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НА НАВЧАННЯ У ПОЛЬЩУ
СКІЛЬКИ КОШТУЄ І ЯК ВСТУПИТИ?
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 Поки у Вінниці триває набір до університетів, деякі 
вінничани активно шукають варіант навчання у 
Європі і обирають найближчу країну — Польщу. Тут і 
ціни більш-менш, та і студентів з України багато

 RIA дізналася, у які польські виші ще триває набір, 
які документи потрібно підготувати для вступу, і як 
краще це робити, самостійно чи через фірму. А 
студент з Вінниці розказав, чи важко там навчатися с.7
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ÍÎÂÈÍÈ

Про автівки на 
єврономерах

Ðîê³â ï'ÿòü òîìó àâò³âêè 
íà ºâðîíîìåðàõ áóëè ìî-
¿ìè óëþáëåíèìè: ââ³÷ëè-
â³ âîä³¿, ïåðåäáà÷óâàí³ ä³¿ 
íà äîðîç³…

Äåñü ðîêè òðè òîìó ñè-
òóàö³ÿ çì³íèëàñÿ — â îñíî-
âíîìó íà òàêèõ àâòîìîá³ëÿõ 
ïî÷àëè ¿çäèòè ñïóäå¿ ³ç äà-
ëåêîãî çàðóá³ææÿ: àäåêâàò-
íîñò³ ïîìåíøàëî…

ßêùî ðàí³øå áóëî çî-
ëîòå ïðàâèëî: ÷èì á³ëüøà 
ó âîä³ÿ êºïêà, òèì á³ëüøå 
éîãî òðåáà áîÿòèñÿ, òî çà-
ðàç — ÷èì áëèæ÷å àâò³âêà 
íà ëèòîâñüêèõ íîìåðàõ, 
òèì äàë³ òðåáà â³ä íå¿ òðè-
ìàòèñÿ, áî ïðèòèñíå/ï³ä-
ð³æå/îáäàñòü ñìîðîäîì 
âáèòîãî äèçåëÿ.

Ó ìåíå ëèøåíü äâà ïèòàí-
íÿ ç öüîãî ïðèâîäó:

1. Íå ïðèâåäè Ãîñïîäè, 
ó âèïàäêó ÄÒÏ… ÿê øó-
êàòè âëàñíèêà àâòî? Êîãî 
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³? Òîãî, 
õòî ñêî¿â ÄÒÏ ÷è òó ñòàðó-
øåíö³þ, çà ÿêîþ ðàõóºòü-
ñÿ ÿê çà âëàñíèöåþ ê³ëü-
êà ñîòåíü òàêèõ àâòî ³ ÿêà 
äîæèâàº â³êó â õîñï³ñ³ ï³ä 
Â³ëüíþñîì?

ßêùî òîãî, õòî ñêî¿â 
ÄÒÏ, òî ÿê éîãî øóêàòè? 
Áî öå íàâ³òü íå àâò³âêà 
ïðèäáàíà ïî ãåíåðàëö³ — 
ïðîáèâ ïî áàç³ ³ ìàêñèìóì 
çà äîáó çíàéøîâ âëàñíè-
êà… òóò òðåáà ²íòåðïîë 
ï³äêëþ÷àòè…

2. Ïîë³ñ ñòðàõóâàííÿ — 
êàñêî ³ ò. ä. ßê ç íèì áóòè? 
Óêðà¿íñüê³ º îáîâ'ÿçêîâèìè 
äëÿ òàêèõ àâòî? ×è äîñòàò-
íüî ïîë³ñà ç òî¿ êðà¿íè, çâ³ä-
êè àâòîìîá³ëü?

ßê íà ìåíå, òî ñòàíîì 
«íà öåé ÷àñ» àâò³âêè íà áëÿ-
õàõ, òî ëþòå ³ íå êîíòðîëüî-
âàíå çëî…

ДУМКА

ВЕЛОАКТИВІСТ

Олександр Олександр 
ЦАРЕВСЬКИЙЦАРЕВСЬКИЙ

ВІРА (60), ПЕНСІОНЕРКА:
— У нас немає такої про-
блеми зараз у місті. Раніше 
було більше собак, а зараз 
їх немає. Або я їх не помі-
чаю. У мене дача в Сосон-
ці, то там є така проблема. 
Собаки цілими зграями 
ганяють.

СЕРГІЙ (55), ІНЖЕНЕР:
— Колись їздив на рибалку 
на велосипеді, то для мене 
бродячі собаки були ве-
ликою проблемою. Прямо 
по десять штук бігали за ко-
лесами, могли й пошмату-
вати. А зараз не їжджу, то й 
собак не бачу.

ІРИНА (34), ЗАВСКЛАДУ:
— Більше проблем не стільки з 
бродячими собаками, скільки 
з домашніми. Бродячих собак 
зараз частіше щеплюють, ніж 
деяких домашніх. Кажу це з 
власного досвіду, бо мою ди-
тину покусала свійська собака, 
яка просто лежала на дорозі.

АРТУР (33), ЖУРНАЛІСТ:
— Особисто для мене цієї 
проблеми не існує. Я по-
мічаю бродячих псів, але 
поки що ніякої загрози для 
себе не вбачаю. Хоча тре-
ба сказати, що їх наявність 
суттєво псує естетичний ви-
гляд міста.

ІРИНА (24), ФАРМАЦЕВТ:
— Немає в нас такої пробле-
ми. Я не бачила, щоб десь 
в місті собаки створювали 
якісь незручності. Але думаю, 
що ці тварини є. Важливо, 
щоб їх вчасно вакцинували, 
аби не виникало небезпеки 
для людей.

ВІКТОР ВОЛОС (17), ФОТОГРАФ:
— Собаки не були особливою 
проблемою на вулиці, і ніколи 
не заважали людям. У розви-
нутих країнах з цією пробле-
мою активно борються, але 
не у нас. Особисто мені вони 
ніколи не заважали, а при мож-
ливості їх навіть і підгодовую.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи є у Вінниці проблеми з бродячими собаками?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ç  ÷ å ò â åð ã à , 
20 ëèïíÿ, íå ¿ç-

äÿòü òðàìâà¿ íà Êåëåöüê³é. 
Æóðíàë³ñòè çàïèòàëè ì³ñöåâèõ 
æèòåë³â, ÷è ñòàëî âàæ÷å ¿çäèòè?

— ß âçàãàë³ íå ¿æäæó íà òðàì-
âàÿõ, ò³ëüêè òðîëåéáóñàìè. ²ç 
òðàíñïîðòîì íå ñòàëî ã³ðøå, áî 
õîäèòü â³í ç Âèøåíüêè òà íà Âè-
øåíüêó ðåãóëÿðíî. À îò ëþäåé 
ïîá³ëüøàëî, ñòàëî ò³ñí³øå, — ðîç-
êàçàâ ÷îëîâ³ê, ùî ïðåäñòàâèâñÿ 
Îëåêñàíäðîì.

— ¯çäèòè âàæ÷å. Ïðîòå, öå 
íå òîìó ùî â òðîëåéáóñàõ òà àâ-
òîáóñàõ á³ëüøå íàðîäó, à ÷åðåç 

íåîáõ³äí³ñòü ïåðåñàäîê. Òåïåð, 
íàïðèêëàä, äî 45-ãî çàâîäó îä-
íèì òðàíñïîðòîì íå äî¿äåø. ² öå 
íåçðó÷íî òà á’º ïî êèøåí³, — ðîç-
êàçàëà â³ííè÷àíêà Àëëà.

— Òàê, òåïåð äîâøå òðåáà ñòî-
ÿòè íà çóïèíö³ òà á³ëüøå íàðîäó. 
Àëå òðåáà òðîõè ïîòåðï³òè, áî 
öå æ äëÿ ëþäåé ðîáëÿòü. À òàê 
òðàíñïîðòó âèñòà÷àº. Áî òðî-
ëåéáóñè òà àâòîáóñè ïîòð³áí³ é 
â ³íøèõ ðàéîíàõ Â³ííèö³, — â³ä-
ïîâ³ëà â³ííè÷àíêà, ÿêà ïîáàæàëà 
íå íàçèâàòèñÿ.

Ïåðåõðåñòÿ Þíîñò³ òà Êåëåöüêî¿ 
ïåðåêðèëè ç 24 ëèïíÿ. Ðîáî÷³ ç 
«Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïà-
í³¿» ðîçïî÷àëè ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè. 
Çà äâà äí³ çíÿëè ñòàðèé àñôàëüò, 
äåìîíòóâàëè êîë³þ ³ç ïëèòàìè òà 

ВИШЕНЬКА БЕЗ ТРАМВАЇВ. 
ПЕРШІ ДНІ РЕМОНТУ КОЛІЙ 
Закінчать восени  З минулого тижня 
зупинили рух трамваїв на Вишеньку. 
Усе через реконструкцію колій. Робітники 
з транспортної компанії приступили 
до роботи в той же день. Працюють навіть 
у вихідні, бо транспортникам дали дуже 
мало часу на ремонт

Як розказав начальник служби 
експлуатації Микола Заверюха, 
на заміну трамваям на Вишеньку 
відправили більше автобусів та 
тролейбусів 
— Так, на 25 автобусний марш-
рут додали чотири одиниці 
транспорту. А на тролейбусний 
маршрут № 5 — чотири одини-
ці. Ті трамваї, що раніше їздили 
по 2,3, 6 маршрутах «перекину-
ли» на діючі трамвайні маршру-
ти. На «одиницю» додали три 
трамваї, на «четвірку» — п’ять 
трамваїв, на маршрут № 5 — два 

трамваї, — сказав Заверюха.
Крім того, через проспект Юнос-
ті зараз не їздять маршрутки. 
Схему руху налагодили через 
сусідню вулицю Ващука (ко-
лишня Квятека). А ще змінили 
маршрут автобуса № 7, який 
тепер рухатиметься через ву-
лицю Первозванного (колиш-
ня Стахурського). Та поміняли 
маршрут автобуса № 16, який 
тепер повертатиме на вулиці 
Ващука та проїжджатиме Пер-
возванного. Раніше ці автобуси 
їздили на Келецькій.

На Келецьку додали інший транспорт 

ðèþòü êîòëîâàí. ßê ðîçêàçàëè 
ñàì³ ðîá³òíèêè, òóò áóäóòü ðîáèòè 
«îêñàìèòîâèé øëÿõ», ÿê é íà Ñî-
áîðí³é. À êîëè çàê³í÷àòü ðåìîí-
òè — íå ìîæóòü ñêàçàòè.

— ×óëè, ùî íàêàçàëè çðîáèòè 
âñå äî 1 âåðåñíÿ. Öå äóæå ìàëî 
÷àñó íà òðè ïåðå¿çäè! — ðîçêà-
çàâ îäèí ç ðîáî÷èõ, ùî ïðàöþâàâ 
íà ïðîñïåêò³ Þíîñò³.

Ï³øîõîäàì, ùîá íå õîäèëè ÷å-
ðåç áóäìàéäàí÷èê, îáëàøòóâàëè 
ñïåö³àëüíèé êîðèäîð, ÿêèé îá-
ìåæèëè ïëèòàìè òà ïàðêàíîì. 
Âîä³¿ ùå íå çâèêëè äî íîâî¿ 
ñõåìè ðóõó. Ìàøèíè, ùî ¿õàëè 
ç ïðîñïåêòó Þíîñò³ íà Êåëåöü-
êó, ðîá³òíèêè ðîçâåðòàëè â îá’¿çä 
âóëèöÿìè 600-ð³÷÷ÿ, Âàùóêà (êî-
ëèøíÿ Êâÿòåêà — àâò.).

À íà ïåðåõðåñò³ Êîñìîíàâ-
ò³â-Êåëåöüêà ðîá³òíèêè ïðà-
öþþòü ìàéæå òèæäåíü. Çà öåé 
÷àñ âîíè çíÿëè ïëèòè, êîë³þ òà 
ðîçðèëè âåëè÷åçíèé êîòëîâàí â³ä 
ê³íîòåàòðó «Ìèð» äî òðàìâàéíî¿ 
çóïèíêè á³ëÿ êîëèøíüîãî ðåñòî-
ðàíó «Êåëüöå». Ðóõ òðàíñïîðòó 
ç Êåëåöüêî¿ íà Êîñìîíàâò³â çà-
áîðîíèëè ö³ëêîì. Êð³ì òîãî, îá-
ìåæèëè îäíó ñìóãó äîðîãè â á³ê 

«Óðîæàþ». Ï³øîõîäè òóò òàêîæ 
õîäÿòü ïî êîðèäîðó, îáìåæåíîìó 
ç ïëèò òà ïàðêàíó.

Îäèí ç ðîá³òíèê³â ³ç Â³ííèöü-
êî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿ ðîçïî-
â³â, ÷èì âîíè çàðàç çàéìàþòüñÿ.

— Òðèâàþòü ï³äãîòîâ÷³ ðîáîòè. 
ßê áà÷èòå, âæå âèðèëè òðàíøåþ, 
êóäè áóäåìî çàñèïàòè â³äñ³â, ï³-
ñîê, ãðóíò â íåîáõ³äíèõ ïðîïîðö³-
ÿõ. Ï³ñëÿ òîãî, çàéìåìîñÿ ïëèòà-
ìè, ÿê³ âèêëàäàòèìåìî ÿê íà Ñî-
áîðí³é. ² ò³ëüêè òîä³ ïîñòàâèìî 
êîë³þ íà ì³ñöå òà çìîæå çíîâó 
¿õàòè òðàìâàé, — ñêàçàâ ðîá³òíèê, 
ùî ïðåäñòàâèâñÿ Îëåêñàíäðîì.

— À ñê³ëüêè æ òðèâàòèìóòü 
ðåìîíòè?

— Íàì ïîñòàâèëè òåðì³í â³ä-
êðèòè êîë³þ äî 20 ñåðïíÿ. Ìàº-
ìî âñòèãíóòè, áî äàë³ ç’ÿâëÿòüñÿ 
øêîëÿð³, ñòóäåíòè. Íå âñòèãíó-
òè — íå ìîæíà, áî òîä³ «ïîëåòÿòü 
ãîëîâè», — ñêàçàâ Îëåêñàíäð.

Íàãàäàºìî, ùî äèðåêòîð òðàí-
ñïîðòíî¿ êîìïàí³¿ Ìèõàéëî Ëó-
öåíêî ðîçïîâ³äàâ, ùî òðè ïåðå-
¿çäè íà Âèøåíüö³ ìàþòü â³äêðèòè 
äî 1 âåðåñíÿ. Íåçàáàðîì ìàþòü 
çàêðèòè ùå îäèí ïåðå¿çä — íà ïå-
ðåõðåñò³ Êåëåöüêî¿ òà 600-ð³÷÷ÿ.

Мешканці Вишеньки казали, що їздити 
в громадському транспорті стало трохи важче. 
Стало тісніше, але люди готові потерпіти 
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На сайті Вінницької міськради за-
реєстрована петиція з пропозиці-
єю відзначити ініціативу 9-класни-
ці Марії Чикальської. За неповні 
чотири дні (станом на середину 
понеділка) під нею підписали-
ся понад 200 тих, хто підтримує 
звернення. До закінчення часу 
збирання підписів залишалося 
11 днів, а вже зібрано понад 70% 
підписів (загалом їх має бути 350).
Так само активно вчинок вінни-
чанки обговорюють у соціальних 
мережах. Більшість висловлює 

схвальні відгуки на адресу добро-
вільної прибиральниці. У той же 
час її ровесники зізнаються, що 
не наважилися б на таке. Хоча є 
охочі підтримати Марію. Кажуть, 
якби вона повідомила про свій на-
мір завчасно, знайшлися б охо-
чі стати поруч з нею. Утім, якби 
Марія так зробила, то вже була б 
не вона. Дівчина зізнається, що 
не любить виставляти напоказ 
те, що робить. Замовчування 
про картини — підтвердження 
сказаному.

Вінничани просять відзначити школярку 

ОЛЕНА ЯВОРСЬКА, 
ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ 
«ЗЕЛЕНИЙ СВІТ 
ПОДІЛЛЯ»:

— Як і більшість, 
я приємно вра-
жена вчинком 

Марійки Чикальської. Фактично 
вона виконала роботу за двох — 
за тих, хто залишив після себе 
сміття, і тих, хто має прибирати 
місто. Знаю, що в договорі про на-
дання в оренду землі на території 
міста є стандартний пункт — орен-
дар зобов’язується утримувати 
взяту в оренду ділянку у чистоті. 
Тим більше, що такі «ласі» шмат-
ки, якою є земля на березі річки, 
простим людям не дістаються. Не-
виконання пункту договору — під-
става для його розірвання.

Ще більше забрудненим нині 
є Сабарів. Раніше ми туди при-
возили екскурсі, щоб показати 
взірець екологічного благопо-
луччя, а нині… Багато сміття 
в Лісопарку, особливо у на-
прямку Соцьких озер. Та й за-
галом нині навколо обласного 
центру не залишилося жодної 
чистої ділянки.
Інколи задумуюся над тим, чому 
так? Невже в нас так багато неви-
хованих, несвідомих людей? Чи 
можливо, це вже спосіб протесту 
проти влади? В українській тра-
диції, згадаймо, здавна відомий 
такий спосіб — помститися сусіду, 
виливши на його територію по-
миї чи лайном обдавши хвіртку. 
Може, це люди таким чином пас-
кудять хвіртку держави?

Навколо Вінниці не залишилося чистого місця 

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Òåíä³òíà íà âè-
ãëÿä,  ñêðîìíà 
ó ñï³ëêóâàíí³ Ìà-

ð³éêà ×èêàëüñüêà ïðèºìíî çäè-
âóâàëà â³ííè÷àí. Ïðîòÿãîì äâîõ 
äí³â ñàìîòóæêè ïðèáèðàëà îäíå 
ç óëþáëåíèõ ì³ñöü â³äïî÷èíêó 
íà áåðåç³ Ï³âäåííîãî Áóãó — 
Áðèãàíòèíó. Íàçáèðàëà 50 ì³ø-
ê³â ñì³òòÿ.

— Äèâóþòüñÿ ò³, õòî íå çíàº 
Ìàð³þ, — êàæå îäíà ç ¿¿ ïîäðóã. — 
Óñå íà ñâ³ò³ ìàº áóòè êðàñèâèì. 
Òàê ââàæàº Ìàð³ÿ. Êðàñó ìîæ-
íà ïîáà÷èòè íà ¿¿ êàðòèíàõ. Âè 
íå çíàºòå, ùî âîíà õóäîæíèöÿ? 
Ó íå¿ òàëàíò äî ìàëþâàííÿ. 
Çà ñâî¿ êàðòèíè ìàº íàãîðîäó 
â³ä ïðåçèäåíòà.

ßêáè íå ïîäðóãà, òàê áè é 
íå ä³çíàâñÿ ïðî òå, ùî Ìàð³ÿ 
íàâ÷àëàñÿ ó õóäîæí³é ñòóä³¿ 
«Áàðâè Óêðà¿íè». Ñàìà âîíà òàê 
³ íå ïîõâàëèëèñÿ êàðòèíàìè. ² 
ïðî â³äçíàêè í³÷îãî íå ñêàçàëà. 
À ¿õ ó þíî¿ õóäîæíèö³ — á³ëü-
øå äåñÿòè. Çîêðåìà, äâ³ — â³ä 
ïðåçèäåíòñüêîãî Ôîíäó Ëåîí³äà 
Êó÷ìè.

ЗАВТРА О ШОСТІЙ ЙДУ НА ПРО-
БІЖКУ. Áàæàííÿ ïðèáðàòè ñì³ò-
òÿ íà Áðèãàíòèí³ ó Ìàð³¿ âè-
íèêëî ï³ñëÿ ïîáà÷åíîãî òàì 
áåçëàäó. Âîíà íå õîò³ëà í³êîìó 
íàâ’ÿçóâàòè ñâîþ äóìêó. Òîìó 
é íå ïîêëèêàëà íà äîïîìîãó í³ 
áàòüê³â, í³ ñåñòðó, í³ ïîäðóã. Íà-
ïåðåäîäí³ ìàëà ðîçìîâó ³ç ñòàð-
øîþ ñåñòðîþ Âàëåð³ºþ.

— Ìàð³ÿ ðîçïîâ³ëà, ùî õîäèëà 
ç äðóçÿìè â³äïî÷èòè íà áåðåã ð³÷-
êè, — êàæå ïàí³ Âàëåð³ÿ. — À òîä³ 
çàïèòàëà ìåíå, ÷è çàâæäè òàì 
ñò³ëüêè ñì³òòÿ? ×åðåç çàáðóäíå-
í³ñòü âîíè äîâãî íå ìîãëè çíàéòè 

ì³ñöÿ äëÿ â³äïî÷èíêó. Äèâóâàëà-
ñÿ, ÿê ëþäè òàê ìîæóòü ðîáèòè! 
Íàñ áàòüêè çìàëêó â÷èëè ïðè-
áèðàòè ï³ñëÿ ñåáå. Ç íèìè ÷àñòî 
âè¿æäæàëè íà ïðèðîäó.

Íàïðèê³íö³ ðîçìîâè ñåñòðà ïî-
â³äîìèëà, ùî çàâòðà âðàíö³ éäå 
íà ïðîá³æêó. Óòî÷íèëà: î øîñò³é 
ãîäèí³.

— ß ùå çäèâóâàëàñÿ, áî âîíà 
â íàñ í³ÿê íå æàéâîðîíîê, ùîá 
ðàçîì ³ç ñîíöåì ïðîêèäàòèñÿ, — 
ïðîäîâæóº Âàëåð³ÿ. — ¯¿ äîâãî 
íå áóëî. Çãîäîì íà äåÿêèé ÷àñ 
ç’ÿâèëàñÿ ³ çíîâó êóäèñü ï³ø-
ëà. Ó ìåíå ìàëà äèòèíà, òîìó 
íå áóëî ÷àñó ðîçïèòóâàòè. Ò³ëü-
êè óâå÷åð³ ñåñòðà ðîçïîâ³ëà, äå 
áóëà ³ ùî ðîáèëà. Ìè âñ³ äèâó-
âàëèñÿ — ³ áàòüêè, ³ ÿ. À Ìàð³ÿ 
ïîâ³äîìèëà, ùî íàñòóïíîãî äíÿ 
çíîâ ï³äå íà Áðèãàíòèíó, áî òàì 
ùå áàãàòî ðîáîòè.

НІХТО НЕ ПОГОДИВСЯ ДОПО-
МОГТИ. Ïðîòÿãîì äâîõ äí³â 
Ìàð³éêà ç³áðàëà 50 ì³øê³â ñì³òòÿ.

— Òðîõè áóëî âàæêî, — ðîçïî-
â³äàº ä³â÷èíà. — Áóâàëî, çâåðòàëà-
ñÿ äî äåêîãî ç òèõ, õòî ïðèõîäèâ 
íà Áðèãàíòèíó, ùîá äîïîìîãëè. 
Àëå í³õòî, óÿâëÿºòå, æîäíà ëþ-
äèíà, íå âèÿâèëà áàæàííÿ ñòàòè 
ïîðó÷ ³ ïîïðàöþâàòè. Öå ìåíå 
íåïðèºìíî âðàçèëî òàê ñàìî, ÿê 
³ òå, ùî ëþäè çàëèøàþòü ï³ñëÿ 
ñåáå âñå ï³äðÿä.

Ó÷åíèöÿ ç³çíàºòüñÿ, ùî íå ìàëà 
íàì³ðó ïîâ³äîìëÿòè ïðî òå, ùî 
çðîáèëà. Àëå ïåðåäóìàëà. ×îìó? 
Êàæå, ùîá õòîñü ³íøèé íå ïðè-
ïèñàâ ñîá³ öþ ðîáîòó.

— Çðîçóì³ëî, ùî ëþäè íå ïî-
âèíí³ ñì³òèòè, — ãîâîðèòü ä³-
â÷èíà. — Àëå òàê ñàìî º ñëóæáè, 
ÿê³ ïîâèíí³ ïðèáèðàòè. Òà âîíè 
íå ðîáëÿòü öüîãî. Òàì óæå íåìà 
æîäíîãî ÷èñòîãî êëàïòèêà. ßê 
ëþäè íå ðîçóì³þòü, ùî â ñì³ò-

ШКОЛЯРКА, ЯКА ПРИБРАЛА БЕРЕГ, 
МАЄ НАГОРОДУ ПРЕЗИДЕНТА 
Приклад для усіх  50 мішків сміття 
зібрала на Бригантині 9-класниця школи 
№ 6 вінничанка Марія Чикальська. Зробила 
це власноруч. Не кликала на допомогу 
ні батьків, ні подруг. А ще у Марійки є 10 
нагород. За що саме? Чи відзначить її влада?

Протягом двох днів самотужки прибирала одне з улюблених місць відпочинку 
на березі Південного Бугу — Бригантину. Назбирала 50 мішків сміття 

ò³ íå ìîæíà æèòè? Äóìàþ, ùî 
ñì³òÿòü ò³, ó êîãî áðóä íà äóø³. 
Ëþäè ç ÷èñòîþ ñîâ³ñòþ íå ðî-
áëÿòü òàêîãî.

УСЯ КВАРТИРА — У КАРТИНАХ 
І… ВІДЗНАКАХ, МАРІЙКА З 
ДИТИНСТВА ЗАХОПЛЮЄТЬСЯ 
МАЛЮВАННЯМ. Íàéá³ëüøå ¿¿ 
ïðèâàáëþº ïåòðèê³âñüêèé ðîç-
ïèñ. Àáè äîñêîíàëî îïàíóâàòè 
öåé ñòèëü, ï³øëà íàâ÷àòèñÿ ó õó-
äîæíþ ñòóä³þ «Áàðâè Óêðà¿íè». 
Íà ¿¿ êàðòèíàõ êâ³òè ïàëàõêî-
òÿòü ïåëþñòêàìè. Êîëè ðîçãëÿ-
äàºø íàïèñàíå ðóêîþ Ìàð³éêè, 
ðîçóì³ºø, çâ³äêè ó íå¿ ëþáîâ 
äî ïðåêðàñíîãî. Ï’ÿòü ðîê³â 
òîìó, ó ÷åðâí³ 2012-ãî, Ìàð³é-
êà ×èêàëüñüêà âèáîðîëà ïåðøå 
ì³ñöå â îáëàñíîìó äèòÿ÷îìó 
ôåñòèâàë³-êîíêóðñ³ â³çóàëüíîãî 
ìèñòåöòâà «Àðò-Îë³ìï». Ïðî íà-
ãîðîäó ñâ³ä÷èòü äèïëîì ïåðøî-
ãî ñòóïåíÿ. Âîñåíè òîãî æ ðîêó 
îòðèìàëè ùå îäíó íàãîðîäó — â³ä 

ïðåçèäåíòñüêîãî Ôîíäó Ëåîí³äà 
Êó÷ìè — çà ÿñêðàâèé ìèñòåöü-
êèé õèñò. Öå áóëà äðóãà â³äçíàêà 
ôîíäó Êó÷ìè. Ïåðøó îòðèìàëà 
ó 2011 ðîö³. 2012-é áóâ áàãàòèé 
íà íàãîðîäè äëÿ íàøî¿ ãåðî¿-
í³. Òîä³ ¿¿ â³äçíà÷èâ îáëàñíèé 
êðàºçíàâ÷èé ìóçåé ó íîì³íàö³¿ 
«ßñêðàâèé îáðàç» íà Â³ííèöüêî-
ìó á³ºíàëå õóäîæíüîãî òåêñòèëþ 
«Ñâ³ò ó êëàïòèêó». ª â íå¿ íà-
ãîðîäà õóäîæíüîãî ìóçåþ. Äóæå 
â³äïîâ³äàëüíèì äëÿ Ìàð³¿ ñòàëî 
äîðó÷åííÿ — ïðîâåñòè ìàéñòåð-
êëàñ ç ïåòðèê³âñüêîãî ðîçïèñó 
äëÿ ë³òí³õ ëþäåé. Äåìîíñòðóâàëà 
ñâî¿ âì³ííÿ â îáëàñíîìó êë³í³÷-
íîìó ãîñï³òàë³ ³íâàë³ä³â â³éíè.

— Ó íàñ âñÿ êâàðòèðà çàñòàâ-
ëåíà ðîáîòàìè Ìàð³¿, — êàæå ¿¿ 
ñåñòðà Âàëåð³ÿ. — Çâè÷àéíî, ïðè-
ºìíî çíàõîäèòèñÿ â îòî÷åíí³ òà-
êî¿ êðàñîòè. Ùîïðàâäà, Ìàð³éêà 
âæå çàê³í÷èëà íàâ÷àííÿ ó ñòóä³¿.

Çâåðòàëàñÿ äî äåêîãî 
ç òèõ, õòî ïðèõîäèâ 
íà Áðèãàíòèíó, ùîá 
äîïîìîãëè. Àëå í³õòî 
íå âèÿâèâ áàæàííÿ 
ïîïðàöþâàòè

Усе на світі Усе на світі 
має бути має бути 
красивим. красивим. Так Так 
вважає Маріявважає Марія  
ЧикальськаЧикальська
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ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕРКА
Говорила з хорошою людиною з поганого місця. 
Прийшла до висновку, що Малоросія невпинно 
перетворюється на Некроросію.

ТЕТЯНА ФОМЕНКО, 
ЖУРНАЛІСТ

Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé 
ñïîðòèâíèé êëóá «Ñïàðòàê-

Âàöàê» çà 8 ðîê³â ä³ÿëüíîñò³ ï³äãîòóâàâ 
26 ÷åìï³îí³â Óêðà¿íè ç ê³êáîêñèíãó. 

Áðþñ Ë³, ×àê Íîðð³ñ, Äæåê³ ×àí, Ñò³-
âåí Ñ³ãàë, Æàí Êëîä Âàí Äàì… Íåìàº 
õëîïöÿ, êîòðèé íå ïðàãíóâ áóòè ñõîæèì 
íà ìóæí³õ ê³íîãåðî¿â. Âò³ëèòè äèòÿ÷ó 
ìð³þ ³ ñòàòè ñïðàâæí³ìè, ñèëüíèìè ÷î-
ëîâ³êàìè ìîãèë³â-ïîä³ëüñüê³ õëîï÷àêè 
ìîæóòü â ñïîðòèâíîìó êëóá³ ç ê³êáîê-
ñèíãó «Ñïàðòàê-Âàöàê», ÿêèé óñï³øíî 
ïðàöþº â ì³ñò³ âæå â³ñ³ì ðîê³â. Ñàìå ê³ê-
áîêñèíã º ò³ºþ ïëàòôîðìîþ, ÿê ââàæàº 
çàñíîâíèê ñïîðòèâíîãî êëóáó, ïðåçèäåíò 
îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ç ê³êáîêñèíãó, äåïó-
òàò Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ðàäè Ãåííàä³é 
Âàöàê, ÿêà çäàòíà âèõîâàòè ÷îëîâ³ê³â.

