
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць

Га
зе

та
 є

 ч
ле

но
м

 В
се

св
іт

нь
ої

 Г
аз

ет
но

ї А
со

ці
ац

ії

блок
1
500

грн

458620

 З жовтня за проїзд у транспорті 
зможемо платити е-квитком. У кінці 
вересня почнуть видавати картки 
вінничанина тим, хто їх замовляв 
ще навесні-влітку

 Як буде працювати нова 
система, скільки коштуватимуть 
картки, чому не повинно бути 
черг біля валідаторів та які вигоди 
ми отримаємо завдяки картці 
вінничанина?

ЯК ЦЕ ЖИТИ З 
ЧУЖИМ СЕРЦЕМ №39 (1457)

СЕРЕДА
25 вересня 2019

20MINUT.UA

с. 12-13

с. 4

ПОТРАПИВ В ДТП 
У ФІНЛЯНДІЇ

459841458749

У ШКОЛІ РОЗСВАРИЛИСЯ ЧЕРЕЗ ГРОШІ с. 11

РЕКЛАМА

460376

Е-КВИТОК В ТРАНСПОРТІ
ПОЯСНЮЄМО В ДЕТАЛЯХ

с. 10

Є п’ять різновидів карток: для пільговиків, які будуть відмічати свої поїздки в транспорті; 
для учнів і студентів; загальна картка вінничанина та неперсоніфікована картка
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Нова 
субкультура

Ñåðåä ëþäåé ïåð³îäè÷íî 
âèêðèñòàë³çîâóºòüñÿ ÿêàñü 
ñóáêóëüòóðà, îñîáëèâî àïå-
òèòíà äëÿ ãðàáóíê³â òà ïåðå-
ñë³äóâàíü ç³ ñòîðîíè ñïðèò-
íèê³â.

Ó 90-õ öå áóëè «÷îâíèêè», 
áàçàðí³ ïåðåñåëåíö³ ç Óêðà¿íè 
â Ïîëüùó, Ðîñ³þ, ×åõ³þ, Áîë-
ãàð³þ, íàâ³òü ó Êèòàé ³ íàçàä. 
¯õ ñêóáàëè âñ³ — â³ä ïðèõî-
âàíèõ ïîáîð³â íà ìèòíèöÿõ 
òà ðèíêàõ — äî â³äâåðòîãî 
ãðàáåæó â ïîòÿãàõ ³ íà òðàñàõ.

Òåïåð ï³ä óäàð ïîòðàïèëè 
ã³ïñòåðè. Ìàëî ÿêà ³íøà ñóá-
êóëüòóðà òàê ïîòåðïàº çàðàç 
â³ä òîòàëüíîãî ãðàáóíêó ³ åêî-
íîì³÷íîãî òèñêó. ²íôðàñòðóê-
òóðà îááèðàííÿ öèõ á³äîëàõ 
âðàæàº — âåëè÷åçí³ îô³ñè 
ó Êðåìí³ºâ³é äîëèí³, íàéêðà-
ù³ äèçàéíåðè òà ìàñøòàáí³ 
âèðîáíèöòâà ó Ï³äíåáåñí³é. 
Óñ³ ïðîòè íèõ.

Âîíè íå ìîæóòü æèòè ÿê ðå-
øòà, ñïîê³éíî âåøòàòèñü âó-
ëèöÿìè ÷è õîäèòè íà ðîáîòó. 
Íà ðîáîòó âîíè ìóñÿòü ¿õàòè 
íà åëåêòðîñàìîêàò³. Ñìàðòôîí 
çà òðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü òåæ ¿ì 
íåäîñòóïíèé, íà æàëü. Ìàê-
äà÷í³, Ìàêáó÷í³, âåéïåðí³, 
êîô³øîïè, áàðáåðøîïè, äî-
ðîæåçí³ êóðñè ñàìîðîçâèò-
êó — öå âñå âë³òàº â êîï³º÷êó.

² îò í³áè òè âæå âáðàâñÿ 
â ôóòáîëêó Supreme, ¿äåø 
íà Segway ç ìàê³ÿòî â ðóö³ 
ç áàðáåðøîïó, âèáëèñêóþ÷è 
ñâ³æîâèãîëåíîþ ïîòèëèöåþ 
³ íàáð³îë³íåíèì ÷óáîì ³ ïî-
ïðàâëÿþ÷è ï³äòÿæêè. Ô³ãà-
÷èø ëóêè íà íîâèé Iphone, 
ôîðêñâåðèøñÿ íà ïëîùàõ. 
Í³áè âæå ìîæíà æèòè, âè-
ð³øèòè íàðåøò³ ùîñü ñàìîìó. 
² òóò ðàïòîì — õåðàñü! Íî-
âèé êîâîðê³íã-öåíòð. Íîãè 
çàòðÿñëèñü, â ãîëîâ³ òóìàí. 
Çëàçüòå, ïðè¿õàëè.

Øêîäà ¿õ.
×èñòî ïî-ëþäñüêè.

ДУМКА

БЛОГЕР

Володимир Володимир 
ГЕВКОГЕВКО

ТАМАРА (65), ПЕНСІОНЕРКА:
— Календар щеплень не за-
вжди дотримується, але 
у цьому винна сама меди-
цина. Це стається через якість 
щеплення, наслідки та пока-
зання. 

ОЛЕКСАНДР (37), ВИКЛАДАЧ:
— Вчора зробив щеплення 
від дифтерії та правця. У нас 
нещодавно народилась дити-
на, тому дружина порекомен-
дувала. Напевно, до зими ще 
зроблю щеплення від грипу.

ІРИНА (36), БАНКІВСЬКИЙ 
ПРАЦІВНИК:
— У мене немає жодного ще-
плення. У дитинстві мені їх 
не робили, бо я всім перехво-
ріла. А зараз не боюсь захво-
рювань, тому і не щеплююсь.

ДМИТРО (27), СЛУЖБОВЕЦЬ:
— У школі, здається. З того 
часу, як робив щеплення від 
дифтерії, ще не пройшло 
десять років. Тому поки що 
зарано. Вважаю, що це по-
трібна річ. 

ІРИНА (30), ІНЖЕНЕР:
— Щеплення робила ще в ди-
тинстві. Планувала зробити 
нещодавно від грипу, але 
захворіла. Про щеплення від 
дифтерії та кору теж знаю, але 
поки не планувала. 

ВАЛЕНТИН (46), ІНЖЕНЕР:
— Не пам'ятаю, коли щеплю-
вався останнього разу. Напев-
но ще у школі. Поки здоро-
вий і хвороба не торкається, 
то про це навіть не задуму-
ються, а далі буде видно.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як давно ви робили щеплення?

ÍÎÂÈÍÈ

Питаємо, а що буде, якщо 
люди відмовляються підпи-
сувати цей гарантійний лист, 
а управляюча компанія не ви-
конає увесь перелік підготов-
чих робіт?
— Можуть залишитися без опа-
лення і гарячої води, — відпо-

віла речниця «Вінницяміськте-
плоенерго» Сніжана Шпікіна.
На сайті тепловиків є перелік 
заходів, які потрібно виконати 
для підготовки внутрішньобу-
динкових мереж в будинках, 
про що за коротким посилан-
ням: bit.ly/zahody.

Без підпису не увімкнуть опалення 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Äî ðåäàêö³¿ RIA 
çâåðíóëàñÿ â³ííè-

÷àíêà Ëþäìèëà, ÿêà ðîçïîâ³ëà 
ïðî íåçðîçóì³ëó äëÿ íå¿ çàÿâó, 
ùî íàä³éøëà â³ä «Â³ííèöÿì³ñü-
êòåïëîåíåðãî».

— ß º ñòàðøîþ ïî áóäèíêó, 
â ÿêîìó ïðîæèâàþ îñòàíí³ 55 ðî-
ê³â. ² âïåðøå áà÷ó òàêèé äîêóìåíò. 
ßêùî â³ðèòè òîìó, ùî òóò íàïèñà-
íî — ìè, ìåøêàíö³ áóäèíêó, ìàºìî 
âçÿòè íà áàëàíñ âíóòð³øíüîáóäèí-
êîâ³ ìåðåæ³. Ïðè òîìó, ùî ¿õ çà âåñü 
÷àñ ³ñíóâàííÿ íàøîãî äîìó æîäíîãî 
ðàçó íå ðåìîíòóâàëè, í³÷îãî òàì 
íå ì³íÿëè. À þðèäè÷íîãî ïðàâà 
ï³äïèñóâàòè öþ çàÿâó ÿ íå ìàþ. 
Îòæå, íàì íå ïîäàäóòü îïàëåííÿ 
ó áóäèíîê? ² ùî öÿ çàÿâà âçàãàë³ 
çíà÷èòü? — çàïèòóº Ëþäìèëà.

ПРО ЩО ЛИСТ 
Ó ëèñò³, ÿêèé íàì íàäàëà 

æ³íêà, éäåòüñÿ, ùî òåïëîâèêè 
îáñòåæèëè áóäèíîê ³ â³í âèÿâèâ-
ñÿ íå ãîòîâèì äî ñòàðòó îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó. Íàäàë³ ïèøóòü 
ïðî òå, ùî âíóòð³øíüîáóäèíêîâ³ 
ìåðåæ³ º ó ñï³ëüí³é âëàñíîñò³ 
ñï³ââëàñíèê³â (ìåøêàíö³â) äîìó, 
ïîñèëàþ÷èñü íà çàêîí «Ïðî 
æèòëîâî-êîìóíàëüí³ ïîñëóãè» 
¹ 2189-VIII.

Îñòàíí³ äâà àáçàöà «íàéö³êà-
â³ø³»:

«Ìè, ìåøêàíö³ æèòëîâîãî 
áóäèíêó íåñïðîìîæí³ ó ïîâíî-
ìó îá’ºì³ âèêîíàòè âñ³ çàõîäè 
ïî ï³äãîòîâö³ äî îïàëþâàëü-
íîãî ïåð³îäó 2019–2020 ðîê³â. 
Ó çâ’ÿçêó ç ÷èì ïðîñèìî íàäàòè 
äîçâ³ë íà ïîäà÷ó òåïëà ó âíó-
òð³øíüîáóäèíêîâó ìåðåæó.

Ó ðàç³ íàäõîäæåííÿ ñêàðã òà 
çàóâàæåíü ùîäî ÿêîñò³ ïîñëóã ç 
îïàëåííÿ òà ãàðÿ÷îãî âîäîïîñòà-
÷àííÿ, ïîâ’ÿçàíèõ ç ðîáîòîþ âíó-
òð³øíüîáóäèíêîâèõ ³íæåíåðíèõ 
ìåðåæ, ¿õ âèð³øåííÿ çàëèøàºìî 
çà ñîáîþ» 

ТЕПЛОВИКИ РОЗСИЛАЮТЬ 
ЛЮДЯМ ГАРАНТІЙНІ ЛИСТИ 
Комуналка  «Вінницяміськтеплоенерго» 
розсилає містянам гарантійні листи про 
підготовку до опалювального сезону. 
Вінничани побоюються, що таким чином 
комунальники хочуть скинути на них мережі 
у будинку. Тепловики роз’яснюють, що 
якщо люди не підпишуть листи, то можуть 
залишитися без опалення взимку

НЕ ГОТОВІ ДО СЕЗОНУ 
Çà ðîç’ÿñíåííÿìè çâåðíóëèñÿ 

äî òåïëîâèê³â. Ðå÷íèöÿ «Â³ííè-
öÿì³ñüêòåïëîåíåðãî» Ñí³æàíà 
Øï³ê³íà ïîÿñíèëà, ùî òàê³ ëèñòè 
ï³äïðèºìñòâî ðîçñèëàëî ³ òîð³ê. 
Âîíà ïîÿñíèëà, ùî öå íå º äî-
êóìåíòîì ïðî ïåðåäà÷ó ìåðåæ 
íà áàëàíñ æèòåë³â, àäæå âîíè ³ 
òàê íèìè âîëîä³þòü.

— Çã³äíî ³ç çàêîíîäàâñòâîì 
(bit.ly/2kZMot3) ìåøêàíö³ äîìó º 
ñï³ââëàñíèêàìè óñüîãî ñï³ëüíîãî 
ìàéíà áóäèíêó. Çîêðåìà, âíó-
òð³øíüîáóäèíêîâ³ ìåðåæ³. ̄ õí³ì 
îáñëóãîâóâàííÿì ìàº çàéìàòè-
ñÿ àáî ÎÑÁÁ, àáî óïðàâë³íñüêà 
êîìïàí³ÿ (êîëèøí³é ÆÅÊ). 
Íàøà çîíà â³äïîâ³äàëüíîñò³ — 
öå òåïëîìåðåæ³ äî çîâí³øíüî¿ 

ñò³íè áóäèíê³â.
Ùå íàâåñí³ ãîëîâàì ÎÑÁÁ òà 

óïðàâë³íñüêèì êîìïàí³ÿì áóëè 
ðîç³ñëàí³ ïðèïèñè, â ÿêèõ ìè ïî-
â³äîìëÿëè ïðî òå, ùî ïîòð³áíî 
çðîáèòè, àáè ï³äãîòóâàòè ñâ³é 
áóäèíîê äî îïàëþâàëüíîãî ñå-
çîíó 2019–2020 ðîê³â. Àëå ñòàíîì 
íà 17 âåðåñíÿ — æîäåí æèòëîâèé 
áóäèíîê íå ï³äãîòîâëåíèé!

Ãàðàíò³éíèì ëèñòîì ìè äîâî-
äèìî äî â³äîìà æèòåë³â áàãàòîïî-
âåðõ³âîê, ùî â³äïîâ³äàòè çà íèçü-
êó ÿê³ñòü ïîñëóãè îïàëåííÿ ÷è 
ãàðÿ÷î¿ âîäè, ÿêà ñïðè÷èíåíà 
íåñïðàâíîñòÿìè ó ìåðåæàõ áó-
äèíêó, áóäóòü âîíè ÿê âëàñíèêè 
öèõ ìåðåæ òà óïðàâë³íñüêà êîì-
ïàí³ÿ/ÎÑÁÁ, ÿê³ â³äïîâ³äàþòü 
çà ¿õ îáñëóãîâóâàííÿ.

Проблеми з опаленням 
в домі мають вирішувати 
жителі. Тепловики 
роз’яснюють, що їхня зона 
відповідальності — труби 
до зовнішньої стіни будинку 



Світ постійно змінюється, нові тен-
денції диктують нам актуальність тих 
чи інших речей, і ми — сучасні люди, 
які рухаємось в унісон з ним. Та лиш 
одне завжди залишається незмін-
ним — це сім’я та її цінність. Найком-
фортніше місто в Україні для життя, 
а саме Вінниця, може гордовито за-
явити про наявність унікального та 
наймасштабнішого сучасного житло-
вого комплексу «Сімейний comfort», 
що на Немирівському шосе.

Забудовником комплексу є місцева ор-
ганізація Будівельно-монтажне управлін-
ня № 6 (БМУ№ 6), котра працює у сфе-
рі будівництва ще з 1953 року і налічує 
немало успішно-зданих проектів, декіль-
ка з яких: ЖК «Сімейний», що на вулиці 
М. Шимка, ЖК «Андорра», що на вулиці 
О. Антонова, котеджний комплекс закри-
того типу «Green villa» у с. Зарванці.

Будучи на 8-гектарному будівельному 
майданчику, Ви відразу відчуєте велич 

даного комплексу і це дійсно вражає. 
В ході оглядової екскурсії, котру прове-
дуть привітні працівники інфо-центру, 
стане відомо, що ЖК «Сімейний comfort» 
складатиметься із 22-ох десятиповерхо-
вих будинків, котрі між собою утворюють 
окремі чотири просторі двори із власни-
ми безпечними та сучасними дитячими 
майданчиками, місцями для відпочинку, 
функціональними спортивними майдан-
чиками, паркувальними зонами.

Наразі побудовано перших три будинки, 
які здаються в експлуатацію уже в цьому 
році, тому перші щасливі сім’ї зможуть 
на собі відчути комфорт та преваги жит-
тя у новобудові, що зведена із якісних 
будівельних матеріалів у відповідності 
до нинішніх будівельних норм. Крім того, 
незважаючи на той факт, що будівництво 
і надалі проводиться, майбутні мешканці 
не відчують незручностей через це, оскіль-
ки надійний забудовник подбав, щоб бу-
дівельний майданчик був огороджений і 

знаходився на безпечній відстані.
В той же час, паралельно здійснюється 

будівництво чотирьох наступних секцій, 
які сформують другий окремий двір. Дані 
будинки будуть здаватись в експлуатацію 
впродовж наступного року.

Певне всіх турбує питання зовнішніх 
та внутрішніх комунікацій та їх швид-
кість підключення до вище згаданого 
житлового комплексу, тому проаналі-
зувавши документацію та будмайданчик, 
можна стверджувати, що абсолютно всі 
центральні комунікації проведені забу-
довником на територію будівельного 
майданчика та, безпосередньо, у готові 
до здачі будинки за власний кошт, тому 
насамперед це питання вирішено.

Вже можемо й перейти до варіантів, які 
є в пропозиції забудовника. А варіантів 
досхочу: різноманітні однокімнатні квар-
тири площею в діапазоні від 37 до 58 м 
кв., двокімнатні квартири в діапазоні від 
63 до 73 м кв. Про улюбленців ексклю-

зиву забудовник ЖК «Сімейний comfort» 
теж подбав, побудувавши дворівневі 
квартири, що стануть предметом стилю 
та гордості сучасних сімей.

Справжнім подарунком для майбутніх 
жителів комплексу є державний дитячий 
садок, який будуватиметься за власні ко-
шти забудовника та буде розміщений 
на території комплексу.

Забудовник планує здачу цілого комп-
лексу в експлуатацію в 2022 році, що при-
ємно вражає темпами та оперативністю.

Враховуючи вище вказане, якщо оби-
рати житло у новобудові, то лише від 
перевіреного та надійного забудовника, 
на рахунку якого успішно та вчасно здані 
об’єкти. ЖК «Сімейний comfort» дбає про 
комфортне та безпечне життя кожного 
члена щасливої, міцної сім’ї.

Час переконатись і Вам!

Детальніша інформація 
за телефоном (067)8506909

Сімейний комфорт- 
ідеальне місце 
для життя

460527
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Â ³ í í è ÷ à í è 
îòðèìàþòü êàðòêè 
ç ÷³ïîì äëÿ îïëàòè 

ïðî¿çäó. ×åðåç öåé ïëàñòèê çìî-
æóòü êóïóâàòè åëåêòðîíí³ ïðî¿çí³ 
êâèòêè, ìàòèìóòü áåçêîøòîâíó 
ïåðåñàäêó ïðîòÿãîì 30 õâèëèí ³ 
äîñòóï â ïåðñîíàëüíèé êàá³íåò 
ç³ ñòàòèñòèêîþ ïî¿çäîê.

— Íàäàë³ êàðòêà ñòàíå «êëþ-
÷åì â³ä ì³ñòà» — òóò áóäå ùå 
14 ñåðâ³ñ³â, ñåðåä ÿêèõ ìîæóòü 
áóòè åëåêòðîííà êàðòà ïàö³ºíòà, 
âåëîïðîêàò Nextbike, îïëàòà ïî-
ñëóã ïàðêóâàííÿ òîùî, — êàæå 
ðå÷íèöÿ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» 
Âåðîí³êà Ñàâ÷óê.

НЮАНСИ ОФОРМЛЕННЯ
Óñüîãî º ï’ÿòü ð³çíîâèä³â êàð-

òîê: äëÿ ï³ëüãîâèê³â, ÿê³ áóäóòü 
â³äì³÷àòè ñâî¿ ïî¿çäêè â òðàí-
ñïîðò³; äëÿ ó÷í³â ³ ñòóäåíò³â, ùî 
ìîæóòü ÷åðåç êàðòêó îòðèìàòè 
ïðî¿çí³ çà ï³ëüãîâîþ ö³íîþ; çà-
ãàëüíà êàðòêà â³ííè÷àíèíà ç 
ìîæëèâ³ñòþ êóïèòè çàãàëüíèé 
ïðî¿çíèé êâèòîê òà íåïåðñîí³-
ô³êîâàíà êàðòêà, äå íå áóäå ïåð-
ñîíàëüíèõ äàíèõ âëàñíèêà.

¯õ îôîðìëÿþòü öåíòðè îáñëó-
ãîâóâàííÿ ïðè ÆÅÊàõ ³ íà Ñî-
áîðí³é, 36; ³ ÷åðåç ²íòåðíåò, 

íà ñàéò³ et.vn.ua. Îòðèìàòè êàðò-
êó áåçêîøòîâíî ³ êîðèñòóâàòèñÿ 
áåçîïëàòíèì ïðî¿çäîì ìîæóòü 
33 êàòåãîð³¿ ëþäåé. Ó öåíòð³ îá-
ñëóãîâóâàííÿ ï³ä ÷àñ îôîðìëåí-
íÿ òðåáà íàäàòè äîêóìåíòè, ùî 
ï³äòâåðäæóþòü ï³ëüãó íà ïðî¿çä 
(bit.ly/pilgi33).

À ÿê ùîäî ï³ëüãîâèê³â ç ³íøèõ 
ì³ñò?

— Çàðàç âåäóòüñÿ ïåðåìîâèíè 
ç ðàäàìè íàéáëèæ÷èõ ñ³ë òà ì³ñò 
á³ëÿ Â³ííèö³ òà ðàéîííîþ ðàäîþ, 
àáè çàáåçïå÷èòè ìåøêàíö³â ï³ëü-
ãîâèìè êàðòêàìè. Íàïðàöüîâóº-
ìî ìåòîäèêó ðîáîòè ùîäî êîì-
ïåíñàö³¿ ¿õíüîãî ïðî¿çäó. Àäæå 
öÿ îïëàòà íàäõîäèòü ç ì³ñöåâîãî 
áþäæåòó, à ì³ñòî íå ìîæå ïëà-
òèòè çà âñ³õ, — êàæå ðå÷íèöÿ 
«Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» Âåðîí³êà 
Ñàâ÷óê.

Ï³ëüãîâèêè, ÿê³ íå çàðåºñòðî-
âàí³ ó Â³ííèö³, àëå äîâãî òóò 
ïðîæèâàþòü, ìîæóòü îòðèìàòè 
êàðòêó áåçîïëàòíî.

— ¯ì ïîòð³áíî âçÿòè âèïèñêó 
çà ì³ñöåì ðåºñòðàö³¿ ó êâàðòàëü-
íîìó êîì³òåò³, ÎÑÁÁ ÷è â ÆÅÊó. 
Äàë³ çâåðíóòèñÿ ç öèìè äîêóìåí-
òàìè äî îðãàí³â ñîöçàõèñòó, äå 
³íôîðìàö³þ ïðî ëþäèíó âíîñÿòü 
ó áàçó äàíèõ ³ íàäàþòü äîâ³äêó 
ïðî òå, ùî ëþäèíà ïðîæèâàº 
ó Â³ííèö³. Ç íåþ çàÿâíèê çâåð-
òàºòüñÿ äî íàñ òà îòðèìóº êàðò-
êó, — êàæå Ñàâ÷óê.

