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 Сліди крові на площі перед 
міськрадою і у вестибюлі, зламані 
стільці, розбите скло у вхідних 
дверях і вибиті вікна, розпилений 
сльозогінний газ… На такому фоні 
відбувалася сесія міськради

 Поліція говорить про напад на 
будівлю міськради представників двох 
громадських організацій. Керівник 
всеукраїнських «Національних 
дружин» Ігор Михайленко каже, 
що активістів спровокували

с. 4

ЦИРКАЧІ РОБЛЯТЬ 
СУПЕРГЕРОЇВ

ХОЧУТЬ САМІ СОБІ ПОБУДУВАТИ ДОРОГУ с. 3

с. 9

ПОБОЇЩЕ У ЖМЕРИНЦІ
ЧИМ ВИКЛИКАНЕ КРИВАВЕ ПРОТИСТОЯННЯ?

468084

З Андрієм 
Вербецьким, 
керівником 
обласної організації 
«Національні 
дружини», 
спілкувалися у 
лікарняній палаті 
другої міської 
лікарні Вінниці. Він 
там під арештом
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Почалася 
світова криза

²íäåêñ ñâ³òîâèõ àêö³é 
MSCI World, ÿêèé â³äñòåæóº 
ìàéæå 50 êðà¿í, âïàâ ìàéæå 
íà 10% çà òèæäåíü. Öå íàé-
ã³ðøèé ïîêàçíèê ç æîâòíÿ 
2008 ðîêó. Çà íàéã³ðøèé 
òèæäåíü ç 2008 ðîêó ñâ³òîâ³ 
ðèíêè âæå âòðàòèëè 5 òðèëü-
éîí³â äîëàð³â êàï³òàë³çàö³¿.

Ñüîãîäí³ íà ôîíäîâîìó 
ðèíêó êîðîíàâ³ðóñ âèãëÿäàº 
ñàìå ÿê ïàíäåì³ÿ, òàê ÿê í³õ-
òî íå ìîæå ñêàçàòè, ÿê äîâ-
ãî â³í òðèâàòèìå ³ íàñê³ëüêè 
ñåðéîçíèìè áóäóòü íàñë³äêè. 
ßêùî åêîíîì³÷íå çðîñòàííÿ 
Êèòàþ âïàäå äî 4% ÷åðåç êî-
ðîíîâ³ðóñ, à ðàí³øå öå áóëî 
íåìèñëèìî, â óìîâàõ êðèçè 
çðîñòàííÿ éîãî ñïîâ³ëüíè-
ëîñÿ äî 8%, òî â³í ç³ðâå ñâ³ò 
â ãëîáàëüíó äåïðåñ³þ. Çàðàç 
4% — ö³ëêîì íîðìàëüíèé 
ïðîãíîç íà öåé ð³ê. Óæå çðî-
çóì³ëî, â íàñòóïíîìó êâàð-
òàë³ íå âàðòî ³ íàì î÷³êóâàòè 
çðîñòàííÿ íàøî¿ åêîíîì³êè.

Ïðîòÿãîì ðîêó âñ³ ìè 
â³ä÷óºìî íà ñîá³ ñâ³òîâó ô³-
íàíñîâó êðèçó ³ òîìó êðàùå 
ïî÷èíàòè ï³äãîòîâêó äî íå¿ 
âæå çàðàç. Ïîïåðåäæåíèé — 
çíà÷èòü îçáðîºíèé. ²íäåêñè 
ïàäàþòü ò³ëüêè ÷åòâåðòèé 
äåíü ³ º ï³äñòàâè ââàæàòè, ùî 
êðèçà áóäå íå òàêîþ ñèëü-
íîþ, ÿê â 2008 ðîö³. Îäíàê 
äëÿ îñîáèñòî¿ ô³íàíñîâî¿ 
áåçïåêè êðàùå ñïîñòåð³ãàòè 
çà ïîä³ÿìè, ùî â³äáóâàþòü-
ñÿ ³ óñâ³äîìëþâàòè, ùî íàñ 
÷åêàº çðîñòàííÿ ³íôëÿö³¿ ïî-
íàä 6% çà ï³äñóìêàìè ðîêó, 
ìîæëèâà ì'ÿêà äåâàëüâàö³ÿ, 
çíèæåííÿ ä³ëîâî¿ àêòèâíîñò³. 
Îñîáëèâî âàðòî áóòè óâàæ-
íèì âñ³ì, õòî ìàº êðåäèòè 
â ³íîçåìí³é âàëþò³.

Ç ïëþñ³â äëÿ êðà¿íè, ìîæ-
ëèâ³ äåÿê³ åëåìåíòè ç ³ì-
ïîðòîçàì³ùåííÿ êèòàéñüêî¿ 
ïðîäóêö³¿, à òàêîæ ìîæëèâå 
çíèæåííÿ àêòèâ³â ó âàëþò³.

ДУМКА

ЕКОНОМІСТ

ВладиславВладислав  
СТАРИНЕЦЬСТАРИНЕЦЬ

ДАНА (29), ПІДПРИЄМНИЦЯ:
— Не святкую, тому що свя-
то собі можна влаштувати 
у будь-який день. Мені не по-
добаються якісь офіційні свя-
та. А подарунки — як будуть, 
то добре.

АРТЕМ (18), СТУДЕНТ:
— Вважаю, що 8 Березня від-
значати треба. Не обов’язково 
дарувати якісь дорогі пода-
рунки, головне приділити 
увагу. Жінок можна привітати 
хоча б приємними словами.

ДАША (19), СТУДЕНТКА:
— Ставлюсь до цього дня 
позитивно. Адже це день 
емансипації жіночих прав. 
Наразі у сучасному суспільстві 
є проблема нерівності. Тому 
важливо звертати на це увагу.

КОСТЯНТИН (75), ПЕНСІОНЕР:
— Це такий день, що навіть 
не потрібно запитувати, як 
до нього ставляться люди. 
Звичайно, що ставлюсь пре-
красно. Святкувати треба 
обов’язково. 

ЛЮДМИЛА (87), ПЕНСІОНЕРКА:
— Цей день ми зазвичай 
відзначаємо з сім’єю. Зби-
раємось за столом, можемо 
з’їздити на дачу, або сходити 
на якийсь міський захід. Мені 
подобається це свято.

ВАДИМ (34), ТРЕНЕР:
— На мою думку, жінок мож-
на вітати та дарувати їм квіти 
у будь-який день. Для того, 
щоб зробити подарунок, 
не потрібен якийсь особли-
вий календарний день.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви ставитесь до святкування 8 Березня?

ÍÎÂÈÍÈ

Наприкінці січня бізнесмен та 
співвласник мережі «Медтех-
ніка» Олексій Давиденко напи-
сав на своїй сторінці у Фейсбук 
про небувалий ажіотаж навколо 
медичних масок:
«Повторюється істерія часів пта-
шиного грипу. Тільки за один 
вчорашній день в мережу наших 
магазинів надійшло замовлень 
більше ніж на 5000 медичних 
масок. У мирний час, це три-
місячний обсяг продажів масок 
в нашій мережі. В даний момент. 
У більшості імпортерів і оптови-
ків масок або вже немає взагалі, 
або в мізерних залишках. З такою 
швидкістю скупки українцями ма-
сок, ще через пару тижнів їх може 
в комерційній мережі не зали-
шитися взагалі. І це при тому, що 
на даний момент в Україні не за-
реєстровано жодного офіційного 
випадку виявлення китайського 
коронавируса 2019 nCoV.
Колеги зателефонували в Узбе-
кистан. Там стоїть завод з вироб-

ництва одноразових медичних 
виробів, і масок в тому числі. Там 
масок немає і найближчі 3 місяці 
не буде — узбецький завод по-
вністю працює зараз на Китай.
Подзвонили в Китай. Про мас-
ки навіть не розмовляють — самі 
шукають по всьому світу. І готові 
везти літаками. Ось так. Смішний 
за своєю банальністю і простотою 
виріб в один момент знову став 
дефіцитом.
Ну добре Китай. Там то хоч зро-
зуміла причина цього дикого по-
питу, що перевищує пропозицію. 
А у нас то звідки ця паніка — 
на сьогодні немає ні приводу, 
ні передумов.
Люди. Тримайте себе в руках. 
Не треба брати по 100 штук 
в одні руки. Не давайте спеку-
лянтам на собі заробити. Вам ці 
маски в такій кількості не потріб-
ні. І якщо ви раптом не знаєте. 
Маски потрібні в першу чергу 
тим, хто хворіє, а не здоровим. 
Так що бережіть нерви і гроші».

«Люди, тримайте себе у руках» 

ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788 

Ïðî òå, ùî ó Â³ííèö³ çíèêëè 
îäíîðàçîâ³ ìåäè÷í³ ìàñêè, ìè ä³-
çíàëèñÿ âèïàäêîâî. Ïëàíóâàëè 
çíÿòè â³äåî ïðî òå, ÿê ïðàâèëü-
íî îäÿãàòè òà íîñèòè ìàñêó, àëå 
íå çìîãëè ¿¿ îäðàçó êóïèòè.

ДЕФІЦИТ МЕДИЧНИХ МАСОК 
Çàãàëîì ìè îáäçâîíèëè òà 

îá³éøëè áëèçüêî äåñÿòêà àïòåê 
ïî ì³ñòó òà âñ³ àïòåêè â ðàéîí³ 
ë³êàðí³ Ïèðîãîâà.

— Í³÷èì íå ìîæåìî äîïîìîã-
òè, îñòàíí³ ìàñêè ïðîäàëè ê³ëüêà 
äí³â òîìó, — ðîçïîâ³äàþòü â àïòå-
ö³ ìåðåæ³ «Àâ³öåíà» íà òåðèòîð³¿ 
ë³êàðí³. — Ìîæåòå âçÿòè ìàðëåâ³, 
âîíè äîðîæ÷³, àëå ÿê³ñí³ø³.

Ó ³íøîìó àïòå÷íîìó ê³îñêó, 
íåïîäàë³ê ë³êàðí³, ôàðìàöåâò 
ðîçïîâ³ëà, ùî ëþäè ïðî ìàñêè 
çàïèòóþòü íàñò³ëüêè ÷àñòî, ùî 
¿ì íàáðèäëî â³äïîâ³äàòè, ùî ¿õ 
íåìàº. Ïî÷óâøè, ùî ìè îá³éøëè 
ñò³ëüêè àïòåê òà ê³îñê³â, ôàðìà-
öåâò  íàïðàâèëà íàñ äî àïòåêè 
ìåðåæ³ «Ôàðìàâ³í», ùî íà Áëîêà. 
Ìîâëÿâ, ÷óëà, ùî òàì áóëè ÿê³ñü 
çàëèøêè. Íà Áëîêà íàì ïîùàñ-
òèëî êóïèòè äâ³ îñòàíí³ ìàñêè. 
Êîøòóâàëè âîíè ïî 4 ãðèâí³ 
70 êîï³éîê.

«Öå ïðè òîìó, ùî áóêâàëüíî 
íåäàâíî ìîæíà áóëî êóïèòè ìàñ-
êè ïî 70 êîï³éîê çà øòóêó, òîáòî, 
ö³íè âæå çëåò³ëè â ê³ëüêà ðàç³â. ² 
áóäå ùå äîðîæ÷å, òîìó ùî çàïàñè 
ìàñîê â Óêðà¿í³ ñòð³ìêî òàíóòü. 
Íå âèêëþ÷åíî, ùî íåçàáàðîì 

¿õ ³ çîâñ³ì äîâåäåòüñÿ ñàìèì 
øèòè», — ïðîêîìåíòóâàâ íåñòà-
÷ó ìàñîê â Óêðà¿í³ ñàéòó strana.
ua ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Ìåäè÷íå ïðàâî â Óêðà¿í³» Â³-
êòîð Ñåðäþê.

ВІРУС ТА СТРАХ 
Ïðè÷èí àæ³îòàæó ç ìàñêàìè 

äåê³ëüêà. Â³ííè÷àíè, ÿê ³ çàãàëîì 
óêðà¿íö³, ï³ääàëèñÿ íà «ñòðàøèë-
êè» ùîäî êîðîíàâ³ðóñó ç Êèòàþ, 
ïîñòà÷àëüíèêè ï³äíÿëè ö³íè.

— Íàì ïðèéøëè çâè÷àéí³ ìå-
äè÷í³ ìàñêè, àëå êîøòóþòü âîíè 
ïî 10 ãðèâåíü, — ðîçïîâ³äàº ó òå-
ëåôîíí³é ðîçìîâ³ ïðàö³âíèöÿ ìå-
ðåæ³ «Òåõìåäñåðâèñ-ÒÌÑ». — Ìè 
ñàì³ øîêîâàí³ â³ä òàêèõ ö³í, àëå 
öå çàëåæèòü â³ä ïîñòà÷àëüíèêà, 
à íå â³ä íàñ.

Ó ì³ñüêèõ ìóí³öèïàëüíèõ àï-
òåêàõ ìàñîê ìè çíàéòè òàêîæ 
íå çìîãëè.

— Ìàñêè çàê³í÷èëèñÿ òèæ-
äåíü òîìó, àëå íàì ïîîá³öÿëè, 
ùî ìàþòü çàâåçòè, — ðîçïîâ³äàº 
â òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ çàâ³äóâà÷êà 
ìóí³öèïàëüíî¿ àïòåêè íà Ñîáîð-
í³é Îëüãà Êóëü÷èöüêà. — Ùîäî 
ö³í, ïîêè íå çíàºìî, ñïîä³âàº-
ìîñü, ùî âîíè íå ï³äâèùàòüñÿ.

Â ³íòåðíåò³ ìàñêè íå çíèêëè. 
Êóïèòè ¿õ ìîæíà íå çà ñòàðîþ 
ö³íîþ ïî ãðèâí³-äâ³, à âæå 
ïî ÷îòèðè ãðèâí³ òà ãóðòîì. Ìè 
çàòåëåôîíóâàëè ó ê³ëüêà íàéïî-
ïóëÿðí³øèõ ì³ñöåâèõ àïòå÷íèõ 
ìåðåæ, ùîá îòðèìàòè êîìåíòàð³ 
â³ä ïîñòà÷àëüíèê³â. Àëå â³äïîâ³ä³ 
ïîêè íå îòðèìàëè.

ПРОПАЛИ З ПРОДАЖУ 
І ПОДОРОЖЧАЛИ 
Ажіотаж  Медичні маски у Вінниці 
стали дефіцитом. За даними системи 
пошуку ліків tabletki.ua, у місті залишилось 
лише дві аптеки, в яких маски є у продажу. 
В одній із рекомендованих аптек маски 
вже закінчились, в іншій сказали, що 
коштують вони тепер по 10 гривень

На Блока нам пощастило купити дві останні маски. 
Коштували вони по 4 гривні 70 копійок
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Нещодавно в мерії відзвітува-
ли, що в 2019 році заасфаль-
тували 20 вулиць у приватному 
секторі за програмою співфі-
нансування (bit.ly/38eL1Jz). 
Голова Асоціації органів само-
організації населення Наталія 
Панчук розказала, що у черзі 
мають ще 44 вулиці:
— Ця черга розписана на цей рік 
і на 2021-й. Когось «піднімати» 
у черзі ми не можемо, тому чітко 
розписаний план, коли і яку ву-
лицю будемо робити. А от щодо 
фінансування, то 30% платять 
мешканці, а 70% — коштом бю-
джету. Такі умови є однаковими 
для будь-яких видів робіт: чи 

то для асфальтування, чи для 
прокладання каналізації, во-
догону. Як правило, при наяв-
ності фінансів, міський бюджет 
намагається навіть більше коштів 
дати, — каже Панчук.
Також вона сказала, що не знає 
про такі випадки, щоб люди 
самостійно будували дорогу 
у своєму секторі.
— Якщо люди вирішують будува-
ти самостійно, то обирають ініці-
ативну групу і працюють напря-
му з підрядником. Але про такі 
випадки мені невідомо. У такі 
справи ми не втручаємося, — за-
значила голова Асоціації органів 
самоорганізації населення.

 У черзі ще 44 вулиці 

У перспективі мешканці вулиці 
Грінченка хочуть передати свою 
дорогу на баланс вінницької вла-
ди, щоб її утримували за кошти 
бюджету, в який вони також пла-
тять податки.
Директор департаменту кому-
нального майна Ігор Шутак роз-
казав, що передача об'єктів у ко-
мунальну власність проходить 
через сесію міськради. Депутати 
голосують, щоб прийняти об’єкт 
на баланс і в подальшому обслу-
говувати його за гроші громади. 
Але в такому випадку мають бути 
витримані певні правила:

— Якщо люди самоорганізу-
валися, щоб збудувати доро-
гу, то для початку їм потрібно 
отримати консультацію в де-
партаменті комунального гос-
подарства і благоустрою. Адже 
цей департамент організовує 
будівництво, експлуатацію і 
обслуговування об'єктів. Має 
бути технічний нагляд, певна 
документація, щоб ми надалі 
змогли прийняти дорогу в ко-
мунальну власність. Ми пови-
нні знати, з чим у майбутньому 
місто матиме справу взагалі, — 
каже Ігор Шутак.

Як передати об’єкт на баланс міста 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ï’ÿòü  ðîê ³â 
òîìó Âåðõîâíà 
Ðàäà âèð³øèëà 

çá³ëüøèòè òåðèòîð³þ Â³ííèö³. 
Äî ì³ñòà ïðèºäíàëè òåðèòîð³¿, 
ÿêèìè ðàí³øå îï³êóâàëèñÿ ñó-
ñ³äí³ ñ³ëüðàäè (bit.ly/2VFPPFb). 
Ïðîòå çàì³íà âëàäè äëÿ ìåøêàí-
ö³â âóëèö³ ²âàíà Ôðàíêà ó Ïèðî-
ãîâîìó â³äáóëàñÿ ëèøå íà ð³âí³ 
ïåðåéìåíóâàííÿ — ¿õíþ âóëèöþ 
íàçâàëè íà ÷åñòü Áîðèñà Ãð³í-
÷åíêà, ùîá íå áóëî ïëóòàíèíè ç 
óæå ³ñíóþ÷îþ âóëèöåþ Ôðàíêà 
íà Ñòàðîìó Ì³ñò³.

À òàê, ñàì³ æèòåë³ íàäàë³ çà-
éìàþòüñÿ áëàãîóñòðîºì ñâîãî 
êâàðòàëó: òóò çà âëàñí³ êîøòè 
ïðîâåëè îñâ³òëåííÿ, ñàì³ âè-
âîçÿòü ñì³òòÿ òà çàéìàþòüñÿ äî-
ðîãîþ.

— Íàøà äîðîãà — öå íàø 
íàéá³ëüøèé á³ëü. Ñâî¿ìè ñèëà-
ìè âèñèïàëè áóä³âåëüíå ñì³òòÿ, 
ùîá õî÷ ÿêîñü ¿¿ óòðàìáóâàòè. 
Àëå ùîðîêó îäíå é òå ñàìå: 
ï³ñëÿ çèìè — áîëîòî. Ïðîéòè 
ïðàêòè÷íî íåìîæëèâî, — ðîç-
êàçóº ì³ñöåâèé æèòåëü Ëåîí³ä 
Ïàí÷óê.

Äîðîãà íà ö³é âóëèö³ — öå 
ïðîñòî øìàò çåìë³ ïîì³æ íîâî-

çáóäîâàíèìè áóäèíêàìè, ÿêèé 
ðîçðèâàþòü ïîêðèøêàìè ìà-
øèíè, ùî ïðî¿æäæàþòü ö³ºþ 
âóëèöåþ. Ïàí÷óê ãîâîðèòü, ùî 
çà¿õàòè ñþäè ìîæíà ëèøå íà àâ-
òîìîá³ë³ ç ïîâíèì ïðèâîäîì, õî-
äèòè ï³øêè — ò³ëüêè ó ÷îáîòÿõ. 
Òîæ äîâîäèòüñÿ íîñèòè ç ñîáîþ 
«çì³ííå» âçóòòÿ.

Íàçóñòð³÷ ïðÿìóº éîãî ñóñ³ä ç 
äèòèíîþ íà ðóêàõ. Ïðèì³òíî, ùî 
â³í òàêîæ ñë³äóº «äðåñ-êîäó» âó-
ëèö³ Ãð³í÷åíêà òà éäå ïî áàãíþö³ 
ó êàëîøàõ.

— ß æèâó â öüîìó ðàéîí³ ùå 
ç 2010 ðîêó. À ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
íàø ðàéîí óâ³éøîâ ó ìåæ³ ì³ñòà, 
ñòàëî ò³ëüêè ã³ðøå: òå, ùî ïðè 
ñåë³ ðîçãëÿäàëîñÿ çà äí³, òî ïðè 
ì³ñò³ — ì³ñÿöÿìè. ² òàê ç óñ³ì — 
ç ãàçîì, ç³ ñâ³òëîì òîùî. Áîëîòî 
â íàñ óòâîðþºòüñÿ îäðàçó ï³ñëÿ 
äîùó òà ñí³ãó. À âë³òêó íåìàº 
÷èì äèõàòè, áî ñòîâïîì ñòî¿òü 
ïèëþêà, — êàæå Îëåêñàíäð Êî-
ðîëü.

АСФАЛЬТ ТІЛЬКИ У 2022 РОЦІ 
Ðàçîì ç ì³ñöåâèìè æèòåëÿìè 

ïðèéøëè íà ïðèéîì äî ãîëîâè 
êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó «Ïèðîãî-
âî» Ñåðã³ÿ Âîëüñüêîãî. ×îëîâ³ê 
âèñëóõàâ, ùî ëþäè õî÷óòü íîð-
ìàëüíó äîðîãó, ùîá íå ðîçâîçèòè 
áîëîòî ³ íå æèòè â áàãíþö³. ² 
ðîçêàçàâ, ùî ³ñíóº ì³ñüêà ïðî-

ЖИТЕЛІ ПИРОГОВО ХОЧУТЬ 
САМІ БУДУВАТИ ДОРОГУ 
Перший випадок  Вулиця Грінченка 
приєдналася до Вінниці у 2015 році. 
Але за останні п’ять років мешканці 
не відчули «бонусів» від міського 
життя: самі жителі зробили освітлення 
на вулиці, вивозять сміття. Тепер за свої 
гроші люди хочуть побудувати дорогу, 
яка зараз більше нагадує болото. Хоча 
очікують й на підтримку влади

ãðàìà ñï³âô³íàíñóâàííÿ, çà ÿêîþ 
ðåìîíò äîð³ã ó ïðèâàòíîìó ñåê-
òîð³ ÷àñòêîâî îïëà÷óþòü çà ãðîø³ 
ì³ñüêîãî áþäæåòó.

— Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ñàìî-
îðãàí³çóâàòèñÿ — ïðîâåñòè çáî-
ðè, çàïèòàòè ñóñ³ä³â, ÷è õî÷óòü 
âîíè àñôàëüòîâàíó äîðîãó. «Çà» 
ìàþòü áóòè íå ìåíøå 60% â³ä 
ê³ëüêîñò³ ëþäåé, ùî æèâóòü 
íà ö³é âóëèö³, — ãîâîðèòü ãîëî-
âà êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó Ñåð-
ã³é Âîëüñüêèé. — Äàë³ îáèðàºìî 
ëþäèíó, ÿêà ñòàíå ãîëîâîþ ³í³-
ö³àòèâíî¿ ãðóïè ìåøêàíö³â. Óñå 
îôîðìëþºìî ó ïðîòîêîë, ÿêèé 
ïåðåäàºìî íà ì³ñüêðàäó.

Òàêîæ Âîëüñüêèé ðîçêàçàâ 
íà ïðèêëàäàõ, ñê³ëüêè ìîæå êî-
øòóâàòè íîâèé àñôàëüò:

— Òîð³ê àñôàëüòóâàííÿ âóëè-
ö³, äå íåìàº êàíàë³çàö³¿ òà âîäî-
ïðîâîäó, êîøòóâàëî 1000 ãðèâåíü 
çà êâàäðàòíèé ìåòð. Òàì, äå º ³ 
êàíàë³çàö³ÿ, ³ âîäîã³í — 1400 ãðè-
âåíü çà êâàäðàò. Ïðè òîìó, âè 
çàïëàòèòå ÷àñòèíó â³ä ö³º¿ ñóìè, 
áî á³ëüøó ÷àñòèíó ñóìè çàïëàòÿòü 
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Âò³ì, ê³ëü-
ê³ñòü áàæàþ÷èõ íà ó÷àñòü â ïðî-
ãðàì³ º âåëèêîþ, ÷åðãà ðîçïèñàíà 
íà äâà íàñòóïíèõ ðîêè. Òîìó àñ-
ôàëüòóâàííÿ çìîæåòå îòðèìàòè 
íå ðàí³øå 2022 ðîêó, — ãîâîðèâ 
ãîëîâà êâàðòàëüíîãî êîì³òåòó 
«Ïèðîãîâî».

Мешканці посипають 
шлях будівельним 
сміттям. Леонід 
Панчук каже, що це 
не дає результату, і 
після зими тут болото 

ПО 20 ТИСЯЧ З ДОМІВКИ 
Îñê³ëüêè ëþäåé íå âëàøòóâà-

ëî, ùî íà äîðîãó ïîòð³áíî áóäå 
÷åêàòè ùå äâà ðîêè, çà ÿê³ ìî-
æóòü çðîñòè ö³íè íà ðîáîòè òà 
ìàòåð³àëè, òî âèð³øèëè ðîçãëÿ-
íóòè ³íøèé âàð³àíò — çðîáèòè 
øëÿõ çà ñâî¿ ãðîø³.

Íà çóñòð³÷, ÿêà â³äáóëàñÿ 29 ëþ-
òîãî, çàïðîñèëè âèêîíðîáà òîâà-
ðèñòâà «Øëÿõáóä» Ïåòðà Â³ëü÷èí-
ñüêîãî. Ëþäè âèì³ðþâàëè ïëîùó 
âóëèö³ òà ä³çíàëèñÿ îð³ºíòîâíó ö³íó 
íà àñôàëüòóâàííÿ — 340–350 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü çà äîðîãó øèðèíîþ 
÷îòèðè ìåòðè. À öå, çà ðîçðàõóí-
êàìè ìåøêàíö³â, êîøòóâàòèìå 
ïî 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü ç êîæíîãî 
äîìó íà âóëèö³, äå º 17 áóäèíê³â.

Ïðè òîìó ï³ä ÷àñ çáîð³â ñêàçà-
ëè, ùî öå ùå «åêîíîì-âàð³àíò», 
ÿêèé íå âêëþ÷àº ðîçðîáêó ïðî-
åêòó, áóä³âíèöòâî òðîòóàð³â òà 
âêëàäàííÿ áîðäþð³â. Àëå äåÿê³ 
ìåøêàíö³ ñêàçàëè, ùî «íå ïî-
òÿãíóòü» íàâ³òü òàêî¿ ñóìè. Ñòà-

ðîæèëè çàÿâèëè, ùî ïîòð³áíî 
çâåðíóòèñÿ äî ìåð³¿, àáè òà òàêîæ 
âêëàëàñÿ ó áóä³âíèöòâî äîðîãè, 
íà ùî ¿õí³ ìîëîä³ ñóñ³äè «ìàõ-
íóëè ðóêîþ»:

— Çâåðòàëèñÿ âæå íåîäíîðàçî-
âî, íåìàº ó öüîìó ñåíñó, — ãî-
âîðèëè ëþäè, õî÷à âñå æ ñêëàëè 
êîëåêòèâíó çàÿâó, ÿêó ïåðåäàëè 
äî ì³ñüêðàäè.

Ïåòðî Â³ëü÷èíñüêèé çàÿâèâ, 
ùî ç 15 áåðåçíÿ ãîòîâ³ ïî÷èíàòè 
ðîáîòó. ² ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ç 
ìåøêàíöÿìè îáãîâîðèâ âàð³àíòè 
îïëàòè:

— Ìîæëèâà ³ îïëàòà ïî åòàïàõ, 
³ â³äñòðî÷êà. Êîøòîðèñè ï³äãî-
òóþ, ðàçîì ç âàìè óçãîäèìî, — 
ñêàçàâ âèêîíðîá.