— Áîéîâ³ ìèñòåöòâà âñå á³ëüøå íàáó-
âàþòü ïîïóëÿðíîñò³. ² íåõàé ñêåïòèêè 
òâåðäÿòü, ùî â ÷àñ âèñîêèõ òåõíîëîã³é, 
áàë³ñòè÷íèõ ðàêåò òà êîìï’þòåðíèõ 
â³ðóñ³â âñå âèð³øóºòüñÿ íå â ïîºäèíêàõ 
â³÷-íà-â³÷, à â êàá³íåòàõ òà øòàáàõ, çà-
õîïëåííÿ áîéîâèìè ìèñòåöòâàìè ò³ëüêè 
çðîñòàº. Ê³êáîêñèíã — äîñèòü ìîëîäèé, 
àëå âèñîêîåôåêòèâíèé âèä ºäèíîáîðñòâ 
òà, íåçâàæàþ÷è íà ìîëîä³ñòü, íàéäîñêî-
íàë³øèé. Çà êîðîòêèé ñòðîê íàø³ ñïîðòñ-
ìåíè-ïî÷àòê³âö³ äîñÿãàþòü ïîì³òíèõ 
óñï³õ³â, ñòàþòü ÷åìï³îíàìè. Ñïîðò âè-
õîâóº â íèõ á³éö³âñüêèé õàðàêòåð, çàâäÿêè 
òðåíóâàííÿì äèòèíà çì³öíþºòüñÿ ô³çè÷íî, 
íàáóâàº âïåâíåíîñò³ ó âëàñíèõ ñèëàõ òà 
ö³ëåñïðÿìîâàíîñò³, — çàçíà÷àº Ãåííàä³é 
Àíàòîë³éîâè÷, ÿêèé ñàì àêòèâíî çàéìà-
ºòüñÿ ñïîðòîì ³ ðîçóì³º éîãî âàæëèâ³ñòü 
â ñòàíîâëåíí³ ìîëîäèõ.

Ñïîðòèâíèé êëóá «Ñïàðòàê- Âàöàê» — 
êëóá ç âåëèêèìè àìá³ö³ÿìè òà âåëèêèì 
áàæàííÿì âèõîâàòè ç ä³òåé ÷åìï³îí³â, 
ïðèùåïèòè áàæàííÿ çäîðîâîãî ñïîñî-
áó æèòòÿ ³ ã³äíî¿ ïîâåä³íêè â ñóñï³ëü-
ñòâ³. Àäæå ò³ëüêè çäîðîâà íàö³ÿ çäàòíà 
áóäóâàòè çäîðîâå ñóñï³ëüñòâî. Ê³êáîê-
ñèíã — òîé âèä ñïîðòó, êîòðèé ÷óäîâî 
ï³äõîäèòü âñ³ì, áåç âèíÿòêó, íåçàëåæíî 
â³ä ñòàò³, â³êó òà ð³âíÿ ï³äãîòîâêè. ßê 
ï³äòâåðäæåííÿ ö³º¿ òåçè — â êîãîðò³ 
÷åìï³îí³â ñèëüíî¿ ñòàò³, ÿêèõ âèõîâàâ 
«Ñïàðòàê-Âàöàê», º é ä³â÷èíà — Âàëå-
ð³ÿ Çàâîä³é — øåñòèðàçîâèé ÷åìï³îí 
Óêðà¿íè ç ê³êáîêñèíãó.

Ïðàâèëüíà ñòðàòåã³ÿ òà ÷³òêî âèçíà-
÷åíèé êóðñ ùå ç ïî÷àòêó çàñíóâàííÿ 
âèçíà÷èëè ïîäàëüøó ðåçóëüòàòèâíó ä³-
ÿëüí³ñòü êëóáó.

— Ìåòà, ÿêà áóëà ïîñòàâëåíà ïåðåä 
íàìè ïðåçèäåíòîì êëóáó Ãåííàä³ºì Âàöà-
êîì, — íå ïðîñòî íàâ÷èòè ä³òåé òåõí³ö³ 
òà ïðàâèë ê³êáîêñèíãó, à øë³ôóâàòè îòðè-
ìàí³ âì³ííÿ òà íàâè÷êè ó ðåàëüí³é ïðî-
ôåñ³éí³é áîðîòüá³. Ñàìå òàì ôîðìóºòüñÿ 
ñïîðòèâíèé õèñò òà âäîñêîíàëþþòüñÿ 
âì³ííÿ, — ïîÿñíþº óñï³õ êëóáó éîãî ãî-
ëîâíèé òðåíåð ªâãåí Âàíäüî.

Ç ìîìåíòó çàñíóâàííÿ ñïîðòèâíèé êëóá 
ç ê³êáîêñèíãó «Ñïàðòàê — Âàöàê» âèõî-
âàâ 26 îäíèõ ëèøå ÷åìï³îí³â Óêðà¿íè. ² 
öå ëèøå çà 8 ðîê³â ä³ÿëüíîñò³! Â öüîìó 
ðîö³ øåñòåðî ñïîðòñìåí³â êëóáó óâ³éøëè 
äî ñêëàäó çá³ðíî¿ Óêðà¿íè ç ê³êáîêñèíãó, 
îòðèìàëè ïðàâî çàõèùàòè äåðæàâó íà ì³æ-
íàðîäíîìó ð³âí³.

Íèí³ îêðåì³ ç íèõ ïðîäîâæóþòü áóòè 
â ñïîðò³ òà ïåðåäàþòü ñâî¿ âì³ííÿ ³í-
øèì. Çîêðåìà, íåîäíîðàçîâèé ïðèçåð 
ïðåñòèæíèõ òóðí³ð³â ç ê³êáîêñèíãó Àí-
äð³é Êðèêëèâèé î÷îëèâ íîâèé êëóá, çà-
ñíîâàíèé Ãåííàä³ºì Âàöàêîì — «Âàöàê 
ÌÌÀ» (â³ä àâòîðà: ÌÌÀ — âèä ñïîðòó 
³ êàòåãîð³ÿ áîéîâèõ ìèñòåöòâ, ùî âêëþ-
÷àº â ñåáå ð³çíîìàí³òí³ çàñîáè ³ ñïîñîáè 
âåäåííÿ îáîðîíè é íàïàäó â ðóêîïàø-
íîìó áîþ).

— Óí³ô³êîâàí³ ³ åôåêòèâí³ çì³øàí³ 
áîéîâ³ ìèñòåöòâà ñòàþòü äåäàë³ ïî-
ïóëÿðí³øèìè â ñó÷àñíîìó ñâ³ò³, â òîìó 

÷èñë³ é â Óêðà¿í³. Îñîáëèâó ïîïóëÿðí³ñòü 
ìàþòü çìàãàííÿ ç MMA — áî¿ çì³øàíîãî 
ñòèëþ, ÷è «áî¿ áåç ïðàâèë». ÌÌÀ — âèä 
ñïîðòó äëÿ ñïðàâæí³õ ÷îëîâ³ê³â! Çàðàç ìè 
íàáðàëè äîðîñëó ãðóïó ñïîðòñìåí³â, ÿê³ 
îâîëîä³âàòèìóòü íàâè÷êàìè öüîãî áîéî-
âîãî ìèñòåöòâà, — ðîçïîâ³äàº ÷åìï³îí 
Â³ííè÷÷èíè ç ÌÌÀ 2017 ðîêó, âîëîäàð 
ïåðøîãî ðîçðÿäó ç ðóêîïàøíîãî áîþ ³ 
òðåíåð íîâîãî êëóáó Àíäð³é Êðèêëèâèé.

— ÌÌÀ — íàéîïòèìàëüí³øèé âèä ñïîð-
òó. Ïðèíöèï ÌÌÀ — «Âèæèâàº íàéñèëü-
í³øèé», à íàéñèëüí³øèìè ñòàþòü ñàìå çà-
âäÿêè òðåíóâàííÿì. Ïðèéøîâøè äî êëóáó, 
êîæåí îòðèìóº ïåðøó òà íàéãîëîâí³øó 
ïåðåìîãó — ïåðåìîãó íàä ñîáîþ. Íàøå çà-
âäàííÿ — ñïîðòèâíå âèõîâàííÿ ìîëîäèõ 
ñïîðòñìåí³â, ãîòîâèõ âèñòóïàòè íà òóð-
í³ðàõ ç êîíòàêòíèõ âèä³â ºäèíîáîðñòâ. Ìè 
òàêîæ ðàä³ áà÷èòè â êëóá³ ëþäåé, êîòð³ 
áàæàþòü íàâ÷èòèñü îñíîâàì ÌÌÀ. Ð³âåíü 
ï³äãîòîâêè íå ìàº çíà÷åííÿ. Ãîëîâíå — ïî-
÷àòè. Ïðèõîäüòå ³ ïðîáóéòå! — äîäàº éîãî 
îäíîêëóáíèê, òàêîæ âèõîâàíåöü «Ñïàð-
òàê-Âàöàê», à íèí³ — ìàéñòåð ñïîðòó ç 
ÌÌÀ, âîëîäàð Êóáêà Óêðà¿íè 2015 ðîêó, 
ñð³áíèé ïðèçåð ÷åìï³îíàòó ªâðîïè ç óí³-
âåðñàëüíîãî áîþ, ÷åìï³îí Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ 2015 ðîêó ç ê³êáîêñèíãó, ÌÌÀ, 
ôð³-ôàéòó Îëåêñàíäð Îë³éíèê.

Çà ïëå÷èìà ïðåçèäåíòà êëóáó «Ñïàðòàê- 
Âàöàê» òà Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
ç ê³êáîêñèíãó, äåïóòàòà îáëàñíî¿ ðàäè 
Ãåííàä³ÿ Âàöàêà ñïîðòèâíà êàð’ºðà, òîæ 
â³í äîáðå ðîçóì³ºòüñÿ íà òîìó, ùî âàæëè-

âî äëÿ ñïîðòñìåíà. Â³í ³ ñàì º ïðèêëàäîì 
äëÿ íàñë³äóâàííÿ, ïåðåáóâàº â ÷óäîâ³é 
ô³çè÷í³é ôîðì³, ïðî ùî ³ëþñòðóþòü éîãî 
ñâ³òëèíè íà Ôåéñáóö³. Âëàñíîìó ãàñëó: 
«Í³ äíÿ áåç òðåíóâàíü!» Ãåííàä³é Àíà-
òîë³éîâè÷ æîäíîãî ðàçó íå çðàäèâ. Òàêà 
æèòòºâà ïîçèö³ÿ òà îñîáèñò³ñíå ñàìîâäîñ-
êîíàëåííÿ ³ âèçíà÷àº îäèí ³ç ïð³îðèòåò³â 
äåïóòàòñüêî¿ ä³ÿëüíîñò³ — ô³çè÷íå âè-
õîâàííÿ ï³äðîñòàþ÷îãî ïîêîë³ííÿ. Çà-
âäÿ÷óþ÷è ô³íàíñîâ³é ï³äòðèìö³ Ãåííàä³ÿ 
Âàöàêà, â Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó ñïîð-
òèâíå æèòòÿ îòðèìàëî ñòð³ìêèé ñòàðò: 
ñòâîðþþòüñÿ êëóáè, à ¿õí³ âèõîâàíö³ 
ïðîôåñ³éíî çðîñòàþòü, áåðó÷è àêòèâíó 
ó÷àñòü â çìàãàííÿõ òà òóðí³ðàõ.

Ìåöåíàò çîñåðåäèâñÿ íå ëèøå íà ðîç-
âèòêó áîéîâèõ ìèñòåöòâ, à é ïîïóëÿðè-
çàö³¿ ³íòåëåêòóàëüíèõ âèä³â ñïîðòó, â³ä-
êðèâøè â Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó äèòÿ÷ó 
øàõîâó øêîëó. Ëèøå çà ð³ê ñâîº¿ ä³ÿëü-
íîñò³ ï³ä ¿¿ åã³äîþ â ì³ñò³ áóëè ïðîâåäåí³ 
ì³ñüêèé, ðåã³îíàëüíèé òà âñåóêðà¿íñüêèé 
òóðí³ðè, íàïðèê³íö³ ëèïíÿ ì³ñüêà øàõîâà 
øêîëà «Âàöàê» ïëàíóº ïðîâåäåííÿ ì³æ-
íàðîäíèõ çìàãàíü ç øàõ³â.

— Àêòèâíèé ³ çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, 
çàõîïëåííÿ ñïîðòîì — îçíàêè óñï³øíî¿ 
ñó÷àñíî¿ ëþäèíè. ² òóò íå âàæëèâî, ÿêèì ç 
âèä³â òè â³ääàºø ïåðåâàãó. Õòîñü ïîëþáëÿº 
ñïîðò, ùî âèìàãàº çàñòîñóâàííÿ ô³çè÷íî¿ 
ñèëè, à õòîñü ðîáèòü ñòàâêó íà ³íòåëåêò. 
Òîìó, ïîïðè óñï³øíå ³ñíóâàííÿ êëóáó ç ê³ê-
áîêñèíãó òà øàõîâî¿ øêîëè, â³äêðèëè ùå é 
êëóá äëÿ á³ëüø äîðîñëèõ — «Âàöàê ÌÌÀ». 
ÌÌÀ — öå ïðÿìèé øëÿõ äî ô³çè÷íî¿ äîñêî-
íàëîñò³, ñèëè òà çäîðîâ’ÿ. Öåé âèä ñïîðòó 
º ùå é îäíèì ç íàéá³ëüø âèäîâèùíèõ, çà-
õîïëåííÿ, ÿêå ìîæíà îòðèìàòè â³ä íüîãî, 
âàæêî ç ÷èìîñü ïîð³âíÿòè, — â³äçíà÷àº 
Ãåííàä³é Âàöàê.

Âèõîâóþ÷è ÷åìï³îí³â íå íà ñëîâàõ ÷è 
â ñòàòèñòè÷íèõ çâ³òàõ, à íà ä³ë³, ï³äòðè-
ìóþ÷è ðîçâèòîê ô³çè÷íî¿ êóëüòóðè òà 
ñïîðòó, äåïóòàò Ãåííàä³é Âàöàê äåêëà-
ðóº çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ ÿê îäèí ç 
ãîëîâíèõ ïð³îðèòåò³â ìîëîä³. ×àñ, ÿêèé 
âèòðà÷àþòü ìîëîä³ ëþäè íà ðîáîòó íàä 
ñîáîþ, â³í ââàæàº íàéâàæëèâ³øîþ ³íâåñ-
òèö³ºþ, êîòðà çäàòíà äîêîð³ííî çì³íèòè 
æèòòÿ â ìàéáóòíüîìó, äàº ìîæëèâ³ñòü 
êîæíîìó ïðîÿâèòè ñåáå òà ðåàë³çóâàòè. 
Â çäîðîâîìó ò³ë³ — çäîðîâèé äóõ — öå 
ïðàâèëüíà ìîòèâàö³ÿ, ùîá ïî÷àòè çà-
éìàòèñÿ ñïîðòîì âæå òåïåð.

«Спартак-Вацак» гартує чемпіонів 
БЛОГ
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З того часу минуло вісім років. А 
шукачі металу досі орудують на 
залишках заводу. Журналісти про-
йшли по території колишнього 
промислового гіганта. На місці це-
хів, що займали тисячі квадратів, 
тепер бита цегла. Бетонні каркаси 
цехів теж розбивають, бо там є 
цінна для шукачів металу армату-
ра. Залізну дорогу, що прямувала 
по території заводу, розібрали.
Не в кращому стані й головний 
корпус, що наче обстріляний із 
артилерії — вибиті вікна, поні-
вечені стіни, розкидані меблі. 
Головний прохід завалений 
стільцями та столами. А поряд 
пусті пляшки від горілки. 
У аналітично-пошуковій системі 
YouControl журналісти з’ясували, 

що руїни Підшипникового за-
воду хочуть продати з аукціону. 
Головний корпус із прибудо-
вами, побутовий корпус №2, 
енергоблок, блок очисних спо-
руд, склад реагентів, котельню, 
будівлю охорони та інші спору-
ди оцінили у 32 мільйони гри-
вень. Аукціон хотіли провести 
1 серпня, але 25 липня знову 
скасували(goo.gl/dzzvAe). Це 
вже третя спроба продати ДПЗ
А хто ріже завод? На це не відпо-
вів охоронець заводу, що перед 
журналістами закрив ворота на 
підприємство. Арбітражна ке-
руюча ліквідацією підприємства 
Наталія Белінська під час підго-
товки публікації не відповідала 
на телефонні дзвінки.

Руїни ДПЗ-18 продадуть з молотка

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Íà ñàéò³ ï³ä-
øèïíèêîâîãî çà-
âîäó º ³íôîðìàö³ÿ, 

ùî ç 1967 ðîêó âîíè âèïóñòèëè 
òðè ì³ëüÿðäè ï³äøèïíèê³â. ¯õ 
âèêîðèñòîâóâàëè â ìàøèíîáóäó-
âàíí³, â³éñüêîâ³é ñïðàâ³ òà â áà-
ãàòüîõ ³íøèõ ñôåðàõ. Ïðîäóêö³þ 
â³ííèöüêîãî ï³äïðèºìñòâà âèñîêî 
îö³íèëè â ÑØÀ, ²ñïàí³¿, êðà¿íàõ 
ÑÍÄ òà ùå 40 êðà¿íàõ ñâ³òó.

«Âèðîáíè÷³ ïîòóæíîñò³ çàâîäó 
äàþòü ìîæëèâ³ñòü âèðîáëÿòè äî 
40 ì³ëüéîí³â øòóê ï³äøèïíèê³â 
â ð³ê, ïîíàä 300 òèïîðîçì³ð³â ³ç 
âíóòð³øí³ì ä³àìåòðîì â³ä 10 äî 
110 ì³ë³ìåòð³â ³ çîâí³øí³ì â³ä 30 
äî 190 ì³ë³ìåòð³â, ç âàãîþ â³ä 27 
ãðàì³â äî 6 ê³ëîãðàì³â», — éäåòü-
ñÿ â äîâ³äö³ (goo.gl/C57cyh).

Àëå íà ïî÷àòêó 2000-õ ðîê³â ÄÏÇ 
âèçíàëè áàíêðóòîì, à öåõè âæå 
â³ñ³ì ðîê³â ð³æóòü íà ìåòàëîëîì. 
Çàëèøêè íàìàãàëèñü ïðîäàòè íà 
àóêö³îí³ çà 32 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. 
Òîä³ ÿê êîëèøí³ «ï³äøèïíèêîâ-
ö³» äîñ³ õî÷óòü çíàéòè âèíóâàòö³â ó 
ðîçâàë³ ñòðàòåã³÷íîãî ï³äïðèºìñòâà.

СТАНКИ КОШТУВАЛИ МІЛЬ-
ЙОНИ. Âàñèëü Êðåíòà ïðàöþâàâ 
øë³ôóâàëüíèêîì 42 ðîêè. Ï³øîâ 
íà ÄÏÇ ç ïåðøîãî ðîêó éîãî ³ñ-
íóâàííÿ — â 1967. ² ïðàöþâàâ 
òóò äî éîãî çàêðèòòÿ.

— Ñïî÷àòêó íàâêîëî áóëî 
ò³ëüêè ïóñòå ïîëå. Çãîäîì ïî÷à-
ëè ðîçáóäîâó, ñòàâèëè ñòàíêè. 
Ö³ ïðèëàäè áóëè íàéêðàùèìè 
â Ñîþç³ — òîêàðí³, ôðåçåðí³ ³ç 
ïðîãðàìíèì êåðóâàííÿì. Âîíè 
ì³ëüéîíè êîøòóâàëè â ïåðåðà-
õóíêó íà äîëàðè. 

×îëîâ³ê çãàäóº, ùî ï³äøèïíè-
êè, ÿê³ âîíè ðîáèëè, âèêîðèñòî-
âóâàëè â óñ³õ ìåõàí³çìàõ — â³ä 
âåëîñèïåä³â äî ë³òàê³â.

— Çàðàç â Óêðà¿í³ íåìàº òàêî-
ãî æ âåëè÷åçíîãî ï³äïðèºìñòâà. 
Öåõè çàâîäó çàéìàëè ïëîùó â 
10 òèñÿ÷ êâàäðàòíèõ ìåòð³â. 
À òà áóä³âëÿ, ùî ñòî¿òü áåç â³-
êîí òà ³ç çàáèòèìè äâåðèìà íà 
Òàðíîãðîäñüêîãî (íèí³ — âó-
ëèöÿ Çóë³íñüêîãî) — öå ò³ëüêè 
àäì³íêîðïóñ ³ç ðîçäÿãàëüíÿìè, 
ê³ìíàòàìè â³äïî÷èíêó, íàâ÷àëü-
íèìè àóäèòîð³ÿìè òà ³íøå. Òóò 
áóëî ÷îòèðè ïðîõ³äíèõ, ÷åðåç ÿê³ 
ðîáî÷³ ïîòðàïëÿëè íà çàâîä. Çà-
ë³çíà äîðîãà áóëà, äâà òåïëîâîçè, 
— çãàäóº ïàí Âàñèëü.

Ó ðîêè ñòàíîâëåííÿ ï³äïðè-
ºìñòâà, ÿê³, çà ñëîâàìè ðîá³òíè-
ê³â, ïðèïàëè íà 70-80-ò³, àêòèâíî 
ðîçâèâàâñÿ íîâèé ì³êðîðàéîí Â³-
ííèö³. ßê çãàäóº íàëàäíèê Âî-
ëîäèìèð Ìèõàñüêî, çà êîøòè 
ï³äïðèºìñòâà çáóäóâàëè ç äåñÿ-
òîê ãóðòîæèòê³â òà áóäèíê³â íà 
Òàðíîãðîäñüêîãî, íà Âîäîêàíàë³, 
íà Ãðèáîºäîâà.

— Ó ãóðòîæèòêàõ æèëè, â îñíî-
âíîìó, õîëîñòÿêè. À îò ïîäðóæ-

«ДИВЛЮСЯ НАЧЕ НА ЦВИНТАР»
ДПЗ-18 ПЕРЕТВОРИВСЯ НА РУЇНИ
Промисловий гігант  Державний 
підшипниковий завод №18 у свій час давав 
роботу для 10 000 людей, які зробили 
приблизно три мільярди підшипників за 
весь час існування підприємства. Проте 
ДПЗ не витримав «буремних» 90-х і від 
нього залишився тільки «скелет». А руїни 
заводу намагаються продати 

æþ çãîäîì ìîãëè äàòè êâàðòèðó â 
ìàëîñ³ìåéö³. Ïðîòå ïðîáëåìè íà 
çàâîä³ ïî÷àëèñÿ â 90-õ ðîêàõ. Íå 
çíàþ ÷îìó, àëå ê³ëüêà öåõ³â ñòà-
ëè. Íà ïî÷àòêó 2000-õ á³ëüø³ñòü 
ðîá³òíèê³â ïîçâ³ëüíÿëè — ³ç 10 
òèñÿ÷ çàëèøèëîñÿ íå á³ëüøå äâîõ 
òèñÿ÷ ëþäåé. À ïîò³ì äîíåöüê³ 
ïðè¿õàëè. Ðîçïîâ³äàëè, ùî âñå 
çðîáëÿòü, âñå áóäå ãàðíî, — ðîç-
êàçóº íàëàäíèê.

ХРОНІКА ПАДІННЯ. Ó 1994 ðîö³ 
äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî ïåðåñòà-
ëî áóòè òàêèì. Îáëàñíèé Ôîíä 
äåðæìàéíà çàðåºñòðóâàâ ÄÏÇ-18 
ÿê â³äêðèòå àêö³îíåðíå òîâàðè-
ñòâî. À ðîçâàë çàâîäó ðîçïî÷àâñÿ 
ùå äî ïîÿâè «äîíåöüêèõ», êîëè 
âèïóñê ï³äøèïíèê³â ñêîðîòèëè 
äî 3,5 ì³ëüéîíà â ð³ê (çàãàëü-
íà ïîòóæí³ñòü — 65 ì³ëüéîí³â 

ï³äøèïíèê³â). Ï³ñëÿ öüîãî ðîç-
ïî÷àëàñÿ ñåð³ÿ ïðîòåñò³â ðîá³òíè-
ê³â, ÷åðåç ÿê³ çì³ñòèëè êîëèøíþ 
àäì³í³ñòðàö³þ çàâîäó.

Ó 2000 ðîö³ Ôîíä äåðæìàéíà 
ïðèéíÿâ ð³øåííÿ ïðîäàòè êîíòð-
îëüíèé ïàêåò àêö³é ï³äøèïíè-
êîâîãî çàâîäó íà àóêö³îí³, ùî 
âèêóïèëà ãðóïà êîðïîðàòèâíèõ 
êîìïàí³é «²íòåðïðîäóêò». Âîíè 
çíîâó çàïóñòèëè âèðîáíèöòâî, 
ïîãàñèëè 4 ì³ëüéîíè ãðèâåíü çà-
áîðãîâàííîñò³ ïî çàðïëàò³ (goo.gl/
GUZoKR). Àëå ³ç çàâîäîì íå âïî-
ðàëèñÿ ³ îáëàñíèé ãîñïîäàðñüêèé 
ñóä â 2001 ðîö³ ïîðóøèâ ñïðàâó 
ïðî áàíêðóòñòâî (goo.gl/YcDyHr).

Ó 2004 ðîö³ ïî÷àâ ä³ÿòè ïëàí 
îçäîðîâëåííÿ ï³äïðèºìñòâà, çà 
ÿêèì äîíåöüê³ òîâàðèñòâà «Ùèò» 
òà «Öåíòðàë³çîâàíà ðåçåðâíà êîì-
ïàí³ÿ» ñòâîðèëè òîâàðèñòâî «Â³-

Через вісім років після закриття заводу, на його території тепер руїни. Там, де були 
цехи, тепер бита цегла та уламки арматури, яку досі витягають шукачі металу

Òèñÿ÷à ðîá³òíèê³â 
áîðîëèñÿ á³ëüøå ñåìè 
ðîê³â çà çáåðåæåííÿ 
çàâîäó. Â³äâîþâàòè 
âäàëîñÿ ò³ëüêè 
çàáîðãîâàíó çàðïëàòó

ííèöüêà ï³äøèïíèêîâà êîìïà-
í³ÿ». Íîâîñòâîðåíå ï³äïðèºìñòâî 
îâîëîä³ëî àêòèâàìè ï³äøèïíèêî-
âîãî çàâîäó òà â³äíîâèëî âèïóñê 
ï³äøèïíèê³â (goo.gl/kHXwTA).

Çã³äíî ³ç äàíèìè Äåðæêîì³òåòó 
ñòàòèñòèêè Óêðà¿íè, ó 2004 ðîö³ 
â Óêðà¿í³ âèïóñòèëè 28 ì³ëüéîí³â 
ï³äøèïíèê³â. Ç íèõ, ïðèáëèçíî 
òðè ì³ëüéîíè øòóê ï³äøèïíèê³â 
çðîáèëà Â³ííèöüêà ï³äøèïíèêî-
âà êîìïàí³ÿ. Ó ãðóäí³ 2007 ðîêó 
çàâîä çíîâó çóïèíèâ ðîáîòó, à 
ó ñ³÷í³ 2008-ãî çàñíîâíèêè ÒÎÂ 
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ ïðî ë³êâ³äà-
ö³þ (goo.gl/rEUSD2).

ЗАКРИЛИ НАЗАВЖДИ. Îñòàí-
í³ì äíåì äëÿ ï³äøèïíèêîâîãî 
çàâîäó ñòàâ 14 ëèïíÿ 2009 ðîêó. 
Ñ³ì ç ïîëîâèíîþ ðîê³â á³ëüø 
í³æ òèñÿ÷íèé êîëåêòèâ áîðîâñÿ 
çà çáåðåæåííÿ çàâîäó. Â³äâîþ-
âàòè âäàëîñÿ ò³ëüêè çàáîðãîâàíó 
çàðïëàòó.

— Äîíåöüê³ âãðîáèëè íàñ 
îñòàòî÷íî. Íå çìîãëè ¿ì çëàìà-
òè ðîãè í³ ó Â³ííèö³, í³ â Êèºâ³. 
Ñêàçàëè, ùî íå âèã³äíî ðîáèòè 
ï³äøèïíèêè, à ¿ì ³ ïîâ³ðèëè. Îò 

ñê³ëüêè ãðîøåé íàì óñ³ì âèíí³, 
àëå, ïîâ³ðòå, ÿêáè ñêàçàëè, ùî 
çàâîä íå çàêðèþòü ³ áóäå ïðàöþ-
âàòè äàë³, ìè á ïîãîäèëèñÿ íà òå, 
ùîá ò³ âñ³ ãðîø³ çàëèøèëèñÿ íà 
çàâîä³, — êàçàâ âåòåðàí çàâîäó 
íà îñòàíí³õ çáîðàõ ïðîôñï³ëêè 
«ï³äøèïíèêîâö³â» (goo.gl/xusy3u)

Çà ñëîâàìè øë³ôóâàëüíèêà Âà-
ñèëÿ Êðåíòè, ñòàíêè âèâîçèëè 
çà êîðäîí â ×åõ³þ, Í³ìå÷÷èíó, 
Óãîðùèíó òà ³íø³ êðà¿íè. À âñå, 
ùî íå çìîãëè çàáðàòè — çäàëè 
íà ìåòàëîáðóõò.

— Íà ì³ñö³ êàôå, ùî á³ëÿ 
çóïèíêè, ðàí³øå áóâ êëóá äëÿ 
ðîáî÷èõ. Òàì, äå ãîòåëü «Ðèòì» 
— áóôåò. Ó îäíîìó ç êîëèøí³õ 
öåõ³â — îáëàøòóâàëè ñêëàä òà 
ÑÒÎ. Îò òàê ùîðàíêó ïðîêèäàþ-
ñÿ, ³ äèâëþñÿ íà öåé çàâîä, ÿê íà 
öâèíòàð, — ñêàçàâ âåòåðàí çàâîäó 
Âîëîäèìèð Ìèõàñüêî.

— ² ùî, äóìàºòå, òðåáà ðîáèòè 
³ç çàâîäîì? — ïèòàº æóðíàë³ñò.

— Çàâîä ÷³ïàòè íå òðåáà. À ïî-
òð³áíî ïîñòð³ëÿòè òèõ, õòî ïðîäàâ 
ñòðàòåã³÷íî âàæëèâå ï³äïðèºì-
ñòâî. Äåðæàâ³ ï³äøèïíèêè á³ëü-
øå íå ïîòð³áí³?

Робітники заводу — Василь Крента (зліва) та Володимир 
Михасько. Розказали, що ДПЗ закрили через «донецьких» 
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²ç çàêîðäîííèõ 
âóç³â ïîëüñüê³ 
âèù³ íàâ÷àëüí³ çà-

êëàäè º áåçïåðå÷íèìè ë³äåðàìè 
ñåðåä óêðà¿íñüêèõ àá³òóð³ºíò³â. 
Òóò ³ ëþäè ñõîæ³ íà óêðà¿íñüêèõ 
çà ìåíòàë³òåòîì, ³ ïîð³âíÿíî ëåã-
êà äëÿ âèâ÷åííÿ ìîâà, ³ íàáàãàòî 
êðàù³, í³æ â Óêðà¿í³, ïåðñïåêòè-
âè. ² õàé åêñïåðòè íàçèâàþòü òàêó 
òåíäåíö³þ «âèòîêîì ì³çê³â», àëå 
ìîæëèâîñòåé äëÿ òàëàíîâèòî¿ ìî-
ëîä³ çà êîðäîíîì ä³éñíî á³ëüøå. 
Òîìó ßðîñëàâ Ìóøèíñüêèé ìè-
íóëîãî ðîêó, çàê³í÷èâøè øêîëó, 
òåæ âèð³øèâ íàâ÷àòèñÿ ó ïîëü-
ñüêîìó óí³âåðñèòåò³.

