
 За рік роботи патрульної 
поліції вінницькі копи 
встигали не тільки 
розбивати «Пріуси» і робити 
селфі, а й розкривати 
кримінальні злочини 

 Ми поговорили з 
керівником патрульних про 
успіх і проколи підопічних, 
дізналися, за скільки вони 
приїжджають на виклик 
і чи дійсно ці 233 людини 
бережуть спокій у місті 

ПРО ПЛАНИ І РЕЙСИ 
АЕРОПОРТУ

ШКОЛЯРКА НА 26 РІВНІ У ГРІ В СУЇЦИД?
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ЭВЕРЕСТ: КАНАЛЫ, 
СКОРОСТИ, ЦЕНЫ с. 3 с. 7

20MINUT.UA

ПРО ЖИТТЯ РІДНИХ 
МАЙДАНІВЦІВ
 Справу загиблих 
майданівців продовжують 
їхні рідні. Хто і як саме, 
дізнавався журналіст 
RIA/20minut 

с. 4-5

с. 6

ЗА ПРОДАЖ ЯБЛУК 
- БАБУСІ ШТРАФ
 Сплатити 10800 гривень 
штрафу має 75-річна жінка, 
бо продавала яблука біля 
дому. Чому штраф такий 
великий? с. 11

с. 8

391029

RIA до сніданку
за 20 грн на місяць

с. 6

РІК ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ:

391126

392347 

РОЗТРОЩЕНІ «ПРІУСИ» ТА 70 ТИСЯЧ ЗАВДАНЬ

Фото з присяги патрульної поліції, яка відбувалася рік тому 22 лютого. 
Тоді новоспечені копи співали гімн і робили сотні селфі
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ÍÎÂÈÍÈ

Поліцейська 
держава?

Íåùîäàâí³ ïîä³¿ íà âóëè-
öÿõ Êèºâà, ìàáóòü, í³êîãî 
ç àêòèâíèõ ãðîìàäÿí íå çà-
ëèøèëè áàéäóæèìè. ² ìîâà 
íå ïðî íàøå ïåðñîíàëüíå 
ñòàâëåííÿ äî òèõ íàðîäíèõ 
äåïóòàò³â, ÿê³ áëîêóâàëè 
êîíòðàáàíäó íà Ñõîä³ òà 
çáèðàëè ì³òèíãè ó Êèºâ³. 
Ìîâà íå ïðî òå, ùî âëàäà 
âì³ëî ðîçä³ëèëà íà «ñâî¿õ» 
³ «÷óæèõ», êîëèñü ºäèíèõ, 
âåòåðàí³â â³éíè çà Íåçà-
ëåæí³ñòü, àêòèâ³ñò³â, âîëîí-
òåð³â, æóðíàë³ñò³â. Ìîâà ïðî 
çàãîðîäæåí³ ðåø³òêàìè âóëè-
ö³ ñòîëèö³, ïðî â³äñóòí³ñòü 
íàãðóäíèõ æåòîí³â ó «íîâèõ» 
ïîë³öåéñüêèõ, ÿê³ íå â³äêðè-
âàëè ñâî¿õ îáëè÷ òà øòîâõàëè 
³ íå ïðîïóñêàëè ãðîìàäÿí, 
ç ³ðîí³÷íîþ ïîñì³øêîþ ³ã-
íîðóþ÷è âèìîãè íàðîäíèõ 
äåïóòàò³â Óêðà¿íè. Òàêîãî 
íå áóëî íàâ³òü ïðè ïîïåðå-
äí³é çëî÷èíí³é âëàä³. Çëî÷è-
í³â ÿêî¿, äî ðå÷³, çà îñòàíí³ 
òðè ðîêè ÷îìóñü ðîçêðèòî ì³-
çåð, à ¿õ ô³ãóðàíòè âèõîäÿòü 
³ç çàë³â íåäîëþñòðîâàíèõ ñó-
ä³â ï³ä ñì³øí³ ñóìè çàñòàâè, 
à ïîò³ì ïðîñòî äåñü çíèêàþòü 
çà êîðäîíîì.

Ìàºìî äâà âîðîãè: çî-
âí³øíþ ïóò³íñüêó Ðîñ³þ òà 
âíóòð³øí³õ îë³ãàðõ³â-êëåïòî-
êðàò³â ó òàíäåì³ ç êîðóïö³î-
íåðàìè íà âñ³õ ð³âíÿõ âëàäè, 
ÿê³ ç äîïîìîãîþ òåëåâ³çîðà 
çîìáóþòü ãðîìàäÿí, ùîá ñè-
ä³ëè òèõî, áî Ïóò³í íàïàäå…

Òîìó, ëóïàéìî öþ ñêàëó, 
áî íàì óñ³ì òðåáà ñâî¿ìè 
ïðàâèëüíèìè ä³ÿìè õî÷à á 
çàëèøêè ò³º¿ Ã³äíîñò³ â³ä-
íîâèòè, ÿêó ðîçãóáèëè çà ö³ 
òðè òÿæêèõ ðîêè, ùîá ñìåð-
ò³ íàøèõ Ãåðî¿â, ÿê³ ïîëÿ-
ãëè íà Ìàéäàí³ òà íà â³éí³ 
çà Íåçàëåæí³ñòü Óêðà¿íè, 
íå áóëè ìàðíèìè.

ДУМКА

ГОЛОВА ЛЮСТРАЦІЙНОГО 
КОМІТЕТУ ВІННИЧЧИНИ 

Анатолій Анатолій 
БАНАХБАНАХ

ЮРІЙ ЗИКОВ (38), ГОЛОВА ГО 
«ОП СПІЛЬНА СПРАВА»:
— Люди знайдуть спосіб, як 
обійти заборону. Ефективні-
ше — заборонити трансляцію 
російських каналів. І поставити 
ретранслятори на зоні розмеж-
ування, аби в «республіках» 
дивился українські новини.

АНТОНІНА БАБІЙ (33), СТАРШИЙ 
ІНСПЕКТОР ВІДДІЛУ АНАЛІТИКИ 
ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ:

— Свою сторінку ВКонтакті я ви-
далила ще у серпні 2015 року. 
Моє рішення тоді було 
пов’язане з тим, що ФСБшники 
отримали дозвіл лізти у при-
ватне життя користувачів.

ВІТАЛІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ (33), 
ГОЛОВА ГО «РЕВІЗІЯ ВЛАДИ»:
— Забороняти не треба. Вва-
жаю, що коли люди свідомі, 
то вони самі вирішать чи 
їм потрібні такі соцмережі. 
А «недалеким» людям для 
зміни світогляду вистачить пе-
регляду певного телеканалу.

АННА КАТРУК (35), ПСИХОЛОГ:
— Якщо є мета обмежити сві-
домість населення і зробити 
його повністю підконтрольним, 
то звичайно варто заборонити. 
Але це вже не демократія, а то-
талітаризм. Набагато складні-
ше зробити людей прихильни-
ми до своєї країни.

ОЛЕКСАНДР ШЕМЕТ (58), 
ШОУМЕН:
— Я усвідомлюю, що ці ре-
сурси використовують для 
інформаційної війни проти 
нас… Але… Перед тим як щось 
забороняти, потрібно створи-
ти своє та розкрутити його. 
Ми готові до того?

ДІАНА МОРОЗ (29), ВОЛОНТЕР:
— Не думаю, що це першочер-
гове питання, яке потрібно ви-
рішувати. Краще підтримати 
блокаду та дійсно не мати ні-
якого бізнесу з країною-агре-
сором. Якщо це не допоможе, 
тоді вже можна принципово 
соцмережі заборонити.

RIA ЗАПИТАЛА ЕКСПЕРТІВ Чи потрібно заборонити російські соцмережі «ВКонтакті» і «Однокласники»?

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Àâàð³ÿ òðàïèëà-
ñÿ ÿêðàç íàâïðîòè 
òðàìâàéíî¿ çóïèí-

êè «Åëåêòðîìåðåæà», ùî íà âóëè-
ö³ Ïèðîãîâà. ×åðåç ³íöèäåíò ðóõ 
ïî âóëèö³ Ïèðîãîâà áóâ óñêëàä-
íåíèé — ïàòðóëüí³ ïîë³öåéñüê³ 
ðåãóëþâàëè òðàíñïîðòíèé ïîò³ê, 
âêàçóþ÷è âîä³ÿì, ÿê îá’¿õàòè ì³ñ-
öå ïðèãîäè.

Íàø æóðíàë³ñò áóâ íà ì³ñö³ 
àâàð³¿. Àñåí³çàòîð, ÿêèé âàæèòü 
ê³ëüêà òîíí, ëåæàâ ïîñåðåä âó-
ëèö³. Ç âèáèòèìè â³êíàìè, ç 
ïîì’ÿòîþ öèñòåðíîþ.

Ðÿòóâàëüíèêè ïðèòÿãíóëè 
êðàí, ÿêèé ³ ïîñòàâèâ àâòî íà êî-
ëåñà. ²íøèé àñåí³çàòîð ïîòÿãíóâ 
âðÿòîâàíó ìàøèíó ç ì³ñöÿ àâàð³¿.

ßê ðîçïîâ³â ïàòðóëüíèé, âî-
ä³é íà Ç²Ëîâ³ ¿õàâ ó á³ê Åëåê-
òðîìåðåæ³ ïî âóëèö³ Ïèðîãîâà. 
Âèéøëà ç ëàäó ãàëüì³âíà ñèñòå-

ПЕРЕКИНУВСЯ АСЕНІЗАТОР 
НА ПИРОГОВА. ЩО СТАЛОСЯ?
Не довіз  Аварія сталася близько 9.30, 
18 лютого. У вантажівки «заклинило» 
праве заднє колесо. Її сильно занесло, 
після чого машина перекинулася боком 
на дорогу. Майже через три години 
рятувальники підняли її краном

Авто, яке перекинулося, піднімав кран рятувальників. Це зробили аж через три години після пригоди

ìà, ï³ñëÿ ÷îãî çàêëèíèëî ïðàâå 
çàäíº êîëåñî. Ìàøèíó ïî÷àëî 
«âîäèòè» ïî äîðîç³ ³ âîíà ïåðå-
êèíóëàñÿ.

Íà âîä³ÿ ñêëàëè ïðîòîêîë 
çà ñòàòòåþ 124 ÊÓïÀÏ (Ïîðó-
øåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó, 
÷åðåç ÿêå ñòàëàñÿ ÄÒÏ). Çà ñëî-
âàìè ïîë³öåéñüêèõ, ÷îëîâ³ê ïå-
ðåä ïî÷àòêîì ðóõó íå âïåâíèâ-
ñÿ ó òåõí³÷í³é ñïðàâíîñò³ àâòî, 
à òàêîæ íå âèáðàâ áåçïå÷íó 
øâèäê³ñòü, âðàõîâóþ÷è âàíòàæ 
òà äîðîæíþ îáñòàíîâêó.

Ï³çí³øå ó ìåðåæ³ ç’ÿâèâñÿ 
ðîëèê ç â³äåîðåºñòðàòîðà ìà-
øèíè, ÿêà ¿õàëà ÿêðàç ïîçà-
äó àñåí³çàòîðà. Éîãî âèêëàâ 
ó Youtube êîðèñòóâà÷ Ìèêîëà 
ßíêîâñüêèé. Íà â³äåî áà÷èìî, 
ùî ïîÿñíåííÿ âîä³ÿ àâòî ïî-
âí³ñòþ ñï³âïàäàþòü ç òèì, ùî 
â³äáóâàºòüñÿ ó ðîëèêó.

Æóðíàë³ñòó, ÿêèé îïóáë³êó-

âàâ â³äåî íà ñàéò³ 20minut.ua 
ó Facebook íàïèñàëà æ³íêà Íà-
òàë³ÿ Ãðóøêî. Âîíà ñêàçàëà, ùî 
çà êåðìîì àâòî, ÿêå ïåðåêèíó-
ëîñÿ, áóâ ¿¿ ÷îëîâ³ê.

Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî îäðàçó ï³ñ-
ëÿ àâàð³¿ âîä³þ äîïîìîãëè âèáðà-
òèñÿ ç ìàøèíè ëþäè, ÿê³ áà÷èëè 
ïðèãîäó. Òàêîæ âîíà ñêàçàëà, ùî 
îïóáë³êîâàíå æóðíàë³ñòîì â³äåî 
äîïîìîãëî âñòàíîâèòè, ùî ¿¿ ÷î-
ëîâ³ê íå ïåðåâèùóâàâ øâèäê³ñòü.

Íàãàäàºìî, ùî íàâåñí³ íà öüî-
ìó æ ì³ñö³ ñòàëàñÿ ñìåðòåëüíà 
àâàð³ÿ, ó ÿê³é çàãèíóâ 56-ð³÷íèé 
âîä³é ÂÀÇó.

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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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВОЛОДИМИР КОЗЮК, НАРОДНИЙ ХУДОЖНИК УКРАЇНИ 
Презентував свою нову книгу «Всі ми діти твої, 
Україно!», безмежно вдячний кожному, хто 
допомагав, хто сприяв, тим — хто поряд, тим — 
хто вірить, тим — хто разом!

ПРЕСС-СЛУЖБА 
КОМПАНИ 
«ЭВЕРЕСТ»

Òåíäåíöèè ðàç-
âèòèÿ êàáåëüíîãî 

òåëåâèäåíèÿ, ïðîáëå-
ìû Èíòåðíåò, ðîñò öåí íà óñëóãè, 
÷åãî åùå îæèäàòü íà òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîì ðûíêå? Îá ýòîì 
è äðóãèõ íàáîëåâøèõ âîïðîñàõ 
ìû ïîãîâîðèì ñ Íèêîëàåì Ëå-
îíèäîâè÷åì Ñïåêòîðîì — ïðå-
çèäåíòîì êîìïàíèè «ÝÂÅÐÅÑÒ».

Íèêîëàé Ëåîíèäîâè÷, êàáåëüíîå 
òåëåâèäåíèå îò «ÝÂÅÐÅÑÒ» âñåã-
äà õàðàêòåðèçèðîâàëîñü êà÷åñòâîì 
êàðòèíêè è èíòåðåñíûì êîíòåí-
òîì. Ïî÷åìó âû ñòàëè òàê ÷àñòî 
ìåíÿòü ïîëþáèâøèåñÿ êàíàëû?

— Òàêèå ðåøåíèÿ ïðèíè-
ìàþòñÿ Íàöèîíàëüíûì ñî-
âåòîì Óêðàèíû ïî âîïðîñàì 
òåëåâèäåíèÿ è ðàäèîâåùàíèÿ. 
Çà ïîñëåäíèå äâà ãîäà íà òåð-
ðèòîðèè Óêðàèíû ïðåêðàòèëè 
ñâîå ñóùåñòâîâàíèå áîëüøå 
70 êàíàëîâ. Òàêèå êàê «Íàóêà 
2.0», «Äîì Êèíî», «Ëÿ ìèíîð», 
«Ñîâåðøåííî ñåêðåòíî», «Íî-
ñòàëüãèÿ» è ìíîãèå äðóãèå. 
Ñ 13 ôåâðàëÿ ýòîò ñïèñîê 
ïîïîëíèë è îïïîçèöèîííûé 
â Ðîññèè êàíàë «Äîæäü».

Òåì íå ìåíåå, ïåðå÷åíü òðàíñ-
ëèðóåìûõ íàìè êàíàëîâ îñòàåòñÿ 
îäíèì èç ëó÷øèõ â ñòðàíå, åñëè 
íå ñêàçàòü ëó÷øèì. Ãðóïïà êà-
íàëîâ Sony entertainment, Viasat, 
Discovery, ñïîðòèâíûé ïàêåò 
è ïðèñîåäèíèâøèåñÿ ê íåìó 
ñîâñåì íåäàâíî íîâûå êàíàëû: 
Viasat Sport, Extrime Sports, Fight 
box, à òàêæå óêðàèíñêèå êàíà-
ëû, ñîñòàâëÿþò óäàðíóþ ãðóïïó 
íàøåé óñëóãè òåëåâèäåíèÿ. Ìû 
ïîñòîÿííî çàíÿòû ïîäáîðîì êà-
÷åñòâåííîãî êîíòåíòà è íå æà-
ëååì äëÿ ýòîãî ñðåäñòâ.

À êàê âû îòíîñèòåñü ê òîìó, 
÷òî ñ ÿíâàðÿ 2017 ãîäà ïðîãðàì-
ìû óêðàèíñêèõ ìåäèà ãðóïï ñòàëè 
ïëàòíûìè äëÿ êàáåëüùèêîâ?

— Áåñïëàòíûé ñûð, â ïðèíöè-
ïå, ìîæåò áûòü òîëüêî â ìûøå-
ëîâêå. Ïîýòîìó îïëàòà çà òàêèå 
êàíàëû êàê 1+1, ÑÒÁ, ICTV, 
Èíòåð — ýòî øàíñ… Øàíñ 
íà òî, ÷òî êà÷åñòâî ïåðåäà÷ 
íà óêðàèíñêèõ êàíàëàõ ìîæåò 
óëó÷øèòüñÿ çà ñ÷åò äîïîëíè-
òåëüíûõ èñòî÷íèêîâ ôèíàíñèðî-
âàíèÿ. Õî÷åòñÿ âåðèòü, ÷òî äåíü-
ãè, êîòîðûå ïðîâàéäåðû óïëàòÿò 
òåëåâèçèîííûì ãðóïïàì, ïîéäóò 
íà ïîëüçó âñåé îòðàñëè.

Êàê îáñòîÿò äåëà ñ Èíòåð-
íåòîì â Óêðàèíå, â ÷àñòíîñòè, 
ñî ñêîðîñòÿìè?

— Îòâå÷ó êðàòêî: Óêðàèíà 
«âïåðåäè ïëàíåòû âñåé». Ïî-
ñêîëüêó ýòîò ñåêòîð ýêîíîìèêè 
äîëãîå âðåìÿ íå èìåë æåñòêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî ðåãóëèðîâà-
íèÿ, ýòî ïîçâîëèëî óêðàèíñêèì 
êîìïàíèÿì â êîíêóðåíòíîé 
áîðüáå ñîçäàòü êà÷åñòâåííûé 

ïðîäóêò, à ñêîðîñòè Èíòåðíåòà 
ñäåëàòü âûøå ñðåäíååâðîïåé-
ñêèõ. Æèòåëè áîëüøèíñòâà 
ñòðàí èìåþò äîñòóï ê ñåòè 
Èíòåðíåò íà ñêîðîñòè íå áîëåå 
10–20 Ìáèò/ñåê. È ïðè òàêèõ 
âûñîêèõ ñêîðîñòÿõ â Óêðàèíå 
ñòîèìîñòü óñëóãè ãîðàçäî äå-
øåâëå, ÷åì â Åâðîïå.

À ó «ÝÂÅÐÅÑÒ» âñå õîðîøî 
ñî ñêîðîñòÿìè?

— Íà ýòîò âîïðîñ îòâå÷ó ðàç 
è íàâñåãäà, ÷åòêî è áåçàïåë-
ëÿöèîííî. Ñêîðîñòü ïåðåäà÷è 
äàííûõ â Èíòåðíåòå çàâèñèò 
îò ñåòè, íà áàçå êîòîðîé ïðå-
äîñòàâëÿåòñÿ óñëóãà. À íàøà 
ñåòü îòâå÷àåò ñàìûì âûñîêèì 
ñîâðåìåííûì òðåáîâàíèÿì. 
Ðåøåíèå î åå ñòðîèòåëüñòâå 
ïðèíèìàëîñü åùå òîãäà, êîãäà 
ìû ÿâëÿëèñü ñîáñòâåííèêàìè 
êîìïàíèè «ÑÌÀÐÒ». Ïî íàøå-
ìó ìíåíèþ, ýðà êîàêñèàëüíûõ 
(ìåäíûõ) ñåòåé ïîäõîäèëà ê çà-
êàòó. Óäîâëåòâîðèòü ïîòðåáíî-
ñòè ðàñòóùåãî ñïðîñà íà óñëóãó 
Èíòåðíåò ìîãëà ëèøü êîíöåï-
òóàëüíî íîâàÿ òåõíîëîãèÿ.

Èçâèíèòå, ÷òî ïåðåáèâàþ. 
À çà÷åì âñå òàê ñëîæíî? Ðàç-
âå íåëüçÿ áûëî ìîäåðíèçèðîâàòü 
ñóùåñòâóþùóþ ñåòü?

— Â ìîäåðíèçàöèè ñåòè 
«ÑÌÀÐÒ», íà íàø âçãëÿä, 
íå áûëî íèêàêîãî ñìûñëà. 
Äàæå ïðè ñåðüåçíûõ êàïèòà-
ëîâëîæåíèÿõ ñóùåñòâîâàâøàÿ 
òåõíîëîãèÿ íå âûäåðæèâàëà 
êîíêóðåíöèè ñ ïîÿâèâøèìèñÿ 
òåõíîëîãè÷åñêèìè ðåøåíèÿ-
ìè. Íàïðèìåð, êàê âû äóìàå-
òå, ìîæíî ëè «õðóùåâêó» ïðå-
âðàòèòü â ñîâðåìåííîå æèëüå, 
íå â îáèäó ëþäÿì, æèâóùèì 
â íèõ? Ìîæíî ïîêðàñèòü ñòå-
íû, ïîñàäèòü êëóìáû, íà ïåð-
âûõ ýòàæàõ ðàñøèðèòü áàëêî-
íû, íî ñäåëàòü òàì ïðîñòîðíûå 
êîìíàòû è ïîòîëêè 3 ìåòðà, 
óñòàíîâèòü ëèôòû â ïîäúåçäàõ 
ïîïðîñòó íåâîçìîæíî. Èìåííî 
ïîýòîìó ìû ïðîäàëè ýòó êîì-
ïàíèþ è ïîøëè âïåðåä.

À c ñåòüþ «ÝÂÅÐÅÑÒ» ðåàëè-
çîâàíî çàäóìàííîå?

— Íàøó ñåòü ìû íà÷àëè 
ñòðîèòü â êðèçèñíûå 2008–
2010 ãîäû, êîãäà ìíîãèå ñòà-
ðàëèñü «ñïðÿòàòü» äåíüãè ïîä 
ïîäóøêîé. Íå áîÿñü âêëàäû-
âàòü ñðåäñòâà â ñîâðåìåííûå 
òåõíîëîãèè, ïðè ñòðîèòåëüñòâå 
èñïîëüçîâàëè îáîðóäîâàíèå âå-
äóùèõ ìèðîâûõ áðåíäîâ: Cisco, 
Extrim, Juniper. Ðóêîâîäñòâîâà-
ëèñü ñàìûìè ïåðåäîâûìè òåí-
äåíöèÿìè, ïîñòðîèëè ïîëíî-
ñòüþ îïòîâîëîêîííóþ ñåòü, 
åäèíîîáðàçíóþ ïî âñåé ñâîåé 
ïðîòÿæåííîñòè. È ñïîñîáíóþ 
ê ðåàëèçàöèè åùå áîëåå àìáè-
öèîçíûõ ïðîåêòîâ.

À ÷òî çíà÷èò åäèíîîáðàçíàÿ?
— Âñÿ íàøà ñåòü ïîñòðîåíà 

ïî åäèíîé òåõíîëîãèè, ñ îäè-
íàêîâûì íàáîðîì òåëåêîììó-

íèêàöèîííîãî îáîðóäîâàíèÿ 
â êàæäîì äîìå. Ìû íå âûáèðà-
ëè, êàê íåêîòîðûå ïðîâàéäåðû, 
«ëó÷øèå ðàéîíû» è íå ñòðîèëè 
òàì ïî ñïåöïðîåêòó äëÿ «îñîáî 
îáåñïå÷åííûõ ëþäåé», à ÷åñòíî 
âêëàäûâàëèñü àáñîëþòíî äëÿ 
âñåõ ïîëüçîâàòåëåé ñåòè. Ìû 
óâåðåíû, ñåòü îäèíàêîâî õî-
ðîøî ôóíêöèîíèðóåò ïî âñåé 
ñâîåé ïðîòÿæåííîñòè, è åñëè 
õîðîøèé ñèãíàë íà Âèøåíêå, 
òî ýòî àâòîìàòè÷åñêè îçíà÷à-
åò, ÷òî òàêîé æå íà Çàìîñòüå, 
Ñâåðäëîâñêîì ìàññèâå, Ïîäî-
ëüå, Òÿæèëîâå, Ñëàâÿíêå è ò. ä.

Çíà÷èò ïðîáëåì ñî ñêîðîñòÿìè 
íåò?

— Ïîâòîðþñü, ó «ÝÂÅÐÅÑÒ» 
ïðîáëåì ñî ñêîðîñòÿìè íåò, 
è áûòü íå ìîæåò… Íà áàçå íà-
øåé ñåòè ìû ìîæåì ïðåäîñòàâ-
ëÿòü êîíå÷íîìó ïîòðåáèòåëþ 
ïðàêòè÷åñêè ëþáûå ñêîðîñòè: 
â 10, â 100 ðàç áîëüøå, ÷åì ìû 
ïðåäîñòàâëÿåì ñåé÷àñ. Âîïðîñ 
â äðóãîì, íóæíî ëè ýòî àáîíåíòó 
è ãîòîâ ëè îí ñîîòâåòñòâóþùå 
îïëà÷èâàòü òàêóþ óñëóãó?

À ìîãóò ëè âîçíèêàòü ó àáîíåí-
òîâ «ÝÂÅÐÅÑÒ» æàëîáû ïî ïî-
âîäó ñêîðîñòåé ïðè ïîëó÷åíèè 
äîñòóïà ê Èíòåðíåò?

— Âîïðîñû áûâàþò ðàçíûå, 
ïîýòîìó î÷åíü ÷àñòî æàëîáû 
ìîãóò âîçíèêàòü ïî ñóáúåê-
òèâíûì ïðè÷èíàì. Íî è îáú-
åêòèâíûõ ïðè÷èí ïðåäîñòàòî÷-
íî. Ïðàêòè÷åñêè âñåãäà îíè 
íå ñâÿçàíû ñ ïðîáëåìàìè ñåòè 
«ÝÂÅÐÅÑÒ». Â ìíîãîêâàðòèð-
íûõ äîìàõ ðîóòåðîâ êàê èãðóøåê 
íà íîâîãîäíåé åëêå. Íå áåðóñü 
è íå õî÷ó ñóäèòü îá èõ âëèÿíèè 
íà çäîðîâüå, íî ñêîðîñòü îíè 
ñóùåñòâåííî ïîíèæàþò. Èíî-
ãäà â òðè-ïÿòü ðàç. Êðîìå òîãî, 
êà÷åñòâî ðîóòåðà òàêæå âëèÿåò 
íà ñêîðîñòü Èíòåðíåò-ñîåäèíå-
íèÿ. Ïîíÿòíî, ÷òî ÷åì äåøåâëå 
ðîóòåð, òåì áîëüøå îí ìîæåò 
ïðèòîðìàæèâàòü è çàâèñàòü… 
Åùå îäíîé èç ïðè÷èí íèçêîé 
ñêîðîñòè ìîæåò áûòü ðàñòóùåå 
êîëè÷åñòâî ãàäæåòîâ â êâàðòèðå. 

Åñëè â êâàðòèðå îäíîâðåìåííî 
ïîäêëþ÷åíû íåñêîëüêî ìîáèëü-
íûõ òåëåôîíîâ, ïëàíøåòîâ, èëè 
íîóòáóê, òî íåîáõîäèìî ïî-
íèìàòü, ÷òî ñêîðîñòü äåëèòñÿ 
ìåæäó ýòèìè âñåìè ïðèáîðàìè, 
äà åùå è íåïðîïîðöèîíàëüíî.

Íàäåþñü, ýòî âñå ïðè÷èíû?
— Êîíå÷íî, íåò. Ñóùåñòâóåò 

îãðîìíîå êîëè÷åñòâî è äðóãèõ 
ôàêòîðîâ. Íàïðèìåð, íà ñàéòå, 
ñ êîòîðîãî âû ñòàðàåòåñü ïîëó-
÷èòü èíôîðìàöèþ, èçìåíèëèñü 
êàêèå-òî ïàðàìåòðû, è â ñâÿçè 
ñ ýòèì äîñòóï ê ýòîìó ðåñóðñó 
ìîæåò áûòü çàòðóäíåí. Îãðîì-
íàÿ ÷àñòü ãåíåðèðóåìûõ çàïðîñîâ 
â ñåòü Èíòåðíåò ñâÿçàíà ñ òàê íà-
çûâàåìûì ðîññèéñêèì Èíòåðíåò-
òðàôèêîì, à îí, â ñâîþ î÷åðåäü, 
ñòàíîâèòñÿ îãðàíè÷åííûì äëÿ 
óêðàèíñêîãî ïîòðåáèòåëÿ. Ðîñ-
ñèéñêèé èíòåðíåò-ãèãàíò Mail.ru 
ñ 20 äåêàáðÿ 2016 ãîäà ïðåêðàòèë 
äîñòàâëÿòü òðàôèê â òî÷êè îáìå-
íà òðàôèêîì â Óêðàèíå. Òàêæå 
íåîáõîäèìî îáðàòèòü âíèìàíèå 
íà òî, ÷òî â ïîñëåäíåå âðåìÿ 
âñå ÷àùå âîçíèêàþò âîïðîñû, 
ñâÿçàííûå ñ îãðàíè÷åíèåì ñêî-
ðîñòè ïîëó÷àåìîé èíôîðìàöèè 
ñàìèìè ñàéòàìè. Íàïðèìåð, ìû 
ìîæåì íàøåìó êëèåíòó ïðåäî-
ñòàâèòü äîñòóï ê ñåòè íà ñêî-
ðîñòè äî 100 Ìáèò/ñåê, à ñàéò, 
íà êîòîðûé îáðàùàåòñÿ àáîíåíò 
èëè, â ïðèíöèïå, ïåðåãðóæåí, 
èëè èìååò îãðàíè÷åíèå íà îò-
äà÷ó, ñêàæåì, íå áîëüøå, ÷åì 
1 Ìáèò/ñåê. Ïðîáëåìà â òîì, 
÷òî ïðîâàéäåð íà ýòî ïîâëèÿòü 
íå ìîæåò, à âîïðîñ è íåïîíè-
ìàíèå ó êîíå÷íîãî ïîòðåáèòåëÿ 
÷àùå âñåãî àäðåñîâàíû èìåííî 
ê ïðîâàéäåðó.

Åùå ïðîáëåìà çàêëþ÷àåòñÿ 
â òîì, ÷òî 90% ïîòðåáèòåëåé 
èìåþò äàëåêî íå ñàìûå ìîùíûå 
êîìïüþòåðû è íîóòáóêè, è èõ 
ìîùíîñòè äëÿ äåìîíñòðàöèè 
ñîâðåìåííûõ ñàéòîâ ïðîñòî 
íå õâàòàåò. Ïðîöåññîð, áðàóçåð, 
ïàìÿòü — òåõíè÷åñêèå òðåáî-
âàíèÿ êî âñåìó ýòîìó ðàñòóò 
ñ êîñìè÷åñêîé ñêîðîñòüþ. È, 
åñëè â åâðîïåéñêèõ ñòðàíàõ ñòà-
ðûå êîìïüþòåðû è ïðî÷óþ òåõ-
íèêó ìåíÿòü íà íîâóþ ïðèíÿòî 
â ñðåäíåì ðàç â ãîä, òî ó íàñ 
òàêîãî ïðàâèëà íåò.

À êàê ïðîâåðèòü ñêîðîñòü?
— Íåñìîòðÿ íà òî, ÷òî âñå-

âîçìîæíûå ñïèäòåñòû íå îòî-
áðàæàþò ðåàëüíóþ êàðòèíó, 
ïîäêëþ÷èòå íàø êàáåëü íà-
ïðÿìóþ ê âàøåìó êîìïüþòå-
ðó, è ÿ óâåðåí, ÷òî ñêîðîñòü 
ñîåäèíåíèÿ íå áóäåò ìåíüøå, 
÷åì 75 Ìáèò/ñåê. Åñëè ýòî 
íå òàê — ñìåëî çâîíèòå â êîì-
ïàíèþ. Ê âàì òóò æå ïðèåäóò 
è óñòðàíÿò ïðîáëåìó.

Ñëóøàÿ âàñ, ñêëàäûâàåòñÿ âïå-
÷àòëåíèå, ÷òî ó «ÝÂÅÐÅÑÒ» íåò 
ïðîáëåì. Ýòî òàê?

— Ïðîáëåì íåò — åñòü ðàáî-
÷èå âîïðîñû. Ýòî ÷àñòü áèçíåñà, 

â êîòîðîì ìû ïîñòîÿííî ñòàë-
êèâàåìñÿ ñ ðàçíûìè âûçîâàìè. 
Íî áåç ýòîãî íåâîçìîæíî è ðàç-
âèòèå. Ïðîñòî ìû ê ýòîìó ïîä-
ãîòîâëåíû. Â îáùåì — ðàáîòàåì 
äëÿ ëþäåé. È ÿ ãîðæóñü òåì, ÷òî 
âìåñòå ñ ìîèìè ïàðòíåðàìè ñòî-
ÿë ó èñòîêîâ ñîçäàíèÿ òåëåêîì-
ìóíèêàöèîííîãî ðûíêà â ñòðàíå 
è ìíå íå ñòûäíî, ÷òî ó Óêðàèíû 
åñòü ñâîé «ÝÂÅÐÅÑÒ».

Õî÷ó ñïðîñèòü î ïîâûøåíèè 
ñòîèìîñòè óñëóãè Èíòåðíåò äëÿ 
àáîíåíòîâ «ÝÂÅÐÅÑÒ». Ïîâû-
øåíèå öåíû ñ 1 ìàðòà?

— Äà, ñ 1 ìàðòà óòâåðæäåíû 
íîâûå òàðèôû. Êàê è âñå æè-
òåëè ãîðîäà, êîìïàíèÿ «ÝÂÅ-
ÐÅÑÒ» ÿâëÿåòñÿ ñâèäåòåëåì 
ðîñòà öåí íà âñå ãðóïïû òîâà-
ðîâ è óñëóã. È ìû âûíóæäåíû 
áîëüøå ïëàòèòü çà ýëåêòðîýíåð-
ãèþ, àðåíäó ïîìåùåíèé, Èíòåð-
íåò-òðàôèê, çàêóïêó îáîðóäî-
âàíèÿ, ïðîâîäèòü èíäåêñàöèþ 
çàðàáîòíîé ïëàòû ñîòðóäíèêîâ 
Êîìïàíèè è ìíîãîå äðóãîå. 
Ïîýòîìó è ïðèíÿòî ðåøåíèå 
î êîððåêòèðîâêå ñòîèìîñòè 
òàðèôíûõ ïàêåòîâ. Ïîä÷åðêè-
âàþ — êîððåêòèðîâêå. Õîòÿ ýòîò 
âîïðîñ äëÿ êîìïàíèè ÿâëÿåòñÿ 
î÷åíü áîëåçíåííûì, ó÷èòûâàÿ 
òî, ÷òî öåíà çà óñëóãó Èíòåðíåò 
â Óêðàèíå ñàìàÿ íèçêàÿ â Åâðî-
ïå, à çàòðàòû íà ýêñïëóàòàöèþ 
ïðàêòè÷åñêè òàêèå æå.

Ìîæåò áûòü, àêöèè ñìîãóò 
êîìïåíñèðîâàòü àáîíåíòó ïîâû-
ñèâøóþñÿ àáîíïëàòó?

