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RIA до сніданку
за 20 грн на місяць
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КИЇВСЬКИЙ МІСТ «ВТОМИВСЯ» 
КОЛИ ЗАКРИЮТЬ І ЧИ НАДОВГО?

Дев’ять місяців міст буде закритий для автомобілів. Ще довше — для пішоходів

368149

393671

 Рівно рік тому RIA 
провела розслідування 
щодо стану мосту, який 
більше 50 років не знав 
капремонту 

 У мерії спочатку 
заспокоювали, що з 
мостом усе нормально. 
Але згодом визнали — 
стан незадовільний

 Скільки коштуватиме 
реконструкція і хто на 
цьому заробить?
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ÍÎÂÈÍÈ

«Ми вам 
не жіночки» 

Ïî÷íó ç òîãî, ùî â³äïî-
â³ì íà çàïèòàííÿ «Òî ÿê 
ñâÿòêóâàòè 8 Áåðåçíÿ?» Òà 
ÿê õî÷åòå, ºäèíå, ùî ìàþ 
ïîâ³äîìèòè — 8 Áåðåç-
íÿ — Äåíü çàõèñòó æ³íîê 
â³ä äèñêðèì³íàö³¿ (íåð³âíî-
ãî ñòàâëåííÿ òà íåð³âíîñò³ 
ìîæëèâîñòåé).

Öåé äåíü ìàº áóòè àêöåí-
òîì ³ íàãîëîñîì íà òèõ ïðî-
áëåìàõ â çàáåçïå÷åíí³ ïðàâ 
æ³íîê, ÿê³ íèí³ º â Óêðà¿í³.

Àäæå ñàìå íà õâèë³ ïðî-
òåñò³â ïðîòè ïîðóøåííÿ öèõ 
ïðàâ, ó ìèíóëîìó ñòîë³òò³ ³ 
âèð³øèëè ùîðîêó â áåðåç-
í³ â³äçíà÷àòè Ì³æíàðîäíèé 
æ³íî÷èé äåíü — äåíü ñîë³-
äàðíîñò³ æ³íîê ó áîðîòüá³ 
çà ïîâí³ ïîë³òè÷í³, åêîíî-
ì³÷í³ ³ ñîö³àëüí³ ïðàâà.

Çà ÷àñ³â Ðàäÿíñüêîãî 
Ñîþçó áóëî òàáó íà â³ä-
ñòîþâàííÿ ïðàâ ³ öåé äåíü 
áóâ ñâ³äîìî ïåðåòâîðåíèé 
ó ïðîñòî «æ³íî÷èé äåíü, 
êðàñè, âåñíè». ² öå òðåáà 
çì³íþâàòè.

Êîëè äî öüîãî ÷àñó 
â Óêðà¿í³ òðèâàº ïîòóæíà 
ïðîòèä³ÿ ðàòèô³êàö³¿ Êîí-
âåíö³¿ Ðª ùîäî áîðîòüáè 
³ç äîìàøí³ì íàñèëüñòâîì 
ïðîòè æ³íîê, êîëè òðóäî-
âèé êîäåêñ ì³ñòèòü äèñêðè-
ì³íàö³éí³ íîðìè ùîäî æ³-
íîê, êîëè æ³íêè ïðàöþþòü 
ó äîìàøíüîìó ãîñïîäàðñòâ³ 
íà 4–6 ãîäèí á³ëüøå, àí³æ 
÷îëîâ³êè ³ òà ïðàöÿ í³äå 
íå âðàõîâóºòüñÿ, îñîáèñòî 
ìåí³ ñâÿòêóâàòè âàæêóâàòî.

Äèñêðèì³íàö³ÿ æ³íîê º 
äóæå ïîøèðåíèì ãàíåáíèì 
ÿâèùåì ó áàãàòüîõ êðà¿íàõ 
ñâ³òó ³, íà æàëü, â Óêðà¿í³ 
òàê ñàìî. Çàïåðå÷óâàòè ñóòü 
öüîãî äíÿ — çàïåðå÷óâàòè 
òå, ùî ó êîæíî¿ ëþäèíè º 
ïðàâà.

ДУМКА

ПРАВОЗАХИСНИЦЯ

Світлана Світлана 
ДУБИНАДУБИНА

АННА КАТРУК (35), ПСИХОЛОГ:
— Як психолог зазначу, що 
Шевченко асоціюється з су-
мом. А колективно засмучу-
ватися небезпечно, особливо 
в міжсезоння, можна спрово-
кувати субдепрессивний стан. 
А як жінка скажу, що 8 Берез-
ня особисто мені приємніше.

МИХАЙЛО БАРДИН (58), 
ПРАВОЗАХИСНИК:
— Це не доречно. Треба йти 
шляхом скорочення кількості 
вихідних. День народження 
Шевченка треба вшановувати, 
але без окремого вихідного. 
Давно назріло питання скасу-
вання 8 Березня і 1–2 травня.

ТЕТЯНА ВЛАСЮК (31), ВОЛОНТЕР:
— Я проти. Моя мама і бабуся 
святкували 8 Березня, і я буду! 
Цього року в Ладижинському 
дитбудинку вітатимемо дівча-
ток. Вони знають, що це свято, 
і ми їм його подаруємо. Це 
не змінить Верховна Рада, 
забравши вихідний.

ЮРІЙ СТЕПАНЕЦЬ (35), ГОЛОВА 
ГО «НАШЕ ПОДІЛЛЯ»:
— Шевченко важлива осо-
бистість, але краще шанувати 
його працею протягом року. 
Вихідний можна зробити, 
коли проведемо реформи, 
подолаємо бідність та інші 
важливі проблеми.

СНІЖАНА ЧУБЕНКО (43), 
АДВОКАТ:
— Шевченко — видатний 
поет, але вихідного дня 
у день його народження 
не потрібно робити. Є бага-
то діячів, що заслуговують 
на шану в такій же мірі, як 
і він.

ВІТАЛІЙ ПАВЛОВСЬКИЙ (33), 
ГОЛОВА ГО «РЕВІЗІЯ ВЛАДИ»:
— Проти вихідного. Хоча з 
одного боку, так Шевчен-
ківський день треба відзна-
чати: це підняття культури та 
духу самих українців. Але з 
іншого — неробочий день є 
втратою податків для країни.

RIA ЗАПИТАЛА ЕКСПЕРТІВ Чи потрібно робити Шевченківський день (9 березня) вихідним?

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Ïî÷àëè ç Òÿ-
æ è ë î â à .  Ò ó ò 
êâ³òêîâèõ ìàãà-
çèí³â âèÿâèëîñÿ 

íå òàê âæå é áàãàòî, à òî÷í³øå 
îäèí — íà àâòîáóñí³é çóïèíö³ 
«Ìð³ÿ». Ùå îäèí ìè çíàéøëè 
á³ëÿ «Ãðîøà». Ó ïåðøîìó ö³íà 

òþëüïàíà — 25 ãðèâåíü.
— Äåøåâøå â íàñ íåìàº ³ 

ïî ì³ñòó òàêîæ íå çíàéäåòå, — 
êàæå ïðîäàâ÷èíÿ. — À ÷è ï³äâè-
ùèòüñÿ ö³íà äî ñâÿòà, íå çíàºìî.

Ó ³íø³é êðàìíèö³, ùî ïî ë³âó 
ñòîðîíó â³ä òÿæèë³âñüêîãî «Ãðî-
øà», òþëüïàíè êîøòóþòü 20 ãðè-
âåíü çà øòóêó. Ïðè÷îìó àñîðòè-
ìåíò êâ³ò³â òóò íàáàãàòî á³ëüøèé: 
çíàéäåòå ³ ô³îëåòîâ³, ³ æîâò³, ç 

ДЕ ПО МІСТУ ШУКАТИ 
НАЙДЕШЕВШІ ТЮЛЬПАНИ?

Перевірили  Напередодні жіночого 
свята журналісти RIA влаштували «квест» 
по квіткових магазинах міста, аби 
дізнатися, скільки коштують на початку 
сезону тюльпани. З’ясувалося, що ціни 
на ці квіти по Вінниці різняться на цілих 
10 гривень за штуку: найдорожчі — 
на Тяжилові, найдешевші — на «Урожаї»

áàõðîìîþ ³ áåç. Ä³â÷àòà çà ïðè-
ëàâêîì ãîâîðÿòü, ùî â æ³íî÷èé 
äåíü ö³íè íå çì³íÿòüñÿ.

— Ò³ëüêè-íî âåñíîþ çàïàõ-
ëî, áåðóòü òþëüïàíè, îñîáëèâî 
íà 8 Áåðåçíÿ. ² ìîëîäü, ³ ñåðåä-
íüîãî â³êó ÷îëîâ³êè ïðèõîäÿòü, ³ 
ïåíñ³îíåðè. Ïåíñ³îíåðè, ïðàâäà, 
ìåíøå, — ðîçïîâ³äàº âëàñíèöÿ 
ìàãàçèíó Òåòÿíà.

Íà ïðîñïåêò³ Êîöþáèíñüêîãî, 
ó êðàìíè÷ö³ á³ëÿ «Ïåòðîöåíòðó», 
êâ³òè ïî 25 ãðèâåíü. Äåñü 6–7 áå-
ðåçíÿ ï³äâåçóòü ùå ô³îëåòîâèõ 
òþëüïàí³â — ùîá ðîçáàâèòè êî-
ëüîðîâó ãàìó.

Ó ìàãàçèí³ íà Õìåëüíèöü-
êîìó øîñå òþëüïàíè º ïî 15, 
20 òà ïî 25, àëå ïðîäàâ÷èíÿ òàì 
íå äóæå ïðèâ³òíà, òîæ êðàùå 
íå «÷³ïëÿòèñÿ» ç³ ñâî¿ìè ðîçïè-
òóâàííÿìè.

Ó êâ³òêîâ³é ìàéñòåðí³, ùî 
íà Ñòàðîìó Ì³ñò³, á³ë³ òà ÷åð-
âîí³ òþëüïàíè — ïî 25 ãðèâåíü, 

à æîâò³ — 23. ª ùå âàð³àíò äëÿ 
òèõ, êîìó øêîäà çð³çàíèõ êâ³ò³â: 
ïî òðè òþëüïàíè ó ãîðùèêàõ. 
Âîíè êîøòóþòü 75 ãðèâåíü ³ 
êâ³òíóòü ïðèáëèçíî äâà òèæ-
í³. Òóò ä³º äîñòàâêà. ßêùî çà-
ìîâëÿºòå êâ³ò³â íà 250 ãðèâåíü, 
äîñòàâêà ïî ì³ñòó áåçêîøòîâíà. 
Îôîðìëåííÿ áóêåòó òàêîæ áåç-
îïëàòíå. Ïðîäàâåöü ²ííà ïðè-
ïóñêàº, ùî âàðò³ñòü òþëüïàí³â 
äî ñâÿò çðîñòå íà ãðèâíþ-äâ³, 
àëå íå ôàêò.

Íà Ñîáîðí³é çà îäèí òþëü-
ïàí â³ääàñòå 20 ãðèâåíü. Ïðî-
äàâö³ êàæóòü — ïîäîðîæ÷àííÿ 
äî ñâÿò íå áóäå. Íà «Âèøåíüö³» 
òðàïëÿºòüñÿ äåùî íèæ÷à ö³íà — 
â³ä 18 äî 20 ãðèâåíü ìàêñèìóì. 
Íàéäåøåâø³ (àëå íå íàéã³ðø³ 
çà âèãëÿäîì) êâ³òè — íà «Óðî-
æà¿»: çà îäèí òþëüïàí ïðîñÿòü 
ëèø 15 ãðèâåíü. Àëå ñàìå òóò 
äî æ³íî÷îãî ñâÿòà ïðîãíîçóþòü 
ïîäîðîæ÷àííÿ íà ê³ëüêà ãðèâåíü.

Квіткова майстерня 
на Старому Місті
23 гривні за 1 жовтий 
тюльпан, 25 - за червоні 
та білі.  Діє доставка 
при замовленні від 200 
гривень

Магазин квітів по ліву 
сторону від «Гроша»
20 гривень за тюльпан. 
Асортимент великий, 
дорожчати не будуть

Квіти на «Урожаї»
15 та 20 гривень за 1 тюльпан

ТЮЛЬПАНИ ВІННИЦІ: 
ОГЛЯД ЦІН

Магазин квітів на 
зупинці «Мрія»
25 гривень за 1 тюльпан

Магазин квітів 
на зупинці «пр. Юності»
18 та 20 гривень за 1 тюльпан

Магазин квітів на 
зупинці Коцюбинського
25 гривень за штуку, ціни 
до 8 березня не зростуть

Магазин квітів на Соборній
20 гривень за 1 тюльпан

Магазин квітів на Хмельницькому шосе
Тюльпани по 15, 20, 25 гривень
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, 
ЛІДЕРКА АВТОМАЙДАНУ ВІННИЧЧИНИ
Про вибори. Для того щоб відділити 
зерно від полови, його треба пересіювати 
доти, допоки уся полова не відійде.

ПРЕС-СЛУЖБА БЛАГОДІЙНОГО 
ФОНДУ «ЛЮДМИЛИ СТАНІСЛАВЕНКО»

Çà âèçíàííÿ çàñëóã ïåðåä Óêðà¿íîþ äå-
ïóòàòêó Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè, ãîëîâó 
áëàãîä³éíîãî ôîíäó Ëþäìèëó Ñòàí³ñëàâåíêî 
â³äçíà÷èëè îðäåíîì «Çà ãðîìàäÿíñüêó äî-
áëåñòü». Ïîä³áíå ð³øåííÿ áóëî ïðèéíÿòî 
Ïðåçèä³ºþ Àñàìáëå¿ ä³ëîâèõ ê³ë òà Íàóêî-
âî-åêñïåðòíî¿ Ðàäè Ïðîãðàìè «Ë³äåðè XXI 
ñòîë³òòÿ».

28 ëþòîãî â Ìàð³¿íñüêîìó ïàëàö³ äåïóòàòö³ 
îáëðàäè âðó÷èëè îðäåí òà äåðæàâíèé ïðàïîð 
ç ïàì‘ÿòíèì íàïèñîì.

Â³äîìà â³ííèöüêà áëàãîä³éíèöÿ òà ãðîìàä-
ñüêà ä³ÿ÷êà Ëþäìèëà Ñòàí³ñëàâåíêî çàóâàæèëà, 
ùî îòðèìàííÿ íàãîðîä íàäèõàº ïðîäîâæóâàòè 
ïðàöþâàòè.

— Äóæå ïðèºìíî áà÷èòè, ùî òâîÿ ðîáî-
òà ïðèíîñèòü êîðèñòü, — ñêàçàëà Ëþäìèëà 
Ñòàí³ñëàâåíêî. — Îòðèìàííÿ äàíîãî îðäåíó — 
öå âåëèêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü ïåðåä ñóñï³ëüñòâîì.

Áëàãîä³éíèé ôîíä «Ëþäìèëè Ñòàí³ñëàâåíêî» 
îï³êóºòüñÿ ïðîáëåìàìè ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, 
ä³òåé ³ç ñîö³àëüíî-íåçàõèùåíèõ ðîäèí, á³éö³â 
ÀÒÎ òà âèìóøåíèõ ïåðåñåëåíö³â.

Çàçíà÷èìî, îðäåí «Çà ãðîìàäÿíñüêó äî-
áëåñòü» çàñíîâàíèé ì³æíàðîäíîþ ãðîìàäñüêîþ 
îðãàí³çàö³ºþ «Àñàìáëåÿ ä³ëîâèõ ê³ë» ç ìåòîþ 
â³äçíà÷åííÿ âèäàòíèõ îñîáèñòîñòåé, çàñëóãè 
ÿêèõ ïåðåä Óêðà¿íîþ º ñâ³ä÷åííÿì âèñîêîãî 
ïàòð³îòèçìó òà ãðîìàäÿíñüêî¿ ñâ³äîìîñò³.

ВЕРДЖИНИЯ ДЕННИС, 
КОНСУЛЬТАНТ-ПСИХОЛОГ 

В СФЕРЕ ОТНОШЕНИЙ И 
ЛИЧНОСТНОГО РОСТА 

Íà ñåãîäíÿøíèé äåíü ìíî-
ãèå ëþäè ïûòàþòñÿ âñåìè óñèëèÿìè 
äîñòè÷ü ÷åãî-òî, ñòàòü óñïåøíûìè. 
Áåç äèñöèïëèíû íåâîçìîæíî äî-
ñòè÷ü âåðøèí. Äèñöèïëèíà äåëèòñÿ íà

âíåøíþþ è âíóòðåííþþ.
Âíåøíÿÿ äèñöèïëèíà — ýòî êîãäà 

âû çàãíàíû â îïðåäåëåííûå ðàìêè, 
è ÷üå-òî «õî÷ó» ñòàíîâèòñÿ âàøèì 
«íàäî», òî åñòü ñíàðóæè âàì äèêòóþò 
îïðåäåëåííûå ïðàâèëà, óñëîâèÿ èëè 
ðåæèì ðàáîòû.

Âíóòðåííåé äèñöèïëèíû ìîæåò äî-
áèòüñÿ òîëüêî ÷åëîâåê, êîòîðûé ÷åòêî 

âèäèò ñâîè öåëè è çíàåò, êàêèõ ðåçóëü-
òàòîâ îí õî÷åò äîñòè÷ü. Â ýòîì âàì ïî-
ìîæåò ïðèíöèï «Áðèòâà Îêêàìà», à îí 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî íå íóæíî äåëàòü áîëü-
øå ïðåäïîëîæåíèé, ÷åì ìèíèìàëüíî 
íåîáõîäèìî.

Òî åñòü ïðè äîñòèæåíèè öåëåé, íóæ-
íî îòñåêàòü âñå ëèøíåå. Ëþäè äåëÿòñÿ 
íà äâå êàòåãîðèè: îäíè èç êîòîðûõ 

äîáèâàþòñÿ óñïåõà, òîëüêî òîãäà êîã-
äà èõ ñòàâÿò ñíàðóæè â îïðåäåëåííûå 
ðàìêè, à äðóãèå — ýòî îñîçíàííûå 
ëþäè, äîáèâøèåñÿ óñïåõà èëè 
íà ïóòè ê íåìó. È òå, è äðóãèå ëþäè 
íåîáõîäèìû ìèðó, íî ãðàíäèîçíûõ 
âåðøèí äîñòèãàþò òîëüêî òå, êîòîðûå 
âèäÿò ñâîè êîíå÷íûå ðåçóëüòàòû! 
Âûáîð çà âàìè!

Людмилу Станіславенко відзначили 
орденом «За громадянську доблесть»

Внутренняя дисциплина
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Хто із нас дурень? Із свіжої постанови Кабінету Міністрів України: «Суб'єктам господарювання 
забороняється переміщувати на тимчасово неконтрольовану територію та з неконтрольованої 
території товари, за винятком харчових продуктів та ліків виключно у складі гуманітарних ван-
тажів, товарів та продукції, що забезпечують функціонування та обслуговування або є необхід-
ними у виробничому процесі металургійної, гірничо-збагачувальної вугледобувної та енерге-
тичної галузі, об'єктів критичної інфраструктури». Назвіть хоч один товар, який завдяки такому 
формульовані не може потрапити з ОРДО в Україну і навпаки. Нагадую, що іншою постановою 
Кабміну зазначено, що «об’єкти критичної інфраструктури — підприємства та установи (неза-
лежно від форми власності) таких галузей, як енергетика, хімічна промисловість, транспорт, 
банки та фінанси, інформаційні технології та телекомунікації (електронні комунікації), продо-
вольство, охорона здоров’я, комунальне господарство, що є стратегічно важливими для функці-
онування економіки і безпеки держави, суспільства та населення». Нахіба було все це робити?

Олександр Шемет
шоумен   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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На брифінгу 6 березня, заступ-
ник мера Микола Форманюк 
розповів й трохи про компанію-
підрядника.
— Це досвідчені київські мос-
тобудівельники, що робили 
шляхопроводи по всій Україні. 
Вони мають необхідну техніку 
та кількість працівників, — казав 
Форманюк.
Раніше журналісти RIA з’ясували, 
що це за компанія «МСУ-2» та 
хто отримає гроші за капремонт 
мосту на Чорновола.
Якщо коротко, то «МСУ-2» має 
лише 100 гривень статутного капі-
талу. Керує та володіє цією фірмою 
Андрій Коротич. Компанія орен-
дує всю техніку для реконструкції 
в товариства «Мостобудівельна 

компанія МСУ», якою керує також 
Андрій Коротич. За інформаці-
єю системи Youcontrol, «МСУ» із 
статутним фондом понад один 
мільйон гривень заснували вісім 
осіб. Найбільшу частку (49%) має 
Світлана Продівус — повна тезка 
дружини екс-нардепа від Партії 
регіонів Володимира Продиву-
са, власника ПАТ «Мостобуд» 
(goo.gl/21MOkD).
Світлана Продівус володіє част-
ками або керує ще 13 підприєм-
ствами, серед яких є Вінницький 
універмаг, завод мінеральної 
води «Регіна», благодійний 
фонд Володимира Продивуса 
та будівельна компанія «Парк-
Готель», що зареєстрована 
в Криму (goo.gl/PRWJXs).

Хто буде ремонтувати міст?

Директор міського департамен-
ту транспорту Олексій Пидочен-
ко розказав, що по мосту руха-
тиметься тільки громадський 
транспорт (по правій частині, 
тоді як ліву перекриють для 
ремонту — авт.). Для іншого 
транспорту проїзд перекриють 
спеціальними щитами та по-

ліцейські патрулі. Автомобілі 
пустять в об’їзд через Соборну, 
а вантажівки об’їжджатимуть 
по Магістратській. До того ж, 
на час капремонту через Київ-
ський не зможуть ходити й пішо-
ходи. Орієнтовно, міст відкри-
ють для проїзду вже в листопаді 
2017 року.

Як буде ходити транспорт?

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574

Ì³ñò íà âóëèö³ 
×îðíîâîëà, ùî 

â íàðîä³ íàçèâàþòü Êè¿âñüêèì 
àáî Ï’ÿòíè÷àíñüêèì, ïîáóäóâàëè 
ùå â 1964 ðîö³. ², ÿê çãàäóâàâ 
ãîëîâíèé ³íæåíåð â³ííèöüêîãî 
«Óêðä³ïðîäîðó» Ìèêîëà Ïîï÷óê, 
Êè¿âñüêèé í³êîëè íå ðåìîíòóâà-
ëè: «ò³ëüêè òðîòóàðè òà äîðîãó 
ëàòàëè, à îïîðí³ áàëêè — ò³ æ 
ñàì³, ùî é ó 60-õ ðîêàõ». ² â ÿêî-
ìó ñòàí³ ìîñòîâà ïåðåïðàâà?

ПОТРІБНІ ПЕРЕВІРКИ. Æóðíàë³ñòè 
RIA ùå â áåðåçí³ 2016 ðîêó ïå-
ðåâ³ðèëè, ùî ³ç øëÿõîïðîâîäîì: 
çàë³çëè ï³ä ì³ñò òà ïîáà÷èëè, ùî 
â³í «äèõàº íà ëàäàí» — ³ðæàâà àð-
ìàòóðà, â³äâàëèâñÿ áåòîí â³ä áàëîê 
òà ä³ðêè â äîðîæíüîìó ïîêðèòò³. 
Çäàâàëîñü áè, ùî ì³ñò òðåáà âè-
çíàòè àâàð³éíèì. Àëå åêñïåðòè, 
ÿêèõ çàïèòàâ æóðíàë³ñò, êàçàëè, 
ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíà ñïåö³àëüíà 
åêñïåðòèçà.

— Ïðîåêò ðåêîíñòðóêö³¿ áóâ 
ðîçðîáëåíèé äåñü ðîê³â äåñÿòü 
òîìó ãðóïîþ ó Â³ííèöüêîìó 
òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåò³. Çà íèì 
ïîòð³áíî ïîâí³ñòþ ïåðåêðèòè 
øëÿõîïðîâ³ä, çì³íèòè äîðîæ-
íº ïîêðèòòÿ, ïîñèëèòè îïîðíó 

êîíñòðóêö³þ. ² íà òîé ÷àñ âàð-
ò³ñòü ðåìîíòó áóëà 30 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. Çàðàç — öÿ ñóìà ï³ä-
ñêî÷èòü ó ê³ëüêà ðàç³â. Ïðîòå 
ñïî÷àòêó ïîòð³áí³ ñïåö³àëüí³ 
ïåðåâ³ðêè òà äîñë³äæåííÿ ñòàíó 
ìîñòó, — êàçàâ ãîëîâà ïðèâàòíî¿ 
êîìïàí³¿ «Â³ííèöüêå ìîñòîáó-
ä³âåëüíå óïðàâë³ííÿ ¹ 4» Âî-
ëîäèìèð Êîâòóí.

À ì³ñüê³ ÷èíîâíèêè çàñïîêîþ-
âàëè òà êàçàëè, ùî ì³ñò íå àâà-
ð³éíèé (goo.gl/qphhd1).

ЗВЕРНУЛИ УВАГУ. Ï³ñëÿ òîãî 
ÿê RIA íàïèñàëà ïðî æàõëèâèé 
ñòàí Êè¿âñüêîãî, âñå-òàêè çðî-
áèëè åêñïåðòèçó. Çàñòóïíèê ìåðà 
Ìèêîëà Ôîðìàíþê ðîçêàçàâ, ùî 
ïåðåâ³ðêó âñ³õ ìîñò³â ó Â³ííèö³ 
çðîáèëè â ìèíóëîìó ðîö³.

— Îáñòåæåííÿ ïîêàçàëî, ùî 
ñòàí éîãî íå àâàð³éíèé, àëå íå º 
é çàäîâ³ëüíèì. Òîìó âèð³øèëè 
çðîáèòè ðåìîíòè íà óïåðåäæåííÿ. 
Ùîäî ³íøèõ øëÿõîïðîâîä³â (Öåí-
òðàëüíèé, Ñòàðîì³ñüêèé — àâò.),

КИЇВСЬКИЙ МІСТ ЗАКРИЮТЬ 
НА РЕМОНТ. ЯК ТЕПЕР ЇЗДИТИ?
«Артерія» Вінниці  Мосту, що 
з’єднує Київську та центр Вінниці, вже 
понад 50 років. І стан його жахливий: 
іржава арматура, балки, що висять 
у повітрі, — одного дня все могло 
скінчитися трагедією. Ремонти почнуться 
з 11 березня. А як буде їздити транспорт і 
хто заробить на капремонті?

òî âîíè ùå â ãàðíîìó ñòàí³, — 
ñêàçàâ Ôîðìàíþê.

Àëå äî öüîãî äíÿ ïðî òàêå äî-
ñë³äæåííÿ ùå íå áóëî â³äîìî. 
Òîìó âîñåíè 2016 ðîêó æóðíà-
ë³ñòè çíîâó çðîáèëè ìàòåð³àë ïðî 
ì³ñò íà ×îðíîâîëà. Íà æàëü, ñè-
òóàö³ÿ ò³ëüêè ïîã³ðøèëàñÿ. Ó îïî-
ðàõ «íå àâàð³éíîãî» ìîñòó ä³ð-
êè ðîçì³ðîì ç äîëîíþ äîðîñëî¿ 
ëþäèíè. Ó ìåð³¿ êàçàëè, ùî ïðî 
ö³ ïðîáëåìè çíàþòü òà ãîòóþòü 
ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ íà ðåêîí-
ñòðóêö³þ (goo.gl/oF0N0x).

Íàðåøò³, â æîâòí³ 2016 ðîêó 
ì³ñüêà âëàäà çàéíÿëàñÿ ïèòàííÿì 
ðåêîíñòðóêö³¿ øëÿõîïðîâîäó òà 
ïðîâåëè òåíäåð ÷åðåç ñèñòåìó 
åëåêòðîííèõ çàêóï³âåëü ProZorro. 
Éîãî âèãðàëà êè¿âñüêà ìîñòîáó-
ä³âåëüíà êîìïàí³ÿ «ÌÑÓ-2».

ЩО ПЛАНУЮТЬ ЗРОБИТИ? Ó 
òåíäåðí³é äîêóìåíòàö³¿ ïèøóòü, 
ùî âèêîíàâåöü ðåêîíñòðóêö³¿ ìàº 
íå ò³ëüêè ïîâí³ñòþ çàì³íèòè äî-
ðîæíº ïîêðèòòÿ ìîñòó, àëå é «ï³ä-
ñèëèòè íåñó÷³ êîíñòðóêö³¿». À öå 
îïîðè, àðêè, áàëêè òîùî. Äîäàò-
êîâî äî öüîãî âèêîíàâåöü ïîâè-
íåí ðîçøèðèòè ï³øîõ³äíó ÷àñòèíó 
(íà 1,4 ìåòðà — àâò.), âèð³øèòè, 
ÿê êðàùå âëàøòóâàòè çëèâîâó 
êàíàë³çàö³þ òà çàì³íèòè îïîðè 
êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³ òðîëåéáóñ³â. 
À ùå ìàþòü çàì³íèòè îñâ³òëåííÿ. 

Громадський транспорт до листопада цього року рухатиметься тільки по правій стороні 
мосту. Авто та вантажівки пустять в об'їзд

Óñå öå ïîâèíí³ çðîáèòè äî ê³íöÿ 
2017 ðîêó.

Çà ñëîâàìè î÷³ëüíèêà äåïàðòà-
ìåíòó êàï³òàëüíîãî áóä³âíèöòâà 
²ãîðÿ Êðàâöÿ, êàïðåìîíò áóäå 
«êîìïëåêñíèì».

— Ñïî÷àòêó ïåðåêðèþòü ïðî-
¿çä òðàíñïîðòó, ùîá çíÿòè äî-
ðîæíº ïîêðèòòÿ. Öå áóäóòü ðî-
áèòè, ùîá ä³ñòàòèñÿ äî îïîðíèõ 
áàëîê, ÿê³ ðîá³òíèêè ç «ÌÑÓ-2» 
ìàþòü ï³äñèëèòè. Ïî õîäó áóäóòü 
âêëàäàòè íîâèé àñôàëüò, — êàçàâ 
Êðàâåöü.

Çàðàç ùå ò³ëüêè ï³äãîòîâêà: 
á³ëÿ Êè¿âñüêîãî îáëàøòîâóþòü 
áóä³âåëüíèé ìàéäàí÷èê, ï³ä-
âîçÿòü òåõí³êó, ùîá ðîçïî÷àòè 
ðåìîíòí³ ðîáîòè.

СКІЛЬКИ КОШТ УЄ РЕМОНТ 
МОСТУ? Ó òåíäåð³ íà ProZorro 
çàãàëüíèé áþäæåò ðåêîí-

ñòðóêö³¿ øëÿõîïðîâîäó ñÿãàâ 
67 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Çàâäÿêè 
ðåâåðñèâí³é ñèñòåì³ àóêö³îíó 
(ñòàâêè ó÷àñíèê³â éäóòü íà çíè-
æåííÿ ïî÷àòêîâî¿ ö³íè — àâò.), 
öþ ñóìó âäàëîñÿ çìåíøèòè 
äî 56,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü. Á³ëü-
øó ÷àñòèíó ç ö³º¿ ñóìè, à ñàìå 
50,8 ì³ëüéîíà, âèä³ëÿþòü ç Äåð-
æàâíîãî ôîíäó ðåã³îíàëüíîãî 
ðîçâèòêó. Òîä³ ÿê ç áþäæåòó 
ì³ñòà íà ðåêîíñòðóêö³þ øëÿ-
õîïðîâîäó äàäóòü 10% â³ä çà-
ãàëüíî¿ ñóìè — 5,65 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü (goo.gl/xWCUny).

