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 Цієї зими на вулиці вийдуть інспектори відділу з паркування. Вони зможуть штрафувати 
за неправильну парковку та евакуювати машини на спецмайданчик. Автомобілісти побоюються, 
що службовці будуть карати не всіх, хто заслужив, а вибірково
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Про бажання 
розвиватися 

ß òàíöþþ 21 ð³ê. Ó ï’ÿòü 
ðîê³â ìåíå ìàìà â³ääàëà 
â øêîëó ìèñòåöòâ, êóäè 
àâòîáóñ õîäèâ äóæå ð³äêî, 
êîëè ëàìàâñÿ — âñ³ âèõîäè-
ëè òà éîãî øòîâõàëè. Ìîÿ 
ñåñòðà áóëà ìàëåíüêà, ³ ïî-
òð³áíî áóëî áðàòè äèòÿ÷èé 
â³çîê, ÿêèé íå âë³çàâ ó àâ-
òîáóñ, ³ ìè õîäèëè ï³øêè 
ïî äâ³ ãîäèíè, ùîá ä³éòè 
äî çàíÿòü.

Êîëè ìåí³ áóëî 13 ðîê³â, 
ó ìåíå ç'ÿâèâñÿ ïåäàãîã 
ó Êèºâ³. Ìè ç ìàìîþ ¿çäè-
ëè ³ â 40-ãðàäóñíó ñïåêó, ³ 
â –20. ß ñïàëà ïî 2 ãîäèíè. 
Ìàëà òðåíóâàííÿ ïî 8 ãîä. 
² ¿õàëà íàçàä ó Â³ííèöþ 
äî øêîëè.

Ó íàñ íå çàâæäè áóëè ãðîø³ 
íà òðåíóâàííÿ, êîñòþìè òà 
ðîçâèòîê. Åêîíîìèëè íà áà-
çîâèõ ðå÷àõ. Íå çàâæäè ìè 
ðîçóì³ëè, íàâ³ùî ìè öå ðî-
áèìî ³ ÷è ïîòð³áíî öå. Òîä³ 
áóëè âàæê³ ÷àñè.

² ìè éøëè äàë³. ß òðå-
íóâàëàñü íà êóõí³. Ó ãî-
ëîâ³ ïðèäóìóâàëà òàíö³. 
ß ïàì’ÿòàþ ñâî¿ çìàãàí-
íÿ, äå áóëè îñòàíí³ ì³ñ-
öÿ, ïàì’ÿòàþ, ÿê í³õòî 
íå â³ðèâ. Ïàì’ÿòàþ òàíö³ 
ç ã³ïñîì òà âèñòóï çèìîþ 
â –18 íà ÿëèíö³. Ïàì’ÿòàþ 
ïåðø³ ïåðåìîãè òà ïåðø³ 
³íòåðâ`þ æóðíàë³ñò³â.

² êîëè ÿ áà÷ó, ÿê ëåãêî 
ëþäè çäàþòüñÿ, õî÷åòüñÿ 
çàïèòàòè: «À âè áîðîëèñü? 
Ïî ñïðàâæíüîìó? Çà ñåáå?! 
Çà òîãî, êèì âè ìîæåòå 
ñòàòè?» 

Ñâ³ò çàðàç â³äêðèòèé! Ìè 
ìàºìî á³ëüøå ìîæëèâîñòåé ³ 
ô³íàíñ³â äëÿ ñâîãî ðîçâèòêó 
òà ðîçâèòêó ñâî¿õ ä³òåé. Ìè 
äîëàëè òðóäíîù³, ùîá ó ä³-
òåé áóâ á³ëüø ëåãêèé øëÿõ. 
Óñ³ ö³ ðîêè ïðàö³ — äëÿ òîãî, 
ùîá çðîáèòè ñâ³ò êðàùèì. ² 
âñå ùå ïîïåðåäó!

ДУМКА

КЕРІВНИК ШКОЛИ ТАНЦІВ

Діана Діана 
ПОДОЛЯНЧУКПОДОЛЯНЧУК

НАТАЛІЯ (50), ВИХОВАТЕЛЬКА:
— Думаю, що це не залежить 
від виду транспорту, а від 
водія. Найбезпечніший вид 
транспорту той, яким керує 
розумний водій, що швидко 
вміє зорієнтуватися.

НАЗАР (22), ВІЙСЬКОВИЙ:
— Найбезпечніше кататись 
велосипедом. Велосипедист 
не може так розігнатись, як 
автомобіль. З громадсько-
го — трамвай. Тому що у них 
є певний маршрут, швидкість.

УЛЯНА (19), ПЕРУКАР:
— Останнім часом дуже багато 
аварій тролейбусів і трамваїв. 
Я  більше користуюсь автобу-
сом та маршрутками. Судячи 
з новин, вони не так часто по-
трапляють в аварії.

В'ЯЧЕСЛАВ (69), ПЕНСІОНЕР:
— Найбезпечніше — це ноги. 
Наступний буде велосипед, 
потім йдемо по висхідній: мо-
пед, мотоцикл, машина і так 
далі. З громадського міського 
транспорту все безпечно. 

ТАМАРА (43), БЕЗРОБІТНА:
— Найбезпечніший — ві-
нницький трамвайчик. Він 
мені дуже подобається. Там 
завжди стільки багато пові-
тря. Маршрутки, мені здаєть-
ся, у нас теж не погано ходять.

СЕРГІЙ (25), ОПЕРАТОР:
— Найбезпечніше ходити 
пішки. Все у нашому житті 
небезпечно, у тій чи іншій 
мірі. Частіше думаю про те, 
як швидше дістатися до яко-
гось місця.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Який, на вашу думку, найбезпечніший вид транспорту?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Î ð ³ º í ò î â í î 
î 15.40, 7 âåðåñíÿ 

íåïîäàë³ê äåïî ñòàëàñÿ àâàð³ÿ ç 
òðàìâàºì VinWay. Â³í ç³éøîâ ç 
êîë³¿, çàâàëèâñÿ íà á³ê òà âð³çàâñÿ 
«íîñîì» ó ïàãîðá.

— Òðàìâàé áóâ íåñïðàâíèé, 
éîãî «øòîâõàâ» ³íøèé òðàìâàé 
ó á³ê äåïî, íà ðåìîíò. Àâàð³ÿ áåç 
ïîñòðàæäàëèõ, îñê³ëüêè íå áóëî 
ïàñàæèð³â, — êàæå íà÷àëüíèê 
ñëóæáè áåçïåêè ðóõó «Â³ííèöüêî¿ 
òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìèêîëà 
Ôðàíêî.

Çà äîïîìîãîþ ³íøîãî òðàìâàÿ 
éîãî â³äòÿãíóëè íàçàä. Óò³ì, âà-
ãîí íå ïîïàâ êîëåñàìè íà ðåéêè. 

Òîæ ñòàâèòè éîãî äîâåëîñÿ âðó÷-
íó, äëÿ ÷îãî ï³ä³ãíàëè àâòîêðàí.

Ñïî÷àòêó âàãîí ï³äíÿëè 
ñïåðåäó. Òðàíñïîðòíèêè ï³ä-
òÿãíóëè êîëåñà ³ âèð³âíÿëè ¿õ 
ïàðàëåëüíî äî êîë³¿. Ïîñòàâè-
ëè íà ðåéêè òà ç ê³ëüêîõ ñïðîá 
ï³ä’ºäíàëè ïîñòðàæäàëèé âàãîí 
ñïåðåäó äî ³íøîãî øâåéöàð-
ñüêîãî òðàìâàÿ. Òîé òðàìâàé, 
ÿêèé øòîâõàâ VinWay âãîðó, — 
â³ä’ºäíàëè. ßê âèÿâèëîñÿ, ó â³-
ííèöüêîãî òðàìâàÿ çëåò³ëè ùå 
é çàäí³ êîëåñà.

² çíîâó òðàíñïîðòíèêè âçÿëèñÿ 
çà ìåòàëåâ³ ïàëèö³, ï³ä’ºäíàëè ãà-
÷îê àâòîêðàíà äî VinWay òà çíîâ 
ï³äíÿëè âãîðó ãîðå-òðàìâàé.

Óðåøò³-ðåøò, «Â³íÂåé» ïîñòà-
âèëè íà ðåéêè, îáåðåæíî â³äâåç-
ëè â äåïî. Íà âñ³ ðîáîòè ç ïî-

VINWAY ЗІЙШОВ З КОЛІЇ 
НА ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ ШОСЕ
«Втомився і приліг»  У суботу, 
7 вересня, майже дві години не їздили 
трамваї між школою № 26 та Західним 
автовокзалом. Усе через VinWay, який 
зійшов з колії. Його ставили «на ноги» 
за допомогою автокрану та десятка 
відчайдушних транспортників. Невдовзі 
стало відомо, що стало причиною ДТП

ðÿòóíêó VinWay òðàíñïîðòíèêàì 
çíàäîáèëîñÿ ìàéæå 2 ãîäèíè: ïî-
øêîäæåíèé âàãîí ïî¿õàâ î 17.33.

Òàê ÷îìó æ â³í çàâàëèâñÿ? 
Òîãî æ äíÿ ó òðàíñïîðòíèê³â 
áóëî äåê³ëüêà âåðñ³é àâàð³é:

— Àáî çëàìàâñÿ ìåõàí³çì 
ç’ºäíàííÿ ì³æ âàãîíàìè, àáî º 
ïðîáëåìè ç êîë³ºþ íà ö³é ä³ëÿí-
ö³, àáî ùîñü ëåæàëî íà ðåéêàõ. 
Áóäåìî âñòàíîâëþâàòè ó õîä³ 
ðîçñë³äóâàííÿ. Ïîêè îäíîçíà÷-
íî¿ â³äïîâ³ä³, ÷îìó ç³éøîâ òðàì-
âàé, ÿ íå ñêàæó, — êàæå Ìèêîëà 
Ôðàíêî.

Ó ïîíåä³ëîê, 9 âåðåñíÿ, ãåíå-
ðàëüíèé äèðåêòîð «Â³ííèöüêî¿ 
òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëî 
Ëóöåíêî ðîçêàçàâ ïðî ïðè÷èíè 
òà íàñë³äêè ö³º¿ àâàð³¿.

— VinWay âåçëè ó äåïî, îñê³ëü-
êè õòîñü ç ïàñàæèð³â íà ìàðøðóò³ 
íàòèñíóâ íà êíîïêó «Àâàð³éíå 
ãàëüìóâàííÿ». Âàãîí çóïèíèâñÿ, 
à âîä³é íå çìîãëà ïåðåçàâàíòà-
æèòè ñèñòåìó, ùîá ïðîäîâæèòè 
ðóõ. Òîæ âèð³øèëè éîãî â³äâåçòè 
ó äåïî, ùîá ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ, ùî 
íåìàº ³íøèõ ïðîáëåì ç ãàëüì³â-
íîþ ñèñòåìîþ ï³ñëÿ àâàð³éíî¿ 
çóïèíêè.

Íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå º ä³-
ëÿíêè êîë³¿, äå îáìåæåíà øâèä-
ê³ñòü ðóõó. Óñ³ âîä³¿ ¿õ çíàþòü. 
Êîëè òðàìâàé «øòîâõàþòü», 
òî íàâàíòàæåííÿ íà ðåéêè çíà-
÷íî á³ëüøå, àí³æ çàçâè÷àé. 
Íà ò³é ä³ëÿíö³ (çà 100–150 ìå-
òð³â äî äåïî — àâò.) ñòàëîñÿ 
ðîçøèðåííÿ êîë³¿, çá³ëüøèâñÿ 
ëþôò ì³æ êîëåñàìè òà ðåéêàìè, 
³ òðàìâàé ç³éøîâ ç ðåéîê. Ëþä-
ñüêèé ôàêòîð ÷è íåñïðàâí³ñòü 
ó òðàìâà¿â íå ñòàëè ïðè÷èíîþ 
ÄÒÏ. Ïðîáëåìà ñàìå â êîë³¿.

Çàðàç òàì âèêîíóþòü ðîáîòè 
ç ïåðåøèâàííÿ øïàë — âèð³â-
íþþòü øèðèíó ì³æ êîë³ÿìè. 
Íàñòóïíîãî ðîêó çàêëàäàºìî 
ó áþäæåò ì³ñòà ïðîïîçèö³þ âè-
ä³ëèòè êîøòè íà êàï³òàëüíèé 
ðåìîíò êîë³¿ íà Õìåëüíèöüêîìó 
øîñå. Õî÷åìî âèêîíàòè ðîáîòè 
íà êøòàëò òèõ, ÿê ìè öüîãîð³÷ 
ðîáèëè ç ïåðå¿çäîì íà Âî¿í³â-²í-
òåðíàö³îíàë³ñò³â.

Ñàì VinWay àáñîëþòíî õîäî-
âèé, ïðîáëåì â åëåêòðîí³ö³ òà 
³íøèõ âóçëàõ íå âèÿâèëè. Òàì 
çàì³íèìî ò³ëüêè ïîøêîäæåí³ 
ïëàñòèêîâ³ ïàíåë³ òà â³í çíîâ 
âèéäå íà ë³í³þ.

VinWay завалився на бік. Щоб його поставити на колеса, 
транспортники двічі піднімали вагон автокраном

Модернізовані вагони на базі 
чеських КТ-4 і KT-4SU стали ро-
бити на базі трамвайного депо з 
2015 року. З того часу їх зроби-
ли 10 штук. І з того часу VinWay 
щонайменше двічі потрапляли 
у ДТП.
У грудні 2017-го вінниць-
кі трамваї стали «горіти»: під 
час руху з-під коліс піднімався 
дим.  Але проблема крилася 
у гальмівних колодках, що й 
були причиною задимлення 
(bit.ly/DTPVINWAY).

У квітні 2018-го врізали-
ся швейцарський вагон типу 
«Міраж» і вінницький VinWay. 
«Міраж» не дотримався дис-
танції.Вінницькому трамваю 
замінили панелі й він далі ру-
шив за маршрутом. У «Міража» 
було більше пошкоджень, тож 
його відвезли на ремонт у депо 
(bit.ly/DTPVINWAY2).
«ВінВеї» припинили збирати, 
осільки очікують нову постав-
ку вживаних вагонів з Цюріха 
(bit.ly/TRAM2000).

Про інші аварії з «ВінВеями» 
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Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó õàá³ «Ì³ñòî 
çì³ñò³â» 5 âåðåñ-
íÿ ïðîâåëè îáãî-

âîðåííÿ «Â³ííèöüê³ ï³äçåìåëëÿ: 
ä³àãíîç òà ðåöåïòè ë³êóâàííÿ». 
Éîãî ó÷àñíèêàìè ñòàëè ³ñòîðè-
êè, êðàºçíàâö³, íàóêîâö³, ïðåä-
ñòàâíèêè ðåë³ã³éíèõ ãðîìàä, ùîá 
ñï³ëüíî ðîçðîáèòè äîðîæíþ êàð-
òó ùîäî òîãî, ùî ðîáèòè ³ç â³-
ííèöüêèìè ï³äçåìíèìè õîäàìè.

КАТАКОМБ У ВІННИЦІ НЕМАЄ 
Äîñë³äíèêè ïîâ’ÿçóþòü ïîÿâó 

ï³äçåìíèõ êîìóí³êàö³é ó Â³ííè-
ö³ ç áóä³âíèöòâîì êîìïëåêñ³â 
ºçó¿òñüêîãî, äîì³í³êàíñüêîãî òà 
êàïóöèíñüêîãî ìîíàñòèð³â ó ïåð-
ø³é ïîëîâèí³ 18 ñòîð³÷÷ÿ. ¯õ çà-
ñòîñóâàííÿ áóëî ð³çíîìàí³òíèì, 
àëå ãîëîâíèìè áóëè îáîðîííî-
ôîðòèô³êàö³éí³, ãîñïîäàðñüê³ òà 
ñàí³òàðí³ ôóíêö³¿.

— Áåççàïåðå÷íèì º òîé ôàêò, 
ùî ï³äçåìíà Â³ííèöÿ ³ñíóº. 
Ïåðøà ïîâíîö³ííà çãàäêà ïðî 
³ñíóâàííÿ ï³äçåìåëü º â ë³òîïè-
ñ³ êàïóöèíñüêîãî ìîíàñòèðÿ ³ 
äàòóºòüñÿ 1786 ðîêîì. Öå ÿêðàç 
ñïîãàäè ïðî ³í³ö³àòèâó ñòàðîñòè 
×àñíîâñüêîãî ïðî áóä³âíèöòâî 
òàêîãî ï³äçåìíîãî êàíàëó, — êàæå 
êåð³âíèê ÊÏ «Öåíòð ³ñòîð³¿ Â³-
ííèö³» Îëåêñàíäð Ôåäîðèøåí. — 
Àëå ï³äçåìíà Â³ííèöÿ — öå 
íå êàòàêîìáè. Áî â àðõåîëîã³÷-
íîìó àñïåêò³ êàòàêîìáè — öå ì³ñ-

öå ïîõîâàíü, ó ãåîëîã³÷íîìó — 
øàõòè ï³ñëÿ âèäîáóòêó âàïíÿêó. 
Òàêîãî ó Â³ííèö³ íå áóëî.

Ïðîòÿãîì 19–20 ñòîð³÷÷ÿ ì³ñüê³ 
ï³äçåìí³ êîìóí³êàö³¿ çàíåïàäàëè, 
÷àñòèíà ç íèõ îáëàøòîâóâàëàñü 
äëÿ ãîñïîäàðñüêèõ ïîòðåá.

— Íà õîäàõ áóäóâàëè ï³äâà-
ëè, ùîá çáåð³ãàòè ïðîäóêòè. ² 
äî òîãî æ, ó õîäè çëèâàëè íå÷è-
ñòîòè. Áî êàíàë³çàö³ÿ ó Â³ííèö³ 
ç’ÿâèëàñÿ ÷åðåç ê³ëüêà äåñÿòèë³òü 
ï³ñëÿ ïîÿâè âîäîãîíó, — êàæå ³ñ-
òîðèê Òåòÿíà Êàðîºâà.

Äîñ³ ´ðóíòîâíîãî íàóêîâîãî 
àíàë³çó ïðî ï³äçåìåëëÿ Â³ííèö³ 
íå çä³éñíåíî. Õî÷à Ôåäîðèøåí 
çàçíà÷àâ, ùî áóëè ñïðîáè â 60-õ 
ðîêàõ ³ 2006-ìó ïðîâîäèëè äîñë³-
äæåííÿ, àëå ï³äçåìåëëþ òàê ³ íå íà-
äàíî îõîðîííîãî ñòàòóñó ïàì’ÿòêè.

НЕДЕШЕВЕ ДОСЛІДЖЕННЯ 
Äåïóòàòêà Ãàííà Äàâèäåíêî êà-

çàëà, ùî äëÿ òîãî, ùîá çáåðåãòè 
ï³äçåìåëëÿ, ïîòð³áíî ïðèïèíèòè 
íåêîíòðîëüîâàíó çàáóäîâó öåíòðó 
Â³ííèö³.

— Ïîêè ìè ç âàìè îáãîâîðþº-
ìî, öåíòð ì³ñòà çàáóäîâóþòü. Ïðè 
ïðîâåäåíí³ áóä³âåëüíèõ ðîá³ò, 
íà æàëü, ÷àñòî ðóéíóþòü âèÿâëåí³ 
ï³äçåìí³ ïàì'ÿòêè, áî äîñë³äæåííÿ 
òà çáåðåæåííÿ êàòàêîìá — öå äî-
ðîãîâàðò³ñíà ñïðàâà. Òîìó ç öèì 
ïîòð³áíî ùîñü íåãàéíî ðîáèòè: áî 
ùå äâà-òðè ðîêè òà íå áóäå ùî çáå-
ð³ãàòè. Ïðîïîíóþ ñòâîðèòè îá'ºêò 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè â öåíòð³ «Â³-
ííèöÿ ï³äçåìíà», ÿêà ìîæå ñòàòè 
ðîäçèíêîþ íàøîãî ì³ñòà.

ЯК РЯТУВАТИМУТЬ ІСТОРИЧНІ 
ПІДЗЕМЕЛЛЯ ПІД ЦЕНТРОМ МІСТА
«Золото» під ногами  Обговорити 
долю вінницьких підземних ходів зібралися 
науковці, чиновники та активісти. 
Через активну забудову центру міста, 
з кожним днем у нас зменшуються шанси 
отримати нову туристичну родзинку. І що 
пропонують робити з підземною Вінницею?

Íàòîì³ñòü çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó 
îõîðîíè êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè 
óïðàâë³ííÿ êóëüòóðè Â³ííèöüêî¿ 
ÎÄÀ Ìèõàéëî Ïîòóï÷èê çàçíà-
÷èâ, ùî äîñë³äæåííÿ ïåðåä áó-
ä³âíèöòâîì ó ³ñòîðè÷íîìó öåíòð³ 
Â³ííèö³ âåäóòüñÿ, îñê³ëüêè áåç 
íèõ íå äàþòü äîçâîëó íà ïî÷àòîê 
áóä³âíèöòâà.

Öå ï³äòâåðäèâ ñï³ââëàñíèê 
ä³ëÿíêè á³ëÿ ã³ìíàç³¿ ¹ 17, äå 
íåùîäàâíî âèÿâèëè ï³äçåìåëëÿ, 
äåïóòàò ì³ñüêðàäè Àíäð³é Î÷å-
ðåòíèé.

— Ðîáîòà àðõåîëîã³â êîøòóâà-
ëà ìåí³ 231 òèñÿ÷ó ãðèâåíü. Ïðè 
òîìó, ùî ïëîùà ä³ëÿíêè — òðè 
ñîòêè. À òåïåð óÿâ³òü, ñê³ëüêè 
êîøòóâàòèìå àðõåîëîã³ÿ âñüîãî 
öåíòðó Â³ííèö³? Ïðè òîìó, ùî 
éîãî ïëîùà…

— 530 ãåêòàð³â, — êàæå â. î. ãî-
ëîâíîãî àðõ³òåêòîðà ì³ñòà ªâãåí 
Ñîâ³íñüêèé.

Ñîâ³íñüêèé ñêàçàâ, ùî ôàõ³âö³ 
íàðàç³ âæå ïðàöþþòü íàä íîâîþ 
«Ïðîãðàìîþ ì³ñòîáóä³âíî¿ äîêó-
ìåíòàö³¿». Ó ïðîåêò ïðîãðàìè, 
ÿêó áóäå âèíåñåíî íà ñåñ³þ ì³ñü-
êî¿ ðàäè, áóäå âêëþ÷åíî çàõîäè 
ïî äîñë³äæåííþ ï³äçåìíî¿ Â³-
ííèö³.

РОЗВИВАТИ ТЕ, ЩО МАЄМО 
Ãîâîðèëè íà çóñòð³÷³ é ïðî 

òå, ÿê ìîæíà çàñòîñóâàòè ï³äçå-
ìåëëÿ. Íàñòîÿòåëü êàòîëèöüêîãî 
êîñòåëó Ä³âè Ìàð³¿ Àíãåëüñüêî¿ 
Êîñòÿíòèí Ìîðîçîâ ïðîïîíóº, 
ùîá çáåðåãòè ³ ðîçâèâàòè òå, ùî 
âæå âèÿâëåíî.

— Òóðèñòàì íå ïîòð³áíî õîäè-
òè ïî äåñÿòè ê³ëîìåòðàõ ï³äçå-
ìåëëÿìè, àäæå ¿ì ñòàº íå ö³êàâî. 

Âàæëèâå çáåðåæåííÿ «òî÷êîâå», 
íå ïîòð³áíî ðîçêîïóâàòè âñþ 
Â³ííèöþ ³ ïîâåðòàòè ¿¿ äî 16–
17 ñòîë³òòÿ, ïîòð³áíî íàñàìïåðåä 
çáåðåãòè òå, ùî º, òà çðîáèòè öå 
äîñòóïíèì, — êàæå Ìîðîçîâ.

Çîêðåìà, ï³ä ¿õí³ì êîñòåëîì º 
÷àñòèíà ï³äçåìíî¿ Â³ííèö³, ÿêà 
â³äêðèòà äëÿ òóðèñò³â. Ùå îäí³-
ºþ ÷àñòèíîþ ìåðåæ³ â³ííèöüêèõ 
«êàòàêîìá» ìîæå ñòàòè ïðîâàëëÿ 
ó Êðàºçíàâ÷îìó ìóçå¿, ÿêå óòâî-
ðèëîñÿ â 2010 ðîö³.