— Àêöèè ðàññìàòðèâàåì èñ-
êëþ÷èòåëüíî êàê âîçìîæíîñòü 
ïîçíàêîìèòüñÿ ñ íàøèìè ïðåä-
ëîæåíèÿìè. È êëþ÷åâîå ñëîâî 
çäåñü — ïîçíàêîìèòüñÿ. Çàíè-
ìàòüñÿ, íà ìîé âçãëÿä, íóæíî 
ðàçâèòèåì ñîâðåìåííîé êà÷å-
ñòâåííîé óñëóãè. Ìåíÿ íå óäèâ-
ëÿåò, ÷òî íåêîòîðûå êîìïàíèè, 
èìåÿ íåêà÷åñòâåííûå óñëóãè, 
ïðåäëàãàþò ïîëüçîâàòüñÿ «âå÷-
íûìè àêöèÿìè», ïûòàÿñü ïóòåì 
äåìïèíãà çàèãðûâàòü ñ ïîòðå-
áèòåëåì. Ýòî íå íàø ïóòü. Ìû 
íå áóäåì èñêóññòâåííî íèêîãî 
óäåðæèâàòü. Àáîíåíòà íóæíî 
óâàæàòü, à íå ïðåäëàãàòü åìó 
ïðîòóõøåå ìÿñî, ìîòèâèðóÿ ýòî 
òåì, ÷òî åìó âñå ðàâíî, ÷òî åñòü.

Ñïàñèáî çà ñîäåðæàòåëüíóþ áå-
ñåäó è ïðèíöèïèàëüíóþ ïîçèöèþ.

— Ñïàñèáî è âàì çà ðàçãîâîð. 
Õî÷ó àêöåíòèðîâàòü âíèìàíèå 
íà òîì, ÷òî «ÝÂÅÐÅÑÒ» — ýòî 
äðóæåñòâåííàÿ àáîíåíòó ñðåäà. 
Îãðîìíûé êîëëåêòèâ ëþäåé 
îáúåäèí¸í öåëüþ ñäåëàòü æèçíü 
íàøèõ àáîíåíòîâ èíòåðåñíîé 
è óâëåêàòåëüíîé. Ìû ðàáîòàåì 
24 ÷àñà â ñóòêè êðóãëûé ãîä. 
Äëÿ âàñ — 4 èíôîðìàöèîííûõ 
öåíòðà, êîëë-öåíòðû è íàøå 
îãðîìíîå æåëàíèå çíàêîìèòü 
âàñ ñ âûñîêèìè òåõíîëîãèÿìè. 
Íå ñòåñíÿéòåñü ê íàì çâîíèòü 
è ïðèõîäèòü… Çàäàâàéòå ëþáûå 
âîïðîñû. Ìû âàñ óñëûøèì…

ЭВЕРЕСТ: каналы, скорости, цены — немного обо всем
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Ç íà÷àëüíèêîì 
â³ííèöüêèõ «êî-
ï³â» ìè çóñòð³ëè-
ñÿ ó éîãî êàá³íåò³ 

â óïðàâë³íí³ íà âóëèö³ Áîòàí³÷í³é. 
Íà ñòîë³ ó Ðåäâàíà Óñå³íîâà êóïà 
äîêóìåíò³â: ð³øåííÿ ñóä³â, ñòàòèñ-
òèêà ðîáîòè ïîë³ö³¿, ÿêó éîìó ïðè-
íåñëè çà ê³ëüêà ãîäèí äî ïðèõîäó 
æóðíàë³ñò³â.

Ïîçàäó éîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ — çî 
äâà äåñÿòêè øåâðîí³â ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ ð³çíèõ ì³ñò Óêðà¿íè. Ñåðåä 
íèõ º ³ Ñ³ìôåðîïîëü. Óñå³íîâ ìàº 
íàä³þ, ùî êîëèñü òàì òåæ áóäå ïà-
òðóëüíà ïîë³ö³ÿ… óêðà¿íñüêà.

Ìè ïðîãîâîðèëè á³ëüøå ãîäèíè, 
õî÷ ³ äîìîâëÿëèñÿ ïðî 20–30 õâè-
ëèí. Ðîçìîâëÿòè áóëî ïðî ùî: ï’ÿí³ 
âîä³¿, çëî÷èíè ó Â³ííèö³ òà ðîçáèò³ 
«Ïð³óñè». Çâè÷àéíî, óñÿ ðîçìîâà 
íå âì³ñòèëàñÿ íà ãàçåòí³é øïàëüò³. 
Òîìó ³íòåðâ’þ ó â³äåî-âåðñ³¿ âè ìî-
æåòå ïîäèâèòèñÿ íà ñàéò³ 20minut.
ua.

Ùî ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ çðîáèëà 
çà ð³ê?

— Íàéá³ëüøå íàøå äîñÿãíåí-
íÿ — öå âèñîêèé ð³âåíü äîâ³ðè 
ñåðåä ëþäåé. Ðàí³øå (äî ïî÷àòêó 
ðîáîòè «êîï³â», — àâò.) çâåðíåíü 
íà ë³í³þ «102» áóëî çíà÷íî ìåíøå. 
Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: çàðàç ìè îòðèìó-
ºìî ïðèáëèçíî 140–170 âèêëèê³â 

íà äîáó, à ïðè ì³ë³ö³¿ ¿õ áóëî ó ÷î-
òèðè ðàçè ìåíøå. Îïèòóâàííÿ, ÿê³ 
ïðîâîäèëè ì³æíàðîäí³ îðãàí³çàö³¿, 
ïîêàçóþòü, ùî áëèçüêî 55% ìåø-
êàíö³â ì³ñòà íàì äîâ³ðÿþòü.

— Ó ì³ñò³ âïàâ ð³âåíü âóëè÷íî¿ 
êðèì³íàëüíî¿ çëî÷èííîñò³. Öå ãðà-
áåæ³, ðîçáî¿, õóë³ãàíñòâî. Áî ìè 
ïðàöþºìî íàä ïðîô³ëàêòèêîþ ïî-
ðóøåíü. Âë³òêó âóëè÷íèõ çëî÷èí³â 
çíîâó ïîá³ëüøàº. Ó ìåíå åê³ïàæ³ 
íå ò³ëüêè ¿çäÿòü ïî âóëèöÿõ, ùå 
º ï³ø³ ïàòðóë³. Âîíè åôåêòèâí³ø³ 
òà ìîá³ëüí³ø³ ó ì³ñöÿõ, äå çëî-
÷èí³â á³ëüøå. Çàðàç íà ìàøèíàõ 
ïðàöþþòü 17 åê³ïàæ³â. ²íø³ õîäÿòü 
ï³øêè. Êîëè ïîòåïë³øàº, äîäàìî 
âåëîïàòðóë³.

— Äîäàòêîâî âçÿëè ï³ä êîíòð-
îëü ùå àåðîïîðò òà çàë³çíè÷íèé 
âîêçàë. Îõîðîíÿòè ïîðÿäîê â àå-
ðîïîðòó — öå áóëà îñîáèñòî ìîÿ 
³í³ö³àòèâà. Íàâ³òü íåçâàæàþ÷è 
íà áðàê êàäð³â. Òàêîæ ïàòðóëüí³ 
âè¿æäæàþòü çà ì³ñòî: â³ä Àãðîíî-
ì³÷íîãî ³ äî Íåìèð³âñüêîãî øîñå, 
óñÿ îêðóæíà òðàñà.

Ùî çàâàæàº ïàòðóëüíèì åôåêòèâ-
íî ïðàöþâàòè?

— Íå âèñòà÷àº îñîáîâîãî ñêëàäó. 
Àëå ìè âñå îäíî îõîïëþºìî óñå 
ì³ñòî. Ç ïî÷àòêó ðîáîòè çà âëàñíèì 
áàæàííÿì çâ³ëüíèëîñÿ 14 ëþäåé. 
Ïðèìóñîâî ìè íå çâ³ëüíèëè í³êî-
ãî. Äåÿê³ ïîë³öåéñüê³ ïåðåâåëèñÿ 
ïðàöþâàòè ó ï³äðîçä³ëè îáëàñíî¿ 
ïîë³ö³¿. ª ëþäè, ÿê³ ïåðåâîäÿòüñÿ 

РЕДВАН УСЕІНОВ ПРО ЗАСТАРІЛІ 
ЗАКОНИ ТА РОБОТУ «ПО-СОВІСТІ» 
Іменини  У середу, 22 лютого, патрульні 
святкують свою першу річницю з дня 
початку роботи у місті. Ми поговорили з 
начальником Управління патрульної поліції 
та дізналися, як працювалося «копам» 
протягом року. Розповідає Редван Усеінов

ïðàöþâàòè äî ³íøèõ ì³ñò. Ó Â³ííè-
öþ òåæ ïåðåâîäÿòüñÿ. Îñòàíí³ì áóâ 
â³ííè÷àíèí, ÿêèé ïî÷àâ ïðàöþâàòè 
ó Ëüâîâ³, à íåùîäàâíî ïîâåðíóâ-
ñÿ äî íàñ. Äî íüîãî áóâ õëîïåöü 
ç Îäåñè. Äóìàþ, ùî íàéáëèæ÷èì 
÷àñîì áóäå äîäàòêîâèé íàá³ð äî ïà-
òðóëüíî¿ ïîë³ö³¿. (Çà ³íôîðìàö³ºþ, 
ÿêó RIA íàäàëè ó â³äïîâ³äü íà íàø 
çàïèò, çàðàç ó Â³ííèö³ ïðàöþþòü 
233 ïàòðóëüíèõ. Íàãàäàºìî, ùî ð³ê 
òîìó «êîï³â» áóëî 255, — àâò.) 

Ñê³ëüêè «Ïð³óñ³â» ðîçáèëè ïà-
òðóëüí³ çà ð³ê òà ÿêà ïðîöåäóðà 
ðåìîíòó?

— ßêùî ÿ íå ïîìèëÿþñÿ, ÄÒÏ 
çà ó÷àñò³ íàøèõ ñëóæáîâèõ àâòîìî-
á³ë³â áóëî 19 ÷è 20. Ìè îôîðìëþº-
ìî 100% òàêèõ âèïàäê³â çà ñòàòòåþ 
124 ÊÓïÀÏ (Ïîðóøåííÿ ÏÄÐ, 
÷åðåç ÿêå ñòàëàñÿ àâàð³ÿ, — àâò.). 
Äëÿ òîãî, ùîá â³äðåìîíòóâàòè ö³ 
àâòî, Äåïàðòàìåíò ïàòðóëüíî¿ ïî-
ë³ö³¿ ïðîâîäèòü òåíäåð, äå îáèðàº 
ÑÒÎ, ó ÿêèõ îáñëóãîâóâàòèìóòüñÿ 
ìàøèíè. Íà ï³âðîêó íà ìàøèíè 
íàì âèä³ëÿþòü 430 òèñÿ÷ ãðèâåíü. 
Äóìàþ, ùî ó êâ³òí³ ìè íàâ÷èìî 
íàøèõ ïàòðóëüíèõ åêñòðåìàëüíîìó 
êåðìóâàííþ.

ßê «êîï³â» êàðàþòü çà «çàëüîòè»?
— Ïðîâîäèòüñÿ ñëóæáîâå ðîç-

ñë³äóâàííÿ, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêîãî 
îáèðàºòüñÿ ì³ðà ïîêàðàííÿ. Ìàòå-
ð³àëüíà àáî äèñöèïë³íàðíà ó âè-
ãëÿä³ çàóâàæåííÿ, äîãàíè, ñóâîðî¿ 
äîãàíè ÷è íåïîâíî¿ ñëóæáîâî¿ 
â³äïîâ³äíîñò³. Íàéá³ëüø³ øòðàôè 
ó íàñ áóëè ó ðàéîí³ ÷îòèðüîõ òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Ïðåì³þ çàáèðàþòü çà òå, 
ùî ïðè îôîðìëåíí³ ïðîòîêîë³â 
÷è ïîñòàíîâ ïàòðóëüíèé çðîáèòü 
ñóòòºâó ïîìèëêó (÷åðåç ÿêó ìîæå 
ðîçâàëèòèñÿ ñïðàâà ó ñóä³ — àâò.) 
÷è ñêîºííÿ ÄÒÏ.

Ó ÿêèõ âèïàäêàõ ïàòðóëüí³ îá-
õîäÿòü çàêîí?

— Ïàòðóëüí³ íå ìàþòü íà ìåò³ 
êîãîñü êàðàòè. Íàïðèêëàä, ó íàñ 
ñïðàöüîâóº îð³ºíòóâàííÿ â³ä âè-
êîíàâ÷î¿ ñëóæáè, ùî âîä³é ìàº 
áîðã ó áàíêó, ³ ìè ìàºìî çàáðàòè 
ó íüîãî ìàøèíó. Áîðã — 58 ãðè-
âåíü. Çà çàêîíîì, ìè ïîâèíí³ âè-
êëèêàòè åâàêóàòîð. Àëå ðîçóì³þ÷è, 
ùî ñóìà íåâåëèêà, à ëþäèíà êàæå, 
ùî ïðîñòî çàáóëà çàïëàòèòè, ìè 
ìîæåìî ï³òè ¿é íàçóñòð³÷. Âèêëèê 
åâàêóàòîðà — öå äîäàòêîâî ëþäèíà 
âòðàòèòü áëèçüêî 1000 ãðèâåíü. Òîä³ 

ìè ñóïðîâîäæóºìî àâòî äî ìàé-
äàí÷èêà, ÷îëîâ³ê ó òîé æå äåíü 
ïëàòèòü áîðã ³ ïîâåðòàº àâòî. Òàê, 
öå ïîðóøåííÿ çàêîíó, àëå çðîáèòè 
òàê — öå ïî-ëþäñüêè. 

Êîëè íà Ñîáîðí³é ïåðåñòàíóòü 
ãèíóòè ëþäè?

— Äî ïî÷àòêó ðîáîòè ïàòðóëü-
íî¿ ïîë³ö³¿ íà Ñîáîðíó âçàãàë³ 
íå ìîæíà áóëî âè¿æäæàòè, áî âè-
ñ³â çíàê. Ñï³ëüíî ç ì³ñüêîþ âëà-
äîþ ìè ïîâåðíóëè çíàê, ùî â³ä 
20 ãîäèíè äî 8 ðàíêó êîðèñòóâàòèñÿ 
öåíòðàëüíîþ âóëèöåþ ìîæíà. Àëå 
¿¿ íå ìîæíà â³äêðèâàòè ïîâí³ñòþ. 
Ïî-ïåðøå, òàì º íå îäíà øêîëà. 
ßêùî çá³ëüøèòüñÿ òðàô³ê, çðîñòå é 
ðèçèê àâàð³é ç ïîòåðï³ëèìè. Òàêîæ 
áóäóòü âåëèê³ çàòîðè. Ïî-äðóãå, âå-
ëèêèé ïîò³ê òðàíñïîðòó, òàì ìîæå 
ïðîâàëèòèñÿ àñôàëüò. Ïî-òðåòº, âî-
ä³¿ ìîæóòü íå çóïèíÿòèñÿ, êîëè ç 
òðàìâà¿â âèõîäèòèìóòü ëþäè.

Òîìó, ïîêè, íàïðèêëàä, íà Êíÿ-
ç³â Êîð³àòîâè÷³â íå çðîáëÿòü âå-
ëèêó ðîçâ’ÿçêó, ïðîáëåìà íå áóäå 
âèð³øåíà.

×îìó ó Â³ííèö³ áàãàòî ï’ÿíèõ 
âîä³¿â?

— Ìè ìàºìî âåëèêó ïðîáëåìó — 
çàñòàð³ëèé Êîäåêñ Óêðà¿íè ïðî 
àäì³í³ñòðàòèâí³ ïðàâîïîðóøåííÿ. 

Çàðàç ïåðåä³ ìíîþ ëåæèòü äâà ð³-
øåííÿ ñóä³â, êîëè ðîçãëÿä ñïðàâè 
ïðî íåòâåðåçå êåðìóâàííÿ ïåðå-
äàþòü íà ðîçãëÿä òðóäîâîìó êî-
ëåêòèâó. Öå íåïðàâèëüíî. ß õî÷ó, 
ùîá â³äïîâ³äí³ çàêîíîäàâ÷³ àêòè 
áóëè çì³íåí³.

Êîæíîãî äíÿ ëîâèìî ó ñåðåäíüî-
ìó ïî ÷îòèðè ï’ÿíèõ âîä³¿â. Îäíîãî 
ìè ñ³ì ðàç³â ëîâèëè çà äâà ì³ñÿö³. 
Ïðîáëåìà ó çàêîíàõ. Çëîâèëè, çà-
áðàëè âîä³éñüêå ïîñâ³ä÷åííÿ ³ ùî 
äàë³? Â³í ¿çäèòü ñîá³, îòðèìóº øòðàô 
çà òå, ùî íå ìàº «ïðàâ» (425 ãðè-
âåíü — àâò.) ³ â³ä÷óâàº ñåáå áåçêàð-
íèì. Òàê ñàìî, ÿê ³ ç ïîðóøíèêàìè 
ïðàâèë ïàðêîâêè. Ìè íå ìîæåìî 
çàëèøèòè âîä³þ êâèòàíö³þ ïðî 
øòðàô, ÿêùî éîãî íåìàº êîëî 
ìàøèíè. Óñ³ ö³ ïèòàííÿ ïîòð³áíî 
âèð³øóâàòè íà çàêîíîäàâ÷îìó ð³âí³. 
² ÿ áóäó ñïðèÿòè öüîìó, ÿê ìîæó.

×è º õàáàðíèöòâî ñåðåä ïàòðóëü-
íèõ?

— Í³, ³ ÿ öèì ïèøàþñÿ. Àëå 
ÿ ðîçóì³þ, ùî êîëèñü öå òàêè 
ñòàíåòüñÿ. ² ÿ áóäó êëîïîòàòè ïðî 
òå, ùîá òîé ñï³âðîá³òíèê îòðèìàâ 
ìàêñèìàëüíå ïîêàðàííÿ. Â Óêðà-
¿í³ âæå â³äîìî 12 âèïàäê³â, äå ïà-
òðóëüí³ âçÿëè õàáàðÿ. ß ðàäèé, ùî 
ó Â³ííèö³ òàêîãî íå áóëî. 

АНДРІЙ
— Я їх (нових па-
трульних — авт.) 
взагалі не бачу. 
Живу якраз біля 

медичного університету. 
Так, це центр, мають бути, але 
не бачу.

ВАЛЕРІЯ
— Їх, однозначно, 
стало на вулицях 
більше. Це до-
бре. Я думаю, 

що їм поки що можна довіряти. 
Подивимося, як будуть працю-
вати далі.

ОЛЕКСАНДР
— На щастя, я не 
потрапляв у такі 
ситуації, де міг 
би оцінити роботу 

патрульних. Тому адекватну оцін-
ку дати важко. Але довіра до них 
більша, ніж до попередньої міліції. 

АЛІНА
— З їхньою ро-
ботою я не сти-
калась. Надіюся, 
що у разі потреби 

вони опиняться поруч. Інцидентів, 
які зменшують довіру до них, я поки 
не бачила.

СТАНІСЛАВ
— Однозначно ста-
ло краще. Зараз 
набагато менше 
вуличної злочин-

ності, я впевнений, що це заслуга 
нових патрульних. Хочу подякувати 
їм за це.

ЮЛІЯ
— Ми живемо у 
спальному райо-
ні і поліцейські 
навіть туди заїж-

джають. На мою думку, стало без-
печніше ходити по місту. Поки що 
довіра до них є.

Начальник вінницьких патрульних Редван Усеінов. 
Очолив управління у 24 роки, зараз йому 25. Родом з Криму

Чи довіряють вінничани патрульній поліції?
Журналіст RIA запитав вінничан, як вони оцінюють роботу нової патрульної поліції за рік. Відповіді були різні: хтось сказав, що взагалі не помітив різниці, а хтось — що високі стандарти роботи побачив одразу

Я далеко не в захваті від їхньої роботи
                                                                                                                  59,7%
Звісно, краще ніж було, але треба ще багато чого міняти
                                                             31,4%
Молодці, добре працюють, нарікань не маю
                  8,9%

Як ви оцінюєте роботу вінницької патрульної поліції?

ОпитуванняОпитування
Результати голосування в групі «ВКонтакті» Результати голосування в групі «ВКонтакті» 
vk.com/club.vn20minut «Новини Вінниці від 20minut.ua»vk.com/club.vn20minut «Новини Вінниці від 20minut.ua»
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РЕЗУЛЬТАТИ РОБОТИ ПАТРУЛЬНОЇ ПОЛІЦІЇ ВІННИЦІ ЗА РІК (22.02.2016 — 15.02.2017)

69351
завдання опрацювали

9 хв. 3 сек.
Середній час 

прибуття

747
Виявлено/розкрито 
злочинів з ознаками 

кримінального характеру

20
За словами 

начальника УПП 

29
осіб у розшуку 
знайдено

11
авто у розшуку 
знайдено

1124
людини затримано

27939
протоколів та постанов 

складено

380
людей травмо-

вано у ДТП

20
людей загинуло 

у ДТП
 (станом на 01.02.2017)

1496
ДТП усього 
оформлено

347
З постраждалими

1149
Без постраждалих

РІК ПАТРУЛЬНИХ КОПІВ У ЦИФРАХ

233 патрульних 
поліцейських 
працює у Вінниці

14
звільнилося 
за власним 
бажанням 

протягом року 

0
примусово 
звільнено

Напрацювали  За рік роботи патрульної поліції вінницькі копи опрацювали майже 70 тисяч завдань. 
Це понад 190 за одну добу. Встигали не тільки розбивати «Пріуси», а й розкривати кримінальні злочини

26 ЛЮТОГО 2016 РОКУ

Протокол раднику Моргунова
(goo.gl/XctZMZ)
На четвертий день роботи патрульні за порушення правил 
парковки оштрафували радника мера Вінниці Семена Ханука. 
Це сталося біля Універмагу. 
Посадовець був разом з Борисом Гройсманом

29 ЛЮТОГО 2016 РОКУ

Уперше розбили службове авто
(goo.gl/8rDbH2)
“Поцілувалися” зі стовпом на вулиці Лесі Українки. Аварія 
трапилася вночі 28 лютого. Начальник патрульних Редван 
Усеінов підтвердив інформацію журналісту RIA та зазначив, 
що постраждалих не було.

12 БЕРЕЗНЯ 2016 РОКУ

Оштрафували нардепа Матвієнка
(goo.gl/AAvwMu)
Виписали штраф нардепу Анатолію Матвієнку за те, що той 
розмовляв по телефону за кермом. Той назвав патрульних 
хамами і образився, що вони перервали його розмову з 
президентом (за його словами).

24 ТРАВНЯ 2016 РОКУ

Збили дівчину на переході
(goo.gl/xhoQKv)
Просто у центрі Вінниці, біля кінотеатру Коцюбинського. 
Після того, як з’явилося відео аварії, стало зрозуміло, що 
ДТП сталося через неуважність поліцейського. До цього копи 
казали, що дівчина сама кинулася під колеса.

5 ЖОВТНЯ 2016 РОКУ

Гнались за ВАЗом, а врізалися у «Форд»
(goo.gl/ckHJLa)
Різко розвернулися, коли побачили авто, що було в 
орієнтуванні. І врізалися у «Форд». Подивіться відео ДТП за 
посиланням.

14 ЧЕРВНЯ 2016 РОКУ

Ловили п’яного ДАІвця по парканах
(goo.gl/3RiCqV)
Затримання відбувалося барвисто, в кращих традиціях 
американських фільмів. Переслідування, «спроба втечі», 
перестрибування парканів і навіть опір при затриманні. 
Затриманий — колишній ДАІшник Віктор Льопа

8 ЛИПНЯ 2016 РОКУ

Затримали вінничанина, 
який бачив їхнє порушення
(goo.gl/AQKv2a)
Андрій Гайдай побачив шестеро копів у службовій машині. 
Підійшов, щоб зробити зауваження. Патрульні сказали, що він 
п’яний та закували його у кайданки.

14 ЛЮТОГО 2016 РОКУ

Загасили «Жигуль», 
який палав біля Універмагу
(goo.gl/ixzvr7)
Вінничанин розповів копам, що горить «Жигулі» біля ЦУМу. І 
далі патрульні, ще до того як приїхали рятувальники, почали 
гасити полум’я з вогнегасників. Опублікували відео.

ТОП-8 НАЙГУЧНІШИХ УСПІХІВ І ПРОКОЛІВ ПАТРУЛЬНИХ ЗА РІК РОБОТИ

СКІЛЬКИ ЗА РІК 
РОЗБИЛИ «ПРІУСІВ»
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1. Як змінилося ваше життя 
після Революції Гідності? 
2. Що треба зробити, аби при-
тягнути до відповідальності 
убивць учасників Майдану?

Павло Шимко, брат Максима 
Шимка:
1.Життя змінилося в тому, що 
біль втрати наскільки великий, 
який нічим не можна заповнити. 
А все інше, на побутовому рів-
ні, як у більшості людей — ціни 
зростають, у кишенях грошей 
не добавляється. Гріє серце віра 
в те, що брат разом з іншими за-
гинув не марно, і країна все-таки 
зміниться на краще. 2.Тільки по-
літична воля нашого керівництва 
держави. За її наявності і слідчі, 
і суди могли б працювати, як го-
динниковий механізм. Відсут-
ність такої волі дає можливість 
судам відпускати підозрюваних, 

а розслідування затягується 
у часі. Як сказав представник 
ГПУ, за цей час реально пока-
рано тільки одного «тітушку».

Олег Брезденюк, брат Валерія 
Брезденюка:
1.На конкретних прикладах на-
шого міста можу сказати, що 
люди змінилися. Навіть влада 
з розумінням ставиться до пе-
ресічних громадян. З її пред-
ставниками вже можна обгово-
рювати деякі питання. Прикро, 
що матеріальний рівень життя 
знизився. 
2.Змінити судову систему. Це 
найбільше гальмо у розви-
тку держави. Якби у нас були 
справедливі суди, вони б не від-
пустили потенційних злочинців, 
вони б покарали уже не одного, 
а десятки винних у розстрілах 
Майдану.

Два запитання до рідних загиблих майданівців

ÐÅÂÎËÞÖ²ß

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Æèòòÿ òðüîõ 
íàøèõ  ç åìëÿ-
ê³â îá³ðâàëè êóë³ 
ñíàéïåð³â ï³ä ÷àñ 

Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³ ó 2014 ðîö³ 
íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³ â Êè-
ºâ³. ßê æèâóòü íèí³ áàòüêè, ä³òè 
³ ðîäè÷³ çàãèáëèõ?

— Îäíèì Ìàéäàíîì äåðæàâó 
íå çì³íèòè, — êàæå ìàòè çàãè-
áëîãî íà Ìàéäàí³ â³ííè÷àíèíà 
Ìàêñèìà Øèìêà Çîÿ Ñåìåí³â-
íà. — Ò³, õòî çàãèíóâ ï³ä ÷àñ 
Ðåâîëþö³¿, áîðîëèñÿ çà òå, ùîá 
íàì æèëîñÿ ïî-ëþäñüêè. Íàé-
êðàùîþ ïàì’ÿòòþ äëÿ íèõ ìîæå 
áóòè ò³ëüêè îäíå — äîâåñòè ¿õíþ 
ñïðàâó äî ê³íöÿ.

Æ³íêà íå ñïðèéìàº ðîçìîâ 
ïðî òå, âàðòî, ÷è í³ áóëî âèõî-
äèòè íà Ìàéäàí. Çà ¿¿ ñëîâàìè, 
ó æèëàõ óêðà¿íö³â òå÷å êîçàöüêà 
êðîâ. Áîðîòüáà çà ñâîáîäó ³ ñïðà-
âåäëèâ³ñòü ñïîêîíâ³êó ïðèñóòí³ 
ó íàøîãî íàðîäó. Òîìó òåðï³òè 
çíóùàííÿ íàä ëþäüìè, ùî äî-
çâîëèëà ñîá³ ïîïåðåäíÿ âëàäà, 
íàðîä âñå îäíî íå äîçâîëèâ áè. 
Ìàéäàí çì³íèâ ëþäåé, çì³íèâ 
êðà¿íó. Àëå îäíèì Ìàéäàíîì 
íå ìîæíà âèïðàâèòè ñèòóàö³þ. 
Òðåáà áîðîòèñÿ äàë³, íå îïóñêàþ-

÷è ðóê. Éòè äî ïîñòàâëåíî¿ ìåòè, 
ïàì’ÿòàþ÷è, çà ùî â³ääàëè æèòòÿ 
Ãåðî¿ Íåáåñíî¿ Ñîòí³.

Íåçâàæàþ÷è íà ñâî¿ áîëÿ÷êè, 
íà òå, ùî æ³íêà âæå íå ìîëîäà, 
âîíà ñòàëà òàêîþ àêòèâíîþ, ÿêèì 
áóâ ¿¿ Ìàêñèì. Âîñåíè ìèíóëîãî 
ðîêó ïàí³ Çîþ îáðàëè êîîðäèíà-
òîðîì Âñåóêðà¿íñüêî¿ ÃÎ «Ðîäèíè 
Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñîòí³». ¯¿ ìîæ-
íà áà÷èòè íà áàãàòüîõ ç³áðàííÿõ, 
÷óòè ¿¿ ïàòð³îòè÷í³ âèñòóïè. Òðè 
äí³ — ñóáîòó, íåä³ëþ é ïîíåä³-
ëîê — ïàí³ Çîÿ ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì 
Ìèêîëîþ Ôåäîðîâè÷åì ïðîâåëè 
ó Êèºâ³, ðàçîì ç ³íøèìè ðîäèíà-
ìè áðàëè ó÷àñòü ó ïîìèíàëüíèõ 
çàõîäàõ ³ âøàíóâàííÿ ïàì’ÿò³ çà-
ãèáëèõ íà Ìàéäàí³ ç íàãîäè òðå-
òüî¿ ð³÷íèö³ Ðåâîëþö³¿ Ã³äíîñò³.

— ß íå ïî¿õàâ ç áàòüêàìè, çà-
ëèøèâñÿ ó Â³ííèö³, — êàæå áðàò 
Ìàêñèìà Ïàâëî. — Ðàçîì ç äÿäü-
êîì Îëåêñàíäðîì Ôåäîðîâè÷åì, 
â³í ïðè¿õàâ ç Õìåëüíèöüêîãî, õî-
äèëè íà êëàäîâèùå, ïîêëàëè êâ³òè 
íà ìîãèëó Ìàêñèìà. — Íà âå÷³ð 
ïîíåä³ëêà íàñ çàïðîñèëè ó 13-òó 
øêîëó, äå íàâ÷àâñÿ Ìàêñèì, íà çó-
ñòð³÷ ç ó÷í³âñüêèì ³ â÷èòåëüñüêèì 
êîëåêòèâîì. Íàïåðåäîäí³, ó íåä³-
ëþ, äóæå ãàðíèé çàõ³ä ïðîâåëè 
ó ñåë³ Ñîêèðèíö³. ß áóâ ïðèñóòí³é 
íà ôåñòèâàë³ ïàòð³îòè÷íî¿ ï³ñí³ 
ó ïàì'ÿòü ïðî Ãåðî¿â Ìàéäàíó.

ВАЛЕРІЙ БРЕЗДЕНЮК 
18 лютого під час штурму 
силовиками Будинку 
профспілок загинув 
один з його захисників — 
Валерій Брезденюк. Він був 
підприємцем із Жмеринки, 
першим у місті створив 
комп’ютерний клуб. Мав 
талант до написання картин 
на… воді. Його мистецтво 
бачили глядачі телепрограми 
«Україна має талант». Валерію 
було 50 років. У нього 
залишилося двоє дітей.

МАКСИМ ШИМКО 
20 лютого, о 9-й годині 

5 хвилин, згасло життя ві-
нничанина Максима Шимка. 

Він теж загинув від пострілу 
снайпера. «Максим був нашим 

вікінгом», — так відгукуються 
про нього друзі. Жив історією 
вікінгів. Брав участь у рекон-

струкції історичних подій. 
Стремління до самопожертви 
у хлопця було у генах — його 

давній родич походив з коза-
ків. Під час активізації «берку-
тівців» звернувся до українців 
зі словами: «Всі їдьте у Київ!» 

Сотні людей відгукнулися 
на його заклик, розміщений 

у соцмережах. Максиму на той 
час виповнилося тільки 35. Він 

не був одружений.

ЛЕОНІД ПОЛЯНСЬКИЙ 
20 лютого важкого поранення 
зазнав Леонід Полянський. 
Залізничник із Жмеринки мав 
бути на роботі. Спеціально 
помінявся зміною з колегою. 
Казав, йому треба на Майдан, 
бо ситуація загострилася. 
Його тіло розшукав брат 
в одному з моргів Києва. 
Леоніду Полянському 
було 39 років. Сиротами 
залишилися неповнолітні син 
і донечка.

МАЙДАН: ТРИ РОКИ ПОТОМУ. 
ЯК ЖИВЕТЬСЯ РІДНИМ ЗАГИБЛИХ
Про героїв і їх рідних Мати, син 
і донька замінили у строю загиблих 
на Майдані вінничан. Справу загиблих 
під час Революції Гідності вінничан 
продовжують їхні рідні. Хто і як саме, 
дізнавався журналіст RIA/20minut

СТАВ КУРСАНТОМ ВІЙСЬКОВО-
ГО ЛІЦЕЮ. Åäóàðä Ïîëÿíñüêèé, 
ñèí Ëåîí³äà Ïîëÿíñüêîãî, ìèíó-
ëîãî ðîêó ñòàâ êóðñàíòîì Êè¿â-
ñüêîãî ë³öåþ ³ìåí³ ²âàíà Áîãóíà. 
Áàáóñÿ õëîï÷èêà, ÿêèé ïðîæèâàâ 
ç íåþ ó Æìåðèíñüêîìó ðàéîí³, 
Íàä³ÿ Ô³ë³ìîí³âíà, êàæå, õëîï-
÷èê äóæå çì³íèâñÿ ï³ñëÿ ñìåðò³ 
áàòüêà. Ñïî÷àòêó â³í áåð³ã, ÿê ç³-
íèöþ îêà, áàòüêîâ³ ïîäàðóíêè — 
ïëàíøåò ³ âåëîñèïåä. Ïîò³ ñòàâ 
ãîâîðèòè ÿê äîðîñëèé.

— Îäíîãî ðàçó ï³ä³éøîâ 
äî ìåíå, òàê ïèëüíî ïî-
äîðîñëîìó ïîäèâèâñÿ â î÷³, ÿ àæ 
ñòðèâîæèëàñÿ, ùî öå ç íèì, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Íàä³ÿ. — À âíóê 
êàæå, áàáóñþ, â³éíà ùå íå çà-
ê³í÷èëàñÿ, ÿ õî÷ó, ÿê òàòî, áóòè 
ñì³ëèâèì. Â³äïóñòè ìåíå â÷èòèñÿ 
íà â³éñüêîâîãî.

Åäóàðä çàì³ñòü âîñüìîãî êëà-
ñó øêîëè ï³øîâ ó ë³öåé. Ó ïî-
íåä³ëîê, 20 ëþòîãî, â³í ðàçîì ç 
îáîìà áàáóñÿìè áóâ íà Ìàéäàí³ 
Íåçàëåæíîñò³. Ç áàáóñÿìè ïðè-
¿õàëà òàêîæ ñåñòðè÷êà Ëºíà, âîíà 
íàâ÷àºòüñÿ ó ÷åòâåðòîìó êëàñ³. 
Óñ³ ðàçîì ï³äíÿëèñÿ ïî ²íñòè-
òóòñüê³é äî Àëå¿ Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ 
Ñîòí³. Ïîêëàëè êâ³òè äî ïîðòðå-
òà Ëåîí³äà Ïîëÿíñüêîãî. Âçÿëè 
ó÷àñòü ó ïàíàõèä³. À ïåðåä òèì 
ç ðîäèíàìè çàãèáëèõ çóñòð³÷àâñÿ 
ïðåçèäåíò, ãîëîâà ïàðëàìåíòó òà 
Ãåíåðàëüíèé ïðîêóðîð.

