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 Не зважаючи на 
усні домовленості 
з «ПриватБанком», 
сім'ї залишилися 
без житла. 
Виселення 
проводилися в 
кращих традиціях 
бандитських 90-х 
– це коли сила 
переважує закон, 
міліція не діє, а 
журналіста можна 
обікрасти…
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Виселення від «ПриватБанку». Виселення від «ПриватБанку». ²ç ñàìîãî ðàíêó²ç ñàìîãî ðàíêó  â êâàðòèðó óâ³ðâàëîñü â êâàðòèðó óâ³ðâàëîñü 
áëèçüêî 15 ëþäåé. Ä³â÷èíêó-ï³äë³òêà âèñòàâèëè íà ñõîäè áåç âçóòòÿ òà áëèçüêî 15 ëþäåé. Ä³â÷èíêó-ï³äë³òêà âèñòàâèëè íà ñõîäè áåç âçóòòÿ òà 
ïðàêòè÷íî ðîçäÿãíåíó, ïîò³ì âèøòîâõàëè ìàò³ð. Ä³â÷èíêà ïëàêàëà, à ïðàêòè÷íî ðîçäÿãíåíó, ïîò³ì âèøòîâõàëè ìàò³ð. Ä³â÷èíêà ïëàêàëà, à 
«ïðèâàòîâåöü» Ðîìàí (ïðàâîðó÷) áóâ íåâáëàãàííèé«ïðèâàòîâåöü» Ðîìàí (ïðàâîðó÷) áóâ íåâáëàãàííèé

ЖЕРТВИ КРЕДИТІВ
У ВІННИЦІ ПРОЙШЛА СЕРІЯ ВИСЕЛЕНЬ ЗА БОРГИ
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Якщо реформатори називають 
найближчі місяці повним пере-
вантаженням правоохоронної 
системи, то правозахисники 
говорять – 7 листопада може 
початися правовий апокаліп-
сис. Разом із Законом «Про 
міліцію» втрачають чинність 
маса підзаконних актів. І коли 
відміняється закон – зникають 
і повноваження.  
А вінничанка Ірина Сачинська 
вже зараз пересвідчилася, що 
теперішні міліціонери ще до за-

кону про поліцію втратили ба-
жання працювати на повну силу.  
- Я дзвонила в райвідділ пи-
тати, чому мого сина, збитого 
на зупинці колишнім міліціоне-
ром, не приходить опитувати 
слідчий. Сварилася. Казала, що 
буду скарги писати, - розпові-
дає жінка. – А у відповідь на 
це від чергового почула таке: 
«Що ви від нас хочете? Нас все 
одно всіх через тиждень роз-
женуть»…  
Апокаліпсис вже почався?

Працювати вже зараз не всі хочуть

ÍÎÂÈÍÈ

Ваш бізнес під 
прицілом

Íàïåâíå âè âæå ÷óëè ïðî 
“³íòåëåêòóàëüíå ðåéäåðñòâî” 
òà “ïàòåíòíèé òðîë³íã”. Àëå 
ïðè öüîìó íå çàäóìóâàëèñÿ, â 
ÿê³é ì³ð³ öå ìîæå ñòîñóâàòèñÿ 
âàøîãî á³çíåñó. Íà æàëü, âñå 
äîñòàòíüî ñåðéîçíî.

Íà Â³ííè÷÷èí³ âæå â³äîì³ 
ïðèêëàäè,  êîëè ÷åðåç 
ïîä³áí³ ä³¿ ñòîðîíí³õ îñ³á 
àáî êîëèøí³õ êîìïàíüéîí³â 
ï³äïðèºìö³ ïðîñòî âòðà÷àëè 
âëàñíó ñïðàâó (íàïðèêëàä, 
äèâ. R²À ¹ 8 â³ä 19.02.2014, 
ñò. 12).

Ñóòü “³íòåëåêòóàëüíîãî ðåé-
äåðñòâà” ïîëÿãàº â òîìó, ùî 
àáñîëþòíî ñòîðîííÿ îñîáà 
ìîæå íà ñåáå çàðåºñòðóâàòè 
âàøó êîìåðö³éíó íàçâó, 
ô³ðìîâå íàéìåíóâàííÿ àáî ëî-
ãîòèï, ç ÿêèìè âè ïðàöþºòå íà 
ðèíêó, à ïîò³ì âàñ ïîñòàâèòè 
ïåðåä âèáîðîì: àáî ïîâí³ñòþ 
çì³íþâàòè “îáëè÷÷ÿ” âà-
øîãî á³çíåñó”, àáî ïëàòèòè 
“â³äêóïíîãî”.

Ìîæíà, çâè÷àéíî, çâåðíó-
òèñÿ äî ñóäó. Àëå äî çàâåð-
øåííÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè ñóä 
çîáîâ'ÿæå ïðèïèíèòè âè-
êîðèñòàííÿ ñï³ðíî¿ íàçâè/
ëîãîòèïó. ² âè ðîçóì³ºòå, íà 
ÿêèé òåðì³í ìîæíà çàòÿãíóòè 
ðîçãëÿä ñïðàâè…

Ùå îäèí ôåíîìåí íàøèõ 
÷àñ³â - “ïàòåíòíèé òðîë³íã”, 
³íøèìè ñëîâàìè -  îòðèìàííÿ 
îõîðîííèõ, ôàêòè÷íî ìîíî-
ïîëüíèõ íà òåðèòîð³¿ âñ³º¿ 
Óêðà¿íè, äîêóìåíò³â îñîáàìè, 
ÿê³ äî îá'ºêò³â ³íòåëåêòóàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ æîäíîãî ñòîñóíêó 
íå ìàþòü.

Ùî æ ðîáèòè? Îòðèìàòè 
ôàõîâó êîíñóëüòàö³þ ìîæíà ó 
åêñïåðò³â Â³ííèöüêî¿ òîðãîâî-
ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè. Âîíè 
âàì ï³äêàæóòü, ÿê çàõèñòèòè 
³íòåëåêòóàëüíó âëàñí³ñòü. 

ІНША ДУМКА

ПАТЕНТНИЙ ПОВІРЕНИЙ УКРАЇНИ

КА
Ігор Ігор 
ШЕВЧЕНКОШЕВЧЕНКО

ЕКСПЕРТИ RIA ПРО НАЙАКТУАЛЬНІШЕ Що останнім часом вас схвилювало найбільше?

АНДРІЙ ГАЛЬЧИНСЬКИЙ (37), 
ГОЛОВА ФЕДЕРАЦІЇ ДРІФТУ ТА 
ДРАГРЕЙСИНГУ:

— Закінчився черговий чем-
піонат України з дріфтингу, 
який подарував багато вра-
жень, вражаючі перемоги та 
рекорди. Сподіваюся, що на-
ступний вже в 2016 році буде 
не менш вражаючим.

ТЕТЯНА ЧИСТЯКОВА (38), 
КЕРІВНИК ТАНЦЮВАЛЬНОЇ 
СТУДІЇ “БОЛЕРО”:

— Цього тижня відбудеться 
цікавий захід “Вечір арген-
тинського танго”, де кожен 
бажаючий зможе зануритись 
у світ пристрасного танцю. Такі 
вечори будуть проходити 
кожної першої п’ятниці місяця.

ТЕТЯНА СОЛЯР (31), АДВОКАТ:
— Турбує зневіра людей 
у краще майбутнє, що пока-
зала низька явка виборців, і 
внесення змін до законодав-
ства, коли взагалі незрозу-
міло, на краще ці зміни чи 
ні. Набридли експерименти 
влади! Хочеться стабільності 
і розвитку.

ВІТАЛІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ (30), 
ГОЛОВА ГО „РЕВІЗІЯ ВЛАДИ”:
— Українці не цінують свої 
голоси і готові продати їх 
за 200 гривень. Після цього 
щось вимагати від кандидата 
вони вже не вправі. Обраний 
підкупленими людьми депутат 
виконувати свої передвиборні 
обіцянки не зобов’язаний.

ТЕТЯНА ВЛАСЮК (30), 
ВІННИЦЬКА КУЛІНАРНА СОТНЯ:
— Мене дуже засмутили і схви-
лювали обшуки волонтерів 
у Дніпропетровську. Щодо 
Корбана — то одне діло, я з ним 
не знайома. А от підозрювати 
волонтерів “Фонду оборони 
країни” у якихось злочинах — 
просто суцільний жах і абсурд.

ПЕТРО КИРИЛІШИН (54), ГОЛОВА 
ОБЛАСНОЇ СПІЛКИ ВЕТЕРАНІВ 
ВІЙНИ В АФГАНІСТАНІ:

— Я зараз  знаходжуся 
у Львівській області, у міс-
тах і селах бачив, що сто-
ять стенди з фотографіями 
Героїв Небесної сотні. А де 
у нас можна побачити фото 
Воїнів Світла?

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ç íàñòóïíî¿ ñó-
áîòè, 7 ëèñòîïàäà, 
ïî âñ³é êðà¿í³ ïî-

÷èíàþòü ôóíêö³îíóâàòè îðãàíè 
ïîë³ö³¿. Àëå àâòîìàòè÷íîãî çíèê-
íåííÿ ì³ë³ö³îíåð³â íå áóäå. Ïå-
ðåâàíòàæåííÿ ïðàâîîõîðîííî¿ 
ñèñòåìè ðîçòÿãíóòü íà ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â. Òîæ äå-þðå — öå îäíå, 
à ôàêòè÷íî — ñòàðà ñèñòåìà ùå 
ïðàöþâàòèìå é íàñòóïíîãî ðîêó.

«Í³õòî íå ïåðåéäå àâòîìàòè÷-
íî ç ì³ë³ö³¿ â ïîë³ö³þ!» — ïè-
ñàâ ó Ôåéñáóêó ì³í³ñòð ÌÂÑ 
Àðñåí Àâàêîâ, êîëè ïîâ³äîìëÿâ 
ïðî íàáðàííÿ ÷èííîñò³ çàêîíó 
Óêðà¿íè «Ïðî íàö³îíàëüíó ïîë³-
ö³þ” ³ ïîÿñíþâàâ, ùî ì³ë³ö³îíåð 
ìîæå ñòàòè ïîë³öåéñüêèì ò³ëüêè 
íà êîíêóðñí³é îñíîâ³ àáî ï³ñëÿ 

ïåðåàòåñòàö³¿.
Íàòîì³ñòü, ÿê ðîçêàçàëè RIA 

ïðàö³âíèêè îáëàñíîãî óïðàâë³í-
íÿ âíóòð³øí³õ ñïðàâ, ¿ì ïîÿñíèëè 
³íàêøå. Ñêàçàëè, ùî óñ³õ ïåðå-
âîäÿòü â ïîë³ö³þ çà ðàïîðòîì, 
à âæå ïîò³ì «ïðîæåíóòü» ÷åðåç 
ïåðåàòåñòàö³þ.

Àëå ïðîéòè ïåðåâ³ðêó ïðè-
äàòíîñò³ äëÿ ñëóæáè â ïîë³ö³¿ — 
íå îçíà÷àº çàëèøèòèñÿ íà ñòàðî-
ìó ì³ñö³. Øòàòíèõ ðîçêëàä³â ùå 
íåìàº. Òîæ ÷è äëÿ âñ³õ ñüîãîä-
í³øí³õ ì³ë³ö³îíåð³â çíàéäóòüñÿ 
ì³ñöÿ ó ðåôîðìîâàíèõ ï³äðîçä³-
ëàõ — ïðàâîîõîðîíö³ ìó÷àòüñÿ 
ó çäîãàäêàõ.

— Ïðèïóñòèìî, ó â³ää³ë³ äåñÿòü 
ëþäåé, à ïðèéäå «øòàòêà» íà â³-
ñ³ì. Ùî ðîáèòè òèì äâîì, ÿê³ 
ïðîéøëè ïåðåàòåñòàö³þ, à ïîñàäè 
âæå íåìàº? — íå ðîçóì³þòü ñüî-
ãîäí³ ì³ë³ö³îíåðè.

МІЛІЦІЯ ПЕРЕСТАЄ ІСНУВАТИ 
Віджила своє  У суботу набуває 
чинності закон України «Про 
національну поліцію» і де-юре з цього 
дня міліція перестає існувати. Але 
людей у старій формі ще будемо бачити 
не один місяць. У них перехідний період. 
Тим часом правозахисники пророкують 
правовий апокаліпсис

Â óïðàâë³íí³ íà Òåàòðàëüí³é, 
10 çàïëàíóâàëè íà ê³íåöü òèæíÿ 
íàðàäó. Òîä³, ñïîä³âàþòüñÿ ì³ë³-
ö³îíåðè, êåð³âíèêè á³ëüø ÷³òêî 
ðîç’ÿñíÿòü ¿ì ïåðñïåêòèâè.

ПРОЦЕС — ТРИ МІСЯЦІ. À ïîêè 
ùî ñï³âðîá³òíèêàì ñêàçàëè, ùî 
³ç 7 ëèñòîïàäà ïî÷èíàºòüñÿ ïåðå-
õ³äíèé ïåð³îä. Òðèâàòèìå â³í òðè 
ì³ñÿö³. Çà öåé ÷àñ ìàþòü ïðîâåñ-
òè àòåñòàö³¿ ³ êîíêóðñí³ íàáîðè. 
Îêðåì³ ï³äðîçä³ëè àòåñòóâàòèìóòü 
ó Êèºâ³ (ÿêùî ï³äïîðÿäêóâàí-
íÿ Íàöïîë³ö³¿). Äëÿ àòåñòàö³¿ 
á³ëüøîñò³ ïðàö³âíèê³â áóäóòü 
ôîðìóâàòè êîì³ñ³¿ íà ì³ñöÿõ ³ç 
ïðåäñòàâíèêàìè ç ì³í³ñòåðñòâà 
(äëÿ ï³äïîðÿäêîâàíèõ óïðàâë³í-
íþ ÌÂÑ).

— Îäðàçó íàì êàçàëè, ùî 
ñïåðøó ïðèçíà÷àòü êåð³âíèê³â 
ïîë³ö³é, à ïîò³ì óæå áóäå ï³äá³ð 
êàäð³â, — ðîçêàçóº «íå äëÿ ïðå-
ñè» ñï³âðîá³òíèöÿ ì³ñüêî¿ ì³ë³-
ö³¿. — Ïîò³ì ãîâîðèëè, ùî ïðèéäå 
íîâèé øòàòíèé ðîçêëàä íà êîæ-
íèé ï³äðîçä³ë, à ïîò³ì ïðèçíà-
÷àòèìóòü êåð³âíèê³â. Ùî áóäå ³ 
ÿê — í³õòî òî÷íî íå çíàº. ×åñíî 
êàæó÷è, âæå ïåðåñòàëà íåðâóâà-
òè çà ïåðåàòåñòàö³þ. Áóäå òå, ùî 
áóäå.

Àðñåí Àâàêîâ äëÿ çàãàëó ïè-
ñàâ ó Ôåéñáóêó, ùî ïåðåõ³äíèé 
ïåð³îä òðèìàòèìå äîâøå òðüîõ 

ì³ñÿö³â — ùîíàéìåíøå ï³âðî-
êó. À ïîêàçíèêîì ðåôîðìóâàí-
íÿ ï³äðîçä³ëó â îíîâëåíèé ïîë³-
öåéñüêèé ñòàíå íîâà ôîðìà íà ¿¿ 
ïðàö³âíèêàõ.

ПОКАЗНИК — ФОРМА. Ó ïîë³-
öåéñüêó ôîðìó, ÿêà âæå øèºòüñÿ, 
ïåðåîäÿãàòèìóòü óñ³õ ïåðåàòåñòî-
âàíèõ ³ íîâîïðèçíà÷åíèõ ì³ë³ö³-
îíåð³â. Ôîðìåíèé îäÿã äëÿ ä³ëü-
íè÷íèõ, êðèì³íàë³ñò³â, ñë³ä÷èõ, 
îïåðàòèâíèõ ïðàö³âíèê³â â³äð³ç-
íÿºòüñÿ â³ä ôîðìè ïàòðóëüíèõ. 
Äëÿ á³éö³â ñïåöï³äðîçä³ëó ïîë³ö³¿ 
ïåðåäáà÷èëè ñõîæèé äî ïàòðóëü-
íèõ ñòèëü.

«Íîâó ôîðìó ïîë³öåéñüêîãî, 
ÿê ³ íîâ³ ïîñàäîâ³ îêëàäè, áóäóòü 
îòðèìóâàòè ò³ëüêè ðåôîðìîâà-
í³ ï³äðîçä³ëè íîâî¿ ïîë³ö³¿ ³ ò³, 
ùî ïðîéøëè àòåñòàö³þ, — ïèøå 
Àâàêîâ. — Òîìó, ÿêùî ïîáà÷è-
òå íà âóëèö³ ëþäèíó â ñòàð³é 
ôîðì³ ï³ñëÿ 7 ëèñòîïàäà — öå 
çíà÷èòü, ùî àáî éîãî ï³äðîçä³ë 
ùå íå ïðîéøîâ ïðîöåäóðè, àáî 
â³í ñàì ùå íå ïðîéøîâ àòåñòà-
ö³¿. Íå çíà÷èòü, ùî â³í ïîãàíèé. 
Çíà÷èòü, ùî ùå ³äå ïðîöåñ. ² 
íàâïàêè, ïîë³öåéñüêèé ó íîâ³é 
ôîðì³ áóäå ïðåäñòàâëÿòè âæå ðå-
ôîðìîâàíèé ï³äðîçä³ë ì³ë³ö³¿. Öå 
áóäå îçíà÷àòè, ùî â³í ïðîéøîâ 
ïåðåàòåñòàö³þ (àáî çàíîâî ïðè-
çíà÷åíèé ïî êîíêóðñó)».

Хай буде така.
Головне, що цю форму носитимуть нові люди
                                                                     30,95%   
Мене форма поліції взагалі не колише
                                                                28,57%
Така собі… 
Можна було розробити кращий варіант
                                     16,67%   
Подобається дуже!
                                14,29% 
Ні, бо вона схожа на стару міліцейську
                       9,52%  

Вам подобається нова форма 
для поліцейських?

ОпитуванняОпитування
Результаты голосування на сайті vn.20minut.uaРезультаты голосування на сайті vn.20minut.ua

ди
,95%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%%      
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Головний підозрюваний Ан-
дрій — хмельничанин, який 
останнім часом жив з Катериною 
у Вінниці. Він нібито познайомив-
ся з вінничанкою в інернеті, і так 
зав’язав стосунки.
Цього чоловіка буквально днями 
затримали в Києві з підроблени-
ми документами, й він дає свід-
чення. А ще минулого тижня 
на сайті МВС «висів» його роз-
шук зі стопкадрами зйомки ка-
мери спостереження. Збереглося 
фото сектанта тільки на сайтах 
новин, де писали про розшук 
цієї людини.
Також під підозрою опинилася 
19-річна дівчина з села Погоріла 
Вінницької області, з якою Ан-
дрій паралельно зустрічався. Яка 

її роль в історії з ритуалом над 
10-річною дівчинкою, на цій стадії 
слідства не розголошують. А тим 
часом в селі всі думають, що Юля 
потрапила в аварію. Що її підо-
зрюють в злочині і в якому саме — 
односельці не здогадувалися, 
поки не приїхали «Надзвичайні 
новини».
— Були в нас вбивства, були по-
грабування, а такого — не було. 
Якби люди взнали, був би дуже 
великий шок. Шок для села, — ска-
зав журналістам «Надзвичайних 
новин» виконуючий обов’язки 
голови сільради Валерій Гайдук, 
який добре знає родину дівчини 
й дуже сподівається, що її участь 
у моторошному вбивстві дитини 
виявиться неправдою.

Кого підозрюють?

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïðî çàòðèìàí-
íÿ ï³äîçðþâàíèõ 
ó âáèâñòâ³ â³ííè-

÷àíêè ³ ¿¿ 10-ð³÷íî¿ äîíüêè, ùî 
çíèêëè íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ, à ¿õ 
ò³ëà áóëè çíàéäåí³ îêðåìî â ñó-
ñ³äí³õ îáëàñòÿõ, ñòàëî â³äîìî 
29 æîâòíÿ. Àðåøòîâàíîãî â Êèºâ³ 
÷îëîâ³êà íàçèâàþòü ñåêòàíòîì. 
Ñàì â³í êàæå: «ÿ ö³ëèòåëü». Ç 
íèì çàòðèìàëè 19-ð³÷íó ä³â÷èíó. 
ßêà ¿¿ áóëà ðîëü â ìîòîðîøíîìó 
âáèâñòâ³ äèòèíè ³ ¿¿ ìàòåð³ — òà-
ºìíèöÿ ñë³äñòâà.

À íàä ðîçêðèòòÿì öüîãî çëî-
÷èíó ïðàöþâàëà ì³ë³ö³ÿ òðüîõ 
îáëàñòåé — Â³ííèöüêî¿, Õìåëü-
íèöüêî¿ òà Êèºâà. Ïî÷àëîñÿ ðîç-
ñë³äóâàííÿ ç ðîçøóêîâî¿ ñïðàâè, 
â³äêðèòî¿ ó Â³ííèö³ çà çàÿâîþ ðî-

äè÷³â 30-ð³÷íî¿ Êàòåðèíè Îáóõ³â-
ñüêî¿ òà ¿¿ 10-ð³÷íî¿ äî÷êè Àí³.

Öå áóëî íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ. 
Ñïî÷àòêó çíèêëà Êàòåðèíà. Ðî-
äè÷³ çâåðíóëèñÿ â ì³ë³ö³þ ï³çí³-
øå — êîëè âòðàòèëè çâ'ÿçîê ùå 
é ³ç ¿¿ äî÷êîþ. ² êîëè ñòîëè÷í³ 
ïðàâîîõîðîíö³ äîêóìåíòóâàëè 
òðóï æ³íêè áåç ðå÷åé òà äîêó-
ìåíò³â, çíàéäåíèé ç ïðîñòðåëå-
íîþ ãîëîâîþ â ë³ñ³ íà îêîëèö³ 
Êèºâà, ó Â³ííèö³ áóëè ó íåâ³äà-
íí³. ßêáè æ çíàëè, ùî íå ìîæ-
íà â³ääàâàòè äî÷êó Êàòåðèíè ¿¿ 
ñï³âìåøêàíöþ.

À â³í ïðè¿õàâ ç ëåãåíäîþ. Ñêà-
çàâ, ùî Êàòåðèíà ñàìà íå ïðè-
¿õàëà çà äèòèíîþ, áî ÿêðàç çáèðàº 
ðå÷³ äëÿ ¿õíüî¿ ñï³ëüíî¿ ïî¿çäêè 
íà ìîðå, à íå äçâîíèëà, áî âòî-
ïèëà â ð³÷ö³ ìîá³ëüíèé… Ï³ñëÿ 
öüîãî ðîäè÷³ âòðàòèëè çâ’ÿçîê ùå 
é ç Àíåþ.

МАМА І ДОНЬКА СТАЛИ ЖЕРТВАМИ 
СЕКТАНТІВ-ЛЮДОЖЕРІВ 
Розкрили  Окультисти убили 30-річну 
вінничанку та позбавили життя її дочку-
школярку під час ритуалу. Якого? Міліція 
не розголошує. Відомо тільки про двох 
підозрюваних — окультиста і його 19-річну 
спільницю. А журналісти в Києві, куди 
забрали розслідувати справу, розвідали: 
в цій історії мав місце канібалізм

КИНУЛИ В ОЧЕРЕТІ. Ó âåðåñí³ 
â ñîö³àëüíèõ ìåðåæàõ âæå àêòèâ-
íî ðîçñèëàëè ôîòîãðàô³¿ Êàòå-
ðèíè Îáóõ³âñüêî¿ ç ïðîõàííÿì 
äîïîìîãòè ¿¿ çíàéòè. Æ³íêó ðî-
äè÷³ áà÷èëè âîñòàííº 8 ñåðïíÿ, 
à ¿¿ äî÷êó â³ääàëè ñï³âìåøêàíöþ 
Àíäð³þ 11 ñåðïíÿ.

Ìèíóëî äâà ì³ñÿö³ äîòè, ÿê 
ð³äíÿ íàòðàïèëà íà ñþæåò â ïðî-
ãðàì³ «Ñâ³äîê» òà óï³çíàëà Êàòå-
ðèíó â îáëè÷÷³ ìàëüîâàíîãî ôî-
òîðîáîòà. ßê ïîðòðåò ñïåö³àë³ñòè 
â³äòâîðèëè çîâí³øí³ñòü óáèòî¿ ³ 
íà òîé ìîìåíò âæå çàõîðîíåíî¿, 
ÿê íåâï³çíàíèé òðóï, æ³íêè. Ïî-
ïåðåäó åêñãóìàö³ÿ òà ïðîâåäåííÿ 
åêñïåðòèç, àëå îäÿã, â ÿêîìó çíà-
éøëè ï³ä Êèºâîì â³ííè÷àíêó, ¿¿ 
ð³äí³ âæå óï³çíàëè.

Ìèíóëî ùå ê³ëüêà òèæí³â, 
³ äî ðîçñë³äóâàííÿ äîëó÷èëè-
ñÿ õìåëüíèöüê³ ïðàâîîõîðîí-
ö³. 10-ð³÷íó ä³â÷èíêó, òî÷í³øå 
ðåøòêè ò³ëà, çíàéøëè íà ¿õí³é 
òåðèòîð³¿ — íà ïàñîâèù³ á³ëÿ ñåëà 
Çàñëó÷íå Êðàñèë³âñüêîãî ðàéî-
íó. Ñåëÿíèí âèïàäêîâî çíàéøîâ 
ãîëîâó äèòèíè, ì³ë³ö³ÿ — ³íø³ 
÷àñòèíè ò³ëà. Ïîðó÷ ðåøòîê áóëà 
ôóòáîëêà ³ ñï³äíè÷êà, â ÿêèõ 
Àíäð³é çàáèðàâ Àíþ â³ä áàáóñ³ 
ó Â³ííèö³.

Íà÷àëüíèê ðîçøóêó Êðàñè-
ë³âñüêîãî ðàéâ³ää³ëó ì³ë³ö³¿ 
Îëåêñàíäð Êë³ì÷óê, êîëè ïî-
êàçóâàâ æóðíàë³ñòàì ì³ñöå, äå 
êèíóëè ðîç÷ëåíîâàíå ò³ëüöå, 
êàçàâ òàê:

— Çà òîé ÷àñ, ùî ò³ëî ëåæàëî 
òóò, éîãî ìîãëè ç’¿ñòè ñîáàêè.

«Çà òîé ÷àñ» — öå ê³ëüêà òèæ-
í³â. Òî÷íèé ÷àñ é ïðè÷èíó ñìåðò³ 
ä³â÷èíêè ùå ìàþòü âñòàíîâèòè 
åêñïåðòè. À «òóò» — öå â î÷åðåòàõ 
çà 200 ìåòð³â â³ä êðàéíüî¿ õàòè.

— Ìîæå, òàì ê³ò íåæèâèé, 
ìîæå, ñîáàêà íåæèâèé, — òàê 
ïîÿñíèâ ñâî¿ äóìêè ïðî äæåðå-
ëî çàïàõó ÷îëîâ³ê, ÷èÿ õàòà íàé-
áëèæ÷å äî ì³ñöÿ, êóäè êèíóëè 
ðåøòêè ä³â÷èíêè.

ВІННИЧАНКИ — НЕ ЄДИНІ. Ùî-
éíî ïî÷àëè øóêàòè çíèêëèõ â³-
ííè÷àíîê, ¿õí³ ðîäè÷³ ðîçêàçóâà-
ëè, ùî Àíäð³é âòÿãíóâ Êàòåðèíó 
â ÿêóñü ñåêòó. Â³í çàáîðîíÿâ ¿é 
ãàðíî îäÿãàòèñÿ, êîðèñòóâàòèñÿ 
êîñìåòèêîþ, ³íòåðíåòîì. Êð³ì 
òîãî, ÿê ðîçêàçàëà æóðíàë³ñòàì 
ñåñòðà Êàòåðèíè, òà îñòàíí³ì ÷à-
ñîì ïðèéìàëà ÿêèéñü ïðåïàðàò ³ 
ãîâîðèëà, ùî òî â³òàì³íè.

Катерина і Аня можуть бути не єдиними жертвами 
сектантів. Òàê ãîâîðÿòü â ì³ë³ö³¿
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— Âîíà ³íêîëè áóëà íå òå, 
ùî íå â ñîá³, à ÿê â òóìàí³ ÿêî-
ìóñü, — ãîâîðèòü áðàò óáèòî¿.

Òåïåð, ñõîæå íà òå, ùî â³ííè-
÷àíêó ³ ¿¿ äî÷êó ïîçáàâèëè æèòòÿ 
çàðàäè ÿêîãîñü ðèòóàëó. ßêðàç 
â åï³çîä³ âáèâñòâà ä³â÷èíêè ìîæå 
³òè ìîâà ïðî êàí³áàë³çì. Ïðî öå 
ä³çíàëèñÿ ñòîëè÷í³ æóðíàë³ñòè 
ó êè¿âñüêèõ ïðàâîîõîðîíö³â. 
Äîêëàäíèõ êîìåíòàð³â ïðî öþ 
ñïðàâó îô³ö³éíî íå äàþòü, ùîá 
íå çàøêîäèòè ñë³äñòâó.

Ñïðàâà ðîçñë³äóºòüñÿ â Êèº-
â³ ï³ä êîíòðîëåì ì³í³ñòåðñòâà. 
Òðèâàþòü ñë³ä÷³ ä³¿. Â³ííèöüê³ 
îïåðàòèâíèêè ò³ëüêè êàæóòü, 
ùî äîïîìàãàþòü ó ðîçñë³äóâàí-
í³, òîìó êîìåíòóâàòè íå âïðàâ³. 
Ðàçîì ç òèì, º ³íôîðìàö³ÿ, ùî 
â³ííè÷àíêè ìîæóòü áóòè íå ºäè-
íèìè æåðòâàìè «ö³ëèòåëÿ».

Òèì ÷àñîì ðîäè÷³ ïåðåæèâà-
þòü, ùî íå ìîæóòü í³ Êàòåðèíó, 
í³ Àíþ ïîõîâàòè çà õðèñòèÿí-
ñüêèìè òðàäèö³ÿìè. Íå â³ääàþòü 
¿õí³õ ò³ë. À â øêîë³, äå á ìàëà 
ñüîãîäí³ ñèä³òè çà ïàðòîþ 10-ð³÷-
íà ä³â÷èíêà, íå êàæóòü ä³òÿì, ùî 
¿¿ íåìàº á³ëüøå. Îäíîêëàñíèêè 
äóìàþòü, ùî ä³â÷èíêà êóäèñü ïî-
¿õàëà ç ìàìîþ ³ ¿¿ äðóãîì. Ïðî öå 
âîíà êàçàëà äðóçÿì ³ äóæå ðàä³-
ëà òàê³é ïåðñïåêòèâ³. Àíÿ ìàëà 
öüîãî íàâ÷àëüíîãî ðîêó ñòàòè 
ó÷åíèöåþ ÷åòâåðòîãî êëàñó.

«Ö³ëèòåëÿ» çàòðèìàëè 
ç ï³äðîáëåíèìè 
äîêóìåíòàìè. Ðàçîì ç 
íèì, ÿê ñï³âó÷àñíèöÿ, 
äàº ñâ³ä÷åííÿ 
19-ð³÷íà ä³â÷èíà

АННА КАТРУК (34), 
ПСИХОЛОГ:

— Захиститися 
від впливу сек-
тантів непросто. 
Діють професі-
онали, які точно 

знають свою ціль. Починається 
вплив з нейтральної бесіди, під 
час якої з’ясовуються важливі 
для жертви потреби і цінності. 
Потім, жонглюючи цінностями, 
маніпулятор досягає своєї мети.
Жертвами найчастіше стають 
незадоволені своїм життям 
люди, невпевнені в собі, які 
не мають достатньої підтримки 
близьких. Дуже часто — це оди-
нокі жінки з дітьми.
Як пручатися? Перестати пере-
кладати відповідальність за своє 
життя на когось іншого. Звернути 
увагу, чи зберігається у вас право 
вибору, чи хтось інший встанов-
лює вам догми життя, і не поспі-

шати зближатися з незнайомими 
людьми.
Треба знати свої сильні сторони 
і опиратися на них та знати слаб-
кості, щоб не дозволяти собою 
маніпулювати. І дуже важли-
во — відслідковувати гіпнотичні 
конструкції.
Наш мозок так влаштований, 
що вірить твердженням, по-
будованим так: А=Б і Б наслі-
док А. Наприклад, «всі мужики 
сво…». Коли в таку конструкцію 
ще й вставити слова «розумієш», 
«знаєш», то мозок сприймає це 
як команду до дії. І маніпулятори 
це добре знають і дуже тонко ви-
користовують. Якщо відслідко-
вувати це — є шанс протистояти. 
Я буду цьому вірити чи не буду? 
Зберігається критика.
Підвищувати рівень усвідомле-
ності та спостережливості — це 
не просто покращити своє життя, 
а інколи і зберегти його.

Як пручатися впливу сектантів

Цей стоп-
кадр з камери 
спостереження 
оприлюднили 
в інформації 
про розшук 

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

та дивіться відео! 
(Має бути встановлена 
програма  QR Reader з 
Андроїд-маркета або 

аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА M.20MINUT.UA
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Ó êâàðòèð³ íà Ôðóíçå çëîä³é 
âè÷èñòèâ óñ³ ãðîø³ äî êîï³éêè. 
Çíàéøîâ ñõîâàíêó äîðîñëèõ ³ 
ïðèáðàâ äî ðóê äð³áí³ êóïþðè, 
ñêëàäåí³ øêîëÿðåì. Ïîòåðï³ëà 
â³ííè÷àíêà Îêñàíà Ãîí÷àðóê 
ä³çíàëàñÿ, ùî òàê³ æ ñë³äè, ÿê 
íà ¿¿ ï³äëîç³, çíàéøëè â êâàðòèð³ 
íà Îñòðîâñüêîãî.

— Öå ñåð³éíèé êâàðòèðíèê 
áóâ, — êàæå æ³íêà. — ß íàâ³òü 
äóìàòè áîþñü, ùî ìîãëî áóòè, 
ÿêáè ñèí ïðèéøîâ ç³ øêîëè äî-
äîìó òðîõè ðàí³øå. ² ïî ãîëîâ³ 
ìîãëè äàòè, ³ ùî çàâãîäíî…

Ñèí Îêñàíè ïðèéøîâ ç³ øêîëè 
ðàí³øå çàïëàíîâàíîãî, áî íå áóëî 
îñòàííüîãî óðîêó. Ïîáà÷èâ â³ä-
êðèò³ äâåð³ ³ îäðàçó ïîäçâîíèâ 
ìàòåð³. Öå áóëî â îá³ä, à Îêñàíà 
ï³øëà ó ñïðàâàõ ï³ñëÿ 12.00.

— Çëàìàëè çàìîê. Â êâàðòèð³ 
ïåðåâåðíóëè óñå. Íàâ³òü ç-ï³ä 
ë³æêà ðå÷³ ïîâèêèäàëè, — ðîç-
êàçóº â³ííè÷àíêà.

Ç ¿¿ êâàðòèðè çíèêëè âñ³ ãðîø³. 
15 òèñÿ÷ ãðèâåíü ëåæàëè ñåðåä 
ïàïåð³â. Òàì æå áóëà ñòàðà äâîõ-
ñîòêà íà ðîçâ³ä. Öþ í³êîìó âæå 
íå ïîòð³áíó êóïþðó êâàðòèðíèê 
òàêîæ çàáðàâ. ² äî êîï³éêè âè-
ãð³á äð³áí³ ãðîø³, ÿê³ ñèí õàçÿéêè 
“íèêàâ” ó ñâî¿é ê³ìíàò³.

ДВІЧІ В ОДНІ ДВЕРІ. — Ì³ë³ö³ÿ 
çíàéøëà ñë³äè âçóòòÿ. Â³äáèò-
ê³â ïàëüö³â íå áóëî, ïðàöþâàâ 
ó ðóêàâè÷êàõ. Íàïàðíèê ì³ã 

«íà øóõåð³» ñòîÿòè. À, ìîæå, é 
íå áóëî íàïàðíèêà, ÿêùî òåõí³êó 
íå âêðàëè, — ðîçì³ðêîâóº ïîòåð-
ï³ëà. — Âñå íà ì³ñö³, ³ íîóòáóêè, 
³ òåëåâ³çîð…

Êðàä³é âçÿâ ò³ëüêè òå, ùî ì³ã 
âèíåñòè íåïîì³òíî ñåðåä äíÿ. 
Ñóñ³äè, ÿê êàæå îáêðàäåíà æ³í-
êà, íå ÷óëè, ÿê ëàìàëè çàìîê â ¿¿ 
äâåðÿõ, ³ íå áà÷èëè í³êîãî ï³ä-
îçð³ëîãî. Çàòå ñàìà âîíà áà÷èëà. 
Íà äðóãèé äåíü.

Îêñàíà ðîçïîâ³ëà, ùî ïðè-
áëèçíî â òàêèé ñàìèé ÷àñ, ÿê 
áóëà êðàä³æêà, âîíà âèõîäè-
ëà â³øàòè á³ëèçíó. Êâàðòèðà 
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³, òîìó êî-
ðèñòóºòüñÿ ìîòóçêàìè íàäâîð³. 
Ùîéíî âèéøëà ç ï³ä’¿çäó, ïî-
áà÷èëà ãàðíî îäÿãíåíîãî þíàêà, 
ÿêèé ïðÿìóâàâ â³ä ìàøèíè. Â³í 
ïîïðîñèâ íå çà÷èíÿòè äâåð³ ç 
êîäîâèì çàìêîì. Íàçâàâñÿ àã³òà-
òîðîì. Àëå äâåð³ âæå çà÷èíèëèñÿ 
çà ³íåðö³ºþ.

— ß çóïèíèëàñÿ íà ñåêóíäó. 
Õîò³ëà â³ä÷èíèòè çíîâ. Ó öåé 
ìîìåíò âîä³é ãóêíóâ «àã³òàòîðà». 
Òîé ïîâåðíóâñÿ, ñ³â ó ìàøèíó, ³ 
âîíè ïî¿õàëè. Âæå íå òðåáà áóëî 
í³ÿêî¿ àã³òàö³¿, — ðîçêàçóº Îêñà-
íà. — Ìîæå, â ìåíå âæå ïàðàíîÿ, 
àëå äóìàþ, òî áóëè ìî¿ êðàä³¿. 
Ìîæå æ áóòè òàê, ùî ïðè¿õàëè 
íà ìàøèí³ çà òåõí³êîþ? ß çàïè-
ñàëà íîìåð ³ ïåðåäàëà ñë³ä÷îìó, 
àëå â³í ùîñü í³ êóº, í³ ìåëå…

СЕРІЯ ЗЛОЧИНІВ. Â ðàìêàõ êðè-
ì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ, â³ä-

НА ЗАМОСТІ КВАРТИРНИК 
ПРИХОДИТЬ ДО 13.00 
Обібрали  Хазяйка ненадовго вийшла 
з дому, а квартирний злодій тут як тут — 
зламав замок і обшукав усю квартиру. 
Обікрасти примудрився в обідню пору 
і нічого, крім грошей, не взяв, щоб 
не «спалитися» на виході

êðèòîãî çà ôàêòîì êðàä³æêè 
íà Ôðóíçå, ïðèçíà÷èëè åêñïåð-
òèçè. Äîñë³äæóþòü, çîêðåìà, çíà-
éäåí³ â êâàðòèð³ Îêñàíè Ãîí÷à-
ðóê ñë³äè âçóòòÿ. Ïðî öå ñêàçàëè 
â ïðåñ-ñëóæá³ ì³ë³ö³¿. À ïîòåðï³ëà 
÷óëà, ùî í³áèòî òàê³ ñàì³ ï³äîøâè 
ëèøèëèñÿ â ùå îäí³é îáêðàäåí³é 
íà Çàìîñò³ êâàðòèð³ — â áóäèíêó 
íà Îñòðîâñüêîãî.

— Ó íàñ ïðîâîäèòüñÿ àíàë³ç 
³ ñë³ä³â, âèëó÷åíèõ íà ì³ñöÿõ 
çëî÷èí³â, ³ ñâ³ä÷åíü ëþäåé. 
Àëå ïîêè íåìàº îô³ö³éíîãî 
âèñíîâêó åêñïåðòà, íå ìîæíà 
ñòâåðäæóâàòè ïðî ³äåíòè÷í³ñòü 
ñë³ä³â, — êàæå íà÷àëüíèê êðè-
ì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ì³ñòà Êèðèëî 
Äîöåíêî.

Â³í ðîçïîâ³â RIA, ùî îïåðàòèâ-
íèêè ïðàöþþòü íàä ðîçêðèòòÿì 
öüîãî çëî÷èíó, àëå âæå çàðàç ¿ì 

çðîçóì³ëî: íà Ôðóíçå ä³ÿëà ãðóïà 
êâàðòèðíèê³â, ÿêà ìàº íà ñâî¿é 
ñîâ³ñò³ íå îäèí åï³çîä.

— Ìè âèõîäèìî íà òå, ùî ä³º 
ãðóïà ëþäåé, äâîº ÷è òðîº îñ³á, 
ÿê³ â÷èíÿþòü êâàðòèðí³ êðà-
ä³æêè, ³ ùî öå íå îäèíè÷íèé 
âèïàäîê, à ñèñòåìà çëî÷èí³â, — 
ãîâîðèòü ãîëîâíèé ðîçøóê³âåöü 
Â³ííèö³.

À ïðî îá³äí³é ÷àñ êðàä³æêè 
Êèðèëî Äîöåíêî ñêàçàâ, ùî 
çëîä³¿ íå ïîðóøèëè ïðàâèë. 
Êâàðòèðíèêè íå ëàìàþòü çàì-
êè ç 13.00 äî 14.00, êîëè ëþäè 
ç ðîáîòè ïðè¿çäÿòü äîäîìó ¿ñòè. 
Â Îêñàíè Ãîí÷àðóê ïîáóâàëè 
äî 13.00.

— ßê ïðàâèëî, îáêðàäàþòü 

êâàðòèðè àáî ç 8.00 äî 13.00, àáî 
ç 14.00 äî 18.00, — êàæå Êèðèëî 
Äîöåíêî.

ЛАМАЮТЬ ЗАМКИ. Íà÷àëüíèê 
êðèì³íàëüíî¿ ì³ë³ö³¿ ðîçêàçàâ, 
ùî íàéïîøèðåí³øèé ñïîñ³á ïðî-
íèêíåííÿ â êâàðòèðó — øëÿõîì 
çëàìó ñåðöåâèíè çàìêà. Íå íà-
áàãàòî â³äñòàº â ðåéòèíãó ïî-
ïóëÿðíîñò³ á³ëüø ïðîôåñ³éíèé 
ñïîñ³á — øëÿõîì ï³äáîðó êëþ÷à. 
ßêðàç òàêèì ÷èíîì â³äêðèëè äâå-
ð³ íà Ôðóíçå.

Íà ïèòàííÿ, ÿê³ æ çàìêè íà-
ä³éí³ø³ ³ ìîæóòü âðÿòóâàòè â³ä 
çëîä³ÿ, Êèðèëî Äîöåíêî êàæå: 
«Â³ä çëîä³ÿ çàìêà íåìàº».

— Çàìêè â³äêðèâàþòüñÿ âñ³. Àí-
ãë³éñüê³ ÷è íå àíãë³éñüê³, íåìàº 
òàêèõ, ùîá íå â³äêðèâàëè, — ãî-
âîðèòü Êèðèëî Äîöåíêî. — Íàé-
á³ëüø ïðîñòèé çàìîê ïðîôåñ³î-
íàë â³äêðèº ïðîòÿãîì õâèëèíè. 
Â çàëåæíîñò³ â³ä íàâèê³â ëþäèíè, 
ÿêà öå ðîáèòü, ³ ³íñòðóìåíò³â, ÿê³ 
âîíà ìàº, íà â³äêðèòòÿ áóäü-ÿêîãî 
çàìêà ï³äå äî ï’ÿòè õâèëèí. ß á 
ðàäèâ ñòàâèòè çàìêè ç ñåêðåòà-
ìè, à íå ïðîñò³ ñåðöåâèíí³. Íàé-
ñêëàäí³øå â³äêðèòè âð³çíèé çàìîê 

ç êëþ÷åì ìåòåëèêîì.
— Ñîáàêó çàâåñòè äåøåâøå îá³-

éäåòüñÿ, — êàæåìî ñï³âðîçìîâ-
íèêó, ÿêèé ââàæàº, ùî í³÷îãî, 
êð³ì ñèãíàë³çàö³¿, â³ä êâàðòèð-
íèêà íå âðÿòóº.

— Áóâàº é òàêå, ùî ñîáàêà ãàâ-
êàº, à êðàä³¿ âñå îäíî çàõîäÿòü, — 
çâó÷èòü ó â³äïîâ³äü.

— Ãîëîâíà ïîðàäà îñü ÿêà, — 
ïðîäîâæóº Êèðèëî Äîöåíêî. — 
ßêùî áà÷èòå â ï³ä’¿çä³ ï³äîçð³ëèõ 
íåçíàéîìö³â, íå á³éòåñÿ äçâîíè-
òè íà «102». Îäèí ñòî¿òü êóðèòü, 
à äðóãèé ó â³êíî äèâèòüñÿ — âæå 
ÿñíî, ùî íå â ãîñò³ ïðèéøëè. 
Îäðàçó âèêëèêàéòå ì³ë³ö³þ, ùîá 
ïðè¿õàëà ³ ïåðåâ³ðèëà. Ïî íàêàçó 
â íàñ íà ïðèáóòòÿ íàðÿäó äàºòüñÿ 
äî ï’ÿòè õâèëèí, ³ çàðàç ìè íà-
ëàãîäèëè öþ ðîáîòó. Âñ³ ïàòðóë³ 
îáëàäíàí³ íàâ³ãàòîðàìè, ÷åðãîâèé 
â ðåàëüíîìó ÷àñ³ áà÷èòü, äå ÿêà 
ìàøèíà çàõîäèòüñÿ, é â³äðÿäèòü 
íà ì³ñöå íàéáëèæ÷ó ìàøèíó.

ª öüîãî ðîêó ê³ëüêà âèïàäê³â, 
êîëè çàòðèìóâàëè êâàðòèðíèõ 
êðàä³¿â ï³ñëÿ äçâ³íê³â íåáàéäó-
æèõ ëþäåé. Íà äèòÿ÷³ ãîëîñè ç 
ïðîõàííÿì ïðî äîïîìîãó ì³ë³ö³ÿ 
òåæ ðåàãóâàëà.

Розкриває міліція, судячи зі ста-
тистики, лишень кожну восьму 
квартирну крадіжку. А суд — від-
пускає затриманих на гарячому… 
знов красти. Ось свіжі приклади, 
за жовтень і вересень.
Вишенька. Киянин з вінницькою 
пропискою спускав на дроті з бал-
кона новобудови інструменти, 
а міліціонери побачили це. Злодій 
присів, коли помітив людей внизу. 
Невдовзі він був затриманий.
Тяжилів. Квартирника з двома 
тисячами доларів спіймали на га-
рячому. Затриманий не здав спіль-
ника і не «розколовся» на предмет 
інших скоєних злочинів.
Обох цих квартирників суд відпус-
тив під домашній арешт. Опера-

тивники цим незадоволені. Дово-
дити причетність до серії крадіжок 
тепер буде важко.
— Якщо людина ізольована, з нею 
легше розмовляти. А якщо знає, 
що через добу-дві вийде, то зро-
зуміло, що не зізнається, — каже 
Кирило Доценко.
На питання «Чому до підозрюва-
них в квартирних крадіжках не за-
стосовують застави?» начальник 
кримінальної міліції відповів:
— Застава сьогодні, як запобіжний 
захід, недієва. Всі затримані цього 
року за квартирні крадіжки — люди 
не самого нижчого прошарку й 
ідуть на злочин не від безвиході. 
Киянин заробляв на будівництві і 
заліз у чужу квартиру паралельно 

до основної роботи. А тяжилів-
ський крадій, який взяв дві ти-
сячі доларів, працював на СТО. 
Ну дали б йому 30 тисяч гривень 
застави, що не міг би заплатити? 
Вийшов би і на наступній крадіжці 
заставу відпрацював.
Найбільша квартирна крадіжка 
цього року — поцупили майже 
50 тисяч доларів і золоті прикраси 
з помешкання на Старому Місті. 
А найдивніша — з елітної багато-
поверхівки з консьєржем. Крадії 
зайшли в квартиру валютника, 
зламавши серцевину замка, і 
примудрилися непомітно вине-
сти сейф, в якому було 10 тисяч 
доларів і 30 кілограмів срібла. 
Обидві не розкриті.