ЯК ЗМІНИТЬ НАШІ ПОЇЗДКИ 
В ТРАНСПОРТІ Е-КВИТОК
Новації  З жовтня за проїзд у 
транспорті зможемо платити е-квитком. 
Громадський транспорт обладнали 
валідаторами, а в кінці вересня почнуть 
видавати картки вінничанина тим, хто 
їх замовляв ще навесні-влітку. Крім 
того, нова система змінить проїзні 
квитки, проїзд пільговиків. А е-квиток у 
перспективі стане «ключем міста»

У серпні 2019-го виконком місь-
кради визначив, що «Муніци-
пальні картки вінничанина» як 
персоніфіковані, так і неперсо-
ніфіковані продаватимуть за 60 
гривень. Термін виготовлення — 
протягом 1 місяця. Пільговики 
отримують першу картку без-
коштовно.
Є ще послуга миттєвого випуску, 
коли пластик робитимуть про-
тягом 1-2 днів. Але це коштує 
120 гривень (bit.ly/2KMQNs8). 
Чому обрали саме таку ціну?
— Продаємо картки майже за 
собівартістю. У ї ї ціну закла-
дено вартість носія 1,5 євро, 

промисловий друк та послуги 
операторів центру обслуговуван-
ня клієнтів, — каже директорка 
«Вінницякартсервіс» Катерина 
Бабіна.
— У мережі можна знайти по-
рожні бланки карток, вартістю 
від 10 гривень, — каже журна-
ліст.
— Але вони не мають такого 
ступеню захисту персональних 
даних як наша — шість ступенів 
захисту. До того ж, картка вінни-
чанина сертифікована за міжна-
родним стандартом ISO:14443. 
Це краще, ніж у сучасних бан-
ківських карток, — каже Бабіна.

Про ціну карток вінничанина

Для оплати проїзду треба доторкнутися до валідатора 
карткою. Швидкість зчитування — 0,4 секунди, і у теорії біля 
приладів не буде черги

ОНОВЛЕНІ ПРОЇЗНІ КВИТКИ
«Ìóí³öèïàëüí³ êàðòêè â³ííè-

÷àíèíà» çà ðîçì³ðîì íàãàäóþòü 
ñòóäåíòñüê³ êâèòêè. Óñåðåäèí³ 
ìàþòü NFC-÷³ï, â ÿêèé âøèòèé 
åëåêòðîííèé ãàìàíåöü: ç íüîãî áó-
äóòü ñïèñóâàòèñÿ êîøòè çà ïðî¿çä.

Ó ïåðñîíàë³çîâàíèõ êàðòîê 
(ï³ëüãîâà, ñòóäåíòñüêà, ó÷í³â-
ñüêà, çàãàëüíà) â ÷³ï çàïèñóþòüñÿ 
ïåðñîíàëüí³ äàí³. Íà çâîðîòí³é 
ñòîðîí³ º ôîòî òà ³ì’ÿ, ïð³çâèùå 
³ ïî áàòüêîâ³ âëàñíèêà êàðòêè. 
Öå áóëî çðîáëåíî, àáè îäí³ºþ 
êàðòêîþ ì³ã êîðèñòóâàòèñÿ ò³ëüêè 
âëàñíèê.

Ðàçîì ç òèì, ò³ëüêè íà òàêó 
êàðòêó ìîæíà áóäå ïðèäáàòè 
ïðî¿çíèé êâèòîê:

— Ó ëèñòîïàä³-ãðóäí³ «Â³-
ííèöüêà òðàíñïîðòíà êîìïà-
í³ÿ» ïëàíóº âèâåñòè ç ïðîäàæó 
ïàïåðîâ³ ïðî¿çí³ êâèòêè. Íàäà-
ë³ éîãî ìîæíà áóäå çàìîâèòè 
â åëåêòðîííîìó âèãëÿä³ íà êàðòêó 
â³ííè÷àíèíà. Äîäàòêîâèõ êàðòîê 
êóïëÿòè íå òðåáà, — êàæå ðå÷íè-
öÿ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» Âåðîí³êà 
Ñàâ÷óê.

Âàæëèâèé íþàíñ: íîâ³ ïðî¿ç-
í³ êâèòêè äàâàòèìóòü îäíî÷àñíî 
íà òðè âèäè òðàíñïîðòó — òðàì-
âàé, òðîëåéáóñ òà àâòîáóñ. Âîíè 
ìàòèìóòü ë³ì³ò — 130 ïî¿çäîê. 
Çâè÷àéíèé ïðî¿çíèé ìîæíà áóäå 
êóïèòè çà 340 ãðèâåíü, ñòóäåíò-
ñüêèé — 175 ãðèâåíü, à ó÷í³â-
ñüêèé — 120 ãðèâåíü. Ä³ÿòèìå ³ 
ïîñëóãà «Áåçë³ì³òíèé ïðî¿çíèé 
êâèòîê» çà 500 ãðèâåíü. Óñ³ ïðî¿çí³ 
êâèòêè ä³ÿòèìóòü ïðîòÿãîì 30 äí³â.

Íåïåðñîíàë³çîâàíà êàðòêà — 
«Ïðî¿çíèé òðèâàëîãî êîðèñòó-
âàííÿ» — áóäå áåç äàíèõ ïðî 
âëàñíèêà ³ íåþ ìîæóòü êîðèñ-
òóâàòèñÿ âñ³. Êàðòêà ìàòèìå îä-
íàêîâèé ôóíêö³îíàë ç ³ìåííîþ 
êàðòêîþ, õî÷à º é «ì³íóñ» — ïðè 
âòðàò³ «ñ³ðî¿» êàðòêè â³äíîâèòè 
¿¿ íåìîæëèâî, îñê³ëüêè â ñèñòå-
ì³ íåìàº äàíèõ ïðî âëàñíèêà. 
Âîäíî÷àñ ÿêùî âòðàòèòå ïåðñî-
íàë³çîâàíó êàðòêó, òî äóáë³êàò 
áóäå ç òèì æå áàëàíñîì, ÿêèé 
áóâ äî âòðàòè.

ЯК ПРАЦЮЄ
ßê ðîçêàçàëà äèðåêòîðêà «Â³-

ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» Êàòåðèíà Áà-
á³íà, ç 30 âåðåñíÿ ïî÷íóòü âèäà÷ó 
êàðòîê â³ííè÷àíèíà òèì, õòî ¿õ 
çàìîâëÿâ. Êð³ì òîãî, çàïóñòÿòü 
ó ïðîäàæ íåïåðñîí³ô³êîâàí³ 
å-êâèòêè, ÿê³ ïðîäàâàòèìóòü 

â ìàãàçèíàõ á³ëÿ çóïèíîê ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

Ç 1 æîâòíÿ óâ³ìêíóòü âàë³äà-
òîðè â ïåðøèõ 100 îäèíèöÿõ 
òðàíñïîðòó: ó âñ³õ òðàìâàÿõ, òà 
â 26 òðîëåéáóñàõ. Ïîñòóïîâî ï³ä-
êëþ÷àòèìóòü ³íøèé òðàíñïîðò, 
çîêðåìà é ìàðøðóòêè.

Íîâèé ïëàñòèê íå ìàòèìå 
êîøò³â íà áàëàíñ³: ¿õ ïîòð³áíî 
ïîïîâíèòè ÷åðåç POS-òåðì³íàë, 
ÿê³ áóäóòü â ê³îñêàõ òà ìàãàçèíàõ 
á³ëÿ çóïèíîê. Ïîïîâíèòè ìîæíà 
íà ñóìó â³ä 20 äî 1000 ãðèâåíü.

Äëÿ îïëàòè ïðî¿çäó ïîòð³áíî 
äîòîðêíóòèñÿ êàðòêîþ ó âèçíà÷å-
íîìó ì³ñö³ íà âàë³äàòîð³. Íà ïðè-
ëàä³ º äâà ³íäèêàòîðè: ãîðèòü 
«çåëåíèé» — îïëàòà óñï³øíà, 
«÷åðâîíèé» — ùîñü ï³øëî íå òàê. 
Çàÿâëåíà øâèäê³ñòü ç÷èòóâàí-
íÿ 0,4 ñåêóíäè. Òîìó, â òåîð³¿, 
íå ïîâèííî âèíèêàòè ÷åðã.

Âîäíî÷àñ, ò³ëüêè äâà âàë³äàòî-
ðè — ó ñàëîí³ òà ó âîä³ÿ — âèäàâà-
òèìóòü ïàïåðîâ³ êâèòêè, ÿê³ ñõî-
æ³ íà ô³ñêàëüí³ ÷åêè. Òîæ, ÿêùî 
íå îòðèìàëè êâèòîê, ÿê äîâåñòè 
êîíòðîëåðó, ùî âè íå «çàºöü»?

— Êîíòðîëåð çàõîäèòü ó òðàí-
ñïîðò, ñâîºþ êàðòêîþ áëîêóº 
âàë³äàö³þ (îïëàòó ïðî¿çäó ÷åðåç 
âàë³äàòîð — àâò.). Ïàñàæèðè ïðè-
òèñêàòèìóòü ñâî¿ êàðòêè äî ïåðå-
íîñíîãî òåðì³íàëà â êîíòðîëåðà, 
ÿêèé ïîêàæå îñòàííº ì³ñöå îïëà-
òè ïðî¿çäó, — êàæå íà÷àëüíèê 
â³ää³ëó çàõèñòó äîõîä³â «Â³ííè-
öÿêàðòñåðâ³ñ» Â³òàë³é Òèíäèê.

À ùå äëÿ ïàñàæèð³â ç êàðò-
êàìè â³ííè÷àíèíà çàïðîâàäÿòü 
áåçêîøòîâíó ïåðåñàäêó ïðîòÿãîì 
30 õâèëèí.

— Íàïðèêëàä, ¿äåìî ç «Êíèæ-
êè» äî Òåàòðàëüíî¿ ó òðàì-
âà¿, çà ùî çíÿëî êîøòè. ×åðåç 
10 õâèëèí ìè âèéøëè ç òðàìâàÿ 
³ ïåðåñ³äàºìî ó òðîëåéáóñ, ùîá 
äî¿õàòè íà Êè¿âñüêó. Ó òðîëåéáóñ³ 

ïðèêëàäàºìî êàðòêó äî âàë³äà-
òîðà, ÿêèé ïðîñòî ðåºñòðóº âàñ 
íà áîðòó íîâîãî òðàíñïîðòó, áåç 
ñïèñàííÿ êîøò³â. Áåçêîøòîâíà 
ïåðåñàäêà íå ä³ÿòèìå â ìàðø-
ðóòêàõ.

Âàæëèâî: ÿêùî âè íå áóäåòå 
êîðèñòóâàòèñÿ ïåðåñàäêîþ, à ¿äå-
òå íà ðîáîòó â îäíîìó òðàíñïîðò³ 
40 õâèëèí ³ á³ëüøå, òî ïëàòèòè 
ùå ðàç íå òðåáà.

ІНШІ СПОСОБИ ОПЛАТИ
Âëàñíèêè áàíê³âñüêèõ êàðòîê 

³ ñìàðòôîí³â ç ÷³ïîì äëÿ áåç-
êîíòàêòíî¿ îïëàòè ìîæóòü òà-
êîæ ñïëà÷óâàòè çà ïðî¿çä ÷åðåç 
âàë³äàòîðè. Îäíàê ¿ì áóäå íåäî-
ñòóïíà áåçêîøòîâíà ïåðåñàäêà ³ 
åëåêòðîííèé ïðî¿çíèé êâèòîê.

Ðîçðàõóíîê çà ãîò³âêó çáè-
ðàþòüñÿ ïðèáðàòè âæå ó ñ³÷í³ 
2020 ðîêó. ² ç ÷àñîì ïðèáåðóòü 
ìîæëèâ³ñòü îïëàòè ÷åðåç QR-êîä 
³ SMS-ïîâ³äîìëåííÿ.

— Öå áóëî òèì÷àñîâå ð³øåí-
íÿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿, ùîá 
ïîäîëàòè íåñòà÷ó êîíäóêòîð³â. 
Íà ïåâíèé ïåð³îä âîíî çàëè-
øèòüñÿ, ìîæëèâî ùå íà äå-
ê³ëüêà ì³ñÿö³â ï³ñëÿ ââåäåííÿ 
åëåêòðîííîãî êâèòêà, à íàäàë³ 
ó òðàíñïîðò³ çàëèøèòüñÿ ò³ëüêè 
îïëàòà êàðòêàìè â³ííè÷àíèíà ³ 
áàíê³âñüêèìè êàðòêàìè, — êàæå 
Âåðîí³êà Ñàâ÷óê.

À ï³ëüãîâèêè ïðîäîâæàòü ¿ç-
äèòè çà ñâî¿ìè ïîñâ³ä÷åííÿìè?

— ²ç çàïóñêîì å-êâèòêà âîíè 
ìàþòü ðåºñòðóâàòè ñâ³é ïðî¿çä 
â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. Ò³ 
ëþäè, ùî ùå íå ìàþòü êàðòîê, 
¿çäèòèìóòü çà ïîñâ³ä÷åííÿìè. ßê 
áóäå äàë³? Îáì³ðêîâóºìî, ùîá 
çíàéòè òàêó ôîðìóëó, ïðè ÿê³é 
íå ñòðàæäàëè àí³ ãðîìàäÿíè ç ³í-
øèõ ì³ñò ³ ñ³ë, àí³ íàøà ì³ñüêà 
ãðîìàäà, — êàæå ðå÷íèöÿ «Â³-
ííèöÿêàðòñåðâ³ñ».

Îäíî÷àñíî ç ïîÿâîþ 
åëåêòðîííîãî êâèòêà 
çá³ëüøàòü ê³ëüê³ñòü 
êîíòðîëåð³â. Çàðàç ¿õ 
ï’ÿòü íà âñå ì³ñòî, à ç 
æîâòíÿ ñòàíå 40

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ç ñåëà Ñòåïàí³â-
êà, ùî íåïîäàë³ê 
â³ä Â³ííèö³, çàòå-
ëåôîíóâàëà ìàòè 

ïåðøîêëàñíèö³. Êàæå, ñêð³çü 
ïèøóòü ³ ãîâîðÿòü, ùî äåðæàâà 
äàëà ãðîøåé íà ÍÓØ, à ó Ñòåïà-
í³âö³ áàòüêè íà ðåìîíò çäàâàëè, 
êèëèìîê êóïèëè, òåïåð ùå òðåáà 
ìàãí³òíó äîøêó.

— Ìè ÷åðåç öå âæå ðîçñâàðè-
ëèñÿ ì³æ ñîáîþ. Âè á ïî÷èòàëè 
íàøó ïåðåïèñêó ó ãðóï³, âñå ñòà-
ëî á çðîçóì³ëî, — ãîâîðèòü æ³íêà.

Âîíà çà÷èòàëà äâà çàïèñè ç ãðó-
ïè. Ïðè öüîìó íå ñòàëà íàçèâàòè 
³ìåíà àâòîð³â. Îäèí êàòåãîðè÷-
íèé: «ß á³ëüøå ãðèâí³ íå äàì 
íà îôîðìëåííÿ êëàñó! Êîøò³â 
áóëî äîñòàòíüî. Ìè ç³áðàëè ø³ñòü 
òèñÿ÷, ùå äåñÿòü òèñÿ÷ äàâ ñïîí-
ñîð. Íå ñì³ò³òü ãð³øìè, íå ó âñ³õ 
âîíè º».

Çì³ñò ³íøîãî ä³àìåòðàëüíî 
ïðîòèëåæíèé: «Äëÿ ñâîº¿ äèòèíè 
êóïëþ âñå, ùî ñêàæóòü â øêîë³».

ГРОШІ ЗБИРАЛИ НА РЕМОНТ 
І КИЛИМОК 

— Íåçàäîâãî ïåðåä òèì, ÿê ä³òè 
ìàëè éòè â øêîëó, íàñ, áàòüê³â 
ïåðøîêëàñíèê³â, ç³áðàëè íà çáî-
ðè, — ðîçïîâ³äàº æ³íêà. — Â÷è-
òåëüêà ñêàçàëà, ùî òîð³ê ó íå¿ áóâ 
êëàñ ï³äãîòîâëåíèé äî íàâ÷àí-
íÿ, àëå â³í ìàëèé. Ó öüîìó ðîö³ 
20 ïåðøîêëàñíèê³â. Íàì äàëè 

³íøå ïðèì³ùåííÿ. Â÷èòåëüêà 
ïîêàçàëà éîãî.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíè-
ö³, áàòüêè ïîáà÷èëè ãîë³ ñò³íè 
ó øïàêë³âö³, ðåìîíòí³ ðîáîòè. 
Òîä³ íà çáîðàõ âèð³øèëè ç³áðàòè 
ãðîø³ íà ðåìîíò. ßê ñòâåðäæóº 
ñï³âðîçìîâíèöÿ, áàòüêè ïåð-
øîêëàñíèê³â çäàëè ø³ñòü òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Êóïèëè øïàëåðè. Òðåáà 
ùå êèëèìîê, áî öüîãî âèìàãàº 
ïðîãðàìà ÍÓØ. «ßêùî òàê³ âè-
ìîãè ïðîãðàìè, òî ÷îãî ìàºìî 
êóïóâàòèñÿ çà ñâî¿ ãðîø³?» — çà-
ïèòóâàâ äåõòî ç áàòüê³â.

— Ïî¿õàëè ó Â³ííèöþ, êóïè-
ëè äâà êèëèìêè, — ïðîäîâæóº 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ïëàíóâàëè 
âçÿòè îäèí ðîçì³ðîì 3õ3 ìåòðè. 
Êàæóòü, òàêîãî íå çíàéøëè, 
òî âçÿëè äâà, àëå ìåíøîãî ðîç-
ì³ðó. Ðåìîíò çàê³í÷óâàëè ïåðåä 
ïî÷àòêîì íàâ÷àííÿ. Êîëè ä³òè 
ïðèéøëè ó ïåðøèé äåíü, áóëî 
÷óòè çàïàõ ôàðáè.

Íå âñ³ ä³òè ïåðåíîñÿòü çàïàõ 
ôàðáè.

— Â³ä çàïàõó ôàðáè ìî¿é äèòè-
í³ ñòàëî çëå, — ïðîäîâæóº æ³í-
êà. — Íå âñ³ ä³òè ïåðåíîñÿòü òàêå. 
Õ³áà ò³ëüêè ä³òè? Ñïî÷àòêó ¿¿ íó-
äèëî. Ïîò³ì ïî÷àëàñÿ áëþâîòà. 
Çðîçóì³ëî, âæå íàñòóïíîãî äíÿ 
äî÷êà íå ï³øëà äî øêîëè. Ïðî 
öå ÿ ñêàçàëà â÷èòåëüö³. Çíàþ, ùî 
â ³íøèõ êëàñàõ äåÿê³ áàòüêè òàê 
ñàìî ñêàðæèëèñÿ íà ñõîæ³ ñèìï-
òîìè ñâî¿õ ä³òåé.

Íàéá³ëüøå çáóðèëà áàòüê³â ïðî-
ïîçèö³ÿ ç³áðàòè ãðîø³ íà äîøêó. 

БУЛО ПОПЕРЕДЖЕННЯ: ЧЕРЕЗ МОЇ 
СКАРГИ ПОСТРАЖДАЄ ДИТИНА 
Скандал  Батьки першокласників 
розсварилися між собою через 
оформлення класу для Нової української 
школи (НУШ). На ремонт здавали, 
килимок купили, тепер ще треба магнітну 
дошку. А де ж кошти, обіцяні державою? 
Після оприлюднення цієї інформації, 
жінку попередили, що через це може 
постраждати її дитина

Öå ç³ ñë³â ñï³âðîçìîâíèö³. Ùî-
ïðàâäà, íå âñ³õ. Äåÿê³ ãîòîâ³ ïëà-
òèòè çà âñå. Àëå æ íå â êîæíîãî 
äëÿ öüîãî º ô³íàíñîâ³ ìîæëèâîñò³.

— Çíàºìî, ùî 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
íàäàâ ñïîíñîð äëÿ ïåðøîãî êëà-
ñó, — ãîâîðèòü æ³íêà. — ×àñòè-
íó ãðîøåé âèòðàòèëè, íà ðåøòó 
ìîæíà äîøêó êóïèòè.

ТЕЛЕВІЗОР ВІД СПОНСОРІВ ЩЕ 
ДЕСЬ У ДОРОЗІ 

Äèðåêòîð Ñòåïàí³âñüêî¿ øêî-
ëè Ìèêîëà Ï’ÿòàê ó ðîçìîâ³ ç 
æóðíàë³ñòîì íå ïðèõîâóâàâ çàäî-
âîëåííÿ â³ä òîãî, ùî íàâ÷àëüíèé 
çàêëàä ãàðíî ï³äãîòóâàëè äî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó. Ê³ìíàòà äëÿ ïåð-
øîãî êëàñó, çà éîãî ñëîâàìè, ÷è 
íå íàéêðàùà ñåðåä ³íøèõ. Äîïî-
ìîãëè ñïîíñîðè. Áàòüêè æ äàëè 
òðîõè ãðîøåé.

— Í³ äëÿ êîãî íå ñåêðåò, ùî 
âèä³ëåíèõ êîøò³â íà ÍÓØ íåäî-
ñòàòíüî, — ãîâîðèòü Ìèêîëà 
Ï’ÿòàê. — Äåðæàâà äàëà ãðîøåé 
íà ïàðòè, íîóòáóê, êîëüîðîâèé 
ïðèíòåð, ³ãðîâ³ ìàòåð³àëè. Ìàºìî 
²íòåðíåò. Òåëåâ³çîðà ó ïåðøîìó 
êëàñ³ íåìà. Ïîïðîñèëè ñïîíñîð³â 
ç íàøî¿ ïòàõîôàáðèêè. Ïîîá³öÿ-
ëè. Äåñü â³í óæå â äîðîç³.

ßê ñòâåðäæóº äèðåêòîð, ðåìîíò 
çðîáëåíî ïåðåâàæíî çà êîøòè 
ñïîíñîð³â. Ñò³íè ìàëè áóòè ïî-
ôàðáîâàí³. Áàòüêè âèÿâèëè áà-
æàííÿ ïðèäáàòè øïàëåðè. Çà ¿õí³ 
êîøòè êóïèëè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ äîøêè äëÿ ïåð-
øîãî êëàñó, äèðåêòîð ïîÿñíèâ 
òàêèì ÷èíîì:

— Äîøêà ó êëàñ³ º, âîíà ñêëà-
äàºòüñÿ ç äåê³ëüêîõ ÷àñòèí, îäíà 
ç ÿêèõ ìàãí³òíà, — ãîâîðèòü ïàí 
Ï’ÿòàê. — Çàðàç éäó â êëàñ, ùîá 
ùå ðàç ïåðåêîíàòèñÿ â öüîìó.

— У нашому районі 66 перших класів, — 
розповів голова Вінницької районної ради 
Сергій Сітарський. — Державних коштів 
вистачило на облаштування 60 класів, і 
то не повністю. Єдине, чим держава спо-
вна забезпечила, це шкільними партами.
Шість комплектів, яких не вистачило для 
деяких шкіл, закупили за кошти районного 
бюджету.
— Ми попередили директорів тих шести 
шкіл, яким не дісталося фінансування, 
щоб батьки не збирали кошти. Їх нада-
ли з районного бюджету, — каже Сергій 
Сітарський. — Другі класи НУШ забезпе-

чені державою ще в меншій мірі. А в на-
шому районі є ще два експериментальні 
класи, які за новою програмою будуть 
навчатися уже третій рік. Там теж, на-
скільки мені відомо, існують проблеми з 
укомплектуванням, відповідно до нової 
програми.
Голова райради зазначив, що вчителі, які 
працюють за програмою НУШ, отримують 
20% доплати до посадових окладів. Ко-
шти на це виділяють з місцевих бюджетів: 
більшість шкіл отримує доплати з район-
ного бюджету, а ті, що знаходяться на те-
риторії ОТГ, з бюджету об’єднаної громади.