НАВЧАЄ ДІТЕЙ АНГЛІЙСЬКОЇ, 
ЩОБ ГОВОРИЛИ ОДНОЮ МО-
ВОЮ З ЄВРОПЕЙЦЯМИ. Äîíüêà 
Âàëåð³ÿ Áðåçäåíþêà Þëÿ âèêëà-
äà÷ àíãë³éñüêî¿ ìîâè, ïðàöþº 
ó Â³ííèö³. Íàâ÷àº ä³òåé ò³º¿ ìîâè, 
ÿêîþ ñï³ëêóþòüñÿ ëþäè ó áàãà-
òüîõ ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ ñâ³òó. 
Ùîá ï³äðîñòàþ÷å ïîêîë³ííÿ 
óêðà¿íö³â òàêîæ ìàëî ìîæëèâ³ñòü 
â³ëüíî ïî÷óâàòèñÿ ó ñòîñóíêàõ ç 
ºâðîïåéöÿìè.

Ó Äåíü Ãåðî¿â Íåáåñíî¿ Ñî-
òí³ ä³â÷èíà ðàçîì ç ìàò³ð’þ ³ 
ìîëîäøèì áðàòîì Ñåðã³ºì ¿ç-
äèëè â Êè¿â. Ïîáóâàëè ó òèõ 
ì³ñöÿõ, äå òðè ðîêè òîìó ñòàâ 
ó ðÿäè ðåâîëþö³îíåð³â ¿õí³é áàòü-
êî. Íå ñêëàäíî çäîãàäàòèñÿ, ÿê³ 
ïî÷óòòÿ îõîïëþâàëè ¿õí³ ñåðöÿ, 
êîëè ïðîõîäèëè á³ëÿ Áóäèíêó 
ïðîôñï³ëîê. Ñàìå òàì îá³ðâàëîñÿ 
éîãî æèòòÿ. Ïîò³ì ò³ëî ïåðåâåç-
ëè íà òåðèòîð³þ Ìèõàéë³âñüêî-
ãî ñîáîðó, äå âîíî çíàõîäèëîñÿ 
äî óï³çíàííÿ ð³äíèìè.

Ð³äíèé áðàò Âàëåð³ÿ Îëåã ï³ñëÿ 
çàãèáåë³ Âàëåð³ÿ çàëèøèâ Ðîñ³þ, 
äå ïðîæèâàâ ³ ìàâ íåïîãàíó ðîáî-
òó, ³ ïîâåðíóâñÿ äî ð³äíîãî ì³ñòà. 
Êàæå, íèí³ ì³ñüêà âëàäà âèçíà-
÷àºòüñÿ ç ì³ñöåì äëÿ ïàì’ÿòíèêà 
éîãî áðàòó ³ Ëåîí³äó Ïîëÿíñüêî-
ìó. Ïîêè ùî ïðîïîíîâàíó òåðè-
òîð³þ ð³äí³ íå ñõâàëþþòü.

— Äîáðå, ùî âëàäà éäå íà ä³à-
ëîã ³ ïðèñëóõàºòüñÿ äî íàñ, — êàæå 
Îëåã. — Òàê áóëî ³ ç ïåðåéìåíóâàí-

íÿì âóëèöü. Ñïî÷àòêó éøëîñÿ ïðî 
âóëèö³ äåñü íà îêîëèöÿõ. Çðåøòîþ, 
³ì'ÿ áðàòà íîñèòü îäíà ç ãîëîâíèõ 
âóëèöü, äî ðå÷³, íà í³é áóäèíîê, 
äå ÿ ïðîæèâàþ. Âîíà æ ïåðåñ³êà-
ºòüñÿ ç âóëèöåþ Ëüîí³ Ïîëÿíñüêî-
ãî. Ñïîä³âàþñÿ, ùî é ì³ñöå äëÿ 
ïàì’ÿòíèêà ï³äáåðåìî ï³äõîäÿùå.

Îëåã ïîâ³äîìèâ ùå îäíó ïðè-
ºìíó äëÿ ¿õíüî¿ ðîäèíè íîâèíó. 
Äîíüêà éîãî áðàòà-Ãåðîÿ Þëÿ 
íèí³øíüîãî ë³òà âèõîäèòü çàì³æ…

Íåçâàæàþ÷è íà ñâî¿ 
áîëÿ÷êè, íà òå, ùî 
æ³íêà âæå íå ìîëîäà, 
ìàìà Ìàêñèìà Øèìêà 
ñòàëà òàêîþ àêòèâíîþ, 
ÿêèì áóâ ¿¿ ñèí

Загиблі на Майдані вінничани
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За даними Інформаційної кампанії «Силь-
ніші разом!», Україна хоче підписати угоду 
з Євросоюзом про спільний авіаційний 
простір (САП). За нею на усьому авіацій-
ному просторі України та держав — членів 
ЄС будуть діяти єдині правила гри, що по-
легшить взаємодію всіх гравців на цьому 
ринку, підвищить конкуренцію, що по-
тягне за собою переваги для інвесторів, 
пасажирів, авіакомпаній та аеропортів. 

А головний результат — «усі зможуть лі-
тати усюди» та потенційно зайдуть нові 
лоукостери в Україну. Проте адміністрація 
вінницького аеропорту не поділяє опти-
мізму від САП.
— Болюча тема — це підписання угоди між 
ЄС та Україною (угоду не можуть підписати 
з 2013 року — авт.). Цей договір не при-
зведе до «буму» перельотів: для цього 
потрібен безвізовий режим з ЄС, покра-

щення економічної ситуації в нашій країні, 
підвищення рівня прибутків, знижені ціни 
на авіаквитки, — сказав Мазурець.
Питаємо, в якому напрямку вінницький 
аеропорт працює зараз? На це директор 
летовища відповів, що ведуть перемовини 
з багатьма авіакомпаніями, щоб відкрити 
нові напрямки з Вінниці.
— Для потенційних інвесторів важливий 
пасажиропотік. Поки він не досяг певно-

го рівня, ще рано говорити, що прийдуть 
інвестиції та управлінські компанії, які 
займаються розвитком аеропортів. Та ті 
тридцять тисяч людей, що літали з Вінниці 
в 2016 році, — цього недостатньо. Чомусь 
досі турфірми спрямовують людей у Борис-
піль, чим спричиняють шкоду аеропорту: 
тому приблизно 80–85% туристів-вінничан 
відправилися з Києва, — відповів директор 
вінницького аеропорту.

Що дасть аеропорту «вільне небо» з ЄС?

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RІА, 
(095)3700574 

Îñê³ëüêè ä³º çà-
ðàç îäèí ðåãóëÿð-

íèé ðåéñ — í³÷íèé ïåðåë³ò ùî-
ñåðåäè â ²çðà¿ëü — òî âäåíü ó ïðè-
ì³ùåíí³ àåðîïîðòó ìàéæå í³êîãî. 
Á³ëÿ ëåòîâèùà ïðîãóëþþòüñÿ ñî-
áàêè, à ñï³âðîá³òíèêè çàéìàþòüñÿ 
ïîòî÷íèìè ñïðàâàìè: ùîñü ðåìîí-
òóþòü, ïèøóòü çâ³òè, ñëóõàþòü, ùî 
ïåðåäàþòü ³ç îãëÿäîâî¿ âåæ³. Ó çàë³ 
õîëîäíî. Ïðîòå àåðîïîðò ïðàöþº, 
ïðî ùî êàæóòü ³ ñàì³ â³ííè÷àíè.

БІЛЬШЕ РЕЙСІВ. Â³ííè÷àíêà Ëà-
ðèñà Êðàâåöü ë³òàëà ç àåðîïîðòó 
âë³òêó. Ó Ôåéñáóö³ âîíà ïèñàëà, 
ùî òóò º âñå íåîáõ³äíå äëÿ î÷³êó-
âàííÿ, àëå íå âèñòà÷àº íàïðÿìê³â 
äëÿ ïåðåëüîò³â:

«×èñòèé, â³äðåìîíòîâàíèé, 
êîìïàêòíèé. ª âîäà, òóàëåò, 
ì³ñöÿ î÷³êóâàííÿ, ðîçåòêè, ³í-
òåðíåò. Óñå â³äáóâàºòüñÿ øâèäêî, 
îñê³ëüêè º ò³ëüêè îäèí ðåéñ. Õî÷à 
òåõí³÷íî ä³éñíî ñëàáêèé: ë³òàê 
ìîæóòü ïîñàäèòè ó Êèºâ³ çàì³ñòü 
Â³ííèö³. Ïðèãí³÷óº â³äñóòí³ñòü 
ó Äüþò³-ôð³ îïö³¿ «ïîâåðíåííÿ 
ïîäàòê³â ïðè ïîêóïö³», — íàïè-
ñàëà æ³íêà.

À ó â³ííè÷àíèíà Þð³ÿ Êîâ-
áàñþêà âðàæåííÿ â³ä àåðîïîðòó 
çîâñ³ì ³íàêø³: ÷îëîâ³ê ðàçîì ³ç 
ñ³ì'ºþ âçèìêó ë³òàâ ó ªãèïåò:

«Ó àåðîïîðòó õîëîäíî. ×åðãà 
â òóàëåò äîâæåëåçíà, ïàðîä³ÿ 
íà äüþò³-ôð³. Íàçàä ëåò³ëè â Áî-
ðèñï³ëü, áî â³ííèöüêèé àåðîïîðò 
íå ðîç÷èñòèâ çë³òíó ñìóãó: íåìàº 
÷èì ïðèáèðàòè. ßê íà çëî, çèìî-
â³ ðå÷³ çàëèøèëè â Ãàâðèø³âö³, 
ðîçðàõîâóâàëè, ùî ïîâåðíåìîñÿ 
ñàìå ñþäè, à íå â Áîðèñï³ëü. Ë³-
òàâ ç äðóæèíîþ ³ ìàëîþ äèòè-
íîþ», — íàïèñàâ ÷îëîâ³ê.

×èòà÷³ ïèñàëè, ùî òðåáà â³ä-
ðåìîíòóâàòè çë³òíó ñìóãó, çá³ëü-
øèòè ê³ëüê³ñòü ðåéñ³â òà ï³äì³÷à-
ëè, ùî àåðîïîðò ç ÷àñ³â «ñîâêà». 
À ÿê³ ïëàíè â àäì³í³ñòðàö³¿ â³-
ííèöüêîãî ëåòîâèùà?

ВИТРАТИ ТА ПРИБУТКИ АЕРО-
ПОРТУ. Ïîíàä 500 ðåéñ³â, 30 òè-
ñÿ÷ ïàñàæèð³â, ðåãóëÿðí³ ðåéñè 
â Ïîëüùó òà ²çðà¿ëü — êîðîòêî 
ïðî çäîáóòêè â³ííèöüêîãî ëåòî-
âèùà çà 2016 ð³ê. Äî òîãî æ, ÿê 
êàçàâ äèðåêòîð àåðîïîðòó ßðîñ-
ëàâ Ìàçóðåöü, ï³äïðèºìñòâî ñòà-
ëî ïðèáóòêîâèì. Õî÷à ãîâîðèòè 
ïðî ³ñíóâàííÿ áåç êîøò³â ç êàçíè 
Â³ííèö³ — ïîêè ùî çàðàíî. Áî 
ñàìå ì³ñüêà ãðîìàäà º âëàñíèêîì 
àåðîïîðòó ç 2013 ðîêó.

— Çíàþ, íå âñ³ì â³ííè÷àíàì 
äî âïîäîáè, ùî ì³ñòî ñþäè âêëà-
äàº êîøòè. Ç îäíîãî áîêó, öå ïðà-
âèëüíî: ï³äâèùèòè ïåíñ³þ, á³ëüøå 
ãðîøåé íà îñâ³òó ÷è ìåäèöèíó — 
êðàùå äëÿ á³ëüøîñò³. Àëå òðåáà 
ðîçóì³òè, ùî Â³ííèöÿ — äóæå 
ïåðñïåêòèâíå ì³ñòî äëÿ àâ³àö³é-
íèõ ïåðåâåçåíü: öåíòð Óêðà¿íè, 
íåäàëåêà â³äñòàíü äî àåðîïîðòó ç 
ì³ñòà, ÷óäîâèé çàë³çíè÷íèé âóçîë. 
Á³ëüøå òóðèñò³â — á³ëüøå ãðîøåé 
â ì³ñüêó êàçíó, — êàæå äèðåêòîð 
àåðîïîðòó Ìàçóðåöü.

À ñê³ëüêè æ âèòðà÷àþòü òà 
îòðèìóþòü ãðîøåé «ïîâ³òðÿí³ 
âîðîòà» Â³ííèö³? Ïðî öå æóð-
íàë³ñòó ç’ÿñóâàòè íå âäàëîñÿ: 
àäì³í³ñòðàö³ÿ àåðîïîðòó ò³ëü-
êè ãîòóº çâ³ò çà 2016 ð³ê. Àëå, 
ñóäÿ÷è ç äàíèõ íà ïîðòàë³ ïó-
áë³÷íèõ çàêóï³âåëü Prozorro, 
çà ìèíóëèé ð³ê íà îáëàäíàííÿ, 
ðåìîíòè òà ³íø³ ïîòðåáè àåðî-
ïîðòó âèòðàòèëè 8,5 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü. À íà ïîðòàë³ ïîøóêî-
âî¿ ñèñòåìè «007» ç’ÿñóâàëè, ùî 
ïîòî÷í³ âèòðàòè êîìóíàëüíîãî 
ï³äïðèºìñòâà çà ìèíóëèé ð³ê 

ВІКНО В ЄВРОПУ. ЯКЕ МАЙБУТНЄ 
У ВІННИЦЬКОГО АЕРОПОРТУ?
Політаємо  У минулому році в нашому 
аеропорту нарешті відкрили регулярне 
сполучення: з Варшавою та Тель-Авівом. 
А які ще рейси з'являться? Та взагалі, 
які зміни відбудуться з міжнародним 
аеропортом «Вінниця»? З'ясувала RIA

ñêëàëè 10,6 ì³ëüéîíà — ò³ëüêè 
íà çàðïëàòó ïðàö³âíèêàì ïðè-
áëèçíî 150–200 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
ùîì³ñÿöÿ, ðàçîì ç ïîäàòêàìè.

КУДИ МОЖНА ПОЛЕТІТИ? Çà ñëî-
âàìè äèðåêòîðà àåðîïîðòó, íà ë³ò-
í³é ïåð³îä áóäå äâà ðåéñè â òèæäåíü 
íà Âàðøàâó òà Òåëü-Àâ³â. Òà, ïðè-
áëèçíî, ÷îòèðè ÷àðòåðíèõ ðåéñè 
â òèæäåíü íà â³äïî÷èíîê ó Òóðå÷-
÷èíó: êóðîðòè Àíòàë³ÿ òà, ìîæëèâî, 
â Äàëàìàí. À âîñåíè — õàñèäñüêà 
÷àðòåðíà ïðîãðàìà íà ïåð³îä ñâÿò-
êóâàííÿ ºâðåéñüêîãî íîâîãî ðîêó. 
À êîëè ç’ÿâëÿòüñÿ ëîóêîñòåðè òà 
ðåã³îíàëüí³ ðåéñè?

— Ëîóêîñòåðè áàæàþòü ì³í³-
ìóì òðè ðåéñè íà òèæäåíü òà 
150 ïàñàæèð³â íà êîæíèé ðåéñ. 

Ïîêè ùî íàâ³òü öüîãî íåìàº: 
êîëè â³ííè÷àíè ðåàëüíî öüîãî 
çàõî÷óòü òà áóäå ãîòîâà íàøà 
³íôðàñòðóêòóðà — îñü òîä³ ðîç-
ïî÷íåìî ä³àëîã ç ëîóêîñòåðà-
ìè. À äëÿ çàïóñêó ðåã³îíàëüíèõ 
ðåéñ³â ìàº áóòè ³íøà äåðæàâíà 
ïîë³òèêà: âíóòð³øí³ ïåðåâåçåí-
íÿ îáêëàäàþòüñÿ ÏÄÂ — 20%. 
À ì³æíàðîäí³ — í³. Òîìó ö³íà 
êâèòêà ç Â³ííèö³, íàïðèêëàä, 
íà Îäåñó áóäå òàêîþ ñàìîþ, ÿê 
³ ö³íà êâèòêà íà Âàðøàâó. Ïîïèò 
íà ðåã³îíàëüí³ ïåðåëüîòè áóäå, 
ÿêùî âàðò³ñòü êâèòê³â ñòàíå 
íà ð³âí³ àâòîáóñíèõ, çàë³çíè÷íèõ 
ïåðåâåçåíü, — â³äïîâ³â Ìàçóðåöü.

ПОКРАЩУЮТЬ КОМФОРТ. Çà 
ìèíóëèé ð³ê ïîêðàùèâñÿ ³ ñåðâ³ñ: 
ïîñòàâèëè íîâ³ ñò³éêè ðåºñòðàö³¿, 
îðãàí³çóâàëè çîíó êîìïëåêòàö³¿ 
áàãàæó, ïðèäáàëè òðàíñïîðòåðè 
äëÿ âèäà÷³ áàãàæó, êîíâåêòîðè 
äëÿ îïàëåííÿ çàë³â. À â 2017 ðîö³ 
õî÷óòü îíîâèòè ïåðåäí³é ôàñàä 
áóä³âë³, â³äêðèòè ðåñòîðàí ÷è 
êàôå òà, éìîâ³ðíî, ïî÷àòè ðå-
ìîíòóâàòè çë³òíó ñìóãó.

— Âîíà â ðîáî÷îìó ñòàí³, àëå ïî-

Здатен
приймати
 Аеробус 320
 Боїнг 737
 Ту-154
 Іл-76
 Ан-75
 Ан-12 

ДОСЯГНЕННЯ ЗА 2016 РІК

Пасажиропотік

30 032
пасажири

580
рейсів 

Регулярні напрямки:
  Варшава (від 934 грн)*
  Тель-Авів (від 2493 грн)**

Чартерні перевезення:
 Анталія
 Шарм-ель-Шейх
 Чорногорія

*запустять знову з 30 квітня, двічі на тиждень: з Вінниці — кожного понеділка та п’ятниці. 
З Варшави — кожного четверга та у неділю.

** виліт «Вінниця-Тель-Авів» щосереди, «Тель-Авів — Вінниця» щочетверга

МІЖНАРОДНИЙ АЕРОПОРТ «ВІННИЦЯ» В ЦИФРАХ:

ВИТРАТИ ...................... 8,5 МЛН ГРН 
снігоочисна техніка .......................4,3 млн грн 

пересувний конвеєр, 
конвеєрна лінія .............................. 1,9 млн грн 

капремонт фасаду ..................... 1,025 млн грн 

тепловентилятори, 
теплові завіси 
та кондиціонери ............................0,6 млн грн 

стійки реєстрації, лави для 
пасажирів в залі очікування ............ 170 тис. грн 

комп’ютерне обладнання 
та система 
відеоспостереження......................156 тис. грн 

наукові роботи з реконструкції аеродрому ....
144 тис. грн 

домонтаж пожежної 
сигналізації ...................................100 тис. грн 

фарба для дорожньої 
розмітки .........................................49 тис. грн 

За даними ProZorro (goo.gl/vMuP47) 

ПОТОЧНІ 
ВИДАТКИ ....................10,6 МЛН
Зарплата 50 співробітникам, щомісяця 
з податками ..............140–200 тис. грн 

Поповнення статутного 
капіталу .............................9 млн грн 

За даними пошукової системи 007 
(goo.gl/IcpoYB) 

ПЛАНОВІ ВИДАТКИ 
НА 2017 РІК:
Виготовлення проекту 
реконструкції злітної смуги: 
довжина 2500 метрів, ширина — 
67 метрів ........................949 тис. грн 
(goo.gl/GFPCCG)

Ймовірна вартість 
реконструкції ....................250 млн грн 

Видатки з міського бюджету на 2017 
рік загалом ................5,016 млн грн

òðåáóº ðåìîíò³â. Çà íàøèìè ðîç-
ðàõóíêàìè — íà öå òðåáà 250 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. Òàêèé ïðîåêò ìîæíà 
ïîð³âíÿòè ç áóä³âíèöòâîì íîâîãî 
àåðîïîðòó. Ó ì³ñòà òà â îáëàñò³ 
òàêèõ ãðîøåé íåìàº. Àëå òî÷íî 
áóäå â 2017 ðîö³ íîâèé ïåðåäí³é 
ôàñàä, — ñêàçàâ äèðåêòîð â³ííèöü-
êîãî àåðîïîðòó ßðîñëàâ Ìàçóðåöü.

Ó çàë³ ä³º äüþò³-ôð³ ï³ä ÷àñ ïå-
ðåëüîò³â. Àëå ³íøèõ ï³äïðèºìö³â 

â àåðîïîðòó ïîêè ùî íåìàº. Àëå, 
ÿê êàçàâ äèðåêòîð ëåòîâèùà, á³ç-
íåñ áàæàº øâèäêó ñàìîîêóïí³ñòü 
òà ñîòí³ êë³ºíò³â ùîäíÿ. Àåðîïîðò 
öüîãî íàäàòè ïîêè ùî íå ìîæå.

— Ëþäè êóïóþòü êâèòêè 
íà àâ³àïåðåëüîòè. Àëå, ÷åñíî êà-
æó÷è, ÷åðã òà 20 ëþäåé íà îäíå 
ì³ñöå — òàêîãî ïîêè ùî íåìàº. 
Õî÷à äóæå õî÷åòüñÿ, — ñêàçàâ 
Ìàçóðåöü.

Ëîóêîñòåðè íàøîìó 
àåðîïîðòó ùå «íå 
ñâ³òÿòü». Âèíà öüîãî — 
íèçüêèé ïîïèò ñåðåä 
â³ííè÷àí òà âèñîê³ 
çàïèòè àâ³àêîìïàí³é



ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

RIA/20minut ïè-
ñàëè ïðî ñìåðòåëü-
í³ ³ãðè, ó ÿê³ í³áèòî 

ãðàþòü â³ííèöüê³ ä³òè (“Ïîñòè ïðî 
ñìåðòåëüíó äèòÿ÷ó ãðó º. À ÷è áóëè 
æåðòâè”, âèïóñê ¹ 7). Ñåðåä íèõ — 
³ ãðà «Ñèí³é êèò». ¯¿ ñåíñ ó òîìó, 
ùî ï³äë³òîê ðåºñòðóºòüñÿ â îäí³é ³ç 
«ãðóï ñìåðò³», ðîçì³ùóþ÷è ó ñåáå 
íà ñòîð³íö³ ïåâíå ïîâ³äîìëåííÿ. 
Äàë³ íà íüîãî âèõîäèòü îäèí ³ç 
êóðàòîð³â, ÿêèé äàº ï³äë³òêó íå-
áåçïå÷í³ çàâäàííÿ. Îñòàíí³é, 50 ð³-
âåíü, ìîæíà ïðîéòè, ò³ëüêè âáèâøè 
ñåáå ³ çàô³ëüìóâàâøè öå íà â³äåî. 
Óæå º æåðòâè ö³º¿ ãðè — ä³òè ç Ìà-
ð³óïîëÿ òà ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà, ÿê 
êàæóòü ó äåïàðòàìåíò³ ê³áåðïîë³ö³¿. 
À 13 ëþòîãî îäíà ³ç ó÷àñíèê³â ãðóïè 
«MAMMAS» ó Ôåéñáóö³ íàïèñàëà 
ïðî ä³â÷èíêó Íàòàëþ (³ì’ÿ çì³íåíå 
ç ö³ëëþ íå íàøêîäèòè ä³â÷èíö³) ç 
â³ííèöüêî¿ øêîëè ¹ 31, ÿêà âæå 
íà 26 ð³âí³ ãðè:

«(…)Ñåãîäíÿ íî÷üþ â îäíîé òà-
êîé ãðóïïå ÿ óâèäåëà êîììåíòà-
ðèé äåâî÷êè, èìÿ êîòîðîé áûëî 
íàïèñàíî íà óêðàèíñêîì(…). Îíà 
ñîñòîèò â ýòèõ ñòðàøíûõ ãðóïïàõ 
è èç åå êîììåíòàðèÿ âèäíî, ÷òî îíà 
íà 26 óðîâíå èç 50. ß çà íå¸ î÷åíü 
áîþñü è íå ïî-äåòñêè ïåðåæèâàþ. » 

ЗАРЕЄСТРУВАЛАСЯ ЧЕРЕЗ ЦІКА-
ВІСТЬ. Æóðíàë³ñòè R²À ðîçøóêàëè 

êîíòàêòè ä³â÷èíè ó ñîöìåðåæàõ. 
Âîíà ìàº äâ³ ñòîð³íêè ÂÊîíòàêò³, 
ï³äïèñàí³ ¿¿ âëàñíèì ³ì’ÿì. Çì³ñò 
äîïèñ³â íà ¿¿ ñòîð³íö³ äîâîë³ æèò-
òºðàä³ñíèé, à îò ïåðøèé äîïèñ 
íà ôåéêîâ³é ñòîð³íö³ — ³ç ãðóïè 
«Ìîðå êèò³â». Ùîïðàâäà, í³ÿêîãî 
ñó¿öèäàëüíîãî ï³äòåêñòó íå íåñå.

Íà ïåðøèé ïîãëÿä, çîâñ³ì 
íå ñõîæå, ùî âëàñíèöÿ öèõ äâîõ 
ñòîð³íîê — äåïðåñèâíèé ï³äë³òîê. 
Ïðîòå ÿêùî â³ðèòè çì³ñòó ñêð³í³â, 
ùî ïðèêð³ïëåí³ äî ïîñòà ó÷àñíè-
ö³ ãðóïè «MAMMAS», Íàòàëÿ âæå 
íà 26 ð³âí³ ñó¿öèäàëüíî¿ ãðè.

Íà ñòîð³íö³ ÂÊîíòàêò³ Íàòàëÿ 
âèêëàëà ó çàãàëüíèé äîñòóï âëàñíèé 
òåëåôîííèé íîìåð. Äîäçâîíèòèñÿ 
äî íå¿ æóðíàë³ñòó âäàëîñÿ ç òðåòüîãî 
ðàçó. Ãîâîðèòè ïîãîäèëàñü.

— Ïðî ãðó ÿ ä³çíàëàñÿ â³ä îä-
íîêëàñíèê³â. Íàñïðàâä³ ÿ íå çáè-
ðàëàñÿ áðàòè ó÷àñòü ó í³é. À çà-
ðåºñòðóâàëàñÿ òàì, òîìó ùî ìåí³ 

ïðîñòî ñòàëî ö³êàâî. ² í³ íà ÿêîìó 
ÿ íå íà 26 ð³âí³, — ðîçïîâ³ëà Íàòàëÿ 
æóðíàë³ñòó.

А ЩО У ШКОЛІ? Çðîçóì³ëî, ùî 
ä³â÷èíêà ìîãëà é çáðåõàòè æóð-
íàë³ñòàì, àäæå îäíèì ³ç çàâäàíü, 
ÿê³ çàçâè÷àé îòðèìóþòü ãðàâö³ 
«Ñèíüîãî êèòà» — òðèìàòè ñâîþ 
ó÷àñòü ó ãð³ ó òàºìíèö³. Òîìó æóð-
íàë³ñò R²À â³äïðàâèëàñÿ äî Îëüãè 
²âàíåöü, äèðåêòîðà øêîëè ¹ 31, 
äå â÷èòüñÿ ä³â÷èíêà.

²ç ïðèâîäó øêîëÿðêè Îëüãà ²âà-
íåöü çàçíà÷èëà, ùî óñÿ íåîáõ³äíà 
ðîáîòà ó öüîìó âèïàäêó áóëà ïðîâå-
äåíà, à ñèòóàö³þ âçÿëè íà êîíòðîëü.

— Ä³â÷èíêà ïîòðàïèëà äî «ãðóïè 
ñìåðò³» ÷åðåç ö³êàâ³ñòü: âïåâíèòèñÿ 
äëÿ ñåáå, ùî öÿ ãðà — íåïðàâèëüíà, 
³ ïåðåêîíàòèñÿ, ùî âîíè äîâåäóòü ¿¿ 
äî òîãî ð³âíÿ, äî ÿêîãî ïëàíóâàëîñÿ 
ó ãð³. Âîíà âæå íå âõîäèòü äî ò³º¿ 
ãðóïè. Äî ðå÷³, êëàñíèé êåð³âíèê 
ä³â÷èíêè íå ïîì³÷àëà, ùîá ó÷åíèöÿ 
áóëà çàñìó÷åíà ÷è â³äëþäüêóâàòà. 
Äèòèíà íå âèÿâëÿëà îçíàê, òèïîâèõ 
äëÿ ó÷àñíèê³â óñ³õ öèõ ãðóï, ³ ïî-
âîäèëà ñåáå äîâîë³ æèòòºðàä³ñíî. 
Òîìó ÿ ñõèëüíà â³ðèòè ¿¿ ñëîâàì ïðî 
òå, ùî âîíà âñòóïèëà òóäè ÷åðåç ö³-
êàâ³ñòü, — ñêàçàëà äèðåêòîð øêîëè.

Ш К О Л Я Р І  П Р О Т И  Г Р И . 
Ï’ÿòíàäöÿòèð³÷íà ²ðà ç³ øêîëè 
¹ 6 ðîçïîâ³ëà, ùî ñåðåä ¿õ îäíî-
ë³òê³â ðîçìîâè ïðî ãðó éäóòü á³ëüøå 
òèæíÿ.

— Í³êîìó ç ìî¿õ îäíîë³òê³â öå 
íå ïîäîáàºòüñÿ, âîíè íå ñòàëè á 
ó íå¿ ãðàòè, — ðîçïîâ³ëà ä³â÷èíêà.
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ІРИНА ЧОРНА, 
КАНДИДАТ 
ПСИХОЛОГІЧНИХ 
НАУК, ДОЦЕНТ 
КАФЕДРИ 
ПРАКТИЧНОЇ 
ПСИХОЛОГІЇ ТНПУ 
ІМ. В. ГНАТЮКА 

—  Якщо підліток скоїв самогуб-
ство, то у цьому винні, у першу 
чергу, батьки, а потім уже різно-
го роду фактори. Дитина потре-
бує батьківської уваги, любові, 

поваги та особистісного визна-
ння. У іншому випадку вона за-
довольняє свою потребу у спіл-
куванні через соціальні мережі. 
Найефективнішими є заходи на 
випередження проблеми. Про-
філактикою суїцидів займають-
ся психологи та педагоги (через 
просвітницькі заходи). Але якщо 
дитина уже потрапила в тенета 
залежності, потрібно негайно 
звернутися до психолога за ква-
ліфікованою допомогою. 

Як витягнути дитину з «груп смерті»?

 Чи достатньо часу в день я про-
воджу з дитиною?
 Чи достатньо часу в день я роз-
мовляю з дитиною на теми, які 
цікавлять її?
 Чи знаю сферу інтересів своєї 
дитини і чи можу бути цікавим 
співрозмовником на ці теми?
 Чи знаю, які здібності у моєї 
дитини і чи створюю сприятливі 

умови для їх розвитку?
  Чи знаю я, що хвилює мою 
дитину?
  Чи навчаю свою дитину, як 
вирішувати життєві проблеми?

Проблеми є, якщо ви дасте біль-
ше двох відповідей «ні». У такому 
випадку однозначно треба звер-
татися до психолога.

Експрес-тест: стосунки між батьками та дітьми 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ

391765

ШКОЛЯРКА ГРАЄ В ГРУ 
САМОГУБЦІВ?
Життя на кону  
Випадки смертоносної 
гри «Синій кит» серед 
підлітків зареєстровані 
в Україні — вже є перші 
жертви. Вінницька 
школярка теж 
намагалася потрапити 
до гри, останнім рівнем 
якої є самогубство. 
Каже, що через цікавість 

У "ВКонтакті" 
школярка 
написала, що 
на 26 рівні гри. 
У телефонній же 
розмові дівчина ці 
слова заперечила
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— Як ви думаєте, для чого 
чоловікові в селі аж два пси 
непростої породи? — запитав 
журналіст у одного з мешкан-
ців села Вовчинці, де сталася 
трагедія.
— Мені самому дивно, — каже 
він, не хоче називати ні прізви-
ща, ні імені. — У мене сторож 
простенький, дворняга. Не жа-
ліюся, службу несе справно, так 
дзявкає, коли треба, аж у вухах 
дзвенить. Одного разу собака 
Радківських накинувся на мого і 
мало не загриз. Володимир, щоб 

врятувати ситуацію, вистрелив 
з гвинтівки. Цей звук на деякий 
час зупинив агресію тер’єра. 
Встигли забрати дворнягу.
Чоловік каже, навіть якби хтось 
бачив, як собаки накинулися 
на жінку, врятувати її було б 
непросто. Від когось чув, що бу-
цімто треба в такий момент ви-
лити відро холодної води. Хто б 
наважився у такий момент на-
близитися до розлючених псів? 
По-друге, чи допомогло б це?
Поховали Галину Шевчук у її 
рідному селі Вовчинці.

Господар вистрелив, щоб втихомирити тер’єра 

АННА ОЛІЙНИК, 
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ 
КОМУНІКАЦІЙ 
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ 

— Кримінальне 
п р о в а д ж е н н я 
відкрито за ст. 115 

«Умисне вбивство» з додатко-
вою поміткою «Нещасний ви-
падок». Не встановлено складу 
злочину щодо прояву злих умис-
лів власника собак, натравлю-
вання їх на людей тощо. Але 
факт неналежного утримання 
тварин доведено: вони не були 
прив’язані, на них не були над-
ягнені намордники. Зафіксова-

ний факт неналежного утриман-
ня тварин не тягне за собою кри-
мінальну відповідальність. Так 
гласить чинне законодавство. 
Власники собак відповідатим-
уть за статтею 154 КУпАП «По-
рушення правил тримання собак 
і котів». А це — штраф від одного 
до трьох неоподаткованих міні-
мумів. Нині сума неоподатко-
ваного мінімуму — 17 гривень.
Собаки наразі зачинені у госпо-
дарській будівлі їхнього власни-
ка. Їх можуть або приспати, або 
використати з користю для охо-
рони. Знаю випадки, коли собак 
передавали на службу в АТО.

«Чотирилапих убивць відберуть у хазяїв» 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Íà ì³ñö³ òðàãåä³¿ 
íàâ³òü íàñòóïíîãî 
äíÿ íà ñí³ãó — ñë³-
äè êðîâ³. ×åðâîí³ 

ïëÿìè âèäíî ó áàãàòüîõ ì³ñöÿõ. 
Ó äåÿêèõ äóæå ãóñò³.

— Îñü äèâ³òüñÿ, ìàìèíå âîëîñ-
ñÿ, — ïëà÷ó÷è, êàæå äîíüêà çà-
ãèáëî¿ Àíÿ Øåâ÷óê ³ ä³ñòàº ïàñìó 
çàëèøåíîãî âîëîññÿ. — Çà ùî íà-
ø³é ìàòóñ³ òàêà æîðñòîêà ñìåðòü? 
Òà ùå é ó òàêèé ñâÿòèé äåíü — 
Ñòð³òåííÿ Ãîñïîäíüîãî? Âîíà æ 
òàê âàæêî âñå æèòòÿ ïðàöþâàëà. 
Ùå ï³ñëÿ ñüîìîãî êëàñó ï³øëà 
äîãëÿäàòè êîð³â íà ôåðìó. ² âñ³ 
¿¿ ðîêè ìèíóëè òàì.