— ×îìó çàõîò³â íàâ÷àòèñÿ 
â Ïîëüù³? Òóò îòðèìàþ ºâðî-
ïåéñüêèé äèïëîì. À â Óêðà¿í³ 
ÿêèé áè óí³âåðñèòåò íå çàê³í÷èâ, 
îòðèìàþ äèïëîì ºâðîïåéñüêîãî 
çðàçêà. Çàðàç ÿ íàâ÷àþñü ó Êåëü-
öå (ì³ñò³-ïîáðàòèì³ Â³ííèö³), 
â Óí³âåðñèòåò³ ßíà Êîõàíîâñüêî-
ãî, íà ñïåö³àëüíîñò³ «æóðíàë³ñò».

ßðîñëàâ ðîçïîâ³äàº, ùî êîëè 
ïîäàâàâ äîêóìåíòè ð³ê òîìó, 
âñòóïíèõ åêçàìåí³â ó íüîãî 
íå áóëî.

— Â³ðí³øå, áóëè, àëå ùå ó Â³-
ííèö³: êîëè ÿ â÷èâñÿ ó øêîë³, 

äî íàñ ó Â³ííèöþ ïðè¿æäæàëè 
ïðåäñòàâíèêè óí³âåðñèòåòó, ³ 
ìè çäàâàëè åêçàìåí ç ïîëüñüêî¿ 
ìîâè. À âçàãàë³ â ïîëüñüêèõ âóçàõ 
âñòóïí³ åêçàìåíè ïèøóòü ò³ëüêè 
íà íåâåëèêó ê³ëüê³ñòü ôàêóëüòå-
ò³â, — ðîçïîâ³äàº õëîïåöü.

ЯКІ ТЕРМІНИ ДЛЯ ВСТУПУ? Òåð-
ì³íè ïîäàííÿ ó ïîëüñüê³ äåðæàâ-
í³ âèø³ âæå çàê³í÷èëèñÿ: âîíè 
òðèâàëè ç êâ³òíÿ ïî ëèïåíü. 
À îò ïðèâàòí³ âóçè ïðèéìàþòü 
äîêóìåíòè äî ê³íöÿ âåðåñíÿ, õî÷à 
³ òóò òåðì³íè òðåáà óòî÷íþâàòè: 
âîíè ó êîæíîãî âèùîãî íàâ÷àëü-
íîãî çàêëàäó ñâî¿.

ª äâà ñïîñîáè ïîäàííÿ äîêó-
ìåíò³â: ïåðøèé — ÷åðåç ô³ðìó-
ïîñåðåäíèêà, äðóãèé — ñàìîñò³é-
íî. Ì³í³ìàëüíà âàðò³ñòü ïîñëóã 
òàêî¿ àãåíö³¿ — 350 ºâðî. Òàì âàì 
äîïîìîæóòü âèáðàòè ñïåö³àëü-
í³ñòü, óí³âåðñèòåò, ï³äãîòóþòü äî-
êóìåíòè òà îôîðìëÿòü àïîñòèëü 
(ï³äòâåðäæåííÿ îðèã³íàë³â îñâ³ò-
í³õ äîêóìåíò³â â³ä Ì³íîñâ³òè).

ßðîñëàâ Ìóøèíñüêèé, ïðè-
ì³ðîì, ïîäàâàâ äîêóìåíòè ÷åðåç 
ô³ðìó, àëå ïðè¿õàâ äî Êåëüöå ³ 
ä³çíàâñÿ, ùî áàãàòî ëþäåé ïî-
äàâàëî äîêóìåíòè âëàñíîðó÷.

— À ð³çíèöÿ, äî ðå÷³, äàëå-
êî íå ó 2 êîï³éêè. Âðàõîâóþ÷è 
áåçâ³ç, ÿêùî ïîäàòè äîêóìåíòè 

ñàìîñò³éíî, ìîæíà âêëàñòèñÿ ³ 
ó 100 äîëàð³â, òîä³ ÿê ïîñëóãè 
ô³ðì-ïîñåðåäíèê³â êîøòóâàòè-
ìóòü âàì 400–500 ºâðî, — ðîç-
ïîâ³äàº â³í.

СТИПЕНДІЇ ВІД КЕЛЬЦЕ. — Â³-
ííè÷àíè ó Êåëüöå îòðèìóþòü 
ñòèïåíä³þ ó ðîçì³ð³ 500 çëîòèõ 
ùîì³ñÿöÿ (9 ðàç³â ó ð³ê). Ö³ ãðîø³ 
ìàéæå ïîâí³ñòþ ïåðåêðèâàþòü 
îïëàòó çà íàâ÷àííÿ — çâ³ñíî, çà-
ëåæíî â³ä ôàêóëüòåòó, ö³íà ìîæå 
âàð³þâàòèñÿ. ßêùî íàâ÷àòèñÿ òà 
ïðàöþâàòè ó âèõ³äí³, òî ìîæíà 
ñïîê³éíî çàðîáëÿòè íà îïëàòó 
ãóðòîæèòêó òà õàð÷óâàííÿ. Îñî-
áèñòî ó ìåíå 4 âèõ³äíèõ ³ 3 äí³ 
ç ïàðàìè.

Â óí³âåðñèòåò³ ßíà Êîõàíîâ-
ñüêîãî, ðîçïîâ³äàº õëîïåöü, ä³þòü 
4 âèäè ñòèïåíä³é: ðåêòîðñüêà, 
ïî Êàðò³ ïîëÿêà, ñîö³àëüíà òà 
ñòèïåíä³ÿ â³ä Êåëüöå äëÿ òèõ, 
õòî çàê³í÷èâ â³ííèöüêó øêîëó.

— Ïðî ïåðøó ìîæíà ñïîê³éíî 
çàáóòè: ¿¿ ìîæå îòðèìóâàòè ò³ëüêè 
ãðîìàäÿíèí Ïîëüù³. Ñòèïåíä³ÿ 
ïî Êàðò³ ïîëÿêà äëÿ òèõ, õòî ìàº 
ïîëüñüêå êîð³ííÿ. À ñîö³àëüíà 
ñòèïåíä³ÿ éäå ò³ëüêè ó ïàð³ ç³ 
ñòèïåíä³ºþ ïî Êàðò³ ïîëÿêà, ³ 
ñïëà÷óºòüñÿ ò³ëüêè ó òîìó âèïàä-
êó, êîëè çà ïîëüñüêèìè ì³ðêàìè 
äîõ³ä áàòüê³â íåâåëèêèé (öå ïðè-
áëèçíî íå á³ëüøå $1000 â ì³ñÿöü). 
Íó ³ ùîá îòðèìóâàòè îñòàííþ, 
«ì³ñüêó» ñòèïåíä³þ, äîñòàòíüî 
çàêðèòè ñåñ³þ. Íà ÿê³ îö³íêè 
âîíà áóäå çàêðèòà, íåâàæëèâî. 
Ãîëîâíå, ùîá áóëè õî÷à á çàë³êè 
(òð³éêè).

ЯКИЙ РІВЕНЬ МОВИ ТРЕБА ДЛЯ 
НАВЧАННЯ? Íà ñàéò³ óñ³õ êîìïà-
í³é-ïîñåðåäíèê³â ñòâåðäæóºòüñÿ, 
ùî çíàííÿ ïîëüñüêî¿ ìîâè äëÿ 
âñòóïó äî óí³âåðñèòåòó ïîâèííî 

ПОЛЬСЬКІ ВИШІ: ЯК ВСТУПИТИ 
ТА СКІЛЬКИ КОШТУЄ НАВЧАННЯ?
Освіта за кордоном  Система 
навчання у Польщі наближена 
до європейської, і «Ходив на лекції? 
Ставлю залік» тут не пройде. RIA 
дізналася, у які польські виші ще триває 
набір документів та як краще подавати 
документи — самостійно чи через фірму

ВСТУП ДО ПОЛЬСЬКОГО ВУЗУ. ПОСЛІДОВНІСТЬ ДІЙ

Ярослав радить 
подавати 
документи 
у Польщі 
самостійно. Так, 
каже, зекономите 
400 євро  

Обрати навчальний заклад відповідно 
до спеціальності, за якою хочете 
навчатися. Дізнатися, чи приймає він 
іноземних студентів.

Дізнатися, які 
у вашого вишу 
умови до подання 
вступного пакету 
документів.

СТАНДАРТНИЙ НАБІР ДОКУМЕНТІВ ТАКИЙ:
  Атестат та додаток про повну загальну середню 

освіту 
  Актуальна медична довідка для вступу до ВНЗ, 

форми 086-О;
  6 фото (3,5 см х 4,5 см, 70–80% обличчя, 

на світлому фоні) та фото в електронному вигляді 
(розмір фото 300 кб з розширенням 236x295px ± 
3px, в форматі jpg);

  Ксерокопії закордонного та внутрішнього паспортів;

Неповнолітні абітурієнти також мусять надати:
  Ксерокопію свідоцтва про народження;
  Ксерокопії закордонних паспортів батьків (або 

внутрішніх);
  Додатково можуть вимагати апостиль атестату та 

додатку (проставлення штампу апостиль необхідне 
для надання документу юридичної сили на території 
іншої держави). Також може бути необхідний 
сертифікат, що підтверджує знання польської чи 
англійської мови на рівні В2.

СТИПЕНДІЇ ДЛЯ УКРАЇНСЬКИХ 
СТУДЕНТІВ У ПОЛЬЩІ 
  Стипендіальні програми для 

власників Карти поляка.
  Стипендії за академічні успіхи. Їх 

призначає як керівництво вишу, так 
і національні фонди.

  Соціальні стипендії для студентів з 
малозабезпечених сімей, особам з 
обмеженими можливостями.

  Спортивні стипендії за значні 
досягнення в спорті.

  Стипендії за наукові досягнення.
  Стипендії Європейських 

університетів і урядів інших країн.
  офіційне запрошення від освітнього закладу, що має право 

навчати іноземних громадян (відсутність у навчального 
закладу відповідної ліцензії може стати причиною відмови 
в отриманні студентської візи);

  діючий закордонний паспорт і діючий паспорт 
громадянина України;

  актуальні кольорові фотографії (тип і кількість необхідно 
уточнювати в консульстві);

  документи, що підтверджують отримання постійного доходу 
на території України (від особи, яка претендує на отримання 
студентської візи, або від батьків та опікунів, якщо особа 
не досягла повноліття);

  за наявності, документи, що підтверджують володіння 

нерухомістю на території України (об'єкти нерухомості 
повинні бути у власності самого абітурієнта або його 
батьків);

  виписка з банківського рахунку та інша інформація 
про заощадження самого студента або його законних 
представників (абітурієнт повинен підтвердити свою 
платоспроможність);

  документ, що свідчить про оплату першого року навчання;
  медична страховка;
  мотиваційний лист із зазначенням цілей навчання;
  докази підготовлених деталей поїздки (авіаквитки, 

оплачена бронь готелю та ін.);
  дозвіл батьків на виїзд з країни (для неповнолітніх).

Уточнити терміни вступної кампанії саме вашого вишу. 
Навчальний рік у Польщі починається з 1 жовтня, 

а приймальні кампанії у кожного університету мають різні 
часові межі. Цьогоріч терміни подання у польські державні 
виші тривали з квітня по липень. Приватні вузи приймають 

документи до кінця вересня. Хоча і тут терміни у кожного 
вищого навчального закладу свої. Так що не прогавте 

ЯКІ ДОКУМЕНТИ ПОТРІБНІ ДЛЯ ОФОРМЛЕННЯ СТУДЕНТСЬКОЇ ВІЗИ?

Дізнатися про умови 
та терміни вступних 
іспитів вузу, а також про 
можливість складання 
екзаменів онлайн.

Продивитися, 
які стипендії для 
іноземців надає 
ваш майбутній 

виш, і чи ви 
можете на неї 
претендувати.

Оформіть студентську візу, адже подані документи можуть розглядатися від одного 
тижня до двох місяців. Сама віза дійсна 90 або 180 днів. Додаткову інформацію можна 
отримати у консульстві Польщі у Вінниці, за адресою — Козицького, 51.

З'ясувати, чи 
виш забезпечує 
своїх студентів 
гуртожитками.

Якщо іспити будуть пройдені успішно, і вас зарахують 
до навчального закладу, час подавати оригінали документів 
і бронювати місце в гуртожитку. При цьому не забудьте 
подбати про переклад документів польською (якщо переклад 
був зроблений не у Польщі, тоді його потрібно засвідчити або 
у нотаріуса, або у Консульстві Республіки Польща).
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áóòè íå íèæ÷å ñåðåäíüîãî ð³âíÿ. 
² òóò æå ïðîïîíóþòü âèòðàòèòè 
äî äâîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü çà ì³ñÿöü 
íà ï³äãîòîâêó. Ìîâí³ êóðñè º ³ 
ó ïîëüñüêèõ óí³âåðñèòåòàõ, àëå 
ð³÷íèé êóðñ òóò êîøòóâàòèìå â³ä 
2800 ºâðî.

— Ó íàøîìó óí³âåðñèòåò³ 
íà ïåðøîìó êóðñ³ äëÿ âñ³õ ³íî-
çåìö³â ïðîâîäÿòü áåçêîøòîâí³ çà-
íÿòòÿ âèâ÷åííÿ ïîëüñüêî¿ ìîâè, 
êóëüòóðè, ³ñòîð³¿ òà ìèñòåöòâà. 
Êîëè ÿ ïðè¿õàâ ñþäè, ì³é ð³âåíü 
ïîëüñüêîãî áóâ íà òð³éêó ç ì³-
íóñîì. Çâ³ñíî, äîáðå ìàòè âèñî-
êèé ð³âåíü çíàííÿ ìîâè îäðàçó, 
àëå öå íå òàêà âæå ³ ïðîáëåìà. 
Íàñê³ëüêè äîáðå âè îïàíóºòå 
ïîëüñüêó, çàëåæèòü ò³ëüêè â³ä 
âàñ. Ñï³ëêóéòåñÿ á³ëüøå, òî-
âàðèøóéòå ç ïîëÿêàìè, éä³òü 
íà ðîáîòó ³ çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â âè 
çìîæåòå ñïîê³éíî ðîçìîâëÿòè ç 
íîñ³ÿìè ìîâè, — ðàäèòü ßðîñëàâ 
ìàéáóòí³ì âñòóïíèêàì.

СТУДЕНТСЬКЕ ЖИТТЯ В ПОЛЬЩІ. 
ßðîñëàâ ñàìîñò³éíî îïëà÷óº ñâîº 
íàâ÷àííÿ. ×àñòêîâî «çàêðèâàº» 
âèòðàòè ñòèïåíä³ºþ ó 500 çëîòèõ 
íà ì³ñÿöü, ÷àñòêîâî — çàðïëàòîþ 
ó 1000 çëîòèõ 

— Ì³é ôàêóëüòåò êîøòóº 
4200 çëîòèõ íà ð³ê. ß ðîçáèâ 
âèïëàòè ïî ì³ñÿöÿõ ³ ñïëà÷óþ 
8 âèïëàò ïî 525 çëîòèõ.

Ó ïîëüñüê³é ñåñ³¿, ðîçïîâ³äàº 
õëîïåöü, ìîæå áóòè â³ä òðüîõ ³ 
äî 9 åêçàìåí³â. À ïðàêòèêó ìîæ-
íà ïðîõîäèòè ó áóäü-ÿêîìó ì³ñò³ 
ªâðîïè.

— Âèêëàäà÷³, çâ³ñíî, íàãîëî-
øóþòü, ùîá ïðîõîäèëè ïðàê-
òèêó â Ïîëüù³. ß ìàþ ïðîõî-
äèòè ïðàêòèêó íà íàñòóïíèé 
ð³ê ³ âæå çíàþ, ùî íà ñòàíö³¿ 
Radio Kielce òà TVP Kielce äóæå 
÷åêàþòü íà ñòóäåíò³â ³ âèñî-
êà ³ìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî ï³ñëÿ 
ïðàêòèêè ìîæíà çàëèøèòèñÿ 
ïðàöþâàòè.
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073)0476879 

Ïîãîâîðèòè ç 
æóðíàë³ñòîì RIA 
ïîãîäèâñÿ åêñ-

«êîï» ç òðåòüî¿ ðîòè ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ Â³ííèö³ Âëàäèñëàâ Áåêàñ. 
Öåé ïàòðóëüíèé íàì â³äîìèé ç 
2-ãî ãðóäíÿ 2016 ðîêó, êîëè éîãî 
åê³ïàæ, ñï³ëüíî ç â³ííèöüêèìè 
òàêñèñòàìè, ëîâèëè ï’ÿíîãî âî-
ä³ÿ «Ìåðñåäåñà». Òîä³ íåòâåðåçèé 
÷îëîâ³ê âëàøòóâàâ ÄÒÏ ç òðüîìà 
ìàøèíàìè ³ ïî÷àâ ò³êàòè. Êîëè 
éîãî íàðåøò³ çëîâèëè, â³í ïî÷àâ 
÷èíèòè øàëåíèé îï³ð ïîë³öåé-
ñüêèì — áèâñÿ òà ìàòþêàâñÿ.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê Âëàäèñëàâ îòðè-
ìàâ ê³ëüêà óäàð³â, âèð³øèâ «çà-
äóòè» ï’ÿíîãî ãàçîì. Òðîõè á³ëü-
øå ï³âðîêó ï³ñëÿ öüîãî âèïàäêó 
Áåêàñ çâ³ëüíèâñÿ ç ïîë³ö³¿. Òåïåð 
â³í ïðîáóº ñåáå ó ñôåð³ IT. Çàðï-
ëàòíþ îòðèìóº ïîêè ìåíøó, í³æ 
«êîï³âñüêà», àëå ïðî ñâîº ð³øåí-
íÿ çâ³ëüíèòèñÿ â³í íå øêîäóº. ² 
îñü ÷îìó.

ПОЛІЦІЯ ПРАЦЮЄ НА РЕПУТАЦІЮ. 
— Íàñ íàáðàëè, ôàêòè÷íî, ç âóëè-
ö³, ùîá ìè äî ëþäåé ñòàâèëèñÿ ïî-
ëþäñüêè ³ ç ïîâàãîþ. Êîëè õòîñü 
ç íàñ ïðè¿æäæàº íà âèêëèê, â³í 
ðîçóì³º, ùî ì³ã áè òàê ñàìî êîëèñü 
îïèíèòèñÿ íà ì³ñö³ ö³º¿ ëþäèíè. 
Ì³ë³ö³ÿ ïðàöþâàëà çà ïðèíöèïîì, 
ùî ì³ë³ö³îíåð — ëþäèíà, éîãî ðî-
äè÷³ — ëþäè, ÿêèì òðåáà äîïî-
ìàãàòè. À âñ³ ³íø³ — ïîðóøíèêè 
³ ¿õ òðåáà êàðàòè. Ìè ïðàöþºìî 
íå òàê — äëÿ íàñ âñ³ ëþäè. Àëå 
ñåðåä öèõ ëþäåé ùå º «áèäëî». ² 
«áèäëî» çðîçóì³ëî, ùî ó áàãàòüîõ 
ñèòóàö³ÿõ ìè áåçñèë³. Áî ó íàñ òàê³ 
çàêîíè.

Óñ³ ñì³þòüñÿ íàä ðîëèêàìè, 
êîëè äåñÿòü ïàòðóëüíèõ íå ìî-
æóòü çàñïîêî¿òè íåàäåêâàòíó æ³í-
êó ÿêóñü, íàïðèêëàä. Óñå òîìó, 
ùî, îñîáëèâî æ³íêó, ìè «ëàìàòè» 
íå áóäåìî. Ìè ñòàðàºìîñÿ çà-
ñïîêî¿òè ¿¿ ñëîâàìè. Ó íàñ áóâ 
âèêëèê, êîëè æ³íêà âêðàëà äè-
òèíó. Òî êîëè ìè ïðè¿õàëè, âîíà 
ÿê ç ëàíöþãà ç³ðâàëàñÿ. Êðè÷èòü, 
çâèâàºòüñÿ ÿê çì³ÿ, ïîäðÿïàëà 
ñèëüíî ïîë³öåéñüêèõ. Íó ùî ç 
íåþ çðîáèø? Ïîë³ö³ÿ çàðàç áà-
ãàòî ïðàöþº íà ðåïóòàö³þ. Áî 
äóæå ïðèêðî, êîëè îäèí õòîñü 
«íàêîñÿ÷èâ», à âèííèìè ïîò³ì 
ââàæàþòü óñ³õ.

ГНИЛА СИСТЕМА. — Êîëè 
ïðîõîäèòü òðîõè ÷àñó, ïî÷èíà-
ºø ðîçóì³òè, ùî íàøà ðîáîòà 
íå ìàº ñåíñó. Ñóäîâà ñèñòåìà 
ïðîãíèëà ïîâí³ñòþ, ³ ¿¿ í³õòî 
íå çáèðàºòüñÿ ðÿòóâàòè. Ïî÷àëè 
ðîçâàëþâàòèñÿ ðåàëüí³ ñïðàâè 
ï’ÿíèõ âîä³¿â. ßê ìîæíà íå äî-
âåñòè, ùî ëþäèíà ¿õàëà íåòâåðå-
çîþ, ÿêùî º ðàïîðòè, ïîÿñíåí-
íÿ ñâ³äê³â, â³äåî ç áîä³-êàìåð, 
ðåçóëüòàòè îñâ³äóâàííÿ… Ìè 
ïîò³ì çðîçóì³ëè, ÿê.

Âîä³é, îäðàçó, ÿê ìè ñêëàëè 
ïðîòîêîë, ¿äå ó íàðêîäèñïàíñåð 
³ «âèð³øóº» òàì öþ ñïðàâó. Éîìó 
äàþòü ðåçóëüòàòè îñâ³äóâàííÿ, 
çðîáëåí³ «çàäíüîþ ãîäèíîþ». ² 
íà ñóä³ íàø³ òåñòè ââàæàþòüñÿ 
íåä³éñíèìè. ×è ìîæíà âçàãàë³ 
ïîâ³ðèòè ó òå, ùî õòîñü ñàìî-
ñò³éíî âèð³øèâ ÷îìóñü ïî¿õàòè 
íà îãëÿä, ï³ñëÿ ÿêîãî éîãî îäðàçó 
çóïèíèëè ï’ÿíèì ïàòðóëüí³?

Òàêîæ ÷àñòî ïåðåíîñÿòü ñïðà-
âó, ùîá çàòÿãíóòè òåðì³íè ðîç-
ãëÿäó. Áóâàëî, ñóää³ ïîâåðòàëè 
ìàòåð³àëè ÷åðåç òå, ùî ó ïðîòî-
êîë³ íå âêàçàíèé ³äåíòèô³êàö³é-
íèé íîìåð ëþäèíè. À â³í òàì ³ 
íå ïîòð³áåí! Òîä³ ñòàº çðîçóì³ëî, 
ùî ñóä «ïðîïëà÷åíèé».

«КРАСУНЧИКИ» НА «ПРІУСАХ». 
— Ðîáîòà ç³ ñë³ä÷î-îïåðàòèâíèìè 
ãðóïàìè îäðàçó íå ñêëàëàñÿ. Çðî-
çóì³ëî, ÷îìó: ÿêùî ëþäèíà ïðà-
öþº íà ÿê³éñü «äåâ’ÿòö³», îòðèìóº 
ìàëåíüêó çàðïëàòíþ, à ¿¿ ùå òÿãà-
þòü ïî àòåñòàö³ÿõ… Òî ñòàâëåííÿ 
äî íàñ, ÿê³ âèéøëè «êðàñóí÷èêè», ç 
íîâèì îáëàäíàííÿì, íà «Ïð³óñàõ», 
ç ¿õíüîãî áîêó áóëî íåãàòèâíèì. 
Ïðè¿æäæàºìî ìè ó â³ää³ëîê ç ìà-
òåð³àëàìè, à íàñ ïðîñòî ³ãíîðóþòü. 
Ñòîÿëè ç òèìè ïàï³ðöÿìè ïî ï³â-
ãîäèíè. Àëå êîëè ¿õ âæå ïåðåàòåñ-
òóâàëè, òî âîíè çàñïîêî¿ëèñÿ.

— Çì³íè áóâàëè ð³çí³. Íóäí³: 
âñþ í³÷ ïî ïàðêó çà ï’ÿíèìè ãà-
íÿºøñÿ, íà «ñ³ìåéö³» ñèäèø ñëó-
õàºø, ÿê õòîñü êîãîñü âæå «ä³ñ-
òàâ, çðîá³òü ç íèì ùî-íåáóäü». ² 
äðàéâîâ³: äåñü ïî ïå÷³íö³ äàëè, 
äåñü íàá³ãàâñÿ, ïî ãîëîâ³ ïîëó-
÷èâ, øòàíè ïîðâàâ… Ï³ñëÿ òàêèõ 
êîëîòèòü ùå ï³âäíÿ.

ПРО ПОЛІЦЕЙСЬКУ ЗАРПЛАТУ. 
— Äî ðîáîòè â ïîë³ö³¿ ÿ ïðàöþ-
âàâ ó ñôåð³ ìåäèöèíè. ß áóâ ê³íå-
çîòåðàïåâòîì. Ìîº ðîáî÷å ì³ñöå 
áóëî ó áàñåéí³ — äîïîìàãàâ ä³òÿì 

ЕКС-ПАТРУЛЬНИЙ ПРО «ПРОПЛАЧЕНІ» 
СУДИ ТА ЖИТТЯ ПІСЛЯ ПОЛІЦІЇ 
Реформовані  На хвилі нового набору 
до лав патрульної поліції, ми поспілкувалися 
з колишнім вінницьким «копом». Питали 
про те, як реально проходить служба 
в «патрульці», які там є перспективи. 
Та чому він вирішив піти з поліції

ç âðîäæåíèìè õâîðîáàìè ïðî-
âîäèòè ð³çí³ âïðàâè. Çàðïëàòíÿ 
ó ìåíå áóëà 1300 ãðèâåíü. Çâè-
÷àéíî, áàòüêè ùîñü òàì ï³äêëà-
äàëè çà òå, ùî ÿ ïðèä³ëÿâ óâàãó 
¿õí³ì ä³òÿì. Àëå ÷åðåç ïîñò³éíå 
çíàõîäæåííÿ ó âîä³ ó ìåíå ïî-
÷àëèñÿ ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì. 
Òîìó âèð³øèâ ï³òè çâ³äòè.

À òóò ùå ïî÷àëàñÿ õâèëÿ ðå-
ôîðìè ïîë³ö³¿. ² ÿ çàõîò³â ñòàòè 
¿¿ ó÷àñíèêîì. Îá³öÿëè, ùî ïëà-
òèòèìóòü õîðîø³ ãðîø³, ïåðñïåê-
òèâè. Ïåðñïåêòèâè, ÿêèõ çà ð³ê 
³ òðè ì³ñÿö³ âçàãàë³ íå ïîáà÷èâ.

— Ìåí³ çàðïëàòí³ âèñòà÷àëî. 
Äî ðå÷³, îòðèìóþòü ïàòðóëüí³ 
8200 ãðèâåíü. Ïðîòå áðàêóº ãðî-
øåé òèì, õòî çí³ìàº êâàðòèðè. 
Ïîëîâèíà éäå íà îïëàòó æèòëà ³ 
íà «êîìóíàëêó». Ó êîãîñü º ä³òè, 
õòîñü ìóñèòü äîïîìàãàòè êîøòà-
ìè ð³äíèì.

Íà ïî÷àòêó ðîáîòè íàì îá³-
öÿëè, ùî çàðïëàòíþ ï³äâèùàòü 
äî òèñÿ÷³ äîëàð³â. Çâè÷àéíî, 
öüîãî íå ñòàëîñÿ. À ö³íè äóæå 
øâèäêî çðîñòàþòü. Äîáðå òèì, 

õòî æèâå ó ðàéîíàõ ³ çì³ã ïåðå-
âåñòèñÿ äî ñåáå. Çàðàç áàãàòî 
òèõ, õòî âæå ñèäèòü íà âàë³çàõ. 
×åêàþòü äîíàáîðó, ùîá êóäèñü 
ïåðåâåñòèñÿ.

БРАКУЄ МІСЦЯ І ЧАСУ. — Ïðî òå, 
ùîá ïðèõîäèòè äîäîìó â÷àñíî, 
âçàãàë³ ìîâà íå éäå. Òàê ùàñòèòü 
ò³ëüêè òèì, õòî ïðàöþº íà áàç³, 
à íå íà ë³í³¿. ×îìó? Áî êîæíîãî 
äíÿ íå çíàºø, ùî ç òîáîþ ñüî-
ãîäí³ ñòàíåòüñÿ. Äî òîãî æ, òðåáà 
ñèä³òè â óïðàâë³íí³ ³ ÷åêàòè, ïîêè 
âñ³ ñâî¿ çáåðóòüñÿ. Äóæå äîâãî 
îòðèìóâàòè çáðîþ. Ìè ïðèõîäè-
ìî íà ðîáîòó î 6.45. Ç 8.00 ïî÷è-
íàºòüñÿ çì³íà. ² òðèâàº äî 20.00. 
Ïîêè òóäè-ñþäè, ç óïðàâë³ííÿ 
âèõîäèø äåñü î äåâ’ÿò³é âå÷îðà.

— Ïðîáëåìà ç íåñòà÷åþ ïðèì³-
ùåííÿ, áî áàãàòî «ìåòð³â» çàáðàâ 
ñåðâ³ñíèé öåíòð. Êîæíîãî ðàíêó 
ìè øèêóºìîñÿ ó âóçåíüêîìó êî-
ðèäîð³, íà÷å «ãàðàæí³ ùóðè». Àæ 
ñîðîìíî, êîëè çàõîäèòü ëþäèíà 
ÿêàñü ³ òàêå áà÷èòü. Ò³ñíÿòüñÿ 
ê³ëüêà äåñÿòê³â «êîï³â» ³ íà âåñü 
êîðèäîð: «Áàæàºìî çäîðîâ’ÿ…». 
Óâå÷åð³ íàâ³òü êîìàíäèðó ðîòè 
íåìàº äå ñ³ñòè, ùîá ðîç³áðàòèñÿ 
ç àäì³íìàòåð³àëàìè.

— Ùå îäíà ïðîáëåìà ïàòðóëü-
íèõ — ñèëüíå íàâàíòàæåííÿ òà 
áðàê â³ëüíîãî ÷àñó. Îñü äèâ³òü-
ñÿ, ó íàñ äâà âèõ³äíèõ íà òèæ-

äåíü. Ç íèõ îäèí äåíü ìè ñïè-
ìî, îñîáëèâî, ÿêùî ï³ñëÿ í³÷íî¿ 
çì³íè. À íà äðóãèé íàñ ìîæóòü 
âèêëèêàòè çàéìàòèñÿ ô³çè÷íîþ 
ï³äãîòîâêîþ. Òîìó ïîë³öåéñüê³ 
ñèëüíî âòîìëþþòüñÿ. Âåëèêà 
ê³ëüê³ñòü àâàð³é ç íàøèìè ìà-
øèíàìè ñòàºòüñÿ ñàìå ÷åðåç âòî-
ìó. Ïàòðóëüíèé ïðîñòî çàñèíàº 
çà êåðìîì. ß ñàì òàê ëåäü íå ïî-
òðàïèâ ó ÄÒÏ. Ïðîñòî êë³ïíóâ 
çà êåðìîì, à êîëè â³äêðèâ î÷³ — 
ìàøèíà ñòî¿òü ïîñåðåä âóëèö³ ³ 
ÿ íå ðîçóì³þ, ÷îìó òàê.

