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 «Вінниця біжить». Загальноміський забіг другий рік поспіль об'єднав близько п'яти тисяч людей, 
які з ентузіазмом відгукнулися на заклик випробувати себе і відчути спортивний азарт с.4-5
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До речі, у перших рядах — майбутній переможець Сергій РибакДо речі, у перших рядах — майбутній переможець Сергій Рибак
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Потяг, про який йде мова, про-
ходить через райцентри Немирів 
і Гайсин нашої області, а також 
Гайворон (Кіровоградської) 
та Христинівка (Черкаської). 
Він настільки популярний, що 
його пасажири навіть створили 
групу ВКонтакті — «Поїзд Вінни-
ця-Гайворон» (goo.gl/HLbkTj). 
Організувалися для того, щоб 
відновити цей маршрут. У свій 

час залізниця закрила його як 
нерентабельний. За наполя-
ганням пасажирів, поїзд знову 
став курсувати наприкінці ми-
нулого року. У перший, після 
відновлення, рейс він вирушив 
з Вінниці 13 грудня 2015 року. З 
нашого міста він відправляється 
два дні на тиждень — у понеді-
лок і п’ятницю. З Христинівки — 
у четвер та неділю.

Завжди багато стоячих пасажирів 

ÍÎÂÈÍÈ

Зміни, що 
стосуються всіх 

Õîò³ëîñÿ á ïîãîâîðèòè ïðî 
âèõîâàííÿ íàøî¿ ìîëîä³, ä³òåé. 
Ïðî çì³íè íà êðàùå òà âèõ³ä 
³ç ñüîãîäí³øíüî¿ ïîë³òè÷íî¿ 
òà åêîíîì³÷íî¿ êðèçè ìîæíà 
äèñêóòóâàòè äîâãî, àëå, íà ìîþ 
äóìêó, âàæëèâî ðîçïî÷àòè ç 
ñåáå. Ââàæàþ, ùî êðàùå òèñÿ÷³ 
ñë³â — îäèí â÷èíîê.

Äàâàéòå çóïèíèìî íàøó óâà-
ãó íà ñòàâëåíí³ ìîëîä³ äî ñòàð-
øèõ. Ñüîãîäí³øíº ïîêîë³ííÿ 
çàáóëî, ùî òàêå ïîâàãà äî òèõ, 
õòî ìóäð³øèé òà äîñâ³ä÷åí³øèé, 
à ñàìå: â øêîëàõ òà ñïîðòèâíèõ 
ñåêö³ÿõ íàñòàíîâè â÷èòåë³â òà 
òðåíåð³â íå º îð³ºíòèðîì äëÿ 
ïîâåä³íêè ìîëîäèõ. Àáî æ 
ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³ äî-
âîë³ ÷àñòî ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè 
êàðòèíó: ñèäÿ÷³ ì³ñöÿ çàéíÿò³ 
õëîïöÿìè, à ñòàðåíüê³é áàáóñ³ 
àáî âàã³òí³é æ³íö³ í³õòî íå ïî-
ñòóïèòüñÿ ì³ñöåì.

Öÿ íåïîâàãà ñïðÿìîâàíà 
íå ò³ëüêè íà ñòàðøèõ. Âè-
¿äüòå íà âèõ³äí³ çà ì³ñòî, ³ ³ç 
ñòîïðîöåíòíîþ â³ðîã³äí³ñòþ 
ïîáà÷èòå íåïðèáðàí³ ì³ñöÿ 
â³äïî÷èíêó. Ñêëàäàºòüñÿ òàêå 
âðàæåííÿ, ùî ëþäè ïðèéøëè 
ñþäè îñòàíí³é ðàç. Í³êîìó 
íåìàº ä³ëà äî òîãî, ùî íàñòóï-
íîãî ðàçó â³í ïðèéäå íà öå æ 
ì³ñöå ³ áóäå ñèä³òè ó âëàñíîìó 
ñì³òò³ — ³ öå ÿ çàðàç íå ò³ëüêè 
ïðî ïðèðîäó.

Òîìó äàâàéòå áóäåìî ç ïîâà-
ãîþ ñòàâèòèñÿ îäèí äî îäíîãî, 
äî íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà 
òà ñóñï³ëüñòâà — ÿê ó ö³ëîìó, 
òàê ³ äî êîæíîãî çîêðåìà. Çì³-
íè ïîòð³áíî ïî÷èíàòè ç ñåáå, 
³ç ñâîº¿ ðîäèíè, ³ç ñâî¿õ ä³òåé, 
ÿêèõ òðåáà ïðèâ÷àòè çìàëå÷êó 
äî ïîâàãè, ñâ³äîìîñò³ òà â³ä-
ïîâ³äàëüíîñò³ çà ñâî¿ â÷èíêè. 
ß âïåâíåíèé, ùî ìè çáóäóº-
ìî ñèëüíå ô³çè÷íî òà äóõîâíî 
ñóñï³ëüñòâî ò³ëüêè òàê, ò³ëüêè 
ïî÷èíàþ÷è ³ç ñåáå.

ДУМКА

ПРОФЕСІЙНИЙ БОКСЕР

Роман Роман 
ГОЛОВАЩЕНКОГОЛОВАЩЕНКО

АЛІНА НОВІНЮК (29), КЕРІВНИК 
ШКОЛИ ОЛІМПІЙСЬКОГО 
ТХЕКВОНДО:

— Марафон для двох людей? 
Напевно, більше не побіжить 
таку дістанцію.Можливо, 
якщо провести напівмарафон 
(21 км) або 10-кілометровий 
забіг, то буде масовість.

РУСЛАН КОБЯЛКО (27), ФІТНЕС-
ТРЕНЕР:
— На таку дистанцію загалом 
бігтимуть тільки спортсмени. 
Сіті-марафон потребує підго-
товки. Тому краще провести 
в рамках марафону ще й де-
сятикілометровий забіг, як це 
роблять у Нью-Йорку.

ТЕТЯНА ЧИСТЯКОВА (39), 
ХУДОЖНІЙ КЕРІВНИК СТУДІЇ 
ТАНЦЮ “БОЛЕРО”:

— Одразу без фізічної підго-
товки це нереально. Може 
людям треба, наприклад, ко-
жен день бігати по 2 км, тре-
нуватись. А наступного року 
можна зазіхати на марафон.

ВІТАЛІЙ БЄЛОВ (30), ПСИХОЛОГ, 
ТРЕНЕР:
— Абсолютно реально. Най-
головніше — хороша орга-
нізація і медичний супровід 
заходу. Ще можна додати 
більш короткі дистанції, 
в яких могли б взяти участь 
спортсмени-любителі.

СНІЖАНА ЧУБЕНКО (42), 
АДВОКАТ:
— Якщо на увазі маються 
спортсмени — тоді реаль-
но. Якщо ж захід масовий, 
то він має бути розрахований 
на звичайних громадян, для 
яких 42 км — величенька від-
стань, навіть на велосипеді.

ВІТАЛІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ (33), 
ГОЛОВА ГО “РЕВІЗІЯ ВЛАДИ”:
— В принципі, це можливо, 
тільки хто буде в ньому брати 
участь? З огляду на фізичну 
підготовку, у Вінниці не бага-
то кандидатів. Довжина міста 
14 кілометрів, і якщо рухатися 
по петлі, то може вийти.

RIA ЗАПИТАЛА ЕКСПЕРТІВ Сіті-марафон у Вінниці на 42 кілометри. Як думаєте, це реально?

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïàñàæèð³â âè-
ñàäèëè ç âàãîí³â 
íà ñüîìîìó ê³ëî-
ìåòð³ ï³ñëÿ ñòàíö³¿ 

Ðàéãîðîä. Í³õòî ç íèõ íå ïî-
ñòðàæäàâ, â³ä òðüîõ âàãîí³â (ç 
÷îòèðüîõ) çàëèøèëèñÿ ìåòàëåâ³ 
«ñêåëåòè».

Ïðî îõîïëåíèé âîãíåì ïî¿çä 
(goo.gl/j5lwb6) ïîâ³äîìèâ îäèí ç 
÷èòà÷³â ãàçåòè, ÿêèé ó öåé ÷àñ 
çíàõîäèâñÿ íà áåðåç³ Ï³âäåííîãî 
Áóãó, ó ì³ñö³, ùî ïîðó÷ ç êîë³ºþ. 
Æóðíàë³ñò, ÿêèé ïîáóâàâ íà ì³ñ-
ö³ ïîä³¿ î ï³â íà äåâ’ÿòó âå÷îðà, 
ñï³ëêóâàâñÿ ç ðÿòóâàëüíèêàìè ç 
Ãàéñèíà. Îñü ùî ðîçïîâ³â êåð³â-
íèê êàðàóëó Âîëîäèìèð Ðîìàíîâ.

— Íàì íå îäðàçó âäàëîñÿ äî-
áðàòèñÿ äî ì³ñöÿ ïîæåæ³, — êàæå 
ïàí Âîëîäèìèð. — Ì³ñöåâ³ñòü 
òàêà, ùî íå ï³ä’¿õàòè, — ç îäíîãî 
áîêó êðóòèé êàì’ÿíèñòèé áåðåã, 
ç ³íøîãî — ð³÷êà. Âàãîí, ÿêèé 
ìè ãàñèëè, ï³äòÿãíóëè äî ñåëà 

Ñåìåíêè. Òóò êîë³ÿ ïðîõîäèòü 
ï³ä ìîñòîì. Ïîæåæíó ìàøèíó 
çóïèíèëè íà ìîñòó, ðóêàâà êè-
íóëè âíèç ³ òàì óæå ïðàöþâà-
ëè. Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ãàñèòè ïîæåæó äîâåëîñÿ ìàéæå 
äâ³ ãîäèíè. Îäíàê âðÿòóâàòè 
âàãîííó «íà÷èíêó» íå âäàëîñÿ. 
Â³ä âàãîíà çàëèøèâñÿ ò³ëüêè ìå-
òàëåâèé «ñêåëåò». Òðîõè äàë³, 
ó íàïðÿìêó ñòàíö³¿ Ðàéãîðîä, 
ñòîÿëè ùå äâà çíèùåí³ âîãíåì 
âàãîíè.

— Ëþäåé âèñàäèëè íà ñüîìîìó 
ê³ëîìåòð³, — ðîçïîâ³â ì³ñöåâèé 
æèòåëü Àíàòîë³é Ãâàëòþê. — Ñòà-
ëîñÿ öå òîä³, êîëè ïî¿çä ïðî¿õàâ 
ñòàíö³þ Ðàéãîðîä. Ëþäè ç êðè-
êàìè ïîêèíóëè âàãîíè, ìàøèí³ñò 
ïî÷àâ ðóõàòèñÿ ó çâîðîòíîìó íà-
ïðÿìêó. Ìàáóòü, õîò³â äîòÿãíóòè 
äî ñòàíö³¿, áî òàì á³ëüøå ìîæ-
ëèâîñòåé çàãàñèòè âîãîíü. Àëå 
º äðóãèé á³ê ìåäàë³ — òóäè ïî-
æåæíèì ìàøèíàì íå äîáðàòèñÿ. 
Ñëîâîì, äî ñòàíö³¿ íå äîòÿãíóâ, 
çãîð³ëè âàãîíè íà êîë³¿ ì³æ Ñå-
ìåíêàìè ³ Ðàéãîðîäîì.

ПОЇЗД ВІННИЦЯ-ГАЙВОРОН 
ГАСИЛИ МАЙЖЕ ДВІ ГОДИНИ
Надзвичайне  Три вагони поїзда 
Вінниця-Гайврон-Христинівка згоріли 
вщент на маршруті, пасажирам вдалося 
врятуватися. Пожежа виникла ввечері 
20 травня під Немировом

Ïðèñóòí³é íà ì³ñö³ ïîä³¿ ïî-
ì³÷íèê íà÷àëüíèêà Äåðæñëóæáè ç 
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é â îáëàñò³ 
Îëåêñàíäð Êóòîâèé ï³äòâåðäèâ 
ôàêò ïðî â³äñóòí³ñòü ïîñòðàæäà-
ëèõ. Çà éîãî ñëîâàìè, ðÿòóâàëü-
íèêè â÷àñíî ïðèáóëè íà ì³ñöå, 
àëå ïðèñòóïèòè äî ðîáîòè çàâà-
äèëè îáñòàâèíè. Íå áóëî ìîæëè-
âîñò³ äîáðàòèñÿ äî âîãíþ.

ßê ³ ÷èì äîáèðàëèñÿ ïàñà-
æèðè? Ãîëîâà Íåìèð³âñüêî¿ 
ðàéäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Þð³é Ïî-
ãîðåëþê òàê â³äïîâ³â íà öå ïè-
òàííÿ: «×àñòèíó ëþäåé ðîçâåçëè 
àâòîáóñîì äî ðîäè÷³â, á³ëüø³ñòü 
ïðîäîâæèëà äîáèðàòèñÿ äî ì³ñöÿ 
ïðèçíà÷åííÿ âàãîíîì, íàäàíèì 
çàë³çíè÷íèêàìè». Ïðåäñòàâíèêè 
Îäåñüêî¿ çàë³çíèö³ êàòåãîðè÷íî 
â³äìîâèëèñÿ áóäü-ùî êîìåíòóâà-

òè. ×åðãîâà íà ñòàíö³¿ Ðàéãîðîä 
ïàí³ Ëþäìèëà (ïð³çâèùå íå ñòàëà 
íàçèâàòè) ïîÿñíèëà, ùî âîíà çà-
ñòóïèëà íà ÷åðãóâàííÿ ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ñòàëàñÿ ïîæåæà. Óòî÷íèëà, ùî 
íà äàíîìó â³äð³çêó äîðîãè êóðñóº 
ò³ëüêè öåé ïîòÿã. Òîìó ïåðåøêîä 
äëÿ ðóõó çàëèøåí³ íà êîë³ÿõ çãî-
ð³ë³ âàãîíè íå áóäóòü ñòâîðþâà-
òè. Íà ñàéò³ Îäåñüêî¿ çàë³çíèö³ 
ó ñóáîòó ó ïåðø³é ïîëîâèí³ äíÿ 
íå áóëî ³íôîðìàö³¿ ïðî çàãîðàííÿ 
ïîòÿãà.

Пасажирів поїзда висадили. Як відомо з соцмереж, 
їм довелося чекати близько двох годин, поки за ними 
приїхав тепловоз з одним вагоном 

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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ÐÓÕÀªÌÎ Â²ÍÍÈÖÞ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (068)8390267 

“Â³ííèöÿ á³-
æèòü” — àêö³ÿ, 
ìåòà ÿêî¿ çâåðíóòè 

óâàãó ëþäåé íà çàíÿòòÿ ñïîðòîì. 
Ìàñîâèé çàá³ã ó öåíòð³ ì³ñòà ñòàâ 
ñïðàâæí³ì ñâÿòîì — ³ çà ê³ëüê³ñ-
òþ ó÷àñíèê³â, ³ çà àòìîñôåðîþ 
ñàìîãî çàõîäó.

Ó öüîìó ðîö³ Â³ííèöÿ á³æèòü 
âæå âäðóãå. Íàãàäàºìî, òðîõè 
á³ëüøå ðîêó òîìó RIA ³í³ö³þâàëà 
ãðîìàäñüêó êàìïàí³þ çà ô³çè÷íó 
àêòèâí³ñòü “Ðóõàºìî Â³ííèöþ”, â 
ðàìêàõ ÿêî¿ ³ ïðîâîäÿòüñÿ âóëè÷-
í³ çàá³ãè. Ó ä³éñòâ³ âçÿëè ó÷àñòü 
äî ï’ÿòè òèñÿ÷ ëþäåé.

ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ. Íà Ìàé-
äàí³ Íåçàëåæíîñò³ 22 òðàâíÿ 
ëþäè ïî÷àëè çáèðàòèñÿ çà ê³ëüêà 
ãîäèí äî ïî÷àòêó ïðîá³ãó. 

Íàéá³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ 
êîðèñòóâàëàñÿ äèñòàíö³ÿ îäèí 
ê³ëîìåòð. Ñòàðòîâ³ íîìåðè áðà-
ëè ³ ä³òè, ³ ë³òí³ ëþäè, ÷îëîâ³-
êè òà æ³íêè. Áàæàþ÷èõ çäîëàòè 
òðèê³ëîìåòðîâó äèñòàíö³þ áóëî 
òðîõè ìåíøå.

Á³ãóíè ç íåòåðï³ííÿì ÷åêàëè 
ïî÷àòêó “ìàðàôîíó”. Äåÿê³ ó÷àñ-
íèêè òóò æå ä³ëèëèñÿ âðàæåí-
íÿìè ç äðóçÿìè ÷åðåç ñîö³àëüí³ 
ìåðåæ³. Ìàðèíà Ãàâðèëþê ïèøå:

“Íà ïåðåìîãó ÿ íå î÷³êóþ, áî 
ãîëîâíå íå ïåðåìîãà, à ó÷àñòü, — 
ïèøå âîíà. — ß ñïîä³âàþñü íà ìîðå 
ïîçèòèâó. Äî ðå÷³, ñüîãîäí³ ó ìîº¿ 
ìàìè äåíü íàðîäæåííÿ, òîìó öåé 
çàá³ã ÿ ïðèñâÿ÷óþ ñàìå ¿é”.

Áàðâ äîäàâàëè ÿñêðàâ³ óêðà-
¿íñüê³ ïðàïîðè, ÿê³ ïðèíåñëè ³ç 

ñîáîþ ó÷àñíèêè àêö³¿. 
Àíäð³é Ùåðáàöüêèé ç ãðî-

ìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ äëÿ ëþäåé 
ç îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè 
"Ãàðìîí³ÿ" ñòàâ ó÷àñíèêîì àê-
ö³¿ "Â³ííèöÿ á³æèòü". Â³í âèáðàâ 
ìàêñèìàëüíó äèñòàíö³þ — íà òðè 
ê³ëîìåòðè. Éîãî ñïîðòèâíà êî-
ëÿñêà — ñàìîðîáíà: êîíñòðóêö³þ 
ïðèäóìàâ ñàì. Ôàêòè÷íî — öå 
âåëîñèïåä ç ðó÷íèì ïðèâîäîì.

НА СТАРТ! Î ÷åòâåðò³é ãîäèí³ äíÿ 
ïðîëóíàâ ñèãíàë ñòàðòó.

Óñüîãî äèñòàíö³é áóëî äâ³. Ïåð-
øà — îäèí ê³ëîìåòð. Öå ñèìâî-
ë³÷íà äèñòàíö³ÿ, íà ÿê³é ó÷àñíè-
êè íå çìàãàëèñÿ îäèí ç îäíèì, 
à ñïîâíà íàñîëîäèëèñÿ çàá³ãîì. 
Âîíà ïî÷èíàëàñÿ â³ä ïëîù³ ïå-
ðåä ì³ñüêâèêîíêîìîì, ô³í³ø — 
âõ³ä äî Öåíòðàëüíîãî ïàðêó á³ëÿ 
øêîëè ¹ 2. Íà ô³í³ø³ á³ãóí³â 
â³òàëè ÿñêðàâèìè ïëàêàòàìè òà 
îïëåñêàìè.

Äðóãà äèñòàíö³ÿ — òðè ê³ëî-
ìåòðè. Ó÷àñíèêè á³ãëè ïî Ñî-
áîðí³é, äàë³ ïî Õìåëüíèöüêîìó 
øîñå äî “Êíèæêè”, ïîâåðòàëè 
íà Ìàã³ñòðàòñüêó, çâ³äòè íà Òå-
àòðàëüíó ³ çíîâó íà Ñîáîðíó. 
Ô³í³ø — òàêîæ á³ëÿ øêîëè ¹ 2.

Ïåðøèì ïðèá³ã Ñåðã³é Ðèáàê.
— Ùîá ïåðåìàãàòè, òðåáà ïî-

ñò³éíî òðåíóâàòèñÿ, — êàæå â³í. — 
Ñüîãîäí³ ÿ ïðîá³ã çà 9.40, äåñü 
íà 10 ñåêóíä îá³ãíàâøè äðóãîãî 
ñïîðòñìåíà. Íàñïðàâä³ ïåðåì³ã 
êîæåí, õòî âèð³øèâ ñüîãîäí³ äî-
ëó÷èòèñÿ äî ïðîá³ãó.

Ïåðøîþ ñåðåä æ³íîê, õòî ïî-
äîëàâ òðèê³ëîìåòðîâó äèñòàíö³þ, 
ñòàëà Íàòàëÿ Áàòðàê. 

— Á³ãàþ óæå 15 ðîê³â, — ðîç-

ДЕСЯТЬ ТИСЯЧ СПОРТИВНИХ НІГ,
Рухаємося  Майже п’ять тисяч 
людей взяли участь у міському забігу 
«Вінниця біжить» минулої неділі. 
Центральні вулиці міста перетворилися 
на спортивну «арену». Як все пройшло та 
хто піднявся на п’єдестал

ïîâ³äàº Íàòàëÿ. — Á³ã ì³ñüêèìè 
âóëèöÿìè êðàùèé çà çìàãàííÿ 
íà ñòàä³îí³, áî â³ä÷óâàºòüñÿ ï³ä-
òðèìêà. Íà ñòàä³îí³ ìîæå ïðîá³ã-
òè ìàêñèìóì 30 ëþäåé îäíî÷àñíî.

Òðè òèñÿ÷³ çà äðóãå ì³ñöå âè-
áîðîëè Âàñèëü Êîâàëü òà Ìàð-
ãàðèòà Ãîëîòà. À ïî îäí³é òèñÿ÷³ 
äîäîìó ïîíåñëè Îëåêñàíäð Âóé-
êî òà Áîãäàíà Îíèùóê.

.
ПЕРЕДПЛАТНИК RIA ПОЇДЕ 
У ПРАГУ. Äèðåêòîð Ìåä³à Äîìó 
RIA Îëåã Ãîðîáåöü çäîëàâ äèñ-
òàíö³þ ó òðè ê³ëîìåòðè.

— Ì³é ðåçóëüòàò 15 õâèëèí ³ 
56 ñåêóíä, — êàæå Îëåã. — ß áà-
÷èâ áàãàòî ïîñì³øîê íà îáëè÷-
÷ÿõ ëþäåé. Äóìàþ, ùî âîíè áóëè 
ùàñëèâ³. Áàãàòî õòî íå ìîæå ïî-
÷àòè çàéìàòèñÿ ñïîðòîì áåç ÿêî-
ãîñü ïðèâîäó. À öå ³ áóâ òàêèé 
ÿñêðàâèé ïðèâ³ä! 

Öå äóæå âåëèêà ïîä³ÿ. Ìè ¿¿ 
îðãàí³çóâàëè ñï³ëüíî ç Â³ííèöü-
êîþ ì³ñüêîþ ðàäîþ, Â³ííèöüêèì 
â³ää³ëåííÿì ÍÎÊó, îáëàñíèì 
ñïîðòêîì³òåòîì. Îñîáëèâî õî÷ó 
ïîäÿêóâàòè âñ³é êîìàíä³ ì³ñüêâè-
êîíêîìó — âîíè îäðàçó ï³äòðè-
ìàëè ³äåþ ³ çðîáèëè âåëè÷åçíèé 
âíåñîê çóñèëü äëÿ îðãàí³çàö³¿ çà-
õîäó. Äóæå ïðèºìíî, ùî º â ì³ñ-

ò³ ðîçóì³ííÿ âàæëèâîñò³ ñïîðòó. 
Íåàáèÿêó àêòèâí³ñòü âèÿâèëè ³ 
â³ííè÷àíè — á³ëüøå ñòà âîëîíòå-
ð³â äîëó÷èëèñü äî îðãàí³çàö³¿. Ìè 
áà÷èìî ðåàëüíèé ïðèêëàä êîîïå-
ðàö³¿ ãðîìàäè, á³çíåñó òà âëàäè, 
ùî ñòâîðþº ñóñï³ëüíå áëàãî. Ïî-
³ìåííî õî÷ó çãàäàòè óñ³õ ñïîíñî-
ð³â, ÿê³ ï³äòðèìàëè ñâÿòî: êîìïà-
í³ÿ çàáóäîâíèê "Äèíàñò³ÿ", ãðóïà 
êîìïàí³é “Àâòîìèð”, ìàãàçèí 
“ÂåëîË³ãà”, “Ïîä³ëüñüêèé Öåíòð 
Çîðó”, ïîë³ãðàô³ÿ “Êîíñîëü”, 
“Áë³ö-Òàêñ³ 555–444", ïîë³ãðà-
ô³ÿ “²äå¿ Óñï³õó”, “Óêðà¿íñüêèé 
Öåíòð Ê³íåç³òåðàï³¿”, “Äîì³í³ê. 
Ñàíòåõí³êà, ïëèòêà”, ïðèâàòíà 
ã³ìíàç³ÿ “Äåëüô³í”, àãåíòñòâî 
íåðóõîìîñò³ “Áëàãîóñòð³é” òà 
òóðèñòè÷íà àãåíö³ÿ “ÌåðÊàÁà”. 
Âåëè÷åçíà ïîäÿêà!

Ï³ñëÿ çàá³ãó íà ñöåí³ ó Öåí-
òðàëüíîìó ïàðêó ðîç³ãðóâàëè 
ïðèçè ñåðåä óñ³õ, õòî çàðåºñòðó-
âàâñÿ ³ ïîäîëàâ äèñòàíö³þ â îäèí 
÷è òðè ê³ëîìåòðè. Ïðèçè òàêîæ 
ðîç³ãðóâàëè ñåðåä ïåðåäïëàòíèê³â 
ãàçåòè RIA, ÿêà öüîãî ðîêó ñâÿò-
êóº ñâîº 23-ð³÷÷ÿ. Ãîëîâíèé ïðèç 
äëÿ ÷èòà÷³â — ïîäîðîæ íà äâîõ 
ó Ïðàãó — îòðèìàâ 34-ð³÷íèé 
Êîñòÿíòèí Øóøêîâ. 

Íàéáëèæ÷î¿ ñóáîòè, 28 òðàâíÿ, 

RIA òðàäèö³éíî ðîç³ãðàº ùå 300 
ïðèç³â äëÿ ñâî¿õ ïåðåäïëàòíèê³â. 
Ïðÿìó â³äåîòðàíñëÿö³þ äèâ³òüñÿ íà 
íàøîìó ñàéò³ 20minut.ua î 18.00.

— Ïî¿äó ó ªâðîïó ç äðóæè-
íîþ, — êàæå Êîñòÿíòèí. — RIA 
÷èòàºìî âæå äàâíî. Äóæå ïðèºì-
íî îòðèìàòè òàêèé ïîäàðóíîê.

Ãåíåðàëüíèé ïàðòíåð êîìïàí³ÿ 
çàáóäîâíèê “Äèíàñò³ÿ” ðîç³ãðà-
ëà ñåðåä ó÷àñíèê³â çàá³ãó îäèí 
êâàäðàòíèé ìåòð ó íîâåíüê³é 
êâàðòèð³. Ùàñëèâîþ âëàñíèöåþ 
æèòëîâî¿ ïëîù³ ñòàëà Ãàííà Âà-
ñèëåíêî.

Çàãàëîì, ó÷àñíèêàì çàá³ãó âðó-
÷èëè ïîíàä òðè äåñÿòêè ð³çíèõ ïî-
äàðóíê³â. Åëåêòðîíí³ âàãè, áëåí-
äåð, ñïîðòèâíà ïëÿøêà, ñåðòèô³êàò 
íà ãîäèíó ïî¿çäêè ó ë³ìóçèí³, òðè 
ïîäîðîæ³ ó Áóêîâåëü. Íàñòóïíî-
ãî ðîêó Â³ííèöÿ çíîâó ïîá³æèòü. 
Äèñòàíö³ÿ áóäå çá³ëüøåíà. ßêà 
òî÷íî áóäå äîâæèíà ìàðøðóòó — 
ïîêè íå â³äîìî. Ìåòà RIA — îð-
ãàí³çóâàòè íàï³âìàðàôîí. Òîìó 
ïî÷èíàéòå ãîòóâàòèñÿ çàçäàëåã³äü. 
Ïåðåìîãà íå äàºòüñÿ ïðîñòî òàê. 
Á³ãàéòå âðàíö³, ïîìåíøå ñèä³òü 
ïåðåä òåëåâ³çîðîì ÷è â ³íòåðíåò³. 
À RIA òèì ÷àñîì ãîòóâàòèìå ö³êà-
â³ òà ö³íí³ ïðèçè äëÿ ïåðåìîæö³â 
“Â³ííèöÿ á³æèòü-2017” 

Сергій Рибак фінішував 
першим серед чоловіків 
з результатом 9 хвилин 
40 секунд. Його приз — 
5 тисяч гривень

Наталя Батрак — переможни-
ця трикілометрової дистанції 
серед жінок. Каже, що пробігає 
на день по 15 кілометрів

«Вінниця біжить»: майже п’ять тисяч вінничан, 43 призи та море позитивних емоцій

Андрій Щербацький — учасник забігу. Він 
сам придумав таку спортивну коляску

На довгу дистанцію реєструвалися справжні 
спортсмени. Таких виявилося більше тисячі
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Компанія забудовник "Династія" 
вийшла на акцію "Рухаємо Вінни-
цю" 22 травня цілою командою. 
Несли прапор, були одягнені у 
фірмові футболки. Не помітити 
їх було важко. У жодній компа-
нії в місті не працює стільки пе-
реможниць конкурсів краси, як 
у "Династії".
Про ставлення компанії до спорту, 
краси та перемог розповіла керів-
ник відділу маркетингу та реклами 
Інна Маламура:
— Ідея проекту “Рухаємо Вінницю” 
і цінності компанії сильно пере-
тинаються. Ми теж виступаємо 
за постійну перемогу над собою та 

іншими. За зміни на краще. У нас 
усе в тонусі, в динаміці.
У проектах житлових комплексів 
ми приділяємо особливу увагу 
спортивній інфраструктурі. Ви-
діляємо місце для спортивних 
майданчиків та тренажерів. Ті, 
хто житимуть у збудованих нами 
будинках, завжди матимуть мож-
ливість займатися спортом прямо 
у себе в дворі.
Люди, які працюють у нас, ак-
тивно займаються спортом та 
підтримують здоровий спосіб 
життя. Наприклад, керівник 
консультаційного центру Пав-
ло Кисельов. Він — професійний 

футбольний арбітр. Просто за-
коханий у цей спорт. 
Ми створили гарну команду. До 
неї увійшли і менеджери консуль-
таційного центру, і працівники з 
будівництва. Бігти погодилися 
дівчата, які мають такі титули як 
"Міс Вінниця" за 2014 та 2015 роки 
та "Міс Студентство — Королева 
Вінниці-2013”.
Акція "Рухаємо Вінницю" надихає. 
Цікавий спосіб популяризувати біг 
та здоровий спосіб життя. Треба 
показати людям, що перейти 
на яскраву сторону життя дуже 
просто. Просто потрібно рухати-
ся. Постійно!

Чому «Династія» підтримала забіг «Вінниця біжить»?

ÐÓÕÀªÌÎ Â²ÍÍÈÖÞ

 П’ЯТЬ ТИСЯЧ ПОСМІШОК 

Ганна Василенко (зліва) посміхається, бо виграла 
метр у своїй майбутній квартирі від «Династії»

Перше місце: Сергій Рибак, друге — Василь 
Коваль, третє — Олександр Вуйко. Переможці 
трикілометрової дистанції серед чоловіків

Призерки трикілометрової дистанції серед 
жінок: Наталя Батрак — перше місце, Маргарита 
Голота — друге, Богдана Онищук — третє

Бігати легко та весело. На обличчях учасників щасливі посмішки

Натовп у захваті. Біля стартової сцени влаштували справжнє шоу

На старт! Увага! Руш! Ось така юрба шалено сунула центром Вінниці
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За даними коаліції громадських 
організацій «Ніка», чиї акти-
вісти працюють паралельно з 
патрульними поліцейськими, 
щоночі у Вінниці затримують 
до п’яти нетверезих водіїв.
Якщо говорити про резонансні 
випадки, затримання держав-
них службовців або правоохо-
ронців, то, як правило, кожен із 
них потім коментує так: «Мене 
заказали», «Комусь потрібна 
моя посада». На це активісти 
відповідають ось як: «З ними 

за столом не були і горілку не на-
ливали».
— Наші активісти є на всіх ви-
падках, а викладаємо в мережу 
лише резонансні факти, - каже 
Володимир Черекас. - За півтора 
місяці кілька діючих працівни-
ків ДАІ затримали, які працюють 
в управлінні превентивної діяль-
ності. Був державний службо-
вець. Був експерт. Слідчий був, 
оперативник. Ми запросили 
дані, хто із них був звільнений, 
щоб побачити реагування.

По три-п’ять п’яних за кермом щоночі
Також поліцейські разом з ак-
тивістами «Ніки» у травні-квітні 
зафіксували кількох діючих пра-
цівників ДАІ (управління пре-
вентивної діяльності) у стані ал-
когольного сп’яніння та таксиста 
в стані сп’яніння наркотичного.
За даними управління патруль-
ної поліції, кожні вихідні наря-
ди зупиняють більше 20 п’яних 
або під «кайфом» водіїв.
Інформувати про нетверезих 
за кермом поліцейські просять 
не зволікаючи — дзвонити 
на лінію «102».

Не ігноруй п’яного 

ÊÎÍÔË²ÊÒ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

«Ï’ÿíèé âîä³é 
³ìåíåì Óêðà¿íè!» 
Îñü òàê íàçâàëè 

àêòèâ³ñòè ïîñò ïðî çàòðèìàííÿ 
íà ïîðóøåíí³ ïðàâèë äîðîæíüîãî 
ðóõó âîä³ÿ "Øêîäè Îêòàâ³¿", ÿêèé 
íàçâàâñÿ áåçðîá³òí³ì. Çà ñëîâàìè 
ãîëîâè Êîì³òåòó áåçïåêè ðóõó Âî-
ëîäèìèðà ×åðêàñà, ï³çíî ââå÷åð³ 
19 òðàâíÿ â³í ñòàâ ñâ³äêîì, ÿê 
ïàòðóëüí³ ó â³ää³ë ïîë³ö³¿ äîñòà-
âèëè ñóääþ.

— Ìè áóëè íà Ïèðîãîâà, 
4 ïî ³íøèõ ñïðàâàõ, — êàæå 
â³í. — Ïîáà÷èëè, ùî äîñòàâëÿþòü 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî çàòðèìàíîãî, 
íîðìàëüíî âäÿãíåíîãî. Âï³çíàëè 
â íüîìó ñóääþ ³ çàéøëè â ïðè-

ì³ùåííÿ. Òàì ñïîñòåð³ãàëè.
Âèÿâèëîñÿ, ùî çàòðèìàëè âîä³ÿ 

ï³ñëÿ äçâ³íêà î÷åâèäö³â, ÿê³ áà-
÷èëè, ÿê ñ³äàº â ìàøèíó ëþäèíà 
â ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ. Íà «102» òàê ³ 
ïîâ³äîìèëè: ï’ÿíèé ñ³â çà êåðìî.

Çà ñëîâàìè ïðåñ-ñåêðåòàðÿ 
óïðàâë³ííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
Òåòÿíè Ô³ùóê, áëèçüêî 22.00 ïà-
òðóëüí³ îòðèìàëè îð³ºíòóâàííÿ 
íà «Øêîäó Îêòàâ³þ» ³ â ðàéîí³ 
Äà÷íî¿ çóïèíèëè ¿¿.

— Âîä³é æîäíèõ äîêóìåíò³â íà 
íàäàâ, — êàæå âîíà. — Ñêàçàâ, ùî 
ó íüîãî ¿õ íåìàº ³ â³í â³äìîâëÿâñÿ 
â³ä òîãî, ùî ï’ÿíèé. Ïðàö³âíèêè 
ïîë³ö³¿ íà íüîãî ñêëàëè àäì³í³-
ñòðàòèâíèé ìàòåð³àë.

