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ЩО ЗМІНИТЬСЯ
В ШКОЛАХ З 1 ВЕРЕСНЯ

 Школярі матимуть знання, 
які можна буде використати на практиці

 Учителям дозволять вільно 
визначати, cкільки часу витратити 
на вивчення тем

 У їдальнях обіцяють краще годувати, 
а також відкриють нові гуртки

 У департаменті освіти розповіли, 
що потреба в батьківських внесках 
з часом зменшиться

с.6

«Дуже багато «Дуже багато 
задають англійської. задають англійської. 
Буває, що за Буває, що за 
один день і один день і 
читати, і писати, читати, і писати, 
і завчити треба». і завчити треба». 
П’ятикласниця Аліна П’ятикласниця Аліна 
пропонує зменшити пропонує зменшити 
кількість годин кількість годин 
англійської мовианглійської мови

399897
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ÍÎÂÈÍÈ

После 
праздника 

Â ðàçãîâîðå ñ îäíèì ìî-
ëîäûì ÷åëîâåêîì çàòðîíóëè 
òåìó ïðîïàãàíäû. Îí âûñêà-
çàë ìûñëü, ÷òî ïðè ïîìîùè 
ÑÌÈ ìîæíî çà òðè ìåñÿöà 
èçìåíèòü ñîçíàíèå ëþäåé. 
Îïûò Ãåðìàíèè, ÑÑÑÐ 
è Ðîññèè ýòî ïîäòâåðæäàåò.

Â ïëîõóþ ñòîðîíó èçìå-
íèòü ìîæíî. Ïðàâäà, ìû 
ãîâîðèëè î ïîçèòèâíûõ èç-
ìåíåíèÿõ. À òóò, óâû, âñå 
íå òàê ïðîñòî. Íà ïîðîêàõ 
èãðàòü ìîæíî, íà äîñòîèí-
ñòâàõ — íåò. Åñëè ïðèâè-
âàòü ñîâåñòü è êðèòè÷íîñòü 
ìûøëåíèÿ, òî ïðåæäå âñåãî 
÷åëîâåê âçáóíòóåòñÿ ïðîòèâ 
ñàìèõ «óëó÷øàòåëåé». Íàøà 
íûíåøíÿÿ îáùåñòâåííàÿ 
âîëíà â ñâîåé ïðîïàãàíäå 
ëþáâè ê ÿçûêó, ïåñíå, âû-
øèâàíêå çàáûëà ãëàâíîå, ÷òî 
íóæíî ïðèâèâàòü, — ëþáîâü 
íå âçÿòü âçÿòêó, êîãäà äàþò, 
íå ïîéòè íà ïðåñòóïíûé 
ñãîâîð, êîãäà îáåùàþò ïðè-
áûëü. Ëþáîâü íå óêëîíÿòüñÿ 
îò íàëîãîâ è íå ëîááèðîâàòü 
øêóðíûå âîïðîñû, ëþáîâü 
íå áðàòü ìçäó ó ïàöèåí-
òà è ó÷åíèêà, ëþáîâü óâà-
æàòü ñâîå íàöèîíàëüíîå, 
à íå íåíàâèäåòü ÷óæîå.

Âåäü òàê ìíîãî  òåõ, êòî 
íîñèò âûøèâàíêè  äåëàþò 
âñå òî, èç-çà ÷åãî Óêðàèíà 
íèêàê íå ìîæåò ñîñòîÿòüñÿ 
êàê ïðàâîâîå äåìîêðàòè÷å-
ñêîå ãîñóäàðñòâî. Ïðèìàò ñî-
âåñòè è ñêðîìíîñòè — ýòî òî, 
÷òî äåëàåò ïðèâëåêàòåëüíûì 
îïûò ñêàíäèíàâîâ. Íî àçèàò-
÷èíà ñèäèò â íàñ òàê ãëóáîêî, 
÷òî ïîêàçíîå âñåãäà áîëüøå 
èìåþùåãîñÿ â íàëè÷èè. 
È ïîêà íå áóäåò íàîáîðîò, 
ìû îáðå÷åíû óäèâëÿòüñÿ 
òîìó, êàê îäíè æåðòâóþò 
æèçíÿìè, à äðóãèå ïèëÿò 
áþäæåò.

ДУМКА

ВРАЧ, ПОЭТЕССА, БЛОГЕР

Ирина Ирина 
БЕРЕЗАБЕРЕЗА

ВОЛОДИМИР (45), ІНЖЕНЕР:
— Спекотною погодою і Хрес-
ним ходом. А ще запам’ятався 
сімейний відпочинок на дачі. 
Дивовижно, що був час про-
сто побути із родиною два 
тижні. Не часто таке буває, 
тому що хтось їде в одну сто-
рону, хтось — в іншу.

ВЕРОНІКА (16), ШКОЛЯРКА:
— У цьому році поїхала до та-
бору «Казкова долина» що 
біля Літина. Уже вчетверте і 
востаннє. Жили у лісі в буди-
ночках. Поряд річка, стадіон, 
дискотеки, фільми, конкурси, 
нові знайомства та друзі. Це 
найяскравіша згадка літа.

БОГДАН (22), СЛЮСАР:
— Відпустка у селі за 200 кі-
лометрів від Вінниці. Цілий 
місяць відпочинку. Літо, 
спека, рибалка. Шашлички 
на природі з друзями та рід-
ними. Отак пощастило літом 
відпочити. Це найяскравіше, 
що запам’яталося.

ОЛЬГА (65), ІНЖЕНЕР:
— Ми тиждень відпочивали 
в Шарм-ель-Шейху. Була 
можливість порівняти пого-
ду там і в нас. Від нашої ми 
просто у захваті. Тому що там 
ця спека перекрила усі емоції.
Бажаю і вам отримати пози-
тивні емоції.

СЕРГІЙ (52), ПЕНСІОНЕР:
— Узагалі-то, літо ще не за-
кінчилося. Багато подій тра-
пилося: як приємних, так і 
неприємних. Життя в дріб-
ницях. Але зараз і не згадаю 
якусь конкретну подію. Але  
стараюся запам’ятовувати 
тільки хороше.

ОЛЕНА (32), МЕНЕДЖЕР:
— Свободою. Відправила 
дитину до бабусі з дідусем 
майже на все літо. Під кінець 
літа просто прогулювалися з 
дітлахами містом. Тут є де від-
почити. Приміром, басейни з 
шезлонгами у місті і за містом. 
Як кажуть, майже Туреччина.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чим вам запам’яталося це літо?

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Ê³ëüêà ì³ñÿö³â 
êîìóíàëüíèêè 

«âîþþòü» ç ï³äïðèºìöÿìè, ùî 
ìàþòü áîðäè ³ç çîâí³øíüîþ ðå-
êëàìîþ. Îñòàíí³é òàêèé âèïà-
äîê òðàïèâñÿ 28 ñåðïíÿ íà â’¿çä³ 
ó ì³ñòî, êóäè ³ ïðèáóâ æóðíàë³ñò 
RIA. Íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå 
íàñ îäðàçó æ çóñòð³ëà òåõí³êà ³ 
ðîá³òíèêè ÊÏ «Â³ííèöüêà òðàí-
ñïîðòíà êîìïàí³ÿ». Ç ³íøîãî 
áîêó — ïðåäñòàâíèêè ïðèâàò-
íîãî ï³äïðèºìñòâà «Ãëîð³ÿ-Â», 
ÿêèì íàëåæàòü áîðäè, ùî ìàþòü 
çíîñèòè.

— Ó íàñ º äîçâ³ë íà âñòàíîâ-
ëåííÿ ðåêëàìíèõ àðîê, ÿêèé ìè 
îòðèìàëè ó 2011 ðîö³. Öåé äîçâ³ë 
Â³ííèöüêî-Õóòîðñüêî¿ ñ³ëüðàäè, 
íà áàëàíñ³ ÿêî¿ ïåðåáóâàëà öÿ 
çåìëÿ, — êàæå äèðåêòîðêà ô³ðìè 
«Ãëîð³ÿ-Â» Îëåíà Çàéöåâà. — Àëå 
Ìîðãóíîâ (ìåð Â³ííèö³ — àâò.) 
âèð³øèâ ïåðåñóíóòè êîðäîíè íà-
øîãî ì³ñòà. ² òåïåð äâ³ íàø³ àðêè 
çíàõîäÿòüñÿ íà òåðèòîð³¿ Â³ííèö³. 
Ìåð âèð³øèâ ¿õ çíåñòè, çðîáèâ 
öå ðóêàìè äåïóòàò³â, ÿê³ áåç íà-
øî¿ ó÷àñò³ ïðîãîëîñóâàëè çà çíå-
ñåííÿ. Íà êîíòàêò â³í íå éäå, 
àëüòåðíàòèâ íå çàïðîïîíóâàâ.

Äèðåêòîðêà ñòâåðäæóº, ùî ¿õíÿ 
êîìïàí³ÿ äîòðèìóºòüñÿ âñ³õ íîðì 
³ çàêîí³â, îäíàê âëàäà âñå îäíî 
õî÷å äåìîíòóâàòè àðêè. Ðîáèòüñÿ 

öå ó çâ'ÿçêó ç ïðîâåäåííÿì áó-
ä³âåëüíèõ ðîá³ò ç êàï³òàëüíîãî 
ðåìîíòó äîðîæíüîãî ïîêðèòòÿ 
íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå. Ñàìå 
ðîáîòàì í³áèòî ³ ïåðåøêîäæàþòü 
ö³ ñàì³ àðêè.

— Íà ÿê³é ï³äñòàâ³ âîíè ìàþòü 
ïðàâî ðóéíóâàòè ïðèâàòíó âëàñ-
í³ñòü áåç ð³øåííÿ ñóäó? Â³äêîëè 
ì³ñüêâèêîíêîì âèùå ñóäó? ×îìó 
âîíè ïðèéìàþòü òàê³ ð³øåííÿ 
áåç ïðåäñòàâíèê³â êîìïàí³¿? Ìè 
â³äïðàâèëè ¿ì ëèñòà, â ÿêîìó õî-
ò³ëè îòðèìàòè ðîç'ÿñíåííÿ, àëå 
íàì í³õòî íå â³äïîâ³â, — îáóðþ-
ºòüñÿ âëàñíèöÿ ô³ðìè «Ãëîð³ÿ-Â» 
Íàòàë³ÿ Ãîëîñåíêî. — Ïåðø í³æ 
äåìîíòóâàòè, âîíè ïîâèíí³ áóëè 
âèêëèêàòè äèðåêòîðà ï³äïðèºì-
ñòâà äî ñåáå íà ðîçìîâó, â³äøêî-
äóâàòè çáèòêè, ÿê³ íåñå êîìïàí³ÿ 
ïî ö³é êîíñòðóêö³¿, îáóìîâèòè 
íîâ³ ì³ñöÿ äëÿ ¿õ ðîçì³ùåííÿ. 
Âîíè öüîãî íå ðîáèëè, òîìó çà-
äëÿ ñïðàâåäëèâîñò³ ìè ä³éäåìî 
äî ªâðîïåéñüêîãî ñóäó!

Êð³ì ï³äïðèºìö³â íà ì³ñöå 
ïðèáóëè ïðåäñòàâíèêè ÌÊÏ 
«Àðõ³òåêòóðíî-áóä³âåëüíèé ñåð-
â³ñ». Àëå ñêàçàëè, ùî í³÷îãî òóò 
íå âèð³øóþòü — ìîâëÿâ, âîíè 
ò³ëüêè âèêîíàâö³, ÿêèì äîðó÷åíî 
ïðîâåñòè îïèñ àðîê.

