
 У деяких вінницьких 
поліцейських вийшло 
поновитися на посадах 
після того, як їх звільнили 
за п’яне керування 
автомобілем
 Серед них — головний 
розшуківець Вінниці та 
начальник Крижопільського 
райвідділу. Спочатку 
добивалися скасування 
протоколу за п’яне 
кермування, а далі…

Е-КВИТКИ ПОЧАЛИ 
РОБИТИ У ЖЕКАХ
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Полковник поліції Олександр Плем’яник 
дає пояснення судді. Через кілька хвилин 
отримає штраф за п’яне кермування

447891

ЇХ ЗВІЛЬНЯЮТЬ, ВОНИ ПОВЕРТАЮТЬСЯ
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ÍÎÂÈÍÈ

Пережити 
вибори

Âèáîðè — öå çàâæäè 
âèïðîáóâàííÿ. Òîìó ùî 
íà êîíó ìàéáóòíº âñ³õ ³ 
êîæíîãî. Ãîâîðèòè ïðî òî-
ëåðàíòíå ïðèéíÿòòÿ äóìêè 
³íøî¿ ëþäèíè ìîæíà ò³ëüêè 
â ñèòóàö³ÿõ áåçïåêè, ñèòîñò³ ³ 
âïåâíåíîñò³, ùî âñå áóäå äî-
áðå ïðè áóäü-ÿêîìó âàð³àíò³.

Ó êðà¿í³, äå íå÷³òê³ ìåæ³, 
ã³áðèäíà â³éíà, íåñòàá³ëüíà 
åêîíîì³÷íà ³ ïîë³òè÷íà ñè-
òóàö³ÿ, äå á³ëüøà ê³ëüê³ñòü 
íàñåëåííÿ çà ìåæåþ á³ä-
íîñò³, ïîãàíî ç ïðèéíÿòòÿì 
³íàêøîñò³.

Ïðè öüîìó êîæåí ç íàñ 
ñïîä³âàºòüñÿ íà ùîñü. Àäæå 
íàä³ÿ — öå ñòàí, ÿêèé äàº 
ðåñóðñ âïîðàòèñÿ ç íàé-
ñêëàäí³øîþ ñèòóàö³ºþ. ² 
ÿêùî õòîñü äóìàº ³íàêøå, 
â³í ï³äðèâàº íàøó íàä³þ, 
íåñå íåáåçïåêó. À çíà÷èòü, 
ùîá âðÿòóâàòèñÿ, ïîòð³áíî 
íà íüîãî íàïàäàòè.

Öå ïîâåä³íêà ³íñòèíêòèâ-
íà, ñõîæà íà ñàìîçáåðåæåí-
íÿ. Çâåðòàòèñÿ äî ðîçóìó 
â ö³ ìîìåíòè ìàðíî, îñê³ëü-
êè, êîëè ëþäèíà â íåáåçïå-
ö³, òî êîðà ãîëîâíîãî ìîçêó 
÷àñòêîâî â³äêëþ÷àºòüñÿ, ³ 
íà ïåðåäí³é ïëàí âèõîäÿòü 
åìîö³¿ ³ ³íñòèíêòè. Îñü ³ 
ãðèçóòüñÿ ëþäè, ÿê äèê³ çâ³ð³ 
çà øìàòîê çäîáè÷³.

Àëå ëþäèíà íå ìîæå äîâãî 
ïåðåáóâàòè â ñòàí³ áîðîòü-
áè. Ïðèñòðàñò³ âëÿæóòüñÿ, ³ 
ëþäè çàñïîêîÿòüñÿ. Âàæëèâî 
çðîçóì³òè, ùî êîæåí ìîæå 
çðîáèòè íà ñâîºìó ì³ñö³. 
Ïî÷óòòÿ îñîáèñòî¿ â³äïîâ³-
äàëüíîñò³ äóæå ñòàá³ë³çóº ³ 
äèñöèïë³íóº. Êîëè ëþäèíà 
ä³º, ¿é ëåãøå ïåðåæèâàòè 
êðèçè ³ ïåðåõîäè ÿê îñîáèñ-
ò³, ñ³ìåéí³, òàê ³ äåðæàâí³.

Îäíàê, äëÿ òîãî, ùîá ä³ÿòè, 
ïîòð³áíà ñèëà âîë³. Íàáàãàòî 
ïðîñò³øå âåñòè äèâàíí³ äèñ-
êóñ³¿ ³ ãàíüáèòè îäèí îäíîãî.

ДУМКА

ПСИХОЛОГ

Анна 
КАТРУК

ВЕНІАМІН (70), ПЕНСІОНЕР:
— Мене не особливо тішать. 
Сподівався на інші результа-
ти. Не знаю, що може бути з 
того, що Зеленський і Поро-
шенко вийшли в другий тур. 
Я голосував за Бойка.

ВІТА (25), ПСИХОЛОГ:
— Очікувала, що в другому 
турі будуть ці кандидати. 
Дивилась багато прогнозів, 
слідкувала за  кампанією. Уже 
визначилася, за кого голосу-
вати у другому турі.

ВІТАЛІЙ (24), ЛІКАР:
— Не  задоволений. Кажу, як 
є. Тому що я не підтримую ні 
одного, ні іншого кандидата. 
Я не голосував взагалі, зне-
вірився. Але на другий тур, 
напевно, вже піду.

НІЛА (65), ПЕНСІОНЕРКА:
— Думала, що буде зовсім 
по-іншому. Це цирк якийсь. 
Я не за цих двох. Не голосу-
вала б за жодного з них. Ду-
маю, що не піду голосувати, 
бо нема з кого вибрати.

ОЛЕКСАНДР (62), ПЕНСІОНЕР:
— Як на мене, то вибори нор-
мальні. Повністю задоволе-
ний їх ходом. Усе було дуже 
чітко. Очікував, що в другий 
тур пройде саме Зеленський 
та Порошенко. 

ОЛЬГА (27), ДЕКРЕТНА ВІДПУСТКА:
— Думаю, що було багато 
несправедливості. Чула від 
багатьох людей, що прово-
дилась скупка голосів одним 
із кандидатів. Це неочікувано 
і неправильно. 

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи задоволені ви результатами першого туру виборів президента?

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Ïðèâàòíèé ïå-
ðåâ³çíèê çà êåð-
ìîì ì³êðîàâòî-

áóñà, ùî â³ç ïðàö³âíèê³â 45-ãî 
çàâîäó íà ðîáîòó, çáèâ 12-ð³÷íîãî 
Äàí³ëà Áåðåæíþêà íà íåðåãóëüî-
âàíîìó ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³. 
Âîä³é îòðèìàâ ëèøåíü øòðàô 
çà ñòîÿ÷èõ ïàñàæèð³â. Çà òå, ùî 
íå ïðîïóñòèâ ï³øîõîäà, — íåìàº 
í³ÿêîãî ïîêàðàííÿ. ×îìó òàê, ðå-
äàêö³ÿ ðîçïîâ³äàëà â ïîïåðåäíüî-
ìó íîìåð³ ó ñòàòò³ «Í³áè ñîáàêó 
çáèâ íà äîðîç³».

ÄÒÏ, íàãàäàºìî, áóëî 31 ñ³÷-
íÿ â ì³êðîðàéîí³ ÄÏÇ. Áëèçü-
êî 15.00 íà «çåáð³» íà âóëèö³ 
Çóë³íñüêîãî ïåðåõîäèâ äîðîãó 
ñåìèêëàñíèê. Äîáèðàâñÿ äîäîìó 
ç³ øêîëè, âèéøîâ íà ñâî¿é çó-
ïèíö³ ³ ïîçàäó òðîëåéáóñà ï³øîâ 
íà ³íøèé á³ê äîðîãè. Ïîðó÷ ç 
äèòèíîþ ï³øîõ³äíèì ïåðåõîäîì 
éøîâ äîðîñëèé. Â³í ïîáà÷èâ, 
ùî çóñòð³÷íîþ ñìóãîþ ðóõó 
ì÷èòü ìàðøðóòêà ³ íå ãàëüìóº, 
òîìó çóïèíèâñÿ. Äèòèíà æ íà-
âïàêè, ïðèøâèäøèëà õîäó. Âíà-
ñë³äîê óäàðó, õëîï÷èê â³äëåò³â 
çà 30 ìåòð³â.

Çà ñëîâàìè áàòüê³â Äàí³ëà, 
ÿêèé äîñ³ ïðîõîäèòü ë³êóâàííÿ 
÷åðåç îòðèìàíó ÷åðåïíî-ìîç-

êîâó òðàâìó, âîä³é ïîâèíåí áóâ 
ãàëüìóâàòè ïåðåä ïåðåõîäîì. Òàê 
êàæóòü é ïðàâèëà äîðîæíüîãî 
ðóõó. Àëå â³í äàâ ïîÿñíåííÿ, 
ùî íå ïåðåâèùóâàâ øâèäê³ñòü, 
øêîëÿð âèá³ã ïîïåðåä éîãî àâòî.

Åêñïåðòèçà, ïðîâåäåíà â ðàì-
êàõ ðîçñë³äóâàííÿ, ñòàëà ïðè-
÷èíîþ çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ 
çà â³äñóòí³ñòþ ñêëàäó çëî÷èíó. 
Ïðî öå RIA ñêàçàëè ó â³ää³ë³ 
êîìóí³êàö³é îáëàñíîãî ãëàâêó 
Íàöïîë³ö³¿. Ó ïîñòàíîâ³ ñë³ä÷èé 

íàïèñàâ: âîä³é íå ìàâ ìîæëèâîñ-
ò³ óíèêíóòè ç³òêíåííÿ. Àäâîêàò 
áàòüê³â òðàâìîâàíîãî âíàñë³äîê 
àâàð³¿ øêîëÿðà Íàòàëÿ Ãóìåíþê 
íàçâàëà öþ ïîñòàíîâó íå îá-
ãóíòîâàíîþ, à ðîáîòó ñë³ä÷îãî 
ïîâåðõíåâîþ, ³ ïîäàëà ñêàðãó 
äî ñóäó íà ð³øåííÿ ïðî çàêðèòòÿ 
ïðîâàäæåííÿ.

² îò ìèíóëîãî òèæíÿ, 27 áåðåç-
íÿ, íàä³éøëà íîâà ³íôîðìàö³ÿ: 
ðîçñë³äóâàííÿ ïî àâàð³¿ ç äèòè-
íîþ íà Çóë³íñüêîãî ïîíîâèëè. 

СПРАВУ ВОДІЯ, ЯКИЙ ЗБИВ 
ШКОЛЯРА, ПОНОВИЛИ
Справедливість  Завдяки скаргам 
батьків, які не змовчали на закриття 
кримінального провадження 
слідчим, розслідування поновили. 
Подружжя Бережнюків розповіло 
про аварію з їхнім 12-річним сином і 
водія, який не пригальмував перед 
пішохідним переходив. І суд поновив 
розслідування в справі, закритій 
поліцією за відсутністю складу злочину

ßê ñêàçàëè áàòüêè õëîï÷èêà 
Îëüãà ³ Îëåã Áåðåæíþêè, äî-
ñë³äæåííÿ îáñòàâèí ÄÒÏ, äå ¿õ 
ñèí îòðèìàâ ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ 
ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ, áóäå ïðî-
äîâæóâàòèñÿ çà ð³øåííÿì ñóäó. 
Ïîäàíó àäâîêàòîì ñêàðãó çàäî-
âîëüíèëè.

Âîä³é, íàãàäàºìî, íå çàõîò³â 
ãîâîðèòè ç ïðåñîþ ïðî àâàð³þ 
çà éîãî ó÷àñòþ. Ïåðåàäðåñóâàâ 
íà ñâîãî çàõèñíèêà. ² àäâîêàò 
Þð³é Áåâç ðîçïîâ³â: áàòüêàì 
çáèòîãî íà ïåðåõîä³ øêîëÿðà 
íåîäíîðàçîâî ïðîïîíóâàëè ìà-
òåð³àëüíó äîïîìîãó íà ë³êóâàí-
íÿ äèòèíè, àëå âîíè çàòðåáóâàòè 
íåïîì³ðíî âåëèêó ñóìó — 125 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü.

Ñï³ëüíî¿ ìîâè ñòîðîíè íå çíà-
éøëè, òîìó âèð³øóâàòè ñï³ð 
ãîòóþòüñÿ â ñóäîâîìó ïîðÿäêó. 
Òåïåð, êîëè ðîçñë³äóâàííÿ ïîíî-
âèëè, — áàòüêè ìàþòü íàä³þ, ùî 

äàë³ íà âîä³ÿ ÷åêàº îãîëîøåííÿ 
ï³äîçðè ³ îáâèíóâàëüíèé àêò. Áó-
äåìî ñïîñòåð³ãàòè çà ð³øåííÿìè 
â ö³é ñïðàâ³.

Â³äåî ôðàãìåíò³â ðóõó ì³êðî-
àâòîáóñà äî ³ ï³ñëÿ ÄÒÏ çíà-
éäåòå çà öèì ïîñèëàííÿì — 
goo.gl/Xyd7s6. Òåïåð ìàºìî ùå 
îäíó çéîìêó ìîìåíòó àâàð³¿, 
íà ÿê³é âèäíî ³ õëîï÷èêà, ³ 
ÿê ðåàãóâàâ íà ï³øîõîäà âîä³é 
ì³êðîàâòîáóñà. Çàïèñ áàòüêàì 
ñêèíóëà íåçíàéîìà æ³íêà ï³ñ-
ëÿ ïóáë³êàö³¿ ñòàòò³ ïðî ÄÒÏ 
íà 20minut.ua. Äî öüîãî áàòüêè 
íå áà÷èëè ñàìîãî óäàðó.

Óæå ïðîéøëî äâà 
ì³ñÿö³ ï³ñëÿ àâàð³¿. 
Äîñ³ Äàí³ëà ïðîõîäèòü 
ë³êóâàííÿ ÷åðåç 
îòðèìàíó ÷åðåïíî-
ìîçêîâó òðàâìó 

Батьки Даніла, Олег та Ольга Бережнюки, зверталися 
в редакцію, щоб розповісти про цю аварію
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ÃÐÎØ²

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ç áåðåçíÿ ïî-
÷àëà ä³ÿòè ìîíå-
òèçàö³ÿ ñóáñèä³é. 

Ëþäÿì, ÿê³ îòðèìóþòü äåðæäîïî-
ìîãó ç ãðóäíÿ 2018 ðîêó, âèïëà-
òèëè ñóáñèä³¿ ãðîøèìà íà ðóêè.

Ïåíñ³îíåðè îòðèìàëè âèïëàòè 
ðàçîì ç ïåíñ³ºþ; âñ³ ³íø³ ñóáñè-
äåíòè — íà êàðòêó Îùàäáàíêó 
àáî ÷åðåç áàíê³âñüêèé ñåðâ³ñ 
«Øâèäêà êîï³éêà». Çà ³íôîðìà-
ö³ºþ â³ä äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³-
òèêè Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, 
37 800 â³ííè÷àí îòðèìàëè ãðîø³ 
íà çàãàëüíó ñóìó 57 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü.

ГРОШІ ПРИЙШЛИ, АЛЕ МАЛО 
Ó Êàáì³í³ êàæóòü, ùî ëþäè áó-

äóòü îùàäëèâî âèêîðèñòîâóâàòè 
ñóáñèä³þ: ðîäèíè îòðèìóâàòè-
ìóòü ï³äòðèìêó â³ä äåðæàâè ãî-
ò³âêîþ, ñàìîñò³éíî ðîçðàõóþòüñÿ, 

à çåêîíîìëåí³ êîøòè çìîæóòü 
âèêîðèñòàòè íà ñâ³é ðîçñóä. ßê 
ïðèêëàä íàâîäÿòü òàêó ñèòóàö³þ:

«ßêùî ñ³ì’ÿ îòðèìóº ùîì³ñÿöÿ 
â³ä äåðæàâè ñóáñèä³þ ó ðîçì³ð³ 
1600 ãðèâåíü, à ïëàò³æêà çà ãàç 
ó ëþòîìó ïðèéäå íà 1100 ãðè-
âåíü, 500 ãðèâåíü çàëèøèòüñÿ 
¿é íà âëàñí³ ïîòðåáè àáî äëÿ 
îïëàòè ðàõóíêó, ñêàæ³ìî, çà âîäó 
÷è åëåêòðîåíåðã³þ», — éäåòüñÿ 
íà óðÿäîâîìó ñàéò³ teplo.gov.ua.

×è âäàºòüñÿ ùîñü çåêîíîìèòè 
ç ñóáñèä³¿? Òàêå ïèòàííÿ ìè ïî-
ñòàâèëè â³ííè÷àíàì.

— Ãðîø³ ç ñóáñèä³¿ ïðèéøëè 
â÷àñíî, ïðÿìî ó äåíü ïåíñ³¿, 
19 áåðåçíÿ. Àëå âèéøëî òàê, ùî 
âñå âèòðàòèëè íà êîìóíàëêó. 
Ó íàñ ÷îòèðèê³ìíàòíà êâàðòèðà 
òà ìàºìî 1800 ãðèâåíü ñóáñè-
ä³¿. Ïðè òîìó, ùî ò³ëüêè îïà-
ëåííÿ êîøòóâàëî 3500 ãðèâåíü 
çà ìèíóëèé ì³ñÿöü, — ðîçêàçàëà 
ïåíñ³îíåðêà, ÿêà ïðåäñòàâèëàñÿ 
ªâãåí³ºþ. — ×è ïðàâèëüíî, ùî 
ãðîø³ ç ñóáñèä³¿ òåïåð âèäàþòü 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (063)7758334 
 Ç 1 êâ³òíÿ â Óêðà¿í³ çá³ëü-
øàòü äîïîìîãó áàãàòîä³òíèì 
ðîäèíàì. Íà êîæíó òðåòþ ³ íà-
ñòóïíó äèòèíó ùîì³ñÿöÿ ïëàòè-
òèìóòü 1700 ãðèâåíü ç äåðæàâíîãî 
áþäæåòó.

«Êîæíà ñ³ì’ÿ, ÿêà ìàº ïîñâ³ä÷åí-
íÿ áàãàòîä³òíî¿, ìàº çìîãó ç 1 êâ³ò-
íÿ îôîðìèòè äîäàòêîâó äîïîìîãó 
íà äèòèíó. ßêùî â ðîäèí³ ÷åòâåðî 
ä³òåé, äâîì ç ÿêèõ ùå íåìàº 6-òè 

ðîê³â, äåðæàâà âèïëàòèòü íà êîæíó 
ç íèõ ïî 1700 ãðèâåíü, — éäåòüñÿ 
ó ðîç’ÿñíåíí³ Ì³í³ñòåðñòâà ñî-
öïîë³òèêè. — Íàâ³òü ÿêùî äèòèí³ 
5 ðîê³â, äîïîìîãó âàðòî îôîðìè-
òè — çà ð³ê äåðæàâà ô³íàíñîâî 
ï³äòðèìàº ñ³ì’þ, íàäàâøè áåçïî-
âîðîòíî 20 400 ãðèâåíü íà òðåòþ ³ 
êîæíó íàñòóïíó äèòèíó».

Äëÿ òîãî, ùîá îôîðìèòè äîïî-
ìîãó íà äèòèíó, ìàì³ àáî òàòîâ³ 
ñë³ä çâåðíóòèñÿ ó «Ïðîçîðèé 

îô³ñ» ³ íàïèñàòè çàÿâó íà îòðè-
ìàííÿ ãðîøåé.

— Áàãàòîä³òí³ áàòüêè ïîâèíí³ 
ìàòè ïðè ñîá³ ïàêåò äîêóìåíò³â: 
ïàñïîðò, ³äåíòèô³êàö³éíèé íîìåð 
ïëàòíèêà ïîäàòê³â, ïîñâ³ä÷åííÿ 
áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè, ñâ³äîöòâî 
ïðî íàðîäæåííÿ íà âñ³õ ä³òåé 
ó ðîäèí³, — ñêàçàëà î÷³ëüíèöÿ 
ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³-
òèêè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà. — Öÿ 
âèïëàòà íå îïîäàòêîâóºòüñÿ. Àëå 

ââàæàºòüñÿ äîõîäîì äîìîãîñïî-
äàðñòâà òà âïëèâàòèìå íà ðîçì³ð 
ñóáñèä³¿.

Âèïëàòè çä³éñíþâàòèìóòüñÿ 
÷åðåç Óêðïîøòó ÷è óïîâíîâà-
æåíèé äåðæàâîþ áàíê íà ñîö³-
àëüí³ âèïëàòè çà âèáîðîì ñ³ì’¿. 
ßêùî ñ³ì’ÿ îòðèìóº ùîì³ñÿ÷íó 
äîïîìîãó ïðè íàðîäæåíí³, âîíà 
ìîæå íàäàòè ðåêâ³çèòè áàíê³â-
ñüêî¿ êàðòêè, íà ÿêó çàðàõîâó-
þòüñÿ 860 ãðèâåíü.

Багатодітним платитимуть по 1700 грн на дитину
ДОВІДКА

У Вінниці понад 2000 багатодітних 
родин 
У 2018 році було зареєстровано 
2042 багатодітних сім’ї. У них ви-
ховуються 6598 дітей.
Троє дітей мають 1729 родин, 
четверо дітей — 210 родин, 
п’ятеро і більше — 103 родини 
(bit.ly/2HS2bnH).

СУБСИДІЮ ДАЮТЬ НА РУКИ. 
ЧИ ВИЙДЕ ЇЇ ЕКОНОМИТИ?
Монетизація  Майже 38 тисяч 
вінничан отримали субсидію за березень 
грошима на руки. У Кабміні вважають, 
що так люди зможуть заощаджувати 
субсидію та зберігати залишок для себе. 
Але городяни нам розповіли, що через 
«захмарні» рахунки за комуналку щось 
зекономити нереально. І до того ж, не факт, 
що субсидії грошима будуть давати і влітку

«íà ðóêè»? Ùå íå çðîçóì³ëà, 
áî öå ò³ëüêè ïåðøèé ì³ñÿöü. 
Íà êàðòêó öþ âèïëàòó îòðèìà-
ëà, ñâî¿õ ùå ãðîøåé äîáàâèëà ³ 
ðîçðàõóâàëàñÿ.

— Çàîùàäæóâàòè ç ö³º¿ ñóáñè-
ä³¿? Íå êàæ³òü òàê³ ñì³øí³ ðå÷³. 
Ìåí³ ïðèéøëî ðàçîì ç ïåíñ³ºþ 
1780 ãðèâåíü ñóáñèä³¿. À çàãàëü-
íèé ðàõóíîê — çà ãàç, çà îïàëåí-
íÿ, çà ãàðÿ÷ó âîäó, åëåêòðîåíåð-
ã³þ — á³ëüøèé íà 400 ãðèâåíü, 
àí³æ ñóáñèä³ÿ. À ïî òåëåâ³çîðó 
êàæóòü, ùî çà ð³ê ìè ìîæåìî 
íà ö³é ñóáñèä³¿ ùå é çàðîáèòè! 
Ìîæëèâî âäàñòüñÿ ùîñü çàîùà-
äèòè ç ö³º¿ ñóáñèä³¿, êîëè áóäåìî 
çà êâ³òåíü êîìóíàëêó îïëà÷óâàòè. 
Áî òàì ò³ëüêè çà ï³âì³ñÿöÿ áóäå 
îïàëåííÿ, — ñêàçàâ ïåíñ³îíåð, 
ÿêèé ïðåäñòàâèâñÿ Ìèêîëîþ 
Âàñèëüîâè÷åì.

— Ò³º¿ ñóáñèä³¿, ÿêó ÿ îòðè-
ìóþ, íå âèñòà÷àº íàâ³òü íà êî-
ìóíàëêó. ¯¿ ó ìåíå 1191 ãðèâíÿ, 
à çà êâàðòèðó ïîòð³áíî çàïëà-
òèòè 1400 ãðèâåíü. Äîïëà÷óâà-
ëà ùå 209 ãðèâåíü. ×îãîñü çà-
îùàäèòè ç ö³º¿ ñóáñèä³¿ ïîêè ùî 
íå âäàºòüñÿ, áî öå æ ïåðøèé 
ì³ñÿöü, — ñêàçàëà ïåíñ³îíåðêà 
Ëþäìèëà Ãîëóá÷óê. — À òå, ùî 
ó òðàâí³ ùîñü çà êâ³òåíü çàëè-
øèòüñÿ, òî íå äóæå â³ðþ. Ìîæå 
ë³òîì ëþäè çìîæóòü åêîíîìè-
òè ö³ ãðîø³, áî íåìàº ðàõóíêó 
çà îïàëåííÿ.

НОВІ ПОРЯДКИ 
Äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ñî-

ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè Âàëåíòèíà 
Âîéòêîâà ðîçêàçàëà, ùî ðàçîì 
ç³ ñòàðòîì íîâî¿ ìîäåë³ ìîíå-
òèçàö³¿ ïðèéíÿëè íîâ³ ïðàâèëà 
äî íàðàõóâàííÿ ñóáñèä³é.

З квітня 2019 року в управліннях 
соцзахисту розпочали видачу 
талонів попереднього запису 
на оформлення субсидії у нео-
палювальний період.
У повідомленні йдеться, що для 
отримання талону необхідно 
звернутися з документом, що 

посвідчує особу, до «Прозоро-
го офісу» за місцем реєстрації:
вулиця Космонавтів, будинок 
30 (2 поверх);
вулиця Брацлавська, будинок 85.
Графік роботи: понеділок-чет-
вер з 9.00 до 17.00; п’ятниця з 
9.00 до 16.00.

Почали записувати в чергу на «літні» субсидії 

«Субсидії не вистачає навіть на комуналку». Пенсіонерка 
Людмила Голубчук розказала, що всю субсидію витратила 
на оплату платіжки та ще додала майже 200 гривень з пенсії 

ßêùî º áîðã á³ëüøå 
340 ãðèâåíü, ÿêèé 
íå ñïëàòèëè çà îäèí 
ì³ñÿöü, òî ñóáñèä³ÿ 
íà íàñòóïíèé ïåð³îä 
íå ïðèçíà÷àºòüñÿ

— Çã³äíî ç ïîñòàíîâîþ Êàáì³íó 
¹ 62 â³ä 6 ëþòîãî, çìåíøèâñÿ 
òåðì³í ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâà-
íîñò³ ç îïëàòè êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã — ç äâîõ ì³ñÿö³â äî îäíî-
ãî, — êàçàëà Âîéòêîâà. — ßêùî 
îðãàíè ñîöïîë³òèêè îòðèìàëè ³í-
ôîðìàö³þ ïðî çàáîðãîâàí³ñòü, ÿêà 
ïåðåâèùóº 340 ãðèâåíü (20 íåîïî-
äàòêîâàíèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðî-
ìàäÿí — àâò.), òî íà íàñòóïíèé 
ïåð³îä ñóáñèä³ÿ íå ïðèçíà÷àºòüñÿ.

