
 Чоловік за кермом мікроавтобуса збив 
12-річного школяра на нерегульованому 
пішохідному переході. За те, що не пропустив 
пішохода, водію немає ніякого покарання
 Батьки школяра обурені рішенням слідчого 
про закриття провадження. Думають, порушник 
дав хабара, замість сплатити їм компенсацію
 — Як так? У дитини середньої тяжкості тілесні 
ушкодження, водій гнався і не думав навіть 
гальмувати, а в його діях немає складу злочину? — 
обурюється батько Олег Бережнюк

КОМАНДУЄ 
НАЦГВАРДІЙЦЯМИ

ЯК ЮВЕЛІРА ЗРОБИЛИ БАНКРУТОМ 
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ÍÎÂÈÍÈ

Про швидкість
Âåñíà ó Â³ííèö³ ïî÷àëàñÿ 

ç «í³÷íèõ ïîëüîò³â» ì³ñòîì. 
Ñïåðøó ðåçîíàíñíå ÄÒÏ 
íà Êåëåöüê³é, êîëè âî-
ä³é «²íô³í³ò³» íà øàëåí³é 
øâèäêîñò³ (³ éìîâ³ðíî 
ó ñòàí³ ñï'ÿí³ííÿ) íàçäî-
ãíàâ òàêñ³. Ïîò³ì çáè-
ò³ íà øâèäêîñò³ ñòîâïè 
íà Ïèðîãîâà.

Ïîæèíàºìî ïëîäè òðè-
âàëî¿ â³äñóòíîñò³ êîíòðîëþ 
øâèäêîñò³ íà äîðîãàõ…

Íàðàç³ ïîðóøóþòü ìàéæå 
âñ³, à ÿêùî õòîñü íàäóìàº 
¿õàòè 50–60 êì/ãîä., íàïðè-
êëàä, íà Ìàã³ñòðàòñüê³é, 
éîìó îáîâ'ÿçêîâî áóäóòü 
ñèãíàëèòè ³ íàìàãàòèñÿ îá³-
ãíàòè.

Ñåðåä ä³ëÿíîê ç ñèñòå-
ìàòè÷íèì ïåðåâèùåííÿì 
øâèäêîñò³ Ëåáåäèíñüêîãî 
(ïàì'ÿòàºòå ìèíóëîð³÷íå 
ÄÒÏ?), êè¿âñüêèé ì³ñò 
(ëèøå çà öþ çèìó íà íüî-
ìó ñòàëîñü òðè ÄÒÏ), Ìà-
ã³ñòðàòñüêà, Êè¿âñüêà, Ïè-
ðîãîâà, Õìåëüíèöüêå øîñå, 
Êåëåöüêà òîùî.

×îìó äîòðèìàííÿ äîïóñ-
òèìî¿ øâèäêîñò³ òàê âàæ-
ëèâå?

Ïî-ïåðøå, íàâ³òü ó âèïàä-
êó ÄÒÏ éìîâ³ðí³ñòü îòðè-
ìàòè ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ 
çíà÷íî çìåíøóºòüñÿ.

À ïî-äðóãå, ïåðåâèùåííÿ 
øâèäêîñò³ ñïðèÿº âèíèê-
íåííþ çàòîð³â, àäæå ðå-
æèìè ðîáîòè ñâ³òëîôîð³â 
ðîçðàõîâóþòüñÿ äëÿ ðóõó 
òðàíñïîðòíîãî ïîòîêó ç 
äîïóñòèìîþ øâèäê³ñòþ. 
Òóò ñïðàöüîâóº ïðàâèëî — 
«Øâèäøå ïðè¿äåø äî ñâ³ò-
ëîôîðà — äîâøå ïðîñòî¿ø 
íà ÷åðâîíå», òîìó ðèçèê 
ïåðåâèùåííÿ àáñîëþòíî 
íåâèïðàâäàíèé.

P. S. ª ñïîä³âàííÿ, ùî 
âë³òêó ó ì³ñò³ çàïðàöþº àâòî-
ìàòè÷íà ô³êñàö³ÿ ïîðóøåíü 
ÏÄÐ ³ öå äîçâîëèòü äåùî 
âèïðàâèòè ñèòóàö³þ.

ДУМКА

БЛОГЕР

Віктор 
ПЕРЛОВ

ІННА (35), ДОМОГОСПОДАРКА:
— Можливо, визначусь з 
вибором вже на дільниці. 
Цього разу зовсім немає 
за кого голосувати. Чоловік 
каже, що треба тікати звідси, 
а не голосувати.

ІГОР (57), ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— Я завжди голосую за на-
ціоналістів. У 90-тих роках 
ставив прапор перед міською 
радою, був на всіх Майданах 
і якщо потрібно — вийду ще. 
Я цю владу ненавиджу.

ОКСАНА (31), АДМІНІСТРАТОР:
— Ще не визначилась, але 
швидше за все піду на ви-
бори для того, щоб просто 
зіпсувати свій бюлетень. 
Не хочу, щоб моїм голосом 
хтось скористався. 

СЕРГІЙ (48), ВІЙСЬКОВИЙ:
— Голосуватиму за Порошен-
ка. Це єдиний кандидат, який 
не відступить перед Росією. 
Регулярно буваю в АТО і ро-
зумію, що інші нас просто 
здадуть.

ЛЮДМИЛА (72), ПЕНСІОНЕРКА:
— Голосуватиму за Поро-
шенка. Вважаю, що коней 
на переправі не змінюють. 
Може в нього і є якісь по-
милки, але зробив для Укра-
їни дуже багато.

ЮРІЙ (27), ІТ-СПЕЦІАЛІСТ:
— Голосуватиму за Зелен-
ського, бо він раціональ-
ніше мислить за інших по-
літиків. Він — нова людина 
і поки що поганого нічого 
не зробив.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи визначилися ви, за кого будете голосувати на президентських виборах?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ó ñåðåäèí³ áå-
ðåçíÿ âèêîíêîì 
ì³ñüêî¿ ðàäè çà-

òâåðäèâ êîìïëåêñíó ñõåìó ðîçì³-
ùåííÿ âèâ³ñîê íà Çàìîñòÿíñüê³é. 

Ð³øåííÿ ñòîñóºòüñÿ 30 áóäèí-
ê³â òà 268 òàáëè÷îê ìàãàçèí³â, 
îô³ñ³â òà ³íøèõ óñòàíîâ, ÿê³ º 
íà âóëèö³.

— Îð³ºíòîâíî òðåáà çàì³íèòè 
80% â³ä óñ³õ âèâ³ñîê. Ïîòð³áíî, 
àáè âîíè áóëè íà îäí³é âèñîò³, 
ìàëè îäíàêîâèé ðîçì³ð øðèôòó, 
êîë³ð ôðèçó (ï³äêëàäêè ï³ä âèâ³-
ñêó - àâò.). Êîë³ð ë³òåð íà âèâ³ñö³ 
âèçíà÷àº ñàì ï³äïðèºìåöü, â³äïî-
â³äíî äî ñâîãî áðåíäó, — ñêàçàâ 
çàñòóïíèê äèðåêòîðà äåïàðòàìåí-
òó àðõ³òåêòóðè òà ì³ñòîáóäóâàííÿ 
ªâãåí Ñîâ³íñüêèé.

РОЗДАЮТЬ ПОПЕРЕДЖЕННЯ
Áåçëàä âèïðàâèëè, ïîêè ùî, 

íà ïàïåð³. Äî êîæíîãî ç 30 áó-
äèíê³â íàìàëþâàëè ïðèéíÿòíó 
÷èíîâíèêàìè êîìïëåêñíó ñõåìó 
ðîçì³ùåííÿ âèâ³ñîê. Çîêðåìà, íà 
ïðèáóäîâ³ ì³æ ÐÀÖÑîì òà áó-
äèíêîì ïîáóòó «Þâ³ëåéíèé» ï³ä-
ïðèºìöÿì ïðîïîíóþòü çðîáèòè 
âèâ³ñêè ç îá’ºìíèìè ë³òåðàìè â 
îäèí ð³âåíü ³ íà ñ³ð³é ï³äêëàäö³. À 
áàíêàì íà Çàìîñòÿíñüê³é ðàäÿòü 
ïðèáðàòè àáî çìåíøèòè ÿñêðàâ³ 
îñíîâè ï³ä âèâ³ñêàìè.

Ï³äïðèºìöÿì ïðåäñòàâëÿëè öþ 
ñõåìó íà äâîõ çàõîäàõ, çáèðàëè 
¿õ çàóâàæåííÿ.

— Ìè çàïðîøóâàëè âñ³õ: ¿õ 
áëèçüêî ñîòí³ ïîâèííî áóëî áóòè, 
íà çóñòð³÷³ áóëè 30-40 ï³äïðè-
ºìö³â. Äåÿê³ ëþäè ïðîïîíóâàëè 
âçàãàë³ í³÷îãî íå çì³íþâàòè ç âè-
â³ñêàìè. Àëå îòðèìóâàëè ³ â³ä-
ãóêè, ùî âïîðÿäêóâàííÿ âèâ³ñîê 

ЗАМОСТЯНСЬКУ ПОЧИСТЯТЬ 
ВІД НЕПРАВИЛЬНИХ ВИВІСОК
Порядок  Від Будинку офіцерів і до 
палацу «Зоря» наведуть лад з вивісками. 
Архітектори порахували, що більше 80% 
всіх рекламних табличок не відповідають 
стандартам, які влада прийняла ще в 2015 
році. Підприємці погоджуються на заміну, 
але й готуються змінити правила

âñå æ òàêè ïîòð³áíå, — ðîçêàçàâ 
ªâãåí Ñîâ³íñüêèé.

Çà éîãî ñëîâàìè, öÿ ðîáîòà âæå 
ïî÷àëàñÿ. Ïðåäñòàâíèêè ì³ñüêî¿ 
âëàäè ñòàëè ðîçäàâàòè ïîïåðåä-
æåííÿ ïðî ïðèâåäåííÿ âèâ³ñêè 
äî ñòàíäàðò³â ç 18 áåðåçíÿ. Òî÷íî¿ 
äàòè, êîëè íàâåäóòü ëàä ç âèâ³-
ñêàìè íà âóëèö³, íåìàº.

ЗМІНЯТЬ СТАНДАРТИ ВИВІСОК
Ãîëîâà ñï³ëêè ï³äïðèºìö³â 

«Ñò³íà» Îëåêñàíäð Ïå÷àë³í 
ñêàçàâ, ùî ñêàðã â³ä á³çíåñó ùå 
íå îòðèìóâàâ. Õî÷à ³ äîäàâ, ùî 
ï³äïðèºìö³ æàë³ëèñÿ íà ³äåþ 
ç âèâ³ñêàìè ó 2018 ðîö³, êîëè 
ïðèâîäèëè äî ëàäó òàáëè÷êè íà 
Ñîáîðí³é.

— Ï³äïðèºìö³ êàçàëè, ùî ðî-
çóì³þòü, ùî ñòðîêàò³ âèâ³ñêè 
«á'þòü» ïî î÷àõ ïåðåõîæèõ. Íå-
âäîâîëåííÿ âèêëèêàëî òå, ùî 
ï³äïðèºìöÿì ðàçîì ç çàì³íîþ 
âèâ³ñêè ïîòð³áíî áóëî ðîáèòè 
ðåêîíñòðóêö³þ ôàñàäó áóä³â-
ë³. Ïðè òîìó, ÷àñòî á³çíåñ íå 
º âëàñíèêîì áóä³âë³, — ñêàçàâ 
Ïå÷àë³í. — Ëþäè ïðîïîíóâàëè, 
àáè íå ò³ëüêè çà êîøòè á³çíåñó 

ðåìîíòóâàëè ôàñàäè áóäèíê³â, 
à ÷àñòêîâî çà áþäæåòí³ êîøòè. 

Îëåêñàíäð Ïå÷àë³í òàêîæ 
ðîçêàçàâ, ùî öüîãî ðîêó ñï³ëêà 
«Ñò³íà» ðàçîì ç ì³ñüêîþ âëàäîþ 
ïåðåãëÿíå ïîëîæåííÿ ïðî âèâ³-
ñêè ó Â³ííèö³, ÿêå áóëî ïðèéíÿòî 
ó 2015-ìó ³ çì³íåíå ó 2017 ðîö³.

— Íàïðàöþºìî êîíöåïò äî-
êóìåíòà, ÿêèé çàäîâîëüíèòü 
ÿê ³íòåðåñè ï³äïðèºìö³â, òàê ³ 
ì³ñüêî¿ âëàäè. Çîêðåìà, ïðîçîðó ³ 
çðîçóì³ëó ïðîöåäóðó ïîãîäæåííÿ 
âèâ³ñîê, — ðîçêàçàâ Ïå÷àë³í.

Çà ð³øåííÿì ì³ñüêðàäè, öåé 
ðåãóëÿòîðíèé àêò çàïëàíóâàëè 
ïåðåãëÿíóòè â äðóãîìó êâàð-
òàë³ 2019 ðîêó. Òîáòî, âæå ö³º¿ 
âåñíè (goo.gl/AV5EcF). À ó äå-
ïàðòàìåíò³ àðõ³òåêòóðè êàçàëè, 
ùî íàñòóïíîþ âóëèöåþ ï³ñëÿ 
Çàìîñòÿíñüêî¿, äå íàâåäóòü ëàä 
ç âèâ³ñêàìè, ìîæå ñòàòè âóëèöÿ 
Ïèðîãîâà.

Ïîáà÷èòè ð³øåííÿ âèêîíêîìó 
ïî Çàìîñòÿíñüê³é ìîæíà çà öèì 
ïîñèëàííÿì: goo.gl/bnwPNh À çà 
öèì ïîñèëàííÿì ìîæíà çíàéòè 
áëàíêè äëÿ ïîãîäæåííÿ íîâîãî 
òèïó âèâ³ñêè: goo.gl/ziWSQc.

Торік взялися за впорядкування ви-
вісок на Соборній. У мерії казали, 
що підприємцям треба замінити 
більше 400 вивісок на 74 з 80 бу-
динків. Давали час на це до 1 ве-
ресня 2018 року (goo.gl/yTJxW8). 
Але процес досі не завершений.
«Станом на 22 лютого 2019 року 
було демонтовано 352 зовнішніх 
вивіски. Підлягають демонтажу 
вивіски, розміщені на огорожі та 
на вхідній брамі між будинками 
№52, №56 та на будинку №92. 
Впорядкування вивіски на фа-

садах будинку №95 планується 
здійснити після проведення рес-
таврації фасадів цього дому», — 
відповіли нам у інформаційному 
запиті.
Причиною затягування процесу 
впорядкування стала, як пояснили 
у відповіді, постійна зміна суб’єктів 
господарювання, самовільне і 
хаотичне розміщення вивісок та 
рекламних носіїв підприємцями. 
І чіткої дати, коли повністю наве-
дуть лад з вивісками на Соборній, 
нам не вдалося отримати.

Центр не став «вітриною» правильних вивісок

Увесь фасад «Ювілейного» обліплений вивісками. 
У мерії пропонують прибрати хаос з рекламних 
табличок та перевісити на один рівень
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Коп попався 
на хабарі 
 Öå âæå ÷åòâåðòèé â³äî-
ìèé âèïàäîê â³ä ïî÷àòêó 
ðîáîòè íîâèõ ïàòðóëüíèõ 
ó Â³ííèö³, êîëè ñï³âðîá³ò-
íèê Óïðàâë³ííÿ ô³ãóðóº 
ó êîðóïö³éíîìó ñêàíäàë³.
Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ, ïàòðóëüíèé ïîë³öåé-
ñüêèé âèìàãàâ 300 äîëàð³â 
çà òå, ùîá íå íàäñèëàòè 
äî ñóäó àäì³íìàòåð³àëè 
çà ïîðóøåííÿ ïðàâèë äî-
ðîæíüîãî ðóõó. Çàòðèìàëè 
ïîë³öåéñüêîãî «íà ãàðÿ÷î-
ìó» — êîëè â³í îòðèìó-
âàâ ãðîø³. Íà çàòðèìàíí³ 
ïðàöþâàëè ñï³âðîá³òíèêè 
ÑÁÓ, Äåðæáþðî ðîçñë³-
äóâàíü ï³ä êåð³âíèöòâîì 
â³éñüêîâî¿ ïðîêóðàòóðè.

Тримав у гаражі 
гранати 
 Ó Â³ííèö³ âèêðèëè ì³ñöå 
ïðîòèïðàâíîãî çáåð³ãàí-
íÿ çáðî¿ òà áîºïðèïàñ³â. 
Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº ïðåñ-
öåíòð ÓÑÁÓ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³. Îïåðàòèâíèêè 
âñòàíîâèëè, ùî ìåøêàíåöü 
Â³ííèö³ çáåð³ãàâ ó âëàñíî-
ìó ãàðàæ³ çàñîáè óðàæåííÿ. 
Ï³ä ÷àñ ñë³ä÷èõ ä³é ïðàâî-
îõîðîíö³ âèëó÷èëè ø³ñòü 
ãðàíàò ³ç çàïàëàìè äî íèõ 
òà áëèçüêî ï’ÿòèñîò íàáî¿â 
ð³çíîãî êàë³áðó. Çà ³í-
ôîðìàö³ºþ ÑÁÓ, âèÿâëå-
í³ çáðîþ òà áîºïðèïàñè 
÷îëîâ³ê ðàí³øå íåçàêîííî 
ïåðåïðàâèâ ³ç ðàéîíó ïðî-
âåäåííÿ ÀÒÎ.

Загинула 
в пожежі 
 Óíî÷³ 22 áåðåçíÿ ó Â³-
ííèö³ ñòàëàñÿ ïîæåæà.
— Î 00.34 äî Ñëóæáè «101» 
íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî òå, ùî íà âóëèö³ Âî-
ëîøêîâ³é (ðàéîí «Ìàñëî-
æèð») ó Â³ííèö³ ñòàëîñÿ çà-
ãîðÿííÿ â îäí³é ³ç êâàðòèð 
ï'ÿòèïîâåðõîâîãî æèòëîâî-
ãî áóäèíêó. Äî ì³ñöÿ âè-
êëèêó áóëî íàïðàâëåíî äâà 
åê³ïàæ³ ðÿòóâàëüíèê³â, — 
ðîçêàçóþòü ó ïðåñ-öåíòð³ 
â³äîìñòâà. Á³éö³ ÄÑÍÑ 
ç'ÿñóâàëè, ùî ãîðèòü êâàð-
òèðà íà òðåòüîìó ïîâåðñ³. Ó  
îäí³é ³ç ê³ìíàò ðÿòóâàëü-
íèêè âèÿâèëè ò³ëî ëþäèíè 
áåç îçíàê æèòòÿ. Çàãèáëîþ 
âèÿâèëàñÿ 44-ð³÷íà âëàñ-
íèöÿ êâàðòèðè. Ç âåðõí³õ 
ïîâåðõ³â áóäèíêó âèâåëè 
íà ñâ³æå ïîâ³òðÿ 35 æèòå-
ë³â. Ïðè÷èíà âèíèêíåííÿ 
ïîæåæ³ âñòàíîâëþºòüñÿ.

КОРОТКО

ÐÎÇÑË²ÄÓÂÀÍÍß

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Íåùîäàâíî ìè 
ïèñàëè ïðî òå, ùî 
ïîë³öåéñüêèõ, ÿê³ 

ïîáèëè ó â³ää³ëêó õëîïöÿ òðè 
ðîêè òîìó, äîñ³ íå ïîêàðàëè. 
Êîðîòêî íàãàäàºìî: ïîë³öåéñüê³ 
Îëåêñàíäð Ãîí÷àðóê òà Ñåðã³é 
Øâåöü çàâåëè ó â³ää³ëîê 20-ð³÷-
íîãî âîä³ÿ, ÿêîãî íà÷åáòî ï³ä-
îçðþâàëè â êåðóâàíí³ íàï³äïèòêó. 
Ï³ä çàïèñ êàìåðè ñïîñòåðåæåí-
íÿ Øâåöü áèâ òà äóøèâ õëîï-
öÿ, Ãîí÷àðóê íèøïîðèâ ó íüîãî 
â êèøåíÿõ.

Ùå îäèí «ãåðîé» ö³º¿ ³ñòîð³¿ — 
Îëåêñàíäð Âèõðèñò, ÿêèé ñïî-
ñòåð³ãàâ çà ïîáèòòÿì, àëå í³÷îãî 
íå çðîáèâ, ùîá êîëåãè ïðèïè-
íèëè ëóïöþâàòè âîä³ÿ ç âàäîþ 
ñåðöÿ.

Äåòàëüí³øå ïðî ñèòóàö³þ ìîæ-
íà ïðî÷èòàòè ó ¹ 10 RIA, â³ä 
6 áåðåçíÿ 2019 ðîêó. Ìàòåð³àë 
íà ÷åòâåðò³é ñòîð³íö³ «Çà ïîáèòòÿ 
õëîïöÿ ó â³ää³ëêó ïîë³ö³¿ í³õòî 
íå ïîêàðàíèé».

Ïîáèòòÿ áóëî â ê³íö³ 2015-ãî. 
Òîä³ â³äêðèëè êðèì³íàëüíå ïðî-
âàäæåííÿ. Ìàéæå òðè ðîêè ñïðà-
âó ðîçãëÿäàþòü ó ñóä³. Øâåöÿ òà 
Ãîí÷àðóêà çâèíóâà÷óþòü ó ïåðå-
âèùåíí³ ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü. 
Îáèäâà çâ³ëüíèëèñÿ ç ïîë³ö³¿ 
çà âëàñíèì áàæàííÿì.

À Îëåêñàíäð Âèõðèñò ïðîäî-
âæóº ïðàöþâàòè â ïîë³ö³¿. Â³í 
íå îòðèìàâ íàâ³òü äèñöèïë³íàð-
íîãî ïîêàðàííÿ çà ñâîº íåâòðó-
÷àííÿ â çíóùàííÿ íàä õëîïöåì.

ЧОМУ ВИХРИСТ НЕ СТАВ 
ПІДОЗРЮВАНИМ 

Ïðîòè Âèõðèñòà â³äêðèëè êðè-

ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ÷àñòè-
íîþ 1 ñòàòò³ 367 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó («Ñëóæáîâà íåäáàë³ñòü») 
ò³ëüêè ï³ñëÿ ðîçãîëîñó â ïðåñ³, 
÷åðåç ï³âðîêó ï³ñëÿ ïîä³¿, ó ÷åðâ-
í³ 2016. Àëå ¿¿ íåâäîâç³ çàêðèëè, 
÷åðåç â³äñóòí³ñòü ñêëàäó çëî÷èíó 
â ä³ÿõ-áåçä³ÿëüíîñò³ Âèõðèñòà.

Ó ïîïåðåäíüîìó ìàòåð³àë³ ìè 
ïèñàëè, ùî íàä³ñëàëè çàïèò 
ó ïðîêóðàòóðó ³ç ïèòàííÿì ïðî 
òå, ÷îìó ïîë³öåéñüêèé íå ñòàâ 
ï³äîçðþâàíèì. Ó â³äïîâ³ä³ ïðîêó-
ðîðè ïèøóòü, ùî Âèõðèñòà ìîæ-
íà áóëî á ïðèòÿãíóòè äî â³äïîâ³-
äàëüíîñò³, ÿêùî á øêîäà â³ä éîãî 
ä³é ïåðåâèùèëà 1700 ãðèâåíü. 
Ñë³äñòâî íå çíàéøëî ï³äòâåð-
äæåííÿ çàâäàíî¿ òàêî¿ øêîäè.

Àäâîêàò Îëåêñàíäð Á³ëîøêóð-
ñüêèé êàæå, ùî äî â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ Âèõðèñòà ìîæíà áóëî á 
ïðèòÿãíóòè.

— Ïîòð³áíî îñêàðæèòè çàêðèò-
òÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 
òà ïîäàòè â ðàìêàõ íüîãî ïî-
çîâ íà â³äøêîäóâàííÿ çàâäàíèõ 
çáèòê³â. Çáèòêè ìîæóòü áóòè ÿê 
ìîðàëüí³, òàê ³ ìàòåð³àëüí³. Íà-
ïðèêëàä, âèòðàòè íà ë³êóâàííÿ. 
Äî òîãî æ, ÿ ââàæàþ, ùî ³ñ-
òîòíîþ øêîäîþ â ö³é ñèòóàö³¿ 
ìîæå áóòè çíà÷íå ïîðóøåííÿ 
ïðàâ ëþäèíè, ïðàâ, ÿê³ çàêð³-
ïëåí³ â Êîíñòèòóö³¿, — êàæå 
Á³ëîøêóðñüêèé. — Òàêîæ, ÿêùî 

У ДАІВЦЯ, ЩО ДУШИВ 
ХЛОПЦЯ, Є БРАТИ-СУДДІ
Сядуть чи ні?  Двоє поліцейських 
били хлопця, третій — дивився. Двох уже 
судять, а «спостерігач» уник покарання. 
Чому? Відповідає прокуратура. А поки 
суд переносить чергове судове засідання 
в справі, ми дізналися, що один 
з екс-ДАІвців має родичів у судах

ïîë³öåéñüêèé ñïîñòåð³ãàâ çà òèì, 
ÿê â÷èíÿºòüñÿ çëî÷èí ³ íå çóïè-
íèâ éîãî — ìîæíî ââàæàòè, ùî 
éîãî áåçä³ÿëüí³ñòü îõîïëþâàëàñü 
ºäèíèì óìèñëîì ç ³íøèìè ñï³-
âó÷àñíèêàìè.

Îëåêñàíäð ó êîìåíòàð³ ïîñè-
ëàºòüñÿ íà ïîçèö³þ Âåðõîâíîãî 
ñóäó ¹ 15 â³ä 26.12.2003. Ó í³é 
çàçíà÷åíî, ùî ³ñòîòíîþ øêîäîþ 
ìîæå ââàæàòèñÿ ïîðóøåííÿ ïðàâ 
³ ñâîáîä, çàòâåðäæåíèõ Êîíñòè-
òóö³ºþ.

ЧЕРГОВИЙ ПЕРЕНЕСЕНИЙ СУД 
Ó ÷åòâåð, 21 áåðåçíÿ, ìàëî á 

â³äáóòèñÿ ñóäîâå çàñ³äàííÿ 
ó ñïðàâ³ Ãîí÷àðóêà òà Øâåöÿ. 
Ñëóõàííÿ ïðèçíà÷èëè íà 16.00, 
àëå äî çàëè ó÷àñíèê³â ïðîöåñó 
çàïðîñèëè ìàéæå íà ãîäèíó ï³ç-
í³øå.

Íà öüîìó ñëóõàíí³ ñóääÿ Ëà-
ðèñà Êîâàëü÷óê ìàëà á îïèòàòè 
ñâ³äê³â ó ñïðàâ³, àëå íå âñ³ ïðè-
éøëè. Äî ñâ³äê³â, ÿêèõ çàâ÷àñíî 
ïîâ³äîìèëè ïðî ñëóõàííÿ, àëå 
ò³ íå ç’ÿâèëèñÿ, ñóääÿ âèð³øèëà 
óõâàëèòè ïðèâ³ä.

Íàòîì³ñòü, îáâèíóâà÷åíîìó 
Ãîí÷àðóêó, ÿêèé òàêîæ íå ïðèé-
øîâ, òàêîãî ïðèâîäó íå óõâàëèëè. 
Éîãî àäâîêàò ñêàçàâ, ùî åêñ-
ÄÀ²øíèê õâîð³º.

