ) 23 15 8 38 

4 «Рівне-ОШВСМ» (Рівне) 25 12 13 37 

5 «Чайка-ДЮСШ» (Бердянськ) 24 12 12 36

6 «Інтерхім-СДЮСШОР» (Одеса) 22 10 12 32 

7 СБК «Львів» (Львів) 23  9 14 32 

8 «Козачка-КПУ» (Запоріжжя) 28 4 24 32 

9 «Вінницькі блискавки» (Вінниця) 25 4 21 29 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОКСАНА ШЕВЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА
Прикро, що є люди, які не усвідомлюють, наскільки це 
важливо і висловлюються негативно щодо легалізації 
медичної марихуани! Кажуть, що вони мають право бути 
проти. Так, мають, але ніхто ні від чого не застрахований.

Наталя Косницька — 
Жінка Вінниччини

Жінки Вінниччини зібрали 450 тисяч гривень 
для лікування Артура Мельниченка
БЛОГ

446669

ПРЕС-СЛУЖБА 
ГРОМАДСЬКОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ 
«РОЗВИТОК.РОЗВИТОК»

Ãîëîâíå — íå ö³íà, à ö³íí³ñòü! 
Ãîëîâíå — íå ñëîâà, à ä³¿!!! Ãî-
ëîâíå — íå ïåðåìîãà, à çä³éñíåí-
íÿ ìð³¿!

5 áåðåçíÿ â³äáóâñÿ áëàãî-
ä³éíèé âå÷³ð òà öåðåìîí³ÿ íà-
ãîðîäæåííÿ «Æ³íêà Â³ííè÷-
÷èíè 2019» Òðàäèö³éíî îðãà-
í³çàòîðàìè ïðîåêòó º Ëþäìèëà 
Ñòàí³ñëàâåíêî òà ²ðèíà Áîðçîâà.

«Ïðîåêò «Æ³íêà Â³ííè÷÷èíè» 
ìàº áëàãîä³éíó òà ñîö³àëüíó 
ñêëàäîâó. Ö³ëëþ ïðîåêòó º 
çä³éñíåííÿ ìð³¿ 16-ð³÷íîãî, äóæå 
äîáðîãî, àêòèâíîãî õëîï÷èêà 
Àðòóðà Ìåëüíè÷åíêà, ÿêèé 
ïðîñòî õî÷å õîäèòè áåç áîëþ. 
Òîìó ÿ äÿêóþ âñ³ì æ³íêàì Â³-
ííè÷÷èíè, ïàðòíåðàì òà â³ííè-
÷àíàì çà òå, ùî ìè îá’ºäíàëè 
ñâî¿ ðåñóðñè çàäëÿ äîïîìîãè òà 
çä³éñíåííÿ ìð³¿ Àðòóðà», — îð-
ãàí³çàòîð ²ðèíà Áîðçîâà.

«Òðåò³é ð³ê ïîñï³ëü ìè îðãà-
í³çîâóºìî ïðîåêò òà îá’ºäíóºìî 
â³ííè÷àí ó áëàãîä³éí³é ñïðàâ³. 
Ó 2017 ìè äîïîìîãëè ²ðèí³ ßùóê 
çðîáèòè îïåðàö³þ ó Õàðêîâ³. 
Ó 2018 ²ðèíö³ Õ³ìè÷ ïîëåò³òè 
íà åêñïåðåìåíòàëüíå ë³êóâàí-
íÿ ó Áîñòîí. Ñüîãîäí³ ó íàñ º 
Àðòóð. ² ÿ ìàþ íàä³þ, ùî ÷åðåç 
ð³ê Àðòóð áóäå õîäèòè áåç áîëþ, 
à íå ñèä³òè ó â³çî÷êó», — îðãàí³-
çàòîð Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî.

Ãîëîâíîþ ³äåºþ ïðîåêòó 
«Æ³íêà Â³ííè÷÷èíè» º â³äçíà-
÷åííÿ æ³íîê ç ð³çíèõ ãàëóçåé, 
ÿê³ äîñÿãëè çíà÷íèõ ðåçóëüòàò³â 
ó ïðîôåñ³éí³é ÷è ñîö³àëüí³é ä³-
ÿëüíîñò³

Ïðîòÿãîì áåðåçíÿ íà ñàé-

ò³ 20 minut.ua òðèâàëî îíëàéí 
ãîëîñóâàííÿ çà ïðåòåíäåíòîê 
íà çâàííÿ «Æ³íêà Â³ííè÷÷èíè» 
ó 18 íîì³íàö³ÿõ. Çà ïî÷åñíèé 
òèòóë áîðîëîñü 86 â³ííè÷àíîê, ³ 
ñàìå æ³íêè ç íàéá³ëüøîþ ê³ëüê³ñ-
òþ ãîëîñ³â îòðèìàëè ñâî¿ íàãîðî-
äè òà îïëåñêè. Êîíêóðñ ïî ïðà-
âó ìîæíà íàçâàòè âñåíàðîäíèì. 
Àäæå ó÷àñòü ó ãîëîñóâàíí³ âçÿëî 
ìàéæå 38 òèñÿ÷ ëþäåé.

Ãîëîâíó íàãîðîäó «Æ³íêà Â³-
ííè÷÷èíè 2019» îòðèìàëà Íàòàë³ÿ 
Êîñíèöüêà — çàñíîâíèöÿ òà ãîëî-
âà ÃÎ «Â³ííèöÿ Äàóí Ñèíäðîì».

В ОКРЕМИХ НОМІНАЦІЯХ 
ПЕРЕМОЖНИЦЯМИ СТАЛИ:

«Áåçïåêà æèòòÿ» — Àííà 
Îë³éíèê, êåð³âíèöÿ â³ää³ëó êî-
ìóí³êàö³¿ ãîëîâíîãî óïðàâë³ííÿ 
Íàöïîë³ö³¿ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³

«Ïðîåêò Â³ííè÷÷èíè» — Ìà-
ðèíà Ãðèãîðöåâà, äèçàéíåðêà, 
îðãàí³çàòîðêà áëàãîä³éíîãî 
ïîêàçó ìîä «Don't Worry, Be 
Happy» çà ó÷àñòþ ä³òåé ³ç ñèí-
äðîìîì Äàóíà

«Ìèëîñåðäÿ Â³ííè÷÷èíè» — 
Îëüãà ×åðåâàòîâà, çàñíîâíèöÿ 
ïðèâàòíîãî êðèçîâîãî öåíòðó 
äëÿ ïîñòðàæäàëèõ â³ä ñ³ìåéíîãî 
íàñèëëÿ «Ä³ì ìàìà»

«Îáëè÷÷ÿ Â³ííè÷÷èíè» — Ëþä-
ìèëà Íåöê³íà, ãîëîâà ãðîìàä-
ñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ãàðìîí³ÿ»

«Øîó-á³çíåñ» — Îêñàíà Êó-
ëèê, ñï³âà÷êà, ñîë³ñòêà åñòðàä-
íîãî îðêåñòðó «Â³íÁåíä»

«Ìåä³à» — Þë³ÿ Àíäð³ÿíîâà, 
çàñíîâíèöÿ «Ìåä³à-øêîëè Þë³¿ 
Àíäð³ÿíîâî¿»

«Ïñèõîëîã³ÿ ³ ðîçâèòîê» — 
Íàòàë³ÿ ²øêîâà, ïñèõîëîãèíÿ, 
ðîäèííèé êîíñóëüòàíò

«Ìåäèöèíà» — Îëüãà Ìàêàðî-

âà, äèðåêòîðêà êë³í³êè ïåä³àòð³¿ 
«Åâ³äåíñ»

«Îñâ³òà» — Îêñàíà Êîêîâ³õ³-
íà, äèðåêòîðêà ïðèâàòíî¿ øêîëè 
«Äåëüô³í»

«Íàóêà» — Ëþäìèëà Ôîì³íà, 
ïðîôåñîðêà êàôåäðè àíàòîì³¿ 
ëþäèíè, êåð³âíèöÿ íàâ÷àëüíîãî 
â³ää³ëó ÂÍÌÓ

«Êóëüòóðà» — Îëåêñàíäðà 
Àìàíîâà, êåð³âíèöÿ «ART 
Fusion Dance Studio», õîðåî-
ãðàôèíÿ

«Ñïîðò» — Àíàñòàñ³ÿ Áàñþê, 
÷îòèðèðàçîâà ÷åìï³îíêà ªâðîïè 
ç åêñòðåìàëüíîãî îð³ºíòóâàííÿ

«Äåðæàâíà ñëóæáà» — Àëüîíà 
Ëàâðîâñüêà, çàñòóïíèöÿ äèðåê-
òîðà äåïàðòàìåíòó — íà÷àëüíè-
öÿ óïðàâë³ííÿ ³íôîðìàö³éíî¿ ä³-
ÿëüíîñò³ äåïàðòàìåíòó ³íôîðìà-
ö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ³ êîìóí³êàö³é ç 
ãðîìàäñüê³ñòþ Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ

«Á³çíåñ» — Â³êòîð³ÿ Ãóðñüêà, 
çàñíîâíèöÿ òà êåð³âíèöÿ òèïî-
ãðàô³¿ «²äå¿ Óñï³õó»

«Òóðèçì» — Îêñàíà Ïðèñÿæ-
íþê, êåð³âíèöÿ òóðèñòè÷íîãî 
àãåíòñòâà «Ãàëîïîì ïî ñâ³òó»

«Ñôåðà êðàñè» — Êñåí³ÿ Ðåâó-
æåíêî, âëàñíèöÿ ñàëîíó êðàñè 
«Krasa Studio»

«Ñòèëü ³ ìîäà» — Àíæåëà 
Øâåöü, ñòèë³ñòêà, ñïåö³àë³ñòêà 
³ç øîï³íãó

«Ðåñòîðàö³ÿ» — Àëëà Áîíäàð, 
âëàñíèöÿ ãîòåëüíî-ðåñòîðàííî-
ãî êîìïëåêñó «Fenix Town».

Ó ðàìêàõ ïðîåêòó ó÷àñíèö³ 
ïðèºäíàëèñÿ äî ÷åëåíäæà äî-
áðà. Çàâäÿêè ñï³ëüíèì çóñèëëÿì 
ç³áðàíî 450 òèñ. ãðí, ÿê³ áóäå 
ñïðÿìîâàíî íà îïåðàö³þ äåôîð-
ìîâàíèõ ñòîï 16-ð³÷íîãî Àðòóðà 
Ìåëüíè÷åíêà (ä³àãíîç ÄÖÏ)ó 
²çðà¿ëüñê³é êë³íèö³ «Ðåìáàì».