Крадіїв відпускають… під домашній арешт 

КВАРТИРНИКИ 
ЛАМАЮТЬ ЗАМКИ 
Щоб підібрати ключ до дверного замка 
або зламати серцевину, квартирнику 
треба до п’яти хвилин. Професіоналу — 
менше хвилини. Цього року квартир-
них крадіжок більше, ніж у минулі 
роки. В міліції пояснюють це складною 
економічною ситуацією в державі та 
говорять, що у квартирних крадіжок 
немає сезонності

Найчастіше квартирники 
орудують на Вишеньці, 
на Тяжилові і в районі вулиці 
Київська 

Розкрили лише кожну восьму 
квартирну крадіжку 

ЯК ЗЛОДІЇ ПРОНИКАЛИ 
В КВАРТИРИ 

У НИХ ТЕЖ Є РОБОЧИЙ ЧАС

лише в період відпусток 
(в нічний час крадуть 
з квартир на першому 
поверсі та з приватних 
будинків) 

194
зламали 

серцевину 
замка 

152
підібрали 

ключ 

64
відтиснули 
пластикову 
раму вікна 

цьогорічних крадіжок розкрили

   минулих років 

кримінальних проваджень, 
в яких злодії встановили, але 
підозри не оголосили, бо ще 
тривають експертизи 

груп крадіїв (по 2–3 людини) 
спіймали 
+ одного квартирника-одинака 

18
через 

незачинені 
двері 

19
віджали 

лутку 
дверей 

6
розбили 
віконне 

скло

Вдень

Вночі

Здобич: гроші, золото, ноутбуки, 
планшети, шуби 

461
квартирну крадіжку 
зареєстрували з по-
чатку року у Вінниці 

47
тисяч доларів – 
найбільша сума 

крадіжки

50

10

9

+6

– Îäèí êóðèòü â 
ï³ä’¿çä³, äðóãèé ó â³êíî 
äèâèòüñÿ – ÿñíî, ùî 
íå â ãîñò³ ïðèéøëè. 
Äçâîí³òü íà «102», – 
êàæóòü â ì³ë³ö³¿

И 
ка 

— 

ю
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20 жовтня Максимові Шим-
ку виповнилося б 36 років. 
Саме до цієї дати батьки і брат 
присвятили встановлення 
пам’ятника. Загинув він 20 лю-
того 2015 року від кулі снайпера 
на вулиці Інститутській у Києві. 
Посмертно удостоєний звання 
Героя України. Останнє пові-
домлення, яке Шимко зробив 
на своїй сторінці у соцмережі, 
звучало так: «За Україну! Всі, 
хто може, їдьте в Київ!». Чи 

не з найбільшою гіркотою були 
сприйняті слова, сказані на від-
критті пам’ятника учителем іс-
торії Олександром Савчуком. 
Він працює у школі № 13, де 
навчався Максим.
— У пам'ять про відважного 
Максима Шимка пропонував 
назвати нашу школу, — гово-
рив учитель. — Заклад доте-
пер носить ім’я Карла Маркса. 
На жаль, мою пропозицію від-
хилили.

Не захотіли назвати школу іменем Героя Революції Гідності 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Ç ìîãèë Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ ñîòí³ ³ çà-
ãèáëèõ á³éö³â ÀÒÎ 

íà â³ííèöüêîìó êëàäîâèù³ êðà-
äóòü êâ³òè, â³íêè, ³ íàâ³òü óêðà-
¿íñüê³ ïðàïîðè. Àëå íàéá³ëüøå 
îáóðþº ðîäè÷³â çàãèáëèõ ëþäåé, 
ùî âèãóëþþòü ñîáàê.

— Êðàäóòü íå ò³ëüêè êâ³òè 
³ íå ò³ëüêè ç ìîãèëè íàøîãî 
ñèíà, — ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó 
RIA ìàòè Ãåðîÿ Çîÿ Ñåìåí³â-
íà. — Ó êîãîñü ç õëîïö³â, ïîõî-
âàíèõ íà Àëå¿ Ñëàâè, íà ìîãèë³ 
áóëî 16 ïðàïîð³â. Ïîëîâèíó ç 
íèõ âêðàëè. Íàä Ìàêñèìîì òåæ 
çðóáàëè ñèíüî-æîâòå ïîëîòíè-
ùå. Éîãî ïðèâåçëè ç Êèºâà àâ-
òîìàéäàí³âö³. Áóëî öå ó ãðóäí³ 
ìèíóëîãî ðîêó. Âåëèêèé òàêèé 
ïðàïîð. Â³í ìàéîð³â äî Âåëèêî-
äíÿ. Íà ñâ³òëèé äåíü Ïàñõè ìè 
éîãî ùå áà÷èëè, à ï³ñëÿ òîãî çà-
ëèøèâñÿ ò³ëüêè øìàòîê äðåâêà.

Ïàí³ Çîÿ äóæå áîëÿ÷å ñïðèé-
ìàº òàê³ âàðâàðñüê³ ä³¿ îêðåìèõ 
ëþäåé. Ç³çíàºòüñÿ, ùî êîæåí ðàç 
ïëà÷å, êîëè áà÷èòü, ÿê õòîñü ïî-
ãëóìèâñÿ íàä ìîãèëîþ.

МЕЧ ХОТІЛИ ВІДІРВАТИ. Íà â³ä-
êðèòòÿ ïàì'ÿòíèêà ïðè¿õàëè âî¿íè 
4-¿ ñîòí³ Ìàéäàíó, â ÿêó âõîäèâ 
Ìàêñèì Øèìêî. Îäí³ ç Êèºâà, 
³íø³ ç Ìèêîëàºâà, Õìåëüíèöü-
êîãî. Áóëè ìàòåð³ Ãåðî¿â Íåáåñ-
íî¿ ñîòí³ — Ñåðã³ÿ Êåìñüêîãî ç 
Æèòîìèðà, Ñåðã³ÿ Øàïîâàëà ç 
Êèºâà òà Ëåîí³äà Ïîëÿíñüêîãî 
ç³ Æìåðèíêè, à òàêîæ ñèí êèÿ-

íèíà ²ãîðÿ Êóëü÷èöüêîãî. Âîíè 
ïîêëàëè äî ï³äí³ææÿ ÷îòèðè âå-
ëèê³ êîðçèíè õðèçàíòåì, ï’ÿòó 
êîðçèíó ïðèí³ñ áàòüêî çàãèáëîãî 
â ÀÒÎ îô³öåðà â³ííè÷àíèíà ªâ-
ãåíà Ï³êóñà. Öåðåìîí³ÿ â³äêðèò-
òÿ òðèâàëà äî 16-¿ ãîäèíè. Íà-
ñòóïíîãî äíÿ, î 10-é ðàíêó, êîëè 
áàòüêè ³ áðàò Ìàêñèìà ïðèéøëè 
íà ìîãèëó, íå ïîáà÷èëè æîäíî¿ 
êîðçèíè ç êâ³òàìè.

— Õòîñü ùå çàëèøèâ ñë³ä 
íà ìå÷³, — êàæå áðàò Ìàêñèìà 
Ïàâëî. — Âèäíî, ùî òîðêàâñÿ 
ðóêîþ. Ôàðáà äîáðå íå âèñîõëà, 
òîìó çàëèøèâñÿ â³äáèòîê ïàëüö³â.

Ùå îäíà ìàòè Ãåðîÿ Óêðà¿-
íè ëüîò÷èêà Äìèòðà Ìàéáîðîäè 
ïàí³ Òåòÿíà ïðîæèâàº íåäàëåêî 
â³ä Öåíòðàëüíîãî ì³ñüêîãî êëà-
äîâèùà. Çãîðüîâàíà æ³íêà ÷àñòî 
ïðèõîäèòü íà ìîãèëó ñèíà. Çàîä-
íî çóïèíÿºòüñÿ á³ëÿ ñêîðáîòíèõ 
ïàãîðá³â ³íøèõ á³éö³â ÀÒÎ.

— Áóâàº, òàê õî÷åòüñÿ ïîáó-
òè ïîðó÷ ç ñèíîì, ùî íå ìîæó 
äî÷åêàòèñÿ, êîëè âæå íàñòàíå 
ðàíîê, — ãîâîðèòü æ³íêà. — Àëå 
ðàíêîì òàì ñòðàøíî ç’ÿâëÿòèñÿ. 
Ó öåé ÷àñ íà êëàäîâèù³ âèãóëþ-
þòü ñîáàê. Áóâàëî, òàê áëèçüêî 
ï³äá³ãàëè äî ìåíå, ùî ç ïåðåëÿêó 
íå çíàëà, ùî ðîáèòè.

Ð³äí³ òèõ, õòî ñïî÷èâàº â³÷íèì 
ñíîì íà Àëå¿ Ñëàâè, ïîâ³äîìëÿëè 
ïðî ñèòóàö³þ íà öâèíòàð³ ì³ñüê³é 
âëàä³. Ìàþòü íàì³ð çâåðíóòèñÿ 
ç ïðîõàííÿì äî òîãî, õòî ñòàíå 
ì³ñüêèì ãîëîâîþ, ùîá çàõèñòèâ 
â³ä áëþçí³ð³â ïàì'ÿòü ïðî òèõ, õòî 
çàõèñòèâ íàñ ö³íîþ ñâîãî æèòòÿ. 
Äëÿ öüîãî ïðîïîíóþòü ñïîðóäè-
òè á³ëÿ Àëå¿ Ñëàâè áóäèíî÷îê 

НА АЛЕЇ СЛАВИ КРАДУТЬ КВІТИ
І ВИГУЛЮЮТЬ СОБАК 
Не по-людськи  На могилі Героя 
Небесної сотні Максима Шимка 
встановили пам’ятник з елементами 
лицарських обладунків. Наступного дня 
біля постаменту не залишилося жодної 
з п’яти корзин хризантем, а на свіжій 
фарбі меча помітні відбитки пальців. Рідні 
загиблих кажуть — тут ще вигулюють собак

На кладовищі встановили пам’ятник Максиму Шимку, який був застрелений снайпером 
у Києві під час Революції. Íà â³äêðèòò³ áóëè ðîäè÷³ ³íøèõ çàãèáëèõ ìàéäàí³âö³â

³ ðîçì³ñòèòè â íüîìó îõîðîíó. 
Çðîçóì³ëî, ùî öå äîäàòêîâ³ âè-
òðàòè. Òà âñå æ ñïîä³âàþòüñÿ, 
ùî ïàì'ÿòü ïðî Ãåðî¿â äîðîæ÷à 
áóäü-ÿêèõ ãðîøåé .

— Ïîêè ùî ìè ñòàâèìî õðåñòè 
íà òîìó, ùî ïðèíîñèìî íà ìîãè-
ëó, — êàæå Çîÿ Ñåìåí³âíà. — Ôëî-
ìàñòåðîì íàìàëþâàëè ¿õ íà ïðà-
ïîð³, ÿêèé êóïèëè ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
éîãî âêðàëè ó Ìàêñèìà. Ïðàâäà, 
íàøå ïîëîòíî íàáàãàòî ìåíøå, 
í³æ òå, ùî áóëî ðàí³øå. Çíà÷èìî 
õðåñòàìè ï³äâàçîííèêè. Ìîæëè-
âî, õî÷ öå çóïèíèòü çëîä³¿â.

ПОБРАТИМ З МАЙДАНУ ПОДА-
РУВАВ ОБЛАДУНКИ. Ïàì’ÿòíèê 
Ìàêñèìîâ³ Øèìêó âèãîòîâëåíî 
çà êîøòè éîãî áàòüê³â çà ï³äòðèì-
êè äðóç³â ³ ïîáðàòèì³â ¿õíüîãî 
ñèíà. Ïðîåêò çàïðîïîíóâàâ áðàò 
Ïàâëî. Êàæå, Ìàêñèì ÷àñòî óÿâ-
ëÿâ ñåáå â³ê³íãîì. Äóæå áàãàòî ÷è-
òàâ ïðî íèõ. Òîìó áðàò âèð³øèâ, 
ùî åëåìåíòè â³äâàæíèõ âî¿í³â ìà-
þòü áóòè ïðèñóòí³ íà ïàì’ÿòíèêó. 
Òàê íà ãðàí³òí³é ïëèò³ ç’ÿâèâñÿ 
äðàêàð — ÷îâåí â³ê³íã³â. Äðóç³ 
Ìàêñèìà ç äèòèíñòâà Ïàâëî Î÷å-
ðåòíèé ³ Äìèòðî Â³òåð ïîðàäèëè 
çàìîâèòè ïëèòó ó Êîðîñòèøåâ³. 
Áî òàì, çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, äóæå 
ÿê³ñíèé ãðàí³ò. Òàì æå â³äòâîðèëè 
ïîðòðåò Ìàêñèìà, éîãî äåðæàâ-
íó íàãîðîäó ³ âæå çãàäàíèé ÷îâåí 
ñåðåäíüîâ³÷íèõ âî¿í³â.

Äðóãà ÷àñòèíà ïàì’ÿòíèêà âè-
ãîòîâëåíà ç ìåòàëó. Íåâäîâç³ ï³ñëÿ 
çàãèáåë³ Ìàêñèìà áàòüêè çóñòð³÷à-
ëèñÿ ó Êèºâ³ ç á³éöÿìè 4-¿ ñîòí³. 
Îäèí ç íèõ çà ïðîôåñ³ºþ êîâàëü. 
Çà ïëå÷èìà â íüîãî íåìàëî ðîê³â, 
ñàìå òîìó éîãî âñ³ íàçèâàþòü Àí-
äð³éîâè÷. Öå òîé ìàéñòåð, ÿêèé 
âèãîòîâèâ ïàì’ÿòíèé çíàê ³ç çî-
áðàæåííÿì Ìàêñèìà Øèìêà, 
ùî âñòàíîâëåíèé íà ²íñòèòóò-
ñüê³é ó Êèºâ³. Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè 
ç Àíäð³éîâè÷åì, â³í ïîâ³äîìèâ, 

ùî ìàº íàì³ð âèêóâàòè ç ìåòàëó 
ëèöàðñüê³ îáëàäóíêè. Ìàêñèì 
òàê çàõîïëþþ÷å ðîçïîâ³äàâ ïðî 
ìóæí³õ â³ê³íã³â, ùî Àíäð³éîâè÷, 
çà éîãî ñëîâàìè, íå ìîæå öüîãî 
íå çðîáèòè. Òàê ç’ÿâèëèñÿ ìåòà-
ëåâ³ ùèò, ìå÷, ëóê, ñîêèðà.

— Ðàçîì ç Ä³ìîþ Â³òðîì ³ 
Ïàâëîì Î÷åðåòíèì ìè âñå öå 
ñêîìïîíóâàëè ç ãðàí³òíîþ ïëè-
òîþ ³ âèéøëà íåïîãàíà êîìïî-
çèö³ÿ, — ãîâîðèòü áðàò Ìàêñèìà 
Ïàâëî. — Âñå ðîáèëè ñâî¿ìè ðó-
êàìè — çâàðþâàëè, ôàðáóâàëè, 
ïëèòêó âñòàíîâëþâàâ ùå îäèí 
íàø òîâàðèø, ì³é òåçêà.

РОСІЯНКА НАПИСАЛА ПОРТРЕ-
ТИ УСІХ ГЕРОЇВ НЕБЕСНОЇ СОТНІ. 
Íà çàñ³äàíí³ ïðàâë³ííÿ ÃÎ «Ðî-
äèíè Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³», ùî 
â³äáóëîñÿ ó æîâòí³ â ²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüêó, Ïàâëà Øèìêà îáðàëè 
êîîðäèíàòîðîì ó Â³ííèöüê³é ³ 
Õìåëüíèöüê³é îáëàñòÿõ. Ïåðåä 
ïî÷àòêîì ïðîâåäåííÿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â îðãàí³çàö³¿ éîãî ó÷àñíèêè 
áóëè ïðèñóòí³ íà â³äêðèòò³ ìóçåþ. 
Ïàí³ Çîÿ êàæå, ÿê ò³ëüêè ïåðå-
ñòóïèëà ïîð³ã, çäàëîñÿ, ùî îïè-
íèëàñÿ íà Ìàéäàí³. Çà ¿¿ ñëîâàìè, 
îðãàí³çàòîðè äóæå âäàëî çóì³ëè 
â³äòâîðèòè íå ò³ëüêè îáñòàíîâêó, 
à é äóõ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³.

— Êîëè ïðî¿æäæàëè ñåëàìè 
Òåðíîï³ëüñüêî¿, ²âàíî-Ôðàíê³â-
ñüêî¿ îáëàñòåé, ðàç-ïî-ðàç áà÷èëè 
êðàé äîðîãè íåâåëèê³ êàïëè÷êè, — 
ðîçïîâ³äàº Çîÿ Ñåìåí³âíà. — Ãî-
ðèòü ñâ³÷å÷êà. Ïîðÿä ³ç çîáðà-
æåííÿì îáðàçó Áîæî¿ Ìàòåð³ — 

ñòåíäè ³ç ôîòîãðàô³ÿìè Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ ñîòí³. — Ìè çóïèíÿëèñÿ, 
ïëàêàëè, ãëàäèëè ðóêàìè ôîòî íà-
øîãî Ìàêñèìêà. À ùå ãîâîðèëè, 
ùî ò³, õòî òàê øàíóº ñâî¿õ Ãåðî¿â, 
í³êîëè íå áóäóòü îñêâåðíÿòè ¿õí³ 
ìîãèëè. Ñêàæ³òü ìåí³, áóäü ëàñêà, 
äå ó íàñ º ñòåíä Ãåðîÿì Ðåâîëþö³¿?

Ó ñåðïí³ íèí³øíüîãî ðîêó 
Øèìêè ¿çäèëè ó Ìåäæèá³æ 
íà Õìåëüíè÷÷èí³. Áóëè ïðè-
ñóòí³ íà òðàäèö³éíîìó ôåñòè-
âàë³ ³ñòîðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
«Ñòàðîäàâí³é Ìåäæèá³æ». Ïàâ-
ëîâ³ ñïðàâèëè êîñòþì áîÿðèíà 
17-ãî ñòîë³òòÿ. Â³í îäÿãíóâ éîãî 
ó Ìåäæèáîæ³. Ðàí³øå ó ôåñòèâàë³ 
ïîñò³éíî áðàâ ó÷àñòü ¿õí³é Ìàê-
ñèì. Çàîõîòèâ äî öüîãî ³ áàòüê³â. 
Ïàâëî çãàäóº, ÿê âîíè ç áðàòîì 
íî÷óâàëè ó á³éíèö³ ñòàðîäàâíüî¿ 
ôîðòåö³. ßê Ìàêñèì ëþáèâ çó-
ïèíÿòèñÿ íà ìîñòó, çâ³äêè ìèëó-
âàâñÿ íàâêîëèøíüîþ ïðèðîäîþ.

— Êîëè ìè âæå ïîâåðòàëèñÿ 
äîäîìó ³ â³ä’¿õàëè íåäàëåêî â³ä 
ôîðòåö³, ÿ ùå ðàç ïîäèâèëàñÿ 
íà ì³ñò, — ðîçïîâ³äàº Çîÿ Ñå-
ìåí³âíà. — Çíàºòå, ìàëî íå çî-
ìë³ëà â³ä ïîáà÷åíîãî. Ç íàìè áóëà 
ùå ä³â÷èíà, ÿêà çíàëà Ìàêñèìà. 
Êàæó äî íå¿, ïîäèâèñÿ íà ì³ñò, 
à âîíà àæ çîéêíóëà â³ä íåñïîä³-
âàíêè. Íà ìîñòó ñòîÿâ õëîïåöü 
äóæå ñõîæèé íà ¿õíüîãî Ìàêñèìà.

Çîÿ Ñåìåí³âíà áàãàòî ÷àñó ïðî-
âîäèòü â ²íòåðíåò³. Øóêàº âñå, 
ùî ñòîñóºòüñÿ ¿¿ Ìàêñèìà. Òàê 
íàòðàïèëà íà ðîáîòè õóäîæíèö³ 
³ç Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà Ñâ³òëàíè Êà-
ë³í³÷åâî¿. Ðîñ³ÿíêà ïèøå ïîðòðåòè 
Ãåðî¿â íàøî¿ Ðåâîëþö³¿ ³ âèñòàâëÿº 
¿õ â ²íòåðíåò³. Çíàéøëà ç-ïîì³æ 
íèõ ³ äîðîã³ ðèñè îáëè÷÷ÿ ñâîãî 
Ìàêñèìà. Îäíîãî ðàçó, êîëè â Ìî-
ñêâ³ áóëè îäèíî÷í³ ï³êåòè, ÿêèéñü 
÷îëîâ³ê òðèìàâ ó ðóêàõ ïîðòðåò ¿¿ 
ñèíà. Ïàí³ Çî¿ ïðî öå îäðàçó ïî-
÷àëè äçâîíèòè çíàéîì³, ÿê³ áà÷èëè 
öåé ñþæåò ïî òåëåáà÷åííþ.

— Ïîêè ùî ìè ñòàâèìî 
õðåñòè íà òîìó, ùî 
ïðèíîñèìî íà ìîãèëó,  
ùîá ëþäè íå êðàëè— 
êàæå Çîÿ Ñåìåí³âíà, 
ìàòè Ìàêñèìà Øèìêà
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Ховали Володимира Волощака з 
лікарні. Організувати похорони 
допомогли сусіди. Олена каже, 
що мама не змогла приїхати. 
У Москві, де вона працює, запро-
вадили для українців нові пра-
вила в’їзду. Якщо вона перетне 
кордон, назад можуть не впус-
тити. Тоді ще й вона залишиться 
без роботи.
Як тепер, після смерті боржника, 
бути із поверненням банку за-
боргованої суми? Запитувати про 
таке у дітей у дні їхньої скорботи 

за батьком було б нетактовно. 
Керівник прес-служби Ірина Яро-
шинська так пояснила ситуацію:
— Якщо хтось з членів сім’ї по-
кійного Володимира Волощака 
заявить про своє право на спа-
док квартири, то борги перейдуть 
на нього, — каже пані Ірина. — 
Якщо відмовляться від житла, 
то погашенням заборгованості 
займатиметься банк. Зробити все 
це, згідно з чинним законодав-
ством, можна буде через шість 
місяців після смерті боржника.

На кого перепишуть борг?

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Äâ³ á³äè é îäíå 
ãîðå çâàëèëîñÿ 
íà äîíåäàâíà äðóæ-

íó ñ³ì’þ Âîëîùàê³â ç Â³ííèö³. 
¯õí³ á³äè ïî÷àëèñÿ ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê çàõâîð³â ãëàâà ñ³ìåéñòâà ïàí 
Âîëîäèìèð. Ë³êàð³ âèÿâèëè ó ÷î-
ëîâ³êà ï³äâèùåíèé ð³âåíü öóêðó 
ó êðîâ³. Çãîäîì ÷åðåç öå äîâåëîñÿ 
àìïóòóâàòè íîãó. Ñ³ì’ÿ ïðîæèâàëà 
ó 3-ê³ìíàòí³é êâàðòèð³, ÿêó ïðè-
äáàëè íà êîøòè, ïîçè÷åí³ ó «Ïðè-
âàòÁàíêó». Êðèçà ³ ð³çêå çðîñòàííÿ 
êóðñó äîëàðà ïðèçâåëè äî òîãî, ùî 
Âîëîùàêè íå çìîãëè ñïëà÷óâàòè 
ïîçè÷êó ó âèçíà÷åíîìó îáñÿç³.

БЕЗ НАДАННЯ ІНШОГО ЖИТЛА — 
ОЗНАЧАЄ НА ВУЛИЦЮ. — Õî÷ 
ÿê áóëî ñêðóòíî, àëå äðóæèíà ³ 
ä³òè âñå îäíî ïîòðîõó ñïëà÷óâàëè 
áàíêó, — ðîçïîâ³äàâ ïî òåëåôîíó 
æóðíàë³ñòó RIA ïàí Âîëîäèìèð. — 
Ùîïðàâäà, ìåíøèìè ÷àñòêàìè, 
àí³æ ïåðåäáà÷åíî äîãîâîðîì. Äðó-

æèíà ïî¿õàëà íà çàðîá³òêè ó Ìî-
ñêâó, äîíüêà — ó Êèòàé. Ñïîä³-
âàëèñÿ, ùî çóì³þòü âèïëóòàòèñÿ 
ç áîðãîâîãî çàøìîðãó.

Ñ³ì òèñÿ÷ äîëàð³â çàëèøàëîñÿ 
ïîâåðíóòè áàíêó, ùîá çàêðèòè 
êðåäèò. Çäàâàëîñÿ á, íå òàêà âæå 
é âåëèêà ñóìà. Àëå ÿêùî ÷îëîâ³ê 
ëåæèòü ïðèêóòèé äî ë³æêà ³ ïî-
òð³áí³ êîøòè íà éîãî ë³êóâàííÿ, 
äðóæèíà ³ äîíüêà íå ìàþòü ïî-
ñò³éíèõ çàðîá³òê³â, à ñèí íå ïðà-
öþº, áî íåïîâíîë³òí³é, òî ñèòóà-
ö³ÿ óñêëàäíþºòüñÿ ó ñòîêðàò. Òèì 
÷àñîì áàíê ïðîäîâæóâàâ íàðàõî-
âóâàòè çàáîðãîâàí³ñòü, à òàêîæ 
ïåíþ. Ðàçîì ç öèìè íàðàõóâàí-
íÿìè íàá³ãëî 23 òèñÿ÷³ äîëàð³â.

Ó æîâòí³ íàñòàâ òîé äåíü, êîëè 
ó êâàðòèðó ïîñòóêàëè ïðåäñòàâ-
íèêè áàíêó ³ Äåðæàâíî¿ âèêî-
íàâ÷î¿ ñëóæáè. Âäîìà çíàõî-
äèâñÿ ò³ëüêè ëåæà÷èé ³íâàë³ä. 
Ä³òè, çà ¿õí³ìè ñëîâàìè, â òîé 
÷àñ ïåðåáóâàëè çà ìåæàìè ì³ñ-
òà. Ñóñ³äè ãîðîþ ñòàëè íà çàõèñò 
ïàíà Âîëîäèìèðà.

— Ó íèõ äóæå ãàðíà ñ³ì’ÿ, — 

БОРЖНИК, ЯКОГО БАНК ВИСЕЛИВ
З КВАРТИРИ, ПОМЕР У ЛІКАРНІ 
Довели?  У лікарні помер боржник 
«ПриватБанку» Володимир Волощак, 
якого разом із сім’єю виселили з квартири. 
Що тепер зробить банк з його боргом — 
«почепить» на дітей, чи візьме на себе?

ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó RIA îäíà ³ç 
ñóñ³äîê íà ³ì’ÿ ²ðèíà. — Äðóæíà, 
ïðàöüîâèòà. À ä³òêè ÿê³ âèõîâà-
í³. ßêáè íå á³äà ç Âîëîäèìèðîì, 
ÿêáè íå òîé êëÿòèé äîëàð, âñå 
áóëî á ïî-³íøîìó.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, âè-
ñåëÿòè ñ³ì’þ ç êâàðòèðè ïðèáóëè 
ïîíàä äåñÿòü «áðàòê³â». Æ³íêà 
íå áåç çäèâóâàííÿ ãîâîðèòü: «Äå 
òàêèõ áåðóòü?» 

КАЖЕ, СУСІДИ ЇХ НЕ ЗЛЯКАЛИ-
СЯ. — Òóò òàêèé ́ âàëò ñòîÿâ, ùî 
éîãî áóëî ÷óòè íå ò³ëüêè ó áó-
äèíêó, à é íà âåñü äâ³ð. Ùî ¿ì 
íàø³ êðèêè? Çëàìàëè çàìîê, ñó-
ñ³äà ïîñàäèëè íà â³çîê ³ ïîâåçëè. 
Êóäè? Ñêàçàëè, ùî â ë³êàðíþ. ßê 
ïîò³ì ìè ä³çíàëèñÿ, ñïî÷àòêó ïî-
êëàëè â åíäîêðèííèé äèñïàíñåð, 
à ïîò³ì ïåðåâåëè ó ïåðøó ì³ñüêó 
ë³êàðíþ. Òàì â³í ³ ïîìåð. Ä³òè 
äåñü òóëÿòüñÿ ó ðîäè÷³â, äîáðå, 
ùî ò³ ïðèéíÿëè ¿õ. Äðóæèíà çíî-
âó ïîäàëàñÿ íà çàðîá³òêè.

Âèñåëåííÿ â³äáóâàëîñÿ íà ï³ä-
ñòàâ³ ð³øåííÿ ñóäó çà ïîçîâîì 
«ÏðèâàòÁàíêó». Ïðèíàéìí³ òàê 
ïîÿñíèëà ñèòóàö³þ ïðåäñòàâíèê 
Äåðæàâíî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè 
Ìåëàí³ÿ Ìàëîâà.

— ª ð³øåííÿ ïðî âèñåëåííÿ ÷î-

òèðüîõ îñ³á ç êâàðòèðè, ÿêà çíàõî-
äèòüñÿ íà âóëèö³ Ïèðîãîâà, 117-À, 
¹ 65, — êàæå ïàí³ Ìàëîâà. — Áåç 
íàäàííÿ ¿ì ³íøîãî æèòëà. Ìè 
ò³ëüêè âèêîíóºìî ð³øåííÿ ñóäó.

НАВІТЬ КОТА НЕ МОГЛИ ЗА-
БРАТИ. — Áàíê çàïðîïîíóâàâ 
áîðæíèêó âèã³äíèé äëÿ íüîãî 
âàð³àíò ïîãàøåííÿ çàáîðãîâà-
íîñò³, — ïîâ³äîìèëà êåð³âíèê 
ïðåñ-ñëóæáè Â³ííèöüêîãî â³ä-
ä³ëåííÿ «ÏðèâàòÁàíêó» ²ðèíà 
ßðîøèíñüêà. — Çã³äíî ç ð³øåí-
íÿì ñóäó áàíê ïðîäàº êâàðòèðó, 
çàáèðàº ÷àñòêó áîðãó, ðåøòó ñóìè 
ïîâåðòàº áîðæíèêó. Íàñê³ëüêè 
ìåí³ â³äîìî, ïàí Âîëîùàê ïî-
ãîäèâñÿ íà òàêó ïðîïîçèö³þ.

23-ð³÷íà äîíüêà ïàíà Âîëî-
äèìèðà Îëåíà ï³äòâåðäèëà öåé 
ôàêò. Ä³â÷èíà ñêàçàëà, ùî ñàìà 
øóêàº ïîêóïöÿ. Áî íå áóëà óïåâ-
íåíà, ùî áàíê íå ìîæå ïðîäàòè 
æèòëî çà áåçö³íü. Ñóñ³äè ïîâ³-
äîìëÿëè ¿é, í³áèòî ïðèõîäèëè 
äèâèòèñÿ êâàðòèðó äåõòî ç áàí-
ê³âñüêèõ ïðàö³âíèê³â.

Ï³ñëÿ âèñåëåííÿ ñ³ì’¿ ç êâàð-
òèðè, ó í³é ïîñò³éíî çíàõîäèëèñÿ 
íåâ³äîì³ íàì ëþäè.

— Âîíè íå âïóñêàëè íàñ ç áðà-
òîì ó êâàðòèðó, — ðîçïîâ³äàº äîíü-

êà Âîëîäèìèðà Îëåíà. — Ìè õîò³-
ëè çàáðàòè ñâî¿ äîêóìåíòè, äåÿê³ 
ðå÷³, áî æ êîëè áàòüêà âèñåëÿëè, 
íàñ íå áóëî âäîìà, òîìó íàâ³òü äî-
êóìåíòè íå çìîãëè çàáðàòè. Êîëè á 
íå ïðèéøëè — ðàíî, âäåíü ÷è óâå-
÷åð³, âîíè ïîñò³éíî çíàõîäèëèñÿ 
ó êâàðòèð³. Ìè äçâîíèëè — íàì 
íå â³ä÷èíÿëè. Ìè ïðîñèëè ÷åðåç 
äâåð³, ùîá õî÷à á êîòà âèïóñòèëè. 
Íàâ³òü íà öå ïðîõàííÿ íå ðåàãó-
âàëè. Ùî çà ëþäè? Íå çíàþ, ÷è 
äàâàëè éîìó ¿ñòè, ÷è í³.

Çà ñëîâàìè ïàí³ Îëåíè, ó êâàð-
òèð³ äåíü ³ í³÷ ÷åðãóâàëè áàí-
ê³âñüê³ ïðàö³âíèêè. Êåð³âíèê 
ïðåñ-ñëóæáè áàíêó ²ðèíà ßðî-
øèíñüêà çàïåðå÷èëà öåé ôàêò. 
Âîíà ñòâåðäæóº, ùî íàñïðàâä³ 
÷åðãóþòü ïðåäñòàâíèêè Äåðæàâ-
íî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè.

Ï³ñëÿ ïîõîä³â ó áàíê ³ Äåð-
æàâíó âèêîíàâ÷ó ñëóæáó, âðåøò³-
ðåøò, ïàí³ Îëåí³ âäàëîñÿ çàáðàòè 
äîêóìåíòè. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ê³ò, 
ÿê ïîáà÷èâ ãîñòþ, âèñòðèáíóâ 
íà ðóêè ³ íå çëàçèâ ç íèõ.

— Ïîêè ùî ìè ïðîæèâàºìî 
ó ðîäè÷³â, — êàæå Îëåíà. — Ðî-
çóì³þ, ùî íàäîâãî çàòðèìóâàòèñÿ 
íåïðàâèëüíî. Øóêàþ ðîáîòó. ßê 
ò³ëüêè ñòàíó îòðèìóâàòè çàðï-
ëàòó, áóäåìî âèíàéìàòè æèòëî.

Володимира Волощака (48), без однієї ноги і хворого на цукровий діабет виселили з 
квартири 30 вересня. Òîä³ ìàëî õòî çíàâ, ùî éîìó çàëèøèëîñü æèòè 33 äí³

МАРГАРИТА НАУМОВА, (099)2992685 
 Íà ïåðåõðåñò³ âóëèöü Âè-

ííè÷åíêà òà Ôðóíçå ïåðøîãî 
ëèñòîïàäà, ïðèáëèçíî î ï'ÿò³é 
âå÷îðà ç³òêíóëèñÿ âèøíåâà 
"Íèâà" ³ òåìíî-çåëåíà "Ëàäà 
111". Âîä³ÿ "Íèâè" ç ÷åðåïíî-
ìîçêîâîþ òðàâìîþ, ïåðåëîìîì 
ðóêè òà áåç ñâ³äîìîñò³ çàáðàëà 
øâèäêà. ²íøèé âîä³é íå ïî-
ñòðàæäàâ.

Ïðè÷èíè ÄÒÏ íà ì³ñö³ 
ç'ÿñîâóþòü ïðàö³âíèêè Äåðæàâ-
òî³íñïåêö³¿. Ç³ ñë³â âîä³ÿ "Ëàäè", 
â³í ðóõàâñÿ ïî âóëèö³ "Ôðóíçå" 
â á³ê Êè¿âñüêî¿. Âîä³é "Íèâè" 
¿õàâ ïî Âèííè÷åíêà â ñòîðîíó 
ñòàä³îíó. Êîìåíòóâàòè ïðè÷èíè 
àâàð³¿ ÷îëîâ³ê íå ñòàâ.

Â³ä ç³òêíåííÿ "Íèâà" ïåðå-
êèíóëàñÿ òà âð³çàëàñü ó ïàðêàí 
ïðèâàòíîãî áóäèíêó íà ðîç³ âó-

ëèöü. "Ëàäó" ç ç³ì'ÿòèì êàïîòîì 
ðîçâåðíóëî â ïðîòèëåæíîìó 
íàïðÿìêó.

«Нива» зіштовхнулася з 
«Ладою» і перевернулась

У “Лади” від удару зім’яло перед автомобіля. “Íèâó” æ 
ïåðåâåðíóëî, à ¿¿ âîä³ÿ çàáðàëà øâèäêà 

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

або аналогічна)
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ИРИНА ЯРОШИНСКАЯ, 
ПРЕСС-СЕКРЕТАРЬ 
“ПРИВАТБАНКА”

— В 2008 году се-
мья винничан взя-
ла в "ПриватБанке" 
ипотечный кредит 

на сумму 43000 долларов под за-
лог 2-комнатной квартиры по ул.
Порика. Последняя оплата по кре-
диту была в 2008 году. Переговоры 
с должниками по поводу реструкту-

ризации долга велись до 2012 года. 
Тогда банк обратился в суд о защите 
своих интересов, и суд вынес ре-
шение о реализации ипотечного 
имущества. В течение трех лет по-
сле вынесения решения, должники 
не шли на контакт с банком, хотя 
банк предлагал семье выкупить 
имущество. В 2015 году банк по ре-
шению суда продал квартиру дру-
гому владельцу. 28 октября новый 
владелец должен вселиться в квар-

тиру, а банк по договору должен 
был передать эту квартиру ему. 
Однако при передаче имущества 
новому владельцу должники со-
противлялись и не допускали ново-
го владельца к его жилищу. В конце 
дня удалось найти с должниками 
общий язык. Несмотря на ситуацию 
отчуждения имущества, в семьи 
остался долг перед банком, и банк 
готов подписать договор о реструк-
туризации долга.

После выселения, семья все еще должна деньги 

Там со скандалом выселяли 
из квартиры Руслану Мигаль-
чинскую, сына 17 лет и шести-
летних близнецов. 50000 до-
лларов в кредит на жилье семья 
взяла в "ПриватБанке" шесть лет 
назад. В этом процессе прини-
мали участие около 10 человек. 
Хозяйка квартиры рассказала, 
что "гостей" не ожидала. Потому 
что за день до этого, устно до-
говорилась с работником банка, 

что сегодня оплатит часть денег.
— Пришел ключник и начал ло-
мать замок. Мне никаких доку-
ментов не показали, муж в ко-
мандировке, адвокат приехать 
не смог. Представители банка 
одели моих детей и вытолкали 
нас из квартиры, — говорит 
женщина. 
В банке сказали, что выселение 
происходило на законных осно-
ваниях, а с заемщиком и сейчас 

готовы к диалогу. В 2007 году ви-
нничанин взял в “ПриватБанке” 
ипотечный кредит на 53000 до-
лларов под залог 3-комнатной 
квартиры по ул. Свердлова. 
С 2012 года заемщик перестал 
платить по кредиту, и банк об-
ратился в суд, который принял 
решение об изъятии имуще-
ства, а в 2014 году было от-
дельное судебное производство 
о выселении.

Второе выселение на Свердлова 

СНЕЖАНА ЧУБЕНКО, 
ЮРИСТ:

— Принудительно 
выселять людей 
имеет право толь-
ко государственная 
исполнительная 

служба. Важно знать, что было 
озвучено в решении суда. Если 
были взыскания на квартиру, 
должны были проводиться тор-
ги, реализация продажи. И если 

люди в добровольном поряд-
ке после продажи квартиры 
не выселяются, тогда, либо новые 
владельцы, либо банк должны 
были подать заявление в суд 
о принудительном выселении. 
Если такого решения нет, никто 
не имеет права их выселять, тем 
более, ни банк, ни новый вла-
делец не имеет права трогать 
личные вещи людей, а самих 
людей выталкивать из квартиры.

«Это противоправные действия»

Пока ДВС выселяли семью 
без каких-либо объяснений, 
банковские коллекторы пре-
пятствовали работе журна-
листа 20minut.ua. Один из со-
трудников "исполнительной 
службы “ПриватБанка", хамил 
и вырывал из рук журналиста 
фотоаппарат. Произошла пота-
совка, фотоаппарат отобрали, 
а вернули без карты памяти. 
По фактам препятствования 

журналистской работе и гра-
бежа, репортер написал за-
явление в милицию. В банке 
сейчас проводится внутреннее 
расследование, чтобы выяснить, 
кто именно был причастен к си-
туации с потерей флешки. В ми-
лиции по этому поводу открыли 
криминальное производство 
по статье 171, препятствие про-
фессиональной деятельности 
журналиста.

Кража у журналиста 

ÊÎÍÔË²ÊÒ

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, ВИОЛЕТТА ГЛУШКО, 
(067)4333535 

Äâà èíöèäåíòà ñ “Ïðèâàò-
Áàíêîì” è ìèëèöèåé ïðî-
èçîøëè â Âèííèöå 28 îêòÿáðÿ. 
Ïî óëèöàì Ïîðèêà è Ñâåðäëîâà 
âûñåëÿëè ñåìüè, êîòîðûå èìåëè 
ïðîñðî÷åííûé êðåäèò ïî èïîòå-
êå. Âûñåëÿëè ãðîìêî, ñî ñêàíäà-
ëàìè, ñëåçàìè. Äëÿ óæå áûâøèõ 
âëàäåëüöåâ êâàðòèð — âûñåëåíèå 
ñòàëî íåîæèäàííîñòüþ. Äëÿ 
æóðíàëèñòà, ó êîòîðîãî óêðà-
ëè ôëåøêó îò ôîòîàïïàðàòà, — 
îòêðûòèåì êðèìèíàëüíîãî äåëà.

КВАРТИРА ПРОДАНА, ИЗВОЛЬТЕ 
НА ВЫХОД. Áåç ïðåäóïðåæäåíèÿ 
è ðåøåíèÿ ñóäà î ïðèíóäèòåëü-
íîì âûñåëåíèè, óòðîì 28 îêòÿáðÿ 
â êâàðòèðó íà Ïîðèêà, 5 âîðâà-
ëèñü ÷åëîâåê 15. Âûñòàâèëè æåí-
ùèíó ñ äî÷êîé íà ëåñòíèöó. Ñêà-
çàëè, ÷òî òå òóò áîëüøå íå æèâóò. 
Ìàëü÷èê, ëåò 12, çàáèëñÿ â ãëóáü 
êâàðòèðû. Ïðèåõàëà ìèëèöèÿ, 
æóðíàëèñò…

Ìóæ÷èíû ïðåäñòàâèëèñü ðà-
áîòíèêàìè “ÏðèâàòÁàíêà”. Âñå 
õàðàêòåðíîé íàðóæíîñòè: áîëü-

øèå, ñïîðòèâíîãî òåëîñëîæå-
íèÿ, ñðàçó âèäíî, ãîäû ðàáîòû 
â áàíêîâñêîé ñòðóêòóðå íàëîæè-
ëè îòïå÷àòîê. Íà îáùåì ôîíå 
êîñòþìîì è ëîñêîì âûäåëÿëñÿ 
ìóæ÷èíà ïî èìåíè Ðîìàí. 
Èìåííî îí âåë äèàëîã ñ æèòå-
ëÿìè êâàðòèðû, ñ ïðèáûâøèìè 
íà ìåñòî âûñåëåíèÿ ñîòðóäíè-
êàìè ìèëèöèè, ñ æóðíàëèñòîì.

Êâàðòèðà áûëà â èïîòåêå, 
ïðîñðî÷åííûé êðåäèò, ïåíÿ, 
ñóäû, êîòîðûå â êîíöå êîíöîâ 
ïðèâåëè ê òîìó, ÷òî æèòåëè 
êâàðòèðû äîãîâîðèëèñü ñîâìåñò-
íî ñ áàíêîì íàéòè ïîêóïàòåëÿ. 
Áàíê íàøåë ïåðâûì, êâàðòèðà 
áûëà ïðîäàíà 10 îêòÿáðÿ.

КТО ВЫСЕЛЯЕТ, НЕ ПОНЯТНО. 
Ñåìüÿ èç ÷åòûðåõ ÷åëîâåê æèâåò 
â ýòîé êâàðòèðå äåâÿòü ëåò. Ñóäÿ 
ïî ïîâåäåíèþ, è Þðèé è Ñâåò-
ëàíà íåîäíîêðàòíî îáùàëèñü 
ñ ïðåäñòàâèòåëåì “ÏðèâàòÁàíêà” 
Ðîìàíîì, íî òîò ïåðèîäè÷åñêè 
“âêëþ÷àë” àìíåçèþ ñî ñëîâàìè: 
"íå çíàþ, êòî âû òàêèå, ïîñòî-
ðîííèå ëþäè, íàõîäèòåñü â ìîåé 
êâàðòèðå". Êñòàòè, ñëóøàÿ Ðî-
ìàíà, ñëîæíî áûëî ïîíÿòü, êòî 

ГОПНИКИ «ПРИВАТА» ВЫСЕЛИЛИ 
ДВЕ СЕМЬИ ИЗ-ЗА ДОЛГОВ БАНКУ
Беспредел  Не взирая на устные 
договоренности с банком, две семьи 
остались без жилья. Выселения проводились 
в лучших традициях бандитских 90-х — 
это когда сила перевешивает закон, 
а журналиста можно обокрасть

îí. Òî ÷åëîâåê ïðåäñòàâëÿëñÿ 
ðàáîòíèêîì “ÏðèâàòÁàíêà”, 
òî ïðåäñòàâèòåëåì íîâîãî ñîá-
ñòâåííèêà, òî íåïîñðåäñòâåííî 
åå âëàäåëüöåì. Íà ïðîñüáû ïî-
êàçàòü õîòü êàêèå-òî äîêóìåíòû, 
ìóæ÷èíà ãîâîðèë, ÷òî ó íåãî åñòü 
äîãîâîð êóïëè-ïðîäàæè, è îí åãî 
äàâàë ñôîòîãðàôèðîâàòü ìèëè-
öèîíåðàì. Íî ïðåäîñòàâèòü èõ 
îí îòêàçûâàëñÿ. Íå áûëî ó íåãî 
è ðåøåíèÿ ñóäà î âûñåëåíèè. 
Êñòàòè, ïîìèìî êàêèõ-ëèáî 
äîêóìåíòîâ, ñîòðóäíèêîâ èñ-
ïîëíèòåëüíîé ñëóæáû íà ìåñòå 
âûñåëåíèÿ òîæå íå íàáëþäàëîñü.

Êîãäà æóðíàëèñò ñïðîñèë, êàê 
"áàíêèðû" èëè "íîâûå âëàäåëüöû" 
ñîáèðàþòñÿ âîçâðàùàòü èìóùå-
ñòâî ñåìüå, Ðîìàí ñêàçàë:

— Îïèøåì âñå, ïîòîì îòäàäèì.
— À íå óñòàíåòå îïèñûâàòü? 

Ýòî æå âñå-âñå âåùè! È âîîáùå, 

åñòü ëè ó âàñ íà ýòî ïîëíîìî-
÷èÿ? — ñïðîñèëà æóðíàëèñò.

— Èìåþò ëè ïðàâî ëþäè 
ñ óëèöû îïèñûâàòü èìóùåñòâî, 
ïîòîì åãî âûäàâàòü? — ñïðîñèë 
æóðíàëèñò ó ìèëèöèîíåðîâ.

— Îïèñü èìóùåñòâà äîëæíà 
ïðîâîäèòüñÿ â ïðèñóòñòâèè äâóõ 
ñîòðóäíèêîâ ìèëèöèè, ïðåä-
ñòàâèòåëÿ ÆÅÊà, ïîíÿòûõ, — 
îò÷åêàíèë â îòâåò ìîëîäåíüêèé 
ó÷àñòêîâûé.

— È ÷òî æå âû áóäåòå âîò òàê 
âîò ñòîÿòü è ñìîòðåòü, êàê íà-
ðóøàþò çàêîí? — îïÿòü âîïðîñ 
æóðíàëèñòà ê ìèëèöèîíåðàì. 
Íèêàêîé ðåàêöèè...

 — Íó, ïîéäè, ïðèâåäè êîãî-
íèáóäü ñ ÆÅÊà, — ãîâîðèò Ðî-
ìàí ñâîèì êîëëåãàì “áàíêèðàì”, 
ïûòàÿñü “ðàçðóëèòü” ñèòóàöèþ. — 
Õîòÿ òàì ñåé÷àñ âðÿä ëè êîãî 
çàñòàíåøü… Ìîæåò áûòü âû îñòà-

íåòåñü (ýòî îí ê ìèëèöèîíåðàì).
— Íåò, ìû äåæóðíàÿ ãðóïïà, — 

îòâå÷àåò ïàðåíü â ôîðìå.
— Íó òàê âûçîâèòå êîãî-òî, — 

ãîâîðèò Ðîìàí.
Ìèëèöèîíåðû ïîøëè ñîâå-

ùàòüñÿ, â êîíöå êîíöîâ ñêàçà-
ëè, ÷òî íèêòî íå ïðèåäåò. Òîãäà 
Ðîìàí ïðåäëîæèë æóðíàëèñòó 
ïîïðèñóòñòâîâàòü ïðè îïèñè… 
Àãà. Ïîçæå àäâîêàò ñåìüè ñêàçàë, 
÷òî "ðàáîòíèêè" áàíêà, èëè ýòî 
áûëè âñå ïðåäñòàâèòåëè íîâîãî 
âëàäåëüöà (õç), âñå æå ïóñòèëè 
ñåìüþ íà âðåìÿ ñîáðàòü âåùè. 