Íà çàñ³äàíí³ áóâ äðóãèé îáâè-
íóâà÷åíèé Ñåðã³é Øâåöü. Â³í 
ñêàçàâ, ùî íå çíàº, äå Ãîí÷àðóê. 
Äîäàâ, ùî âîíè íå ñï³ëêóþòüñÿ.

РОДИЧІ В СУДАХ 
Ùå îäèí ìîìåíò, ÿêèé íå ïî-

òðàïèâ äî íàøîãî ïîïåðåäíüîãî 
ìàòåð³àëó: ó Ñåðã³ÿ Øâåöÿ, òîãî 
ñàìîãî, ÿêèé íàí³ñ óäàð Âàñèëþ 
Êëåáàíó ïî ãîëîâ³, à ïîò³ì ïî÷àâ 
äóøèòè, º ðîäè÷³ â ñóäàõ.

Ñóääÿ Êîñòÿíòèí ßðåì÷óê ç 
Â³ííèöüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³-
ñòðàòèâíîãî ñóäó — äâîþð³äíèé 

áðàò åêñ-ÄÀ²âöÿ Ñåðã³ÿ Øâåöÿ. 
Êð³ì çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê, êâàðòèð 
òà ãðîøîâèõ çàîùàäæåíü, ó äå-
êëàðàö³¿ ñóää³ çà 2018 ð³ê âêàçàíî, 
ùî Êîñòÿíòèí òà éîãî äðóæè-
íà Íàòàë³ÿ îòðèìóþòü çàðïëàòó 
ó Â³ííèöüêîìó íàö³îíàëüíîìó 
àãðàðíîìó óí³âåðñèòåò³.

Ìè íàìàãàëèñÿ çâ’ÿçàòèñÿ ç 
Êîñòÿíòèíîì — òåëåôîíóâàëè 
ê³ëüêà ðàç³â íà éîãî ìîá³ëüíèé 
íîìåð, àëå â³í íå áðàâ ñëóõàâêó. 
Çà ñëóæáîâèì íîìåðîì æóðíà-
ë³ñòà â³äìîâèëèñÿ ç’ºäíóâàòè 
³ç ñóääåþ. Æóðíàë³ñò íàïèñàâ 
ÑÌÑ-ïîâ³äîìëåííÿ ñóää³ ç ïè-
òàííÿì ïðî òå, ÷è ìîæíà ç íèì 
ïîãîâîðèòè. Â³äïîâ³ä³ íà ìîìåíò 
âèõîäó ìàòåð³àëó íå áóëî.

Ó öüîìó æ óí³âåðñèòåò³ áóâ 
ïðîðåêòîðîì Îëåêñàíäð ßðåì-
÷óê — áàòüêî Êîñòÿíòèíà, äÿäüêî 
ÄÀ²âöÿ Ñåðã³ÿ Øâåöÿ.

Ó 2017-ìó ðîö³ Îëåêñàíäð 
ßðåì÷óê ïîäàâ äåêëàðàö³þ ïå-
ðåä çâ³ëüíåííÿì ³ç ö³º¿ ïîñàäè. 
Ñòàíîì íà 21 áåðåçíÿ 2019 ðîêó, 
â³í çíà÷èòüñÿ îäíèì ³ç çàñòóïíè-
ê³â åêñïåðòíî¿ ðàäè ÂÍÀÓ. Òà-
êîæ Îëåêñàíäð áóâ äåïóòàòîì 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè VI 
ñêëèêàííÿ.

Ùå îäèí äâîþð³äíèé áðàò ÄÀ-
²âöÿ Øâåöÿ — Þð³é ßðåì÷óê. 
Öå ñóääÿ Ãîñïîäàðñüêîãî ñóäó 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Ñàìå éîãî 
äåêëàðàö³ºþ ðîäèííèõ çâ’ÿçê³â 
³ ï³äòâåðäæóºòüñÿ âèêëàäåíà ³í-
ôîðìàö³ÿ. Äðóæèíà ñóää³ Íàòàëÿ 
òàêîæ ïðàöþº ó ÂÍÀÓ.

Àíòîí³íà ßðåì÷óê, ìàòè áðà-
ò³â-ñóää³â, áóëà ïîì³÷íèöåþ íà-
ðîäíîãî äåïóòàòà 6 ñêëèêàííÿ â³ä 
«Ïàðò³¿ ðåã³îí³â» Ãðèãîð³ÿ Êà-
ëåòí³êà. Êàëåòí³ê — ïðåçèäåíò 
àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó. Â³í íåî-
äíîðàçîâî ô³ãóðóâàâ ó æóðíàë³ñò-
ñüêèõ ðîçñë³äóâàííÿõ. Òîí çãàäîê 
ïðè öüîìó áóâ íåãàòèâíèì.

ВІТАЛІЙ 
ПАВЛОВСЬКИЙ, 
ГОЛОВА 
ГРОМАДСЬКОЇ 
ОРГАНІЗАЦІЇ 
«РЕВІЗІЯ ВЛАДИ» 

—  Н а  ж а л ь , 
у нашій країні є вкрай рідкісні 
випадки, коли люди, які ма-
ють родинні зв’язки в судовій 
системі, отримують покарання 

за злочини. За такими справа-
ми потрібен постійний контр-
оль з боку громадськості, пре-
си. Вплив на справу може бути 
«по дзвінку» чи за чашкою кави. 
Тому довести його майже не-
можливо. Суддівська «солідар-
ність», так би мовити. Хотілося б 
думати, що тут такого немає, але 
все-таки пройшло вже три роки, 
а покарання ніхто не отримав.

Суддівська солідарність?

Сергій Швець на суді 21 березня. Засідання перенесли, 
бо інший обвинувачений не прийшов

Äâîþð³äí³ áðàòè 
Ñåðã³ÿ Øâåöÿ – 
ñóää³. Äÿäüêî áóâ 
äåïóòàòîì îáëàñíî¿ 
ðàäè òà ïðîðåêòîðîì â 
àãðàðíîìó óí³âåðñèòåò³
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Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки та 
дивіться відео! (Має бути 
встановлена програма  QR 
Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

— Äçâîí³òü äî 
ìîãî àäâîêàòà, â³í 
â³äïîâ³ñòü íà âñ³ 
ïèòàííÿ, — ñêàçàâ 

âîä³é Ïåòðî Àíòîíþê, êîëè æóð-
íàë³ñò çàòåëåôîíóâàëà ³ç ïèòàí-
íÿìè ïðî ÄÒÏ çà éîãî ó÷àñòþ.

Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 31 ñ³÷íÿ 
â ì³êðîðàéîí³ ÄÏÇ. Áëèçüêî 
15.00 ïî «çåáð³» íà âóëèö³ Çóë³í-
ñüêîãî ïåðåõîäèâ äîðîãó 12-ð³÷-
íèé Äàí³ë Áåðåæíþê. Äîáèðàâñÿ 
ç³ øêîëè, âèéøîâ íà ñâî¿é çó-
ïèíö³ ³ ïîçàäó òðîëåéáóñà ïî÷àâ 
ïåðåõîäèòè íà ³íøèé á³ê äîðîãè. 
Ïîðó÷ ç äèòèíîþ íåðåãóëüîâàíèì 
ï³øîõ³äíèì ïåðåõîäîì éøîâ äî-
ðîñëèé ÷îëîâ³ê. Â³í ïîáà÷èâ, ùî 
çóñòð³÷íîþ ñìóãîþ ðóõó ì÷èòü 
ìàðøðóòêà ³ íå ãàëüìóº, òîìó 
çóïèíèâñÿ. Äèòèíà æ íàâïàêè, 
ïðèøâèäøèëà õîäó. Äàë³ áóâ 
óäàð. Õëîï÷èê â³äëåò³â íà 30 ìå-
òð³â.

Ùîá ðîçïîâ³ñòè ïðî âîä³ÿ ì³-
êðîàâòîáóñà, ÿêèé çáèâ äèòèíó 
³ óíèêàº ïîêàðàííÿ, ïðèéøëè 
â ðåäàêö³þ áàòüêè Äàí³ëà. Îëåã 
òà Îëüãà Áåðåæíþêè êàæóòü, ùî 
ïðîòÿãîì ï³âòîðà ì³ñÿöÿ ï³ñëÿ 
ÄÒÏ íå ìàëè í³ÿêî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ïðî ðîçñë³äóâàííÿ, à äíÿìè ¿õ 
îøåëåøèëà íîâèíà: ñë³ä÷èé çà-
êðèâ ïðîâàäæåííÿ «ó çâ’ÿçêó ç 
â³äñóòí³ñòþ ñêëàäó çëî÷èíó â ä³ÿõ 
âîä³ÿ Àíòîíþêà».

— ßê òàê? Ó äèòèíè ñåðåäíüî¿ 
òÿæêîñò³ ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ, 
âîä³é ãíàâñÿ ³ íå äóìàâ íàâ³òü 
ãàëüìóâàòè ïåðåä ïåðåõîäîì, 
à â éîãî ä³ÿõ íåìàº ñêëàäó çëî÷è-
íó? — íå ðîçóì³º Îëåã Áåðåæíþê.

— ßêáè â³í ¿õàâ 40–50 ê³ëîìå-

òð³â íà ãîäèíó, òî ì³ã áè óíèê-
íóòè ç³òêíåííÿ. Â³í ÿâíî íå ç 
òàêîþ øâèäê³ñòþ ¿õàâ, — âïåâ-
íåíà Îëüãà Áåðåæíþê. — Îñü, 
ïîäèâ³òüñÿ â³äåî…

Áàòüêè ïîêàçàëè çàïèñ âóëè÷-
íî¿ êàìåðè, ÿêà çàô³êñóâàëà çîíó 
âóëèö³ äî òðîëåéáóñà. Íà â³äåî 
âèäíî, ÿê øâèäêî íàáëèæàâ-
ñÿ äî çóïèíêè á³ëèé Mercedes 
Sprinter ³ ùî âîä³é íå çáàâèâ 
øâèäêîñò³, ï³ä’¿æäæàþ÷è äî òðî-
ëåéáóñíî¿ çóïèíêè.

— Âñòàíîâèòè øâèäê³ñòü 
âîíè íå çìîãëè í³ ïî â³äåî, í³ 
ïî âì’ÿòèíàõ íà áóñ³, — ãîâîðèòü 
Îëåã Áåðåæíþê. — Íà ì³ñö³ ãàëü-
ì³âíèé øëÿõ íå çàì³ðþâàëè, áî 
ìîêðî áóëî. ×åêàëè åêñïåðòèçè. 
À ïîò³ì åêñïåðòè íàïèñàëè, ùî 
âîä³é íå ì³ã óíèêíóòè ç³òêíåííÿ. 
Ùî öå çà ñïåö³àë³ñòè òàê³, ÿê³ 
òàêå ïèøóòü? Âîä³é ïîâèíåí áóâ 
çìåíøèòè øâèäê³ñòü ïåðåä ïåðå-
õîäîì ³ òàì í³÷îãî íå çàâàæàëî 
îãëÿäó. Ïîâíà ìàÿ÷íà ¿õí³é âè-
ñíîâîê! Ìè ç íèì íå ïîãîäæóº-
ìîñÿ êàòåãîðè÷íî!

ВОДІЙ ПРАЦЮЄ ДАЛІ
Çà ñëîâàìè áàòüê³â õëîï÷èêà, 

Ïåòðî Àíòîíþê âîçèòü íà ðîáîòó 
ïðàö³âíèê³â 45-ãî çàâîäó.

— Ó íüîãî ìàðøðóòêà íà 22 ïî-
ñàäî÷íèõ ì³ñöÿ, à â³í òîä³ â³ç 
25 ëþäåé. Çà öå íà íüîãî ñêëàëè 

«НІБИ СОБАКУ ЗБИВ НА ДОРОЗІ»
Після ДТП  Чоловік за кермом 
мікроавтобуса збив 12-річного хлопчика 
на нерегульованому пішохідному переході, 
а отримав штраф за стоячих пасажирів. 
За те, що не пропустив пішохода, водію 
немає ніякого покарання. Батьки школяра 
обурені рішенням слідчого про закриття 
провадження. Думають, порушник дав 
хабара, замість сплатити їм компенсацію

àäì³íïðîòîêîë. À çà òå, ùî çáèâ 
äèòèíó — í³ÿêîãî ïîêàðàííÿ 
íåìàº, — ðîçïîâ³äàº ìàòè Äà-
í³ëà. — Îäðàçó ï³ñëÿ ÄÒÏ âîä³é 
äî ìåíå ï³ä³éøîâ: «Âè ìàòè? 
Íå ïèø³òü çàÿâó». Íà äðóãèé 
äåíü ïîäçâîíèâ ìåí³ é ñïèòàâ, ÷è 
ùîñü òðåáà. Òîä³ ìè ùå ñàì³ í³-
÷îãî çíàëè. «ß âàì ùå áóäó äçâî-
íèòè», — ñêàçàâ. ² âñå íà òîìó. 
Òèøà. Íå äçâîíèâ í³ ðàçó.

— Í³ â ë³êàðíþ äî äèòèíè 
íå íàâ³äàâñÿ, í³ ç íàìè ïî-
ëþäñüêè íå ïîãîâîðèâ, ùîá ðîç-
ïîâ³ñòè, ÿê âñå ñòàëîñÿ, ³ ñêàçàòè 
«âèáà÷òå, ÿ íå ïîì³òèâ», — ãîâî-
ðèòü áàòüêî õëîï÷èêà.

— Í³áè ñîáàêó çáèâ íà äîðî-
ç³, — äîäàº ìàòè.

À Äàí³ë îòðèìàâ ÷åðåïíî-
ìîçêîâó òðàâìó, âèâèõ øèéíîãî 
õðåáöÿ, ñòðóñ ìîçêó. Çà ñëîâàìè 
áàòüê³â, ñåìèêëàñíèê ëèøåíü ìè-
íóëîãî òèæíÿ çì³ã ïîâåðíóòèñÿ 
äî íàâ÷àííÿ. Ïàðàëåëüíî ïðîäî-
âæóº â³äâ³äóâàòè ë³êàð³â.

— Ó ñèíà ïó÷êè íà ïàëüöÿõ 
áóëè çäåðò³ äî êîñò³, áî ïî àñ-
ôàëüòó ïðî¿õàâ, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåã Áåðåæíþê. — Îäÿã âåñü 
ðîçäåðòèé. Â³í â³äëåò³â â³ä ìà-
øèíè, ÿê ì’ÿ÷èê. Äèòèíà 38 ê³-

ëîãðàì³â, à íà àâòî çàëèøèëèñÿ 
âì’ÿòèíè, íà êðèë³ ³ íà êàïîò³. 
Òîé áóñ áóâ íà àðåøòìàäàí÷èêó, 
à Àíòîíþê âîçèâ ëþäåé íà ³í-
ø³é ìàøèí³. Ó íüîãî íàâ³òü ïðàâà 
íå çàáðàëè. Éîãî ðîáîòîäàâåöü 
äîáðå «ï³äâ’ÿçàíèé» ì³ë³ö³îíåð-
â³äñòàâíèê, à ñë³ä÷èé Ïîë³ùóê 
çðîáèâ óñå â ¿õí³õ ³íòåðåñàõ. Ïðî-
ñòî áåçêàðí³ñòü!

БАТЬКИ ІДУТЬ ДО СУДУ
Ñêàðãó íà ïîñòàíîâó ïðî çà-

êðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ íàïèñàëà 
íàéìàíà Áåðåæíþêàìè àäâîêàò-
êà. Íàòàëÿ Ãóìåíþê ãîâîðèòü, ùî 
ñë³ä÷èé íå íàâ³â àðãóìåíò³â, ÿê³ á 
çí³ìàëè âèíó ç âîä³ÿ Àíòîíþêà, é 
ñàì ñîá³ ñóïåðå÷èòü, êîëè öèòóº 
ïóíêòè ïðàâèë.

— Ïîñòàíîâà ïðî çàêðèòòÿ 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 
íå îá´ðóíòîâàíà, — êàæå àä-
âîêàò. — Ïðè îçíàéîìëåíí³ ç 
äîêóìåíòîì, íà ï³äñòàâ³ ÿêîãî 
çàêðèòå ïðîâàäæåííÿ, íå ìîæ-
íà çðîçóì³òè, ÷îìó âîä³é áóñà 
íå ì³ã âèáðàòè òàêó øâèäê³ñòü, 
ùîá çóïèíèòèñÿ ïåðåä ï³øîõ³ä-
íèì ïåðåõîäîì, ÿê âèìàãàþòü 
ïðàâèëà. Ùî éîìó çàâàæàëî? 
Ñë³ä÷èé íå äàâ ó ïîñòàíîâ³ â³ä-

ïîâ³ä³ íà öå ïèòàííÿ. Ìè ïî-
äàºìî ñêàðãó äî ñóäó, áî äîñó-
äîâå ñë³äñòâî íå äîïðàöþâàëî, 
ïîñòàâèëîñÿ äî ö³º¿ ïîä³¿ ÄÒÏ 
õàëàòíî, ôîðìàëüíî, áåç ïåðå-
â³ðêè âñ³õ äîêàç³â, íå äîïèòóâàëè 
ñâ³äê³â àâàð³¿, íàâ³òü òîãî ÷îëî-
â³êà, ÿêèé ñòîÿâ íà ïåðåõîä³ ³ 
íà î÷àõ ÿêîãî âñå öå â³äáóëîñÿ. 
Òóò âòðóòèëàñÿ ÿêàñü òðåòÿ ñèëà.

×îìó ñë³ä÷èé âèð³øèâ çàêðè-
òè ñïðàâó? ×åðåç â³ää³ë êîìóí³-
êàö³é îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ ðåäàêö³ÿ 
îòðèìàëà ðîç'ÿñíåííÿ ñë³äñòâà: 
«Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ áóëî 
çàêðèòå íà ï³äñòàâ³ âèñíîâêó àâ-
òîòåõí³÷íî¿ åêñïåðòèçè ïðî òå, 
ùî âîä³é íå ìàâ òåõí³÷íî¿ ìîæ-
ëèâîñò³ ïîïåðåäèòè íà¿çä íà ï³-
øîõîäà øëÿõîì ãàëüìóâàííÿ. 
Êð³ì òîãî, îãëÿäîâ³ñòü ïðî¿çíî¿ 
÷àñòèíè îáìåæóâàâ òðîëåéáóñ, 
à õëîï÷èê ñòàâ ðàïòîâî ïåðåá³-
ãàòè ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä».

Інтереси Павла Антонюка представляє 
Юрій Бевз. Він розповів 20minut.ua, що 
клієнт зателефонував йому одразу після 
аварії, запитував, що робити.
— Я порекомендував з місця ДТП нікуди 
не рухатися, повідомити поліцію і викли-
кати швидку, — каже адвокат Бевз. — Та-
кож завжди раджу клієнтам-підзахисним 
починати говорити з потерпілою сторо-
ною. Тобто надавати допомогу, запитати 
батьків, чим можна допомогти. Звісно, 
людина була в шоковому стані, оскільки 
не кожний день таке з ним відбувається. 

Пізніше він мені повідомив, що звертався 
неодноразово до батьків, цікавився, чим 
може взяти участь в наданні допомоги, 
але батьки в агресивній формі сказали, 
що ніякої допомоги не потребують.
Через якийсь час, за словами адвоката, 
йому зателефонувала колега Наталя Гу-
менюк і назвала суму відшкодування за-
вданих збитків.
— Це нормальне явище відшкодовувати 
шкоду, і мій клієнт був не проти, але вона 
сказала, що хочуть 125 тисяч гривень, — го-
ворить Юрій Бевз. — Звісно, люди можуть 

оцінювати завдані збитки і в мільйон чи 
в 10, але це чимось має бути обґрунтова-
не. Чим обґрунтовані 125 тисяч? Я сказав 
адвокату, щоб приземляла своїх клієнтів. 
Названа сума неспівмірна завданому збит-
ку. Тепер ми виходимо динозаврами, бо 
не хочемо відшкодовувати?
Звернення батьків в редакцію адвокат Бевз 
сприйняв за тиск на його клієнта. Питаємо 
його, чому ж водій хоча б не вибачився. Бе-
режнюки не раз повторили, що вони не від-
чули елементарного співчуття від водія, не те 
що бажання допомогти в лікуванні дитини.

— Стоїть питання в вибаченні? Добре, зараз 
передзвоню своєму клієнту і порекомендую 
вибачитися, — сказав адвокат.
Але дзвінка до мами Даніла від водія 
не було. Що стосується великої суми від-
шкодування, то Ольга пояснила:
— Водій нічого і не збирався відшкодову-
вати. Думаєте, він би наймав адвоката, 
якби хотів допомогти нам? Він хотів, щоб 
адвокат його витягнув. А нашими витра-
тами на лікування він навіть не цікавився, 
хоч міг в будь-який час подзвонити і просто 
поговорити по-людськи.

Коли стало питання грошей

Потерпілий 12-річний пішохід і водій, який його збив. 
Експертиза встановила у Даніла середньої тяжкості ушкодження

Åêñïåðòè íàïèñàëè: 
âîä³é íå ì³ã óíèêíóòè 
ç³òêíåííÿ. Àëå ÷îìó 
â³í íå ïðèãàëüìóâàâ 
ïåðåä «çåáðîþ», ÿê 
ãîäèòüñÿ, íå ïîÿñíèëè
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Çà ê³ëüêà äåñÿò-
ê³â ìåòð³â â³ä ªâ-

ðîïåéñüêî¿ ïëîù³ ïî÷èíàºòüñÿ 
ñòàðà Â³ííèöÿ: ç âóçüêèìè âó-
ëè÷êàìè òà 100-ð³÷íèìè áóäèí-
êàìè, ÿê³ óâ³áðàëè â ñåáå ì³ñüê³ 
ëåãåíäè.

Íåïðèì³òíà îäíîïîâåðõ³âêà 
çà àäðåñîþ Îâîäîâà, 21 òàêîæ ìàº 
÷èìàëî ³ñòîð³é. Æèòåë³ áóäèíêó 
ðîçïîâ³ëè ïðî òå, ùî êîëèñü öå 
áóëà äâîðÿíñüêà êîíþøíÿ, ÿêó 
ïåðåðîáèëè íà áàðàê äëÿ ðîá³ò-
íèê³â ôàáðèêè «ßñòðóá».

À çà Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè ï³ä 
äîìîì çáåð³ãàëè áîºïðèïàñè. 
×àñòèíà ç áîìá äîñ³ ïîðÿä ç áó-
äèíêîì çàëèòà áåòîíîì. Õî÷à 
íàì íå âäàëîñÿ àí³ ñïðîñòóâàòè, 
àí³ ï³äòâåðäèòè öþ ³íôîðìàö³þ.

НЕБІЖЧИКИ У КРИНИЦІ 
Ç ïåðøîãî ïîãëÿäó, áóäèíîê 

íà Îâîäîâà, 21 — çâè÷àéíèé ä³ì 
ç öåãëè, ÿêîãî âæå íîâ³ ìåøêàíö³ 
ïåðåáóäóâàëè ï³ä ñó÷àñí³ âèìîãè: 
ïëàñòèêîâ³ â³êíà, çàë³çí³ äâåð³ òà 
ìåòàëåâà ïîêð³âëÿ. Óò³ì, íà öüî-
ìó ïîáóäîâà íå çàâåðøóºòüñÿ.

Âñåðåäèí³  êîìïàêòíîãî 
ïîäâ³ð’ÿ áà÷èìî ùå ê³ëüêà äâå-
ðåé ó ä³ì. Áóäèíîê ïîä³ëåíèé 
íà ê³ëüêà ãîñïîäàð³â ³ êîæíà 
ðîäèíà ï³äëàøòîâóâàëà ïðîñò³ð 
ï³ä ñåáå: çàêðèëèñÿ ïàðêàíàìè, 
âìîíòóâàëè â ñòàð³ ñò³íè íîâ³ 
äâåð³, à çàéâ³ â³êíà çàìóðóâàëè. 
Óòâîðèâñÿ àðõ³òåêòóðíèé ñòèëü — 
«çë³ïèëè ç òîãî, ùî áóëî».

Ëþáîâ Ãîðîäåöüêà, ÿêà æèâå 
ó öüîìó áóäèíêó 40 ðîê³â, ðîç-
êàçàëà, ùî áóäèíîê çâåäåíèé ùå 
äî 1917 ðîêó.

— Ó íüîìó áóëà äâîðÿíñüêà êî-
íþøíÿ Ïîòîöüêèõ, à äî öüîãî 
ùå ìîíàñòèð. À êîëè ùå íà ì³ñö³ 
«Ìàã³öåíòðó» (ÒÖ «Ñêàéïàðê») 
áóëà âçóòòºâà ôàáðèêà «ßñòðóá» 
(1900-ò³), òî â ìîºìó äîì³ æèâ 
êåðóþ÷èé ö³ºþ ôàáðèêîþ. 
À íàâïðîòè, ó Îâîäîâà, 21, áóëà 
ïðàëüíÿ, êîíþøíÿ ³ áàðàê äëÿ 
íàéìèò³â — ðîá³òíèê³â, ÿê³ ïðà-
öþâàëè íà ôàáðèö³, — ðîçêàçàëà 
63-ð³÷íà æ³íêà.

Ïîäâ³ð’ÿ ïåðåä áóäèíêîì ìàº 
òðàã³÷íó ³ñòîð³þ. Ó íüîìó, çà ñëî-
âàìè Ëþáîâ³, áóëà êðèíèöÿ, 
â ÿêó ñêèäàëè ïîìåðëèõ ëþäåé.

— Ï³ä ÷àñ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ 
â³éíè ó äâîð³ áóëà êðèíèöÿ. 
Í³ìö³ ó íå¿ ñêèäàëè ò³ëà ºâðå-

БОМБИ, БАРАК, «БАБИН ЯР». 
ЛЕГЕНДИ ДОМУ В ЦЕНТРІ ВІННИЦІ 
Історія  Непримітний будинок 
на Оводова, 21 зберігає за собою 
дивовижні історії. Його жителі розповіли, 
що дім колись був бараком для наймитів, 
а за часів Другої світової війни — став 
складом боєприпасів, які тут є досі. Як 
люди живуть з таким «сусідством» та які 
ще таємниці приховує їхній будинок?

¿â. Ïîò³ì çàñèïàëè êðèíèöþ, 
³ âñå. Íåá³æ÷èê³â çâ³äòè í³õòî 
íå âèòÿãíóâ, òàì âîíè ³ º. Öå 
íàø âëàñíèé «Áàáèí ßð» (òàê 
íàçèâàþòü óðî÷èùå â Êèºâ³, äå 
ó 1941–1943 ðîêàõ áóëè ìàñîâ³ 
ðîçñòð³ëè — àâò.).

ДІСТАЛИ СНАРЯДИ, АЛЕ НЕ ВСІ 
Ö³êàâà ³ñòîð³ÿ òðàïèëàñÿ ç öèì 

áóäèíêîì â 1990-õ. Ëþáîâ òà ¿¿ 
ñóñ³äè ðîçêàçàëè, ùî â ¿õíüîìó 
äâîð³ çíàéøëè í³ìåöüê³ ñíàðÿäè.