Попередили, щоб батьки не збирали гроші 
Коли матеріал був підготовлений до дру-
ку, із Степанівки знову зателефонувала 
згадана вище мати першокласниці. З 
хвилюванням розповіла, що її дзвінок 
у редакцію може негативно позначитися 
на дитині.
— Мені про це чітко дали зрозуміти в теле-
фонній розмові, — говорить жінка.
Від кого чула такі слова, не стала говорити 
Директор школи Микола П’ятак одразу 
сказав, що він взагалі не спілкувався ні 
з ким з батьків першокласників з цього 
приводу.
— Не маю сумніву, що вчителька теж 

не могла цього зробити, — говорить ди-
ректор. — Якби раптом таке сталося, я б 
такого вчителя швидко поставив на місце, 
30 років працюю в школі, маю в цьому 
плані досвід.
За словами директора, якщо батьки в чо-
мусь не порозумілися, це не повинно по-
значитися на учнях.
— Я особисто матиму розмову у першому 
класі і доведу до відома батьків, що жоден 
учень не постраждає через непорозуміння 
батьків, — каже Микола П’ятак. — Бо це вже 
була б не педагогіка, а щось інше. Діти ні 
в чому не винні.

Якщо не припиню, постраждають мої діти 

Будь-які форми тиску на бать-
ків щодо сплати ними будь-яких 
коштів, чи їх примушування 
до придбання робочих зошитів, 
підручників, посібників, хресто-
матій, телевізорів, комп’ютерної 
техніки, проведення ремонтів 
у класах, є прямим порушенням 

положень Конституції та законів 
України, тому є неприпустимим.
(Рішення Конституційного суду 
від 21.11.2002 року).
Безоплатне здобуття повної за-
гальної середньої освіти забез-
печується ч. 1 ст. 4 закону «Про 
освіту».

Вимагання з батьків грошей заборонено 

— Килимки для першого класу батьки придбали за власні 
кошти, як і шпалери, а розсварилися за дошку, але дітям 
до того байдуже, у них свої клопоти 

Äàë³ ç æóðíàë³ñòîì ñï³ëêóâà-
ëàñÿ â÷èòåëüêà ïåðøîãî êëàñó 
²ðèíà Ìèíüêî, ÿê³é äèðåêòîð 
ïåðåäàâ òåëåôîí.

— Äîøêà ó íàñ º, àëå âîíà ñòà-
ðà, — êàæå â÷èòåëüêà. — ×åòâåðî 
áàòüê³â çàïðîïîíóâàëè êóïèòè 
íîâó. Ó íàñ º ùå ÷àñòèíà ñïîí-
ñîðñüêèõ ãðîøåé, çà íèõ êóïèìî. 
Áàòüêè êóïèëè øïàëåðè, äåõòî 
ç íèõ äîïîìàãàâ íàêëåþâàòè ¿õ 
íà ñò³íè. Çà êîøòè áàòüê³â ïðè-
äáàëè ðóøíè÷êè, ìèëî, êèëèìîê. 

Áî öå íå ïåðåäáà÷åíî ïðîãðàìîþ 
ÍÓØ, àëå âîíî ïîòð³áíî. ß òà-
êîæ çðîáèëà ñâ³é âíåñîê íà êó-
ï³âëþ êèëèìêà.

Â÷èòåëüêè ïîâòîðþº, ùî äî-
øêó ìàþòü êóïèòè çà ñïîíñîðñüê³ 
êîøòè. Êàæå, êîëè ñïîíñîð äà-
âàâ 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü, íàãîëîñèâ, 
ùî öå êîøòè äëÿ îáëàøòóâàííÿ 
êëàñó. Ðîçïîðÿäæàºòüñÿ íèìè 
áàòüê³âñüêèé êîì³òåò. Í³ äèðåê-
ö³ÿ, í³ â÷èòåëü äî íèõ ñòîñóíêó 
íå ìàþòü.

«ß á³ëüøå ãðèâí³ íå 
äàì! Êîøò³â áóëî 
äîñòàòíüî. Ìè ç³áðàëè 
ø³ñòü òèñÿ÷, ùå äåñÿòü 
òèñÿ÷ äàâ ñïîíñîð. Íå 
ñì³ò³òü ãð³øìè»
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ÊÐÈÌ²ÍÀË

Під час розслідування цього 
злочину слідство зібрало масу 
доказів й досить швидко. У ма-
теріалах, які вже прозвучали під 
час судового розгляду, є всі мож-
ливі записи камер спостережень, 
де «світився» “Фольксваген”, 
на якому пересувалися напад-
ники. Прослідкували місце зна-
ходження телефонів усіх учасни-
ків та розмови між фігурантами. 
Але чи не найбільш значущий 
доказ — здобуті таємним шля-
хом записи розмов Савчука та 
Глушка про втечу, щоб уникнути 
покарання. Офіційно обоє вини 

не визнають і показів не давали.
Майже всі матеріали за справою 
вбивства Тарасових суд уже до-
слідив. Тож, ймовірно, до кінця 
року завершать судове слідство 
і проголосять вирок за злочини 
18-го вересня дворічної давни-
ни. Близько 20.00 в цей день 
у 2017-му злочинці зайшли 
на подвір'я будинку на вулиці 
Данила Нечая. І після півночі за-
вершили своє криваве діло під-
палом. Початок кримінального 
провадження, датований 19-тим 
вересня. Його розкрили за кілька 
днів і довели до суду за 5 місяців.

Коли почуємо вирок 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ò³ëüêè ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê äîñë³-
äÿòü âñ³ ç³áðàí³ 

ñë³äñòâîì äîêàçè, ïåðåä ñóäîì 
çàãîâîðÿòü Àíäð³é Ñàâ÷óê ³ Ñå-
ìåí Ãëóøêî. Ö³ äâîº ÷îëîâ³ê³â 
çíàõîäÿòüñÿ ï³ä àðåøòîì ÿê çâè-
íóâà÷óâàí³ â íàïàä³ íà ïîäðóææÿ 
ïåíñ³îíåð³â, ùî æèëî íà Äàíèëà 
Íå÷àÿ, 18 âåðåñíÿ 2017-ãî ðîêó.

Äâà ðîêè ìèíóëî ï³ñëÿ æîð-
ñòîêîãî âáèâñòâà ó áóäèíêó 
íà Ñòàðîìó Ì³ñò³. Ï³äîçðþâà-
í³ ùå íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ. Âèíó 
íå âèçíàëè. Ïîãîäèâñÿ ç ³íêðè-
ì³íîâàíèì éîìó çëî÷èíîì ò³ëüêè 
òðåò³é ó÷àñíèê — Þð³é Óêðà¿-
íåöü. Éîìó, ÿê âîä³þ áàíäèò³â, 
çàãðîæóº «óìîâíå» çà ïðèõîâó-
âàííÿ çëî÷èíó. Â³í ï³ä äîìàø-
í³ì àðåøòîì ³ ñï³âïðàöþâàâ ç³ 
ñë³äñòâîì.

Íàòîì³ñòü Ñàâ÷óêó ç Ãëóøêîì 
«ñâ³òèòü» äîâ³÷íå ïîçáàâëåííÿ 
âîë³. Çà ùî, 20minut.ua ðîçïî-
â³â ó êâ³òí³ öüîãî ðîêó â ñòàòò³: 
«Áàòüêî çàõëèíóâñÿ ó âëàñí³é 
êðîâ³. Íåâ³äîì³ äåòàë³ ãðàáåæó 
ç³ ñïàëåííÿì ò³ë â õàò³ íà Ñòàðî-
ìó Ì³ñò³» (is.gd/milBIb). Ïåðøî-
ãî ñóäÿòü çà ÷îòèðè çëî÷èíè — 

æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ ç òâàðèíîþ 
(îòðó¿ëè ñîáàêó ïåðåä íàïàäîì), 
ðîçá³éíèé íàïàä íà Òàðàñîâèõ, 
¿õ âáèâñòâî ³ ï³äïàë áóäèíêó ç 
ò³ëàìè âñåðåäèí³. Ó äðóãîãî òðè 
ñòàòò³. Ò³ ñàì³, êð³ì ï³äïàëó.

Äåùî íàãàäàºìî ç á³îãðàô³¿ ãî-
ëîâíèõ ï³äîçðþâàíèõ. Îäèí â³ä-
ñèä³â çà âáèâñòâî ó 90-õ. Äðóãèé — 
çà òå, ùî ç´âàëòóâàâ ³ ïîâ³ñèâ 
ìîíàøêó ó õðàì³ â ðàéîí³ Öåí-
òðàëüíîãî àâòîâîêçàëó, çâ³ëüíèâñÿ 
çà «çàêîíîì Ñàâ÷åíêî» çà ï³âðîêó 
äî íàïàäó íà Òàðàñîâèõ.

Êðèì³íàëüíå ìèíóëå îáîõ 
ï³äñóäíèõ âðàõóº Â³ííèöüêèé 
ì³ñüêèé ñóä, êîëè áóäå âèíîñè-
òè âèðîê. À ïîêè ùî — ó÷àñíè-
êè ïðîöåñó çàâåðøóþòü ñëóõàòè 
³ äèâèòèñÿ äîêàçè, ÿê³ ç³áðàëî 
ñë³äñòâî.

НЕ ПОДОБАЄТЬСЯ РОЗГОЛОС 
Æóðíàë³ñò RIA â³äâ³äóº çàñ³-

äàííÿ ó ö³é ñïðàâ³. À ïàðàëåëüíî 
äàº ïîÿñíåííÿ, òî ïîë³öåéñüêèì, 
òî ñë³ä÷èì ÄÁÐ, áî ï³äñóäí³ ïè-
øóòü ñêàðãè ³ çàÿâè. ¯õ îáóðþº, 
ùî ¿õí³ ïð³çâèùà íàçâàëè ãðîìàä-
ñüêîñò³. ßê³ æ º äîêàçè ïðè÷åò-
íîñò³ öèõ ëþäåé äî ðåçîíàíñíîãî 
çëî÷èíó íà Ñòàðîìó Ì³ñò³?

Ïðîòÿãîì öüîãî ë³òà íà ñóä³ 
îçâó÷èëè ÷èìàëî âàæëèâî¿ ³í-

ПІДОЗРЮВАНІ У ВБИВСТВІ ПОДРУЖЖЯ 
ТАРАСОВИХ ПЛАНУВАЛИ ВТЕЧУ 
Із судової зали  Минуло два роки 
з дня загибелі подружжя Тарасових, 
на яких скоїли розбійний напад, убили і 
підпалили в хаті. Підозрюваних у цьому 
злочині ще судять. Кілька останніх 
засідань досліджували зібрані слідством 
докази. Справу, передану до суду 
на початку минулого року, склали у п’ять 
томів. Учасникам процесу залишилося 
дослідити останній

Андрій Савчук та Семен Глушко. Судять за вбивство з підпалом тіл у хаті на Старому Місті 
раніше судимих за не менш жахливі злочини 

ôîðìàö³¿ íà ï³äòâåðäæåííÿ 
âèíóâàòîñò³ Ñàâ÷óêà ³ Ãëóøêà. 
Íàïðèêëàä, ï³ä ÷àñ ðîçãëÿäó ïðî-
çâó÷àëî, ùî ãîëîâí³ ô³ãóðàíòè 
âáèâñòâà ïëàíóâàëè âòå÷ó äî Ðî-
ñ³¿. ßê âîíè îáãîâîðþâàëè ñïî-
ñ³á óíèêíåííÿ â³äïîâ³äàëüíîñò³, 
çàïèñàëè ï³ä ÷àñ íåãëàñíèõ îïå-
ðàòèâíî-ðîçøóêîâèõ ä³é. Ó òàºì-
íèõ çàïèñàõ ôàêòè÷íî îòðèìàëè 
ç³çíàííÿ.

ßê ðåàãóâàëè àðåøòàíòè, êîëè 
ö³ çàïèñè îçâó÷èâ ãîëîâóþ÷èé 
ñóääÿ? Ãëóøêî, íà çâåðíåííÿ 
äî íüîãî ñóää³ ç óòî÷íþþ÷èì 
ïèòàííÿì, ñêàçàâ:

— ß ïîò³ì äàì ïîÿñíåííÿ.
Íà çàñ³äàííÿõ â³í âèãëÿäàº 

ñïîê³éíèì, àëå çàö³êàâëåíèì 
ó òîìó, ùî â³äáóâàºòüñÿ. Íàòî-
ì³ñòü Ñàâ÷óêó í³áè âñå áàéäóæå. 
Â³í ïîñò³éíî ùîñü ìàëþº àáî 
ïèøå â áëîêíîò³. ²íêîëè ïîêàçóº 
íàïèñàíå ñóñ³äó ïî ëàâ³. Çð³äêà 
îáîº ïåðåø³ïòóþòüñÿ êîðîòêèìè 
ðåïë³êàìè.

ЙШЛИ НА МІЛЬЙОНИ 
À îò ïîòåðï³ëèì âàæêî ñòðè-

ìàòè ñâî¿ åìîö³¿. Íà çàñ³äàíí³ 
17 âåðåñíÿ, êîëè â ñóä³ äèâè-
ëèñÿ îïåðàòèâíå â³äåî ç ì³ñöÿ 
çëî÷èíó — çéîìêó íà ïîäâ³ð’¿ òà 
â ñïàëåí³é õàò³ ïîäðóææÿ Òàðà-
ñîâèõ — íåâ³ñòêà âòèðàëà ñëüîçè, 
à ñèí áîðîâñÿ ç³ çë³ñòþ íà âèííèõ 
ó ñìåðò³ ñâî¿õ áàòüê³â.

— Ïîòåðï³ëèé, ÿê âè ñåáå ïî-
÷óâàºòå? — çâåðíóâñÿ äî Âàñèëÿ 
Òàðàñîâà ñóääÿ, êîëè òîé ãðèìíóâ 
ñòèñíóòèì êóëàêîì îá ñèä³ííÿ.

Ó òîé ìîìåíò íà åêðàí³ áóëî 
ò³ëî éîãî ìåðòâîãî áàòüêà. Äðó-
æèíà ñèíà âáèòèõ çàñïîêîþâàëà 
éîãî ³ ïðîñèëà íå äèâèòèñÿ, êîëè 
çàïèñ äàë³ ïîêàçàâ ò³ëî ìàòåð³.

— ß âàì ïðîïîíóþ âèéòè, — 
ñêàçàâ âðåøò³ ãîëîâóþ÷èé ñóääÿ, 
³ Âàñèëü Òàðàñîâ ï³øîâ ³ç çàëè 
â êîðèäîð, ñêàçàâøè ïî äîðîç³ 
âáèâöÿì, ùî é âîíè ïîìðóòü 
ó ìóêàõ.

Ìèõàéëà ³ Ç³íà¿äó Òàðàñîâèõ 
çàìîðäóâàëè. Ïåíñ³îíåð çàõëè-
íóâñÿ âëàñíîþ êðîâ’þ, áî éîìó 
óäàðîì ðîçáèëè í³ñ, à ïîò³ì çà-
êëå¿ëè ðîòà ñêîò÷åì. Éîãî äðó-
æèíó òåæ áèëè, ùîá ïîêàçàëà, 
äå õîâàº ãðîø³. Íàïàäíèêè, íà-
ãàäàºìî, øóêàëè âåëèêó ñóìó 
ãðîøåé â³ä ïðîäàæó íåðóõîìîñò³, 
çä³éñíåíîãî íåçàäîâãî äî íàïà-
äó çà äîïîìîãîþ ñï³âìåøêàí-
êè Ñàâ÷óêà — âëàñíèö³ àãåíö³¿ 
íåðóõîìîñò³.

Ðàí³øå RIA ðîçïîâ³äàëà, ùî 
ñàìå â³ä ñâîº¿ êîõàíî¿ ³í³ö³àòîð 
íàïàäó ä³çíàâñÿ ïðî îïåðàö³þ ç 
ïðîäàæó ³ ïðèïóñòèâ, ùî êîøòè 
ìîæóòü áóòè â áóäèíêó áàòüê³â 
ïðîäàâöÿ. Ïîìèëèâñÿ. Ñóìè, 
íà ÿêó ðîçðàõîâóâàâ, à öå 500 òè-
ñÿ÷ äîëàð³â (ïîíàä 13 ì³ëüéîí³â 
ó ãðèâíåâîìó åêâ³âàëåíò³), â õàò³ 
íå áóëî. Ïåðåðèëè âñå, çíàéøëè 
ò³ëüêè çàîùàäæåííÿ ïåíñ³îíåð³â 
³ çîëîòî.

ЗНАЙШЛОСЯ ТІЛЬКИ ЗОЛОТО 
Ê³ëüêà òèñÿ÷ â ºâðî òà â äî-

ëàðàõ ï³ä ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ òàê 
³ íå çíàéøëè, õî÷à ïðîâîäèëè 
ê³ëüêà îáøóê³â. Ó òîìó ÷èñë³, 
ó ñï³âìåøêàíêè Ñàâ÷óêà. Âîíà, 

íàãàäàºìî, íå ñòàëà ï³äîçðþâà-
íîþ, ÿê «íàâ³äíèöÿ». Ñë³äñòâî 
íå äîâåëî ¿¿ ïðè÷åòíîñò³. À æóð-
íàë³ñòó æ³íêà ïîÿñíèëà: ïðî 
ïëàíóâàííÿ çëî÷èíó íå çíàëà, 
³íôîðìàö³¿ ïðî óñï³øíèé ïðî-
äàæ íå íàäàâàëà, ñï³âìåøêàíåöü 
ïðîñòî áóâ ó êóðñ³ ¿¿ ñïðàâ.

À îò ùî ñòîñóºòüñÿ þâåë³ðíèõ 
âèðîá³â, òî ¿õ ïîë³ö³ÿ âèëó÷è-
ëà. ßê ñêàçàëà íà îñòàííüîìó 
çàñ³äàíí³ çàõèñíèöÿ Óêðà¿íöÿ, 
¿¿ êë³ºíò â òåëåôîíí³é ðîçìîâ³ 
ä³çíàâñÿ, ùî çîëîòî Òàðàñîâèõ 
éîìó ï³äêèíóëè, é îäðàçó ïîâ³-
äîìèâ ïðî öå â ïîë³ö³þ. Íà çà-
ñ³äàíí³ äèâèëèñÿ â³äåîçàïèñ ïî-
øóêó êîøòîâíîñòåé. Ïîë³öåéñüê³ 
çíàéøëè ¿õ ó ì³øå÷êó íà ïîäâ³ð’¿ 
Óêðà¿íöÿ, ñåðåä ñêëàäåíî¿ öåãëè.

Ïðî ó÷àñòü òðåòüîãî ï³äîçðþ-
âàíîãî RIA òåæ ðîçïîâ³äàëà ç ³í-
ôîðìàö³¿ ç îáâèíóâàëüíîãî àêòó. 
Íà âîä³ÿ, ñõîæå, ïëàíóâàëè ïîò³ì 
ïîêëàñòè ïðîâèíó çà îñîáëèâî 
òÿæêèé çëî÷èí äâà éîãî âèêî-
íàâö³. Êîëè â õàò³ Òàðàñîâèõ âæå 
îðóäóâàâ îäèí áàíäèò, äðóãèé ïî-
ñèëàâ âîä³ÿ çà ïîêóïêàìè ç³ ñâî-
ºþ êàðòêîþ, òî â Ìàêäîíàëüäñ, 
òî íà çàïðàâêó. Ó òàêèé ñïîñ³á 
ðîáèâ ñîá³ àë³á³.

Убиті Михайло Мінович (76) і Зінаїда Федорівна (68) 
Тарасови. Два роки минуло з дня їхньої загибелі від рук бандитів
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Чотири аварії сталося того ран-
ку, 20 вересня, на ділянці траси, 
де перекинувся український бус. 
Про це повідомляється на одно-
му з фінських сайтів. Зазначаєть-
ся, що водій втратив керування 
мікроавтобусом і машина пере-
кинулася в кювет. Служба над-
звичайних ситуацій заявила, що 
аварія, ймовірно, спричинена 
шаром льоду, який того ранку 
покрив дорогу. Причину аварії 
розслідують.
Хлопець каже, що разом з ним 
працює родичка Дениса. Вона 

спілкується з його батьками. 
У Дениса є ще старший брат. 
Він в Україні. Батьки дуже три-
вожаться. З нетерпінням чекають 
кожного дзвінка з Фінляндії.
– Не знаю, що завтра скажуть мені 
лікарі про стан Дениса, – каже 
Олександр. – Розповім про це піз-
ніше. Поки що прошу тих, у кого є 
можливість, допомогти коштами 
на подальше лікування Дениса.
Номер картки мами — Ла-
зарчук Наталія Вікторівна: 
5168742237575661 — При-
ватБанк.

Чорний лід призвів до аварії 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïðî äîðîæíþ 
ïðèãîäó æóðíàë³ñòó 
ðîçïîâ³â òîâàðèø 
Äåíèñà — Îëåê-

ñàíäð. Âîíè ðàçîì ïðàöþâàëè 
â îäíîãî ç ô³íñüêèõ ôåðìåð³â. 
Âë³òêó çáèðàëè ÿãîäè, íèí³ ìàëè 
ðîáîòó ó òåïëèöÿõ.

— Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ íåçàäîâãî 
äî øîñòî¿ ðàíêó, — êàæå Îëåê-
ñàíäð. — Áóñ ïðè¿õàâ çà Äåíèñîì 
âíî÷³. Âîä³¿ ëÿãëè â³äïî÷èòè. 
Ðàíåíüêî âèðóøèëè â äîðîãó. 
Äîðîãîþ áóñ ìàâ çàáðàòè òàêîæ 
³íøèõ óêðà¿íö³â, ÿê³ â òîé äåíü 
âèðóøàëè ³ç çàðîá³òê³â äîäîìó. 
×åêàëè â³ä Äåíèñà äçâ³íêà, àëå 
â³í íå òåëåôîíóâàâ. À ââå÷åð³ áóâ 
äçâ³íîê â³ä ïåðåâ³çíèê³â. Âîíè é 
ðîçïîâ³ëè ïðî àâàð³þ.

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà, íàé-
ïåðøå â³í çàïèòàâ ïðî òðàâìè 
òîâàðèøà. Êàæå, âîä³¿ íå çíàëè, 
â ÿêó ë³êàðíþ äîñòàâèëà øâèäêà 
Äåíèñà. ¯ì íå ñêàçàëè.

— Íàø ôåðìåð äîïîì³ã âñå 
ç’ÿñóâàòè, — ðîçïîâ³äàº Îëåê-
ñàíäð.

Íàøîãî çåìëÿêà øâèäêà äîñòà-
âèëà â óí³âåðñèòåòñüêó êë³í³êó, 
ùî çà 25 ê³ëîìåòð³â â³ä ôåðìè, äå 
ïðàöþº òîâàðèø ïîñòðàæäàëîãî.

— Ë³êàð³ ðîçïîâ³ëè, ùî Äå-
íèñ áóâ ïðè ñâ³äîìîñò³,  — êàæå 
Îëåêñàíäð. — Ïåðåä îïåðàö³ºþ 
Äåíèñ ïîâ³äîìèâ ìåäèêàì, ùî 
ïðàöþº ðàçîì ç ðîäè÷êîþ ³ òî-
âàðèøåì. Íàçâàâ íàø³ ïð³çâèùà, 
à òàêîæ ïð³çâèùå ôåðìåðà. ²íàê-
øå íàì áè íå íàäàëè ³íôîðìàö³þ 
òàê ñàìî, ÿê íå îòðèìàëè ¿¿ âîä³¿ 
áóñà.

— Ó Äåíèñà òðàâìà øè¿, — ãî-
âîðèòü éîãî òîâàðèø. — Ìåí³ ïðî 
öå ñêàçàâ ë³êàð. Ãîâîðèâ ç íèì 
àíãë³éñüêîþ ìîâîþ. Õî÷à â ö³é 
êë³í³ö³ º îäèí ë³êàð, ÿêèé âîëîä³º 
ðîñ³éñüêîþ. Â³í ðîçïîâ³äàâ, ùî 
Äåíèñ áóâ ïðè ñâ³äîìîñò³. Ïî-
ÿñíþâàâ ìåäèêàì, ùî íå â³ä÷óâàº 
í³ ðóê, í³ í³ã.