«ХОДИМО У ШАПКАХ ЛІТОМ!» 
— Ïðîáëåìè ïî÷àëèñÿ ç ôîð-
ìè. Âèäàëè ÷àñòèíó õîðîøîãî 
àìåðèêàíñüêîãî îäÿãó 5.11. Öå 
áóëè øòàíè, êèòåëü òà ïîëî. Óñå. 
²íøèé îäÿã æèòîìèðñüêîãî âè-
ðîáíèöòâà. Êóðòêà áóëà ñõîæà 
íà êàðêàñ, ó ÿêîìó íåìîæëèâî 
áóëî íîðìàëüíî ðóõàòèñÿ. Ïî-
ñò³éíî ðâàëàñÿ. Çàøèâ ðàç, çàøèâ 
äâà… ³ îñü âæå ÿê Ôðàíêåíøòåéí 
õîäèø, âåñü ïîøèòèé. Ìàéæå ÷å-
ðåç ð³ê êóðòêè çàì³íèëè. Áóëè 
áåðö³, ó ÿêèõ ðóõàºøñÿ í³áè 
íà ëèæàõ. Ìåíå àæ âèâåðòàëî 
â³ä óñüîãî öüîãî.

Êîëè òè ó ïàòðóë³, îñîáëèâî, 
ó ï³øîìó, òî âåëèêà â³ðîã³äí³ñòü, 
ùî òîá³ ôîðìó ïîð³æóòü, òè ¿¿ ïî-
ðâåø ÷è ùå ùîñü. ² ïîò³ì ìàºø 
êóïóâàòè íîâå çà ñâ³é ðàõóíîê.

Äëÿ ïîð³âíÿííÿ, â Àìåðè-
ö³, ÿêùî îô³öåðó õòîñü ïðîñòî 
ïëþíå íà ôîðìó, â³í ¿¿ çäàº, 
à éîìó äàþòü íîâó. Ó íàñ æå, 
ÿêùî äåðæàâà íå çàáåçïå÷èëà, 
çíà÷èòü íå çàáåçïå÷èëà. Õîäèìî 
ó øàïêàõ ë³òîì!

«ЗМІНІТЬ ТЕ, ЩО У НАС НЕ ВИ-
ЙШЛО». — Ùîäî ðîçáèòèõ «Ïð³-
óñ³â». Íàñ í³õòî íå çîáîâ’ÿçóº ¿õ 
ðåìîíòóâàòè. Àëå íàì ïðîïî-
íóþòü öå çðîáèòè äîáðîâ³ëüíî. 
Óñå òîìó, ùî äåðæàâà áóäå ¿õ 
ðåìîíòóâàòè äóæå äîâãî. Ó íàñ 
º äîãîâ³ð ç ÑÒÎ, àëå òàì ïåðåä-
áà÷åíî ò³ëüêè îáñëóãîâóâàííÿ, 
à íå ðåìîíò. Òîìó âèêðó÷óº-
ìîñü, ÿê ìîæåìî. Ïîëàãîäèòè 
ïîøêîäæåíèé áàìïåð êîøòóº 
â³ä 1500 ãðèâåíü.

— Ëþäÿì, ÿê³ çàðàç ïðîõîäÿòü 
êîíêóðñ äî ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, 
ìîæó ïîáàæàòè ò³ëüêè îäíîãî: 
ïîñòàðàéòåñÿ çì³íèòè ó ö³é êðà¿í³ 
òå, ùî ó íàñ íå âèéøëî.

Екс-«коп» Владислав Бекас тепер пробує себе у сфері IT. 
Йому 23 роки. З них рік і три місяці він працював патрульним

«Áóëè äðàéâîâ³ çì³íè: 
äåñü íàá³ãàâñÿ, ïî 
ïå÷³íö³ äàëè, ïî 
ãîëîâ³ ïîëó÷èâ, øòàíè 
ïîðâàâ. Ï³ñëÿ òàêèõ 
êîëîòèòü ùå ï³âäíÿ»
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Побудують 
два храми
 Ó Õì³ëüíèöüêîìó ðàéî-
í³ ðîçïî÷àëè áóä³âíèöòâî 
äâîõ ïðàâîñëàâíèõ õðàì³â 
Óêðà¿íñüêî¿ ïðàâîñëàâíî¿ 
öåðêâè Êè¿âñüêîãî ïàòð³-
àðõàòó. 21 ëèïíÿ, ó ñâÿòî 
Êàçàíñüêî¿ Áîæî¿ ìàòåð³ 
îñâÿòèëè íàð³æíèé êà-
ì³íü ³ çàêëàëè êàïñóëó íà 
áóä³âíèöòâî õðàìó Ñâÿòîãî 
Ð³âíîàïîñòîëüíîãî êíÿçÿ 
Âîëîäèìèðà â ñåë³ Óëàí³â 
òà õðàìó íà ÷åñòü Ñâÿòî¿ 
Ïîêðîâè Áîãîðîäèö³ Ä³âè â 
ñåë³ Ëîçíà. Ó êàïñóë³ º äàòà 
ïî÷àòêó áóä³âíèöòâà õðàìó 
òà âêàçàí³ ³ìåíà ìåöåíàò³â.

Уплав перетнула 
кордон 
 Ãðîìàäÿíêà Ìîëäîâè õî-
ò³ëà äîâåñòè ñâî¿ì äðóçÿì, 
ùî â ñèë³ óïëàâ ïîäîëàòè 
Äí³ñòåð òóäè ³ íàçàä. Îä-
íàê, äîïëèâòè ¿é âäàëîñÿ 
ëèøå â îäíó ñòîðîíó. Òàì 
æ³íêó çàòðèìàëè ïðè-
êîðäîííèêè Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêîãî çàãîíó. Çà òàêó 
ðîçâàãó æ³íö³ äîâåäåòüñÿ 
â³äïîâ³ñòè ïåðåä çàêîíîì. 
¯¿ ïðèêîðäîííèêè ïåðå-
äàëè êîëåãàì ³ç Ìîëäîâè. 
Äî ðå÷³, çà ÷åðâåíü-ëèïåíü 
ïðèêîðäîííèêè çàòðèìàëè 
óæå äåñÿòü òàêèõ ïîðóøíè-
ê³â. Âîíè áóëè ï'ÿí³.

Будуть нові 
майданчики
 Ïî÷àëè îáëàøòîâóâàòè 
ñïîðòèâí³ ìàéäàí÷èêè 
á³ëÿ øêîëè ¹4. Ïîêðèòòÿ 
âîëåéáîëüíîãî ìàéäàí÷è-
êà áóäå ïîë³óðèòàíîâå. Íà 
íüîìó âñòàíîâëÿòü âîëåé-
áîëüí³ ñò³éêè ç ñ³òêîþ, ñàì 
ìàéäàí÷èê áóäå îãîðîäæå-
íèé. Äðóãèé ìàéäàí÷èê 
äëÿ ³íøèõ ³ãðîâèõ âèä³â 
ñïîðòó òåæ ìàòèìå ïîë³óðå-
òàíîâå ïîêðèòòÿ. Íà íüîìó 
ìîæíà áóäå ãðàòè ó ì³í³-
ôóòáîë, áàñêåòáîë, ãàíäáîë 
òîùî. Íà ñïîðòèâíî-òðå-
íàæåðíîìó ìàéäàí÷èêó 
âæå âëàøòóâàëè ïîêðèòòÿ 
òà âñòàíîâèëè òðåíàæåðè. 
Ñåðåä îáëàäíàííÿ – ìàÿò-
íèê-òâ³ñòåð, òðåíàæåð äëÿ 
êà÷àííÿ ïðåñó, ïîâ³òðÿíèé 
õîäîê òîùî. ª é òðåíàæå-
ðè äëÿ ä³òåé ç îñîáëèâèìè 
ïîòðåáàìè. Ìàéäàí÷èêè 
ðîçì³ñòÿòüñÿ íà øê³ëüíî-
ìó äâîð³. Â³äâ³äóâàòè ¿õ 
çìîæóòü òàêîæ ³ â³ííè÷àíè, 
ÿê³ æèâóòü ïîðó÷. Çàâåð-
øèòè ðîáîòè ïëàíóþòü äî 
âåðåñíÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

Ââàæàºòüñÿ, ùî äëÿ ðîáîòè 
îô³ö³àíòîì í³ÿêèõ ñïåö³àëüíèõ 
çíàíü íå òðåáà. Çíàé ñîá³, íîñè 
ï³äíîñ ç ¿æåþ â³ä ñòîëèêà äî ñòî-
ëèêà òà îòðèìóé ÷àéîâ³. Àíòîí³íà 
Íåòðåá³í êàòåãîðè÷íî íå çãîäíà ç 
òàêèì óÿâëåííÿì ïðî ñâîþ ðîáî-
òó. Ä³â÷èíà ðîçïîâ³äàº: àáè ñòàòè 
ãàðíèì îô³ö³àíòîì, ëèø äîñêî-
íàëîãî çíàííÿ ìåíþ íåäîñòàò-
íüî. Ïîòð³áíî áóòè íåïîãàíèì 
ïñèõîëîãîì, ùîá ñïðàâèòè äîáðå 
âðàæåííÿ íà áóäü-ÿêèõ ãîñòåé. 
Ïîòð³áíî ìàòè äîáðó ô³çè÷íó 
ôîðìó: ³íêîëè äîâîäèòüñÿ ïðî-
âîäèòè íà íîãàõ ö³ë³ çì³íè. Ïî-
òð³áíî áóòè åðóäîâàíèì — áóâàº, 
òðåáà â³äïîâ³äàòè íà íåçðó÷í³ ïè-
òàííÿ êë³ºíò³â ðåñòîðàíó.

ПІДРОБІТОК ЧИ РОБОТА? Àíòî-
í³íà çà ôàõîì — ïñèõîëîã. Ïî-
ïðàöþâàâøè òðîõè â ïðîôåñ³¿, 
âèð³øèëà ïîäàòèñÿ ó îô³ö³àíòè. 
Òîä³ ÿêðàç ³ íàòðàïèëà íà êóð-
ñè â³ä àêàäåì³¿ ñåðâ³ñó HoReCa. 
Ïðîâ÷èëàñÿ íà îô³ö³àíòêó ê³ëüêà 
òèæí³â ó ïàá³ Beer&Blues.

— Íà ðîáîòó ìåíå âçÿëè íå îä-
ðàçó — íà ì³ñöå îô³ö³àíòà ó ïàá³ 
áóâ øàëåíèé êîíêóðñ. Ïîò³ì 
íåñïîä³âàíî ç’ÿâèëîñÿ ì³ñöå, 
ÿ é âèð³øèëà ïîñòàæóâàòèñÿ. 
ß âçàãàë³-òî íå ðîçö³íþâàëà ñâîþ 
ðîáîòó ÿê ïîñò³éíó. Çàëèøèëà 
àíêåòó ïî òåëåôîíó. Äâà òèæí³ 
ïðîõîäèëà ñòàæóâàííÿ òà êóðñè. 
Òà ³ ïðåñòèæí³ñòü ñàìîãî çàêëàäó 
ç³ãðàëà ñâîþ ðîëü, — ðîçïîâ³äàº 
Àíòîí³íà Íåòðåá³í.

Ïîò³ì ä³â÷èíó íàñò³ëüêè «çà-
òÿãíóëî» â öþ êðóãîâåðòü, ùî 
çà ï³âòîðà ðîêè âîíà ñòàëà àä-
ì³í³ñòðàòîðîì — àëå âæå ó ñ³-
ìåéíîìó ðåñòîðàí³ Pesto.

БУДНІ ОФІЦІАНТА: ВЕСЕЛІ І 
НЕ ДУЖЕ. Îòæå, ï³âòîðà ðîêè 
òîìó, ó 25, Àíòîí³íà ïðèéøëà 
ó Beer&Blues îô³ö³àíòêîþ íà ì³-
í³ìàëüíó çàðïëàòó. À ïîò³ì ïîòè-
õåíüêó ï³øëî êàð’ºðíå çðîñòàííÿ: 
ñïî÷àòêó äîäàëîñÿ ðîáîòè ó âè-
ãëÿä³ ïàðè íîâèõ ñòîëèê³â. Äàë³ 
ïîñò³éí³ êë³ºíòè ïî÷àëè ïðîñè-
òè, àáè ¿õ ñòîëèêè îáñëóãîâóâàëà 
ñàìå Òîíÿ.

— Êîëåãè êóðóâàëè, äîïîìà-
ãàëè, äå òðåáà áóëî. Ïàì’ÿòàþ, 

äðóç³ âïåðøå çàâ³òàëè íà ìîþ 
ðîáîòó ï³ä ÷àñ êîíöåðòó. À êîí-
öåðò — öå ïîâíà ïîñàäêà ëþäåé 
ïëþñ íà òîá³ ùå îáñëóãîâóâàí-
íÿ áàðíèõ ñò³éîê. Ãðóáî êàæó÷è, 
õàîñ íàâêðóãè. ² îò âîíè ìåíå 
ïèòàþòü: ÿê öå òóò òàêå ä³ºòüñÿ, 
à òè õîäèø ñïîê³éíî ³ç ïîñì³ø-
êîþ? Àëå êîëè ëþäè ïðèéøëè 
ñþäè ó ãàðíîìó íàñòðî¿, ÿê ñàì³é 
íå ïîñì³õàòèñÿ?

Íà ÿêîìóñü åòàï³, êàæå âîíà, 
âèïðàöüîâóºòüñÿ íàñò³ëüêè âè-
ñîêèé ð³âåíü ñàìîîðãàí³çàö³¿, 
ùî òðèìàºø ó ãîëîâ³ îäíî÷àñíî 
äåê³ëüêà çàâäàíü: äî ïåðøîãî 
ñòîëèêà òðåáà âæå âèíåñòè ðà-
õóíîê, íà òðåò³é º äîçàìîâëåííÿ, 
à ç ï’ÿòîãî òðåáà ïðèáðàòè ïîñóä.

— Òàêà ëîã³ñòèêà äóæå âàæëè-
âà ó ðîáîò³: ÿêùî òè íå ìîæåø 
ðîçïëàíóâàòè ñâ³é ÷àñ, òî ðîáèø 
çàéâ³ äâà êðîêè êîæí³ 5 õâèëèí. 
Òàê çà çì³íó ö³ë³ ê³ëîìåòðè íà-
áèðàþòüñÿ, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà.

ЗАСОБИ ПРОТИ НАХАБСТВА 
ГОСТЕЙ. Íåçàäîâîëåíèé òà íà-
õàáíèé â³äâ³äóâà÷ — íå ð³äê³ñòü 
ó ïðàêòèö³ êîæíîãî îô³ö³àíòà. 
Ïðîòå Òîíÿ ðîçïîâ³äàº, ùî íàé-
ä³ºâ³øèé ñïîñ³á ïðîòè òàêèõ — 
áóòè ìàêñèìàëüíî ââ³÷ëèâîþ, 
ä³çíàòèñÿ òà ë³êâ³äóâàòè ïðè÷è-
íó íåçàäîâîëåíîñò³ ãîñòÿ. Ñåðåä 
íåïðèºìíèõ âèïàäê³â, ÿê³ îäðàçó 
ñïàäàþòü íà äóìêó Òîí³, º òîé, 
ùî ñòàâñÿ, êîëè âîíà âæå ïðà-
öþâàëà àäì³í³ñòðàòîðîì ó Pesto.

— ßêîñü îäíà ç îô³ö³àíòîê 
íå ï³äíåñëà â÷àñíî çàìîâëåííÿ 
êîìïàí³¿ ãîñòåé — òàêå ³íîä³ 
áóâàº ó ÷àñ-ï³ê, àëå ìè çàâæäè 
ïîïåðåäæàºìî, ñê³ëüêè ³ ç ÿêèõ 
ïðè÷èí äîâåäåòüñÿ ïî÷åêàòè. Òàê 
îò, îäèí ³ç ãîñòåé, ï³äêëèêàâøè 
àäì³í³ñòðàòîðà, òîáòî ìåíå, êàæå: 
«Öÿ äºâêà äî ñèõ ï³ð íå ïðèíåñëà 
ìîº çàìîâëåííÿ». ß â³äïîâ³äàþ: 

ГАРНІ ОФІЦІАНТИ У ВІННИЦІ 
ЗАРОБЛЯЮТЬ 15 ТИСЯЧ
Профі  Ця робота сприймається 
як підробіток, але за професійність 
вінницькі ресторани та паби готові 
платити — і немало. Якщо обслуговування 
сподобається гостю, за вечір можна 
заробити і 1,5 тисячі гривень, і 300 євро. 
Професійним офіціантам добре платять. 
Що зробити, аби стати профі?

«×îëîâ³÷å, êîãî âè ìàºòå íà óâà-
ç³? Ó íàñ «äºâêè» íå ïðàöþþòü». 
Òîä³ â³í çí³òèâñÿ ³ âèáà÷èâñÿ 
çà ñâî¿ ñëîâà.

Àëå ãîñò³ áóâàþòü ð³çí³: äåÿê³ 
ìîæóòü ³ äîïîìîãòè îô³ö³àíòö³, 
ÿêùî âîíà íå âñòèãàº âïîðàòèñÿ.

— Óÿâ³òü ñîá³ òàêå: âå÷³ð âè-
õ³äíîãî äíÿ ó Beer&Blues, ïîâíà 
ïîñàäêà, óñ³ òàíöþþòü ì³æ ñòîëà-
ìè. À âàì ùå ³ç ï³äíîñîì ïðîéòè 
òðåáà, íà ÿêîìó, äî ñëîâà, äîðîãà 
¿æà òà íàïî¿ ìîæóòü áóòè. ² îñü 
äåÿê³ ãîñò³, àáè ìåí³ äîïîìîãòè, 
ïðîñòî ï³äí³ìàëè ìåíå òà ñòàâèëè 
ïðÿìî ïåðåä ïîòð³áíèì ñòîëèêîì. 
Àáî ñò³ëüö³ ïåðåñóâàëè ÷è ñòîëè, 
ÿêùî ò³ êîìóñü çàâàæàëè. Áóâàëî, 
³ ïîñóä íîñèòè äîïîìàãàëè.

СКІЛЬКИ ЗАРОБЛЯЮТЬ ПРО-
ФІ? Íàéá³ëüøèé «÷àé» Àíòîí³-
íà îòðèìóâàëà, êîëè ïðàöþâàëà 
ó Beer&Blues — 1500 ãðèâåíü ç³ 
ñòîëèêà.

Á³çíåñ-òðåíåð Îëåíà Õ³ì³÷ êî-
ëèñü ïðàöþâàëà ³ îô³ö³àíòîì, ³ 
àäì³í³ñòðàòîðîì. Êàæå, ¿¿ ðåêîðä-
íèé «÷àé» ñêëàâ 300 ºâðî. Éîãî 
âîíà îòðèìàëà çà óâàæí³ñòü òà 
ââ³÷ëèâ³ñòü äî ãîñòåé, êîëè ïðà-
öþâàëà àäì³í³ñòðàòîðîì ó ìåðåæ³ 
êè¿âñüêèõ ðåñòîðàí³â.

— Ñüîãîäí³ ïî Â³ííèö³, ó ñå-
ðåäíüîìó, îô³ö³àíòè çàðîáëÿþòü 
íå ìåíøå 5 òèñÿ÷. À ïðîôåñ³éíèé 
îô³ö³àíò çàðîáëÿº óñ³ 15 òèñÿ÷ 

ãðèâåíü. Îñîáëèâî, ÿêùî öå í³÷-
í³ êëóáè ÷è êîíöåðòè, äå åìîö³ÿ 
ó â³äâ³äóâà÷à çàâæäè íà âèñîêîìó 
ð³âí³. Òîä³ âîíè ìîæóòü ³ 500 ãðè-
âåíü ÷àéîâèõ äàòè, ³ òèñÿ÷ó, — 
êàæå Îëåíà Õ³ì³÷.

ЯК СТАТИ ПРОФЕСІЙНИМ ОФІ-
ЦІАНТОМ? Ç 1 ñåðïíÿ ñòàðòóº 
øêîëà îô³ö³àíò³â, áàðìåí³â òà àä-
ì³í³ñòðàòîð³â â³ä Àêàäåì³¿ ñåðâ³ñó 
HoReCa. Ñàìå òóò ìîæíà áóäå 
íàâ÷èòèñÿ, ÿê ïðàâèëüíî ïðè-
ãîòóâàòè êîêòåéëü, îðãàí³çóâàòè 
ðîáîòó áàðó, ÿê ïðàâèëüíî êå-
ðóâàòè ïåðñîíàëîì òà ÿê ñòàòè 
ãàðíèì îô³ö³àíòîì.

— Ó Â³ííèö³ ìàëî ïðîôåñ³é-
íèõ êàäð³â ó ö³é ñôåð³. Ïðîäà-
òè ñòðàâó òåæ òðåáà âì³òè ïðà-
âèëüíî, íå íàâ’ÿçóþ÷èñü ëþäèí³. 
Îô³ö³àíòè — ò³ æ ìåíåäæåðè ç 
ïðîäàæ³â. Ìè ïðàöþºìî íà áàç³ 
àðò-ïàáó Beer&Blues. ßêùî ï³ä 
÷àñ ñòàæóâàííÿ íàø³ ñòóäåíòè 
ãàðíî ñåáå çàðåêîìåíäóþòü, º 
ìîæëèâ³ñòü çàëèøèòèñÿ ïðàöþ-
âàòè òàì. Òàêîæ ìè ïðàöþºìî 
³ç çàêîðäîííèìè ãîòåëüíî-ðåñ-
òîðàííèìè êîìïëåêñàìè: çàðàç 
º ìîæëèâ³ñòü ðîáîòè îô³ö³àíòîì 
íà êóðîðòàõ Ïîëüù³ òà Ñëîâà÷-
÷èíè, — ðîçïîâ³ëà á³çíåñ-òðåíåð 
Îëåíà Õ³ì³÷.

Çàïèñ íà íàâ÷àííÿ ó àêàäåì³þ 
ñåðâ³ñó HoReCa ïðîâîäèòüñÿ 
çà òåëåôîíîì (093)9977815

«Äåÿê³ ãîñò³, àáè 
ìåí³ äîïîìîãòè, 
ïðîíîñèëè ìåíå 
êð³çü òàíöþþ÷èé 
íàòîâï ³ ñòàâèëè á³ëÿ 
ïîòð³áíîãî ñòîëèêà»

Ще 1,5 роки тому Тоня сприймала роботу офіціанта як 
тимчасову. Сьогодні вона сама керує офіціантами у ресторані
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ПРЕС-СЛУЖБА 
ЖБК «БАРСЬКИЙ»

Áàðñüêèé ïîäàðóíîê çðîáèâ îðãàí³-
çàòîð àêö³¿ ÔÎÏ Õîìåíêî Âîëîäèìèð 
Àíäð³éîâè÷ òèì, õòî óæå ïðèäáàâ æèò-
ëî ó æèòëîâî-áóä³âåëüíîìó êîîïåðàòèâ³ 
«Áàðñüêèé». Ñåðåä ìàéáóòí³õ ìåøêàíö³â 
æèòëîâîãî ìàñèâó «Ðàéäóãà» ðîç³ãðàëè 
îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ùàñëèâ÷èê 
ïîò³ì ç³çíàâñÿ, ùî íå â³ðèâ ó ÷åñí³ñòü 
ðîç³ãðàøó. Ìîâëÿâ, òàêèé äîðîãèé ïðèç 
ä³ñòàíåòüñÿ çàçäàëåã³äü âèçíà÷åí³é ëþ-
äèí³. Òîìó, éîìó ïðîñòî çàáðàêëî ñë³â, 
êîëè â³í íà î÷àõ ó ìàéáóòí³õ ñóñ³ä³â 
îòðèìàâ ñåðòèô³êàò íà îäíîê³ìíàòíó 
êâàðòèðó.

Öÿ ìèòü, âëàñíå, ñòàëà àïîãåºì âå-
÷îðà ó ðåñòîðàí³ «Íàö³îíàëü». Ñþäè 
â ÷åòâåð, 20 ëèïíÿ, ïðèéøëî á³ëüøå 
ñîòí³ âëàñíèê³â êâàðòèð ó æèòëîâîìó 
êîîïåðàòèâ³. ² öå áóëà íå ò³ëüêè öåðåìî-
í³ÿ ðîç³ãðàøó ïðèç³â, à ³ ïåðøà çóñòð³÷ 
ìàéáóòí³õ ñóñ³ä³â.

Â çàë³ ðåñòîðàíó íà ìåøêàíö³â «Áàð-
ñüêîãî» óæå ÷åêàëè íàêðèò³ ñòîëè. Ïî-
ðÿä ³ç íèì ñòîÿâ ïîðîæí³é ëîòîòðîí. 
Äóæå øâèäêî â³í çàïîâíèâñÿ àáñîëþòíî 
îäíàêîâèìè çîâí³ á³ëèìè êîíâåðòàìè. 
Â ñåðåäèí³ êîæíîãî — ³ì'ÿ òà ïð³çâèùå 
âëàñíèêà îäí³º¿ ç êâàðòèð. Ëþäè îòðè-
ìóâàëè êîíâåðòè íà âõîä³ ³ êèäàëè ¿õ 
ó ëîòîòðîí âëàñíèìè ðóêàìè.

Òóò æå ñòîÿëè ïðèçè, ÿê³ áóäóòü ðîç³-
ãðóâàòè: âåëè÷åçíà ïëàçìà, õîëîäèëüíèê, 
ïèëîñîñ, êóõîííèé êîìáàéí, íà êîðîáö³ 
³ç ïðàëüíîþ ìàøèíîþ ïîñòàâèëè ëîòî-
òðîí. Îêð³ì öüîãî áóëî ùå äâà ïðèçè, ÿê³ 

çàéìàëè çîâñ³ì ìàëî ì³ñöÿ, àëå âàðòóâàëè 
íå ìåíøå çà ³íø³: ñåðòèô³êàòè íà 25 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü äëÿ ïðèäáàííÿ áóä³âåëüíèõ 
ìàòåð³àë³â íà ðåìîíò. Íó ³, çâ³ñíî, ñåð-
òèô³êàò íà îäíîê³ìíàòíó êâàðòèðó. Ñàìå 
ïðî öåé ïðèç ìð³ÿâ êîæåí ³ç ïðèñóòí³õ.

Ä³ñòàâàòè ùàñëèâ³ êîíâåðòè ³ç ëîòî-
òðîíó çàïðîñèëè ä³òåé: òðüîõ ä³â÷àò òà 
ìàëåíüêîãî õëîï÷èêà — ñèíà êåð³âíè-
êà æèòëîâî-áóä³âåëüíîãî êîîïåðàòèâó 
«Áàðñüêèé» Âîëîäèìèðà Õîìåíêà. Ïðè-
çè ðîç³ãðóâàëè ïî çðîñòàííþ ¿õ ö³íè. 
Ñïî÷àòêó êóõîííèé êîìáàéí, ïîò³ì 
ïèëîñîñ ³ òàê äàë³. Äèòÿ÷³ äîëîí³ âè-
òÿãàëè êîíâåðò ï³ä îïëåñêè âñüîãî çàëó, 
âåäó÷èé îãîëîøóâàâ ³ì'ÿ ïåðåìîæöÿ ³ 
ùàñëèâ÷èê âèõîäèâ îòðèìóâàòè ïðèç.

² îñü íàðåøò³ íàñòàâ ìîìåíò, ÿêîãî 
âñ³ ÷åêàëè.

Êðóòèòè áàðàáàí ³ ä³ñòàâàòè êîíâåðò 
³ç ³ì'ÿì âëàñíèêà áîíóñíî¿ êâàðòèðè çà-
ïðîñèëè ìàëåíüêîãî õëîï÷èêà.

— Â³í êðóòèòü áàðàáàí ³ç øàëåíîþ 
øâèäê³ñòþ. Öå êâàðòèðà êðóòèòüñÿ, ùîá 
âè ðîçóì³ëè! — çàïàëþâàâ åìîö³¿ ïðè-
ñóòí³õ âåäó÷èé.

² îñü â³í ùàñëèâèé êîíâåðò. Ç íüîãî 
ä³ñòàþòü ïàï³ðåöü ³ ÷èòàþòü ïð³çâèùå: 
Á³ëîóñ Îëåêñàíäð Âîëîäèìèðîâè÷.

Ï³ä îïëåñêè çàëó îòðèìóâàòè ñåðòè-
ô³êàò íà íîâå ïîìåøêàííÿ âèõîäèòü 
õóäîðëÿâèé ÷îëîâ³ê ðîê³â 40. Â³í ðîç-
ãóáëåíèé.

— ×åñíî, íå ÷åêàâ, — êàæå Îëåêñàíäð 
ó ì³êðîôîí. — Íå â³ðèâ, ùî öå ìîæó 
áóòè ÿ. ² äîñ³ íå â³ðþ.

Ïîò³ì óæå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ öåðåìîí³¿ 
Îëåêñàíäð ðîçïîâ³â, ùî ï³âðîêó òîìó 

êóïèâ äâîê³ìíàòíó êâàðòèðó íà ï'ÿòîìó 
ïîâåðñ³ æèòëîâîãî ìàñèâó «Ðàéäóãà». 
Æèòè ó öüîìó ïîìåøêàíí³ áóäå ³ç 
äðóæèíîþ Íàòàëåþ òà äâîìà ñèíàìè: 
14-ð³÷íèì Ä³ìîþ ³ 17-ð³÷íèì Àðòåìîì. 
Íà ïèòàííÿ, ùî çáèðàºòüñÿ ðîáèòè ³ç ùå 
îäí³ºþ êâàðòèðîþ, ëèøå ïîñì³õíóâñÿ ³ 
çíèçàâ ïëå÷èìà.

— Ñàìå á³ëüøå, ùî ìè ç äðóæèíîþ 
âèãðàâàëè êîëèñü, áóëî 15 ãðèâåíü ó ëî-
òåðå¿, — ðîçïîâ³â Îëåêñàíäð. — ² ìè 
â öåé ðîç³ãðàø íå äóæå â³ðèëè. Äóìà-
ëè, ìàðíî éòè, áî âñå îäíî âèãðàº òîé, 
õòî ìàº. Àëå æ ÿê äîáðå, ùî ïðèéøîâ.

Òåëåôîíóâàòè ³ ðîçïîâ³äàòè ïðî âè-
ãðàø ñâî¿é äðóæèí³ Îëåêñàíäð íå ñòàâ. 
Êàæå, ùî ïðèéäå äîäîìó ³ çðîáèòü ñþðï-
ðèç, áî òàê íå ïîâ³ðèòü.

Êåð³âíèê æèòëîâî-áóä³âåëüíîãî êî-
îïåðàòèâó Âîëîäèìèð Õîìåíêî îá³öÿº 
³ íàäàë³ ðàäóâàòè ïîêóïö³â êâàäðàòíèõ 
ìåòð³â ó «Áàðñüêîìó» ùåäðèìè ïîäà-
ðóíêàì.