— Ìè ï³äñèëèëè ïðèì³ùåííÿ, 
ìàºìî ïðîåêò íà ìóçåºô³êàö³þ ï³ä 
íàçâîþ «Çîëîò³ ñóòåðåíè». Ï³ñëÿ 
ðåìîíòó öüîãî ï³äâàëüíîãî ïðè-
ì³ùåííÿ, ÿêå º ïîñåðåäèí³ íàøî¿ 
åêñïîçèö³éíî¿ çàëè, òàì áóäå âè-
ñòàâëÿòèñÿ êîëåêö³ÿ ñàðìàòñüêî-
ãî çîëîòà, ÿêà çàðàç çáåð³ãàºòüñÿ 
ó íàøèõ ôîíäàõ, — êàæå äèðåêòîð 
ìóçåþ Êàòåðèíà Âèñîöüêà.

Ïðè òîìó íàóêîâö³ òà ÷èíîâíè-
êè ç³éøëèñÿ íà äóìö³, ùî ìàòè 
ñòàðîâèíí³ ï³äçåìåëëÿ ìîæå 

áóòè âèã³äíî á³çíåñó, îñê³ëüêè 
òàê³ ì³ñöÿ ç ãàðíîþ ëåãåíäîþ 
òà ï³àð-êàìïàí³ºþ ìîæóòü ñòà-
òè «ìàãí³òîì» äëÿ â³äâ³äóâà÷³â.

Ïðîòÿãîì 2,5 ãîäèíè ó÷àñíèêè 
êðóãëîãî ñòîëó ä³éøëè âèñíîâêó, 
ùî ðîçá³æíîñòåé ó äóìêàõ ùîäî 
äîë³ â³ííèöüêèõ ï³äçåìåëü âîíè 
íå ìàþòü.

— Çîêðåìà, ïðîçâó÷àëà ÷óäîâà 
³äåÿ ïðî ïîâíîö³ííèé ïëàí ïî-
ñòóïîâèõ áàãàòîð³÷íèõ àðõåîëî-
ã³÷íèõ äîñë³äæåíü, ÿê³ ðîçä³ëåí³ 
íà ïðàêòè÷íó íàóêîâó àðõåîëîã³þ 
³ íà ðÿò³âíó àðõåîëîã³þ, — ï³ä-
áèâ ï³äñóìêè Îëåêñàíäð Ôå-
äîðèøåí. — Íàóêîâà ñï³ëüíîòà 
ãîòîâà ïðîäîâæóâàòè ðîáîòó ç 
ì³ñöåâèìè ìåøêàíöÿìè, ï³ä-
òðèìóþ÷è ãðîìàäñüê³ ³í³ö³àòè-
âè. Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäåìî 
çáèðàòè ³íôîðìàö³þ â êíèãó ïðî 
òå, ùî ìè íàðàç³ çíàºìî ïðî â³-
ííèöüê³ ï³äçåìåëëÿ, ÿê³ º ì³ôè, 
ÿêèìè ìîæå êîðèñòóâàòèñÿ òó-
ðèçì, ³ ðóõàòèñÿ äàë³.

Знахідка на будмайданчику 
на Монастирській, 24 сколихнула 
вінничан на початку серпня. Бу-
дівельники зносили стару будів-
лю, а під нею провалилася земля 
і у порожнині віднайшли арки з 
цегли. Вінницькі дослідники вва-
жали їх ймовірними проходами 
до підземної Вінниці: мережі хо-
дів під середмістям, яким понад 
270 років.
Минулого тижня, з 3 до 6 ве-
ресня, на будівництві працюва-
ли львів’яни з «Рятівної археоло-
гічної служби». Фахівець з міської 
археології Остап Лазурко розка-

зав, що саме вони знайшли:
— Дослідили ділянку, прокопали 
до підошви, на якій стоїть фун-
дамент. Прорили один з ходів. 
Встановили, що це підвальні 
приміщення, що були збудова-
ні десь на зламі 18–19 сторіччя. 
Частина до цих приміщень — при-
будована, бо як бачите, на стінах 
є цемент, який активно викорис-
товували в радянські часи. Цінних 
знахідок тут немає.
Питаємо, якщо цей підвал не несе 
ніякої історичної цінності, то його 
можна просто знести?
— Якщо б це був єдиний підвал 

такий у місті, то його б можна було 
зберігати. Але ж ви мешканці Ві-
нниці, і у кожному старому бу-
динку є такий же підвал. Тобто, 
з цього не треба якоїсь сенсації. 
Тож зберігати чи ні — це на розсуд 
власника ділянки, — каже Лазурко.
Співвласник ділянки, депутат 
міськради Андрій Очеретний 
висловився «за» збереження і 
відновлення цього місця.
— Отримаємо звіт (від археоло-
гів — авт.), покажу його архітекто-
ру й будемо міркувати, що можна 
з цим зробити. Хочу зберегти і 
надати йому цікаве призначення.

Підземна знахідка біля гімназії № 17 є підвалом 

Àêòèâ³ñòè çàêëèêàëè 
ïðèïèíèòè çàáóäîâó â 
ñåðåäì³ñò³. Ââàæàþòü, 
ùî áóä³âåëüíèêè 
ðóéíóþòü çàëèøêè 
ï³äçåìíèõ õîä³â

«Потрібно дослідити ті точки, про які ми вже знаємо», — 
каже Сергій Царенко. Екс-головний архітектор області 
пропонує робити як масштабне, так і точкове дослідження 
підземного міста

Ходи біля гімназії № 17 знайшли у серпні. Львівські археологи 
кажуть, що це не катакомби, а залишки старого підвалу
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Ó íîìåð³ RIA 
¹ 36 â³ä 4 âåðåñ-

íÿ ïèñàëè ìàòåð³àë ïðî òå, ùî ç 
îñåí³ çì³íþþòü ïðàâèëà ïàðêó-
âàííÿ. Çîêðåìà, ðîçøèðÿòü íà-
ÿâí³ ñòîÿíêè ³ çàïóñòÿòü ñëóæáó, 
ÿêà áóäå øòðàôóâàòè ïîðóøíèê³â 
ïðàâèë ïàðêóâàííÿ.

Ïðàö³âíèê ö³º¿ ñëóæáè Ãåí-
íàä³é Áîãóñëàâñüêèé ðîçêàçàâ, 
÷èì áóäóòü çàéìàòèñÿ ³íñïåêòî-
ðè, ñê³ëüêè ¿õ áóäå òà ÷è áóäóòü 
âîíè âèíÿòêîâî «êàðíèì» îðãà-
íîì ì³ñüêî¿ âëàäè.

ГРОШІ В РУКИ НЕ ДАВАТИ
— Ì³ñüêðàäîþ áóâ ñòâîðåíèé 

â³ää³ë ïàðêóâàííÿ. Éîìó íàäàí³ 
ïîâíîâàæåííÿ, ïîñàäîâ³ ³íñòðóê-
ö³¿ òà çàòâåðäæåíà ôîðìà îäÿãó 
³íñïåêòîð³â ç êîíòðîëþ çà ïàð-
êóâàííÿì. ¯õ, äî ðå÷³, áóäå 16. 
×è äîñèòü öüîãî? Áóäåìî áà÷èòè 
ï³ñëÿ çàïóñêó òà ïåðøèõ ðåçóëü-
òàò³â ä³ÿëüíîñò³, — êàæå Áîãóñ-
ëàâñüêèé.

Íåçàáàðîì îãîëîñÿòü êîíêóðñ 
íà ïîñàäè ³íñïåêòîð³â. Ï³ñëÿ 
â³äáîðó ðîçïî÷íåòüñÿ íàâ÷àííÿ. 
Îð³ºíòîâíî, ó ãðóäí³ ñëóæáîâö³ 
ïî÷íóòü ïðàöþâàòè ïî ì³ñòó.

— Íà ïî÷àòêó ðîáîòè ³íñïåê-
òîðè ðîáèòèìóòü ðîç'ÿñíåííÿ 

âîä³ÿì-ïîðóøíèêàì ³ ïðîâîäè-
òèìóòü ïðîô³ëàêòè÷íó ðîáîòó. 
À ï³ñëÿ öüîãî òåñòîâîãî ïåð³îäó 
ïî÷íóòü øòðàôóâàòè, íà ùî çà-
êîíîì íàäàíî ¿ì òàê³ ïîâíîâà-
æåííÿ, — êàæå ïðàö³âíèê â³ää³ëó 
ç ïàðêóâàííÿ.

Ñëóæáîâåöü ðîáèòèìå ôîòî 
àâòî ïîðóøíèêà íà ñåðòèô³êî-
âàíó òåõí³êó, îáîâ'ÿçêîâî, ç ê³ëü-
êîõ ðàêóðñ³â. Íà ö³é ôîòîãðàô³¿ 
áóäå âêàçàíî ÷àñ, íîìåð àâòî òà 
GPS-êîîðäèíàòè ìàøèíè. Äàë³ 

³íñïåêòîð íà ì³ñö³ äðóêóº áëàíê 
ç ïîâ³äîìëåííÿì ïðî øòðàô òà 
ðåêâ³çèòàìè äëÿ éîãî ñïëàòè.

— ²íñïåêòîð íå ìîæå áðàòè 
ãðîø³ ó ðóêè. Íà áëàíêó ç ïî-
ñòàíîâîþ áóäå QR-êîä, çà ÿêèì 
ìîæíà ñïëàòèòè øòðàô îíëàéí, 
÷åðåç ðîçä³ë ñàéòó Â³ííèöüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè. Àáî ÿêùî ïîðóø-
íèê íà ì³ñö³ òà ïîãîäæóºòüñÿ 
ñïëàòèòè øòðàô, òî ìîæå öå 
çðîáèòè ÷åðåç POS-òåðì³íàë 
ó ³íñïåêòîðà, — êàæå Ãåííàä³é 
Áîãóñëàâñüêèé. — Ó ³íøèõ ì³ñòàõ, 

ШТРАФУВАТИМУТЬ ЗА ПАРКОВКУ
Стоп хам  Цієї зими почнуть працювати 
інспектори відділу з паркування. Вони 
зможуть штрафувати за неправильну 
парковку та евакуювати машини 
на спецмайданчик. Автомобілісти 
побоюються, що службовці будуть карати 
не всіх, хто заслужив, а вибірково

äå âæå ä³þòü ñëóæáè êîíòðîëþ 
çà ïàðêóâàííÿì, îïëàòà øòðàô³â 
ñêëàäàº 70–75%. Îñêàðæóâàòè 
àäì³íïðîòîêîëè â ñóäàõ íàìà-
ãàºòüñÿ ìåíøå í³æ 1% âîä³¿â.

ДОСТУП ДО БАЗ МВС
Êð³ì òåðì³íàëó òà ïîðòàòèâíî-

ãî ïðèíòåðà, â ³íñïåêòîðà áóäå 
«áîä³-êàìåðà», ÿêà çàïèñóâàòèìå 
ä³¿ ñëóæáîâöÿ. ×èíîâíèê ìàòèìå 
ëàçåðíèé â³äñòàíåì³ð, ùîá â³ä-
ì³ðÿòè â³äñòàíü àâòî â³ä ï³øîõ³ä-
íîãî ïåðåõîäó, íàïðèêëàä.

À ùå ³íñïåêòîðè ìàòèìóòü äî-
ñòóï äî áàçè äàíèõ ç ³íôîðìàö³ºþ 
ïðî âëàñíèê³â òðàíñïîðòó.

— Çàê³í÷óºìî áóä³âíèöòâî 
ñïåöê³ìíàòè äëÿ ³íñïåêòîð³â ç 
ïàðêóâàííÿ. Ó í³é áóäå äîñòóï 
äî ºäèíî¿ áàçè äàíèõ âëàñíèê³â 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â. Òàì ³í-
ñïåêòîð çìîæå ñêëàñòè ïîñòà-
íîâó, ùîá íàä³ñëàòè ïîøòîþ 
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ïîðóøåííÿ 
âëàñíèêó àâòî.

Äëÿ âîä³¿â àâòî íà ³íîçåìí³é 
ðåºñòðàö³¿ òàê³ ïîñòàíîâè áóäóòü 
íàäñèëàòèñÿ ïðèêîðäîíí³é ñëóæ-
á³, ÿêà ìàº äîñòóï äî ñèñòåìè 
«Àðêàí» ç â³äîìîñòÿìè ïðî âî-
ä³¿â, ùî ââîçèëè àâòîìîá³ëü ÷åðåç 
êîðäîí, — êàæå Áîãóñëàâñüêèé.

Çà ð³øåííÿì ì³ñüêðàäè, ³í-
ñïåêòîðè ç ïàðêóâàííÿ ìîæóòü 
íàêëàäàòè øòðàôè çà ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë çóïèíêè, ñòîÿíêè òðàí-
ñïîðòíèõ çàñîá³â çà ÷àñòèíàìè 1 ³ 
3 ñòàòò³ 122 Àäì³íêîäåêñó (øòðà-

ВОЛОДИМИР 
ЗАТАЙДУХ, 
КЕРІВНИК ГО 
«ДОРОЖНІЙ 
КОНТРОЛЬ 
ВІННИЦЯ» 

— Я «за» таку іні-
ціативу, але не хотілося б, щоб 
це був каральний орган міської 
влади, який вибірково штрафу-
ватиме водіїв. Потрібно співпра-
цювати з людьми, пояснювати 
їм про порушення та проводити 
профілактичні заходи.
Зауваження до майбутніх інспек-

торів: не порушуйте самі прави-
ла дорожнього руху. Патрульна 
поліція, аби виписати постанову 
порушнику, замість того, щоб ві-
дігнати авто з місця, самі стоять 
з порушенням, затримуються 
на півгодини та ще більше зава-
жають руху інших авто.
Сподіваюсь, що перед законом 
будуть всі рівні: і прокурори, 
і звичайні водії за порушення 
будуть отримувати штрафи. І 
якщо хочете показати резуль-
тат, то перш за все, наведіть лад 
на Соборній.

Хочете показати результат? Візьміться за Соборну 

Іíñïåêòîð íå ìîæå 
áðàòè ãðîø³ ó ðóêè. 
Îïëàòà âñ³õ øòðàô³â 
áóäå áåçãîò³âêîâîþ, 
÷åðåç QR-êîäè àáî 
POS-òåðì³íàë Так. Але якщо буде адекватна ціна

 46,30%

Ні, я й так сплачую податки

                                                                                                             44,27%

Немає машини, все одно

                        9,43%

Чи готові платити за парковку в місті?

Опитування
Результати голосування на сайті.vn20minut. Усього проголосувало 689 людей

ôè 255 ³ 510 ãðí) òà çà ñòàòòåþ 
152–1 (øòðàô 340–1360 ãðí).

Çà çàêîíîäàâñòâîì, ÿêùî ñïëà-
òà øòðàôó â³äáóäåòüñÿ çà ïåðø³ 
10 áàíê³âñüêèõ äí³â, òî ìîæíà 
ñïëàòèòè ò³ëüêè 50% â³ä øòðàôó 
(bit.ly/pravavmr).

ПОЯВА ЕВАКУАТОРА ТА 
ПЛАТНИХ СТОЯНОК

Êð³ì òîãî, ñåðåä ïðàâ òà 
îáîâ'ÿçê³â ³íñïåêòîð³â ç ïàðêó-
âàííÿ º é ìîæëèâ³ñòü «âèâåçå-
íåííÿ íà åâàêóàòîð³ àâòî, ùî 
ñóòòºâî ïåðåøêîäæàº ðóõó»

— Ïëàíóºòüñÿ çàêóïèòè åâàêó-
àòîð òà ïîáóäóâàòè ìóí³öèïàëü-
íèé ñïåöìàéäàí÷èê, äå çáåð³ãà-
òèìóòü âèëó÷åí³ àâòîìîá³ë³. Àëå 
öèì çàéìàºòüñÿ íå íàø â³ää³ë, 
íå äåïàðòàìåíò òðàíñïîðòó, 
à áóäå ï³äïîðÿäêîâàíî îêðåìî 
ñòâîðåíîìó êîìóíàëüíîìó ï³ä-
ïðèºìñòâó, íà ùî áóëî äîðó÷åííÿ 
ì³ñüêîãî ãîëîâè. Êîëè ñàìå åâà-
êóàòîð çàïðàöþº? Ïîêè ùî ðàíî 
íàçèâàòè äàòè, — êàæå Ãåííàä³é 
Áîãóñëàâñüêèé.

Ïðîãðàìîþ ðîçâèòêó ñôåðè 
ïàðêóâàííÿ ó Â³ííèö³ ïåðåäáà-
÷åíî ïîÿâó ïëàòíèõ ïàðêîâîê 
ó ì³ñò³. Ì³ñöÿ ¿õ ðîçòàøóâàííÿ, 
ïîãîäèííó âàðò³ñòü ìàþòü ðîç-
ðîáèòè òà çàòâåðäèòè ïðîòÿãîì 
ëèñòîïàäà-ãðóäíÿ 2019 ðîêó. Àëå 
¿õíþ ïîÿâó ùå ìàþòü ïîãîäèòè 
ì³ñüê³ äåïóòàòè.

— Íàøå çàâäàííÿ çàðàç — ³í-
âåíòàðèçàö³ÿ íàÿâíèõ ïàðêî-
ì³ñöü, ùîá çá³ëüøèòè ¿õ òàì, äå 
ìîæëèâî. Ìóí³öèïàëüí³ ïàðêîâ-
êè ñòàíóòü ïëàòíèìè, ÿêùî áóäå 
â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ. Öå íàñòóï-
íèé åòàï íàøî¿ ïðîãðàìè, — êàæå 
êåð³âíèê ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó 
òðàíñïîðòó Ìèõàéëî Âàðëàìîâ.

Íàóêîâö³ ç â³ííèöüêîãî ïîë³òåõó 
çàçíà÷èëè, ùî º ìîæëèâ³ñòü ñòâî-
ðèòè äîäàòêîâî áëèçüêî 100 ì³ñöü 
äëÿ ñòîÿíêè â öåíòð³ Â³ííèö³.

— Àëå öå íå âèð³øèòü ïðîáëå-
ìó ç äåô³öèòîì ì³ñöü äëÿ àâòî. 
Ìîæëèâå ð³øåííÿ ïðîáëåìè — 
öå áóä³âíèöòâî áàãàòîïîâåðõîâèõ 
ïàðê³íã³â, — êàæå íàóêîâåöü ç 
ÂÍÒÓ Â³êòîð Á³ëü÷åíêî.

Інспектори почнуть працювати у грудні. 
Вони зможуть штрафувати порушників навіть без 
їх особистої присутності біля автомобіля 
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Це вже не перша смерть арештан-
та, який підозрювався в статево-
му злочині проти дитини. У липні 
поховали Сергія, який мав по-
важний вік, але розвиток 6-річної 
дитини, та звинувачувався в роз-
бещенні сусідської дівчинки. Його 
мали доправити в Одесу, в спеці-
алізований заклад, але тимчасо-
во помістили в СІЗО. На другий 
день родичів повідомили: помер 
від побиття в’язнями.
Насправді обставини смерті 
Сергія, що мешкав на Замос-
ті, ще розслідує ДБР. Офіційно 
підозрюваних не назвали, але 
редакція із судових документів 
дізналася — за даними слідства, 
чоловіка забивали утриманці 
ізолятора разом з працівниками 

тюрми. Про це йдеться в ухвалі, 
якою призначали судмедекспер-
тизу. За питаннями, які слідчий 
поставив експертам, зрозуміло: 
над ймовірним «педофілом» зну-
щалися в характерний для інкри-
мінованого йому злочину спосіб.
А чи не могло бути доведенням 
до самогубства те, що сталося з 
Артемом? Підозрюваний у розпо-
всюдженні дитячого порно міг пе-
редбачати, що з ним теж розправ-
ляться, тому наклав на себе руки. 
Або ж йому «допомогли» повіси-
тися? Про це журналіст 20minut.
ua запитала в начальника поліції. 
Ось яку Юрій Педос дав відповідь:
— Наскільки мені відомо, в пер-
шому випадку людина знахо-
дилася в камері з іншими за-

триманими. А в цьому випадку 
арештували і помістили в камеру, 
де він перебував сам. Він вчинив 
це самостійно. Я не можу розго-
лошувати зараз дані, але ми звер-
нулися одразу в ДБР, щоб вони 
надали оцінку діям працівників 
ізолятора. І працівники ізолятора 
після того, як виявили його по-
вішеним, намагалися надати ме-
дичну допомогу, оскільки в нього 
ще був пульс. Але не вдалося.
— Вони не пов’язані, ці два ви-
падки, абсолютно. Немає ніяко-
го зв’язку, — сказав також Юрій 
Педос. — Він заслухав постанову 
в суді про взяття під варту, почув, 
які є проти нього докази, і після 
того прийняв таке рішення, по-
кінчити з життям.

Не перша смерть у СІЗО 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ùîá ðîçïîâ³ñòè 
ïðî ñïðàâó 32-ð³÷-
íîãî â³ííè÷àíèíà, 
ÿêèé ï³ñëÿ àðåøòó 

ïîê³í÷èâ ç æèòòÿì â êàìåð³ ³çî-
ëÿòîðà òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, 
ç³áðàâ áðèô³íã íà÷àëüíèê îáëàñ-
íîãî ãëàâêó ïîë³ö³¿ Þð³é Ïåäîñ. 
Â³í ðîçêàçàâ, íà ÷îìó áàçóâàëîñÿ 
çâèíóâà÷åííÿ ÷îëîâ³êà, ùî âñèíî-
âèâ äâîõ ìàëåíüêèõ ä³òåé, ³ ÷îìó 
ðîçñë³äóâàííÿ ³íêðèì³íîâàíèõ 
éîìó çëî÷èí³â íå ïðèïèíÿºòüñÿ 
÷åðåç ñìåðòü ï³äîçðþâàíîãî.

ßê Àðòåìà âêëàëè íà àñôàëüò, 
îäÿãëè êàéäàíêè ³ çà÷èòàëè ïðà-
âà, áà÷èëè íà ïîë³öåéñüêîìó 
â³äåî. Íà ïîë³öåéñüêîìó ñàéò³ 
âèêëàëè êðàñíîìîâí³ ôîòî òà 
ïîÿñíèëè: çàòðèìàíèé 32-ð³÷íèé 
â³ííè÷àíèí êàòóâàâ óñèíîâëåíèõ 
3-ð³÷íó ä³â÷èíêó òà 5-ð³÷íîãî 
õëîï÷èêà, òðèìàâ ¿õ â æàõëèâèõ 
óìîâàõ ³ çí³ìàâ äëÿ ïîðíî.

Çâ³ñíî, ùî îáëè÷÷ÿ äèòÿ÷îãî 
êðèâäíèêà ïðàâîîõîðîíö³ íå ïî-
êàçàëè. Éîãî äàí³ ðåäàêö³ÿ çíàº 
³ç âëàñíèõ äæåðåë. ², ñóäÿ÷è ç³ 
ñòîð³íêè Àðòåìà ó Ôåéñáóêó, äå 
íà ãîëîâíîìó ôîòî â³í òðèìàº 
íà ðóêàõ äî÷êó, ÷îëîâ³ê ìàâ ðîáî-

òó ³ ïðåñòèæíó îñâ³òó. ×è ä³éñíî 
ðîçïîâñþäæóâàâ ïîðíî çà ãðîø³?

Çà ñëîâàìè Þð³ÿ Ïåäîñà, 
ìàñøòàáè çàðîá³òê³â ùå ìàþòü 
âñòàíîâèòè. Ï³ä ÷àñ îáøóêó âèëó-
÷èëè âñå íåîáõ³äíå é ïðèçíà÷èëè 
åêñïåðòèçè. À ÿê âèÿâèëè çëî÷èí 
³ ç ÷îãî ïî÷àëè ðîçñë³äóâàííÿ?

