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ВІННИЦЬКІ КАТАКОМБИ
РУЇНИ ЧИ ТУРИСТИЧНА ФІШКА?
Таємничі підземні ходи пронизують
увесь центр Вінниці. Історія, якій
понад 400 років, захована прямо
під ногами вінничан
 На днях знайшли старовинний
тунель, яким у 17 сторіччі ходили
ченці-домініканці
 Але щільна забудова новими
торговими центрами та будинками
руйнує унікальні пам’ятки
 Чи могли б ми їх врятувати та
отримати нову фішку для туристів?
Поляки у Любліні – змогли
с.6-7


Церковники пустили
журналістів до підземелля,
яке знайшли минулого
тижня. У ньому волого та
тісно, а висота ходу — до
півтора метра
РЕКЛАМА

420645
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НА ЗАМОСТІ З’ЯВИТЬСЯ СВІЙ
«ПРОСПЕКТ КОСМОНАВТІВ»

ДУМКА
Віктор
ПЕРЛОВ
ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ БЕЗПЕКИ
ДОРОЖНЬОГО РУХУ

Електронний
квиток
Íå ñóìí³âàþñü, ùî ï³ñëÿ
çàïðîâàäæåííÿ åëåêòðîííîãî
êâèòêà Â³ííèöþ ÷åêàº âåëèêå ïåðåôîðìàòóâàííÿ ñèñòåìè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.
Ó ïàñàæèð³â ìàº ç'ÿâèòèñü
çìîãà çä³éñíþâàòè îäíîðàçîâó îïëàòó çà ïðî¿çä ³ç ïóíêòó
À â ïóíêò Á ç ìîæëèâ³ñòþ ïåðåñàäîê â ìåæàõ öüîãî ìàðøðóòó áåç äîäàòêîâî¿ ïëàòè.
Òåïåð â³äïàäå ïîòðåáà ó äîâãèõ ãðîì³çäêèõ ìàðøðóòàõ,
ùî äóáëþþòüñÿ íà çíà÷í³é
äîâæèí³ — ìàþòü ç'ÿâèòèñü
«îïîðí³ ìàðøðóòè» (ç âåëèêîþ
øâèäê³ñòþ ðóõó òðàíñïîðòó,
ìàëèìè ³íòåðâàëàìè ðóõó òà
ïð³îðèòèçàö³ºþ ãðîìàäñüêîãî
òðàíñïîðòó íà ïåðåõðåñòÿõ),
à òàêîæ óêîðî÷åí³ äðóãîðÿäí³
ìàðøðóòè, ùî ï³äâîçèòèìóòü
ïàñàæèð³â äî «ïåðåñàäêîâèõ
âóçë³â». Òðàíñïîðòíà ñèñòåìà ìàº ñòàòè á³ëüø ãíó÷êîþ
³ çðîçóì³ëîþ, à òàêîæ ìåíø
âðàçëèâîþ äî ïîëîìîê.
Äëÿ ïðèêëàäó, ìàðøðóòè
òðîëåéáóñà ¹ 9 ³ ¹ 11 (â³ä
Êíÿç³â Êîð³àòîâè÷³â) òà ¹ 12 ³
14 (â³ä Àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó)
íå ïîòð³áíî áóäå òÿãíóòè ÷åðåç
óñå ì³ñòî äî Ìåìîð³àëó Âèçâîëåííÿ òà Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó,
à çàê³ëüöþâàòè íà Óí³âåðìàç³
ç ìîæëèâ³ñòþ ïåðåñàäêè äëÿ
ïàñàæèð³â íà ðèíêó «Óðîæàé», Ë³êàðí³ ³ì. Ïèðîãîâà
àáî Â. Îòàìàíîâñüêîãî.
Öå ãàðíà ìîæëèâ³ñòü äëÿ
ì³ñüêî¿ âëàäè áåçáîë³ñíî
ïåðåéòè äî ïð³îðèòåò³â ñòàëî¿ ìîá³ëüíîñò³ òà çðîáèòè
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò ðåàëüíèì êîíêóðåíòîì ïðèâàòíîìó — øâèäêèì, íàä³éíèì,
êîìôîðòíèì ³ íåäîðîãèì.
Ìîæëèâî âîä³¿ íàðåøò³ ïåðåñòàíóòü ââàæàòè éîãî òðàíñïîðòîì äëÿ «íèùåáðîä³â òà
ìàðã³íàë³â» òà ñòàíóòü ðîçãëÿäàòè ÿê ðåàëüíó àëüòåðíàòèâó
àâòî áåç âòðàòè çðó÷íîñò³.

Нові ремонти  Уже цієї весни
планують розпочати реконструкцію
вулиці Замостянської (колишня 50-річчя
Перемоги — авт.). Від Будинку офіцерів
і до 45-го заводу відновлять дороги
та тротуари, громадський простір,
освітлення. Для трамваїв облаштують
нову колію. На це готові витратити
близько 45,8 мільйона гривень
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
(063)7758334

Ïðî ðåêîíñòðóêö³þ áóëüâàðó íà Çàìîñòÿíñüê³é (êîëèøíÿ
50-ð³÷÷ÿ Ïåðåìîãè) ïî÷àëè ãîâîðèòè ùå ó 2017 ðîö³. Ï³ä ÷àñ
çâ³òó ìåð Â³ííèö³ Ñåðã³é Ìîðãóíîâ ðîçêàçàâ, ùî öþ ì³ñöèíó
áóäóòü îíîâëþâàòè òàê ñàìî, ÿê
³ ïðîñïåêò Êîñìîíàâò³â.
— Ðîçïî÷íåìî êîìïëåêñíó ðåêîíñòðóêö³þ áóëüâàðó íà âóëèö³
Çàìîñòÿíñüê³é (â³ä Áóäèíêó îô³öåð³â ³ äî ïàëàöó «Çîðÿ» — àâò.)
ç äîðîãàìè, òðîòóàðàìè, íîâèì

îñâ³òëåííÿì, âëàøòóâàííÿì
«îêñàìèòîâîãî øëÿõó» äëÿ òðàìâà¿â, â³äïî÷èíêîâî¿ çîíè, — êàçàâ
òîä³ Ìîðãóíîâ (goo.gl/tmihaN).
Çàðàç öåé áóëüâàð ó æàõëèâîìó
ñòàí³: ïîáèòèé àñôàëüò íà òðîòóàðàõ, ðîçáèò³ ëàâêè òà óðíè, ïîí³âå÷åíå îãîðîäæåííÿ. Íàâêîëî
ïîøàðïàí³ áóäèíêè.
Àëå â³äíîâëåííÿ Çàìîñòÿíñüêî¿ âæå íåçàáàðîì. Íà ñàéò³
Äåðæôîíäó ðåã³îíàëüíîãî ðîçâèòêó îïóáë³êóâàëè çàÿâêó ïðî
ðåêîíñòðóêö³þ öüîãî áóëüâàðó
çà ðàõóíîê êîøò³â ôîíäó òà Â³ííèö³ (goo.gl/UCnpJU).
— Ì³ñüêèé ãîëîâà äàâ äîðó÷åííÿ ðîçïî÷àòè ðîáîòè ö³º¿ âåñíè.

Замінять трамвайну колію на Янгеля
Незабаром транспортники
розпочнуть ремонтувати трамвайну колію на вулиці Янгеля
(колишня Фрунзе — авт.). Для
цього закуплять колії на суму
понад чотири мільйони гривень, про що є оголошення
у «ProZorro».
«Вінницька транспортна компанія» бажає закупити рейки (з очікуваною вартістю щонайбільше
2,4 мільйона гривень), шпали
та комплектуючі (за 1,3 мільйона гривень), а також стрілочний перевід за 510 000 гривень
(goo.gl/yQTMLU).

Майбутній підрядник має передати приладдя транспортникам
до 5 квітня 2018 року.
— Розпочнемо ремонти одразу
після повної поставки. Перекривати рух не будемо, а працюватимемо вночі. Бажаємо
замінити близько 400 метрів
колії, — сказав Луценко.
Крім цього, у Вінниці до 2021 року
заплановано прокласти трамвайну колію на проспекті Коцюбинського. Про це читайте
у матеріалі «Як зміниться громадський транспорт у Вінниці
до 2023 року» (goo.gl/RDcxGD).

Зараз бульвар у жахливому стані: розбитий асфальт та
понівечені лавки. Його почнуть відновлювати вже цієї весни
À çàðàç çàâåðøóþòü ï³äãîòîâêó
ïðîåêòíî-êîøòîðèñíî¿ äîêóìåíòàö³¿ äî òåíäåðó. Äî ðå÷³, çàãàëüíà
âàðò³ñòü ðîá³ò ìîæå çìåíøèòèñÿ
ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ òåíäåðó òà âèçíà÷åííÿ ï³äðÿäíèêà ðîá³ò. Òàê
ñàìî, ï³ñëÿ ïðîâåäåííÿ òåíäåðó
ïîêàæåìî â³çóàë³çàö³¿, ÿê áóäå
âèãëÿäàòè îíîâëåíèé ïðîñïåêò
íà Çàìîñòÿíñüê³é, — ðîçêàçàâ
î÷³ëüíèê äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ãîñïîäàðñòâà Âîëîäèìèð Í³öåíêî.
Ó ñàì³é êàðò³ ïðîåêòó º äàí³
ïðî çàïëàíîâàí³ ðîáîòè: óêëàäàííÿ ï³øîõ³äíî¿ çîíè (ïîíàä
2800 ì2) äåêîðàòèâíîþ áåòîííîþ ïëèòêîþ, ðåìîíò äîð³ã òà
³ñíóþ÷èõ òðîòóàð³â, ïðîêëàäàííÿ
âåëîäîð³æêè äîâæèíîþ 1027 ìåòð³â, îçåëåíåííÿ, ñòâîðåííÿ óìîâ
äëÿ áåçïåðåøêîäíîãî ïåðåáóâàííÿ ó ñêâåð³ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ,
íîâå îñâ³òëåííÿ òà îãîðîäæåííÿ,
ïåðåêëàäêà òðàìâàéíèõ êîë³é.

Çàãàëîì, ðîáîòè îö³íèëè
ó 45,8 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, ç ÿêèõ
êîøòè Â³ííèö³ — 20 ì³ëüéîí³â
867 òèñÿ÷ ãðèâåíü. À îò ÷è áóäóòü
ïðîáëåìè ç òðàíñïîðòîì ÷åðåç
ïåðåêëàäàííÿ êîë³¿ â³ä Áóäèíêó
îô³öåð³â äî 45-ãî çàâîäó?
— Ïðî öå çàðàíî êàçàòè. Íàñê³ëüêè ìåí³ â³äîìî, ïðîåêòíà
äîêóìåíòàö³ÿ ùå ðîçðîáëÿºòüñÿ.
Òåíäåð íå îãîëîñèëè òà íåâ³äîìî,
õòî áóäå âèêîíóâàòè ö³ ðîáîòè.
Ïðîòå óïåâíåíèé — òðàìâà¿ ïðîäîâæàòü ¿çäèòè. Ìîæëèâî, çðîáèìî ðåâåðñíèé ðóõ, ÿê öå áóëî
ï³ä ÷àñ ðåêîíñòðóêö³¿ ïëîù³ Ãàãàð³íà, — â³äïîâ³â ãåíåðàëüíèé
äèðåêòîð òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿
Ìèõàéëî Ëóöåíêî.
Íàãàäàºìî, ùî ðåâåðñîì ïî òèì÷àñîâ³é êîë³¿ ¿çäèâ òðàìâàé-«÷åòâ³ðêà» (goo.
gl/Dmo8tB). Öå áóëî ï³ä ÷àñ
ðåêîíñòðóêö³¿ ïëîù³ Ãàãàð³íà,
âë³òêó 2016 ðîêó.

Чи займаєтесь ви спортом?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ВОЛОДИМИР (30), ІНЖЕНЕР:

АНАСТАСІЯ (20), СТУДЕНТКА:

КОСТЯНТИН (24), ЛІКАР:

ОЛЕНА (49), ПРОФЕСОР:

ЯРОСЛАВ (44), ХІРУРГ:

ВІКТОРІЯ (20), ЖУРНАЛІСТКА:

— Ходжу регулярно в спортзал. Займаюсь на тренажерах. Для мене, це скоріше
хобі, приємне проведення
часу. А колись ще, як всі
хлопці, ганяв у футбол.

— Колись займалась тенісом.
А зараз ходжу у тренажерний
зал. Уже три місяці. Сподіваюся, що не покину і буду це
робити регулярно. Весна іде,
треба гарно виглядати.

— Був би час — ходив би
в спортзал. А так, тільки зарядку вдома роблю. У шкільні
часи займався кілька років
баскетболом, в університеті — футболом.

— Спорт — це погано для
здоров’я. Професійний спорт
калічить людей, це варто знати тим, хто мріє про олімпійські медалі. Я займаюсь фізкультурою.

— Так, регулярно займаюся
плаванням. Вважаю, що це
добре впливає на здоров'я.
Ходжу в басейн щотижня,
а раніше займався легкою
атлетикою.

— Планка і присідання вважаються спортом? Намагаюсь
робити це щодня, щоб підтримувати себе у нормальній фізичній формі. Мені цих
вправ достатньо.

420757
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У ВІННИЦІ ЗА ГРОШІ ШВЕЙЦАРІЇ
ЗРОБЛЯТЬ МЕРЕЖУ ВЕЛОПРОКАТУ
Крутіть педалі  Уже цього року
в нашому місті з’явиться муніципальний
велопрокат від компанії Nextbike Ukraine.
Останні планують облаштувати 15 станцій
прокату та поставити понад сотню
велосипедів. Уже є адреси цих пунктів.
А які можуть бути ціни?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ì³ñüêà âëàäà
áàæàº çðîáèòè
ó ì³ñò³ ïðîêàò âåëîñèïåä³â, ùî
ìîæå ñòàòè äëÿ ãîðîäÿí çàì³íîþ àâòîòðàíñïîðòó. Äëÿ öüîãî
óêëàëè óãîäó íà çàêóï³âëþ îáëàäíàííÿ ç³ ëüâ³âñüêîþ êîìïàí³ºþ
«Íåêñòáàéê Óêðà¿íà». Çàâäÿêè çàïóñêó ìåðåæ³, ãîðîäÿíè çìîæóòü
áðàòè âåëîñèïåä â îäíîìó ïóíêò³,
à çàëèøàòè â ³íøîìó.
Äîãîâ³ð ì³æ ìåð³ºþ â îñîá³ ìåðà Â³ííèö³ Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, ëüâ³âñüêîþ êîìïàí³ºþ
òà Â³ííèöüêîþ òðàíñïîðòíîþ
êîìïàí³ºþ áóëî çàòâåðäæåíî âèêîíêîìîì ì³ñüêðàäè, 15 áåðåçíÿ.
Çã³äíî ç ³íâåñòèö³éíîþ óãîäîþ,
íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³ ïî ì³ñòó áóäå âñòàíîâëåíî áëèçüêî
15 ñòàíö³é ³ 150 ïàðêóâàëüíèõ
ñò³éîê. Äëÿ îðåíäè áóäå äîñòóïíî
íå ìåíøå 108 âåëîñèïåä³â.
Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà çìîæå
âïëèâàòè íà òàðèô ïðîêàòó, ïîãîäæóâàòè êîë³ð, ðîçì³ð òà çì³ñò
ðåêëàìè íà ïóíêòàõ âåëîïðîêàòó.
À ïðè ïîðóøåíí³ îáîâ’ÿçê³â òà
çîáîâ’ÿçàíü — ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð
ç «Íåêñòáàéê»; âèêóïèòè ìåðåæó

âåëîñèïåäíîãî ïðîêàòó.
Ï³ñëÿ ìîíòàæó óñ³º¿ âåëî³íôðàñòðóêòóðè (ñò³éêè, âåëîñèïåäè
òîùî — àâò.) «Íåêñòáàéê Óêðà¿íà» áåçîïëàòíî ïåðåäàº ìåðåæó â êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü, ùî
ïðèéìàº Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà.
Ïðîòå òåõîáñëóãîâóâàííÿ, çàì³íà
âèêðàäåíèõ âåëîñèïåä³â — ìàþòü
ðîáèòè ëüâ³â’ÿíè. Õî÷à êîøòè,
ÿê³ áóëè âèðó÷åí³ ç ïðîêàòó âåëîñèïåä³â, îòðèìàº òàêîæ öÿ ïðèâàòíà êîìïàí³ÿ.
Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ ïðèéìàº îá’ºêòè íà ñâ³é
áàëàíñ; îòðèìóº äîçâ³ë íà êîðèñòóâàííÿ çåìåëüíèìè ä³ëÿíêàìè,
ùî ïåðåäáà÷åí³ ï³ä ïóíêòè ïðîêàòó; ìàº íàäàâàòè óñ³ íåîáõ³äí³
óìîâè â òåõîñáëóãîâóâàíí³ ìóí³öèïàëüíî¿ âåëî ìåðåæ³.
Á³ëüøå 180 òèñÿ÷ øâåéöàðñüêèõ
ôðàíê³â (áëèçüêî ï’ÿòè ì³ëüéîí³â
ãðèâåíü — àâò.) íà îáëàøòóâàííÿ ìåðåæ³ çàïëàòÿòü ëüâ³â’ÿíàíàì
çà ðàõóíîê ãðàíòîâî¿ ï³äòðèìêè
Óðÿäó Øâåéöàð³¿ (goo.gl/kyVw4r).
×àñòèíó ô³íàíñóâàííÿ çàêðèº
êîìïàí³ÿ «Íåêñòáàéê Óêðà¿íà».
Õî÷à öå ð³øåííÿ çàòâåðäèâ
âèêîíêîì, àëå çàïóñê ïðîåêòó
ìàþòü óçãîäèòè ùå íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, ÿêà â³äáóäåòüñÿ 30 áåðåçíÿ. Äàë³, ÿê éäåòüñÿ ó äîãîâîð³,

ДЕ БУДЕ ВЕЛОПРОКАТ
1 Перехрестя вулиць М. Ващука — Келецька;
2 Західний автовокзал (Хмельницьке
шосе, 107);
3 ВНТУ (Хмельницьке шосе, 95);
4 Перехрестя Келецька — проспект
Космонавтів;
5 Парк Дружби народів (вул. Андрія
Первозванного);

6
7
8
9

Перехрестя вулиць Келецька — 600-річчя;
Електромережа (вул. Пирогова);
Ринок «Урожай»;
Вулиця Магістратська (біля входу
до Центрального парку);
10 Площа Європейська;
11 Перехрестя вулиць Стрілецька —
Київська;

12 Центральний автовокзал
(вул. Київська, 8);
13 Площа Перемоги (біля Будинку
офіцерів);
14 Перехрестя вулиць Брацлавська —
Замостянська;
15 Залізничний вокзал (площа
Привокзальна, 1).

11
12

15

13

2
3

10

9

1
4

8

6

14

ЯКА ВАРТІСТЬ ПРОКАТУ
Наразі інформації про вартість велопрокату у Вінниці немає.
Проте на сайті «Nextbike Ukraine» опубліковані тарифи на прокат,
який діє у мережах Львова та Києва.

5
7
Без
абонементу
Абонемент
на місяць
250 грн
Абонемент
на сезон
800 грн

1
година

2
година

3
година

4 година і кожна наступна

20 грн

50 грн

50 грн

50 грн

0 грн

5 грн

5 грн

50 грн

0 грн

5 грн

5 грн

50 грн
Джерело: nextbike.ua

Джерело: рішення виконкому № 529 (goo.gl/57Bh2o)

ïðèâàòí³é êîìïàí³é ïåðåðàõóþòü
àâàíñ 30%. Òîìó, çà óìîâè ïîçèòèâíîãî ð³øåííÿ äåïóòàò³â òà
ñòàá³ëüíîãî ô³íàíñóâàííÿ, âåëîñèïåäíèé ïðîêàò çàïðàöþº îð³ºíòîâíî ó ëèïí³-ñåðïí³ 2018 ðîêó.
Öå ï³äòâåðäæóþòü é ó ëüâ³âñüê³é
êîìïàí³¿ (goo.gl/oSKvhU).

Äîäàìî, ùî ïåðøó â Óêðà¿í³
ñèñòåìó ãðîìàäñüêîãî âåëîïðîêàòó Nextbike â³äêðèëè ó Ëüâîâ³ ó áåðåçí³ 2016 ðîêó (goo.
gl/ip1JHf). Â³äì³íí³ñòü ö³º¿ ñèñòåìè â³ä ³íøèõ âåëîïðîêàò³â ïîëÿãàº ó òîìó, ùî êë³ºíòè íå ïîâèíí³ ïîâåðòàòè âåëîñèïåä ó òå

ì³ñöå, äå éîãî âçÿëè — ïðèïàðêóâàòè éîãî ìîæíà íà áóäü-ÿê³é
ñïåö³àëüíî îáëàøòîâàí³é ñòàíö³¿
â ì³ñò³. Ñàìà æ êîìïàí³ÿ Nextbike
º í³ìåöüêîþ ³ ¿¿ âåëîïðîêàòè ä³þòü òàêîæ ó ÑØÀ, Âåëèêîáðèòàí³¿, Ïîëüù³, Øâåéöàð³¿ òà ùå
ê³ëüêîõ êðà¿íàõ.

«Влаштовувала» на добре оплачувану роботу
медиків. Заробила 300 тисяч гривень
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674

 Ñóäèòèìóòü çà øàõðàéñòâî
38-ð³÷íó ìåøêàíêó Â³ííèö³, ÿêà
âèãàäàëà âëàñíó ñõåìó «ðîçâîäó».
Âîíà îá³öÿëà çíàéîìèì ìåäèêàì
äîïîìîãòè âëàøòóâàòèñÿ íà äîáðå îïëà÷óâàíå ì³ñöå. Íàñïðàâä³
æ³íêà âèòðà÷àëà ãðîø³ íå íà äîìîâëåíîñò³ ç êåð³âíèêàìè ìåäöåíòð³â, à íà ñåáå.
Ïîë³öåéñüê³ çàäîêóìåíòóâàëè ³
íàïðàâèëè äî ñóäó êðèì³íàëüíå
ïðîâàäæåííÿ ïðî øàõðàéñòâî ç
ø³ñòüìà åï³çîäàìè. Çâèíóâà÷åíà — 38-ð³÷íà ìåøêàíêà Â³ííèö³,
ÿêà çàðîáèëà 300 òèñÿ÷ ãðèâåíü
îáìàííèì øëÿõîì.

Çà äàíèìè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà,
àôåðèñòêà îá³öÿëà ìåäèêàì, ÿê³
ñêàðæèëèñÿ íà ì³çåðí³ çàðîá³òêè
â äåðæàâíèõ çàêëàäàõ, âëàøòóâàòè ¿õ íà äîáðå îïëà÷óâàíó ðîáîòó.
Ìîâà éøëà ïðî ïðèâàòí³ ìåäè÷í³
öåíòðè ÷è êë³í³êè àáî ïðîôåñîðñüê³ ì³ñöÿ â íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ.
— Ãàðíî âäÿãàþ÷èñü, ìàþ÷è
ïðåçåíòàáåëüíèé âèãëÿä, âîíà
ðîçïîâ³äàëà, ùî ìàº çâ’ÿçêè
â ð³çíèõ îðãàíàõ âèêîíàâ÷î¿ âëàäè, â ìåäè÷íèé öåíòðàõ ³ çà ïåâíó ñóìó ìîæå âëàøòóâàòè ëþäèíó
íà ðîáîòó, — ðîçïîâ³äàº çàñòóïíèê íà÷àëüíèêà Â³ííèöüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ — íà÷àëüíèê ñë³ä÷î-

ãî â³ää³ëó Ìàêñèì Ðèæîâ. — Öå
áóëè ñóìè â³ä 20 äî 50 òèñÿ÷
ãðèâåíü. Çàãàëîì çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â âîíà îòðèìàëà 300 òèñÿ÷
â³ä ð³çíèõ ëþäåé, â îñíîâíîìó
ìåäèê³â.
Ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåí³,
ÿêå íåùîäàâíî çàê³í÷èëè ðîçñë³äóâàòè, º ø³ñòü åï³çîä³â. Àëå
â ïîë³ö³¿ ðîçóì³þòü, ùî íàñïðàâä³
â³ä îáìàíó àôåðèñòêè ïîñòðàæäàëî á³ëüøå ëþäåé. Ðåøòà íå çâåðòàëèñÿ â ïîë³ö³þ, òîìó é íå ñòàëè
ô³ãóðàíòàìè â ö³é êðèì³íàëüí³é
ñïðàâ³.
— Æ³íêà ïðèçíàëàñÿ ó â÷èíåíí³ çëî÷èíó ³ ïîîá³öÿëà, ùî ëþäÿì

ïîâåðíå êîøòè, — ãîâîðèòü Ìàêñèì Ðèæîâ. — Âîíà ñêàçàëà, ùî
ïåðøèé âèïàäîê îáìàíó âèéøîâ
ñïîíòàííî, à ïîò³ì — ï³øëî-ïî¿õàëî, áî çðîçóì³ëà, ùî öå ëåãê³
ãðîø³…
Òî æ ³ç ÷îãî âñå ïî÷àëîñü? Ç
âèïàäêîâî¿ çóñòð³÷³ â êîìïàí³¿.
Æ³íêà ïî÷óëà ðîçìîâè ïðàö³âíèê³â ë³êàðí³, ùî ¿ì ìàëî ïëàòÿòü,
à â ìåäè÷í³ öåíòðè âëàøòóâàòèñÿ
íåìîæëèâî. ² òóò æå ï³äõîïèëà:
«Î, òî äàâàéòå ÿ âàñ âëàøòóþ
â ìåäè÷íèé öåíòð!»
— Âîíà ñêîðèñòàëàñÿ ñèòóàö³ºþ. Ïîò³ì õîäèëà â ìåäè÷íèé
öåíòð, âèâ÷àëà îáñòàíîâêó, â ³í-

òåðíåò³ «ïðîáèâàëà» ³íôîðìàö³þ
ïðî êåð³âíèöòâî, ùîá ëþäÿì ãîâîðèòè, ç êèì çíàéîìà, — ðîçêàçóº Ìàêñèì Ðèæîâ. — Íàñïðàâä³ âîíà í³êîãî íå çíàëà
³ í³÷îãî íå âèð³øóâàëà, ò³ëüêè
âèìàíþâàëà ãðîø³ íà ïîïåðåäíþ
äîìîâëåí³ñòü. ¯¿ âèêðèëè â ö³é
çëî÷èíí³é ñõåì³ ³ ïðîâàäæåííÿ
âæå íàïðàâèëè äî ñóäó.
Ïðî ò³ øàõðàéñüê³ ñõåìè, ÿê³
çàðàç íàéá³ëüø ïîøèðåí³, ðåäàêö³ÿ ïèñàëà â ìèíóëîìó íîìåð³
RIA â ñòàòò³ «Ùîäíÿ ïèøåìî
ïî 10 çàÿâ íà àôåðèñò³â». ¯¿ òàêîæ ìîæíà çíàéòè çà êîðîòêèì
ïîñèëàííÿì goo.gl/En4GWh.