Íàøîìó çåìëÿêó  çðî-
áèëè ñêëàäíó îïåðàö³þ. 
— Ë³êàð³ ââåëè éîãî ó ñïëÿ÷èé 
ñòàí, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Ïîÿñíèëè, ùî öå çðîáëå-
íî äëÿ òîãî, àáè â³í íå ðóõàâñÿ. 
Ñêàçàëè, ùî òàê ïîòð³áíî ï³ñëÿ 
îïåðàö³¿. Óæå ÷åòâåðòèé äåíü â³í 

ПОТРАПИВ В АВАРІЮ У ФІНЛЯНДІЇ
Біда  Вранці 20 вересня 23-річний 
Денис Лазарчук повертався з заробітків 
у Фінляндії додому в Іллінецький 
район. Через тиждень у нього день 
народження — виповниться 24 роки. У бусі 
їхав він і двоє водіїв. Авто перекинулося 
на відрізку дороги зі слизьким покриттям

ó òàêîìó ñòàí³. Ñüîãîäí³ (â³âòî-
ðîê) àáî çàâòðà, îá³öÿëè âèâåñòè 
éîãî, ðîçáóäèòè. Êð³ì òîãî, Äå-
íèñ ïåðåáóâàº íà àïàðàò³ øòó÷-
íîãî äèõàííÿ.

ßêùî êîðîòêî, ìåäèêè ãîâî-
ðÿòü, ùî ñòàí Äåíèñà ñòàá³ëüíî 
âàæêèé.

Â³ä ôåðìåðà Îëåêñàíäð ä³çíà-
âñÿ, ùî Äåíèñà ë³êóþòü ó îäí³é ç  
ï’ÿòè êðàùèõ êë³í³ê Ô³íëÿíä³¿.
Âñ³ âèòðàòè âçÿëà íà ñåáå êë³í³-
êà. Àâàð³ÿ ñòàëàñÿ íà òåðèòîð³¿ 
¿õíüî¿ äåðæàâè, Äåíèñ ïðàöþâàâ 
îô³ö³éíî, ìàâ ñòðàõîâêó, òîìó ç 
öèì ïèòàíü íå âèíèêàëî.

Õëîïåöü ðîçïîâ³äàº, ùî ë³êó-
âàííÿ äîðîãå. Çà éîãî ñëîâàìè, 
îäèí äåíü îáõîäèòüñÿ ïðèáëèçíî 
â òèñÿ÷ó ºâðî.

— Ë³êàð³ ïîÿñíèëè, ùî 
ç’ÿñîâóþòü, ÿêà êë³í³êà â Óêðà-
¿í³ ìîãëà á ïðèéíÿòè ïàö³ºíòà 
äëÿ ïîäàëüøîãî ë³êóâàííÿ, — ãî-
âîðèòü Îëåêñàíäð. — ß çàïèòàâ, 
ìîæå íàì òðåáà ïðî öå ïîäáàòè? 
Ïî÷óâ ó â³äïîâ³äü, ùî âîíè ñàì³ 
ìàþòü öå çðîáèòè. Áóäóòü ñï³ë-
êóâàòèñÿ ç íàøèìè ìåäèêàìè 
òîãî çàêëàäó, ïðîô³ëü ÿêîãî ïå-
ðåäáà÷àº ë³êóâàííÿ òðàâìè, ÿêî¿ 
çàçíàâ Äåíèñ.

Êîëè öå ñòàíåòüñÿ, íå â³äîìî. 
Ñê³ëüêè ùå ÷àñó ïåðåáóâàòèìå 
Äåíèñ ó ô³íñüê³é ë³êàðí³, ìåäèêè 
íå ìîæóòü ñêàçàòè. Â³äïðàâèòè 
â Óêðà¿íó ìîæíà áóäå ò³ëüêè òîä³, 
êîëè ïàö³ºíò ñòàíå òðàíñïîðòà-
áåëüíèì.

— Ó íàñ òî÷íî íå áóäóòü ë³-
êóâàòè áåçêîøòîâíî, — ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäð. — Òîìó ìè îðãàí³-
çóâàëè çá³ð êîøò³â äëÿ Äåíèñà. 
Ïîòð³áíà áóäå ùå ðåàá³ë³òàö³ÿ. 

Друзі Дениса Лазарчука тримають кулаки за його 
одужання і просять по можливості зібрати кошти 
на подальше лікування 

ÑÈÒÓÀÖ²ß
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Îâî÷³, ôðóêòè, êâ³òè òà äåêî-
ðàòèâí³ êóù³ — âñå öå íàñòóï-
íîãî òåïëîãî ñåçîíó ïðèíåñå 
âðîæàé òà ïðèêðàñèòü äà÷íó ä³-
ëÿíêó, ÿêùî ïðàâèëüíî ï³ä³éòè 
äî ïèòàííÿ âèñàäêè òà âèáîðó 
íåîáõ³äíèõ ñàäæàíö³â. Ñüîãîäí³ 
íà ðèíêó äà÷íèêè ñòàþòü ó ÷åðãó, 
ùîá çàáðàòè íàéêðàùèé ñàäæà-
íåöü. À ðîçïîâ³ä³ ïðîäàâö³â — öå 
ö³ëà ëåêö³ÿ-³íñòðóêö³ÿ ïðî ìàé-
áóòí³é âðîæàé òà ñïîñîáè éîãî 
äîñÿãíåííÿ. Òàê, íàïðèêëàä, 
ïðîäàâ÷èíÿ Â³òà ðîçïîâ³äàº ïðî 
âèíîãðàä:

— ª ñîðòè, ÿê³ âèòðèìóþòü 
25 ãðàäóñ³â ìîðîçó, º ò³, ùî âè-
òðèìóþòü äî 30-òè. Ñàäæàíö³ 
íå ìîæíà âèñàäæóâàòè ³ç ëèñ-
òÿì, áî âîíè òÿãíóòü óñ³ ïîæèâí³ 
ðå÷îâèíè, — ãîâîðèòü æ³íêà.

Â³òà ãîâîðèòü, ùî äåðåâöå 
ïîòð³áíî íà äâà äí³ ïîì³ñòèòè 
ó âîäó, ïîò³ì âèêîïàòè êâàäðàòíó 
ÿìó íà 60 ñàíòèìåòð³â, âåðõí³é 
òà íèæí³é øàðè çåìë³ âèãîðíóòè 
îêðåìî. Äàë³ ñë³ä âèëèòè ó ÿìó 
äâà â³äðà âîäè. Ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
âîäà âáåðåòüñÿ, ïîòð³áíî ïåðå-

ì³øàòè ï³ââ³äðà ïåðåãíîþ ³ ñò³ëü-
êè æ ïîïåëó, äîäàòè äî íüîãî 
âåðõí³é øàð çåìë³ ³ íàñèïàòè 
íà äíî íà îäíó òðåòþ ÷àñòèíó. 
Äàë³ çíîâó ñë³ä çàëèòè âîäîþ, 
ùîá óñå ïðîñ³ëî.

— Íà ñóì³ø³ ñë³ä çðîáèòè ìà-
ëåíüêèõ ãîðáî÷îê ³ ãîðèçîíòàëü-
íî ðîçïðàâèòè êîð³íü, ³ çàñèïàòè 
ÿìêó, — ðîçïîâ³äàº Â³òà. — Êîëè 
ïî÷íóòüñÿ ìîðîçè, ñàäæàíö³ êðà-

ùå íàêðèòè îáð³çàíîþ ïëÿøêîþ ³ 
çàñèïàòè çåìëåþ. Ó ê³íö³ áåðåçíÿ 
ðîçêðèòè.

Òàêó ³íñòðóêö³þ îòðèìóº êî-
æåí, õòî êóïóº ñàäæàíö³ ó æ³íêè 
³ ÿê áîíóñ ùå é íîìåð òåëåôî-
íó, àáè ðîçïèòàòè âñ³ íåîáõ³äí³ 
íþàíñè.

Êð³ì òîãî, ìîæíà ïîñàäèòè 
ãðóø³ òà ÿáëóí³. Ö³ äåðåâà â³ä-

ЯКІ РОСЛИНИ ВАРТО 
ВИСАДЖУВАТИ ВОСЕНИ
Городнє натхнення  Осінь — саме 
той час, коли слід задуматися над тим, 
які плоди та рослини радуватимуть око 
наступного сезону. Розповідаємо, на які 
рослини потрібно звернути увагу та як 
правильно їх посадити, аби отримати 
бажаний результат

Найкраще садити плодові са-
джанці у віці 1 року, а висота са-
джанців повинна бути: до 1 ме-
тра для зерняткових (яблуня, 
груша); до 1,5 м для кісточкових 
(слива, черешня, вишня, абри-
кос). На 2 і 3 рік у молодого са-
джанця формується «імунітет», 
його садити та пересаджувати 

не можна. У однорічних са-
джанців менша крона і менш 
розвинена коренева система, 
тому процес вкорінення пройде 
легше і швидше. А при купівлі 
чи пересаджувані 2–3-річного 
саджанця, вони довго прижива-
ються і хворіють, тривалий час 
не ростуть.

У якому віці найкраще садити плодові дерева 
Багаторічні рослини найкраще ді-
лити й пересаджувати саме восени 
в жовтні. У цей час зазвичай ділять 
півонії, дельфініуми, флокси, багато 
видів примули та інші. Найпрості-
ший і найпоширеніший спосіб роз-
множення півоній трав’янистих — 
поділ куща. Кращі строки для цьо-
го — кінець вересня — середина 

жовтня. Оптимальний термін для 
пересадки і посадки лілій — жов-
тень. Взагалі-то всі багаторічники 
можна садити й пересаджувати до-
сить довго, навіть коли температура 
стабільно «сидить» на позначці 0°С, 
але в цьому випадку доведеться до-
бре замульчувати і вкрити рослини 
на зиму. Якщо ви посіяли навесні 

насіння дворічних рослин, то ближ-
че до жовтня підрослу розсаду ви-
саджуйте на клумби, у відкритий 
грунт. Приблизно в цей же час (кі-
нець вересня) починається посадка 
крокусів і нарцисів. Приблизно че-
рез тиждень за нарцисами — гіацин-
тів. Останніми, ближче до середини 
жовтня, висаджують тюльпани.

Оптимальний період для пересадки 

Продавчиня Віта розповідає про сорти винограду. Саджанці жінка продає по 40–60 гривень 

ì³ííî óêîð³íþþòüñÿ ïðè îñ³íí³é 
ïîñàäö³. Ñìîðîäèíà òà àãðóñ òà-
êîæ äîáðå ïåðåíîñÿòü ï³äçèìíó 
âèñàäêó. Ê³íåöü âåðåñíÿ — ïî-
÷àòîê æîâòíÿ, öå ÷óäîâèé ÷àñ 
äëÿ òîãî, ùîá ¿õ ïîñàäèòè. ßìè 
ïîòð³áíî ï³äãîòóâàòè çàâ÷àñíî òà 
çàñèïàòè ó íèõ äîáðèâà. Ïîòð³á-
íî äàòè òðîõè ÷àñó, ùîá ãðóíò 
ïðîãð³âñÿ ³ çåìëÿ îñ³ëà. Äàë³ êóù³ 
âèñàäæóþòü, ïðèñòîâáóðí³ êîëà 
ìóëü÷óþòü, à ñàì³ ñàäæàíö³ ï³ä-
ð³çàþòü.

Ó öåé ïåð³îä ìîæíà çâåðíóòè 
óâàãó ³ íà ëèñòÿí³ äåðåâà: áåðåçó, 
êëåí ³ òîïîëþ. ², çâè÷àéíî, îñî-
áëèâó óâàãó ñë³ä â³ääàòè õâîéíèì 
äåðåâàì. Âèñàäæåí³ âîñåíè, âîíè 
øâèäêî çâèêàþòü äî êë³ìàòó ³ 
âæå ãîòîâ³ äî ìàéáóòí³õ ìîðîç³â.

ßêùî âè ìð³ÿëè ïðî ÿñêðàâ³ 
êâ³òíèêè, òî îñ³íü — òåæ äëÿ 
íèõ. Êðîêóñè, íàðöèñè, ã³àöèí-
òè, òþëüïàíè ñàäÿòü àáî ïåðåñà-
äæóþòü ñàìå ó öþ ïîðó. Äî ê³í-
öÿ æîâòíÿ öèáóëèíè êâ³ò³â ùå 

ìîæóòü ïðèæèòèñÿ ³ ãàðíî ðîç-
êâ³òíóòè ó ìàéáóòíüîìó ðîö³. Ñà-
ä³âíèêè ñòâåðäæóþòü, ùî êâ³òè, 
ÿê³ ïîñàäæåí³ âîñåíè, âèðîñòóòü 
ì³öíèìè òà çäîðîâèìè.

Ñë³ä ïîäóìàòè ³ ïðî îâî÷³. Ç 
âåðåñíÿ ïî æîâòåíü ñàäæàþòü 
îçèìèé ÷àñíèê ³ ïðÿíó çåëåíü. 
Ùî ñòîñóºòüñÿ êðîïó ³ ïåòðóøêè, 
òî âèñàäæóâàòè ¿õ ïîòð³áíî ó ñóõó 
ïîãîäó ñóõèì íàñ³ííÿì. Òàêîæ 
â îäíîìó ðÿäó ³ç íèìè ìîðêâà, 
áóðÿê òà ðåäèñ.

Íàéêðàùå ñàäèòè 
ïëîäîâ³ ñàäæàíö³ ó â³ö³ 
1 ðîêó. Íà 2 ³ 3 ð³ê ó 
ñàäæàíöÿ ôîðìóºòüñÿ 
«³ìóí³òåò». Òîä³ éîãî 
ñàäèòè íå ìîæíà
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Ïðî òå, ÿê âàæêî çíàéòè äî-
íîðà, ñê³ëüêè êîøòóþòü ïîä³-
áí³ îïåðàö³¿ òà ÿê äîâãî ÷åêàòè 
íà ïîòð³áíèé îðãàí, ìè, ò³ õòî 
í³êîëè íå ç³øòîâõóâàâñÿ ç ïîä³-
áíèìè ïðîáëåìàìè, ÷óëè ò³ëüêè 
ç íîâèí àáî ê³íîñòð³÷îê. Àëå 
ïîðó÷ ³ç íàìè æèâóòü ³íø³ — 
âîíè ïðîéøëè âñå öå, æèâóòü, 
íàñîëîäæóþòüñÿ êîæíèì äíåì 
³ äîïîìàãàþòü ³íøèì.

Îòæå, çíàéîìòåñÿ ³ç Êàòåðè-
íîþ Êðàâåöü. Ä³â÷èíà ðîäîì 
³ç ñåëà ×åðíÿòêà Áåðøàäñüêîãî 
ðàéîíó ³ çàðàç íàâ÷àºòüñÿ â ìå-
äè÷íîìó êîëåäæ³. Êàòÿ — êðó-
ãëà ñèðîòà ³ ïðî òå, ùî ó íå¿ º 
ïðîáëåìè ³ç ñåðöåì, ä³çíàëàñÿ 
ï³ñëÿ 10-òè ðîê³â.

— Ó ìîëîäøèõ êëàñàõ ÿ âçà-
ãàë³ íå â³ä÷óâàëà, ùî ó ìåíå º 
ÿê³ñü ïðîáëåìè. Âîíè ïî÷àëè 
ç‘ÿâëÿòèñÿ ó ñåðåäí³é øêîë³, — 
ðîçïîâ³äàº Êàòÿ. — Íà ìî¿é 
âóëèö³ æèëè îäí³ õëîïö³, ìè 
çàâæäè á³ãàëè ðàçîì, ãðàëè 
ó ôóòáîë ³ ÿ ïî÷àëà ïîì³÷àòè, 
ùî ç‘ÿâëÿºòüñÿ çàäèøêà ³ ìåí³ 
âàæêî.

Ïîò³ì òàê³ ñàì³ ðå÷³ ïî÷àëè 
â³äáóâàòèñÿ íà óðîêàõ ô³çêóëü-
òóðè. Ïðî òå, ùî ç Êàòüîþ ùîñü 
íå òàê, ïîì³òèëè â÷èòåë³. Òîä³ 
ä³â÷èíó ïðèâåçëè äî Â³ííèöüêî¿ 
äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ ë³êàðí³. Òàì ³ 
ïîñòàâèëè ä³àãíîç — ã³ïåðòðî-
ô³÷íà êàðä³îì³îïàò³ÿ.

— Ó ë³êàðí³ ìåí³ ãîâîðè-
ëè, ùî ÿ çìîæó öå ïåðåðîñòè. 
Ïèëà òàáëåòêè ³ äî 18-òè ðîê³â 
çà ìíîþ íàãëÿäàëè ë³êàð³, — ãî-
âîðèòü Êàòÿ.

ЖИТТЯ У МЕДИЧНІЙ ПАЛАТІ 
Ä³â÷èíó ïîñò³éíî ï³äòðèìó-

âàëè òåðàï³ºþ. Àëå ñåðöå âñå 
îäíî äàâàëî äèñêîìôîðò: êîëî-
ëî ³ äàâèëî. Òèñê ïîñò³éíî áóâ 
íèçüêèì ³ Êàòÿ ãîñòðî â³ä÷óâàëà 

çì³íó ïîãîäè. Ó òîé ÷àñ ä³â÷èíà 
âæå íàâ÷àëàñÿ íà áóõãàëòåðà.

— ²ç êîæíèì äíåì ìåí³ ñòà-
âàëî ã³ðøå, ÿ çíîâó çâåðíóëà-
ñÿ â äèòÿ÷ó ë³êàðíþ, àëå ìåíå 
ïåðåâåëè â ë³êàðíþ Ïèðîãîâà. 
Ó êàðä³îëîã³÷íîìó â³ää³ëåíí³ 
ÿ ïðîëåæàëà òðè òèæí³. Îðãà-
í³çì íå ñïðèéìàâ êðàïåëüíèöü, 
à ìîÿ òåðàï³ÿ òàáëåòêàìè âæå 
íå äîïîìàãàëà ³ áóëà ïðîáëåìà 
ç ðèòìîì (ïóëüñ âèñîêèé 100–
120 óäàð³â) — ìåíå â³äïðàâèëè 
â ³íñòèòóò Àìîñîâà.

Òàì Êàòþ ïðîîïåðóâàëè. Òå-
ïåð ó ¿¿ ãðóäí³é êë³òö³ ïðàöþ-
âàâ äåô³áðèëÿòîð, ÿêèé çàâîäèâ 
ñåðöå, êîëè òå çóïèíÿëîñÿ.

— Ïîêè ïðîâîäèëè îáñòåæåí-
íÿ, âèÿâèëè, ùî ó ìåíå ÀÂ áëî-
êàäà — öå ñåðöå íå ñïðàâëÿºòüñÿ 
ç³ ñâîºþ ðîáîòîþ. Ó òàêîìó ðàç³ 
íàñòàº ðàïòîâà ñìåðòü, — ïîÿñ-
íþº Êàòÿ.

Ï³çí³øå ç’ÿñóâàëîñÿ, ùî ó ä³-
â÷èíè áóëè çóïèíêè ñåðöÿ, ïðî 
ÿê³ âîíà íàâ³òü íå çíàëà.

— Óíî÷³, ï³ä ÷àñ ñíó, ÿ ïðîñòî 
ï³äðèâàëàñÿ íà ë³æêó. Ó ë³êàð-
í³ ìåí³ ïîñòàâèëè ñïåö³àëüíèé 
àïàðàò, ÿêèé ³ äîïîì³ã âèÿâè-
òè çóïèíêè ñåðöÿ, — ðîçïîâ³äàº 
Êàòÿ ³ ãîâîðèòü, ùî ó öåé ìî-
ìåíò ó íå¿ áóâ øîê, àäæå òàê³ 
çóïèíêè òðàïëÿëèñÿ äóæå ÷àñòî.

— ß ìîãëà ïðîñòî íå ïðîêè-
íóòèñÿ.

Òàê äåô³áðèëÿòîð ³ îïèíèâñÿ 
â îðãàí³çì³ ä³â÷èíè. Ðîçðÿäîì 
ñòðóìó â³í çàïóñêàâ ñåðöå ä³-
â÷èíè ùîðàçó, êîëè òå ïî÷èíàëî 
çóïèíÿòèñÿ.

— Ñàì³ åëåêòðîäè â ñåðö³ ³ 
ïî âåí³ íå â³ä÷óâàþòüñÿ. Äå-
ô³áðèëÿòîð — öå òàêà çàë³çíà 
øòó÷êà, ÿêà çàøèòà ï³ä øê³-
ðó, â³í íå ñòðàøíèé. À îò ñàì 
ñòðóì — öå äóæå ñòðàøíî ³ 
ñëîâàìè íå ïåðåäàòè, — ãîâî-
ðèòü Êàòÿ. — Ñòðóì ðîçíîñèâ-
ñÿ ïî ò³ëó â³ä ãîëîâè ³ äî íèçó. 

Я РОЗУМІЮ, ЩО В МЕНІ Б‘ЄТЬСЯ ЧУЖЕ 
Дивовижна історія  Катерині 
Кравець — 23 роки. Дівчина вже більше 
двох років живе завдяки серцю, яке їй 
дісталося від загиблого білоруса. Катя 
розповіла журналістам RIA про життя 
трансплантованих, фортуну і мрії

Сьогодні Катя насолоджується 
кожним днем, спілкуванням з 
людьми та навчанням у коледжі. 
Прагне стати хірургом і так само 
допомагати людям, як допоміг 
їй хірург з Інституту Амосова.  
Життя дівчини не змінилося, 
якщо говорити про вподобання 
та заборони. 
– Єдине, чого не можна «тран-
сплантованим» – грейпфрут та 
багато солодкого. У іншому – ні-

яких обмежень я не маю. 
До Каті часто звертаються ті, хто 
має пережити трансплантацію.  
– Про таких, як ми, говорять 
дуже мало. Я не розумію, чому 
не можуть прийняти відповідних 
законів. В Україні гинуть люди в 
автокатастрофах щодня. А одна 
людина може врятувати сімох. 
Багато хто роками стоїть у черзі 
на пересадку, хтось не доживає… 
Я теж могла не дочекатися, але 

мені посміхнулася фортуна. 
Тепер Катя мріє поїхати до Іспанії, 
куди її у свій час мали забрати 
прийомні батьки, проте через 
хворобу літати їй заборонили. 
А поки дівчина допомагає тим, 
хто чекає на трансплантацію. Ми-
нулого тижня Катерина організу-
вала висадку дерев на території 
лікарні №1. «Алея життя» при-
свячена людям, які стали доно-
рами для інших.