Äîðîãó øëÿõîïðîâîäó 
ðåìîíòóâàòèìóòü äî 
ëèñòîïàäà. À äëÿ 
ï³øîõîä³â â³äêðèþòü 
ì³ñò íå ðàí³øå 2018 
ðîêó

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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Нещодавно журналіст RIA Микита Панасенко поди-
вився, яка ситуація з парковками в центрі міста (goo.
gl/Y0H500). Машини паркуються під дорожними 
знаками, вздовж «жовтих ліній» та за кілька кроків 
від “зебри”. Водії на свій захист кажуть, що «немає 
місця». А головний архітектор міста Олександр Рекута 
сказав, що незабаром це має змінитись.
— Ми розробили пропозицію, де можна додати пар-
комісць. Незабаром транспортна комісія спільно 
з Нацполіцією буде розглядати нашу пропозицію. 
Зміни торкнуться усієї центральної частини міста, усіх 
провулків, які прилягають до Соборної. Подробиць 

поки що не можу сказати. Хочемо на деяких вулицях 
змінити рух на односторонній. Це дозволить збіль-
шити кількість «карманів» для паркування, — казав 
головний архітектор Рекута.
Але про це архітектор говорив ще у грудні 2015 року: 
про збільшення вулиць з одностороннім рухом, «ки-
шень» та про появу паркоматів (goo.gl/AFbeBa). З 
тих пір рух по одній смузі з’явився на вулиці Мури 
(колишня П. Осипенко), Петра Могили (колишня 
Михайличенка). Але, як свідчать реалії, це не є 
рішенням проблеми з автомобільним «хаосом» 
в центрі міста.

Жахи Соборної мають зникнути 

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

391853

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)3700574 

Âèêîíêîì ì³ñü-
êî¿ ðàäè äîçâîëèâ 
ïðîåêòóâàííÿ áà-

ãàòîïîâåðõîâîãî êîìïëåêñó, ÿêèé 
áóäå íà ïåðåòèí³ âóëèöü ×îðíî-
âîëà òà Ãðîìîâà. Ðîçðîáíèêîì 
ïðîåêòó º òîâàðèñòâî «Êàñêàä-
Áóä³íâåñò» (goo.gl/OXvxkh).

Ä³ëÿíêà ï³ä áóäèíîê-ïàðêîâ-
êó çíàõîäèòüñÿ òàì, äå ïðîò³êàº 
ð³÷êà Òÿæèë³âêà. Ó ïîïåðåäí³ 
ðîêè ðóñëî ð³êè ïóñòèëè ÷å-
ðåç ï³äçåìíèé êîëåêòîð. Íàðàç³ 
âæå ðîçïî÷àëèñÿ áóä³âåëüí³ ðî-
áîòè: ïðàö³âíèêè ðèþòü êîò-
ëîâàí òà ïî÷èíàþòü âêëàäàòè 
ôóíäàìåíò ï³ä ìàéáóòí³é ä³ì-
àâòîñòîÿíêó.

Êåð³âíèê àðõ³òåêòóðíîãî íà-
ïðÿìêó êîìïàí³¿ «Êàñêàä-Áóä³í-
âåñò» Îëåíà Ãîëîùóê ðîçïîâ³ëà, 
ùî çà ïðîåêòîì, îêð³ì ñàìîãî 
ïàðê³íãó áóäóòü ùå ³íø³ ïðèì³-
ùåííÿ:

— Áóä³âëÿ áóäå âèñîòîþ 11 ïî-
âåðõ³â. Íà âåðõíüîìó ïîâåðñ³ — 
ïðèì³ùåííÿ ï³ä îô³ñè, çàêëàäè 

õàð÷óâàííÿ, à íà ïåðøîìó — ï³ä 
çàêëàäè òîðã³âë³. Äëÿ àâòîìîá³-
ë³â áóäå 300 ïàðêóâàëüíèõ ì³ñöü. 
À ñàìà áóä³âëÿ áóäå îáëàäíàíà 
òðüîìà ë³ôòàìè. ² òàê, ïàðê³íã 
áóäå ïëàòíèé, àëå ö³íè íàçâàòè 
ùå íå ìîæó, — êàæå Îëåíà Ãî-
ëîùóê.

Ïèòàºìî, ÷îìó áàæàþòü ïîáó-
äóâàòè áàãàòîïîâåðõîâèé ïàðê³íã 
ñàìå â öüîìó ì³ñö³, äå, â ö³ëîìó, 
íåìàº ïðîáëåì ç ïàðêóâàííÿì.

— Ïî-ïåðøå, çåìëÿ ï³ä áóä³â-
íèöòâî âæå âèêóïëåíà íàøîþ 
êîìïàí³ºþ. Ïî-äðóãå, ïîðÿä «Íà-
áåðåæíèé êâàðòàë», äå º ïîòðåáà 
â ì³ñöÿõ äëÿ ïàðêîâêè. Àëå ùå 
ðàç ïîâòîðþþ, ïîêè ùî òðèâàº 
ïðîåêòóâàííÿ, òîìó ïðîåêò ùå 
íå îñòàòî÷íèé, — êîðîòêî â³ä-
ïîâ³äàº êåð³âíèê àðõ³òåêòóðíîãî 
íàïðÿìêó.

À ÷è áóäóòü ùå òàê³ áàãàòîïî-
âåðõ³âêè-ïàðê³íãè â ³íøèõ ðàéî-
íàõ ì³ñòà? Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð 
ì³ñòà Îëåêñàíäð Ðåêóòà íå âè-
êëþ÷àº òàêó ìîæëèâ³ñòü.

— Êîíöåïö³ÿ òàêà, ùîá ðîç-
ì³ñòèòè «ïåðåõîïëþþ÷³» ïàðê³í-
ãè ïî ðàéîíàõ òà ðîçâàíòàæèòè 
öåíòð Â³ííèö³, — ñêàçàâ Îëåê-

ñàíäð Ðåêóòà. — Çàðàç îáãîâîðþ-
ºòüñÿ ïèòàííÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü 
áóä³âíèöòâà áàãàòîïîâåðõîâîãî 
ïàðê³íãó çà «Êíèæêîþ», á³ëÿ ïå-
ðåõðåñòÿ âóëèöü Áëîêà-Êîíñòàí-
òèíîâè÷à. Òàì çàðàç º àâòîñòîÿí-
êà. Õîò³ëè á ùå çðîáèòè ïàðê³íã 
á³ëÿ äðóêàðí³, ùî íà Êè¿âñüê³é 
(äðóêàðíÿ çà àäðåñîþ Êè¿âñüêà, 
4) — àëå òàì öüîãî íå äîçâî-
ëÿþòü ì³ñòîáóä³âåëüí³ âèìîãè. 
Ùîäî öåíòðó ì³ñòà, òî ïàðê³íã 
ìîæíà çðîáèòè íà òåðèòîð³¿ êî-
ëèøíüîãî ê³íîòåàòðó «Ðîñ³ÿ» òà 
íà «òðèêóòíèêó» âóëèöü Ìàã³-
ñòðàòñüêà, Ñîáîðíà, Âèçâîëåí-
íÿ — çàðàç âåäóòüñÿ ïåðåìîâèíè 
ç ïîòåíö³éíèì ³íâåñòîðîì. Ùå 
º â ìåíå ³äåÿ îáëàøòóâàòè ïàð-
ê³íã á³ëÿ «Óðîæàþ», íà âóëèö³ 
Ðîä³îíà Ñêàëåöüêîãî, äå çàðàç 
ñòî¿òü íåâåëèêà àâòîñòîÿíêà òà 
ìàãàçèíè.

НА ЗАМОСТІ БУДЕ ДІМ-
ПАРКІНГ. А ДЕ ЩЕ?

Гараж — велетень  
Будівництво першого 
в місті багатоповерхового 
паркінгу вже почалося. 
Будівлю зведуть 
біля «Набережного 
кварталу», що 
на Київській. За словами 
проектувальників, будинок 
буде на 11 поверхів та 
300 машин. У мерії 
обговорюють можливість 
створити ще кілька 
таких паркінгів в районі 
«Книжки», Соборної 
та «Урожаю»Такий вигляд може мати 11-поверховий 

паркінг. Схожі будинки-паркінги хочуть створити 
на «Урожаї», «Книжці» та біля кінотеатру «Росія» 

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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БЕЗ КАСТРУЛЬ І ПРАСОК: НЕЗВИЧНІ 
Нежіноча робота  Журналісти знайшли жінок, які вміють тримати зброю, несуть відповідальність 
за людей, ризикують життям, дарують радість і вважають, що їх професії нічим не примітні

Á³ëÿâêó Êàòåðèíó Ïàâëèê ãîðîäÿíè 
âï³çíàþòü ó ñóïåðìàðêåòàõ, ìàãàçèíàõ. 
«Îáëè÷÷ÿ» â³ííèöüêîãî òðàìâàÿ «VinWay» 
¹ 224 ïðàöþº âîä³ºì 22 ðîêè ³ æîäíî-
ãî ðàçó ïðî öå íå ïîæàëêóâàëà. Âàðòî ¿é 
áóëî ïåðåñ³ñòè íà «÷åòâ³ðêó» ¹ 299 òèï 
âàãîíó «Ì³ðàæ», ÿê â³ííè÷àíè ñòóêàþòü 
ó â³êîíöå, â³òàþòüñÿ ³ çàïèòóþòü: «À ÷îìó 
íå íà ñâîºìó òðàìâà¿?» Ïîêè íîâåíüêèé 
«VinWay» ìîäèô³êóþòü, æ³íêà ¿çäèòü 
íà çâè÷àéíîìó.

Êîæíîãî äíÿ âîíà ïðîêèäàºòüñÿ î 5 ðàí-
êó ³ î 7.16 «ñ³äàº çà øòóðâàë». Ïî÷èíàºòü-
ñÿ «ï³êîâà» çì³íà: ç 7.16 äî 10.47. Ïîò³ì 
ïåðåðâà äî 15.27 ³ çíîâó â äîðîãó. Çì³íà 
çàê³í÷óºòüñÿ î 19.00.

— Ìîÿ ñåñòðà ïðàöþâàëà âîä³ºì òðàìâàÿ 
³ ìåí³ äóæå ïîäîáàëàñÿ öÿ ïðîôåñ³ÿ. Áóëî 

ö³êàâî. Äî òîãî æ, íà òîé ÷àñ íåïîãàíî 
ïëàòèëè, òîìó äëÿ ìîëîäî¿ ëþäèíè öå áóëà 
äîñèòü ïðèâàáëèâà ðîáîòà, — ðîçïîâ³äàº 
Êàòåðèíà. — Òè ïîñò³éíî çíàõîäèøñÿ ç 
ëþäüìè, ¿äåø, óñå áà÷èø ³ ñïîãëÿäàºø 
çà òèì, ÿê ì³íÿþòüñÿ ïîðè ðîêó. Ëþäè, ùî 
ñèäÿòü â êàá³íåòàõ, öüîãî íå ïîì³÷àþòü.

×îëîâ³ê Êàòåðèíè òåæ âîä³é, àëå òðî-
ëåéáóñà. Ïîçíàéîìèëèñÿ íà ðîáîò³, òîìó 
äîáðå ðîçóì³þòü îäíå îäíîãî.

ßê êàæå â³ííè÷àíêà, âîíè âîçÿòü îäíèõ 
é òèõ ñàìèõ ïàñàæèð³â, ÿê³ ìàéæå ïîñò³éíî 
ñ³äàþòü â îäèí ³ òîé æå ÷àñ. Òîìó, ÿêùî 
áà÷èòü, ùî ëþäèíà á³æèòü íà òðàìâàé, ñï³ç-
íþºòüñÿ — ÷åêàº. Àëå ³ òðàìâàºâ³ òàêîæ 
íå ìîæíà çàòðèìóâàòèñÿ. Ïëþñ-ì³íóñ îäíà-
äâ³ õâèëèíè â çàïàñ³. Íå á³ëüøå. Ó òðàìâàÿ 
¹ 4 (Áàðñüêå øîñå-Çàë³çíè÷íèé âîêçàë) 

³íòåðâàë ÷îòèðè õâèëèíè.
Íàéâàæ÷å ïðàöþâàòè ó âåñíÿíî-îñ³íí³é 

ïåð³îä, êîëè òðàìâàé «ñêîâçàºòüñÿ».
— Ìè íàçèâàºìî öå «þçîì», — ãîâîðèòü 

Êàòåðèíà Ïàâëèê. — Öå ÿê îæåëåäèöÿ äëÿ 
ìàøèí. Òðàìâàé êîâçàº ïî êîë³ÿõ íà ï³ä-
éîì³ ÷è íà óõèë³ — òàì, äå º «þç». Òîä³ 
ó âàãîí³ ïîâèíåí áóòè ï³ñîê, ùîá ïîñè-
ïàòè øëÿõ.

Ñêëàäíîù³ âèíèêàþòü ³ êîëè òðàïëÿ-
ºòüñÿ ÿêàñü ïîëîìêà òðàíñïîðòó ³ òðå-
áà ïîëàãîäèòè âñå øâèäêî, ùîá ëþäåé 
íå çàòðèìóâàòè. Òàê³ ðîáî÷³ ìîìåíòè ÿê 
ïåðåâåñòè ñòð³ëêó, íå ðàõóþòüñÿ. Æ³íêà 
êàæå, ùî öå çîâñ³ì íå ñêëàäíî çðîáèòè 
çà äîïîìîãîþ ñïåö³àëüíîãî «ëîì³êà». Îò ³ 
çàðàç âîíà âæå ïîñï³øàº íà çì³íó ³ âè-
¿æäæàº ç äåïî íà Áàðñüêå øîñå.

Âîíà ìàéñòåð ñïîðòó ïî ñàìáî, 
êàíäèäàò â ìàéñòðè ñïîðòó ïî äçþäî. 
À ùå — ìîëîäà ìàìà, ÿêà ìèíóëîãî 
ðîêó âèéøëà ç äåêðåòó ³ òåïåð íàâ÷àº 
«êîï³â», ÿê ïðàâèëüíî ïðîâîäèòè åôåê-
òèâíó øâèäê³ñíó ñòð³ëüáó ³ç òàáåëüíèõ 
ï³ñòîëåò³â.

Í³íà Ìåëüíè÷óê äî âèêëàäàöüêî¿ ðî-
áîòè ³ â ñïîðò³ áóëà, ³ â ì³ë³öåéñüê³é 
÷åðãîâ³é ÷àñòèí³ ïðàöþâàëà. Ìàº âèùó 
þðèäè÷íó îñâ³òó. À ïåäàãîã³÷í³ òîíêîù³ 
âèêëàäàöüêî¿ ïðîôåñ³¿ îñâî¿ëà íà êóð-
ñàõ ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òà ïðÿ-
ìî ï³ä ÷àñ çàíÿòü, äå ³íêîëè â³ä÷óâàëà 
ñêåïòè÷íå ñòàâëåííÿ ñëóõà÷³â-÷îëîâ³ê³â 
äî âèêëàäà÷à-æ³íêè.

— ßêùî ò³ëüêè çàõîäèø â àóäèòîð³þ: 
«î, æ³íêà, æ³íêà». Àëå êîëè ïî÷èíàºø 
çàíÿòòÿ, òî «à, êîìïåòåíòíà, âèÿâëÿ-
ºòüñÿ», — öèòóº ñëóõà÷³â Í³íà Ìåëüíè-
÷óê. — Âàæëèâî äî íèõ ï³äõ³ä çíàéòè. 
Ìè ïðîâîäèìî òàºìíå îïèòóâàííÿ, ÿêå 
äîïîìàãàº ä³çíàòèñÿ, ùî ¿ì ïîäîáàºòüñÿ, 
ùî íå ïîäîáàºòüñÿ. ßêùî ñï³ëêóâàòèñÿ 
ç ïîâàãîþ, ó ìåæàõ, íà ð³âíèõ, òîä³ äóæå 
ö³êàâî ïðàöþâàòè.

Í³íà Ìåëüíè÷óê âèêëàäàº âîãíåâó, 
ô³çè÷íó ³ òàêòè÷íó ï³äãîòîâêó. Ñüîãîäí³ 
ó Íàâ÷àëüíîìó öåíòð³, êàæå, óñ³ âèêëàäà÷³ 
áàãàòîïðîô³ëüí³. Îð³ºíòóþòüñÿ íà çàêîð-
äîíí³ ìåòîäè ï³äãîòîâêè ïîë³öåéñüêèõ.

— Íàøèõ ïðàâîîõîðîíö³â ó÷èëè ñòð³-
ëÿòè òðîõè íå òàê, ÿê, íàïðèêëàä, ñòð³ëÿ-
þòü ó Êàíàä³, ó Øòàòàõ. Çàðàç äåùî ³íøà 
ìåòîäèêà, — ðîçêàçóº Í³íà.

Íàø³ ïîë³öåéñüê³ îçáðîºí³ ï³ñòîëåòàìè 
Ìàêàðîâà òà êîðîòêîñòâîëàìè â³ííèöü-
êîãî çàâîäó «Ôîðò». À îò êîðèñòóâàòèñÿ 
àâòîìàòàìè íàâ÷àþòü îêðåì³ êàòåãîð³¿ 
ïðàö³âíèê³â íà ñïåö³àëüíèõ çáîðàõ. Öå 
çíà÷èòü, ùî â òèð³ íàâ÷àëüíîãî öåíòðó ç 
«êàëàø³â» íå ñòð³ëÿþòü.

— Çáðîÿ ìàº áóòè íàïðàâëåíà ò³ëüêè 
â ì³øåíü, — ïîÿñíþº Í³íà, êîëè ïðîñèìî 
¿¿ óçÿòè ï³ñòîëåò äëÿ ôîòî.

Âèÿâèëîñÿ, ùî òðèìàòè çáðîþ äóëîì 

äîãîðè, ÿê ðîáëÿòü ó áëîê-áàñòåðàõ, 
íå ìîæíà. Ïîçà î÷³êóâàííÿ óêðà¿íñüêîãî 
ïîë³öåéñüêîãî íå òàêà, ÿê ó ãîëë³âóäñüêèõ 
ê³íî. Àëå ñò³éêà, ùî äîïîìàãàº ïðîâåñ-
òè øâèäê³ñíó ñòð³ëüáó á³ëüø åôåêòèâíî, 
òî÷íî ê³íîøíà.

Í³íà Ìåëüíè÷óê âë³òêó âèéøëà ç äåêðå-
òó. Âèõîâóº òðèð³÷íó äî÷êó. Ïèòàºìî ¿¿, ÷è 
ïðîÿâëÿº çàö³êàâëåí³ñòü ìàëà äî ìàìèíî¿ 
ðîáîòè?

— Ñåðåä ³ãðàøîê º ³ äèòÿ÷³ ï³ñòîëåòè, ³ 
ëÿëüêè, — ãîâîðèòü Í³íà. — Òðîõè á³ãàº-
ìî ðàçîì ³ç íåþ êðîñè, òî÷í³øå, êðîñèêè. 
ß ïðîá³ãëàñÿ, òîä³ ðàçîì 200 ìåòð³â òóäè ³ 
íàçàä. Ïîï³äòÿãóâàëèñÿ, íà äèâàí³ ïîïåðå-
êèäàëèñÿ, áî â òðè ðîêè ùå íå ìîæíà àêðî-
áàòèêîþ çàéìàòèñÿ. Íå òå, ùîá ÿ ïðèâ÷àëà 
¿¿ çàéìàòèñÿ. Ïðîñòî âîíà áà÷èòü ìàìó, 
ÿêà ñòðèáàº íà ñêàêàëö³, òî é ñàìà õî÷å.

Öÿ æ³íêà ¿çäèòü ïî îáëàñ-
ò³ øóêàòè ñë³äè çëî÷èíö³â 
íà ì³ñöÿõ ðåçîíàíñíèõ 
óáèâñòâ, ðîçáî¿â ³ ãðàáåæ³â. 
ßê íå äèâíî, àëå íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó êðèì³íàë³ñòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ 
ñë³ä÷îãî óïðàâë³ííÿ ïîë³ö³¿ ðîçêàçóâàòè 
ïðî ñâîþ ïðîôåñ³þ ïî÷èíàº ñëîâàìè 
«Ìîÿ ðîáîòà ö³êàâ³øà â³ä óñ³õ ³íøèõ».

Ïðèéøëà â îðãàíè ïîì³÷íèêîì ñë³ä-
÷îãî. Çãîäîì ñòàëà åêñïåðòîì-êðèì³-
íàë³ñòîì. Ï³ñëÿ ðåîðãàí³çàö³¿ åêñ-
ïåðòíî¿ ñëóæáè Ëþäìèë³ Òðîñòîãîí 
çàïðîïîíóâàëè î÷îëèòè íîâîñòâîðåíèé 
ó ñë³ä÷îìó óïðàâë³íí³ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ 
â³ää³ë êðèì³íàë³ñòè÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ. 
Êàæå, äîâãî íàâàæóâàëàñÿ, áî çíàëà: 
òðåáà áóäå ¿çäèòè ó âñ³ ê³íö³ îáëàñò³ 
âäåíü ³ âíî÷³ — òóäè, äå ñêî¿ëè íàé-
á³ëüø ñòðàøí³ çëî÷èíè. Ïîãîäèëàñÿ, 
áî ï³äòðèìàâ ÷îëîâ³ê — êîëèøí³é 
ïðàö³âíèê ì³ë³ö³¿.

— Ä³éñíî ñòðàøíî, öå êîëè íà ì³ñöå 
âáèâñòâà ïðè¿æäæàþòü ðîäè÷³. Ïîáà÷èòè 
¿õíº ãîðå ñòðàøíî, — ãîâîðèòü æ³íêà.

Â³ä ðîáîòè êðèì³íàë³ñòà íà ì³ñö³ çëî-
÷èíó çàëåæèòü éîãî ðîçêðèòòÿ. ² Ëþäìè-
ëà Òðîñòîãîí óïåâíåíà: íå áóâàº òàê, ùî 
çëî÷èíåöü ñïðàöþâàâ áåçñë³äíî.

— Ðàí³øå ðîçêðèâàëè çëî÷èíè ó äîïè-
òàõ, â ÿêèõîñü ïîêàçàõ. Çàðàç çëî÷èíöÿì 
âñå ïîòð³áíî äîêàçóâàòè. À äîêàçîâà áàçà 
çäîáóâàºòüñÿ òåõí³÷íèìè çàñîáàìè ³ ñë³-
äàìè, âèëó÷åíèìè íà ì³ñö³ çëî÷èíó. ßêèé 
áè íå áóâ ðîçóìíèé, ÿê áè íå ãîòóâàâñÿ 
çëî÷èíåöü, âñå îäíî çàëèøàº äîêàçè.

22 роки від зупинки до зупинки

Катерина Павлик (42). За 22 роки 
жодного дня не пошкодувала, що 
працює водієм трамвая

Вчить стріляти поліцейських

Викладач Центру підготовки 
поліцейських Ніна Мельничук (32). 
Ця жінка знає все про зброю і методи 
фізичного впливу

Шукає 
докази 
на місці 
злочину

Криміналіст 
Людмила 
Тростогон 
(41): Який 
би не був 
розумний 

злочинець, 
як би 

не готувався 
до злочину, 

все одно 
залишає сліди

Ó îáëàñíîìó â³ää³ë³ êðèì³íàë³ñòè÷íîãî 
çàáåçïå÷åííÿ ìàº áóòè òðè-÷îòèðè ñïå-
ö³àë³ñòè. Àëå çàðàç ó Ëþäìèëè îäèí ï³ä-
ëåãëèé. Ñëóæáà ùå íå óêîìïëåêòîâàíà. 
Ïðàöþþòü ö³ëîäîáîâî, áåç çì³í.

— Êîëè ¿äåø íà âáèâñòâî ìàëî¿ äè-
òèíè, òî ÿê íå ãîòóºøñÿ ïñèõîëîã³÷íî, 
âñå îäíî âàæêî, — ãîâîðèòü Ëþäìèëà. — 
Äëÿ ìåíå, ÿê äëÿ æ³íêè, ñòðàøí³øîãî 
íåìàº, êîëè çíàõîäèø äåñü âèêèíóòå öå 
äèòèí÷à. Ñîáàêà ñâîº öóöåíÿ âîëî÷å ç 
îñòàíí³õ ñèë, à æ³íêà ìîæå çàìîòàòè 
â ïàêåò ³ êèíóòè â ð³÷êó… Ó ãîëîâ³ âçà-
ãàë³ íå âêëàäàºòüñÿ. ² òàê³ âèïàäêè çà-
ðàç íå ð³äê³ñòü. Ó íàñ â ìàøèí³ íàïðóãà 
ïðÿìî â³ä÷óâàºòüñÿ, êîëè äîáèðàºìîñÿ 
íà òàê³ «ðåçîíàíñè».

ßê â³äíîâëþº ìîðàëüí³ ñèëè ï³ñëÿ 
ñòðàøíèõ çëî÷èí³â ãîëîâíà êðèì³íàë³ñò-
êà îáëàñò³? Êàæå, íàé÷àñò³øå â³äâîë³-
êàºòüñÿ ïðèãîòóâàííÿì ñòðàâ íà êóõí³. 
Õîò³ëîñÿ á ìàòè âèõ³äíèé ï³ñëÿ í³÷íîãî 
âè¿çäó, àëå òàêèõ íå áóâàº.

— Íå ðàç áóëî, ùî ïîñòàâèëà ùîñü ¿ñòè 
âàðèòè — ðàç, äçâ³íîê, òðåáà ¿õàòè, — ðîç-
ïîâ³äàº Ëþäìèëà. — Êèäàºø êàñòðóëþ ç 
÷èì òàì âàðèëà, äçâîíèø ÷îëîâ³êó, â³í 
ïðèõîäèòü ³ äîâàðþº. Â³ä ÷îëîâ³êà ó ìåíå 
äóæå âåëèêà ï³äòðèìêà. Óñ³ì æ³íêàì, õòî 
ïðàöþº â ïîë³ö³¿, áàæàþ òàêî¿ ï³äòðèìêè. 
Öå ìàº âåëè÷åçíå çíà÷åííÿ.
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Äî ïîêàçó íà âåëèêîìó åêðàí³ ô³ëüìè 
ïðîõîäÿòü äîâãèé øëÿõ. Â³ä ê³íîìåõàí³êà 
òà ³íæåíåð³â çàëåæèòü, ÷è çìîæå â³äâ³ä-
óâà÷ ê³íîòåàòðó ïîáà÷èòè ðåçóëüòàò óñüîãî 
çí³ìàëüíîãî ïðîöåñó.

— Ïðàöþâàòè â ê³íî ïðèéøëà 
ó 1973 ðîö³, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êóðñ³â ê³íî-
ìåõàí³ê³â ó ÷åòâåðòîìó ó÷èëèù³, — ðîçïî-
â³äàº Â³ðà Õóäèê. — Ó äèòèíñòâ³ ó íàñ âñ³ 
«õâîð³ëè» ê³íî. Öå áóëî äóæå ðîìàíòè÷íî. 
Ó ïàðêó òîä³ ñòîÿâ äåðåâ’ÿíèé ê³íîòåàòð 
«Ïðîì³íü».

Ïî÷èíàëà ïðàöþâàòè ó ê³íîòåàòð³ «Ðî-
ñ³ÿ». Ó òîé ÷àñ ó Â³ííèö³ áóëî â³ñ³ì ê³íî-
òåàòð³â, ïîáóâàëà ó âñ³õ.

Çà ñëîâàìè Â³ðè Êîñòÿíòèí³âíè, 
çàðïëàòà ê³íîìåõàí³ê³â çàâæäè áóëà ìà-

ëåíüêîþ, à â³äïîâ³äàëüí³ñòü — âåëèêîþ. 
Æ³íêà ïî÷èíàëà ïðàöþâàòè â ê³íîòåàòð³ 
çà 62 ðóáë³. ²íæåíåð ó òîé ÷àñ îòðèìó-
âàâ 120.

— Ïîòð³áíî äîáðå ðîçáèðàòèñü ó òåõí³ö³, 
çíàòè åëåêòðèêó ³ íåñòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà òåõí³êó áåçïåêè, — êàæå æ³íêà. — Ñè-
òóàö³¿ ð³çí³ áóâàþòü. Ïë³âêà ãîðþ÷à. Ê³íî-
ìåõàí³ê ïîâèíåí çíàòè, ÿê ñåáå ïîâîäèòè, 
ùîá ó çàë³ íå áóëî ïàí³êè ³ ëþäè îäíå 
îäíîãî íå äóøèëè.

Çà ñëîâàìè æ³íêè, çàðàç ô³ëüìè íà ïë³â-
ö³ ïðèâîçÿòü ð³äêî.

— Îñòàííüîãî ðàçó ïîêàçóâàëè óêðà-
¿íñüêîãî «Ïîâîäèðÿ», — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Â³ðà. — Òåïåð êàðòèíè á³ëüø ó öèôðîâîìó 
ôîðìàò³ éäóòü. Ðîáîòà ê³íîìåõàí³êà, ÿê 

òàêîãî, âòðà÷àº ðîìàíòèçì. Óñå ïðîñò³øå 
ñòàëî: íàòèñíóâ êíîïêó — êîìï’þòåð ñàì 
ïîêàçóº. Âåëèêîãî ðîçóìó íå òðåáà, õî÷à 
òåæ º ñâî¿ íþàíñè.

Çà 44 ðîêè ðîáîòè ó ñôåð³ ê³íî Â³ðà 
Õóäèê ïåðåäèâèëàñÿ ìàéæå âñ³ ô³ëüìè, 
ÿê³ ïîêàçóâàâ ê³íîòåàòð.

— Çàðàç ñòàëî âàæ÷å çíàéòè ÿêîãîñü 
ö³êàâîãî ðåæèñåðà-íîâàòîðà, — êàæå 
æ³íêà. Äèâèøñÿ ô³ëüìè ³ áà÷èø ñòàð³ 
êàðòèíè, ç ÿêèõ âîíè ñêîï³éîâàí³. Ñïå-
öåôåêòè ñòàëè êðàù³, àëå àâòîðñüêèõ 
çàäóìîê ïîìåíøàëî.

Ñåðåä óëþáëåíèõ ô³ëüì³â Â³ðà Êîñòÿí-
òèí³âíà íàçèâàº «Ïîë³ò íàä ãí³çäîì çîçó-
ë³», òðèëîã³þ «Íà ê³ëüêà äîëàð³â á³ëüøå» 
òà «Ò³í³ çàáóòèõ ïðåäê³â».

ПРОФЕСІЇ ЗВИЧАЙНИХ ЖІНОК 

Æóðíàë³ñò RIA ñï³ëêóâàâñÿ ç ïîë³öåé-
ñüêîþ ï³ä ÷àñ ¿¿ ðîáîòè. Åê³ïàæ, ó ÿêîìó 
áóëà Ëþáà, ÿêðàç çëîâèâ íàðêîìàíà ç 
àìïóëàìè äèìåäðîëó ó êèøåí³ òà ùå ÿêè-
ìèñü íåâ³äîìèìè òàáëåòêàìè. Ëþáà ç íà-
ïàðíèêàìè âñòèãàëà é íàðêîìàíà Òîëþ 
çàñïîêîþâàòè, ³ â³äïîâ³äàòè íà ïèòàííÿ 
æóðíàë³ñòà.

×îëîâ³÷à ÷è æ³íî÷à ïðîôåñ³ÿ?
— Ïðîôåñ³þ ïîë³öåéñüêîãî íå ìîæíà 

íàçâàòè ñóòî ÷îëîâ³÷îþ àáî æ³íî÷îþ, — 
êàæå Äåòþê. — ß ëåãêî ³ çàòðèìóþ 
çëî÷èíö³â, ³ á³ãàþ çà íèìè, ³ íàäÿãàþ 
íà íèõ êàéäàíêè. Áóëè òàê³ âèïàäêè, 
êîëè íà âèêëèê ïðè¿õàëè ò³ëüêè ÿ ³ íà-
ïàðíèê, à òàì òàêèé ÷îëîâ’ÿãà øàë³º, 
ùî ³ ìåíå, ³ íàïàðíèêà ì³ã áè «ñêëàñòè». 
Àëå í³÷îãî, âïîðàëèñÿ.

Ëþáà ðîçïîâ³äàº, ùî çàñòîñîâóâàòè çáðîþ 
íå äîâîäèëîñÿ, àëå ç êîáóðè ä³ñòàâàëà.