ПЛЯМИ КРОВІ НА СНІГУ. Ó ñóñ³ä-
ñüêîìó áóäèíêó ïðîæèâàº ñ³ì’ÿ 
Ðàäê³âñüêèõ. ×îëîâ³ê Âîëîäèìèð 
ïðàöþº ó ë³ñíèöòâ³, éîãî äðóæè-
íà Âàëåíòèíà — ó øêîë³ òåõïðà-
ö³âíèêîì. Ïîäâ³ð’ÿ ñóñ³ä³â ðîç-
ä³ëåíå íåâèñîêèì øòàõåòíèêîì. 
Íèæ÷å õàòè, äå ïî÷èíàþòüñÿ ¿õí³ 
ãîðîäè, îãîðîæà â³äñóòíÿ. Òóò âè-
äíî ñë³äè ñîáà÷èõ ëàï.

— Îñü âîíè ñþäè é çàá³ãëè 
íà íàøå ïîäâ³ð’ÿ, — ïðîäîâæóº 
ïàí³ Àííà. — ß î ïåðø³é ãîäèí³ 
äíÿ âèõîäèëà ç äîìó, äî ìåíå 
ïî÷àëà á³ãòè îäíà ñîáàêà. Ó íå¿ 
êëè÷êà Ëÿëÿ. Öå ñó÷êà. Âîíà 
íå òàêà àãðåñèâíà, ÿê äðóãèé 
ñîáàêà. Âñòèãëà ñõîâàòèñÿ ó òó-
àëåò³ ³ çâ³äòè êðè÷àëà: «Ëÿëÿ, 
ò³êàé ãåòü!» 

Íà ïîäâ³ð’¿ ó ñóñ³ä³â íåâåëèêà 

ñîáà÷à áóäà. Äëÿ äâîõ òâàðèí? 
Âîëüºðà íå âèäíî. Ñóñ³äè êàæóòü, 
íåìà éîãî â íèõ. Íà ñòóê ó äâåð³ 
í³õòî íå â³ä³çâàâñÿ. «Ãîñïîäàðÿ 
ïîêëàëè ó ë³êàðíþ, à éîãî äðó-
æèíà âäîìà, — ïîÿñíþþòü ³íø³ 
ñóñ³äè Ðàäê³âñüêèõ. — Äî íèõ 
ùå é äî÷êà ç Êèºâà ïðè¿õàëà, öå 
âîíà ëþáèòü â³äïóñêàòè ñîáàê ç 
ïðèâ’ÿç³, êîëè ãîñòþº ó áàòüê³â. 
Òà é õàçÿ¿í òàê ñàìî ðîáèòü, 
àëå â³í õî÷à á íå çàëèøàº ¿õ áåç 
íàãëÿäó. ¯õí³é ñèí, êîëè ïðè-
¿æäæàº, òàêîæ âèãóëþº ñîáàê».

Ç äèìàðÿ áóäèíêó òÿãíåòüñÿ 
äèì. Îäíàê íà ïðîõàííÿ â³ä÷è-
íèòè í³õòî òàê ³ íå â³äãóêíóâñÿ.

«ПРИЗНАЙТЕСЯ, ЦЕ БУЛИ ВАШІ 
ПСИ?» — Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ñîáàêà 
ïîá³ãëà íà ñâîº ïîäâ³ð’ÿ, ÿ âè-
éøëà ç âáèðàëüí³ ³ ï³øëà äî ñå-
ñòðè, Îëüãà ïðîæèâàº çîâñ³ì 
íåäàëåêî â³ä íàñ, — ïðîäîâæóº 
ðîçìîâó Àííà Øåâ÷óê. — Ïðî-
áóëà òàì íå á³ëüøå ÿê ï³âãîäèíè. 
Ïîâåðíóëàñÿ, à ìàìè âäîìà 
íåìà. Ò³ëüêè äâîº ìî¿õ ä³òîê, 
ÿêèì 5 ³ 10 ðîê³â. Êàæóòü, ìàìî, 
ìè òàê ïåðåëÿêàëèñÿ, ñîáàêè 
íå ïðèâ’ÿçàí³ á³ãàëè ïî ïîäâ³ð’þ 
ó ñóñ³ä³â, äóìàëè, çàðàç ïðèá³-
æàòü äî íàñ, ïî÷íóòü êóñàòè. 

БІЙЦІВСЬКІ СОБАКИ ЗАГРИЗЛИ ЖІНКУ. 
ХАЗЯЇВ ТВАРИН ЧЕКАЄ… ШТРАФ 
Біда  Жорстокою смертю померла 
72-річна Галина Шевчук з Козятинського 
району. Біля власного будинку її загризли 
сусідські собаки бійцівської породи. Утім, 
їхні власники не понесуть кримінальної 
відповідальності. Чому?

Êîëè âîíè ïðî öå ãîâîðèëè, àæ 
òðåìò³ëè â³ä ñòðàõó. Ä³òè áîÿëèñÿ 
âèéòè ç õàòè.

Êîëè ìàìà çàïèòàëà, äå áàáóñÿ, 
ñêàçàëè, ùî ï³øëà â õë³â ïî äðî-
âà. ß âèéøëà ñë³äîì äîïîìîãòè, 
áî ó ìàìè õâîðå ñåðöå. Á³ëÿ õë³âà 
ïîáà÷èëà ¿¿ âàëÿíîê ³ õóñòêó. Í³ÿê 
íå ìîãëà çðîçóì³òè, ùî ñòàëîñÿ. 
Çàãëÿíóëà çà õàòó, à òàì!..

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, ¿¿ 
ñòàðåíüêà ìàìà ëåæàëà íà çåìë³, 
âñÿ â êðîâ³ ç ðîçòð³ïàíèì âî-
ëîññÿì. Æ³íêà êàæå, ïîïåðâàõ 
íàâ³òü äóìêè íå ïðèïóñêàëà, 
ùî ìàìà âæå ìåðòâà. Ïî÷àëà 
êðè÷àòè: «Ìàìî! Ìàìî÷êî!» 
Àëå òà íå ìîãëà â³äãóêíóòèñÿ, 
áî âæå áóëà ìåðòâà. Ï³çí³øå ¿é 
ïîÿñíÿòü ó ïîë³ö³¿, ùî îäèí ç 
óêóñ³â ïðèéøîâñÿ ó ñîííó àð-
òåð³þ íà øè¿.

— ß çíîâ ïîá³ãëà äî ñåñòðè, — 
ãîâîðèòü ïàí³ Àííà. — Á³ãëà 
ïî äîðîç³ é ãîëîñèëà. À êîëè 
ìè âåðòàëèñÿ íàçàä, íàçóñòð³÷ 
âèéøëà ñóñ³äêà. Âîíà íàì ñêà-
çàëà: «Öå íå ìî¿ ñîáàêè, ìè òóò 
í³ â ÷îìó íå âèíí³». Çâ³äêè âîíè 
çíàëè? Çíà÷èòü, áà÷èëè ïîêóñàíó 
æ³íêó. À âæå óâå÷åð³, êîëè âîíè 
ïðèéøëè, ïðèíåñëè ãîð³ëêó, ùîá 
íà ïîìèíêè áóëî ùî íà ñò³ë ïî-
ñòàâèòè, ÿê³ñü òàì ãðîø³, ìè íà-
â³òü íå äèâèëèñÿ, ñê³ëüêè, áî êà-
òåãîðè÷íî â³äìîâèëèñÿ áðàòè â³ä 
íèõ áóäü-ÿêó äîïîìîãó. Ñêàçàëè, 
çàáåð³òü íàçàä ç ñîáîþ âñå, ùî 
ïðèíåñëè. Íàñ ó ìàìè ÷åòâåðî. 

— Íà ìàì³ æèâîãî 
ì³ñöÿ íå çàëèøèëîñÿ, 
íîãè — ì'ÿñî, ðóêè — 
ì'ÿñî, íà øè¿ àðòåð³ÿ 
ïåðåêóøåíà, — êàæå 
äî÷êà çàãèáëî¿ Àííà

Ñïðàâèìîñÿ áåç ¿õí³õ ïîäà÷îê.
×îëîâ³ê Îëüãè òîä³ çàïèòàâ 

ó ñóñ³äêè Âàëåíòèíè: «Ïðèçíà-
éòåñÿ, öå âàø³ ñîáàêè çàãðèçëè», 
âîíà â³äïîâ³ëà: «Òàê».

СУДИТИСЯ З НИМИ МИ НЕ БУ-
ДЕМО, БОГ ЇМ СУДДЯ. — Ìåí³ 
í³÷îãî â³ä íèõ íå òðåáà, í³÷îãî 
â íèõ íå áóäåìî ïðîñèòè, — ãîâî-
ðèòü ñåñòðà Àííè Îëüãà Ïàë³é. — 
ßêáè öå ùîñü äàëî. Í³ÿêèé ñóä 
íàì íå ïîâåðíå ìàìó. Òî íàùî 
÷àñ âèòðà÷àòè ìàðíî.

Ñåñòðè ðîçïîâ³äàþòü, ùî ¿õí³ 
ñóñ³äè òåæ òðàãåä³þ ïåðåæèëè. 
Ó íèõ ñèí ñëóæèâ ñâÿùåíèêîì. 
Ðÿòóâàâ ïîòîïåëüíèêà íà ñòàâó. 
Íå âðÿòóâàâ. Îáèäâà âòîïèëèñÿ. 
«Ðàäê³âñüêà íå ïðîñòèëà ìàòåð³ 

çàãèáëîãî ñìåðòü ñâîãî ñèíà, — 
ðîçïîâ³äàþòü îäíîñåëüö³. — Òà 
ïðîñèëà ïðîáà÷åííÿ. Âàëåíòèíà 
ñêàçàëà: «Í³, íåõàé Áîã ïðîñòèòü. 
Òåïåð ìîæå òå ñàìî ïî÷óòè ó â³ä-
ïîâ³äü â³ä ä³òåé ïîê³éíî¿ Ãàëèíè 
Øåâ÷óê».

Íåçàäîâãî äî òðàãåä³¿ áàáóñÿ 
Ãàëèíà äóæå ïåðåéíÿëàñÿ îäíèì 
³ç ñþæåò³â íîâèí. Äî÷êà Àííà 
ðîçïîâ³äàº, ùî ìàìà í³ÿê íå ìî-
ãëà çàñíóòè ï³ñëÿ òîãî, êîëè ïî-
áà÷èëà ïî òåëåâ³çîðó, ÿê ñîáàêà 
çàãðèç ÷îëîâ³êà.

— Ìàìà äîâãî ï³ñëÿ òîãî á³ä-
êàëàñÿ, ìîâëÿâ, ÿêà íàãëà ñìåðòü 
âèïàëà ëþäèí³, — êàæå Àííà 
Øåâ÷óê. — Âñå á³äêàëàñÿ, ÿêèõ 
ìóê çàçíàâ â³í! Íåâäîâç³ ï³ñëÿ 
òîãî òå ñàìî ïîâòîðèëîñÿ ç íåþ.

Рідні дочки загиблої на місці, де собаки загризли їхню матір.  Під ногами сніг з кров'ю...
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— Прокуратура завершила три-
вале розслідування, в якому під-
озрюваними є троє працівників 
поліції, — каже начальник управ-
ління прокуратури області Ярослав 
Карлащук. — Кожному з них ого-
лошено повідомлення про підозру 
за трьома статтями Кримінального 
кодексу — ч. 2 ст. 365 (Перевищен-
ня влади, що супроводжувалося 

насильством), ч. 2 ст. 127 (Кату-
вання, вчинене за попередньою 
змовою групою осіб) та ч. 1 ст. 146 
(Незаконне позбавлення волі або 
викрадення людини).
За словами співрозмовника, 
прокуратура вимагає обрання 
підозрюваним запобіжного за-
ходу — тримання під вартою.
— У якому званні підозрювані?

— Усі троє — офіцери поліції, про-
йшли атестацію, — каже Ярослав 
Карлащук.
— Факт кримінального правопо-
рушення мав місце ще у 2015 році. 
Чому так довго тривало розслі-
дування?
— Треба було довести перебуван-
ня підозрюваних на місці злочи-
ну, — пояснив пан Карлащук.

Вимагають взяти під варту 

АННА ОЛІЙНИК, 
КЕРІВНИК ВІДДІЛУ 
КОМУНІКАЦІЙ 
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ 

— Службове роз-
слідування було 
призначене ще 

в червні 2015 року за заявою 
потерпілого щодо вчинення не-
правомірних дій працівниками 
міліції. Щоб об’єктивно вста-
новити факти, потрібне було 

розслідування, а це прерогати-
ва прокуратури, тому ми при-
зупинили свої дії до прийняття 
рішення по кримінальному про-
вадженню.
Увесь цей час працівники мілі-
ції, а потім поліції, перебували 
у статусі свідків, повідомлення 
про підозру їм не оголошували. 
Згідно із законом «Про поліцію», 
звільнити працівника можна 
лише після набрання чинності 

рішення суду про притягнення 
до кримінальної відповідаль-
ності за вчинення ним проти-
правних дій.
Хто ці поліцейські? Один опе-
ративний працівник, другий — 
служить в ізоляторі тимчасового 
тримання, третій — дільничний. 
Після оголошення повідомлення 
про підозру начальник обласного 
управління поліції відсторонив їх 
від виконання обов’язків.

«Відсторонили від виконання обов’язків» 

ÊÐÈÌ²ÍÀË

391853

ВІКТОР СКРИПНИК, 
(067)1079091 

Ùîá âèáèòè ç³-
çíàííÿ ç íà÷àëüíèêà 
îõîðîíè òîâàðèñòâà 

«Óëÿí³âñüêå» Âàäèìà Ñÿäèºâà, ïî-
ë³öåéñüê³ âäàëèñÿ äî êàòóâàííÿ. 
Ó òàêèé ñïîñ³á âèìàãàëè, ùîá ç³-
çíàâñÿ ó êðàä³æö³ ãåðá³öèä³â. Áóëî 
öå ùå ó 2015 ðîö³… Àëå ñïðàâó çà-
òÿãíóëè. ßê âèáèâàëè ïîêàçàííÿ, 
ðîçïîâ³äàº ïîñòðàæäàëèé.

— Ñàì ôàêò òàê çâàíî¿ êðàä³æêè 
ó ìåíå îäðàçó âèêëèêàâ ï³äîçðó, — 
êàæå ïîñòðàæäàëèé. — Óÿâ³òü, ùî 
âðàíö³, êîëè ÿ ïðèéøîâ íà ðîáîòó, 
ñêëàä óæå áóâ â³ä÷èíåíèé, çàâ³äó-
âà÷ âèäàâàâ õ³ì³êàòè ìåõàí³çàòîðàì 
äëÿ âíåñåííÿ ¿õ ó ́ ðóíò. Ïðîòÿãîì 
óñüîãî äíÿ í³õòî í³÷îãî íå ãîâîðèâ 
ïðî êðàä³æêó, à ï³ä ê³íåöü ðîáîòè 
ðàïòîì çàÿâèëè, ùî çíèêëè ãåð-

á³öèäè íà ñóìó 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Êåð³âíèê ãîñïîäàðñòâà îäðàçó 

âèêëèêàâ ïîë³ö³þ. Ïðè¿õàëè òðîº. 
Âçÿëè â³äáèòêè ïàëüö³â.Çà éîãî 
ñëîâàìè, ñêàçàëè, ùîá ñ³äàâ ó ìà-
øèíó. Íà çàïèòàííÿ, êóäè ìàþòü 
¿õàòè, â³äïîâ³ëè, ùî ó êîíòîðó. 
Íàñïðàâä³ ïðèâåçëè… ó ïîñàäêó.

— Ñïåðøó øòîâõàëè ó ãðóäè, 
ïîò³ì âäàðèëè ó âóõî, àæ ãîëîâà 
ï³øëà îáåðòîì. Ïîò³ì ïîòÿãíóëè 
ìåíå ó ïîñàäêó. Ïåðåä öèì âçÿëè ç 
ìàøèíè áóêñèðóâàëüíèé òðîñ. Çó-
ïèíèëèñÿ á³ëÿ ñòàðî¿ ÷åðåøí³. Ùå 
ðàç âäàðèëè â ãðóäè òàê, ùî ÿ âïàâ. 
Çðîáèëè ç òðîñà ïåòëþ, çà÷åïèëè 
çà íîãè ³ ïî÷åïèëè íà ã³ëëÿêó äîíè-
çó ãîëîâîþ. Çíîâó âäàðèëè ó âóõî 
³ ñêàçàëè, ùîá ïîäóìàâ. Ñàì³ òèì 
÷àñîì ï³øëè äî ìàøèíè. Òàê ðîáè-
ëè òðè ðàçè. Çà êîæíèì çàëèøàëè 
âèñ³òè íå ìåíøå ÿê íà ï³âãîäèíè, 
àæ ïîêè ÿ íå âòðàòèâ ñâ³äîì³ñòü.

— Ï³ñëÿ òðåòüîãî ðàçó ìåíå çíÿ-
ëè ç äåðåâà, ùå ðàç ïðèïå÷àòàëè 
ñâî¿ìè êóëà÷èùàìè, ñ³ëè â ìàøèíó 
³ ïî¿õàëè, — ðîçïîâ³â Âàäèì.

×îëîâ³êà çàáðàëè îäíîñåëüö³, ÿê³ 
ïðè¿õàëè çà íèì ï³ñëÿ äçâ³íêà. Â³í 
áóâ ó êðîâ³. Ïîãàíî ÷óâ íà îäíå 
âóõî. Ï³çí³øå ë³êàð³ âñòàíîâëÿòü 
ïîøêîäæåííÿ áàðàáàííî¿ ïåðå-
òèíêè.  

Íàñòóïíîãî äíÿ â³í íàïèñàâ çà-
ÿâó ó ïðîêóðàòóðó.

— ß ò³ëüêè âèéøîâ çà ïîð³ã 
Òóëü÷èíñüêî¿ ïðîêóðàòóðè, ÿê ïî-
÷óâ äçâ³íîê íà ìîá³ëüíèé, — êàæå 
ïîñòðàæäàëèé. — Íåçíàéîìèé ÷î-
ëîâ³ê íàñòèðëèâî ðàäèâ íå ðîáè-
òè äóðíèöü, ïîâåðíóòèñÿ ³ çàáðàòè 
çàÿâó. Íàòÿêàâ íà òå, ùî ³íàêøå 
ìîæå áóòè ùå ã³ðøå, í³æ áóëî. Àëå 
ÿ âèð³øèâ ³òè äî ê³íöÿ.

×èì çàê³í÷èòüñÿ ñïðàâà, RIA ïî-
â³äîìèòü ÷èòà÷àì ï³ñëÿ ñóäó.

ТРОЄ ПОЛІЦЕЙСЬКИХ 
КАТУВАЛИ ЧОЛОВІКА
Про перевертнів  
Вадима Сядиєва вивезли 
в посадку, почепили 
головою вниз і залишили 
висіти. І це ще не вся 
екзекуція, яку влаштували 
поліцейські з Тульчина 
29-річному чоловікові. 
Чого добивалися, 
постраждалий повідомив 
у прокуратуру, яка 
передала матеріали до суду

Постраждалий Постраждалий 
від катувань від катувань 

Вадим Сядиєв. Вадим Сядиєв. 
- Вони мене - Вони мене 

підвішали на підвішали на 
черешні, били і черешні, били і 

запихували гілля запихували гілля 
дерев у вуха і нісдерев у вуха і ніс
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Одного разу Надія Михайлівна 
почула по радіо, що поране-
ним бійцям потрібна кров. Зі-
бралася і поїхала на Пирогова 
на станцію переливання крові. 
Каже, у неї друга група з рід-
кісним негативним резусом. 
Стала з усіма в чергу. А коли 
зайшла в кабінет, запитали, 
чому прийшла. Пояснила. Їй 
відповіли, що беруть кров 
у людей не старших 69-річ-
ного віку.
— І на Майдані я постійно була, — 
говорить пані Надія. — Запитайте 

у волонтерів, вони підтвердять. 
Навіть ковдри повиносила з 
дому, посуд, одяг, закрутки. 
У неділю, 19-го лютого, знов 
ходила на плакати за Героями 
Небесної Сотні.
Я майже 40 років відпрацювала 
на «Володарці», а до того у Ки-
єві на будовах трудилася, а те-
пер у мене забирають зароблене 
важкою працею.
Найбільше, що хотіла б почути 
від чиновників стара жінка, чи 
справді її порушення завдало 
місту такої великої шкоди?

Прийшла здавати кров, бо племінник і родич в АТО 
ОЛЕКСАНДР 
БІЛОШКУРСЬКИЙ, 
ЮРИСТ 

— У цій ситуації оче-
видна підміна статті 
КУпАП. Пані Па-
ненко звинувачу-

ють у порушенні торгівлі у невста-
новлених місцях. Таке порушення 
регламентується статтею 160 КУ-
пАП. За цією статтею передбаче-
но накладення штрафу від одного 
до семи неоподаткованих мініму-
мів доходів громадян з конфіскаці-
єю предметів торгівлі або без такої. 

У грошовому виразі це від семи 
до 119 грн. Насправді її оштрафу-
вали за статтею 152 КУпАП «Пору-
шення державних стандартів, норм 
і правил у сфері благоустрою насе-
лених пунктів, правил благоустрою 
територій населених пунктів». А тут 
штрафні санкції значно більші — від 
20-ти до 80-ти неоподаткованих 
мінімумів доходів громадян, тобто 
від 340 до 1360 грн.
Щоб зрозуміти, чому відбулася 
підміна статті КУпАП, варто звер-
нути увагу на такий факт: муні-
ципальна поліція не має права 

складати протоколи про адмін-
порушення за ст. «Торгівля з рук 
у невстановлених місцях». Таке 
право надано законом органам 
Нацполіції. Тому муніципальна 
поліція знайшла вихід із ситуації — 
притягнули до відповідальності 
за порушення правил благоустрою.
Підміна статей заборонена чин-
ним законодавством. Ті, хто це 
зробив, допустили факт кримі-
нального порушення. Тому пані 
Паненко необхідно звернутися 
у прокуратуру із скаргою на муні-
ципальну поліцію і адмінкомісію.

«Покарали за те, чого не вчиняла»

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Ìèíóëîãî òèæ-
íÿ Íàä³¿ Ïàíåíêî, 
ÿêà ìàº äðóãó ãðóïó 

³íâàë³äíîñò³, ïðèíåñëè ïåíñ³þ 
çà ëþòèé. Çíîâó íå äîïëàòèëè 
300 ãðèâåíü. Óæå äåñÿòü ì³ñÿö³â ç 
íå¿ óòðèìóþòü ¿¿ êðåâí³. Ñïî÷àò-
êó âèðàõîâóâàëè ïî 274 ãðèâí³. 
Òðè îñòàíí³ — ïî 300 ãðèâåíü. 
Òðåìòÿ÷èìè ðóêàìè ñòàðåíüêà 
ïîêàçóº äîâ³äêó, ùîá ï³äòâåð-
äèòè ñêàçàíå. Ó ãðàô³ «Ïðèçíà-
÷åíà ïåíñ³ÿ» çíà÷èòüñÿ öèôðà 
1382 ãðèâí³. À â ãðàô³ «Ôàêòè÷íî 
âèïëà÷åíà» — 1082 ãðèâí³. Ç íå¿ 
óòðèìàëè óæå òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü.

Àäì³íêîì³ñ³ÿ ïðè ì³ñüêðàä³, 
ÿêó î÷îëþº Ìàêñèì Êèðèëåíêî, 
ïîêàðàëà áàáóñþ ïî ìàêñèìóìó. 
Ùå á³ëüøå çäèâóâàííÿ âèêëèêàº 
ñòàòòÿ, ÿêîþ êåðóâàëàñÿ êîì³ñ³ÿ. 
Ïàí³ Ïàíåíêî ñïëà÷óº øòðàô çà… 
«Ïîðóøåííÿ äåðæàâíèõ ñòàíäàð-
ò³â, íîðì ³ ïðàâèë ó ñôåð³ áëàãîó-
ñòðîþ íàñåëåíèõ ïóíêò³â, ïðàâèë 
áëàãîóñòðîþ òåðèòîð³é íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â» (ñò. 152 Êîäåêñó Óêðà¿-
íè ïðî àäì³ïîðóøåííÿ (ÊÓïÀÏ). 
À ÷îìó íå çà ñòàòòåþ 160 — «Òîð-
ã³âëÿ ç ðóê ó íåâñòàíîâëåíèõ 
ì³ñöÿõ»? Ñèòóàö³þ ç’ÿñîâóâàâ 
æóðíàë³ñò RIA.

ЯКБИ СПЛАТИЛА ВСЮ СУМУ, 
ЗА ЩО Б ЖИЛА?

— ßêáè âîíà ñïëàòèëà øòðàô, 
çà ùî á ìàëà æèòè? — çàïèòàâ 
æóðíàë³ñò RIA ãîëîâó àäì³íêî-
ì³ñ³¿ Ìàêñèìà Êèðèëåíêà.

— ß íå ìîæó ïîÿñíèòè, õòî 
çà ùî ìàº æèòè. Êîì³ñ³ÿ ä³ÿëà 

â ðàìêàõ ÷èííîãî çàêîíîäàâñòâà.
— Íà ï³äñòàâ³ ÷îãî ïåíñ³éíèé 

ôîíä óòðèìóº ç ïåíñ³¿ ñóìó øòðà-
ôó, âñòàíîâëåíîãî êîì³ñ³ºþ?

— Íà öå ïèòàííÿ íå ìîæó â³ä-
ïîâ³ñòè, ìè ïåðåäàëè ìàòåð³àëè 
ó âèêîíàâ÷ó ñëóæáó. Äàë³ âîíà 
çàéìàºòüñÿ ñòÿãíåííÿì øòðàôó.

— ×îìó àäì³íêîì³ñ³ÿ îäðàçó 
âñòàíîâèëà ìàêñèìàëüíó ñóìó 
øòðàôó — 1360 ãðèâåíü, à íå ïî-
÷àëà ç ì³í³ìàëüíî¿ — 340 ãðè-
âåíü? — íàìàãàþñÿ âäðóãå ï³ä 
÷àñ ðîçìîâè ç’ÿñóâàòè ó ãîëîâè 
êîì³ñ³¿ Ìàêñèìà Êèðèëåíêà.

— Êîì³ñ³ÿ êåðóâàëàñÿ ÷èííèì 
çàêîíîäàâñòâîì, — ãîâîðèòü â³í 
ó â³äïîâ³äü.

— Íàçâ³òü ñóìè ì³í³ìàëüíîãî 
³ ìàêñèìàëüíîãî øòðàôó çà ñò. 
152 ÊÓïÀÏ.

— 340 ³ 1360 ãðèâåíü, — ãîâî-
ðèòü ïàí Êèðèëåíêî.

Çà éîãî ñëîâàìè, íà ñïëàòó 
øòðàôó â³äâîäèòüñÿ 15 äí³â. 
ßêùî çà öåé ÷àñ íå ñïëà÷åíî, ÷è 
íå îñêàðæåíî, ñóìà øòðàôó ïî-
äâîþºòüñÿ. Ïîñòàíîâó ïðî éîãî 
ñòÿãíåííÿ ïåðåäàþòü äî äåðæàâ-
íî¿ âèêîíàâ÷î¿ ñëóæáè.

Ãîëîâà êîì³ñ³¿ òàê ³ íå ïîÿñíèâ, 
÷îìó îøòðàôóâàëè ïåíñ³îíåð-
êó çà ïîðóøåííÿ áëàãîóñòðîþ, 
à íå òîðã³âë³ ó íåâñòàíîâëåíèõ 
ì³ñöÿõ.

Ñëîâîì, áåç ð³øåííÿ ñóäó òà 
ùå é çà ï³äì³íåíîþ ñòàòòåþ ç³ 
ñòàðî¿ æ³íêè ñòÿãóþòü êîøòè ç 
¿¿ ïåíñ³¿.

ЗА ВСЕ ЖИТТЯ СТІЛЬКИ СЛІЗ 
НЕ ВИПЛАКАЛА, ЯК З ЦИМИ 
ЯБЛУКАМИ. ¯¿ «á³çíåñ» ïî÷è-
íàâñÿ ³ç ñë³ç ³ ïðîäîâæóºòüñÿ 

НА 11 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ ЧИНУШІ 
ОШТРАФУВАЛИ БАБУСЮ-ІНВАЛІДА 
Все по закону? Сплатити 10800 гривень 
штрафу має 75-річна Надія Паненко, бо 
продавала яблука біля свого будинку. 
Так вирішила адмінкомісія при міськраді. 
А в неї пенсія — 1382 гривні. Чому штраф 
стягують за… порушення благоустрою?

ó ñëüîçàõ. Ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî â³çèòó 
äî àïòåêè, íà ë³êè ¿é íå âèñòà÷è-
ëî ãðîøåé. Âçÿëà ñò³ëüêè, ÿê ðà-
í³øå êóïóâàëè, à ¿é êàæóòü: «Ïî-
äîðîæ÷àëè ë³êè, ïëàò³òü á³ëüøå». 
Á³ëüøå ç ñîáîþ íå áóëî, ï³øëà 
â ñëüîçàõ äîäîìó. Ó äâîð³ çóñòð³ëà 
ñóñ³äêó. Òà çàïèòàëà, ÷îìó ïëà÷å. 
Ïàí³ Íàä³ÿ ðîçïîâ³ëà.

— Ñëüîçàìè òóò íå äîïîìî-
æåø, — â³äïîâ³ëà ñóñ³äêà. — Éäè 
ó ï³äâàë, íàáèðàé ÿáëóê, ñ³äàé 
á³ëÿ íàñ ³ áóäå ÿêàñü êîï³éêà 
íà ë³êè.

Òàê âîíà é çðîáèëà. Íà âóëèö³ 
Ãåíåðàëà Àðàáåÿ ìàº íåâåëèêó 
äà÷íó ä³ëÿíêó. Òàì ðîñòóòü ê³ëüêà 
ÿáëóíü.

— Ó ìåíå ñèë íåìà, ùîá ¿õàòè 

íà áàçàð ³ òàì ñòîÿòè, — ïîÿñ-
íþº Íàä³ÿ Ïàíåíêî. — Ïðîäà-
âàëà íå íà òðîòóàð³, à çà âîð³òü-
ìè, ó äâîð³. ² ñê³ëüêè â íå¿ òèõ 
ÿáëóê…

Ïðî òå, ùî ç íå¿ óòðèìóþòü 
ïåíñ³éí³ ãðîø³, ä³çíàëàñÿ, êîëè 
ëèñòîíîøà ïðèíåñëà ìåíøó 
ñóìó, í³æ çàâæäè. Ï³øëà ó ïåí-
ñ³éíèé ôîíä, à òàì ïîÿñíèëè, 
ùî ìàþòü äîêóìåíò íà ïðèìóñî-
âå ñòÿãíåííÿ ãðîøåé. Äîâãî îá-
áèâàëà ïîðîãè ð³çíèõ ³íñòàíö³é, 
ïîêè ä³çíàëàñÿ ïðè÷èíó.

— Äîáèëàñÿ äî çàñòóïíèêà 
Ìîðãóíîâà íà ïð³çâèùå Òèì-
îùóê, — ïðîäîâæóº Íàä³ÿ Ïàíåí-
êî. — Ïîÿñíþþ, à â³í êàæå, ùî 
ìåíå ïîêàðàëè çàêîííî. ß òîä³ 

ñïåðåñåðäÿ ãîâîðþ: «Çà ùî æ ìî¿ 
òàì â ÀÒÎ ñòðàæäàþòü, ÿêùî íàä³ 
ìíîþ íà ñòàð³ñòü òóò çáèòêóþòü-
ñÿ?» À â³í çàïèòóº, õòî öå â ìåíå 
â ÀÒÎ. Êàæó, ïëåì³ííèê, ñèí 
ð³äíîãî áðàòà, áðàò ïîìåð, à éîãî 
ñèí óæå äâà ðàçè áóâ íà Äîíáàñ³. 
² çÿòü áðàòà òàêîæ âîþâàâ. Äÿêó-
âàòè äîë³, æèâèìè ïîâåðíóëèñÿ.

Çà ñëîâàìè áàáóñ³, Ñåðã³é Òèì-
îùóê îäðàçó êóäèñü çàòåëåôîíó-
âàâ ³ ï³ñëÿ öüîãî îäíó ïîñòàíîâó 
êîì³ñ³ÿ ñêàñóâàëà. Àëå çàãàëîì ¿õ 
áóëî ÷îòèðè, òàê ïîÿñíþº áàáóñÿ, 
â àäì³íêîì³ñ³¿ ñòâåðäæóþòü, ùî 
ìóí³öèïàëüíà ïîë³ö³ÿ ïîäàâàëà 
ï’ÿòü ïîñòàíîâ. Ïî êîæí³é êî-
ì³ñ³ÿ îøòðàôóâàëà ïåíñ³îíåðêó 
íà ìàêñèìàëüíó ñóìó.

Представник муніципальної Представник муніципальної 
поліції попреджає Надію поліції попреджає Надію 
Паненко (праворуч). Через Паненко (праворуч). Через 
деякий час вона дізнається, що деякий час вона дізнається, що 
на неї було виписано аж чотири на неї було виписано аж чотири 
постанови за незаконну торгівлю постанови за незаконну торгівлю 
яблукамияблуками
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЮЛІЯ ВОТЧЕР, ВОЛОНТЕР
Голос країни… Потап з перших нот не впізнав «Ой у 
вишневому саду» — народну пісню. Хай тобі грець! 
Йди вже з Богом з програми.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ІТ-АКАДЕМІЇ

Í³ äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ùî 
íà ñüîãîäí³øí³é äåíü ñôåðà ³í-
ôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é — íàé-
ïåðñïåêòèâí³øà ñôåðà íà ðèíêó 
ïðàö³. Ìè æèâåìî â åïîõó, êîëè 
ÃÎËÎÂÍÈÌ ÄÂÈÃÓÍÎÌ 
ÐÎÇÂÈÒÊÓ ÑÂ²ÒÎÂÎ¯ ÅÊÎ-
ÍÎÌ²ÊÈ ª — IT.

Ãåðî¿ ³íôîðìàö³éíî¿ åïîõè — 
öå ñïåö³àë³ñòè ç ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é. Âîíè çíàõîäÿòüñÿ 
íà ïåðåäîâ³é çì³í, âîíè ïðèäó-
ìàëè òà ïðîäîâæóþòü ðîçâèâàòè 
Windows, iOS, Android, à òàêîæ 
ì³ëüéîíè äîäàòê³â äî íèõ, âîíè 
ñòâîðþþòü ñîö³àëüí³ ìåðåæ³, 
ñàéòè òà áàçè äàíèõ. Òàêèõ 
ñïåö³àë³ñò³â ²Ò ðèíêó íå âè-
ñòà÷àº! ²Ò-êîìïàí³¿ ñòâîðþþòü 
íàéêðàù³ óìîâè äëÿ ñâî¿õ ñïå-
ö³àë³ñò³â. Ó ñåðåäíüîìó â Óêðà-
¿í³ ñïåö³àë³ñòè ç ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é ñüîãîäí³ îòðèìóþòü 
3–5 òèñ. äîëàð³â ó ì³ñÿöü.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ ãîòóº 
ñïðàâæí³õ ñïåö³àë³ñò³â, òà ç êîæ-
íèì âèïóñêîì ìè ïîïîâíþºìî 
²Ò-ðèíîê íîâèìè ïðàö³âíèêà-
ìè. Íàâ÷àëüíà ïðîãðàìà çì³íþ-
ºòüñÿ â³äïîâ³äíî äî íàéíîâ³øèõ 
òåõíîëîã³é, âèêëàäà÷³ — ïðàê-
òèêè, ÿê³ ïåðåäàþòü ñòóäåíòàì 
íå ëèøå â³äì³ííó ïðàêòèêó òà 
çíàííÿ, à é ñâ³é äîñâ³ä ðîáîòè 
â ²Ò-êîìïàí³ÿõ.