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА M.20MINUT.UA

Выселение от «ПриватБанка». Выселение от «ПриватБанка». Ñ ñàìîãî óòðà â êâàðòèðó Ñ ñàìîãî óòðà â êâàðòèðó 
âîðâàëîñü îêîëî 15 ÷åëîâåê. Äåâî÷êó-ïîäðîñòêà âûñòàâèëè âîðâàëîñü îêîëî 15 ÷åëîâåê. Äåâî÷êó-ïîäðîñòêà âûñòàâèëè 
íà ëåñòíè÷íóþ êëåòêó áåç îáóâè è ïðàêòè÷åñêè ðàçäåòóþ, íà ëåñòíè÷íóþ êëåòêó áåç îáóâè è ïðàêòè÷åñêè ðàçäåòóþ, 
ïîòîì âûòîëêàëè ìàòü. Äåâî÷êà ïëàêàëà, ïîòîì âûòîëêàëè ìàòü. Äåâî÷êà ïëàêàëà, 
à «ïðèâàòîâåö» Ðîìàí (ñïðàâà) áûë íåóìîëèìà «ïðèâàòîâåö» Ðîìàí (ñïðàâà) áûë íåóìîëèì
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ХМІЛЬНИК
Сергій Редчик, 
52 роки, самовисуванець
Хмільник — перше в Україні місто, де офіційно вибра-
ли мера на цих виборах. Був начальником управління 
праці та соціального захисту населення Хмільницької 
міської ради, депутатом міської ради, колись нале-
жав до Партії регіонів. Екс-заступник міського голови 
Хмільника з питань діяльності виконавчих органів.

КАЛИНІВКА
Анатолій Шамалюк, 52 роки, Блок 
Петра Порошенка (Солідарність)
Був оператором автомобільної заправної станції, 
директором комунального підприємства «Житло-
вик». З 2010 року — калинівський міський голова

БАР
Артур 
Цицюрський, 
47 років, 
“Самопоміч”
Був керівником мережі 
перукарень, проектного 
бюро. Власник крамниці 
книжок і канцтоварів. Го-
лова культурно-освітньо-
го товариства поляків.

ГНІВАНЬ
Володимир Кулешов, 
49 років, позапартійний, 
висунутий Українською 
народною партією
Вперше обраний мером 
у 2010 році. Заступник голови Ві-
нницької обласної Асоціації ор-
ганів місцевого самоврядування 
з питань координації роботи 
місцевих та селищних голів.

КОЗЯТИН
Олександр Пузир, 37 років, «Батьківщина»
Генеральний директор лізингової компанії «Інтелект», був депутатом Козятин-
ської міської ради. Голова громадської організації «Патріоти Козятина».

ПОГРЕБИЩЕ
Анатолій Білик, 54 роки, 
позапартійний, самовисуванець
Втретє став мером міста, обіймає цю посаду з 
2006 року. Колишній регіонал.

ЛИПОВЕЦЬ
Микола Грушко, 54 роки, позапартійний, висунутий 
партією «Батьківщина»
Керівник громадської організації «Патріот», старший вчитель основ 
захисту вітчизни у Липовецькій школі номер два, офіцер запасу.

ІЛЛІНЦІ
Володимир 
Ящук, 55 років, 
самовисуванець
Екс-голова райдержад-
міністрації, директор під-
приємства «Шефф Груп». 
Був членом Партії регіонів

НЕМИРІВ
Віктор Качур, 
50 років, Радикальна 
партія
Батько екс-очільника 
Немирова Олександра 
Качура. Самому Віктору 
у 2010-му інкримінували 
хабар у два мільйони 
гривень. Тоді він був 
мером. Хотів судитися з 
Олегом Ляшком, бо той 
звинувачував Качура у за-
снуванні Немирівського 
осередку Партії регіонів. 
Качур навідріз заперечу-
вав цю інформацію

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

Мери міст Вінниччини  Пристрасті навколо другого туру 
виборів мера Вінниці не вщухають. А тим часом у більшості 
районних центрів вже обрали міських голів. У Хмільнику 
очільника офіційно обрали найраніше в Україні. А в Гайсині
та Немирові нові мери були близькі до криміналу 

НОВІ ОЧІЛЬНИКИ 17 РАЙЦЕНТРІВ. 
ШЕСТЕРО З НИХ ЕКС-РЕГІОНАЛИ

ВІКТОРІЯ НАХАЙЧУК, 
RIA, (063)3377056 

Âèá³ð â³ííè÷àí ç 
ðàéîí³â â³äçíà÷èâñÿ 
ïåâíèìè òåíäåíö³ÿ-

ìè. Ïî-ïåðøå, ó á³ëüøîñò³ ðàéöåí-
òð³â ïðîãîëîñóâàëè çà äîáðå «ïåðå-
â³ðåíèõ» ïðåäñòàâíèê³â âëàäè. Äåõ-
òî ñòàâ ìåðîì âòðåòº, â÷åòâåðòå,.. 

âøîñòå! Ïî-äðóãå, íà Â³ííè÷÷èí³ 
áàãàòî ïåðåìîæö³â-ñàìîâèñóâàíö³â 
òà ïðåäñòàâíèê³â «Áàòüê³âùèíè». 
ª ³ äåê³ëüêà åêñ-ðåã³îíàë³â. Íàé-
ìîëîäøîìó ãðàäîíà÷àëüíèêó îá-
ëàñò³ 37 ðîê³â, íàéñòàðøîìó — 71. 
Äî âàøî¿ óâàãè åêñïðåñ-äîâ³äêà 
ïî íîâèõ ìåðàõ, îêð³ì îáðàíö³â ç 
Áàðó, Áåðøàä³ òà Ïîãðåáèùà — òàì 
ðåçóëüòàòè ïîêè ùî íå îãîëîñèëè.

ЖМЕРИНКА
Анатолій Кушнір, 54 роки, самовисуванець
Був директором підприємств «Ремонтно-будівельне 
управління», «Час», «Корунд». З 26 травня 2014 року очо-
лював Жмеринку, обійшовши Юрія Хорта на 43% голосів.

ШАРГОРОД
Ігор Винокур, 51 рік, 
самовисуванець
Був заступником мера, відповідав 
за благоустрій та комунальну службу. 
В 2011 році обраний міським головою 
від партії «Батьківщина». Був спонсо-
ром футбольного клубу «Шаргород»

МОГИЛІВ-
ПОДІЛЬСЬКИЙ
Петро Бровко, 55 років, 
самовисуванець
Обраний мером вчетверте 
(в сумі — 17 років на посаді), член 
Колегії адвокатів Вінницької об-
ласті. Був членом Партії регіонів. 
Народився у кузові машини.

ЯМПІЛЬ
Анатолій Юрченко, 
47 років, «Укроп»
Працював у Ямпільському контр-
ольно-ревізійному відділі та 
в райавтодорі. Був економістом 
у товаристві «Новобуд». Обійшов 
попереднього очільника Ямполя 
Олександра Кульбабу на 40 голосів.

ТУЛЬЧИН
Валерій 
Весняний, 59 років, 
позапартійний, 
висунула 
«Батьківщина»
Заслужений працівник 
культури України. З 
2006 року є мером Туль-
чина. У 2010-му висувався 
на цю посаду «Народною 
партією». Тобто переміг 
на виборах міського голови 
втретє.

ЛАДИЖИН
Валерій 
Коломєйцев, 
63 роки, 
позапартійний, 
висунутий партією 
«Наш край»
З 2001 року вже п’ять 
разів був мером Лади-
жина. Тепер обраний 
вшосте. Раніше нале-
жав до Партії регіонів

ГАЙСИН
Анатолій Гук, 71 рік, 
«Батьківщина»
Мером став втретє — оби-
рався у 2006-му та 2010-му 
(за інформацією обласного 
партійного осередку ВО «Бать-
ківщина»). У 2013-му був 
засуджений за зловживання 
владою і мав на сім років сісти 
до в’язниці. Але апеляційний 
суд звільнив Гука з-під варти. 
Підтримало мера аж 90% 
виборців.

БЕРШАДЬ
Михайло Кольченко, 54 роки, 
безпартійний, самовисуванець
Мер Бершаді з 2006 року. Працював на цукро-
вому заводі, очолював підприємство “Михайлів-
ське”. Був членом Партії регіонів.



13 RIA, Ñåðåäà, 4 ëèñòîïàäà 2015

У 2010 році під час передвибор-
ної кампанії на зустрічі в «Пле-
яді» Юлія Тимошенко сама 
згадала про екс-губернатора. 
Тоді вона була в опозиції. Про-
блематично було знайти місце 
для прес-конференції, скрізь 
відмовляли. Якщо Олександр 
Домбровський розповідав про 
неї із захопленням, то лідер 
«Батьківщини» і про нього, і 
про голову облради Заболот-
ного, який на президентських 
виборах їздив агітувати за неї 
у Львів, відгукувалися інакше.
— Я б дуже хотіла з ними зу-
стрітися, — відповідала Юлія 

Володимирівна на запитання 
журналіста. — Сьогодні я ніко-
го не побачила в аеропорту, 
окрім своєї команди. Тому що 
йти з нами сьогодні — це, по суті, 
придбати квиток на війну. Кож-
ному Господь суддя… Я особисто 
запрошувала і Домбровського, і 
Заболотного бути кандидатами 
від партії «Батьківщина». Але 
вони сказали, що бути зі мною 
сьогодні некомфортно.
А ще раніше у 2006 році, коли 
вперше на посаду міського го-
лови Вінниці балотувався Во-
лодимир Гройсман, в останні 
дні кампанії ім’я лідерки «Бать-

ківщини» використали на його 
біг-бордах. Хоча вже була 
домовленість про підтримку 
Юлії Володимирівни іншого 
кандидата — Миколи Форма-
нюка. Але хто вже то згадає?.. 
Микола Форманюк, який тоді 
відкрито виступав проти Грой-
смана, сьогодні у його коман-
ді — очолює ТТУ.
Лише «Вікіпедія» про це пам’ятає:
«26 марта 2006 года 28-лет-
ний представитель «Нашей 
Украины» Владимир Гройсман 
при поддержке Блока Юлии Тим-
ошенко был избран винницким 
городским головой…».

Історія стосунків Тимошенко з вінничанами 

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ОКСАНА ПУСТОВІТ, 
RIA, (067)7992206 

— Þë³ÿ Âîëî-
äèìèð³âíà ïðè¿äå 
ï³äòðèìàòè ìåíå — 

ÿ ïðî öå óæå âàì êàçàëà òèæäåíü 
òîìó. Êîëè ïðè¿äå? Íå ìîæó ñêà-
çàòè. Àëå âîíà ïðè¿äå…

Ëþäìèëà Ùåðáàê³âñüêà ó äðó-
ãèé ïîíåä³ëîê ï³ñëÿ âèáîð³â çíî-
âó âèáà÷àëàñÿ, ùî âòîìëåíà, ³ 
í³÷îãî íîâîãî ñêàçàòè íå ìîæå. 
Õî÷à ùå ó ï’ÿòíèöþ, 30 æîâòíÿ, 
âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ îãîëîñèëà îô³-
ö³éí³ ðåçóëüòàòè. Ó äðóãèé òóð 
âèáîð³â ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³ííè-
ö³ âèõîäÿòü Ñåðã³é Ìîðãóíîâ 
(48,21% — 51 849 ãîëîñ³â) òà Ëþ-
äèìèëà Ùåðáàê³âñüêà (13,58% — 
14 609 ãîëîñ³â).

КАЖЕ, ЩО ВЛАДА БОЇТЬСЯ 
ПРИЇЗДУ ЮЛІ. — Íîâèíè áóäóòü 
ó ñåðåäó, — êàæå Ùåðáàê³âñüêà. — 
À ïîêè ìîæó ñêàçàòè, ùî ìîþ 

êàíäèäàòóðó ï³äòðèìóþòü äåâ’ÿòü 
ïîë³òè÷íèõ ñèë — «Ñâîáîäà», 
Ðàäèêàëüíà ïàðò³ÿ Ëÿøêà, «Íà-
ðîäíèé êîíòðîëü», Ïàðò³ÿ ïåí-
ñ³îíåð³â, Íàðîäíèé ðóõ, «Ñèëà 
ëþäåé», «ÓÊÐÎÏ», Ãðîìàäÿíñüêà 
ïîçèö³ÿ ³, âëàñíå, «Áàòüê³âùè-
íà». «Ñàìîïîì³÷» ï³ä ïèòàííÿì… 
Ìè ïîðàõóâàëè: ó ñóì³ ãîëîñ³â — 
çà ìåíå ïëþñ ðåøòà êàíäèäàò³â 
(îêð³ì òèõ, õòî çà Ìîðãóíîâà), 
òî íà òðè òèñÿ÷³ âèïåðåäæàºìî 
ñüîãîäí³øíüîãî â. î. ì³ñüêîãî 
ãîëîâè…

×è áî¿òüñÿ â³ííèöüêà âëàäà 
ïðè¿çäó Þë³¿ Âîëîäèìèð³âíè? 
Çâ³ñíî, áî¿òüñÿ… Áî ó ìåíå º âñ³ 
øàíñè ïåðåìîãòè. Âèáà÷òå, ìåí³ 
ñïðàâä³ òðåáà éòè, ìåíå ÷åêàþòü.

Ó â³ííèöüêîìó øòàá³ «Áàòüê³â-
ùèíè» ÷åðãà «äî ò³ëà» Ùåðáà-
ê³âñüêî¿. Ïàðò³éö³ ñõîäÿòüñÿ ³ç 
ñâî¿ìè ðåçóëüòàòàìè ïî îêðóãó, 
ïî ä³ëüíèö³, íîâèíàìè, ïë³òêà-
ìè… Éäóòü ³ éäóòü…

— Ëþäìèëî Ìèõàéë³âíî, âè 

КОЗИРНА ЮЛІЯ ВОЛОДИМИРІВНА 
Далі буде!  Чи приїде Юлія Тимошенко 
у Вінницю до другого туру і головне — кого 
підтримає: Щербаківську чи Моргунова?

òóâàòè çà Ùåðàáê³âñüêó. Îäíàê 
êàæóòü, ùî ï³ñëÿ ïåðøîãî òóðó 
âòîìèëèñÿ, òîìó «õî÷à á áóòåðáðîä 
Ëþäà ïîâèííà äàòè». Â ³íøèõ ñâîÿ 
³ñòîð³ÿ ³ç Ùåðáàê³âñüêîþ. Ùå âåñ-
íîþ Â³êòîð Êà÷óð, ÿêèé íèí³ º 
ì³ñöåâèì ë³äåðîì ðàäèêàë³â, â³ä-
âåðòî ãîâîðèâ, ÷îìó â³í òàê íåäîâ-
ãî áóâ ó ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà» ³ 
ñê³ëüêè öå êîøòóº. Àëå ñüîãîäí³ 
Â³êòîð Ìèêîëàéîâè÷ á³ëüø äè-
ïëîìàòè÷íî ³ ëàêîí³÷íî â³äãóêó-
ºòüñÿ ïðî Ëþäìèëó Ìèõàéë³âíó:

— ª äîìîâëåí³ñòü ì³æ Þë³ºþ 
Òèìîøåíêî òà Îëåãîì Ëÿøêîì 
ïðî ï³äòðèìêó Ùåðáàê³âñüêî¿, 
òîìó ìè ¿¿ ï³äòðèìóºìî.

Äåõòî âçàãàë³ íå õî÷å ïðî öå 
ãîâîðèòè, ëèøå:

— Ëþäà ëþäÿì?! Òà âîíà ì³ñòî 
çà ì³ñÿöü ïðîäàñòü!..

Àëå òî á³ëüø îñîáèñòå. Íà â³-
ííèöüêîìó ð³âí³.

Ö³êàâå ³íøå, ÷è íå ïðîäàñòü 
Ëþäó Þëÿ?

ЮЛЯ — ДЖЕК-ПОТ. Þë³ÿ Òèì-
îøåíêî — öå êîçèð äëÿ Ëþäìèëè 
Ùåðáàê³âñüêî¿. Íàâ³òü äæåê-ïîò. 
Òà é ñàìà Ëþäìèëà Ìèõàéë³âíà 
íå ïðèõîâóº, ùî ïîëîâèíó ñâîº¿ 
ïåðåìîãè çàâäÿ÷óº «Áàòüê³âùèí³»:

— Êîëè â ìèíóëîìó ñêëèêàí-
í³ ÿ ñòàëà äåïóòàòîì ìàæîðè-
òàðíèêîì â³ä «Áàòüê³âùèíè», 
ÿ äóæå ìàëî âêëàëà êîøò³â 
ó âèáîð÷ó êàìïàí³þ. À òîä³ â³ä 
«ðåã³îí³â» éøîâ Ãàâðèø (ãîëîâà 
ïðàâë³ííÿ ÂÀÒ «Âîëîäàðêà» — 
àâò.), òî â³í ñêàçàâ, ùî ïåðå-
ìîãëà íå Ùåðáàê³âñüêà, à ïåðå-
ìîãëà «Áàòüê³âùèíà». ß éîìó 
äàëà â³äïîâ³äü, ùî öå ïåðåìîãà 
50 íà 50.

Î÷åâèäíî, «íàâåðõó» çàðàç äî-
ìîâëÿþòüñÿ ïðî ìåðà, ïðî çà-
ñòóïíèê³â… Ñóäÿ÷è ³ç ÿâêè âè-
áîðö³â, òî äðóãèé òóð ñòàâ «ñþðï-
ðèçîì» äëÿ Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà ³ 
éîãî êîìàíäè. Ðîçðàõîâóâàëè 
íà ³íøèé ðîçêëàä.

çì³íèëè êîë³ð, — ïîì³òèëà çì³íó 
ó çà÷³ñö³ ë³äåðêè 32-ð³÷íà Ãàííà 
Äàâèäåíêî, ÿêà ñàìà òåïåð ïåðåä 
âèáîðîì — ì³ñüêà ÷è îáëàñíà 
ðàäà, áî ¿¿ âèáðàëè ³ òóäè, ³ òóäè.

— Î ï'ÿò³é ãîäèí³ òðåáà áóòè 
â ïåðóêàðí³, à î ñüîì³é — ôîòî-
ñåñ³ÿ, — óæå îäÿãàëàñü Ëþäìèëà 
Ùåðáàê³âñüêà.

À äî 15 ëèñòîïàäà — âèáî-
ð³â äðóãîãî òóðó — çàëèøèëîñü 
11 äí³â. Íàñê³ëüêè â³äîìî, ïàðò³ÿ 
â³äïðàâèëà ó Â³ííèöþ ïîë³òòåõ-
íîëîãà — ðîáëÿòü íîâèé ³ì³äæ 
Ëþäìèëè Ìèõàéë³âíè. Äî äðóãî-
ãî òóðó. Íó ³ äî âåñ³ëëÿ…

ВІД ЛЮДИ ЛЮДЯМ… БУТЕРБ-
РОД. Àëå ñïî÷àòêó áóäóòü âèáî-
ðè. Ïðèíàéìí³, îäðóæóâàòèñÿ ç 
«êîõàíèì ÷îëîâ³êîì» Ëþäìèëà 
Ùåðáàê³âñüêà ïëàíóº ï³ñëÿ. Òàê 
âîíà êàçàëà. Ïîêè ùî «ç áîêó íà-
ðå÷åíî¿ ó ìåðè» ðàõóþòü ïàðò³é-
íèõ ãîñòåé. 30 æîâòíÿ ï³ä ì³ñü-
êâèêîíêîìîì ç³áðàëèñÿ ïðèõèëü-
íèêè Ëþäìèëè Ùåðáàê³âñüêî¿. 
Ìîæëèâî, íå ñò³ëüêè ¿¿, ñê³ëüêè 
ò³, õòî ïðîòè Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà.

Áî ùîäî ï³äòðèìêè ïîë³òè÷íèõ 
ñèë, òî íå íà äèêòîôîí ãîâîðÿòü 
çîâñ³ì ³íøå. Ëþäè íå õî÷óòü àã³-

23 лютого 2014 року. Ëþäìèëà Ùåðáàê³âñüêà ïðè¿õàëà 
äî Þë³¿ Òèìîøåíêî, ï³ñëÿ ¿¿ çâ³ëüíåííÿ. Òåïåð Þëÿ ìàº 
ïðè¿õàòè ³ ï³äòðèìàòè ñâîþ îäíîïàðò³éêó íà âèáîðàõ ìåðà 
â äðóãîìó òóð³. ×è ïðè¿äå – öå âæå ³íøå ïèòàííÿ

ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (067)9846245 
 Ð³ê òîìó óêðà¿íñüê³ íàöãâàð-
ä³éö³ âèéøëè ç îòî÷åííÿ 32-ãî 
áëîêïîñòó íà Áàõìóòñüê³é òðàñ³. 
Ùîá çãàäàòè çàãèáëèõ áîéîâèõ 
ïîáðàòèì³â, â³ííèöüê³ á³é-
ö³ çáèðàëèñÿ íà ïëîù³ Ãåðî¿â 
Íåáåñíî¿ ñîòí³ ç ïðàïîðîì òà 
êâ³òàìè.

— Âñüîãî ç Â³ííèöüêî¿ îáëàñ-
ò³ íàðàõîâóºòüñÿ 74 á³éö³, ÿê³ 
ïîáóâàëè íà 32-ìó áëîêïîñ-
òó, — ðîçïîâ³äàº Âàäèì Ðóäü ç 
ïîçèâíèì «Òàìàãî÷³». — Çàïðî-
øóâàëè âñ³õ, àëå ñàì³ ðîçóì³ºòå, 
ùî ç â³ääàëåíèõ ðàéîí³â áóâàº 
âàæêóâàòî äî¿õàòè.

Çà ñëîâàìè á³éö³â, âîíè ïëà-
íóþòü â³äâ³äàòè ìîãèëó çàãèáëî-
ãî Îëåêñàíäðà Ïîëòîðàêà, ÿêèé 
çàãèíóâ, ïîâåðòàþ÷èñü äîäîìó. 
Äåê³ëüêà ëþäåé ïðèíåñëè êâ³òè.

Á³éö³ òàêîæ âçÿëè ç ñîáîþ 
ðîçïèñàíèé óêðà¿íñüêèé ïðàïîð.

Çà ñëîâàìè Âàäèìà Ðóäÿ, â³í 
äåìîá³ë³çóâàâñÿ äâà ì³ñÿö³ òîìó. 
Ç³çíàºòüñÿ, ùî àäàïòóâàòèñÿ 
äî öèâ³ëüíîãî æèòòÿ áóëî âàæêî.

— Òàì áóëî çðîçóì³ëî, äå âî-
ðîã, — êàæå â³í. — Òóò âîðîã, 
íåçðîçóì³ëî äå. ×èíîâíèêè 
äî íàñ ñòàâëÿòüñÿ âîðîæå. Òàêå 
â³ä÷óòòÿ, ùî ìè â îòî÷åíí³.

Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ Âàäèì 

Ðóäü ïîâåðíóâñÿ äî ðîáîòè 
ïðîãðàì³ñòà.

— Ç ïîáðàòèìàìè ïîñò³éíî 
ï³äòðèìóºìî êîíòàêò. Äîïî-
ìàãàºìî îäèí îäíîìó, ÿêùî 
ïîòð³áíî, — êàæå â³í. — ßêùî 
ìè íå áóäåìî ðàçîì, òî ïðî íàñ 
âçàãàë³ çàáóäóòü. Òàê ñàìî ÿê àô-
ãàíö³â — êèíóòü íàïðèçâîëÿùå.

Бійці 32-го блокпосту: «Там 
було зрозуміло, де ворог...»

Хлопці, які стояли на 32-блокпосту. Â ðóêàõ âîíè 
òðèìàþòü ðîçïèñàíèé á³éöÿìè óêðà¿íñüêèé ïðàïîð 

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ФОТО 
НА M.20MINUT.UA
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ЮРИЙ КУЧЕРУК, 
«ОППОЗИЦИОННЫЙ БЛОК»
— Пока не определился. Решение о под-
держке кандидата в мэры будет принято 
на политсовете, который состоится пя-
того ноября.

СЕРГЕЙ ЧУМАК, 
«УНА-УНСО»
— На данный момент готового решения 
у нас нет. Позицию озвучим, когда она 
будет сформирована.

АЛЕКСАНДР БЕЛОШКУРСКИЙ, 
САМОВЫДВИЖЕНЕЦ
— Скажу так. Я против системы, которая су-
ществует сейчас. Но не хочу говорить о своем 
выборе, поскольку считаю, что это может 
повлиять на волеизъявление людей, про-
голосовавших за меня. Не хочу манипуляций 
на этом. Есть решение, которое я принял лич-
но, но из соображений справедливости гово-
рить о нем не буду. Спасибо за понимание.

АЛЕКСАНДР ЖАМБА, 
«ЕВРОПЕЙСКАЯ ПАРТИЯ»
Позицию не озвучил.

АЛЕКСЕЙ ФУРМАН, 
«СВОБОДА»
— Я не поддерживаю взяточников и ха-
пуг. Поэтому мой выбор — Щербаков-
ская. Мы с ней прошли длинный боевой 
путь во время революции, вместе были 
и на киевском, и на винницком Май-
дане. Вместе выгоняли экс-губернатора 
Мовчана. 

ВИКТОР МАЛИНОВСКИЙ, 
«ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ»
— Конечно, мой выбор — не Моргунов. 
Как можно голосовать за негодяя, кото-
рый нагло фальсифицировал выборы? 
Он исказил результат волеизъявления 
винничан. Обворовал пенсионеров через 
коммунальную мафию, привел Винни-
цу к состоянию коммунального рабства. 
Однозначно, выбираю Щербаковскую.

БОРИС МАКСИМЧУК, 
РАДИКАЛЬНАЯ ПАРТИЯ
— Однозначно, поддерживаю Людмилу 
Щербаковскую. Несмотря на все обеща-
ния, программу и демонстрацию сделан-
ного Моргуновым, стоит сказать, что это 
не столько его заслуги, как заслуги преды-
дущего мэра. Предвыборная программа 
Щербаковской много в чем переплетается 
с моей. Поэтому я уверен, что она знает, 
в каком направлении двигаться.

ВЛАДИМИР ВОЛОВОДЮК, 
«ГРОМАДСЬКИЙ КОНТРОЛЬ»
— Однозначно, поддержу Людмилу Щер-
баковскую. Мы еще перед выборами 
подписывали меморандум про общие 
действия. Для меня Моргунов — вопло-
щение старой неэффективной системы. 
И я не скрываю, что активно выступал про-
тив этой команды уже много лет.

ИВАН КЛИМЬЮК,
«УКРОП»
— За Моргунова! (смеется) Ох, Вика, каж-
дый раз вы звоните мне и настроение 
поднимаете. Всегда насмешите! (смеется 
еще сильнее) Ну конечно же, не за Мор-
гунова! Поддержу Людмилу Щербаков-
скую, поскольку это единственная аль-
тернатива. Других причин нет.

СЕРГЕЙ ПОПОВИЧ,
САМОВЫДВИЖЕНЕЦ
— Голосовал бы против всех, если бы 
можно было. Но, тем не менее, под-
держу Щербаковскую. Хотя бы по-
тому, что видел, насколько нечестно 
проводилась предвыборная агитация 
ее конкурентом. Плюс, в день выборов 
объехал почти все участки, и знаю, ка-
кой там творился бардак. Неприятно, 
несправедливо. Но, видать, кому-то 
в хаосе легче победить.

АЛЕКСАНДР ЛОГИНОВ (34), 
ПОЛИТОЛОГ:

В целом, результат второго 
тура вряд ли вызовет со-
мнения даже у его участ-
ников. С 13,5% догнать 
48,2%, по-моему, малове-

роятно. Ключевые игроки, скорее, будут 
решать тактические задачи.
Моргунов будет стремиться победить 
с максимальным отрывом, чтобы под-
твердить единоличное лидерство своей 
команды в Виннице. Щербаковская — 
объединить голоса, отданные за всех 
кандидатов от оппозиционных партий. 
Хотя формально "Батькивщина" не яв-
ляется оппозицией, так что с этим могут 
возникнуть проблемы. В общем, ожесто-

ченного противостояния вряд ли можно 
ожидать.
Экс-кандидаты "за" Щербаковскую по-
тому, что каждый из них пытался по-
зиционировать себя как "не-власть", 
"не-Моргунов". Поэтому, когда остался 
один претендент, они формально будут 
поддерживать её. На мнение избирате-
лей эта позиция вряд ли повлияет, так 
как рейтинг кандидата от "Батькивщи-
ны" во втором туре не будет означать 
простую сумму всех голосов, отданных 
в первом туре за других оппозиционных 
кандидатов.
Чтобы объединить все фрагментарные 
три-четыре процента, нужна общая ба-
зовая идея, с которой вся команда готова 
идти на выборы. А её нет.

«На избирателей позиция экс-кандидатов не повлияет» 

КОНКУРЕНТЫ-СОРАТНИКИ: 
КОГО ИЗБИРАЮТ НЕИЗБРАННЫЕ?
Шоу продолжается  После драки кулаками не машут. Но 
винницкая выборная «драка» окончена не для всех. Моргунов с 
результатом 48% и Щербаковская, 13%, посоревнуются за кресло 
мэра во втором туре, 15 ноября. А кого поддержат аутсайдеры?

ВИКТОРИЯ 
НАХАЙЧУК, 
RIA, (063) 3377056 

Îñòàëüíûå äå-
ñÿòü ïðåæíèõ êàí-

äèäàòîâ òåïåðü ñìîãóò ïîâëèÿòü 
íà èñõîä âûáîðîâ èñêëþ÷è-

òåëüíî ñâîèì ãîëîñîì. Êàê áû 
ýòî íè áûëî ãîðüêî äëÿ íåñî-
ñòîÿâøèõñÿ ìýðîâ, èì ïðèä¸òñÿ 
âûáðàòü îäíîãî èç ñâîèõ ýêñ-
êîíêóðåíòîâ. Êòî èì íðà-
âèòñÿ â êà÷åñòâå ãîðîäñêîãî 
ãîëîâû áîëüøå è ïî÷åìó — 
óçíàâàëà RIA.

НЕ ПОДДЕРЖАЛ НИКТО 
ИЗ ЭКС-КАНДИДАТОВ В МЭРЫ

Людмила Щербаківська, “Батьківщина”
                                     15% 
Сергій Моргунов, “Вінницька європейська стратегія”
                                                                                                       41,2% 
Якби можна було, голосував би проти обох
                                                       21,8% 
Не піду голосувати 
                                                       22% 

Кого ви підтримаєте у другому турі
виборів на посаду мера?

ОпитуванняОпитування
Результати голосування в групі «ВКонтакті» vk.com/club.vn20minut «Новини Вінниці від 20minut.ua»Результати голосування в групі «ВКонтакті» vk.com/club.vn20minut «Новини Вінниці від 20minut.ua»

ЗА ЩЕРБАКОВСКУЮ ЗА МОРГУНОВА

НЕ ОГЛАСИЛИ РЕШЕНИЕ О ПОДДЕРЖКЕ 

6,11% 
(6571 голос)

4,91% 
(5282 голоса)

1,41% 
(1520

голосов)

2,09% 
(2248

голосов)

4,27% 
(4596

голосов)

0,77% (832 голоса)

2,28%
(2449

голосов)

8,18% 
(8797

голосов)

3,68% 
(3963

голосов)

4,49% 
(4834

голоса)

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ
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ËÀÉÔ

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ó ñóáîòó, 31 æîâ-
òíÿ, â³ííè÷àíè 
ñâÿòêóâàëè Õåëëî-

â³í. Õòîñü íà òåìàòè÷íèõ âå÷³ð-
êàõ, ³íø³ ó âóçüêèõ êîëàõ äðóç³â, 
à äåõòî òàê, ùî óñå ì³ñòî ñòàëî 
ñâ³äêàìè ñâÿòà.

Çîêðåìà ÇÀÃÓËÜíèé Õåëëîâ³í 
âëàøòóâàëè â³ííèöüê³ áàéêåðè. 
Îäÿãíåí³ ó æàõëèâ³ êîñòþìè, 
ïåðåìàçàí³ “êðîâ’þ” òà ç ïðè-
ìàðíèì “ìåéêàïîì” áàéêåðè 
âëàøòóâàëè ìîòîïðîá³ã ì³ñòîì. 
Êîíöåíòðàö³þ “íå÷èñò³” íà çà-
ë³çíèõ êîíÿõ â³ííè÷àíè ñïîñòå-
ð³ãàëè íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³, 
â öåíòð³ ì³ñòà á³ëÿ ïàðêîâî¿ 
àðêè. Ïåðñîíàæ³ êîøìàðíèõ 
ñí³â ³ ô³ëüì³â æàõ³â åïàòóâàëè 
ïóáë³êó, ôîãðàôóâàëèñü ç³ âñ³ìà 
áàæàþ÷èìè ³ ñòâîðþâàëè â³äïî-
â³äíèé íàñòð³é.

Íå â³äñòàâàëè â³ä áàéêåð³â ³ 
â³ííèöüê³ âåëîñèïåäèñòè. ßê³ 
òåìàòè÷íî æàõëèâî çàêðèëè âåëî-
ñåçîí øîñòèì âåëîçàá³ãîì «Êðè-
òè÷íî¿ ìàñè».Çáèðàëèñü íà ïðîá³ã 

âåëîñèïåäèñòè íà Ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³.

— Öå âæå øîñòèé çàõ³ä «Êðè-
òè÷íî¿ ìàñè», ïåðøèé ìè ïðî-
âåëè ó êâ³òí³, — ðîçïîâ³äàº îðãà-
í³çàòîð ôëåøìîáó Ìàêñèì Äåí-
äåðóê. — Âçàãàë³ ìè ïðîâîäèìî 
âåëîïðîá³ãè ó ï’ÿòíèöþ ââå÷åð³. 
Òà á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â âèð³øèëè 
ïîêàòàòèñÿ ì³ñòîì ó ñóáîòó â õåë-
ëîâ³íñüêèõ êîñòþìàõ.

Ùîá â³ä ³ìåí³ íå÷èñò³ ïðèâ³-
òàòè ç³ ñâÿòîì ÷èíîâíèê³â, ä³òè 
ç ï³äë³òêîâèõ öåíòð³â íàðÿäè-
ëèñÿ â ñòðàõ³òëèâ³ êîñòþìè ùå 
ó ï’ÿòíèöþ, 30 æîâòíÿ. Ïåðå-
îäÿãíóò³ ÷îðò, çëèé êëîóí, ë³ñî-
âà ìàâêà, çîìá³, âîâê, ëþäîæåð, 
áîëîòÿíå ÷óäîâèñüêî òà ëþäè-
íà-ïàâóê ïðîãóëÿëèñü ì³ñüêîþ 
ðàäîþ, ì³íÿþ÷è ïîñì³øêè äåð-
æàâíèõ ñëóæáîâö³â íà öóêåðêè.

ЦУКЕРКИ АБО СМЕРТЬ?
Святкові страхіття  Жахливі байкери 
та примарні велосипедисти їздили містом, 
лякали перехожих та фотографувалися 
на свято Хелловін. А діти з підліткових 
центрів пішли за солодощами в міськраду

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА M.20MINUT.UA

Нечисть в гостях у чиновників. Ä³òè-ïðèìàðè ç ï³äë³òêîâèõ 
öåíòð³â çàâ³òàëè äî ì³ñüêðàäè çà ñîëîäîùàìè  

Чортиці на байку. Îñü òàê³ ÷àð³âí³ ïàíÿíêè ç ðîãàìè òà 
âå÷³ðí³ì ìåéêàïîì ñâÿòêóâàëè Õåëëîâ³í ç áàéêåðàìè

Кумедні жахіття. Ï³ñëÿ áéêåðñüêîãî ïðîá³ãó ì³ñòîì, ôîòîñåòó ç áàæàþ÷èìè, âñ³ áàéêåðè 
òà áàéêåðø³ â³äïðàâèëèñü â ì³ñöåâèé êëóá, àáè â³äñâÿòêóâàòè Õåëëîâ³í 

Не дитячі пристрасті. Êîíöåíòðàö³þ íå÷èñò³ ìîæíà áóëî 
ïîáà÷èòè ïðîñòî â öåíòð³ Â³ííèö³, ïðè÷îìó ð³çíîãî â³êó 

Чарівний мрець. Ñòèëÿãà 
ç ïîòîéá³÷÷ÿ ó ï³ðàòñüêîìó 
ïðèêèä³ åïàòóâàâ ïóáë³êó   

Біля арки. Öå íå îïóäàëî, à 
ïåðñîíàæ ÷èéîãîñü êîøìàðó. 
Äî ðå÷³, éîãî áàéê äåñü ïîðÿä
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Так святкували Хелловін в RIA. Âîâêóëàêè, â³äüìè, êîíêóðñè ç 
ãàðáóçàìè ³ íàïî¿ ï³ä íàçâîþ "Çåëåíà ò³íà" çðîáèëè âå÷³ð âåñåëèì
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— Верховний Суд визнав неза-
конною видачу посвідчень за рі-
шеннями суду. Ми намагалися 
піти іншими шляхами, але ж 
документів потрібних справді 
немає. Суддя навіть закрила очі 
на те, що у 86-му не було ко-
ректорів, на виправлення усі теж 
не зважила. Але суті це не змі-
нює — шансів практично нема. 
Я відправив запит у Поліську 
райдержадміністрацію, якщо 
вони не підтвердять, що Дібро-

ва — то зона відчуження, не мо-
жемо розраховувати на бажа-
ний результат. Але, наскільки 
мені відомо, це зона відселення, 
а не відчуження… Хоча й дуже 
шкода його — він же справді там 
був. Якби раніше зайнявся цією 
справою, може, проскочив би, 
бо багато хто зробив собі по-
свідчення до змін у законодав-
стві. А йому просто не пощасти-
ло, — говорить останній адвокат 
Михайла Василь Деркач.

Адвокат Пенькного робив усе можливе, але марно 

ВІКТОРІЯ НАХАЙЧУК, 
RIA, (063) 3377056 

Äî ðåäàêö³¿ çâåð-
íóâñÿ 49-ð³÷íèé â³-
ííè÷àíèí Ìèõàéëî 

Ïåíüêíèé. ×îëîâ³ê ç 2002 ðîêó 
íàìàãàºòüñÿ îòðèìàòè ÷îðíî-
áèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ, ³ âñå áåç-
ðåçóëüòàòíî.

Ó 1986 ðîö³ Ìèõàéëî ïðàöþâàâ 
íà àâòîáàç³ Îáëâîäãîñïó øîôå-
ðîì. Ó çîíó â³äñåëåííÿ ÷îëîâ³êà 
â³äðÿäèëè ç 31 ëèïíÿ ïî 28 ñåðï-
íÿ. Ìèõàéëî òà éîãî êîëåãè çà-
éìàëèñÿ áóð³ííÿì ñâåðäëîâèí ³ 
ïðîêëàäàííÿì òðóá ó ñåë³ Ä³áðî-
âà. Öåé íàñåëåíèé ïóíêò º çîíîþ 
îñîáëèâîãî êîíòðîëþ òà âõîäèòü 
äî òðåòüî¿ çîíè íåáåçïåêè.

— Ìàéæå âñ³, ç êèì ìè òàì 
áóëè, äàâíî ³ áåç ïðîáëåì îòðè-
ìàëè ïîñâ³ä÷åííÿ. Íàâ³òü ò³, 
õòî ïðàöþâàâ ó Ä³áðîâ³ ìåíøå, 
í³æ ÿ. Ìåí³ æ ñïåðøó â³äìîâè-
ëè ÷åðåç òå, ùî ó äîêóìåíò³ ïðî 
â³äðÿäæåííÿ êîðåêòîðîì áóëî 
âèïðàâëåíî äàòè, — ðîçïîâ³äàº 
Ïåíüêíèé.

×îëîâ³ê ïîÿñíþº, ùî â òîé ÷àñ, 
êîëè âèäàâàëè äîâ³äêó, òåõíîëîã³¿ 
íå äîçâîëÿëè âèïðàâèòè ïîìèëêó 
³íàêøå. ² âîíà ñòàëà ôàòàëüíîþ. 
Òåïåð Ìèõàéëî íå âèëàçèòü ³ç 
ñóä³â òà Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè.

Çà çëîþ ³ðîí³ºþ äîë³, äîâ³ä-
êè ïðî â³äðÿäæåííÿ ó Ä³áðîâó 
â àðõ³âíîìó ôîíä³ òàìòåøíüî¿ 
ñ³ëüñüêî¿ ðàäè íå çáåðåãëèñÿ. 
Ïðî öå ñêàçàíî ó äîâ³äö³, ÿêó 
Ïåíüêíèé îòðèìàâ ó Ïîë³ñüê³é 
äåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Êè¿âñüêî¿ îá-
ëàñò³. Àëå ÷îëîâ³êà öå íå çóïèíè-
ëî. Ó 2014-ìó â³í ç³áðàâ óñ³ íàÿâ-
í³ ³ ìîæëèâ³ äîêóìåíòè, ñâ³äê³â, 

³ âêîòðå ïîäàâñÿ äî Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî ñóäó.

Òàì â³í ïîÿñíèâ, ùî íàïðàâ-
ëåííÿ ó â³äðÿäæåííÿ òà íàêàçè 
ïðî ïåðåáóâàííÿ òàì âòðà÷åí³ 
áåç éîãî ïðîâèíè ³ íå ï³äëÿãàþòü 
â³äíîâëåííþ. Àëå ñóä ïðèéíÿâ 
äî óâàãè ³íø³ äîêàçè. Çîêðåìà, 
çàïèñ ó òðóäîâ³é êíèæö³, äîâ³äêó 
àâòîáàçè Îáëâîäãîñïó ïðî â³ä-
ðÿäæåííÿ òà ñïèñîê ë³êâ³äàòîð³â 
àâàð³¿ â³ä Â³ííèöüêî¿ àâòîòðàí-
ñïîðòíî¿ áàçè. Âñ³õ çàïëóòàâ ëèñò 
Óïðàâë³ííÿ ó ñïðàâàõ çàõèñòó 
íàñåëåííÿ â³ä íàñë³äê³â ×îðíî-
áèëüñüêî¿ êàòàñòðîôè. Àäæå ùå 
ó 2002-ìó, ïîñèëàþ÷èñü íà âè-
ïðàâëåííÿ ó íàêàç³ Îáëâîäãîñ-
ïó, óïðàâë³ííÿ âèçíàëî áåçï³ä-
ñòàâíèì â³äíåñåííÿ Ïåíüêíîãî 
äî ÷èñëà ë³êâ³äàòîð³â.

RIA ïîñï³ëêóâàëàñÿ ç ñóäîâèìè 
ñâ³äêàìè ó ñïðàâ³ Ìèõàéëà. Ö³ 
ëþäè áóëè ç íèì ó Ä³áðîâ³, òàì 
âîíè ðàçîì çàéìàëèñÿ áóä³âåëü-
íèìè ðîáîòàìè.

— ß áóâ ó ×îðíîáèëüñüê³é çîí³ 
ç òðàâíÿ 86-ãî àæ ïî 87-é ð³ê. 
Ìàþ äðóãó êàòåãîð³þ, ùîïðàâäà, 
îôîðìèâ ¿¿ ùå ó 90-õ ðîêàõ ó Êè-
ºâ³. ² òî, íà ï³äñòàâ³ ðîá³ò ó ñåë³ 
Âåñíÿíîìó, áî äîêóìåíòàö³þ 
ïî Ä³áðîâ³ ñïåö³àëüíî çíèùèëè. 
Òîãî÷àñí³ êåð³âíèêè Îáëâîäãîñ-
ïó — Êîð÷àê, Áîéêî, — ñîá³ ïî-
ñâ³ä÷åííÿ çðîáèëè ³ çàðàç æèâóòü 
ñïîê³éíî. À Ìèõàéëî ñïðàâä³ 
ïðàöþâàâ òàì äîâãåíüêî, òî÷íî 
á³ëüøå äâîõ òèæí³â, — ãîâîðèòü 
Ìèêîëà Êàì³ííèé.

Â³í äîäàº, ùî Ïåíüêíèé ñïðàâ-
ä³ ïðàöþâàâ òàì âîä³ºì âàíòàæ³â-
êè ³ ïåðåâîçèâ òðóáè äëÿ âîäî-
ãîíó. Éîãî ñëîâà ï³äòâåðäæóº ùå 
îäèí ë³êâ³äàòîð àâàð³¿ äðóãî¿ êà-
òåãîð³¿ Ñåðã³é Ñòàñþê. Â³í òàêîæ 

ЛІКВІДАТОР НЕ МАЄ  
ШАНСІВ НА ПІЛЬГИ? 
Ех, бюрократія  Вінничанин під час 
ліквідації Чорнобильської аварії заробив 
на свою голову купу болячок і проблем. 
А тепер Михайло ніяк не може довести, що 
він там працював через… коректор. Право 
на пільгу хоче довести у Верховному суді

õîäèâ ç Ìèõàéëîì íà ñóä. Ñâ³äêè 
êàæóòü, ùî áàãàòî õòî ç ¿õí³õ òî-
ä³øí³õ êîëåã íå çì³ã ï³äòâåðäèòè 
ïåðåáóâàííÿ ó çîí³ â³äñåëåííÿ 
÷åðåç çíèùåíó ç íåâ³äîìèõ ïðè-
÷èí äîêóìåíòàö³þ.

Àëå íà öüîìó ñóäîâîìó çàñ³äàí-
í³ âñå ìàëî á ñòàòè íà ñâî¿ ì³ñöÿ. 
Ñóä òîä³ âèð³øèâ çàäîâîëüíèòè 
çàÿâó Ïåíüêíîãî ³ âñòàíîâèòè, 
ùî â³í ä³éñíî áóâ ó Ä³áðîâ³ ³ 
ë³êâ³äîâóâàâ íàñë³äêè ×îðíî-
áèëüñüêî¿ àâàð³¿.

— Ï³ñëÿ öüîãî ÿ ï³øîâ ó Äå-
ïàðòàìåíò ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè, 
ùîá ìåí³ âèäàëè ïîñâ³ä÷åííÿ. 
Âîíè â³äïðàâèëè äîêóìåíòè 
íà Êè¿â äî Êîì³ñ³¿ ç³ ñï³ðíèõ 
ïèòàíü. Â³äïîâ³ä³ äîâãî íå áóëî. 
² íà ïî÷àòêó öüîãî ðîêó ìåí³ 
ñêàçàëè, ùî çàÿâó ïîâåðíóëè 
áåç ðîçãëÿäó. Íå ðîçóì³þ, ÿê öå. 
ª æ ð³øåííÿ ñóäó, à âîíè ìåí³ 
çíîâ — «íåìà ï³äòâåðäæåíü». 
Í³áèòî ìåíå òóäè â³äðÿäèëè äëÿ 
æèòëîâîãî áóä³âíèöòâà, à íå äëÿ 
ñàí³òàðíî¿ îáðîáêè òà äåçàêòè-
âàö³¿ òåõí³êè. Òî ÷îìó æ ³íøèì 
ïîñâ³ä÷åííÿ äàëè, âîíè æ òàì 
ðîáèëè òå ñàìå, ùî é ÿ? — êàæå 
Ìèõàéëî.

Çà ðîç’ÿñíåííÿìè ìè çâåðíó-
ëèñÿ äî Äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ 
ïîë³òèêè Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ.

— Ð³÷ ó ò³ì, ùî ñåëî Ä³áðîâà 
íå ââàæàºòüñÿ çîíîþ â³ä÷óæåííÿ. 
Òàì áóëè ðîçòàøîâàí³ ïóíêòè äå-
çàêòèâàö³¿ òåõí³êè òà ñàí³òàðíî¿ 
îáðîáêè. Ïåíüêíèé íàäàâ äîêó-
ìåíòè ïðî â³äðÿäæåííÿ, òîáòî 
â³í òàì ïåâíèé ÷àñ æèâ ³ ¿çäèâ 
íà ðîáîòó. Àëå íåîáõ³äíèõ äëÿ 
ïîñâ³ä÷åííÿ äîêóìåíò³â ó íüîãî 
íåìàº. Ïîòð³áíà äîâ³äêà, ùî â³í 

ïðàöþâàâ íà äåçàêòèâàö³¿, — ãî-
âîðèòü ãîëîâíèé ñïåö³àë³ñò â³ä-
ä³ëó ñîö³àëüíîãî îáñëóãîâóâàííÿ 
Íàòàëÿ Êîøåëþê.