Артур Мельниченко

Ведучий Дмитро Балюк

Організаторки проекту 
Людмила Станіславенко 
та Ірина Борзова
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЛЮДМИЛА СЛОМІНСЬКА, ЕКОАКТИВІСТКА
Збирання первоцвітів дуже шкідливе для природи тим, що не дає 
можливості рослинам утворити насіння. До того ж, пошкоджуються сусідні 
квітки, ламаються стебла та бруньки. Усі вони потребують нашого захисту. 
Адже квітка у вазі та букеті — полонянка, яка приречена на загибель.

444428

РЕКЛАМА

МАР’ЯНА НЕЧИПОРЕНКО, 
ПОЛІТИЧНИЙ ОГЛЯДАЧ

Êóðñ Óêðà¿íè íà ÍÀÒÎ 
³ âñòóï äî àëüÿíñó — ðå÷³ 

íå çîâñ³ì òîòîæí³, àäæå ìè 
âæå áóëè ñâ³äêàìè íåâèêîíàíèõ 

îá³öÿíîê ùå ïîêè ÷èííîãî ïðåçèäåíòà ïðî 
âñòóï äî ÍÀÒÎ. 

Ó íàéáëèæ÷³ ðîêè Óêðà¿íà ìîæå 
íå âñòóïèòè äî ÍÀÒÎ — âñå çàëåæèòü 
â³ä íàñòóïíîãî ïðåçèäåíòà. Ùîá êðàùå 
çðîçóì³òè, õòî ³ ùî çáèðàºòüñÿ çðîáèòè 
äëÿ òîãî, ùîá íàøà êðà¿íà âñå æ ñòàëà 
ïîâíîïðàâíèì ÷ëåíîì àëüÿíñó, â³ä ÿêîãî 
áàãàòî â ÷îìó çàëåæèòü ìèð â Óêðà¿í³, ìè 
ïðîàíàë³çóâàëè ïðîãðàìè íàéðåéòèíãîâ³-
øèõ êàíäèäàò³â íà ïðåçèäåíòñüêå êð³ñëî.

Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé çíîâó ìð³º, òà 
öüîãî ðàçó íàâ³òü íå çíàº, ïðî ùî. Ó ñâî¿é 
ïðîãðàì³ â³í â³ðèòü, ùî ðóõ (íå âñòóï, 
à ðóõ — ö³êàâî, ÿê â³í çàðàäèòü?) Óêðà¿íè 
äî ÍÀÒÎ òà ³íøèõ áåçïåêîâèõ îá’ºäíàíü 
(ö³êàâî, à â ö³ «³íø³» äî ñêëàäó âõîäèòü 
Ðîñ³ÿ?) — çàïîðóêà «íàøî¿ áåçïåêè». 
À òåïåð — ðîäçèíêà — ÷è îòðèìóâàòè 
òàêó áåçïåêó, â³í ïðîïîíóº âèð³øèòè 
óêðà¿íöÿì íà ðåôåðåíäóì³, ïåðåêëàäàþ÷è 
íà íèõ â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà òàêèé âàæëè-
âèé êðîê. Êîëè æ Óêðà¿íà ³ ÷è îïèíèòüñÿ 
ï³ä çàõèñòîì ÍÀÒÎ, ìîëîäèé ïîë³òèê 
íå âèçíà÷àº.

Ïåòðî Ïîðîøåíêî ñâî¿ì íàì³ðàì 
ïðîäîâæóâàòè îá³öÿòè, íå âèêîíóþ÷è 
îá³öÿíêè, íå çðàäæóº. Çà 5 ðîê³â â³í 
íå çðîáèâ í³÷îãî, ùîá ï³äãîòóâàòè Óêðà¿-
íó äî ñòàíäàðò³â ÍÀÒÎ, òà é â³ä÷óâàº, ùî 
öå — íå îáîâ’ÿçêîâî ðîáèòè ó íàñòóïí³ 
5 ðîê³â, ÿêùî éîãî, çâ³ñíî, âèáåðóòü. 

Àäæå â³í ïðîïîíóº ïî÷àòè âèêîíóâàòè 
Ïëàí ä³é ùîäî ÷ëåíñòâà â ÍÀÒÎ ùå àæ 
çà 5 ðîê³â — ó 2023. Õòî éîãî âèêîíàí-
íÿ çàâåðøèòü ³ ïîâåäå êðà¿íó äî ÍÀÒÎ 
Ïåòðà Îëåêñ³éîâè÷à íå òóðáóº — öþ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü â³í ïîêëàäå íà íàñòóïíè-
ê³â. Ùî çðîáèòü ñàì äëÿ ÍÀÒÎ — íåçðî-
çóì³ëî, òà ïóíêò öåé íå ïîñîðîìèâñÿ 
íàïèñàòè ó ïðîãðàì³.

Íàéá³ëüø êîíñòðóêòèâíî äî öüîãî 
ïèòàííÿ ï³ä³éøëà Þë³ÿ Òèìîøåíêî. 
¯¿ ôðàêö³ÿ ó Âåðõîâí³é Ðàä³ íå ëèøå 
îäíîñòàéíî ïðîãîëîñóâàëà çà çì³íè äî 
Êîíñòèòóö³¿ ùîäî ñòðàòåã³÷íîãî êóðñó 
äåðæàâè íà íàáóòòÿ ïîâíîïðàâíîãî ÷ëåí-
ñòâà Óêðà¿íè â ªÑ òà ÍÀÒÎ 7 ëþòîãî, 
à é íåùîäàâíî ï³äïèñàëà çîáîâ’ÿçàííÿ 

êàíäèäàòà â ïðåçèäåíòè ïåðåä ãðîìàäÿ-
íàìè Óêðà¿íè, äå ïåðåêîíóº: âîíà âè-
êîíóâàòèìå ñâ³é «Íîâèé Êóðñ Óêðà¿íè».

Ó öüîìó ñâîºìó ïðîãðàìíîìó ïåðåäâè-
áîð÷îìó äîêóìåíò³ «Íîâèé Êóðñ Óêðà-
¿íè» âîíà ïðîïèñàëà îêðåìèé ðîçä³ë — 
«Âñòóï Óêðà¿íè äî ÍÀÒÎ» ³ ïåðåêîíóº, 
ùî ïðîâåäå ç êîìàíäîþ ïîâíó ìîäåðí³-
çàö³þ Çáðîéíèõ ñèë Óêðà¿íè çà ñòàíäàð-
òàìè ÍÀÒÎ òà íàðîñòèòü íàøó â³éñüêîâó 
ïîòóæí³ñòü äî ð³âíÿ ñèëüíèõ àðì³é ñâ³òó. 
ßêùî âçÿòè äî óâàãè, ùî ÍÀÒÎ — öå 
íàéïåðøå ñòàíäàðòè, òî ó íàñ º âñ³ ìîæ-
ëèâîñò³ òóäè ïîòðàïèòè, êîëè öåé «Íî-
âèé Êóðñ» êîìàíäà Þë³¿ Âîëîäèìèð³âíè 
âò³ëèòü ó æèòòÿ.

Çðîáèòè öå áóäå ðåàëüíî, àäæå íà-

ïèñàííþ ïðîãðàìè ïåðåäóâàëè ôîðó-
ìè. Çîêðåìà, é Íàö³îíàëüíèé ôîðóì 
«Íîâà ñòðàòåã³ÿ ìèðó òà áåçïåêè», ÿêèé 
ïðîõîäèâ ùå 30 æîâòíÿ ìèíóëîãî ðîêó 
çà ³í³ö³àòèâè Þë³¿ Òèìîøåíêî. Òîä³ 
ðàçîì ³ç ñîòíÿìè ïðîâ³äíèõ åêñïåðò³â 
êðà¿íè âîíà â³äíàõîäèëà øëÿõè ïîâåð-
íåííÿ ìèðó â Óêðà¿íó. Äî ðå÷³, îäíèì ³ç 
íàéâàæëèâ³øèõ êðîê³â äî öüîãî ó÷àñíè-
êè âèçíà÷èëè ïîáóäîâó íàéñó÷àñí³øî¿, 
íàéñèëüí³øî¿ óêðà¿íñüêî¿ àðì³¿. Òàêîþ 
âîíà ñòàíå, íà ¿õíþ äóìêó, ò³ëüêè êîëè 
ïîâí³ñòþ â³äïîâ³äàòèìå âñ³ì ÷èííèì 
ñòàíäàðòàì ÍÀÒÎ ç ïîäàëüøîþ ³íòå-
ãðàö³ºþ ó öåé ñâ³òîâèé áåçïåêîâèé òà 
ìèðîòâîð÷èé êîëåêòèâíèé áëîê.

«Íàøà áåçïåêà — â ÍÀÒÎ, íàøå ìèðíå 
³ çàìîæíå ìàéáóòíº — â ªâðîïåéñüêî-
ìó Ñîþç³», — ñêàçàëà òîä³ ³í³ö³àòîðêà 
ôîðóìó.

Âàðòî çãàäàòè ùå îäíó ïîä³þ, ÿêà â³ä-
áóëàñü 4 âåðåñíÿ ìèíóëîãî ðîêó. Ó òîé 
÷àñ, ÿê Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé ò³ëüêè 
çáèðàâñÿ ïèñàòè ñâîþ ïðîãðàìó ³ ä³çíà-
âàòèñÿ äóìêó óêðà¿íö³â, à Ïåòðî Ïîðî-
øåíêî, çäàºòüñÿ, ÷åêàâ «çíàêó çãîðè», 
Þë³ÿ Òèìîøåíêî ï³äïèñàëà Ìåìîðàíäóì 
ùîäî íåçì³ííîñò³ êóðñó íà ºâðîïåéñüêó 
òà ºâðîàòëàíòè÷íó ³íòåãðàö³þ Óêðà¿íè.

Íàø àíàë³ç çàñâ³ä÷èâ: íå âñ³ ãàñëà 
êàíäèäàò³â âò³ëþâàí³ â æèòòÿ. Ùîá ðî-
ç³áðàòèñÿ õòî º õòî, âàðòî ÷èòàòè ïðî-
ãðàìó ³ ñë³äêóâàòè çà ïîä³ÿìè. Àäæå â³ä 
íàøîãî ãîëîñó çàëåæèòü, ÿêå ìàéáóòíº 
ìè âèáåðåìî äëÿ íàøî¿ êðà¿íè ³ êîëè 
íàðåøò³ íàñòàíå ìèð. Íå çàáóâàéòå ïðî 
öå, ãîëîñóþ÷è 31 áåðåçíÿ çà íîâîãî Ïðå-
çèäåíòà Óêðà¿íè.