ßêùî òè ãîòîâèé äîñÿãàòè 
ñâî¿õ ìð³é, æèòè íà ïîâíó, 
çàáåçïå÷èòè ìàéáóòíº ñîá³ òà 
áëèçüêèì, ìàòè ä³éñíî ñâîáîäó 
âèáîðó, ³íòåíñèâíî íàâ÷àòèñü òà 
ï³äêîðþâàòè íîâ³ âåðøèíè, ìè 
çàïðîøóºìî òåáå âçÿòè ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³, ìè â³ðèìî, ùî òâîº 
áàæàííÿ — öå âåëèêà ñèëà, ÷èì 
âîíî á³ëüøå, òèì á³ëüøå øàíñ³â!

Ôîíä RIA òà Â³ííèöüêà ²Ò-
Àêàäåì³ÿ îãîëîøóþòü êîí-
êóðñ íà îòðèìàííÿ ñòèïåíä³¿ 
íà íàâ÷àííÿ ó Â³ííèöüê³é ²Ò-
Àêàäåì³¿ (ita.in.ua) çà íàñòóïíè-
ìè íàïðÿìêàìè:
 ïðîãðàìóâàííÿ
 òåñòóâàííÿ (QA)
 DevOPS
 âåá-äèçàéí

Çàãàëüíà ê³ëüê³ñòü ñòèïåíä³é-
íèõ ì³ñöü: 8

Ïî÷àòîê ïðèéîìó çàÿâîê: 
14.02.2017

Ê³íöåâèé òåðì³í ïîäà÷³ çàÿâîê: 
14.04.2017

Ôîðìà äëÿ ïîäà÷³ çàÿâêè: 
íà ñàéò³ ria.my

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
 Ó÷àñòü ó êîíêóðñ³ ìîæóòü 

âçÿòè ÷îëîâ³êè òà æ³íêè â³êîì 
â³ä 17 ðîê³â.
 Äî ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ çàïðî-

øóþòüñÿ ïðåòåíäåíòè ç óñ³õ ì³ñò 
Óêðà¿íè. Íàâ÷àííÿ ïðîâîäèòüñÿ 
ó ì. Â³ííèö³.

 Íåîáõ³äíèé ð³âåíü îñâ³-
òè/çíàíü: íåìàº
 Çíàííÿ ìîâ: óêðà¿íñüêà

Â³äá³ð ñòóäåíò³â çà çàÿâêàìè 
àá³òóð³ºíò³â áóäå çä³éñíþâàòè-
ñÿ ãðàíòîâèì êîì³òåòîì ó ñêëà-
ä³ ïðåäñòàâíèê³â Ôîíäó òà ²Ò-
Àêàäåì³¿. Ðåçóëüòàòè â³äáîðó áóäå 
îãîëîøåíî 30.04.2017 íà ñàéò³ 
Ôîíäó RIA (ria.my).

Çà óìîâàìè ãðàíòîâîãî 
êîíêóðñó, ïåðåìîæö³ îòðè-
ìàþòü ñåðòèô³êàòè íà â³ä-

øêîäóâàííÿ Ôîíäîì RIA 
÷àñòèíè âàðòîñò³ íàâ÷àííÿ. 
Ñóìà ãðàíòó âèçíà÷àºòüñÿ 
êîì³ñ³ºþ ³íäèâ³äóàëüíî äëÿ 
êîæíîãî ïåðåìîæöÿ ³ ñêëàäàº 
â³ä 10 000 äî 20 000 ãðí.

Äëÿ ó÷àñò³ ó êîíêóðñ³ íåîá-
õ³äíî ïîäàòè çàÿâêó ó âêàçàíèé 
òåðì³í, çàïîâíèâøè óñ³ ïîëÿ, 
âêëþ÷àþ÷è ïîñèëàííÿ íà ìî-
òèâàö³éíå â³äåî “×îìó ÿ õî÷ó 
íàâ÷àòèñÿ ó Â³ííèöüê³é ²Ò-
Àêàäåì³¿”. Àïë³êàíòè ìàþòü 
äîâåñòè, ÷îìó ñàìå âîíè âàðò³ 

îòðèìàòè ãðàíò!
Óñ³ àïë³êàíòè ìîæóòü áóòè 

çàïðîøåí³ Àêàäåì³ºþ íà ïî-
ïåðåäíþ ñï³âáåñ³äó.

Äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ ïðî íà-
â÷àííÿ â Àêàäåì³¿, ïðîãðàìà, 
óìîâè ïîäàëüøîãî ñòàæóâàííÿ 
òà ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ìîæëè-
âîñò³ äëÿ âèïóñêíèê³â òà ³íø³ 
äàí³ ðîçì³ùåí³ íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³ — ita.in.ua.

Êîíòàêòíà îñîáà: Òåòÿíà Àâ-
ðàìåíêî, Ôîíä RIA, myriafund@
gmail.com

Виграй Грант від Фонду RIA на навчання 
у Вінницькій ІТ-Академії
БЛОГ

Вечірня пара в IT-Академії. Студенти закріплюють знання та практику по функціях в С!

385786
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Про це журналіст запитав у пер-
шого заступника директора місь-
кого Департаменту соцполітики 
Наталії Паламарчук. За її словами, 
наразі майже 60% від домогоспо-
дарств Вінниці мають субсидію:
— А саме 77,5 тисячі домогос-
подарств отримують державну 
допомогу, — розповідає Наталя 
Паламарчук. — У нас було, при-
близно, на дві тисячі більше заяв-
ників. Але цим людям відмовили, 

бо мають більші прибутки, порів-
няно з комунальними платежами.
Оскільки для тих, хто працює нео-
фіційно чи має малий чистий при-
буток, для розрахунку прибутків 
використовують подвійний розмір 
мінімальної зарплати, то журна-
лісти запитали — чи є прогнози про 
те, скільки отримувачів субсидій 
залишиться після мінімалки 3200.
— Цей показник буде врахову-
ватися тільки в 2018 році. Зараз, 

не можу спрогнозувати, скільки 
залишиться субсидентів. За за-
конодавством, ми маємо брати 
доходи для розрахунку субсидій 
за минулий рік від дати заяви, — 
каже заступник директора Депар-
таменту соцполітики Паламарчук.
Вона також розповіла, що макси-
мальний розмір субсидії отримує 
багатодітна сім’я — 9732 гривні. 
А от розмір мінімальної субсидії 
у Вінниці — це 0,31 копійка.

Скільки зараз людей отримують субсидії?

ËÀÉÔ

391984

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RІА, 
(095)3700574 

Ïåíñ ³îíåðêà 
Îëüãà Áîéêî ç 

êâ³òíÿ 2016 ðîêó íå îòðèìóâàëà 
ñóáñèä³þ, ÿêó â íå¿ çàáðàëè ÷å-
ðåç â³äñóòí³ñòü äîêóìåíò³â. Æ³í-
ö³ áåç ñóáñèä³¿ íàðàõóâàëè ïîíàä 
ø³ñòü òèñÿ÷ áîðãó. Ïðè öüîìó 
ó íå¿ ïåíñ³ÿ íèæ÷à çà ì³í³ìàëüíó: 
1237 ãðèâåíü.

— Òîáòî, ùîá ñïëàòèòè êîìó-
íàëêó, ìåí³ òðåáà â³ääàòè ï³âïåí-
ñ³¿. ×åðåç çá³ëüøåííÿ ö³í, òðåáà 
â³ääàòè âæå óñþ ïåíñ³þ! À íà ùî 
òîä³ æèòè? — êàçàëà Áîéêî.

Ùîá öå âèïðàâèòè — ç ë³òà 
ñóäèëàñÿ ç óïðàâë³ííÿì ñîöçà-
õèñòó ì³ñüêîãî Äåïàðòàìåíòó ñî-
ö³àëüíî¿ ïîë³òèêè — ï³äðîçä³ëîì 
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. ×èíîâ-
íèêè ïîÿñíþâàëè, ùî æ³íêà ìàëà 
ïðèíåñòè äîâ³äêó ïðî äîõîäè ç 
äåðæàâíî¿ ô³ñêàëüíî¿ ñëóæáè 
çà 2014 ð³ê. À çà ñëîâàìè Îëüãè 
Áîéêî, «çà îñòàíí³ 10 ðîê³â í³-
ÿêèõ äîâ³äîê íå âèìàãàëè» (goo.
gl/9ble2C).

БОРГ СКАСУВАЛИ. Ó ñóäàõ ïåí-
ñ³îíåðêà ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï³â-
ðîêó. Ñïî÷àòêó ñïðàâó ðîçãëÿäà-
ëè áåç ó÷àñò³ ïåíñ³îíåðêè. Äàë³, 

âçàãàë³ ñêàñóâàëè ¿¿ ïîçîâ äî ìå-
ð³¿. Ïðîòå Îëüãà Áîéêî çìîãëà 
ïåðåêîíàòè ñóää³â Â³ííèöüêîãî 
àäì³í³ñòðàòèâíîãî àïåëÿö³éíî-
ãî ñóäó ñêàñóâàòè óõâàëó êîëåã 
ç ì³ñüêîãî ñóäó òà ïîâåðíóòè ¿¿ 
íà íîâèé ðîçãëÿä — ó ãðóäí³ ìè-
íóëîãî ðîêó.

Íà çàñ³äàíí³ ì³ñüêîãî ñóäó 
13 ãðóäíÿ óõâàëó ïî ñïðàâ³ âè-
íåñëè çà ê³ëüêà õâèëèí.

— Ñóääÿ Ôåä÷èøèí íå äà-
âàâ ìåí³ ñëîâà òà øâèäêî ï³-
øîâ ó íàðàä÷ó ê³ìíàòó. Ïî-
âåðíóâñÿ ³ âèí³ñ óõâàëó, ÿêà 
ìåí³ é áóëà ïîòð³áíà — ïî-
âåðíóòè ñóáñèä³þ. ¯¿ âåðíó-
ëè çà îñòàíí³ äåñÿòü ì³ñÿö³â, 
ó ñ³÷íåâ³é ïëàò³æö³. Òåïåð 
çà êîìóíàëêó ñïëà÷óþ íå òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü íà ì³ñÿöü, à ëèøå 
64 ãðèâí³ 17 êîï³éîê — ÷àñòèíà 
îáîâ’ÿçêîâîãî ïëàòåæó, — ðîç-
êàçóº Îëüãà Áîéêî.

Ïèòàºìî, ÿê æå öå âäàëîñÿ? 
Îëüãà Þõèì³âíà ïîñì³õàºòüñÿ 
ó â³äïîâ³äü òà êàæå, ùî âì³º äî-
âîäèòè ñâîþ òî÷êó çîðó:

— Çà ôàõîì ÿ åêîíîì³ñò — ñ³ì 
ðîê³â ïðàöþâàëà â Ñóõóì³, ùî 
â Àáõàç³¿. Òà äóæå äîáðå çíàþñÿ 
íà öèôðàõ. À òàì, äå íå ðîçó-
ì³ëàñÿ â çàêîíàõ, òî ïèòàëà ïî-
ðàä â þðèñò³â òà äèâèëàñÿ ñàìà 
â ³íòåðíåò³.

ВІДСУДИЛА В МЕРІЇ 
СВОЮ СУБСИДІЮ

Героїня  Ольга Бойко 
повернула собі субсидію, яку 
в неї забрали ще минулого 
року. Міський суд визнав дії 
Департаменту соцполітики 
протиправними та наказав 
повернути субсидію 
пенсіонерці за 10 місяців 
минулого року. Проте жінка 
продовжує «воювати»: їй 
занадто багато нарахували 
за опалення, гарячу 
та холодну воду

НЕПРАВИЛЬНО РАХУЮТЬ. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî, æ³íêà çíîâó çíàéøëà 
ïîðóøåííÿ — íåïðàâèëüíî íà-
ðàõóâàëè ãàðÿ÷ó òà õîëîäíó âîäó ³ 
îïàëåííÿ çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â. ×åðåç 
öå ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñÿ íîâ³ êîìó-
íàëüí³ áîðãè. Ïåíñ³îíåðêà ïîðà-
õóâàëà äàí³ â ïëàò³æêàõ çà ì³ñÿö³ 
2016 ðîêó òà âèÿâèëîñÿ, ùî ¿é 
«äîìàëüîâóþòü» ïîêàçíèêè.

— Áîðã ìàéæå äâ³ òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü! Ó ìåíå íåìàº ë³÷èëüíèê³â, 
òîìó ìåí³ ðàõóþòü ïî çàãàëüíî-
áóäèíêîâîìó. Äîìàëüîâóþòü êóïó 
çàéâèõ êóá³â ãàðÿ÷î¿ òà õîëîäíî¿ 
âîäè, ³ çà îïàëåííÿ. Íàïðèêëàä, 
çà ñåðïåíü ìèíóëîãî ðîêó çàïè-
ñàëè 24 êóáîìåòðè õîëîäíî¿ âîäè! 
ß æ ó í³é ïîòîíó — 24 òèñÿ÷³ ë³òð³â 
âîäè! — îáóðþºòüñÿ Îëüãà Áîéêî.

Óáà÷àþ÷è â ä³ÿõ Âîäîêàíàëó 
øàõðàéñòâî, æ³íêà çàÿâèëà â ïî-
ë³ö³þ. Òàì ïðîâîäÿòü äîñóäîâå 
ñë³äñòâî. Ùå âîíà áóäå âèìàãàòè 
ïåðåðàõóíêó ïî ãàðÿ÷³é âîä³ òà 
îïàëåííþ. Êîìóíàëüíà «â³éíà» 
â³ííè÷àíêè íå ïðèïèíÿºòüñÿ.

Колишній економіст, Колишній економіст, 
пенсіонерка Ольга Бойко пенсіонерка Ольга Бойко 
пройшла міський та пройшла міський та 
апеляційний суд, щоб апеляційний суд, щоб 
повернути субсидію. повернути субсидію. 
У міському суді її справу У міському суді її справу 
розглядали двічірозглядали двічі

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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Що на звинувачення відповідає 
мер і його родина? Позицію ви-
словила дочка мера, дружина 
Сергія Шевчука Христина: на її 
чоловіка наговорюють кримі-
нальні елементи, а він, навпаки, 
допомагає її батькові утримува-
ти порядок у Могилеві.
Христина Шевчук упевнена, що 
мітингами та рядом інших рані-
ше спланованих дій, вже давно 
намагаються усунути її батька 
від посади. Учасників мітингу 
та сторону потерпілого вона 
називає причетними до контр-
абанди спирту та наркотиків. 
Каже, що за зняття звинувачень 
з її чоловіка вимагали 40 тисяч 

доларів США.
— Послухайте, людина, якщо 
хоче розжитися на гроші, вона 
собі вистрілить куди хочеш. 
А в ср*ку, то взагалі, нема що 
стріляти, — сказала журналісту 
Христина Шевчук під час роз-
мови після мітингу протесту, 
який відбувся під її готелем 
«Смарагд» у Могилеві.
Докладніше про мітинг та істо-
рію кримінального проваджен-
ня, в якому підсудним став зять 
мера Петра Бровка Сергій Шев-
чук, RIA писала у статті «Майдан 
в Могилів-Подільському: людей 
дістали злочини оточення мера» 
(goo.gl/YoR9ri).

Уся війна через владу та гроші 

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Áå ç  ï ë à ê à -
ò³â ³ ñâîº¿ ãðóïè 
ï³äòðèìêè, ÿêà 
íåùîäàâíî â Ìî-

ãèë³â-Ïîä³ëüñüêîìó ì³òèíãóâà-
ëà ï³ä ïîë³ö³ºþ, ïðîêóðàòóðîþ 
³ ãîòåëåì ðîäèíè Ïåòðà Áðîâêà, 
ïðè¿õàëè ó Â³ííèöþ ïîòåðï³ë³ 
ó ö³é êðèì³íàëüí³é ñïðàâ³. Ó Â³-
ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä íàïðàâè-
ëè ñëóõàòè ïðîâàäæåííÿ Ñåðã³ÿ 
Øåâ÷óêà, ÿêîãî çâèíóâà÷óþòü ó 
çàìàõó íà âáèâñòâî Îëåêñàíäðà 
Êîëîì³éöÿ.

Ñåðã³é Øåâ÷óê — äåïóòàò 
ì³ñüêðàäè ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëü-
ñüêîìó, ìàº á³çíåñ ³ º çÿòåì 
ì³ñüêîãî ãîëîâè. Îëåêñàíäð Êî-
ëîì³ºöü — òàêîæ ìîãèë³â÷àíèí, 
àëå íå òàêèé ïóáë³÷íèé. Òå, ùî 
ó ¿õíüîìó êîíôë³êò³ ðîçáèðàþòü-
ñÿ â³ííèöüê³ ñóää³, ïîâ’ÿçàíî ç 
íåìîæëèâ³ñòþ ç³áðàòè êîëåã³þ 
â ðàéîííîìó ñóä³. Ñïðàâà êî÷ó-
âàëà ç Ìîãèëåâà äî Æìåðèíêè, 
ïîò³ì çâ³äòè äî Â³ííèö³.

Óñå æ ñòàëîñÿ â Ìîãèëåâ³-
Ïîä³ëüñüêîìó. Òîð³ê 10 òðàâíÿ 
â Îëåêñàíäðà Êîëîì³éöÿ ñòð³ëÿ-
ëè ñåðåä âóëèö³ ç âîãíåïàëüíî¿ 
çáðî¿. Íàïàäíèê ïîö³ëèâ ó ñòåãíî 
³ ñ³äíèöþ. Çàì³ñòü ïîðàíåíîãî 

çàÿâó ïðî çëî÷èí íàïèñàëà òåùà 
Òåòÿíà Ãëóùàê. Âîíà òà ³íø³ ðî-
äè÷³ áóëè àêòèâíèìè ó÷àñíèêàìè 
íåäàâíüîãî ì³òèíãó â ðàéöåíòð³, 
íà ÿêîìó ãðóïà ëþäåé âèìàãàëà 
â³ä ìåðà Ïåòðà Áðîâêà âèãíàòè 
³ç ì³ñòà áðàò³â Øåâ÷óê³â, îäèí ç 
ÿêèõ º éîãî çÿòåì. Ïðè÷èíà — 
ëþäè ââàæàþòü ¿õ âèíóâàòöÿìè 
ðÿäó çëî÷èí³â, ÿê³ áóëè â ì³ñò³. 
Ìîâà ïðî á³éêè, ñòð³ëüáó òà ï³ä-
ïàë ìàøèíè.

ПОЧАЛИ СПОЧАТКУ. Çàðàç ó Â³-
ííèö³, íà ï³äãîòîâ÷îìó ñóäîâîìó 
çàñ³äàíí³, êîëåã³ÿ ñóää³â âèð³øó-
âàëà ïèòàííÿ ïðî ïðîäîâæåííÿ 
ì³ðè çàïîá³æíîãî çàõîäó Ñåðã³þ 
Øåâ÷óêó. Â³í óæå ïðîáóâ ó Ñ²ÇÎ 
÷îòèðè ì³ñÿö³.

Ïðîêóðîð ïðîñèâ ñóä çàëèøèòè 
ï³ä àðåøòîì çâèíóâà÷åíîãî. Íà-
çèâàâ ñåðåä ðèçèê³â ìîæëèâ³ñòü 
âòå÷³ ìåøêàíöÿ ïðèêîðäîííîãî 
ì³ñòà ³ç êðà¿íè. Ãîâîðèâ, ùî Ñåð-
ã³é Øåâ÷óê ìîæå çä³éñíþâàòè 
òèñê íà ñâ³äê³â òà ïîòåðï³ëèõ.

Íàòîì³ñòü ñòîðîíà çàõèñòó 
(äâà àäâîêàòè Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà) 
íàçâàëà ö³ ðèçèêè íàäóìàíèìè, 
à êâàë³ô³êàö³þ ³íêðèì³íîâàíîãî 
çëî÷èíó — çàâèùåíîþ. Ïîðàíåí-
íÿ ïîòåðï³ëîãî åêñïåðòè âèçíàëè 
ëåãêèìè ò³ëåñíèìè óøêîäæåí-
íÿìè. Á³ëüøå òîãî, ÿê ãîâîðèâ 

ПІВМІЛЬЙОНА ЗА СВОБОДУ 
«ШЕФА» НЕ ВЗЯЛИ 
Процес пішов  Почався суд 
над Сергієм Шевчуком, зятем 
мера Могилів-Подільського, якого 
звинувачують у замаху на вбивство. Він 
казав, що не стріляв, і просився додому, 
бо погрожують у тюрмі «смотрящі». 
Але колегія суддів продовжила термін 
арешту. Ще на 60 діб. Без права застави. 
Родина ж «Шефа» давала за його 
свободу півмільйона гривень

àäâîêàò Â³òàë³é Êîðïàëî, ïðÿìèõ 
äîêàç³â âèíóâàòîñò³ éîãî êë³ºíòà 
â ñïðàâ³ óçàãàë³ íåìàº. Äîêàçè äî-
ñë³äæóâàòèìóòü ï³çí³øå. Çàðàç æå 
çàõèñò ïðîñèâ â³äïóñòèòè Ñåðã³ÿ 
Øåâ÷óêà ï³ä äîìàøí³é àðåøò àáî 
ï³ä çàñòàâó.

Çàñòàâó âèçâàëàñÿ âíåñòè 
çà çâèíóâà÷åíîãî éîãî òåùà — 
ìàòè Õðèñòèíè, äðóæèíà Ïå-
òðà Áðîâêà. Âîíà ó ñâî¿é çàÿâ³ 
âêàçàëà, ùî ãîòîâà çàïëàòèòè 
çà ñâîáîäó çÿòÿ 500 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, ÿê³, ó âèïàäêó äîâåäåííÿ 
éîãî âèíè, çìîæóòü ïåðåäàòè 
ïîòåðï³ëîìó. ßê â³äøêîäóâàííÿ 
çáèòê³â. Îñòàíí³é ñàìå ó òàêó 
ñóìó îö³íèâ ñâî¿ ìîðàëüí³ âòðà-
òè â³ä çëî÷èíó.

СУДОВИЙ ДІАЛОГ. — Ï³äòðè-
ìóþ ñâî¿õ çàõèñíèê³â ³ íå çãîäåí 
ç ïðîêóðîðîì, — ñêàçàâ Ñåðã³é 
Øåâ÷óê, êîëè çàïèòàëè éîãî 
äóìêó. — Êîëè ìåíå çàòðèìà-
ëè â Ñ²ÇÎ, â³ä ïîä³¿ ïðîéøëî 
ï³âðîêó. Çà ï³âðîêó ÿ íå ñòâî-
ðþâàâ òèñê í³ íà ñë³äñòâî, í³ 
íà ïîòåðï³ëîãî, í³ íà ñâ³äê³â. 
ß ç’ÿâëÿâñÿ ïî ïåðøîìó çîâó 
äî ñë³ä÷îãî. Ìåíå äîïèòóâàëè, 
ÿê ñâ³äêà, äàëè ï³äîçðó ³ çàêðèëè. 

Ï³ñëÿ òîãî â ñë³ä÷îìó ³çîëÿòîð³ 
ëþäè, ÿê³ íàçèâàþòü ñåáå «ñìî-
òðÿùèìè», «áëàòíèìè» çàéøëè 
äî ìåíå â êàìåðó… Ø³ñòü ÷î-
ëîâ³ê… Ç òåëåôîíàìè. ² ïî÷àëè 
äçâîíèòè ç³ ñòîðîíè Êîëîì³éöÿ 
³ ïîãðîæóâàòè…

Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà, 
äçâîíèâ ìîãèë³â-ïîä³ëüñüêèé 
êðèì³íàëüíèé àâòîðèòåò. Ïîò³ì 
³ ïðàö³âíèê Ñ²ÇÎ ïîä³ëèâñÿ ç 
íèì ³íôîðìàö³þ: â'ÿçíÿì äçâî-
íÿòü ç³ ñâîáîäè, çàìîâëÿþòü íà-
ïàä íà «Øåôà». Òàêå ïð³çâèñüêî 
ìàº Ñåðã³é Øåâ÷óê.

— Ï³ñëÿ öüîãî ìåí³ ïîñòàâèëè 
íà äâåð³ äâ³ ïëîìáè â ñë³ä÷îìó 
³çîëÿòîð³, — ïðîäîâæóâàâ çíå-
ðâîâàíèé àðåøòàíò, ðîáëÿ÷è 
ïàóçè, çàïèíàþ÷èñü, êàøëÿþ÷è 
÷àñ â³ä ÷àñó. — Íåîäíîðàçîâî 
çä³éñíþâàâñÿ òèñê, ïîãðîæóâàëè. 
Çà ö³ ÷îòèðè ì³ñö³… ÿ, ìàáóòü, 
â øåñòè ÷è ñåìè êàìåðàõ áóâ. 
Ìåíå ïåðåâîäèëè, ùîá í³÷îãî 
íà ñòàëîñÿ… Ïî äâà ÷îëîâ³êà 
ìåíå âîäèëè íà ïðîãóëÿíêó, ùîá 
í³÷îãî íå áóëî… Âîíè íàçèâàþòü 
ñåáå Ñåðåáðèñòèìè õóòîðÿíàìè 
³ ñòâîðþþòü òèñê çà äîïîìîãîþ 
êðèì³íàëüíèõ àâòîðèòåò³â ñë³ä÷î-
ãî ³çîëÿòîðà. Ìåí³ ïîãðîæóþòü,

ðîçóì³þ÷è òå, ùî ÿ ìîæó ïîâåð-
íóòèñÿ íàçàä…

— ² ùî áóäå? — íå äóæå ãó÷íî 
ïåðåïèòàâ Îëåêñàíäð Êîëîì³ºöü.

Á³ëüøå «Øåô» í³÷îãî íå ñêà-
çàâ. Ñ³â íà ëàâó. Ïîòåðï³ëèé æå, 
êîëè éîãî çàïèòàâ ñóä, íàçâàâ 
ï³äñóäíîãî âîâêîì, ùî íàìà-
ãàºòüñÿ íàòÿãòè íà ñåáå îâå÷ó 
øêóðó. À îò ñâîþ ïðèíàëåæí³ñòü 
äî «Ñåðåáðèñòèõ õóòîðÿí» (â³ä 
íàçâè ñóñ³äíüîãî ³ç Ìîãèëåâîì 
ñåëà Ñåðåáð³ÿ) íå ñïðîñòóâàâ.

— Ïðîøó çàëèøèòè ï³ä âàð-
òîþ, — ïðîñèâ ñóä Îëåêñàíäð Êî-
ëîì³ºöü. — Öåé øîó-òåàòð, ÿêèé 
âëàøòîâóº îáâèíóâà÷åíèé… Öå 
âîâê, ÿêèé íàìàãàºòüñÿ íà ñåáå 
íàä³òè ÿãíÿ÷ó øêóðó. Ö³ ñëîâà, ùî 
â³í ãîâîðèòü, ùî òàêîãî í³êîëè 
íå â³äáóâàëîñÿ… Íå çíàþ, ÿêó öå 
ë³í³þ çàõèñòó ïðèäóìàëè. À ïðî 
ñâîþ ñ³ì'þ ñêàæó. Ìîÿ ñ³ì’ÿ 
íå çóñòð³÷àëàñÿ ç îáâèíóâà÷åíèì 
ïî îäí³é ïðîñò³é ïðè÷èí³ — ïåðå-
õîâóâàëàñÿ. ß â ì³ñò³ ïðàêòè÷íî 
íå çíàõîäèâñÿ ç òîãî ìîìåíòó, ÿê 
ó íàñ â³äáóâñÿ öåé ³íöèäåíò, êîëè 
â³í ìåíå íàìàãàâñÿ óáèòè. Òå, ùî 
çàðàç ðîçêàçóº îáâèíóâà÷åíèé, — 
öå äåøåâèé òåàòð. Ñàìèé íàñòî-
ÿùèé äåøåâèé òåàòð.

— Ìîæíà ÿ? — íàìàãàâñÿ 
â³äïîâ³ñòè Øåâ÷óê, ï³äí³ìàþ÷è 
ðóêó. Àäâîêàòè éîìó ïîêàçàëè, 
ùî íå ìîæíà.

Òàê ñàìî õîò³ëà çàïåðå÷èòè 
ñëîâàì ïîòåðï³ëîãî ³ äðóæèíà 
Øåâ÷óêà. Âîíà ñèä³ëà ÿêðàç ïî-
çàäó Êîëîì³éöÿ ó çàë³. ¯é ñëîâî 
äàäóòü ï³çí³øå, ÿê ñâ³äêó. Íà ï³ä-
ãîòîâ÷îìó ñëóõàíí³ ñóä çàïèòóº 
äóìêó ò³ëüêè ó÷àñíèê³â ïðîöå-
ñó — ïðåäñòàâíèêà äåðæàâíîãî 
çâèíóâà÷åííÿ (ïðîêóðîðà), ïî-
òåðï³ëîãî ³ éîãî ïðåäñòàâíèêà, 
çàõèñíèê³â ³ îáâèíóâà÷åíîãî.

ТЮРЕМНИЙ ЗАХИСТ. — Çàðàç 
ó ì³ñò³ Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó 
äóæå ñêëàäíå ñòàíîâèùå, — ïî-
ÿñíþâàâ ñóääÿì ïðåäñòàâíèê ïî-
òåðï³ëîãî ²âàí Ñåìåíþê. — Öå 
ïîâ’ÿçàíî ç³ ñêëàäíèìè â³äíî-
ñèíàìè Øåâ÷óêà ³ éîãî áðàò³â, 
ñòîñîâíî ÿêèõ ³äå ðîçñë³äóâàí-
íÿ. Òàì ñïàëèëè ìàøèíó, àëå öå 
íå â³äíîñèòüñÿ äî ö³º¿ ñïðàâè. 
Ùî ñòîñóºòüñÿ òèõ îáñòàâèí, 
ÿê³ ðîçêàçóº îáâèíóâà÷åíèé, ùî 
òàì äåñü ùîñü ðîáèòüñÿ â òþðì³. 
ß ââàæàþ, â òþðì³ º íàä³éíèé 
çàõèñò, ³ áóäü-ÿê³ çëî÷èíè òàì 
â÷èíÿòèñÿ íå áóäóòü.

— ß áè ïðîñèâ óòðèìàòè ï³ä 
âàðòîþ öþ îñîáó, — ñêàçàâ ùå 
²âàí Ñåìåíþê. — Ùî òàêå Ìîãè-
ë³â-Ïîä³ëüñüêèé? Äâà ìåòðè — ³ 
ÿ çà êîðäîíîì. Çëîâèòè íåìîæ-
ëèâî áóäå.

² êîëåã³ÿ ñóää³â óõâàëèëà ð³-
øåííÿ: ïðîäîâæèòè òðèìàííÿ 
ï³ä âàðòîþ ùå íà äâà ì³ñÿö³. Áåç 
ïðàâà çàñòàâè. Ñòîðîíè ìîâ÷êè 
ðîç³éøëèñÿ. Âèäíî, óñ³ î÷³êóâàëè 
ñàìå íà òàêå ð³øåííÿ.

Íà íàñòóïíîìó çàñ³äàíí³ áóäå 
ñâ³ä÷èòè ïîòåðï³ëèé. Äàë³ — ñâ³ä-
êè. Ñåðåä íèõ º òðè òàºìíèõ: öå 
î÷åâèäö³ çëî÷èíó. ¯õí³ àíêåòí³ 
äàí³ â ñïðàâ³ çì³íèëè íà ³íø³ çà-
ðàäè áåçïåêè. ¯õ íà ñóä âèêëè-
êàòè íå áóäóòü. À õòî º ñâ³äêàìè 
çàõèñòó, ùå íåâ³äîìî. Àäâîêàòè 
ï³äñóäíîãî âæå ñêàçàëè, ùî ñàì 
Ñåðã³é Øåâ÷óê äàâàòèìå ïîÿñ-
íåííÿ îñòàíí³ì.

Обвинувачений Шевчук (зліва) і потерпілий 
Коломієць. Першого називають «Шефом» із клану 
Бровка. Другого — «Кабаном» із «Серебристих хуторян» 

Çàñòàâó çà «Øåôà» 
õîò³ëà âíåñòè éîãî 
òåùà — äðóæèíà ìåðà 
Ïåòðà Áðîâêà. Òàêó æ 
ñóìó õî÷å ïîòåðï³ëèé 
çà çàâäàí³ çáèòêè

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÷àñíèêè ïðîåêòó — öå ä³òè ³ç 
çâè÷àéíèõ ñ³ìåé, ç ³íòåðíàò³â òà 
ä³òè ó÷àñíèê³â ÀÒÎ. Äâ³-òðè ãðó-
ïè ïî 15 ëþäåé áóäóòü âïðîäîâæ 
òðüîõ ì³ñÿö³â íàáóâàòè çíàííÿ 
òà íàâè÷êè çîâñ³ì íå ç äèòÿ÷èõ 
ïðåäìåò³â, ÿê³, íà äóìêó ³äåéíè-
ê³â ïðîåêòó, º äóæå âàæëèâèìè.

Óñ³ çàíÿòòÿ ç ä³òüìè áóäóòü 
ïðîõîäèòè â ³ãðîâ³é ôîðì³ òà 
ó âèãëÿä³ òðåí³íã³â íà áàç³ öåíòðó 
ðîçâèòêó îñîáèñòîñò³ «Õàðèçìà». 
Áàòüêè, ÿê³ áà÷àòü ïåðñïåêòèâó 
â öüîìó ïðîåêò³ äëÿ ñâî¿õ ä³òåé, 
ìîæóòü çàðåºñòðóâàòè ¿õ âæå ç 
áåðåçíÿ. Âàðò³ñòü ãîäèíè çà-
íÿòòÿ áëèçüêî 100 ãðèâåíü. Äëÿ 
ñîö³àëüíî-íåçàõèùåíèõ âåðñòâ 
íàñåëåííÿ çàíÿòòÿ áåçêîøòîâí³.  

— Öå ïî÷óòòÿ, óñâ³äîìëåííÿ òà 

ðîçóì³ííÿ âëàñíèõ åìîö³é ³ åìî-
ö³é îòî÷óþ÷èõ, — êàæå äèðåêòîð 
öåíòðó «Õàðèçìà» Àííà Í³íîâà. — 
80% ëþäñüêîãî óñï³õó çàëåæèòü 
â³ä åìîö³éíîãî ³íòåëåêòó ³ ëèøå 
20% â³ä ðîçóìîâèõ çä³áíîñòåé.