420278

6

²ÑÒÎÐ²ß

RIA, Ñåðåäà, 21 áåðåçíÿ 2018

ТАЄМНИЧІ ХОДИ: ЧИ НЕ ВТРАЧАЄМО Т
Гроші під землею  Вінницьким
катакомбам більше 400 років. Ці ходи
бачили ченців з монастиря, тут євреї
ховались від фашистів у Другу світову.
Ходами можна було пройти через усе
місто. Нині підземелля час від часу нагадує
про себе проваллями посеред доріг. Чи
могли б ми врятувати таку пам’ятку
та отримати нову фішку для туристів?
Скажемо одразу — Люблін у Польщі зміг
ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ,
ВАДИМ ПАВЛОВ, (063)7758334

«Íàñ âîäèëè íà åêñêóðñ³þ êàòàêîìáàìè. Ìè çàõîäèëè á³ëÿ
êîñòåëó, à âèõîäèëè íà Ñòàðîìó ì³ñò³», — òàê íàïèñàâ ó ëèñò³
äî â³äîìî¿ ïèñüìåííèö³ Ìàðêî
Âîâ÷îê ¿¿ ñèí Áîãäàí. Öå áóëî
íà ïî÷àòêó 20 ñòîë³òòÿ, êîëè â³í
íàâ÷àâñÿ ó Â³ííèö³.
² îñü íà ïîäâ³ð’¿ Õóäîæíüîãî
ìóçåþ 13 áåðåçíÿ ï³äçåìåëëÿ
çíîâó íàãàäàëî ïðî ñåáå. Ïîñåðåä ïëîù³ ïðîâàëèâñÿ àñôàëüò,
ÿêèé â³äêðèâ âõ³ä äî ñòàðîâèííîãî ï³äçåìåëëÿ. Ó ïðîâàëëÿ ëåäâå
íå çâàëèëàñÿ ìàøèíà ìóçåéíèê³â.
Íàðàç³ éîãî çàêðèëè ïë³âêîþ, àáè
íå ïîòðàïëÿëà âîëîãà.
²ñòîðèê Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí
òîä³ ïðèïóñòèâ, ùî öå ìîæå áóòè
ï³äçåìíèé òóíåëü, ÿêèé âèêîðèñòîâóâàëè ÷åíö³ Äîì³í³êàíñüêîãî
îðäåíó.
— Â³í òåðèòîð³àëüíî çá³ãàºòüñÿ ç ä³ëÿíêîþ ïåðøîãî ìîíàñòèðÿ äîì³í³êàíö³â, çàñíîâàíîãî ó 20-õ ðîêàõ 17 ñòîë³òòÿ.
Ó ïðèíöèï³, ï³äçåìíèé õ³ä ñóõèé, íåïîãàíî çáåð³ãñÿ. Éìîâ³ðíî, éîãî âèêîðèñòîâóâàëè äëÿ
ãîñïîäàð÷èõ ö³ëåé, — ñêàçàâ
Ôåäîðèøåí.
Îáëàñí³ ÷èíîâíèêè íå äàþòü
÷³òêî¿ â³äïîâ³ä³, ÷è áóäóòü ðÿòóâàòè íîâå ï³äçåìåëëÿ. Òàê ñàìî
ÿê ³ ïðåäñòàâíèêè ðåë³ã³éíî¿ ãðîìàäè. Àëå îñòàíí³ âðåøò³-ðåøò
ðîçêàçàëè, ùî ¿ì â³äîìî ïðî ï³äçåìíèé õ³ä.

ВИЯВИЛИ ХІД ВИПАДКОВО
Ñåêðåòàð â³ííèöüêî¿ ºïàðõ³¿
ÓÏÖ Âëàäèñëàâ Äåì÷åíêî ñêàçàâ, ùî ðîçêîïêè õîäó ïî÷àëèñÿ
÷åðåç ïðîáëåìè ç ã³äðî³çîëÿö³ºþ
ñò³í õðàìó. Äî ðå÷³, ö³ êàòàêîìáè
ïî÷èíàþòüñÿ â³ä êóõí³ ó ÑïàñîÏðåîáðàæåíñüêîìó ñîáîð³.
— Ó ê³íö³ 2017 ðîêó ìè ïî÷àëè ïðîâîäèòè ã³äðî³çîëÿö³þ
ñò³í Ñîáîðó ÷åðåç ïðîáëåìè ç
íàìîêàííÿì îäí³º¿ ç³ ñò³í áóä³âë³.
Âîëîãà ï³äí³ìàëàñÿ â³ä çåìë³ òà
ìàéæå äî äðóãîãî ïîâåðõó, — ðîçêàçàâ Äåì÷åíêî. — Ó öüîìó ì³ñö³ ðîá³òíèêè ðîç³áðàëè ÷àñòèíó
ï³äëîãè — äóìàëè, ùî ïðîáëåìà
â ìåðåæ³ òðóá. Îäíàê ïðîáëåì ç
êîìóí³êàö³ºþ íå áóëî, àëå ïðè
çàãëèáëåíí³ ïîáà÷èëè, ùî òàì
òåæ çåìëÿ âîëîãà. Ó ðåçóëüòàò³
çíàéøëè ïî÷àòîê ï³äçåìíîãî
õîäó, ÿêèé áóâ ÷àñòêîâî çàìóëåíèé òà çàñèïàíèé.
Ðîá³òíèêàì âäàëîñÿ â³äêà÷àòè
íàäëèøîê âîëîãè, àëå ïðîáëåìà
ç ðóéíàö³ºþ óñ³º¿ ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè íå çíèêëà.
— Øëÿõè ¿¿ âèð³øåííÿ øóêàºìî ðàçîì ç êåð³âíèöòâîì îáëàñò³
òà ì³ñòà, — äîäàâ Äåì÷åíêî.
ХІД Є КАНАЛІЗАЦІЄЮ
Äîöåíò â³ííèöüêîãî ïîë³òåõó,
³íæåíåð Âîëîäèìèð Ïîïîâ ðîçïîâ³â ïðî ñòàí ï³äçåìåëëÿ á³ëÿ
Ñîáîðó. Çà éîãî ñëîâàìè, âõ³ä ìàº
äîâæèíó íå 18 ìåòð³â, à áëèçüêî
40 òà âåäå äî Ï³âäåííîãî Áóãó.
— Ìåíå çàïðîñèëè, àáè
ç’ÿñóâàòè, ÷îìó íàìîêàþòü ñò³-

ОСНОВНІ МАРШРУТИ ВІННИЦЬКИХ
ПІДЗЕМЕЛЬ ВИХОДИЛИ
З СУЧАСНОГО КОМПЛЕКСУ «МУРИ»

Ходи на території
православного і католицького
кладовищ міста (сучасний
парк ім. Горького, «Універмаг»
і прилегла територія за ним).

Хід до православного
Вознесенського монастиря
(нині кінотеатр «Росія»)
Хід на Хлібну
вулицю

Хід на острів
Фестивальний
(де розташовувався
2 міський замок)

Хід до
капуцинського
монастиря
Хід до Якушинецької
брами міста (початок
вулиці Театральної)

Хід на Старе місто

íè. Ç îãëÿäó íà ìèíóëèé äîñâ³ä, áóëî ïðèïóùåííÿ, ùî ï³ä
ï³äëîãîþ º ï³äçåìíèé ïîâåðõ.
Â³í ³ áóâ âèÿâëåíèé ó âèãëÿä³
êàìåðè-êîëåêòîðà. À ï³ä ö³ºþ
êàìåðîþ, âèïàäêîâî, â³äíàéøëè
âõ³ä ó òóíåëü. Éîãî ïðîòÿæí³ñòü
áëèçüêî 40 ìåòð³â, éäå â³ä Õðàìó
äî Ï³âäåííîãî Áóãó â ï³âäåííîìó íàïðÿìêó. Â³í ³ ïåðåòèíàº
òåðèòîð³þ ïîáëèçó ïîäâ³ð'ÿ Õóäîæíüîãî ìóçåþ òà çàê³í÷óºòüñÿ
îáâàëîì ´ðóíòó. Òîáòî, äî ñàìî¿
ð³÷êè öèì õîäîì âæå íå ä³éäåø.
Êð³ì òîãî, äîöåíò ÂÍÒÓ ðîçïîâ³â, ùî öåé òóíåëü ìàâ ïîäâ³éíå ïðèñòîñóâàííÿ — éîãî
âèêîðèñòóâàëè ÿê ³ äëÿ åâàêóàö³¿
ëþäåé, òàê ³ äëÿ çëèâó íå÷èñòîò
ó Áóã.
Æóðíàë³ñòó âäàëîñÿ ñòàòè îäíèì ç ïåðøèõ «òóðèñò³â», ÿê³
ïîòðàïèëè äî öüîãî ï³äçåìåëëÿ.

Íà âèãëÿä âîíî ìàñèâíå, ñêëàäåíå ç ì³öíî¿ öåãëè.
Çàïèòóºìî íàóêîâöÿ, ÷è â³äîìî
éîìó ïðî ³íø³ â³ííèöüê³ êàòàêîìáè, ïðî ÿê³ õîäÿòü ëåãåíäè?
— Íà òåðèòîð³¿ ï³ä êîìïëåêñîì
Ñîáîðó âèÿâëåí³ ìîæëèâ³ îçíàêè
ùå îäíîãî ï³äçåìíîãî õîäó, ÿêèé
âåäå òàêîæ â á³ê Õóäîæíüîãî ìóçåþ. Àëå äå çàê³í÷óºòüñÿ — ïîêè
ùî íåçðîçóì³ëî. Ïðî ³íø³ õîäè
ï³ä Ñîáîðíîþ — ìåí³ íåâ³äîìî, — êîðîòêî â³äïîâ³â Âîëîäèìèð Ïîïîâ.
Òèì íå ìåíø, öÿ çíàõ³äêà º
ãàðíèì ñòèìóëîì ïðîäîâæóâàòè äîñë³äæåííÿ â³ííèöüêèõ
êàòàêîìá é íàäàë³, ïðî ùî âèñëîâèëèñÿ ÿê ðåë³ã³éíèêè, òàê ³
³ñòîðèêè. À ùîäî â³äíîâëåííÿ
íîâîâ³äêðèòîãî õîäó: éîãî ïðîäîâæàòü äîñë³äæóâàòè òà çãîäîì
âèð³øàòü, ùî ç íèì ðîáèòè äàë³.

Àëå, ÿê ïîä³ëèâñÿ îòåöü Âëàäèñëàâ, ¿õíº ãîëîâíå çàâäàííÿ — óáåðåãòè â³ä ðóéíàö³¿ Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêèé Ñîáîð. À ÿê æå
êàòàêîìáè?
КАТАКОМБИ
ЩЕ З 15–17 СТОЛІТТЯ
Âèíèêíåííÿ â³ííèöüêèõ ï³äçåìåëü ïîâ'ÿçóþòü ç íåîáõ³äí³ñòþ
õîâàòèñÿ â³ä íàá³ã³â òàòàð ùå ó 15–
16 ñòîë³òòÿõ. Îäíàê äîêóìåíòàëüíî ¿õ ³ñíóâàííÿ ï³äòâåðäæóºòüñÿ
ëèøå ç 17 ñòîë³òòÿ. Ê³ëüêà ï³äçåìíèõ õîä³â íà âèïàäîê îáëîãè
âåëè â³ä ºçó¿òñüêîãî ìîíàñòèðÿ
äî áåðåã³â Áóãó. Äîñë³äíèê ï³äçåìåëü ³ ãåîëîã çà ôàõîì Âîëîäèìèð Êíèø íàâ³òü ñêëàâ ñõåìó
ï³äçåìåëü ó öåíòð³. Çíàéøëè ³ñòîðèêè ³ ìåòðè÷í³ êíèãè êîñòåëó
çà 1714–1759 ð. Âîíè ñâ³ä÷àòü,
ùî â³ííèöüê³ ºçó¿òè â ïåðø³é

Торгові центри знищують підземні тунелі
ЄВГЕН СОВІНСЬКИЙ,
АРХІТЕКТОР

— Якщо починати мову
про катакомби у центрі Вінниці, то варто найперше
зазначити — вони існують,
і їх є набагато більше, ніж
це може здатись на перший погляд! Так,
це туристичний потенціал, але це й небезпека просадок грунтів. Катакомби —
складна мережа підземних порожнин,
що споруджувались, руйнувались і демонтувались впродовж декількох століть.
Вінницькі катакомби, це синтез оборонних, монастирських, «евакуаційних», гос-

подарських та технічних підземних споруд, що були прориті в масиві твердого
суглинку на глибині від 1 до 8 метрів та
постійно поглинались новими етапами
підземного будівництва. У Вінниці є тунелі
цегляні, склепіння котрих мають 2,2 м х
3,5 м. Це саме ті монастирські тунелі, про
котрі говорять, що ними могла проїхати
карета.
Але часто за катакомби люди сприймають
провали підвалів знесених будинків початку 20 століття, хоча інколи ці підвали
пов’язані тунелями з великими магістралями катакомб.
Фактично всі будинки, що споруджувались

до 1920 років, будувались з врахуванням
і навіть використанням давніх підземних
споруд. Це вулиця Соборна, Магістратська, Монастирська (колишня Володарського — авт.) та їх поперечні вулиці. Але
вже в 1930 при споруджені Держбанку
чи, наприклад, кінотеатру Коцюбинського виникали цілі колапси з закладанням
фундаментів на Соборній — вони просто
йшли під землю. Тоді інженерам доводилось розвідувати всю сітку підземель,
мурувати «переборки», пломбувати тунелі
піском чи глиною.
Так і до сьогодні мережа поступово запломбовується. Великі ділянки тунелів

перебиваються новітньою забудовою,
оскільки конструктивні схеми ТРЦ та ЖК
потребують пальових фундаментів, що
прошивають ходи або монолітної подушки
на глибині 7 чи 8 метрів, що унеможливлює
збереження катакомб.
Туризм у підземеллях можливий лише
на територіях великих комплексів згромадження пам’яток архітектури, таких як
Мури, але вони потребують комплексного
дослідження, розкриття, укріплення. І найголовніше, введення в єдину туристичну
концепцію об’єкта. І тут постає питання, де
поставити кому — зруйнувати не можна
застосувати?
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ТУРИСТИЧНУ «ФІШКУ» ВІННИЦІ?
ПРОВОДЯТЬ
У МОНАСТИРІ ЕКСКУРСІЇ
ПО ПІДЗЕМЕЛЛЮ
У 2017 році, у Вінницькому
монастирі Братів менших Капуцинів, що на Соборній,
відкрили підвали, які є частиною підземель старої Вінниці.
Хоч їх у капуцинів не так вже і
багато, але підземелля на глибині 14 метрів дуже зацікавило
вінничан. У перший день відкриття доступу до підземелля,
біля входу у костел зібралося
близько сотні вінничан! Через
те, що народу прийшло багато,
запускали по 15 людей на хвилин 20.
І тепер капуцини проводять там екскурсії. До речі,
квитки коштують від
30 до 50 грн. А деталі і записатись можна за телефоном
(063)1003325 (номер працює
з 9.00 до 19.00).
Формат екскурсії — благодійний, а тому кошти йдуть
на процес подальшої реставрації підземелля.
То ж дивлячись на попит екскурсій підземеллям, потрібно
створювати пропозицію! Чи
реально це?

Довжина підземного тунелю приблизно 40 метрів. Він йде від Спасо-Преображенського Собору в бік річки Південний Буг
ïîëîâèí³ XVIII ñòîë³òòÿ íàâ³òü
ìåðòâèõ õîâàëè íà ï³äçåìíîìó
öâèíòàð³, ÿêèé ïî÷èíàâñÿ ìàéæå
á³ëÿ ñàìîãî õðàìó é äîñèòü äàëåêî
ïðîñòÿãàâñÿ ï³ä çåìëåþ â ð³çíèõ
íàïðÿìêàõ. Áóëî â ºçó¿òñüêèõ
êàòàêîìáàõ íàâ³òü îêðåìå äèòÿ÷å êëàäîâèùå. Ñõîæå ï³äçåìåëëÿ
â³äêðèòå äëÿ òóðèñò³â íà Ñèöèë³¿.
Îò ò³ëüêè Â³ííèöüêå í³õòî äîñ³
íå áà÷èâ. Òà ³ ñê³ëüêè óñüîãî áóëî
ïðîêëàäåíî õîä³â ³ êàòàêîìá ï³ä
ì³ñòîì, äîñ³ íåâ³äîìî.
Â³ííèöüêèé ïèñüìåííèê Àíàòîë³é Ñåêðåòàðüîâ ó ñâî¿é êíèç³
«Ì³ñòî íàä Áóãîì» ïèøå, ùî
òàºìíè÷³ ï³äçåìåëëÿ êîëèøí³õ ìîíàñòèð³â âàáèëè äî ñåáå
øóêà÷³â ñêàðá³â ³ íåëþä³â, ÿê³
ðîçãðàáîâóâàëè ïîõîâàííÿ. ²íîä³ ö³ ï³äçåìåëëÿ äåìîíñòðóâàëè
ïîâàæíèì ãîñòÿì.
Îñü ÿê, íàïðèêëàä, îïèñóº

â³äâ³äóâàííÿ Ìóð³â ó 1904 ðîö³
ïîä³ëüñüêèì ãóáåðíàòîðîì îäíà
ç ñóïðîâîäæóþ÷èõ éîãî îñ³á.
«Ìè ç ãóáåðíàòîðîì ñïóñòèëèñÿ â ï³äçåìåëëÿ, ùî âèÿâèëîñÿ
íàïðî÷óä ïðîñòîðèì. Ìåðåõòëèâå ñâ³òëî ñìîëîñêèï³â, ùî
òðèìàëè ïîæåæíèêè (íà òîé
÷àñ ó â³äðåìîíòîâàí³é ÷àñòèí³
Ìóð³â ì³ñòèëàñÿ ì³ñüêà ïîæåæíà
êîìàíäà — À. Ñ.), âèõîïëþâàëî
ç òåìðÿâè òî ðîçðèòó øóêà÷àìè
ñêàðá³â ãëèíÿíó ï³äëîãó, òî ïîðîæí³ í³ø³ ñò³ííèõ êàìåð, äå
êîëèñü ñïî÷èâàëè îñòàíêè âåëüìîæíèõ îñ³á… Ó á³÷í³é ê³ìíàò³
íàøèì î÷àì â³äêðèëîñÿ çîáðàæåííÿ ëþäñüêîãî ê³ñòÿêà â ïîâíèé çð³ñò. Ïàëüö³ ê³ñòÿêà ñòèñêàëè äåðæàê âèñîêî ï³äíåñåíî¿
êîñè. ×îðíà ôàðáà, ÿêîþ áóëî
ìàéñòåðíî âèêîíàíî öå çîáðàæåííÿ, âæå ïîñ³ð³ëà â³ä ÷àñó», —

ïèøå Àíàòîë³é Ñåêðåòàðüîâ.
Äî ðå÷³, óñÿ ³íôîðìàö³ÿ ïðî
ëàá³ðèíòè ï³ä Â³ííèöåþ áóëà çàñåêðå÷åíà àæ äî 1985 ðîêó.
Ìîæëèâî, ïðî öå ìîâ÷àëè á ³
äîâøå, ÿêáè çåìëÿ ñàìà íå íàãàäàëà ïðî êàòàêîìáè ÷èñëåííèìè
ïðîâàëàìè.
ПІДЗЕМЕЛЛЯ
НАГАДУЄ ПРО СЕБЕ
Ó 1998 ðîö³ ïî÷àâ ðàïòîì îñ³äàòè áóäèíîê ì³ñüêî¿ ïðîêóðàòóðè íà Ñîáîðí³é. Íåñïîä³âàíî
ç'ÿâèëèñÿ òð³ùèíè ³ ïðîãèíè
â ñò³íàõ. Òîä³ é çíàéøëè ñòàðîäàâí³é ï³äçåìíèé õ³ä, ÿêèé ùå
ï³äìèëà âîäà ç ïîøêîäæåíî¿
òðóáè âîäîãîíó. Äîñë³äíèêè çàô³êñóâàëè, ùî õ³ä éøîâ ÷åðåç
Ñîáîðíó â³ä Äîì³í³êàíñüêîãî
äî ªçó¿òñüêîãî êîñòüîëó, ùî
íàâïðîòè. Ùå äâà òóíåë³ éøëè

â áîêè. Òîä³ Âîëîäèìèð Êíèø
ðîçïîâ³â:
«ßêîñü ó öåíòð³ ì³ñòà ùîñü ïðîâàëèëîñÿ ï³ä çåìëþ. ß îäðàçó æ
ï³øîâ òóäè. Äèâëÿ÷èñü, ÿê ïðîñ³äàº ãðóíò — çðîçóì³â, ùî òàì º
ï³äçåìåëëÿ. Éîãî âæå õîò³ëè çàñèïàòè, àëå êåð³âíèêè êîìóíàëüíî¿
ñëóæáè ï³øëè ìåí³ íà çóñòð³÷ òà
äàëè øàíñ íà êîðîòêîñòðîêîâå
îáñòåæåííÿ ì³ñöÿ. Íàñòóïíîãî
äíÿ ÿ ³ç òîâàðèøåì ïîòðàïèâ
ó öåé ï³äçåìíèé õ³ä òà ïðîéøîâ
ìåòð³â 150. Äàë³ ðóõàòèñÿ áóëî
íåáåçïå÷íî, îñê³ëüêè ³ñíóâàëà
çàãðîçà îáâàëó. Íà öüîìó âñå».
Òîä³ æ ì³ñüêâèêîíêîì ñòâîðèâ
êîì³ñ³þ, ÿêà ìàëà á âèâ÷àòè ïðîâàëëÿ ³ ìîæëèâîñò³ ¿õ çàïîá³ãàííÿ. Âõîäèâ äî íå¿ â òîé ÷àñ åêñçàñòóïíèê ìåðà Ðîìàí Àêñåëüðîä.
— Íà ìîþ ïðîïîçèö³þ, ùå òîä³
áóëî îáìåæåíî ðóõ òðàíñïîðòó

ïî öåíòðàëüí³é âóëèö³ ì³ñòà ³
áóëà ïåðåíåñåíà çóïèíêà òðàìâàÿ, ÿêà çíàõîäèëàñÿ ñàìå íàä
òèì íåùàñëèâèì õîäîì, — êàçàâ
â³í. — Öå ìàëî áóòè ò³ëüêè ïåðøèì åòàïîì. Äàë³ ìàëè á óñå ðîçêîïàòè é ñåðéîçíî ïîïðàöþâàòè
íàä öèìè ïîðîæíèíàìè, íå îáìåæóþ÷èñü ò³ëüêè çàêà÷óâàííÿì
ð³äêîãî ñêëà. Àëå ÷åðåç áðàê êîøò³â ó áþäæåò³, âñå îáìåæèëîñÿ
ðåìîíòîì äîðîãè, òà ðåìîíòîì
ó 2000 ðîö³ òðàìâàéíèõ êîë³é.
Ç ÷àñîì ÷åðåç àâàð³¿ ó ñèñòåìàõ
âîäîïîñòà÷àííÿ õîäè çàìèëèñü,
îáñèïàëèñü ³ ñòàëè çîâñ³ì íåïðîõ³äíèìè. Àëå äîñë³äíèêè ï³äçåìåëü êàæóòü, ùî ï³ä ãîëîâíîþ
ìàã³ñòðàëëþ ì³ñòà, íà ãëèáèí³
÷îòèðüîõ ìåòð³â — ïîðîæíå÷à…
Òî ìîæëèâî ïîòð³áíî âèêîðèñòàòè ö³ õîäè ³ ñòâîðèòè ùå îäíó
òóðèñòè÷íó ðîäçèíêó?

Досвід Польщі: у Любліні відновили ходи і відкрили музей
У польському місті Люблін створили туристичний маршрут у підземеллі. Поляки
використали його для ілюстрації історії
самого міста. Він пролягає під землею завдовжки близько 280 метрів. На трьох підземних рівнях. На глибині від 9 до 12 метрів. По центру міста від ратуші і до костелу.
Історія Люблінського підземелля сягає початку XVI століття. Приблизно як і у Вінниці.
У підземеллі є 14 кімнат, в яких гід розповідає історію міста. Так звані «таємничі
кімнати» — це колишні підвали будинків,
які використовувалися городянами і приїжджими купцями як склади і оптові магазини, так як зверху знаходилася Ринкова

площа. У зв'язку з історичними подіями
різних років підвали були закинуті і замуровані. У 1972 році було вирішено провести відновлювальні роботи і відкрити це
місце для городян і туристів. Що поляки
і зробили. А вже у червні 2006 року там
дещо підремонтували, розмістили стенди,
на яких зображена історія міста. Особливе
враження справляє кімната з мультимедійним переглядом великої пожежі в місті,
яка сталася 2 червня 1719 року і знищила
майже увесь Люблін.
Цікаво і те, що підземеллями Любліна
опікується не офіційна влада. А така собі
добровільна організація людей «Брама

Ґродська — Театр NN». Люди з цієї організації ставлять театральні вистави, але
найголовніше, що вони популяризують
історію та культуру стародавнього Любліна.
Ну і яке ж підземелля без легенд! За легендою, одна жінка-вдова звернулась
до суду. Нібито якийсь багатий шляхтич
силою забрав у неї все майно. Але суддя
знав кривдника, і виніс вирок не на користь
нещасної городянки. Не стримуючи сліз,
вдова вигукнула: «Навіть чорти, і ті б пошкодували мене!»
На наступну ніч продажний суддя прокинувся від підозрілого шуму. Виглянувши
у вікно, він побачив дивних істот, з голо-

ви до ніг закутаних в довгі плащі, які виходили з підвалу. Від крику судді фігура
обернулася, і перед очима судді постав
чорт з рогами. Чорти змусили суддю терміново переглянути справу вдови. Повторний процес пройшов тієї ж ночі. Як тільки
процес вирішився на користь городянки,
один з чортів попередив суддю про відповідальність за подібні витівки, залишивши
на судовому столі відбиток своєї величезної лапи.
До речі, той самий стіл з відбитком лапи
можна побачити в міському Музеї на Замку.
Може і у Вінниці є такі легенди, які можна
було б розповідати туристам з усієї України?