Êð³ì òîãî, îòðèìóâà÷àì ñóá-
ñèä³é ñêàñóâàëè îáîâ’ÿçêîâèé 
ïëàò³æ: ëþäè îòðèìóþòü ñóáñè-
ä³þ ãðîøèìà ³ ìàþòü ñàìîñò³éíî 
ðîçðàõóâàòèñÿ çà ñïîæèò³ êîìó-

íàëüí³ ïîñëóãè.
Âàëåíòèíà Âîéòêîâà ðîçêàçàëà, 

ùî â êâ³òí³ â³ííèöüê³ ñóáñèä³àí-
òè îòðèìàþòü ãðîø³ äëÿ îïëàòè 
áåðåçíåâèõ ïëàò³æîê.

— Ðàçîì ç ïåíñ³ºþ, ç 
4 äî 25 êâ³òíÿ, îòðèìàþòü êî-
øòè 25 òèñÿ÷ 800 ëþäåé. Ùå 
12 òèñÿ÷ ïðàöþþ÷èõ ñóáñèä³àí-
ò³â îòðèìàþòü âèïëàòè íà êàðòêó 
Îùàäáàíêó ç 12 êâ³òíÿ äî ê³íöÿ 
ì³ñÿöÿ. Ñåðåäí³é ðîçì³ð ñóá-
ñèä³é — 1481 ãðèâíÿ, ïðè òîìó 
ùî çàãàëüíèé ðîçì³ð âèïëàòè 
äëÿ Â³ííèö³ — 56,5 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü, — ðîçêàçàëà êåð³âíèöÿ 
äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè.
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«Ìóí³öèïàëü-
íîþ êàðòêîþ â³-

ííè÷àíèíà», ÿêà çà ðîçì³ðîì 
ñõîæà íà áàíê³âñüêó, áóäóòü 
ðîçðàõîâóâàòèñÿ çà ïðî¿çä ó ì³ñü-
êîìó òðàíñïîðò³. ßê ðîçêàçàëè 
ó «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ», ùî çà-
éìàºòüñÿ îôîðìëåííÿì êàðòîê, 
çà ïåðøèé ì³ñÿöü âæå ç³áðàëè 
á³ëüøå 10 òèñÿ÷ çàÿâîê. Îôîðì-
ëþþòü êàðòêè òåïåð ó îô³ñàõ 
ñåìè óïðàâë³íñüêèõ êîìïàí³é 
(êîëèøí³ ÆÅÊè).

À ó òðàâí³ â³ííè÷àíè, ÿê³ íå º 
ï³ëüãîâèêàìè, çìîæóòü çàìîâèòè 
êàðòêó ÷åðåç ²íòåðíåò òà çàáðàòè 
âæå ãîòîâèé ïëàñòèê ó îô³ñ³ êî-
ìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà. Êîëè 
çàïðàöþº åëåêòðîííèé êâèòîê 
ó òðàíñïîðò³, ÿê³ ïåðåâàãè äàñòü 
êàðòêà òà ÷è çìîæóòü ¿¿ îòðèìàòè 
ëþäè íå ç Â³ííèö³?

Е-КВИТОК ЗАМІСТЬ 
ПОСВІДЧЕННЯ 

Ó áåðåçí³ ùîäíÿ íà Ñîáîðí³é 
ïî÷àëè çáèðàòèñÿ ÷åðãè ç ëþäåé 
ïîâàæíîãî â³êó. Âîíè ãóðòóâàëè-
ñÿ ïåðåä áóä³âëåþ êîëèøíüîãî 
Íàöáàíêó, ùîá çðîáèòè ñîá³ 
«Ìóí³öèïàëüí³ êàðòêè â³ííè÷à-
íèíà».

— Íèí³ ìè ¿çäèìî ó òðàíñïîðò³ 
çà ïåíñ³éíèì ïîñâ³ä÷åííÿì, ÿêå, 
ÿê ÿ ÷óëà, ä³ÿòèìå äî 1 ñåðïíÿ. 
À äàë³ çà åëåêòðîííèì êâèòêîì 
òðåáà ¿çäèòè. Áî ÿêùî öüîãî 
íå çðîáèìî, òî äîâåäåòüñÿ ïëà-

òèòè çà ñâ³é ïðî¿çä. Ïðè òîìó, 
ùî â ìåíå ïåíñ³ÿ 1500 ãðèâåíü, — 
êàçàëà ïåíñ³îíåðêà Ñâ³òëàíà Ïî-
ë³íåé÷óê.

Óò³ì, êåð³âíèöÿ «Â³ííèöÿêàðò-
ñåðâ³ñ» Êàòåðèíà Áàá³íà ñïðîñòó-
âàëà òàêó ³íôîðìàö³þ: òðàäèö³éí³ 
ïîñâ³ä÷åííÿ ä³ÿòèìóòü ùîíàé-
ìåíøå äî ê³íöÿ 2019 ðîêó. ² äî-
äàëà, ùî çà ïåðøèé ì³ñÿöü âîíè 
îôîðìèëè âæå á³ëüøå 10 òèñÿ÷ 
çàÿâîê — ø³ñòü ôàõ³âö³â çàïî-
âíþþòü íå ìåíøå 600 çàÿâîê â³ä 
â³ííè÷àí ùîäíÿ.

— ² äî öüîãî ïðîöåñó çàëó÷è-
ëè ùå ñ³ì êîëèøí³õ ÆÅÊ³â, ÿê³ 
çàðàç º óïðàâë³íñüêèìè êîìïà-
í³ÿìè: öå ø³ñòü ÆÅÊ³â ó Â³ííè-
ö³ òà îäèí ó Äåñí³ (àäðåñè: bit.
ly/2JYQcGQ). Â³ííè÷àíè çìîæóòü 
îôîðìëþâàòè êàðòêè ó áóäü-
ÿêîìó ÆÅÊó. Ïðèâ'ÿçêè äî òå-
ðèòîð³é íåìàº, — ñêàçàëà Áàá³íà.

Íà ñàéò³ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» 
âêàçàíî, ùî ï³ëüãîâèêè ç 33 êà-
òåãîð³é ìîæóòü îòðèìàòè ï³ëüãîâ³ 
êàðòêè: ïåíñ³îíåðè, ÷îðíîáèëüö³, 
ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é, áàãàòîä³ò-
í³ ðîäèíè, ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ, 
ïåðåñåëåíö³, ÿê³ ìàþòü ïðàâî 
íà áåçîïëàòíèé ïðî¿çä ³ ïîñò³é-
íî ïðîæèâàþòü ó Â³ííèö³, òîùî. 
Ïîâíèé ïåðåë³ê çà öèì ïîñèëàí-
íÿì: bit.ly/2HUgoR8. 

Óò³ì ï³ëüãîâó êàðòêó ìîæóòü 
îòðèìàòè ò³ëüêè ò³ ëþäè, ÿê³ ïðî-
æèâàþòü ó Â³ííèö³ òà ó Äåñí³, 
ÿêà ç 2019 ðîêó º ÷àñòèíîþ Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÎÒÃ.

— Ó áåðåçí³ 2018 ðîêó Êàáì³í 
ïðèéíÿâ ïîñòàíîâó, çà ÿêîþ ï³ëü-
ãîâèêè ìàþòü îòðèìóâàòè êîøòè 

Е-КВИТОК РОБЛЯТЬ В ЖЕКАХ. ХТО 
МОЖЕ ОТРИМАТИ БЕЗКОШТОВНО? 
Розумний пластик  Більше 10 тисяч 
заявок на «Муніципальну картку 
вінничанина» зібрали за перший місяць. 
Заяви на картку, якою можна буде 
оплатити проїзд у міському транспорті, 
продовжують збирати у всіх пільговиків 
Вінниці та Десни. У цей процес включилися 
сім колишніх ЖЕКів. Коли запрацює 
електронний квиток у транспорті?

íà îïëàòó ïðî¿çäó â òðàíñïîðò³. 
Óðÿä âèçíà÷èâ, ùî çà ¿õí³ ï³ëüãè 
ìàþòü ïëàòèòè ì³ñöåâ³ áþäæåòè. 
Ïðè öüîìó, îïëà÷óâàòè íå ìåíøå 
30 ïî¿çäîê ùîì³ñÿöÿ. À ëþäÿì, 
ÿêèì íàëåæèòü ñóïðîâ³ä, ê³ëü-
ê³ñòü ïî¿çäîê ïîäâîþºòüñÿ (bit.
ly/2OEcpZr), — ñêàçàëà Êàòåðèíà 
Áàá³íà. — Çà íàøèìè ðîçðàõóí-
êàìè, íà 100 òèñÿ÷ ï³ëüãîâèê³â 
ó Â³ííèö³ ïîòð³áíî çàêëàñòè 
145 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü ó áþäæå-
ò³. ² íàâðÿä ÷è áþäæåò Â³ííèö³ 
çìîæå ïîêðèòè âèòðàòè íà ïðî¿çä 
ï³ëüãîâèê³â ùå ç íàøî¿ îáëàñò³ òà 
ç ³íøèõ ì³ñò Óêðà¿íè. Àëå çàðàç 
ï³ëüãîâèêè ìîæóòü êîðèñòóâàòèñÿ 
ì³ñüêèì òðàíñïîðòîì íåîáìåæå-
íó ê³ëüê³ñòü ðàç³â, ì³ñòî ùå íå çà-
òâåðäèëî ð³øåííÿ Êàáì³íó.

ПРО ШКОЛЯРІВ ТА ОНЛАЙН-
ЗАЯВКИ 

Ïåðø³ êàðòêè ïî÷íóòü âèäà-
âàòè íà ðóêè ó òðàâí³-÷åðâí³: 
ëþäÿì, êàðòêè ÿêèõ âæå ãîòîâ³, 
íàä³øëþòü ÑÌÑ ç äàòîþ, êîëè 
òà ó ÿêå â³ää³ëåííÿ ïîòð³áíî ïðè-
õîäèòè. Ïðè ñîá³ ïîòð³áíî ìàòè 
ïàñïîðò, ïîñâ³ä÷åííÿ ï³ëüãîâèêà.

Íàäàë³ ïî÷íóòü çáèðàòè äàí³ äëÿ 
îôîðìëåííÿ êàðòîê äëÿ øêîëÿð³â 

òà ñòóäåíò³â. Àëå, íà â³äì³íó â³ä 
ï³ëüãîâèê³â, âîíè ìàþòü çàïëàòè-
òè çà ñâîþ êàðòêó — 60 ãðèâåíü.

— Ó òðàâí³ íàø³ ïðàö³âíèêè 
ïðèéäóòü ó çàêëàäè îñâ³òè, äå ìè 
öåíòðàë³çîâàíî çáåðåìî äàí³ â³ä 
øêîëÿð³â òà ñòóäåíò³â. Çà ðîç-
ðàõóíêàìè, ÿê³ íàì íàäàâàëà 
«Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîì-
ïàí³ÿ», áëèçüêî 6000 øêîëÿð³â 
òà 6000 ñòóäåíò³â êóïóþòü ïðî¿çí³ 
êâèòêè. Îòæå, î÷³êóºìî, ùî òàêà 
ê³ëüê³ñòü ³ áóäå ïîäàâàòè çàÿâêè 
íà îòðèìàííÿ êàðòîê, — ñêàçàëà 
Êàòåðèíà Áàá³íà.

Ïî÷èíàþ÷è ç òðàâíÿ, íà ñàé-
ò³ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» çàïóñòÿòü 
ñåðâ³ñ, çà äîïîìîãîþ ÿêîãî ìîæ-
íà ïîäàòè âñ³ äîêóìåíòè íà «Ìó-
í³öèïàëüíó êàðòêó» îíëàéí.

— Ïîñëóãîþ çìîæóòü ñêîðèñ-
òàòèñÿ âñ³, êð³ì ï³ëüãîâèê³â. Àäæå 
ï³ëüãîâèêàì âèäàþòü ïåðøó êàðò-
êó áåçêîøòîâíî, à òàê º ðèçèê, 
ùî ëþäè, ÿê³ íå º ï³ëüãîâèêàìè, 
áóäóòü ñïåö³àëüíî îôîðìëþâàòè 
ñàìå ö³ êàðòêè, — ñêàçàëà Êàòå-
ðèíà Áàá³íà. — Ëþäèíà îäðàçó 
îïëà÷óº îíëàéí âàðò³ñòü êàðò-
êè — 60 ãðèâåíü. À êîëè êàðòêà 
áóäå ãîòîâà, ëþäèíà ïðèõîäèòü 
äî íàñ ç ïàñïîðòîì òà ï³äòâåð-

äæóº, ùî âîíà º âëàñíèêîì öüîãî 
ïëàñòèêó.

Ñåðâ³ñ áóäå äîñòóïíèé íà ñàéò³ 
et.vn.ua çà öèì ïîñèëàííÿì: et.vn.
ua/order-card.

ПЕРЕВАГИ СИСТЕМИ 
Å-êâèòîê ó òðàíñïîðò³ — öå 

íå ò³ëüêè êàðòêè â³ííè÷àí, à ùå 
áëèçüêî 3500 âàë³äàòîð³â (ïðè-
ñòðî¿â, ÿê³ áóäóòü çí³ìàòè ãðîø³ 
ç êàðòîê òà âèäàâàòè êâèòêè — 
àâò.), áëèçüêî 700 áîðòîâèõ ñèñ-
òåì. Íèí³ ó êîæíîìó òðàìâà¿, 
òðîëåéáóñ³, àâòîáóñ³ ïðîêëàäàþòü 
äîäàòêîâó êàáåëüíó ìåðåæó äëÿ ¿õ 
ðîáîòè: îáëàäíàëè âæå 135 îäè-
íèöü ì³ñüêîãî òðàíñïîðòó, íà ÿê³ 
ìîæíà âæå ÷³ïëÿòè âàë³äàòîðè òà 
áîðòîâå îáëàäíàííÿ äëÿ âîä³ÿ.

Ïëàòèòè çà ïðî¿çä ìîæíà áóäå 
ãîò³âêîþ, áàíê³âñüêèìè êàðòêà-
ìè, ñìàðòôîíîì ç NFC-÷³ïîì. 
Àëå íàéá³ëüøå ïåðåâàã ìàòèìå 
«Ìóí³öèïàëüíà êàðòêà â³ííè-
÷àíèíà».

— Âëàñíèêè êàðòîê çìîæóòü 
¿çäèòè ç ïåðåñàäêîþ â ìóí³öè-
ïàëüíîìó òðàíñïîðò³ ïðîòÿãîì 

30 õâèëèí. Äëÿ ïðèêëàäó, ÿêùî 
ïàñàæèð ç Êè¿âñüêî¿ ó öåíòð 
ïðî¿õàâ çà 15 õâèëèí, òî ëþäèíà 
ìàòèìå ùå 15 õâèëèí äëÿ ïî-
¿çäêè ó òðàìâà¿ ÷è ³íøîìó âèä³ 
òðàíñïîðòó. Àëå öåé òàðèô íå ä³-
ÿòèìå íà ïî¿çäêè â ìàðøðóòêàõ. 
Íà êàðòêó ìîæíà áóäå çàìîâè-
òè ïàêåò ïðî¿çíèõ êâèòê³â, ÿêèé 
áóäå ä³éñíèé ïðîòÿãîì 30 äí³â. 
Äëÿ ïðèêëàäó, ïðèäáàëè 10-ãî 
÷èñëà ïðî¿çíèé êâèòîê ³ çìîæåòå 
âèêîðèñòîâóâàòè éîãî äî 10-ãî 
÷èñëà íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ. Òàêà 
ïîñëóãà áóäå äîñòóïíîþ ç âå-
ðåñíÿ 2019 ðîêó, — ðîç’ÿñíèëà 
äèðåêòîðêà «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» 
Êàòåðèíà Áàá³íà.

Ç 15 êâ³òíÿ ïî÷íóòü òåñò-
ñèñòåìè íà øåñòè îäèíèöÿõ 
ìóí³öèïàëüíîãî òðàíñïîðòó — 
òðàìâà¿, àâòîáóñè, òðîëåéáóñè. 
Âë³òêó óâåñü òðàíñïîðò îáëàäíà-
þòü âàë³äàòîðàìè, ùîá çàïóñòèòè 
å-êâèòîê ó æîâòí³ 2019 ðîêó.

Àëå óâåñü 2020 ð³ê áóäå òåñòî-
âèì, ³ ó òðàíñïîðò³ ìîæíà áóäå 
íàäàë³ ïëàòèòè çà ïðî¿çä ãîò³â-
êîþ.

КП «Вінницякартсервіс» Соборна, 36 понеділок — четвер з 9.00–
18.00 п'ятниця 9.00–17.00 

УК «Київська» (ЖЕК № 15) Київська, 31 понеділок — п'ятниця з 8.00–
17.00, перерва 12.00–13.00 

УК «Замостя» (ЖЕК № 5) Коцюбинського, 11 понеділок — п'ятниця з 8.00–
17.00, перерва 12.00–13.00 

ПП «Бокуд» Антонова, 64 понеділок — п'ятниця з 8.00–
17.00, перерва 12.00–13.00 

ТОВ «ЖЕО» Оводова, 1 понеділок — п'ятниця з 8.00–
17.00, перерва 12.00–13.00 

УК «Господар люкс» (ЖЕК № 7) Келецька, 65 понеділок — п'ятниця з 8.00–
17.00, перерва 12.00–13.00 

УК «Житло-Гарант» (ЖЕК № 12) Миколи 
Ващука, 16 

понеділок — п'ятниця з 8.00–
17.00, перерва 12.00–13.00 

Селище Десна Гагаріна, 2 понеділок — п'ятниця з 8.00–
17.00, перерва 12.00–13.00 

Записатися у електронну чергу можна за цим посиланням: bit.ly/2JYOHbF 
Довідка за телефонами: (0800)-330–155, (0432)-655–155 

— Е-квиток займатиме 1/15 від 
пам'яті у чіпі цієї картки. Ще 
ми можемо під'єднати 14 сер-
вісів фізично та безліч сервісів 
через інтернет-мережу. Тим 
паче, картка може виконувати 
роль ID-посвідчення людини для 
муніципальних органів влади.
У перспективі на картці може 
бути сервіс для велопрокату 
«Nextbike», підв'язати послуги 
страхової компанії, електронна 

медична картка, розрахунок 
за послуги платної парковки, 
ідентифікація людини у «Про-
зорому офісі». І взагалі, «Му-
ніципальною карткою» можна 
буде розраховуватися в магази-
нах, аптеках і отримувати певну 
знижку тощо. Але це все поки 
що плани. На 2019 рік наше за-
вдання — зробити і запустити 
електронний квиток, — розка-
зала Катерина Бабіна.

До е-квитка можна додати ще 14 сервісів 

Îòðèìàòè êàðòêó 
â³ííè÷àíèíà ìîæóòü 
ï³ëüãîâèêè ç 
33 êàòåãîð³é. Àëå 
ò³ëüêè ò³, ÿê³ ïðîïèñàí³ 
ó Â³ííèö³ òà Äåñí³

ДЕ МОЖНА ЗАМОВИТИ Е-КВИТОК?
Пільгову картку можна замовити у КП «Вінницякартсервіс» або в Центрах 
обслуговування споживачів при ЖЕКах. Перша картка для пільговиків є безкоштовною. 
Подивитися перелік з 33 пільгових категорій можна за цим посиланням: bit.ly/2HUgoR8

Тетяна Сікорська збирає 
понад 100 заяв пільговиків 
щодня. На кожну людину 
витрачає до 5 хвилин
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Â²ÉÍÀ

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 190114

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Äåíü 13 ÷åðâíÿ 
2018-ãî ñòàâ ôàòàëü-
íèì äëÿ â³ííè÷à-
íèíà á³éöÿ Äîáðî-

âîëü÷îãî Óêðà¿íñüêîãî Êîðïóñó 
(ÄÓÊ) «Ïðàâèé ñåêòîð» Îëåêñ³ÿ 
Ç³íîâ'ºâà. Âðàíö³ â³í ïîâåðòàâñÿ ç 
áîéîâîãî ÷åðãóâàííÿ. ̄ õàâ íà àâòî-
ìîá³ë³. Ùî ñòàëî ïðè÷èíîþ àâà-
ð³¿, éîãî ìàòè, ïàí³ ²ðèíà, íå çíàº 
äîñ³. ¯¿ ñèí çàçíàâ âàæêèõ òðàâì. 
Ïîìåð, êîëè éîãî äîñòàâëÿëè 
â ë³êàðíþ. Äâà òèæí³ íå äîæèâ 
äî ñâîãî 29-ãî äíÿ íàðîäæåííÿ.

ЗАГИНУВ У ДОРОЗІ ПІСЛЯ 
БОЙОВОГО ЧЕРГУВАННЯ 

— Á³äà ñòàëàñÿ î 7.40 ðàíêó, — 
ðîçïîâ³äàº ìàòè Îëåêñ³ÿ ïàí³ 
²ðèíà. — Öå ÿ ï³çí³øå ä³çíàëàñÿ. 
Î äåñÿò³é ðàíêó ìåí³ çàòåëåôîíó-
âàëè õëîïö³ ç «Ïðàâîãî ñåêòîðà». 

Çàïèòàëè, äå ìåíå ìîæíà ïîáà-
÷èòè. Ñïî÷àòêó íå çðîçóì³ëà, äëÿ 
÷îãî. Â³äïîâ³ëà, ùî ÿ íà ðîáîò³. 
Ï³ñëÿ ðîçìîâè çðîçóì³ëà, ùî ç 
Îëåêñ³ºì ùîñü íåãàðàçä. Ñïîä³-
âàëàñÿ, ïîðàíåíèé, äóìàëà, â ë³-
êàðí³. Êîëè ïîáà÷èëà, ÿê õëîïö³ 
âèéøëè ç ìàøèíè ³ â îäíîãî ç 
íèõ â ðóêàõ ïëÿøêà ç âîäîþ, 
ìàëî íå çíåïðèòîìí³ëà.

Âîíà é òåïåð, ï³ä ÷àñ ðîçìîâè 
ç æóðíàë³ñòîì, íå ñòðèìóº ñë³ç 
³ õâèëþâàííÿ. Æ³íêà ïîáóâàëà 
ó âñ³õ äåðæàâíèõ ñòðóêòóðàõ, ïðè-
÷åòíèõ äî îôîðìëåííÿ äîêóìåí-
ò³â ó÷àñíèêà áîéîâèõ ä³é (ÓÁÄ).

Íåäàâíî ¿çäèëà äî Êèºâà. Áóëà 
ó Ì³í³ñòåðñòâ³ ó ñïðàâàõ âåòåðàí³â. 
Çàëèøèëà äîêóìåíòè. ̄ ¿ çàïåâíè-
ëè, ùî óâàæíî îçíàéîìëÿòüñÿ ç 
íèìè ³ çðîáëÿòü âñå, ùî ó ¿õí³é 
êîìïåòåíö³¿, àáè äîïîìîãòè.

— Ìåíå ñêð³çü ðîçóì³þòü, 
ñï³â÷óâàþòü, àëå íà ä³ë³ ïèòàííÿ 
íå âèð³øóºòüñÿ, — ãîâîðèòü ïàí³ 

«СИНУ, КОЛИ ДОДОМУ?» — 
«СКОРО, МАМО, СКОРО…» 
Немає правди  Десять місяців після 
втрати сина мати не може оформити 
документи загиблого на Донбасі. Олексій 
Зінов’єв служив у ДУК «Правий сектор». 
Підрозділ не увійшов до жодного з 
державних військових формувань. Через 
це не видають документи і не виплачують 
компенсацію за втрату сина-добровольця

²ðèíà. — Íåîáõ³äí³ äîâ³äêè ç³áðà-
ëà. Çàëèøèâñÿ îäèí äîêóìåíò — 
ð³øåííÿ ñóäó ïðî ï³äòâåðäæåííÿ 
ïåðåáóâàííÿ ñèíà ó ðàéîí³ áî-
éîâèõ ä³é. Ìàþ ñâ³ä÷åííÿ òèõ, ç 
êèì áåçïîñåðåäíüî ñëóæèâ, à òà-
êîæ á³éöÿ îäíîãî ç àðì³éñüêèõ 
ï³äðîçä³ë³â, ÿêèé ñòîÿâ ïîðó÷ ç 
«Ïðàâèì ñåêòîðîì».

¯é êàæóòü, áåç ð³øåííÿ ñóäó 
íå îá³éòèñÿ. Çâåðíóëàñÿ äî àä-
âîêàòà. Íàïèñàëà çàÿâó. Ïðîñè-
ëà âñòàíîâèòè ôàêò ïåðåáóâàí-
íÿ ñèíà ó çîí³ áîéîâèõ ä³é. Àëå 
ñóääÿ ì³ñüêîãî ñóäó íå ïðèéíÿâ 
çàÿâó äî ðîçãëÿäó.

Àäâîêàò ïîðàäèâ éòè â Àïå-
ëÿö³éíèé ñóä. Ðîçãëÿä ñêàðãè 
íà â³äìîâó ñóäó ïåðøî¿ ³íñòàíö³¿ 
ïðèçíà÷åíî íà 11 êâ³òíÿ. Ïàí³ 
²ðèíà ñïîä³âàºòüñÿ íà ï³äòðèìêó 
á³éö³â «Ïðàâîãî ñåêòîðó». Áàãàòî 
ç íèõ îñîáèñòî çíàëè Îëåêñ³ÿ. 
Ó òàê³ â³äïîâ³äàëüí³ õâèëèíè äëÿ 
ìàòåð³ êîæíå äîáðå ñëîâî ïðî 
ñèíà ç³ãð³âàº ¿¿ ñåðöå.

ЧИМ СУДДЯ МОТИВУВАВ 
ВІДМОВУ?