— Ïðîòÿãîì äâîõ-òðüîõ ì³ñÿö³â 
ìè äåìîíòóâàëè âñ³ êîíñòðóêö³¿ 
ó öüîìó ðàéîí³. Çàëèøèëèñÿ ò³ëü-
êè ò³, ÿê³ íàëåæàòü äàí³é êîìïà-
í³¿. ² çà âåëèêèì ðàõóíêîì, òóò 
ìîæíà çíàéòè ïîðóøåííÿ, — ñêà-

НА ОКОЛИЦЯХ «РІЖУТЬ» 
БІЗНЕС ПІДПРИЄМЦІВ 
Конфлікт  Власниця компанії 
обурюється, що рекламні конструкції, 
які їй належать, зносять. Виклик поліції 
та суперечки з виконавцями рішення 
міськради не завадили демонтажу. Задля 
справедливості підприємниця має наміри 
дійти до Європейського суду

çàâ íà÷àëüíèê ãîñïîäàðñüêîãî 
â³ää³ëåííÿ «Àðõ³òåêòóðíî-áóä³-
âåëüíîãî ñåðâ³ñó» Àíäð³é Ìå-
ëåøêî. — Çã³äíî ç ð³øåííÿì 
âèêîíêîìó, ìè ïîâèíí³ çðîáèòè 
àêò îïèñó ö³º¿ êîíñòðóêö³¿, àêò 
äåìîíòàæó, ³ â ðàç³ äåìîíòàæó — 
ïðèéíÿòè íà çáåð³ãàííÿ.

Ïðèáëèçíî ÷åðåç ãîäèíó 
ç'ÿñóâàííÿ ñòîñóíê³â, íà ì³ñöå 
ïðèáóâ åê³ïàæ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿, 
ÿêèé âèêëèêàëà äèðåêòîðêà êîì-
ïàí³¿ Îëåíà Çàéöåâà. Çà íèì — ùå 
îäèí àâòîìîá³ëü ç áëàêèòíèìè íî-
ìåðàìè, ó ÿêîìó ïðè¿õàâ çàñòóï-
íèê íà÷àëüíèêà ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
ì³ñòà — ªâãåí Äìèòð³ºíêî. Çàéöå-
âà ñïîä³âàëàñÿ, ùî ïîë³ö³ÿ çóïè-
íèòü äåìîíòàæ. Îäíàê ïîë³öåéñüê³ 
â³äïîâ³ëè, ùî íå ìîæóòü öüîìó 
ñïðèÿòè, îñê³ëüêè ó íèõ íåìàº 
ï³äñòàâ ïåðåøêîäæàòè ÷èííîìó 
ð³øåííþ ì³ñüêâèêîíêîìó.

— Íàì íàä³éøîâ âèêëèê, ùî 
òóò ïåðåêðèòòÿ äîðîæíüîãî ïî-
ëîòíà ³ ñêðóòíå ïåðåñóâàííÿ 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, — ñêà-
çàâ Äìèòð³ºíêî. — Àëå íà ì³ñö³ 

ç'ÿñîâóºòüñÿ, ùî òóò çä³éñíþ-
ºòüñÿ ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè ïðî 
çíåñåííÿ êîíñòðóêö³¿. Ïðî äå-
ìîíòàæ ëþäè áóëè ïîïåðåäíüî 
ïðî³íôîðìîâàí³, à íàëåæíèì ÷è 
íåíàëåæíèì ÷èíîì öå áóëî çðî-
áëåíî, âîíè ìîæóòü ç’ÿñîâóâàòè 
â ñóäîâîìó ïîðÿäêó.

Áëîêóâàòè òåõí³êó, ïåðåêðè-
âàòè äîðîãó àáî áóäü-ÿêèìè ³í-
øèìè ñïîñîáàìè ïåðåøêîäæà-
òè äåìîíòàæó àðîê ï³äïðèºìö³ 
íå íàâàæèëèñÿ. Òîìó çíåñåííÿ 
ïîñòóïîâî ïî÷àëîñÿ. Íèì çàéìà-
ëàñÿ ÊÏ «Â³ííèöüêà òðàíñïîðòíà 
êîìïàí³ÿ».

Åêñïåðò ÃÎ «Ñò³íà» ªâãåí 
Ç³ëüáåðò ðàäèòü ó òàê³é ñèòóàö³¿ 
äâà âèõîäè: 

—Íàâñêèäêó, íå ïîáà÷èâøè 
äîêóìåíò³â, âàæêî äàòè ïåâíó 
îö³íêó ä³ÿì ñòîð³í êîíôë³êòó. ß 
ìîæó äàòè äâ³ ïîðàäè âëàñíèêàì 
ðåêëàìíî¿ êîíñòðóêö³¿: çâåðíó-
òèñÿ äî ñóäó. Àáî çâåðíóòèñÿ äî 
á³çíåñ-îìáóäñìåíà, ÿêèé ÿêðàç ³ 
ìàº ïîâíîâàæåííÿ ðîç³áðàòèñÿ â 
ö³é ³ñòîð³¿.

Підприємниця 
Олена Зайцева 
вводить у курс 

справи поліцію. 
Через кілька 
хвилин вона 

дізнається, що 
поліція нічим 
не допоможе
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Коли прийшли до Сніжани додо-
му, мала розповідала, що дуже 
злякалася. За її словами, під водою 
було темно, а дна не могла дістати. 
А Настя, навпаки, про страх не ду-
мала. Усі її думки були про те, як 
врятувати цю маленьку дівчинку.
— Я Сніжану добре знаю, тому 
рятувала її, як рідну сестру, — 
каже Настя.
Смілива рятівниця приємно зди-
вована, що її нагородили. Хоча, 
каже, достатньо було слів подяки.
— Нас попередили, що першого 

вересня на шкільній лінійці Насті 
мають вручати відзнаку, — розпо-
відає мати дівчинки. — То Настя 
вже відтепер хвилюється. Усе за-
питує, як це вона має виходити 
перед усією школою, перед учня-
ми, вчителями.
24 вересня Насті виповниться 
12 років. Дівчинка попросила 
у батьків подарувати телефон.
— У неї з телефоном якісь не-
гаразди, — каже пані Оксана. — 
Я запитую, можливо, ти його 
намочила. Відповідає, що ні.

Хоче у подарунок телефон 

За інформацією Олександра Ку-
тового, у нинішньому році вода 
забрала 60 людей. З них семеро 
дітей. Потопельників більше, ніж 
торік, на 22 відсотки. Тільки сімох 
вдалося врятувати. Найбільше за-

гинули на воді у Бершадському 
районі — 7, у Гайсинському — 5, 
Барському, Жмеринському, Не-
мирівському і місті Вінниці — по чо-
тири людини. У згаданому Чечель-
ницькому нема загиблих на воді.

Вода з початку року забрала 60 людей 

ОЛЕКСАНДР 
КУТОВИЙ, КЕРІВНИК 
ПРЕС-СЛУЖБИ 
ОБЛАСНОГО 
УПРАВЛІННЯ ДСНС:

—  Я к  т і л ь к и 
в управлінні ді-

зналися про сміливий вчинок 
Насті Мухи, одразу нагородили 
її нашою відомчою відзнакою 
«За заслуги». Нагороду вручали 
у Чечельнику на території ра-
йонного підрозділу ДСНС. За-

просили батьків, представників 
райдержадміністрації, дирек-
тора школи, а також рятуваль-
ницю і врятовану дівчинку. По-
дали також документи в Київ 
на участь у Всеукраїнському 
конкурсі «Герой-рятувальник 
року». Про результати конкурсу 
стане відомо наприкінці ниніш-
нього року.
Разом з нами подарунок дівчинці 
вручали представники Чечель-
ницької райдержадміністрації.

Вручили відзнаку «За заслуги» 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Íå îäíà ïðè-
éøëà íà áåðåã ð³÷-
êè Ñàâðàíêà, ùî 

íà îêîëèö³ ðàéöåíòðó ×å÷åëüíèê, 
øåñòèð³÷íà Ñí³æàíà. Ó öüîìó 
ì³ñö³ ð³÷êà ïåðåõîäèòü ó ñòàâîê. 
Êîëè ïðàöþâàâ öóêðîçàâîä, éîãî 
äíî ðîç÷èñòèëè ³ ïîãëèáèëè. 
Ïîêè ò³òêà äîãëÿäàëà ìàëåíüêó 
ñåñòðè÷êó Ñí³æàíè, ä³â÷èíêà 
çàá³ãëà íà äåðåâ’ÿíèé ì³ñòîê, ç 
ÿêîãî äîðîñë³ ñòðèáàëè ó âîäó. 
Éîãî ñïåö³àëüíî îáëàäíàëè ó òà-
êîìó ì³ñö³, äå º ìîæëèâ³ñòü äëÿ 
ãëèáîêîãî çàíóðåííÿ. Ìîêð³ â³ä 
âîäè äîøêè áóëè ñëèçüê³. Äè-
òèíà ïîñêîâçíóëàñÿ ³ îïèíèëàñÿ 
ó âîä³.

— ß áà÷èëà, ÿê Ñí³æàíà çàõî-
äèëà íà ì³ñòîê, äîáðå çíàþ öþ 
ä³â÷èíêó, òîìó çâåðíóëà íà íå¿ 
óâàãó, — ðîçïîâ³äàº 12-ð³÷íà Íà-
ñòÿ Ìóõà. — ² ðàïòîì ¿¿ íå ñòàëî. 
Ïî÷óëà, ÿê ùîñü øóáîâñíóëî. 
Íà âîä³ â öåé ÷àñ ï³äíÿëèñÿ 
áóëüêè. Ï³ä³éøëà áëèæ÷å, ñå-
ðåä õëîïö³â, ÿê³ ñèä³ëè, äèòèíè 
íå áóëî.

— Ðÿòóéòå! Äèòèíà âïàëà 
ó âîäó, — ïî÷àëà êðè÷àòè Íàñòÿ.

Æîäåí ç ïðèñóòí³õ (!) þíàê³â ³ 
ñòàðøèõ â³ä íèõ õëîïö³â íå çðåà-
ãóâàâ íà ¿¿ ñëîâà. Îäí³ ïðîäîâæó-
âàëè ãðàòè â êàðòè, ³íø³ ëåæàëè, 
çàñìàãàþ÷è.

Íå çí³ìàþ÷è îäÿãó, Íàñòÿ 
ñòðèáíóëà ó âîäó.

ДОБРЕ ПЛАВАТИ НАВЧИВ ТАТО. 
Ó òîé äåíü Íàñòÿ ãîñòþâàëà ó áà-
áóñ³ é ä³äóñÿ. Âîíè ïðîæèâàþòü 
íåäàëåêî â³ä ð³÷êè. Ó òîìó ì³ñ-
ö³, äå êóïàþòüñÿ, ð³÷êà ãëèáîêà. 

Êîëè ïðàöþâàâ öóêðîçàâîä, äíî 
ðîç÷èñòèëè ³ ïîãëèáèëè.

— Áåç äîçâîëó ñòàðøèõ Íà-
ñòÿ í³êîëè íå éøëà êóïàòèñÿ, — 
ðîçïîâ³äàº ìàòè ä³â÷èíêè ïàí³ 
Îêñàíà. — Âîíà â íàñ äóæå â³ä-
ïîâ³äàëüíà äèòèíà. Êîëè ¿é áóëî 
÷îòèðè ðîêè, ÿ çàëèøàëà íà íå¿ 
ìîëîäøó ñåñòðè÷êó Êàòþ, çíàëà, 
ùî Íàñòÿ í³ íà êðîê íå â³äñòó-
ïèòüñÿ â³ä êîëÿñêè. Òàê ³ áóëî.

Êóïàòèñÿ ä³â÷èíêà õîäèëà ùî-
ðàçó ó ñóïðîâîä³ ä³äóñÿ. Ó òîé 
äåíü âîíà í³êîãî íå ïîïåðåäèëà, 
ùî éäå íà áåðåã ð³÷êè.

— Ìè õîäèëè óäâîõ ç ñóñ³ä-
ñüêîþ ä³â÷èíêîþ, — ïîÿñíþº 
Íàñòÿ. — Ï³øëè ä³çíàòèñÿ, ÷è 
òåïëà âîäà. Ï³ñëÿ öüîãî ìàëè 
ïîâåðíóòèñÿ äîäîìó ³ ïðîñèòè 
ä³äóñÿ, ùîá ïîâ³â íàñ êóïàòèñÿ. 
ßêùî âîäà õîëîäíà, òî íå ïðî-
ñèëè á.