Україна може не вступити до НАТО у найближчі роки
БЛОГ

446725
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На мобільний телефон 
пацієнта приходить смс 
з унікальним номером 
рецепта та кодом 
підтвердження для 
отримання ліків. Приклад: 
«Ваш рецепт: ХХХХ. Код 
підтвердження: ХХХ».

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

446373

РЕКЛАМА

446708

СПОНСОР РУБРИКИ

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Òðîõè á³ëüøå 
70 òèñÿ÷ â³ííè÷àí 
ùå íå âèçíà÷èëèñÿ 

ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì. Õî÷à âàðòî, 
àäæå ç 1 áåðåçíÿ íà ïåðâèíí³é 
ëàíö³ çàïðàöþâàëà åëåêòðîííà 
ìåäè÷íà êàðòêà. Ââîäèòè íåîáõ³äí³ 
äàí³ â åëåêòðîííó ìåäêàðòó ìîæóòü 
ñ³ìåéí³ ë³êàð³, òåðàïåâòè, ïåä³àòðè 
òèõ ìåäçàêëàä³â, ÿê³ ï³äêëþ÷åí³ 
äî åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ òà äî Íàöñëóæáè (ÍÇÑÓ).

— Ó Â³ííèö³ âñ³ öåíòðè ïåð-
âèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè ìàþòü óãîäè ç Íàöñëóæ-
áîþ çäîðîâ’ÿ ³ ãîòîâ³ äî çàïóñêó 
åëåêòðîííèõ ñåðâ³ñ³â, òàêèõ ÿê 
å-ðåöåïò, åëåêòðîíí³ ìåäçàïè-
ñè, — ãîâîðèòü ãîëîâíèé ë³êàð 
ì³ñòà Îëåêñàíäð Øèø.

ЗВЕРНУЛИСЬ ДО ЛІКАРЯ, 
МЕДКАРТА АВТОМАТИЧНО 

Ïîêè ùî, çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, öÿ 
ñèñòåìà ïðàöþº â òåñòîâîìó ðå-
æèì³. Òèì íå ìåíø, ïî÷èíàþ÷è ç 
áåðåçíÿ, âñ³ çâåðíåííÿ òà ñêàðãè 
ïàö³ºíòà ô³êñóþòüñÿ ñ³ìåéíèìè 
ë³êàðÿìè â åëåêòðîíí³é ñèñòå-
ì³. Çâè÷àéíî, öå áóäå ïðàöþâàòè 
äëÿ òèõ ïàö³ºíò³â, ÿê³ âæå âè-
çíà÷èëèñÿ ç ë³êàðåì. Ïîñòóïîâî 
äî åëåêòðîííî¿ ñèñòåìè áóäóòü 

âíîñèòèñÿ âñ³ äàí³ ïðî ïàö³ºíòà 
(òàêèì ÷èíîì áóäå ñòâîðþâàòèñÿ 
ïîâíîö³ííà å-ìåäêàðòêà òà çà-
ì³íþâàòè ïàïåðîâ³ ôîðìè).

Ç äðóãî¿ ïîëîâèíè 2019 ðîêó 
çàïèñè â åëåêòðîíí³é ìåäêàðòö³ 
çìîæóòü ðîáèòè òàêîæ ñïåö³àë³ñòè 
ëàáîðàòîð³é, ïîë³êë³í³ê òà êîí-
ñóëüòàòèâíî-ä³àãíîñòè÷íèõ öåí-
òð³â, ÿê³ ðîçïî÷íóòü ïðàöþâàòè ç 
Íàöñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ çà ïðîãðà-
ìîþ «Áåçêîøòîâíà ä³àãíîñòèêà».

З КВІТНЯ — ЕЛЕКТРОННИЙ 
РЕЦЕПТ 

ßêùî âè ùå íå îáðàëè ñâîãî 
ë³êàðÿ, ñàìå ÷àñ öå çðîáèòè. Òîìó 
ùî âñå á³ëüøå ïîñëóã ïåðåõîäÿòü 
â åëåêòðîííèé ôîðìàò, ³ çàâ'ÿçàí³ 
âîíè âñ³ íà äåêëàðàö³ÿõ. Çîêðåìà 
ç êâ³òíÿ â îá³ã ââîäèòüñÿ åëåê-
òðîííèé ðåöåïò, ³ ò³ëüêè çàâäÿêè 
íüîìó ìîæíà áóäå ïðèäáàòè ë³êè 
çà ïðîãðàìîþ «Äîñòóïí³ ë³êè». 
Åëåêòðîííèé ðåöåïò ìîæå âè-
ïèñàòè âàì ëèøå âàø ñ³ìåéíèé 
ë³êàð. Äî öüîãî ÷àñó â àïòåêàõ — 
ó÷àñíèöÿõ ïðîãðàìè âñòàíîâ-
ëþþòü ñïåö³àëüíå ïðîãðàìíå 
çàáåçïå÷åííÿ ³ âîíè ï³äïèøóòü 
äîãîâîðè ç Íàöñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ.

Öå äîçâîëèòü ïàö³ºíòàì 
îòðèìóâàòè ë³êè çà ðåöåïòîì 
ó áóäü-ÿê³é àïòåö³ â Óêðà¿í³ áåç 
ïðèâ'ÿçêè äî ì³ñöåâîñò³, äå öåé 
ðåöåïò áóâ âèäàíèé.

ПЕРВИНКА ПЕРЕЙШЛА
НА ЕЛЕКТРОННУ СИСТЕМУ
Зміни тривають  Підписна кампанія 
«Лікар в кожну родину» буде тривати 
до липня 2019 року. Уже зараз лікарі 
первинки заводять електронні медкарти 
своїм пацієнтам. А з квітня без сімейного 
лікаря отримати ліки за програмою 
«Доступні ліки» буде проблематично

На першому етапі до електронної 
системи лікарі первинки будуть 
вносити лише дані про звернен-
ня пацієнтів. Використовувати для 
цього будуть міжнародну кла-
сифікацію первинної медичної 
допомоги (ІСРС) — це найбільш 
поширена класифікація, яка ви-
користовується на первинній ланці 
в багатьох країнах світу. ICPC-2 
має близько 1300 кодів, які опи-

сують найбільш часті (більше 
ніж 1 випадок на 1000 пацієнтів 
на рік) проблеми. Рівень деталі-
зації цих проблем є відповідним 
для первинної медичної допо-
моги. Для порівняння: наявна 
сьогодні Міжнародна класифіка-
ція хвороб (МКХ-10) містить від 
14000 до 140000 кодів із складною 
системою кодування, більшість з 
яких не використовується в ПМД 

(первинка) 
Для кожного візиту пацієнта ІСРС-2 
дозволяє кодувати три складові:
1. Причину звернення пацієнта 
до лікаря (скарги, консультації 
або оцінка аналізів).
2. Діагноз (як це бачить сімейний 
лікар).
3. Дії (лікування, направлення 
на додаткові обстеження або 
на вторинну ланку).

Як буде формуватися електронна медкартка 

ЯК ОТРИМАТИ ЛІКИ ЗА ЕЛЕКТРОННИМ РЕЦЕПТОМ

Пацієнт приходить на прийом 
до сімейного лікаря, з яким у нього 
підписана декларація. (Без декларації 
скористатися програмою «Доступні 
ліки» буде неможливо).

Лікар 
проводить 
прийом і 
виписує 
рецепт

Після перевірки номера телефону, 
лікар виписує рецепт в електронній 
системі охорони здоров’я

Під час виписування 
електронного рецепту 

лікар разом з пацієнтом 
мають перевірити, 

чи номер мобільного 
телефону, зазначений 

в декларації, є актуальним 
і належить пацієнту. Лікар 
повинен назвати вам код 
мобільного оператора та 

останні цифри номера.

Лікар
прово
прийо
випис
рецеп

в

Якщо необхідно або за проханням 
пацієнта лікар може роздрукувати 
консультаційний висновок, який містить 
розділ з призначеннями, де є інформація про 
виписані ліки та номер електронного рецепта.

Пацієнт йде у будь-яку аптеку, 
що бере участь у програмі 
«Доступні ліки». Називає 
працівнику аптеки номер рецепта.

Фармацевт 
пропонує пацієнту 
лікарські засоби, 
які є в цій аптеці і 
входять в програму 
«Доступні ліки».

Пацієнт обирає 
один із лікарських 

засобів, називає код 
підтвердження та 

отримує свої ліки. Якщо 
необхідного препарату 

немає, пацієнт може піти 
в іншу аптеку.

Долучитися та допомогти можна, перерахувавши гроші за наступними реквізитами: 

ПриватБанк 5168 7573 4393 6433 Дробинко Олена (мама дівчини). 

ПриватБанк 5168 7573 8498 5513 (долари) Дробинко Олена. 

Валерії з Вінниці 16 і весь цей час дівчина 
прикута до ліжка. Лікарі поставили їй діагноз: 
Гідроцефалія. Лівобічний тетрапарез, ДЦП. 

Допомогти їй можуть у Китаї. На лікування 
необхідно 14270 доларів. Їхати на лікування 
потрібно з 1 травня. Сім'я зібрала 145 тисяч грн, 
ще 350 тисяч грн не вистачає. 