«Ñóäè íå ìîæóòü ðîçãëÿäàòè 
çàÿâè ïðî âñòàíîâëåííÿ ôàêò³â 
ïðîõîäæåííÿ â³éñüêîâî¿ ñëóæáè, 
ïåðåáóâàííÿ íà ôðîíò³, ó÷àñò³ 
ó áîéîâèõ ä³ÿõ, îòðèìàííÿ ïî-
ðàíåíü, êîíòóç³é ïðè âèêîíàíí³ 
îáîâ’ÿçê³â â³éñüêîâî¿ ñëóæáè», — 
òàê çàçíà÷åíî â óõâàë³ ñóää³ Ëó-
öåíêà ì³ñüêîãî ñóäó.

Ïðè öüîìó ñëóæèòåëü Ôåì³äè 
ïîñèëàºòüñÿ íà ïîñòàíîâó ïëå-
íóìó ÂÑÓ «Ïðî ñóäîâó ïðàêòèêó 
â ñïðàâàõ, ùî ìàþòü þðèäè÷íå 
çíà÷åííÿ» â³ä 31.03.1995 ðîêó.

Ðàçîì ³ç ïîçîâíîþ çàÿâîþ ìàòè 
çàãèáëîãî á³éöÿ íàäàëà äîêó-
ìåíòè, ùî ï³äòâåðäæóþòü éîãî 
ó÷àñòü â ÀÒÎ. Ñîëäàò ²ãîð Êî-
âàëü íå ñëóæèâ ðàçîì ç Îëåêñ³ºì 
Ç³íîâ’ºâèì. Â³í ç ³íøîãî ï³äðîç-
ä³ëó — 57-¿ îêðåìî¿ ìîòîï³õîòíî¿ 
áðèãàäè. Áóâ ïåð³îä, êîëè ÄÓÊ 
«Ïðàâèé ñåêòîð» ³ 57-à áðèãàäà 
ïåðåáóâàëè ïîðó÷. Êîâàëü óòî÷-
íþº ì³ñöÿ ¿õíüî¿ ñï³ëüíî¿ äèñëî-
êàö³¿ — Ï³ñêè, Âîäÿíå, Îïèòíå. 

Òàì â³í ³ ïîçíàéîìèâñÿ ç íàøèì 
çåìëÿêîì. Éîãî ïîÿñíåííÿ çà-
ñâ³ä÷åíî íîòàð³àëüíî, îòæå, ìàº 
ñèëó þðèäè÷íîãî äîêóìåíòà. Òàê³ 
ñàìî ïîÿñíåííÿ íàäàâ ùå îäèí 
áîºöü 57-¿ áðèãàäè — êóëåìåòíèê 
Â³òàë³é Àíäðóøêåâè÷óñ.

Ñåðåä äîêóìåíò³â — êîï³ÿ íàêà-
çó (â³ä 05.07.2018) êîìàíäèðà ÄÓÊ 
«Ïðàâèé ñåêòîð» ïðî â³äðÿäæåííÿ 
Ç³íîâ'ºâà ó ñåêòîð «Ä». Äîâ³äêà 
ïðî ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ çàãè-
áåë³ á³éöÿ. «Îëåêñ³é Ç³íîâ’ºâ çà-
ãèíóâ âíàñë³äîê äîðîæíüî¿ ïðèãî-
äè â çîí³ âåäåííÿ áîéîâèõ ä³é á³ëÿ 
ñåëà Ìèêîëà¿âêà Ïîêðîâñüêîãî 
ðàéîíó Äîíåöüêî¿ îáëàñò³, êîëè 
ïîâåðòàâñÿ ç áîéîâîãî ÷åðãóâàííÿ 
äî ì³ñöÿ äèñëîêàö³¿ ñâîãî ï³äðîç-
ä³ëó», — çàçíà÷åíî ó äîêóìåíò³. 
Ìàòè ç³áðàëà òàêîæ äîâ³äêè ç ë³-
êàðí³ — ë³êàðñüêå ñâ³äîöòâî ïðî 
ñìåðòü ñèíà, ïîñìåðòíèé åï³êðèç 
ç ìåäè÷íî¿ êàðòêè. Íàâ³òü äîäàëà 
ôîòîçí³ìêè, çðîáëåí³ ï³ä ÷àñ ïå-
ðåáóâàííÿ Îëåêñ³ÿ â ÀÒÎ.

— Ïîáðàòèìè Ëüîø³ ïîâåðíó-
ëè ìåí³ éîãî ïëàíøåò, — êàæå 
ïàí³ ²ðèíà. — Íà íüîìó íå âè-
ñèõàþòü ñëüîçè: â³äêðèþ, ãîðòàþ 
çí³ìêè ³ ïëà÷ó…

ОБОЖНЮВАВ 
РЕТРО-АВТОМОБІЛІ 

Îëåêñ³é Ç³íîâ’ºâ ìàâ äèïëîì 
ïðàâîçíàâöÿ, çàê³í÷èâ Â³ííèöü-
êèé êîîïåðàòèâíèé êîëåäæ. Ìàìà 
êàæå, çà ñïåö³àëüí³ñòþ íå ïðàöþ-

âàâ. Çìàëêó ö³êàâèâñÿ ðåòðî-àâ-
òîìîá³ëÿìè. Ï³çí³øå äèòÿ÷å çà-
õîïëåííÿ ïåðåðîñëî ó ïðîôåñ³þ.

— Â³í äíÿìè ïðîïàäàâ, â³ä-
íîâëþþ÷è ñòàð³ ìàøèíè, — ãî-
âîðèòü ïàí³ ²ðèíà. — Íå çíàþ, 
÷è º ó ìóçå¿ ðåòðî-àâòîìîá³ë³â 
òàêà òåõí³êà, ÿêî¿ á íå òîðêíó-
ëèñÿ éîãî ðóêè.

Âë³òêó 2017-ãî çíàéîì³ ïîïðî-
ñèëè Îëåêñ³ÿ â³äðåìîíòóâàòè àâ-
òîìîá³ëü äëÿ ÀÒÎ. Ïîò³ì áóëî ùå 
îäíå ïðîõàííÿ. Ìîâëÿâ, áóêñèðó-
âàòè òåõí³êó íà ìèðíó òåðèòîð³þ 
íàêëàäíî ³ â ÷àñ³ äîâãî, íà ì³ñö³ 
ðîáèòè öå ïðîñò³øå. Îëåêñ³é áóâ 
áåçâ³äìîâíèé. Ïî¿õàâ äîïîìà-
ãàòè á³éöÿì. Çà ñëîâàìè ìàìè, 
2 ëèïíÿ 2017-ãî â³í ïîâ³äîìèâ, 
ùî äîáðàâñÿ äî ì³ñöÿ. Ìàòè äó-
ìàëà, â³äðåìîíòóº àâòîìîá³ëü ³ 
ïîâåðíåòüñÿ, àëå…

Æ³íêà çáåð³ãàº ³íòåðâ’þ ñèíà, 
çàïèñàíå íà â³äåî îäíèì ³ç æóð-
íàë³ñò³â ó çîí³ ÀÒÎ.

— Íåìà ÷àñó äîäîìó ïî¿õà-
òè, — ãîâîðèâ Îëåêñ³é æóðíàë³ñ-
òó. — Îäíó ìàøèíó â³äðåìîíòó-
ºø — äðóãà ëàìàºòüñÿ. Äâèãóíè 
ãîðÿòü. Íå âèòðèìóþòü âåëèêîãî 
íàâàíòàæåííÿ. Êîëè âèâîçÿòü 
«òðüîõñîòèõ», âèòèñêàþòü ç òåõ-
í³êè âñ³ ñèëè.

— Íå ðàç çàïèòóâàëà Àëüîøó 
ïî òåëåôîíó, ñèíó, êîëè äîäî-
ìó, — ñõëèïóº æ³íêà. — «Ñêîðî, 
ìàìî, ñêîðî…» Òàê³ ñëîâà ÷óëà 
ó â³äïîâ³äü.

ОЛЕКСІЙ 
БІЛОШКУРСЬКИЙ, 
АДВОКАТ:

— Кожна особа 
має право звер-
нутися до суду 
за захистом сво-

їх порушених, невизнаних або 
оспорюваних прав, свобод чи 
законних інтересів. Це перед-
бачено ч. 1 ст. 4 ЦПК України. 
Справи про встановлення фак-
тів, що мають юридичне зна-
чення, суд розглядає в порядку 
окремого провадження. Саме з 
такою заявою зверталася до суду 
першої інстанції мати загиблого 
бійця — встановити факт участі 
у бойових діях. Не визнати його 
учасником бойових дій, а юри-
дично зафіксувати сам факт.

Іншим способом, як через суд, 
підтвердити це немає можли-
вості. Підрозділ, в якому служив 
Олексій Зінов’єв, не входить 
до складу державних фор-
мувань. Тому на його бійців 
не поширюється дія закону «Про 
статус ветеранів війни, гарантії 
їх соціального захисту». Зали-
шається судова інстанція.
Про те, що суд не вправі від-
мовляти фізичним і юридичним 
особам у прийнятті до розгляду 
заяв і звернень, сказано також 
у постанові пленуму ВСУ «Про 
посилення судового захисту 
прав та свобод людини і гро-
мадянина» (30.05.1997 року). 
Втім, Ірині Зінов’євій відмовили. 
Тепер жінка змушена звертатися 
до Апеляційного суду.

Суд не вправі відмовляти у прийнятті заяви 

Ïàí³ Іðèíà 
ñïîä³âàºòüñÿ íà 
ï³äòðèìêó á³éö³â 
«Ïðàâîãî ñåêòîðó». 
Áàãàòî ç íèõ îñîáèñòî 
çíàëè Îëåêñ³ÿ

Влітку 2017-го Олексій поїхав ремонтувати автомобіль в 
АТО. Казав, що ненадовго, але залишився майже на рік
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Дарія Шпакова — майстер спорту з веслування 
на байдарках. Персональний тренер
Для того, щоб почати бігати — потрібно банально 
навчитися ходити. Виділяти час для швидкої ходьби, 
потім поступово збільшувати час та відстань. При-
вчивши організм, здійснити перехід на біг підтюпцем, 
а вже після того починати повноцінно бігати.
Крім правильної техніки, варто звернути увагу 
на кросівки — тільки бігові з відповідною підошвою. 
Одяг — не принципово, але раджу віддавати пере-
вагу натуральним тканинам. І звісно, вода! Водний 
баланс — це важлива вимога.

Наталя Березюк — кандидат в майстри спорту з 
легкої атлетики. Інструктор тренажерного залу
Багато хто хоче почати бігати, але не може нава-
житись, вибрати місце та одяг. Але важливо не це, 
а, підготовка. Треба навчитися правильній техніці 
бігу. Раджу передивитися відеоролики професійних 
бігунів, аби вберегти свої ноги, коліна та спину.
Починати варто з найменшого, поступово збіль-
шуючи темп та навантаження. Не варто ігнорувати 
попередній розігрів і вправи типу підстрибувань, 
випадів та ходити великими кроками. Бігати реко-
мендую регулярно та у  задоволення.

Поради експертів – як правильно почати бігати? 

444428

РЕКЛАМА

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Â³ííèöüêèé íàï³âìàðàôîí — 
öå ìîæëèâ³ñòü çàä³ÿòè êîëåêòèâ 
íå ò³ëüêè ó ñòàíäàðòíèõ ðîáî-
÷èõ ïðîöåñàõ, à çì³íèòè ñôåðó 
ä³ÿëüíîñò³ òà â³ä³éòè â³ä îô³ñíèõ 
ñòàíäàðò³â. Êîìàíäíèé çàá³ã äî-
ïîìîæå çãóðòóâàòè êîëåã òà âè-
ðîáèòè ñï³ëüíó ìîòèâàö³þ.

Ï³äãîòîâêà äî íàï³âìàðàôî-
íó — öå ñïðàâà íå îäíîãî äíÿ, 
òîìó òðåíóâàííÿ ìîæóòü áóòè òàê 
ñàìî êîëåêòèâíèìè. Òàêèé ÷àñ 
ïîçà îô³ñîì äàñòü ìîæëèâ³ñòü 
êîæíîìó ñï³âðîá³òíèêó â³äêðèòè-
ñÿ ç ³íøî¿ ñòîðîíè òà, ìîæëèâî, 
ïðîÿâèòè ïðèõîâàíèé ïîòåíö³àë. 
Äî ðå÷³, êîìàíäà run.vn.ua îðãà-
í³çîâóº äëÿ ó÷àñíèê³â íàï³âìà-
ðàôîíó áåçêîøòîâí³ òðåíóâàííÿ, 
ÿê³ äîïîìîæóòü ïðàâèëüíî ï³ä-
ãîòóâàòèñÿ äî çàá³ã³â.

Ùå îäí³ºþ ïåðåâàãîþ êî-
ìàíäíîãî çàá³ãó ñòàíå íàÿâí³ñòü 
ôîðìè. Öå îäíàêîâ³ ôóòáîëêè ç 
íàçâîþ âàøî¿ êîìïàí³¿. Òàêèì 
÷èíîì ó ³íøèõ ó÷àñíèê³â çàá³ãó 
ôîðìóºòüñÿ ïîçèòèâíå ñïðèé-
íÿòòÿ âàøîãî áðåíäó, àäæå âñ³õ 
îá'ºäíóº îäèí ³íòåðåñ — á³ã.

Êð³ì òîãî, ï³äãîòîâêà äî «Â³ííè-

öÿ á³æèòü!» — öå ñàìå òîé çíàê 
çãîðè, ÿêèé çìóñèòü çàéìàòèñÿ 
ñîáîþ, ñâî¿ì çäîðîâ'ÿì òà ò³ëîì. 
Òîìó, ÿêùî âè ò³ëüêè ïëàíóâàëè 
ïî÷àòè õîäèòè äî ñïîðòèâíîãî çàëó 
÷è á³ãàòè ùîðàíêó, òî ÷àñ íàñòàâ.

² âðåøò³, ó÷àñòü âàøî¿ êîìàíäè 
ó Â³ííèöüêîìó íàï³âìàðàôîí³ — 
ÿê³ñíèé ³íôîðìàö³éíèé ïðèâ³ä 
äëÿ âèñâ³òëåííÿ âàøèõ äîñÿãíåíü 
ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ òà çàñîáàõ 
ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿.

Ìèíóëîãî ðîêó ñï³âðîá³òíèêè 
êîìïàí³¿ «Ïðîìàâòîìàòèêà» áðà-
ëè ó÷àñòü ó êîëåêòèâíîìó çàá³ãîâ³ 
³ öüîãî ðàçó çáèðàþòüñÿ çíîâó:

— Ó íàñ º áàãàòî áàæàþ÷èõ 
âçÿòè ó÷àñòü ó Â³ííèöüêîìó íà-
ï³âìàðàôîí³. Íàøà êîìïàí³ÿ 
îð³ºíòîâàíà íà çäîðîâèé ñïî-
ñ³á æèòòÿ, òîìó ñï³âðîá³òíèêè 
÷àñòî áåðóòü ó÷àñòü ó ïîä³áíèõ 

çàõîäàõ â ì³ñò³. Öüîãî ðàçó äâîº 
íàøèõ êîëåã á³ãòèìóòü 21 ê³ëî-
ìåòð, à íà 10-êì ìàðàôîí çà-
ðåºñòðóâàëèñÿ âæå 13 îñ³á, óñ³ 
ðåøòà á³ãòèìóòü ï³âòîðà ê³ëî-
ìåòðà, àáè ï³äòðèìàòè êîëåã, — 
ãîâîðèòü ìåíåäæåð ç ïåðñîíàëó 
Îëåíà Êèñëÿê. — Òàê³ ³í³ö³àòèâè 
îá'ºäíóþòü êîëåêòèâ, ìè çàðÿ-
äæàºìîñÿ äðàéâîì ³ øóêàºìî 
ùîñü ö³êàâå çà ìåæàìè îô³ñó.

Âëàñíå, á³ãòè êîìàíäîþ — öå 
ìàòè ñï³ëüíó ìîòèâàö³þ òà ìåòó, öå 
êîðèñíî ³ ñòèëüíî, à òàêîæ âåñåëî.

Äëÿ ðåºñòðàö³¿ íåîáõ³äíî ââåñ-
òè íàçâó áðåíäó; ïð³çâèùå, ³ì'ÿ 
òà ïî áàòüêîâ³ êîæíîãî ó÷àñíèêà 
çàá³ãó; äàòó íàðîäæåííÿ; òåëåôîí 
òà åëåêòðîííó àäðåñó êîíòàêòíî¿ 
îñîáè, à òàêîæ ô³çè÷íó àäðåñó 
êîìïàí³¿.

Çàðåºñòðóâàòè ìîæíà íà ñàé-
ò³ — https://run.vn.ua.

Ì³í³ìàëüíà ê³ëüê³ñòü ó÷àñíè-
ê³â ó êîìàíä³ — 5 îñ³á. Ö³íà — 
äî 30 êâ³òíÿ 150 ãðèâåíü çà ó÷àñ-
íèêà, ç 1-ãî äî 13-ãî òðàâíÿ — 
190 ãðèâåíü çà ó÷àñíèêà. Ó÷àñ-
íèêè ÀÒÎ òà ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ 
ìîæóòü âçÿòè ó÷àñòü ó íàï³âìàðà-
ôîí³ áåçêîøòîâíî, çà íàÿâíîñò³ 
ïîñâ³ä÷åííÿ/ñâ³äîöòâà.

ЧОМУ БІГТИ 
КОМАНДОЮ КРАЩЕ
Спортивні події  
Вінницький 
напівмарафон 
відбудеться 26 травня. 
Реєстрація учасників 
уже розпочалася. 
Компаніям 
пропонують бігти 
колективом. Для 
цього  потрібно 
зареєструватися 
командою не менше 
5-ти осіб, щоб 
пробігти у дистанціях 
на 10 або 21 кілометр

Ï³äãîòîâêà äî «Â³ííèöÿ 
á³æèòü!» – öå ñàìå 
òîé çíàê çãîðè, ÿêèé 
çìóñèòü çàéìàòèñÿ 
ñîáîþ, ñâî¿ì 
çäîðîâ'ÿì òà ò³ëîì

Командний забіг - це нові емоції та драйв. Спортивна 
конкуренція ще нікому не зашкодила

Â²ÍÍÈÖß Á²ÆÈÒÜ
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ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

Çí³ìàâ êâàðòèðó 
íà 600-ð³÷÷ÿ ó Â³-
ííèö³ ç öèâ³ëüíîþ 

äðóæèíîþ ³ òèì÷àñîâî ïðèþòèâ 
ó ñåáå ðàí³øå ñóäèìîãî Ãåîðã³ÿ 
Ôåäîðêîâà. Òîé äàâ éîìó àâòî-
ìîá³ëü òà äîðó÷èâ áóòè ñâî¿ì âî-
ä³ºì. ²ç çóïèíêè «Àóä³ À6» íà ëè-
òîâñüêèõ íîìåðàõ ï³ä êåðóâàííÿì 
Îëåêñàíäðà Æèðíîãî é ïî÷àëîñÿ 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ç êâà-
ë³ô³êàö³ºþ «ïîñÿãàííÿ íà æèòòÿ 
ïðàâîîõîðîíö³â».

Ïàòðóëüí³ íàêàçàëè ÷åðåç ãó÷-
íîìîâåöü çóïèíèòèñÿ âîä³ºâ³ ìà-
øèíè ç ³íîçåìíîþ ðåºñòðàö³þ 
8 áåðåçíÿ áëèçüêî 22.35 íà àâòî-
äîðîç³ «Æèòîìèð — Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêèé», ïîáëèçó Êîðäåë³âêè 
Êàëèí³âñüêîãî ðàéîíó. Îëåê-
ñàíäð Æèðíèé ñòàâ ³ äàâ ïîë³öåé-
ñüêèì îãëÿíóòè «Àóä³». Ãåîðã³é 
Ôåäîðêîâ çàëèøàâñÿ â ñàëîí³, 
êîëè ïîë³öåéñüê³ çíàéøëè â áà-
ãàæíèêó ìàøèíè áàëàêëàâó, òðè 
ïàðè ðóêàâèöü, ñîêèðó, ôîìêó.

Òàê³ ðå÷³ — öå çíàðÿääÿ äëÿ 
çëî÷èí³â, òîìó âîä³ÿ ïîïðîñè-
ëè òàêîæ âèêëàñòè âñå, ùî ìàº 
â êèøåíÿõ. ² â³í ñåðåä ³íøîãî 
ä³ñòàâ ïîë³åòèëåíîâèé ïàêåò, 
â ÿêîìó áóëî 8 íàáî¿â äî çáðî¿. 
Òîä³ ïàòðóëüí³ ñêàçàëè âèéòè ç 
ìàøèíè äëÿ ïîâåðõíåâîãî îãëÿäó 
ùå é ïàñàæèðó.

²ç ÷îãî ïî÷àëàñÿ ñòð³ëÿíèíà, 
çíàºìî ç â³äåîçàïèñó ç íàãðóä-
íî¿ êàìåðè ïîë³öåéñüêîãî. Ôðàã-
ìåíò çãîäîì îïðèëþäíèâ â³ää³ë 
êîìóí³êàö³é îáëàñíîãî ãëàâêó 
Íàöïîë³ö³¿. Ôåäîðêîâ âèéøîâ 
³ç àâòîìîá³ëÿ ³ ï³ñëÿ ñë³â ñï³â-
ðîá³òíèêà: «Öå ùî ó âàñ?» ä³ñ-
òàâ ³ç âíóòð³øíüî¿ êèøåí³ êóðòêè 
ï³ñòîëåò, â³äøòîâõíóâ â³ä ñåáå 
îäíîãî ïàòðóëüíîãî ³ òóò æå âè-
ñòð³ëèâ ó ³íøîãî.

ЧОМУ НІХТО НЕ ВЛУЧИВ?
Òåïåð çíàºìî á³ëüøå ïðî ïåðå-

ñòð³ëêó. Ïðåäñòàâíèê äåðæàâíîãî 
çâèíóâà÷åííÿ, ïðîêóðîð Âàëåð³é 
Øèìàíñüêèé ðîçïîâ³â, ùî ñòð³-
ëîê íå âëó÷èâ ó ïîë³öåéñüêîãî «ç 
íåçàëåæíèõ â³ä íüîãî îáñòàâèí». 
Ï³ñëÿ ïîñòð³ëó ïàòðóëüí³ ïîõî-
âàëèñÿ çà ñëóæáîâèé «Ïð³óñ». 
Îäèí ï³ñëÿ ïîïåðåäæåííÿ ïðî 
çàñòîñóâàííÿ çáðî¿ âèñòð³ëèâ 
âãîðó, à äðóãèé âèïóñòèâ 10 êóëü 
â íàïðÿìêó ïîðóøíèê³â, í³ ðàçó 
íå âëó÷èâøè. ² âîä³é, ³ ïàñàæèð 
«çíèêëè ç ì³ñöÿ ïîä³¿ â íåâ³äî-
ìîìó íàïðÿìêó»…

×åðåç 5 äí³â, íàãàäàºìî, îãîëî-
øåíèõ ó ðîçøóê çà íàì³ð âáèòè 
ñï³âðîá³òíèê³â ïîë³ö³¿ Ãåðã³ÿ Ôå-
äîðêîâà òà Îëåêñàíäðà Æèðíîãî 
çàòðèìàëè. Çàâäÿêè ïèëüíîñò³ 
öèâ³ëüíèõ. Ïàñàæèð ìàðøðóòêè 
«Óìàíü-Â³ííèöÿ», ÿêèé áà÷èâ 
ôîòî âò³êà÷³â â ñîöìåðåæàõ, âï³ç-
íàâ ¿õ ³ ïî³íôîðìóâàâ ïîë³ö³þ.

ЗАГОВОРИВ СПІЛЬНИК ФЕДОРКОВА 
ПО ПЕРЕСТРІЛЦІ З ПОЛІЦЕЙСЬКИМИ
Нове у справі  Затриманий за співучасть 
у спробі вбивства патрульних досі 
відмовлявся від показів. Але під час апеляції 
на рішення про арешт його захисник 
сказав: Олександр Жирний надалі буде 
співпрацювати зі слідством. Сам арештант 
просив, аби його відпустили з СІЗО 
додому, й дещо розповів про перестрілку з 
поліцейськими біля Корделівки

Öå áóëî 13 áåðåçíÿ — îáîõ ðîç-
øóêóâàíèõ çàòðèìàëè. 25 áåðåçíÿ 
¿ì îãîëîñèëè ï³äîçðè â òÿæêî-
ìó çëî÷èí³, çà ÿêèé çàãðîæóº 
äî 15 ðîê³â òþðìè àáî äîâ³÷íå 
ïîçáàâëåííÿ âîë³. Ï³äîçðþâàí³ 
çàðàç ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³.

ПРИЧИНА ВИЙТИ НА ВОЛЮ
Ìèíóëîãî òèæíÿ, 27 áåðåç-

íÿ, àïåëÿö³éíèé ñóä ðîçãëÿíóâ 
àïåëÿö³éíó ñêàðãó çàõèñíèêà 
Îëåêñàíäðà Æèðíîãî, àäâîêà-
òà Ïðèñÿæíþêà. Â³í íàäàâ ñóäó 
äîêóìåíò ïðî õâîðîáó ï³äçàõèñ-
íîãî. Ñêàçàâ, ùî òîé ïîòðåáóº 
ïîñò³éíîãî êîíòðîëþ ë³êàð³â, ³ 
ïðîñèâ â³äïóñòèòè éîãî êë³ºíòà 
ï³ä í³÷íèé äîìàøí³é àðåøò.

Ñóää³ çàïèòóâàëè, äå ñàìå ä³ì 
ó Æèðíîãî, áî â ñïðàâ³ ô³ãóðóº 
äâ³ àäðåñè — â³ííèöüêà íàéìà-
íà êâàðòèðà ³ ì³ñöå ðåºñòðàö³¿ 
â Áåðäè÷³âñüêîìó ðàéîí³. Ðîç-
êàçóþ÷è, ùî ïëàíóº ïîâåðíóòè-
ñÿ â ñåëî äî ìàòåð³, áî á³ëüøå 
íå ìîæå îïëà÷óâàòè â³ííèöüêó 

êâàðòèðó, àðåøòîâàíèé îáìîâèâ-
ñÿ: â³í äî ïîä³é ç³ ñòð³ëÿíèíîþ 
ïðàöþâàâ ó ï³öåð³¿. Òåïåð, ìîâ-
ëÿâ, á³ëüøå íå áóäå.