Ïðî öå ÷óâ ó ñàì Ìèõàéëî, àëå 
íå ïîãîäæóâàâñÿ. Ïîêàçàâ â³äî-
ìîñò³, çã³äíî ç ÿêèìè Ä³áðîâà íà-
ëåæèòü äî òðåòüî¿ çîíè íåáåçïåêè 
³ äîâ³äêè ïðî çàðïëàòè. Íà ïåð³îä 
ðîá³ò ó çîí³ âîíè ï³äâèùåí³. Öå, 
íà äóìêó ÷îëîâ³êà, ñëóãóº ùå îä-
íîþ ï³äñòàâîþ äëÿ âèäà÷³ éîìó 
ïîñâ³ä÷åííÿ. Àëå â ñóä³ âèÿâè-
ëè, ùî öÿ äîâ³äêà — íåçàâ³ðåíà 
êñåðîêîï³ÿ, äî òîãî æ, òóò òåæ 
º ðîçá³æí³ñòü ç îðèã³íàëüíèìè 
äîêóìåíòàìè Îáëâîäãîñïó.

Â Àïåëÿö³éíîìó ñóä³ Ïåíü-
êíîìó â³äìîâèëè. Îñòàííüîþ 
ñïðîáîþ äîáèòèñÿ ñâîãî áóëî 
çàñ³äàííÿ ó ì³ñüêîìó ñóä³ 22 âå-
ðåñíÿ. Ç öüîãî òåæ í³÷îãî íå âè-
éøëî. Ìèõàéëî çíîâó õîò³â éòè 
íà àïåëÿö³þ, àëå éîãî â³äìîâèâ 
àäâîêàò. Êàæå, ñåíñó õîäèòè 
ïî ñóäàõ íåìàº, áî º ïîñòàíîâà 
Âåðõîâíîãî Ñóäó. Ó í³é éäåòüñÿ 
ïðî òå, ùî âèäà÷à ÷îðíîáèëü-
ñüêèõ ïîñâ³ä÷åíü ìîæëèâà ëèøå 
çà íàÿâíîñò³ íåîáõ³äíèõ äîêó-
ìåíò³â, ³ ð³øåííÿ ñóäó àæ í³ÿê 
íå ìîæå âïëèíóòè íà ïîçèòèâíå 
âèð³øåííÿ öüîãî ïèòàííÿ.

Ñàì Ïåíüêíèé êàæå, âæå ñò³ëü-
êè âèñòðàæäàâ, ùî çóïèíÿòèñÿ 
íå áóäå. Â³í óæå äâ³÷³ ë³êóâàâ çà-
ðàæåííÿ êðîâ³ — çà éîãî ñëîâàìè, 
çàðîáèâ éîãî ó ×îðíîáèëüñüê³é 
çîí³. À ùî äàë³? Ìèõàéëî çáèðà-
ºòüñÿ çâåðíóòèñÿ ó Âåðõîâíèé Ñóä 
Óêðà¿íè ç íàä³ºþ âñå æ òàêè îòðè-
ìàòè òå, ùî âæå äàâíî ìîãëî á 
äàâàòè éîìó ï³ëüãè — îìð³ÿíå 
÷îðíîáèëüñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ.

ЗА ТИЖДЕНЬ

18 аварій
Минулого тижня, з 26 жовтня по 
1 листопада, у Вінниці сталося 
18 аварій, три – з потерпілими, 
троє поранених, ніхто не загинув. 
Даішники у місті минулого 
тижня зафіксували 165 порушень 
Правил дорожнього руху.
Зокрема:

14 водіїв керував п'яним 
чи під наркотиками

23 перевищили 
швидкість 

28 порушили правила 
проїзду через «зебру»

2 порушили правила проїзду 
перехресть

14 авто і мотоциклів завезли 
на штрафмайданчик

За інформацією ДАІ Вінниці

Перевернулась
вантажівка
 Íà âóëèö³ Ïèðîãîâà 
íà ïîâîðîò³ ïåðåêèíóâñÿ 
òåëåñêîï³÷íèé àâòîï³äéîì-
íèê ìàðêè ÀÏ-17 À-06. 
Ó ðåçóëüòàò³ áóëî ïîøêî-
äæåíî áàëîíè ç ìåòàíîì, 
àëå âèáóõó ãàçó âäàëîñÿ 
çàïîá³ãòè.
Ïðî ïîä³þ ðÿòóâàëüíèê³â 
ïîâ³äîìèëè 29 æîâòíÿ 
î 15.15.
Ë³êâ³äîâóâàòè íàñë³ä-
êè ÄÒÏ âè¿õàëî ï'ÿòåðî 
ñï³âðîá³òíèê³â â³ää³ëåííÿ 
äåðæàâíî¿ ïîæåæíî-ðÿòó-
âàëüíî¿ ÷àñòèíè ¹ 4 ì³ñòà 
Â³ííèö³.

За розбите скло - 
2560 грн штрафу
 Áåçðîá³òíèé ï’ÿíèé 
â³ííè÷àíèí 14 ñåðïíÿ ïî-
âåðòàâñÿ ç äíÿ íàðîäæåííÿ 
äðóãà äîäîìó. Íà çóïèí-
ö³ «Ìàéäàí Ïåðåìîãè» 
â³í ñ³â ó òðîëåéáóñ ¹ 5. 
Ï³ä ÷àñ òîãî ÿê çàêðè-
âàëèñÿ äâåð³, â³í âèïàâ 
ç òðîëåéáóñà. Òðîëåéáóñ 
çóïèíèâñÿ. ×îëîâ³ê îáìà-
òþêàâ âîä³ÿ, êîíäóêòîðà òà 
ëþäåé íà çóïèíö³. Ïîò³ì 
õóë³ãàí âäàðèâ ïî ë³âîìó 
ëîáîâîìó ñêëó òðîëåéáó-
ñà ïàêåòîì, â ÿêîìó áóëî 
òðè êà÷àíè ç êóêóðóäçè 
òà äîêóìåíòè. Âíàñë³äîê 
óäàðó ëîáîâå ñêëî òðîëåé-
áóñà òð³ñíóëî òà â ë³âîìó 
íèæíüîìó êóò³ ðîçáèëîñÿ. 
Â ðåçóëüòàò³ ÷îëîâ³ê çà-
ïëàòèòü  2560 ãðèâåíü çà 
ïðîñò³é òðàíñïîðòó. Òàêîæ 
ñóä çàñóäèâ äåáîøèðà òà 
õóë³ãàíà äî 1 ðîêó óìîâíî.

КОРОТКОКОРОТКО

Михайло 
Пенькний 
(49). - Àí³ êóïè 
äîêóìåíò³â, àí³ 
äîâ³äêè ïðî äâà 
çàðàæåííÿ êðîâ³ 
íå âïëèâàþòü 
íà îòðèìàííÿ 
ïîñâ³ä÷åííÿ 
÷îðíîáèëüöÿ. Äàë³ 
áóäó çâåðòàòèñÿ ó 
Âåðõîâíèé Ñóä
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«Свобода» 
Ця партія здивувала усіх. Після скандалу з гранатою під 
Верховною Радою її шанси падали. Але не настільки, щоб 
не пройти до міськради.
Першим номером до обласної ради проходить багаторічний 
очільник «свободівців», екс-нардеп — Олексій Фурман, який 
отримав третій результат на виборах міського голови. Його 
менший брат Тарас Фурман у міську раду не проходить — 
лише в обласну. Із свіжої інформації старшого Фурмана — 
Олексія разом із очільником міської організації ВО «Свобода» 
Володимиром Базелюком, — № 1 у списку до міськради, 
викликали на допит в УБОЗ — 5 листопада зранку їх чекають 
правоохоронці.
Проте бізнесмен Володимир Базелюк все ще має шанс 
очолити фракцію націоналістів у міській раді. Його побра-
тимами по фракції можуть стати:
1. Володимир Мартенюк, підприємець 
2. Людмила Кондратюк, лікар, головний педіатр області 
3. Володимир Барцьось, держслужбовець, більше 
відомий прес-секретар голови облради Сергія Свитка 
4. Олександр Семененко — підприємець 
5. Дмитро Уманець — ІТішник 
6. Василь Паненко — головний лікар обласної дитячої лікарні.
Але тепер вінницькі націоналісти нікого не дивують своїм 
«Слава Україні!» Це раніше на них дивились як на чужих. 
Тепер усі в міськраді відповідають: «Героям слава!» 

ХТО ВОНИ, ДЕПУТАТИ МІСЬКРАДИ?
Торгували обличчям  Хтось з 
кандидатів на пост депутата міської ради 
витрачав тисячі доларів, і все дарма. 
А хтось просто особисто ходив, роздавав 
календарики із власним фото та ручки із 
символікою партії, і так пройшов навіть 
до облради… Фартові, досвідчені, молоді 
й навіть випадкові люди в політиці стали 
депутатами Вінницької міської ради

ОКСАНА ПУСТОВІТ, (067)7992206 

×åòâåðòå æîâòíÿ — îñòàíí³é 
äåíü, êîëè ìàþòü áóòè âñòàíîâ-
ëåí³ ðåçóëüòàòè âèáîð³â äî ì³ñöå-
âèõ ðàä òà îô³ö³éíî îïðèëþäíåí³ 
â äðóêîâàíèõ ÇÌ² ó ï’ÿòèäåííèé 
òåðì³í ï³ñëÿ ¿õ âñòàíîâëåííÿ. Òàê 
ïåðåäáà÷åíî çàêîíîì. Ó Â³ííè-

ö³ æ ÷åêàþòü äî îñòàííüîãî. Ï³ñëÿ 
âèáîð³â ìèíóëî 10 äí³â, àëå äîñ³ 
«ðàõóþòü» ðåçóëüòàòè ïî ì³ñòó. 
Îáëàñòü òåæ çìóøåíà ÷åêàòè, áî 
Â³ííèöÿ ùå «ðàõóº» — øóêàþòü 
ìîæëèâ³ñòü, êîãîñü «âñóíóòè», 
«â³äñóíèòè»… ² â öüîìó íå âèíà 
÷ëåí³â âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿.

Ñüîãîäí³øíÿ ñåðåäà ñòàíå òèì 

äíåì, êîëè â³ííè÷àíè ä³çíàþòü-
ñÿ, êîãî âèáðàëè ñîá³ ó äåïóòàòè.

Íîâèé çàêîí ïðî âèáîðè êðè-
òèêóâàëè çà ñêëàäí³ñòü ñèñòåìè, 
ïðîòå âèçíàâàëè, ùî âñå ðîçóìíî 
ïðîäóìàíî. ßê äëÿ «Ñîë³äàðíîñ-
ò³». Áåç ìàæîðèòàðíèê³â — ëèøå 
âíóòð³øí³ ïàðò³éí³ çìàãàííÿ. Óñå 
çàëåæàëî â³ä îêðóã³â, â³ä êîíêó-
ðåíò³â… 

Âëàäîþ ó ì³ñò³, çà ïîïåðåäí³ìè 
ï³äðàõóíêàìè, ñòàíóòü ùå ïðåä-
ñòàâíèêè «Áàòüê³âùèíè», «Ñàìî-
ïîìî÷³» òà «Ñâîáîäè». Íà ãðàí³ 
ïðîõîäæåííÿ ï’ÿòèâ³äñîòêîâîãî 
áàð’ºðó áàëàíñóº «Îïîçèö³éíèé 
áëîê». «Íàðîäíèé êîíòðîëü» 
ó ñóä³ çáèðàºòüñÿ äîâîäèòè, ùî 
«çà» íèõ 5,2% áþëåòåí³â.

×îìó òàê äîâãî íå îïðèëþä-
íþþòü ðåçóëüòàòè? Øóêàþòü òîé 
5% áàëàíñ… Íàø³ ðåçóëüòàòè 
ïîïåðåäí³, òîìó ìîæëèâ³ çì³íè 
ó ñêëàä³ íîâî¿ âëàäè — ì³ñüêî¿ 
ðàäè 7-ãî ñêëèêàííÿ.

БПП «Солідарність» 
За відсотками БПП у міськраді отримає 10 мандатів. 
Валерій Коровій, як № 1 у списку, пройшов і в облас-
ну, і в міську раду. Аналогічна ситуація із Людмилою 
Станіславенко — дружиною Ігоря Ткачука. Якщо ж вони 
вирішать, що для сім’ї два депутати в міськраді — це заба-
гато, тим паче, так уже і було (Людмила Станіславенко була 
депутатом від комуністів), і дружина піде в обласну раду, 
то список від БПП поповнить Андрій Андреєв — директор 
ТРЦ «Мегамолл».
В’ячеслав Заремба — директор агентства нерухомості 
“Олімп”; найбільша підтримку вінничан у партійному 
рейтингу — 28,14%.
2. Алла Власюк — генеральний директор «Вінницької 
промислової компанії».
3. Володимир Онофрійчук — менеджер з регіонального 
розвитку товариства з обмеженою відповідальністю 
«ЕКСПЕРТИ».
4. Ігор Ткачук — в. о. генерального директора ДП «Укрпошта».
5. Олег Стукан — заступник комерційного директора ТОВ 
«Будмонтажпроект».
6. Віктор Кривіцький — директор Департаменту само-
врядного контролю Вінницької міської ради.
7. Олександр Третяк — директор науково-виробничого 
підприємства «Гамма».
8. Віталій Погосян — директор департаменту економіки й 
інвестицій Вінницької міської ради.
9. Андрій Очеретний — заступник генерального директо-
ра концерну «Поділля».
10. Людмила Станіславенко — помічник-консультант 
народного депутата.

Новий проект Володимира Гройсмана «Вінницька 
європейська стратегія» займе у Вінницькій міській раді місце 
«Совісті України». За паралельним підрахунками голосів, 
що проводили виборчі штаби, нова партія отримала 27% 
голосів. У 2010 році ця ж команда, тільки від іншого свого 
проекту «Совість України», набрала 33,5%. А також про-
вела 23 із 25 своїх кандидатів у мажоритарних округах. Такі 
результати дозволили сформувати у міськраді 6-го скликання 
більшість у 66%. У новій міськраді ВЄС може розраховувати 
на 20 мандатів — третина депутатського корпусу.
1.Василь Терліковський — генеральний директор ПАТ 
«Маяк». Набрав найбільшу кількість голосів на єдиному у місті 
окрузі, де Блок Петра Порошенка «Солідарність» не виставив 
свого кандидата. Сергій Кармеліта, який претендував на про-
ходження від БПП, був знятий вже після подання документів 
до ТВК. У попередній міській раді «Маяк» представляв інший 
директор — Петро Кузнецов. Який обирався по мажоритарно-
му окрузі в цьому ж районі.
2.Віктор Мацера — бізнесмен, депутат Вінницької міської 
ради 6-го скликання. Був обраний за списком партії «Совість 
України».
3.Петро Бабій — директор ТОВ «УНІВЕРСАЛ — 3». Депутат 
Вінницької міської ради 6-го скликання, був обраний по ма-
жоритарному округу від Партії регіонів.
4.Володимир Чорновол — директор комунального 
унітарного підприємства «ЕкоВін».
5.Степан Бессолов — головний редактор газети «Вінницькі 
реалії». Депутат Вінницької міської ради 4-го, 5-го та 6-го 
скликань — фракція «Совість України».
6. Віктор Шеншин — радник генерального директо-
ра зовнішньоекономічної асоціації «Новосвіт». Депутат 
Вінницької міської ради 5-го та 6-го скликань — фракція 
«Совість України».
7.Олександр Парвадов — пенсіонер. Депутат Вінницької 
міської ради 5-го та 6-го скликань. Обирався від Компартії та 
«Совісті України».

8. Ігор Скоромний — директор приватного підприємства 
«Фірма» ЯСКО». Депутат Вінницької міської ради 6-го скли-
кання, був обраний за списком партії «Совість України».
9.Павло Яблонський — комерційний директор ТОВ «Інтер 
-Трейд». Голова Вінницької обласної організації партії 
«Вінницька Європейська стратегія». Депутат Вінницької 
міської ради 6-го скликання. Виграв попередні вибори 
у Сергія Кармеліти. Найбільш вірогідний кандидат на посаду 
секретаря міської ради.
10. Наталя Панчук — голова квартального комітету 
«Димитрівський». Голова Асоціації органів самоорганізації 
населення м. Вінниці.
11. Борис Гройсман — пенсіонер. Батько Голови Верховної 
Ради Володимира Гройсмана. Депутат Вінницької міської 
ради 4-го і 6-го скликань. Фракція «Совість України».
12. Світлана Ярова — юрисконсульт ПП «Женева–Плюс». 
Голова Благодійного фонду «Талант-інвест». У 24 роки стане 
наймолодшим депутатом Вінницької міської ради.
13. Володимир Васільєв — радник керівництва ТОВ «АВІС». 
Депутат Вінницької міської ради трьох скликань. Фракція 
«Совість України». По цьому ж округу від БПП «Солідарність» 
йшов генеральний директор ТОВ «АВІС» Сергій Зотов, який 
набрав 13% проти 29,4% Васільєва.
14. Олександр Чернега — директор департаменту державної 
служби «Геодезії, картографії і кадастру України». Депутат 
Вінницької районної ради 6-го скликання. Фракція «Совість 
України». Саме Чернега О. М. був зазначений, як особа 
відповідальна за друк всіх агітаційних матеріалів ВЕС.
15. Антоніна Іващук — начальник відділу оперативного реагу-
вання «Цілодобова варта» Вінницької міської ради. Депутат 
Вінницької міської ради 5-го та 6-го скликань. Фракція 
«Совість України».
16. Юрій Зажирко — адвокат. Депутат Вінницької міської 
ради, голова постійної комісії міської ради з питань прав 
людини, законності, депутатської діяльності та етики. Фракція 
«Совість України».

17. Роман Андронійчук — підприємець. Працював у концерні 
«Поділля».
18. Павло Задорожнюк — підприємець. Депутат Вінницької 
міської ради 5-го і 6-го скликань. Був обраний за списком 
партії «Совість України».
19. Володимир Малінін — директор ЗОШ I–III ступенів № 20. 
Депутат Вінницької міської ради 4-го, 5-го і 6-го скликань. Був 
обраний за списком партії «Совість України».
20. Дмитро Мира — завідувач відділу організаційно-масової 
роботи комунального закладу «Центр підліткових клубів 
за місцем проживання».
Мають шанс ще стати депутати міськради Ігор Шутак — 
директор департаменту комунальних ресурсів Вінницької 
міської ради. Депутат Вінницької міської ради 5-го та 6-го 
скликань. Фракція «Совість України», Василь Павлюк — 
помічник голови Вінницької облдержадміністрації. 
Депутат Вінницької міської ради 6-го скликання. Був 
обраний за списком партії «Фронт Змін», Олександр 
Дан — генеральний директор ТОВ «УКРАГРОВЕСТ». Депутат 
Вінницької міської ради 5-го скликання та Сергій Савчук — 
директор департаменту Державної архітектурно-будівельної 
інспекції України у Вінницькій області. Депутат Вінницької 
міської ради 5-го і 6-го скликань. Голова комісії з питань 
містобудування архітектури земельних відносин та охорони 
навколишнього середовища. Був обраний за списком партії 
«Сильна Україна».
Кандидатам-депутатам від ВЕС зберегти свої мандати вдалося 
15 депутатам. Ще двоє мають шанси на нове депутатство. 
Не потраплять до міської ради 7-го скликання депута-
ти попереднього скликання — Самвел Єгоян, Олександр 
Жупанов, Вадим Клочко, Наталія Косьмина, Ігор Кравець, 
Світлана Куца. 70-річній депутат Володимир Савельєв от-
римав найгірший результат від ВЕС на своєму окрузі. Разом 
з 18-річною безробітною Олександрою Ткачук та 23-річною 
секретарем-друкаркою Вінницького транспортного коледжу 
Вірою Мазур.

Партія Юлії Тимошенко до міськради отримала 9%. На три 
мандати більше — дев’ять.
Серед новообраних депутатів свої мандати залишають троє: 
перший заступник КП «Віноблагроліс» Юрій Іорданов, 
бізнесмен Олег Алекса та заступник директора ПП 
«Океан-1» Петро Тихонюк.
Не продовжать свої каденції бізнесвумен Лариса Телага та 
лікар Володимир Шамрай.
Також до міськради не пройшло чимало діючих депутатів 
обласної ради. А також «політичний утікач» Юрій-Януарій 
Шостак, який отримав один з найгірших результатів.
Серед нових депутатів буде ще один Тихонюк — підприємець 
Тетяна Миколаївна. Це не донька Петра Тихонюка.
А от донька колишнього начальником Головного управління 
праці та соціального захисту населення Вінницької 
облдержадміністрації (2000–2010 рр.) Віталія Давиденка, 
який сьогодні є директором Вінницького обласного 
відділення Фонду соціального страхування з тимчасової 
втрати працездатності — Ганна Давиденко — директор 

інституту «Україна» — єдина з «Батьківщини» виграла 
міський округ до обласної ради. Тому може проміняти міську 
раду на обласну. До речі, заступником у її батька працює 
донька Людмили Щербаківської — Діана Кес.
Ще до міськради проходять:
Григорій Ткачук — майстер комунального підприємства 
«Вінницьке шляхове управління»;
Олександр Ревунов — керівник департаменту 
міжрегіонального розвитку ПАТ «КОНЦЕРН 
«ГАЛНАФТОГАЗ»;
Людмила Ваколюк — підприємець;
Вадим Кудіяров — підприємець. Той самий очільник 
вінницької “Батьківщини молодої” та антикорупціонер, який 
став героєм скандалу про нібито вимагання хабара у 75 тисяч 
доларів від Тетяни Антонець.
Є шанси стати депутатами у Станіслава Коваля — 
комерційного директора ТОВ «ТЕРМОПРАКТИК»;
Сергія Пастухова — підприємця та Валентина 
Ганчевського — директора ТОВ «Оздоббуд».

«Самопоміч» 
У «Самопомочі» чекала кращого результату, а лише 7%. Та 
«Самопоміч» сама собі допомогти не може — внутрішні скан-
дали вийшли на публіку. Сварка за гроші дійшла вже до суду. 
Хоча свої списки вони виставили першими. Депутатами 
Вінницької міськради від партії Садового стануть шестеро:
1. Олександр Зєрщиков — директор автошколи «Форсаж», 
вперше «засвітився» на останніх виборах до Верховної Ради. 
Зайняв почесне третє місце на округу № 11 серед тих, хто бало-
тувався вперше. Тоді переміг екс-губернатор Домбровський.
2. Володимир Околіта — лікар-хірург обласної лікарні ім. 
Пирогова, волонтер.
3. Олександр Колісник — лікар-стоматолог в КЗ «МКСП».
4. Олег Ткаченко — генеральний директор, співзасновник 
груп компаній «Вінфорт» 
5. Юрій Максименко — викладач іноземних мов 
6. Катерина Поджаренко — доцент кафедри «Правове ре-
гулювання економіки та правознавства» у Вінницькому На-
уково-навчальному економічному інституті Тернопільського 
національного економічного університету, м. Вінниця.

«Вінницька європейська стратегія»

«Батьківщина»

Сергій Моргунов (ліворуч) і Павло Яблонський. Îñòàíí³é 
ìîæå ñòàòè ñåêðåòàðåì ì³ñüêðàäè, â ðàç³ ïåðåìîãè Ìîðãóíîâà
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МИКОЛА 
СЕЛЕЗНЬОВ, 
ЕКСПЕРТ З 
УСТАНОВКИ ТА 
МОНТАЖУ СИСТЕМ 
ОПАЛЕННЯ:

— Спершу треба 
визначитись, хочете ви гріти 
лише приміщення чи ще й воду. 
В залежності від цього обирайте 
одно- чи двоконтурний газовий 
котел відповідно. Якщо не хо-
чете використовувати електро-
енергію для котла, беріть авто-
номний. Розрахуйте необхідну 
потужність: приблизно один 
кіловат потрібен на десять ква-
дратів. Найзручніше, якщо котел 
з плавним регулюванням потуж-
ності, а не одно- чи двоступе-
невий. Тоді можна встановити 

потужність залежно від ваших 
потреб. Моя думка — тут еко-
номити не варто, треба зважати 
на безпечність, ефективність і 
зручність. Тут уже індивідуально 
допоможе фахівець.
Твердопаливний підійде для 
приватних будинків, бо ніхто ж 
не буде носити дрова в квартиру 
на дев’ятий поверх. Треба по-
чинати з вибору палива. Дрова 
мають бути сухі, бо вологі пога-
но гріють. Якщо є лише вологі, 
ставте котел більшої потужності. 
Найбільш працездатні твердопа-
ливні котли — чавунні. Сталевий 
котел рано чи пізно прогорить. 
Плюс твердопаливних котлів — 
незалежність від ситуації на га-
зовому ринку. Мінус — дорожча 
експлуатація.

«На котлах економити не варто»

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

АНАТОЛІЙ ЛИСАК, 
43 РОКИ, ПІДПРИЄМЕЦЬ:

— Мешкаю у при-
ватному будинку 

на Слов’янці. Стоїть 
газовий котел, опалює 

добре, але в люті 
морози тиск газу так 
падає, що форсунки 

ледве горять. Встано-
вив твердопаливний 
котел як додаткове 
опалення, взимку — 
просто фантастика, і 
по грошах виходить 

економія. До речі, чув, 
що в газ додають якісь 

домішки. Хто газом 
опалює, знає, що після 
згоряння сморід сто-
їть нестерпний. Сло-
вом, лічильник мотає 

на 1000 кубів, а ре-
ально там 800 газу і 

200 цієї гидоти.

АНДРІЙ ПАВЛОВ, 31 РІК, 
ТОРГОВИЙ АГЕНТ:

— Позаторік купив 
котел з бітермічним 
теплообмінником. 
Тобто він працює 

на опалення та гаря-
чу воду. Цієї весни 

теплообмінник 
потік. Викликали 
майстра, думали, 
що за гарантією 

відремонтує. Але 
нам відмовили, 

виявилося, що це 
поширена поломка. 

Як нам пояснили, 
вона пов'язана не з 
якістю обладнання, 

а з порушенням 
правил експлуата-
ції. Сказали, якась 
непідходяща вода, 
що руйнує газовий 

теплообмінник.

ВІТАЛІЙ ПОЛІЩУК, 
38 РОКІВ, ВОДІЙ:

— Використовує-
мо двоконтурний 
настінний котел. 

Пропрацював вже 
чотири чи п’ять 
опалювальних 

сезонів. Поки що 
перебоїв навіть 
у сильні холоди 
не було. Гарячу 

воду також бере-
мо від котла. У нас 

ванна з умивальни-
ком і мийка на кух-

ні. Коли я в душі, 
а дружина миє 

посуд, перепадів 
із температурою 

води нема. Газовий 
котел справляється 

з таким наванта-
женням. Все, як ми 

і розраховували.

Куппер ОК 15

10000 грн

Працює на всіх видах палива — твердому 
паливі, електриці, газі

15 кіловат

СКІЛЬКИ КОШТУЄ 
ЗІГРІТИСЯ ЦІЄЇ ЗИМИ?
З тарифами біда  Вінничани будуть грітися по-різному. 
Хтось планує задовольнитися централізованим опаленням, 
хтось утеплюється, а хтось обирає котел. В яку копієчку влетить 
нам тепло осель, і чи реально зекономити?

Встановіть лічильники на воду і на газ — це забезпечить до 70% 
економії, порівняно з обліком за середніми нормами.

Енергоефективні склопакети знижують втрати тепла через вікна 
на 70%.

Лічильник тепла — забезпечує до 60% економії. Він дає 
змогу прослідкувати, скільки тепла ви отримали, та платити 
тільки за цю кількість. Затрати на придбання та встановлення 
лічильників можуть окупитися за один сезон.

Утепліть стіни ззовні, це має зменшити споживання тепла 
на 25–30%.

Замініть батареї. Сучасні батареї дозволять економити до 10%, 
а спеціальні терморегулятори на них — до 10–20%.

Наші читачі розповіли, чи варто 
грітися котлами

* — потужність котла визначається з розрахунку один кіловат потужності для обігріву десяти квадратних метрів 
площі (при висоті стелі три метри). В сільському неутепленому будиночку — півтора кіловати на десять квадратів. 
Один куб газу виробляє десять кіловат на годину. Опалювальний сезон — приблизно 180 днів. У розрахунках 
зроблено знижку на те, що котел працюватиме не на повну потужність і не постійно. Вартість одного кубометра 
газу — 7,20 грн. За наявності індивідуального опалення на обсяг споживання до 200 куб. м на місяць — 3,60 грн.

** — середня собівартість тріски — 150 грн/куб. м. 
Для одержання одного кіловата теплоенергії 
витрачається до 0,00125 куб. м/год. тріски.
*** — з розрахунком на опалювальний тариф 
16,42 грн за квадратний метр.

Великий 
приватний 
будинок 
(200 кв. м) 

Квартира 
у багато-
поверхівці 
(50 кв. м)

Звичайний 
сільський 
будиночок 
(75 кв. м)

Газові котли Твердопаливні котли Комбіновані котли

Як ще зігрітися і заощадити?

Вартість — 4–30 тисяч
(є і за 60, і більше 100 тисяч)

Вартість — 6–200 тисяч
(і більше) 

Вартість — 5–200 тисяч
(і більше) 

Атон
АОГВ-25 Е

8000–9000 грн

Напольний, ККД 
90%

25 кіловат 

VAILLANT 
atmoTEC pro

20000 грн

Навісний, ККД 
91%

24 кіловати

Встановлення котла — 800–2000 гривень.

Roda Brenner 
Classic

14000 грн

до чотирьох годин

14–15 кіловат, 
спосіб відводу — 
через димохід.

Віта
Клімат

25000 грн

до 34 годин

20 кіловат, спосіб 
відводу — через 

димохід.

Ціна ЦінаЦіна

Час горіння дров

Потужність ПотужністьПотужність

А

100 тисяч)

VAILLANT КупКупперпер ОКОК 1155

(і (і білбільшеьше))

ОБІГРІВ ГАЗОМ*
Для будинків з індивідуальним опаленням
30384 грн
Не враховуючи індивідуальне опалення
31104 грн

ОБІГРІВ ГАЗОМ
Для будинків з індивідуальним опаленням
7056 грн
Не враховуючи індивідуальне опалення
7776 грн

ОБІГРІВ ГАЗОМ
З індивідуальним опаленням
7056 грн
Не враховуючи індивідуальне опалення
7776 грн

ОБІГРІВ ТРІСКОЮ
(твердопаливний котел)**
16200 грн

ОБІГРІВ ТРІСКОЮ
(твердопаливний котел)
6075 грн

ЦЕНТРАЛІЗОВАНЕ ОПАЛЕННЯ
4926 гривень***

1

2

3

4

5

СТОРІНКУ ПІДГОТУВАЛА ВІКТОРІЯ НАХАЙЧУК,  (063)3377056 
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357595

Â²ÉÍÀ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Â³í âèæèâ ï³ä ÷àñ 
áî¿â íà àåðîäðîì³ 
Êðàìàòîðñüêà. Ïî-
áóâàâ â ³íøèõ ãàðÿ-

÷èõ òî÷êàõ íà Äîíå÷÷èí³. Â çîí³ 
ÀÒÎ éîãî îáìèíàëè ñíàðÿäè ³ 
êóë³. Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ éîãî íà-
çäîãíàëà çàñòóäà, ÿêó «ï³äõîïèâ» 
íà ñëóæá³. Áîºöü ïîìåð â³ä äâî-
á³÷íîãî çàïàëåííÿ ëåãåí³â.

Îëåêñàíäðà Äìèòðåíêà ìîá³ë³çó-
âàëè ó áåðåçí³ 2014-ãî. Ó Ãàéñèí-
ñüê³é â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³ â íüîãî 
áóâ íåçâè÷íèé ïîçèâíèé — «Äìè-
òðåíêî ç Äìèòðåíêè». Áî ìàâ ïð³ç-
âèùå òàêå ñàìî, ÿê íàçâà ñåëà.

— Ñàøà ñëóæèâ âîä³ºì ó ï³äðîç-

ä³ë³ çâ’ÿçêó, — ðîçïîâ³äàº îäèí ç 
éîãî ïîáðàòèì³â ³ç Ãàéñèíà. — Ìè 
ðàçîì ç íèì îïèíèëèñÿ ó Êðàìà-
òîðñüêó, êîëè òàì éøëè áî¿ çà ì³ñ-
öåâèé àåðîïîðò. Â³í äóæå íå òåðï³â 
íåñïðàâåäëèâîñò³. Îäíîãî ðàçó íàñ 
íàêðèëî «Ãðàäàìè». Ñíàðÿä âëó-
÷èâ â åê³ïàæ àâòîìîá³ëÿ. Ó íüîìó 
çíàõîäèëîñÿ ÷åòâåðî íàøèõ õëîï-
ö³â. Çãîð³ëî âñå — ³ ìåòàë, ³ ëþäè. 
Ó òàê³é ñèòóàö³¿ âðÿòóâàòèñÿ íåðå-
àëüíî. Òàê ñòàëîñÿ òîä³ — çàãèíóëè 
âñ³ ÷åòâåðî á³éö³â. À ïåðåäàëè, ùî 
íå ñòàëî òðüîõ. Ó òàêèõ âèïàäêàõ 
Ñàøà ëþáèâ ïîâòîðþâàòè: «Íà â³-
éí³ íå ìîæíà áðåõàòè».

Ï³ñëÿ äåìîá³ë³çàö³¿ ó áåðåçí³ 
íèí³øíüîãî ðîêó â³í ïîâåðíóâñÿ 
äî ñâîº¿ ïðîôåñ³¿ çâàðþâàëüíèêà. 
Ïðàöþâàâ ó áðèãàä³, ÿêà ðåìîíòóº 

ПОМЕР «ДМИТРЕНКО З ДМИТРЕНКИ»
Втрата  У Гайсинському районі 
провели в останню путь ще одного 
бійця АТО. Демобілізованого 34-річного 
Олександра Дмитренка війна наздогнала 
вдома, бо застудився, але поїхав 
на заробітки заради того, щоб прогодувати 
своїх дітей і підхопив запалення легенів

Боєць Олександр Дмитренко. ×îëîâ³ê ïðîéøîâ ÀÒÎ, îòðèìàâ 
òàì çàñòóäó, à âäîìà âæå çàïàëåííÿ ëåãåí³â, ÷åðåç ùî ³ ïîìåð 

õîäèòü ó äèòÿ÷èé ñàäîê. Ãîòóºòüñÿ 
ñòàòè ïåðøîêëàñíèöåþ. Ó ñ³÷í³ ¿é 
âèïîâíèòüñÿ ø³ñòü ðîê³â. Âîíà ðî-
çóì³ëà òàòóñÿ ç ï³âñëîâà. Ó âñüîìó 
ñëóõàëàñÿ éîãî. Ðàõóâàëà äí³, êîëè 
òîé ïîâåðíåòüñÿ ç â³äðÿäæåííÿ. 
Ïðè çóñòð³÷³ òàê ì³öíî îá³éìàëà 
ðó÷åíÿòàìè!.. Áàòüêî íå ïåðåñòàâàâ 
íîñèòè ¿¿ íà ðóêàõ. Çàðàç äèòèíà 
çàìêíóëàñÿ â ñîá³. Á³ëüø³ñòü ÷àñó 
õîäèòü çàæóðåíà. Âåðîí³êà òåæ ÷àñ 

â³ä ÷àñó âèòèðàº ñëüîçè.
Ïîõîâàëè êîëèøíüîãî á³éöÿ ç 

â³éñüêîâèìè ïî÷åñòÿìè. Çà òðó-
íîþ éøëè áîéîâ³ ïîáðàòèìè ç 
â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ðàçîì ç êî-
ìàíäèðîì. Ïðèéøëè ïîïðîùàòèñÿ 
áàãàòî îäíîñåëü÷àí.

Îëåêñàíäð Äìèòðåíêî ñòàâ âîñü-
ìèì ó ñâîºìó Ãàéñèíñüêîìó ðàéîí³, 
êîãî çàáðàëà â³éíà íà Ñõîä³ êðà¿íè. 
ßêùî íå â áîþ, òî ÷åðåç õâîðîáó.

ÒÅÖ. Çíà÷íó ÷àñòèíó ÷àñó ïðîâî-
äèâ ó â³äðÿäæåííÿõ. Êàøåëü íàãà-
äóâàâ ïðî éîãî õâîðîáó. Éîìó êà-
çàëè, ùî òðåáà ïîêàçàòèñÿ ë³êàðþ. 
Â³í â³äïîâ³äàâ: «Ìèíåòüñÿ, íåìà 
êîëè ïî ë³êàðÿõ õîäèòè, ó ìåíå 
ï³äðîñòàþòü äâîº ä³â÷àòîê, òðåáà 
äóìàòè, ÿê ¿õ íà íîãè ñòàâèòè».

— Ñàøà ïðè¿õàâ ç â³äðÿäæåí-
íÿ ç òåìïåðàòóðîþ, — ðîçïîâ³äàº 
éîãî äðóæèíà ïàí³ Àë³íà. — Áóëî 
öå ó ï’ÿòíèöþ. Ó ñóáîòó ÿ ïðà-
öþâàëà. Â³í âåñü äåíü ïðîëåæàâ 
âäîìà. Òåìïåðàòóðà íå ñïàäàëà. 
Ó íåä³ëþ éîãî çàáðàëè â ë³êàð-
íþ. Îäèí ë³êàð íàïîëÿãàâ, ùîá 
ïîêëàëè â ðåàí³ìàö³þ. Äðóãèé ïî-
ÿñíèâ, ùî ïàö³ºíò ìàº ë³êóâàòèñÿ 
ó òåðàïåâòè÷íîìó â³ää³ëåíí³. Çàëè-
øèëè éîãî ó òåðàï³¿. Ñàø³ íå ñòà-
âàëî êðàùå. Òîìó ó ïîíåä³ëîê éîãî 
ïåðåâåëè â ðåàí³ìàö³þ. Âèêëèêàëè 
êîíñóëüòàíòà ç Â³ííèö³. Òîé â³ä-
ïðàâèâ ó «Ïèðîãîâêó».

Ïàí³ Ë³íà ç ñóìîì â ãîëîñ³ êàæå, 
ùî ¿¿ îäðàçó ïîïåðåäèëè: ÷îëîâ³ê 
ó äóæå âàæêîìó ñòàí³. ×åðåç äîáó 
éîãî ñåðöå çóïèíèëîñÿ. Êîëèøí³é 
áîºöü ïîìåð â³ä çàïàëåííÿ ëåãåí³â.

Ñìåðòü Îëåêñàíäðà íàéá³ëüøå 
âðàçèëà äâîõ éîãî äîíå÷îê. Ñòàð-
øà Âåðîí³êà øåñòèêëàñíèöÿ. Äàøà 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ШЕМЕТ, ГОЛОВНИЙ КВНЩИК ВІННИЦІ
Ілловайск, Дебальцево... тепер ще Сватово. Парад некомпетентності 
армії генералів. Як можна було під час війни зберігати боєприпаси так, 
щоб їх можна було підпалити двома ракетницями!!? Цих генералів 
нам не прогодувати... Треба гнати поганим віником.

ності 
си так, 
лів 

ПРЕС-СЛУЖБА 
«ЕКОНОМ-
КОМФОРТ»
Êðèçà â äåð-

æàâ³ ïðèçâåëà 
äî òîãî, ùî ïðî-

ñòîìó ãðîìàäÿíèíó îòðèìàòè 
êðåäèò â áàíêó íå ìîæëèâî, 
òàê ÿê ïîòð³áíî 20–40% ïåð-
øîãî âíåñêó, äîâ³äêó ïðî âëàñí³ 

îô³ö³éí³ äîõîäè ³ äîõîäè ïî-
ðó÷èòåë³â àáî íàäàòè ìàéíî 
ó çàñòàâó. Ïðè òàê³é ñèñòåì³ 
áàíê³âñüêîãî êðåäèòóâàííÿ 
ãðîìàäÿíèí í³êîëè íå çìîæå 
îòðèìàòè íåîáõ³äí³ éîìó êî-
øòè äëÿ çàäîâîëåííÿ âëàñíèõ 
ìàòåð³àëüíèõ ïîòðåá. Âðàõîâóþ-
÷è ïîáàæàííÿ íàñåëåííÿ, áóëà 
ñòâîðåíà ñïåö³àëüíà ïðîãðàìà, 

ÿêà äîçâîëÿº îòðèìàòè êîøòè 
ó ïîçèêó íà áóäü-ÿê³ ñîö³àëüí³ 
ïîòðåáè. Ïðîãðàìà ä³º äëÿ áóäü-
ÿêèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ íåçàëåæ-
íî â³ä ð³âíÿ äîõîä³â, äîçâîëÿº 
îáðàòè íåîáõ³äíèé ðîçì³ð ùî-
ì³ñÿ÷íîãî ïëàòåæó òà ñòðîê ïî-
ãàøåííÿ. Êð³ì òîãî, ³íôëÿö³ÿ òà 
çì³íà êóðñó âàëþò íå âïëèâàþòü 
íà ðîçì³ð ùîì³ñÿ÷íîãî ïëàòåæó, 

â³í º ô³êñîâàíèì, ïðèõîâàíèõ 
ïëàòåæ³â íåìàº. Ïðîãðàìà ä³º 
äëÿ îñ³á â³êîì â³ä 18 äî 65 ðîê³â 
íåçàëåæíî â³ä íàÿâíîñò³ äîâ³ä-
êè ïðî äîõîäè. Ïîñëóãè ïî îá-
ñëóãîâóâàííþ òà îôîðìëåííþ 
íàäàþòüñÿ íà ïëàòí³é îñíîâ³. 
Ïðîôåñ³éí³ êîíñóëüòàíòè ïðî-
âåäóòü äëÿ Âàñ ³íäèâ³äóàëüíó 
êîíñóëüòàö³þ òà äîïîìîæóòü 

ï³ä³áðàòè íåîáõ³äíèé ðîçì³ð 
ïëàòåæó òà ãðàô³ê ïîãàøåííÿ.

Ïåðø çà âñå çàâæäè ïîòð³áíî 
áóòè âïåâíåíèì ó òîìó, ùî âñå 
ùî Âè çàäóìàëè çä³éñíèòüñÿ! 
Äëÿ öüîãî ëèøå ïîòð³áíî ä³-
ÿòè. Íå âàãàéòåñü, çâåðòàéòåñü!

Çà äåòàëüíîþ ³íôîðìàö³ºþ 
çâåðòàéòåñü çà òåë. 0674115316; 
0674115319; 0631495217.

ВАДИМ ПАВЛОВ, 
ЖУРНАЛИСТ 
ГАЗЕТЫ RIA
29 îêòÿáðÿ äâå 

âèííèöêèå ñåìüè 
îêàçàëèñü ïðîñòî 

íà óëèöå. Ïðè÷èíà – äîëãè 
ïî êðåäèòó ïåðåä Ïðèâàò-
Áàíêîì. Âñå áû íè÷åãî…íî 
ëþäè, êîòîðûå ïðåäñòàâèëèñü 
ñîòðóäíèêàìè ÏðèâàòÁàíêà, 
ïðîñòî âåëè ñåáÿ êàê ãîïîòà è 
êðèìèíàëüíîå áûäëî: âûãíàëè 
íà ëåñòíè÷íóþ ïëîùàäêó äåòåé 
è èõ ðîäèòåëåé, à ïîòîì íà-
ñìåõàëèñü íàä «äîëæíèêàìè». 
Íî áûë åùå îäèí êîíôëèêò…
ãäå òàêæå âûñåëÿëè ñåìüþ, íî 
âäîáàâîê ïîñòðàäàë íàø æóð-
íàëèñò.

Ïåðâûé êîíôëèêò. 29 îêòÿ-
áðÿ. 8 ÷àñîâ óòðà. Â êâàðòèðó ïî 
óëèöå Ïîðèêà â ïðÿìîì ñìûñëå 
ñëîâà âîðâàëèñü ñ äåñÿòîê ÷å-
ëîâåê, ïðåäâàðèòåëüíî âûðåçàâ 
çàìîê. Âñå ïðåäñòàâèëèñü ñî-
òðóäíèêàìè ÏðèâàòÁàíêà. Âî 
ãëàâå ïàðíåé-ãîïíèêîâ ñòîÿë 

ïàðåíü ïî èìåíè Ðîìàí.  Õî÷ó 
ñðàçó çàìåòèòü, ÷òî ñîòðóäíè-
êè èñïîëíèòåëüíîé ñëóæáû 
âîîáùå íå ïðèñóòñòâîâàëè íà 
ìåñòå(!).

Ñåìüþ (ïàïó, ìàìó è äâîèõ 
äåòåé 10 è 12 ëåò) áàíäèòû ïðî-
ñòî âûñòàâèëè íà ëåñòíè÷íóþ 
ïëîùàäêó è åùå íàñìåõàëèñü 
íàä íèìè! Ìîë, êîìíàòêó ìî-
æåò âàì ñíÿòü çà òûñÿ÷ó ãðè-
âåí, èëè âûâåçòè âàì âåùè, íî 
ýòî ñòîèò äåíåã... À ìîæíî ëè 
âûñåëÿòü ñåìüþ, ãäå åñòü ìàëî-
ëåòíèå äåòè???

×òî ïîðàçèëî ìåíÿ? Ïðîñòî 
óæàñàþùèå ïîäðîáíîñòè âñåãî: 
äåñÿòèëåòíèé ðåáåíîê, êîòîðûé 
âûðîñ â ýòîé êâàðòèðå, ïëà-
êàë íà ëåñòíè÷íîé ïëîùàäêå 
è êðè÷àë: «Ýòî íàøà êâàðòè-
ðà!», âòîðîé ðåáåíîê ïðîñòî 
çàáèëñÿ â óãëó â êâàðòèðå è 
ñìîòðåë, êàê ÷óæèå ëþäè, à 
âåðíåå áûäëî-ãîïíèêè ðàçãó-
ëèâàëè ïî êâàðòèðå. Òåïåðü, 
ÿ óâåðåí, ó äåòåé áóäåò òðàâ-
ìèðîâàíà ïñèõèêà!!! Êñòàòè – 

îäèí èç íèõ, òîò ñàìûé «ãëàâà» 
ýòîé âñåé ãîïîòû Ðîìàí óäàðèë 
ìàìó äåòåé (çàÿâëåíèå åñòü â 
ìèëèöèè). Êîãäà æóðíàëèñò 
ïðèáûë íà ìåñòî, «ïàöàí÷è-
êè» íàñìåõàëèñü íàä ñåìüåé è 
ðàçðåøèëè, âäóìàéòåñü â ñëî-
âî - «ðàçðåøèëè», ïàïå çàáðàòü 
òîëüêî çóáíûå ùåòêè, ïîòîìó 
÷òî âñå îñòàëüíîå óæå ïðèíàä-
ëåæèò íå ýòîé áåäíîé ñåìüå, 
à êàêîìó-òî íîâîìó âëàäåëüöó 
êâàðòèðû. 

È ýòî âû õîòèòå ñêàçàòü 
íîðìàëüíî? Î÷åíü ïî åâðî-
ïåéñêè! Âûáîðû çàêîí÷èëèñü, 
è Áåíèíû ïðèõâîñòíè íà÷àëè 
òâîðèòü áåñïðåäåë â Âèííèöå! 
Áåç ïîÿñíåíèé, áåç èñïîë-
íèòåëüíîé ñëóæáû è ò. ä.! À 
ìåíòû, êîòîðûå òîæå ïðèñóò-
ñòâîâàëè íà ìåñòå êîíôëèêòà, 
ïðîñòî ñìîòðåëè íà ýòîò áå-
ñïðåäåë ñî ñòîðîíû! Êëàññíàÿ 
ó íàñ ìèëèöèÿ! 