ДОПОМОЖІТЬ 
ВАЛЕРІЇ ОДУЖАТИ
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КІНО

Капітан Марвел
Фантастика
13.03, поч. о 10.00, 15.20, 19.35, 21.55
14.03–20.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Королівські коргі
Анімація, 13.03, поч. об 11.45, 13.35, 17.50
14.03–20.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Гуцулка Ксеня
Комедія, 13.03, поч. о 12.30, 20.05
14.03–20.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Шалена місія в Майамі
Комедія, 13.03, поч. о 18.00
14.03–20.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Гуцулка Ксеня
Комедія, 13.03, поч. о 9.50

Королівські коргі
Анімація, 13.03, поч. об 11.50

Як приборкати дракона 3: 
Прихований світ
Анімація, 13.03, поч. о 13.25, 17.35

Капітан Марвел
Фантастика, 13.03, поч. о 15.20, 19.30, 21.45

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Людина з табуретом
Пригоди, 13.03, поч. о 18.00

Норм: Ключі до королівства
Пригоди, 14.03–20.03, поч. о 10.00, 12.00, 14.00

Продюсер
Комедія, 14.03–20.03, поч. о 16.00, 18.00

Повернення Бена
Драма, 14.03–20.03, поч. о 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Як приборкати дракона 3: 
Прихований світ
Анімація, 13.03, поч. о 10.00, 17.10, 19.20
14.03–20.03, довідка — за тел. (096)003–50–50

Аеліта: Бойовий ангел
Фантастика, 13.03, поч. о 12.10, 14.40
14.03–20.03 довідка — за тел. (096)003–50–50

Мадонна. Народження легенди
Біографія, 13.03, поч. о 18.00
14.03–20.03, довідка — за тел. (096)003–50–50

30 шалених бажань
Комедія, 13.03, поч. о 10.30
14.03–20.03, довідка — за тел. (096)003–50–50

Батьки легкої поведінки
Комедія, 13.03, поч. о 15.50, 20.20
14.03–20.03, довідка — за тел. (096)003–50–50

Ассія Ахат 16 квітня 
у Вінниці
Знаменита скрипачка 
Ассія Ахат, яка вже бага-
то років задає тон у сві-
товій скрипковій музиці, 
їде у Вінницю зі своїм 
новим шоу світового 

рівня. 16 квітня о 19.00 у театрі імені Садовського 
Ассія Ахат представить свою нову шоу-програму 
«LOVE IS». У програмі — безсмертні світові хіти, 
починаючи від 60-х років і до сьогодні, а також 
14 нових композицій з американської програми.
Навіть найвимогливіші шанувальники музики 
будуть приголомшені новим модним звучанням 
легендарних світових хітів, чудовим бендом, 
бек-вокалом, оркестровою групою, вражаючими 
постановками балету і світловим шоу світо-
вого масштабу. Зробіть собі і своїм близьким 
незабутній подарунок — купуйте кращі квитки 
заздалегідь.
Вартість — 250–690 грн. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офіце-
рів, Вінницької Вежі, «Універмагу» і «Магігранду». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Світові хіти» від 
Prime Orchestra
Вінниця, зустрічай 
нову шалену програму 
«Світові хіти» від Prime 
Orchestra!
14 квітня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів нас чекає 

свіжа порція музичних експериментів, нових 
неординарних прочитань культових хітів, яскраве 
шоу, приголомшливі вокалісти, епатажні костюми, 
спецефекти і ураган емоцій.
У новій феєричній програмі почуємо легендарні 
хіти не тільки титанів рок- і поп-культур, але і 
кращі композиції всесвітньовідомих електронних 
проектів — від Queen і Rammstein до Imaginе 
Dragons і Depeche Mode.
Квитки — 180–380 грн. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садов-
ського, Вінницької Вежі, «Універмагу» і «Магігран-
ду». Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–
55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. Організа-
тор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Гурт «ТІК». Тур «Хліб 
і видовища»
Гуляй, народ! Вінниця, 
зустрічай хлібом-сіллю, бо 
маємо видовища.  
У рамках нового всеукра-
їнського туру «ТІК» з кон-

цертом у рідному місті. 24 березня о 20.00 у «Feride 
Plaza» кращий святковий гурт України презентує 
народні блокбастери та свіжеспечені хіти — драйвову 
концертну програму «Хліб і видовища». Нас чекають: 
сюрпризи і найкраща атмосфера, традиційно живий 
звук та натуральний подільський драйв, свіжі хіти 
«Злива», «Волошки», «Емочка», «АЛЬО-НА!», «Робот» 
та перевірені часом народні блокбастери — «Олені», 
«Вчителька», «Апрєль», «Прощайте, дівчата», «Свєта», 
«Сірожине пірожине», «Чоловіче щастя», «Не цілуй», 
«Гуляй, народ!», «Біла хмара, чорна хмара», «Люби ти 
Україну!» та багато інших. «ТІК» частуватиме рідних 
вінничан екологічно чистою запальною музикою, ви-
готовленою за європейськими стандартами.
Квитки у фан-зону — 200 грн. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру Садовсько-
го, Вінницької Вежі, «Універмагу» і «Магігранду». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Сухішвілі» у Вінниці 
28 березня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів новий кон-
церт Національного балету 
Грузії «Сухішвілі». у Вінниці 
будуть 100 танцюристів та 
2500 костюмів, дивовиж-
ний оркестр та унікальні 

інструменти. Замовляйте безкоштовну доставку квит-
ків: (0432)57-55-55, (093)1010063 і (098)1010063.

«Purple machine» 
tribute «Deep Purple»
15 березня в арт-пабі 
«Beef Eater» зустрічайте 
«Purple machine» tribute 
«Deep Purple» з всім відо-
мими хітами, шаленим 
драйвом, танцями.

«Purple machine» здивують енергетикою. Це буде 
унікальна можливість згадати пісні найвпливовішої 
групи в історії музики. Початок о 21.00, вхід — 
150 грн. Тел.: (093)9009798, (096)4429900.

ÀÔ²ØÀ

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

«Лайкнутий» — 
суперкомедія 
1 квітня у Вінниці
Не пропустіть прем’єру 
найкращої вистави 
про кожного з нас із 
усією правдою про 
соціальні мережі. 
1 квітня о 19.00 у театрі 

імені Садовського ви станете свідком історії, яка 
розкриває у всій красі сучасну реальність. Для 
головного героя віртуальний світ замінює реальне 
життя. Отримати ще один «лайк» — чи не голо-
вна життєва мета. Вас чекають смішні епізоди 
і ситуації, що відкривають віртуальне життя з 
іншого боку. Головний герой постійно потрапляє 
в незручні та кумедні ситуації, при цьому вірту-
альний світ затягує його ще сильніше, практично 
повністю замінивши справжні радості життя.
Вистава «Лайкнутий» — це втілення епатажу, 
несподіваних театральних експериментів і 
яскравої акторської гри. Інтерактивна постановка 
залучає кожного глядача в незабутнє театральне 
дійство. З перших хвилин вистави глядач бере 
участь у постановці. У головній ролі — заслуже-
ний артист України Юрій Дяк, який завоював лю-
бов і визнання глядачів талановитою грою у кіно, 
серіалах та Київському театрі імені Лесі Українки.
Квитки — 300–380 грн. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру, Будинку офіцерів, Вінниць-
кої Вежі, «Універмагу» і «Магігранду». Безкоштов-
на доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Моя чарівна леді
Мюзикл, 13.03, поч. о 13.00, 20.03, поч. о 16.00

Ідзанамі… Богиня, яка вабить
Драма, 14.03, поч. о 18.30

Замовляю любов
Мала сцена. Комедія для дорослих
14.03, поч. о 17.00

KVITKA
Пісня наяву й у снах, 15.03, поч. о 18.30

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
15.03, 23.03, поч. о 19.00

Ідіот
Міражі з одним антрактом, 16.03, поч. о 18.30

Біла ворона
Рок-опера, 19.03, поч. о 15.00

Хелемські мудреці
Комедія-притча, 21.03, поч. о 18.30

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 22.03, поч. о 18.30

Я б тобі небо прихив…
Мала сцена. Драма, 22.03, поч. о 19.00

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

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)67-03-20)
Вартість квитків — 30 грн
Ще раз про Червону Шапочку
Цілком можлива історія
16.03, поч. об 11.00 та 13.00

Коза-Дереза
Казка-комедія, 17.03, поч. об 11.00 та 13.00

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ  

ВИСТАВКИ
«Весняний сад 2019»
Вінницький експоцентр 
запрошує на десяту 
міжрегіональну 
спеціалізовану виставку-
ярмарок «Весняний сад 
2019».

 На виставці можна буде придбати саджанці 
плодових та ягідних культур, насіння картоплі, 
овочів та квітів, кімнатні та декоративні рослини, 
засоби захисту рослин та боротьби зі шкідниками, 
добрива, садово-городній інвентар та багато 
іншого. Час роботи виставки: 20 березня 
11.00–18.00, 21 березня 10.00–18.30, 22 березня 
10.00–18.30, 23 березня 10.00–16.00.  Вхід вільний.

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. Є марки, 
вживані в Одесі, радянські марки та навіть ті, 
на яких згадано Голодомор. У повній колекції 
пана Олександра є марки, датовані від 1850 року, 
гашені в різних українських містах. Найстаріший 
конверт з поштовим штемпелем датований 
1830 роком. До слова, є також марка з нині 

білоруського міста Гомель, погашена українським 
тризубом. Музей української марки ім. Якова 
Балабана можна відвідати щодня, крім понеділка, 
з 10-ї до 18-ї години. Школярам та студентам вхід 
безкоштовний. Також у музеї можна придбати 
сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою: вул. Соборна, 
26. Телефон для довідок (099)534–30–20.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам і дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони 
природи, поринути у світ популярної техніки 
та поекспериментувати самому. Територія 
музею — більше 1000 квадратних метрів. Тут 
представлені понад 150 експонатів для виконання 
дослідів. «Музей науки» — цікаве місце для 
дітей, підлітків і дорослих! Тут також можна 
перекусити в тематичному кафе та придбати цікаві 
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та студен-
тів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.
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Будівельні матеріали 

Каміни, грубки, печі, барбекю. 
Якісно. Великий досвід роботи. 
Тел.:(098) 887-59-73 

Робота 

100% легальне працевл. в 
Чехії для чол.та жін. Безкошт.
консультації. Оформл.віз 
Тел.:(067)369-82-33, 
(063)218-02-33 