Ä³â÷èíêà ãàðíî ïëàâàº. Öüîãî 
¿¿ íàâ÷èâ áàòüêî, Â’ÿ÷åñëàâ Ìè-
êîëàéîâè÷. Âîíà çðîçóì³ëà, ùî 
í³õòî ç õëîïö³â íå ðåàãóº íà ¿¿ 
êðèê ³ ñòðèáíóëà ó âîäó. Çàíó-
ðèâøèñü, ï³äïëèâëà äî Ñí³æàíè. 
Îäðàçó îáõîïèëà ðóêîþ çà ïîÿñ, 
ï³äíÿëà íàä âîäîþ ³ ïîïðîñèëà 
íå ÷³ïëÿòèñÿ çà øèþ, à òðèìà-
òèñÿ çà ðóêó.

— Ñí³æàíà ìåíå äîáðå çíàº, 
ìîæëèâî, òîìó â íå¿ íå áóëî 
âåëèêîãî ïåðåëÿêó ³ âîíà ðîáè-
ëà òå, ùî ÿ ¿é ñêàçàëà, — çãàäóº 
Íàñòÿ. — Íàñ ó øêîë³ â÷èëè, ÿê 
ïîâîäèòèñÿ íà âîä³. Áàãàòî ðàç³â 
ãîâîðèëè, ùîá òîé, õòî òîïèòüñÿ, 
íå ÷³ïëÿâñÿ çà øèþ, áî òîä³ îáîº 
ï³äóòü ï³ä âîäó. ß öå çàïàì’ÿòàëà 
íà âñå æèòòÿ.

Ñàìîñò³éíî ï³äíÿòè íà ì³ñòîê 
âðÿòîâàíó ä³â÷èíêó Íàñòÿ íå ìî-
ãëà. ¯é äîïîìîãëè ò³, õòî ïåðåä 

«НЕ ВТОПИШСЯ, ТІЛЬКИ НЕ 
ЧІПЛЯЙСЯ МЕНІ ЗА ШИЮ»
Героїчний вчинок  Рятувати 6-річну 
дівчинку, яка впала у річку, не кинувся 
жоден з юнаків чи старших хлопців, які 
були на березі. Зробила це 7-класниця Настя 
Муха. У одязі стрибнула у воду і дістала 
дитину. Про свій вчинок не сказала нікому

Настя Муха (праворуч) 
з врятованою Сніжаною. 
— Я Сніжану добре знаю, 
тому рятувала її, як рідну 
сестру, — каже Настя 

öèì áàéäóæå ïîñòàâèâñÿ äî ïðî-
õàííÿ âðÿòóâàòè äèòèíó. Ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê âèáðàëèñÿ íà áåðåã, Íà-
ñòÿ çàïèòàëà ò³òêó Ñí³æàíè, ÷è 
ìîæíà ï³òè ç íèìè. Ñòðèâîæåíà 
³ ñõâèëüîâàíà ò³òêà ó ò³ õâèëèíè 
çãîäíà áóëà íà âñå. Ó ¿õíüîìó áó-
äèíêó ñóøèëè îäÿã. À âæå òîä³ 
ïîâåðíóëàñÿ äî áàáóñ³.

ПОВЕРТАТИСЯ ДОДОМУ БО-
ЯЛАСЯ. Í³ áàáóñ³ ç ä³äóñåì, í³ 
áàòüêàì Íàñòÿ íå ïîâ³äîìèëà ïðî 
ïðèãîäó. Êàæå, áîÿëàñÿ ïîêàðàí-
íÿ. Ðàí³øå âîíà í³êîëè íå õîäè-
ëà íà ð³÷êó áåç ïîïåðåäæåííÿ, 
à òåïåð… Íîâèíà ïðî âðÿòóâàííÿ 
ìàëî¿ äèòèíè øâèäêî îáëåò³ëà 
íåâåëèêèé ×å÷åëüíèê.

— Ìåí³ çàòåëåôîíóâàëà áàáóñÿ 
Íàñò³ ³ ðîçïîâ³ëà, ùî ñòàëîñÿ, — 
êàæå ìàòè ä³â÷èíêè ïàí³ Îêñà-
íà. — Áàáóñÿ áóëà çäèâîâàíà, ùî 
âíó÷êà é ñëîâîì íå îáìîâèëàñÿ 
ïðî òå, ùî ñòàëîñÿ. Íå ìîãëà 
çàñïîêî¿òèñÿ, ÿê òàê ñì³ëèâî 
âíó÷êà êèíóëàñÿ ðÿòóâàòè ÷óæó 
ä³â÷èíêó.

— À ÿêáè ÿ íå ç’ÿâèëàñÿ íà òîé 
÷àñ íà áåðåç³? ×è âðÿòóâàâ áè 
õòî Ñí³æàíó? — íåîäíîðàçîâî 
çàïèòóâàëà ñåáå ïîäóìêè Íàñòÿ.

— Ìóðàøêè ïî ñïèí³, êîëè äó-
ìàþ, ÷èì óñå ìîãëî çàê³í÷èòè-
ñÿ, — ïðîäîâæóº ïàí³ Îêñàíà. — 
Äîáðå, ùî âñå äîáðå, à ìîãëî 
áóòè… Êðàùå íå äóìàòè ïðî öå.

Íàòîì³ñòü êîëåãè ïî ðîáîò³, 
Îêñàíà Ìóõà ïðàöþº çàâ³äóâà-

÷åì ëàáîðàòîð³¿ ×å÷åëüíèöüêî¿ 
ë³êàðí³, çàñïîêîþþòü ¿¿. Êàæóòü, 
ùî Íàñòÿ äîðîñë³øà â³ä ñâî¿õ ðî-
ê³â. Òîìó íåìà ÷îãî õâèëþâàòèñÿ 
çà òàêó ä³â÷èíêó. Âîíà ñïðàâä³ 
áàãàòî ÷îãî âì³º. Ãîòóº ¿ñòè. Ùî-
ïðàâäà, íå âñ³ ñòðàâè, àëå ñóï ³ 
ñìàæåíà êàðòîïëÿ ó íå¿ âèõîäÿòü 
ñìà÷í³. Äóæå â³äïîâ³äàëüíà ó íà-
â÷àíí³. Ïîêè íå ï³äãîòóº óðîêè, 
í³÷èì ³íøèì íå ìîæå çàéìà-

òèñÿ. Ñï³âàº ó øê³ëüíîìó õîð³. 
Õîäèëà íà çàíÿòòÿ òàíöÿìè. Àëå 
òàì çàðàç íåìà êåð³âíèêà, òîìó 
ïðèïèíèëà íàâ÷àòèñÿ. Îõî÷å ãðàº 
ó âîëåéáîë. Òðåíóºòüñÿ ó ñåêö³¿ ç 
öüîãî âèäó ñïîðòó. Êèì õî÷å ñòà-
òè? Ïîêè ùî ìàº áàæàííÿ íàâ÷à-
òèñÿ ï³ñëÿ øêîëè íà ïåðåêëàäà÷à 
ç àíãë³éñüêî¿. Àíãë³éñüêó âèâ÷àº 
ïîãëèáëåíî ç ðåïåòèòîðîì. Ïðè-
÷îìó, íå ïåðøèé ð³ê.

ËÀÉÔ
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У середині травня минулого року 
новина про об’єднання двох 
шкіл — № 5 та № 31 — на Замості 
призвела до скандалу, що три-
вав усе літо. Батьки були обурені 
задумом екс-головного освітя-
нина міста Володимира Буняка 
та департаменту освіти зробити 
з однієї школи тільки початкову 
(такою стала школа № 5 — авт.), 
а з іншої — тільки для старшо-
класників (школа № 31 — авт.).
Обурені батьки погрожували 
владі «Майданом». Втім, рі-
шення про оптимізацію все-таки 
прийняли. Влітку батьки жалі-

лися, що є проблеми з ремонта-
ми і обіцяли провести Перший 
дзвінок в міській раді. Утім, усе 
встигли та провели його в стінах 
двох шкіл (goo.gl/uJ5DUq).
Запитуємо у нинішнього директора 
департаменту освіти Оксани Яцен-
ко, чи планують зробити ще одну 
реорганізацію шкіл у цьому році?
— На 2017/2018 роки у планах 
оптимізації шкіл немає. І я вва-
жаю, що треба чекати, поки при-
ймуть закон «Про освіту» і вже 
діяти відповідно до нього. Зараз 
таких необдуманних рішень ніх-
то не буде робити.

Оптимізація шкіл — буде чи ні?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ïðî çì³íè â 
îñâ³ò³, õàð÷óâàííÿ 
òà ãóðòêè â³ëüíîãî 

äîçâ³ëëÿ æóðíàë³ñò ïîñï³ëêóâàâñÿ ç 
äèðåêòîðîì ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó 
îñâ³òè Îêñàíîþ ßöåíêî. Çà ¿¿ ñëî-
âàìè, â÷èòåëü áóäå íàâ÷àòè, ÿê âè-
êîðèñòîâóâàòè çíàííÿ, à íå ò³ëüêè 
«çàáèâàòè» òåîð³ºþ ãîëîâè øêîëÿ-
ð³â. Êð³ì òîãî, ïàí³ ßöåíêî ðîç-
êàçàëà, ÿê çì³íèòüñÿ õàð÷óâàííÿ 
â øêîëàõ öüîãî ðîêó òà ñê³ëüêè 
âèòðàòÿòü íà ðåìîíòè çàêëàä³â.

ЗМІНИ В ОСВІТІ. Óæå ç öüîãî ðîêó 
øêîëÿð³â ïî÷íóòü â÷èòè çà «íà-
ñêð³çíèìè» ë³í³ÿìè — åêîëîã³÷-
íà áåçïåêà ³ ñòàëèé ðîçâèòîê, 
ãðîìàäÿíñüêà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, 
çäîðîâ’ÿ, ï³äïðèºìëèâ³ñòü òà ô³-
íàíñîâà ãðàìîòí³ñòü. Òàêèé ï³ä-
õ³ä äîïîìîãàòèìå ä³òÿì ñòâîðèòè 
ö³ë³ñíó êàðòèíó ñâ³òó. Íàïðèêëàä, 
â ìåæàõ ë³í³¿ «ï³äïðèºìëèâ³ñòü òà 
ô³íàíñîâà ãðàìîòí³ñòü» ó÷í³ ä³çíà-
þòüñÿ, ÿê ïðàâèëüíî ôîðìóâàòè 
ñâ³é áþäæåò, ðîáèòè çàîùàäæåí-
íÿ, ³íâåñòóâàòè ÷è áðàòè êðåäèò. 
² öüîãî íàâ÷àòèìóòü íå ëèøå 
íà óðîêàõ ìàòåìàòèêè, à é ìîâè, 
ë³òåðàòóðè òà íàâ³òü á³îëîã³¿.

«Ó 5-ìó êëàñ³ ï³ä ÷àñ ÷èòàííÿ 
òâîðó Ìàðêà Òâåíà «Ïðèãîäè 
Òîìà Ñîéºðà» çâåðòàºìî óâà-
ãó íà «ìåíåäæåðñüê³ çä³áíîñò³» 
ãîëîâíîãî ãåðîÿ, ÿêèé ïåðåòâî-

ðèâ íåïðèºìíó ðîáîòó ç ôàð-
áóâàííÿ ïàðêàíó íà ÿñêðàâèé ³ 
åôåêòèâíèé «ï³äïðèºìíèöüêèé 
ïðîåêò», — ïîÿñíþþòü íà ñàéò³ 
Ì³íîñâ³òè (goo.gl/guzhkw).

Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îñâ³òè 
ì³ñòà Îêñàíà ßöåíêî êàæå, ùî 
çì³íè â îñâ³ò³ â³äáóëèñÿ é äëÿ 
â÷èòåë³â.

— Çä³éñíåíî ÷àñòêîâèé ïåðå-
ðîçïîä³ë ãîäèí — â÷èòåëü ìîæå 
çì³íþâàòè ê³ëüê³ñòü ãîäèí íà âè-
â÷åííÿ òåì, çàëåæíî â³ä òîãî, 
ÿêîãî ð³âíÿ ï³äãîòîâêè ó÷í³ òà 
ÿê âîíè ñïðèéìàþòü ìàòåð³àë. 
Ãîëîâíà óìîâà – âèêëàäàííÿ 
ïðåäìåòó ìàº áóòè ïîñë³äîâíèì. 
Íàïðèêëàä, ó âèâ÷åíí³ ³ñòîð³¿ 
òåìè ìàþòü ðîçãëÿäàòèñÿ â õðî-
íîëîã³÷íîìó ïîðÿäêó.