Робота кіномеханіка втрачає романтизм 

Старший інженер найстарішого 
вінницького кінотеатру «Родина» 
Віра Худик (60): Зараз фільми 
на плівці привозять рідко

Про поліцейські будні 
та «жесть» на роботі 

Лейтенант вінницької патрульної 
поліції Любов Детюк (24). 
У вільний від роботи час полюбляє 
спорт та фотографію

ªäèíà æ³íêà-ëüîò÷èê ó Ãàâðèø³â-
ñüê³é áðèãàä³ òðàíñïîðòíî¿ àâ³àö³¿ — ìà-
éîð Òåòÿíà Êîíàðºâà-Øèëÿºâà — ñëó-
æèòü êîìàíäèðîì åê³ïàæó. Ó äèòèíñòâ³ 
ìð³ÿëà íàâ÷àòè ä³òåé ìîëîäøèõ êëàñ³â. 
Ùî òàê êàðäèíàëüíî çì³íèëî ¿¿ âèá³ð?

Ó Òåòÿíè áàòüêî ñëóæèâ ó â³éñüêîâ³é 
àâ³àö³¿. Áóâ ëüîò÷èêîì-ñíàéïåðîì, ëüîò-
÷èêîì-âèïðîáóâà÷åì. Ï³ñëÿ ñëóæáè 
íà Äàëåêîìó Ñõîä³ éîãî ïåðåâåëè ó Ìè-
êîëà¿â. Ç áàëêîíà áóëî âèäíî àåðîäðîì. 
Òåòÿíà íå ðàç ñïîñòåð³ãàëà, ÿê ñòðèáàþòü 
ç ïàðàøóòîì. Äåâ’ÿòèêëàñíèöåþ âîíà 
ïðèéøëà â àâ³àøêîëó. ×åðåç äâà ðîêè 
ó íå¿ çà ïëå÷èìà áóëî 30 ãîäèí ñàìî-
ñò³éíèõ ïîëüîò³â íà ñïîðòèâíîìó ë³òàêó 
ßê-52.

— Ï³ñëÿ ïåðøîãî ñàìîñò³éíîãî ïîëüîòó 
çàáóëà ïðî âñ³ ïðîôåñ³¿ íà ñâ³ò³, — ðîçïîâ³-
äàº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ò³ëüêè ëüîò÷èêîì, 
á³ëüøå í³êèì íå õîò³ëà ñòàòè.

Ó ð³ê âñòóïó äî Õàðê³âñüêîãî ³íñòèòó-
òó ëüîò÷èê³â íàá³ð áóâ ò³ëüêè íà âåðòîë³ò-
íèê³â. Îòðèìàâøè äèïëîì, ïî¿õàëà çà íà-
ïðàâëåííÿì ó Â³ííèöþ. Â³äòîä³, ç 2003-ãî, 
ñëóæèòü ó áðèãàä³ òðàíñïîðòíî¿ àâ³àö³¿.

ВЕСІЛЛЯ — ПІД АВІАЦІЙНИМ ПРАПОРОМ 
Ç ªâãåíîì Øèëÿºâèì Òåòÿíà ïîçíà-

éîìèëàñÿ ó Ãàâðèø³âñüê³é áðèãàä³, õî÷à 
çíàëà éîãî ùå ç ³íñòèòóòó. Íèí³ â³í êåð³â-
íèê ñëóæáè ïîëüîò³â ó ¿õíüîìó ï³äðîçä³ë³. 
Ñïåðøó ä³â÷èíà á³ëüøå ä³çíàëàñÿ ïðî éîãî 
áàòüêà — Âîëîäèìèðà ªâãåíîâè÷à. Â³í 
áóâ ó íå¿ êîìàíäèðîì åê³ïàæó. Áàãàòî ðà-
ç³â ðàçîì ï³äí³ìàëèñÿ â íåáî. Ç³çíàºòüñÿ, 
ïî÷óâàëàñÿ íåçðó÷íî, áî æ óâå÷åð³ á³ãàëà 
íà ïîáà÷åííÿ ç ñèíîì êîìàíäèðà.

Íà ¿õíº âåñ³ëëÿ ñâåêîð ïðèí³ñ àâ³àö³é-
íèé ïðàïîð. Ðîçãîðíóâ éîãî ³ òàê ï³ä öèì 
çíàìåíîì â³äáóëîñÿ òîðæåñòâî.

— ² ñâåêîð, ³ ñâåêðóõà Ãàëèíà Îëåêñ³-
¿âíà äóæå ùèð³ ëþäè, — êàæå ïàí³ Òåòÿ-
íà. — Óæå íà ïåíñ³¿. Âäÿ÷íà ¿ì, ùî äî-
ïîìàãàþòü ó âèõîâàíí³ ñèíà. Êîëè ó íàñ 
í³÷í³ ïîëüîòè, ìè ç ªâãåíîì çìóøåí³ áóòè 
äî ¿õ çàâåðøåííÿ. Äåíèñ, òàê çâàòè ñèíà, 
ó öåé ÷àñ ó ä³äóñÿ ç áàáóñåþ.

Äî ðå÷³, ìîëîäà ëüîò÷èöÿ íà ïîñàä³ êî-
ìàíäèðà åê³ïàæó çàì³íèëà ñâåêðà.

РЕЧІ ДІМИ МАЙБОРОДИ ДОТЕПЕР 
НА МІСЦІ В КАБІНЕТІ 

— Êîëè áàòüêî çãàäóâàâ äí³ ñâî¿õ ïåð-
øèõ ïîëüîò³â, ÿ äèâóâàëàñÿ, — ðîçïîâ³-
äàº ëüîò÷èöÿ. — Êàçàëà, òàòó, öå æ íå äí³ 
íàðîäæåííÿ. Ç ÷àñîì ïåðåêîíàëàñÿ, òàê 
ñàìî ¿õ òðèìàþòü ó ïàì'ÿò³ óñ³ ëüîò÷èêè.

Ïàí³ Òåòÿíà áåç çàïèíêè íàçèâàº ñâî¿ 
ïåðø³ ïîëüîòè: ùî íà ñïîðòèâíî-òðåíó-
âàëüíîìó ßê-52–18 ñåðïíÿ 1998-ãî, íà âåð-
òîëüîò³ Ì³-2–21 ÷åðâíÿ, Ì³-8–15 êâ³òíÿ.

Êåð³âíèêîì ñëóæáè áåçïåêè ïîëüîò³â 
äî ¿¿ ïðèçíà÷åííÿ íà öþ ïîñàäó áóâ ëüîò-
÷èê Äìèòðî Ìàéáîðîäà. Â³í çàãèíóâ 
â ÀÒÎ, ïîñìåðòíî óäîñòîºíèé çâàííÿ 
Ãåðîÿ Óêðà¿íè. Òîä³ ðàçîì ³ç íèì îá³ðâà-
ëîñÿ æèòòÿ øòóðìàíà Äìèòðà Øêàðáóíà.

— Ó êàá³íåò³ äîòåïåð çáåð³ãàþòüñÿ ðå÷³ 
Ä³ìè, — êàæå ïàí³ Òåòÿíà. — Ùîðàçó, êîëè 
ïåðåñòóïàþ ïîð³ã, çãàäóþ ïðî îäíîãî é 
äðóãîãî Äìèòðà. Ïîâ³ðòå, öå äóæå áîëÿ÷å. 
Òà é ïî÷óòòÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ òàêå, í³áè 
ïðàöþºø çà ñåáå ³ çà íèõ.

«Тільки льотчиком, більше 
ніким не хотіла стати»

Майор Тетяна Конарєва-Шиляєва 
(34): Після першого самостійного 
польоту забула про всі професії на світі 

— Îäíîãî ðàçó ìè ïîáà÷èëè, ÿê 
÷îëîâ³ê ïîãðîæóº ³íøîìó ïíåâìà-
òè÷íèì ï³ñòîëåòîì ³, ùîá çóïèíèòè 
éîãî, ä³ñòàëà ñâ³é «Ôîðò», — ãîâî-
ðèòü âîíà. — Âèêëèêàëè ñë³ä÷èõ. 
À ïîðóøíèêó, äî ðå÷³, ñòàëî çëå, 
áî áóâ äóæå ñèëüíî ï’ÿíèé. Éîãî 
çàáðàëè ë³êàð³.

Íàéñòðàøí³øèé òà íàéïðèºìí³øèé 
âèïàäîê íà ðîáîò³ 

Ä³â÷èíà ðîçïîâ³ëà ïðî íàéñòðàø-
í³øèé äëÿ íå¿ âèêëèê. Êîëèøí³é 
÷îëîâ³ê æ³íêè ë³ç äî ¿¿ êâàðòèðè. 
Ïðè¿õàâøè, ïîáà÷èëè, ùî ó áó-
äèíîê â³í íå çì³ã ïîòðàïèòè, àëå 
óëàìêàìè ñêëà ðîçð³çàâ ñîá³ âåíè 
íà çàï’ÿñò³. Íåòâåðåçèé, êðîâ òå÷å 
äóæå ñèëüíî.

— Íàïàðíèê ïåðåòÿãóâàâ ðóêó 
ðóøíèêîì, çíàéøëè ïàëêó, ñêðóòè-
ëè. ß â³ä÷óâàëà, ÿê ó ìåíå ï³ä ïàëü-
öÿìè ïóëüñóº éîãî êðîâ, — ãîâîðèòü 
Ëþáà. — À øâèäêî¿ âñå íåìà… ×î-
ëîâ³ê óæå ïî÷àâ «â³äõîäèòè». Ë³êàð³ 

âñòèãëè éîãî âðÿòóâàòè. Òîä³ ìåí³ áóëî 
äóæå ñòðàøíî, áî â³í ñïðàâä³ ì³ã ïî-
ìåðòè ó íàñ íà ðóêàõ.

— ×àñòî áóâàþòü ³ ïîçèòèâí³ âèïàäêè. 
Ïàì’ÿòàþ, áàòüêè çàëèøèëè õëîï÷èêà, 
ðîê³â òðèíàäöÿòè, ñàìîãî âäîìà. Êîëè 
ïîâåðíóëèñÿ, íå ìîãëè â³ä÷èíèòè äâåð³. 
Äóæå ñèëüíî ïåðåëÿêàëèñÿ, âèêëèêàëè 
íàñ. Ïîäóìàëè ïðî íàéã³ðøå. Áàòüêè 
äçâîíÿòü éîìó íà òåëåôîí ³ ìè ÷óºìî 
ð³íãòîí ç-çà äâåðåé… ³ âñå. Êîëè ïðè-
¿õàëè ðÿòóâàëüíèêè òà çëàìàëè äâåð³, 
ïîáà÷èëè, ùî äèòèíà ïðîñòî ñïèòü ñîá³ 
íà äèâàí³.

Ùî íàéâàæ÷å ó ðîáîò³ ä³â÷èíè-êîïà?
— Çà ð³ê ðîáîòè äîâîäèëîñÿ áà÷èòè 

ìåðòâèõ ëþäåé. ̄ õ áóëî äåñü 15. Àëå í³-
êîëè íå çàáóäó ïåðøîãî. Íàøó ìàøèíó 
çóïèíèâ ÷îëîâ³ê ³ ñêàçàâ: «Çà Â³ííèöåþ 
á³ëÿ äîðîãè ëåæèòü òðóï». Öå áóëî ó íà-
ïðÿìêó Ñòðèæàâêè. Øâèäêî âñòàíîâèëè, 
õòî öå. Â³í óäåíü çâåðòàâñÿ äî ë³êàðí³ 
ç çàáîºì ãîëîâè, àëå â³ä ãîñï³òàë³çàö³¿ 
â³äìîâèâñÿ. Ï³øîâ äîäîìó… ³ íå ä³éøîâ.
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
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×àñòèíà ãðàëü-
íèõ çàêëàä³â Â³-
ííèö³, äå ãðàëè 

ó «Çîëîòó ôîðòóíó», òåïåð îá-
ëèöþâàëè ñèí³ìè âèâ³ñêàìè ³ç 
íàçâîþ «Çîëîòà ï³äêîâà».

Ðàí³øå íà ñàéò³ ÌÑË íå áóëî 
³íôîðìàö³¿ ïðî ëîòåðåþ «Çîëî-
òà ï³äêîâà». Òåïåð º. Ñóäÿ÷è ³ç 
ïåðåë³êó â³ííèöüêèõ àäðåñ, äå 
ìîæíà ñïðîáóâàòè âèãðàòè ÷è, 
øâèäøå, ïðîãðàòè ãðîø³, òî òî-
÷îê ³ç òàêîþ íàçâîþ º ó ì³ñò³ 
âæå ÷èìàëî. Ê³ëüêà ç íèõ ðîç-
ì³ñòèëèñÿ çà òèìè æ àäðåñàìè, 
äå íåùîäàâíî ïðàâîîõîðîíö³ 
ïðîâîäèëè îáøóêè.

Ç ìèíóëîãî ðîêó ó Â³ííèö³ 
ïîë³ö³ÿ ðîçñë³äóº êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ ïðî çàáîðîíåíèé 
ãðàëüíèé á³çíåñ, ÿêèé ³ñíóº ï³ä 
ïðèêðèòòÿì äåðæàâíèõ ëîòåðåé. 
Äî ö³º¿ «ñïðàâè» ÷àñ â³ä ÷àñó äî-
äàþòü íîâ³ ìàòåð³àëè, áî çàêëàäè 
â³äêðèâàþòü çà íîâèìè àäðåñàìè, 
àáî çà òèìè æ ñàìèìè, ò³ëüêè óæå 
ï³ä ³íøèìè íàçâàìè.

Òàê ³ öüîãî ðàçó — âèâ³ñêè 
ïîì³íÿëèñÿ, à âëàñíèêè ò³ æ. 
²íôîðìàö³ÿ ïðî öå çíàõîäèòüñÿ 
íà ñàéò³ ÌÑË, ÿêèé, äî ðå÷³, õè-
çóºòüñÿ ñâî¿ì ïðàâîì ïðîäàâàòè 
äåðæàâí³ ëîòåðå¿ òà… ç ïðîñòðî-
÷åíîþ ë³öåíç³ºþ.

Ê³ëüê³ñòü òî÷îê «Çîëîòà ï³ä-
êîâà», çà äàíèìè ÌÑË, ó Â³ííè-
ö³ 11. À ùå º ó ðàéîíàõ. Íèæ÷å 
íà ñòîð³íö³ áà÷èìî ³íôîðìàö³þ 
ïðî àäðåñè é «Ëîòî ìàðêåò³â». ̄ õ 
13. Äàë³ — äâ³ àäðåñè «Ñïîðòë³-
ãè» òà 71 ïóíêò ïðîäàæó ëîòåðåé 
(ð³çíèõ ïðèâàòíèõ ï³äïðèºìö³â, 
ô³ðìîâèõ ñòîë³â ÌÑË òà òîâà-
ðèñòâà Ìåä³à ÑÂ).

Ùî ñòîñóºòüñÿ «Ëîòî ìàðêå-
ò³â» — ïðî ô³ðìó, ÿêà ïðàöþº 
ï³ä áðåíäîì ÌÑË, ³íôîðìàö³¿ 

íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ íå âêàçàëè. 
Àëå ó Â³ííèö³ âæå çíàþòü, ùî 
«Ëîòî ìàðêåòè» â íàøîìó ì³ñò³ 
òðèìàþòü êèÿíè.

Òàê ñàìî êè¿âñüêå òîâàðèñòâî 
ïðàöþº ³ â «Çîëîò³é ï³äêîâ³». 
ÌÑË óêàçàâ, ùî çà â³ííèöüêè-
ìè àäðåñàìè òàêèõ ëîòåðåéíèõ 
çàêëàä³â ä³ÿëüí³ñòü çä³éñíþº 
òîâàðèñòâî ç îáìåæåíîþ â³äïî-
â³äàëüí³ñòþ «Óêðëîòî-Êè¿â Ð²». 
Íàçâà ñï³âïàäàº, íàïðèêëàä, ³ç 
îñòàíí³ìè âëàñíèêîì íàøóì³ëîãî 
÷èñëåííèìè ðåéäàìè àêòèâ³ñò³â 
³ âèêëèêàìè ïîë³ö³¿ «Ëîòî ìàð-
êåòó» íà Ñîáîðí³é.

Òàê³ çàêëàäè ì³í³ñòð ÌÂÑ 
Àðñåí Àâàêîâ íàçèâàº ïðÿ-
ìî — ï³äï³ëüíèìè êàçèíî. Â³í 
íà ñïåö³àëüí³é íàðàä³ íàïðè-

ê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó ïîïåðåäèâ 
ï³äëåãëèõ ïðî ïåðñîíàëüíó â³ä-
ïîâ³äàëüíîñòü, ÿêùî ï³ñëÿ â³ä-
ïðàöþâàííÿ áóäóòü âèÿâëÿòèñÿ 
íåçàêîíí³ ãðàëüí³ çàêëàäè.

Ï³ñëÿ ö³º¿ íàðàäè ïî÷àëèñÿ ìà-
ñîâ³ îáøóêè. Ó Â³ííèö³ â îäèí 
äåíü ïîë³öåéñüê³ âèëó÷èëè îáëàä-
íàííÿ â 14 çàêëàäàõ. Àëå çíàéîì³ 
îïåðàòèâíèêè ïîò³ì ðîçêàçóâà-
ëè æóðíàë³ñòó: â ïîëîâèí³ «Ëîòî 
ìàðêåò³â» çíàëè ïðî ñïåöîïåðà-
ö³þ ³ çàêðèâàëèñÿ.

Òåïåð áà÷èìî — çà àäðåñàìè 
çàêðèòèõ «êàçèíî» íîâ³ âèâ³ñêè 
³ íîâ³ íàçâè. ×îìó íå ìîæëèâî 
ïðèïèíèòè ãðó ðàç ³ íàçàâæäè, 
ðàí³øå ïîÿñíþâàëà RIA ðå÷íèöÿ 
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Àííà Îë³éíèê:

— Êóïóþòü íîâå îáëàäíàííÿ ³ 

ïðàöþþòü äàë³. Öå ïðèáóòêîâèé 
á³çíåñ, ³ îáëàäíàííÿ îêóïîâóºòü-
ñÿ çà ïàðó òèæí³â. Óñ³ öå ðîçóì³-
þòü. Àëå ÿêùî â çàêëàä³ ïî÷èíà-
ºòüñÿ ä³ÿëüí³ñòü çíîâó, òî çíîâó 
ïðîâîäèòüñÿ îïåðàòèâíà ðîáîòà 
³ çàâäÿêè ñàíêö³¿ ñóäó áóäåìî ¿õ 
çíîâó çàêðèâàòè. Òàê õîäèòèìåìî 
ïî êîëó, ïîêè íà çàêîíîäàâ÷îìó 
ð³âí³ íå ïðèéìóòü çàêîíè, ÿêèìè 
ñòâîðÿòü ³íø³ óìîâè…

Ïðî íåîáõ³äí³ñòü çì³í ó çà-
êîíîäàâñòâ³ òàêîæ êàæå àäâîêàò 
Îëåêñàíäð Á³ëîøêóðñüêèé:

— Îðãàí³çàòîðè òàêîãî á³çíå-
ñó ðîçðîáëÿþòü ïðîãðàìóâàííÿ 
òàê, ùîá ñòâîðþâàòè âðàæåííÿ 
âèã³äíîñò³ òà âäà÷³. Ðîáèòüñÿ ìà-
òåìàòè÷íèé ðîçðàõóíîê, ùîá ãðà 
çàòÿãíóëà â àçàðò. Àäì³í³ñòðàòîð 
êåðóº â³äñîòêîì âèãðàøó. Ëþäè 
ñòàþòü çàëåæíèìè, ÿê çîìá³ áó-
äóòü øóêàòè ãðàëüíèé çàêëàä. 
À ÿêùî ïîïèò º, òî º ïðîïîçè-
ö³ÿ. Äåðæàâ³ íåâèã³äíî òðèìàòè 
òàêèé á³çíåñ â ò³í³. Ãðîø³ ðîç-
õîäÿòüñÿ ïî êèøåíÿõ êîðóïö³-
îíåð³â. Òîìó ïðàâèëüíîþ áóäå 
ëåãàë³çàö³ÿ ãðàëüíîãî á³çíåñó ç 
ðîçóìíèìè ïðàâèëàìè â³äíîøåíü 
ó ö³é ñôåð³. Âçàãàë³-òî çàêëàäè, 
äå ãðàþòü, ïðàöþþòü íå ïðîñòî 
òàê, à ç äîçâ³ëüíèìè äîêóìåí-
òàìè. Àëå çàêîíîäàâ÷³ íîðìè 
âèïèñàí³ íåïðîçîðî. «Ëîòî-Çà-
áàâà» òàêîæ ãðàëüíèé á³çíåñ. Òàì 
òàêîæ óñå ïðîäóìàíî. Ïðîñòî êî-
ìóñü ìîæíà, à êîìóñü íå ìîæ-
íà. Îò ó öüîìó ïðîáëåìà. Ñàìå 
â öüîìó ïðîãàëèíà. Êîìóñü âè-
ã³äíî òàê³ çàêëàäè òðèìàòè â ò³í³ 
³ ðîáèòè ¿õ íàï³âêðèì³íàëüíèìè.

Ðåäàêö³ÿ ðîçñèëàº çâåðíåííÿ 
äî íàðîäíèõ äåïóòàò³â ³ç Â³ííèö³, 
ÿê³ ìîæóòü ³í³ö³þâàòè çì³íè, ïî-
òð³áí³ äëÿ âèâåäåííÿ ãðàëüíîãî 
á³çíåñó ³ç ò³í³ àáî ïðèïèíåííÿ 
éîãî ðàç ³ íàçàâæäè. ßê ðåàãóâà-
òèìóòü íàðîäí³ îáðàíö³ íà ïðî-
áëåìó — áóäåìî ³íôîðìóâàòè.

ГРАЛЬНІ ЗАКЛАДИ 
ПЕРЕФАРБУВАЛИСЯ 
Гра на гроші  
«Золотою підковою» 
назвали чергову 
«державну лотерею», де 
люди програють гроші 
так само, як у «Лото 
маркетах». Нові назви, але 
старі власники? Редакція 
запитає вінницьких 
нардепів, чи здатні вони 
вивести гральний бізнес 
із тіні, або припинити 
його раз і назавжди через 
зміни до законів

Þðèñòè íàçèâàþòü 
òàê³ çàêëàäè 
íàï³âêðèì³íàëüíèìè, 
õî÷à âîíè ïðàöþþòü 
³ç äîçâ³ëüíèìè 
äîêóìåíòàìè

Новий заклад на Соборній. Перехожі, до яких 
зверталася з питанням про лотерею журналіст, 
казали: гральним компаніям у центрі не місце
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Редакція готова вислухати кож-
ного, кого назвала у своїй роз-
повіді авторитетом або криміна-
літетом героїня цього інтерв’ю.
Раніше ми запитували у Юрія 
Македона, що він думає про 
реакцію із боку родини Бровка 
на мітинг, де він також був. Що 
на нього нібито зігнали «тіту-
шок» із ближніх сіл. Що орга-
нізувала все — його помічниця 
Тетяна Глущак (теща потерпілого 
від замаху на вбивство, яка на-
писала заяву в поліцію зі звину-
ваченням зятя Бровка).
— Вони зараз будуть ким завгод-
но називати людей, тітушками, 
бандитами, інопланетянами, 
щоб захищатися, — так відреа-

гував Юрій Македон на питання.
Він сказав, що його запросили 
на мітинг могилівчани, й він 
приїхав, аби утримати людей 
від радикальних дій. Також нар-
деп підтвердив інформацію про 
наявність у Тетяни Глущак по-
свідчення помічника народного 
депутата:
— Я їй дав посвідчення ще тоді, 
коли був замах на її сина. Ска-
зав, нехай буде, може, воно до-
поможе у чомусь.
Докладніше про події у Мо-
гилеві-Подільскому RIA писа-
ла в № 6 від 8 лютого, у статті 
«Майдан в Могилів-Подільсько-
му: людей дістали злочини ото-
чення мера» (goo.gl/YoR9ri).

Відповідь на сказане

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

ßê äî÷êó ìåðà 
Ïåòðà Áðîâêà 
òà äðóæèíó éîãî 

«ïðàâî¿ ðóêè», äåïóòàòà ì³ñüêðà-
äè ³ ï³äïðèºìöÿ Ñåðã³ÿ Øåâ÷óêà, 
çíàþòü ó íåâåëèêîìó Ìîãèëåâ³-
Ïîä³ëüñüêîìó 26-ð³÷íó Õðèñòèíó 
Øåâ÷óê. Ïåðøîãî ì³ñöåâ³ ìåø-
êàíö³ îáðàëè íà ï’ÿòèé òåðì³í. 
Äðóãîãî — çàðàç ñóäÿòü çà çàìàõ 
íà óáèâñòâî òà óæå ï’ÿòèé ì³ñÿöü 
òðèìàþòü ï³ä àðåøòîì ó Ñ²ÇÎ.

Õðèñòèíà ðåãóëÿðíî âîçèòü 
ïåðåäà÷³ ÷îëîâ³êó ó Â³ííèöüêó 
òþðìó. À ï³ñëÿ ïîä³é ó Ìîãè-
ëåâ³, ÿê³ ¿¿ çìóñèëè çâåðíóòèñÿ 
äî ïîë³ö³¿ ³ç çàÿâîþ ïðî çàãðîçó 
ñâîºìó æèòòþ, âèð³øèëà ïðèéòè 
³ äî ðåäàêö³¿. Ðîçìîâó ç íåþ çà-
ïèñàëè ÷åðåç äâà äí³ ï³ñëÿ ì³-
òèíãó â Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó, 
êîëè ãðóïà àêòèâ³ñò³â (¿õ ä³â÷èíà 
íàçèâàº â á³ëüøîñò³ íåì³ñöåâè-
ìè, õëîïöÿìè ³ç áëèæí³õ Íåì³¿ 
òà Ñåðåáð³¿) ïðèéøëà ï³ä ¿¿ ãî-
òåëü «Ñìàðàãä», ùîá ïåðåñòð³òè 
Ïåòðà Áðîâêà òà âèñëîâèòè éîìó 
íåäîâ³ðó.

— Íåõàé âîíè îãîëîøóþòü 
íåäîâ³ðó ãîëîâàì ñâî¿õ ñ³ëü-
ðàä! — îáóðþâàëàñÿ Õðèñòè-

íà. — Ùî ö³ ëþäè ìàþòü äî Ïå-
òðà Áðîâêà? Âîíè íå ãîëîñóþòü 
çà ìåðà.

Àêö³ÿ áóëà ìèðíîþ. Òîáòî 
îá³éøëàñÿ áåç á³éîê, àëå íå áåç 
ëàéêè. Ìåðó êðè÷àëè, ùî ìàº 
ðóêè ïî ë³êîòü ó êðîâ³, áî ïðè-
êðèâàº çëî÷èíè ñâîãî îòî÷åííÿ. 
Ï³ä îòî÷åííÿì ëþäè íàçèâàþòü 
áðàò³â Øåâ÷óê³â, îäèí ³ç ÿêèõ — 
÷îëîâ³ê Õðèñòèíè.

Àêòèâíî âèñòóïàëè íà ì³òèí-
ãó ðîäè÷³ âèçíàíîãî ïîòåðï³ëèì 
ó êðèì³íàëüí³é ³ñòîð³¿ ìîãèë³â-
÷àíèíà Îëåêñàíäðà Êîëîì³éöÿ 
òà â³í ñàì. Ïîë³ö³ÿ âæå äîâå-
ëà äî ñóäó çàìàõ íà íüîãî, ÿê 
çëî÷èí, ñêîºíèé çÿòåì ìåðà 
Ñåðã³ºì Øåâ÷óêîì. Îñòàííüî-
ãî ÿêðàç äíÿìè ïî÷àëè ñóäèòè 
çà çàìàõ íà âáèâñòâî, ÿêå áóëî 
10 òðàâíÿ ìèíóëîãî ðîêó: ïîðà-
íèâ ³ç âîãíåïàëüíî¿ çáðî¿ Êîëî-
ì³éöÿ â ñòåãíî ³ ñ³äíèöþ (goo.
gl/ojrmqV).

Äî÷êà ìåðà êàæå — ¿¿ ÷îëîâ³ê 
ìàº àë³á³. Âîíà ñàìà íàçâàëà 
Ñåðã³ÿ «ïðàâîþ ðóêîþ» Ïåòðà 
Áðîâêà. Àëå ñêàçàëà: íàâ³òü ÿêùî 
³ º êîíôë³êò ì³æ ¿¿ ÷îëîâ³êîì 
òà Êîëîì³éöåì, òî äî ÷îãî òóò 
¿¿ áàòüêî?

— ×îìóñü âîíè íå éøëè ãî-
âîðèòè ç³ ìíîþ, ÿê ç äðóæèíîþ 

ДОЧКА МЕРА МОГИЛЕВА «ЗДАЛА» 
МІСЦЕВИХ АВТОРИТЕТІВ
Ексклюзив  «Ціль мого візиту — 
захистити честь сім’ї», — з цього почала 
розмову з журналістом 26-річна 
Христина Шевчук. Вона призналася, 
що Петро Бровко їй — нерідний батько. 
Пояснила, чому арештували її чоловіка 
Сергія Шевчука. І розказала, хто чим 
дихає в прикордонному Могилеві-
Подільському та за що воює

Христина Шевчук (26): дружина депутата міськради Сергія 
Шевчука, якого судять за замах на вбивство, та дочка мера 
Петра Бровка. Як виявилося, нерідна

Øåâ÷óêà. ¯ì òðåáà áóëî ñòàâèòè 
âèìîãó Ïåòðó Ïåòðîâè÷ó, — ãî-
âîðèòü Õðèñòèíà ïðî óëüòèìàòóì 
ìåðó çà äåñÿòü äí³â ïðèïèíèòè 
çëî÷èíè â ì³ñò³, ³íàêøå çíîâ 
«ìàéäàí». — ßê ëþäèíà ìîæå 
îá³öÿòè, ùî íå áóäå òîãî, äî ÷îãî 
âîíà íå ìàº í³ÿêîãî â³äíîøåí-
íÿ? Öå áóëà ñïëàíîâàíà àêö³ÿ, 
ñïðÿìîâàíà íà òå, àáè çàõîïèòè 
âëàäó â ì³ñò³.

Õðèñòèíà ãîâîðèëà, ùî óïåâ-
íåíà: ïðîòÿãîì íàéáëèæ÷èõ äí³â 
ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó áóäóòü 
³íø³ çëî÷èíè, ñêîºí³ çàäëÿ òîãî, 
àáè ñêîìïðîìåòóâàòè ¿¿ áàòüêà. 
Âîíà íàçâàëà ê³ëüêîõ ëþäåé, 
ÿêèõ ó ì³ñò³ óñ³ í³áèòî çíàþòü, 
ÿê êðèì³íàëüíèõ àâòîðèòåò³â. 
Ìîâëÿâ, öå ¿õí³õ ðóê ñïðàâà — 
îñòàíí³ ï³äïàëè ìàøèí, á³éêè, 
ñòð³ëÿíèíè.

Ðîçïîâ³äü äî÷êè ìåðà ïðî òå, 
õòî òîðãóº íàðêîòèêàìè, õòî çà-
ðîáëÿº íà êîíòðàáàíä³ ñïèðòó, 
ìè çàïèñàëè íà â³äåî. Òàêîæ 
Õðèñòèíà Øåâ÷óê ðîçêàçàëà, ùî 
îäèí ³ç íàçâàíèõ íåþ «àâòîðèòå-
ò³â» — öå ¿¿ á³îëîã³÷íèé áàòüêî.

— ×óëè ³ñòîð³þ, ÿê ó á³çíåñ-
ìåíà íà «Ëåêñóñ³» ñòð³ëÿëè? Òàê, 
öå ó íüîãî, — íå áà÷èòü ïðè÷èí 
ïðèõîâóâàòè òàêó ³íôîðìàö³þ 
ä³â÷èíà. ×îìó? Áî êàæå, ùî é 
öåé çëî÷èí «â³øàþòü» òåïåð íà ¿¿ 
÷îëîâ³êà.