Sort date: 12.03.2019, №11/2019

ОГОЛОШЕННЯ

Коп протаранив 
три автомобілі 
 Ïðèáëèçíî î 21.20, 
ó ÷åòâåð, 7 áåðåçíÿ, íà÷àëü-
íèê Óïðàâë³ííÿ ëîã³ñòèêè 
òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ïîë³ö³¿ îá-
ëàñò³ Îëåêñàíäð Ïëåì’ÿíèê 
ïîòðàïèâ ó ÄÒÏ íà ðîç³ 
Õìåëüíèöüêîãî øîñå òà 
âóëèö³ Ìàêñèìîâè÷à. Â³í 
ìàâ îçíàêè àëêîãîëüíîãî 
ñï’ÿí³ííÿ.
Ïëåì’ÿíèê êåðóâàâ àâòîìî-
á³ëåì Volkswagen Passat. ª 
³íôîðìàö³ÿ, ùî öÿ ìàøèíà 
ñëóæáîâà, îäíàê íà í³é 
áóëè çâè÷àéí³ á³ë³ íîìåðí³ 
çíàêè.
Ïîë³öåéñüêèé ïîòðàïèâ 
ó ÄÒÏ ³ç òðüîìà àâò³âêàìè: 
ÂÀÇ 21013, Skoda Octavia 
òà Opel Vivaro. Îá³éøëî-
ñÿ áåç ïîòåðï³ëèõ, òîìó 
ïàòðóëüí³ ñêëàëè ïðîòîêîë 
ïðî ÄÒÏ çà ñòàòòåþ 124 àä-
ì³íêîäåêñó.
— Ä³éñíî, òàê³ ïîä³¿ ìàëè 
ì³ñöå, — êàæå ïðåñ-îô³öåð 
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Àííà Îë³é-
íèê. — Çàðàç ïðîâîäèòüñÿ 
ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ, 
ïîë³öåéñüêîãî â³äñòîðîíåíî 
â³ä âèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ 
îáîâ’ÿçê³â. ² ãîòóþòüñÿ ìà-
òåð³àëè íà çâ³ëüíåííÿ.
Òàêîæ Îë³éíèê çàçíà÷èëà, 
ùî ï³ä ÷àñ ñëóæáîâîãî ðîç-
ñë³äóâàííÿ áóäå ïåðåâ³ðÿ-
òèñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî çàì³íó 
íîìåðíèõ çíàê³â.
Çà äàíèìè Opendatabot, 
çà íîìåðàìè, ÿê³ áóëè 
íà Volkswagen Passat, çàðåº-
ñòðîâàíèé Citroën Jumper.
Îëåêñàíäð Ïëåì’ÿíèê ðà-
í³øå î÷îëþâàâ óïðàâë³ííÿ 
îðãàí³çàö³éíî-àíàë³òè÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ òà îïåðàòèâ-
íîãî ðåàãóâàííÿ ÃÓÍÏ, 
à ïîò³ì áóâ íà÷àëüíèêîì 
Òèâð³âñüêî¿ ïîë³ö³¿.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Á³ëüøå ïîëîâèíè 
ñò³íè ó êâàðòèð³ 
Ïàâëà Â³òà çàñòàâ-

ëåíî ìóçè÷íèìè ³íñòðóìåíòàìè. 
Ìàéæå âñ³ âèãîòîâëåí³ íèì âëàñ-
íîðó÷. Çà âèíÿòêîì ìåòàëåâîãî 
ÿçè÷êîâîãî áàðàáàíà. Éîãî âè-
ì³íÿâ íà ôëåéòó ó êè¿âñüêèõ ìàé-
ñòð³â. Ò³ çðîáèëè éîãî ç ãàçîâîãî 
áàëîíà. Çà ñëîâàìè ïàíà Ïàâëà, 
ìåòàëåâ³ áàðàáàíè ç’ÿâèëèñÿ 
íå òàê äàâíî. Ïåðøèìè ¿õ çìàé-
ñòðóâàëè øâåéöàðö³. Ç³ ñïåö³àëü-
íèõ ñïëàâ³â. Áóëî öå ó 2007 ðîö³. 
Â³äòîä³ òàêèõ íåçâè÷íèõ ³íñòðó-
ìåíò³â ñóòòºâî ïîá³ëüøàëî.

Ïàí Ïàâëî ïðîïîíóº ç³ãðàòè 
íà ìåòàëåâîìó áàðàáàí³. Ïîêà-
çóº, ÿê ïðàâèëüíî òðèìàòè. Çâóêè 
ñõîæ³ íà ìåëîä³þ äçâîí³â. Àëå 
íå öåé ³íñòðóìåíò âðàçèâ íàé-
á³ëüøå. Çäèâóâàëè çâóêè ä³äæåð³-
äó. Ãîñïîäàð âçÿâ äî ðóê ³íñòðó-
ìåíò, òàêèé, ÿê íàøà òðåìá³òà, ³ 
êâàðòèðó íàïîâíèëè íèçüê³ çâóêè 
ç ïåðåëèâàìè.

Äåñÿòü ðîê³â òîìó ìåëîä³ÿ ñàìå 
öüîãî ìóçè÷íîãî ³íñòðóìåíòà 
êàðäèíàëüíî çì³íèëà æèòòÿ ÷î-
ëîâ³êà.

ЗАЦІКАВИВ ДИВНИЙ ЗВУК 
— ßêîñü ÿ ïðîñëóõîâóâàâ ìó-

çè÷í³ ñåìïëè, — ðîçïîâ³äàº ïàí 
Ïàâëî. — Óëîâèâ çâóê íåçíàéî-
ìîãî ³íñòðóìåíòà. Ñòàëî ö³êàâî, 
ùî öå òàê çâó÷èòü. Íà ï³äïèñ³ 
ï³ä ñåìïëîì çíà÷èëîñÿ çàãàäêî-
âå ñëîâî — «ä³äæåð³äó». Çàéøîâ 
â ²íòåðíåò ³ ïîáà÷èâ, ùî öå äó-
õîâèé ³íñòðóìåíò, ñõîæèé íà äó-

äî÷êó. Íàñïðàâä³ ä³äæåð³äó áó-
âàþòü ð³çíî¿ äîâæèíè. Òàê ñàìî 
ä³àìåòð îòâîðó ó íèõ ð³çíèé. ª 
òàê³, ùî âèù³ ñåðåäíüîãî çðîñòó 
ëþäèíè.

— Öå îäèí ç íàéñòàð³øèõ 
ó ñâ³ò³ äóõîâèõ ìóçè÷íèõ ³íñòðó-
ìåíò³â, — ðîçïîâ³äàº â³í. — Öå 
³íñòðóìåíò àâñòðàë³éñüêèõ àáî-
ðèãåí³â. Ïðè÷îìó, â Àâñòðàë³¿ 
â³í ìàº ³íøó íàçâó — ³äàê³ àáî 
ºäàê³. Ä³äæåð³äó éîãî íàçâàëè 
ºâðîïåéö³.

Çà ñòàðîäàâíüîþ ëåãåíäîþ, 
ùîá ðîçäìóõàòè áàãàòòÿ, îäèí ç 
àáîðèãåí³â âçÿâ ïàëèöþ ç åâêà-
ë³ïòîâîãî äåðåâà. Éîãî ñåðöåâèíó 
âèãðèçëè òåðì³òè. Ïîäóâ ç îäíî-
ãî ê³íöÿ — ³ ïî÷óâ çâóê. Â³äòîä³ 
àáîðèãåíè øóêàþòü ñóõ³ äåðåâà 
åâêàë³ïòó, ïîñòóêóâàííÿì ïî íèõ 

ïåðåâ³ðÿþòü íàÿâí³ñòü ïóñòîò, 
çð³çàþòü ³ ðîáëÿòü íàçâàíèé ìó-
çè÷íèé ³íñòðóìåíò.

Ëåãåíäà çàö³êàâèëà ïàíà Ïàâëà 
íå ìåíøå, í³æ ñàì çâóê ä³äæåð³äó. 
×îëîâ³êà íå ïîëèøàëî áàæàííÿ 
âèãîòîâèòè òàêèé ³íñòðóìåíò. 
Ïåðøèé ïðîáíèé åêçåìïëÿð áóâ 
ç âàòìàíó. Çâåðõó ïîêðèâ ëàêîì, 
ðîçïèñàâ ó ñòèë³ àáîðèãåí³â. Äå-
ê³ëüêà ì³ñÿö³â òðåíóâàâñÿ ãðàòè. 
Ïîò³ì çðîáèâ ùå îäèí. Òåæ ç 
ïàïåðó. Ãðàòè ìîæíà áóëî, àëå 

ДІДЖЕРІДУ ЗМІНИЛА 
ЖИТТЯ СТОМАТОЛОГА 
Захоплення  Лікарем він не став, 
хоча і закінчив медичний університет. 
Вінничанин Павло Віт обрав дивне, 
на перший погляд, заняття — виготовляє 
незвичні для багатьох музичні 
інструменти: діджеріду, бансурі, пімак, 
ікілі, берімбау, калімба

Ïåðøèé ïðîáíèé 
åêçåìïëÿð áóâ ç 
âàòìàíó. Çâåðõó 
ïîêðèâ ëàêîì, 
ðîçïèñàâ éîãî ó ñòèë³ 
àáîðèãåí³â

ðîçóì³â, ùî íà ³íñòðóìåíò³ ç äå-
ðåâà çâóêè áóäóòü íàñè÷åí³øèìè, 
çâó÷àòèìóòü êðàùå.

Âèãîòîâèâ ä³äæåð³äó ç ÿñåíà, 
êëåíà, â³ëüõè ³ íàâ³òü äóáà. Ðîáî-
òà íàäçâè÷àéíî êðîï³òêà. Ñïåðøó 
ðîçïèëþº äåðåâî íàâï³ë ïî äî-
âæèí³. Äàë³ ñòàìåñêîþ âèäîâáóº 
ñåðöåâèíó. Öå íàéá³ëüøå çàáè-
ðàº ÷àñó. Áàãàòî çíà÷èòü äîâæèíà 
³íñòðóìåíòà òà ä³àìåòð âíóòð³ø-
íüîãî êàíàëó. Â³ä öüîãî çàëåæèòü 
çâó÷àííÿ: ÷èì á³ëüøà äîâæèíà, 
òèì íèæ÷à òîíàëüí³ñòü ³íñòðó-
ìåíòà ³ íàâïàêè. Ðîáîòó çàâåðøóº 
ñêëåþâàííÿì îáîõ ïîëîâèí. Ïî-
êðèâàº ëàêîì, ôàðáóº.

Ðîáèòü ³íñòðóìåíò íà çàìîâ-
ëåííÿ ìóçèêàíò³â. Çàãàëîì âè-
ãîòîâèâ áëèçüêî 100 ä³äæåð³äó. 
Êàæå, çàðàç íàä íèìè íå ïðàöþº. 
Ôëåéòàìè çàö³êàâèâñÿ.

ФЛЕЙТИ ВИМАГАЮТЬ 
ЮВЕЛІРНОЇ РОБОТИ 

Ðîäè÷ó Ïàâëà, ïðîôåñ³éíîìó 
ìóçèêàíòó ç Îäåñè, çíàäîáèëà-

ñÿ ôëåéòà. Çàïèòàâ, ÷è íå ì³ã 
áè çðîáèòè. Çðîáèâ! Ùîïðàâäà, 
çâóê ó í³é áóâ íå äóæå ÷³òêèé. 
Ïðîäîâæèâ ðîáîòó äàë³, áî õîò³â 
óäîñêîíàëèòè ñâî¿ íàâè÷êè. Áóëî 
áàæàííÿ. Äî òîãî æ, ïðî÷èòàâ, 
ùî ð³çíîâèä³â ôëåéò áàãàòî.