Íà ê³íåöü çáîð³â Ëåîí³ä Ïàí-
÷óê, ÿêîãî ïðèçíà÷èëè ãîëîâîþ 
³í³ö³àòèâíîþ ãðóïè, ñêàçàâ, ùî 
âîíè ï³äãîòóþòü âñþ äîêóìåí-
òàö³þ òà àêòè âèêîíàíèõ ðîá³ò, 
ÿêùî ìåð³ÿ çàõî÷å êîìïåíñóâàòè 
÷àñòèíó âèòðà÷åíèõ ãðîøåé.

Æèòåë³ íàïðÿìó 
ïðàöþþòü ç 
ï³äðÿäíèêîì. 
Íîâèé àñôàëüò 
¿ì êîøòóâàòèìå 
äî 350 òèñÿ÷ ãðèâåíü 

ÃÐÎÌÀÄÀ
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Äâ³ òî÷êè çîðó 
íà ïîä³¿ ó Æìåðèí-
ö³ êàðäèíàëüíî â³ä-
ð³çíÿþòüñÿ îäíà â³ä 

îäíî¿. Ïîë³ö³ÿ ãîâîðèòü ïðî íàïàä 
íà áóä³âëþ ì³ñüêðàäè ïðåäñòàâíè-
ê³â äâîõ ãðîìàäñüêèõ îðãàí³çàö³é 
Â³ííèö³ — «Íàö³îíàëüí³ äðóæèíè» 
òà «Åäåëüâåéñ». Êåð³âíèê âñåóêðà-
¿íñüêèõ «Íàö³îíàëüíèõ äðóæèí» 
²ãîð Ìèõàéëåíêî êàæå, ùî ¿õí³õ 
àêòèâ³ñò³â ñïðîâîêóâàëè. Òîìó 
íàïîëÿãàº íà îá’ºêòèâíîìó ðîç-
ñë³äóâàíí³ òîãî, ùî ñòàëîñÿ.

ТОЧКА ЗОРУ ПОЛІЦІЇ 
— Ó Æìåðèíö³ çàòðèìàíî 

20 ìîëîäèê³â, ÿê³ ïîðóøèëè ãðî-
ìàäñüêèé ïîðÿäîê ³ç çàçäàëåã³äü 
ï³äãîòîâëåíèìè ïðåäìåòàìè, — 
ïîâ³äîìèâ ï³ä ÷àñ áðèô³íãó äëÿ 
æóðíàë³ñò³â Þð³é Ïåäîñ. — Âîíè 
ïî÷àëè ãðîìèòè ïðèì³ùåííÿ, âè-
áèâàòè äâåð³, ïðè öüîìó ïîøêî-
äèëè ìàéíî ì³ñüêðàäè, â÷èíèëè 
á³éêó ç äåïóòàòàìè òà ïîë³öåé-
ñüêèìè. 

Ãåíåðàë ãîâîðèâ, ùî ïðèáëèç-
íî 30 îñ³á íàìàãàëèñÿ óâ³ðâàòèñÿ 
íà ñåñ³þ ì³ñüêðàäè. Âîíè ðîçãðî-
ìèëè ïðèì³ùåííÿ òà çàâäàëè ò³-
ëåñíèõ óøêîäæåíü ïîë³öåéñüêèì 
³ äåïóòàòàì. Â³í òàêîæ óòî÷íèâ, 
ùî íà ñåñ³¿ ìàëè ðîçãëÿäàòè ïè-
òàííÿ ïðî íåäîâ³ðó â. î. ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Æìåðèíêè.

Ïîë³öåéñüê³ âñòàíîâèëè, ùî âñ³ 

ïîðóøíèêè º ÷ëåíàìè ãðîìàä-
ñüêèõ îðãàí³çàö³é «Íàö³îíàëüí³ 
äðóæèíè» òà «Åäåëüâåéñ». 

Êåð³âíèê ïîë³ö³¿ îáëàñò³ ïî-
â³äîìèâ, ùî ñåðåä ïîñòðàæ-
äàëèõ º òàêîæ ïîë³öåéñüê³.
— Í³õòî íå ìàº ïðàâà çàõîïëþ-
âàòè àäì³íïðèì³ùåííÿ, çðèâàòè 
ðîáîòó ñåñ³¿, íàïàäàòè íà ³íøèõ 
³ çàâäàâàòè ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ, 
òèì á³ëüøå íà ïîë³öåéñüêèõ, — 
çàçíà÷èâ Þð³é Ïåäîñ. — Ïî-
ë³öåéñüêèì äîïîìàãàëè äåÿê³ 
äåïóòàòè, çà ùî ¿ì äÿêóºìî.

ТОЧКА ЗОРУ УЧАСНИКА 
ПОДІЙ 

Ç Àíäð³ºì Âåðáåöüêèì, êåð³â-
íèêîì îáëàñíî¿ îðãàí³çàö³¿ «Íà-
ö³îíàëüí³ äðóæèíè», ñï³ëêóâàëèñÿ 
ó ë³êàðíÿí³é ïàëàò³ äðóãî¿ ì³ñüêî¿ 
ë³êàðí³ Â³ííèö³. Ïîñòðàæäàëèé ëå-
æàâ ï³ä êðàïåëüíèöåþ. Ó íüîãî 
ñèíö³ ï³ä î÷èìà, íà ãîëîâ³ â³ñ³ì 
øâ³â, íàêëàäåíèõ íà ðâàí³ ðàíè, 
ùå îäèí øîâ íà ï³äáîð³ää³. Ë³êàð³ 
êîíñòàòóâàëè òàêîæ ñòðóñ ãîëîâ-
íîãî ìîçêó, çàáî¿. Íà ñóñ³äíüî-
ìó ë³æêó ùå îäèí ïîñòðàæäàëèé 
íà ³ì’ÿ Äìèòðî. Ó íüîãî ñòðóñ 
ìîçêó ³ ïåðåëîì ùåëåïè.

— Ïîøòîâõîì äî ïðè¿çäó 
ó Æìåðèíêó ñòàëî ïîáèòòÿ ñòó-
äåíòîê Äîíåöüêîãî óí³âåðñèòå-
òó, — ðîçïîâ³äàº Àíäð³é Âåðáåöü-
êèé. — Âîíè ïðîâîäèëè ñîö³î-
ëîã³÷íå îïèòóâàííÿ íà ïðåäìåò 
êîðóïö³¿ ³ äîâ³ðè äî êåð³âíèöòâà 
ì³ñüêî¿ ðàäè. Ïðè÷îìó, òàê³ îïè-
òóâàíí³ â³äáóâàëèñÿ íå ò³ëüêè 

За інформацією поліції, затрима-
но 22 особи. Вінницький міський 
суд обрав для них запобіжні за-
ходи: для 13-ти — тримання під 
вартою упродовж 60 діб без пра-
ва внесення застави, ще трьом 
залишеним під вартою надана 
можливість внести 168 тисяч 
гривень застави, іншим обрано 
цілодобовий домашній арешт.
Затриманих підозрюють у пору-
шенні двох статей Кримінально-

го кодексу України — «Хуліган-
ство», «Погроза або насильство 
щодо працівника правоохорон-
ного органу». Передбачено по-
карання до семи років позбав-
лення волі.
Крім того, поліція повідомила 
про затримання двох депутатів і 
одного працівника Жмеринської 
міськради за підозрою у вчинен-
ні протиправних дій під час бійки 
біля міськради і в приміщенні.

Серед затриманих — двоє депутатів 

На прохання RIA ситуацію прокоментував 
в. о. Жмеринського міського голови Юрій 
Світлак:
— Це була провокація тітушок Жеребнюка 
(колишній міський голова Жмеринки — 
авт.), — каже Юрій Світлак. — Про те, що 
готується провокація, повідомили люди. 
У свою чергу я доніс інформацію до пра-
воохоронних органів. Зробив це за день 
до сесії, тобто 26 лютого. Маю підтвер-
дження таких звернень до поліції.
Перед початком сесії депутати бачили через 

вікна на площі Жеребнюка і групу людей. 
Потім під’їхали два автобуси, з них вибігли 
молодики і направилися до вхідних дверей 
міськради.
Якщо вони кажуть, що двері були зачине-
ні, то для чого їх ламати і розбивати скло? 
Можна було покликати мене і я б вийшов 
на розмову.
Бажаючі бути присутніми на сесії пишуть за-
яву і ми визначаємо, скількох людей можна 
запросити, бо ж зал не резиновий. Якби 
представники цих організацій, які штур-

мували міськраду, звернулися із заявою, 
ми б надали можливість декільком з них 
бути присутніми, якби попросили слова 
виступити — і в цьому не відмовили б.
Замість того, щоб шукати можливість циві-
лізовано потрапити у будівлю міськради і 
так само цивілізовано донести свою думку 
до депутатів і до мене, в. о. голови, вони 
вчинили провокацію.
Хто перебував у вестибюлі разом з міліціо-
нерами? Це працівники комунальних служб, 
організацій міста, яких запрошують на сесію. 

Вони змушені були допомагати поліцейським 
протистояти тим, хто штурмував приміщення. 
Тому для мене особисто незрозуміло, чому 
серед затриманих опинилися два депутати 
і працівник міськради. Це — нонсенс.
Чому ми не вийшли до тих, хто намагав-
ся увірватися на сесію, бо серед депутатів 
багато жінок, це вчителі, медики, є люди 
старшого віку, до того ж, у залі були діти. 
Перед початком сесії вручали відзнаки 
«Почесний громадянин Жмеринки», інші 
нагороди. Злякалися, це правда.

Це зробили провокатори 

ПОБОЇЩЕ У ЖМЕРИНЦІ БІЛЯ 
МІСЬКОЇ РАДИ. ПОЗИЦІЇ СТОРІН 
Протистояння  Сліди крові на площі 
перед Жмеринською міськрадою і 
у вестибюлі, зламані стільці і розкидані 
сміттєві баки, розбите скло у вхідних дверях 
і вибиті вікна, розпилений сльозогінний 
газ і піна вогнегасника, сирени швидкої і 
поліцейських… На такому фоні відбувалася 
сесія міськради. Чим викликане криваве 
протистояння? Хто в ньому брав участь? Як 
проявили себе поліцейські?

ó Æìåðèíö³. Àëå ñàìå ó Æìå-
ðèíö³ ¿õíþ ïàëàòêó ðîçòðîùèëè, 
à ñàìèõ ñòóäåíòîê ïîáèëè. Êð³ì 
òîãî, ó íàñ áóëè ïèòàííÿ äî â. î. 
ì³ñüêîãî ãîëîâè ïàíà Ñâ³òëàêà. 
Éøëîñÿ ïðî äåðèáàí áþäæåòó 
ãðîìàäè, êîðóïö³éí³ ñõåìè. Ì³ñ-
öåâ³ æèòåë³ íàäàëè ³íôîðìàö³þ. 
Ñàì³ âîíè áîÿòüñÿ ¿¿ îçâó÷óâàòè. 

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
àêòèâ³ñòè âçÿëè ç ñîáîþ äîêó-
ìåíòè, ùî çàñâ³ä÷óþòü îñîáó.

—  Ìè çàçäàëåã³äü âèçíà÷èëè-
ñÿ: íà ðîçìîâó ï³äó ÿ ³ ùå äâîº 
àêòèâ³ñò³â. Ó áóä³âëþ íàñ íå ïðî-
ïóñòèëè. Âõ³ä ïåðåãîðîäèëè ëþäè 
ó öèâ³ëüíîìó îäÿç³. Ïîë³öåéñüê³ 
ñòîÿëè ïîçàäó çà íèìè. Íà ïðî-
õàííÿ ïîêëèêàòè êîãîñü ç êåð³â-
íèöòâà í³õòî ç íèõ íå ðåàãóâàâ. 
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè íàïîëÿãàëè 
â³ä÷èíèòè äâåð³, ¿õ ñïðàâä³ â³ä÷è-
íèëè, àëå äëÿ òîãî, ùî áðèçíóòè 
íà íàñ ñëüîçîã³ííèì ãàçîì. Ïîò³ì 

íàñ îáäàëè ï³íîþ ç âîãíåãàñíèêà. 
Ó öåé ÷àñ ìåíå ñõîïèëè çà ðóêó ³ 
ÿ íå ìàâ ìîæëèâîñò³ â³äñòóïèòè-
ñÿ, ÿê öå çðîáèëè õëîïö³.

Çà ñëîâàìè Âåðáåöüêîãî, éîãî 
çàòÿãíóëè âñåðåäèíó ³ ïî÷àëè 
áèòè. Ïîêè íå çáèëè ç í³ã.

— Ìåíå áèëè äîòè, äîêè 
íå âòðàòèâ ñâ³äîì³ñòü. Çðîçóì³ëî, 
ùî õëîïö³ íàìàãàëèñÿ âèçâîëèòè. 
Àëå âñå, ùî ïîòðîùåíî âñåðå-
äèí³, ñò³ëüö³, ñòîëè, öå çðîáèëè 
ò³òóøêè, ÿêèõ çàâåëè ó ì³ñüêðà-
äó ïåðåä ñåñ³ºþ. Âñå öå âèäíî 
íà â³äåî. 

Íà ïðåñ-êîíôåðåíö³¿, ÿêó ïðî-
âåëè «Íàö³îíàëüí³ äðóæèíè», 
äåìîíñòðóâàëè êàäð â³äåîçàïè-
ñó. Íà íüîìó âèäíî, ÿê ïîë³ö³ÿ 
çàòðèìàëà àêòèâ³ñòà Äìèòðà. 
Çâåðíóëè óâàãó íà éîãî îáëè÷÷ÿ. 
Íà íüîìó íå áóëî ñë³ä³â ïîáèò-
òÿ. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê éîãî çàòÿãëè 
ó áóä³âëþ ì³ñüêðàäè, çâ³äòè éîãî 

âèíåñëè íà íîøàõ. Ãîëîâà é îá-
ëè÷÷ÿ áóëî â áèíòàõ, êð³çü ÿê³ 
ïðîñî÷èëàñÿ êðîâ.

ВСТАНОВИЛИ ІМЕНА 
20 ТІТУШОК 

— Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì âè-
ñòàâèìî â ìåðåæó ³íôîðìàö³þ 
ïðî òèõ, õòî ïåðåáóâàâ ó äåíü 
ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè ó ïðèì³ùåíí³ 
³ íå äàâàâ ìîæëèâîñò³ çàéòè 
íàøèì àêòèâ³ñòàì, òèì ñàìî 
ñïðîâîêóâàâøè á³éêó, — êàæå 
Âåðáåöüêèé. Çà ñëîâàìè ñï³â-

ðîçìîâíèêà, ó ì³ñüêðàä³ ÷îìóñü 
îïèíèëèñÿ ó äåíü ñåñ³¿ ñïîðòñ-
ìåíè ç³ Æìåðèíêè, Â³ííèö³ ³ 
Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî. 

— ×îìóñü âîíè íà âîë³, à íà-
øèõ çàòðèìàëè, — ãîâîðèòü êå-
ð³âíèê «Íàö³îíàëüíèõ äðóæèí».  

— Ïîáî¿ùå ó ì³ñüêðàä³ ìîæ-
íà áóëî çóïèíèòè îäðàçó, — òàêó 
äóìêó âèñëîâèâ îäèí ç àêòèâ³ñò³â 
«Íàö³îíàëüíèõ äðóæèí». — Âàðòî 
áóëî äåïóòàòàì íå õîâàòè ãîëî-
âó â ï³ñîê, à ïðèïèíèòè ñåñ³þ ³ 
âèéòè äî ëþäåé.

«Äåïóòàòè ìîãëè 
çóïèíèòè ïîáî¿ùå. 
ßê âîíè âçàãàë³ ìîãëè 
ïðàöþâàòè â òîé 
÷àñ, êîëè ï³ä â³êíàìè 
ïðîëèâàëàñÿ êðîâ?»

Ігор Михайленко (праворуч) голова Всеукраїнської 
ГО «Національні дружини». Поруч — заступник голови 
обласної організації Денис з позивним Трейн
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«Öå íå ïîë³-
öåéñüê³, öå ïî-
ë³öà¿ !» — òàê 
ãîâîðèëà Îëåíà 

Ëåâ÷èøèíà ïðî ñïåöïðèçíà÷åí-
ö³â, ÿê³ çàòðèìàëè ¿¿ òà ÷îëîâ³êà 
â íèõ óäîìà ââå÷åð³ 3 æîâòíÿ 
2018 ðîêó. Òîä³ æ³íêà îòðèìà-
ëà ñèíö³ ïî âñüîìó ò³ëó. Ïî-
ñòðàæäàâ ³ Ëåîí³ä Áîáðóê, ÿêîãî 
òÿãëè â ìàøèíó çà íàðó÷íèêè 
íà çàëàìàíèõ íàçàä ðóêàõ ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê çàëèëè î÷³ ç ãàçîâîãî 
áàëîí÷èêà.

Ïðî ³ñòîð³þ «çë³ñíî¿ íåïîêî-
ðè» íàçâàíèõ â³ííè÷àí RIA ðîç-
ïîâ³äàëà ðàí³øå (is.gd/Jttw7Y). 
Ïèñàëà, ÿê ñóäèëèñÿ Îëåíà é 
Ëåîí³ä ç ïîë³öåéñüêèìè ÷åðåç 
ñêëàäåí³ íà íèõ àäì³í³ñòðàòèâ-
í³ ïðîòîêîëè. ² ÿê â îáëàñíîìó 
ãëàâêó êîìåíòóâàëè ôàêò: íà-
çèâàëè ïîäðóææÿ ïðàâîïîðóø-
íèêàìè, êîòð³ îáìîâëÿþòü ¿õí³õ 
ñï³âðîá³òíèê³â ëèøåíü, ùîá çà-
õèñòèòèñÿ â³ä çâèíóâà÷åíü. Öå 
áóëî âîñåíè 2018-ãî.

Òà êîíôë³êò Ëåâ÷èøèíî¿ òà 
Áîáðóêà ç ïðàâîîõîðîííîþ 
ñèñòåìîþ òÿãíåòüñÿ äîñ³. Ùî-
ïðàâäà, ñâîþ íåâèíóâàò³ñòü ïî-
äðóææÿ âæå äîâåëî. Îáîº áóëè 
âèïðàâäàí³ ñóäàìè çà ³íêðèì³íî-
âàíîþ ¿ì ñòàòòåþ ïðî íåïîêîðó 
ïîë³öåéñüêèì.

Îëåíà äîâåëà ñâîþ ïðàâîòó ùå 
â ïåðø³é ³íñòàíö³¿, Â³ííèöüêèé 
ì³ñüêèé ñóä ñêàñóâàâ ïðîòîêîë. 
À Ëåîí³ä äîáèâñÿ âèïðàâäàííÿ 
â àïåëÿö³éíîìó ïîðÿäêó. ², ÿê 
ìè ðîçïîâ³äàëè ïîçàòîð³ê, ïî-
äðóææÿ íà òîìó íå çóïèíèëî-
ñÿ — ÷åðåç ñóä ïîðóøèëî êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïðîòè òèõ 
ïîë³öåéñüêèõ, ùî çàñòîñóâàëè 
äî íèõ ñèëó (is.gd/b3bijy).

КРУГОВА ПОРУКА
Ùî âïðîäîâæ ðîêó ðîçñë³äó-

âàííÿ ñïðàâè ïðî ïåðåâèùåííÿ 
ñëóæáîâèõ ïîâíîâàæåíü ïîë³-
öåéñüêèìè íå çðóøèëîñÿ ç ìåðò-
âî¿ òî÷êè, ðîçïîâ³äàº ñüîãîäí³ 

Ëåîí³ä Áîáðóê. Çà éîãî ñëîâàìè, 
ñïðàâó âæå äîâåëîñÿ ê³ëüêà ðàç³â 
ïîíîâëþâàòè ñêàðãàìè äî ñóäó.

Ñë³ä÷³ íå ðåàãóâàëè íà êëî-
ïîòàííÿ ïîòåðï³ëî¿ ïðî äî-
ïèò ñâ³äê³â òà ³íø³ ñë³ä÷³ ä³¿. 
Ó â³äïîâ³äÿõ ïèñàëè ò³ëüêè, ùî 
ðîçñë³äóâàííÿ òðèâàº, à ïîò³ì 
íàäñèëàëè ïîøòîþ ïîñòàíîâè 
ïðî çàêðèòòÿ ïðîâàäæåííÿ. Òàêó 
êàðòèíó áà÷èìî â ïåðåïèñö³ 
ì³æ Îëåíîþ Ëåâ÷èøèíîþ òà 
Õìåëüíèöüêèìè ïðîêóðàòóðîþ 
é óïðàâë³ííÿì ÄÁÐ, ÿêó Ëåîí³ä 
Áîáðóê ïðèí³ñ ó ðåäàêö³þ.

— Ìè âñå âîþºìî ç íèìè, — 
êàæå Ëåîí³ä Áîáðóê. — Ïîë³ö³ÿ 
ñâî¿õ ïîêðèâàº, à ìè ïèøåìî-
ïèøåìî-ïèøåìî â ð³çí³ ³íñòàí-
ö³¿, ùîá ïðîâàäæåííÿ ïðîòè 
íèõ çíîâó íå çàêðèëè. Îò íà-
ïðèêëàä, êîëè ç Â³ííèö³ ñïðà-
âó ïåðåäàâàëè â Õìåëüíèöüêèé 

(â ÄÁÐ, çà ï³äñë³äí³ñòþ, — àâò.), 
òî «çàãóáèëàñÿ» íàøà åêñïåðòè-
çà ïðî ïîáî¿. À íåìàº ïîáî¿â, 
òî é íåìàº çëî÷èíó, ïðàâèëüíî? 
Ïðèõîâàëè äîêàçè, àëå ìè çíà-
éøëè ³ ïîäàëè ñêàðãó äî ñóäó, 
ùîá ïîíîâèòè ñë³äñòâî.

«Ñàíòàáàðáàðîþ» íàçèâàº Ëå-
îí³ä Áîáðóê ¿õíþ á³ãàíèíó ì³æ 
³íñòàíö³ÿìè. À éîãî àäâîêàò ²ëëÿ 
Áºðºñíºâ ðîçïîâ³äàº òå ñàìå 
íà ³íøîìó ïðèêëàä³:

— Äî êîì³÷íîãî äîõîäèòü 
íàøà áîðîòüáà ç áåçä³ÿëüí³ñòþ 
ñë³ä÷èõ. ÄÁÐ ìàº áóòè íåóïå-
ðåäæåíîþ ñòðóêòóðîþ äî ïðà-
âîîõîðîíö³â, ÷è¿ çëî÷èíè ðîç-
ñë³äóº, àëå â äàíîìó âèïàäêó 
ÿ öüîãî íå ñïîñòåð³ãàþ. Ìåí³ 
Áîáðóê âìèêàâ çàïèñ ðîçìî-
âè ç³ ñë³ä÷èì, êîëè îñòàíí³é 
êàçàâ, ùî ïðè¿õàâ äî Â³ííèö³, 
àëå çóñòð³òèñÿ íå ìîæå òà, ùîá 

ЇХ КАРАЛИ ЗА ЗЛІСНУ НЕПОКОРУ, 
АЛЕ СУД ВИПРАВДАВ
Проти «поліцаїв»  Подружжя 
притягували до відповідальності за опір 
правоохоронцям. Але в судовому 
порядку вони довели, що опору не було. 
Навпаки — їх безпідставно побили 
спецпризначенці. Чоловік та жінка 
порушили провадження, та справу 
гальмують різні обставини. То експертиза 
про побої загубилася, то телефон 
слідчого погано ловить зв'язок...

íå ïîÿñíþâàòè ÷îìó, ñòâîðþâàâ 
øóìè, í³áèòî ïîãàíèé çâ’ÿçîê 
³ âñå òàêå. Àëå âñå öå áóëî äî-
áðå ÷óòè.

ХТО ФІГУРАНТИ СПРАВИ
— Ïàì’ÿòàºòå, âè ïèñàëè, ùî 

ïðîòè Îëåíè º ñïðàâà ïðî çà-
ìàõ íà âáèâñòâî, áî âîíà í³áèòî 
òîä³ ñóñ³äó ïîãðîæóâàëà ñîêèðîþ 
é òîìó âèêëèêàëè äî íàñ ïîë³-
ö³þ? — íàãàäóº ïåðåä³ñòîð³þ ïîÿ-
âè ñïåöïðèçíà÷åíö³â ó íèõ âäîìà 
Ëåîí³ä Áîáðóê. — Òàê îò, íåìàº 
í³ÿêîãî ïðîâàäæåííÿ ³ îáøóê³â 
íå áóëî. Òî âîíè âñå âàì íàáðå-
õàëè. Òåïåð ó ñóä³ äîâåäåíî, ùî 
í³ÿêîãî îïîðó ìè íå ÷èíèëè. ² º 
â³äïîâ³äü íà÷àëüíèêà óïðàâë³ííÿ, 
ùî âèêëèêó çà íàøîþ àäðåñîþ 
íå áóëî, ãðóïó íå ïîñèëàëè.

— Òåïåð º âêàç³âêà çâåðõó ÷è-
íèòè îï³ð íàì, áî ìè íàìàãàºìî-
ñÿ ïðèòÿãíóòè äî â³äïîâ³äàëüíîñ-
ò³ ïîë³öåéñüêèõ, ÿê³ ïåðåâèùèëè 
ïîâíîâàæåííÿ, — êàæå Ëåîí³ä 
Áîáðóê.

Ñòàòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, 
çà ÿêîþ âåäå ñë³äñòâî ÄÁÐ, êàæå 
ïðî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³ â³ä òðüîõ äî âîñüìè 
ðîê³â ³ çàáîðîíó çàéìàòè ïîñàäè 
(÷àñòèíà äðóãà ñòàòò³ 365 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè — 
ïåðåâèùåííÿ âëàäè àáî ñëóæáî-
âèõ ïîâíîâàæåíü ïðàö³âíèêîì 

ïðàâîîõîðîííîãî îðãàíó, ÿêå 
ñóïðîâîäæóâàëîñÿ íàñèëüñòâîì, 
ïîãðîçàìè, çàñòîñóâàííÿì çáðî¿ 
÷è ñïåöçàñîá³â).

Ô³ãóðàíòè ñïðàâè — òðè â³-
ííèöüêèõ ïîë³öåéñüêèõ, ñòî-
ñîâíî ÿêèõ ó Â³ííèö³ ïðîâî-
äèëè ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ, 
àëå ïîðóøåííÿ íå âñòàíîâèëè. 
Ïðèíàéìí³, òàê êîìåíòóâàëè 
RIA ðàí³øå â ïîë³öåéñüêîìó 
ãëàâêó. Ùå äî òîãî, ÿê ïðîâà-
äæåííÿ ïåðåäàëè â Õìåëüíèöüêå 
ÄÁÐ. Òåïåð — òàì ñïðàâà, âîíà 
ôàêòîâà, ï³äîçðè í³êîìó çà ïîíàä 
ð³ê íå îãîëîñèëè.

ДОКАЗИ ЗІБРАЛИ
Ìàéæå òðè äåñÿòêè ñèíö³â 

íà ò³ë³ Îëåíè â³ä ïîë³öåéñüêèõ 
áåðö³â òà êèéêà ³ âòðàòà 30 â³ä-
ñîòê³â çîðó â Ëåîí³äà ï³ñëÿ ãàçî-
âîãî áàëîí÷èêà. Ïðî òàê³ íàñë³ä-
êè çàòðèìàííÿ êàæå ïîäðóææÿ 
ñüîãîäí³.

À ¿õí³é àäâîêàò íàãàäóº: º àó-
ä³î çàïèñ, ùî ï³äòâåðäæóº çëî-
÷èí ïðîòè éîãî êë³ºíò³â, ñêîºíèé 
ïîë³öåéñüêèìè. Ëåîí³ä ô³êñóâàâ 
âñå ó â³ää³ëêó ï³ñëÿ çàòðèìàííÿ 
âäîìà. 