«Îôîðìèëè» çàòðèìàíîãî çà 
òðüîìà ñòàòòÿìè Êîäåêñó Óêðà¿íè 
ïðî àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðó-

У ЗАТРИМАНОМУ ПОЛІЦІЄЮ 
ВПІЗНАЛИ СУДДЮ 
Знайоме обличчя  Патрульні отримали 
орієнтування на п’яного водія по «102», 
зупинили його машину і доставили 
у відділ поліції для встановлення особи. 
У чоловікові, який не надав документів, 
назвався безробітнім і відмовився 
від перевірки на алкоголь, активісти 
впізнали суддю Вінницького окружного 
адміністративного суду Андрія Вергелеса

Активісти стали свідками оформлення служителя 
Феміди у відділку поліції. Після події закидали 
Фейсбук його фотографіями

Останні затримання, 
зафіксовані активістами 
11 ТРАВНЯ, 21.00
Калинівка, «Мазда» 
Державний службо-
вець, співробітник 
регіонального сервіс-
ного центру, раніше 
працював в ДАІ.
Сів за кермо після застілля в ресторані. 
Перевірка в «Соціотерапії» на алкоголь дала 
позитивний результат. Водій згодом сказав, 
що протягом дня приймав медичні препарати, 
бо погано почувався.
Буде судовий розгляд.

6 ТРАВНЯ, НІЧ
вул. Липовецька, 
«Міцубісі» 
Слідчий міської поліції.
Відмовився дути 
в драгер, постійно 
комусь телефонував, 
намагався втекти в кущі, танцював для при-
сутніх активістів і медиків.
Проводиться службове розслідування.

13 ТРАВНЯ, 23.30
Поділля, «Хюндай» 
Оперуповноважений 
поліції Крижополя.
Відмовився від 
перевірки на алкоголь, 
дзвонив впливовим 
родичам, називався інвалідом, сміявся і пла-
кав, обіцяв патрульних затягати по судах.
Проводиться службове розслідування.

25 КВІТНЯ, 22.30
вулиця Янгеля, 
«Шкода» 
Експерт Науково-до-
слідного експертно-кри-
міналістичного центру.
Вживання алкоголю 
не заперечував, драгер показав середню 
ступінь сп’яніння, автовласник стверджував: 
їхав на пасажирському сидінні.
Звільнений.

øåííÿ: êåðóâàííÿ òðàíñïîðòíèì 
çàñîáîì ó ñòàí³ ñï’ÿí³ííÿ (ñòàòòÿ 
130), ïîðóøåííÿ ãðîìàäñüêîãî 
ïîðÿäêó (ñòàòòÿ 173) òà íå íà-
äàííÿ äîêóìåíò³â (ñòàòòÿ 126). 
Ïåðøà ñêëàäàºòüñÿ «àâòîìàòîì», 
ÿêùî âîä³é â³äìîâèâñÿ ïðîõî-
äèòè ïåðåâ³ðêó íà àëêîãîëü. Òàê 
áóëî ³ â öüîìó âèïàäêó.

Àêòèâ³ñòè ãîâîðÿòü, ùî â³ä çà-
òðèìàíîãî áóëî ÷óòè çàïàõ ñïèðò-
íîãî. Â³í íàìàãàâñÿ ïîäàòè ê³ëüêà 
çàÿâ ïðî çëî÷èí, ïðè öüîìó â³ä-
ìîâëÿâñÿ íàçâàòè áóäü-ÿê³ ñâî¿ 
äàí³. Íàçèâàâñÿ áåçðîá³òí³ì. Íà-
ïîëÿãàâ, ùî ïîë³ö³ÿ çîáîâ’ÿçàíà 
ðåºñòðóâàòè óñí³ çâåðíåííÿ íàâ³òü 
íåâ³äîìèõ ãðîìàäÿí. 

Çàñïîêî¿ëà ñèòóàö³þ, ÿê êàæå 
Âîëîäèìèð ×åðêàñ, äðóæèíà çà-
òðèìàíîãî: ïîïðîñèëà áóòè ñòðè-
ìàí³øèì ïåðåä êàìåðàìè.

Ñâ³äêè ïîä³é ó â³ää³ë³ ïîë³ö³¿ 
íå îïðèëþäíèëè â³äåî, àëå ôî-
òîãðàô³ÿìè áóêâàëüíî çàêèäàëè 
ìåðåæó. Çàô³êñóâàëè íà ôîòî é 
ë³êàðÿ øâèäêî¿, ÿêèé îãëÿäàâ çà-
òðèìàíîãî, áî òîé ïîñêàðæèâñÿ 
íà ïîãàíå ñàìîïî÷óòòÿ. Îãëÿä 
áóâ ó îêðåì³é ê³ìíàò³. Ùî ñàìå 

ìåäèêè çàäîêóìåíòóâàëè, íå âè-
éøëî ç ¿¿ ñò³í.

Íàñòóïíîãî äëÿ ï³ñëÿ çàòðè-
ìàííÿ, 20 òðàâíÿ, æóðíàë³ñò RIA 
ïîäçâîíèëà êåð³âíèêó àïàðàòó Â³-
ííèöüêîãî îêðóæíîãî àäì³í³ñòðà-
òèâíîãî ñóäó Ñåðã³þ Êëèì÷óêó ç 
ïðîõàííÿì äîïîìîãòè çâ’ÿçàòèñÿ 
ç Àíäð³ºì Âåðãåëåñîì.

— Â³í ³ç ï'ÿòíèö³ ïåðåáóâàº 
íà ë³êàðíÿíîìó. Í³÷îãî á³ëüøå 
íå ñêàæó ç öüîãî ïðèâîäó, — îä-
ðàçó çðîçóì³â ïðè÷èíó ïðîõàííÿ 
êåð³âíèê àïàðàòó. — Òàê, ÿ âæå 
÷èòàâ ó íîâèíàõ ïðî ïîä³þ, ÿêà 
ç íèì ñòàëàñÿ. Ïîñòàðàþñÿ ç íèì 
çâ’ÿçàòèñÿ…

Ñåðã³é Êëèì÷óê ïîîá³öÿâ ïåðå-
äàòè òåëåôîí æóðíàë³ñòà Àíäð³þ 
Âåðãåëåñó. 

Äçâ³íêà â³ä ñóää³ íå áóëî, 
òîìó ä³çíàòèñÿ éîãî â³äïîâ³äü 
íà ³íôîðìàö³þ ïðî çàòðèìàí-
íÿ íå âäàëîñÿ. Çíàºìî ëèøåíü 
³ç éîãî äåêëàðàö³¿, ðîçì³ùåí³é 
íà ñàéò³ voas.gov.ua, ùî àâòîìî-
á³ëÿ âçàãàë³ íåìàº ó âëàñíîñò³ 
ñóää³ ÷è ÷ëåí³â éîãî ñ³ì’¿. Ïðè-
íàéìí³ ó ãðàôàõ ïðî öå ñòîÿòü 
ñàì³ ïðî÷åðêè.

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 
 Íà ïåøåõîäíîì ïeðeõîäe 

âîçëå êèíîòåàòðà Êîöþáèíñêî-
ãî ïàòðóëüíàÿ ìàøèíà ñáèëà 
äåâóøêó. Å¸ óâåçëà ñêîðàÿ ïî-
ìîùü. ÄÒÏ ïðîèçîøëî 23 ìàÿ, 
îêîëî 15.30. Ïî ñëîâàì äåïóòàòà 
îáëñîâåòà Ãðèãîðèÿ Çîçóëè, ïî-
ëèöåéñêèå ñáèëè äåâóøêó, ïî-
äîøëè ê íåé, êóäà-òî ïîçâîíèëè 
è ïûòàëèñü ïîñàäèòü â ïàòðóëü-
íóþ ìàøèíó, ÿêîáû äëÿ òîãî, 
÷òîáû îòâåçòè â áîëüíèöó. Ñêî-
ðóþ äåâóøêå âûçâàëè òîëüêî ïî-

ñëå òîãî, êàê äåïóòàòû îáëñîâåòà 
íàñòîÿëè. Îíè áûëè ñâèäåòåëÿìè 
íàåçäà. Ïîêà íà ìåñòå ÄÒÏ ðà-
áîòàëè ñëåäîâàòåëè, æóðíàëèñòû 
ïûòàëèñü âûÿñíèòü, êàê ïðî-
èçîøåë íàåçä. Íà ÷òî ñëûøàëè 
îáðûâêè îòâåòîâ, ìîë, äåâóøêà 
ïîä êîëåñà áðîñèëàñü, è ïîýòîìó 
ïàòðóëüíûå íå óñïåëè îòðåàãè-
ðîâàòü.

Ðåáÿòà èç "Äîðîæíîãî êîíòð-
îëÿ" ïðåäëîæèëè ïîëèöåéñêèì 
èçúÿòü âèäåîäîêàçàòåëüñòâî ñ êà-
ìåð âèäåîíàáëþäåíèÿ, êîòîðûõ 

òàì íå ìåíåå ÷åòûðåõ. Ïîëè-
öåéñêèå ñêàçàëè, ÷òî êîíå÷íî 
ñäåëàþò ýòî.

— Âûÿñíèëîñü, ÷òî íà òîì ïå-
ðåêðåñòêå åñòü äåñÿòü êàìåð âè-
äåîíàáëþäåíèÿ, — ãîâîðèò Äåíèñ 
Êëèìîâ, æóðíàëèñò "Äîðîæíîãî 
êîíòðîëÿ". — Íàì óäàëîñü èçúÿòü 
çàïèñü ñ êàìåðû íà áèáëèîòåêå 
Òèìèðÿçåâà. Íà âèäåî âèäíî, ÷òî 
äåâóøêà âîâñå íå ïðûãàëà ïîä 
ìàøèíó, íàîáîðîò — ïðîáîâàëà 
îò íåå óáåæàòü. Òàê ÷òî ðåáÿòà 
ñàìè âèíîâàòû è, êñòàòè, â ïî-

ëèöèè äî ñèõ ïîð âèäåîêàìåðàìè 
íå çàèíòåðåñîâàëèñü.

Â ïðåññ-ñëóæáå ïîëèöèè ãîâî-
ðÿò, ÷òî èíöèäåíò ïðîèçîøåë èç-
çà íåâíèìàòåëüíîñòè ïîëèöåé-
ñêîãî, è îí ñàì ïðèçíàåò âèíó.

— Ïàòðóëüíûé, êîòîðûé áûë 
òîãäà çà ðóëåì, èç-çà íåâíè-
ìàòåëüíîñòè ñáèë äåâóøêó 
1989 ãîäà ðîæäåíèÿ, — ñêàçàëà 
ïðåññ-ñåêðåòàðü Óïðàâëåíèÿ 
ïàòðóëüíîé ïîëèöèè Âèííèöû 
Òàòüÿíà Ôèùóê. — Íî îí ïî-
ëíîñòüþ îñîçíàåò ñâîþ âèíó 

è î÷åíü ñîæàëååò îá ýòîì. 
Ïàòðóëüíûé ñðàçó æå ïîäáåæàë 
ê íåé è ïðåäëîæèë åé ñêîðóþ, 
îäíàêî äåâóøêà îòêàçûâàëàñü. 
Î÷åâèäöû, êîòîðûå òàì áûëè, 
âñå ðàâíî âûçâàëè. Ïàòðóëüíûé 
áóäåò íåñòè îòâåòñòâåííîñòü, 
íî êàêóþ èìåííî — ðåøèò ñóä. 
Ñóä ðåøèò: àäìèíèñòðàòèâíàÿ 
îòâåòñòâåííîñòü áóäåò èëè óãîëî-
âíàÿ. Íóæíî äîæäàòüñÿ ðåçóëüòà-
òîâ ýêñïåðòèçû, ÷òîáû âûÿñíèòü, 
íàñêîëüêî òÿæåëûå ïîâðåæäåíèÿ 
ïîëó÷èëà äåâóøêà.

Полицейские на переходе сбили девушку
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Німецька компанія «Кварц-
верке Группе» з 2007 року є 
інвестором і 100% учасником 
української компанії «Укра-
їнське каолінове товариство» 
(UKC) в смт. Глухівці. Середня 
заробітна плата вдвічі переви-
щує середню по Вінницькій об-
ласті, та у 1,5 рази по Україні. 
Не зважаючи на економічну 
кризу, не відбувається скоро-

чень, робітники забезпечені 
якісним спецодягом та засо-
бами індивідуального захисту.
У 2015 році підприємствами 
компанії «Кварцверке Группе» 
у Вінницькій області сплачено: 
податку на прибуток 25,2 млн 
грн, ПДФО — 3,9 млн грн, рента 
на надра –1,9 млн грн, оренд-
на плата за землю 1,1 млн грн, 
військовий збір — 367,1 тис. грн.

Зарплата у два рази більша, як в області 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

— Êîëè íà êàîë³-
íîâîìó âêëþ÷àþòü 
«ñóøêó», çäàºòüñÿ, 

ùî ñí³ã ïàäàº ç íåáà, — ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó RIA ì³ñöåâèé àêòè-
â³ñò, êîëèøí³é äåïóòàò ñåëèùíî¿ 
ðàäè Îëåêñàíäð Øåâ÷óê. — Öå 
ïèë îñ³äàº íà çåìëþ. Ñóøàòü ñè-
ðîâèíó âíî÷³, ùîá ëþäè ìåíøå 
áà÷èëè. À ìè öèì äèõàºìî. Áà-
ãàòî õâîðèõ. ß íà âëàñí³ î÷³ áà-
÷èâ ó îíêîëîã³÷íîìó äèñïàíñåð³ 
ó Â³ííèö³ òàáëèöþ, äå íàéá³ëüøå 
õâîð³þòü íà ðàê. Íàø³ Ãëóõ³âö³ 
â ë³äåðàõ. Òåïåð äåðåâà âèðóáàëè! 
² òåæ çðîáèëè öå âíî÷³. 25 äå-
ðåâ ñïèëÿëè ³ âèâåçëè. Áî ìàþòü 
íà òîìó ì³ñö³ äîðîãó ðîáèòè.

Í³ìåöüêèé ³íâåñòîð ïîâèíåí 
çíàòè, ÿê òóò õàçÿéíóþòü íà-
éìàí³ íèì íà÷àëüíèêè. Òàê êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê. Çà éîãî ñëîâàìè, 
äâà ðîêè òîìó â³í ³ ùå äåê³ëü-
êà àêòèâ³ñò³â âæå çóñòð³÷àëèñÿ ç 
í³ìåöüêèì âëàñíèêîì. Âèêëèêà-
ëè éîãî â ñåëî ÷åðåç ïîñîëüñòâî 
Í³ìå÷÷èíè â Óêðà¿í³. Òîä³ áóëà 
³íøà ïðè÷èíà.

— Íå ñïîä³âàëèñÿ, ùî ïðè-
¿äå, — ïðîäîâæóº ïàí Îëåê-
ñàíäð. — À â³í ïðè¿õàâ. Ç’ÿâèâñÿ 
ïðèáëèçíî ÷åðåç äâà òèæí³ ï³ñëÿ 
íàøîãî çâåðíåííÿ â ïîñîëüñòâî. 
Ñïî÷àòêó çâ³äòè íàä³éøîâ ëèñò, 
â ÿêîìó áóëà âêàçàíà äàòà, êîëè 
ìàºìî ÷åêàòè ãîñòÿ. Íàéíÿëè 
â Áåðäè÷åâ³ ïåðåêëàäà÷à ³ ãàðíî 
ïîñï³ëêóâàëèñÿ. Íà äåÿê³ ðå÷³ â³ä-
êðèëè éîìó î÷³. Êîëè ïðîùàëèñÿ, 
ñêàçàëè, ÿêùî áóäóòü ïîðóøåí-
íÿ, íå ñòàíåìî ìîâ÷àòè. Äóìàþ, 
ùî ïåäàíòè÷íèé í³ìåöü çðåàãóº 

íà òàêå çóõâàëå ïîðóøåííÿ çàêî-
íó, ÿê âèðóáêà äåðåâ. Áî æ í³ìåöü 
ñàì áà÷èâ, ùî ñåëî íàøå á³ëå â³ä 
êàîë³íó. Òóò çåëåíü òðåáà âèðî-
ùóâàòè, à íå âèðóáóâàòè.

Ùîá çíèùåííÿ çåëåíèõ íàñà-
äæåíü íå ïðîäîâæèëîñÿ, àêòèâ³ñ-
òè îðãàí³çóâàëè ÷åðãóâàííÿ. Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ñêàíäàë íàáóâ ïîøèðåí-
íÿ, ñåëèùíèé ãîëîâà Îëåêñàíäð 
Àìîíñ âèð³øèâ ñêëèêàòè ñõ³ä 
ñåëà. Ïðî öå â³í ïîâ³äîìèâ æóð-
íàë³ñòó íà ïðîõàííÿ ïðîêîìåí-
òóâàòè ñèòóàö³þ. Ùî ïðèçâåëî 
äî ïðîòèñòîÿííÿ ãðóïè àêòèâ³ñò³â 
ç «í³ìåöüêèì» ï³äïðèºìñòâîì.

ДОРОГА РОЗБРАТУ. Îëåêñàíäð 
Àìîíñ, ñåëèùíèé ãîëîâà Ãëóõî-
âåöü, âïåðøå îáðàíèé íà ïîñàäó 
êåð³âíèêà ñåëà. ×îëîâ³ê ì³ñöåâèé, 
ð³ê ñëóæèâ â ÀÒÎ. Éîãî ï³äòðèìàëè 
á³ëüø³ñòþ ãîëîñ³â. Ï³ñëÿ ÷îãî â³í 
âèð³øèâ äëÿ ñåáå, ùî âñ³ âàæëèâ³ 
ð³øåííÿ ïðèéìàòèìå ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê ¿õ îáãîâîðÿòü ëþäè. Ñï³âðîç-
ìîâíèê íàãîëîøóº, ùî êàîë³íîâå 
ï³äïðèºìñòâî òîð³ê íàäàëî ãðîìàä³ 
áëàãîä³éíó äîïîìîãó íà çàãàëüíó 
ñóìó 1,3 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Êàæå, 
ùî â³í ³ íàäàë³ çà ò³ñíó ñï³âïðàöþ.

— Ïðîòèñòîÿííÿ ïî÷àëîñÿ ç 
òîãî, ùî êàîë³íîâèé êîìá³íàò 
âèð³øèâ ïðîêëàñòè íîâó äîðî-
ãó, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó RIA 
ïàí Îëåêñàíäð. — Ï³ñëÿ âèáîð³â 
äî ìåíå çâåðíóëèñÿ ëþäè ç ïðîõàí-
íÿì âèð³øèòè ïèòàííÿ, ùîá àâòî-
ìîá³ë³ êîìá³íàòó íå ¿çäèëè âóëèöÿ-
ìè ñåëà. Ïî-ïåðøå, öå íåáåçïå÷íî 
äëÿ ä³òåé. Ïî-äðóãå, ðîçáèâàþòü 
äîðîãè. ß çâåðíóâñÿ äî êåð³âíè-
êà ï³äïðèºìñòâà. Çãîäîì îòðèìàâ 
â³äïîâ³äü, ùî àäì³í³ñòðàö³ÿ âè-
ð³øèëà äîñëóõàòèñÿ äî ãðîìàäè. 

РОЗБІРКИ У ГЛУХІВЦЯХ: 
БІЛЯ ЗАВОДУ ВИРУБАЛИ 25 ДЕРЕВ
Нарубали  Активісти з села Глухівці 
обурені тим, що поруч з каоліновим 
заводом вирубали 25 дерев. 
Стверджують, що саме за вказівкою 
адміністрації комбінату вирубали 
дерева. На комбінаті цей факт називають 
брудною кампанією, а активісти будуть 
жалітися інвестору з Німеччини

Місцеві активісти кажуть, що знають, хто вирубував ліс — поки поліція розслідує, 
вони вже й записали на відео зізнання одного з «лісорубів»

Äîðîãó çðîáëÿòü â îá’¿çä. Ïîÿñ-
íèëè, ùî öå íåïåðåäáà÷åí³ âèòðà-
òè. Àëå ¿õ óçãîäèëè. Ïðèñòóïèëè 
äî ðîáîòè. À äàë³ ïî÷àëîñÿ íåâäî-
âîëåííÿ îêðåìèõ ëþäåé.

ßê ïîÿñíèâ ñåëèùíèé ãîëîâà, 
îá’¿çíà äîðîãà ìàº ïðîõîäèòè á³ëÿ 
òåõíîëîã³÷íèõ îçåð. Îäíå ç íèõ 
çàðèáèâ ì³ñöåâèé ï³äïðèºìåöü, 
õî÷à îçåðà íàëåæàòü êîìá³íàòó. 
Â³í ïåðøèì âèñòóïèâ ïðîòè òîãî, 
ùîá ïîðó÷ ïðî¿æäæàëè àâòîìî-
á³ë³ ç êàîë³íîâîþ ñèðîâèíîþ. 
Òàêî¿ ñàìî äóìêè äîòðèìóºòü-
ñÿ ÷àñòèíà ³íøèõ ëþäåé. Àëå ¿õ 
íåáàãàòî. Ùîá äàòè â³äïîâ³äü 
íà ïèòàííÿ, çàáèðàòè òðàíñïîðò ç 
âóëèöü ñåëà, ÷è í³, ìàº âèð³øèòè 
ãðîìàäà. Ïðîâåäåìî ñõ³ä ëþäåé ³ 
íåõàé êîæåí ñêàæå ñâîþ äóìêó.

РУБАЇВ ЗНАЙШЛИ БЕЗ ПОЛІЦІЇ. 
Íåïðîõàíèõ ë³ñîðóá³â, ÿê³ çíè-
ùèëè 25 äåðåâ, àêòèâ³ñòè ðîç-
øóêàëè áåç äîïîìîãè ïîë³ö³¿. 
Ïîë³ö³ÿ ùå ò³ëüêè ïîðóøèëà êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ôàê-
òîì âèðóáêè, à â àêòèâ³ñò³â âæå 
º íå ò³ëüêè ³ìåíà, à é ïîÿñíåííÿ, 
çàïèñàí³ íà â³äåî.

— Äåðåâà âèðóáóâàëè ³ âèâîçè-
ëè âíî÷³, — êàæå Îëåêñàíäð Øåâ-
÷óê. — ßêáè âñå áóëî ïî-÷åñíîìó, 
òî ÷îìó ¿ì õîâàòèñÿ? Êîëè ñòàëè 
ç’ÿñîâóâàòè, õòî ³ äëÿ ÷îãî çíèùèâ 
äåðåâà, òîä³ é ä³çíàëèñÿ, ùî òóò 
ìàº ïðîõîäèòè íîâà äîðîãà.

Àêòèâ³ñò êàæå, ùî ì³ñöå âèáðàíî 
çîâñ³ì íåâäàëå. Á³ëÿ îäíîãî ç îçåð 
âîíè îáëàäíàëè çîíó â³äïî÷èíêó. 
Êîëè àâòîìîá³ë³ ïîâåçóòü êàîë³í, 
òóò óñå âêðèºòüñÿ á³ëèì ïèëîì. 
Íåïðàâèëüíî ðîáèòè äîðîãó ùå 
é òîìó, ùî çîâñ³ì ïîðó÷ çíàõîäèòü-
ñÿ ë³êàðíÿ. Òî÷í³øå, àìáóëàòîð³ÿ 
ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè, áî ë³êàðíþ 
çàêðèëè. Ñï³âðîçìîâíèê ïîÿñ-
íþº, ùî º ³íøå ì³ñöå, äå ìîæíà á 
ïðîêëàñòè îá’¿çíó äîðîãó. Àëå òàì 
ïîòð³áíî çàòðàòèòè á³ëüøå ãðîøåé. 
Çà éîãî ñëîâàìè, êîìá³íàò âèáðàâ 
îïòèìàëüí³øèé äëÿ ñåáå âàð³àíò.

— ß ñêàçàâ ñåëèùíîìó ãîëî-
â³ — íå îáäóðþé ëþäåé, — ïðî-
äîâæóº àêòèâ³ñò. — Áî íàñïðàâä³ 
ìàøèíè, ÿê ¿çäèëè ñåëîì, òàê ³ 
áóäóòü äàë³ ¿õàòè. Ìàþ íà óâàç³ 
ìàøèíè, ÿê³ âèâîçÿòü ç êîìá³íàòó 
êàîë³í. Ïî îá’¿çí³é ï³äå ò³ëüêè 
òîé òðàíñïîðò, ùî äîñòàâëÿº ç 
êàð’ºðó ñèðîâèíó.

Çð³çàí³ äåðåâà íàëåæàòü ì³ñöå-
âîìó ãîñïîäàðñòâó «Ìàÿê». Ë³-
ñ³âíèê ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð 
Îëÿí÷óê ïîÿñíèâ, ùî çàëèøåí³ 
ïí³ ïðèñèïàëè ï³ñêîì. Àêòèâ³ñòè 
äîáóëè ¿õ ³ òàêèì ÷èíîì âñòàíî-
âèëè ïîðîäè äåðåâ, à òàêîæ ¿õí³é 
ä³àìåòð. Çà ñëîâàìè ë³ñ³âíèêà, 
çíèùèëè äóá, ãðàá, áåðåçó, òî-
ïîëþ, ãðóøó. Íàïðèêëàä, ä³àìå-
òðè ñòîâáóð³â äóáà ñòàíîâëÿòü â³ä 
25 äî 70 ñàíòèìåòð³â.

— Äîçâîëó íà âèðóáêó ãîñïî-
äàðñòâî íå íàäàâàëî, — óòî÷íþº 
ë³ñ³âíèê. — Ðóáêà äåðåâ çàðàç 
âçàãàë³ çàáîðîíåíà. Áî òðèâàº 
ïåð³îä ãí³çäóâàííÿ ïòàõ³â. Íàø³ 
àêòèâ³ñòè âñòàíîâèëè, ùî äåðåâà 
âèðóáóâàëè õëîïö³ ç ñóñ³äíüîãî 
ñåëà Æåæåë³â. Îäèí ç íèõ ç³çíà-
âñÿ â öüîìó íà êàìåðó. Ñêàçàâ, 
ùî òàêå äîðó÷åííÿ îòðèìàâ â³ä 
æåæåë³âñüêîãî ë³ñíèêà.

БРУДНА КАМПАНІЯ КОМПРО-
МЕТАЦІЇ. Þðèñò êîìïàí³¿ «Óêðà-
¿íñüêå êàîë³íîâå òîâàðèñòâî» 
Îëüãà Êóëåíêî ó òåëåôîíí³é ðîç-
ìîâ³ ðîçïîâ³ëà, ùî ï³äïðèºìñòâî 
íå ìàº íàì³ðó âèðóáóâàòè ë³ñ. Äëÿ 
äîðîãè âèêîðèñòàþòü ò³ëüêè ë³-
ñîâó ïðîñ³êó. Íà ïðîõàííÿ ïðî-
êîìåíòóâàòè ñèòóàö³þ çàãàëîì, 

íàä³ñëàëà ïèñüìîâî â³äïîâ³äü. 
Îñü îêðåì³ ôðàãìåíòè:

«Ç ìåòîþ çìåíøåííÿ íàâàíòà-
æåííÿ íà äîðîãè ñåëà Ãëóõ³âö³, 
ï³äïðèºìñòâî ïî÷àëî âèêîðèñòî-
âóâàòè ñòàðó ³ñíóþ÷ó äîðîãó, ÿêà 
ïðîõîäèòü â îáõ³ä ñåëèùà, ÷åðåç 
ë³ñíó ïðîñ³êó òà òåõíîëîã³÷íó äàì-
áó. Äàìáà ðîçòàøîâàíà ïîáëèçó 
âëàñíèõ òåõíîëîã³÷íèõ âîäîéì. 
Ïðî¿çä òàêèì øëÿõîì çá³ëüøóº 
â³äñòàíü â³ä êàð’ºðó äî çàâîäó 
íà 20%, â³äïîâ³äíî ï³äâèùóº âè-
òðàòè ï³äïðèºìñòâ íà ïåðåâåçåííÿ.

Ïîïðè òå, ùî âîäîéìè, ÿê³ 
ïðîõîäÿòü âçäîâæ ö³º¿ äîðîãè, 
º âèêëþ÷íî òåõíîëîã³÷íèìè 
îá’ºêòàìè òà íàëåæàòü êîìïà-
í³¿, ì³ñöåâ³ ï³äïðèºìö³ çàéìà-
þòüñÿ íà íèõ çàðèáëåííÿì òà 
ëîâëåþ ðèáè. Ïðè öüîìó, âèëîâ 
ðèáè ïðîâîäèòüñÿ ³ç ÿâíèì ïî-
ðóøåííÿì åêîëîã³÷íèõ íîðì, áåç 
áóäü-ÿêèõ íåîáõ³äíèõ äëÿ öüîãî 
äîçâîë³â òà ïîãîäæåíü. Ö³ ðèáàë-
êè-ï³äïðèºìö³, çàõèùàþ÷è ñâ³é 
«á³çíåñ», íàìàãàþòüñÿ óñ³ëÿêèìè 
ìåòîäàìè çàâàäèòè «Óêðà¿íñüêî-
ìó êàîë³íîâîìó òîâàðèñòâó» íîð-
ìàëüíî âèêîðèñòîâóâàòè âëàñí³ 
àêòèâè (òåõíîëîã³÷í³ îçåðà ³ äàì-
áó), áåçï³äñòàâíî çâèíóâà÷óþòü 
ï³äïðèºìñòâî ó íåçàêîíí³é ðóáö³ 
ë³ñó (!), ³í³ö³þþòü áðóäíó ï³àð-
êàìïàí³þ ó ì³ñöåâèõ ÇÌ², ÿêà 
ïîøèðþº àáñîëþòíî íåïðàâäèâ³ 
â³äîìîñò³ ïðî ðîáîòó òîâàðèñòâà, 
ï³äáóðþþòü ì³ñöåâå íàñåëåííÿ 
äî ïðîòèïðàâíèõ ä³é.

² öå â òîé ÷àñ, êîëè ñèëàìè 
òà êîøòàìè ï³äïðèºìñòâà çä³é-
ñíþþòüñÿ çàõîäè ç áëàãîóñòðîþ 
ñåëèùà — àñôàëüòóâàííÿ äîð³ã, 
óêëàäåííÿ áîðäþð³â, îñâ³òëåí-
íÿ âóëèöü, îáëàøòóâàííÿ ì³ñöü 
çáîðó òà âèâåçåííÿ ñì³òòÿ, îçåëå-
íåííÿ âóëèöü äåðåâàìè, êóùàìè 
³ òðàâîþ. Êð³ì òîãî, ï³äïðèºì-
ñòâî íàäàº ô³íàíñîâó ï³äòðèìêó 
ì³ñöåâ³é øêîë³ òà äèòñàäêó, ï³ä-
òðèìóº ñîö³àëüíî íåçàõèùåíèõ 
ì³ñöåâèõ ìåøêàíö³â».

— Äåðåâà âèðóáóâàëè 
³ âèâîçèëè âíî÷³, — 
êàæå Îëåêñàíäð 
Øåâ÷óê. — ßêáè âñå 
áóëî ïî-÷åñíîìó, 
òî ÷îìó ¿ì õîâàòèñÿ?
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Міський департамент освіти 
провів пілотний проект з опти-
мізації шкіл у 2013 році. У гімназії 
№ 1 було 1800 школярів (замість 
1100), а в школі № 25 трохи біль-
ше 400 учнів, хоча місць було 
на 1100 вихованців. За планом, 
25-та школа ставала початко-
вою, а гімназія № 1 — старшою. 
Школа № 10 виступала як “по-
середник”: сюди перевели стар-

шокласників з 25-ої (goo.gl/
cZeEjV), і вона залишилася з 
початковими і старшими кла-
сами. Про це батьки у 2013 році 
дізналися за два тижні до початку 
навчання — 15 серпня. Через це 
на батьківських зборах і крича-
ли, і плакали, і протестували під 
стінами мерії (goo.gl/TWx8Dv). 
Як зараз роблять батьки учнів зі 
шкіл № 5 та № 31.

Як відбувалася перша оптимізація

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574 

— Ìè íå õî-
÷åìî ïåðåõîäèòè 

â ³íøó øêîëó, ïðî öå íå ïî-
ïåðåäèëè çàçäàëåã³äü, — êàçàëà 
ìàìà ó÷åíèö³ 25-î¿ øêîëè Ñâ³ò-
ëàíà íà áàòüê³âñüêèõ çáîðàõ òðè 
ðîêè òîìó. — Ìè çäàâàëè ãðî-
ø³ íà ðåìîíò. ×îìó íàø³ ä³òè 
ìàþòü çâèêàòè çàíîâî äî íîâî¿ 
øêîëè?

Ò³ æ ñàì³ àðãóìåíòè âèêîðèñòî-
âóþòü çàðàç áàòüêè ó÷í³â ç³ øê³ë 
¹ 5 òà ¹ 31. Áàãàòî ïèòàíü òà 
ìàëî â³äïîâ³äåé â³ä ÷èíîâíèê³â. 
Æóðíàë³ñò RIA âèð³øèâ çàâ³òàòè 
äî îäí³º¿ ç øê³ë, â ÿê³é ïðîéøëà 
ðåôîðìà òà ä³çíàòèñÿ, ùî ïðèíå-
ñëà çàêëàäó îïòèì³çàö³ÿ.

Øêîëà ¹ 25 â³ä çì³íè ñòàòóñ³â 
“ïîñòðàæäàëà” íàéá³ëüøå: ñêî-
ðîòèëè ñòàðø³ êëàñè (á³ëüøå 
200 ä³òåé çâ³äòè ïåðåâåëè â øêîëó 
¹ 10) òà ïðèéíÿëè ïî÷àòêîâ³ ç 
ã³ìíàç³¿ ¹ 1.

— Äî îïòèì³çàö³¿ ÿ âèêëàäà-
ëà â ïî÷àòêîâèõ êëàñàõ ïåðøî¿ 
ã³ìíàç³¿, — ðîçïîâ³äàº äèðåêòîð 
øêîëè ¹ 25 Îëåíà Íå÷èïîðóê. — 
Øêîëà ç³ ñòàòóñîì, òðàäèö³ÿìè ³ 
äóæå ïîïóëÿðíà. Çàêëàä áóâ ïå-
ðåïîâíåíèé, íàâ÷àëè â äâ³ çì³-
íè, çðàíêó äî âîñüìî¿ âå÷îðà. 
Ìè õîò³ëè ðîçâàíòàæèòè ä³òåé, 
³ îïòèì³çàö³ÿ ñòàëà òèì øàíñîì. 
Áóëî ñòðàøíî. Òà áàòüêè øêî-
ëÿð³â ðîçóì³ëè: çäîðîâ’ÿ ä³òåé — 
ïåðø çà âñå.

Ó 2013 ðîö³ øêîëà ¹ 25 áóëà 
çàïîâíåíà ëèøå íà ïîëîâèíó ç 
ïëàíîâî¿ ïîòóæíîñò³ ó 1100 ä³òåé. 

ЯК ВПЕРШЕ РЕФОРМУВАЛИ ШКОЛИ?
Це вже було  Конфлікт батьків 
школярів та влади щодо зміни статусів 
у школах №5 та №31 не є новим у Вінниці. 
Ще в 2013 році цей шлях пройшли три 
школи — гімназія №1, школа №10 та №25. 
Дві з них поділили на початкову і старшу, 
а десята школа прийняла додаткові старші 
класи. Як це було, і як спрацювало?

À çàðàç òàì — 805 âèõîâàíö³â, ³ 
öå — ó÷í³ ç ïåðøîãî ïî ÷åòâåð-
òèé êëàñè.

— Ó 25-³é øêîë³ çàëèøèëîñÿ 
ò³ëüêè â³ñ³ì ïî÷àòêîâèõ êëàñ³â, — 
êàæå äèðåêòîð çàêëàäó. — Òîä³ ÿê 
ç ã³ìíàç³¿ ¹ 1 ïåðåâåëè 24 ïî÷àò-
êîâèõ êëàñè ðàçîì ç â÷èòåëÿìè 
òà êåð³âíèêàìè. Øêîëÿð³ øâèäêî 
ïîäðóæèëèñÿ. 

Çàðàç äëÿ øêîëÿð³â ä³º ãðóïà 
ïîäîâæåíîãî äíÿ, áàãàòî ãóðò-
ê³â ñåðåä ÿêèõ º õ³ï-õîï, øêîëà 
áîéîâîãî ãîïàêà òà óðîêè êèòàé-
ñüêî¿ ìîâè. Îêð³ì öüîãî, ó÷í³ 
ïðîâîäÿòü øê³ëüí³ ôåñòèâàë³, 
äðóêóþòü âëàñíó ãàçåòó, ïðîâî-
äÿòü êîíêóðñè òà çìàãàííÿ.