— Äî óïðàâë³ííÿ áîðîòüáè ç³ 
çëî÷èíàìè, ïîâ’ÿçàíèìè ç òîð-
ã³âëåþ ëþäüìè, íàä³éøëà ³íôîð-
ìàö³ÿ, ùî 32-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí 
æîðñòîêî ïîâîäèòüñÿ ç³ ñâî¿ìè 
ìàëîë³òí³ìè ä³òüìè, — ðîçêàçóº 
Þð³é Ïåäîñ. — Â³í áèâ ¿õ, äàâàâ 
ñïèðòí³ íàïî¿. Æèëè â àíòèñà-
í³òàðíèõ óìîâàõ. Öå ä³òè éîãî 
êîëèøíüî¿ äðóæèíè, ÿêà áóëà 
ïîçáàâëåíà áàòüê³âñüêèõ ïðàâ, 
à â³í ¿õ âñèíîâèâ. Îäðàçó æ â³ä-
êðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ñòàòòåþ «Êàòóâàííÿ». Çà òàê³ 
ä³¿ ïåðåäáà÷åíà ì³ðà ïîêàðàííÿ 
äî 10 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

²íôîðìàö³þ ïðî çíóùàííÿ 
áàòüêà íàä ä³òüìè îòðèìàëè â³ä 
ñóñ³ä³â, ÿê³ ÷óëè êðèêè. Ïðî ³íø³ 
äàí³, ùî çìóñèëè ïîë³ö³þ âåñòè 
íåãëàñí³ ñë³ä÷î-ðîçøóêîâ³ ä³¿, 
Þð³é Ïåäîñ íå ñêàçàâ. Íå çà âñ³-
ìà æ äîìàøí³ìè êðèâäíèêàìè 
ñë³äêóþòü, à òóò — çà ÷îëîâ³êîì 
âñòàíîâèëè ñòåæåííÿ ³ ïðîñëó-
õîâóâàííÿ.

СПРАВУ АРТЕМА, ЩО ПОВІСИВСЯ 
В ІЗОЛЯТОРІ, НЕ ЗАКРИВАЮТЬ 
Порно зв’язки  Одного дня затримали 
з КОРДом, другого допитували, а на третій 
день арештували і — підозрюваний 
в катуванні дітей та розповсюдженні 
порно повісився в камері. У поліції 
розповіли: справу 32-річного вінничанина, 
який знущався з усиновлених дошкільнят, 
закривати не будуть, бо його переписки 
ведуть до збочених матерів

— Íå áóäó ðîçãîëîøóâàòè, ÿê³ 
ñàìå ä³¿ ïðîâîäèëè, àëå ìîæó 
ñêàçàòè: ìè îòðèìàëè ÷³òêó ³í-
ôîðìàö³þ, ùî â³í ñïðè÷èíÿâ 
ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ ä³òÿì íåî-
äíîðàçîâî. Óÿâ³òü ñîá³, ç ðîçìàõó 
ðóêîþ äàòè ïî ãîëîâ³ 3-ð³÷í³é 
ä³â÷èíö³ ³ ï³ñëÿ òîãî äóøèòè 
¿¿! — ðîçïîâ³äàº íà÷àëüíèê ïî-
ë³öåéñüêîãî ãëàâêó. — Êð³ì òîãî, 
ìè îòðèìàëè ³íø³ äàí³ éîãî àí-
òèìîðàëüíî¿ ïîâåä³íêè â³äíîñíî 
ä³òåé. Äîêàçè çäîáóëè, çàäîêó-
ìåíòóâàëè ³, íàïåâíå, ìàëè á 
ïðàöþâàòè á³ëüø òðèâàëèé 
÷àñ, àëå îäðàçó, ÿê ïîáà÷èëè, 
ùî ä³¿ ÷îëîâ³êà çàãðîæóþòü æèò-
òþ äèòèíè, âèð³øèëè ïðîâåñòè 
íåãàéíå çàòðèìàííÿ.

РАНІШЕ ПРИТЯГУВАЛИ 
Çàòðèìàííÿ áóëî 5 âåðåñíÿ. 

Äàë³ — ñàíêö³îíîâàíèé îá-
øóê ó ïîìåøêàíí³, ï³ñëÿ ÿêî-
ãî äî êàòóâàííÿ Àðòåìó äîäàëè 
äðóãó ñòàòòþ çâèíóâà÷åííÿ: âè-
ãîòîâëåííÿ ³ ðîçïîâñþäæåííÿ 
äèòÿ÷î¿ ïîðíîãðàô³¿, áî îòðè-
ìàëè äîêóìåíòàëüí³ äîêàçè 

öüîãî çëî÷èíó. Éäåòüñÿ ïðî 
ñòàòòþ 301 Êðèì³íàëüíîãî êî-
äåêñó Óêðà¿íè, äå ñàíêö³ÿ òåæ 
äî 10 ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ.

— Ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî çàòðèìà-
íèé ðàí³øå ïîòðàïëÿâ â ïîëå 
çîðó ïîë³ö³¿ çà àíàëîã³÷í³ çëî-
÷èíè, — ïðîäîâæóº Þð³é Ïå-
äîñ. — Ó 2016-ìó ðîö³ çà ââåçåí-
íÿ, âèãîòîâëåííÿ, çáóò òà ðîç-
ïîâñþäæåííÿ ïîðíîãðàô³÷íèõ 
ïðåäìåò³â, ç ìåòîþ øâèäêîãî 
çáàãà÷åííÿ, ïðîòè öüîãî ÷îëî-
â³êà áóëî â³äêðèòå êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ. Ï³ä ÷àñ îáøóêó 
ó íüîãî âèëó÷èëè åëåêòðîíí³ 
ïðèñòðî¿ òà íîñ³¿ ç ìàòåð³àëàìè, 
ÿê³, çà âèñíîâêàìè êîìï’þòåðíî¿ 
òà ìèñòåöòâîçíàâ÷î¿ åêñïåðòèç, 
ì³ñòÿòü îçíàêè ïîðíîãðàô³¿, 
â òîìó ÷èñë³ ³ äèòÿ÷î¿. Àëå íà òîé 
÷àñ íå áóëî äîâåäåíî ôàêò³â ¿¿ 
ðîçïîâñþäæåííÿ.

Òåïåð ôàêòè º. Ó ãàäæåòàõ Àð-
òåìà çíàéøëè ïåðåïèñêè. Ñåðåä 
àäðåñàò³â, ç ÿêèìè â³í îáì³íþ-
âàâñÿ çéîìêàìè, — ê³ëüêà æ³íîê. 
Îñòàíí³ íàäñèëàëè éîìó ôîòî 
ñâî¿õ ãîëèõ ä³òîê.

— Ó ñîöìåðåæàõ çíàéîìèâñÿ 
ç ñàìîòí³ìè æ³íêàìè, ÿê³ âèõî-
âóþòü ìàëîë³òí³õ ä³òåé, òà ïðî-
ïîíóâàâ ¿ì ðîáèòè òà íàäñèëàòè 
éîìó äèòÿ÷³ ïîðíîãðàô³÷í³ ôîòî 
òà â³äåî. Â³í ðîçì³ùóâàâ îãîëî-
øåííÿ ïðî òå, ùî â³çüìå äî ñåáå 
íà òèì÷àñîâå ïðîæèâàííÿ æ³íêó 
ç ìàëîë³òíüîþ äèòèíîþ, — êàæå 
Þð³é Ïåäîñ. — Òàê, áëèçüêî ðîêó 
òîìó çàòðèìàíèé ïîçíàéîìèâñÿ 
â ìåðåæ³ ³íòåðíåò ³ç 21-ð³÷íîþ 
æèòåëüêîþ Êè¿âñüêî¿ îáëàñò³, ÿêà 
âèõîâóº ñèíà â³êîì 2 ç ïîëîâè-
íîþ ðîêè, òà ï³ä ÷àñ ñï³ëêóâàííÿ 
ïðîïîíóâàâ ³ íàäàë³ îòðèìóâàâ 
ôîòîãðàô³¿ ¿¿ îãîëåíîãî ñèíà. Òà-
êîæ â³í çàïðîïîíóâàâ ïðè¿õàòè 
äî íå¿, íàïî¿òè äèòèíó àëêîãîëåì 
òà âñòóïèòè ç íåþ òà õëîï÷èêîì 
â ³íòèìíèé çâ'ÿçîê.

Ó ö³º¿ êèÿíêè ïîë³ö³ÿ âæå òåæ 
ïðîâåëà îáøóê. Ï³ä ÷àñ äîïèòó, 
çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ãëàâêó, 

æ³íêà íå çìîãëà ïîÿñíèòè, íàâ³-
ùî ¿é ïîòð³áíå áóëî ñï³ëêóâàííÿ 
ç Àðòåìîì. 

Ä³ÿì ìàòåð³, ÿêà çí³ìàëà ñèíà 
äëÿ 32-ð³÷íîãî â³ííè÷àíèíà é 
îòðèìóâàëà ïîðíî çéîìêó éîãî 
ä³òåé, ùå ìàº äàòè îö³íêó ñë³ä-
ñòâî. ², ÿê äîäàâ Þð³é Ïåäîñ, 
ô³ãóðàíòàìè â³ííèöüêî¿ ñïðàâè 
áóäå ùå ðÿä ð³çíèõ æ³íîê. Òî÷íî¿ 
ê³ëüêîñò³ ¿õ íå íàçâàâ.

МАЛІ ПІД ОПІКОЮ
Íàòîì³ñòü ðîçïîâ³â, ÿê âçÿëè 

çà ð³øåííÿì ñóäó ï³ä âàðòó íà ÷àñ 
ñë³äñòâà ãîëîâíîãî ô³ãóðàíòà, 
à éîãî ä³òåé — ï³ä îï³êó ïîë³öåé-
ñüêîãî óïðàâë³ííÿ. Þð³é Ïåäîñ 
ñêàçàâ, ùî ç ä³òüìè ïðàöþþòü 
ìåäèêè ³ ïñèõîëîãè â ñïåö³àëü-
íîìó äèòÿ÷îìó çàêëàä³. Âîíè 
ìàþòü îäÿã, ³ãðàøêè, ñîëîäîù³, 
ïðèäáàí³ ïîë³öåéñüêèìè.

— Ìè âçÿëè ¿õ ï³ä ñâîþ îï³-
êó, — êàæå íà÷àëüíèê ïîë³ö³¿.

Þð³é Ïåäîñ òàêîæ ðîçïîâ³â, 
ùî ö³ ä³òè â ñåáå âäîìà íå ìàëè 
ë³æêà. Ñïàëè íà ìàòðàö³, íà÷å  
ç³ ñì³òíèêà. ¯ëè ç ìèñîê íà ï³ä-
ëîç³, ÿê êîøåíÿòà. Âîíè õîäè-
ëè â ñàäî÷îê. Íåâæå âèõîâàòåë³ 
íå ïîì³÷àëè, ùî ç ä³òüìè ùîñü 
íå òàê? Öå ïèòàííÿ ¿ì, ÿê ãî-
âîðèòü ãîëîâíèé ïîë³öåéñüêèé 
îáëàñò³, ùå ïîñòàâëÿòü ñë³ä÷³. Òàê 
ñàìî ñïèòàþòüñÿ ñîöñëóæáó, ÿê 
ñïîñòåð³ãàèè çà óñèíîâëåíèìè.

Ïîë³öåéñüê³ ìàþòü ùå îäíó 
ëþäèíó äëÿ äîïèò³â — áðàòà 
ãîëîâíîãî ï³äîçðþâàíîãî ïåðå-
â³ðÿþòü íà ïðè÷åòí³ñòü äî ðîçáå-
ùåííÿ ä³òåé, àäæå â³í æèâ ðàçîì 
ç Àðòåìîì. À îñòàíí³é, 7 âåðåñíÿ, 
îäðàçó ï³ñëÿ ð³øåííÿ ïðî òðè-
ìàííÿ ï³ä âàðòîþ, ïîê³í÷èâ ç 
æèòòÿì. 

Ñàìå òàê, ñàìîãóáñòâîì íàçâàâ 
Þð³é Ïåäîñ ðàïòîâó ñìåðòü â êà-
ìåð³ ÷îëîâ³êà, ùî êàòóâàâ ä³òåé:

— Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç ñóäó 
â ³çîëÿòîð, â îäèíî÷í³é êàìåð³, 
â³í â÷èíèâ ñàìîãóáñòâî — ïîâ³-
ñèâñÿ íà ïðîñòèðàäë³.

Діти Артема зі співробітниками ювенальної превенції
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ÄÎÑßÃÍÅÍÍß

За словами вчительки Андрія Га-
лини Заболотної, її учень досяг 
такої вершини завдяки власним 
старанням. «У нас же не спеціа-
лізована школа, — зазначає вчи-
телька. — Поглиблено вивчати гео-
графію хлопець почав у восьмому 
класі. В Інтернеті шукали завдання 
олімпіад, у такому напрямку по-
глиблювали знання».
Живий коридор створили у школі, 
коли Марценюк повернувся з Ко-
реї. Дехто не стримав сліз радос-

ті від того, що хлопець з простої 
селянської родини зумів досягти 
результату, який не вдалося про-
демонструвати тим, хто навчаєть-
ся у спеціалізованих школах.
— Андрія Марценюка учні оби-
рали президентом школи, — роз-
повідає директор Якушинецько-
го ліцею Олена Щербань. — Він 
не тільки організовував різно-
манітні заходи і сам брав у них 
участь. Президент сприяв ад-
міністрації школи вирішувати 

деякі питання шкільного життя. 
Причому, робив це дуже вміло, 
тактовно. У нього природний хист 
спілкування з людьми. Неспроста 
його вчителька Галина Щербань 
бачить у майбутньому на посаді 
дипломата.
На руці в Андрія гарний годинник. 
Каже, це подарунок від колиш-
нього Прем'єр-міністра Володи-
мира Гройсмана. Отримав його 
після того, як виборов друге місце 
на всеукраїнській олімпіаді.

На руці годинник від Прем’єр-міністра 
Вчителька географії Галина За-
болотна готувала Андрій Мар-
ценюка до всіх олімпіад — від 
районних до міжнародної.
Перший раз хлопець їздив 
на змагання у восьмому класі. З 
кожної олімпіади повертався з 
нагородою.
— На міжнародні олімпіади мож-
на їхати тільки десятикласни-
кам, — уточнює пані Галина. — Так 
передбачено умовами. Тому та-
кий шанс, якщо і випадає, то тіль-

ки один раз. Андрій не змарнував 
його.
Без сумніву, його наставниця за-
слуговує найвищого звання.
— Ви краще напишіть про умо-
ви, в яких живе вчителька, — 
каже один з місцевих жителів. — 
Її учень прославив не тільки 
школу — державу! Учителька 
стільки років віддала роботі 
у школі, а дотепер проживає 
у колишньому робітничому 
гуртожитку.

Достойна звання «Заслужений вчитель України»

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ï³ñëÿ îòðèìàí-
íÿ àòåñòàòà Àíäð³ÿ 
÷åêàþòü íà ãåîãðà-
ô³÷íîìó ôàêóëüòå-

ò³ ñòîëè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìå-
í³ Øåâ÷åíêà. Äî ðå÷³, ó öüîìó 
âèø³ â³í óæå ñëóõàâ ëåêö³¿. Äâà 
òèæí³ ïåðåä ïî¿çäêîþ äî Êîðå¿ 
âîñüìåðî ïåðåìîæö³â ³ ïðè-
çåð³â âñåóêðà¿íñüêî¿ îë³ìï³àäè 
ïðîõîäèëè â³äá³ð äëÿ ïî¿çäêè 
íà ì³æíàðîäí³ çìàãàííÿ. Àíäð³é 
Ìàðöåíþê çà ê³ëüê³ñòþ áàë³â áóâ 
íà äðóãîìó ì³ñö³. Ïåðøèì ñòàâ 
ó÷åíü ç³ Ëüâîâà ²âàí Ôåíÿê. Â³í 
íàâ÷àºòüñÿ ó ô³çèêî-ìàòåìàòè÷-
íîìó ë³öå¿ ïðè óí³âåðñèòåò³ ³ìåí³ 
Ôðàíêà. Íàøó äåðæàâó ïðåäñòàâ-
ëÿëè â Êîðå¿ ùå äâ³ ó÷åíèö³ — 
Íàñòÿ Çàÿ÷óê ç ×åðí³âö³â òà Äàøà 
Âîðîíöîâà ç Êèºâà. Àëå ò³ëüêè 
íàø çåìëÿê ïîâåðíóâñÿ ç Êîðå¿ 
ç ìåäàëëþ.

«ЧЕРВОНУ РУТУ» СПІВАЛИ БЕЗ 
СУПРОВОДУ 

Ì³æíàðîäíà îë³ìï³àäà ç ãåîãðà-
ô³¿ òðèâàëà ç 26 ñåðïíÿ ïî 3 âå-
ðåñíÿ ó ï³âäåííîêîðåéñüêîìó 
ì³ñò³ Òåãó, ùî íåïîäàë³ê â³ä 
Ñåóëà. Íàøà êîìàíäà ïðèáóëà 
íà äåíü ðàí³øå. Ç Êèºâà ëåò³ëè 
äî Ïàðèæà. Ïîò³ì 12 ãîäèí ïåðå-
ëüîòó äî Ñåóëà. Çâ³äòè ùå ãîäèíà 
äî ì³ñòà Òåãó.

Äî Êîðå¿ ðàçîì ç ó÷íÿìè ïðè-
áóâ íàóêîâèé êåð³âíèê — äîöåíò 
ñòîëè÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ 

Øåâ÷åíêà Þë³àí Áðàé÷åâñüêèé 
òà ïðåäñòàâíèê Ì³íîñâ³òè.

— Ìè, ó÷í³, áóëè îäÿãíåí³ 
ó âèøèâàíêè, — ãîâîðèòü Àí-
äð³é. — Õî÷à ïåðåä ïî¿çäêîþ ïðî 
öå íå äîìîâëÿëèñÿ. Óñ³, ç êèì 
ñï³ëêóâàëèñÿ, çâåðòàëè íà öå óâà-
ãó. Â³äãóêóâàëèñÿ ñõâàëüíî. Õòîñü 
ï³äí³ìàâ óãîðó âåëèêèé ïàëåöü, 
õòîñü ïëåñêàâ ïî ïëå÷ó… 

Íà ïðåäñòàâëåííÿ ñâîº¿ äåð-
æàâè óêðà¿íö³ âèéøëè ç íàö³î-
íàëüíèì ïðàïîðîì. Íàïåðåäîäí³ 
¿ì ïîâ³äîìèëè, ùîá ôàéë ç ïðå-
çåíòàö³ºþ ñêèíóëè îðãàí³çàòîðàì 
íà åëåêòðîííó ïîøòó. Íà êàäðàõ 
áóëè êðàñèâ³ êðàºâèäè íàøî¿ 
äåðæàâè, ôðàãìåíòè ñòîëèö³, 
Àíäð³é äîäàâ íàø ôîíòàí, ³íø³ 
ó÷àñíèêè âèáðàëè óï³çíàâàí³ êó-
òî÷êè Ëüâîâà ³ ×åðí³âö³â.

— Ïðèâ³ò óñ³ì! — òàêèìè ñëî-
âàìè ìè ðîçïî÷àëè ïðåçåíòà-
ö³þ, — êàæå Àíäð³é. — Ñïî÷àòêó 
ôðàçà ïðîçâó÷àëà àíãë³éñüêîþ, 
äàë³ óêðà¿íñüêîþ. Ìè ç Óêðà¿-
íè, çàñï³âàºìî äëÿ âàñ ï³ñíþ, 
ÿêó çíàº êîæåí óêðà¿íåöü. Äàë³ 
ïî÷àëè ÷åêàòè óâ³ìêíåííÿ ìó-
çè÷íîãî ñóïðîâîäó ³ â³äåî. Ïàóçà 
çàòÿãíóëàñÿ. Âèÿâèëîñÿ, ùî ôàéë 
çàãóáèâñÿ. 

— Ìè ïåðåãëÿíóëèñÿ ì³æ ñî-
áîþ ³ âèð³øèëè ñï³âàòè áåç ñó-
ïðîâîäó, — ãîâîðèòü Àíäð³é. — 
Ï³ñíÿ âðàçèëà áàãàòüîõ. Äåõòî 
ïîò³ì ï³äõîäèâ óòî÷íèòè, õòî 
àâòîð ìóçèêè.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ óñ³º¿ ïðå-
çåíòàö³¿ óêðà¿íöÿì ïîâ³äîìèëè, 
ùî ôàéë çíàéøîâñÿ. Ùå ðàç âè-

ХОЧУ, ЩОБ ВІН СТАВ 
ДИПЛОМАТОМ, А НЕ ГЕОГРАФОМ
Світла голова  Бронзову медаль 
на Міжнародній учнівській олімпіаді з 
географії отримав 11-класник з Якушинець 
Андрій Марценюк. За перемогу змагалися 
180 учасників зі 43-х країн світу. Втім, 
вчителька географії Якушинецького ліцею, 
де навчається Андрій, Галина Заболотна, 
пророкує учневі інше майбутнє. 
Хоче, щоб він став дипломатом

áà÷èëèñÿ. Áóëî ï³çíî éîãî äå-
ìîíñòðóâàòè.

ВІДВЕЗЛИ В ГОРИ ДОВБАТИ 
СКЕЛЮ 

Çíàííÿ ó÷àñíèê³â îë³ìï³àäè ïå-
ðåâ³ðÿëè ï³ä ÷àñ òåñò³â ³ ïðàêòè÷-
íèõ çàâäàíü. Òðåáà áóëî ïðîÿâèòè 
ñåáå ó òîìó, íàñê³ëüêè òè âîëîä³-
ºø ³íôîðìàö³ºþ ó òàêèõ ðîçä³ëàõ 
íàóêè ÿê ãåîñôåðà, ã³äðîñôåðà, 
àòìîñôåðà òà ìåçîñôåðà. Àíäð³é 
ç³çíàºòüñÿ, ùî íàéñêëàäí³øèìè 
äëÿ íüîãî âèÿâèëèñÿ çàïèòàííÿ 
ó òåñòàõ ç àòìîñôåðè. Çàòå ñïî-
äîáàëèñÿ ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ.

— Ï³ä ÷àñ îäíîãî ç íèõ íàñ 
âèâåçëè â ãîðè, âèäàëè ìîëîòêè, 
çàõèñí³ øîëîìè íà ãîëîâè, — ðîç-
ïîâ³äàº ó÷åíü. — Òðåáà áóëî â³ä-

áèòè øìàòîê êàìåíþ â³ä ñêàëè 
³ âèçíà÷èòè, ùî öå çà êàì³íü. 
ß ïîáà÷èâ ó çåðíàõ íàÿâí³ñòü 
êâàðöó ³ ïîëüîâîãî øïàòó, à öå 
îñíîâí³ ñêëàäîâ³ ãðàí³òó. Â³äêðèâ 
ëèñòîê ç òåñòàìè ³ ïîçíà÷èâ íà-
çâè ì³íåðàë³â ³ êàìåíþ.

Ï³ä ÷àñ öüîãî çàâäàííÿ íàø 
çåìëÿê îòðèìàâ çàóâàæåííÿ.

— ß ïîáà÷èâ, ùî ä³â÷èíà ç 
×åðí³âö³â Íàñòÿ Çàÿ÷óê íå ìîæå 
â³äáèòè êàì³íåöü â³ä ñêàëè, — 
ðîçïîâ³äàº Àíäð³é. — Ï³ä³éøîâ 
äî íå¿, âçÿâ ìîëîòîê ³ äîïîì³ã ¿é. 
Êîëè îãëÿíóâñÿ, çâåðíóâ óâàãó, 
ÿê äî íàøîãî ì³ñöÿ ïîñï³øàº âî-
ëîíòåð. Ïðàâèëàìè çàáîðîíÿëîñÿ 
áóäü-ÿêå ñï³ëêóâàííÿ. 

ВІДІБРАЛИ НЕ ТІЛЬКИ 
ТЕЛЕФОНИ 

Ïåðøèì çàâäàííÿì áóëî îñî-
áèñòå òåñòóâàííÿ. Ïåðåä éîãî 
ïî÷àòêîì âñ³ ìàëè çäàòè òåëå-
ôîíè é ³íø³ ïðèñòðî¿ äëÿ âè-
õîäó â ²íòåðíåò. Àíäð³é øâèä-
êî ïîâ³äîìèâ ïðî öå â÷èòåëüö³. 