Ó Ñ²ÇÎ, ÿê ãîâîðèòü Õðèñ-
òèíà, Ñåðã³é âæå ìàâ â³çèò â³ä 
«ñìîòðÿùèõ». Ø³ñòü ëþäåé çà-
õîäèëè äî íüîãî â êàìåðó ç òå-
ëåôîíîì, äå íà äðóãîìó ê³íö³ 
«äðîòó» áóâ ¿¿ á³îëîã³÷íèé áàòü-
êî. Õðèñòèíà êàæå, ùî ¿¿ ÷îëîâ³-
êà íå çà÷åïèëè ò³ëüêè òîìó, ùî 
â³í ðîçêàçàâ ïðî öåé îñîáèñòèé 
ìîìåíò. Òàêîæ âîíà çãàäóº ïðî 
íüîãî, êîëè çãàäóº äàâí³ íàïàäè 
íà Ïåòðà Áðîâêà.

— Òàê, öå ùå òà Ñàíòà Áàð-
áàðà. Àëå ÿ ââàæàþ, ùî áàòüêî 
íå òîé, õòî çðîáèâ, à òîé, õòî 
âèõîâàâ. Ìåíå ç 5-òè ðîê³â âè-
õîâóº Ïåòðî Ïåòðîâè÷, ³ òàê, 
ÿê â³í ìåíå ëþáèòü, òàê, ÿê â³í 
ëþáèòü ìî¿õ ä³òåé, ùå íå âñÿêèé 
áàòüêî ìîæå, — êàæå Õðèñòèíà.

— Òî, ìîæå, êðèì³íàëüí³ ïî-
ä³¿, ÿê³ áóëè â ì³ñò³, íå ÷åðåç âëà-
äó, à çà ñòàðó îáðàçó? — ïèòàºìî 
ñï³âðîçìîâíèöþ ïðî ñòîñóíêè 
îáîõ ¿¿ áàòüê³â.

— Òàê, öå òðèâàº âæå äàâíî, — 
â³äïîâ³äàº Õðèñòèíà. — Àëå 
ì³é ÷îëîâ³ê áîðîâñÿ ç êîíòð-

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

àáàíäîþ, òîìó ùî â íàñ ïîðó÷ 
Ìîëäîâà, ³ âîíè âñå öå òÿãà-
þòü ç Ìîëäîâè ñþäè. Ñëóæáè 
ç öüîãî îòðèìóþòü ãðîø³. ¯õíÿ 
ìåòà — îòðèìàòè öåíòð. Ñàìå 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé. Îòðèìàòè 
âîíè éîãî íå ìîæóòü, òîìó ùî 
ïîêè òàì º ì³é ïàïà (áàòüêîì 
íàçèâàº Ïåòðà Áðîâêà, — àâò.), 
ïîêè òàì áóäå ì³é ÷îëîâ³ê, âñå 
áóäå ñïîê³éíî.

Ïèòàºìî Õðèñòèíó, ÿêà æ ëþ-
äèíà ³ç íàçâàíèõ íåþ êåðóº ïðî-
öåñîì çàõîïëåííÿ âëàäè â Ìî-
ãèëåâ³-Ïîä³ëüñêîìó? ² òóò âîíà 
êàæå ïðî íàðîäíîãî äåïóòàòà â³ä 
¿õíüîãî âèáîð÷îãî îêðóãó.

— Þð³é Ìàêåäîí ñòî¿òü 
íà ÷îë³ öüîãî çëî÷èííîãî óãðó-
ïóâàííÿ, — êàæå Õðèñòèíà Øåâ-
÷óê. — ² çàðàç ùî â³äáóâàºòüñÿ? 
Â³í êàæå, ùî ìè òåæ îðãàí³çî-
âàíà çëî÷èííà ãðóïà. ßêùî òàê, 
òî ìîº óãðóïóâàííÿ ñêëàäàºòüñÿ 
³ç ìîº¿ ìàìè, ìîãî áàòüêà, ìåíå, 
ìîãî ÷îëîâ³êà ³ éîãî äâîõ áðàò³â. 
Ñèëüíå óãðóïóâàííÿ, òîìó ìè 
áàãàòî ÷îãî ìîæåìî íàðîáèòè 
(ñì³ºòüñÿ ñï³âðîçìîâíèöÿ — 
àâò.). ² ùå º äâîº ìî¿õ ìàëèõ 
ä³òåé. Ïðè÷îìó ä³òè — îñîáëèâî 
àêòèâí³ ³ íåáåçïå÷í³ ó÷àñíèêè 
«áàíäè»…

Õðèñòèíà ñòâåðäæóº, ùî ïëàí 

çàõîïëåííÿ âëàäè â ì³ñò³ ðîç-
ðîáëÿâñÿ âæå äàâíî. Çàðàç â³í, 
ìîâëÿâ, âèõîäèòü íà íàéá³ëüø 
àêòèâíó ñòàä³þ. ² çâèíóâà÷åííÿ ¿¿ 
÷îëîâ³êà ó çàìàõó íà âáèâñòâî — 
öå ïðîâîêàö³ÿ, îðãàí³çîâàíà äëÿ 
òîãî, ùîá ïðèáðàòè ãîëîâíó çà-
âàäó íà øëÿõó äî óñóíåííÿ ä³-
þ÷îãî ìåðà.

— Âîíè çàâæäè õîò³ëè éîãî 
ç’¿ñòè, — êàæå Õðèñòèíà Øåâ-
÷óê. — Ñåðã³ÿ ùå äîâãî íå áóäóòü 
âèïóñêàòè ç-ï³ä âàðòè. ß âïåâíå-
íà. Áî öå íåâèã³äíî. Ç³ ñïèðòó, 
ÿêèé òÿãàþòü ç Ìîëäîâè, îòðè-
ìóþòü äîëþ ÑÁÓ, â³ííèöüêà 
ïðîêóðàòóðà. Âîíè ñàì³ õî÷óòü 
ïîì³íÿòè âëàäó â ì³ñò³. ßêèìîñü 
÷èíîì óñóíóòè â³ä ñïðàâ, ùîá 
ïîñòàâèòè ñâîþ ëþäèíó. ² òîä³ 
ïî÷íóòü ñïèðò ç Ìîëäàâ³¿ ïåðå-
ïðàâëÿòè íå ïðîñòî ï³ä ð³÷êîþ, 
à â íàñ òðóáè áóäóòü ³òè ïî ïî-
â³òðþ, ÷åðåç âñå ì³ñòî, îô³ö³éíî. 
² öå áóäå íîðìàëüíî. Îöå ö³ëü 
öèõ ëþäåé.

Ïîêè ¿¿ ÷îëîâ³êà 
ñóäÿòü çà ñïðîáó 
óáèâñòâà, Õðèñòèíà 
Øåâ÷óê ïåðåêîíóº: ¿¿ 
ðîäè÷³ íå ïðè÷åòí³ äî 
êðèì³íàëüíèõ ³ñòîð³é
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АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Îñîáëèâ³ñòþ öüîãîð³÷íîãî 
òåñòóâàííÿ º òå, ùî ï³äñóìêîâà 
àòåñòàö³ÿ, ÿêó ïðîâîäÿòü ó øêî-
ëàõ, òàêîæ áóäå ó ôîðì³ ÇÍÎ. Âè-
ïóñêíèê ñàì îáèðàº, ÿêèé ³ç íà-
â÷àëüíèõ ïðåäìåò³â éîìó çäàâàòè 
(îêð³ì îáîâ’ÿçêîâèõ). Çàðåºñòðó-
âàòèñÿ ó÷àñíèê ìîæå ñàìîñò³éíî 
âäîìà ÷è â øêîë³, îäíàê ïàêåò 
íåîáõ³äíèõ äîêóìåíò³â ôîðìóº 
íàâ÷àëüíèé çàêëàä ³ â³äïðàâëÿº ¿õ 
ó öåíòð îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³-
òè. Ïðè âñòóï³ áóäå ä³éñíèì ñåð-
òèô³êàò ÇÍÎ ³ 2016, ³ 2017 ðîêó.

Ìè ïðîìîí³òîðèëè ³íôîðìà-
ö³þ ïî ö³é òåì³ â ³íòåðíåò³ òà 
ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç äèðåêòîðîì Â³-
ííèöüêîãî ðåã³îíàëüíîãî öåíòðó 

îö³íþâàííÿ ÿêîñò³ îñâ³òè Ãåííà-
ä³ºì Êóçüìåíêîì äëÿ òîãî, ùîá 
ñôîðìóâàòè ïåðåë³ê íîâîââåäåíü 
ó 2017 ðîö³.

ТЕРМІН ДІЇ СЕРТИФІКАТУ. Ó ìè-
íóë³ ðîêè çà îäíîðàçîâî çäàíèì 
òåñòîì ìîæíà áóëî âñòóïèòè 
äî âóçó ïðîòÿãîì ï’ÿòè ðîê³â, òå-
ïåð ðåçóëüòàòè îö³íþâàííÿ ä³þòü 
ëèøå ð³ê. Òîáòî, ÿêùî àá³òóð³ºíò 
ñêëàâ ³ñïèòè ³ íå âñòóïèâ öüîãî 
ðîêó ó íàâ÷àëüíèé çàêëàä, éîìó 
çíîâó äîâåäåòüñÿ çäàâàòè ÇÍÎ, 
ùîá ùå ðàç ï³äòâåðäèòè ð³âåíü 
ñâî¿õ çíàíü.

ЧОТИРИ ПРЕДМЕТИ. Êîæåí ó÷àñ-
íèê ÇÍÎ ìàòèìå ïðàâî ñêëàñòè 
íå á³ëüø í³æ ÷îòèðè òåñòóâàííÿ. 

ШІСТЬ ОСНОВНИХ НОВОВВЕДЕНЬ У ЗНО
Пора готуватися  Уже більше трьох 
тижнів йде реєстрація для проходження 
зовнішнього незалежного оцінювання 
(ЗНО). Вона буде тривати до 17 березня. 
Процедура ЗНО міняється всі вісім років, 
відколи його запровадили. Які зміни 
відбудуться в цьому році?

Îáîâ’ÿçêîâî: óêðà¿íñüêà ìîâà ³ 
ë³òåðàòóðà, ìàòåìàòèêà àáî ³ñòî-
ð³ÿ Óêðà¿íè. Äâà äîäàòêîâèõ — 
íà âèá³ð.

ДПА У ФОРМАТІ ЗНО. Ðåçóëü-
òàòè çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî 
îö³íþâàííÿ ³ç òðüîõ íàâ÷àëüíèõ 
ïðåäìåò³â çàðàõîâóâàòèìóòüñÿ ÿê 
îö³íêè çà äåðæàâíó ï³äñóìêîâó 
àòåñòàö³þ (ÄÏÀ). ßêùî âèïóñ-
êíèêó ïîòð³áíî ñêëàñòè ³ ìàòå-
ìàòèêó, ³ ³ñòîð³þ Óêðà¿íè, â³í 
ìîæå îáðàòè îäèí ³ç öèõ ïðåä-
ìåò³â äðóãèì ïðåäìåòîì ÄÏÀ, 
à ³íøèé — òðåò³ì.

ПОРІГ «СКЛАВ/НЕ СКЛАВ». Äëÿ 
âèçíà÷åííÿ ðåçóëüòàò³â ÇÍÎ-2017 
ç êîæíîãî ïðåäìåòà áóäå âñòà-
íîâëåíî ïîð³ã «ñêëàâ/íå ñêëàâ», 
òîáòî òà ê³ëüê³ñòü òåñòîâèõ áàë³â, 
ÿêó ìîæå íàáðàòè ì³í³ìàëüíî 
ï³äãîòîâëåíèé àá³òóð³ºíò. Äëÿ 
êîæíîãî ç ïðåäìåò³â â³í áóäå 
ð³çíèé.

ДВІ ОЦІНКИ ЗА ОДИН ТЕСТ. 
Âèïóñêíèêè îòðèìóþòü äâ³ 
îö³íêè. Îäíà — çà ðåéòèíãî-
âîþ øêàëîþ 100–200 áàë³â. 
Äðóãà — çà øêàëîþ 1–12 áà-
ë³â ç ïðåäìåò³â, ÿê³ îáðàëè 

Назва предмету тестування Завдання Загальна кількість 
завдань

Українська мова і література Українська мова: №1-33 та №58 
(власне висловлення) 58

Математика №1-28, 31, 32 33

Історія України Історія України ХХ — поч. ХХІ ст. 
№1-30 (1 частина) 60

Фізика усі завдання 34
Хімія усі завдання 51
Біологія усі завдання 58
Географія усі завдання 50

Іноземна мова (англійська, 
німецька, французька, іспанська)

№1-16 частина «Читання», №33-42 
частина «Використання мови», №43 
частина «Письмо»

50

Російська мова усі завдання 43

ЗАВДАННЯ СЕРТИФІКАЦІЙНОЇ 
РОБОТИ, РЕЗУЛЬТАТ 
ВИКОНАННЯ ЯКИХ 
ЗАРАХОВУЄТЬСЯ ЯК ДПА-2017

äëÿ ñêëàäàííÿ ÄÏÀ. Àëå ùîá 
îòðèìàòè 100 áàë³â, òðåáà ïî-
äîëàòè ïîð³ã «ñêëàâ/íå ñêëàâ». 
Àá³òóð³ºíòè, ÿê³ ïðîéøëè ïî-
ð³ã, îòðèìàþòü ïðàâî íà ó÷àñòü 
ó êîíêóðñíîìó â³äáîð³ äî âèøó. 
Ó ³íøîìó âèïàäêó òåñò ââàæà-
ºòüñÿ íåçäàíèì, áàëè àòåñòàòà 
íå âðàõîâóþòüñÿ, à ñåðòèô³êàò 
íå âèäàºòüñÿ.

ОДНА ХВИЛЯ ЗАРАХУВАННЯ. 
Çàðàõóâàííÿ â³äáóâàòèìåòüñÿ 
â îäíó õâèëþ. Ìîæíà ïîäàòè 
ìàêñèìóì äåâ'ÿòü çàÿâ äî âèùèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â ³ íå á³ëü-
øå í³æ íà ÷îòèðè ñïåö³àëüíîñ-
ò³. Òîáòî âñüîãî âñòóïíèê ìîæå 
ïîäàòè äåâ’ÿòü çàÿâ, íà êîæí³é 
³ç ÿêèõ ïîòð³áíî áóäå çàçíà÷èòè 
ïð³îðèòåòí³ñòü (1–9).
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МАРИНА 
МАКАРЕНКО, 
СТУДЕНТКА ДОННУ 
ІМ СТУСА 

Наберіться сил і 
терпіння, треба 
плідно працювати 

день у день, повірте, результат 
того вартий.
 Порахуйте кількість днів до ЗНО 
і розбийте усю програму на окре-
мі секції — для кожного дня. Якщо 
ви працюватимете щодня дня та-
ким чином, у вас не накопичиться 

величезна кількість матеріалу на-
останок і ви все встигнете.
 Час від часу виконуйте тести, 
щоб перевірити власні знання 
або потренувати пам'ять (пере-
вірити, чи ви часом не забули 
чогось важливого).
  Головне — виконувати різ-
номанітні види діяльності — і 
запам'ятовування (вивчення 
напам'ять), і тести, і якісь асо-
ціації, і логічні вправи, і читати 
інформацію, і занотовувати, щоб 
не було нудно та одноманітно.

Якщо готуєшся до ЗНО самостійно 
Учителька української мови шко-
ли № 3 Леся Шаповалюк вважає, 
що повинен бути чотирикутник — 
небайдужий репетитор, вчитель, 
який «викладається на повну», 
батьки та свідоме ставлення ди-
тини до ЗНО.
  Найкращий спосіб пошу-
ку репетитора — звертатися 
до знайомих, але враховува-
ти працелюбність своєї дити-
ни. Якщо дитина самостійно 
не працює, а батьки не можуть 
її проконтролювати, то потріб-

но шукати надзвичайно вимо-
гливого репетитора.
 Приблизно раз на два тиж-
ні зв’язуватися з репетитором. 
Щоб це не були даремно ви-
трачені кошти. Один репетитор, 
або один вчитель, або навіть 
вони разом нічого не зможуть 
зробити, якщо сама дитина вдо-
ма не працює.
  Необхідно виконувати і до-
машні завдання, і тести за багато 
років, і ставити собі знаки запи-
тання, де ти чогось не розумієш, 

аби потім запитати вчителя. Інак-
ше результату не буде.
 Обов’язково потрібно диви-
тися на відгуки щодо роботи 
репетиторів.
 Он-лайн тестування — це теж 
непогано для підготовки. Але діти 
під час складання ЗНО працюють 
не онлайн. Тому краще придбати 
збірники завдань і працювати з 
паперовими тестами, які складені 
аналогічно до тестів у ЗНО. Інак-
ше є можливість припуститися 
помилок.

Як шукати репетиторів? Чому репетитор — не панацея 

КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, (093)1611204 

Ìàðèíà Ìàêàðåíêî âèâ÷àº 
ì³æíàðîäíó åêîíîì³êó ó Äîíå-
öüêîìó íàö³îíàëüíîìó óí³âåð-
ñèòåò³ ³ì. Â. Ñòóñà. À íåùîäàâíî 
âîíà áóëà âèïóñêíèöåþ øêîëè 
¹ 3 ³ ãîòóâàëàñÿ äî ÇÍÎ áåç ðå-
ïåòèòîð³â. Öå áóëî ¿¿ îñîáèñòå 
ð³øåííÿ, ÿêå áàòüêè ï³äòðèìà-
ëè. Ä³â÷èíà óïåâíåíà, ùî íå ïî-
òð³áíî ïëàòèòè êîìóñü çà òå, ùî 
ìîæåø çðîáèòè ñàì.

— Í³õòî òåáå íå çìóñèòü âè-
â÷èòè ïðàâèëî ÷è äàòó àáî ïîä³þ, 
ÿêùî ñàì öüîãî íå çàõî÷åø, — 
êàæå âîíà. — Íàâ³ùî âèòðà÷àòè 
ñâ³é ÷àñ òà ñèëè íà äîðîãó äî ðåïå-
òèòîðà. ß â³ä÷óâàëà â ñîá³ ñèëè òà 
çíàëà, ùî çìîæó çìîòèâóâàòè ñåáå 
³ çìóñèòè âèâ÷èòè óñå íåîáõ³äíå.

Äî ÇÍÎ ç óêðà¿íñüêî¿ ìîâè 
Ìàðèíà ïî÷àëà ãîòóâàòèñÿ ³ç çè-
ìîâèõ êàí³êóë. Êàæå, ùî â ó÷í³â 
áóëè ñïåö³àëüí³ êíèæå÷êè äëÿ 
ï³äãîòîâêè.

— ß ïðîéøëà òàêó ðàç³â ï’ÿòü, 
âèâ÷èëà âñ³ â³ðø³, ÿê³ ìàëè áóòè 
íà ÇÍÎ, ïåðå÷èòàëà ïî äâà ðàçè 
óñ³ òâîðè, ðîçâ'ÿçàëà çî äâ³ ñî-
òí³ òåñò³â ³ çðîáèëà áåçë³÷ âïðàâ 
³ç ðîçáîðó ðå÷åííÿ, — ðîçïîâ³ëà 
âîíà. — Òàêîæ íà ñàéòàõ â ³íòåð-
íåò³ ïðîõîäèëà ÇÍÎ ç óêðà¿íñüêî¿ 
ìîâè çà ïîïåðåäí³ ðîêè.

Äî ÇÍÎ ç ìàòåìàòèêè, àíãë³é-
ñüêî¿ ìîâè òà ãåîãðàô³¿ âèïóñ-
êíèöÿ ïî÷àëà ãîòóâàòèñÿ çíà÷íî 
ï³çí³øå.

— Áàãàòî â ÷îìó ìåí³ äîïî-
ìîãëà íàøà ÷óäîâà øê³ëüíà â÷è-
òåëüêà ìàòåìàòèêè Ë³ä³ÿ Áåøëåãà. 
Ñê³ëüêè âîíà ïîÿñíèëà, ñê³ëüêè 
äîïîìîãëà ðîçâ'ÿçàòè òà çðîçóì³-
òè! — êàæå Ìàðèíà. — Ç ìàòåìà-
òèêè ÿ íàáðàëà 200 áàë³â. Õî÷à 
ñïî÷àòêó ìåí³ çàðàõóâàëè ëèøå 
198 áàë³â. À ÿ ïîäàëà íà àïåëÿö³þ ³ 
ìåí³ äîäàëè ìî¿õ çàêîííèõ 2 áàëè.

Îáîâ'ÿçêîâå ÇÍÎ ç óêðà-

¿íñüêî¿ ìîâè òà ë³òåðàòóðè 
ÿ ñêëàëà íà 199,5 áàëà, ç ãåî-
ãðàô³¿ — 191 áàë, ç àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè — 172. Ä³â÷èíà êàæå, ùî ç 
ãåîãðàô³ºþ áóëî íàéâàæ÷å. Áóâ 
óæå ïî÷àòîê ë³òà, òîæ â÷èòè 
ùîñü âæå íå áóëî áàæàííÿ. Öå 
áóëè íàéá³ëüø³ çóñèëëÿ — ïå-
ðåáîðîòè ë³íü ³ íå ï³òè ãóëÿòè 
ç äðóçÿìè â ïàðê, à çàëèøèòèñÿ 
âäîìà ³ â÷èòè óñ³õ «Àìóíäñåí³â» 
³ «Íàíñåí³â».

РЕПЕТИТОРИ ПОТРІБНІ, АЛЕ 
НЕ УСІМ. Ìàðèíà ââàæàº, ùî 
áåç ðåïåòèòîð³â íå çìîæóòü îá³-
éòèñÿ «õîðîøèñòè», ÿê³ í³áè âñå 
ðîçóì³þòü, àëå ÷îãîñü ¿ì òàêè 
íå âèñòà÷àº.

— Öå ëþäè, ó ÿêèõ º ðåàëü-
íèé øàíñ çäàòè ÇÍÎ íà âèñîê³ 
áàëè, àëå ¿õ òðåáà ñïðÿìóâàòè 
â ïîòð³áíå ðóñëî, äàòè ¿ì òàê 
çâàíîãî «÷àð³âíîãî ïåíäåëÿ», — 
êàæå ñòóäåíòêà. — Ó íèõ º âñ³ 
çàäàòêè, ùîá ðîçóì³òè ìàòåð³àë, 
ðîçâèâàòè ïàì'ÿòü, ëîã³êó, àëå ¿õ 
òðåáà ñòèìóëþâàòè, çàîõî÷óâàòè. 
À òèì, õòî íå õîò³â íàâ÷àòèñÿ 
â øêîë³, ïðîãóëþâàëè àáî ëåã-
êîâàæíî ñòàâèëèñÿ äî íàâ÷àííÿ, 
ðåïåòèòîðè âæå íå äîïîìîæóòü.

Ëåñÿ Øàïîâàëþê, â÷èòåëüêà 
óêðà¿íñüêî¿ ìîâè øêîëè ¹ 3, 
ââàæàº, ùî çàíÿòòÿ ç ðåïåòèòî-
ðàìè í³êîëè íå áóäóòü çàéâèìè. 
Àëå òå, ùî ðîçïîâ³äàº â÷èòåëü 
íà óðîö³, òåæ äóæå âàæëèâî.

— Ó÷èòåëü äàº äóæå áàãàòî äëÿ 
ï³äãîòîâêè äî ÇÍÎ, àäæå êðàùå 
çíàº ñâî¿õ ó÷í³â ³ á³ëüøå çàö³-
êàâëåíèé ó ðåçóëüòàò³, í³æ ðåïå-
òèòîð, — êàæå âîíà. — Íà æàëü, 
º áàãàòî ³ íåêîìïåòåíòíèõ ðå-
ïåòèòîð³â, ÿê³ ïðîïîíóþòü ñâî¿ 
çíàííÿ, àëå íå áàæàþòü íåñòè 
â³äïîâ³äàëüí³ñòü, à áàòüêàì îá³-
öÿþòü, ùî âñå áóäå äîáðå.

— Ðåïåòèòîð ïîòð³áíèé ùå é 
òîìó, ùî â÷èòåëü ó øêîë³ ïðàöþº 

ЗДАТИ ЗНО НА 200 БАЛІВ РЕАЛЬНО 
Навіть без репетитора  
Колишні випускники, а зараз успішні 
студенти, діляться своїми порадами і 
секретами складання ЗНО. Репетитори 
потрібні, але не усім. Як обрати 
репетитора і на що звертати увагу

Ганна Шаповалюк (зліва) впоралася з хвилюванням 
на ЗНО. Зараз вивчає програмування в ДонНУ 

çà óñòàëåíîþ ïðîãðàìîþ, à ïðî-
ãðàìà ÇÍÎ âêëþ÷àº ó ñåáå ìàòåð³àë 
çà äåê³ëüêà ðîê³â. Àáè ïîâòîðèòè 
óñþ óêðà¿íñüêó ë³òåðàòóðó, äèòèíà 
ïîâèííà áóòè äóæå ñâ³äîìîþ ³ íà-
ïîëåãëèâîþ, ùî íå óñ³ì âäàºòüñÿ. 
² òóò äîïîìîæå ðåïåòèòîð, — ðîç-
ïîâ³ëà Ëåñÿ Øàïîâàëþê.

ПРО ХВИЛЮВАННЯ. Ëåñÿ ðîçïî-
â³äàº, ùî ¿¿ äîíüêà Ãàííà ñêëàäà-
ëà ÇÍÎ ìèíóëîãî ðîêó. Äëÿ íå¿ 
áóëè äåÿê³ ñêëàäí³ ïñèõîëîã³÷í³ 
ìîìåíòè.

— ßê áè ñèëüíî äèòèíà íå áóëà 
ãîòîâà äî òåñòóâàííÿ, àëå íà ïî-
÷àòêó ¿é çäàºòüñÿ, ùî âîíà í³-
÷îãî íå çíàº, ïîò³ì ¿é ïîòð³áíî 
âèïóñòèòè öåé ñòðåñ, íàâ³òü ïî-
ïëàêàòè, à äàë³ ìîæíà áðàòèñÿ 
çà ðîçâ’ÿçóâàííÿ çàâäàíü, — êàæå 
â÷èòåëüêà. — Àëå æ íà òåñòóâàíí³ 
òè íå ìîæåø âèéòè ³ ïðîñòî ïî-
ïëàêàòè, ÷àñ ³äå. Òîìó òðåáà íàëà-
øòóâàòèñÿ ³ ïðàöþâàòè. Ìîÿ äîíü-
êà Ãàííà âïîðàëàñÿ ç õâèëþâàí-
íÿì, óñï³øíî ñêëàëà ÇÍÎ ³ çàðàç 
âèâ÷àº ïðîãðàìóâàííÿ ó ÄîíÍÓ.

—«Óñå ç ãîëîâè âèëåò³ëî» — 
öå íå ïðî ìåíå, êàæå Ìàðèíà. — 
Õâèëþþñÿ, àëå íå òàê ñèëüíî, ùîá 
çàáóòè òå, ùî â÷èëà. ß ïàì'ÿòàþ, 
ÿê õâèëþâàëàñÿ ïåðåä ÇÍÎ ç óêðà-
¿íñüêî¿ ìîâè, àäæå âîíî áóëî íàé-
ïåðøèì, àëå ìåíå òà ìî¿õ îäíî-
êëàñíèê³â ï³äòðèìóâàëà íàø êëàñ-
íèé êåð³âíèê Â³êòîð³ÿ Á³ëîêîíü. 
Ç êîæíèì íàñòóïíèì ÇÍÎ ñòðàõó 
áóëî âñå ìåíøå, à âïåâíåíîñò³ ³ 
ñïîêîþ — á³ëüøå.

ÇÍÎ íå òàêå ñòðàøíå, ÿê éîãî 
ìàëþþòü. À ðåïåòèòîð íå äîïî-
ìîæå «ïåðåéòè íà íîâèé ëåâåë». 

Ìàðèíà ââàæàº, ùî çàãàëü-
íà ïàí³êà ³ ñòðàõ ïåðåä òðüî-
ìà ñòðàøíèìè ë³òåðàìè ÇÍÎ 
ñïðè÷èíÿëè âåëè÷åçíèé òèñê 
íà âèïóñêíèê³â ³ çìóøóâàëè ¿õ 
ñóìí³âàòèñÿ ó âëàñíèõ ìîæëè-
âîñòÿõ òà çíàííÿõ. Òîìó ³ õîäèëè 
äî ðåïåòèòîð³â ³ íà êóðñè.

— Íàïåâíî â³ðèëè, ùî òàì 
ðîçêàæóòü ùîñü òàêå, ÷îãî òè 
íå çìîæåø âèâ÷èòè ñàì àáî 
çàïèòàòè âèêëàäà÷³â ó øêîë³. 
Ó÷èòåë³ ðàäî äîïîìàãàëè íàì, 
äàâàëè çíàííÿ ïðî òå, ùî áóäå 
íà ÇÍÎ ³ íå çàñì³÷óâàòè ì³çîê 
çàéâîþ, íåïîòð³áíîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ, — ðîçïîâ³ëà ä³â÷èíà. — 
Ñåðåä ìî¿õ îäíîêëàñíèê³â îäè-
íèö³ íå õîäèëè äî ðåïåòèòîð³â 
àáî íà ÿê³ñü ñïåö³àëüí³ êóðñè. 
Ó ðåçóëüòàò³ âñ³ çäàëè ÇÍÎ 
íà òàêîìó æ ð³âí³, íà ÿêîìó ³ 
íàâ÷àëèñÿ â øêîë³. Ðåïåòèòîðè 
íå çìîãëè äîïîìîãòè ¿ì «ïåðå-
éòè íà íîâèé ëåâåë».

ДЕ ЩЕ ШУКАЮТЬ РЕПЕТИТОРІВ? 
Æóðíàë³ñòè ïîö³êàâèëèñÿ ö³íàìè 
íà ïîñëóãè ðåïåòèòîð³â.

Íàéëåãøå ðåïåòèòîðà çíàéòè 
÷åðåç ñàéòè ï³äáîðó ðåïåòèòîð³â.

Âèêëàäà÷³ íàäàþòü àêòóàëüíó 

³íôîðìàö³þ ïðî ñâî¿ íàâè÷êè, 
îñâ³òó òà äîñâ³ä ðîáîòè (êîï³¿ äî-
êóìåíò³â), ö³íó çà ïîñëóãè. Êîì-
ïàí³ÿ ïóáë³êóº â³äãóêè êîæíîãî 
êë³ºíòà ïðî ðåïåòèòîðà, âèõîäÿ÷è 
ç â³äãóê³â ôîðìóºòüñÿ ðåéòèíã 
ðåïåòèòîðà.

Ìîæíà îáðàòè ïðåäìåò ³ ð³âåíü 
çíàíü, à òàêîæ ì³ñöå çàíÿòü: ó ñåáå 
àáî íà âè¿çä³, äèñòàíö³éíî (îíëàéí 
÷åðåç ñêàéï). Íà ïîä³áíèõ ñàéòàõ 
æóðíàë³ñòè çíàéøëè ðåïåòèòîð³â, 
ùî ïðîñÿòü çà ñâî¿ ïîñëóãè ó ñå-
ðåäíüîìó â³ä 70–90 ãðí/ãîä. ²íîä³ 
òðàïëÿëèñÿ ö³íè òðîõè íèæ÷å — 
â³ä 50 ãðí çà çàíÿòòÿ 45 õâ.

Òàêîæ ó ìåðåæ³ ìîæíà íàòðà-
ïèòè íà îñîáèñò³ ñàéòè âèêëàäà-
÷³â, ùî ïðîïîíóþòü ñâî¿ ïîñëó-
ãè ç ðåïåòèòîðñòâà. Ðåïåòèòîð³â 
ìîæíà çíàéòè ð³çíîãî ð³âíÿ — â³ä 
ìîëîäèõ ñïåö³àë³ñò³â äî êàíäè-
äàò³â íàóê ³ç 40-ð³÷íèì ñòàæåì 
âèêëàäàííÿ â óí³âåðñèòåò³.

Áåç ðåïåòèòîð³â íå 
çìîæóòü îá³éòèñÿ 
«õîðîøèñòè», ÿê³ í³áè 
âñå ðîçóì³þòü, àëå 
÷îãîñü ¿ì òàêè íå 
âèñòà÷àº
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МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671 

Ó íåä³ëþ, 5 áåðåçíÿ, â òåàòð³ 
³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî âèáðàëè íàé-
êðàñèâ³øó ä³â÷èíó Â³ííèö³.