ДОПОМОГЛИ ГРОШИМА. Îäí³-
ºþ ç ãîëîâíèõ ïðîáëåì äëÿ íî-
âî¿ øêîëè áóâ ï³äâ³ç ó÷í³â. ßêùî 
äî ã³ìíàç³¿ ¹ 1 (íà âóëèö³ Ìàë³-
íîâñüêîãî) áóëî ëåãêî ä³ñòàòèñÿ 
ç ³íøèõ ðàéîí³â ì³ñòà, òî øêîëà 
¹ 25 öèì ïîõâàëèòèñÿ íå ìîæå. 
Çàêëàä çíàõîäèòüñÿ ó ê³íö³ Âè-
øåíüêè.

— Ó ïåðø³é ð³ê àäàïòàö³¿ â³ä 
ì³ñüêðàäè âñ³ ó÷í³ îòðèìàëè áåç-
êîøòîâí³ ïðî¿çí³, — êàæå äèðåê-
òîð øêîëè Îëåíà Íå÷èïîð÷óê. — 
Áóëè äâà äîäàòêîâèõ øê³ëüíèõ 
àâòîáóñè, ÿê³ çàáèðàëè ä³òåé â³ä 
ã³ìíàç³¿ ¹ 1. ×åðåç ð³ê áàòüêè 
âæå ðîçðîáèëè âëàñí³ ìàðøðóòè 
òà ïðèñòîñóâàëèñÿ.

Áàòüêè ñòàðøîêëàñíèê³â, ïåðå-
¿æäæàþ÷è äî øêîëè ¹ 10 íà âó-
ëèöþ Ïåðâîçâàííîãî (Ñòàõóð-
ñüêîãî), çàáðàëè ç ñîáîþ âñå, 
ùî ìîæëèâî. ×åðåç öå ó ê³ëüêîõ 
êàá³íåòàõ âçàãàë³ áóëè ãîë³ ñò³íè, 
ÿê³ òðåáà áóëî ðåìîíòóâàòè.

— Íàñ íå êèíóëè íàïðèçâîëÿ-
ùå, — êàæå Îëåíà Ìèêîëà¿âíà. — 
Ç ìàéñòåðåíü ì³ñüêðàäà ñòâîðè-
ëà ïîâíîö³íí³ êëàñè. À çãîäîì 
íà êîøòè îáëðàäè çàì³íèëè 
á³ëüøå ñîðîêà â³êîí ó øêîë³ 
íà ïëàñòèêîâ³.

У початковій школі № 25 в класах є розважальні кімнати. Тут 
діти можуть відпочити та погратися з однолітками між заняттями 

ВІКТОР СКРИПНИК, (067)1079091 
 Âùåíò çãîð³â ì³êðîàâòîáóñ 

«Ìåðñåäåñ» â³ííèöüêîãî âîëîí-
òåðà Þð³ÿ Òêà÷óêà. Â³í 22 ðàçè 
âîçèâ íèì ãóìàí³òàðíó äîïîìîãó 
á³éöÿì íà Äîíáàñ. Þð³é íå êîí-
ôë³êòíà ëþäèíà. Ï³äîçðþº, ùî 
öå çóìèñíèé ï³äïàë. 

— Ó òðè ãîäèíè íî÷³ ìè âè-
êëèêàëè òàêñ³, — ðîçïîâ³ëà îäíà 
ç ñóñ³äîê ç áóäèíêó íàâïðîòè. — 
Àâòîáóñ Þðè ñòîÿâ, ÿê çàâæäè, 
á³ëÿ íàøèõ ï³äñîáíèõ ïðèì³ùåíü.

— Íà ïî÷àòêó ÷åòâåðòî¿ ðàíêó 
ó äâåð³ ñèëüíî ïîñòóêàëè, — ðîç-
ïîâ³â Þð³é. — ß äî äâåðåé, ÷óþ 
êðè÷àòü, ùî ìîÿ ìàøèíà ãîðèòü. 
Âèñêî÷èâ íà âóëèöþ, à òàì óæå 
ïîæåæíèêè ä³ñòàþòü «ðóêàâà» ç³ 
ñâîãî àâòîìîá³ëÿ. 

Êàæå, ùî ïîæåæíèê³â âèêëè-
êàâ ñóñ³ä ç äåâ’ÿòèïîâåðõ³âêè, áî 

ïîáà÷èâ äèì, âîãîíü . Ïðè¿õàëè 
øâèäêî, àëå âðÿòóâàòè ìàøèíó 
íå âäàëîñÿ.

— Ïîæåæíèê ï³ñëÿ òîãî, ÿê çà-
ãàñèëè ïîëóì’ÿ, ñòàâ øóêàòè àêó-
ìóëÿòîð, — ïðîäîâæóº Þð³é. — 
Òàêå ñàìî ïèòàííÿ ïî÷óâ â³ä 
ñë³ä÷èõ. Çàïðîñèâ ¿õ ó êâàðòèðó 
³ ïîêàçàâ, ùî ï³äçàðÿäæàþ àêó-
ìóëÿòîð. Ïðè÷èíó ñàìîçàãîðàííÿ 
â³ä çàêîðî÷åííÿ åëåêòðèêè ìîæ-
íà âèêëþ÷àòè.

Ñëîâ’ÿíñüê, Äåáàëüöåâî, Êðà-
ìàòîðñüê, Ùàñòÿ — â ö³ òà ³íø³ 
ì³ñòå÷êà Òêà÷óê äîñòàâëÿâ äî-
ïîìîãó, ÿêó çáèðàëè âîëîíòåðè. 

Íàé÷àñò³øå ¿çäèâ äî á³éö³â 
«Àéäàðó». Îäíîãî ðàçó ò³ çà-
òðèìàëè «ñåïàðà» òà âèÿâèëè ó 
íüîãî íîìåðè ³ ìàðêè àâòîìîá³-
ë³â, ÿê³ íàé÷àñò³øå ç’ÿâëÿëèñÿ 
â çîí³ ÀÒÎ. Ó òîìó ñïèñêó áóâ 

³ áóñ Òêà÷óêà. «Õëîïö³ ïðîñèëè 
íà äåÿêèé ÷àñ çàëÿãòè íà äíî, 
íå æàðòóâàòè ç âîãíåì, — êàçàâ 
âîëîíòåð. — ß òàê ³ çðîáèâ, àëå 
ïîò³ì çíîâó â³äíîâèâ ïî¿çäêè».

Ó ëèïí³ ìèíóëîãî ðîêó Òêà÷óê 
ï³äïèñàâ êîíòðàêò ç îäí³ºþ ç â³é-
ñüêîâèõ ÷àñòèí Äåðæïðèêîðäîí-
ñëóæáè. Ñòðîêîâó ñëóæáó ïðî-
õîäèâ ó ïðèêîðäîííèõ â³éñüêàõ, 
òîìó çíàéîìà ñïåöèô³êà òàêèõ 
â³éñüê. Íèí³ ñëóæèòü â ÀÒÎ. ̄ õ-
í³é ï³äðîçä³ë çíàõîäèòüñÿ â îä-
íîìó ç òèõ ì³ñöü, ÿêå íàçèâàþòü 
ãàðÿ÷îþ òî÷êîþ.

Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â³ä-
êðèòî çà ñòàòòåþ «Óìèñíå çíè-
ùåííÿ àáî ïîøêîäæåííÿ ìàéíà». 
Ïîêàðàííÿ çà òàê³ ä³¿ — ïîçáàâ-
ëåííÿ âîë³ íà ñòðîê â³ä òðüîõ 
äî 15-òè ðîê³â. Àëå ÷è âäàñòüñÿ 
çíàéòè çëîâìèñíèêà?

Спалили бус волонтера, що возив допомогу в АТО

Юрій приїхав привітати з першим днем народження 
донечку Настусю. Сумно сказав: «А тут такий «подарунок». 
Підпалили машину на другий день мого приїзду додому…» 

²íø³ 383 â³êíà çàì³íèëè 
çà êîøòè ãðàíòó â³ä ªÑ â 2014–
2015 ðîêàõ. Ó ðàìêàõ ï³ëîòíî-
ãî ïðîåêòó “òåðìîðåíîâàö³¿” ç 
2015 ðîêó â øêîë³ ¹ 25 óòåïëþ-
þòü äàõ òà ñò³íè (goo.gl/azNFrp).

РЕМОНТИ – НА БАТЬКАХ. Â ñå-
ðåäèí³ çàêëàä ïðîñòîðèé — ñâ³òë³ 
òà øèðîê³ êîðèäîðè. Âèäíî, ùî 
áóä³âëÿ íå íîâà, àëå çà íåþ äî-
ãëÿäàþòü òà íàìàãàþòüñÿ îíîâ-
ëþâàòè. Ìàéæå â êîæíîìó êëàñ³ º 
òåëåâ³çîð àáî ïðîåêòîð. Äèðåêòîð 
â³äêðèâàº äâåð³ äî êëàñó, à òàì 
ä³òè äèâëÿòüñÿ “Ô³êñèê³â”.

— Íàì äóæå êîìôîðòíî ïðà-
öþºòüñÿ, — êàæå â÷èòåëü ïåðøèõ 
êëàñ³â Îëüãà Äìèòð³âíà. — Ç ó÷è-
òåëÿìè, ÿê³ ïðàöþâàëè äî îïòè-
ì³çàö³¿, ó íàñ ïîâíå ïîðîçóì³ííÿ.

Îëüãà Äìèòð³âíà ïîêàçóº ùå 
îäíó “ðîäçèíêó” ïî÷àòêîâî¿ 
øêîëè: ó êëàñ³ º îêðåìà ãðàëüíà 
ê³ìíàòà ç êèëèìêîì. Ó êàá³íåòàõ 
ãàðí³ ðåìîíòè, º ñò³ëüö³, ïàðòè.

— Òàê, îñíîâíå íàâàíòàæåííÿ 
ç ðåìîíòó â êëàñàõ ëÿãëè íà ïëå÷³ 

áàòüê³â, — êàæå äèðåêòîð. — Àëå 
ÿêùî á âîíè çàëèøèëèñÿ â ã³ìíà-
ç³¿, òî òàì áè ðîáèëè òå æ ñàìå.

ТРЕБА ПОПЕРЕДЖАТИ. Íåçâàæà-
þ÷è íà òå, ùî â øêîë³ âñå ãàðàçä, 
³, çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Îëåíè 
Íå÷èïîð÷óê, äî íèõ “âæå ÷åðãà 
º íà âñòóï”, íå âñ³ì äî âïîäîáè 
îñâ³òíÿ ðåôîðìà.

— Ó 2013 ðîö³ íàñ íå ïîïåðå-
äèëè ïðî îïòèì³çàö³þ, — êàæå 
ìàòè ó÷íÿ, ÿêà ïîáàæàëà çàëè-
øèòèñÿ íåâ³äîìîþ. — ßêùî á 
äåïàðòàìåíò îñâ³òè ïîâ³äîìëÿâ 
çàçäàëåã³äü, ùî öå çà ðåôîðìà, 
òî íå áóëî á çàðàç îáóðåííÿ â 5 òà 
31 øêîë³?

— Òà ç Áóíÿêîì (äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó îñâ³òè ì³ñüêðà-
äè — àâò.) ñïåðå÷àòèñÿ ìàðíà 
ñïðàâà, — äîïîâíþº ä³äóñü, ÿêèé 
ïðèéøîâ çà ñâî¿ì îíóêîþ â øêîëó 
¹ 25. — Çàðàç âçàãàë³ âàæêî â³ä-
ñòîÿòè ñïðàâåäëèâ³ñòü òà ïðàâäó, 
òîìó êàòàºìîñÿ ñþäè ç Ñàáàðîâà. 
Àÿêæå, º ïîçèòèâí³ çì³íè â øêîë³, 
àëå é “äüîãòþ” âèñòà÷àº.
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"Ä³òè — êâ³òè, ñâÿòî, ñïîðò" — 
ñàìå ï³ä òàêèì ãàñëîì ïðîéøîâ 
çàõ³ä íà Ôîíòàíí³é ïëîù³ ó ïàðêó 
³ìåí³ Ãîðüêîãî. Ïðîãðàìà âêëþ÷à-
ëà áåçë³÷ êîíêóðñ³â òà ðîçâàã, ð³ç-
íîìàí³òí³ ìàéñòåð-êëàñè, âèñòóïè 
äèòÿ÷èõ êîëåêòèâ³â òà áåçêîøòîâíó 
ëîòåðåþ. Çàãàëîì âèííèöüê³ ä³òè 
îòðèìàëè ïîíàä 3000 ïîäàðóíê³â.

Ñïåö³àëüíî äëÿ ìàëåíüêèõ â³-
ííè÷àí ãåíåðàëüíèé ïàðòíåð 
ñâÿòà — êîìïàí³ÿ çàáóäîâíèê 
"Äèíàñò³ÿ" — ïðèâåçëà ñïðàâæíþ 
áóä³âåëüíó òåõí³êó. Ä³òè ³ç çàäîâî-
ëåííÿì äîñë³äæóâàëè áóäîâó ñàëî-
í³â òðàêòîð³â ³ íàâ³òü ìàëè ìîæëè-
â³ñòü ïîáóäóâàòè âëàñíå òâîð³ííÿ 
àðõ³òåêòóðè ç öåìåíòó ³ öåãëè.

ВІННИЧАНИ НАДЯГАЛИ 
КАСКИ І БУДУВАЛИ БУДИНКИ 
Дитячі мрії  Справжнє свято для 
дітей та їх батьків пройшло 22 травня 
у парку ім. Горького. Малеча вдосталь 
натанцювалася, набудувала «хмарочосів», 
робила селфі та наїлася морозива

— Ìè äàºìî õëîïöÿì ìîæëè-
â³ñòü â³ä÷óòè ñåáå ñïðàâæí³ìè 
÷îëîâ³êàìè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü 
çà êåðìîì òàêèõ àâòîìîá³ë³â, 
íàäÿãíóòè êàñêó ³ ñôîòîãðàôó-
âàòèñÿ â êàá³í³. Ä³â÷àòà, ÿê ìè 
áà÷èìî, òåæ íå ïðîòè ïîñèä³òè 
â òàêèõ àâòî, — êàæå êåð³âíèê 
â³ää³ëó ìàðêåòèíãó ³ ðåêëàìè 
êîìïàí³¿ "Äèíàñò³ÿ" ²ííà Ìà-
ëàìóðà. — Òàêîæ êîíñóëüòóº-
ìî â³ííè÷àí ç ïðèâîäó íàøèõ 
áóä³âåëü, ðîçïîâ³äàºìî, ÿê éäå 
áóä³âíèöòâî, äå öå â³äáóâàºòüñÿ ³ 
ïåðåâàãè íàøèõ îá'ºêò³â. Ä³òè — 
öå íàøå ìàéáóòíº, ³ êîæåí õî÷å 
áà÷èòè ìàéáóòíº ñâîº¿ äèòèíè 
êðàùèì, à áåç âëàñíîãî æèòëà 
âîíî íå ìîæå áóòè ùàñëèâèì.

Êð³ì óñüîãî ïåðåðàõîâàíîãî, 
ïðàöþâàëà áåçêîøòîâíà êàá³í-
êà, â ÿê³é ìîæíà áóëî çðîáèòè 
ôîòî. Â³ííè÷àíè ö³ëèìè ñ³ì'ÿìè 
ðîáèëè ïàì'ÿòí³ çí³ìêè ç ð³çíè-
ìè äåêîðàö³ÿìè: âóñà, áîðîäè, 
êàïåëþøêè, êîðîíè…

Åêñêëþçèâíèé ïàðòíåð ñâÿòà 
ÒÌ "Ë³ìî" ïðèãîùàâ ä³òåé ìî-
ðîçèâîì òà îáì³íþâàâ çàïðîøó-
âàëüí³ ëèñò³âêè íà ñâî¿ ñìàêîëè-
êè. Çàãàëîì â àñîðòèìåíò³ “Ë³ìî” 
ïîíàä 120 ð³çíîâèä³â ïðîäóêö³¿, 
à â ìàéæå ë³òíþ ñïåêó ïîëàñóâàòè 
íèìè òà “îõîëîäèòèñÿ” áóëî äóæå 
äîðå÷íî. Ï³ä ÷àñ êîíêóðñ³â ä³òè 
îòðèìóâàëè òàêîæ áåéñáîëêè, 
ðîçìàëüîâêè, ìàãí³òèêè òà áðàñ-
ëåòèêè â³ä ñìà÷íîãî ïàðòíåðà.

Ïàðòíåðîì ñâÿòà âèñòóïèëî ³ 
ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî "Îðòîïå-
äè÷íèé ñåðâ³ñíèé öåíòð". Ðîç-
ãîðíóâøè íàìåò, ïðîâ³äí³ ôàõ³âö³ 
êîíñóëüòóâàëè âñ³õ áàæàþ÷èõ ç 
ïðèâîäó ðîçâèòêó çäîðîâèõ ñòîï, 
ï³äáîðó îðòîïåäè÷íèõ óñò³ëîê òà 
³íøèõ ïðîáëåì.

Äèòÿ÷èé öåíòð ðîçâèòêó "Êóçÿ" 
çàáåçïå÷èâ ñâÿòî âåäó÷èìè, 
à ïàðê ñâÿòêóâàííÿ “Äèòÿ÷à ïëà-
íåòà” íàäàâàâ ìàëå÷³ çàïðîøåííÿ 
íà â³äâ³äóâàííÿ ñâî¿õ ð³çíîìàí³ò-
íèõ ðîçâàã. Íå îá³éøëîñÿ ³ áåç 
öåíòðó ðîçâèòêó ä³òåé òà þíàöòâà 
"Äèâîñâ³ò" — ¿õ âèõîâàíö³ ðàäó-
âàëè â³ííè÷àí òàíöþâàëüíèìè, 
âîêàëüíèìè òà ñïîðòèâíèìè âè-
ñòóïàìè.

Ведмідь від «Династії» - головний приз свята Рухлива масовка для всієї аудиторії

Лотерея, приз від «Дитячої планети»

Вдосталь насолоджувалися морозивом  від 
Ексклюзивного партнера свята ТМ «Лімо»

Ортопедичний сервісний центр 
надавав консультації

Діти у конкурсі від «Династії» будують дім своєї мрії

Капоейро, «Дивосвіт»

ÐÅÏÎÐÒÀÆ
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ÐÅÇÎÍÀÍÑ

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 160121

ОКСАНА ПУСТОВІТ, 
RIA, (067)7992206 

Äîâå ñ òè ,  ùî 
Øåâöîâ çðàäèâ 
Áàòüê³âùèíó, íå âè-

ñòà÷èëî äîêàç³â ³ ó ïðîêóðîð³â, 
³ ó ñë³ä÷îãî ÑÁÓ. Ñïðàâó Øåâ-
öîâà çàêðèëè. Ïðî öå ðîçïîâ³ëè 
ó ïðîêóðàòóð³ 20 òðàâíÿ.

Á³ëüøå ãîäèíè òðèâàëà ïðåñ-
êîíôåðåíö³ÿ ó ïðîêóðàòóð³ ç ïðè-
âîäó äîêàç³â, à òî÷í³øå — ïðî 
¿õíþ â³äñóòí³ñòü. Ñïîê³éíèì 
ãîëîñîì ïðîêóðîð òà ñòàðøèé 
ñë³ä÷èé ïîÿñíþâàëè ìåä³à ïðî 
ñ³ì òîì³â ñïðàâè Øåâöîâà. 
70 äîïèò³â. Çàÿâíèê ïî ñïðàâ³ — 
ïðèñóòíÿ Òà¿ñ³ÿ Ãàéäà âðàæàëà 
òîëåðàíòí³ñòþ. Áåç øèí ï³ä ïðî-
êóðàòóðîþ.

«Ç ìåòoþ ïoâíoão âñåái÷íoão 
äoñëiäæåííÿ oáñòaâèí ñïðaâè ïiä 
÷añ êðèìiíaëüíoão ïðoâaäæåííÿ 
oõoïëåío âåñü ïåðioä ä³ÿëüíoñòi i 
æèòòÿ Øåâöoâa A.Â», — ÷èòàâ 
ç ëèñòî÷êà ía÷aëüíèê âiääiëó 
íaãëÿäó ïðoêóðaòóðè Êoñòÿíòèí 
Ãoçäóï.

1 ТОМ: ПАРАД І ПУТІН. Òàê, Øåâ-
öîâ áóâ íà ïàðàä³ äî Äíÿ Ïåðå-
ìîãè ó Ñåâàñòîïîë³ â 2014-ìó. Ç 
ä³äîì ³ ñèíàìè. Òàê, â³í ïðîõî-
äèâ êîëîííîþ îêðåìîþ — VIP³â. 
Àëå íåìàº äîêàç³â, ùî ñòîÿâ ïî-
ðó÷ ³ç Ïóò³íèì ³ âèãîëîøóâàâ 
ñåïàðàòèñòüê³ çàêëèêè.

«Ñòaíoì ía áåðåçåíü 2014 ðoêó 
Øåâöoâ çaéìaâ ïoñaäó ñòaðøoão 
oïåðóïoâíoâaæåíoão ÃÓ ïo 
áoðoòüái ç oðãaíiçoâaíoþ 
çëo÷èííiñòþ ÌÂÑ â ì. Êèºâi. 
31 áåðåçíÿ 2014 ðoêó âií 
çâiëüíèâñÿ iç âêaçaío¿ ïoñaäè 
ça âëañíèì áaæaííÿì òa âè¿õaâ 
ía ïoñòiéíå ìiñöå ïðoæèâaííÿ 
äo ìiñòa Ñåâañòoïoëÿ, âæå 
òèì÷añoâo oêóïoâaío¿ Ðåñïóáëiêè 
Êðèì, äå ía òoé ìoìåíò ìåøêaëa 
éoão ðoäèía».

Ñ³ì’ÿ Øåâöîâà äîñ³ æèâå 
ó Êðèìó. Íà òðàâíåâ³ ñâÿòà ð³äí³ 
ïðè¿çäèëè äî íüîãî â Êè¿â.

Íà Ôåéñáóö³ 23 òðàâíÿ íàïè-
ñàâ: «Äåäà ïðîçäðàâèë ñ Äí¸ì 
Âåëèêîé Ïîáåäû. Æàëü, â ýòîò 
äåíü íå ìîã áûòü ñ íèì, åù¸ 
íå áûëî çàêðûòî äåëî».

2 ТОМ: «КОЛЯ КУВАЛДА» І ФЕЙС-
БУК. Òàê, áóëî ôîòî ç Âàëóºâèì — 
Øåâöîâ ñàì éîãî âèñòàâèâ íà ñâî¿é 
ñòîð³íö³ Ôåéñáóêó. ² öå ôîòî òåæ 
äîñë³äèëè — çóñòð³÷ Øåâöîâà ³ç 
äåïóòàòîì Äåðæäóìè Ðîñ³¿. Áîêñåð, 
ÿêîãî ùå íàçèâàþòü «Ðîñ³éñüêèé 
ã³ãàíò», «Çâ³ð ç³ Ñõîäó», «Í³êîëà 
Ï³òåðñüêèé» òà «Êîëÿ-êóâàë-
äà», ñòàâ íà çàõèñò Øåâöîâà, 
îïóáë³êóâàâøè ó Òâ³òòåð³ ôîòî ç 
Â³òàë³ºì Êëè÷êîì ³ç ï³äïèñîì: 
«Ñòàëî æàëêî ýòîãî ïàðíÿ ñ Óêðà-
èíû. Îäíî ôîòî ïîëîìàëî åìó 
æèçíü. Òîãäà ïî «íûíåøíåé ëî-
ãèêå» Êèåâà Âèòàëèé ñëåäóþùèé».

3 ТОМ: БАТАЛЬЙОН «ЛУГАНСЬК 
1». «Ç ìåòoþ ïoâåðíåííÿ äo ñëóæ-
áè â oðãaíaõ âíóòðiøíiõ ñïðaâ 
Øåâöoâ oòðèìaâ ïoñaäó ó ñêëaäi 
íoâoóòâoðåíoão äoáðoâoëü÷oão 
áaòaëüéoíó ñïåöïðèçía÷åííÿ ÌÂÑ 
Óêða¿íè «Ëóãaíñüê 1», äo ÿêoão áóâ 
çaðaõoâaíèé ía ïoñaäó çañòóïíèêa 
êoìaíäèða ðoòè 26 ÷åðâíÿ 
2014 ðoêó. Oäíaê âæå 14 ëèïíÿ 
2014 ðoêó áóâ çâiëüíåíèé, ó çâ’ÿçêó 
ç íå ïðoõoäæåííÿì iñïèòoâoão 
òåðìiíó. 20 ñåðïíÿ 2014 ðoêó 
Øåâöoâ ïoâòoðío oòðèìóº ïoñaäó 
ó öüoìó æ áaòaëüéoíi òa ïðoõoäèòü 
ñëóæáó ó äaíoìó ïiäðoçäiëi äo 
24 ãðóäíÿ 2014 ðoêó, ïiñëÿ ÷oão 
âêoòðå çâiëüíÿºòüñÿ ç oðãaíiâ 
âíóòðiøíiõ ñïðaâ ça âëañíèì 
áaæaííÿì… Â õoäi ðoçñëiäóâaííÿ 
âñòaíoâëåío, ùo Øåâöoâ, 
ïåðåáóâaþ÷è ó ñêëaäi áaòaëüéoíó, 
ôaêòè÷ío¿ ó÷añòi ó âèêoíaííi 
çaâäaíü íå áðàâ».

Òà¿ñ³ÿ Ãàéäà íàãàäàëà, ùî ñàìå 

СПРАВА ШЕВЦОВА ЗАКРИТА. 
ЗРАДИ НЕ ЗНАЙШЛИ 
Нудний фінал  У березні вся Україна 
чула про Вінницький Майдан — коли 
місцеві активісти під проводом Гайди 
виганяли з міста тодішнього начальника 
поліції Антона Шевцова. Фінальна 
сцена цієї гучної історії тихо пройшла 
у конференц-залі прокуратури області

òîä³ áóâ ²ëîâàéñüê, äå ãèíóâ «Ëó-
ãàíñüê 1». Àëå ïðîêóðîðè öå í³ÿê 
íå ïðîêîìåíòóâàëè. Ïðîìîâ÷à-
ëè. ßê ï³äì³òèâ îäèí ÀÒÎøíèê: 
«Ñèí ïðåçèäåíòà òåæ êàçàâ, ùî 
ó 2014-ìó áóâ â ÀÒÎ. Ò³ëüêè 
õòî æ éîìó â³ðèòü?..» 

Ó âèëó÷åíîìó ïëaíøåòi åêñ-
ía÷aëüíèêa ïoëiöi¿ Âiííè÷÷èíè 
çíaéøëè ñôîòîãðàôîâàíèé 
ñïèñoê ç ïåðñoíaëüíèìè äaíèìè 
oñiá, ÿêi ïðoâoäèëè òðåíóâaëüíi 
çáoðè â Äíiïðoïåòðoâñüêié 
oáëañòi. Ó ñïèñêó º ÑÁÓøíèíêè i 
AÒOøíèêè, ÿêi â ðoçâiäãðóïaõ 
ãoòóâaëèñü äo ñïåöoïåðaöi¿. Àëå 
öèì óæå çàéìàºòüñÿ íå ÑÁÓ…

4 ТОМ: 42 РАЗИ — ЗА КОРДОН. 
Óïåðøå áóëà íàçâàíà öÿ öèôðà — 
42 ðàçè. Ç íèõ 18 — ó Êðèì. ̄ çäèâ 
ùå Øåâöîâ ó Ðîñ³þ òà Á³ëîðóñü. 
Äî ðå÷³, ç Á³ëîðóñ³ ðîäîì äðóæè-
íà Àíòîíà Âàëåð³éîâè÷à.

×è ïîðóøóâàâ Øåâöîâ çàêîí, 
ïåðåòèíàþ÷è êîðäîí Óêðà¿íè? 
Í³, æîäíîãî ðàçó. Â³í öå ðîáèâ 
³ç äîçâîëó êåð³âíèöòâà. Êóïè 
íå òðèìàºòüñÿ íå ñïðàâà Øåâ-
öîâà, à ñèñòåìà, ÿêà ñüîãîäí³ 
â Óêðà¿í³: ç îäíîãî áîêó — 
ðàõóºìî ê³ëüê³ñòü ïåðåòèí³â 
êîðäîíó Óêðà¿íè ç îêóïîâàíèì 
Êðèìîì, à ç ³íøîãî — ïàðëàìåíò 
ïåðåéìåíîâóº íàñåëåíí³ ïóíêòè 
Êðèìó — äåêîìóí³çàö³ÿ…

Ç êèì â³í ñï³ëêóâàâñÿ çà ìåæàìè 
Óêðà¿íè? ² ÷è º ó íüîãî ðîñ³éñüêèé 
ïàñïîðò? Äîêàç³â öüîìó òåæ íåìàº. 
Íå ò³ ñòîñóíêè ñüîãîäí³ ó ÑÁÓ ç 
ÔÑÁ Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðàö³¿.

5 ТОМ: ДЕТЕКТОР БРЕХНІ. Øåâ-
öîâ â³äìîâèâñÿ âäðóãå ïðîõîäèòè 
ïîë³ãðàô. Çîáîâ’ÿçàòè öå çðîáèòè 
ñóä íå ìîæå, áî öå íå º äîêàçîì. 
Àëå ó ñïðàâ³ º ìàòåð³àëè ïðî-
õîäæåííÿ ïåðøîãî ðàçó. Âëàñíå, 
ïðè÷èí ïðîõîäèòè ùå ðàç ñòàð-
øèé ñë³ä÷èé ÓÑÁÓ Àíäð³é Ìè-
ðîíåíêî íå áà÷èâ.

«Ïîë³ãðàô, ÿêèé ïðîâîäèâñÿ 
çà éîãî (Øåâöîâà) ³í³ö³àòèâè — 
öå îäíå, à ïîë³ãðàô, ÿêèé 
áóäå ïðîâîäèòèñÿ â ðàìêàõ 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ — 
çîâñ³ì ³íøå. Ïîë³ãðàô â³í ìîæå 
ïðîéòè çà âëàñíèì áàæàííÿì, 
³ ðåçóëüòàòè áóäóòü äîëó÷åí³ 
äî îñîáîâî¿ ñïðàâè, ÿê äîêàçîâà 
áàçà… Õòî âàì ñêàçàâ, ùî éîãî 
ÑÁÓ òàê ñèëüíî ïåðåâ³ðÿëà?.. 
Ñïðàâæí³ñòü öüîãî äîêóìåíòà 
(ïðî ïåðåâ³ðêó) ùå ïîòð³áíî 

ç'ÿñóâàòè», — öå öèòàòà óæå êî-
ëèøíüîãî íà÷àëüíèêà ÓÑÁÓ 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ Ñåðã³ÿ 
Ðàò³ºâà. Íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ 
çàòðèìàííÿ Øåâöîâà â³í ïðî-
âîäèâ áðèô³íã äëÿ æóðíàë³ñò³â.

6 ТОМ: СУД. Çà ö³ äâà ì³ñÿö³ 
çì³íèëè íà÷àëüíèêà ÓÑÁÓ 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³. Íîâîãî 
êåð³âíèêà ïîë³ö³¿ çàì³ñòü Àíòîíà 
Øåâöîâà äîñ³ íå ïðèçíà÷åíî — 
â. î. éîãî æ çàñòóïíèê Þð³é Ïå-
äîñ, ÿêèé âèõîäèâ äî àêòèâ³ñò³â ³ç 
øèíàìè. Ùå îäèí çàñòóïíèê — 
Îëåêñàíäð Ñåë³âåðñòîâ, ÿêîãî 
Òà¿ñ³ÿ Ãàéäà òåæ çâèíóâà÷óâàëà 
ó ñåïàðàòèçì³, íèí³ òàê ³ ïðàöþº 
â ïîë³ö³¿, â Êèºâ³. Éîãî á³îãðàô³þ 
òåæ ïåðåâ³ðèëè «óçäîâæ ³ ïîïåðåê».

«Ìîãó ïîêà ñêàçàòü îäíî: áóäó 
äîáèâàòüñÿ ÷åðåç ñóäû îïðî-
âåðæåíèÿ ýòîãî ÷óäîâèùíîãî 
âðàíüÿ, êîòîðîå òàê ñìàêîâàëè 
âñå ÑÌÈ, îòäåëüíûå ãðàæäàíå 
è äîëæíîñòíûå ëèöà â ïðàâîîõ-
ðàíèòåëüíûõ îðãàíàõ.

×òî êàñàåòñÿ ïðè÷èí è ìî-
òèâîâ, ïîáóäèâøèõ íåêîòîðûõ 
ñîòðóäíèêîâ ÑÁÓ ñîñòðÿïàòü 
â îòíîøåíèè ìåíÿ ýòî äåëüöå, 
à òàêæå îñòàëüíûõ ÷èíîâíèêîâ 
è èíûõ ïðåñòóïíèêîâ, èñïó-
ãàâøèõñÿ ìåíÿ êàê íà÷àëüíèêà 
ïîëèöèè ðåãèîíà, ïîãîâîðèì 
îòäåëüíî. Âûáåðó áîëåå ìåíåå 
ïðèëè÷íûå ÑÌÈ è äàì èíòåð-
âüþ "êàê ýòî áûëî".

Íó è õî÷ó êîíå÷íî æå óçíàòü: 
êàê ÿ óâîëåí èç ïîëèöèè, êàêèå 

è êòî ïðîâîäèë ïî ìíå ñëóæåáíûå 
ðàññëåäîâàíèÿ, ÷åì îíè çàêîí÷è-
ëèñü, ãäå ìîÿ òðóäîâàÿ êíèæêà 
è òîìó ïîäðîáíîå». Öå ïîñò Øåâ-
öîâà íà ÔÁ, ó ïîíåä³ëîê.

7 ТОМ — ГАЙДА. Òà¿ñ³ÿ ªâãåí³âíà 
ó ïðîêóðàòóð³ ïðèãí³÷åíîþ íå âè-
ãëÿäàëà. Äåùî çàñìó÷åíà ³ ðîç÷à-
ðîâàíà. Âîíà ùå âàãàëàñÿ, ÷è áóäå 
îñêàðæóâàòè ïîñòàíîâó ïðîêóðîðà. 
Âèáà÷àòèñÿ ïåðåä Øåâöîâèì âîíà 
íå çáèðàºòüñÿ: «ß á íàâ³òü âèáà-
÷èëàñü, ÿêáè â³í áóâ êðèñòàëüíî 
÷èñòèé, ÿêáè íå ïåðåòèíàâ êîðäîíó 
Êðèìó, ó íüîãî íå áóëî ðîñ³éñüêîãî 
ïàñïîðòà, íå áóëî ïàðàäó ³ öüî-
ãî ³íøîãî… ß âì³þ âèáà÷àòèñÿ. 
ß ââàæàþ, ùî ö³ ëþäè, ÿê ì³í³ìóì, 
ìàþòü áóòè çàñóäæåí³ çà ñòàòòåþ 
«çëî÷èííà áåçä³ÿëüí³ñòü».

Òåïåð Ãàéäó îäí³ æàë³þòü, ìîâ-
ëÿâ, ïîáîðîòè çëî÷èííó ñèñòåìó 
â Óêðà¿í³ íåìîæëèâî. ²íø³ — 
íàâïàêè: ââàæàþòü àêòèâ³ñòêó 
ãâèíòèêîì ö³º¿ ñêëàäíî¿ ñèñòå-
ìè, ÿêà íàâ÷èëàñü ï³ä âèãëÿäîì 
«ãðîìàäñüêîñò³» ðîáèòè áðóäíó 
ñïðàâó. Áî «ç øèíàìè» ëåãøå 
çðîáèòè «ðîòàö³þ».