Ç Ãàëèíîþ ²âàí³âíîþ êîæåí äåíü 
ñï³ëêóâàâñÿ ïî Âàéáåðó. «ß îä-
ðàçó â³äïîâ³ëà, àëå éîãî òåëåôîí 
óæå íå ïðàöþâàâ, — çãàäóº òîé 
âèïàäîê â÷èòåëüêà. — Ñêàçàëà 
áàòüêàì, ùîá íå õâèëþâàëèñÿ».

Òåëåôîíè ïîâåðíóëè ïåðåä 
ïðàêòè÷íèì çàâäàííÿì. Çà ñëî-
âàìè ñï³âðîçìîâíèêà, ó íèí³ø-
íüîìó ðîö³ óïåðøå çàïðîâàäèëè 
ïðàêòè÷íå çàâäàííÿ äëÿ êîìàíä.

— ²ç 180 ó÷àñíèê³â ñôîðìóâàëè 
18 êîìàíä, — êàæå Àíäð³é. — Ðà-
çîì ç³ ìíîþ îïèíèëèñÿ ó÷àñíè-
êè ç Àìåðèêè, ²çðà¿ëþ, ²ñïàí³¿, 
Ìàëàéç³¿, Íîðâåã³¿, Êóâåéòó, 
Ðóìóí³¿, Ðîñ³¿, Òàäæèêèñòàíó. 
Ñï³ëüíî âèêîíóâàëè ïðîåêò ïðî 
âïëèâ çì³í êë³ìàòó íà òàéôóíè 
ó Ñõ³äí³é Àç³¿.  Ó ê³íö³ îë³ìï³àäè 
ï³ä ÷àñ íàãîðîäæåííÿ ïåðåìîæö³â 
êîìàíäà ä³çíàëàñÿ, ùî çà âèêî-
íàííÿ çàâäàííÿ ¿ì ïðèñóäæåíî 
äðóãå ì³ñöå.

ПІДНІМАЮСЯ ЗА МЕДАЛЛЮ, 
А В ГОЛОВІ… ПУСТО 

— Ðåçóëüòàòè ó÷àñíèêàì îãî-
ëîñèëè ò³ëüêè íàïðèê³íö³ îë³ì-
ï³àäè, ó äåíü íàãîðîäæåííÿ 
ïåðåìîæö³â, — êàæå Àíäð³é. — 

Íà ïðîì³æíèõ åòàïàõ ïðî öå 
íå áóëî æîäíî¿ ³íôîðìàö³¿.

Íàãîðîäæåííÿ â³äáóâàëîñÿ 
ó çàë³ ãîòåëþ, äå ïðîæèâàëè 
ó÷àñíèêè. 

— Ìè âñ³ ñèä³ëè çà ñòîëàìè, — 
êàæå Ìàðöåíþê. — Ï³ñëÿ òîãî, 
ÿê âåäó÷à çà÷èòóâàëà ïð³çâèùà 
ïåðåìîæö³â, ¿õ âèñâ³òëþâàëè 
íà âåëèêîìó åêðàí³ — ïð³çâèùå 
³ êðà¿íà, ÿêó ïðåäñòàâëÿº ó÷àñ-
íèê. Ç íàøî¿ êîìàíäè í³êîãî 
íå íàçèâàëè. ² ðàïòîì ÷óþ, ÿê 
àíãë³éñüêîþ çâó÷èòü Ìàðöåíþê. 
Ï³äí³ìàþñÿ çà íàãîðîäîþ — â ãî-
ëîâ³ ïîðîæíüî. Í³÷îãî íå ðîçó-
ì³þ, ùî ç³ ìíîþ ðîáèòüñÿ, ÷è öå 
ñïðàâä³ íàçâàëè ìåíå, ÷è ìîæå, 
ïðè÷óëîñÿ. Êîëè âæå ïî÷åïèëè 
íà øèþ ìåäàëü, çðîçóì³â, ùî öå 
íå ñîí, à ðåàëüí³ñòü.

Õëîïåöü ç³çíàºòüñÿ, ùî ï³ñëÿ 
ïåðåáóâàííÿ â Êîðå¿, äîäîìó 
íå õîò³ëîñÿ ïîñï³øàòè.

— Ò³ëüêè êîëè äîáðàâñÿ 
äî ßêóøèíåöü, íàðåøò³ çðîçóì³â, 
ùî íàñïðàâä³ ñêó÷èâ çà çåìëÿêà-
ìè,  — êàæå Àíäð³é Ìàðöåíþê. — 
Êóäè ï³äó â÷èòèñÿ, ïîêè ùî ðîç-
äóìóþ. Íàì³ðè º, àëå êîíêðåòíî 
íå âèçíà÷èâñÿ.

Андрій Марценюк ділиться враженнями від поїздки до 
Південної Кореї з вчителькою географії Галиною Заболотною

Óêðà¿íó â Êîðå¿ 
ïðåäñòàâëÿëè é ó÷í³ 
ç Êèºâà, Ëüâîâà 
òà ×åðí³âö³â. Àëå 
ò³ëüêè íàø çåìëÿê 
ïîâåðíóâñÿ ç ìåäàëëþ
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459599

ІРИНА 
ДОБРОВОЛЬСЬКА, 
ПРЕС-ОФІЦЕР 
ПОЛІЦІЇ ОБЛАСТІ 

— Раніше на за-
лізничних вок-
залах працювали 

відокремлені підрозділи право-
охоронців. Зараз їх вже немає. 
Якщо злочин стався у потязі, 

то про це поліцію повідомля-
ють, або пасажири за лінією 102, 
або працівники залізничного 
транспорту, в яких є інструкція, 
як діяти в таких ситуаціях. По-
тяг зупиняється на найближчій 
станції, поліцейські проводять 
першочергові слідчі дії. У разі 
необхідності можуть і затримати 
потяг на деякий час.

Якщо злочин стався у потязі 

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Ïðî ïîòÿã «Îäå-
ñà-Ìîñêâà» â ìå-
ðåæ³ õîäèòü ïîãà-
íà ñëàâà. ×àñ â³ä 

÷àñó ç’ÿâëÿþòüñÿ ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî çóõâàë³ êðàä³æêè ó âàãîíàõ. 
Æåðòâîþ îäíîãî òàêîãî ³íöèäåí-
òó ñòàâ Â’ÿ÷åñëàâ Çàðóá³íñüêèé.

— Ó ïîòÿç³ ç-ï³ä ìîº¿ ãîëî-
âè âèòÿãíóëè ñóìêó. Öå ñòàëî-
ñÿ 30 ëèïíÿ 2018 ðîêó â ïîòÿç³ 
«Îäåñà-Ìîñêâà», — ðîçïîâ³äàº 
Â’ÿ÷åñëàâ Çàðóá³íñüêèé. — Ó ñóì-
ö³ áóëè âñ³ äîêóìåíòè òà ãðîø³. 
Öå áóëî âíî÷³, çàëèøàëîñÿ ï³â-
ãîäèíè äî ñòàíö³¿ «Áàõìà÷», ùî 
â ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñò³.

×îëîâ³ê ðîçïîâ³äàº, ùî ïðî-
êèíóâñÿ â³ä ñòóêó ïëÿøêè, ÿêà 
âïàëà ç³ ñòîëó.

— Ïîì³òèâ, ùî çíèêëà ñóìêà. 
ß ïî÷àâ ãîëîñíî êðè÷àòè, øóêàòè 
¿¿. Âèá³ã ³ç êóïå é ïîáà÷èâ äâîõ 
³íäóñ³â, — ãîâîðèòü Â’ÿ÷åñëàâ.

×îëîâ³ê ïîá³ã äî ïðîâ³äíèö³ 
òà ïðîñèâ âèêëèêàòè ïîë³ö³þ. 
Íà ùî îòðèìàâ â³äïîâ³äü, ùî 
ïîë³ö³¿ â Áàõìà÷³ íåìàº, â³äòàê ³ 

âèêëèêàòè í³êîãî íå áóäóòü.
— ß íàïîëÿãàâ, ùîá âñå-òàêè 

âèêëèêàëè, áî íå ïîâ³ðèâ, ùî 
â ðàéîííîìó öåíòð³ íåìàº ïî-
ë³ö³¿, à òàêîæ áîÿâñÿ, ùî ³íäóñè 
ç³éäóòü ³ç ïîòÿãà, — êàæå Çàðó-
á³íñüêèé. Ïîò³ì â³í çíàéøîâ 
ñâîþ ñóìêó â òóàëåò³, á³ëÿ ÿêî-
ãî ñòîÿëè ³íäóñè. Äîêóìåíòè òà 
äð³áí³ ãðîø³ â í³é çàëèøèëèñÿ, 
à îò 700 äîëàð³â çíèêëè.

— Íà÷àëüíèê ïîòÿãà òàêîæ â³ä-
ìîâèâñÿ âèêëèêàòè ïîë³ö³þ, — 
ãîâîðèòü Â’ÿ÷åñëàâ. — Ïðîâ³äíè-
öÿ ïîò³ì ñïèòàëà: «Íó ùî, äî-
êóìåíòè õî÷ çàëèøèëè? Áà÷èòå, 
ïîðÿäí³ ëþäè».

ВІДПИСКИ ТА ВІДМОВИ 
Â’ÿ÷åñëàâ Çàðóá³íñüêèé ðîç-

ïîâ³äàº, ùî íàïèñàâ çàÿâó ïðî 
çëî÷èí ó Êîíîòîï³ ×åðí³ã³âñüêî¿ 
îáëàñò³. ×åðåç ê³ëüêà òèæí³â ä³-
çíàâñÿ, ùî êðèì³íàëüíó ñïðàâó 
çà éîãî çàÿâîþ íå â³äêðèëè, òîìó 
ïîäàâ ùå îäíó çà ì³ñöåì ïðî-
æèâàííÿ — ó Ãí³âàí³.

Çâ³äòè çâåðíåííÿ íàïðàâèëè 
çíîâó â ×åðí³ã³âñüêó îáëàñòü. Àëå 
òàì â³äîìîñò³ â ðåºñòð äîñóäîâèõ 
ðîçñë³äóâàíü òàê ³ íå âíåñëè.

ЯК У ПОТЯГАХ ОБКРАДАЮТЬ ЛЮДЕЙ 
Обережно  Вінничанин В’ячеслав 
Зарубінський розповів про те, як став 
жертвою крадіжки у вагоні. Показав 
документи, у яких правоохоронці 
відмовлялися розслідувати справу. 
Знайшли інші схожі випадки — люди 
підозрюють провідників у змові

Âðåøò³ ÷îëîâ³ê çâåðíóâñÿ 
äî ñóäó ç³ ñêàðãîþ íà áåçä³ÿëü-
í³ñòü ïðàâîîõîðîíö³â. Òèâð³â-
ñüêèé ñóä çîáîâ’ÿçàâ ïîë³öåé-
ñüêèõ Æìåðèíñüêîãî â³ää³ëêó 
ïî÷àòè ðîçñë³äóâàòè ñïðàâó. Âîíè 
¿¿ â³äêðèëè. À ïîò³ì Â’ÿ÷åñëàâ 
îòðèìàâ ïîñòàíîâó ïðî çàêðèòòÿ 
êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ.

НЕПООДИНОКІ ВИПАДКИ 
Ó ñóäîâîìó ðåºñòð³ ìè çíàéøëè 

ùå âèïàäêè êðàä³æîê ó öüîìó æ 
ïîòÿç³. Âë³òêó 2018 ðîêó â æ³íêè 
â êóïå âêðàëè ïðèêðàñè òà ãî-
äèííèê íà 4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü.

Ó ìåðåæ³ ëþäè ÷àñòî ïèøóòü 
ïðî êðàä³æêè â ïîòÿç³ «Îäåñà-
Ìîñêâà». Êîðèñòóâà÷êà facebook 
Liza Radishevskaya íàïèñàëà, ÿê 
îá³êðàëè ìàéæå âåñü âàãîí.

«Ïîãðàáóâàëè ìîþ ñóñ³äêó 
ïî êóïå. Äî êîðäîíó ïðîâ³ä-
íèöÿ âñ³õ áóäèòü ³ ïî÷èíàºòüñÿ 
êîøìàð — ïàñàæèðè âèÿâëÿþòü, 
ó êîãî ùî ïðîïàëî! Ïðîâ³äíèö³ 
îäðàçó ñòàëè â³äìîâëÿòèñÿ: ìè 
çà âàø³ ðå÷³ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
íå íåñåìî!» — íàïèñàëà æ³íêà».

À çîâñ³ì íåùîäàâíî Darya 
Savchenko íà ñâî¿é facebook-
ñòîð³íö³ íàïèñàëà, ÿê ó öüîìó æ 
ïîòÿç³ îáêðàäàëè ëþäåé. Ä³â÷èíà 
ï³äîçðþº, ùî ïðîâ³äíèöÿ ìîæå 
áóòè â «êîìàíä³» êðàä³¿â. ²ñòîð³ÿ 
Äàð³¿ äóæå ñõîæà íà òó, ùî ðîç-
ïîâ³â Â’ÿ÷åñëàâ Çàðóá³íñüêèé.

Ìè íàïðàâèëè çàïèò â «Óê-
ðçàë³çíèöþ», ùîá ä³çíàòèñÿ, ÷è 
íàäõîäèëè ñêàðãè íà ïðîâ³äíèê³â 
ïîòÿãó ùîäî ìîæëèâî¿ çìîâè ç 
êðàä³ÿìè òà ÷è ïðàöþþòü ùå ò³ 
ïîñàäîâö³, ÿêèõ íàì ïî³ìåííî 
íàçâàâ Â’ÿ÷åñëàâ Çàðóá³íñüêèé.

В’ячеслав Зарубінський 
у редакції RIA. Показує 
документи, як йому 
в поліції відмовляли 
у відкритті справи
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ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, RIA, (0432)555111 

DiabetFest — öå óí³êàëüíèé 
ïðîåêò, ÿêèé íå ìàº àíàëîã³â 
íà âñüîìó ïîñòðàäÿíñüêîìó ïðî-
ñòîð³! Ãîëîâíà ìåòà DiabetFest — 
íàòõíåííÿ ³ ìîòèâàö³ÿ «ñîëîä-
êèõ» ëþäåé.

— Óñâ³äîìëþþ÷è âñþ ñåðéîç-
í³ñòü çàõâîðþâàííÿ, ìè çàâæäè 
íàìàãàºìîñÿ íåñòè ïîçèòèâ ³ õî-
÷åìî ïîêàçàòè, ùî æèòòÿ ç ä³àáå-
òîì ìîæå áóòè íå ìåíø ÿñêðàâèì 
òà ÿê³ñíèì, í³æ ó çäîðîâî¿ ëþ-
äèíè! — êàæå ³í³ö³àòîð ³ êåð³âíèê 
ïðîåêòó Òåòÿíà Àâðàìåíêî.

Öå âæå øîñòèé Ôåñòèâàëü, îð-
ãàí³çîâàíèé æóðíàëîì «ÑàõàðÎÊ». 
Ïîïåðåäí³ çóñòð³÷³ ïðîéøëè â Êè-

ºâ³, Îäåñ³, çíîâó â Êèºâ³, Õàðêî-
â³, Ëüâîâ³. Äåòàë³, ôîòî òà â³äåî 
íà îô³ö³éíîìó ñàéò³: diabetfest.com 

ДЕ І КОЛИ 
Çóñòð³÷ ó Â³ííèö³ â³äáóäåòüñÿ 

14 âåðåñíÿ ó ìîëîä³æíîìó öåíòð³ 
«ÊÂÀÄÐÀÒ». Äàòà ïðîâåäåííÿ 
çàõîäó çá³ãàºòüñÿ ç Äíåì ì³ñòà! 
Öå ïðåêðàñíà ìîæëèâ³ñòü ïðè-
¿õàòè ³ ïîáà÷èòè éîãî ó âñ³é êðàñ³!

ЩО ВАС ЧЕКАЄ НА DIABETFEST 
2019 VINNYTSIA:

Ëåêö³¿ ïðîâ³äíèõ ôàõ³âö³â â îá-
ëàñò³ ë³êóâàííÿ öóêðîâîãî ä³àáåòó 
òà ï³äòðèìêè çäîðîâîãî ñïîñî-
áó æèòòÿ, äèñêóñ³éí³ ïàíåë³, íà-
â÷àëüí³ ìàéñòåð-êëàñè, ðîç³ãðàø³ 

У ВІННИЦІ БУДЕ DIABETFEST 
Зустрінемося!  У суботу, 14 вересня, 
журнал «СахарОК» (Медіа Корпорація 
RIA) за підтримки діабетичних і 
фармкомпаній організовує у Вінниці 
масштабну освітньо-розважальну зустріч 
для людей з цукровим діабетом та їх 
близьких — DiabetFest 2019 Vinnytsia

êîðèñíèõ ïîäàðóíê³â;
Çîíà çäîðîâ’ÿ, äå êîæåí áàæà-

þ÷èé çìîæå ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ 
ïåðåâ³ðèòè:
 ç³ð (Ïîä³ëüñüêèé Öåíòð 

Çîðó);
  ð³âåíü öóêðó â êðîâ³ 

(Longevita);
 ð³âåíü ãë³êîâàíîãî ãåìîãëî-

á³íó (Ñ²ÍÅÂÎ);
 ð³âåíü àðòåð³àëüíîãî òèñêó 

(Longevita);
 ïðîéòè ïåðåâ³ðêó íà àíàë³-

çàòîð³ ìàñè ò³ëà;
 îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ 

ïîäîëîãà ³ ïðîéòè îãëÿä ñòîï 
íà ïðîôåñ³éíîìó îáëàäíàíí³ 
(Àñîö³àö³ÿ Ïîäîëîã³â Óêðà¿íè).

Ïðåçåíòàö³¿ òà ìàéñòåð-êëàñè 
â³ä ïðîâ³äíèõ ä³àáåòè÷íèõ ³ ôàð-
ìàöåâòè÷íèõ êîìïàí³é êðà¿íè, 
à òàêîæ êîìïàí³é, ùî ïðàöþþòü 
â ñôåð³ ï³äòðèìêè çäîðîâîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ.

Îêðåìà íàâ÷àëüíî-ðîçâàæàëüíà 
ïðîãðàìà äëÿ ä³òåé.

HOMESTYLE АБО ПРИХОДЬ 
В ПІЖАМІ ТА ОТРИМАЙ ПРИЗ!

Òåìàòèêà Ôåñòèâàëþ: Ó ãîñòÿõ 
ó «Ñàõàðêà». Óñå ïîâèííî áóòè 
òåïëî ³ ïî-äîìàøíüîìó:) Òîìó 

íà çàõîä³ ä³ÿòèìå äðåñ-êîä! Ïðè 
ñîá³ îáîâ'ÿçêîâî ìàòè õî÷à á îäèí 
åëåìåíò Home Style — òàïêè, 
ôàðòóõ, ïîâ'ÿçêà äëÿ ñíó, á³ãó-
ä³… Âìèêàéòå ôàíòàç³þ! Òîé, 
õòî ïðèéäå îäÿãíåíèì çã³äíî ç 
äðåñ-êîäîì, áðàòèìå ó÷àñòü ó ðî-
ç³ãðàø³ ïðèç³â!

Íà DiabetFest 2019 Vinnytsia 
ó âàñ áóäå ìîæëèâ³ñòü âçÿòè 

ó÷àñòü â áëàãîä³éíîìó ïðîåêò³ 
äëÿ äîïîìîãè áåçäîìíèì òâàðè-
íàì ÕÂ²ÑÒ-ÔÅÑÒ òà ï³äòðèìàòè 
áðàò³â íàøèõ ìåíøèõ, à ìîæ-
ëèâî íàâ³òü çàõî÷åòå çàáðàòè 
êîãîñü ñîá³ äîäîìó:) Ïðè ñîá³ 
ìàòè ïàñïîðò!

Ä³çíàòèñÿ äîêëàäí³øå ³ çàðåºñòðó-
âàòèñÿ íà DiabetFest 2019 Vinnytsia 
ìîæíà íà diabetfest.com 

На DiabetFest працюватиме Зона здоров'я, де кожен 
бажаючий зможе безкоштовно пройти ряд перевірок

452564

ÇÄÎÐÎÂ’ß
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ïåðåëÿêàíèõ òâàðèí ïîá³ãëè ó íà-
ïðÿìêó ñåëà.

Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äîäîìó Áîä-
íàðåâñüêèé ï³øîâ íà ïàñîâèùå. 
Çàãëÿäàâ ï³ä êóù³. Îá³éøîâ ÿðè, 
âèäîëèíêè. Í³÷îãî íå çíàéøîâ. 
Çãîäîì äîäîìó ïðèáèëàñÿ îäíà 
êîçà ç ïîêóñàíîþ øèºþ. Çàðàç 
òâàðèíó ë³êóþòü. Öå íå ïåðøèé 
âèïàäîê íàïàäó âîâê³â íà òâàðèí. 
Ùîïðàâäà, ñåðåä á³ëîãî äíÿ — 
òàêî¿ çóõâàëîñò³ ùå íå áóëî.

З-ПІД ВОРІТ КОЗУ ВКРАВ 
Òîð³ê ÷îëîâ³ê çâåðòàâñÿ ³ç çà-

ÿâàìè äî ñ³ëüñüêî¿ ðàäè, êåð³âíè-
öòâà ðàéîíó. Êàæå, ïî-ëþäñüêè 
ïîñòàâèâñÿ äî íüîãî ãîëîâà Ìî-
ãèë³â-Ïîä³ëüñüêî¿ ðàéðàäè Âîëî-
äèìèð Ñ³ðàíò. Äîðó÷èâ ïîë³ö³¿, 
îðãàí³çàö³¿ ÓÒÌÐ ñòâîðèòè áðè-
ãàäó ìèñëèâö³â. Ïðèáëèçíî ñòî 

÷îëîâ³ê³â âèéøëè íà ïîëþâàííÿ. 
Îäíàê ï³äñòðåëèòè âäàëîñÿ ò³ëü-
êè ÷îòèðüîõ âîâê³â.

Ó ñ³ëüñüêîãî ãîëîâè Õîíüêî-
âåöü Ñåðã³ÿ Ïîáåðåæíèêà âîâêè 
çàáðàëè äâ³ êîçè. ×îëîâ³ê êàæå, 
â îäíîìó âèïàäêó òâàðèíà áóëà 
íà âóëèö³ á³ëÿ âîð³ò. Äðóãå êîçåíÿ 
ïîñòðàæäàëî ï³ä ÷àñ âèïàñó.

Âðàíö³ äðóæèíà ïðèâ’ÿçàëà 
êðàé ãîðîäó, ñàìà ï³øëà äî¿òè 
êîðîâó. Êîëè ä³éøëà äî ïîäâ³ð’ÿ, 
îãëÿíóëàñÿ. Î÷àì íå ïîâ³ðèëà: 
âîâê ðâîíóâ çóáàìè ëàíöþã, ñõî-
ïèâ êîçåíÿ ³ ïîí³ñ äî ë³ñó.

— ßêùî çàðàç õèæàêè íà-
ñò³ëüêè çíàõàáí³ëè, òî ùî áóäå 
âçèìêó? — ãîâîðèòü ñ³ëüñüêèé 
ãîëîâà. — Ó íàñ º õóò³ð Êà÷óð³â-
êà. Çâ³äòè ä³òè õîäÿòü äî øêîëè, 
ó äèòÿ÷èé ñàäîê. Éòè òðåáà á³ëÿ 
ë³ñó, á³ëÿ ð³÷êè. Áàòüêè áîÿòüñÿ, 
ä³òè ùå á³ëüøå. 