— ßê íà íèõ òèñíóëè, êðè÷àëè. 
Óñå º íà çàïèñó, — ãîâîðèòü ²ëëÿ 
Áºðºñíºâ. — Öåé çàïèñ ó ìàòåð³-
àëàõ ïðîâàäæåííÿ, àëå ñë³ä÷èé 
íå íàäàâ éîìó íàëåæíî¿ îö³íêè. 

Ó ö³é ñèòóàö³¿ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
êðóãîâà ïîðóêà. Ìè ïðîñèìî 
îá’ºêòèâíîãî ðîçñë³äóâàííÿ, 
ïèøåìî ÷³òê³ êëîïîòàííÿ, àëå 
ñë³ä÷èé çàòÿãóº. Ñóä äàº âêàç³â-
êè, ùî ïîòð³áíî çðîáèòè, àëå òàê 
í³÷îãî íå áóëî çðîáëåíî. Ñïåðøó 
îäíèì ñë³ä÷èì, ïîò³ì äðóãèì… 
Çàðàç íîâèé ñë³ä÷èé. ßêùî ³ â³í 
ïðàöþâàòè íå áóäå, ïîäàâàòèìå-
ìî êëîïîòàííÿ ïðî ïðîâåäåííÿ 
ñë³ä÷èõ ä³é, äîñë³äæåííÿ âñ³õ îá-
ñòàâèí ñïðàâè, ùîá ä³éñíî çà-
éìàâñÿ ðîçñë³äóâàííÿì, ³íàêøå 
ïèñàòèìåìî ³ íà íüîãî ñêàðãè 
ïðî íåâèêîíàííÿ ñëóæáîâèõ 
îáîâ’ÿçê³â.

— Ùî ïîòð³áíî çðîáèòè, ùîá 
ñïðàâà çðóøèëàñÿ? — ïèòàºìî 
â àäâîêàòà.

— Ó ïåðøó ÷åðãó ïîòð³áíî, 
ùîá ñë³ä÷³ îðãàíè âñòàíîâèëè 
âñ³õ ó÷àñíèê³â. Âñòàíîâèëè ò³ëüêè 
òðüîõ ïîë³öåéñüêèõ, à áóëî á³ëü-
øå. Ê³ëüêà ïàòðóë³â âè¿æäæàëè, 
ñåðåä ÿêèõ ìîãëè áóòè ÿê ïîðóø-
íèêè, òàê ³ ñâ³äêè ïåðåâèùåííÿ 
ïîâíîâàæåíü.

Òðè äåñÿòêè ñèíö³â íà 
ò³ë³ Îëåíè â³ä áåðö³â 
³ êèéêà òà ïîã³ðøåííÿ 
çîðó Ëåîí³äà â³ä ãàçó 
— ïðî òàê³ íàñë³äêè 
êàæå ïîäðóææÿ

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

Леонід Бобрук приніс пакет 
документів й шукає потрібний: 
«Не добачаю після затримання, 
на 30% зір упав від дії газу»
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Ìèêîëà ßâîðî-
âåíêî çàÿâèâ ïðî 
ñåáå ùå â ñåðåä-
èí³ 90-õ. Ïðèãà-

äóþ, òîä³ â³í îðãàí³çîâóâàâ àêö³¿ 
ïðîòåñòó ïðîòè áóä³âíèöòâà ó Â³-
ííèö³ àëþì³í³ºâîãî ôîëüãîïðî-
êàòíîãî çàâîäó. Ï³äïðèºìñòâî 
ìàëè çáóäóâàòè íà Òÿæèëîâ³. 
Âèçíà÷èëè ì³ñöå íåïîäàë³ê â³ä 
òîä³øíüîãî õ³ìêîìá³íàòó. Ïî÷àëè 
çâîäèòè ñò³íè ìàéáóòí³õ öåõ³â.

ßâîðîâåíêî êàæå, ùî áà÷èâ 
ïðîåêò çàâîäó. Çà éîãî ñëîâàìè, 
íà íüîìó çíà÷èëîñÿ 19 äèìîâèõ 
òðóá. Óæå öåé ôàêò ñâ³ä÷èòü, ùî 
öå ìàëî áóòè ïîòóæíå ï³äïðè-
ºìñòâî.

— Ìåäèêè ïîïåðåäæàëè ïðî 
øêîäó äëÿ çäîðîâ’ÿ, ÿêó â³ííè-
÷àíè â³ä÷óëè á â³ä ðîáîòè àëþ-
ì³í³ºâîãî çàâîäó, — ãîâîðèòü 
Ìèêîëà ßâîðîâåíêî. — Äîáðå, 
ùî íàì, àêòèâ³ñòàì, âäàëîñÿ â³ä-
ñòîÿòè ñâîþ ïðàâîòó. Íèí³ â³ä 
çáóäîâàíèõ ñò³í íå çàëèøèëîñÿ é 
ñë³äó. Óñå ðîç³áðàëè. ² äîáðå, ùî 
â íàñ íåìà òàêîãî çàâîäó.

Òî áóâ ïåðøèé äîñâ³ä ßâîðî-
âåíêà ó â³äñòîþâàíí³ ïðàâ ãðî-
ìàäè. Ïåðøó ïðàêòèêó ó çàõèñò³ 
ïðàâ âëàñíèõ ³íòåðåñ³â çäîáóâ, 
êîëè äîáèâàâñÿ ïîâåðíåííÿ 
íåâèïëà÷åíî¿ çàðïëàòè. Îäíî-

÷àñíî ñòàâ äîïîìàãàòè ³íøèì. 
Â³í ìàº òðè äèïëîìè ïðî âèùó 
îñâ³òó. Îäèí ç íèõ — ïðî çàê³í-
÷åííÿ þðèäè÷íîãî ôàêóëüòåòó 
Ñ³ìôåðîïîëüñüêîãî óí³âåð-
ñèòåòó. Ôàõîâà îñâ³òà ñóòòº-
âî äîïîìàãàº ï³ä ÷àñ ñóäîâèõ 
çàñ³äàíü ÷è âèð³øåíí³ ïèòàíü 
ó ñòîñóíêàõ ç ïðàâîîõîðîííèìè 
îðãàíàìè.

ПОРУЧ З ПРАПОРОМ УКРАЇНИ 
— ПРІЗВИЩЕ ВІННИЧАНИНА 

Ó 2015 ðîö³ Ìèêîëà ßâîðîâåí-
êî ïîáóâàâ ó Ôðàíö³¿, äå íà òîé 
÷àñ íàâ÷àëàñÿ äîíüêà Íàä³ÿ. Íèí³ 
âîíà òàêîæ ó ö³é êðà¿í³, ïðàöþº, 
òàêîæ çàéìàºòüñÿ ïèòàííÿìè 
þðèñïðóäåíö³¿.

Ïîïðîñèâ ¿¿ ï³ä’¿õàòè ó Ñòðàñ-
áóðã. Ñàìå â öüîìó ôðàíöóçüêîìó 
ì³ñò³ çíàõîäèòüñÿ ªâðîïåéñüêèé 
ñóä ç ïðàâ ëþäèíè.

— Áóä³âëÿ ñóäó ç îâàëüíèì 
ôàñàäîì ç³ ñêëà çíàõîäèòüñÿ 
ïîðó÷ ç ³íøîþ äîáðå çíàíîþ 
ñïîðóäîþ — Ðàäîþ ªâðîïè, — 
ðîçïîâ³äàº ßâîðîâåíêî. — Ìè 
ïðè¿õàëè íå äëÿ òîãî, àáè âè-
ð³øóâàòè ñóäîâ³ ïèòàííÿ, õî÷à 
íà òîé ÷àñ íà ðîçãëÿä³ çíàõî-
äèëîñÿ äåê³ëüêà ñïðàâ çà ìî¿ì 
ïîçîâîì. Öå áóëà ñâîãî ðîäó åêñ-
êóðñ³ÿ äî ïîâàæíî¿ ºâðîïåéñüêî¿ 
³íñòèòóö³¿. Ïðîñòî ö³êàâî áóëî 
ïîáà÷èòè, äå ñàìå â³äáóâàºòüñÿ 
ïîøóê ñïðàâåäëèâîñò³.

ВІДСУДИВ ЧЕРЕЗ ЄВРОСУД ДВА 
МІЛЬЙОНИ ЗАРПЛАТИ
Феміда по-європейськи  Сім справ 
у Європейському суді з прав людини (ЄСПЛ) 
виграв вінничанин Микола Яворовенко. 
З них тільки одна своя — вісім років 
добивався повернення зарплати. Виплатили 
1,9 мільйона гривень, борг за понад 
20 років. На них купив квартиру і машину. 
Решта виграних справ — чужі, допоміг 
людям добитися справедливості. Що треба 
знати для подання скарги до ЄСПЛ?

Íà òîé ÷àñ ßâîðîâåíêî óæå 
âèãðàâ òðè ñïðàâè ó ªÑÏË. 
Çà éîãî ñëîâàìè, ó ïðèì³ùåíí³ 
ñóäó íà îäíîìó ç³ ñòåíä³â ïîáà-
÷èâ ïðàïîð íàøî¿ äåðæàâè, ïîðó÷ 
çíà÷èëîñÿ éîãî ïð³çâèùå. Òåêñò 
áóâ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ. Ïîïðî-
ñèâ äîíüêó ïåðåêëàñòè íàïèñàíå. 
Óêðà¿íöÿ ñòàâèëè çà ïðèêëàä ³í-
øèì ó òîìó, ùî çóì³â â³äñòîÿòè 
ñâî¿ ïðàâà. Äîñë³âíî çâó÷àëî òàê: 
öå øëÿõ äî óñï³õó ó çàõèñò³ ïðàâ 
ëþäèíè.

— Ïðîñò³øå êàæó÷è, ìîº ïð³ç-
âèùå áóëî òîìó, ùî âèãðàâ íàé-
á³ëüøå ñïðàâ ó ïîð³âíÿíí³ ç ³í-
øèìè ïîçèâà÷àìè, — ðîçïîâ³äàº 
ïðàâîçàõèñíèê. — Çðîçóì³â öå, 
êîëè ïðî÷èòàâ, ùî íà äðóãîìó 
ì³ñö³ ³ àæ äî äåñÿòîãî çíà÷èëè-
ñÿ ò³, õòî âèãðàâ ïî äâ³ ñïðàâè. 
Öå áóëè ïðåäñòàâíèêè Áåëüã³¿, 
Ãðåö³¿, Ïîëüù³, Ïîðòóãàë³¿, Ðîñ³¿, 
Ðóìóí³¿, Òóðå÷÷èíè, Õîðâàò³¿ ³ 
Ôðàíö³¿.

ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîçìîâíèê, 
äîáèâàòèñÿ ñïðàâåäëèâîñò³ ç äî-
ïîìîãîþ ªâðîïåéñüêî¿ Ôåì³äè 
íåïðîñòî. Õî÷à á òîìó, ùî íà öå 
âèòðà÷àºòüñÿ áàãàòî ÷àñó. Çàðï-
ëàòíà ñïðàâà ßâîðîâåíêà òðèâàëà 
ó ªÑÏË ïðîòÿãîì âîñüìè ðîê³â. 
Õî÷à öå çíà÷íî ìåíøå ó ïîð³â-
íÿíí³ ç òèì, ñê³ëüêè ÷àñó âèòðà-
÷åíî íà ðîçãëÿä çàÿâè â óêðà¿í-
ñüêèõ ñóäàõ.

Íà ðîçãëÿä äðóãî¿ ñïðàâè âè-
òðà÷åíî ÷îòèðè ðîêè, çà ðåøòîþ 
ï’ÿòüìà çâåðíåííÿìè ð³øåí-
íÿ ïðèéíÿòî ÷åðåç äâà ðîêè 
ïî êîæíîìó. Ïîâòîðþþ, ò³ëüêè 
îäíà ³ç ñåìè âèãðàíèõ íèì ñïðàâ 
ñòîñóâàëàñÿ éîãî îñîáèñòî¿ ïðî-
áëåìè — âèïëàòè çàðïëàòè. ²íø³ 
ø³ñòü ïîäàâàâ çà äîðó÷åííÿì â³ä 
ïîñòðàæäàëèõ.

Íèí³ íà ðîçãëÿä³ ó ªÑÏË çíà-
õîäÿòü ùå äâ³ ñïðàâè çà ñêàðãîþ 
â³ííè÷àíèíà. Îäíó ç íèõ ïîäàâ 
çà äîðó÷åííÿì â³éñüêîâîãî ïåí-
ñ³îíåðà. Ïîêè ùî ÷åêàþòü â³ä-
ïîâ³ä³.

Éîãî ÷àñòî çàïèòóþòü, ÷è 
ñïðàâä³ âàðòî äîáèâàòèñÿ ïðàâ-
äè ó ªÑÏË, ÷è öå ò³ëüêè ìàðíà 
òðàòà ÷àñó ³ ãðîøåé?

— ßêùî ëþäèíà â³ä÷óâàº ñâîþ 
ïðàâîòó, òî âàðòî ¿¿ â³äñòîþâà-
òè, — ãîâîðèòü ïðàâîçàõèñíèê. — 
Ì³é ïðèêëàä º ï³äòâåðäæåííÿì 
òîãî, ùî âèãðàòè ïîçîâ ó äåðæàâè 
ìîæíà. ² íå ò³ëüêè ì³é ïðèêëàä. 
Îäíàê áàãàòî õòî ç ïîçèâà÷³â, 
ðîç÷àðóâàâøèñü ð³øåííÿì Ôå-

ì³äè â íàø³é äåðæàâ³, îïóñêàº 
ðóêè. Îäíàê ÿêùî º ìîæëèâ³ñòü 
ïðîéòè ùå îäèí øàíñ äîáèòèñÿ 
ïðàâäè, ÷îìó á íèì íå ñêîðèñ-
òàòèñÿ?

СКІЛЬКИ ПЛАТИТИ ЗА ПОЗОВ?
— Çà çâåðíåííÿ äî ªÑÏË ãðî-

øåé ç ïîçèâà÷à íå áåðóòü, — êàæå 
ßâîðîâåíêî. — Çàïëàòèòè äîâå-
äåòüñÿ çà ïåðåñèëêó äîêóìåíò³â. 
Â³äïðàâèòè ïàêåò ó Ôðàíö³þ íèí³ 
êîøòóº 500–600 ãðèâåíü.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ïîçîâ äî ªÑÏË ìîæíà ïîäàâàòè 
ò³ëüêè ï³ñëÿ òîãî, êîëè ïðîéäå-
íî âñ³ ñóäîâ³ ³íñòàíö³¿ â Óêðà¿-
í³ — â³ä ì³ñöåâîãî äî Âåðõîâíîãî 
ñóäó. Òîáòî, êîëè ïîçèâà÷ó â³ä-
ìîâëåíî ó çàäîâîëåíí³ éîãî âè-
ìîã íà âñ³õ åòàïàõ ñóäîâî¿ âëàäè 
â ñâî¿é äåðæàâ³.

Íåçâàæàþ÷è íà â³äìîâó óñ³õ ñó-
äîâèõ ³íñòàíö³é, ëþäèíà óñâ³äîì-
ëþº ñâîþ ïðàâîòó ³ ìîæå ï³äòâåð-
äèòè öå äîêóìåíòàìè, ïîêàçàìè 
î÷åâèäö³â.

Ó ³íøîìó âèïàäêó, êîëè 
íå ïðîéäåíî âñ³õ ³íñòàíö³é 
â Óêðà¿í³, äîêóìåíòè ç³ Ñòðàñ-
áóðãà ïîâåðíóòü, ¿õ íå â³çüìóòü 
äî ðîçãëÿäó.

Ó ªÑÏË íå îäðàçó ïðèñòóïà-
þòü äî ðîçãëÿäó ñêàðãè. Ñïåð-
øó ¿¿ íàäñèëàþòü óðÿäó Óêðà¿íè. 
Äëÿ îçíàéîìëåííÿ, âèñëîâëåí-
íÿ çàóâàæåíü. Ï³ñëÿ îòðèìàíî¿ 
â³äïîâ³ä³ ç íåþ îçíàéîìëþþòü 
ïîçèâà÷à.

— Ó ìîºìó âèïàäêó óðÿä â³äïî-
â³â ò³ëüêè íà äâ³ ñêàðãè, — ãîâî-
ðèòü ïðàâîçàõèñíèê. — Éäåòüñÿ 
ïðî ñ³ì âèãðàíèõ ñïðàâ. ßêùî 
óðÿä íå â³äïîâ³äàº, ªÑÏË âñå 
îäíî áåðå ñïðàâó äî ðîçãëÿäó.

ЯКОЮ МОВОЮ ПОДАВАТИ 
ДОКУМЕНТИ?

ªÑÏË ïðèéìàº â³ä óêðà¿íö³â 
äîêóìåíòè óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ. 
Îäíàê º îäíà îñîáëèâ³ñòü, íà ÿêó 
çâåðòàº óâàãó ïðàâîçàõèñíèê ßâî-
ðîâåíêî.

— ßêùî äîêóìåíòè íàä³éøëè 
óêðà¿íñüêîþ ìîâîþ, ç óñ³ºþ 
â³ðîã³äí³ñòþ ìîæíà ïðèïóñòè-
òè, ùî ¿õ ïåðåäàäóòü íà ðîç-
ãëÿä ïðåäñòàâíèêàì Óêðà¿íè 
ó ªÑÏË, òîáòî óêðà¿íñüêèì 
ñóääÿì, — ãîâîðèòü ñï³âðîç-
ìîâíèê. — ß îñîáèñòî íå õîò³â 
öüîãî. Ó ìåíå áóâ íàì³ð, ùîá 
ìîþ çàðïëàòíó ñïðàâó îö³íþâàâ 
ñóääÿ ç ³íøî¿ êðà¿íè.

ßê ïîÿñíèâ ïðàâîçàõèñíèê, 
ó òàêîìó ðàç³ äîêóìåíòè ñë³ä 
ïîäàòè àíãë³éñüêîþ àáî ôðàí-
öóçüêîþ ìîâîþ. Ïåðåêëàä ïî-
çîâíî¿ çàÿâè ³ ïàêåòà äîêóìåí-
ò³â éîìó çðîáèëà äîíüêà. Éîãî 
ñïðàâó ðîçãëÿäàâ ñóääÿ ç³ Øâåö³¿. 
ßêùî çâåðòàòèñÿ äî ïåðåêëàäà÷à, 
òî ïîñëóãà îá³éäåòüñÿ íå äåøåâî.

Ñï³âðîçìîâíèê íàãàäóº, ùî 
îçíàéîìèòèñÿ ç äîêóìåíòàìè ³ 
ñïîñîáîì ¿õ ïîäàííÿ äî ªâðî-
ïåéñüêîãî ñóäó ìîæíà â ²íòåðíåò³ 
íà ñàéò³ ªÑÏË.

Згадана донька Яворовенка 
Надія має власне досягнення, 
яке зафіксоване у Книзі рекор-
дів України. Дівчина отримала 
дев’ять (!) дипломів про вищу 
освіту. Причому, чотири з них 
здобула у Франції, решту — 
в українських вишах. Зокрема, 
у Вінницькому торговельно-еко-
номічному інституті, Донецькому 
університеті імені Василя Стуса, 
філії Національної академії МВС.
Диплом про фіксацію рекорду 
Надії Яворовенко вручали у місь-
краді наприкінці минулого року.

— У Вінниці сформувалася ре-
кордна династія, — сказав тоді 
представник Книги рекордів 
України Павло Горішевський. — 
Батько нашої рекордсменки На-
дії Микола Яворовенко також є 
рекордсменом. Він виграв най-
більшу кількість справ у Євро-
пейському суді з прав людини. 
Феміда задовольнила сім його 
позовів. На даний час в Україні 
нема ще одного такого право-
захисника, який добився такого 
результату. Можливо, з часом 
зафіксуємо ще і його досягнення.

Рекордна династія 

Äîñÿãíåííÿ â³ííè÷àíèíà 
âèñîêå íàâ³òü 
çà ºâðîïåéñüêèìè 
ì³ðêàìè. Ó íàñ éîãî 
ïëàíóþòü â³äçíà÷èòè 
â Êíèç³ ðåêîðä³â Óêðà¿íè

Микола Яворовенко: «Дочка Надія переклала документи 
в суд англійською, тому моя скарга надійшла на розгляд судді зі 
Швеції, якби була українською, її розглядав би суддя з України»
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Про учасників «Обличчя Віннич-
чини» можете прочитати на сто-
рінці конкурсу (is.gd/aBBDtT). 
А ось інформація з анкети пере-
можниці Міли Поворознюк:
 «Доброго дня) Мене звати Міла. 
Мені 28 років, і з них 11 я присвя-
тила вивченню історії — я займа-
юсь історичною реконструкцією — 
шию самостійно костюми на різні 
періоди, вивчаю побут та танці 
минулих епох. Останні 2 роки мій 
щоденний стиль — вінтажний, 
кінець 19, початок 20 століття. 
Я організовувала чимало тема-
тичних зустрічей, балів та інших 
заходів, головна задача яких — 
познайомити усіх з історією та 
показати, наскільки вона цікава 
та захоплива. Проте, це не єдине 

моє захоплення. Я також еко- та 
зооактивіст. Мені не байдуже 
життя планети, а також тварин. 
У інстаграмі маю магазинчик еко-
товарів, які допомагають зробити 
планету чистішою — екомішечки, 
які шию самостійно, авоськи, 
бамбукові зубні щітки, люфа та 
інше. Десятину від продаж я що-
місячно передаю притулкам для 
безпритульних тварин. Я й сама 
маю вдома врятованих з вули-
ці пухнастиків — 11 котів, які 
роблять моє життя веселішим) 
Вважаю головною своєю зада-
чею — показати людям, в який 
чудовий час ми живемо, скільки 
у нас є можливостей і що від кож-
ного з нас залежить — яким буде 
майбутнє планети. Усім дякую».

«Я також еко- та зооактивіст» 

ÏÎÄ²ß

470417

РЕКЛАМА

НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132 

Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ áðàëè óñ³ 
îõî÷³ ä³â÷àòà ³ õëîïö³. ªäèíà 
óìîâà — â³ê â³ä 16 äî 30 ðî-
ê³â. Ïðèéîì çàÿâîê íà ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³ òðèâàâ äî 20 ñ³÷íÿ, 
à îíëàéí ãîëîñóâàííÿ ïðîõîäèëî 
ó ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ òà íà ìåä³à 
ðåñóðñàõ RIA.

Ó ô³íàë ïîòðàïèëè 14 êîíêóð-
ñàíò³â, ÿê³ íà çàõîä³ ïðåäñòàâèëè 
ñåáå ³ ñâî¿ òàëàíòè òà ïåðåòâîðè-
ëè õâèëþþ÷èé êîíêóðñ íà ôåº-
ðè÷íó øîó-ïîä³þ.

Íîâèé ìèñòåöüêèé ïðîºêò 
«Îáëè÷÷ÿ Â³ííè÷÷èíè» ïðå-
òåíäóº ñòàòè ïåðøèì â³äêðèòèì 
ðåã³îíàëüíèì êîíêóðñîì. Çà ñëî-
âàìè îðãàí³çàòîð³â, êîíêóðñ ìàº 
íà ìåò³ ñôîðìóâàòè ó ìîëîäèõ 
â³ííè÷àí óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî 
ñïðàâæí³ ëþäñüê³ ö³ííîñò³ áàçó-
þòüñÿ íà äóõîâíîñò³ òà ³íòåëåêò³. 
Â³í ïîêëèêàíèé ñôîðìóâàòè îá-
ðàç ìîëîäîãî óñï³øíîãî â³ííè÷à-
íèíà, ÿêèé äîêëàäàº ìàêñèìóì 
çóñèëü, ùîá ðîçâèâàòè ñåáå ³ 
ïðîñëàâëÿòè ñâ³é ðåã³îí.

²í³ö³àòîðîì êîíêóðñó ñòàâ íà-
ðîäíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè Âîëî-

äèìèð Êîçþê. Ç éîãî ñë³â, öèì 
çàõîäîì â³í õîò³â äîâåñòè, ÿêà 
áàãàòà Â³ííè÷÷èíà íà òàëàíîâè-
òèõ ëþäåé, òà ïîêàçàòè âñ³ì ¿õí³ 
îáëè÷÷ÿ. Âåäó÷èìè çàõîäó áóëè 
Îëåêñàíäð Òåðåí÷óê òà ²íåñà Ïî-
áåðåæíà.

Ó ô³íàë êîíêóðñó ïðîéøëî 
14 â³ííè÷àí. Ñåðåä íèõ — â÷è-
òåëüêà, ñòóäåíòè, ïèñüìåííèöÿ, 
øêîëÿðêà, ñïîðòñìåíè, ³ñòîðè÷íà 
áëîãåðêà, âîëîíòåðè òà åêîàêòè-
â³ñòè.

Êîæåí ç ô³íàë³ñò³â ó ñâî¿é ñôå-
ð³ ïîêðàùóº íàøå ì³ñòî òà ìàº 
òàëàíòè. Íà ñâÿò³ êîíêóðñàíòêè 
ïîêàçóâàëè â³äåî-â³çèò³âêè ïðî 
ñåáå òà ñâ³é òàëàíò. Âèêëàäà÷êà 
Àë³íà Áàðàíîâñüêà âèêîíóâàëà 
ï³ñíþ, Îëåêñàíäð Êàâåöüêèé, ùî 
çàéìàºòüñÿ âîðêàóòîì, ïîêàçóâàâ 
ñâî¿ âì³ííÿ ó öüîìó âèä³ ñïîðòó. 
Ñòóäåíòêà Ñîô³ÿ ßêîâèøåíêî 
íà ñâÿò³ ãðàëà íà ãîáî¿, à Âëàä 
Ïî÷àïñüêèé òàíöþâàâ ç êîëåê-
òèâîì íàðîäíèõ òàíö³â.

Òàêîæ öåé êîíêóðñ ìàâ áëàãî-
ä³éíó ñêëàäîâó, ïðè âõîä³ äî ãëÿ-
äàöüêî¿ çàëè ñòîÿëè ñêðèíüêè äëÿ 
äîáðîâ³ëüíèõ ïîæåðòâ. Âèðó÷åí³ 
êîøòè ïåðåäàëè Â³êòîð³¿ Äåíè-

ОБРАЛИ «ОБЛИЧЧЯ ВІННИЧЧИНИ» 
Конкурс  У театрі ім. Садовського 
відбулося завершення конкурсу «Обличчя 
Вінниччини». Розповідали про себе та 
показували свої таланти 14 фіналістів. 
Переможниця виграла подорож Європою. 
Це вінничанка, яку часто в місті бачать 
у вбранні 19-го століття

ùè÷, ¿é áëèçüêî ðîêó òîìó ä³à-
ãíîñòóâàëè íåãîäæê³íñüêó ë³ìôî-
ìó. Ä³â÷èí³ ïîòð³áíî áóäå ïðîéòè 
ê³ëüêà êóðñ³â õ³ì³îòåðàï³¿ òà çðî-
áèòè àóòîëîã³÷íó òðàíñïëàíòàö³þ 
ê³ñòêîâîãî ìîçêó. Íà çàõîä³ áóâ 
ïðèñóòí³é ¿¿ áàòüêî, ÿêèé ³ çàáðàâ 
áëàãîä³éí³ âíåñêè òà ïîäÿêóâàâ 
âñ³ì ïðèñóòí³ì çà äîïîìîãó.

Îáèðàëî ïåðåìîæö³â êîìïå-
òåíòíå æóð³ ç ÷èñëà â³äîìèõ ³ 
óñï³øíèõ â³ííè÷àí, ç³ðîê ñâ³òî-
âî¿ ñöåíè, á³çíåñìåí³â òà ìèñ-
òåöòâîçíàâö³â. Òàêîæ îêðåìî 
ãëÿäà÷³ ó çàë³ âèáèðàëè ñâîãî 
ôàâîðèòà. Íèì ñòàâ Âëàä Ïî÷àï-
ñüêèé, à ñåðåä ä³â÷àò — Â³òàë³íà 
Øêëÿð÷óê.