Âòîðîé êîíôëèêò (×ÈÒÀÒÜ). 
Èíòåðåñíî è òî, ÷òî â ýòî ñàìîå 
âðåìÿ íà Ñâåðäëîâà, 192 ïðî-

èñõîäèëà àíàëîãè÷íàÿ ñèòóà-
öèÿ ñ âûñåëåíèåì ñåìüè. Òîò 
æå ÏðèâàòÁàíê. Ïî÷òè òà æå 
ñèòóàöèÿ. Íî ê ýòîìó âäîáàâîê 
íà íàøåãî æóðíàëèñòà íàïàë 
îäèí èç «ïðèâàòîâöåâ» è çàáðàë 
ó íåå ôîòîàïïàðàò. Åãî ïîçæå 
âåðíóë äðóãîé  áåñïðåäåëüùèê, 
íî óæå áåç ôëåøêè. Áåç êîí-
ôèäåíöèàëüíîé èíôîðìàöèè, 
êîòîðàÿ íà íåé áûëà.  

È ÷òî äåëàþò ìèëèöèîíåðû? 
ÍÈ×ÅÃÎ! Ñóòêè ìîëîäîé ñëå-
äîâàòåëü Ìèëèíîâñêèé íå ìîã 
íîðìàëüíî êâàëèôèöèðîâàòü, 
ïî êàêîé ñòàòüå ïîéäåò äåëî…
Òî ëè ýòî ãðàáåæ (186ÊÊ), òî 
ëè ýòî 171ÊÊ - Ïðåïÿòñòâîâà-
íèå çàêîííîé ïðîôåññèîíàëü-
íîé äåÿòåëüíîñòè æóðíàëèñòîâ. 
Â ðååñòð äåëî âíîñèëè öåëûå 
ñóòêè! 

Âå÷åðîì 29 îêòÿáðÿ ñëåäîâà-
òåëü âûçâàë æóðíàëèñòà â îò-
äåëåíèå íà Ïèðîãîâà, 4Á äëÿ 
óòî÷íåíèÿ èíôîðìàöèè. ß òîæå 
òóäà îòïðàâèëñÿ, íî ìåíÿ íå 
ïóñòèëè. Ïðè÷èíà – ñëåäîâà-

òåëü Ìèëèíîâñêèé ñêàçàë....
÷òî ýòî «Òàéíà ñë³äñòâà». Êàêàÿ 
òàéíà ñëåäñòâèÿ, åñëè åùå äàæå 
äåëà íåò è â ðåºñòð íè÷åãî íå 
âíåñëè??? Ïðîñòî äåëî õîòÿò 
çàìÿòü?! Íå ïîëó÷èòñÿ! Ïðî 
ýòîò áåñïðåäåë äîëæíà óçíàòü 
âñÿ ñòðàíà, à âèíîâíûå äîëæíû 
áûòü íàêàçàíû! 

Î÷åíü æàëü, ÷òî â òàêîå íå-
ïðîñòîå äëÿ ñòðàíû âðåìÿ, 
êîãäà âîéíà ïîä áîêîì, êîãäà 
ëþäè òåðÿþò ðàáîòó, ôèðìû 
çàêðûâàþòñÿ è ò.ä. ìû ìîæåì 
ñîçåðöàòü çà òàêèì áåñïðåäå-
ëîì... 

ß íå ïðîøó, ÿ íàñòàèâàþ, 
÷òîáû íà÷àëüíèê ìèëèöèè 
Þðèé Êóöûé ëè÷íî âçÿë ïîä 
êîíòðîëü ýòó ñèòóàöèþ è ïîñòó-
ïèë, êàê ïîäîáàåò íàñòîÿùåìó 
íà÷àëüíèêó ìèëèöèè! ×òîáû íè 
îäíà ïàäëà íå óøëà îò íàêàçà-
íèÿ çà ýòè äåéñòâèÿ!  À Ïðè-
âàòáàíêîâñêèì ðóêîâîäèòåëÿì 
äîëæíî áûòü, êàê ìèíèìóì, 
ñòûäíî çà áåñïðåäåë, êîòîðûé 
óñòðîèëè áàíêîâñêèå ãîïíèêè! 

Як вигідно позичити гроші!

Почему «приватовцы» поступают как бандиты?

БЛОГ

БЛОГ

359124

МИКОЛА 
ЗЛОТНІЦЬКИЙ, 
ГРОМАДСЬКА 

ОРГАНІЗАЦІЯ 
"ВІННИЦЯ 2020"

Öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ 
ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, ÿêèì 
îï³êóºòüñÿ ÃÎ «Ãàðìîí³ÿ», 
ñòâîðåíèé á³ëüøå âîñüìè ðî-
ê³â òîìó. Ó íüîìó îäíî÷àñíî 
ïðàöþº 10 ñïåö³àë³ñò³â, ÿê³ 
çàéìàþòüñÿ ïñèõîëîã³÷íîþ 
òà ô³çè÷íîþ ðåàá³ë³òàö³ºþ 
ëþäåé ç îáìåæåíèìè ô³çè÷-
íèìè ìîæëèâîñòÿìè, òóò æå 
ïðîâîäÿòüñÿ çóñòð³÷³, òðåí³íãè 
òà äð³áíèé ðåìîíò â³çê³â. ² âñå 
öå íà 130 ì2 ïðèì³ùåííÿ îä-
íîãî ç äèòñàäê³â íà Âèøåíüö³.

Ó 2013-ìó ðîö³ äëÿ Öåíòðó 
âèä³ëèëè ïðèì³ùåííÿ íà âóë. 
Âèííè÷åíêà, ÿêå â ø³ñòü ðàç³â 
á³ëüøå çà ïëîùåþ çà ³ñíóþ÷å, 
³ ðîçïî÷àëè éîãî ðåìîíò. Àëå 

çãîäîì ðîáîòè çóïèíèëèñü, 
áî òó ÷àñòèíó êîøò³â, ÿêó ìàâ 
ïðîô³íàíñóâàòè äåðæàâíèé 
áþäæåò, ì³ñòî òàê ³ íå îòðè-
ìàëî.

Â³äíîâèëèñü âîíè ëèøå 
â öüîìó ðîö³ ³ çàðàç éäóòü ïî-
âíèì õîäîì, ùîá ìóí³öèïàëü-
íèé öåíòð «Ãàðìîí³ÿ» ì³ã çà-
¿õàòè ñþäè âæå âçèìêó. Íàðàç³ 
ó ê³ìíàòàõ íîâîãî ïðèì³ùåííÿ 
âæå çðîáëåíî ï³äãîòîâêó ï³ä-
ëîãè, ïîøòóêàòóðåíî ³ ïîøïàê-
ëüîâàíî ñò³íè, âñòàíîâëåí³ ìå-
òàëîïëàñòèêîâ³ â³êíà. Ïðîêëà-
äåíî åëåêòðîïðîâîäêó, çðîáèëè 
ã³äðî³çîëÿö³þ ñò³í â ï³äâàë³ òà 
óòåïëèëè ôàñàä. Çìîíòîâàíà ³ 
ñèñòåìà îïàëåííÿ òà çàâåðøó-
þòüñÿ ðîáîòè ç âëàøòóâàííÿ 
ñèñòåìè êîíäèö³îíóâàííÿ. 
Çàðàç ïðàö³âíèêè âèêîíóþòü 
âíóòð³øí³ ðîáîòè.

Êåð³âíèê öåíòðó «Ãàðìîí³ÿ» 

Ðà¿ñà Ïàíàñþê ðîçïîâ³äàº, ùî 
áóâàº òóò ÷àñòî ³ îñîáèñòî ñë³ä-
êóº çà õîäîì ðåìîíòó. «Öåé 
öåíòð ñòàíå çðàçêîì ñòâîðåííÿ 
äîñòóïíîãî ñåðåäîâèùà. ßêùî 
ëþäèíà ñ³ëà â ³íâàë³äíèé â³çîê, 
ïîòð³áíî, ùîá âîíà íå äóìàëà, 
ùî æèòòÿ çàâåðøóºòüñÿ, à ìî-
ãëà çàâ³òàòè â öåíòð, îòðèìàòè 
òóò êîìïëåêñ ðåàá³ë³òàö³éíèõ 
ïîñëóã, ïîáà÷èòè, ÿê âîíà 
ìîæå îáëàøòóâàòè ñâîº æèòëî, 
ùîá ¿é áóëî çðó÷íî ³ êîìôîðò-
íî æèòè ó òàêîìó ñòàí³. Àäæå 
æèòòÿ íå çàâåðøóºòüñÿ ³ ìîæå 
áóòè ö³êàâèì. Âçàãàë³, öåíòðè 
äëÿ ðåàá³ë³òàö³¿ â Óêðà¿í³ º ð³ç-
í³, àëå âîíè íå òàê³, ÿêèì áóäå 
íàø, äå êîìïëåêñíî îá’ºäíàíî 
ïîñëóãè», — êàæå Ðà¿ñà.

Ìàéáóòí³ ãîñïîäàð³ ïðè-
ì³ùåííÿ âæå äàâíî ðîçïëà-
íóâàëè çà íàïðÿìêàìè óñ³ 
ê³ìíàòè. Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ 

áóäå êîìï’þòåðíà ê³ìíàòà äëÿ 
íàâ÷àííÿ òà ïîøóêó ³íôîðìà-
ö³¿, ïðèì³ùåííÿ äëÿ ³íäèâ³äó-
àëüíî¿ ñîö³àëüíî-ïñèõîëîã³÷-
íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ òà äëÿ ðîáîòè 
ïñèõîëîãà ç ãðóïîþ, çàë äëÿ 
çáîð³â, â òîìó ÷èñë³ é äëÿ íà-
â÷àííÿ âîëîíòåð³â, äëÿ ðî-
áîòè ç ïðàêòèêàíòàìè âóç³â. 
À òàêîæ — ìàãàçèí äëÿ ðîç-
ì³ùåííÿ ñóâåí³ðíî¿ ïðîäóêö³¿ 
òà ïðåçåíòàö³¿ ïîñëóã, ÿê³ ìî-
æóòü íàäàâàòè ï³äîï³÷í³ öåíòðó 
«Ãàðìîí³ÿ». À ó ï³äâàëüíîìó 
ïîâåðñ³ áóäå òðåíàæåðíà çàëà 
äëÿ ô³çè÷íî¿ ðåàá³ë³òàö³¿ ä³-
òåé òà ìîëîä³ íà â³çêàõ, ì³í³ 
ñïîðòèâíà çàëà äëÿ ³ãðîâèõ òà 
ñïîðòèâíèõ ôîðì ðîáîòè. Òà-
êîæ òóò áóäå âèä³ëåíî ì³ñöå 
äëÿ çáåð³ãàííÿ êð³ñåë-êîëÿñîê, 
ìàéñòåðíÿ ïî ðåìîíòó â³çê³â 
òà íàâ÷àííþ ëþäåé áåçïå÷íî 
íèìè êîðèñòóâàòèñü. Ó àêòîâ³é 

çàë³ ïðîâîäèòèìóòüñÿ ìàñîâ³ 
çàõîäè, êîíôåðåíö³¿, ³ íàâ³òü 
çàíÿòòÿ ñòóä³¿ òàíö³â íà â³çêàõ.

Äî ì³ñüêî¿ ðàäè, ÿêà º çàìîâ-
íèêîì ðîá³ò ç ðåêîíñòðóêö³¿ 
öüîãî ïðèì³ùåííÿ, âîíè çâåð-
íóëèñÿ ç ïðîõàííÿì çðîáèòè 
ùå îäèí ïîäàðóíîê íà «íî-
âîñ³ëëÿ» — âèä³ëèòè êîøòè 
íà ïðèäáàííÿ ñïåöîáëàäíàííÿ 
äëÿ çàáåçïå÷åííÿ ïîâíîö³í-
íîãî ôóíêö³îíóâàííÿ öåíòðó. 
Ñåêðåòàð ì³ñüêî¿ ðàäè Ñåðã³é 
Ìîðãóíîâ ïîîá³öÿâ äîïîìîãòè, 
³ íà îñòàíí³é ñåñ³¿ Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè 6 ñêëèêàííÿ áóëî 
âèä³ëåíî ì³ëüéîí ãðèâåíü íà ö³ 
ïîòðåáè.

À ó òèõ ïðèì³ùåííÿõ äèòñàä-
êà íà Êîñìîíàâò³â, äå öåíòð 
«Ãàðìîí³ÿ» ïîêè ùî ÷åêàº 
íà ïåðå¿çä, â íàñòóïíîìó ðîö³ 
ïëàíóþòü ñòâîðèòè äîäàòêîâ³ 
ãðóïè äëÿ 60 ä³òåé.

Люди з інвалідністю створять студію танців на візках
БЛОГ



21
RIA, Ñåðåäà, 

4 ëèñòîïàäà 2015

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

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)

ªâãåí³é ÔÐÎËÎÂ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

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

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.
Çàñíîâíèê: ÒÎÂ “Ð²À Õîëäèíã”.
Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ “Âèäàâíèöòâî “Ð²À”; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 

ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 

òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 

íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 

ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 

ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 150144

ЮЛИЯ ВОТЧЕР, ВОЛОНТЕРКА 
Якби ми, дорослі, були спроможні зазирнути у дитячу душу 
і відчути її смуток, відчай, біль від невиправданого чекан-
ня, втрати, відчути, яка пекельно гаряча сирітська сльоза, 
ми б уникнули багатьох помилок.

у душу 
екан-
ьоза, 

МИКОЛА 
ЗЛОТНІЦЬКИЙ, 

ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІННИЦЯ 2020"

Ó Â³ííèö³ ö³º¿ çèìè íåîáõ³ä-
íî ïðèáðàòè 2 ì³ëüéîíè 300 òè-
ñÿ÷ ì2 äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ 
òà 570 òèñÿ÷ ì2 òðîòóàð³â. Äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ ö³º¿ òåðèòîð³¿ 
ïðîòÿãîì çèìè óæå ï³äãîòîâèëè 
òåõí³êó òà ïðîòèîæåëåäí³ ìàòå-

ð³àëè, â³äïðàöþâàëè ìàðøðóòè 
òà íàáðàëè äîäàòêîâèé ïåðñîíàë.

Çàãàëîì ö³º¿ çèìè òðîòóàðè 
ì³ñòà ïðèáèðàòèìå ø³ñòü íî-
âèõ îäèíèöü òåõí³êè, ÷îòèðè ç 
íèõ âæå ïðèäáàíî. Òàêîæ óæå 
çàãîòîâëåíî 8900 òîíí ñîë³ òà 
2600 òîíí â³äñ³âó.

«Äîäàòêîâî ïðèäáàíà òåõ-
í³êà äàñòü ìîæëèâ³ñòü á³ëüø 
åôåêòèâíî î÷èùàòè òðîòóàðè 

ì³ñòà, áî íàä òðîòóàðàìè òðåáà 
ïðàöþâàòè — ó ìåíå ùå ç ìèíó-
ëî¿ çèìè çàëèøèëèñü ïèòàííÿ 
ïî ÿêîñò³ î÷èñòêè ñàìå òðîòóà-
ð³â, — ðîçïîâ³â â. î. ìåðà Ñåðã³é 
Ìîðãóíîâ. — Òàêîæ ÿ äàâ äî-
ðó÷åííÿ äîâåçòè á³ëüøó ê³ëü-
ê³ñòü ñîë³ ³ â³äñ³âó ó ïðèâàòíèé 
ñåêòîð íà ï³äéîìè ³ ñõèëè, ùîá 
ëþäè ìàëè ìîæëèâ³ñòü ïîñè-
ïàòè äîðîãó, íå ÷åêàþ÷è, êîëè 

ïðè¿äå òåõí³êà».
Äî òîãî æ, ó 2015 ðîö³ áóëà 

çàêóïëåíà ñïåö³àëüíà òåõí³êà 
äëÿ ïðèáèðàííÿ ì³ñòà âçèìêó: 
÷îòèðè òðàêòîðè ÌÒÇ — 320 
(ç â³äâàëîì òà ù³òêîþ), äâà 
ïðè÷åïè 1-ÏÒ2 (äëÿ çáèðàííÿ 
ñì³òòÿ) òà ïðè÷³ï ÐÏ-1300 (äëÿ 
îáðîáëåííÿ ïðîòèîæåëåäíèìè 
ìàòåð³àëàìè).

Ó ìàðøðóòè çèìîâîãî ïðèáè-

ðàííÿ öüîãîð³÷ âêëþ÷åí³ òàêîæ 
âóëèö³, ÿê³ ó 2015 ðîö³ óâ³éøëè 
äî ìåæ Â³ííèö³: Âàòóò³íà, Äà-
íèëà Íå÷àÿ, Êè¿âñüêà, Áàðñüêå 
øîñå, Ãí³âàíñüêå øîñå.

Òàêîæ çà ïðîïîçèö³ºþ øëÿõî-
âîãî óïðàâë³ííÿ â 2016-ìó êî-
ìóíàëüí³ ñëóæáè ì³ñòà ìàþòü 
îòðèìàòè âëàñíó àâòîìèéêó äëÿ 
îáñëóãîâóâàííÿ äîðîæíüî¿ ñïåö-
òåõí³êè ³ç ñóøèëüíèì áîêñîì.

Взимку Вінницю будуть чистити
півсотні одиниць спецтехніки
БЛОГ

ЮЛИЯ 
ФЕДЧЕНКО, 
СПОРТИВНЫЙ 

ПСИХОЛОГ
1. Çäîðîâûé îá-

ðàç æèçíè äîëæåí 
íðàâèòüñÿ

Ê èñïîëüçîâàíèþ çäîðîâîãî 
îáðàçà æèçíè âû äîëæíû ïðèéòè 
ñàìîñòîÿòåëüíî, à íå ïîä ÷üèì-
òî äàâëåíèåì, èíà÷å ýòî áóäåò 
âðåäíûé çäîðîâûé îáðàç æèçíè, 
êîòîðûé áóäåò âàñ âãîíÿòü â äå-
ïðåññèþ, çëèòü è ðàçäðàæàòü. 
Íå íðàâèòñÿ — íå ìó÷àéòå ñåáÿ.

2. Èçáàâëÿåìñÿ îò âðåäíûõ 
ïðèâû÷åê

Êîíå÷íî æå, ýòî çíàåò êàæäûé 
ïåðâîêëàññíèê, ÷òî ãëàâíîå ïðà-
âèëî çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè — 
îòêàç îò âðåäíûõ ïðèâû÷åê. Êðî-
ìå êóðåíèÿ è óïîòðåáëåíèÿ íàð-

êîòèêîâ, ê âðåäíûì ïðèâû÷êàì 
îòíîñèòñÿ è ÷ðåçìåðíîå âðåìÿ-
ïðîâîæäåíèå çà êîìïüþòåðîì.

3. Ðåæèì äíÿ
Ñëåäóþùèì ýòàïîì çäîðî-

âîãî îáðàçà æèçíè ÿâëÿåòñÿ 
óñòàíîâêà ïðàâèëüíîãî ðåæè-
ìà äíÿ. Â ïåðâóþ î÷åðåäü, ýòî 
çäîðîâûé è ïîëíîöåííûé ñîí. 
Âîîáùå, ñîí — ýòî î÷åíü âàæ-
íàÿ ñîñòàâëÿþùàÿ ÷àñòü çäîðîâüÿ 
è ïîëíîöåííîãî ôóíêöèîíèðî-
âàíèÿ ÷åëîâåêà. Ñòàðàéòåñü ëî-
æèòüñÿ ñïàòü äî ïîëóíî÷è, à ñàìà 
ïðîäîëæèòåëüíîñòü ñíà äîëæíà 
áûòü 6–8 ÷àñîâ. Íè â êîåì ñëó÷àå 
íå ïðåíåáðåãàéòå ñâîèì ñíîì, 
èíà÷å ýòî íåãàòèâíî ñêàæåòñÿ 
íà âàøåì çäîðîâüå. Íà÷èíàéòå 
ñâîé äåíü ñ íåáîëüøîé óòðåííåé 
çàðÿäêè, ïîñëå ÷åãî îáÿçàòåëüíî 
ïðèìèòå äóø. Ïðè¸ì ïèùè îñó-

ùåñòâëÿéòå â îäíî è òî æå âðåìÿ. 
Îäíèì ñëîâîì, ñòàðàéòåñü ñïëà-
íèðîâàòü äåíü òàêèì îáðàçîì, 
÷òîáû îí èìåë ñâîé ðåæèì.

4. Ïðàâèëüíîå è çäîðîâîå ïè-
òàíèå

Ïèòàíèå — ýòî îäíî 
èç ãëàâíûõ ôîðìèðîâàíèé çäî-
ðîâîãî îáðàçà æèçíè. Áîëüøèí-
ñòâî íàøèõ íåäóãîâ ïðîèñõîäÿò 
îò íåïðàâèëüíîãî ïèòàíèÿ. Íà-
ïðèìåð, óïîòðåáëåíèå ÷ðåçìåðíî 
æèðíîé ïèùè ïðèâîäèò ê òîìó, 
÷òî ìû íà÷èíàåì ÷óâñòâîâàòü 
äèñêîìôîðò è òÿæåñòü â îáëàñ-
òè æèâîòà. Áîëåå òîãî, æèðíàÿ 
ïèùà ïðèâîäèò ê îæèðåíèþ 
è èíûì, áîëåå ñåðü¸çíûì ïî-
ñëåäñòâèÿì, òàêèì êàê ñàõàðíûé 
äèàáåò. Êðîìå òîãî, íàïèòêè 
ñ êðàñèòåëÿìè è èíûå ïðîäóêòû 
ïèòàíèÿ, êîòîðûå ñîäåðæàò 

â ñåáå ðàçëè÷íûå õèìè÷åñêèå äî-
áàâêè, íåãàòèâíî âëèÿþò íà ïî-
÷êè è ïå÷åíü.

Òóò ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî î÷åíü 
âàæíî è òî, êàêóþ âîäó ìû ïü¸ì. 
Îòêàæèòåñü îò ãàçèðîâàííûõ 
íàïèòêîâ ñ êðàñèòåëÿìè, ïðî-
äàþùèõñÿ ãîòîâûõ ÷àåâ è ñî-
êîâ ñ êîíñåðâàíòàìè. Åñëè âû 
ëþáèòå ñëàäêèå íàïèòêè, òî çà-
ìåíèòå èõ ñâåæåâûæàòûìè ñîêà-
ìè. Â êà÷åñòâå îñíîâíîãî ïèòüÿ 
èñïîëüçóéòå ìèíåðàëüíóþ âîäó, 
ëèáî æå, ïî êðàéíåé ìåðå, î÷è-
ùåííóþ âîäó èç ñïåöèàëüíîãî 
èñòî÷íèêà. Êèïÿ÷¸íóþ âîäó 
òàêæå íå ñîâåòóþ, òàê êàê ïî-
ñëå êèïÿ÷åíèÿ â íåé íå îñòà¸òñÿ 
ïîëåçíûõ è ïèòàòåëüíûõ äëÿ îð-
ãàíèçìà êîìïîíåíòîâ.

5. Ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü
Äîâîë üíî  ÷ à ñ ò î  ìû 

èñïûòûâàåì áîëè â ñóñòàâàõ, 
ìûøöàõ è ôèçè÷åñêóþ âÿëîñòü. 
Âñåìó âèíîé íàøà ìàëîïîäâèæ-
íîñòü. Âî-ïåðâûõ, ìû î÷åíü 
ìàëî ïåðåäâèãàåìñÿ ïåøêîì, 
à èñïîëüçóåì äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ 
àâòîìîáèëü èëè îáùåñòâåííûé 
òðàíñïîðò. Âî-âòîðûõ, ñèäÿ÷èé 
îáðàç æèçíè, áóäü òî ðàáîòà 
â îôèñå, ïðîñìîòð òåëåâèçîðà 
èëè èñïîëüçîâàíèå êîìïüþòå-
ðà, òàêæå íåãàòèâíî äåéñòâóþò 
íà îðãàíèçì.

Ìàëîïîäâèæíîñòü äëÿ 
æåíùèíû â ïåðâóþ î÷åðåäü ãðî-
çèò ïîÿâëåíèåì ëèøíåãî âåñà. 
Òàêæå ìàëîïîäâèæíîñòü âëèÿåò 
è íà ñóñòàâû, êîòîðûå íà÷èíàþò 
áîëåòü è õðóñòåòü. Èç-çà ìàëî-
ïîäâèæíîñòè óõóäøàåòñÿ êðîâî-
òîê â îðãàíèçìå, ÷òî ïðèâîäèò 
ê îíåìåíèþ êîíå÷íîñòåé.

Принципы здорового образа жизни
БЛОГ

ЖУРНАЛ 
"АМАЗОНКИ"

Ç êîæíèì ðîêîì 
ê³ëüê³ñòü æ³íîê ç ðàêîì ìîëî÷-
íî¿ çàëîçè çá³ëüøóºòüñÿ. Ç îäíîãî 
áîêó, öå æàõëèâèé ôàêò, àäæå 
âñå á³ëüøå ä³òåé çàëèøàþòüñÿ 
áåç ìàòåð³â, áëèçüê³ âòðà÷àþòü 
ñâî¿õ êîõàíèõ. Àëå ç ³íøîãî áîêó, 
çá³ëüøåííÿ ñòàòèñòè÷íèõ äàíèõ 
ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî á³ëüø ðåòåëü-
íó óâàãó äî ïðîáëåìè. Æ³íêè âñå 
÷àñò³øå çàäàþòüñÿ ïèòàííÿìè: 
õòî ç ìî¿õ ð³äíèõ õâîð³â íà ðàê, 

ÿê³ ôàêòîðè ðèçèêó âèíèêíåííÿ, 
÷îìó ÿ òàê ìàëî çíàþ ïðî ñàìî-
îáñòåæåííÿ?

20 æîâòíÿ ìè â³äçíà÷àºìî Âñå-
óêðà¿íñüêèé äåíü áîðîòüáè òà ï³ä-
âèùåíî¿ ãðîìàäñüêî¿ îá³çíàíîñò³ 
ïðî ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè. Çàõîäè, 
ïðèñâÿ÷åí³ ö³é ïðîáëåì³, ñïðè-
ÿþòü ï³äâèùåííþ óâàãè äî ðàêó 
ãðóäåé, ðàííüîãî âèÿâëåííÿ òà 
ë³êóâàííÿ, à òàêîæ ïîë³ïøåííþ 
ïàë³àòèâíî¿ äîïîìîãè ïðè çàõâî-
ðþâàíí³.

Ùîãîäèíè ä³àãíîñòóºòüñÿ ðàê 

ìîëî÷íî¿ çàëîçè, à êîæí³ ï³â-
ãîäèíè — îäíà æ³íêà ïîìèðàº 
â³ä ÐÌÇ. Ùîð³÷íî ðåºñòðóºòüñÿ 
áëèçüêî 1,380,000 íîâèõ âèïàäê³â 
çàõâîðþâàííÿ ³ 458,000 âèïàäê³â 
ñìåðò³ â³ä ðàêó ìîëî÷íî¿ çàëîçè. 
Ðàê ìîëî÷íî¿ çàëîçè íà ñüîãîä-
í³øí³é äåíü º íàéá³ëüø ïîøè-
ðåíîþ ôîðìîþ ðàêó ó æ³íîê 
ó âñüîìó ñâ³ò³ ÿê â ðîçâèíåíèõ, 
òàê ³ êðà¿íàõ, ùî ðîçâèâàþòüñÿ. 
Â îñòàíí³ ðîêè â êðà¿íàõ ç íèçü-
êèì ³ ñåðåäí³ì ð³âíåì äîõîäó ð³-
âåíü çàõâîðþâàíîñò³ ðàêîì ãðóäåé 

ïîñò³éíî ï³äâèùóâàâñÿ ó çâ'ÿçêó 
³ç çá³ëüøåííÿì òðèâàëîñò³ æèò-
òÿ, çá³ëüøåííÿì ð³âíÿ óðáàí³çàö³¿ 
òà ïðèéíÿòòÿì çàõ³äíîãî ñïîñîáó 
æèòòÿ.

Ùî íåîáõ³äíî çíàòè ïðî ÐÌÇ 
òà éîãî ïðîô³ëàêòèêó?

Ôàêòîðè ðèçèêó. Íàéïåðøèé 
ç íèõ — öå â³ê. Ï³ñëÿ 35 ðîê³â 
ôàêòè÷íî êîæíà æ³íêà ïî-
òðàïëÿº â çîíó ðèçèêó, ³ â íà-
øîìó ðåã³îí³ — òàêèõ áëèçüêî 
500,000. Äðóãèé ôàêòîð ðèçè-
êó — íàÿâí³ñòü áëèçüêèõ ðî-

äè÷³â, ó ÿêèõ áóâ ÐÌÇ, ³ òàêèõ 
æ³íîê — áëèçüêî 11,000. Âñ³ ö³ 
æ³íêè ïîâèíí³ âîëîä³òè òåõí³êîþ 
ñàìîîáñòåæåííÿ, ðàç â ð³ê ïðî-
õîäèòè ïðîô³ëàêòè÷í³ îãëÿäè. 
Äî 40 ðîê³â ïîòð³áíî ùîð³÷íî 
ïðîõîäèòè ÓÇÄ ìîëî÷íèõ çàëîç, 
ï³ñëÿ 40 — ìàìîãðàô³þ. ² òðåòº: 
ïðè âèÿâëåíí³ íàñòîðîæóþ÷èõ 
ñèìïòîì³â — çâåðòàéòåñÿ äî ñïå-
ö³àë³ñòà, í³ â ÿêîìó ðàç³ íå çà-
éìàéòåñü ñàìîë³êóâàííÿì!

À êîëè âè â îñòàíí³é ðàç áóëè 
ó ìàìîëîãà?

Всеукраїнський день боротьби з раком 
молочної залози
БЛОГ
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Îí — ñòèëüíûé, 
êðàñèâûé, òàëàíò-

ëèâûé, âñåãäà îòêðûò ê ýêñïå-
ðèìåíòàì è ñàìîñîâåðøåíñòâî-
âàíèþ. Ìàêñ Áàðñêèõ — ãëàâ-
íûé êóìèð ìîëîäåæè è îäèí 
èç ñàìûõ óñïåøíûõ àðòèñòîâ 
Óêðàèíû. Âìåñòå ñ ïðîäþñå-
ðîì — ñàìûì èçâåñòíûì ðåæèñ-
ñåðîì-êëèïìåéêåðîì Óêðàèíû 
Àëàíîì Áàäîåâûì, îí íå óñòàåò 
óäèâëÿòü ïóáëèêó ñìåëûìè îá-
ðàçàìè, âñåãäà î÷åíü ñòèëüíûìè 
êëèïàìè, çàïàäíûì ñàóíäîì è 
÷óâñòâåííûìè ïåñíÿìè, êîòîðûå 
âîçãëàâëÿþò ðàçíîîáðàçíåéøèå 
õèò-ïàðàäû è «âçðûâàþò» òàíö-
ïîëû ñòðàí ÑÍÃ, Áàëòèè è äàæå 
Åâðîïû.

Ìàêñ Áàðñêèõ — åäèíñòâåííûé 
ñðåäè âñåõ óêðàèíñêèõ àðòèñòîâ 
âëàäåëåö ñðàçó òðåõ ïðåñòèæíûõ 
ìåæäóíàðîäíûõ íàãðàä â îáëàñòè 
ïîïóëÿðíîé ìóçûêè: MTV Europe 
Music Awards, OE VMA è ÌÓÇ 
ÒÂ. Ìóçûêó è òåêñòû, êîòîðûå 
èñïîëíÿåò, Ìàêñ ïèøåò ñàì. È 
îíè òóò æå ñòàíîâÿòñÿ ìåãàõèòàìè.

Ñåé÷àñ Ìàêñ Áàðñêèõ îòïðà-
âèëñÿ â áîëüøîå òóðíå, â ðàì-
êàõ êîòîðîãî äàñò êîíöåðòû â 
30 ãîðîäàõ øåñòè ñòðàí. Íîâóþ 
êîíöåðòíóþ ïðîãðàììó Ìàêñà 
Áàðñêèõ «Òàíöåâàòü!» 18 íîÿáðÿ 
â 19.00 â Äîìå îôèöåðîâ óâèäÿò 
è âèííè÷àíå (ìîæíî çàêàçàòü 
áèëåòû ïî òåëåôîíó: 57–55–55, 
äîñòàâêà áåñïëàòíàÿ). Âèííè÷àíå 
óñëûøàò âñå ëó÷øèå õèòû, êîòî-
ðûå Ìàêñ Áàðñêèõ íàïèñàë çà 
øåñòü ëåò ñâîåé êàðüåðû, à òàêæå 
ïåðâûìè îöåíÿò íîâûå ïðåìüå-
ðû. Â ÷àñòíîñòè, âæèâóþ óñëû-
øàò íîâûé õèò «HLOP, HLOP, 
HLOP».

Íàêàíóíå âèííèöêîãî êîí-
öåðòà RIA óäàëîñü ðàññïðîñèòü 
Ìàêñà Áàðñêèõ î òîì, êàê ïðî-
õîäèò òóð «Òàíöåâàòü!», êàê îí 
îòïðàçäíîâàë Õýëëîóèí, è êàêèå 
æèçíåííûå óðîêè íàâñåãäà óñâî-
èë îò ìàìû.

Ìàêñ, óæå ïðîøëî øåñòü êîí-
öåðòîâ íîâîãî òóðà «Òàíöåâàòü!». 
Íà êîíöåðòå â ðîäíîì Õåðñîíå âû 

ïðèãëàñèëè íà ñöåíó ñâîþ ìàìó. 
Ðàññêàæèòå î íåé. Íàñêîëüêî âû 
ïîõîæè? Êàêîé ãëàâíûé óðîê îò 
íåå íàâñåãäà óñâîèëè?

— ß áëàãîäàðåí ìàìå çà ñòðî-
ãîñòü, çà òî, ÷òî ÿ íå áûë èçáà-
ëîâàí. Íà òî áûëè ñâîè ïðè÷è-
íû: ìàìà ïîñëå ðàçâîäà ñ ìîèì 
îòöîì ìíîãî ðàáîòàëà, ÷òîáû 
ïðîêîðìèòü òðîèõ äåòåé. Ñåé-
÷àñ â ñâîè 25-òü ÿ óæå íà÷èíàþ 
ïîíèìàòü, êàê åé áûëî òÿæåëî 
îäíîé. Êîíå÷íî æå, ÿ ïîëó÷àë 
îò ìàìû çà íåóäîâëåòâîðèòåëü-
íûå îöåíêè è ïëîõîå ïîâåäåíèå 
â øêîëå, íî ïðè ýòîì ó ìåíÿ 
áûëî î÷åíü ñ÷àñòëèâîå äåòñòâî: 
ÿ õîäèë â õóäîæåñòâåííûé ëè-
öåé, áûëè âûñòóïëåíèÿ íà ñöåíå, 
ÿ çàíèìàëñÿ ìóçûêîé… Ó ìåíÿ 
áûëè ïðîãðåññèâíûå íà òîò ìî-
ìåíò èãðóøêè è ãàäæåòû. Êàêîé 
îñíîâíîé óðîê îò ìàìû ÿ óñâîèë? 
Íàâåðíîå, òðóäîëþáèå.

Êàêèå åùå ÿðêèå ìîìåíòû ïåð-
âûõ øåñòè êîíöåðòîâ òóðà è âñòðå÷ 
ñ ôàíàòàìè âàñ âïå÷àòëèëè?

— Ñàìûì ñëîæíûì ñ ýìîöèî-
íàëüíîé òî÷êè çðåíèÿ áûë ïåð-
âûé êîíöåðò — ïîòîìó ÷òî îí 
áûë â ìîåì ðîäíîì ãîðîäå Õåð-
ñîíå: â çàëå ñèäåëà ìàìà, äðóçüÿ, 
çíàêîìûå. Íî â òî æå âðåìÿ ýòà 
âñòðå÷à áûëà ñåíòèìåíòàëüíîé: ÿ 
âûñòóïàë íà ñöåíå, îêàçàòüñÿ íà 
êîòîðîé ìå÷òàë â äåòñòâå, êîãäà 
ïðèõîäèë â çàë «Þáèëåéíûé» â 
êà÷åñòâå çðèòåëÿ.

Êàê ïóáëèêà ïðèíèìàëà âàñ â 
Ðèãå? Íàñêîëüêî ñëîæíî óêðà-
èíñêîìó àðòèñòó ïðîáèâàòüñÿ çà 
ãðàíèöåé, íàõîäèòü òàì ñâîåãî 
ñëóøàòåëÿ?

— Òàì î÷åíü òåïëàÿ ïóáëèêà. ß 
âûñòóïàë â Ðèãå íåñêîëüêî ðàç, è 
êàæäûé ìîé ïðèåçä áûë íàïîë-
íåí ïîëîæèòåëüíûìè ýìîöèÿìè. 
Î÷åíü óþòíûé è ðîìàíòè÷íûé 
ãîðîä. ß äóìàþ, ÷òî ìóçûêà íå 
èìååò ïðîïèñêè — îíà ëèáî íðà-
âèòñÿ, ëèáî íåò.

31 îêòÿáðÿ — íà Õýëëîóèí — 
ïðîøåë âàø ïåðâûé êîíöåðò â Ãåð-
ìàíèè. Âàøå îòíîøåíèå ê ýòîìó 
ïðàçäíèêó? Îòìå÷àåòå ëè âû åãî 
è ïîääåðæèâàåòå ëè òðàäèöèþ 
êîñòþìèðîâàííûõ ïåðåîäåâàíèé?

— ß îáîæàþ ýòîò ïðàçäíèê. Â 
ýòè äíè ìîÿ êâàðòèðà ïîõîæà íà 

МАКС БАРСКИХ: «Я БЛАГОДАРЕН 
МАМЕ ЗА ТО, ЧТО НЕ БЫЛ ИЗБАЛОВАН»
Скоро он заставит всю Винницу 
танцевать!  18 ноября впервые с сольным 
концертом в Винницу приедет Макс 
Барских — самый модный и один из самых 
успешных артистов Украины. В интервью 
RIA певец рассказал о своем танцевальном 
рекорде и буйной студенческой жизни, а 
также поделился советами, как побороть 
осеннюю депрессию и найти свой стиль

ñúåìî÷íûé ïàâèëüîí êàêîãî-òî 
õîððîð-ôèëüìà: ïîâñþäó ïàóòè-
íà, ñòðàøíûå êóêëû, êðîâü, äû-
ìîê è ñîîòâåòñòâóþùåå îñâåùå-
íèå. Â îáùåì, ãîñòÿì íðàâèòñÿ. 
Ìû î÷åíü âåñåëî ïðîâîäèì âðå-
ìÿ! Ïðàâäà, â ýòîì ãîäó ïîëíî-
öåííî îòìåòèòü íå ïîëó÷èëîñü, 
òàê êàê ìû áûëè íà ãàñòðîëÿõ.

Êàêîé îáðàç íàèáîëåå áëèçêèé 
âàì ïî äóõó: âàìïèð, çîìáè, êàê 
â êëèïå «Z. Dance», èëè âàø âà-
ðèàíò?

— Âî âðåìåíà ïðîåêòà 
Z. Dance — îáðàç çîìáè. À ñåé-
÷àñ… Íå çíàþ. Âîò åñëè áû ÿ 
ãîòîâèëñÿ ê Õýëëîóèíó, ÿ áû äîë-
ãî äóìàë íàä òåì, â ÷åì ïðèéòè. 
Îáû÷íî ÿ îãðàíè÷èâàþñü êàêèì-
òî îäíèì àêñåññóàðîì äëÿ îá-
ðàçà. ß áîëüøå ëþáëþ ñîçäàâàòü 
ïðàçäíèê, ÷åì áûòü åãî ãîñòåì.

Â Âèííèöó ñ ñîëüíûì êîíöåðòîì 
âû ïðèåäåòå âïåðâûå. Áûâàëè ëè 
ðàíüøå â íàøåì ãîðîäå, è ñ ÷åì ó 
âàñ àññîöèèðóåòñÿ Âèííèöà?

— Â ýòîò ñàìûé ìîìåíò Âèí-
íèöà ó ìåíÿ àññîöèèðóåòñÿ ñ 
åâðîïåéñêèì ãîðîäîì, ñî ñòó-
äåíòàìè è ïðåäñòîÿùèì êîíöåð-
òîì. Ìîè äðóçüÿ íåîäíîêðàòíî 
áûâàëè ó âàñ è âñå â îäèí â ãî-
ëîñ îòìå÷àëè, ÷òî ó âàñ êðàñè-

âûå ëþäè. À åùå ãîâîðèëè, ÷òî ó 
âàñ ñèìïàòè÷íûå òðàìâàè. Ñêîðî 
ïðîâåðèì (óëûáàåòñÿ).

Âèííèöêèé êîíöåðò ïðîéäåò 
18 íîÿáðÿ, íà ñëåäóþùèé äåíü ïî-
ñëå Äíÿ ñòóäåíòà. Êàêèì âû áûëè 
ñòóäåíòîì: ïðèìåðíûì èëè áóíòà-
ðåì? Íàñêîëüêî áóðíîé è âåñåëîé 
áûëà âàøà ñòóäåí÷åñêàÿ æèçíü?

— Îé, îíà áûëà íå ïðîñòî 
áóðíîé, íî èíîãäà — è áóéíîé. 
Äî äðàê äåëî ðåäêî äîõîäèëî, íî 
ìû ñ äðóçüÿìè òóñèëè êîíêðåò-
íî. Ïîòîì óæå ÿ íàïèñàë ïåñíþ 
«Ñòóäåíò», êëèï íà êîòîðóþ ÷à-
ñòè÷íî îòîáðàæàåò íàøó æèçíü.

Âû ïîëãîäà æèëè â Ëîñ-
Àíäæåëåñå. Êàêèå îòêðûòèÿ âàì 
ïîäàðèëà Àìåðèêà? ×òî, ïðåáûâàÿ 
â ýòîé ñòðàíå, óâèäåëè èëè óçíà-
ëè òàêîãî, î ÷åì ðàíüøå íå ìîãëè 
äàæå ïðåäïîëîæèòü?

— Àìåðèêà — ýòî ñòðàíà óëû-
áîê è õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ. Ìíå 
íðàâèòñÿ äîáðîæåëàòåëüíîñòü, 
ó÷òèâîñòü è ïðèâåòëèâîñòü àìå-
ðèêàíöåâ. È ýòî íå ïðîñòî êóëü-
òóðíî-ýìîöèîíàëüíûé ôàñàä, à 
îáðàç ìûøëåíèÿ. ß äóìàþ, ÷òî 
â êàæäîé ñòðàíå åñòü, ÷åìó ïî-
ó÷èòüñÿ èíîñòðàíöó.

Îçíà÷àåò ëè, ÷òî ñêîðî ïîêëîí-

íèêàì ñòîèò íàäåÿòüñÿ íà àíãëî-
ÿçû÷íûå ïåñíè îò âàñ?

— Ó ìåíÿ óæå áûë àíãëîÿçû÷-
íûé àëüáîì «Z. Dance». Ïîýòîìó, 
÷åì ÷åðò íå øóòèò?

Ó âàñ âñåãäà áûëè î÷åíü ñìåëûå 
êëèïû è îáðàçû. Åñòü ëè ó âàñ 
òàáó, òî, ÷òî â òâîð÷åñòâå íèêîãäà 
íå ñòàíåòå äåëàòü?

— Â òâîð÷åñòâå ìíå íå íðà-
âÿòñÿ êîìïðîìèññû è êîíúþí-
êòóðà. ß ðàä, ÷òî ìû ñ Àëàíîì 
Áàäîåâûì, ìîèì ïðîäþñåðîì, 
âñåãäà äåëàåì òî, ÷òî õîòèì, âî 
÷òî âåðèì è ÷åì ãîðèì.

Âàñ íàçûâàþò ñàìûì ìîäíûì 
è ñòèëüíûì àðòèñòîì Óêðàèíû. 
Äàéòå ñîâåò ìîëîäûì ëþäÿì, êàê 
íàéòè ñâîé ñòèëü?

— Ñëóøàòü ìíîãî ðàçíîé 
ìóçûêè. Ýêñïåðèìåíòèðîâàòü. 
Ïîñòîÿííî îáó÷àòüñÿ. Äðóæèòü 
ñ ãîëîâîé.

Íåäàâíî áûëè îïóáëèêîâàíû 
ðàéäåðû àðòèñòîâ. Â âàøåì ñïè-
ñêå — àâòîìîáèëü ñ äâóñïàëüíîé 
êðîâàòüþ. Ïðàâäà ëè ýòî?

— Àâòîðû ýòîãî ìàòåðèàëà îïó-
ñòèëè îäíó î÷åíü âàæíóþ äåòàëü: 
ìàøèíà ñ äâóñïàëüíîé êðîâàòüþ 
íåîáõîäèìà â îñåííå-çèìíèé ñå-
çîí, à âåñíîé è ëåòîì ÿ ïðîøó 
ïðåäîñòàâëÿòü äëÿ ïåðåäâèæåíèÿ 
ïî ãîðîäó ñàìêó àôðèêàíñêîãî 
ñëîíà (ñìååòñÿ).

Íàñêîëüêî âû ïðèõîòëèâû â 
áûòó? ×òî âàì äîñòàòî÷íî äëÿ 
òîãî, ÷òîáû ÷óâñòâîâàòü ñåáÿ 
êîìôîðòíî?

— Òèøèíà. Ãàäæåò ñ ìóçûêîé. 
Äóø ñ ãîðÿ÷åé è õîëîäíîé âîäîé. 
Áóòåðáðîäû ñ ñåìãîé.

Êðîìå òàíöåâ è ïðèçûâà «Òàíöå-
âàòü!», êàêèå åùå çíàåòå äåéñòâåí-
íûå ñïîñîáû áîðüáû ñ ïðåñëîâóòîé 
îñåííåé äåïðåññèåé?

— Ïðàâèëüíûå êíèãè è õîðîøèå 
ëþäè. ß ðåäêî êîãäà ïîçâîëÿþ ñåáå 
«ðàñêëåèâàòüñÿ», íî åñëè ÷óâñòâóþ 
õîòÿ áû íàìåê íà ýòî ñîñòîÿíèå, òî 
ñðàçó æå âñïîìèíàþ, ÷òî óíûíèå 
â ðåëèãèè ïðèðàâíèâàåòñÿ ê ãðåõó. 
Ñ÷èòàþ, ÷òî íå îáÿçàòåëüíî áûòü 
íàáîæíûì ÷åëîâåêîì, ÷òîáû ðàç-
äåëÿòü ýòî ìíåíèå.

Êàêîé âàø ëè÷íûé òàíöåâàëü-
íûé ðåêîðä? Ñêîëüêî äëèëèñü 
òàíöû íîí-ñòîï?

— Áåðëèí. Ñóòêè.
Ó âàñ áûëè äóýòíûå ïåñíè èñ-

êëþ÷èòåëüíî ñ æåíùèíàìè: Ñâåò-
ëàíà Ëîáîäà, Ìèøà Ðîìàíîâà… 
À ñ êåì èç ìóæ÷èí-èñïîëíèòåëåé 
ñîãëàñèëèñü áû ñïåòü â äóýòå?

— Íå çíàþ. Ïîêà íå çàäóìû-
âàëñÿ. Åùå íå ðîäèëàñü ïåñíÿ, 
êîòîðàÿ íàòîëêíóëà áû íà ïî-
äîáíûå ìûñëè.

Êàêàÿ ó âàñ åñòü òâîð÷åñêàÿ è 
ëè÷íàÿ ìå÷òà?

— Íå çàâèñèìî îò òâîð÷å-
ñêèõ ïëàíîâ è èõ ðåàëèçàöèè 
âñåãäà îñòàâàòüñÿ ñ÷àñòëèâûì 
÷åëîâåêîì.

Áëàãîäàðèì çà îðãàíèçàöèþ èí-
òåðâüþ êîìïàíèþ «ÂÈÍÍÈÖÀ-
ÊÎÍÖÅÐÒ» è êîìàíäó Ìàêñà 
Áàðñêèõ.