Ò³ òåìè, ÿê³ º íåîáîâ'ÿçêîâèìè 
äëÿ âèâ÷åííÿ, ìîæóòü áóòè ñïðî-
ùåí³ â÷èòåëåì, àáî âçàãàë³ âè-
êëþ÷åí³ ç êóðñó, — ðîç’ÿñíþº 
ïàí³ ßöåíêî.

Îñâ³òÿíè ïðèä³ëÿòèìóòü á³ëü-
øå óâàãè ðîçâèòêó â ó÷íÿõ êîì-
ïåòåíòíîñòåé, ùîá çá³ëüøóâàòè 
ê³ëüê³ñòü ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê, 
ÿêèìè âîëîä³º ó÷åíü. Äëÿ öüîãî 
ó Â³ííèö³ çá³ëüøèëè ê³ëüê³ñòü 
ãóðòê³â: ¿õ áóäå ïðèáëèçíî 600.

— Íà âñ³ ãóðòêè ðîçðàõîâàíî 
243 íàâ÷àëüíèõ ãîäèíè, çà ÿê³ 
ñïëàòèòü áþäæåò ì³ñòà. Íàéá³ëü-
øèì ïîïèòîì êîðèñòóþòüñÿ ãóðò-
êè õóäîæíüî-åñòåòè÷íîãî ñïðÿìó-
âàííÿ: õîð, òàíöþâàëüí³, õóäîæí³. 
Ïðîòå º é òàê³ ö³êàâ³ ãóðòêè ÿê 
ðîáîòåõí³êà. À, äëÿ ïðèêëàäó, 

ЯК ЗМІНЯТЬСЯ ВІННИЦЬКІ 
ШКОЛИ З 1 ВЕРЕСНЯ 
Знову за парту  Школярі матимуть 
знання, які можна буде використати 
на практиці. Учителям розв’яжуть руки 
та дозволять вільно визначати, чого 
саме треба навчати. І ще у Вінниці будуть 
краще годувати в їдальнях та з’являться 
нові гуртки. А необхідність батьківських 
внесків з часом зменшиться

â Ïàëàö³ ä³òåé òà þíàöòâà, äå º 
191 áåçêîøòîâíèé ãóðòîê, íåçà-
áàðîì ç’ÿâèòüñÿ ùå îäèí ö³êàâèé 
ãóðòîê, òàêèé ÿê «àì³ãóðóì³» — 
â'ÿçàííÿ ñïèöÿìè ìàëåíüêèõ ³ãðà-
øîê, — ñêàçàëà Îêñàíà ßöåíêî.

ПРО РЕМОНТИ ТА ЗАБЕЗПЕЧЕН-
НЯ ШКІЛ. Íå çàëèøàòü îñòîðîíü 
ó Â³ííèö³ é ñòàí áóä³âåëü çàêëàä³â 
îñâ³òè. Òàê, äî ê³íöÿ 2017 ðîêó 
íà ïîòî÷í³ é êàï³òàëüí³ ðåìîíòè 
âèä³ëÿþòü 88,7 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
ç áþäæåòó ì³ñòà. Öå íà 28 ì³ëü-
éîí³â á³ëüøå, í³æ ó 2016 ðîö³.

— Äëÿ ï³äãîòîâêè äî íà-
â÷àëüíîãî ðîêó â çàêëàäàõ îñâ³-
òè çà êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó 
âèêîíóºòüñÿ ðÿä ðîá³ò. Ñåðåä 
íèõ — êàï³òàëüíèé ðåìîíò ïî-
êð³âåëü ó 10 çàêëàäàõ, ³íæåíåðíèõ 

ìåðåæ ó ï'ÿòè. Òàêîæ — ðåìîíò 
õàð÷îáëîê³â ó òðüîõ øêîëàõ: ¹ 1, 
23, 27, — ñêàçàëà äèðåêòîð äåïàð-
òàìåíòó îñâ³òè Îêñàíà ßöåíêî.

— Òîáòî, çìåíøàòüñÿ áàòüê³â-
ñüê³ âíåñêè?

— Çäàâàëîñÿ á, ùî çà ö³ 
88 ì³ëüéîí³â ìîæíà âèð³øèòè 
âñ³ ïðîáëåìè øê³ë. Àëå ó íàñ 
95 çàêëàä³â îñâ³òè ³ ïð³îðèòåò-
íèì íàïðÿìêîì äëÿ ì³ñüêî¿ 
âëàäè º åíåðãîåôåêòèâí³ñòü.Òàê, 
íàïðèêëàä, ï³ñëÿ òåðìîìîäåðí³-
çàö³¿ øêîëà ¹ 15 ñïîæèâàòèìå 
âòðè÷³ ìåíøå ðåñóðñ³â, í³æ çà-
ðàç. À áàòüê³âñüê³ âíåñêè — öå 
ñïðàâà äîáðîâ³ëüíà. Öèì çàéìà-
þòüñÿ áàòüê³âñüê³ êîì³òåòè, ÿê³ 
é âèçíà÷àþòü, íà ùî âèòðà÷àòè 
êîøòè, — â³äïîâ³ëà äèðåêòîð äå-
ïàðòàìåíòó îñâ³òè.

Êð³ì óòåïëåíèõ ñò³í òà äàõ³â, 
äëÿ çàêëàä³â ïðèäáàþòü íîâå çà-
áåçïå÷åííÿ. Íà çàêóï³âëþ ³íòåðàê-
òèâíèõ äîùîê äàþòü 7,2 ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü ç ì³ñüêîãî òà äåðæàâíî-
ãî áþäæåòó. Òàêîæ ç öèõ êîøò³â 
çàêóïëÿòü ³ãðîâ³ ìàéäàí÷èêè äëÿ 
13 äèòñàäê³â (goo.gl/VtvRmC).

НОВЕ МЕНЮ В ЇДАЛЬНЯХ. Ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó ïðîäîâæàòü ïëàòè-
òè çà îá³äè ïî÷àòêîâî¿ øêîëè òà 
ï³ëüãîâèêàì.

Ïðîòå â äåÿêèõ øêîëàõ ñèñ-
òåìà õàð÷óâàííÿ çì³íèòüñÿ. Ç 
áåðåçíÿ öüîãî ðîêó çàïðîâàäè-
ëè ïðîåêò «Ï’ÿòü ïëþñ ï’ÿòü»: 
ï’ÿòü ãðèâåíü çà ïîðö³þ áåðóòü 
ç áþäæåòó, à ùå ï’ÿòü — äîïëà-
÷óþòü áàòüêè, ùîá çðîáèòè ìåíþ 
ð³çíîìàí³òíèì.

— Ñïî÷àòêó áóëî âèçíà÷åíî äâ³ 
øêîëè — ¹ 4 òà ¹ 6. Ó ÷åòâåð-
ò³é øêîë³ ïðîâåëè àíêåòóâàííÿ 
ç áàòüêàìè, ñåì³íàðè ç ä³åòîëî-
ãîì ³ áàòüêè îáðàëè áóðãåð-ìå-
íþ. Øêîëà ¹ 6 îáðàëà ³íàêøèé 
øëÿõ: ïðèäáàëè ìàðì³òíó ë³í³þ, 
ùîá øêîëÿð³ ñàìîñò³éíî ï³äõîäè-
ëè äî ïðèëàâêà ç ¿æåþ òà áðàëè 
ñîá³ òåïë³ ñòðàâè íà âèá³ð. ² çà-
ïðîïîíóâàëè ä³òÿì íå îäíå ìåíþ 
â äåíü, à ÷îòèðè-ø³ñòü âèä³â.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïðîåêòó, ÿê 
ðîçêàçàëà ïàí³ Îêñàíà, ä³òè ïåðå-
ñòàëè á³ãàòè â ìàãàçèí çà ôàñò-
ôóäîì, ñòàëè êðàùå ¿ñòè â øê³ëü-
íèõ ¿äàëüíÿõ òà äî¿äàòè ñòðàâè.

— Öå ñõâàëüíî ñïðèéíÿëè ä³òè 
òà áàòüêè. ² â ðåçóëüòàò³, öüîãî ë³òà 
çðîáèëè ùå ÷îòèðè ìàðì³òí³ ë³í³¿ 
â øêîëàõ ¹ 16, 23, 31 ³ 27. Ìåíþ 
áàòüêè ìîæóòü çì³íþâàòè ðàçîì 
ç äèðåêòîðàìè øê³ë, àëå ïðîäóê-
òè äî öüîãî ìåíþ ìàº çàòâåðäè-
òè ñàíñòàíö³ÿ, ùî ðîáèòü öå ðàç 
íà ð³ê. Êð³ì òîãî, çà êîøòè ì³ñòà 
îíîâëþþòü õàð÷îáëîêè â øêîëàõ 
òà ñàäî÷êàõ. Òîìó ìàþ äóìêó, ùî 
ÿê³ñíå òà ð³çíîìàí³òíå õàð÷óâàííÿ 
áóäå ç ÷àñîì â óñ³õ îñâ³òí³õ çà-
êëàäàõ Â³ííèö³.

зменшення навантаження 
на учнів 

поява «наскрізних» ліній 
у навчанні, які об’єднають 

предмети за темою 

кількість годин 
на вивчення теми 
визначає вчитель 

КЛЮЧОВІ ЗМІНИ В ОСВІТІ-2017

збільшення уваги 
до розвитку практичних 

навичок 

не буде обов’язкового 
навчання за триместрами 

(goo.gl/CKgRpi) 

оновлення 40 навчальних 
програм для 5–9 класів 

(goo.gl/jRqrwC) 

Áàòüê³âñüê³ âíåñêè 
ïðîäîâæàòü çáèðàòè. 
À ò³ ì³ëüéîíè, ùî äàº 
ì³ñòî íà øêîëè òà 
ñàäî÷êè, âèòðàòÿòü 
íà êàïðåìîíòè çàêëàä³â 

Зрубали дерева 
на пляжі 
 Ïðî òå, ùî ó Â³ííèö³ 
íåçàêîííî âèðóáàëè äåðåâà 
á³ëÿ ïëÿæó «Öåíòðàëüíèé», 
ïîâ³äîìèëè â Äåðæàâí³é 
åêîëîã³÷í³é ³íñïåêö³¿. 
Çã³äíî ç ³íôîðìàö³ºþ 
åêîëîã³â, çðóáàíî 20 äåðåâ 
ð³çíèõ ïîð³ä òà âåëè÷èíè. 
Íåâ³äîìèìè «ë³ñîðóáàìè» 
çàâäàíî çáèòê³â íà ñóìó 
23 òèñ. ãðèâåíü. Åêîëî-
ã³÷íà ³íñïåêö³ÿ íàïðàâèëà 
ìàòåð³àëè ïðî ôàêò âèðóá-
êè äî ïîë³ö³¿ äëÿ âíåñåííÿ 
â³äîìîñòåé äî ªäèíîãî 
ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³-
äóâàíü. 

Присвоїли ім’я 
героя АТО 
 Ïðåçèäåíò Ïîðîøåíêî 
ïðèñâî¿â ³ì’ÿ ñòaðøîãî 
ëåéòåíaíòa Â'ÿ÷åñëaâa 
Ñåìåíîâa Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêîìó ïðèêîðäîí-
íîìó çaãîíó Ï³âäåííîãî 
ðåã³îíaëüíîãî óïðaâë³ííÿ 
äåðæaâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ 
ñëóæáè.
Ñòàðøèé ëåéòåíàíò 
Â'ÿ÷åñëàâ Ñåìåíîâ áóâ 
êîìaíäèðîì âçâîäó 
Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî 
ïðèêîðäîííîãî çaãîíó. 
17 ëþòîãî 2015 ðîêó, 
â³í îòðèìaâ ñìåðòåëüíå 
ïîðaíåííÿ â çîí³ AÒÎ. 
Ó ñåðïí³ 2014 ðîêó, áóäó÷è 
ùå îô³öåðîì, çà âëàñíèì 
áàæàííÿì âèð³øèâ ïî-
¿õàòè ó çîíó ÀÒÎ. Ï³ä ÷àñ 
Äåáàëüöåâñüêî¿ îïåðàö³¿ 
Ñåìåíîâ êîìàíäóâàâ ïî-
ñòîì «Áàëó», ÿêèé ìàâ 
ñòðàòåã³÷íå çíà÷åííÿ äëÿ 
îáîðîíè ì³ñòà.