Ó éîãî êîëåêö³¿ º 2-êàìåðíà 
ôëåéòà, ÿêó âèêîðèñòîâóþòü ìó-
çèêàíòè ó Ï³âí³÷í³é Àìåðèö³. ¯¿ 
îñîáëèâ³ñòü â òîìó, ùî êàìåðè 
ïåðåãîðîäæóþòüñÿ ãëóõîþ ïåðå-
ãîðîäêîþ, à ï³ä áëî÷êîì, ÿêèé 
ïåðåíàïðàâëÿº ïîâ³òðÿ ç îäí³º¿ 
êàìåðè â ³íøó, º ìàëåñåíüêà 
1-ì³ë³ìåòðîâà ù³ëèíà. Ùå îäíà 
îñîáëèâ³ñòü — ï³ä ÷àñ âèãîòîâ-
ëåííÿ ö³º¿ ôëåéòè ñë³ä âèòðèìàòè 
óñ³ êóòè. Íåïðàâèëüíèé êóò — 
íåÿê³ñíå çâó÷àííÿ. Äóæå ãàðíèé 
çâóê ó òàêî¿ ôëåéòè.

— Ðîáîòà ö³êàâ³øà òèì, ùî 
âîíà á³ëüø þâåë³ðíà ó ïîð³âíÿí-
í³ ç âèãîòîâëåííÿì ä³äæåð³äó, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí Ïàâëî. — Ñàìå 
òîìó ìåí³ ö³êàâî ïðàöþâàòè ç 
òàêèì ³íñòðóìåíòîì.

Знаєте, як звучить берімбау? 
А калімба? Для більшості читачів 
такі назви навряд чи про щось 
говорять. Ці інструменти також є 
в колекції пана Павла. Виготовив 
їх власними руками. Берімбау, 
це однострунний бразильський 
інструмент. Показуючи його, 
співрозмовник звернув увагу 
на резонатор. Каже, він з… гар-
буза. Зрозуміло, декоративного.
Калімба — дуже популярний 
в африканців щипковий інстру-

мент. Замість струн використо-
вуються «язички». Що коротший 
язичок, то вища нота. Язички 
у калімбі Павла зі звичайного 
ножовочного «полотна».
На ікілі, тувинському струнному, 
Павло не зіграв, бо, каже, віддав 
смичок. Є тут ще закарпатська 
телинка, чи тилинка, по-різному 
називають цей інструмент.
Нігерійський барабан уду схо-
жий на велику амфору. Він з гли-
ни. Зробили вінницькі гончарі.

Резонатор — з гарбуза 
Павло опанував гру на кожному 
із виготовлених інструментів. Об-
ладнав у квартирі студію. Записує 
музичні треки. Сам створює ме-
лодію. До написання пісні «Ой, 
на гору» наштовхнули враження 
від сходження на найвищу верши-
ну Карпат — Говерлу. Слова писали 
разом з другом Сергієм Бородкі-
ним. Пан Сергій виконує пісню.
З допомогою флейт, діджеріду та 
інших інструментів Павло створює 
власні музичні композиції. Зокре-

ма, з допомогою флейти нещодав-
но записав альбом, який включає 
в себе вісім музичних треків.
Чи бере участь у концертах? Ви-
ступав на двох фестивалях йоги, 
у перформансі на «Гоголь фест», 
на відкритті молодіжного центру 
«Квадрат». Грав на діджеріду та 
флейтах.
Білого халата у кімнаті пана Пав-
ла не побачив. Чоловік зізнався, 
що його нинішнє заняття наба-
гато цікавіше для нього.

Записує музику, робить аранжування 

- Діджеріду – це один з найстаріших у світі духових 
музичних інструментів, - розповідає Павло Віт
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РЕКЛАМА

444980

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ïàì'ÿòàºòå, ÿê 
ó ìèíóëîìó ðîö³ 

íàøà ðåäàêö³ÿ çàïóñòèëà ïðî-
åêò ïðî íîâ³ âðàæåííÿ? ßêùî 
í³, íàãàäàþ: ó íüîìó íàø³ æóð-
íàë³ñòè íà ñîá³ âèïðîáîâóâàëè 
àêòèâíèé â³äïî÷èíîê, à ïîò³ì 
ä³ëèëèñÿ îòðèìàíèì äîñâ³äîì.

Òàê ìè ïëàâàëè Áóãîì íà ÷ó-
äåðíàöüêèõ äîøêàõ, ùî íàçè-
âàþòüñÿ SUP-ñåðôàìè. Áîëÿ÷å 
áèëèñÿ îá âîäó, îïàíîâóþ÷è 
âåéêáîðä. Á³ãàëè Öåíòðàëüíèì 
ïàðêîì ç ïíåâìàòè÷íîþ çáðîºþ 
òà â÷èëèñÿ ¿çäèòè âåðõè.

Íà öüîìó çóïèíÿòèñÿ íå çáè-
ðàºìîñÿ, àäæå ó Â³ííèö³ òà Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³ ùå º áåçë³÷ ö³-
êàâèõ ðå÷åé, ïðî ÿê³ ìè õî÷åìî 
âàì ðîçïîâ³ñòè. Öüîãî ðàçó ìè 
ïî¿õàëè ó Øêóðèíö³, ùîá ïîêà-
òàòèñÿ íà êâàäðîöèêëàõ.

Êâàäðîöèêë — öå âñþäèõ³ä 
íà ÷îòèðüîõ êîëåñàõ. Â³í ñòâî-
ðåíèé äëÿ ¿çäè áåçäîð³ææÿì ³ 
ç ëåãê³ñòþ ïðî¿æäæàº òàì, äå 
çâè÷àéíèé àâòîìîá³ëü çàñòðÿ-
ãàº: ãëèáîê³ ÿìè, êðóò³ ïàãîðáè, 
áîëîòà, ð³÷êè, íåïðîõ³äí³ ë³ñè, 
çàñí³æåí³ òåðèòîð³¿…

Êîëè ÿ âïåðøå ïî÷óâ éîãî 
ãàð÷àííÿ, à ïîò³ì ïîáà÷èâ öüî-
ãî ïîìàðàí÷åâîãî ìîíñòðà, ïî-
äóìàâ, ùî ïðèáîðêàòè òàêîãî 
áóäå ñêëàäíî. Âò³ì, ³íñòðóêòîðè 
øâèäêî çàñïîêî¿ëè: «Ç êåðóâàí-
íÿì âïîðàºòüñÿ íàâ³òü äèòèíà».

×îòèðèêîë³ñíèé ìàº çîâñ³ì 
íåáàãàòî êíîïîê òà âàæåë³â, òîìó 
é çàïàì'ÿòàòè ¿õ áóäå íå âàæêî. 
ª êëþ÷, ÿêèé ïîòð³áíî ïîâåð-

УПЕРШЕ КАТАЛИСЯ 
НА КВАДРОЦИКЛІ 
#НовіВраження  
Наприкінці 
минулого року 
у Вінниці з’явився 
новий різновид 
дозвілля — 
прогулянки 
на квадроциклах. 
Ми випробували 
його на собі, а тепер 
розповідаємо, 
як воно

íóòè ïåðøî÷åðãîâî — â³í àêòè-
âóº «êâàäð³ê». Ïîò³ì çàòèñêàº-
ìî ðó÷í³ ãàëüìà (º é í³æí³) òà 
òèñíåìî ñòàðòåð — êâàäðîöèêë 
çàâîäèòüñÿ.

Ùîá ðóøèòè, òðåáà âåëèêèì 
ïàëüöåì òèñíóòè íà íåâåëè÷êèé 
âàæ³ëü ç ïðàâîãî áîêó êåðìà — öå 
ãàç, â³í äîâîë³ çðó÷íèé ó êîðèñ-
òóâàíí³. ×èì á³ëüøå âè íà íüîãî 
òèñíèòå, òèì øâèäøå ¿äåòå. ßêùî 
âàæ³ëü â³äïóñòèòè, êâàäðîöèêë 
ñêèäàº øâèäê³ñòü.

Ìàêñèìóì, ùî ÿ çì³ã ç íüîãî 
âèæàòè — 52 êì/ãîä. ² öå áåçäî-

ð³ææÿì. Ãëàäåíüêîþ ïîâåðõíåþ, 
çà ñëîâàìè âëàñíèê³â áàéê³â, â³í 
ìîæå ðîç³ãíàòèñÿ äî 70 êì/ãîä.

Êîëè çðóøèâ ç ì³ñöÿ, ñòàëî 
òð³øêè ñòðàøíî. Òîìó ïåðø³ 
ê³ëüêà õâèëèí ÿ ÷åðãóâàâ: «ãàç — 
ãàëüìà — ãàç — ãàëüìà». Îñîáëè-
âî, êîëè âè¿æäæàâ íà ïàãîðáè ÷è 
ç'¿æäæàâ ó íåâåëè÷ê³ ÿìè.

Óæå çà ï'ÿòü-ñ³ì õâèëèí âè 
äîáðå â³ä÷óâàºòå öþ ìàøèíó 
³ íå áî¿òåñÿ ïðèáîðêóâàòè âñ³ 
íåð³âíîñò³ ïðèðîäè, ùî òðàïëÿ-
þòüñÿ íà âàøîìó øëÿõó.

Àëå òðåáà ïàì'ÿòàòè ïðî ïðà-
âèëà áåçïåêè. ßêùî íå õî÷åòå 

òðàâìóâàòèñÿ àáî ïîøêîäèòè 
òåõí³êó, íå ë³çüòå íà êðóò³ ñõèëè, 
ó ãëèáîê³ êàëþæ³, íå íàìàãàéòåñÿ 
âèêîíóâàòè òðþêè, ÿê³ äåñü áà-
÷èëè ³ çàâæäè ì³öíî òðèìàéòå 
êåðìî.

Íå äîòðèìóþ÷èñü ïðàâèë, âè 
ç ëåãê³ñòþ ìîæåòå ïåðåêèíóòè 
êâàäðîöèêë. Í³, â³í âàñ íå ïðè-
äàâèòü, àëå øîê ãàðàíòîâàíèé.