À çíà÷èòü ùå áóäå 8 òîì — 
â³éíà êîìïðîìàò³â. Òåîðåòè÷íî 
Øåâöîâ ìîæå ïîíîâèòèñÿ â îð-
ãàíàõ ³ íàâ³òü íà ïîñàä³ íà÷àëü-
íèêà Â³ííèöüêî¿ ïîë³ö³¿. ² ö³ëêîì 
çàêîííî âèìàãàòèìå ìîðàëüíî¿ 
êîìïåíñàö³¿ â³ä çàÿâíèêà — Òà¿ñ³¿ 
Ãàéäè.

Öå ùå íå ê³íåöü «ñïðàâè Øåâ-
öîâà».

Прокуратура розповіла, що не знайшла доказів зради. 
Але дані з планшету Шевцова зараз вивчають інші органи 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА
Гроші люблять тишу... Голова Вінницької 
ОДА почав проводити закриті наради, треба 
уважно придивитися до платежів з бюджету;) 
Може знов якісь дельфіни нарисувались)?

ПРЕС-СЛУЖБА 
«АВМ ДЕВЕЛОПМЕНТ»

Áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ 
"ÀÂÌ Äåâåëîïìåíò", íà ÷îë³ 

ç âëàñíèêîì Âîëîäèìèðîì 
Àäàì÷óêîì, çàê³í÷óº áóä³âíèöòâî íîâîãî 
áàãàòîêâàðòèðíîãî áóäèíêó äëÿ íåçðÿ÷èõ.

— Çâ³ñíî, ÿ ðîçïî÷àâ öåé ïðîåêò çà ï³ä-
òðèìêè ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³ííèö³ Ñåðã³ÿ 
Ìîðãóíîâà. Òàêîæ âçÿâñÿ çà öå, àäæå ïî-
îá³öÿâ îñîáèñòî ñë³ïèì ïîáóäóâàòè äëÿ 
íèõ íîâå ñó÷àñíå æèòëî ³ ïåðåñåëèòè ¿õ 
ó íîâèé áóäèíîê. Çíàþ òàêîæ, ùî áóëî 
íåìàëî ïîïåðåäíèê³â — áóä³âíèê³â, àëå 
ñïðàâó í³õòî äî ê³íöÿ òàê ³ íå äîâ³â. Ìîÿ 
êîìïàí³ÿ ïîáóäóâàëà öåé áóäèíîê, ïî-
÷èíàþ÷è ç ôóíäàìåíòó, — ðîçïîâ³äàº 
³íâåñòîð Âîëîäèìèð Àäàì÷óê.

Ãóðòîæèòîê íà âóëèö³ Ïèðîãîâà äàâ-
íî óæå ïîòðåáóâàâ êàï³òàëüíîãî ðåìîíòó. 
Àäæå ñòî¿òü òóò ç 1958 ðîêó ³ áóâ ïîáóäî-
âàíèé ëèøå äëÿ íåçðÿ÷èõ õîëîñòÿê³â, ÿê³ 
ïðàöþþòü íà ï³äïðèºìñòâ³ ÓÒÎÑ.

Àëå ç ÷àñîì õîëîñòÿêè îäðóæóâàëèñÿ, 
íàðîäæóâàëè ä³òåé ³ íàðàç³ â ñòàðåíüêîìó 
ãóðòîæèòêó ìåøêàº 19 ñ³ìåé, â êîæí³é 
ñ³ì'¿ º ä³òè. ² íà öþ ê³ëüê³ñòü ëþäåé äâà 
ñàíâóçëè â æàõëèâîìó ñòàí³ òà îäíà êóõíÿ.

Êîæíà ñ³ì'ÿ çàì³ñòü 12 êâàäðàòíèõ ìå-
òð³â ó íàï³âçðóéíîâàíîìó ãóðòîæèòêó äëÿ 
íåçðÿ÷èõ îòðèìàº 50–60 êâàäðàò³â â àá-
ñîëþòíî íîâ³é çàáóäîâ³. Öå âñå âò³ëèâ 
ó ðåàëüí³ñòü âëàñíèê áóä³âåëüíî¿ êîìïàí³¿ 
«ÀÂÌ Äåâåëîïìåíò» Âîëîäèìèð Àäàì÷óê, 
ï³ä åã³äîþ ì³ñüêî¿ ðàäè.

Ïðî ïåðåñåëåííÿ â íîâèé êîìôîðòà-
áåëüíèé áóäèíîê ðîçïîâ³ëè ïðàö³âíèêè 
ï³äïðèºìñòâà òîâàðèñòâà ñë³ïèõ ÓÒÎÑ.

Óìîâè ïðîæèâàííÿ íåçðÿ÷èõ ó ãóðòî-
æèòêó, ÿêèé çíàõîäèòüñÿ íà âóëèö³ Ïè-
ðîãîâà, «ì’ÿêî êàæó÷è», íå íàéêðàù³. 

Ó íèõ º ³ õîëîäíà, ³ ãàðÿ÷à âîäà, à òàêîæ 
öâ³ëü íà ñò³íàõ, ãðèáîê òà æàõëèâèé ñìî-
ð³ä ó çàãàëüíîìó òóàëåò³, ïîñò³éíà ñòàëà 
âîäà ó ï³äâàë³ ÷åðåç ï³äçåìí³ âîäè. Âè-
õ³ä ç ãóðòîæèòêó âèõîäèòü íà ïðî¿æäæó 
÷àñòèíó, òîìó ìàëåíüêèì ä³òÿì, à ¿õ òóò 
íàðàç³ ÷èìàëî, íåáåçïå÷íî ãóëÿòè ñàìèì. 
×åðåç öå, áàãàòî õòî ç íåçðÿ÷èõ óæå ñèäÿòü 
«íà âàë³çàõ».

Êîìåíäàíò ãóðòîæèòêó Îëåíà Àíàòî-
ë³¿âíà, ÿêà ïðàöþº ç íåçðÿ÷èìè áëèçüêî 
òðèäöÿòè ðîê³â, ïîÿñíèëà íàì, ùî óñ³ 
äóìêàìè óæå â íîâîìó áóäèíêó.

Àäæå òàì, íà âóëèö³ 600–ð³÷÷ÿ, â íîâî-
ìó, ùîéíî çáóäîâàíîìó áàãàòîêâàðòèð-
íîìó áóäèíêó íà êîæíó ðîäèíó ÷åêàº 
âëàñíå ïîìåøêàííÿ, ç îêðåìèì òóàëåòîì 
òà âàííîþ ê³ìíàòîþ, à òàêîæ ç âëàñíîþ 
êóõíåþ.

— Ìè íå ìîæåìî ñêàçàòè, ùî òóò àæ 
òàê³ æàõëèâ³ óìîâè. Ïîæèëüö³ íå ñêàð-
æàòüñÿ, áî âäÿ÷í³, ùî ìàþòü õî÷ ÿêèéñü 
äàõ íàä ãîëîâîþ. Ìàºìî âñ³ íåîáõ³äí³ 
äëÿ æèòòÿ óìîâè: ö³ëîäîáîâî º ãàðÿ÷à 
âîäà, íà ïîâåðñ³: îäíà êóõíÿ, äóøîâà òà 
òóàëåò. Çâ³ñíî, á³ëÿ íèõ ÷àñòî áóâàþòü 
÷åðãè. À ùî ïîðîáèø? Öåé ãóðòîæèòîê 
ç ñàìîãî ïî÷àòêó áóäóâàâñÿ äëÿ õîëîñòÿ-
ê³â. À êîëè âæå ïî÷àëè âèõîäèòè çàì³æ ³ 
îäðóæóâàòèñÿ, òî ì³ñöÿ ñòàëî ìåíøå. Çà-
ðàç òóò ìåøêàº äî 50 ëþäåé, — ðîçïîâ³ëà 
êîìåíäàíò. — Çà ãóðòîæèòîê ïëàòèòü ï³ä-
ïðèºìñòâî, êîìóíàëüí³ — òàêîæ çà íèì. 
Çâ³ñíî, íàø³ ìåøêàíö³ äàâíî ìð³ÿëè 
îòðèìàòè êâàðòèðè. Íå òàê äëÿ ñåáå, ÿê 
äëÿ ñâî¿õ ä³òåé.

Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè äî íàñ ï³äõîäèòü îäèí 
ç õîëîñòÿê³â ãóðòîæèòêó — 41-ð³÷íèé ªâ-
ãåí³é Öèáðîâñüêèé. Çàïðîøóº ïîäèâèòèñÿ 
íà éîãî ê³ìíàòó. Ó ÷îëîâ³êà ñë³ïîòà — íà-
áóòà. Îñë³ï ó 33 ðîêè, êîëè çàñòóäèâ î÷³. 
×åðåç âàäè çîðó ðîçëó÷èâñÿ ç äðóæèíîþ.

— Êîëè ä³çíàâñÿ ïðî ïåðåñåëåííÿ, 
òî çðàä³â. ªäèíèé ì³íóñ — ïðèéäåòüñÿ 
çâèêàòè äî íîâîãî ì³ñöÿ, â÷èòè øëÿõ 
äî çóïèíîê, ìàãàçèí³â òîùî. Àëå äî íàñ 
êîæíîãî äíÿ ïðèõîäèòü ñîö³àëüíèé ïðà-
ö³âíèê. Âîíà êóïóº íàì âñå íåîáõ³äíå, 
äîïîìàãàº âèð³øèòè ïèòàííÿ, ÿê³ áåç 
çîðó íåìîæëèâî âèð³øèòè. Ðåøòà — ñó-
ö³ëüí³ ïëþñè. Àäæå áóäèíîê, â ÿêèé ìè 
ïåðå¿äåìî, íîâèé ³ ïðÿìî ïîáëèçó íàøî¿ 
ðîáîòè — ï³äïðèºìñòâà ÓÒÎÑ, õâèëè-
íà — ³ ÿ íà ðîáî÷îìó ì³ñö³. Âèãîòîâëÿº-
ìî òàì òåíè äëÿ ïëèòîê, êèï'ÿòèëüíèêè, 
íàñîñè.

Ùîá ïåðåâ³ðèòè, êóäè æ ïåðåñåëÿòü 
ìåøêàíö³â ãóðòîæèòêó äëÿ ñë³ïèõ, ïî-
¿õàëè íà 600-ð³÷÷ÿ. Ñàìå òàì, íà òå-
ðèòîð³¿ ÓÒÎÑ, äëÿ íåçðÿ÷èõ â³ííè÷àí 
ï³äãîòóâàëè íîâå ïðèì³ùåííÿ. Íàâêîëî 
íîâîãî áóäèíêó êèïèòü ðîáîòà. Â³äïî-
â³äàëüí³ çà áóä³âíèöòâî ðîçïîâ³äàþòü, 
ùî çàëèøèëîñÿ âëàäíàòè ïèòàííÿ ç êà-
íàë³çàö³ºþ — ³ ìîæíà çàñåëÿòè íîâèõ 
ïîæèëüö³â.

Ê³ìíàòè äóæå ïðîñòîð³. Íàéìåíøà 
äâîê³ìíàòíà — 54 êâ. ì. Íàéá³ëüø³ — 
65. ßêùî â ñòàðîìó ãóðòîæèòêó 28 ñ³ìåé 
òóëèëèñÿ â 18 ê³ìíàòêàõ íà 12–14 êâ. ì, 
òî òóò ñ³ì'ÿ (äâîº-÷åòâåðî îñ³á) æèòèìå 
íà 54–65 êâàäðàòàõ. Êâàðòèðè çðîáëåí³ ï³ä 
êëþ÷. ª êóõîííà ïëèòà, êîòåë, ñàíòåõí³êà. 
²íø³ ìåáë³ ùàñëèâ³ íîâîñåëè ïðèâåçóòü ç 
ñîáîþ. Íåâäîâç³ â áóäèíêó âñòàíîâëÿòü 
ë³ôò. Â³í áóäå ïðèñòîñîâàíèé äëÿ ïîòðåá 
íåçðÿ÷èõ ëþäåé, ðåàãóâàòèìå íà êîìàíäè 
ãîëîñîì.

Ó â³ííèöüêîìó òîâàðèñòâ³ ñë³ïèõ ÓÒÎÑ 
ìð³ÿëè ïðî "âåëèêå ïåðåñåëåííÿ" ñâî¿õ 
ïðàö³âíèê³â ó íîâèé, êîìôîðòíèé áóäè-
íîê ùå ç 2010 ðîêó. ² ëèøå çàðàç, çà-
âäÿêè Âîëîäèìèðó Àäàì÷óêó öå ñòàëî 
ìîæëèâèì.

— Öå ïåðøèé òàêèé ïðîåêò ó Â³ííèö³. 
Ìè äóæå äîâãî ÷åêàëè íà ³íâåñòîðà, ÿêèé 
áè âò³ëèâ íàøó ìð³þ ó ðåàëüí³ñòü. Âîëîäè-
ìèð Àäàì÷óê — áóä³âåëüíèê, ÿêèé ïîîá³-
öÿâ íàì òà äîòðèìàâñÿ ñëîâà. Äóæå âäÿ÷í³ 
ìåðó ì³ñòà Ñåðã³þ Ìîðãóíîâó çà íàäàíó 
íåîö³íåííó ï³äòðèìêó öüîãî ïðîåêòó ç 
ñàìîãî ïî÷àòêó. Ç ÷àñîì, íà ì³ñö³ íà-
øî¿ ñòàðåíüêî¿ áóä³âë³ ñòîÿòèìå íîâèé 
áàãàòîêâàðòèðíèé áóäèíîê, ÿêèé çáóäóº 
êîìïàí³ÿ «ÀÂÌ Äåâåëîïìåíò», — ïðî-
êîìåíòóâàâ ñèòóàö³þ íåçðÿ÷èé äèðåêòîð 
ÓÒÎÑó Ãåîðã³é Äàíèëîâè÷ Óäîâ³ê.

×óäîâèé ïðèêëàä äëÿ óñ³õ ³íâåñòîð³â, 
ÿê âëàñíèì ïðèêëàäîì ïîêðàùèòè æèòòÿ 
â êðà¿í³. Âò³ëèâøè ìð³þ äåê³ëüêîõ äåñÿòê³â 
ëþäåé ó ðåàëüí³ñòü.

БЛОГ
Володимир Адамчук втілив у життя мрії незрячих

АВМ 
ДЕВЕЛОПМЕНТ

Експерти агентства нерухомості 
"ОЛІМП" склали рейтинг цін на 
вторинні квартири у Вінниці. 

Середня вартість такого житла 
14,8 тисячі гривень за 1 кв. 
метр.  Загалом по місту на 
продаж виставлено близько 
двох тисяч вторинних квартир. 
За підрахунками експертів, 
за останній місяць вартість 

квадратного метра вторинного 
житла зменшилась на 1,2%. 

– Наразі ми здійснюємо 
активний моніторинг усіх 
об’єктів нерухомості у 

Вінниці, для того щоб знайти 
найбільш вигідні пропозиції 
для наших клієнтів, - каже 

директор відділення агентства 
нерухомості «ОЛІМП» Олена 

Гаврилова.

Додаткову інформацію та 
консультацію можна отримати 

за телефонами: (067) 
43–00–444; 

(099) 90–00–990.
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Експерти склали рейтинг цін  на вторинні квартири у Вінниці
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Æóðíàë³ñò íå ïî-
ìèëèâñÿ — ñèíó 
ïàíà Îëåêñàíäðà 

ñïðàâä³ ò³ëüêè 19. Â³í ñòóäåíò 
îäíîãî ç êè¿âñüêèõ âèø³â. Îïà-
íîâóº ïðîôåñ³þ ë³íãâ³ñòà. Âèâ÷àº 
àíãë³éñüêó é ôðàíöóçüêó ìîâè. 
Àíòîí íàðîäèâñÿ, êîëè áàòüêîâ³ 
áóëî 60. Ïàí Îëåêñàíäð ç³çíà-
ºòüñÿ, ùî ï³ñëÿ ñìåðò³ äðóæèíè 
íå õîò³â çàëèøàòèñÿ ñàì. Êàæå, 
çíàéøëàñÿ æ³íêà, ÿêà ïîãîäèëàñÿ 
æèòè ç íèì. ̄ é áóëî 30. Íàðîäèëà 
éîìó ñèíà. Àëå ÷åðåç òðè ðîêè 
ïîêèíóëà ¿õ ç ìàëèì. Â³äòîä³ â³í 
ñàì âèõîâóº Àíòîíà.

— Àíòîí õëîïåöü í³âðîêó — 
ìàº çð³ñò ïîíàä äâà ìåòðè, 
à âçóòòÿ íîñèòü 46-ãî ðîçì³ðó, — 
ãîðäèòüñÿ áàòüêî. — Ïåðåäàëè-
ñÿ ìî¿ ãåíè. ß êîëèøí³é ìîðÿê. 
Íà ôëîò ñëàáàê³â íå áðàëè. Äóæå 
õî÷åòüñÿ, ùîá îòðèìàâ îñâ³òó. 
Ñàì âñòóïèâ â óí³âåðñèòåò, áåç 
ðåïåòèòîð³â ³ õàáàð³â. Äîïîìàãàþ 
ç ïåíñ³¿, àëå êîìóíàëêà çàðàç òàê 
âçÿëà çà ãîðëî, ùî ìàëî ùî çà-
ëèøàºòüñÿ äëÿ äèòèíè.

ОПАЛЕННЯ ВЖЕ 600 ГРИВЕНЬ, 
А ЩО БУДЕ ДАЛІ? Îëåêñàíäð 
Ôåäîð÷åíêî ë³êâ³äàòîð àâàð³¿ 

íà ×îðíîáèëüñüê³é àòîìí³é. 
Îòðèìàâ äðóãó ãðóïó ³íâàë³äíîñò³. 
Ìàº 50% ï³ëüã íà îïëàòó æèòëî-
âî-êîìóíàëüíèõ ïîñëóã. Íåçâà-
æàþ÷è íà öå, àðèôìåòèêà, ÿê â³í 
êàæå, íå ñõîäèòüñÿ. Öå ïðè òîìó, 
ùî ïåíñ³ÿ ó íüîãî, ó ïîð³âíÿíí³ 
ç áàãàòüìà ³íøèìè, íåïîãàíà — 
2864 ãðèâí³.

— Îñü ìîÿ ïëàò³æêà çà ëþ-
òèé, — ïîêàçóº ÷îëîâ³ê. — Çà îïà-
ëåííÿ íàðàõóâàëè 665 ãðèâåíü 
48 êîï³éîê. ² öå âæå ç³ 50-ïðî-
öåíòíîþ çíèæêîþ äëÿ ³íâàë³-
äà. Çà ãàç ùå áóëî íå áàãàòî — 
64 ãðèâí³ 11 êîï³éîê. Çàãàëîì 
âèéøëî ìàéæå 800 ãðèâåíü.

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî Àí-
òîíîâ³ íå íàäàëè ãóðòîæèòêà. 
Çìóøåíèé âèíàéìàòè æèòëî. 
Çíàéøîâ «êóòîê» ó ïåðåäì³ñò³, 
áî ó ñòîëèö³ ö³íè ¿ì íå ïî êèøå-
í³. Ó ïåðøîìó ñåìåñòð³ ïëàòèëè 
ñòèïåíä³þ, ó äðóãîìó ïåðåñòàëè. 
Çðîçóì³ëî, ùî ñèí ï³äðîáëÿº. Àëå 
ï³äðîá³òêè âèïàäêîâ³. Âëàøòóâà-
òèñÿ íà ïîñò³éíó ðîáîòó íå âè-
õîäèòü, áî æ òðåáà â÷èòèñÿ.

— Ùîì³ñÿöÿ ïåðåäàþ éîìó 
2000 ãðèâåíü, — ïðîäîâæóº ÷î-
ëîâ³ê. — Ðîçóì³þ, ùî çà íèí³øí³õ 
óìîâ, öå ì³çåð. Áî æ âñå ïîäî-
ðîæ÷àëî. Íà æàëü, á³ëüøå í³ÿê 
íå âèõîäèòü. ßêùî 800 ãðèâåíü 
ñïëà÷ó çà êîìóíàëêó, òî ñàì ïðî-

ВІДКЛЮЧІТЬ ОПАЛЕННЯ, 
БО НЕМА ЧИМ ПЛАТИТИ 
Школа виживання  Вінничанин 
Олександр Федорченко хліб купує черствий 
за півціни, економить електрику й воду, 
просить відключити опалення у кімнаті, 
бо на кухні заглушив батарею ще три роки 
тому. Так 79-річний чоловік економить 
кошти на навчання сина-першокурсника

Олександр Федорченко: — Відключити батарею просто — 
перекрити воду в системі і встановити заглушку

áàãàòî ÷îãî ìîæíà êóïèòè äå-
øåâøå, í³æ ó ìàãàçèí³. Âîñåíè, 
íàïðèêëàä, áðàâ ï³äìåðçë³ ïî-
ì³äîðè. Ïîÿñíþº, ùî â³òàì³íè 
âñå îäíî çáåð³ãàþòüñÿ â õîëîä³.

— ßêùî âäàñòüñÿ â³äêëþ÷è-
òè áàòàðåþ, êóïëþ êàëîðèôåð, 
áóäå äåøåâøå, — ïðîäîâæóº 
ñï³âðîçìîâíèê. — Âêëþ÷àòèìó 
ò³ëüêè òîä³, êîëè âåëèê³ ìîðîçè. 
Çíàþ, ùî çàðàç ïðîäàþòü åëåê-
òðîêîâäðè. Ùå îäíà ìîæëèâ³ñòü 
ç³ãð³òèñÿ.

Êîëè Àíòîíîâ³ âèïîâíèëîñÿ 
òðè ðîêè, áàòüêî âèð³øèâ â³ä-
êëàäàòè äëÿ ñèíà êîøòè. Ïîâ³-
ðèâ îäí³é ³ç ñï³ëîê. Ìàâ çàáðàòè 
âêëàä íà ïîâíîë³òòÿ ñèíà. Àëå 
éîãî îáäóðèëè. Óòî÷íþº, íå ò³ëü-
êè îäíîãî éîãî. Òèñÿ÷à ïåíñ³î-
íåð³â îááèâàþòü ïîðîãè ñï³ëêè. 
Çà ñëîâàìè ïàíà Îëåêñàíäðà, 
ó íüîãî íàçáèðàëîñÿ çà öåé ÷àñ 

ïîíàä ñòî òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Êîëè ïðîùàëèñÿ, Îëåêñàíäð 

Âàñèëüîâè÷ íàâ³â òàêèé ïðèêëàä. 
Çðîáèâ öå äëÿ òîãî, àáè ïî÷óòè ç³ 
ñêàçàíîãî íèì ìîþ äóìêó. Êàæå, 
ÿêùî á, íàïðèêëàä, ôàáðèêà «Ðî-
øåí», íå ñïëàòèëà ãðîø³ çà îïà-
ëåííÿ, òî ¿¿ á ïðîñòî â³äêëþ÷èëè 
â³ä òåïëà.

— Í³õòî æ çà öå ïðèì³ùåííÿ 
íå çàáðàâ áè, ïðàâäà? — óòî÷íþº 
ïàí Îëåêñàíäð. — Ñâîþ îäíî-
ê³ìíàòíó êâàðòèðó ÿ ïðèäáàâ 
çà âëàñí³ êîøòè. ¯çäèâ íà ï³â-
í³÷, ùîá çàðîáèòè ãðîø³. Âîíè æ 
íå ìàþòü ïðàâà â³ä³áðàòè æèòëî 
çà íåñïëàòó çà òåïëî, ïðàâèëüíî 
ÿ ìèñëþ?

Ïîîá³öÿâ ÷îëîâ³êîâ³, ùî â³äïî-
â³äü íà öå ïèòàííÿ íàäàäóòü ÷åðåç 
ãàçåòó ò³, õòî ìàº áåçïîñåðåäíº 
â³äíîøåííÿ äî òåïëîïîñòà÷àííÿ 
³ ïðåäñòàâíèê ì³ñüêî¿ âëàäè.

СЕРГІЙ БУЛЬБАС, 
В. О. ГЕНРАЛЬНОГО 
ДИРЕКТОРА ВІННИ-
ЦЯМІСЬКТЕПЛОЕ-
НЕРГО 

— Про звернен-
ня пенсіонера 

до міськради мені відомо із 
ЗМІ, — розповів журналісту RIA 
Сергій Бульбас. — Ми проана-
лізуємо ситуацію. Якщо з точки 
зору законодавства можливо 
чимось допомогти, то, безпере-
чно, підемо назустріч цій людині. 
На мою думку, вести мову треба 
не про теплопостачання, а про 
соціальний захист. Відключи-
ти можливо повністю будинок 
або окремо взятий об’єкт. Але 
за умови, що буде замінено аль-
тернативною системою опален-
ня. Не опалювати приміщення 

неможливо. Це порушення зако-
нодавства. Це порушення ціліс-
ності системи теплопостачання, 
що може призвести до її роз-
балансування, а тоді до пошко-
дження будинку. Нема в законо-
давстві такого, що відключити і 
нічим не замінити. Норма закону 
говорить, що на індивідуальну 
систему опалення можна пере-
ходити усім будинком. Міська 
рада визначила будинки, в яких 
більшість квартир переведено 
на індивідуальне опалення. 
У таких будинках маємо право 
надавати дозволи іншим влас-
никам квартир на встановлення 
індивідуального опалення.
Якщо цей чоловік самостійно по-
рушить систему постачання те-
плоносія, все одно йому будуть 
нараховувати кошти за тепло.

Не опалювати приміщення неможливо, це порушення

ïàäó ç ãîëîäó. Òîìó é ïðîøó â³ä-
êëþ÷èòè îïàëåííÿ. Ùå á òðîõè 
çåêîíîìèâ. Íàïèñàâ ëèñòà ì³ñü-
êîìó ãîëîâ³, ïîâ³äîìèâ ïðî íàì³ð 
â³äêëþ÷èòè áàòàðåþ íà ãàðÿ÷ó 
ë³í³þ Êàáì³íó. Çðîáèâ öå äëÿ 
òîãî, ùîá ïîò³ì ìàòè àðãóìåí-
òè ó ñóä³. ßêùî êîìóíàëüíèêè 
íå çðåàãóþòü, ñàì çìóøåíèé áóäó 
çàãëóøèòè áàòàðåþ. Òàê çðîáèâ 
íà êóõí³. Óæå òðè ðîêè îáõîäæóñÿ 
áåç òåïëà.

Ùîïðàäâà, ïåðåêîíàòè ïî-
ñòà÷àëüíèê³â òåïëà â òîìó, ùîá 
íå íàðàõîâóâàëè çà îá³ãð³â êóõí³, 
éîìó òàê ³ íå âäàëîñÿ.

— Òîä³ ìåí³ òåïëî îáõîäèëîñÿ 
íå á³ëüøå ÿê 200 ãðèâåíü, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê. — Òîìó íå çâàæàâ 
íà öå. Òåïåð ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ. 
Äîâåäåòüñÿ äîáèâàòèñÿ, ³íàêøå 
ïðîïàäó — àáî ÿ, àáî äèòèíà çìó-
øåíà áóäå ïîêèíóòè óí³âåðñèòåò.

ПРОСИВСЯ В АТО — НЕ ВЗЯЛИ. 
Ïàí Îëåêñàíäð íàâ³òü ç âèãëÿ-
äó — ùå òîé êîçàðëþãà! Ó ñâî¿ 
ìàéæå 80 ñòðóíêèé, ïðî ö³ïîê 
íàâ³òü íå äóìàº. Ïðèðîäà íå ïî-
ñêóïèëàñÿ îáäàðóâàòè ãàðíèì 
çäîðîâ’ÿì. Îäÿãàº çàçâè÷àé çà-
õèñíèé êàìóôëÿæíèé êîñòþì. 
Îäíîãî ðàçó ó íüîìó ïðèéøîâ 
ó â³éñüêêîìàò. Êàæå, ïðîñèâñÿ 
â ÀÒÎ. Ïåðåêîíóâàâ â³éñüêîâîãî 
êîì³ñàðà, ùî ñëóæáó â³í çíàº, 
íà çäîðîâ’ÿ íå ñêàðæèòüñÿ.

— Êàæó âîºíêîìó, ùî ÿ òîé, 
õòî í³êîëè íå áóäå â³äñòóïàòè, 
áî ìåí³ íåìà âæå ùî âòðà÷àòè, — 
çãàäóº ðîçìîâó âåòåðàí. — Ïîÿñ-
íþâàâ, ùî çáåðåæó ÷èºñü ìîëîäå 
æèòòÿ. Íå ïåðåêîíàâ. Íå âçÿëè. 
Ñêàçàëè, ùî ìåí³ º ïðî êîãî ï³-
êëóâàòèñÿ òóò, â òèëó.

×îëîâ³ê íå ïðèõîâóº, ùî õî-
ò³â õî÷ òðîõè çàðîáèòè íà ñëóæá³, 
àëå… Ðîçïîâ³â, ÿê â³í íà âñüîìó 
åêîíîìèòü. Çíàº îäèí ìàãàçèí, 
â ÿêîìó ïðîäàþòü ÷åðñòâèé 
õë³á. Áóõàíåöü îáõîäèòüñÿ ÷î-
òèðè ãðèâí³, ñâ³æèé çà òàê³ ãðî-
ø³ íå êóïèø. Ç òàêîãî õë³áà â³í 
ïðèãîòóâàâ ñîá³ òîðáó ñóõàð³â.

— Íå òàêèé â³í âæå é ÷åð-
ñòâèé, — óòî÷íþº ïàí Îëåê-
ñàíäð. — Ò³ëüêè çàðàç ÷îìóñü âæå 
íå ïðîäàþòü òàêèé õë³á. Ïîïðî-
ñèâ ïðîäàâöÿ, ùîá ïîäçâîíèëà, 
êîëè çíîâ ïî÷íóòü çàâîçèòè. 
Ïîêè ùî ïåðåáèâàþñÿ íà ñóõà-
ðÿõ. Íà ì³ñÿöü âèñòà÷èòü. Òîìó 
ó õë³áíèé íå çàõîäæó.

Éîãî áóäèíîê íåäàëåêî â³ä 
Ïðèâîêçàëüíîãî ðèíêó. Òàì òåæ 

РОМАН ФУРМАН, 
В. О. ДИРЕКТОРА 
ДЕПАРТАМЕНТУ 
ЖИТЛОВОГО 
ГОСПОДАРСТВА 

—  Ц е  п е р ш и й 
випадок, коли 

власник квартири хоче зовсім 
відключити опалення, не замі-
нивши його альтернативним 
джерелом, — каже Роман Фур-
ман. — Якщо він так зробить, 
порушить закон. Йому потрібно 

підійти по-іншому до вирішення 
питання. Один з варіантів — від-
мовитися від пільг, наданих як 
інваліду Чорнобиля. Є випад-
ки, коли за субсидіями держава 
компенсує більше коштів, ніж це 
передбачено пільгами по інва-
лідності. Можна звернутися 
по матеріальну допомогу, хоча 
це разова форма підтримки ма-
лозахищених. Консультуватися 
з цього приводу необхідно у де-
партаменті соціальної політики.

Іноді субсидії компенсують більше витрат, ніж пільги 

– Äîïîìîãàþ ñèíó ç 
ïåíñ³¿, àëå êîìóíàëêà 
çàðàç òàê âçÿëà çà 
ãîðëî, ùî ìàëî ùî 
çàëèøàºòüñÿ äëÿ 
äèòèíè



Нова якість життя за новою ціною! 
Час, який ми проводимо вдома, займає немалу кількість го-
дин на добу і має бути найціннішим та якісним. Дім – це там, 
де затишно, тепло та комфортно. Вдома чекають та люблять... 
Якщо ці слова не залишають Вас байдужим, є дуже цікава 
пропозиція, як покращити якість життя та житлові умови, та як 
втілити у реальність всі яскраві емоції, які повинне викликати 
Ваше місце проживання. 
На сучасному ринку нерухомості стаються приємні зміни, 
впроваджуються нові тенденції та змінюється ставлення гро-
мадян до питань придбання первинного житла. Виявляється, 
що це вже не так недосяжно, як раніше. 
Успішний та амбіційний забудовник Житлового комплексу 
«Андорра», що на вул.Карла Маркса, 38, будує саме такий 
будинок, який задовольнить потреби найвибагливішого 
клієнта, та забезпечить саме яскравим, безтурботним та 
комфортним життям, і все це за дуже помірною ціною – від 
9990 грн за квадратний метр житла. 

Власна інфраструктура 
Тільки уявіть – велика ділянка на 4,2 гектара у зручному та 
розвиненому районі міста, де створюється Ваша власна 
маленька держава! 
  8 секцій будинку на 12 поверхів, які розташовані найзручні-
шим чином, створюючи гарний та затишний двір, захища-
ючи від вітрів та галасу міста; 

  озеленення, дитячі майданчики та зони відпочинку для про-
гулянок всією сім’єю у гарному дворі; 

  власний Торговельний центр на території комплексу – 
зустрітися з друзями чи партнерами по бізнесу, відпочити 
та сходити на шоппінг, вирішити безліч побутових потреб та 
багато іншого можна – поруч з домом; 

  для найменших жителів будинку будується сучасний дитячий 
садочок на 240 місць! Багато батьків знають, як це зручно, 
коли дитина навчається поруч з домом; 

  для авто також враховані всі умови: є автомийка, щоб у 
будь-який час Ваша машина була чистою; власні індивіду-
альні гаражі закритого типу у будинку; паркувальні місця 
вільного користування для Вас та Ваших гостей!  

Квартири
У Житловому комплексі «Андорра» пропонуються найзруч-
ніші варіанти квартир та їх планувань. Це одно і двокімнатні 
квартири з можливістю індивідуального планування під клієнта 
та об’єднанні у більші площі, майже без обмежень! У компанії 
працюють професійні дизайнери та проектанти, які створять 
квартиру вашої мрії ще на етапі будівництва! 
Забудовник оздоблює квартиру найбільш зручним чином, 
щоб надати змогу майбутньому власнику зробити ремонт за 
своїм бажанням, при цьому зекономити кошти та уникнути 
брудних та складних робіт: 
  у квартирі вже будуть рівні стіни, бо виконується їх штукату-
рення; 

 встановлені газові котли та лічильники на всі енергоносії; 
  виконано якісне скління енергозберігаючими 
склопакетами;

  розведена по всіх кімнатах електропроводка та встановле-
ний пристрій автоматичного відключення електроенергії;

  по будинку проведені сучасні та якісні труби холодної води 
та каналізації з виводом у квартиру; 

  протипожежні металеві двері, які згодом можна оздобити 
на свій смак. 

Будівництво 
Технологія будівництва перевірена роками та досвідом 
згуртованої команди будівельної організації «БМУ-6». Саме ця 
компанія будує Житлові комплекси «Андорра» і його старшо-
го брата «Сімейний», який наразі вже добудовується и має 
три введені в експлуатацію секції. 
Будинки створюються не тільки гарними, функціональними 
та зручними, а й надійними, міцними та з дотриманням всіх 
будівельних норм та вимог. Використовуються сертифіковані 
високоякісні матеріали, які, попри все, ще мають енергозбе-
рігаючі властивості: 
 використовується якісна червона керамічна цегла; 
  зовнішні стіни утеплюються мінеральною ватою та сягають 
товщини 73 см; 

  склопакети мають енергозберігаючі шари та широкі про-
філі у п’ять камер; 

  утеплення стін та індивідуальне опалення дозволяють само-
стійно контролювати подачу тепла та його збереження.

Прибудинкова територія та під’їзди також оздоблюються «під 
ключ» і на момент введення в експлуатацію вже повністю 
готові та функціонують. 
Сучасні технології, оздоблення технікою та набутий роками 
досвід дозволяє будувати швидко, якісно, та пропонувати вар-
тість нового житла за приємними цінами. Саме за такими 
принципами будується житловий комплекс «Андорра». 
Це нове якісне житло за новою ціною – від 9990 грн за метр 
квадратний! 
Тепер придбання нової квартири стає більш реальним та до-
ступним для багатьох мешканців нашого міста. 