ßê ïîÿñíèëè æóð³, «Îáëè÷÷ÿ-
ìè Â³ííè÷÷èíè» — º âñ³ 14 êîí-
êóðñàíò³â, àëå ãîëîâíó ïåðåìîãó 
çäîáóëà Ì³ëà Ïîâîðîçíþê. Öå 
â³ííè÷àíêà, ÿêó ÷àñòî ó ì³ñò³ 
áà÷àòü ó âáðàíí³ 19-ãî ñòîë³òòÿ, 
ä³â÷èíà ç ìèíóëîãî, ïñèõîëîã 
ó ìàéáóòíüîìó òà åêîàêòèâ³ñòêà 
ñüîãîäåííÿ. Ì³ëà âèãðàëà ïîäî-
ðîæ äî ªâðîïè ó çðó÷íèé äëÿ 
íå¿ ÷àñ.

— ß íåéìîâ³ðíî øîêîâàíà, 
íàâ³òü íå î÷³êóâàëà íà ïåðåìîãó, 
à òóò ñò³ëüêè ïîäàðóíê³â, — êàæå 
Ì³ëà. — Äóæå êëàñíî, ùî ó Â³-
ííèö³ çðîáèëè òàêèé êîíêóðñ. 
ß ñïîä³âàþñü, ùî â³í áóäå ïî-
ñò³éíèé. Áî öå ÷óäîâà ìîæëèâ³ñòü 
äëÿ ìîëîäèõ òà òàëàíîâèòèõ ëþ-
äåé ïîêàçàòè ñåáå, à â³ííè÷àíàì 
ïîáà÷èòè, ñê³ëüêè ó íàñ ñàìî-
áóòí³õ ëþäåé. Ó íàñ äóæå áàãàòî-
ãðàííà òà ö³êàâà ìîëîäü.

Óñ³õ ô³íàë³ñò³â â³äçíà÷èëè íî-
ì³íàö³ÿìè, æîäåí íå çàëèøèâñÿ 
áåç ïîäàðóíêà â³ä ñïîíñîð³â.

Міла 
Поворознюк: 
«Вважаю 
головною 
своєю 
задачею — 
показати 
людям, 
в який 
чудовий час 
ми живемо» 
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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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

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 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 200109

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Îäèí ³ç çàë³â 
òîðãîâîãî öåíòðó 
Plaza Park çàéíÿëà 

âèñòàâêà «Âñåñâ³ò ñóïåðãåðî¿â». 
Ó í³é ïðåäñòàâëåí³ ô³ãóðè êîì³ê-
ñíèõ ïåðñîíàæ³â. Ó öåíòð³ ñòî¿òü 
Õàëê ç ï³íîïëàñòó, âèñîòîþ ïî-
íàä òðè ìåòðè. Ïîðÿä ç íèì — 
ìåòàëåâèé Õàëêáàñòåð, ÿêèé ìàº 
«ïðèáîðêàòè» çåëåíîãî âåëåòíÿ.

Á³ëÿ ñò³í «âèøèêóâàëèñÿ» Âàð-
òîâ³ Ãàëàêòèêè, Ìåñíèêè íà ÷îë³ 
ç Òàíîñîì, à â äàëüíüîìó êóò³ âè-
ñòàâêè — ôàíòàñòè÷í³ ïåðñîíàæ³ 
ñâ³òó ãðè Minecraft. Óñå öå çðî-
áëåíî ðóêàìè äâîõ ÷îëîâ³ê³â — 
Ðóñëàíà òà Þð³ÿ Õóä³ºíê³â, ÿê³ 
ùå ð³ê òîìó âèð³øèëè êàðäèíàëü-
íî çì³íèòè ñâîº æèòòÿ: ï³òè ç 
öèðêà÷³â òà ñòàòè êîíñòðóêòî-
ðàìè ñóïåðãåðî¿â, ÿêèìè âîíè 
ïî-äèòÿ÷îìó çàõîïëþþòüñÿ.

ВЧИЛИСЯ З ВІДЕО-УРОКІВ 
— Ìè ñàì³ ç Êðåìåí÷óêà, ùî 

íà Ïîëòàâùèíè, — ãîâîðèòü Ðóñ-
ëàí Õóä³ºíêî. — Ïåðå¿õàëè äî Â³-
ííèö³, áî òóò äóæå êîìôîðòíî 
æèòè ç ñ³ì’ÿìè.

Ðóñëàíó º ç ÷èì ïîð³âíþâàòè. 
Ìàéæå 10 ðîê³â â³í ³ áðàò áóëè 
àäì³í³ñòðàòîðàìè öèðêó-øàï³òî. 
Îá’¿çäèëè âñ³ îáëàñí³ öåíòðè 
Óêðà¿íè, ³ â êîæíîìó çóïèíÿëè-
ñÿ íà òðè-÷îòèðè òèæí³. Ðóñëàí 
êàæå, ùî çàâäÿêè öüîìó äîáðå 
ðîçáèðàºòüñÿ ó ì³ñòàõ.

— ×åñíî, ïðîñòî íàáðèäëî ïðà-
öþâàòè ó öèðêó, — äîäàº ñòàðøèé 
áðàò Þð³é. — Ó íàñ äåñü ð³ê áóëà 
â³äïóñòêà, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ äóìàëè, ÷èì 
áóäåìî çàéìàòèñÿ. Âèð³øèëè çðî-
áèòè òå, ÷îãî íå áóëî â Óêðà¿í³, — 
âèñòàâêó ñóïåðãåðî¿â, äå ô³ãóðêè 
áóäóòü çðîñòîì ç ëþäèíó ³ á³ëüøå.

Ñóïåðãåðî¿â Marvel òà DC îá-
ðàëè ùå é òîìó, ùî áðàòè Õó-
ä³ºíêè º ñïðàâæí³ìè ôàíàòàìè 
êîì³êñ³â: Ðóñëàí ìàº ìàéæå âñ³ 
ì³í³àòþðí³ êîï³¿ êîñòþì³â Çà-
ë³çíî¿ Ëþäèíè (à ¿õ ïîíàä 50). 
À ñåðåä êîëåêö³¿ Þð³ÿ º òî÷íà 
êîï³ÿ ùèòà Êàï³òàíà Àìåðèêè.

Îñòàíí³ ÷îòèðè ì³ñÿö³, ç ðàí-
êó äî ï³çíüîãî âå÷îðà, ÷îëîâ³êè 
ìàéñòðóâàëè ô³ãóðè ó ãàðàæ³. 
Êàæóòü, ùî â÷èëèñÿ óñüîìó ç 
óðîê³â íà þòóá³. Òàê îïàíóâàëè 
çâàðþâàëüí³ ðîáîòè ïî ìåòàëó, 
ïðîåêòóâàííÿ òà äèçàéí.

Þð³é äîäàòêîâî íàâ÷èâñÿ âè-
ð³çàòè ô³ãóðè ç ï³íîïëàñòó, äå 

КОЛИШНІ ЦИРКАЧІ СТАЛИ 
КОНСТРУКТОРАМИ СУПЕРГЕРОЇВ 
Змінили професію  Брати Худієнки 
створили унікальну для України виставку 
супергероїв. У їхньому арсеналі фігури 
персонажів Marvel, DC та світу MineCraft 
зростом з дорослу людину. А ще донедавна 
чоловіки жили у Кременчуку, були 
адміністраторами цирку-шапіто і гадки 
не мали, як конструювати супергероїв

íàéá³ëüøèì éîãî ñòâîð³ííÿì 
º Ãðóò ç Âàðòîâèõ Ãàëàêòèêè. 
À ðîçìàëüîâóâàòè ìîäåë³ äîïî-
ìàãàëà ì³ñöåâà õóäîæíèöÿ.

— ßê ñòàâëÿòüñÿ äî âàøîãî 
çàõîïëåííÿ ð³äí³? — ïèòàº æóð-
íàë³ñò.

— Ìîÿ äðóæèíà ñïî÷àòêó áóëà 
ïðîòè. Ó íàñ ó Â³ííèö³ íàðîäèâñÿ 
ïåðâ³ñòîê-ñèí, — êàæå Ðóñëàí.

— À ìîÿ äðóæèíà ç³ ìíîþ âæå 
òèæäåíü íå ðîçìîâëÿº, — â³äæàð-
òîâóºòüñÿ Þð³é.

— Àëå êîëè âîíà ïîáà÷èëà, 
ùî ìè âæå â³äêðèëè âèñòàâêó ³ 
ëþäÿì öå ïîäîáàºòüñÿ, òî êàæå 
ìåí³: «Çàéìàéñÿ äàë³ öèì òðî-
õè», — ãîâîðèòü Ðóñëàí.

НАЙДОРОЖЧИМ Є ТАНОС 
Ïîðÿä ç ïåðñîíàæàìè êîì³êñ³â 

Marvel ³ DC º é ô³ãóðè Ìàéí-
êðàôòó, ùî íå â’ÿæóòüñÿ äî êîí-
öåïö³¿ âèñòàâêè ñóïåðãåðî¿â.

— Ìàéíêðàôò îáðàëè, áî ìîÿ 
äîíüêà ãðàº ó öþ ãðó. Äóìàëè, ùî 
öå ä³òÿì áóäå ïîäîáàòèñÿ. Äîðîñë³ 
êðàùå âï³çíàþòü êîì³êñíèõ ãåðî¿â 
DC ³ Marvel. À ä³òè — òå, ùî º 
â êîìï'þòåðíèõ ³ãðàõ. Òîìó äîãîäè-
ëè óñ³ì, — ãîâîðèòü Þð³é Õóä³ºíêî.

Ï³ñëÿ çàïóñêó âèñòàâêè ðîáî-
òà áðàò³â íàä íîâèìè ô³ãóðêàìè 
íå çóïèíèëàñÿ, õî÷à óïîâ³ëü-
íèëèñÿ. ßêùî ðàí³øå ÷îëîâ³êè 
ìîãëè çà ï³âòîðà òèæíÿ ç³áðàòè 
ìîäåëü áóäü-ÿêî¿ ñêëàäíîñò³, 

òî òåïåð ïðàöþþòü ò³ëüêè âíî÷³, 
ï³ñëÿ çàêðèòòÿ âèñòàâêè.

— Áàãàòî ëþäåé äóìàþòü, ùî 
ìè öå íå ñàì³ ðîáèëè. Ñïðàâä³, 
º ïàðà ô³ãóð, ÿê³ ìè íàäðóêóâàëè 
íà 3D-ïðèíòåð³. Öå ìàëåíüêèé 
Ãðóò ³ ºíîò Ðàêåòà, — êàæå Ðóñëàí 
Õóä³ºíêî.

— Êîëè ïëàíóºòå çóïèíèòèñÿ 
íà âèðîáíèöòâ³ ô³ãóðîê? — ïèòàº 
æóðíàë³ñò.

— Íå çíàþ. Áî º çàìîâëåííÿ 
â³ä ä³òåé íà ÷åðåïàøêó-í³íäçÿ. 
Ó ïëàíàõ º âèðîáíèöòâî ùå äâîõ 
Áåòìîá³ë³â. Îäèí — ïîâíîðîç-

ì³ðíèé, ùîá ì³ã ¿çäèòè äîðîãàìè. 
À ùå îäèí — ìàëåíüêèé, ùîá 
ä³òè ìîãëè êàòàòèñÿ ïî çàëó, — 
â³äïîâ³äàº ÷îëîâ³ê.

À îò íà ïèòàííÿ, ñê³ëüêè öå âñå 
¿ì êîøòóº — áðàòè â³äïîâ³äàþòü 
óõèëüíî.

— Íàéäîðîæ÷èì ó âèðîáíè-
öòâ³ áóâ Òàíîñ. À çà ò³ ãðîø³, 
ÿê³ ìè âèòðàòèëè íà âèðîáíèöòâî 
Áåòìîá³ëÿ, ìîæíà áóëî á êóïèòè 
íîðìàëüí³ «Æèãóë³ äåñÿòêó», — 

ãîâîðèòü Þð³é Õóä³ºíêî.
— Íàì öÿ âèñòàâêà ïîêè ùî 

îñîáëèâèõ ãðîøåé íå ïðèíîñèòü. 
×åñíî êàæó÷è, ìè ùå íàâ³òü 
çà îðåíäó ïðèì³ùåííÿ íå ðîç-
ðàõóâàëèñÿ. Íàì äîçâîëèëè îïëà-
òèòè ï³çí³øå, — äîäàº Ðóñëàí.

У ПЛАНАХ — ЄВРОТУР 
Äî ê³íöÿ ðîáîòè âèñòàâêè ó Â³-

ííèö³ ÷îëîâ³êè õî÷óòü çáóäóâàòè 
ô³ãóðêó Âåíîìà ³ ìîäåëü êîñòþìà 
Çàë³çíî¿ ëþäèíè Ìàðê 3. À äàë³ 
âèñòàâêó ïîâåçóòü äî Ëüâîâà.

— Íàì äçâîíÿòü ç òîðãîâèõ 
öåíòð³â ³íøèõ îáëàñíèõ öåíòð³â, 
êàæóòü, ùî âæå íàñ ÷åêàþòü ³ ãî-
òîâ³ íàäàòè ïðèì³ùåííÿ íàâ³òü 
áåçêîøòîâíî. Ïî¿äåìî ³ íà ìàëó 
áàòüê³âùèíó — äî Ïîëòàâè òà Êðå-
ìåí÷óêà, — êàæå Ðóñëàí Õóä³ºíêî.

Ï³ñëÿ âîíè ïî¿äóòü ç ñóïåðãå-
ðîÿìè äî ªâðîïè, à ïåðåä öèì — 
ðîáèòèìóòü ìîäåë³, ÿê³ çìîæóòü 
ñàì³ ðóõàòèñÿ.

— Çíàéøîâ ëþäèíó ó Â³ííèö³, 
ÿêà çàéìàºòüñÿ ðàä³îìîäåëþâàí-
íÿì. ßêó ñàìå ô³ãóðêó áóäåìî 
ðîáèòè — íå ñêàæó. Áî âè íàâ³òü 
íå óÿâëÿºòå, ÿêà â ö³é ³íäóñòð³¿ 
º êîíêóðåíö³ÿ! Îò çàðàç ñêàæó, 
à ïîò³ì ³íø³ ëþäè öå ïðî÷èòàþòü 
³ ïðîñòî êóïëÿòü òàêó æ ô³ãóðêó ç 
Êèòàþ, ÿêà áóäå ã³ðøîþ, í³æ íàøà. 
Áî ìè ðîáèìî âñå âðó÷íó ³ òàê, 
ùîá âîíî áóëî ì³öíèì ³ äîâãî-
òðèâàëèì, — êàæå Ðóñëàí Õóä³ºíêî.

«Виставка супергероїв» у ТЦ 
«Plaza Park» триватиме до 15 бе-
резня. Працюють без вихідних, з 
10.00 до 20.00. Вхід — 40 гри-
вень для дітей, 50 гривень для 
дорослих. Дітям до 4-х років без-
коштовно. Отримати безкоштов-
ний квиток можна і за репост до-
пису у Фейсбуку (bit.ly/3afjCsz).
За даними сайту moemisto.ua, по-
дібних виставок у Вінниці немає, 
але можна сходити на ще одну 
унікальну виставку в Музеї моде-

лей транспорту на Соборній, 64.
У експозиційних залах є моделі 
автомобілів, літаків, танків, ко-
раблів, трамваїв, тролейбусів, 
потягів, справжні двигуни та 
багато іншого. Аналогів цьому 
музею в Україні немає, адже тут 
представлені понад п’ять тисяч 
мініатюрних копій машин. Му-
зей працює у всі дні, крім неділі, з 
12.00 до 21.00. Вхідний квиток — 
10 гривень для дітей, 20 гривень 
для дорослих (bit.ly/2vtsoo1).

На які виставки можна піти 

Ó ïëàíàõ ÷îëîâ³ê³â 
çðîáèòè ô³ãóðè, ùî 
çìîæóòü ðóõàòèñÿ, ³ 
äåê³ëüêà Áåòìîá³ë³â. 
Ç óñ³ì öèì âîíè 
ïî¿äóòü äî ªâðîïè

Руслан (зліва) та Юрій Худієнки фанатіють від супергероїв. 
За їхньою спиною — триметровий Халкбастер, костюм Залізної Людини
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ОКСАНА СЛАВНА (СПІВАЧКА, КОМПОЗИТОРКА)
— Я не знаюся на побудові літературних композицій 
чи сюжетних ліній. Проте хочу порадити кілька 
книг, які емоційно сильно мене сколихнули. Це 
«Чоловік на ім'я Уве» Фредріка Бакмана, «Зулейха 
відкриває очі» Гузель Яхіни та «Біла голубка 
Кордови» Діни Рубіної.
Кожна з них — багатогранна історія життя людини: 
слабкої і сильної водночас. І ці історії настільки 
захоплюють, що ти занурюєшся у них з головою. А ще 
у романі Рубіної так реалістично і яскраво описана 
вінницька Єрусалимка, що мені здавалося, ніби 
я прогулююся вулицями нашого міста.

ВІКТОР БРОНЮК (ЛІДЕР ГУРТУ «ТІК»)
— Це надзвичайно цікава, мудра і корисна книга, 
у якій зібрані понад п'ятдесят  важливих промов 
найвидатніших постатей світу, чиї слова часом мали 
епохальні наслідки й змінювали світовий устрій. Від 
Наполеона, Лінкольна і Рузвельта — до Індіри Ганді, 
Папи Франциска і Барака Обами. Дуже мудрі посили 
до людства, які сам читав із задоволенням, і раджу 
іншим.
Хочу, щоб люди більше зверталися до історії, вивчали 
її уроки і, можливо, тоді змогли б уникнути помилок 
у майбутньому. Пам'ятаймо, що історія, з якої не зро-
блено висновків, неодмінно повторюється. 

ВІКТОРІЯ ІЛЬЧИШЕНА (СПІВАЧКА ILCHY)
— Мені складно вибрати лише одну книгу. Пораджу 
те, що вразило давно — це серія книг «Прокляті 
королі» Моріса Дрюона. Вони описують події 
середньовічної Франції, коли ненависть та жага 
абсолютної влади затьмарює розум, коли існували 
дикі звичаї, погана медицина.
Як рішення однієї людини повпливало на століття, 
економіку і звичайних людей. Цікаво бачити, що часи 
змінились, світогляд трансформувався, а людський 
фактор та дії залишились незмінними. Хоча роман 
історичний, але читається на одному диханні, бо 
дуже яскраво описані герої.

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ (ЖУРНАЛІСТ RIA)
— Одразу скажу, що Уолл — це той автор, який пише 
і при цьому добре розбирається у темі. За його 
плечима біографії AC/DC, Metallica, The Doors і Black 
Sabbath. Але цього разу хочеться розказати про інших 
титанів року, яких підносить нам письменник.
Не все описане в книзі може вам сподобатися. А для 
сильно обізнаних на творчості гурту, щось може 
взагалі здатися поверхневим. В усьому іншому 
книга сповнена відкриттів. У ній не «вікіпедійна» 
інформація, у ній справжні переживання, дійсно 
цікаві факти з біографій і пояснення доленосних 
вчинків музикантів.

БАКМАН AND ДРЮОН: ЯКІ КНИГИ 
РАДЯТЬ ПРОЧИТАТИ СПІВАКИ
Пожива для мізків   Кожного місяця редакція разом з вінничанами різних професій відбирає кілька 
книжок, які, на нашу думку, вам було б цікаво прочитати. Цього разу складати добірку нам допомагали 
співаки та співачки: Оксана Славна, Віктор Бронюк та Вікторія Ільчишена. Поза тим, у кожній добірці є порада 
від автора цього тексту. Він радить книжку, в якій йдеться про професійну діяльність героїв публікації

«Чоловік на ім'я Уве»
 (Фредрік Бакман)

«Промови, що змінили світ»
(укладач Саймон Себаг-Монтефіоре)

«Прокляті королі» 
(Моріс Дрюон)

«Led Zeppelin. Коли титани 
ступали по землі»
(Мік Уолл)

li К

ÎÃËßÄ
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Êîæåí óêðà¿íåöü çíàº, ùî 
ïðàöÿ íà çåìë³ ñóïðîâîäæóºòüñÿ 
âåëèêèì ô³çè÷íèì íàâàíòàæåí-
íÿì ³ çàéìàº áàãàòî ÷àñó. Âò³ì, íà 
ñüîãîäí³øí³é äåíü ìîæíà çíà÷íî 
çàîùàäèòè ñâ³é ÷àñ ³ çóñèëëÿ ï³ä 
÷àñ ðîáîòè íà çåìë³, ïðè öüî-
ìó îáðîáèâøè ¿¿ øâèäêî ³ ÿê³ñ-
íî. Ìåõàí³çóâàòè ðó÷íó ïðàöþ 
íàéëåãøå çàâäÿêè ôåðìåðñüê³é 
òåõí³ö³ — ìîòîáëîêó àáî ìîòî-
êóëüòèâàòîðó. Ó ÷îìó ì³æ íèìè 
ð³çíèöÿ, ÿê³ ïåðåâàãè êîæíîãî?

МОТОКУЛЬТИВАТОРИ 
Ìîòîêóëüòèâàòîð — öå ìàëî-

ãàáàðèòíèé ñàìîõ³äíèé ñèëîâèé 
àãðåãàò ç äâèãóíîì, ó ÿêîãî çà-
ì³ñòü êîë³ñ óñòàíîâëåí³ ðîòîðí³ 
ôðåçè. Éîãî âàãà íå á³ëüøå 60 
êã. Ïîòóæí³ñòü ìîòîêóëüòèâàòîðà 
ð³äêî ïåðåâèùóº 6 ê³íñüêèõ ñèë.

Ãîëîâíèì çàâäàííÿì éîãî º 
ï³äãîòîâêà ä³ëÿíêè äî ïîñ³âó, ïî-
êðàùåííÿ ñòðóêòóðè ́ ðóíòó, éîãî 
çì³øóâàííÿ ç äîáðèâàìè òîùî. 
Ïðàöþº òàêà òåõí³êà çà ðàõóíîê 
êîìïàêòíèõ äèçåëüíèõ, áåíçè-
íîâèõ ÷è åëåêòðè÷íèõ äâèãóí³â. 
Îñòàíí³ ìîæóòü ï³ä’ºäíóâàòèñÿ 
äî åëåêòðîìåðåæ³ àáî æ ì³ñòèòè 
àêóìóëÿòîðí³ áàòàðå¿ ÿê äæåðåëî 
æèâëåííÿ. 

ДИЗЕЛЬНИЙ, БЕНЗИНОВИЙ 
ЧИ ЕЛЕКТРО?

Äèçåëüí³ ìîäåë³ ïîïóëÿðí³ çà-
âäÿêè â³äíîñí³é äåøåâèçí³ ïà-
ëèâà. Ó ñâîþ ÷åðãó, áåíçèíîâ³ 
ìàþòü âèùó ïîòóæí³ñòü, òîìó º 
íåçàì³ííèìè â ì³ñöÿõ ç³ ñêëàä-
íèìè, êàì’ÿíèñòèìè ´ðóíòàìè.

Åëåêòðè÷í³ ìîòîêóëüòèâàòîðè 
º êîìïàêòí³øèìè òà ëåãøèìè 
ïîð³âíÿíî ç àíàëîãàìè. Íèìè 
çðó÷íî âèêîíóâàòè äð³áí³ çå-
ìåëüí³ ðîáîòè, ùî ïîòðåáóþòü 
âèñîêî¿ òî÷íîñò³, íà íåâåëèêèõ 
ä³ëÿíêàõ ÷è ïîäâ³ð’ÿõ. Ùîïðàâ-
äà, âëàñíèêó òàêîãî àãðåãàòà ïî-
ñò³éíî äîâîäèòüñÿ ñòèêàòèñÿ ç 
ïåâíèìè îáìåæåííÿìè: â îäíîìó 
âèïàäêó çîíà âèêîðèñòàííÿ çà-
âæäè çàëåæèòü â³ä äîâæèíè êà-
áåëÿ, ç’ºäíàíîãî ç ðîçåòêîþ, â 
³íøîìó – ÷àñ ðîáîòè çóìîâëåíèé 

ð³âíåì çàðÿäó àêóìóëÿòîðà. Òà 
ïîïðè äåÿê³ íåäîë³êè, êóëüòè-
âàòîðè åëåêòðè÷íîãî òèïó äîâîë³ 
ïîïóëÿðí³ ñåðåä çåìëåâëàñíèê³â. 
Ðîáîòà ç íèìè íå ïîòðåáóº çíà-
÷íèõ çóñèëü, à ñïîñ³á æèâëåííÿ 
á³ëüø åêîíîìíèé, í³æ ó âèïàäêó 
áåíçèíîâèõ ÷è äèçåëüíèõ ìîäå-
ëåé. Çàãàëîì êóëüòèâàòîð âàì 
ìîæå îá³éòèñÿ â³ä 2,5 äî 11 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü.

«ШВИДКО ОКУПИВСЯ»
Ìîòîêóëüòèâàòîðè ä³ëÿòüñÿ 

íà òðè êàòåãîð³¿: ëåãê³, ñåðåäí³, 
âàæê³.

Ëåãêèìè îáðîáëÿþòü ïëîùó äî 
5 ñîòîê çåìë³. Ñåðåäí³ìè ìîæíà 
ïåðåêîïàòè äî 10 ñîòîê. Âàæê³ 
ìîæóòü ëåãêî ñïðàâèòèñÿ ç ïëî-
ùåþ äî 25 ñîòîê.

— Ëåãê³ ìîòîêóëüòèâàòîðè ðå-
êîìåíäóþòü äëÿ ðîçïóøóâàííÿ 
ãðóíòó äëÿ íàñ³ííÿ,— ðîçïî-
â³äàº ìåíåäæåð ç ðîçâèòêó ÒÄ 
«Óêðñåðâiñ» Âàäèì Áiëåöüêèé. 
— Ñåðåäí³ ìåíø øóìí³, íèìè 
ìîæíà ïåðåêîïóâàòè ãðóíò. Çà-
ñòîñîâóþòüñÿ äëÿ ñóö³ëüíîãî 
(îðàíêà) ³ ì³æðÿäíîãî (ï³äãîð-
òàííÿ) îáðîá³òêó ãðóíòó íà íå-
âåëèêèõ ä³ëÿíêàõ (ñàäè, òåïëè-
ö³, êëóìáè). Ó âàæêîãî — á³ëüø 
ïîòóæíèé äâèãóí, ìîæå áóòè 
óêîìïëåêòîâàíèé êîëåñàìè.

Òàêèì ìåõàí³çìîì ìîæíà ï³ä-
âîçèòè íàñ³ííÿ ³ äîáðèâà.

Â³ííè÷àíèí Þð³é Êàðïåíêî 
çàäëÿ ðîáîòè íà âëàñí³é ïðè-
ñàäèáí³é ä³ëÿíö³ ïðèäáàâ ìîòî-
êóëüòèâàòîð ê³ëüêà ðîê³â òîìó.  

— Ïåðåêîïóâàòè âëàñíîðó÷ 6 
ñîòîê çåìë³ ùîðîêó áóëî òð³øêè 
âàæêóâàòî. Òðè ðîêè òîìó êóïèâ 
ìîòîêóëüòèâàòîð. Çà ë³÷åí³ ãîäè-
íè ïåðåêîïàâ âåñü ãîðîä. Ñóñ³äè 
ïîáà÷èëè, ïî÷àëè ïðîñèòè äî-
ïîìîãòè ³ íà ¿õ ä³ëÿíêàõ. Äàë³ 
ïî÷àëè çâåðòàòèñÿ çíàéîì³, áî 
íàâåñí³ ó âñ³õ ÷èìàëî ðîáîòè íà 
äà÷àõ. Ìîòîêóëüòèâàòîð øâèäêî 
îêóïèâñÿ.