— À ç òàêèì ä³àãíîçîì â ï³öå-
ð³¿ ìîæíà ïðàöþâàòè? — ïèòàëè 
ñóää³.

— Âîíî òàê íå ïåðåäàºòüñÿ, — 
â³äïîâ³â 24-ð³÷íèé àðåøòàíò ïðî 
ï³äòâåðäæåíó ìåäè÷íîþ äîâ³äêîþ 
õâîðîáó â³ðóñíîãî ïîõîäæåííÿ.

Äàë³ áóëè ïèòàííÿ äî ñë³ä÷îãî, 
÷è â³í çíàâ ïðî ñòàí çäîðîâ'ÿ ï³ä-
îçðþâàíîãî. Ñë³ä÷èé êàçàâ, ùî 
âïåðøå ïî÷óâ çàðàç íà çàñ³äàíí³. 
À ïðîêóðîð, çàïåðå÷óþ÷è ïðîòè 
çì³íè çàïîá³æíîãî çàõîäó, çãîäîì 
ñêàçàâ, ùî â Ñ²ÇÎ íàäàºòüñÿ ìå-
äè÷íà äîïîìîãà, òîìó ïîòðåáè 
â çâ³ëüíåíí³ çàðàäè íàãëÿäó ë³-
êàð³â íåìàº.

— ßêå âàøå â³äíîøåííÿ 
äî îãîëîøåíî¿ ï³äîçðè? — ïèòà-
ëè äàë³ ñóää³ â Îëåêñàíäðà Æèð-
íîãî, áî ñë³ä÷èì â³í â³äìîâèâñÿ 
äàâàòè áóäü-ÿê³ ïîÿñíåííÿ ïðî 
ñâîþ ó÷àñòü â ³íêðèì³íîâàíîìó 
çëî÷èí³.

— Íå âèçíàþ ï³äîçðó, — ñêà-
çàâ òîé.

Íà ïèòàííÿ ñóää³â â³í äåùî ðîç-
ïîâ³â ïðî ïîä³¿ íà òðàñ³ 8 áåðåçí³. 
Ñïåðøó ñêàçàâ, ùî íîñèâ ïðè ñîá³ 
ïàêóíîê ç êóëÿìè, àëå «íå çíàâ, 
ùî öå òàêå». Ïîò³ì äîäàâ:

— ß çàáóâñÿ, ùî âîíè òàì ëå-
æàòü…

Òàêîæ Æèðíèé êàçàâ, í³áèòî 
áóâ íå â êóðñ³, ùî ó Ôåäîðêîâà 
º ï³ñòîëåò. ×îãî æ òîä³ êèíóâñÿ 
ò³êàòè ðàçîì ³ç íèì ï³ä ÷àñ ïåðå-
ñòð³ëêè?

— ß âò³ê, áî çëÿêàâñÿ, ùî ïî-
÷àëè ñòð³ëÿòè, — ñêàçàâ àðåøòî-
âàíèé. — Íå áà÷èâ í³÷îãî. Áóâ 
ÿê â òóìàí³. Ìåíå îáøóêóâàëè, 
â³äïóñòèëè ³ ïî÷àëè ñòð³ëÿòè, 
òî ÿ é ïîá³ã…

— À êîëè ïåðåëÿê ïðîéøîâ, 
÷îìó íå ç’ÿâèëèñÿ â ïîë³ö³þ? — 
ïèòàëà ñóääÿ â ï³äîçðþâàíîãî.

— Íå çíàâ, ùî ðîáèòè, áîÿâ-
ñÿ…

— Çíàëè, ùî âàñ ðîçøóêóþòü, 
÷åêàëè «íà àâîñü», ùî áóäå äàë³?

— Òàê…

ЛИШЕ ВОЗИВ РЕЦИДИВІСТА
Ç’ÿñóâàëè íà ñóä³ òàêîæ äåùî 

ïðî Ôåäîðêîâà. Íàïðèêëàä, 
â ÿêèõ ñòîñóíêàõ ðàí³øå íå ñó-
äèìèé Îëåêñàíäð Æèðíèé áóâ ³ç 
äðóãèì ï³äîçðþâàíèì, ùî íå ðàç 
ïðèòÿãóâàâñÿ äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
çà çëî÷èíè. Ï³äîçðþâàíèé ðîçïî-
â³â: Ôåäîðêîâ æèâ ç íèì 15 äí³â 
³ ¿çäèâ ó ñïðàâàõ.

— Â³í äàâ ìåí³ àâòî, ùîá 
ÿ éîãî âîçèâ, ³ ÿ âîçèâ, — ñêàçàâ 
ï³äîçðþâàíèé.

Çà ñëîâàìè àäâîêàòà Ïðèñÿæ-
íþêà, íàäàë³ éîãî êë³ºíò áóäå 
ñï³âïðàöþâàòè ç³ ñë³äñòâîì, òîá-
òî äàñòü ïîêàçè ó ñïðàâ³. Âîíè 
ïëàíóþòü çì³íèòè êâàë³ô³êàö³þ 
éîãî ä³é íà ëåãøèé çëî÷èí, 
áî Æèðíèé íå áóâ îçáðîºíèé 
³ íå ñòð³ëÿâ. Éìîâ³ðíî, çàõèñò 
ïîãîäèòüñÿ íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà íåçàêîííå ïðèäáàííÿ, ïåðå-

âåçåííÿ ³ çáåð³ãàííÿ íàáî¿â.
Ïåðåä òèì, ÿê ñóä âèéøîâ 

ïðèéìàòè ð³øåííÿ ïî ñêàðç³ 
íà àðåøò, ïðîêóðîð Øèìàí-
ñüêèé íàãàäàâ: â ìàøèí³, ÿêîþ 
êåðóâàâ ï³äîçðþâàíèé, çíàéøëè 
ðþêçàê ç³ çíàðÿääÿìè äëÿ çëî÷è-
í³â, òîìó îáîõ ô³ãóðàíò³â ïåðåâ³-
ðÿþòü íà ïðè÷åòí³ñòü äî ³íøèõ 
ïðàâîïîðóøåíü. ² àðåøòîâàíèìè 
ìåøêàíöÿìè Â³ííèö³ âæå çàö³êà-
âèëèñÿ ïðàâîîõîðîíö³ Êè¿âùèíè. 
Òîæ íå âèêëþ÷åíî, ùî ñòàòåé 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ ¿ì ùå äîäàñòüñÿ.

Òî ÷è â³äïóñòèâ àïåëÿö³éíèé 
ñóä äîäîìó âîä³ÿ 60-ð³÷íîãî 
Ãðèãîð³ÿ Ôåäîðêîâà, ùî ñèä³â 
çà âáèâñòâî, øàõðàéñòâà, ï³äðî-
áëåííÿ äîêóìåíò³â òà â³äçíà÷èâ-
ñÿ íàïèñàííÿì êíèæîê ïðî òþ-
ðåìíå æèòòÿ? Êîëåã³ÿ çàëèøèëà 
ñêàðãó Æèðíîãî áåç çàäîâîëåííÿ, 
à óõâàëó Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî 
ñóäó ïðî àðåøò áåç ïðàâà çàñòà-
âè — áåç çì³í. Àðåøòàíòà çàâåçëè 
íàçàä ó Ñ²ÇÎ.

À Ãðèãîð³é Ôåäîðêîâ íå îñêàð-
æóâàâ îáðàíîãî éîìó çàïîá³æ-
íîãî çàõîäó. Ïîêè ñë³äñòâî çáè-
ðàº äîêàçè, â³í ìîâ÷êè ñèäèòü 
ó ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³ — íå äàº 
ïîÿñíåíü. Ï³ñòîëåò, ÿê â³äîìî 
ðåäàêö³¿, ó íüîãî íå âèëó÷èëè. 
Â³í ïîçáóâñÿ ÒÒ îäðàçó ï³ñëÿ 
ñòð³ëÿíèíè.

«Я втік, бо злякався, що почали стріляти», — казав 
арештант Жирний. Після засідання його повернули до СІЗО, 
бо суд залишив його скаргу без задоволення

Адвокат Присяжнюк дає суддям довідку про хворобу 
підзахисного. Діагноз називає, але судді поправили: 
розголошувати не можна

Ïàòðóëüí³ ñõîâàëèñÿ 
çà ñëóæáîâèì àâòî. 
Îäèí âèñòð³ëèâ âãîðó, 
à äðóãèé âèïóñòèâ 
10 êóëü â ïîðóøíèê³â, 
í³ ðàçó íå âëó÷èâøè

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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Íåùîäàâíî íà-
÷àëüíèê óïðàâ-
ë³ííÿ ëîã³ñòèêè 

òà ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íîãî çà-
áåçïå÷åííÿ ïîë³ö³¿ îáëàñò³ — 
«çàâãîñï» ïîë³ö³¿ — Îëåêñàíäð 
Ïëåì’ÿíèê ïîòðàïèâ ó ÄÒÏ ³ç 
òðüîìà àâò³âêàìè íà ðîç³ Õìåëü-
íèöüêîãî øîñå òà âóëèö³ Ìàê-
ñèìîâè÷à. Â³í áóâ çà êåðìîì 
ñëóæáîâîãî Volkswagen Passat, 
îäíàê íà ìàøèí³ áóëè çâè÷àéí³ 
á³ë³ íîìåðí³ çíàêè.

Ñòàëîñÿ öå ââå÷åð³ 7 áåðåçíÿ. 
Ïðàâîîõîðîíåöü ìàâ îçíàêè àë-
êîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ — îòðèìàâ 
ïðîòîêîë çà íåòâåðåçå êåðóâàííÿ 
àâòî.

Ó îáëàñíîìó ãëàâêó ïðîâîäèëè 
ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ é ï³ñëÿ 
àâàð³¿ âæå ãîòóâàëè ìàòåð³àëè 
íà çâ³ëüíåííÿ Ïëåì’ÿíèêà.

КАЙДАНКИ ДЛЯ ПОЛКОВНИКА 
Â³ä ìîìåíòó àâàð³¿ ïðîéøîâ 

óæå ìàéæå ì³ñÿöü. Ïåðøîãî êâ³ò-
íÿ ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó ñóä³ 

ðîçãëÿäàëè ñïðàâó ïðî íåòâåðåçå 
êåðóâàííÿ, äå ïîðóøíèêîì âè-
ñòóïàâ Ïëåì’ÿíèê.

Ó ñóä³ â³í ñêàçàâ, ùî â òîé äåíü 
ìàâ òåðì³íîâî â³äâåçòè ë³êè äëÿ 
âàæêîõâîðî¿ òåù³. Ñ³ñòè çà êåð-
ìî ñëóæáîâî¿ ìàøèíè ïîïðîñèâ 
çíàéîìîãî.

— ß â³äìîâèâñÿ â³ä îñâ³äó-
âàííÿ, àëå ïîçèö³þ ïàòðóëüíèõ 
íå ì³ã çðîçóì³òè, — êàæå Îëåê-
ñàíäð. — Ç êàðìàí³â óñå ïîâèäè-
ðàëè, âä³ëè íà ìåíå íàðó÷íèêè, 
ïîâåëè íà îñâ³äóâàííÿ. Ïîëêîâ-
íèêà ïîë³ö³¿… Íà ÿê³é ï³äñòàâ³?

Ïëåì’ÿíèê ïðèâ³â íà ñóä çíà-
éîìîãî, ÿêè í³áèòî áóâ çà êåð-
ìîì. Öåé ñâ³äîê ï³äòâåðäæóâàâ 
ñëîâà ïðî òå, ùî òåðì³íîâî ïî-
òð³áíî áóëî â³äâåçòè ë³êè. Àëå 
÷îìóñü íå çãàäàâ êîë³ð ìàøèíè, 
ÿêîþ êåðóâàâ. Íå ïàì’ÿòàâ, ÿê 
ñòîÿëè ³íø³ àâò³âêè â ìîìåíò 
àâàð³¿.

Ñóääÿ Ñåðã³é Êëàïîóùàê âè-
çíàâ âèííèì Ïëåì’ÿíèêà â êå-
ðóâàíí³ àâòî íàï³äïèòêó. Îøòðà-
ôóâàâ éîãî íà 10200 ãðèâåíü ³ç 
ïîçáàâëåííÿì ïîñâ³ä÷åííÿ âîä³ÿ 
íà ð³ê. Ó ïîë³öåéñüêîãî º ìîæ-

ЯК ВІДНОВЛЮЮТЬСЯ НА ПОСАДАХ 
Закон як дишло  У деяких вінницьких 
поліцейських вийшло поновитися 
на посадах після того, як їх звільнили 
за п’яне керування автомобілем. 
Спочатку добивалися скасування 
протоколу за п’яне кермування, а далі… 
Пригадали кількох героїв таких історій

ëèâ³ñòü îñêàðæèòè öþ ïîñòàíîâó.
Ï³ñëÿ ñóäó ïîëêîâíèê ñêàçàâ, 

ùî íà ñëóæáîâ³é ìàøèí³ áóëè 
îïåðàòèâí³ íîìåðè.

Ó Â³ííèöüêîìó îêðóæíîìó àä-
ì³í³ñòðàòèâíîìó ñóä³ âæå çàïëà-
íîâàíå ñëóõàííÿ ñïðàâè, ó ÿê³é 
Ïëåì’ÿíèê — ïîçèâà÷. Ïîäàâ 
ïîçîâ äî ïîë³ö³¿ îáëàñò³, õî÷å 
ñêàñóâàòè ÿêèéñü àêò. Ìîæëè-
âî, ïîë³öåéñüêèé õî÷å îñêàðæèòè 
ñâîº çâ³ëüíåííÿ. Ñàì ïðàâîîõî-
ðîíåöü íå ñõîò³â ãîâîðèòè ïðî 
òå, ùî ñàìå â³í çáèðàºòüñÿ ñêà-
ñîâóâàòè â ñóä³.

Ó ïðåñ-ñëóæá³ ïîë³ö³¿ íàì ïî-
ðàäèëè íàïèñàòè çàïèò, ùîá ä³-
çíàòèñÿ, ÷è çâ³ëüíèëè âæå Îëåê-
ñàíäðà Ïëåì’ÿíèêà. Íà ñàéò³ 
Íàöïîë³ö³¿ êåð³âíèêîì çàì³ñòü 
Ïëåì’ÿíèêà âæå çàçíà÷åíèé òèì-
÷àñîâî âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè 
íà÷àëüíèêà Ìàêñèì Äàíèëþê.

Äî ðå÷³, òîé ñàìèé, ÿêèé ðàí³-
øå ïîòðàïèâ ó ÄÒÏ íà ñëóæáîâ³é 
ìàøèí³. Íà àâòî áóëè íå ñèí³, à 
á³ë³ íîìåðè. Äàíèëþê îòðèìàâ 
çà öå äèñöèïë³íàðíå ñòÿãíåííÿ.

НАЧАЛЬНИК 
КРИЖОПІЛЬСЬКОЇ ПОЛІЦІЇ 

Ìè âèð³øèëè ïðîàíàë³çóâàòè 
âèïàäêè, êîëè ðàí³øå â³ííèöü-
ê³ êåð³âíèêè ïîë³ö³¿ îòðèìóâà-
ëè ïðîòîêîëè çà ï’ÿíó ¿çäó. ² 
ÿê âîíè ïîò³ì ïîíîâëþâàëèñÿ 
íà ïîñàäàõ.

Ó í³÷ ç 13 íà 14 êâ³òíÿ 2018 ðîêó 
ïðîòîêîë çà íåòâåðåçå êåðóâàí-
íÿ îòðèìàâ òîä³øí³é íà÷àëüíèê 
Êðèæîï³ëüñüêîãî â³ää³ëåííÿ 
ïîë³ö³¿ Âàäèì Ãðèíüîâ. Ñï³âðî-
á³òíèêàì ³íñïåêö³¿ ç îñîáîâîãî 

У ніч із 24 на 25 березня 2018 року 
вінницькі патрульні зупинили 
автомобіль бізнес-класу Toyota 
Camry. У салоні були двоє: Сергій 
Драмарецький та його дружина. 
Сергій був поліцейським — пра-
цював у Калинівському відділку 
в групі реагування. У його завдан-
ня входило, зокрема, охороня-
ти безпеку на дорогах. Але в цю 
ніч він отримав протокол за по-
рушення правил дорожнього 
руху — патрульні підозрювали, 
що Сергій керував автомобілем 
у нетверезому стані.

Справу про п’яну їзду Драма-
рецького в суді закрили, бо 
вийшов термін для покарання. 
Але на службі йому відновитися 
не вдалося.
Спочатку йому відмовив окруж-
ний адмінсуд, а потім ще й апе-
ляційний. Згідно з матеріалами 
службового розслідування, Сер-
гій керував машиною, хоча й ка-
зав, що за кермом була його дру-
жина. У відео з нагрудних камер 
патрульних було видно, що жінка 
пересіла на сидіння водія, коли 
машину зупинили поліцейські.

Відновитися виходить не у всіх 

Полковник поліції Олександр 
Плем’яник дає пояснення судді. 
Через кілька хвилин отримає 
штраф за п’яне кермування
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Потужність: 2,4 к.с./1,8 кВт. 
Довжина шини: 35 см. 
Комплектація: шина, ланцюг, 
захисний чохол, інструкція.
Вага: 3,5 кг.
Гарантія - 1 рік.

Об’єм: 45 см3

Довжина шини: 45 см.
Потужність: 4,3 к.с./3,2 кВт.
Ефективна антивібраційна 
система та хромовані циліндри. 
Комплектація: захисний чохол, 
шина, ланцюг, інструкція.
Вага: 5,8 кг.
Гарантія - 1 рік.

Кількість коліс: 1. Об’єм: 65 л.
Діаметр колеса: 330 мм.
Вантажопідйомність: 120 кг.
Особливості: 
колеса пневматичні, 
оцинкований кузов. 
Вага: 10,5 кг.

Довжина шини: 45 см.
Потужність: 4,5 к.с/3,3 кВт.
Клас пили: професійна 
(зрізання лісу). Хромоване 
покриття  стінок циліндра. 
2 компресійні кільця. Легкий старт 
та антивібраційна система. 
Корпус з магнієвого сплаву. 
Вага: 5,8 кг. Гарантія - 2 роки.

Апарат здатен подрібнити 
до 240 кг зерна за годину! 
Переробка зерна, 
качанів кукурудзи.
Тип: електричний.
Потужність: 2,5 кВт.
Кількість сит: 4. 
Габарити: 415х295х750 мм.
Вага: 23 кг. Гарантія - 2 роки.

Ідеально підходить для міжрядного 
прополювання, спушування грунту 
та підготовки для висаджування 
зернових культур. 
Потужність: 2,5 к.с. 
Пальне: бензин з мастилом. 
Ширина культивування: 300 мм.  
Глибина культивування: 125 мм. 
Вага: 15 кг. Гарантія - 2 роки.

Для зручності східці мають 
поперечне рифлення, що володіє 
антикорозійними властивостями.
Робоча висота: 350 см.
Висота майданчика: 87 см.
Загальна висота: 156 см.
Ширина: 35 см.
Вага: 5,3 кг. Гарантія - 3 роки.
Максимальне навантаження: 150 кг.

Об’єм: 16 л. 
Акумулятор 12 В з датчиком заряду. 
Час роботи без підзарядження: 4 год.
Дальність розпилення: 3 м. Тиск: 6 бар.  
Вага:  6,5 кг. Гарантія - 2 роки.
Три розпилювальні сопла, 
мірний стакан, маска, 
антивібраційна прокладка для спини, 
телескопічна вудка (110 см). 

Потужність: 3,5 кВт/4,75 к.с. 
Об’єм: 43 см3. 
Комплектація: ремінь, 
ніж 3-лопатевий, 
ніж, тримерна головка,
плечовий ремінь.
Вага: 7,8 кг.
Гарантія - 1 рік.

Потужність: 3,5 кВт/4,75 к.с. Об’єм: 52 см3. 
Комплектація: ремінь, косильна головка, ліска, 
ніж 3-лопатевий, комбінований ключ. 
Два поршневі кільця, хромовані 
стінки циліндра, легкий старт 
та праймер,посилене 
кріплення рукояток. 
Вага: 7,8 кг. 
Гарантія - 2 роки. 

Потужність: 710 Вт.
Кількість обертів: 12000 об/хв.
Максимальний діаметр 
шліфувального 
диска: 125 мм.
Вага: 2,1 кг.
 Гарантія - 1 рік.

Насос для відкачування сильно 
забрудненої води з фекальних і дренажних 
колодязів, підходить для перекачування 
стічних вод. Рекомендується для рідини 
з частинками не більш 30 мм. 
Вага: 17,5 кг. Потужність: 2000 Вт. 
Продуктивність: 285 л/хв. Висота
підйому: до 14 м. Гарантія - 1 рік.

Потужність: 550 Вт.
Макс. діаметр свердління:
бетон - 13 мм, метал - 13 мм,
деревина - 25 мм. 
Кількість обертів: 0-750 об/хв.
Свердлильний патрон: 10 мм.
Ступені обертального моменту: 19+1.
 Гарантія - 1 рік.
Додатково: ліхтарик. Вага: 1,3 кг.

Врятуйте свої рослини від 
морозів, опадів та палючого 
сонця! Матеріал: 
агроволокно 42 г/м². 
Кількість дуг: 5 шт. Ніжки: 
11 шт. Кліпси: 11 шт.
Ширина: 120 см, Висота: 
90 см. За умови купівлі від 
3-х штук один у подарунок.

Об`єм: 150 л
Матеріал: пластик
Лійка у подарунок.

Комфортне та швидке 
нагрівання води лише за 5 секунд.
Регулювання температури 
нагрівання від 30  до 60 °С
Економія електроенергії, води і 
часу. Потужність: від 1 до 3 кВт. 
Гарантія - 1 рік.

Виконує функції: розпушування,
утворення борозни, прополювання, 
підрізання бур’янів, 
підгортання. 
У комплекті: рама, 
ручки, колесо, перемичка, 
плоскоріз, підгортач , культиватор, 
борозник, прополювач “Їжачок”. 
Вага: 9,5 кг.

Підходить для різного насіння овочів 
(морква, редька, кукурудза, 
огірки, буряк і ін.). 
Регулювання ширини міжрядь, 
густоти і глибини висівання. 
Максимальна ширина 
міжряддя: 45 см.
Тип висівного апарата: щітковий
Привід: ланцюг. Вага: 9,5 кг.

Графік роботи: Пн-Пт: 800-1900, Сб: 1000- 1800

0 (800) 330-519  

448228

ñêëàäó òà ïàòðóëüíèì â³í ïîïàâñÿ 
çà êåðìîì Mitsubishi Outlander. 
Ó ïðîòîêîë³ ïàòðóëüí³ íàïèñàëè, 
ùî â ïîë³öåéñüêîãî áóâ ð³çêèé 
çàïàõ àëêîãîëþ ç ðîòà, íåñò³éêà 
õîäà òà íå÷³òêà ìîâà. Ïðîõîäèòè 
îãëÿä íà ñòàí ñï’ÿí³ííÿ â³í â³ä-
ìîâèâñÿ.

Ï³ñëÿ ñëóæáîâîãî ðîçñë³äó-
âàííÿ Ãðèíüîâà çâ³ëüíèëè ç ëàâ 
ïðàâîîõîðîíö³â. Àëå íåíàäîâãî.

ВІДЕО В ЗАЛІ СУДУ 
Ñïðàâà ïðî ï’ÿíó ¿çäó ïîòðà-

ïèëà äî Òðîñòÿíåöüêîãî ðàéñóäó. 
Ó ñóä³ Ãðèíüîâ ñêàçàâ, ùî ï’ÿíèì 
íå áóâ ³ ìàøèíîþ íå êåðóâàâ. 
À ïðîõîäèòè îãëÿä íà òâåðåç³ñòü 
éîìó âçàãàë³ íå ïðîïîíóâàëè.

Íà çàñ³äàííÿ íå ïðè¿õàëè àí³ 
ñâ³äêè, àí³ ïàòðóëüíèé, ÿêèé 
ñêëàäàâ ïðîòîêîë. Ñóääÿ ²ãîð 
Âîëîøèí çàçíà÷èâ, ùî íå îòðè-
ìàâ í³ÿêèõ äîêàç³â ïðîâèíè ïî-
ë³öåéñüêîãî. Ïîâ³ðèâ Ãðèíüîâó, 
à ñïðàâó çàêðèëè.

Îòðèìàâøè äîêóìåíò â³ä ðàé-
ñóäó, ÿêèì Ãðèíüîâ «î÷èñòèâñÿ» 
â³ä çâèíóâà÷åíü ó íåòâåðåçîìó 
êåðóâàíí³ àâòî, ïîë³öåéñüêèé 
ï³øîâ äî Â³ííèöüêîãî îêðóæíîãî 
àäì³íñóäó. Ïîäàâ ïîçîâ íà ïîë³-
ö³þ îáëàñò³ ç âèìîãîþ ïîíîâè-
òè éîãî íà ðîáîò³ òà âèïëàòèòè 
ãðîø³ çà «âèìóøåíèé ïðîãóë».

Ïðåäñòàâíèê îáëàñíîãî ãëàâ-
êó â ñóä³ ðîçïîâ³â, ùî ï’ÿíèì 
Ãðèíüîâà òàêè ëîâèëè. Â³í íà-
â³òü ñïðîáóâàâ ò³êàòè, àëå íå âè-
éøëî. Ï³ñëÿ ïîãîí³ çóïèíèâñÿ 
á³ëÿ Êðèæîï³ëüñüêîãî â³ää³ëåííÿ 
ïîë³ö³¿. 

Ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè íàïèñàíî: 

òîä³ â³í óæå íå êàçàâ, ùî òâå-
ðåçèé — ïåðåéøîâ ó òàêòèêó: 
«ÿ íå áóâ çà êåðìîì». Ï³ä ÷àñ çà-
ñ³äàííÿ íàâ³òü ïîêàçóâàëè êàäðè 
³ç íàãðóäíèõ êàìåð ïàòðóëüíèõ. 
Íà â³äåî áóëî ÷óòè òàêèé ä³àëîã:

Ïîë³öåéñüêèé: «ß â³ä÷óâàþ çà-
ïàõ àëêîãîëþ».