— Ó 90-õ îäèí ç õàçÿ¿â áóäèíêó 
êîïàâ ÿìó ï³ä âîäîã³í. ×îìóñü 
âèð³øèâ íå òðàêòîðîì ðèòè êàíà-
âó, à âðó÷íó. ² íå äàðìà, áî ò³ëüêè 
êîïíóâ òðîõè — çíàéøîâ ÿùèê 
ç³ ñíàðÿäàìè í³ìåöüêèìè. Áî, 

êîëè Â³ííèöÿ áóëà îêóïîâàíà, 
òî í³ìö³ â öüîìó äîì³ çðîáèëè 
ñêëàä áîºïðèïàñ³â, — ðîçêàçàëà 
æ³íêà. — Ïðè¿õàëè ñàïåðè. Áà÷è-
ëà, ÿê ¿õ âèòÿãàëè: êðóãë³ òà äîâã³ 
ñíàðÿäè, ùå ïðîòèòàíêîâ³ ì³íè.

Óò³ì, ÿê êàçàëà æ³íêà, âñ³ ñíà-
ðÿäè ðÿòóâàëüíèêè íå âèòÿãíóëè. 
Áî ïîòð³áíî áóëî ðîçâàëèòè ï³â-
áóäèíêó, ùîá ¿õ ä³ñòàòè.

— À, îòæå, äàòè ëþäÿì, ÿê³ 
òóò æèâóòü, íîâ³ êâàðòèðè. Í³õ-
òî öüîãî íå çðîáèâ, ìåøêàíö³â 
íå â³äñåëèëè. Òîìó äîêîïàëèñÿ 
äî öèõ ÿùè÷ê³â ³ äîáðîòíî çàëèëè 
¿õ áåòîíîì.

Ïèòàºìî, ÷è íå ñòðàøíî æèòè 
ïîðÿä ç òàêèì «ñóñ³äîì»?

— Çâ³ñíî, áî¿ìîñü. ßê êîëèñü 

Любов Городецька (63) прожила у будинку останні 
40 років. Жінка розказала, що сама бачила, як витягали 
німецькі боєприпаси з їх двору 

Інформацію про німецькі сна-
ряди під будинком на Оводова, 
21 нам ні підтвердили, ні спрос-
тували. Аби дізнатися, чи був 
взагалі такий випадок, дзвони-
ли рятувальникам, військовим 
та у поліцію.
У обласному управлінні ДСНС 
нам сказали, що архіву за 90-ті 
вони не мають.
— До 2003 року всю інформацію 
по військових складах збирали 

військові та колишня міліція. 
Спробуйте звернутися до них, — 
сказала заступниця начальника 
прес-служби вінницьких ряту-
вальників Оксана Скришевська.
Звернулися з питанням про за-
лишки снарядів під будинком 
у прес-службу обласного вій-
ськового комісаріату. Там відпо-
віли коротко: «Про випадок цей 
невідомо. Як вам допомогти — 
не знаємо».

Запитали у правоохоронців, чи 
був взагалі випадок розмінуван-
ня снарядів на вулиці Оводова, 
21?
— Подивилися у архівах, які збе-
реглися у міліції — інформації 
по цій адресі не маємо, — сказа-
ла речниця поліцейських Анна 
Олійник. — Тому підтвердити цю 
інформацію і про залишки вій-
ськових снарядів під будинком — 
не можемо.

Про снаряди — ні підтвердження, ні спростування 

âîíè âèáóõíóòü, òî íå áóäå í³ 
öüîãî äâîðó, í³ íàâ³òü ì³ñüêâè-
êîíêîìó. Óñå ïîëåòèòü øêåðå-
áåðòü. Àëå ñê³ëüêè Áîã íàçíà÷èòü, 
ñò³ëüêè áóäåì æèòè, — â³äïîâ³ëà 
Ëþáîâ Ãîðîäåöüêà.

ГАРНИЙ ДІМ, ГОТОВІ 
ПОМІНЯТИСЯ 

Â³ííè÷àíêà, ÿêà íàçâàëàñÿ Êà-
òåðèíîþ, çàñåëèëàñÿ ó öåé ä³ì 
â³ñ³ì ðîê³â òîìó. Êàçàëà, ùî çíàº 
ïðî ñíàðÿäè, àëå öå ¿¿ îñîáëèâî 
íå òóðáóº.

— Ï³äêîïóâàëè ôóíäàìåíò ï³ä 
íàøèì äîìîì, ³ ìîæó ñêàçàòè, 
ùî â³í äîáðîòíèé. Ç ãðàí³òíèõ 
áðèë âèêëàäåíèé. À çâåðõó, ñàì³ 
áà÷èòå, òàêå ñîá³ ùîñü (óñì³õà-
ºòüñÿ), — êàçàëà æ³íêà. — ×îìó 
îáèðàëà ñàìå òóò æèòëî? Áî 
çà ñòî ìåòð³â öåíòð ì³ñòà, à â íàñ 
òèøà òà ñïîê³é. Ïîäîáàºòüñÿ 
ìåí³ é òå, ùî öå íà÷å ïðèâàò-
íèé áóäèíîê: âèéøîâ ó ñâ³é äâ³ð, 
ðîçêëàâ ñò³ëüö³ òà â³äïî÷èâàºø, 
í³õòî íå òóðáóº.

¯¿ ñóñ³äêà Ëþáîâ Ãîðîäåöüêà 
äîäàº, ùî îäíîïîâåðõ³âêó ðîáèëè 
äóæå ì³öíîþ.

— Ó 80-õ ó Â³ííèö³ áóâ çåì-

ëåòðóñ, â ëþäåé âñå õîäóíîì õî-
äèëî, à ìè íàâ³òü íå â³ä÷óëè! Áî 
öåìåíò íà ÿéöÿõ ðîáèëè, ³ öåãëó 
äîáðó âèêîðèñòîâóâàëè. Ñòî ðî-
ê³â âñå áóäå ñòîÿòè — áà, íàâ³òü 
á³ëüøå! — êàçàëà æ³íêà.

Êàòåðèíà ðîçêàçàëà ïðî òå, ùî 
ñóñ³äè â íå¿ äîáð³ é âñ³ æèâóòü 
äóøà â äóøó. Àëå ä³ì, í³áè çà-
ñòðÿã ó ÷àñ³.

— Òóò í³÷îãî íå çì³íèëîñÿ, ÿê 
ÿ ñþäè ïåðå¿õàëà… Õî÷à í³, áðå-
øó. Ðàí³øå ïîðÿä ç äîìîì ðîñëà 
âåëèêà àëè÷à ³ âîäîêà÷êó ç äâîðó 
çàáðàëè.

Ïîïðè çàõîïëåííÿ çàáóäîâîþ, 
îáèäâ³ æ³íêè íå ïðîòè âè¿õàòè ç³ 
ñâî¿õ äîì³âîê.

— Àëå çàðàç ÿ âæå æàë³þ, ùî 
êóïèëè òóò æèòëî. Áî ñóäÿ÷è ç³ 
ñòàíó áóäèíêó… äîâãî â³í òóò 
íå ïðîñòî¿òü. ßêùî á íà ì³ñö³ íà-
øîãî äîìó ïî÷àëè áóäóâàòè íîâå 
æèòëî, òî ïîì³íÿëà á íà êâàðòè-
ðó. Ïîãîäèëàñÿ á ëåãêî, — êàçàëà 
Êàòåðèíà.

— ß á ñâ³é ä³ì òàê ñàìî ïî-
ì³íÿëà íà êâàðòèðó. ßêáè õòîñü 
çàïðîïîíóâàâ, ÿ á âñå ó õàò³ ëè-
øèëà. ² âñå ç íóëÿ á çðîáèëà, — 
ñêàçàëà Ëþáîâ.

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 190113

«ßê êîëèñü âîíè 
âèáóõíóòü, òî íå áóäå 
í³ ïîäâ³ð’ÿ, í³ 
ì³ñüêâèêîíêîìó. Àëå 
ñê³ëüêè Áîã íàçíà÷èòü, 
ñò³ëüêè áóäåì æèòè»



ПРЕС-СЛУЖБА 
РУХУ «СПРАВЕДЛИВІСТЬ»

31 áåðåçíÿ Óêðà¿íà çðîáèòü 
ñâ³é âèá³ð. Öå áóäå íàø âèá³ð. Âèá³ð 
íå æàðòîìà ³ íå ï³ä ïðèìóñîì.

Ìè ç Âàìè çðîáèìî âèá³ð ÿê â³ëüí³ ³ 
ñèëüí³ ëþäè. Ìè, ³ í³õòî êð³ì íàñ, çì³-
íèìî âëàäó òà çìóñèìî ñëóæèòè ëþäÿì 
³ çàõèùàòè êîæíîãî ãðîìàäÿíèíà.

Íîâèé ïðåçèäåíò ìàº ïîâåðíóòè ëþ-
äÿì áåçïåêó ³ ñïðàâåäëèâ³ñòü, âèáîðîòè 

ìîæëèâ³ñòü äëÿ êîæíîãî äîñòîéíî òà 
ìèðíî æèòè íà óêðà¿íñüê³é çåìë³.

Éäó â Ïðåçèäåíòè, ùîá ä³ÿòè, ³ ä³ÿòè 
øâèäêî òà ð³øó÷å.

Çà íàäàíó ìåí³ äîâ³ðó ÿ â³ääÿ÷ó 
íåâòîìíîþ ïðàöåþ òà â³ääàí³ñòþ.

Öå ì³í³ìóì òîãî, ùî ÿ çîáîâ’ÿçàíèé 
çðîáèòè!

² ÿ çðîáëþ òàê!
Íàø âåëèêèé Óêðà¿íñüêèé íàðîä âè-

ñòî¿òü! Óêðà¿íà âèñòî¿òü, ÿê öå áóâàëî ³ 

ðàí³øå, â³äðîäèòüñÿ ³ ðîçêâ³òíå.
31 áåðåçíÿ ïðèéäó íà âèáîð÷ó ä³ëü-

íèöþ, ïðîøó ïðèéòè é Âàñ!
Ðàçîì ïðîãîëîñóºìî çà â³äíîâëåííÿ 

ìèðó, î÷èùåííÿ âëàäè, â³äðîäæåííÿ 
åêîíîì³êè òà ñîö³àëüíîãî çàõèñòó ãðî-
ìàäÿí.

Çà ºäèíó ³ ñïðàâåäëèâó Óêðà¿íó â³ëü-
íèõ òà ùàñëèâèõ ëþäåé.

×àñ ä³ÿòè!
×àñ ïåðåìàãàòè!

Звернення кандидата в Президенти України 
Валентина Наливайченка
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР КЛЬОЦ, ПОЕТ
Без паніки, це все не перший раз, 
переживемо, не помрем 
і не здолають нас!
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Для тих, хто не знає, як нараховується коефіцієнт по газу...
Такі коефіцієнти нараховуються навіть для власників квартир, газові труби яких розміщені зовні 
будинку.
Саме це незаконне нарахування має бути повернуто абонентам "Вінницягазу" до 5 квітня.
Але... станом на сьогодні квитанції ще формуються, з урахуванням цих протизаконних 
коефіцієнтів.
Як думаєте, тільки суд зупинить?

Творити добро легко! Особливо, коли його творять Ангели Завтрашнього Дня.
Благодійна поїздка від творчого проекту до діток зі Жмеринського реабілітаційного 
центру, де герої проекту готували юшку, запікали лаваші та готували смачні 
бутерброди. Від проекту були закуплені продукти для приготування страв та солодкі 
подарунки діткам з соціального центру!
Дякую телевізії за такий обширний та чуттєвий сюжет та діткам — журналістам, які 
також приєднались до спільної доброї дитячої справи.
Вчимось справжньої дитячої благодійності.

Юлія Грига
громадська діячка   

Діана Мороз
волонтерка   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Æåðòâè òàêîãî 
ìàñøòàáó êðèì³-
íàëüíèõ ³ñòîð³é 
íåãîâ³ðê³. Àëå Ïàâ-

ëî Ãîíòàð âæå íå áà÷èòü ³íøîãî 
âèõîäó, ÿê íàäàòè ñâî¿é ³ñòîð³¿ 
ðîçãîëîñó. Â³í êàæå, ùî ðåéäåðè 
ç³ çâ’ÿçêàìè îäíå çà îäíèì îòðè-
ìóþòü ó ñóäàõ ïîòð³áí³ ð³øåííÿ, 
à â³í ñïîñòåð³ãàº â ïðàâîîõîðîííèõ 
îðãàíàõ ëèøåíü âèäèì³ñòü ðîáîòè.

Ïàâëî Ãîíòàð — äèðåêòîð 
þâåë³ðíîãî ï³äïðèºìñòâà, ÿêå çà-
éìàëîñÿ îãðàíêîþ äîðîãîö³ííèõ 
êàìåí³â, à çàðàç íå ïðàöþº. Â³í 
êàæå, ùî áàíäèòè ÷åðåç ï³äñòàâíó 
ëþäèíó ñòÿãóþòü ³ç íüîãî íå³ñ-
íóþ÷³ áîðãè, à äî òîãî — âèâåçëè 
ç éîãî öåõ³â äâ³ âåëèê³ ïàðò³¿ ä³à-
ìàíò³â. Äèðåêòîð âæå îááèâ ïî-
ðîãè ó âñ³õ ìîæëèâèõ ³íñòàíö³ÿõ, 
ÿê³ ìàëè á ïðèïèíèòè áåççàêîí-
íÿ. Çà öå áóâ áèòèé ó ï³äâîðîòíÿõ 
³ ïðÿìî â ïðèì³ùåíí³ ñóäó.

Á³ëüøå òîãî, ó ñóäîâîìó êàá³íå-
ò³ äî íüîãî ³ éîãî àäâîêàòà ïîçè-
âà÷-³íâàë³ä ä³ñòàâàâ âîãíåïàëüíó 
çáðîþ. Ó öå âàæêî ïîâ³ðèòè, àëå 
íàâ³òü öåé åï³çîä ïîë³ö³ÿ çà ð³ê 
íå çìîãëà äîâåñòè, õî÷à âñ³õ ó÷àñ-
íèê³â «ïîâ’ÿçàëà» íà ì³ñö³…

Ïàâëî Ãîíòàð ïîÿñíþº öå 
çâ’ÿçêàìè ðåéäåð³â ó ñóäîâ³é ã³ëö³ 
âëàäè òà ïðàâîîõîðîíí³é ñèñòå-
ì³. ²íàêøå, ÷îìó ñóää³ çà ëåãêî 
é ïðîñòî, ëèøåíü 20–30 õâèëèí, 
âèíîñèëè ð³øåííÿ íà âåëèê³ ñóìè 
áîðãó, à ñë³ä÷³ ïîë³ö³¿ ïåð³îäè÷íî 
çíîâó ³ çíîâó çàêðèâàþòü çà â³ä-
ñóòí³ñòþ ñêëàäó çëî÷èíó êðèì³-

íàëüí³ ïðîâàäæåííÿ, ïîíîâëåí³ 
ï³ñëÿ ñêàðã?

Ðåäàêö³ÿ ðîçïîâ³ñòü, ðîçêàçàíå 
Ïàâëîì Ãîíòàðåì ³ ç³áðàíå æóð-
íàë³ñòàìè ïî «Àëìàçíîìó ñâ³òó» 
â ê³ëüêîõ ïóáë³êàö³ÿõ. ×îìó çàÿâè 
äèðåêòîðà þâåë³ðíîãî ï³äïðèºì-
ñòâà ïîë³ö³ÿ íå äîâåëà äî ï³äîðç, 
íàïèøåìî â íàñòóïí³é ïóáë³êàö³¿. 
Äàë³ ðîçêàæåìî, ÿê òàê ñòàëîñÿ, 
ùî ñóää³ ñòàëè íà á³ê øàõðà¿â. 
Ñüîãîäí³ æ ÷èòàéòå ñþæåò, íà-
çâàíèé Ïàâëîì Ãîíòàðåì áàí-
äèòñüêèì ðåéäåðñüêèì çàõâàòîì.

ЗНАЙОМСТВО НА ВИСТАВЦІ 
Ïî÷àëîñÿ âñå á³ëüøå âîñüìè 

ðîê³â òîìó ç òîãî, ùî Ïàâëî Ãîí-
òàð îòðèìàâ ÷åðãîâå çàïðîøåííÿ 
íà þâåë³ðíó âèñòàâêó â ñòîëèö³. 
Êàæå, ÷àñòî òàê³ â³äâ³äóâàâ, ùîá 
ðåêëàìóâàòè ñâîº ï³äïðèºìñòâî 
³ çàâîäèòè íîâ³ êîðèñí³ çâ’ÿçêè. 
Â³í óæå ïë³äíî ïðàöþâàâ ç Êî-
ðîë³âñòâîì Áåëüã³ÿ — âèãîòîâëÿâ 
âåëèê³ ïàðò³¿ ä³àìàíò³â ç íàäàíî¿ 
çà êîíòðàêòàìè áåëüã³éñüêî¿ àë-
ìàçíî¿ ñèðîâèíè. À òóò ç’ÿâèëàñÿ 
ïåðñïåêòèâà ðîáîòè ³ ç ñîë³äíèìè 
óêðà¿íñüêèìè ïàðòíåðàìè.

Äâîº äîðîãî îäÿãíåíèõ ÷îëîâ³ê³â 
ï³ä³éøëè íà âèñòàâö³ äî äèðåêòî-
ðà â³ííèöüêîãî «Àëìàçíîãî ñâ³òó». 
Îäèí íàçâàâñÿ ïðåçèäåíòîì ê³ëü-
êîõ ³íîçåìíèõ ô³ðì òà çàïðîïîíó-
âàâ ñï³âïðàöþ (ï³çí³øå öÿ ëþäèíà 
ïîäàâàòèìå îäèí çà äðóãèì ïîçîâè 
íà Ïàâëà Ãîíòàðà äî Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî ñóäó, íå ñïëàòèâøè ìèòà, 
áî ìàº ñòàòóñ ³íâàë³äà).

— Öåé ÷îëîâ³ê çìàëþâàâ òàêó 
ïåðñïåêòèâó, ùî ìîº ï³äïðèºì-
ñòâî áóäå çàâàíòàæåíå ðîáîòîþ 

ЯК ЮВЕЛІРА ЗРОБИЛИ БАНКРУТОМ 
Діамантове рейдерство  Ця історія 
почалася зі знайомства на ювелірній 
виставці. Далі події розвивалися, наче 
в гостросюжетному кіно. Власник 
«Алмазного світу» розповів RIA свій екшн. 
Як «заморозив» роботу підприємства і вже 
вісім років воює з бандитами із зв’язками 
в юстиції. Заговорив ювелір про шахрайство 
на мільйони, бо правоохоронці бездіють

íà òðèâàëèé ÷àñ, — êàæå Ïàâëî 
Ãîíòàð. — Ïîãîâîðèëè ³ ðîç³-
éøëèñÿ. Ïîò³ì ìè ìàëè äâîòèæ-
íåâå â³êíî, ³ â³í ÿêðàç çàòåëåôî-
íóâàâ. Óçÿëè ïåðøå çàìîâëåííÿ. 
Óñüîãî äëÿ ö³º¿ ëþäèíè ìè âè-
ãîòîâèëè äâ³ êðóïí³ ïàðò³¿ ä³à-
ìàíò³â. Ïåðøèé ðàç 400 øòóê… 
Ìîæåòå ñîá³ óÿâèòè? Ïðîñòèé 
ñìåðòíèé öèìè ñïðàâàìè íå çà-
éìàºòüñÿ. Íàâ³òü ÿ, ìàþ÷è ïîñàäó 
äèðåêòîðà, íå ìàþ ìîæëèâîñò³ 
ñîá³ íàêóïèòè ñò³ëüêè ñèðîâèíè, 
ùîá çðîáèòè 400 ä³àìàíò³â.

ЗАМОВЛЕННЯ НА ДІАМАНТИ 
Çàìîâíèêè ïðèâåçëè äî Â³-

ííèö³ àëìàçè áåç äîêóìåíò³â ïðî 
ïîõîäæåííÿ. Ðîáîòà ç êîøòîâíè-
ìè êàìåíÿìè ñóâîðî êîíòðîëþ-
ºòüñÿ äåðæàâîþ, òîæ äèðåêòîð 
«Àëìàçíîãî ñâ³òó» ñêàçàâ, ùî 
çà íåñåðòèô³êîâàíó ñèðîâèíó 
íå â³çüìåòüñÿ.

— Êðóãîîá³ã âñ³õ àëìàç³â ó ñâ³-
ò³ â³äáóâàºòüñÿ ñåðòèô³êîâàíî, — 
ãîâîðèòü Ïàâëî Ãîíòàð. — ßêùî 
ó òåáå íåìàº äîêóìåíòà, çíà÷èòü 
ïîõîäæåííÿ àëìàç³â êðèì³íàëüíå. 
² âîíè íàì ïðèâåçëè äîêóìåíòè, 
ùî àëìàçè ç Êàáàðäèíî-Áàëêàð³¿. 
Ìè ¿õí³ êàìåí³ îáðîáèëè ³ â³ääàëè.

Ïîò³ì áóëà äðóãà ïàðò³ÿ. Öüîãî 
ðàçó çàìîâíèê ïðîñèâ ïðèâåçòè 
éîìó ñèðîâèíó ç Áåëüã³¿. Äèðåê-
òîð «Àëìàçíîãî ñâ³òó» çàä³ÿâ ñâî¿ 
çâ’ÿçêè ³ âèãîòîâèâ äëÿ óêðà¿íöÿ 
1473 áðèëüÿíòè.

— Ðèíêîâà âàðò³ñòü êîæíî-
ãî ä³àìàíòà, çà îö³íêîþ çàâîäó 
«Êðèñòàë», ÿêó ìè ìàºìî, â ðà-
éîí³ 80–120 äîëàð³â çà øòóêó. 
À áðèëüÿíò, ïîñòàâëåíèé â îïðà-
âó, çðîñòàº â ö³í³ íà 60–80, 
à ³íêîëè ³ 100 â³äñîòê³â, — êàæå 
Ïàâëî Ãîíòàð. — Òîáòî äàëåêî 
íåá³äí³ ³ íå óùåðáí³ öå áóëè 
ëþäè. Àëå áðèëüÿíòè ùå òðåáà 
äåñü ïðîäàòè. Öå æ íå êàðòîïëåþ 
â ì³øêàõ òîðãóâàòè.

Õòî æ òàê³ éîãî íîâ³ ïàðòíåðè 
íàñïðàâä³, òóðáóâàëî äèðåêòîðà 
«Àëìàçíîãî ñâ³òó». Äëÿ ÷îãî ¿ì òàêà 
ê³ëüê³ñòü áðèëüÿíò³â? Êóäè âîíè 
äîðîã³ ïðèêðàñè çáóäóòü â íàø³é 
êðà¿í³? Â³í â³â íà ô³ðì³ ñïîñòåðå-
æåííÿ ³ ïðîñëóõîâóâàííÿ. Òîìó, 
êàæå, âñ³ â³çèòè çàìîâíèê³â çàô³ê-
ñóâàâ, à äîêóìåíòè çà ¿õí³ìè ï³ä-
ïèñàìè çáåð³ã â àðõ³âàõ, áî íà â³ä-
ì³íó â³ä ³íøèõ ñòðóêòóð òðèìàâ 
äîêóìåíòàö³þ íå òðè, à 10 ðîê³â.

ПЕРСНІ ПО 25 ТИСЯЧ ДОЛАРІВ 
— Ìè óêëàëè óãîäó ïðî òå, ùî 

âîíè áóäóòü ïîâåðòàòè íàì êîøòè 
ç ïðèáóòêó â³ä ïðîäàæó ä³àìàí-
ò³â, — êàæå Ïàâëî Ãîíòàð. — Àëå 
íà ô³ðìó òàê ³ íå ïîâåðíóëèñÿ 

За заявами Павла Гонтара від-
крили чотири кримінальні про-
вадження, але в жодному із них 
за кілька років досі немає під-
озрюваних.
Одне провадження — про під-
робку документів. Йдеться про 
подану до суду разом з цивіль-
ним позовом ксерокопію, оригі-
налу якої, як каже Павло Гонтар, 
не існує. Але за цією підробкою 
отримували судове рішення.
Друге провадження — про по-
биття директора «Алмазного 
світу». Чоловік заявив, що той 
самий «інвалід» завдав йому 

травм на вулиці. Це проваджен-
ня слідчі закривали, а потерпі-
лий через суд поновлював.
Третє провадження — про саме 
шахрайство і заволодіння вели-
кими партіями діамантів. Роз-
слідування його тягнеться, теж 
закривалося й поновлювалося 
після скарг, і заявник не знає, чи 
колись дійде ця справа до логіч-
ного завершення.
Найсвіжіша історія — погроза 
вбивством у суді з пістолетом — 
теж в роботі поліцейського слід-
ства. Якраз рік минув, а підозрю-
ваного немає.

Уся історія — в чотирьох кримінальних справах 

ãðîø³ ïî öåé ÷àñ. Âîíè ïîêîðèñ-
òóâàëèñÿ íàøèì ï³äïðèºìñòâîì. 
² ñüîãîäí³ áåç çäîðîæ÷àííÿ ñóìà 
âñ³õ ìàòåð³àëüíèõ ö³ííîñòåé, ÿê³ 
çàáðàëè ö³ øàõðà¿, ñêëàäàº ï³ä òðè 
ì³ëüéîíè ãðèâåíü. Êð³ì òîãî, 
íå ñïëà÷åíî í³ êîï³éêè ïîäàòê³â…

Ïàâëî Ãîíòàð ñòâåðäæóº, ùî ìàâ 
ä³ëî ç îðãàí³çîâàíîþ çëî÷èííîþ 
ãðóïîþ, ÿêà ó Â³ííèö³ â³äìèëà 
ì³ëüéîíè. Çà éîãî ñëîâàìè, ïåðñí³ 
ç ä³àìàíòàìè ç «Àëìàçíîãî ñâ³òó» 
ñïåðøó ñïëèâëè íà «Ñëàíäî».

— Ïîðó÷ ç îáðó÷êàìè ïî 200–
300 ãðèâåíü, äî÷êà ìîãî çàìîâíè-
êà âèñòàâèëà ïåðñí³ ïî 20, 23 òè-
ñÿ÷³ äîëàð³â, à ïîõîäæåííÿ öèõ 
êîøòîâíèõ êàìåí³â îñü, — ïîêàçóº 
ñâîþ íàêëàäíó Ïàâëî Ãîíòàð. — 
Ïîò³ì ç’ÿâèëèñÿ îáðîáëåí³ íàìè 
êàìåí³ ó Ëüâîâ³. Ó þâåë³ðíîìó ìà-
ãàçèí³ â öåíòð³ ì³ñòà ¿õ âèñòàâèëè 
ïî 25 òèñÿ÷ äîëàð³â…

Ëþäèíó, ÿêà éîãî îá³áðàëà, 
Ïàâëî Ãîíòàð íàçèâàº ³íâàë³äîì, 
áî òîé ñóäèòüñÿ ç íèì ³ íå ïëàòèòü 
ìèòà. ×îëîâ³ê íà ïð³çâèùå Ñåð-
ãåºâ ïîäàº äî «Àëìàçíîãî ñâ³òó» ³ 
éîãî äèðåêòîðà ïîçîâè ïðî ñòÿã-
íåííÿ áîðãó, äîäàâøè äî çàÿâè äî-
â³äêó ïðî äðóãó ãðóïó ³íâàë³äíîñò³.