Îðãàí³çàòîðè êàæóòü, ùî ó öüî-

ìó ðîö³ âèçíà÷àòè ïåðåìîæíè-
öþ áóëî ñêëàäí³øå, áî ñêëàä áóâ 
ð³âíèì.

— Ïðàêòè÷íî âñå çàäóìàíå 
ðåàë³çóâàëîñÿ, òîìó çà êîíêóðñ 
íå ñîðîìíî, — ðîçïîâ³äàº îðãà-
í³çàòîð êîíêóðñó ªâãåí Ìàé-

«Міс Вінниця»  У фіналі конкурсу 
краси взяли участь 16 дівчат. Володаркою 
коштовної корони, 20 тисяч гривень, путівки 
на двох до Іспанії та звання найкрасивішої 
отримала 20-річна Аліна Шамалюк 

ВИБРАЛИ НАЙГАРНІШУ ВІННИЧАНКУ

Аліна Шамалюк. Кілька секунд тому дівчину 
назвали найкрасивішою у Вінниці 

äàíèê. — Ìåí³ âàæêî ãîâîðèòè 
ïðî êðàñó, êîòðà ç ä³â÷àò áóëà 
êðàùîþ ÷è ã³ðøîþ. Öüîãî ðîêó 
ñêëàä áóâ á³ëüø-ìåíø ð³âíèé 
ïî êðàñ³. ×åðåç öå æóð³ áóëî 
ñêëàäí³øå âèçíà÷èòè ì³ñ, àëå 
ÿ çãîäåí ç ¿õ äóìêîþ ç ïðèâîäó 
ïåðåìîæíèö³.

Êîíêóðñ ñêëàäàâñÿ ç ê³ëüêîõ âè-
õîä³â. Ó÷àñíèö³ âèõîäèëè íà ñöå-
íó â øóáàõ, êóïàëüíèêàõ, âå÷³ðí³õ 
ñóêíÿõ. Ùå ä³â÷àòà â³äïîâ³äàëè 
íà êàâåðçí³ çàïèòàííÿ âåäó÷èõ, 
íà êøòàëò: «ßê çâàííÿ «Ì³ñ Â³ííè-
öÿ» äîïîìîæå ó âàø³é ïîäàëüø³é 
ïðîôåñ³¿?», òàíöþâàëè, ³ çâè÷àé-
íî æ, îòðèìóâàëè ïîäàðóíêè.

Ïåðåìîæíèöåþ êîíêóð-
ñó «Ì³ñ Â³ííèöÿ-2017» ñòàëà 
20-ð³÷íà Àë³íà Øàìàëþê. Ä³-
â÷èíà îòðèìàëà åêñêëþçèâíó 
êîðîíó ç êàì³ííÿì Swarovski, 
20 òèñÿ÷ ãðèâåíü, ïóò³âêó 
íà äâîõ äî ²ñïàí³¿ òà ³íø³ ïî-
äàðóíêè. Ó ìèíóëîìó ðîö³ Àë³íà 
ñòàëà ïåðåìîæíèöåþ êîíêóðñó 
«Ì³ñ RIA».

— ß íàëàøòîâóâàëàñÿ íà ïåðå-
ìîãó, — êàæå Àë³íà. — Ñïî÷àòêó 
ïî÷óëà ñâîº ³ì'ÿ ó íîì³íàö³¿ «Ì³ñ 
ãëÿäàöüêèõ ñèìïàò³é», çâè÷àé-
íî, çðàä³ëà, íàâ³òü áóëà ó çàõâàò³, 
àäæå öå âèá³ð á³ëüøîñò³ ãëÿäà÷³â. 
À ç ïðèâîäó ïåðåìîãè ó ãîëîâí³é 

íîì³íàö³¿, òî íå ìîæíà îïèñàòè 
ñëîâàìè ïî÷óòòÿ, ÿê³ áóëè ïðè-
ñóòí³ ï³ä ÷àñ îãîëîøåííÿ ö³º¿ 
íîì³íàö³¿. Óñå ìîæíà ðîçãëå-
ä³òè íà ôîòî. Ïåðåìîãòè ìåí³ 
äîïîìîãëè âïåâíåí³ñòü ó ñîá³, 
âåëè÷åçíà ðîáîòà íàä ñîáîþ òà 
áàæàííÿ ïåðåìîãòè ³ ï³äòðèìêà 
áëèçüêèõ ëþäåé.

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

Останній вихід конкурсанток. Дівчата втомлені 
та замучені, але продовжують посміхатися 
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ñèòóàö³ÿ, ùî 
âèêëèêàº â îäíèõ 
ñì³õ, à â ³íøèõ 

ñëüîçè, áî çìóøåí³ ïðîñèòèñÿ 
äî ñóñ³ä³â, àáî á³ãòè äîäîìó, ùîá 
ñïðàâèòè íóæäó, ìîãëà á çàê³í÷è-
òèñÿ ìèðíî. ßêáè ï³äïðèºìåöü ç 
îäíîãî áîêó, à ñ³ëüñüêèé ãîëîâà ³ 
äåïóòàòè, ç ³íøîãî, ïîðîçóì³ëèñÿ, 
íå ìàëè á íèí³ Òåðåøêè «ñìåð-
äþ÷îãî» ñêàíäàëó. À òàê — íóæ-
íèê ñòàâ ïðè÷èíîþ êîíôë³êòó.

ПОЛІЦІЯ НЕ ДОСЛІДИЛА СЛІД 
ВІД ТРАКТОРА. — Ï³äïðèºìåöü 
Ðîñòèñëàâ Ìåëüíèê óæå ìàº 
â îðåíä³ ÷àñòèíó çåìåëüíî¿ ä³ëÿí-
êè, — êàæå ãîëîâà ñåëà Òåðåøêè 
Áàðñüêîãî ðàéîíó Îëåêñàíäð Áî-
ðîäàòèé. — Òàêîæ âèêóïèâ ñòàðå 
ïðèì³ùåííÿ êîíòîðè êîëèøíüî-
ãî ñ³ëüãîñïï³äïðèºìñòâà. Îðãà-
í³çóâàâ òàì ñâîº âèðîáíèöòâî. 
Òåïåð çâåðíóâñÿ äî íàñ ³ç çàÿâîþ 
íàäàòè éîìó â îðåíäó òåðèòîð³þ 
á³ëÿ ñ³ëüðàäè. Âèíåñëè ïèòàí-
íÿ íà ñåñ³þ. Ðàïòîì ñòàëîñÿ òå, 
íà ùî í³õòî íå ñïîä³âàâñÿ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
íà í³é çíàõîäèòüñÿ âáèðàëüíÿ. 
Âîíà îäíà á³ëÿ áóäèíêó êóëüòó-
ðè, ó ÿêîìó òàêîæ ðîçòàøîâàíà 
ñ³ëüðàäà, ïîøòà, á³áë³îòåêà.

— Áåç óáèðàëüí³ òóò íå îá³-
éòèñÿ, — ïðîäîâæóº ãîëîâà ñåëà 
Îëåêñàíäð Áîðîäàòèé. — Ìè é 
çàïðîïîíóâàëè ï³äïðèºìöþ âà-
ð³àíò: â³í áóäóº íîâèé íóæíèê, 
à òîä³ äàºìî äîçâ³ë íà îðåíäó. Â³í 
íå ïðèéíÿâ ïðîïîçèö³þ. Ïåðåêî-
íóâàâ, ùî çðîáèòü öå ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê îòðèìàº çåìëþ. Àëå äå ãàðàí-
ò³ÿ, ùî äîòðèìàº ñëîâà? Òîìó ìè 
íàïîëÿãëè íà ñâî¿é ïðîïîçèö³¿.

ßê ñòâåðäæóº ãîëîâà, ï³ñëÿ öüî-
ãî ï³äïðèºìåöü ãðþêíóâ äâåðèìà.

— Êîëè âèõîäèâ ³ç ñåñ³¿, ç³ çëî-
ñò³ ñêàçàâ, ìîâëÿâ, ÿ âàì ðîçâàëþ 
òîé òóàëåò, — ðîçïîâ³äàº Îëåê-
ñàíäð Áîðîäàòèé. — Éîãî ñëîâà 
÷óâ íå ò³ëüêè ÿ. Áóëè ïðèñóòí³ 
äåïóòàòè. Òàê âîíî ³ ñòàëîñÿ — 
òóàëåò ðîçâàëèëè. Òî íà êîãî 
ìàºìî äóìàòè?

Ñ³ëüñüêèé ãîëîâà êàæå, ùî 
éîìó ïî òåëåôîíó ïîâ³äîìèëè, 
ùî òðàêòîð ç êîâøåì ðîçâàëþº 
ñò³íè âáèðàëüí³.

— Æèòåëüêà ñåëà ïîäçâîíèëà 
³ ñêàçàëà ïðî öå, — ãîâîðèòü ïàí 
Îëåêñàíäð. — Ïîêè ÿ ïðèéøîâ 

íà ì³ñöå, òðàêòîðà óæå íå áóëî, 
à âáèðàëüíÿ ñòîÿëà ðîçâàëåíà. 
Íà çåìë³ çàëèøèâñÿ ñë³ä â³ä 
ïðîòåêòîðà êîë³ñ. Çâåðíóâ íà öå 
óâàãó ïîë³ö³¿, ïðîñèâ, ùîá äî-
ñë³äèëè. Ìåí³ æ â³äïîâ³ëè, ùî 
íå çìîæóòü äîâåñòè, ùî ñë³ä 
ñâ³æèé. Òèì á³ëüøå, ÿêà òåõí³êà 
éîãî çàëèøèëà. Ñëîâîì, íå âçÿëè 
äî óâàãè. Æ³íêà, ÿêà òåëåôîíó-
âàëà, áî¿òüñÿ ñâ³ä÷èòè. ¯¿ ìîæíà 
çðîçóì³òè, äëÿ ÷îãî ÷åðåç íóæíèê 
ìàòè ïðîáëåìè?

Çà ñëîâàìè ãîëîâè, òåïåð ï³ä-
ïðèºìåöü ç íàñì³øêîþ ãîâîðèòü, 
ùî âáèðàëüíÿ íå âèòðèìàëà ñí³ãó 
³ ÷åðåç öå ðîçâàëèëàñÿ. Àëå æ öå 
áóëî êàï³òàëüíå ïðèì³ùåííÿ, ç 
öåãëÿíèìè ñò³íàìè, äàõîì. Ïðè-
÷îìó, íåìàëå, íà äåñÿòü ì³ñöü.

ЦЕ НЕ МОЇХ РУК РОБОТА. — ß 
âàì îäíå ñêàæó: öå íå ìî¿õ ðóê 
ðîáîòà, — ïîÿñíèâ æóðíàë³ñòó 
RIA ï³äïðèºìåöü Ðîñòèñëàâ 
Ìåëüíèê. — Ïðèì³ùåííÿ çíà-
õîäèëîñÿ â àâàð³éíîìó ñòàí³. 
Ö³º¿ çèìè âèïàëî áàãàòî ñí³ãó. 
Äóìàþ, ÷åðåç öå äàõ íå âèòðè-
ìàâ, óïàâ óñåðåäèíó, à òîä³ âæå 
é ñò³íè «ðîç’¿õàëèñÿ». Ãîëîâà 
í³÷èì íå äîâåäå, ùî öå áóëî 
çðîáëåíî çóìèñíî. Ç ïðèâîäó 
ôðàçè íà ñåñ³¿, ïàí Ìåëüíèê 
ïîÿñíèâ, ùî ñïðàâä³ áóâ ñåð-
äèòèé, ìîæëèâî, ùîñü ³ êèíóâ 
ñïåðåñåðäÿ. Àëå ðîçâàëþâàòè 
òóàëåòè — öå íå éîãî ñïðàâà. 
Ìàº á³ëüø âàæëèâ³ êëîïîòè. 
Çàéìàºòüñÿ âèðîáíèöòâîì, 
à íà ä³ëÿíö³, ÿêó ïðîñèâ â îðåí-
äó, ïëàíóâàâ ñïîðóäèòè õîëî-
äèëüíèê.

— ß á ïîáóäóâàâ ¿ì òóàëåò, — 
ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — 
Â³í áóâ áè êðàùèé çà áóäèíîê 
êóëüòóðè. Íå çàõîò³ëè, òåïåð õàé 
äóìàþòü. Ïîäàòêè ìè ïëàòèìî 
ñïðàâíî. Òîð³ê ïåðåðàõóâàëè 
ìàéæå 130 òèñÿ÷ ãðèâåíü çà çåì-
ëþ, íà ÿê³é çíàõîäèòüñÿ íàøà 
ïåêàðíÿ. Ïàí Ìåëüíèê óòî÷íèâ, 
ùî âæå íàïèñàâ ïîÿñíåííÿ ó ïî-
ë³ö³þ. Òèì ÷àñîì þðèñòè ãî-
òóþòü ïîçîâ äî ñóäó ç ïðèâîäó 
íåïðàâîì³ðíî¿, íà éîãî äóìêó, 
â³äìîâè ó íàäàíí³ çåìåëüíî¿ ä³-
ëÿíêè.

Äå ñïðàâëÿþòü íóæäó ïðàö³â-
íèêè îðãàíó ñ³ëüñüêî¿ âëàäè, 
ïðàö³âíèêè ïîøòè, á³áë³îòåêè ÷è 
ìîëîäü, ÿêà ïðèõîäèòü äî êëóáó, 
íà öå ïèòàííÿ ó ñåë³ â³äïîâ³äàþòü 
òàê: «Êðàùå íå ïèòàéòå!..» Ëþäÿì 
ñîðîìíî ïðî òàêå ãîâîðèòè, à ùå 
á³ëüøå — ÷åðåç òå, ùî Òåðåøêè 
ïðîñëàâèëèñÿ ñìåðäþ÷îþ íîâè-
íîþ ïðî… íóæíèê.

РОЗВАЛИВ НУЖНИК, 
БО НЕ ДАЛИ ЗЕМЛЮ 

Смердюча 
помста  Голова 
села звинувачує 
підприємця в тому, 
що позбавив 
його працівників 
убиральні. Той 
у відповідь стверджує, 
що об’єкт «М» і «Ж» 
завалився від снігу, 
хоча не заперечує, що 
депутати відмовили 
у наданні земельної 
ділянки саме в тому 
місці, де знаходився 
туалет

«Æ³íêà, ÿêà 
òåëåôîíóâàëà, áî¿òüñÿ 
ñâ³ä÷èòè. ¯¿ ìîæíà 
çðîçóì³òè, äëÿ ÷îãî 
÷åðåç íóæíèê ìàòè 
ïðîáëåìè?» 

Голова села Терешки Олександр Бородатий:
— Ні від снігу, дощу чи вітру нужник не міг розвалитися
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Æóðíàëèñòû RIA ïîïðîñèëè 
ìåäèêîâ îïðåäåëèòü ñòàíäàðòíûé 
íàáîð ìåäèêàìåíòîâ ïåðâîé 
íåîáõîäèìîñòè. ×òîáû çàâèñèìî 
îò âîçðàñòà ÷ëåíîâ ñåìüè, êàæäûé 
ñìîã ïîäîáðàòü îïòèìàëüíûé 
âàðèàíò è àïòåêè, â êîòîðûõ 
âûãîäíî ñäåëàòü ýòè ïîêóïêè.

Ñïóñòÿ ïîëãîäà, òå æå àïòåêè 
ãîðîäà, òå æå ïðåïàðàòû.

Êóðñ èíîñòðàííûõ âàëþò, öåíîâàÿ 
ïîëèòèêà ïîñòàâùèêîâ è îòäåëüíûõ 
êîìïàíèé-ïðîèçâîäèòåëåé ëåêàðñòâ 
ïðèâåëî ê òîìó, ÷òî öåíû íà ëåêàð-
ñòâà “êà÷àåò”. Ïîýòîìó ñòîèìîñòü, 
íà ïåðâûé âçãëÿä, îäíîãî è òîãî æå 
ïðåïàðàòà â àïòåêàõ îòëè÷àåò-
ñÿ — îñíîâíàÿ ïðè÷èíà, ðàçíàÿ 

öåíà çàêóïêè â ðàçíûå ïåðèîäû. 
Äàæå â àïòåêàõ îäíîé ñåòè ñåãîä-
íÿ íå âñåãäà áûâàþò îäèíàêîâûå 
öåíû. Íà íåêîòîðûå öåíû ïðèÿòíî 
óäèâèëè, íà íåêîòîðûå — îæèäàåìî 
ïîâûñèëèñü.

Ñòîèò îòìåòèòü, ÷òî ñïðàøèâàÿ 
öåíû íà ïðåïàðàòû, ó÷èòûâàëèñü 
ìèíèìàëüíûå äîçèðîâêè è ñòî-
èìîñòü.

НАСКОЛЬКО ПОДОРОЖАЛА 
АПТЕЧКА ВИННИЧАНИНА?
Ревизия  Материал о вместимости аптечки, которая должна 
быть дома у каждого винничанина, журналисты RIA делали полгода 
назад. Мы снова обошли популярные аптеки города и узнали 
стоимость этой аптечки. Лекарства подорожали. Вопрос, на сколько?

Препараты
Авицена Муниципальная 

аптека №3 Конекс Аптека 
низких цен

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017
1. ПЕРЕВЯЗОЧНЫЙ МАТЕРИАЛ 

Вата 7,79 7,82 2,6 2,60 2,85 1,85 (25г) 11,9 4,60

марлевые салфетки 6,88 6,60 4,8 8,50 5

Бинт 3,27 3,14 4,10 4,10 2,75 3,35 4,6 4,80

Пластырь (моток) 6,47 8,5 9 1,50

Эластичный бинт (1 м) 19,10 45,50 32,8 30,3 (2м) 25 17,60 23,6 34,45 
(1,5м)

Перчатки (1 пара не стер.) 2 2,16 2,10 2 1,7 1,45 3 2,55

Джгут 17,79 22,4 68 15,6 15,60

ШПРИЦЫ:

2 мл (2 шт.) 1,87 1,87 1,8 2,10 0,7 80 1,8 1,80

5 мл (2шт.) 02,07 2,07 2 2,10 1,15 80 2 2

10 мл (2 шт.) 03,01 2,57 1,7 2,90 1,5 1,80 2,7 2,70

Спиртовые салфетки 0,30 0,30 0,45 0,40 0,4 0,31 0,23

2. МЕДИЦИНСКИЕ ПРИБОРЫ

Тонометр (самый дешевый) 341 343 20,3 76,80 15 296 26,9 121,90

Термометр (ртутный) 17,30 17,70 306 19,50 404 15 322 16

3. ОБЕЗБОЛИВАЮЩИЕ И ЖАРОПОНИЖАЮЩИЕ 

Парацетамол 6,62 7,80 7,10 7,70 6 5 6,8 7,70

Ибупрофен 17,63 20,66 3,8 3,50 3 17,70 19 18,50

Нимесулид 12,65 13,20 5,4 13,75 11 10,50 17,6 39,45

4. СПАЗМАЛИТИКИ

Дротаверин 15,22 9,45 8,85 6,80 
(10 шт) 8 (10 шт) 8,20 2,30 8,60 (10)

Но-шпа 62,8 50,60
(24 шт) 46,45 49,8

Риабал 82,93 43 (10шт) 46,75 48,55 76-24 90,20 74 88 (20)

Спазмалгон 43,63 45 25,3 57 (25) 19,90 (10) 37,34 38 21,75

5. АНТИСЕПТИКИ

Перекись водорода 3,17 3,10 2,5 2,20 2,45 (100) 3 6,8 2,85

Хлоргекседин 07,08 07,10 7,4 7 6, 5,10 11,6 12,10

Мирамистин 80,90 40 83 80 28,75 30,05 74,90

6. РАНОЗАЖИВЛЯЮЩИЕ

Пантенол (спрей) 30,91 31 49 76 37 26,20 68 42,60

Солкосерин (мазь) 107,83 120,73 98,9 100 97,50 103,8 31,9 114,90

7. НАБОР ОТ ПРОСТУДЫ

Фармацитрон 11,91 121 (10) 12,76 11,65 10 10,6 10,45

Терафлю 10,95 13,6 15,45 10 10,20 11 10,75

Фервекс 15,33 11,90 19,30 109,76 
(8п) 11,20 13,75 14,75

Нокспрей (капли) 38,95 36,81 36,20 44,20 31,,80 28,75 33,45

Отривин 57,63 59,40 69,1 76,50 53,85 54,05 62,9 66,90

Трахисан 102,89 117,58 60,6 64,85 46 (10) 102,50 90,60 105,80 

Декатилен 141,91 150 38,18 39,55 40 39,45 73,5 134,40

Стрепсилс 47,22 51,75 37,95 28,65 20 47,50 49,15 55,55

Гивалекс

Тантум Верде 164,30 160 159,1 185 148 137,70 144 141

Гексаспрей 107,20 115 109,7 132,20 98 97,65 94 103

Препараты
Авицена Муниципальная 

аптека №3 Конекс Аптека 
низких цен

2016 2017 2016 2017 2016 2017 2016 2017

8. АНТИГИСТАМИННЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Эриус 253,14 275,4 231,4 218,10 219,9 219,90 
(10)

Алерзин 83,81 55 (7) 49,5 35 39,15 (7) 45,20 (7) 39,30 46,75 (7)

Дексаметазон (ампулы) 11,02 11,20 2,10 13 7 7,70 8

Супрастин (ампулы) 15,17 16,60 36,0 18,70 14,40 15,30 15

 9. СОРБЕНТЫ

Энтеросгель 106,43 109 75 50 50,70 128 52

Сорбекс 34,78 37 17,20 17,95 15 (10) 31,30 32,5 36

Атоксил 8,15 60 (18) 9,2 9,05 7 7,24 142,9 148 (10)

10. СРЕДСТВА ОТ ЗАПОРОВ

Дуфалак 154,85 140,30 43,7 167 138,45 237,35 
(500 мл) 144,9 122,90

Гуталакс 60,68 60 120 55,80 52,45 51 53

11. АНТИДИАРЕЙНЫЕ ПРЕПАРАТЫ

Имодиум 44,53 49,44 (6) 53,8 35 (6) 40,30 
(10) 43,10 41,6 47,45 (6)

Смекта 07,03 7,75 (1) 8 8,80 7,5 6,51 185,9 
№30 8 (1)

Хилак форте 82,80 95,8 187 (100) 72,2 74,35 141,9 78,90 
(30)

Нифуроксазид 36,81 32,40 
(10) 36,9 32,10 46,5 26,70 55 29 (10)

12. ДЛЯ ПИЩЕВАРЕНИЯ

Креон 111,94 61,4 59,10 94,4 102,10 109,9 107,80 
(10)

Мезим 50,04 48,25 66 46,7 45,90 77,2 50,90

Фестал 59,70 32,40 33,20 60,75 54,30 57,9 58

13. ДЛЯ РЕГИДРАЦИИ

Регидрон 11,45 12,15 11,5 8,45

14. ДЛЯ ГИПЕРТОНИКОВ

Каптоприл 19,87 22,75 11,6 13,35 17,4 (20) 11,10 18 20,90 (25)

Фармадипин 24,50 25,6 33,50 18,5 21,60 19,30 27,30

15. УСПОКОИТЕЛЬНОЕ

Валериана 9,29 10,80 (50) 10,6 11 7,65 9,98 7,8 10

Глицисед 40,62 46 (50) 8,9 10,20 34,95 (50) 38,45 34 40,50

16. ПРИ УШИБАХ

Бодяга (мазь) 8.40 12.95 16,45 18.15

Долобене 84.60 
(20г) 139 (50г) 74.85 74.90 

(20г)

17. ТРАВЫ:

Ромашка 12,70 10,70 14,10 18 16,15 18,50 11,30 15,95

Календула 15,53 14,70 16,60 17,40 11,30 11,90 14,6

Шалфей 13,31 15,80 11,70 15,60 9,85 12,31 13,60

18. ОСТАЛЬНОЕ
Йод 7,09 7,8 15,22 6,2

Зеленка 5,46 4,3 6,35 6,9

Витамины Ревит 12,39 9,6 7,8

Детский крем 10,18 9,3 10,45

Цены на препараты в самых популярных аптеках нашего города

Íåñêîëüêî ñîâåòîâ îò ôàðìà-
öåâòîâ, êàê ñýêîíîìèòü íà ëåêàð-
ñòâàõ, áåç óùåðáà äëÿ çäîðîâüÿ 
 Ïîèíòåðåñóéòåñü â àïòåêå, 

êàê ìîæíî ïîëó÷èòü êàðòî÷êó 
íà ñêèäêó. Èìåòü êàðòî÷êó óäî-
áíî, îñîáåííî åñëè ïðèõîäèòñÿ 
÷àñòî îáðàùàòüñÿ â àïòåêó.
  Ñëåäèòå çà àêöèÿìè! 

Àïòåêè ÷àñòî, ïîíèìàÿ ñè-
òóàöèþ â ñòðàíå, ñíèæàþò 
öåíó íà ñåçîííûå è êðàéíå 
íåîáõîäèìûå ïðåïàðàòû, ïðåä-
ëàãàþò ñêèäêè 10–15%.
 Åñëè íåò ôèíàíñîâîé âîç-

ìîæíîñòè ïîêóïàòü äîðîãèå 
ëåêàðñòâà, ñïðîñèòå îá àíà-
ëîãàõ ñ òàêèì æå äåéñòâóþ-

ùèì âåùåñòâîì. Ëåêàðñòâà 
èíîñòðàííîãî ïðîèçâîäñòâà, 
êîòîðûå ñåé÷àñ ïîäîðîæàëè 
èç-çà ðîñòà êóðñà âàëþò, çíà-
÷èòåëüíî äîðîæå, ÷åì óêðàèí-
ñêèå àíàëîãè. Ïåðåä ïîêóïêîé 
ïðîêîíñóëüòèðóéòåñü ñ âðà÷îì 
èëè ôàðìàöåâòîì î âîçìîæ-
íîñòè çàìåíû.
  Âûáèðàéòå àïòåêè èëè 

àïòå÷íûå ñåòè, â êîòîðûõ 
êîíòðîëèðóþò ïðîöåññ õðàíå-
íèÿ è ïåðåâîçêè ëåêàðñòâ, ñðîê 
ãîäíîñòè è, ïðè íåîáõîäèìîñ-
òè, ïðåäîñòàâëÿþò ñåðòèôèêàòû 
êà÷åñòâà. Âûáèðàéòå àïòåêó 
ñ øèðîêèì êðóãîì äîâåðèÿ 
ïîòðåáèòåëåé.
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Ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ çàïðî-
ñòî ìîæóòü ñòàòè ÿê ïðèêðàñîþ 
³íòåð’ºðó, òàê ³ ãîëîâíèì áîëåì 
äëÿ âëàñíèê³â æèòëà, ÿêùî äâåðíà 
êîíñòðóêö³ÿ íåïðàâèëüíî ï³ä³áðàíà 
÷è âñòàíîâëåíà. Äåôîðìàö³ÿ, ïðî-
òÿãè, öâ³ëü ³ ãðèáîê ó âàíí³é, òîê-
ñè÷íèé âïëèâ òà é íàâ³òü ïðîñòî 
äåøåâèé âèãëÿä — îñü äåÿê³ ç éìî-
â³ðíèõ ïðîáëåì. À ÿê³ æ êðèòåð³¿ 
äëÿ âèáîðó íàéêðàùèõ, ñïèòàºòå 
âè? ×èòàéòå ³ çàïàì’ÿòîâóéòå!

ЩО ТРЕБА ЗРОБИТИ НА ЕТАПІ 
ПІДГОТОВКИ?
 Ñõîä³òü â äåê³ëüêà ìàãàçèí³â, 

ïðîäèâ³òüñÿ ³íôîðìàö³þ â ³íòåð-
íåò³, ïàì’ÿòàþ÷è, ùî â³äãóêè 
íà ñàéòàõ âèðîáíèê³â íå çàâæäè 
îá’ºêòèâí³. Êóïóéòå äâåð³ â êîì-
ïàí³ÿõ, ÿê³ ïåðåâ³ðåí³ ÷àñîì ³ ÿê³ 
äàþòü ãàðàíò³þ íà ñâî¿ âèðîáè.
 Òî÷íèé ðîçì³ð äâåðåé äóæå âàæ-

ëèâèé. Çðîá³òü çàì³ð, ùîá çíàòè 
òî÷í³ ãàáàðèòè äâåðíèõ êîíñòðóê-
ö³é, ÿê³ áóäóòü âñòàíîâëþâàòèñÿ. 
Äëÿ ïðîºìó øèðèíîþ 80–90 ñì 
ï³ä³éäóòü îäíîñòóëêîâ³ äâåð³, äëÿ 
øèðøîãî — ïîòð³áí³ äâîñòóëêîâ³, 
ðîçñóâí³ àáî ñêëàäí³. Äî óâàãè òà-
êîæ áåðåòüñÿ òîâùèíà ñò³í.
  Âë³âî ÷è âïðàâî? Îäðàçó 

âèçíà÷òåñÿ, â ÿêèé á³ê áóäóòü 
â³ä÷èíÿòèñÿ äâåð³, àäæå ï³ñëÿ 
âð³çêè ôóðí³òóðè ö³ ïàðàìåòðè 
âæå íå çì³íèø.
 Ïîðîãè ³ ëèøòâè. Ïðîäóìàé-

òå, ÷è äî âñ³õ äâåðåé çíàäîáëÿòü-
ñÿ ïîðîãè, ÷è ïåðåäáà÷àº äåêîð 
ïðèì³ùåííÿ íàÿâí³ñòü ëèøòâ 
(«íàëè÷íèêîâ» ðîñ³éñüêîþ).
 Âïèñàòè â ³íòåð’ºð³. Çâ³ñíî, 

äâåð³ ìàþòü ãàðìîí³þâàòè ç³ 
ñòèëåì ³ çàãàëüíîþ êîëüîðîâîþ 
ãàìîþ ïðèì³ùåííÿ. Ï³äáèðàéòå 

äâåð³ íàñàìïåðåä ï³ä êîë³ð ï³ä-
ëîãè ÷è â³êîííèõ ðàì, àäæå ìåáë³ 
÷è äåêîð ñò³í çì³íþþòüñÿ íàáà-
ãàòî ÷àñò³øå, í³æ äâåð³.
 Êóïóéòå âñ³ äâåð³ îäíî÷àñíî, 

ÿêùî ¿õ ìàº áóòè ê³ëüêà â ð³çíèõ 
ê³ìíàòàõ. Òàê, ë³í³éêó òàêèõ äâåðåé 
ìîæóòü çíÿòè ç âèðîáíèöòâà àáî 
ôàáðèêà çàêðèºòüñÿ, òîùî ³ äîêó-
ïèòè ñõîæ³ áóäå ïðîáëåìàòè÷íî.

ЯК СПЛАНУВАТИ ВИТРАТИ?
Íå çàáóâàéòå, ùî â îñòàòî÷íó 

âàðò³ñòü ââ³éäå íå ò³ëüêè ö³íà 
äâåðíî¿ êîíñòðóêö³¿, à é ìîíòàæ, 
âð³çêà ôóðí³òóðè, êîìïëåêòàö³ÿ 
ïîðîãîì, ëèøòâàìè.

Ïîçíà÷àºòüñÿ íà âàðòîñò³ é â³ä-
ïîâ³äí³ñòü ñòàíäàðòíèì ðîçì³ðàì. 
Òîìó ùå íà åòàï³ ðåìîíòó á³ëü-
ø³ñòü äîìîâëàñíèê³â “ï³äæåíóòü” 
ïðîºìè äëÿ äâåðåé ï³ä ñòàíäàðòí³ 
ðîçì³ðè.

ЯКІ МАТЕРІАЛИ НАЙКРАЩІ?
Ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ ìîæóòü áóòè 

ç ìàñèâó äåðåâà, øïîíîâàí³, ìà-
çîí³òîâ³, ô³ëüîí÷àñò³ (ç êîìá³íî-
âàíèõ ìàòåð³àë³â), àáî âèãîòîâ-
ëåí³ ç ÄÑÏ, ÌÄÔ ÷è ïëàñòèêó.