Якщо у Вас з’явилися ще питання, стосовно умов придбання 
житла, строків будівництва чи інше, безпосередньо біля бу-
дівельного майданчика для кожного з 9:00 до 20:30 відкритий 
гостинний «Відділ продажу», де професіонали своєї справи 
проконсультують Вас та нададуть відповіді на будь-які питання!
Ваша власна маленька держава у Житловому Комплексі 
«Андорра» зростає на очах і запрошує для знайомства вже 
сьогодні!
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Ñ õ î ä è ò è ñ ÿ 
äî öåíòðàëüíîãî 
ì³ñüêîãî ñòàä³îíó 

“Ëîêîìîòèâ” â³ííè÷àíè ïî÷àëè 
çà ê³ëüêà ãîäèí äî êîíöåðòó. Ïóñ-
êàòè ëþäåé íà ì³ñöÿ òà ôàí-çîíè 
ìàëè î 18.00, à ñàì âèñòóï áóâ 
çàïëàíîâàíèé íà 20.00. Âîðîòà 
íà ñòàä³îí îðãàí³çàòîðè â³äêðè-
ëè ç çàï³çíåííÿì, àëå íóäüãóâàòè 
ôàíàòàì íå äîâåëîñÿ. Ïðàöþâàëè 
ôîòîçîíè, à ùå íà ³ìïðîâ³çîâàí³é 
ñöåí³ ìîæíà áóëî çàñï³âàòè ñâîþ 

óëþáëåíó ï³ñíþ “Îêåàíó”.
Á³ëÿ ñòàä³îíó ÷åðãóâàëà ãðóïà 

øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè. ² 
íå äàðìà: îäí³é ä³â÷èí³ ñòàëî çëå 
ïðîñòî á³ëÿ ïðîïóñêíîãî ïóíêòó.

×åêàòè ïî÷àòêó êîíöåðòó â³-
ííè÷àíàì äîâåëîñÿ àæ äî 21.30.

— Íà êîíöåðò³ ó Êèºâ³ òàêîæ 
áóëà çàòðèìêà, — êàæå Àííà Ðà-
òóøíÿê. — Òîìó öå íîðìàëüíà 
ñèòóàö³ÿ. Àëå âèáà÷èòèñÿ âîíè 
âñå-òàêè ìàþòü.

Ï³ñëÿ ï³âòîðèãîäèííîãî ñòîÿí-
íÿ ïåðåä ïóñòîþ ñöåíîþ, ãëÿäà÷³ 
ïî÷àëè ðåàãóâàòè íà íàéìåíøèé 
ðóõ íà í³é. ×è òî ðîá³òíèê, ÿêèé 

СПІВАЛИ РАЗОМ: «Я НЕ 
ЗДАМСЯ БЕЗ БОЮ!»
Любимо  У Вінниці 21 травня прогримів 
концерт гурту «Океан Ельзи» у рамках 
світового туру. І хоча музиканти затримали 
початок виступу на півтори години, 
концерт пройшов «на ура». Вінничани 
підспівували, стрибали, просили на біс та 
навіть плакали під найзворушливіші пісні

íàëàøòîâóâàâ ñâ³òëî, ÷è ä³â÷èíà 
ç ôîòîàïàðàòîì — êîæíîãî, õòî 
ç’ÿâëÿâñÿ íà ñöåí³, â³òàëè âèãó-
êàìè òà îïëåñêàìè. Äåÿê³ âòî-
ìèëèñÿ ñòîÿòè ³ ïîñ³äàëè ïðîñòî 
ï³ä íîãè ³íøèì.

— Íàñ çí³ìàº ïðèõîâàíà êà-
ìåðà, äèâèñÿ, — òèõåíüêî êàæå 
ÿêàñü ä³â÷èíà ñâîºìó õëîïöþ òà 
ïîêàçóº íà êâàäðîêîïòåð.

Íàâ³òü î 21.00 òðèáóíè ùå 
íå áóëè çàïîâíåí³. Àëå ïîò³ì ãëÿ-
äà÷³â íà ñèäÿ÷èõ ì³ñöÿõ âñå-òàêè 
ïîá³ëüøàëî. Ó ôàí-çîíàõ áóëî ò³ñ-
íóâàòî. Ìàáóòü, íàéêðàùå ñèä³ëî-
ñÿ ëþäÿì, ÿê³ äèâèëèñÿ êîíöåðò 
ç â³êîí ÷è äàõ³â ñâî¿õ áóäèíê³â.

— Âîíè òàì óæå, ìàáóòü, 
çà âõ³ä íà äàõ áåðóòü ïî 200 ãðè-
âåíü, — ñì³ÿëèñÿ ëþäè, ùî áóëè 
íà ñòàä³îí³.

Íàðåøò³ êîíöåðò ðîçïî÷àâñÿ. 
Ïåðøà ï³ñíÿ — “Ìàéæå âåñíà”. 
À Âàêàð÷óê âèáà÷èâñÿ çà çàòðèì-
êó, ñêàçàâ, ùî çàòÿãíóëè ç íà-
ëàøòóâàííÿì ³íñòðóìåíò³â.

Ìàéæå òðè ãîäèíè ëóíàëè íàæè-
âî íàéóëþáëåí³ø³ õ³òè: "Îá³éìè", 
"Òàì, äå íàñ íåìà", "Ìàéæå âåñíà", 

"Íà íåá³", "Áåç áîþ", "Ñò³íà", "Íå 
òâîÿ â³éíà"… òà áàãàòî ³íøèõ. Òà-
êîæ ãóðò ïðåçåíòóâàâ êîìïîçèö³¿ 
ç íîâîãî, äåâ'ÿòîãî àëüáîìó, ÿêèé 
âèéøîâ ê³ëüêà äí³â òîìó.

— Çíîâó äîâåëîñÿ â³ä÷óòè ñåáå 
êðàïëèíîþ áåçìåæíîãî “Îêåà-
íó”. Îêåàíó åìîö³é, ïåðåæèâàíü, 
ìð³é, ïàòð³îòèçìó, íåéìîâ³ðíî-
ãî êîõàííÿ ³ ïðîñòîãî ëþäñüêîãî 
ùàñòÿ, — òàê îïèñàëà âðàæåííÿ 
â³ä êîíöåðòó â³ííè÷àíêà Îëå-
íà Òîêàðåöü. — Çíîâó êîíöåðò 
ãðèì³â "âèùå íåáà", çíîâó äóøó 
ïåðåïîâíþþòü â³ä÷óòòÿ, ÿê³ âàæ-
êî îïèñàòè ñëîâàìè:) Ç ãîðä³ñòþ 

ðîçïîâ³äàòèìó ä³òÿì, ùî îñîáèñòî 
áóâàëà íà êîíöåðò³ ëåãåíäè. Äÿ-
êóþ, ÎÅ, çà òå, ùî çíîâó íàïî-
âíèëè æèòòÿ íîâèìè ìåëîä³ÿìè, 
çà òå, ùî íàäèõàºòå; çà òå, ùî 
âè º! Îòæå: ó êîæíîãî ç íàñ âñå 
îáîâ'ÿçêîâî áóäå äîáðå — Ñâÿòîñ-
ëàâ ²âàíîâè÷ îñîáèñòî ãîâîðèâ.

Коли Вакарчук співав «На небі», глядачі дістали свої 
мобільні телефони і увімкнули ліхтарики. Стадіон був 
схожий на зоряне небо

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 ê³íö³ 2015 ðîêó äåïóòàòè 
Â³ííèöüêî¿ îáëðàäè âçÿëèñü 
çà «ðîçá³ð ïîëüîò³â» ä³ÿëüíîñ-
ò³ êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Â³ííèöÿê³íî». Ïèòàíü áóëî 
áàãàòî. Ïî÷èíàþ÷è â³ä äî-
ö³ëüíîñò³ âèä³ëåííÿ ÷åðãîâîãî 
ìàéæå äâîì³ëüéîííîãî òðàíøó 
ç áþäæåòó íà ä³ÿëüí³ñòü ï³äïðè-
ºìñòâà. Çàê³í÷óþ÷è çàêîíí³ñòþ 
ïðèâàòíî¿ çàáóäîâè íà çåìëÿõ 
«Â³ííèöÿê³íî».

ЗЕМЛЯ ДОСІ НЕ ОФОРМЛЕНА. 
Ï³äïðèºìñòâî äåïóòàòè õîò³ëè 
ë³êâ³äóâàòè, àëå ñïåö³àëüíî ñòâî-
ðåíà äåïêîì³ñ³ÿ ùå íå çàê³í÷èëà 
ñâîº ðîçñë³äóâàííÿ. Äåïóòàòè âè-
íåñëè äîãàíó êåð³âíèêó Ìèêîë³ 
Áåçíîñþêó, àëå íå ðîç³ðâàëè ç 
íèì êîíòðàêò, çà ÿêèì â³í ìàº 
ïðàöþâàòè äî 2020 ðîêó.

Äåïóòàòè õî÷óòü ðåîðãàí³çóâàòè 
ï³äïðèºìñòâî, àëå ó 2016 ðîö³ ç 
îáëáþäæåòó íà «Â³ííèöÿê³íî» 
âèä³ëèëè 1,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. 
Çáèðàþòüñÿ ñêîðîòèòè øòàò, àëå 
íà 2016 ð³ê øòàòíèé ðîçïèñ çà-
òâåðäèëè ó 36,5 îêëàäó ç ì³ñÿ÷-
íèì ôîíäîì çàðïëàòí³ 92 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü, îòæå â ñåðåäíüîìó — 
2,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü íà ïðàö³âíèêà.

Äåïóòàòè ç’ÿñîâóþòü, ÷îìó 
íà ï³âãåêòàðà çåìë³, ÿê³ ðàí³øå 
íàëåæàëè ï³äïðèºìñòâó, âèðîñëà 
ïðèâàòíà çàáóäîâà. Òèì ÷àñîì 
íà áàëàíñ³ ï³äïðèºìñòâà çàëèøè-
ëîñü á³ëüøå ãåêòàðà çåìë³.

Äèðåêòîð «Â³ííèöÿê³íî» Ìè-
êîëà Áåçíîñþê êàæå, ùî º ðîç-
ðîáëåíà äîêóìåíòàö³ÿ íà äâ³ 
çåìåëüí³ ä³ëÿíêè — 1 ãåêòàð 
òà 0,03 ãåêòàðà, àëå óæå á³ëüøå 
ðîêó îáëðàäà íå ïðèéìàº ð³øåí-
íÿ, ùîá îô³ö³éíî ïðèéíÿòè ¿õ 
ó âëàñí³ñòü. Ö³êàâî, ùî çà êàäà-
ñòðîâèìè íîìåðàìè ö³ ä³ëÿíêè 
ïðèçíà÷åí³ äëÿ áóä³âíèöòâà. 

Ìîæíà ïðèïóñòèòè, ùî ¿õ òàê 
ñàìî çìîæóòü çàáóäóâàòè ïðèâàò-
íèìè áóäèíêàìè, ÿêùî ï³äïðè-
ºìñòâî “Â³ííèöÿê³íî” îòðèìàº 
ïðàâî âëàñíîñò³ íà íèõ.

×îìó çàòÿãóþòü äåðæðåºñòðà-
ö³þ ïðàâà íà çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, 
ìè çàïèòàëè ó ãîëîâè ïîñò³éíî¿ 
êîì³ñ³¿ îáëðàäè ç ïèòàíü ðåãóëþ-
âàííÿ êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ òà 
ïðèâàòèçàö³¿ Îëåêñàíäðà Ìàñ-
ëåíí³êîâà:

— Öå ïèòàííÿ âèíîñèòüñÿ 
íà çàñ³äàííÿ íàéáëèæ÷î¿ êîì³ñ³¿. 
Áóäåìî ðîçãëÿäàòè, ùî òàì. Çíà-
þ÷è Áåçíîñþêà, òàì ìîæå áóòè 
íå óñå ãàðàçä ç äîêóìåíòàìè. 
Ðàí³øå íå ïðèéíÿëè òîìó, ùî 
öå ïèòàííÿ ñòàâèëîñü ùå ïåðåä 
äåïóòàòàìè ïîïåðåäíüîãî ñêëè-
êàííÿ, — ñêàçàâ â³í.

ЗАБРАЛИ ПІД ПРИВАТНУ ЗА-
БУДОВУ. Çã³äíî ç â³äïîâ³ääþ 
Óïðàâë³ííÿ ñï³ëüíî¿ êîìóíàëüíî¿ 
âëàñíîñò³ òåðèòîð³àëüíèõ ãðîìàä, 
íà áàëàíñ³ ï³äïðèºìñòâà «Â³ííè-
öÿê³íî» º çåìåëüíà ä³ëÿíêà ïëî-
ùåþ ìàéæå îäèí ãåêòàð ³ âàðò³ñ-
òþ ïîíàä 1,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü.

Ó 2000 ðîö³ «Â³ííèöÿê³íî» 
îòðèìàëà Äåðæàêò íà ïðà-
âî ïîñò³éíîãî êîðèñòóâàííÿ 
çåìëåþ ïëîùåþ 1,5 ãåêòàðà 
íà Áîòàí³÷í³é, íåïîäàë³ê â³ä 
Ï'ÿòíè÷àíñüêîãî ïàðêó.

À ó 2009 ðîö³ ï³âãåêòàðà çåìë³ 
ó ï³äïðèºìñòâà â³ä³áðàëè. Âî-
ëîäèìèð Ãðîéñìàí ï³äïèñàâ ð³-
øåííÿ ì³ñüêðàäè â³ä 30 æîâòíÿ 
¹ 2555, ÿêèì öþ ïëîùó âèëó-
÷èëè ç êîðèñòóâàííÿ îáëàñíîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Â³ííèöÿê³íî» òà 
ïåðåäàëè â îðåíäó ï³äïðèºì-
ñòâó «Äåëüòà-Àðóñò». Çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó â³äíåñëè äî êàòåãîð³¿ 
ãðîìàäñüêî¿ çàáóäîâè. Äèðåêòîð 
«Â³ííèöÿê³íî» íàäàâ ëèñò-çãîäó 
íà âèëó÷åííÿ çåìë³.

Íà ïèòàííÿ æóðíàë³ñò³â, 

ЯК НА КОМУНАЛЬНИХ ЗЕМЛЯХ 
ПОБУДУВАЛИ ПРИВАТНІ МАЄТКИ 
Махінації  На землях «Вінницякіно» 
виросли приватні будинки, але 
прокуратура не знайшла криміналу. 
Журналісти розкрили схему, за якою 
міська рада відібрала у підприємства 
землю на користь фірми дружини одного 
з міських депутатів

õòî ñàìå ïðîñèâ íàïèñàòè öåé 
ëèñò, â³í êàæå, ùî íå ïàì’ÿòàº. 
Íà öüîìó ³ñòîð³ÿ íå çàê³í÷èëàñü. 
×åðåç ð³ê, ó 2010, ð³øåííÿì 
ì³ñüêðàäè ¹ 3017 çåìåëüíó ä³-
ëÿíêó âèëó÷èëè ç êîðèñòóâàí-
íÿ «Äåëüòà-Àðóñò» çà ¿õ çãîäîþ 
òà áåçîïëàòíî ïåðåäàëè (çàêîí 
íàäàº ïðàâî íà áåçêîøòîâíå 
îòðèìàííÿ äåñÿòè ñîòîê çåìë³ 
ï³ä çàáóäîâó êîæíîìó ìåøêàí-
öþ ì³ñòà) ó âëàñí³ñòü ï’ÿòüîì 
â³ííè÷àíàì.

Ñüîãîäí³ íà âèëó÷åí³é ä³ëÿíö³ 
æóðíàë³ñòè íàðàõóâàëè ñ³ì ïðè-
âàòíèõ áóäèíê³â. Çíàõîäÿòüñÿ 
âîíè íà âóëèö³ Ïàòîíà (åêñ-
Ñåðã³ÿ Ëàçî). Âëàñíèê îäíî-
ãî ç áóäèíê³â, ç ÿêèì âäàëîñÿ 
ïîñï³ëêóâàòèñÿ, êàæå, ùî âîíè 
êóïóâàëè óæå ãîòîâ³ õàòè. Õòî òà 
ÿê çàáèðàâ çåìëþ, ðàäèòü ïèòàòè 
â Êèºâ³.

Òîáòî ñõåìà âèãëÿäàº òàê, ì³ñü-
êà ðàäà â³ä³áðàëà çåìëþ, ïåðåäàëà 
¿¿ â îðåíäó ïîòð³áíîìó ï³äïðè-
ºìñòâó, ÿêå çàáóäóâàëî éîãî áó-
äèíêàìè. Ïîò³ì âîíî ¿õ ïðîäàëî, 
à íà ïîêóïö³â ïî ÷àñòèíàõ îôîð-
ìèëè ïðàâî âëàñíîñò³ íà çåìëþ.

ЗЕМЛЮ ВІДДАЛИ ФІРМІ ДРУ-
ЖИНИ ДЕПУТАТА. Ìè ïîøóêà-
ëè ó ðåºñòð³ âëàñíèê³â «Äåëü-
òà-Àðóñò». Ñüîãîäí³ çàñíîâíèê 
ô³ðìè — ÒÎÂ "ÀÒÁ-³íâåñò", ï³ä-
ïðèºìñòâî, ÿêå âîëîä³º ìåðåæåþ 
ìàãàçèí³â “ÀÒÁ”. Çàñíîâíèêè 
"ÀÒÁ-³íâåñò" ñõîâàí³ ó îôøîðàõ.

Àëå â òîé ÷àñ, êîëè «Äåëü-
òà-Àðóñò» îòðèìàëî çåìëþ «Â³-
ííèöÿê³íî», ¿¿ çàñíîâíèêîì áóëà 
äðóæèíà íèí³øíüîãî äåïóòàòà 
ì³ñüêðàäè â³ä «ªâðîïåéñüêî¿ 
ñòðàòåã³¿¿» Ïàâëà Çàäîðîæíþêà. 
Íàòàë³ÿ Çàäîðîæíþê ñòàëà çàñíî-
âíèöåþ ó 2006 ðîö³, à â 2012 ï³ä-
ïðèºìñòâî ïðîäàëè íèí³øíüîìó 
âëàñíèêó.

Êîëè ì³ñüêðàäà â³ääàëà çåìëþ 
«Äåëüòà-Àðóñò», Ïàâëî Çàäîðîæ-
íþê áóâ êåð³âíèêîì ïîñò³éíî¿ 
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü ì³ñòîáóäóâàííÿ, 
áóä³âíèöòâà, çåìåëüíèõ â³äíîñèí 
òà îõîðîíè ïðèðîäè òà äåïóòà-
òîì â³ä «ÁÞÒó». Ó íàñòóïíîìó 
ñêëèêàí³ — îáðàíèé â³ä «Ñîâ³ñò³ 
Óêðà¿íè».

«ПИРОГОВК А» С УДИЛАСЯ 
ЗА ВІДІБРАНУ ЗЕМЛЮ. Ðàí³-
øå «Äåëüòà-Àðóñò» îòðèìàëî 
ä³ëÿíêè çåìë³, ÿê³ âèëó÷èëè ç 
êîðèñòóâàííÿ Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ Ïè-

ðîãîâà. Ð³øåííÿì ì³ñüêðàäè 
¹ 1380 ó 2007 çåìëþ çàãàëüíîþ 
ïëîùåþ 0,2 ãåêòàðà âèëó÷èëè ç 
êîðèñòóâàííÿ «Ïèðîãîâêè» òà 
ïåðåäàëè «Äåëüòà-Àðóñò» â îðåí-
äó íà 49 ðîê³â. Ïðîêóðàòóðà äî-
âîäèëà â ñóäàõ ð³çíèõ ³íñòàíö³é, 
ùî äàíå ð³øåííÿ Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêðàäè íåçàêîííå, àäæå äî-
çâ³ë ìàëà íàäàòè â³ííèöüêà îá-
ëðàäà, òàê ÿê âîíà º ðîçïîðÿä-
íèêîì ìàéíà «Ïèðîãîâêè». Àëå 
áóâ ëèøå ëèñò-çãîäà çà ï³äïèñîì 
ãîëîâíîãî ë³êàðÿ Ãóíüêà.

Àëå ó 2013 ÷åðåç çàÿâó çàìïðî-
êóðîðà Â³ííèö³ ×àéêè áóëî ïðè-
ïèíåíî ïðîâàäæåííÿ ó ñïðàâ³, 
ùî ðîçãëÿäàëàñü ãîñïîäàðñüêèì 
ñóäîì Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Ðàí³øå 
ïîñòàíîâîþ Â³ííèöüêîãî àïåëÿ-
ö³éíîãî àäì³í³ñòðàòèâíîãî ñóäó 
â³ä 13.06.2013 ð. ïðîêóðîðó â³ä-
ìîâèëè ó ïîçîâ³ ïðî ñêàñóâàííÿ 
ð³øåíü, íà ï³äñòàâ³ ÿêèõ óêëàäå-
íî äîãîâîðè îðåíäè ç «Äåëüòà-
Àðóñò».

Ñüîãîäí³ íà âèëó÷åí³é ó «Ïè-
ðîãîâêè» ä³ëÿíö³ íà âóë. Ïèðî-
ãîâà çíàõîäèòüñÿ ìàãàçèí «ÀÒÁ».

СВИТКО НАМАГАВСЯ ПОВЕРНУ-
ТИ ЗЕМЛЮ. Ó ëèïí³ 2014 ðîêó 
òîä³øí³é ãîëîâà Â³ííèöüêî¿ îá-
ëðàäè Ñåðã³é Ñâèòêî ³í³ö³þâàâ 

ïåðåâ³ðêó çàêîííîñò³ â³ä÷óæåííÿ 
çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê îáëàñíî¿ êî-
ìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³ Â³ííèöüêîþ 
ì³ñüêðàäîþ. Â³í íàïèñàâ çâåð-
íåííÿ äî îáëïðîêóðàòóðè, ó ÿêî-
ìó âèìàãàâ ïåðåâ³ðèòè çàêîíí³ñòü 
âèä³ëåííÿ çåìåëüíèõ ä³ëÿíîê. 
Ñåðåä íèõ — çåìë³ Ïèðîãîâêè 
òà «Â³ííèöÿê³íî», ÿê³ â³ääàëè 
“Äåëüòà-Àðóñò”.

Ñåðã³é Ñâèòêî òîä³ òàê ïðî-
êîìåíòóâàâ öå:

— Çåìëÿ, ÿêà íåçàêîííî â³ä³-
áðàíà ó ãðîìàäè ³ ïåðåäàíà ñóì-
í³âíèì øëÿõîì ð³çíèì ñóá’ºêòàì 
ãîñïîäàðþâàííÿ, ìàº áóòè ïî-
âåðíóòà ó âëàñí³ñòü òåðèòîð³àëü-
íî¿ ãðîìàäè îáëàñò³ â³äïîâ³äíî 
äî ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.

Ìè íàìàãàëèñÿ îòðèìàòè ñâ³-
æèé êîìåíòàð Ñåðã³ÿ Ñâèòêà. Â³í 
ïîîá³öÿâ íàä³ñëàòè éîãî åëåê-
òðîííîþ ïîøòîþ, àëå â³äïîâ³äü 
íå íàä³éøëà.

Ìèêîëà Áåçíîñþê íàäàâ êî-
ï³þ ëèñòà ç îáëïðîêóðàòóðè, 
ï³äïèñàíó çàìîì ïðîêóðîðà 
Ñóõîðåáðèì â³ä 1 áåðåçíÿ 2016. 
Ó íüîìó éäåòüñÿ, ùî çâåðíåííÿ 
Ñåðã³ÿ Ñâèòêà ñêåðóâàëè äî îá-
ëàñíî¿ Äåðæ³íñïåêö³¿ ñ³ëüñüêî-
ãî ãîñïîäàðñòâà, ÿêà íå âèÿâèëà 
ïîðóøåíü çàêîíîäàâñòâà â õîä³ 
ïåðåâ³ðêè.

Чи дійсно Держінспекція гово-
рить буквою закону, ми запита-
ли у юриста, адже у 2009 році 
землі «Вінницякіно» не пере-
бували у власності міської те-
риторіальної громади, а були 
державними.
Юрист Михайло Козачук пояс-
нив, що дійсно у той час діяло 
старе земельне законодавство, 
яке дозволяло міській раді роз-

поряджатись землями у межах 
Вінниці. Районні та обласні ради 
не були наділені повноваження-
ми розпоряджатися земельними 
ділянками. 
— Відповідно до законодавства, 
діючого до 1 січня 2013 року, 
територіальні громади не мали 
практичних можливостей ре-
алізувати своє право власності 
на комунальні ділянки, — каже він.

Махінація, але цілком законна

«Вінницякіно» засноване у 1991 році 
Вінницькою облрадою. Воно здій-
снює прокат фільмів в кінотеатрах, 
районних будинках культури, сіль-
ських клубах. Власних фільмів «Ві-
нницякіно» не знімає.
У 2013 році з обласного бюджету 

підприємству виділено 1,3 мільйо-
на гривень, у 2014 році — 1,5 міль-
йона грн, 2015 році –1,6 млн грн, 
у 2016 році — знову 1,6 мільйона.
Автор вдячний за допомогу 
у підготовці матеріалу мережі 
розслідувачів "Наші гроші"

ДОВІДКА

 Âëàñíèê îäíîãî ç 
áóäèíê³â êàæå, ùî 
êóïóâàëè ãîòîâ³ õàòè. 
Õòî òà ÿê çàáèðàâ 
çåìëþ, ðàäèòü 
ïèòàòè â Êèºâ³ 

Землі, що залишилися 
у «Вінницякіно» на 
Ботанічній

Приватна забудова 
на колишніх землях  
«Вінницякіно» на 
вулиці Патона

ВУЛ. БОТАНІЧНА

ВУЛ. БОТАНІЧНА

ЦЕНТР МІСТА

ЦЕНТР МІСТА

ВУЛ. ПАТОНА

ВУЛ. ПАТОНА
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Хочете безкоштовно пожити в розкішних 
апартаментах на березі Чорного моря? 
Тільки для вінничан болгарський забудовник 
нерухомості «Harmony Suites» дарує тиждень 
безкоштовного моря. Цього літа вінничани, які 
планують відпочинок в Болгарії, зможуть зробити 
це абсолютно безкоштовно. Якщо протягом тижня 
відпочинку в апартаментах комплексу вінничани 
вирішать придбати квартиру, гроші за оренду 
повертаються. Таку акцію болгарський забудовник 
проводить вже другий рік поспіль.

— Ми довго радилися, перш ніж впроваджувати 
цю акцію. Зважаючи на те, що в комплексах 
«Harmony Suites» є вже майже ціла діаспора 
вінничан, які придбали житло, ми вирішили піти 
на зустріч і надати таку унікальну пропозицію, — 
говорить представник болгарського забудовника 
у Вінниці.

За оцінками експертів, у 2016 році Болгарія 
очікує зростання туристичного потоку приблизно 
на 30 відсотків, в порівнянні з минулим роком, 
а отже, попит на оренду квартири в Болгарії 
завжди дуже високий. Власник може здавати 
свою квартиру в оренду в середньому 2–3 місяці 
в сезон і заробляти на цьому значну суму коштів.

Вінничани, які вже в цей літній сезон хочуть 
відпочивати і заробляти, можуть відвідати 
Болгарію з ознайомчою поїздкою, яку 
організовують представники «Harmony Suites» 
у Вінниці. У представництві болгарського 
забудовника кажуть, що така поїздка — 
чудова нагода не тільки оглянути апартаменти 
розкішного комплексу та визначитися з 
квартирою, а й познайомитися з культурою та 
традиціями цієї сонячної країни ближче.

Найбільшою популярністю серед туристів з 
Вінницької області користується курорт Сонячний 
берег, який по праву вважається одним з 
найрозвиненіших в інфраструктурному сенсі. 
Одним з найрозкішніших житлових комплексів 
Сонячного берегу вважається «Harmony Suites». 
Тут українці можуть не лише орендувати квартиру 
на час відпочинку, але й за бажання придбати її. 
А це чудова можливість відпочивати у власній оселі 
в будь-який час і не сплачувати оренду, яка все ж 
«б’є по кишені».

Саме тому, лідер болгарської кампанії 
забудовника нерухомості «HarmonySuites» дарує 
вінничанам приємний бонус — безкоштовний 
відпочинок в комплексі протягом тижня.

— Скориставшись цією акцією минулого року, 
поїхали з родиною відпочивати в Болгарію. З 
першого дня Сонячний берег настільки захопив 
своєю красою, що з придбанням квартири ми 
не вагалися. До слова, тут ми купили двокімнатну 
квартиру. Тут багато українців і це не може 
не радувати, — каже вінничанин Микола 
Ковальчук. — За минулорічний літній сезон ми 
отримали гарний прибуток з оренди. Цього року 
розраховуємо на ще більший, так як кількість 
туристів зростає.

Отримати консультацію щодо болгарської 
нерухомості, а також записатися на ознайомчу 
поїздку до Болгарії можна за телефонами: 
(067) 43–00–444; (099) 90–00–990, а також на сайті: 
http://vozlemorya.com 

Вінничани зможуть купити квартиру в Болгарії, 
яку вони орендують під час відпочинку 

373133
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ІРИНА МАЄВСЬКА 
(63), ДОЦЕНТ 
КАФЕДРИ 
ПРОМИСЛОВОГО 
І ЦИВІЛЬНОГО 
БУДІВНИЦТВА ВНТУ

—  З б у д у в а т и 
підземний цвинтар з ярусами 
в ярах — технічно можливо. Для 
цього спочатку потрібно забурю-
вати у товщу землі палі, які стануть 

опорами для ярусів цвинтарю. А з 
боків потрібно влаштувати бетонні 
стіни, які зміцнять грунт. Але у Ві-
нниці немає таких технологій та 
фахівців. Якщо місто захоче збуду-
вати таке кладовище, то потрібно 
буде залучати cпеціалістів з Києва, 
які вміють будувати підземні пар-
ковки. І ще один момент: вартість 
проекту буде набагато більшою, 
ніж та, що заявили автори проекту.

«Технічно — це можливо. Але потрібні фахівці»

ВОЛОДИМИР 
ТЮТЕНКО (48), 
ПРОТОІЄРЕЙ, 
НАСТОЯТЕЛЬ 
ХРАМУ СВЯТИТЕЛЯ 
ЛУКИ КРИМСЬКОГО

— Тіло — це части-
на особистості людини, і за біблій-
ною традицією тіло, яке взято із 
землі, в землю повинно відійти. Та 
навіть якщо подивитися на такий 

цвинтар з людської точки зору: як 
проводити у “бункері” поминки, 
приходити молитися за упокоєн-
ня душі? Навряд чи віряни будуть 
користуватися таким кладовищем, 
якщо його збудують. Хоча зараз 
людей найбільше хвилює грошова 
сторона похорон. Так, невіруючі 
спалюють тіла померлих, бо це 
нібито дешевше, ніж традиційні 
похорони.

 Це — не за традиціями Православної церкви

ËÀÉÔ

361714

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (095)3700574

²íæåíåð çà ôàõîì Àíòîí ßêèì-
÷óê ðîçïîâ³â, ùî ³äåÿ âèíèêëà 
ó íüîãî òîä³, êîëè ïî÷àëè áó-
äóâàòè àäì³íáóä³âëþ íà Õìåëü-
íèöüêîìó øîñå, 7 (“Êíèæêà”).

— Òîä³ ç êîòëîâàíó áóä³âåëü-
íèêè ÷àñòî âèòÿãàëè ê³ñòêè 
äàâíî ïîìåðëèõ ëþäåé, — êàæå 
Àíòîí. — À ïîò³ì ìåíå ùå âðà-
çèëî, êîëè áóëè ïîõîâàííÿ ìîº¿ 
ïëåì³ííèö³. Íà êëàäîâèù³ ¿¿ ìî-
ãèëó âëàøòóâàëè çâåðõó ùå îäíî¿.

Êîëè ïðè¿õàâ íà êëàäîâèùå 
â ñåëî Ìàëèí³âêà (Ë³òèíñüêèé 
ðàéîí), òî ïîáèò³ îãîðîæ³ á³ëÿ 
ïàì’ÿòíèê³â äîäàëè éîìó âïåâ-
íåíîñò³ ó äîö³ëüíîñò³ çàäóìó.

— Ó Â³ííèö³ ïîìèðàº áëèçüêî 
2000 ëþäåé íà ð³ê, — ðîçïîâ³â Àí-
òîí ßêèì÷óê. — À âëàäà âèä³ëÿº 
ï³ä íîâ³ êëàäîâèùà ö³ëêîì ïðèäàò-
í³ çåìë³ äëÿ âåäåííÿ ãîñïîäàðñòâà. 
Òî ÷îìó á íå ïî÷àòè îñâîþâàòè 
í³êîìó íå ïîòð³áí³ ÿðè?

ЩО БУДЕ У “МІСТІ МЕРТВИХ”? 
Àâòîðè ïðîåêòó âæå é ï³äøóêàëè 
ì³ñöèíó. Öå — òåðèòîð³ÿ çà äå-
ñÿòü ê³ëîìåòð³â â³ä Àãðîíîì³÷íî-
ãî. Íà ¿õ äóìêó, òàì º ÷óäîâ³ ÿðè, 
äå ìîæíà ðîçì³ñòèòè êëàäîâèùå 
ó äåê³ëüêà “ïîâåðõ³â”.

— «Ì³ñòî ìåðòâèõ» ïîâè-
ííî áóäóâàòèñÿ ³ç çàë³çîáåòîíó 
çà ïðèíöèïîì «ïåðåâåðíóòî¿ ï³-
ðàì³äè», òîáòî, êëàäîâèùå áóäå 
“çðîñòàòè” â ãëèáèíó, — ðîçïî-
â³ëè ïðî ³äåþ áðàòè ßêèì÷óêè. — 
Âîíî ðîçðàõîâàíå íà 200–300 ðî-
ê³â ç ìîæëèâ³ñòþ ïðîäîâæåííÿ 
äî 500 ðîê³â. Ïîõîâàííÿ áóäå 
ïðîâîäèòèñü ïî ïîâåðõàõ, ÿê³ 
ìàòèìóòü âèñîòó òðè ìåòðè. Áå-
òîíí³ í³ø³ áóäóòü ðîçì³ùóâàòèñÿ 
ïî áëîêàõ. Êîæíèé ïîâåðõ áóäå 
ìàòè àêòèâíó âåíòèëÿö³þ, àáñî-
ëþòíó ïîæåæíó áåçïåêó òà åêîëî-
ã³÷íó ÷èñòîòó. ² îáîâ’ÿçêîâî áóäå 
îõîðîíà, ùîá íå çàë³çëè âàíäàëè.

Çà ðîçðàõóíêàìè éîãî áðàòà, 
ïðîôåñîðà åêîíîì³êè ó Â³ííèöü-
êîìó êîîïåðàòèâíîìó ³íñòèòóò³ 

СКЛЕПУ ВИСТАЧИТЬ НА 500 РОКІВ
«Місто мертвих»  У Вінниці 
закінчується місце на кладовищах. 
Чиновники говорять, що до кінця 2016 
року ніде буде хоронити. Вінничани Антон і 
Костянтин Якимчуки пропонують створити 
кладовище-«бункер», аналогів якому немає 
у світі. Спочатку на дві тисячі поховань

Êîñòÿíòèíà ßêèì÷óêà, íà ñòâî-
ðåííÿ ïåðøî¿ ÷åðãè "Ì³ñòà 
ìåðòâèõ" ïîòð³áíî ïîíàä ø³ñòü 
ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Öå äâ³ òèñÿ÷³ 
ì³ñöü, äå îäíà í³øà êîøòóâàòèìå 
3400 ãðèâåíü. 

— Ïðè öüîìó âñ³ òðàäèö³¿ â³ä-
â³äóâàííÿ ëþäèíè çáåð³ãàþòü-
ñÿ, — ñêàçàâ Êîñòÿíòèí. — Âè ÿê 
³ çàçâè÷àé ïðèõîäèòå ç êâ³òàìè, 
çíàõîäèòå ðîäè÷à ïî ïîðòðåòó, 
ïð³çâèùó. Åëåêòðîííà áàçà äà-
íèõ íàäàñòü âñ³ âè÷åðïí³ â³äî-
ìîñò³ ïðî ïîõîâàíèõ â “Ì³ñò³ 
ìåðòâèõ”.