416130
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ОПЕР ШВИДКО ЗАРОБИВ РІЧНУ
ЗАРПЛАТУ ЗА ОГОЛОШЕННЯМ
Торг на службі  «Допоможу
знайти людину, всі дані, особисту
інформацію… за винагороду».
Приблизного такого змісту оголошення
перевіряли кіберполіцейські та вийшли
на вінницьких оперів. У Лівобережній
поліції продавали службову інформацію.
Один опер заробив за оголошенням
100 тисяч гривень за кілька місяців
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Êîìïðîìàò íà
îïåðàòèâíèõ ïðàö³âíèê³â Ë³âîáåðåæíîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿
ç’ÿâèâñÿ ìèíóëîãî òèæíÿ â Ôåéñáóêó. Íà ñòîð³íö³ ãðîìàäñüêî¿
îðãàí³çàö³¿ «Ðåâ³ç³ÿ âëàäè» ¿¿ êåð³âíèê Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé ïîä³ëèâñÿ ³íôîðìàö³ºþ ïðî çëî÷èí
äâîõ â³ííèöüêèõ ðîçøóê³âö³â. Ò³,
çà éîãî äàíèìè, äàëè îãîëîøåííÿ
ïðî ðîçøóê ëþäåé òà ïðî çá³ð
îñîáèñòî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî ëþäèíó
çà âèíàãîðîäó.
Íà òàêå îãîëîøåííÿ çðîáèëè
«çàìîâëåííÿ» ñï³âðîá³òíèêè ïîë³öåéñüêî¿ âíóòð³øíüî¿ áåçïåêè
òà ê³áåðïîë³ö³¿ ç Ð³âíîãî. ² òàêèì ÷èíîì âèêðèëè â³ííèöüêèõ
îïåð³â íà ïðîäàæó ñëóæáîâî¿ ³íôîðìàö³¿.
«Âèêîðèñòîâóþ÷è ñâîº ñëóæáîâå ñòàíîâèùå â õîä³ ñâî¿õ
îïåðàòèâíèõ îáîâ’ÿçê³â, çíàõîäèâ òó ÷è ³íøó ëþäèíó çà âè-

íàãîðîäó. Âèêîðèñòîâóâàâ ïðè
öüîìó îïåðàòèâí³ îáë³êè ïîë³ö³¿
òà ³íôîðìàö³þ ìîá³ëüíèõ îïåðàòîð³â (…), ïðèêëåþþ÷è ôàêòè÷íî äàíó «ðîçøóêóâàíó ëþäèíó»
äî â³äêðèòèõ êðèì³íàëüíèõ ïðîâàäæåíü», — ä³ëèòüñÿ âëàñíèìè
äàíèìè Â³òàë³é Ïàâëîâñüêèé,
ïî÷àâøè ç «îäíà áàáà ñêàçàëà».
«Âíóòð³øíÿ áåçïåêà ÃÓÍÏ
òà ê³áåðïîë³ö³ÿ â ì. Ð³âíîìó òà
ÓÍÏÓ ìîëîäö³, çðîáèëè çàìîâëåííÿ òà «îïëàòèëè» êàéäàíêàìè
çà âèêîíàíó ðîáîòó äàíèõ ï³äïðèºìíèöüêèõ êîï³â, ç ÷èì ìè
Âàñ â³òàºìî!», — ïèøå òàêîæ
ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷.
Ðåäàêö³ÿ ïåðåâ³ðèëà ñàéòè ïðàâîîõîðîííèõ â³äîìñòâ Ð³âíîãî,
àëå îô³ö³éíî¿ ³íôîðìàö³¿ ïðî âèêðèòòÿ â³ííèöüêèõ ïîë³öåéñüêèõ
îïåð³â íå çíàéøëà. Òåëåôîíóºìî
íà÷àëüíèêó Ë³âîáåðåæíî¿ ïîë³ö³¿
Ðîìàíó Àíäðóùàêó ç ïèòàííÿì
ïðî âèêðèòòÿ éîãî ï³äëåãëèõ
íà îãîëîøåíí³ ³ â³í ï³äòâåðäæóº
öå. Êàæå: òàê, ³íôîðìàö³þ ïðî
ïðîäàæ ñëóæáîâî¿ ³íôîðìàö³¿

îïåðàòèâíèêàìè óâ³ðåíîãî éîìó
â³ää³ëåííÿ ìàº. Á³ëüøå òîãî,
ñïðèÿâ, àáè ¿õ âèêðèëè.
— Ìè ñï³ëüíî ðåàë³çóâàëè ³íôîðìàö³þ â³äíîñíî öèõ ëþäåé, —
ãîâîðèòü Ðîìàí Àíäðóùàê ïðî
îïåðàö³þ ïîë³ö³¿ ç Ð³âíîãî. — Âèêðèòèé ïîêè îäèí îïåð. Äðóãèé,
âèõîäèòü, â öüîìó íå âèíåí. Íèì
ñêîðèñòàëèñÿ, éîãî ïîðÿäí³ñòþ.
Âîíè ïðàöþâàëè â îäíîìó êàá³íåò³, é îäèí ïðîñèâ ³íøîãî ä³çíàòèñÿ ³íôîðìàö³þ, òîé ä³çíàâñÿ, ³ âñå íà öüîìó çàê³í÷èëîñü…
Ìîâà ïðî ìîëîäèõ ïðàö³âíèê³â
ïîë³ö³¿, ÿê³ ïðàöþþòü â³äíåäàâíà.

— Áóäåìî ÷èñòèòè
îñîáîâèé ñêëàä, —
ñêàçàâ íà÷àëüíèê
Ë³âîáåðåæíîãî
â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿
Ðîìàí Àíäðóùàê

КУДИ СКАРЖИТИСЯ НА НЕЧЕСНИХ ПОЛІСМЕНІВ
Якщо маєте інформацію про нечесних поліцейських, не мовчіть.
Про перевертнів у погонах треба інформувати і ту структуру, де вони
працюють, і контролюючій органи. Як це зробити і куди треба йти?

ДО ГЕНЕРАЛА ПОЛІЦІЇ

У ПРОКУРАТУРУ ОБЛАСТІ

Щоб поскаржитися на дії
поліцейських, треба сходити
в прозорий офіс обласної
поліції на Театральній, 10 (вхід
навпроти театру Садовського).

Зі скаргою на поліцейських можна
іти в прокуратуру Вінницької
області, яка знаходиться на
вул. Монастирській, 33
(колишня Володарського)

Графік роботи
поліцейського офісу —
щоденний з 8 до 20.00.

Скарги приймуть
у робочі дні з 09.00 до 18.00.
У неробочі та святкові дні з
9.00 до 20.00 працює черговий
прокурор.

Також можна записатися
на прийом до когось із
керівників обласної поліції
за телефоном: (0432) 59–43–03.
Або написати електронне
звернення через сайт обласного
управління поліції: vn.npu.gov.
ua/podati-zvernennya.html.

Телефон приймальні для запису
на прийом до прокурора області
чи його замів: (0432) 67–22–06.
Е-mail для електронних
звернень:
zvern@vin.gp.gov.ua.

ЯК ЗВЕРНУТИСЯ В НАЦПОЛІЦІЮ (КИЇВ)
 Можна подати звернення на електронну пошту pg.npu@police.gov.ua,

Çà ñëîâàìè Ðîìàíà Àíäðóùàêà,
¿ì ïî 26–27 ðîê³â.
— Ìè çíàëè, ùî òàêå ìàº áóòè,
çàäîâãî äî öüîãî, — ãîâîðèòü ïðî
îïåðàö³þ ç çàòðèìàííÿ ï³äëåãëèõ
íà÷àëüíèê Ë³âîáåðåæíîãî â³ää³ëåííÿ ïîë³ö³¿. — ² ìè äîïîìàãàëè
âèâåñòè íà ÷èñòó âîäó ñï³âðîá³òíèê³â, ùîá á³ëüøå íå áóëî
ïèòàíü äî íàøèõ êîëåã. Îäíîçíà÷íî áóäåìî ÷èñòèòè îñîáîâèé
ñêëàä ³ âèÿâëÿòè òèõ, ÿê³ çðàäæóþòü ñëóæáó, à íå ñëóæàòü íàðîäó.
Ñõîæå, ùî îäèí â³ííèöüêèé
îïåðàòèâíèê ñòàíå ñâ³äêîì
â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³
ïðî ñëóæáîâèé çëî÷èí, à äðóãèé
îïèíèòüñÿ ó ñòàòóñ³ ï³äîçðþâà-

через електронну форму на відомчому сайті npu.gov.ua, або надіслати поштою
на адресу: вул. Академіка Богомольця, 10, м. Київ, 01601.
 Безкоштовна гаряча лінія Нацполіції: 0–800–50–02–02.

íîãî. ², ÿê ÷óâ Ðîìàí Àíäðóùàê,
îãîëîøåííÿ ïðî ïðîäàæ äàíèõ
äàâàâ íå éîãî ï³äëåãëèé, à éîãî
çíàéîìèé ó Êèºâ³:
— Ñï³ëêóâàâñÿ ç êîëåãàìè ³
òàê çðîçóì³â, ùî õòîñü â Êèºâ³
âèêëàâ îãîëîøåííÿ «íàäàþ ïîñëóãè». ² äî öüîãî ìîãî ñï³âðîá³òíèêà, äçâîíèëè, êàçàëè, ó ÷îìó
òðåáà äîïîìîãòè. Â³í äîïîìàãàâ — ³ çðàäèâ ñëóæá³. Îöå òàê
ìîæíà ñêàçàòè. Çðàäèâ çà âèíàãîðîäó. Ïåðåäàâ â³äîìîñò³, ÿê³ éîìó

áóëè â³äîì³ ïî ñâî¿é ñëóæáîâ³é
ä³ÿëüíîñò³. Ñê³ëüêè ðàç äàâàëè
ï³äïèñêó, ðîçïèñêó, ùî çà öå º
êðèì³íàëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü!..
Òî çà ÿêó âèíàãîðîäó îïåðàòèâíèê çíåõòóâàâ ï³äïèñêîþ ïðî
íåðîçãîëîøåííÿ ñëóæáîâî¿ ³íôîðìàö³¿? Ðîìàí Àíäðóùàê ãîâîðèòü,
ùî çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â ðîçøóê³âåöü,
ÿêîãî âèêðèëè, çàðîáèâ áëèçüêî
100 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òàêó ñóìó ìîæíà ïðèð³âíÿòè äî ð³÷íîãî çàðîá³òêó ìîëîäîãî îô³öåðà ïîë³ö³¿.

«Накрили» полісменів, що керували секс-бізнесом
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674

 Ïðîâåëè ðåòåëüíî ñïëàíîâàíó îïåðàö³þ ³ 15 îáøóê³â. Âèëó÷èëè ãðîø³, çáðîþ òà ³íø³ ðå÷îâ³
äîêàçè. Ñï³âðîá³òíèê³â ç ïîë³öåéñüêîãî óïðàâë³ííÿ áîðîòüáè
ç òîðã³âëåþ ëþäüìè ï³äîçðþþòü
â íàäàíí³ ðîáîòè ïðîñòèòóòêàì.
Ïðî çàâåðøåííÿ ñïåöîïåðàö³¿
ç âèêðèòòÿ ïîë³öåéñüêèõ ñòàëî
â³äîìî íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî
òèæíÿ. Ó ïðîêóðàòóð³ ðîçïîâ³ëè: ëþäè â ïîãîíàõ, ÿê³ â ñâî¿õ
îáîâ’ÿçêàõ ìàëè ïðèïèíåííÿ

ïðîñòèòóö³¿, íàâïàêè — îðãàí³çóâàëè ìåðåæó íàäàííÿ ³íòèìïîñëóã.
— Ó ÷åòâåð, 15 áåðåçíÿ, ï³ä ÷àñ
ðåòåëüíî ñïëàíîâàíî¿ ñïåö³àëüíî¿ îïåðàö³¿ ùîäî âèÿâëåííÿ òà
ïðèïèíåííÿ ä³ÿëüíîñò³ çàêëàä³â,
ÿê³ íàäàþòü ïîñëóãè ³íòèìíîãî
õàðàêòåðó, ïðîâåëè 15 îáøóê³â, —
êàæóòü â ïðåñ-ñëóæá³ ïðîêóðàòóðè Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. — Îáøóêè
áóëè â çàêëàäàõ, ÿê³ ìàñêóâàëèñü
ï³ä ìàñàæí³ ñàëîíè ó Â³ííèö³
òà â ³íøèõ ðåã³îíàõ äåðæàâè,

Опитування
Результати голосування на сайті 20minut.ua»

Що потрібно зробити, щоб знищити корупцію в поліції?
Звільнити всіх поліцейських, які працювали у міліції

23,08%
Нічого не можна зробити, тому що в Україні ніхто серйозно
не бореться з корупцією

76,92%

ó ïîìåøêàííÿõ, àâòîìîá³ëÿõ òà
ñëóæáîâèõ êàá³íåòàõ ïîë³öåéñüêèõ. Ï³ä ÷àñ îáøóê³â âèÿâèëè
òà âèëó÷èëè ãðîø³ (ãðèâí³, äîëàðè ÑØÀ, ºâðî òà ³íø³), îòðèìàí³ çà çàíÿòòÿ ïðîñòèòóö³ºþ,
ñåéôè, ìîá³ëüí³ òåëåôîíè, ñ³ìêàðòêè, êîìï’þòåðíó òåõí³êó,
ôëåø-íàêîïè÷óâà÷³, áàíê³âñüê³
êàðòêè, ÷îðíîâ³ çàïèñè, á³îëîã³÷í³ çðàçêè, ïðåäìåòè, ñõîæ³
íà âîãíåïàëüíó çáðîþ, áîºïðèïàñè, õîëîäíó çáðîþ òà ïàñïîðòè
îñ³á, âòÿãíóòèõ ó çàíÿòòÿ ïðîñòèòóö³ºþ…
Ñïåöîïåðàö³ÿ ïðîéøëà â ðàìêàõ ðîçñë³äóâàííÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ², ÿê ñêàçàëè
â ïðîêóðàòóð³ îáëàñò³, â í³é áðàëè
ó÷àñòü ñï³âðîá³òíèêè ïîë³öåéñüêîãî Äåïàðòàìåíòó âíóòð³øíüî¿
áåçïåêè òà îáëàñíîãî óïðàâë³ííÿ
Íàöïîë³ö³¿. Òîáòî, äîïîìàãàëè
ñë³ä÷èì ïðîêóðàòóðè âèâåñòè

íà ÷èñòó âîäó ïîë³öåéñüêèõ ¿õí³
êîëåãè ïî ñëóæá³.
Ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é îáëàñíî¿
ïîë³ö³¿ ï³äòâåðäèëè ó÷àñòü ¿õíüî¿
³íñïåêö³¿ ïî îñîáîâîìó ñêëàäó
â íàçâàí³é ñïåöîïåðàö³¿. Ñêàçàëè, ùî ãåíåðàë âæå ïðèçíà÷èâ
ñëóæáîâå ðîçñë³äóâàííÿ.
À ³íêðèì³íóþòü ïðàâîîõîðîíöÿì «ñóòåíåðñòâî àáî âòÿãíåííÿ
îñîáè â çàíÿòòÿ ïðîñòèòóö³ºþ».
×àñòèíà äðóãà ö³º¿ ñòàòò³ Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà¿íè êàæå
ïðî ñëóæáîâèé çëî÷èí ³ îá³öÿº
äî 7-ìè ðîê³â â'ÿçíèö³.
Çàðàç â êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³ ïðîâîäÿòüñÿ ðîçøóêîâ³
ä³¿, ùå ðÿä îãëÿä³â òà îáøóê³â,
äîïèòóþòüñÿ çàÿâíèê òà ñâ³äêè.
Ó ïðîêóðàòóð³ ì³æ ³íøèì äàþòü
çíàòè ïðî ó÷àñòü ó ñõåì³ ñåêñá³çíåñó ëþäåé ³ áåç ïîãîí³â:
— Âñòàíîâëåíî, ùî ïîñàäîâ³ îñîáè óïðàâë³ííÿ áîðîòüáè

ç³ çëî÷èíàìè, ïîâ'ÿçàíèìè ç
òîðã³âëåþ ëþäüìè, çà ïîïåðåäíüîþ çìîâîþ ç ³íøèìè îñîáàìè, âòÿãíóëè æ³íîê â çàíÿòòÿ
ïðîñòèòóö³ºþ.
Ðåäàêö³ÿ ç âëàñíèõ äæåðåë ä³çíàëàñÿ, ùî â³äïîâ³äàëüí³ñòü çàãðîæóº ðÿäîâèì ñï³âðîá³òíèêàì
ï³äðîçä³ëó áîðîòüáè ç òîðã³âëåþ
ëþäüìè, à íå éîãî êåð³âíîìó
ñêëàäó. Òèì íå ìåíøå àêòèâ³ñòè, ÿê³ ìîí³òîðÿòü ðîáîòó ïîë³ö³¿, ïåðåêîíàí³: óçÿëè ï³ä ÷àñ
ïðîêóðîðñüêî¿ ñïåöîïåðàö³¿ ëèøåíü ï³øàê³â ó ñõåì³ îðãàí³çàö³¿ ñåêñ-ïîñëóã. Íàãàäàºìî, ùî
íàçâàíå óïðàâë³ííÿ «ïî÷èñòèëà»
àòåñòàö³ÿ, ³ éîãî î÷îëèâ íîâèé
êåð³âíèê. À ùî ñòîñóºòüñÿ åêñî÷³ëüíèêà ï³äðîçä³ëó, òî â³í ìàº
â á³îãðàô³¿ êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ ïðî õàáàð, áóâ çâ³ëüíåíèé, àëå ïîíîâèâñÿ íà ñëóæá³, ùå
é äîáèâàâñÿ êîìïåíñàö³¿.
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RIA, Ñåðåäà, 21 áåðåçíÿ 2018

ПОСТАВТЕ СЕБЕ НА ЛІНІЮ СТАРТУ
Пора готуватися  Найбільший та
найзнаковіший старт року у Вінниці вже
зовсім скоро! 28 квітня, вперше в місті
відбудеться вуличний напівмарафон.
Усі бажаючі зможуть спробувати свої
сили на трьох дистанціях: двадцяти
одному, десяти та двох кілометрах
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788

«Â³ííèöÿ á³æèòü» - çàõ³ä, ìåòà
ÿêîãî çàêëèêàòè ëþäåé äî çàíÿòòÿ ñïîðòîì. Ìàñîâèé çàá³ã ó
öåíòð³ ì³ñòà âæå ê³ëüêà ðîê³â ïîñï³ëü ïåðåòâîðþºòüñÿ íà ñïðàâæíº ñâÿòî. Öüîãîð³÷ Â³ííèöÿ
âïåðøå á³æèòü íàï³âìàðàôîí.
Íàãàäàºìî, òðè ðîêè òîìó RIA
³í³ö³þâàëà ãðîìàäñüêó êàìïàí³þ

çà ô³çè÷íó àêòèâí³ñòü «Ðóõàºìî
Â³ííèöþ», â ðàìêàõ ÿêî¿ ïðîâîäÿòüñÿ âóëè÷í³ çàá³ãè.
Äî çàá³ãó çàëèøèëîñü òðîõè
á³ëüøå ì³ñÿöÿ ³ ìè âèð³øèëè
çàïèòàòè ïðîôåñ³éíîãî òðåíåðà,
ë³êàðÿ òà ñïîðòñìåíà óëüòðàìàðàôîíöÿ, íà ÿêó äèñòàíö³þ ìîæóòü
ðîçðàõîâóâàòè á³ãóíè ð³çíîãî ð³âíÿ ï³äãîòîâêè òà ÿê êðàùå ï³äãîòóâàòèñÿ.

ІГОР МУДРИК

Приватний підприємець,
учасник ультрамарафонів
— Якщо людина ніколи особливо не займалась
спортом, але хоче спробувати свої сили, то безперечно потрібно бігти. Головне, це ставити правильні
цілі. Не треба одразу думати про перемогу в марафоні, або про зайняття якогось призового місця.
Головне — це маленька перемога над собою. Кожного разу, піднімаючи для себе планку, людина росте. Навіть невеличка пробіжка
увечері принесе свої плоди. Звичайно, якщо ви вирішили виграти марафон,
то для цього потрібно готуватися. Сюди входять не лише регулярні тренування,
а й режим та правильне харчування.
Якщо вам, як і мені, біг приносить задоволення, просто поставте себе на лінію
старту і подивіться, що з цього вийде. Мені подобається біг через спілкування з
природою, я роблю це через натхнення, через усвідомлення того, що я отримую прилив енергії та сил, відчуваю внутрішнє задоволення собою. Якщо біг
подобається, тоді і тренування в радість і організм не виснажується. Відчуваючи
задоволення від бігу, ви відчуваєте міру. У такий спосіб майже не можливо травмуватись чи заподіяти шкоду своєму здоров'ю

У минулому році в міському забігу взяли участь тисячі вінничан. Учасники долали
дистанції в один та дев'ять кілометрів

ВОЛОДИМИР ПРОШИН

Тренер з легкої атлетики Вінницької спеціалізованої школи олімпійського резерву
— Напівмарафон — це серйозне випробування
не лише для пересічного вінничанина, а й для професійних спортсменів. Для того, щоб підготуватись
до дистанції у 21 кілометр, потрібно тренуватись щонайменше рік. Не порекомендував би такий довгий
забіг людям, що ніколи не бігали. Якщо відчуваєте, що
здорові, але спеціально не тренувались, краще залиште довгу дистанцію професійним спортсменам. Рекомендую спробувати пробігти менші дистанції у десять чи два
кілометри. Чим менша відстань забігу — тим безпечніше це для вашого здоров'я.
Під час забігу важко розрахувати свої сили, через емоційний азарт та змагальний
стан. Звичайно, найкраще перевірити свій стан здоров'я, хоча б зробити кардіограму, щоб під час забігу не сталось неприємних сюрпризів.
Якщо твердо вирішили, що хочете брати участь у забігу і планує провести час
з користю, я порекомендував би починати з елементарних речей. Необхідно
тренуватись хоча б три рази на тиждень, поступово збільшуючи дистанцію: сьогодні кілометр, завтра трохи більше. При цьому обов'язково потрібно слідкувати
за своїм самопочуттям та реакцією організму на навантаження.
РЕКЛАМА

418808

ВІТАЛІЙ ЦАРУК

Лікар центру спортивної медицини
— Перед початком занять фізичними навантаженнями необхідно мати уявлення про стан свого
здоров'я. Розрізняють змагальний і оздоровчий
біг. Оздоровчий біг — це дистанція без часових
обмежень, тренувальний — прив'язаний до конкретних результатів і він викликає більше стресу
в організмі. Усе залежить від того, наскільки організм тренований. Існують стандартні ознаки перевтоми, це задишка, підвищена
пітливість, порушення координації рухів, суб'єктивні відчуття, які свідчать про
те, що межа перевтоми пройдена. Важливо не доводити себе до таких стадій.
Зі сторони, це виглядає, ніби людина заточується, занадто червона, або різко
зблідла, важко дихає ротом. Якщо під час бігу відчуваєте ознаки перевтоми,
то краще зупинитись.
Для спортсмена, бігуна-марафонця дистанція у 42 кілометри, це нормально. Для
пересічного вінничанина 21 кілометр — це надмірне навантаження. Така людина
має великий ризик мати негативний вплив на своє здоров'я. Якщо займаєтесь
не професійно — краще не виходити на таку дистанцію, спробуйте свої сили
на десяти та двох кілометрах.
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«ДОСТУПНІ ЛІКИ» У ВІННИЦІ
ДОСТУПНІ ДЛЯ ГОРОДЯН?
Будьте здорові  Урядовій програмі,
за якою можна отримати безкоштовні
ліки та з незначною доплатою, незабаром
виповниться рік. У мерії запевняють:
програма популярна серед вінничан.
Лікарі додають, що її потрібно робити
доступною й для інших пацієнтів. А що
кажуть люди, які нею користуються?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

²ç 1 êâ³òíÿ
2017 ðîêó «Äîñòóïí³ ë³êè» ä³þòü ò³ëüêè äëÿ
õâîðèõ íà ñåðöåâî-ñóäèíí³ õâîðîáè, áðîíõ³àëüíó àñòìó òà ä³àáåòó
2 òèïó. Ùå îäíà óìîâà íà îòðèìàííÿ ïðåïàðàò³â — ðåöåïò â³ä
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ.
Äàë³ îáèðàºòå ïîòð³áí³ ë³êè ñåðåä 239 íàéìåíóâàíü. Ïðè öüîìó
42 ç íèõ â³äøêîäîâóºòüñÿ ïîâí³ñòþ, äîïëàòà çà ³íø³ ñòàíîâèòü â³ä
9 êîï³éîê äî 311 ãðèâåíü. Ó Â³ííèö³ ¿õ ìîæíà âçÿòè ó ìàéæå
ñîòí³ àïòåê-ó÷àñíèê³â ïðîãðàìè
«Äîñòóïí³ ë³êè».
ßêèì ÷èíîì îòðèìàòè áåçêîøòîâí³ ë³êè, ùî çà íåäîë³êè
â ïðîãðàì³ âáà÷àþòü ë³êàð³, ÷è
º êîðèñòü ãîðîäÿíàì?
ТРЕБА РОЗШИРЯТИ
Àáè ä³çíàòèñÿ ó â³ííè÷àí,
ÿê ïðàöþº óðÿäîâà ïðîãðàìà,
ïðÿìóºìî äî öåíòðó ìåäèêîñàí³òàðíî¿ äîïîìîãè ¹ 3, ùî
íàâïðîòè Ïîë³òåõó. Äî êîæíîãî ç êàá³íåò³â íåâåëèêà ÷åðãà.
Í³íà Éîñèï³âíà, 72-ð³÷íà ïåíñ³îíåðêà, ðîçïîâ³ëà, ùî ÿêðàç
õî÷å âçÿòè ðåöåïò ó ñ³ìåéíîãî
ë³êàðÿ íà «Äîñòóïí³ ë³êè». Êàæå,
ùî ïðî äåðæïðîãðàìó ä³çíàëàñÿ
ùå âë³òêó ìèíóëîãî ðîêó.
— Îòðèìóþ ïðåïàðàòè ïðîòè

õâîðîáè ñåðöÿ. Ïðèéìàþ àìëîäèï³í òà åíàëàïðèë. Õî÷à ö³ ïðåïàðàòè íåäîðîã³, àëå çà ïðîãðàìîþ
îòðèìóþ ¿õ ìàéæå áåçêîøòîâíî:
ïëà÷ó äî 5 ãðèâåíü. Ó àïòåêàõ,
äå º íàë³ïêà «Äîñòóïí³ ë³êè», ¿õ
â³äïóñêàþòü áåç ïðîáëåì. Ìåí³
íå ñêëàäíî ïðèõîäèòè ó ë³êàðíþ
ðàç íà ì³ñÿöü, áî ë³êàðêà óñå ñàìà
ïðîñòàâëÿº. À ïðîãðàìîþ ÿ çàäîâîëåíà, — ðîçêàçàëà ïåíñ³îíåðêà.
Ñ³ìåéíèé ë³êàð Àííà Êðþ÷êîâà ðîçêàçàëà, ùî ¿¿ ïàö³ºíòè
äîáðå ðîçáèðàþòüñÿ ó íþàíñàõ
ïðîãðàìè òà âîë³þòü îòðèìóâàòè
é ³íø³ ïðåïàðàòè áåçêîøòîâíî.
— Ïàö³ºíòè áàæàþòü êîìá³íîâàí³ ïðåïàðàòè, ùîá çàì³ñòü äâîõ
ïðåïàðàò³â ïðèéìàòè îäèí òà
ìàòè êðàù³é ë³êóâàëüíèé åôåêò.
— Ðîçêàæ³òü ç âàøîãî äîñâ³äó,
íà ÿê³ ùå õâîðîáè ïîòð³áíî ðîçøèðèòè «Äîñòóïí³ ë³êè»?
— Î÷³êóºìî, ùî áóäóòü íîâ³
ë³êè ó öüîìó ïåðåë³êó äëÿ ë³êóâàííÿ ïàö³ºíò³â ç õâîðîáàìè íåðâîâî¿ ñèñòåìè, øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó òà íà àíåì³þ ó 1 òðèìåñòð³ âàã³òíîñò³. Ñïîä³âàþñü, ùî
ç ÷àñîì ïðîãðàìà áóäå äîñòóïíà
é äëÿ ëþäåé ç õâîðîáîþ Ïàðê³íñîíà, öåíòðàëüíî-ïåðèôåðè÷íî¿
íåðâîâî¿ ñèñòåìè. Òàêèõ ïàö³ºíò³â ó íàñ äîñòàòíüî.
Ó ïðèì³ùåíí³ ìåäöåíòðó ä³º
àïòåêà, ùî áåðå ó÷àñòü â ïðîãðàì³ «Äîñòóïí³ ë³êè». Ôàðìàöåâòè
ðîçêàçàëè, ùî ³íêîëè ïðîãðàìà
íå ïðàöþº.