Âàäèì Ãðèíüîâ: «ß çíàþ…» 
Âèìîãè íà Ãðèíüîâà äî ïîë³ö³¿ 

ñóääÿ ²ííà Âîðîáéîâà íå çàäî-
âîëüíèëà.

ПОНОВИТИ НЕГАЙНО
Îòðèìàâøè â³äìîâó, Ãðèíüîâ 

ïîäàâ ïîçîâ óæå äî Ñüîìîãî 
àïåëÿö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî 
ñóäó ç òèìè ñàìèìè âèìîãàìè. Ó 

ïîñòàíîâ³ öüîãî ñóäó âæå íåìàº 
çãàäîê ïðî íàãðóäí³ êàìåðè. Ðîç-
ãëÿäàëè ò³ëüêè ïðîòîêîë, ÿêèé 
óæå áóâ ñêàñîâàíèé. ²íøèõ äîêà-
ç³â ïðîâèíè åêñ-íà÷àëüíèêà âæå 
÷îìóñü íå áóëî. Ñóää³ âèð³øèëè: 
íàêàç ïðî çâ³ëüíåííÿ — ñêàñóâà-
òè. Íà ïîñàä³ — ïîíîâèòè. Ãðîø³ 
çà «ïðîãóë», 64309 ãðèâåíü, — íà-
ðàõóâàòè.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî íå âñ³ ñóä-
ä³ êîëåã³¿ â àïåëÿö³¿ ïîãîäèëèñÿ 
ç òàêèì ð³øåííÿì. Ñóääÿ Â³êòîð 
Ãîíòàðóê ïèñüìîâî âèêëàâ ñâîþ 
îêðåìó äóìêó: ââàæàº, ùî çâ³ëü-

íèëè Ãðèíüîâà ç ïîë³ö³¿ çàêîííî.
Ñóä íàêàçàâ ïîíîâèòè ïî-

ë³öåéñüêîãî íà ïîñàä³ 17 ñ³÷íÿ 
2019 ðîêó. Íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ 
â³í ïîäàâ äåêëàðàö³þ çà 2018 ð³ê, 
çàçíà÷èâøè ïîñàäó íà÷àëüíèêà 
Êðèæîï³ëüñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïî-
ë³ö³¿.

Íàðàç³ îáëàñíà ïîë³ö³ÿ íà-
ïðàâèëà ìàòåð³àëè íà êàñàö³é-
íèé ðîçãëÿä. À ïîêè… Ãðèíüîâ 
ïðàöþº çàñòóïíèêîì íà÷àëüíèêà 
Ë³òèíñüêîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿.

Ìè õîò³ëè ðîçïèòàòè ïðàâî-
îõîðîíöÿ ïðî éîãî «íåòâåðåçó» 
ñïðàâó, à òàêîæ ïðî òå, ÿê â³í 
îö³íþº ñâî¿ øàíñè â êàñàö³¿. Â³í 
â³äìîâèâñÿ ñï³ëêóâàòèñÿ ç æóð-
íàë³ñòîì.

ГОЛОВНИЙ 
РОЗШУКІВЕЦЬ ВІННИЦІ 

Ìàéæå îï³âíî÷³ 9 ëþòîãî 
2017 ð. â³ííèöüê³ ïàòðóëüí³ ïî-
ì³òèëè «Ìåðñåäåñ», ÿêèé ¿õàâ ³ç 
âèìêíåíèìè ôàðàìè. Çà êåð-
ìîì áóâ çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà 
Â³ííèöüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿, êå-
ð³âíèê êàðíîãî ðîçøóêó Êèðèëî 
Äîöåíêî.

Äóòè â àëêîòåñòåð «Äðàãåð» 
Äîöåíêî â³äìîâèâñÿ. Ïàòðóëüí³ 
ïðèâåçëè éîãî äî íàðêîäèñïàíñå-
ðó, äå òîé ñïî÷àòêó â³äìîâëÿâñÿ, 
à ïîò³ì âèð³øèâ çäàòè ñå÷ó äëÿ 
àíàë³çó íà àëêîãîëü.

Ïîò³ì ñòàëî â³äîìî, ùî ðåçóëü-
òàò äîñë³äæåííÿ — 1,9 ïðîì³ëå 
(ïðè äîçâîëåí³é íîðì³ 0,2).

Ó ñóä³ ñïðàâó ïðî íåòâåðåçå 
êåðóâàííÿ ñëóõàëè 9 ÷åðâíÿ, 
ð³âíî ÷åðåç ÷îòèðè ì³ñÿö³ ï³ñëÿ 
³íöèäåíòó. Çâàæàþ÷è íà òå, ùî 

ЗВІЛЬНЕНІ ЗА П’ЯНУ ЇЗДУ КОПИ 

Ñóä âèð³øèâ: íàêàç 
ïðî çâ³ëüíåííÿ Âàäèìà 
Ãðèíüîâà — ñêàñóâàòè. 
Íà ïîñàä³ — ïîíîâèòè. 
Ãðîø³ çà «ïðîãóë» — 
âèïëàòèòè

ñóä ìîæå ïðèçíà÷èòè ïîêàðàííÿ 
çà àäì³íïîðóøåííÿ ò³ëüêè ïðî-
òÿãîì òðüîõ ì³ñÿö³â, ñïðàâó çà-
êðèëè.

ВІДНОВЛЕННЯ НА ПОСАДІ 
Ñïðàâó ïðî ïîíîâëåííÿ Äîöåí-

êà ñëóõàëè â îêðóæíîìó àäì³í-
ñóä³. Ïîë³öåéñüêèé ïðîñèâ ñêà-
ñóâàòè íàêàç ïðî çâ³ëüíåííÿ òà 
ïîíîâèòè éîãî íà ïîñàä³. Ñóääÿ 
âèð³øèâ, ùî ñëóæáîâå ðîçñë³äó-
âàííÿ ïåðåä çâ³ëüíåííÿì Äîöåí-
êà ïðîâåëè íåîá’ºêòèâíî — ó ìà-
òåð³àëàõ íå áóëî íàâ³òü ïîÿñíåíü 
ñàìîãî ïîë³öåéñüêîãî.

Òàêîæ ñóääÿ çàóâàæèâ, ùî 
ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ íå âðà-
õóâàëî õàðàêòåðèñòèêè Äîöåíêà: 
âèñîê³ ïîêàçíèêè ðîáîòè, òðè-

âàëèé ñòàæ ïðàö³, óòðèìàííÿ 
áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè, ùî ðàí³øå 
â³í íå îòðèìóâàâ äèñöèïë³íàðíèõ 
ñòÿãíåíü.

Ïîçîâ Êèðèëà Äîöåíêà çàäî-
âîëüíèëè. Çà «ïðîãóë» ïðàâîî-
õîðîíöþ ìàëè çàïëàòèòè òðîõè 
ìåíøå, í³æ 9 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Ð³øåííÿì ñóäó éîãî ïîíî-
âèëè íà ïîñàä³, ï³ñëÿ ÷îãî â³í 
áëèçüêî 4-õ ì³ñÿö³â í³ñ ñëóæáó 
â çîí³ áîéîâèõ ä³é ó Äîíåöüê³é 
îáëàñò³, çàðåêîìåíäóâàâ ñåáå 
ïîçèòèâíî. Ïðîéøîâ êîíêóðñ 
íà íîâó ïîñàäó, — ñêàçàëà ïðåñ-
îô³öåð ²ðèíà Äîáðîâîëüñüêà.

Çàðàç Äîöåíêî ïðàöþº íà÷àëü-
íèêîì óïðàâë³ííÿ ïî áîðîòüá³ ç³ 
çëî÷èíàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç òîð-
ã³âëåþ ëþäüìè.

Ліворуч — Вадим Гриньов, який зараз працює в Літині. 
Праворуч — Кирило Доценко. Він очолює відділ боротьби з 
торгівлею людьми
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Öüîãî ðîêó ì³ñ-
öåì ïðîâåäåííÿ 
ô³íàëüíî¿ ÷àñòèíè 

îë³ìï³àäè þíèõ á³îëîã³â ñòàâ 
Õàðê³â. Çìàãàííÿ â³äáóâàëèñÿ 
íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ íà áàç³ íà-
ö³îíàëüíîãî ôàðìàöåâòè÷íîãî 
óí³âåðñèòåòó. Òðàäèö³éíî ó íèõ 
áåðóòü ó÷àñòü ïåðåìîæö³ îáëàñ-
íèõ òóðí³ð³â, ó÷í³ 8–11 êëàñ³â.

Òðè äí³ ïîñï³ëü ó÷àñíèêè âè-
êîíóâàëè çàâäàííÿ. Ï³ñëÿ ïåð-
øîãî åòàïó íàø çåìëÿê Äìèòðî 
Ïàõîëþê ïåðåáóâàâ íà äðóãîìó 
ì³ñö³. Íà äðóãîìó åòàï³, ï³ñëÿ 
âèêîíàííÿ ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü, 
éîìó âèñòà÷èëî î÷îê, àáè îá³éòè 
êîíêóðåíò³â.

ПЕРЕМІГ У ХАРКОВІ — 
АПЛОДУВАЛИ У ЛОДЗІ 

Îëüãà Êóë³í³÷ íå ìàëà ìîæëè-
âîñò³ ñóïðîâîäæóâàòè ñâîãî ó÷íÿ 
íà îë³ìï³àä³. Ó òîé ÷àñ âîíà ç 
ãðóïîþ ïåäàãîã³â ïåðåáóâàëà 
ó Ïîëüù³. Íà â³äñòàí³ òðèìàëà 
êóëàêè çà âîñüìèêëàñíèêà.

— Ìåí³ ñêèäàëè íà òåëåôîí 
ðåçóëüòàòè çìàãàíü, — ðîçïîâ³-
äàº ïàí³ Îëüãà. — Ïåðø³ äâà äí³ 
ó÷àñíèêè â³äïîâ³äàëè íà òåñòîâ³ 
ïèòàííÿ. Ðåçóëüòàòè îïðèëþä-
íþâàëè íà äîøö³ îãîëîøåíü 

ó ãóðòîæèòêó, äå ïðîæèâàëè 
îë³ìï³àäíèêè.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Îëüãè, ï³ñëÿ 
òåñòîâèõ âèïðîáóâàíü, ¿¿ ó÷åíü 
çà ê³ëüê³ñòþ áàë³â ïåðåáóâàâ 
íà äðóãîìó ì³ñö³. Ó òðåò³é äåíü 
âèêîíóâàëè ïðàêòè÷í³ çàâäàí-
íÿ. Ïåðåìîãó éîìó çàáåçïå÷è-
ëà ìàêñèìàëüíà ê³ëüê³ñòü î÷îê 
çà ïðàêòè÷í³.

— Ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïåðåìî-
ãó Äìèòðà íàä³éøëî íà òåëåôîí, 
êîëè ìè ¿õàëè â àâòîáóñ³ ó ì³ñò³ 
Ëîäçü, — ãîâîðèòü â÷èòåëüêà. — 
Ç³çíàþñÿ, íå ìîãëà ñòðèìàòè 
åìîö³é. Çìàõíóëà ñëüîçèíè ðà-
äîñò³ ³ ïîâ³äîìèëà ïðî ïåðåìîãó 
ó÷íÿ. Êîëåãè äîâãî àïëîäóâàëè, 
â³òàëè. Íà çíàê ïîäÿêè ðîçäàëà 
âñ³ öóêåðêè, ÿê³ ìàëà ç ñîáîþ.

ВІН КРАЩИЙ ЩЕ Й СЕРЕД 
МАТЕМАТИКІВ 

Íà â³äì³íó â³ä â÷èòåëüêè, 
â ¿¿ ó÷íÿ åìîö³¿ íå áåðóòü ãîðó. 
Ïðèíàéìí³ òàê ñòâåðäæóº Îëüãà 
Êóë³í³÷. Êàæå, ùî Äìèòðî ó â³ä-
ïîâ³äàëüí³ ìîìåíòè âì³º çîñåðåä-
èòèñÿ íà ãîëîâíîìó. Íå ïàí³êóº, 
ÿê öå áóâàº â ³íøèõ ó÷í³â.

— Éîãî ñïîê³é âðàæàâ, êîëè 
ìè áðàëè ó÷àñòü ó ì³ñüê³é îë³ì-
ï³àä³, òàê ñàìî öå áóëî ó Â³-
ííèö³ íà îáëàñíèõ çìàãàííÿõ, 
êóäè Ä³ìà ïî¿õàâ ï³ñëÿ ïåðåìî-
ãè ó ñâîºìó ì³ñò³, — ðîçïîâ³äàº 

У ХМІЛЬНИКУ ЗНАЮТЬ БІОЛОГІЮ 
НАЙКРАЩЕ В УКРАЇНІ
Перемога  Восьмикласник Дмитро 
Пахолюк зі школи-гімназії № 1 Хмільника 
переміг на Всеукраїнській олімпіаді з 
біології. Він уже шостий з їхньої школи, 
хто здобував перемогу у такому змаганні. 
Найкращий результат у Наталії Янкової, 
вона чотири роки поспіль ставала кращою 
ученицею-біологинею в Україні. Усі юні 
біологи — вихованці педагога Ольги Кулініч

ïàí³ Îëüãà. — Îë³ìï³àäà, öå ùå é 
áîðîòüáà òåìïåðàìåíò³â, íåðâ³â, 
à íå ò³ëüêè çíàíü. Â³í í³êîëè 
íå ïîñï³øàº ç â³äïîâ³ääþ. Ñïî-
÷àòêó âñå äîáðå îáäóìàº, à ïîò³ì 
óæå â³äïîâ³äàº. Ó íüîãî ìàòåìà-
òè÷íèé ñêëàä ðîçóìó. À öå äëÿ 
á³îëîãà òåæ äîáðå. Äåÿê³ çàâäàííÿ 
ïîòðåáóþòü îáðàõóíê³â, âèêîðèñ-
òàííÿ ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ, ç öèì 
â³í äîáðå ñïðàâëÿºòüñÿ.

Äìèòðî Ïàõîëîê ïåðåì³ã 
ó íèí³øíüîìó ðîö³ ùå é íà îá-
ëàñí³é îë³ìï³àä³ ç ìàòåìàòèêè. 
Âò³ì, á³îëîã³¿ íå çðàäèâ. Áî çà-
éìàºòüñÿ íåþ íà äîäàòêîâèõ çà-
íÿòòÿõ ç øîñòîãî êëàñó. Ñàìå 
òîìó ïî¿õàâ íà âñåóêðà¿íñüê³ 
çìàãàííÿ ç óëþáëåíîãî ïðåäìåòó.

СЮРПРИЗ НЕ ВДАВСЯ 
Íàéñêëàäí³øèì äëÿ Äìèòðà 

áóëî îäíå ç ïðàêòè÷íèõ çàâäàíü. 
Ïðî öå â³í ñàì ðîçïîâ³â ï³ä ÷àñ 
ñï³ëêóâàííÿ ç æóðíàë³ñòîì.

— Òðåáà áóëî âèçíà÷èòè, ÿê³ 
ñàìå âîäîðîñò³ âõîäÿòü äî ñêëàäó 
ï³ãóëêè, — êàæå Äìèòðî. — Òîáòî 
âèä³ëèòè ¿õ ç-ïîì³æ ³íøèõ ðå÷î-
âèí. Äëÿ öüîãî ï³ãóëêó ïîäð³á-
íþºø. Îäíó ÷àñòèíêó êëàäåø 
íà ñêåëüöå. Çìî÷óºø êðàïëåþ 
âîäè. Çâåðõó íàêðèâàºø ³íøèì 
ñêåëüöåì ³ ïî÷èíàºø äîñë³ä ï³ä 
ì³êðîñêîïîì.

Ó÷åíü ç³çíàºòüñÿ, ùî ñïðàâà 
íå çàëàäèëàñÿ íà íàéïðîñò³øî-
ìó åòàï³. Í³ÿê íå âäàâàëîñÿ ïî-
äð³áíèòè ï³ãóëêó. Âîíà êîâçàëà 

У сім’ї Пахолюків шестеро дітей. 
Троє з них уже закінчили шко-
лу. Найстарший брат і сестра 
золоті медалісти. Брат закінчив 
академію МВС у Києві, сестра 
навчається у Вінниці в медич-
ному університеті. Вона також 
брала участь у Всеукраїнській 
олімпіаді. Ще один брат навча-
ється в Одесі у морській акаде-
мії. Дві найменші сестри Діми 
школярки — одна у п’ятому, 
друга — у першому класі.
— Якби не ЗНО, не знаю, чи 
могли б мої діти вступити вчи-
тися у виші, — каже батько пан 

Анатолій. — Звідки у нас гроші 
на хабарі? Своїм розумом, ста-
раннями добиваються.
Батьки працюють на залізниці 
провідниками. Часто відлуча-
ються з дому.
— Діма, а хто вам їсти варить, 
коли залишаєтеся самі? — за-
питую співрозмовника.
— Наготовують багато, то ви-
стачає, або я й сам можу дещо 
зварити, — каже він. — Сестрички 
допомагають посуд мити.
Усі Пахолюки навчалися або ще 
навчаються в одній школі — шко-
лі-гімназії № 1.

Якби не ЗНО, не знаю, чи мої діти вчилися б у вишах 

Шестеро вихованців Ольги Кулі-
ніч (четверо дівчат і два хлопці) 
ставали переможцями й призе-
рами всеукраїнських олімпіад з 
біології. Найкращого результату 
досягла Наталія Янкова: чотири 
роки поспіль, у 8–11 класах, по-
верталася зі змагань з дипломом 
першого ступеня. Був рік, коли 
шестеро її учнів ставали пере-
можцями і призерами обласної 
олімпіади.
Нині у школах не фінансують ро-
боту гуртків. Раніше пані Ольга 
працювала з обдарованими ді-
тьми. Після припинення оплати 
за гурткову роботу ще рік вела 
заняття на особистому ентузі-

азмі. Тепер працює з найбільш 
обдарованими. Каже, це важка 
робота і для вчителя, і для учня. 
Займатися доводиться у вихідні, 
після уроків.
Ольга Кулініч вдячна декану 
біологічного факультету ДонНУ 
Юлії Овчинніковій та кандидату 
біологічних наук педагогічного 
університету імені Коцюбинсько-
го Віктору Рогачу за сприяння 
у підготовці Дмитра Пахолюка 
до змагань. Своїми порадами 
поділилася з Дмитром також 
рекордсменка-біолог, 4-разова 
переможниця змагань, Наталія 
Янкова, яка нині навчається у ме-
дуніверситеті імені Пирогова.

Хто допомагав вчительці готувати переможця 
ïî ñêëó, íå ï³ääàâàëàñÿ ïîäð³á-
íåííþ. Âòðà÷àâ äîðîãîö³íí³ õâè-
ëèíè. Íà êîæíå çàâäàííÿ â³äâî-
äèëè êîíêðåòíèé ïðîì³æîê ÷àñó.

— Ç îêðåìî¿ ÷àñòêè çàâæäè 
ñêëàäíî âèçíà÷èòè áóäîâó ïðåä-
ìåòà, — ãîâîðèòü Äìèòðî. — 
Ó ìîºìó âèïàäêó ó ï³ãóëö³, êð³ì 
³íøèõ ðå÷îâèí, áóëà âîäîðîñòü 
ñï³ðóë³íè.

Çàãàëîì â³í âèêîíóâàâ òðè 
ïðàêòè÷íèõ çàâäàííÿõ. Íà êîæíå 
äàâ ïðàâèëüíó â³äïîâ³äü.

Êîëè ïîáà÷èâ ñåáå ó ñïèñêó 
ïåðåìîæö³â, ñïåðøó õîò³â çàòåëå-
ôîíóâàòè äîäîìó. Àëå íå çðîáèâ 
öüîãî.

— Äóìàâ, ïîâåðíóñÿ äîäîìó, 
ñêàæó, ó ìåíå äëÿ âàñ ñþðïðèç, 

ïîêàæó äèïëîì, òîä³ ïðî âñå ðîç-
ïîâ³ì äåòàëüí³øå, — ðîçïîâ³äàº 
ó÷åíü. — Àëå íå âèéøëî. Ó òîé 
äåíü áàòüêî çàòåëåôîíóâàâ. Äî-
âåëîñÿ ðîçïîâ³ñòè.

Îáñòàíîâêà íà îë³ìï³àä³ äóæå 
ñïîäîáàëàñÿ íàøîìó çåìëÿêó. 
Êàæå, ì³æ ó÷àñíèêàìè ïàíó-
âàëà äðóæíÿ àòìîñôåðà. Ï³ñëÿ 
êîæíîãî åòàïó çáèðàëèñÿ ðàçîì, 
îáì³íþâàëèñÿ äóìêàìè, ðîçïî-
â³äàëè, õòî, ùî ³ ÿê ðîáèâ.

Ó éîãî ãðóï³ 8-êëàñíèê³â áóëî 
32 ó÷í³ ç ð³çíèõ øê³ë Óêðà¿íè. 
Äåõòî ïðåäñòàâëÿâ ñïåö³àë³çîâàí³ 
øêîëè ÷è êëàñè. Çðîçóì³ëî, ùî 
âîíè ìàëè á³ëüøå ìîæëèâîñòåé 
äëÿ îïàíóâàííÿ ïðåäìåòó. Âò³ì, 
ïåðåìîãà ä³ñòàëàñÿ íå ¿ì.

Нині у школах не фінансують роботу гуртків. Але Ольга Кулініч продовжує 
займатися з обдарованими дітьми. З Дмитром працюють після уроків та у вихідні



13 RIA, Ñåðåäà, 3 êâ³òíÿ 2019
ÇÄÎÐÎÂ’ß

447682

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

446373

РЕКЛАМА

447857

В УКРАЇНІ 

35 млн 
рецептів 

виписані 
за програмою 

Понад 1,8 млрд грн
відшкодованих 

коштів 

Більше 7 млн 
людей

скористалися 
програмою 

У ВІННИЦІ 

168253 
рецепти

виписали лікарі в рамках 
програми «Доступні ліки» 

8 425 000 грн
відшкодовані завдяки 

програмі 

Більше 35 тис. 
вінничан

користуються програмою 
«Доступні ліки» 

 знизились випадки 
інсультів серед вінничан 
 зменшилась смертність 

від серцево-судинних 
захворювань 

ДО ЧОГО ГОТУВАТИСЯ 
ПАЦІЄНТАМ ВЖЕ З КВІТНЯ 
Пора визначитись  З квітня 
2019 року пацієнти, які не обрали 
свого сімейного лікаря, не зможуть 
користуватися програмою «Доступні 
ліки». Терапевт, педіатр або сімейний 
лікар надасть допомогу таким пацієнтам 
лише при невідкладному стані. Утім, 
швидка приїде на виклик, незважаючи 
на наявність декларації

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ç 1 êâ³òíÿ ëèøå 
ò³ ïàö³ºíòè, ÿê³ 
ìàþòü äåêëàðàö³þ 

ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì, òåðàïåâòîì 
àáî ïåä³àòðîì, ìîæóòü ñêîðèñòà-
òèñÿ ïðîãðàìîþ «Äîñòóïí³ ë³êè». 
Òîìó ùî ë³êè â³ä ñåðöåâî-ñóäèí-
íèõ çàõâîðþâàíü, ä³àáåòó äðóãî-
ãî òèïó òà áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè 
â³äòåïåð ìîæíà îòðèìàòè ëèøå 
çà åëåêòðîííèì ðåöåïòîì, ÿêèé 
âèïèñóº ñàìå âàø ë³êàð.

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà â³ää³-
ëó ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ 
ðîáîòè ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Íàòàë³¿ Àâðà-
ìåíêî, âñ³ì ïàö³ºíòàì, ÿê³ ùå 
íå âèçíà÷èëèñü ç ë³êàðåì, âàðòî 
öå çðîáèòè ÿêíàéøâèäøå.

— Íà ñüîãîäí³ ò³ëüêè äâ³ àïòå-
êè â ì³ñò³ óêëàëè äîãîâ³ð ç Íà-
ö³îíàëüíîþ ñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ, 
à ñàìå Ìóí³öèïàëüíà àïòåêà, òà 
ìåðåæà «Êîíåêñ» (³íø³ â ïðîöå-
ñ³), — ãîâîðèòü Íàòàë³ÿ Àâðàìåí-
êî. — Âîíè âæå ìîæóòü ïðàöþ-
âàòè ç åëåêòðîííèìè ðåöåïòàìè 
³ çàáåçïå÷èòè â³ííè÷àí ë³êàìè 
çà ïðîãðàìîþ «Äîñòóïí³ ë³êè». 
Ïðîòÿãîì áåðåçíÿ ö³ åëåêòðîíí³ 

ðåöåïòè ïðîòåñòóâàëè â óñ³õ çà-
êëàäàõ ïåðâèííî¿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè.

ОТРИМАТИ РЕЦЕПТ 
МОЖНА ОДРАЗУ 

ßêùî âè ùå íå ï³äïèñàëè äå-
êëàðàö³þ (ï³äïèñàííÿ òðèâàº 
äî ëèïíÿ), öå ìîæíà çðîáèòè ï³ä 
÷àñ áóäü-ÿêîãî â³çèòó äî ë³êàðÿ. 
Îäðàçó æ ï³ñëÿ öüîãî âè ìîæåòå 
îòðèìàòè åëåêòðîííèé ðåöåïò ³ 
ïðèäáàòè ë³êè çà öèì ðåöåïòîì 
â áóäü-ÿê³é àïòåö³ â Óêðà¿í³, 
(çâè÷àéíî, ÿêà ìàº äîãîâ³ð ç 
Íàöñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ). Íàïðè-
êëàä, ÿêùî âè îáðàëè ñ³ìåéíîãî 
ë³êàðÿ, òåðàïåâòà àáî ïåä³àòðà 
íå ïîðÿä ç äîìîì, à ó ñóñ³äíüîìó 
ñåë³ ÷è ì³ñò³, òåïåð îòðèìàòè ë³êè 
çà ðåöåïòîì âè ìîæåòå â çðó÷í³é 
äëÿ âàñ àïòåö³.