— Öåé ³íâàë³ä — íå ³íâàë³ä 
âçàãàë³. Öå ëþäèíà, ÿêà îáåðòà-
ëà òóò ì³ëüéîíàìè, — ñòâåðäæóº 
Ïàâëî Ãîíòàð. — Çà â³ñ³ì ðîê³â â³ä 
éîãî ³ìåí³ áóâ ö³ëèé ðÿä ïîçîâ³â, 
í³áèòî ÿ ó íüîãî ïîçè÷àâ âåëèê³ 
ñóìè ãðîøåé. Çàãàëüíà ñóìà âñ³õ 
ïîçîâ³â — 1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Ñóää³ Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó 
çà çàÿâàìè îäí³º¿ ëþäèíè ïðî-
âåëè 86 çàñ³äàíü. Í³áè âèêëþ÷íî 
ïðàöþâàëè íà öþ ëþäèíó. Òóò çà-
êîíí³ñòü â³äñóòíÿ ïîâí³ñòþ, ÿêùî 
ìè ïðîõîäèëè ÷îòèðè çàñ³äàííÿ, 

îòðèìóâàëè ð³øåííÿ, à ïîò³ì âîíè 
ðîáèëè ï’ÿòå — ³ íîâå ð³øåííÿ.

СПЕКТАКЛЬ ТРИВАЄ?
Ïàâëî Ãîíòàð êàæå, ùî íà-

çâàí³ íèì øàõðà¿ ñïåö³àëüíî 
øóêàëè íà âèñòàâêàõ æåðòâ äëÿ 
ñâî¿õ ðåéäåðñòâ ³ ëþäåé äëÿ çáó-
òó áðèëüÿíò³â. Â³í ìàº ïà÷êó çà-
ïðîøåíü, ï³äïèñàíèõ òèì ñàìèì 
Ñåðãåºâèì.

— Ìîÿ ô³ðìà âèæèëà, ÿ ¿¿ íå çà-
êðèâ, — ãîâîðèòü äèðåêòîð «Àë-
ìàçíîãî ñâ³òó». — Ñïî÷àòêó ìè 
òðèìàëè ïåðñîíàë çà ñâ³é ðàõóíîê, 
àëå âðåøò³ ëþäè ñòàëè çâ³ëüíÿòè-
ñÿ. Îáëàäíàííÿ ç «Ìàÿêà», äå ìè 
îðåíäóâàëè ïðèì³ùåííÿ, ÿ âèâ³ç ³ 
çàõîâàâ. Ñòàíêè, ñåéôè ç ïðîäóê-
ö³ºþ, îñíàùåííÿ. ßêèõ ëþäåé öÿ 
êîìïàí³ÿ ò³ëüêè íå ïðèâîäèëà, àëå 
íå çìîãëà í³÷îãî çàáðàòè. Äàë³ ³äå 
çâè÷àéíèé ðåêåò, ï³ä ÿêèé ïîòðà-
ïèëà ìîÿ ñ³ì’ÿ, ô³ðìà ³ ÿ ñàì. Óñ³ 
ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè öå çíàþòü, 
³ öüîìó âæå äàâíî ìîæíà áóëî á 
ïîñòàâèòè êðàïêó. Àëå ïîë³ö³ÿ ç 
ïðîêóðàòóðîþ ïðàöþþòü â ñòàí³ 
ëåãêî¿ ðîçõëÿáàíîñò³, à òóò — äî-
âîë³ äîáðå îðãàí³çîâàíà áàíäà 
øàõðà¿â ³ç õîðîøîþ «êðèøåþ».

— ßêùî ð³øåííÿ â ñóä³ íà âå-
ëèêó ñóìó áîðãó ïðèéìàºòüñÿ 
çà 20–30 õâèëèí. ² çà äåíü òà-
êèõ çàñ³äàíü ïðèçíà÷àþòü ïî äâà 
ó ð³çíèõ ñóää³â. Òî öå íå ñóäîâèé 
ñïåêòàêëü õ³áà? — ïèòàº Ïàâëî 
Ãîíòàð. — Âîíè âæå äî òîãî çíà-
õàáí³ëè, ùî íàìàãàëèñÿ ñòð³ëÿòè 
ó ìåíå ïðÿìî íà çàñ³äàíí³ ñóäó 
â ñóää³ Ñè÷óê. ß ïðèìóäðèâñÿ 
ÿêîñü âèñêî÷èòè çà äâåð³ ³ çà-
áëîêóâàòè ¿õ. Ë³ãøè íà ï³äëîãó 
³ íîãîþ òðèìàâ. Óñå öå â á³ëèé 
äåíü, â ñóä³. Óÿâëÿºòå?

— Ñóää³ ì³ñüêîãî ñóäó 
çà  çàÿâàìè îäíîãî 
ïîçèâà÷à ïðîâåëè 
86 çàñ³äàíü. Í³áè 
ïðàöþâàëè íà öþ 
ëþäèíó, — êàæå þâåë³ð

Павло Гонтар, директор 
ювелірної фірми 
«Алмазний світ», й далі 
отримує запрошення 
на виставки. 
Це підписане тим самим 
«інвалідом», що його 
надурив 
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Íàøó ãåðî¿íþ çâóòü Àííà 
Áðîâ÷åíêî. Ä³â÷èí³ 21 ð³ê, 
âîíà ñòóäåíòêà Êè¿âñüêîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ãð³í÷åí-
êà. Ñïåö³àëüí³ñòü Àí³ àæ í³ÿê 
íå ïîâ'ÿçàíà ³ç åêîëîã³ºþ, àëå 
ï³âðîêó òîìó âîíà çðîáèëà ñâ³é 
ñâ³äîìèé âèá³ð.

— Ìåíå çàâæäè õâèëþâàëè 
åêîëîã³÷í³ ïèòàííÿ. Ø³ñòü ì³-
ñÿö³â òîìó ÿ çìîãëà â³äìîâèòèñÿ 
â³ä ïëàñòèêîâèõ ïàêåòèê³â ³ ïî-
÷àëà øóêàòè åêî-àëüòåðíàòèâè. 
Ñïî÷àòêó ïàêåòàì, à ïîò³ì ³ 
âñüîìó ³íøîìó. Òàê ïî÷àâ çì³-
íþâàòèñÿ ì³é ñòèëü æèòòÿ, — 
ðîçïîâ³äàº Àíÿ.

СТЕРЕОТИПИ 
Àíÿ ãîâîðèòü, ùî íàâêîëî ¿¿ 

ñòèëþ æèòòÿ º áàãàòî ð³çíèõ ñòå-
ðåîòèï³â. Íàïðèêëàä, êîëè ëþäè 
÷óþòü ïðî â³äìîâó â³ä êîðèñòó-
âàííÿ ïîë³åòèëåíîâèìè ïàêåòàìè 
â ìàãàçèíàõ, òî îäðàçó äóìàþòü, 

ùî âîíà ¿õ íàâ³òü äî ðóê í³êîëè 
íå áåðå.

— Áàãàòî õòî äóìàº, ùî âäîìà 
ó ìåíå íåìàº ïàêåò³â. Àáî ï³ä ÷àñ 
ïåðåõîäó íà ÿê³ñü àëüòåðíàòèâí³ 
ðå÷³, òî âåñü ïëàñòèê ïîòð³áíî 
âèêèíóòè, — ðîçïîâ³äàº Àííà. — 
Íàâïàêè ñóòü ó òîìó, ùîá âèêî-
ðèñòîâóâàòè òîé ïëàñòèê, ÿêèé 
º — äîâøå. Êîðèñòóâàòèñÿ íèì 
ðîçóìíî ³ íå äîäàâàòè çàéâîãî.

Ä³â÷èíà ðàäèòü íå áóòè ãëî-
áàëüíèìè ó öüîìó ïèòàíí³ îä-
ðàçó. Òîáòî ó òîé ìîìåíò, êîëè 
ëþäèíà âèð³øóº æèòè á³ëüø åêî-
ëîã³÷íî, òî íå ïîòð³áíî â³äìîâ-
ëÿòèñÿ îäðàçó â³ä óñüîãî. Âàðòî 
ðîáèòè âñå ïîñòóïîâî ³ ùîðàçó 
çìåíøóâàòè ê³ëüê³ñòü øê³äëèâèõ 
ìàòåð³àë³â ó ñâîºìó æèòò³.

Äî ðå÷³, Àíÿ ãîâîðèòü, ùî 
â³äìîâà â³ä ïëàñòèêîâèõ ïàêåò³â 
ó ìàãàçèí³ çíà÷íî çàîùàäæóº 
êîøòè.

— Êîëè òîá³ íåìàº êóäè ñêëàñ-
òè ïðîäóêòè, òî òè êóïóºø ëèøå 
íåîáõ³äíå.

ДЯКУЮ, АЛЕ ПАКЕТ НЕ ПОТРІБЕН 
Еко-звички  В Україні з'являється 
все більше еко активістів, які борються 
зі шкідливими впливами людини 
на навколишнє середовище. Багато хто 
просто піддається модним віянням і лише 
одиниці приймають екологічні правила 
та змінюють своє життя. Ми запитали 
у вінничанки Анни Бровченко, як це — жити 
без поліетилену, відмовитися від хімії та 
почати сортувати сміття

ЧИМ ЗАМІНИТИ 
ПЛАСТИКОВІ ПАКЕТИ 

Ó ãðó âñòóïàþòü ñòàð³ äîáð³ 
àâîñüêè, åêîòîðáèíêè òà øîïå-
ðè. Àíÿ ïðîäåìîíñòðóâàëà íàì, 
ç ÷èì çàçâè÷àé õîäèòü íà ðèíêè 
òà ìàãàçèíè.

— Îñü òàêèé øîïåð ³ç âëàñíèì 
ïðèíòîì ìåí³ ïîäàðóâàëà ïîäðó-
ãà. Òàêîæ íîøó òàêó òîðáèíêó ³ç 
êàðòèíîþ Ìàò³ñà. Öå æ ñïðàâæí³é 
âèòâ³ð ìèñòåöòâà. Ùîïðàâäà, âîíà 
êîøòóº áëèçüêî ï³âòèñÿ÷³ ãðèâåíü, 
àëå âîíî òîãî âàðòå, — ðîçêàçóº 
ä³â÷èíà. — Øîïåð âèãîòîâëåíî 
³ç ïëàù³âêè — öå òêàíèíà, ÿêà 
äîñèòü ì³öíà ³ íå áî¿òüñÿ âîëîãè.

Ìàëåíüê³ ïàêåòèêè ìîæóòü çà-
ì³íèòè åêîòîðáèíêè. Çàçâè÷àé, 
âîíè êîøòóþòü 30 ãðèâåíü.

ІНШІ ЕКОЛОГІЧНІ ЗВИЧКИ 
Íàøà ãåðî¿íÿ ñòâåðäæóº, ùî 

åêîëîã³÷íèé ñïîñ³á æèòòÿ — öå 
ì³í³ì³çóâàííÿ òîãî, ùî ëþäèí³ 
íåîáõ³äíî.

— ß çìåíøóþ âèêîðèñòàííÿ 
ïëàñòèêó, äå ò³ëüêè ìîæó. Íàâ³òü, 
êîëè êóïóþ ïîäàðóíêè äðóçÿì, 
òî çàïèòóþ, ÷è ö³ ðå÷³ ä³éñíî ¿ì 
íåîáõ³äí³, — ðîçïîâ³äàº Àíÿ.

Ä³â÷èíà ñîðòóº ñì³òòÿ. Ó Êèºâ³ 
öå çðîáèòè ëåãøå, òàê ÿê ó ì³ñò³ º 
÷èìàëî ñòàíö³é ïåðåðîáêè ñêëà, 
ïëàñòèêó ïåâíîãî ìàðêóâàííÿ òà 
ïàïåðó. Ó Â³ííèö³ òàê³ ìîæëèâîñ-
ò³ òåæ º, àëå âîíè çíà÷íî ìåíø³.

— Óäîìà ìè çáèðàºìî ñêëî òà 
ïàïåðîâå ñì³òòÿ. Ïîò³ì â³äâîçè-
ìî íà ñòàíö³¿ ïåðåðîáêè. Çà öå 
íàâ³òü äàþòü íåâåëèê³ êîøòè, — 
ãîâîðèòü Àíÿ.

Ïðîòÿãîì ñâîãî ï³çíàííÿ åêî-
ëîã³÷íèõ ïðàâèë Àíÿ âèð³øèëà 
ñòàòè âåãàíîì.

— Çì³íþþ÷è ïîâñÿêäåíí³ 
çâè÷êè, ïî÷àëî çì³íþâàòèñÿ ìîº 
æèòòÿ. Òàê, íàïðèêëàä, ÿ ïåðå-
ãëÿíóëà ñâîº ñòàâëåííÿ äî ¿æ³ — ³ 
òåïåð íå âæèâàþ í³÷îãî, ùî ìàº 
òâàðèííå ïîõîäæåííÿ, — ðîçïîâ³-
äàº åêî àêòèâ³ñòêà. — Òàêèé ñïî-
ñ³á æèòòÿ äóæå ì³í³ì³çóº â³äõîäè 
³, âëàñíå, ïîêðàùóº ñàìîïî÷óòòÿ.

Íàñòóïíèé êðîê ó ñâ³äîìèõ 
åêîçì³íàõ — öå ÷àñòêîâà â³äìîâà 
â³ä õ³ì³¿. ×åðåç òå, ùî Àíÿ — âå-
ãàí, âîíà âèêîðèñòîâóº íåáàãàòî 
ïðîäóêò³â, ï³ñëÿ ÿêèõ ïîòð³áíî 
ìèòè ïîñóä ç³ ñïåö³àëüíèìè çà-
ñîáàìè. Çâè÷àéíèì ãàí÷³ðêàì ä³-
â÷èíà òåæ çíàéøëà àëüòåðíàòèâó. 
Ðîñëèíà ëþôà — âîíà ñïðàâëÿ-
ºòüñÿ ³ç âèäàëåííÿì çàáðóäíåíü 
òàê ñàìî, ÿê ³ çâè÷àéíà ãàí÷³ðêà. 
Ïðèäáàòè øìàòî÷îê ö³º¿ ðîñëèíè 
ìîæíà ïðèáëèçíî çà 20 ãðèâåíü 

â ìàãàçèíàõ ç åêîëîã³÷íîþ ïðîäóê-
ö³ºþ àáî âèðîñòèòè ¿¿ ñàìîñò³éíî.

Ùå îäíà âàãîìà çì³íà ó áîðîòüá³ 
çà ÷èñòå ñåðåäîâèùå — öå çàì³íà 
çâè÷íèõ çàñîá³â ã³ã³ºíè. Ïðî åêî-
ëîã³÷í³ çóáí³ ù³òêè ãîâîðÿòü âæå 
äàâíî ³ âîíè ïî÷àëè ç'ÿâëÿòèñÿ 
ó êîñìåòè÷íèõ ìàãàçèíàõ. Ìîâà 
éäå ïðî ù³òêè, ÿê³ âèãîòîâëåí³ ç 
áàìáóêó àáî åêîïëàñòèêó.

Ùå îäíà, íà ïåðøèé ïîãëÿä, 
äèâíà ð³÷ — ìåíñòðóàëüíà ÷àøà.

— ß íåùîäàâíî ñïðîáóâàëà 
òàêó ð³÷, äóìàþ, áàãàòî ëþäåé 
íå ÷óëè ïðî òàêå ³ íå âñ³ ãîòî-
â³. Ìåíñòðóàëüíà ÷àøà çàì³íþº 
çâè÷í³ ïðîêëàäêè ³ òàìïîíè. 
Òàêèì ÷èíîì çìåíøóºòüñÿ ê³ëü-
ê³ñòü â³äõîä³â ï³ä ÷àñ «öèõ äí³â», 
à ÷àøà ìîæå ñëóæèòè äî 10 ðîê³â. 
Öå íàâ³òü êîðèñí³øå äëÿ çäîðîâ’ÿ 
³ íàáàãàòî çðó÷í³øå.

Сходила за продуктами без пластикових пакетів. Реакція 
продавців неоднозначна: одні дивуються, інші захоплюються
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Ä³òè äîùó — òàê 
íàçèâàþòü ëþäåé ç 
àóòèçìîì. Áëàêèò-

íèé, öå ¿õ ì³æíàðîäíèé êîë³ð, 
à 2 êâ³òíÿ — Ì³æíàðîäíèé äåíü 
ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî àó-
òèçì. Ó ðàìêàõ àêö³é äåÿê³ áó-
ä³âë³ îñâ³òëþþòü ñèí³ì êîëüîðîì, 
ó÷àñíèêè îäÿãàþòü áëàêèòíèé 
îäÿã ÷è ìàþòü ³íø³ àòðèáóòè 
áëàêèòíîãî êîëüîðó, íàïðèêëàä, 
ïàðàñîëüêè, ñòð³÷êè. Öå ðîáèòüñÿ 
â çíàê ñîë³äàðíîñò³ ç ëþäüìè ç 
àóòèçìîì òà ¿õ ñ³ì’ÿìè.

Ó Â³ííèö³ 2 êâ³òíÿ íà ªâðî-
ïåéñüê³ ïëîù³ àêö³ÿ «Ä³òè äîùó. 
Çàïàëè ñèí³ì» ïðîéäå âï’ÿòå.

СПІЛЬНЕ КОЛО 
Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ çâè÷àé-

íî¿ äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè íà âóëè-
ö³ Ñòåëüìàõà çíàõîäèòüñÿ öåíòð 
«VinSmart». Ïî ïîíåä³ëêàõ, â³-
âòîðêàõ, ñåðåäàõ òà â ñóáîòó òóäè 
ïðèõîäÿòü áàòüêè ðàçîì ç ä³òüìè 
ç àóòèçìîì. Òàì º ê³ëüêà ê³ìíàò, 
äå ä³òè çàéìàþòüñÿ ô³çêóëüòó-
ðîþ, òâîð÷³ñòþ, º êóõíÿ, äå âîíè 
â÷àòüñÿ êóõîâàðèòè, ãðàþòüñÿ òà 
â÷àòüñÿ êîìóí³êàö³¿. Òóò ïðàöþ-
þòü áàòüêè ä³òåé ç àóòèçìîì, ÿê³ 
ñâîãî ÷àñó çì³íèëè ñâî¿ ïðîôåñ³¿, 
îòðèìàëè ñïåö³àëüíó îñâ³òó, àáè 
äîïîìîãòè ñèíó ÷è äî÷ö³ âèæèòè 
ç ä³àãíîçîì.

Ó ñóáîòó, 23 áåðåçíÿ, â öåí-
òð³ áóëî ñâÿòî, äåíü íàðîäæåí-
íÿ Òàí³. Ä³â÷èíö³ âèïîâíèëîñü 

ДІТИ ДОЩУ. ЇМ ПОТРІБНІ НЕ ЛІКИ, 
Зміни  До 2006 року діагнозу аутизм 
в наших медзакладах не звучало. 
А до 2012 року діти, які вже отримували 
діагноз аутизм, після настання повноліття, 
переходили до рук психіатрів і отримували 
діагноз — шизофренія, тому що дорослого 
аутизму тоді теж не було. Тепер потроху все 
змінюється, завдяки батькам таких дітей

АНДРІЙ ШИМАНСЬКИЙ, 
ЛІКАР-ПЕДІАТР 

— Аутизм повинен бути діа-
гностований в перші місяці 
життя дитини. З 18 місяців 
лікарі вже можуть точно діа-
гностувати аутизм, є певні 

тести та методики. Хоча перше, на що ма-
ють звернути увагу батьки — відсутність 
зорового контакту. Дитина чомусь не ди-
виться в очі. Зазвичай, починаючи з трьох 
місяців, у дитини є так званий «комплекс 
оживлення», коли приходить мама, ди-
тина оживляється, розкривається. У даної 
дитини цього може не бути. Починаючи 

з 8–9 місяців, дитина починає лепетати, 
а тут дитина не каже «та-та-та, ма-ма-ма». 
Потім дитина стала пізно сидіти, не реагує 
на ігри, не посміхається на мамине: «А де 
ти? Ку-ку», хоча зазвичай це в дитини ви-
кликає посмішку. Не реагує така дитина 
на погремушки, а в 12 місяців не відкли-
кається на ім’я. Не має дитина з аутизмом 
вказівних жестів «дай». Діти з аутизмом, 
якщо їм щось треба, можуть взяти мамину 
чи татову руку і привести та показати «чу-
жою» рукою, що саме вони хочуть. Пізні-
ше, в 12–14 місяців, у дитини формується 
інший жест — дитина власним пальчиком 
звертає мамину увагу на щось «мамо, ди-

вись», тобто такі діти включаються в певні 
соціальні ігри. Дуже вагомим критерієм 
діагностики є участь дитини в уявних іграх. 
Наприклад, мама дає дитині пульт і каже: 
«Телефонуй татові», або даємо пусту кру-
жечку і кажемо: «Ой, який смачний чай» 
і дитина включається в гру. І ведмедиків 
«лікує», і «куховарить». Діти з аутизмом 
у такі ігри не включаються.
Якщо ми говоримо про більш старших дітей, 
то вони все сприймають, так би мовити, до-
слівно. Їм важко розуміти метафори, напри-
клад, «звалився, як грім на голову». Вони 
не можуть взаємодіяти з однолітками. Важ-
ко сказати, що їм це не потрібно, вони про-

сто не знають, як. Тому таким дітям потрібна 
рання соціалізація і допомога, поведінкова 
терапія, психологічна допомога. Таких ді-
тей можна навчити емоціям, взаємодії, 
спілкуванню. Тому що дуже часто в таких 
дітей затримка мовлення, але не інтелекту 
(хоча є дані, що у 35% таких дітей можуть 
спостерігатись затримка інтелектуального 
розвитку). Є так званий синдром Аспер-
гера, коли мова йде про високоінтелекту-
альних дітей з аутизмом. Коли надмірний 
розумовий розвиток у дитини, вона може 
запам'ятати величезні бази даних. Такі діти 
помічають найменші дрібниці світу і зовсім 
по-іншому його бачать.

Як проявляється аутизм 

16 ðîê³â. ¯¿ â³òàëè íåçâè÷àéíèì 
ñïîñîáîì. Çãðàéêà ä³òåé àáñîëþò-
íî ð³çíîãî â³êó òðèìàëà â ðóêàõ 
ð³çíîêîëüîðîâå ïîëîòíî. Êîëè 
ä³òè çä³éìàëè ðóêè äîãîðè, âîíî 
íàïîâíþâàëîñü ïîâ³òðÿì, óòâî-
ðþþ÷è íàä ãîëîâàìè êóïîë. Ï³ä 
÷àñ «ïîëüîòó» ä³òè ïðîìîâëÿëè 
ïîáàæàííÿ òà ïðèâ³òàííÿ, à ïî-
ò³ì çá³ãàëèñü óñ³ ï³ä ïîëîòíî, 
íà÷å ï³ä ïîêð³âëþ øàòðà.

À ïîêè ä³òè ï³ä íàãëÿäîì âè-
êëàäà÷à òà âîëîíòåðêè Ì³êàåëè 
(ä³â÷èíà ïðè¿õàëà ç Îêëàõîìè 
çà ïðîãðàìîþ Êîðïóñó Ìèðó) áà-
âèëèñü, ìàòóñ³ íà êóõí³ ãîòóâàëè 
áóòåðáðîäè, ëèìîíàä, ñîëîäîù³. 
Òàì ìè ³ ïîçíàéîìèëèñü ç íèìè 
áëèæ÷å.

ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ 
— Ôàêòè÷íî, öå êëóá, îð-

ãàí³çîâàíèé ñï³ëüíî áàòüêàìè 
òà çàâäÿêè ï³äòðèìö³ ì³ñüêî¿ 
ðàäè, — ðîçêàçóº Îëåñÿ Ñàìî-
éëåíêî. Âîíà òåæ ìàìà äèòèíè 
ç àóòèçìîì. Êîëèñü Ðà¿ñà Ïàíà-
ñþê, ÿêà áóëà óïîâíîâàæåíîþ 
ç ïðàâ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 
â Êàá³íåò³ ì³í³ñòð³â, âçÿëà ¿¿ 
â ñâîþ êîìàíäó. Òåïåð ä³â÷èíà 
ïðàöþº êîíñóëüòàíòîì àïàðàòó 
ïðåì'ºð-ì³í³ñòðà ç ïèòàíü îñ³á 
ç ³íâàë³äí³ñòþ.

Олеся Самойленко: — Ігоря не хотіли брати в школу, навіть 
в спец школу, пропонували тільки індивідуальне навчання. 
Це спонукало створити батьківську юридичну організацію, 
тому що порушувалися права дітей на освіту. Згодом уклали 
договір з департаментом освіти, ми запропонували, як можна 
таких дітей навчати і в школах відкрили ресурсні класи
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— Ìè ïðîâîäèìî çàíÿòòÿ 
ñâî¿ìè ñèëàìè ³ äóæå ðàä³, ùî 
ç'ÿâèëàñÿ òàêà ìîæëèâ³ñòü, òîìó 
ùî äîâãî íå ìàëè ñâîãî ïðèì³ùåí-
íÿ, — êàæå Îëåñÿ. — ², íàïðèêëàä, 
ñâÿòêóâàííÿ äíÿ íàðîäæåííÿ äëÿ 
íàøèõ ä³òåé, öå òåæ íàâ÷àííÿ. Äëÿ 
çâè÷àéíèõ ä³òåé ïðèâ³òàòè äðó-
ãà ç³ ñâÿòîì, ñï³ëêóâàòèñü â êîë³ 
îäíîë³òê³â, òî çâè÷íà ñïðàâà, äëÿ 
ëþäåé ç àóòèçìîì ñîö³àëüíà êî-
ìóí³êàö³ÿ — ñòðåñ.

Îðãàí³çàö³ÿ îõîïëþº ñâîºþ 
ä³ÿëüí³ñòþ áëèçüêî 80 ðîäèí. 
Íå âñ³ ö³ ä³òè ç àóòèçìîì, àëå 
ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü.

— Àóòèçì, öå íàéñêëàäí³øà 
íîçîëîã³ÿ, òîìó ùî ä³òè ô³çè÷-
íî çäîðîâ³, à ìàþòü ïîâåä³íêîâ³ 
ïîðóøåííÿ ³ ôàõ³âö³ íå ðîçóì³-
þòü ïðè÷èíó öèõ ïîðóøåíü, — 
ãîâîðèòü Îëåñÿ. — Êð³ì òîãî, 
â óñüîìó ñâ³ò³, öå íåâðîëîã³÷íå 
çàõâîðþâàííÿ, ó íàñ âîíî íàëå-
æèòü äî ïñèõ³àòð³¿.

НОВИЙ ВЕКТОР ЖИТТЯ 
Îëåñÿ Ñàìîéëåíêî 14 ðî-

ê³â òîìó íàðîäèëà ñèíà ²ãîðÿ. 
Ó äèòèíè àóòèçì, â³í äîñ³ íå ðîç-
ìîâëÿº ³ ïîòðåáóº ïîñò³éíîãî ñó-
ïðîâîäó.