Òàê, óæå çàðàç ä³º àêö³ÿ, çà ÿêîþ âëàñ-
íèêè íîâèõ êâàðòèð îòðèìóâàòèìóòü â³ä 
îðãàí³çàòîðà àêö³¿ Õîìåíêà Âîëîäèìèðà 
áåçêîøòîâíî ö³ëèé íàá³ð ïîáóòîâî¿ òåõ-
í³êè. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî äî 30 âåðåñíÿ 
ïðèäáàòè êâàðòèðó ó æèòëîâîìó ìàñèâ³ 
«Ðàéäóãà». ßêó ñàìå ïîáóòîâó òåõí³êó âè 
îòðèìàºòå, çàëåæèòü â³ä ðîçì³ðó êâàð-
òèðè. Ì³í³ìàëüíèé íàá³ð: õîëîäèëüíèê, 
ïðàëüíà ìàøèíà ³ ì³êðîõâèëüîâà ï³÷. 
Ó ìàêñèìàëüíîìó íàáîð³ äî íèõ äîäà-
ºòüñÿ òàêîæ ïèëîñîñ, ïëàçìîâèé òåëåâ³-
çîð, âáóäîâàíà êóõîííà ãàçîâà ïîâåðõíÿ 
³ äóõîâêà.

Òîæ òåëåôîíóéòå, âçíàâàéòå ö³íè (à âîíè 
îäí³ ç íàéíèæ÷èõ ó ì³ñò³): (0432)50–70–
54, (068)507–70–40, (073)029–79–12. 
×è çàõîäüòå íà jbkbarskii.com.ua, ñàéò 
êîîïåðàòèâó «Áàðñüêèé». Òàì ìîæíà 
íå ëèøå ïîäèâèòèñÿ íà îá'ºêòè, ÿê³ áóäóº 
êîìïàí³ÿ, à é çä³éñíèòè 3D-ïðîãóëÿíêó 
ì³êðîðàéîíîì, ùî îá³öÿº ñòàòè îäíèì ³ç 
íàéá³ëüø çàòèøíèõ ó ì³ñò³.

Барський подарунок  від підприємця Хоменка 
Володимира для мешканців масиву «Райдуга»
БЛОГ

Обидві квартири Олександра 
Білоуса знаходяться на п'ятому 
поверсі. І двокімнатна, яку він 
придбав у ЖБК «Барський» зимою 
цього року, і однокімнатна, яку йому 
пощастило виграти на розіграші

12
RIA, Ñåðåäà, 
26 ëèïíÿ 2017

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА
Коли президент слухає народ, то узурпації 
влади не буде. Заздрю полякам. Вони є 
справжніми борцями за демократію.
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ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (067)9846245 

Ìè çóñòð³ëèñÿ ç Â³òàë³ºì Êóçü-
ìèøèíèì ó ðîçïàë ðîáî÷îãî äíÿ, 
íåíàäîâãî, àëå ç êîíêðåòíèìè 
ïèòàííÿìè ïðî ñüîãîäí³øíþ 
ñèòóàö³þ ç ñóäàìè, ³ ä³çíàëèñÿ, 
÷èì æèâå íèí³ ÂÀÀÑ?

×èì âçàãàë³ çàéìàºòüñÿ àäì³-
í³ñòðàòèâíèé ñóä ³ ñê³ëüêè ñïðàâ 
ðîçãëÿäàºòüñÿ ùîð³÷íî?

— Áàãàòî õòî ç ëþäåé äóìàº, 
ùî ñóä — öå îáîâ’ÿçêîâî ùîñü 
âîðîæå. Íàñïðàâä³ öå íå òàê. 
Îò â³çüì³òü íàø àäì³í³ñòðàòèâ-
íèé ñóä. Ùîðàçó ðîçãëÿäàºìî 
ñïðàâè äî îðãàí³â ì³ñöåâîãî 
ñàìîâðÿäóâàííÿ, äî ïîäàòêîâî¿ 
³íñïåêö³¿, äî óïðàâë³ííÿ ïåíñ³é-
íîãî ôîíäó, äî àðõ³òåêòóðíî-áó-
ä³âåëüíî¿ ³íñïåêö³¿, äî ïàòðóëüíî¿ 
ïîë³ö³¿ ³ ò. ä. ² ëþäè çâåðòàþòüñÿ, 
ùîá ìè âèçíàëè ð³øåííÿ öèõ 
äåðæñòðóêòóð ïðîòèïðàâíèìè. ² 
óÿâ³òü, ùî 90–92% óñ³õ ð³øåíü 
âèíîñèòüñÿ íà êîðèñòü çâè÷àé-
íèõ ëþäåé. Ïðè öüîìó, çâåðòàþ 
óâàãó, ùî ëèøå â öüîìó ï³âð³÷÷³ 
íàøèì ñóäîì ïðèéíÿòî ïðèáëèç-
íî 3700 ñóäîâèõ ð³øåíü. Âðàæàº? 
Ïåðåêîíàíèé, ùî òàê.

Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ òðè ì³ñÿö³ 
òîìó çàïóñòèëè ï³ëîòíèé ïðîåêò 
«Åëåêòðîííèé ñóä». ßê ñïðàâè ç 
öèì íà ñüîãîäí³øí³é äåíü?

— Ó íàøîìó ñóä³ åëåìåíòè 
åëåêòðîííîãî ñóäî÷èíñòâà ä³þòü 
ùå ç 2010 ðîêó, ç ìîìåíòó óòâî-
ðåííÿ ñóäó. À ðîçïî÷èíàëè ìè ¿õ 
âïðîâàäæóâàòè ùå ó Â³ííèöüêî-
ìó îêðóæíîìó àäì³í³ñòðàòèâíîìó 
ñóä³. Ïðîòå ëèøå òðè ì³ñÿö³ òîìó 
âäîñêîíàëåíó ñèñòåìó åëåêòðî-
ííîãî ñóäó ðîçïî÷àëè åêñïåðè-
ìåíòàëüíî âò³ëþâàòè â äåê³ëüêîõ 
îáëàñòÿõ, çîêðåìà é íà Â³ííè÷÷è-

í³. Íà æàëü, äî öüîãî ÷àñó íà ïî-
âíó ïîòóæí³ñòü öÿ ôîðìà ñóäî÷èí-
ñòâà ùå íå çàïðàöþâàëà. Íå âñ³ 
ó÷àñíèêè ïðîöåñó ðîçóì³þòü ¿¿ 
ïëþñè òà äîñèòü ïîâ³ëüíî ïåðå-
õîäÿòü íà åëåêòðîííèé ôîðìàò.

À ÷îìó òàê ñòàëîñü? ² ùî êî-
ðèñíîãî â «åëåêòðîííîìó ñóä³»?

— Íàéãîëîâí³øà ïðîáëåìà 
ïåðåõîäó íà åëåêòðîííèé äîêó-
ìåíòîîá³ã ó ñóäîâîìó ïðîöåñ³ — 
çàö³êàâèòè ó÷àñíèê³â, ùîá âîíè 
ìîãëè ïîâíîþ ì³ðîþ êîðèñòà-
òèñü éîãî ïåðåâàãàìè. Íà æàëü, 
êîëè ëþäèíà çâèêàº äî ïåâíîãî 
òèïó ³ ñïîñîáó æèòòÿ, ÿêèé ñòàº 
çâè÷íèì, ¿é äóæå âàæêî ùîñü 
çì³íþâàòè. 

Â³ä àêòèâíîãî âèêîðèñòàííÿ 
åëåêòðîííîãî ñóäî÷èíñòâà âèãðà-
þòü âñ³: ³ Äåðæàâà â îñîá³ ¿¿ îðãà-
í³â, ³ ñòîðîíè ïðîöåñó, îñê³ëüêè 
Äåðæàâà çíà÷íî çàîùàäèòü áþ-
äæåòí³ êîøòè, à ñòîðîíè ó ñïðàâ³ 
îòðèìàþòü äîñòóïí³ñòü, â³äêðè-
ò³ñòü, îïåðàòèâí³ñòü òà îïòèì³çà-
ö³þ ðîáî÷îãî ÷àñó äëÿ ïðåäñòàâ-
íèê³â äåðæàâíèõ ñòðóêòóð.

Äëÿ òîãî, ùîá ñêîðèñòàòèñü 
«åëåêòðîííèì ñóäîì», íåîáõ³ä-
íî ñòâîðèòè âëàñíó ïîøòîâó 
ñêðèíüêó íà ñàéò³ mail.gov.ua. 
Îáîâ’ÿçêîâîþ óìîâîþ äëÿ âõî-
äó â ïðîãðàìó òà â³äïðàâêè äî-
êóìåíò³â äî ñóäó â åëåêòðîííîìó 
âèãëÿä³ ç êàá³íåòó ìàº áóòè åëåê-

òðîííèé öèôðîâèé ï³äïèñ, ÿêèé 
ïîïåðåäíüî ïîòð³áíî îòðèìàòè 
ó â³äïîâ³äíèõ îðãàíàõ. Ç öüîãî 
ïðèâîäó ìè ñòâîðèëè â³äåî³í-
ñòðóêö³þ, ÿêà ì³ñòèòüñÿ çà ïî-
ñèëàííÿì goo.gl/Yu5Q8U 

Íåùîäàâíî ïðîàíàë³çóâàëè âàøó 
äåêëàðàö³þ. (goo.gl/RJkj8j) Ó ñóì³ 
íà ðîäèíó ó âàñ âèõîäèòü 675 ì êâ. 
íåðóõîìîñò³ ³ ñóêóïíèé äîõ³ä óñ³õ 
÷ëåí³â ñ³ì’¿ ñòàíîâèòü 2 ì³ëüéîíè 
792 òèñÿ÷³ 186 ãðèâåíü. Çâ³äêè òàê³ 
öèôðè?

— Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ó RIA ìåí³ 
âæå òåëåôîíóâàòè ç Ì³æíàðîäíî-
ãî âàëþòíîãî ôîíäó òà ïðîñèëè 
ó ìåíå êðåäèò. Æàðòóþ… Ïåðø 
çà âñå, õî÷ó ñêàçàòè, ùî â ñóìó 
ñóêóïíîãî äîõîäó, ïðî ÿêó âè ãî-
âîðèòå, âêëþ÷åíà íå ëèøå çàðî-
á³òíà ïëàòà ðàçîì ³ç ñîö³àëüíèìè 
âèïëàòàìè. Öÿ öèôðà ñêëàäàºòüñÿ 
³ç äîõîä³â ÿê ìî¿õ, òàê ³ äðóæèíè. 
Êð³ì òîãî, ëåâîâó ÷àñòêó ö³º¿ ñóìè 
ñêëàäàþòü êîøòè, îòðèìàí³ â³ä 
ïðîäàæó ðóõîìîãî ìàéíà ñ³ì’¿. ² 
öå íå òîé äîõ³ä, ÿêèé ìè çâèêëè 
ñïðèéìàòè. Ïðîäàâ îäíå àâòî, êó-
ïèâ ³íøå, çàëèøêó êîøò³â íåìàº 
àáî ÿêùî º, òî çîâñ³ì íåçíà÷íèé, 
à â ïðèáóòîê âñþ ñóìó â³ä ðåàë³-
çàö³¿ ìàéíà ìàºø ïîêàçàòè.

Ùîäî íåðóõîìîñò³, òî º, íàïðè-
êëàä, áóäèíîê ó ìàìè ç 2001 ðîêó. 
ß ïðè¿æäæàþ òóäè íà òðè-÷îòèðè 
äí³. Àëå, ÿêùî ÿ êîðèñòóþñü õî÷ 
îäí³ºþ ê³ìíàòîþ, òî ìàþ âêàçà-
òè âñþ ïëîùó æèòëà. Òàêîæ ìîÿ 
äðóæèíà ó 2008 ðîö³ îòðèìàëà 
ñëóæáîâå æèòëî 114 ì êâ. Çàêîí-
íî? Çàêîííî. À âñ³ ö³ êâàäðàòí³ 
ìåòðè ïðîïèñàëè ó âëàñí³ñòü 
ìåí³. Ñâî¿ ñòàòêè ìè äåêëàðóº-
ìî âæå ìàéæå 20 ðîê³â, à òîìó 
ìîæíà ç ëåãê³ñòþ ïðîñë³äêóâàòè 
âñå íàêîïè÷åíå ìàéíî.

НЕ СТАНЕ СУДУ —  
БУДЕ САМОСУД

Персона  Голова 
Вінницького 
апеляційного 
адміністративного 
суду Віталій 
Кузьмишин 
розповів RIA про 
те, чому людям 
потрібно полюбити 
суди, про систему 
електронного суду, 
який ніяк, чомусь, 
не запрацює. 
А ще розказав 
про мільйони 
в деклараціїВіталій Кузьмишин: «Завдання суддів - бути відкритими 

до людей, відновлювати та захищати їхні права»

ßêùî õî÷åìî æèòè â 
öèâ³ë³çîâàí³é äåðæàâ³, 
ïîòð³áåí íåçàëåæíèé 
ñóä. І öå íå ò³ëüêè 
çàâäàííÿ ñóäó, à 
âñüîãî ñóñï³ëüñòâà 
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Матері вручили 
орден сина 
 Îðäåí «Çà ìóæí³ñòü» ²²² 
ñòóïåíÿ áóâ ïðèñâîºíèé 
ïîñìåðòíî çàãèáëîìó ó çîí³ 
ÀÒÎ Â'ÿ÷åñëàâó ×åðíåöü-
êîìó ³ç Øàðãîðîäñüîãî 
ðàéîíó. Íàãîðîäó âðó÷èëè 
éîãî ìàòåð³.
Â’ÿ÷åñëàâ ×åðíåöüêèé 
â çîí³ ïðîâåäåííÿ ÀÒÎ 
ñëóæèâ çà êîíòðàêòîì ç 
2013 ðîêó, â îêðåì³é áðèãà-
ä³ ìîðñüêî¿ ï³õîòè Â³éñüêî-
âî-ìîðñüêèõ ñèë ÇÑÓ. 
26 áåðåçíÿ öüîãî ðîêó 
ãåðî¿÷íî çàãèíóâ â ðàéîí³ 
ñåëà Âîäÿíå â õîä³ îáîðîíè 
ì³ñòà Ìàð³óïîëü. 
Çàõèñíèêà ïîõîâàëè 
íà êëàäîâèù³ ñåëà Ìóðàôà.

Заборонили 
рекламу 
 Íà Â³ííè÷÷èí³ çàáîðî-
íèëè ðåêëàìó ïàñàæèð-
ñüêèõ ïåðåâåçåíü äî Ðîñ³é-
ñüêî¿ Ôåäåðàö³¿. Ð³øåííÿ 
ïðî öå ïðèéíÿëà Â³ííèöü-
êà îáëàñíà ðàäà.
«Â³äïîâ³äíî äî ïðèéíÿòîãî 
äîêóìåíòà, íà òåðèòîð³¿ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³ ðîçì³ùåí-
íÿ ó áóäü-ÿêèé ñïîñ³á ðå-
êëàìè ùîäî ïàñàæèðñüêèõ 
ïåðåâåçåíü äî íàñåëåíèõ 
ïóíêò³â Ðîñ³éñüêî¿ Ôåäåðà-
ö³¿ íà ñòàö³îíàðíèõ ðåêëàì-
íèõ çàñîáàõ, øëÿõîïðîâî-
äàõ, çóïèíêàõ ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó òà íà çîâí³øí³é 
ïîâåðõí³ áóäèíê³â, ñïîðóä, 
íà òðàíñïîðò³ óñ³õ ôîðì 
âëàñíîñò³ çàáîðîíåíî», — 
ïîâ³äîìëÿþòü ó ïðåñ-ñëóæá³ 
â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ.

Найдешевша 
вода 
 Ñâ³òîâèé ðåêîðä âèð³øèâ 
âñòàíîâèòè Âèêîíàâ÷èé 
êîì³òåò Ëàäèæèíñüêî¿ 
ì³ñüêî¿ ðàäè. Â³í ïîäàâ 
çàÿâêó äî «Êíèãè ðåêîðä³â 
Ã³ííåñà» òà ïðîñèòü âèçíà-
òè, ùî âîäà ó íèõ íàé-
äåøåâøà ó ñâ³ò³. Ì³ñüêèé 
ãîëîâà Ëàäèæèíà çàçíà-
÷àº, ùî ïðîöåñ ïîäà÷³ òà 
î÷èñòêè âîäè òðèâàëèé, à 
òàêîæ çàòðàòíèé. Îäíàê, çà 
âîäó ì³ñòÿíè ïëàòÿòü òðîõè 
á³ëüøå ãðèâí³. Ðåêîðäîì 
ïðîïîíóºòüñÿ âèçíà÷èòè 
âàðò³ñòü îäíîãî êóáà ïèòíî¿ 
âîäè, ÿêó öåíòðàë³çîâàíî 
ïî òðóáîïðîâîäàõ ïîñòà÷àº 
â ì³ñòî ÄÒÅÊ Ëàäèæèíñüêà 
ÒÅÑ. Ì³ñòÿíè ïëàòÿòü çà 
êóá ïèòíî¿ âîäè 1 ãðèâíþ 
18 êîï³éîê (4,5 àìåðèêàí-
ñüêèõ öåíòà íà ñüîãîäí³).

КОРОТКОКОРОТКО

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067) 1079091 

Ïðî òå, ùî á³ëÿ 
áóäèíêó íà Çîä-
÷èõ, 34 ÷îëîâ³ê 
ïðèâ’ÿçàâ äèêó òâà-

ðèíó — ÷è òî îëåíÿ, ÷è êîçóëþ, 
çàõèñíèêàì òâàðèí ïîâ³äîìèëà 
æ³íêà ç ñóñ³äíüî¿ 9-ïîâåðõ³âêè. 
Ç â³êíà êâàðòèðè âîíà áà÷èëà, ÿê 
áåççàõèñíà òâàðèíà ùîðàçó æà-
õàºòüñÿ, êîëè ïîðó÷ ïðî¿æäæàº 
òðàíñïîðò. ×åðåç çíàéîìèõ ðîç-
øóêàëà òåëåôîí ÃÎ «Òîâàðèñòâî 
çàõèñòó òâàðèí». 

МУТНА ІСТОРІЯ ПРО МИСЛИВЦІВ 
І ДИКЕ КОЗЕНЯ. Âîëîíòåðè ïðè-
¿õàëè ³ ðîçøóêàëè òîãî ÷îëîâ³êà, 
ÿêèé óòðèìóâàâ òâàðèíó.

— Íà íàøå ïðîõàííÿ ïîÿñíè-
òè, çâ³äêè â íüîãî äèêà òâàðèíà, 
÷îëîâ³ê íå äàâ êîíêðåòíî¿ ÷³òêî¿ 
â³äïîâ³ä³, — êàæå ïàí³ Ëþäìè-
ëà. — Òî ãîâîðèâ, ùî âçÿâ ó ñó-
ñ³ä³â, à òèì, í³áèòî ìèñëèâö³ ïå-
ðåäàëè. Âîíà áóëà äóæå êâîëà. 
Êàçàâ, ùî â íüîãî çà ì³ñòîì º 
áóäèíîê ³ òàì â³í ¿¿ ì³ñÿöü âè-
õîäæóâàâ.

ßê ñòâåðäæóº âîëîíòåð, ÷îëî-
â³ê íå çàïåðå÷óâàâ ïðîòè òîãî, 
ùîá âîëîíòåðè ïåðåäàëè òâàðèíó 
ó ì³ñöå, äå äëÿ öüîãî ñòâîðåíî 
íàëåæí³ óìîâè. Þðèñò Íàòàë³ÿ 
Øèá³íñüêà, ÿêà ñï³âïðàöþº ç 
âîëîíòåðàìè, ïîðàäèëà â³äâåçòè 
ë³ñîâó «êðàñóíþ» â îäèí ç ïóíê-
ò³â óòðèìàííÿ òâàðèí, äå âæå º 
îäíà êîçóëÿ.

— Êîëè ìè âäðóãå ïðè¿õàëè 
äî áóäèíêó, íå çàñòàëè í³ êîçóë³, 
í³ ÷îëîâ³êà, — ïðîäîâæóº Ëþä-

ìèëà Ñèäîðóê. — Ïî òåëåôîíó 
ïîÿñíèâ, ùî â³í çíîâó ïåðåâ³ç 
òâàðèíó ó ñâ³é çàì³ñüêèé áóäèíîê 
òà àäðåñó íå óòî÷íèâ.

Âîëîíòåðè ïðîäîâæóâàëè òåëå-
ôîíóâàòè ÷îëîâ³êîâ³ ³ â íàñòóïí³ 
äí³. Ïåðåñòàëè öå ðîáèòè ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ñêàçàâ, ùî êîçóë³ â íüîãî 
âæå íåìà. Â³ääàâ ¿¿ ó çîîïàðê. Òà 
ùå é íàòÿêíóâ, ùî ç íåþ íå âñå 
ãàðàçä.

— Äèðåêòîð çîîïàðêó êàòå-
ãîðè÷íî â³äìîâèâñÿ ïîêàçàòè 
êîçóëþ, — ãîâîðèòü Ëþäìèëà 
Ñèäîðóê. — Ìè õîò³ëè ò³ëü-
êè ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ, ÷è ñïðàâä³ 
òâàðèíà ó íèõ. Êîëè ïî÷óëè, 

ùî êîçóëÿ ïîòðåáóº ë³êóâàííÿ, 
çàïðîïîíóâàëè äîïîìîãó êî-
øòàìè. Àëå ³ â öüîìó äèðåêòîð 
â³äìîâèâ. Ó íàñ â îðãàí³çàö³¿ º 
âåòåðèíàð. Â³í êàæå, ùî çà õà-
ðàêòåðîì òðàâìè ìîæíà âñòà-
íîâèòè ¿¿ ïðè÷èíó. Éîìó òåæ 
íå ïîêàçàëè òâàðèíó.

Âîëîíòåðàì çäàëîñÿ, ùî â ö³é 
³ñòîð³¿ íå âñå ÷èñòî ³ âîíè çâåð-
íóëèñÿ äî æóðíàë³ñò³â RIA. Ðàçîì 
íàâ³äàëèñÿ äî êâàðòèðè íà Çîä-
÷èõ. ×îëîâ³ê, ÿêèé óòðèìóâàâ 
êîçóëþ, ÷åðåç äîìîôîí â³äïîâ³â, 
ùî íå áàæàº ñï³ëêóâàòèñÿ íà öþ 
òåìó. Âîëîíòåðè íàïèñàëè  çàÿâó 
ó ïîë³ö³þ.

ЄВГЕН ТКАЧИК, 
ДИРЕКТОР 
ВІННИЦЬКОГО 
ЗООПАРКУ 

— До нас зателе-
фонував невідо-
мий чоловік і по-

відомив, що хоче передати ко-
зулю. Коли її привезли, я огля-
нув тварину і виявив відкритий 
перелом кістки передньої лівої 
ноги. У той же день тварину про-
оперували. Я особисто виконав 
операцію. Це була дуже важка 
травма для тварини, бо під час 

перелому кісткою пошкоджено 
артерію і перерізано сухожилля. 
Тому повноцінно функціонува-
ти кінцівка не зможе. Нині тва-
рина знаходиться на лікуванні 
у нашого ветеринара. Надалі 
заберемо до зоопарку. Ті, хто 
привезли козулю, пояснили, що 
тварина розчахнулася на троту-
арній плитці біля будинку. Хто 
вони, не знаю. Свою функцію 
ми виконали — прооперували 
і взяли на утримання. Усе інше 
мають з’ясувати правоохоронні 
органи.

Це була дуже важка травма для тварини 

У ДВОРІ НА ЗОДЧИХ 
ЗНАЙШЛИ ДИКУ КОЗУЛЮ 
Встигли врятувати  Хто привіз 
у мікрорайон «Поділля» дику козулю? 
Хто переламав їй ногу? Волонтери 
звернулися в поліцію, щоб дали 
відповідь на ці питання. Як рятували 
лісову тварину, з’ясовував журналіст RIA

Нині козуля живе у дворі ветеринарного лікаря зоопарку 
Лілії Романенко. Жінка каже, ще б доба, а може, й менше 
без лікування, і у тварини почалося б зараження крові 

ВІД БАНАНА ВІДВЕРТАЄ ГОЛОВУ. 
Íèí³ òâàðèíà çíàõîäèòüñÿ ó äâîð³ 
âåòåðèíàðíîãî ë³êàðÿ çîîïàðêó 
Ë³ë³¿ Ðîìàíåíêî. Ó íå¿ âëàñíèé 
áóäèíîê. Âàæëèâî, ùî ìàº êîçÿ÷å 
ìîëîêî, ÿêèì âèïîþþòü òðàâìî-
âàíó ë³ñîâó òâàðèíó. Æ³íêà êàæå, 
ùå á äîáà, à ìîæå, é ìåíøå, áåç 
ë³êóâàííÿ, ³ ïî÷àëîñÿ á çàðàæåí-
íÿ êðîâ³.

— Íà íîç³ òâàðèíè â³äêðèòèé 
ïåðåëîì, — ïîÿñíþº ïàí³ Ë³ë³ÿ. — 
Ê³ñòêà ïåðåëàìàíà ç ïîøêîäæåí-
íÿì ì’ÿêèõ òêàíèí ³ ñóäèí. ßêáè 
íå îïåðàö³ÿ, ðîçïî÷àëàñÿ á ãàí-
ãðåíà ³ òâàðèíó âæå á íå âðÿòó-
âàëè. Íàêëàëè ã³ïñ. ̄ ¿ ñêëàäí³øå 
ë³êóâàòè, í³æ ñâ³éñüêó òâàðèíó. 
×óòëèâ³ñòü íà íàðêîç, íà àíòèá³-
îòèêè çîâñ³ì ³íøà. Ó äèê³é ïðè-
ðîä³ îðãàí³çì òâàðèí äî òàêîãî 
íå çâè÷íèé.

Íà íîç³ óòâîðèâñÿ íàáðÿê 
ðîçì³ðîì, ÿê ï³âë³òðîâà áàíêà. 
Çíÿòè éîãî âåòåðèíàðó âäàëîñÿ 
çà äîïîìîãîþ êîìïðåñ³â ç ãëèíè 
ç äîäàâàííÿì íåçíà÷íî¿ ê³ëü-
êîñò³ îöòó ³ ñîë³. Òàê ïîÿñíèëà 
ôàõ³âåöü.

Ïðîãíîçóâàòè ïîäàëüøèé ô³-
çè÷íèé ñòàí êîçóë³ âåòåðèíàð 
íå áåðåòüñÿ. Ó îäíîìó ïåðåêîíà-
íà — ó äèê³é ïðèðîä³ ¿¿ «ïàö³ºíò-
êà» íå âèæèâå. Çâèêëà äî ëþäåé.

— Êîçóëÿ-÷èñòþëÿ, — óòî÷íþº 
ïàí³ Ë³ë³ÿ. — ßêùî ïîñóäèíà, ç 

ÿêî¿ ¿¿ íàïóâàºìî ìîëîêîì ÷è 
âîäîþ, ïîãàíî âèìèòà, à âîíà 
öå â³ä÷óâàº çà çàïàõîì, â³äìîâ-
ëÿºòüñÿ ïèòè. Ä³òè ãîäóþòü ÿáëó-
êàìè, áóðÿ÷êîì, ëèñòî÷êàìè ç 
âèíîãðàäó ³ äåðåâ. Â³ä áàíàíà àáî 
ê³â³ â³äâåðòàº ãîëîâó. À îñü êó-
êóðóäçÿí³ ïàëè÷êè ¿é ñìàêóþòü.

ЗА КАЛІЦТВО ТВАРИНИ МОЖНА 
ОПИНИТИСЯ ЗА ҐРАТАМИ. — Ìè 
çàíåñëè â ïîë³ö³þ íà Ïèðîãîâà, 
4 çàÿâó â³ä ³ìåí³ îðãàí³çàö³¿ ç 
âèìîãîþ ðîçñë³äóâàòè ïðè÷èíè 
êàë³öòâà êîçóë³, — êàæå âîëîíòåð 
ÃÎ «Òîâàðèñòâî çàõèñòó òâàðèí» 
Îëåêñàíäð Îñòðîâñüêèé. — Êîëè 
ïåðøèé ðàç ïðèõîäèëè íà Çîä-
÷èõ, òâàðèíà íå ìàëà òðàâì. Ìàº-
ìî ï³äòâåðäæåííÿ — ôîòîãðàô³þ. 
Âèìàãàºìî âñòàíîâèòè, ÿêèì 
÷èíîì ë³ñîâå êîçåíÿ îïèíèëîñÿ 
ó ì³ñò³, ùî öå çà äèâí³ êàçêè ïðî 
ìèñëèâö³â.

Ïàí Îëåêñàíäð íàãàäàâ, ùî 
ó ÷åðâí³ ïàðëàìåíò ïîñèëèâ â³ä-
ïîâ³äàëüí³ñòü çà çíóùàííÿ íàä 
òâàðèíàìè. Íàïðèêëàä, ä³¿, ùî 
ïðèçâåëè äî êàë³öòâà àáî çàãè-
áåë³ òâàðèíè, òåïåð êàðàþòüñÿ 
àðåøòîì íà ø³ñòü ì³ñÿö³â àáî ïî-
çáàâëåííÿì âîë³ íà ñòðîê äî òðüîõ 
ðîê³â. ßêùî òàê³ ä³¿ â÷èíåí³ 
ó ïðèñóòíîñò³ íåïîâíîë³òíüîãî, 
òî òÿãíóòü çà ñîáîþ îáìåæåííÿ 
âîë³ â³ä 3 äî 5 ðîê³â.

Ïðîãíîçóâàòè 
ïîäàëüøèé ô³çè÷íèé 
ñòàí êîçóë³ âåòåðèíàð 
íå áåðåòüñÿ. 
Àëå âïåâíåíà – 
áåç ëþäåé íå âèæèâå



Біля атракціонів, що в Центральному парку, звели 
двоповерховий будинок. Навколо нього працю-
ють робітники — обшивають та штукатурять стіни. 
А на другому поверсі є невелика табличка із назвою 
цього атракціону — «Скарби Фараона».
Директор підприємства «Attractions in UA» Сергій 
Вірста розповів, що це буде квест-кімната в єгипет-
ській тематиці, де люди мають подолати перешкоди 
до виходу.

— Усередині будуть механізми, що працюють 
за принципом маятника, зокрема, стеля, яка буде 
«падати». У проекті є й інші перешкоди, що зможуть 
подолати як діти, так й дорослі. За планом, маємо 
зробити до Дня Незалежності України, 24 серпня. 
Але хочемо відкритися ще раніше. З вартістю квит-
ка ще не визначилися. Але, вірогідно, що вартість 
входу в «Скарби Фараона» буде такою ж, як і квиток 
в «Будинок жахів». Тобто, приблизно 50 гривень.

Нова розвага із скарбами Фараона

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

або аналогічна)
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ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, 
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (063)7758334

Íà âóëèö³ Ìàã³ñòðàòñüê³é (êî-
ëèøíÿ Ïåðøîòðàâíåâà — àâò.), 
á³ëÿ íîâî¿ îãîðîæ³ Öåíòðàëüíîãî 
ïàðêó, çí³ìàþòü ñòàðèé àñôàëüò 
ç òðîòóàð³â. Çà ïëàíîì ìåð³¿, òóò 
âêëàäóòü íîâèé òðîòóàð, âåëîäî-
ð³æêó òà «êèøåí³» äëÿ ñòîÿíêè 
àâòîìîá³ë³â.