ЗА ПАЦІЄНТА ПЛАТИТЬ 
НАЦСЛУЖБА ЗДОРОВ’Я 

Òàêîæ ç êâ³òíÿ ìåäçàêëàäè ïå-
ðåñòàþòü ô³íàíñóâàòèñÿ çà ñóá-
âåíö³ºþ, à ïîâí³ñòþ îïëà÷óþòüñÿ 
Íàö³îíàëüíîþ ñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ 
çà ºäèíèì òàðèôîì — 370 ãðí 
íà ëþäèíó ³ç çàñòîñóâàííÿì â³-
êîâèõ êîåô³ö³ºíò³â.

Ïðîòÿãîì ìèíóëîãî ðîêó 

1. Програма «Доступні ліки» ста-
ла повністю комп’ютеризованою. 
Виписка і підтвердження рецеп-
та відбувається через електро-
нну систему охорони здоров’я. 
 Ваш сімейний лікар (лише він) 
виписує е-рецепт в електронній 
системі.
  Ви отримуєте СМС з кодом 
на телефон.
  Якщо немає телефона, код 
роздрукувати можна на папері.
 Аптекар підтверджує рецепт 
через електронну систему й ви-
дає ліки.
 Кожен рецепт облікований, 
тобто видно, кому, які і при яких 
захворюваннях виписуються 
ліки.

2. Пацієнти можуть отримувати 
ліки не лише за місцем прожи-
вання, а в будь-якій аптеці кра-
їни. Тепер аптеки підписувати-
муть один договір з Нацслужбою 
здоров’я, а не десятки паперів з 
кожним місцевим департамен-
том охорони здоров’я.
3. Навіть маленька районна ап-
тека може підключитись до про-
грами «Доступні ліки». Раніше 
через малий потік пацієнтів та 
великий обсяг паперів це було 
не вигідно.
4. Приватні заклади та лікарі-ФОП 
можуть виписувати «Доступні 
ліки». Варто лише підключитись 
до електронної системи та укласти 
договір з Нацслужбою здоров’я.

Як змінилася програма «Доступні ліки» 

íà ïåðâèíö³ ³ñíóâàëè äâà ñïèñêè 
«çåëåíèé» (ïàö³ºíòè, ÿê³ îáðàëè 
ë³êàðÿ, ô³íàíñóâàëèñÿ Íàöñëóæ-
áîþ çà òàðèôîì 370 ãðí íà ëþäè-
íó, âðàõîâóþ÷è â³êîâèé êîåô³ö³-
ºíò) òà «÷åðâîíèé» (ïàö³ºíòè, ÿê³ 
íå âèçíà÷èëèñü ç ë³êàðåì, íà íèõ 
äåðæàâà âèä³ëÿëà 240 ãðí íà ð³ê). 
Ïîñòóïîâî «÷åðâîí³ ñïèñêè» çíè-
êàþòü, à ¿õ ô³íàíñóâàííÿ âæå 
çíèçèëè äî 120 ãðí íà ëþäèíó 
íà ð³ê.

Ç êâ³òíÿ 2019 ðîêó ïàö³ºíòàì, 
ÿê³ íå îáðàëè ñâîãî ñ³ìåéíî-
ãî ë³êàðÿ, áåçîïëàòíî ìîæóòü 
îòðèìàòè ìåäè÷íó äîïîìîãó 
ïðè íåâ³äêëàäíîìó ñòàí³. Äëÿ 
òîãî, ùîá îòðèìàòè ïîâíèé ïà-

êåò áåçîïëàòíèõ ìåäè÷íèõ ïî-
ñëóã, ïîòð³áíî îáðàòè ë³êàðÿ. (Äî 
ïîâíîãî ïàêåòó ïîñëóã âõîäèòü: 
ä³àãíîñòèêà òà ë³êóâàííÿ íàé-
á³ëüø ïîøèðåíèõ õâîðîá, òðàâì, 
îòðóºíü, àíàë³çè, äîñë³äæåííÿ, 
ñïîñòåðåæåííÿ âàã³òíîñò³ òà äè-
òèíè äî òðüîõ ðîê³â. Êð³ì òîãî, 
âàø ë³êàð ñë³äêóº çà âàêöèíàö³ºþ 
ïàö³ºíò³â çà êàëåíäàðåì ùåïëåíü 
òà îáîâ'ÿçêîâèìè ïðîô³ëàêòè÷-
íèìè îãëÿäàìè ïàö³ºíò³â ãðóï 
ðèçèêó, âåäå õðîí³÷íèõ õâîðèõ 
òà âàæêîõâîðèõ. Ëèøå âàø ë³êàð 
âèïèñóº ðåöåïòè, äîâ³äêè, ëèñòêè 
íåïðàöåçäàòíîñò³, íàïðàâëåííÿ 
äî âóçüêèõ ñïåö³àë³ñò³â). Âò³ì, íå-
çàëåæíî â³ä òîãî, ìàºòå âè ñâîãî 
ë³êàðÿ ÷è í³, øâèäêà ìåäè÷íà äî-
ïîìîãà áóäå âñå îäíî âè¿æäæàòè 
äî âàñ íà âèêëèêè.

СТАТИСТИКА ПРОГРАМИ 
«ДОСТУПНІ ЛІКИ» ЗА 2018 РІК

Àïòåêè ì³ñòà âæå 
ìîæóòü ïðàöþâàòè 
ç å-ðåöåïòàìè ³ 
çàáåçïå÷èòè ë³êàìè çà 
ïðîãðàìîþ «Äîñòóïí³ 
ë³êè» âñ³õ â³ííè÷àí
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«Нива» приймає 
«Чайку» 
 Ó ñóáîòó, øîñòîãî êâ³òíÿ, 
ïîíîâëþºòüñÿ ñåçîí ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó 
(äðóãà ë³ãà). Â³ííèöüêà 
«Íèâà» ó öåé äåíü ïðèéìàº 
«×àéêó» (Ïåòðîïàâë³â-
ñüêà Áîðùàã³âêà, Êè¿âñüêà 
îáëàñòü). Ìàò÷ ïðîéäå 
íà ñòàä³îí³ ñïîðòêîìïëåêñó 
«Íèâà». Ïî÷àòîê — î 15.00.

Меморіал Івана 
Добрика 
 Íà Íåìèð³âùèí³, 
ó ñ. Äóáîâåöü, ïðîâåëè 
øàõîâèé ìåìîð³àë ãåðîÿ 
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, 
ñíàéïåðà ²âàíà Äîáðèêà. 
Ó äîðîñëîìó ÷åìï³îíàò³ 
áîðîëèñÿ äåñÿòü êîìàíä. 
Ïåðø³ñòü çäîáóëà çá³ðíà 
Â³ííèö³ íà ÷îë³ ³ç ì³æíà-
ðîäíèì ìàéñòðîì Â³êòîðîì 
Ãóäêîì. Âîíà âèãðàëà âñ³ 
ìàò÷³. Íà äðóãîìó ì³ñö³ — 
çá³ðíà Íàïàä³âêè (Ëèïî-
âåöüêèé ðàéîí), íà òðåòüî-
ìó — Êàëèí³âêà.

Тріумф шахових 
«романтиків» 
 Ïàðàëåëüíî ìåìîð³àëó 
Äóáîâö³ ïðîâåëè é ïåðøå 
þíàöüêå çìàãàííÿ, òàêîæ 
ïðèñâÿ÷åíå ïàì’ÿò³ ²âàíà 
Äîáðèêà. Ïåðø³ñòü çäî-
áóëà çá³ðíà øàõîâîãî êëóáó 
«Ðîìàíòèê» (Â³ííèöÿ). Ó ¿¿ 
ñêëàä³ êðàù³ ðåçóëüòàòè 
íà ñâî¿õ äîøêàõ ïîêàçàëè 
ßê³â ßñüêî, Âîëîäèìèð 
Øàô³ð ³ Àíäð³é Áóòèâ-
ñüêèé. Íà äðóãîìó ì³ñö³ — 
çá³ðíà Â³ííèö³, íà òðåòüî-
ìó — Æìåðèíêà.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №14 (1088)
Цікаві триходові задачі на кооперативний мат надіслав Володимир Ластівка. 
Кожна з них має по два варіанти рішення. 

Задача №2345-2348
В. Ластівка (Черкаси)
(Друкується вперше)

h 3 (2 розв’язки)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №13 (1431) від 27 березня 2019 року 
Задача №2341
I. 1 Kpb5! Tb4+  2. Kpa6 Tb6x; II. 1. Kpd7! Tc4  2. Kpc8 Kb6x.
Задача №2342
I. 1. Cf6! Tg5  2. Ce7 Tg8x; II. 1. Kpd7! Td4  2. Kpc8 Kb6x.
Задача №2343
I. 1. Td1! Tc3  2. Tb1 Ta3x; II. 1. Kpa1! Kpa3  2. b1T Ta2x.
Задача №2344
I. 1. Kf1! Te2  2. Kg3 Th2x; II. 1. g3! Te5  2. Kg4 Th5x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ç ï’ÿòîãî ïî ñüîìå êâ³òíÿ ó Â³-

ííèö³ ðîç³ãðàþòü ì³æíàðîäíèé 
Êóáîê Ïîä³ëëÿ ç õîêåþ íà òðà-
â³ ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ êîìàíä. Öå 
íàéñèëüí³øå çìàãàííÿ ç öüî-
ãî âèäó ñïîðòó ó íàøîìó ì³ñò³ 
â 2019 ðîö³.

Íà ñòàä³îí³ Öåíòðàëüíîãî 
ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èí-
êó ãðàòèìóòü ÷åìï³îí Óêðà¿-

íè «ÎÊÑ-ØÂÑÌ» (Â³ííèöÿ), 
«ØÂÑÌ–Ñòàðò» (Æèòîìèðñüêà 
îáëàñòü) òà á³ëîðóñüê³ êëóáè ÕÊ 
«Ì³íñüê» ³ «Áóä³âåëüíèê» (Áðåñò).

— Ó òóðí³ð³ ìàëà áðàòè ó÷àñòü 
é ìîëîä³æíà çá³ðíà Ïîëüù³. Àëå 
â îñòàíí³é ìîìåíò âîíà â³äìî-
âèëàñÿ. Òîìó ìè çàì³íèëè ¿¿ 
êîìàíäîþ, ÿêà ïîñ³äàº â ÷åì-
ï³îíàò³ Óêðà¿íè ï³ñëÿ ïåðøîãî 
êîëà äðóãó ñõîäèíêó, — ðîçêàçàâ 

ãîëîâíèé òðåíåð «ÎÊÑ-ØÂÑÌ» 
Ïàâëî Ìàçóð.

Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ òóðí³ðó 
ïðîéäå ï’ÿòîãî êâ³òíÿ î 16.30. 
Ïî÷àòîê ³ãîð — î 15.00. Âõ³ä — 
â³ëüíèé. Íàãîðîäæåííÿ ïðèçå-
ð³â — ñüîìîãî êâ³òíÿ î 14.15.

Ïîïåðåäí³é Êóáîê Ïîä³ëëÿ âè-
ãðàâ ÕÊ «Ì³íñüê». Àëå ãîñïîäàð³ 
ïîëÿ öüîãî ðàçó ñïðîáóþòü âçÿòè 
ðåâàíø.

— «ÎÊÑ-ØÂÑÌ» ïðàãíå ïî-
áîðîòèñÿ çà Êóáîê Ïîä³ëëÿ. 
Çà ï³äáîðîì ãðàâö³â ìè ïîñòó-
ïàºìîñÿ ÕÊ «Ì³íñüê». Âò³ì, êâà-
ë³ô³êàö³ÿ âèêîíàâö³â íå çàâæäè 
â³äîáðàæàºòüñÿ íà ðåçóëüòàò³. 
Âåëèêó ðîëü â³ä³ãðàþòü ïñèõî-
ëîã³ÿ, íàëàøòóâàííÿ íà ãðó. Òà 
é ôàêòîð âëàñíîãî ïîëÿ íå âàð-
òî ñêèäàòè ç ðàõóíê³â, — ñêàçàâ 
Ïàâëî Ìàçóð.

Cпробуємо відбити Кубок у білорусів

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Äâà ÷îëîâ³÷èõ êëóáè Â³ííè÷-
÷èíè ïðîäîâæóþòü áîðîòüáó 
çà ìåäàë³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè 
ç âîëåéáîëó ó ñóïåðë³ç³. Öå êî-
ìàíäà îáëàñíîãî öåíòðó «Ñåð-
öå Ïîä³ëëÿ» ³ «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» 
(Òðîñòÿíåöü).

Äíÿìè âîíè ðîçïî÷àëè ï³âô³-
íàëüíó ñåð³þ. Äâ³ ñòàðòîâ³ ãðè 
ïðîõîäèëè íà ìàéäàí÷èêó  ïåäó-
í³âåðñèòåòó ³ âèêëèêàëè àíøëàã. 

«СУХИЙ» СТАРТ 
Ó ïåðøîìó ìàò÷³ «ñåðäå÷êè» 

íå çàëèøèëè æîäíèõ øàíñ³â ñâî-
¿ì îïîíåíòàì — 3:0 çà ïàðò³ÿìè 
(25:17, 25:19, 25:17). Çà ñëîâàìè 
ôàõ³âö³â, «ïåðøà ñåð³ÿ» ïðîòè-
ñòîÿííÿ âèéøëà íå íàäòî ö³êà-
âîþ. Ãîëîâíèé ¿¿ ãåðîé, êàï³òàí 
«Ñåðöÿ Ïîä³ëëÿ» Âîëîäèìèð Ñè-
äîðåíêî, «ðîçñòð³ëþâàâ» çàõèñí³ 
ïîðÿäêè ñóïåðíèê³â, çàïèñàâøè 
íà ñâ³é ðàõóíîê 17 î÷îê. Éîãî 
ïàðòíåðàì ïîòð³áíî áóëî ëèøå 
ï³ä³ãðóâàòè.

ПОВЕРНЕННЯ «СЕРДЕЧОК» 
Äðóãèé ìàò÷ âèéøîâ á³ëüø 

³íòðèãóþ÷èì. «Ñåðöÿ» ïðîãðà-
ëè ñòàðòîâó ïàðò³þ — 23:25. 
Â³ä÷óâøè âïåâíåí³ñòü ó âëàñíèõ 
ñèëàõ, êîëåêòèâ ³ç Òðîñòÿíöÿ 
ïðîäîâæèâ äîì³íóâàòè. Òðåíåð 
â³ííè÷àí Âàëåð³é Êîïèëîâ âäàâñÿ 
îäðàçó äî ï’ÿòüîõ çàì³í. Àëå âîíè 
íå ñïðàöþâàëè — 19:25. ² ðàõóíîê 
çà ïàðò³ÿìè ñòàâ ìàêñèìàëüíî çà-
ãðîçëèâèì — 0:2.

Ïðîòå «ñåðäå÷êè» íå ñêëàëè 
çáðî¿. Ë³áåðî (ó âîëåéáîë³ òàê íà-
çèâàþòü ãðàâöÿ, ùî âèêîíóº ò³ëü-
êè çàõèñí³ ôóíêö³¿) Äåíèñ Ôîì³í 
ïîñòóïîâî íàëàãîäèâ á³ëüø-ìåíø 
íàä³éíèé ïðèéîì, Îëåêñàíäð Òå-
ðåùóê ùå á³ëüø àêòèâ³çóâàâñÿ ï³ä 
ñ³òêîþ, à çâ’ÿçóþ÷èé Äìèòðî 

Ñòîðîæèëîâ íà ïîâíó çàâàíòà-
æèâ ïåðåäà÷àìè Âîëîäèìèðà 
Ñèäîðåíêà òà Àíäð³ÿ Ãîðáåíêà. 
² ïîä³ÿëî — 25:20.

×åòâåðòèé ñåò — ñóö³ëüíà áî-
ðîòüáà íåðâ³â, äå çíîâó íà ïåð-
øèé ïëàí âèéøëè «ãàðìàòè» 
Ñèäîðåíêà ³ Ãîðáåíêà — 25:22. 
Íà òàé-áðåéêó «ñåðäå÷êè» äîòèñ-
íóëè — 15:12 ³ 3:2 çà ïàðò³ÿìè.

Àëå ó «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» çàëè-
øàºòüñÿ øàíñ â³ä³ãðàòèñÿ âæå 
íà ñâîºìó äîìàøíüîìó ïàðêåò³. 
Ñåð³ÿ äî òðüîõ ïåðåìîã ïðîäî-
âæèòüñÿ íàéáëèæ÷î¿ ï’ÿòíèö³ 
ó Òðîñòÿíö³.

КОМЕНТАРІ ПЕРЕМОЖЦІВ 
Ãîëîâíèé òðåíåð «Ñåðöÿ Ïîä³-

ëëÿ» Âàëåð³é Êîïèëîâ ñêàçàâ, ùî 
â ïåðø³é ãð³ ñóïåðíèêè ðîáèëè 
áàãàòî ïîìèëîê.

— Ó äðóãîìó ìàò÷³ ìè ñïî÷àòêó 
äåùî ðîçñëàáèëèñÿ. Àëå çãîäîì 
ç³áðàëèñÿ ³ ïîêàçàëè òîé âîëåé-
áîë, ÿêèé íàì ïðèòàìàííèé. 
Ïåðåìîãëè çàâäÿêè õàðàêòåðó, 
äóõó ïåðåìîæö³â. Àäæå öå — 
íàéãîëîâí³øå ó íàøîìó âèä³ 
ñïîðòó, — êàæå Âàëåð³é Êîïè-
ëîâ. — 2:0 çà ïàðò³ÿìè — öå äàëå-
êî íå áåçíàä³éíî. ß çàâæäè êàæó 
õëîïöÿì, ùî â òàêèõ âèïàäêàõ 
ãðà ò³ëüêè ïî÷èíàºòüñÿ!

Çà ñëîâàìè íàñòàâíèêà «ñåð-
äå÷îê», «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» — ïðè-
áëèçíî ð³âíèé éîãî êîìàíä³ êî-
ëåêòèâ (çà òåõí³÷íîþ ³ òàêòè÷íîþ 
ìàéñòåðí³ñòþ).

Êàï³òàí êîìàíäè «Ñåðöå Ïîä³-

«СЕРЦЕ ПОДІЛЛЯ» 
ЗА КРОК ДО ФІНАЛУ 
Волейбол  «Cердечки» двічі 
переграли у дербі «МХП-Вінниця». 
Переможець серії посперечається 
за золото суперліги чемпіонату України

ëëÿ» Âîëîäèìèð Ñèäîðåíêî êàæå, 
ùî éîãî êëóá â äðóãîìó ìàò÷³ ïî-
êàçàâ ãàðíó êîìàíäíó âçàºìîä³þ 
òà âçàºìîðîçóì³ííÿ.

— Êîëè áóëî òÿæêî, ïåðåòåð-
ï³ëè. Ïîòðîõó âèïðàâëÿëè ñèòóà-
ö³þ, ïåðåëàìàëè õ³ä ãðè ³ äîñÿãëè 
óñï³õó. Ó ïåðøèõ äâîõ ïàðò³ÿõ 
ó «ÌÕÏ-Â³ííèöÿ» âñå ãàðíî âè-
õîäèëî. À äàë³ ìè âæå äîäàëè, áî 
íå áóëî êóäè â³äñòóïàòè! — ðàä³º 
êàï³òàí.

НАСОЛОДА ДЛЯ 
ВБОЛІВАЛЬНИКІВ 

Ïðåçèäåíò «ÌÊÏ-Â³ííèöÿ» 
Ìèêîëà ×óìàê âîäíî÷àñ º ãîëî-
âîþ îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ âîëåéáî-
ëó. Òîìó â³í îö³íþº ïîä³¿ îäðàçó 
³ç äâîõ áîê³â.

— Òå, ùî â³ííèöüêèé âî-
ëåéáîë ïåðåáóâàº íà ï³äéîì³, 
ïîâ’ÿçàíî ³ç òðèâàëîþ êîï³òêîþ 
ïðàöåþ. Äî öüîãî ìè éøëè ìàéæå 
15 ðîê³â! Âèáóäîâóâàëè ï³ðàì³äó: 
ÄÞÑØ — àìàòîðñüêèé âîëåé-
áîë — êîìàíäè ìàéñòð³â, — êàæå 
Ìèêîëà ×óìàê. — Íèí³ ó ñóïåð-
ë³ç³ ãðàþòü äâ³ â³ííèöüê³ ÷îëîâ³÷³ 

êîìàíäè, ÿê³ áîðþòüñÿ çà íàé-
âèù³ ì³ñöÿ, à òàêîæ íàøà æ³-
íî÷à êîìàíäà. Êîëåêòèâ «ÌÕÏ-
Â³ííèöÿ» º îäíèì ³ç íàéïåðñïåê-
òèâí³øèõ ó âèù³é ë³ç³. Ó äèòÿ÷³é 
ë³ç³ Óêðà¿íè âèñòóïàþòü ÷îòèðè 
íàøèõ äèòÿ÷èõ êîìàíäè.

Çà ñëîâàìè ïàíà ×óìàêà, ó÷àñ-
íèêè äåðá³ º ïðèáëèçíî ð³âíèìè 
çà ñèëàìè.

— Ãðàâö³ «Ñåðöÿ Ïîä³ëëÿ» º 
á³ëüø äîñâ³ä÷åíèìè. Âò³ì, ðå-
çóëüòàò çàëåæèòü íå ò³ëüêè â³ä 
öüîãî. ² çàõîïëþþ÷³ äåðá³ — öå 
â ïåðøó ÷åðãó íàñîëîäà äëÿ âáî-
ë³âàëüíèê³â, — ñêàçàâ Ìèêîëà 
×óìàê. 

Î÷³ëüíèê îáëàñíîãî âîëåéáîëó 
çâåðòàº óâàãó, ùî Â³ííèö³ áðàêóº 
Ïàëàöó äëÿ ³ãðîâèõ âèä³â ñïîðòó. 
Öå âåëèêà ïðîáëåìà, ÿêà îáãîâî-
ðþºòüñÿ âæå ïîíàä äåñÿòü ðîê³â.

— Âîëåéáîëüíå äåðá³ ïåðåãëÿ-
íóëà îáìåæåíà ê³ëüê³ñòü ãëÿäà÷³â. 
Ó ô³íàëüí³é ÷àñòèí³ Êóáêà Óêðà¿-
íè-2019 ãðàëè äâ³ êîìàíäè íàøî¿ 
îáëàñò³. Àëå ÷åðåç â³äñóòí³ñòü ñó-
÷àñíîãî çàëó ö³ ìàò÷³ ïðîâîäèëè 
ó Ëüâîâ³, — êàæå Ìèêîëà ×óìàê.

Матчі проходили приблизно в рівній боротьбі, але 
перемоги святкували більш досвідчені «сердечки»

«Ïåðåìîãëè çàâäÿêè 
õàðàêòåðó, äóõó 
ïåðåìîæö³â. Öå – 
íàéãîëîâí³øå 
ó íàøîìó âèä³ ñïîðòó», 
– êàæå òðåíåð
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— Думаю, всі знайомі з постаттю 
Бенджаміна Франкліна. Ми знаємо, що 
він був президентом і що він зображений 
на стодоларовій банкноті. Доповнити цей 
короткий перелік мало хто зможе, хоча 
його біографія дуже цікава.
У книжці зібрано багато інформації 
про його наукову, політичну, 
журналістську та письменницьку 
діяльності. Ця інформація буде 
корисною не тільки історикам, але й 
всім тим, кого цікавить, чому Америка 
саме така, якою вона є.

— Назва книги доволі проста, чого не скажеш 
про її вміст. Автор пояснює, що більшість 
мотиваційних книжок є мішурою, адже 
людська мотивація короткочасна. Натомість 
він пропонує дюжину правил, які справді 
можуть змінити ваше ставлення до життя.
Перш ніж видати книжку, Пітерсон довго 
і глибоко копав, перевіряв інформацію, 
редагував тексти. Тепер у вас є змога 
прочитати світовий бестселер з важливими 
висновками про наше суспільство, 
виховання дітей, сексизм, мотивацію та 
життя загалом.

— Довго чекав саме українського 
перекладу і ні краплі не пошкодував. Тут 
зібрано все, що має бути в ідеальному 
фентезі: круте насичення світу і цікавий 
персонаж.
Вона про те, як юний Квоут почув від 
свого батька про чандріанів — дивних і 
страшних демонів. Ніхто не здогадувався, 
що ціна за одну пісню про них буде 
коштувати життів всіх його близьких, 
а його самого штовхне на дорогу, повну 
пригод і небезпек. І ким би він не був — 
він буде розшукувати слід жахливих істот.

— Ця книга-антиутопія базується на прин-
ципах бандитизму. Сюжет розгортається 
у місті Боуган, де з поверненням персона-
жа-вигнанця розпочинається протистоян-
ня між бандами. Тепер найвпливовішому 
злодію міста доведеться докласти чимало 
зусиль, щоб не втратити вплив на тери-
торії.
Цей футуристичний, гангстерський 
і водночас ірландський роман стане 
цікавою знахідкою для всіх любителів 
постапокаліптики та психологічного 
чтива.

— У романі йдеться про жителів Воли-
ні, які незаконним шляхом добувають 
бурштин з дна озера. За всім цим кри-
ються не тільки злочинні дії людей, але й 
присмак паранормального. Чим більше 
бурштину видобувається, тим активні-
шою стає таємнича сила, що пожирає 
душі мисливців за «сонячним каменем».
Презентація книжки за участю автора від-
будеться тільки у квітні. Так що у вас ще 
є час ознайомитися з її змістом. Але попе-
реджаю, сюжет справді дивний і багатьох 
він може сконфузити.