Макс Барских еще никогда не был в Виннице, но, 
признается, много слышал о нашем городе: «Ìîè äðóçüÿ 
óâåðÿþò, ÷òî ó âàñ êðàñèâûå ëþäè. À åùå ãîâîðèëè, ÷òî ó 
âàñ ñèìïàòè÷íûå òðàìâàè. Ñêîðî ïðîâåðèì!»«Êîãäà õî÷åòñÿ 

«ðàñêëåèòüñÿ», ÿ ñðàçó 
æå âñïîìèíàþ, ÷òî 
óíûíèå â ðåëèãèè 
ïðèðàâíèâàåòñÿ ê 
ãðåõó» 

²ÍÒÅÐÂ’Þ
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó çàë³ «Ïëåÿ-
äè», äå â³äáóâà-
ëàñÿ ïðåçåíòàö³ÿ, 

íå âñ³ì âèñòà÷èëî ì³ñöü, äåõòî 
ñèä³â íà ñõ³äöÿõ ó ïðîõîä³. Áà-
÷èâ, ÿê æ³íêè âèòèðàëè ñëüîçè, 
êîëè àâòîð ðîìàíó ÷èòàâ óðèâîê 
ïðî òå, ÿê óêðà¿íñüêèé îô³öåð 
ï³ä ñâèñòîì êóëü ïîêàçóº ìàòåð³ 
ðîñ³éñüêîãî ñîëäàòà ì³ñöå çàãè-
áåë³ ¿¿ ºäèíîãî ñèíà. Ãîñòþ äîâãî 
àïëîäóâàëè. Íå ò³ëüêè çà ÷èòàííÿ 
óðèâê³â òåêñòó, à é çà âèêîíàííÿ 
ï³ñåíü ï³ä âëàñíèé àêîìïàíåìåíò 
íà ã³òàð³. Ï³ñëÿ çóñòð³÷³ â³ííè-
÷àíè øèêóâàëèñÿ ó ÷åðãè çà àâ-
òîãðàôàìè — â³ä àâòîðà ðîìàíó 
³ éîãî ãåðî¿â-ê³áîðã³â.

ПРО ВІЙНУ НЕ МОЖНА БРЕХАТИ. 
Ñåðã³ÿ Ëîéêà çàïðîñèëè äî Â³-
ííèö³ âîëîíòåðè. Ðàçîì ç íèì 
äî íàøîãî ì³ñòà ïðè¿õàëè ê³áîðãè 
ç Äí³ïðîïåòðîâñüêà, Ìèêîëàºâà, 
Õàðêîâà. ¯õ ïð³çâèùà çíà÷àòüñÿ 
ó êíèç³, ÿê êîíñóëüòàíòè ðîìà-
íó. Çà ñëîâàìè àâòîðà, âîíè ïåð-
øèìè ÷èòàëè íàïèñàí³ ðîçä³ëè. 
Âíîñèëè êîðåêòèâè, áî ò³ëüêè 
ò³, õòî çàõèùàâ àåðîïîðò, çíà-
þòü ³ñòèííó ïðàâäó ïðî òå, ùî 
òàì â³äáóâàëîñÿ.

Íà ïî÷àòêó çóñòð³÷³ Ëîéêî ïî-
ïðîñèâ çàë âøàíóâàòè õâèëèíîþ 
ìîâ÷àííÿ ïàì’ÿòü ïðî âñ³õ, õòî 
çàãèíóâ íà Ñõîä³ äåðæàâè. Â³í, 
óá³ëåíèé ñèâèíîþ ÷îëîâ³ê, âè-
ñâ³òëþâàâ ïîä³¿ 25-òè â³éñüêîâèõ 
êîíôë³êò³â. Äî íàïèñàííÿ êíèãè 

ñïîíóêàëî ïîáà÷åíå â Äîíåöüêî-
ìó àåðîïîðòó. Ó æîâòí³ ìèíó-
ëîãî ðîêó æóðíàë³ñò ïðîâ³â òàì 
÷îòèðè äîáè.

— Ãàçåòà, ÷è ³íôîðìàãåíòñòâà 
âèìàãàëè â³ä ìåíå íåáàãàòî òåê-
ñòó, — ðîçïîâ³äàº Ëîéêî. — Ìåí³ 
õîò³ëîñÿ â³äîáðàçèòè âñå ïåðå-
æèòå. Äåâ’ÿòü ì³ñÿö³â âèíîøóâàâ 
ñâ³é çàäóì, ÿê æ³íêè äèòèíó. Îá-
äóìóâàâ ñþæåòí³ ë³í³¿, äåòàë³ ðîç-
ïîâ³ä³. À íàïèñàâ òåêñò çà ì³ñÿöü.

ßê ñòâåðäæóº àâòîð, 90% òåê-
ñòó ñòâîðåíî íà îñíîâ³ ðåàëüíèõ 
ïîä³é. Îáðàçè ãåðî¿â ñïèñóâàâ ç 
êîíêðåòíèõ á³éö³â. Ò³ëüêè ³ìåíà 
çì³íèâ ³ ïîçèâí³. Ñàì àåðîïîðò 
íàçâàíî Êðàñíîêàìÿíñüêèì. 
Õî÷à áàãàòî-õòî î÷³êóâàâ, ùî 
êíèãà áóäå äîêóìåíòàëüíîþ, ³ç 
ùîäåííèêîâèìè çàïèñàìè.

— Öå áóëî á íåñïðàâåäëèâî, — 
êàæå ïèñüìåííèê. — ß ïðîâ³â 
â àåðîïîðòó ò³ëüêè ÷îòèðè äîáè, 
à áîéîâ³ ä³¿ òðèâàëè òàì 242 äí³. 
Öå äîâøå, í³æ çàõèùàëè Ñòàë³í-
ãðàä. Äîêóìåíòàëüíà ðîçïîâ³äü 
âèéøëà á íåïîâíîþ. Ñàìå òîìó 
íàïèñàâ õóäîæí³é òâ³ð. Ó íüîìó 
äâ³ ñþæåòí³ ë³í³¿. Îäíà ïðî â³éíó, 
äðóãà — ïðî êîõàííÿ.

Êîæåí íàïèñàíèé ðîçä³ë àâ-
òîð â³äïðàâëÿâ íà ïðî÷èòàííÿ 
ñâî¿ì ðåöåíçåíòàì — ê³áîðãàì, 
ç ÿêèìè ïîçíàéîìèâñÿ â àåðî-
ïîðòó. Ïèñüìåííèê êàæå, êîëè 
ïèøåø ïðî â³éíó, âàæëèâî í³ 
â ÷îìó íå çáðåõàòè. ²ñòèííó 
ïðàâäó çíàþòü ò³, õòî çàõèùàâ 
àåðîïîðò. Òîìó ó êíèç³ º áàãà-
òî âèïðàâëåíü, ÿê³ àâòîð çðîáèâ 
ï³ñëÿ çàóâàæåíü ê³áîðã³â.

СЕРГІЙ ЛОЙКО РАЗОМ З КІБОРГАМИ 
ВИКЛИКАВ СЛЬОЗИ У ВІННИЧАН 
Сила пера  Журналіст американської 
газети Los Angeles Times Сергій Лойко, 
який чотири дні пробув у Донецькому 
аеропорту з кіборгами, під час презентації 
у Вінниці свого роману «Аеропорт» 
викликав сльози у слухачів

«МІЙ ЗАД — НА ОБКЛАДИНЦІ!..»  
Íàïðèê³íö³ çóñòð³÷³ Ëîéêî çàïðî-
ñèâ íà ñöåíó òèõ, ç êèì ïðîâ³â 
÷îòèðè äí³ â àåðîïîðòó. Êîæíîãî 
çàë çóñòð³÷àâ îïëåñêàìè. Ïðè-
÷îìó, àïëîäóâàëè ïî äåê³ëüêà 
ðàç³â. Ñïåðøó, êîëè âèõîäèëè 
íà ñöåíó, ïîò³ì, êîëè Ëîéêî 
ùîñü ðîçïîâ³äàâ ïðî ê³áîðãà. 
Îäèí ç íèõ — áîºöü 79-¿ àåðî-
ìîá³ëüíî¿ áðèãàäè ç ïîçèâíèì 
«Òàíàñ». Éîãî ôîòî, çðîáëåíå 
Ëîéêîì â àåðîïîðòó, îáëåò³ëî 
áàãàòî ñâ³òîâèõ ³íôîðìàãåíòñòâ. 
Ïèñüìåííèê ðîçïîâ³â, ÿê ñíàé-
ïåð âëó÷èâ ó á³éöÿ. Òîãî âðÿòóâàâ 
øîëîì ç êåâëàðó. Êóëÿ çàñòðÿãëà 
âñåðåäèí³, íå ä³ñòàâøè ãîëîâè. 
Â³ä óäàðó éîãî â³äêèíóëî íà äå-
ê³ëüêà ìåòð³â. Îãëóøèëî. Êîëè 
ïðèéøîâ äî òÿìè, â³ä÷óâ ó ðîò³ 
ïðèñìàê êðîâ³. Ðóêîþ ñòàâ øóêà-
òè ä³ðêó â ãîëîâ³. Éîìó çäàâàëî-
ñÿ, ùî ïîìèðàº. Íàñïðàâä³ êðîâ 
áóëà â³ä ïîðàíåíîãî øîëîìîì 
îáëè÷÷ÿ. Ï³ñëÿ öüîãî Ñåðã³þ, 
òàê çâàòè á³éöÿ, äàëè ùå îäèí 
ïîçèâíèé — «Ñòàëåâà ãîëîâà».

— Êîëè ÿ íàäñèëàâ Ñåðã³þ, 
ïðîçâàíîãî «Ñòàëåâà ãîëîâà», 
÷åðãîâèé ðîçä³ë, â³í õàðàêòåðè-
çóâàâ ò³ëüêè ëþáîâíó ë³í³þ ðî-
ìàíó, — êàæå Ëîéêî. — Ìåí³ æ 
ïîòð³áíî áóëî òå, ùî ñòîñóºòü-
ñÿ áîéîâèõ ä³é, òèï³â çáðî¿ ³ òàê 
äàë³. Á³éöÿ, ç’ÿñîâóºòüñÿ, á³ëüøå 
ö³êàâèëè ñòîð³íêè àìóðí³. Ñïî-
ä³âàþñÿ, âîíè çà÷åïëÿòü çà æèâå 
é ³íøèõ ÷èòà÷³â.

«Òàíàñ» ç³ ñöåíè íå ãîâîðèâ 
í³÷îãî. Ï³ñëÿ ïðåçåíòàö³¿ íà ïðî-
õàííÿ æóðíàë³ñòà RIA çãàäàâ, ÿê 
âïåðøå ïîáà÷èâ Ëîéêà. Êàæå, â³í 
ç’ÿâèâñÿ â àåðîïîðòó, ó ñâ³òë³é 
êóðòö³. Ïî÷èíàëî òåìí³òè. Ïî-
áà÷èâ, ùî éäå õòîñü ó á³ëîìó. 
Íå çðîçóì³â, õòî öå — ñâ³é, ÷è ÷ó-
æèé. ×óæèé íå ì³ã òàì ç’ÿâèòèñÿ, 
àëå é ñâî¿ òàê íå îäÿãàþòüñÿ. Çó-
ïèíèâ îêðèêîì. Òîä³ é ïîçíà-
éîìèëèñÿ. Ä³çíàâñÿ, ùî íà ðîç-
âàíòàæåííÿ ç ÁÒÐà, ÿêèì äîñòà-
âèëè, ¿ì â³äâåëè ëèøå 30 ñåêóíä. 
Æóðíàë³ñò âñòèã çàáðàòè ò³ëüêè 
àïàðàòóðó. Éîãî îñîáèñò³ ðå÷³ 
çàëèøèëèñÿ â ÁÒÐ³. Ùå îäèí 
áîºöü, ÿêîãî çàïðîñèâ íà ñöåíó 
Ëîéêî, çàïàì’ÿòàâñÿ éîìó â àåðî-
ïîðòó òèì, ùî çâåðíóâñÿ äî íüîãî 
àíãë³éñüêîþ. Çàïðîïîíóâàâ ñâ³é 
êèëèìîê äëÿ ñïàííÿ. Ñêàçàâ, ùî 
ìîæå êîðèñòóâàòèñÿ éîãî êàðåìà-
òîì, áî çàñòóïàº íà âàõòó. Äîäàâ: 
«ßêùî íå ïîâåðíóñÿ, òî êèëèìîê 
ä³ñòàíåòüñÿ Ëîéêîâ³».

Çäîðîâ’ÿãó ç âåëèêèìè ðóêàìè ³ 
øèðîêèìè ïëå÷èìà Ëîéêî ïðåä-
ñòàâèâ çà ïîçèâíèì «Ôàíòîìàñ». 
Êàæå, â³í íàâîäèâ æàõ íà ñåïà-
ð³â. Çàïàì’ÿòàëèñÿ ðóêè á³éöÿ. 
Æóðíàë³ñò òîä³ çäèâóâàâñÿ, ÷îìó 
òîé, â³òàþ÷èñü, íå çí³ìàº ïåð÷àò-
êè ç íà÷îñîì. Íàñïðàâä³ òî áóëè 
íå ðóêàâèö³. «Â àåðîïîðòó íå ìè-
þòüñÿ, òóò ÷åøóòüñÿ», — íàãàäàâ 
Ëîéêî ôðàçó, ÿêó ïî÷óâ òîä³ â³ä 
õëîïö³â. Ðóêè áóëè ÷îðí³ â³ä òîãî, 
ùî íå áóëî ìîæëèâîñò³ ùîäíÿ ¿õ 
ìèòè. Êîëè øèðîêîïëå÷èé áîºöü 
ï³äíÿâñÿ íà ñöåíó, Ëîéêî çàïèòàâ 
ó çàëó, ÿê äóìàþòü ïðèñóòí³, êèì 
ïðàöþº öåé õëîïåöü. Ï³ñëÿ ïàóçè 
â³äïîâ³â: «Âñå îäíî íå âãàäàºòå. 
Â³í — ô³ëîëîã». Íà îáêëàäèíö³ 
êíèãè âèäíî ïîñòàòü ùå îäíî-
ãî á³éöÿ, ñôîòîãðàôîâàíîãî ç³ 
ñïèíè.

— Î-î, ì³é çàä ïîïàâ íà îáêëà-
äèíêó! — òàê, çà ñëîâàìè ïèñü-
ìåííèêà, â³äãóêíóâñÿ ïðî ñâîº 
ôîòî ê³áîðã Ìèõàéëî Êó÷åðåíêî.

Ò³ ç ê³áîðã³â, ÿê³ ë³êóâàëèñÿ 
ó Â³ííèö³, äóæå ãàðíî â³äãóêó-
âàëèñÿ ïðî ì³ñòî ³ â³ííè÷àí.

— Ìîº ë³êóâàííÿ ó ãîñï³òàë³ 
ïåðåâåðíóëî âñå ç í³ã íà ãîëîâó 
íàñàìïåðåä ïðî òå, ÿêèìè ìî-
æóòü áóòè ë³êàð³, — ñêàçàâ îäèí 
ç á³éö³â. — Òàêî¿ óâàãè â³ä íèõ 
í³êîëè íå â³ä÷óâàâ ðàí³øå. ß çà-
õîïëþþñÿ ë³êàðÿìè, ÿê³ âðÿòó-
âàëè ìåí³ íîãó. Äî íàñ ñòàâè-
ëèñÿ ç íàäçâè÷àéíîþ óâàãîþ, 
ï³êëóâàëèñÿ, ÿê ìàìè ïðî ä³òåé. 
Â³ííèöÿ — íåéìîâ³ðíå ì³ñòî. ² 
ëþäè òóò òàê³ ñàìî. ßêîñü éäó 
ì³ñòîì, çàïèòóþ ó ïåðåõîæîãî, ÿê 
äîáðàòèñÿ äî ïîòð³áíîãî ì³ñöÿ. 
Â³í ïî÷èíàº ïîÿñíþâàòè. À ïî-
ò³ì êàæå: «Õîä³ìî». ² òàê ðàçîì 
äîáèðàºìîñÿ òóäè, êóäè ìåí³ áóëî 
ïîòð³áíî. Âîëîíòåðè ïðèõîäè-

ëè ùîäíÿ. Çàâäÿêè ¿ì í³ â ÷îìó 
íå â³ä÷óâàëè íåäîñòàòêó. Òà ùå é 
âèâîäèëè íàñ ó ì³ñòî, íà êîíöåð-
òè, íà ôîíòàí. Í³÷îãî, ùî õòîñü 
áóâ íà ³íâàë³äíîìó â³çêó, à õòîñü 
îïèðàâñÿ íà ïàëèöþ.

ГОЛЛІВУД ЗНІМЕ ФІЛЬМ ПРО КІ-
БОРГІВ. Ðîìàí «Àåðîïîðò» âèé-
øîâ óêðà¿íñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ 
ìîâàìè. Éîãî âæå ïåðåêëàäåíî 
íà íèçêó ìîâ êðà¿í êîëèøíüî-
ãî Ñîþçó ³ ªâðîïè. Ïðîäþñåð 
ïðîåêòó «Àåðîïîðò» Â³êòîð³ÿ 
Áóòåíêî ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó 
RIA, ùî îäíà ³ç ñòóä³é Ãîëë³âó-
äó çàö³êàâèëàñÿ ìàòåð³àëîì ïðî 
çàõèñò Äîíåöüêîãî àåðîïîðòó ùå 
òîä³, êîëè â àìåðèêàíñüêèõ ãàçå-
òàõ äðóêóâàëèñÿ ñòàòò³ Ëîéêà. Ç 
âèõîäîì êíèãè ³íòåðåñ ñòàâ ùå 
á³ëüøèé. Çà ñëîâàìè ïàí³ Â³êòî-
ð³¿, ïåðåãîâîðè ïðî åêðàí³çàö³þ 
ó ñòàä³¿ ïðîäîâæåííÿ.

— Ó Ëîéêà íå áóëî çàâäàííÿ 
ðåäàêö³¿ ïîáóâàòè â àåðîïîð-
òó, — êàæå ïàí³ Â³êòîð³ÿ. — Öå 
éîãî âëàñíà ³í³ö³àòèâà. Ïîòðàïè-
òè íà îá’ºêò âäàëîñÿ íåïðîñòî. 
Æóðíàë³ñò³â òóäè ìàéæå íå äî-
ïóñêàëè. Çóì³ëà äîìîâèòèñÿ ç 
òèìè, â³ä êîãî öå çàëåæàëî. Òàê 
ïàí Ñåðã³é îïèíèâñÿ òàì.

Çà ñëîâàìè ïèñüìåííèêà, 
íà Äîíåöüêîìó àåðîïîðòó ðî-
ñ³éñüê³ áîéîâèêè âêóï³ ç ñåïàðà-
òèñòàìè çëàìàëè çóáè. Â³í êàæå, 
ùî íå ðîçóì³º ïðè÷èíè ïî÷àò-
êó ö³º¿ â³éíè. Äëÿ áîéîâèõ ä³é 
íà Äîíáàñ³, ÿê ñòâåðäæóº àâòîð 
ðîìàíó, íå áóëî í³ÿêèõ ï³äñòàâ, 
êð³ì îäí³º¿ — àìá³ö³é íîâîÿâ-
ëåíîãî ìîñêîâñüêîãî ôþðåðà. 
Öå ÷åðåç íüîãî çàãèíóëè òèñÿ÷³ 
ëþäåé. Çíèùåíî ñîòí³ âàæëèâèõ 
îá’ºêò³â. Ñåðåä íèõ — îäèí ç êðà-
ùèõ àåðîïîðò³â ªâðîïè.

Сергій Лойко — єдиний з іно-
земних журналістів, хто побував 
у Донецькому аеропорту під час 
бойових дій. До того він висвіт-
лював події на Майдані. У Києві 
був у ніч побиття студентів. Знімав 
матеріал про події у Криму. Все 
це передавав для американсько-
го видання Los Angeles Times.
— Після повернення з Криму 
я брав участь у Москві в прес-
конференції Путіна, — розповів 
під час виступу у «Плеяді» Сергій 
Лойко. — Будучи очевидцем по-
дій, не міг не звернутися до Пу-
тіна із запитанням.
Журналіст каже, що звернув-
ся українською мовою: «Пане 

президент, дозвольте ще одне 
запитання про Крим».
— У залі стало так тихо, — про-
довжує Лойко. — Після почутої 
української у Путіна округлили-
ся очі, він сказав мені, що я до-
бре підготувався, а в чому суть 
запитання.
Лойко повідомив, що в Криму 
бачив і чув, як деякі сили закли-
кають російського президента 
ввести на півострів війська і 
захистити російськомовне на-
селення. «Це нісенітниця, маяч-
ня, такого ніколи не може бути». 
Такою була відповідь Путіна. Він 
повторив її ще раз. Чого варті ці 
слова, тепер відомо всім.

«Пане президент, дозвольте ще одне питання» 

Æóðíàë³ñò Ñåðã³é 
Ëîéêî ïåðåáóâàâ 
â Äîíåöüêîìó 
àåðîïîðòó ò³ëüêè 
÷îòèðè äîáè, à áîéîâ³ 
ä³¿ òðèâàëè òàì 242 äí³

Журналіст Сергій Лойко у Вінниці. - Êîëè ïèøåø ïðî â³éíó, 
âàæëèâî í³ â ÷îìó íå çáðåõàòè. ²ñòèííó ïðàâäó çíàþòü ò³, 
õòî çàõèùàâ àåðîïîðò
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 Ïî÷àòè çàéìàòèñÿ áîêñîì 
â ñ³ìíàäöÿòü ðîê³â — öå áóëî äî-
ñòàòíüî ï³çíî: õëîïö³ ìîãî â³êó 
â òîé ÷àñ áóëè âæå ïðîôåñ³éíèìè 
á³éöÿìè. Çìàãàòèñÿ ç íèìè áóëî 
äóæå âàæêî. Àëå òè æ íå ã³ðøèé.
 Òîä³ áàãàòî ñïîðòêëóá³â ðîç-

òàøîâóâàëèñÿ â ï³äâàëàõ, ³ öå áóëî 
íîðìàëüíî.
 Íàø çàë ïîñò³éíî çàòîïëþ-

âàëî, ñèñòåìàòè÷íî â³äêëþ÷àëè 
ñâ³òëî — ³íêîëè íàâ³òü òðåíóâàëè-
ñÿ ïðè ñâ³÷êàõ. ×àñòî äîâîäèëîñÿ 
ìèòèñÿ â õîëîäí³é âîä³ — ùî æ, 
çàãàðòîâóâàëèñÿ.
 Ë³ôò³â áè íå âèãàäàëè, ÿêáè 

íå áóëî ë³íîù³â. Íà òðåíóâàííÿõ 
öå íîðìàëüíå ÿâèùå.
 Ñòàðèé ñâ³ò çàëèøàºòüñÿ 

çà äâåðèìà ñïîðòçàëó. Íà òîá³ äóæå 
áàãàòî íåãàòèâó òà ³íôîðìàö³éíî-
ãî íàâàíòàæåííÿ ï³ñëÿ ðîáî÷îãî 
äíÿ. Ç äóøó âæå âèõîäèø ³íøîþ 

ëþäèíîþ — òè â³ä÷óâàºø ñåáå 
ùàñëèâèì.
 Ñèí — íàéá³ëüøà ìîÿ ìîòè-

âàö³ÿ. Çàðàç 12 ðîê³â, â³í òåæ çà-
éìàºòüñÿ áîêñîì: â³í â îäíîìó çàë³, 
ÿ — â ³íøîìó.
 ß ïðîéøîâ äîñòàòíüî äîâãèé 

øëÿõ ó á³çíåñ³ — â³ä ìåíåäæåðà 
ç ïðîäàæ³â äî êåð³âíèêà êðóïíèõ 
êîìïàí³é. Á³çíåñ — öå òåæ áî-
ðîòüáà.
 Òðåíåð ïîâòîðþº îäíå é òå 

ñàìå ïî òèñÿ÷³ ðàç³â… Íàñïðàâä³, 
ñàìå öå 1001 ïîâòîðåííÿ ³ ðîáèòü 
òåáå êðàùèì.
 Ó öþ ìèòü áîêñóþòü ì³ëüéîíè 

ìîëîäèõ ñïîðòñìåí³â — â ñïîðòçà-
ëàõ ïî âñüîìó ñâ³òó. ² âîíè ãîòîâ³ 
â³ä³áðàòè òâîþ ìåäàëü ó öåé æå 
äåíü.
 Ñòðàøíî ïåðåä çìàãàííÿìè 

âñ³ì ñïîðòñìåíàì. Íà ðèíç³ ñòðàõ 
çíèêàº — â³í ò³ëüêè çàâàæàº çîñå-

ðåäèòèñÿ. Çàëèøàºòüñÿ ëèøå ìåòà 
íà ïîºäèíîê.
 Ñïîðò çàêèíóòè äóæå ëåãêî. 

ß ñàì, áóâàëî, íå çàéìàâñÿ ïî ï³â-
ðîêó. Àëå ïîò³ì áóäå äóæå âàæêî 
ô³çè÷íî òà ìîðàëüíî â³äíîâèòèñÿ, 
îñîáëèâî ÿêùî òîá³ íå 18 ðîê³â.
 ßê³ â òåáå ïåðåâàãè? Á³ëüøà 

âàãà — âèùà ÿê³ñòü íîêàóòè÷íîãî 
óäàðó. “Ëåãê³” ñïîðòñìåíè ïðÿìî 
ë³òàþòü ïî ðèíãó, ùî äàº âåëèêèé 
ïëþñ ï³ä ÷àñ áîþ. 
 Éäåø íà òðåíóâàííÿ, ÿê íà çó-

ñòð³÷ ç³ ñòàðèìè äðóçÿìè, — ò³ëüêè 
áà÷èòåñÿ ÷àñò³øå. Âè ìîæåòå ïåðå-
ñ³êàòèñÿ ëèøå íà òðåíóâàííÿõ, àëå 
òè çàâæäè ïðèéäåø íà äîïîìîãó.
 Çâè÷àéíî, äîñèòü íàáðèäàº, 

êîëè òè íà òðåíóâàííÿõ ìàºø ìî-
íîòîííî ïîâòîðþâàòè ò³ ñàì³ ä³¿ 
ïî òèñÿ÷³ ðàç³â. Àëå çàâäÿêè ÷àñòö³ 
ñåêóíäè ìîæíà âèãðàòè ö³ëèé á³é.

Çàïèñàëà Àë³íà ÂÎÐÊÓªÂÀ

«Зможеш і ти» – спільний проект засновника центру «Сенсей» Аліни Новинюк, 
фотографа Костянтина Ревуцького та Медіа Корпорації «RІА»

Андрій Ворошилов
38 років, зріст 1 метр 88 см, вага 85 кг
 Підприємець, Інтернет-маркетолог. Засновник 
digital-агентства «Rocket Team», що займається 
розкруткою сайтів в мережі Інтернет, — як зробити 
свою справу видимою для цільової аудиторії 

у всесвітній павутині, донести до споживачів 
товари та послуги, а також підвищити 
ефективність і прибутковість бізнесу онлайн. 
 Займається боксом більше 20 років. 
Одружений, батько двох дітей.

Після спортзалу я щасливий
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На думку конструктора Лещенка, 
блокпост повинен мати зовнішній 
захист. На підприємстві міркують 
над тим, яким чином добитися 
ефекту так званого рикошету.
— «Погасити» силу удару мож-
ливо за рахунок тих само мішків 
з піском, чи гравієм, — каже пан 
Лещенко. — Потрібно шукати, 
випробовувати. Після потра-
пляння в них створюється ефект 
рикошету. Але якщо навіть з 
допомогою наших конструкцій 

зігріємо бійця, чи врятуємо від 
кулі, то варто старатися. Тому 
й ініціюємо акцію зі збору ко-
штів на виготовлення мобільних 
блокпостів.
Загальна вартість одного блок-
поста, за нинішніми цінами, 
становить приблизно 200 ти-
сяч гривень. На заводі кажуть, 
по одній гривні з дорослого ві-
нничанина — і буде один блок-
пост. Підприємства можуть до-
помогти матеріалами.

Вартість конструкції — 200 тисяч гривень 

В общем, если у вас есть борода 
или усы, вы тоже можете при-
нять участие в конкурсе. При-
чем это будет не просто демон-
страция обильной или не очень 
растительности на лице, а целое 
костюмированное действие. 
Ведь каждый из участников 
должен будет создать свой об-
раз пирата, гнома или казака, 
который должен подчеркнуть 
красоту формы и конструкции 
усов и бороды.
По словам Александра Шеме-
та, кроме натуральных усов 

и бород будет также конкурс 
фейковых, то есть накладных 
под девизом: "У вас … у … откле-
ился". А еще всех ожидают яр-
кие фотосессии.
— Мы приглашаем к участию 
винницких музыкантов, чтобы 
те выступили и подарили гос-
тям фестиваля музыкальное 
настроение, — говорит Алек-
сандр Шемет. — Кроме того, 
будет работать тематическая 
выставка. В целом программа 
обещает быть интересной для 
разных участников.

Как принять участие?

Â²ÉÍÀ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA,  (067)1079091 

— Âèãîòîâëåííÿ 
ìîá³ëüíèõ áëîê-
ïîñò³â, öå ³í³ö³àòè-

âà íàøîãî êîëåêòèâó, — ðîçïî-
â³äàº äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà Ìè-
êîëà ×óìàê. — Óñå ñòâîðþâàëè 
ñàì³ — â³ä êðåñëåíü äî ìîíòàæó. 
Ïåðøèé çðàçîê çðîáèëè çà âëàñí³ 
êîøòè. À îñü íàëàãîäèòè ñåð³é-
íèé âèïóñê íå ïðîñòî. Äëÿ öüîãî, 
ÿê íàì ïîÿñíèëè, ïîòð³áíî ïðî-
éòè 15 åòàï³â ïîãîäæåíü ³ çàòâåð-
äæåíü. Ï³ñëÿ öüîãî, çàïåâíèëè 
ó Ì³íîáîðîíè, ñïîðóäà áóäå ïðè-
éíÿòà ó âèðîáíèöòâî òà çàêóïî-
âóâàòèñÿ ó âèçíà÷åíîìó ïîðÿäêó. 
Íà öå çíàäîáèòüñÿ ùîíàéìåíøå 
îäèí ð³ê. ×åêàòè í³êîëè. Òàê³ 
êîíñòðóêö³¿ óæå ïîòð³áí³, îñî-

áëèâî çèìîþ. Áî æ ó íèõ ìîæíà 
íå ò³ëüêè â³ä êóë³ ñõîâàòèñÿ, à é 
ç³ãð³òèñÿ. Òîìó âèð³øèëè çâåð-
íóòèñÿ äî íåáàéäóæèõ ãðîìàäÿí, 
ó êîãî º ìîæëèâ³ñòü ãðèâíåþ ï³ä-
òðèìàòè ñîëäàòà. Êåð³âíèêè áóä³-
âåëüíèõ ï³äïðèºìñòâ ³ êîìïàí³é 
ìîãëè á ïîä³ëèòèñÿ íåîáõ³äíèìè 
ìàòåð³àëàìè.

Äèðåêòîð êàæå, õòî íàäàñòü 
íàéá³ëüøó äîïîìîãó, îòðèìàº â³ä 
çàâîäó ñâîºð³äíèé áîíóñ — çìîæå 
âèçíà÷èòè ï³äðîçä³ë, â ÿêèé áóäå 
ïåðåäàíî áëîêïîñò.

«НЕДОЛІК» ОДИН — ДУШНО.  
Ïåðøèé çðàçîê ìîá³ëüíîãî 
áëîêïîñòà âèãîòîâèëè ìèíóëî¿ 
çèìè. Òîä³ íà Äîíáàñ â³äïðàâ-
ëÿëèñÿ íàöãâàðä³éö³ ç â³ííèöü-
êî¿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè ¹ 3008. 
Äëÿ íèõ íà 45-ìó ðåìîíòóâàëè 
ÁÒÐè. Ïàðàëåëüíî ïðàöþâàëè 
íàä ìîá³ëüíèì «áóäèíî÷êîì». 
Ïîñï³øàëè çàâåðøèòè ðîáîòó 
äî â³ä’¿çäó ï³äðîçä³ëó.

— Êðåñëåííÿ äåÿêèõ äåòà-
ëåé äîâîäèëîñÿ ðîáèòè ó öåõó 
íà êîë³í³, — êàæå êîíñòðóêòîð 
ï³äïðèºìñòâà Ïåòðî Ëåùåíêî. — 
Ïðàöþâàëè íàâ³òü ó âèõ³äí³. Çàòå 
âñòèãëè. Íàø áëîêïîñò ïîâåçëè 
ó çîíó áîéîâèõ ä³é. ×åêàëè ïî-
âåðíåííÿ ï³äðîçä³ëó, ùîá ä³çíà-
òèñÿ, íàñê³ëüêè âèïðàâäàëà ñåáå 
òàêà êîíñòðóêö³ÿ.

— Ó ìîá³ëüíîãî áëîêïîñòà 
îäèí íåäîë³ê, ó íüîìó äóøíî, — 
ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA çàñòóï-
íèê êîìàíäèðà ÷àñòèíè Â³òàë³é 

ЗІГРІЙ БІЙЦЯ ГРИВНЕЮ!
Потрібна допомога  Збір коштів 
на виготовлення мобільних блокпостів 
ініціював колектив Вінницького 45-го 
експериментально-механічного заводу 
Міноборони України. По одній гривні з 
кожного дорослого вінничанина — 
і суми вистачить на один блокпост. 
А чому держава не дає грошей?

ДОВІДКА 

Кошти слід перерахувати на р/р 
26001213994 в АБ "Укргазбанк" 
МФО 320478, отримувач: ДП 
"45 ЕМЗ" ЄДРПОУ 08341806 з 
поміткою "Благодійна допомога 
на виготовлення мобільного схо-
вища блокпоста (МСБ)".
Додаткова інформація за тел. 
(0432) 27–49–68, 
2 7 – 5 7 – 5 9 .  5 0 – 9 4 – 5 7 , 
https://45emp.com.ua 
Матеріали надсилати на адресу: 
м.Вінниця, вул. Червоноармійська, 
57, ДП "45 ЕМЗ".

Êîíñòðóêö³ÿ ö³ëüíà, ïîâí³ñòþ 
çìîíòîâàíà â çàâîäñüêèõ óìî-
âàõ. Ï³äí³ìàé êðàíîì, âàíòàæ 
íà àâòîìîá³ëü ³ äîñòàâëÿé ó ïî-
òð³áíå ì³ñöå.

Ó ïðîñò³ð ì³æ ìåòàëåâèìè 
ñò³íêàìè, òîâùèíà ñòàë³ 3 ìì, 
ñõîâàíà áàçàëüòîâà ïëèòà. Áà-
çàëüò íå ãîðèòü. Âñåðåäèí³ ïðè-
ì³ùåííÿ ï³ä ñò³íêàìè âñòàíîâ-
ëåíî 2-ÿðóñí³ ë³æêà íà ø³ñòüîõ 
ëþäåé. Â öåíòð³ áóðæóéêà. Â³êîí 
íåìàº, îãëÿä äîâêîëèøíüî¿ òå-
ðèòîð³¿ çä³éñíþºòüñÿ ç äîïîìî-
ãîþ â³äåîçàñîá³â. Êóò îãëÿäó — 

240 ãðàäóñ³â.
— Âèïðîáóâàííÿ ñò³íîê 

íà ì³öí³ñòü çä³éñíþâàëè íà ïî-
ë³ãîí³, — ðîçïîâ³äàº Ïåòðî Ëå-
ùåíêî. — Êîíñòðóêö³þ îáñòð³ëþ-
âàëè íàöãâàðä³éö³. Âîíà âèòðè-
ìóº îáñòð³ëè ³ç ñòð³ëåöüêî¿ çáðî¿, 
êð³ì êóëåìåò³â, ¿¿ íå ïðîáèâàþòü 
îñêîëêè ñíàðÿä³â. Ùîäî îáñòð³-
ë³â ç ³íøèõ âèä³â, òî, çâè÷àéíî, 
â³ä íèõ íåìà çàõèñòó. ßêî¿ á òîâ-
ùèíè ñò³íà íå áóëà, ñíàðÿä âñå 
îäíî ¿¿ ïðîá’º. Òðåáà íå ñò³íêè 
çì³öíþâàòè, à øóêàòè ìîæëèâîñ-
ò³, ÿê «ïðèãàñèòè» óäàðíó ñèëó.

Áóáåëî. — Íàâ³òü ó ñèëüí³ ìî-
ðîçè áëîêïîñò áóâ íàéòåïë³øèì 
ì³ñöåì.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
áîéîâå «õðåùåííÿ» êîíñòðóêö³ÿ 
íå ïðîéøëà, íà ùàñòÿ, ï³ä îá-
ñòð³ëè íå ïîòðàïèëà, òîìó ñêàçà-
òè, íàñê³ëüêè çàõèùàº â³ä êóëü ³ 
îñêîëê³â, íåìàº ìîæëèâîñò³.

ЗАМІСТЬ ВІКОН — ВІДЕОКАМЕ-
РИ. — ²äåÿ ñòâîðèòè êîíñòðóê-
ö³þ äëÿ çàõèñòó òèõ, õòî ñòî¿òü 
íà áëîêïîñòàõ, ó ìåíå âèíèêëà 
ï³ñëÿ ïåðåãëÿäó ñþæåò³â ïî òåëå-
áà÷åííþ ç ïåðåäîâî¿, — ãîâîðèòü 
Ïåòðî Ëåùåíêî. — Ïðèêðî áóëî 
áà÷èòè, ÿê õëîïö³ õîâàþòüñÿ â³ä 
äîùó ³ ñí³ãó â îêîïàõ, ó êðàùîìó 
âèïàäêó — ó áë³íäàæ³. Çàïðîïî-
íóâàâ ñâ³é âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿ — ìî-
á³ëüíèé áëîêïîñò. Çàðàç òåæ â³é-
ñüêà â³äâåëè ç ïåðåäîâî¿. Äå âîíè 
áóäóòü? Ó ÷èñòîìó ïîë³. Çíîâó 
ó áë³íäàæàõ ÷è îêîïàõ. Äèðåêòîð 
çàâîäó ï³äòðèìàâ ìåíå. Ï³äïðè-
ºìñòâî íàâ³òü ñïëàòèëî âèãîòîâ-
ëåííÿ ïåðøîãî çðàçêà.

Ìîá³ëüíèé áëîêïîñò Ëåùåíêà 
çðó÷íèé ó òîìó, ùî éîãî ìîæ-
íà ïåðåâîçèòè ç ì³ñöÿ íà ì³ñöå. 
Âàæèòü òðîõè ìåíøå ï’ÿòè òîíí. 

Мобільий блокпост.  Â³í 
ìàº ø³ñòü ñïàëüíèõ ì³ñöü 
³ îáëàøòîâàíèé êàìåðàìè 
ñïîñòåðåæåííÿ. Êîøòóº â³í 
200 òèñÿ÷ ãðèâåíü

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 
  Â ñëåäóþùèå âûõîäíûå, 
13 è 14 íîÿáðÿ, â Âèííèöå ïðî-
éäåò Ôåñòèâàëü êîíñåðâàöèè, 
íà êîòîðûé âñå æåëàþùèå ñìîãóò 
ïðèíåñòè ñâîè çàãîòîâêè íà çèìó, 
äàáû ïîäåëèòüñÿ èìè ñ âîèíàìè 
ÀÒÎ. Â ðàìêàõ ôåñòèâàëÿ îáëàäà-
òåëè óñèêîâ è áîðîäîê ñìîãóò ïî-
õâàñòàòüñÿ ñâîåé ðàñòèòåëüíîñòüþ 
è ïîñîðåâíîâàòüñÿ çà çâàíèå ñàìî-
ãî-ñàìîãî. 

"Êîíñåðâàòèâíûé ôåñòèâàëü" 
ïðîäîëæèòåëüíîñòüþ äâà äíÿ, ïðî-
éäåò íà òåððèòîðèè ìóçåÿ Ìèõàèëà 
Êîöþáèíñêîãî.

— Âñå óæå ñäåëàëè çàãîòîâêè 
íà çèìó, ïî÷åìó áû ýòèì äîáðîì 

íå ïîäåëèòüñÿ ñ âîèíàìè ÀÒÎ. 
À ÷òîáû ðàñêðàñèòü ýòî äåéñòâî, 
ìû ðåøèëè ïðîâåñòè ïåðâîå â ãîðî-
äå øîó áîðîäà÷åé, — ðàññêàçûâàåò 
Àëåêñàíäð Øåìåò, îðãàíèçàòîð 
ýòîãî äåéñòâà.

Ïî ñëîâàì Øåìåòà, ïîäîáíûå àê-
öèè ïðîâîäÿòñÿ ïî âñåé Óêðàèíå, 
íî âñå íà óðîâíå ñáîðà è ïåðå-
ïðàâêè. Åñëè æå óñòðîèòü ëþäÿì 
ïðàçäíèê, ìîæíî ïðèâëå÷ü êàê 
ìîæíî áîëüøå æåëàþùèõ. Îòíî-
ñèòåëüíî æå áàðáåð-øîó Àëåêñàíäð 
ãîâîðèò, ÷òî ïîäîáíûå âåùè íîâû 
äëÿ Âèííèöû, õîòÿ óæå îêîëî äâàä-
öàòè ëåò ñóùåñòâóåò ÷åìïèîíàò 
ìèðà áîðîäà÷åé.

— Â íàøåì ãîðîäå æèâåò êó÷à 

áîðîäàòûõ ìóæ÷èí è ñðåäè íèõ 
ìíîãî òàëàíòëèâûõ ëþäåé, — ãîâî-
ðèò Àëåêñàíäð Øåìåò. — Íàïðèìåð, 
îäèí èç ó÷àñòíèêîâ Âèêòîð Áàéðàê 
óæå è ïåñíþ ïî ýòîìó ïîâîäó íà-
ïèñàë. Ôåñòèâàëü ïðîéäåò íà òåððè-
òîðèè ìóçåÿ äà è íîñèò óñëîâíîå íà-
çâàíèå "Áîðîäà Êîöþáèíñêîãî" èëè 
"Ìóñèíà áîðîäà" íåñïðîñòà. Ñàì 
Êîöþáèíñêèé, êîòîðîãî äîìî÷àäöû 
çâàëè Ìóñÿ, íîñèë áîðîäêó, êîòî-
ðàÿ ìåíÿëàñü íà ïðîòÿæåíèè æèçíè 
îò íåáðåæíîé äî èçûñêàííîé. Äà è 
äèðåêòîð ìóçåÿ. Ôåäîð Ïàí÷óê òîæå 
áîðîäàò. Êðîìå òîãî âëàäååò ðåä-
êîé ïîðòðåòíîé òåõíèêîé ÷åðíîãî 
ñèëóýòà. È âñå ó÷àñòíèêè ïîëó÷àò 
â ïîäàðîê ñèëóýòíûé ïîðòðåò.

В Виннице пройдет шоу закруток и бород
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТЕТЬЯНА 
АВРАМЕНКО — 
ЖУРНАЛ ПРО 

ДІАБЕТ "САХАРОК" 

Îäðàçó ôàêò. Êîæíà 
10 ëþäèíà ó ñâ³ò³ õâîðà íà ä³à-
áåò. Öå ³ ä³òè, ³ äîðîñë³, ëþäè ç 
íàäì³ðíîþ âàãîþ òà çîâñ³ì õóä³. 
Òî ùî æ öå çà õâîðîáà òà ÿê â³ä 
íå¿ âáåðåãòèñÿ? 10 ôàêò³â, ùî 
ïîÿñíÿòü âàì, ùî äî ÷îãî:

1. ПЕРШИЙ ЧИ ДРУГИЙ ТИП?
²ñíóº âåëè÷åçíà ð³çíèöÿ ì³æ 

öèìè äâîìà òèïàìè ä³àáåòó. ² 
âè ïîâèíí³ ¿õ çíàòè.

1 òèï — öå àóòî³ìóííå çàõâî-
ðþâàííÿ. Ïðè íüîìó ï³äøëóí-
êîâà çàëîçà íå âèðîáëÿº âëàñíèé 
³íñóë³í, àáî âèðîáëÿº â äóæå ìà-
ë³é ê³ëüêîñò³. Òîìó ïàö³ºíòó ïî-
òð³áíî ââîäèòè éîãî íà ïîñò³éí³é 
îñíîâ³. Âïðîäîâæ óñüîãî æèòòÿ.

Çàçâè÷àé 1 òèï ä³àáåòó 
ç`ÿâëÿºòüñÿ ó ä³òåé òà ï³äë³òê³â.

2 òèï — ï³ä ðèçèêîì îïè-
íÿþòüñÿ äîðîñë³ ëþäè òà 
ä³òè/ï³äë³òêè, ùî ìàþòü ãåíåòè÷-
íó ñõèëüí³ñòü äî õâîðîáè. Ä³àáåò 
2 òèïó ìîæå áóòè âèêëèêàíèé 
íå ò³ëüêè çàéâîþ âàãîþ, àëå é 

ñèëüíèì ñòðåñîì. Ïðè öüîìó 
ñòàí³ îðãàí³çì ïðîäîâæóº âèðî-
áëÿòè ³íñóë³í, àëå äëÿ ï³äòðèìàí-
íÿ çäîðîâîãî ð³âíÿ öóêðó â êðîâ³ 
íåîáõ³äíî ñë³äóâàòè ñóâîð³é ä³ºò³ 
òà ïðèéìàòè öóêðîçíèæóþ÷³ ïðå-
ïàðàòè. ×àñòî ä³àáåòèêàì 2 òèïó 
íàçíà÷àþòü ³íñóë³íîòåðàï³þ.

2. 2 ТИП ДІАБЕТУ МОЖНА ПО-
ПЕРЕДИТИ 

Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî ïðàâèëü-
íî õàð÷óâàòèñÿ òà âåñòè àêòèâ-
íèé ñïîñ³á æèòòÿ. Íàâ³òü ÿêùî 
âàø³ ðîäè÷³ õâîð³ëè íà ä³àáåò, 
âè ìîæåòå éîãî óíèêíóòè.

3. ТАК, ЛЮДИ З ДІАБЕТОМ МО-
ЖУТЬ ЇСТИ СОЛОДКЕ 

Öå íàéá³ëüøèé ì³ô. Ïî-
ïåðøå — ä³àáåò íå ç`ÿâëÿºòüñÿ 
÷åðåç íàäì³ðíå ñïîæèâàííÿ öó-
êðó. Ïî-äðóãå, ÿê ³ âñ³ì ëþäÿì, 
ä³àáåòèêàì íåîáõ³äíî îòðèìóâàòè 
âóãëåâîäè. ×è òî ç ñîëîäêîãî, ÷è 
ç õë³áà òà ïàñòè. ªäèíå — öóêîð, 
ìåä, ñîëîäîù³ — øâèäêî ï³äâè-
ùóþòü ð³âåíü öóêðó â êðîâ³, òîìó 
¿õ ñïîæèâàííÿ ìàº áóòè îáìåæå-
íèì, ùîá ïîïåðåäèòè êîëèâàííÿ 
ð³âíÿ öóêðó, ùî øêîäèòü ñóäè-
íàì òà çàãàëüíîìó ñàìîïî÷óòòþ.

4. КОЖЕН ТИП ДІАБЕТУ СЕР-
ЙОЗНИЙ 

Óñêëàäíåííÿ îäíàêîâ³ äëÿ 
îáîõ òèï³â: âòðàòà çîðó, íèð-
êîâà íåäîñòàòí³ñòü, àìïóòàö³ÿ 
ê³íö³âîê, ñåêñóàëüíà äèñôóíêö³ÿ 
òà ³íø³ óñêëàäíåííÿ, ùî ìîæóòü 
áóòè ïîâ`ÿçàí³ ç ïîðóøåííÿì 
öèðêóëþâàííÿ êðîâ³ ïî ïî-
øêîäæåíèõ ñóäèíàõ.

5. ДІАБЕТ — ПЕРША ПРИЧИНА 
ВТРАТИ ЗОРУ 

Îäíå ç íàéïîøèðåí³øèõ 
óñêëàäíåíü ä³àáåòó, ùî ìîæå 
ïðèçâåñòè äî ïîâíî¿ àáî ÷àñò-
êîâî¿ âòðàòè çîðó. Òîìó ëþäÿì 
ç ä³àáåòîì íàïîëåãëèâî ðàäèòüñÿ 
â³äâ³äóâàòè îôòàëüìîëîãà ùî-
íàéìåíøå äâ³÷³ íà ð³ê.

6. КОНТРОЛЬ ДІАБЕТУ — ЖИТ-
ТЄВА ЗАДАЧА № 1 

Ä³àáåò — õðîí³÷íå çàõâîðþ-
âàííÿ. Âîíî íåâèë³êîâíå. Éîãî 
òðåáà ñïðèéìàòè ÿê ñïîñ³á æèò-
òÿ. Äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî äóæå 
ðåòåëüíî ñë³äêóâàòè çà ñâî¿ì 
çäîðîâ`ÿì. Ïîñò³éíî ïåðåâ³ðÿòè 
ð³âåíü öóêðó â êðîâ³ (ðåêîìåí-
äîâàíà ê³ëüê³ñòü çàì³ðó êðîâ³ — 
5 ðàç³â/äåíü), âåñòè àêòèâíèé 

ñïîñ³á æèòòÿ, ïðàâèëüíî õàð÷ó-
âàòèñÿ, ìåíøå íåðâóâàòè.