МІСЬКРАДА: ІДЕЯ ГАРНА. Àëå 
äóæå äîðîãî. Ç ðîçðîáëåíèì 
ïðîåêòîì â³ííè÷àíè ï³øëè 
ó ì³ñüêðàäó. ßê ðîçïîâ³â Àí-
òîí ßêèì÷óê, ÷èíîâíèêàì ³äåÿ 
ñïîäîáàëàñü, àëå, íà ¿õ äóìêó, öå 
äóæå äîðîãî.

— ß ââàæàþ, ùî öå çâè÷àé-
íà â³äïèñêà, — êàæå Êîñòÿíòèí 
ßêèì÷óê. — Ì³ñòî ïîòðåáóº çàõî-
ðîíåíü íîâîãî òèïó. Õîâàòè òàê, 
ÿê öå áóëî çàâæäè, âæå íåìîæ-
ëèâî, áî çåìë³ äëÿ æèâèõ ëþäåé 
çàëèøàºòüñÿ íåáàãàòî.

Î÷³ëüíèê äåïàðòàìåíòó êî-
ìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëî-
äèìèð Í³öåíêî ðîçïîâ³â, ÷îìó 
ì³ñüêðàäà íå áóäå ðîáèòè “Ì³ñòî 
ìåðòâèõ” ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ.

— Òàê, ÿ çãîäåí, ùî ³äåÿ ïåð-
ñïåêòèâíà, — êàæå â³í. — ²í-
íîâàö³éíèé ï³äõ³ä, ùî çìîæå 
âèð³øèòè îäíó ç íàéãîñòð³øèõ 
ïðîáëåì — áðàê ì³ñöü äëÿ ïî-
õîâàííÿ. Àëå ïîòð³áíî øóêàòè 
ì³ñöå, äå íå áóäå ãðóíòîâèõ âîä 
òà ïóñòîò, ùî ó Â³ííèö³ íà êîæ-
íîìó ìåòð³. À äëÿ öüîãî òðå-
áà âåñòè ãåîëîã³÷íó ðîçâ³äêó. 
Íà ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà áóäå 
ïîòð³áíà ã³äðî³çîëÿö³ÿ, êîìó-
í³êàö³¿, ³íôðàñòðóêòóðà, ùîá 
ëþäè çìîãëè äî¿õàòè äî “Ì³ñ-
òà ìåðòâèõ”. Óñå öå ïîòÿãíå 
íà ñóìó â äåñÿòêè ðàç á³ëüøó, 
í³æ âêàçàëè àâòîðè ïðîåêòó. ² 
º òàêà â³ðîã³äí³ñòü, ùî êîëè ìè 
éîãî ïîáóäóºìî, òî ì³ñòÿíè íèì 
íå áóäóòü êîðèñòóâàòèñÿ.

Оскільки склеп розташований 
в яру, то можна буде максимально 
використати рельєф місцевості та 
зекономити на кількості матеріалів.

Щоб не отруювати землю, між 
грунтом і «містом мертвих» 
будуть шари гідроізоляції, бетону.

Поховання будуть по поверхах, 
які розташовані за принципом 
«перевернутої піраміди». 

Спеціальні ніші для трун. 
Обов’язкова умова — це саркофаг 
з залізобетону навколо труни.

Перша черга «Міста мертвих» розрахована на дві тисячі місць 
та буде коштувати 6 мільйонів 800 тисяч гривень

Підтримую, можливо це вирішить проблему нестачі місць на кладовищах
                                                                                                             54,04% 
Не підтримую, я взагалі за кремацію
                                             21, 74%
Не підтримую, вважаю, що ховати людину потрібно традиційним способом
                               14, 91%
Підтримую, хочу бути впевненим, що мої родичі будуть в надійному місці
              6, 21%
Мені все одно
       3,11%

Як ви ставитеся до ідеї створення «Міста мертвих»?

ОпитуванняОпитування
Результати голосування на сайті vn.20minut.uaРезультати голосування на сайті vn.20minut.ua

359908
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СПОНСОР РУБРИКИÇÄÎÐÎÂ’ß

вул. Литвиненка, 40 
тел. 53-61-42

371897

368218

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Як співають у пісні «у природы 
нет плохой погоды». Саме знижен-
ня температури навколишнього 
середовища у весняний період 
спричиняє напруження імунної 
системи, яка залежить від нашого 

емоційного стану та «вітамінного 
фонду», який за зиму був витраче-
ний, тому зустріч з мікроорганізмами 
(вірусами, бактеріями, які завжди 
існують серед популяції людей та 
тварин) в ці часи, при не достат-
ньому рівні захисних сил може 
викликати захворювання. Не по-
года винна у нашому хворобливо-
му стані, а наше ставлення до неї. 
Підвищуйте ваш імунітет, вживай-
те вітаміни, будьте позитивними 
у житті. Будьте здорові.

Åë³íà Ñêîðþêîâà

ë³êàð-òåðàïåâò 
â³ííèöüêîãî 

ìåäè÷íîãî öåíòðó 
«Àëüòàìåäèêà»

Коментар експерта

362323

ПРОСТУДА 
НЕ ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПОГОДИ 
Зненацька  Простуда може вразити 
будь-яку людину, і симптоми її відомі 
всім. Закладений ніс, горло, яке дере, 
слабкість, головний біль, висока 
температура. Саме з такими проявами 
багато вінничан стикнулися на час 
травневого похолодання з дощами

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ìè çíîâó ïî÷èíà-
ºìî ïîòèõåíüêó ðîç-
äÿãàòèñÿ, ðàä³þ÷è 

âåñíÿíîìó ñîíå÷êó. À ùå áóêâàëü-
íî òèæäåíü òîìó çàïàêîâóâàëèñü 
ó êóðòêè òà ñâåòðè. Ó Â³ííèö³ ð³ç-
êî ïîõîëîäàëî, éøëè äîù³ ³ áàãàòî 
ëþäåé æàë³ëèñÿ íà ïîãàíå ñàìî-
ïî÷óòòÿ, íåæèòü, á³ëü ó ãîðë³. Ìè 
âèð³øèëè ç'ÿñóâàòè, ÷è âïëèíóëî 
ïîõîëîäàííÿ íà ê³ëüê³ñòü õâîðèõ 
â³ííè÷àí? ×è âçàºìîçàëåæí³ ö³ äâà 
÷èííèêè?

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà ì³ñüêîãî 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ 
Îëåêñàíäðà Øèøà, òàê³ äàí³ ìîæíà 
îòðèìàòè íà ñòàíö³¿ øâèäêî¿ äî-

ïîìîãè, òîìó ùî â äåïàðòàìåíò³ 
íå âåäóòü ðàõóíîê çâåðíåíü ëþäåé 
äî öåíòð³â ïåðâèííî¿ äîïîìîãè.

— ß íå ìîæó ñêàçàòè, ùî õâîðèõ 
ïîá³ëüøàëî, — ãîâîðèòü âèêîíó-
þ÷èé îáîâ'ÿçêè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ 
ñòàíö³¿ øâèäêî¿ äîïîìîãè Àëåâòèíà 
Ñåìåíêî. — Âèêëèê³â òà çâåðíåíü 
íå ñòàëî á³ëüøå, íå ñòàëî ³ ìåí-
øå. ² âçàãàë³ òàê³ õâîðîáè ÿê ÃÐÂ² 
íå çàëåæàòü â³ä ïîãîäè, íà ê³ëüê³ñòü 
õâîðèõ âïëèâàº öèðêóëÿö³ÿ â³ðóñó, 
ÿêà çàëåæèòü, çíîâó æ òàêè, íå â³ä 
ïîõîëîäàííÿ ÷è ïîòåïë³ííÿ, 

Òèì íå ìåíø, õîëîäí³ äîù³ çðî-
áèëè ñâîþ ñïðàâó. ² ÿêùî ïî÷àòè 
ë³êóâàòèñÿ íåãàéíî, à íå ïåðåíî-
ñèòè çàõâîðþâàííÿ íà íîãàõ, ÃÐÂ², 
àíã³íó ÷è ãðèï ìîæíà ïåðåìîãòè 
çà îäèí äåíü.

Як правильно лікувати застуду
Постільний режим

Приймати вітамін С для 
вироблення інтерферону

Промивати ніс відварами 
трав, сольовим розчином

Інгаляції з евкаліптом, 
шавлією, ромашкою або 
корою дуба, боржомі

Полоскати горло йодо-сольовим 
розчином, ромашкою, 
розчином фурацеліну

Більше спати

Не збивати температуру 
до 38 градусів

Відмовитися від жирної
та тяжкої білкової їжі

Обов'язково 
лікувати нежить 
з першого дня 
хвороби 

Вдихати через ніс, 
видихати тільки 
через рот 

Полоскати слід починати 
якомога раніше 

Ноги тримати 
в теплі, у 
вовняних 
носках 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ПРЕС-СЛУЖБА «ОЩАДБАНКУ»

Áàãàòî ëþäåé âæå ïîì³-
òèëè ÿê³ñí³ çì³íè, ùî â³äáó-

âàþòüñÿ â «Îùàäáàíêó». Áàíê ñòð³ìêî 
çì³íþºòüñÿ çîâí³ òà çñåðåäèíè. Ïîêðà-
ùóºòüñÿ ÿê³ñòü îáñëóãîâóâàííÿ, ðîçâèâà-
þòüñÿ äèñòàíö³éí³ ñåðâ³ñè, îíîâëþþòüñÿ 
â³ää³ëåííÿ. Ùî ðîáèòü áàíê, ùîá ñòàòè 
ïàðòíåðîì ¹ 1 äëÿ êîæíîãî óêðà¿íöÿ, 
ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê îáëàñíîãî óïðàâë³í-
íÿ «Îùàäáàíêó» Þð³é Áîêîâèé.

— ßê³ íåùîäàâí³ äîñÿãíåííÿ áàíê ïðî-
äåìîíñòðóâàâ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³?

— 20 òðàâíÿ, â Äåíü áàíê³âñüêîãî ïðà-
ö³âíèêà, êð³ì ïðèâ³òàíü íàñ î÷³êóâàëà ïðè-
ºìíà íîâèíà. Ìè ïåðåñòóïèëè ðóá³æ ó îäèí 
ì³ëüÿðä ãðèâåíü, ÿê³ ðîçì³ñòèëè êë³ºíòè 
íàøî¿ îáëàñò³ íà äåïîçèòíèõ ðàõóíêàõ. Öå 
º âèçíàííÿì íàøî¿ ðîáîòè, à òàêîæ äîâ³-
ðè äî áàíêó, éîãî íàä³éíîñò³ òà ñòàá³ëü-
íîñò³. Âàæëèâî, ùî 100 ì³ëüéîí³â ç íèõ 
ìè îòðèìàëè çà íåïîâíèõ ï’ÿòü ì³ñÿö³â 
2016 ðîêó. Öå ñâ³ä÷èòü ïðî ñâ³äîìèé âè-
á³ð óêðà¿íö³â çàõèñòèòè ñâî¿ âêëàäè. Àäæå 
Çàêîíîì Óêðà¿íè ïåðåäáà÷åíî, ùî âêëàäè 
«Îùàäáàíêó» ãàðàíòóþòüñÿ ó ïîâíîìó îá-
ñÿç³. Òàê³ çì³íè ïî÷àëèñÿ â ê³íö³ 2013 ðîêó, 
êîëè â êðà¿í³ ãîñòðî ñòàëî ïèòàííÿ ô³íàí-

ñîâî¿ áåçïåêè. Áàãàòî áàíê³â ï³øëî ç ðèíêó, 
íàòîì³ñòü äîâ³ðà äî «Îùàäáàíêó» ïî÷àëà 
çá³ëüøóâàòèñü. Òàêîæ áàíê äåìîíñòðóº ïðè-
áóòêîâó îïåðàö³éíó ä³ÿëüí³ñòü — çà ïåð-
øèé êâàðòàë 2016 ðîêó îòðèìàíî ÷èñòèé 
ïðèáóòîê 112 ìëí ãðí. Ñòàá³ëüíà ðîáîòà 
òà äîñòàòíÿ ë³êâ³äí³ñòü äîçâîëèëè ïîâåð-
íóòè çà 2015–2016 ðîêè ïîíàä òðè ÷âåðò³ 
ðåô³íàíñóâàííÿ Íàöáàíêó. Âàæëèâî, ùî 
ó 2015 ðîö³ äåðæàâà äîêàï³òàë³çóâàëà áàíê ³ 
öèì êîìïåíñóâàëà âòðàòè, ÿê³ óñòàíîâà çà-
çíàëà ÷åðåç îêóïàö³þ Êðèìó, â³éíó íà Ñõîä³ 
òà íåîáõ³äí³ñòü ôîðìóâàííÿ ðåçåðâ³â.

— ßê êë³ºíòè «Îùàäáàíêó» â³ä÷óþòü 
ïîçèòèâí³ çì³íè â³ä ñâîãî âèáîðó?

— Ìè ïðîäîâæóºìî âèäàâàòè êðåäèòè 
íàøèì êë³ºíòàì íà ð³çí³ ïîòðåáè. Çà ìè-
íóëèé ð³ê ìè âòðè÷³ çá³ëüøèëè îáñÿãè 
êðåäèòóâàííÿ ìàëîãî ³ ñåðåäíüîãî á³çíå-
ñó íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Ìè 
çä³éñíþºìî êðåäèòóâàííÿ ô³çè÷íèõ îñ³á 
íà ï³ëüãîâèõ óìîâàõ çà äåðæàâíîþ ïðî-
ãðàìîþ äëÿ óòåïëåííÿ ñâîãî áóäèíêó ÷è 
çàì³íè êîòëà àáî â³êîí. Òàêîæ àêòèâíî 
âèäàºìî êðåäèòè äëÿ ïðèäáàííÿ íåðó-
õîìîñò³, òðàíñïîðòó òà ³íøèõ ïîòðåá.

— Ó ì³ñò³ ïî÷èíàþòü ç’ÿâëÿòèñÿ â³ää³-
ëåííÿ íîâîãî ôîðìàòó. ßê çì³íèòüñÿ ï³äõ³ä 
äî îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â?

— Ìîäåðí³çàö³ÿ ìåðåæ³ — îäíà ç ãîëî-
âíèõ ðåôîðì â «Îùàäáàíêó». Öå ïîâíà 
ïåðåáóäîâà âñ³õ ïðîöåñ³â. Öå ïðèâ³òí³ 
õîë-ìåíåäæåðè, ÿê³ ç ïðèâ³òíîþ ïî-
ñì³øêîþ çóñòð³÷àþòü êë³ºíò³â òà äîïî-
ìàãàþòü êîðèñòóâàòèñÿ áàíêîìàòàìè òà 
ïëàò³æíèìè òåðì³íàëàìè. Çàëè ñàìî-
îáñëóãîâóâàííÿ, åëåêòðîííå óïðàâë³ííÿ 
÷åðãîþ, êîìôîðòí³ ì³ñöÿ î÷³êóâàííÿ. 
Íà ïåðøå ì³ñöå ñòàâèòüñÿ êîìôîðò ³ 
áåçïåêà êë³ºíòñüêèõ òðàíçàêö³é. Îíîâëå-
íà ìåðåæà «Îùàäáàíêó» ïðàöþº â ðàçè 
åôåêòèâí³øå òà êðàùå çàäîâîëüíÿº ïî-
òðåáè êë³ºíòà. Ó íàéáëèæ÷èõ ïëàíàõ — 
ïðîâåñòè ìîäåðí³çàö³þ 10 â³ää³ëåíü ó Â³-
ííèö³ òà ùå ðÿäó â³ää³ëåíü ó ðàéîííèõ 
öåíòðàõ — Õì³ëüíèêó, Áàð³, Ìîãèëåâ³-
Ïîä³ëüñüêîìó òà ³íøèõ ì³ñòàõ. Ìè àê-
òèâíî çàéìàºìîñÿ ïîøóêîì ïðèì³ùåíü 
äëÿ íîâèõ â³ää³ëåíü, ùîá çá³ëüøèòè ñâîþ 
ïðèñóòí³ñòü â ì³ñò³ Â³ííèöÿ.

ßê³ íàïðÿìêè â ðîçâèòêó åëåêòðîííèõ 
ñåðâ³ñ³â âè âáà÷àºòå?

— Ïëàò³æíà êàðòêà «Ìîÿ êàðòà» — öå 
îäèí ç øëÿõ³â ðîáîòè â öüîìó íàïðÿì-
êó. Îôîðìëþºòüñÿ âîíà áåçêîøòîâíî 
â áóäü-ÿêîìó â³ää³ëåíí³. Ëþäèíà ìîæå 
ïîïîâíèòè ¿¿ â êàñ³ áàíêó, ³íôîðìàö³é-
íî-ïëàò³æíîìó òåðì³íàë³, àáî ïåðåêà-

çîì ç áóäü-ÿêî¿ ³íøî¿ êàðòè. Ðîçðàõóíêè 
â ìàãàçèíàõ àáî ñïëàòà êîìóíàëüíèõ ïî-
ñëóã çà íåþ — áåçêîøòîâí³. Ó áàíêó º 
³íôîðìàö³éíî-ïëàò³æí³ òåðì³íàëè, ÿê³ 
äîçâîëÿþòü çä³éñíèòè ïåâí³ îïåðàö³¿, 
íå êîíòàêòóþ÷è ç êàñèðîì. Ìè îíîâè-
ëè íàø êîðïîðàòèâíèé ñàéò òà àêòèâíî 
ðîçâèâàºìî ñó÷àñí³ áàíê³âñüê³ ñåðâ³ñè. 
WEB- òà mobile-áàíê³íã ç äîäàòêîì 
«Îùàä 24/7» äëÿ iOS òà Android. Ç éîãî 
äîïîìîãîþ ìîæíà, íå âèõîäÿ÷è ç äîìó, 
ö³ëîäîáîâî â³äêðèâàòè â³ðòóàëüí³ êàðòè, 
ñïëà÷óâàòè êîìóíàëüí³ ïîñëóãè, ëåãêî 
ïåðåêàçàòè ãðîø³ â ñèñòåì³ «Øâèäêà 
êîï³éêà», êóïóâàòè åëåêòðîíí³ êâèòêè 
íà ð³çí³ âèäè òðàíñïîðòó.

— ßêèì «Îùàäáàíê» áà÷èòü ñåáå â ìàé-
áóòíüîìó?

— Ìè ðóõàºìîñÿ ò³ëüêè âïåðåä! ª 
àáñîëþòíî ÷³òêà ñòðàòåã³ÿ ðîçâèòêó ³ 
çðîçóì³ë³ ö³ë³. ² ïî êîæí³é ç íèõ ìè 
âæå ãîòîâ³ äåìîíñòðóâàòè ðåàëüí³ äîñÿã-
íåííÿ. Ó ðåàë³çàö³¿ äåðæàâíî¿ ïðîãðàìè 
åíåðãîåôåêòèâíîñò³ Îùàä — êëþ÷îâèé 
ïàðòíåð óðÿäó. Ìè áà÷èìî ñåáå ïàðò-
íåðîì ¹ 1 ÿê äëÿ âñ³º¿ äåðæàâè, òàê ³ 
äëÿ êîæíîãî óêðà¿íöÿ. ² íàøå çàâäàííÿ 
ïîëÿãàº ó òîìó, ùîá ëþäè ç ãîðä³ñòþ 
ãîâîðèëè «Öå ìîÿ êðà¿íà. Öå ì³é áàíê!»

БЛОГ

«1 мільярд гривень на депозитах вкладників 
банку – результат нашої праці та довіри»

ОЛЕНА ПАВЛОВА, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ
Велосипедные дорожки и реформы 
у нас, похоже, делают одни и те же 
люди.)

373271
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  Румыния. Южные Карпаты 
(Трансильванские Альпы) 

 Швейцария 
  Франция. Побережья Ниццы, 

Марселя 
 Испания 
  Германия, 

Баварские Альпы 

Страны, которые советует посетить Рамиль Зиядов 

ÌÀÍÄÐÈ

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

356323

373220

367461 372670

372932

АЛЬБИНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Çà òðè ãîäà Ðàìèëþ ñëó÷àëîñü 
âûæèâàòü â 60-ãðàäóñíóþ æàðó 
â Ñàõàðå è â 40-ãðàäóñíûé ìî-
ðîç â Ðîññèè. Â åãî “äîìå íà êî-
ëåñàõ” åñòü âñå, êðîìå âàííû. 
Íà íåì òóðèñò ïðîåõàë âñþ Åâ-
ðîïó è Àçèþ. 

È õîòÿ Ðàìèëü òðè ðàçà âèäåë 
ñìåðòü, âîçâðàùàòüñÿ ê ïðåæíåé 
æèçíè íå õî÷åò — ñêó÷íî. ×òîáû 
êîëåñèòü ïî ìèðó, îí ðàñïðîäà-
åò èìóùåñòâî. Íåáîëüøîé äî-
õîä åìó ïðèíîñÿò ïóáëèêàöèè â 
ÑÌÈ, êîòîðûå ïðî íåãî ïèøóò. 

Ñ ïóòåøåñòâåííèêîì ìû âñòðå-
òèëèñü â àóäèòîðèè ìåäóíèâåð-
ñèòåòà, ãäå îí ðàññêàçàë î ñâîèõ 
ïðèêëþ÷åíèÿõ. 

Ðàìèëþ 38 ëåò. Äîìà â Àçåð-
áàéäæàíå îí çàíèìàëñÿ æèâî-
òíîâîäñòâîì íà ñâîåé ôåðìå. Êàê 
ãîâîðèò, áûë êîâáîåì. Íî òðè 
ãîäà íàçàä ðåøèë âñå áðîñèòü, 
êóïèë áàéê çà 1000 äîëëàðîâ 
è ïîåõàë ñìîòðåòü íà ìèð. Çàåõàë 
è â Óêðàèíó. Â òîì ÷èñëå — ïî-
êàòàòüñÿ ïî âåëîäîðîæêàì â Âè-
ííèöå. Çäåñü îí óæå ÷åòâåðòûé 

ìåñÿö. Æèâåò ó äðóçåé, åçäèò 
ïî ñåëàì, èçó÷àåò æèçíü ëþäåé.

Êàê Ðàìèëü óìóäðèëñÿ îðãàíè-
çîâàòü ñâîé áûò ïðè òàêîì ñòèëå 
æèçíè?

Ãîòîâèò âåëîïóòåøåñòâåííèê 
ñàì — íà ãîðåëêå, è ãîâîðèò, 
÷òî òðàòèò â äåíü òðè-÷åòûðå 
äîëëàðà.

— ß êóøàþ ñûòíî è âèòàìèí-
íî, — ãîâîðèò îí. — Óòðîì ãîòîâ-
ëþ ÿè÷íèöó, äåëàþ áóòåðáðîä, 
âàðþ êîôå. Òàê âî Ôðàíöèè, 
Íèööà, íàøåë êðàñèâîå ìåñòî, 
îñòàíîâèëñÿ, îòêðûë ãîðåëêó, 
ñâàðèë êîôå è ñòîèøü, ïüåøü 
è ñìîòðèøü íà ïëÿæ. ß, áûâàåò, 
åùå è ñèãàðó ïîäêóðèâàþ. Òàê 
äàæå ìèëëèîíåðû íå æèâóò! 
Êîãäà ÿ “ïåäàëþ”, êëàäó âïåðåä 
(íà ïåðåäíþþ êîðçèíêó) øîêî-
ëàäêè è êîíôåòû. Åäó è êèäàþ 
èõ â ðîò, êàê ñåìå÷êè.

Ïóòåøåñòâåííèê ëþáèò ëþäåé, 
à ëþäè åãî. Â Óçáåêèñòàíå, íà-
ïðèìåð, îí ïðàêòè÷åñêè íå íî-
÷åâàë â ïàëàòêå — ìåñòíûå ïðè-
ãëàøàëè ê ñåáå äîìîé. Ïîñëå 
ïîáûâàë â Êàçàõñòàíå, Íîâîñè-
áèðñêå è Òîëüÿòòè. 

БРОСИЛ ФЕРМУ, 
ЧТОБЫ ПУТЕШЕСТВОВАТЬ 
Скуку долой!  Азербайджанец Рамиль 
Зиядов проехал всю Евразию на велосипеде 
«Степной ветер». Три раза чуть не погиб. 
Чтобы путешествовать, он распродает 
имущество и получает гонорары за интервью

Äîáðàëñÿ äî Ïîëÿðíîãî 
êðóãà â Ìóðìàíñêîé îáëàñ-
òè. Ïî ñëîâàì Ðàìèëÿ, Ðîñ-
ñèÿ î÷åíü êðàñèâàÿ, íî åõàòü 
òàì òÿæåëî. Ýòî îäíî èç ìåñò, 
ãäå åìó ïðèõîäèëîñü âûæèâàòü 
â ñîðîêàãðàäóñíûé ìîðîç, êó-
òàòüñÿ âî âñå, ÷òî åñòü.

— Ïóòåøåñòâèå — ýòî òåàòð, — 
ðàññêàçûâàåò âåëîñèïåäèñò. — 
Ñåé÷àñ ÿ ïîêàçûâàþ ñöåíó. À ÷òî 
òâîðèòñÿ çà êóëèñàìè — ðåàëüíî 
æåñòêî.

Òàê ïàðåíü òðè ðàçà ÷óòü íå ïî-
ãèá. Îäèí ðàç — êîãäà ïîäõâàòèë 
êèøå÷íóþ ïàëî÷êó, íàïèâøèñü 
ðå÷íîé âîäû. Òðè äíÿ íå ìîã 
âûáðàòüñÿ èç ëåñà. Âûæèòü ïîìîã 
çàïàñ ïðîäóêòîâ — “ÍÇ”. Åùå 
îäíà ñìåðòåëüíî îïàñíàÿ ñèòóà-
öèÿ áûëà, êîãäà Ðàìèëü ïîêîðÿë 
Àëüïû â ñíåãîïàä. Òîãäà îí çà-
ñòðÿë íà âûñîòå, è åãî ÷óòü áûëî 
íå çàìåëî, íî öåëè äîñòèã. Â Êà-
çàõñòàíå åìó ïðèøëîñü óáåãàòü 
îò âîëêîâ. À îäíîìó èç íèõ — 
ïðÿìî ïîñìîòðåòü â ãëàçà, êàê 
íà äóýëè.

Â äåíü íàêðó÷èâàå,ò 120–
130 êèëîìåòðîâ. Ýòî ëåòîì. 
À çèìîé ïðîåçæàåò êèëîìå-
òðîâ 80. 

×òî â ïëàíàõ? Ñ àâãóñòà Ðà-
ìèëü Çèÿäîâ ñîáèðàåòñÿ ñíîâà 
îòïðàâèòüñÿ íà “äàëüíÿê”, â Ëà-
òèíñêóþ Àìåðèêó.

— Íà÷íó ñ Àðãåíòèíû, ïîòîì 
Áîëèâèÿ, Ïåðó... Õî÷ó â Àíòàðê-
òèäó åùå ïîåõàòü. Ãîä-äâà, íà-
âåðíîå, áóäó òàì.

Велопутешественник ездит в любую погоду. Зимой он 
возит с собой около 70 килограммов груза 
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Как правильно? Кладем в руку 
лакомство и подносим так, 
чтобы ладонь была полностью 
открытой, иначе лошадь может 
принять пальцы за еду и «умять» 
вместе с куском яблока.
Чем кормят? В основном это 
овес, сено, люцерна, а также 
каши. Если не хватает витами-

нов, добавляют кукурузу, ябло-
ки, морковку, орехи.
А вот сахара, которым любят 
кормить животных посетители, 
много давать не рекомендуется.  
Не откажется она от вкусняшек 
в виде бубликов, яблок, подсу-
шенного хлеба. У школьников 
этого добра с головой.

Как и чем кормить лошадей?
  Конно-спортивный клуб “Maxikon” (село 
Степановка, 25 км от Винницы) 
Час прогулки на одной лошади — 200 гривен. 
Экскурсии для детей — 50 гривен с человека. 
Абонемент на 10 занятий в месяц будет стоить 
1700 гривен.
Телефон: (096)-023–64–64 
 Частная конюшня в селе Ланы (Тывровский 
район, 15 километров от Винницы) 
Час прогулки — 150 гривен.
Телефон: (097) — 852–42–92 
 Конный клуб “Пони клуб” (Корея, улица Леси 
Украинки, 17).
Час прогулки — 250 гривен, по будням до 15.00. 
Вторая половина дня, выходные и праздничные 
дни — 300 гривен. Есть система абонементов 
на 10 занятий: 2000 гривен по будням до 15.00, 
2500 гривен — будние дни после 15.00 и выходные, 
праздничные дни.
Телефон: (096) — 452–67–33 

 Село Пирогово (Винница) 
Здесь, в основном, обучают верховой езде на двух 
лошадях — Кабур и Апогей. Занятия длится 45 ми-
нут и стоит 200 гривен. Одеться в костюм всадника 
стоит 250 гривен.
Телефон: (093)-692–76–74 
  Клуб верховой езды “Зачарованное озе-
ро” (база отдыха, находится в 10 километрах 
от Винницы по Киевской трассе, до “Гостевии”, 
а потом по указателям) 
Час езды с инструктором — 200 гривен. Абонемент 
на 10 занятий стоит 1500 гривен.
Телефон: (093)-599–00–52 
 Конно-спортивный комплекс ”Винниччина”, 
село Агрономичное (ехать по указателям) 
Урок длится 45 минут и стоит 250 гривен. Если брать 
абонемент (более четырех занятий), то урок будет сто-
ить 200 гривен. Также можно приобрести подарочный 
сертификат на три занятия за 600 гривен.
Телефон: (096)-737–05–33, (098)-653–07–42 

Где можно совершить конную прогулку 

На автовокзале, что на улице 
Чехова возле “Гроша”, садитесь 
на автобус 101 или 102 маршрутом 
Кордышевка-Винница или Побе-
режное-Винница. Ехать примерно 
час, следующее село за Вороно-
вицей будет Степановка. Здесь 

и выходите. От центра поворачи-
ваете налево и идете прямо по до-
роге до стоящего возле двора ав-
тобуса. Перед ним будет поворот 
налево — дорога к “Максикону”. 
Там увидите красную машину. На-
правляетесь к ней — вы на месте.

Дорога в «Максикон»

ËÀÉÔ

АЛЬБИНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Â êîííî-ñïîðòèâíîì êëóáå 
“Ìàêñèêîí”, êóäà ìû ïðèåõàëè 
â âûõîäíûå, æèâóò 13 ëîøàäåé 
ðàçíûõ ìàñòåé è õàðàêòåðîâ, äâå 
ïîíè è îñëèê. Èíà÷å êàê ðàí÷î 
ýòî ìåñòî íå íàçîâåøü, íàñòîëüêî 
òóò âñå, êàê â “âåñòåðíàõ”. Ïðàâ-
äà, âìåñòî êîâáîåâ — áåðåéòåðû 
(òå, êòî îáó÷àþò âåðõîâîé åçäå), 
äà è ðàçâëå÷åíèé âðîäå “êòî 
äîëüøå óñèäèò íà äèêîì áûêå 
èëè ìóñòàíãå” çäåñü íåò. Çàòî 
ïðèåçæàþò øêîëüíèêè, êîòîðûì 
ïðîâîäÿò ýêñêóðñèþ ïî êîíþøíå 
è êàòàþò íà ñêàêóíàõ â ìàíåæå. 
Êàê ðàç îäíó èç òàêèõ ýêñêóðñèé 
ìû çàñòàëè.

Äåòè ñ ðîäèòåëÿìè, ó÷èòåëÿìè 
êàê-áóäòî âûñûïàëèñü èç ðîçî-
âîãî àâòîáóñà — ýòî ïðèåõàëà 
îäíà èç âèííèöêèõ øêîë. È ñðà-
çó íàïðàâèëèñü âñåé ãóðüáîé ê… 
Íåò, íå ê ëîøàäÿì. Çàïðèìåòèâ 
áåñøåðñòíóþ êîøêó (ñôèíêñà), 
îêðóæèëè åå ñî âñåõ ñòîðîí. Êà-
êèå òàì ëîøàäè, êîãäà òóò êîøêà 
ëûñàÿ!

Äåòåé ðàçäåëèëè íà äâå ãðóï-
ïû. Ïîêà îäíè êàòàþòñÿ, äðóãèì 
ïîêàçûâàþò êîíþøíþ. Ïîòîì 
ãðóïïû ìåíÿþòñÿ.

Ìû ïðèñîåäèíÿåìñÿ ê ýêñêóð-
ñèè. Êîíþøíÿ — ýòî äîì äëÿ 
ëîøàäåé, è êàê â ëþáîì äîìå 
çäåñü ñâîé äåêîð. Ïðàâäà, âìå-
ñòî êàðòèí íà ñòåíàõ ñàíäàëèè, 
ïîäêîâû, ñòàðàÿ óòâàðü, ãðàáëè, 
íà ñòóëüÿõ â ðÿä ëåæàò ñåäëà. 
Êîìíàòû, â êîòîðûõ æèâóò ëî-
øàäè, íàçûâàþòñÿ äåííèêè. Ïîë 

òàì óñòëàí îïèëêàìè èëè ñåíîì, 
åñòü êîðìóøêà è ïîèëêà.

— Ïîèëêè ó êîíåé àâòîìàòè-
÷åñêèå, — ðàññêàçûâàåò äåòÿì 
17-ëåòíèé áåðåéòåð Àíÿ Ãðèùåí-
êî. — Êîíü ïîäõîäèò, íàæèìàåò 
íîñîì íà ÿçû÷îê, ëüåòñÿ âîäà 
è îí ïüåò. Çà ñóòêè æèâîòíîå 
ìîæåò âûïèòü îêîëî 40 ëèòðîâ 
âîäû.

ЗНАКОМИМСЯ В КОНЮШНЕ. 
Àíÿ ïî î÷åðåäè âûâîäèò êîíåé 
è çíàêîìèò èõ ñ ãîñòÿìè. Ïåðâûé 
âûõîäèò Ïîáåäèò ãíåäîé ìàñòè. 
Ïîðîäà — ãàííîâåðñêàÿ. Áûëà 
âûâåäåíà â Ãåðìàíèè ñïåöèàëüíî 
äëÿ ñîðåâíîâàíèé ïî êîíêóðó. 
Ýòîò âûñîêèé êðàñàâåö, øåðñòü 
êîòîðîãî òàê è ïåðåëèâàåòñÿ 
íà ñâåòó, ñîøåë áû çà ÷îïîðíîãî 
àðèñòîêðàòà, åñëè áû íå ìàíåðû: 
Ïîáåäèò î÷åíü ëþáèò öåëîâàòü-
ñÿ, äà åùå è íà ëþäÿõ. Àíÿ, 
âûòèðàÿñü îò ïîöåëóåâ, ðàçðå-
øàåò ïîäîéòè ïîêîðìèòü ñêàêóíà 
è ïîãëàäèòü. Òóò êàê ïî êîìàíäå, 
øêîëüíèêè, îïåðåæàÿ äðóã äðóãà, 
íà÷èíàþò ïðîòÿãèâàòü íà ëàäî-
íÿõ êóñî÷êè ÿáëîê è ìîðêîâêè.

— Íàñòÿ! Êóäà ïîøëà?! Òû ÷òî, 
âîîáùå óæå! — âíåçàïíî îãëóøà-
åò êðèêîì ìàìà ðåáåíêà, êîòî-
ðûé íà÷àë îñìàòðèâàòü ëîøàäü 
ñ äðóãîé ñòîðîíû. Ïîíèêøàÿ 
Íàñòÿ âîçâðàùàåòñÿ îáðàòíî.

Âòîðûì ïðåäñòàâëÿþò Ñàì-
áó — ñåðîãî â ÿáëîêàõ îðëîâñêîãî 
ðûñàêà. Ýòî óïðÿæíàÿ ïîðîäà. 
Áûëà âûâåäåíà äëÿ òîãî, ÷òîáû 
òÿíóòü êàðåòû è ïðè ýòîì áûñòðî 
áåãàòü. Îò ñêðåùåíèÿ òÿæåëîâî-

КАК ПЕРЕСТАТЬ БОЯТЬСЯ ЛОШАДЕЙ 
И НАЧАТЬ НА НИХ КАТАТЬСЯ 
В седле  Где и сколько стоит 
час прогулки верхом и за какими 
впечатлениями приезжают люди в конные 
клубы, частные усадьбы, конюшни?