Життя після 

Два роки тому Кабінет міні-
стрів проголосував за закон 
«Про застосування трансплан-
тації анатомічних матеріалів 
людині». До кінця 2019 року 
в Україні мають запрацювати 
транспланто-координатори та 
Єдина державна інформацій-
на система трансплантації (де 
буде збиратись, реєструватись 
та опрацьовуватись інформація 
щодо донорів та реципієнтів). 
Але поки що українці змушені 
лікуватись за кордоном. Заступ-
ник міністра охорони здоров'я 
Михайло Загрійчук вважає, що 
проблема розвитку трансплан-
тології в Україні не в законах, 
а в тому, що не було достатньо 
державної політики і зараз все 
зміниться.
У свою чергу професор Ігор 
Малиш, завідувач відділення 
інтенсивної терапії київської лі-
карні швидкої допомоги зазна-
чає, що проблемами розвитку 
трансплантації, зокрема, може 
стати дефіцит донорів і дефіцит 
обладнання для діагностики 
смерті мозку.
За словами Віктора Остапенка, 
лікаря лікарні ім. Пирогова, кіль-
ка років тому, коли зайшла мова 

про трансплантацію в Україні, 
була хвиля протестних матері-
алів про те, що нас хочуть зро-
бити полігоном для вирощуван-
ня органів. Тож знову очікуємо 
на запитання: Чи не почнеться 
торгівля органами? Чи бороти-
муться лікарі за життя пацієнта 
до останнього?
— У мене за кордоном є дру-
зі, родина, якій потрібна була 
нова нирка, жінка стояла в черзі 
на трансплантацію. Одного дня 
їй зателефонували і сказали, що 
протягом семи годин вона має 
приїхати до лікарні на опера-
цію. Якщо ні — то нирку отри-
має інший пацієнт, — розповідає 
лікар. — Тобто настільки нала-
годжена вся система. Нам же 
потрібно починати все з нуля. 
Наприклад, я готовий, щоб після 
моєї смерті мої органи віддали 
людині, яка цього потребує. Для 
цього мені потрібно пройти об-
стеження, але, хто цим буде за-
йматись, куди йти? Потрібні про-
токоли дії. Потрібен спеціаліст, 
який цим має займатися.
Зараз гостро постане питання 
про кваліфікації, адже якщо і є 
лікарі в Україні, які можуть ро-
бити такі операції, їх дуже мало.

Коли почне діяти закон про трансплантацію Ó öåé ÷àñ â î÷àõ ò³ëüêè ñïàëàõè 
³ ñòðàõ.

Ä³â÷èíà æèëà ç àïàðàòîì ïðî-
òÿãîì äâîõ ç ïîëîâèíîþ ðîê³â.

— Äåô³áðèëÿòîð ðÿòóº æèòòÿ. 
Àëå êîëè òè ðîçóì³ºø, ùî çàðàç 
òîá³ ïîãàíî, ïî÷èíàºòüñÿ òàõ³-
êàðä³ÿ, òî â ãîëîâ³ ëèøå îäí³ 
äóìêè: «Íå òðåáà, íåõàé íå á‘º!» 

Ç öèì àïàðàòîì Êàòÿ ìîãëà 
ì³ñÿöÿìè æèòè ó ë³êàðíÿí³é ïà-
ëàò³, àáè íå âèõîäèòè íà âóëè-
öþ ³ íå ïîäðàçíþâàòè îðãàí³çì, 
ùîá çíîâó íå â³ä÷óâàòè ðîçðÿäè 
ïî ò³ëó.

ТРАНСПЛАНТАЦІЯ ЯК 
УСМІШКА ДОЛІ 

Äàë³ âñå ðîçâèâàëîñÿ ñòð³ìêî: 
çá³é ðèòìó, ïðèéîì òàáëåòîê, 
â³äíîâëåííÿ ðèòìó, ïîÿâà àñ-
öèòó.

— Ìåí³ ð³çêî ñòàëî ïîãàíî. 
Ïî÷àëà íàêîïè÷óâàòèñÿ ð³äèíà 
ó ÷åðåâí³é ïîðîæíèí³, ïàäàòè 
ôðàêö³ÿ. ² òîä³ ÿ ïî÷óëà ä³à-
ãíîç — ã³ïåðòðîô³÷íà êàðä³îì³-
îïàò³ÿ äðóãîãî ñòóïåíþ, — ãî-
âîðèòü Êàòÿ.

Ä³àãíîç ä³â÷èíè ñàì ïî ñîá³ 
ãîâîðèòü, ùî º ïîêàçàííÿ 
äî òðàíñïëàíòàö³¿, àëå º ñòàä³¿, 
íà ÿêèõ ìîæíà áàãàòî ðîê³â 
æèòè ç äåô³áðèëÿòîðîì.

— Ó ìåíå íå áóëî íàä³é. Àëå 
õ³ðóðã, ÿêèé ìåíå îïåðóâàâ, ñòàâ 
íåþ. Âàëåð³é Çàëåâñüêèé — ºäè-
íèé, äî êîãî ÿ ìîãëà ïðè¿õàòè 
³ ñêàçàòè, ùî ìåí³ ïîãàíî. Â³í 
äëÿ ìåíå ñòàâ, ÿê áàòüêî.

Íà òîé ìîìåíò íàéêðàùèìè 
äðóçÿìè äëÿ Êàòåðèíè ñòàëè 
ìåäñåñòðè, ë³êàð³-³íòåðíè òà 
àíåñòåç³îëîãè. Âîíè ³ äîñ³ ç 
ðàä³ñòþ çóñòð³÷àþòü ä³â÷èíó, 
êîëè âîíà ïðè¿æäæàº â ãîñò³. 
À òà â³ä÷óâàº, ùî ñàìå âîíè 
ñòàëè ¿¿ ðîäèíîþ.

Îòæå, Êàò³ äàëè íàïðàâëåííÿ 
â Ì³íñüê äëÿ ïåðåñàäêè. Òàê ÿê 
ä³â÷èíà — êðóãëà ñèðîòà, òî îïå-
ðàö³þ ¿é îïëàòèëà äåðæàâà.

«Ó ìîëîäøèõ êëàñàõ ÿ 
âçàãàë³ íå â³ä÷óâàëà, 
ùî ó ìåíå º ÿê³ñü 
ïðîáëåìè. Âîíè 
ïî÷àëè ç‘ÿâëÿòèñÿ ó 
ñåðåäí³é øêîë³»

В Україні у 2017 році було зро-
блено 127 операцій з пересадки 
органів, у 2018 — 129, а за пів-
року 2019 — 38. 
Проблема в тому, що за законом 
лише 200 наших лікарень можуть 
констатувати смерть мозку і ви-
лучати донорські органи. Проте 
за даними ГО «Національний рух 
«За трансплантацію», у вищезаз-
начених закладах не проводять 
констатації смерті мозку та ви-
лучення донорських органів, бо 
більша частина лікарень просто 
не мають потрібного для цього 
обладнання. 
Також існує проблема відсутності 
комунікації з інститутами, куди 
потім ці органи передають. Співп-

рацю мав би налагодити коорди-
наційний центр, який не працює. 
У всіх лікарнях має бути відпо-
відальна особа (трансплант-ко-
ординатор), яка буде на зв'язку 
з центром трансплантації. Тож 
основна причина, чому сьогодні 
роблять недостатньо трансплан-
тацій від трупного донора, — від-
сутність донорського матеріалу, 
органів, яких не вистачає саме 
через вищеперераховані про-
блеми.
Як кажуть у МОЗі, для вирішення 
цих проблем спочатку переоб-
ладнають чотири центри у Ки-
єві та Запоріжжі. А вже потім 
такі центри запрацюють в інших 
містах.

Трансплантація є, але зовсім мало 

У більшості країн світу можливість 
трансплантації органів існує бага-
то років, цей процес налагодже-
ний, більше того, є стандартом 
лікування більшості хвороб. Мова 
навіть не про статистику, яка свід-
чить, що, наприклад, в минулому 
році у Сполучених Штатах Аме-
рики провели більше 30 тисяч 
трансплантацій органів. До речі, 
в нашій країні в минулому році 
таких операцій провели всього 
126, в основному, це трансплан-
тація органів від донора-родича.
За офіційними даними Міністер-

ства охорони здоров'я, на сьо-
годні є понад 2000 осіб, які 
потребують трансплантації ор-
ганів і тканин (втім, є думка, що 
ця кількість вдвічі, а то і втричі 
більша). Але лише 532 пацієнти 
отримали таку можливість. З них 
254 операції з трансплантації 
провели в українських клініках, 
а 278 — за кордоном, за держав-
ною програмою МОЗ «Лікування 
за кордоном» (найчастіше — у Бі-
лорусі та Індії). Решта смиренно 
чекають своєї черги, або ж шу-
кають гроші на закордон.

Печінка, нирка, серце, легені, тонкий кишечник…
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

460216

РЕКЛАМА

Варто чи ні відвідати мамолога?
ВІКТОРІЯ ІОВИЧ, 
МАМОЛОГ

Турбота про 
своє здоров'я 
та здоров'я 
близьких стає 
невід'ємною 

частиною життя нашого суспільства. І 
перед жінками постає запитання: чи 
потрібно відвідувати мамолога, якщо 
нічого не турбує? Правильна відпо-
відь — так! Адже більшість захворю-
вань молочної залози як злоякісних, 
так і доброякісних, на початкових 
етапах розвитку перебігають без-
симптомно. Саме тому так важливо 
за допомогою фахівця і сучасних ме-
тодів обстеження своєчасно виявити 
і пролікувати їх.
Отже, кожній здоровій жінці, за від-
сутності скарг, необхідно відвід-
увати лікаря-мамолога 1 раз на рік, 
починаючи з 18 років. Огляд фахівця 
доповнюється ультразвуковим об-
стеженням з метою виявлення най-
менших структурних змін у тканині 
молочної залози. Таким чином, з 
18 до 40 років щорічно проводиться 
огляд мамолога та УЗД. У 40 років 
виконується перша скринінгова ма-
мографія — рентгенівське досліджен-
ня молочних залоз, яке, на сьогодні, 

залишається золотим стандартом 
в діагностиці раку молочної залози і 
дозволяє виявити зміни за декілька 
років до їх клінічних проявів, які 
зможе помітити сама пацієнтка. Жін-
кам, які мали сімейні випадки раку 
молочної залози або яєчників, реко-
мендовано проводити мамографію, 
починаючи з 35 років. У віці від 40 
(35) до 50 років мамографічні знім-
ки виконуються 1 раз в 1,5–2 роки, 
а огляд мамолога та УЗД молочних 
залоз — щорічно. Після досягнення 
жінкою 50 років щорічно проводить-
ся огляд мамолога та мамографія. 
Кратність оглядів та використання 
додаткових методів обстеження ви-
значає лікар індивідуально, залежно 
від стану здоров'я пацієнтів.
Головна мета регулярних обсте-
жень — профілактика та вчасне 
виявлення захворювань.
Бережіть себе та залишайтесь 
здоровими!

460523

Медичний центр «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

458501

447056

СЕРЦЕ, АЛЕ Я ЖИВУ 

– Серце тепер моє. Рідне. Правда, тепер постійно 
хочеться до Білорусі, – сміється Катя  

Êàòþ äî Á³ëîðóñ³ çàâåçëà ò³ò-
êà ³ îäðàçó ïîâåðíóëàñÿ äîäîìó. 
Ä³â÷èíà ãîâîðèòü, ùî ¿é íåéìî-
â³ðíî ïîùàñòèëî.

— Ñïðàâà ó òîìó, ùî ÿ áóëà 
147 ó ÷åðç³ íà òðàíñïëàíòàö³þ. 
Àëå ÷åðåç òå, ùî ÿ ìàëà ï³ëüãè 
³ íå çíàéøëîñÿ á³ëîðóñà, ÿêîìó 
ïîòð³áíî áóëî ñåðöå ³ç òðåòüîþ 
ïîçèòèâíîþ ãðóïîþ êðîâ³, âîíî 

ä³ñòàëîñÿ ìåí³. Öå — äèâî, — 
âïåâíåíà Êàòÿ. — Ïåðøîãî áå-
ðåçíÿ î äðóã³é íî÷³ ñòàâñÿ çàá³ð 
ñåðöÿ, î ï³â íà ï‘ÿòó ìåíå çà-
áðàëè íà îïåðàö³þ.

(НЕ)ЧУЖЕ СЕРЦЕ 
Ï³ä ÷àñ ðîçìîâè ó Êàò³ ê³ëüêà 

ðàç³â òðåìò³â ãîëîñ. Íà ïèòàí-
íÿ, ÷è âàæêî ïðî öå ãîâîðèòè, 

ä³â÷èíà êàçàëà, ùî í³. Ðîáèëà 
ãëèáîêèé âäèõ ³ ïðîäîâæóâà-
ëà äàë³. Àëå, êîëè ìè ïî÷àëè 
ãîâîðèòè ïðî ïåðø³ äí³ ï³ñëÿ 
òðàíñïëàíòàö³¿, Êàòÿ ïîì³òíî 
ïîâåñåë³øàëà.

— Êîëè ÿ â³äêðèëà î÷³ ³ ïîäè-
âèëàñÿ íàâêîëî (õî÷à çðîáèòè öå 
áóëî íå ïðîñòî ÷åðåç ÷èñëåíí³ 
êàòåòåðè), ïåðøå, ùî ÿ ïîäó-
ìàëà: «Áîæå, ÿ æèâà!» Ó ìåíå 
ïîëèëèñÿ ñëüîçè. Öå íå áóëà ³ñ-
òåðèêà. Ïðîñòî ñëüîçè, — ðîç-
ïîâ³äàº ä³â÷èíà. — ß ðîçóì³þ, 
ùî â ìåíå ÷óæå ñåðöå ³ ÿ æèâó.

Ó ïåðø³ äí³ Êàòÿ ïîñò³éíî áî-
ÿëàñÿ, ùî äåñü ùîñü íå ïðèæè-

âåòüñÿ ÷è â³äïàäå. Ä³â÷èíà ãî-
âîðèòü, ùî ìåäñåñòðè ïîñò³éíî 
ñì³ÿëèñÿ ç íå¿, àäæå çàïåâíÿëè, 
ùî ñåðöå ïðèøèòî íàìåðòâî.

— Ç ÷àñîì òè çâèêàºø ³ íå äó-
ìàºø, ùî îðãàí — ÷óæèé. Ñåð-
öå — ìîº. Ð³äíå. ß ç íèì æèâó. 
Ïðàâäà, òåïåð ïîñò³éíî õî÷åòüñÿ 
äî Á³ëîðóñ³, — ñì³ºòüñÿ Êàòÿ.

Ïðî òå, õòî áóâ äîíîðîì Çàêî-
íîì Á³ëîðóñ³ ãîâîðèòè ïàö³ºí-
òàì çàáîðîíåíî. Ïðîòå, ä³â÷èí³ 
âäàëîñÿ ï³äãëÿíóòè ó ìåäè÷íó 
êàðòó, äå áóëî íàïèñàíî, ùî öå 
áóâ õëîïåöü 28-ìè ðîê³â, ÿêèé 
çàãèíóâ ó àâòîêàòàñòðîô³. Êàòÿ 
äóæå õîò³ëà á çíàéòè õî÷à á 
ÿêóñü ³íôîðìàö³þ ïðî íüîãî:

— Ìåí³, çâ³ñíî, ö³êàâî ä³-
çíàòèñÿ, ÿêèì â³í áóâ, ÷è áóëà 
ó íüîãî ðîäèíà ³ ùî â³í ëþáèâ.

Çàëèøàºòüñÿ íàä³ÿ, ùî êîëèñü 
ç Êàòåðèíîþ çâ‘ÿæóòüñÿ áàòü-
êè çàãèáëîãî, àäæå âîíè ìàþòü 
ïðàâî çíàòè, êîìó ïåðåñàäèëè 
ñåðöå ¿õ äèòèíè.

«Äåô³áðèëÿòîð – öå 
òàêà çàë³çíà øòó÷êà, 
ÿêà çàøèòà ï³ä øê³ðó, 
â³í íå ñòðàøíèé. 
À îò ñàì ñòðóì – 
öå äóæå ñòðàøíî»
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВИТАЛИЙ БЕЛОВ, ПСИХОЛОГ
Пока в стране живёт фраза «учитель 
всегда прав», все разговоры о 
критическом мышлении можно 
выбросить на помойку.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ФЕСТИВАЛЮ «ГЕЙ, СОКОЛИ!»

Ìèíóëî¿ ñóáîòè, 21 âåðåñíÿ, ñåëî Ìàõ-
í³âêà Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó íà îäèí äåíü 
ñòàëî öåíòðîì óêðà¿íî-ïîëüñüêèõ âçàºìèí. 
Òóò çà ï³äòðèìêè Óêðà¿íñüêîãî êóëüòóð-
íîãî ôîíäó Ìåä³à Öåíòð «Âëàñíî» ïðî-
â³â ² Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü ³ì. Òèìêà 
Ïàäóðè «Ãåé, ñîêîëè!»

Ðîçïî÷àëè ôåñòèâàëü ³ç âøàíóâàííÿ 
ìîãèëè ïîåòà. Òóò áóëè ïðèñóòí³ ïðåä-
ñòàâíèêè âëàäè, ì³ñöåâ³ æèòåë³, ãîñò³ ç 
ñóñ³äí³õ ðàéîí³â, äåëåãàö³¿ ç³ Ñòàðîãî 
Ìÿñòà (Ïîëüùà), à òàêîæ ïðåäñòàâíèêè 
Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà Ïîëüù³ ó Â³-
ííèö³ íà ÷îë³ ç Â³öå-êîíñóëîì Ãåíåðàëü-
íîãî êîíñóëüñòâà Ðåñïóáë³êè Ïîëüùà 
Ñåáàñòüÿíîì Äåëþðîþ.

«Ïàäóðà ó ñâî¿é òâîð÷îñò³ ïîºäíóâàâ 
ïîëüñüêó ìîâó ³ óêðà¿íñüêó: óêðà¿íñüê³ 
â³ðø³ â³í çàïèñóâàâ ïîëüñüêèìè ë³òåðà-
ìè. Öå áóëà ñïðîáà ïîºäíàòè ³äå¿, ïî-
ºäíàòè êóëüòóðè. Ï³ñëÿ íüîãî ç’ÿâèëîñÿ 
ö³ëå ïîêîë³ííÿ ïîëüñüêèõ ðîìàíòèê³â, 
ÿêå çàõîïëþâàëîñÿ óêðà¿íñüêîþ êóëü-
òóðîþ», — çàçíà÷èâ êîíñóë.

Ó ðàìêàõ ïðîåêòó â³äêðèòòÿ Êóëüòóð-
íî-òóðèñòè÷íîãî öåíòðó òà ïðîâåäåííÿ 
ôåñòèâàëþ, ìîãèëó ïîåòà îáëàøòóâàëè, 
òóò ïîñòàâèëè ³íôîðìàö³éíèé ùèò.

«Ìàõí³â÷àíàì ä³ñòàâñÿ ñïðàâæí³é 
ñêàðá. Ìåí³ á äóæå õîò³ëîñÿ, ùîá ãðî-
ìàäà Ìàõí³âêè âêëþ÷èëàñÿ â ðîáîòó ç 
âøàíóâàííÿ ³ äîñë³äæåííÿ Òèìêà Ïà-
äóðè, à ìè ÿê àêòèâ³ñòè ³ ÿê æóðíàë³ñòè 
áóäåìî ¿¿ ï³äòðèìóâàòè», — íàãîëîñèëà 
îðãàí³çàòîðêà ôåñòèâàëþ òà ³í³ö³àòîðêà 
ñòâîðåííÿ Êóëüòóðíî-òóðèñòè÷íîãî öåí-
òðó, êåð³âíèöÿ «Ìåä³à Öåíòðó «Âëàñíî» 
Îëüãà Ìàë³íîâñüêà.

Ó áóä³âë³ ìóçè÷íî¿ øêîëè â ðàìêàõ 
ïðîåêòó, ïðîô³íàíñîâàíîãî Óêðà¿íñüêèì 
êóëüòóðíèì ôîíäîì, áóëî â³äêðèòî 
êóëüòóðíî-òóðèñòè÷íèé öåíòð Òèìêà 
Ïàäóðè. Â³í óæå ãîòîâèé ïðèéìàòè òó-
ðèñò³â, øê³ëüí³ åêñêóðñ³¿ òà ³íøèõ â³ä-
â³äóâà÷³â. Òóò âæå º ïðî ùî ðîçïîâ³ñòè: 
îêð³ì ñòåíäó º ³íôîðìàö³éí³ áóêëåòè, 
à òàêîæ íîâåíüêà, ùîéíî ç äðóêàðí³ êíè-
ãà Ìèêîëè Êóï÷èêà «Ñòåæêàìè Òèìêà 
Ïàäóðè». Êíèãó òàêîæ âèäàëè â ðàìêàõ 
öüîãî æ ïðîåêòó çà ñïðèÿííÿ ÓÊÔ, òîæ 
äàðóâàëè ¿¿ â³äâ³äóâà÷àì áåçêîøòîâíî.

«ß íå ïëàíóâàâ ïèñàòè êíèãó ñïåö³-
àëüíî, àëå çà ÷àñ äîñë³äíèöüêî¿ ðîáîòè 
ó ìåíå íàçáèðàëîñÿ ñò³ëüêè ìàòåð³àëó, 
à ïîò³ì Ìåä³à Öåíòð «Âëàñíî» çàïðîïî-

íóâàâ öåé ïðîåêò ³ áóëî âèð³øåíî âèäàòè 
êíèãó. Äîâåëîñÿ ñòðàøåííî ñêîðî÷óâàòè 
òåêñò, àäæå êíèãà íà 108 ñòîð³íîê ìàº 
âì³ñòèòè ùå é ïîëüñüêèé ïåðåêëàä, òîìó 
ïî-ñóò³ ÿ ñêîðîòèâ òåêñò äî 50 ñòîð³-
íîê», — ãîâîðèòü Ìèêîëà Êóï÷èê.

Îäíàê óñ³ âàæëèâ³ ôàêòè ç æèòòÿ Òèì-
êà Ïàäóðè ó âèäàíí³ çáåðåæåíî. Òàê, 
ç êíèãè ìè ä³çíàºìîñÿ, ÿêèì â³í áóâ 
çà õàðàêòåðîì ³ çîâí³øí³ñòþ, ÿê ïîâî-
äèâñÿ â þíîñò³, ùî ëþáèâ, äå æèâ ³ ÿêè-
ìè ëþäüìè ñåáå îòî÷óâàâ, áàãàòî ì³ô³â 
õîäÿòü íàâêîëî ö³º¿ ïîñòàò³, ³ Ìèêîëà 
Ìóñ³éîâè÷ êîæåí ç íèõ ìîæå ï³äòâåð-
äèòè àáî ñïðîñòóâàòè.

Ïåðøèì àâòîãðàô àâòîðà îòðèìàâ 
ïîëüñüêèé êîíñóë, à çà íèì ³ âñ³ ïðèñóòí³ 
çìîãëè îòðèìàòè òà ï³äïèñàòè êíèãó, ³ 
âæå ïîò³ì ãîðäî äåìîíñòðóâàëè ¿¿ âñ³ì 
íà ôåñòèâàë³, ÿêèé òèì ÷àñîì óæå äî-
áðÿ÷å ðîç³ãð³âñÿ íà ñòàä³îí³ Ìàõí³âêè.

Íàðîäí³ êîëåêòèâè ç Êîçÿòèíà, Ìàõ-
í³âêè, Áåðäè÷åâà, Æèòîìèðà, Â³ííèö³ òà 
ð³çíèõ ðàéîí³â îáëàñò³. Ñï³âè, ãóìîðåñêè, 
òàíö³, ïîëüñüê³ íàðîäí³ íîìåðè, äèòÿ÷³ 
àíñàìáë³, ÷îëîâ³÷³ òà æ³íî÷³ êîëåêòèâè — 
óñå öå íàïîâíþâàëî ôåñòèâàëü æèòòÿì 
äî ñàìîãî âå÷îðà. Ïåðåä ñöåíîþ áóëè 
ðîçêëàäåí³ òþêè ñîëîìè, íà ÿêèõ ãëÿäà÷³ 
ìîãëè çðó÷íî ñèä³òè. À ôåñòèâàëüíèé 
ìàéäàí÷èê ãóä³â, ÿê âóëèê: òóò ³ äèòÿ÷³ 
àòðàêö³îíè, ³ âèðîáè ìàéñòð³â íàðîäíî¿ 
òâîð÷îñò³, ³ ñìà÷íà ¿æà, à ùå — áàãàòî 
ÿñêðàâèõ ôîòîçîí.