Ô³øêîþ ïðîåêòó ââàæàþòü 
ïðîôîð³ºíòàö³þ. Êîæíèé ôàõ³-
âåöü ó ñâî¿é ïðîôåñ³¿ áóäå çó-
ñòð³÷àòèñÿ ç ä³òüìè ³ ðîçêàçóâàòè 
ïðî ñåêðåòè âëàñíîãî óñï³õó, ïðî 
ïðîáëåìè, ç ÿêèìè ç³øòîâõíóâñÿ 
íà ïðîôåñ³éí³é íèâ³. Àäæå çàðàç, 
çà ñëîâàìè Àííè, ä³òÿì âàæêî 
âèçíà÷èòèñÿ, ÿêó ïðîôåñ³þ îá-
ðàòè.

— Äóæå áàãàòî ëþäåé îòðèìó-
þòü ïî äâ³-òðè îñâ³òè ³ íå ìîæóòü 
çíàéòè ñåáå â æèòò³, — ãîâîðèòü 
âîíà. — Òîìó ïðîôîð³ºíòàö³ÿ 
áóäå ïðîõîäèòè òàì, äå öÿ ëþäè-
íà ïðàöþº. Ùîá äèòèíà, ïðèé-

БУДУТЬ РОБИТИ ЛІДЕРІВ З ДІТЕЙ
Навчать  У березні стартує всеукраїнський 
проект «Я лідер». Дітей віком від 9 до 16 років 
три місяці будуть вчити, як стати успішними 
і знайти себе у житті. Відомі вінничани 
поділяться з ними секретами власного успіху 
і покажуть, як вони працюють

ПСИХОЛОГІЯ 
УСПІШНОСТІ

Діти зрозуміють, як 
формувати свій день, 

хто така успішна люди-
на. Які в неї є звички

КОНФЛІКТОЛОГІЯ
Як вирішувати 

незручні ситуації, як 
відстоювати свою 

територію

ЕТИКА СІМЕЙНИХ 
ВЗАЄМОСТОСУНКІВ
Побудова правильної 

картинки сім’ї. Як 
повинні поводитися 

мати і тато

ФІНАНСОВА 
ГРАМОТНІСТЬ

Що таке гроші, як 
ними користуватися і 

примножувати

ОРАТОРСЬКЕ 
МИСТЕЦТВО

Вміння правильно 
комунікувати, спілку-

ватися, подавати себе і 
продавати свій труд

ПРОФОРІЄНТАЦІЯ
Успішні вінничани 

розкажуть про любов 
до професії,  плюси та 
мінуси своєї діяльності

НАД ЧИМ БУДУТЬ ПРАЦЮВАТИ ДІТИøîâøè, ïðèì³ðîì, ó ë³êàðíþ, 
ïîáà÷èëà ö³ ñò³íè, â³ä÷óëà çàïàõ. 
Çâàæèëà ïëþñè ³ ì³íóñè, ³ âðåøò³ 
âèçíà÷èëàñÿ: ¿¿ öå ñïðàâà ÷è í³.

Ïðîåêò ñòàðòóº ç Â³ííèö³, 
à ðîçïî÷àòè õî÷óòü ç Âîðîíîâèöü-
êîãî äèòÿ÷îãî áóäèíêó. Çà ñëîâà-
ìè ãîëîâè ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ 
«Âñåóêðà¿íñüêå îá’ºäíàííÿ «Ðîç-
âèòîê. Ðîçâèòîê» ²ðèíè Áîðçî-
âî¿, ä³òè ç áóäèíê³â-³íòåðíàò³â 
íå ïðèñòîñîâàí³ äî ñîö³àëüíîãî 
æèòòÿ.

— Ñüîãîäí³ áàãàòî âîëîíòåð³â, 
áëàãîä³éíèê³â, ÿê³ äîïîìàãàþòü 
öèì ä³òÿì, âåçóòü òóäè öóêåðêè, 
îäÿã, ðîçâèâàþ÷³ ³ãðè ³ öå äîáðå. 
Àëå ñèòóàö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ òàêèì 
÷èíîì, ùî êîëè äèòèíà äîñÿãàº 
çð³ëîãî â³êó ³ âèõîäèòü ó ñâ³ò, âîíà 
âèÿâëÿºòüñÿ àáñîëþòíî íåïðèñòî-
ñîâàíà äî ðåàëüíîãî æèòòÿ. 

Ðîáîòà ïðîõîäèòèìå òàêîæ ³ç 
áàòüêàìè ä³òåé. Íà çáîðàõ ç íèìè 
áóäå ñï³ëêóâàòèñÿ ïñèõîëîã, ÿêèé 
ïðîâîäèòèìå òåñòè, äàâàòèìå 
ïðàêòè÷í³ ðåêîìåíäàö³¿, ïîðà-
äè. Îòðèìàí³ çíàííÿ, óì³ííÿ ³ 
íàâè÷êè ìàþòü äîïîìîãòè ä³òÿì 
ðåàë³çóâàòè ñåáå â æèòò³.

Äëÿ çàïèñó íà êóðñ ìîæíà 
çâåðòàòèñü äî Àííè Í³íîâî¿: 
(098)8883155.

392652

392652 385786
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕР 
Є речі, які неможливо купити, які або є… або, на жаль, ви просто ходячий 
труп! Одні з них — це вміння кохати, уміння любити друзів, тримати 
за руку пораненого бійця в госпіталі, хвору дитину в інтернаті, годувати 
бездомних, купити поїсти тварині, яку хтось викинув на смітник.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ІТ-АКАДЕМІЇ

Âè äóìàºòå, 
ùî âàøà äèòèíà 

«íàäì³ðíî» ö³êàâèòüñÿ 
êîìï’þòåðîì òà ²Ò-òåõíîëîã³ÿìè? 
²íîä³ âè ÷óºòå â³ä íå¿ íåçíàéîì³ 
âàì òåðì³íè (ïðî ñåáå äóìàºòå: «öå 
ùîñü õàêåðñüêå») =). Òîä³ âàðòî, 
àáè âàøà äèòèíà âèòðà÷àëà ñâ³é 
â³ëüíèé ÷àñ íå ïðîñòî íà ³ãðè òà 
ñîö³àëüí³ ìåðåæ³, à íà ¿õ ñòâîðåí-
íÿ. Óæå ñüîãîäí³ âè ìîæåòå äàòè 
ñâî¿é äèòèí³ ìîæëèâ³ñòü óñï³øíî 
ïîáóäóâàòè ìàéáóòíº ³ îòðèìóâàòè 
çàäîâîëåííÿ â³ä ðîáîòè. Öå âñå 
ðåàëüíî! 

Ìîæëèâî, âàì çäàºòüñÿ, ùî 
äëÿ ó÷íÿ ïî÷àòêîâî¿ øêîëè ùå 
çàðàíî íàâ÷àòèñÿ ïðîãðàìó-
âàííþ. Òà öå íå òàê! Ó Øêîë³ 
Õàêåð³â Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ 
íàâ÷àþòüñÿ øêîëÿð³, ïî÷èíàþ÷è 
ç 3-ãî êëàñó. ², ïîâ³ðòå, âîíè ñõî-
ïëþþòü âåñü ìàòåð³àë íà ëüîòó.

Íàâ÷àííÿ â Øêîë³ Õàêåð³â 
ìîæëèâå ïðîòÿãîì óñüîãî ÷àñó 
íàâ÷àííÿ â øêîë³. Àäæå òåõíî-
ëîã³÷íèé ïðîöåñ éäå ñåìèìèëü-
íèìè êðîêàìè ³ íîâ³ ïðîãðàìí³ 
ïðîäóêòè òà òåõíîëîã³¿ ñòâîðþ-
þòüñÿ íàäçâè÷àéíî øâèäêî. 
Òîìó â Àêàäåì³¿ ó÷í³ ðîçâèâàþòü 
ñâî¿ çä³áíîñò³ «â íîãó ç ÷àñîì». 
Êð³ì òîãî, äî çàê³í÷åííÿ øêîëè 
âîíè âæå ìàþòü áàçîâ³ íàâè÷êè 
ñòâîðåííÿ êîìï’þòåðíèõ ïðî-
ãðàì, âåá-ñàéò³â, ³ãîð, ìîá³ëüíèõ 
äîäàòê³â òà ³íøèõ ïðîåêò³â. À öå 
äàº ìîæëèâ³ñòü øâèäêî çáóäóâà-
òè êàð’ºðó â ²Ò-ñôåð³ òà äîñÿãòè 
ô³íàíñîâî¿ íåçàëåæíîñò³.

Ãðóïè Øêîëè Õàêåð³â ôîð-
ìóþòüñÿ çà â³êîì. Ó ìîëîäøèõ 
ãðóïàõ (9-12 ðîê³â) ïðîâîäÿòüñÿ 
çàíÿòòÿ ç ²íòåðíåò ïðîãðàìóâàí-
íÿ, ëîã³êè òà àëãîðèòì³çàö³¿ ³ àí-
ãë³éñüêî¿ ìîâè äëÿ ²Ò. Òðè ïàðè 
(4,5 ãîä.) ïðîâîäÿòüñÿ 2-3 ðàçè íà 
òèæäåíü, ó çðó÷íèé ÷àñ äëÿ ó÷í³â. 
Íàäàë³, ïî ì³ð³ íàâ÷àííÿ, äîäà-
ºòüñÿ ùå îäíà ïàðà — ïðåäìåòó 
«Àëãîðèòì³çàö³ÿ òà ïðîãðàìóâàííÿ 
íà ìîâàõ Ñ/Ñ++», ÿêèé âèâ÷àºòü-
ñÿ â ñòàðøèõ ãðóïàõ (13-16 ðîê³â).

Êîæíå çàíÿòòÿ ñêëàäàºòüñÿ 
âèêëþ÷íî ï³ä çíàííÿ ó÷í³â. 
Òåìè ì³ñòÿòü ó ñîá³ ì³í³ìàëüíå 
³ ïðîñòå ïîÿñíåííÿ òåîð³¿, àëå 
ìàêñèìàëüíî ö³êàâ³ çàâäàííÿ 
ïðèêëàäíîãî õàðàêòåðó. Ìè íå 
ïîâòîðþºìî øê³ëüíó ïðîãðàìó, 
à ñòâîðèëè ³ ðîçâèâàºìî ñâîþ, 
ÿêà, íà íàøó äóìêó, äîçâîëÿº íå 
ò³ëüêè íàâ÷èòèñü òåõíîëîã³é, à 
é ðîçâèâàòèñü ð³çíîñòîðîííüî. 
Çàâäàííÿ íàøèõ âèêëàäà÷³â çíà-
éòè ï³äõ³ä äî êîæíî¿ äèòèíè òà 
ðîçâèâàòè ¿¿ ³íòåëåêòóàëüíèé òà 
òâîð÷èé ïîòåíö³àë.  

Íà çàíÿòòÿõ ìè âèêîðèñòî-
âóºìî ð³çí³ ìîòèâàö³éí³ çàñî-
áè, çà äîïîìîãîþ ÿêèõ äèòèíà 
âëàñíèìè çóñèëëÿìè âèêîíóº 
çàâäàííÿ. Òàêîæ åôåêòèâíå 
íàâ÷àííÿ íåìîæëèâå áåç ñàìî-
ñò³éíî¿ ðîáîòè íàä ñîáîþ, òîìó 
²Ò-Àêàäåì³ÿ ïåðåäáà÷àº äîìàøí³ 
ðîáîòè.  Òà äîìàøí³ çàâäàííÿ íå 
º ãðîì³çäêèìè òà íåçðîçóì³ëèìè. 
Âèêëàäà÷ ï³äáèðàº ö³êàâ³ âèäè 
ðîá³ò, ÿê³ ñïðèÿòèìóòü ëåãêîìó 
çàñâîºííþ ìàòåð³àëó, à òàêîæ 
äàþòü ìîæëèâ³ñòü çðîçóì³òè, 
ùî ó÷åíü çàñâî¿â, à íà ùî ïî-

òð³áíî çâåðíóòè á³ëüøå óâàãè. 
ßêùî äèòèíà ïðîïóñòèëà óðîê, 
ìè ïðîâîäèìî äîäàòêîâ³ çàíÿò-
òÿ, ùîá äîïîìîãòè ç îñâîºííÿì 
ïðîïóùåíî¿ òåìè.

Íà çàíÿòòÿõ ç Ëîã³êè òà àë-
ãîðèòì³çàö³¿ îñíîâíèì çàâäàí-
íÿì âèêëàäà÷à º íàâ÷èòè ó÷í³â 
ëîã³÷íî ìèñëèòè, ùîá íàäàë³ 
ëåãøå ³ êðàùå ïðîãðàìóâàòè. 
Ðîçâèâàòè â ó÷í³â àáñòðàêòíå 
ìèñëåííÿ, íàâ÷èòè ðîçáèðàòè 
ïîñòàâëåíó çàäà÷ó íà ïðîñò³ø³ 
÷àñòèíêè ³ çíàõîäèòè íîâ³ ï³äõî-
äè äî ¿õ ðîçâ'ÿçàííÿ. Ó ïðîãðàìó-
âàíí³ öå âàæëèâî âì³òè ðîáèòè. 
Êð³ì òîãî, íà êîæíîìó çàíÿòò³ 
ó÷í³ ïåðåãëÿäàþòü ö³êàâ³ â³äåî, 
ðîçâ’ÿçóþòü çàäà÷³ ñó÷àñíîãî 
çì³ñòó ³ ïðèêëàäíîãî õàðàêòåðó, 
â÷àòüñÿ çíàõîäèòè íåñòàíäàðòí³ 
ð³øåííÿ òà êðåàòèâíî ìèñëèòè.

Íà çàíÿòòÿõ ç ²íòåðíåò-ïðî-
ãðàìóâàííÿ õàêåðè âèâ÷àþòü 
òåõíîëîã³¿, ÿê³ ¿ì çíàäîáëÿòüñÿ 
äëÿ âåá ðîçðîáêè. HTML — äëÿ 
òîãî, ùîá âîíè ìîãëè øâèäêî 
ðåàë³çóâàòè ñòîð³íêó â ³íòåðíå-
ò³ çà ðàí³øå îïèñàíèì ìàêåòîì. 
CSS — äëÿ òîãî, ùîá âò³ëèòè 
³äå¿ äèçàéíåð³â íà ñàéò³. À ðîáîòà 
ç GIT äîïîìîæå âåñòè ïðîåêò, 
êîíòðîëþâàòè âñå, ùî áóëî ðå-
àë³çîâàíî, ³ ñïðèÿº çëàãîäæåí³é 
ðîáîò³ êîìàíäè.

Çàíÿòòÿ ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè 
äóæå âàæëèâ³ äëÿ  ôîðìóâàííÿ 
ìàéáóòíüîãî ïðîãðàì³ñòà ç áà-
ãàòüîõ ïðè÷èí. Ïî-ïåðøå, ÷èì 
ðàí³øå ó÷åíü ïî÷íå â³ä÷óâàòè 
àíãëîìîâíå ñåðåäîâèùå, ÿêå º 
ó âñ³õ àéò³øíèõ êîìïàí³ÿõ, òèì 
êðàùå. Çíàþ÷è öå, ìè ïðèâ÷à-

ºìî íàøèõ õàêåð³â äî êîìóí³-
êàö³¿ àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, òîáòî 
íàçâè ðîáî÷èõ ôàéë³â çðîáëå-
í³ àíãë³éñüêîþ (íàïðèêëàä íå 
æóðíàë, à «register», íå ðîçêëàä, 
à «schedule»), çàâäàííÿ, òåìè 
ëèñò³â, ïðèâ³òàííÿ — âñå  àí-
ãë³éñüêîþ. Ïî-äðóãå, íàø³ ó÷í³ 
çàéìàþòüñÿ ÿê ³ çà â³äîìèìè 
ï³äðó÷íèêàìè, òàê ³ ìàéæå ç 
ñàìîãî ïî÷àòêó âîíè âèâ÷àþòü 
ëåêñèêó, ïîâ’ÿçàíó ç êîäîì ìîâ, 
ÿê³ âèêëàäàþòü íàø³ âèêëàäà÷³ 
ïðîãðàìóâàííÿ. Ñòàðø³ õàêåðè 
çàéìàþòüñÿ ïîâí³ñòþ ïî íàøèõ 
âëàñíèõ ðîçðîáêàõ (âñÿ òåìàòèêà 
IT). Ïî-òðåòº, ìè çàðàäè åêîíî-
ì³¿ ÷àñó òà êîøò³â  áàòüê³â, ùî 
âèòðà÷àþòüñÿ íà  ð³çí³ êóðñè, 
ãàðìîí³éíî îðãàí³çóâàëè âñå «ï³ä 
îäíèì äàõîì»: ö³êàâ³ çàíÿòòÿ ç 
ëîã³êè, êîðèñí³ êóðñè ïðîãðà-
ìóâàííÿ òà çàõîïëþþ÷³ óðîêè  

àíãë³éñüêî¿ ìîâè ÿê ñïåö³àë³çî-
âàíî¿, òàê ³ çàãàëüíîãî âæèòêó! 

Êîæåí êóðñ çàíÿòü ïîä³ëåíèé 
íà ìîäóë³, îêðåì³ òåìè, ùîá 
âèä³ëèòè âñ³ îòðèìàí³ çíàííÿ ç 
êóðñó ³ çàêð³ïèòè ¿õ íà ðåàëüíèõ 
ïðîåêòàõ.  Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êóð-
ñó äèòèíà îòðèìóº ñåðòèô³êàò 
ïðî ïðîéäåíèé êóðñ òà ìàº ìîæ-
ëèâ³ñòü ïåðåéòè íà íàñòóïíèé 
êóðñ òà ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ.

Ó ñó÷àñíîìó ñóñï³ëüñòâ³ ëþäè 
âèêîðèñòîâóþòü ³íôîðìàö³éí³ 
òåõíîëîã³¿ óâåñü ñâ³é ÷àñ. Ìè 
çìîæåìî äàòè âàøèì ä³òÿì çíà-
ííÿ, ÿê³ âîíè õî÷óòü ³ ïëàíóþòü 
îïàíóâàòè, ùîá êîæíà äèòèíà 
ïðîãðàìóâàëà ñâîº ìàéáóòíº, à ²Ò-
Àêàäåì³ÿ ¿ì ó öüîìó äîïîìîæå.

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
òåë. 067-431-19-21
www.ita.in.ua

ОЛЕКСАНДР МАЛИК, 
ПРАВОЗНАВЕЦЬ

Çàïðîøóºìî ñòó-
äåíò³â âçÿòè ó÷àñòü ó ²² Âñåó-
êðà¿íñüêîìó äåáàòíîìó òóðí³ð³ ç 
öèâ³ëüíîãî ïðàâà ³ ïðîöåñó «Ìàé-
ñòåðí³ñòü ñóäîâî¿ ïðîìîâè», ùî 
áóäå ïðîâåäåíèé 8 êâ³òíÿ 2017 
ðîêó ó ì. Â³ííèö³ íà áàç³ Àïåëÿ-
ö³éíîãî ñóäó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³!  

Äåáàòíèé òóðí³ð ïðèñâÿ÷åíèé 
80-ð³÷÷þ ç ÷àñó çàñíóâàííÿ Äî-
íåöüêîãî Íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ Âàñèëÿ Ñòóñà.  

Âè ìàºòå ÷óäîâó íàãîäó ïðîäå-
ìîíñòðóâàòè ñâî¿ çíàííÿ, âì³ííÿ 

ñêëàäàòè ïðîöåñóàëüí³ äîêóìåíòè, 
íàâè÷êè îðàòîðñüêî¿ ìàéñòåðíîñ-
ò³, âì³ííÿ àðãóìåíòóâàòè òà â³ä-
ñòîþâàòè ïîçèö³þ, ïðàöþâàòè ó 
êîìàíä³, à òàêîæ ïîñï³ëêóâàòèñÿ 
ç³ ñòóäåíòàìè ç ð³çíèõ íàâ÷àëüíèõ 
çàêëàä³â!  Îðãàí³çàòîðàìè çàõîäó 
º þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò Äîíå-
öüêîãî Íàö³îíàëüíîãî óí³âåð-
ñèòåòó ³ìåí³ Âàñèëÿ Ñòóñà, Àïå-
ëÿö³éíèé ñóä Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, 
Íàö³îíàëüíà àñîö³àö³ÿ àäâîêàò³â 
Óêðà¿íè. Ïàðòíåðîì òóðí³ðó º 
Þðèäè÷íà ô³ðìà «Ìàðò³íñ».  

Îêð³ì ñåðòèô³êàò³â ³ äèïëîì³â 
âèçíà÷åí³ òàê³ ïðèçè:  

1 ì³ñöÿ – 3 òèñ. ãðí; 
2 ì³ñöå – 2 òèñ. ãðí; 
3 ì³ñöÿ – 1 òèñ. ãðí. 
Ðàä³ ïîâ³äîìèòè, ùî äëÿ ó÷àñ-

íèê³â òóðí³ðó íàøèì ïàðòíåðîì 
ãîëîâîþ Â³ää³ëåííÿ Àñîö³àö³¿ 
ïðàâíèê³â Óêðà¿íè ó Â³ííèöü-
ê³é îáëàñò³, àäâîêàòîì, êåðóþ-
÷èì ïàðòíåðîì «Þðèäè÷íà ô³ðìà 
«Ìàðò³íñ» Íàçàðîì Ìàðòèíþêîì 
áóäå ïðîâåäåíî ìàéñòåð-êëàñ.  

Äî ó÷àñò³ ó çàõîä³ çàïðîøó-
þòüñÿ ñòóäåíòè 2-4 êóðñó áàêà-
ëàâð³àòó, ñòóäåíòè ñïåö³àë³òåòó 
àáî ìàã³ñòðàòóðè, ÿê³ íàâ÷àþòü-
ñÿ çà ñïåö³àëüíîñòÿìè «Ïðàâî», 

«Ïðàâîçíàâñòâî», «Ì³æíàðîäíå 
ïðàâî», «Ïðàâîîõîðîííà ä³ÿëü-
í³ñòü», ñòóäåíòè 4-ãî êóðñó êî-
ëåäæ³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ çà ñïåö³-
àëüí³ñòþ «Ïðàâîçíàâñòâî». Äåä-
ëàéíè: Äëÿ ó÷àñò³ ó çìàãàííÿõ 
íåîáõ³äíî äî 20 áåðåçíÿ 2017 ð. 
çàðåºñòðóâàòèñÿ çà ïîñèëàííÿì: 
https://docs.google.com/forms/
d/1DKJH6HxOv2g7g5Vxyvgw 

Ìåìîðàíäóìè íàäñèëàþòüñÿ 
äî 23 áåðåçíÿ 2017 ð. íà email: 
debaty.civil.vinnitsya@gmail.com 

Æåðåáêóâàííÿ êîìàíä-ó÷àñ-
íèöü ïðîâîäèòüñÿ 31 áåðåçíÿ 
2017 ð. Ì³ñöå ïðîâåäåííÿ òóðí³-

ðó: Àïåëÿö³éíèé ñóä Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³, ì.Â³ííèöÿ, âóë. Ñîáîðíà, 
6 (ñõåìó ðîçòàøóâàííÿ òà ïðî¿çäó 
äèâ³òüñÿ íà ñàéò³ ñóäó https://vna.
court.gov.ua/sud0290).  Äîäàòêîâà 
³íôîðìàö³ÿ ïðî çàõ³ä: Ñòîð³íêà 
çàõîäó Âêîíòàêò³ https://vk.com/
debaty.civil.vinnitsya Êîíòàêòíà 
îñîáà: Àíòîíþê Îëåíà ²ãîð³â-
íà, òåë: (050)27-989-54; (097)76-
14-14-8.  Îô³ö³éíà åëåêòðîííà 
àäðåñà: debaty.civil.vinnitsya@
gmail.com Ïèòàííÿ ùîäî ôàáó-
ëè ìàþòü íàäñèëàòèñÿ âèêëþ÷íî 
íà îô³ö³éíó åëåêòðîííó àäðåñó. 
×åêàºìî íà âàñ!

Створювати комп’ютерні ігри цікавіше, ніж грати в них!

Другий Всеукраїнський дебатний турнір 
«Майстерність судової промови»

БЛОГ

БЛОГ

392220

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè 
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî 
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë. 
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê 
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  

÷ëåíîì  

Âñåñâiòíüî¿ 

Ãàçåòíî¿ 

Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 

ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

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 170108
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— До речі, як ви викликаєте швидку? — за-
питував у присутніх Юрій Василець, на що 
отримав очікувану відповідь: «Приїздіть 
скоріше, тут людині погано». — Прави-
ла виклику наступні: ви телефонуєте, 
представляєтесь, говорите про те, що 
за такими-то координатами (наприклад, 
на перехресті Хмельницького шосе та 
Блока) лежить непритомний без ознак 
життя чоловік, я зараз буду проводити 
реанімацію. Лише тоді до вас приїде ре-
анімаційна бригада, яка професійно та 
швидко зробить свою справу. Але якщо ви 

просто скажете, що людині погано, то самі 
розумієте, погано може бути по всякому, 
людина може просто знепритомніла, ногу 
підвернула, напилася… Тож очікуйте на та-
кий виклик фельдшерську бригаду, яка 
буде складатися з жіночки похилого віку, 
яку вже нікуди не беруть, та молоду ді-
вчинку, яку ще нікуди не беруть. І от ці 
два спеціалісти вам дуже сильно «допо-
можуть»… Це правда. І ще не потрібно під 
час виклику швидкої говорити, що людина 
мертва. Бо там просто констатують смерть, 
і до вас не поспішатимуть. Це наші реалії.

Правила виклику швидкої допомоги 

вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

392047

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

— Надання долікарської допомоги — 
актуальна проблема. Розв‘язанням її 
може бути навчання громадян деяким 
«азам», у першу чергу, при травмах та 
зовнішніх кровотечах, в старших класах 

загальноосвітньої школи. Необхідно, щоб 
відповідну підготовку та обов‘язки мали 
співробітники поліції, МЧС. У той же час, 
слід пам‘ятати, що не маючи відповідних 
навичок для оцінки стану постраждалого 
та надання допомоги, можна йому на-
нести шкоду. Тому, в більшості випадків, 
краще придати постраждалому стабільне 
положення, вкрити, запитати, чи немає 
серед оточуючих медика та негайно ви-
кликати бригаду екстреної медичної до-
помоги.

Îëåêñàíäð Ñàìîéëîâ

òåðàïåâò, åíäîêðèíîëîã  
Â³ííèöüêîãî 

ìåäè÷íîãî öåíòðó 
«Àëüòàìåäèêà»

Коментар експерта

391386

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535 

²ñíóº äóæå áàãàòî ì³ô³â 
ñòîñîâíî ïåðøî¿ äîïîìîãè, 
ÿê³ íå ëèøå ìîæóòü íàøêî-
äèòè, à ïðèçâåñòè äî ñìåðò³.

Çíàéîìòåñü, ³íñòðóêòîðè 44 Íàâ÷àëü-
íîãî Öåíòðó — Â³ííèöÿ Ðîìàí Áåíöàê ³ 
Þð³é Âàñèëåöü. Õëîïö³ ïðîâîäÿòü êóðñè 
äîìåäè÷íî¿ äîïîìîãè çà ñòàíäàðòàìè BLS. 
Öå ò³ íàâè÷êè, ÿê³ ìîæóòü ñòàòè ó íàãîä³ 
áóäü-äå ³ áóäü-êîëè. Ëþäè õâîð³þòü, ïî-
ïàäàþòü â àâàð³¿, íåïðèòîìí³þòü ³ â÷àñíà 
äîïîìîãà ìîæå âðÿòóâàòè ¿ì æèòòÿ. Àëå 
öÿ äîïîìîãà ìàº áóòè ïðàâèëüíîþ.

МІФ 1. Åï³ëåïñ³ÿ. Ïðè ñóäîìàõ òðèìàºìî 
ëþäèíó çà ÿçèê, ùîá íå âäàâèëàñÿ 

— ß îäíîãî ðàçó áà÷èâ, ÿê ïåðåõîæ³ 
äîïîìàãàëè ÷îëîâ³êó, — ãîâîðèòü Ðîìàí 
Áåíöàê. — Ó íüîãî áóëè ñóäîìè, ê³ëüêà 
ëþäåé éîãî òðèìàëè. Ùå äâîº çàñóíóëè 
ðóêè äî õâîðîãî â ðîòà, çàïàëüíè÷êîþ 
ï³äïåðøè éîìó ÿçèêà, ùîá íå ïðèêóñèâ, 
÷è íå âäàâèâñÿ. Àëå êîëè ó ëþäèíè íà-
ïàä åï³ëåïñ³¿, â íå¿ çâîäèòü ñóäîìàìè âñ³ 
ì'ÿçè, ÿçèê òåæ ì'ÿç, éîãî òåæ çâîäèòü, òîæ 
ïîäàâèòèñü íèì íå ìîæëèâî. Öå ìîæå ñòà-
òèñÿ, êîëè íàñòàº ïîâíà ðåëàêñàö³ÿ ò³ëà. 
² òîä³ òåæ íå ïîòð³áíî ëþäèí³ òðèìàòè 

ÿçèê, äîñèòü ëèøå ïîâåðíóòè ¿¿ íà á³ê, 
òà ÷åêàòè øâèäêó. Êîëè æ ò³ëî ñóäîìèòü, 
óñÿ âàøà äîïîìîãà ìàº ïîëÿãàòè â òîìó, 
ùîá ï³äêëàñòè ëþäèí³ ùîñü ï³ä ãîëîâó. 
²íàêøå îòÿìèâøèñü, äî ãîëîâíî¿ áîëÿ÷êè 
ëþäèíà îòðèìàº òðàâìè ÷åðåïà.

МІФ 2. ²íñóëüò. Çáèâàºìî òèñê ë³êàìè 
Ñïî÷àòêó ³íñóëüò ïîòð³áíî ðîçï³çíàòè. 

Ìàðêåðîì º î÷³ — êóòî÷îê îäíîãî ïîâ³-
êà îïóùåíèé ïî â³äíîøåííþ äî äðóãîãî. 
Ðîò — îäèí êóòî÷îê îïóùåíèé, ïîñì³øêà 
ñêðèâëåíà. Ìîâà — ëþäèíà íå ìîæå ðîç-
á³ðëèâî ãîâîðèòè. Ðóêè — ÿêùî ïîïðî-
ñèòè ëþäèíó ï³äíÿòè îáèäâ³ ðóêè, âîíà 
íå ìîæå öå çðîáèòè ñèíõðîííî.

Ïðè ³íñóëüò³ ãîëîâíå ïðàâèëî — íå íà-
øêîäèòè. Òîæ õâîðîìó íå ïîòð³áíî äàâàòè 
âîäè ÷è ë³ê³â, ëèøå ïîñàäèòè, àáî ïî-
êëàñòè ëþäèíó â ïîëîæåííÿ, êîëè âåðõíÿ 
÷àñòèíà ò³ëà íàáàãàòî âèùà çà íèæíþ. ² 
òåðì³íîâî âèêëèêàòè øâèäêó.

— Íàéá³ëüøå ëþäåé ïîìèðàº â³ä ³í-
ôàðêòó, íå ÷åðåç ñàìó õâîðîáó, à ÷åðåç 
íåâ÷àñíó äîïîìîãó, — ãîâîðÿòü ìåäèêè. — 
Òîìó ùî ïåðåä³íôàðêòíèé ñòàí äóæå ÷àñ-
òî ìàñêóºòüñÿ áîëÿìè â øëóíêó, íàâ³òü 
çóáíèì áîëåì. Íà ùî ïîòð³áíî çâåðòàòè 
óâàãó? Íà ïåêó÷èé òà äàâëÿ÷èé á³ëü â ñå-
ðåäèí³ ãðóäèíè. Öåé á³ëü â³ääàº â ðóêó òà 

ЩО ВИ МОЖЕТЕ 
ЗРОБИТИ ДО ПРИЇЗДУ ШВИДКОЇ
Поради не лікарям  Що робити, коли людина 
вдавилася? А коли лежить непритомна посеред 
дороги? Як викликати швидку, щоб вона приїхала 
швидко? Як діяти, коли людину вдарило струмом? 
А знаєте, як зупинити кровотечу, чи що робити, 
коли у людини почався інсульт?

íàâ³òü ó ïàëüö³. Ïåðøà äîïîìîãà — òà-
áëåòêà í³òðîãë³öåð³íó ³ äîïîìîãà ìåäèê³â 
ïðîòÿãîì òðüîõ ãîäèí. Òîä³ º øàíñ.

МІФ 3. Ïîäàâèëèñÿ. Ãóïàºìî ïî ñïèí³ 
— Íå ïîòð³áíî ñòóêàòè ëþäèíó ïî ñïè-

í³, êîëè âîíà âäàâèëàñÿ. ßêùî ëþäèíà 
ìîæå âèäàâàòè ÿê³ñü çâóêè, âîíà ñàìà âè-
êàøëÿº ïðåäìåò, ùî çàñòðÿã ó íå¿ â òðàõå¿, 
à ÿêùî í³, òî º ñïåö³àëüí³ ìåòîäè, — ãî-
âîðÿòü ³íñòðóêòîðè.

МІФ 4. Îï³êè. Çìàùóºìî îë³ºþ 
— Ñèëüí³ îï³êè íå ïîòð³áíî çìàùóâàòè 

ð³çíîìàí³òíèìè çàñîáàìè (ïàíòåíîëîì, 
ñìåòàíîþ, îë³ºþ…). Öèì âè ò³ëüêè ïîãëè-
áëþºòå ðàíó. Äîñèòü ì³ñöå îï³êó ïðîìèòè 
õîëîäíîþ ïðîòî÷íîþ âîäîþ 10 õâèëèí, 
ïîò³ì íàêëàñòè ñóõó ïîâ'ÿçêó ³ ïî¿õàòè 
äî òðàâìïóíêòó.

МІФ 5. Âäàðèëî ñòðóìîì. Çàêîïóºìî
Ãîâîðèëè ìåäèêè ³ ïðî òå, ùî íå ïîòð³á-

íî çàêîïóâàòè â çåìëþ ëþäèíó, ÿêó âäàðè-
ëî ñòðóìîì. Òîìó ùî íà ò³ë³ îáîâ'ÿçêîâî 

áóäóòü óðàæåí³ ä³ëÿíêè øê³ðè, ÷åðåç ÿê³ 
äóæå øâèäêî äî îðãàí³çìó ïîòðàïëÿþòü 
ð³çíîìàí³òí³ øê³äëèâ³ ì³êðîîðãàí³çìè.

ГОЛОВНЕ — БЕЗПЕКА 
— ßê âè áóäåòå ñåáå ïîâîäèòè, êîëè 

ïîáà÷èòå íà äîðîç³ íåïðèòîìíó ëþäè-
íó? — çàïèòàëè ìåäèêè. — ßê çðîçóì³òè 
÷è âîíà ïðè ñâ³äîìîñò³, ÷è º â ëþäèíè 
îçíàêè æèòòÿ. Ìîæíà ïðîñòî ï³ä³éòè, 
òîðêíóòèñÿ, ïóëüñ çíàéòè, ñåðäöåâî-ëå-
ãåíåâó ðåàí³ìàö³þ çðîáèòè. Øâèäêî òà 
íàä³éíî çóïèíèòè êàï³ëÿðíó, âåíîçíó òà 
àðòåð³àëüíó êðîâîòå÷ó.