Äëÿ ïðèì³ùåíü ³ç âåëèêèì 
ïåðåïàäîì òåìïåðàòóð (âàííà, 
ñàíâóçîë) ìîæíà âñòàíîâèòè 
ïëàñòèêîâ³ äâåð³. Ïàì’ÿòàéòå, ùî 
ÿê³ñí³ äâåðí³ êîíñòðóêö³¿ íå ìî-
æóòü áóäè çàíàäòî äåøåâèìè.

НА ЩО ЗВЕРНУТИ УВАГУ ПРИ 
ВИБОРІ ФУРНІТУРИ?

Âàðòî ñêàçàòè, ùî äåÿê³ âè-
ðîáíèêè ïðîäàþòü ñòàíäàðòí³ 
ì³æê³ìíàòí³ äâåð³ áåç ôóðí³òóðè 
âçàãàë³, äåÿê³ — êîìïëåêòóþòü 
äåøåâîþ ôóðí³òóðîþ, òîìó áóäü-
òå óâàæí³.

Îñîáëèâó óâàãó çâåðí³òü 
íà ÿê³ñòü äâåðíèõ ïåòåëü, âîíè 
ìàþòü âèòðèìóâàòè âàãó ñòóëîê 
³ â³ä íèõ çàëåæèòü äîâãîâ³÷í³ñòü 
âèðîáó, áåçøóìí³ñòü.

Íå çàáóäüòå, ùî îêð³ì äâåðíî¿ 
ðó÷êè, äëÿ äåÿêèõ ïðèì³ùåíü ïî-
òð³áåí çàìîê ³ç ìîæëèâ³ñòþ çàìè-
êàííÿ çñåðåäèíè (WC, âàííà) àáî 
äâîñòîðîíí³ì çàìêîì (êàá³íåò, 
îô³ñ, ìîæëèâî, ñïàëüíÿ).

Äëÿ âàííî¿ ê³ìíàòè êîðèñíîþ 
áóäå ïðèïëèâíà âåíòèëÿö³ÿ — 
ïåðôîðîâàíà ðåø³òêà âíèçó äâåð-
íîãî ïîëîòíà, ÿêà çàïîá³ãàòèìå 
êîíäåíñàö³¿ âîëîãîãî ïîâ³òðÿ 
â ê³ìíàò³ ³ âèíèêíåííþ â íüîìó 
ïë³ñíÿâè ÷è ãðèáêà.

ЯК ОБРАТИ БЕЗПЕЧНІ ДВЕРІ?
Äâåð³ ìàþòü â³äïîâ³äàòè ñàí³-

òàðíî-òåõí³÷íèì íîðìàì, âèãî-
òîâëÿòèñÿ ç åêîëîã³÷íî áåçïå÷íèõ 
ìàòåð³àë³â òà ìàòè òàêå æ ïîêðèò-
òÿ. Çàïèòóéòå ñåðòèô³êàòè ÿêîñò³: 
åêîëîã³÷íèé òà ô³òîñàí³òàðíèé.

ßêùî â äâåðÿõ º â³òðàæ³ ÷è ñêëÿ-
í³ âñòàâêè, ïðîñë³äêóéòå, ùîá ñêëî 
áóëî çàãàðòîâàíå ³ áåçîñêîëêîâå.

ЩО ТРЕБА ЗНАТИ ПРО 
ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ’ЯЗАННЯ 
ПРОДАВЦЯ?

ßêùî ïðîäàâåöü äàº ãàðàíò³é-
í³ çîáîâ’ÿçàííÿ íà òîâàð, îäðàçó 
óòî÷íþéòå, çà ÿêèõ óìîâ ä³º ãà-
ðàíò³éíèé òàëîí. Â³äîì³ âèïàäêè, 
êîëè â ãàðàíò³¿ áóëî çàçíà÷åíî, 
ùî âîíà ä³º ò³ëüêè äî ìîìåíòó 
ðîçïàêóâàííÿ äâåðíîãî ïîëîòíà. 
Êðàùå çàìîâëÿòè äâåð³ ðàçîì ç 
ìîíòàæåì ³ ïðîñèòè ï³ñëÿ âñòà-
íîâëåííÿ àêò âèêîíàíèõ ðîá³ò. 
Ó õîðîøèõ äâåðåé ãàðàíò³ÿ áóäå 
íå ìåíøîþ 3-õ ðîê³â.

ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ ЯК ПРАВИЛЬНО ВИБРАТИ 
МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ?МІЖКІМНАТНІ ДВЕРІ?

393665
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  

÷ëåíîì  

Âñåñâiòíüî¿ 

Ãàçåòíî¿ 

Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 

ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 

ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 

òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 

íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 

ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 

ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170110

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ

– Багато хто вважає, що життя людини 
визначає її оточення. Це не зовсім 
так. Багато в чому, на життя людини 
впливають її переконання. У психо-
логії це називається «установки». Так 
ось, якщо ці самі установки адекватні 

(відповідають реальності), то в які б умови людина 
не потрапила, вона зможе повернутися в звичний стан. 
Як правило, у тих, хто зміг вибратися зі складних жит-
тєвих ситуацій, є такі установки: «Я сам відповідальний 
за своє життя», «Я буду потрібен іншим людям тоді, 

коли зможу їм бути корисний». Ті, хто не зміг впо-
ратися зі складними ситуаціями в житті, як правило, 
говорять наступне: «Не доля», «У всьому винна моя 
мама/тато/президент». Якщо до цього букету у лю-
дини буде установка «У цьому світі або ти, або тебе» — 
то перед нами майбутній (або існуючий) злочинний 
елемент. Тобто, за великим рахунком, різниця полягає 
в ставленні до цього світу і висновків, які роблять люди. 
Якщо людина змогла взяти на себе відповідальність 
за своє життя і прийняти рішення його змінити на кра-
ще — її ніщо не зупинить. Добре чи погане оточення — це 
всього-на-всього умови, які можна виправити.

Якщо людина захоче - її ніщо не зупинить

ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (093)9473831 

— Áåç áóìàæêè — òè êàêàø-
êà, — ê³ëüêà ðàç³â çà ðîçìîâó ïî-
âòîðþº Îëåêñàíäð Ìåç³íîâ.

Ç Îëåêñàíäðîì òà ïðàö³âíè-
êîì ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè ªâãå-
íîì Êîçëîâèì çóñòð³÷àºìîñü 
â îäíîìó ç â³ííèöüêèõ êàôå. 
Íà Îëåêñàíäðîâ³ ÷èñòèé îäÿã, 
â³í ï³äñòðèæåíèé ³ ïîãîëåíèé. 
Ïðàöþº â «Ñ³ëüïî», ðîçñòàâëÿº 
íà ïîëèöÿõ ïëÿøêè ç àëêîãî-
ëåì. Ó â³ëüíèé ÷àñ äîïîìàãàº 
ñîö³àëüí³é ñëóæá³ ÿê âîëîíòåð. 
Âàæêî ïîâ³ðèòè, ùî ùå ê³ëüêà 
ì³ñÿö³â òîìó â³í æåáðàêóâàâ ³ 
æèâ íà âîêçàë³.

— Ï³âòîðà ðîêè òîìó, äîðî-
ãîþ ó Äí³ïðîïåòðîâñüê, â ìåíå 
âêðàëè ðþêçàê ç äîêóìåíòàìè, — 
ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð. — ß ñïàâ ³ 
í³÷îãî íå ÷óâ. Ïèñàâ çàÿâó â ïî-
ë³ö³þ, àëå äîêóìåíòè òàê ³ íå ïî-
âåðíóâ. Ç òîãî ÷àñó ¿çäèâ ó ð³çí³ 
ì³ñòà, íàìàãàþ÷èñü â³äíîâèòè ¿õ. 
Áóâ ó Êèºâ³, ²âàíî-Ôðàíê³âñüêó, 
Äí³ïðîïåòðîâñüêó, Ëüâîâ³, Îäå-
ñ³. Òàê îäðàçó âñ³ ³ íå çãàäàºø, 
áàãàòî ¿õ. Ñêð³çü îá³öÿëè äîïî-
ìîãòè, àëå í³õòî í³÷îãî íå ðîáèâ. 
Ãîâîðèëè, ùî íà îô³ö³éí³ çàïèòè 

Êðèì íå â³äïîâ³äàº, à ïî ³íøî-
ìó ï³äòâåðäèòè ìîþ îñîáó âîíè 
íå ìîæóòü.

Òðóäíîù³ ç ï³äòâåðäæåííÿì 
îñîáè â Îëåêñàíäðà áóëè ùå é 
òîìó, ùî äî 18 ðîê³â â³í âèõî-
âóâàâñÿ â ³íòåðíàò³ ì³ñòà Ñ³ì-
ôåðîïîëü.

— Îäðàçó ï³ñëÿ âèïóñêó ïî¿õàâ 
ó Ëüâ³â. Ì³ñòî ìåí³ ïîäîáàëîñü, 
îò ³ âèð³øèâ òàì ïîæèòè, — êàæå 
â³í. — Ïðàöþâàâ àäì³í³ñòðàòîðîì 
ó ³íòåðíåò-êàôå, ïðîäàâöåì. Ï³ñ-
ëÿ òîãî, ÿê âòðàòèâ äîêóìåíòè, 
íà ðîáîòó ïåðåñòàëè áðàòè, íå ì³ã 
çíÿòè êâàðòèðó.

Ç òîãî ÷àñó «íà õë³á» Îëåêñàíäð 
çàðîáëÿâ âèïàäêîâèìè ï³äðîá³ò-
êàìè ³ ãðîþ íà ôëåéò³.

— Íà ôëåéò³ íàâ÷èâñÿ ãðàòè ùå 
â äèòÿ÷îìó áóäèíêó, ÿ ñàìîó÷-
êà, — êàæå õëîïåöü. — Ïîäèâèâñÿ, 
ÿê ñòàâèòè ïàëüö³, ï³ä³áðàâ çâóê. 
Ó íàâóøíèêàõ âêëþ÷àþ «ì³íóñ» 
³ ï³ä³ãðóþ éîìó. Îñü òàê ³ ãðàþ. 
Ïåðøó ôëåéòó êóïèâ íà âèïëàòè 
ç ³íòåðíàòó. ßêîñü òàê ñòàëîñü, 
ùî ó ìåíå ¿¿ âêðàëè. Óçÿâ òàáëè÷-
êó, íàïèñàâ íà í³é, óñå ÿê º: ïðî 
òå, ùî ìåí³ íåìàº äå æèòè é ùî 
çáèðàþ ãðîø³ íà ôëåéòó. Çà äåíü 
íàçáèðàâ íà íîâó.

«У ВІННИЦІ МЕНЕ ВИТЯГЛИ З 
БОЛОТА» — ІСТОРІЯ КРИМЧАНИНА 
Нове життя  Вихованець дитячого 
будинку, 20-річний кримчанин, півтора 
роки жив на вокзалі, через втрачені 
документи. Новий паспорт йому 
не видавали через те, що в України з 
Кримом немає дипломатичних відносин 
і будь-які офіційні запити ігноруються. 
Щоб вижити, весь цей час хлопець грав 
на флейті і жебракував

У Вінниці Олександр Мезінов грає на флейті біля 
костелу на вулиці Соборній. 21 лютого йому видали 
паспорт, за яким він «ганявся» півтора роки 

êë³ºíòîì, íî÷óº òóò». Äî öüîãî 
÷àñó â³í óæå ê³ëüêà ì³ñÿö³â æèâ 
íà â³ííèöüêîìó âîêçàë³.

Çà ñëîâàìè ªâãåíà, ÷åðåç òå, 
ùî ñ³ìôåðîïîëüñüêèé ïàñïîðò-
íèé ñò³ë íà çàïèòè íå â³äïîâ³äàâ, 
äîâåëîñÿ çâ’ÿçàòèñü ³íòåðíàòîì. 
Äèðåêòîð äîïîìîãëà, ïåðåñëàëà 
äîêóìåíòè. Òàê ïî÷àâñÿ «ïàñ-
ïîðòíèé» êâåñò.

— Ó ïàñïîðòíîìó ñòîë³ ñêàçà-
ëè ùîñü òèïó «êñåðîêîï³þ ëåãêî 
ï³äðîáèòè, çàðàç óñ³ âì³þòü êî-
ðèñòóâàòèñü ôîòîøîïîì», — êàæå 
ªâãåí. — ² òóò ìè çãàäàëè, ùî 
âèïëàòè â ³íòåðíàò³ Ñàøà îòðè-
ìóâàâ ÷åðåç «Ïðèâàò». Ä³â÷èíà 
â áàíêó ñêàçàëà: «òàê, ÿ â³ðþ, 
ùî öÿ ëþäèíà, ÿêà äî ìåíå ïðè-
éøëà — Îëåêñàíäð Ìåç³íîâ».

Àëå ïàñïîðò Îëåêñàíäðó ïî-
÷àëè ðîáèòè ò³ëüêè òîä³, êîëè 
ÏðèâàòÁàíê îôîðìèâ êàðòó ç 
ôîòîãðàô³ºþ. Ëèøå òîä³ ïàñ-
ïîðòíèé ñò³ë çãîäèâñÿ â³äíîâèòè 
äîêóìåíòè.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, êîëè 
âæå äîêóìåíòè ïî÷àëè îôîðì-
ëÿòè, éîìó ïîäçâîíèâ òàêñèñò ³ç 
Äí³ïðîïåòðîâñüêà. Ñêàçàâ, ùî 
çíàéøîâ éîãî äîêóìåíòè é çà-
ïðîïîíóâàâ ¿õ êóïèòè çà 900 ãðè-
âåíü.

— Ìîæå, ÿêáè öå áóëî ³ç ñà-

ìîãî ïî÷àòêó, òî ïîãîäèâñÿ á ³ 
øóêàâ ãðîø³, à òàê òðîõè âñå çà-
ï³çíî, — êàæå Îëåêñàíäð.

Çàðàç õëîïåöü æèâå â ãóðòî-
æèòêó, ïðàöþº â “Ñ³ëüïî”. Êàæå, 
ùî ðîáîòà é êîëåêòèâ éîìó ïî-
äîáàþòüñÿ.

— Â³ííèöÿ — öå ì³ñòî, ÿêå âè-
òÿãëî ìåíå ç áîëîòà, — ðîçïîâ³äàº 
õëîïåöü. — Ëþäè òóò äîáð³. ßêáè 
íå Æåíÿ, ÿ òàê áè é æèâ íà âó-
ëèö³ é íåçðîçóì³ëî, ùî ç³ ìíîþ 
ñòàëîñÿ á. Öüîãîð³÷ ïëàíóþ âñòó-
ïèòè äî çàë³çíè÷íîãî êîëåäæó, 
ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ äîðîãà.

Çà ê³ëüêà äí³â Îëåêñàíäð ¿äå 
â Äí³ïðîïåòðîâñüê. Íà ðîáîò³ 
âæå â³äïðîñèâñÿ. Êàæå, ùî ç 
íèì çâ'ÿçàëèñü ÷åðåç ÂÊîíòàêò³ 
ëþäè, ÿê³ âèõîâóþòü éîãî ð³äíó 
ñåñòðó.

— Íàñ ó ìàìè áóëî òðîº ä³òåé, 
à âèÿâèëîñü, ùî ÷åòâåðî, — êàæå 
õëîïåöü. — Äâîõ ìàìà âèõîâóâà-
ëà, ìåíå çäàëà â ³íòåðíàò. Ìè 
íå çíàëè, ùî â íàñ º ùå îäíà ð³ä-
íà ñåñòðà, ÿêà æèâå â ïðèéîìí³é 
ñ³ì'¿. Çàðàç ¿é 12 ðîê³â. Ãîâîðèâ ³ç 
íåþ ïî Ñêàéïó. Ïëàêàëè. ß ïî-
îá³öÿâ ïðè¿õàòè äî íå¿ íà äåíü 
íàðîäæåííÿ â áåðåçí³. Ñüîãîäí³ 
ãðàòèìó íà ôëåéò³, ùîá çàðîáèòè 
ãðîøåé íà êâèòîê, áî íà ðîáîò³ 
ãðîø³ âèäàäóòü ï³çí³øå.

Çà ÷àñ, ÿêèé Îëåêñàíäð ïðîâ³â 
íà âóëèö³, â³í ðîçðîáèâ äëÿ ñåáå 
ö³ëó ñèñòåìó.

— Ïåðå¿æäæàþ÷è â íîâå ì³ñ-
òî, îäðàçó øóêàþ öåíòð, — êàæå 
â³í. — Îáèðàþ òàì ì³ñöå, ÿêå ìåí³ 
ïîäîáàºòüñÿ, ³ ãðàþ íà ôëåéò³ 
ê³ëüêà ãîäèí. Äîâøå — âàæêî, 
áîëÿòü ïàëüö³ ³ âóõà. Äàë³ øóêàþ 
ðîáîòó. Îãîëîøåííÿ â ãàçåòàõ ³ 
³íòåðíåò³ íå äèâëþñü, áî ïîêè òè 
öå ïðî÷èòàºø, òî ì³ñöå, íàé÷àñ-
ò³øå, áóâàº çàéíÿòå. Ïðîñòî çà-
ïèòóþ â ëþäåé. ²íêîëè âäàâàëîñÿ 
òàê ï³äçàðîáèòè. Ïîò³ì øóêàþ 
ì³ñöå äëÿ íî÷³âë³ òà äå ïîìè-
òèñü. Í³êîëè íå õîäæó áðóäíèì. 
Øóêàþ âåëèê³ àâòîçàïðàâêè äëÿ 

äàëåêîá³éíèê³â, òàì º äåøåâèé 
äóø, àáî ïðîøóñü ó ãîòåë³. Ïî-
ìèòèñü ïóñêàþòü, æèòè áåç äî-
êóìåíò³â — ëèøå ³íêîëè. Ðå÷³ 
êóïóþ â ñåêîíä-õåíäàõ. Öå íåäî-
ðîãî ³ âèãëÿäàº íåïîãàíî. ßêîñü 
ÿ íàâ³òü ³ç ä³â÷èíîþ çóñòð³÷àâñÿ 
³ âîíà íå çíàëà, ùî ÿ áîìæóþ.

Ïàñïîðò Îëåêñàíäðó âèäàëè 
ëèøå ê³ëüêà äí³â òîìó, 21 ëþ-
òîãî. Ìîæëèâî, â³í òàê áè éîãî 
³ íå îòðèìàâ, ÿêáè íå äîïîì³ã 
ïðàö³âíèê ñîö³àëüíî¿ ñëóæáè 
ªâãåí Êîçëîâ.

— ßêîñü Ñàøà íà âóëèö³ ïî-
ïðîñèâ ó ìåíå ñèãàðåòó, — êàæå 
ªâãåí. — ×åðåç ê³ëüêà äí³â çó-
ñòð³â éîãî íà çàë³çíè÷íîìó âîê-
çàë³. Íà÷àëüíèê âîêçàëó ïîêàçàâ. 
Êàæå: «Öåé ìîæå áóòè âàøèì 

— Óçÿâ òàáëè÷êó, 
íàïèñàâ íà í³é, ùî 
ìåí³ íåìàº äå æèòè 
é ùî çáèðàþ ãðîø³ 
íà ôëåéòó. Çà äåíü 
íàçáèðàâ íà íîâó
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СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

Пост — это серьезное испыта-
ние для организма, достаточно 
просто посмотреть на меню. На-
пример, в чистый понедельник 
принято полное воздержание 
от пищи. В остальное время: 
понедельник, среда, пятница — 
сухоядение (вода, хлеб, фрукты, 
овощи, компоты); вторник, чет-
верг — горячая пища без масла, 
а суббота и воскресенье — пища 
с растительным маслом. Рыба 
разрешается на Благовещение 
Пресвятой Богородицы (7 апре-
ля) и в Вербное воскресенье 
(9 апреля). В Лазареву субботу 
(8 апреля) разрешается рыб-
ная икра. В Страстную пятницу 
(14 апреля) нельзя вкушать пищу 
до выноса плащаницы.
Вот как выглядит неделя (се-
минедельного поста) 

Понедельник — сухоядение 
(потребление хлеба, сырых 
овощей, фруктов, сухофруктов, 
меда, орехов).
Вторник — вареная раститель-
ная пища без масла.
Среда — сухоядение (потре-
бление хлеба, сырых овощей, 
фруктов, сухофруктов, меда, 
орехов).
Четверг — вареная раститель-
ная пища без масла.
Пятница — сухоядение (потре-
бление хлеба, сырых овощей, 
фруктов, сухофруктов, меда, 
орехов).
Суббота — вареная пища с до-
бавлением растительного мас-
ла, вино.
Воскресенье — вареная пища 
с добавлением растительного 
масла, вино.

Что едят в пост

392875

383913

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ìûñëü ïîõó-
äåòü ïðè ïîìîùè 
ïîñòà î÷åíü ñî-

áëàçíèòåëüíà. Ýòî âåäü îäíèì 
âûñòðåëîì äâóõ çàéöåâ óáèòü: 
è äóøó î÷èñòèòü, è îò ëèøíèõ 
êèëîãðàììîâ èçáàâèòüñÿ.

Íî êîãäà ÷åëîâåê, ðàíåå 
ïûòàâøèéñÿ ïîõóäåòü (ïîíÿò-
íî, ÷òî áåçóñïåøíî), íà÷èíà-
åò ïîñòèòüñÿ, òî õî÷åò îí èëè 
íå õî÷åò, íî áåðåò çà îñíîâó ñâîé 
ïðåäûäóùèé äèåòè÷åñêèé îïûò. 

Êàê ïðàâèëî, ýòî áûëî ãîëîäíî 
è íåâêóñíî. À íå âûøëî, ïîòîìó 
÷òî ñèëà âîëè ïîäâåëà. Òåïåðü æå 
ñèëà âîëè óñèëåíà äóõîâíîñòüþ 
è ëþáûå ëèøåíèÿ ïî ïëå÷ó. Îä-
íàêî äëÿ õóäåþùåãî ñåìü íåäåëü 
ïîñòà ÷àñòî èç óêðîùåíèÿ ïëîòè 
ïðåâðàùàþòñÿ â íåíóæíóþ æåðò-
âó — íà êîíó âåäü çäîðîâüå.

О Т К У Д А  Б РАТ Ь  Б Е Л К И 
И ЖИРЫ. Êîãäà ÷åëîâåê õóäå-
åò, åìó íåîáõîäèìû áåëêè (ýòî 
ñòðîèòåëüíûé ìàòåðèàë äëÿ íà-
øèõ ìûøö), è æèðû (ýòî æèçíü 
íàøèõ õðÿùåé, ñîñóäîâ)…

ПОСТ КАК СРЕДСТВО 
ПОХУДЕНИЯ?
Очищаемся  С 27 февраля все 
православные перешли на самый строгий 
пост в году — Великий. Правда, многие 
решили поститься в мирских целях — 
оздоровиться (что хорошо) и похудеть 
(что вызывает вопросы). Насколько это 
работает и безопасно ли?

БЕЛКИ
постное мясо, печень, 

язык, рыба, птица, яйца, 
молоко, сыр, творог, 

йогурт, кефир

1 грамм 
на 1 кг массы тела 

ЖИРЫ
сало, растительное масло, 
сливочное масло, цельное 
молоко, сметана, сливки, 

орехи, семена (льна, 
кунжута, тыквы) 

1 грамм
на 1 кг массы тела 

УГЛЕВОДЫ
хлеб, хлебцы, каши 

(овсянка, гранола, перлов-
ка, кукуруза), макароны. 

Все овощи и фрукты тоже 
относятся к углеводам

3–5 граммов
на 1 кг массы тела 

Â ëþáîì ïðîäóêòå åñòü è áåë-
êè, è æèðû, è óãëåâîäû. Ðàç-
äåëÿþò èõ ïî êîëè÷åñòâó òîãî 
êîìïîíåíòà, êîòîðîãî áîëü-
øå âñåãî. Íàïðèìåð, â êóðèöå 
áîëüøå âñåãî áåëêîâ, ïîýòîìó åå 
îòíîñÿò ê áåëêîâîé ïèùå, â ñëè-
âî÷íîì ìàñëå áîëüøå âñåãî æèðà, 
ïîýòîìó åãî îòíîñÿò ê «æèðàì».

ХУДЕЕМ ИЛИ ЗАГИБАЕМСЯ. Î 
òîì, ÷òî áåç áåëêà íå áóäåò ìûøö, 
ïîíÿòíî. Íî âîò, ê ÷åìó ìîæåò 
ïðèâåñòè äåôèöèò æèðà? Âû 
çíàåòå, ÷òî æèð íóæåí äëÿ íîð-
ìàëüíîé ôóíêöèè ýíäîêðèííîé 
ñèñòåìû, ðàáîòû ñóñòàâîâ, äëÿ 
íîðìàëüíîãî ñîñòîÿíèå íàøåé 
êîæè, âîëîñ, íîãòåé. Òàêæå æèð 

íåîáõîäèì äëÿ ïîõóäåíèÿ. Áåç 
æèðà ïîõóäåíèå ñòîïîðèòñÿ, ÷å-
ëîâåê õî÷åò åñòü ïîñòîÿííî. Îò-
ñþäà ñðûâû, êàê îáæîðñòâà, òàê 
è íåðâíîé ñèñòåìû.

Ê ñëîâó, æèð ñîäåðæèòñÿ 
âî ìíîãèõ ïðîäóêòàõ. Ýòî òâîðîã, 
ìîëîêî, ñëèâêè, âñå âèäû ìÿñà, 
ðûáû, ïòèöû, àâîêàäî, ñåìå÷êè, 
îðåõè, ñëèâî÷íîå ìàñëî, ðàñòèòåëü-
íîå ìàñëî. Åñëè æèðà íåäîñòàòî÷-
íî, îí «äîáèðàåòñÿ» îðãàíèçìîì 
èç áåëêîâ è óãëåâîäîâ. Íî ýòîò æèð 
íå èäåò íà ðàáîòó êëåòîê, ãëàä-
êîñòè êîæè è âîëîñ, à çàïàñàåòñÿ 
â «äåïî» ñ êðèêîì: êàðàóë…

Âî âðåìÿ ïîñòà î÷åíü ñèëü-
íîå óùåìëåíèå èäåò êàê ðàç 
ïî áåëêàì è æèðàì, çàòî ïðàê-
òè÷åñêè âåñü ðàöèîí ñîñòàâëÿþò 
óãëåâîäû.

ПИТАЕМСЯ ПРАВИЛЬНО

ТО ЕСТЬ, ЕСЛИ ВАШ ВЕС 55 КГ, ТО В СУТКИ ВАШ РАЦИОН ДОЛЖЕН СОСТАВЛЯТЬ 
 углеводов — 220 граммов 
 жиров — 55 граммов 
 белков — 55 граммов 
Если вы худеете, эти расчеты нужно направить не на фактическую массу тела, 
а на желаемую.
(Но стоит отметить, что если, например, курица — это белок, то совсем не значит, что 
100 граммов курицы, это 100 граммов белка. В 100 граммах мяса — 22 грамма белка) 

НОРМЫ ПОТРЕБЛЕНИЯ

— Для здоровых людей, с меди-
цинской точки зрения, пост — это 
диета и будет на пользу. Каждо-
му человеку, который не имеет 
хронических заболеваний, де-
лать себе разгрузочные дни даже 
полезно. Пост будет поддерж-
кой для тех, кто хочет похудеть. 
Но стоит помнить, что такая пост-
ная еда как каши, хлеб, картош-

ка, наоборот, может прибавить 
пару килограммов. Также сле-
дует помнить, что пост противо-
показан людям, которые имеют 
заболевания желудочно-кишеч-
ного тракта, речь идет о язве 
желудка, двенадцатиперстной 
кишки, панкреатите, гастрите. 
Не рекомендуется пост людям, 
болеющим сахарным диабетом, 
почечной недостаточностью, 
а также беременным и детям 
до 14 лет. Относительно реко-
мендации для тех, кто постится, 
заключается в особенно береж-
ном выходе из поста, не нужно 
сразу объедаться.

Ëàðèñà 
Ïàâëèøåíà

ýíäîêðèíîëîã
Âèííèöêîãî 

ìåäèöèíñêîãî 
öåíòðà 

«Àëüòàìåäèêà»

Комментарий эксперта

Âî âðåìÿ ïîñòà 
óùåìëåíèå èäåò ïî 
áåëêàì è æèðàì, çàòî 
óãëåâîäû ñîñòàâëÿþò 
ïðàêòè÷åñêè âåñü 
ðàöèîí ïèòàíèÿ 
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Побив світові 
рекорди
 Â ÎÀÅ ðîç³ãðàëè Êóáîê 
ñâ³òó ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè ñå-
ðåä ñïîðòñìåí³â ç óðàæåííÿì 
îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó. 
Çìàãàëèñÿ 75 ñòð³ëüö³â ç 20 
êðà¿í. Â³ííèöüêèé ïðèçåð 
Ïàðàë³ìï³àäè-2016 Îëåêñ³é 
Äåíèñþê çäîáóâ äâ³ çîëîò³ 
³ äâ³ ñð³áí³ íàãîðîäè. À ó 
ñòð³ëüá³ ç ïíåâìàòè÷íîãî 
ï³ñòîëåòà íà äåñÿòü ìåòð³â ³ 
ìàëîêàë³áåðíîãî ï³ñòîëåòà 
íà 25 ìåòð³â â³í âñòàíîâèâ 
ñâ³òîâ³ ðåêîðäè.

«Lirs Open-2017» 
 Ó Æîâêâ³ (Ëüâ³âñüêà îá-
ëàñòü) ïðîéøîâ ì³æíàðîä-
íèé òóðí³ð «Lirs Open-2017» 
ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó. Âèõîâà-
íåöü Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêî-
ëè ¹ 1 Ìàêñèì Ðóáàíîâ 
ñòàâ â³öå-÷åìï³îíîì ñåðåä 
þíàê³â 1999-2001 ð. í.
 

Орієнтування 
на лижах
 Ó ì. Êðîëåâåöü (Ñóìñüêà 
îáëàñòü) çàâåðøèâñÿ êî-
ìàíäíèé ÷åìï³îíàò êðà¿íè 
ç³ ñïîðòèâíîãî îð³ºíòóâàííÿ 
íà ëèæàõ. Çá³ðíà Â³ííè÷÷è-
íè âèáîðîëà òðåòº ì³ñöå. Ó 
îñîáèñòîìó çàë³êó â³ííè÷àíè 
çäîáóëè 21 ìåäàëü. ×åìï³î-
íàìè ñòàëè Ïîë³íà Çàõàðîâà, 
Äìèòðî Êîçåë, Êàòåðèíà 
Äçåìà, Àíàñòàñ³ÿ ³ ªãîð 
Áàñþêè, Àíàñòàñ³ÿ Áðóñ, 
Îëåêñàíäð Êó÷åðóê ³ Êàòåðè-
íà Äðåë³íñüêà.

Випуск №9 (978)
Мініатюрні двоходові задачі-блоки на кооперативний мат. Обов'язково 
знайдіть ілюзорну гру.

Задача №1933-1936
М.Пархоменко (Вінниця)

(Друкується вперше)
h 2*        +       h 2**

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Задача №1925 
1…. Tb6+  2.Kpa8 Tg8x; 1.Kрс8! Та8+  2. Kрd7 Td8x;
Задача №1926 
1…. Tf8+  2.Kph7 Th8x; 1…. Kpf6  2.Th7 Tf8x; 1. T:g6! Kp:g6 2.Kph8 Tf8x;
Задача №1927 
1…. Tс2  2.Ka1 Ka3x;  1. Ka1! Tb3+ 2. Kpa3 Tb2x;
Задача №1928 
1…. Tf1  2.Kph2 Kf3x; 1. T:g1! Tf3  2.g2 Th3x.
Задача №1929
1. 1.Крb7! Tс5 2.Фа8 Tс7х; 2. 1.Кс6! Кр:с6 2.Крb8 Td8x.
Задача №1930
1. 1.Фh7! Te8 2.Kpg8 Ke6x; 2. 1.Kpf6! Te5 2.Фg7 Kd7x.
Задача №1931
1. 1.Kpb3! Kb1 2.Фа4 Tb2x; 2. 1.Фа5! Kpb2 2.Kpb4 T:c4x.
Задача №1932
1. 1.Kph1! Kf2+ 2.gf2: Th3x; 2. 1.Kp:h3! Tf4 2.Kph2 T:h4x - правильні 
мати

М. Пархоменко

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

У ДХК «Патріот»,  що діє 
на базі Льодового клубу, за-
ймаються хокеїсти від п’яти 
до 16 років (до завершення 
загальноосвітньої школи). 
Чотири тренери працюють 
з польовими гравцями, ще 
один — з воротарями. Трену-

вання відвідує понад сотня 
дітей. Вони займаються в чо-
тирьох спортивних групах і 
секції початкової підготовки 
(там навчають в першу чергу 
триматися на льоду). Довідки 
за телефонами: (063)411–46–
66, (096)335–25–37.