— Áóâàº òàêå, ùî äî íàñ ïðèõîäèòü ëþäèíà, ó ðåöåïò³ ÿêî¿
çàïèñàí³ ë³êè ïåâíîãî âèðîáíèêà,
àëå ¿õ ó íàñ íåìàº. Íå òîìó, ùî
íå çàêóïèëè, ÷è ùå ùîñü — öèõ
ë³ê³â ïðîñòî íåìàº íà ðèíêó, õî÷à
íàçâà º ó íàöïåðåë³êó ÌÎÇ, —
ðîçêàçàëà çàâ³äóâà÷êà àïòåêè
«Òåõìåäñåðâ³ñ» Îëåíà Ïàëÿíèöÿ.
Є ГРОШІ, Є ЛІКИ
ßê ðîçïîâ³ëè ó ìåð³¿, àïòåêè
â 2017 ðîö³ çàïðîøóâàëè çàçäàëåã³äü äîëó÷èòèñÿ äî ïðîãðàìè.
Çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Ñâ³òëàíà Ñòåôàíêîâà ðîçêàçàëà, ùî
çâ’ÿçóâàëèñÿ ç êåð³âíèêàìè ìåðåæ òà ïðîâîäèëè ñï³ëüí³ íàðàäè.

«Çàâäÿêè «Äîñòóïíèì
ë³êàì» çìåíøèëàñÿ
ñìåðòí³ñòü â³ä
³íôàðêòó ì³îêàðäà,
ìåíøå çàãîñòðåíü â³ä
áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè»
— Ôàêòè÷íî, óðÿäîâà ïðîãðàìà
çàïðàöþâàëà ç êâ³òíÿ 2017 ðîêó
áåç çáî¿â. Æèòåë³ ì³ñòà ìîæóòü
îòðèìàòè ïðåïàðàòè çà ïðîãðàìîþ ó 99 àïòåêàõ ïî âñ³é Â³ííèö³. ¯õ ïåðåë³ê ç àäðåñàìè òà
òåëåôîíàìè º íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè
(goo.gl/mrqCUL), — ñêàçàëà ïàí³
Ñâ³òëàíà.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, íà ïåðøèé ð³ê
âèä³ëèëè 3,2 ì³ëüéîíà ãðèâåíü
ç äåðæáþäæåòó, ÿê³ ö³ëêîì (ç
êâ³òíÿ ïî ãðóäåíü — àâò.) âèïëàòèëè àïòåêàì. Ìåäèêàìåíòè
áåçêîøòîâíî àáî ç íåçíà÷íîþ äîïëàòîþ îòðèìàëè ìåäïðåïàðàòè
ìàéæå 20 òèñÿ÷ ãîðîäÿí.
Íà 2018 ð³ê «Äîñòóïí³ ë³êè»
çàçíàëè çì³í: çá³ëüøåíå ô³íàíñóâàííÿ äî 6,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü ç
äåðæáþäæåòó, à ïåðåë³ê ïðåïàðàò³â, ÿê³ ìîæíà îòðèìàòè çà ïðîãðàìîþ — ç³ 198 äî 239 ïðåïàðàò³â. Ë³ê³â, ÿê ðîçêàçàëè â ì³ñüêðàä³, âèñòà÷àº íà âñ³õ.

Лікар-інтерн Світлана віддає рецепт на препарат
72-річній Ніні Йосипівні. З цим документом пенсіонерка
отримає ліки в аптеці із суттєвою знижкою — лише за 5 гривень
— Çàâäÿêè ö³é ïðîãðàì³ çìåíøèëàñÿ ñìåðòí³ñòü â³ä ³íôàðêòó
ì³îêàðäà çàãàëîì, â³äì³÷àºòüñÿ
ñòàá³ë³çàö³ÿ öüîãî ïîêàçíèêà ñåðåä ëþäåé ïðàöåçäàòíîãî â³êó;
íåìàº çíà÷íèõ çàãîñòðåíü â³ä
áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè. Áî çàâäÿêè «Äîñòóïíèì ë³êàì» ïàö³ºíòè
ìîæóòü ïðèéìàòè ö³ ë³êè ïîñò³éíî, çìåíøóþ÷è éìîâ³ðí³ñòü
óñêëàäíåííÿ õâîðîáè, — ñêàçàëà
Ñòåôàíêîâà.
МІСЬКА ПРОГРАМА
Ç 2015 ðîêó ä³º ó Â³ííèö³ ìóí³öèïàëüíà ïðîãðàìà ïðîô³ëàêòèêè
ë³êóâàííÿ ã³ïåðòîí³¿, ùî ñõîæà
íà óðÿäîâ³ «Äîñòóïí³ ë³êè». Çà
íåþ â «Ìóí³öèïàëüíèõ àïòåêàõ»
ìîæíà êóïèòè ïðåïàðàòè ç 50%
çíèæêîþ. Àëå äëÿ öüîãî ïîòð³áíî
ìàòè íå ò³ëüêè ðåöåïò ñ³ìåéíîãî
ë³êàðÿ, à é ñóáñèä³þ.
Íåþ êîðèñòóºòüñÿ 71-ð³÷íà
ïåíñ³îíåðêà Íàä³ÿ ßê³âíà, ÿêó
æóðíàë³ñò çóñòð³â â ìåäöåíòð³
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå.

— Ó ìåíå ã³ïåðòîí³ÿ, à ïðî
ïðîãðàìó ä³çíàëàñÿ â³ä ñóñ³äêè. Ïðîòå íå çàâæäè º ò³ ë³êè
ó àïòåö³, ùî ìåí³ ïîòð³áí³. Òà
ùå á³äà: ö³ ë³êè äàþòüñÿ ò³ëüêè
òîìó, õòî ìàº ñóáñèä³þ. Íà çèìó
â ìåíå áóëà, à íà ë³òî — í³. Äîâåëîñü êóïóâàòè çà âëàñíèé êîøò:
äî 200 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü, — ñêàçàëà ïàí³ Íàä³ÿ.
Òå, ùî ïðîãðàìà ä³º äëÿ ñóáñèä³àíò³â, ï³äòâåðäæóº é Ñâ³òëàíà
Ñòåôàíêîâà.
— Ìèíóëîãî ðîêó íà íå¿ âèä³ëèëè 1,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü
òà áóëî äî 20 òèñÿ÷ ó÷àñíèê³â.
Ó ì³ñüê³é ïðîãðàì³ º êîìá³íîâàí³ ë³êè. Àëå ÷åðåç äóáëþâàííÿ
ç óðÿäîâèìè «Äîñòóïíèìè ë³êàìè», ì³ñüêà ïðîãðàìà çàçíàëà íåçíà÷íèõ çì³í — ë³êè, ÿê³
ïîâòîðþâàëèñÿ, ìè âèêëþ÷èëè
ç ïåðåë³êó ìóí³öèïàëüíî¿ ïðîãðàìè. ²ñíóâàííÿ äâîõ ïðîãðàì, ÿê³
ä³þòü ïàðàëåëüíî, äàþòü çìîãó
ðîçøèðèòè â³ííè÷àíàì äîñòóïíå
ë³êóâàííÿ.

Закордонний досвід
За даними аналітиків ГО «Український
центр європейської політики», державне регулювання ринку медпрепаратів або
відшкодування вартості ліків — звична
річ у багатьох країнах. Для прикладу,
в Австралії запустили покриття державою вартості ліків ще у 1940-х. Тоді уряд
склав список із 140 ліків, які видавалися
в аптеках безкоштовно. Пізніше держава
запровадила принцип співфінансування:
частину вартості сплачує й сам пацієнт.
Зараз список препаратів у рамках програми нараховує кілька сотень позицій.
Максимум, який сьогодні може заплатити
пацієнт за препарат із цього списку, це
39,5 австралійських доларів (AUD). Для

пільговиків цей поріг становить AUD 6,4.
Більше того, діє порогове значення витрат
на ліки протягом року до AUD 1521,8.
Для порівняння, середня зарплатня в Австралії в січні 2018 року становила AUD
4766 за місяць, а прожитковий мінімум —
AUD 2420,8. Застосування австралійської
схеми в нас би означало (при грудневій
середній зарплаті 8777 гривень в Україні — авт.), що на більшість найважливіших
препаратів неможливо витратити більше
70 гривень, а річні витрати на ліки не перевищували б 2800 гривень.
У Польщі повністю безкоштовними є
ліки, що мають доведену ефективність
у лікуванні злоякісного новоутворення,

психічних або поведінкових розладів чи
інфекційної хвороби, яка становить особливу епідеміологічну небезпеку.
Решта ліків поділяється за тривалістю прийому: ті, що розраховані на 30 днів або
менше, компенсуються в обсязі 50% від
ліміту фінансування. Більш «довгострокові» препарати відшкодовуються за ставкою
70%. Тобто, наприклад, якщо упаковка
пігулок, розрахована на 60 днів, коштує
в аптеці 120 злотих, а ліміт фінансування
для цієї категорії становить 100 злотих,
то заплатити доведеться 50 злотих (30%
від ліміту плюс 20 злотих різниці).
Подібно до Австралії, в Швеції діє річна
«стеля» особистих витрат на ліки. Якщо

менше ніж за рік витрати на рецептурні
ліки дійшли до 1125 крон, то для подальших витрат на ліки діють знижки: в проміжку 1125–2147 крон пацієнт платить лише
півціни, від 2148 до 3900 крон — 25%, від
3991 до 5522 крон — 10%, вище цієї суми
не платить нічого.
Таким чином, якщо «віртуальна» сума
витрат може перевищувати 5,5 тисячі
крон, то на практиці ніхто не може витратити протягом 12-місячного періоду
більш ніж 2,2 тисячі крон (220 євро, або
1/10 «чистої» середньомісячної зарплатні). У наших умовах це означало б річну
«стелю» витрат на ліки на рівні близько
800 гривень.
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РЕКЛАМА

МАНЕКЕНИ РЯТУЮТЬ
БІЙЦІВ НА ФРОНТІ

— Оселедця дерев’яному солдатику приклеїв
з кінського хвоста, — каже Володимир Заєць (ліворуч)
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïåðøîãî éîãî
ìàíåêåíà âîëîíòåðè ç Áàðó â³äâåçëè
ó Ï³ñêè. Ó òîé ÷àñ òàì ñòîÿëè
õëîïö³ ç «Ïðàâîãî ñåêòîðà».
— Êîëè ìè ïðè¿õàëè ó ñåëî,
ïî÷àâñÿ á³é, — ðîçïîâ³â âîëîíòåð
Àíàòîë³é Áàðäàùóê. — Ïåðå÷åêàëè îáñòð³ë ³ øâèäêî ðîçâàíòàæèëè ìàøèíó. Ä³ñòàëè âñ³ êîðîáêè,
ò³ëüêè òîä³ çãàäàëè ïðî ìàíåêåíà.
Â³í ëåæàâ ó êóòêó àâòî.
Ïàí Àíàòîë³é ï³ä³éøîâ äî êîìàíäèðà ³ ðîçïîâ³â ïðî ìóëÿæ.
Òîé ï³äêëèêàâ êîãîñü ç á³éö³â,
äîðó÷èâ çàáðàòè. «Ñóïåð!», — ñêàçàâ áîºöü. Òàê çðàä³â, í³áè êóñîê
ñàëà äàëè. Çàêèíóâ íà ïëå÷å ³ á³ãöåì ïîòàñêàâ íà «ïåðåäîê». «Íàì
òàê³ «ïîì³÷íèêè» ïîòð³áí³, — ìîâèâ êîìàíäèð. — Ãàðíà ïðèìàíêà
äëÿ «ñåïàðñüêèõ» ñíàéïåð³â».
КЛЮНУВ СНАЙПЕР НА ТВОГО
«СОЛДАТИКА»
Ìàíåêåíà âèãîòîâèâ çíàíèé
ó Áàðñüêîìó ðàéîí³ ìàéñòåð
Âîëîäèìèð Çàºöü. Çàãàëîì â³í
çðîáèâ ï’ÿòü ìàíåêåí³â. Öå áóëà
éîãî âëàñíà ³í³ö³àòèâà õî÷à á ÷è-

ìîñü äîïîìîãòè òèì, õòî õîäèòü
ï³ä ïðèö³ëàìè ñíàéïåð³â.
— ßêîñü íà àâòîâîêçàë³ çóñòð³â
ãðóïó ÷îëîâ³ê³â ó êàìóôëÿæ³.
Âîíè çáèðàëèñÿ ó ïî¿çäêó. Çàïðîïîíóâàâ ñâ³é ìóëÿæ, – ðîçïîâ³äàº
ïàí Âîëîäèìèð. – Íàñòóïíîãî
äíÿ âîíè ï³ä’¿õàëè ìàøèíîþ, çàáðàëè. Êîëè ïîâåðíóëèñÿ, çàòåëåôîíóâàëè. Êàæóòü, çàãèíóâ òâ³é
«ñîëäàòèê», âäðóçêè ðîçëåò³âñÿ.
Êëþíóâ ñíàéïåð íà ïðèìàíêó.
ßêùî íàâ³òü îäíå æèòòÿ âäàëîñÿ
âðÿòóâàòè — õ³áà íå âàðòî çàðàäè
öüîãî ñòàðàòèñÿ?
Ìàéñòåð ìàâ íàì³ð ïîñòàâèòè
ñïðàâó, ÿê â³í êàæå, íà ïîò³ê. Ãîòîâèé ïðàöþâàòè ñò³ëüêè, ñê³ëüêè öå áóäå ïîòð³áíî. Ïðîáëåìà
ç ìàòåð³àëàìè. Âëàñíèõ êîøò³â
íå ìàº. Êóïèòè äð³ò, äåðåâèíó,
ïëàñòèê íå ìîæå. Ùîá ïðèâåðíóòè óâàãó äî ñâî¿õ äåðåâ’ÿíèõ
«ñîëäàòèê³â», ïðèâ³ç îäíîãî ç
íèõ äî Â³ííèö³. Áóëî öå ï³ä ÷àñ
ÿêîãîñü ñâÿòà — ÷è òî Äåíü ªâðîïè â³äçíà÷àëè, ÷è Äåíü ì³ñòà.
Çóñòð³â õëîïö³â ó êàìóôëÿæàõ.
Ðîçïîâ³â ïðî ñâî¿ íàì³ðè.
— Ïî-ìîºìó âîíè áóëè ³ç «Ñàìîîáîðîíè», — êàæå ïàí Âîëîäèìèð. — Ï³ñëÿ âñüîãî ìóëÿæ
çàíåñëè â ãîòåëü «Ïîä³ëëÿ», òàì

Солдат Швейк — для підтримки духу
Володимир Заєць пише картини, працює з деревом. Три його
роботи — у Книзі рекордів України. Має гарний задум. Планує
виготовити бравого Швейка.
Не просто виготовити. Каже,
добре було б влаштувати акцію
для підтримки настрою бійцям.
— Образ Швейка я б «списав»
з Богдана Бенюка, — ділиться
думками співрозмовник. — Він
не заперечує. Принаймні, коли
розповідав йому про задум, по-

Допомога армії 
Володимир Заєць
виготовляє манекенів
для фронту. Радіє
кожному влучному
пострілу «сепарів»
у його дерев’яних
«солдатиків». Якщо
так стається, значить,
хтось з бійців
залишився живий.
Міг би робити більше
муляжів. Що для
цього треба?

годжувався. Далі пан Богдан,
який грає роль Швейка, провів
би свого дерев’яного «побратима» на фронт, можливо, погодився б особисто доставити
на схід. Думаю, затія непогана,
тільки втілити її буде не просто.
У свій час він захопився виготовленням образів видатних політиків.
Тоді набив руку на майструванні
постатей Леніна, Брежнєва, Горбачова, декого інших. Тепер той досвід знадобився у серйозній справі.

âîíè ìàëè îô³ñ. Ó íèõ ìàíåêåí ³
çàëèøèâñÿ. Òåëåôîíóâàâ, ïîâ³äîìèëè, ùî â³äïðàâèëè íà Äîíáàñ.
Ç ïðîïîçèö³ºþ ñïðèÿòè ó âèãîòîâëåíí³ «ïðèìàíîê» äëÿ «ñåïàðñüêèõ» ñíàéïåð³â â³í çâåðòàâñÿ
äî íàðîäíîãî äåïóòàòà Ñåìåí÷åíêà. Êàæå, îñîáèñòî ñï³ëêóâàâñÿ
ç íèì ó Êèºâ³. Òîé ³í³ö³àòèâó
ï³äòðèìàâ. Äàâ íîìåð òåëåôîíó
êîãîñü ³ç ñâî¿õ çíàéîìèõ. Ñêàçàâ, ùî òîé ÷îëîâ³ê äîïîìîæå.
Âîëîäèìèð òåëåôîíóâàâ äåê³ëüêà
ðàç³â. Í³õòî éîìó íå â³äïîâ³â.
РУКИ, ЯК У ЖИВОГО, ТЕПЛА
НЕ ВИСТАЧАЄ
Ó éîãî ìàíåêåí³â ðóêè ìàþòü
çäàòí³ñòü ðóõàòèñÿ. Íå ò³ëüêè
â ïëå÷àõ. Òàê ñàìî ðóõëèâèìè º
êèñò³, ïîâåðòàþòüñÿ â ð³çí³ ñòîðîíè ÿê ó ëþäèíè.
— Äð³ò, äåðåâèíà ³ ïëàñòèê,
òî÷í³øå, ïëàñòèêîâ³ ïëÿøêè, — öå îñíîâíèé ìàòåð³àë, ç
ÿêîãî íàðîäæóþòüñÿ ìî¿ «ñîëäàòèêè», — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð
Çàºöü. — Ìàòåð³àëè íåäîðîãîâàðò³ñí³. Óñå îäíî ïîòðåáóþòü
êîøò³â. Òà é «íàðÿäèòè» ¿õ òðåáà
ó ñïðàâæí³é îäÿã.
×îãî ¿ì íå âèñòà÷àº, òàê öå
òåïëà. Òîãî ñàìîãî, íà ùî ðåàãóº òåïëîâ³çîð. «Ñíàéïåðè òåæ
çíàþòü ïðî äåðåâ'ÿíèõ «ñîëäàòèê³â», — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. —
Îñîáëèâî ò³, õòî «îáï³êñÿ» íà òàêîìó. Âîëîíòåðè, ÷åðåç ÿêèõ
ïåðåäàâàâ äâà îñòàíí³õ ìóëÿæ³,
ïîâåðíóëèñÿ ç äóìêàìè, ÿêèì
÷èíîì ç³ãð³òè ìî¿õ ìàíåêåí³â.
Îäí³ ïðîïîíóþòü âñòàâëÿòè
âñåðåäèíó ïëÿøêè ç ãàðÿ÷îþ
âîäîþ. Ïîòåïë³øàº, ìîæíà òàê
áóäå ðîáèòè, ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ
ì³íÿòè âîäó íà ãàðÿ÷ó. ²íø³ âèíîøóþòü ³äåþ ïðî âñòàíîâëåííÿ
âñåðåäèíó íåâåëè÷êèõ äâèãóí³â
íà áàòàðåéêàõ, ÿê³ á âèðîáëÿëè
åíåðã³þ.
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КОРОТКО
Не стало
тренера
 Ó Â³ííèö³ íà 89 ðîö³
æèòòÿ ïåðåñòàëî áèòèñÿ
ñåðöå çàñëóæåíîãî òðåíåðà
Àíàòîë³ÿ Êîð÷èíñüêîãî. 22 êâ³òíÿ éîìó ìàëî
á âèïîâíèòèñÿ 90 ðîê³â.
Çà ñâîº æèòòÿ Àíàòîë³é
Êîð÷èíñüêèé íåîäíîðàçîâî âèáîðþâàâ çâàííÿ ÷åìï³îíà Óêðà¿íè ç
ïëàâàííÿ, ìàâ íàãðóäí³
çíàêè, çâàííÿ òà ìåäàë³.
Òàêîæ â³í ï³äãîòóâàâ á³ëÿ
30 ìàéñòð³â ñïîðòó. Ï³ñëÿ
íàâ÷àííÿ Êîð÷èíñüêèé
ïðàöþâàâ íà Ëüâ³âùèí³, à
ç 1968 ðîêó ó Â³ííèö³ —
ìàñàæèñòîì ïðè ôóòáîëüí³é êîìàíä³ «Ëîêîìîòèâ»,
òðåíåðîì-âèêëàäà÷åì ç
ïëàâàííÿ ÄÞÑØ ¹2
ó áàñåéíàõ «Àâàíãàðä»
³ ì³ñüêîãî ïàëàöó ä³òåé
òà þíàöòâà ³ìåí³ Ëÿë³
Ðàòóøíî¿. Ñâîþ êàð'ºðó
â³í çàê³í÷èâ ó 2015 ðîö³.
Ïîïðîùàëèñÿ ³ç Àíàòîë³ºì Àíàòîë³éîâè÷åì 16
áåðåçíÿ íà Â³ííèöüêîìó
öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó
êëàäîâèù³ «Ï³äë³ñíå».

Акція «Година
землі»
Óæå äåñÿòèé ð³ê ïîñï³ëü Â³ííèöÿ ïðèºäíàºòüñÿ äî Âñåñâ³òíüî¿ àêö³¿ «Ãîäèíà çåìë³». 24 áåðåçíÿ ó
ì³ñò³ íà îäíó ãîäèíó ç 20.30
äî 21.30 âèìêíóòü ï³äñâ³òêó
íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³,
ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³, àðêè
òà ïàííî, ùî á³ëÿ âõîäó ó
Öåíòðàëüíèé ïàðê. Òàêîæ
– íà ïðèì³ùåíí³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ äåðæàâíî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, Äåðæàâíîãî
àðõ³âó Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³,
øêîë³ ¹2, Ñâÿòî-Ïðåîáðàæåíñüêîìó êàôåäðàëüíîìó
Ñîáîð³.
Ó ðàìêàõ àêö³¿ 23 áåðåçíÿ ç
18.00 äî 21.00 ó ïðèì³ùåíí³ NGO-HUB (Ïóøê³íà,
11) â³äáóäåòüñÿ Eco Movie
Night. 24 áåðåçíÿ, ç 10.00
äî 15.00 ó õîë³ ì³ñüêî¿ ðàäè
òèì, õòî ïðèíåñå ìàêóëàòóðó, äàâàòèìóòü çàîõî÷óâàëüí³ åêî-ïîäàðóíêè,
ñåðåä ÿêèõ – åíåðãîçáåð³ãàþ÷³ ëàìïî÷êè, ðó÷êè,
áëîêíîòè òà åêî-ñóìêè.
Òàêîæ öüîãî äíÿ ç 18.00 äî
21.00 ìîæíà áóäå â³äâ³äàòè
àêóñòè÷íèé êîíöåðò «Ìóçèêà ó òåìðÿâ³» (âóë. Ïóøê³íà, 11, ó NGO-HUB).
Çàðåºñòðóâàòèñü íà çàõîäè
ó NGO-HUB ìîæíà çà
ïîñèëàííÿì https://goo.gl/
KStGYp
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«СПОРТ НЕ ДЛЯ ТЕБЕ,
ХЛОПЧЕ. НА БАЯНІ ПІЛІКАЙ»
Наш герой  Дві срібні медалі
здобув на зимовій Паралімпіаді
у південнокорейському Пхьончхані
студент з Вінниці Олександр Казік.
Йому, слабкозорому, лікарі взагалі
забороняли займатися спортом. Батьки
теж відмовляли. Як вдалося 21-річному
спортсмену піднятися на таку висоту?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ó÷îðà, 20 áåðåçíÿ, î ï³â íà ïåðøó
äíÿ, ó Áîðèñïîë³
óðî÷èñòî çóñòð³÷àëè íàøèõ ïàðàë³ìï³éö³â. Ñåðåä
íèõ áóëè äâîº â³ííè÷àí — ñòóäåíò óí³âåðñèòåòó «Óêðà¿íà»
Îëåêñàíäð Êàç³ê ³ ñòóäåíòêà
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Êîöþáèíñüêîãî ²ðèíà Áóé.
Îáîº áðàëè ó÷àñòü ó çìàãàííÿõ
ç á³àòëîíó. Ó Îëåêñàíäðà äâ³
ñð³áí³ ìåäàë³ (íà äèñòàíö³ÿõ
15 ³ 12,5 ê³ëîìåòðà), ²ðèíà äâà
ðàçè îïèíÿëàñÿ çà êðîê â³ä òðåòüîãî ì³ñöÿ. Ó íå¿ äâà ÷åòâåðò³
ðåçóëüòàòè. Êàç³ê çìàãàâñÿ ñåðåä ñïîðòñìåí³â ç âàäàìè çîðó,
Áóé — ç óøêîäæåííÿìè îïîðíîðóõîâîãî àïàðàòó. Îáîº âèõîâàíö³
òðåíåð³â Ìàðöèíà ³ Ñåðã³ÿ Êó÷åðÿâèõ (áàòüêî ³ ñèí, ïàí Ìàðöèí — çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè, éîãî ñèí — ìàéñòåð ñïîðòó
Óêðà¿íè). Òðåíóþòüñÿ ó ñåêö³¿
á³àòëîíó Áàðñüêî¿ ÄÞÑØ. Öå
ºäèíà â îáëàñò³ ñåêö³ÿ á³àòëîíó.
Óñ³ ³íø³ çàêðèëè ùå íà ïî÷àòêó 90-õ. ×èíîâíèêè â³ä ñïîðòó
ââàæàþòü, ùî íàøà îáëàñòü íå º
ðåã³îíîì ç äîñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòþ ñí³ãó. Ìîâëÿâ, äëÿ ÷îãî òîä³
êóëüòèâóâàòè òàêèé âèä ñïîðòó.
Ó àåðîïîðò Áîðèñï³ëü ç Áàðó
¿çäèëà äåëåãàö³ÿ çåìëÿê³â íàøèõ
ñïîðòñìåí³â — áàòüêè é ñåñòðà
Îëåêñàíäðà, òðåíåð Ìàðöèí Êó÷åðÿâèé (Ñåðã³é ñóïðîâîäæóâàâ
íà Îë³ìï³àä³ Îëåêñàíäðà Êàç³êà).

МЕНІ НАСНИЛАСЯ
ПЕРЕМОГА СИНА
Ìàìà Îëåêñàíäðà Êàç³êà
ïàí³ Ãàëèíà âæå çàïàñëà âäîìà
ïåëüìåí³. Áî öå óëþáëåíà ñòðàâà ñèíà. Êîëè â³í ïîâåðíåòüñÿ
ó ¿õíº íåâåëèêå ñåëî Áàëêè,
ùî çà òðè ê³ëîìåòðè â³ä ðàéöåíòðó, áóäå ùå òîðò, âèï³÷êà.
Ïåðåä çìàãàííÿìè äîòðèìóâàâñÿ ðåêîìåíäîâàíîãî õàð÷óâàííÿ.
Íà¿äê³â, ïðî ÿê³ ãîâîðèòü æ³íêà, ó ìåíþ íå áóëî. Ó àåðîïîðò
áðàëà ç ñîáîþ, ÿê âîíà êàæå,
«áóêåò» ç ôðóêò³â — àïåëüñèíè,
ìàíäàðèíè, ãðàíàò. Ïî äîðîç³
äî Êèºâà âêîòðå «ïðîêðó÷óâàëà» ó ïàì’ÿò³ åï³çîäè çìàãàíü
çà ó÷àñòþ ñèíà. Îäíó ïðÿìó
òðàíñëÿö³þ äèâèëèñÿ óñ³ºþ
ñ³ì’ºþ. Íàâ³òü áàáóñÿ, ÿêà í³êîëè íå ïåðåãëÿäàëà ñïîðòèâíèõ
ïåðåäà÷, çàëèøàëàñÿ á³ëÿ åêðàíà.
² õðåñíà ìàìà ïðèõîäèëà óáîë³âàòè. Ñåñòðà Ñàø³ Â³êà òåæ
íå â³äõîäèëà â³ä òåëåâ³çîðà. Äðóãó — ç êîëåãàìè íà ðîáîò³, æ³íêà
ïðàöþº ìåäñåñòðîþ â ë³êàðí³.
— Ó õâèëèíè, êîëè Ñàøà áóâ
íà äèñòàíö³¿, ÷îëîâ³ê, í³áè ïðèêèïàâ äî åêðàíó, — ãîâîðèòü ïàí³
Ãàëèíà. — ß, íàâïàêè, òî âèõîäèëà ç ê³ìíàòè, òî çíîâ ïîâåðòàëàñÿ.
Íå ìîãëà íà ì³ñö³ íå òå ùî âñèä³òè — âñòîÿòè. Îñîáëèâî, êîëè
ñèí âèêîíóâàâ âïðàâó ç³ ñòð³ëüáè.
Ïåðåä òèì, ÿê Ñàøà çäîáóâ
ïåðøó ñð³áíó ìåäàëü, ìàì³ íàñíèâñÿ ñîí. Ïîáà÷åíå â³ùóâàëî
ïåðåìîãó. Òàê âîíî é ñòàëîñÿ.
Ï³ñëÿ ô³í³øó âîíà ñêàçàëà: «Ñíè
çáóâàþòüñÿ!»