Óñå öå ìîæíà, àëå ïåðø çà âñå òðåáà 
ïîòóðáóâàòèñÿ ïðî âëàñíó áåçïåêó. Òîìó 
ùî íåçàëåæíî â³ä òîãî, â ÿêîìó ñòàí³ ïå-
ðåä íàìè ëþäèíà, àïð³îð³ âîíà äëÿ íàñ 
íåáåçïå÷íà. Òîæ ïîòóðáóéòåñü ïðî ãóìîâ³ 
ðóêàâè÷êè (çàì³íèòè ¿õ ìîæóòü ïàêåòèêè, 
ôàéëè òîùî) âñå, ùî íå äàñòü ð³äèíàì ³íøî¿ 
ëþäèíè ïîòðàïèòè íà íàñ. (Âàðòî ïàì'ÿòàòè 
ïðî Â²Ë, ÑÍ²Ä, òóáåðêóëüîç, ãåïàòèò). Ðà-
äÿíñüêèé ëîçóíã — «ñàì ïîãèáàé, òîâàðèùà 
âûðó÷àé» íåàêòóàëüíèé ó æîäí³é êðà¿í³.

Роман Бенцак і Юрій Роман Бенцак і Юрій 
Василець демонструють, як Василець демонструють, як 

повернути потерпілого, щоб повернути потерпілого, щоб 
він дочекався швидкоївін дочекався швидкої
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Змагання 
рятувальників
 Îáëàñíà îðãàí³çàö³ÿ 
«Äèíàìî» ïðîâåëà çîíàëüí³ 
çìàãàííÿ ç ôóòçàëó ñåðåä 
êîìàíä ÄÑÍÑ öåíòðàëü-
íîãî ðåã³îíó. Ïåðøå ì³ñöå 
âèáîðîëè æèòîìèðñüê³ ðÿ-
òóâàëüíèêè, ñð³áëî çäîáóëè 
â³ííè÷àíè, áðîíçó — ôóò-
çàë³ñòè Õìåëüíè÷÷èíè.

Перемоги 
учасників АТО
 Ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò 
îáëàñò³ ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè 
ñåðåä âåòåðàí³â. Ó ñòð³ëüá³ 
ç ãâèíò³âêè ïåðåì³ã ìàé-
ñòåð ñïîðòó Îëåêñàíäð 
Ãëàäêèé, ç ï³ñòîëåòà — 
êàíäèäàò ó ìàéñòðè Ñâÿ-
òîñëàâ Ãîí÷àðóê. ×åìï³îí-
êîþ ó ñòð³ëüá³ ç ãâèíò³âêè 
ñåðåä æ³íîê ñòàëà ìàéñòåð 
ñïîðòó ªâãåí³ÿ Ñîðîêà.

Змагатимуться 
сумоїсти
 Â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò 
Â³ííèö³ ç áîðîòüáè ñóìî 
ñåðåä ìîëîäøèõ þíàê³â 
(äî 14 ðîê³â) ïðîéäå 22–
23 ëþòîãî. Çìàãàòèìóòüñÿ 
ó çàë³ áîðîòüáè Öåíòðàëü-
íîãî ì³ñüêîãî ñòàä³îíó. 
Ïî÷àòîê — î 16.00.

Спортивне і 
бойове самбо
 Â³äêðèòèé Êóáîê íàøîãî 
ì³ñòà ç³ ñïîðòèâíîãî ³ áî-
éîâîãî ñàìáî ñåðåä ÷îëî-
â³ê³â òà æ³íîê ðîç³ãðàþòü 
23 ëþòîãî. Çìàãàòèìóòüñÿ 
ó çàë³ Öåíòðàëüíîãî ñòàä³î-
íó. Ïî÷àòîê — î 17.00.

Випуск №8 (977)
Мініатюрні двоходові задачі-блоки на коопертивний мат. Також 
знайдіть ілюзорну гру.

Задача №1925-1928
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2*

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №7 (1321), 15.02.2017 р.
Задача №1923 М. Пархоменко
1... Tb2  2.Kd1 Kd3x; 1.Kd1(Kd3?)! Kpe1  2. Kb2 Ta1x.
Задача №1924 В. Ластівка
1.Фd1! Ca5  2. Фh5 Kpd8 3.Cg4   Kpe7  4.h3  Kp:f6 5. kph4 Ce1x
У обох задачах у фіналі - правильні мати.

М. Пархоменко

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ï³ä ÷àñ êîëåã³¿ îáëñïîðòóïðàâë³í-
íÿ áóëè ï³äáèò³ ï³äñóìêè 2016 ðîêó. 
Òàì òàêîæ íàãîðîäèëè ãðàìîòàìè ³ 
ïîäàðóíêàìè êðàùèõ ñïîðòñìåí³â 
òà òðåíåð³â Â³ííè÷÷èíè.

Â³äçíà÷àëîñÿ, ùî íà Â³ííè÷÷è-
í³ ó 2016 ðîö³ áóëî ï³äãîòîâëåíî 
äâà çàñëóæåíèõ ìàéñòðè ñïîðòó 

Óêðà¿íè (Ìèêîëà Áóöåíêî — 
áîêñ òà Îëåêñàíäð Ìàð÷óê — 
ðàä³îñïîðò), à òàêîæ äåâ’ÿòü 
ìàéñòð³â ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî 
êëàñó, 58 ìàéñòð³â ñïîðòó ³ ÷îòè-
ðè çàñëóæåíèõ òðåíåðè Óêðà¿íè. 
Ñåðåä íàãîðîäæåíèõ íàñòàâíèê³â 
áóâ ïðîâ³äíèé òðåíåð ç ðàä³îñ-
ïîðòó Ñåðã³é Çåëåíñüêèé, ïåðå-

ñåëåíåöü ç Äîíåöüêî¿ îáëàñò³. Ï³ä 
éîãî îðóäîþ öåé âèä ñòàâ îäíèì 
ç ïðîâ³äíèõ íà Â³ííè÷÷èí³.

Íà÷àëüíèê îáëñïîðòóïðàâë³í-
íÿ Ñåðã³é ×åðíÿâñüêèé ðîçïîâ³â, 
ùî â îáëàñò³ ðîçâèâàºòüñÿ 80 âèä³â 
ñïîðòó, ç íèõ 31 — ë³òí³õ îë³ìï³é-
ñüêèõ, 4 — çèìîâèõ îë³ìï³éñüêèõ, 
45 íåîë³ìï³éñüêèõ òà 17, ÿêèìè 

çàéìàþòüñÿ ëþäè ç îáìåæåíèìè 
ìîæëèâîñòÿìè. Ïðîòÿãîì ðîêó 
íà ÷åìï³îíàòàõ, êóáêàõ ñâ³òó òà 
ªâðîïè, ³íøèõ ì³æíàðîäíèõ çìà-
ãàííÿõ ñïîðòñìåíè Â³ííè÷÷èíè 
çäîáóëè 127 ìåäàëåé, â òîìó ÷èñë³ 
54 çîëîòèõ, 41 ñð³áíó òà 32 áðîíçî-
â³. 473 íàø³ çåìëÿêè ñòàâàëè ïðè-
çåðàìè âñåóêðà¿íñüêèõ ÷åìï³îíàò³â.

Кращі з кращих: у Вінниці нагородили 
спортсменів і тренерів

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Â³ííèöüê³ õîêå¿ñòè â÷åðãîâå 
ï³äòâåðäèëè ñâ³é âèñîêèé ð³âåíü. 
Íàøà êîìàíäà «ÎÊÑ-ØÂÑÌ» 
(«Îë³ìï³ÿ-Êîëîñ-Ñåêâîÿ-Øêîëà 
âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³») 
çäîáóëà áðîíçîâ³ ìåäàë³ íà êëóá-
íîìó ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè ç ³íäîðõî-
êåþ â ãðóï³ «×åëëåíäæåð I», òðåò³é 
çà çíà÷åííÿì. Çìàãàííÿ â³äáóëèñÿ 
ó Áóäàïåøò³ (Óãîðùèíà).

ПЕРЕМОГЛИ МАЙБУТНІХ ЧЕМ-
ПІОНІВ. Ïîäðîáèöÿìè óãîðñüêîãî 
âîÿæó ïîä³ëèëèñÿ ãîëîâíèé òðåíåð 
«ÎÊÑ-ØÂÑÌ», íàö³îíàëüíî¿ çá³ð-
íî¿ ç õîêåþ íà òðàâ³ é ³íäîðõîêåþ 
Ïàâëî Ìàçóð òà â³öå-ïðåçèäåíò 
ôåäåðàö³¿ õîêåþ íà òðàâ³ Óêðà¿íè 
Ôåäîð Íîâ³ê.

Ó ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè âçÿëè 
ó÷àñòü â³ñ³ì êîìàíä — ç Óãîðùèíè, 
²òàë³¿, Óêðà¿íè, Óåëüñó, Áîëãàð³¿, 
Ñëîâà÷÷èíè, Ñëîâåí³¿ ³ Ôðàíö³¿. 
Áîðîòüáà âåëàñÿ íå ëèøå çà ìå-
äàë³, àëå é çà ïåðø³ äâà ì³ñöÿ, 
ÿê³ äàâàëè ïðàâî íà ï³äâèùåííÿ 
â êëàñ³. Çà ïåðåìîãó êëóáè îòðè-
ìóâàëè ï’ÿòü î÷îê, í³÷èþ — äâà, 
ïîðàçêó ç ð³çíèöåþ íå á³ëüøå äâîõ 
ì’ÿ÷³â — îäíå.

Êîìàíäè áóëè ðîçïîä³ëåí³ íà äâ³ 
ï³äãðóïè, ï³ñëÿ ÷îãî â³äáóâàëèñÿ 
ñòèêîâ³ ³ãðè. Â³ííè÷àíàì ñïîäî-
áàëàñÿ àòìîñôåðà òóðí³ðó. Íåäàðìà 
ç Ôðàíö³¿ òà ²òàë³¿ ïðè¿õàëè âáîë³-
âàòè ôàíè.

Íàøà êîìàíäà ïåðøèé ìàò÷ 
âèãðàëà ó ìàéáóòíüîãî ÷åìï³îíà 
«Cardiff & Met» ç Óåëüñà — 3:1. 
Äàë³ â³ííè÷àíè ç³ãðàëè âí³÷èþ ç 
«Bra» (²òàë³ÿ) — 4:4 ³ ðîçòðîùèëè 
«Soroksari» (Óãîðùèíà) — 7:1.

Ó âèð³øàëüíîìó ìàò÷³ çà ÷³ëüí³ 
ì³ñöÿ ÕÊ «ÎÊÑ-ØÂÑÌ» çóñòð³âñÿ 
ç «Luc Ronchin» (Ôðàíö³ÿ). Êîìàí-

äà Â³ííèö³ ìàëà ïåðåâàãó ó ïåð-
øîìó òàéì³ — 3:2. Àëå â ï³äñóìêó 
ïðîãðàëà — 4:5. Ó çàêëþ÷í³é çóñòð³-
÷³ çà áðîíçîâó ìåäàëü â³ííè÷àíè 
ðîçòðîùèëè «Senkvice» (Ñëîâå-
í³ÿ)– 7:2.

×åìï³îíîì ªâðîïè ñòàâ «Cardiff 
& Met», íà äðóãîìó ì³ñö³ — «Luc 
Ronchin HC», íà òðåòüîìó — â³-
ííè÷àíè. Íà äóìêó ôàõ³âö³â, çäîáó-
òè ìåäàëü ³íøîãî ãàòóíêó çàâàäèëî 
ñï³ðíå ñóää³âñòâî ó íàï³âô³íàë³.

— Ñóääÿ ïðèçíà÷èâ íà îñòàíí³õ 
õâèëèíàõ çóñòð³÷³ ñï³ðíèé ïåíàëüò³, 
ùî é äîïîìîãëî ôðàíöóçàì âèðâà-
òè ïåðåìîãó, — ñêàçàâ Ôåä³ð Íîâ³ê.

— Ìè áàãàòî ðàç³â ïåðåãëÿäàëè 
öåé åï³çîä. Ãîëëàíäñüêèé ñóääÿ 
ïðèçíà÷èâ íåî÷åâèäíèé ïåíàëüò³. 
Õî÷à â òàêèõ ³ãðàõ âàðòî ñòàâèòè 
íà «òî÷êó» ëèøå òîä³, ÿêùî âïåâ-
íåíèé íà 100%, — äîäàº Ïàâëî 
Ìàçóð.

ЧОМУ НЕВИКОНАНЕ ЗАВДАННЯ. 
Çà ñëîâàìè Ïàâëà Ìàçóðà, ïåðåä 
êîìàíäîþ ñòîÿëî çàâäàííÿ ïîñ³ñ-
òè ì³ñöå íå íèæ÷å äðóãîãî ³ òàêèì 
÷èíîì çäîáóòè ïóò³âêó äî ãðóïè 
«Òðîô³» (äðóã³é çà çíà÷åííÿì) 
÷åìï³îíàòó ªâðîïè. Öå áóëî â³ííè-
÷àíàì ï³ä ñèëó, àëå ó âèð³øàëüí³ 
ìîìåíòè çàáðàêëî ôàðòó. Êîó÷ â³ä-
çíà÷èâ íàä³éíó ãðó âîðîòàðÿ Þð³ÿ 
Ïåðåïåëèö³, ïîðàäóâàëè é ìîëîä³ 
Áîãäàí Êîâàëåíêî ³ Îëåêñàíäð 
Øâåöü. À îñü äîñâ³ä÷åí³ õîêå¿ñòè 
íå çìîãëè ïåðåëîìèòè õ³ä ìàò÷³â.

Äàëèñÿ âçíàêè é îá’ºêòèâí³ ôàê-
òîðè, ÿê³ âïëèíóëè íà ðåçóëüòàò 
ó Áóäàïåøò³. Çîêðåìà, íàø³ ³í-
äîðõîêå¿ñòè òðåíóþòüñÿ ó íåñòàí-
äàðòíîìó çàë³, íà ãîðáàòîìó ïàðêåò³ 
ÑÊ «Çäîðîâ’ÿ» (íà Ñòàðîìó Ì³ñò³) 
³ ñïîðòøêîë³ Ë³òèíà.

— Ó ñïîðòêîìïëåêñ³ Áóäàïåøòà 
íå ïàðêåò, à ñïåö³àëüíèé ñïîðòèâ-

ВІННИЦЬКІ ХОКЕЇСТИ 
“НАКИДАЛИ» ЄВРОПЕЙЦЯМ 
Рівень  Наша команда піднялася 
на п’єдестал індорхокейних змагань 
у Будапешті. Тепер готуватиметься 
до аналогічного домашнього чемпіонату

íèé ë³íîëåóì. Íà íüîìó êîâçàííÿ 
ì’ÿ÷èêà º íàáàãàòî ìåíøèì, à ðóõ 
³ãðîâîãî ñíàðÿäà óïîâ³ëüíþºòüñÿ. 
Òîìó, íà æàëü, íàø³ íàéòåõí³÷í³-
ø³ õîêå¿ñòè (Þð³é Ìîðîç, Àíäð³é 
Êîøåëåíêî) òàê ³ íå ïðèçâè÷à¿ëèñÿ 
äî öüîãî ïîêðèòòÿ, — ñêàçàâ Ïàâëî 
Ìàçóð.

Ùå îäíà íàáîë³ëà ïðîáëåìà 
â³ííèöüêîãî ³íäîðõîêåþ ³ õîêåþ 
íà òðàâ³ — îáìåæåíå ô³íàíñóâàííÿ. 
×åðåç öå íàøå ì³ñòî îñòàíí³ì ÷àñîì 
çàëèøàþòü íå ëèøå ïðîâ³äí³ õîêå-
¿ñòè, àëå é ïåðñïåêòèâíà ìîëîäü.  

ПЕРЕХІД НА ТРАВУ. ²íäîðõîêåéíèé 
ñåçîí çàâåðøåíî. Â³í ñòàâ óñï³ø-
íèì äëÿ â³ííèöüêèõ êîìàíä — 
íåäàðìà âîíè ïîñ³ëè ïåðø³ ÷îòèðè 
ì³ñöÿ íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè! Òà-
êîæ ö³º¿ çèìè ÕÊ «ÎÊÑ-ØÂÑÌ» 
ñòàâ ï’ÿòèì íà òóðí³ð³ «Ïðàãîñõå-
ìà» â ×åõ³¿ ³ çäîáóâ ñð³áëî íà ì³æ-
íàðîäíèõ çìàãàííÿõ ó Ïîëüù³.

Òåïåð êîìàíäà ïåðåõîäèòü 
íà òðàâ’ÿíèé õîêåé. Ç 20 ëþòîãî 
ïî äðóãå áåðåçíÿ âîíà ïîáóâàº 
íà òðàäèö³éíîìó íàâ÷àëüíî-òðå-
íóâàëüíîìó çáîð³ ó Áåðåãîâîìó 
(Çàêàðïàòòÿ). Êîøòè íà öå âèä³ëÿº 
öåíòðàëüíà ðàäà ñïîðòòîâàðèñòâà 

«Êîëîñ», ÿêó î÷îëþº â³ííè÷àíèí 
Îëåêñàíäð Ìåíäóñü.

Ç 11 ïî 19 áåðåçíÿ çá³ðíà Óêðà-
¿íè ç õîêåþ íà òðàâ³, îñíîâó ÿêî¿ 
ñêëàäàþòü â³ííè÷àíè, çìàãàòèìåòü-
ñÿ â Áåëôàñò³ (²ðëàíä³ÿ) íà äðóãîìó 
åòàï³ Ñâ³òîâî¿ ë³ãè. Ó ï³äãðóï³ íàì 
ïðîòèñòîÿòèìóòü ãîñïîäàð³, çá³ðí³ 
Àâñòð³¿ òà ²òàë³¿. Ó ³íø³é ï³äãðóï³ 
çìàãàòèìóòüñÿ Ôðàíö³ÿ, Ïîëüùà, 
Øîòëàíä³ÿ ³ Óåëüñ.

— Íà æàëü, äî ó÷àñò³ ó Ñâ³òî-
â³é ë³ç³ íå âäàñòüñÿ çàëó÷èòè âñ³õ 
íàéñèëüí³øèõ, ³ ó ïåðøó ÷åðãó 
ëåã³îíåð³â. Ó êîãîñü ïðîáëåìè ç 
îòðèìàííÿì áðèòàíñüêî¿ â³çè, ó ³í-
øèõ — ñ³ìåéí³ ïðîáëåìè, ðåøòó 
íå â³äïóñêàþòü äî çá³ðíî¿ êëóáè, — 
íåçàäîâîëåíèé Ïàâëî Ìàçóð.

Ç 30 áåðåçíÿ ïî äðóãå êâ³òíÿ 
ó Â³ííèö³ ïðîéäå ñåðéîçíèé ì³æ-
íàðîäíèé òóðí³ð — ïåðøèé Êóáîê 
Ïîä³ëëÿ. Òàì ãðàòèìóòü «ÎÊÑ-
ØÂÑÌ», ÕÊ «Ì³íñüê», «Áóä³âåëü-
íèê» (Áðåñò, îáèäâà — Á³ëîðóñü) 
³ ÷åìï³îí Ïîëüù³ «Ãðþíâàëüä» 
(Ïîçíàíü).

Àëå ãîëîâíèì ñòàðòîì ñåçîíó 
ñòàíå êëóáíèé ÷åìï³îíàò ªâðîïè 
ç õîêåþ íà òðàâ³, ÿêèé âïåðøå â ³ñ-
òîð³¿ ïðîéäå ó Â³ííèö³.

Вінницькі індорхокеїсти гуртом тримають оборону. 
На чемпіонаті Європи у Будапешті
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ТАЇСІЯ СЛАВІНСЬКА 
Народилася 3 січня 1962 року 
в смт. Оратів на Вінниччині. 
У 1981 році закінчила театраль-
ну студію при Національному 
академічному театрі імені Івана 
Франка за фахом «артистка дра-
матичного театру». У 2000 році 
закінчила режисерський фа-
культет Київського національ-
ного університету культури та 
мистецтв. У 2006 році — магі-
стратуру Київського національ-
ного університету театру, кіно і 
телебачення імені Івана Карпен-
ка-Карого, режисер-постанов-

ник. У 2016 стала головним ре-
жисером-постановником театру.
Режисерські роботи:
Комедія «Дядя Ваня»; романтич-
на драма «Дім Бернарди Аль-
би»; міф з прадавніх часів «Лісо-
ва пісня»; комедія «Bon appetit, 
або Гарнір по-французьки»; 
казка «Дванадцять місяців»; 
концертна програма «Життя і 
музика, й любов»; іронічний де-
тектив «Вісім люблячих жінок»; 
фантазії на тему кохання «Ніч 
Святого Валентина»; комедія 
«Кохання за викликом»; драма 
«Ідзанамі… Богиня, яка вабить».

Біографія і режисерські роботи

ËÀÉÔ

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Íà ãîäèííèêó 
14.00, ÿêðàç çàê³í-

÷èëàñÿ îá³äíÿ ïåðåðâà. Æóðíàë³ñò 
RIA ï³äõîäèòü äî òåàòðó ³ì. Ñà-
äîâñüêîãî. Ó íüîãî çàïëàíîâàíå 
³íòåðâ'þ ç ãîëîâíîþ ðåæèñåð-
êîþ Òà¿ñ³ºþ Ñëàâ³íñüêîþ. ßê 
çàâæäè, ó öåé ÷àñ äîáè ïàðàäí³ 
äâåð³ íà çàìêó, äîâîäèòüñÿ éòè 
äî ÷îðíîãî âõîäó, äå ñèäèòü ñèâî-
÷îëèé îõîðîíåöü òà ïèòàº ñâîº 
êîðîííå «Âè äî êîãî?» Íå äóæå 
òîãî áàæàþ÷è, âàõòåðó âñå æ äî-
âîäèòüñÿ ïóñòèòè æóðíàë³ñòà âñå-
ðåäèíó, íåõàé ³ ç òèõèì íàïóòòÿì: 

«Ïðîïóñòèø, à ïîò³ì â³äïîâ³äàé 
çà êîæíîãî». Àëå ìè ïîñï³øàºìî, 
÷àñó ïåðåïèòóâàòè íåìàº.

Íà ñõîäîâîìó îòâîð³, ì³æ ïåð-
øèì ³ äðóãèì ïîâåðõàìè, íàñ âæå 
çóñòð³÷àº Òà¿ñ³ÿ Äìèòð³âíà. Ââ³÷-
ëèâ³ ïðèâ³òàííÿ ³ ìè âæå éäåìî 
ïî íàï³âòåìíîìó êîðèäîð³.

— Íàì ñþäè, — âêàçóþ÷è ðó-
êîþ âë³âî ãîâîðèòü ðåæèñåðêà. — 
Ò³ëüêè äâåð³ çà ñîáîþ çà÷èíÿéòå!

Îïèíÿºìîñÿ â äîñèòü ïðî-
ñòîðîìó ³ ñâ³òëîìó êàá³íåò³. 
Ïîçàäó ðåæèñåðñüêîãî êð³ñëà 
âèñèòü ê³ëüêà êàðòèí òà ïîðòðå-
ò³â. Ó øàôàõ âèäí³þòüñÿ ÿê³ñü 
ïëàêàòè àáî àëüáîìè. Ïðîòÿãîì 
óñüîãî ³íòåðâ'þ íà ìîá³ëüíèé 
Ñëàâ³íñüêî¿ õòîñü äçâîíèòü àáî 

СТАЛА РЕЖИСЕРКОЮ, 
ЩОБ ЗДІЙСНЮВАТИ МРІЇ 
За покликом серця  Інтерв'ю з 
народною артисткою України, головним 
режисером-постановником театру 
імені Садовського та акторкою Таїсією 
Славінською. Як реалізувати амбіції, які 
горизонти потрібно розширювати та чого 
не можна робити в театрі

òåàòð çðàä íå ïðîáà÷àº. Ìåíå â³ä 
öüîãî âðÿòóâàëà ðåæèñóðà.

СЦЕНА ЯК ВІВТАР. — Ñöåíà — 
öå íàìîëåíå áàãàòüìà ïîêîë³í-
íÿìè àêòîð³â ì³ñöå. Öå íàø 
â³âòàð. Íà í³é çáåð³ãàºòüñÿ 
åíåðãåòèêà, íà í³é ä³þòü ïåâ-
í³ çàêîíè. Íàïðèêëàä, í³õòî ç³ 
ñï³âðîá³òíèê³â òåàòðó íå ìîæå 
âèéòè â ñâîºìó ïîâñÿêäåííîìó 
âçóòò³ íà ñöåíó. Òàêîæ âè í³-
êîëè íå ïîáà÷èòå àêòîðà, ÿêèé 
ïðîñòî òàê õîäèòü ïî í³é, ÿê 
ïî àëå¿ ÷è ïàðêó.

Êîëè àêòîðè âõîäÿòü ó òåàòð, 
âîíè çàëèøàþòü çà ïîðîãîì âñ³ 
ñâî¿ ïðîáëåìè, áîëÿ÷êè, êîìó-
íàëüí³ ïëàòåæ³ òà âñå ³íøå. Òóò 
ïî÷èíàºòüñÿ ³íøå æèòòÿ. Ìè 
ïðîæèâàºìî áàãàòî ³íøèõ ïåð-
ñîíàæ³â, ³ íåð³äêî áàãàòî ÷îãî ç 
íèõ ìè íàáèðàºìî â ñåáå.

Ïàì'ÿòàþ, ÿê ï³ñëÿ îäíîãî ñïåê-
òàêëþ ÿ íå çíÿëà êîñòþì, ³ ïîêè 
â³í áóâ íà ìåí³, ÿ íàâ³òü íå ìîãëà 
ãîâîðèòè ïðî ÿê³ñü ïîâñÿêäåíí³ 
ðå÷³. Óñå öå ïðèðîñòàëî, ÿ ñï³ëêó-
âàëàñÿ ç ïîçèö³¿ îáðàçó, ÿêèé áóâ 
ñòâîðåíèé ìíîþ íà ñöåí³.

РОЗШИРИТИ ГОРИЗОНТИ. — Õî-
÷åòüñÿ òðîõè ðîçøèðèòè ãîðèçîí-
òè: á³ëüøå ôåñòèâàë³â, ïî¿çäîê, 
ùîá íàñ áà÷èëè íà ãàñòðîëÿõ, ³ 
íå ò³ëüêè ïî Óêðà¿í³. Ðîçóì³þ, 
ùî çàðàç òóãî ç ô³íàíñàìè, àëå 
âñ³ òðóäíîù³ ìîæíà äîëàòè.

Ìåí³ ö³êàâî çàëó÷àòè ðåæèñåð³â 
ç ³íøèõ òåàòð³â. Öå âàæëèâî äëÿ 
àêòîð³â, âîíè çìîæóòü ïîçíàéî-
ìèòèñÿ ç ³íøèìè ìåòîäîëîã³ÿ-
ìè òà ìàíåðàìè ðîáîòè. Õî÷ó, 
ùîá àêòîðñüêèé ð³âåíü çðîñòàâ, 
à íå çàñòîþâàâñÿ. Òàêîæ º ìð³ÿ 
çàëó÷àòè â³äîì³ ³ìåíà â íàø³ 
ñïåêòàêë³. Òàêà ñîá³ àíòðåïðèçíà 
øòóêà — çàïðîøåíà ç³ðêà. Õî÷ó, 
ùîá íàø³ àêòîðè ïîïðàöþâàëè 
ç ç³ðêàìè, îáì³íÿëèñÿ ç íèìè 
åíåðãåòèêîþ.

ПРО ПРЕМ'ЄРИ. — Äî Äíÿ òåà-
òðó (27 áåðåçíÿ) áóäå ïðåì'ºðà 
çà ï'ºñîþ Ìèêîëè Êóë³øà «Íà-
ðîäíèé Ìàëàõ³é». Ï³ñëÿ íå¿ áóäå-
ìî ïðàöþâàòè â³äðàçó íàä äâîìà 
íîâèìè âèñòàâàìè — «Ëåòþ÷îþ 
ìèøåþ» òà «²ä³îòîì» çà ðîìàíîì 
Äîñòîºâñüêîãî. Ïðåçåíòàö³ÿ öèõ 
âèñòàâ áóäå â íàñòóïíîìó ñåçîí³.
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Таїсія Славінська, режисер-постановник театру ім. 
Садовського: Театр зрад не пробачає. Мене врятувала режисура 

ï³ñëÿ ñòóêó çàãëÿäàº â êàá³íåò, 
ùîá ïåðåäàòè ÿêóñü âàæëèâó ³í-
ôîðìàö³þ. Àëå ³íòåðâ'þ òðèâàº, 
³ æóðíàë³ñò ïðîäîâæóº ñòàâèòè 
ñâî¿ ïèòàííÿ.

У ТЕАТРІ 35 РОКІВ. — Äóìàþ, ùî 
ïðèéøëà â òåàòð çà ïîêëèêîì 
äóø³ ³ ñåðöÿ. Ìè ÿêîñü æàðòóâà-
ëè, ùî â òåàòð³ ïîâèíí³ ñëóæèòè 
àáî ôàíàòè, ÿê³ ãîòîâ³ ïðàöþâàòè 
äî îñòàííüî¿ êðàïë³, àáî ëåäàð³, 
ÿê³ í³÷îãî íå âì³þòü. Îñü ÿ, íà-
ïåâíî, ç ïåðøèõ, òîìó ùî âæå 
35 ðîê³â òóò ñëóæó. ²íîä³ äóìàþ, 
ùî íå ìè âèáèðàºìî ïðîôåñ³þ, 
à âîíà íàñ.

ЛІНЬ НЕДОРЕЧНА. — Êîëè ò³ëüêè 
ïðèõîäèø ó òåàòð, òî íàñàìïåðåä 
ïîòð³áíî çàðåêîìåíäóâàòè ñåáå ³ 
ïðèâåðíóòè äî ñåáå óâàãó ðåæè-
ñåð³â. Ôîðìóëà ïðîñòà: ñïî÷àòêó 
àêòîð ïðàöþº íà ñâ³é àâòîðèòåò, 
à ïîò³ì àâòîðèòåò ïðàöþº íà íüî-
ãî. Öå ïðîôåñ³ÿ, ÿê³é ïîòð³áíî 
â÷èòèñÿ âñå æèòòÿ. Âîíà ì³ñòè÷íà 
òà çàãàäêîâà.

Íàñ ó÷èëè, ùî ÿêùî òè çà-
õâîð³â àáî âìèðàºø, òî ó òåáå º 
ò³ëüêè îäèí âèõ³ä — ï³äïîâçòè 
äî òåëåôîíó ³ ñêàçàòè, ùî âìè-
ðàºø, à ï³ñëÿ ñïîê³éíî ïîìåðòè. 
Ë³íü òóò íåäîðå÷íà, ò³ëüêè áåç-
êîðèñëèâå ñëóæ³ííÿ ñâî¿é ñïðàâ³.

ВИСЛОВЛЮЄ СВОЇ ДУМКИ. 
— Ï³øëà â ðåæèñóðó, ùîá çä³é-
ñíèòè ìð³¿, àäæå äåÿê³ ðîë³ ÿ òàê 
³ íå âñòèãëà ç³ãðàòè. ß çðîçóì³ëà, 
ùî ðåàë³çóâàòè ö³ ìð³¿ òà ñâî¿ òâîð-
÷³ àìá³ö³¿ ìîæíà ÷åðåç ðåæèñóðó. 
Òóò ÿ ìîæó âèñëîâèòè ñâî¿ äóìêè, 
äóõîâíèé ÷è ìîðàëüíèé ñòàí.

Äî òîãî æ, àêòîðñüêèé â³ê 
íå òàêèé òðèâàëèé. Ìàþ íà óâàç³ 
ïåð³îä, êîëè òè í³áè âæå íå ä³-
â÷èíà, àëå ùå ³ íå áàáóñÿ. Äëÿ 
òàêîãî â³êó â òåàòð³ ïåðåäáà÷åíî 
ìàëî ðîëåé. Àêòîðè íà äåÿêèé 
÷àñ ñòàþòü íåçàòðåáóâàíèìè. Ãî-
ëîâíå, íå âïàñòè ó çíåâ³ðó, àäæå 

ОЛЬГА БОБРУСЬ, (063)6371070 
 Â³ííèöüêà äèçàéíåðêà õóòðà 

òà øê³ðè Ìàðèíà ßðîñëàâñüêà 
âèõîäèòü íà ì³æíàðîäíó àðåíó. 
¯¿ êîëåêö³þ âæå îö³íèëè ó áëèæ-
íüîìó çàðóá³ææ³. Çàðàç äèçàéíåð-
êà òà ¿¿ êîìàíäà ãîòóºòüñÿ äî äí³â 
ìîäè â Ì³ëàí³, ÿê³ ïðîéäóòü íà-
ïðèê³íö³ ëþòîãî.

Êîëåêö³ÿ ñêëàäàºòüñÿ ç íåñõî-
æèõ ôàêòóð òà ðîçìà¿òèõ â³äò³íê³â 
ðîçê³øíîãî ÷îðíîãî êîëüîðó. Öåé 
îäÿã, âèêîíàíèé ç îá’ºìíèõ ôàê-

òóð êàðàêóëÿ, êàðàêóëü÷³ òà õóòðà 
ñòðèæåíîãî áîáðà, ùî ñÿþòü ïðè 
íàéìåíøîìó ïðîìåí³ ñâ³òëà. Íà-
ïðèê³íö³ ëþòîãî ó Ì³ëàí³, ï³ä 
÷àñ äí³â ìîäè, â³äáóäåòüñÿ ïîêàç 
ô³íàë³ñò³â êîíêóðñó International 
REMIX Competition â³ä IFF 
(International Fur Federation). 
Êîìàíäà ßðîñëàâñüêî¿ ìàº ÷åñòü 
ïðåçåíòóâàòè íàøó êðà¿íó íà ñâ³-
òîâîìó ïîä³óì³.

Äîâ³äêà: International REMIX 
Competition — öå çìàãàííÿ êðà-

ùèõ ìàéñòð³â õóòðà ç óñüîãî ñâ³-
òó. Ñîòí³ çàÿâîê ç 38 êðà¿í ñâ³òó 
áóëî ïîäàíî íà êîíêóðñ, ô³íà-
ë³ñòè ÿêîãî ìàþòü çìîãó ñï³âï-
ðàöþâàòè ç êðàùèìè ç êðàùèõ 
ó ñâ³òîâ³é ³íäóñòð³¿ õóòðÿíî¿ 
ìîäè. Ëèøå äåñÿòêà ô³íàë³ñò³â, 
ùî ïðåçåíòóþòü ð³çí³ êðà¿íè ñâ³-
òó, îòðèìàº øàíñ ïîêàçàòè ñâî¿ 
âèðîáè íà ì³ëàíñüêîìó ïîä³óì³: 
Àðãåíòèíà, Êàíàäà, Êèòàé, Äà-
í³ÿ, Ôðàíö³ÿ, ²ñëàíä³ÿ, ßïîí³ÿ, 
Ðîñ³ÿ, Øâåéöàð³ÿ òà Óêðà¿íà.