Якби не сусіди 
 Â³ííè÷àíèíó ñòàëî çëå 
â çà÷èíåí³é êâàðòèð³. 
78-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê ëåæàâ 
íà ï³äëîç³ òà çäðèãàâñÿ 
ó ñóäîìàõ. Åê³ïàæ ïàòðóëü-
íèõ îòðèìàâ âèêëèê â³ä â³-
ííè÷àí, êîòð³ áóëè ñòóðáî-
âàí³ òèì, ùî ¿õ ñóñ³ä äàâíî 
íå âèõîäèòü ç êâàðòèðè. 
²íñïåêòîðè âèêëèêàëè 
øâèäêó, à ñàì³ âèòÿãíóëè 
øèáêó ç â³êíà òà ïîòðà-
ïèëè âñåðåäèíó. Ë³òí³é 
÷îëîâ³ê áóâ ïðè ñâ³äîìîñò³. 
Â³í çì³ã ïîÿñíèòè, ùî âïàâ 
â³ä ïðèñòóïó õâîðîáè òà 
ëåæèòü âæå òðèâàëèé ÷àñ. 
Ïîêëèêàòè íà äîïîìîãó 
÷è ï³äíÿòèñü ñàìîñò³éíî 
â³ííè÷àíèí íå ì³ã. Øâèäêà 
ïðè¿õàëà çà ê³ëüêà õâèëèí. 
×îëîâ³êà îãëÿíóëè ë³êàð³ òà 
ãîñï³òàë³çóâàëè äî ë³êàðí³.

КОРОТКОКОРОТКО
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До останнього дня перед оголошенням ре-
зультатів ніхто не знав, скільки ж бюджетних 
місць буде на ту чи іншу спеціальність. Мі-
ністерство освіти і науки України офіційно 
повідомило вищим навчальним закладам 
тільки максимальні та мінімальні обсяги 
державного замовлення за спеціальнос-
тями. Реальну кількість місць Міністерство 
оприлюднило лише 1 серпня. На окремі 
спеціальності ця кількість відрізнялася від 

доведених навчальним закладам мінімаль-
них обсягів державного замовлення. Деякі 
спеціальності в процесі вступної кампанії 
31 липня 2017 року самостійно були переве-
дені ДП «Інфоресурс» на небюджетну у всіх 
навчальних закладах. Тобто, вступники, 
подаючи документи, бачили мінімальну 
кількість місць і розраховували на них. У ре-
зультаті, на ці спеціальності не дали жодного 
державного місця. Та й на ті, що дали, крім 

вступників на загальних засадах, претенду-
вали абітурієнти, що проходили за квотою1 
(10% від держзамовлення — для сиріт; тих, 
хто через стан здоров’я не може здавати 
ЗНО і учасників бойових дій). Зокрема, у ме-
дичному університеті на спеціальність «Пе-
діатрія» (мінімальний прохідний бал 172) 
вступив абітурієнт за квотою 1 зі 113 балами. 
У Донецькому університеті на факультет 
«Міжнародні відносини», де найнижчий 

прохідний бал 191, за квотою «пройшли» 
115 балів. Багато «квотників» і в педагогіч-
ному університеті, найнижчий бал серед 
них на майбутнього вчителя початкових 
класів — 121 бал. У аграрному найнижчий 
бал у вступника за квотою на спеціальність 
«Технологія виробництва та переробки про-
дукції тваринництва» –114,546. У техніч-
ному — на денну форму навчання немає 
жодного студента за квотою 1.

Інтрига з бюджетними місцями

Öüîãîð³÷íà âñòóïíà êàìïàí³ÿ 
äîáðÿ÷å ïîïñóâàëè íåðâè âñòóï-
íèêàì, ¿õ áàòüêàì òà ïðèéîìíèì 
êîì³ñ³ÿì. Òðóäíîù³ ïî÷àëèñÿ ç 
âíåñåííÿ çàÿâ ó ªäèíó äåðæàâíó 
åëåêòðîííó áàçó ç ïèòàíü îñâ³òè. 
Ïåðøèé òèæäåíü öÿ áàçà íîð-
ìàëüíî íå ïðàöþâàëà. Áàãàòî 
âñòóïíèê³â íå ìîãëè ñàìîñò³é-
íî çàðåºñòðóâàòè ñâî¿ êàá³íåòè, 
³ òåëåôîíè â ïðèéìàëüíèõ êîì³-
ñ³ÿõ íå çàìîâêàëè. Áóëè é ³íø³ 
ïðîáëåìè.

— Öüîãî ðîêó âðàõîâóâàëè 
ñ³ëüñüêèé êîåô³ö³ºíò. Àëå â ñ³ëü-
ñüêèõ ì³ñöåâîñòÿõ íå ïîÿñíèëè, 
ÿêà ñàìå ìàº áóòè äîâ³äêà. Ìè 
âïðîäîâæ óñ³º¿ âñòóïíî¿ êàìïàí³¿ 
òåëåôîíóâàëè àá³òóð³ºíòàì ³ ïî-
ÿñíþâàëè, ÿêó ñàìå äîâ³äêó âîíè 
ìàþòü âçÿòè, àáè ìè ìîãëè çà-
ðàõóâàòè öåé êîåô³ö³ºíò, — êàæå 
÷ëåí ïðèéìàëüíî¿ êîì³ñ³¿ ÂÍÒÓ 
Þë³ÿ Ìàëîãóëêî.

У  Т Е Х Н І Ч Н О М У  —  Б У М 
«КОМП’ЮТЕРНИКІВ». Ó òåõ-
í³÷íîìó óí³âåðñèòåò³ íàéïîïó-
ëÿðí³øèé ôàêóëüòåò — Ô²ÒÊ² 
«Ôàêóëüòåò ³íôîðìàö³éíèõ 
òåõíîëîã³é òà êîìï'þòåðíî¿ ³í-
æåíåð³¿». Á³ëüøå äâîõ òèñÿ÷ 
çàÿâ çàãàëîì ïîäàëè àá³òóð³ºí-
òè íà ñïåö³àëüíîñò³ «²íæåíåð³ÿ 
ïðîãðàìíîãî çàáåçïå÷åííÿ», 
«Êîìï'þòåðí³ íàóêè», «Ê³áåðáåç-
ïåêà», «Êîìï’þòåðíà ³íæåíåð³ÿ». 
Íà ö³ ÷îòèðè ñïåö³àëüíîñò³ âèä³-
ëèëè 126 áþäæåòíèõ ì³ñöü.  Äàë³ 
çà ê³ëüê³ñòþ ïîäàíèõ äîêóìåíò³â 
ó òåõí³÷íîìó âóç³ «Ìåíåäæìåíò» 
(406 çàÿâ, 7 ì³ñöü, ì³í³ìàëüíèé 
áàë 180). Íàéìåíøå àá³òóð³ºíò³â 
çàõîò³ëè íàâ÷àòèñÿ íà ñïåö³àëü-
íîñò³ «Ìåòðîëîã³ÿ òà ³íôîðìà-
ö³éíî-âèì³ðþâàëüíà òåõí³êà» òà 

«Ìàòåð³àëîçíàâñòâî». Íà êîæíó 
ïîäàëè ïî 21 çàÿâ³. Íàéìåíøèé 
ïðîõ³äíèé áàë íà ñïåö³àëüí³ñòü 
«Ïðèêëàäíà ìåõàí³êà» — 124.

ПСИХОЛОГИ — У ПЕДАГОГІЧ-
НИЙ. Ó ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåð-
ñèòåò³ íàéá³ëüøå çàÿâ ïîäàëè 
íà ñïåö³àëüíîñò³ «Ïñèõîëîã³ÿ» 
(640 çàÿâ, 6 ì³ñöü, ì³í³ìàëüíèé 
áàë 173,7), «²ñòîð³ÿ» (361 çàÿâà, 
33 ì³ñöÿ, ì³í³ìàëüíèé áàë 172,9), 
«Ïî÷àòêîâà îñâ³òà» (351 çàÿâà, 
29 ì³ñöü, ì³í³ìàëüíèé áàë 158,6), 
«Äîøê³ëüíà îñâ³òà» (347 çàÿâ, 
23 ì³ñöÿ, ì³í³ìàëüíèé áàë 154) 

Íàéìåíøå áàæàþ÷èõ — íà ñïå-
ö³àëüí³ñòü «Ìóçè÷íå ìèñòåöòâî». 
Óñüîãî 11. ² ïðàêòè÷íî óñ³ ñòàëè 
ñòóäåíòàìè. Ïðèíàéìí³, 9 áóäóòü 
â÷èòèñÿ ó öüîìó óí³âåðñèòåò³. 
Êîíêóðåíö³ÿ íà öþ ñïåö³àëüí³ñòü 
áóëà íåâèñîêîþ, ÿê ³ ïðîõ³äíèé 
áàë — 130. Íàéïðîñò³øå ó ïåäà-
ãîã³÷íîìó áóëî âñòóïèòè íà «Òðó-
äîâå íàâ÷àííÿ». Äëÿ öüîãî äî-
ñòàòíüî áóëî âñüîãî 123 áàëè.

ХОЧУТЬ В ЮРИСТИ, А НЕ В СА-
ДІВНИКИ. Ó àãðàðíîìó óí³âåðñè-
òåò³ íàéá³ëüøå àá³òóð³ºíò³â õîò³ëè 
çäîáóòè ñïåö³àëüí³ñòü «Ïðàâî», 
«Ãîòåëüíî-ðåñòîðàííà ñïðàâà», 
«Òóðèçì», «Ìåíåäæìåíò» òà 
«Åêîëîã³ÿ». Õî÷à íà ö³ ñïåö³àëü-
íîñò³ âèä³ëèëè âñüîãî 15 ì³ñöü. 
Ì³í³ìàëüíèé ïðîõ³äíèé áàë 
íà «Åêîëîã³þ» — 157, íà «Ïðàâî» 
182 áàëè. Íàéìåíøå áàæàþ÷èõ 
áóëî ïîâ’ÿçàòè ñâî¿ æèòòÿ ç ñà-
ä³âíèöòâîì òà âèíîãðàäàðñòâîì 
³ çàõèñòîì ðîñëèí. Çàÿâè íà ö³ 
ñïåö³àëüíîñò³ ïîäàëè â³äïîâ³ä-
íî 50 òà 48 îñ³á. Àáè âñòóïèòè, 
ïîòð³áíî áóëî íàáðàòè á³ëüøå 
139 áàë³â. Õî÷à áóëî ò³ëüêè äâà 

УЧИТИСЯ «НА БЮДЖЕТІ». ЦЕ РЕАЛЬНО?
Стати студентом  Чи обов’язково 
здати ЗНО на відмінно, щоб вступити 
в університет на бюджетне місце? 
Виявляється, що не завжди. На деякі 
напрямки достатньо й 130 балів і навіть 
115. Ми проаналізували результати 
вступної кампанії і з’ясували, які прохідні 
бали були на всі спеціальності у вінницькі 
університети. Сподіваємося, що ця 
інформація буде корисною для тих, хто 
збирається вступати у наступному році

áþäæåòíèõ ì³ñöÿ. Íàéíèæ÷èé 
ïðîõ³äíèé áàë ó öüîìó óí³âåðñè-
òåò³ íà «Àãðî³íæåíåð³þ» — àáè 
ñòàòè ñòóäåíòîì, äîñòàòíüî áóëî 
íàáðàòè 113 áàë³â. Ïîäàëè íà öþ 
ñïåö³àëüí³ñòü 138 çàÿâ, 49 àá³òó-
ð³ºíò³â ñòàëè ñòóäåíòàìè.