Отримають нові звання
Заслужений тренер України
Марцин Кучерявий сподівається, що після Олімпіади його вихованці отримають нові звання.
Майстер спорту Олександр Казік
має законне право претендувати
на звання майстра спорту міжнародного класу. Перед цим його
найвищим досягненням стала
бронзова медаль на Кубку світу
–2017 у Японії. Майстер спорту
міжнародного класу Ірина Буй є
претендентом на звання заслужений майстер спорту України.

Найвище досягнення Ірини —
чемпіонка світу-2013. На Паралімпіаді у Сочі у неї був дев’ятий
результат. Майстер спорту Сергій
Кучерявий заслуговує на присвоєння звання заслуженого тренера
України. Міністерство молоді і
спорту обіцяло переможцям і
призерам Олімпіади фінансові заохочення: 125 тис. доларів
за золоту медаль, 80 тис. дол. —
срібну, 55 тис. дол. — бронзову
(виплати здійснять у гривнях
у перерахунку за курсом НБУ).

Олександра Казіка (на фото ліворуч) вів на дистанції
його тренер Сергій Кучерявий. Він їхав попереду і подавав
сигнали, як рухатися спортсмену
ПЕРША ВЧИТЕЛЬКА —
ДРУЖИНА КОМПОЗИТОРА
Âàäè çîðó âèÿâèëè â Îëåêñàíäðà, êîëè â³í ãîòóâàâñÿ éòè
â ïåðøèé êëàñ. Äî òîãî, çà ñëîâàìè ìàòåð³, â³í ÷èòàâ «Áóêâàð»,
³íø³ êíèæå÷êè. Íà î÷³ íå ñêàðæèâñÿ. Êîëè ë³êàð³ ïåðåâ³ðèëè,
ïîâ³äîìèëè áàòüêàì ñóìíó íîâèíó — äèòèíà âòðà÷àº ç³ð. Êàç³êè îá’¿çäèëè íå îäíó êë³í³êó.
Íà æàëü, âðÿòóâàòè äèòèíó â³ä
íåäóãè íå âäàëîñÿ. Íèí³ â³í áà÷èòü áëèæ÷å, í³æ íà â³äñòàí³ ïðîñòÿãíóòî¿ ðóêè. Ò³ëüêè òî÷êîâî.
Â³ä òðîñòèíè äëÿ íåçðÿ÷èõ
õëîïåöü â³äìîâèâñÿ. Äî øêîëè ³
íàçàä äîäîìó éîãî ñïî÷àòêó ñóïðîâîäæóâàëè áàòüêè. Íàâ÷àâñÿ
â³í íå ó ñ³ëüñüê³é øêîë³. Çàíÿòòÿ
â³äâ³äóâàâ ó Áàðñüê³é ÑØ ¹ 4. Ç
÷àñîì ñàì äîáðå âèâ÷èâ äîðîãó.
Õîò³â çàéìàòèñÿ ñïîðòîì. Îäíàê
ë³êàð³ çàáîðîíèëè. Ïîÿñíþâàëè
áàòüêàì, ùî ô³çè÷í³ íàïðóæåííÿ
ìîæóòü ïðèçâåñòè äî ùå ã³ðøîãî.
Ñàøà íå ì³ã ïåðå÷èòè. Ïîïðîñèâñÿ ó ìóçè÷íó øêîëó. Íàâïîìàöêè
íàâ÷èâñÿ ãðè íà áàÿí³. Òåïåð ñàìîòóæêè îïàíîâóº ã³òàðó. Ìàìà
êàæå, âæå òðîõè ãðàº. Ïåðøîþ
éîãî â÷èòåëüêîþ áóëà äðóæèíà
íèí³øíüîãî êîìïîçèòîðà Ãàëèíà Þðêîâñüêà. Áàòüêè âäÿ÷í³
çà óâàæíå ñòàâëåííÿ äî ¿õíüîãî
ñèíà. Àäæå â³í ïîòðåáóâàâ á³ëüøî¿ óâàãè, í³æ ³íø³ ä³òè. Êîëè
Îëåêñàíäð áóâ äåâ’ÿòèêëàñíèêîì,
äî íèõ ó øêîëó ïðèéøîâ òðåíåð
Ñåðã³é Êó÷åðÿâèé. Àã³òóâàâ ó÷í³â
äî çàíÿòü ó ñåêö³¿ ç á³àòëîíó. Â÷èòåëü ãåîãðàô³¿ Ëåîí³ä Öèöþðñüêèé ïîðåêîìåíäóâàâ Êàç³êà.

— Ñèíîâ³ ñïîäîáàëîñÿ ó ñåêö³¿, — êàæå éîãî ìàòè ïàí³ Ãàëèíà. — Òðåáà áóëî íàäàòè ìåäè÷í³ äîâ³äêè. Ë³êàð³ íå ðåêîìåíäóâàëè. Ðàäèëè é äàë³ ï³ë³êàòè
íà áàÿí³. Ìè òåæ äîñëóõàëèñÿ
äî ¿õí³õ ïîðàä. Óìîâëÿëè ñèíà,
çàñòåð³ãàëè, ùîá íå íàðîáèâ á³äè.
Îäíîãî ðàçó ìè ò³ëüêè âèéøëè
ç êàá³íåòó ë³êàðÿ, à Ñàøà êàæå:
«Ìàìî, ÿ õî÷ó çàéìàòèñÿ ³ áóäó».
ЦЕ ФАНТАСТИКА — ТАКИЙ
РЕЗУЛЬТАТ ДЛЯ НЕЗРЯЧОГО!»
— Ðåçóëüòàò Îëåêñàíäðà Êàç³êà — öå ôàíòàñòèêà äëÿ íåçðÿ÷îãî
ñïîðòñìåíà! — ðîçïîâ³â Ìàðöèí
Êó÷åðÿâèé. — Íà òàê³ âèñîê³ äîñÿãíåííÿ âîíè âèõîäÿòü ó â³ö³
24–25 ðîê³â. Îëåêñàíäðó âèïîâíèâñÿ ò³ëüêè 21. Â³äâåðòî ñêàæó,
íàâ³òü ÿ íå ñïîä³âàâñÿ íà òàêèé
óñï³õ. Çàòå òî÷íî ìîæó ñêàçàòè,
çà ðàõóíîê ÷îãî éîãî âäàëîñÿ äîñÿãòè. Äàâíî ïðàöþþ òðåíåðîì.
Àëå òàêîãî ö³ëåñïðÿìîâàíîãî, íàïîëåãëèâîãî âèõîâàíöÿ, ÿê Ñàøà,
ó ìåíå ùå íå áóëî.
Òðåíåð çãàäóº âèïàäêè, êîëè
éîãî âèõîâàíåöü ïàäàâ ï³ä ÷àñ òðåíóâàíü ç ðîëèê³â. Áóâàëî, ðîçáèâàâ
îáëè÷÷ÿ äî êðîâ³. «Ï³ñëÿ òàêîãî
äóìàâ, ùî íàñòóïíîãî äíÿ óæå
íå ïîáà÷ó éîãî íà òðåíóâàííÿõ, —
êàæå Ìàðöèí Êó÷åðÿâèé. — Òà
Ñàøà çàãîþâàâ ðàíó ³ çíîâó ïðîäîâæóâàâ çàíÿòòÿ. Ï³ñëÿ ïåðøîãî
òàêîãî âèïàäêó ÿ çðîçóì³â, ùî ç
òàêîþ íàïîëåãëèâ³ñòþ â³í äîñÿãíå
âèñîêèõ ðåçóëüòàò³â. Çà ìî¿ìè ïðîãíîçàìè, âîíè ìàëè áóòè ï³çí³øå.
Ñïîðòñìåí ïåðåâåðøèâ ìî¿ ñïîä³âàííÿ ³ ñâî¿ ìîæëèâîñò³».
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ГОЛОВОЮ ГРОМАДИ ОБРАЛИ БІЙЦЯ,
ЯКИЙ ВИЖИВ У ІЛОВАЙСЬКУ
Ще не староста  Іван Ребар дивом
вижив після поранення в бою у центрі
Іловайська. Довго лікувався в Дніпрі,
а потім в Естонії. П’ять разів його
оперували. Додому, де його чекала
дружина і троє синів, повернувся
на милицях. Односельці обрали головою
громади села Тягун Іллінецького району.
А він відмовився. Чому?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïîðòôåëü ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè ²âàí
Ðåáàð â³ääàâ çàðàäè
ñâîº¿ ãðîìàäè. Ñàì â³í â³ä öüîãî âòðàòèâ, àëå ãðîìàäà âèãðàëà.
Ïðî ùî éäåòüñÿ? Îñü ÿê ðîçïîâ³äàº ïðî ñèòóàö³þ ïàí ²âàí. Íèí³
â³í ó íîâ³é ³ïîñòàñ³ — â. î. ñ³ëüñüêîãî ñòàðîñòè. Óæå íå ãîëîâà,
àëå ùå íå ñòàðîñòà. Áî çà íîâó
ïîñàäó òðåáà áóäå áîðîòèñÿ
íà âèáîðàõ. Òàê ñàìî, ÿê ðàí³øå
çà ïîñàäó ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè. Éòè
íà âèáîðè éîãî ëþäè ïîïðîñèëè.
Â³í ñêàçàâ ïðÿìî: «ßêùî áóäåìî
ðàçîì óïðÿãàòèñÿ, òîä³ ãîëîñóéòå
çà ìåíå, ÿêùî í³ — îáèðàéòå ³íøîãî». Îáðàëè éîãî. À â³í ÷åðåç
äåÿêèé ÷àñ â³äìîâèâñÿ.
«ЧОЛОВІК, ЯКИЙ МАЄ МІШОК
ГРОШЕЙ, НАЗИВАЄТЬСЯ ОТГ»
— Êîëè ñòâîðèëè ²ëë³íåöüêó
îá’ºäíàíó òåðèòîð³àëüíó ãðîìàäó, íàì òðåáà áóëî âèçíà÷èòèñÿ — ïðèºäíóºìîñÿ äî íå¿, ÷è
çàëèøàºìîñÿ ãîñïîäàðþâàòè, ÿê ³
ðàí³øå, ñàìîñò³éíî, — ðîçïîâ³äàº
ïàí ²âàí. — Íå òîìó íå àã³òóâàâ,
ùî òðèìàâñÿ çà ñò³ëåöü. Òðàêòî-

ðèñòîì áóâ, êàð’ºðèñòîì — í³êîëè. ² âæå íå ñòàíó, áî öå íå ìîº.
Ñêàçàëè, ùî ñïðàâà îá’ºäíàííÿ
äîáðîâ³ëüíà, òîìó äàâ ìîæëèâ³ñòü
îäíîñåëüöÿì âèçíà÷èòèñÿ ñàìîñò³éíî. ßêùî õòîñü çàïèòóâàâ, ùî
âîíî òàêå, îòå ÎÒÃ, ïîÿñíþâàâ,
ùî öå áàãàòèé ÷îëîâ³ê, ÿêèé ìàº
ì³øîê ãðîøåé. Ñ³ëüñüêà ðàäà í³êîëè íå ìàëà ñò³ëüêè ãðîøåé, ÿê
¿õ ìàº îá’ºäíàíà ãðîìàäà. ß öå
îäðàçó âëîâèâ. Çâè÷àéíî, ìîæíà
áóëî é íàäàë³ òðèìàòèñÿ ñò³ëüöÿ
ãîëîâè ñåëà. Ó òàêîìó âèïàäêó
ó âèãðàø³ áóâ áè ò³ëüêè ÿ îäèí.
À ëþäÿì ÿê áóòè?
Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî îäíîñåëüö³ ð³ê ïðèäèâëÿëèñÿ äî íîâî¿
òåðèòîð³àëüíî¿ îäèíèö³.
— Ïåðåä íàìè äî ²ëë³íö³â ïðèºäíàëèñÿ ø³ñòü ãðîìàä, — ïðîäîâæóº ²âàí Ðåáàð. — Òðåáà áóëî
âæå é íàì âèð³øóâàòè. Ïîïðîñèâ ó êåð³âíèêà ÑÒÎÂ «Óêðà¿íà»
Ìèêîëè Ñåí÷óêà äîïîìîãòè ç
òðàíñïîðòîì. Çàïðîïîíóâàâ äåïóòàòàì ñ³ëüðàäè, à òàêîæ âñ³ì
îõî÷èì ïî¿õàòè, ÿê êàæóòü,
íà áàãàò³ ñåëà. Ñïî÷àòêó ïîáóâàëè ó Òåðíîï³ëüñüê³é îáëàñò³,
ïîò³ì ó ×åðêàñüê³é. Ïîáà÷èëè,
ùî ëþäÿì äàëî îá’ºäíàííÿ.
Íà ç³áðàíí³ ëþäè á³ëüø³ñòþ ãî-

ëîñ³â ï³äòðèìàëè ð³øåííÿ ïðî
îá’ºäíàííÿ ç ²ëë³íåöüêîþ ÎÒÃ.
Çàãàëîì äî îá’ºäíàíî¿ ãðîìàäè
âæå âõîäèòü ïîíàä 20 ñ³ë.
НАРЕШТІ В КЛУБІ БУДЕ ТЕПЛО
²âàí Ðåáàð íàçèâàº òå, ùî âæå
çðîáèëè â Òÿãóí³ ³ Âîëîäèìèð³âö³, öå ñåëî òàêîæ âõîäèòü äî ¿õíüî¿ ãðîìàäè, ï³ñëÿ âõîäæåííÿ
â ÎÒÃ. «Ïðîòÿãîì òðüîõ òèæí³â
âñòàíîâèëè îñâ³òëåííÿ â îáîõ
íàøèõ ñåëàõ, — ïðîäîâæóº â. î.
ñòàðîñòè. — Ïî òðè ê³ëîìåòðè
ïîêè ùî. Îáëàäíàëè äèòÿ÷èé
ìàéäàí÷èê. Ó ñåë³ Òÿãóí â³äêðèëè
àìáóëàòîð³þ ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè,
òóò º òàêîæ ñòîìàòîëîã³÷íèé
êàá³íåò. Ó Âîëîäèìèð³âö³ ìàºìî ôåëüäøåðñüêî-àêóøåðñüêèé
ïóíêò. Çà êîøòè ÎÒÃ íàì íàäàëè àâòîìîá³ëü øâèäêî¿ äîïîìîãè
ìàðêè «ÃÀÇåëü».
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
áóäèíîê êóëüòóðè âçèìêó í³êîëè
íå îïàëþâàâñÿ. Íàñòóïíî¿ çèìè
áóäå òåïëî. Çàâåçëè åëåêòðîêîòëè. Ó ïëàíàõ íà íèí³øí³é ð³ê
ïðîêëàñòè àñôàëüò íà ÷àñòèí³
ãîëîâíèõ âóëèöü â îáîõ ñåëàõ.
— Íàâ³òü êîíòåéíåðè äëÿ
ñì³òòÿ ç’ÿâèëèñÿ, — óñì³õàºòüñÿ ñï³âðîçìîâíèê. — Çäàâàëîñÿ
á, ùî ìîæå áóòè ïðîñò³øîãî,
àëå æ íå áóëî… Ïðè÷îìó, îäèí
äëÿ ïëàñòèêó, äðóãèé äëÿ ³íøèõ
â³äõîä³â. ×è ñîðòóþòü? Ïîïåðâàõ
áóëî, ÿê ³ ðàí³øå, ãàìóçîì âñå
ñêèäàëè. Äîâåëîñÿ ðîç’ÿñíþâàòè
â³ä ìàëîãî äî ñòàðîãî. Ñèòóàö³ÿ
çì³íèëàñÿ.
Ç³áðàí³ â³äõîäè âèâîçèòü àâòîìîá³ëü êîìóíàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà ÎÒÃ.
— ßê òåïåð íàçèâàþòü ìîþ
ïîñàäó? — ïåðåïèòóº ñï³âðîçìîâíèê. — Õòî ÿê. Îäí³ êàæóòü
ãîëîâà, ³íø³ — ²âàíîâè÷. Ùîá ãîâîðèëè «ñòàðîñòà», òàêîãî íå ÷óâ.
РЕКЛАМА

417785

Іван Ребар: — За рік у селі зробили більше, ніж колись за десять.
Тоді не було грошей. От і думайте, треба об’єднуватися, чи ні?

Розуміє людей, бо ніколи не ходив у чиновниках
Івану Ребару 41 рік, родом із
Закарпаття. Одружився на дівчині Антоніні з Іллінецького
району. Проживають у її селі
Володимирівка. Мають трьох
неповнолітніх синів. Працював
трактористом, будівельником.
З першого й до останнього дня
брав участь у Революції Гідності.
Зазнав осколкового поранення після вибуху гранати. З початком окупації Криму разом з
групою добровольців чергував
на блокпостах при в’їзді на півострів. Повернувшись додому,
їздив волонтером в АТО. У травні
2014-го записався добровольцем

у батальйон «Донбас» Нацгвардії
України. Брав участь у звільненні
Слов’янська, Краматорська, Артемівська. Визволяв Попасну, Лисичанськ. Пройшов пекло Іловайська, де дістав важке поранення.
Сталося це 23 серпня 2014 під час
перестрілки біля міськради. Пораненого дивом вдалося вивезти з
міста, уже оточеного російськими
військами і бойовиками. З допомогою лікарів, підтримкою сім’ї,
завдяки власним зусиллям мужній чоловік з часом став на ноги,
милиці закинув, як він каже,
далеко-далеко. Нагороджений
медаллю «Захиснику України».
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КОРОТКО
Великодній
ярмарок
 Çà òèæäåíü äî Âåëèêîäíÿ, 31 áåðåçíÿ, ó Â³ííèö³
ïðîéäå ñ³ëüñüêîãîñïîäàðñüêèé ÿðìàðîê. Â³í ðîçãîðíåòüñÿ á³ëÿ òîðãîâåëüíîãî öåíòðó «Ïëàçà Ïàðê»
(êîëèøí³é ÒÖ «Øîê»), ùî
íà âóëèö³ Êåëåöüê³é,117á.
Íà ÿðìàðêó ç 7-¿ äî 15-¿
ãîäèíè â³ííè÷àíè çìîæóòü
ïðèäáàòè ïàñêè, ÿéöÿ,
ðèáó, êîâáàñè òà ³íø³
ïðîäóêòè äî ïàñõàëüíîãî
êîøèêà. Òîðãóâàòèìóòü íà
ÿðìàðêó çäåá³ëüøîãî â³ííèöüê³ âèðîáíèêè, à ö³íè
áóäóòü íèæ÷èìè, í³æ ó
òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³.
Áàæàþ÷³ ïðåäñòàâèòè ñâîþ
ïðîäóêö³þ íà ÿðìàðêó
ìîæóòü çâåðòàòèñü ó â³ää³ë
òîðãîâåëüíîãî, ïîáóòîâîãî
îáñëóãîâóâàííÿ òà ðåñòîðàííîãî ãîñïîäàðñòâà
äåïàðòàìåíòó àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã ì³ñüêî¿ ðàäè
çà òåëåôîíîì 67-07-80.

Рекорд книги
лікарів
 Ó Íàö³îíàëüíîìó ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³
Ì. ². Ïèðîãîâà ïðåçåíòóâàëè äâàäöÿòü òðåòº âèäàííÿ
êíèãè «Ñó÷àñí³ êëàñèô³êàö³¿ òà ñòàíäàðòè ë³êóâàííÿ
çàõâîðþâàíü âíóòð³øí³õ
îðãàí³â». Ïîñ³áíèê ïî÷àëè
âèäàâàòè ó 1999 ðîö³. Íàðàç³ â³í âèäàºòüñÿ òèñÿ÷íèìè
òèðàæàìè òà ìàº áëèçüêî
800 ñòîð³íîê ïðàêòè÷íèõ
ðåêîìåíäàö³é ùîäî ë³êóâàííÿ òà ä³àãíîñòóâàííÿ
õâîðîá.
— Áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü
ñï³âðîá³òíèêè êàôåäðè
ïðîïåäåâòèêè âíóòð³øíüî¿
ìåäèöèíè ìåäóí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ì. ². Ïèðîãîâà
âèäàþòü öåé äîâ³äíèê-ïîñ³áíèê. Â³í ñïðàâä³ ñòàâ
áåñòñåëåðîì äëÿ áàãàòüîõ
ë³êàð³â íå ëèøå Â³ííè÷÷èíè, à é Óêðà¿íè. Çíàêîâîþ ïîä³ºþ äëÿ ìåäè÷íî¿ ñï³ëüíîòè º òå, ùî
âèäàííÿ ïîñ³ëî ïî÷åñíå
ì³ñöå ó «Êíèç³ ðåêîðä³â
Óêðà¿íè», — çàçíà÷èëà
íà÷àëüíèê óïðàâë³ííÿ
ë³êóâàëüíî-ïðîô³ëàêòè÷íî¿ äîïîìîãè íàñåëåííþ
Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ ÎÄÀ Îëüãà Çàäîðîæíà. Öåé ðåêîðä
çàíåñåíî â «Êíèãó ðåêîðä³â Óêðà¿íè» â êàòåãîð³þ
«Âèäàâíèöòâî» ÿê íàéá³ëüøå ïåðåâèäàííÿ îñâ³òíüî¿
êíèæêè ç ìåäèöèíè äëÿ
ë³êàð³â Óêðà¿íè.
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ПІДПОЛКОВНИК
ВИБАЧИВСЯ ЗА ВСІХ?
Проблема ще є  Вибухи в Калинівці
знов лякають людей з сусідніх сіл. Жителі
одного з них, Павлівки, зажадали
пояснення ситуації від командира частини.
Під час розмови дізналися: майже чверть
території арсеналу досі не розмінована
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ó ñåë³ Ïàâë³âêà,
äå æèòåë³ çàçíàëè
íàéá³ëüøå âòðàò
÷åðåç âèáóõè íà Êàëèí³âñüêîìó
àðñåíàë³, íà ñõ³ä ãðîìàäè ïðèáóâ êîìàíäèð ÷àñòèíè ç 48-ãî
àðñåíàëó ï³äïîëêîâíèê Ìèêîëà
Áàòþê. Çóñòð³÷ ç íèì â³äáóëàñÿ
ó Áóäèíêó êóëüòóðè. Îñü ùî ðîçïîâ³â îäèí ç ïðèñóòí³õ ï³ä ÷àñ
ðîçìîâè Âàñèëü Áàá³é.
— Áàòþê, ìàáóòü, ºäèíèé ç
â³éñüêîâèõ, õòî âèáà÷èâñÿ ïåðåä
ëþäüìè, — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. —
Ïðèíàéìí³, í³ â³ä êîãî ³íøîãî ç
âèñîêîãî íà÷àëüñòâà ìåí³ íå äîâîäèëîñÿ òàêîãî ÷óòè. Íà÷àëüñòâà
ó íàñ ïîáóâàëî äóæå áàãàòî. Òà é
ó ÇÌ² íå ïîïàäàëàñÿ ³íôîðìàö³ÿ
ïðî âèáà÷åííÿ ïåðåä ëþäüìè.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
êîìàíäèð ñêàçàâ òàê: «ß, ÿê îô³öåð ïðîøó ó âàñ âèáà÷åííÿ çà òå,
ùî ìàéíî Ì³íîáîðîíè çàâäàëî
âåëèêèõ çáèòê³â».
РОЗМІНУВАННЯ ПЛАНУЮТЬ
ЗАВЕРШИТИ ДО НАСТАННЯ
ТЕПЛА
Êîìàíäèð ïîâ³äîìèâ, ùî 23%
òåðèòîð³¿ àðñåíàëó çàëèøàºòüñÿ
íå ðîçì³íîâàíîþ. Ðîáîòè ïëàíóþòü çàâåðøèòè äî íàñòàííÿ
òåïëèõ äí³â. Áî êîëè ñîíöå
ïðèïå÷å, íåâ³äîìî, ÿê öå ïîçíà÷èòüñÿ íà áîºïðèïàñàõ, ùî

íå «ñïðàöþâàëè» ï³ñëÿ ðîçëüîòó.
Íàéá³ëüøå ïðèñóòí³õ ö³êàâèëî,
÷îìó çíîâó ÷óòè âèáóõè.
— Êîëè ó âàñ òàì ãðèìèòü, ìîÿ
äèòèíà ç ïåðåëÿêó ïî÷èíàº êë³ïàòè î÷èìà, — ñòðèâîæåíî ãîâîðèëà
îäíà ç ìàòåð³â. — Ñòðàøíèé çâóê
âèêëèêàº íåðâîâèé ò³ê, ÷è ùî
âîíî òàêå. Áóâàº, òàê ãðèìíå, àæ
âóõà ãëóøèòü. Ùî âè òàì ðîáèòå,
ðîçêàæ³òü íàì.
ßê ïîÿñíèâ â³éñüêîâèé, âèáóõè
ëóíàþòü â³ä òîãî, ùî íà òåðèòîð³¿
ï³äðèâàþòü áîºïðèïàñè.
ПІДРИВАЮТЬ БОЄПРИПАСИ, ЯКІ
НЕ МОЖНА ТРАНСПОРТУВАТИ
— ª òàê³ áîºïðèïàñè, äî ÿêèõ
ðóêàìè òîðêàòèñÿ íåáåçïå÷íî, —
ãîâîðèòü êîìàíäèð. — Çìóøåí³
ï³äðèâàòè ¿õ íà ì³ñö³. ²íøîãî
âèõîäó íåìà.
Òàêå ñàìî ïîÿñíåííÿ äàâàâ
ðàí³øå ãîëîâíèé ³íæåíåð àðñåíàëó Ìèêîëà Ãðåñºâ íà çàñ³äàíí³
ðàéîííî¿ êîì³ñ³¿ ç íàäçâè÷àéíèõ
ñèòóàö³é ³ òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ áåçïåêè. Âèáóõè ÷óòè íå ò³ëüêè ó Ïàâë³âö³, à é â Êàëèí³âö³ òà
³íøèõ ñóñ³äí³õ ç àðñåíàëîì ñåëàõ.
Òîä³ â³í óòî÷íþâàâ, ùî çàâåðøèòè ðîáîòè ïëàíóþòü äî ê³íöÿ
çèìè. Îäíàê íàñòàëà âåñíà, à âèáóõè ïðîäîâæóþòü ãðèì³òè.
ßê ãîâîðèëè íà ñõîä³ ñåëà æèòåë³ Ïàâë³âêè, îäí³ ç íèõ äîáðå
÷óòè, ³íø³ çâó÷àòü ãëóõî. Áîºïðèïàñè, ùî ïðèäàòí³ äëÿ òðàíñïîðòóâàííÿ, âèâîçÿòü íà ïîë³ãîíè

Гроші почнуть виплачувати у квітні
ВІКТОР
КОСОБУЦЬКИЙ,
СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА
ПАВЛІВКИ:

— Після того, що
ми пережили у ніч
з 26 на 27 вересня
минулого року, кожен вибух люди
сприймають з великою насторогою. Люди вимагали пояснень.
Їхні вимоги передали командиру
частини. Добре, що він не проігнорував пропозицію зустрітися. Мої
односельці з перших уст почули
те, що робиться у наших сусідів
на території арсеналу. Принаймні будуть знати, чому у понеділок
знову гриміло на арсеналі.
Постраждалі також вимагали
повернення коштів за зданими

чеками на придбані матеріали.
Мова йде про те, що частина
людей за власні збереження купували необхідні для ремонту
матеріали. Держава пообіцяла
відшкодувати витрачені гроші.
Приблизно 500 тисяч гривень ще
не повернули. Обіцяють відновити виплати після першого квітня.
Загалом ремонту потребують ще
63 будинки. Після зими по допомогу звернулася частина людей.
Вони нарікали на пошкодження
покрівель. За кошти бюджету
сільської ради закупили 600 листків шиферу. Невідомо, коли надійдуть гроші на продовження ремонтних робіт у будинках. На це
потрібна чимала сума — не один
мільйон.