КНИГИ ДЛЯ КВІТНЕВОГО ЧИТАННЯ
Пожива для мізків  Кожного місяця редакція RIA/20хвилин разом із консультантом Книгарні «Є» Олегом 
Пенішкевичем відбирає п’ять книжок, які, на його думку, варто прочитати. У цій добірці ми зібрали твори 
Волтера Айзексона, Джордана Пітерсона, Патріка Ротфусса, Кевіна Баррі та Василя Тибеля

«Бенджамін Франклін. 
Біографія» 
(Волтер Айзексон) 

«12 правил життя. 
Як перемогти хаос» 
(Джордан Пітерсон) 

«Ім’я вітру» 
(Патрік Ротфусс)

«Місто Боуган» 
(Кевін Баррі) 

«Бурштин» 
(Василь Тибель) 

РЕКЛАМА
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КІНО

Скажені канікули
Комедія, 3.04, поч. о 21.50
4.04–10.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ласкаво просимо до Акапулько
Трилер, 3.04, поч. о 14.40
4.04–10.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Давай, танцюй
Драма, 3.04, поч. о 19.50
4.04–10.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

Диво-парк
Анімація, 3.04, поч. об 11.10, 13.00, 18.10
4.04–10.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

У обіймах брехні
3.04, поч. о 16.20
4.04–10.04, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Диво-парк
Анімація, 3.04, поч. о 10.00, 13.30

Капітан Марвел
Пригоди, 3.04, поч. 15.10

Ми
Трилер, 3.04, поч. о 21.00

Плейбой під прикриттям
Комедія, 3.04, поч. о 19.20

Дамбо
Анімація, 3.04, поч. об 11.35, 17.25

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

Пустопляс
Комедія, 4.04–10.04, поч. о 18.00

Фестиваль «Mother Fest»
4.04–10.04, поч. о 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Шазам!
Фантастика, 3.04, поч. о 18.00, 18.30, 20.50, 21.20
4.04–10.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Битва за землю
Фантастика, 3.04, поч. о 13.20, 15.40, 16.10, 19.30
4.04–10.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Тім Талер, або Проданий сміх
Фентезі, 3.04, поч. о 13.30, 20.30
4.04–10.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

Час відплати
Детектив, 3.04, поч. о 21.20
4.04–10.04, довідка — за тел. (096)003–50–50

В обіймах брехні
Трилер, 3.04, поч. о 23.40
4.04–10.04, 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».

Гурт «Кімната 
Гретхен» з 
концертом у Вінниці
6 квітня в «American 
Bar&Grill» зустрічайте 
українських електро-
рок-джедаїв гурт «Кім-
ната Гретхен» з сольним 

концертом. Пісні цього музичного проекту звучать 
за кадром українськіх телесеріалів та арт-хаусного 
кіно, а наживо — зі сцен найбільших музичних 
фестивалів країни, а віднедавна і Польщі.
У новій програмі #джедайрок — прем'єри та 
відомі хіти, ліричний космос та антигравітаційне 
хуліганство, музичні експерименти та поетична 
експресія. Початок о 20.00, Тел. (067)2195524.

Святослав Кондратів 
з концертом «Один 
день в Парижі»
13 квітня обласна 
філармонія представ-
ляє найромантичніший 
концерт весни. Концерт 
з французьким шармом 

та неповторною атмосферою від найромантичні-
шого скрипаля України – Святослава Кондратіва з 
ексклюзивною програмою «Один день в Парижі». У 
цей вечір скрипка маестро буде співати голосом ле-
гендарних Мірей Матьє, Едіт Піаф, Шарля Азнавура, 
Джо Дассена, Патрісії Каас, Zaz. Приходьте та від-
чуйте красу та велич одного з найпрекрасніших міст 
світу. Початок о 19.00, вартість квитків: 210-330 грн. 

«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».

«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.

Наталія Гаріпова з 
новою концертною 
програмою
5 квітня у #CHERDAKу, 
Наталя Гаріпова — 
перша і найбільш 
відома жінка стендап-
комік в Україні. Вона 

перша виступила зі стендапом на українському 
телебаченні, перша поїхала в концертний 
тур Україною і перша жінка, яка наважилася 
випустити на телебаченні гумористичне 
вечірнє шоу «Вечір з Наталією Гаріповою». Усіх 
шанувальників жанру stand up і перформансів 
Наталії Гаріпової чекає нова концертна програма 
«Вам буде за себе соромно». На концерті 
очікується сміливий, відвертий і самоіронічний 
гумор. Препаруючи наше життя, суспільство і 
саму себе, Наталія шукає істину, від якої нам 
всім стає легше і простіше. Початок о 19.00, 
вартість — 250 грн.

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Дванадцять місяців
Казкова історія для дітей
3.04, поч. о 12.00

Летюча миша
Оперета
3.04, поч. о 18.30

Смішні гроші
Комедія
4.04, 6.04, 12.04, поч. о 18.30

Русалонька 
Музична казка
9.04, поч. о 12.00, 11.04, поч. о 13.30,
12.04, поч. об 11.30

Дім, у якому переночував Бог
Прем'єра. Мала сцена. Комедія, 9-10.04, поч. о 19.00

Маруся Чурай
Поема, 10.04, поч. о 16.00

Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
11.04, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)67-03-20)
Вартість квитків — 30 грн
Бука
Лялькове естрадно-циркове шоу
6.04, поч. об 11.00 та 13.00

Теремок
Мюзикл для дітей, 7.04, поч. об 11.00 та 13.00

КОНЦЕРТИ ВИСТАВКИ
Виставка 
«Квітучий сад»
Експоцентр Вінницької 
торгово-промислової 
палати запрошує всіх 
дачників, городників, 
професіоналів та люби-

телів на спеціалізовану виставку «Квітучий сад». 
На виставці будуть представлені: якісні саджанці, 
насіння, декоративні рослини, засоби захисту 
рослин та боротьби зі шкідниками, міні-техніка, 
інвентар та багато іншого.
Виставка буде працювати з 3 по 6 квітня. Час 
роботи виставки: 3 квітня 11.00-18.00, 4-5 квітня 
10.00-18.30, 6 квітня 10.00-16.00. Вхід вільний.

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) працює 
унікальний музей, який налічує близько 5037 моде-
лей транспорту. Виставка унікальна і дуже дорога, 
розподіляється на кілька частин: вантажні, легкові, 
спеціальні автомобілі, автобуси, мотоцикли, 
військова техніка ручної роботи (збірки), а також 
потужна колекція живих двигунів автомобілів, вуз-
лів і агрегатів. 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. У повній колекції пана 
Олександра є марки, датовані від 1850 року, гаше-
ні в різних українських містах. Музей української 
марки ім. Якова Балабана можна відвідати щодня, 
крім понеділка, з 10-ї до 18-ї години. Школярам та 
студентам вхід безкоштовний. 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 поексперимен-
тувати самому. Територія музею — більше 1000 ква-
дратних метрів. Тут представлені понад 150 експона-
тів 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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Робота 
100% легальне працевл. в Чехії для 
чол.та жін. Безкошт.консультації. 
Оформл.віз Тел.:(067)369-82-33, 
(063)218-02-33 

Водій на самоскид ЗІЛ. Бажано з д/р. 
З/п від 10000 грн. Тел.:(067)879-55-
96 

Загубив-знайшов 
Втрач.посвідчення дитини з багатодіт. 
сім'ї на ім'я Олійник А.М. вважати 
недійсн Тел.:Тел.не вказано 

Втрач.тимчасове посвідчення серія 
ФЗ №799375 на Келіп В.В., вважати 
недійсним. Тел.:Тел.не вказано 

Sort date: 02.04.2019, №14/2019

ОГОЛОШЕННЯ

Тестуватимуть 
на ВІЛ 
 Ðîçïî÷àâñÿ Âñåóêðà¿í-
ñüêèé òèæäåíü ãðîìàäñüêî-
ãî çäîðîâ’ÿ. Ó éîãî ðàìêàõ 
5 êâ³òíÿ îá 11.00 íà ïëîù³ 
ªâðîïåéñüê³é ñòàðòóº ïðî-
ñâ³òíèöüêà àêö³ÿ «1/7: Ïðî 
ö³íí³ñòü çäîðîâ’ÿ».
— Ìåòîþ àêö³¿ ôîðìóâàí-
íÿ ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî çäî-
ðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, â³äìî-
âà â³ä øê³äëèâèõ çâè÷îê òà 
â÷àñíî íàäàíà äîìåäè÷íà 
³ ìåäè÷íà äîïîìîãà — çà-
ïîðóêà òðèâàëîãîæèòòÿ, — 
çàçíà÷àþòü ó ïðåñ-ñëóæá³ 
ÎÄÀ.
Ó ïåðåñóâí³é ìîá³ëüí³é àì-
áóëàòîð³¿ îáëàñíîãî öåíòðó 
áîðîòüáè ç³ ÑÍ²Äîì óñ³ 
îõî÷³ çìîæóòü ïðîéòè òåñ-
òóâàííÿ êðîâ³ íà íàÿâí³ñòü 
àíòèò³ë äî Â²Ë ³ ãåïàòèò³â 
«Â» ³ «Ñ».

Коли фонтан 
«запустять»
 Â³ííèöüêèé ñâ³òëîìó-
çè÷íèé ôîíòàí «Ðîøåí» 
âæå ï³äíÿëè ç-ï³ä âîäè 
Ï³âäåííîãî Áóãó. Òàêîæ 
ïîâ³äîìèëè öüîãîð³÷íèé 
ãðàô³ê ðîáîòè â³ííèöüêîãî 
ñâ³òëîìóçè÷íîãî ôîíòaíó. 
Óðî÷èñòå â³äêðèòòÿ ôîí-
òàíó â³äáóäåòüñÿ 20 êâ³òíÿ. 
Õòî áóäå ãîñòÿìè íà â³ä-
êðèòò³ ôîíòàíó, ïîêè ùî 
çàëèøàºòüñÿ òàºìíèöåþ.
Íàãàäàºìî, ùî ó 2018 ðîö³ 
íà â³äêðèòò³ ôîíòàíó 
«Ðîøåí» âèñòóïàëè ãóðòè 
«Àíòèò³ëà», «ÁåçÎáìåæåíü» 
òà «Hardkiss». Ó 2017 ðîö³ 
ç³ðêàìè â³äêðèòòÿ áóëè 
â³äîìèé ñï³âàê Àðñåí 
Ì³ðçîÿí òà ãóðò ONUKA. 
Ó 2016 ðîö³ ôîíòàí â³äêðè-
âàëè ó÷àñíèêè íàöâ³äáîðó 
ªâðîáà÷åííÿ: Òîíÿ Ìàòâ³-
ºíêî, PUR: PUR, Brunettes 
Shoot Blondes, ALLOISE. 

КОРОТКОАННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Òóðå÷÷èíà çì³íèëà âàëþòó äëÿ 
óêðà¿íñüêèõ òóðèñò³â. Â³äòåïåð âñ³ 
ö³íè âêàçàí³ ó ºâðî, ùî çíà÷íî 
ï³äâèùóº âàðò³ñòü â³äïî÷èíêó. 
Òèì ÷àñîì Ðàäà ªâðîïè ïðèéìàº 
íîâ³ ïðàâèëà äëÿ ïåðåòèíó êîð-
äîí³â ªÑ, àëå ùî âîíè çíà÷àòü 
äëÿ óêðà¿íö³â ³ ÷è ä³ÿòèìóòü âîíè 
ëèøå äëÿ ãðîìàäÿí íàøî¿ êðà¿íè?

Çîð³ºíòóâàòèñÿ ó íîâîââåäåí-
íÿõ äîïîìîãëà Îëåíà Êàìºíº-
âà — òóðèñòè÷íèé àãåíò. Âîíà 
ðîçïîâ³ëà ïðî òå, ÿê³ ö³íè íà ñå-
ðåäçåìíèé â³äïî÷èíîê ñë³ä î÷³êó-
âàòè, ùî äëÿ òóðèñò³â îçíà÷àòèìå 
çàêðèòòÿ àåðîïîðòó â Ãàâðèø³âö³ 
òà ÷è íàñïðàâä³ â³äì³íÿòü áåçâ³ç.

ТУРЕЧЧИНА ЗА ВСІ ГРОШІ 
СВІТУ 

Êðà¿íà á³ëÿ Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ 
çíà÷íî ïîäîðîæ÷àëà. Óñå ÷åðåç 
òå, ùî ïóò³âêè òåïåð ïðîäàâàòè-
ìóòü çà ºâðî. ßêà ïðè÷èíà òàêî¿ 
âàëþòíî¿ êîíâåðòàö³¿, òóðèñòè÷í³ 
îïåðàòîðè òî÷íî íàçâàòè íå ìî-
æóòü, ïðîòå, º çäîãàäêè.

— Ïîäîðîæ³ äî Òóðå÷÷èíè çà-
âæäè îïëà÷óâàëèñÿ â ºâðî äëÿ 
âñ³õ êðà¿í, êð³ì Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿. 
Ó öüîìó ñåçîí³ âèð³øèëè çàïðî-
âàäèòè äëÿ âñ³õ îäíó âàëþòó, — 
ãîâîðèòü Îëåíà. — ª ùå îäíà 
âåðñ³ÿ — óêðà¿íö³â íàìàãàþòü-
ñÿ â³äó÷èòè â³ä çâè÷êè âèë³òàòè 
íà â³äïî÷èíîê ñüîãîäí³/çàâòðà 
³ íàâ÷èòè áðîíþâàòè ïîäîðîæ 
ì³í³ìóì çà ï³âðîêó. Òîáòî «ãà-
ðÿ÷èõ» ïóò³âîê äî Òóðå÷÷èíè 
âæå áóäå çíà÷íî ìåíøå, à çãîäîì 
âîíè ³ çîâñ³ì çíèêíóòü.

Ö³íè íà ïîäîðîæ äî çâè÷àé-
íèõ ãîòåë³â 4–5 ç³ðêè ñÿãàþòü 
1300–1400 ºâðî çà äâîõ íà òèæ-
äåíü. Ó ÷åðâí³ ö³íè ó òàê³ ñàì³ 
ãîòåë³ çðîñòóòü äî 1800 ºâðî.

— Òîìó Òóðå÷÷èíó çà ïîïó-
ëÿðí³ñòþ íàçäîãàíÿþòü ªãè-
ïåò òà ²ñïàí³ÿ, äàë³ Ãðåö³ÿ òà 
Ê³ïð. Ùîïðàâäà, êîíöåïö³ÿ 
«âñå âêëþ÷åíî» çàëèøàºòüñÿ 
ò³ëüêè â Òóðå÷÷èí³ òà ªãèïò³. 
Õî÷à òóðêè ìàëè áàæàííÿ ³ öþ 
îïö³þ âèëó÷èòè, — ðîçïîâ³äàº 
åêñïåðòêà.

Ïîð³âíÿíî ³ç ìèíóëèì ðî-
êîì — çàãàëüí³ ïðîäàæ³ ïóò³-
âîê äî Òóðå÷÷èíè çà ðàíí³ì 
áðîíþâàííÿ âïàëè íà 40%. Óñå 

öå ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî òóðèñòè 
÷åêàþòü íà «ãàðÿ÷³» ïðîïîçèö³¿.

ПІДВИЩЕНІ СТАНДАРТИ 
ПЕРЕВІРКИ ТУРИСТІВ У ЄГИПТІ 

Äîäàòêîâ³ ìåòîäè ïåðåâ³ðêè 
³íîçåìíèõ ãðîìàäÿí â àåðîïîð-
òó Øàðì-åëü-Øåéõó âæå ä³þòü. 
Ìîâà éäå ïðî ñêàíóâàííÿ ñ³ò-
ê³âêè îêà òà â³äáèòê³â ïàëüö³â. 
Ùîïðàâäà, çàðàç òàêà ïðîöåäóðà 
ä³º ò³ëüêè â îäíîìó àåðîïîðòó 
ªãèïòà ³ ðîçïîâñþäæóºòüñÿ âè-
á³ðêîâî. Òîáòî ïåðåâ³ðÿþòü íå âñ³ 
ðåéñè ³ íàâ³òü íå âñ³õ ïàñàæèð³â 
(äëÿ åêîíîì³¿ ÷àñó).

Ñêàíóâàòè ñ³òê³âêó òà â³äáèòêè 
áóäóòü òóðèñòàì, ÿê³, ÿê ïðèáóâà-
þòü äî êðà¿íè, òàê ³ â³äë³òàþòü. 

Òàê³ åòàïè ïåðåâ³ðêè çàïðîâà-
äæåíî âæå ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ ³ 
çðîáëåíî öå äëÿ ï³äâèùåíî¿ áåç-
ïåêè òóðèñò³â ó êðà¿í³.

ЦІНИ НА ІНШІ ПОПУЛЯРНІ 
КУРОРТИ 

²ñïàí³ÿ áóäå äåøåâøîþ çà Òó-
ðå÷÷èíó. Ïðîæèâàííÿ ó ãîòåë³ 
4–5 ç³ðîê ç³ ñí³äàíêàìè ó òðàâí³ 
êîøòóâàòèìå áëèçüêî 800 ºâðî 
çà 7 íî÷åé, à â ÷åðâí³ òàêèé ñà-
ìèé ãîòåëü êîøòóâàòèìå 1000–
1200 ºâðî çà äâîõ. Ãðåö³ÿ òà Ê³ïð 
ìàº òàêó ñàìó êîíöåïö³þ ³ ö³íà 
ó ïîä³áíèõ ãîòåëÿõ îð³ºíòîâíî 
áóäå òàêîþ æ, ùîïðàâäà âàðòî 
áóäå çàáóòè ïðî «ïåðøó ë³í³þ». 
Íàáèðàº ïîïóëÿðíîñò³ óçáåðåæ-
æÿ Àëáàí³¿. Òóðèñòè÷íèé àãåíò 
ãîâîðèòü, ùî êðà¿íà ñòàº ö³êàâîþ 
äëÿ òóðèñò³â ñâî¿ìè âèäàìè:

— Òàì íàâ³òü º àëáàíñüê³ 
Ìàëüä³âè. Ùîäî ïðèðîäè — ìîâè 
íåìàº, òàì ïðåêðàñíî. Õî÷à ³íô-
ðàñòðóêòóðà çîâñ³ì íå ðîçâèíåíà: 
íå âèñòà÷àº õîðîøèõ ðåñòîðàí³â 
³ ðîçâàã äëÿ òóðèñò³â, — ãîâîðèòü 
Îëåíà.

Ö³íà íà â³äïî÷èíîê ó ö³é êðà¿í³ 
ïðèáëèçíî âäâ³÷³ ìåíøà çà òó-
ðåöüêèé â³äïî÷èíîê. Òèæäåíü 

НОВІ ПРАВИЛА ВІДПУСТКИ.
ЯКІ ЗМІНИ НАС ЧЕКАЮТЬ
Туристичний сезон  На мандрівників 
цього року чекають кілька вагомих змін. 
Значний дискомфорт відчують ті, хто звик 
відпочивати у Туреччині за низькими 
цінами. А в аеропорту Шарм-ель-Шейху 
туристів зустрічатимуть зі скануванням 
сітківки очей та відбитків пальців

ïîäîðîæ³ ç³ ñí³äàíêàìè ó õîðî-
øîìó ÷îòèðèç³ðêîâîìó ãîòåë³ êî-
øòóâàòèìå 600–800 ºâðî çà äâîõ.

Êð³ì òîãî, ó öüîìó ñåçîí³ äóæå 
ïîïóëÿðíèì ñòàâ îñòð³â Õàé-
íàíü ó Êèòà¿. Ùîïðàâäà, âë³òêó 
òóäè ¿õàòè íå âàðòî. Ó öåé ÷àñ 
òàì íå ñåçîí. ßêùî ïîâåðíó-
òèñÿ äî ºâðîïåéñüêèõ êóðîðò³â, 
òî ïðîãíîçóþòü, ùî Õîðâàò³ÿ òà 
×îðíîãîð³ÿ áóäóòü ñóïåð-äîðîãè-
ìè. Âîíè ³ ðàí³øå áóëè íå çîâñ³ì 
äåøåâèìè, ïðîòå öüîãî ñåçîíó 
ö³íè çðîñòóòü ùå á³ëüøå.

— Äóìàþ, ùî öüîãî ðîêó 
çðîñòå ïîïèò íà àâòîáóñí³ òóðè 
ó Áîëãàð³þ. Áàãàòî õòî îáèðàº 
íåäîðîãèé â³äïî÷èíîê. Ìàëî 
òóðèñò³â ìàþòü ïîïèò íà ùîñü 
ñïðàâä³ âàðòå óâàãè ³ îäèíèö³ ë³-
òàþòü íà äîðîã³ êóðîðòè, — ðîç-
ïîâ³äàº òóðèñòè÷íèé àãåíò.

ПРО ВІННИЦЬКИЙ АЕРОПОРТ 
Â³ííèöüêèé àåðîïîðò ó Ãàâ-

ðèø³âö³ ïëàíóþòü çà÷èíèòè 
íà ðåêîíñòðóêö³þ âæå ó òðàâí³. 
Ïðîòå òî÷íî¿ äàòè íåìàº. Îëåíà 
ãîâîðèòü, ùî òóðèñòè÷í³ îïåðà-
òîðè äîñ³ ïðîïîíóþòü òóðèñòàì 
âèëüîòè ç Â³ííèö³.

— ª ðåéñè íàâ³òü íà 31 òðàâíÿ. 
ß, íàïðèêëàä, íå ðèçèêóþ â³äïðàâ-
ëÿòè ñâî¿õ òóðèñò³â öüîãî ì³ñÿöÿ 
âçàãàë³. Ó ðàç³, ÿêùî àåðîïîðò çà-
÷èíèòüñÿ ó äàòè ïîäîðîæ³ òóðèñò³â, 
òî ëþäÿì àáî ïîâåðíóòü êîøòè, 
àáî ïåðåíåñóòü ðåéñ ó Êè¿â, — ãî-
âîðèòü òóðèñòè÷íèé àãåíò.

Ïðîòå äèðåêòîð àåðîïîðòó 
ßðîñëàâ Ìàçóðåöü ãîâîðèòü, ùî 
òî÷íî¿ äàòè çàêðèòòÿ ëåòîâèùà 
íåìàº, àëå öå áóäå òî÷íî ï³çí³øå 
òðàâíÿ.

НОВІ ПРАВИЛА 
БЕЗВІЗОВОГО РЕЖИМУ 

Ìåðåæåþ øèðÿòüñÿ íîâèíè 
ïðî òå, ùî óêðà¿íö³ íå çìîæóòü 
ïåðåòèíàòè ºâðîïåéñüêèé êîð-

äîí çà á³îìåòðè÷íèìè ïàñïîðòà-
ìè ³ çíîâó çíàäîáëÿòüñÿ â³çè. Ç 
2021 ðîêó áóäóòü çì³íåí³ çàãàëüí³ 
ïðàâèëà â'¿çäó íà òåðèòîð³þ ªâðî-
ïåéñüêîãî Ñîþçó. Öå ïîâ'ÿçàíî ç 
çàïðîâàäæåííÿì ºäèíî¿ ñèñòåìè, 
ó ÿê³é ô³êñóâàòèìóòü òóðèñò³â. 
Ìîâà íå ïðî â³çó, à ïðî îäíî-
ðàçîâó ïåðåâ³ðêó äàíèõ. Òóðèñòó 
ïîòð³áíî áóäå çàðåºñòðóâàòèñÿ 
ó ñèñòåì³ ETIAS ³ â³äïîâ³ñòè 
íà ê³ëüêà ïèòàíü, íà êøòàëò, ÷è 
ïðèòÿãóâàâñÿ ãðîìàäÿíèí äî êðè-
ì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, ÿê³ 
êðà¿íè â³äâ³äóâàâ äî öüîãî ìîìåí-
òó. Ó öüîìó âèïàäêó íå ïîòð³áí³ 
áàíê³âñüê³ äîâ³äêè ÷è ï³äòâåð-
äæåííÿ áðîíþâàííÿ ãîòåëþ. Óñå 
ïðîñòî ³ ìîæíà çðîáèòè îíëàéí. 
ªäèíå — öþ ïðîöåäóðó ïðèéäåòü-
ñÿ ïîâòîðþâàòè êîæí³ òðè ðîêè ³ 
çàïëàòèòè çà íå¿ 7 ºâðî. Îñòàòî÷í³ 
ïàðàìåòðè ñèñòåìè áóëè óõâàëåí³ 
ùå ó âåðåñí³ ìèíóëîãî ðîêó, àëå ç 
òîãî ÷àñó á³ëüøå æîäíî¿ ³íôîðìà-
ö³¿ â³ä Ðàäè ªÑ ïðî íîâ³ ïðàâèëà 
íå áóëî. Òîìó: áåçâ³ç äëÿ Óêðà¿íè 
í³õòî íå â³äì³íÿº.

КУДИ УКРАЇНЦЯМ 
НЕ ПОТРІБНА ВІЗА 

²ç âïðîâàäæåííÿì áåçâ³çîâîãî 
ðåæèìó óêðà¿íö³ îòðèìàëè ìîæ-
ëèâ³ñòü ïîäîðîæóâàòè åêçîòè÷íè-
ìè êðà¿íàìè. Óðóãâàé ó ëþòîìó 
â³äêðèâ òóðèñòè÷í³ êîðäîíè. 
Òà¿ëàíä òåæ äîçâîëèâ óêðà¿íöÿì 
ïåðåáóâàòè íà òåðèòîð³¿ êðà¿íè 
ïðîòÿãîì 30-òè äí³â áåç â³çè. À ç 
1 áåðåçíÿ öüîãî ðîêó Ãðóç³ÿ âçà-
ãàë³ ââåëà äëÿ óêðà¿íö³â ïðàâèëî 
ïåðåòèíàòè êîðäîí çà âíóòð³øí³ì 
ïàñïîðòîì, àëå óìîâà — öå ïî-
âèííà áóòè ID-êàðòêà. Äî ðå÷³, 
çà òàêèìè ñàìèì ïðàâèëîì ìîæ-
íà ïðèëåò³òè ³ äî Òóðå÷÷èíè. 
Óêðà¿íö³ ìàþòü çìîãó ïîäîðî-
æóâàòè äî 131 êðà¿íè ñâ³òó. Ùå 
ç 22 äåðæàâàìè íàðàç³ âåäóòüñÿ 
ïåðåãîâîðè.

Туреччина 
запровадила оплату 

тільки в євро 

У аеропорту Шарм-еш-
Шейху скануватимуть 

сітківку ока та відбитки 
пальців 

Нові країни, які стають 
популярними, — Албанія 

та Іспанія 

Ç 2021 ðîêó çì³íÿòü 
ïðàâèëà â'¿çäó 
íà òåðèòîð³þ ªÑ. 
Òóðèñòó ïîòð³áíî áóäå 
ïðîéòè ïåðåâ³ðêó 
÷åðåç ñèñòåìó ETIAS  

ПАМ’ЯТКА ТУРИСТУ

За новими ID-картками 
можна прилетіти до Грузії 

і Туреччини 

Усього українці можуть 
відвідувати 131 країну 
без віз та спеціальних 

дозволів 

Новою умовою пере-
тину кордону може стати 
оформлення трирічного 
дозволу для країн Шен-

генської зони з 2021 року 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВАЛЕНТИНА ТКАЧУК, 
ГОЛОВА ГО «ТЕРИТОРІЯ МАМ»
Налаштуй свою хвилю 
на відповідальну весну!