Îäíàê íàéá³ëüøå ëþäåé — á³ëÿ êîçàöü-

êîãî íàìåòó. Öå ðîçêëàëè ³ äåìîíñòðóþòü 
çáðîþ òà êîçàöüêå íà÷èííÿ 17 ñòîë³òòÿ 
ãîñò³ ç Ëóöüêà — Êîçàöüêå ñòð³ëåöüêå 
áðàòñòâî. Éîãî îòàìàí Âîëîäèìèð Ïåð-
÷óê ðîçïîâ³äàº, ùî Óêðà¿íà òà Ïîëüùà 
äðóæàòü íå ëèøå ó ï³ñíÿõ, à ³ ï³äòðè-
ìóþòü ñòîñóíêè ö³ëèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

«Ìè â³äâ³äóºìî ôåñòèâàë³ íà òåðåíàõ 
ªâðîïè, ñï³âïðàöþºìî ç Áðàòñòâîì êóðêî-
âèì ç Òóõîëÿ (Ïîëüùà). Äÿêóþ÷è ïîëÿêàì, 
Óêðà¿íà âñòóïèëà ó Ì³æíàðîäíó àñîö³àö³þ 
³ñòîðè÷íèõ ñòð³ëåöüêèõ òîâàðèñòâ. ² ìè ðàç 
íà òðè ðîêè îáîâ’ÿçêîâî ¿çäèìî íà çóñòð³-
÷³, äå ïðîâîäÿòüñÿ çìàãàííÿ ç³ ñòð³ëüáè».

Ïîðÿä ÿêðàç âèøèêóâàëèñü äî ôîòîãðà-
ôóâàííÿ ïðåäñòàâíèêè Êóðêîâîãî áðàò-
ñòâà, ïðî ÿêèõ ðîçïîâ³äàâ Âîëîäèìèð.

«Ìè ñþäè ÷àñòî ïðè¿çäèìî, ìàºìî òóò 
ïîáðàòèì³â ó êîçàöòâ³. Âîíè íàñ çàïðî-
øóþòü íà ñâî¿ ñâÿòà, ìè ¿õ — íà ñâî¿. 
Ïîêàçóºìî öèì, ùî Ïîëüùà ³ Óêðà¿íà — 
íåäàëåêî îäíà â³ä îäíî¿», — ðîçïîâ³äàº 
Ìàð³àí Àíäðàøàê ³ ïîêàçóº ìåí³ äâà íà-
ãðóäíèõ çíàêè ó âèãëÿä³ ìàëüò³éñüêîãî 
õðåñòà ç òðèçóáîì.

«Öå íàø³ íàãîðîäè çà òå, ùî ïîïóëÿ-
ðèçóºìî óêðà¿íñüêó êóëüòóðó, ìè ¿çäèìî 
ó ð³çí³ êðà¿íè ªâðîïè, ³ ñêð³çü ðîçïî-
â³äàºìî ïðî Óêðà¿íó ³ íàøó äðóæáó».

Òèì ÷àñîì íà òåðèòîð³¿ ôåñòèâàëþ ðîç-
ãîðíóëàñÿ ö³ëà âèøèâàëüíà ìàéñòåðíÿ. 
Öå ìàéñòðèíÿ Â³ðà Ñâåð÷êîâà êåðóº 
ïðîöåñîì âèøèâàííÿ ïîòðåòà Òîìàøà 
Ïàäóðè, äî ÿêîãî äîëó÷àþòüñÿ óñ³ ó÷àñ-
íèêè ôåñòèâàëþ.

«Áóäó âäîìà äîøèâàòè — çèìà äî-
âãà, — æàðòóº ïàí³ Â³ðà. — Çàïðîïîíóºìî 
ó÷íÿì ó øêîë³ ïîøèòè, à ïîò³ì ðîçì³ñ-
òèìî â íîâîìó Êóëüòóðíî-òóðèñòè÷íîìó 
öåíòð³ ³ âñ³ â³äâ³äóâà÷³ çìîæóòü ïîñòàâèòè 
íà íüîìó ñâî¿ õðåñòèêè».

Ïåðåä âå÷³ðíüîþ ïðîãðàìîþ ó÷àñíèêè 
ôåñòèâàëþ ðàçîì ç àðòèñòàìè âèêîíàëè 
ï³ñíþ «Ãåé, ñîêîëè!» Ó ðóêàõ âîíè òðè-
ìàëè ñòð³÷êè â êîëüîðàõ óêðà¿íñüêîãî òà 
ïîëüñüêîãî ïðàïîð³â. Çàãàëîì ó÷àñòü ó âè-
êîíàíí³ ï³ñí³ âçÿëî áëèçüêî 400 ëþäåé.

Ï³ñëÿ öüîãî ðîçïî÷àëèñÿ âèñòóïè âå-
÷³ðíüî¿ ñöåíè. Îñê³ëüêè Òèìêî Ïàäóðà 
ïèñàâ ï³ñí³ ñàìå äëÿ òîðáàíó, âîëèíêè, 
ë³ðè, òî ñàìå íà öèõ ³íñòðóìåíòàõ âèêî-
íóâàëè ï³ñí³ àðòèñòè, à êîëè çâå÷îð³ëî, 
ðîçïî÷àâñÿ çàïàëüíèé ðîê-êîíöåðò.

«Ôåñòèâàëü ÷³òêî ïîêàçàâ, ùî âñ³ 
ïðîòèð³÷÷ÿ, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ âíåñòè 
ïîì³æ íàøèìè íàðîäàìè, º øòó÷íèìè. 
² ïàäàþòü âîíè ÿê êàðòêîâèé áóäèíî-
÷îê, êîëè ìè ïî÷èíàºìî ãîâîðèòè ïðî 
ñï³ëüíó êóëüòóðíó ñïàäùèíó. Çäàâàëîñü, 
ùî ìîæå çðîáèòè â ðîçð³ç³ ì³æíàðîäíèõ 
â³äíîñèí îäíà ï³ñíÿ ÷è îäíà ëþäèíà? 
Òèì á³ëüø, ùî öÿ ëþäèíà íå áóëà äèïëî-
ìàòîì. Ïðîòå Ïàäóðà á³ëüø ÿê 150 ðîê³â 
òîìó çàêëàâ îäèí ç êîøòîâíèõ íàð³æíèõ 
êàìåí³â, ÿêèé ôàêòè÷íî çàðàç âèñòóïàº 
ñï³ëüíèì çíàìåííèêîì óêðà¿íî-ïîëü-
ñüêèõ â³äíîñèí â ñôåð³ êóëüòóðè. Öå 
êðóòî!» — ãîâîðèòü ìóçèêàíò, ôðîíòìåí 
ãóðòó «Øèðîêèé Ëàí» Ñâÿòîñëàâ Áîéêî.

Êð³ì íüîãî, íà âå÷³ðí³é ðîê-ñöåí³ âè-
ñòóïèëè «Ãóëÿéãîðîä GG», «Ìåäîâèé 
Ïîëèí», «×óìàöüêèé øëÿõ».

Òå, ùî öüîãî äíÿ â Ìàõí³âö³ áóëî çà-
êëàäåíî íîâèé êàì³íü óêðà¿íî-ïîëüñüêî¿ 
äðóæáè, ââàæàº ³ ñï³âîðãàí³çàòîð çàõîäó, 
îòàìàí Â³ííèöüêîãî êîçàöüêîãî ïîëêó 
³ì. ²âàíà Áîãóíà Âîëîäèìèð Âîëîâîäþê:

«Áàãàòî ðîê³â òîìó íà ÷åñòü ïðèìèðåí-
íÿ óêðà¿íö³â òà ïîëÿê³â ìè âñòàíîâèëè 
â öåíòðàëüí³é ÷àñòèí³ ì³ñòà Â³ííèö³ 
êàì³íü ó âèãëÿä³ ñîêîëà. ² îñü òåïåð 
çðîçóì³ëî, çâ³äêè öåé ñèìâîë, ³ ÿê â³í 
ïåðåãóêóºòüñÿ ç òåìîþ â³äíîñèí íàøèõ 
íàðîä³â — öå íàø ñï³ëüíèé ñèìâîë íà-
øî¿ îá’ºäíàíî¿ ñèëè», — íàãîëîñèâ Âî-
ëîäèìèð Âîëîâîäþê.

Фестиваль Тимка Падури об’єднав 
українців та поляків у Махнівці
БЛОГ

452564

Віце-консул Генерального 
консульства Республіки Польща 
Себастьян Делюра

Презентація книги 
Миколи Купчика

Отаман козацького стрілецького 
братства Володимир Перчук Спільне виконання пісні «Гей, соколи!»

Вишивальниця Віра Сверчкова
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Cрібло 
чемпіонату 
 Ô³í³øóâàëè çìàãàííÿ ó âè-
ù³é ë³ç³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç 
ôóòáîëó ñåðåä ä³âî÷èõ êîìàíä 
(äî 15 ðîê³â). ²ãðè ïðîõîäè-
ëè â Î÷àêîâ³ (Ìèêîëà¿âñüêà 
îáëàñòü). Áðîíçîâ³ íàãîðîäè 
çäîáóâ «Ë³öåé» (Êîñòîï³ëü, 
Ð³âíåíñüêà îáëàñòü). Ó ô³íàë³ 
ç³éøëèñÿ êîìàíäè «Ëàäîìèð» 
(Âîëîäèìèð-Âîëèíñüêèé, 
Âîëèíñüêà îáëàñòü) ³ çá³ðíà 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Îñíîâíà 
÷àñòèíà ãðè çàâåðøèëàñÿ âí³-
÷èþ — 1:1, à â ñåð³¿ ïåíàëüò³ ³ç 
ðàõóíêîì 4:3 íàø³ ñóïåðíèö³ 
âèðâàëè ïåðåìîãó.

Кубок у 80 років 
 Íà â³ííèöüêîìó øàõîâîìó 
òóðí³ð³ âåòåðàí³â ïåðåìîæöåì 
ñòàâ íàéñòàðøèé ó÷àñíèê — 
80-ð³÷íèé Âàëåð³é Äîáðîãîâ-
ñüêèé. ×îëîâ³ê ðîçïîâ³â, ùî 
íå îòðèìóâàâ íàãîðîä ó çìà-
ãàííÿõ áëèçüêî ï³âñòîð³÷÷ÿ. 
Òîä³ â³í áóâ ÷åìï³îíîì îá-
ëàñò³ ó ñïîðòèâíîìó òîâàðèñòâ³ 
«Ñïàðòàê». Äðóãå ì³ñöå ïîñ³ëà 
âåòåðàí øàõ³â Îëåíà Ñòåëüìàõ, 
òðåòº — êàíäèäàò ó ìàéñòðè 
ñïîðòó (àëå ç øàøîê!) Äìè-
òðî Ñòàøêî. Óñ³ âîíè — â³-
ííè÷àíè.

Клубний 
чемпіонат 
 Ô³í³øóâàâ òðåò³é åòàï (âñüî-
ãî ¿õ ÷îòèðè) êëóáíîãî ÷åìï³-
îíàòó Â³ííè÷÷èíè ç øàõ³â. 
Ïåðøå ì³ñöå ïîñ³ëà êîìàíäà 
«Âàöàê» (Ìîãèë³â-Ïîä³ëü-
ñüêèé). Òàêîæ ó òð³éö³ êðà-
ùèõ — çá³ðí³ «Chess-Stock» 
(Â³ííèöÿ) ³ «ÓêðÀãðîÎáåð³ã» 
(Êóäëà¿, Íåìèð³âñüêèé ðàéîí). 

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №39 (1113)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. У фіналі рішення - ідеальні 
і прямі мати.

Задача №2445-2448
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1                               ІІІ) Ka3>a7;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №39 (1457) від 25 вересня 2019 року 
Задача №2441
I. 1.Фb7! Te6(Ta6?)!  2. Kd7 Te8x; II. 1. Фd7! Ta6 (Te6?)!  2. Kb7 Ta8x.
Задача №2442
I. 1. Kpe7! Tg7!!  2. Kpf6 T:f7x; II. 1. Kp:g8! T:f7  2. Kph8 Tf8x.
Задача №2443
I. 1. Ta2! Ta3-b3+  2. Kpa1 Tc1x; 
II. 1. Tc2! Tc3-b3+  2. Kpc1 Ta1x.
Задача №2444
I. 1. d3! Kpe3  2. T:f3+ C:f3x;
II. 1. Te2! Ch3+  2. Kpf2 Tf1x.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ó Â³ííèö³ òðèâàþòü Âñåóêðà¿í-
ñüê³ ôóòáîëüí³ òóðí³ðè ñåð³¿ «New 
Stars». Âîíè â³äáóâàþòüñÿ íà ïîë³ 
Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà. À îð-
ãàí³çàòîðîì âèñòóïàº ôóòáîëüíà 
øêîëà «Òåìï». Äíÿìè ô³í³øóâàëî 
çìàãàííÿ ñåðåä þíàê³â 2008 ð. í.

Ó íüîìó âçÿëà ó÷àñòü äâàíàäöÿòü 
êîìàíä, ðîçáèòèõ íà äâ³ ãðóïè. 
Âîíè ïðåäñòàâëÿëè Â³ííèöþ, Áàð, 
Ãí³âàíü, Òåðíîï³ëü, Êðåìåí÷óê 
(Ïîëòàâñüêà îáëàñòü), Õìåëüíèöü-
êèé ³ Ñìèãó (Ð³âíåíñüêà îáëàñòü).

Îñíîâíà ÷àñòèíà ìàò÷ó 

çà áðîíçîâ³ íàãîðîäè ì³æ ÔÊ 
«Òåðíîï³ëü» ³ â³ííèöüêîþ 
«Íèâîþ» çàâåðøàëàñÿ ³ç ðàõóí-
êîì 1:1. Ó ñåð³¿ ïåíàëüò³ ñèëü-
í³øèìè âèÿâèëèñÿ ãîñò³ — 3:2.

Òàêèì æå ð³âíèì áóâ ³ ô³íàë, 
â ÿêîìó çóñòð³÷àëèñÿ êîìàíäè 
â³ííèöüêèõ ñïîðòøê³ë ³ì. Áëî-
õ³íà-Áºëàíîâà ³ «Ïðåì’ºð-Íèâà». 
Ïî õîäó äåðá³ íèâ³âö³ ïîñòóïàëè-
ñÿ, àëå ñïðîìîãëèñÿ â³ä³ãðàòèñÿ 
³ íàïðèê³íö³ ìàò÷ó âèðâàëè ïå-
ðåìîãó — 2:1. Êðàùèì ãðàâöåì 
ó ñêëàä³ ïåðåìîæö³â âèÿâèâñÿ 
Ìàêñèì Êàòàøîâ, ÿêèé ïðîâ³â 

òóðí³ð ³ç ã³ïñîì, ³ç òð³ùèíîþ 
â ðóö³. Ñàìå Ìàêñèì Êàòàøîâ é 
çàáèâ âèð³øàëüíèé ãîë ó ô³íàë³!

— Äíÿìè ó Ìàêñèìà çí³ìàòè-
ìóòü ã³ïñ. Â³í ãðàâ â îñíîâíîìó 
ñêëàä³ ³ ïðèí³ñ áàãàòî êîðèñ-
ò³ íàø³é êîìàíä³, — êàæå òðå-
íåð «Ïðåì’ºð-Íèâè» 2008 ð. í. 
Îëåêñàíäð Ãàéäàðæè. — Òóðí³ðè 
ñåð³¿ «New Stars» — ÷óäîâå çàïî-
÷àòêóâàííÿ. Ó íèõ áåðóòü ó÷àñòü 
êîìàíäè íå ëèøå ç Â³ííèö³, àëå 
é ç ðàéîí³â. Öå äîïîìàãàº ðîçâè-
âàòè þíàöüêèé ôóòáîë ó ðåã³îí³.

— Ïðèºìíî, ùî ãåîãðàô³ÿ çìà-

ãàíü ðîçøèðþºòüñÿ. Ó íàñ ãðàþòü 
êîëåêòèâè ÿê ç ï³âäíÿ, òàê ³ çà-
õîäó êðà¿íè. Óñ³ ìàò÷³ ïðîõîäèëè 
â çàõîïëþþ÷³é áîðîòüá³, à íåïå-
ðåäáà÷óâàíèé ô³íàë ñòàâ îêðàñîþ 
òóðí³ðó, — êàæå îðãàí³çàòîð ñåð³¿ 
«New Stars», òðåíåð ñïîðòøêîëè 
«Òåìï» Äìèòðî Ìàë³íîâñüêèé.

Çìàãàííÿ ñåð³¿ «New Stars» 
âîñåíè éäóòü íîí-ñòîï. Ç 24 âå-
ðåñíÿ ó Â³ííèö³ ïðîõîäèòü àíà-
ëîã³÷íèé òóðí³ð ñåðåä þíàê³â 
2007 ð. í. Ìàò÷³ â³äáóâàòèìóòüñÿ 
ç 11-¿ äî 15-¿ ãîäèíè. Óðî÷èñòå 
çàêðèòòÿ — 27 âåðåñíÿ, î 15.00.

Золото приніс футболіст із гіпсом на руці

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459
 
Ñïîðòèâíå ôåõòóâàííÿ — îë³ì-

ï³éñüêèé âèä ñïîðòó. Äî íåäàâ-
íüîãî ÷àñó íèì ó îáëàñíîìó öåí-
òð³ í³õòî íå çàéìàâñÿ. Íå áóëî 
êâàë³ô³êîâàíèõ òðåíåð³â.

Àëå áëèçüêî ï³âðîêó ó Â³ííèö³ 
â³äêðèëè ³íòåðíàö³îíàëüíèé êëóá 
ôåõòóâàííÿ. Íàðàç³ òàì çàéìà-
þòüñÿ ï’ÿòü äîðîñëèõ ³ áëèçüêî 
äâîõ äåñÿòê³â þíèõ â³ííè÷àí.

ПЕРЕБРАЛИСЯ З ЄГИПТУ
Çàïî÷àòêóâàëî ôåõòóâàííÿ 

ó íàñ ³íòåðíàö³îíàëüíå ïîäðóæ-
æÿ Òàõà. Àë³íà ðîäîì ³ç Â³ííè-
ö³, à Îìàð — ç ªãèïòó. Îáîì — 
ïî 25 ðîê³â. Íàðàç³ òðåíåðñüêèé 
äóåò ìåøêàº ³ ïðàöþº ó íàøîìó 
ì³ñò³. Ðàí³øå âîíè çàéìàëèñÿ 
ö³ºþ ä³ÿëüí³ñòþ â «êðà¿í³ ôàðà-
îí³â». 

— Â³ííèöÿ — öå ìîº ì³ñòî. 
ß õî÷ó ìåøêàòè â Óêðà¿í³. Îêð³ì 
òîãî, ó íàñ º äî÷êà. ² äëÿ äèòèíè 
òóò êðàùîþ º ìåäèöèíà ³ îñâ³-
òà, — êàæå Àë³íà Òàõà.

Îìàð — ìàéñòåð ñïîðòó ³ç ôåõ-
òóâàííÿ. Îñòàíí³ì ÷àñîì â³í ïðè-
ïèíèâ ñïîðòèâíó êàð’ºðó, à çà-
éìàºòüñÿ âèêëþ÷íî òðåíåðñüêîþ 
ä³ÿëüí³ñòþ. Ðàí³øå ïðàöþâàâ ç³ 
çá³ðíîþ ªãèïòó, âèõîâàâ ê³ëüêîõ 
ïðèçåð³â íàö³îíàëüíîãî ÷åìï³î-
íàòó ³ îäíîãî ñïîðòñìåíà ì³æ-

íàðîäíîãî ð³âíÿ.
— Ó Â³ííèö³ ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ 

ëþäè — ùèð³ ³ â³äêðèò³. Ðîçðà-
õîâóºìî íà ï³äòðèìêó ì³ñöåâî¿ 
âëàäè. Ïîêè ùî í³êóäè íå çâåð-
òàëèñÿ. Êîëè ìàòèìåìî óñï³õè, 
ñïîä³âàºìîñÿ íà êîíñòðóêòèâíó 
ñï³âïðàöþ ³ç ì³ñöåâèìè ñïîð-
òèâíèìè êåð³âíèêàìè, — ñêàçàâ 
Îìàð Òàõà.

Â³ííèöüê³ òðåíåðè ñï³âïðàöþ-
þòü ³ç Ôåäåðàö³ºþ ôåõòóâàííÿ 
Óêðà¿íè. Àëå ì³ñöåâà ôåäåðàö³ÿ 
ç öüîãî âèäó ñïîðòó ïîêè ùî 

íå ñòâîðåíà. Íå äèâíî, ùî ó çà-
ñíîâíèê³â ³íòåðíàö³îíàëüíîãî 
êëóáó íåìàº æîäíî¿ áþäæåòíî¿ 
ï³äòðèìêè. Äî ðå÷³, éîãî íàçâà — 
íå âèïàäêîâà. Àäæå íàâ÷àííÿ 
çà áàæàííÿì ó÷í³â â³äáóâàºòüñÿ 
àíãë³éñüêîþ, óêðà¿íñüêîþ ÷è 
ðîñ³éñüêîþ ìîâàìè.

РОЛЬ ДИТЯЧОГО ФІТНЕСУ
— Ôåõòóâàííÿì ìîæóòü çàéìà-

òèñÿ áàæàþ÷³ â³ä òðüîõ äî 50 ðî-
ê³â, — êàæå Àë³íà Òàõà.

Ðîë³ ó äóåò³ òðåíåð³â ðîçïîä³-
ëåí³. Àë³íà Òàõà çàéìàºòüñÿ äè-
òÿ÷èì ô³òíåñîì, Îìàð — ñóòî 
ôåõòóâàëüíîþ ÷àñòèíîþ.

— ß äàþ ä³òÿì òðüîõ-ñåìè 
ðîê³â ñïîðòèâíó áàçó òà íàâ÷àþ 
òåõí³ö³. Ï³ñëÿ öüîãî âîíè ïåðå-
âàæíî çàéìàþòüñÿ ³íäèâ³äóàëüíî 

ЄГИПТЯНИН ЗАПОЧАТКУВАВ 
У ВІННИЦІ ФЕХТУВАННЯ
Новинка  Подружжя тренерів створило 
інтернаціональний клуб, де навчають усіх 
охочих вправлятися з шаблею. Приймають 
новачків, починаючи з трьох років

³ç òðåíåðîì, ÿêùî õî÷óòü ìàòè 
âèñîêèé ð³âåíü ìàéñòåðíîñò³, — 
ðîçêàçóº Àë³íà Òàõà.

Äëÿ òîãî, ùîá îïàíîâóâàòè 
ôåõòóâàííÿ, íåîáõ³äíî ìàòè 
ã³äíèé ð³âåíü ô³çè÷íî¿ ï³äãî-
òîâêè. Àäæå äóæå âàæêî òðèìà-
òè øàáëþ, ðóõàòè ëèøå íîãàìè, 
çáåð³ãàþ÷è ïðè öüîìó êîðïóñ 
íåðóõîìèì.

— Ó ôåõòóâàëüíèê³â ðóêè, íîãè 
³ ìîçîê ïðàöþþòü îäíî÷àñíî! 
Äëÿ öüîãî ìè ðîçâèâàºìî â ó÷í³â 
êîîðäèíàö³þ, áàëàíñ, ñïðèòí³ñòü 
³ ñèëó. Íà öå é ñïðÿìîâàíèé äè-
òÿ÷èé ô³òíåñ, — êàæå Àë³íà.

Íàâ÷àííÿ â³äáóâàºòüñÿ âèíÿò-
êîâî ³ç øàáëåþ.

— Ìè îáðàëè ñàìå öåé âèä 
ôåõòóâàííÿ, àäæå ïðàãíåìî äî-
ñÿãòè ³ç ó÷íÿìè âèñîò, âèõîâàòè 
÷åìï³îí³â. Íàðàç³ â Óêðà¿í³ äóæå 
ìàëî ñèëüíèõ êîìàíä øàáë³ñ-
ò³â. Ïåðåâàæíî â íàø³é êðà¿í³ 
çàéìàþòüñÿ øïàãîþ (êóëüòèâó-
ºòüñÿ òàêîæ ðàï³ðà), — ïîÿñíèëà 

Àë³íà Òàõà.