çà è ñïîðòèâíîãî êîíÿ ïîëó÷è-
ëàñü ñèëüíàÿ è áûñòðàÿ ïîðîäà. 
Ó Ñàìáû áîëüøèå ïåðåäíèå íîãè 
è ìàññèâíàÿ øåÿ.

— Äåòêè, êòî çíàåò, ÷òî òàêîå 
ÿáëîêè? — ñïðàøèâàåò Àíÿ. — 
ßáëîêè — ýòî êðóãëûå ïÿòíà 
íà îñíîâíîì öâåòå ëîøàäè.

Ñàìáà — êîáûëà, êîãäà ðîäè-
ëàñü, îíà áûëà ïîëíîñòüþ ÷åðíàÿ. 
Â âîçðàñòå äâóõ ëåò ó íåå íà÷àëà 
ñâåòëåòü ãîëîâà, â âîçðàñòå ÷å-
òûðåõ ëåò — øåÿ è ñïèíà. Â âîç-
ðàñòå øåñòè ëåò — ïåðåäíèå íîãè 
è æèâîò. Â âîçðàñòå âîñüìè ëåò — 
çàäíèå íîãè è ïîïà. Ê äåñÿòè ãî-
äàì ëîøàäü ñòàíåò ñîâåðøåííî 
áåëîé. Ñåé÷àñ åé äåâÿòü ëåò.

Ñëåäîì çà Ñàìáîé âûâîäÿò 
Ìóñëèìà. Ýòî âçðîñëûé êîíü 
â ìèíèàòþðå. Ïîðîäà — êëåïïåð. 
Âûâåëè åå â Àìåðèêå äëÿ òîãî, 
÷òîáû â êîííîì ñïîðòå ìîãëè 
ó÷àñòâîâàòü äåòè. Íà òàêèõ ëî-
øàäêàõ óäîáíî åçäèòü è ïðûãàòü. 
Ýòî ëþáèì÷èê Àíè. Äåâóøêà 
ñ ñàìîãî äåòñòâà íà íåì åçäèò.

Âûõîä ïîíè Æåíüøåíü ñ çà-
âèâêîé íà ãîëîâå è ïóøèñòîé 
ãðèâîé, ïðîèçâåë òàêîå âïå÷àò-
ëåíèå, ÷òî âñåì â êîíþøíå, êàê 
ãîâîðèòñÿ, “ñîðâàëî êðûøó”.

— Ïîíè, ïîíè, ìàìà, ñìî-
òðè! — çàãàëäåëè ðåáÿòà.

Ïîðîäà Æåíüøåíü — øåò-
ëåíäñêèé ïîíè. Âûâåäåíû áûëè 
íà Øåòëåíäñêèõ îñòðîâàõ ó áåðå-
ãîâ Øîòëàíäèè. Ìàñòü åå ïåãàÿ: 
ðûæàÿ ñ áåëûìè ïÿòíàìè.

Èõ âûâåëè äëÿ òîãî, ÷òîáû 
îíè âîçèëè ìàëåíüêèå êàðåòêè, 
íà êîòîðûå áûëà ìîäà â ñòàðèíó.

Ïîñëåäíèé êðàñàâåö “íà ïî-
äèóìå” — Ìàäðèä. Ýòî âûñîêèé 
ñòàòíûé æåðåáåö âåëèêîïîëüñêîé 
ïîðîäû.

— Íî âåëèêîïîëüñêàÿ îíà 
íå ïîòîìó, ÷òî ëîøàäü áîëüøèõ 
ðàçìåðîâ, à îò òîãî, ÷òî ïîëÿêè 
ñåáÿ î÷åíü âåëè÷àëè è ëþáèëè, — 

ãîâîðèò Àíÿ Ãðèùåíêî. 
Êîíü çäîðîâàåòñÿ ñ ïîñåòè-

òåëÿìè, âûäâèãàÿ âïåðåä íîãó. 
Ïîðîäà áûëà âûâåäåíà äëÿ òîãî, 
÷òîáû êîíè òàíöåâàëè â òàêîì 
ïîïóëÿðíîì âèäå êîííîãî ñïîðòà 
êàê âûåçäêà. Ìàñòü ó Ìàäðèäà — 
ñîëîâàÿ. Ðàíüøå ãîâîðèëè, ÷òî 
êîíü öâåòà ñîëîìû, îòñþäà è ïî-
øëî íàçâàíèå.

— Ó ýòîé ïîðîäû ðîñò îáû÷íî 
160–170 ñàíòèìåòðîâ, — ãîâî-
ðèò Àíÿ. — Ó Ìàäðèäà ðîñò — 
182 ñàíòèìåòðà. Ýòî åäèíñòâåí-
íûé â Óêðàèíå êîíü âåëèêîïîëü-
ñêîé ïîðîäû ñ òàêèì ðîñòîì.

À òåïåðü ñìåëü÷àêàì òàêîå çà-
äàíèå: ïðîëåçòü ïîä æèâîòîì ëî-
øàäè. Äåòè íåìíîãî çàäóìàëèñü, 
è ïåðâûìè âûçâàëèñü ðîäèòåëè.

— Íå áîéñÿ, ëåçü, — óãîâàðè-
âàåò ñûíà îäíà ìàìà. Äðóãàÿ — 
îòãîâàðèâàåò: “Íå õîäè, ñòîé 
íà ìåñòå”.

КАТАЕМСЯ В МАНЕЖЕ. Òåì âðå-
ìåíåì íà ìàëîì ìàíåæå Âèçèðü 
è Àíàáåëü êàòàþò îñòàëüíóþ 

÷àñòü øêîëüíèêîâ — òåõ, êòî 
íå áîèòñÿ. Äâå ëîøàäè óêðàèí-
ñêîé âåðõîâîé ïîðîäû. Òîëüêî 
ìàñòè ðàçíûå: ó æåðåáöà ìàñòü 
ãíåäàÿ, à ó êîáûëû — êàðàêîâàÿ. 
Èì ïî 12 ëåò. Îíè ñïîêîéíûå 
è äðóæåëþáíûå, ïîýòîìó íà íèõ 
êàòàþòñÿ äàæå äâóõëåòíèå äåòè.

— Ñåãîäíÿ ìû ïðîñòî ïîõî-
äèì øàãîì, ÷òîáû ïî÷óâñòâî-
âàòü, êàê ýòî — ñèäåòü âåðõîì 
íà ëîøàäè, — ãîâîðèò õîçÿéêà 
øêîëû âåðõîâîé åçäû «Ìàêñè-
êîí» Ñâåòëàíà.

— Íè÷åãî ñåáå, Èâàí! — ïîä-
áàäðèâàåò ðÿäîì ñòîÿùàÿ æåí-
ùèíà ðåáåíêà, êîòîðûé ãîðäî 
ñèäÿ â ñåäëå ïðîõàæèâàåòñÿ ìà-
íåæåì. — Òû ïðÿì êðàñàâåö! Óõ 
òû, âîîáùå!

Íà âûõîäå èç êîíþøíè âñå íà-
÷èíàþò øóìåòü è ñóåòèòüñÿ. Âî-
êðóã ñëûøèòñÿ: “Íå ïîäõîäè òóäà 
áëèçêî”, “Ìàêñ, çàñòåãíè êóðòêó, 
îäåíü êàïþøîí”. Óæå ïîä êîíåö 
ýêñêóðñèè ïðîêàòèòüñÿ ðåøèëè 
è âçðîñëûå, íó è ñôîòîãðàôèðî-
âàòüñÿ çàîäíî.

Экскурсия школьников приехала на 
«Максикон».  Мальчик верхом на Визире 
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ВІОЛЕТА ГЛУШКО, (063)2262218 

Îëåêñàíäð Òåñëÿ æèâå “ñî-
ëîäêèì æèòòÿì” îñòàíí³ ï³âðîêó. 
Ùîðàíêó ïðîêèäàºòüñÿ î ÷åòâåð-
ò³é ðàíêó òà ïå÷å íîâó ïàðò³þ 
òîðò³â ³ ò³ñòå÷îê. Çà 10 ðîê³â 
çì³íèâ 40 ì³ñöü ðîáîòè. Ó òîð-
ã³âë³ ïðîéøîâ øëÿõ â³ä òîðãîâî-
ãî ïðåäñòàâíèêà äî íà÷àëüíèêà 
â³ää³ëó ïðîäàæ³â. Ïàðàëåëüíî 
â³äêðèâàâ âëàñí³ ñïðàâè ç êðå-
äèòóâàííÿ òà ô³íàíñîâèõ êîí-
ñóëüòàö³é, àëå ïîò³ì çíîâó éøîâ 
ó «íàéì». Îñòàòî÷íî â³äêðèòè 
âëàñíó ñïðàâó âèð³øèâ ï³âðîêó 
òîìó.

— Ç êîæíî¿ ïîñàäè ÿ éøîâ, 
êîëè ïåðåñòàâàâ ðîçâèâàòèñÿ. Çà-
ðàç ìåíå çàïðîøóþòü íà ðîáîòó 
äëÿ ðîçâèòêó á³çíåñó, àëå ìåí³ öå 
âæå íå ö³êàâî. Òóò ÿ äèêòóþ ñâî¿ 
óìîâè. Äî öüîãî ð³âíÿ ìåí³ ïî-
òð³áíî áóëî ä³éòè 10 ðîê³â. Ïåðå-
ëàìíèì ìîìåíòîì ñòàëà ïî¿çäêà 
â Êàðïàòè ç â³ðóþ÷èìè ëþäüìè. 
ß ïåðåéøîâ ñâîþ çîíó êîìôîð-
òó, ïîêèíóâ ïîñàäó ³ç çàðïëàòíåþ 
â 36 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ùîá çàéíÿ-
òèñü âëàñíèì á³çíåñîì, — êàæå 
âëàñíèê êîíäèòåðñüêî¿ “Luxury 
Cake” Îëåêñàíäð. — Íåùîäàâíî 

äèðåêòîð ô³ðìè, ç ÿêî¿ ÿ ï³øîâ, 
çàìîâëÿâ ó ìåíå òîðò.

Ó äèòèíñòâ³ Îëåêñàíäð íå ëþ-
áèâ â÷èòèñü ³ ïëàòèâ ñâî¿é ñåñòð³, 
ùîá ÷èòàëà çà íüîãî êíèæêè. Íà-
òîì³ñòü âèòðà÷àâ ÷àñ íà ñïîðò òà 
õîò³â ñòàòè òàêèì, ÿê ñèëà÷ Âà-
ñèëü Â³ðàñòþê. Ó øêîë³ ïðîäàâàâ 
ñâî¿ì îäíîêëàñíèêàì çàâäàííÿ 
ç êðåñëåííÿ ïî ï’ÿòü ãðèâåíü ³ 
ì³ã êóïèòè ñîá³ íàéá³ëüøå ï³ö 
ó áóôåò³.

— Ìåíå íàâ÷àííÿ í³êîëè 
íå ïðèâàáëþâàëî. Ó øêîë³ ³ êî-
ëåäæ³ ÿ çàâæäè êàçàâ â÷èòåëÿì, 
ùî âîíè äî ìåíå áóäóòü íà ðî-
áîòó ïðîñèòèñÿ. ×åòâåðî â÷èòåë³â 
äî ìåíå ä³éñíî ïðèéøëî âëà-
øòîâóâàòèñÿ íà ðîáîòó, — êàæå 
êîíäèòåð.

Ï³ñëÿ øêîëè õîò³â ñòàòè êóõà-
ðåì, àëå çà äâ³ äâ³éêè â øê³ëü-
íîìó àòåñòàò³ — ç ô³çêóëüòóðè 
òà ôðàíöóçüêî¿ ìîâè áàòüêè 
íå äàëè îáðàòè ïðîôåñ³þ. Òàê 
Îëåêñàíäð çàê³í÷èâ Òîðãî-
âåëüíî-åêîíîì³÷íèé êîëåäæ. 
Ó 18 ðîê³â íà ñï³âáåñ³ä³ â ìà-
ãàçèí³ “ªâðîñåòü” ïðîäàâ òðüîì 
ð³çíèì ëþäÿì òåëåôîíè òà îòðè-
ìàâ ïåðøó îô³ö³éíó ðîáîòó. ×å-
ðåç äâà ì³ñÿö³ ðîáîòè ïðîäàâöåì 

ЗРОБИВ ВЛАСНУ СПРАВУ СОЛОДКОЮ 
Амбіційно  Колишній директор з 
продажів Олександр Тесля у 28 років 
пішов з посади, де отримував 36 тисяч 
гривень, щоб через півроку пекти тістечка 
і торти для банкетів. Через місяць він 
планує відкрити власну кондитерську, 
а на День міста у Вінниці — спекти 
найбільший торт в Україні

Готувати тістечка Олександр навчався сам, а також у переможниці 
кулінарного шоу «Майстер Шеф» Лізи Глінської (зліва)

ï³äâèùèâ ïðîäàæ³ ìàãàçèíó ³ ïî-
¿õàâ äî Êèºâà íà ï³äâèùåííÿ.

²äåÿ çàéíÿòèñü ñîëîäîùàìè 
ç’ÿâèëàñü ó âåðåñí³ ìèíóëîãî 
ðîêó. Íàäèõíóëà àìåðèêàíñüêà 
òåëåïðîãðàìà «Êîðîëü êîíäè-
òåð³â». Îëåêñàíäð çðîáèâ àíàë³ç 
óñ³õ ïðîïîçèö³é íà ðèíêó òà âè-
ð³øèâ, ùî í³øà ïåðñïåêòèâíà. 
Çâ³ëüíèâñÿ ç ïîñàäè íà÷àëüíèêà 
â³ää³ëó ïðîäàæ³â. Íà â³äêëàäåí³ 
45 òèñÿ÷ ãðèâåíü êóïèâ êóõîííèé 
êîìáàéí — íàéíåçàì³íí³øó ð³÷ 
íà êóõí³ òà “á³æóòåð³þ” — ð³çí³ 
ôîðìî÷êè äëÿ âèï³êàííÿ. Â÷èâñÿ 
ñàìîñò³éíî íà äîìàøí³é êóõí³ 

ïî ³íòåðíåòó òà çà ðåöåïòàìè çíà-
éîìîãî êîíäèòåðà ³ ìàìè. Ðåöåïò 
ô³ðìîâèõ êàïêåéê³â ðîçðîáëÿâ 
ö³ëèõ ï³âðîêó. Îëåêñàíäð ãîâî-
ðèòü, ùî ó áåðåçí³ ïî÷àëèñÿ çà-
ìîâëåííÿ íà áàíêåòè òà âå÷³ðêè, 
³ çàðàç â³í íàáèðàº ïåðñîíàë äëÿ 
ðîçøèðåííÿ. Íàñòóïíîãî ì³ñÿöÿ 
ïëàíóº â³äêðèâàòè âëàñíó êîíäè-
òåðñüêó-ìàãàçèí ³ âæå çíàéøîâ 
³íâåñòîðà. Öüîãî ðîêó êîíäèòåð 
õî÷å ïîñòàâèòè ðåêîðä Êíèãè 
Ã³ííåñà — çðîáèòè íàéá³ëüøèé 
òîðò íà Äåíü ì³ñòà. Cüîãîäí³ 
íàéá³ëüøèé òîðò, çàô³êñîâàíèé 
Óêðà¿íñüêîþ êíèãîþ ðåêîðä³â 

âàæèòü 936 ê³ëîãðàì³â.
— ß ñâîþ ïðîäóêö³þ â êàâ’ÿðí³ 

íå äàþ, ùîá òðèìàòè ÿê³ñòü. Öå 
ïðèíöèï, — êàæå Îëåêñàíäð. — 
Áóäü-ÿêó ³äåþ ïîòð³áíî âì³òè 
ðåàë³çóâàòè. Â³ðòå â ñâîþ ñïðà-
âó, â òå, ùî âè ðîáèòå. ßêùî 
âè ðåàë³çóºòå öå â ãîëîâ³, íà-
ìàëþºòå â ãîëîâ³ êàðòèíêó ç 
íàéäð³áí³øèìè äåòàëÿìè, âñå 
âèéäå. ×èì âèùå ñòàâèø ö³ëü, 
òèì á³ëüøå ðóõàºøñÿ. Ìîæíà 
íå ä³éòè äî ì³ëüéîíà ³ çóïèíè-
òèñÿ íà 800 òèñÿ÷àõ. À ìîæíà 
íå ä³éòè é äî 100 òèñÿ÷, òàê ñàìî 
çàñòðÿãíóòè íà 80-òè.

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, (095)3700574
Äâà äí³, 21 òà 22 òðàâíÿ, òðè-

âàëà ì³æíàðîäíà âèñòàâêà êîò³â 
ó ÒÖ “Ìåãàìîëë”, äå â³ííè÷àíè 
ïîáà÷èëè íàéð³çíîìàí³òí³ø³ ïî-
ðîäè êîò³â: â³ä “³ãðàøîê”-ðåãäîë 
äî âåëè÷åçíèõ ìåéí-êóí³â. 

— Íàø êëóá âæå ³ñíóº ìàé-
æå äâàäöÿòü ðîê³â, — ðîçïîâ³ëà 
îðãàí³çàòîð âèñòàâêè ç Êëóáó 
ëþáèòåë³â êîò³â “ÊÅÒ” Íàòàëÿ 
Âîâê. — ² ìè äâ³÷³ íà ð³ê ïðî-
âîäèìî ðîáî÷ó âèñòàâêó. ¯¿ òàê 
íàçèâàþòü, áî äî íàñ ïðè¿æäæà-
þòü ñåðòèô³êîâàí³ ñóää³ îáèðàòè 
êðàùèõ ç íàéêðàùèõ êîò³â

Ç³ ñë³â Íàòàë³, íà âèñòàâö³ áóëî 
á³ëÿ 150 òâàðèí. Ñåðåä íèõ íàé-
ìåíø³ — öå ðåãäîëè, ÿê³ íà÷å 
ì’ÿêà ³ãðàøêà. À íàéá³ëüø³ — öå 
ìåéí-êóíè, â ÿêèõ ñàìö³ âàæàòü 
äî 12 ê³ëîãðàì³â, à ñàìêè — 
äî 8 ê³ëîãðàì³â.

— ª ³ ð³äê³ñí³ òàéñüê³ ê³ø-
êè, — êàæå ïàí³ Íàòàëÿ. — Àëå 
íàéá³ëüøà ãðóïà, öå øîòëàíäñüê³ 
âèñëîâóõ³ êîòè. Äî ðå÷³, ¿õ îáî-
æíþþòü â³ííè÷àíè.

Ëþäåé áóëî áàãàòî. Â³ííè÷àíè 
ïðèõîäèëè ö³ëèìè ñ³ì’ÿìè. Ä³-
â÷èíêà, ÿê³é íà âèãëÿä 10 ðîê³â, 
òÿãíóëà ñâî¿õ áàòüê³â:

— Îí, äèâèñü, ÿêà êèöüêà! 
Âîíà óñÿ â “ïëÿìî÷êàõ”! 

“Ïëÿìèñòîþ” êèöüêîþ âè-
ÿâèâñÿ áåíãàëüñüê³é ê³ò íà ³ì’ÿ 
Äæîðäæ. Âåëè÷åçíèé êîòèñüêî 
ñïàâ, ó òîé ÷àñ ÿê ä³òè “òèêàëè” 
â éîãî êë³òêó ïàëüöÿìè.

— Â³í ÿê ³ âñ³ âèñòàâî÷í³ êîòè 
ñïèòü, íåçâàæàþ÷è í³ íà ùî, — 
êàæå éîãî âëàñíèê Â’ÿ÷åñëàâ. — 
Äæîðäæó ò³ëüêè ð³ê, àëå â³í óæå 
âàæèòü ìàéæå ÷îòèðè ê³ëîãðàìè. 
Ó ìåíå âäîìà ùå 12 êîøåíÿò. 
Âîíè ãðàéëèâ³, àëå çíàþòü ì³ðó. 

Òà äóæå â³ðí³ ñâî¿ì õàçÿÿì.
ßê ðîçïîâ³â Â’ÿ÷åñëàâ, áåí-

ãàëüñüêå êîøåíÿ êîøòóº 300–
400 äîëàð³â, çàëåæíî â³ä ÷èñòîòè 
ïîðîäè.

Ïîðÿä ç êë³òêîþ “áåíãàëüöÿ” 
Äæîðäæà ðîçòàøóâàâñÿ âåëè÷åç-
íèé ê³ò ç äîâãîþ øåðñòþ — öå 
“ñèá³ðÿê” Õàâ’ºð. Éîãî âëàñíèê, 
êèÿíèí Ïàâëî, íå âïåðøå áåðå 
ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíèõ âèñòàâêàõ.

— Êîòó ò³ëüêè ð³ê, à â³í âæå 
âàæèòü ø³ñòü ê³ëîãðàì³â, — êàæå 
Ïàâëî. — ² öå íå ìåæà äëÿ ïî-
ðîäè.  Ëþäè, ÿê³ ìàþòü àëåðã³þ 
íà øåðñòü êîò³â, ìîæóòü ïðè-
äáàòè ñèá³ðÿêà, áî öÿ ïîðîäà 
ã³ïîàëåðãåííà. 

Ïàâëî ðîçïîâ³â, ùî âîíè ïðî-
äàþòü êîøåíÿò Õàâ’ºðà çà 2500–
4000 ãðèâåíü, ÿêùî â³í ïîòð³áåí 
ÿê äîìàøí³é óëþáëåíåöü. À ÿêùî 
ìàéáóòí³é âëàñíèê õî÷å ðîçâîäè-

òè “ñèá³ðÿê³â”, òî âàðò³ñòü êîøå-
íÿòè çðîñòàº äî òèñÿ÷³ ºâðî!

Áóëè íà âèñòàâö³ é “áåçõâîñò³” 
ç Êóðèëüñüêèõ îñòðîâ³â. Âèãëÿ-
äàþòü âîíè ÿê çâè÷àéí³ “äâî-
ðíÿãè”, àëå ¿õ âîëüºð îáë³ïëåíèé 
íàãîðîäàìè ç áàãàòüîõ âèñòàâîê. 
Ï³ñëÿ ðîçìîâè ç âëàñíèêàìè ê³-
øîê âèÿâèëîñÿ, ùî öå êóðèëüñê³ 
áîáòåéëè.

— Öþ ïîðîäó íåùîäàâíî 
âêëþ÷èëè â áàçó, — êàæå ²ãîð, 
îäèí ç âëàñíèê³â. — ¯õ îñîáëèâà 
ðèñà — öå êîðîòêèé õâ³ñò òà äî-
âã³ ëàïè.

— Êóðèëüñê³ áîáòåéëè äîáðî-
çè÷ëèâ³, ðîçóìí³ ³ äóæå àêòèâ-
í³, — äîïîâíþº âëàñíèöÿ êîò³â 
²ðèíà. — Âîíè ïðîÿâëÿþòü çâè÷-
êè ñîáàê — á³ãàþòü çà ³ãðàøêîþ, 
ïðèíîñÿòü ¿¿, äåÿê³ ëþáëÿòü ãóëÿ-
òè. Â³ääàí³ ñâî¿ì ãîñïîäàðÿì, ÿê 
ïðàâèëî, âèáèðàþòü îäíîãî-äâîõ.

Міжнародна виставка котів: вінничанам 
найбільше подобаються «шотландці»

Заводчик Ігор демонструє 
курильського бобтейла. 
Порода з'явилася в кінці 
минулого століття, це — 
одомашнені дикі коти, трохи 
схожі на зайців, бо куцохвості
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КІНО

Сусіди. 
На шляху війни 2
Комедія, 25.05, поч. о 18.00, 
21.55. Вартість квитків — 
70 грн. 26.05–1.06, час 
сеансів — за тел. 52–59–78

Перший месник: Протистояння
Фантастика, 25.05, поч. о 10.00, 12.40
Вартість квитків — від 55 грн
26.05–1.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Люди ІКС: Апокаліпсис
Фантастика, 25.05, поч. о 12.00, 15.20, 19.00, 
21.50. Вартість квитків — від 60 грн
26.05–1.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Аліса у задзеркаллі
Фентезі, 26.05–1.06, час сеансів — за тел. 52–59–78

Бережи свої горішки
Анімація, 25.05–26.05, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
Вартість квитків — 15 грн

Протилежна стать
Комедія, 25.05–26.05, поч. о 16.00, 18.00
Вартість квитків — 15 грн

Чужа земля
Психологічний трилер, 25.05–26.05, поч. о 20.00
Вартість квитків — 15 грн

Чілдрен кінофест
27.05–2.06, поч. о 10.00. Вартість квитків — 15 грн

Ні хвилини спокою
Комедія, 27.05–29.05, поч. о 20.00
30.05–2.06, поч. о 16.00, 18.00, 20.00
Вартість квитків — 15 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Мисливець та Снігова королева
Фантастика, 25.05, поч. о 10.10, 16.00
Вартість квитків — від 50 грн
26.05–1.06, довідка — за тел: (096)0035050

Angry Birds в кіно 3D
Анімація, 25.05, поч. о 9.30, 10.00, 12.00, 12.30, 
14.00, 17.30, 18.10, 20.30. Вартість квитків — від 
50 грн. 26.05–1.06, довідка — за тел: (096)0035050

Люди Ікс: Апокаліпсис
Фантастика, 25.06, поч. о 9.30, 12.30, 14.30. 
15.30, 17.30, 18.30, 19.30, 20.10, 22.30
Вартість квитків — від 50 грн
26.05–1.06, довідка — за тел: (096)0035050

кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

Група «MOZGI» у Вінниці!
На вінницькому концерті 
групи «MOZGI» 17 червня 
о 20.00 у спортклубі «Нокаут» 
(вул. Кірова, 2) місця вистачить 
всім! Для запальних танців і 
найяскравішого відриву під 

найпопулярніші танцювальні треки № 1 в Україні! 
Будемо разом з Потапом і Дядею Вадею співати всі 
найкачовіші пісні: «Вертолёт», «Аябо», «Хлам», «Хит 
моего лета», «Свободен», «Вылюби», «Ножомпо» і 
багато інших! Руки будуть над головами, погані дум-
ки і сум — «в хлам», а ми дружно і весело — «уйдем 
в отрыв»! Квитки — 250–500 грн. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах театру, «Магігранду» і Будинку 
офіцерів. Безкоштовна доставка: (0432)57–55–55. 

 Вперше у Вінниці — 
«Скрябін. Кращі хіти 
1995-2015»
10 червня Вінницю очікує 
знаменна подія! На сцені 
Будинку офіцерів (пл. Пере-
моги, 1) прозвучать кращі 

хіти 1995–2015 років у виконанні музикантів групи 
“Скрябін”. Улюблені композиції, «живий» звук і ду-
шевна атмосфера концерту не залишать байдужим 
жодного глядача. Разом із беззмінними учасниками 
колективу, на сцену вийдуть: Женя Толочний, Женя 
Галич (O. TORVALD), вокалісти «Скрябіна».
Початок о 19.00, вартість квитків — від 
100 до 400 грн. Безкоштовна доставка квитків 
по Вінниці: 69–22–22, (097)0522222.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

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

Івасик-Телесик 
Веснянка-фантазія, 28.05, 
поч. об 11.00 та 13.00
Колись, дуже давно, в Україні 
з приходом весни збирались 
дівчата і хлопці на лісовій га-
лявині, плели вінки, закликали 

весну, розігрували невеликі сюжети. Можливо, 
саме тоді народилася казка про Івасика-Телесика. 

Як лисичка пташкою 
була
Пригодницький мюзикл, 
29.05, поч. об 11.00 та 13.00
Ви зможете більше дізнатися 
про пригоди та витівки 

Лисички. Цього разу мова піде про пташиний 
двір, де гуляє закоханий у себе Індик, хвацький 
танцівник Гусак, турботливі Півень із Куркою та 
їхні довірливі та недосвідчені курчата.

ТЕАТР 
Київський театр 
«Чорний Квадрат». 
Комедія для дорослих 
«Хто кого хоче?..»
8 червня о 19.00 у Будинку 
офіцерів актори найпопуляр-

нішого театру України «Чорний Квадрат» презен-
тують нову іскрометну комедію для дорослих «Хто 
кого хоче?», яка у столиці давно визнана бестсе-
лером і завжди збирає повні зали! Ця яскрава, 
лірична і дуже смішна вистава із чарівним Олексієм 
Курилко і чудовою Іриною Когут у головних ролях, 
розповідає про випадкові зустрічі з дивними про-
довженнями, про почуття, які охололи і вимагають 
термінової реанімації і радикальних змін… У репер-
туарі «Чорного Квадрату» не смішних вистав немає, 
але ця комедія, як термоядерна бомба порве всіх 
на шматки. Після перегляду м'язи обличчя будуть 
випробовувати солодкий біль від невпинного сміху! 
Квитки – 150-300 грн. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, 
у касах театру, «Магігранду» і Будинку офіцерів. 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57-55-55. 
Організатор – компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07, 56–20–16)
Вартість квитків — від 20 до 100 грн 
Ідзанамі
Закрита вистава, драма, 25.05-26.05, поч. о 18.30

Адам одружується з Євою
Мала сцена. Комедія, 27.05, поч. о 18.00

Шалений день, або Одруження Фігаро
Комедія, 31.05, поч. о 18.30

ВЕЧІРКИ
SKYROOM
м.Вінниця, вул. Пирогова, 
47 А, ТЦ Ізумруд
0938869393 — резерв столів
Music Waves
28 травня найстильніший 
нічний клуб "SKYROOM" 

запрошує на вечірку  — "Black Party". Початок о 
23.00. 8-й поверх — New residents, 7-й поверх — 
Tatie Kruu / Cara Rise / Oiva. Вхід вільний.

АМАГАМА
(пр. Юності, 18, тел. 52–54–90)
Вечірка «Golden Hits» 
з хітами від 80 до 2000-х
Нічний клуб “Амагама” запрошує щоп'ятниці на ша-
лену вечірку "Golden Hits" з хітами від 80 до 2000-х!

Резиденти дискотек з найкращими хітами: 
OLD CD, Kenny, Papa, Maks Advanced. 
Замовлення столиків — за телефоном: 52–54–90. 
Початок вечірки о 22.00.
Вхід для дівчат — вільний, для чоловіків — 40 грн!

ПЛАНЕТА MODA-BAR
(вул. Стеценка, 75 а.Тел. 69–04–40)
"Luxory Night"
Щосуботи на відвідувачів нічного клубу "Планета 
Moda-Bar" чекає неперевершена вечірка "Luxory 
Night". Родзинка суботньої дискотеки: сюрприз 
від шеф-кухаря закладу. 
Гостей розважатимуть наші незмінні 
резиденти: DJ Maboo, DJ Letskiy, 
DJ Madis, MC СухоFF. Початок о 22.00. 
Вхід до 23.00 — вільний, після дівчатам — 
20 грн, хлопцям — 40 грн.

«ВАР’ЯТИ ШОУ». 
Нова програма!
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ» 
представляє абсолютно 
нову програму улюбленого 
«Вар’яти Шоу»! 30 травня 

о 19.00 у театрі імені Садовського вас чекають 
свіжі жарти, гумористичні пісні, блискавичні 
мініатюри від Сергія Притули і «Вар’яти Шоу». 
Квитки на концерт купуйте у театрі і Будинку 
офіцерів, на сайті bilet.vn.ua і за телефоном 
безкоштовної доставки квитків: (0432)57–55–55.

Led Wind
Вінницький рок-гурт Led 
Wind виступить з концертом 
28 травня у арт-пабі Beef Eater!
На концерті гурт презентувати 
свій новий кліп!

Музика гурту Led Wind — це злиття класики 
хард-року, експресії металу і, в той же час, 
баладності року з релакс-подорожами. Початок 
концерту о 21.00. Вхід — 50 грн. Арт-паб Beef 
Eater, м.Вінниця, вул. Пирогова, 47А, ТЦ Ізумруд 
0934059900, 0964429900

368106

368106

ВИСТАВКИ
Воскові фігури 
в Універмазі
У Вінницькому центральному 
універмазі відкрита виставка 
воскових фігур "Таємна вече-
ря". Також на виставці будуть 
представлені воскові фігури 

відомих політиків та світових зірок спорту і кіно. 
Виставка триватиме до 29 травня. Графік роботи 
виставки: понеділок — п'ятниця з 10.00 до 19.30. 
У суботу до 19.00. У неділю до 18.00. Телефони для 
довідок: (099)4076720, (067)8035012.

Театральна виставка в «Інтер-Шику»
Вінницький Регіональний Центр Сучасного Мис-
тецтва та громадська організація «Центр «Куль-
турна стратегія — ХХI» запрошують на театральну 
виставку «Мистецтво граючих ляльок … від «Епохи 
Шестака» і до сьогодення». Виставка присвячена 
100 річниці від дня народження відомого митця Ві-
нниччини Володимира Володимировича Шестака.
Триватиме виставка до кінця травня. Вхід вільний!

Експресив по вертикалі
Нагоду поринути у світ живопису дарує заслужений 
діяч мистецтв Федір Панчук на виставці "Експресив 
по вертикалі". Це 43 виставка художника, який 
надає перевагу експресіоністичним живописним 
традиціям, творенню зорових уявних образів, що 

поєднується з досвідом живописця. Асоціативні 
живописні образи — це не лише
особливе творче піднесення візіонера-художника, 
в якому, немов у вогняному горнилі, народжу-
ється сплав полум’яних фарб, фактури, емоції. 
На деяких полотнах, щоб підкреслити свою 
розкутість малярської техніки, художник прямо з 
тюбика накладає фактурні нашарування. Ефект — 
вражаючий.
Побачити твори художника можна буде у музеї 
Коцюбинського (вул. І. Бевза, 15) до 1 червня.

Виставка писанкарства
В Обласному краєзнавчому музеї відкрилася 
виставка писанкарського мистецтва «На писанці 
я знову пишу радість…»
Серед експонатів найбільш широко представлені 
роботи майстрів з Моглева-Подільського. 
На виставці можна побачити різні авторські 
писанки, виконані різними техніками: воскові, 
дряпанки, травлені (техніка відбілювання), з 
природних матеріалів — зернівки, соломи та 
декоративні писанкові композиції.
Майстрині представляли свої мистецькі твори 
в Росії, Польщі, Німеччині. Могилів-Подільська 
писанка є окрасою музейних збірок світу, зокрема 
Англії, Ізраїлю, США, а також зберігається 
у фондових колекціях України та нашої області, 
у приватних зібраннях багатьох країн. Довідки 
за тел. (0432)674946.
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Виправдала 
сподівання 
 Ó Ìèêîëàºâ³ ô³í³øóâàâ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä 
øàõ³ñò³â äî äåñÿòè ðî-
ê³â. Íàéá³ëüøå ñïîä³âàíü 
ïîêëàäàëîñÿ íà Â³êòî-
ð³þ Á³ëÿê, ÿêà òîð³ê áóëà 
÷åìï³îíêîþ êðà¿íè ñåðåä 
ä³â÷àò äî âîñüìè ðîê³â. 
Ä³â÷èíà ìåøêàº ó Ãí³âàí³ 
(Òèâð³âñüêèé ðàéîí), àëå 
òðåíóºòüñÿ ó øàõîâ³é øêîë³ 
Â³ííèö³. Ó êëàñè÷í³é ãð³ 
âîíà íàáðàëà ñ³ì î÷îê ç 
äåâ’ÿòè ìîæëèâèõ ³ çäîáóëà 
«áðîíçó». Ó øâèäêèõ øàõàõ 
Â³êòîð³ÿ íàáðàëà 7,5 î÷êà, 
³ çàëèøèëàñÿ â³öå-÷åìï³-
îíêîþ.