ДАРИНА ДІДИК, ЖУРНАЛІСТ 

Ó ÒÐÖ «Ìåãàìîëë» â³äáóäåòüñÿ ïî-
êàç ë³òí³õ êîëåêö³é ìîäíîãî îäÿãó òà êó-
ïàëüíèê³â áðåíä³â «Tally Weijl» òà «Anabel 
Arto». Îðãàí³çàòîðè ïîä³¿, ñàéò «20 õâè-
ëèí» òà ÒÐÖ «Ìåãàìîëë» îá³öÿþòü ìîðå 
âðàæåíü, ÿñêðàâó øîó-ïðîãðàìó òà ðîç³-
ãðàø ïðèç³â.

«Bikini Show» — ãðàíä³îçíå ñâÿòî, 
ÿêå 20 êâ³òíÿ î 16.00 ïåðåòâîðèòü ñöå-
íó «Ìåãàìîëëó» íà ìîðñüêå óçáåðåææÿ, 
àòìîñôåðè ë³òíüîãî â³äïî÷èíêó äîäàäóòü 
ïàëüìè, ï³ñîê, çàïàëüíà ìóçèêà ³ êðàñóí³ 
â á³ê³í³. Â³ííè÷àíè çìîæóòü íå ëèøå 
íàñîëîäèòèñü ôåºðè÷íèì øîó, àëå é 
ï³ä³áðàòè ïëÿæíèé ëóê äëÿ ñâîº¿ ìàé-
áóòíüî¿ â³äïóñòêè.

— ²äåÿ «Bikini Show» âèíèêëà ÷åðåç 
öüîãîð³÷íó íàäçâè÷àéíî äîâãó çèìó, — 
ç³çíàþòüñÿ îðãàí³çàòîðè. — Ìè âñ³ òàê 
çàñóìóâàëè çà òåïëîì ³ ñîíöåì. Â³ííè-
÷àíàì ïðîñòî íåîáõ³äíèé çàðÿä ë³òíüîãî 
íàñòðîþ ³ ñïëåñê ïîçèòèâíèõ åìîö³é. 
Ãîñò³ ñâÿòà çìîæóòü ïðèºìíî ïðîâåñòè 
÷àñ çàâäÿêè íàñè÷åí³é ³ ö³êàâ³é ïðîãðàì³, 
ïîáà÷èòè íàéàêòóàëüí³ø³ ïëÿæí³ òåíäåí-
ö³¿, à òàêîæ ïî÷àòè ïëàíóâàòè âëàñíèé 
â³äïî÷èíîê.

Îñîáëèâ³ñòþ ìîäíîãî ïîêàçó «Bikini 
Show» º éîãî ó÷àñíèö³. Ðàçîì ç ïðîôåñ³é-
íèìè ìîäåëÿìè ç àãåíö³¿ «Grace», ñòèë³-
çîâàíèì ï³ä ìîðñüêå óçáåðåææÿ ïîä³óìîì 
äåô³ëþâàòèìóòü êîíêóðñàíòêè «Ì³ñ R²À» 

òà «Mrs. Vinnytsia International».
Êð³ì òîãî, ïðîòÿãîì áåðåçíÿ íà ñàé-

ò³ «20 õâèëèí» òðèâàâ îäíîéìåííèé 
ôîòîêîíêóðñ. Ó êîíêóðñ³ âçÿëè ó÷àñòü 
28 ñì³ëèâèõ ä³â÷àò, ÿê³ âèð³øèëè â³ä-
÷óòè ñåáå òîï-ìîäåëÿìè ÷è íàâ³òü ðîç-
ïî÷àòè êàð'ºðó ìàíåêåííèöü. Æ³íî÷à 
êðàñà íå ìàº ìåæ, à â³äñóòí³ñòü äîñâ³äó 
ó÷àñò³ ó ïîä³áíèõ çàõîäàõ íå ìàº ñòîÿòè 

íà çàâàä³ çä³éñíåííÿ íàéçàïîâ³òí³øî¿ 
ìð³¿. Ïåðåìîæíèöÿ îíëàéí-ãîëîñóâàííÿ, 
ôîòîãðàô³ÿ ÿêî¿ íàáðàëà íàéá³ëüøó ê³ëü-
ê³ñòü âïîäîáàíü, ïðèºäíàºòüñÿ äî âæå 
îáðàíèõ ä³â÷àò.

— Íàì âàæëèâî ïîêàçàòè êîæí³é æ³í-
ö³, ÿêà âîíà ïðåêðàñíà, — çàçíà÷àþòü 
îðãàí³çàòîðè. — Ïîðÿä ç ïðîôåñ³éíèìè 
ìîäåëÿìè ó øîó áåðóòü ó÷àñòü çâè÷àéí³ 

ä³â÷àòà, ÿê³ ïî-ñïðàâæíüîìó ã³äí³ áëè-
ùàòè ó ïðîìåíÿõ ñîô³ò³â. Ìè ñòàâèìî 
çà ìåòó äîâåñòè â³äâ³äóâà÷àì øîó, ùî 
âîíè çàñëóãîâóþòü íàéêðàùîãî. Êóïàëü-
íèêè ³ îäÿã áðåíä³â «Anabel Arto» òà 
«Tally Weijl» ïîêëèêàí³ çðîáèòè êîæíó 
æ³íêó îñîáëèâîþ, ï³äêðåñëèòè ¿¿ êðàñó, 
í³æí³ñòü òà ñåêñóàëüí³ñòü.

Äëÿ òîãî, àáè óñ³ ó÷àñíèö³ ä³éñòâà ïî-
â³ðèëè â ñåáå ³ â³äêðèëè ïðèòàìàííèé 
êîæí³é ìîäåëüíèé ïîòåíö³àë, ñïåö³-
àëüíèé ìàéñòåð-êëàñ ïðîâåäå Êàòåðè-
íà Ïðîñÿííèêîâà. Ï³ä ÷àñ ðåïåòèö³é 
âëàñíèöÿ ìîäåëüíî¿ àãåíö³¿ «Grace» ïî-
ä³ëèòüñÿ ç ä³â÷àòàìè âëàñíèì äîñâ³äîì 
òà ïðîôåñ³éíèìè ïîðàäàìè.

Òåíäåíö³¿ â ë³òíüîìó ìàê³ÿæ³ ³ çà÷³ñêàõ 
ìîæíà áóäå ïîáà÷èòè çàâäÿêè ðîáîò³ 
Ãàëèíè Êîñòåíêî, çàñíîâíèö³ ñòóä³¿ 
ìàê³ÿæó ³ çà÷³ñîê «The Faces».

Íàäçâè÷àéíå øîó, ÿêå òî÷íî íå çà-
ëèøèòü ãîñòåé «Ìåãàìîëëó» áàéäóæè-
ìè ³ çàïàì'ÿòàºòüñÿ íàäîâãî, äîïîìîæå 
ñòâîðèòè â³äîìà îðãàí³çàòîðêà çàõîä³â 
²ííà Öèìáàëþê.

Òàêîæ ï³ä ÷àñ «Bikini Show» â³äáóäåòüñÿ 
ðîç³ãðàø ºâðîòóðó íà äâîõ â³ä òóðèñòè÷íî¿ 
êîìïàí³¿ «Bel Viaggio». Àáè ïîçìàãàòèñü 
çà öåé ñóïåðïðèç, ðåºñòðóéòå ÷åêè íà ñóìó 
â³ä 500 ãðí ç ìàãàçèí³â «Anabel Arto» ³ 
«Tally Weijl» ç 01.04.2019 ïî 20.04.2019.

Ïîêóïö³ ìàíäð³âîê ó òóðàãåíö³¿ 
«Bel Viaggio» òàêîæ áåðóòü ó÷àñòü ó ðî-
ç³ãðàø³.

Красуні в купальниках представлять колекції 
брендів «Anabel Arto» та «Tally Weijl» на «Bikini Show»

447703

444428

БЛОГ

РЕКЛАМА
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ОВЕН 
Вас непереборно тягне на ро-
мантичні пригоди. Ще б пак, 
адже весна в розпалі. Однак 
будьте обережні, наслідки 
можуть бути непередбачува-
ними. Середа сприятлива для 
зустрічей і побачень. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ви впевнені, що зараз треба 
повністю віддатися пошуку 
нових любовних пригод? 
Не забудьте зберегти розум, 
а то емоції можуть повністю 
поглинути вас. 

БЛИЗНЮКИ 
Ваш обранець без розуму 
від вас. Він готовий виконати 
будь-яке ваше прохання, будь-
який ваш каприз. Його серце 
повне ніжності і пристрасті, ви 
в цьому знову переконаєтесь.

РАК 
У середу може зірватися 
побачення, причиною тому, 
швидше за все, виявиться 
вал невідкладних справ 
на роботі. Однак ваш обра-
нець проявить розуміння. 

ЛЕВ 
Ви можете усвідомити, що 
кохана людина непоміт-
но оточила вас турботою і 
увагою. Тільки не думайте, 
що так воно і повинно бути 
завжди. Проявіть у відповідь 
свої найкращі почуття.

ДІВА 
У сердечних справах краще 
взяти ініціативу в свої руки, 
інакше ви ризикуєте про-
водити час на самоті. Робіть 
так, як підказує ваше серце. 
Не слухайте чужих порад.

ТЕРЕЗИ 
Зробіть подарунок коха-
ній людині. Він може бути 
скромним, але значущим. 
Любовні побачення в середу і 
в п'ятницю виправдають ваші 
очікування. 

СКОРПІОН 
Ви можете раптом ви-
явити, що надані самі собі. 
Неважливо, чи привід це 
для радості або для печалі. 
Важливо, що такий стан 
триватиме недовго. 

СТРІЛЕЦЬ 
Вас можуть мучити сумніви 
і протиріччя, вам потрібен 
час, щоб привести в порядок 
свої думки і почуття. Понеді-
лок — сприятливий день для 
побачень. 

КОЗЕРІГ 
На вас будуть звертати увагу, 
причому ті, від кого ви зовсім 
цього не очікували. Любовні 
історії можуть закрутити вас. 
Постарайтеся прислухатися 
до голосу своєї інтуїції.

ВОДОЛІЙ 
Намагайтеся зберегти розум, 
інакше емоції можуть повніс-
тю поглинути вас. Не варто 
кидатися у вир нової при-
страсті з головою. Зараз кра-
ще спілкуватися з партнером, 
якого ви добре знаєте.

РИБИ 
Зірки говорять, що ви 
настільки були занурені 
в роботу, що забули про 
дорогу для вас людину. Поки 
ще не все втрачено, виправте 
цю помилку. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 4-10 КВІТНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ,  ПСИХОЛОГ

— Усупереч стереотипу, 
секс для дівчат настільки ж 
цікавий, як і для хлопців. 
За одним маленьким винят-
ком: дівчата слабші, хлопці 
сильніші, тому вважаються 
потенційно небезпечними. 

Для того, щоб дівчина зайнялася сексом 

з хлопцем, вона повинна йому звичайно 
симпатизувати, але крім того, як мінімум, 
довіряти. Звідки береться ця довіра? 
Тільки з досвідом. З людиною потрібно 
поспілкуватися, зрозуміти, чого вона хоче, 
чим займається по життю, створити у себе 
в голові уявлення про неї. Говорячи простою 
мовою, спочатку потрібно просто подру-
житися. Тобто не все так просто з сексом 

без зобов’язань у дівчат, занадто багато 
умовностей та вхідних мають спрацювати. 
Втім, всі ці правила можуть не працювати 
в спеціально відведених місцях для секс-
знайомств на одну ніч або без зобов’язань, 
куди дівчина приходить цілком розуміючи, 
де вона і для чого. З хлопцями простіше, 
хоче він без усіляких продовжень, так і буде, 
не хоче — не буде.

Коментар експерта

Ñåêñ áåç çîáîâ’ÿçàíü — ìð³ÿ 
áàãàòüîõ, ÷àñò³øå õëîïö³â. Ïðîòå 
ìàëî õòî çàìèñëþâàâñÿ ïðî ñóòü 
öüîãî ïîíÿòòÿ. Êàðòèíêà â ãî-
ëîâ³ çàçâè÷àé ìàëþºòüñÿ äîñèòü 
ö³êàâà: ñèäèø òè òàêèé óäîìà, 
í³êîãî íå ÷³ïàºø, ³ òóò ðàïòîâî ³ç 
ïîâ³òðÿ ç’ÿâëÿºòüñÿ ëþäèíà, ÿêà 
ãîòîâà ðàçîì ç òîáîþ ðåàë³çóâàòè 
íàéçàïîâ³òí³ø³ ñåêñóàëüí³ ôàíòà-
ç³¿ ó âñ³õ ïîçàõ. Ï³ñëÿ âñüîãî ïî-
äÿêóâàòè ³ âèïàðóâàòèñÿ. Çâó÷èòü 
ïðèêîëüíî.

ДУМКА ХЛОПЦЯ — 
ЦЕ ПРИКОЛЬНО!

— ß ñèòèé ïî ãîðëî êàïðèçàìè 
³ âèíîñîì ìîçêó, ìåí³ õî÷åòü-
ñÿ ïðîñòîòè, ÿ — çà ñåêñ áåç 
çîáîâ’ÿçàíü, — êàæå 27-ð³÷íèé 
ïðîãðàì³ñò Àíäð³é. — Ìîæëèâî, 
êîëèñü ÿ çàõî÷ó ñ³ì’þ, ñï³ëüíèõ 
ä³òåé ³ æèòëî, àëå ïîêè ÿ ìîëî-
äèé õî÷åòüñÿ ïðîñòî æèòè, ïðà-
öþâàòè, çàõîïëþâàòèñÿ ö³êàâèìè 
ïðîåêòàìè ³ çàéìàòèñÿ ñåêñîì. Ç 
ä³â÷èíîþ ãîòîâèé çóñòð³÷àòèñÿ, 
õîäèòè íà êîíöåðòè òà ð³çí³ òó-
ñîâêè, ñï³ëêóâàòèñü, êîõàòèñÿ. 
ßêùî ìåí³ öå ñòàíå íåö³êàâî, 
õî÷ó ìàòè ïîâíå ìîðàëüíå ïðàâî 
ñêàçàòè «í³» ³ íå â³ä÷óâàòè ñåáå 
ïðè öüîìó áåçäóøíîþ òâàðèíîþ ³ 
³íøèìè ïîõ³äíèìè â³ä ñëîâà «ïî-
êèäüîê». ß íå õî÷ó ï³äëàøòîâóâà-
òèñÿ ï³ä êîãîñü, ïðàöþâàòè íàä 
ñòîñóíêàìè. Öå àáñóðä. ßêùî 
ëþäèíà ïîäîáàºòüñÿ, ÷îìó á ç 
íåþ íå ñï³ëêóâàòèñÿ, çàéìàòèñÿ 
ñåêñîì. Áàæàííÿ çíèêëî — ðîç-
âåðíóòèñÿ ³ ï³òè ñâîºþ äîðîãîþ. 
Æîðñòêî, öèí³÷íî? Ìîæëèâî. 
Ïðîòå ÷åñíî. Ó âñÿêîìó âèïàä-
êó êðàùå, í³æ æèòè ç ëþäèíîþ, 
ÿêó âæå íå êîõàºø ³ ñïàòè ç ëþ-

äèíîþ, ÿêó âæå íå áàæàºø (òèì 
÷àñîì øóêàòè ëþáîâ ³ áàæàííÿ 
íà ñòîðîí³) — ïðîòå â î÷àõ îòî-
÷óþ÷èõ áóòè «ïîðÿäíèì».

ДУМКА ДІВЧИНИ — 
БІЛЬШЕ НІ ЗА ЩО!

Ä³â÷àòà, ÿê³ åêñïåðèìåíòó-
âàëè â ö³é îáëàñò³, ââàæàþòü, 
ùî äåêëàðàö³ÿ «ó íàñ ñåêñ áåç 
çîáîâ’ÿçàíü» — öå ðàìêè. Ó öèõ 
ðàìêàõ òè íå ìàºø ïðàâà ïðî-
ÿâëÿòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ á³ëüøå, í³æ 
ïîòð³áíî. Òè ïî÷èíàºø áîÿòèñÿ 
áóòè íàäòî ðîìàíòè÷íîþ, à çíà-
÷èòü âðàçëèâîþ. Òè ïîñò³éíî çìó-
øåíà ãðàòè çà ïðàâèëàìè ö³º¿ ãðè.

— Êîëè ìåí³ áóëî òðîõè 
çà äâàäöÿòü, ÿ áóëà ñòðàøåííî 
äîðîñëîþ. ² íåîäì³ííèé àòðèáóò 
äîðîñëîãî æèòòÿ ó ìåíå òåæ áóâ, 
öå êîõàíö³, — ðîçïîâ³äàº 32-ð³÷íà 
Ëþäìèëà. — ß çàâæäè ëåãêî ñõî-
äèëàñÿ ç ÷îëîâ³êàìè. Ñåðåä íèõ 
áóëè òàê³, ùî äîïîìàãàëè ìåí³ 
ãðîøèìà, çðîçóì³ëî, ùî á³ëüø³ñòü 
áóëè îäðóæåí³. ² òîìó ãîëîâíå 
ïðàâèëî áóëî: íå «ïàëèòèñÿ». 
Òàê³ ñòîñóíêè í³êîãî í³ äî ÷îãî 
íå çîáîâ’ÿçóâàëè, êâ³òè-öóêåðêè, 
ïðèºìí³ âèõ³äí³, «ïîáà÷èìîñÿ 
íà íàñòóïíèõ àáî ñåðåä òèæíÿ, 
òè êîëè â³ëüíà?» ² êîëè ïîäðóæêè 
ïèòàëè, «à ùî ó òåáå ç öèì?», 
ÿ â³äìàõóâàëàñÿ, ìîâëÿâ, «í³÷î-

ЧИ ВАРТО ВИТРАЧАТИ ЧАС 
НА СЕКС БЕЗ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 
Вибір  Так сталося, що стосунки для 
багатьох останнім часом перестали 
бути цінністю. А секс з найінтимнішого 
моменту близькості між двома людьми, 
перетворився на пункт зі списку «Як 
прикольно провести час». Як довго це 
може тривати? Та хоч все життя, якщо люди 
про це домовляться. Але ж рано чи пізно 
один з партнерів може захотіти більшого

ãî òàêîãî, ñåêñ áåç çîáîâ’ÿçàíü». 
²íîä³ íàâ³òü çäàâàëàñÿ ñîá³ êðó-
òîþ: ÿ — ìàëî íå æ³íêà-âàìï, 
íåçàëåæíà ³ â³ëüíà ÿê â³òåð.

Áóâàëî, ùî ÷îëîâ³êè ñàì³ ðîç-
ñòàâëÿëè àêöåíòè, òèïó: «íó òè æ 
âñå ðîçóì³ºø». ß ðîáèëà âèãëÿä 
íåçàëåæíî¿ îñîáè ³ â³äïîâ³äàëà 
ùîñü íà çðàçîê: «à òè äóìàâ, ìåí³ 
â³ä òåáå ñòîñóíêè ïîòð³áí³? Îé, 
íå ñì³øè, ëþáèé». ² ÷îëîâ³êè 
ñõâàëüíî êèâàëè: ìîëîäåöü, ðî-
çóìàøêà.

Çðîçóì³ëî, ùî òàê³ ñòîñóíêè 
çîáîâ’ÿçóâàëè ìåíå áóòè ÿñêðà-
âîþ, âåñåëîþ, êîêåòëèâîþ, ñåê-
ñóàëüíîþ. Òàêîþ ä³â÷èíêîþ-
ñâÿòîì. Ôîðìàò ñòîñóíê³â, ÿê 
ïðàâèëî, âèêëþ÷àâ çâè÷àéíå, 

ïðîñòå ëþäñüêå ñï³ëêóâàííÿ 
òèïó: «íàñòð³é íå äóæå, ïîãîâîðè 
ç³ ìíîþ», àáî çîâñ³ì âæå ïðè-
ºìíå — «îò áè õòî îö³íèâ ì³é 
ïèð³ã ç ñóíèöÿìè»…

ßêùî ðîç³áðàòèñÿ, òî â äóø³ 
ìåí³ áóëî ñàìîòíüî ³ ñóìíî. 
Ñåêñ — òî äîáðå, àëå ðàïòîì äëÿ 
äóøåâíîãî êîìôîðòó ñòàº íàáàãà-
òî âàæëèâ³øà ïîòðåáà ðîçä³ëèòè 
ç êèìîñü ðàä³ñòü ÷è íåãàðàçäè. 
ßêùî á ÿ çàðàç ïî÷óëà â³ä ÷îëî-
â³êà ïðî ñåêñ áåç çîáîâ’ÿçàíü, ÿ á 
ïîñì³ÿëàñÿ ³ ñêàçàëà éîìó: «À äà-
âàé ïðîñòî áóäåìî ïðèÿòåëÿìè, 
áåç óñ³ëÿêèõ òàì ñåêñ³â». Òîìó 
ùî íàñïðàâä³ öÿ ôðàçà îçíà÷àº: 
«êîðîòøå, îñü òâîº ì³ñöå, ñèäè 
³ íå â³äñâ³÷óé».

ПРАВИЛА СЕКСУ БЕЗ ОБОВ’ЯЗКІВ
(це важливо, інакше будуть страждання) 

Ä³â÷àòà, ÿê³ 
åêñïåðèìåíòóâàëè â 
ö³é îáëàñò³, ââàæàþòü, 
ùî äåêëàðàö³ÿ «ó íàñ 
ñåêñ áåç çîáîâ’ÿçàíü» 
— öå ðàìêè

ЗАБУТИ ПРО РЕВНОЩІ ТА КОНТРОЛЬ. Забудьте такі питання 
як: Де ти був/ла, з ким? Чому телефон мовчав? Зрозуміло, 
що всі ці питання просто кричать про те, що партнер прагне 
присвоїти іншого партнера.

ПОВАЖАЙТЕ ОДНЕ ОДНОГО. Це правило справедливе і 
для звичайних стосунків між коханими людьми. У сексі без 
зобов’язань повага до свободи іншого — це найважливіше. Втім 
і свобода в таких стосунках має більш широкі рамки, тобто ви 
не зазіхаєте на особисте іншого, але й самі можете цілком за-
йматись особистим життям.

ПРИНЦИПОВА ОБЕРЕЖНІСТЬ. Це не про чужі вуха, 
очі чи язики (хоча, хто зна, яка у вас ситуація). 
Мова ж про контрацепцію. Стосунки, в яких у партнерів 
немає зобов’язань одного перед іншим, мають бути 
безпечними. І це принципова умова.

НЕ ВАРТО ДРУЖИТИ СІМ’ЯМИ. Запрошувати партнера лише 
по сексу на приятельські посиденьки, тим більше в родинне 
коло — дуже легковажно. З часом ваші дороги розійдуться 
(не завжди це відбувається безболісно), загальні друзі зали-
шаться, невже ви мазохіст ятрити собі душу та мотати нерви.

НЕ ЗАЛИПАЙТЕ. У любовних взаєминах те ж саме правило — 
не хочеш набриднути коханій людини через кілька тижнів 
романтики — не залипай. Тобто власні справи, друзі, робота, 
навчання мають займати таке ж саме місце і час, які мали 
до стосунків. Навіть якщо це секс, від якого дах зносить, навіть 
якщо це просто секс.

ТИ МОЖЕШ ЗАКОХАТИСЯ. Взагалі це тільки здається, 
що людям, які настільки прагматично підходять до сексу, 
закохатись важко. Саме таких любов раптово застає. 
Тому будьте готові до того, що черговий ваш партнер 
по секс-втіхам, може стати супутником життя, хоча і не надто 
розраховуйте (це жінок особливо стосується).
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ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2018» НА:

446957

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

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

маркета 
або аналогічна)

ОВЕН 
Важная задача этой неде-
ли — уверенно и вовремя 
сделать свой выбор.

ТЕЛЕЦ 
На этой неделе, если слу-
чатся поездки, то по делам, 
если встречи, то полезные. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Высокая активность позво-
лит вам достичь результа-
тов, заметных невооружен-
ным глазом. 

РАК 
Прежде чем действовать, 
стоит хорошо все проду-
мать, бессистемные шаги 
успеха не принесут.

ЛЕВ 
На обещания, которые 
будут получены вами в суб-
боту, полагаться не стоит. 

ДЕВА 
Нежелательно связываться 
с какими-либо сомнитель-
ными проектами.

ВЕСЫ 
Интересные люди могут 
принести вам массу по-
лезной информации. 

СКОРПИОН 
Всё в ваших руках. Вы сами 
должны расставить акцен-
ты на этой неделе. 

СТРЕЛЕЦ 
Направьте часть своих 
усилий на повышение про-
фессионального статуса. 

КОЗЕРОГ 
Наступает благоприятный 
момент для ответственных 
шагов и смены работы.

ВОДОЛЕЙ 
Правила игры устанавливать 
будете вы. Время благопри-
ятно для новых проектов.

РЫБЫ 
Начинается постепенное 
изменение вашего стиля 
жизни.

Вікторія, 23 роки
Веду активний стиль життя. Займаюсь pole dance і 
треную діток. У вільний час займаюся моделінгом, 
обожнюю позувати перед об'єктивом камери. 
Мрію об'їздити увесь світ, дізнатись більше про 
світові культури та звичаї різних народів. Завжди 
підтримую братів наших менших і виступаю на їх 
захист. І вірю, що краса врятує світ.

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.
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QR-код камерою 
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(Має бути встанов-
лена програма QR 
(

Reader з Андроїд-
маркета 

або аналогічна)

23 роки
иль життя. Займаюсь pole dance і 
льний час займаюся моделінгом, 
ти перед об'єктивом камери. 
весь світ, дізнатись більше про 
а звичаї різних народів. Завжди 
наших менших і виступаю на їх 
краса врятує світ.

АНКА 
ЧАСТЬ У КОНКУРСІ
фото та  коротку розповідь 
il: miss@riamedia.com.ua. 
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нкурсу «Міс RIA»-2019 і 
есійну 
студії «INDIGO» 
дливіші учасниці.