Підполковник Микола Батюк: — На території арсеналу
підриваємо ті боєприпаси, які не придатні для транспортування.
Такі вибухи не становлять небезпеки для жителів навколишніх сіл
ó Æèòîìèðñüêó ³ Ð³âíåíñüêó
îáëàñò³. Âîñåíè ìèíóëîãî ðîêó
÷àñòèíó ñìåðòîíîñíîãî âàíòàæó
äîñòàâèëè äî êàð’ºðó çà ñåëîì
Ë³ñîâà Ëèñ³¿âêà. Îäíàê ì³ñöåâ³
æèòåë³ çàáëîêóâàëè ïîäàëüøèé
ðóõ òðàíñïîðòó. Íå äàëè äîçâîëó íà çíèùåííÿ áîºïðèïàñ³â
ó êàð’ºð³. Â³éñüêîâ³ çìóøåí³ áóëè
ðîçâåðíóòè àâòîìîá³ë³.
ОСОБОВИЙ СКЛАД КИНУВСЯ
У БІЙ З ВОГНЕМ
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ç ñåëÿíàìè
êîìàíäèð ÷àñòèíè çâåðíóâ óâàãó, ùî çàãîðàííÿ íà àðñåíàë³ âèíèêàëè ó ð³çíèõ ì³ñöÿõ. Öå äàº
ï³äñòàâè ïðèïóñêàòè, ùî çàäóì
áóâ ñòâîðèòè ìàñîâó ïîæåæó.
Ó òàêîìó âèïàäêó íàâðÿä ÷è ¿¿
âäàëîñÿ á çàãàñèòè.
— Ñàìå òàê ñòàëîñÿ ó Áàëà-

êëå¿, — óòî÷íèâ â³éñüêîâèé. —
Òàì áóëî çíèùåíî ïåðåâàæíó
á³ëüø³ñòü áîºïðèïàñ³â. Îñîáîâèé ñêëàä íàøî¿ ÷àñòèíè îäðàçó
êèíóâñÿ ó á³é ç âîãíåì. Ëþäè
íàñò³ëüêè â³äâàæíî ä³ÿëè, ùî äåêîãî äîâîäèëîñÿ çóïèíÿòè, àáè
íå ñòàëîñÿ íàéñòðàøí³øîãî.
Çà ³íôîðìàö³ºþ êîìàíäèðà,
íà Êàëèí³âñüêîìó àðñåíàë³ âíàñë³äîê ïîæåæ³ ³ âèáóõ³â âòðà÷åíî
30% áîºïðèïàñ³â.
Ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ ì³ñöåâ³
ïîäåêóäè íå ñòðèìóâàëè åìîö³é.
Îäíàê ï³ñëÿ äåòàëüíèõ ðîç’ÿñíåíü
â³éñüêîâîãî ïðèñòðàñò³ âùóõàëè.
Íà çàê³í÷åííÿ êîìàíäèð íàçâàâ
íîìåð ñâîãî ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó. Ïðîñèâ äçâîíèòè ó âèïàäêó
íåîáõ³äíîñò³. Îá³öÿâ ñïðèÿòè
ó âèð³øåíí³ ïèòàíü, ÿêùî âîíè
â éîãî êîìïåòåíö³¿.

Три тисячі осіб допитали
Жодна з версій слідчих у справі про розслідування вибухів
на 48 арсеналі боєприпасів поки
що не знайшла підтвердження,
хоча допитано три тисячі осіб.
Таку інформацію оприлюднив
під час спілкування з журналістами колишній військовий прокурор, а нині вінницький адвокат Валерій Бахур. Він не вірить
у версії підпалу. Каже, проникнути з каністрою бензину і щось
робити неможливо. Можливість
загорання всередині складу
також відкидає, бо за кожне
сховище відповідає конкретна
людина. Нікому з таких відповідальних не оголосили повідомлення про підозру. Адвокат
припускає, що все закінчиться

звинуваченням у халатності
якоїсь посадової особи з числа
військових.
Нагадаємо, наприкінці минулого року Військова прокуратура
звернулася до суду з матеріалами про підозру стосовно одного з офіцерів, який здійснював
контроль за пропускним режимом на арсеналі. За неналежне
виконання службових обов’язків
його оштрафували на суму
2465 гривень. Офіцер оскаржив
рішення в Апеляційному суді.
До речі, слідчі отримали дозвіл
на перевірку розмов по мобільних телефонах офіцерів, які перебували на території арсеналу
під час служби задовго до виникнення пожежі.
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ВІТАМІНИ З ТАРІЛКИ
ЧИ КОЛЬОРОВОЇ УПАКОВКИ?
Набираємось сили  Ламкі нігті та
волосся, суха та сірувата шкіра обличчя —
так проявляється початок весни і
нестача вітамінів в організмі. Саме час
підбадьорити себе вітамінами. Але де їх
краще брати, на ринку чи в аптеках?
Коментар експерта
НАТАЛІЯ СУХАНОВА, ГОЛОВНИЙ
ЛІКАР, ПЕДІАТР
ВІННИЦЬКОГО МЕДИЧНОГО ЦЕНТРУ
«АЛЬТАМЕДИКА
ПЛЮС»

— Якщо ви або ваші діти здорові
і не «сидите» на тривалій
монодієті, маєте доступ
до різноманітної їжі, то швидше за все вітаміни і полівітаміни
вам не потрібні. Їх ми отримуємо
з будь-якою їжею. Навіть

зимові тепличні овочі і фрукти
цілком вітамінізовані. Існує ряд
фізіологічних станів (період
раннього дитинства, вагітність,
пубертатний період, старість),
коли дійсно рекомендований
додатковий прийом вітамінів.
При деяких хронічних захворюваннях, при тривалому прийомі
певних ліків, а також при жорстких обмежуючих тривалих
дієтах може виникнути реальний
гіповітаміноз. Але тоді необхідно
проконсультуватися з лікарем.

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Çäàâàëîñÿ á —
âåäè çäîðîâèé
ñïîñ³á æèòòÿ, çàéìàéñÿ ñïîðòîì, ¿æ êîðèñíó
¿æó ³ âñå â òåáå áóäå äîáðå. Àëå
ïðèõîäèòü âåñíà ³ òè ðîçóì³ºø,
ùî ÷îãîñü íå âèñòà÷àº. Íó ÿê ðîçóì³ºø? Ó äçåðêàë³ áà÷èø òðîõè
"íå ñåáå", íà ðîáîò³ òåæ òè òðîõè
"ñàì íå ñâ³é", ³ ñîíå÷êî ðàäóº
íå íà 100%, âçàãàë³ ñóìíî. Îò öå
âîíî. Íåñòà÷à â³òàì³í³â. Òîæ á³ãîì íàäîëóæóâàòè ³ ðàä³òè ïîãîä³.
²ñíóº äóìêà, ùî ÿêèì áè çáàëàíñîâàíèì íå áóëî õàð÷óâàííÿ,
ñó÷àñíà ¿æà íå çäàòíà çàïîâíèòè
äîáîâó ïîòðåáó íàøîãî îðãàí³çìó
ó â³òàì³íàõ. Òîìó áàãàòî õòî íàäàº ïåðåâàãó ïîë³â³òàì³ííèì ïðåïàðàòàì (òîáòî êîêòåéëü), àäæå
á³ëüø³ñòü â³òàì³í³â àáî ì³íåðàë³â
çàñâîþþòüñÿ, òàê áè ìîâèòè, äîïîìàãàþ÷è îäèí îäíîìó. Àëå º
íåìàëà ê³ëüê³ñòü áàæàþ÷èõ â³-

ЯКЩО ВИ ШУКАЄТЕ ВІТАМІНИ В ПРОДУКТАХ

òàì³í³çóâàòèñÿ ïðèðîäí³ì øëÿõîì — ç ïðîäóêò³â õàð÷óâàííÿ.
Ùî îáðàòè, íàéêðàùå ïîðàäèòü
ôàõ³âåöü. À ìè ïðîïîíóºìî îãëÿä
îñíîâíèõ â³òàì³í³â, çà ùî âîíè
â³äïîâ³äàþòü ³ äå çíàõîäÿòüñÿ.
ЗА ЩО ВІДПОВІДАЮТЬ
ВІТАМІНИ:
À — â ïåðøó ÷åðãó, â³äïîâ³äàº
çà ãîñòðîòó çîðó, à òàêîæ âïëèâàº
íà ñòàí øê³ðè ³ âîëîññÿ, í³ãò³â ³
çóá³â. Äî òîãî æ, äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü öüîãî â³òàì³íó — öå, òàê áè
ìîâèòè, ùèò ³ ïðîòè çìîðøîê ³
â³ä ³íôåêö³é.
Â — â³òàì³íè ö³º¿ ãðóïè íåçàì³íí³ äëÿ «ïðàâèëüíîãî» ôóíêö³îíóâàííÿ íåðâîâî¿ ñèñòåìè.
Áðàê â³òàì³íó Â1, íàïðèêëàä,
ïðèçâîäèòü äî äåïðåñ³¿ ³ äðàò³âëèâîñò³.
Ïðî áðàê â³òàì³íó Â2 ñèãíàë³çóþòü òð³ùèíè â êóòî÷êàõ ðîòà
³ ëóïà.
Êîëè íå âèñòà÷àº â³òàì³íó Â6,
ìè øâèäêî ñòîìëþºìîñü, ïîãà-
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íî ñïèìî, ³ ìîæåìî ñòðàæäàòè
ì³ãðåíÿìè.
À îò ïðè ñåðéîçí³é íåñòà÷³
Â12 ïîãàíèé àïåòèò ³ êîíöåíòðàö³ÿ óâàãè çàáåçïå÷åíà.
Ñ — áåç öüîãî â³òàì³íó ìè
ñëàáøàºìî ³ ñòàð³ºìî. Ñàìå çàâäÿêè íàÿâíîñò³ öüîãî â³òàì³íó,
íàø îðãàí³çì çäàòíèé ñàìîñò³éíî
âèðîáëÿòè êîëàãåí, ÿêèé â³äïîâ³äàº çà ìîëîä³ñòü íàøî¿ øê³ðè.
Êð³ì òîãî, öåé â³òàì³í â³äì³ííèé ïðîô³ëàêòè÷íèé çàñ³á, ùî
çì³öíþº âñ³ çàõèñí³ ôóíêö³¿ îðãàí³çìó. À òàêîæ ðîáèòü ïðóæíèìè ³ åëàñòè÷íèìè íàø³ ñóäèíè.
Äî ðå÷³, òèì, õòî êóðÿòü, öåé â³òàì³í ïðîñòî íåîáõ³äíèé.
D — â³òàì³í ðîñòó, áåç íüîãî êàëüö³é ³ ôîñôîð àáñîëþòíî
ìàðí³.
Å — â³òàì³í ìîëîäîñò³ ³
çäîðîâ'ÿ êîæíî¿ æ³íêè, êð³ì òîãî,
öåé â³òàì³í â³äíîñèòüñÿ äî íàéñèëüí³øèõ àíòèîêñèäàíò³â, çäàòíèé ïðîòèñòîÿòè ðóéí³âí³é ä³¿
êàíöåðîãåí³â.

РЕКЛАМА

ВІТАМІН А
особливо багато його в риб'ячому жирі, печінці (яловича), ікрі, молоці, вершковому маслі, маргарині,
сметані, сирі, яєчному жовтку. А провітаміни — каротиноїди, з яких вітамін А може синтезуватися
в нашому організмі, містяться в зелених і жовтих овочах (морква, гарбуз, солодкий перець, шпинат,
броколі, зелена цибуля, зелень петрушки), бобових (соя, горох), персиках, абрикосах, яблуках,
винограді, кавунах, динях, шипшині, черешні.

ВІТАМІН В
величезну кількість його можна отримати з печінки (яловичої, телячої, свинячої, курячої), нирок,
серця, м'яса, птиці, риби, риб'ячої ікри і морепродуктів, молока, сиру, яєць. З рослинних продуктів
необхідно вживати достатню кількість житнього і пшеничного хліба з борошна грубого помелу, горіхів,
насіння, бобових, картоплі, капусти всіх видів, моркви, шпинату, буряка, грибів. Також багато вітаміну
В міститься в дріжджах, грибах і крупах (особливо в гречці і вівсянці).

ВІТАМІН С
Найбільш багаті аскорбіновою кислотою плоди барбадоської вишні, свіжої шипшини, болгарського
червоного перцю, чорної смородини і обліпихи. Також багато її в зеленому солодкому перці
і петрушці, брюсельській капусті, кропі, черемші, ківі, суниці, цитрусових, яблуках,
недозрілих плодах волоського горіха.

ВІТАМІН D
синтезується в шкірі під впливом ультрафіолетових променів. Також його можна отримати з деяких
водоростей, жирних сортів риби, риб'ячого жиру. У значно меншій мірі він міститься у вершковому
маслі, сирі та інших жирних молочних продуктах, яєчному жовтку, ікрі, лісових лисичках і деяких
інших грибах, дріжджах.

ВІТАМІН Е
цей вітамін ми можемо отримати з рослинних масел, насіння соняшника, зародків пшениці, яблук,
мигдалю, арахісу, зелених листових овочів, злаків, бобових, хліба з висівками, висівок, горіхів,
брюсельської капусти, шипшини, листя кропиви, листя м'яти, бадилля моркви, бадилля селери,
спаржі, сої, яєць, печінки, молока і молочних продуктів, яловичини.

ЯКЩО ВИ ОБИРАЄТЕ ВІТАМІНИ З АПТЕКИ
 Центрум, Вітрум, Мульті-табс класик, Компливит,

 Герімакс, Вітрум атеролітан Герімакс женьшень,

Тріовіт — підходять для всієї родини.
 Джунглі, Мульти-табс для немовлят і юніор, Санасол
для дітей (сироп) і тінейджерів, Вітрум Циркус,
Центрум дитячий, Мульти-вітамол, Піковіт —
підійдуть для дітей.
 Вітрум центурі, Ундевіт, Алфавіт 50+ —
для тих, кому за 50 років.

Супрум для активного життя і Вітрум перфоменс,
Ревит — для тих, кому від 20 до 50.
 Гендевіт, Прегнавит, Матерна, Вітрум пренатал,
Прегна — для майбутніх і годуючих мам.
 Вітрум Бьюті і Супрум шарм — прекрасно зміцнять
волосся і нігті, а ось для поліпшення стану шкіри,
найкраще підійдуть Мегамакс-енержді, Тріовіт.
417488
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БІЙЦІ З ЧОТИРЬОХ КРАЇН
ЗМАГАТИМУТЬСЯ У ВІННИЦІ
Рівень  На ринг змагання «Road to
WWFC» вийдуть справжні майстри.
Побачимо чемпіонів з фрі-файту, ММА,
годзюрю-карате та ушу-саньда
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Çì³øàí³ ºäèíîáîðñòâà
(ÌÌÀ) — îäèí ç íàéïîïóëÿðí³øèõ âèä³â ñïîðòó íà ïëàíåò³.
Òîð³ê ó Â³ííèö³ ïðîâåëè ïåðøèé
òóðí³ð ³ç ñåð³¿ «Road to WWFC».
Â³í âèêëèêàâ âåëèêèé ³íòåðåñ
âáîë³âàëüíèê³â ³ ç³áðàâ àíøëàã
ó çàë³.
СУПЕРНИКИ З МОЛДОВИ,
ЧЕЧНІ ТА АЗЕРБАЙДЖАНУ
Íå äèâíî, ùî ³äåÿ ïðèæèëàñÿ.
² íàïðèê³íö³ áåðåçíÿ ó ì³ñò³ íàä
Áóãîì â³äáóäåòüñÿ äðóãèé ïðîôåñ³éíèé ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç³
çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ. Ó÷àñíèêàìè çìàãàííÿ ñòàíóòü ïðîâ³äí³
á³éö³ ç ð³çíèõ ðåã³îí³â Óêðà¿íè,
Ìîëäîâè, ×å÷í³ òà Àçåðáàéäæàíó.
— Ó ðàìêàõ òóðí³ðó â³äáóäóòüñÿ
12 ðåéòèíãîâèõ ïîºäèíê³â ó ð³çíèõ âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ. À òàêîæ
á³é çà ïîÿñ ïðåòåíäåíòà «Road
to WWFC» (ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿
äî 84 êã). Â³í äàº ìîæëèâ³ñòü
ñïîðòñìåíó äàë³ ïîáîðîòèñÿ
çà òèòóë ÷åìï³îíà ñâ³òó, — ðîçêà-

ДОВІДКА
Змішані бойові мистецтва (англ.
«mixed martial arts», MMA) — вид
спорту і категорія бойових мистецтв, що включає в себе різноманітні засоби і способи ведення
оборони й нападу в рукопашному
бою. Їх основу складають класичні
види боротьби (греко-римська і
вільна, дзюдо, дзюдзюцу тощо) і
класична ударна техніка (бокс та
кікбоксинг). На відміну від класичних бойових мистецтв, які в своїй

більшості походять із країн Сходу,
змішані бойові мистецтва не несуть в собі духовного або релігійного навантаження, віддаючи
перевагу спортивно-прикладному
аспекту.
Уніфіковані і ефективні змішані
бойові мистецтва стають дедалі
популярнішими в сучасному світі. Особливу популярність мають
відкриті змагання з MMA — бої
змішаного стилю.

«Нива» готова
до сезону
 Òðèâàº ï³äãîòîâêà ôóòáîëüíîãî êëóáó «Íèâà»
äî ïîíîâëåííÿ ÷åìï³îíàòó
Óêðà¿íè ç ôóòáîëó (äðóãà
ë³ãà). Ïåðøèé ìàò÷ âîíà
ïðîâåäå 31 áåðåçíÿ — íà âè¿çä³ ïðîòè ë³äåðà ãðóïè
«Àãðîá³çíåñ» (Âîëî÷èñüê,
Õìåëüíèöüêà îáëàñòü).
Ó îñòàíí³õ êîíòðîëüíèõ ïîºäèíêàõ â³ííè÷àíè â ãîñòÿõ ïåðåãðàëè «Áóêîâèíó»
(×åðí³âö³) — 1:0 ³ âäîìà
ïîñòóïèëèñÿ «Ïîä³ëëþ»
(Õìåëüíèöüêèé) — 1:2. Ï³ä
÷àñ çèìîâî¿ ïåðåðâè ñêëàä
«Íèâè» ï³äñèëèëè ãðàâö³ ç
êëóá³â ïåðøî¿ ³ äðóãî¿ ë³ã.

çóº îô³ö³éíèé ðåã³îíàëüíèé ïðåäñòàâíèê Ì³æíàðîäíî¿ á³éö³âñüêî¿
ë³ãè WWFC Âàäèì Êóä³ÿðîâ.
ВІННИЧАНИ —
СЕРЕД ФАВОРИТІВ
Ñåðåä ó÷àñíèê³â äðóãîãî ïðîôåñ³éíîãî ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó ç³ çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ áóäå
íèçêà â³ííè÷àí. Öå ÷åìï³îíè ³
ïðèçåðè ÷åìï³îíàò³â Óêðà¿íè ç
ôð³-ôàéòó, ÌÌÀ, ãîäçþðþ-êàðàòå, óøó-ñàíüäà òîùî. Ó äåÿêèõ
âàãîâèõ êàòåãîð³ÿõ âîíè áóäóòü
ôàâîðèòàìè áî¿â.
— Ï³ñëÿ ïåðøîãî òóðí³ðó ç³
çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ ó Â³ííèö³
÷èìàëî íàøèõ ïðîâ³äíèõ ñïîðòñìåí³â âäàëî âèñòóïàëè íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³. Ó òîìó ÷èñë³ — ³
â ñèñòåì³ òóðí³ð³â WWFC, MMA
Pro, PFU òà ³íøèõ ïðåñòèæíèõ
ì³æíàðîäíèõ îðãàí³çàö³é. Òàêîæ
ó â³ííèöüêèõ á³éö³â º ÷óäîâ³ ðåçóëüòàòè ñåðåä àìàòîð³â. Ïðèì³ðîì, íàø³ çåìëÿêè íåùîäàâíî
ñòàëè ÷åìï³îíàìè Óêðà¿íè ç ôð³ôàéòó, — ðîçïîâ³äàþòü îðãàí³çàòîðè òóðí³ðó.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

Бронза
з Бахмуту
На ринг вийдуть представники різних видів єдиноборств
СПОРТИВНА ВІЗИТІВКА МІСТА
Òóðí³ð «Road to WWFC» ïðîéäå ó ñïîðòêîìïëåêñ³ «Íîêàóò»
31 áåðåçíÿ. Ïî÷àòîê — î 20.00.
Ïðèõèëüíèêàì ºäèíîáîðñòâ
ìîæíà ïîðàäèòè ïðèäáàòè êâèòêè çàçäàëåã³äü. Àäæå ê³ëüê³ñòü
ì³ñöü ó ãëÿäàöüêîìó çàë³ äîâîë³
îáìåæåíà. Äî ðå÷³, 30 áåðåçíÿ
ó ÒÐÖ «Ñêàé-ïàðê» â³äáóäåòüñÿ
öåðåìîí³ÿ çâàæóâàííÿ âñ³õ ó÷àñ-

íèê³â òóðí³ðó. ¯¿ çìîæóòü â³äâ³äàòè
âñ³ îõî÷³.
— Ïðîâåäåííÿ òàêîãî ïðåñòèæíîãî çìàãàííÿ ïîçèòèâíî
âïëèâàº íà ñïîðòèâíèé ³ì³äæ
ì³ñòà ³ ñëóãóº ïðîïàãàíäîþ çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ. À òàêîæ
äàº ìîæëèâ³ñòü â³ííèöüêèì á³éöÿì ïîòðàïèòè äî ì³æíàðîäíîãî
ïðîôåñ³éíîãî ðåéòèíãó, — êàæå
Âàäèì Êóä³ÿðîâ.

Обмежень у боях не бракує
В Україні вже кілька сезонів
поспіль турніри зі змішаних
єдиноборств проводить компанія World Warriors Fighting
Championship (WWFC). Вона
започаткувала й змагання із
серії «Road to WWFC» («Шлях
у WWFC»). У них менш досвідченим спортсменам надають шанс
зарекомендувати себе. Тобто
там можуть проявити себе навіть любителі і напівпрофі.

Унікальність турнірам WWFC
придає величезна кількість бійців з усіх країн регіону, а також
можливість аматорам для дебюту в професійній клітці. Поєдинки
WWFC проходять за правилами
змішаних єдиноборств. Обмежень достатньо багато — це призначено, щоб показати глядачам
видовищний бій без летальних
виходів, поширених в підпільних
боях або на вулиці.

 Ó Áàõìóò³ (Äîíåöüêà îáë.)
â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè
ç â³ëüíî¿ áîðîòüáè ñåðåä
ä³â÷àò. Âèõîâàíêà ñïîðòøêîëè ¹ 5 Îëåíà Í³ê³ò³íñüêà
çäîáóëà áðîíçîâó íàãîðîäó
ó âàãîâ³é êàòåãîð³¿ 65 êã.

Звитяги
тхеквондистів
 Ó Êèºâ³ ô³í³øóâàâ â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò ÊÄÞÑØ
«Øêîëà ñïîðòó» ç òõåêâîíäî
(ÂÒÔ). Á³éö³ Â³ííèöüêî¿
ñïîðòøêîëè ¹ 2 âèáîðîëè
11 íàãîðîä ð³çíîãî ´àòóíêó.
×åìï³îíàìè ñòàëè Ñîëîì³ÿ
Ñàâ÷óê (êàòåãîð³ÿ 24 êã,
2009–2010 ð. í.), Äàí³åëü
Îåáàíäæ³ (37 êã, 2009–
2010 ð. í.) ³ Ìàòâ³é Ïàñ³÷íèê
(18 êã, 2011–2012 ð. í.).
Випуск №11 (1030)
Сьогодні в гостях нашої шахової рубрики майстер спорту з шахової
композиції, полтавчанин Юрій Білокінь. У його доробку багато складених цікавих триходових задач-мініатюр на кооперативний мат. Чотири з
них пропонуємо вам розв’язати.
Задача №2137-2140. Ю. Білокінь (Полтава)
(Друкується вперше)

Дебютанти стали чемпіонами
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Íà ÷åìï³îíàò³ îáëàñò³ ç ôóòçàëó
ñåðåä âåòåðàí³â (ñòàðøå 40 ðîê³â)
íîâà÷îê «Ïàòð³îò-ÏÑÂ» îäðàçó
âèáîðîâ ÷åìï³îíñüêèé òèòóë!
Ô³íàëüíèé åòàï òóðí³ðó â³äáóâñÿ ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ â ìàíåæ³
«Êîëîñ». Òàì âçÿëè ó÷àñòü ø³ñòü
êðàùèõ êîìàíä. Âîíè áóëè â³ä³áðàí³ ç 14, ùî ñòàðòóâàëè íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³.
Ó ïåðø³é ï³äãðóï³ îáèäâà ìàò÷³ âèãðàâ â³ííèöüêèé «Ïàòð³îòÏÑÂ». Â³í ðîçãðîìèâ òóëü÷èíö³â — 3:0 ³ õìåëüíè÷àí — 4:1.

Ó ³íø³é ï³äãðóï³ íà ÷îë³ âèÿâèëàñÿ êîìàíäà Áîð³âêè (×åðí³âåöüêèé ðàéîí). Âîíà ðîçáèëà
çá³ðíó Êðàñíîñ³ëêè (Ãàéñèíñüêèé ðàéîí) — 9:3 ³ ðîçïèñàëà
í³÷èþ ç êîçÿòèí÷àíàìè — 1:1.
Çàâäÿêè êðàù³é ð³çíèö³ çàáèòèõ
òà ïðîïóùåíèõ ì’ÿ÷³â êîìàíäà ç
×åðí³âåöüêîãî ðàéîíó ä³ñòàëàñÿ
ô³íàëó.
Ïîºäèíîê çà çîëîòî âïåâíåíî
âèãðàâ «Ïàòð³îò-ÏÑÂ». Â³í ðîçãðîìèâ ÷åðí³â÷àí ³ç ðàõóíêîì 5:2.
— Êîìàíäà «Ïàòð³îò-ÏÑÂ»
õî÷à é íîâà, àëå â í³é ãðàþòü

äîñâ³ä÷åí³ âèêîíàâö³. Íàøà ïåðåìîãà â òóðí³ð³ º çàêîíîì³ðíîþ.
Íà ï³âô³íàëüíîìó åòàï³ ìè îá³ãðàëè êîìàíäó Áîð³âêè ³ç ðàõóíêîì 3:0, òîìó çíàëè ¿¿ ñëàáê³
ñòîðîíè, — êàæå ãðàâåöü êîìàíäè
Âàëåíòèí Âèøòàëþê. — Ó ô³íàë³
äâà çàáèòèõ íàìè øâèäêèõ ì’ÿ÷³
ïðèìóñèëè ñóïåðíèê³â áàãàòî
àòàêóâàòè. Ìè ãðàëè â³ä îáîðîíè,
íà êîíòðàòàêàõ. Òîìó ïîñò³éí³
ï³äêëþ÷åííÿ äî íàïàäó âîðîòàðÿ
ãîñòåé áóëè íàì íà ðóêó. Ìè âè÷³êóâàëè íà ïîìèëêè ³ âðàæàëè
ïîðîæí³ âîðîòà.