Çðîáèìî ïðîñòèé ðîçðàõóíîê: 
íà ä³ëÿíö³ â 6 ñîòîê ì³í³ìóì ïî-
ëîâèíà ì³ñöÿ áóäå çàéíÿòà áó-
ä³âëÿìè, äåðåâàìè, êâ³òíèêàìè, 
êóùàìè, äîð³æêàìè. Äëÿ ïåðå-
êîïóâàííÿ çàëèøèòüñÿ 3 ñîòêè. 

ЯК ВИБРАТИ МОТОБЛОКИ 
І МОТОКУЛЬТИВАТОРИ
Вибір  Весна вступила у свої права, 
скоро наступить посівна лихоманка. 
Дачникам потрібно все зробити вчасно: 
посадити й виростити овочеві та квіткові 
культури на розсаду, підготувати сад 
і квітник до весняного пробудження, 
скласти список дачних справ на ділянці. 
Щоб у метушні ви нічого не забули, ми 
підготували корисні рекомендації

Ïðè ïðîäóêòèâíîñò³ êóëüòèâà-
òîðà â 200 êâ. ì íà ãîäèíó, ùî 
ñòàíîâèòü 2 ñîòêè, ðîáîòà çàéìå 
ì³í³ìóì 1,5 ãîäèíè.

МОТОБЛОКИ
Ìîòîáëîê — öå ìàëîãàáàðèò-

íèé äâîêîë³ñíèé ñàìîõ³äíèé 
ñèëîâèé àãðåãàò ç äâèãóíîì âíó-
òð³øíüîãî çãîðÿííÿ. Á³ëüø³ñòü 
ìîòîáëîê³â îñíàùåí³ êîðîáêàìè 
ïåðåäà÷. 

Ö³ ìàøèíè õàðàêòåðèçóþòüñÿ 
âèùîþ ïîòóæí³ñòþ ïîð³âíÿíî ç 
ìîòîêóëüòèâàòîðàìè, òîìó íèìè 
ìîæíà øâèäêî ïåðåîðþâàòè çåì-
ëþ, à íå ïðîñòî âèêîíóâàòè ïî-
âåðõíåâó îáðîáêó. Ïîòóæí³ñòü 
ìîòîáëîêà ñÿãàº äî 12 ê³íñüêèõ 
ñèë. Ìîòîáëîê íàáàãàòî âàæ÷èé 
ìîòîêóëüòèâàòîðà, ìîæå âàæèòè 
ïîíàä 300 êã. Æèâëåííÿ ìîòî-
áëîê³â çàáåçïå÷óºòüñÿ çà ðàõóíîê 
äèçåëüíîãî ïàëèâà àáî áåíçèíó. 

Äî ìîòîáëîê³â ïðèºäíóþòüñÿ 
ð³çíîìàí³òí³ ìåõàí³çìè ³ íà-
â³òü íàï³âïðè÷åïè. Íàïðèêëàä, 
ïðèºäíàâøè äîäàòêîâó íàñàäêó, 
ìîæíà çîðàòè ä³ëÿíêó, ðîçïóøè-
òè ´ðóíò, ïîñ³ÿòè íàñ³ííÿ, ïðî-

ïîëîòè ì³æðÿääÿ, ñêîñèòè òðàâó, 
âèêîïàòè âðîæàé êàðòîïë³ òà ïå-
ðåâåçòè éîãî â ïîòð³áíå ì³ñöå, à 
âçèìêó – øâèäêî ïðèáðàòè ñí³ã.

Äåÿê³ ìîäåë³ ìîòîáëîê³â îáëàä-
íóþòü äîäàòêîâèìè ôóíêö³ÿìè 
íà çðàçîê ñèñòåìè îñâ³òëåííÿ, 
ÿêà äîçâîëÿº ïðàöþâàòè íàâ³òü ó 
òåìíó ïîðó äîáè. ×èì ¿õ á³ëüøå, 
òèì, â³äïîâ³äíî, âèùà âàðò³ñòü 
ïðèñòðîþ. Ö³íîâà ïîë³òèêà â³ä 
2,5 äî 30 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

— Âàæêèì ìîòîáëîêîì ìîæíà 
øâèäêî îáðîáèòè äî 1 ãåêòàðà 
çåìë³. Ìîòîáëîê ñåðåäíüîãî êëà-
ñó çà íåâåëèêèé ïðîì³æîê ÷àñó 
ñïðàâèòüñÿ ç 40 ñîòêàìè, ëåãêèé 
îáðîáèòü 25-30 ñîòîê, — ðîçïî-
â³äàº ìåíåäæåð ç ðîçâèòêó ÒÄ 
«Óêðñåðâiñ». —  Êóëüòèâàòîð îá-
ðîáëÿº ëèøå âåðõí³é øàð çåìë³, à 
ìîòîáëîê çäàòíèé çàì³íèòè ìàé-
æå âñþ ñàäîâî-ïîëüîâó òåõí³êó. 
Ôåðìåð Âàñèëü Ãîðä³ºíêî ïåðå-
êîíóº, êðàùå äëÿ ñåëÿíèíà, í³æ 
ìîòîáëîê, òåõí³êè íåìàº.

— Ìî¿ áàòüêè îáðîáëÿëè çåìëþ 
ïëóãîì. Çàðàç ïðèéøëà íà ï³ä-
ìîãó ñïåöòåõí³êà. Êóïèâ ìîòî-
áëîê ³ íàâåñí³ òà âîñåíè êëîïîòó 
íå ìàþ. ² çåìëþ ïåðåîðàòè íèì 
ìîæíà, ³ óðîæàé ç³áðàòè, — êàæå 
ôåðìåð. — Öåé âïðàâíèé ì³í³-
òðàêòîðåöü íåçàì³ííèé ïîì³÷íèê.

ßêùî íà ä³ëÿíö³ 
â çåìë³ ÷àñòî 
çóñòð³÷àþòüñÿ êîð³ííÿ, 
êàì³ííÿ, çàòâåðä³ëà 
ãëèíà, êóëüòèâàòîðó 
íå âïîðàòèñÿ

Мотокультиватор може виконувати тільки роботу, 
пов'язану з обробкою невеликих земельних ділянок
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ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, 
RIA, (096)3145155

Íà â³äì³íó â³ä áà-
ãàòüîõ ñâî¿õ îäíîë³ò-
ê³â, ö³ ä³òè ìð³þòü 

íå ïðî ÷åðãîâ³ ëÿëüêè, ãàäæåòè ÷è 
êîìï’þòåðí³ ³ãðè. ¯õíº æèòòÿ — 
ìóçèêà ³ òâîð÷³ñòü, à òîìó ãîëîâí³ 
ìð³¿ — ïðèäáàòè íîâèé ³íñòðó-
ìåíò, çàïèñàòè ï³ñíþ ó ñòóä³¿ ³ 
ïðîñòî ìàòè ìîæëèâ³ñòü îïëàòè-
òè íàâ÷àííÿ ó ìóçè÷í³é øêîë³, 
íà ùî íå ìàþòü êîøò³â áàòüêè.

— Ìð³¿ ïîâèíí³ çä³éñíþâàòèñÿ, 
îñîáëèâî ó òèõ, õòî íàïîëåãëè-
âî äî íèõ éäå, — ïåðåêîíàíèé 
ë³äåð ãóðòó «Ò²Ê» Â³êòîð Áðî-
íþê. — Äëÿ òîãî, àáè ï³äòðèìàòè 
îáäàðîâàíèõ ä³òåé Â³ííè÷÷èíè, 
ìè ÷îòèðè ðîêè òîìó çàïî÷àò-
êóâàëè Ñòèïåíä³àëüíèé êîíêóðñ 
â³ä Êîðïîðàòèâíîãî ôîíäó ãóð-
òó «Ò²Ê». Ùîðîêó çàïðîøóºìî 
äî ñêëàäó æóð³ â³äîìèõ òâîð÷èõ 
îñîáèñòîñòåé Â³ííèö³, æóðíàë³ñ-
ò³â, ïðåäñòàâíèê³â ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é, ì³ñüêî¿ ðàäè ³ ôîíäó 
«Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà», ÿê³, ðåòåëü-
íî ïåðåãëÿäàþ÷è â³äåî³ñòîð³¿ óñ³õ 
ó÷àñíèê³â, îáèðàþòü ïåðåìîæö³â. 
Öüîãî ðîêó íà ñòèïåíä³¿ ìè âèä³-
ëèëè 35 òèñÿ÷ ãðèâåíü, êîòð³ ðîç-
ïîä³ëèëè ì³æ 8 ïåðåìîæöÿìè, ÿê³ 
çà îö³íêàìè æóð³ çäîáóëè íàéâè-
ù³ áàëè. À ùå îäèí ñïåö³àëüíèé 
ïðèç — åëåêòðîã³òàðó — çìîãëè 
ïîäàðóâàòè äîäàòêîâîìó äåâ’ÿòîìó 
ïåðåìîæöþ. Öåé ³íñòðóìåíò íàì 
íà êîíêóðñ ïåðåäàâ â³äîìèé ó Â³-
ííèö³ êàðàîêå-òàêñèñò Àíäð³é 
Òóðêî, ùî âõîäèòü äî ãðîìàäñüêî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ïåðåñåëåíö³â «Ñï³ëüíà 
ñïðàâà».

×èì æèâóòü, ïðî ùî ìð³þòü ³ 
íà ùî âèòðàòÿòü ñâî¿ ñòèïåíä³¿ 
òàëàíîâèò³ þí³ ïåðåìîæö³?

АНДРІЙ КОРДОН: «СТАРА 
СКРИПКА СТАЛА ЗАМАЛОЮ» 

Íàéìîëîäøèé ç ïåðåìîæö³â — 
â³ííè÷àíèí Àíäð³é Êîðäîí ó ñâî¿ 
11 ðîê³â âæå òî÷íî çíàº, êèì 
áóäå ó ìàéáóòíüîìó. Ìð³º ñòàòè 
âèçíà÷íèì ñêðèïàëåì ³ ãðàòè 
íà ñöåíàõ Êèºâà ³ Ïðàãè. Àëå 
îñê³ëüêè ó áàãàòîä³òíî¿ ðîäèíè 
Êîðäîí, äå êð³ì Àíäð³ÿ çðîñòà-
þòü ùå òðîº ä³òåé, íå âèñòà÷à-

ëî êîøò³â íà ïðèäáàííÿ íîâî¿ 
ñêðèïêè, ó îñòàíí³é ÷àñ õëîïöþ 
äîâîäèëîñÿ çàéìàòèñÿ íà ÷óæ³é.

— ß íàâ÷àþñÿ ó ìóçè÷í³é øêîë³ 
¹ 1 ïî êëàñó ñêðèïêè âæå ÷åòâåð-
òèé ð³ê. Ñïî÷àòêó õîò³â íàâ÷àòèñÿ 
ãð³ íà ã³òàð³, àëå íà ïðîñëóõîâó-
âàíí³ ìåí³ ñêàçàëè, ùî ó ìåíå 
àáñîëþòíèé ñëóõ ³ çàïðîïîíóâàëè 
ñêðèïêó, — ðîçïîâ³äàº Àíäð³é. — 
Êîëè ÿ âèðîñòó, õî÷ó ñòàòè â³-
äîìèì ìóçèêàíòîì. Äëÿ öüîãî 
ÿ áàãàòî çàéìàþñü. Çàðàç ó ìåíå 
âèíèêëà îäíà ïðîáëåìà: ÿ ï³äð³ñ ³ 
ìîÿ ñêðèïêà ñòàëà çàìàëîþ. Ìåí³ 
ïîòð³áíà íîâà, á³ëüøà ñêðèïêà, 
àëå ó íàñ áàãàòîä³òíà ñ³ì’ÿ, òàòî — 
³íâàë³ä, à ìàìà ïðàöþº â÷èòåëåì 
ó øêîë³, òîìó ó íàñ íåìàº êîøò³â 
íà ïðèäáàííÿ íîâîãî ³íñòðóìåí-
òà. Ìîÿ â÷èòåëüêà äàëà ìåí³ ÷óæó 
ñêðèïêó, íà ÿê³é ÿ çàðàç ãðàþ, àëå 
öå òèì÷àñîâî. Òîìó ÿ é ïîäàâ çà-
ÿâêó íà êîíêóðñ ñòèïåíä³é ãóðòó 
«Ò²Ê». ² äóæå ðàä³þ, ùî ïåðåì³ã, 
àäæå íàðåøò³ çìîæó êóïèòè íîâó 
ñêðèïêó ³ ïðîäîâæèòè ðîçâèâàòè 
ñâ³é òàëàíò.

ЯРОСЛАВА ЖИЛІНА: 
«МУЗИКА ДОПОМОГЛА 
ПОДОЛАТИ ПЕРЕЇЗД» 

Ó ãðîøîâîìó åêâ³âàëåíò³ 
ó ßðîñëàâè Æèë³íî¿ âèÿâèëàñÿ 
íàéá³ëüø ñêðîìíà ç óñ³õ ïîäàíèõ 
íà êîíêóðñ òâîð÷èõ ìð³é. Óñüîãî 
820 ãðèâåíü — ñò³ëüêè 12-ð³÷í³é 
ñêðèïàëüö³ ïîòð³áíî äëÿ îïëàòè íà-
â÷àííÿ ó ìóçè÷í³é øêîë³ äî ê³íöÿ 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó. Çðîñòàþ÷è ó ðî-
äèí³ òèì÷àñîâî áåçðîá³òíîãî âàæ-
êîïîðàíåíîãî á³éöÿ ÀÒÎ, ßðîñëàâà 
âèð³øèëà äîïîìîãòè áàòüêàì ³ âè-
ãðàòè ö³ ãðîø³ ñàìîñò³éíî.

— Â³ñ³ì ðîê³â ÿ ïðîæèëà íà Äî-
íå÷÷èí³, àëå ìîÿ ìóçè÷íà ³ñòîð³ÿ 
ðîçïî÷àëàñü ñàìå òóò, ó Â³ííè-
ö³, — ðîçïîâ³äàº ßðîñëàâà. — Ìó-
çèêà äîïîìîãëà ìåí³ ïîäîëàòè ïå-
ðå¿çä, â³éíó, ÿêà ïîðàíèëà ìîãî 
òàòêà ³ çàëèøèëà áàáóñþ äóæå äà-
ëåêî â³ä íàñ…Ñêðèïêó ìåí³ âæå 
ïðèäáàëè, àëå ìåí³ ïîòð³áí³ áóëè 
êîøòè íà íàâ÷àííÿ, òîìó ÿ âè-
ð³øèëà çàðîáèòè ¿õ ñàìîòóæêè.  

ВАЛЕНТИНА БЕВЗ: 
«ХОЧУ КУПИТИ ПІСНЮ» 

Âàëåíòèíà Áåâç, 12-ð³÷íà ñï³-
âà÷êà ç Âîðîíîâèö³, íà êîíêóðñ 

ІСТОРІЇ ДІТЕЙ, ЯКІ ЗДОБУЛИ 
СТИПЕНДІЇ ГУРТУ «ТІК» 
Таланти  Щороку Віктор Бронюк 
і Корпоративний фонд гурту «ТІК» 
дарують грошові стипендії на втілення 
творчих мрій талановитих дітей 
Вінниччини. Цього року, за результатами 
голосування журі, переможців конкурсу 
виявилося вісім. І історії кожного з них 
по-справжньому вражають

«Ò²Ê» ï³øëà, ùîá îòðèìàòè êî-
øòè äëÿ ïðèäáàííÿ âîêàëüíî¿ 
êîìïîçèö³¿ ó ñó÷àñíîãî óêðà¿í-
ñüêîãî êîìïîçèòîðà.

— ß íàâ÷àþñÿ ó ñüîìîìó êëàñ³ 
ñîëüíîãî ñï³âó. Ó ìèíóëîìó ðîö³ 
íà êîíêóðñ³ «Òàëàíòè Â³ííè÷-
÷èíè» ìåíå íàãîðîäèëè ñåðòèô³-
êàòîì íà çàïèñ âîêàëüíî¿ êîìïî-
çèö³¿. Àëå, íà æàëü, ó ìåíå íåìàº 
êîìïîçèö³¿ äëÿ çàïèñó. Òîìó ÿ é 
âèð³øèëà ïîáîðîòèñÿ çà ñòèïåí-
ä³þ, ùîá ìàòè çìîãó ïðèäáàòè 
ï³ñíþ ³ ïîêëàñòè ïî÷àòîê äî çä³é-
ñíåííÿ ìîº¿ ìð³¿ — áóòè ñï³âà÷-
êîþ, — ðîçïîâ³äàº Âàëåíòèíà. 

АРТУР ОЛЕНИЧ: «ДАВНО 
МРІЮ ПРО КАХОН» 

Õàðèçìó òà êðåàòèâ 13-ð³÷íîãî 
Àðòóðà Îëåíè÷à îäðàçó â³äì³òèëè 
âñ³ æóð³ êîíêóðñó: ñâîþ â³äåîâ³çè-
ò³âêó õëîïåöü çí³ìàâ çà óäàðíèìè.

— ß íàâ÷àþñÿ ãðàòè íà ð³çíèõ 
óäàðíèõ, øóìîâèõ òà ïåðêóñ³éíèõ 
³íñòðóìåíòàõ. À íàéá³ëüøå ìåí³ 
ïîäîáàºòüñÿ àêîìïàíóâàòè ñîë³ñ-
òàì òà ãðàòè ó ð³çíèõ êîëåêòèâàõ, — 
ðîçïîâ³äàº Àðòóð. —  Íà æàëü, áàãà-

òî âèñòóï³â ïðîâîäÿòüñÿ çà ìåæàìè 
øêîëè ³ òðàíñïîðòóâàòè áàðàáàííó 
óñòàíîâêó ïðîáëåìàòè÷íî. Ñàìå 
òîìó ìîÿ ìð³ÿ — ïðèäáàòè êàõîí! 
Ìàþ÷è éîãî, ÿ çìîæó ãðàòè ³ íà âó-
ëèö³, ³ âäîìà, âèñòóïàòè ó ³íøèõ 
ì³ñòàõ òà êðà¿íàõ.

ВАЛЕРІЯ ПАЩЕНКО: «ВЧУСЯ 
НА КУХАРЯ, АЛЕ СПІВАЮ 
ЗАВЖДИ» 

Íà êîíêóðñ³ 16-ð³÷íà Âàëå-
ð³ÿ Ïàùåíêî âèð³øèëà âò³ëèòè 
íå ëèøå ñâîþ âëàñíó, à é ìð³þ 
âñüîãî Öåíòðó ïðîôåñ³éíî-òåõ-
í³÷íî¿ îñâ³òè ¹ 1, äå íàâ÷àºòüñÿ 
çà ôàõîì «êóõàð-êîíäèòåð».

Âàëåð³ÿ ðîäîì ç Ëóãàíñüêà, íà-
â÷àëàñÿ ó ñàíàòîðí³é øêîë³-³íòåð-
íàò ì³ñòà Ùàñòÿ. Àëå îñê³ëüêè ç 
2014 ðîêó ó ¿¿ ì³ñò³ ñòàëî íåñïî-
ê³éíî, ïîñò³éíî áóëî ÷óòè ïîñòð³-
ëè, âèáóõè, ïåðå¿õàëà äî Â³ííèö³.

— Ùå ç ï’ÿòè ðîê³â ÿ ìð³ÿëà ïðî 
ñöåíó. Ñï³âàþ çàâæäè, äå á íå áóëà. 
ß ç ðàä³ñòþ áåðó ó÷àñòü ó çàãàëü-
íîì³ñüêèõ ³ òåìàòè÷íèõ çàõîäàõ 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó ³ äóæå õî÷ó, 
ùîá íàø Öåíòð ìàâ ãàðíå çâóêîâå 
îáëàäíàííÿ äëÿ ï³äãîòîâêè òð³î, 
ñîë³ñò³â ³ êâàðòåò³â. Íà ñòèïåíä³þ 
ìè êóïèìî ì³êðîôîíè òà äîäàòêè 
äî íèõ, ÿêèìè çìîæóòü êîðèñòó-
âàòèñü ùå äåê³ëüêà ïîêîë³íü íà-
øîãî âîêàëüíîãî ãóðòêà, — ðàä³º 

Âàëåð³ÿ. — Íåõàé ëóíàº óêðà¿íñüêà 
ï³ñíÿ, ï³äí³ìàº äóõ íàøèì á³éöÿì. 
ß çíàþ, ùî Óêðà¿íà ïåðåìîæå.

АНДРІЙ ПОНАЙОТОВ: 
«МАТИМУ ЯКІСНУ ГІТАРУ» 

Ñòàâøè îäíèì ³ç ïåðåìîæö³â, 
14-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí Àíäð³é Ïî-
íàéîòîâ òåïåð çìîæå ïðèäáàòè 
ÿê³ñíó ã³òàðó, ïðî ÿêó äàâíî ìð³ÿâ.

— Ç³çíàþñü, ùî ó äèòèíñòâ³ 
ÿ íàâ³òü íå äóìàâ ïðî ñöåíó, 
à õîò³â ñòàòè ñïîðòñìåíîì. Òà âñå 
çì³íèâ âèïàäîê, êîëè ó 6 ðîê³â 
âèêëàäà÷ ç âîêàëó ìîº¿ ñåñòðè 
çàïðîïîíóâàëà çàñï³âàòè íàì äó-
åòîì. ² â³äòîä³ ïî÷àëîñÿ! Ðåïåòè-
ö³¿, êîíöåðòè, êîíêóðñè ó Êèº-
â³, Â³ííèö³, Âàðøàâ³. Ñüîãîäí³ 
áåç ñöåíè ñâîãî æèòòÿ ÿ ïðîñòî 
íå óÿâëÿþ, — êàæå Àíäð³é. —  Íà 
æàëü, ÷åðåç áðàê êîøò³â ìåí³ 
êóïèëè íàéäåøåâøó ã³òàðó, ÿêà 
âèÿâèëàñÿ íå äóæå ÿê³ñíîþ: âàæ-
êî íàëàøòîâóºòüñÿ ³ çâóê ó íå¿, 
ì’ÿêî êàæó÷è, íå äóæå äîáðèé. ² 
îò îòðèìàíà ñòèïåíä³ÿ âèð³øèòü 
öþ ïðîáëåìó, ÿ çìîæó ïðèäáàòè 
á³ëüø ÿê³ñíèé ³íñòðóìåíò.

ЮЛІЯ ДОБРОГІВСЬКА: 
«КУПЛЮ ЯМАХА F-310» 

Ãîòóºòüñÿ äî âñòóïó ó Â³ííèöü-
êèé êîëåäæ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ 
³ìåí³ Ëåîíòîâè÷à 16-ð³÷íà õì³ëü-
íè÷àíêà Þë³ÿ Äîáðîã³âñüêà. 
À çàâäÿêè ïåðåìîç³ ó êîíêóðñ³ 
íà îòðèìàíó ñòèïåíä³þ êðàñóíÿ 
êóïèòü îìð³ÿíó àêóñòè÷íó ã³òàðó 
«ßìàõà F-310».

— Äâà ðîêè òîìó ÿ çàê³í÷èëà 
ìóçè÷íó øêîëó ïî êëàñó ôîðòå-
ï³àíî, à çàðàç îïàíîâóþ ã³òàðó. 
Ñàìå ìóçè÷í³ ³íñòðóìåíòè äîïî-
ìàãàþòü ìåí³ çàëèøàòèñü ó ìà-
æîðíîìó íàñòðî¿ ³ íå ïåðåõîäèòè 
ó ì³íîðíó òîíàëüí³ñòü, — ç³çíà-
ºòüñÿ Þë³ÿ.

МАРІЯ ПЕТРОВСЬКА: «НЕХАЙ 
БАНДУРА ЗВУЧИТЬ ВСЮДИ» 

Áðàòè øòóðìîì óêðà¿íñüêèé 
øîó-á³çíåñ ð³øó÷å íàëàøòîâàíà 
16-ð³÷íà áàíäóðèñòêà Ìàð³ÿ Ïå-
òðîâñüêà. Ðàçîì ç îäíîäóìöÿìè ç 
Â³ííèöüêîãî êîëåäæó êóëüòóðè ³ 
ìèñòåöòâ ³ìåí³ Ëåîíòîâè÷à Ìàð³ÿ 
ñòâîðèëà âëàñíèé ãóðò, ó ÿêîìó 
ìàã³÷íå çâó÷àííÿ áàíäóðè ïîºä-
íóºòüñÿ ç äóäóêîì, ñàêñîôîíîì 
òà óäàðíèìè ³íñòðóìåíòàìè.

— ß çìàëêó çàéìàþñÿ ãðîþ 
íà áàíäóð³ òà âîêàëîì. Áóëà ñî-
ë³ñòêîþ ôîëê-ãóðòó «Ðóòà-ì'ÿòà» 
ïðè îáëàñí³é ô³ëàðìîí³¿ ³ ëàóðå-
àòîì áàãàòüîõ âñåóêðà¿íñüêèõ òà 
ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â. Áàíäóðà 
êîðèñòóºòüñÿ ìàëîþ ïîïóëÿðí³ñòþ 
ñåðåä ìîëîä³, òîìó ç îäíîäóìöÿ-
ìè ÿ ñòâîðèëà ãóðò «MA_THE_
OL», — ðîçïîâ³äàº Ìàð³ÿ. — Íàøà 
ìåòà — ïîïóëÿðèçàö³ÿ óêðà¿íñüêèõ 
íàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â, çîêðåìà, 
áàíäóðè. Îòðèìàíó ñòèïåíä³þ âè-
òðàòèìî íà çàïèñ âëàñíî¿ àâòîð-
ñüêî¿ ï³ñí³ ó ñòóä³¿ çâóêîçàïèñó.

СЕРГІЙ ІВАНЧЕНКО: 
«ЕЛЕКТРОГІТАРА СТАНЕ 
НОВИМ ЕТАПОМ У ЖИТТІ» 

Ñåðã³é ²âàí÷åíêî, 16-ð³÷íèé ã³-
òàðèñò ç Áåðøàä³, ç³çíàºòüñÿ, ùî 
äàâíî ìð³ÿâ ïî÷àòè ãðàòè íà åëåê-
òðîàêóñòè÷í³é ã³òàð³, òîæ êîëè 
ä³çíàâñÿ, ùî ñàìå éîìó ä³ñòàâñÿ 
ñïåöïðèç êîíêóðñó, íåàáèÿê çðàä³â.

— Ìîÿ ìóçè÷íà ³ñòîð³ÿ ðîç-
ïî÷àëàñÿ ùå ç äèòÿ÷îãî ñàäêà. 
Ï³ä ìîþ íîãó ïîòðàïèëî áàãà-
òî êîíêóðñ³â, çîêðåìà, «Êðîê 
äî ç³ðîê», «Ãîëîñ. Ä³òè», «Ñóðìè 
çâèòÿãè», — ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é. —  
Ïëàíóþ äàë³ íàâ÷àòèñÿ ó âèùîìó 
ìóçè÷íîìó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³, 
à ï³ñëÿ öüîãî ¿õàòè ïðîñëàâëÿòè 
íàøó Óêðà¿íó ³ Â³ííè÷÷èíó ó âñ³õ 
êóòî÷êàõ çåìíî¿ êóë³.

У грошовому еквіваленті 
у Ярослави Жиліної 
виявилася найбільш 
скромна з усіх поданих 
на конкурс творчих мрій 

«Ìóçèêà äîïîìîãëà 
ïîäîëàòè ïåðå¿çä ³ 
â³éíó, ÿêà ïîðàíèëà 
ìîãî òàòêà… Êîëè ãðàþ 
íà ñêðèïö³, çàëèøàºòüñÿ 
ò³ëüêè ìóçèêà ³ ÿ»
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Ïîñòàâà ëþäèíè ïî÷èíàº 
ôîðìóâàòèñÿ ç 6–8 ðîê³â ³ òðè-
âàº äî 17–21 ðîêó. Ïîðóøåííÿ 
ïðàâèëüíîãî ôîðìóâàííÿ ìîæå 
ïðèçâåñòè äî ñåðéîçíèõ íà-
ñë³äê³â. Òîìó ÷èì ðàí³øå áàòü-
êè çàäóìàþòüñÿ íàä çäîðîâ’ÿì 
øêîëÿðà, òèì á³ëüøèõ ïðîáëåì 
ìîæíà óíèêíóòè, çàïåâíÿþòü 
ë³êàð³.