Де займатися
Кожна з одиниць хокейного 
інвентарю та амуніції (ключка, 
шолом, нагрудник, шорти, на-
колінники тощо) коштує на рівні 
100 доларів США, а сучасні ков-
зани — вдвічі-втричі дорожче. Це 
щоб екіпірувати підлітка. Анало-
гічні витрати для наймолодшого 

хокеїста-новачка сягнуть не біль-
ше двох-трьох тисяч гривень.
— Ми придбали десять комп-
лектів інвентарю та амуніції для 
малечі. Надаємо його новачкам 
на перший час. А далі необхід-
но придбати все власне, — каже 
Валерій Бондарчук.

Недешева амуніція 

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ô³í³øóâàâ ÷åòâåðòèé òóð 

Êóáêà Áóêîâåëÿ ç ôð³-ôàéòó, 
ÿêèé º óêðà¿íñüêèì ð³çíîâèäîì 
çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ. Öå — 
îäèí ç íàéïðåñòèæí³øèõ òóðí³-
ð³â, ÿêèé çáèðàº íàéñèëüí³øèõ 
á³éö³â êðà¿íè.

Çàðàç òàì ðîç³ãðàëè òðè Êóáêè 
äèâ³ç³îíó «Â» (àìàòîðè). Ó âàãî-
â³é êàòåãîð³¿ äî 61,2 êã â³äçíà÷èâ-
ñÿ â³ííè÷àíèí Þð³é Ìèêîëþê. 
Âèõîâàíåöü ÑÊ «Ñ³÷» çäîáóâ äâ³ 
ïåðåìîãè. Íà ñòàðò³ â³í ïåðåì³ã 

Þð³ÿ Áóäæèãàí÷óêà (ßðåì÷å, ÑÊ 
«Ðèñü»). À â äðóãîìó áîþ îïî-
íåíò íàøîãî á³éöÿ Àðòåì Ìè-
ñàê (Äí³ïðî, ÑÊ «Â³òÿçü») ÷åðåç 
ðîçñ³÷åííÿ íå çì³ã ïðîäîâæóâàòè 
áîðîòüáó.

Ó âàç³ äî 65,8 êã ³íøèé «ñ³-
÷îâèê» ç Â³ííèö³ ²ãîð Êóöüêèé 
òàêîæ íå çíàâ íåâäà÷. Â³í ïå-
ðåì³ã Äìèòðà Ïîëòîðàöüêîãî 
(Äí³ïðî, ÑÊ «Â³òÿçü») ³ çäîëàâ 
Àíäð³ÿ Òêà÷èêà (Òåðíîï³ëü, ÑÊ 
«Õàðàêòåðíèê»).

— Íàøà êîìàíäà áóëà «òåì-

íîþ êîíÿ÷êîþ», íåâ³äîìîþ í³-
êîìó, à ìè çäîáóëè äâà êóáêè. 
Ó äèâ³ç³îí³ «Â» Êóáêà Áóêîâåëÿ 
âèñòóïàëè äîðîñë³ á³éö³, à íàø³ 
ñïîðòñìåíè áóëè íàéìîëîäøè-
ìè ó÷àñíèêàìè. Çîêðåìà, ²ãîðþ 
Êóöüêîìó — 16 ðîê³â, à Þð³þ 
Ìèêîëþêó íåùîäàâíî âèïî-
âíèëîñÿ 18. Àëå âîíè ïåðåìà-
ãàëè íà òóðí³ð³ ³ìåíèòèõ ñóïåð-
íèê³â, — ñêàçàâ òðåíåð çá³ðíî¿ 
Â³ííè÷÷èíè ç ôð³-ôàéòó ²ãîð 
Äèøëèâåíêî.

ßê ðîçêàçàâ ²ãîð Äèøëèâåíêî, 

äâà íàøèõ ïåðåìîæö³ çäîáóëè 
ïðàâî íàñòóïíîãî ðîêó âèñòóïàòè 
â ïðîôåñ³éíîìó äèâ³ç³îí³ «À» ³ 
áèòèñÿ çà ïîÿñè.

— Íà Êóáêó Áóêîâåëÿ íàø³ 
ïðîâ³äí³ á³éö³ ïðèâåðíóëè äî ñåáå 
óâàãó ïðîìîóòåðñüêèõ ãðóï — íà-
ïðèêëàä, êîìïàí³¿ «Ïåðåñâ³ò». 
Ïåðåìîæö³â ìîæíà ñòàâèòè 
ó ïðèêëàä — ñâî¿ìè óñï³õàìè 
âîíè íàäèõàþòü çàéìàòèñÿ ôð³-
ôàéòîì ³íøèõ â³ííè÷àí, — ñêàçàâ 
â. î. ïðåçèäåíòà îáëàñíî¿ ôåäåðà-
ö³¿ ôð³-ôàéòó Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

Вінницькі фрі-файтери виграли Кубок Буковеля

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Çà îñòàííº äåñÿòèð³÷÷ÿ ó Â³-
ííèö³ äâ³÷³ ñòâîðþâàëè ïðî-
ôåñ³éíó êîìàíäó ç õîêåþ ç 
øàéáîþ. Ñïî÷àòêó öå áóâ êëóá 
«Ïàòð³îò», ñêëàäåíèé ³ç ì³ñ-
öåâèõ àìàòîð³â ³ âèõîâàíö³â 
ñïîðòèâíèõ øê³ë. Â³í çàÿâèâñÿ 
äî ïåðøî¿ ë³ãè ÷åìï³îíàòó Óêðà-
¿íè. Ó 2011 ðîö³, ï³ñëÿ ñòâîðåí-
íÿ Ïðîôåñ³éíî¿ õîêåéíî¿ ë³ãè, 
òàì áðàëè ó÷àñòü «Â³ííèöüê³ 
Ãàéäàìàêè», ÿê³ ñêëàäàëèñÿ 
ïåðåâàæíî ç ëåã³îíåð³â ç ³íøèõ 
ðåã³îí³â ³ íàâ³òü êðà¿í. Öåé ïðî-
åêò òàêîæ çãîðíóëè ÷åðåç áðàê 
ô³íàíñóâàííÿ.

Ñüîãîäí³ ó îáëàñíîìó öåíòð³ 
çáåð³ãàºòüñÿ ëèøå àìàòîðñüêèé 
õîêåé. Ó Ëüîäîâîìó êëóá³, ùî 
â Öåíòðàëüíîìó ïàðêó, çìàãàþòü-
ñÿ ÷îëîâ³êè. Ïðè÷îìó íå ëèøå ç 
Â³ííèö³, àëå é ç Áàðó, Æìåðèíêè, 
Êîçÿòèíà. Âîíè ãðàþòü ó îáëàñ-
í³é í³÷í³é õîêåéí³é ë³ç³, ìàò÷³ 
ÿêî¿ â³äáóâàþòüñÿ, ïî÷èíàþ÷è ç 
21-¿ ãîäèíè.

РОСТЕ ЗМІНА «ПАТРІОТАМ» 
І «ГАЙДАМАКАМ» 
Чоловіча гра  
У Вінниці планують 
відродити команду 
майстрів із 
хокею з шайбою. 
Її збираються 
створити з місцевих 
вихованців

РІВНЯННЯ — НА БІЛУ ЦЕРКВУ. 
Â³ííèöüê³ ïðèõèëüíèêè õîêåþ 
ç øàéáîþ íèí³ ïîêëàäàþòü ñïîä³-
âàííÿ íà ìàéáóòí³õ âèïóñêíèê³â 
äèòÿ÷îãî õîêåéíîãî êëóáó «Ïà-
òð³îò». Â³í ä³º íà áàç³ Ëüîäîâîãî 
êëóáó.

— Ïðàãíåìî ñòâîðèòè ç íàøèõ 
âèïóñêíèê³â êîìàíäó ïðîôåñ³-
îíàë³â. Ïîêè íàéñòàðøà ãðó-
ïà â êëóá³ — 2003 ð. í. Ñàìå 
âîíà é ìàº ñòàòè ê³ñòÿêîì äëÿ 
êëóáó ìàéñòð³â. Ïðèêëàäîì º 
øêîëà Á³ëî¿ Öåðêâè, äå çàïî-
÷àòêóâàëè ïðîôåñ³éíó êîìàíäó 
ç ì³ñöåâèõ âèõîâàíö³â, — êàæå 
òðåíåð ÄÕÊ «Ïàòð³îò» Âàëåð³é 
Áîíäàð÷óê, ÿêèé çàéìàºòüñÿ ç 
íàéìîëîäøèìè õîêå¿ñòàìè (â³ä 
ï’ÿòè ðîê³â). — ßêùî á «Ïàòð³-
îò» îòðèìóâàâ ô³íàíñóâàííÿ ç 
ì³ñöåâîãî áþäæåòó, êîìàíäó 
ìàéñòð³â ìè á â³äíîâèëè íà-

áàãàòî ðàí³øå. Ïîêè ùî âëà-
äà äîïîìàãàº êîøòàìè ëèøå 
íà îðåíäó ëüîäó.

Íàðàç³ êîìàíäè êëóáó «Ïà-
òð³îò» òðüîõ â³êîâèõ êàòåãî-
ð³é (2002–2003 ð. í., 2004 ð.í, 
2005 ð. í.) ïðîáóþòü ñâî¿ ñèëè 
â ÷åìï³îíàò³ Êèºâà, à íàø³ 
íàéìîëîäø³ õîêå¿ñòè (2007–
2008 ð. í.) çìàãàþòüñÿ â ÷åìï³-
îíàò³ Óêðà¿íè. Íàéêðàùå âè-
ñòóïàþòü íàéñòàðø³ «ïàòð³îòè», 
ÿê³ éäóòü íà ÷åòâåðòîìó ì³ñö³ 
â êðà¿í³.

— Òàêîæ ö³º¿ îñåí³ «Ïàòð³îò» 
çàÿâëÿòèìåòüñÿ äî þíàöüêî¿ õî-
êåéíî¿ ë³ãè Óêðà¿íè. Òàì ãðàþòü 
ø³ñòü êîìàíä 2002–2003 ð. í., ïå-
ðåâàæíî êè¿âñüê³, — äîäàâ Âàëå-
ð³é Áîíäàð÷óê.

«ЛЮБЛЮ БОРТУВАТИ!» Þí³ 
âèõîâàíö³ Âàëåð³ÿ Áîíäàð÷óêà 

íå óÿâëÿþòü ñåáå áåç ñïðàâæíüî¿ 
÷îëîâ³÷î¿ ãðè.  

— Õîêåºì çàéìàþñÿ äâà ðîêè, 
ïåðåä öèì ïðîáóâàâ ñâî¿ ñèëè  ó 
ô³ãóðíîìó êàòàíí³. Ìè âè¿çäèìî 
íà çìàãàííÿ â Îäåñó, Êè¿â, Áî-
ãóñëàâ òîùî, — ðîçïîâ³äàº 9-ð³÷-
íèé Ìàêñèì Áåðåçîê. — Ëþáëþ 
â³äïðàöüîâóâàòè â çàõèñò³ òà 
«áîðòóâàòè» ñóïåðíèêà, ùî äî-
çâîëåíî ïðàâèëàìè. Íå áîþñÿ 
êîëè ìåíå «áîðòóþòü», áî çâèê 
äî öüîãî. À îñü ñïîðòèâíèõ òðàâì 
ó ìåíå ùå íå áóëî.

Ê³ëüêà ä³â÷àò òðåíóþòüñÿ ðàçîì 
ç þíàêàìè.

— Îñòàíí³ìè ðîêàìè â Óêðà¿í³ 
àêòèâíî ïîïóëÿðèçóþòü æ³íî÷èé 
õîêåé ç øàéáîþ. Ó ï’ÿòè-øåñòè 
ì³ñòàõ º âæå ïðîôåñ³éí³ æ³íî÷³ 
êîìàíäè, ÿê³ áåðóòü ó÷àñòü ó ÷åì-
ï³îíàò³ Óêðà¿íè, — êàæå Âàëåð³é 
Áîíäàð÷óê.

Валерій Бондарчук навчає 
наймолодших гравців азам хокею
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ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

— Ïðèåçæàéòå 
ê íàì â Ãðóçèþ! Íà-

ó÷èì! — óëûáàåòñÿ þíîé âèí-
íè÷àíêå è åå ìàìå ãåíåðàëüíûé 
äèðåêòîð Íàöèîíàëüíîãî áàëåòà 
Ãðóçèè «Ñóõèøâèëè» Íèíî Ñó-
õèøâèëè.

Ïîñëå äâóõ÷àñîâîé ôååðèè 
è âîñòîðãà, èñïûòàííûõ íà íî-
âîì ãðàíäèîçíîì êîíöåðòå «Ñó-
õèøâèëè», ïðîøåäøåì 4 ìàðòà 
â Äîìå îôèöåðîâ, âèííèöêèå 
ïîêëîííèêè ñïåøàò çàïîëó÷èòü 
àâòîãðàô è ðàññïðîñèòü, ãäå ìîæ-
íî íàó÷èòüñÿ òàíöåâàòü òàê æå, 
êàê ìàñòåðà-òàíöîðû, ñ êîòîðûõ 
îíè òîëüêî ÷òî íå ñâîäèëè ãëàç.

Íàöèîíàëüíûå ãðóçèíñêèå òàí-
öû íàñòîëüêî çàõâàòûâàþùèå, 
çðåëèùíûå è íåçàáûâàåìûå, ÷òî 
òàíöåâàòü èõ ìå÷òàþò íå òîëüêî 
ãðóçèíû.

— Ñ òàêèìè ïðîñüáàìè-âîïðî-
ñàìè î÷åíü ìíîãèå îáðàùàþòñÿ: 
è ïðîôåññèîíàëüíûå òàíöîðû, 
è íà÷èíàþùèå äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
ìàñòåð-êëàññîâ, — ðàññêàçûâàåò 
Íèíî Ñóõèøâèëè. — Æåëàþùèõ, 
ïðàâäà, î÷åíü ìíîãî. È íå òîëüêî 
èç Óêðàèíû, íî è ìíîãèõ äðóãèõ 
ñòðàí. Âñåõ ïðèãëàøàåì â íàøó 
áîëüøóþ øêîëó òàíöà, êîòîðàÿ 
äåéñòâóåò ïðè àíñàìáëå. Òàì, 
ôàêòè÷åñêè, ìû ñåáå è ãîòîâèì 
áóäóùåå ïîêîëåíèå. ß î÷åíü 
ðàäóþñü, ÷òî ãðóçèíñêèé íàöè-
îíàëüíûé òàíåö íàñòîëüêî ïî-
ïóëÿðåí. Òîëüêî â íàøåé øêî-
ëå îêîëî 3000 ñòóäåíòîâ ðàçíûõ 
âîçðàñòîâ — äåòåé îò 5 äî 15 ëåò. 
À ôèëèàëû øêîëû åñòü íå òîëüêî 
â Òáèëèñè, íî è ïî âñåé Ãðóçèè.

ОВАЦИИ И РЕКОРДЫ. Ãðóçèíñêèå 
òàíöû äàâíî ïîêîðèëè ìèð ñâîåé 
êðàñîòîé è ãðàöèåé, íåóãîìîí-
íîé ýíåðãèåé è ñóìàñøåäøåé 
äèíàìèêîé, ãëóáîêîé èñòîðè-
åé è ñâåðõñëîæíûìè òðþêàìè, 
êîãäà àðòèñòû òàíöóþò íà êîí-
÷èêàõ ïàëüöåâ, âûïîëíÿþò ìíî-
æåñòâåííûå îáîðîòû íà êîëåíÿõ 

è, ñëîâíî ìàãè-÷àðîäåè, íà óäèâ-
ëåíèå âñåõ çðèòåëåé áóêâàëüíî 
«âçëåòàþò» íàä ñöåíîé.

Çà áîëåå 70 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ 
àðòèñòàì «Ñóõèøâèëè» àïëîäè-
ðîâàëè âñå ñèëüíûå ìèðà ñåãî: 
êîðîëåâà Àíãëèè, Äæîí Êåííå-
äè, Èíäèðà Ãàíäè, Ñåðæ Ëèôàðü, 
Ñòàëèí, Ðóçâåëüò, ×åð÷èëëü, Èâ 
Ìîíòàí, Æàí Ìàðå, Èâ Ñåí-
Ëîðàí, ëåãåíäàðíûé Ïåëå, Øåðîí 
Ñòîóí… Çâåçäíûé ñïèñîê ïîêëîí-
íèêîâ òàëàíòà ýòîãî óíèêàëüíîãî 
êîëëåêòèâà — îãðîìíûé.

È íå óäèâèòåëüíî! Âåäü «Ñó-
õèøâèëè» íå ïðîñòî äàðÿò êðàñè-
âûé òàíåö, ýòî öåëîå øîó-çðåëè-
ùå, â êîòîðîì êàæäàÿ äåòàëü — 
îò äâèæåíèé è âçãëÿäîâ äî êî-
ñòþìîâ è ìóçûêè — ñîâåðøåííà.

«Íèêîãäà íå ïîíèæàòü âû-
ñîêóþ ïëàíêó!» — íåèçìåííûé 
ïðèíöèï àíñàìáëÿ, êîòîðûé ïî-
êîðÿåò çðèòåëüñêèå ñåðäöà ñ ïåð-
âûõ æå ñåêóíä.

Âèííè÷àíå íà êîíöåðòå «Ñó-
õèøâèëè» ýìîöèé íå ñêðûâàëè: 
îãëóøèòåëüíûå îâàöèè è êðèêè 
«Áðàâî!» ñîïðîâîæäàëè íå ïðîñòî 
êàæäûé íîìåð, à — áóêâàëüíî 
êàæäîå äâèæåíèå òàíöîðîâ.

— ß íå ïîìíþ, ÷òîáû ìû íå áè-
ñèðîâàëè. Â ëþáîé ñòðàíå ìèðà 
ïîñëåäíèé òàíåö âñåãäà ïîâòîðÿåì, 
êàê ìèíèìóì, äâàæäû, — ïðèçíà-
åòñÿ Íèíî Ñóõèøâèëè, êîòîðàÿ 
óæå 17 ëåò âìåñòå ñ áðàòîì Èëèêî 
Ñóõèøâèëè-ìëàäøèì ðóêîâîäèò 
áàëåòîì, ñîçäàííûì èõ ëåãåíäàð-
íûìè áàáóøêîé è äåäóøêîé Íèíî 
Ðàìèøâèëè è Èëèêî Ñóõèøâè-
ëè. — Â Ìèëàíå â èçâåñòíîì çàëå 
«Ëà Ñêàëà» ìû áèñèðîâàëè 5 ðàç, 
à çàíàâåñ ïîäíèìàëè 14 ðàç! Ïîáè-
ëè ðåêîðä ïîñëå âåëèêîãî Ýíðèêî 
Êàðóçî. Íà íåãî ïîäíèìàëè 11 ðàç.

УКРАИНА — ДОМ РОДНОЙ. Ñ ãà-
ñòðîëÿìè â Óêðàèíó è íåïîñðåä-
ñòâåííî â Âèííèöó «Ñóõèøâèëè» 
ïðèåçæàþò óæå 13-é ãîä ïîäðÿä. 
Ïðèçíàþòñÿ: íàøà ñòðàíà, â ïåð-
âóþ î÷åðåäü, ó íèõ àññîöèèðóåòñÿ 
ñ íåâåðîÿòíîé ãîñòåïðèèìíîñòüþ 
è… äîìîì.

— Çà ýòè 13 ëåò ìû î÷åíü 

СУХИШВИЛИ: «В УКРАИНЕ 
ОЩУЩЕНИЕ, ЧТО МЫ ДОМА!» 
Секреты танцоров, покоривших 
мир  После грандиозного аншлагового 
концерта Национального балета 
Грузии «Сухишвили» в Виннице, внучка 
создателей и гендиректор легендарного 
коллектива Нино Сухишвили рассказала 
RIA, как танцоры защищают свои колени 
и пальцы во время невероятных трюков, 
и почему Украина для «Сухишвили» 
стала родной, как дом

ñáëèçèëèñü. Íàñ î÷åíü ïîëþ-
áèë óêðàèíñêèé çðèòåëü, è ìû 
ñþäà ïðèåçæàåì áóêâàëüíî, êàê 
ê ñåáå äîìîé, — ïðèçíàåòñÿ Íèíî 
Ñóõèøâèëè. — Íà ýòè ãàñòðîëè 
â Óêðàèíó ïðèåõàëè èç Ïîëüøè. 
Ïåðåñåêëè ãðàíèöó è áûëî òàêîå 
÷óâñòâî: âñå, ìû äîìà!

Â 2014 ãîäó ïîñëå Ðåâîëþöèè 
Äîñòîèíñòâà â çíàê ïîääåðæêè 
óêðàèíñêîãî íàðîäà òàíöîðû 
«Ñóõèøâèëè» âî âðåìÿ çàõâà-
òûâàþùåãî òàíöà àðìèè «Õîðó-
ìè», êîòîðûé ñ÷èòàåòñÿ âèçèòíîé 
êàðòî÷êîé êîëëåêòèâà, âûõîäèëè 
íà ñöåíó ñ óêðàèíñêèì ôëàãîì. 
À ñåé÷àñ â ðåïåðòóàðå ãðóçèí äàæå 
åñòü îòäåëüíûé íîìåð «Óêðàèí-
ñêèé òàíåö» ñ ýëåìåíòàìè ãîïàêà 
è äðóãèõ ñàìûõ ïîïóëÿðíûõ óêðà-
èíñêèõ òàíöåâ, êîòîðûé ïîñòàâèë 
ãëàâíûé õîðåîãðàô áàëåòà Èëèêî 
Ñóõèøâèëè-ìëàäøèé.

— Ýòî íàø ïîäàðîê óêðàèí-
ñêèì çðèòåëÿì, — ãîâîðèò Íèíî 
Ñóõèøâèëè. — Ìíîãèå óêðàèí-
öû ïðèõîäÿò íà íàøè êîíöåðòû 
ïî íåñêîëüêî ðàç. È çà ýòè 13 ëåò, 
êàê ìû ïðèåçæàåì ê âàì, âèäèì 

îãðîìíîå óëó÷øåíèå êîíöåðòíûõ 
çàëîâ. Ñ êàæäûì ãîäîì ïîÿâëÿ-
þòñÿ íîâûå îòðåìîíòèðîâàííûå 
çàëû, êîòîðûå â ìàëåíüêèõ, ïðî-
âèíöèàëüíûõ ãîðîäàõ ðàíüøå 
áûëè íå â î÷åíü õîðîøåì ñîñòî-
ÿíèè. Î÷åíü ðàäóåìñÿ ýòîìó! Òåì 
áîëåå ÷òî íå òîëüêî çàëû óëó÷øà-
þòñÿ. Ãîñòèíèöû ïîÿâèëèñü õî-
ðîøèå! ß ïîìíþ: 12–13 ëåò íà-
çàä ýòî áûëà ïðîáëåìà ðàññåëèòü 
â ìàëåíüêîì ãîðîäå êîëëåêòèâ, 
â êîòîðîì 100 ÷åëîâåê. À ñåé÷àñ 
òàêîé ïðîáëåìû íåò.

СОН ДЛЯ ТАНЦОРА — СВЯТОЕ 
ДЕЛО! Èìåííî ãîñòèíèöû — 
ãëàâíûé ôàêòîð, ïî êîòîðîìó 
òàíöîðû ìîãóò ñóäèòü î ãîðîäå. 
Âåäü ãðàôèê òóðîâ íàñòîëüêî íà-
ñûùåííûé, ÷òî, ïî ñóòè, ýòî âñå, 
÷òî àðòèñòû óñïåâàþò ïîñìîòðåòü 
â ãîðîäàõ è ñòðàíàõ.

×àñ îòäûõà ïî ïðèåçäó — 
è âíîâü íà ðåïåòèöèè. Âåäü 
è â òóðàõ, êàê è íà ðåïåòèöèîí-
íîé áàçå â ðîäíîé Ãðóçèè, òàí-
öîðû «Ñóõèøâèëè» çàíèìàþòñÿ 
ïî 5–6 ÷àñîâ 7 ðàç â íåäåëþ.

— Ïîñëå êîíöåðòîâ îñòàåò-
ñÿ òîëüêî âðåìÿ íà òî, ÷òîáû 
âûñïàòüñÿ. Íàãðóçêè î÷åíü 
áîëüøèå, ïîýòîìó õîðîøî âû-
ñûïàòüñÿ è ïèòàòüñÿ òàíöîðû 
îáÿçàíû, — ãîâîðèò Íèíî.

Áîëüøèå íàãðóçêè ó «Ñóõèø-
âèëè» íå òîëüêî ôèçè÷åñêèå — 
òàíöåâàëüíûå, íî è áóêâàëüíûå. 
Ðîñêîøíûå êîñòþìû è óêðàøå-
íèÿ âåñÿò íåìàëî! Âïðî÷åì, äàæå 
â íèõ ìàñòåðà-òàíöîðû óìóäðÿ-
þòñÿ òàíöåâàòü ñ íåâåðîÿòíîé 
ëåãêîñòüþ.

— Ãðóçèíñêèé êîñòþì ìíîãî-
ñëîéíûé è òàíöåâàòü ñ îãðîìíûì 
êîëè÷åñòâîì ïîäúþáíèêîâ, óêðà-
øåíèé è òÿæåëûõ ãîëîâíûõ óáîðîâ 
î÷åíü ñëîæíî. Íî íàøè òàíöîðû 
óæå ïðèâûêëè, êîãäà íà ïîÿñå 
æìåò, èêðû ñæàòû, à íà ãîëî-
âå — îãðîìíûå êîñû — òÿæåëûé 
ïàðèê èç íàòóðàëüíûõ âîëîñ. 
Î÷åíü ñëîæíî, íî çàòî ýòî êðà-
ñèâî! — îòìå÷àåò Íèíî Ñóõèøâè-
ëè. — Ìû âñåãäà íà ãàñòðîëè âåçåì 
ñ ñîáîé î÷åíü ìíîãî êîñòþìîâ: 
íà 100 òàíöîðîâ — îêîëî 800 êî-
ñòþìîâ. Îíè äîáàâëåíèå ê òàíöó 
è øîó, áëàãîäàðÿ ÷åìó âñå âìåñòå 
ñìîòðèòñÿ èíòåðåñíî è êðàñèâî.

БИНТЫ ДЛЯ ПАЛЬЦЕВ, ПОДУ-
ШЕЧКИ — ДЛЯ КОЛЕН. Ïîñêîëüêó 
íîãè äëÿ òàíöîðîâ ñàìûé âàæíûé 
«èíñòðóìåíò», íîãè ñîëèñòîâ «Ñó-
õèøâèëè» çàñòðàõîâàíû îò òðàâì.

— Ó òàíöîðîâ, êàê è ó ñïîðòñìå-
íîâ, áûâàåò, ñëó÷àþòñÿ è ðàçðûâû 
ñóñòàâîâ, è äðóãèå òðàâìû. ×òîáû 
çàùèòèòü êîëåíè, íàøè òàíöîðû 
ïîä ïîäêîëåííèêè íàêëàäûâàþò 
òàêèå ñïåöèàëüíûå ìàëåíüêèå êàó-
÷óêîâûå ïîäóøå÷êè, ÷òîáû ìîæíî 
áûëî ïðûãàòü è óäàðÿòüñÿ êîëåíÿ-
ìè áåç òðàâì. À âîò çíà÷èòåëüíî 
áîëüøå, ÷åì êîëåíè, ñòðàäàþò 
ïàëüöû. Ìóæ÷èíû-òàíöîðû, êî-
òîðûå òàíöóþò íà ïàëüöàõ, âåäü 
òàíöóþò â ìÿãêèõ, êàê ïåð÷àòêà, 
êîæàíûõ ñàïîãàõ. Îíè íå òàêèå, 
êàê áàëåòíûå òóôëè — áåç âñÿ-

êèõ ïðîáîê. Òàíöîðû ôàêòè÷åñêè 
ñòîÿò íà ïàëüöàõ è ìîãóò òîëüêî 
ñïåöèàëüíûì áèíòîì èõ îáìîòàòü, 
÷òîáû íå ðàñõîäèëèñü. Ýòî î÷åíü, 
íå òî, ÷òîáû áîëåçíåííî, íî ñëîæ-
íî, — ãîâîðèò Íèíî Ñóõèøâèëè.

Íî, ê ñ÷àñòüþ, èìåííî ïîòîìó, 
÷òî ñâîå è òàê âûñî÷àéøåå ìàñòåð-
ñòâî òàíöîðû íèêîãäà íå ïðåêðà-
ùàþò îòòà÷èâàòü, òðàâìû è êóðüå-
çû â «Ñóõèøâèëè» êðàéíå ðåäêè.

МЕЧТАЮТ О СВОЕМ БОЛЬШОМ 
МУЗЕЕ. Âåëèêóþ èñòîðèþ Íà-
öèîíàëüíîãî áàëåòà Ãðóçèè «Ñó-
õèøâèëè» ðóêîâîäèòåëè ìå÷òàþò 
êîãäà-íèáóäü óâèäåòü â ñîáñòâåí-
íîì áîëüøîì ìóçåå. Ïîêà æå 
âñå çíàêîâûå âåùè ñîçäàòåëåé, 
ïåðâûå àôèøè è ñòàðèííûå 
êîñòþìû õðàíÿòñÿ â ãëàâíîì 
îôèñå áàëåòà â Òáèëèñè.

— Òàì ó íàñ åñòü îãðîìíûé 
õîëë, ãäå ðàçâåøàíû âñå àôèøè, 
ïðîãðàììû. Åñòü îòäåëüíûé 
ñòåíä, ãäå ñîáðàíû âñå íàøè íà-
ãðàäû, ìåäàëè, à òàêæå èíòåðåñ-
íûå ïîäàðêè èç ðàçíûõ ñòðàí, — 
ðàññêàçûâàåò Íèíî Ñóõèøâèëè. — 
ß íàäåþñü, ÷òî êîãäà-íèáóäü ìû 
ñäåëàåì ñâîé ìóçåé. Íî äëÿ ýòîãî 
ïîíàäîáèòñÿ áîëüøîå çäàíèå, ÷òî-
áû ðàçìåñòèòü âñå, ÷òî ó íàñ åñòü. 
70 ëåò — ýòî îãðîìíàÿ ïðåññà, 
î÷åíü ìíîãî ïîäàðêîâ, ïîáåä, ñòà-
ðûõ êîñòþìîâ, êîòîðûå ìû óæå 
íå èñïîëüçóåì, è êîòîðûå, êàê 
íàñòîÿùèå ìóçåéíûå ýêñïîíàòû, 
âèñÿò ó íàñ â ñòåêëÿííûõ øêàôàõ. 
Âñå ýòè âåùè î÷åíü èíòåðåñíû! 
È ÿ íàäåþñü, êîãäà-íèáóäü ó íàñ 
áóäåò íàñòîÿùèé ìóçåé, ãäå êàæ-
äûé ñìîæåò èõ óâèäåòü.

Áëàãîäàðèì çà îðãàíèçàöèþ èí-
òåðâüþ êîìïàíèþ «ÂÈÍÍÈÖÀ-
ÊÎÍÖÅÐÒ».
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Один из наиболее сложных танцев «Сухишвили» - 
романтический «Картули». Во время танца торс мужчины 
должен быть неподвижен, чтоб даже полы чохи не шелохнулись

«Íà ýòè ãàñòðîëè 
â Óêðàèíó ìû 
ïðèåõàëè èç Ïîëüøè. 
Ïåðåñåêëè ãðàíèöó 
è áûëî òàêîå ÷óâñòâî: 
âñå, ìû äîìà!»