— ß þðèñò çà ôàõîì, ÷îëîâ³ê 
Ëåîí³ä åêîíîì³ñò, àëå ï³ñëÿ íà-
ðîäæåííÿ ²ãîðÿ ìè çì³íèëè íàøå 
æèòòÿ, — ðîçïîâ³äàº Îëåñÿ. — 
ß îòðèìàëà äðóãó âèùó îñâ³òó — 
ëîãîïåä ñîö³àëüíî¿ ïñèõîëîã³¿. 
Ëåîí³ä çàðàç ïñèõîëîã, ïðàöþº 
àñèñòåíòîì â÷èòåëÿ â êëàñ³, äå 
íàâ÷àºòüñÿ ²ãîð, ³ äîïîìàãàº éîìó 
â óñüîìó.

Ïðî ìåòîäèêè êîðåêö³¿ ñòàíó 
ïðè àóòèçì³ ðîäèíà ä³çíàëàñÿ, 
êîëè ²ãîðþ áóëî ìàéæå 9 ðîê³â. 
² öå áóëî äóæå ï³çíî.

— Äî öüîãî ¿çäèëè ïî âñ³é 
Óêðà¿í³, áóëè çà êîðäîíîì, 
â ÑØÀ ïî ìåäè÷íîìó ë³êóâàí-
íþ, àäæå ïðàãíóëè âèçíà÷èòè 
ïðè÷èíó òîãî ñòàíó. ² öåé âåñü 
÷àñ âòðà÷åíèé, — ðîçïîâ³äàº æ³í-
êà. — Òîìó ùî ïåðøà äîïîìîãà 

А СПІЛКУВАННЯ 

òàê³é äèòèí³, öå êîðåêö³éíî-ðîç-
âèâàþ÷³ çàíÿòòÿ.

Îëåñÿ ãîâîðèòü, ùî ïðîâîäè-
ëèñÿ äîñë³äæåííÿ, ÿê³ ï³äòâåð-
äæóþòü, ùî êîëè â ðàííüîìó â³ö³ 
ïðàâèëüíî ïðàöþâàòè ç äèòèíîþ, 
òî äî øê³ëüíîãî â³êó ä³òè ç àóòèç-
ìîì ôàêòè÷íî íå â³äð³çíÿþòüñÿ 
â³ä îäíîë³òê³â.

— Ó íàøîìó âèïàäêó, íå äèâ-
ëÿ÷èñü íà òå, ùî ìè äóæå áàãàòî 
ðîáèìî, çîêðåìà ²ãîð êîðèñòóºòü-
ñÿ àëüòåíàòèâíîþ êîìóí³êàö³ºþ 
(ñï³ëêóºòüñÿ êàðòèíêàìè) ÿ ðî-
çóì³þ, ùî íàäàë³ â³í íå çìîæå 
çàëèøèòèñÿ áåç ñòîðîííüîãî äî-
ãëÿäó, — ãîâîðèòü Îëåñÿ.

ПАРАЛЕЛЬНА РЕАЛЬНІСТЬ 
— Íàñïðàâä³ â íàø³é êðà¿í³ 

äóæå ñòðàøíà ðåàëüí³ñòü, îñî-
áëèâî äëÿ òàêèõ ñêëàäíèõ ä³òîê, — 
ðîçïîâ³äàº Îëåñÿ Ñàìîéëåíêî. — 
ßêùî òàêà äèòèíà çàëèøàºòüñÿ 
áåç áàòüê³â, âîíà ïîïàäàº â ïñè-
õîíåâðîëîã³÷í³ ³íòåðíàòè, äå ôàê-
òè÷íî ¿¿ âáèâàþòü. Òîìó ùî ãðàòè-
ñÿ òàì â ÿê³ñü êîðåêö³éí³ çàíÿòòÿ 
í³õòî íå áóäå. ßêùî òàêà äèòèíà 
ïî÷íå íåðâóâàòè, ¿é êîëîòèìóòü 

ë³êè. Ìåíå ëÿêàº òå, ùî ÿ íå áà÷ó, 
³ íå çíàþ, äå äîðîñë³ òàê³ ëþäè. 
Àäæå öÿ ïðîáëåìà íå ç'ÿâèëàñü 
òåïåð. Ó âñüîìó ñâ³ò³ àäàïòàö³ÿ 
ä³òåé òà äîðîñëèõ ç àóòèçìîì, 
òî ïðîéäåíèé åòàï, â íèõ çàðàç 
ïðîáëåìà, ÿê ñòâîðþâàòè ñèñòå-
ìó ï³äòðèìêè îñ³á ïîõèëîãî â³êó 
ç ³íâàë³äí³ñòþ. Ó íàñ òàêèõ îñ³á 
ÿ íå çíàþ. ² ìåí³ äóæå ñòðàøíî. 
Äå âîíè ïîä³ëèñÿ? Âîíè ïîòðà-
ïëÿþòü â ñïåö³àë³çîâàí³ çàêëàäè 
³ òèõî «ðîç÷èíÿþòüñÿ».

ВИХІД ІСНУЄ 
À íàñïðàâä³ äîïîìîãòè òàêèì 

ëþäÿì ìîæíà, âîíè ìîæóòü ïðà-
öþâàòè, ìîæóòü æèòè ç ì³í³ìàëü-
íîþ ï³äòðèìêîþ.

— Êîëè ìè ïî÷èíàëè, ñêëàäíî 
áóëî, çîêðåìà â ïëàí³ øê³ëüíî¿ 
îñâ³òè äëÿ òàêèõ ä³òåé, ìè áóëè 
ïåðøîïðîõ³äöÿìè, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåñÿ. — Çàðàç º ìåòîäèêè, ÿê³ 
ïðàöþþòü, ³ ìè äóæå ðàä³ºìî äî-
ñÿãíåííÿì íàøèõ ä³òåé. Íàïðè-
êëàä, â íàñ º õëîï÷èê ç àóòèçìîì, 
â³í ïî÷àâ ðîçìîâëÿòè ìîâîþ æåñ-
ò³â (éîãî ìàìà âèêëàäàº â öåíòð³ 
òâîð÷ó ìàéñòåðíþ, äëÿ òîãî çäî-

áóëà äðóãó îñâ³òó, ïðîéøëà áàãàòî 
ì³æíàðîäíèõ êóðñ³â). Ñïî÷àòêó 
â³í êîðèñòóâàâñÿ ìîâîþ îáì³íó 
êàðòèíîê, à íà ïåâíîìó åòàï³ 
ìàìà çðîçóì³ëà, ùî â³í ìîæå 
ïåðåéòè íà æåñòîâó ìîâó.

СВОЯ «МОВА» 
Îëåñÿ áåðå íà÷åáòî çâè÷àéíèé 

äèòÿ÷èé ïåíàë ç òêàíèíè òà çà-
ñò³áêîþ. Ðîçãîðòàº éîãî, à òàì 
íà íàë³ïêàõ êâàäðàòèêè êàðòè-
íîê ç³ ñëîâàìè, íàïðèêëàä: «ß», 
«õî÷ó», «¿ñòè».., ³ êóïà ð³çíîêî-
ëüîðîâèõ ìàëþíê³â ç ð³çíèìè 
ñìàêîëèêàìè — ãîð³øêè, öó-
êåðêè, õë³á÷èê…

— Öå ôàêòè÷íî ìîâà ìîãî ²ãî-
ðÿ, â³í âèêëàäàº êàðòèíêàìè òå, 
ùî õî÷å íàì ñêàçàòè, — ãîâîðèòü 
Îëåñÿ. — Äî 9 ðîê³â ó ñèíà áóâ 
äóæå âèñîêèé ð³âåíü àãðåñèâíîñ-
ò³. Â³í ïî÷àâ ñàìîóøêîäæóâàòèñü, 
ó íüîãî áóëè ñèí³ ðóêè, ãîëîâîþ 
îá ñò³íó áèâñÿ.

Ë³êàð³ çàçâè÷àé ïðèçíà÷àþòü 
ë³êè. Òîìó áàòüêè ²ãîðÿ çíà-
éøëè Îêñàíó Ëîé÷óê, ôàõ³âöÿ ç 
Çàïîð³ææÿ, ñòîñîâíî ìåòîä³â ÿêî¿ 
ñïî÷àòêó ñóìí³âàëèñü. Àäæå âîíà 

êîíñóëüòóâàëà çàî÷íî, íå ðîçó-
ì³ëè, ÿêà ç òîãî ìîæå áóòè êî-
ðèñòü. Íàâàæèëèñü. Ïàðàëåëüíî 
ïðàöþâàëè ç ñèíîì ³ ñàì³ â÷èëèñü 
íà äîñèòü äîðîãîâàðò³ñíèõ êóðñàõ.

— Áóëà íàïèñàíà ïðîãðàìà, ìè 
ïðàöþâàëè çà íåþ ï³âòîðà ì³ñÿ-
ö³, ïîò³ì ìîí³òîðèëè ç ôàõ³âöåì 
ðåçóëüòàòè äèòèíè, — ðîçïîâ³äàº 
Îëåñÿ. — ² ò³ëüêè ìè ïî÷àëè ïðà-
öþâàòè çà ìåòîäèêàìè, â íüîãî 
äóæå ñèëüíî çíèçèâñÿ ð³âåíü 
àãðåñ³¿.

Ó öåé ÷àñ äî ê³ìíàòè, äå ìè 
ðîçìîâëÿºìî ç Îëåñåþ, âá³ãàº 
¿¿ ñèí ²ãîð, õàïàº ñâîþ ïàïêó ç 
«ìîâîþ» òà ñòð³ìêî ñ³äàº â êð³ñ-
ëî-ì³øîê. Äî íüîãî ï³äõîäèòü 
òàòî ïèòàº: «Òè ùîñü õî÷åø?» 
Íà ñòîð³íö³ ÿêðàç âèêëàäåíî 
(ìàìà ïåðåä öèì äåìîíñòðóâà-
ëà) «ÿ õî÷ó ¿ñòè ìèãäàëü». Àëå 
²ãîð âèêëàäàº, ùî õî÷å öóêåðêó. 
Áàòüêî äàº ñèíó öóêåðêó ³ äîäàº: 
«Ò³ëüêè ï³øëè ïîïðàöþºìî òð³ø-
êè» ³ âîíè âèõîäÿòü ç ê³ìíàòè.

— À óÿâ³òü ñèòóàö³þ, êîëè äè-
òèíà íå ìîæå ñêàçàòè, ùî õî÷å 
³ êàðòèíîê äîïîì³æíèõ ó íüîãî 
íåìàº, — êàæå Îëåñÿ.

У центрі дітям вихователі намагаються дати більше практичних 
навичок. Вони мають навчитися бути без батьків, спілкуватися 
самостійно між собою, вирішувати якісь ситуації 

Ігорю 14, він не розмовляє, 
спілкується лише 
за допомогою картинок. 
Проте має великі спортивні 
досягнення, круто катається 
на велосипеді, плаває. Річку 
може запросто переплисти
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Нове шахове 
змагання 
 Ó Â³ííèö³ ñòàðòóâàâ 
ïåðøèé êëóáíèé ÷åìï³îíàò 
îáëàñò³ ç³ øâèäêèõ øàõ³â. 
Éîãî çàïî÷àòêóâàâ ïðåçèäåíò 
îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿, ãðîñìåé-
ñòåð Àðêàä³é Íàéä³÷ (Í³-
ìå÷÷èíà). Òóðí³ð ðîçáèòèé 
íà ÷îòèðè åòàïè, ÿê³ ïðî-
õîäèòèìóòü ó Ìîãèëåâ³-Ïî-
ä³ëüñüêîìó, Êóäëàÿõ (Íåìè-
ð³âñüêèé ðàéîí) ³ îáëàñíîìó 
öåíòð³.
Ï³ñëÿ ïåðøîãî åòàïó ë³-
äåðñòâî çàõîïèâ êîëåêòèâ 
«Chess-Stock» ³ç Â³ííèö³. 
Íà äðóãîìó ì³ñö³ — êîìàíäà 
«Âàöàê» (Ìîãèë³â-Ïîä³ëü-
ñüêèé). Íà òðåò³é ïîçèö³¿ — 
çá³ðíà Â³ííèöüêîãî ðàéîíó.

«Краб» проти 
«Сапсана» 
 Ó Êðèæîïîë³ ô³í³øóâàâ 
îáëàñíèé þíàöüêèé òóðí³ð ³ç 
ðóêîïàøíîãî áîþ. Çìàãàëèñÿ 
165 ñïîðòñìåí³â. Êîìàíäíó 
ïåðåìîãó çäîáóâ êëóá «Êðàá» 
(Êðèæîï³ëüñüêèé ðàéîí). 
Ðàçîì ç íèì òð³éêó êðàùèõ 
ñêëàëè êîìàíäè «Àëüòà³ð» 
(Òîìàøï³ëüñüêèé ðàéîí) ³ 
«Ñàïñàí» (×å÷åëüíèöüêèé 
ðàéîí).

Доплив 
першим 
 Ó Äí³ïð³ ïðîâåëè ÷åì-
ï³îíàò Óêðà¿íè ç ïëàâàííÿ 
ñåðåä þí³îð³â. ×åìï³îíîì 
íà äèñòàíö³¿ 50 ìåòð³â 
íà ñïèí³ ñòàâ â³ííè÷àíèí 
Â³êòîð Õíèê³í. Â³í — ñèí 
äâîðàçîâîãî ñð³áíîãî ïðèçå-
ðà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð Ïàâëà 
Õíèê³íà.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №13 (1087)
Малофігурні популярні двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат.

Задача №2341-2344
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1.     ІІ. ч.Kb8;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №12 (1430) від 20 березня 2019 року 
Задача №2337
1… Ta7  2. Kpc8 Ta8x;
1. Te7! Kpb6  2. Tc2-d7 Tb8x - ідеальний мат.
Задача №2338
1… Te7  2. Cg8 Kg6x;
1. Kpg7! Tg5+  2. Kph6 Kf7x — правильні луна-мати
Задача №2339
1… O-O-O  2. Kpb3 Td1-d3x; 1. Kpb2! T:a2+  2. Kpc1 Td1x.
Задача №2340
1… Te3  2. Kph3 Cf1x;
1. Kph1! Cf3  2. g2 Te1x – правильний мат.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Íàïåðåäîäí³ ñòàðòó âåñíÿ-

íî¿ ÷àñòèíè ÷åìï³îíàòó Óêðà¿-
íè â³ííèöüêà «Íèâà» ç³ãðàëà ç 
ìîëîä³æíèì ñêëàäîì äîíåöüêîãî 
«Øàõòàðÿ». Ãðà â³äáóëàñÿ ó ñåëè-
ù³ Ùàñëèâîìó ï³ä Êèºâîì.

Â³ííè÷àíè ãðàëè â ïîñëàáëåíî-
ìó ñêëàä³. ×åðåç òðàâìè ó÷àñòü 
ó ìàò÷³ íå çìîãëè âçÿòè ë³äåðè 
êîìàíäè íà ÷îë³ ç êàï³òàíîì 
²ãîðåì Ìàëÿðåíêîì. Âîäíî÷àñ 
ãîëîâíèé òðåíåð «Íèâè» Êîë³íñ 
Íãàõà îòðèìàâ íàãîäó ïåðåâ³ðèòè 
â ä³ë³ íàéáëèæ÷èõ ðåçåðâ³ñò³â.

Íèâ³âö³ â³äðàçó çàõîïèëè ³í³-
ö³àòèâó òà ìàéæå íå â³ääàâàëè ¿¿ 

ìîëîäèì äîíå÷÷àíàì ïðîòÿãîì 
ðåøòè ÷àñó. Ó ðåçóëüòàò³ àêòèâ-
íèõ àòàêóâàëüíèõ ä³é «Íèâà» 
øâèäêî â³äêðèëà ðàõóíîê. 
Íà äåñÿò³é õâèëèí³ ï³ñëÿ ïîäà÷³ 
Òèìîô³ÿ Áðèæ÷óêà ç êóòîâîãî, 
Îëåêñàíäð Äåì÷åíêî âèñòðèáíóâ 
íàéâèùå. ² óäàðîì ãîëîâîþ ïî-
ö³ëèâ ï³ä äàëüíþ øòàíãó — 0:1!

×è òî çàáèòèé ì’ÿ÷ ðîçñëàáèâ 
ãîñòåé, ÷è òî òðåíåðè «Øàõòàðÿ» 
àêòèâ³çóâàëè ñâî¿õ ìîëîäèõ ï³ä-
îï³÷íèõ, àëå ìàéæå îäðàçó ãîñ-
ïîäàð³ ïðîâåëè ê³ëüêà øâèäêèõ 
³ íåáåçïå÷íèõ àòàê. Îäíà ³ç íèõ, 
íà 14-é õâèëèí³, çàâåðøèëàñÿ 
âëó÷íèì óäàðîì ó ë³âèé âåðõí³é 

êóò âîð³ò Ìàêñèìà Ãóð³äîâà.
Äî ê³íöÿ ïåðøîãî òàéìó íàøà 

êîìàíäà áóëà àêòèâíîþ â àòàö³. 
Îñîáëèâî âèð³çíÿâñÿ íàö³ëåí³ñ-
òþ íà âîðîòà ôîðâàðä ßðîñëàâ 
Áðàñëàâñüêèé, ÿêèé âäàëî áîðîâ-
ñÿ çà ì’ÿ÷, íàïîëåãëèâî â³äêðè-
âàâñÿ ó êàðíîìó ìàéäàí÷èêó òà 
íàâ³òü âëó÷èâ ó øòàíãó ç áëèçüêî¿ 
â³äñòàí³. À òàêîæ Îëåêñàíäð Äåì-
÷åíêî, ÿêèé âäàëî êåðóâàâ ãðîþ 
«Íèâè» ó öåíòð³ ïîëÿ ³ çàâäàâ 
ê³ëüêà íåáåçïå÷íèõ óäàð³â.

Ó çàõèñò³ íèâ³âö³ Îëåêñàíäð Äó-
ã³ºíêî ³ Ðîìàí Àäàìåíêî âïðàâ-
íî ïåðåõîïëþâàëè óñ³ ì’ÿ÷³ ùå 
íà ï³äñòóïàõ äî íàøîãî êàðíîãî 

ìàéäàí÷èêà. Êîëè æ ñïðàâà çð³ä-
êà äîõîäèëà äî óäàð³â ïî âîðîòàõ 
«Íèâè», íàä³éíî ä³ÿâ âîðîòàð. 
Ïðîòå çà ðåøòó ³ãðîâîãî ÷àñó, 
íåçâàæàþ÷è íà âåëèêó ê³ëüê³ñòü 
âèêîíàíèõ ñòàíäàðò³â, çàáèòè 
ïðèíàéìí³ ùå îäèí ì’ÿ÷ òà âèðâà-
òè ïåðåìîãó â³ííè÷àíàì íå âäàëî-
ñÿ. Ó ï³äñóìêó í³÷èÿ — 1:1.

— Ò³, õòî ñüîãîäí³ âèéøîâ 
íà ïîëå, â³ä³ãðàëè äîñòîéíî. 
ß çàäîâîëåíèé ñòàâëåííÿì ôóò-
áîë³ñò³â äî ãðè, ñàìîâ³ääà÷åþ. 
Ìîìåíòàìè âîíè ÷³òêî âèêîíó-
âàëè òå, ùî ìè â³äïðàöüîâóâàëè 
íà òðåíóâàííÿõ, — êàæå Êîë³íñ 
Íãàõà.

Вінничани з донецькими зіграли внічию

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Æ³íî÷èé ôóòáîë íà Â³ííè÷÷èí³ 
ñòð³ìêî ïðîãðåñóº. Íåäàðìà îä-
ðàçó äâà êîëåêòèâè íàøîãî ðå-
ã³îíó ãðàþòü íà ð³âí³ ìàéñòð³â. 
Çîêðåìà, ó ïåðø³é ë³ç³ ðåãóëÿð-
íîãî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Öå 
ÎÄÞÑØ Áëîõ³íà-Áºëàíîâà (Â³-
ííèöÿ) ³ «Êîëîñ» (ñ. Ìàõí³âêà, 
Êîçÿòèíñüêèé ðàéîí). Íå äèâíî, 
ùî ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç ôóòçàëó 
ñåðåä æ³íîê — öå çàâæäè ÿñêðà-
âî, åìîö³éíî ³ íåïåðåäáà÷óâàíî.

ВОЛЬОВА ПЕРЕМОГА 
ФАВОРИТОК 

Íà ñòàðò òóðí³ðó íå âèéøîâ 
îäèí ³ç ïîòåíö³éíèõ ôàâîðèò³â — 
êîìàíäà ÎÄÞÑØ Áëîõ³íà-Áº-
ëàíîâà. Íàïåðåäîäí³ ÷åìï³îíàòó 
îáëàñò³ ÷àñòèíà öüîãî êîëåêòè-
âó (ï³ä áðåíäîì ÔÊ «Â³ííèöÿ») 
âèãðàëà äîìàøí³é ÷åìï³îíàò 
Óêðà¿íè ç ôóòçàëó ñåðåä ä³â÷àò 
äî 17 ðîê³â. Òîìó, ìîæëèâî, íî-
âîñïå÷åí³ ÷åìï³îíêè âèð³øèëè 
â³äïî÷èòè. Íàòîì³ñòü íàøå ì³ñòî 
ïðåäñòàâèëà êîìàíäà ãóìàí³òàð-
íî-ïåäàãîã³÷íîãî êîëåäæó.

Ø³ñòü êîëåêòèâ³â áóëè ðîçáèò³ 
íà äâ³ ãðóïè. Ïåðåìîæíèö³ çó-
ñòð³÷àëèñÿ ó ô³íàë³. Íèìè ñòàëè 
«Êîëîñ» (ñ. Ìàõí³âêà) ³ «Ñóãà-
òèíêà» (ñ. Ñóãàêè, Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêèé ðàéîí).

Ôàâîðèòêè äîñèòü øâèäêî ïðî-
ïóñòèëè àæ òðè ì’ÿ÷³ â³ä àíäåð-
äîã³â. Çäàâàëîñÿ, ñïðàâà ìàéæå 
çðîáëåíà! Àëå ïîñòóïîâî á³ëüø 
äîñâ³ä÷åíà êîìàíäà ç Êîçÿòèí-
ùèíè ïåðåõîïèëà ³í³ö³àòèâó ³ ïî-
÷àëà ïîñò³éíî òèñíóòè íà âîðîòà 

ñóïåðíèöü. Òàêèì ÷èíîì âîíà 
ñïðîìîãëàñÿ íå ëèøå çð³âíÿòè 
ðàõóíîê. Àëå é íà ô³í³ø³ âèðâàòè 
ïåðåìîãó — 5:3. Äî ðå÷³, ãðà áóëà 
äîñèòü æîðñòêîþ ³ ñóïðîâîäæó-
âàëàñÿ âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ïàä³íü 
³ äð³áíèõ ôîë³â.

ЛЕГІОНЕРКИ ЗІ СТОЛИЦІ 
Ó ñêëàä³ «Êîëîñó» âèñòóïàëè 

íå ëèøå ì³ñöåâ³ ôóòáîë³ñòêè, 
àëå é ³íîãîðîäí³ «ëåã³îíåðè». Äå-
áþòóâàëà â ö³é êîìàíä³ 19-ð³÷íà 
Ë³ë³ÿ Þçâåíêî. Ä³â÷èíà ðîäîì 
³ç Á³ëî¿ Öåðêâè, ìåøêàº ó Êèº-
â³, àëå ïðè¿çäèòü íà òðåíóâàííÿ 
äî Ìàõí³âêè.

— Äî öüîãî ÿ ãðàëà â ôóòçàë 
çà ñòîëè÷í³ êîìàíäè, â òîìó ÷èñë³ 
é âèùî¿ ë³ãè. Òàêîæ ìàëà êîíòðàêò 
³ç êëóáîì âèùîãî äèâ³ç³îíó ç âå-
ëèêîãî ôóòáîëó «ßòðàíü» (Óìàíü). 
Àëå ÷åðåç òðàâìó íå çìîãëà òàì 
çàêð³ïèòèñÿ. Òîìó é ïðèñòàëà 
íà ïðîïîçèö³þ êåð³âíèê³â «Êîëî-
ñà», — ðîçïîâ³äàº Ë³ë³ÿ Þçâåíêî.

Íà äóìêó Ë³ë³¿, ï³ä ÷àñ ô³íàëó 
ñïî÷àòêó äàëîñÿ âçíàêè òå, ùî 
ó «Êîëîñà» áàãàòî íîâèõ ôóò-
áîë³ñòîê. Ìîâëÿâ, íîâà÷êè ùå 
íå âñòèãëè ç³ãðàòèñÿ — ÷åðåç öå 
ìàéáóòí³ ÷åìï³îíêè ñïî÷àòêó ïî-
ñòóïàëèñÿ â ðàõóíêó.

ЯК ДІВЧАТА У ФУТБОЛ ГРАЛИ 
Жіночий футзал  Фаворитки 
чемпіонату області у фіналі, на початку гри 
пропустили аж три м’ячі. Але не здалися 
і спромоглися не лише зрівняти рахунок, 
а й на фініші вирвати перемогу — 5:3. Гра 
була досить жорсткою і супроводжувалася 
великою кількістю падінь і дрібних фолів

Êîìàíäà ãóìàí³òàðíî-
ïåäàãîã³÷íîãî 
êîëåäæó â³äìîâèëàñÿ 
ñïåðå÷àòèñÿ çà òðåòþ 
ñõîäèíêó, áî ïðàãíóëà 
ãðàòè ëèøå ó ô³íàë³

ШКОЛЯРКИ У ЖІНОЧОМУ 
КОЛЕКТИВІ 

Ñð³áí³ ïðèçåðêè òàêîæ ðàä³-
ëè ìåäàëÿì. Àí³òà Ðåøåòí³êîâà, 
15-ð³÷íà ó÷åíèöÿ øêîëè ¹ 27, 
òðåíóºòüñÿ ó ñïîðòøêîë³ Áëîõ³íà-
Áºëàíîâà. Àëå ðàçîì ³ç ê³ëüêîìà 
³íøèìè ïàðòíåðêàìè ïî êîìàíä³ 
ïîãîäèëàñÿ âèñòóïèòè íà ÷åìï³î-
íàò³ îáëàñò³ çà «Ñóãàòèíêó».

— ß çàéìàþñÿ ôóòáîëîì òðè 
ðîêè. Ãðàþ ï³âçàõèñíèêîì, ìàþ 
äîñâ³ä áîðîòüáè ç³ ñòàðøèìè ä³-
â÷àòàìè. Òîìó æîäíèõ ïðîáëåì 
íà ÷åìï³îíàò³ íå âèíèêàëî, — 
êàæå Àí³òà Ðåøåòí³êîâà.

Ç íàñòóïíîãî ñåçîíó âîíà äå-
áþòóâàòèìå çà êîìàíäó øêîëè 
Áëîõ³íà-Áºëàíîâà ó æ³íî÷îìó 
÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè.

— Ðåãóëÿðíî äèâëþñÿ ìàò÷³ 
Ë³ãè ÷åìï³îí³â òà ïðîâ³äíèõ ºâðî-
ïåéñüêèõ ÷åìï³îíàò³â. Ð³âíÿþñü 
íà êðàùèõ ãðàâö³â â³ííèöüêî¿ æ³-
íî÷î¿ êîìàíäè ìàéñòð³â,  — äîäàº 
Àí³òà. 