Марина Ярославська їде на  
конкурс кращих майстрів хутра

Марина Ярославська (в центрі). Дизайнерка проводить 
покази не тільки в Україні, а і в інших країнах
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ÌÀÍÄÐÈ

391787

Буковель
•  Виїзд:

23.02, 07.03, 9.03
• 970-1310 грн

• 5 днів/6 ночей

• (067)432-26-39

• Виїзд: 08.03
• 2050 грн

• 5 днів/6 ночей
• (096)882-50-33

• Виїзд: 25.03
• 290 грн

• 1 день/0 ночей
• (068)932-38-35

Драгобрат Лядова і Буша 

• Виїзд: 08.03
• 395 грн

• 2 дні/3
• (068)932-38-35

Чернівці Аквапарк у Києві
• Виїзд: 25.02
• 480 грн

• 1 день/0 ночей
• (098)409-63-51 

Аквапарк у Хмельницькому
• Виїзд: 08.03
• 145 грн

• 1 день/0 ночей
• (098)409-63-51 

Закарпаття
•  Виїзд: 

10.03, 04.03
• 1075 грн

• 3 дні/4 ночі

• (063) 306 49 82

Львів
• Виїзд: 04.03
• 640 грн

• 2 дні/1 ніч
• (093)226-98-48

Тунель кохання
•  Виїзд: 08.03
• 375 грн

• 1 день/0 ночей
• (097)908-02-79

Печера «Атлантида»
• Виїзд: 04.03
• 610 грн

• 1 день/0 ночей
• (097)749-60-84

Сербія та Хорватія
• Виїзд: 22.03
• 3518 грн

• 4 дні/4 ночі
• (097)706-43-75 

Європа (8 міст)
• Виїзд: 08.03
• 250 євро

• 6 днів/5 ночей
• (097)813-31-12

Всі тури з Вінниці на

АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Íà ïîøòó õëîïöÿ ïðèõîäÿòü 
ëèñòè â³ä ñàéò³â, íà ÿêèõ çàìîâ-
ëÿâ êâèòêè. Öå âèã³äí³ ïðîïî-
çèö³¿ ùîäî áþäæåòíèõ ïî¿çäîê 
ó ð³çí³ ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè. Òàê 
³ íàòðàïèâ íà ²ñïàí³þ ³ ñêîðèñ-
òàâñÿ òàêîþ íàãîäîþ ï³ä ÷àñ çè-
ìîâèõ êàí³êóë.

«Ñïåðøó ÿ ïîäóìàâ, ùî öå 
ÿêèéñü ðîçâîä, òîìó ùî ö³íè áóëè 
äóæå íèçüê³, — ïèøå Ðóñëàí. — Àëå 
ï³ñëÿ «ïîãóãëèâ« ³ ïåðåêîíàâñÿ — 
òàê, ä³éñíî âíóòð³øí³ ºâðîïåéñüê³ 
àâ³à êîìïàí³¿ ë³òàþòü äóæå äåøåâî. 
Àëå ò³ëüêè ïî ªâðîï³».

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàÿâó íà îòðè-
ìàííÿ â³çè ñõâàëèëè, êóïèâ 
êâèòêè: ñïî÷àòêó äî Êðàêî-
âà çà 585 ãðèâåíü íà àâòîáóñ³. 
À çâ³äòè ë³òàêîì â ²ñïàí³þ — 

çà 40 ºâðî. Íàçàä òàê ñàìî.
Ï³ñëÿ ïðèëüîòó â ì³ñòî Àë³-

êàíòå, Ðóñëàíà òà éîãî ïîäðóãó 
çóñòð³ëè ç òàáëè÷êîþ ³ â³äâåç-
ëè ó ãîòåëü. Ðàíî-âðàíö³, êîëè 
ïðèãð³ëî òåïëå ñîíöå, òóðèñò 
ïî÷àâ øóêàòè êâèòêè â Áàð-
ñåëîíó. Ðîçïîâ³äàº, ùî º òðè 
ñïîñîáè ïåðåñóâàííÿ â ²ñïàí³¿. 
Ïåðøèé — ñåðâ³ñ Áëà-Áëà-Êàð 
(30–50 ºâðî). Äðóãèé — çàë³çíè÷-
íèé âîêçàë (â³ä 25 ºâðî, ÿêùî 
êóïóâàòè êâèòîê íå ï³çí³øå ÿê 
çà òðè äí³. ßêùî æ ó òîé æå äåíü, 
òî âàðò³ñòü ïî¿çäêè â Áàðñåëîíó 
ñòàíîâèòèìå 50–70 ºâðî). Òðå-
ò³é — àâòîâîêçàë (45 ºâðî). Íàé-
äåøåâøèé ñïîñ³á — ïåðøèé. Àëå 
ùîá çàìîâèòè ïîñëóãó, ïîòð³áíî 
çàáðîíþâàòè ïîäîðîæ îíëàéí ÷å-
ðåç áàíê³âñüêó êàðòó. Ó íàøèõ 
ìàíäð³âíèê³â áóëà ò³ëüêè ãîò³âêà. 

ЗА $250 ОБ’ЇЗДИВ ПІВ-ІСПАНІЇ 
Бюджетно  У одному з номерів газети ми 
писали про вінницького студента Руслана 
Михальського, який мандрував Індією. 
Наступна тепла країна, яку обрав, — Іспанія. 
Там за тиждень побував у чотирьох містах: 
Барселоні, Валенсії, Аліканте та Альтеа

Âèð³øèëè âñå æ ¿õàòè àâòîáóñîì. 
Ö³íà çà äâîõ òóäè-íàçàä (â Àë³-
êàíòå) — 194 ºâðî. ¯õàòè â³ñ³ì 
ãîäèí, àëå ç êîìôîðòîì.

«Àâòîáóñè â íèõ ÿê øâåéöàð-
ñüêèé ãîäèííèê — ïðèõîäÿòü 
÷³òêî ïî ãðàô³êó, — ïèøå â³ííè-
÷àíèí. — ² ñåðâ³ñ äóæå êðóòèé. 
Íàâïðîòè ñèä³íü ðîçòàøîâàí³ 
ìîí³òîðè (ïëàíøåòè), íà ÿêèõ 
ìîæíà äèâèòèñÿ ô³ëüìè, ñëóõà-
òè ìóçèêó ³ çàõîäèòè â ³íòåðíåò 
áåçêîøòîâíî».

Ó Áàðñåëîí³ ãóëÿëè ì³ñòîì, 
â³äâ³äàëè Ïàðê Öèòàäåë³, íà òå-
ðèòîð³¿ ÿêîãî çíàõîäÿòüñÿ ìóçåé, 
çîîïàðê, îçåðî (øòó÷íå) ³ êàòà-
ëîíñüêèé Ïàðëàìåíò. Äàë³ ï³øëè 
øóêàòè ìàéäàí÷èê, äå çí³ìàâñÿ 
ô³ëüì «Ïàðôóìåð» ³, çâè÷àéíî æ, 
çíàìåíèòèé ðèíîê «Áîêåð³ÿ», 
ÿêèé ñïîðóäæåíèé ç³ ñòàë³ òà 
ñêëà. Ç Áàðñåëîíè âèðóøèëè 
àâòîáóñîì â ³íøå ì³ñòî — Âàëåí-
ñ³þ, ïîäèâèòèñÿ íà âåëè÷åçíèé 
Îêåàíîãðàô³÷íèé ïàðê. Îêåàíà-
ð³óì ðîçòàøîâàíèé íà òåðèòîð³¿ 
áëèçüêî 110 000 ìåòð³â êâàäðàò-
íèõ. Ó ì³ñò³ âæå ï³øëè äèâèòèñÿ 
íà ìàñèâíó êðóãëó áóä³âëþ, äå 
ïðîâîäÿòü êîðèäó, çíàìåíèòèé 
ï³âí³÷íèé âîêçàë â ñòèë³ ìîäåðí 
òà íà ãîäèííèêè rolex â òàìòåø-
í³õ ìàãàçèíàõ. 

Руслан Михальський в Іспанії. Зайшов в Aplle Store 
переконатися, що «ціни набагато нижчі, ніж купувати у нас з рук»

Ïîâåðíóëèñÿ â ãîòåëü ³ âæå 
íàñòóïíîãî ðàíêó â³äïðàâèëèñÿ 
â ì³ñòî Àëüòåà, ÿêå çíàõîäèòüñÿ 
çà 60 ê³ëîìåòð³â â³ä Àë³êàíòå, äå 
çí³ìàëè ãîòåëü. Âàðò³ñòü êâèòêà — 
â³ä 12 äî 20 ºâðî â îäíó ñòîðîíó.

«Ó îñòàíí³ äåíü ïåðåä âèëüî-
òîì äî Êðàêîâà ïðîêèíóëèñÿ 
î 7 ðàíêó, ùîá ïîãóëÿòè ùå 

ïî Àë³êàíòå, — ïèøå õëîïåöü. 
— Òàì, äî ðå÷³, º äóæå äåøåâ³ 
í³÷í³ áàðè, äå íà òðè ºâðî ìîæíà 
ñïîê³éíî ïîïèòè ì³ñöåâîãî ïèâà 
ç ÷³ïñàìè àáî îëèâêàìè». Óñüîãî 
ïî¿çäêà Ðóñëàíó Ìèõàëüñüêîìó 
îá³éøëàñÿ ïðèáëèçíî â $250: 
äîðîãà, ïðîæèâàííÿ â ãîòåë³ ³ 
õàð÷óâàííÿ.
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ТЕАТР 
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

До 8 Березня комедія 
«І тільки смерть розлучить нас»
До свята 8 Березня справжній любовний 
трилер у Вінниці! З народними улюбленцями 
у головних ролях: Остапом Ступкою, зіркою 
серіалу «Коли ми вдома» Катериною Кіс-
тень і Костянтином Костишиним! 7 березня 
о 19.00 у Вінницькому театрі імені Садовського 
на прем’єрі комедії «І тільки смерть розлу-
чить нас» готуйтеся до урагану пристрастей, 
гарячого, як вогонь, кохання та іскрометного 
італійського гумору! Квитки – 150–380 гривень. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру 
Садовського, Будинку офіцерів, «Магігранду» і 
«Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63. Організатор – 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Ідзанамі... Богиня, яка вабить
Драма
23.02, поч. о 18.30

Бог пообіцяв...
Мала сцена. Комедія про просте, про вічне 
23.02, поч. о 18.00

Хелемські мудреці
Комедія-притча
24.02, поч. о 18.30

Бременські музиканти
Музична казка для дітей
25.02, поч. о 12.00

Осінь у Вероні
Трагікомедія
25.02, поч. о 18.30

У неділю рано зілля копала
П'єса
28.02, поч. о 13.00 

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 20 грн
Пригоди мисливця Дамая
Мордовська казка
25.02, поч. об 11.00 та 13.00

Веселе мишеня
Пригодницька казка
26.02, поч. об 11.00 та 13.00

Óñ
ÿ à

ô³
ø

à 
Â³

íí
èö

³ í
à ñ

àé
ò³:ÀÔ²ØÀ

кінотеатр 
ім. Коцюбинського «ТІК» 4 квітня 

влаштує 
«EUROДВІЖН»!
Шалений «EUROДВІЖН» 
кращого святкового 
гурту України — «ТІК» — 
скоро у Вінниці! 4 квітня 
о 19.00 у Будинку 

офіцерів на концерті «ТІК» вас чекають нові 
хіти, на кшталт фантастично-еротично-іронічної 
композиції «Робот» і запальної «АЛЬО-НА» 
та перевірені часом народні блокбастери: 
«Вчителька», «Олені», «Свєта», «Сірожине 
пірожине», «Не цілуй» та багато інших. 
Шалений драйв, непідробні емоції, фірмовий 
подільський запал і екологічно чиста музика, 
виготовлена за європейськими стандартами — 
спеціально для вас!
Квитки — 150–430 гривень. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах Будинку 
офіцерів, театру Садовського, «Магігранду» 
і «Петроцентру». Безкоштовна доставка 
квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63, 
(093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Концерт-сенсація 
«Кращі пісні NOTRE 
DAME de PARIS»!
Уперше у Вінниці прем’єра 
найгучнішого музичного 
проекту в історії Украї-
ни – концерт «Кращі пісні 
NOTRE DAME de PARIS»! 

16 березня о 19.00 на сцені Вінницького театру 
імені Садовського концерт-сенсація: 7 найкращих 
солістів України, великий симфонічний оркестр, хор 
і ритм-група на чолі з диригентом Миколою Лисен-
ком-молодшим – правнуком славетного українського 
генія, композитора Миколи Лисенка! У ролі солістів 
ви побачите фіналістів найпопулярніших талант-шоу 
країни! Неповторна, до болю знайома і абсолютно 
нова історія безсмертної любові! Концерт «Кращі 
пісні NOTRE DAME de PARIS» – це унікальне шоу! 
Фантастичні емоції! Живий звук! Усі легендарні пісні 
виконуються французькою мовою!!! Квитки – 350–
720 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах 
театру Садовського, Будинку офіцерів, «Магігран-
ду» і «Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–63. 
Організатор – компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«БУМБОКС» 
12 березня у Вінниці! 
Тур «Люди»
12 березня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів пройде 
довгоочікуваний концерт 
групи «БУМБОКС». Про 
людей і для людей! З ша-

леним драйвом! З сотнями піднятих рук і щасливих 
облич! Разом з «БУМБОКС» Вінниця буде танцюва-
ти, співати та пульсувати у єдиному ритмі! Лише для 
вас нові пісні з максі-синглу «Люди» і всі улюблені 
хіти у живому виконанні! Саме той концерт, який 
неможливо пропустити!!!
Квитки — 250–450 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офі-
церів, «Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштовна 
доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Концерт рок-гурту BAHROMA
25 лютого арт-паб Beef Eater запрошує відпочити 
в компанії українських романтиків, рокового гурту 
BAHROMA!
Стиль гурту — поп-рок. Їх музика, як зазначає 
Святослав Вакарчук, інтелігентна, позитивна 
та свіжа! Початок концерту о 21.00. Квитки — 
100 грн.
Довідки за телефонами: (093) 405 99 00, (096) 
442 99 00. 

КІНО

Джон Уік 2
Трилер, 22.02, поч. о 22.00. Вартість квитків — 
70 грн. 23.02–1.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

На п'ятдесят відтінків темніше
Мелодрама, 22.02, поч. о 10.00, 12.30, 17.00, 
19.25, 21.55. Вартість квитків — від 60 грн
23.02–1.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Велика стіна
Фентезі, 22.02, поч. о 16.00. Вартість квитків — 
65 грн. 23.02–1.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Дзвінки
Жахи, 22.02, поч. о 12.00. Вартість квитків — 
60 грн. 23.02–1.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Обитель зла: остання глава
Жахи, 22.02, поч. о 18.00, 20.00
Вартість квитків — 75 грн
23.02–1.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Гіркі жнива
Драма, 23.02–1.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Принцеса — жабка
Анімація, 22.02–2.03, поч. о 10.00, 12.00
Вартість квитків — 20 грн

Космос між нами
Мелодрама, 22.02–23.02, поч. о 14.00, 18.00
24.02–2.03, поч. о 18.00. 
Вартість квитків — 20 грн

Ілюзія кохання
Мелодрама, 22.02–23.02, поч. о 16.00
Вартість квитків — 20 грн

Дай мені небезпеки
Комедія, 24.02–2.03, поч. о 15.40
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Балерина
Анімація, 22.02, поч. о 16.00
Вартість квитків — від 50 грн
23.02–1.03, довідка — за тел. (096)0035050

Джон Уік 2
Трилер, 22.02, поч. о 10.50, 13.20, 15.50, 18.20, 
20.50. Вартість квитків — від 50 грн
23.02–1.03, довідка — за тел. (096)0035050

Оселя зла: Фінальна битва
Жахи, 22.02, поч. о 18.00, 20.00, 21.00, 22.40
Вартість квитків — від 50 грн
23.02–1.03, довідка — за тел. (096)0035050

Лего фільм: Бетмен
Анімація, 22.02, поч. о 12.30, 14.40, 17.00, 19.10
Вартість квитків — від 50 грн
23.02–1.03, довідка — за тел. (096)0035050

Велика стіна
Детектив, 22.02, поч. о 10.20
Вартість квитків — від 50 грн
23.02–1.03, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ
Виставка комах
Унікальна у своєму роді, єдина в Європі виставка 
живих комахоїдних рослин-хижаків уже у Вінниці! 
Поспішайте! Виставка триватиме в ТРЦ «Мегамолл» 
до 23 лютого з 10.00 до 21.00. Відвідувачі виставки 
зможуть підняти завісу таємниці над загадковими 
творіннями природи — зеленими хижаками, дізнатися 
про їхнє життя та полювання. На виставці представ-
лено близько 50 видів хижих рослин, а також комахи, 
ящірки, змії, жаби і інші мешканці джунглів. На виставці 
ви можете придбати вподобану екзотичну рослину.
Годування рослин щодня о 10.00, 15.00 та 18.00. 
Телефони для довідок: (096)4226389, (050)0210520.

Восьме диво світу
У Вінницькому обласному краєзнавчому музеї 
триває унікальна виставка мікромініатюр 
Володимира Казаряна «Восьме диво світу». 
На виставці представлені унікальні шедеври 
мікромініатюри: знаменитий караван верблюдів 
у вушку голки, підкута блоха, букет троянд, 
стеблом яких служить людська волосина, 
скульптури на макових зернах, портрети на рисі 
і безліч інших мікромініатюрних творінь, що 
приголомшують людську уяву. На виставці всі 
мініатюри можна переглянути під мікроскопом. 
Виставка діє до 19 березня щоденно, з 
10.00 до 18.00. Телефон для довідок: 67–49–46.

ВЕЧІРКИ 
SKYROOM 
м.Вінниця, вул. 
Пирогова, 47 А, ТЦ 
Ізумруд
0938869393 — резерв 
столів
Димна вечірка 
у Skyroom 

У суботу, 25 лютого, у лаунж-клубі Skyroom вечірка 
для справжніх гурманів нічного життя! На тебе чекає 
димна вечірка «Super Hero Weekend»! Резиденти 
вечора: Dj Alex Sin, Andrew Nagorny, Macrovision, Ice 
Cream. Увага!!! 10 найкращих костюмів супергероїв 
виграють місячний абонемент на вхід до клубу! Вхід: 
для дівчат — 30 грн, для чоловіків — 40 грн. Довідки 
та замовлення за телефоном: (093) 886 93 93.

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 шалену 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!

Н2 О 
(проспект Космонавтів, 69, тел. 69–38–69)
«Exotic Party-2016» 
Кожної п'ятниці нічний клуб «Н2 О» запрошує 
на неймовірну вечірку «Exotic Party-2016». 

Ексклюзивний проект від PR group «ДЛЯ ЛЮДЕЙ», 
який об’єднує на одному танцювальному майданчику 
більш ніж 15 національностей — від Європи 
до Африки, від Африки до Китаю.
Початок о 22.00. Вхід до 23.00 всім вільний. 
Для дівчат — вхід вільний до 24.00. 
Після півночі з флаєром — вхід 25 гривень, 
без — 30 гривень.

«ПЛАНЕТА MODA-BAR» 
(вул. Стеценка, 75 а, тел. 69–04–40)
«Alco Trash» 
У нічному клубі «Планета Moda-Bar» щочетверга 
вибухова вечірка «Alco Trash»! 
Початок о 22.00. Горілка на барі до 00.00 — по 5 грн! 
Вхід для всіх вільний! Телефони для довідок: 
69–04–40, 69–67–10.
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Ролевые игры закончились ссорой, 
даже и не начавшись. Парень 
переоделся в доктора и спросил: 
«Диетолога вызывали?»


В нашей фирме два сотрудника 
женились в один день.
Отдел кадров повесил поздравление:
«Поздравляем Петра и Владимира 
с законным браком!»


— Здравствуйте! Мы начинаем 
семинар «Как за один день 
заработать миллион гривен».
Вопрос к залу. Сколько стоил билет 
на семинар?
— Одну тысячу гривен.
— А сколько мест в этом зале?
— Тысяча.
— Надеюсь, всем все понятно. 
Спасибо, семинар окончен.


Разговаривают две блондинки:
— Ты позволяешь своему кавалеру 
целовать тебя, когда вы вечером 
прощаетесь?
— Ну нет!
— Почему?
— Потому что он уходит от меня 
утром.


Из-за того, что у Петровича 
не сразу срабатывала кнопка 
разблокирования телефона при 
входящем звонке, его абоненты чаще 
вместо «Алло?» слышали: «Да твою ж 
мать!»


Идет ирландская свадьба. Ведущий 
объявляет:
— А теперь пусть все женатые встанут 
рядом с человеком, благодаря 
которому их жизнь обрела смысл!

Бармена чуть не затоптали насмерть…


— Вы художник?
— Да.
— Сколько стоит эта ваша картина?
— 8 тысяч долларов.
— Нифига себе! Можно подумать, что 
вы умерли лет 200 назад!


Люди! Задумайтесь! Какие 
наркотики? Один кусочек Milkа и вы 
тусите в Альпах с фиолетовыми 
коровками!


— Дорогая, ну на что ты обиделась?
— А ты думаешь не на что? Вот что 
ты мне сказал, когда у меня рука 
в мясорубке застряла?
— …Ты зря себя накручиваешь…


Доктор приходит к больному 
малышу. Видит — его младшая 
сестренка бегает по полу босиком. — 
Ну-ка, красавица, надень тапочки, 
а то заболеешь.
После ухода доктора мать замечает, 
что девочка все еще бегает босиком.
— Ты слышала, что доктор сказал?
— Да, он сказал, что я красавица.


Учительница задала сочинение 
на тему «Если бы я был директором». 
Все дети скрипят перьями, один 
Вовочка задумчиво смотрит в окно. 
Учительница:
— Вовочка, а ты почему не пишешь?
— Секретаршу жду.


— Я знаю все! — сказала Википедия.
— Во мне все можно найти! — 
похвастался Googlе.
— Я самый главный в мире! — 
заявил Intеrnеt.
— Ну, ну… — тихо ответило 
электричество.


Придешь уставшим с работы, а она 
тебе супчик горяченький, второе. 
В такие моменты понимаешь, 
как тебе сильно повезло 
с микроволновкой.


Муж:
— Дорогая, что было бы хуже, 
если бы я ушел от тебя к другой 
девушке, или к парню? Жена:
— Ну, наверное, к парню…
Муж:
— Тогда у меня для тебя хорошая 
новость!


ВАЗ — это единственная в мире марка 
машины, которая может сломаться, 
стоя в гараже.


— Какие у тебя красивые кудри!
— Спасибо. Все утро сегодня 
закручивала щипцами.
— Да? А я думал, у тебя волосы сами 
вьются.
— Если бы они сами вились, я бы их 
распрямляла!

ÏÎÆÀÐÒÓªÌÎ?
Сторінку підготував Михайло Курдюков

Як бачите, у RIA нова рубрика. На численні прохання читачів  Якщо ви складаєте кросворди, малюєте карикатури 
або маєте кумедні фото, пишіть редактору Вадиму Павлову: vadim.pavlow@gmail.com

Три часа ночи. Разъяренный мужик 
стучит в стену соседу:
— Если ты сейчас же не перестанешь 
играть на своем тромбоне, я сойду 
с ума!
Сосед:
— Боюсь, что ты опоздал, дорогой. 
Я уже часа два, как не играю…



Приходит программист к пианисту — 
посмотреть на новый рояль. Долго 
ходит вокруг, хмыкает, потом заявляет:
— Клава неудобная — всего 
84 клавиши, половина 
функциональных, ни одна 
не подписана. Хотя… Менять высоту 
шрифта ногой — оригинально…


Мальчик, который сходил всего лишь 
на один урок каратэ, успел только 
поклониться хулиганам.


Глухой вор вскрыл гараж и обнаружил 
внутри рок–группу.


У вас никогда не сбываются 

гороскопы? Значит, родители вам 
врали про дату рождения и вообще, 
скорее всего, купили вас у цыган.


«Highway to Hell» — классная песня, 
потому что ты можешь крутить 
её и на своей свадьбе, и на своих 
похоронах.


И я иду тебе навстречу,
И я несу тебе цветы —
Как единственной на свете,
Кто согласна за цветы.


Леди Гага ненавидит Жанну 
Агузарову, потому что их планеты 
воюют.

А що тішить відомих вінничан?

МАКСИМ 
КОХАН (30), 
ЛИДЕР КАВЕР-
ГРУППЫ LARUS

Сторінку підготував Михайло Курдюков

391784
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ОВЕН 
У кохані вас можуть 
очікувати нові враження і 
переживання. Купіть милий 
і приємний подарунок для 
свого обранця. 

ТЕЛЕЦЬ 
У найближчі дні ви в повній 
мірі відчуєте підтримку і тур-
боту з боку коханої людини. 
Та й в цілому світ не так вже 
й ворожий по відношенню 
до вас. 

БЛИЗНЮКИ 
У вівторок ваша зайва 
пристрасність в любов-
них стосунках може бути 
неправильно витлумачена. 
Романтичне знайомство 
можливе в п'ятницю. 

РАК 
Романтичні стосунки почи-
нають налагоджуватися, але 
багато що залежить тільки 
від вас. У вихідні зустрічі з 
коханою людиною достав-
лять багато радості, але 
чимало і занепокоєння. 

ЛЕВ 
Ваше серце зараз трепетно 
чекає чогось незвичайного, 
а старі стосунки порядком 
набридли і не влаштовують 
вас. Можна розраховувати 
на цікаву зустріч.

ДІВА 
Тиждень обіцяє бути спокій-
ним і гармонійним. Ваші ідеї 
та плани можуть отримати 
підтримку і схвалення у ко-
ханої людини. 

ТЕРЕЗИ 
Найбільш приємні пере-
живання будуть пов'язані з 
подорожжю. Ви або добре 
проведете час, відправив-
шись у поїздку разом з коха-
ною людиною, або зустріне-
те того, з ким вам буде дуже 
приємно спілкуватися.

СКОРПІОН 
Ваші стосунки з коханою 
людиною стануть ще ближ-
чими і ніжнішими. Вівторок і 
четвер — сприятливі дні для 
зустрічей і побачень. 

СТРІЛЕЦЬ 
Можливі певні розбіжності і 
недомовки у ваших стосунках. 
Постарайтеся не обманювати 
кохану людину і не мовчати 
про те, що вас хвилює. 

КОЗЕРІГ 
Постарайтеся зрозуміти, 
чого ж дійсно ви хочете і як 
цього домогтися. У четвер 
у вас з'явиться шанс випра-
вити свої помилки.

ВОДОЛІЙ 
Можливий вдалий поворот 
подій у вашому особистому 
житті. Нерозуміння і об-
рази почнуть відступати, і ви 
знову відчуєте, що потрібні 
і кохані. 

РИБИ 
Емоційне напруження посту-
пово знижується. Ви почина-
єте відчувати, що все не так 
погано, як вам здавалося. 
Згадайте бажання, і воно 
обов'язково здійсниться.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 22-28 ЛЮТОГО

391150

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ, ТРЕНЕР НЛП

— Как показывает практика, 
чем более сильно человек 
во что-то вовлечён, тем боль-
ше каналов восприятия он под-
ключает. Обратное тоже вер-
но. Если вы хотите, чтобы секс 

принёс больше удовольствия, задействуйте 

больше каналов, с помощью которых это 
удовольствие можно получать! Бытует мне-
ние о том, что в мире есть люди «визуалы», 
«аудиалы» и «кинестеты». И что визуалы ду-
мают картинками, аудиалы звуками и т. д. Это 
не совсем так. На самом деле, каждый из нас 
может переключаться от одного канала к дру-
гому, зависимо от необходимости. То есть, 
если вы больше привыкли мыслить картин-

ками, это не значит, что звуки или ощуще-
ния для вас не важны. Более того, используя 
всю палитру чувств, можно начать обращать 
внимание на то, на что раньше не обращали 
внимания. Например, для того чтобы больше 
освоить ощущения, некоторые пары практи-
куют завязывание глаз. Экспериментов много, 
вам же остаётся только пользоваться и полу-
чать удовольствие!

5 ЧУВСТВ ЧЕЛОВЕКА – 
КАК ОНИ РАБОТАЮТ В СЕКСЕ 
Учимся чувствовать  Мы воспринимаем этот мир через пять каналов: вижу, слышу, 
чувствую, обоняю и пробую на вкус. А в сексе? Сколько каналов используете в сексе вы? 
Пробовали все пять? А хотите приятно удивить и себя, и любимого человека?

ЗРЕНИЕ 
Наши глаза отвечают за ту самую картинку, которую видим мы и наш пар-
тнер. Тут важно помнить, что почти у 75% процентов населения нашего 
земного шарика визуальная система восприятия преобладает. Проще го-
воря, большинство из нас мыслит картинками, образами. Подумайте, что 
может улучшить картинку в вашем сексе? Может стоит обновить интерьер 
комнаты? Или посетить спортзал вдвоем? Красивое и привлекательное 
белье тоже может помочь обновить картинку. Не забывайте, что в первую 
очередь сексуальный интерес наступает именно от того, что мы видим. 
И только потом включаются все другие каналы.

СЛУХ 
То, что мы слышим до и во время секса, очень влияет на его качество. 
Ну вот представьте себе: вы в порыве страсти, а любимые соседи за стен-
кой решили переслушать все альбомы Верки Сердючки. Особенно, 
бессмертные шлягеры «ХоРоШо» и «Гуляночка». Повлияло бы это на вас? 
Безусловно. Именно поэтому звуками можно как испортить секс, так его 
и улучшить. Тут есть еще один тонкий момент. Доказано, что человеческие 
биоритмы синхронизируются с той музыкой, которую они слышат. Проще 
говоря, с помощью музыки и звуков можно настраивать себя и партнера.

ОЩУЩЕНИЯ 
О том, как играть с ощущениями во время секса, написано много статей, 
трактатов и отснято кучу видео. Поэтому мы рассмотрим вообще, что 
входит в чувства и как ими можно пользоваться. Начнем с того, что 
кинестетика — это один из самых сильных каналов ощущений. Им 
не стоит пренебрегать. Помните фильм «Девять с половиной недель»? 
Там отдельный сюжет прямо связан с ощущениями. Горячее и холодное, 
поглаживания и легкая боль. Все это можно использовать.

ЗАПАХИ 
Считается, что запах — самый сильный канал восприятия. 
Если человек и различает запахи слабо, но запоминание 
наиболее сильно проявляется в запахах. Вы можете услышать какой-
то запах, а затем безошибочно угадать его, если найдете его еще раз. 
Возможно, вы слышали про то, что многие магазины с товарами питания 
привлекают своих покупателей именно с помощью запахов: распыляют 
спреи или используют другие способы. Если что-то в мире есть, почему бы 
этим не воспользоваться.

ВКУСЫ 
Вкусовая часть очень важна для большинства людей. Казалось бы, 
ну еда и еда. Ан нет, вкусы в этом деле могут играть очень важную 
роль. Сочетание сладкого с соленым, горького с кислым в различных 
комбинациях и вариациях — все это помогает познать полноту 
ощущений и переживаний. Использовать вкусы можно по-разному. 
Можно попробовать вместе что-то приготовить, или купить.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Картинка в сексе очень 
важна, особенно для мужчин. Так они 
наслаждаются происходящим. Кстати, это 
и есть одной из причин, почему порно — ско-
рее мужской удел, чем женский. Поэтому 
девушкам очень важно в сексе играть. Все мы 
немного актрисы, стоит это вспомнить. Муж-
чинам же очень рекомендуется вложиться 
средствами в наполнение этого образа: белье 
(ваше и партнера), постель. Разумеется, уход 
за собой очень приветствуется.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Хорошая музыка — это 
верный помощник в сексе. Вам даже замо-
рачиваться не надо — умельцы в интернете 
уже все сделали. Вам стоит только вбить 
в гугл: «сборник музыки для секса» и вуаля! 
Но не только музыка включает в себя слухо-
вой канал восприятия. Туда так же входит 
и голос, которым тоже можно управлять. 
Напоминаем: грудной голос всегда усили-
вает ощущения. Немного практики и у вас 
все получится!

РЕКОМЕНДАЦИИ: Самые чувствительные 
зоны у каждого человека разные. Именно 
поэтому единственной рекомендацией тут 
может быть изучение своего тела и тела парт-
нера. Сходите на массаж, или курсы массажа 
(второе даже лучше). Поглаживания, или 
поцелуи, или игры с температурой — все это 
можно умело использовать и применять.

РЕКОМЕНДАЦИИ: При работе с запахами 
следует учитывать две вещи: необходи-
мо максимизировать приятные запахи 
и минимизировать неприятные. Если вы 
знаете, что ваше тело склонно к неприятным 
запахам, учитывайте это. Неприятные запахи 
могут собирать волосы на теле, особенно 
в зоне бикини. Это касается как женщин, так 
и мужчин. Вторым шагом станет использо-
вание спреев, духов, аромамасла. Почему 
нет? При грамотном использовании все это 
придаст пикантность и искринку.

РЕКОМЕНДАЦИЯ: Не забывайте про ваши 
вкусовые ощущения. С ними тоже можно 
играть. Кстати, именно по этой причине 
продаются смазки с разными вкусами. 
Сливки, клубнику, бананы можно тоже 
отнести к этой категории. Или какой-нибудь 
интересный напиток, ликер, или вермут.
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
В начале недели стоит 
несколько снизить деловую 
активность.

ТЕЛЕЦ 
Не бойтесь спорить 
с близкими, в этих спорах 
родится истина.

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе вы ока-
жетесь в центре ярких 
и интересных событий. 

РАК 
Возьмите себе за правило 
четко планировать свои 
дела. 

ЛЕВ 
Эта неделя благоприятна 
для решительных и прямо-
линейных заявлений. 

ДЕВА 
На этой неделе острые мо-
менты на работе и в семье 
сгладятся, и возникнет 
больше взаимопонимания.

ВЕСЫ 
Наступает благоприятное 
время для карьерного 
роста. 

СКОРПИОН 
То, что казалось слож-
ной проблемой, решится 
в вашу пользу.

СТРЕЛЕЦ 
Сейчас подходящее время, 
чтобы со всей серьезно-
стью задуматься о будущем 
и принять важное решение.

КОЗЕРОГ 
Вам необходимо укреплять 
свой авторитет и беречь 
свою репутацию. 

ВОДОЛЕЙ 
Неделя обещает быть 
отнюдь не скучной, хотя 
и непростой. 

РЫБЫ 
Наивысшую ценность 
на этой неделе приобре-
тут ваша бескорыстность 
и чистота помыслов. 

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

ВІЗАЖ І ЗАЧІСКА
від майстра-

універсала Олени — 
(097) 229 26 94

Дарина, 20 років
Весела, люблю подорожувати і займатися 
спортом) Навчаюся в торговому інституті 
на міжнародного економіста і маю багато 
різних захоплень)) Також люблю весело 
проводити час з друзями, чого всім бажаю)

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»-2017 і безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

АНАСТАСИЯ 
ОРЕХОВА (16), 
ПЕВИЦА ИЛЛИРИКА

— Какие традиции 
наиболее популярны 
в вашей семье?
— Посылать меня 

в магазин, как только я разденусь!

***
Забегая с утра в маршрутку, понима-
ешь, зачем в детском садике была 
игра "Займи стульчик".

***
— Мама, можно мне взять конфетку?
— Только через мой суп!

***
Девушка:
— Bстречаемся в 7 вечеpа, там же. 
И еcли ктo-тo из наc опоздает…
Паpень:
— …тo я подожду.

***
Муж спрашивает жену:
— Дорогая, что тебе подарить 
на день рождения?
Она:
— Подари мне то, что разгоняется 
до сотни за три секунды!
Муж подарил ей весы.

***
— Ты морячка, я моряк.
— Ты рыбачка, я рыбак.
— Ты на суше, я на море, забереме-
нела как?

***
— Папа, все говорят, что я лошара!
— Ну какой ты лошара? Пиджачок 
в брючки, брючки в носочки, на но-
сочки сандалики! Красавчик!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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«Бодрячок»
Інгредієнти: сік журавлини — 
150 мл, ожина — 25 г, полу-
ниця — 60 г, малина — 30 г, 
мед — 20 мл, подрібнений лід.
Покладіть у блендер ожину, 
полуницю і малину. Налийте 
мед і журавлинний сік 150 мл. 
Додай в блендер лід і збийте. 
Перелийте у коктейльну кре-
манку.

Марія (22)

КОКТЕЙЛЬ

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)
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