— Ó ñåðåäíüîìó, ó ÷åòâåðòî¿ 
÷àñòèíè ä³òåé, ÿê³ ïðèõîäÿòü 
äî íàñ íà ïðèéîì, ìè ä³àãíîñ-
òóºìî ò³ ÷è ³íø³ ïîðóøåííÿ, — 
ðîçïîâ³äàº ë³êàð-îðòîïåä ²âàí 
Çÿá÷åíêî.

ЯК ВИЯВИТИ ПРОБЛЕМИ 
Ùîá âèÿâèòè â³äõèëåííÿ ó äè-

òÿ÷³é ïîñòàâ³, íå îáîâ'ÿçêîâî 
çâåðòàòèñÿ äî ñïåö³àë³ñòà. Öå 
ìîæíà ïîáà÷èòè â äîìàøí³õ 
óìîâàõ. Ïîòð³áíî ïîñïîñòåð³ãà-
òè çà òèì, ÿê äèòèíà ñèäèòü òà 
ñòî¿òü.

— Ðîçäÿãí³òü äèòèíó äî òðó-
ñèê³â, ïîñòàâòå ð³âíî íà êèëè-
ìîê, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — Ïî-
äèâ³òüñÿ, ÷è ð³âí³ ó íå¿ ïëå÷³, 
÷è íà îäíîìó ð³âí³ ëîïàòêè, 
çâåðí³òü óâàãó íà òðèêóòíèê 
òàë³¿. Ïîòð³áíî çâåðòàòè óâàãó 
íà ñï³ââ³äíîøåííÿ. ßêùî º õî÷ 
íåâåëèêå â³äõèëåííÿ, ïîòð³áíî 
ïî÷èíàòè ïðîô³ëàêòèêó. Âàæëèâî 

íå äîïóñòèòè ó äèòèíè ðîçâèòêó 
ñêîë³îòè÷íî¿ ïîñòàâè.

НІЯКОГО САМОЛІКУВАННЯ 
Íà òåìó êîðåêö³¿ ïîñòàâè ìîæ-

íà çíàéòè áàãàòî ë³òåðàòóðè òà â³-
äåîðîëèê³â. ×àñòî âîíè íå ìàþòü 
íàóêîâîãî ï³ä´ðóíòÿ ³ áàçóþòüñÿ 
íà äîìèñëàõ íå êâàë³ô³êîâàíèõ 
àâòîð³â.

— Áóâàº, ùî àâòîð äàº â³äâåðòî 
øê³äëèâ³ ðåêîìåíäàö³¿, — ðîçïî-
â³äàº ë³êàð. — Íàïðèêëàä, ÿêùî 
äèòèíà ãîðáèòüñÿ, ðåêîìåíäó-
þòü çàéìàòèñü íà ïåðåêëàäèí³. 
Àëå öüîãî êàòåãîðè÷íî ðîáèòè 
íå ìîæíà. Âïðàâè íà òóðí³êó 
ëèøå ïîã³ðøàòü ñòàí äèòèíè. 

— ß çàâæäè íàâîæó òàêèé ïðè-
êëàä: ÿêùî ÿ çà ïðîôåñ³ºþ ë³êàð, 
â³äêðèþ ³íòåðíåò ³ çàõî÷ó â³äðå-
ìîíòóâàòè êîìï’þòåð, ç öüîãî 
í³÷îãî õîðîøîãî íå âèéäå. Òàê 
ñàìî, ÿê ³ ç òîãî, ùî ïðîãðàì³ñò 
ïðî÷èòàº ïðî êîðåêö³þ ïîñòàâè 
³ ïî÷íå äàâàòè ðåêîìåíäàö³¿.

Òîìó, ÿêùî âè çàï³äîçðèëè 
ó äèòèíè ïðîáëåìè ç ïîñòàâîþ — 
êðàùå çâåðí³òüñÿ äî ñïåö³àë³ñòà.

НЕ ХОДІТЬ ДО «ШАМАНІВ» 
Çà ñëîâàìè ²âàíà Çÿá÷åíêà, 

÷àñòî ìîæíà çóñòð³òè ðåêëàìó 
ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ îá³öÿþòü âè-
ë³êóâàòè ó ä³òåé â³äõèëåííÿ â³ä 
ïðàâèëüíî¿ ïîñòàâè çà ê³ëüêà 
ñåàíñ³â.

ОРТОПЕД ПРО ТЕ, 
ЯК ЗБЕРЕГТИ ДИТЯЧУ ПОСТАВУ 
Рівна спина  Зниження рухливості, 
час, проведений за гаджетами та 
шкільною партою, погано впливає 
на дитячу поставу. Що робити, якщо 
дитина почала сутулитись, як сформувати 
правильну статуру та чому сколіоз 
не лікується за кілька сеансів

— Âîíè êàæóòü: «Ïðèéäåø 
íà 10–12 ñåàíñ³â ³ âñå ïðîéäå», — 
ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — ß íàçèâàþ 
òàêèõ ñïåö³àë³ñò³â øàìàíàìè, 
ëþäüìè áåç ë³êàðñüêîãî ï³äõîäó.

×àñòî òàêå ë³êóâàííÿ ìîæå 
ïðîäîâæóâàòèñÿ, ïîêè ó ïàö³-
ºíò³â íå çàê³í÷àòüñÿ ãðîø³.

— ßêîñü ïàö³ºíòè ðîçïîâ³ëè, 
ùî õîäèëè íà ïðèéîì äî òàêîãî 
ë³êàðÿ, — ðîçïîâ³äàº ²âàí Çÿá÷åí-
êî. — Ìîâëÿâ, âè íàì ãîâîðèëè, 
ùî ó íàñ 2–3 ñòóï³íü ñêîë³îçó, 
ùî âèð³âíÿòè âàæêî, ïîòð³áíî 
õî÷à á çóïèíèòè, ùîá íå ä³éøëî 
äî îïåðàö³¿. À ³íøèé ñïåö³àë³ñò 
êàæå: «Ïîõîäè äî íàñ ³ ÿ òåáå 
âèë³êóþ». ß âçÿâ äîçâ³ë äëÿ ïåðå-
â³ðêè ³ ï³øîâ ïîäèâèòèñÿ.

Ïðèéîì òàì ïðîâîäèëà æ³íêà, 
ó ÿêî¿ íå áóëî ñåðòèô³êàòà ³ âîíà 
íå ìàëà ïðàâ çàéìàòèñü îðòîïå-
äè÷íèì ë³êóâàííÿì.

— Âîíà çàê³í÷èëà äâîòèæíåâ³ 
êóðñè ìàñàæó äëÿ äîìîãîñïîäà-
ðîê. Ïî÷àëà ïëàêàòè, ùî ó íå¿ 
äâîº ä³òåé, ùî ¿õ ïîòð³áíî ãî-
äóâàòè, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — 
Ñåðòèô³êàò âåëèêèé, ç âåëèêîþ 
ïå÷àòêîþ, êîëüîðîâèé, ùîá éîãî 
ìîæíà áóëî â³øàòè íà âñþ ñò³íó. 

ЯК ЗБЕРЕГТИ ПРАВИЛЬНУ 
ПОСТАВУ 

Çàïîá³ãàòè ðîçâèòêó ñêîë³î-
òè÷íî¿ ïîñòàâè ó äèòèíè íàáà-
ãàòî ïðîñò³øå, í³æ ë³êóâàòè ¿¿, 
êàæå ë³êàð. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî 
äîòðèìóâàòèñü ê³ëüêîõ ïðîñòèõ 
ïðàâèë.

Ðþêçàê äèòèíè íå ìàº ïåðåâè-
ùóâàòè 10% ¿¿ âàãè. Òîáòî, ÿêùî 
äèòèíà âàæèòü 30 ê³ëîãðàì³â, 
âîíà íå ìîæå íîñèòè ðþêçàê 
ïîíàä òðè ê³ëîãðàìè.

— Áàòüê³â, ÿê³ ïðèâîäÿòü 
äî ìåíå ä³òîê ç ïåðøèìè ñèìïòî-
ìàìè âèêðèâëåííÿ, ÿ íàéïåðøå 
çàïèòóþ, ÿêà âàãà ðþêçàê³â ÷è 
ïîðòôåë³â ¿õ ä³òåé, — ðîçïîâ³äàº 
ë³êàð. — Çàçâè÷àé ä³òÿì ñêëàäà-
þòü ðþêçàêè âàãîþ 6–7 ê³ëîãðà-
ì³â. Äëÿ òîãî, ùîá íåñòè òàêó 
âàãó, äèòèí³ ïîòð³áíî ç³ãíóòèñÿ. 
Ç öüîãî ïî÷èíàþòüñÿ ïðîáëåìè 
ç õðåáòîì.

Äëÿ çáåðåæåííÿ ïðàâèëüíî¿ ïî-
ñòàâè íàéêðàùå ï³äõîäèòü òâåðäà 
ïîñò³ëü.

— Íå ïîòð³áíî ñòåëèòè äèòè-
í³ ïåðèíè, êëàñòè ¿¿ íà ë³æêî ç 
ïðóæèíàìè ÷è ñ³òêîþ, — êàæå 
ë³êàð. — Öå âñå äëÿ ä³òåé íå ï³ä-
õîäèòü.

Çìåíøèòè ÷àñ çà êîìï’þòåðîì. 
— Êîëè äèòèíà ñèäèòü — ì'ÿçè 

íå ïðàöþþòü, — êàæå ë³êàð. — 
ß çàâæäè ïîð³âíþþ ïîëîæåííÿ 
õðåáòà òà ïîëîæåííÿ íàøî¿ òåëå-
âåæ³. Êîëè âñ³ êàíàòè íàòÿãíóò³ ³ 
çà íèìè ñë³äêóþòü — âîíà ð³âíà. 
Ëèøå óÿâ³òü ñîá³, ÿêùî ìè ¿õ â³ä-
ïóñòèìî, âîíà ç³ãíåòüñÿ.

ЯК ЛІКУЮТЬ ПОРУШЕННЯ 
ßêùî â äèòèíè ïîðóøèëàñü 

ïîñòàâà — ¿é ïîòð³áíî ï³äòðèìà-
òè òîíóñ ì’ÿç³â. Øâèäøå çà âñå, 
öå äîâãîòðèâàëèé ïðîöåñ ³ ÿêùî 
ïåðåñòàòè çàéìàòèñü, âñå ìîæå 
ïîâåðíóòèñÿ.

— Óñå çàëåæèòü â³ä ñòóïåíÿ 
ñêîë³îçó òà â³ä â³êó, — ðîçïîâ³äàº 
ë³êàð. — ßêùî äèòèí³ 10–11 ðî-
ê³â, ìè çàñòîñîâóºìî ñïåö³àëüí³ 
êîðñåòè. Ï³ñëÿ 15–16 ðîê³â — 
íàøå ãîëîâíå çàâäàííÿ çàô³ê-
ñóâàòè òà íå äàòè çá³ëüøóâàòèñü 
ö³é äåôîðìàö³¿ òà çìåíøèòè áîë³. 
Âèð³âíÿòè ¿¿ ìè âæå íå ìîæåìî. 
Ó îñîáëèâî âàæêèõ âèïàäêàõ, 
ñêîë³îç 3–4 ñòóïåíÿ îïåðóþòü.

Â³äõèëåííÿ ó äèòÿ÷³é 
ïîñòàâ³ ìîæíà 
ïîáà÷èòè â äîìàøí³õ 
óìîâàõ. Çâåðòàéòå 
óâàãó íà òå, ÿê äèòèíà 
ñòî¿òü òà ñèäèòü

Лікар Іван Зябченко радить уважно обирати спеціалістів, 
які лікуватимуть дитину. Від цього залежатиме її здоров’я
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кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО 

Людина-невидимка
Трилер, 4.03, поч. о 10.00, 14.15, 21.55
5.03–11.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Їжак Сонік
Анімація
4.03, поч. о 12.00, 15.45
5.03–11.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Мій пес ідіот
Комедія
4.03, поч. о 18.15
5.03–11.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Пухнасті бешкетники
Анімація
4.03, поч. о 10.20, 12.20, 16.40
5.03–11.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Острів фантазій
Жахи
4.03, поч. о 21.55
5.03–11.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Маленькі жінки
Драма, 4.03, поч. о 17.40
5.03–11.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Черкаси
Український військовий екшн
4.03, поч. о 13.50, 20.05
5.03–11.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Проти всіх ворогів: історія Джин Сіберг
Драма
4.03, поч. о 20.10
5.03–11.03, час сеансів за тел. 52–59–78

КІНОТЕАТР РОДИНА
Казки магічного міста. Дерево бажань
Анімація
4.03, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
5.03–11.03, поч. о 10.00

Мої думки тихі
Трагікомедія
4.03, поч. о 16.00

Черкаси
Український військовий екшн
4.03, поч. о 20.00

Стволи Акімбо
Комедійний екшн, 4.03, поч. о 18.10

Уперед
Анімація, 5.03–11.03, поч. о 12.00, 14.00, 16.00

Italian Best Shorts: 
Кохання у вічному місті
Комедія, 5.03–11.03, поч. о 18.00

Емма
Трилер, 5.03–11.03, поч. о 19.50

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Поклик пращурів
Драма, 4.03, поч. о 10.20

Офіцер і шпигун
Драма, 4.03, поч. о 16.30

Їжак Сонік
Анімація, 4.03, поч. о 12.15

Людина-невидимка
Трилер, 4.03, поч. о 14.10, 19.00

Черкаси
Український військовий екшн
4.03, поч. о 21.20

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Хижі пташки
Пригоди, 4.03 поч. о 22.50

Їжак Сонік
Анімація, 4.03–11.03 поч. о 9.00, 10.20, 12.20, 
14.30, 15.10, 16.40, 18.50, 21.00

Острів фантазій
Фантастика, 4.03–11.03 поч. о 12.30, 22.00

Сенсація
Драма, 4.03, поч. об 11.20

Людина-невидимка
Трилер
4.03–11.03, поч. о 10.20, 13.00, 15.40, 18.20, 21.00

Стволи Акімбо
Комедія, 4.03–11.03, поч. о 13.40, 15.50, 18.00

Гретель і Гензель
Жахи, 4.03, поч. о 14.10, 20.30

Поклик пращурів
Драма, 4.03–11.03, поч. о 17.20, 19.40, 22.30

Перекладачі
Трилер, 4.03, поч. о 10.00

Так близько до горизонту
Драма, 4.03, поч. о 17.10

Річард Джуелл
Драма, 4.03–11.03, поч. об 11.50, 23.10

Черкаси
Український військовий екшн
4.03–11.03, поч. о 13.50, 16.10, 18.30, 20.50, 23.10

Правдива історія банди Келлі
Вестерн, 4.03–11.03, поч. об 11.10, 20.10, 23.40

Пухнасті бешкетники
Анімація, 4.03–11.03, поч. о 12.00, 16.10

Проти всіх ворогів: Історія Джин Сіберг
Драма, 4.03–11.03, поч. о 22.10

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
«Адам + Єва = 
Ж…» — прем'єра від 
театру ХуліGUN
8 та 15 березня у Галереї 
ХХІ, вул. Архітектора 
Артинова, 12 а, у те-
атрі ХуліGUN знову 

прем'єра — «Адам + Єва = Ж…» — романтична 
комедія про стосунки чоловіка та жінки від пра-
давніх часів до сьогодення. Правдива історія про 
стосунки. Адам та Єва не могли помилятися!
Початок о 19.00. Вартість квитків: 150 грн. Квит-
ки — в усіх театральних касах міста.

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

«Жениха викликали, 
дівчата?» 
15 березня 
у Вінниці
Найсвіжіша прем’єра з 
неймовірним зірковим 
складом. Іскрометна ко-
медія «Жениха виклика-
ли, дівчата?» 15 березня 

о 19.00 у театрі ім. Садовського!
У головних ролях: Тамара Яценко і Тетяна Шелі-
га, Євгеній Паперний і Дмитро Лалєнков, зірки 
багатьох серіалів та фільмів Олег Коваленко і 
Сергій Кучера.
Нас чекає зворушлива і надзвичайно весела історія, 
яка доведе, що життя можна змінити у будь-якому 
віці. Виявляється, тільки зроби крок — і все буде 
можливим, адже мрії, які здаються нереальними — 
цілком реальні! Споглядаючи за кумедними при-
годами, ви будете сміятися до сліз. А ще — оціните 
чудовий живий сольний спів неймовірного дуету 
Лалєнкова й Паперного та веселі танці, які разюче 
доповнять комедійне дійство.
Квитки — від 180 до 550 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», 
театру Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької 
Вежі. Безкоштовна доставка квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Дванадцята ніч, або Як собі хочете
Комедія від Чернівецького драмтеатру 
ім. Кобилянської, 4.03, поч. о 18.30

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія
5.03, поч. о 18.30
Якщо ви втомилися від драм і суєти і вам до душі 
легка французька комедія, то театр не помилився 
у своєму виборі — п’єсі Марка Камолетті «Happy 
Birthday» (класичний приклад комедії положень 
на межі фарсу), яку режисер-постановник 
н. а.України Таїса Славінська перетворила 
на спектакль «Bon appеtit, або Гарнір по-
французьки». Хтось позаздрить французам, які 
вміють настільки просто, не мудруючи лукаво 
ставитися до своєї аморальності і так віртуозно 
вивертатися із найслизькіших ситуацій. А, може, 
хтось і себе впізнає в тому, що діється на сцені? 
Перевіримо?

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

Я б тобі небо прихилив…
Мала сцена. драма
5.03, поч. о 19.00
(режисер Оксана Бандура, сценограф Лілія Задо-
янчук, балетмейстер — Діана Калакай)
Психологічна, з новаторським трактуванням драма 
наповнена стражданням та пристрастю, пробуджує 
емоції, адже драматург «узяв життя», у якому є 
місце для питань і відповідей… «Хто ми є? Де ми є? 
Плаваєм, поки є сили…»

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

Попелюшка
Казковий мюзикл
7.03, поч. о 12.00

Моя чарівна леді
Мюзикл
7.03, поч. о 18.30

Стережися лева!
Казка для дітей та звірят, їхніх батьків, 
бабусь і дідусів
10.03, поч. о 12.00

Назар Стодоля
Козацька балада
10.03, поч. о 16.00

Сорочинський ярмарок
Мюзикл від Кіровоградського драмтеатру 
ім. Кропивницького
11.03, поч. о 16.00

Бременські музиканти
Казка про дружбу і любов
12.03, поч. о 12.00

Смішні гроші
Комедія для дорослих
12.03, поч. о 18.30

Пригоди в Країні Оз
Лірична клоунада
13.03, поч. о 12.00

Біла ворона
Рок-опера
13.03, поч. о 18.30

Аліса в Країні чудес
Музично-фантастична подорож
14.03, поч. о 12.00

Потрібен брехун
Сатирична комедія
14.03, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», тел. 66-00-60)
Вартість квитків — 50 грн
Кошеня на ім'я Гав
Пригодницька казка
7.03, поч. об 11.00 та 13.00

Лисичка-Сестричка та Вовк-Панібрат
Комедія за мотивами української народної казки
8.03, поч. об 11.00 та 13.00
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ВИСТАВКИ 
Виставка 
Супергероїв 
& Minecraft
До 15 березня в ТЦ 
«Plaza Park» проходить 
фантастична, гранді-
озна і єдина в Україні 
виставка «Всесвіт Су-
пергероїв та Minecraft».

Побачити виставку можна за адресою: вул. 
Келецька, 117 б (ТЦ ШОК) з 10.00 до 20.00. 
Діє акційна система відвідування: дітям до 4-х 
років безкоштовно. 
Тел. для довідок: (096)6503004, (097)6763863, 
(066)4270841.

Музей української марки 
ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української марки 
представлені одні з найцікавіших марок,
деякі з них є лише в одному екземплярі. Є 
марки, вживані в Одесі, радянські марки та
навіть ті, на яких згадано Голодомор. У повній 
колекції пана Олександра є марки, датовані від 
1850 року, гашені в різних українських містах. 
Найстаріший конверт з
поштовим штемпелем датований 1830 роком. 
До слова, є також марка з нині
білоруського міста Гомель, погашена українським 
тризубом. Музей української марки ім. Якова 
Балабана можна відвідати щодня, крім 
понеділка, з 10-ї до 18-ї години. Школярам та 
студентам вхід безкоштовний. Також у музеї 
можна придбати
сувенірні марки та листівки. Відвідати музей 
можна за адресою: вул. Соборна, 26.
Телефон для довідок (099)534–30–20.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі 
ТРЦ «SkyPark». Малюкам і дорослим тут 
пропонують побачити на власні очі та зрозуміти 
закони природи, поринути у світ популярної 
техніки та поекспериментувати самому. 
Територія музею — більше 1000 квадратних 
метрів. Тут представлені понад 150 експонатів 
для виконання дослідів. «Музей науки» — 
цікаве місце для дітей, підлітків і дорослих! Тут 
також можна перекусити в тематичному кафе 
та придбати цікаві інтелектуальні розвиваючі 
іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та 
студентів — 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.

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) 
працює унікальний музей, який налічує близько 
5037 моделей транспорту. Аналогів музей 
не має ні в Україні, ні в Європі. Виставка 
унікальна і дуже дорога, розподіляється 
на кілька частин: вантажні, легкові, спеціальні 
автомобілі, автобуси, мотоцикли, військова 
техніка ручної роботи (збірки), а також потужна 
колекція живих двигунів автомобілів, вузлів і 
агрегатів.
Власник колекції Музею моделей транспорту — 
Олександр Вдовиченко. Площа музею складає 
180 квадратних метрів. Окрім експозиційної 
частини у музеї є ще й учбовий клас 
на 26 посадкових місць, потужна тематична 
фільмотека та бібліотека спеціальної літератури 
на п’ять тисяч книг. 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

«Театр кішок Куклачова» у Вінниці!
Легендарний «Театр кішок Куклачова», який 
не має аналогів у світі, їде у Вінницю!
12 березня о 19.00 у Будинку офіцерів, зата-
мувавши подих, ми побачимо неймовірне шоу 
«Дмитро Куклачов. Я-клоун! або КОТОстройка», 
присвячене зіркам світової клоунади: Чарлі Ча-
пліну, Леоніду Єнгібарову і клоуну Грок!
Сповнене добра та радості, нове шоу «Театру 
кішок Куклачова» вразить і дорослих, і діток!
Це буде новий погляд на великі імена крізь при-
зму сучасності і незабутні, захоплюючі трюки з 
наймилішими артистами у світі — кішками!
Приходьте усією родиною та насолоджуйтеся 
шоу, що скорило світ! Японія та усі країни Євро-
пи саме цій виставі аплодували, стоячи!
Квитки — від 200 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», театру 
Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької 
Вежі. Безкоштовна доставка квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Ірина Білик з ювілейним туром у Вінниці
Співачка вирішила відсвяткувати подвійний юві-
лей — 50-річчя та 30 років на сцені.
Грандіозний ювілейний концерт «Ірина Білик — 50!» 
у Вінниці пройде 30 березня о 19.00 у Будинку 
офіцерів. Вперше Ірина Білик готує унікальне кон-
цертне шоу, під час якого виконає пісні, які давно 
не співала, пісні, які ви просили виконати і мріяли 
почути. Концертна програма буде відрізнятися від 
усього, що співачка робила протягом 30 років свого 
творчого життя! Режисером нового концертного 
шоу став чоловік Ірини Білик — Аслан Ахмадов. 
А це 100% гарантії, що сюрпризи для глядачів 
будуть по-справжньому вражаючі!
Квитки — від 300 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», театру 
Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької Вежі. 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63, 
(093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Нерозгадане чудо
13 березня у Вінницькій 
філармонії відбудеться 
вечір українського 
романсу «Нерозгадане 
чудо» на вірші 
неперевершеної Ліни 
Костенко. Незабаром 

(19 березня) святкуватимемо її ювілей — 90-річчя. 
Запрошуємо всіх бажаючих на концерт, впевнені, 
що ви не пожалкуєте про це. Музика, яка 
звучатиме, прилетіла, до нас, мабуть, з тих же 
високих сфер, що і поезія, і злилась із нею. 
Недаремно сама Ліна Костенко, слухаючи її, казала: 
«Я плачу!..» Початок о 18.30, вартість квитків: 
100–250 грн.

Гурт НЕНСІ зі спеці-
альним концертом 
до Міжнародного 
жіночого дня
15 березня 2020 року 
у Будинку офіцерів від-
будеться концерт гурту 
НЕНСІ у Вінниці. Жителям 
міста музиканти везуть 

свою нову весняну програму «Спасибі за любов» 
(Thanks for Love).
Вас чекає потужний заряд неймовірних хітів, 
на яких виросло кілька поколінь слухачів.
Новітні та всенародно улюблені хіти: «Дим сигарет з 
ментолом», «Чистий аркуш», «В шикарному готелі», 
«Чорний кадилак», «Ах, туман-туман», «Як любив 
я тебе» і багато інших!
Концерт відбудеться 15 березня, в Будинку офіце-
рів. Ціна квитків: 170–690 грн.

Ніно Катамадзе 
у Вінниці
11 березня Ніно Ката-
мадзе привезе з собою 
весну і музику.
Це, мабуть, одне з най-
гучніших імен сучасної 
музики. Вона — втілення 

темпераменту, мелодійності, гармонійності і чуттє-
вості. Ніно Катамадзе виступить в Будинку офіце-
рів з великим симфонічним оркестром. Початок 
концерту о 19.00, вартість квитків: 250–950 грн.

«Boney M» 
з концертом
8 Березня, у свято всіх жі-
нок до Вінниці завітає ле-
гендарний гурт «Boney M» 
на чолі з їхньою першою 
вокалісткою Шейлою 
Боннік. 

На концерті шанувальники зможуть почути усі 
найпопулярніші хіти легендарного колективу 
80-х — «Daddy Cool», «Sunny», «Ma Baker», «Rivers 
Of Babylon», «Brown Girl In The Ring» і «Rasputin». 
Початок о 19.00. Вартість квитків: 300–1500 грн.

Єгор і Роксолана 
Грушини з концер-
том «Together»
Зірка української 
неокласики, піаніст-
віртуоз Єгор Грушин з 
новим концертом їде 
у Вінницю. І не сам! А зі 

своєю дружиною — знаменитою віолончелісткою 
Роксоланою Грушиною. Неповторний творчо-сімейний 
дует запрошує усіх вінничан зустріти весну разом 
31 березня о 19.00 у Вінницькій обласній філармонії 
на презентації нового альбому і програми «Together».
«Програма «Together» є однією з найулюбленіших 
як для наших слухачів, так і для нас самих. 
Оскільки ми є партнерами не лише у творчості, 
а й в особистому житті, на концерті можна буде 
відчути підтримку й протиставлення жіночого і 
чоловічого, емоційного і виваженого, гармонійного 
та мелодійного, — розповідають артисти. — 
Ми покажемо, як милозвучно поєднуються і 
доповнюють одне одного королівське звучання 
роялю та оксамитовий тембр віолончелі… 
На концерті прозвучать як нові твори, яких ще 
не чули слухачі, так і наші найкращі композиції».
Приходьте на концерт Єгора і Роксолани Грушини 
відпочити, розслабитись, забутися, відпустити, 
заплющити очі і насолоджуватись надзвичайною 
музикою, яка дійсно стане бальзамом для душі!
Квитки — від 190 до 330 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», 
театру Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької 
Вежі. Безкоштовна доставка квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Концерт гурту 
Cloudless у Вінниці
Гурт Cloudless приїде 
зустрітися з фанами 
у Вінницю.
Концерт відбудеться 
11 квітня в молодіжному 
центрі «Квадрат».
Cloudless представили 

нових учасників 3 місяці тому та одразу ж 
взялися штурмувати нові вершини на нацвідборі, 
на Євробачення. Тоді їхній потужний трек Drown me 
Down розірвав мережу схвальними коментарями та 
став одним з головних хітів конкурсу.
Гурт Cloudless стали популярними завдяки саунд-
треку до серіалу «Школа», пісня — «Між світами», 
та численних українських ТВ-шоу та серіалів 
(«Хата на Тата», «Зважені та Щасливі», «Папаньки», 
«Сидоренки- Сидоренки», «Зустріч Однокласників», 
«Чотири весілля», «Кохання на Виживання» та інші).
Сьогодні Cloudless — це потужна трійця:
— Юра Каналош (учасник вокальних ТВ-шоу «Голос 
країни» та «X-Фактор»)
— Михайло Шатохін
— Антон Панфілов (один із засновників бенду, 
який встиг пограти на барабанах в гурті «Фіолет»). 
Початок о 19.30. Вартість квитків: 120 грн.