«ФУТБОЛ — ЖІНОЧА 
СПРАВА!» 

Áðîíçîâ³ íàãîðîäè âèáîðîëà 
ùå îäíà êîìàíäà Êîçÿòèíñüêîãî 
ðàéîíó — ÔÊ «Ãëóõ³âö³». Âîíè 

ä³ñòàëèñÿ ¿é áåç áîðîòüáè. Êî-
ìàíäà ãóìàí³òàðíî-ïåäàãîã³÷íîãî 
êîëåäæó â³äìîâèëàñÿ ñïåðå÷àòèñÿ 
çà òðåòþ ñõîäèíêó, áî ïðàãíóëà 
ãðàòè ëèøå ó ô³íàë³.

Â³êòîð³ÿ Ñèäîðåíêî (Ãëóõ³âö³) 
âèñòóïàº çà «Êîëîñ» ó ïåðø³é 
ë³ç³. Àëå íà ÷åìï³îíàò³ îáëàñò³ 
äîïîìàãàëà êîëåêòèâó ÔÊ «Ãëó-
õ³âö³» ð³äíîãî ñåëà.

— Ìè çàäîâîëåí³ ðåçóëüòàòà-
ìè ÷åìï³îíàòó îáëàñò³. Ïðîãðàëè 
ëèøå çåìëÿêàì ³ç «Êîëîñó» — 1:4. 
Ïðîòå ðîçãðîìèëè êàëèí³â÷à-
íîê — 8:0, — êàæå Â³êòîð³ÿ Ñè-
äîðåíêî.

Â³êà ãðàº ó ôóòáîë äåñÿòü ðîê³â. 
Áóëà ÷åìï³îíêîþ Óêðà¿íè ñåðåä 
ä³â÷àò äî 16 ðîê³â, âèãðàâàëà ìå-
äàë³ ³íøîãî ãàòóíêó íà àíàëîã³÷-
íèõ ÷åìï³îíàòàõ.

— Ââàæàþ, ùî ôóòáîë — öå 
æ³íî÷à ñïðàâà! ß íèì æèâó. Ìð³þ 
ñòàòè ïðîôåñ³éíîþ ôóòáîë³ñòêîþ 
³ ãðàòè çà êîðäîíîì. À ïîêè íà-
â÷àþñÿ íà â÷èòåëüêó ô³çè÷íîãî 
âèõîâàííÿ ó Â³ííèöüêîìó ïåäó-
í³âåðñèòåò³, — ïðîäîâæóº Â³êòî-
ð³ÿ Ñèäîðåíêî. — Êóìèð³â ó ìåíå 
â ôóòáîë³ íåìàº. Ï³äâèùóþ ìàé-
ñòåðí³ñòü íà òðåíóâàííÿõ, à òà-
êîæ á³ãàþ êðîñè.

Фінальний 
матч виявився 
інтригуючим і 
навіть жорстким. 
Гандикап у три 
голи не допоміг 
«Сугатинці» 
здобути золото 
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
(067)1079091 

Ï³ñëÿ ñòàòò³ â RIA 
«×åðåç ï³â-ªâðîïè 
íà âåëîñèïåä³» 
(06.03.2019) — ïðî 

â³ííè÷àíèíà ²âàíà Ìóðàõîâñüêî-
ãî, ÿêèé ïðî¿õàâ 4000 êì íà âåëî-
ñèïåä³ ç Ïîðòóãàë³¿ äî Â³ííèö³, 
äî ðåäàêö³¿ çàòåëåôîíóâàâ ÷îëîâ³ê.

— Ì³é çíàéîìèé íàêðóòèâ 
ïî ªâðîï³ ìàéæå 20 òèñÿ÷ ê³ëî-
ìåòð³â, — ñêàçàâ â³í. — Ïðî íüîãî 
íàïèø³òü.

Íàçâàâ ïð³çâèùå çíàéîìîãî — 
Âîëîäèìèð ²âàíîâ. Ïàí Âîëîäè-
ìèð ïîãîäèâñÿ ïîä³ëèòèñÿ âðà-
æåííÿìè â³ä ñâî¿õ âåëîìàíäð³âîê. 
Ùîïðàâäà, çàóâàæèâ, ðîáèòü öå 
ç îäí³ºþ ìåòîþ — çàö³êàâèòè 
ùå êîãîñü çë³çòè ç äèâàíà ³ ñ³ñòè 
íà âåëîñèïåä. 

ТРИ ПОЇЗДКИ — ТРИ ДИСТАНЦІЇ 
Ïåðøà ïî¿çäêà. 2015 ð³ê. Âè-

¿õàâ 15 ñåðïíÿ, ó äîðîç³ ïðîâ³â 
40 äí³â. Ïðî¿õàâ ø³ñòü êðà¿í: 
Ïîëüùà, Í³ìå÷÷èíà, Ôðàíö³ÿ, 
Áåëüã³ÿ, Ëþêñåìáóðã, Í³äåðëàíäè. 
Çàãàëüíà â³äñòàíü — 4,5 òèñ. êì.

Íåâäàëî âèáðàâ ÷àñ. Ó ªâðîï³ 
âîñåíè ïî÷àëèñÿ äîù³. Ïðèáëèç-
íî 30% äîðîãè ¿õàâ îäÿãíóòèé 
ó äîùîâèê. Íà çâîðîòíîìó øëÿ-
õó, êîëè ïåðå¿æäæàâ í³ìåöüêî-
ïîëüñüêèé êîðäîí, âíî÷³ áóëî 
äâà ãðàäóñè ìîðîçó.

Äðóãà ïî¿çäêà: 2017 ð³ê. Âè¿õàâ 

11 ÷åðâíÿ — ïîâåðíóâñÿ 7 ñåðï-
íÿ (45 äí³â ó äîðîç³). Ïðî¿õàâ 
10 êðà¿í: Ïîëüùà, Í³ìå÷÷èíà, 
Í³äåðëàíäè, Áåëüã³ÿ, Ôðàíö³ÿ, 
Ë³õòåíøòåéí, Øâåéöàð³ÿ, Àâ-
ñòð³ÿ, Ñëîâà÷÷èíà, Óãîðùèíà. 
Çàãàëüíà â³äñòàíü — 6,5 òèñ. êì. 

Òðåòÿ ïî¿çäêà: 2018 ð³ê. Ïåðå-
òíóâ êîðäîí 26 ÷åðâíÿ (äî Óæãî-
ðîäà ç Â³ííèö³ ¿õàâ ïî¿çäîì) — 
ïîâåðíóâñÿ 23 ñåðïíÿ (ó äîðîç³ 
58 äí³â). Ïðî¿õàâ 15 êðà¿í: Ñëî-
âà÷÷èíà, Àâñòð³ÿ, ²òàë³ÿ, Âàòè-
êàí, Ñàí Ìàðèíî, Ñëîâåí³ÿ, 
Õîðâàò³ÿ, Áîñí³ÿ Ãåðöîãîâèíà, 
×îðíîãîð³ÿ, Àëáàí³ÿ, Ãðåö³ÿ, 
Òóðå÷÷èíà, Áîëãàð³ÿ, Ðóìóí³ÿ, 
Ìîëäîâà. Çàãàëüíà â³äñòàíü — 
ïîíàä 7,5 òèñ. êì.

ГРОШІ ВИТРАЧАВ ТІЛЬКИ 
НА ХАРЧУВАННЯ 

Êîøò³â íà îäíó ïî¿çäêó ïàí 
Âîëîäèìèð âèòðà÷àâ ïðèáëèçíî 
â³ä 250 äî 350 ºâðî. Ìàéæå âñ³ 
âîíè éøëè íà ïðèäáàííÿ õàð÷³â. 
Êàæå, ó çàêîðäîííèõ ñóïåðìàðêå-
òàõ âîíè êîøòóþòü íà 20–30%% 
äîðîæ÷å, í³æ ó íàñ. Ùîïðàâäà, 
íà ïåðøèõ ïîðàõ âèðó÷àëè âçÿò³ 
ç äîìó çàïàñè. Öå — êðóïè, êó-
êóðóäçÿíå áîðîøíî, êîíñåðâè, 
öóêîð. Çâè÷àéíî, ñàëî. Éîãî 
îáãîðòàâ ó ñïåö³àëüíó ïë³âêó, 
îïóñêàâ ó òåðìîñ. Ðåøòó õàð÷³â 
êóïóâàâ ó äîðîç³. Ãàðÿ÷³ ñòðàâè 
çàìîâëÿâ ó çàêëàäàõ õàð÷óâàííÿ.

Ùîðàçó áðàâ ç ñîáîþ ë³òðîâó 
êâàðòó. Âîíà ñëóæèòü ïîñóäèíîþ 

НАКРУТИВ НА ВЕЛОСИПЕДІ 
19 ТИСЯЧ КІЛОМЕТРІВ ПО ЄВРОПІ 
На колесах  Колишній вчитель 
фізкультури Володимир Іванов проїхав 
на велосипеді 30 країн Європи. Нині 
готується до четвертої подорожі. 
Сподівається, його розповідь заохотить ще 
когось побачити світ у такий спосіб

Уперше вирушити у далеку до-
рогу Володимира Іванова загіту-
вав його тезка, досвідчений ве-
лосипедист пан Ралінський: «Да-
вай поїдемо на Шацькі озера!» 
Було це у 2010-му. Погодився. 
Доїхали до Почаєва і велосипед 
Іванова, за його словами, роз-
сипався. Ралінський продовжив 
свій маршрут, а його попутник 
на автобусі повернувся додо-
му. Але азарт уже не полишав 
його. Купив спортивний вело-
сипед старт-шосе і поїхав у За-
току Одеської області на море. 
Дорога не близька — в один 
кінець майже 500 км. Це була 
перша далека поїздка. Після 
того таки добрався на Шацькі 
озера. Об’їздив більше поло-

вини областей України: був 
у Хмельницькому, Тернополі, 
Чернівцях, Львові, Ужгороді. 
На Сході, зокрема, у Харкові й 
Полтаві. Їздив у Черкаси. Що-
разу відвідував пам’ятні місця.
Іванов бере участь у забігах 
марафонців для ветеранів. Най-
частіше виступає у Білій Церк-
ві, там ці змагання традиційні. 
Тренується у Лісопарку. У теплу 
пору бігає, їздить на велоси-
педі, взимку ходить на лижах. 
Дивується з тих, хто не може 
відірватися від дивана. Каже, 
навіть в нашій області є стільки 
цікавих місць! Чоловік готовий 
дати пораду чи консультацію 
будь-кому, хто збирається в до-
рогу на велосипеді.

Долає дистанцію марафону 

RIA звернулася до представника 
Книги рекордів України в нашій 
області, народного художника 
Володимира Козюка. Навряд чи 
знайдеться в нашій державі ще 
один веломандрівник, який би 
намотав по Європі за три поїзд-
ки 19 тис. км і побував у 30-ти 
країнах. Вінничанин Володимир 
Іванов зробив це.
Можливо, він заслуговує на за-
несення свого досягнення у Кни-
гу рекордів України?
— Те, що вдалося зробити на-
шому земляку, справді є унікаль-
ним фактом і, безперечно, за-
слуговує на його відображення 

у «Книзі рекордів України», — 
каже Володимир Козюк. — Ра-
зом з тим, необхідне уточнення. 
Свій рекорд вінничанин вста-
новив на території Європи. Чи 
відповідає це концепції нашої 
«Книги…»? Рекорд українця, але 
встановлений за межами держа-
ви. На мою думку, відповідає. 
Треба уточнити у Києві у наших 
юристів. Якщо вони підтвердять, 
то продовжимо процедуру 
оформлення рекорду і занесен-
ня до «Книги…». При цьому зна-
добляться відеоматеріали, зняті 
вінницьким веломандрівником 
у різних країнах світу.

Його б мандри — у Книгу рекордів äëÿ ïðèãîòóâàííÿ êàø, ÷àþ. Âè-
êîðèñòîâóº íåâåëèê³ ãàçîâ³ áà-
ëîíè äëÿ òóðèñò³â. Âîäó íàáèðàº 
íà ÀÇÑ. Òàì æå ï³äçàðÿäæàâ ìî-
á³ëüíèé òåëåôîí. 

Ìàéæå ó êîæí³é êðà¿í³, ÿê³ 
ïðî¿õàâ, äîâîäèëîñÿ áà÷èòè çì³-
¿â, âóæ³â, ÿù³ðîê ³ íàâ³òü äèêèõ 
êàáàí³â. Ì³ñöÿ äëÿ íàìåòó âè-
áèðàâ íåïîäàë³ê â³ä ÀÇÑ. Àáî æ 
á³ëÿ çàë³çíè÷íî¿ êîë³¿. Êàæå, øóì 
ïîòÿã³â â³äëÿêóº çâ³ð³â.

Äâà ðàçè íå âäàëîñÿ óãëåä³òè 
çíàêè ïðî âè¿çä íà àâòîáàí. Âå-
ëîñèïåäèñòàì òàì êàòåãîðè÷íî 
çàáîðîíåíî ¿õàòè. Öå çàãðîæóº 
âåëè÷åçíèìè, ÿê äëÿ íàñ øòðà-

ôàìè. Ïîÿñíþº, ùî ïàðàëåëüíî ç 
êîæíèì àâòîáàíîì éäå çâè÷àéíà 
äîðîãà. 

ЯК ЄВРОПЕЙЦІ СТАВЛЯТЬСЯ 
ДО ВЕЛОТУРИСТІВ 

Ñåðåä òèõ, õòî êðóòèòü ïåäà-
ë³, ³ñíóº íåïèñàíà ñîë³äàðí³ñòü. 
Ó öüîìó ïàí Âîëîäèìèð ïåðå-
êîíàâñÿ îñîáèñòî. Êîëè éîãî 
äâîêîë³ñíèé äðóã ï³äâîäèâ, ³ â³í 
çìóøåíèé áóâ çóïèíÿòèñÿ, ïî-
ðó÷ îáîâ’ÿçêîâî ïðèãàëüìîâóâàâ 
õòîñü ç ì³ñöåâèõ âåëîñèïåäèñò³â.

— Ï³ä ÷àñ ïåðøî¿ ïî¿çäêè 
ó í³ìåöüêîìó ì³ñò³ Áðàíäåáóðã 
âäàðèâñÿ êîëåñîì îá áîðäþð, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí ²âàíîâ. — Ëîïíóâ 
îá³ä ïåðåäíüîãî êîëåñà. 

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
â öåé ìîìåíò á³ëÿ íüîãî çóïè-
íèâñÿ í³ìåöü, òåæ íà âåëîñèïåä³. 
Ïîö³êàâèâñÿ, õòî ÿ ³ çâ³äêè. Ïî-
êàçàâ, äå º ìàãàçèí. Ïðîäàâåöü 

ä³ñòàâ êîëåñî. Í³ìåöü, ÿêèé ìåíå 
ñóïðîâîäæóâàâ, çàïëàòèâ çà òî-
âàð. ß ïîÿñíþâàâ, ùî íå âàðòî 
öå ðîáèòè, àëå…

Íà öüîìó óâàãà äî óêðà¿íöÿ 
íå çàê³í÷èëàñÿ. Íåçíàéîìèé çà-
ïðîñèâ éîãî â ãîñò³. Îäíàê Âî-
ëîäèìèð â³äìîâèâñÿ. Ïîÿñíèâ, 
ùî éîãî ÷åêàº äîðîãà. 

— Á³ëÿ ÀÇÑ ÿ ï³øîâ íàáðàòè 
âîäè, — ïðîäîâæóº Âîëîäèìèð. — 
Ì³é ñóïðîâîäæóþ÷èé çàëèøèâñÿ 
á³ëÿ âåëîñèïåäà. Ïîò³ì ðîçïðî-
ùàëèñÿ. Óâå÷åð³, êîëè ä³ñòàâàâ 
íîæèê ç «áàðäà÷êà», òàì ëåæàëà 
êóïþðà ó ñòî ºâðî.

Íàéá³ëüøèé ñþðïðèç ÷åêàâ â³-
ííè÷àíèíà ó Øâåéöàð³¿. Öå áóëî 
ï³ä ÷àñ äðóãî¿ ïîäîðîæ³. Âîëî-
äèìèð çîâñ³ì íåäàëåêî â³ä’¿õàâ 
çà Áåðí, ÿê éîãî äâîêîë³ñíèé 
«ê³íü» ðàïòîì ñï³òêíóâñÿ. Â³í 
ä³ñòàâ ³íñòðóìåíòè é ïî÷àâ ðå-
ìîíò. Ó öåé ÷àñ çóïèíèâñÿ ÷î-
ëîâ³ê ñòàðøîãî â³êó.  Çàïðîïî-
íóâàâ ï³äâåçòè. Âîëîäèìèð êàæå, 
äóìàâ, òîé çàâåçå ó ìàéñòåðíþ. 
— Íàñïðàâä³, â³í ïðèâ³ç ìåíå äî-
äîìó, — ãîâîðèòü ²âàíîâ. — Äîâ-
ãî îãëÿäàâ ìîãî ðîâåðà. Ùîðàçó 

ïîâòîðþâàâ «Êàïóò!» Íàñòóïíî¿ 
ôðàçè ÿ í³ÿê íå ì³ã ïåðåäáà÷èòè. 
Â³í ïîêàçàâ íà ñâ³é âåëîñèïåä, 
à òîä³ íà ì³é ³ æåñòàìè çàïðî-
ïîíóâàâ îáì³íÿòèñÿ. Òîä³ æ íà-
ïèñàâ ïàï³ð, ÿêèì çàñâ³ä÷èâ, ùî 
âåëîñèïåä ä³éñíî ïîäàðîâàíèé, 
à íå êðàäåíèé. Â³í íå íîâèé, àëå 
äóæå çðó÷íèé, ëåãêèé. Çàâåðøèâ 
íà íüîìó ïî¿çäêó, ùå ï³âäîðîãè 
òðåáà áóëî çäîëàòè. Ó 2018-ìó 
íà íüîìó æ ïðî¿õàâ 15 êðà¿í. ² 
òåïåð êîðèñòóþñÿ.

Ó êîæí³é êðà¿í³ â³ííè÷àíèí 
íàìàãàâñÿ â³äâ³äàòè ¿õí³ ñòîëèö³ 
³ ïîáóâàòè õî÷à á â îäíîìó ì³ñ-
ö³, ùî ñèìâîë³çóº ì³ñòî. Ò³ëüêè 
â Ñòàìáóë íå âäàëîñÿ çà¿õàòè. 
Ìàº òðè àëüáîìè ç ôîòîãðàô³ÿ-
ìè, çàïèñóâàâ êîðîòê³ â³äåî, çî-
êðåìà, íà ôîí³ Åéôåëåâî¿ âåæ³, 
Áðàíäåíáóðçüêèõ âîð³ò, Êîë³çåþ, 
ñîáîðó Ñâÿòîãî Ïåòðà.

Íàéäîâøó â³äñòàíü ïðî¿õàâ 
ïî Ãðåö³¿ ³ Ôðàíö³¿. Êóïàâñÿ 
ó ìîðÿõ, á³ëÿ ÿêèõ ïðî¿æäæàâ.

— ßêîþ á êðàñèâîþ, ñèòîþ 
íå áóëà ªâðîïà, àëå ùîðàçó ìåí³ 
äóæå-äóæå õîò³ëîñÿ äîäîìó, — ç³-
çíàºòüñÿ ñï³âðîçìîâíèê.

Êîøò³â íà îäíó ïî¿çäêó 
ïàí Âîëîäèìèð 
âèòðà÷àâ ïðèáëèçíî 
â³ä 250 äî 350 ºâðî. 
Ìàéæå âñ³ âîíè éøëè 
íà ïðèäáàííÿ õàð÷³â

Володимир Іванов долав 
у Альпах підйоми і 
спуски на 70 км

ÌÀÍÄÐÈ
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КІНО

Ласкаво просимо до Акапулько
Трилер, 27.03, поч. об 11.35, 14.30, 21.55
28.03-3.04, час сеансів - за тел. 52-59-78

Давай, танцюй
Драма, 27.03, поч. о 12.20, 19.40
28.03–3.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Скажені канікули
Комедія, 27.03, поч. о 18.10
28.03–3.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Диво-парк
Анімація, 27.03, поч. о 10.00, 13.40, 17.50, 20.10
28.03–3.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

У обіймах брехні
27.03, поч. о 21.50
28.03–3.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Диво-парк
Анімація, 27.03, поч. о 12.25, 16.00

Як приборкати дракона 3: 
Прихований світ
Анімація, 27.03, поч. о 10.30, 14.00

Капітан Марвел
Пригоди, 27.03, поч. 19.45

Давай, танцюй
Драма, 27.03, поч. о 17.35

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Норм: Ключі до королівства
Пригоди, 27.03–3.04, поч. о 10.00, 12.00, 14.00

Батьки легкої поведінки
Комедія, 27.03, поч. о 16.00, 18.20

Чесний чоловік
Мелодрама, 28.03–3.04, поч. о 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Дамбо
Анімація, 27.03, поч. о 19.00, 20.20, 22.40
28.03–3.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Королівські коргі
Анімація, 27.03, поч. о 15.50, 17.50
28.03–3.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Диво-парк
Анімація, 27.03, поч. о 10.40, 11.50, 12.50, 14.00, 
15.00, 16.10, 17.10, 19.20, 21.30
28.03–3.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Абсолютно нові пригоди Аладдіна
Комедія, 27.03, поч. о 13.40
28.03–3.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Пригоди Мії та білого лева
Пригоди
27.03, поч. о 9.40, 19.50
28.03–3.04, 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 світового 
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 всесвіт-
ньовідомих 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».

«Жадан і Собаки» 
у Вінниці
Сергій Жадан та гурт 
«Собаки в космосі» 
вирушають у всеукраїн-
ський тур.
У Вінниці з концертом 
творчий тандем виступить 

29 березня у МЦ «Квадрат». Дванадцять років тому, 
в Харкові відбувся перший виступ нового ска-панк 
проекту, що об'єднав поета Сергія Жадана та гурт 
«Собаки в космосі». На час першого концерту про-
ект мав у своєму репертуарі лише три композиції й 
стільки ж прихильників у глядацькому залі. З тих пір 
«Жадан і собаки» встигли записати 4 студійні аль-
боми, дати сотні концертів в Україні, Польщі, Чехії, 
Австрії, Німеччині, Білорусі та Америці й стати од-
ним із найдрайвовіших вітчизняних рок-колективів. 
Початок концерту о 20.30, вхід — 150 грн.

Академічна хорова 
капела «Орея»
27 березня на сцені 
Вінницької обласної 
філармонії прославлений 
колектив, виступи якого 
не залишають байдужими 
слухачів не тільки України, 

але і усього світу. Володарі 9-ти Гран-прі та 30-ти 
перших місць на міжнародних хорових конкурсах, 
Академічна хорова капела «Орея».
Початок концерту о 18.30, вартість квитків — 100 грн.

Оркестр з 
програмою 
«Шампанські очі»
2 квітня вінницького гля-
дача занурять в атмосфе-
ру надзвичайної музики, 
надзвичайного виконавця. 
Естрадно-симфонічний 

оркестр під керуванням Миколи Лисенка віртуозно 
виконає відомі пісні з репертуару Кузьми Скрябіна. 
Усім відомі хіти знайшли нове звучання в концертній 
програмі «Шампанські очі». Добре знайомі всім хіти 
Кузьми Скрябіна останнім часом ми дуже багато 
чуємо в ефірі фм-станцій. Цього разу вони звучати-
муть вперше винятково голосами музичних інстру-
ментів оркестру. Адже справжні почуття іноді важко 
передати словами. Андрій Кузьменко продовжує 
дарувати радість своїй чисельній аудиторії, а його 
музика живе і «бризкає шампанським в море»…
Концерт відбудеться у Будинку офіцерів, початок 
о 19.00. Вартість квитків 139–349 грн.

«Один в Каное» 
у Вінниці
4 квітня до вінницького 
палацу мистецтв «Зоря» 
завітає український 
музичний гурт зі Львова 
«Один в Каное». Гурт 
утворився в 2010 році 

у Львові і встиг побувати з концертами в усіх 
великих містах України, виступав у Чехії, Франції, 
Англії, Білорусі, Молдові, Польщі, взяв участь 
у багатьох фестивалях. «Один в Каное» є 
першим в історії України гуртом, який виступив 
в Кембриджському університеті у Британії. Початок 
о 19.00. Вартість квитка: 190–490 грн.

Концерт гурту 
«Фіолет»
30 березня 
в молодіжному центрі 
«Квадрат» виступить
музичний колектив 
«Фіолет» з м. Луцька. 
У березні гурт вирушає 

у всеукраїнський акустичний тур, головною 
особливістю якого буде не лише музична, а й 
літературна складова концертів. Крім нової 
програми та свіжих синглів, ви почуєте всі 
кращі та давно знані пісні «Фіолету». Одна з 
найромантичніших і водночас найекспресивніших 
команд країни готує в кожному місті туру своє 
неповторне шоу із запрошеними гостями та 
сюрпризами. 
Початок о 20.00, вартість квитків — 150 грн.

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Смішні гроші
Прем'єра. Комедія
27.03, 28.03, 30.03, поч. о 18.30

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

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)67-03-20)
Вартість квитків — 30 грн
Котик та Півник
Українська казка, 
30.03, поч. об 11.00 та 13.00

Гусеня
Казка-гра, 31.03, поч. об 11.00 та 13.00

КОНЦЕРТИ ВИСТАВКИ
Музей моделей 
транспорту 
у Вінниці
У самому центрі міста 
(вул. Соборна, 64) пра-
цює унікальний музей, 
який налічує близько 

5037 моделей транспорту. Аналогів музей не має 
ні в Україні, ні в Європі. Виставка унікальна і дуже 
дорога, розподіляється на кілька частин: вантажні, 
легкові, спеціальні автомобілі, автобуси, мотоци-
кли, військова техніка ручної роботи (збірки), а та-
кож потужна колекція живих двигунів автомобілів, 
вузлів і агрегатів. Власник колекції Музею моделей 
транспорту — Олександр Вдовиченко.
Площа музею складає 180 квадратних метрів. 
У музеї в межах програми виховання дітей та 
молоді діють безкоштовні групові екскурсії для 
школярів, для решти відвідувачів вхід платний, 
але за доступними цінами — 20 грн для дорослих, 
для пенсіонерів і студентів — 10 грн.

Музей української марки 
ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української 
марки представлені одні з найцікавіших марок, 
деякі з них є лише в одному екземплярі. 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.