РЕКЛАМА

ÍÅÁÅÇÏÅÊÀ

Станіслав Гуліч, лісник з села 
Хоньківці. Він один з тих, хто 
минулої зими брав участь в об-
лаві на вовків. З чотирьох убитих 
хижаків два на його рахунку.
Каже, навіть премію дали. Об-
ласне Товариство мисливців 
заплатило 1600 гривень. Що-
правда, спершу треба було здер-
ти шкуру убитого звіра, віддати її 
на експертизу, підтвердити, що 
це саме вовчий «одяг».
— Чотири ночі вичікував у за-
сідці, — розповідає Станіслав. — 
Було це восени. Чатував біля 
села Козлів. Там на поле вивезли 
курячий послід. Ще вдень звер-
нув увагу на вовчі сліди. Вони 
здалеку відчувають присутність 
людини. Довелося з машини 

пильнувати.
На другого вовка теж витратив 
немало часу. 
— Пізніше досвідчені мисливці 
цікавилися, як саме я повертався 
додому, — говорить Станіслав. — 
Мені пояснили, що вовчицям 
притаманний інстинкт помсти 
за вбитого вовка. Сліди мислив-
ця приводять до його помешкан-
ня. Буде приходити доти, доки 
всю живність не знищить.
— Я підстрелив молодих вов-
ків, — каже співрозмовник. — 
Старого, матьорого уполювати 
не просто. Вони дуже хитрі, 
обережні. Крім того, що силь-
ні. Вовк вагою до 100 кілограмів 
за день може пробігти до 70-ти 
кілометрів.

Вовчиця шукає мисливця по сліду 

— Нині полювання на вовків не-
ефективне, — каже голова облас-
ного Товариства мисливців Юрій 
Карвацький. — Ще багато листя, 
зелені, хижакам є де ховатися. 
Найкраще це робити в зимовий 
час. Тоді ширший виднокіл, слі-
ди на снігу видно.
За словами співрозмовника, 
в області є дві бригади, що спе-
ціалізуються на відстрілі вовків. 
Одна знаходиться у райцентрі 
Чернівці,  друга — у селі Капустя-
ни Тростянецького району. 

— Загалом справа дуже затрат-
на, — продовжує Юрій Карваць-
кий. — На відстріл одного вовка 
відводиться 100 людино-днів, 
400 літрів пального. 
Найбільше хижаків зафіксовано 
у південних районах, особли-
во у селах над Дністром, але є 
вони і в Козятинському, Погре-
бищенському районах. До речі, 
в останньому приблизно місяць 
тому вполювали одного вовка. 
Навколо Вінниці вовчих слідів 
не зафіксовано.

Найбільше хижаків у південних районах 

457740459185

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Íà ñüîãîäí³øí³é 
äåíü çàïëàíîâàíî 
ïî÷àòîê â³äñòð³ëó 
âîâê³â ó Ìîãè-

ë³â-Ïîä³ëüñüêîìó ðàéîí³, çîêðå-
ìà, ó ñåëàõ Íàãîðÿíè, Ëèï÷àíè, 
Õîíüê³âö³. Ïðî öå æóðíàë³ñòó ïî-
â³äîìèâ ôåðìåð Ìèêîëà Áîäíà-
ðåâñüêèé ç ñåëà Íàãîðÿíè.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
äîçâ³ë âèäàíî äî 10 ëèñòîïàäà. 
Ó áðèãàäó ìèñëèâö³â âõîäèòü 
ìàéæå 20 îñ³á.

Ó ìèíóë³ âèõ³äí³ Áîäíàðåâ-
ñüêèé ¿çäèâ ó Çàêàðïàòòÿ. Ìàâ 
ðîçìîâó ç òàìòåøí³ìè ÷àáàíàìè. 
Âîíè íàäàëè êîíòàêòè ìèñëèâ-
ö³â-âîâ÷àòíèê³â, ÿê³ ñïåö³àë³çó-
þòüñÿ íà ïîëþâàíí³ íà âîâê³â.

— Ìåí³ òàêîæ òåëåôîíóâàëè 

ìèñëèâö³ ç ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñ-
ò³, ïðîïîíóâàëè ñâî¿ ïîñëóãè, — 
ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèê. — Àëå 
ñèòóàö³ÿ çì³íèëàñÿ. Âëàäà âèð³-
øèëà çàõèñòèòè íàñ â³ä íàõàáíèõ 
çâ³ð³â.

Áîäíàðåâñüêèé óòðèìóº ïîíàä 
100 ê³ç. Çà ìèíóëèé ³ íèí³øí³é 
ð³ê âîâêè ðîçäåðëè 25 òâàðèí.

Ïîñòðàæäàëè òàêîæ ñåëÿíè ç 
ñóñ³äí³õ íàñåëåíèõ ïóíêò³â.

НАПАВ НА СТАДО 
Ñòàäî ê³ç ôåðìåð âèïàñàº 

íà Äí³ñòðîâèõ ñõèëàõ. Ó òîé äåíü 
â³í ¿çäèâ ó ñïðàâàõ ó Â³ííèöþ. 
Ñòàäî âèïàñàëà ñóñ³äêà, ï³çí³øå 
âîíà ðîçïîâ³ëà âëàñíèêó òâàðèí 
ïðî òå, ùî ñòàëîñÿ.

Ïðèáëèçíî î 17-é ãîäèí³ ç-çà 
êóù³â âèñêî÷èâ âîâê. Çâ³ð âêëè-
íèâñÿ â ñòàäî ³ â³ä³ãíàâ ÷àñòèíó 
ê³ç äî ë³ñèñòî¿ ì³ñöåâîñò³. Ðåøòà 

ВОВКИ ЙДУТЬ В СЕЛА СЕРЕД ДНЯ 
Напасть  Одразу 11 кіз роздерли вовки 
у фермера з Могилів-Подільського району. 
На пасовище прийшли серед білого 
дня. У іншого господаря козу вкрали… 
з-під воріт будинку. Поки що нападають 
на дрібну худобу. А що буде зимою? Чи 
справді вовки становлять загрозу, про яку 
говорять у наддністрянських селах?

Боднаревський утримує понад 100 кіз. 
За минулий і нинішній рік вовки роздерли  25 тварин

– Âîâê íàäçâè÷àéíî 
õèòðèé çâ³ð, – êàæå 
ôåðìåð. – Ïîëþâàòè 
íà íüîãî íåïðîñòî. 
Òóò ïîòð³áí³ çíàþ÷³ 
ìèñëèâö³
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

458268

РЕКЛАМА
459366

459358

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

À âè çíàëè, ùî 
àíòè ã ³ ñ ò àì ³íí ³ 
ïðåïàðàòè àëåðã³þ 

íå ë³êóþòü? Á³ëüø òîãî, ïðèéìà-
þ÷è ¿õ, âè ïðîñòî ïðèáèðàºòå 
ñèìïòîìàòèêó: íåæèòü, ñëüîçè, 
íàáðÿê ñëèçîâî¿, ãîëîâíèé á³ëü, 
âèñèï. À òèì ÷àñîì àíòèò³ëà, ùî 
âèðîáëÿþòüñÿ íà àëåðãåí â îðãà-
í³çì³, íàêîïè÷óþòüñÿ ³ çá³ëüøó-
þòü ïåðåë³ê ðå÷îâèí, íà ÿê³ âè 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì áóäåòå «ðåà-
ãóâàòè». ² çîâñ³ì ñêîðî äî àëåð-
ã³¿ íà ïèëîê òà öâ³ò, äîäàñòüñÿ 
àëåðã³ÿ íà ¿æó.

ЩО ТАКЕ АЛЕРГІЯ?
Çà ñëîâàìè ïðîôåñîðêè ìåäè÷-

íîãî óí³âåðñèòåòó, äîêòîðà á³îëî-
ã³÷íèõ íàóê Â³êòîð³¿ Ðîä³íêîâî¿, 
àëåðã³ÿ, öå ï³äâèùåíà ÷óòëèâ³ñòü 
îðãàí³çìó äî áóäü-ÿêî¿ ðå÷îâèíè, 
ÿêà ðîçâèâàºòüñÿ ïðè ïîâòîðíîìó 
êîíòàêò³. Àëåðã³ÿ âèíèêàº òîä³, 
êîëè ³ìóííà ñèñòåìà ëþäèíè 
ðåàãóº íà ÷óæîð³äíó ðå÷îâèíó.

— ²ìóíí³é ñèñòåì³ ïîòð³-
áåí ÷àñ, ùîá ðîçï³çíàòè òà 
çàïàì’ÿòàòè àëåðãåí. Êîëè ³ìóí-
íà ñèñòåìà ñòàº ÷óòëèâîþ äî ö³º¿ 
ðå÷îâèíè, âîíà ïî÷èíàº ñòâîðþ-
âàòè àíòèò³ëà, ùîá àòàêóâàòè ¿¿, — 
ãîâîðèòü Â³êòîð³ÿ. 

ßêùî ³ìóííà ñèñòåìà äàº çá³é, 

àíòèò³ëà âèðîáëÿþòüñÿ â íàä-
ëèøêîâ³é ê³ëüêîñò³. Íàäàë³ ïðè 
ïîâòîðíîìó êîíòàêò³ ç àëåðãåíîì 
àíòèò³ëà àêòèâ³çóþòüñÿ ³ çàïóñêà-
þòü êàñêàä á³îõ³ì³÷íèõ ðåàêö³é. 
Ñàìå ó òàê³ ìîìåíòè ëþäè â³ä-
÷óâàþòü ñèìïòîìè àëåðã³¿.

АМБРОЗІЯ ТУРБУВАТИМЕ ВЖЕ 
НЕ ТАК АКТИВНО 

Àëåðã³ÿ íà àìáðîç³þ çàâäàº 
êëîïîòó á³ëüøå í³æ òðåòèí³ âñ³õ 
óêðà¿íö³â, õâîðèõ íà ïîë³íîç. Öåé 
ïèëîê — ñåçîííèé àëåðãåí íîìåð 
äâà ó íàø³é êðà¿í³, ï³ñëÿ ïèë-
êó çëàêîâèõ òðàâ. ×àñòî àëåðã³ÿ 
íà àìáðîç³þ îçíà÷àº é àëåðã³þ 
íà ïèëîê ³íøèõ ðîñëèí òà ¿æó.

— Ïðèáëèçíî íà ïåðøó äåêà-
äó âåðåñíÿ ïðèïàäàº äðóãèé ï³ê 
àìáðîç³¿, çàðàç â³í éäå íà ñïàä, — 
ãîâîðèòü ïðîôåñîðêà. — Âò³ì, 
÷óòëèâ³ñòü äî íå¿ áóäå ñïîñòåð³-
ãàòèñü àæ äî ïåðøèõ çàìîðîçê³â.

ПЕРЕХРЕСТЯ АЛЕРГІЙ 
ßêùî âè ìàºòå àëåðã³÷íó ðå-

àêö³þ äî ïèëêó ÿêî¿ñü ðîñëèíè, 
òî äóæå éìîâ³ðíî, ùî òàêîæ ó âàñ 
º àëåðã³ÿ íà ïëîäè àáî ³íø³ ñïî-
ð³äíåíí³ ðîñëèíè. Öå òàê çâà-
íà — ïåðåõðåñíà àëåðã³ÿ.

— Ñïî÷àòêó ïðîÿâëÿºòüñÿ ñàìå 
ðåàêö³ÿ íà ïîâ³òðÿí³ àëåðãåíè 
(ïèëîê ðîñëèí, ïèëîâèõ êë³ù³â, 
ñïîðè ãðèá³â, ÷àñòèíêè øåðñò³ é 
ëóïè òâàðèí), — ðîçïîâ³äàº Â³-

ЯК  ПОХОЛОДАЄ — 
ЧАС ЛІКУВАТИ АЛЕРГІЮ 
Превентив  На алергічні реакції 
більшість з нас страждають, коли усе цвіте, 
тобто весна-літо-осінь. Наприклад, зараз і 
аж до холодів за алергію відповідальність 
несе амброзія. Лікуватися ж лікарі радять 
взимку, методом, який вже існує сто 
років, і досі не втратив актуальності

êòîð³ÿ Ðîä³íêîâà. — Ïîò³ì âèíè-
êàº ðåàêö³ÿ íà ¿æó, äå ì³ñòÿòüñÿ 
ïîä³áí³ á³ëêè-àëåðãåíè.

Çîêðåìà, â àìáðîç³¿ º ê³ëüêà 
àëåðãåí³â, ÿê³ ìàþòü ïåðåõðåñí³ 
ðåàêö³¿. Íàïðèêëàä, ñòðàæäàþ-
÷è íà àëåðã³þ äî àìáðîç³¿, ìîæå 
áóòè ÷óòëèâ³ñòü äî ïèëêó ïîëèíó, 
ðàïñó. À ùå çàëåæíî â³ä ìàðêå-
ðó àëåðãåíà àìáðîç³¿ ìîæå áóòè 
ðåàêö³ÿ íà ïèëîê áåðåçè, îëèâè, 
òèìîô³¿âêè, ïèëîê ñîíÿøíèêà 
òà ïðîäóêò³â, çðîáëåíèõ ³ç íüîãî 
(ïðîÿâëÿºòüñÿ ñèíäðîìîì îðàëü-
íî¿ àëåðã³¿). Îðàëüí³ ñèìïòîìè 
ó òàêî¿ ëþäèíè áóäóòü âèêëèêàòè 
÷à¿ òà ïðîäóêòè ç âì³ñòîì ïîëè-
íó, ðîìàøêè, êàëåíäóëè, ïèæìà, 
ùî ðàçîì ç àìáðîç³ºþ íàëåæàòü 
äî ðîäèíè àéñòðîâèõ.

ЛИШЕ АЛЕРГОЛОГ 
ДОПОМОЖЕ 

ßê ò³ëüêè âèíèêëà àëåðã³÷íà 
ðåàêö³ÿ, íå òðåáà á³ãòè â àïòåêó 
çà àíòèã³ñòàì³ííèìè ïðåïàðàòà-
ìè, àäæå âîíè íå ë³êóþòü òà ùå 
é «çìàçóþòü» ðåàëüíó êàðòèíó.

— Ïàö³ºíòó ïîòð³áíî áóòè 
â ïîñò³éíîìó êîíòàêò³ ç àëåðãî-
ëîãîì, ³ ï³ä ÷àñ ñåçîíó, ³ ï³ñëÿ, — 
ãîâîðèòü ïðîôåñîðêà. — Ëèøå 
ë³êàð ìîæå âèÿâèòè, ÿêèé ñàìå 
àëåðãåí âèêëèêàº íàéñèëüí³øó 
ðåàêö³þ. Çâ³ñíî, êîëè ïàö³ºíò 
òî÷íî çíàº, ùî âèêëèêàº â íüî-
ãî àëåðã³þ (àáî æ çäîãàäóºòüñÿ), 
ìîæíà ïðîâåñòè àëåðãîïðîáè. 
ßêùî æ êàðòèíà íåçðîçóì³ëà, 
òî êðàùå ïðîâåñòè ìîëåêóëÿð-
íó ä³àãíîñòèêó — íàéêðàùèì 

БЕРЕЗА — ЯБЛУКО 
ТА ІНШІ КІСТОЧКОВІ 

З людей, що мають алергію до пилку 
берези, 70% реагують на горіхи, ківі, 

яблука, груші, моркву. А ті, у кого алергія 
до пилку полину, можуть відреагувати 

на селеру та пряні трави.

АЛЬТЕРНАРІЯ — ШПИНАТ 
Альтернарія — гриб, високі концентра-
ції спор якого спостерігаються з червня 

до жовтня. Алергію до альтернарії мають 
більше 20% українців. Спільний з аль-

тернарією алергенний білок має шпинат. 
Тому людям, чутливим до альтернарії, 

не можна вживати цю зелень.

НАЙПОШИРЕНІШІ ГРУПИ 
ПЕРЕХРЕСНИХ СИНДРОМІВ

ПИЛОВІ КЛІЩІ — 
МОЛЮСКИ ТА РАКОПОДІБНІ 

У пацієнтів, які реагують на пилового 
кліща, ймовірна алергія до його 

родичів-ракоподібних: молюсків, 
равликів, устриць.

На відміну від інших видів перехресної 
алергії, алергени ракоподібних 

термостабільні, тобто не втрачають 
алергенні властивості при нагріванні.

ЛАТЕКС — ФРУКТИ 
Один з незвичайних перехрестів — латексно
-фруктовий синдром. Натуральний латекс 

виготовляють із соку дерев-
каучуконосів. У соку інших рослин містять-
ся подібні молекули, тому виникає реакція.

У людей, які страждають алергією 
до латексу, може бути реакція до деяких 
видів фруктів (ананасів, бананів) і овочів 

(шпинату, картоплі, помідорів).

íà ñüîãîäí³ ìåòîäîì º òåñò ÀLEX, 
ÿêèé ïîêàçóº ðåàêö³þ îðãàí³çìó 
äî ìàéæå 300 àëåðãåí³â.

ОТРУТА — ПРОТИОТРУТА 
— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê º ÷³òêà êàðòè-

íà àëåðã³¿, ìîæíà ë³êóâàòèñü, — 
ãîâîðèòü Â³êòîð³ÿ. — ªäèíèé 
ñïîñ³á — ñïåöèô³÷íà ³ìóíîòå-
ðàï³ÿ. Öüîìó ñïîñîáó á³ëüøå 
ñòà ðîê³â ³ â³í ïðàöþº çà ïðèí-
öèïîì: îòðóòà — ïðîòèîòðóòà. 
Íàéêðàùå ë³êóâàòèñÿ âçèìêó, 

êîëè â ïîâ³òð³ íåìàº àëåðãåí³â. 
Äëÿ ë³êóâàííÿ âèêîðèñòîâóþòüñÿ 
òàáëåòêè àáî æ ³í’ºêö³¿ ïðåïàðà-
ò³â, â ÿêèõ ì³ñòèòüñÿ ì³í³ìàëüíà 
äîçà àëåðãåí³â.

— Äåÿê³ ë³êàð³ ââàæàþòü, ùî 
³í’ºêö³¿ êðàùå, àäæå ï³ãóëêè ïà-
ö³ºíò ìîæå çàáóòè ïðèéíÿòè, — 
ãîâîðèòü Â³êòîð³ÿ. — Òàêà òåðà-
ï³ÿ ïðîâîäèòüñÿ òðè ñåçîíè (òðè 
çèìè), — ï³ñëÿ öüîãî â ëþäèíè 
àëåðã³ÿ çíèêàº ³ öå ìàº ïîæèò-
òºâèé åôåêò.

Àíòèã³ñòàì³íí³ 
ïðåïàðàòè ëèøå 
ïðèáèðàþòü ñèìïòîìè, 
à íå ë³êóþòü. Òà ùå é 
«çìàçóþòü» ðåàëüíó 
êàðòèíó
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РЕКЛАМА

458437447056

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ô³íàë çìàãàíü 
â³äáóâàâñÿ íà ïî-
ë³ãîí³ Íàöãâàðä³¿ 
Óêðà¿íè (ÍÃÓ) 

ó Íîâèõ Ïåòð³âöÿõ, ùî íåïî-
äàë³ê â³ä Êèºâà. Òàì ç³áðàëèñÿ 
ïåðåìîæö³ â³äá³ðêîâîãî åòàïó 
â îïåðàòèâíèõ êîìàíäóâàííÿõ 
ó ð³çíèõ îáëàñòÿõ äåðæàâè. Ñåð-
æàíò â³ííèöüêî¿ â/÷ 3008 Òåòÿíà 
Àòàìàí÷óê ïðåäñòàâëÿëà Çàõ³äíå 
îïåðàòèâíå êîìàíäóâàííÿ.

— Äóæå ñêëàäíî âèêîíàòè 
íîðìàòèâè òàêèõ çìàãàíü, — ðîç-
ïîâ³ëà æóðíàë³ñòó ñåðæàíò Àòà-
ìàí÷óê. — Íó, ÿê æ³íêà ìîæå 
ð³âíÿòèñÿ ó ñèëîâèõ âïðàâàõ ç 
÷îëîâ³êàìè?

Êîëè òîð³ê ñåðæàíò Àòàìàí÷óê 
ö³êàâèëàñÿ, ÷îìó òàê, ¿é â³äïî-

â³ëè: «Ãåíäåð! Âñ³ ìàþòü áóòè 
â îäíàêîâèõ óìîâàõ».

— Àëå æ â³ä ïðèðîäè ÷îëîâ³êè 
ñèëüí³ø³, — êàæå â³éñüêîâà. — 
Íà îäíîìó ç åòàï³â òðåáà áóëî 
çàêèíóòè íà ïëå÷³ ñóìêó ç ï³ñêîì 
âàãîþ 30 ê³ëîãðàì³â. Ó ìåíå âàãà 
54 ê³ëîãðàìè, ïëþñ ïîâíà åê³ï³-
ðîâêà, à öå ùå ê³ëîãðàì³â çî 20. 
Ç ïåðøîãî ðàçó âïðàâó ç ï³ñêîì 
ìåí³ íå âäàëîñÿ âèêîíàòè. Òîä³ 
ÿê çäîðîâ³ ÷îëîâ³êè çàêèäàëè òó 
âàãó ëåãêî, ÿê ïîäóøêó.

Òîð³ê Òåòÿíà Àòàìàí÷óê òàêîæ 
ïðîáèëàñÿ äî ô³íàëó. Æ³íîê òîä³ 
áóëî äâîº. ¯ì äîçâîëèëè âçóòè 
áåðö³ ïîëåãøåíîãî òèïó. Íèí³, 
êàæå, âñ³õ çîáîâ’ÿçàëè âçóòè 
ò³ëüêè ÷åðåâèêè «òàëàí», à âîíè 
âàæê³ — íîãè â³äïàäàþòü. ² äèñ-
òàíö³þ çá³ëüøèëè — ó 2018-ìó 
æ³íêè á³ãëè ìåíøå äåñÿòè ê³ëî-
ìåòð³â, íèí³ — 11,9 êì.

«ЛІКАРІ ВИМАГАЛИ ЗІЙТИ 
З ДИСТАНЦІЇ — Я НЕ ПОГОДИЛАСЯ» 
Характер  Єдина жінка у Нацгвардії 
України, яка нарівні з чоловіками 
виборювала право носити іменний 
берет гвардійця, — це вінничанка Тетяна 
Атаманчук. Що це за берет з відзнакою 
та чому інші жінки військовслужбовці 
не дійшли до фінальної частини змагань?

Ñåðæàíò Àòàìàí÷óê ðîçïîâ³-
äàº, ùî á³ëüø³ñòü òðàñè ïðîëÿ-
ãàëà ï³ùàíîþ ì³ñöåâ³ñòþ.

Ïåðøèé åòàï âîíà çäîëàëà 
ëåãêî — 50 ìåòð³â ïîâçêîì ï³ä 
êîëþ÷èì äðîòîì. Äàë³ — çíîâó 
á³ã, 400 ìåòð³â ç ïåðåøêîäàìè. 
Íàêëàäàííÿ äæãóòà íà ò³ëî ïî-
ðàíåíîãî — ç öèì çàâäàííÿì 
òåæ ñïðàâèëàñÿ ëåãêî. ×åðãîâå 
çàâäàííÿ: ïåðåòÿãóâàííÿ ÿùèêà, 
âàãîþ 30 êã, ëåæà÷è íà áîêó.

×è íå íàéâàæ÷å ¿é äàëèñÿ äâ³ 
ñèëîâ³ âïðàâè. Îäíà ç íèõ, ïðî 
ÿêó âæå çãàäóâàëà, çàêèäàííÿ 
íà ïëå÷³ ñóìêè ç ï³ñêîì âàãîþ 
30 êã. Äðóãà — ïðèñ³äàííÿ ç òà-
êîþ ñàìîþ âàãîþ ³ ñò³ëüêè æ 
ðàç³â — 30.

— Òóò ì³é çð³ñò çàøêîäèâ, — 
ãîâîðèòü æ³íêà. — Ñóää³ çàðàõî-
âóâàëè ò³ëüêè ïîâí³ ïðèñ³äàííÿ. 
Ðîáèòè öå òðîõè çàâàæàâ «áðî-
í³ê». Ùîá çàðàõóâàëè 30 ïðèñ³-
äàíü, äîâåëîñÿ ïðèñ³ñòè 50 ðàç³â.

Ï³ñëÿ ö³º¿ âïðàâè ñóäîìè çâåëè 
íîãó. Äî íå¿ âèêëèêàëè øâèäêó.