Ó ïîºäèíêó çà áðîíçîâ³ ìåäàë³ êîìàíäà Êîçÿòèíà âæå ï³ñëÿ
ïåðøîãî òàéìó âèãðàâàëà ó òóëü÷èíö³â ç ðàõóíêîì 3:0. Ó äðóãîìó
òàéì³ ãðà âèð³âíÿëàñü, àëå êîçÿòèíöÿì âñå æ âäàëîñÿ âòðèìàòè
ïåðåâàãó — 5:3.
Ñïîðòèâíèé äèðåêòîð îáëàñíî¿
ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó ²ãîð Ïàâëåíêî
ïîâ³äîìèâ, ùî ïåðåìîæö³ îòðèìàëè ïðàâî âçÿòè ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ñåðåä âåòåðàí³â.
Â³í òàêîæ ïîä³ëèâñÿ çàäóìîì ïîíîâèòè ðåãóëÿðíèé âåòåðàíñüêèé
÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç ôóòçàëó.

h3

(2 рішення)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №11 (1377), 14 березня 2018 року
Задача №2133
1. Kc4! Цугцванг; 1… Cb6+|Cd6+|Ca5, Cd8 2. K:b6|K:d6|Kd6x;
1… Cb8, Ce5, Cf4, Ch2 2. Kb6x;
Задача №2134
1. Cg7! Цугцванг; 1… f6, f5|Kf8 2. Фc6| Ф:f8x;
Задача №2135
1. Kpc1! Цугцванг; 1...C:b2+|Kpa1|b3 2. Ф:b2|Фb1|Фb1x;
Задача №2136
1. Фh5? Ce4!; 1. Фe4! Цугцванг; 1… Kp:h3|C-|f3 2. Фf3|Ф:g2|Фg4x.
М. Пархоменко
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СУЧАСНА МУЗИКА ВВОДИЛА
В ТРАНС І ЗАСТАВЛЯЛА ПЛАКАТИ
Музика, яку бачиш  Під час фестивалю
Contemporary Music Days хор киян
урочистістю виконання примусив глядачів
затамувати подих. Дует двох музикантів
примусив «Плеяду» двічі кликати їх «на біс»,
а балетній мімодрамі аплодували стоячи
ДІАНА ГУЛБІАНІ,
RIA, (098)4543812

«Ìóçèêà, ÿêó
òè áà÷èø», — ï³ä
òàêèì ñëîãàíîì
ðîçïî÷àâñÿ ïåðøèé ôåñòèâàëü ñó÷àñíî¿ ìóçèêè
ï³ä íàçâîþ Contemporary Music
Days in Vinnytsia. Ðàí³øå, äî ðå÷³,
â³í ³ñíóâàâ ó ³íøîìó âèãëÿä³ ³ íàçèâàâñÿ «Áàðâè ÕÕ ñòîë³òòÿ», àëå
äèðåêòîð ôåñòèâàëþ, çàñëóæåíà
àðòèñòêà Óêðà¿íè ²ðèíà Ôðåíêåëü âèð³øèëà ³ç êîìàíäîþ îäíîäóìö³â çì³íèòè ôîðìàò ³ ïðîâåñòè éîãî ðåáðåíä³íã.
Ïåðøèé ôåñòèâàëüíèé äåíü
ïîºäíóâàâ ó ñîá³ äâà êîíöåðòè,
ïðÿìî ïðîòèëåæí³ çà íàñòðîºì:
ì³íîðíå ³ óðî÷èñòå çâó÷àííÿ õîðó
Alter Ratio íàâ³âàëî äóìêè ïðî
â³÷íå, à ïîºäíàííÿ ôîëêó, äæàçó
³ç âêðàïëåííÿìè ñèíòåòèêè â³ä
Ìàêñèìà Øîðåíêîâà òà Ìàêñèìà Áåðåæíþêà ïðèìóøóâàëî
ãëÿäà÷³â òðèìàòè ñåáå â ðóêàõ,
àáè òóò æå íå çàòàíöþâàòè.

ДУХОВНІ ПІСНЕСПІВИ
ТА ОБМЕЖЕННЯ «12+»
— Ìè ïîäèâèìîñü, íàñê³ëüêè
ìóçèêà, ÿêà âèêîíóâàòèìåòüñÿ
íà ö³é ñöåí³, ìîæå ñòàòè â³çóàëüíîþ, íàñê³ëüêè ¿¿ ìîæíà áóäå
íå ëèøå â³ä÷óòè, à ³, ÿê-òî êàæóòü, ïîìàöàòè. Ä³éñíî ³ñòîðè÷íà
ïîä³ÿ ó æèòò³ Â³ííèö³, — ñêàçàâ
âåäó÷èé Ïàâëî Òðåòüÿêîâ ïåðåä
òèì, ÿê çàïðîñèòè íà ñöåíó âîêàëüíèé àíñàìáëü ñó÷àñíî¿ ìóçèêè Alter Ratio ³ç ïðîåêòîì ï³ä
íàçâîþ Mariologia. Óðî÷èñò³ñòü
òà ñåðéîçí³ñòü çâó÷àííÿ ï³ñíåñï³â³â ïðèìóñèëà ïðèíèøêíóòè
íàâ³òü íàéìîëîäøèõ ñëóõà÷³â,
ÿê³ íå äóæå-òî çâåðòàëè óâàãó
íà âèøóêàí³ñòü çâó÷àííÿ õîðó,
àëå ïðàâèëüíî âõîïèëè åìîö³éíèé ïîñèë ë³òóðã³÷íîãî ñï³âó.
À äîðîñë³ áóëè ïðîñòî ó çàõâàò³. Àíàñòàñ³ÿ Çóäîâà, àðòèñòêà
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó ³ ïåäàãîã
øêîëè ìèñòåöòâ «Â³ííèöÿ», éøëà
ñïåö³àëüíî ïîñëóõàòè öåé õîð.
— Ïðîñòî íåéìîâ³ðíî. ² ÿ ïðîñòî íå óÿâëÿþ, ÿê öå ìîæíà áóëî

Відомий піаніст Максим Шоренков зі своїм винаходом
«Нитки Шоренкова». На концерті виступав у дуеті з Максимом
Бережнюком, котрий грав на духових народних інструментах
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
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

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 180112

Hàêëàä 29 000

âèêîíàòè íà íàñò³ëüêè âèñîêîìó
ð³âí³. Ïðàâäà, ïðèâåëà á ñþäè
ó÷í³â â³ä 12 ðîê³â — íàäòî âæå
³íêîëè ëÿêàþ÷ó àòìîñôåðó ñòâîðþþòü ñï³âè Alter Ratio, — ðîçïîâ³ëà æ³íêà.
ДУЕТ ТРЕМБІТИ І РОЯЛЯ
— ßêùî ÿ ñêàæó, ùî äóåò, ÿêèé
çàðàç âèñòóïèòü íà ñöåí³ — íàéâèùîãî ð³âíÿ, âñå îäíî âèéäå
òàê, í³áè ÿ í³÷îãî íå ñêàçàâ ïðî
íèõ. Çóñòð³÷àéòå, Ìàêñèì Áåðåæíþê òà Ìàêñèì Øîðåíêîâ! —
ïðåäñòàâèâ ìóçèêàíò³â Ïàâëî
Òðåòüÿêîâ.
Ìóçèêà äóåòó — òî áóâ ñèíòåç
çàïàëüíèõ ðèòì³â, äæàçîâèõ ãàðìîí³é ³ íàðîäíèõ ìîòèâ³â ó ïîºäíàíí³ ³ç õàðèçìîþ ñàìèõ âèêîíàâö³â. Ìàêñèì Áåðåæíþê —
ëàóðåàò ì³æíàðîäíèõ êîíêóðñ³â,
ùî ãðàº íà ïîíàä 50 íàðîäíèõ
äóõîâèõ ³íñòðóìåíòàõ. Ìàêñèì
Øîðåíêîâ — äðóãèé ó÷àñíèê
äóåòó ³ â³äîìèé êîìïîçèòîð, ï³àí³ñò ³ âèíàõ³äíèê. Òåæ ëàóðåàò

Ò³ëüêè-íî ìåëîä³ÿ
ïåðåäàâàëà ñìóòîê,
à çà òèì ãëÿäà÷àì
õîò³ëîñü òàíöþâàòè.
Çà åìîö³ÿìè, öå áóëè
àìåðèêàíñüê³ ã³ðêè
ì³æíàðîäíèõ ìóçè÷íèõ ôåñòèâàë³â, â³í ñòâîðèâ ³ çàïàòåíòóâàâ
íîâ³ ïðèéîìè çâóêîâèäîáóâàííÿ,
ÿê³ íàçâàâ «Íèòêè Øîðåíêîâà».
Éîãî âèíàõ³ä íà ñöåí³ âèãëÿäàâ
åôåêòíî — ï³äñâ³÷åí³ íåîíîâèì
ð³çíîáàðâíèì ñÿéâîì, íèòêè òàê ³
ñïîíóêàëè ãëÿäà÷³â ôîòîãðàôóâàòè. Ïåðåäáà÷èâøè òàêèé ³íòåðåñ
ïóáë³êè, ìóçèêàíòè ïîïåðåäèëè,
ùî ï³ñëÿ êîíöåðòó êîæåí áàæàþ÷èé çìîæå ñôîòîãðàôóâàòèñü ñåðåä áåçë³÷³ ³íñòðóìåíò³â, íà ÿêèõ
ì³ã áè ãðàòè ö³ëèé îðêåñòð, àëå
ãðàëî äâîº ëþäåé.
РЕКЛАМА ІЗ ГУМОРОМ
Êîíöåðòè äðóãîãî äíÿ ôåñòèâàëþ Contemporary Music
Days in Vinnytsia òàêîæ áóëè ïîáóäîâàí³ íà åìîö³éíèõ êîíòðàñòàõ. Ïåðøèé êîíöåðò ñêëàäàâñÿ
³ç ëåãêèõ é æàðò³âëèâèõ ìóçè÷íèõ òâîð³â â³ä àíñàìáëþ «Ðèêîøåò». Ìóçè÷í³ æàðòè ³ ä³éñíî
ïðèéøëèñÿ äî ñìàêó ãëÿäà÷àì.
À íîìåð «Áåðóø³» íàâ³òü ïðîñèëè

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

Музичний твір «Тучки» від ансамблю «Рикошет». На цьому
фото музичний «дощик» якраз вже відтарабанив, і дівчинка
грається із метеликом, відкинувши парасолю вбік

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

âèêîíàòè íà á³ñ. Ïî÷èíàâñÿ â³í
òàê: àêòîð òåàòðó «Âèøåíüêà»
ñòî¿òü íà ñöåí³ ïåðåä çàëîì, äèðèãåíò Â³êòîð³ÿ Ðàöþê ãîòóºòüñÿ
çìàõíóòè ïàëè÷êîþ, ³ òóò àêòîð
æåñòîì ¿¿ çóïèíÿº. Äàë³ ä³ñòàº
áåðóø³ ³ êèâàº — ìîæíà ïî÷èíàòè. Çíîâó çìàõ ïàëè÷êè — ³…
òèøà. Àíñàìáëü ò³ëüêè ³ì³òóº
ãðó íà ³íñòðóìåíòàõ, áåççâó÷íî
âîäÿ÷è ñìè÷êàìè ïî ñêðèïêàõ
òà â³îëîí÷åë³ òà äìóõàþ÷è ó ñàêñîôîí. Àëå çâóê ïîâåðòàºòüñÿ,
êîëè àêòîð âèéìàº áåðóø³ ç âóõ.
Äàë³, íåìîâ êåïêóþ÷è íàä îðêåñòðîì, â³í âäÿãàº-âèéìàº ¿õ
áåçë³÷ ðàç³â, à ìóçèêàíòè ùå é
âñòèãàþòü äî ñåêóíäè âèâ³ðåíî
âõîïèòè ìîìåíò, êîëè ãðàòè,
à êîëè — ìîâ÷àòè. Íàïðèê³íö³,
êàðòèííî âèéíÿâøè áåðóø³ ç âóõ
âîñòàííº, àêòîð ìîâèòü: «Áåðóø³.
Â³äñ³êàþòü óñå çàéâå».
ІСТОРІЯ СОЛДАТА
×åòâåðòèé ³ îñòàíí³é êîíöåðò— òðàã³÷íà ì³ìîäðàìà, íàïèñàíà êîìïîçèòîðîì ²ãîðåì
Ñòðàâ³íñüêèì ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
Ïåðøî¿ ñâ³òîâî¿. Öå êàçêà ïðî

ñîëäàòà, ÿêèé ñòàâ çäîáè÷÷þ ÷îðòà. Ïåðøà ÷àñòèíà «Êàçêè» ïî÷èíàºòüñÿ ³ç ñõîæîãî íà ìàðø ìîòèâó â³ä ñåïòåòó ï³ä êåð³âíèöòâîì
Ñåðã³ÿ Õîðîâöÿ. ² îò íà ñöåíó
âèõîäèòü ÷èòåöü Þð³é Ãëóùóê.
— Îé ïî øëÿõó êðèâîìó éøîâ
ñîëäàòèê äîäîìó... — ÷èòàº â³í,
à ç-çà êóë³ñ íà ñöåíó ìàðøèðóº
àðòèñò áàëåòó Îëåã Ëàñêà.
Òàê ïî÷èíàºòüñÿ ³ñòîð³ÿ âòðàòè äóø³ ñëóæèâîãî. Â³í â³ääàñòü
ñâîþ ñêðèïêó, íàâ÷èòü ãðàòè
íà í³é ðîãàòîãî ³ äâ³÷³ âòðàòèòü
êîõàííÿ, àáè íàïðèê³íö³ îñòàòî÷íî çàïðîäàòèñü ñëóæèòåëþ ïåêëà.
Ãðàö³éí³ ³ êðàñèâ³ òàíö³âíèêè; ìóçèêàíòè, ÿê³ ìàéñòåðíî
ï³äêðåñëþâàëè îáðàçè ñîëäàòà
òà ÷îðòà ãðîþ ñêðèïêè òà óäàðíèõ; åìîö³éíå îçâó÷åííÿ ³ñòîð³¿
÷èòöåì, — ³ çàëà àïëîäóâàëà ñòîÿ÷è, êðàäüêîìà âèòèðàþ÷è ñëüîçè
ñï³â÷óòòÿ, àäðåñîâàí³ ñîëäàòó.
Çàâåðøèëèñü äâà êîíöåðòí³ äí³
ïðîìîâîþ äèðåêòîðà ôåñòèâàëþ
²ðèíè Ôðåíêåëü, ÿêà ïîäÿêóâàëà
ãëÿäà÷àì ³ ïîîá³öÿëà — íàñòóïí³
Contemporary Music Days áóäóòü
ùå á³ëüø ôåºðè÷íèìè.

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.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20

ÌÀÍÄÐÈ

RIA, Ñåðåäà, 21 áåðåçíÿ 2018

ВИХІДНІ ТА 400 ГРИВЕНЬ:
КУДИ ЇХАТИ У БЕРЕЗНІ?
Мандри на день  Ми зробили підбірку подорожей
останнього тижня березня, на які ви витратите не більше
400 гривень і тільки один вихідний день. Серед
них — сирна ферма, квіткова оранжерея із банановою
фермою та подорож до язичницького місця сили
ДІАНА ГУЛБІАНІ, (098)4543812

Äëÿ áþäæåòíèõ ïîäîðîæåé ìè îáðàëè
ïðîïîçèö³¿ òóð-êëóáó «Á³äíÿæêè» çà áåðåçåíü, âàðò³ñòü ÿêèõ íå ïåðåâèùóâàëà
400 ãðèâåíü. Òåðèòîð³àëüíî óñ³ ïî¿çäêè
íå âèõîäÿòü çà ìåæ³ áëèæí³õ îáëàñòåé,
à òîìó îáìåæóþòüñÿ îäíèì âèõ³äíèì
äíåì. Ó ïóáë³êàö³¿ ìè âêàçóâàëè äâ³

СИРНИЙ РАЙ ТА КІННИЙ ЗАВОД
Вартість:
330 гривень
(360 — без клубної карти)
Куди: Київська та
Черкаська області
День поїздки:
24 березня
Буде підкорено: 380 км
Спочатку мандрівники заїдуть до сироварні
«Бабині кози». Це сімейне підприємство,
засноване у 2007 році. Ферма займається
племінним розведенням кіз зааненської породи
та виробництвом козиного молока. Тут молоко
переробляють на декілька вишуканих сортів сиру.
Крім того, є тут і мильна мануфактура, яка виробляє
близько 30 видів мила з козиного молока та масла,
аналогів якому немає у світі.
«Скуштуємо українські аналоги пармезанів,
рокфорів та шевретів на одній з кращих
сироварень Київщини («Бабині кози» — авт.).
Дізнаємося секрети виготовлення смачних
та вишуканих сирів!» — пишуть вони у анонсі
подорожі. Окрім того, у подорожі можна буде і
продегустувати сири.
Другим пунктом маршруту значиться Жашківський
кінно-спортивний комплекс, «унікальне поєднання
елегантного спорту та комфортабельного
відпочинку». Тут можна буде подивитися на елітних
коней і покататися верхи — за окрему плату.

БУША ТА ЛЯДОВА
Вартість:
330 (360) гривень
Куди:
Вінницька область
День поїздки: 1 квітня
Буде підкорено:
380 км
Розпочнеться подорож із відвідин Лядівського
скельного храму, що на лівому березі Дністра,
на кордоні з Молдовою. Далі мандрівники завітають
на козацький цвинтар та подивляться на унікальний
барельєф, який знаходиться на території
дохристиянського скельного храму. На барельєфі
зображена людина, яка стоїть навколішки перед
безлистим деревом, на якому сидить півень.
За спиною людини на невеликому пагорбі — олень.
І ще на мандрівників чекає трипільський борщ,
ведичний чай та майстер-клас із горлового співу
від Кузьми Федченка.

ö³íè — ³ç êëóáíîþ êàðòîþ òà áåç íå¿.
Êëóáíà êàðòêà «Á³äíÿæîê» äàº á³ëüøìåíø â³ä÷óòí³ çíèæêè íà êîæíó ³ç ïî¿çäîê. Îòðèìàòè ¿¿ ìîæíà, ïðåä’ÿâèâøè
òðè ð³çíèõ ìàãí³òè ç ìèíóëèõ ïîäîðîæåé
òóð-êëóáó, àáî îïëàòèòè îäíîðàçîâèé
÷ëåíñüêèé âíåñîê ó ñóì³ 100 ãðí. Îäíà
êàðòêà ä³º íà 2-õ îñ³á íà óñ³ ìàíäð³âêè
«Á³äíÿæîê».

ЗООПАРК «12 МІСЯЦІВ» ТА ОКЕАНАРІУМ
Вартість:
290 (420) гривень
Куди: Київська область
День поїздки:
25 березня
Буде підкорено: 620 км

Кінний завод у Жашкові — локація однієї із подорожей.
Правда, покатають вас на жашківських конях за окрему плату
РЕКЛАМА
418145

Зоопарк розташований на 16-ти гектарах землі у селі
Демидів Вишгородського району. Його будівля
стилізована під замок Нойшванштайн з заставки
кінокомпанії Уолта Діснея. Тут проживає понад
100 різноманітний тварин та птахів, з якими можна
контактувати та годувати. Також на території є кілька
озер, де плавають лебеді та можна порибалити. Для
дітей тут є ігровий майданчик та контактний зоопарк,
де вільно гуляють ослики, овечки та міні-корови.
Океанаріум «Морська казка» — музей із живими
експонатами, мешканцями морів та океанів планети.
Океанаріум має десятки акваріумів: із кораловими
підводними лісами, із амазонської фауни, басейн зі
скатами, підводний тунель та найбільший акваріум
«Морської казки» — із акулами.
Цікаво, що вхідні квитки в океанаріум та зоопарк
оплачуються додатково. На сайті «Бідняжок» у описі
подорожі зазначається, що, власне, до її вартості
входить тільки оглядова екскурсія цими закладами.

ЯСКРАВІ БАРВИ
Вартість:
380 (410) гривень
Куди: Київська область
День поїздки:
24 березня
Буде підкорено:
650 км
У плані подорожі — відвідини бананової ферми, де
також росте близько 50 сортів тропічних рослин.
Обіцяють справжні тропіки: лимони та апельсини
на деревах, ананаси в горщиках, бананові дерева,
навіть квітучі гранати. Можна буде навіть купити
невелике деревце апельсина, лимона, папайї,
інжиру, карликового банана і ананаса. І, звісно,
отримати консультацію із догляду від власника.
Другою зупинкою у маршруті значиться океанаріум
«Морська казка» із кораловими лісами, амазонською
фауною і величезним акулячим залом.
Третьою зупинкою буде квіткова оранжерея, де
на площі понад 11 га в теплицях вирощується 18 сортів
троянд, 19 сортів тюльпанів, 12 сортів хризантем,
а також орхідеї, пеларгонії, цикламени, бегонії і
багато інших рослин.
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КОНЦЕРТИ
кінотеатр

Коцюбинського

Викрадена принцеса
Анімація, 21.03, поч. о 12.05, 16.10, 20.10
Вартість квитків — від 70 грн
22.03–28.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Червоний горобець
Трилер, 21.03, поч. о 16.00
Вартість квитків — від 75 грн
22.03–28.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Складки часу
Фентезі, 21.03, поч. о 10.00, 11.50, 18.30
Вартість квитків — від 45 грн
22.03–28.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Усі гроші світу
Кримінальна драма, 21.03, поч. о 21.55
Вартість квитків — 80 грн
22.03–28.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Шерлок Гномс
Анімація, 21.03, поч. о 10.00, 14.10, 18.10
Вартість квитків — від 45 грн
22.03–28.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

Земля привидів
Трилер, 21.03, поч. о 20.20
Вартість квитків — 80 грн
22.03–28.03, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»

Вахтанг Кікабідзе.
Ювілейний тур —
80 років!
31 березня о 19.00 у Вінницькому Будинку офіцерів артист-легенда, душа
Грузії, Людина з великої
букви — неперевершений
Вахтанг Кікабідзе — з ювілейним туром — 80 років! Наживо у супроводі найкращих музикантів для вас прозвучать найвідоміші
грузинські композиції та всі улюблені пісні золотого
репертуару Вахтанга Кікабідзе: «Чито гврито», «Мои
года — мое богатство», «Виноградная косточка»,
«Проводы любви», «Пожелание», «Я жизнь не тороплю», «Вот и весь разговор», «Песня о Тбилиси»,
«Я пьян от любви» та багато інших.
Подаруйте собі та своїм коханим свято! Тільки
живий звук, легендарні пісні, незабутня атмосфера, де панує драйв і колорит Грузії — чекають вас
31 березня о 19.00 у Будинку офіцерів!
Квитки — 290–800 гривень. Купуйте на сайті
bilet.vn.ua, у касах театру ім. Садовського,
Будинку офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру».
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Концерт «Le Coeur»
у Вінниці
30 березня в Арт-пабі
«Beaf Eater» зустрічайте гурт «Le Coeur» (з
французької — серце).
Гурт об'єднав в собі музикантів з п'яти країн —
Конго, Мексики, Ірану, України і Еквадору, тому їх
музика має певний шарм, а пісні звучать багатьма
мовами — французькою, іспанською, англійською,
українською, російською, лингала і суахілі. У Le
Coeur немає рамок в жанрах музики, тому в піснях
можна зустріти такі стилі як Folk, Pop, Rock, Funk,
Afrobeat. Початок концерту о 21.00, вартість квитків — 60 грн. Тел. (067)3260737.

Грандіозний концерт
Rock Symphony
30 березня о 19.00 у
театрі імені Садовського на концерті Rock
Symphony пролунають кращі композиції
культових рок-гуртів, від
одних назв яких по спині
пробігають мурашки. Це найаншлаговіший проект у
жанрі симфонічного року! Шоу оформлене в стилі
перформансу — чудову музику будуть доповнювати світлові і візуальні спецефекти, театралізоване
дійство на сцені.
140 артистів, емоції, які ви не забудете, оркестр,
хор та рок-бенд об'єднаються на сцені, створюючи
єдине звукове поле, все це пробиває наскрізь.
Rock Symphony люблять діти, підлітки, молодь,
жінки, чоловіки – це ще раз доводить, що справжнє
мистецтво і краса до душі всім!
Вартість квитків 320-640, замовляйте безкоштовну
доставку квитків за телефонами: (0432)57-55-55,
(093)1010063, (098)101-00-63.

Симфонія у «Плеяді»
Концерт заслуженого
артиста України Станіслава Городинського та
Симфонічного оркестру
філармонії у Вінниці відбудеться 28 березня в
обласній філармонії.
Два роки тому в залі Вінницької обласної філармонії
відбулася прем'єра авторського концерту заслуженого артиста України, автора та виконавця Станіслава Городинського із Академічним камерним оркестром «Арката» та ансамблем солістів філармонії
«Експромт». У березні готується прем'єра нової
програми і вже у супроводі Симфонічного оркестру
Вінницької філармонії. Вашій увазі - любовна лірика
та патріотичні хіти, що уже стали хрестоматійними,
українська поезія і співоча душа нашого народу.
Початок концерту о 18.30, вартість квитків - 90 грн.
Тел. (067)3260737.

(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)

ТЕАТР

«ОбійМи». Прем’єра вистави
Українська прем’єра вистави, у якій кожний пізнає
себе! Вистави, після перегляду якої ви вийдете
геть іншими! Пережити всю палітру почуттів, отримати відповіді на найбільш хвилюючі життєві запитання і позбавитись «рамок» на шляху до власного
щастя — всі вінничани та гості міста зможуть вже
21 квітня о 18.00 у Вінницькій обласній філармонії.
12 красунь-чарівниць — талановитих акторок,
танцівниць, співачок, письменниць, поетес на чолі з
незрівнянною Юлією Свєтловою презентують першу виставу свого театру «Коло Світла» — сучасного,
концептуального та експериментального. Насолоджуючись глибокими життєвими історіями, будемо
разом зазирати всередину себе! Буде максимально
відверто й актуально, чуттєво і невимовно красиво!
Не пропустіть 21 квітня о 18.00 у Вінницькій обласній філармонії прем’єру вистави «ОбійМи»! Вас
чекають дві незабутні години почуттів та відкриттів, щирості та чесності зі світом та собою!
Квитки — 100–250 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру ім. Садовського, Будинку
офіцерів, «Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55,
(098)101–00–63, (093)101–00–63.
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

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

Аліса в країні чудес
Музично-фантастична подорож
22.03, поч. об 11.00

Потрібен брехун
Комедія
22.03, поч. о 18.30

Шерлок Гномс
Я б тобі небо прихилив...