447867
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Комерційна 
нерухомість 
Оренда торг., офісних та 
складських приміщень, 
холодильних камер в м.Вінниця. 
Ціна: дог., тел.:(098)682-50-99, 
(0432)55-44-39 

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

А нам в гастроном "Вінниця" 
потрібен бармен. З/п 6000. 
Тел.:(068) 621-39-36, 57-00-25 

А нам в гастроном "Гроно" 
потрібна прибиральниця. Тел.:27-
19-14, (098) 258-74-40 

А нам на г-м "Гроно" терміново 
потрібні продавці. Тел.:27-19-14, 
(098) 258-74-70 

Бариста в кав'ярню. Стабільна з/п. 
5000-6000 грн. Тел.:(097)596-30-
04, (093)059-22-66 

В гастроном "Вінниця" потрібен 
формувальник тіста, з/п 9000 грн. 
Тел.:(096) 300-57-60 

В гастроном "Вінниця" потрібні 
касири та продавці. З/п 6000. 
Тел.:(068) 621-39-36, 57-00-25 

В гастроном "Гроно" потрібні 
оператори зі знанням 1С. Тел.:27-
19-14, (098) 258-74-70 

В гастроном "Київський" 
терміново потрібен ст.продавець. 
Звертатись: Тел.:66-70-75, (067) 
140-47-12 

В хлібний цех потрібен бригадир-
формувальник. З/п договірна. 
Інформація за тел. Тел.:(097) 613-
14-40 

В хлібний цех потрібен завідуючий 
виробництва. З/п договірна. 
Інформація за тел. Тел.:(097) 613-
14-40 

В хлібний цех потрібен майстер 
по виготов. короваїв. Д/р 
обов'язково. З/п 8000грн 
Тел.:(097) 613-14-40 

В хлібо-булочний цех потрібен 
кондитер. З/п 8000 грн. Тел.:(097) 
613-14-40 

В хлібо-булочний цех потрібен 
формувальник. З/п 6300 грн. 
Тел.:(097) 613-14-40 

Водій далекобійник, роб.на а/м Рено 
по Україні, бл.закордон. Бажано 
чіп,біометр.пасп. Тел.:(067)434-68-
88, (097)944-47-56 

На г-м у відділ кулінарії потрібна 
посудомийниця, з/п 4500. 
Тел.:(097) 237-94-44 

На г-м у кулінарію потрібна жінка-
кухар, до 45 р., бажано з д/р. З/п 
6000. Тел.:(097) 237-94-44 

Потрібен експедитор в хлібо-
булочний цех. З/п 6800 грн. 
Тел.:(097) 613-14-40 

Потрібні хлопці на закритий 
мангал (у гастроном) з д/р, з/п 6 
тис. грн. Тел.:(097) 237-94-44 

Продавець в алкогольний відділ. 
Г/р тижд/тижд. 6500 грн/15дн. 
Компенс. проїзду. Тел.:(097)596-
30-04, (093)059-22-66 

Sort date: 26.03.2019, №13/2019

ОГОЛОШЕННЯ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Ï’ÿòü ðîê³â òîìó 
â³äíîâëåíî Íàöã-
âàðä³þ Óêðà¿íè 

(ÍÃÓ). Ñâîº ïðîôåñ³éíå ñâÿòî 
íàöãâàðä³éö³ â³äçíà÷àþòü 26 áå-
ðåçíÿ. Ó Â³ííèö³ äèñëîêóºòüñÿ 
îäèí ç ï³äðîçä³ë³â ÍÃÓ — â³é-
ñüêîâà ÷àñòèíà 3008.

Íàïåðåäîäí³ æóðíàë³ñò RIA ïî-
áóâàâ ó ÷àñòèí³, ñï³ëêóâàâñÿ ç ïåð-
øèì êîìàíäèðîì â³ää³ëåííÿ æ³-
íî÷î¿ ñòàò³ — ñåðæàíòîì ²ðèíîþ 
Áîéêî. ×îìó âîíà, âèïóñêíèöÿ 
àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó, âèð³øèëà 
îáðàòè â³éñüêîâó ïðîôåñ³þ? ßê 
ñòàëà êîìàíäèðîì â³ää³ëåííÿ? 
Ùî ó ïëàíàõ ä³â÷èíè-ñåðæàíòà?

«ТАТО ХОТІВ СИНА, 
А НАРОДЖУВАЛИСЯ… МИ» 

Ó ²ðèíè º äâ³ ñåñòðè — ñòàðøà, 
ÿêà íèí³ ó äåêðåòí³é â³äïóñòö³, ³ 
ìîëîäøà, ó÷åíèöÿ øêîëè. Ä³â÷è-
íà êàæå, ùî ¿õí³é áàòüêî ìð³ÿâ 
ïðî ñèíà.

— Òàòî õîò³â õëîï÷èêà, à íàðî-
äæóâàëèñÿ ìè, ä³â÷àòà, — óñì³õà-
ºòüñÿ ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Âèõîâó-
âàâ íàñ, ÿê õëîïö³â. Âîäèâ ó òèð, 
íàâ÷àâ âì³ëî ñòð³ëÿòè. Çàëó÷àâ 
äî ñïîðòó. Ìàáóòü, çàáóâàâ, ùî 
ìè ä³â÷àòêà. Ó øêîë³ íà óðîêàõ 
òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ ÿ íå âèøè-
âàëà ç ä³â÷àòàìè. Éøëà ó ìàé-
ñòåðíþ ç õëîïöÿìè.

Áàòüêî ñåñòåð-Áîéê³â ñëóæèòü 
â îäí³é ç â³éñüêîâèõ ÷àñòèí. Ùî-
ïðàâäà, íå çà â³éñüêîâîþ ñïåö³-
àëüí³ñòþ. Â³í â³ëüíîíàéìàíèé 
ïðàö³âíèê. Íà ð³ê ñòàðøà â³ä 
²ðèíè ñåñòðà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó íå ï³øëà 
ïðàöþâàòè çà ôàõîì. Ïîïðîñèëà 
ó áàòüê³â äîçâîëó ñòàòè â³éñüêî-
âîþ. Òàòî äâîìà ðóêàìè ãîëî-
ñóâàâ «çà» òàêå ð³øåííÿ äîíüêè. 
Ñëóæèòü ó ò³é ñàìî ÷àñòèí³, ùî é 
²ðèíà. Íèí³ ó äåêðåòí³é â³äïóñòö³.

²ðèíà ï³øëà ïî ñë³äàõ ñòàðøî¿ 
ñåñòðè.

— Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç ïñè-
õîëîãîì íå ìîãëà çðîçóì³òè, 
÷îìó âîíà òàê äèâíî äèâèòüñÿ 
íà ìåíå, — ãîâîðèòü ²ðèíà. — Àæ 
ïîêè ïñèõîëîã íå çàïèòàëà, ÷è 
çíàþ ïðî òå, ùî íà Ñõîä³ êðà¿íè 
òðèâàº â³éíà? ×è ðàäèëàñÿ ç âè-
áîðîì ïðîôåñ³¿ ç áàòüêàìè?

Çâè÷àéíî, ðàäèëàñÿ. Áàòüêî, 
òàê ñàìî, ÿê ³ ïåðåä òèì áóëî 
ç ñòàðøîþ ñåñòðîþ, ï³äòðèìàâ 
ñåðåäóùó. Êîíòðàêò ²ðèíà ï³ä-
ïèñàëà ó 2016-ìó ðîö³.

Íà òîé ÷àñ ä³â÷àò ³ æ³íîê áðàëè 
ò³ëüêè íà îáìåæåíå êîëî ïîñàä. 
Âîíà ñòàëà òåëåôîí³ñòêîþ.

— Íàéá³ëüøå çàïàì’ÿòàëîñÿ âè-
â÷åííÿ àçáóêè Ìîðçå, — ðîçïîâ³-
äàº ä³â÷èíà. — Íèí³ ¿¿ âæå íå âè-
êîðèñòîâóþòü. Ïðèíàéìí³, ó íà-
ø³é ÷àñòèí³. ×îìó çàïàì’ÿòàëîñÿ 
Ìîðçå? Âèõîäèø íà âóëèöþ — ³ 
áóäü-ÿêèé ñèãíàë, ÷è òî äçâ³-

МОДНІ ТУФЕЛЬКИ ЗМІНИЛА 
НА ВІЙСЬКОВІ БЕРЦІ 
Гендер, мадам!  Симпатична білявка з 
вищою освітою Ірина Бойко стала першим 
командиром відділення у військовій 
частині Нацгвардії 3008. Нині вона у званні 
сержанта, але мріє про погони офіцера

íîê òðàìâàÿ, ÷è çâóê äîìîôîíà 
ó ï³ä’¿çä³, äå á ùî íå çàïèùàëî, 
ïåðåêëàäàºø íà ñëîâà.

Òåëåôîí³ñòêîþ ïðàöþâàëà 
íå äîâãî. ßê ò³ëüêè âèéøîâ íàêàç 
ïðî ãåíäåðíó ð³âí³ñòü, ïîïðîñè-
ëàñÿ íà ³íøó ïîñàäó. ¯é çàïðî-
ïîíóâàëè ïðîéòè íàâ÷àëüíó ï³ä-
ãîòîâêó íà êîìàíäèðà â³ää³ëåííÿ.

ДИПЛОМ З ВІДЗНАКОЮ 
Áîéêî ñòàëà ïåðøèì êîìàíäè-

ðîì â³ää³ëåííÿ ó â/÷ 3008. Ïåðåä 
òèì ÷îòèðè ì³ñÿö³ îïàíîâóâàëà 
íàâèêè íîâî¿ ïðîôåñ³¿ ó íàâ÷àëü-
íîìó öåíòð³ íà Ëüâ³âùèí³, äå 
ãîòóþòü ìîëîäøèõ êîìàíäèð³â.

— Ïîë³ãîí ñòàâ íàøèì äðóãèì 
ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ, — ãîâîðèòü 
ä³â÷èíà. — Òàì øë³ôóâàëè âîã-
íåâó ï³äãîòîâêó. Çãàäóâàëà áàòü-
êà, ÿê â³í íàâ÷àâ íàñ ñòð³ëÿòè. 
Éîãî óðîêè òàêè çíàäîáèëèñÿ. 
Ñòð³ëüáó âåëè ç àâòîìàòà ³ ï³ñ-
òîëåòà. Îáîâ’ÿçêîâîþ áóëà òàêîæ 
ô³çè÷íà ï³äãîòîâêà. Óñå — ÿê 
íà ñïðàâæí³é ñëóæá³. Äî òîãî 
â êàçàðì³ íå äîâîäèëîñÿ æèòè. 
Ó íàâ÷àëüíîìó öåíòð³ îäíå ç ïðè-
ì³ùåíü â³äâåäåíî äëÿ æ³íîê ³ ä³-
â÷àò. Õîäèëè â íàðÿäè, çîêðåìà, 
÷åðãóâàëè íà êóõí³.

Ïåðåä òèì, ÿê çàðàõóâàëè 
íà íàâ÷àííÿ, ñêëàäàëà òåñòè, â³ä-
òàê — âñòóïí³ ³ñïèòè. Íå âñ³ îõî÷³ 
ñòàòè êîìàíäèðàìè â³ää³ëåííÿ 
ïðîéøëè òàê³ âèïðîáóâàííÿ.

— Íàñ çàëèøèëîñÿ ò³ëüêè äå-
ñÿòåðî æ³íîê, ÿê³ ïðîõîäèëè íà-
â÷àííÿ çà ïðîãðàìîþ ï³äãîòîâêè 
ìîëîäøèõ êîìàíäèð³â, — ðîçïî-
â³äàº ñåðæàíò ²ðèíà Áîéêî.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åíí³ íàâ÷àííÿ — 

çíîâó ³ñïèòè. Âèïóñêíèêàì âðó-
÷èëè äèïëîìè. Ó ²ðèíè Áîéêî 
äîêóìåíò ç â³äçíàêîþ.

МРІЄ СТАТИ ОФІЦЕРОМ 
— Âè ñòðîãèé êîìàíäèð? — çà-

ïèòóþ ó ñåðæàíòà.
— Òàê! — áåç ðîçäóì³â â³äïî-

â³äàº ²ðèíà. — Íàéñêëàäí³øå — 
â³äïîâ³äàòè çà îñîáîâèé ñêëàä, 
çà ï³äëåãëèõ. Áóòè â³äïîâ³äàëü-
íèì çà êîãîñü âçàãàë³ íå ïðîñòî, 
à íà ñëóæá³ ñêëàäí³ñòü ïîäâ³éíà. 
Òðåáà áóòè âèìîãëèâèì.

Áîéêî êîìàíäóº â³ää³ëåííÿì 
ïðîâîäîâîãî çâ’ÿçêó âçâîäó 
çâ’ÿçêó. Â³ää³ëåííÿ íåâåëèêå — 
ï’ÿòü îñ³á, ç íèõ ÷åòâåðî æ³íîê 
³ îäèí ÷îëîâ³ê-ìåõàí³ê.

Ïåðåä ñï³ëêóâàííÿì ç êîìàí-
äèðîì ¿õí³é ï³äðîçä³ë ùîéíî ïî-
âåðíóâñÿ ç ïîë³ãîíó. Âèêîíóâàëè 
áîéîâ³ ñòð³ëüáè. Êîìàíäèð îñî-
áèñòî â³äïîâ³äàº çà òå, ÿê ï³äëåãë³ 
ïîâîäÿòüñÿ ç³ çáðîºþ. Àâòîìàò 
ó ðóêàõ ï³äëåãëîãî, à â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü — íà êîìàíäèðîâ³.

Ï³ä ÷àñ íàâ÷àíü ðîçãîðòàþòü 
çàñîáè çâ’ÿçêó. Çàáåçïå÷óþòü 
ñïåö³àëüíèì çâ’ÿçêîì íå ò³ëüêè 
÷àñòèíó. Íàäàþòü äîñòóï äî ìå-
ðåæ³ ³ç Çàõ³äíèì îïåðàòèâíèì 
êîìàíäóâàííÿì, äî ñêëàäó ÿêîãî 
âõîäèòü ¿õíÿ â³éñüêîâà ÷àñòèíà.

Ñåðæàíò Áîéêî ïëàíóº ðîñòè 
ïî ñëóæá³. Ìð³º ñòàòè îô³öåðîì. 
Êàæå, ïðè ïåðø³é ìîæëèâîñò³ 
çíîâó ïî¿äå íà íàâ÷àííÿ.

Íèí³, êð³ì íå¿, º ùå æ³íêè, ÿê³ 
êîìàíäóþòü â³ää³ëåííÿìè. ²ðè-
íà Áîéêî áóëà ïåðøîþ æ³íêîþ, 
õòî ñòàâ êîìàíäèðîì â³ää³ëåííÿ 
ó â/÷ 3008.

АННА ЛАЗУРЕНКО, 
СТАРШИЙ 
ЛЕЙТЕНАНТ, ОФІЦЕР 
ГРУПИ ІНФОРМАЦІЇ 
ТА КОМУНІКАЦІЇ:

— Після запрова-
дження гендерної 

рівності у Нацгвардії жінки мо-
жуть служити на тих само по-
садах, що й чоловіки. Раніше 
існували обмеження на вій-
ськові спеціальності для жінок. 
Тепер їх знято. Жінка може бути 
і стрільцем, і навіть гранатомет-
ницею. Багато чого залежить від 
неї самої, а також від наявності 
вакантних посад.
Нині у нашій частині нарахо-
вується майже 70 осіб жіночої 
статі. На службу прийшли з 
різних професій. Кожну з них 
характеризує особлива відпо-

відальність за виконання по-
кладених обов’язків.
Охочі стати у стрій нацгвардійців 
як жінки, так і чоловіки, мають 
звернутися до заступника ко-
мандира по роботі з особовим 
складом. Він перший, хто зна-
йомиться з претендентом під час 
співбесіди. Якщо людина відпо-
відає необхідним критеріям, її 
направляють у відділ кадрів. 
Там визначають посаду, на якій 
має намір служити. Якщо немає 
вакансії, пропонують іншу по-
саду. Кандидат у нацгвардійці 
обов’язково проходить тесту-
вання і співбесіду у психолога. 
Треба також скласти нормати-
ви з фізичної підготовки. Далі 
атестаційна комісія направляє 
претендента на проходження 
військово-лікарської комісії.

Поділу на чоловічі і жіночі посади вже немає 

Сержант Бойко планує стати офіцером. 
Каже, при першій можливості знову поїде на навчання
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕНА ПАВЛОВА, БЛОГЕРКА
Якщо віднайти у погребі з минулого року сік березовий, що вистоявся 
на сушні та пшоні, а тоді сховався і чекав на тебе, та й залити ним 
невеликі пружні та хрусткі яблучка, то вийде новий кулінарний 
експеримент на тему #подільська_кухня, відродження традицій.

ПРЕС-СЛУЖБА 
УКРГАЗБАНКУ

Í å ù î ä à â í î 
Óêð ãàçáàíê â³äíî-

âèâ ïðîãðàìó «Òåïë³ 
êðåäèòè» äëÿ óêðà¿íö³â òà ÎÑÁÁ 
³ç êîìïåíñàö³ºþ â³ä äåðæàâè. ² 
ïåðøèé òèæäåíü ¿¿ ðåàë³çàö³¿ 
áóâ íàïðî÷óä ðåçóëüòàòèâíèì — 
áëèçüêî 200 ðîäèí çàëó÷èëè 8 ìëí 
ãðí íà åíåðãîåôåêòèâí³ çàõîäè.

Àäæå íèí³ ïèòàííÿ åêîíîì³¿ 
åíåðãîðåñóðñ³â ïîñòàâëåíî äóæå 
ãîñòðî ÿê íà äåðæàíîìó ð³âí³, 
òàê ³ íà ð³âí³ êîæíî¿ îêðåìî¿ 
ðîäèíè. Äåðæàâíà ïðîãðàìà 
«Òåïë³ êðåäèòè» ñòàëà âàæëèâèì 
êðîêîì ó âïðîâàäæåíí³ åíåðãî-
åôåêòèâíèõ çàõîä³â ó æèòëîâèõ 
áóäèíêàõ.

Êð³ì òîãî, äîñâ³ä ºâðîïåé-
ñüêèõ êðà¿í ïðîäåìîíñòðóâàâ, 
ùî çàâäÿêè ïîä³áí³é ïðîãðà-
ì³ ïîïèò íà åíåðã³þ çíà÷íî 
çìåíøèâñÿ ÷åðåç óíèêíåííÿ ¿¿ 
ìàðíóâàííÿ òà âïðîâàäæåííÿ 
åíåðãîçáåð³ãàþ÷èõ çàõîä³â.

Äåðæàâíèé Óêðãàçáàíê âæå 
çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå íà ðèíêó 
ó ñòàòóñ³ ïðîâ³äíîãî Åêî-áàíêó, 
ÿêèé ï³êëóºòüñÿ ïðî äîâê³ëëÿ òà 
óêðà¿íö³â, ô³íàíñóþ÷è ïðîåêòè 
ç åíåðãîåôåêòèâíîñò³ òà åíåð-
ãîçáåðåæåííÿ.

Åíåðãîåôåêòèâí³ñòü — öå ³ñ-
òîð³ÿ ïðî ì³í³ì³çàö³þ âèòðàò 
êîæíîãî îêðåìîãî ãðîìàäÿíèíà, 
à çà ðàõóíîê ö³º¿ æ åêîíîì³¿ — 
äîñÿãíåííÿ âëàñíî¿ åíåðãåòè÷-
íî¿ íåçàëåæíîñò³.

Ïðî òå, ùî çàâäÿêè åíåðãîå-
ôåêòèâíèì çàõîäàì ìîæíà çàî-
ùàäæóâàòè íà êîìóíàëüíèõ ïëà-
òåæàõ âäâ³÷³ ³ íàâ³òü á³ëüøå, âæå 
íà âëàñíîìó äîñâ³ä³ ïåðåñâ³ä-
÷èëèñÿ é ÎÑÁÁ ³ç ð³çíèõ ì³ñò 
Óêðà¿íè. Á³ëüøå òîãî, óòåïëåííÿ 
áóäèíê³â — öå ùå é âèã³äíà ³í-
âåñòèö³ÿ ó âëàñíó íåðóõîì³ñòü, 
àäæå òàêå æèòëî çá³ëüøóºòüñÿ 
ó âàðòîñò³ íà 30–40%.

Îäíàê âàæëèâèì º òîé ôàêò, 
ùî ñåðåä íèçêè åíåðãîîùàäíèõ 
çàõîä³â íàéá³ëüøó åêîíîì³þ 
åíåðãîñïîæèâàííÿ íàäàñòü ò³ëü-
êè êîìïëåêñíå óòåïëåííÿ áóäèí-
êó. Ï³ñëÿ óñ³õ çàõîä³â åêîíîì³ÿ 
íà ñïëàò³ êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â 
º ñóòòºâîþ äëÿ êîæíîãî ìåøêàí-
öÿ òàêîãî áóäèíêó, àäæå âèêî-
ðèñòàííÿ òåïëîâî¿ åíåðã³¿ ñêîðî-
÷óºòüñÿ â ñåðåäíüîìó íà 30–50%.

Çà âåñü ÷àñ ä³¿ ïðîãðàìè Óê-
ðãàçáàíê ñòàâ àáñîëþòíèì ë³äå-
ðîì ó íàäàíí³ åíåðãîåôåêòèâíèõ 
êðåäèò³â ÎÑÁÁ òà ÆÁÊ. Áàíê 
âèäàâ 1 127 êðåäèò³â íà ñóìó 
344,8 ìëí ãðí. À öå, ïî-ïåðøå, 

ïîëîâèíà â³ä óñ³õ âèäàíèõ êðå-
äèò³â â Óêðà¿í³, à òàêîæ 40% 
çà îáñÿãîì ô³íàíñóâàííÿ. Âàæ-
ëèâî çàçíà÷èòè, ùî òàê³ êë³ºíòè 
º íàäçâè÷àéíî â³äïîâ³äàëüíèìè 
òà äèñöèïë³íîâàíèìè — æîä-
íîãî ïðîáëåìíîãî êðåäèòó ÷è-
òî ïðîñòðî÷åíîãî. ², çâè÷àéíî, 
òàêèì êë³ºíòàì äåðæàâíèé 
Óêðãàçáàíê ïðîïîíóº ëîÿëüí³ 
óìîâè êðåäèòóâàííÿ, íàïðèêëàä, 
â³äñóòí³ñòü çàñòàâè, çíèæåí³ 
ñòàâêè, 0% âëàñíèé âíåñîê.

«Ñâî¿ì êë³ºíòàì ìè ïðîïîíó-

ºìî çðó÷í³ óìîâè êðåäèòóâàííÿ 
íà ïðèäáàííÿ åíåðãîåôåêòèâíî-
ãî îáëàäíàííÿ é ìàòåð³àë³â — â³ä 
10 òèñ. ãðí äî 10 ìëí ãðí, ñòðî-
êîì äî 10 ðîê³â — à öå ºäèíà 
îïö³ÿ ñåðåä áàíê³â íà ñüîãîäí³.

Çàçâè÷àé òàê³ êðåäèòè îáñëóãî-
âóþòüñÿ ³ ïîâåðòàþòüñÿ øâèäøå 
çàïëàíîâàíîãî ñòðîêó», — çàçíà-
÷èâ ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè 
ïðàâë³ííÿ Óêðãàçáàíêó Àíäð³é 
Êðàâåöü ï³ä ÷àñ ïðåñ-êîíôåðåíö³¿, 
ïðèóðî÷åíî¿ äî ñòàðòó íîâîãî åòà-
ïó äåðæïðîãðàìè.

Íà ïî÷àòêó ïðîãðàìè íàé-
àêòèâí³øå óòåïëþâàëèñÿ ÎÑÁÁ 
³ç Ñ³÷åñëàâñüêî¿ (Äí³ïðîïå-
òðîâñüêî¿) îáëàñò³, ÿêà îäðàçó 
ïî÷èíàþ÷è ç 2017 ðîêó ïîñòó-
ïèëàñÿ Ð³âíåíñüê³é. Äî ðå÷³, 
îñòàííÿ é äîñ³ º àáñîëþòíèì 
ë³äåðîì çà ê³ëüê³ñòþ «òåïëèõ» 
êðåäèò³â. Çàãàëîì ó 2018 ðîö³ 
äî òð³éêè ë³äåð³â äîëó÷èëèñÿ ³ 
ï³âäåíí³ ðåã³îíè — Îäåùèíà òà 
Õåðñîíùèíà. 

À íàéá³ëüø³ â Óêðà¿í³ ïðî-
åêòè ç ïîâíî¿ òåðìîìîäåðí³çà-
ö³¿ áóäèíê³â — ó Êèºâ³ (ìàéæå 
íà 10 ìëí ãðí) òà ó Ëóöüêó 
(3,5 ìëí ãðí) âæå çàáåçïå÷è-
ëè ìåøêàíöÿì áàãàòîïîâåðõ³-
âîê ñóòòºâó åêîíîì³¿ íà ñïëàò³ 
êîìóíàëüíèõ ïëàòåæ³â. Àäæå 
çàì³íèâøè ñòàð³ â³êíà, äâåð³, 
âñòàíîâèâøè ³íäèâ³äóàëüíèé 
òåïëîâèé ïóíêò, óòåïëèâøè 
áóä³âëþ ççîâí³ — âè çíà÷íî 
çíèæóºòå ñïîæèâàííÿ òåïëîâî¿ 
åíåðã³¿ ùîíàéìåíøå íà 30%, 
à ³íêîëè òàêà åêîíîì³ÿ äîñÿ-
ãàº ³ 70%. Òîæ íå âàðòî íåõòó-
âàòè òàêèì øàíñîì — çðîáèòè 
âëàñíå æèòëî ìàêñèìàëüíî 
åíåðãîåôåêòèâíèì, âèòðàòèâøè 
íà öå ì³í³ìóì êîøò³â çàâäÿêè 
äîñòóïíèì óìîâàì êðåäèòóâàí-
íÿ òà êîìïåíñàö³¿ â³ä äåðæàâè.

Жити краще — сплачувати менше

447075

МАР’ЯНА 
НЕЧИПОРЕНКО, 
ПОЛІТИЧНИЙ 

ОГЛЯДАЧ

Ó ê ð à ¿ í ñ ü ê à 
âëàäà íå íàäàº ïðî-

áëåìàì åêîëîã³¿ æîäíî¿ óâàãè. 
Íàâ³òü á³ëüøå, êð³çü ïàëüö³ äè-
âèòüñÿ íà äèêóíñüê³ âèðóáêè 
ë³ñó, çàáðóäíåííÿ ïèòíî¿ âîäè, 
íå êîíòðîëþº øê³äëèâ³ âèêè-
äè ïðîìèñëîâèõ ï³äïðèºìñòâ, 
íå áîðåòüñÿ ç³ ñòèõ³éíèìè ñì³ò-
òºçâàëèùàìè, äîçâîëÿº ïðîäàâà-
òè óêðà¿íöÿì ïðîäóêòè ç³ øê³ä-
ëèâèì õ³ì³÷íèìè äîì³øêàìè, 
ÿê³ çàáîðîíåí³ áóäü-äå â ªâðîï³.

Ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ öå ìîæ-
íà çì³íèòè — àäæå ìåíøå, í³æ 
çà òèæäåíü ìè âèáèðàòèìåìî íî-
âîãî Ïðåçèäåíòà. Â³ä éîãî ïîë³-
òè÷íî¿ âîë³ çàëåæèòü ó òîìó ÷èñë³ 
é åêîëîã³÷íå ìàéáóòíº Óêðà¿íè. 
Îòîæ ìè ïðîàíàë³çóâàëè ïðî-
ãðàìè òðüîõ íàéðåéòèíãîâ³øèõ 
êàíäèäàò³â, ùîá çðîçóì³òè, õòî 
³ ùî ïðîïîíóº.