МЕТА — ГОТУВАТИ ЗБІРНИКІВ 
УКРАЇНИ

Â³ííèöüê³ ôåõòóâàëüíèêè ïîêè 
ùî íå áðàëè ó÷àñò³ ó âñåóêðà¿í-
ñüêèõ çìàãàííÿõ. 

— Ìè íå ìîæåìî äîïóñòèòè, 
ùîá íàø³ ïî÷àòê³âö³ íà çìàãàí-
íÿõ ñïàðèíãóâàëè ç ä³òüìè, ÿê³ 
çàéìàþòüñÿ ïî ê³ëüêà ðîê³â. Ìè 
íå ïîâåçåìî ä³òåé íà çìàãàííÿ 
äî òîãî ÷àñó, ïîêè íå áóäåìî 
âïåâíåí³ íà 100%, ùî âîíè ãîòî-
â³. Çîêðåìà, ïëàíóºìî äåáþòóâà-
òè íà òóðí³ðàõ ÷åðåç òðè-÷îòèðè 
ì³ñÿö³, — êàæóòü òðåíåðè.

Ó Îìàðà Òàõè ñåðéîçí³ ñïîð-
òèâí³ àìá³ö³¿. Â³í êàæå, ùî ïðàãíå 
ç ÷àñîì ï³äãîòóâàòè â³ííèöüêèõ 
ôåõòóâàëüíèê³â äî çá³ðíî¿ Óêðà-
¿íè. Òðåíåðè íàãîëîøóþòü, ùî 
¿õ ñèñòåìà ï³äãîòîâêè — íå òàêà, 
ÿê â ³íøèõ â³ò÷èçíÿíèõ êëóáàõ. 
² öå ìàº ïðèíåñòè ïîçèòèâíèé 
ðåçóëüòàò.

ДЕ ЗАЙМАТИСЯ?

Тренування фехтувальників у Ві-
нниці відбуваються в спортивних 
клубах «Нокаут» і «Атом». Довідки 
за телефоном: 093–89–23–429 
(Аліна Таха).

Тренерський дует навчає новачка Тимура Красілова

Òðåíóâàííÿ òðèâàº 
äî äâîõ ãîäèí. 
Ó÷í³ ñïàðèíãóþòü 
ç òðåíåðîì. Òàêèì 
÷èíîì ä³òè îòðèìóþòü 
ÿê³ñíó ï³äãîòîâêó
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КІНО 

До зірок
Трилер, 25.09, поч. о 10.20, 13.40, 18.00, 22.00
26.09–2.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Воно 2
Жахи, 25.09, поч. о 14.50, 21.50
26.09–2.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Заборонений
Бойовик, 25.09, поч. о 17.50
26.09–2.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Шахрайки з Волл-Стріт
Комедія, 25.09, поч. о 12.50, 21.50
26.09–2.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ману
Анімація, 25.09, поч. об 11.50
26.09–2.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Воно 2
Жахи, 25.09, поч. о 20.50

Рембо 5: Остання кров
Трилер, 25.09, поч. о 16.35

Фокстер і Макс
Пригоди, 25.09, поч. о 10.45, 14.50

До зірок
Трилер, 25.09, поч. о 12.30, 18.30

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Халепа
Анімація, 25.09, поч. о 10.00, 16.00

Ульотні комашки
Анімація, 26.09–2.10, поч. о 12.00, 14.00

Очима собаки
Драма, 26.09–2.10, поч. о 15.40

Манхеттенський фестиваль
Короткометражки, 26.09–2.10, поч. о 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Звабливий, поганий, злий
Трилер, 25.09, поч. о 10.10, 21.00
26.09–2.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Державні таємниці
Трилер, 25.09, поч. об 11.30, 14.00
26.09–2.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Кімната бажань
Трилер, 25.09, поч. о 16.30, 18.50
26.09–2.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Офелія
Драма
25.09, поч. о 12.10, 23.10
26.09–2.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Рембо: Остання кров
Трилер
25.09, поч. о 12.20, 15.00, 16.30, 17.40, 20.20
26.09–2.10, 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».

Джазовий Майкл 
Джексон
4 листопада, вперше у Ві-
нниці зі сцени театру ім. 
Садовського лунатимуть 
хіти музичної леген-
ди — Майкла Джексона 
та Стіва Вандера. Для 

любителів джазу та фанів Джексона — це буде 
справжній музичний кайф.
«Ми живі, поки про нас пам'ятають. Музика Джек-
сона — вічна, вона як і раніше резонує з душами 
мільйонів людей по всьому світу», — заявляють ор-
ганізатори концерту. У цей вечір головною фігурою 
події стане Майкл Джексон — легенда світової поп-
музики, кожен виступ якого ставав взірцем. Кожна 
його пісня — це хіт. Початок концерту о 19.00, 
вартість квитків 200–500 грн.

Естрадно-духовий 
оркестр «Буковина»
3 жовтня ви маєте 
можливість насолодитися 
прекрасним концертом 
естрадно-духового 
оркестру «Буковина» 
в обласній філармонії. 

Різнобарвна палітра концертних програм та обшир-
ний репертуар, численні виступи перед найрізно-
манітнішими слухачами «Буковини» не залишають 
байдужими нікого. У оркестрі також беруть участь 
солісти-вокалісти, бек-вокал та хореографічна 
група. Початок концерту о 18.30. Вартість квитків 
60–100 грн.

Гурт «Синяя птица» 
у Вінниці
6 жовтня на сцені Будин-
ку офіцерів зустрічайте 
легендарний вокаль-
но-інструментальний 
ансамбль «Синяя птица» 
Мade in Ukraine. З цим 

гуртом, у покоління, що виросло в 70–80-х роках, 
пов'язано багато теплих спогадів. Тоді музикантами 
колективу виконували вже народні шлягери: «Ты 
мне не снишься», «Клен», «Мамина пластинка», 
«Горько», «Слова», «Так вот какая ты», «В море 
ходят пароходы», «Я иду тебе навстречу», «Белый 
теплоход» і багато інших. Послухати улюблені пісні 
можна буде, починаючи з 19.00. Вартість квитків 
120–480 грн.

Ювілейний концерт 
ансамблю «Поділля»
1 жовтня у Вінницькій 
обласній філармонії від-
будеться грандіозний юві-
лейний концерт. Одному 
із найстарших колективів 
краю — Академічному 

ансамблю пісні і танцю «Поділля» виповнюється 
75 років. У програмі святкового концерту — потужне 
нон-стоп шоу з яскравим національним колоритом 
об’єднає фрагменти кращих програм ансамблю 
та нові композиції. Заворожуюче звучання хору, 
унікальні голоси нових солістів, неймовірні трюки 
артистів балету, запальні оркестрові витинанки та 
навіть гарячий темперамент українських амазонок — 
мурашки по шкірі та сльози захвату гарантовано. 
Початок о 18.30. Вартість квитків 60–100 грн.

Концерт гурту 
«Gloria»
Осінь розпочалась і пора 
красивої осінньої музики 
теж!
28 вересня арт-паб 
«Beer&Blues» запрошує 
вас на концерт гурту 

«Gloria». Починаємо о 21.00.
Вхід вільний. Бронювання столиків (067)4307540.

Роман Лопатин-
ський та симфоніч-
ний оркестр
26 вересня в рамках 
проекту «STEINWAY & 
K°: Нова Генерація» грає 
лауреат понад 20 між-
народних конкурсів, один 

із найяскравіших представників молодої української 
фортепіанної школи Роман Лопатинський (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.

Вірші над Бугом з 
Яніною Соколовою
27 вересня у Cherdak 
виступить акторка, жур-
налістка та телеведуча 
Яніна Соколова.
Яніна Соколова — ак-
торка, журналістка та 

телеведуча програм «Рандеву» і «Кіно» на 5 каналі, 
також ведуча проекту «Вечер с Яниной Соколовой» 
на YouTube. Цей вечір буде особливим. У затишній 
атмосфері для вас прозвучать кращі вірші україн-
ської класики, а джазова музика тільки підкреслить 
глибокий підтекст.
Початок о 19.00, Вартість квитків: 350–500 грн.

Tarabarova з концер-
том у Вінниці
9 жовтня на сцені 
Будинку офіцерів про-
йде концерт Tarabarova 
в досить незвичному 
форматі. Зокрема, спі-
вачка говорить про: «Ми 

бачимося щодня у соцмережах, і вже настав час 
познайомитися наживо! Я їду до тебе! Концерт, де 
будуть лише свої! Тільки підписники моєї сторінки 
в Instagram, Facebook, YouTube можуть отримати 
в direct промокод, який дає можливість придбати 
квиток на будь яке місце, навіть у перший ряд, за 
єдиною для усієї України ціною: 350 грн.
Початок концерту о 19.00.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ ВИСТАВКИ 
«Модний салон» 
виставка-ярмарок
З 25 по 28 вересня 
в Експоцентрі Вінниць-
кої торгово-промисло-
вої палати пройде XI 
міжрегіональна універ-
сальна виставка-ярма-
рок «Модний салон». 

Для всіх гостей представлені новинки одягу, 
взуття, хутрових виробів, шкіряних виробів, 
шкіргалантереї аксесуарів та прикрас, білизни. 
Відвідати виставку-ярмарок можна:
25 вересня 11.00–18.00; 26–27 вересня 
10.00–18.30; 28 вересня 10.00–18.00.

Центр народної творчості
10 жовтня у виставковій залі Обласного кра-
єзнавчого музею відкриється 71-ша обласна 
виставка образотворчого та декоративно-
прикладного мистецтва. Впродовж роботи 
виставки шанувальники народного мистецтва 
матимуть нагоду познайомитись із найкращи-
ми творами як відомих, так і нововиявлених 
майстрів нашого краю. Усі бажаючі митці та 
майстри Вінниччини можуть взяти участь у ви-
ставці. Роботи потрібно подати на виставку 
до 7 жовтня 2019 року, за адресою: вул. А. Ар-
тинова, 33. Тел. 67–31–57.

Виставка «Освіта за кордоном»
29 вересня у Вінниці відбудеться спеціалізована 
виставка «Освіта за кордоном». Якщо ви мрієте 
про якісну освіту та успішне майбутнє, цей захід 
дасть відповіді на ваші запитання та відкриє 
безліч нових можливостей, про які ви не здо-
гадувались раніше. На виставці ви дізнаєтеся 
про можливості вищої та післядипломної освіти 
Канади, Великої Британії, США та країн Європи 
(Німеччини, Австрії, Франції, Чехії, Словаччини та 
ін.). Особисто зустрінетеся і поспілкуєтеся з пред-
ставниками ВНЗ і мовних таборів, до яких матиме 
змогу поїхати ваша дитина чи ви особисто.
Виставка пройде з 13.00 до 18.00 у конфе-
ренц-залі «Конгрес» готелю «Франція» (за адре-
сою — вул. Соборна, 34). Відвідування виставки 
безкоштовне за умови попередньої реєстрації. 
Тел.: (096)9227887, (063)4227887.

ТЕАТР
Прем’єри театру 
ХуліGUN
Театр ХуліGUN — 
прем'єри сезону «Птаха 
Невдаха» — «Птаха2: 
БІ версія 18+», а також 

трагіфарс «За дверима…». Гучна подія осені — 
довгоочікуване відкриття сезону в театрі ХуліGUN.
Лише прем'єри — продовження ексцентричної 
комедії «Птаха Невдаха» — «Птаха2: БІ версія 
18+», а також трагіфарс «За дверима…» очікують 
на вас протягом цього місяця — 4, 12, 26 та 
27 жовтня у Молодіжному центрі КВАДРАТ. Бай-
дужим не залишиться ніхто.
Початок вистав о 19.00. Вартість квитків — 
150 грн, придбати можна на сайті moemisto.ua
Телефони для довідок: (097) 899 47 47, (093) 
226 22 32.

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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Робота 
100% працевлаштування в Чехії 
для чол. та жін. Безкоштовні 
консульт. Оформ. віз. Тел.:(067) 
369-82-33 

Загубив-знайшов 
Втрачене посвідчення УБД №463878 
на ім’я Басистий Віталій Борисович 
вважати недійсним. Тел.:тел. не 
вказаний 

Sort date: 24.09.2019, №39/2019

«Червоні 
ярмарки» 
 Â³ííè÷àí çàïðîøóþòü 
íà ñ³ëüñüêîãîñïîäàð-
ñüê³ ÿðìàðêè. Ö³º¿ îñåí³ 
¿õ ó ì³ñò³ ïðîéäå ï’ÿòü. 
Íà íèõ ìîæíà áóäå êó-
ïèòè ãîðîäèíó òà ïðîäî-
âîëü÷³ òîâàðè áåçïîñåðåä-
íüî ó ñàìèõ âèðîáíèê³â. 
ßðìàðêè ïðîõîäèòèìóòü 
ùîñóáîòè ç 28 âåðåñíÿ 
ïî 26 æîâòíÿ â ì³êðîðàéî-
í³ Âèøåíüêà á³ëÿ òîðãî-
âåëüíîãî öåíòðó «Plaza 
Park» (êîëèøí³é «ØÎÊ»), 
ùî íà âóëèö³ Êåëåöüê³é, 
117 á. Òðèâàòèìóòü âîíè ç 
7.00 äî 15.00. Ïî÷èíàþ÷è 
ç 28 âåðåñíÿ, 5, 12, 19, 
26 æîâòíÿ.
«Ï³ä ÷àñ òîðã³âë³ áóäå çä³é-
ñíþâàòèñü ìîí³òîðèíã ö³í, 
ùîá òîðãóâàëè âèíÿòêîâî 
ãîñïîäàðñòâà òà âèðîáíè-
êè âëàñíî¿ ïðîäóêö³¿, àáè 
ãîðîäÿíè ìàëè íàãîäó êó-
ïóâàòè ÿê³ñíó ñ³ëüãîñïïðî-
äóêö³þ çà ö³íàìè âèðîáíè-
êà», — çàçíà÷àþòü íà ñàéò³ 
ì³ñüêðàäè.

Обмежать рух 
 Ó Â³ííèö³ âèêîíóâà-
òèìóòü ðîáîòè ç ðåêîí-
ñòðóêö³¿ êàíàë³çàö³éíîãî 
êîëåêòîðà íà ïðî¿æäæ³é 
÷àñòèí³ âóëèö³ Äàíèëà 
Íå÷àÿ. Ó çâ’ÿçêó ç öèì, 
òèì÷àñîâî, ç 24 âåðåñíÿ 
äî 23 ëèñòîïàäà áóäå îá-
ìåæåíî ðóõ òðàíñïîðòó 
âóëèöåþ Ä. Íå÷àÿ — â³ä 
ïåðåõðåñòÿ ç 3-ì ïðî-
âóëêîì Ä. Íå÷àÿ äî ïåðå-
õðåñòÿ ç âóëèöåþ Äóáî-
âåöüêîþ.

КОРОТКОКОРОТКО

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

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 190139

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, RIA, 
(096)3145155 

Ïîíàä 4000 ãëÿ-
äà÷³â, òðè äí³ ôàí-
òàñòè÷íèõ åìîö³é òà 

ïîâíèõ çàë³â, 13 ãîäèí æèâîãî 
äæàçó â³ä íàéêðàùèõ àðòèñò³â ³ç 
9 êðà¿í ñâ³òó, íàäçâè÷àéí³ «Äæà-
çîâ³ ñí³äàíêè» ³ 6 ãîäèí íàñîëîäè 
ñï³âîì òà ãðîþ íàøèõ ìàéáóòí³õ 
ç³ðîê — ó÷àñíèê³â VIII Âñåóêðà-
¿íñüêîãî êîíêóðñó ìîëîäèõ äæà-
çîâèõ âèêîíàâö³â. Ì³æíàðîäíèé 
äæàçîâèé ôåñòèâàëü VINNYTSIA 
JAZZFEST-2019, ùî ó âèõ³äí³ 
â³äãðèì³â ó Â³ííèö³, áóâ ïî-
ñïðàâæíüîìó áëèñêó÷èì.

Íà ôåñòèâàë³ â³äáóëàñÿ âñåñâ³ò-
íÿ ïðåì’ºðà «Jazzy Latin Groove 
B&W» ñâ³òîâèõ ç³ðîê ç ßìàéêè, 
²çðà¿ëþ òà Ï³âäåííî-Àôðèêàí-
ñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, à òàêîæ ïåð-
øèé ïîêàç â Óêðà¿í³ ïðîåêòó 
«Ìîíþøêî ïî-äæàçîâîìó», 
ÿêèé äî 200-ð³÷÷ÿ â³ä äíÿ íàðî-
äæåííÿ ãåí³àëüíîãî ïîëüñüêîãî 
êîìïîçèòîðà ñòâîðèëè ìóçèêàí-
òè Êâàðòåòó Ì³õàëà Êîáîºêà òà 
ì³æíàðîäíîãî õîðó «Voxcellence».

Íåéìîâ³ðí³ âðàæåííÿ óñ³ì ïî-
äàðóâàâ ãðàíä³îçíèé ìþçèêë «Áàë 
ó Ñàâîé¿» Íàö³îíàëüíî¿ îïåðåòè 
Óêðà¿íè òà ôàíòàñòè÷í³ êîíöåðòè 
íàäçâè÷àéíèõ ïîëüñüêèõ äæàç-
ìåí³â Êøåñ³ì³ðà Äåìáñê³ ³ Oles 
Brothers, òð³î Dock in Absolute 
ç Áåëüã³¿-Ëþêñåìáóðãó òà Mario 
Rom's Interzone ç Àâñòð³¿.

Êîæíèé êîíöåðò áóâ ð³çíèì 
çà æàíðîì, àëå îäíàêîâî ÿñêðà-
âèì ³ ïîâíèì ñþðïðèç³â. Ïðè-
÷îìó — íå ò³ëüêè äëÿ ãëÿäà÷³â.

У АЕРОПОРТУ ЗАГУБИЛИ 
БАС-ГІТАРУ, А ГЕРОЄМ ДЛЯ 
АВСТРІЙЦІВ СТАВ «ЛИМОН» 

— Öüîãî ðîêó ó íàñ, ÿê í³êî-
ëè — êîæåí äåíü ðîçïî÷èíàâñÿ 
³ç êóðéîç³â, — ç³çíàºòüñÿ ïðîäþ-
ñåð VINNYTSIA JAZZFEST-2019, 
çàñëóæåíà àðòèñòêà Óêðà¿íè ²ðè-
íà Ôðåíêåëü. — Çàðàç âæå ìîæó 

ðîçïîâ³äàòè ïðî öå ³ç ïîñì³øêîþ, 
òîìó ùî ç óñ³ìà íåñïîä³âàíèìè ïå-
ðèïåò³ÿìè ìè ñïðàâèëèñÿ íà â³ä-
ì³ííî, àëå ó ò³ ìîìåíòè, êîëè 
äî êîíöåðò³â çàëèøàëèñü ë³÷åí³ 
ãîäèíè, áóëî àæ í³ÿê íå äî æàðò³â.

Ñïåðøó ó ñóáîòó, êîëè îðãà-
í³çàòîðè â Áîðèñïîë³ çóñòð³÷àëè 
àðòèñò³â ëþêñåìáóðçüêîãî òð³î 
Dock in Absolute, âèÿâèëîñÿ, ùî 
ñåðåä áàãàæó çàãóáèëàñÿ ã³òàðà 
áåëüã³éñüêîãî áàñ-ã³òàðèñòà Äåâ³-
äà Ê³íòö³ãåðà. Òîæ ó àâðàëüíîìó 
ðåæèì³ ïî÷àâñÿ ïîøóê íåîáõ³ä-
íîãî ³íñòðóìåíòà.

À âæå ó íåä³ëþ âçàãàë³ çàãóáèâ-
ñÿ… àâñòð³éñüêèé áàðàáàíùèê. 

— Óñå ïî÷àëîñÿ ç òîãî, ùî ÷å-
ðåç ñèëüíèé â³òåð ³ òóðáóëåíò-
í³ñòü íàø ë³òàê íå çì³ã ïðèçåìëè-
òèñÿ ó Îäåñ³. Íàñ ïåðåíàïðàâèëè 
ó Ìîëäîâó, à òàì âçàãàë³ ñêàçàëè, 
ùî ïîòð³áíî ëåò³òè íàçàä äî Â³ä-
íÿ é ÷åêàòè íîâèé ë³òàê äî Îäå-
ñè. ² ÿêáè ìè òàê çðîáèëè, íàñ áè 
ñüîãîäí³ òóò íå áóëî, — ç³çíàâñÿ 
ë³äåð Mario Rom's Interzone Ìà-
ð³î Ðîì. — Ìåí³ ³ êîíòðàáàñèñòö³ 
Áåàò³ Âàéñ³íãåð ÿêîñü âäàëîñÿ âè-
áðàòèñÿ ç òîãî ë³òàêà. Ó Ìîëäîâ³ 
ìè çíàéøëè àâòîáóñ, ÿêèé ïðè-
â³ç íàñ äî Îäåñè — ³ç âîñüìèãî-
äèííèì çàï³çíåííÿì, çà ãîäèíó 
äî êîíöåðòó. Íà ùàñòÿ, ó ê³íö³ 
ê³íö³â âñå çàê³í÷èëîñü äîáðå. 
Çà ºäèíèì âèêëþ÷åííÿì: äåñü 
ïî äîðîç³ ìè çàãóáèëè íàøîãî 
óäàðíèêà. Âèÿâèëîñÿ, ùî ó àå-
ðîïîðòó Êèøèíåâà éîãî ë³òàêîì 
íàçàä â³äïðàâèëè äî Â³äíÿ. Òîæ 
ó Îäåñ³ ìè ãðàëè ç íîâèì áàðà-
áàíùèêîì ³ç Êåëüíà, à ó Â³ííè-
ö³ íàñ âèðó÷èòè ïîãîäèâñÿ âàø 
÷óäîâèé ìóçèêàíò Âàëåð³é ²ùóê.

— Âàëºðà-«Ëèìîí» — à ñàìå 
òàê éîãî çíàþòü ó ìóçè÷íèõ êî-
ëàõ — ñòàâ íàøèì ðÿò³âíèêîì! — 
â³äçíà÷àº ²ðèíà Ôðåíêåëü. — Ç àâ-
ñòð³éöÿìè â³í çóñòð³âñÿ áóêâàëü-
íî çà ê³ëüêà ãîäèí äî êîíöåðòó. 
Ìîæëèâîñò³ ç³ãðàòèñÿ ³ íîðìàëüíî 
ïðîâåñòè ðåïåòèö³þ íå áóëî, àëå 
ÿê ñïðàâæí³é ïðîôåñ³îíàë â³í 
áåçäîãàííî âëèâñÿ ó êîëåêòèâ, 

Закадрові секрети фестивалю  
VINNYTSIA JAZZFEST для світових зірок став 
фестивалем незабутніх пригод. Австрійців 
врятував вінницький Валєра-«Лимон», 
а зірка ізраїльського джазу Алекс Горен 
згадував маму і навчання у 17-й гімназії 

АЛЕКС ГОРЕН: «ВИСТУП У 
ВІННИЦІ БУВ МОЄЮ МРІЄЮ!»

ÿêèé áà÷èâ ïåðøèé ðàç ó æèòò³.
Çðåøòîþ êîíöåðò Mario Rom's 

Interzone ç â³ííè÷àíèíîì ó ñêëà-
ä³ ñòàâ ñóö³ëüíîþ ³ìïðîâ³çàö³ºþ. 
Íàäçâè÷àéíî êðàñèâîþ ³ âðàæà-
þ÷îþ! Ó ô³íàë³ ãëÿäà÷³ â³òàëè 
àðòèñò³â, ñòîÿ÷è.