Ïðîñòî íàñîëîäæóéòåñÿ â³ëü-
íîþ ïðîãóëÿíêîþ íà ìàéæå 
áåçëþäí³é òåðèòîð³¿. ¯¿ ïëîùà 
ó ê³ëüêà ê³ëîìåòð³â. Òàì º ãàð-
í³ âèäè, ë³ñ, ð³÷êà, ãàëÿâèíè ³ 
ì³ñöÿ, äå ìîæíà ðîç³ãíàòèñÿ áåç 
áóäü-ÿêî¿ íåáåçïåêè äëÿ ñåáå òà 
îòî÷óþ÷èõ.

Êîæåí áàéê (à òàêèõ ÷îòèðè) 
ðîçðàõîâàíèé íà äâîõ ëþäåé. 
Òîìó âè ìîæåòå âëàøòóâàòè 
ïðîãóëÿíêó íå ò³ëüêè äëÿ ñåáå, 
àëå é äëÿ ñâîº¿ äðóãî¿ ïîëîâèí-
êè, ôðåíä³â àáî ð³äíèõ. Òàêîæ 
íà íèõ ïåðåäáà÷åí³ áàãàæíèêè, 
íà ÿê³ âè ìîæåòå çàêèíóòè âñå 
íåîáõ³äíå äëÿ ï³êí³êà, øàøëèê³â 
àáî ðèáîëîâë³.

Ùî â³ä÷óâàºø, êîëè ¿äåø 
íà êâàäðîöèêë³? Áàãàòî ÷îãî. 
Íàïðèêëàä, ì³öü ìàøèíè, ÿêà 
çäàòíà çäîëàòè áóäü-ÿêó ïåðå-
øêîäó. Øâèäê³ñòü, êîëè â³òåð 
«ðîçáèâàºòüñÿ» îá òâ³é øîëîì. 
Àäðåíàë³í, êîëè òè âèë³òàºø ç 
ãîðáî÷ê³â, íåõàé ³ íå çîâñ³ì âåëè-
êèõ. ² ùîñü ê³íîøíå, àäæå ï³ä ÷àñ 
ïðîãóëÿíêè ìåíå íàâ³äóâàëè äóì-
êè, í³áè ÿ ãåðîé ïðèãîäíèöüêîãî 
ô³ëüìó, ÿêîìó ïîòð³áíî áóäü-ùî 
ä³ñòàòèñÿ ô³íàëó.

ДОВІДКА 

Вартість години їзди на квадроци-
клі — 400 гривень 
Їзда удвох — 550 грн 
Кожна друга година — -50 грн

Óæå çà ï'ÿòü-ñ³ì 
õâèëèí âè äîáðå 
â³ä÷óâàºòå öþ 
ìàøèíó ³ íå áî¿òåñÿ 
ïðèáîðêóâàòè âñ³ 
íåð³âíîñò³ ïðèðîäè

Квадроцикл - це у будь-якому разі екстрим. Навіть 
від звичайної їзди рівень адреналіну у крові підвищується
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ОВЕН 
Цього тижня легко 
зав'язуються романтичні 
знайомства, які можуть пе-
рейти в тривалу дружбу або 
захоплення. Середина тижня 
може вас розчарувати, так 
що не втрачайте пильності. 

ТЕЛЕЦЬ 
Зірки не обіцяють проблем, 
навпаки, в сфері особистих 
взаємин вас чекають події 
переважно радісні. Але 
не варто посвячувати в свої 
плани сторонніх.

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекає романтика і 
пристрасть. Ви відчуєте 
блаженство в обіймах 
коханої людини. Усі дні про-
сто ідеально підходять для 
зустрічей і побачень.

РАК 
Не будьте занадто критичні. 
Навіщо вам сварки через 
дрібниці і похмурий вигляд? 
Посміхайтеся, у вас є шанси 
зачарувати партнера, який 
ідеально вам підходить.

ЛЕВ 
Приємні зустрічі та знайом-
ства піднімуть ваш життєвий 
тонус, проте розваги можуть 
принести відчутні витрати, 
що може не сподобатися 
коханій людині. 

ДІВА
Ви ризикуєте з іскри роздути 
таке полум'я, яке не зумієте 
погасити. Залиште в спо-
кої вашу принциповість і 
безкомпромісність. Проявіть 
розуміння і терпіння.

ТЕРЕЗИ 
Настає сприятливий період 
в особистій сфері. Кохана 
людина стане поступлива 
і чуйна, а всі ваші минулі 
сварки і образи розтануть. 
У вихідні варто відправитися 
в спільну подорож.

СКОРПІОН 
Прийшла пора змінюватися 
на краще заради любові. 
Проявіть свої почуття, задо-
вольніть свої бажання. Зірки 
говорять, що ви станете про-
сто ідеальним коханцем. 

СТРІЛЕЦЬ 
У середині тижня не варто 
показувати свої емоції, 
краще проявіть спокій і ро-
зумний підхід. Цей тиждень 
зовсім не підходить для сва-
рок і з'ясування стосунків. 

КОЗЕРІГ 
Не будьте песимістом, адже 
ситуація може раптово 
змінитися в кращий бік. 
На початку тижня відчуття 
самотності може внутрішньо 
пригнічувати і дратувати вас. 

ВОДОЛІЙ 
Перша половина тиж-
ня — вдала для зустрічей і 
романтичних побачень. Мак-
симально використовуйте 
гармонійний момент у ваших 
стосунках, будьте милі і дбай-
ливі з коханою людиною.

РИБИ 
Після деякого охолодження 
в ваших любовних сто-
сунках, схоже, поступово 
намічається відлига. Але 
події будуть розвиватися не 
швидко, наберіться терпіння.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 14-20 БЕРЕЗНЯ

ВИКТОРИЯ АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ:

— Нервная система состоит 
из процессов возбуждения 
и торможения. В норме они 
чередуются. Что должно на-
сторожить, так это застревание 
в одном из положений. Как по-

нять и что делать?
Если вы чувствуете повышенную раздражи-
тельность, гневливость, суетливость, значит 
произошло залипание на процессах возбужде-
ния. Необходимо найти свои способы сброса 

напряжения. Это может быть активный отдых 
или спорт, танцы, прогулки в быстром темпе. 
Также отслеживайте, что вас заземляет, ба-
лансирует ваше состояние. Понемногу вводите 
спокойные виды деятельности, например, йога 
или медитация.
Если же вы испытываете апатию, тоску, неже-
лание что-либо делать, значит, ваша нервная 
система застряла на торможении. Эти состо-
яния опасны тем, что могут привести в де-
прессии. Здесь важно дать себе возможность 
попечалиться какое-то определенное время, 
выспаться и побыть наедине с собой (лучше 

на природе). И постепенно добавлять новые 
положительные ощущения, задействуя пять 
органов чувств (зрение, обоняние, вкус, слух 
и тактильные ощущения). Постепенно нара-
щивайте активность, вызывайте у себя ощуще-
ния азарта, вызова, интереса. Если в течение 
трех недель не полегчало, следует обратиться 
к специалисту.
Запомните, что умеренные стрессы полезны 
для здорового организма, поскольку повы-
шают вашу адаптивность. Главное, не доводите 
себя до истощения, а находите свои способы 
самовосстановления.

Комментарий эксперта

Áûòóåò ìíåíèå, ÷òî ðàç òåáÿ 
«ïëþùèò», íàäî ïîñòàðàòüñÿ 
ðàññëàáèòüñÿ, îòäîõíóòü, â îá-
ùåì, ïåðåæäàòü êà÷êó, à ïîòîì 
è æèçíü æèòü ïðîäîëæàòü. Âîò 
òóò êðîåòñÿ ôàòàëüíàÿ îøèá-
êà, òàê êàê îòäûõ — ýòî òàêàÿ 
ãëóïàÿ îáìàíêà, êîòîðàÿ ïîòîì 
âûëåçåò èëè ïðîäîëæèòåëüíîé 
àïàòèåé, èëè åùå áîëüøåé òðÿ-
ñó÷êîé (âåäü ïðîáëåìà íå ðå-
øàåòñÿ, à ïðîñòî îòîäâèãàåòñÿ, 
êðèòè÷åñêàÿ ìàññà íàãíåòàåò-
ñÿ). È ýòî ïðàâèëî ñïðàâåäëè-
âî êàê äëÿ ïîëîæèòåëüíûõ, òàê 
è äëÿ îòðèöàòåëüíûõ ýìîöèé. 
Îò «ñäåðæèâàåìîé» ðàäîñòè òîæå 
ìîæåò êðûøó íàäîëãî ñîðâàòü, 
÷òî íå åñòü õîðîøî, ïîòîìó ÷òî 
ñëåäîì îïÿòü àïàòèÿ. Òóò êàê 
â äåòñêèõ êà÷åëÿõ, ÷åì ñèëüíåå 
ââåðõ, òåì ñòðåìèòåëüíåé âíèç.

МЫ ОЧЕНЬ РАЗНЫЕ 
Ìóæ÷èíû è æåíùèíû, êðîìå 

ôèçèîëîãè÷åñêèõ îòëè÷èé, âçãëÿ-
äîâ íà æèçíü, ìèð â öåëîì, ñòðåñ-
ñóþò åñëè è îäèíàêîâî, âûõîäÿò 
èç ýòîãî ïî-ðàçíîìó. Äàæå òàêàÿ 
àáñîëþòíî óíèâåðñàëüíàÿ øòó-
êà, êàê óñòàëîñòü, â æåíñêîì 
è ìóæñêîì îðãàíèçìå âêëþ÷àåò 
ñîâåðøåííî ïðîòèâîïîëîæíûå 
ïðîöåññû. Ïñèõèêà ìóæ÷èíû òàê 
óñòðîåíà, ÷òî â íåé âñå âðåìÿ ÷å-
ðåäóþòñÿ àêòèâíàÿ äåÿòåëüíîñòü 
èëè ïàññèâíîå íè÷åãîíåäåëàíèå. 
Ó æåíùèí, êîòîðûå æèâóò â ðå-
æèìå ïîñòîÿííîé âêëþ÷åííîñòè 
(ðàçíîé ñòåïåíè èíòåíñèâíîñ-
òè), âîçíèêàþò âîïðîñû. Íó êàê 
âîïðîñû, ïðåòåíçèè âîçíèêàþò.