Бампер і Сус 25 бе-
резня у Вінниці! 18+
Їхні жарти одразу 
запам'ятовуються, репліки 
розходяться на цитати, 
а живі концерти ніколи 
не забуваються.
Петро Бампер і Сус з но-
вим концертом «Із Ютуба 

з любов’ю» 25 березня о 19.00 у «Зорі».
Знамениті стендапери і хайпові блогери Ютуб 
каналу «BAMPER TV» обіцяють: «Ми йдемо по ваші 
серця. Мийте ноги та приходьте на концерт! Без 
цензури: все, як ви любите!»
На концерті будуть найсмішніші, супергострі жарти 
18+, що будуть смачно приправлені нецензурною 
лексикою, незабутні інтерактиви із залою та фір-
мовий гумор, що близький кожному і охопить всі 
актуальні теми: від «ринку землі», наступу корона-
вірусу і сюрпризів «Укрзалізниці» — до всенародної 
любові до понтів та дієт. Найбільш невимушена 
шалена атмосфера та всеохоплюючий позитив 
гарантовані усім!
Квитки — від 50 до 280 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», 
театру Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької 
Вежі. Безкоштовна доставка квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Jazzforacat у супро-
воді Brass band
25 квітня о 19.00 у об-
ласній філармонії Вінницю 
чекає унікальна музична 
програма гурту Jazzforacat 
у супроводі Brass band.
Музика Jazzforacat — це 
неповторна магічна су-

міш, стенограма емоцій, почуттів і настроїв, лірика, 
що стосується кожного!
Надзвичайний тембр голосу фронтмена гурту Сергія 
Асафатова, що звучить під унікальне поєднання гіта-
ри, кларнету, струнного квартету, перкусії та саксо-
фону, не залишає байдужим нікого. Крім того, обидва 
музиканти є мультиінструменталістами, що надає їхній 
музиці ще більше магії і виділяє з-поміж інших.
Приходьте 25 квітня за особливими емоціями!
Квитки — 130–300 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах філармонії, театру Садовського, 
Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі 
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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Після фінального свистка чем-
піони почали качати «головного 
винуватця» свого успіху — пре-
зидента ФК «Орлівка» Валерія 
Тригубенка.
— У нашій команді грають відомі 
футболісти, які виступали за ві-
нницьку «Ниву» — Олександр Бо-
рячук, Леонід Поліщук, Антон На-
утяк, Віталій Медвідь, Олександр 
Собко. Водночас є й вихованці 
футболу нашого району — Олег 
Черванчук і Тарас Трегубенко. 

Три останніх роки ФК «Орлівка» 
прагнув успішно виступити в об-
ласному футзальному чемпіонаті. 
І, нарешті, це вдалося! — радіє 
Валерій Тригубенко.
Президент ФК «Орлівка» сказав, 
що перед фінальним етапом 
змагань його команда ретель-
но готувалася. Не лише прово-
дила звичайні тренування, але 
й збори. Під час них теплицькі 
футболісти здобули «Кубок Кар-
пат» у Тячеві!

Здобули й «Кубок Карпат» 

Президент клубу — Валерій Три-
губенко.
Головний тренер — Віктор Фос-
новський, тренер — Сергій Та-
расов.
Воротар: Денис Крупник.
Захисники: Володимир Богда-
нов, Василь Видайко, Олександр 

Борячук.
Півзахисники: Сергій Гавриль-
ченко, Костянтин Мазур, Антон 
Наутяк, Леонід Поліщук, Андрій 
Прибила.
Нападники: Віталій Медвідь, 
Олександр Собко, Валерій Три-
губенко, Олег Черванчук.

Чемпіонський склад ФК «Орлівка» 

Бронза з Білорусі 
 Ó ì. Ë³äà (Á³ëîðóñü) â³äáóâ-
ñÿ òðàäèö³éíèé ì³æíàðîäíèé 
òóðí³ð ñåðåä êàäåò³â 2003–
2004 ðð. í. ³ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ 
áîðîòüáè. Ó çìàãàííÿõ âçÿëè 
ó÷àñòü 263 ó÷àñíèêè ç 13 êðà¿í. 
Ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè âè-
ñòóïàâ â³ííè÷àíèí ²âàí ×åðí³-
ãà. Ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ äî 92 êã 
â³í ïîñ³â òðåòº ì³ñöå.

Побили львів’ян 
 Ó ì³ñò³ Ëåâà ô³í³øóâàâ â³ä-
êðèòèé ÷åìï³îíàò Ëüâ³âñüêî¿ 
îáëàñò³ ç òõåêâîíäî (ÂÒÔ) 
ñåðåä þíàê³â òà ä³â÷àò 2009–
2013 ð. í. Âèõîâàíö³ äðóãî¿ 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè âè-
áîðîëè ï’ÿòü íàãîðîä, ñåðåä 
ÿêèõ îäíó çîëîòó. ×åìï³îíîì 
ó âàç³ äî 34 êã ñòàâ Äìèòðî 
Çäàíåâè÷.

Перший етап 
кубка 
 Ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó 
ïðîâåëè ïåðøèé åòàï Êóáêà 
îáëàñò³ ç øàõ³â. ×åìï³îíîì 
ñòàâ â³ííèöüêèé ì³æíàðîä-
íèé ìàéñòåð Ìèêîëà Áîäíàð. 
Ðàçîì ç íèì òð³éêó êðàùèõ 
ñêëàëè êàíäèäàòè â ìàéñòðè 
ñïîðòó Óêðà¿íè Àíäð³é Ãîðî-
áåöü (Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé) ³ 
Ãåîðã³é Ãàëè÷ (Â³ííèöÿ).

«Блискавичні» 
перемоги 
 Òðèâàº ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç 
áàñêåòáîëó ñåðåä æ³íî÷èõ êî-
ìàíä âèùî¿ ë³ãè. «Â³ííèöüê³ 
áëèñêàâêè» âäîìà ïðèéìàëè 
«ÕÀ²» (Õàðê³âñüêà îáëàñòü). 
Ãîñïîäàðêè ìàéäàí÷èêà çäî-
áóëè äâ³ âïåâíåí³ ïåðåìîãè — 
86:58 ³ 62:56.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №9 (1135)
Популярні двоходові задачі на кооперативний мат.

Задача №2533-2536
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2  2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №8 (1478) від 26 лютого 2020 року 
Задача №2529
А) 1. Kpa6! Td5  2. Tb6 Ta5x; В) 1. Cb5! Kpb8  2, Kpc6 Td6x.
Задача №2530
I. 1. Kpg7! Te8  2. Kf7 f6x; II. 1. Kpg8! f6  2. Kf7 Te8x.
Задача №2531
I. 1. Kpb2! Cb3+  2. Kpa1 Ta2x;
II. 1. Kpb4! Td4+  2. Kpa3 Ta4x — правильні мати
Задача №2532
I. 1. Kpe3! Kc5  2. Cf3 Cf2x;
II. 1. Kpg4! Kpf1  2. Kph3 Kf2x — правильні мати з одного поля «f2».

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ó Êðèæîï³ëüñüêîìó ðàéîí-
íîìó áóäèíêó êóëüòóðè ïðîâå-
ëè îáëàñí³ çìàãàííÿ ï³ä íàçâîþ 
«Øàõè — öå êðóòî!» Ãðàëè ó÷í³ 
1–11 êëàñ³â øê³ë ³ âèõîâàíö³ çà-
êëàä³â ïðîôåñ³éíî¿ îñâ³òè.

Ñòàðòóâàëè 84 ó÷àñíèêè ç Êðè-
æîï³ëüñüêîãî, Ï³ùàíñüêîãî, Òî-
ìàøï³ëüñüêîãî ðàéîí³â ³ îáëàñíîãî 
öåíòðó. Ñåðåä íèõ áóëè íå ëèøå 
ïðåäñòàâíèêè ðàéöåíòð³â, àëå é 
ïîíàä äåñÿòêà ñ³ë. Âåëèêà êîìàíäà 

Â³ííèö³, ÿêà ñêëàäàëàñÿ ç 16 ãðàâ-
ö³â, âïåðøå ïðèáóëà íà Êðèæî-
ï³ëüùèíó. Öå áóëà çá³ðíà ñïîð-
òøêîëè ¹ 6 ³ êëóáó «Ðîìàíòèê». 
Ñåðåä øàõîâèõ «ðîìàíòèê³â» âè-
ÿâèëàñÿ íàéìîëîäøà ó÷àñíèöÿ — 
øåñòèð³÷íà Ïîë³íà Êðàñèë³âñüêà.

Òóðí³ð â³äêðèâ Êðèæîï³ëü-
ñüêèé ñåëèùíèé ãîëîâà Îëåê-
ñàíäð Òðåòüÿêîâ. À ïðåäñòàâíèê 
îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ øàõ³â ïðèâ³ç 
ó äàðóíîê êðèæîï³ëü÷àíàì äåñÿòü 
êîìïëåêò³â ô³ãóð òà øàõ³âíèöü ³ 

íàãîðîäèâ ïàðòíåð³â òóðí³ðó ïî-
÷åñíèìè ãðàìîòàìè.

Ì³ñöåâ³ ãðàâö³ äàëè á³é á³ëüø 
äîñâ³ä÷åíèì øàõ³ñòàì ç Â³ííèö³! 
Àëå ÷åìï³îíîì ñòàâ ñàìå ñïîðòñ-
ìåí îáëàñíîãî öåíòðó — 11-ð³÷-
íèé Âëàäèñëàâ Ïþðî, ÿêèé âèãðàâ 
âñ³ ïàðò³¿. Ñð³áíó ìåäàëü çäîáóâ 
³íøèé âèõîâàíåöü êëóáó «Ðîìàí-
òèê» Íàçàð Ãðèãîðåíêî. Íà òðå-
òüîìó ì³ñö³ — Äàí³åëü Ôàðåíþê 
(ñ. Äìèòðàøê³âêà Ï³ùàíñüêîãî ðà-
éîíó). Ñåðåä ä³â÷àò òð³éêó êðàùèõ 

ñêëàëè Îëåíà Ìîðäâàíþê (ñ. Ñî-
êîë³âêà, Êðèæîï³ëüñüêèé ðàéîí), 
Â³êòîð³ÿ Øâåöü (Â³ííèöÿ) ³ Îëåê-
ñàíäðà Ìîðäâàíþê (ñ. Ñîêîë³âêà). 
Îêðåìî â³äçíà÷èëè êðàùèõ ñåðåä 
ó÷àñíèê³â Êðèæîï³ëüñüêîãî ðàéî-
íó òà ó÷í³â ïðîôåñ³éíî-òåõí³÷íèõ 
çàêëàä³â. À òàêîæ ³íøèõ ñïîðòñ-
ìåí³â, ÿê³ ïîñ³ëè âèñîê³ ì³ñöÿ. Çà-
ãàëîì íàãîðîäèëè áëèçüêî ïîëî-
âèíè ãðàâö³â. Ïðèçåðè îòðèìàëè 
ïîäàðóíêè ³ ãðîøîâ³ âèíàãîðîäè 
â³ä ñïîíñîð³â.

«Шахові романтики» перемогли у Крижополі

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ñåíñàö³éíî çàâåðøèâñÿ ÷åì-
ï³îíàò îáëàñò³ ç ôóòçàëó. ÔÊ 
«Îðë³âêà» (Òåïëèöüêèé ðàéîí), 
ÿêèé âïåðøå âèñòóïàâ ó ô³íàëü-
íîìó åòàï³, ñïðîì³ãñÿ îäðàçó ä³ñ-
òàòèñÿ âåðøèíè ³ ï³äêîðèòè ¿¿.

РОЗГРОМ У ПОЄДИНКУ 
ЗА БРОНЗУ 

×åìï³îíàò, ÿêèé ïðîâîäèëà îá-
ëàñíà ôåäåðàö³ÿ ôóòáîëó, òðèâàâ 
ó ÷îòèðè åòàïè. Äî îñòàííüîãî ç 
íèõ ä³éøëè ø³ñòü íàéñèëüí³øèõ 
êîëåêòèâ³â. Ó÷àñíèêè áóëè ðîç-
áèò³ íà äâ³ ãðóïè.

Ó ïîºäèíêó çà áðîíçîâ³ íàãî-
ðîäè îñîáëèâî¿ áîðîòüáè íå âè-
éøëî: êîìàíäà «Âîëüòàæ ãðóï» 
(Òîìàøï³ëüñüêèé ðàéîí) ðîç-
ãðîìèëà «Ñîê³ë» (Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêèé) — 8:2.

Òðåíåð «Ñîêîëà» ªâãåí³é 
Øïàðê³é ðîçïîâ³â, ùî â éîãî 
êîìàíä³ ãðàþòü âåòåðàíè ôóò-
áîëó, ìàéæå âñ³ì — çà 30 ðîê³â.

— Ìè çáèðàºìîñÿ òðè÷³ 
íà òèæäåíü, òðåíóºìîñÿ äëÿ ñåáå. 
Â îáëàñíîìó ÷åìï³îíàò³ âèð³øè-

ëè âçÿòè ó÷àñòü, àáè ïåðåâ³ðè-
òè ñâî¿ ñèëè. Îñîáëèâèõ çàäà÷ 
íå ñòàâèëè, — ðîçïîâ³â ªâãåí³é 
Øïàðê³é.

КОЛИШНІ НИВІВЦІ 
НА МАЙДАНЧИКУ 

Ôàâîðèòîì ô³íàëüíîãî ïî-
ºäèíêó áóâ íåîäíîðàçîâèé ïå-
ðåìîæåöü îáëàñíèõ ôóòçàëüíèõ 
çìàãàíü «ßñêî» (Â³ííèöÿ). Ó éîãî 
ñêëàä³ âèä³ëÿâñÿ êîëèøí³é ïðîôå-
ñ³îíàëüíèé ãðàâåöü Àíäð³é Çàâî-
äÿí. Â³í íèí³ ïðàöþº äèðåêòîðîì 
ñïîðòøêîëè Â³ííèöüêîãî ðàéîíó, 
àëå âîäíî÷àñ ïðîäîâæóº ç óñï³õîì 
âèõîäèòè íà ìàéäàí÷èê íà àìà-
òîðñüêîìó ð³âí³. Àëå é çà ÔÊ 
«Îðë³âêà» íèí³ âèñòóïàþòü êî-
ëèøí³ ãðàâö³ ïðîôåñ³éíî¿ «Íèâè».

Ðàõóíîê â³äêðèëè ãîñïîäàð³ 
ìàéäàí÷èêà. Ïðîòÿãîì íàñòóïíèõ 
ê³ëüêîõ õâèëèí ñóïåðíèêè îá-
ì³íÿëèñÿ çàáèòèìè ãîëàìè. Àëå 
íà ïåðåðâó êîìàíäè ï³øëè âæå 
çà ð³âíîãî ðàõóíêó — 2:2.

ІГРОВІ «ГОЙДАЛКИ» 
Äðóãèé òàéì áóâ íàïîâíåíèé 

íå ëèøå ö³êàâèìè ôóòáîëüíèìè 

КОМАНДА З МАЛЕНЬКОГО 
СЕЛА ПЕРЕМОГЛА У ФІНАЛІ

Фінальний поєдинок пройшов у рівній боротьбі

Футзал  Команда з Теплицького району 
виграла аматорський чемпіонат області, 
здолавши у фіналі вінничан. Тепер прагне 
перемогти в змаганнях з великого футболу

êîìá³íàö³ÿìè ³ àòàêàìè, àëå é ñè-
ëîâîþ áîðîòüáîþ. Í³õòî íå õîò³â 
ïîñòóïàòèñÿ, òîìó àðá³òðó íåð³ä-
êî äîâîäèëîñÿ ô³êñóâàòè ôîëè 
³ çóïèíÿòè ãðó. Òðåíåðè ê³ëüêà 
ðàç³â áðàëè òàéì-àóòè, àáè çà äî-
ïîìîãîþ ñâî¿õ ïîðàä íàïðàâèòè 
ãðó ó íåîáõ³äíå ðóñëî.

Êîëè âæå «Îðë³âêà» âèéøëà 
âïåðåä, «ßñêî» äîêëàâ âñ³õ ñèë, 
àáè âèð³âíÿòè ñòàíîâèùå. ² öå 
âäàëîñÿ ï³ñëÿ íåñïîä³âàíîãî 
ãàðìàòíîãî ïîñòð³ëó ìàéæå 
ç öåíòðó ìàéäàí÷èêà Àíäð³ÿ 
Çàâîäÿíà. Êîëè êîìàíäà ç Òå-
ïëèöüêîãî ðàéîíó â³äíîâèëà 
«ñòàòóñ-êâî» çóñèëëÿìè Êîñòÿí-
òèíà Ìàçóðà, â³ííè÷àíè âäàëèñÿ 
äî â³ä÷àéäóøíîãî ô³íàëüíîãî 
øòóðìó. Â àòàêó ï³øîâ íàâ³òü 
âîðîòàð «ßñêî» Àðòåì Áàð³áàí. 

Àëå á³ëüøå ãîë³â âáîë³âàëüíèêè 
íå ïîáà÷èëè.

Îòæå, 4:3 íà êîðèñòü «Îðë³â-
êè». Ó ô³íàë³ ãîëüîâèé äóáëü â ¿¿ 
ñêëàä³ çðîáèâ Êîñòÿíòèí Ìàçóð, 
ïî îäíîìó ì’ÿ÷ó çàáèëè Îëåê-
ñàíäðè Áîðÿ÷óê ³ Ñîáêî.

ЗА РАХУНОК САМОВІДДАЧІ 
Îëåêñàíäð Áîðÿ÷óê çâåðíóâ 

óâàãó, ùî íà àìàòîðñüêîìó ð³â-
í³ ãðàòè òàê ñàìî ñêëàäíî, ÿê ³ 
â ïðîôåñ³éíîìó ÷åìï³îíàò³.

— Ìè â³ääàëè âñ³ ñèëè çàäëÿ 
äîñÿãíåííÿ ïîòð³áíîãî ðåçóëüòà-
òó, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð Áîðÿ÷óê. 

Êàï³òàí ÔÊ «Îðë³âêà» Àíäð³é 
Ïðèáèëà íàãàäàâ, ùî äâà ðîêè 
òîìó éîãî êîìàíäà çäîáóëà ÷åì-
ï³îíñòâî ó ïåðø³é ë³ç³ ÷åìï³îíàòó 
Â³ííè÷÷èíè ç âåëèêîãî ôóòáîëó.
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— Маємо яскравий приклад 
знищення тоталітарним режи-
мом української родини, — каже 
Петро Войт. — Прадіда Корнія зі 
старшим сином сталіністи зісла-
ли в Сибір, його донька Олексан-
дра змушена була рятуватися від 
Голодомору на Кавказі. Її внучка 
Світлана стала росіянкою, бо на-
родилася у Владикавказі, а те-
пер не може навіть навідатися 

на землю далеких предків.
Світлана за фахом російський 
лінгвіст. Навчалася у Владикавка-
зі, аспірантуру закінчила у Москві, 
потім поїхала на навчання на Тай-
вань. Там залишилася працювати. 
Вийшла заміж за корейця. У них 
народилася донька. Якби їхні 
предки залишилися у своєму селі, 
українська родина збереглася б і 
розрослася на рідній землі.

Сім’ю українців знищив режим 
Територія острова Тайвань, де 
багато років проживає Світлана 
Зарецька, не набагато більша від 
Вінницької області — 36,1 тис. кв. 
км (наша область має 26,4 тис. 
кв. км). За кількістю населення 
різниця разюча: у нас 1,6 млн 
жителів, на Тайвані — 23 міль-
йони.
Усе інше — економіка, інфра-
структура і т. д. — не йде у жодне 

порівняння. У двох містах ост-
рова прокладено метрополітен, 
дороги на Тайвані кращі, ніж 
у Німеччині. Донедавна у сто-
лиці був найвищий у світі хма-
рочос — висота якого 509 метрів. 
І це, звичайно, не всі досягнення 
країни, що має одну з кращих 
економік і рівень життя людей 
на території, що не набагато 
більша від нашої області.

Як наша область, але…

ËÀÉÔ

ОГОЛОШЕННЯ

Робота
Терміново потрібна санітарка в 
приватний медичний центр в опер.
блок. (068) 622-44-67

10 вантажників від 8000грн, 15 
сортувальниць від 10000. Немирів.  
Безкошт.житло. (068) 692-46-54, 
Олександр 

8 формувальниць (від 6000 грн) на 
Немирів.цегельний завод. Надаємо 
безкошт. житло. (068) 692-46-54, 
Олександр

Sort date: 03.03.2020, №9/2020

Закуплять 
10 автобусів 
 Äåïóòàòè ì³ñüêðàäè 
28 ëþòîãî íà ñåñ³¿ ïîãîäèëè 
ïðîåêò ð³øåííÿ ïðî âèä³-
ëåííÿ ãðîøåé íà çàêóï³âëþ 
àâòîáóñ³â. À ñàìå 10 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü äëÿ «Â³ííèöüêî¿ 
òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿», ÿêà 
âèòðàòèòü ¿õ íà çàêóï³âëþ 
10 àâòîáóñ³â. 
— Öå áóäóòü âåëèêîãàáà-
ðèòí³ àâòîáóñè, äîâæèíîþ 
12 ìåòð³â òà ïàñàæèðîì³ñò-
ê³ñòþ ïîíàä 80 ì³ñöü, — 
êàæå çàñòóïíèê äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòó åíåðãåòèêè, 
òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó Â³-
òàë³é Ïîðè÷óê.
Íîâ³ àâòîáóñè âèïóñòÿòü 
íà ìàðøðóòè äî íîâîïðè-
ºäíàíèõ òåðèòîð³é — öå ò³ 
âóëèö³, ÿê³ ïðèºäíàëè äî Â³-
ííèö³ ó 2015-ìó ðîö³.

Про телефони 
довіри 
 Ìîâà éäå ïðî ë³í³þ íî-
âîãî ïîë³öåéñüêîãî ï³äðîç-
ä³ëó — ñòðàòåã³÷íèõ ðîçñë³-
äóâàíü.
— Äëÿ îïåðàòèâíîãî ðå-
àãóâàííÿ òà ïðèïèíåííÿ 
ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³ â 
êîæíîìó îáëàñíîìó óïðàâ-
ë³íí³ çàïðàöþâàëè «òåëå-
ôîíè äîâ³ðè», — êàæóòü ó 
ïîë³ö³¿. — Â³äòàê ãðîìàäÿíè, 
ÿê³ ìàþòü ³íôîðìàö³þ ïðî 
ïðàâîïîðóøåííÿ, ìîæóòü 
çâåðòàòèñÿ íà «102» àáî íà 
«òåëåôîíè äîâ³ðè».
Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ä³º 
íàñòóïíèé íîìåð «òåëåôîíó 
äîâ³ðè»: +38 (097) 264-55-60.
Íà öüîìó íîìåð³ ïðèéìà-
þòü ³íôîðìàö³þ, ùî ñòîñó-
ºòüñÿ çëî÷èí³â: íåçàêîííå 
âèêîðèñòàííÿ íàäð, îá³ãó 
äåðåâèíè, ïàëüíîãî, ñïèðòó, 
òþòþíó, ë³êåðî-ãîð³ë÷à-
íî¿ ïðîäóêö³¿ òà ãðàëüíîãî 
á³çíåñó.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ç³ Ñâ³òëàíîþ 
Çàðåöüêîþ æóðíà-
ë³ñòà RIA ïîçíàéî-
ìèâ Ïåòðî Âîéò ç 

Ëàäèæèíà. Â³í àêòèâ³ñò, ïîåò, 
ó÷àñíèê ë³òåðàòóðíî¿ ñòóä³¿. Ïàí 
Ïåòðî çâåðíóâ óâàãó ó Ôåéñáó-
ö³, ùî æ³íêà ç äàëåêîãî îñòðîâà 
ó Òèõîìó îêåàí³ øóêàº ðîäè÷³â 
ç ñåëà Ïîá³ðêà. «Öå æ ìîº ð³äíå 
ñåëî!» — ïîäóìàâ â³í. Îäðàçó íà-
ïèñàâ íåçíàéîìö³. Ðîçïîâ³â, ùî 
ñåðåä òèõ, êîãî âîíà çãàäóâàëà, 
º éîãî äðóç³, çíàéîì³. Äîïîì³ã 
íàëàãîäèòè êîíòàêòè. Ç äåêèì 
Çàðåöüêà óæå ëèñòóºòüñÿ, îáì³-
íþºòüñÿ ³íôîðìàö³þ.

Ó Ïîá³ðö³ íàðîäèëàñÿ ³ ïðîæè-
âàëà ¿¿ áàáóñÿ ïî ìàìèí³é ë³í³¿. 
ßê æå õî÷åòüñÿ æ³íö³ ç äàëåêîãî 
Òàéâàíþ ïðîéòèñÿ ñòåæêàìè ³ 
âóëèöÿìè, äå õîäèëà ¿¿ áàáóñÿ! 
Ïðî öå âîíà íàïèñàëà â ëèñò³.

«Ó ìåíå îäíà äèòèíà, äîíü-
êà, — ïîâ³äîìèëà Çàðåöüêà. — 
Ó ñòàðøî¿ ñåñòðè ä³òåé íåìàº. 
Äóæå õî÷åòüñÿ, ùîá ªëèçàâåòà, 
òàê çâàòè äîíüêó, çíàëà ³ñòîð³þ 
ñâî¿õ äàëåêèõ ïðåäê³â. Ó ìîëî-
äîñò³ ìè ìàëî óâàãè ïðèä³ëÿºìî 
äåðåâó ñâîãî ðîäó. Òåïåð ÷³ïëÿ-
þñÿ çà êîæåí ôàêò, ïðî ÿêèé 
âäàºòüñÿ ä³çíàòèñÿ. Øóêàþ ³ 
ïèøó ïðî âñ³õ ð³äíèõ, ïðî êîãî 
âäàºòüñÿ ùî-íåáóäü ä³çíàòèñÿ. 
Äÿêóþ çåìëÿêàì ìîº¿ áàáóñ³, 
ÿê³ äîïîìàãàþòü ìåí³ â öüîìó.

Ñâ³òëàíà çãàäóº ïðî ñâîþ òðîþ-

ð³äíó ïëåì³ííèöþ Ñâ³òëàíó Ãàë³é 
ç ðîäó Ãîëóíö³â, ÿêà äîïîìîãëà 
¿é çàïîâíèòè äåÿê³ ïðîá³ëè ó á³î-
ãðàô³¿ ðîäó. Ïèøå, ùî ³ç çàäîâî-
ëåííÿì ÷èòàº ðîçïîâ³ä³ ïðî ñåëî 
ïîåòà Ïåòðà Âîéòà. Ïðîñèòü éîãî 
íàäñèëàòè ñâî¿ òâîðè. Ï³äïèñàëà-
ñÿ íà ãðóïó «Ïîá³ðêà» ó Ôåéñáóö³ 
³ ç íå¿ ä³çíàºòüñÿ ïðî òå, ÷èì íèí³ 
æèâóòü îäíîñåëüö³ ¿¿ ð³äí³.