Анімація, 21.03, поч. о 10.00, 15.50

Складки часу
Фентезі, 21.03, поч. об 11.35, 19.45

Розкрадачка гробниць
Пригоди, 21.03, поч. о 13.35, 17.30, 21.50

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

Червоний горобець
Трилер, 21.03, поч. о 12.40, 15.30, 18.20
Вартість квитків — від 50 грн
22.03–28.03, довідка — за тел. (096)0035050

Складки часу
Фентезі, 21.03, поч. о 13.30, 15.50, 18.10, 20.30
Вартість квитків — від 50 грн
22.03–28.03, довідка — за тел. (096)0035050

Sexy Shorts. Part 2.
Еротичні короткометражки
21.03, поч. о 21.00, 23.10
22.03–28.03, довідка — за тел. (096)0035050

Розкрадачка гробниць
Пригоди, 21.03, поч. о 12.00, 14.30, 17.00, 19.30,
20.00, 22.00, 22.30
22.03–28.03, довідка — за тел. (096)0035050

Земля привидів
Трилер, 21.03, поч. о 20.30, 22.40
22.03–28.03, довідка — за тел. (096)0035050

Третя хвиля зомбі
Жахи, 21.03, поч. о 21.10, 23.10
22.03–28.03, довідка — за тел. (096)0035050

Творчий вечір
Дмитра Гордона
«Очі в очі»
Вперше у Вінниці
відбудеться зустріч
Дмитра Гордона «Очі
в очі. Прості відповіді
на непрості питання».
Він — відомий журналіст і телеведучий, засновник
Інтернет-видання «ГОРДОН». Дмитру є що розповісти про багатьох легендарних людей світу, які

у приватних бесідах поділились багатьма захоплюючими фактами зі свого життя. Гордон — автор
понад 50 книжок. Накопичений життєвий досвід і
мудрість Дмитра Гордона зачаровують, а спілкування з ним — це завжди інтелектуальний сплеск.
«Я добре знаю, що роблю і навіщо, та щасливий
від того, що це знаходить живий відгук у серцях
мільйонів людей. До зустрічі!» — з таким запрошення звертається Дмитро Гордон до вінничан. Місце
проведення Будинок офіцерів, Площа Перемоги, 1,
23 березня о 19.00. Вартість: 120–600 грн.

Мала сцена. Драма
23.03, поч. о 18.00

Ідіот
Міражі з одним антрактом
23.03, поч. о 18.30

Ідзанамі... Богиня , яка вабить
Драма, 24.03, поч. о 18.30

Ассоль
Прем'єра, історія однієї мрії
27.03, поч. о 18.30

ВИСТАВКИ
Міжнародна
виставка котів
Вінницький обласний центр
фелінологів-любителів «Золотий кіт» запрошує на міжнародну виставку котів.
На виставці будуть представлені кішки різних порід: великі породи, мейн
куни, регдолл, британські, рідкісні і модні породи,
такі як бенгальська, тойгери, сомалі, сінгапуру,
бурма, девон, корниш, рекси та представники інших
порід. Своїх улюблених вихованців привезуть заводчики з різних міст України, а також представники
з Молдови та Румунії. Тварин будуть оцінювати експерти міжнародного рівня. На виставці вас чекають
цікаві конкурси та історії про кішок від заводчиків.
Виставка розміститься у Вінницькому універмазі,
на 3 поверсі, з 31.03–01.04. Вартість квитків: для
дорослих — 40 грн, для дітей віком від 7 до 16 років — 20 грн, для пенсіонерів та учасників АТО —
20 грн. Довідки за телефоном (097) 312 48 86.

Шевченко — художник

У неділю рано зілля копала...

На виставці буде представлено 25 факсимільних репродукцій графічних творів митця з колекції Національного музею Тараса Шевченка. Запрошуємо всіх
поціновувачів української культури відвідати виставку
одного з найяскравіших представників України, що
триватиме до 30 березня 2018 року у виставковій
залі Вінницького обласного художнього музею. За
адресою — вул. Соборна, 21. Телефон 56–28–73.

Романтична драма
28.03, поч. о 18.30

Ассоль
Прем'єра, історія однієї мрії
29.03, поч. о 18.30

Лісова пісня
Міф с прадавніх часів, 31.03, поч. о 18.30

Музей української марки ім. Я. Балабана
У експозиції музею представлені одні з найцікавіших
марок, деякі з них є лише в одному екземплярі. Є
марки вживані в Одесі, радянські марки та навіть ті,
на яких згадано Голодомор. Найстаріший конверт з
поштовим штемпелем датований 1830 роком. Музей
української марки ім. Якова Балабана можна відвідати щодня, окрім понеділка, з 10-ї до 18-ї години.
Школярам та студентам вхід безкоштовний. Також
у музеї можна придбати сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою — вул. Соборна,
26. Телефон для довідок (099)5343020.

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн

Золотий ключик
Пригодницька казка
24.03, поч. об 11.00 та 13.00

Стрибаюча принцеса
Найправдивіша історія про кохання, підступність
та звитягу
25.03, поч. об 11.00 та 13.00

РЕКЛАМА
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АТОВЕЦЬ ЗАГУБИВ
КОТА-«РОЗВІДНИКА»
Допоможіть знайти 
Кіт, який відгукується
на кличку «Псих», навіть
загубився не як звичайні
коти — сам відкрив вікно
і вискочив із машини.
Атовець загубив його
у районі перехрестя
Брацлавської та
Привокзальної ще
із місяць тому. Але
кота до цього часу
не знайшов
ДІАНА ГУЛБІАНІ,
RIA, (098)4543812

Ïîâ³äîìëåííÿ
ïðî çàãóáëåíîãî
êîòà ç’ÿâèëîñü
ó ñîöìåðåæàõ ìàéæå ì³ñÿöü òîìó,
21 ëþòîãî. À ê³ëüêà äí³â òîìó
äî ðåäàêö³¿ RIA/20minut çâåðíóëàñü â³ííè÷àíêà Îëüãà, ÿêà ïîïðîñèëà íàïèñàòè ïðî Ïñèõà,
ìîâëÿâ, ðàïòîì çíàéäåòüñÿ. Ñàì
âëàñíèê êîòà àòîâåöü Ìèõàéëî
Êàñüÿíîâ ðîçïîâ³â, ùî çàãóáèëè
Ïñèõà âðàíö³ 19 ëþòîãî, êîëè
ïîâåðòàëèñü ³ç äðóãî¿ ðîòàö³¿
ó Ãàéñèí.
— Éîìó ð³ê ³ç õâîñòèêîì.
Ïðîéøîâ ³ç íàøèì áàòàëüéîíîì äâ³ ðîòàö³¿. Ïåðøà éîãî
ðîòàö³ÿ â æèòò³ — òî Ïîïàñíà,

Мордочка навколо носа — чисто біла без чорних
смуг. Усі фото кота були зроблені після пожежі
на позиції — трішки забруднився

â³í íàðîäèâñÿ â ìåíå ï³ä ë³æêîì. Ïîò³ì áóëà äðóãà ðîòàö³ÿ —
íà ìàð³óïîëüñüêîìó íàïðÿìêó. ²
îò êîëè ìè âæå çâ³äòè ïîâåðòàëèñü äî ãàéñèíñüêî¿ ÷àñòèíè, â³í
ëàïîþ ÿêîñü, ïåâíî, íàòèñ êíîïêó ñêëîï³äéîìíèêà ³ âèñòðèáíóâ
íà ñâ³òëîôîð³. À ìè àæ íà âè¿çä³
ç ì³ñòà ïîì³òèëè, ùî éîãî âæå
íåìàº â ìàøèí³.
Ó ôåéñáóê-ãðóï³ “Íàéäåííûå
è ïîòåðÿâøèåñÿ æèâîòíûå — Âèííèöà” Ìèõàéëî íàïèñàâ, ùî
Ïñèõ éîìó äîðîæ÷èé ³ áëèæ÷èé
çà äåÿêèõ ëþäåé. Òàêîæ ðîçïîâ³â,
ùî òîé áóâ ó æîâòî-ðîæåâîìó íàøèéíèêó â³ä áë³õ, ³ ùî íà ñâîþ
êëè÷êó Ïñèõ â³äãóêóºòüñÿ.
×îìó Ïñèõ? Ó Ïîïàñí³é â³í
áóâ òðåò³ì êîøåíÿì ³ç âèâîäêó —
íàéñïîê³éí³øèé òà íàéë³íèâ³øèé

â³ä óñ³õ, ðîçïîâ³äàº Ìèõàéëî. Àëå
ïîò³ì, êîëè êîøåíÿò³ áóëî ì³ñÿö³
çî òðè, õëîïö³ âçÿëè éîãî ³ç ñîáîþ íà ïîçèö³¿ — ³ òóò ï³øëîïî¿õàëî.
— Ï³ä ÷àñ â³éñüêîâèõ ä³é â³í
ñèä³â ³ç íàøèì êóëåìåòíèêîì, ³
íå õîâàâñÿ â³ä îáñòð³ë³â, à ãðàâñÿ
³ç ã³ëüçàìè. Òàê óñ³ äâà äí³ íà çì³í³ é ïðîâ³â. À ïîò³ì ïîâåðíóâñÿ ³
ïî÷àâ íàïàäàòè íà óñ³õ: íà ñâî¿õ
áðàòèê³â òà ñåñòðè÷îê, íà ìàìóê³øêó, íàâ³òü íà â³â÷àðêó ³ç ïàçóðàìè êèäàâñÿ. Ìè ïîñì³ÿëèñü ³
íàçâàëè éîãî Ïñèõîì, — ðîçïîâ³â
Ìèõàéëî æóðíàë³ñòó.
ßêùî áà÷èëè äåñü êîòà, äçâîí³òü çà òåëåôîíîì 098 3866 261 ³
ïèòàéòå Ìèõàéëà àáî Òåòÿíó. Àáî ïèø³òü íà Ôåéñáóê —
goo.gl/EQ6Hyc.

Молочна кухня досі не працює.
Коли відновить роботу?
ДІАНА ГУЛБІАНІ, (098)4543812

403767

 Íà îô³ö³éíó ñòîð³íêó ðåäàêö³¿ RIA/20minut ó Ôåéñáóê
«Íîâèíè Â³ííèö³ íà 20õâèëèí»
íàä³éøëî ïîâ³äîìëåííÿ â³ä â³ííè÷àíêè ßðîñëàâè Ñîöüêî¿.
Æ³íêà ïîïðîñèëà ç’ÿñóâàòè, ÷îìó
íå ïðàöþº ìîëî÷íà êóõíÿ ó ì³ñò³.
Ðàí³øå æóðíàë³ñòè 20minut âæå
ïèñàëè, ùî ìîëî÷íà êóõíÿ ïðèïèíÿº ñâîþ ðîáîòó ³ç 2 áåðåçíÿ.
Òîä³ ïðàö³âíèêè îá³öÿëè â³äíîâèòè ðîáîòó êóõí³ íàñòóïíîãî
òèæíÿ, ïðîòå êóõíÿ íå ïðàöþº
äî öüîãî ÷àñó.
Âîëîäèìèð Ïðèñÿæíþê, ãîëîâíèé ë³êàð ì³ñüêî¿ ë³êàðí³
«Öåíòð ìàòåð³ òà äèòèíè», ðîçïîâ³â, êîëè ÷åêàòè â³äíîâëåííÿ
ðîáîòè ìîëî÷íî¿ êóõí³.
— Ó çâ’ÿçêó ³ç ìîðîçàìè íà ìî-

ëî÷í³é êóõí³ òðàïèëàñü àâàð³éíà
ñèòóàö³ÿ: çàìåðçëà êàíàë³çàö³ÿ.
Ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ ÷èñòêè ö³º¿
êàíàë³çàö³¿ — à âîíà òàì ñòàðà,
¿é ñò³ëüêè æ ðîê³â, ñê³ëüêè ñàì³é ìîëî÷í³é êóõí³ — â³äáóâñÿ
ïðîðèâ êàíàë³çàö³éíî¿ ñèñòåìè,
ï³äâàë áóâ çàòîïëåíèé. Çàðàç ï³äâàë âèñîõ, à îò áóä³âëÿ ïîòðåáóº
çàì³íè óñ³º¿ êàíàë³çàö³éíî¿ ñèñòåìè, — ðîçïîâ³â ãîëîâíèé ë³êàð
ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ «Öåíòð ìàòåð³ òà
äèòèíè» Âîëîäèìèð Ïðèñÿæíþê.
Àëå ñóìà ðåìîíòó — á³ëüøå
30 òèñÿ÷ ãðèâåíü, çà ñëîâàìè
ë³êàðÿ — òàêà, ÿêà âèâîäèòü
íà ïðîâåäåííÿ òîðã³â äëÿ âèçíà÷åííÿ ô³ðìè, ÿêà ïðîâîäèòèìå
ï³äðÿäí³ ðîáîòè. À öå çíà÷èòü,
ùî ÷àñ â³äêðèòòÿ êóõí³ ìîæå ùå
â³äòåðì³íóâàòèñü.

— Ïîâ³äîìèëè ëþäåé, ÿê³ çàìîâëÿëè òàì õàð÷óâàííÿ, — êàæå
ãîëîâíèé ë³êàð. — Çíîâ çàïóñòèòè
ìîëî÷íó êóõíþ â ðîáîòó ó òàêîìó ñòàí³, ÿê âîíà º çàðàç, ìè
íå â çìîç³, öå ïîðóøåííÿ ñàí³òàðíî-åï³äåì³îëîã³÷íèõ íîðì. Áî
ìîæå ñòàòèñÿ çàíåñåííÿ ³íôåêö³¿
â ìîëîêî.
Îð³ºíòîâíî, ïî÷àòîê ðîá³ò, ÿê
êàæå Âîëîäèìèð Ïðèñÿæíþê, —
íàñòóïíèé òèæäåíü. ßêùî â³äáóäóòüñÿ òîðãè ïî âèçíà÷åííþ
ï³äðÿäíèêà, öå çàòÿãíåòüñÿ ùå
íà äâà òèæí³ — õòî âèãðàº, òîé
áóäå ïðàöþâàòè. ßêùî âäàñòüñÿ
ïî÷àòè ðåìîíòí³ ðîáîòè íà íàñòóïíîìó òèæí³, òî çàâåðøàòü ¿õ
îð³ºíòîâíî çà ì³ñÿöü — òîä³ æ
îäðàçó é â³äíîâèòü ðîáîòó ìîëî÷íà êóõíÿ.
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Бывшие  Пары сходятся и расходятся,
спят вместе и перестают это делать.
Но иногда статус отношений «близкие»
в прошлом, а вот секс очень даже
настоящий. Зачем мы спим с бывшими?
Комментарий эксперта
ВИКТОРИЯ
АНДРОСОВА,
ПСИХОЛОГ

— Если, не смотря на все доводы рассудка, вы
все же не смогли удержаться
от интимных отношений с бывшим, по крайней мере, старайтесь не осложнять себе жизнь
и придерживайтесь простых
правил безопасности. Не оставайтесь у него на ночь. Иначе вы
вовлечетесь в это все эмоционально и попадете в ловушку
собственных иллюзий. Если пре-

жде, когда вы были вместе, доверяли друг другу настолько, что
не использовали презерватив,
это не повод и сейчас поступать
так же. Ваш бывший партнер все
это время жил не в монастыре
и вероятность что-нибудь подхватить такая же, как и с кем бы
то ни было другим. Убедитесь,
что вы оба знаете, что делаете.
Если для одного из вас это просто
интрижка, а второй думает, что
вы опять вместе, разочарование
неизбежно. Поэтому сразу договоритесь о том, какие между
вами отношения, и кто на что
может в них рассчитывать.

Почему мы спим с бывшими

Âåñíà ïî÷òè óæå íàñòóïèëà,
è àññîöèàöèè ñ íåé ñâÿçàííûå
(âëþáëåííîñòü, îòíîøåíèÿ, ñåêñ)
òîæå. Êòî-òî ïðèõîäèò ê âåñíå
â ïàðå, êòî-òî - â ïîèñêå. Òå,
÷åé ïîèñê çàòÿíóëñÿ, èìåííî â
ýòîò ïåðèîä íà÷èíàþò ñíà÷àëà
âñïîìèíàòü, êàê ó íèõ ýòî áûëî,
íåâàæíî, õîðîøî èëè ïëîõî, ïàìÿòü âûáîðî÷íà.
È ëàäíî áû, åñëè âñå ÷àÿíèÿ
ïðîèñõîäÿò ó íàñ â ãîëîâå è
ñåðäöå, çà äîïîëíèòåëüíûì äîïèíãîì ìû èäåì äàëüøå. Íà÷èíàåì ïðîñìàòðèâàòü ñîöèàëüíûå
ñòðàíè÷êè áûâøèõ, ó îáùèõ
çíàêîìûõ (ñîâåðøåííî ñëó÷àéíî)
ïûòàåìñÿ óçíàòü, êàê òàì îí/îíà.
À íåêîòîðûå èäóò åùå äàëüøå,
ñïèñûâàþòñÿ (ïðîñòî óçíàòü, êàê
äåëà), äîãîâàðèâàþòñÿ î âñòðå÷å
(ïî òåì æå ïðè÷èíàì).
À ïîðîé ìû ïûòàåìñÿ âîçðîäèòü áûëîå - ìîæåò áûòü åñòü
òàêîé øàíñ? Âåäü âîêðóã êó÷à
ïðèìåðîâ, äà. È íàñ îïÿòü çàòÿãèâàåò â âîäîâîðîò, èç êîòîðîãî
âûáðàòüñÿ ñòàíîâèòñÿ âñå òÿæåëåå. È íå ïîòîìó, ÷òî ýìîöèè

çàõëåñòûâàþò, õîòÿ êîãî-òî ìîæåò
áûòü äà. Ïðîñòî î÷åíü ñòðàøíî
îïÿòü îêàçàòüñÿ â îäèíî÷åñòâå, à
òàê õîòü è íå î÷åíü ëþáèìûé, íî
âðîäå íå ÷óæîé ÷åëîâåê ðÿäîì.
Õîðîøî, êîãäà îòíîøåíèÿ ñ
íîâûì «ñòàðûì» ïàðòíåðîì
äåéñòâèòåëüíî íà÷èíàþòñÿ, ðàçâèâàþòñÿ è íàáèðàþò îáîðîòû.
Áûâàåò æå, ÷òî ëþäè ïîñëå
ìíîãî÷èñëåííûõ ïîïûòîê ïåðåîöåíèâàþò âàæíîñòü è áëèçîñòü
îïðåäåëåííîãî ÷åëîâåêà. Ïîíèìàÿ, ÷òî èìåííî ñ íèì âñå áóäåò òàê êàê íóæíî, è îòíîøåíèÿ
çàâÿçûâàþòñÿ ñ ÷èñòîãî ëèñòà,
ñ àáñîëþòíûì æåëàíèåì íå ïîâòîðèòü îøèáîê, êîòîðûå òîãäà
â ïðîøëîì ïðèâåëè ê ðàññòàâàíèþ. Íî, ê ñîæàëåíèþ, íàèáîëåå
÷àñòûé ñöåíàðèé òàêèõ âûëàçîê
«â ïðîøëîå» ôèêñèðóåòñÿ íà ñòàäèè - ìû ïðîñòî ñïèì ïåðèîäè÷åñêè, ïîòîìó ÷òî íèêîãî äðóãîãî
ïîêà íåò. Äâàæäû â îäíó ðåêó íå
âîéäåøü, ìû ïîìíèì ýòè ìóäðûå
ñëîâà ñ äåòñòâà, íî âî âçðîñëîé
æèçíè çàáûâàåì ïî÷åìó-òî. À
êñòàòè, ïî÷åìó?

Почему спать с бывшими не стоит

ЗДОРОВОЕ ЖЕЛАНИЕ

ИЛЛЮЗИИ — ЭТО ЗЛО

Есть такая общечеловеческая потребность (помимо бытовых) просто отражаться в чьих-то глазах —
чувствовать себя желанным, красивым, любимым.
И когда с этим затык, новый человек не появляется
слишком долго, или не «торт», можно встретиться
с бывшим партнером. Да, это работает как затычка
в бреши, но что делать? Особенно учитывая прошлое, в котором вы знали друг друга до последней
родинки и любимой позы.

Своего бывшего партнера довольно сложно
воспринимать объективно, у вас есть прошлое,
а он его тень. Хуже того — тень искаженная.
Вспоминая, как все было, хорошее выходит
на первый план, плохое забывается.
Но вы же почему-то расстались? Особенно
не стоит это делать, если у вас появился другой
человек. Построить что-то новое с бывшим
вряд ли получится, а поломать что есть,
наверняка.

ДРУЖБА ЕСТЬ
Есть пары, которые расстаются, так сказать, друзьями. У них все было ок, но не сошлись характерами,
темпераментами, и еще кучей причин, их можно
найти, если понимать, что-то не хватает. После
расставания такие «бывшие» могут нормально
общаться, даже дружить, и иногда жалеть о содеянном. Как раз в моменты сожаления, приятные
в общем-то друг другу люди могут пойти дальше.
Это уже не отношения, а просто секс с бывшим.

НАДО ДОКАЗАТЬ
Вы расстались плохо, с обидой, и злостью.
Он не ценил вас, она вас не уважала. Прошло
время, оценки бывшего партнера не сильно бьют
по самооценке, а реванша очень хочется. Вот тут
соблазн. Доказать ему, козлу, какое сокровище
он потерял, хуже — секс богиню. Либо ей, стерве,
показать, что альфа самцы на дороге не валяются
и пусть вспоминает потом долгими ночами свой
лучший в жизни секс. Браво, месть удалась! Вопрос, кому от этого будет худо, остается открытым.

ВОЛЯ СЛУЧАЯ
Мы по природе животные, прямоходящие, но все
же. И как все разнополые особи животного мира
с трудом сдерживаем инстинкты, когда рядом
самка/самец. Особенно, если раньше между
вами что-то было. Совершенно случайно вы
можете оказаться в одной компании, совершенно
случайно там может оказаться алкоголь, и совершенно случайно появиться желание завершить
этот вечер в кровати. Правда, после акции похоти
и страсти, чаще всего наступает стыд и желание
сбежать на край света.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 22-28 БЕРЕЗНЯ

ОВЕН
Можливо, ви й не помітили,
але ваші почуття до коханої
людини змінилися: стали
більш зворушливими,
серйозними. Чи не здається
вам, що настала пора вам
стати ще ближче.

ТЕЛЕЦЬ
Постарайтеся зберігати
душевну рівновагу і не ображатися через дрібниці.
Інакше буде важко уникнути
конфліктної ситуації з коханою людиною.

БЛИЗНЮКИ
Ви можете перетворитися
в досить пристрасну натуру,
але чи готова до цього кохана людина, невідомо. Ваші
неприборкані емоції можуть
призвести до непорозумінь.

РАК
У вівторок вас може очікувати цікава та несподівана зустріч. Ваші слабкості можуть
не сподобатися близькій
людині, однак ви зумієте
згладити гострі кути.

ЛЕВ
З боку коханої людини можлива відверта підстава і навіть
зухвала брехня. Втім, постарайтеся не сприймати це як
особисту трагедію, можливо,
ви просто жертви обставин.

ДІВА
Постарайтеся не втрачати
самовладання, навіть якщо
особисте життя йде не так
добре, як вам хотілося.
Скоро Амур направить свої
стріли в вашу сторону.

ТЕРЕЗИ
Нині, особливо на початку
тижня, вам необхідно постаратися допомогти коханій
людині виплутатися зі складної ситуації.

СЕКС НА РАЗ

СКОРПІОН

Можно, конечно, пойти на поводу у эмоций
и памяти, всего один раз, чтобы успокоиться
и забыть.
Помнить вот о чем нужно, это не случайный
человек, к которому вдруг что-то вспыхнуло. Так
что и секс случайным не назовешь и не забудешь
на следующий день.
Влипнуть эмоционально — очень большая
вероятность и риск. А в результате вместо
приятного времяпровождения вы получите новые
раны по старым шрамам. Уверены, что готовы это
пережить снова?

СТРІЛЕЦЬ

Усі ваші думки будуть зайняті мріями про кохання
і якнайшвидшу зустріч зі своїм обранцем. І це побачення
вас явно не розчарує. Вам
буде добре разом.
Не дозволяйте ілюзіям
повністю захопити вас.
Не втрачайте голови, так як
нове знайомство не таке перспективне, як вам здається.

КОЗЕРІГ
ТАК ПРОСТО
Когда на новую историю нет сил и желания
(личная драма, плохое состояние, мало ли что),
у нас может появиться отличная идея пойти
проверенным, хотя нет, скорее знакомым путем.
И тогда нам приходит в голову гениальная
мысль — немного подпитаться с бывшим. Его-то,
бывшего партнера, я знаю как облупленного,
знаю, как на него реагировать, и как защищаться.
Секс по дружбе, так сказать, я тебе ничего
не должен, ты мне.
Ерунда, что при этом вы и себя, и партнера
лишаете шанса построить новые хорошие
отношения. Зато вам не скучно и не боязно,
ведь вместо того, чтобы с кем-то знакомиться,
налаживать общение, вызывать любовь, вы
проводите время с бывшим, хотя перспектив
на будущее не видите ни он, ни вы.

Зараз час побачень, нових
знайомств. Стосунки з
коханою людиною зміняться
на краще. Непорозуміння і
роздратування залишиться
в минулому.

ВОДОЛІЙ
На любовному фронті може
настати тимчасове затишшя.
Поки ще не все втрачено,
стосунки можна відновити, і
багато залежить тільки від вас.

РИБИ
Багато що буде вирішуватися в останній момент. Дайте
вихід своїм емоціям, тільки
не надто різко, інакше ви
можете своєю поведінкою
шокувати оточуючих.
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
ЧНОГО ФО
ФОТО
ОТО ««МІС
МІС R
RIA-2018»
IA-2018»

ГОРОСКОП
ГОР
ОВЕН

Владислава, 18 р
років
оків

Возможны изменения
в планах из-за финансовых
проблем.

Навчаюсь у коледжі, працюю
ю
візажистом. Вважаю себе творчою
орчою
та цілеспрямованою людиною.
ю.
Обожнюю малювати з дитинства,
ства,
постійно черпаю своє натхнення
ння з
життя людей, адже люди, це
найкраща муза одне для одного.
ого
о.

ТЕЛЕЦ
Вас может ждать удача
в делах, вероятна весомая
прибыль.

БЛИЗНЕЦЫ

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
СІ

Появятся перспективные
планы. Возможно повышение в должности и появление новых обязанностей.

Надсилайте своє фото та
коротку розповідь
про себе на e-mail:

РАК

miss@riamedia.com.ua.
a.

При удачном стечении
обстоятельств вы обретете
новых деловых партнеров.

Запрошення до конкурсу
«Міс RIA»-2018 і безкоштовну
професійну фотосесію від
фотостудії «INDIGO» отримають
ть
найвродливіші учасниці.

ЛЕВ
Жизнь становится приятной
и веселой. Стоит ловить момент и радоваться бытию.

ФОТОСЕСІЯ ВІД
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»
тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

ДЕВА
Время для продуктивной
работы и серьезных размышлений.

ВЕСЫ

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

Наступили однообразные
трудовые будни, и особых
успехов они не сулят.

СКОРПИОН
Звезды советуют вам поговорить с тем, кому вы доверяете, не исключено, что вам
подскажут верный путь.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2017» НА:

СТРЕЛЕЦ
Новая информация может
заставить вас от чего-то
отказаться.

БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

КОЗЕРОГ
На этой неделе работа
может поглотить большую
часть вашего времени.

ВОДОЛЕЙ

418148

Вы сумеете сделать многое,
хотя и не все, из того, что
было запланировано.

420186

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

РЫБЫ
Позвольте себе сейчас
не думать о финансах. Постарайтесь привести ваши
чувства в порядок.

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA
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