ВІСІМ МІЛЬЙОНІВ НА ТРОТУАРИ. 
Äèðåêòîð ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó 
áëàãîóñòðîþ Âîëîäèìèð Í³öåíêî 
ðîçêàçàâ, ùî ñàìå áóäå íàâêî-
ëî îãîðîæ³ òà õòî òàì âèêîíóº 
ðîáîòè.

— Ï³äðÿäíèêîì öèõ ðîá³ò º 
ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Âåëåñ+». 
Âîíè ìàþòü çðîáèòè ïàðíó ÷àñ-
òèíó òðîòóàðó íà Ìàã³ñòðàò-
ñüê³é — â³ä ðåñòîðàíó «Ïåðøî-
òðàâíåâèé» äî âõîäó â ïàðê, ùî 
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå. Ïîðÿä ç 
íîâèì òðîòóàðîì áóäå ïðîëÿãàòè 
âåëîäîð³æêà. À ùå áóäóòü «êè-
øåí³» äëÿ ïàðêîâîê àâòîìîá³ë³â.

— Òîáòî, áóäå âåëîäîð³æêà ç 
ïàðêîâêîþ?

— Í³. Íàâïðîòè ïîâîðîòó 
íà âóëèöþ Ëåñ³ Óêðà¿íêè áóäóòü 
«êèøåí³» äëÿ ïàðêîâîê. ² ùîá 
ìàøèíè íå ñòàâèëè íà âåëîäî-
ð³æö³, ¿¿ ñïðÿìóºìî íà òðîòóàð 

ïî ³íøèé á³ê äîðîãè. Òîáòî, 
íà ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³ âåëî-
ñèïåäèñòè áóäóòü ïåðåõîäèòè 
äîðîãó, äå áóäå ïðîäîâæåííÿ 
âåëîäîð³æêè äî ïåðåõðåñòÿ Ìà-
ã³ñòðàòñüêî¿ ç Òåàòðàëüíîþ, — ïî-
ÿñíèâ Âîëîäèìèð Í³öåíêî.

Íà ProZorro ä³çíàëèñÿ, ñê³ëü-
êè öå âñå êîøòóâàòèìå ì³ñòó. 
Çà íîâèé òðîòóàð ³ç âåëîäîð³æ-
êîþ, «êèøåíÿìè»-ïàðêîâêàìè 
³ ñâ³òèëüíèêàìè ç áþäæåòó â³-
çüìóòü 2 ì³ëüéîíè 488 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü (goo.gl/MLEQUA). Çà-
éìóòüñÿ é ïðîòèëåæíèì áîêîì 
Ìàã³ñòðàòñüêî¿. Òàì òàêîæ áóäå 
íîâèé òðîòóàð, âåëîäîð³æêà, 
àëå íå áóäå «êèøåíü» äëÿ àâòî. 
Çà öåé êàïðåìîíò ãîòîâ³ çàïëà-
òèòè âäâ³÷³ á³ëüøå — 5 ì³ëüéîí³â 
727 òèñÿ÷ ãðèâåíü (goo.gl/aJfD3o). 
Íà ProZorro ùå øóêàþòü âèêî-
íàâöÿ ðåìîíò³â.

АЛЕЯ МІНІАТЮР. Íåùîäàâíî ðîç-
ïî÷àëè ðåìîíòè é íà Àëå¿ çàêî-
õàíèõ. Òàì âæå çíÿëè âñ³ ëàâêè 
òà áðóê³âêó. Ñàìå òóò, ÿê ðîçêà-
çóâàâ ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ì³ñòà 
Îëåêñàíäð Ðåêóòà, ìàº ç’ÿâèòèñÿ 
«Ì³í³-Â³ííèöÿ» (goo.gl/TBnwr1).

— Òàì áóäóòü ìàêåòè 12 çíà-
êîâèõ áóä³âåëü äëÿ ì³ñòà, ñåðåä 
ÿêèõ Äðàìàòè÷íèé òåàòð ³ìåí³ 
Ñàäîâñüêîãî, Áàøòà, Òîðãî-

âî-åêîíîì³÷íèé ³íñòèòóò, Ñâÿòî-
Ïðåîáðàæåíñüêèé ñîáîð òà ³íøå.

Äî ðå÷³, ö³ äâàíàäöÿòü ìàêåò³â 
ïàì’ÿòîê êîøòóâàòèìóòü ì³ñüêî-
ìó áþäæåòó 1 ì³ëüéîí 172 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Ö³ êîøòè îòðèìàº ÔÎÏ 
«Òåïëèíñüêèé ªâãåí Âîëîäèìè-
ðîâè÷» (goo.gl/wKoXrr).

Áóä³âåëüíèêè ç ï³äïðèºìñòâà 
«Àêòèâ-ñòðîé», ùî ïðàöþþòü 
íà Àëå¿ çàêîõàíèõ, ðîçêàçàëè, 
ùî ñòàðó ïëèòêó òà ëàâêè íå âè-
êèäàòèìóòü.

— Ó äåïàðòàìåíò³ áëàãîóñòðîþ 
ìîæóòü çíàéòè öüîìó íîâå ïðè-
çíà÷åííÿ. Ïðîõîäè â àëå¿ çà-
ëèøàòüñÿ òàêèìè æ, ÿê ³ áóëè 
çà ïðîåêòîì. Çì³íèòüñÿ ïîêðèòòÿ 
äîð³æîê — êë³íêåðíà ïëèòêà äâîõ 
êîëüîð³â. Ïî êðàÿõ àëåéêà áóäå 
îäíîãî êîëüîðó, à â ñåðåäèí³ ³í-
øîãî êîëüîðó, — ðîçêàçàâ ïðåä-
ñòàâíèê ï³äðÿäíèêà Âîëîäèìèð 
Ñåìèêðàñ.

Ïëàíóþòü â³äêðèòè îíîâëåíó 
àëåþ ³ç ì³í³àòþðàìè äî Äíÿ ì³ñ-
òà, ùî öüîãî ðîêó áóäå 2 âåðåñíÿ.

ВЕЛОДОРІЖКА ТА 
НОВА АЛЕЯ У ПАРКУ

Капремонти  
Минулого тижня 
розпочали 
ремонти навколо 
Центрального парку. 
Робочі з підприємства 
«Велес+» обладнають 
новий тротуар 
та велодоріжку. 
А на місці «Алеї 
закоханих» з’явиться 
«міні-Вінниця». 
Також, до Дня 
Незалежності буде 
ще один атракціонНа Алеї закоханих робітники разом із бруківкою 

знімали старі лавки. Вони розповіли, що ці речі 
не викидатимуть, а знайдуть їм нове призначення
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ИРИНА БЕРЁЗА, ПИСАТЕЛЬНИЦА, МЕДИК
Как давно вы лежали в траве, слушая ветер в соснах? Как давно вокруг вас не 
было цивилизации? Как давно ночью вы долго-долго смотрели в звездное 
небо, не искаженное светом городов? Как давно просыпались от голосов птиц, 
а не от будильника на мобильном? Время проходит. Спешите.

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-АКАДЕМІЇ

Îäèí ç âèêëàäà÷³â Â³-
ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ ïî-

÷èíàº óñ³ ñâî¿ âñòóïí³ óðîêè ç 
äîñèòü ö³êàâîãî çàïèòàííÿ: «ßêó ìîâó 
ïîòð³áíî çíàòè, ùîá ïðîãðàìóâàòè?» 
Íåñêëàäíî çäîãàäàòèñü, ùî ñòóäåíòè ïî÷è-
íàþòü íàçèâàòè íàéïîïóëÿðí³øó Java, òðà-
äèö³éíó C ÷è ñòð³ìêî íàáèðàþ÷ó îáåðò³â 
Java Script. Ïðîòå âèêëàäà÷ çàâæäè äèâóº 
ïðàâèëüíîþ â³äïîâ³äþ: ìîâîþ, ÿêó òðåáà 
çíàòè, ùîá ïðîãðàìóâàòè, º àíãë³éñüêà.

Àíãë³éñüêà ïðèñóòíÿ â á³ëüøîñò³ êî-
ä³â, ö³ºþ ìîâîþ âèõîäèòü íàéíîâ³øà 
³ íàéàêòóàëüí³øà ë³òåðàòóðà, ³ â ÷àñè 
ãëîáàë³çàö³¿ ñï³âïðàö³ ç ³íîçåìíèìè 
ô³ðìàìè º îáîâ’ÿçêîâîþ.

×åñíî êàæó÷è, çàðàç í³êîãî íå çäèâó-
ºø ôðàçîþ «Àíãë³éñüêà — öå must-have 
ñïåö³àë³ñòà ó áóäü-ÿê³é ãàëóç³. Çàðàç áåç 
íå¿ í³êóäè». Ñàìå òîìó ñüîãîäí³ ³ñíóº 
òàê áàãàòî êóðñ³â òà øê³ë, ÿê³ îá³öÿþòü 
íàâ÷èòè àíãë³éñüêî¿ êîæíîãî. Ìîëîäèé 
àéò³øíèê çàïèñóºòüñÿ íà óðîêè, ïðîõî-

äèòü êóðñ ³ îòðèìóº ñâ³é Intermediate, ç 
ÿêèì éîãî ðåçþìå âèãëÿäàº â ðàçè ïðè-
âàáëèâ³øå äëÿ ðîáîòîäàâöÿ, à çàðïëàòíÿ 
ò³øèòü äóøó. ² ðèáêà â ñ³òö³!

Ïðîòå éäóòü ðîêè, à ìîâà — ÿâèùå 
äèíàì³÷íå, âîíà ïîñò³éíî ðîçâèâàºòü-
ñÿ ³ çì³íþºòüñÿ. Íàïðèêëàä, ùîäíÿ 
ç'ÿâëÿºòüñÿ 14 íîâèõ àíãë³éñüêèõ ñë³â! 
Ùî ðîáèòè, ÿê âñòèãíóòè çà òåíäåíö³ÿ-
ìè? Ïðîñòî. Ïîòð³áíî ïîíîâëþâàòè ñâî¿ 
çíàííÿ òà ïîêðàùóâàòè ñê³ëè íà äîäàò-
êîâèõ êóðñàõ, òðåí³íãàõ ç ïðîôåñ³îíà-
ëàìè ñâîº¿ ñïðàâè, êîòð³ éäóòü â íîãó ç 
÷àñîì ³ çàâäÿêè ñâî¿ì ìåòîäèêàì ïåðå-
òâîðþþòü óðîê íà çàõîïëþþ÷èé ïðîöåñ.

Êîæíà ñîë³äíà ô³ðìà, êîòðà ï³êëóºòü-
ñÿ ïðî ðîçâèòîê òà ³ì³äæ, ÿê ñâ³é, òàê 
³ ñâî¿õ ïðàö³âíèê³â, çàïðîøóº ñïåö³à-
ë³ñò³â ïðîâîäèòè òðåí³íãè ç àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè. ² îñü ó êîìïàí³¿ º ÷àñ, áàæàííÿ 
òà ìîæëèâ³ñòü îðãàí³çóâàòè çóñòð³÷ êî-
ëåêòèâó ç âóçüêîñïåö³àë³çîâàíèì âèêëà-
äà÷åì àíãë³éñüêî¿. Àëå âèÿâëÿºòüñÿ, ùî 
íå òàê ëåãêî çíàéòè ëþäèíó, ÿêà íà-
ñò³ëüêè îá³çíàíà â ²Ò àíãë³éñüê³é, ùî 
ìîæå â³äêðèòè ùîñü íîâå ïðàö³âíèêàì 

ó ö³é ñôåð³, êîòð³ ÷èòàþòü ñïåö³àë³çîâàíó 
ë³òåðàòóðó ö³ºþ ìîâîþ òà ñï³ëêóþòüñÿ 
ç ³íîçåìíèìè çàìîâíèêàìè.

Îäíàê çàïåâíÿºìî, ùî çíàéòè òàêó 
ëþäèíó ìîæëèâî. Ùî ñòîñóºòüñÿ ²Ò 
íàïðÿìó, ó íàøîìó ì³ñò³ Â³ííèöüêà 
²Ò-Àêàäåì³ÿ ïðîïîíóº ñï³âïðàöþ ñâî¿õ 
âèêëàäà÷³â àíãë³éñüêî¿ ç ²Ò êîìïàí³ÿìè. 
Â àêàäåì³¿ ïðàöþº 4 âèêëàäà÷³, êîòð³ äî-
âãèé ÷àñ æèëè çà êîðäîíîì ³ îòðèìàëè 
òàì áåçö³ííèé äîñâ³ä. Êîæåí âèêëàäà÷ 
âîëîä³º ñâî¿ìè óí³êàëüíèìè ðîçðîáëå-
íèìè ìåòîäèêàìè âèêëàäàííÿ òà êîðèñ-
òóºòüñÿ ñïåö³àëüíî ñòâîðåíèìè äëÿ àêà-
äåì³¿ ï³äðó÷íèêàìè. Ïðîòÿãîì íàâ÷àííÿ 
â ²Ò-Àêàäåì³¿ ñòóäåíòè ï³äâèùóþòü ñâîþ 
àíãë³éñüêó íà äâà ð³âí³ (íàïðèêëàä, ç 
Pre-Intermediate äî Upper-Intermediate), 
³ öå â³äêðèâàº áåçë³÷ ìîæëèâîñòåé äëÿ 
óñï³øíîãî ïðàöåâëàøòóâàííÿ.

Îòæå, ÿêùî âè õî÷åòå, ùîá âàø³ ï³ä-
ëåãë³ çíàëè íå ëèøå òå, ùî «London is the 
capital of Great Britain», à é ÿê ñï³âïðà-
öþâàòè ³ ñï³ëêóâàòèñü ³ç çàìîâíèêàìè ç 
òîãî ñàìîãî Ëîíäîíó, äçâîí³òü òà ïèø³òü 
ó Â³ííèöüêó ²Ò-Àêàäåì³þ.

Âåá-ñàéò: https://intita.com/
Êîíòàêòíèé òåëåôîí: (067) 431–19–21

ВАДИМ ВІТКОВСЬКИЙ,  
ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР 

ЖУРНАЛУ «ВІННИЦЬКИЙ 
КРАЙ», ЗАСЛУЖЕНИЙ 

ЖУРНАЛІСТ УКРАЇНИ 

Ìîæå, íàðåøò³ íàñòàâ ÷àñ ñêàçàòè 
ïðàâäó, êîëè ñàìå Â³ííèöÿ áóëà ñòî-
ëèöåþ Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïó-
áë³êè? Íà âñ³ì â³äîì³é ìåìîð³àëüí³é 
äîøö³, íà áóäèíêó íàâïðîòè ìåð³¿, ³ñ-
òîðè÷íî áåçãðàìîòíî ñòâåðäæóºòüñÿ, 
ùî 1919 ðîêó… À îò ì³é äðóã, âèäàòíèé 
óêðà¿íñüêèé ïèñüìåííèê Ìèêîëà Ðÿáèé 
ùå 19 áåðåçíÿ 2014 ðîêó â ãàçåò³ «33-é 
êàíàë» íàçâàâ òó äîøêó òàêîþ, ùî ç íå¿ 
«… Õèìèí³ êóðè ñì³þòüñÿ»!

Ñüîãîäí³, óâå÷åð³, â òåëåôîíí³é áå-
ñ³ä³ â³í ñêàçàâ ìåí³, ùî «Âîëîäèìè-
ðó Êèðèëîâè÷ó Âèííè÷åíêó, ïåðøî-
ìó óêðà¿íñüêîìó ïðåì'ºðîâ³ çà ÷àñ³â 
Óêðà¿íñüêî¿ Öåíòðàëüíî¿ Ðàäè, ïåð-
øîìó ãîëîâ³ Äèðåêòîð³¿, êîòðèé íàïðè-
ê³íö³ 1918-ãî Ðîêó Áîæîãî ïðàöþâàâ 

ó òàê çâàíîìó «÷åðâîíîìó êàá³íåò³» 
â³ííèöüêîãî ãîòåëþ «Ñàâîé» íà ðîç³ 
Óêðà¿íñüêîãî ïðîñïåêòó (íèí³ — âóëè-
öÿ Ñîáîðíà) òà ³ìåí³ ãåòüìàíà Áîãäàíà 
Õìåëüíèöüêîãî (êîëèøíÿ Êîçèöüêîãî), 
à ç äðóæèíîþ Ðîçàë³ºþ ßê³âíîþ Ë³â-
øèöü, äîíüêîþ çóáîæ³ëîãî ºâðåÿ, êîòðó 
íàçèâàâ Êîõîþ, â³ä ñëîâà «êîõàííÿ», 
ìåøêàâ ó îñîáèñòèõ ïîêîÿõ âëàñíèêà 
ãîòåëþ, íàâ³òü â ëèõîìó ñí³ ïðèñíèòèñÿ 
íå ìîãëî, ùî ìèíå 99 ðîê³â, â 100-ð³÷-
÷ÿ Óêðà¿íñüêî¿ íàö³îíàëüíî-âèçâîëüíî¿ 
ðåâîëþö³¿, íà ÷åòâåðòîìó ðîö³ Ðåâîëþö³¿ 
Ã³äíîñò³, íàïèñîì íà çãàäàí³é ìåìîð³-
àëüí³é äîøö³ Â³ííèöÿ çàïåðå÷óâàòèìå… 
³ñòîðè÷íèé ôàêò!

1 ñ³÷íÿ 1919 ðîêó «íåçàëåæíà äåìî-
êðàòè÷íà ãàçåòà «Æèòòÿ Ïîä³ëëÿ», ùî 
âèõîäèëà ùîäíÿ, êð³ì äí³â ï³ñëÿ ñâÿò, 
ó íîìåð³ 14 îïóáë³êóâàëà ³íôîðìàö³þ 
«Ïîäîðîæ Äèðåêòîð³¿ ç Â³ííèö³ äî Êè-
ºâà»: «Ìåí³ ïîùàñòèëî íàäçâè÷àéíî. 
ß ïîïàâ ó òîé ïîòÿã, êîòðèì Äèðåêòîð³ÿ 
ç ì³í³ñòðàìè óðî÷èñòî âè¿æäæàëà ç³ ñâîº¿ 

òèì÷àñîâî¿ ñòîëèö³ Â³ííèöÿ — äî Êèº-
âà… …Âñ³õ ö³êàâèëî — ÿê çóñòð³íå íîâó 
âëàäó ìíîãîãð³øíèé ³ ìíîãîñòðàäàëüíèé 
Êè¿â. «Íåâæå Êè¿â ùèðî ï³äòðèìóâàâ 
ãåòüìàíà?»…

Îòæå, ìîâà ïðî òå, ÿê ó ëèñòîïàä³ 
1918 ðîêó â Á³ë³é Öåðêâ³ ç³áðàâñÿ Óêðà-
¿íñüêèé íàö³îíàëüíèé ñîþç ³ îãîëîñèâ 
ïîâñòàííÿ ïðîòè çðàäëèâîãî ãåòüìàíà 
Ïàâëà Ñêîðîïàäñüêîãî, êîòðîìó íàä-
îêó÷èëî ñàìîñò³éíî êåðóâàòè Óêðà¿-
íîþ, çàáàãëîñÿ ùå é ñòàòè ó «ºä³íîé 
³ íºäºë³ìîé» á³ëîãî êîëüîðó ãåíåðàë-
ãóáåðíàòîðîì Ìàëîðîñ³¿… Ðîçêâàðòè-
ðîâàí³ ó Á³ë³é Öåðêâ³ ñ³÷îâ³ ñòð³ëüö³ 
ðóøèëè íà Êè¿â âèêóðþâàòè çðàäëèâîãî 
ãåòüìàíà, à Äèðåêòîð³ÿ ïåðå¿õàëà äî Â³-
ííèö³. Òàêèì ÷èíîì, Â³ííèöÿ ñòàëà 
òèì÷àñîâîþ ñòîëèöåþ Óêðà¿íñüêî¿ Íà-
ðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè ç 1918 ðîêó, à í³ÿê 
íå 1919-ãî! Ãàçåòà, ùî çàñâ³ä÷óº öå, 
âèéøëà 1 ñ³÷íÿ 1919 ðîêó! Âèõîäèòü, 
³íôîðìàö³ÿ ïðî ïîäîðîæ Äèðåêòîð³¿ 
ç Â³ííèö³ äî Êèºâà áóëà íàïèñàíà 

àâòîðîì çíà÷íî ðàí³øå, ó 1918-ìó ðîö³!
Íàñòóïíîãî æ, 1919 ðîêó, êîëè ìîñ-

êîâñüê³ á³ëüøîâèêè çíîâó ðîçãîðíóëè 
íàñòóï íà Óêðà¿íó, çàõîïèëè Õàðê³â, 
Ïîëòàâó, Êàòåðèíîñëàâ, Äèðåêòîð³ÿ 
ÂÄÐÓÃÅ ïåðå¿õàëà ç Êèºâà äî Â³ííèö³, 
îñåëèëàñÿ â òîìó æ ãîòåë³ «Ñàâîé»… ² 
ùî öå çà íàïèñ íà ìåìîð³àëüí³é äîøö³: 
«Â öüîìó áóäèíêó â 1919 ð. òèì÷àñîâî 
çíàõîäèâñÿ óðÿä Óêðà¿íñüêî¿ Íàðîäíî¿ 
Ðåñïóáë³êè (ÿê öå — â³äñèäæóâàâñÿ, ïå-
ðåõîâóâàâñÿ?!..)?

Ç 2014 ðîêó Ìèêîëà Ðÿáèé ïðîïîíóº 
íàïèñàòè íà äîøö³ òàê: «Çà ÷àñ³â íà-
ö³îíàëüíî-âèçâîëüíèõ çìàãàíü Â³ííèöÿ 
òðè÷³ — 1918–1919–1920 ðîê³â, — íåõàé 
³ òèì÷àñîâî ñòàâàëà ñòîëèöåþ Óêðà¿í-
ñüêî¿ Íàðîäíî¿ Ðåñïóáë³êè.» Òîìó é 
ñì³þòüñÿ Õèìèí³ êóðè ç ìåìîð³àëüíî¿ 
äîøêè íà ñò³í³ â³ííèöüêîãî «Ñàâîþ»… 
Ò³ëüêè «íå ÷óþòü» ÷îìóñü íàøîãî âè-
äàòíîãî óêðà¿íñüêîãî ïèñüìåííèêà, ³ 
òîìó âèìóøåíèé â³í çíîâó íàäðèâàòè 
ñâîº íåìîëîäå ñåðöå… 

Senior Developer, але Intermediate English? Так не буває!

Може, нарешті настав час сказати правду? 
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«Україна відновить суверенітет над Донбасом і Кримом», – приводить слова президента 
України на своїй сторінці в Twitter прес-секретар глави держави Святослав Цеголко.
У це вірять й цього очікують громадяни України й міжнародна спільнота. 
Але така позиція вимагає додаткових пояснень. Яким саме чином це буде зроблено 
— шляхом військової операції, чи через перемовини? Влада вважає, що з росіянами 
домовлятися неможливо! То коли у наступ?

Вінниччині — перший Центр безпеки! Вітаю населення ОТГ!
Дільничний офіцер поліції, рятувальники та медики під одним дахом — у селі Війтівці 
Хмільницького району запрацював Перший в області Центр безпеки громадян 
На переконання поліцейських, проект дозволить швидко та ефективно 
забезпечувати захист та безпеку громади та сприятиме налагодженню 
взаємодії між службами.

Василь Вовк
екс-голова слідчого управління СБУ   

Ельвіра Мрясова
голова Асоціації ОСББ     

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

402180

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

387094

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Çåëåíèé âåëå-
òåíü ç ïàðàñîëü-
êîþ á³ëîñí³æíèõ 
êâ³ò³â íà âåðõ³âö³, 

âë³òêó âðàæàº íå ëèøå óÿâó, àëå 
é øê³ðó òà ñëèçîâó. Çà ñëîâàìè 
â³ííèöüêîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ Â³-
êòîðà ×åìåñà, áîðù³âíèê (à ñàìå 
ïðî íüîãî ìîâà) — îòðóéíà ðîñ-
ëèíà, ÿêó êîëèñü çà ðàäÿíñüêèõ 
÷àñ³â çàâåçëè äî íàñ, ÿê êîðìî-
âó êóëüòóðó äëÿ õóäîáè. Ïîò³ì 
ç'ÿñóâàëîñÿ, ùî ðîñëèíà íåáåç-
ïå÷íà, àëå áóëî âæå ï³çíî.

— Íåáåçïåêà ñòîñóºòüñÿ ä³òåé 
ï³ä ÷àñ ë³òí³õ êàí³êóë, âèëàçîê 
íà ïðèðîäó. Ä³òè ïîòåðïàþòü 
â³ä ö³º¿ ðîñëèíè, — ðîçïîâ³äàº 
ñ³ìåéíèé ë³êàð Â³êòîð ×åìåñ. — 
Ñ³ê áîðù³âíèêà, ÿêùî ïîòðàïëÿº 
íà øê³ðó, âèêëèêàº ñåðéîçí³ 
îï³êè. ²íêîëè öå ìîæå ïðèâåñ-
òè äî ñìåðò³, ÿêùî éäå íàáðÿê 
äèõàëüíèõ øëÿõ³â. Áóëî ê³ëüêà 
âèïàäê³â, ä³òè ðîáèëè òðóáêó ç³ 
ñòåáëà áîðù³âíèêà, ùîá ïëþâàòè 
÷åðåç íå¿ êóëüêàìè. Ïîò³ì ó íèõ 
ãóáè òàê ðîçäóâàëî, ùî ñòðàøíî. 
À ùå ç³ ñòåáëà ìàéñòðóþòü ñîá³ 
ï³äçîðíó òðóáó, ï³ñëÿ ÷îãî îòðè-
ìóþòü îï³êè ñëèçîâî¿ îêà. 

— Алергійний контактний фі-
тодерматит — це дерматит, 
який розвивається після кон-
такту з рослинним алергеном. 
З'являються висипання у вигляді 
почервоніння, сильного свербін-
ня, пухирів, пузирів. При контакті 
зі слизовою — з’являється набряк 
слизових оболонок (набряк губ, 
утруднення дихання). Якщо ви 

перебуваєте на природі — перша 
допомога — змити водою з по-
верхні шкіри, слизових, не вти-
раючи — сік, пилок. Приховати 
уражену ділянку від дії прямого 
попадання прямих сонячних 
променів. Обробити уражену 
ділянку пантенолом, або засо-
бом, що містить кортикостероїди 
зовнішньої дії. Прийняти проти-
алергійний препарат. При наяв-
ності пухирців варто звернутися 
до лікаря. У разі потрапляння 
соку рослини на слизові обо-
лонки — звернутися до лікарів 
за тел. 103. В даній ситуації кожна 
хвилина на рахунку.  

Âàëåð³ÿ 
Ïóñòîâàðåíêî
ë³êàð-äåðìàòîëîã 

â³ííèöüêîãî 
ìåäè÷íîãî öåíòðó 
«Àëüòàìåäèêà»

Коментар експерта

ШІСТЬ РОСЛИН, ЯКІ 
ВЛІТКУ ВАРТО ОБХОДИТИ 
Боятися варто  Коли ми говоримо 
про опіки та алергії, не варто «вішати всіх 
собак» на сонячну активність та екологію. 
Часто треба лише озирнутись, у прямому 
сенсі. У Вінницькій області нас оточують 
рослини, небезпечні і для здоров'я, 
і для життя. Наприклад, борщівник

НЕБЕЗПЕКА, ЯКА НА НАС ЧАТУЄ ВЛІТКУ

Геракліум (борщівник)

Вовче лико (вовча ягода)

Бузина трав'яна

Конвалія травнева

Паслін солодко-гіркий

Зростає на збагаченому 
поживними речовинами 
грунті.

Порожнисте стебло висотою 
від 20 до 250 см. Листя великі, 
лапаті, дрібні білі квіти у формі 
парасольки.

Сік борщівника викликає 
глибокі опіки, симптоми 
проявляються після 1–2 діб.

Почервоніння шкіри, печіння, пухирі. Закрити уражену ділянку одягом або 
використовувати косметичні сонцезахисні засоби.

добре росте в затінку. Любить 
добре удобрений грунт.

Чагарник до 1,5 м у висоту, 
розлога крона, яскраво-червоні 
плоди. Цвіте білими, рожевими 
або жовтуватими суцвіттями.

Квіти можуть викликати 
запаморочення.

Після поїдання ягід — печіння в роті, біль в надче-
ревній ділянці, нудота, блювота, слабкість, судоми. 
При контакті зі шкірою — дерматити.

Відкриті ділянки шкіри промити чистою водою, 
а шлунок сумішшю води і активованого вугілля.

добре росте в затінку. Любить 
добре удобрений грунт. Цвіте 
з середини червня до кінця 
серпня. 

Багаторічний напівчагарник 
висотою 30–180 см. Квіти лілові, 
нагадують квіти картоплі, але 
більш дрібні. Плоди — яскра-
во-червоні блискучі ягоди подо-
вженої форми, солодкі на смак. 

Лікарська рослина, але 
одночасно і отруйна, 
особливо ягоди і коріння.

Паслін може викликати висипання і запалення 
шкіри.

Викликати швидку допомогу

Виростає в тінистих місцях. 
Відноситься до багаторічних 
рослин. Цвіте в травні, червні, 
плодоносить у вересні

Має широкі листи, квітки дріб-
ні, з сильним запахом. Після 
закінчення періоду цвітіння 
з’являються плоди конвалії – 
дрібні червоні ягоди.

Усі частини рослини отруйні, 
особливо квітки і листя. Вода, 
в якій стояли конвалії, також 
отруйна.

Усього кілька ягід, що потрапили в організм дитини, можуть стати причиною 
смерті. Отрута конвалії травневої діє на серце, травний тракт, рослина також 
має сечогінну дію. Отруєння конвалією проявляється нудотою, блювотою, діа-
реєю, порушенням свідомості, слабкістю, галюцинаціями, мерехтінням перед 
очима, відчуттям здавленості в грудній клітці і порушенням серцевої діяльності. 

Викликати швидку 
допомогу

Викликати швидку 
допомогу

Добре росте в затінку Чагарник або невелике 
деревце з довгастими 
листям. Плоди — грона 
фіолетово-чорних ягід.

Отрута міститься як в ягодах, 
так і в листках рослини.

Симптомами отруєння бузиною є: запаморочення, слабкість, головний 
біль, болі в животі, блювота, нудота і першіння в горлі. Слизові оболонки 
хворого забарвлюються в характерний синій колір. На початкових стадіях 
отруєння відзначається тахікардія, надалі переходить в брадикардію.
При поїданні ягід сильне отруєння, аж до зупинки дихання та серцевої 
недостатності, що тягнуть за собою смерть.

географія зовнішній вигляд особливості ознаки ураження перша допомога
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Нивівське дербі 
 Ó ïîíåä³ëîê, 31 ëèïíÿ, 
â³ííèöüêà «Íèâà-Â» âäîìà 
ïðèéìàòèìå «Íèâó» òåð-
íîï³ëüñüêó. Öå ïîºäèíîê 
òðåòüîãî òóðó ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè (äðóãà ë³ãà). Ãðàòè-
ìóòü íà ÑÊ «Íèâà». Ïî÷à-
òîê — î 18.00.