— Ë³êàð³ íàäàëè äîïîìîãó ³ 
ñêàçàëè, ùîá ÿ ç³éøëà ç äèñ-
òàíö³¿, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿíà. — 
Ïîâ³äîìèëè, ùî çàáèðàþòü 
â ë³êàðíþ. Àëå ÿ â³äìîâèëàñÿ. 
Äî ô³í³øó çàëèøàëîñÿ ÿêèõîñü 
äâà ê³ëîìåòðè. Ùîïðàâäà, òðåáà 
áóëî ùå ïåðåêîòèòè ïîêðèøêè 
â³ä ÁÒÐà. Ìåí³ òå êîëåñî âèäàëî-
ñÿ ëåãêèì, çàêîòèëà éîãî íàâ³òü 
äàë³, í³æ çà ë³í³þ íà 30 ìåòð³â. 
Òàêà â³äñòàíü ïåðåäáà÷åíà óìî-
âàìè çìàãàíü.

Áóëè ùå ñòð³ëüáà ç àâòîìàòà ³ 
ï³ñòîëåòà, êèäàííÿ ãðàíàòè, ïî-
âçàííÿ ïî çàêðèòîìó òåìíîìó òó-
íåëþ ³ ïîøóê âèõîäó ç ëàá³ðèíòó, 
ïåðåíåñåííÿ íà ñîá³ ïîðàíåíîãî 
³ íàâ³òü âïðàâè íà ëîã³÷íå ìèñ-
ëåííÿ.

Òåòÿíó Àòàìàí÷óê íàãîðîäèëè 
äèïëîìîì «Çà âîëþ äî ïåðåìîãè». 

Тільки шестеро із 72-х учасників 
змагань-2019 вибороли право но-
сити берет гвардійця з відзнакою. 
З них — три бійці загонів спецприз-
начення, два з частин оператив-
ного призначення і один курсант 
Академії Нацгвардії України.
Серед 14-ти представників За-
хідного оперативного команду-

вання, які брали участь у фіналі, 
ніхто не став переможцем.
З військової частини 3008 тіль-
ки сержант Атаманчук другий 
рік поспіль виявляє бажання ви-
пробувати себе у надскладних 
змаганнях. У їхній частині ніхто з 
військових не отримав право но-
сити берет з відзнакою. Поки що…

Одна з частини 
— У 2017 році в Нацгвардії за-
проваджено однострої нового 
зразка, — розповіла прес-офіцер 
в/ч 3008 Анна Лазуренко. — 
Змінено колір головного убору. 
Замість крапових беретів тепер 
маємо синього, волошкового 
кольору. На ньому кріпиться 
кокарда з емблемою, що яв-
ляє собою зображення тризуба 
на фоні полум’я.
Одночасно введено берет з від-

знакою. Його колір такий самий 
синій, як і у всіх беретів, тільки 
емблема інша — хрест, що сим-
волізує НГУ, і всередині тризуб 
на голубому фоні.
Берет з відзнакою не надає 
матеріальних переваг тим, хто 
виборов право його носити. Він 
свідчить про належність власни-
ка до еліти нацгвардійців, висо-
кий рівень навичок, є символом 
сміливості, мужності та відваги.

Головний убір для еліти гвардійців 

Красивий букет троянд від генерала сержант Тетяна 
Атаманчук додому не привезла — забула в автобусі 
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«Король» шашок 
 Ó ì³ñò³ Çàêîïàíå (Ïîëüùà) 
ïðîéøîâ ÷åìï³îíàò ñâ³òó ç øà-
øîê-100 ñåðåä ñïîðòñìåí³â ç 
óðàæåííÿì îïîðíî-ðóõîâîãî 
àïàðàòó. Ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü 
ãðàâö³ ç 11 êðà¿í. Ñåðåä ó÷àñ-
íèê³â áóâ ³ çàñëóæåíèé òðå-
íåð Óêðà¿íè, ìàéñòåð ñïîðòó 
ç Â³ííèö³ Äìèòðî Ìàðèíåíêî. 
Â³í çàâîþâàâ çîëîòî. ² òàêèì 
÷èíîì çàõèñòèâ òèòóë, çäîáó-
òèé òîð³ê.

«Вінницькі 
фонтани» 
 Ç 25 ïî 27 âåðåñíÿ ó íà-
øîìó ì³ñò³ ïðîõîäèòèìå ñüî-
ìèé Âñåóêðà¿íñüêèé äèòÿ÷èé 
òóðí³ð «Â³ííèöüê³ ôîíòàíè» 
ç øàøîê-100. Ó íüîìó ñòàð-
òóâàòèìóòü þíàêè ³ ä³â÷àòà 
2003 ð. í. òà ìîëîäø³. ²ãðè 
â³äáóäóòüñÿ ó ñïîðòøêîë³ ¹ 6 
(âóë. Òåàòðàëüíà, 24). Ïî÷à-
òîê — î 10.00.

Турнір серед 
ветеранів шахів 
 Ó Â³ííèö³ â ñóáîòó, 14 âå-
ðåñíÿ, â³äáóäåòüñÿ ì³ñüêèé 
òóðí³ð ç øàõ³â ñåðåä âåòåðà-
í³â (ñòàðøå 50 ðîê³â). Çìàãàí-
íÿ ïðèñâÿ÷åí³ Äíþ Â³ííèö³. 
Ãðàòèìóòü âñ³ îõî÷³ íà ìàéäà-
í³ «Âîäîãðàé» Öåíòðàëüíîãî 
ïàðêó êóëüòóðè ³ â³äïî÷èíêó. 
Ïî÷àòîê — î 14.00.

«Pride Cup» 
 Ç 25 ïî 26 âåðåñíÿ òðè-
âàòèìå ôåñòèâàëü ³ç ôóòáî-
ëó «Pride Cup» ñåðåä þíàê³â 
2006–2013 ð. í. Â³í ïðîéäå 
íà Öåíòðàëüíîìó ì³ñüêîìó 
ñòàä³îí. Ïî÷àòîê — îá 11.00.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №37 (1111)
У триходових двоваріантних задачах на кооперативний мат відмінно побудова-
ні матові позиції з ідеальними та правильними матами. 

Задача №2437-2440. В. Ластівка (Черкаси)
(Друкується вперше)

h 3 (2 розв’язки)

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №36 (1454) від 4 вересня 2019 року 
Задача №2433
A). 1… Cb7(A)+  2. Kpa7(B) b6(C)x; 1. Kpa7(B)! b6(C)+  2. Kpc8 Cb7(A)x
B). 1… b6(A)+  2. Kpa8(B) Cb7(C)x;
1. Kpa8(B)! Cb7(C)+  2. Kpa7 b6(A)x; — чергування ходів АВС-ВСА
Задача №2434
1… Th5  2. Kpf8 Th8x; 1. Kpf8! T:e7  2. Kpg8 Te8x — ідеальний мат
Задача №2435
1… c3+  2. Kpa3  Cc1+; 1.Kpb5! Kpb2  2. Kpa4 c4x.
Задача №2436
1… Cg2(A)  2. Kpg1(B) Ce3(C)x; 1. Kpg1(B)! Ce3(C)+  2. Kph1(B) Cg2(A)x — 
чергування ходів АВС-ВСA, ідеальний мат 

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ôóòáîëüíèé êëóá «Íèâà» 

ïðîâ³â òðàäèö³éíèé ìàò÷ ³ç 
âáîë³âàëüíèêàìè. Ãðàëè ó ì³í³-
ôóòáîë ïîïåðåê ïîëÿ çì³øàíèìè 
ñêëàäàìè. Çðîçóì³ëî, ïðóäêîíîã³ 
íèâ³âö³ ïîñò³éíî âèïåðåäæàëè ³ 
îá³ãðóâàëè àìàòîð³â. Àëå âîíè 
áóëè ðîçä³ëåí³ ð³âíîì³ðíî ïî êî-
ìàíäàõ, òîìó ³íòðèãà íå çãàñàëà 
äî ô³í³øó.

Ó ïåðøîìó òàéì³ ë³äåðîì îäí³-
º¿ ç êîìàíä, â ñàëàòîâèõ ìàíèø-
êàõ, áóâ ãîëîâíèé òðåíåð «Íèâè» 
Êîë³íñ Íãàõà. Â³í íå ëèøå ÷³òêî 
ðîçäàâàâ ô³ðìîâ³ ïåðåäà÷³, àëå é 
íåïîãàíî ðóõàâñÿ.

— ß ïðîäîâæóþ âèñòóïàòè 

â ïåðøîñò³ ì³ñòà (ïî ïîíåä³ëêàõ) 
³ ÷åìï³îíàò³ ðàéîíó (ïî íåä³ëÿõ) 
ñåðåä àìàòîð³â. Òàêîæ âñòèãàþ 
³ç äðóçÿìè ïîãðàòè ïî ñóáîòàõ. 
À ³íîä³ ùå é ïî íåä³ëÿõ ³ ÷åòâåð-
ãàõ. Âçàãàë³ áåç ôóòáîëó íå ìîæó. 
Òðåíóâàòè — öå îäíå, àëå é ñà-
ìîìó õî÷åòüñÿ ïîãàíÿòè ì’ÿ÷à, — 
êàæå Êîë³íñ Íãàõà.

Äî òîãî æ, íàñòàâíèê ïðàãíå 
òðèìàòè ñåáå â ôîðì³.

Çà ñëîâàìè Êîë³íñà Íãàõè, 
äåÿê³ âáîë³âàëüíèêè íåïîãàíî 
ïðîÿâèëè ñåáå â ãð³.

— Ïðèì³ðîì, Â³òàë³é Øêóðàê 
äîáðå ðîçóì³º ãðó. Àêòèâíî ä³º 
«òàðàííèé ôîðâàðä» ³ç Êîçÿòèíà 
Àíäð³é Ïàöàíîâñüêèé. Âçàãàë³, 

ïðèºìíî, ùî º òàêà ìîæëèâ³ñòü 
ç³ãðàòè ç âáîë³âàëüíèêàìè, — äî-
äàâ òðåíåð.

Êîìàíäà Êîë³íñà Íãàõè â³ä-
êðèëà ðàõóíîê óäàðîì ³ç áëèçüêî¿ 
â³äñòàí³. Àëå ïåðøèé òàéì çà-
âåðøèâñÿ íà êîðèñòü ïîìàðàí-
÷åâèõ — 4:1. 

Ó äðóã³é 25-õâèëèíö³ ñêëàä 
âáîë³âàëüíèê³â çàëèøèâñÿ 
íåçì³ííèì, à éîãî äîïîâíè-
ëà ³íøà ïîëîâèíà ïðîôåñ³éíî¿ 
êîìàíäè. Çàãàëîì ãðà áóëà ïðè-
áëèçíî ð³âíîþ ³ çàâåðøèëàñÿ 
íà êîðèñòü ïîìàðàí÷åâèõ. ² 
ìàéñòðè, ³ ôàíè îòðèìàëè áåç-
ë³÷ ïîçèòèâíèõ åìîö³é. Ãðà ïðî-
õîäèëà â äðóæí³é îáñòàíîâö³, áåç 

ãðóáîù³â. Àäæå âáîë³âàëüíèêè 
ðîçóì³ëè, ùî ãîëîâíå — «çáåðåã-
òè íîãè» ñâî¿õ óëþáëåíö³â.

Íàéñòàðøèì ó÷àñíèêîì 
íà ïîë³ áóâ 57-ð³÷íèé Ñåðã³é 
Ñêîöüêèé. Â³í áàãàòîð³÷íèé 
ôàíàò «Íèâè», â³äâ³äóº âñ³ ïî-
ºäèíêè óëþáëåíî¿ êîìàíäè.

— Çà «Íèâó» âáîë³âàþ ï³âñòî-
ð³÷÷ÿ! Ðàí³øå âèñòóïàâ çà ÑÊÀ 
(Ëüâ³â), «Ëîêîìîòèâ» (Â³ííè-
öÿ) ï³ä êåð³âíèöòâîì â³äîìîãî 
Ìèõàéëà Ïåòðîâà, — ðîçïîâ³äàº 
Ñåðã³é Ñêîöüêèé. — Ãðàòè ðàçîì 
³ç íèâ³âöÿìè áóëî ÷óäîâî. Íà-
â³òü êðàùå, í³æ äåñÿòü ðîê³â òîìó! 
Êîëè â³äêðèâàºòüñÿ «äðóãå äèõàí-
íÿ», ðóõàºøñÿ ³ç çàäîâîëåííÿì.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Äåéë Õåôôðîí — â³äîìèé 
ó ñâ³ò³ ïðîôåñ³îíàëüíèé òðå-
íåð ç àìåðèêàíñüêîãî ôóòáîëó. 
Ó 2015 ðîö³ â³í âæå î÷îëþâàâ 
«Â³ííèöüêèõ âîâê³â». Àëå òîä³ ÷å-
ðåç ñòàí çäîðîâ’ÿ àìåðèêàíñüêîãî 
ôàõ³âöÿ öÿ ñï³âïðàöÿ øâèäêî çà-
âåðøèëàñÿ. Çàðàç 65-ð³÷íèé Äåéë 
Õåôôðîí, ÿê â³í ñàì êàæå, ó Â³-
ííèö³ âñåðéîç ³ íàäîâãî.

Ó ³íòåðâ’þ RIA Äåéë Õåôôðîí 
ðîçïîâ³â ïðî ñâî¿ ïëàíè íà ïî-
ñàä³ ãîëîâíîãî òðåíåðà êëóáó «Â³-
ííèöüê³ âîâêè».

Äåéëå, ñïî÷àòêó íàãàäàéòå ïðî 
ñâî¿ äîñÿãíåííÿ â àìåðèêàíñüêîìó 
ôóòáîë³ ÿê ãðàâöÿ.

— ß âèñòóïàâ çà çá³ðíó êîëå-
äæó, à òàêîæ íà ïðîôåñ³îíàëüíî-
ìó ð³âí³. Áóâ âèçíàíèé íàéêðà-
ùèì êâîòåðáåêîì ñåðåä êîìàíä 
êîëåäæ³â.

Ùî âèãðàëè ÿê òðåíåð?
— Äâà ðîêè ó ÑØÀ òðåíóâàâ 

êîìàíäó ñòàðøî¿ øêîëè, ïî-
ò³ì — êîëåäæ. Ó 1991 ðîö³ áóâ 
âèçíàíèé íàéêðàùèì òðåíåðîì 
êðà¿íè ñåðåä íàñòàâíèê³â çá³ðíèõ 
êîëåäæ³â. Íà ïðîôåñ³îíàëüíîìó 
ð³âí³ ìî¿ êëóáè âèãðàëè ÷åìï³-
îíàò øòàòó òà äâà íàö³îíàëüí³ 
÷åìï³îíàòè Í³ìå÷÷èíè (çà ó÷àñ-

Нивівці позмагалися з вболівальниками

Американський 
футбол  Дейл 
Хеффрон прагне 
вивести наш 
клуб у лідери 
в Україні. Для цього 
збирається залучати 
легіонерів з США та 
країн Європи

ЗАОКЕАНСЬКИЙ ТРЕНЕР 
ОЧОЛИВ НАШИХ «ВОВКІВ» 

òþ áëèçüêî 200 êîìàíä).
×îìó çàëèøèëè Â³ííèöþ ìèíó-

ëîãî ðàçó?
— Ìåí³ áóëî ïîòð³áíî çðîáèòè 

îïåðàö³þ íà ñåðö³.
ßê âèéøëî, ùî âè ïîâåðíóëèñÿ?
— Êîëè ÿ âïåðøå ïîáóâàâ ó Â³-

ííèö³, çàêîõàâñÿ ó íå¿ ³ ¿¿ ìåø-
êàíö³â. Öå íàéïðèºìí³øå òà íàé-
êîìôîðòí³øå ì³ñòî, ÿêå òè ëèøå 
ìîæåø çíàéòè â Óêðà¿í³! Çà ñâîº 
æèòòÿ ÿ ïîáóâàâ ó áàãàòüîõ êó-
òî÷êàõ ñâ³òó. ² ó ìåíå íåìàº áà-
æàííÿ ïîâåðòàòèñÿ äî Àìåðèêè 
÷è ³íøèõ êðà¿í. 

Ìàëè ³íø³ ïðîïîçèö³¿ ùîäî ïðà-
öåâëàøòóâàííÿ?

— Êîëè çàê³í÷èâ ðîáîòó â Í³-
ìå÷÷èí³, ïîâåðíóâñÿ äî Óêðà¿-
íè. Õî÷à òîä³ ìåí³ ïîñòóïèëî àæ 
12 ïðîïîçèö³é ùîäî ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ ç ð³çíèõ êðà¿í ªâðî-
ïè. Ó òîìó ÷èñë³ é â³ä ÷èííèõ 
÷åìï³îí³â Í³ìå÷÷èíè. Àëå ó ìåíå 
áóëà ïîïåðåäíÿ äîìîâëåí³ñòü ³ç 
â³ííè÷àíàìè, ³ ÿ ¿¿ äîòðèìàâñÿ. 
Äî òîãî æ, ââàæàþ, ùî òóò ìîæíà 
âèõîâàòè êîìàíäó ÷åìï³îí³â.

×èì âè çàðàç ùå çàéìàºòåñü, 
îêð³ì ôóòáîëó?

— Âèêëàäàþ ó ì³ñöåâ³é øêîë³ 
³íîçåìíèõ ìîâ òà ñï³âïðàöþþ ç 
ð³çíèìè êîìïàí³ÿìè ó Â³ííèö³. 
Âîíè çàëó÷àþòü ìåíå, ÿê íîñ³ÿ 
àíãë³éñüêî¿. Îêð³ì òîãî, îòðèìóþ 
àìåðèêàíñüêó ïåíñ³þ ³ ïðèáóòîê 
â³ä á³çíåñó. 

×îãî ïðàãíåòå äîñÿãòè íà ÷îë³ 
«Âîâê³â»?

— Ãîëîâíà ìåòà — ïîáóäóâà-
òè êëóá âèñîêîãî ð³âíÿ ³ç óñ³ìà 
íåîáõ³äíèìè ñêëàäîâèìè. Ìè 
ïðàãíåìî âèãðàòè íàö³îíàëüíèé 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè (â ìèíóëîìó 
ñåçîí³ «Âîâêè» ÷åðåç çì³íó ïî-
êîë³íü ³ ïðîáëåìè ç³ ñêëàäîì 
â³äìîâèëèñÿ â³ä ó÷àñò³, à äî òîãî 
çäîáóëè áðîíçó — àâò.) Óñÿ íàøà 
ï³äãîòîâ÷à ðîáîòà ³ç äîðîñëîþ, 
þíàöüêîþ ³ äèòÿ÷îþ êîìàíäàìè 
ñïðÿìîâàíà ñàìå íà öå.

Îö³í³òü ïîòåíö³àë íèí³øíüîãî 
ñêëàäó îñíîâíî¿ êîìàíäè.

— Ó íàñ íàðàç³ º 10–12 âèñî-
êîêëàñíèõ ôóòáîë³ñò³â. Àëå ÷åì-
ï³îíàò ³ç òàêîþ ê³ëüê³ñòþ ãðàâö³â 

âèãðàòè íåìîæëèâî. Äëÿ öüîãî 
íåîáõ³äíî ìàòè ùîíàéìåíøå 
25 ñèëüíèõ âèêîíàâö³â.

Òîáòî ãðàâö³â áóäåòå ùå äîáèðà-
òè. Çâ³äêè î÷³êóâàòè ï³äñèëåííÿ?

— Ìè çàðàç ñï³âïðàöþº-
ìî ç åíåðãåòè÷íîþ êîìïàí³ºþ 
KNESS, ÿêà ìàº ñòàòè íàéá³ëü-
øèì ïàðòíåðîì êëóáó ç àìå-
ðèêàíñüêîãî ôóòáîëó â ³ñòîð³¿ 
Óêðà¿íè. Ïëàíóºòüñÿ, ùî çà ¿¿ 
äîïîìîãîþ ï³äñèëþâàòèìåìî 
ñêëàä. Öå áóäóòü êâàë³ô³êîâàí³ 
ëåã³îíåðè ç ³íøèõ êðà¿í: ÑØÀ, 
Í³ìå÷÷èíè, Ïîëüù³, Óãîðùèíè 
òîùî. Ãðàâö³â, ÿê³ íàì ïîòð³áí³, 
øóêàòèìåìî ïî âñ³é ªâðîï³.

Îö³í³òü ð³âåíü àìåðèêàíñüêîãî 
ôóòáîëó ó Â³ííèö³ òà Óêðà¿í³.

— Â³í º íèæ÷å ñåðåäíüîãî, 
ÿêùî ïîð³âíþâàòè ç ºâðîïåé-
ñüêèìè êðà¿íàìè. Ïðèì³ðîì, 
àìåðèêàíñüêèé ôóòáîë â Óêðà¿í³ 
íà 30 ðîê³â â³äñòàº â³ä í³ìåöüêî-
ãî. ªäèíå, ùî ìîæå âèâåñòè éîãî 
íà íîâèé ð³âåíü — çàëó÷åííÿ òðå-
íåð³â ³ ãðàâö³â ç³ ÑØÀ, à òàêîæ 
ñïîíñîð³â.

Дейл Хеффрон називає наше місто найкомфортнішним в Україні. Він тренує «Вовків» 
майже на волонтерських засадах і в найближчий час не збирається повертатися у західні країни
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КІНО 

Воно 2
Жахи, 11.09, поч. о 14.40, 21.50
12.09–18.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Іловайськ 2014: Батальйон «Донбас»
Бойовик, 11.09, поч. о 17.30, 21.50
12.09–18.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Синя безодня 2
Трилер, 11.09, поч. о 15.45
12.09–18.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Плюс один
Комедія, 11.09, поч. о 12.10
12.09–18.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Де ти поділась, Бернадетт?
Комедія, 11.09, поч. о 13.50, 19.50
12.09–18.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Воно 2
Жахи, 11.09, поч. об 11.40, 18.25, 21.30

Халепа
Анімація, 11.09, поч. о 10.00, 14.45

Заборонений
Бойовик, 11.09, поч. о 16.25

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Іловайськ 2014. Батальйон «Донбас»
Бойовик, 11.09, поч. о 14.00

Халепа
Анімація, 11.09, поч. о 10.00, 18.20
12.09–18.09, поч. о 16.00, 18.00

Король Лев
Пригоди, 11.09, поч. о 16.20

Ману
Анімація, 12.09–18.09, поч. о 10.00, 12.00

Анімаційний бум
Фестиваль, 12.09–18.09, поч. о 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Одного разу в Голлівуді
Комедія, 11.09, поч. о 17.50, 20.00
12.09–18.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Дора і загублене місто
Пригоди, 11.09, поч. о 10.00
12.09–18.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Хороші хлопці
Комедія, 11.09, поч. о 12.20
12.09–18.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Ugly dolls: Ляльки з характером
Анімація, 11.09, поч. о 16.30
12.09–18.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Мій янгол
Трилер, 11.09, поч. о 14.30
12.09–18.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

Мята з новим шоу 
«Ти мене кохай»
Її голос зачаровує, пісні 
надихають, а творчість 
доводить, що українська 
музика якісна,
модна та цікава! Яскрава 
і стильна співачка Мята з 

великим сольним концертом «Ти мене кохай» 27 ве-
ресня о 19.00 у Вінницькій обласній філармонії!
Ніжність на межі спокуси — імідж, у якому живе і 
співає Мята. Співачка є учасницею
найвідоміших музичних подій країни: М1 Music 
Awards, «Золота Жар-птиця», «Українська пісня», 
«Музична платформа», «Червона Рута», Atlas 
Weekend, «Велике весілля» та багатьох інших. 
На рахунку співачки кілька альбомів, багато ком-
позицій з яких стали майже культовими: «Ти мене 
кохай», «Там, де рай», «Не відпускай», «Просто так», 
«Щаслива», «Шоколадний мус», «Гола правда», 
«Плачу», «Бомба», «Неделимое сердце».
Почуйте нові прем’єри та побачте нове яскраве шоу 
Мяти першими!
Квитки — 150–350 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офіце-
рів, «Універмагу», Вінницької Вежі і «Магігранду». 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63, 
(093)101–00–63. Організатор — компанія «ВІННИ-
ЦЯКОНЦЕРТ».

Роман 
Лопатинський 
та симфонічний 
оркестр
26 вересня в рамках 
проекту «STEINWAY & K°: 
Нова Генерація» грає 
лауреат понад 20 міжна-

родних конкурсів, один із найяскравіших представни-
ків молодої української фортепіанної школи Роман Ло-
патинський (Київ) та симфонічний оркестр філармонії.
У програмі сольного відділу — один із головних 
представників епохи романтизму — Йоганнес 
Брамс та сміливий новатор і фольклорист — 
угорець Бела Барток. І, звичайно, у співпраці з 
оркестром прозвучить концерт № 5 для фортепіано 
з оркестром 250-річного ювіляра — великого Бет-
ховена. Початок концерту о 18.30. Вартість квитків: 
100–320 грн.