У ДОННУ ФІЗИКИ НЕ ЙДУТЬ. Ó 
Äîíåöüêîìó óí³âåðñèòåò³ áàãàòî 
ñïåö³àëüíîñòåé ïåðåòèíàþòüñÿ 
ç ³íøèìè óí³âåðàìè Â³ííèö³. 
Òóò, ÿê ³ â àãðàðíîìó, âèâ÷à-
þòü «Ïðàâî». ² öå îäíà ç íàé-
ïîïóëÿðí³øèõ ñïåö³àëüíîñòåé. 
Íà íå¿ ïîäàëè çàÿâè 615 âñòóï-
íèê³â, 33 ç íèõ ñòàëè ñòóäåíòàìè 

«áþäæåòíèêàìè». Ì³í³ìàëüíèé 
ïðîõ³äíèé áàë — 180. Òàêîæ òóò 
º ñïåö³àëüí³ñòü «Æóðíàë³ñòèêà», 
ÿê ³ â ïåäàãîã³÷íîìó óí³âåðñèòåò³. 
Àáè ñòàòè ñòóäåíòîì, òóò ïîòð³á-
íî áóëî íàáðàòè á³ëüøå 185 áàë³â. 
Áþäæåòíèõ ì³ñöü — óñüîãî 5. Âå-
ëèêèé êîíêóðñ áóâ ³ íà ôàêóëüòåò 
³íîçåìíèõ ìîâ (àíãë³éñüêà ìîâà 
³ ïåðåêëàä). Ñòóäåíòàìè õîò³ëè 
áóòè á³ëüøå ï³âòèñÿ÷³ ëþäåé, 
à ñòàëè 19 (ïðîõ³äíèé áàë 187). 
Íàéìåíøå â ÄîíÍÓ õî÷óòü âè-
â÷àòè ô³çèêó òà àñòðîíîì³þ. 
Óñüîãî íà öþ ñïåö³àëüí³ñòü ïî-
äàëè 13 çàÿâ. Ì³í³ìàëüíèé ïðî-
õ³äíèé áàë — 112.

СТОМАТОЛОГІЯ РУЛИТЬ. Ó 
ìåäè÷íèé óí³âåðñèòåò ïîäàëè 
íàéá³ëüøå çàÿâ — á³ëüøå 9 òè-
ñÿ÷. Íàéâèùèé ïðîõ³äíèé áàë 
ó öüîìó âóç³ ïîáèâ ðåêîðäè óñ³õ 
óí³âåðñèòåò³â. 196,8 — òàêèé 
ì³í³ìàëüíèé áàë íà áþäæåòíå 
ì³ñöå íà «Ñòîìàòîëîã³þ». Íà öþ 
ñïåö³àëüí³ñòü ïîäàëè 1441 çàÿâó, 
³ ò³ëüêè 9 àá³òóð³ºíò³â ñòàëè ñòó-
äåíòàìè-áþäæåòíèêàìè. Âèñî-
êèé ïðîõ³äíèé áàë ³ íà «Ôàðìà-
ö³þ» — ìàéæå 194. Òðîõè ìåí-
øèé íà «Ìåäèöèíó» ³ «Ìåäè÷íó 
ïñèõîëîã³þ». Â³äïîâ³äíî, 179 ³ 
177. Íà «Ïåä³àòð³þ» ïðîõ³äíèé 
áàë 172.

Право
586

Захист і карантин рослин 
48

Агроінженерія
49

Агроінженерія
114

Економіка
184

Інженерія програмного 
забезпечення

658

Метрологія та 
інформаційно-

вимірювальна техніка
21

Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка

44

Прикладна механіка
124

Менеджмент
180

Право
615

Фізика
13

Право
33

Фізика та астрономія
112

Міжнародні економічні 
відносини

190

Медицина
5426

Медична психологія
407

Медицина
392

Педіатрія
173

Стоматологія
197

Психологія
640

Музичне мистецтво
11

Англійська, німецька мова 
39

Трудове навчання та 
технології

123

Журналістика
185

* Мінімальний бал вказано без урахування місць за квотою 1 
Дані взяті з vstup.info (Інформаційна система Конкурс) та наказів про зарахування, розміщених на сайтах вузів 

Подано заяв

Вінницький 
національний 

аграрний 
університет

Вінницький 
національний 

технічний 
університет

Донецький 
національний 

університет імені 
Василя Стуса

Вінницький 
національний 

медичний 
університет імені 

М.І. Пирогова

Вінницький 
державний 

педагогічний 
університет 

імені Михайла 
Коцюбинського

СТАТИСТИКА ВСТУПНОЇ КАМПАНІЇ У ВІННИЦЬКИХ ВУЗАХ

4558 4399 5901 9304 4297

193 349 338
456

342

Найпопулярніша спеціальність (подано документів)

Незатребувані спеціальності (подано заяв)

Найбільша кількість державних місць

Найнижчий прохідний бал

Найвищий прохідний бал

Зараховано



387402



404055397586

404604

ПРЕС-СЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 
ФІЛАРМОНІЇ

1 æîâòíÿ, ó Ì³æíàðîäíèé 
äåíü ìóçèêè, Â³ííèöüêà ô³-

ëàðìîí³ÿ â³äçíà÷àº ñâîº 80-ð³÷÷ÿ 
þâ³ëåéíèì Ãàëà-êîíöåðòîì, äî ó÷àñò³ ó ÿêî-
ìó, êð³ì ì³ñöåâèõ êîëåêòèâ³â, çàïðîøåí³ 
special guests. Þâ³ëÿð³â â³òàòèìóòü î÷³ëüíèêè 
îáëàñò³ òà ì³ñòà, â³äáóäåòüñÿ ïðåçåíòàö³ÿ 
êíèãè «Òåðèòîð³ÿ ìóçèêè: äî 80-ð³÷÷ÿ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ô³ëàðìîí³¿».

Ùî æ ÷åêàº íà â³ííè÷àí ó íîâîìó ìó-
çè÷íîìó ðîö³? Âðàõîâóþ÷è ìóçè÷í³ âïî-
äîáàííÿ ì³ñöåâèõ ìåëîìàí³â, êîíöåðòè 
ïîä³ëåí³ íà ø³ñòü òåìàòè÷íèõ ïðîåêò³â.

Êîíöåðòíèé ñåçîí ðîçïî÷íåòüñÿ 14 âå-
ðåñíÿ òðàäèö³éíèìè «ÂÅ×ÎÐÀÌÈ Ç «ÀÐ-
ÊÀÒÎÞ», ÿê³é ó 2018 ðîö³ âèïîâíþºòüñÿ 
÷âåðòü ñòîë³òòÿ. Ðåçóëüòàò ñï³âïðàö³ îðêå-
ñòðó ³ç â³äîìèìè ãîñòÿìè ìè ïîáà÷èìî 
ó íàñòóïíèõ ïðîãðàìàõ: «Îäà çâèòÿæíîìó 
êîõàííþ» (ìóçèêà êîìïîçèòîð³â åïîõè Ðî-
ìàíòèçìó, ñîë³ñòè — àðòèñòè â³ðòóîçíî¿ 
«Êè¿âñüêî¿ êàìåðàòè»); ñó÷àñíèé óêðà¿í-
ñüêèé êëàñèê ªâãåí Ñòàíêîâè÷ ó Íàö³î-
íàëüíîìó ïðîåêò³ «Òðè Ñ»; «Ïîðè ðîêó 
ó Âåíåö³¿ òà Áóåíîñ-Àéðåñ³»; à çàêðèòòÿ ñå-
çîíó, ÿê çàâæäè, ñï³âïàäàº ç³ ñâÿòêóâàííÿì 
äíÿ íàðîäæåííÿ îðêåñòðó — «Íàì — 25!».

«STEINWAY & K°» — ôîðòåï³àíí³ âå-
÷îðè äëÿ ëþáèòåë³â æàíðó. Óñ³ â³äîì³ ï³-

àí³ñòè ç³áðàí³ â îäíîìó ïðîåêò³, òà ùå é 
äåìîíñòðóþòü ñåáå «ó âñ³é êðàñ³» — ñîëüíå 
â³ää³ëåííÿ òà ôîðòåï³àííèé êîíöåðò ³ç 
ñèìôîí³÷íèì îðêåñòðîì ô³ëàðìîí³¿. Ãîñ-
ò³ öüîãî ñåçîíó: íîâå ³ì'ÿ äëÿ Â³ííèö³ — 
Ãåííàä³é Äåì'ÿí÷óê (Êè¿â), åêñöåíòðè÷íà 
Êàòåðèíà ªðã³ºâà (Îäåñà), â³äîìèé íàì 
ïî ôåñòèâàëþ ³ì. ×àéêîâñüêîãî Àíòîí³é 
Áàðèøåâñüêèé (Óêðà¿íà-Ôðàíö³ÿ) òà â³-
ííè÷àíêà Þë³ÿ Ñàìîºíêî.

Îäíèì ³ç íàéÿñêðàâ³øèõ ïðîåêò³â öüîãî 
ðîêó ñòàíóòü âå÷îðè âîêàëüíî¿ ìóçèêè «Ó 
ÔÎÊÓÑ² — ÃÎËÎÑ». Ä³àïàçîí æàíð³â, 
åïîõ, íàïðÿìê³â âèêëèêàº íåàáèÿêå çà-
ö³êàâëåííÿ. Ðîçïî÷íå åñòàôåòó åïàòàæ-
íèé äóåò «Òåëüíþê: Ñåñòðè» ïðîãðàìîþ 
«ÒÅËÜÍÞÊ: #íàøøåâ÷åíêî» ó ñóïðîâîä³ 
ñèìôîí³÷íîãî îðêåñòðó; ñîë³ñòè ô³ëàð-
ìîí³¿ Íàðîäíà àðòèñòêà Óêðà¿íè ²ðèíà 
Øâåöü òà Íàòàë³ÿ Ëàíîâåíêî çíîâó æ 
òàêè ³ç â³ííèöüêèì ñèìôîí³÷íèì ïðî-
ïîíóþòü øåäåâðè ñâ³òîâî¿ îïåðè òà îïåðå-
òè — «Aria d'amore»; ìîëîäèé êè¿âñüêèé 
ïðîåêò «Musica dal vivo — Ukraine» ïðè-
âåçå ïàòð³îòè÷íèé ìþçèêë «Óêðà¿íñüêèé 
âèì³ð», à ç³ ñâÿòîì âåñíè ä³â÷àò â³òàòèìóòü 
ó÷àñíèêè â³äîìèõ òåëåïðîåêò³â Îëåêñàíäð 
Îíîôð³é÷óê ³ Íàòàëÿ Áóðì³ñòðîâà.

Äëÿ òèõ, õòî óñ³ëÿêî ï³äòðèìóº â³ò÷èç-
íÿíîãî âèðîáíèêà òà áàæàº äîëó÷èòè-
ñÿ äî ïðîöåñó çáåðåæåííÿ ³ ïðîïàãàíäè 

íàö³îíàëüíîãî ìèñòåöòâà, ïðîïîíóº-
ìî ïðîåêò «ÑËÓÕÀÉ, ÑÏ²ÂÀÉ, ÃÐÀÉ 
ÓÊÐÀ¯ÍÑÜÊÅ». Ó 81-ìó ñåçîí³ â öèêë³ 
ïðåäñòàâëåí³ Çàñëóæåíèé àêàäåì³÷íèé 
Çàêàðïàòñüêèé íàðîäíèé õîð (Óæãîðîä), 

Àêàäåì³÷íèé ïîë³ñüêèé àíñàìáëü ï³ñí³ 
³ òàíöþ «Ëüîíîê» ³ì. ². Ñëüîòè (Æèòî-
ìèð), Àêàäåì³÷íèé àíñàìáëü ï³ñí³ ³ òàí-
öþ «Ïîä³ëëÿ» (Â³ííèöÿ) òà ×åðêàñüêèé 
àêàäåì³÷íèé çàñëóæåíèé íàðîäíèé õîð.