Ïîêè ùî ä³þ÷èé ïðåçèäåíò 
Ïåòðî Ïîðîøåíêî íàâ³òü íå ïðè-
õîâóº, ùî íå áóäå çàéìàòèñÿ 
öèìè ïðîáëåìàìè â òîìó ðàç³, 
ÿêùî éîãî îáåðóòü íà äðóãèé 
òåðì³í. À ÿê ùå ïîÿñíèòè, ùî 
ïðîáëåìè çàõèñòó äîâê³ëëÿ òà 
åêîëîã³¿ íàâ³òü íå çíàéøëè ñâîãî 
â³äîáðàæåííÿ â éîãî ïðîãðàì³?

Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé îïåðóº 
ãàñëàìè, ïðàâèëüíèìè çà ñâîºþ 
ñóòòþ, àëå áåç æîäíîãî ðîçóì³í-
íÿ, ÿê ¿õ ðåàë³çóâàòè. Â³í ïðîïî-
íóº òå, ùî çàïðîïîíóâàâ áè íà-
â³òü øêîëÿð, õî÷ òðîõè îá³çíàíèé 
â ïèòàííÿõ åêîëîã³¿. Çåëåíñüêèé 
ìð³º ïðî ñîðòóâàííÿ òà ïåðåðîá-
êó ñì³òòÿ, â³äìîâó â³ä ïëàñòèêó, 
êîíòðîëü çà âèðóáêîþ ë³ñ³â, çà-
áðóäíåííÿì ð³÷îê, âèñíàæåííÿì 
÷îðíîçåì³â. Àëå æîäíîãî ðåàëü-
íîãî ìåõàí³çìó âïðîâàäæåííÿ 
òàêèõ ïðîãðàì íå íàâîäèòü. Òà-
êîæ â³í ïåðåêîíàíèé, ùî ï³ñëÿ 
âïðîâàäæåííÿ ºâðîïåéñüêèõ 
ñòàíäàðò³â âèðîáíèöòâà, Óêðà¿-
íà ñòàíå «ñâ³òîâèì åêîëîã³÷íèì 
ïðîäîâîëü÷èì ñóïåðìàðêåòîì».

Íàòîì³ñòü, Þë³ÿ Òèìîøåíêî 
çàïðîïîíóâàëà ôàõîâó ïðîãðà-
ìó çàõèñòó åêîëîã³¿, äî ñòâîðåííÿ 
ÿêî¿ äîëó÷èëèñÿ êðàù³ åêñïåðòè. 
Çàáåçïå÷èòè åêîíîì³÷íå çðîñòàí-
íÿ áåç øêîäè äëÿ äîâê³ëëÿ äî-
çâîëèòü ïåðåõ³ä â³ò÷èçíÿíî¿ åêî-
íîì³êè íà öèðêóëÿðíó ìîäåëü.

Äëÿ ïî÷àòêó íåîáõ³äíèé ì³æ-
íàðîäíèé àóäèò âñ³õ äæåðåë 
çàáðóäíåííÿ ïîâ³òðÿ, âîäè òà 
çåìë³ íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ êðà¿-
íè. Äàë³ «Íîâèé Êóðñ Óêðà¿íè» 
ïåðåäáà÷àº âèä³ëèòè ï³ëüãîâ³ 
êðåäèòè íà ìîäåðí³çàö³þ òèõ 
ï³äïðèºìñòâ, ÿê³ º íàéá³ëüøè-
ìè çàáðóäíþâà÷àìè äîâê³ëëÿ. 

Ñòàâêè çà òàêèìè êðåäèòàìè 
(3% ð³÷íèõ) ìàþòü ñòèìóëþâàòè 
âëàñíèê³â ðîáèòè ñâî¿ ï³äïðè-
ºìñòâà åêîëîã³÷íèìè, àäæå ÿêùî 
ìîäåðí³çàö³ÿ íå áóäå ïðîâåäåíà 
ó âñòàíîâëåí³ ì³í³ìàëüí³ òåðì³íè, 
ï³äïðèºìñòâà áóäóòü çàêðèâàòèñÿ 
àáî îáêëàäàòèñÿ çíà÷íèìè øòðà-
ôàìè.

Ùîá êîíòðîëþâàòè ÿê³ñòü ïèò-
íî¿ âîäè òà õàð÷îâèõ ïðîäóêò³â, 
«Íîâèé Êóðñ Óêðà¿íè» ïåðåä-
áà÷àº ñòâîðåííÿ ïî âñ³é êðà¿í³ 
ìåðåæ³ ñïåö³àë³çîâàíèõ ëàáîðà-
òîð³é. Âèëó÷àòèìóòü ãåíåòè÷íî-
ìîäèô³êîâàíó ïðîäóêö³þ, íåïðè-
äàòíó äëÿ âèêîðèñòàííÿ âîäó òà 
íåÿê³ñí³ ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ.

Çà âèðîáíèöòâî íåÿê³ñíî¿ âîäè 
÷è ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ áóäå 

âñòàíîâëåíà ñóâîðà êðèì³íàëüíà 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü. Òðó¿ø ëþäåé — 
â³äïðàâëÿéñÿ ó â’ÿçíèöþ.

Þë³ÿ Òèìîøåíêî íà çàêîíî-
äàâ÷îìó ð³âí³ êàòåãîðè÷íî çà-
áîðîíèòü âèðóáêó ë³ñ³â. Òàêîæ 
âîíà ïëàíóº ïîíîâèòè ïðîãðàìó 
çàë³ñíåííÿ òåðèòîð³é, ÿêà ä³ÿëà 
â Óêðà¿í³ äî 1991 ðîêó.

Ìàéáóòíº — çà «çåëåíèìè» 
òåõíîëîã³ÿìè. Ì³æíàðîäí³ îð-
ãàí³çàö³¿ ñüîãîäí³ àêòèâíî ô³íàí-
ñóþòü çàïðîâàäæåííÿ àëüòåðíà-
òèâíèõ äæåðåë åíåðãåòèêè. Â³ä 
öüîãî ìîæóòü âèãðàòè ³ íàñåëåí-
íÿ, ³ ïðåäñòàâíèêè ñåðåäíüîãî 
òà ìàëîãî á³çíåñó. Ïðèíàéìí³, 
âëàäà óñ³ëÿêî ñïðèÿòèìå ðîç-
âèòêó «çåëåíî¿» åíåðãåòèêè. Öå 
íå ëèøå äàñòü çìîãó îòðèìóâà-

òè äåøåâó åíåðã³þ òà çàðîáëÿòè 
íà òîìó, ùîá ïðîäàâàòè ¿¿ íàä-
ëèøîê äåðæàâ³, àëå é ñïðèÿòèìå 
çìåíøåííþ âèêèäó ïàðíèêîâèõ 
ãàç³â.

Â ì³ñòàõ äîäàòêîâî ñòâîðÿòü 
óìîâè äëÿ çá³ëüøåííÿ çåëåíèõ 
çîí, ïàðê³â, ³íôðàñòðóêòóðè äëÿ 
âåëîñèïåä³â, åëåêòðîìîá³ë³â òà 
åêîëîã³÷íîãî ãðîìàäñüêîãî òðàí-
ñïîðòó. Âëàäà ñïðèÿòèìå ìîäåð-
í³çàö³¿ ìåãàïîë³ñ³â çà ïðèíöèïîì 
«ðîçóìíå ì³ñòî».

Òå, ùî ñüîãîäí³ º ïðîáëåìîþ, 
ìàº ñòàòè äæåðåëîì ïðèáóòê³â. 
Çàì³ñòü òîãî, ùîá ñòâîðþâàòè 
íîâ³ ïîë³ãîíè äëÿ ïîáóòîâîãî 
ñì³òòÿ, íåîáõ³äíî ñòâîðèòè ìå-
ðåæó ïåðåðîáíèõ çàâîä³â. Öå 
íå ëèøå âèð³øèòü ïðîáëåìó 
íåñàíêö³îíîâàíèõ ñì³òòºçâàëèù, 
àëå é äîçâîëèòü ì³ñöåâèì ãðîìà-
äàì çàðîáëÿòè, çäàþ÷è âòîðèííó 
ñèðîâèíó íà ïåðåðîáêó. Ñîðòó-
âàòè ñì³òòÿ ìàº ñòàòè âèã³äíî, 
à ëþäè ìàþòü æèòè â ÷èñò³é 
êðà¿í³.

Òîæ, õòî ç êàíäèäàò³â íàé-
êðàùå îï³êóºòüñÿ åêîëîã³÷íèìè 
ïðîáëåìàìè Óêðà¿íè ³ çäàòåí ¿õ 
âèð³øèòè — ðîáèòè âèñíîâêè 
âàì. Ìè æ ñïîä³âàºìîñü, ùî äî-
ïîìîãëè âàì çðîáèòè ñâ³é âèá³ð 
âèâàæåíî. Íàãàäàºìî, âèáîðè 
Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè çàïëàíîâàí³ 
íà 31 áåðåçíÿ.

В Україні хочуть мінімізувати екологічні проблеми
БЛОГ
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ОВЕН 
Можна чекати романтичні 
пригоди, варто розрахову-
вати на незабутні враження. 
Кульмінація напруження 
пристрастей можлива ближ-
че до вихідних. Постарайте-
ся до цих пір не перегоріти.

ТЕЛЕЦЬ 
Вам може знадобитися 
певний час на самоті, щоб 
створити новий прива-
бливий образ. Доведеться 
оновлювати свій гардероб і 
міняти світовідчуття. 

БЛИЗНЮКИ 
Ваш обранець зізнається вам 
у коханні, ваші почуття силь-
ні і взаємні. Між вами буде 
все дуже ніжно і пристрасно. 
Так що, чим більше у вас 
буде спілкування, тим краще.

РАК 
Ви у відмінній формі, маєте ви-
гляд яскравий і модний. Зміна 
іміджу спричинить запамо-
рочливий успіх у протилежної 
статі. Четвер і п'ятниця — від-
мінний час для побачень.

ЛЕВ 
Ваша щирість і відвертість 
дозволять коханій людині 
зрозуміти вас і стати ще 
ближче. У вівторок ви 
зможете обговорити ваше 
майбутнє спільне життя. 

ДІВА 
У вашого партнера може 
з'явитися резонна підстава для 
ревнощів. Якщо вам не по-
трібні проблеми, докладіть 
всіх зусиль для того, щоб на-
віть не дивитися в бік спокуси.

ТЕРЕЗИ 
На початку тижня з'ясування 
стосунків призведе лише 
до взаємного виплеску емо-
цій, а розуміння ви зможете 
досягти тільки за допомогою 
турботи і довіри. 

СКОРПІОН 
Якщо ви відчуваєте, що 
стосунки вашої пари глибокі 
і сповнені любові, то цей 
тиждень як можна краще 
підходить для того, щоб зва-
житися на рішучий крок. 

СТРІЛЕЦЬ 
Обставини можуть вимагати 
від вас тимчасової незалеж-
ності. Ваша завантаженість 
на роботі може засмутити 
кохану людину. Намагайтеся 
їй дзвонити, пишіть ніжні 
повідомлення. 

КОЗЕРІГ 
У понеділок сварка з коха-
ною людиною загрожує охо-
лодженням. Не виключено, 
що шукати розради ви обоє 
будете на стороні. Постарай-
теся знайти причину ваших 
образ і позбутися її.

ВОДОЛІЙ 
Не виключені проблеми і 
розчарування в коханні. Але 
спокусі образитися на весь 
світ в цілому і на кожного 
його представника окремо 
краще не піддаватися.

РИБИ 
Схоже, ви занадто прагма-
тичні, щоб повірити в любов 
і романтику. Зробіть над 
собою зусилля, підіграйте 
своєму обранцю, адже він 
намагався від щирого серця.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 28 БЕРЕЗНЯ – 3 КВІТНЯ

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ,  ПСИХОЛОГ

— Ревность — точно такая же 
эмоция, как и все остальные. 
Мы предполагаем, что все 
эмоции, которые испыты-
ваем, несут в себе какую-то 
функцию. Так и с ревностью. 
Основная функция ревно-

сти — это показать человеку, что в его от-
ношениях есть вероятность угрозы, которая 
может эти отношения разрушить. Эта угро-

за может быть, как внутри отношений, так 
и внутри человека. И тут есть одно «но». 
Никто не сказал, что эмоция, которую мы 
испытываем, адекватна, т. е. не факт, что 
у нас есть на неё основания. Именно по-
этому первое, что мы делаем при появле-
нии какой-то негативной эмоции — это про-
веряем ее на адекватность. То есть, какие 
сейчас есть основания полагать, что в этих 
отношениях есть угроза? Может, партнёр 
стал больше проводить с кем-то времени, 

может вас насторожит общение с кем-то, 
которое сильно похоже на флирт. Если вы 
проверили уместность ревности, и там дей-
ствительно идет речь об угрозе отношений, 
на месте ревности появится обида. Потому 
что ревность имеет место только тогда, когда 
есть догадки. Когда у вас есть факты, это 
уже не ревность. С другой стороны, легко 
может быть такое, что человек себя просто 
накрутил и эта проверка на факты также по-
может сбросить пар.

Комментарий эксперта

Çàìå÷àòåëüíîå ñðàâíåíèå ñ èç-
áåãàíèåì ïðîáëåì äåìîíñòðè-
ðóåò ñòðàóñèíàÿ çàäíèöà, êîòî-
ðàÿ òîð÷èò íàðóæó, â òî âðåìÿ, 
êîãäà ãîëîâà ñïðÿòàëàñü â ïåñ-
êå. ß íè÷åãî íå âèæó, ÿ íè÷åãî 
íå ñëûøó, çíà÷èò, íè÷åãî íå ïðî-
èñõîäèò. Äà?

САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДРУГ 
Îäèí ìîìåíò. Åñëè âû â ñëó-

÷àå èçìåíû ëþáèìîãî ÷åëîâåêà 
ãîòîâû ðàçâåðíóòüñÿ íà 180 ãðà-
äóñîâ è èñ÷åçíóòü èç åãî æèçíè — 
ðåâíîâàòü è ïðàâäà íåò ñìûñëà. 
À åñëè íåò, òîãäà íå çàðûâàéòåñü 
â ïåñîê èëëþçèé, ÷òî âñå õîðî-
øî — è ýòî ïðîéäåò. Êîãäà åñòü 
âîçìîæíîñòü äåéñòâîâàòü è êàê-
òî âëèÿòü íà ñâîþ æèçíü — äåé-
ñòâóéòå è âëèÿéòå.

Ñàìàÿ ðàñïðîñòðàíåííàÿ ñèòóà-
öèÿ. Ó âàøåãî ïàðòíåðà ïîÿâèëñÿ 
äðóã, êîíå÷íî æå, ïðîòèâîïîëîæ-
íîãî ïîëà. Âðîäå áû íîðìàëüíàÿ 
ñèòóàöèÿ, ÷òî òóò òàêîãî. Íî äðó-
æàò îíè óæ î÷åíü òåñíî, ïåðåïèñ-
êè, âñòðå÷è çà êîôå, ðàçãîâîðû, 
øóòêè. Îäíèì ñëîâîì, âðåìÿ 
ïðîâîäÿò âìåñòå è ìíîãî. Âàøè 
äåéñòâèÿ? Ñëîæíî, ïðàâäà? Áîëü-
øèíñòâî òîæå çàñòûâàåò â ñòó-
ïîðå — êóäà áåæàòü, ÷òî äåëàòü, 
íå çíàþò. Êàçàëîñü áû, êàæäûé 
÷åëîâåê èìååò ïðàâî íà ñâîé êðóã 
äðóçåé è çíàêîìûõ. È âû òîæå, 
äà. Íî ïîäëàÿ ìûñëèøêà íå äàåò 
óñíóòü — äðóã òàì íà ñòîðîíå èëè 
óæå íå äðóã, à ìîæåò áûòü ïðàê-
òè÷åñêè íå äðóã, à â ïðîöåññå.

Ìîæíî íå ëåçòü ê ñâîåìó ïàðò-
íåðó ñî ñâîèìè óìîçàêëþ÷åíèÿ-
ìè è ïðîñòî ïîíàáëþäàòü çà ðàç-
âèòèåì ñèòóàöèè. Ñî âðåìåíåì, 
ïðàâäà, ïðèõîäèò ïîíèìàíèå, 

÷òî ïîäîáíàÿ èññëåäîâàòåëüñêàÿ 
äåÿòåëüíîñòü çàáèðàåò íåìàëî 
ðåñóðñîâ êàê âðåìåííûõ, òàê 
è íåðâíûõ, à íà âûõîäå èíôîð-
ìàöèè ó âàñ íîëü, èëè èñêàæåí-
íàÿ äî íåóçíàâàåìîñòè. Êðîìå 
òîãî, «ïîäðàáàòûâàÿ» Øåðëîêîì 
Õîëìñîì, âåëèêà âåðîÿòíîñòü 
ñåáÿ ñëèòü. Êàê? ×óâñòâîì ñà-
ìîóíè÷èæåíèÿ. Âñå-òàêè äîâîëü-
íî óíèçèòåëüíî áûòü èùåéêîé 
â ñîáñòâåííîì «äîìå», äà è ïàðò-
íåðà ìîæíî âîçíåíàâèäåòü.

Ïðàâäà, íè÷åãî íå äåëàòü — ýòî 
åùå õóæå.

КАЧЕЛИ — УЙТИ ИЛИ 
ОСТАТЬСЯ 

Ñàìàÿ áîëüøàÿ ïðîáëåìà ðåâ-
íèâöåâ — ýòî ñåðüåçíîãî ïîâîäà 
âðîäå áû êàê íå âèäíî, à ÷òî-òî 
ñâåðáèò. Ïîâåðèòü îùóùåíèÿì 
â òàêîì ðàçäðàå äîâîëüíî ñëîæ-
íî, äà è îòíîøåíèÿ, êîòîðûì 
ìîæåò áûòü íå îäèí ãîä, èç-çà 
áàíàëüíîé ðåâíîñòè (âîçìîæ-
íî, ëîæíîé) òåðÿòü íå õî÷åòñÿ. 
È íà÷èíàþòñÿ ýìîöèîíàëüíûå 
êà÷åëè, âîêðóã îäíè ïðîòèâîðå-
÷èÿ, è ÷òîáû óñòîÿòü íà íîãàõ, 
÷åëîâåê íà÷èíàåò ñåáå âðàòü. 
Òî åñòü âûáèðàåò îäíó âåðñèþ 
(êàê ïðàâèëî, áîëåå ïðèÿòíóþ 
äëÿ ñâîåé ñàìîîöåíêè) ñîáûòèé.

Íà ðåøèòåëüíûå øàãè, òèïà 
ïîñêàíäàëèòü, ðàçîðâàòü îòíî-
øåíèÿ, íàéòè ñåáå òîæå «äðóãà» 
æåðòâà ðåâíîñòè ïîéòè íå ìîæåò. 
Ïîòîìó ÷òî ðåàëüíîñòè íå âèäèò. 
À ÷òîáû åå óâèäåòü, êà÷åëè íàäî 
íå îñòàíàâëèâàòü — íàïðîòèâ ðà-
çîãíàòü. Íî ïîäæèëêè äðîæàò —  
âûÿñíÿòü îòíîøåíèÿ — ýòî æå 
ôó-ôó. È òîãäà íà ïîìîùü ïðè-
õîäÿò «ñîâåò÷èêè».

РЕВНУЕТ — ЛЮБИТ, ИЛИ 
УНИЖАЕТ НЕДОВЕРИЕМ?
Выбор  Есть девушки и парни, которые 
считают себя выше этого и выбирают вообще 
не ревновать. Да, это лучше, и вроде бы как 
поспокойнее. Хотя работает такой метод 
в одном единственном случае — повода нет. 
Во всех остальных со временем рвет крышу, 
и проблема, которую вы «великодушно» 
от себя скрывали, валит с ног

ЧТО ТЕБЕ НЕ ХВАТАЕТ?
То есть совет номер один — поговорите со своим спутником по душам. 
На самом деле вы хотите получить четкую инструкцию действий, чтобы, 
воплотив ее в жизнь, ваш любимый человек обратно бы влюбился. А теперь 
задайте себе вопрос, вы можете по заказу влюбиться? Вот есть перечень 
условий — его выполнили для вас, как ощущения? Уже горите?

Почему вредно 
Когда вы обращаетесь с вопросом — что тебе не хватает, готовьтесь слушать парочку претензий: ты слишком 
толстый/ая, ты плохо ко мне относишься, ты слишком много времени уделяешь работе, а не мне, или, да все ок 
и дело не в тебе. Ну откуда человеку знать, почему он вас не хочет. Ну так вот просто сложилось. И даже если вы 
похудеете, бросите работу, не будете отсвечивать — толку. Вы станете очень хорошим, но хотят ведь не за это. 
Всегда, когда вас не очень желают, а кого-то желают больше, нет смысла вопрошать «почему?» Потому что…

РАБОТА НАД СОБОЙ 
Самосовершенствоваться никогда не вредно — даже полезно. Правда, делать 
это нужно постоянно, а не в момент караула — любимый/ая нашел другую/го. 
Потому что, пока вы становитесь идеалом, отношения вашего спутника набирают 
обороты. Чем больше ваш партнер общается с «другом», тем больше появляется 
эмоциональных привязок, точек соприкосновения, а также общих тем и влечения.

Не стоит думать, что прежде чем влюбиться в нового «друга», ваш партнер должен разлюбить вас. 
Не появляется в сердце человека пустота, которую с успехом заполняет другой человек. Вас могут 
еще любить и уже быть готовым любить другого. Незаменимых, как говорится, нет, и это суровая 
правда жизни, что в работе, что в отношениях.

Почему вредно 
Важно помнить, что общение на стороне — это потенциальная угроза вашим отношениям. И думать «пусть 
дружат», ведь любят меня, а значит ревновать глупо — это глупо. Ну пока возможно любит, а пообщается 
с другим человеком — разлюбит. И чего?

ДАТЬ ТО, ЧТО ДАЕТ ДРУГАЯ (ДРУГОЙ) 
Этот совет самый «мудрый». Правда, возникает вопрос — как это сделать, 
и почему раньше не давали? Жадные очень? Самим не смешно? Неужели, если 
вы станете выглядеть как его порно фантазия (возможно вы в курсе, какая она, 
как знать), ваш партнер вдруг такой: ого, а моя то ниче так, я б вдул. Неужели 
вы думаете, что желания можно упаковать и по надобности доставать, 

удовлетворять, таким образом снизить поисковую деятельность. Ну бред.

Почему вредно 
Просто представьте. Девушка заинтересовалась качком, таким в трицепсах и бицепсах. И вот ее партнер 
подумал: чем я хуже? и пойду тягать гири (что, кстати, очень даже хорошо, просто цель скорректировать 
надо) завоюю свою женщину обратно. Ну и пошел… Только-только стал на дорогу к идеалу любимой, а она 
задротом в очках увлеклась. Не задолбетесь меняться?

ЧТО ДЕЛАТЬ СТОИТ 
1. Выяснить, насколько 
общение с третьим 
лицом близкое 
Если ваш партнер 
общительный человек, 
это одно. Но если один 

из его друзей стал слишком близок, то это 
уже большой интерес к конкретному чело-
веку и вполне возможно взаимный.

Если информации 
не дают или близость 
подтверждена, про-
сите прекратить, 
а то и требуйте. 
Тут нужен ультиматум. 

Без блефа. Если говорите, иначе уйду — 
уходите.

2. Просите больше 
информации 
Скажите честно: есть по-
дозрения, и что вы про-
тив слишком близкого 
друга. А потому хотите 

видеть подробности общения, переписки, 
например (орать не надо, особенно, если 
догадки, всего лишь догадки).

4. Будьте готовы 
к войне 
Прятать голову в песок 
бесполезно, у вас про-
блема. Не избегайте 
открытого конфликта, 

так как он все равно будет развиваться 
скрыто и рушить ваши отношения.

ПЕРЕЧЕНЬ, ЧЕГО НЕ СТОИТ ДЕЛАТЬ



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019 ГОРОСКОП
ВИТАЛИЙ ПАВЛОВСКИЙ 
(35), ПРЕДСЕДАТЕЛЬ 
ГО «РЕВІЗІЯ ВЛАДИ»

Шо я имею таки вам 
сказать, только первая 
бутылка водки стоит 
дорого, а потом цена 

не имеет значения!

***
Роза Моисеевна слишком поздно 
поняла, что в ЗАГСе она получила 
не свидетельство о браке, а таки ещё одну 
трудовую книжку…

***
— Моня, возьми ребёнка на футбол!
— Зачем, он ещё маленький.
— Ну, а шо он орёт просто так!

***
— Доктор, шо таки лучше, болезнь 
Паркинсона или Альцгеймера?
— Ну, как вам я скажу… Шо лучше — стакан 
с водкой расплескать или не помнить, где 
спрятана бутылка?

***
Молодожены завтракают:
— Милый, у меня пока получается 
хорошо готовить только тортик 
и жареную рыбу.
— Мусенька, любовь моя, со временем 
ты ещё узнаешь других вкусных блюд! 
А сейчас я таки хочу знать, шо я ем: тортик 
или жареную рыбу?!

***
— Моня, за что вас судили?
— Представляете, выяснилась такая хохма, 
что государство выпускает точно такие же 
банкноты, как и я!

***
Ночью в морг приходит мужчина:
— Извините, меня зовут Моня Кацман. 
Засиделся у друзей, транспорт не ходит… 
Можно я у вас посижу? Моя жена должна 
позвонить.
Звонит телефон.
— Алло? Да, это морг. Кто? Моня Кацман? 
Да, здесь! Алло, женщина, шо там у вас 
упало…

***
— Моня, как вы думаете, объявления 
в газетах дают результаты?
— Еще какие! В понедельник вышло 
объявление, что мы ищем сторожа, а уже 
во вторник нас ограбили!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

20 RIA, 
Ñåðåäà, 27 áåðåçíÿ 2019
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Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

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

маркета 
або аналогічна)

ОВЕН 
Обстановка в профессио-
нальной сфере удачна для 
активных действий.

ТЕЛЕЦ 
Постарайтесь решать по-
сильные для вас задачи, 
не перенапрягайтесь.

БЛИЗНЕЦЫ 
Эта неделя откроет перед 
вами изобилие разноо-
бразных возможностей. 

РАК 
Практичность и выдержан-
ность — вот качества, кото-
рые приведут вас к успеху. 

ЛЕВ 
Ваша самокритичность 
позволит творить чудеса 
в плане работы.

ДЕВА 
Вам необходимы покой 
и тишина для понимания, 
что делать дальше. 

ВЕСЫ 
Профессиональные дела 
начнут продвигаться благо-
даря поддержке партнеров. 

СКОРПИОН 
Сложившаяся ситуация 
будет способствовать укре-
плению вашего авторитета. 

СТРЕЛЕЦ 
Неизбежны изменения 
как в режиме работы, так 
и в образе жизни, но они 
будут к лучшему. 

КОЗЕРОГ 
Результаты во многом 
будут зависеть от вашего 
трудолюбия и умения ана-
лизировать ситуацию. 

ВОДОЛЕЙ 
Не афишируйте свои планы, 
действуйте тайно, и удача 
будет на вашей стороне.

РЫБЫ 
Ради достижения цели вам 
придется пожертвовать 
свободным временем.

Вікторія, 21 рік
Беру участь у різноманітних зйомках 
та показах мод. Люблю позувати на 
камеру.

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.

445836 447109
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мках 
на 

КУРСІ

»-2019 і 

ці.