Вінниця проти 
Ладижина 
 Ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ 
÷åìï³îíàò îáëàñò³ ñåðåä 
ñàìá³ñò³â äî 14 ðîê³â. Ñòàð-
òóâàëè áëèçüêî 50 ó÷àñíè-
ê³â ç øåñòè êîìàíä. Ó êî-
ìàíäíîìó çàë³êó ïåðåìîãëè 
ãîñïîäàð³ êèëèìà. Â³ííè-
÷àíè âèáîðîëè âñ³ 10 çîëî-
òèõ ìåäàëåé ñåðåä þíàê³â ³ 
òðè — ñåðåä ä³â÷àò. Íà äðó-
ãîìó êîìàíäíîìó ì³ñ-
ö³ — çá³ðíà Ëàäèæèíà, ùî 
çäîáóëà 6 ìåäàëåé íàéâè-
ùîãî ´àòóíêó ñåðåä ä³â÷àò. 
Òð³éêó êðàùèõ çàìêíóëà 
çá³ðíà ²ëë³íåöüêîãî ðàéî-
íó. Ìèêîëà Êîçîð³ç îòðè-
ìàâ íàãîðîäó «Çà êðàùó 
òåõí³êó», Êàòåðèíà Êóòîâà 
(îáîº — Â³ííèöÿ) — ïðèç 
«Çà âîëþ äî ïåðåìîãè», 
à ÷åìï³îíêó Óêðà¿íè ç Ëà-
äèæèíà Îëåêñàíäðó Ïð³-
ùåíêî âèçíàëè «Êðàùèì 
ñàìá³ñòîì ÷åìï³îíàòó».

Випуск №20 (940)
Прості двоходові задачі, які рекомендуємо розв'язувати на діаграмі, не 
розставляючи шахи на шахівниці. Таким чином ви поступово будете 
підвищувати свою майстерність гри в шахи.

Задача №1803-1806
М. Пархоменко  (м.Вінниця)
(Друкується вперше)

Мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК: RIA №21 (1283); 18.V.2016 Р.
Задача №1799
1...Tc5  2.Kb7 Tc8x; 1.Kc6! Td7  2.Kb8 Ta7x.
Задача №1800
1...Cg6  2.Kg8 Th7x; 1.Kf5! Cg6  2.Kg7 Tf8x.
Задача №1801
1...Tc3  2.b2 Ta3x; 1.Tb2! Kp:a5  2.Kpa3 Ta4x.  
Задача №1802
1...Ke2(A)+ 2.Kph1(B) Cg2(C)x; 1.Kph1(B)! Cg2(C)+ 2.Kpg1 Ke2(A)x.
- чергування ходів ABC-BCA.

М. Пархоменко

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

Тренування з гандболу у Ві-
нниці відбуваються виключно 
у міській спортшколі № 3 (тел. 
67–32–85, 067–837–12–15 — 
старший тренер відділення 
гандболу Світлана Помірко-
вана). Безкоштовні заняття 
близько 150 юнаків і дівчат 
проходять у Палаці дітей та 
юнацтва, спорткомплексі «Ві-

нниця» (колишній СКА), Ві-
нницькому державному педа-
гогічному університеті, школах 
№ 18, № 25 і № 34. Приймають 
дітей, починаючи з третьо-
го класу. З ними займаються 
три тренери спортшколи № 3. 
Також гандбол культивується 
у педагогічному і технічному 
університетах.

Де займатися?

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Â³ñ³ì ç äåñÿò³ â³ííèöüêèõ 

ôð³-ôàéòåð³â ñòàëè ïðèçåðàìè 
÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, ÿêèé â³ä-
áóâñÿ â ²ðïåí³ ï³ä Êè¿âîì. Çäî-
áóëè äâ³ çîëîò³, òðè ñð³áíèõ òà 
òðè áðîíçîâ³ ìåäàë³. ×åìï³îíàìè 
ñòàëè âèõîâàíö³ êëóáó «Ñ³÷» Âà-
äèì Äçþáåíêî (ñåðåä þí³îð³â, ó 
âàç³ äî 79 êã) ³ Ðóñëàí Áóëãó÷åâ 
(ñåðåä ÷îëîâ³ê³â, 79 êã). Äçþáåí-
êî âèêîíàâ íîðìàòèâ êàíäèäàòà 
ó ìàéñòðè ñïîðòó, à Áóëãó÷åâ ñòàâ 
äðóãèì ìàéñòðîì ñïîðòó ç ôð³-
ôàéòó íà Â³ííè÷÷èí³.

Â³öå-÷åìï³îíàìè âèÿâèëèñÿ 
«ñ³÷îâèêè» ²ãîð Çàâåðà (þí³îðè, 
ïîíàä 84 êã), Þð³é Ìèêîëþê 
(þí³îðè, 57 êã) ³ ïðåäñòàâíèê 
êëóáó «Ïàòð³îò» Êîñòÿíòèí Âäî-
âè÷åíêî (þí³îðè, 79 êã). Òðåò³ 
ì³ñöÿ ïîñ³ëè Ñåðã³é Íåñòåðóê 
(÷îëîâ³êè, 84 êã, ÑÊ «Ñ³÷»), 
Îëåã Íàãîðíèé (þí³îðè, 84 êã, 
ÑÊ «Íîêàóò») ³ Ìèõàéëî Ëàêóñòà 
(þí³îðè, 63 êã, ÑÊ «Ñàêóðà»). 
Ï³äãîòóâàâ çá³ðíó òðåíåð êëóáó 
«Ñ³÷» ²ãîð Äèøëèâåíêî.

— Çìàãàííÿ ïðîéøëî íà âèñî-
êîìó ð³âí³. Ìàéæå âñ³ íàø³ ó÷àñ-

íèêè çäîáóëè ìåäàë³, àëå äâîº 
âèáóëè, íà æàëü, âæå â ïåðøîìó 
êîë³, — ñêàçàâ ²ãîð Äèøëèâåíêî.

Ó êîìàíäíîìó çàë³êó çá³ðíà îá-
ëàñò³ ïîñ³ëà ÷åòâåðòå ì³ñöå ñåðåä 
16 êîìàíä. 

— Âèñòóïèëè äîáðå, àëå êî-
ìàíäíèé ðåçóëüòàò ì³ã áóòè é 
êðàùèì. Çàâàäèëî ñï³ðíå ñóää³â-
ñòâî. Ïðèì³ðîì, Þð³é Ìèêîëþê 
ó ô³íàë³ âèãðàâàâ çà î÷êàìè, àëå 
ðåôåð³ çíÿëè ç íüîãî âèð³øàëü-
í³ áàëè çà í³áèòî çàáîðîíåíèé 
ïðèéîì, — ñêàçàâ â. î. ïðåçèäåíòà 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 

ôð³-ôàéòó Âàäèì Êóä³ÿðîâ.
Âàäèì Êóä³ÿðîâ çâåðíóâ óâàãó 

íà ðîçêëàä ñèë ó âàç³ äî 79 êã. Òàì 
ó ô³íàë³, ïîäîëàâøè ê³ëüêà ê³ë, 
çóñòð³ëèñÿ äâîº íàøèõ þí³îð³â — 
ïåðåì³ã 16-ð³÷íèé Âàäèì Äçþ-
áåíêî. Â³í, ðàçîì ³ç 17-ð³÷íèìè 
Þð³ºì Ìèêîëþêîì òà ²ãîðåì 
Çàâåðîþ, ìàº ãàðí³ øàíñè ïîòðà-
ïèòè äî çá³ðíî¿ êðà¿íè ³ çäîáóòè 
ïóò³âêó íà ÷åìï³îíàò ªâðîïè. Öå 
áóäå âèð³øóâàòèñÿ íà ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè ñåðåä þí³îð³â (äî 18 ðî-
ê³â), ÿêèé ïðîéäå ï’ÿòîãî ÷åðâíÿ 
â ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Íå çâàæàþ÷è íà òå, ùî ó Â³-
ííèö³ íåìàº ïðîôåñ³éíî¿ êîìàí-
äè, ãàíäáîë³ñò³â ãîòóþòü òðåíå-
ðè ì³ñüêî¿ ñïîðòøêîëè ¹ 3. Ó 
Ïàëàö ä³òåé òà þíàöòâà çàâ³òàâ 
êîðåñïîíäåíò RIA íà òðåíóâàííÿ 
ãàíäáîë³ñòîê ñòàðøîãî øê³ëüíîãî 
â³êó, ôàêòè÷íî çá³ðíî¿ Â³ííèö³. 
Éîãî ïðîâîäèëà çàñëóæåíèé 
òðåíåð Óêðà¿íè Ñâ³òëàíà Ïî-
ì³ðêîâàíà.

ДО ФІНАЛУ УКРАЇНИ. ßê ðîç-
ïîâ³ëà Ñâ³òëàíà Ïîì³ðêîâàíà, 
çá³ðíà Â³ííèö³ âçÿëà ó÷àñòü ó çî-
íàëüíîìó åòàï³ ÷åìï³îíàòó Óêðà-
¿íè ñåðåä ä³â÷àò ³ çäîáóëà ïóò³âêó 
äî ô³íàëó. Íèí³øí³ òðåíóâàííÿ 
— ï³äãîòîâêà äî öüîãî çìàãàííÿ.

Ðîçìèíêà ñêëàäàëàñÿ ³ç çà-
ãàëüíîô³çè÷íèõ âïðàâ, ðîçòÿ-
æîê, á³ãó. Äàë³ â³äïðàöüîâóâàëè 
ïåðåäà÷³ ó ïàðàõ ³ òð³éêàõ, â³äðèâ 
â³ä ñóïåðíèö³, êèäêè ïî âîðîòàõ. 
Çàâåðøèëà çàíÿòòÿ äâîñòîðîííÿ 
ãðà.

КОДОВАНІ КОМБІНАЦІЇ. Êàï³òàí 
êîìàíäè — 16-ð³÷íà Þë³ÿ Êàñè-
íþê çàéìàºòüñÿ ãàíäáîëîì ïîíàä 
÷îòèðè ðîêè.

— Ìè ç ä³â÷àòàìè çàâæäè ï³ä-
òðèìóºìî îäíà îäíó. À ùå ìåí³ 
ïîäîáàºòüñÿ ïîäîðîæóâàòè ï³ä 
÷àñ ó÷àñò³ ó çìàãàííÿõ, — ðîçïî-
â³äàº Þë³ÿ. — Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
øêîëè çáèðàþñÿ íà íàâ÷àííÿ 
äî ïîëüñüêîãî âèøó. Ãàíäáîë 
â Ïîëüù³ êîðèñòóºòüñÿ ïîïó-
ëÿðí³ñòþ.

У ВІННИЦІ ГОТУЮТЬ 
ГАНДБОЛІСТОК «НА ЕКСПОРТ» 
Не по-хазяйськи  
Через відсутність у місті 
професійної гандбольної 
команди, наші таланти 
грають у клубах інших 
регіонів і країн. Серед 
вінницьких майстринь 
«ручного м’яча» — чемпіонки 
України, призерки Європи і 
Олімпійських ігор

Íà â³äì³íó â³ä ôóòáîëó, â ãàíä-
áîë³ íåìàº ñòàëîãî àìïëóà çà-
õèñíèêà ÷è íàïàäíèêà. 

— Ìè ïåðåìàãàºìî, çàçâè÷àé, 
çà ðàõóíîê â³äïðàöüîâàíèõ òàê-
òè÷íèõ ñõåì ³ êîìá³íàö³é. Êîæíà 
ç íèõ ìàº êîäîâàíó íàçâó, ÿêó 
çíàºìî ëèøå ìè. Öþ ïë³äíó ñèñ-
òåìó ïðèäóìàëà íàø òðåíåð, — 
ðîçïîâ³ëà Þë³ÿ Êàñèíþê.

«ОЧІ КОМАНДИ». Âîðîòàð 
çá³ðíî¿ Â³ííèö³ ñåðåä ä³â÷àò — 
15-ð³÷íà Ìàð³ÿ Ãîâîðóõà. Âîíà 
îòðèìàëà öå àìïëóà çàâäÿêè 
ñâî¿é øâèäê³é ðåàêö³¿. Îïàíîâóº 
ãàíäáîë âæå ï’ÿòèé ð³ê. Ââàæàº 
öåé âèä ñïîðòó ³íòåëåêòóàëüíèì 
ºäèíîáîðñòâîì êîëåêòèâ³â ³ îñî-
áèñòîñòåé. 

— Ìîãëà á ãðàòè é ó íàïàä³, 
õî÷à ïîäîáàºòüñÿ é âîðîòàð-
ñüêå àìïëóà. Â³ä÷óâàþ âåëèêó 
ðàä³ñòü, êîëè âäàºòüñÿ â³äáèòè 
ñèëüíèé ³ âëó÷íèé êèäîê. Òàêîæ 
äîïîìàãàþ ïàðòíåðêàì ï³ä ÷àñ 
ãðè — ï³äêàçóþ, ÿê òðåáà ä³ÿòè. 
Ç ìîº¿ ïîçèö³¿ ÷óäîâî âèäíî, ÿê 
ðîçãîðòàþòüñÿ ïîä³¿, ³ îñîáëè-
âî — ÿê ïîòð³áíî îáîðîíÿòèñÿ. 
Òîáòî âîðîòàð — öå ôàêòè÷íî 
«î÷³ êîìàíäè», — êàæå Ìàð³ÿ.

Âîðîòàðêà íå âèêëþ÷àº, ùî 
ç ÷àñîì çàãðàº çà ïðîôåñ³éíèé 
êëóá.

КЛУБ  МАЙСТРІВ У ТОМАШ-
ПОЛІ. Ñâ³òëàíà Ïîì³ðêîâàíà 
ñêàçàëà, ùî Â³ííèö³ áðàêóº 
òðåíåð³â ³ îðãàí³çàòîð³â, ÿê³ 
ìîãëè á î÷îëèòè ïðîôåñ³éíó 
ãàíäáîëüíó êîìàíäó. Ó íåâå-
ëè÷êîìó Òîìàøïîë³ çàÿâëÿþòü 
êëóá äî âèùî¿ ë³ãè, à êðàù³ â³-
ííèöüê³ ãàíäáîë³ñòêè âèìóøåí³ 
ïåðåáèðàòèñÿ äî êëóá³â Ëüâîâà, 
Êèºâà, Çàïîð³ææÿ, çàêîðäîí-
íèõ êîìàíä. Ïðèì³ðîì, íàðàç³ 
â³ííè÷àíêà Êðèñò³íà Îçîë³íà 
ãðàº â Á³ëîðóñ³.

Ó ìèíóëîìó ñåçîí³ âèõîâàíêè 
â³ííèöüêîãî ãàíäáîëó Ìàðèíà 
Êîíîâàëîâà ³ Ìàð³ÿ Ãëàäóí, 
ÿê³ íåùîäàâíî çàê³í÷èëè øêî-
ëó, ñòàëè ÷åìï³îíêàìè Óêðà¿íè 
(â ñóïåðë³ç³) ó ñêëàä³ ëüâ³âñüêî¿ 
«Ãàëè÷àíêè». Âîíè º ÷ëåíàìè 
íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ êðà¿íè.

— Ñê³ëüêè ìè çàãàëîì âè-
õîâàëè ÷ëåí³â çá³ðíî¿ Óêðà¿íè, 
ãðàâö³â êîìàíä ìàéñòð³â, ñêëàäíî 
ï³äðàõóâàòè. ¯õ äåñÿòêè. Ñåðåä 
ìî¿õ âèõîâàíîê — ñð³áíà ïðè-
çåðêà ªâðîïè â ñêëàä³ çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè (íèí³ — âèêëàäà÷ Â³-
ííèöüêîãî òîðãîâåëüíî-åêîíî-
ì³÷íîãî ³íñòèòóòó) Òåòÿíà Âî-
ðîæöîâà ³ áðîíçîâà ïðèçåðêà 
Îë³ìï³éñüêèõ ³ãîð-2004 Ãàëèíà 
Ìàðêóøåâñüêà, — ðîçïîâ³ëà Ñâ³ò-
ëàíà Ïîì³ðêîâàíà.

Капітан вінницької збірної Юлія Касинюк (16) відпрацьовує 7-метрові кидки. 
На воротах — 15-річна Марія Говоруха. Спостерігає тренер Світлана Поміркована 

У нас - четверте місце по фрі-файтінгу  
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Митинг косоглазых состоялся на 
сорок метров левее здания городской 
администрации.


Бабушка научилась сама отправлять СМСки 
и вычеркнула внука из завещания.


Перенесенные ветром с балкона мужские 
трусы одной семьи, стали причиной 
развода в другой.


Бабушки, сидящие на лавочке возле сауны, 
никогда не ошибаются.


Пациент почувствовал что-то неладное, 
когда врач при обходе поцеловал его в лоб.


На уроке географии первоклассник Коля 
нашел Гондурас и кличку до 11 класса.


Когда дети попросили проходившего мимо 
Милевского подбить мяч, он на всякий 
случай сделал это руками.


В Таиланде курортный роман закончился 
крепкой мужской дружбой.


Косоглазая учительница во время 
контрольной держит в напряжении 
весь класс.


Дети так сильно разогнали хоровод, что 
иногда видели самих себя.


Физрук хотел потанцевать на дискотеке, 
но как ни старался, все равно получались 
приседания.


Девушка, которая по ошибке вытащила из 
сумочки электрошокер, со словами "Алло", 
вырубила себя на трое суток.


Парень, впервые идя в гости к девушке, 
специально поднимался не на лифте, а по 
лестнице пешком, чтобы почитать, что о ней 
пишут люди.

Стадии взросления человека:
1. Боится фильмов “Пила”
2. Смеется над фильмами “Пила”
3. Согласен с “Пилой”


В детстве я мечтала, что меня заберет 
принц на белом коне. Теперь об этом 
мечтает мой муж.


Сережа, заплативший за тайский массаж 
1000 гривен, почувствовал подвох уже после 
слов: "Рельсы, рельсы, шпалы, шпалы…"


— Я нормальный!
— Нормальный?! Какой нормальный взрослый 
человек делает солдатиков из яичницы, а потом 
дает им звания?
— Просто балуюсь.
— Да что ты? Тогда ничего, если я съем вот 
этого?
— Не трогай полковника! Это подорвет мораль 
солдат.


— Не люблю я ваш этот город. Шумно здесь.
— Это стиральная машинка работает.
— Это вместо полоскания в реке? А лещей вы 
где ловите?
— Чаще всего в подворотнях.


— А я вчера мимо цирка проходил, так меня 
клоуны избили.
— Что, серьезно?
— Нет, блин, с шуточками.


— Дорогая! Если я умру, ты не горюй, сразу 
замуж выходи. Будь счастлива. Единственная 
просьба — пусть сыновей правильно воспитает!
— Как ты задолбал! Нормальный суп!!! 
Не хочешь, не ешь…


Экономия — это когда штопаешь носки нитками 
от чайных пакетиков.


Маленький Володя ругнулся матом возле 
мамы, которая чистила рыбу. Уникальный 
случай, когда человек получил леща карасем.


Одна девочка так сильно боялась прыгать 
с парашютом, что прыгнула без него.


— Расскажите суду, почему вы не стали спасать 
свою жену.
— А я не знал, что она тонет. Орала, как всегда…


Ты можешь быть самым лучшим мужчиной 
на свете, заваливать подарками, 
комплиментами и петь серенады под окном, 
но какой в этом толк, если твоя женщина 
прочитала, что вы не совместимы по гороскопу?


Кто-нибудь знает, по какой посуде, в какой 
тональности и чем нужно стучать, чтобы 
МИСТЕР ПРОПЕР помыл всю квартиру?


Возле Светы всегда крутились кавказцы, 
поэтому у нее было прозвище “Мангал”.


Если салат греческий просрочен, можно ли его 
назвать древнегреческим?


Вся жизнь — театр, поэтому я встаю только 
после третьего звонка будильника.


В армянских школах одноклассники дёргают 
девочек за усы.


Неприлично делать девушке комплимент про 
ее усы, даже если они чертовски красивые…


Самое тяжелое для членов клуба анонимных 
алкоголиков — отказаться отмечать годовщину 
клуба.


Совет: замените словосочетание "я взял 
полторашку пива" на "я взял три пинты пива" — 
и вот вы уже не алкоголик, а английский эстет.


Люся поняла, что несколько задержалась 
в третьем классе, когда ей стали нравиться 
песни Стаса Михайлова.


Ночь — время приключений. Никогда не знаешь, 
куда приведут перекрёстные ссылки Википедии.


Чтобы нравиться девочкам, надо быть умным, 
красивым, богатым или котом.


Запись в дневнике: “Сегодня ваш сын опять 
дрался на перемене. Я поставила на него 
и выиграла сотню. Спасибо!”


Моя бабушка начала ходить по 5 км в день, 
когда ей было 60. Сейчас ей 97, и мы понятия 
не имеем, где она находится.

Як бачите, у RIA нова рубрика. На численні прохання читачів  Якщо ви складаєте кросворди, малюєте карикатури або маєте кумедні фото, пишіть головному редактору Євгену Фролову: jenya.frolov@gmail.com

А що тішить 
відомих вінничан?

МАКСИМ 
НИКИТЕНКО, 
ТЕЛЕВЕДУЩИЙ, 
ШОУМЕН

ÏÎÆÀÐÒÓªÌÎ?

369705

373229
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Â²Í ² ÂÎÍÀ

Игнор. Прекратить общение – а вдруг сам отстанет?
 76,3%
Радикально. Изменить номер телефона и закрыть доступ к страницам в соцсетях
                     13,6%
Очень радикально. Сменить место работы и проживания
   0,8%
Официально. Написать заявление в полицию
     2,5%
Грубо. Нанять кого-то, чтобы избили или хотя бы испугали
           6,8%

Как «отморозиться» от 
назойливого поклонника(цы)?

ОпросОпрос
Результаты опроса в группе Результаты опроса в группе 

«ВКонтакте»  vk.com/club.vn20minut «ВКонтакте»  vk.com/club.vn20minut 
«Новини Вінниці від 20minut.ua»«Новини Вінниці від 20minut.ua»

ОВЕН 
Якщо ви присвятите на-
лежний час своєму іміджу, 
то успіх вам забезпечений. 
У вівторок буде можливість 
заново закохатися у вашого 
давнього партнера.

ТЕЛЕЦЬ 
Світські заходи можуть вия-
витися причиною виникнен-
ня напруженості між вами і 
вашим обранцем. Не дозво-
ляйте собі забудькуватості і 
неуважності по відношенню 
до коханої людини.

БЛИЗНЮКИ 
Новий зв'язок, що здавалося 
б, ні до чого не зобов'язує, 
може захопити вас всерйоз і 
перерости в сильне почуття. 
Але будьте обережні.

РАК 
Постарайтеся виглядати 
бездоганно, адже саме 
зараз вас очікує інтригуюче 
знайомство, і вам потрібно 
справити яскраве враження. 

ЛЕВ 
Завантаженість на роботі 
може не дозволити вам при-
ділити достатньо уваги коха-
ній людині. В середині тижня 
ймовірні цікаві зустрічі і нові 
знайомства. 

ДІВА 
Дуже багато чого буде зале-
жати від вас і від тієї позиції, 
яку ви виберете. У своїх 
рішеннях намагайтеся ви-
ключити вплив настрою, 
особливо поганого. Краще 
відкласти побачення.

ТЕРЕЗИ 
Підіграйте коханій людині, 
покажіть свою безпорадність 
і її незамінність, і вона при-
йде в повний захват. Іноді 
слабкість стає силою в осо-
бистих стосунках.

СКОРПІОН 
Ваші стосунки стали ближчи-
ми та інтимнішими. Можна 
порадіти за вас. Якщо ви пла-
нували невелику подорож, 
то вона вдасться як ніколи. 

СТРІЛЕЦЬ 
У понеділок або середу коха-
на людина може здивувати 
вас своїм екстравагантним 
вчинком. У ці ж дні імовірна 
дуже цікава зустріч з роман-
тичним продовженням.

КОЗЕРІГ 
Тиждень сприятливий для 
гармонізації вашого особис-
того життя. Тільки постарай-
теся не вимагати від коханої 
людини більше, ніж вона 
може вам дати.

ВОДОЛІЙ 
Щоб зберегти хороші сто-
сунки, мабуть, доведеться 
піти на компроміс. У ваших 
силах зробити його більш 
ніж розумним. Вівторок — 
вдалий день для романтич-
них зустрічей. 

РИБИ 
Постарайтеся не йти напере-
кір людям і долі, а спокійно 
подумайте над ситуацією, 
проблемою і прийміть єдино 
правильне рішення.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 26 ТРАВНЯ – 1 ЧЕРВНЯ

ВЯЧЕСЛАВ ЧУМАЧЕНКО, 
ПСИХОЛОГ-СЕКСОЛОГ, 
ПСИХОТЕРАПЕВТ ВИННИЦКОГО 
КРИЗИСНОГО ЦЕНТРА ВТОРОЙ 
ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ БОЛЬНИЦЫ

— Смотря кого называть на-
вязчивыми поклонниками. 
Если поклонник изначально 
интересен, то его диапазон 

ухаживаний, даже самых безумных, может 
восприниматься как норма. Могут не сму-
щать ни навязчивые звонки с бесконечным 
контролем, ни больная ревность, ни желание 
полностью подчинить себе. Если же партнер 
не интересен, пугает, раздражает, то аналогич-
ное поведение может смотреться как большая 
глупость. С позиции поклонника — он должен 
быть настойчивым, ярким, непредсказуемым, 
чтобы обратить на себя внимание. И достаточно 
часто такое поведение может иметь успех — 
на него обратили внимание, он уже интересен, 
ему уже разрешен доступ к телу.
Но это если говорить об отношениях без пато-
логии, а если один из партнеров психически не-

здоров, картина ухаживаний может выглядеть 
по-другому — иногда с опасностью для жизни.
Когда откуда ни возьмись появляется поклон-
ник, который решает своим болезненным вооб-
ражением, что только вы должны ему принад-
лежать, все его поведение направлено для до-
стижения этой цели. Это не любовь, а патология, 
это надо четко знать. Он везде — у вас на работе, 
в вашем телефоне, среди ваших подруг, в вашей 
семье, он с вами днем и ночью. Первое время 
он может быть красив, интеллигентен, инте-
ресен, обаятелен. Но дальше для достижения 
своих целей он пустит в ход угрозы, шантаж, 
рукоприкладство. От такого достаточно сложно 
избавиться, до тех пор, пока он либо не найдет 
очередной объект для своей больной любви, 
либо вы не обратитесь за защитой в полицию, 
к друзьям, не освоите курс рукопашного боя.
Понятно, что идентифицировать больного 
человека может только специалист. Но в не-
адекватном поведении всегда есть некоторые 
нюансы поведения, которые могут говорить 
о том, что с этим человеком опасно.
Когда вас заставляют отказаться от своих друзей, 

когда вам навязывают другие ценности. Когда 
устраивают необоснованные сцены ревности, 
когда вы должны отчитаться за каждый звонок 
и смс, когда проверяют вашу почту и чувству-
ют себя как дома на ваших страницах в сетях — 
убирают друзей, отвечают на сообщения. Когда 
со временем вы полностью теряете себя. Вас 
заставляют надевать не то, что нравится вам, 
а то что нравится ему… Картина понятна. Самое 
время остановиться, и прекратить эти отношения 
любой ценой. Чем раньше они закончатся, тем 
проще будет восстановить свое психическое 
здоровье. А как дистанцироваться? Подождать, 
пока он другой объект не найдет? Показать, что 
ты его недостойна? А если человек так не счи-
тает? Просто сказать, что не нужен? Но это вы-
зовет дополнительную агрессию и активизирует 
на новые непредсказуемые действия. Причем 
эти действия будут за вашей спиной — от мелких 
пакостей до крупных неприятностей, в зависи-
мости от возможностей поклонника.
Но психопаты трусливы, и при определённой 
опасности для них начинают искать другую 
жертву.

Комментарий эксперта

371895

Òåìà ëþáîâíîé îäåðæèìîñòè 
åäâà ëè íå ñàìàÿ ïîïóëÿðíàÿ 
â êèíåìàòîãðàôå. Ôèëüìû ïðî 
ýòî çàâîðàæèâàþò, äåðæàò â íà-
ïðÿæåíèè, âïå÷àòëÿþò. Ñàìûå 
èçâåñòíûå — “Ðîêîâîå âëå÷å-
íèå”, “Åëåíà â ÿùèêå”, “Îäåð-
æèìîñòü”, “Â ïîñòåëè ñ âðàãîì”, 
“Îäèíîêàÿ áåëàÿ æåíùèíà”, 
“Óáåé ìåíÿ íåæíî”. Êàçàëîñü 
áû, òàêèå ñòðàñòè — ýòî íåâåðî-
ÿòíîå îùóùåíèå. Îäíàêî, âðÿä ëè 
êòî-òî çàõî÷åò îêàçàòüñÿ íà ìåñòå 
ãëàâíîãî ãåðîÿ èëè ãåðîèíè. Íî, 
áûâàåò, ÷òî îêàçûâàåòñÿ.

ОТСТАНЬ ОТ МЕНЯ. Ìèõàèë åùå 
ïàðó ìåñÿöåâ íàçàä áûë îáû÷íûì 
29-ëåòíèì âèííè÷àíèíîì. Äâà 
ãîäà æåíàò, âîñïèòûâàåò ìàëåíü-
êóþ äî÷êó. Ðàáîòàåò ìåíåäæåðîì 
â íåáîëüøîé êîìïàíèè. Æèë 
ñïîêîéíî, ïëàíèðîâàë îòïóñê 
è êàðüåðó, ïîêà â èõ ôèðìó 
íå ïðèøëà Îêñàíà. Ìîëîäàÿ 
íåçàìóæíÿÿ äåâóøêà ïîíðàâè-
ëàñü Ìèõàèëó, è, ïî åãî ìíåíèþ, 
ëåãêèé ôëèðò íà ðàáîòå íèêîèì 
îáðàçîì íå ïîâëèÿë áû íà åãî 
ñ÷àñòëèâóþ ñåìåéíóþ æèçíü.

— Â òå÷åíèå ìåñÿöà ìû ñèëü-
íî ñáëèçèëèñü, ïàðó ðàç ïåðå-
ñïàëè, äóìàë, íè÷åãî ñåðüåçíîãî, 
îáû÷íûé ñëóæåáíûé ðîìàí÷èê, — 
ãîâîðèò Ìèõàèë. — À ïîòîì íà-

÷àëñÿ àä. Îêñàíà ñòàëà çàâàëèâàòü 
ìåíÿ ïèñüìàìè, ñîîáùåíèÿìè 
â âàéáåðå è ñîöñåòÿõ. Ãîâîðèëà, 
÷òî ëþáèò, ÷òî æèòü íå ìîæåò, 
÷òî ãîòîâà íà ðåäêèå âñòðå÷è, 
ëèøü áû îíè áûëè. Íå îæè-
äàë îò íåå òàêîãî “íåàäåêâàòà”. 
Íà ðàáîòå î÷åíü ñêîðî âñå óçíàëè 
î íàøåì ðîìàíå. Ðàáîòàòü ñòàëî 
íåâûíîñèìî. Óâîëèëñÿ. Íî ïðå-
ñëåäîâàíèÿ íå ïðåêðàòèëèñü. 
Óçíàëà æåíà. Ñëåçû, èñòåðèêè íà-
÷àëèñü óæå äîìà. Ìû ïîêà ïðîáó-
åì ñîõðàíèòü ñåìüþ, íî ñ êàæäûì 
ëþáîâíûì ïèñüìîì èëè ôîòêîé 
ýðîòè÷åñêîãî ñîäåðæàíèÿ ýòî ñòà-
íîâèòñÿ âñå ñëîæíåå.

ЗАЧЕМ ПОДАРКИ БРАТЬ. Èñ-
òîðèÿ âèííè÷àíêè Åëåíû ïîêà 
íå òàêàÿ òðàãè÷íàÿ. Äåâóøêà ãîä 
íàçàä ïîíðàâèëàñü ìóæ÷èíå. Òîò 
ñòàë óõàæèâàòü. Öâåòû, ïîäàðêè, 
çâîíêè.

— Áûëî ïðèÿòíî, ïîòîìó ÷òî 
äî òîãî íå ñòàëêèâàëàñü ñ òàêèì 
âíèìàíèåì, à òóò âäðóã ïî÷óâ-
ñòâîâàëà ñåáÿ ïðèíöåññîé, — ãî-
âîðèò Ëåíà. — Õîðîøî, ÷òî âîâ-
ðåìÿ êîðîíó ïîïðàâèëè. Êîãäà 
â îäèí èç äíåé íà ïðèãëàøåíèå 
ìóæ÷èíû ïðîâåñòè âðåìÿ âìåñòå, 
ÿ îòâåòèëà îòêàçîì. Îáèäåëñÿ, 
íî âå÷åðîì ïðèñëàë îãðîìíûé 
áóêåò. ×åëîâåê ïîñòîÿííî çà-

КАК ОТШИТЬ 
НАВЯЗЧИВОГО ПОКЛОННИКА?
Без последствий  Получать внимание 
и симпатии приятно и женщине, 
и мужчине. Комплименты, подарки, 
признания в любви — все это очень 
здорово. До поры до времени, пока 
не становится невмоготу

ïîëíÿë ñîáîé ýôèð, ïîñòîÿííî 
çâîíèë, ïîñòîÿííî ïèñàë. Êîã-
äà íàìåêíóëà, ÷òî åãî ñëèøêîì 
ìíîãî â ìîåé æèçíè, äà è åìó 
íåîáõîäèìî çàíÿòüñÿ ñâîèìè äå-
ëàìè — óñëûøàëà â ñâîé àäðåñ 
ìíîãî íåëèöåïðèÿòíîãî. Îò “äà 
êòî òû òàêàÿ, ÷òîáû êî÷åâðÿ-
æèòüñÿ”, äî “ñ… êà, ÿ áàáêè 
çðÿ òðàòèë”. È åùå ìíîãî-ìíîãî 
“êîìïëèìåíòîâ”. Ïðåäëîæèëà 

âåðíóòü ïîäàðêè è äåíüãè. Äàë 
çàäíèé õîä, ñòàë èçâèíÿòüñÿ, 
ãîâîðèòü î ëþáâè, ãîâîðèò: “… 
íå çíàþ, ÷òî íà ìåíÿ íàøëî, 
èñïóãàëñÿ, ÷òî áðîñèøü…” 

Ñåé÷àñ Ëåíà âñå åùå âñòðå÷àåò-
ñÿ ñ ýòèì ìóæ÷èíîé. Íå ëþáèò, 
íåìíîãî ïîáàèâàåòñÿ. Ïðîäîëæà-
åò ïðèíèìàòü ïîäàðêè. È íå çíà-
åò, êàê âûáðàòüñÿ èç îòíîøåíèé, 
êîòîðûå íå ïðèíîñÿò åé ðàäîñòè.
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Вам необходимо сосредо-
точиться на важном деле, 
а не разбрасываться. 

ТЕЛЕЦ 
Деловая поездка может 
открыть перед вами новые 
перспективы. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Принимайте людей, с кото-
рыми приходится общать-
ся, такими, какие они есть.

РАК 
Если у вас было желание 
сменить работу, постарай-
тесь реализовать его сейчас. 

ЛЕВ 
Обстоятельства могут по-
требовать от вас сосредо-
точенности. 

ДЕВА 
Вопросы личного характера 
будут превалировать над 
иными.

ВЕСЫ 
Если есть возможность, по-
пытайтесь избегать контак-
тов с вашим начальством.

СКОРПИОН 
Удача будет сопутствовать 
вам во всех делах. Вас ждет 
прибыль и повышение. 

СТРЕЛЕЦ 
Не беритесь за выполнение 
сверхзадач, этим вы только 
можете подорвать свое 
здоровье.

КОЗЕРОГ 
В ближайшее время пре-
пятствия или ограничения 
на вашем пути просто 
исчезнут. 

ВОДОЛЕЙ 
Ваша энергия и напор 
окажут большое влияние 
на всех, с кем предстоит 
общение. 

РЫБЫ 
Вам необходимо 
напряженно работать, 
чтобы добиться 
максимального успеха.

Неоніла, 23 роки
Я щира і комунікабельна, полюбляю 
фотографуватися, люблю творити 
прекрасне. У мене економічна 
освіта, в даний час займаюся своїм 
улюбленим хобі, це — в'язання, яке 
приносить мені задоволення.

367280

372930

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA Просто зчитайте 

QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото!

(Має бути 
встановлена про-
грама QR Reader з 
Андроїд-маркета 

або 
аналогічна)

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»-2016 і безкоштовну професійну 
фотосесію від фотографа 
Володимира Оксамитного отримають 
найвродливіші учасниці.

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ВОЛОДИМИРА 

ОКСАМИТНОГО

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2016» НА:

Найгарніші 
дівчата їздять з 

«Бліц таксі»

365492

371329

372881
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QR-код камерою
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