7. ІНСУЛІН НЕ МОЖНА "НЕ КО-
ЛОТИ" 

²íñóë³í ³ñíóº ñüîãîäí³ ëèøå 
â ð³äê³é ôîðì³. Íåìàº ï³ãóëîê. 
Ò³ëüêè ³í`ºêö³¿ çà äîïîìîãîþ 
øïðèö³â, øïðèö-ðó÷îê àáî ³íñó-
ë³íîâèõ ïîìï. Íàðàç³ òåñòóºòüñÿ 
³íñóë³í, ùî ìîæíà âäèõàòè, ÿê 
ë³êè äëÿ ëþäåé ç àñòìîþ. Àëå 
äî çàòâåðäæåííÿ òàêîãî ñïîñîáó 
ââåäåííÿ ³íñóë³íó ùå äóæå äîâãî.

8. САМО НЕ ЗНИКНЕ 
ßêùî ëþäèí³ ç ä³àáåòîì 

ïðèïèíèòè ââîäèòè ³íñóë³í, 
âîíà âïàäå â ñòàí êåòîàöèäî-
çó. ²íøèìè ñëîâàìè, êîìà — 
âèêëèêàíà íàäì³ðíèì ð³âíåì 
öóêðó â êðîâ³ (ã³ïåðãë³êåì³ÿ). 
Òà íàâïàêè. ßêùî ëþäèíà ç 
ä³àáåòîì â÷àñíî íå îòðèìàº 
âóãëåâîäè, ð³âåíü öóêðó âïà-
äå äî êðèòè÷íî¿ ïîçíà÷êè òà 
âèêëèêàº ã³ïîãë³êåì³þ. Ñòàí, 
ùî ñóïðîâîäæóºòüñÿ âòðàòîþ 
ñâ³äîìîñò³. Â òàêîìó âèïàäêó 
ëþäèí³ íåîáõ³äíî òåðì³íîâî 
äàòè ùîñü ñîëîäêå: ôðóêòîâèé 
ñ³ê, öóêîð, öóêåðêó.

9. ВИСОКИЙ ЦУКОР — ЦЕ ЩЕ 
НЕ ДІАБЕТ 

ßêùî ïðè çàì³ð³ öóêðó (ÿêèé 
íåîáõ³äíî ïðîâîäèòè ì³í³ìóì 
1 ðàç íà ð³ê) ó âàñ âèÿâëåíî éîãî 
ï³äâèùåííÿ (âèùå 7 ììîëü/ë) — 
öå ùå íå îçíà÷àº, ùî ó âàñ ä³à-
áåò. Äëÿ òîãî, ùîá ïåðåâ³ðèòè 
òî÷íî, íåîáõ³äíî çäàòè àíàë³ç 
íà ãë³êîâàíèé ãåìîãëîá³í. Öå 
àíàë³ç êðîâ³, ùî ïîêàçóº ñåðåä-
í³é ïîêàçíèê ð³âíÿ öóêðó â êðî-
â³ çà îñòàíí³ 3 ì³ñÿö³.

10. ЛЮДЯМ З ДІАБЕТОМ НЕ ПО-
ТРІБНА СПЕЦІАЛЬНА "ДІАБЕ-
ТИЧНА ЇЖА" 

Òàê³ ïðîäóêòè çàãàëîì íå ïî-
òð³áí³ òà íå ðåêîìåíäîâàí³ ë³êà-
ðÿìè. Öå ìîæóòü áóòè ñîëîäîù³ 
íà öóêðîçàì³ííèêàõ, íàïðèêëàä. 
Òà ¿õ ñïîæèâàííÿ ìîæå íàâ³òü 
á³ëüøå íàøêîäèòè, í³æ çâè÷àéíå 
ñîëîäêå. ªäèíå, ùî ïîòð³áíî ëþ-
äèí³ ç ä³àáåòîì — çäîðîâà ¿æà: 
îâî÷³, ðèáà, ä³ºòè÷íå "ïðàâèëüíå" 
ì`ÿñî: ³íäè÷êà, êðîëèê, êóðêà.

Áåðåæ³òü ñåáå òà ïàì`ÿòàéòå ïðî 
íåáåçïåêó. Àäæå ä³àáåò íå ïîïå-
ðåäæàº. À òàêîæ ÷èòàéòå àêòóàëü-
í³ íîâèíè íà ñàéò³ ïðî æèòòÿ ç 
öóêðîâèì ä³àáåòîì: ñàõàðîê.com:

10 фактів про діабет, що ти маєш знати 
БЛОГ

ВЕРДЖИНИЯ ДЕН-
НИС, КОНСУЛЬ-
ТАНТ-ПСИХОЛОГ 

В СФЕРЕ ОТНОШЕ-
НИЙ И ЛИЧНОСТНО-

ГО РОСТА 

Ñ÷àñòüå, ýòî êîãäà åñòü äåíü-
ãè, âåðíûå äðóçüÿ è ëþáèìûé 
÷åëîâåê.

Òàê ëè ýòî íà ñàìîì äåëå? 
Ïîýòîìó, äàâàéòå èçíà÷àëüíî 
ðàçáåð¸ìñÿ, èç ÷åãî æå ñîñòîèò 
ñ÷àñòüå.

Ñ÷àñòüå ñîñòîèò èç ìåëî÷åé, 

à ýòè ìåëî÷è ñîñòîÿò èç âàøèõ 
ìûñëåé, êîòîðûå ïðåâðàùàþò-
ñÿ â äåéñòâèÿ.

Íà ñàìîì äåëå ñ÷àñòüå, îíî 
âåçäå. Âîïðîñ â äðóãîì, çàìå-
÷àåòå ëè âû åãî?

Åñëè âû íàó÷èòåñü âèäåòü 
ìàëåíüêèå ÷àñòè÷êè ñ÷àñòüÿ, 
â âàøó æèçíü ïðèäåò è áîëü-
øîå, âåäü îíî èìååò ñâîéñòâî 
íàêàïëèâàòüñÿ.

Ñàìûé ïðîñòîé ñïîñîá ïîëó-
÷åíèÿ ñ÷àñòüÿ, ýòî ðàäîâàòüñÿ 
êàæäîìó äíþ æèçíè. Àáñîëþò-

íî êàæäîìó äíþ. Òðóäíîìó, 
òÿæåëîìó, ñåðîìó, ãðóñòíîìó, 
óòîìèòåëüíîìó, ïëîõîìó. Òîãäà 
òàêèõ äíåé áóäåò ñòàíîâèòüñÿ 
âñ¸ ìåíüøå è ìåíüøå.

È íà ñìåíó ïðèäóò äðóãèå 
äíè, ðàäîñòíûå, ñâåòëûå, ë¸ã-
êèå, áåçîáëà÷íûå, ñ÷àñòëèâûå 
äíè. À èç ñ÷àñòëèâûõ äíåé, 
ñëîæèòñÿ ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü.

Ïîòîìó ÷òî ñ÷àñòëèâàÿ 
æèçíü íå çàâèñèò íè îò êîëè-
÷åñòâà äåíåã, íè îò êàðüåðû, 
íè îò ñåìåéíîãî ïîëîæåíèÿ, 

íè îò äðóçåé. Ìîæíî áûòü 
áîãàòûìè, æåíàòûì, ãåíåðàëü-
íûì äèðåêòîðîì, èìåòü êó÷ó 
äðóçåé, è ïðè ýòîì ãëóáîêî 
íåñ÷àñòíûì ÷åëîâåêîì.

Óì, íåñîìíåííî, ïåðâîå óñ-
ëîâèå äëÿ ñ÷àñòüÿ. (Ñîôîêë) 

Ñ÷àñòëèâàÿ æèçíü çàâèñèò 
òîëüêî îò âàøåãî âîñïðèÿòèÿ 
îêðóæàþùåãî ìèðà!

Åñëè âû äóìàåòå, ÷òî êòî-òî 
ìîæåò ñäåëàòü âàñ ñ÷àñòëèâûì, 
íàïðèìåð: ëþáîâü, äðóçüÿ, ðî-
äèòåëè, äåíüãè, êàðüåðà, ÷òî-

ëèáî èëè êòî-ëèáî, òî âû ãëó-
áîêî îøèáàåòåñü!

×åëîâåê, êîòîðûé íå ñïîñîá-
íûé ñàì ñäåëàòü ñåáÿ ñ÷àñòëè-
âûì, åãî íå ñìîæåò îñ÷àñòëè-
âèòü íèêòî è íè÷òî. Ïîòîìó 
÷òî ñ÷àñòüå, îíî âíóòðè íàñ, 
à âñå âíåøíèå ôàêòîðû, îíè 
ìîãóò òîëüêî äîïîëíÿòü íàøå 
ñîñòîÿíèå, íî îíè íå ìîãóò 
áûòü ôóíäàìåíòîì íàøåãî 
ñ÷àñòüÿ!

 P. S. À êàêîå âàøå âèäåíüå 
ñ÷àñòüÿ?

Счастье состоит из трёх пазлов. Правда или миф?
БЛОГ

МИКОЛА 
ЗЛОТНІЦЬКИЙ, 

ГРОМАДСЬКА 
ОРГАНІЗАЦІЯ "ВІННИЦЯ 2020"

Ðåêîíñòðóêö³ÿ ïðîñïåêòó Êîñ-
ìîíàâò³â — öåé ïðîåêò â³äêëà-
äàâñÿ óïðîäîâæ ê³ëüêîõ ðîê³â. ² 
ëèøå â öüîìó ðîö³, êîëè òàêè 
çíàéøëè íà öå êîøòè ÷åðåç Ôîíä 
ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó, ïî÷àëè 
éîãî ðåìîíò. Ùîïðàâäà, ïîêè 
ùî ëèøå ïåðøî¿ ÷àñòèíè ïðî-
òÿæí³ñòþ ó ï³âê³ëîìåòðà — â³ä 
ë³òàêà äî ïåðåõðåñòÿ ç Ïîðèêà.

Ç òîãî, ùî âæå çðîáëåíî — öå 
çáóäîâàíà âåëîñèïåäíà äîð³æêà, 
ðîçøèðåíà ïðî¿æäæà ÷àñòèíà, 
äîðîáëÿþòü òðîòóàðè. Çðîáè-
ëè ³ «êèøåí³» äëÿ ïàðêóâàííÿ 
àâòîìîá³ë³â. Ïðîñïåêò Êîñìî-
íàâò³â âçèìêó — öå ñóö³ëüíà 
ïðîáëåìà äëÿ äîðîæíèê³â, ÿê³ 
íå ìîãëè íîðìàëüíî ðîç÷èùàòè 
òóò äîðîãó ñàìå ÷åðåç ïðèïàð-
êîâàí³ ìàøèíè. Ç «êèøåíÿìè» 
îá³öÿþòü, ùî òàêî¿ ïðîáëåìè âæå 
íå áóäå (àëå ðåäàêö³ÿ ãàçåòè RIA 
îáîâ’ÿçêîâî öå ïåðåâ³ðèòü, êîëè 

ïî÷íóòüñÿ ñí³ãîïàäè).
Çàðàç ðåìîíòíèêè óêëàäàþòü 

òðîòóàðíó ïëèòêó ³ ïî÷àëè ìîí-
òóâàòè îïîðè äëÿ ë³õòàð³â. Ñòàð³ 
îïîðè çíÿëè, êàæóòü, ùî áóëè 
â àâàð³éíîìó ñòàí³.

— Óñÿ ðîçâîäêà ñõîâàíà ï³ä 
çåìëåþ, çîâí³ ïðîâîä³â âçàãà-
ë³ íå áóäå. Íà ñàì³é àëå¿ îïî-
ðè áóäóòü âñòàíîâëåí³ ï³çí³øå, 
à íà êîæí³é ç íèõ áóäóòü ðîçåòêè, 
ÿêèìè ìîæíà áóäå êîðèñòóâàòèñü 
äëÿ ï³äçàðÿäêè ð³çíèõ ìîá³ëüíèõ 
ïðèñòðî¿â, — ðîçïîâ³â äèðåêòîð 

äåïàðòàìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³â-
íèöòâà Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
Ìèõàéëî Ìèðîí÷óê.

×è âñòèãíóòü äî ñí³ã³â çàâåð-
øèòè âñ³ ðîáîòè? Â. î. ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Ñåðã³é Ìîðãóíîâ êàæå, 
ùî ìàþòü âñòèãíóòè — çàðàç 
ãîòîâí³ñòü äåñü 50%: «Ðîáîòè 
ïðîâîäÿòüñÿ äîñèòü äèíàì³÷-
íî, òðåòèíó áðóê³âêè âæå ïî-
êëàäåíî, êîìóí³êàö³¿ çàì³íèëè, 
ìîíòóºìî íîâå åíåðãîçáåð³ãàþ÷å 
îñâ³òëåííÿ, áóäå áåçêîøòîâíèé 
Wi-fi. Ñóõà ³ ñîíÿ÷íà ïîãîäà íàì 

ñïðèÿº. Íàñòóïíîãî ðîêó áóäå-
ìî ïëàíóâàòè â³äðåìîíòóâàòè 
òàêîæ ³ ïëîùó íàâêîëî ë³òàêà, 
áî âîíà àæ í³ÿê âæå íå âïèñóºòü-
ñÿ ó íîâèé âèãëÿä ö³º¿ ÷àñòèíè 
ïðîñïåêòó».

Òàê ñàìî ç íàñòóïíîãî ðîêó 
âëàäà îá³öÿº ³ ïðîäîâæåííÿ ðå-
êîíñòðóêö³¿ ïðîñïåêòó Êîñìî-
íàâò³â. Öå ôàêòè÷íî ïåðøèé 
ìàñøòàáíèé ïðîåêò, ÿêèé âèé-
øîâ çà ìåæ³ öåíòðàëüíî¿ ÷àñòèíè 
ì³ñòà. Õî÷åòüñÿ ñïîä³âàòèñÿ, ùî 
íå îñòàíí³é.

Проспект Космонавтів — першу його
оновлену частину обіцяють здати в грудні
БЛОГ

АЛИСА РАДОСТЕВА, ДИЗАЙНЕР 
Вы бесите, ребята. Люди хотят настоящих реформ и измене-
ний, а вы хотите, чтобы все осталось, как было, но под вашим 
началом и без неудобных вам лично персонажей. Вы хотите 
подкрасить старую вывеску, а мы хотим перестроить дом.

е-
шим 
те 
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Íåçâè÷íà íàçâà 
ìèñòåöüêîãî ôåñ-
òó “Artgnosis: new 

stage” ìàº òàêå æ ñàìå íåçâè÷íå 
òëóìà÷åííÿ. ßêùî ãîâîðèòè ïðî 
“new stage”, òî â ïåðåêëàä³ ç àí-
ãë³éñüêî¿ öå îçíà÷àº íîâèé åòàï. 
Àëå, ÿê ðîçïîâ³ëà îðãàí³çàòîð 
ôåñòèâàëþ ²ííà Ìàñëåí÷óê — öå 
ñêîð³ø íîâà ñöåíà, äå ðîçêðèâà-
þòüñÿ íîâ³ ³ìåíà, ÷è ïî íîâîìó 
ïðåçåíòóþòü ñåáå âæå â³äîì³ òà 
ïîâàæí³ ìèòö³.

À îò ùîäî íàçâè “Artgnosis” — 
òî ãóãë ïåðåêëàäà÷ ñ öèì íå âïî-

ðàâñÿ ³ âîíî íå äèâíî, àäæå öå 
àâòîðñüêà íàçâà.

— Âîíà îçíà÷àº ùîñü íåðå-
àëüíî êîñì³÷íå, íà ð³âí³ ï³äñâ³-
äîìîñò³, — ãîâîðèòü ²ííà. — Öþ 
íàçâó ïðèäóìàëà îäíà ÷óäîâà ëþ-
äèíà, ìåí³ ñïîäîáàëîñü ³ ÿ âçÿëà 
¿¿ â íàçâó ôåñòèâàëþ.

— Çà òðè äí³ ôåñòèâàëþ â³-
ííè÷àíè â³äâ³äàþòü ë³òåðàòóðí³ 
÷èòàííÿ, ïîáà÷àòü âèñòóïè ìó-
çè÷íèõ ãóðò³â, — ãîâîðèòü ²ííà 
Ìàñëåí÷óê. — À ùå çàïëàíîâàíèé 
ëåêòîð³é, äå â³äáóäóòüñÿ ëåêö³¿ 
ïî ìåíåäæìåíòó êóëüòóðè, äî-
êóìåíòàëüíîìó ê³íî. Ãîñòÿì 
ôåñòèâàëþ ïðåçåíòóþòü êîðîò-
êîìåòðàæí³ ñòð³÷êè ñîö³àëüíî-ïî-

ARTGNOSIS – ВІДКРИЄ НОВІ ІМЕНА
 Фестивалимо  З 13 до 15 листопада 
у Вінниці вже вдруге відбудеться 
мистецький фестиваль “Artgnosis: new 
stage”. Безліч пізнавальних лекцій, 
презентації книг та проектів, поетичні 
марафони, музичні презентації, 
перфоманси і багато інших цікавих 
сюрпризів чекають відвідувачів фесту

ë³òè÷íîãî õàðàêòåðó â³ä îäí³º¿ îð-
ãàí³çàö³¿ äîêóìåíòàë³ñò³â ç Êèºâà.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, ìèíó-
ëîð³÷íèé ôåñòèâàëü, íå çâàæàþ÷è 
íà ï³ëîòíó âåðñ³þ, ìàâ äóæå äîáð³ 
â³äãóêè ó â³ííè÷àí. Ôåñòèâàëüí³ 
ìàéäàí÷èêè â³äâ³äàëî áëèçüêî 
650 ãîñòåé.

— Öüîãî ðîêó ìè òåæ ñïîä³âà-
ºìîñü íà âåëèêó çàö³êàâëåíí³ñòü, 
õî÷à ëîêàö³¿ â íàñ áóäóòü íå òàê³ 
ïðîñòîð³, — ãîâîðèòü îðãàí³çàòîð 
ôåñòó. 

Îðãàí³çàòîðè îá³öÿþòü íà-
ñè÷åíó ë³òåðàòóðíó, ìóçè÷íó, 
òåàòðàëüíó, äîêóìåíòàëüíó òà 
â³çóàëüíó ïëàòôîðìè. Íà ôåñòè-
âàëü çàâ³òàþòü â³äîì³ ³ìåíà ë³òå-
ðàòóðíî¿ ñöåíè: Ñåðã³é Æàäàí, 
Þðêî ²çäðèê, ²âàí Áàéäàê, ãîñòÿ 
ç Ïîëüù³ Àíåòà Êàì³íñüêà, Çàçà 
Ïàóë³øâ³ë³, Îëåêñ³é ×óïà, Ïàâëî 
Êîðîá÷óê, Ãðèãîð³é Ñåìåí÷óê, 
Õðèñòÿ Âåíãðèíþê òà ³íø³.

— Öüîãî ðîêó âåëèêà óâàãà 
íà ôåñòèâàë³ ïðèä³ëÿºòüñÿ ìî-
ëîäèì àâòîðàì, ÿê³ ùå ìàëîâ³äîì³ 
â³ííèöüê³é ïóáë³ö³, àëå çàéìàþòü 
âàãîìå ì³ñöå ó ñó÷àñíîìó ë³òåðà-
òóðíîìó ïðîöåñ³, — ðîçïîâ³äàº 
Ìàðèíà Îäíîðîã, êóðàòîð ë³òå-
ðàòóðíî¿ ñöåíè ôåñòèâàëþ.

Ìóçè÷íà ñöåíà ïîðàäóº â³äî-
ìèìè ãóðòàìè òà âèêîíàâöÿìè 
ñåðåä íèõ “Æàäàí òà Ñîáàêè 
â êîñìîñ³», «Pianoboy», «Zapaska», 
«Drumòèàòð», «Grisly Faye», Sasha 
Boole òà Õðèñòèíà Õàë³ìîíîâà.

Ïîö³íîâóâà÷³ òåàòðàëüíîãî 
ìèñòåöòâà òàêîæ íå áóäóòü ñó-
ìóâàòè, àäæå äî íàñ ïðè¿çäÿòü 
äâà òàëàíîâèòèõ ³ ð³çíèõ ëüâ³â-
ñüêèõ òåàòðè “Íàì³ð” òà “Äðóãèé 
ñêëàä”. Äî öüîãî âñüîãî ì³êñó 
äîäàñòüñÿ ïîêàç äîêóìåíòàëüíèõ 

êîðîòêîìåòðàæîê â³ä îá'ºäíàííÿ 
“ÄÎÊÓÒÎËÎÊÀ” òà ñâîºð³äíà 
â³çóàëüíà ïðîãðàìà, ÿêà ìàº ïðÿ-
ìèé çâ'ÿçîê ³ç ë³òåðàòóðîþ.

Äåòàëüíó ïðîãðàìó âè ìî-
æåòå ïåðåãëÿíóòè ó àô³ø³ 
(http://goo.gl/6cBfG2)  Âàðò³ñòü 
êâèòêà íà îäèí ôåñòèâàëü-
íèé äåíü –150 ãðèâåíü, íà òðè 
ôåñòèâàëüí³ äí³ — 200 ãðèâåíü 
Êâèòêè ìîæíà çàìîâèòè çà òåë. 
(063)2513314 àáî â àðò-ïàá³ «Beef 
Eater» òà àðò-êàôå «The Factory».

Сергій Жадан. Íà ôåñòèâàë³ íå ëèøå çàï³âàº ñâî¿õ íîâèõ 
ï³ñåíü, à é ïîðàäóº ãëÿäà÷³â ñâîºþ íîâîþ ë³ðèêîþ

ÍÎÂÈÍÈ
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Â³ííè÷àíè îáèðàþòü 
ÿê³ñíó ïîñëóãó, êîìïàí³þ, 
ô³ðìó, òîðãîâó ìàðêó,.. ³ ãî-

ëîñóþòü çà íèõ íà ñàéò³ brand.20.ua. Çà ðå-
çóëüòàòàìè ãîëîñóâàííÿ, ë³äåðè íàãîðî-
äæóþòüñÿ äèïëîìîì "Íàðîäíèé áðåíä" ³ 
ñòàòóåòêîþ áîãèí³ ïåðåìîãè Í³êà.

Êðèëàòà Í³êà — öå íå ïðîñòî ñèìâîë³÷-
íà íàãîðîäà, öå çíàê ÿêîñò³, çàãàëüíîãî 
âèçíàííÿ ³ äîâ³ðè äåñÿòê³â òèñÿ÷ â³ííè÷àí. 
Ùîá ¿¿ îòðèìàòè, ïîòð³áíî äóæå ïîñòàðà-
òèñÿ. Õòîñü ñòàðàºòüñÿ òèì, ùî óäîñêîíà-
ëþº ñåðâ³ñíå îáñëóãîâóâàííÿ, ï³äâèùóº 
ÿê³ñòü ïðîäóêòó, àáî ã³äíî òðèìàº âçÿòó 
ïëàíêó. Ñàìå çà òàê³ êîìïàí³¿, âæå êîòðèé 
ð³ê ïîñï³ëü â³ííè÷àíè â³ääàþòü ñâî¿ ãîëî-
ñè, à RIA âðó÷àº Í³êó.

Òåòÿíà Ñòð³êóí, ðåêëàìíèé àãåíò êîð-
ïîðàö³¿ “RIA”, ñàìå ¿é, äî ðå÷³, íàëåæèòü 
³äåÿ âèçíà÷àòè íàéêðàùèõ ïðåäñòàâíèê³â 

á³çíåñó íà äóìêó ñïîæèâà÷³â, çãàäóº ñòî-
ð³íêè ³ñòîð³¿ êîíêóðñó.

— “Íàðîäíèé áðåíä” — íàéäåìîêðà-
òè÷í³øèé òà ïðîçîðèé êîíêóðñ. Çàâäÿêè 
öüîìó, â³í ïåðåæèâ áàãàòüîõ ñâî¿õ êëîí³â, 
ÿê³ â òîé ÷è ³íøèé ÷àñ ç’ÿâëÿëèñü ó Â³-
ííèö³, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà Ñòð³êóí. — 
Äëÿ ï³äïðèºìö³â íàøîãî ì³ñòà îòðèìàòè 
Í³êó — ÷åñòü. ßêùî ¿õ îáðàëè, çà íèõ 
ãîëîñóâàëè, çíà÷èòü âîíè ÷îãîñü âàðò³ ³ 
íå äàðìà ïðàöþþòü. Äëÿ â³ííè÷àí, êîòð³ 
áåðóòü ó÷àñòü â ãîëîñóâàíí³ — â³ääàòè ñâ³é 
ãîëîñ — â³ääÿ÷èòè çà ðîáîòó.

КРИЛАТА НІКА ЛЮБИТЬ КРАЩИХ 
В 14-й раз  Щорічний конкурс «Народний бренд», 
який проводить Медіа Корпорація «RIA», проходить під 
слоганом: "Ти обираєш — RIA нагороджує". Отримати 
знак перемоги — крилату Ніку в конкурсі можна за однієї 
умови — заслужити довіру та визнання вінничан

Вони вже кращі. Перелік фірм, які 
отримали Ніку у минулому році 
Автосалон ........................... Toyota, преміумс моторс 
Агентство нерухомості ...................................... Олімп 
Аптека ..............................................................Конекс 
Банк ..........................................................ПриватБанк 
Побутова хімія ..........................................Шик і Блиск 
Забудовник ...............................Набережний квартал 
Інтернет-провайдер ........................................Еверест 
Заміський комплекс відпочинку ................... Березіно 
Кафе ..................................................................Мафія 
Магазин автозапчастин .................... Джерман-центр 
Магазин побутової техніки ....................... ВМ-техніка 
Магазин дитячих товарів .....................................Кузя 
Магазин взуття .............................................. 4 сезони 
Магазин одягу ................................................. Bershka 
Меблевий магазин ....................................... Епіцентр 
Піцерія ........................................................ Челентано 
Нічний клуб ...................................Планета Мода-Бар 
Виробник вікон ............................................Корса ТМ 
Ресторан .............................................................Тіфліс 
Салон краси ................................................... Модерн 
Сауна .............................................................. Гостевія 
Весільний салон .............................. Свадебный стиль 
Спортзал .......................................................... НокАут 
Стоматклініка ...........................................Вінінтермед 
Фірма продавець комп’ютерів .........................Вінець 
Страхова компанія ............................................Княжа 
Таксі ...............................................Бліц таксі 555–444 
Танцювальна студія ...........................Royal Pole Dance 
Туристичне агентство ................................ Мер-Ка-Ба 
Фотостудія ..........................................СлавкоСлавний 
Ювелірний магазин .......................................Діадема 

Ніка — у 
давньо-
грецькій 
міфології 
богиня 
перемоги. 
Öå ñèìâîë 
óñï³øíîãî 
ðåçóëüòàòó, 
òð³óìôó. 
Ñòàòóåòêà 
"Í³êà" 
ó êîíêóðñ³ 
"Íàðîäíèé 
áðåíä" â³ä Ìåä³à 
Êîðïîðàö³¿ 
“RIA” º 
ñèìâîëîì 
âèçíàííÿ 
â³ííè÷àí, 
çíàêîì äîâ³ðè ³ 
ÿêîñò³

Вони вж
отрима
Автосалон
Агентство н
Аптека .....
Банк.........
Побутова х
Забудовни
Інтернет-пр
Заміський
Кафе ........
Магазин ав
Магазин по
Магазин д
Магазин вз
Магазин од
Меблевий 
Піцерія .....
Нічний клу
Виробник 
Ресторан ..
Салон крас
Сауна .......
Весільний
Спортзал ..
Стоматклін
Фірма прод
Страхова к
Таксі .........
Танцюваль
Туристичне
Фотостудія
Ювелірний

а — у 
ньо-
цькій 
ології 
иня 
емоги. 
ñèìâîë 
øíîãî 

óëüòàòó,
óìôó. 
àòóåòêà 
êà" 
îíêóðñ³ 
ðîäíèé 
íä" â³ä Ìåä³à 
ïîðàö³¿ 
A” º 
âîëîì 
íàííÿ 
è÷àí,
êîì äîâ³ðè ³ 
ñò³

Сьогодні на сайті brand.20.ua є близько 
сорока номінацій компаній, торгових 
марок, послуг та продуктів. Кожен з 
вас може проголосувати за того, хто, 
на вашу думку, заслуговує почесної від-
знаки, або запропонувати свій бренд.

Проголосуй за кращих 
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В ІНДІЇ ЖІНКИ
СКРОМНІ ТА НЕ ПАЛЯТЬ

ОКСАНА ПОЛІЩУК, 
(063)6803617 

— ²íä³ÿ äóæå êîíòðàñòíà: òóò ³ 
â³äâåðòå áàãàòñòâî, ³ íåïðèõîâàíà 
á³äí³ñòü. Àëå ëþäè ùèð³ òà äî-
áð³. ²íäóñêè íå òàê³ âðîäëèâ³, ÿê 
óêðà¿íñüê³ ä³â÷àòà. Çàòå íàáàãàòî 
ñêðîìí³ø³, — ðîçïîâ³äàº Âàäèì.

У СУПЕРМАРКЕТІ ЗНАЙДЕТЕ ВСЕ, 
КРІМ… ЦИГАРОК. Âàäèì Ãîðä³-
ºíêî ïðàöþº ïðîãðàì³ñòîì ó îä-
í³é ç â³ííèöüêèõ IT-êîìïàí³é. 
Çà ðîáî÷èì â³äðÿäæåííÿì Âàäèì 
ïîáóâàâ ó Õàéäàðàáàä³ — îäí³é ç 
òðüîõ íàéá³ëüøèõ ñòîëèöü “ðî-
çóìíèõ òåõíîëîã³é” â ²íä³¿.

— Îäðàçó æ ÿê ç³éøîâ ç ë³òà-
êà, â³ä÷óâ, íàñê³ëüêè ñïåêîòíî 
â Õàéäàðàáàä³. Ðÿòóâàëà ò³ëüêè 
õìàðí³ñòü. Àëå ïåðøå, ùî âðàçè-
ëî — êîíòðàñò, — êàæå Âàäèì. — 
Ìè ïðîæèâàëè â ñó÷àñíîìó ãîòå-
ë³, äîâîë³ êîìôîðòàáåëüíîìó, ç 
ïðèâ³òíèì ïåðñîíàëîì. À ç â³êíà 
ìîãî íîìåðà â³äêðèâàâñÿ êðàºâèä 
íà á³äí³øèé ðàéîí ïðîñòî ÷åðåç 
âóëèöþ. Òàì ÷îëîâ³êè íîñèëè 
ùîñü ó âåëèêèõ ÷àíàõ íà ãîëîâ³. 
Âðàæåííÿ â³ä ïîáà÷åíîãî áóëî 
òðîõè äèâíèì…

Âçàãàë³, öåíòð òà îêîëèö³ 
â Õàéäàðàáàä³ — òî º äâ³ âåëèê³ 

ð³çíèö³. Ó ñåðö³ ì³ñòà ðîçòàøî-
âàí³ âåëèê³ ñóïåðìàðêåòè, â ÿêèõ 
ìîæíà ïðèäáàòè âñå, êð³ì… öè-
ãàðîê.

Òðîõè äàë³ â³ä ñó÷àñíèõ áó-
ä³âåëü ñòèõ³éíî ðîçêèäàí³ âó-
ëè÷í³ ðèíêè. ×îãî òóò ò³ëüêè 
íå ïðîäàþòü: îâî÷³, ôðóêòè, 
îäÿã, ñóâåí³ðè, ð³çí³ äð³áíè÷-
êè. Ãàì³ð ñòî¿òü ñòðàøåííèé, 
òà é ãóñòîòà íàñåëåííÿ âðàæàº. 
Ùîá ïðîéòè ïî âóëèö³, ïîòð³á-
íî äîáðÿ÷å ïîò³ñíèòèñÿ. Â àð-
õ³òåêòóð³ ì³ñòà ïåðåâàæàº òà æ 
õàîòè÷í³ñòü. Òóò áàãàòî íåäîáó-
äîâàíèõ ïðèì³ùåíü ³ áóäèíê³â 
íà ðåêîíñòðóêö³¿.

НА “МОТОРИКШІ” З ВІТЕРЦЕМ. 
Âàäèì ðîçïîâ³äàº, ùî ãðîìàä-
ñüêèé òðàíñïîðò ó Õàéäàðàáàä³ 
ìàéæå íå ðîçâèíåíèé. Âóëè÷íèé 
òðàô³ê íàäçâè÷àéíî íàïðóæåíèé. 
Ñó÷àñí³ äîðîã³ àâòî ñïðèòíî îá-
ãàíÿþòü ìàëåíüê³ “ìîòîðèêø³”, 
¿õ ùå íàçèâàþòü “òóê-òóêàìè”. 
Öå êðèòèé òðèêîë³ñíèé ìîòî-
öèêë ÷è ìîòîðîëåð. Íåçâàæà-
þ÷è íà äåøåâèçíó (ìîòîðèêøà 
“ç’¿äàº” 1 ë³òð ïàëüíîãî íà 35 êì) 
òà øâèäê³ñòü, “òóê-òóê” º íàéíå-
áåçïå÷í³øèì âèäîì òðàíñïîðòó 
÷åðåç âèñîêó àâàð³éí³ñòü.

— Ìîòîðèêø³ äóæå ïîïóëÿð-

Вадим Гордієнко. Ôîòîãðàôóº ³íäóñ³â ³ç «á³ëîþ ëþäèíîþ» – ò³ äóæå ðàä³þòü òóðèñòàì

На сході  Вінничанин Вадим побував 
із робочою поїздкою в Індії. Сучасні 
будівлі в центрі та захаращені околиці, 
відсутність урн на вулицях, триколісні 
“тук-туки” та щирість індусів — молодий 
чоловік на власні очі оцінив екзотичність 
країни. Вразило і те, що не бачив жодної 
жінки з цигаркою

í³ ÿê ñåðåä ì³ñöåâîãî íàñåëåí-
íÿ, òàê ³ ñåðåä òóðèñò³â. Ïðî¿çä 
íà öüîìó ÷óä³ êîøòóº áëèçüêî 
20 ãðí çà 10 ê³ëîìåòð³â. Ìîæíà 
âçÿòè ³ òàêñ³ — â îá³äíþ òà âå-
÷³ðíþ ïîðó âîíî êîøòóº $10, — 
ãîâîðèòü Âàäèì. — Ñåðåä ³íäóñ³â 
äóæå ïîøèðåí³ áàéêè. Ïàì’ÿòàþ, 
ÿê çäèâóâàâñÿ, êîëè ïîáà÷èâ ö³ëó 
ñ³ì’þ ç ï’ÿòè ÷îëîâ³ê íà îäíîìó 
ìîòîöèêë³.

ІНДУСКИ СКРОМНІ Й НЕ ПА-
ЛЯТЬ. Ó çîâí³øíüîìó âèãëÿä³ 
÷îëîâ³ê³â-³íäóñ³â, çà ñëîâàìè 
Âàäèìà, í³÷îãî àæ çàíàäòî íå-
çâè÷íîãî íåìàº. ªäèíå, ùî çäè-
âóâàëî õëîïöÿ, öå çâè÷êà ³íäóñ³â 
îäÿãàòè ñîðî÷êó ç äîâãèìè ðó-
êàâàìè ó òàêó ñïåêó. Ñîðî÷êè 
÷îìóñü ïåðåâàæíî ó êë³òèíêó 
àáî æ ÿñêðàâèõ êîëüîð³â. Îô³ñí³ 
ïðàö³âíèêè îäÿãàþòüñÿ çàçâè÷àé 
ó äæèíñè òà ôóòáîëêè ÷è ò³ æ 
ñîðî÷êè.

À îò åêçîòè÷íèé âèãëÿä æ³íîê 
Âàäèìà çäèâóâàâ.

— ß âæå çâèê äî òîãî, ùî ó Â³-
ííèö³ ä³â÷àòà íàïîëîâèíó îãîëåí³, 
à íå îäÿãíåí³. Òîìó çàêóòàí³-çà-
ìîòàí³ â íàö³îíàëüíå âáðàííÿ 
³íäóñêè ìåíå ñïî÷àòêó çäèâóâà-
ëè. ßê öå òàê — íåìàº êîðîòêèõ 
ñï³äíèöü, â³äâåðòèõ øîðò³â, ìàéîê 
“â îáòÿæêó”? Ìàêñèìóì, ùî ä³-
â÷àòà ìîæóòü ñîá³ äîçâîëèòè — 
öå äæèíñè ³ áëóçêà îáîâ’ÿçêîâî 
â³ëüíîãî êðîþ. Àëå á³ëüø³ñòü 
æ³íîê îäÿãàº âñå-òàêè ñàð³. Òàêå 
ñîá³ ïëàòòÿ÷êî, øòàíö³ é øàðô. 
Öåé îäÿã äóæå ãàðíèé, ³ çàçâè÷àé 
ÿñêðàâèõ êîëüîð³â — á³ðþçîâîãî, 
ñìàðàãäîâîãî, ðîæåâîãî, àêâàìà-
ðèíîâîãî. Íå âòðèìàâñÿ ³ ïðèäáàâ 
òàêå ñàð³ ñâî¿é ä³â÷èí³. Âîíà áóëà 
ó çàõâàò³. Ó Â³ííèö³ âîíà òàê, çâ³ñ-
íî, íå õîäèòèìå. Ñïî÷àòêó â³äíåñå 
äî ìàéñòåðí³, òð³øå÷êè ïåðåðîáèòü 
³ òîä³ ñì³ëèâî îäÿãàòèìå — øêîäà 
íå âèêîðèñòîâóâàòè òàêó ãàðíó ð³÷.

Ñêðîìí³ñòü ³íäóñîê íå îá-
ìåæóºòüñÿ îäÿãîì, êàæå Âàäèì. 
Çà âåñü ÷àñ ïåðåáóâàííÿ â Õàéäà-
ðàáàä³ õëîïåöü íå çóñòð³â æîäíî¿ 
ä³â÷èíè ÷è æ³íêè ç öèãàðêîþ. 
Íàâ³òü îô³ñí³ ïðàö³âíèö³ íå á³-
ãàëè ùîõâèëèíè “íà ïåðåêóð”.

ЯК ІНДУСИ БІЛИМ ЛЮДЯМ ДИ-
ВУВАЛИСЯ. Õàéäàðàáàäö³ ðà-
ä³ñíî äèâóâàëèñü óêðà¿íñüêèì 
òóðèñòàì. Âàäèì ðîçïîâ³äàº, 
ùî íà íèõ ïîñò³éíî îáåðòàëèñÿ 
íà âóëèöÿõ òà ï³äõîäèëè çíàéî-
ìèòèñÿ.

— Á³ë³ ëþäè äëÿ ³íäóñ³â — 
òî âåëèêà äèâîãëÿäü. Äî íàñ 
ïîñò³éíî ï³äá³ãàëè ì³ñöåâ³ ìåø-
êàíö³, ïðîñèëè ç íèìè ñôîòî-
ãðàôóâàòèñÿ. Íàì çäàëîñÿ, ùî 
áóäå íåââ³÷ëèâî â³äìîâëÿòèñÿ, 
òî æ ìè ïîñì³õàëèñü ³ ôîòîãðà-
ôóâàëèñÿ. Áóëî äîâîë³ íåçâè÷íî 
³ âåñåëî âîäíî÷àñ. Ñàì³ æ ³íäóñè 
áóëè ïðîñòî ó çàõâàò³!
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— Необходимо помнить, что боль-
шинство острых респираторных 
инфекций у взрослых протекает 
в легкой форме и нечасто приво-
дит к осложнениям. Однако это 

не касается гриппа. Грипп — ин-
фекция опасная, протекает тяжело, 
чревата тяжелыми осложнениями, 
особенно у детей, пожилых людей, 
людей, страдающих тяжелыми 
хроническими заболеваниями, 
беременных женщин. Поэтому 
целесообразно принимать меры 
для защиты от гриппа. Можно 
сделать прививку от гриппа в пе-
риод до начала эпидемии. Когда 
объявлена эпидемия, при контакте 

с больным гриппом, можно при-
нимать профилактические дозы 
противовирусных препаратов 
(осельтамивир, занамивир, реман-
тадин). Профилактическая эффек-
тивность других противовирусных 
средств не доказана. Перед тем как 
принять решение о профилактиче-
ском использовании этих средств, 
обязательно проконсультируйтесь 
с врачом или изучите инструкцию 
к препарату. 

Àëåêñàíäð 
Ñàìîéëîâ

âðà÷-òåðàïåâò, 
ãàñòðîýíòåðîëîã 

Âèííèöêîãî 
ìåäèöèíñêîãî öåíòðà 

«Àëüòàìåäèêà»

Комментарий эксперта

ОКСАНА ПОЛИЩУК, RIA, (063)6803617 

Åñëè âû óõàæèâàåòå çà áîëüíûì 
â äîìå, îáÿçàòåëüíî íîñèòå ìàð-
ëåâóþ ïîâÿçêó. Áîëüíîãî ïî âîç-
ìîæíîñòè èçîëèðóéòå îò çäîðîâûõ 
äîìî÷àäöåâ â îòäåëüíîé êîìíàòå, 
âûäåëèòå åìó îòäåëüíóþ ïîñó-
äó, ïîñòåëüíîå áåëüå, ïîëîòåí-
öå è äðóãèå ïðåäìåòû ëè÷íîé 
ãèãèåíû. Íå çàáûâàéòå î åæåä-
íåâíîé âëàæíîé óáîðêå è ïðîâå-
òðèâàíèè — ýòî ïîìîæåò èçáåæàòü 
öèðêóëÿöèè âèðóñîâ â äîìå.

Êîâàðñòâî âîçáóäèòåëåé ãðèïïà 
è ÎÐÂÈ çàêëþ÷àåòñÿ â òîì, ÷òî 
âèðóñû ýòè ÷ðåçâû÷àéíî çàðàçíû, 
îíè ñëîâíî «ëèïíóò» ê ëþäÿì. 
Âñåãî íåñêîëüêèõ âèðóñíûõ 
÷àñòèö, ïîïàâøèõ â îðãàíèçì 
÷åðåç ãðÿçíûå ðóêè, ñ âîçäóõîì 
â îáùåñòâåííîì òðàíñïîðòå, 
îôèñíîì ïîìåùåíèè èëè ñîá-

ñòâåííîé êâàðòèðå, äîñòàòî÷íî 
äëÿ òîãî, ÷òîáû ÷åëîâåê çàáîëåë. 
À åñëè ó÷åñòü, ÷òî â äîìå åñòü 
áîëüíîé — íå âàæíî, ðåáåíîê 
èëè âçðîñëûé, êîòîðûé êàøëÿåò 
è ÷èõàåò, ðàñïðîñòðàíÿÿ âèðóñû 
íà 10 ìåòðîâ âîêðóã, òî ìåðû 
ïðåäîñòîðîæíîñòè ñî ñòîðîíû 
òîãî, êòî çà áîëüíûì óõàæèâàåò, 
áóäóò âîâñå íå ëèøíèìè.

ПОМОГАЕТ ЛИ МАСКА? Êîãäà 
âðà÷ ðàññêàçûâàåò, ÷åì è êàê 
íóæíî ëå÷èòü, êîðìèòü è ïîèòü 
áîëüíîãî, îáÿçàòåëüíî îñòàíîâèò-
ñÿ è íà ìåðàõ ïðåäîñòîðîæíîñòè 
äëÿ òåõ, êòî ñ ýòèì áîëüíûì áó-
äåò íàõîäèòüñÿ ïîä îäíîé êðûøåé 
è óõàæèâàòü çà íèì. È, êàê ýòî 
÷àñòî áûâàåò, ê ýòîé ÷àñòè âðà-
÷åáíîé êîíñóëüòàöèè áîëüøèí-
ñòâî ëþäåé ïðèñëóøèâàåòñÿ óæå 
íå ñ òàêîé âíèìàòåëüíîñòüþ.

ЭКСПРЕСС-КУРС 
УМЕЛОЙ СИДЕЛКИ 
По уму  Когда кто-то из домочадцев 
болеет гриппом или другими вирусными 
инфекциями, уход за больным 
сводится к походу в ближайшую аптеку 
за противовирусными препаратами, 
антибиотиками и жаропонижающими. 
А вот самую нужную вещь — маску — 
покупают единицы

НОСИМ МАСКИ 
ПРАВИЛЬНО 
Нельзя использовать влажные и от-
сыревшие медицинские маски. Сразу 
после окончания процедур по уходу 
за больным, маску необходимо снять 
и выбросить, а руки — вымыть. По-
вторное использование масок недопу-
стимо! В идеале, маску нужно менять 
каждых 2–3 часа.

ВЛАЖНАЯ УБОРКА 
И ПРОВЕТРИВАНИЕ 
Капли мокроты больного, 
выделяющиеся при кашле 
и чихании, оседают на поверхностях, 
мебели, в ворсе ковра, становясь 
потенциальным источником заражения 
респираторным вирусом. Влажная 
уборка с протиранием мебели и мытьем 
полов необходима каждый день. 
Проветривание комнаты больного — 
по несколько раз в день.

ПРИЕМ ПРОТИВОВИРУСНЫХ 
ПРЕПАРАТОВ 
Для того, чтобы начать принимать 
противовирусный препарат 
в профилактических целях здоровым 
членам семьи, необходимо 
проконсультироваться с врачом. Врач 
поможет подобрать действенный 
препарат, разработает схему приёма, 
укажет дозировку.

СТРОГАЯ 
ИНДИВИДУАЛЬНОСТЬ 
Чтобы снизить риск заражения 
для других членов семьи, важно 
ограничить циркуляцию вирусов 
в доме. Обеспечьте карантин больного 
в условиях помещения. В идеале это 
должна быть отдельная комната.

ВЫДЕЛИТЕ БОЛЬНОМУ 
ОТДЕЛЬНЫЕ СРЕДСТВА 
ЛИЧНОЙ ГИГИЕНЫ 
Постельное бельё, полотенце — 
во избежание распространения 
заболевания совместное использование 
этих предметов с больным для других 
членов семьи не допустимо! Зубная 
щетка больного в ванной должна стоять 
в отдельном стаканчике.

УХОД ЗА БОЛЬНЫМ — ДЕЛО 
ДЛЯ ОДНОГО ЧЕЛОВЕКА 
Расписывать для семьи график ухода 
за больным и подвергать риску заражения 
всех по очереди не стоит. Выполнять 
все процедуры по уходу за заболевшим 
человеком должен один член семьи — 
не ребенок, не беременная женщина, 
не пожилой человек.

ГИГИЕНА ПРЕЖДЕ ВСЕГО 
Чаще мойте руки, пользуйтесь 
дезинфицирующими средствами, 
протирайте поверхности.

КАК ДЕЙСТВОВАТЬ, ЕСЛИ В ДОМЕ БОЛЬНОЙ

Åñëè êòî-òî èç äîìî÷àäöåâ 
óìóäðèëñÿ ïîäõâàòèòü âèðóñíóþ 
èíôåêöèþ è ñëåã ñ òåìïåðàòóðîé 
è êàøëåì, à âû çäîðîâû è õîòè-
òå òàêîâûì îñòàâàòüñÿ è äàëüøå, 
êóïèòå ñåáå, â ïåðâóþ î÷åðåäü, 
ìåäèöèíñêóþ ìàñêó. Ýòî îäèí 
èç íåìíîãèõ äåéñòâåííûõ ñïî-
ñîáîâ, êîòîðûé ïîìîãàåò çàùè-
òèòüñÿ îò çàðàæåíèÿ ãðèïïîì 
è ïðîñòóäîé (ÎÐÂÈ). Ïðè÷åì 
ìàñêó ñòîèò íîñèòü íå òîëüêî 
çäîðîâîìó ÷åëîâåêó, íî è çàáî-
ëåâøåìó. Ïîâÿçêà íà çàáîëåâøåì 
÷åëîâåêå ïîçâîëèò ìíîãîêðàòíî 
óìåíüøèòü êîëè÷åñòâî âèðóñîâ, 
êîòîðûå ìèëëèîíàìè âûäåëÿþòñÿ 
íå òîëüêî ïðè êàøëå è ÷èõàíèè, 
íî äàæå ïðè îáû÷íîì äûõàíèè.