Ïðîäîâæóº íàáèðàòè îáåðò³â ðîçïî÷à-
òèé â ìèíóëîìó ñåçîí³ «JAZZ Ó ÌÎªÌÓ 
Ì²ÑÒ²». Âïåðøå ó Â³ííèö³ — óí³êàëüíèé 
ä³âî÷èé êâ³íòåò «United people» ç ºäèíîþ 
â Óêðà¿í³ ñåðåä ãóðò³â acapella àâòîðñüêîþ 
ïðîãðàìîþ; ODESSA JAZZ — ç ì³ñòà-
«ïåðëèíè á³ëÿ ìîðÿ» äî íàñ ¿äå äæàç-êâàðòåò 
³ êëàðíåòèñò Ìèõàéëî Êñ³äà; ëþäèíà-ëåãåí-
äà Ìèðîñëàâ Ñêîðèê äàðóº ðàçîì ³ç «Àð-
êàòîþ» ñâ³é ÷åðãîâèé øåäåâð — «Ñêîðèê 
â ñòèë³ äæàç», à íàø³ äðóç³ ³ç ×åðí³âö³â — 
êâàðòåò «Art-prestige» — âêîòðå äîâîäèòü 
êîíêóðåíòîñïðîìîæí³ñòü òà àêòóàëüí³ñòü 
ñó÷àñíîãî àâòîðñüêîãî óêðà¿íñüêîãî äæàçó.

² îñòàíí³é â öüîìó ðîö³ ïðîåêò — öèêë 
êîíöåðò³â êàìåðíèõ êîëåêòèâ³â «BAND 
TIME»: ñàóíäòðåêè äî ô³ëüì³â òà ð³ìåé-
êè ñâ³òîâî¿ êëàñèêè â³ä êè¿âñüêîãî êâàð-
òåòó íàðîäíèõ ³íñòðóìåíò³â «Ëàá³ðèíò», 
êîíöåðò â³ííèöüêèõ òåëåç³ðîê-ó÷àñíèê³â 
«Ãîëîñó êðà¿íè» Áîãäàíà Òðàâ³íñüêîãî òà 

²íãðåò Êîñòåíêî, çàíóðåííÿ â ìóçèêó áà-
ðîêî ðàçîì ³ç êâàðòåòîì äåðåâ'ÿíèõ äóõîâèõ 
«Ãàëüÿðäà» òà «Â³ä Áàõà äî Ï'ÿööîëè» — 
â³äîìèé óêðà¿íñüêèé ñêðèïàëü Íàçàð³é Ïè-
ëàòþê ³ç Ð³âíåíñüêèì êàìåðíèì îðêåñòðîì.

Ó òðàäèö³éíîìó ôîðìàò³, àëå ³ç óí³êàëü-
íèì íàïîâíåííÿì ïðîéäóòü ì³æíàðîäí³ 
ôåñòèâàë³ Vinnytsia Jazz Fest, «Ìóçèêà 
â ìîíàñòèðñüêèõ ìóðàõ», Adolphe Sax Fest 
òà ³ì. ×àéêîâñüêîãî ³ ôîí Ìåêê.

Çàëèøàºòüñÿ àêòóàëüíîþ ïðîïîçèö³ÿ 
ïðèäáàòè àáîíåìåíò (ìóëüòèêâèòîê íà ÷î-
òèðè êîíöåðòè) — öå íå ëèøå äîçâîëèòü 
çíà÷íî çåêîíîìèòè âàø ñ³ìåéíèé áþäæåò, 
àëå ³ íàäàñòü øàíñ âèãðàòè ö³ííèé ïîäà-
ðóíîê â³ä ïàðòíåð³â òîãî ÷è ³íøîãî ïðî-
åêòó. Ìèíóëîð³÷ ùàñëèâ÷èêè îòðèìàëè 
ñåðòèô³êàòè íà ôîòîçéîìêó ³ ðîìàíòè÷í³ 
âå÷åð³, çîëîò³ ïðèêðàñè, òåõí³êó òà ïðîñòî 
ãðîø³ ó ïîäàðóíîê — òàê áè ìîâèòè, ïî-
ºäíàííÿ ïðèºìíîãî ç êîðèñíèì.

Ùèðî âäÿ÷í³ íàøèì ïàðòíåðàì òà ìå-
öåíàòàì, ÿê³ ðîáëÿòü âèñîêå ìèñòåöòâî 
äîñòóïíèì äëÿ êîæíîãî â³ííè÷àíèíà.

Àáîíåìåíòè òà êâèòêè íà îêðåì³ êîí-
öåðòè ìîæíà ïðèäáàòè ó êàñ³ ô³ëàðìîí³¿ 
òà â åëåêòðîíí³é êàñ³ bilet.vn.ua.

Á³ëüø äåòàëüíà ³íôîðìàö³ÿ çà òåë.: 
(0432)66–13–50, 66–06–91, (093)027–
75–70 òà íà îô³ö³éíîìó ñàéò³ ô³ëàðìîí³¿ 
filarm.vn.ua 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНТЕР
Мірятися вкладами в перемогу дуже 
зарання. Поки що вкладаємося в 
боротьбу, яка зветься війною.

Територія музики: Вінницькій філармонії — 80!

387402



405333
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— Я знаю, що панацея від усіх 
наших бід — самоврядування, 
народовладдя, — каже Віталій 
Шевчук. — Кращого способу 
контролювати владу поки що 
ніхто не придумав. На жаль, 
більшість людей нарікає на вла-
ду в Києві, а при цьому не по-
мічають сміття під ногами. За це 
дуже прикро.
Нинішнє свято незалежності по-

дружжя Шевчуків святкує в То-
ронто. Про це пан Віталій пові-
домив після того, як повернувся 
у Португалію. Гостюють у сина. 
Він опинився за океаном, бо 
одружився на канадійці.
— Обов’язково знайдемо час взя-
ти участь у святкуванні разом з 
українською громадою в Торон-
то, — каже співрозмовник. — Світ 
має більше знати про Україну і 

українців. Бо ми варті того!..
«Віталичок, тішуся за вас усіх, 
знаю, що ви там щасливі, бо сама 
бачила, але яка нещаслива наша 
Україна, що такі сини покидають 
її терени!» — такі слова написала 
в листі до Шевчука киянка Оль-
га Ліщинська після відвідання 
Лісабона і зустрічі з сім'єю Шев-
чуків. Промовисті слова. Що ще 
скажеш…

«Знаю, що ви там щасливі, але яка нещаслива наша Україна»

ËÀÉÔ

Встигніть 
до 31 серпня 
 Ðîäèíè, ÿê³ ìàëè ñóáñè-
ä³þ íà æèòëîâî-êîìóíàëüí³ 
ïîñëóãè, òà åôåêòèâíî 
ñïîæèâàëè åíåðãîíîñ³¿ 
ïðîòÿãîì ìèíóëîãî îïà-
ëþâàëüíîãî ñåçîíó, ìî-
æóòü ïîâåðíóòè ÷àñòêó â³ä 
çåêîíîìëåíîãî. Ó âèãëÿä³ 
«æèâèõ êîøò³â» ìîæíà 
îòðèìàòè â åêâ³âàëåíò³ 
äî 100 êóáîìåòð³â ãàçó, 
ÿêùî âèêîðèñòîâóâàëî-
ñÿ ãàçîâå îïàëåííÿ, àáî 
150 êÂò åëåêòðîåíåðã³¿, 
ÿêùî äîìîãîñïîäàðñòâî 
êîðèñòóâàëîñÿ åëåêòðîîïà-
ëåííÿì.
«Â³äïîâ³äíî äî ñïèñê³â 
ñóáñèä³àíò³â â³ä ï³ä-
ïðèºìñòâ — íàäàâà÷³â 
ïîñëóã, ïðàâî íà «ìîíå-
òèçàö³þ» ñóáñèä³¿ ìàþòü 
17 415 â³ííèöüêèõ ðîäèí, 
íà ñüîãîäí³ äî óïðàâë³íü 
ñîöçàõèñòó ¿õ çâåðíóëîñÿ 
10 267. Ïðèéìàòèìóòüñÿ 
çàÿâêè ùîäî êîìïåíñàö³¿ 
äî 31 ñåðïíÿ âêëþ÷íî. 
Òîìó â³ííè÷àíàì, ÿê³ áà-
æàþòü ¿¿ îòðèìàòè, ïîòð³á-
íî ïîñï³øèòè», — ðîçïîâ³-
ëà äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè ì³ñü-
êðàäè Ëàðèñà Ïîïîâà. Ïðî 
òå, ùî ðîäèíà ìàº ïðàâî 
íà îòðèìàííÿ ìàòåð³àëüíî-
ãî çàîõî÷åííÿ, ïîâ³äîìëÿ-
ºòüñÿ ó ªäèíîìó ðàõóíêó 
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè. 
Òàêîæ öþ ³íôîðìàö³þ 
ìîæíà îòðèìàòè ó ï³äïðè-
ºìñòâ — íàäàâà÷³â ïîñëóãè 
ç îïàëåííÿ àáî â òåðèòîð³-
àëüíèõ Ïðîçîðèõ îô³ñàõ.

У Перемишль 
за 370 гривень 
 Ç 24 ñåðïíÿ 2017 ðîêó, 
â³ííè÷àíè ìîæóòü ä³ñòàòè-
ñÿ Ïîëüù³ íà øâèäê³ñíîìó 
ïî¿çä³ «²íòåðñ³ò³+», ùî 
ñïîëó÷àº Êè¿â ç Ïåðå-
ìèøëåì ÷åðåç Â³ííèöþ. ²ç 
Êèºâà ïî¿çä â³äïðàâëÿòè-
ìåòüñÿ î 6.52. Íà ìàðøðóò³ 
çóïèíÿòèìåòüñÿ ó Â³-
ííèö³ î 9.09. Ó Ïåðå-
ìèøëü ïî¿çä ïðèáóâàòèìå 
î 15.05. Ó çâîðîòíüîìó 
íàïðÿìêó ²íòåðñ³ò³+ â³ä-
ïðàâëÿòèìåòüñÿ ç³ ñòàí-
ö³¿ Ïåðåìèøëü î 13.07 ³ 
ïðèáóâàòèìå íà ñò. Êè-
¿â-Ïàñàæèðñüêèé î 23.10. 
Íà ìàðøðóò³ ïðîõîäæåí-
íÿ ïî¿çä çóïèíÿòèìåòüñÿ 
ó Â³ííèö³ (20.47–20.49). 
Âàðò³ñòü ïðî¿çäó â ïî¿çä³ 
¹ 715/716 äî Ïåðåìèøëÿ 
ñêëàäå: ç Â³ííèö³: 526 ãðè-
âåíü — ó ïåðøîìó êëàñ³, 
370 ãðèâåíü — ó äðóãîìó.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Íàïðèê³íö³ 90-õ 
Â³òàë³é Øåâ÷óê 
î÷îëþâàâ øâåéíó 

ôàáðèêó ó ñåë³ Îáîä³âêà Òðîñ-
òÿíåöüêîãî ðàéîíó. Êàæå, âè-
¿æäæàòè çà êîðäîí íàâ³òü ãàäêè 
íå ìàâ. Ç äðóæèíîþ âèõîâóâàëè 
òðîº ä³òåé, ìàëè æèòëî ³ ðîáîòó. 
Îáñòàâèíè çìóñèëè. Ñòàëîñÿ òàê, 
ùî ïîäàòêîâ³ ÷èíóø³ ðàçîì ç ³í-
øèìè «êîíòðîëåðàìè» çàäóøèëè 
ôàáðèêó. Ïðîòèñòîÿòè òèì, õòî 
ïðè âëàä³, ÷îëîâ³êîâ³ áóëî íå ï³ä 
ñèëó, õî÷ ÿê íàìàãàâñÿ öå ðîáè-
òè. Éîãî òîâàðèø ç Òóëü÷èíà, 
õóäîæíèê ³ ï³äïðèºìåöü Ìè-
õàéëî Äîâãàíü, ïîðàäèâ ïî¿õàòè 
â³äïî÷èòè. Ó íüîãî ñèí ïðàöþº 
ó Ïîðòóãàë³¿. Øåâ÷óê ñïîä³âàâ-
ñÿ, ùî ¿äå íà ì³ñÿöü, íå äîâøå. 
À â³äòîä³ ìèíóëî âæå 17 ðîê³â.