«КОЛИ ПОБАЧИВ З ВІКНА 
17-ТУ ГІМНАЗІЮ, ВІДЧУВ, ЩО 
Я ВДОМА» 

Âèäîâèùíèì ô³íàëüíèì àêîð-
äîì VINNYTSIA JAZZFEST 
ñòàâ âèñòóï «Jazzy Latin Groove 
B&W» — åêñêëþçèâíîãî ïðîåê-
òó, ÿêèé áóâ ñòâîðåíèé ñïåö³àëüíî 
äëÿ ôåñòèâàëþ, ïîºäíàâøè ñâ³òî-
âèõ ç³ðîê ³ç ßìàéêè, ²çðà¿ëþ òà 
Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüêî¿ Ðåñïóáë³-
êè. Öåé êîíöåðò áóâ ñóö³ëüíîþ 
ôåºð³ºþ òà íåçàáóòí³ì øîó! Ç íàé-
ïåðøèõ ñåêóíä àðòèñòè òàê çàïà-
ëèëè çàëó, ùî ó ô³íàë³ ïóáë³êà âæå 
íå ñòðèìóâàëà åìîö³é: òàíöþâàëà 
³ äåê³ëüêà ðàç³â âèêëèêàëà íà á³ñ.

Ëåãåíäàðíèé êîðîëü áëþçó Ðîé 
ßíã ç ßìàéêè âðàçèâ óñ³õ ñâîºþ 
íåñòðèìíîþ åíåðãåòèêîþ, à ³ç-
ðà¿ëüñüêà äæàç-ä³âà Äîð³ò Ãîðåí 
äî ïîäèâó óñ³õ ãëÿäà÷³â áëèñêó÷å 
çàñï³âàëà óêðà¿íñüêîþ «Äâà êî-
ëüîðè» ³ «×îðíîáðèâö³».

— Óñ³ ñëîâà çàïèñóâàëà ñîá³ 
íà ³âðèò³, àëå ñï³âàòè óêðà¿í-
ñüêîþ íàñïðàâä³ áóëî íåâàæêî. 
Äóøåþ â³ä÷óâàþ öþ íåéìîâ³ðíó 
ìóçèêó, — ç³çíàëàñü ÷àð³âíà Äîð³ò.

Êðàñó óêðà¿íñüêî¿ ï³ñí³ ¿é 
â³äêðèâ ÷îëîâ³ê — ñàêñîôîí³ñò 
Àëåêñ Ãîðåí, ÿêèé áóäó÷è âèçíà-
íîþ ç³ðêîþ ³çðà¿ëüñüêîãî òà ñâ³òî-
âîãî äæàçó, íàñïðàâä³ íàðîäèâñÿ 
ó Â³ííèö³. Äî 10 ðîê³â Àëåêñ íà-
â÷àâñÿ ó øêîë³-ã³ìíàç³¿ ¹ 17 òà 
Â³ííèöüê³é ìóçè÷í³é øêîë³ ¹ 1. 
Ï³ñëÿ ïåðå¿çäó ðîäèíè äî ²çðà¿-
ëþ ³ áàãàòüîõ ðîê³â íàâ÷àííÿ òà 
ðîáîòè ó ÑØÀ, ó Â³ííèö³ Àëåêñ 
íå áóâàâ. Òà, ç³çíàºòüñÿ, âæå êîëè 
ïðè¿õàâ ³ ç â³êíà àâò³âêè ïîáà÷èâ 
ã³ìíàç³þ ¹ 17, ó äóø³ îäðàçó çðè-
íóëè òåïë³ ñïîãàäè.

— ß ïðîñòî â³ä÷óâ, ùî ÿ âäî-
ìà, — ç³çíàâñÿ Àëåêñ Ãîðåí. — 
Âèñòóïèòè ó Â³ííèö³ áóëî ìîºþ 
ìð³ºþ. Òóò ïîõîâàí³ óñ³ ìî¿ áà-
áóñ³, ä³äóñ³. Áóäó÷è íà ö³é çåì-
ë³, ÿ â³ä÷óâàþ ùîñü íåéìîâ³ðíå! 
ß íàâ³òü íå ìîæó îïèñàòè, íà-
ñê³ëüêè äëÿ ìåíå öå åìîö³éíî 
îñîáëèâèé êîíöåðò. ß éîãî í³-
êîëè íå çàáóäó! Äóìàþ, ñàìå ñüî-
ãîäí³ áóâ ì³é íàéá³ëüø òåïëèé ³ 
ïðàâèëüíèé âèñòóï ó æèòò³.

Íà êîíöåðò³ Àëåêñ Ãîðåí çâî-
ðóøèâ óñ³õ âèêîíàííÿì áàëàäè, 
ÿêó ïðèñâÿòèâ ñâî¿é ìàì³ Ìàé¿, 
ÿêî¿ íå ñòàëî ÷îòèðè ðîêè òîìó. 
À ùå íàø çíàìåíèòèé çåìëÿê ïî-
îá³öÿâ, ùî îáîâ’ÿçêîâî íàïèøå 
êîìïîçèö³þ ïðî ñâîþ óëþáëåíó 
âóëèöþ ó Â³ííèö³ — Âîëîäàðñüêî-
ãî. Òàê ùî íîâèé äæàçîâèé õ³ò 
«Volodarskogo Street» íå çà ãîðàìè!

Своєю шаленою харизмою та нестримною енергетикою 
наш знаменитий земляк саксофоніст Алекс Горен, король 
блюзу й r&b Рой Янг із Ямайки та ізраїльська джаз-діва 
Доріт Горен на VINNYTSIA JAZZFEST запалили усіх!
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РЕКЛАМА

ÄÎÇÂ²ËËß

Кросворд «Музейний»ПО ГОРИЗОНТАЛІ 
4. Вулиця, на якій розміщений Музей Повітряних сил 
Збройних сил України. 6. Вихідний день у літературно-
меморіальному музеї М. М. Коцюбинського. 7. Чиє ім'я 
носить музей української марки. 9. Наймолодший музей 
Вінниці. У ньому найбільша в Україні колекція моделей… 
11. Як назвали скелет мамонта, який зберігається 
у краєзнавчому музеї. 13. Музей з найдовшою назвою. 
18. Основні експонати кафе-музею «Пан Заваркін і син». 
19. Вихідний день у краєзнавчому музеї. 20. Державний 
орган, який має відомчий музей «Мій край — Поділля». 
21. Як називають церкву, де покоїться набальзамоване тіло 
Пирогова. 22. Інтерактивний музей, де діти вчаться любити 
ненависну фізику та інші предмети. 23. Субтропічна 
рослина, яку любив Коцюбинський і яку можна побачити 
на подвір’ї музею. 25. Один з двох музеїв, вхід до якого з 
площі Тараса Шевченка. 26. Прізвище людини, в будинку 
якої розміщений музей гончарного мистецтва.

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Район, де був музей сміття. 2. «Історико-меморіальний 
комплекс пам’яті жертв фашизму» — так правильно 
називається ставка Гітлера, відома у світі, як… 3. Споруда, 
де знаходиться Музей пам’яті воїнів Вінниччини. 5. Музей, 
в якому зберігається унікальна колекція золотих прикрас 
бронзового та сарматського періоду. 6. Вулиця, на якій 
знаходиться вісім музеїв. 8. Свято, у яке вінничанам 
зазвичай влаштовують Ніч музеїв. Це «День. 10. Народ, 
музей побуту якого є у Вінниці. 12. Назва кав’ярні-музею 
фотоапаратів. 
14. Громадський транспорт, в честь якого відкрили музей 
на території Вінницької транспортної компанії. 15. Назва 
садиби Миколи Пирогова, де у 1947 році відкрили 
музей його імені. 16. У цьому музеї можна зазирнути 
до кабінки кіномеханіка, покрутити старий проектор, 
відвідати кіносеанс.  17. Ім’я кота, який краде у єврея 
сосиску при вході у кафе-музей «Пан Заваркін і син». 
18. Найпоширеніші експонати у музеї в приміщенні 
торговельно-економічного інституту. 24. Комплекс 
оборонних і храмових споруд XVII сторіччя, у стінах яких 
знаходиться два музеї. 

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
4. Стрілецька 6. середа 7. Балабана 9. транспорту 
11. Вінні 13. автомотовелофототелерадіо 
18. годинники 19. понеділок 20. поліція 21. некрополь 
22. науки 23. агава 25. Художній 26. Луцишин  

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Тяжилів 2. Вервольф 3. Вежа 5. краєзнавчий 6. 
Соборна 8. Європи 10. євреї 12. Монокль 14. трамвай 
15. Вишня 16. ретрокіно 17. Шльома 18. гроші 24. Мури

ВІДПОВІДІ:
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ОВЕН 
Прийшов час усамітнитися 
і розібратися в своїх думках і 
почуттях. У вівторок не вима-
гайте від коханої людини біль-
ше, ніж вона може або хоче 
вам дати, а то ж образиться і 
не дасть взагалі нічого. 

ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся навчитися 
не тільки приймати любов 
близької людини, а й дарувати 
її. У п'ятницю можлива роман-
тична вечеря, яка внесе у ваше 
життя ще більше таємничості.  

БЛИЗНЮКИ 
Час побачень, нових зна-
йомств і здійснення мрій. 
Стосунки з коханою людиною 
зміняться на краще. Попере-
ду вас чекає гармонія, радість 
і поповнення в сімействі.

РАК 
Ви зараз особливо привабли-
ві. Якщо в потрібну хвилину 
проявите чуйність, то закоха-
єте в себе когось по вуха, чим 
досягнете бажаного. 

ЛЕВ 
Тиждень може бути щедрим 
на різноманітні приємні 
події. Проявляйте гнучкість і 
намагайтеся бути більш опти-
містичним, тоді щастю вашої 
пари нічого не загрожує.

ДІВА 
Цікаві зустрічі, романтичне 
знайомство — доля неодмін-
но чимось вас обдарує цього 
тижня. Головне — це вчасно 
відрізнити подарунок долі від 
звичайної випадковості.

ТЕРЕЗИ 
На початку тижня не ви-
ключена ваша тимчасова 
самотність. Через від'їзд або 
високий ступінь зайнятості. 
Витратьте деякий час на дру-
зів, вони допоможуть вам 
відчути себе впевненіше.

СКОРПІОН 
У вас з'явиться багато нових 
можливостей і романтичних 
переживань. У середу ваш 
обранець знову підкорить 
вашу уяву. І все складеться 
вельми успішно. Вас чекає 
дуже пристрасне побачення.

СТРІЛЕЦЬ 
В стосунках з коханою лю-
диною можливі дуже різкі 
перепади. Не переборщіть з 
емоціями. Нехай ваш зв'язок 
буде рівним, але міцним. 
П'ятниця — вдалий день для 
зустрічей і побачень.

КОЗЕРІГ 
Понеділок — хороший день 
для зустрічі або романтичного 
побачення. Вибачте партнеру 
всі давні образи, і ви відчуєте 
легкість, а ваш настрій буде 
радісним і умиротвореним. 

ВОДОЛІЙ 
У першій половині тижня у вас 
буде дуже грайливий настрій. 
Тільки не перестарайтеся з 
дозуванням пристрасті, кохана 
людина від несподіванки може 
зайняти оборонну позицію. 

РИБИ 
Перша половина тижня може 
бути трохи нудна. Вважайте 
це тимчасовим затишшям 
перед новим витком бурхли-
вих подій вашого особистого 
життя. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 25 ВЕРЕСНЯ – 1 ЖОВТНЯ

ВІКТОРІЯ 
АНДРОСОВА, 
ПСИХОЛОГ 

— Для початку 
було б добре ро-
зібратися в сло-
вах. А саме: що 
це таке розпуста 

і в якому контексті його звикли 
використовувати в нашому по-
страдянському світі. У суспільстві, 
чомусь прийнято, що, якщо у чо-
ловіка велика кількість партнерів, 
тоді він альфа-самець, бабій, ло-
велас. Найцікавіше, що кожне з 
цих слів можна прочитати як 
в позитивному, так і в негативно-
му сенсі. При всьому цьому, коли 
у чоловіків багато партнерів, це 
сприймається набагато спокійні-
ше. У той час, коли ми говоримо 
про жінок — тоді це клеймо повії. 
І, як правило, сенс тут один.
Якщо партнерів багато, чи озна-
чає це, що людина приваблива і 
сексуальна? Безумовно так. Він/
вона тому і користується попу-
лярністю у протилежної статі. І 
не завжди це зовнішня прива-
бливість. Є дуже велика кількість 
прикладів як в історії, так і, на-
певно, у вашому оточенні, коли 
людина зовні не найкрасивіша, 
але популярність серед інших 
має. Чи означає, що це нероз-
бірливість? Не зовсім.

Справді, так може здатися, адже 
ми звикли використовувати це 
слово тільки як визначення лю-
дини нерозбірливої, яка стрибає 
в ліжко до кожного. З тих пір, як 
це слово побачило світ, багато 
чого змінилося в житті людей, 
як і з'явилися нові слова і поняття.
Ну що ж, давайте познайомимо-
ся з цим словом трохи з іншого 
боку.
Багато зв'язків може мати аб-
солютно будь-яка людина, яка 
знайшла в собі сили і хоробрість 
жити життя так, як їй подобаєть-
ся. Для неї секс — це здорово, 
а задоволення корисно. І багато 
медиків підтвердять про корис-
ність. При всьому цьому розпус-
ник живе так, як їй/йому подо-
бається, за умови, що це жодним 
чином не заважає оточуючим. І 
дуже чуйно підходить до вибо-
ру партнерів. І те, що їх більше, 
ніж у інших, ще не означає, що ця 
людина лягає в ліжко з кожним 
першим зустрічним.
Насправді не всім життєво необ-
хідно мати велику кількість парт-
нерів. І не всім може бути цікаво 
жити життям моногамної пари. 
Норма — широка. Якщо комусь 
подобається зустрічатися з різни-
ми людьми і можливо на даному 
етапі життя, його не цікавить сім'я 
і побут — це його повне право.

Коментар експерта

БАГАТО СЕКС ПАРТНЕРІВ — 
ЦЕ РОЗПУСТА ЧИ ВСЕ ОК?
Порахуємо  Про що може свідчити 
кількість сексуальних партнерів? Про 
тебе як коханця, або просто привабливої 
людини? А може це вказує на занадто 
убоге чи навпаки безладне статеве життя? 
Або це про можливість любити

Ñòàòóñ êëàñíîãî êîõàíöÿ, ÷è 
íåçð³âíÿíî¿ êîõàíêè ìîæíà îòðè-
ìàòè ëèøå ç äîñâ³äîì, íà÷å öå 
ëîã³÷íî. Âò³ì, íå ìåíø ëîã³÷íî, 
ùî äîñâ³ä, öå áàãàòî ñïðîá, íå 
çàâæäè âäàëèõ. ² êîëè ìîâà ïðî 
îñîáèñòå æèòòÿ, ö³ ñïðîáè íà÷å 
ïîñëóæíèé ñïèñîê. Â³í ìîæå 
êðàñíîìîâíî ñâ³ä÷èòè ÿê ïðî 
çîðÿíèé øëÿõ äî ïåðåìîãè, òàê 
³ ïðî ãàíåáíó õîäó äî êðàõó íà 
îñîáèñòîìó ôðîíò³ ³ çâàííÿ íå 
íàäòî ïåðåá³ðëèâî¿ ëþäèíè. Òîìó 
ùî êîõàííÿ, òî òàêà ñôåðà æèò-
òÿ, ùî ê³ëüê³ñòü - òî íå çàâæäè 
ïðî ÿê³ñòü. Òóò íå ìîæíà íàâåñòè 
ïðèêëàä ïðî 10000 ñïðîá Åä³ñîíà 
âäîñêîíàëèòè åëåêòðè÷íó ëàì-
ïî÷êó - íåêîðåêòíî ÿêîñü. 

Âò³ì, êîëè çàõîäèòü ìîâà ïðî 
ê³ëüê³ñòü, çðîçóì³ëî, ùî ïðè-
õîäèòüñÿ àïåëþâàòè òàêèìè ïî-
íÿòòÿìè, ÿê áàãàòî, ìàëî, íîð-

ìà. ² òóò âèíèêàº ñòóïîð. Ï'ÿòü 
ïàðòíåð³â çà âñå æèòòÿ - öå âæå 
äîñèòü, ÷è äî äåñÿòè ùå ìîæíà 
ïîãóëÿòè? Äâà ñåêñ ïàðòíåðè äî 
29 ðîê³â - öå ìàëî? À ø³ñòü äî 
35? Ïèòàííÿ öå íå ìàº ÷³òêèõ 
â³äïîâ³äåé. Êîìó ³ 20 â³äì³ííèé 
ïî÷àòîê ðîêó, à õòîñü óïåâíåíèé, 
ùî ç îäí³ºþ ëþäèíîþ ïîâèííî 
ñêëàñòèñÿ íà âñå æèòòÿ.

Ïðî ùî öÿ ñòàòèñòèêà? Âîíà 
ìîæå äàòè çðîçóì³òè, íàñê³ëüêè 
âè ïðèâàáëèâ³ äëÿ ïðîòèëåæíî¿ 
ñòàò³. Çðîçóì³ëî, ùî ÿêùî âè 
ñòðàõîïóäàëî, ïàðòíåð³â ó âàñ 
áóëî á ì³íóñ ñòî. Îñîáëèâî öå ó 
ìîëîä³ ðîêè ïîêàçîâî, êîëè íà 
âàñ ïðàöþº ñïîíòàíí³ñòü, ñë³ïà 
â³ðà â ìàéáóòíº, ãðàéëèâ³ñòü. Àëå, 
ÿê ïðàâèëî, âåëèêà (íó ïðÿìî 
âåëèêà) ê³ëüê³ñòü ãîâîðèòü ïðî òå, 
ùî êóëüãàº ÿê³ñòü (âàøèõ ïàðò-
íåð³â ³ âàøà îñîáèñòî, íà æàëü).

ЧОЛОВІК ВИБИРАЄ ГІДНУ 
Уявіть собі компанію, там є дівчина, 
яка подобається багатьом хлопцям, 
багато хто хотів би з нею замутити. 
А симпатію вона до вас проявила. 
Приємно? І зрозуміло, що цю сим-
патію захочеться збільшити, сто-
сунки можуть виникнути. Любов 
трапитися може, шлюб. Причому 
спочатку ви про це навіть не дума-
ли, в процесі захопилися.
А якщо інша ситуація. Та ж компа-
нія і є дівчина, яка начебто і нічого 
так, але нікому особливо не по-
добається. І ось вона явно вами 
захопилась та вочевидь не проти 
на продовження і всі ознаки на-
яву. Чи тепло вам від цих знаків? 
Або ніяк? Ну переспати кілька ра-
зів можна, так, а далі нецікаво. 
Ось часта зміна партнерок у чо-

ловіка, це, як правило, частеньке 
відтворення другої ситуації. Тобто 
партнерки всі явно не дотягують 
за якимись об'єктивними показ-
никами: зовнішність, соціальний 
рівень, матеріальне становище. І 
стає нудно.

ГЕНДЕРНИЙ ЩИГОЛЬ ПО НОСІ 
Коли чоловіки часто змінюють сек-
суальних партнерок, вони хоч якось 
можуть позолотити свою корону 
«мачо», мовляв, будь-яка зі мною 
згодна. І в цілому чоловіча розпус-
та, розпустою якщо і вважається, 
та особливо не осуджується. Інша 
справа щодо дівчини. Часта зміна 
чоловіків самооцінку жіночу ніяк 
не підніме, скоріше навпаки. Жі-
ноча самооцінка стабільно зростає, 
коли з нею жити хочуть, шлюб, і ді-
тей ростити.
Та й взагалі дівчина зі «списком» 
має вигляд нерозбірливої, хоча 
може вважати себе пристрасною 
і затребуваною. І великим шоком 

стало б для такої розкріпаченої на-
тури звістка про те, що багато сплять 
з нею тому, що інші не згодні (без-
коштовно у всякому випадку).

НОРМА — НЕ В КІЛЬКОСТІ 
Давайте уявимо ідеальний варіант. 
У кожної людини має бути людина, 
з якою ви проходите весь життєвий 
квест під назвою стосунки. Ви зна-
йомитесь, закохуєтесь, зустрічає-
тесь, починаєте планувати спільне 
майбутнє. Ваша любов і пристрасть 
зростає до того рівня, коли уяви-
ти вас окремо одне від одного, 
ну просто неможливо. Тому ви 
одружуєтеся, народжуєте дітей і 
зберігаєте кохання, незважаючи 
на битовуху, яка неодмінно затягує.
Звичайно, набагато простіше від-
чувати пристрасть і підтримувати 
її в партнері, коли на це працюють 
ідеалізація, новизна і періодичні 
розлуки (які утилізують перена-
сичення). Коли ж ви постійно по-
руч з людиною, ви спілкуєтеся як 
родичі, ви спите в одному ліжку, 
у вас загальний посуд і туалетна 
кімната — зберегти романтику і 
пристрасть в даних умовах мало 
кому під силу.
І багато хто не справляється. У ре-
зультаті, починається пошук сексу 
і емоцій (важливі для кожної лю-
дини речі) на стороні. Це можна 
пояснити, це передбачувано, але 

треба розуміти, що це відбувається 
не від «сильного темпераменту», 
а від втрати романтики в постійних 
стосунках. Від невміння цю роман-
тику вирощувати, зберігати і ви-
дозмінювати.
І добре, коли ми говоримо про 
тривалі стосунки, але багато втра-
чають цю здатність ще швидше. 
Відразу майже. І це якраз люди 
з величезною кількістю партне-
рів. Вони до постійних стосунків 
дістатися просто не можуть. Їм 
нудно вже через кілька зустрічей. 
У найгірших випадках — їм нудно 
відразу.
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ОВЕН 
Не бросайтесь в крайно-
сти, хватаясь за много дел 
одновременно.

ТЕЛЕЦ 
Не принимайте все трудно-
сти близко к сердцу. Пробле-
мы надо решать, а не пере-
живать по их поводу.

БЛИЗНЕЦЫ 
Открываются новые воз-
можности как в работе, 
так и в личной жизни.

РАК 
Вам потребуется выдержка 
и самообладание, чтобы 
достичь своей цели. 

ЛЕВ 
Жизнь преподнесет на этой 
неделе массу сюрпризов, 
но не только приятных.

ДЕВА 
Нужно потрудиться, чтобы 
соблюсти собственные ин-
тересы и никого не обидеть.

ВЕСЫ 
У вас будет возможность 
изменить жизнь и карьеру 
в лучшую сторону. 

СКОРПИОН 
Вас ждут новые проекты, 
задания, планы. И все это 
сулит успех и прибыль.

СТРЕЛЕЦ 
Вы можете подняться 
на высокую ступеньку в ка-
рьере и заработать гораздо 
больше, чем раньше.

КОЗЕРОГ 
Чтобы успешно продви-
гаться вперед, вам нужно 
забыть про сомнения.

ВОДОЛЕЙ 
Не поддавайтесь мгновен-
ному порыву, иначе будете 
сожалеть о допущенных 
промахах.

РЫБЫ 
Будьте открыты для 
перемен, не отказывайтесь 
от новых возможностей. 

РЕКЛАМА

459511

459927 458341

459381

459182

Лілія, 24 роки
Люблю шоколад на сніданок та подорожі Україною! 
Особливо подобається архітектура минулих років! 
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459511

Лілія, 24 роки
Люблю шоколад на сніданок та подорожі Украраїноїною! ю! 
Особливо подобається архітектура минулих рх рокіівв!

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)

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

Найгарніші  
дівчата їздять 
з «Бліц таксі»