Âîò åñòü ìóæ÷èíà, îí âåñü äåíü 
íà ðàáîòå, âå÷åðîì ïðèõîäèò äî-
ìîé, ðàññ÷èòûâàåò íà õîðîøèé 
óæèí è íà òî, ÷òî åãî âñå îñòàâÿò 
â ïîêîå. Æåíùèíà ïî ñâîåé ïðè-
ðîäå áîëåå ýìîöèîíàëüíà. Êîã-
äà îíà ïðèõîäèò ñ ðàáîòû, òîæå 
óñòàëàÿ, òîæå â ñòðåññå, íî òàêîì 
ýìîöèîíàëüíîì, êîòîðûé ïðîñòî 
óæèíîì (êîòîðûé åùå íàäî ïðè-
ãîòîâèòü) è îòïîëçàíèåì â íîðêó 
íå óáåðåøü. Òî åñòü âñåìó ýòîìó 
íóæíî äàòü âûõîä, æåëàòåëüíî, 
÷òîáû ñëóøàòåëè áûëè, òàêèì 
îáðàçîì æåíùèíà îòäûõàåò, 
ïåðåçàãðóæàåò ñâîé ìîçã.

НАУКА ВСЕ ОБЪЯСНИТ 
Åñòü òàêîé ïñèõîëîã Äæîí 

Ãðåé, îí ìíîãî ÷åãî íàïèñàë 
ïðî îòëè÷èÿ ìåæäó ìóæ÷èíàìè 
è æåíùèíàìè, â òîì ÷èñëå ãî-
âîðèë îí è î ðàçíûõ ðåàêöèÿõ 
íà ñòðåññ. Àïåëëèðîâàë ïñèõî-
ëîã ê áèîëîãèè, âåðíåå ê àíàòî-
ìèè, à åùå òî÷íåå, ê ãîðìîíàì. 
Âðîäå, êàê óæå âûÿñíèëîñü, 
÷òî çà ñòðåññ â íàøåì îðãàíèç-
ìå îòâå÷àåò ãîðìîí êîðòèçîë. 
À âîò çà ñíèæåíèå åãî ó ìóæ-
÷èí è æåíùèí îòâå÷àþò ðàçíûå 
ãîðìîíû. Äëÿ ìóæñêîé ÷àñòè 
çåìíîãî øàðà àíòèñòðåññîâûì 
ñðåäñòâîì âûñòóïàåò òåñòîñòå-
ðîí. Äëÿ æåíñêîé — îêñèòîöèí. 
×òî ýòî çíà÷èò? Âîçüìåì ëþáî-
ãî íàâñêèäêó ìóæ÷èíó — ñ óòðà 
ó íåãî íîðìàëüíûé óðîâåíü 
òåñòîñòåðîíà, ïîðîé äàæå î÷åíü 
õîðîø (íó åñëè ïàðåíü íå âà-
ëÿåòñÿ â äåïðåññèè). Íî óòðî, 
ïðîáêè, ðàáîòà, çàäà÷è, ñïîðû 

МУЖЧИНЫ ИЩУТ СЕКСА, 
ЖЕНЩИНЫ — РАДОСТИ 
Перезагрузка  Даже приятные 
изменения — это стресс для человека, что 
очень даже хорошо, потому что благодаря 
ему человек растет и развивается. 
Только сильный и продолжительный 
может выбить из колеи любого. 
А восстанавливаемся мы по-разному 
как мужчины, так и женщины

ñ êîëëåãàìè, ïîä÷èíåííûìè… 
òåñòîñòåðîí ïàäàåò (òî÷íåå òðà-
òèòñÿ íà âñå ýòî). Âå÷åðîì, ïîñëå 
òðóäîâîãî è ïîëíîãî ïîäâèãîâ 
äíÿ, ìóæ÷èíå äëÿ ïîëíîöåííî-
ãî ñóùåñòâîâàíèÿ íåîáõîäèìî 
âåðíóòü íàçàä òåñòîñòåðîí (÷òîá 
÷óâñòâîâàòü ñåáÿ îê). Åñëè ýòîãî 
íå ïðîèñõîäèò (íå ïîëó÷èëîñü 
ïîáûòü â îäèíî÷åñòâå, èëè ñõî-
äèòü íà òðåíèðîâêó, èëè ïðî-
ñòî ïî÷èòàòü ãàçåòó), íàñòóïàåò 
ñòðåññ. Òîò åùå áîëüøå ñúåäàåò 
òåñòîñòåðîí. È ìû â ðåçóëüòàòå 
èìååì ðàçäðàæèòåëüíîãî èëè 
ïîäàâëåííîãî, èëè óíûëîãî, 
èëè ïàññèâíîãî, à ñî ñâðåìå-
íåì è àñåêñóàëüíîãî ìóæ÷èíó. 
Êñòàòè, ñàìûì áûñòðûì è âñåãäà 
ïîä ðóêîé ñïîñîáîì ïåðåäîõíóòü 
è ñèëàìè ñîáðàòüñÿ äëÿ ìóæ÷èí 
ÿâëÿåòñÿ ñåêñ (ïðî ïîä ðóêîé ïî-
íÿòíî, î ÷åì, äà).

У ЖЕНЩИН ВСЕ ДРУГОЕ 
Ïóëüò ñ êíîïêàìè ïåðåêëþ-

÷åíèÿ ñîñòîÿíèé æåíùèíû îò-
ñóòñòâóåò êàê ÿâëåíèå. Ïðîñòî 
æåíùèíà ñóùåñòâóåò â ðåæèìå 
îíëàéí âñåãäà (ñóùåñòâóåò òîëüêî 
âûêë. íà íî÷ü). Îíà è ðàáîòàåò, 
è çà äåòüìè ñìîòðèò, è çà äîìîì, 
è çà ìóæ÷èíîé, è çà ñîáîé. Âîç-
ìîæíî, ðå÷ü íå î ñåðüåçíûõ ôè-
çè÷åñêèõ íàãðóçêàõ — â ñìûñëå 
ìàìîíòîâ íà ñïèíå ïðèíîñèò, 
íî ïî âûíîñëèâîñòè è òåðïå-

íèþ îíà äàåò ñòî î÷êîâ ëþáîìó 
ìóæ÷èíå. Îäíèì ñëîâîì, æåí-
ùèíà — ýòî òàêîé ñåáå âå÷íûé 
äâèãàòåëü â þáêå, êîòîðîé, ÷òîáû 
îòäîõíóòü îò îäíîé ðàáîòû, íóæ-
íî ïðîñòî çàíÿòüñÿ äðóãîé. Äåòè 
äîñòàëè? Íóæíî òðÿïêîé ïîëû 
ïðîòåðåòü, ëèáî ãðÿäêè ïðîïî-
ëîòü, ëèáî äèññåðòàöèþ äîïèñàòü 
è òàê ïî êðóãó.

À ñòðåññ? Îí áûâàåò è åùå 
êàêîé! Åãî, êîíå÷íî, ìîæíî 
ñíèçèòü, ïðîñòî âûñëóøàâ æåí-
ñêèå «ïðîáëåìû», ïîõëîïàòü 
ïî ïëå÷ó, îáíÿòü è ÷ìîêíóòü. 
Íî ëó÷øå îêñèòîöèíà ñ ýòèì 
ìàëî ÷òî ñïðàâèòñÿ. Ïîíÿòíî, 
÷òî ýôôåêòèâíåå âñåãî ââåñòè 
îêñèòîöèí ñåáå íàïðÿìóþ: çà-
êàïàòü èëè ïîïðûñêàòü â íîñ 
ñïðååì (äà, åñòü òàêèå êàïëè 
è ñïðåè). Ïðàâäà, ìîëåêóëà 
îêñèòîöèíà èñ÷åçàåò óæå ÷åðåç 
òðè ìèíóòû, ïîýòîìó ýôôåêò áó-
äåò êðàòêèì. Íî óæå äîêàçàíî, 
÷òî îêñèòîöèí âûðàáàòûâàåòñÿ 
âî âðåìÿ ëþáûõ êîëëåêòèâíûõ 
äåéñòâèé, íó òî åñòü òàì, ãäå 
ëþäè ÷óâñòâóþò îáùíîñòü, ýòî 
ìîãóò áûòü âå÷åðèíêè, äåâè÷íè-
êè ñ ïåñíÿìè, òàíöàìè, ýòî ìîãóò 
áûòü ãðóïïîâûå çàíÿòèÿ ñïîðòîì. 
Òî åñòü âàæíî ïðèñóòñòâèå òðåõ 
êîìïîíåíòîâ, ÷òîáû æåíùèíà 
ïîëó÷èëà äîçó îêñèòîöèíà: ëþäè, 
îáùåå ïîëå ìåæäó íèìè è ÿðêèå 
ýìîöèè â ïðîöåññå îáùåíèÿ.

МЕТОДЫ БОРЬБЫ СО СТРЕССОМ

секс драка обьятия массаж

ДЛЯ МУЖЧИН ДЛЯ ЖЕНЩИН

спорт соревнование йога сплетни 
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ОВЕН 
Неделя богата событиями 
и позволяет запастись 
яркими впечатлениями.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе вам пред-
стоит заняться делами обыч-
ными, но неотложными.

БЛИЗНЕЦЫ 
Работы будет много, но она 
принесет вам радость 
и удовольствие.

РАК 
Благоприятное время для 
встреч, поездок, налажива-
ния контактов.

ЛЕВ 
Во многих областях жизни 
назревают важные для вас 
перемены. 

ДЕВА 
В первой половине недели 
вы будете активно учиться и 
общаться с людьми издалека.

ВЕСЫ 
Прибыль и успех будут 
находиться в прямой за-
висимости от приложенных 
вами усилий. 

СКОРПИОН 
Вы всё сумеете завершить 
в срок, хорошо заработаете 
и успеете на важные встречи. 

СТРЕЛЕЦ 
Благоприятный период, 
чтобы расплатиться со ста-
рыми долгами.

КОЗЕРОГ 
Результаты работы пре-
взойдут все прогнозируе-
мые ожидания.

ВОДОЛЕЙ 
Уделите себе достаточно 
времени. Иначе вы можете 
устать от общения.

РЫБЫ 
Время для раскрытия 
творческого потенциала, 
воплощения в жизнь новых 
идей.

Віта, 21 рік
Творча та цілеспрямована 
особистість. Позитивно 
ставлюся до будь-яких змін, 
постійно відкриваю нові 
захоплення та цілі. Вважаю, 
що успіх — це 10% таланту 
і 90% роботи над собою.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото 
та  коротку розповідь 
про себе на e-mail: 
miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу 
«Міс RIA»-2019 і безкоштовну 
професійну фотосесію від 
фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

445134

445210

РЕКЛАМА

443838

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)
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