Ìàñêó íåîáõîäèìî ìåíÿòü 
êàæäûõ 2–3 ÷àñà èëè æå ïðîïà-
ðèâàòü ãîðÿ÷èì óòþãîì. 
ЧИСТЫЕ РУКИ И СВЕЖИЙ ВОЗ-
ДУХ. Â äîìå, ãäå åñòü áîëüíîé, 
î÷åíü âàæíà òùàòåëüíàÿ åæåäíåâ-
íàÿ óáîðêà. Ðå÷ü èäåò íå î ìûòüå 
îêîí, à î âëàæíîé óáîðêå — 
âûòèðàåì ìåáåëü è ìîåì ïîëû. 
Äåëàòü ýòî íàäî ïîòîìó, ÷òî 
âèðóñû, êîòîðûå ðàñïðîñòðàíÿåò 
áîëüíîé, íèêóäà íå èñïàðÿþòñÿ, 
à îñåäàþò íà ìåáåëè, îñòàþòñÿ 
íà ïðåäìåòàõ, êîòîðûìè çàáî-
ëåâøèé ïîëüçóåòñÿ. Íå ëèøíèì 
ïîýòîìó áóäåò è ïðîéòèñü ïî êîâ-
ðó ùåòêîé — ýòî åù¸ îäíî ìåñòî, 
ãäå “ïðÿ÷óòñÿ” âèðóñû.
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Вінницький 
вид спорту 
 21 ëèñòîïàäà ó ñïîðòøêî-
ë³ ¹ 6 Â³ííèö³ â³äáóäåòüñÿ I 
äèòÿ÷èé Âñåóêðà¿íñüêèé 
«Â²ÍÍÈÖ²àíñüêèé» ôåñòè-
âàëü ç ³íòåëåêòóàëüíî¿ ãðè 
«Ñë³äè». Ïî÷àòîê — î 16.00. 
Çàïðîøóþòüñÿ ó÷àñíèêè 
øê³ëüíîãî â³êó. Ìåäàë³ ðîç³-
ãðóâàòèìóòüñÿ â òðüîõ êàòå-
ãîð³ÿõ: äî âîñüìè, äî äåñÿòè 
³ ñòàðøå äåñÿòè ðîê³â.
«Ñë³äè» âèíàéøëè ó Â³-
ííèö³. Äëÿ ãðè âèêîðèñ-
òîâóþòüñÿ 64-êë³òèíêîâà 
äîøêà, øàõè àáî øàøêè.

Медалі юних 
грацій 
 Ó ×åðí³ãîâ³ ô³í³øó-
âàâ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè 
ç õóäîæíüî¿ ã³ìíàñòèêè 
ñåðåä øêîëÿðîê. Â³ííè÷àí-
êè çäîáóëè äâà ïðèçîâèõ 
ì³ñöÿ. Îëåêñàíäðà Õîäàê 
ñòàëà ÷åìï³îíêîþ çà ïðî-
ãðàìîþ ïåðøîãî ðîçðÿäó, 
à Â³êòîð³ÿ Ëèïíèöüêà — 
äðóãîþ çà ïðîãðàìîþ 
êàíäèäàò³â ó ìàéñòðè.

Старт жіночої 
збірної 
 Ãîëîâíèé òðåíåð â³-
ííèöüêî¿ «Íèâè» Âîëîäè-
ìèð Ðåâà ïî÷àâ ïðàöþâàòè 
ç æ³íî÷îþ çá³ðíîþ Óêðà-
¿íè ç ôóòáîëó ó â³äá³ðêî-
âîìó öèêë³ ×ª-2017. Ï³ä 
éîãî êåð³âíèöòâîì âîíà 
ïðîâåëà äâà äîìàøí³ ìàò÷³: 
2:2 ç Ðóìóí³ºþ ³ 0:3 ïðîòè 
Ôðàíö³¿. Â³ííèöüêèé ôàõ³-
âåöü ñêàçàâ, ùî ðîçðàõîâóº 
íà î÷êè ïðîòè ñóïåðíèê³â 
ç Ãðåö³¿ ³ Àëáàí³¿.

Випуск №42 (912)
Невелика кількість білих фігур успішно завершує з допомогою 
суперника фінальну переможну атаку в двоходових задачах на 
кооперативний мат. Кожна задача має по два варіанти рішення.

Задача №1725-1728
М. Пархоменко (м. Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2                                                                                            2.1.1.1. 

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК: RIA №44 (1254); 4.XI.2015 Р.
Задача №1721
1….Kpa6  2.Cb8 b7x; 1.Cb8! b7+  2.Kpa7 b6x.
Задача №1722
1….Kpf8  2.Kh8 Tg7x; 1.h5! Kp:f7  2.Kph6 Th8x.
Задача №1723
1….Kpa1  2.Kpa3 Ta2x; 1.Tb5! Tc3  2.Tb3-b4 Ta3x.
Задача №1724
1….Kpg3  2.g1K/Kpg1 Th2 Te1x; 1.Kph2! Te5  2.Kph3 Th5x.

М. Пархоменко

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

Боксувати Влада почала два 
роки тому. Причому одразу ста-
ла бронзовою призеркою між-
народного турніру, а цього року 
показала аналогічний результат 
на Кубку країни. В дебютному 
бою вінничанка здолала май-
стра спорту, хоча боксом тоді 
не займалася, а в другому — по-
ступилася чемпіонці світу.
Раніше Влада Яворська захо-
плювалася іншими єдинобор-
ствами, де досягла висот. Стала 

майстром спорту міжнародного 
класу з універсального бою і май-
стром спорту з кіокушин-карате.
— Єдиноборствами я займаюся 
з дев’яти років. Була чемпіон-
кою Європи з карате, чемпі-
онкою світу і Європи з унібою. 
Після успіхів наших боксерів 
на олімпійських іграх у Лон-
доні, я вирішила зосередитися 
на боксі, а інші єдиноборства 
залишила, — розповідає Влада 
Яворська.

У дебютному бою здолала майстра 
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Áàãàòî íåîá³çíàíèõ ç³ ñïîðòîì 
ëþäåé ââàæàþòü, ùî áîêñ — 
íå æ³íî÷à ñïðàâà. À îñü â³ííèöü-
ê³ ä³â÷àòà äîêàçóþòü ³íøå — ³ 
íà çìàãàííÿõ, ³ ó âóëè÷íèõ êîí-
ôë³êòàõ, êîëè á³éö³âñüê³ íàâè÷êè 
º ïîòð³áíèìè äëÿ ñàìîçàõèñòó.

У ХУЛІГАНІВ НЕМАЄ ШАНСІВ. 
Äëÿ 26-ð³÷íî¿ ÷åìï³îíêè Óêðà-
¿íè ç áîêñó Âëàäëåíè ßâîðñüêî¿ 
ñïîðò º ãîëîâíèì ó æèòò³. ßêùî 
òè íå áóäåø â³ääàâàòèñÿ éîìó 
ïîâí³ñòþ, ñêëàäíî ðîçðàõîâóâà-
òè íà âèñîê³ ðåçóëüòàòè, êàæå 
ä³â÷èíà.

— Áîêñ ðîçâèâàº ëþäèíó 
ô³çè÷íî ³ ïñèõîëîã³÷íî. Öåé 
êîíòàêòíèé âèä ñïîðòó ãîòóº 
äî ñïðàâæíüîãî æèòòÿ, äå ïî-
ñò³éíî äîâîäèòüñÿ ñòèêàòèñÿ ç 
òðóäíîùàìè òà ïðèéìàòè øâèäê³ 
ð³øåííÿ, — êàæå Âëàäà ßâîðñüêà.

Çà ñëîâàìè Âëàäè, áîéîâ³ íà-
âè÷êè í³êîëè íå áóäóòü çàéâèìè, 
îñîáëèâî â íàø áóðåìíèé ÷àñ. 
Âîíè, ïî-ïåðøå, äîïîìàãàþòü 
ïîïåðåäèòè êîíôë³êòí³ ñèòóà-
ö³¿. Ïî-äðóãå, ÿêùî ïîòð³áíî, 

ñïðèÿþòü âèð³øåííþ ñóïåðå÷êè 
³ç çàñòîñóâàííÿì ô³çè÷íî¿ ñèëè.

— Ó ìåíå ç äèòèíñòâà ³ äî ñüî-
ãîäí³ íå ðàç âèíèêàëè ñèòóàö³¿, 
êîëè áóëî íåîáõ³äíî çàñòîñîâóâà-
òè á³éö³âñüê³ íàâè÷êè äëÿ ñàìî-
îáîðîíè. ßê ïðàâèëî, âèõîäèëà 
ïåðåìîæíèöåþ ³ç âóëè÷íèõ á³éîê 
ç ÷îëîâ³êàìè. Ó õóë³ãàíà íåìàº 
æîäíèõ øàíñ³â ïðîòè ïðîôåñ³é-
íîãî á³éöÿ, íåõàé ³ ä³â÷èíè. Âîä-
íî÷àñ çâåðíó óâàãó, ùî ñïðàâæí³ 
ñïîðòñìåíè — ëþäè âèõîâàí³, 
ÿê³ í³êîëè íå ïî÷íóòü ïðîÿâëÿòè 
àãðåñ³þ äî îòî÷óþ÷èõ, — ïðîäî-
âæóº Âëàäà ßâîðñüêà.

СПАРИНГУЮТЬ ПРОТИ ЧОЛО-
ВІКІВ. Òðåíóþòüñÿ ïðîâ³äí³ â³-
ííèöüê³ áîêñåðêè â ñó÷àñíîìó 
çàë³ ÑÊ «Íîêàóò» ðàçîì ç ÷îëî-
â³êàìè, â çàãàëüí³é ãðóï³. Æîäíî¿ 
ð³çíèö³ â òðåíóâàííÿõ ïðåäñòàâ-
íèê³â ð³çíèõ ñòàòåé íåìàº. À îñü 
áî¿ æ³íîê-àìàòîðîê ïðîõîäÿòü 
çà ñâî¿ì ðåãëàìåíòîì: ÷îòèðè 
ðàóíäè ïî äâ³ õâèëèíè êîæåí, 
â òîé ÷àñ ÿê ÷îëîâ³êè çìàãàþòüñÿ 
òðè ðàóíäè ïî òðè õâèëèíè.

— Íà òðåíóâàííÿõ ÿ ïðîâî-
äæó 3-ðàóíäîâ³ ñïàðèíãè ïðîòè 
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 Ó Õàðêîâ³ â³äáóâñÿ ÷åìï³-

îíàò Óêðà¿íè ç ïëàâàííÿ ñåðåä 
þíàê³â 1998–1999 ð. í. Íà äèñ-
òàíö³¿ 100 ìåòð³â â³ëüíèì ñòèëåì 
(ç ðåçóëüòàòîì 52,43 ñåê.) ïåðå-
ì³ã 16-ð³÷íèé ìàéñòåð ñïîðòó 
ç Â³ííèö³ Îëåêñ³é Õíèê³í. Â³í 
âïåâíåíî âèïåðåäèâ ñâîãî îñíî-
âíîãî êîíêóðåíòà Îëåêñàíäðà 
Ìîðîçà (Äí³ïðîäçåðæèíñüê), 
ÿêîìó ðàí³øå ïîñò³éíî ïðîãðà-
âàâ. Îëåêñ³é Õíèê³í âïåðøå ñòàâ 

÷åìï³îíîì êðà¿íè, õî÷à ðàí³øå 
þíàê íåîäíîðàçîâî áóâ ïðèçå-
ðîì âñåóêðà¿íñüêèõ çìàãàíü.

— Ç Îëåêñàíäðîì Ìîðîçîì 
ÿ çìàãàþñÿ âæå ÷îòèðè ðîêè, àëå 
âïåðøå âäàëîñÿ éîãî âèïåðåäè-
òè. Ï³ñëÿ ô³í³øó â³í ñêàçàâ, ùî 
áóâ íå ó ôîðì³ ³ äî íàñòóïíîãî 
çìàãàííÿ çìîæå êðàùå ï³äãîòó-
âàòèñÿ ³ ñïðîáóº âçÿòè ðåâàíø. 
Àëå ³ ÿ íå çáèðàþñÿ ãàÿòè ÷àñ. 
Áàãàòî òðåíóþñÿ — ø³ñòü ðàç³â 
íà òèæäåíü, ùîäíÿ ïî 2,5 ãî-

äèíè. Îêð³ì ñóòî ïëàâàëüíî¿ 
òåõí³êè, çàéìàþñÿ âïðàâàìè 
íà ñèëó, ãíó÷ê³ñòü, ðåàêö³þ 
òîùî. Ïðè÷îìó â ïåðøó ÷åðãó 
ãîòóþñÿ íå äî ÷åðãîâî¿ äóåë³ ç 
Îëåêñàíäðîì Ìîðîçîì, à äî ÷î-
ëîâ³÷îãî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, 
ÿêèé â³äáóäåòüñÿ ó ãðóäí³, — ðîç-
ïîâ³â Îëåêñ³é Õíèê³í.

Îëåêñ³é Õíèê³í º ñèíîì ÷î-
òèðèðàçîâîãî ó÷àñíèêà Îë³ìï³àä 
³ äâîðàçîâîãî ñð³áíîãî îë³ìï³é-
ñüêîãî ïðèçåðà Ïàâëà Õíèê³íà. 

Ó õëîïöÿ îäðàçó äâà òðåíåðè — 
áàòüêî ³ âåòåðàí ñïîðòó Àíàòîë³é 
Êîð÷èíñüêèé.

— Ó Õàðêîâ³ Îëåêñ³é ïðîïëèâ 
íà ñåêóíäó øâèäøå çà íîðìàòèâ 
ìàéñòðà ñïîðòó. Ñèí îñòàíí³ì 
÷àñîì âïåâíåíî ïðîãðåñóº. 
Óñï³øíî éîìó âäàºòüñÿ âàæëè-
âèé ñòàðòîâèé â³äð³çîê çàïëèâ³â. 
Íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè â³í îä-
ðàçó âèéøîâ óïåðåä ³ ñïðîì³ãñÿ 
âòðèìàòè ñâîº ë³äåðñòâî, — ñêà-
çàâ Ïàâëî Õíèê³í.

Олексій Хникін став чемпіоном України

ЖІНКА, В ЯКОЇ КУЛАК ЯК 
МОЛОТ, РВЕТЬСЯ В ЧЕМПІОНИ
Незвично  Боксерки з нашого міста 
здобули дві медалі на чемпіонаті України. 
«Золота» Владлена Яворська виборола 
путівку на чемпіонат світу в Казахстані

õëîïö³â, à íà çáîðàõ çìàãàþñÿ 
âæå çà æ³íî÷èì ðåãëàìåíòîì. 
Á³ëüøå çíà÷åííÿ ìàº íå ñòàòü 
îïîíåíòà, à éîãî ð³âåíü. ßêùî 
â³çàâ³ º çíà÷íî ñèëüí³øèì, â³í 
íå áóäå «âáèâàòè» òåáå ï³ä ÷àñ 
ñïàðèíãó, à ïî÷íå äåùî ï³ääà-
âàòèñÿ ³ äàâàòè «ïðàöþâàòè». 
ª áîêñåðè, ÿê³ ñïàðèíãóþòü ç³ 
ìíîþ â ïîâíó ñèëó, ³íøà ïîëî-
âèíà — äåùî ïîñëàáëåíî, — êàæå 
Âëàäà ßâîðñüêà.

×îëîâ³êè-àìàòîðè íèí³ áîê-
ñóþòü áåç øîëîì³â. À îñü äëÿ 
ä³â÷àò öåé çàõèñíèé àêñåñóàð 
çàëèøèëè.

— Øîëîìè çàõèùàþòü â³ä 
ñèëüíèõ óäàð³â. Äî òîãî æ ä³â÷àòà 
³ á’þòü ñëàáøå, òîìó â³äñîòîê 
íîêàóò³â ³ íîêäàóí³â ó æ³íî÷îìó 
áîêñ³ çíà÷íî íèæ÷å çà ÷îëîâ³-
÷èé, — ðîçïîâ³äàº ²ãîð Ãîðëà÷îâ, 
òðåíåð ÑÊ «Íîêàóò», áàãàòîðà-
çîâèé ÷åìï³îí Óêðà¿íè.

Çà ñëîâàìè ²ãîðÿ Ãîðëà÷îâà, 
â ð³çíèõ áîêñåðñüêèõ êëóáàõ íà-
øîãî ì³ñòà ä³â÷àòà òðåíóþòüñÿ 
ðàçîì ç õëîïöÿìè.

— Áàãàòî çàëåæ³òü â³ä òîãî, 

÷è ãîòîâ³ òðåíåðè ïðèä³ëÿòè ÷àñ 
ïðåäñòàâíèö³ ïðåêðàñíî¿ ñòàò³ òà 
÷è çíàéäåòüñÿ äëÿ íå¿ ïàðà äëÿ 
ñïàðèíãó. Âîäíî÷àñ ãîëîâíå äëÿ 
áîêñåðêè — ö³ëåñïðÿìîâàí³ñòü ³ 
áàæàííÿ çàéìàòèñÿ óëþáëåíèì 
âèäîì ñïîðòó, — êàæå ²ãîð Ãîð-
ëà÷îâ.
АНІ ХУДНУТИ, АНІ ТОВСТІША-
ТИ. Âëàäà, ÿê ÷åìï³îíêà Óêðà¿-
íè, ìàº âåëèê³ øàíñè îòðèìàòè 
ïóò³âêó íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó, ÿêèé 
ïðîõîäèòèìå â Àñòàí³ (Êàçàõ-
ñòàí) ç 19 ïî 27 òðàâíÿ íàñòóï-
íîãî ðîêó. À îñü ïðî Îë³ìï³àäó 
ïîêè äîâîäèòüñÿ ò³ëüêè ìð³ÿòè.

— Ìîÿ âàãîâà êàòåãîð³ÿ º 
íåîë³ìï³éñüêîþ. Ñóñ³äí³ êàòå-
ãîð³¿ 60 ³ 75 êã — îë³ìï³éñüê³. 
Ùîá ïåðåéòè äî íèõ, íåîáõ³äíî 
àáî ñõóäíóòè, àáî íàáðàòè âàãó. 
Íå õîò³ëîñÿ á ðîáèòè àí³ òîãî, 
àí³ ³íøîãî. Íàáèðàòè âàãó — öå 
íåñåðéîçíî. À ñêèäàòè ¿¿, âðàõî-
âóþ÷è ìîþ ðîçâèíåíó ì’ÿçîâó 
ìàñó áóäå äóæå íåïðîñòî. Òîìó 
ìð³þ, ùîá äî ïðîãðàìè Îë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãîð äîäàëè ìîþ âàãîâó êà-
òåãîð³þ, — êàæå Âëàäà ßâîðñüêà.

Раніше 
Влада 
Яворська 
вигравала 
чемпіонати 
Європи 
і світу з 
карате та 
унібою, 
а тепер 
прагне 
досягти 
найвищого 
рівня в боксі
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КІНО

Останній мисливець за відьмами
Фантастичний екшн, 4.11, поч. о 13.50, 21.55
Вартість квитків — від 50 грн
5.11–11.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Монстри на канікулах 2 3D
Анімаційна комедія, 4.11, поч. о 12.15,14.40, 
16.40, 20.15. Вартість квитків — від 50 грн
5.11–11.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Прогулянка висотою
Пригодницько-біографічний фільм
4.11, поч. о 10.15, 11.40, 17.20, 19.30
Вартість квитків — від 40 грн
5.11–11.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Багряний пік
Містичний трилер, 4.11, поч. о 21.55
Вартість квитків — від 60 грн.
5.11–11.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

Паранормальне явище: Примарний світ
Фільм жахів, 4.11, поч. о 10.00, 15.40, 18.30
Вартість квитків — від 45 грн
5.11–11.11, час сеансів — за тел. 52–59–78

100 фільмів за 100 хвилин +2015
Фестиваль екстремального короткого кіно, 5.11, 
поч. о 16.00, 18.00. Вартість квитків — 15 грн

Круті яйця
Анімація, 06–12.11, поч. о 10.00, 12.00, 14.00, 
16.00. Вартість квитків — 15 грн

Фенікс
Фестиваль німецького кіно, 06–12.11, поч. о 18.00
Вартість квитків — 15 грн

Любов
Мелодрама, еротика, 06–12.11, поч. о 20.00
Вартість квитків — 15 грн

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

ВЕЧІРКИ
SKYROOM
м.Вінниця, вул. Пирогова, 47А, ТЦ Ізумруд
0938869393 – резерв столів

«MATERIA»
У п'ятницю, 6 листопада, ексклюзивна вечірка 
«Materia»  у найсильнішому  лаунж-барі Вінниці 
SKYROOM. Резиденти вечора: WESTBOY (Kiev), 
TODOROW (Kiev). Не пропусти вечір якісної 
музики! Початок о 22.00

АМАГАМА
(проспект Юності, 18, тел. 52 -54- 65)
Дискотека по заявках 
6 листопада відбудеться вечірка "Дискотека по 
заявках "! Розважатимуть гостей клубу MAKS 
ADVANCED, PAPA, KENNY! Початок о 22.00.
Для дівчат вхід вільний. 

Н2О
(пр. Космонавтів, 56, тел. 69- 38- 69)
Дівчата зверху
4 листопада, як і кожної середи, на любителів нічного 
гарячого танцполу чекає вечірка «Дівчата зверху». 
Приходь та відривайся на повну! Дівчатам вхід віль-
ний! А також приємний сюрприз -  келих шампансько-
го! Чоловікам  до 24.00 вхід вільний, після   30 грн.

ПЛАНЕТА МОДА- БАР
(вул. Стеценка, 75а, тел. 69 -04 -40)
Вечірка «Inclusive»  
5 листопада, як і кожного четверга, на вечірці 
«Inclusive» безкоштовний бар до 00.00. Вхід до 
00.00 - 50 грн, після вхід - free! Розважатимуть 
гостей клубу МС СухоFF та DJ Madis!

MAFIA
(вул. Козицького, 51. тел. (068)7879270)
«Пиво пій»
4 листопада караоке- клуб запрошує на вечірку 
«Пиво пій». Дві пари будуть змагатись, і поки дівчата 
співають дуетом, хлопці повинні випивати якомога 
більше пива із метрового «стовпа». Початок о 22.00. 
Вхід для дівчат – 39 грн, для хлопців – 49 грн.

ВИСТАВКИ
«Абстрактні форми»
До 11 листопада вінницький Народний клуб 
фотомистецтва «Обрій» запрошує усіх бажаючих 
на виставку художньої фотографії «Абстрактні 
форми». Вхід вільний.

На гостини до подільських
міст та містечок
До 8 листопада в обласному краєзнавчому музеї 
працює виставка «На гостини до подільських міст 
та містечок». Ви зможете побачити елементи побу-
ту, інтер'єр міської квартири, починаючи від кухні, 
їдальні і закінчуючи вітальнею, спальнею.

Виставка ажурної кераміки 
у художньому музеї
До 22 листопада у художньому музеї відкрита пер-
сональна виставка відомої народної майстрині су-
часного декоративно-прикладного мистецтва Тетяни 
Хоменко. Виставка має назву «Ажурна кераміка»! Усі 
роботи, представлені на виставці, авторські! 

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 20 грн

Попелюшка 
Старовинна казка для дітей 
від трьох років 
7.11, поч. о 10.00, 13.00
Надзвичайні казкові пере-
творення, яскраві мрії та 

хвилюючі випробовування, комічні ситуації та 
ліричні сцени чекають на глядачів давно відомої, 
але завжди нової казки про Попелюшку.

Котик та півник 
За мотивами української 
народної казки для дітей 
від трьох років 
8.11, поч. о 10.00, 13.00
Чимало цікавих пригод та випро-

бувань чекало на наших героїв, перш ніж їхня мрія 
збулася. І хоч ми дещо змінили цю казку, незмінним 
залишились в нашій виставі дружба та вірність, 
хоробрість та винахідливість наших героїв, якими 
ви безперечно будете захоплюватись, а ще в нашій 
казці вас очікує багато музики та пісень, які споді-
ваємося вам сподобаються. Цікаво? То ж не гайте 
ні хвилини, поспішайте у чарівний світ казки.

ТЕАТР
Комедія для дорослих 
«Чи є SEX після ЗАГСу?»
30 листопада о 19.00 у Будинку 
офіцерів скандальний Київський 
театр імпровізації «Чорний 
Квадрат» покаже віннича-
нам комедію «Чи є SEX після 

ЗАГСу?». Готуйтеся до найвідвертіших одкровень, 
влучних жартів та любовних діалогів, які потім мож-
на розбирати на цитати. І знайте: після перегляду 
вистав театру «Чорний Квадрат» сексуальне життя 
глядачів докорінно змінюється… Тільки на краще!!!
Квитки — 50–150 грн. Купуйте у Будинку офіцерів і 
театрі.  Безкоштовна доставки квитків: 57–55–55.

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07, 56–20–16)
Вартість квитків — від 20 до 100 грн
Бременські музиканти 
Музична казка про дружбу та любов 
4.11, поч. о 12.00

Медовий місяць, або “Ноїв ковчег”
Музична комедія на дві дії, 5.11, поч. о 18.30

Майська ніч 
Музична комедія на дві дії, 6.11, поч. о 18.30

Шельменко-денщик 
Водевіль на дві дії, 7.11, поч. о 12.00

«ДахаБраха» 16.11 у Вінниці!
16 листопада о 19.00 у театрі 
імені Садовського на концерті 
«ДахаБраха», який організовує 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ», 
вінничан чекає неймовірне 
поєднання автентичної музики із 
сучасним драйвом, магія етно-
хаосу та цілий парад музичних 
інструментів. Свій новий тур 
«ДахаБраха» приурочили до виходу 
шостого альбому «Дорога».
Квитки купуйте на сайті bilet.vn.ua, 
у касах Будинку офіцерів і театру 
ім. Садовського. Безкоштовна 
доставка квитків: (0432)57-55-55.

Гурт «Mad Heads» приїде 23.11
Легенда української рок-музики 
гурт «Mad Heads» їде у Вінницю! 
23 листопада о 19.00 у Будинку 
офіцерів буде справжній рок-н-рол, 
несамовитий драйв, загальне 
шаленство під улюблені хіти і пре-
зентація нового містичного альбому 
«8». Будемо разом танцювати і 
співати «Надія є», «А я на морі», 
«Україна — це ми», «П'ятниця», «Ав-
тобус Буратін» та всі інші хіти «Mad 
Heads». Квитки — 50–250 грн. 
Купуйте у театрі і Будинку офіце-
рів. Безкоштовна доставка квитків 
за телефоном: (0432)57–55–55.

Олексій Большой. 
«Шаркнули по душе»
Всі шанувальники шансону — ра-
дійте! Олексій Большой 26 листо-
пада о 19.00 у Будинку офіцерів 
представить свою нову програму 
«Шаркнули по душе!» Глибокий, 
низький, красивий голос з хри-
пливістю, тонка іронія у текстах, 
енергійна музика і вражаюче вміння 
відчувати залу — Олексія Большо-
го обожнюють жінки і поважають 
чоловіки. Квитки — 50–350 грн. 
Купуйте у театрі і Будинку офіце-
рів. Безкоштовна доставка квитків 
за телефоном: (0432)57–55–55.

Макс Барських 18 листопада 
з шоу «Танцевать!»
Наймодніший співак України Макс 
Барських везе у Вінницю свою нову 
концертну програму «Танцевать!», 
під час якої ви не зможете всидіти 
на місці!  18 листопада о 19.00 у 
Будинку  офіцерів ви почуєте всі 
найкращі хіти, які Макс Барських 
написав за шість років кар’єри, 
та першими зможете оцінити нові 
прем’єри. Квитки – 100-600 грн. 
Купуйте на bilet.vn.ua, у Будинку офі-
церів і театрі. Безкоштовна доставка 
квитків: (0432)57-55-55. Організатор 
– компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Нове шоу Lords of the Sound
15 листопада о 19.00 у Будинку 
офіцерів пройде грандіозний концерт 
симфонічного оркестру «Lords of the 
Sound». Унікальний відеоряд і світло-
ве шоу будуть доповнювати саунд-
треки, що скорили серця мільйонів! 
Квитки – 80-250 грн. Безкоштовна 
доставка за тел.: (0432)57-55-55.

«Маски-Шоу» у Вінниці!
7 листопада о 19.00 у Будинку 
офіцерів Георгій Делієв, Борис 
Барський, Наталя Бузько та інші 
зірки легендарного телепроекту 
«Маски-Шоу» обіцяють усім 
вінничанам феєрверк гумору!
Квитки — 50–240 грн. Безкоштовна 
доставка квитків: (0432)57–55–55.

«Vinnytsia Adolphe Sax Festival 
2015»!
З 6 по 8 листопада у Вінниці 
пройде джазовий фестиваль 
саксофонної музики ім. Адольфа 
Сакса. Організатором фестивалю є 
вінницький саксофоніст Євген По-
пель. Замовляйте квитки: (096) 500 
1017. Вартість квитків від 60 грн.

«Wojtek Fil»
У неділю, 8 листопада, у арт-пабі Beef 
Eater відбудеться концерт польського 
гурту «Wojtek Fil»!
На вас чекає незабутня музична про-
грама! Звучатимуть рок-хіти поль-
ською та англійською мовами!
Початок концерту о 21.00.
Вхід вільний!

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

356204



35 RIA, Ñåðåäà, 4 ëèñòîïàäà 2015

ОВЕН 
Цього тижня ви маєте всі 
шанси стати улюбленцем 
долі, саме час влаштувати 
своє особисте життя. Пора 
переходити на наступний 
етап розвитку стосунків. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ви не хочете задовольнятися 
малим, вам, зрозуміло, по-
трібно все і відразу. Особис-
та чарівність і бездоганний 
смак зіграють свою позитив-
ну роль у здійсненні ваших 
нескромних бажань.

БЛИЗНЮКИ 
Ваше життя стане багатшим 
і цікавішим, якщо ви будете 
активніше спілкуватися з 
новими людьми, відвідувати 
театри, виставки, прем'єри. 
Вихідні постарайтеся провес-
ти разом з коханою людиною.

РАК 
Вас може пробудити 
до життя і активних дій 
раптовий спалах почуттів. 
Однак не варто заради 
нового захоплення рвати 
старі, міцні зв'язки. 

ЛЕВ 
У вас з'явиться шанс змінити 
своє особисте життя. Ви 
зараз вельми привабливі, і 
хтось із колег явно мріє про 
службовий роман з вами. 

ДІВА 
Починаючи з вівторка вас 
можуть очікувати захоплю-
ючі романтичні пригоди. 
У середу і четвер можливі 
події, які надовго вам 
запам'ятаються. 

ТЕРЕЗИ 
Ви можете і повинні довіряти 
коханій людині, вона ваш на-
дійний партнер у будь-яких 
ситуаціях. А всі примари 
минулого і уколи ревнощів 
не повинні вас турбувати. 

СКОРПІОН 
Ви чудово виглядаєте, і пе-
реповнені позитивом. Ваша 
кохана людина порадує вас 
подарунком. У середині 
тижня ви опинитеся у вирі 
пристрастей.

СТРІЛЕЦЬ 
Чим вдаліше складаються 
ваші взаємини з коханою 
людиною, тим менше по-
трібно розповідати про це 
оточуючим. Навіщо вам 
заздрість і плітки? 

КОЗЕРІГ 
Це багатообіцяючий тиж-
день, практично не обтя-
жений ризиком взаємного 
нерозуміння. У вівторок і 
в середу можливе роман-
тичне побачення.

ВОДОЛІЙ 
Не давайте приводу для 
пліток на роботі. Ваше коло 
знайомств розширюється, це 
дає вам шанс зустріти нове 
кохання. 

РИБИ 
У любовних стосунках цього 
тижня у вашої пари все буде 
рівно і не особливо яскраво. 
Однак стабільні і міцні сто-
сунки — це теж не погано.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 4-10 ЛИСТОПАДА

Â²Í ² ÂÎÍÀ

— То, что происходит на пар-
кете, то происходит и в жиз-
ни. То есть если человек 
темпераментный, то и на пар-
кете он будет темпераментным. 
Если он интроверт, весь в себе, 
точно также он будет двигаться. 
Можно посмотреть на челове-

ка, когда он танцует и сказать, 
какой он будет в постели. Но это 
все раскрывается, раскрываясь 
в танце, он раскрывается во всех 
аспектах нашей жизни, особенно 
в интимной. Мы, к сожалению, 
очень скованные, сильно зави-
сим от общественного мнения, 
что о нас подумают, если я буду 
вести себя так, а что обо мне ска-
жут, если я буду двигаться так… 
Если, например, взять испан-
цев, то они все эмоциональны, 
открыты и темпераментны, может 
быть, потому что все с младых лет 
танцуют — к примеру, аргентин-
ское танго.

Комментарий эксперта

Òàòüÿíà 
×èñòÿêîâà

õîðåîãðàô, 
ðóêîâîäèòåëü 
òàíöåâàëüíîé 

ñòóäèè 
«Áîëåðî»

ЛУЧШАЯ УВЕРЕННОСТЬ
Обучение танцам повышает вашу уверенность 
на танцполе и за его пределами. Смелее ис-
пользуйте свои шаги, чтобы проводить вашего 
партнера от танцевальной дорожки к более 
частной территории.

ЛУЧШЕ В ПОСТЕЛИ
Это само собой разумеется. Наблюдение 
за умением партнера двигаться на танцеваль-
ной дорожке является подсознательно очень 
сексуальным индикатором того, как хорош он 
будет под одеялом.

ЛУЧШИЕ НАВЫКИ ИМПРОВИЗАЦИИ
Иногда дела идут не так, как надо. И это также 
применительно к постели. Умение танцевать 
учит вас импровизировать и подсознательно 
думать о своих движениях. Танцоры умеют 
преобразовывать нелепые любовные и им-
провизируют новые сценарии развития. Или 
позиций. Или местоположений. Или…

ЛУЧШИЙ ТВОРЧЕСКИЙ ПОТЕНЦИАЛ
Частая жалоба среди не танцующих пар — 
скука и обыденность в спальне. То же самое 
место, то же самое положение… Танцоры 
знают, как сломать монотонность, потому 
что они вынуждены использовать более 
разнообразные функции мозга — которые от-
вечают за артистическую, творческую стороны 
головного мозга.

ЛУЧШИЙ РИТМ
Постоянное поддержание музыкального ритма 
в танце приводит к лучшей способности сохра-
нять важный заданный ритм. Женщины ценят 
мужчин, которые могут держать постоянный 
ритм, который приводит к большому… хорошо, 
вы знаете.

ЛУЧШАЯ СТОЙКОСТЬ
Отдышка? Нет, если вы регулярно танцуете, 
то кардионагрузка от танца резко повышает 
вашу выносливость. Это объясняет то, почему 
танцоры всегда дольше “остаются эффектив-
ными” нежели среднестатистический человек.

ЛУЧШЕ ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ЭНЕРГИЯ
Танец производит эндорфины (гормоны 
счастья) в вашем теле, которое является 
одним из химикатов вашего тела, заставляя 
вас чувствовать себя более положительным, 
расслабленным, и вообще более счастливым. 
Уверенный позитивный человек всегда — на-
расхват. Никто не хочет сварливого приятеля.

ЛУЧШИЕ ДРУЗЬЯ
Наконец-то, важно знать, что быть лучшим 
любовником является не единственным 
преимуществом занятий танцами. Также они 
влияют на построение дружественных дове-
рительных отношений в обществе. Обучение 
танцам учит вас тому, как слушать, уважать, 
любить и ценить себя и других.

359131

Ïî ìîëîäîñòè ÿ èìåëà î÷åíü 
ìíîãî êîìïëåêñîâ, î÷åíü áîÿ-
ëàñü íå ïîíðàâèòüñÿ, è ñ ïåðâûì 
ìóæ÷èíîé ñèìóëèðîâàëà îðãàçì. 
Î ñâîåì ïåðâîì ðàçå ÿ âîîáùå 
äî ñèõ ïîð âñïîìèíàþ ñ ñîäðî-
ãàíèåì. Åñëè áû íå ñâàëèâøàÿ-
ñÿ ìíå íà ãîëîâó âëþáëåííîñòü, 
â áóêâàëüíîì ñìûñëå «êëèí, âû-
áèâøèé êëèí» â ëèöå îòêðûòîãî, 
äîáðîãî è ëþáÿùåãî ìóæ÷èíû, 
ÿ áû, íàâåðíîå, îñòàëàñü áû íà-
äîëãî ôðèãèäíîé è çàæàòîé.

Ìîé ïåðâûé ìóæ÷èíà â ïîñòå-
ëè âûñòóïàë, êàê àêòåð íà ñöåíå, 
à ìîÿ ðîëü â ýòîì äåéñòâå ìíå 
îñòàëàñü íåïîíÿòíîé äî ñèõ ïîð. 
Òàê âîò, ìåíÿ, àáñîëþòíî óíè÷-
òîæåííóþ ýòèì ïåðâûì ðàçîì 
è ýòèì ïåðâûì ÷óâñòâîì ê ñòàð-
øåìó ìóæ÷èíå, âìåñòå ñ êîòî-
ðûì ïðèøëî îñîçíàííîå æåëàíèå 
ñòàòü æåíùèíîé, áóêâàëüíî ñïàñ 
è ðàñòîïèë ýòîò âòîðîé ìóæ÷èíà, 
êîòîðîãî ÿ, â îáùåì-òî, ñ÷èòàþ 
ïåðâûì. Ïîòîìó ÷òî èìåííî 
ñ íèì ÿ ïðîñíóëàñü è ðàñêðû-
ëàñü êàê æåíùèíà. ß îòäàëàñü åìó 
âñÿ, êàê åñòü, áåç âñÿêèõ ïðèêðàñ, 
óæèìîê, ôëèðòîâ, ñòðîåíèÿ ãëà-
çîê, ïåíüþàðîâ… Îòêðûëàñü, äî-
âåðèëàñü è îí ýòî ïðèíÿë ñ áëàãî-
äàðíîñòüþ è îòäàë âñå, ÷òî ñìîã.

Èìåííî ñ íèì ÿ îùóòèëà — 
íî ïîêà åùå íå ïîíÿëà óìîì — 
÷òî â ïîñòåëè âàæíî íå òî, ÷òî òû 
óìååøü äåëàòü, à êàê òû îòäàåøüñÿ.

Åñëè òû â êðîâàòè èãðàåøü 
ðîëü, êàê íà ñöåíå, îæèäàåøü 
îäîáðåíèÿ çðèòåëåé è êðèêîâ 
«áðàâî» — äîëãî òû â ýòîé ïî-
ñòåëè íå çàäåðæèøüñÿ, êàêèå áû 
÷óäåñà-òðþêè-ôîêóñû òû íè âû-
ïîëíÿëà. Ïîòîìó ÷òî òåõíèêà áåç 

äóøè áûñòðî ïðèåäàåòñÿ.
Âïîñëåäñòâèè ÿ ïåðåèãðàëà 

äîñòàòî÷íî ðîëåé è íàòÿãèâàëà 
íà ñåáÿ ðàçíûå «øêóðêè».

Íå çíàþ óæ, êàêèì ìåñòîì, 
íî ÿ ÷óâñòâîâàëà, ÷òî íóæíî 
äàííîìó êîíêðåòíîìó ìóæ÷èíå 
è èãðàëà ñîîòâåòñòâóþùóþ ðîëü — 
áóäü ýòî äåâî÷êà-øàëóíüÿ, èëè 
ñòåðâà, èëè ðàçâðàòíèöà. Ìóæ-
÷èíå âñå íðàâèëîñü, íî ñî âðåìå-
íåì ìîÿ «øêóðêà» íà÷èíàëà ìíå 
æóòêî æàòü è áûòü òåñíîé, ìîå 
«ß», ãîðàçäî áîëåå ìíîãîãðàííîå, 
÷åì êàêàÿ-òî îäíà óçêî-ðàìî÷íàÿ 
ðîëü, íà÷èíàëî âûëåçàòü îòîâñþäó 
è «øêóðêà» òðåùàëà ïî øâàì.

Òîãäà ÿ ïðîñòî ïðîâîöèðîâàëà 
êîíôëèêò, ðàññòàâàëàñü ñ ìóæ÷è-
íîé è âçäûõàëà ñâîáîäíî.

È òîãäà ÿ — óæå óìîì — íà÷àëà 
ïîíèìàòü, ÷òî ïîïûòêè ÷òî-òî 
èãðàòü, êîìó-òî óãîäèòü è ïðÿ-
òàòü ñâîå íàñòîÿùåå «ß» — ýòî 
ïóòü, âåäóùèé â òóïèê.

Äà, ÿ ðåàëèçîâûâàëà è ñâîè 
ôàíòàçèè òîæå, è ñâîè æåëàíèÿ, 
íî — ÿ ïðÿòàëàñü, ÿ áîÿëàñü, ÷òî 
ÿ — íàñòîÿùàÿ — íå ïîíðàâëþñü, 
íå áóäó òàê èíòåðåñíà.

È êàê-òî âñå ðàçîì ñòàëî 
íåíóæíûì è íåèíòåðåñíûì, êîã-
äà ÿ âñòðåòèëà ñâîåãî ìóæ÷èíó. 
Åìó áûëà íóæíà ÿ — èìåííî ÿ, 
äî ñàìîé ïîñëåäíåé êëåòî÷êè.

Áåçóñëîâíî, èãðû, ôàíòàçèè 
è êàêîå-òî îñîáåííîå áåëüå 
èíîãäà ïðèâåòñòâóþòñÿ, íî ýòî 
ëèøü íå áîëåå, ÷åì îäèí èç ìíî-
ãèõ äåñåðòîâ íà ïèðó èç óæàñíî 
âêóñíûõ îñíîâíûõ áëþä, êîòîðûå 
åøü â ïåðâóþ î÷åðåäü è õî÷åøü 
åùå, à êîãäà ãîëîäåí, äóìàåøü 
èìåííî î íèõ, à íå î äåñåðòå.

ТАНЕЦ — ЭТО 
ВЕРТИКАЛЬНЫЙ СЕКС 
Потанцуем?  Помните фразу: «Танец — это 
как секс, но ты не смущаешься, а получаешь 
удовольствие от подсматривающих». 
Но можно перефразировать — если вы 
хотите слиться в сексе, начните с танца

Òàê âîò, èìåííî ñ ýòèì ìóæ÷è-
íîé ÿ ïîíÿëà — è óìîì, è ñåðä-
öåì — ÷òî âàæíî íå òî, êàêèìè 
òåõíè÷åñêèìè ïðèåìàìè òû îâëà-
äåëà, à òî, êàê èìåííî òû áåðåøü 
è îòäàåøü ñàìà, æäåøü ëè òû, 
÷òî ìóæ÷èíà ñäåëàåò âñþ ðàáîòó, 
èëè íàñòðîèøüñÿ íà åãî âîëíó, 
ïîñòàðàåøüñÿ ïî÷óâñòâîâàòü åãî 
ðèòì, åãî äûõàíèå, åãî äâèæåíèå, 
ñëèòüñÿ ñ íèì è ñòàòü åäèíûì 
öåëûì, äûøàòü âìåñòå, ëîâèòü 
åãî èìïóëüñ è îòâå÷àòü íà íåãî 
ñâîèì òåïëîì, ýíåðãèåé, ñìîòðåòü 
åìó â ãëàçà, ïðîâàëèâàòüñÿ â íèõ, 
óëåòàòü âìåñòå.

Âîò ýòî åäèíåíèå, ñëèÿíèå, 
ýòîò òàíåö ìóæ÷èíà îöåíèò, çà-
ïîìíèò è çàõî÷åò ïîâòîðèòü.

Âîîáùå, ñðàâíåíèå ñ òàíöåì äëÿ 
ìåíÿ íå ñëó÷àéíî, à ãëóáîêî îñîç-
íàííî. Èìåííî çàíÿòèÿ òàíöàìè 
ïîìîãëè ìíå ìíîãîå ïîíÿòü. Òàí-
öû äëÿ ìåíÿ — çàíÿòèå åäâà ëè 
íå áîëåå èíòèìíîå, ÷åì ñåêñ.

Ïîñêîëüêó ÿ âûÿñíèëà, ÷òî 
âàæíî íå òîëüêî óìåòü ñëûøàòü 
èìïóëüñ ïàðòíåðà, íî è òàíöåâàòü 

ñàìîé, à ñàìà ÿ îáîæàþ ñîëî-òàí-
öåâàíèå — áåçóñëîâíî, â ìîåé ñåê-
ñóàëüíîé æèçíè ìíîãî äåéñòâèé 
è äâèæåíèé, èñõîäÿùèõ îò ìåíÿ. 
Äëÿ ñåáÿ ïîíÿëà è ïðî÷óâñòâîâà-
ëà, ÷òî ñåêñ, êàê è òàíåö — ýòî 
íå ïðîñòî íàáîð òåëîäâèæåíèé, 
ñèíõðîííî âûïîëíÿåìûé äâóìÿ 
ïàðòíåðàìè. Ýòî — âçàèìîäåé-
ñòâèå, äóýò, ñëèÿíèå, îáìåí èì-
ïóëüñàìè, ýòî — ãëàçà â ãëàçà, äû-
õàíèå â îäíîì ðèòìå, ýòî ëîâèòü 
äâèæåíèå è ïðîäîëæàòü åãî, ýòî 
óìåíèå áûòü îòêðûòûì è ãîòîâ-
íîñòü èìïðîâèçèðîâàòü.

Ïðî÷ü ñòðàõè. Èìïðîâèçà-
öèÿ — ýòî îòêðûòîñòü áóäóùåìó, 
êàê ãîâîðèò îäèí ãóðó òàíöåâàëü-
íîé òåðàïèè.

×òîáû áûòü îòêðûòûì, íàäî 
äîâåðèòüñÿ è äîâåðÿòü, íàäî 
ðàññëàáèòüñÿ è óáðàòü íåíóæíûå 
ìûñëè, ñòðàõè è êîìïëåêñû. Áûòü 
çäåñü è ñåé÷àñ. Äàâàòü è áðàòü.

È — îòäàâàòüñÿ ñ äóøîé! Òîãäà 
âàø ïàðòíåð îáÿçàòåëüíî çàõî÷åò 
ïðèãëàñèòü âàñ íà ñëåäóþùèé 
òàíåö.

ТАНЦОРЫ ЛУЧШИЕ 
ЛЮБОВНИКИ 
Доказано: занятия танцами 
улучшают любовную 
жизнь. “Если вы хотите 
улучшить вашу любовную 
сторону жизни, то обучение 
танцам — это один из самых 
достоверных способов 
привлечь к себе внимание 
противоположного пола”, — 
говорит Шон Бифилд, 
ведущий эксперт-инструктор 
танца для взрослых
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36 RIA, 
Ñåðåäà, 4 ëèñòîïàäà 2015

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2015» ГОРОСКОП
ОВЕН 
Вскоре вам могут предло-
жить перспективное дело, 
в которое необходимо вло-
жить определенные ресурсы.

ТЕЛЕЦ 
Постарайтесь почаще вы-
бираться в гости, дома вам 
будет скучновато. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы сможете повысить 
свой авторитет на работе 
и в дружеской компании. 

РАК 
Многие ваши честолю-
бивые замыслы могут 
воплотиться в жизнь. 

ЛЕВ 
Неделя будет полна раз-
нообразными событиями, 
скучать не придется. 

ДЕВА 
Прекрасное время для 
интеллектуального труда 
и творческих проектов. 

ВЕСЫ 
Жизнь это праздник. На 
этой неделе вас ожидает 
много приятных событий.

СКОРПИОН 
Вы окажетесь в водовороте 
страстей и романтических 
переживаний.

СТРЕЛЕЦ 
В выходные звезды совету-
ют навестить родственников 
вашей второй половинки.

КОЗЕРОГ 
Следите за своей речью, 
иначе может возникнуть 
конфликтная ситуация.

ВОДОЛЕЙ 
Ваш круг знакомств расши-
ряется, это дает вам шанс 
встретить новую любовь. 

РЫБЫ 
На этой неделе можете рас-
слабиться. Но не забывайте 
про дела и друзей.
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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»–2015 і безкоштовну 
професійну фотосесію від 
фотографа Ольги Савюк у 
фотостудії доброго фотографа 
отримають найвродливіші 
учасниці.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2015» НА:

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)

ЗАЧІСКА ВІД
 Лілії Татарчук
(093)225 54 17 

ФОТОСЕСІЯ ВІДД

358582

359226

Найгарніші дівчата 
їздять з «Бліц таксі»
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Найгарніші дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

358333

Ірина, 18 років
Комунікабельна, 
цілеспрямована, 
наполеглива, інколи 
замріяна. Завжди ставлю 
високі цілі в житті, і 
впевнено крокую до них. 
В майбутньому планую 
пов'язати своє життя з 
модельним бізнесом