Ліга сміху
1/4 Вінницької регіональ-
ної Ліги Сміху у Вінниці 
відбудеться 30 вересня 
о 19.00 в театрі Садов-
ського. Ведучий: Олек-
сандр Теренчук
Тренери сезону Вінниць-

кої Регіональної «Ліги Сміху»:
Ірина Сопонару — «Зінаїд Зідан», Ужгород, «Кіпа-
ріс», Львів; Віктор Розовий — «Шляпа», Одеса, 
«Збірна Борислава», Борислав; Андрій Рибак — 
«Запах Солі», Вінниця, «1/2 жінки», Кам’янець-
Подільський; Дмитро Балюк — «PR Компанія», 
Вінниця, «3 по 50», Івано-Франківськ; Дмитро Зе-
лінський — «4*4», Кам’янець-Подільський, «Ми чули 
Гагару», Харків; Вадим Новицький — «Лови кураж», 
Київ, «Юность», Ширяєво; Іван Люленов — «Ес-
тественний отбор», Київ, «StarHouse», Кам’янець-
Подільський. Вартість квитків: 100–250 грн.

Вірші над Бугом з 
Яніною Соколовою
27 вересня у Cherdak 
виступить акторка, жур-
налістка та телеведуча 
Яніна Соколова.
Цей вечір буде особли-
вим. У затишній атмос-

фері для вас прозвучать кращі вірші української 
класики, а джазова музика тільки підкреслить 
глибокий підтекст.
Початок о 19.00, Вартість квитків: 350–500 грн.

Національний 
симфонічний 
оркестр у Вінниці
18 вересня виступом 
Національного симфо-
нічного оркестру України 
відкриє новий сезон 
обласна філармонія.

У програмі: класик європейської музики — 
український композитор Максим Березовський; 
видатні романтики — Петро Чайковський та Антонін 
Дворжак; соліст вечора — Андрій Александров 
(віолончель); диригент — лауреат міжнародних 
конкурсів Юрій Літун. Початок о 18.30, вартість 
квитків — 100–320 грн.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ФЕСТИВАЛІ
ХХІІІ міжнародний 
фестиваль 
VINNYTSIA JAZZFEST-2019
20 вересня, п’ятниця
19.00, театр ім. Садовського
Легендарний мюзикл «Бал 
у Савойї» у виконанні кращих 

артистів Національної оперети України.
21 вересня, субота
концертна зала (вул. Театральна, 15)
19.00 — тріо Dock in Absolute (Бельгія-Люксем-
бург, прогресивний рок-джаз)
21.00 — Polish Jazz Night
1 відділення — Квартет Міхала Кобоєка та хор 
«Voxcellence» (Польща) з програмою «Монюшко 
по-джазовому».
2 відділення — Кшесімір Дембскі та OLES 
BROTHERS (Польща) з програмою «Best of jazz».
22 вересня, неділя
концертна зала (вул. Театральна, 15)
19.00 — Тріо Mario Rom's Interzone (Австрія, 
energetic neo-bop)
21.00 — Jazzy Latin Groove B & W (Ізраїль, ПАР, 
Ямайка, latin groove)
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! До 13 вересня (до 20:00) 
діють знижки на квитки. Потім ціна зросте.
Придбати квитки можна на сайтах jazz.vn.ua, 
bilet.vn.ua і у касах Вінниці: у «Магігранді», 
«Універмазі», театрі ім. Садовського, філармонії, 
тур-клубі «Бідняжка», «Вінницькій Вежі».
Довідки за тел.: (0432)690-025.
Інформаційний центр фестивалю працює за 
адресою: вул. Театральна, 15 (1 поверх).

Міжнародний 
фестиваль 
«Гей, соколи»
21 вересня на Віннич-
чині в селі Махнівка 
Козятинського району 
відбудеться драйвовий 
фестиваль, присвяче-

ний унікальній людині — музиканту Тимку Падурі, 
автору відомої пісні «Гей, соколи». У рамках фести-
валю учасники та глядачі ознайомляться зі сторін-
ками життя та творчістю українсько-польського 
мандрівного поета-торбаніста Тимоша Падури. 
До проведення фестивалю залучать козацькі 
організації, представників Республіки Польща, 
а також велику кількість музикантів та співаків.
Програма фестивалю:
12.00–12.30 — урочистий захід на могилі Тимка 
Падури.
13.00–13.30 — презентація книги «Стежками Тим-
оша Падури» та автограф-сесія від автора книги 
Миколи Купчика.
14.00–18.00 — виступи аматорських колективів 
Козятинського району, Вінницької та Житомир-
ської областей.
18.00–18.15 — спільне виконання всіх колективів 
пісні «Гей, соколи!» та фіксація рекорду.
18.15–19.30 — виступи лірників, кобзарів, волин-
карів, торбаністів та інших музикантів.
19.30–20.00 — презентація фільму про життя та 
творчість Тимка Падури.
20.00–24.00 — виступи рок-гуртів «Гуляйгород 
GG», «Широкий лан», «Медовий полин», «Чумаць-
кий шлях» та інших.
Вхід вільний!

ВИСТАВКИ 
Міжнародна виставка котів
21 та 22 вересня в СК «Термінал» 
відбудеться XI–XII Міжнародна виставка котів. 
Виставка буде тривати з 10.00 до 19.00. 
На виставці будуть представлені різні породи 
котів: великі породи мейн кунів, регдолл, 
британські.
Рідкісні і модні породи: бенгальська, тойгери, 
сомалі, сінгапуру, бурма, девон і корниш рекси, 
представники інших порід.
Вхід на виставку: дорослі — 50 грн, пенсіонери — 
20 грн, дитячий до 7 років безкоштовно, 
дитячий з 7 до 16 років — 20 грн, групи дітей з 
навчальних та інших закладів — 15 грн.

Музей української марки ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української марки 
представлені одні з найцікавіших марок, деякі з них 
є лише в одному екземплярі. У повній колекції пана 
Олександра є марки, датовані від 1850 року, гашені 
в різних українських містах. Музей можна відвідати 
щодня, крім понеділка, з 10-ї до 18-ї години. Школя-
рам та студентам вхід безкоштовний. Також у музеї 
можна придбати сувенірні марки та листівки. Від-
відати музей можна за адресою: вул. Соборна, 26.
Телефон для довідок (099)534–30–20.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам і дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони природи, 
поринути у світ популярної техніки та поексперимен-
тувати самому. Територія музею — більше 1000 ква-
дратних метрів. Тут представлені понад 150 експона-
тів для виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве 
місце для дітей, підлітків і дорослих! Тут також можна 
перекусити в тематичному кафе та придбати цікаві 
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та студен-
тів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Гамлет
Прем'єра. Story of revenge, 26.09-27.09, поч. о 18.30

Аліса в країні чудес
Музично-фантастична подорож, 28.09, поч. о 12.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 28.09, поч. о 18.30
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День міста — 
14-го вересня 
 Íà äðóãó ñóáîòó âåðåñíÿ 
íå ïëàíóéòå í³ÿêèõ ïîäî-
ðîæåé òà ³íøèõ çàõîä³â, 
àäæå Â³ííèöÿ ñâÿòêóâàòèìå 
Äåíü íàðîäæåííÿ. Äî òîãî, 
ÿê ö³ëêîì ïîðèíóòè ó ñâÿò-
êóâàííÿ Äíÿ ì³ñòà, â³ííè-
÷àí çàïðîøóþòü â³äâ³äàòè 
Õ²²²-é Â²ÍÍÈÖ²ßíñüêèé 
ôåñòèâàëü, ÿêèé â³äáó-
äåòüñÿ ó ï‘ÿòíèöþ, 13-ãî. 
Ãîñòÿìè ôåñòèâàëþ ñòàíóòü 
óæå äðóç³ çàõîäó — Àíàòî-
ë³é Áîðñþê, Â³êòîð Àíäð³-
ºíêî, ßí Ëàâ³íçîí, ªâãåí 
×åïóðíÿê. Áóäóòü ³ ò³, õòî 
çàâ³òàº âïåðøå  — Ë³ë³ÿ Ðå-
áðèê òà ìîñêîâñüêèé ìóëü-
òèïë³êàòîð â³ííèöüêîãî 
ïîõîäæåííÿ Ãàðð³ Áàðä³í. 
Âåäó÷èì ôåñòèâàëþ ñòàíå 
Þð³é Ãîðáóíîâ.
Ùî ñòîñóºòüñÿ íàñòóïíî-
ãî äíÿ, à ñàìå â³äêðèòòÿ 
Äíÿ ì³ñòà, òî âîíî òðà-
äèö³éíî ðîçïî÷íåòüñÿ 
î 14.00 íà Ìàéäàí³ Íåçà-
ëåæíîñò³. Òóò ïðîòÿãîì 
äíÿ ãðàòèìóòü â³éñüêîâ³ 
îðêåñòðè ç Â³ííèö³, ×åðí³-
ãîâà òà Îäåñè. Áóäå ôóíê-
ö³îíóâàòè âèñòàâêà «Ñàä 
Êîöþáèíñüêîãî», à òàêîæ 
îáåðóòü íàéêðàùó êîíöåï-
ö³þ áëàãîóñòðîþ Àëüòìàí 
ñêâåðó.
Î 14.30 íà Ìàéäàí³ Íåáåñ-
íî¿ Ñîòí³ ñòóäåíòè ïå-
äàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó 
ïðåçåíòóþòü ïåðøó âèøèòó 
êíèãó ïðî Â³ííèöþ òà 
ìàñøòàáíèé ãåðá Â³ííè-
ö³. Ó öåíòðàëüíîìó ïàðêó 
ïðîòÿãîì âèõ³äíèõ ä³ÿòèìå 
ôåñòèâàëü âóëè÷íî¿ ¿æ³. 
Öüîãî ðîêó îðãàí³çàòîðè 
çâåðíóëè óâàãó íà ãîñòåé 
ë³òíüîãî â³êó ³ äëÿ íèõ òà-
êîæ çíàéäóòüñÿ ðîçâàãè.
Âóëèöÿ Ñîáîðíà öüîãî äíÿ 
ïåðåòâîðèòüñÿ íà âóëèöþ 
ôîòîâèñòàâîê ³ ôîòî-
çîí. Áóäå îêðåìà ëîêàö³ÿ, 
ïðèñâÿ÷åíà åêîëîã³÷íèì 
ïðîáëåìàì. Çàâåðøèòüñÿ 
ñâÿòêóâàííÿ êîíöåðòîì 
íà ïëîù³ Ñòóñà î 19.00. 
Âèñòóïàòèìóòü ²ðèíà Ôå-
äèøèí, Ñåðã³é Ì³õàëîê òà 
Äìèòðî Øóðîâ.

КОРОТКОКОРОТКО

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

Ãàðÿ÷èé la t in 
groove â³ä øåñòè 
ç³ðîê ïåðøî¿ âå-

ëè÷èíè — òàêèé ãðàíä³îçíèé 
ñþðïðèç ÷åêàº â³ííè÷àí òà ãîñ-
òåé ì³ñòà íà êîíöåðò³-çàêðèòò³ 
ÕÕ²²² ì³æíàðîäíîãî äæàçî-
âîãî ôåñòèâàëþ VINNYTSIA 
JAZZFEST-2019, çàâäÿêè ÿêîìó 
âæå íàñòóïíîãî òèæíÿ Â³ííèöÿ 
âêîòðå ï³äòâåðäèòü ñâîº çâàííÿ 
äæàçîâî¿ ñòîëèö³ Óêðà¿íè.

Ô³íàëüíèé êîíöåðò, ÿêèé â³ä-
áóäåòüñÿ 22 âåðåñíÿ î 19.00 ó êîí-
öåðòí³é çàë³ íà âóëèö³ Òåàòðàëü-
íà, 15, áóäå îñîáëèâèì òîìó, ùî 
ñòàíå íå ïðîñòî ºäèíèì âèñòóïîì 
â Óêðà¿í³, à âçàãàë³ — âñåñâ³ò-
íüîþ ïðåì’ºðîþ.

— «Jazzy Latin Groove B & 
W» — äèâîâèæíèé ïðîåêò, ÿêèé 
áóâ ñòâîðåíèé ñïåö³àëüíî äëÿ 
íàøîãî ôåñòèâàëþ. Íàñ ÷åêàº 
øàëåíà ñóì³ø êîëîðèòó îäðàçó 
òðüîõ êðà¿í ³ îäíîãî ç íàéá³ëüø 
çàïàëüíèõ æàíð³â äæàçó ç ëàòèíî-
àìåðèêàíñüêèìè ðèòìàìè, ùî áà-
çóºòüñÿ íà êóáèíñüê³é ïîïóëÿðí³é 
òàíöþâàëüí³é ìóçèö³, âêëþ÷àþ÷è 
áîññà-íîâó ³ ñàìáó, — ðîçïîâ³äàº 
ïðîäþñåð VINNYTSIA JAZZFEST 
²ðèíà Ôðåíêåëü. — Íà îäí³é 
ñöåí³ ìè ïîáà÷èìî ëåãåíäàðíèõ 
äæàçîâèõ ìóçèêàíò³â, ÷è¿ ³ìåíà 
ñêîðèëè âåñü ñâ³ò. Íà îñîáèñòå 
çàïðîøåííÿ Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà 
ïðè¿äóòü êîðîëü áëþçó é r&b Ðîé 
ßíã ç ßìàéêè, íåçð³âíÿííà ³ç-
ðà¿ëüñüêà äæàç-ä³âà Äîð³ò Ãîðåí, 
êóëüòîâèé áàðàáàíùèê Ãëàäâ³í 
Ìàøîêî ç Ï³âäåííî-Àôðèêàí-
ñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, âèäàòíèé ï³-
àí³ñò Îëåêñàíäð Ñëóöüêèé, â³ð-
òóîçíèé êîíòðàáàñèñò Âàëåð³é 
Ë³ïåö ³, ùî îñîáëèâî ïðèºìíî 
äëÿ íàñ, â³ííè÷àí — íåïåðåâåð-
øåíèé ñàêñîôîí³ñò Àëåêñ Ãîðåí, 
ÿêèé íàðîäèâñÿ ó Â³ííèö³, à ï³ñëÿ 
ïåðå¿çäó äî ²çðà¿ëþ çäîáóâ ñïðàâ-
æíþ ñâ³òîâó ñëàâó.

НАШ ГЕНІАЛЬНИЙ 
АЛЕКС ГОРЕН 

Ñüîãîäí³ âåñü ñâ³ò çíàº Àëåêñà 
Ãîðåíà, ÿê âèíÿòêîâîãî ³çðà¿ëü-
ñüêîãî äæàçîâîãî ñàêñîôîí³ñòà, 

êîìïîçèòîðà òà ìóçè÷íîãî ïðî-
äþñåðà. À ñâ³é òâîð÷èé øëÿõ â³í 
ðîçïî÷èíàâ ó Â³ííèöüê³é ìóçè÷-
í³é øêîë³ ¹ 1, äå ó 7 ðîê³â ïî÷àâ 
â÷èòèñü ãð³ íà êëàðíåò³.

Êîëè Àëåêñó áóëî 10 ðîê³â, 
ðîäèíà ïåðå¿õàëà íà ïîñò³éíå 
ì³ñöå ïðîæèâàííÿ äî ²çðà¿ëþ, 
äå â³í ïðîäîâæèâ íàâ÷àííÿ 
ó Ìóçè÷í³é êîíñåðâàòîð³¿ ó Àê-
øåëîí³. Íà ñàêñîôîí³ ïî÷àâ ãðà-
òè ó 13 ðîê³â. À ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
áàòüêî íàä³ñëàâ çàïèñ Àëåêñà 
äî ÑØÀ, îòðèìàâ áåçêîøòîâíó 
ñòèïåíä³þ äëÿ íàâ÷àííÿ ó øòàò³ 
²íä³àíà.

— Æèòòÿ çàâæäè çâîäèëî Àëåê-
ñà ³ç âèäàòíèìè îñîáèñòîñòÿìè. 
Ïðèëåò³âøè ó 16 ðîê³â äî Áëó-
ì³íãòîíà, â³í íàâ÷àâñÿ ó ëåãåí-
äàðíîãî Äåâ³äà Áåêåðà ó ²íä³àí-
ñüêîìó óí³âåðñèòåò³, ó Ñåíò-Ëó¿ñ¿ 
â÷èâñÿ ðàçîì ³ç Ïîëîì ÄåÌà-
ð³í³ñ — îäíèì ³ç íàéêðàùèõ 
ñàêñîôîí³ñò³â øòàòó Ì³ññóð³. 

À êîëè ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àí-
íÿ Àëåêñ ïîâåðíóâñÿ äî ²çðà¿ëþ, 
éîãî ïåäàãîãîì ó ªðóñàëèìñüê³é 
àêàäåì³¿ ñòàâ çíàìåíèòèé äæàçî-
âèé ñàêñîôîí³ñò Áîðèñ Ãàìåð, — 
ðîçïîâ³äàº ²ðèíà Ôðåíêåëü.

Áóäó÷è íàäçâè÷àéíî òàëàíî-
âèòèì òà îáäàðîâàíèì ñàêñîôî-
í³ñòîì, ñüîãîäí³ Àëåêñ Ãîðåí ³ç 
ð³çíèìè ïðîåêòàìè àêòèâíî 
ãàñòðîëþº ïî âñüîìó ñâ³òó, îñî-
áëèâî ÷àñòî âèñòóïàþ÷è ó Íüþ-
Éîðêó, Ïàðèæ³, Í³öö³ òà ì³ñòàõ 
Áåëüã³¿.

Ó Â³ííèö³ Àëåêñ Ãîðåí âè-
ñòóïèòü ðàçîì ç³ ñâîºþ êðàñó-
íåþ-äðóæèíîþ — çíàìåíèòîþ 
³çðà¿ëüñüêîþ ñï³âà÷êîþ Äîð³ò 
Ãîðåí, ÿêà âæå ïîíàä 40 ðîê³â 
âèñòóïàº ïî âñüîìó ñâ³òó ÿê 
ñîëüíî, òàê ³ ç áàãàòüìà âñåñ-
â³òíüîâ³äîìèìè ç³ðêàìè, âêëþ-
÷àþ÷è Ëàðó Ôàá³àí, Ìàò³ Êàñï³, 
Gipsy Kings, Áîðèñà Ãàìåðà òà 
áàãàòüîõ ³íøèõ.

ПОЧУЄМО БАРАБАНЩИКА ТІНИ 
ТЕРНЕР І ДРУГА РІНГО СТАРРА 
Всесвітня прем’єра у Вінниці!  
Культові джазмени з Ямайки, Південно-
Африканської Республіки та Ізраїлю 
22 вересня на вінницькому джазовому 
фестивалі презентують ексклюзивний 
проект «Jazzy Latin Groove B & W». 
Серед зірок — блискучий саксофоніст 
Алекс Горен, який народився у Вінниці 

Çíàþ÷è ïîíàä 15 ìîâ, Äîð³ò 
Ãîðåí áëèñêó÷å ïðîÿâëÿº ñåáå 
ó ð³çíèõ ìóçè÷íèõ ñòèëÿõ — â³ä 
äæàçó, r&b òà ñîóëó äî ðîêó, 
ëàòèíñüêî¿ ìóçèêè é ÷óòòºâèõ 
áàëàä, ñòâîðþº íåïîâòîðí³ êîí-
öåðòí³ ïðîãðàìè ³ áàãàòî ãàñòðî-
ëþº ïî ñâ³òó ç³ ñâî¿ì ãóðòîì 
«Black & White» (B & W).

КУЛЬТОВИЙ РОЙ ЯНГ, 
ЯКИЙ ВИСТУПАВ ІЗ РЕЄМ 
ЧАРЛЬЗОМ!

Ó ðîë³ âèêîíàâöÿ ÷îëîâ³-
÷èõ âîêàëüíèõ ïàðò³é ãëÿäà÷³ 
JAZZFEST ïîáà÷àòü ëåãåíäàð-
íîãî êîðîëÿ áëþçó òà r&b Ðîÿ 
ßíãà. Ïîïðè òå, ùî íàðîäèâñÿ 
íà ßìàéö³ ó á³äíîìó ñåë³ ó õà-
òèíö³, äå íå áóëî í³ âîäîïðîâîäó, 
í³ åëåêòðèêè, â³í çóì³â íàçàâæäè 
âïèñàòè ñâîº ³ì'ÿ â ³ñòîð³þ ìó-
çèêè. Éîãî ãëèáîêèé ³ õâèëþþ-
÷èé ãîëîñ, ôàíòàñòè÷í³ àâòîðñüê³ 
êîìïîçèö³¿, à òàêîæ r'n'b-âåðñ³¿ 
äæàçîâèõ ñòàíäàðò³â óëþáëåí³ ³ 
â³äîì³ ó âñüîìó ñâ³ò³.

Îïèíèâøèñü âæå ó 15 ðîê³â 
íà ïðîôåñ³éí³é ñöåí³, Ðîé ßíã 
âèñòóïàâ ³ç ñàìèì Ðåºì ×àðëü-
çîì, áóâ áëèçüêèì äðóãîì Ìàð-
â³íà Ãåÿ ³ Ð³íãî Ñòàððà ç The 
Beatles, ãðàâ ó ñêëàä³ îðêåñòðó 
«Àìåð³êåí Á³ã-Áåíä», ñï³âïðà-
öþâàâ ³ç Äæåéìñîì Áðàóíîì, 
Ïåòîì Ð³ööî é ³íøèìè ñâ³òèëà-
ìè ñâ³òîâîãî ðèòì-åíä-áëþçó é 
äæàçó. À éîãî äèâîâèæíèé áëþ-
çîâèé àëüáîì «Memphis» ó ÑØÀ 
äî öèõ ï³ð çàëèøàºòüñÿ îäíèì ³ç 
êðàùèõ çðàçê³â æàíðó.

— Âîëîä³þ÷è óí³êàëüíèì òåìá-
ðîì, âèáóõîâîþ åíåðãåòèêîþ òà 
ãëèáîêèì ÷îðíèì âîêàëîì, Ðîé 
ßíã ñï³âàº ³ç òåïëîòîþ, ïðèñòðàñ-
òþ ³ âðàæàþ÷îþ ïëàñòè÷í³ñòþ, 
ÿê öå ðîáëÿòü ò³ëüêè íà éîãî 
ð³äí³é ßìàéö³, — â³äçíà÷àº äè-

ðåêòîð VINNYTSIA JAZZFEST 
Ïàâëî Òðåòüÿêîâ. — Îêðåìèé 
éîãî òàëàíò — íåéìîâ³ðíà çäàò-
í³ñòü «çàâåñòè» çàëó ç ïåðøèõ 
íîò. Íà êîíöåðòàõ öüîãî ñï³âàêà 
ñï³âàþòü íàâ³òü ò³, ó êîãî íåìàº 
í³ ãîëîñó, í³ ñëóõó! Çàðÿäæàþ-
÷è óñ³õ ñâîºþ âñåïîãëèíàþ÷îþ 
õàðèçìîþ, Ðîé ßíã óì³º çíàéòè 
êëþ÷ äî áóäü-ÿêî¿ àóäèòîð³¿. 
Êîæíèé éîãî êîíöåðò ñòàº ä³é-
ñíî íåçàáóòí³ì øîó!

ЗА БАРАБАНАМИ — ГЛАДВІН 
МАШОКО З КОМАНДИ ТІНИ 
ТЕРНЕР 

Äîäàòêîâîãî øàëåíîãî ðèòìó 
êîíöåðòó áóäå çàäàâàòè êóëüòî-
âèé áàðàáàíùèê, êîìïîçèòîð òà 
ïðîäþñåð ç Ï³âäåííî-Àôðèêàí-
ñüêî¿ Ðåñïóáë³êè Ãëàäâ³í Ìàøî-
êî, ÿêèé äîâãèé ÷àñ ãðàâ ó ñêëàä³ 
êîëåêòèâó Ò³íè Òåðíåð, à ïîò³ì 
ãàñòðîëþâàâ ³ç Ãëîð³ºþ Åñòåôàí 
òà Äæàíåò Äæåêñîí.