«Містер 
Батерфляй» 
 Ó Çàïîð³ææ³ â³äáóâñÿ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ïëà-
âàííÿ «Ì³ñòåð Áàòåðôëÿé» 
ñåðåä ìîëîä³. Â³ííè÷àíèí 
Â³êòîð Õíèê³í ïîñ³â ï’ÿòå 
ì³ñöå íà äèñòàíö³¿ 50 ì 
íà ñïèí³. À Îëåêñ³é Õíèê³í 
çàëèøèâñÿ äåâ’ÿòèì íà äèñ-
òàíö³¿ 50 ì â³ëüíèì ñòèëåì. 
Îáèäâà — ñèíè äâîðàçîâîãî 
îë³ìï³éñüêîãî ïðèçåðà Ïàâëà 
Õíèê³íà.

Срібні колеса 
 Ó ×åðí³âöÿõ çàâåðøèâñÿ 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ã³ðñüêî-
ãî âåëîñïîðòó (ìàóíòåí-
áàéêó). Â³ííè÷àíè Äìèòðî 
Òèòàðåíêî ³ Àíäð³é Êîðîëüîâ 
ó ð³çíèõ âèäàõ ïðîãðàìè âè-
áîðîëè ñð³áí³ íàãîðîäè.

Переміг 
організатор 
 Ó Â³ííèö³ ïðîéøîâ ÷åì-
ï³îíàò Óêðà¿íè ç àâ³àìîäåëü-
íîãî ñïîðòó. Êð³ì óêðà¿íö³â 
ó íüîìó âçÿëè ó÷àñòü ãîñò³ ç 
Ìîëäîâè òà Á³ëîðóñ³. Ó êëàñ³ 
ìîäåëåé-êîï³é ïåðåì³ã Îëåê-
ñàíäð Âàíòóõ (Êè¿â), à ñåðåä 
íàï³âêîï³é — îðãàí³çàòîð ç 
Â³ííèö³ ²ãîð Ïðåïîäîáíèé.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Але не «зубрами» єдиними живе 
вінницький баскетбол. Жіноча ко-
манда «Вінницькі блискавки» торік 
посіла п’яте місце у суперлізі чем-
піонату України, а перед цим була 
бронзовою в елітному дивізіоні.
— Склад нам вдалося зберег-
ти. Йде (у один із закордонних 

клубів) лише Тетяна Юркеви-
чус. Проте залишилися Тетяна 
Лисенко, Лариса Стаднік та інші 
лідери. Прагнемо дозаявити ви-
соку Оксану Степанюк, яка по-
вернулася до Вінниці після сезону 
в Казахстані, — каже тренер Олек-
сандр Аносов.

«Блискавки» зберегли склад 

Майбутніх зірок вінницького 
баскетболу виховують у міській 
спеціалізованій СДЮСШОР, що 
на вул. Пирогова, 4. 
Туди приймають всіх охочих 
шкільного віку, навіть першачків.

— Новачки потрапляють під 
прес навантажень. Хтось ви-
тримує, хтось ні — кидає за-
няття. Це нормально, — каже 
директор школи Олександр 
Аносов.

Приймають і першачків 

Випуск №29 (998)
У білих — однотипний мінімальний матеріал - король і тура. Кожна двох-
одова задача на кооперативний мат має по два варіанти рішення. 

Задача №2007-2010
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2                   2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №29 (1343) 19 липня 2017 року
Задача №2003
1.... Kp:c8  2. Ca7 cb7:x; 1. Ca7!  cb7:+  2.Kpb8  bc8:Фx.
Задача №2004
1…. Kph7  2. K:f7  g7x; 1. Cf7!  gf7:  2. Kg8  fg8-Ф:x.
Задача №2005
1....Kpc3   2. Ta2 Tc1x; 1. Tb1! Tc3  2. b2 Ta3x.
Задача №2006
1....Cf3  2. g4 Cg2x; 1. h1K (Ф,T,C?)! Kpg1  2. g4 Cf1x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
Ó áîëãàðñüêîìó ì³ñòå÷êó Ïðè-

ìîðñüêî ðîç³ãðàëè Êóáîê ñâ³òó 
ç³ ñïîðòèâíî¿ ðàä³îïåëåíãàö³¿. 
Çìàãàííÿ ïðîõîäèëè íà ñêëàäí³é 
ïåðåñ³÷åí³é ì³ñöåâîñò³. Çà ïåð-
ø³ñòü áîðîëèñÿ ó ÷îòèðüîõ âèäàõ 
ïðîãðàìè.

Ó ñêëàä³ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè âè-
ñòóïàëè 19 ñïîðòñìåí³â ó âîñüìè 
â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ. Ñåðåä íèõ — 
äâà ïðåäñòàâíèêè Â³ííèö³. Ó ãðó-

ï³ ñåðåä ÷îëîâ³ê³â íàø Îëåêñàíäð 
Ìàð÷óê çäîáóâ çîëîòó ìåäàëü. 
Ó ãðóï³ þíàê³â (äî 16 ðîê³â) 
â³äçíà÷èâñÿ Áîãäàí Âîéöåõ³â-
ñüêèé, âèõîâàíåöü Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 2. Ó ð³çíèõ âèäàõ 
ïðîãðàìè â³í çäîáóâ çîëîòó, äâ³ 
ñð³áí³ ³ áðîíçîâó ìåäàë³.

Çàãàëîì óêðà¿íñüêà êîìàíäà 
âèáîðîëà 44 íàãîðîäè. Ñåðåä 
íèõ 19 çîëîòèõ, 20 ñð³áíèõ ³ ï’ÿòü 
áðîíçîâèõ.

У Болгарії підкорили 
світову вершину

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

«Â³ííèöüê³ çóáðè» — äîñèòü 
â³äîìèé áðåíä ó â³ííèöüêîìó òà 
óêðà¿íñüêîìó ñïîðò³. Öÿ ÷îëî-
â³÷à áàñêåòáîëüíà êîìàíäà äâ³÷³ 
çäîáóâàëà ñð³áí³ ìåäàë³ ³ îäíîãî 
ðàçó — áðîíçó âèùî¿ ë³ãè ÷åì-
ï³îíàòó Óêðà¿íè. 

×åðåç áåçãðîø³â’ÿ ï’ÿòü ðî-
ê³â òîìó «çóáðè» çíèêëè ç áàñ-
êåòáîëüíî¿ ìàïè êðà¿íè. Õî÷à 
êîìàíäà çàëèøàëàñÿ, àëå âîíà 
îáìåæóâàëàñÿ âèñòóïàìè ó íåî-
ô³ö³éíèõ òóðí³ðàõ, ïåðåâàæíî 
ì³ñöåâèõ.

Òà íåùîäàâíî ñòàëî â³äîìî, 
ùî â³ííèöüê³ áàñêåòáîë³ñòè ö³º¿ 
îñåí³ ïîíîâëþþòüñÿ íà ïðîôå-
ñ³éíîìó ð³âí³! Êîìàíäà ñòàðòóº 
â ïåðø³é ë³ç³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. 

АМБІТНІ ПЛАНИ. Ãðàþ÷èé ãîëî-
âíèé òðåíåð «çóáð³â», ìàéñòåð 
ñïîðòó Ìèêîëà Çäèðêà ðîçïîâ³â, 
ùî êëóá ô³íàíñóâàòèìåòüñÿ ïîêè 
ùî çà êîøòè Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ðàäè ³ ì³ñüêîãî ñïîðòêîì³òåòó. 
Âîäíî÷àñ êåð³âíèêè «çóáð³â» øó-
êàòèìóòü ñïîíñîð³â.

Ñòàðòóþòü çìàãàííÿ ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè ç áàñêåòáîëó íà ïî÷àòêó 
æîâòíÿ. Äîìàøí³ ³ãðè âîíè çáè-
ðàþòüñÿ ïðîâîäèòè íà ìàéäàí÷è-
êó Â³ííèöüêîãî ìåäóí³âåðñèòåòó.

— Ïëàíóºìî âèãðàòè ïåðøó 
ë³ãó ³ çäîáóòè ïóò³âêó äî âèùî¿! 
Áåç òàêèõ àìá³ö³é íåìàº ñåíñó 
íàâ³òü çàÿâëÿòèñÿ. À ÷è çìîæåìî 
ï³äâèùèòèñÿ â êëàñ³, çàëåæàòèìå 
â³ä ð³âíÿ ô³íàíñóâàííÿ, — ñêàçàâ 
Ìèêîëà Çäèðêà.

ГРАТИМУТЬ ПЕРЕВАЖНО СТУ-
ДЕНТИ. Ó ñêëàä³ «Â³ííèöüêèõ 
çóáð³â», îêð³ì Ìèêîëè Çäèðêè, 
ëèøå îäèí ãðàâåöü ç äîñâ³äîì 
âèñòóï³â ó ÷åìï³îíàòàõ êðà¿-
íè. Öå Äåíèñ ßöèê. ²íø³ — 
ì³ñöåâ³ ìîëîä³ ñïîðòñìåíè. 
Óñ³ ãðàâö³ ìàéáóòíüîãî êëóáó 
ìàéñòð³â ìàëè ïðàêòèêó ó ÷åì-
ï³îíàò³ ì³ñòà — ó ñêëàä³ êîìàíä 
«Â³ííèöüê³ çóáðè», òåõí³÷íîãî 
êîëåäæó, àãðàðíîãî ³ ìåäè÷íîãî 
óí³âåðñèòåò³â. Òîáòî ãðàòèìóòü 
ïåðåâàæíî ñòóäåíòè, êîëèøí³ 
âèõîâàíö³ ì³ñüêî¿ ñïîðòèâíî¿ 
øêîëè îë³ìï³éñüêîãî ðåçåðâó ç 
áàñêåòáîëó.

ПЕРЕМОГИ У ДОМАШНІХ ТУР-
НІРАХ. Ïðîòÿãîì îñòàíí³õ ï’ÿòè 
ðîê³â (áåç êîìàíäè ìàéñòð³â) 
«çóáðè» ðåãóëÿðíî áðàëè ó÷àñòü 
ó ì³ñöåâèõ ð³çäâÿíèõ òóðí³ðàõ, 
ìåìîð³àëàõ Ñåðã³ÿ Áºëîáîðîäî-
âà (ñâîãî êîëèøíüîãî ãîëîâíîãî 
òðåíåðà — àâò.) ³ Áîðèñà Êîãàíà 
(òðåíåðà ³ç áàñêåòáîëó). Ìàéæå 
âñ³ âèãðàëè, îêð³ì îäíîãî. Òîä³ 
ïîñòóïèëèñÿ ïåðøèì ì³ñöåì 
îäåñèòàì, ÿê³ ïðàêòè÷íî â òîìó 
æ ñêëàä³ âèñòóïàëè â ñóïåðë³ç³.  
— ×àñ â³äíîâèòè ñëàâåòí³ òðà-
äèö³¿ ÷îëîâ³÷îãî áàñêåòáîëó! 
Íàø³ ìîëîä³ âèõîâàíö³ ðâóòüñÿ 
ó «á³é». Ìîæëèâî, òàêîæ âàðòî 
ïîâåðíóòè äî «çóáð³â» é êîãîñü 
ç³ ñòàðîãî ñêëàäó, — êàæå äèðåê-
òîð Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ áàñêåò-
áîëüíî¿ ñïîðòøêîëè Îëåêñàíäð 
Àíîñîâ. — «Â³ííèöüê³ çóáðè» — 
÷åìï³îíè ì³ñòà ó àìàòîðñüê³é ë³ç³. 
Òîìó ¿ì êîí÷å íåîáõ³äíî ñïðîáó-
âàòè ñåáå íà âñåóêðà¿íñüê³é àðåí³.

«ВІННИЦЬКІ ЗУБРИ» 
ВІДРОДЖУЮТЬСЯ 
Нарешті!  Після п’ятирічної перерви 
вінницька чоловіча баскетбольна 
команда заявляється до першої ліги 
чемпіонату України. Прагне одразу 
здобути золото і підвищитися в класі

«Вінницькі зубри» 
тричі були призерами 
вищої ліги чемпіонату 
України 

У групі серед чоловіків переміг наш У групі серед чоловіків переміг наш 
Олександр Марчук. Олександр Марчук. У групі юнаків (до 16 У групі юнаків (до 16 
років) відзначився Богдан Войцехівськийроків) відзначився Богдан Войцехівський
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 170130

²ÍÒÅÐÂ’Þ

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, 
RIA, (096) 3145155 

Ìåæäó öâåòêîì 
æèçíè è ïîðòðåòîì 
ìàìû Îëüãè íà ëå-

âîé ðóêå Èâàíà ÿðêî âûäåëÿåòñÿ 
òàòóèðîâêà «3Z». Ëîãîòèï ñâîåãî 
ãëàâíîãî òâîð÷åñêîãî «äåòèùà» — 
ñòóäèè òàíöà «3Z», ó÷åíèêè êî-
òîðîé íåîäíîêðàòíî ñòàíîâèëèñü 
ïðèçåðàìè ÷åìïèîíàòîâ Åâðîïû 
è ìèðà — îí óâåêîâå÷èë åùå 
÷åòûðå ãîäà íàçàä. Íåäàâíî ëþ-
áèìóþ òàòó îáíîâëÿë â ëþáè-
ìîé Âèííèöå. Ïîñëå äâóõ ñ ïî-
ëîâèíîé ëåò æèçíè è óñïåøíîé 
ðàáîòû â ÑØÀ Jozzz òî÷íî çíàåò: 
ëó÷øèå òàòó-ìàñòåðà è õèï-õîï 
òàíöîðû èìåííî ó íàñ.

«В АМЕРИКЕ КАЖДЫЙ БОМЖ 
РАССКАЖЕТ О СВОИХ ПРАВАХ!» 
Ïîñëå ìíîãî÷èñëåííûõ ïðèãëà-
øåíèé, íà ïåðååçä â Øòàòû Èâàí 
Êîçàê ðåøèëñÿ â 2014 ãîäó. Âñå 
ýòî âðåìÿ ðàáîòàë â òåëåâèçèîí-
íîé IP-êîìïàíèè «Êartina.TV». 
Îò õîðåîãðàôè÷åñêèõ ïîñòàíî-
âîê ïîñòåïåííî ïåðåøåë ê ìå-
íåäæìåíòó — îòêðûâàë íîâûå 
îôèñû â íåñêîëüêèõ ãîðîäàõ. 
Ìíîãîëþäíûé Íüþ-Éîðê, íà-
ïîìèíàþùèé ñòîëèöó õèïïè 
Ëîñ-Àíäæåëåñ è áîãàòåéøèé 
Ìàéÿìè — ýòè êëþ÷åâûå àìå-
ðèêàíñêèå ìåãàïîëèñû çà ïî-
ñëåäíèå ïîëòîðà ãîäà ñòàëè âè-
ííè÷àíèíó äîìîì. Íî, ãîâîðèò, 
îíè íàñòîëüêî ðàçíûå, ñëîâíî 
òðè ðàçíûå Àìåðèêè.

— Êîíòðàñòû — êëþ÷åâàÿ îñî-
áåííîñòü Øòàòîâ. Ìèëëèàðäåð 
è áîìæ — âñå ðÿäîì. È ñàìîå 
èíòåðåñíîå — ó áîìæà åñòü ïðà-
âà, î êîòîðûõ îí ïðåêðàñíî çíàåò! 
Åñëè òîëüêî òðîíåøü, îí ëþáîãî 
çàòêíåò çà ïîÿñ. Ïîëèöèÿ íå ñãî-

íÿåò èõ ñ òðîòóàðîâ, ãäå îíè âàëÿ-
þòñÿ, ïîòîìó ÷òî ýòî îáùåñòâåí-
íîå ìåñòî, à çíà÷èò — äîçâîëåíî, 
ëîæèñü è ñïè, — ðàññêàçûâàåò 
Jozzz. — Ìåíòàëüíîñòü ó àìåðè-
êàíöåâ ñîâñåì äðóãàÿ. Òàì äàæå 
â ñàìûõ áåäíûõ ðàéîíàõ ëþäè 
âûãëÿäÿò áîëåå ðàññëàáëåíî, 
ñ÷àñòëèâî è óâåðåíî. Ïðè âñåõ 
îãðàíè÷åíèÿõ — êîòîðûõ â Àìå-
ðèêå, êñòàòè, ãîðàçäî áîëüøå, ÷åì 
ó íàñ! — â Øòàòàõ âñå-òàêè ÷óâ-
ñòâóåøü ñåáÿ ñâîáîäíåå. Ïîòîìó 
÷òî ÷åòêî ïîíèìàåøü óðîâåíü 
âîçìîæíîñòåé. Åñëè òû ÷òî-òî 
óìååøü, â Àìåðèêå íå áóäåøü 
íè ãîëîäíûì, íè ðàçóòûì, íè áåç 
êðûøè íàä ãîëîâîé. 

— Çà ãîäû, ïðîâåäåííûå òàì, 
òû ïîëþáèë Àìåðèêó?

— Äà. Áîëüøå âñåãî ìíå íðà-
âèòñÿ, ÷òî òàì îáîçíà÷åíû ÷åòêèå 
ïðàâèëà. Âñå óñëîâèÿ ñîçäàíû 
äëÿ òîãî, ÷òîáû òû ëåãàëüíî çà-
ðàáîòàë è ëåãàëüíî ïîòðàòèë. 
Â Øòàòàõ ó÷èøüñÿ ïðîäóìûâàòü 
êàæäûé ôèíàíñîâûé øàã. Òàì 
î÷åíü ñåðüåçíî îòíîñÿòñÿ ê òâîåé 
êðåäèòíîé èñòîðèè. Êàê ñíà÷à-
ëà ïðè ïðèåìå â óíèâåðñèòåòû 
âàæíà îáðàçîâàòåëüíàÿ èñòî-
ðèÿ: ãäå òû ó÷èëñÿ, â êàêèõ 
êðóæêàõ çàíèìàëñÿ — îò âñåãî 
ýòîãî çàâèñèò, îêàæåøüñÿ òû 
â ëèãå ïëþùà èëè íåò. Òàê æå 
è ñ ôèíàíñàìè. Â Øòàòàõ âñÿ 
ýêîíîìèêà ñòîèò íà òîì, ÷òîáû 
òû çàðàáàòûâàë è òðàòèë. À êîð-
ðóïöèÿ âîîáùå ïî÷òè óçàêîíå-
íà. Ó íèõ ëîááèñòû — òå æå 
êîððóïöèîíåðû, íî äîáèâàþ-
ùèåñÿ âñåãî ëåãàëüíûì ïóòåì. 

«ЗВЕЗДЫ В ШТАТАХ — ПРОСТЫЕ, 
КАК УГОЛ ДОМА» 

— Òû îêîí÷àòåëüíî âåðíóëñÿ 
èëè îïÿòü óëåòèøü â Øòàòû?

— Òî÷íî — íå çàðåêàþñü 
íè îò ÷åãî. Íî ïîêà î÷åíü ñî-

JOZZZ ВЕРНУЛСЯ! ИЗ АМЕРИКИ 
ПРИВЕЗ МОДНЫЕ DANCE-НОВИНКИ 
Из Штатов — с любовью  Самый 
известный винницкий хип-хоп хореограф 
Иван Козак Jozzz вернулся в родную 
Винницу. С августа открывает новый 
филиал своей студии танца «3Z». 
Эксклюзивно для RIA он рассказал 
о том, какие «уроки жизни» можно 
найти в Америке и как скоро мир вновь 
повально затанцует рок-н-ролл

ñêó÷èëñÿ ïî ðîäíûì è ìíîãî 
âñåãî õî÷ó ñäåëàòü â Âèííèöå. 
Õîòü â Øòàòàõ ÿ áîëüøå çà-
íèìàëñÿ ìåíåäæìåíòîì, íî è 
î òàíöàõ íå çàáûâàë. Ïðåïîäà-
âàë â ðàçíûõ øêîëàõ è ïîñåòèë 
îãðîìíåéøåå êîëè÷åñòâî ìàñòåð-
êëàññîâ èìåíèòûõ õîðåîãðàôîâ. 
Ïîñêîëüêó Ìàéÿìè âñåãäà áûë 
ïåðåäîâûì â ïëàíå ýòíè÷åñêèõ 
òàíöåâ, òàì ÿ ïîñåùàë êëàññû 
ñàëüñû è áà÷àòû. À âîò â Íüþ-
Éîðêå è Ëîñ-Àíäæåëåñå ïîïàë 
íà êëàññû Ëàéëà Áåíèãà, Áðàéÿíà 
Ïóñïîñà, Àð÷è Áåðíåòà — îäíîãî 
èç àïîëîãåòîâ òàêîé êóëüòóðû, 
êàê âîã è âàêèíã, ñòàðûõ ìàñòî-
äîíòîâ õèï-õîïà Ëèíêà è Áóäà 
Ñòðåò÷, ñ êîòîðûì ìû êîãäà-òî 
âìåñòå ÷åìïèîíàò ìèðà ñóäèëè. 
È, íàêîíåö, âïåðâûå óäàëîñü çà-
ñòàòü Ìàðòè Êóäåëêà! Åñëè ïå-
ðå÷èñëÿòü âñåõ ìèðîâûõ çâåçä, 
êîìó Êóäåëêà ñòàâèë õîðåîãðà-
ôèþ, ïîë÷àñà íå õâàòèò! Äæàñòèí 
Òèìáåðëåéê, Äæåé Ëî, P. Diddy, 
Ìèññè Ýëëèîòò, Äæàíåò Äæåê-
ñîí, Ìýðàéÿ Êýðè, One Direction, 

’N Sync, Ìàéëè Ñàéðóñ, Ñèë, Ðî-
áèí Òèê, çâåçäà «Òàíöåâ óëèö» 
Ìàðêóñ Õüþñòîí — ïîñëóæíîé 
ñïèñîê ñàìûé òîïîâûé. Íî ïðè 
âñåì ýòîì Ìàðòè Êóäåëêà — ÷å-
ëîâåê, êîòîðûé âïå÷àòëÿåò ñâîåé 
ïðîñòîòîé. Ó íàñ ê òàêîé âåëè-
÷èíå è íå ïîäîéäåøü. À â Øòàòàõ 
Ìàðòè — ïðîñòîé äÿäüêà â áåëîé 
ôóòáîëî÷êå, äæèíñèêàõ, ñ áîðîä-
êîé è êåïêîé, îäåòîé çàäîì íà-
ïåðåä — ïðîñòîé, êàê óãîë äîìà! 
Ó íèõ âñåõ ÿ ìíîãîìó íàó÷èëñÿ.

— Êàêèå íîâûå âåÿíèÿ òàíöå-
âàëüíîé ìîäû? ×òî óæå ñåé÷àñ 
åñòü â Àìåðèêå è ÷òî âñêîðå æäàòü 
íàì?

— Îòêðîþ ñåêðåò: â Øòàòàõ 
óæå äàâíî íåò òàêîãî òàíöåâàëü-
íîãî áóìà, êàêîé áûë ðàíüøå. 
Äëÿ òîãî ÷òîáû ïîÿâèëñÿ íîâûé 
ñòèëü òàíöà, íóæíî ÷òîáû âîç-
íèêëî íîâîå ìóçûêàëüíîå íà-
ïðàâëåíèå. Âñïîìíèòå: êîãäà 
ïîÿâèëñÿ ðîê-í-ðîëë, âñå òàí-
öåâàëè ðîê-í-ðîëë, ïîòîì äæàç, 
áóãè-âóãè, äèñêî, ñ ïîÿâëåíèåì 

áðåéêáèòà — áðåéê-äåíñ. Íî, êàê 
ýòî íå ïðèñêîðáíî çâó÷èò, ãåíè-
åâ, êîòîðûå ïðèäóìûâàþò íîâûå 
íàïðàâëåíèÿ ìóçûêè, ïîêà íå âè-
äíî. Òàê ÷òî ïîêà ïî-ïðåæíåìó 
ðóëèò õèï-õîï. Íî è ýòà òåí-
äåíöèÿ ñêîðî èçìåíèòñÿ. ×åðåç 
ãîä-äâà îáðàòíî âîéäåò â ìîäó 
ðîê-í-ðîëë. Èìåííî ðîê! Âåäü 
âñå öèêëè÷íî! Óæå áûëè òàêèå 
öèêëû, êîãäà õèï-õîï îòõîäèë 
íà çàäíèé ïëàí. È âîò-âîò ýòîò 
ïåðèîä íàñòóïèò. 

ВИННИЧАН ЖДУТ АФРО-ТАНЕЦ 
И РЕГГЕТОН 

— Âîò-âîò â öåíòðå Âèííèöû 
òû îòêðîåøü íîâóþ áàçó ñâîåé 
ñòóäèè «3Z». Áóäåøü òàì ëè÷íî 
ïðåïîäàâàòü?

— Äà, áóäó âåñòè òðè äíÿ 
â íåäåëþ. Î÷åíü ðàä, ÷òî òåïåðü 
â íàøåì ðàñïîðÿæåíèè áóäåò 
ëó÷øèé òàíöåâàëüíûé çàë ãî-
ðîäà — 130 êâàäðàòíûõ ìåòðîâ 
ðàáî÷åé ïëîùàäè, îòëè÷íàÿ ëîêà-
öèÿ ñ áåçóïðå÷íûì ðåìîíòîì — 
íîâûì áåëîñíåæíûì ïàðêåòîì 
è çåðêàëàìè ïî âñåé ïëîùàäè. 
Ñòóäèÿ «Ãðàöèÿ» íàõîäèòñÿ 
íà 5 ýòàæå «Óíèâåðìàãà», åå 
îòêðûë îäèí èç ëó÷øèõ òðåíåðîâ 
ïî áàëüíûì òàíöàì Äåíèñ Ãëàä-

êèé. À òåïåðü êðîìå ñ÷àñòëèâ-
÷èêîâ-áàëüíèêîâ è õèï-õîïåðû 
ñìîãóò òàì çàíèìàòüñÿ. ß ïðè-
âåç íîâûå óíèêàëüíûå ìåòîäèêè, 
êîòîðûå çà ýòè äâà ìåñÿöà ëåòà 
è ïåðåäàâàë ñâîèì òðåíåðàì.

— Êàêèì íîâûì èíòåðåñíûì 
ñòèëÿì áóäåøü ó÷èòü òàíöîðîâ?

— Â öåëîì ìû íå áóäåì îòõî-
äèòü îò êëàññè÷åñêîãî íàáîðà: 
ôàíêè-äæàç, õèï-õîï, áðåéê-
äåíñ. Áóäåì ãîòîâèòü íîâóþ ãå-
íåðàöèþ òàíöîðîâ ê ïðåñòèæíûì 
÷åìïèîíàòàì è ãàðàíòèðóþ: áóäåò 
èíòåðåñíî! Òàêæå ñ îãðîìíîé ðà-
äîñòüþ ÿ áóäó ïðåïîäàâàòü ðåã-
ãåòîí — íîâûé äëÿ íàñ ñòèëü, 
êîòîðûé çäåñü íèêòî íå ïðåïîäàåò, 
õîòÿ èìåííî ðåããåòîí, à èíûìè 
ñëîâàìè — ëàòèíîàìåðèêàíñêàÿ 
âåðñèÿ õèï-õîïà — ÿâëÿåòñÿ ñåãîä-
íÿ ñàìûì âîñòðåáîâàííûì â ìèðå 
èç-çà ìóçûêè. Íó è âíîâü áóäó 
ïðîäâèãàòü àôðî-òàíåö. Äàâíî 
õîòåë åãî âåðíóòü! Âåäü ÿ êîãäà-
òî åãî ïðåïîäàâàë. Ýòîãî ñòèëÿ 
ó íàñ â Âèííèöå òîæå äî ñèõ ïîð 
íè ó êîãî íåò. Â îñíîâå àôðî-
òàíöà — ïëåìåííûå àôðèêàíñêèå 
òàíöû, íî âñå óïîðÿäî÷åíî è àäàï-
òèðîâàíî ïîä áåëîãî ñëóøàòåëÿ. 
Ýòî íåâåðîÿòíûé ñòèëü, êîòîðûé, 
óâåðåí, âèííè÷àíàì ïîíðàâèòñÿ!

Старая закалка, новые методики и множество идей — 
Иван Козак Jozzz вернулся в Винницу с полной готовностью 
воспитать новую генерацию хип-хоп чемпионов! 

«Ñåé÷àñ â ìèðå òàíöà 
íà÷àëñÿ ïîëíûé 
äóðäîì! Íåò ïðèâÿçêè 
ê îïðåäåëåííîé 
øêîëå, èäåò ïîëíîå 
ñìåøåíèå»
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ЩО ДЕ ПОДИВИТИСЬ 
У ВІННИЦЬКІЙ ОБЛАСТІ 
Скільки усього  Майже в кожному селі чи місті області є 
щось цікаве, варте уваги. Якщо не природа, то архітектура. Разом 
з «Біжняжками» склали таку собі карту не зовсім туристичних 
місць, куди можна дістатися на автобусі чи електричкою

Що там є: скелі, ліс, річка 
Південний Буг 
Як доїхати: маршруткою 
№ 12 А, 32, автобус № 11, 
теплоходами.

САБАРІВ

Що там є: володіння 
родини Потоцьких: 
парк, палац, костел. 
Річка, пороги, скелі. 
Проходить фестиваль 
«Млиноманія» 
Як доїхати: автобусом з 
Центрального автовокзалу 
за 49 гривень.

ПЕЧЕРА

Що там є: музей 
Чайковського-Надії 
Фон Мекк, парк, Свято-
Троїцький жіночий 
монастир, синагога, 
Троїцький костел, 
закинуті заводи тощо 
Як доїхати: автобусом 
із Західного автовокзалу 
за 25 гривень; 
електричкою за 18 гривень.

БРАЇЛІВ 

Що там є: Палац 
Потоцьких, Музей-садиба 
Леонтовича, музей 
декабристів 
Як доїхати: автобусом 
з Центрального 
автовокзалу за 63 гривні.

ТУЛЬЧИН 

Що там є: кар’єр, 
відпочивають з наметами 
Як доїхати: електричкою, 
автобусом з Центрального 
автовокзалу за 33, 
80 гривні.

ЧЕРЕПАШИНЦІ 

Що там є: гарна природа, 
пороги Південного Бугу, 
ночують з наметами, 
рибалять. Поряд 
скелелазний район 
Дзвониха 
Як доїхати: на автобусі, 
який прямує на Тиврів. 
Квиток — 32 гривні.

КЛІЩІВ 

Що там є: природа, 
риболовля, річка. Тут 
ставив свої експерименти 
винахідник першого у світі 
літака Можайський 
Як доїхати: з автостанції 
на Чехова (супермаркет 
«Грош») за 32 гривні.

ПОТУШ 

Що там є: руїни 
старовинної фортеці, річка, 
природа 
Як доїхати: автобусом 
із Західного автовокзалу 
за 17 гривень.

СЕЛИЩЕ

Що там є: озеро Бакай, 
природа, березовий 
гай, база відпочинку з 
будинками та кафе 
Як доїхати: з автостанції 
на Чехова (супермаркет 
«Грош») за 22 гривні.

ВОРОНОВИЦЯ

Що там є: історико-
культурний заповідник 
«Буша», природний 
заказник «Гайдамацький 
Яр», козацький цвинтар, 
садиба Пирняків, Урочище 
Мохната, Лядівський 
скельний Храм 
Як доїхати: автобусом 
з Центрального 
автовокзалу за 124 гривні.