Ïèøå, ùî ùàñëèâà òèì, ùî 
áàáóñÿ áåðåæíî çáåð³ãàëà ôîòî 
ð³äí³. Íèí³ äëÿ íå¿ ö³ ñâ³òëèíè — 
ñïðàâæíÿ ðîçê³ø: íà íèõ ¿¿ äàëåê³ 
ïðåäêè ïåðåâàæíî âáðàí³ ó íà-
ö³îíàëüíèé îäÿã.

Ï³ä ÷àñ Ãîëîäîìîðó ó 30-ò³ 
ðîêè áàáóñÿ Çàðåöüêî¿ — Îëåê-
ñàíäðà Ãîëóíåöü çàëèøèëà ñåëî ç 
íàä³ºþ âðÿòóâàòèñÿ â³ä ãîëîäíî¿ 
ñìåðò³. Äîëÿ çàêèíóëà ¿¿ äàëåêî 
â³ä ð³äíî¿ äîì³âêè. Æ³íêà îïè-
íèëàñÿ íà Êàâêàç³. Òàì íàðîäèëà 
äîíüêó Êàòåðèíó. Ï³ñëÿ çàì³ææÿ 
ó Êàòåðèíè íà ñâ³ò ç’ÿâèëîñÿ äâ³ 
äîíüêè. Îäíà ç ÿêèõ — Ñâ³òëàíà 
Çàðåöüêà, 1969 ðîêó íàðîäæåííÿ.

«Áàáóñÿ áàãàòî ðîçïîâ³äàëà ïðî 
ñâîþ ð³äíþ, ïðî ñåëî, — ïèøå 
ïàí³ Ñâ³òëàíà. — Ñëóõàëà ¿õ ó äè-
òèíñòâ³ — ïàì’ÿòàþ äîòåïåð. Ä³-

ЖІНКА З ОСТРОВА МРІЄ 
ПОБУВАТИ В ЛАДИЖИНІ 
Історія знищення роду  Світлана 
Зарецька проживає на острові 
Тайвань. Працює викладачем одного 
з університетів. Має заповітну мрію — 
побувати на Вінниччині. Торік готувалася 
до поїздки в Україну — спочатку у Дніпро 
на наукову конференцію, звідти — 
до Ладижина. Однак їй відмовили. Її 
історія — приклад того, як тоталітарний 
режим знищив українську родину

äóñÿ Êîðí³ÿ Ãîëóíöÿ, ìàìèíî-
ãî òàòà, ðîçêóðêóëèëè ³ ç³ñëàëè 
â Ñèá³ð. Ðàçîì ç³ ñòàðøèì ñèíîì 
Ïàâëîì. Òàê â³í ³ ïîìåð äàëåêî 
â³ä ð³äíîãî äîìó. Ñèí îäðóæèâñÿ 
ó Ñèá³ðó. Àëå ÷åðåç áàãàòî ðîê³â 
ïîâåðíóâñÿ â ñåëî. Òóò çíàéøîâ 
â³÷íèé ñïî÷èíîê».

— Ì³é äðóãèé ä³äóñü Àíàòîë³é 
Çàðåöüêèé òàêîæ óêðà¿íåöü, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ñâ³òëàíà. — Â³í 
ðîäîì ç Íîâîãðàä-Âîëèíñüêîãî 
Æèòîìèðñüêî¿ îáëàñò³. Â³ä íüîãî 
çàëèøèëàñÿ àâòîá³îãðàô³ÿ. Äîêó-
ìåíò äëÿ ìåíå — íà âàãó çîëîòà. 
Ç íüîãî ä³çíàëàñÿ, ùî áàòüêè ä³-
äóñÿ íàðîäèëèñÿ â ì³ñò³ ²çÿñëàâ 
Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Çíàéøëà 
ãðóïó ç òàêîþ íàçâîþ ó Ôåéñáóö³. 
Íà æàëü, íèí³ ó ì³ñò³ âæå íåìàº 
ëþäåé ç òàêèì ïð³çâèùåì.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíè-
ö³, âîíà áè òåæ äóæå õîò³ëà 
ïîáóâàòè â ²çÿñëàâ³. Â³äâ³äà-
òè ñòàðå ºâðåéñüêå êëàäîâè-
ùå. ¯¿ ïðàáàáóñÿ, ìàòè ä³äóñÿ, 

çà íàö³îíàëüí³ñòþ ºâðåéêà. 
«ß çàðàç ïîñò³éíî æèâó äóìêàìè 
ïðî ¿õíþ ìàëó áàòüê³âùèíó, — 
ïèøå Ñâ³òëàíà Çàðåöüêà. — Í³áè 
ìàãí³òîì ìàíèòü óêðà¿íñüêà çåìëÿ. 
Ñïîä³âàëàñÿ, ùî ó 2019-ìó âäàñòü-
ñÿ çä³éñíèòè çàäóìàíå — ïîáóâàòè 
â Óêðà¿í³. Ó Äí³ïð³ â³äáóâàëàñÿ 
íàóêîâà êîíôåðåíö³ÿ. Íàä³ñëàëà 
çàÿâêó íà ó÷àñòü ó í³é. Îäíàê ìåí³ 
â³äìîâèëè. Äóìàþ, ùî öå ÷åðåç 
ïîä³¿ íà Ñõîä³ Óêðà¿íè. Àëå æ 
íå ìîÿ âèíà â òîìó, ùî íàðîäè-
ëàñÿ íà Êàâêàç³, òîìó çìóøåíà 
áóëà ñòàòè ðîñ³ÿíêîþ». 

Çàðåöüêà íå ïðèõîâóº ó ëèñ-
òàõ, ùî çàñóäæóº ïîë³òèêó Ðîñ³¿ 
ïî â³äíîøåííþ äî íàøî¿ äåðæà-
âè. Òàê ñàìî, ÿê ³ êîëèøí³ ä³¿ êî-
ìóí³ñòè÷íîãî ðåæèìó, ÿêèé îä-
íèõ Ãîëóíö³â çíèùèâ çàñëàííÿì, 
³íøèì ñêàë³÷èâ äîë³ Ãîëîäîìî-
ðîì. Òåïåð ïîòåðïàþòü ïðåä-
ñòàâíèêè òðåòüîãî ³ ÷åòâåðòîãî 
ïîêîë³íü — íå ìîæóòü ïîáóâàòè 
íà çåìë³ ñâîº¿ ðîäèíè.

Світлана Зарецька: «На Тайвані існує неписане 
правило — кожен пишається своїм фото на фоні 
могутнього символу — Дракона»

«×îìó òàê ìàíèòü 
äî ñåáå óêðà¿íñüêå 
ñåëî, äå ÿ í³êîëè-í³êîëè 
íå áóâàëà? Ìàáóòü 
òîìó, ùî â ìåí³ òå÷å 
óêðà¿íñüêà êðîâ»
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«Фестивальний»ПО ГОРИЗОНТАЛІ 
4. Село, у якому проходив фестиваль «Живий вогонь» 
у 2019 році. 7. Головний інструмент, який звучить під час 
фестивалю «Музика у монастирських мурах». 10. Прізвище 
відомого українського письменника у назві фестивалю су-
часного мистецтва. 14. Місяць, у якому зазвичай проводять 
Міжнародний музичний фестиваль ім. П. І. Чайковського та 
Н. Ф. фон Мекк. 16. Вид сценічного мистецтва, якому при-
свячений грандіозний фестиваль, що проводять щороку 
у Тульчині. 17. Силач, постійний гість фестивалю силових 
видів спорту «Strong Games». 18. Назва екологічного фес-
тивалю, що проходив у Вінниці. 19. Головний «герой» фес-
тивалю VinBookFest. 22. Гра, у яку грали діти на фестивалі 
«Золота молодь». 23. Фолк-рок фестиваль, який проводять 
у селі Печера Тульчинського району. 24. Місто, де прохо-
дить фестиваль стильної музики «БарРокКо». 26. Головний 
предмет на щорічному фестивалі «Великоднє диво».

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Назва мотофестивалю, який проводять зазвичай у трав-
ні. 2. Фестиваль польової кухні влаштовують у Вінниці 
на честь загиблого воїна в АТО, польового кухаря. Його 
ім'я — Тарас. А прізвище? 3. Один з видів мистецтва, якому 
присвячений фестиваль «Острів Європа». 5. Напій, якому 
присвячений вінницький фестиваль «Боже ллє». 6. Щороку 
гумористи з’їжджаються у Калинівку та Хомутинці на фес-
тиваль сатири і гумору. Прізвище людини, якій він при-
свячений. 8. Православне свято, у день якого в Калинівці 
проводиться «POKROVA FEST». 9. Щорічний фестиваль 
позашкілля, дитячого оздоровлення, розваг. 11. Фестиваль 
«ТЕРИТОРІЯ SUN» проходив на території колишнього 
дитячого санаторію на Старому Місті, який носив ім'я цього 
письменника. 12. Село у Вінницькому районі, де проходив 
перший фестиваль ремесел «Дунстан». 13. Місто, де 
у 2019 році провели перший фестиваль «Від Щедрика 
до Carol of the bells». 15. Минулого року в Тиврові провели 
перший фестиваль картоплі. Його назва. 20. Головна страва 
на фестивалі «Диво з горнятка» у Тиманівці Тульчинського 
району. 21. Село у Козятинському районі, де проходить 
фестиваль «Гей, Соколи!». 25. Музичний стиль, якому при-
свячений фестиваль, що триває три дні у вересні. 

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
4. Якушинці 7. орган 10. Гоголь 
14. травень 16. опера 17. Вірастюк 18. 
Діли 19. книжка 22. шахи 23. Млиноманія 
24. Бар 26. писанка

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Загул 2. Сич 3. література 5. вино 6. 
Руданський 8. Покрова 9. Розвивайлик 11. 
Коцюбинський 12. Стадниця 13. Тульчин 15. 
картопляфест 20. каша 21. Махнівка 25. джаз

ВІДПОВІДІ:
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ОВЕН 
Часто буває, що наше життя 
багатше і більш несподіване, 
ніж це уявлялося нам раніше. 
У понеділок не сидіть вдома, 
адже ви можете познайоми-
тися з цікавою людиною. 

ТЕЛЕЦЬ 
У середу романтична зустріч 
може привести вас у захват. 
Однак не варто квапити по-
дії. А ось під час святкового 
застілля в неділю всі пере-
шкоди у взаєминах обіцяють 
зникнути.

БЛИЗНЮКИ 
Між вами панує повна гар-
монія. Так що вас засиплють 
подарунками, комплімента-
ми, ніжними словами, навіть, 
можливо, запропонують руку 
і серце.

РАК 
У любовних стосунках слід 
проявити делікатність, спокій 
і холоднокровність. Якщо 
у вас з'явиться бажання 
відправитися в подорож, 
не сумнівайтеся, вона пода-
рує вам незабутні враження.

ЛЕВ 
Тиждень досить благопо-
лучний в сфері особистого 
життя, за умови, якщо ви 
не будете ревнувати і роз-
дувати з мухи слона. Середа 
і неділя — кращі дні для 
зустрічей і побачень. 

ДІВА 
Від ваших дій на початку тиж-
ня залежить ваше майбутнє. 
Не відкладайте важливе 
рішення, якщо відчуваєте, 
що його пора приймати. 
Четвер — хороший день для 
розмови по душах. 

ТЕРЕЗИ 
Ви можете зіткнутися з важ-
ким вибором. Що ж, інтуїція 
вас не підводить, ви опини-
лися в любовному трикутнику. 
Перш, ніж кидатися звинува-
ченнями, подумайте, в чому 
причина.

СКОРПІОН 
Вас чекає цілий феєрверк по-
чуттів, побачень і задоволень. 
Насолоджуйтесь! І не забудь-
те віддячити того, хто дарує 
вам своє кохання.

СТРІЛЕЦЬ 
Зверніть увагу на своє осо-
бисте життя. Врахуйте, ваша 
постійна зайнятість загрожує 
серйозно ускладнити стосун-
ки з коханою людиною.

КОЗЕРІГ 
Якщо вам дорога коха-
на людина, постарайтеся 
зберегти все те хороше, чого 
ви досягли. У четвер і неділю 
не переборщіть з екстрава-
гантністю в поведінці. У субо-
ту вас чекають спокуси.

ВОДОЛІЙ 
У вас з'явиться шанс поми-
ритися з коханою людиною, 
якщо ви до цього посварили-
ся. Не варто показувати егоїзм 
і упертість, шукайте компроміс.

РИБИ 
Самотність виявиться вашим 
другом і союзником, тому 
не бійтеся її. У суботу можуть 
збутися ваші заповітні мрії, 
тільки не налякайте кохану 
людину міццю своїх почуттів.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 4-10 БЕРЕЗНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ 

— 8 Березня — це приголом-
шлива індульгенція для чоло-
віків, робити що хочеш про-
тягом року. Грішив весь рік 
перед своєю коханою жінкою? 
За один день можна все надо-
лужити! А якщо говорити сер-

йозно, то дуже добре, що такі свята присутні. 
У нашому суспільстві вони поки що, на жаль, 

важливі і потрібні. Я кажу «на жаль», тому 
що дівчата деяких інших країн вже встигли 
зрозуміти, що для того, щоб відчувати себе 
жіночною, приймати подарунки, отримува-
ти компліменти, зовсім необов'язково чекати 
якогось конкретного дня. Просто можна пово-
дити себе таким чином, щоб чоловіки більше 
звертали увагу, залицялися.
Тому 8 Березня — це свого роду нагадування 
нашим дорогим і улюбленим жінкам, що вони 

перш за все жінки, що можна бути слабкою 
(хоча б здаватися такою час від часу), що мож-
на жити по–іншому, ніж просто проживати сце-
нарій тяглової коняки. Можливо, настане той 
день, коли необхідності в таких нагадуваннях 
не буде, і наші жінки будуть радуватися со-
бою, своїм хорошим настроєм кожен день. 
І звернуть вони тоді увагу на те, що чоловіки 
теж можуть змінитися і бути такими, як на 8 Бе-
резня, цілий рік.

Коментар експерта

×îìó òàê? Óÿâ³ìî ñîá³ çâè÷àé-
íèé äåíü æ³íêè — çðàíêó âñòàëà, 
äóø, ñí³äàíîê, ðîáîòà, ââå÷åð³ 
ïðèºìíå ïîáà÷åííÿ, àáî çóñòð³÷ 
ç äðóçÿìè, àáî äîìàøíÿ âå÷åðÿ ç 
êîõàíîþ ëþäèíîþ. Àáî æ ñïðà-
âè, òóðáîòè, ä³òè, äóìêè… Àëå 
òóò ïðèõîäèòü 8 Áåðåçíÿ.

Æ³íêà ââàæàº, ùî öåé äåíü 
íå ïðîñòî ïðèâ³ä çàéâèé ðàç 
ïî÷óòè â³ä îòî÷óþ÷èõ, ÿêà âîíà 
ãàðíà òà íåçð³âíÿííà, îòðèìà-
òè áóêåò êâ³ò³â àáî ìàëåíüêèé 
ïîäàðóíîê (çàçâè÷àé, óñå íàäòî 
íå âèáàãëèâî ó á³ëüøîñò³ æ³íîê). 
Àëå ÷îìóñü ñàìå â öåé äåíü ó áà-
ãàòüîõ æ³íîê ï³äí³ìàºòüñÿ êóïà 
àìá³ö³é, ÿê³ ãîðÿòü âåëè÷åçíèìè 
÷åðâîíèìè ë³òåðàìè íà ëîá³ — 
ìåí³ ñüîãîäí³ ìîæíà âñå, àáî ùå 
º êðàéí³é âèïàäîê — ìåí³ âñ³ 
âèíí³.

А ХТО НЕ ЗГОДЕН, ТОЙ МУДАК 
ßêùî æ³íêà â öåé äåíü õî÷å 

ïîòóñèòè ç ïîäðóãàìè — âîíà ìàº 
ïðàâî. Íàâ³òü äî ðàíêó, ÷îì áè 
é í³? ßêùî âîíà â öåé äåíü ïî-
âí³ñòþ ïåðåñòàíå ðîáèòè ÿê³ñü 
äîìàøí³ ñïðàâè — ìàº ïðàâî. 
Çàõî÷å âèòðàòèòè âñ³ ãðîø³ ³ 
íå äóìàòè ïðî íàñë³äêè — öå 
åëåìåíòàðíî. Ïðîñòî òîìó, ùî 
ñüîãîäí³ ñâÿòî ³ ³ì'ÿ éîìó — äåíü 
æ³íî÷îãî íåïîñëóõó.

Àëå âèíèêàº àäåêâàòíå ïè-
òàííÿ, ÷îìó âîíà âåñü ð³ê ïîâî-
äèòüñÿ ÿê øêîäëèâå ä³â÷èñüêî, 
çàéâèé ðàç ïèñíóòè áî¿òüñÿ. ×îìó 
íå ïðîáóº, ÿêùî íå äåëåãóâàòè, 
òî õî÷à á ðîçïîä³ëÿòè ò³ æ ñàì³ 
äîìàøí³ ñïðàâè? ×îìó íå â³äñòî-

þº ìàòè ìîæëèâ³ñòü ³ ïðàâî ïî-
ñèä³òè ç äðóçÿìè. Ïðîñòî çðîáèòè 
ñîá³ ïðèºìíå, òàì êâ³òè êóïèòè 
àáî ïàðôóìàìè ñåáå ïîáàëóâà-
òè — ÷îìóñü íà öå íåìàº àí³ 
÷àñó, àí³ áàæàííÿ, òà é íå ä³ëî 
öå, áàëóâàòèñÿ. Ùî öå, áîÿãóçò-
âî? Ñòðàõ ÷åðåç íåãàòèâíó îö³íêó 
îòî÷óþ÷èõ? ×è ñòðàõ âòðàòèòè 
ïàðòíåðà, ÷åðåç òàêó íà÷åáòî «ñà-
ìîñò³éí³ñòü» òà «íåïîêîðó»? Òà 
âñå, ùî çàâãîäíî öå ìîæå áóòè, 
³ º. Àæ òóò âåñíà, áåðåçåíü ³ çà-
êîííà ³íäóëüãåíö³ÿ â êàëåíäàð³. 
Òîìó çðèâàº øëþçè.

А ЩО Ж ЧОЛОВІКИ?
Ó ÷îëîâ³ê³â ó öåé äåíü (ÿêùî 

âîíè íå çàê³í÷åí³ öèí³êè) ãîëî-
âà éäå îáåðòîì. Òîìó ùî, îêð³ì 
äðóæèíè/ä³â÷èíè, º ìàìè, áàáóñ³, 
ò³òêè, ñåñòðè, äî÷êè. ² âñ³ì ïî-
òð³áíî ïî áóêåòèêó, áàæàíî îäíà-
êîâîãî — ùîá âñ³ ö³ æ³íêè íå ïî-
ð³âíþâàëè ñòóï³íü ëþáîâ³ ³ óâàãè.

Àëå ÿêùî ïåðåðàõîâàí³ âèùå 
æ³íî÷³ îáëè÷÷ÿ â³ä ðîäè÷à ÷î-
ëîâ³÷î¿ ñòàò³ îñîáëèâî¿   óâàãè 
íå ÷åêàþòü, òàê, ÷èñòî «íå çà-
áóëè ³ òî ðàä³ñòü». Çàêîíí³ ÷è 
íàï³âçàêîíí³ ïîëîâèíêè ïîâí³ 
î÷³êóâàíü.

Êîëè ó ÷îëîâ³êà ïåð³îä ï³äâè-
ùåíîãî ë³á³äî (ñòîñóíêàì íå òàê 
áàãàòî ÷àñó, ñåêñ êëàñíèé, çà-
êîõàí³ñòü, çíîâó æ òàêè) äóìêè 
ïðî ïîäàðóíîê éîãî íå íàäòî 
òóðáóþòü. Õ³áà ùî ïåðåïîâíþº 
áàæàííÿ âðàçèòè, ïîäàðóâàòè ÷èì 
á³ëüøå ³ êðàùå (àëå öå ïîêè ùî). 
Ó äîâãîãðàþ÷èõ ñòîñóíêàõ âæå 
òèñíå íà ïîòèëèöþ «îáÿçàëîâêà».

ДЕНЬ ЖІНОЧОЇ НЕПОКОРИ 
І ЧОЛОВІЧОЇ СПОКУТИ 
Порівняємо?  Є свята, які ми чекаємо 
з нетерпінням і приємним хвилюванням. 
Наприклад, день народження або Новий 
рік (і ті, до пори до часу). Є свята, які 
ми чекаємо з побоюванням, зокрема 
День святого Валентина або 8 Березня. 
З побоюваннями тому, що не знаєш, 
на якому боці барикад опинишся 
в цьому році: радіючих подарункам, чи 
роздратованих відсутністю уваги

ЧОМУ ЦЕ Я ПОВИНЕН 
Äî ðå÷³, ð³âåíü çàëó÷åíîñò³ ÷î-

ëîâ³ê³â â ñòîñóíêè ìîæíà äóæå 
ëåãêî çðîçóì³òè çà éîãî ñòàâëåí-
íÿì äî ñâÿò, ïîäàðóíê³â ³ çîêðå-
ìà äî 8 Áåðåçíÿ. ßêùî ìîëîäèé 
÷îëîâ³ê ïî÷èíàº æàðòóâàòè ç 
ïðèâîäó ïîäàðóíê³â, îòðèìàíèõ 
â äåíü çàõèñíèêà (÷è êîëè òàì 
ùå çà êàëåíäàðåì æ³íêè ÷îëîâ³-
êàì ï³íêè äëÿ ãîë³ííÿ äàðóþòü), 
ÿêùî ãîâîðèòü ùîñü òèïó «æ³íîê 
ïîòð³áíî ëþáèòè çàâæäè, äî ÷îãî 
öå ñâÿòî». Àáî «ãðîøåé íåìàº, 
àëå ÿ ùî-íåáóäü ïðèäóìàþ», àáî 
«ÿ ïîäàðóþ òîá³ ñåáå»… Íó â³òà-
ºìî — âè éîìó âæå òðîõè íà-
áðèäëè. ² çàéâèé ðàç äóòè ãóáè ³ 

îáðàæåíî òÿãíóòè «íó êóïèèè», 
öå ùå îäèí öâÿõ â êðèøêó òðóíè 
âàøèõ ñòîñóíê³â. Òàê ùî îáåðåæ-
í³øå ç öèì. Òà é âçàãàë³, º íåïåðå-
áîðíå ïðàâèëî, òà íàâ³òü çàïîâ³äü 
ïðî ðóêè äàþùîãî, ïàì’ÿòàºòå? 
Îäíèì ñëîâîì, õî÷åòå, ùîá âàì 
äàðóâàëè ïîäàðóíêè — äàðóéòå 
ñàì³. Íå ìîæåòå ñîá³ öüîãî äî-
çâîëèòè — íå òÿãí³òü ç ³íøèõ. Òóò 
äëÿ ïàôîñó, íó ùîá ï³äêð³ïèòè 
òåîð³þ êëàñèêîì, äóæå ï³ä³éäå 
ôðàçà Âîëàíäà Ìàðãàðèò³: «Í³-
êîëè ³ í³÷îãî íå ïðîñ³òü! Í³êîëè ³ 
í³÷îãî, ³ îñîáëèâî ó òèõ, õòî ñèëü-
í³øèé çà âàñ. Ñàì³ çàïðîïîíóþòü 
³ ñàì³ âñå äàäóòü!» (P.S: ßêùî âè 
ö³é ëþäèí³ âàæëèâ³ ³ ïîòð³áí³.) 

ЩО ПОДАРУВАТИ ЖІНЦІ НА 8 БЕРЕЗНЯ
ПОГАНІ ПОДАРУНКИ 
  Дешеві прикраси, біжутерія 

  Продукція з інтим магазину 

  Сувеніри, фоторамки 

  Кухонне начиння 

  Косметика з натяком 
(антицелюлітний крем, крем від 
зморшок) 

  Спиртні напої

БАЖАНІ ПОДАРУНКИ 
І У СКІЛЬКИ ЦЕ ОБІЙДЕТЬСЯ 
  Ювелірні прикраси — від 600 грн 

  Парфуми — від 1000 грн 

  Гроші або сертифікат — від 1000 грн 

  Електроніка, мобільник — від 5000 грн 

  Квіти — від 100 грн 

  Романтична вечеря — від 500 грн 

  М'які іграшки — від 300 грн

СПІРНІ ПОДАРУНКИ
  Абонемент в спортзал 

(підійде, якщо дівчина займається 
спортом і не побачить в цьому натяк 
на недоліки фігури) 

  Похід на культурний захід 
(може стати вдалим подарунком, 
якщо орієнтуватися на інтереси 
жінки) 

  Екстремальний подарунок 
(наприклад, стрибок з парашута, 
якщо ви впевнені, що вона на це піде) 

  Нижня білизна, одяг 
(такий подарунок має сенс вибирати 
тільки з тією, для кого він призначений) 



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
АНДРІЙ ГРАБЕНКО, ФЕРМЕР:

У день 8 Березня хочеться 
привітати всіх жінок.
Але дружина проти.

***
— Він мені пише: «Іра, що 
тобі подарувати на восьме 

березня? Машину чи квартиру?»
— А ти?
— А я — Світлана.

***
Немає нічого більш беззахисного, як мужик, 
що бродить ввечері сьомого березня 
парфумерним відділом.

***
Восьмого березня всі жінки особливо 
ошатні і гарні. А якщо хтось не п'є в це 
свято, той сам і винен. Нехай дивиться 
на звичайних.

***
— Чоловіче, я можу вам чимось допомогти?
— Так, мені потрібен подарунок 
на 8 Березня!
— Вам треба щось дорожче, я вас правильно 
зрозуміла?
— Чому ви так вирішили?
— Ну, це з урахуванням того, що сьогодні 
вже 24-е березня…

Квіти не найбільш практичний подарунок 
на 8 Березня. Постоять кілька днів, а далі 
в смітник. Інша справа — свиняча голова. 
Це і суп, і холодець, і просто красиво.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

Анастасія, 19 років
Приїхала з самого міста Чернігів, щоб підкорити 
вінницькі медіа. Тому обрала у Вінницькому 
державному педагогічному університеті 
спеціальність з журналістики, реклами та 
зв'язків з громадськістю. Захоплююсь 
танцями та кулінарією. Вільний час 
приділяю навчанню і улюбленій роботі. 
Працюю більше 5 років дитячим 
аніматором і розумію, що діти — це 
справа всього мого життя. Маю ціль 
стати успішною та коханою жінкою, 
а своїх цілей я досягаю завжди!

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.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

РЕКЛАМА

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

470036

ОВЕН 
Ваше личное обаяние по-
может вам в решении про-
фессиональных проблем.

ТЕЛЕЦ 
Не распыляйтесь, поставьте 
себе конкретную цель.

БЛИЗНЕЦЫ 
В профессиональной сфере 
вас ждет успех, выгодные 
предложения и дополни-
тельная прибыль.

РАК 
У вас достаточно энергии, 
чтобы добиться поставленных 
профессиональных целей. 

ЛЕВ 
Вы будете склонны слишком 
увлекаться и бросать на-
чатые дела.

ДЕВА 
Стремитесь к самостоятель-
ности в делах и к свободе 
в творчестве.

ВЕСЫ 
На работе отнеситесь 
со вниманием к своим 
обязанностям, не упускайте 
из виду мелочей.

СКОРПИОН 
Вас ждут успех в делах, 
карьерный рост и значи-
тельная прибыль. 

СТРЕЛЕЦ 
Эта неделя будет способ-
ствовать вашей деловой 
активности, реализации 
новых идей и планов. 

КОЗЕРОГ 
Нежелательно начинать что-
то новое, лучше разобраться 
со старыми проблемами.

ВОДОЛЕЙ 
Постарайтесь не перегру-
жать себя работой. Обсто-
ятельства могут оказаться 
сильнее вас. 

РЫБЫ 
Ситуация сейчас способ-
ствует принятию серьезных 
и ответственных решений. 
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