Çà êîíòðàáàñîì ãëÿäà÷³ ïî-
áà÷àòü â³äîìîãî ³çðà¿ëüñüêîãî 
ìóçèêàíòà òà êîìïîçèòîðà Âà-
ëåð³ÿ Ë³ïåöÿ, à ñâîºþ â³ðòóîçíîþ 
ãðîþ óñ³õ ñêîðèòü â³ðòóîçíèé 
ï³àí³ñò Îëåêñàíäð Ñëóöüêèé, 
ÿêèé ñï³âïðàöþº ³ç íàéâ³äîì³-
øèìè äæàçîâèìè âèêîíàâöÿìè, 
çîêðåìà, âèñòóïàâ ç ëåãåíäàðíèì 
ôðàíöóçüêèì äæàçîâèì ñêðèïà-
ëåì Ä³äüº Ëîêâóäîì òà «êîðîëåì 
öèãàíñüêî¿ ñêðèïêè», óãîðöåì 
Ðîá³ Ëàêàòîø.

Äî 20.00 ö³º¿ ï’ÿòíèö³ êâèò-
êè íà êîíöåðò ìîæíà ïðèäáàòè 
óñüîãî çà 110 ãðèâåíü. Çàõîäüòå 
íà îô³ö³éíèé ñàéò jazz.vn.ua òà 
äî ³íôîðìàö³éíîãî öåíòðó ôåñ-
òèâàëþ, ÿêèé ïðàöþº íà âóëèö³ 
Òåàòðàëüíà, 15 (1 ïîâåðõ).

Ãåíåðàëüíèé ³íôîðìàö³é-
íèé ïàðòíåð VINNYTSIA 
JAZZFEST-2019 — RIA.

Íà êîíöåðò³ «Jazzy Latin 
Groove B & W» ãëÿäà÷³ 
ïîðèíóòü ó äèâîâèæíèé 
÷îðíî-á³ëèé ñâ³ò 
øàëåíèõ ³ìïðîâ³çàö³é 
òà äæàçîâîãî äðàéâó

Вінничанина Алекса Горена, що став зіркою ізраїльського 
джазу, 22 вересня ми побачимо на одній сцені з культовим 
Роєм Янгом та іншими легендами 
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РЕКЛАМА

ÄÎÇÂ²ËËß

Кросворд ««Шкільний»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ
1. Корисна річ, міні-«органайзер», яку щороку першачкам роздає RIA. 
3. Необхідна в школі річ, яку багато вінницьких шкіл замовляють в ти-
пографіях централізовано. 4. Шкільний предмет, який люблять непо-
сидючі дітлахи. 5. Вчитель, почесний громадянин Вінниці. 8. Предмет, 
який дарували випускникам у середині 90-х років. 14. Документ, 
який вручають після закінчення школи. 15. Предмет, який викладають 
тільки у школі № 3. 16. Район, де знаходиться школа № 27. 17. Ліцей, 
приміщення якого знаходиться в історичних «Мурах». 18. Один з 
районів, де немає школи. 23. На якій вулиці біля школи є підземний 
перехід. 24. Тут вчать танцювати, малювати, співати та грати на му-
зичних інструментах. Це школа… 26. На території школи № 19 існує 
парк-музей чого? 28. Район Вінниці, де розміщена найновіша школа. 
29. Місце, де зазвичай проходить фінал міських учнівських команд 
КВН. 30. Те, чого школярі чекають мінімум 3–4 рази на день. 31. 
Шкільний одяг, який здебільшого не подобається учням. 32. Школа 
в центрі міста, де вчать не рахувати, а малювати.

ПО ВЕРТИКАЛІ
2. Вулиця, на якій знаходяться аж три школи (№№ 15,18, 25). 5. 
Район, в якому знаходиться найменша школа Вінниці. 6. Ринок, 
неподалік школи № 16. 7. Його зустрічають випускники. 9. Директор 
школи, на честь якого назвали вулицю, де знаходиться навчальний 
заклад. 10. Те, що в школах офіційно відмінили, але все одно 
проводять. 11. Відомий вінничанин, ім’я якого носить школа № 3. 12. 
Вулиця, на якій знаходиться найбільша школа Вінниці. 13. Зимовий 
місяць, у якому проходять зустрічі з випускниками. 19. Архітектор, 
який побудував приміщення, де тепер знаходиться школа № 2. 20. 
Школа, де можуть вчитися дорослі люди. 21. Директор закладу, учні 
якого зазвичай найкраще здають ЗНО. 22. Школа, названа в честь 
водного ссавця ряду китоподібних. 25. Випускник, яким пишається 
школа № 35. 27. У Вінниці є дві таких школи. Одна з них знаходиться 
на вулиці Архітектора Артинова, інша — на Стрілецькій. 

458256454327

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
1. розклад 3. щоденник 4. фізкультура 5. Пасіхов 8. парасолька 
14. атестат 15. бджільництво 16. Тяжилів 17. технічний 18. Сабарів 
23. Київська 24. мистецтв 26. каменю 28. Пирогово 29. «Зоря» 
30. дзвінок 31. форма 32. художня  

ПО ВЕРТИКАЛІ:
2. Келецька 5. П’ятничани 6. «Урожай» 7. світанок 9. Соловйов 
10. лінійка 11. Коцюбинський 12. Маліновського 13. лютий 19. 
Артинов 20. вечірня 21. Пастух 22. «Дельфін» 25. Гройсман 27. музична

ВІДПОВІДІ:
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ОВЕН 
Ви повинні відчути впевне-
ність у своїх силах, тільки тоді 
ви будете здатні зачарувати 
і підкорити свого обранця. 
Боріться з власними ревно-
щами, адже дрібниці навіть 
не варті вашої уваги.

ТЕЛЕЦЬ 
Зверніть увагу на свою зо-
внішність, продумайте все 
до дрібниць. Несподівана зу-
стріч на початку тижня може 
змінити вашу долю. Але ви 
повинні постати в усій красі. 

БЛИЗНЮКИ 
Вам просто необхідний успіх 
в особистому житті, любов 
вас окрилить і допоможе 
змінити життя на краще. 
Не погоджуйтеся на мале, ви-
магайте кращого і більшого. 

РАК 
Вам до лиця загадковість, але 
все ж не бійтеся відвертості. 
У п'ятницю можлива ро-
мантична вечеря, яка внесе 
у ваше життя нові фарби. 
У неділю вірогідне цікаве 
знайомство в дорозі.

ЛЕВ 
Ви ризикуєте з іскри ревно-
щів роздути таке полум'я, яке 
ви не будете здатні зупинити. 
Залиште в спокої вашу прин-
циповість і безкомпроміс-
ність. Усмиріть підозрілість.

ДІВА 
Ви трохи заспокоїлися і 
прийшли до тями, пора 
відновлювати руїни ваших 
стосунків. Проявіть ініціативу, 
запросіть свого обранця в те-
атр або в ресторан, влаштуй-
те романтичну вечерю.

ТЕРЕЗИ 
Настав час для серйозного 
вибору. Розпорошуватися 
на всіх, хто вам симпатич-
ний, ви не зможете. Не варто 
робити поспішних висновків, 
але від важливого кроку від-
мовлятися теж не потрібно.

СКОРПІОН 
Ваш душевний спокій буде 
залежати від ступеня гармо-
нійності у стосунках з коха-
ною людиною. Середа — пре-
красний день для таємного 
побачення.

СТРІЛЕЦЬ 
У сфері особистих стосунків 
можуть поновитися старі лю-
бовні зв'язки, які принесуть 
багато клопоту, але справлять 
на вас вельми сприятливий 
вплив. У середу вислухайте і 
підтримайте кохану людину. 

КОЗЕРІГ 
Новий, здавалося б, ні до чого 
не зобов'язуючий зв'язок 
може захопити вас всерйоз і 
перерости в сильне почуття. 

ВОДОЛІЙ 
У справах сердечних вас 
може здолати хандра. Непри-
ємні спогади і переживання 
здатні повністю вибити вас з 
колії. Постарайтеся не підда-
ватися цьому настрою.  

РИБИ 
Схоже, ваше серце   чекає чо-
гось незвичайного, а старі сто-
сунки порядком набридли і 
не влаштовують вас. Вас може 
очікувати цікава зустріч, яка 
дозволить підбадьоритися.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 11-17 ВЕРЕСНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ 

— Після розриву 
стосунків, розлу-
чення настає час, 
коли будь-яка 
людина починає 

замислюватися про життя. Після 
тривалих стосунків здається, що 
в минулому залишилось дитяче 
в нас, таке, що не заважало зна-
йомитися, зустрічатися, гуляти. 
Багато людей в якийсь момент 
починають грати в занадто до-
рослих і серйозних. Ще нікому 
це не допомагало. Для того, щоб 

знайти партнера, необхідно зно-
ву згадати ту саму легкість спіл-
кування, невимушений стан гри. 
Стан, коли ти розумієш, що по-
милок немає. Є тільки процес гри 
і не більше того. Як тільки ми по-
чинаємо грати в серйозне життя, 
серйозні перепони і серйозний 
підхід до створення серйозних 
стосунків — можуть початися сер-
йозні проблеми. Згадайте казку 
про Попелюшку. Навіщо Попе-
люшка поїхала на бал? Шукати 
принца? Ні. Вона поїхала гуляти, 
розважатися і отримувати задо-
волення. І саме в такому стані лег-
кості і радості її і помітив принц.

Коментар експерта

Îñ³íü íà ïîðîç³, ÷àñ ïîì³ðêó-
âàòè íàä ñåíñîì æèòòÿ, ïîøêî-
äóâàòè ïðî âòðà÷åíå êîõàííÿ, 
îðîñèòè ñëüîçàìè íåçä³éñíåí³ 
ìð³¿ ïðî ìàéáóòíº çàòèøíå ñ³-
ìåéíå ùàñòÿ. ² ñïðîáóâàòè íà-
ëàãîäèòè æèòòÿ. Òà äëÿ ïî÷àòêó 
âàðòî çãàäàòè, ÷îìó âçàãàë³ ëþäè 
ðîçá³ãàþòüñÿ-ðîçëó÷àþòüñÿ. Íà-
âðÿä ÷è öå ñòàºòüñÿ â³ä òîãî, 
ùî ðàçîì ¿ì áóëî çàíàäòî ëåãêî 
³ ùàñëèâî. Í³. ßê ïðàâèëî, öå 
ð³çí³ äóìêè, ð³çí³ ñìàêè, ð³çíå 
áà÷åííÿ ìàéáóòíüîãî ñâîãî 
îêðåìîãî ³ çàãàëüíîãî. 

Ó òàêîìó âèïàäêó ïàðòíåðè 
çíàõîäÿòü êîìïðîì³ñ, ÿêùî 
êîíôë³êò ³íòåðåñ³â íàñò³ëüêè 
íåïðèìèðåííèé ³ íàéêðàùå 
äëÿ âñ³õ º ï³òè ñâîºþ äîðîãîþ. 
Êîðîòøå êàæó÷è, ³íîä³ äåÿêèì 
ñòîñóíêàì ïðèõîäèòü ê³íåöü. ² 
÷àñîì ðîçñòàâàííÿ ïðîñòî íåîá-
õ³äíå, äëÿ òîãî ùîá ïåðåñòàòè 
îòðóþâàòè æèòòÿ îäíå îäíîìó 
³ ñïðîáóâàòè æèòè ïî-³íøîìó. 

Ùî çíà÷èòü ïî-³íøîìó? 
Ùîíàéìåíøå ïîïðàöþâàòè 
íàä ìèíóëèìè ïîìèëêàìè, çó-
ñòð³òè ³íøó ëþäèíó, íå ñõîæó 
íà ïîïåðåäíþ ³ áóäóâàòè ç íåþ 
á³ëüø êîìôîðòí³ ³ ïðèºìí³ 
ñòîñóíêè. ² ìàëåíüêà ïîðàäà 
â òîé ïðîì³æîê ÷àñó, êîëè äî-
âîäèòüñÿ òèì÷àñîâî çàëèøàòèñÿ 
ñàìîòí³ìè. Íå âàðòî ïåðåáèðà-
òè â ãîëîâ³ âàð³àíòè ðîçâèòêó 

ïîä³é, ÿê³ ìîãëè á ñòàòèñÿ ÷è 
íå ñòàòèñÿ ç âàøèì êîëèøí³ì 
ïàðòíåðîì. Äóìàéòå ïðî ìàé-
áóòíº. ×èì õî÷åòüñÿ çàéìàòèñÿ, 
ç êèì õîò³ëîñÿ á çóñòð³÷àòèñÿ, 
÷îãî õî÷åòüñÿ â³ä æèòòÿ? Öå 
äîçâîëèòü íå çàöèêëþâàòèñÿ 
íà ïðîáëåìàõ, à çîñåðåäèòèñÿ 
íà ìîæëèâîñòÿõ. Óñå öå ñêëàä-
íî íàçâàòè êîíêðåòíèìè ä³ÿìè 
³ ðåêîìåíäàö³ÿìè. Øâèäøå öå 
ò³ëüêè ï³äãîòîâêà äî íèõ.

ЗНОВУ В ПОЛЕ 
Ùî ðîáèòè, ÿêùî êóïó ðî-

ê³â ó òåáå íå áóëî í³ ïîáà÷åíü, 
í³ çíàéîìñòâ, í³ ³íøèõ ðå÷åé, 
ïîâ'ÿçàíèõ ³ç ñòîñóíêàìè? Ó ÿêî-
ìóñü ñåíñ³ íàâèê ôë³ðòó, ðîìàí-
òèíèõ òðþê³â òà ñï³ëêóâàííÿ çà-
ãóáèâñÿ. ² òîìó öåé ñàìèé íàâèê 
íåîáõ³äíî çàíîâî ðîçâèâàòè. Ùî 
äëÿ öüîãî çðîáèòè? Äëÿ ïî÷àòêó, 
òðîõè â³äêîòèòèñÿ ó â³ö³. 

Ñïðàâà â òîìó, ùî êîæåí íà-
âèê îñâîþºòüñÿ â ïåâíîìó ïåð³îä³ 
æèòòÿ. Íàïðèêëàä, ìîâà — â äâà-
òðè ðîêè, îñíîâè àðèôìåòèêè 

ЯК НАЛАГОДИТИ ЖИТТЯ, КОЛИ 
ВАШОЇ ПАРИ ВЖЕ НЕ ІСНУЄ 
Початок  У нашому менталітеті розрив 
стосунків або розлучення, як правило, 
асоціюється з трагедією, після якої життя 
(нехай на час) втрачає сенс. Хоча, це якщо 
і не звичайнісінька, то точно не смертельна 
подія, після якої можна рухатися далі. 
На жаль, звичка є звичка, і якщо комусь 
з нас доводиться втратити партнера, 
то прийти до тями буває не просто

â 5–7, à äëÿ ðîçóì³ííÿ êîõàííÿ 
³ ïðàâèë ì³æîñîáèñòèõ ñòîñóí-
ê³â íàéêðàùå ï³äõîäèòü ïåð³îä 
ï³äë³òêîâî-þíàöüêèé. Ñàìå äëÿ 
öüîãî ³ íåîáõ³äí³ ò³ ñàì³ ãîðìîíè, 
ÿêèìè îðãàí³çì â öüîìó â³ö³ ïðî-
ñòî ïåðåïîâíåíèé. 

×îìó ìîæíà ïîâ÷èòèñÿ ó ï³ä-
ë³òê³â? ̄ õ æàãè äî æèòòÿ, äî ìàé-
æå íà êë³òèííîìó ð³âí³ áàæàí-
íÿ êîíêóðóâàòè òà ïåðåìàãàòè, 
äî åêñïåðèìåíò³â, äî çäàòíîñò³ 
â³äêðèâàòè äóøó, äî îòðèìàí-
íÿ çàäîâîëåííÿ ³ òÿãè äî ðîç-
âàã. Ò³ëüêè öå äîçâîëèòü çíîâó 
«âêëþ÷èòèñÿ», çãàäàòè, ùî òàêå 
ôë³ðò, ÿêèé ïî ñóò³ º ãðîþ. Öåé 
ñòàí àçàðòó, ðèçèêó, õâèëþâàí-
íÿ ïåðåä ïîáà÷åííÿìè, ïðèºìí³ 
åìîö³¿ ³ áàãàòî ÷îãî ùå.

КОЛИ НІЧОГО НЕ ХОЧЕТЬСЯ 
Ï³ñëÿ âàæêèõ ³ âèñíàæëèâèõ 

ñòîñóíê³â äóæå ÷àñòî íà äóø³ 
ç'ÿâëÿºòüñÿ òÿãó÷å â³ä÷óòòÿ, ùî 
äàâèòü ïî÷óòòÿ. Õòîñü íàçèâàº 
éîãî àïàò³ºþ, õòîñü ïðîñòî ñó-
ìîì, õòîñü äåïðåñ³ºþ. 

Âàæëèâî ðîçóì³òè, ùî òàêèé 
ñòàí ä³éñíî ìîæå áóòè, á³ëüøå 
òîãî, â³í áóäå íåîäì³ííî. ² öå 
íå íàñò³ëüêè íåøê³äëèâî, ÿê 
ìîæå çäàòèñÿ. Äåíü-äâà, íó äî-
áðå òèæäåíü-äâà ïîñóìóâàòè íå º 
âåëèêîþ ïðîáëåìîþ. Àëå ÿêùî 
ó âàñ òàêèé ñòàí òðèâàº ì³ñÿöÿìè, 
à òî é ðîêàìè, âàðòî çâåðíóòèñÿ 
äî ôàõ³âöÿ. Òîìó ùî öå ìîæå ïå-
ðåðîñòè ó âàæêó äåïðåñ³þ. 

ª ê³ëüêà ïðîñòèõ ðåêîìåíäà-
ö³é, ÿê âèéòè ç öüîãî ñòàíó ñàìî-

ñò³éíî. Ïåðøå. Âèòÿãàéòå ñåáå 
ñèëîþ ãóëÿòè. Ïðèìóñîâî. ßê 
ëþäèí³, ÿêà íå ìîæå ¿ñòè ïðè-
ìóñîâî äàþòü ¿æó, ³íàêøå âîíà 
íå âèæèâå. Òóò òàêà æ ñèòóàö³ÿ, 
àäæå çà äåïðåñèâíèì ñòàíîì 
äóæå øâèäêî çàíåïàäàº ñòàí 
ô³çè÷íèé. Ëþäèíà áóêâàëüíî 
ïî÷èíàº «ñèïàòèñü», áîëÿ÷êè, 
ÿê³ íà÷å í³çâ³äêè ç’ÿâëÿþòüñÿ ³ 
ïåðåðîñòàþòü ó õðîí³÷í³. À ïîò³ì 
³ ñìåðòü ìîæå áóòè ³ öå íå æàðò. 
Äðóãå. Çàéì³òüñÿ õî÷ ÷èì-íåáóäü. 
Õîá³, ñåêö³ÿ, êóðñè — íåâàæëèâî. 
Ãîëîâíå — ùî âè çàéíÿò³ ñïðà-
âîþ ³ ïåðåáóâàºòå ñåðåä ëþäåé.

НЕ ВАРТО НЕХТУВАТИ 
Ó êîæíîãî â æèòò³ áóâàþòü ìî-

ìåíòè, êîëè çäàºòüñÿ, ùî âåñü ñâ³ò 
ïðîñòî çàáóâ ïðî òåáå, õî÷åòüñÿ 
îïóñòèòè ðóêè, çàë³çòè ï³ä êîâäðó 
³ æåðòè ìîðîçèâî. Ïðîòå, ÿêùî 
âè æèâ³, çíà÷èòü îòðèìàëè íå âñ³ 
õîðîø³ ìîìåíòè â öüîìó æèòò³. 

Îäíàê ïðîñòî òàê ¿õ äàâàòè 
í³õòî íå çáèðàºòüñÿ. Íàâðÿä ÷è 
äî âàñ â áóäèíîê ïîñòóêàº íåçíà-
éîìåöü àáî íåçíàéîìêà ³ ïåðå-
âåðíå âñå âàøå æèòòÿ. Âè âæå 
äîðîñë³, ÷àñ ïåðåñòàòè â³ðèòè 
â ÷àð³âíèêà íà áëàêèòíîìó âåðòî-
ëüîò³, ÷è ³íøó ìàã³þ, ÿêà ðîçâåäå 
õìàðè íàä âàøîþ ãîëîâîþ. Öüîãî 
íå áóäå, äîâåäåòüñÿ ùîñü ðîáè-
òè ³ ðîáèòè ñàìîìó. Ó ìèíóëîìó 
í³÷îãî âæå íå ïîðîáèø, (äîñèòü 
çðîáèòè âèñíîâêè íà êøòàëò — 
áóòè ñëàáêèì, òî ïîãàíî), àëå 
ñüîãîäí³ âè ìîæåòå ïðàöþâàòè 
íàä ñâî¿ì ìàéáóòí³ì.

  Обрубайте всі погані зв'язки з минулим (ключове слово — погані)

  Витягніть себе з апатії, для цього дуже підходить спорт 
(але не всі до цього готові, бо сил немає, тож потрохи)

  З'являйтеся на людях. Силоміць витягуйте себе, 
добре б в новий колектив

  Підіть навчатись, ходіть на гуртки, курси (знову ж таки нові люди)

  Заново освойте навички знайомств, побачень (не варто починати 
з сайтів знайомств, краще – зі спілкування поміж друзями)

  Пам'ятайте про зовнішній вигляд кожен день 
(хоча б про елементарні правила гігієни) 

Іíîä³ ðîçñòàâàííÿ 
ïðîñòî íåîáõ³äíå. Äëÿ 
òîãî, ùîá ïåðåñòàòè 
îòðóþâàòè æèòòÿ îäíå 
îäíîìó ³ ñïðîáóâàòè 
æèòè ïî-³íøîìó

ЩОБ ПОЧАТИ НОВЕ ЖИТТЯ:
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ОВЕН 
На этой неделе самой глав-
ной задачей будет обрете-
ние важных деловых связей.

ТЕЛЕЦ 
Чем больше вы поработа-
ете, тем больше получите 
прибыли.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы можете многого достичь 
и получить то, чего так 
давно хотели. 

РАК 
Вы полны сил и энергии, 
а ваша интуиция подсказы-
вает верные решения.

ЛЕВ 
Оградите себя от ненужных 
встреч и контактов, они 
не принесут вам ничего, 
кроме разочарования.

ДЕВА 
Вам придется много рабо-
тать. И не ждать ни похва-
лы, ни премии. 

ВЕСЫ 
В положительную сторону 
будет меняться отноше-
ние к друзьям и коллегам 
по работе.

СКОРПИОН 
Вас ожидает успех на ра-
боте и приятные перемены 
в личной жизни. 

СТРЕЛЕЦ 
Вероятна резкая смена 
деятельности. Примите этот 
новый опыт.

КОЗЕРОГ 
Займитеся освоением чего-
нибудь нового, это позволит 
расширить ваш кругозор. 

ВОДОЛЕЙ 
Вы будете подсознательно 
стремиться к участию в раз-
нообразных авантюрах. 

РЫБЫ 
В первой половине недели 
вас может тянуть на необ-
думанные поступки. Поста-
райтесь избежать риска.

РЕКЛАМА

459511

457601

458140

458341

459381

КОЖНА ВІННИЧАНКА 
МОЖЕ  ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку розповідь  
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2019 і 
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)

Вікторія, 21 рік 
Студентка Вінницького 

національного аграрного 
університету. Життя — це рух, в 

якому я перебуваю постійно. Адже 
з самого дитинства захоплююсь 

танцями. Полюбляю 
подорожі. Весела, активна, 

енергійна, позитивна, 
комунікабельна, 

відповідальна.

459182

458420
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КОЖНА ВІННИЧАНКА БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Вікторія, 21 рік 
Студентка Вінницького 

національного аграрного 
університету. Життя — це рух, в 

якому я перебуваю постійно. Адже 
з самого дитинства захоплююсь 

танцями. Полюбляю 
подорожі. Весела, активна, 

енергійна, позитивна, 
комунікабельна, 

відповідальна.

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ 

«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55, 

(096) 179 71 31

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
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