БУША

Що там є: Водяний 
млин Потоцьких, пороги 
Південного Бугу 
Як доїхати: автобусом з 
Центрального автовокзалу 
за 49 гривень.

СОКІЛЕЦЬ 

Що там є: 
Палац княгині 
Щербатової, парк, музей, 
старовинний млин-
електростанція, костел 
Юзефа Обручника 
Як доїхати: автобусом з 
Центрального автовокзалу 
за 39 гривень.

НЕМИРІВ

Що там є: природа, 
риболовля, бази 
відпочинку 
Як доїхати: автобусом з 
Центрального автовокзалу 
за 95 гривень.

СТЕПАШКИ 

Що там є: багато санаторіїв, 
замкова башта, палац Ксідо, 
костел Св. Трійці 
Як доїхати: автобусом 
із Західного автовокзалу 
за 49 гривень.

ХМІЛЬНИК

Що там є: палац Комарів 
Як доїхати: автобусом 
із Західного автовокзалу. 
Квитки — від 75 гривень.

МУРОВАНІ КУРИЛІВЦІ 
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КІНО

Овердрайв
Пригоди, 26.07, поч. о 14.50, 21.55
Вартість квитків — від 65 грн
27.07–2.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Нікчемний Я 3
Анімація, 26.07, поч. о 10.00, 16.00
Вартість квитків — від 60 грн
27.07–2.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Війна за планету мавп
Фантастика, 26.07, поч. о 10.00, 19.20, 21.55
Вартість квитків — від 65 грн
27.07–2.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Бігфут Молодший: Стань легендою
Анімація
27.07–2.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Атомна блондинка
Пригоди, 27.07–2.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

2:22
Трилер, 26.07–27.07, поч. о 18.00
Вартість квитків — 20 грн

Жив був кіт
Анімація, 26.07–27.07, поч. о 10.00, 12.00, 14.00
Вартість квитків — 20 грн

Експеримент «Офіс»
Трилер, 26.07–27.07, поч. о 16.00, 18.00
Вартість квитків — 20 грн

Матриця часу
Трилер, 28.07–3.08, поч. о 14.00, 16.00, 18.00, 
20.00. Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Операція «Казино»
Комедія, 26.07, поч. о 9.20, 11.20, 21.30
Вартість квитків — від 50 грн
27.07–2.08, довідка — за тел. (096)0035050

Людина-павук. Повернення додому
Фантастика, 26.07, поч. о 13.00, 15.50, 18.40
Вартість квитків — від 50 грн
27.07–2.08, довідка — за тел. (096)0035050

Постріл у безодню
Трилер, 26.07, поч. о 12.40, 14.30, 16.20
Вартість квитків — від 50 грн
27.07–2.08, довідка — за тел. (096)0035050

Дюнкерк
Драма, 26.07, поч. о 9.00, 10.20, 11.20, 12.40, 
13.40, 15.00, 16.00, 17.20, 17.40, 18.20, 19.20, 
19.40, 20.00, 20.40, 22.00, 22.20
Вартість квитків — від 50 грн
27.07–2.08, довідка — за тел. (096)0035050

Жах Амітівілля: пробудження
Жахи, 26.07, 12.40, 17.10, 21.40
Вартість квитків — від 50 грн
27.07–2.08, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ

Картини з дерева
До кінця липня в обласному центрі народної 
творчості проходитиме ювілейна виставка 
відомого майстра різьбярства Петра Пипи! 
Самобутній майстер Петро Пипа перетворює 
звичайнісіньке дерево на неповторні картини 
з сюжетами козацької доби. Утілює минуле і 
сьогодення у дереві. Майстер Петро Пипа родом 
з Вінницької області, Погребищенського району, 
села Андрушівка. 
За роки своєї діяльності різьбяр уже мав близько 
20 персональних виставок і близько тисячі виробів 
з різьбленого дерева на різні тематики. Цю 
виставку варто побачити!
Чекаємо вас за адресою: вул. Арх. Артинова, 33.

Музей української марки 
ім. Я. Балабана
Минулого року у Вінниці відкрився Музей 
української марки. У експозиції  музею 

представлені одні з найцікавіших марок, деякі 
з них є лише в одному екземплярі. Є марки 
вживані в Одесі, радянські марки та навіть ті, на 
яких згадано Голодомор. У повній колекції пана 
Олександра є марки, датовані від 1850 року, 
гашені в різних українських містах. Найстаріший 
конверт з поштовим штемпелем датований 
1830 роком. До слова, є також марка з нині 
білоруського міста Гомель, погашена українським 
тризубом. 
Музей української марки ім. Якова Балабана 
можна відвідати щодня, окрім понеділка, з 10-ї 
до 18-ї години. Школярам та студентам вхід 
безкоштовний. Також у музеї можна придбати 
сувенірні марки та листівки. 
Відвідати музей можна за адресою - вул. Соборна, 
26. Телефон для довідок (099)5343020.

«Музей науки»
Музей розташований на третьому поверсі ТРЦ 
«SkyPark». Малюкам та дорослим тут пропонують 
побачити на власні очі та зрозуміти закони 
природи, поринути у світ популярної техніки та 
поекспериментувати самому. 
Тут представлені понад 150 експонатів для 
виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве місце 
для дітей, підлітків та дорослих! Тут також можна 
перекусити в тематичному кафе та придбати цікаві 
інтелектуальні розвиваючі іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні дні.
— для дітей (старших 3 років) та студентів — 80 та 
100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн 
з людини. Працює «Музей науки» щодня з 
10.00 до 21.00, без вихідних.

ВЕЧІРКИ 
АМАГАМА
(пр. Юності, 18, тел. 52–54–90)
Вечірка «Golden Hits» 
з хітами від 80 до 2000-х!
Нічний клуб «Амагама» запрошує щоп'ятниці 
на шалену вечірку «Golden Hits» з хітами від 
80 до 2000-х! Резиденти дискотек з найкращими 
хітами: OLD CD, Kenny, Papa, Maks Advanced. 
Замовлення столиків — за телефоном 52–54–90. 
Початок вечірки о 22.00.
Вхід для дівчат — вільний, для чоловіків — 40 грн!

Н2О
(проспект Космонавтів, 69, тел. 69–38–69)
«Exotic Party-2016»
Кожної п'ятниці нічний клуб «Н2О» запрошує 
на неймовірну вечірку «Exotic Party-2016». Екс-
клюзивний проект від PR group «ДЛЯ ЛЮДЕЙ», 
який об’єднує на одному танцювальному 
майданчику більш ніж 15 національностей — від 
Європи до Африки, від Африки до Китаю. По-
чаток о 22.00. Вхід до 23.00 всім вільний. Для 
дівчат — вхід вільний до 24.00. Після півночі з 
флаєром — вхід 25 гривень, без — 30 гривень.

SKYROOM
(вул. Пирогова, 47 а, тел. (093)8869393)
Ladies night
Кожної п'ятниці у лаунж-клубі Skyroom 
традиційна вечірка для справжніх леді.
Вхід для дівчат — вільний, для чоловіків — 
40 грн. Спеціальна пропозиція вечора: всім 
дівчатам — 30% на всі коктейлі та вільний вхід 
усю ніч. Довідки та замовлення — 
за телефоном (093)8869393.

ÀÔ²ØÀ

PianoExtremist 
у Вінниці
Уперше 
у нашому місті 
музичний проект 
PianoExtremist! 
Це концерт 
композитора та 
виконавця, який 
грав на Майдані 

під час революції гідності. Концерт відбудеться 
14 жовтня у Вінницькій обласній філармонії під 
гаслом: У кожного своя зброя — дій.
Майже три роки, з подій на Майдані, 
композитор та виконавець, якого назвали 
#PIANOEXTREMIST, грає у жанрі «історична 
неокласика» по містах України та на Сході, 
в зоні бойових дій (загалом за 2 роки більше 
150 концертів). 
Краще за слова говорить його музика, яку він 
грає на своєму піаніно, подарованому другом для 
виступів у АТО.
Початок концерту о 18.30, вартість квитків 
80–260 грн.

Концерт на воді
29 липня у Вінниці 
(площа героїв 
Чорнобиля) 
відбудеться 
ексклюзивний 
концерт класичної 
музики на воді, де 
на свіжому повітрі 
виступить київський 

струнний квартет Ars Longa. 
Квартет Ars Longa — це струнний квартет з 
випускників Вінницького училища культури 
і мистецтв. Вони грають усе, починаючи з 
творів найвідомішого композитора-класика 
Моцарта, його Церковних Сонат, Маленької 
Нічної Серенади та інших творів, закінчуючи 
відомими і пізнаваними, мабуть, кожному, навіть 
не пов’язаному з музикою, слухачеві творами, 
як от танго «Аромат жінки» К. Гарделя. Початок 
концерту о 19.00
Кількість квитків обмежена, всього — 60 шт. 
Вартість — 250 грн.
Замовити можна за телефоном (093)6311576.

Богдан Совик з 
концертом
Неординарний, по-
зитивний, енергійний, 
мегаталановитий 
Богдан Совик ви-
ступатиме у рідній 
Вінниці у Арт-паб 
«Beef Eater» 29 липня, 
у суботу. Напри-

кінці минулого року він презентував власний гурт 
OWL великим концертом у Вінниці. У проекті OWL 
Богдан Совик грає виключно авторські композиції, 
неординарні та енергійні.На концерті запропонує 
зовсім іншу програму — це буде вечір запальних 
каверів на відомі пісні «Beatles» та інших легендар-
них рок-н-рольщиків 1970-х. Нагадаємо, що Богдан 
Совик — це супервідкриття сьомого сезону теле-
візійного музичного проекту «Х-фактор 7».
Його називали передостаннім українським хіпі, 
драйовим і справжнім! Він виконував хіти світового 
року, твістові треки та хіти російського шансону. 
Початок концерту о 22.00. Вхід — 60 грн. Тел. 
(093)4059900, (096)4429900.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

Рок-хіти від 
«Gloria»
29 липня у арт-
пабі «Beer&Blues» 
виступатиме 
професійний 
музичний колектив 
«Gloria», що виконує 
кавери на рок-
композиції, будуть 
переспівувати 
відомі хіти Діани 
Арбеніної, групи 
«Дрозди» і багато 
інших українських, 

російський та зарубіжних виконавців!
Початок концерту о 21.00. Вхід — 40 грн. 
Довідки — за телефоном (067)4307540.

Дует в арт-пабі
Акустичний дует 
«Женя і Катя» 
виступатимуть 
на сцені арт-паб «Beef 
Eater» 28 липня.
Це буде романтичний 
концерт при повному 
складі, з ударними 
та басом! Колектив 

виконує авторські україномовні пісні та кавери 
на відомих виконавців. Грають у різних жанрах, 
переважно поп, поп-рок, інді. Захоплюються 
творчістю виконавців Ed Sheeran, One republic, 
Bastille, John Mayer, «Океан Ельзи», звідки й 
черпають натхнення. Початок концерту о 22.00. 
Вхід — 40 грн. Довідки — за телефонами: 
(093)4059900, (096)4429900.

Російський рок 
від гурту «Graffiti 
Music Group»
Гурт Graffiti Music 
Group запрошує всіх 
любителів російсько-
го року 70–80 рр! У 
програму входять пісні 
виконавців та гуртів 
В. Цоя, Чиж и К, гурту 

«ДДТ», гурту «Машина Времени», гурту «Воскресе-
нье», гурту «Чайф», А. Барикіна, гурту «Карнавал», 
Джанго, Олександра Іванова, Ю. Антонова, гурту 
«Аракс» та інших. Насолодитись гарною музикою 
зможе кожен! Чекаємо вас за адресою: Арт-паб 
«Beer&Blues», вул. 600-річчя, 60, Вінниця. Початок 
концерту о 21.00. Вхід — 40 грн. Замовлення столи-
ків за телефоном (067)4307540.
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Êîæíà åêñïåäèö³ÿ ïðîåêòó òðèâàº òðè 
òèæí³. Çà äåíü â³äâ³äóþòü äâà-òðè ì³ñòà, 
ñåëà, ñåëèùà. Àëå, ÿê êàæå ³äåîëîã òà àâ-
òîð Ukra¿ner Áîãäàí Ëîâèíåíêî, çà öåé 
÷àñ äóæå âàæêî çðîáèòè ïîâíîö³ííèé 
ìàòåð³àë.

— Ìè ïåðåñóâàºìîñÿ «íàñêîêàìè», — 
ãîâîðèòü Áîãäàí íà ïðåçåíòàö³¿ ïðîåêòó 
â Êíèãàðí³ «ª». — Òå, ÷èì ìè çàéìàºìîñÿ, 
íàçèâàºòüñÿ ñòîð³òåëë³íãîì. Ðîçïîâ³äàºìî 
³ñòîð³¿. Ïîêàçóºìî Óêðà¿íó ÷åðåç ëþäåé.

Åêñïåäèö³ÿ Ïîä³ëëÿì âæå ñüîìà, â ÿêó 
â³äïðàâëÿºòüñÿ êîìàíäà. Ó ïðîåêò âêëà-
äàþòü ñèëè ïðèáëèçíî 20 ëþäåé. ² ùå 
150 âîëîíòåð³â, á³ëüø³ñòü ç ÿêèõ æèâå 
çà êîðäîíîì. Îñê³ëüêè ïðîåêò ìàº ñ³ì 
ìîâíèõ âåðñ³é: óêðà¿íñüêà, ðîñ³éñüêà, 
í³ìåöüêà, ÷åñüêà, ïîëüñüêà, ãðóçèíñüêà, 
àíãë³éñüêà, âîëîíòåðè äîïîìàãàþòü ç ïå-
ðåêëàäîì. Ïðè÷îìó, çà ñïîñòåðåæåííÿìè 
õëîïöÿ, ò³, õòî âè¿õàâ ç Óêðà¿íè, íàéá³ëü-
øå õî÷óòü äîëó÷èòèñÿ äî öüîãî ïðîåêòó. 
Îäèí ç òàêèõ âîëîíòåð³â — ãðóçèí, ÿêèé 
ðàí³øå â÷èâñÿ â Óêðà¿í³. Â³í ñàì ïîâí³ñòþ 
ñòâîðþº ãðóçèíñüêó âåðñ³þ ³ ïåðåêëàäàº 
óñ³ â³äåî òà òåêñòè. Ó âåðåñí³ õî÷óòü çà-
ïðîñèòè ùå âîëîíòåð³â.

— Ó íàñ íàéá³ëüøà ïðîáëåìà â òîìó, 
ùî ëþäè íå ðîçóì³þòü, êîãî ìè ïîêàçó-
ºìî, — êàæå Áîãäàí Ëîãâèíåíêî. — Ïðî 
êîãî ìè ïèøåìî ³ êîãî ìè çí³ìàºìî. Ïå-
ðåä êîæíîþ åêñïåäèö³ºþ ìè âèêëàäàºìî 
ôîðìó, â ÿê³é ëþäè ìîæóòü íàì ïîðàäèòè 
ì³ñöå àáî ãåðîÿ. ×àñòî õòîñü ïèøå: «Îé, 
ìîÿ áàáöÿ, ¿é 85 ðîê³â, âîíà íàïèñàëà 
ê³ëüêà â³ðø³â ³ ìîæå ¿õ âàì ðîçïîâ³ñòè». 
Ìè ïîêàçóºìî ëþäåé, ÿê³ íàìàãàþòüñÿ 

ùîñü çì³íèòè ó ñâîºìó ì³ñò³ ÷è â ñåë³.  Â 
äåêîãî ìîæå í³÷îãî íå âèõîäèòè. Õòîñü ùå 
íà ïî÷àòêó ñâîãî øëÿõó. Ìè íå çí³ìàºìî 
óñï³øíèõ ÷è â³äîìèõ ëþäåé. Çàçâè÷àé, òà-
êèõ ëþäåé íàçèâàþòü äèâàêàìè. ² îò ÿêùî 
îá'ºäíàòè óñ³õ òèõ, ïðî êîãî ìè ðîáèìî 
³ñòîð³¿ — òî öå äèâàêè. Õî÷à ìè ¿õ òàêèìè 
íå ââàæàºìî. Íàâïàêè, õî÷åìî ïîêàçàòè 
êðà¿í³, ùî òàê³ ëþäè — öå íîðìà. 

Â³äåî ç òàêèõ åêñïåäèö³é, ÿêå çàðàç º 
íàéïîïóëÿðí³øèì ñåðåä ³íøîãî êîíòåíòó 
íà ñàéò³ ïðîåêòó, âèõîäèëî ÿê ïîá³÷íèé 
ïðîäóêò: çàëèøàëîñÿ áàãàòî ìàòåð³àëó ³ ç 
íüîãî âèð³øèëè ùîñü «ñêëåïàòè».

Êîîðäèíàòîð ïðîåêòó Îëÿ Øîð. Ä³â÷èíà 
ïëàíóº êîæíó ïî¿çäêó. Êîæíîãî äíÿ ¿é 
äîâîäèòüñÿ äçâîíèòè àáñîëþòíî ð³çíèì 
ëþäÿì, ñëóõàòè ¿õ ³ ñêëàäàòè ïëàí, ÿêèé 
ìîæå ùå «íàäöÿòü» ðàç³â ïîì³íÿòèñÿ.

— Òðè äí³ òîìó ÿ ñï³ëêóâàëàñÿ ç³ ñâî¿ì 
òåëåôîííèì îïåðàòîðîì ³ ìåí³ ñêàçà-
ëè, ùî â ìèíóëîìó ì³ñÿö³ ÿ âèãîâîðèëà 
850 õâèëèí, — ãîâîðèòü âîíà.

Êîëèñü Áîãäàíà Ëîãâèíåíêà çàïèòóâàëè, 
÷è ìîæå â³í íàçâàòè ãåðîÿ, ÿêèé íàé-
á³ëüøå âðàçèâ.

— Öå íåðåàëüíî, — â³äïîâ³äàº â³í â³-
ííèöüê³é àóäèòîð³¿. — Òîìó, ùî äëÿ ìåíå 
öå òîé, ç ÿêèì ìè âîñòàííº ñï³ëêóâàëèñÿ. 
Áóâàº òàêå, ùî óñâ³äîìëåííÿ ³ñòîð³¿ â³ä-
áóâàºòüñÿ ÷åðåç ì³ñÿöü ÷è íàâ³òü ÷åðåç 
ê³ëüêà ì³ñÿö³â ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìè âñå öå 
â³äçíÿëè.

Ñóñï³ëüíî-êóëüòóðíîìó ïðîåêòó ïðî ëþ-
äåé âæå ð³ê. Çí³ìàëüíà ãðóïà ïðîäîâæóº 
ïîäîðîæóâàòè Óêðà¿íîþ ³ õî÷å çàê³í÷èòè 
çàïëàíîâàí³ 16 åêñïåäèö³é. À äàë³ âæå 
âèéòè íà òåëåáà÷åííÿ, âèäàâàòè æóðíàëè 
³ çíÿòè äîêóìåíòàëüíèé ô³ëüì.

КОМАНДА ПРОЕКТУ UKRAЇNER 
РОЗПОВІДАЄ ПРО «ДИВАКІВ»
Про людей  Проект Ukraїner стартував рік тому 
і вже встиг дістатися Поділля. Його мета — показати 
Україну через історії простих людей. На зустрічі 
в Книгарні «Є» ідейники розповіли, в яких 
меншинах їх приймали за своїх та чому до проекту 
більше долучається волонтерів з-за кордону

Команда Ukraїner приїхала до Вінниці. 
Протягом трьох тижнів будуть досліджувати Поділля 
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ОВЕН 
Вас може відвідати смуток. 
Просто вам хочеться більшо-
го, хоча, в особистому житті 
все нормально. Ви занадто 
вразливі зараз, щоб пускати-
ся в будь-які авантюри.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви починаєте розуміти, на-
скільки вам дорогі стосунки 
з коханою людиною і як ви 
боїтеся їх втратити. Женіть 
геть від себе страхи і невпев-
неність.

БЛИЗНЮКИ 
У понеділок вас може очі-
кувати романтична зустріч. 
Ваші стосунки стають все 
більш гармонійними. У субо-
ту можлива серйозна розмо-
ва, яка дозволить вам краще 
зрозуміти одне одного. 

РАК 
У понеділок рішення, що сто-
суються вашого особистого 
життя, повинні прийматися 
самостійно. Не пускайте в цю 
сферу сторонніх. У п'ятницю 
варто поміркувати на самоті. 

ЛЕВ 
Ваш обранець буде особли-
во цінувати у вас оригіналь-
ність. Стосунки з коханою 
людиною слід будувати 
на романтиці. Тільки не пе-
рестарайтеся з турботою.

ДІВА 
Ніяких вирішальних розмов 
і з'ясування стосунків у най-
ближчі дні затівати не варто. 
Змініть стиль поведінки: 
перестаньте командувати і 
почніть зачаровувати. 

ТЕРЕЗИ 
Вас можуть очікувати нові ці-
каві зустрічі і знайомства, але 
не слід серйозно захоплю-
ватися ними, подумайте про 
того, хто вже давно дорожить 
вами і щиро вірить вам. 

СКОРПІОН 
Ви зараз вільні вибирати. 
Коли ніхто не затуляє світ 
своїм сліпучим блиском, 
простіше розгледіти того, хто 
вам дійсно подобається. Зір-
ки обіцяють взаємне кохання.

СТРІЛЕЦЬ 
Постарайтеся бути обереж-
ніше. Схильність спершу 
робити, а потім вже на-
магатися виправдати скоєне 
душевними поривами, буде 
надавати вам чарівності 
вельми недовго.

КОЗЕРІГ 
Незважаючи на зовнішню 
плутанину, в стосунках з коха-
ною людиною може наступи-
ти справжня гармонія, до якої 
ви так давно прагнули. 

ВОДОЛІЙ 
Ви знаєте, як знайти гар-
монію, спокій і душевну 
рівновагу. Однак бажати ви 
будете скоріше пристрасті, 
гострих відчуттів і пригод. 

РИБИ 
Постарайтеся знайти ду-
шевну рівновагу, інакше ви 
здатні відлякати удачу нео-
бдуманими вчинками. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 26 ЛИПНЯ – 1 СЕРПНЯ
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ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Везение — это точно та-
кой же навык, как и все осталь-
ные: катание на велосипеде, 
умение плавать, и так далее. 
Это значит, что ему можно на-
учиться. Как это не банально, 

научиться везению можно, просто находясь 
в компании везучих людей. Как минимум, 
вы сможете перенять многие привычки и за-
разиться этим самым везением. Каких людей 

любят окружающие? Как правило, лёгких и не-
напряжных. С такими людьми хотят дружить 
другие, они гораздо проще продвигаются 
по карьерной лестнице, они проще обща-
ются с людьми противоположного пола. Как 
у них это получается? Всё просто: они играют. 
Играют в жизнь, играют в отношения, играют 
в карьеру. Невезучие люди относятся серьезно 
к тем вещам, где серьезность не требуется. 
«Наш» человек четко понимает, что относиться 
серьезно нужно только к тем вещам, которые 
напрямую относятся к выживанию: еда, сон 

и т. д. Естественные потребности. Ко всему 
остальному он относится с игрой и забавой, 
потому что эти вещи не имеют никакого от-
ношения к выживанию. Такой подход по-
могает относиться ко многим вещам проще, 
и искать варианты в тех местах, куда другие 
боятся даже заглядывать. Для таких людей — 
это бесконечные возможности. В отношениях 
такие люди очень быстро находят себе пар-
тнера, и, если им удаётся договориться обо 
всём остальном — счастливое будущее можно 
смело ждать с гарантией.

Комментарий эксперта

Один раз и на всю жизнь
Невезучие люди искренне считают, что в этом мире 
где-то есть идеальный партнер, с которым они про-
сто пока что не знакомы. Осталось только найти этот 
самый идеал красоты, ума и харизмы, с которым мож-
но будет жить долго и счастливо и умереть в один 
день. Везучие люди хорошо понимают, что идеал — 
это такая же иллюзия, как Дед Мороз. Книг про это 
написано много, стихов написано уйму и тысячи, 

но в жизни занесено в красную книгу. Что делать? 
Искать подходящего, а не идеального. Невезучий 
человек не строит отношения, если видит в партнере 
хоть один недостаток. Везучий не обращает внимание 
на незначительные недостатки. Он понимает основные 
качества, которые хотел бы видеть в человеке, а все 
остальное не имеет такого уж важного значения. С ним 
можно мириться.

ВЕЗЕНИЕ В ЛЮБВИ. 
КАК ПОЙМАТЬ УДАЧУ ЗА ХВОСТ 
Лотерея  «Не везет мне в смерти, повезет в любви», — 
гласит известная песня. И действительно, кому-то в этом 
деле несказанно везет, а кого-то просто преследует полоса 
невезений. Что отличает везучих людей в любви от невезучих?

Åñòü òàêèå ëþäè, êîòîðûå, êàçà-
ëîñü áû, íè÷åãî îñîáåííîãî íå äå-
ëàþò, íî îíè íèêîãäà íå áûâàþò 
îäèíîêè, ó íèõ âñåãäà åñòü ìàññà 
âíèìàíèÿ îò ïðîòèâîïîëîæíîãî ïîëà 
è ðÿäîì ñ íèìè âñåãäà åñòü èìåííî 
òàêèå ëþäè, êîòîðûõ îíè õîòÿò âè-
äåòü. Êàê ó íèõ ýòî ïîëó÷àåòñÿ?

Оповести других!
Невезучий человек ждет, пока партнер сам появится 
в жизни. Или второй вариант: думает, что сам сможет 
найти, таким образом снижая вероятность. Везучий же 
человек понимает, что чем больше людей знает о том, 
кого ты ищешь, тем быстрее мир тебе предложит нуж-
ного человека. Тут главное — четко понимать крите-
рии, которые вам важны в выборе партнера. И сооб-
щая об этих критериях друзьям и знакомым, вы гораздо 
быстрее сможете найти нужного вам человека. Тут важно 

не перегнуть палку. Не стоит каждый день всем людям 
вокруг садиться на уши и рассказывать о своей мечте. 
Такие разговоры ведутся в стиле «было бы при прикольно 
встретить вот такого и такого человека». И эти друзья, 
и знакомые, в свою очередь, возьмут себе на заметку, 
какой человек вам нужен. И, поверьте, как только кто-то 
подходящий появится на горизонте, причем свободный, 
люди сразу подумают о вас. Еще одно важное прави-
ло — не перегнуть палку с критериями поиска (см. выше) 

В отношениях
Так как мы помним, что идеального человека не су-
ществует, нам сразу же открывается гораздо больше 
возможностей, как бы это ни казалось парадоксальным. 
Если что-то в существующих отношениях идет не так, 
и они рушатся, то невезучий человек, как правило, на-
чинает убиваться по этому поводу так, как будто ему 
объявили смертный приговор. «Это ужас! Я никогда 
не смогу никого найти себе лучше! Если он (а) уйдет, 
я останусь один на всю свою жизнь», — считает он. Ве-
зучий человек понимает, что людей в мире уже семь 
миллиардов. Как минимум миллиард плюс-минус под-

ходящего тебе возраста и пола. Среди них точно есть 
кто-то, кто подходит так же, а то и лучше. Знание этой 
штучки дает гораздо больше преимуществ, чем может 
показаться на первый взгляд. Если ты понимаешь, что 
человек рядом с тобой не единственный, это означает, 
что ты переживаешь про отношения гораздо меньше. 
И вот в чем фокус: чем меньше ты переживаешь за отно-
шения (в разумных пределах), чем больше ты живешь 
с человеком, потому что тебе с ним хорошо (а не по-
тому, что без него армагеддон), то эти отношения, как 
правило, гораздо крепче других.

В семье
Невезучий человек в семье считает, что все обязанности 
в семье разделяются сами собой. И искренне раздража-
ется, когда партнер не «догадывается» о том, что надо 
сделать так и так. Отсюда конфликты, непонимания, ссоры 
и раздражения. Везучий человек в отношениях заранее 
проговаривает все возможные проблемные места, таким 
образом подстилая себе соломку во всех возможных 
местах. Везучий человек не ищет принца или принцессу. 

Он понимает, что любой человек по своей сути туп, жаден, 
ленив, похотлив, хвастлив, труслив. И учитывая это, строит 
семью, не ожидая, что идеал сам собой построится. Плюс 
заключается в том, что один раз договорившись, это из-
бавляет от многих конфликтов в будущем. То есть «долго 
и счастливо везучим» достается за счет прикладывания 
небольших усилий заранее. Как в старом анекдоте «Пус-
кай Абрам хотя бы купит лотерейный билет».
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ГОРОСКОП
ОВЕН 
Успех в делах будет до-
стигаться в результате 
активных действий. 

ТЕЛЕЦ 
События на работе грозят 
стать непредсказуемыми 
и неупорядоченными. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Работа будет доставлять 
удовольствие и позволит 
реализовать свои таланты.

РАК 
Постарайтесь завершить 
старые дела, которые 
не дают идти вперед. 

ЛЕВ 
Обилие информации отве-
тит на жизненно важные 
для вас сейчас вопросы. 

ДЕВА 
Жизнерадостность и опти-
мизм позволят достигнуть 
намеченных целей. 

ВЕСЫ 
Все будет спориться в ру-
ках, и вы просто играючи 
справитесь со всеми на-
копившимися делами. 

СКОРПИОН 
Ваше трудолюбие будет 
замечено и оценено по до-
стоинству. Вы заслужите 
одобрение начальства.

СТРЕЛЕЦ 
Проанализируйте свои 
действия и устраните 
недочеты и промахи. 

КОЗЕРОГ 
Не следует кидаться 
в крайности, внимательнее 
прислушайтесь к своему 
внутреннему голосу.

ВОДОЛЕЙ 
Постарайтесь посвятить 
немного времени созданию 
уюта в собственном доме.

РЫБЫ 
Отдохните от суеты и хло-
пот, не жалейте времени 
на себя любимого. 

392007

402215

383216

401841

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ  
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє  фото та  коротку 
розповідь  про себе на e-mail: 
miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу 
«Міс RIA»-2017 і безкоштовну 
професійну фотосесію від 
фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

402612

401493

Юлія, 25 років
Люблю пригоди. Вірю, що є 
ще чесні та щирі люди. Мрію 
подорожувати світом, віддала 
б усе за свою мрію. Найбільше 
ціную в людях почуття гумору та 
позитив. Живу у ритмі музики!

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)

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»
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ОВЕН 
Успех в дела
стигаться в р
активных дей

ТЕЛЕЦ 
События на р
стать непред
и неупорядо

БЛИЗНЕЦ
Работа будет
удовольстви
реализовать 

РАК 
Постарайтес
старые дела,
не дают идти

ЛЕВ 
Обилие инф
тит на жизне
для вас сейча

ДЕВА 
Жизнерадост
мизм позвол
намеченных 

ВЕСЫ 
Все будет спо
ках, и вы про
справитесь с
копившимис

СКОРПИО
Ваше трудол
замечено и о
стоинству. Вы
одобрение н

СТРЕЛЕЦ 
Проанализир
действия и у
недочеты и п

КОЗЕРОГ
Не следует ки
в крайности,
прислушайте
внутреннему

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь
немного врем
уюта в собств

РЫБЫ 
Отдохните от
пот, не жале
на себя люби
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ОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
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лена програма QR 
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ОСЕСІЯ ВІД 
УДІЇ «INDIGO»
3) 759 05 55, 
179 71 31
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