ÐÅÏÎÐÒÀÆ
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АЛЬБІНА КУРБАНОВА, (099)1781008 

Ìàíäð³âíèöÿ ³ ñï³âçàñíîâíè-
öÿ òóðêëóáó «Á³äíÿæêà» ²ðèíà 
Ïèøíà ðîçêàçàëà ïðî ñâ³é äî-
ñâ³ä åêîíîìíèõ ïî¿çäîê, ïîä³-
ëèëàñÿ êîðèñíèìè ëàéôàêàìè 
òà ðåñóðñàìè, äå øóêàòè âèã³äí³ 
ïðîïîçèö³¿. À òàêîæ ðîçïîâ³ëà 
ïðî ï'ÿòü êðà¿í, â á³ëüø³ñòü ç 
ÿêèõ íå ïîòð³áíà â³çà. Íàïðè-
êëàä: Òóðå÷÷èíà, Ðåñïóáë³êà 
Ê³ïð, ²çðà¿ëü. Ïðî íèõ ³ ðîç-
ïîâ³ìî.

ТУРЕЧЧИНА, СТАМБУЛ 
Ïåðåë³ò — $120 
Õîñòåë — $14 

Ñàìå â öå ì³ñòî ²ðèíà ðàçîì 
³ç äðóçÿìè â³äïðàâèëàñÿ âïåðøå. 
Áþäæåò — $200. Êâèòêè êóïóâà-
ëà «Turkish Airlines» çà äóæå âè-
ã³äíîþ ïðîïîçèö³ºþ — â îáèäâà 
áîêè çà $120.

— Àëå ìîæíà ³ äåøåâøå ïîëå-
ò³òè, ÿêùî áóäåòå ïîñò³éíî ìîí³-
òîðèòè ñèòóàö³þ ³ ñë³äêóâàòè, — 
ãîâîðèòü ä³â÷èíà. — ß çíàþ, ùî 
³ç Çàïîð³ææÿ äåøåâî ë³òàþòü. 
²íêîëè ìîæíà çíàéòè âàð³àíòè 
ïåðåëüîòó çà $39 äîëàð³â ³ç Çàïî-
ð³ææÿ â Ñòàìáóë ³ íàçàä.

КІПР 
Ïåðåë³ò — 100 ºâðî 
Õîñòåë — ïðèáëèçíî 10-12 ºâðî

Ëåò³ëè âòðüîõ êîìïàí³ºþ Wizz 
Air, íà ñàéò³ ÿêî¿ ìîæíà çíàéòè 
äóæå äåøåâ³ êâèòêè.

ßê êàæå ²ðà Ïèøíà, íà Ê³ïð³ 
äóæå êëàñíî áðàòè ìàøèíó íà-
ïðîêàò, ÿêùî âè ìàºòå âîä³éñüêå 
ïîñâ³ä÷åííÿ ³ äîñâ³ä. Äëÿ öüîãî 
òðåáà çàëèøèòè çàñòàâó â ðîçì³ð³ 
500 ºâðî. Ïîò³ì âàì ö³ ãðîø³ 
ïîâåðòàþòü ³ âèðàõîâóþòü ç íèõ 
30 ºâðî çà ñàìó ïîñëóãó (çà äåíü). 
Òàê «íàêàòàëè» äåñü 700 ê³ëî-
ìåòð³â.

— Ìè ïðîâåëè íà Ê³ïð³ 
òèæäåíü ³ âñòèãëè îá’¿õàòè 
íà Mazda 3 âåñü îñòð³â. Êîæåí 
äåíü — ³íøå ì³ñòî. Íåçðó÷í³ñòü 
õ³áà ùî â òîìó, ùî òàì êåðìî 
ç ïðàâî¿ ñòîðîíè, — ðîçïîâ³-
äàº â³ííè÷àíêà. — Âîä³¿ äóæå 
÷åìí³. Íîìåðè íà ïðîêàòíèõ 
ìàøèíàõ ÷åðâîí³, òîìó âñ³ ðî-
çóì³þòü, ùî âè òóðèñò. ²íîä³, 
ùîá çåêîíîìèòè, ìè âòðüîõ 
íî÷óâàëè â ìàøèí³. Öå áóëî 
êðóòî. Çóïèíÿëèñÿ íà áåðåç³ 
Ñåðåäçåìíîãî ìîðÿ, à ïîçàäó 
íàñ çàëèøàëîñÿ ñâ³òëî í³÷íî-
ãî ì³ñòà. Ïàì’ÿòàþ, ÿê ñèä³ëè 
íà óçáåðåææ³ ç âèíîì. Áóëî 
äóæå ðîìàíòè÷íî ³ ãàðíî.

ЯК ЕКОНОМНО ВІДПОЧИТИ 
НА ВІДОМИХ КУРОРТАХ 
З безвізом  Вінничанка Ірина Пишна 
бюджетно подорожує світом уже 10 років 
з рюкзаком за плечима. Вона з друзями 
об’їхала на Mazda 3 весь Кіпр, літала 
в Стамбул за $200 і ночувала в наметі 
на узбережжі Середземного моря

ІЗРАЇЛЬ 
Ïåðåë³ò — $120 
Õîñòåë — $10 

ßê ò³ëüêè ä³â÷èíà ä³çíàëàñÿ ïðî 
òå, ùî ç Â³ííèö³ ìîæíà ïîëåò³òè 
â ²çðà¿ëü, îäðàçó æ êóïèëà êâè-
òîê ðàçîì ³ç ùå äâîìà äðóçÿìè. 
Íà Äåíü ªâðîïè ùå äàâàëè çíèæ-
êó 10%, òîæ êâèòêè â äâ³ ñòîðîíè 
êîøòóâàëè óñüîãî $100. À çàãàëüí³ 
âèòðàòè ñêëàëè $450. Ó êðà¿í³ äóæå 
ðîçâèíåíèé àâòîáóñíèé òóðèçì, 
òîìó ¿çäèëè ñàìå íà íüîìó. Àâòî-
áóñè, çàçâè÷àé, îáëàäíàí³ êîíäèö³-
îíåðàìè ³ wi-fi. Çóïèíÿëèñÿ òàêîæ 
ó õîñòåëàõ. Àëå îäíó í³÷, êîëè áóâ 
Øàááàò, ñïàëè íà óçáåðåææ³.

— Ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò 
â Øàááàò íå ¿çäèòü, âñå çàêðèòî, — 
êàæå ²ðèíà Ïèøíà. — Ìè ïðî 
öå çíàëè, òîìó íàìåò ñòàâ ó íà-
ãîä³. Ïî¿õàëè íà îäíå óçáåðåææÿ, 
à íàâêîëî âçàãàë³ í³÷îãî. Àëå òàì 
íà ïëÿæ³ ñòîÿëè ñïåö³àëüí³ êàá³íè 
ç óñ³ì íåîáõ³äíèì: äóø, òóàëåò, 
ìèëî. Òîæ ìè âñòàíîâèëè íàìåò 
³ õîäèëè â äóø íà áåðåã ìîðÿ.

Åêîíîìèëè ³ íà õàð÷àõ, òîìó 
ùî ²çðà³ëü — äóæå äîðîãà êðà¿-
íà. Çâè÷àéíèé áóðãåð, çà ñëîâàìè 
²ðè, êîøòóº äåñü $10 (270 ãðè-
âåíü). Òîìó õëîïö³ ¿ëè «ì³â³íó», 
à âîíà — â³âñÿíêó ç ïàêåòèê³â.

ßêùî ï³ñëÿ ïðè¿çäó â êðà-
¿íó ñïèòàëè ëèøå ö³ëü â³çèòó, 
òî êîëè âæå ïîâåðòàëèñÿ íàçàä 
äîäîìó, â àåðîïîðòó ä³â÷èíó îá-
øóêóâàëè òðè ãîäèíè. Êîæíó ð³÷ 
áàãàæó ïåðåâ³ðÿëè ñêàíåðîì.

Ірина Пишна в Ізраїлі. Їздила на початку липня, коли 
температура в країні сягала +40°C 

— Мені це не близьке. Тим 
паче, що я дівчина і перейма-
юся за свою безпеку. Так, це 
круто, коли ти студент, але 
я вже трохи виросла з цього. 
І коли їжджу на тиждень, хочу 
побачити максимум місць. 

Для мене простіше витратити 
на переїзд автобусом, грубо 
кажучи, 15 євро, ніж, примі-
ром, сім годин «голосувати», 
щоб застопити якусь машину. 
Я не готова втрачати час, щоб 
зекономити.

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

Театр «Чорний 
Квадрат». «Пикник 
озабоченных, или 
А-ля кобеля-2»
Улюблений Київський 
театр імпровізації «Чор-
ний Квадрат» представ-
ляє у Вінниці нашумілу 
комедію для дорослих 

«Пикник озабоченных, или А-ля кобеля-2»! 
31 березня о 19.00 у театрі ім. Садовського герої 
найяскравішої прем'єри театрального сезону 
2016 повернуться, аби показати, чим закінчилися 
їхні шалені любовні історії! Відро тонкого гумору, 
дві чайні ложки здорового цинізму і щіпка щиро-
сердечної лірики — у новому хітовому коктейлі від 
«Чорного Квадрату» буде все!
Квитки — 190–350 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».

Назар Стодоля
Козацька балада, 8.03, поч. о 18.30

Анна Кареніна
Театральний роман, 10.03, поч. о 18.30

Попелюшка
Казковий мюзикл для дітей, 11.03, поч. о 12.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 11.03, поч. о 18.30

Чудовий вікенд для пікніка
Мала сцена. Драматична комедія
14.03, поч. о 19.00

У неділю рано зілля копала
Романтична драма, 15.03, поч. о 16.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 20 грн
Гуси-лебеді
Російська казка, 11.03, поч. об 11.00 та 13.00

Веселі ведмежата
Весела історія, 12.03, поч. об 11.00 та 13.00
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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 

шаленим драйвом! З сотнями піднятих рук і щасливих 
облич! Разом з «БУМБОКС» Вінниця буде танцювати, 
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 неможли-
во пропустити!!! Квитки — 250–450 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах театру Садовського, Будин-
ку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштов-
на доставка квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Концерт рок-гурту «Без обмежень»
8 Березня у Жіночий день для прекрасних 
вінничанок співатимуть фіналісти популярного 
музичного проекту «Х-Фактор» — гурт «Без 
обмежень»!
Концерт відбудеться у ресторані «Велюр», 
за адресою — вулиця Пирогова, 31.
Початок о 18.00. Довідки за телефоном 53–67–99.

«СКАЙ». Ювілейний 
тур «15 років»
Вінниця, наступного 
тижня разом відсвятку-
ємо 15-річчя рок-гурту 
«СКАЙ»!
18 березня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів заспі-
ваємо хіти: «Best друг», 

«Подаруй світло», «Дай мені любов», «Не забувай», 
і будемо насолоджуватися новими композиціями з 
альбому «Нове життя», який «СКАЙ» презентував 
до дня народження! Буде щиро, драйвово і гаряче! 
Квитки — 180–400 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Будинку офіцерів, театру, «Магігран-
ду» і «Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків: 
(0432)57–55–55, (098)101–00–63.

Дитяча вистава 
«Холодне серце»
30 березня о 17.00 у Бу-
динку офіцерів маленьких 
вінничан та їх батьків 
чекає неймовірна ви-
става «Холодне серце», 
створена за мотивами 
улюбленого мультфіль-

му діток усього світу. Запаморочливі акробатичні 
трюки, казкові декорації і яскраві костюми, чудова 
музика, сучасна хореографія — більше 30 артистів 
покажуть події, які не потрапили у першу частину 
мультфільму про Анну і Ельзу! Квитки — 80–
250 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у Будинку 
офіцерів, театрі Садовського. Безкоштовна достав-
ка: 57–55–55, (098)101–00–63.

КІНО

Логан
Фантастика, 8.03, поч. о 10.00, 12.40, 17.30, 
22.00. Вартість квитків — від 60 грн
9.03–16.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Обитель зла: остання глава
Жахи, 8.03, поч. о 21.55. Вартість квитків — 
70 грн. 9.03–15.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Гіркі жнива
Драма, 8.03, поч. о 10.20, 16.30, 20.05
Вартість квитків — від 55 грн
9.03–16.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Голос монстра
Фентезі, 8.03, поч. о 12.30, 15.10, 20.00
Вартість квитків — від 60 грн
9.03–16.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

SuperАЛібі
Комедія, 9.03–16.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Конг: Острів черепа
Фантастика
9.03–16.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Де дракон?
Анімація, 8.03–9.03, поч. о 10.00, 12.00
Вартість квитків — 20 грн

Суперстюард
Комедія, 8.03–9.03, поч. о 14.00, 18.00
Вартість квитків — 20 грн

Патерсон
Романтична комедія, 8.03–9.03, поч. о 16.00, 
20.00. Вартість квитків — 20 грн

Інфоголік
Комедія, 10.03–16.03, поч. о 14.00, 18.00, 20.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)

На п'ятдесят відтінків темніше
Мелодрама, 8.03, поч. о 15.40
Вартість квитків — від 50 грн
9.03–15.03, довідка — за тел. (096)0035050

Джон Уік 2
Трилер, 8.03, поч. о 16.30. Вартість квитків — від 
50 грн. 9.03–15.03, довідка — за тел. (096)0035050

Автобан
Кримінал, 8.03, поч. о 9.10, 11.20, 13.30
Вартість квитків — від 50 грн
9.03–15.03, довідка — за тел. (096)0035050

Побачення наосліп
Комедія, 8.03, поч. о 10.10
Вартість квитків — від 50 грн 
9.03–15.03, довідка — за тел. (096)0035050

Махач вчителів
Комедія, 8.03, поч. о 12.00, 14.00, 16.00
Вартість квитків — від 50 грн
9.03–15.03, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

Цирк «Олімп»
З 25 березня по 2 квітня зустрічайте Київський 
професійний цирк «Олімп». У цирковій програмі 
на вас чекають:
 вражаючі польоти повітряних гімнастів під 
куполом без страховки;
 фантастичні ілюзіоністи;
 атракціон з протиканням та зникненням людей;
 яскраві номери за участю акробатів, спритних 
жонглерів, талановитих еквілібристів;
 більш як 25 дресированих тварин;
 шоу-балет та веселі клоуни.
Вартість квитків: для дітей до 3 років — безко-
штовно. У перший день гастролей квитки на всі 
місця — 69 грн. Акція: 1+1!!! При купівлі одного 
квитка — другий квиток у подарунок! Довідки 
за телефонами: (099) 555 71 33, (097) 555 71 33.

ВЕЧІРКИ 
«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.

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!

Н2О
(проспект Космонавтів, 69, тел. 69–38–69)
«Exotic Party-2016»
Кожної п'ятниці нічний клуб «Н2О» запрошує 
на неймовірну вечірку «Exotic Party-2016». Екс-
клюзивний проект від PR group «ДЛЯ ЛЮДЕЙ», 
який об’єднує на одному танцювальному май-
данчику більш ніж 15 національностей. 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.
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ОВЕН 
Цього тижня ймовірна 
зустріч з людиною, яка 
оживить у вас приємні спо-
гади, але не забувайте, що 
все змінилося, в тому числі і 
ваше світовідчуття. 

ТЕЛЕЦЬ 
Початок тижня буде стабіль-
ним і нудним — ніяких емоцій, 
ніяких нервових потрясінь, 
але і ніяких особливих радо-
щів і хвилюючих подій. 

БЛИЗНЮКИ 
Гармонійні стосунки з 
коханою людиною, на думку 
зірок, дозволять вам посміх-
нутися світу і не сприймати 
його вороже. Постарайтеся 
провести вихідні разом з 
коханою людиною.

РАК 
Гармонійні стосунки — це 
воістину дар богів. Цього 
тижня вони якраз і будуть 
до вас вельми прихильні. 
Усе вказує на те, що ваша 
душа буде сповнена роман-
тики і любові. 

ЛЕВ 
У стосунках очікується 
переломний момент — вони 
або значно зміцняться, або 
почнуть активно розвалю-
ватися. У середу загляньте 
на вечірку до друзів.

ДІВА 
Зірки обіцяють поліпшення 
ваших любовних стосун-
ків, однак застерігають від 
бажання цим похвалитися і 
обговорити зі сторонніми. 

ТЕРЕЗИ 
Постарайтеся не заплутувати 
свої романтичні стосунки, 
що недавно виникли. Від 
вас залежатиме, наскільки 
серйозними вони будуть. 

СКОРПІОН 
У вас відмінно вийде налаго-
дити стосунки з товаришами 
по службі і начальством, але 
не забувайте приділяти увагу 
вашій коханій людині. 

СТРІЛЕЦЬ 
Якщо ви усвідомили, що 
ваші стосунки зайшли 
в глухий кут, бажано 
в м'якій формі підштовхнути 
партнера до розставання, 
адже ваші почуття охололи, 
залишилася лише інерція. 

КОЗЕРІГ 
Постарайтеся не вести себе 
занадто принципово з близь-
кою людиною, не чіпляйтеся 
через дрібниці, адже це 
може стати приводом для 
досить великої сварки. 

ВОДОЛІЙ 
Розберіться в своїх почуттях, 
так як помилкове відчуття 
переваги, пошук нових від-
чуттів у коханні, може тільки 
ускладнити ситуацію, що 
склалася.

РИБИ 
Тиждень дуже сприятливий 
для зав'язування романтич-
них знайомств. Однак четвер 
загрожує конфліктами 
на грунті ревнощів.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 8-14 БЕРЕЗНЯ

392853

Комментарий эксперта Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— 8 Марта — это 
п о т р я с а ю щ а я 
и н д у л ь г е н ц и я 
для мужчин де-
лать, что хочешь 

на протяжении года. Грешил 
весь год перед своей любимой 
женщиной? За один день можно 
все наверстать! А если говорить 
серьезно, то очень хорошо, что 
такие праздники присутствуют. 
В нашем обществе, он пока что, 
к сожалению, важен и нужен. 
Потому что девушки некоторых 
других стран уже успели понять, 

чтобы ощущать себя женствен-
ной, принимать подарки, по-
лучать комплименты, вовсе не 
обязательно ждать какого-то 
конкретного дня. Просто мож-
но вести себя таким образом, 
чтобы мужчины больше об-
ращали внимание, ухаживали. 
Поэтому Восьмое марта — это 
своего рода напоминалка на-
шим женщинам, что они прежде 
всего женщины, что можно жить 
по-другому. Возможно, настанет 
тот день, когда необходимости 
в таких напоминаниях не будет, 
и наши женщины будут радовать 
нас собой, своим хорошим на-
строением каждый день.

ВИКТОРИЯ 
АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ, 
ИМИДЖМЕЙКЕР

— Как мы по-
н и м а е м ,  ч т о 
пришла весна? 
Птички поют, 

снег растаял и много цветов. 
При этом сезон не сезонных 
цветов открывается имен-
но в этот день — 8 Марта. 
И здесь мнения многих жен-
щин начинают разделяться. 
Кто-то ждет этот день, как 
прихода весны, а кто-то ждет 
и желает, чтобы поскорее на-
ступило 9 марта. Это может 

быть связано с несколькими 
причинами. Во-первых, жен-
щине приятно ощущать себя 
желанной и любимой, если 
не каждый день, то через день. 
Во-вторых, многие считают, что 
для подарка не нужно ждать 
знаменательный дат и событий.
И в-третьих, в каком-то смысле 
8 Марта можно смело считать 
пережитком прошлого. Изна-
чально праздник создан в честь 
солидарности трудящихся жен-
щин в борьбе за равенство прав 
и эмансипацию.
А уж со временем 8 Марта обрел 
тот вид праздника, каким знаем 
его мы.

Ïî÷åìó òàê? Ïðåäñòàâèì ñåáå 
îáû÷íûé äåíü æåíùèíû — ñ óòðà 
âñòàëà, äóø, çàâòðàê, ðàáîòà, âå-
÷åðîì ïðèÿòíîå ñâèäàíèå, èëè 
âñòðå÷à ñ äðóçüÿìè, èëè äîìàø-
íèé óæèí ñ ëþáèìûì ÷åëîâå-
êîì. Äåëà, çàáîòû, äåòè, ìûñëè… 
Íî òóò ïðèõîäèò 8 Ìàðòà.

Æåíùèíà ñ÷èòàåò, ÷òî ýòîò 
äåíü íå ïðîñòî ïîâîä ëèøíèé 
ðàç óñëûøàòü îò îêðóæàþùèõ, 
êàêàÿ îíà êðàñèâàÿ, ïîëó÷èòü 
áóêåò öâåòîâ èëè ìèëåíüêèé ïî-
äàðîê (åñòü òàêèå íåïðèõîòëèâûå 
æåíùèíû, ÷åãî óæ òàì). Ïî÷åìó-
òî â ýòîò äåíü ó ìíîãèõ æåí-
ùèí ïîäíèìàåòñÿ êó÷à àìáè-
öèé, êîòîðûå ãîðÿò îãðîìíûìè 
êðàñíûìè áóêâàìè — ìíå ñå-
ãîäíÿ âñå ìîæíî, èëè êðàéíèé 
ñëó÷àé — ìíå âñå äîëæíû.

А КТО НЕ СОГЛАСЕН, ТОТ МУДАК. 
Åñëè æåíùèíà â ýòîò äåíü õî÷åò 
ïîòóñèòü ñ ïîäðóãàìè — îíà èìå-
åò ïðàâî. Äî óòðà, äà. Åñëè îíà 
â ýòîò äåíü ïîëíîñòüþ ïåðåñòàíåò 
äåëàòü êàêèå-òî äåëà ïî äîìó — 
èìååò ïðàâî. Ïîòðàòèòü âñå äåíü-
ãè è íå äóìàòü î ïîñëåäñòâèÿõ — 
ýëåìåíòàðíî. Ïðîñòî ïîòîìó, ÷òî 
ñåãîäíÿ ïðàçäíèê è èìÿ åìó — 
äåíü æåíñêîãî íåïîñëóøàíèÿ.

Íî âîçíèêàåò àäåêâàòíûé âî-
ïðîñ, ïî÷åìó îíà âåñü ãîä âåäåò 
ñåáÿ êàê íàøêîäèâøàÿ äåâ÷îí-
êà, ëèøíèé ðàç ïèêíóòü áîèòñÿ. 
Íå ïðîáóåò, åñëè íå äåëåãèðî-
âàòü, òî õîòÿ áû ðàñïðåäåëÿòü 
òå æå ñàìûå äîìàøíèå äåëà? 
Íå îòñòàèâàåò èìåòü âîçìîæíîñòü 

è ïðàâî ïîñèäåòü ñ äðóçüÿìè. 
Òðóñîñòü? Áîÿçíü íåïîíèìàíèÿ 
îêðóæàþùèõ? Ñòðàõ ïîòåðÿòü 
ïàðòíåðà? Äà âñå ÷òî óãîäíî 
ìîæåò áûòü. À òóò çàêîííàÿ èí-
äóëüãåíöèÿ â êàëåíäàðå. Ïîòîìó 
ñðûâàåò øëþçû.

А ЧТО ЖЕ МУЖЧИНЫ? Ó ìóæ-
÷èí â ýòîò äåíü (åñëè îíè 
íå çàêîí÷åííûå öèíèêè) ãî-
ëîâà èäåò êðóãîì. Ïîòîìó ÷òî 
êðîìå æåíû/äåâóøêè, åñòü 
ìàìû, ñåñòðû, äî÷åðè. È âñåì 
íóæíî ïî áóêåòèêó, æåëàòåëüíî 
îäèíàêîâîìó — ÷òîáû âñå ýòè 
æåíùèíû íå ñðàâíèâàëè ñòå-
ïåíü ëþáâè è âíèìàíèÿ. Íî åñëè 
âûøåïåðå÷èñëåííûå æåíñêèå 
ëèöà îò ðîäñòâåííèêà îñîáîãî 
âíèìàíèÿ íå æäóò, çàêîííûå èëè 
ïîëóçàêîííûå ïîëîâèíêè ïîëíû 
îæèäàíèé. Êîãäà ó ìóæ÷èíû ïå-
ðèîä ïîâûøåííîãî ëèáèäî, ìûñëè 
î ïîäàðêå åãî íå òðåâîæàò. Ïåðå-
ïîëíÿåò æåëàíèå äàòü ïîáîëüøå 
è ëó÷øå (íî ýòî ïîêà). Â äîëãî-
èãðàþùèõ îòíîøåíèÿõ óæå äàâèò 
îáÿçàëîâêà. Êñòàòè, ïî îòíîøå-
íèþ â ýòîìó ïðàçäíèêó ìîæíî 
óâèäåòü óðîâåíü âîâëå÷åííîñòè 
ìóæ÷èíû â îòíîøåíèÿ. Íà÷è-
íàåò îñòðèòü ïî ïîâîäó ïîäàð-
êîâ íà 23 ôåâðàëÿ (èëè êîãäà 
òàì æåíùèíû ìóæ÷èíàì ïåí-
êè äëÿ áðèòüÿ äàðÿò), ãîâîðèò 
÷òî-òî òèïà «æåíùèí íóæíî ëþ-
áèòü âñåãäà...». Èëè «äåíåã íåò, 
íî ÿ ÷òî íèáóäü ïðèäóìàþ», èëè 
«ÿ ïîäàðþ òåáå ñåáÿ»… Ïîçäðàâ-
ëÿåì — âû åìó óæå ïîäíàäîåëè. 

ПЛОХИЕ ПОДАРКИ 
 Дешевые украшения, 
бижутерия 
 Продукция из интим магазина 
 Сувениры, фоторамки 

 Кухонная утварь 
 Косметика с намеком 
(антицеллюлитный крем, крем 
от морщин) 
 Спиртные напитки 

СПОРНЫЕ ПОДАРКИ 
 Абонемент в спортзал 
(подойдет, если девушка 
занимается спортом и не усмотрит 
в этом намек на недостатки фигуры) 
 Нижнее белье, одежда 
(такой подарок имеет смысл 
выбирать только с той, которой он 
предназначен) 

 Поход на культурное 
мероприятие 
(может стать удачным подарком, 
если ориентироваться 
на предпочтение девушки) 
 Экстремальный подарок 
(например, прыжок с парашюта если 
вы уверены, что она на это пойдет) 

ЖЕЛАННЫЕ ПОДАРКИ 
 Ювелирные украшения 
 Косметика и парфюмерия 

 Деньги или сертификат 
 Электроника, мобильник 
 Цветы

8 МАРТА — О ЧЕМ ЭТО,
ДЛЯ ЖЕНЩИН И МУЖЧИН 
Сравним?  Есть праздники, которых мы 
ждем с нетерпением и трепетом (Новый 
год), есть праздники, которых мы ждем 
с опасением (Валентинов день, например), 
а есть день, который у одних вызывает 
радость, а у других — только раздражение

Ëèøíèé ðàç äóòü ãóáêè è òÿ-
íóòü «íó êóïèèèè», ýòî åùå îäèí 
ãâîçäü, êîòîðûé çàêîëà÷èâàåò 
âàøè îòíîøåíèÿ. Åñëè õîòèòå 
÷òîáû âàì äàðèëè ïîäàðêè — äà-
ðèòå ñàìè. Íå ìîæåòå ñåáå ýòîãî 
ïîçâîëèòü — íå òÿíèòå ñ äðóãèõ.

Òóò äëÿ ïàôîñà, íó ÷òîá ïîä-

êðåïèòü òåîðèþ êëàññèêîì, 
î÷åíü ïîäîéäåò ôðàçà Âîëàíäà 
Ìàðãàðèòå: «Íèêîãäà è íè÷åãî 
íå ïðîñèòå! Íèêîãäà è íè÷åãî, 
è â îñîáåííîñòè ó òåõ, êòî ñèëü-
íåå âàñ. Ñàìè ïðåäëîæàò è ñàìè 
âñå äàäóò!» (P.S: Åñëè âû ýòîìó 
÷åëîâåêó âàæíû è íóæíû.) 

ЧТО ПОДАРИТЬ ЖЕНЩИНЕ НА 8 МАРТА

ВО СКОЛЬКО 
ОБОЙДЕТСЯ

РОМАНТИЧЕСКИЙ УЖИН
(от 300 грн) 

МЯГКИЕ ИГРУШКИ 
(от 100 до 3000 грн) 

КОНФЕТЫ
(от 100 грн) 

ДУХИ
(от 500 грн 
до 500 долларов) 

ЦВЕТЫ
(от 100 грн до 1000 грн) 

УКРАШЕНИЯ
(от 600 грн 
и до бесконечности)
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Придется рассчитывать 
на свои силы и умение бы-
стро корректировать планы. 

ТЕЛЕЦ 
Со вторника у вас появится 
шанс взяться за осущест-
вления давно задуманного. 

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе не рекомен-
дуется менять привычную 
сферу деятельности. 

РАК 
Вас может одолеть бурная 
страсть. Важно разобраться 
в своих чувствах. 

ЛЕВ 
Казавшиеся вам неразре-
шимыми вопросы сдвинут-
ся с мертвой точки, причем 
в вашу пользу.

ДЕВА 
Продуманность в действи-
ях пойдет только на пользу 
вашей карьере. 

ВЕСЫ 
Сохраняйте спокойствие 
и хладнокровие и погрузи-
тесь в работу. 

СКОРПИОН 
Вы будете всерьез увлече-
ны работой. И она ответит 
вам высокими доходами. 

СТРЕЛЕЦ 
Появится возможность 
начать новое дело, которое 
может привести вас к успеху. 

КОЗЕРОГ 
Почти все задуманные пла-
ны будут исполнены. Все 
конфликты улажены. 

ВОДОЛЕЙ 
Любая работа будет вам 
по силам и принесет долго-
жданную радость. 

РЫБЫ 
Все неприятности, которые 
совсем недавно омрачали 
ваше настроение, отойдут, 
на второй план.

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

Анна, 21 рік 
Активна та життєрадісна вінничанка! Займаюся спортом і танцями. 
Люблю дуже активний відпочинок. Маю в житті цілі, знаю, чого 
я хочу від майбутнього, та всі сили прикладаю для того, щоб 
досягти своєї мети. Моя мрія — бути тренером із танців «Сальса, 
бачата» і тренером у спортзалі — центр «Доктора Бубновського».
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.

ЕЛЕНА ГОНЧАРЕНКО 
(30), ОРГАНИЗАТОР 
МАССОВЫХ 
МЕРОПРИЯТИЙ

Приготовила 
ужин, сама про-
бовать боюсь, 

кота жалко, жду мужа.

***
Ревнивая жена прочитала переписку 
мужа в Фб, и лайкнула его сково-
родкой.

***
Жена призналась мужу, что из-
менила ему, и муж исчез… неделю 
его не видела… потом еле-еле стала 
видеть правым глазом.

***
Казалось бы, давно уже окончена 
школа, и даже университет, есть 
работа, но голову не покидает 
вопрос «Кем я хочу стать, когда 
вырасту?»

***
Женщины, никогда не устраивайте 
истерику, лежа на спине, слезы за-
текают в уши и становится щекотно, 
я так уже три истерики сорвала.

***
Ролевые игры закончились ссорой, 
даже не начавшись. Муж переодел-
ся в доктора и спросил: «Диетолога 
вызывали»?

***
Женщина сказала — женщина 
сделала! Если женщина сказала и не 
сделала, значит женщина 
ПО-ШУ-ТИ- ЛА.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

390744

392027

391229

Медовий поцілунок
Інгредієнти: темний ром — 
100 мл, прозорий мед — 1 чай-
на ложка, лаймовий сік — 
50 мл, лимонад — 150 мл.
Розчиніть мед в ромі і пере-
лийте суміш в традиційний ке-
лих, наповнений колотим льо-
дом. Додайте лаймовий сік з 
лимонадом.

Олександра (27)
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рік 
дісна вінничанка! Займаюся спортом і таанцями. 
ий відпочинок. Маю в житті цілі, знаю, чого 
ого, та всі сили прикладаю для того, щооб
Моя мрія — бути тренером із танців «ССаальса, 
у спортзалі — центр «Доктора Бубноввсського».
КА МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКНКУРССІІ
то та коротку розповідь  про себбее нна eа e-mail: 
.com.ua.

р
Запрошення до ккоонкнкуурсу 

оштовну професійну фотоссеесіесію вю відід 
отримають найвродливішші уі уучачасницниціі.

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)