Ïðî æèòòÿ â åì³ãðàö³¿, ïðî óêðà-
¿íö³â, ðîçñ³ÿíèõ â äàëåê³é Ïîð-
òóãàë³¿, Â³òàë³é Øåâ÷óê ðîçïîâ³â 
æóðíàë³ñòó RIA ï³ä ÷àñ íåäàâíüî-
ãî ïðè¿çäó äî ìàòåð³. Êàæå, òàêîãî 
ïðèíèæåííÿ, ÿê â ð³äí³é äåðæàâ³, 
óêðà¿íö³ íå â³ä÷óâàþòü â æîäí³é 
êðà¿í³ ñâ³òó. Ïðèíàéìí³, òàêèìè 
çàïàì’ÿòàâ ÷àñè ê³íöÿ 90-õ.

— ßêáè íà ñâî¿é çåìë³ ìè ìàëè 
òàê³ óìîâè, ÿê çà êîðäîíîì, ïåðå-
òâîðèëè á Óêðà¿íó â îäíó ç êðà-
ùèõ êðà¿í ñâ³òó! — ïåðåêîíàíèé 
Â³òàë³é Øåâ÷óê.

ЧОТИРИ ТИСЯЧІ КІЛОМЕТРІВ 
ЗА КЕРМОМ. ×åòâåðòèé ð³ê ïî-
ñï³ëü Øåâ÷óê ïðè¿æäæàº äî-
äîìó ó òîé ÷àñ, êîëè çãàäàíèé 
õóäîæíèê Äîâãàíü îðãàí³çîâóº 
ó Òóëü÷èí³ ïëåíåðè õóäîæíèê³â 
«Ïîä³ëüñüêà âîëüíèöÿ». Ìèòö³, 
ÿê³ ç³áðàëèñÿ ç ð³çíèõ îáëàñòåé 
äåðæàâè, çóñòð³ëè ãîñòÿ ³ éîãî 
äðóæèíó ïàí³ Ãàëèíó ÿê äîáðèõ 

äðóç³â. Âîíè ïðèâåçëè ó ïîäà-
ðóíîê ñêðèíþ — äîïîâíåííÿ 
äî ³íòåð’ºðó ç íàö³îíàëüíèìè 
àòðèáóòàìè. Íèìè îáñòàâëåíî 
òóðèñòè÷íèé êîìïëåêñ, ñòâîðå-
íèé Äîâãàíåì.

Ïðè¿õàëè Øåâ÷óêè íà àâòîìî-
á³ë³. ×è íå âàæêî äîëàòè òàêó â³ä-
ñòàíü? Êàæå, âàæêî. Àëå ò³ëüêè 
òîä³, êîëè ïåðåòèíàºø êîðäîí ç 
Óêðà¿íîþ. ̄ õàòè äîðîãàìè ³íøèõ 
êðà¿í — îäíå çàäîâîëåííÿ.

— Õ³áà ìîæíà ñóìóâàòè çà ðîç-
áèòèìè äîðîãàìè, — êàæå ïàí 
Â³òàë³é. — ×è çà òèì, ñê³ëüêè òóò 
ïëàòÿòü ëþäÿì. Ìàòè, ÿêà âñå 
æèòòÿ â³äïðàöþâàëà â³ä ðàíêó 
äî ñìåðêàíêó, ÷åñíî ïðàöþâàëà, 

ìàº òðîõè á³ëüøå òèñÿ÷³ ãðèâåíü 
ïåíñ³¿. Í³õòî íå áóäå ñóìóâàòè 
çà ïèõàòèìè ÷èíóøàìè. Äëÿ 
áàãàòüîõ ç íèõ ïðîñò³ ëþäè — 
í³õòî ³ í³ùî. Ñóìóþ çà ìàìîþ, 
çà äðóçÿìè, çà òèìè ì³ñöÿìè, 
äå âèð³ñ…

КВАРТИРА З ВІКНАМИ НА ОКЕ-
АН. — ×è ïîâåðíóñÿ íàçàä 
â Óêðà¿íó? — ïåðåïèòóº ñï³â-
ðîçìîâíèê. — Íå âïåâíåíèé. 
Ð³äíó çåìëþ íå ïåðåñòàâ ëþáèòè 
³ ³íêîëè íå ïåðåñòàíó. Ïî÷óòòÿ 
ïàòð³îòèçìó çì³öíèëîñÿ ùå á³ëü-
øå. Âîíî íå çàëåæèòü â³ä ì³ñöÿ 
ïåðåáóâàííÿ ëþäèíè.

Çà äåê³ëüêà äåñÿòê³â ê³ëîìåòð³â 
â³ä Ë³ñàáîíà ó íüîãî êâàðòèðà. 
Ó äóæå ãàðíîìó ì³ñö³: îäí³ â³-
êíà âèõîäÿòü íà îêåàí, ³íø³ — 

ІСТОРІЯ ЕМІГРАНТА: ПОЇХАВ 
НА МІСЯЦЬ І ЗАЛИШИВСЯ
Наші всюди  Колишній директор 
фабрики Віталій Шевчук неспроста 
залишив роботу і подався світ за очі. 
Сподівався, що їде в Португалію на місяць, 
а вже там 17 років. Чи повернеться?

íà ãîðè. Íåâäîâç³ ï³ñëÿ éîãî 
ïåðå¿çäó ïðèáóëà äðóæèíà ç íàé-
ìåíøèì ñèíîì, â³í óæå â Ïîð-
òóãàë³¿ çàê³í÷óâàâ øêîëó. Äâîº 
ñòàðøèõ ñèí³â íàâ÷àëèñÿ ó Êèºâ³. 
Ï³ñëÿ îòðèìàííÿ äèïëîì³â ³ âîíè 
ïåðå¿õàëè äî áàòüêà ç ìàìîþ.

Â³òàë³é Øåâ÷óê íå çâèê ñèä³òè, 
ñêëàâøè ðóêè. Êîëè ó 2000-ìó 
âïåðøå ïðèáóâ äî Ïîðòóãàë³¿, 
â³äïî÷èâàâ íåäîâãî. Ïîïðîñèâ 
ñèíà Äîâãàíÿ, ÿêèé çóñòð³â éîãî, 
ï³äøóêàòè ÿêó-íåáóäü ðîáîòó. 
Ïî÷èíàâ, ÿê ³ á³ëüø³ñòü çàðîá³ò-
÷àí, ç ô³çè÷íî¿ ïðàö³. Ç ÷àñîì 
îðãàí³çóâàâ âëàñíó ñïðàâó. Ùî-
ïðàâäà, ï³ä ÷àñ êðèçè ó 2008-ìó 
âîíà çàíåïàëà. Îäíàê áåç ðîáî-
òè ÷îëîâ³ê íå çàëèøèâñÿ. Êàæå, 
íèí³ îòðèìóº ì³í³ìàëüíó ïëàòíþ, 
çàòå ùàñëèâèé.

— ß òàì ïî÷óâàþñÿ â³ëüíîþ 
ëþäèíîþ, çàõèùåíîþ ëþäè-
íîþ, — ãîâîðèòü â³í. — Çâèê 
äî ïîñì³øîê, äî ïðèÿçí³, äî äî-
áðîçè÷ëèâîñò³. Çäàâàëîñÿ á, 
ïðîñò³ ðå÷³! Àëå âîíè ïîòð³áí³ 
êîæí³é ëþäèí³. À ¿õ ó íàñ íåìà. 
Íà æàëü. Õî÷à çì³íè âñå îäíî 
â³äáóâàþòüñÿ. Íà êðàùå, çâè÷àé-
íî. Íà íèõ çâåðòàþ óâàãó ïðè 

êîæí³é ïî¿çäö³ äîäîìó. Ñïðèÿº 
öüîìó, çîêðåìà, òàêèé äîâãî-
æäàíèé áåçâ³ç. Ëþäèíà, ÿêà á 
õî÷ ðàç ïîáóâàëà ó êðàùèõ îá-
ñòàâèíàõ, íàìàãàºòüñÿ çàïðîâà-
äèòè ¿õ ó ñåáå. Öå äóæå äîáðå, 
ùî óêðà¿íö³ ñòàëè ÷àñò³øå áóâàòè 
çà êîðäîíîì. Â³ðþ, ùî êîëèñü ³ 
íà íàø³é âóëèö³ íàñòàíå ñâÿòî.

У ЛІСАБОНІ БУДЕ ПАМ’ЯТНИК 
ШЕВЧЕНКУ. Íà íîâîìó ì³ñö³ 
ïàí Â³òàë³é òàêèé ñàìî àêòèâ-
íèé, ÿêèì áóâ âäîìà. Â³í áðàâ 
ó÷àñòü ó ñòâîðåíí³ îðãàí³çàö³¿ 
Ñï³ëêè óêðà¿íö³â Ïîðòóãàë³¿. 
Íèçêà ³íøèõ îá’ºäíàíü, çîêðå-
ìà, ìîëîä³æíèõ, âêëþ÷èëà éîãî 
äî ñêëàäó ïðàâë³ííÿ. Êàæå, ìî-
ëîäü íàøà äóæå àêòèâíî ïðîïà-
ãóº êóëüòóðó, òðàäèö³¿. Îñîáëèâî 
ïðîÿâëÿº ñåáå ó ïàòð³îòè÷íèõ 
çàõîäàõ. Íà âñ³õ àíòèâîºííèõ 
çàõîäàõ ïðèñóòí³ ìîëîä³ õëîï-
ö³ ³ ä³â÷àòà. Ðàçîì ç³ ñòàðøèìè 
âîíè äîëó÷àþòüñÿ äî çáèðàííÿ 
êîøò³â íà ï³äòðèìêó íàøèõ 
á³éö³â, ÿê³ âîþþòü íà Äîíáàñ³. 
Ãðîìàäà óêðà¿íö³â çáèðàº êîøòè 
íà ïàì’ÿòíèê Òàðàñó Øåâ÷åíêó 
ó Ë³ñàáîí³. Óæå âèçíà÷åíå ì³ñ-
öå, äå éîãî âñòàíîâëÿòü, òàì º 
ïàì’ÿòíèé çíàê.

— Ïîñò³éíî çàïðîøóºìî äî íàñ 
â³äîìèõ ëþäåé — õóäîæíèê³â, 
àðòèñò³â, ïèñüìåííèê³â, — êàæå 
ïàí Â³òàë³é. — Âîíè ïðèâîçÿòü ç 
ñîáîþ ÷àñòèíêó Óêðà¿íè. ² íà-
âïàêè, êîëè ïðè¿æäæàþ äîäîìó, 
âèêîðèñòîâóþ êîæíó ìîæëèâ³ñòü 
äëÿ ïîøèðåííÿ ³íôîðìàö³¿ ïðî 
Ïîðòóãàë³þ, äå îäíà ç íàéá³ëü-
øèõ óêðà¿íñüêèõ ä³àñïîð. Ñâ³ò 
ìàº çíàòè ïðî íàñ, à ìè — ïðî 
ñâ³ò. Íàðîäíà äèïëîìàò³ÿ â³ä³ãðàº 
äóæå âàæëèâó ðîëü.

ß òàì ïî÷óâàþñÿ 
â³ëüíîþ ëþäèíîþ, 
çàõèùåíîþ ëþäèíîþ. 
Çâèê äî ïîñì³øîê, äî 
ïðèÿçí³. Çäàâàëîñÿ á, 
ïðîñò³ ðå÷³!

Віталій Шевчук з дружиною Галиною приїхали додому 
погостювати. Чи повернуться назовсім, поки що не знають
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Директор департаменту освіти Оксана 
Яценко пояснила, що термореновація бу-
дівлі школи № 15 здійснюється за рахунок 
коштів інвестора, відповідно до інвести-
ційної угоди, укладеної між виконавчим 
комітетом та інвестором.
— Вікна, встановлені за батьківські кошти, 
не відповідали ДБН (державним будівель-
ним нормам), тому не давали необхідно-
го енергоефекту. При виборі школи для 
здійснення заходів з термореновації, ана-

лізувалися показники теплоспоживання 
всіх навчальних закладів міста, при цьому 
у 15 школі вони виявилися вищими серед-
нього, — пояснила Оксана Яценко.
Також директор департаменту сказала, 
щоб школа мала енергоефективність, 
інвестор замінив частину старих вікон 
(38 дерев'яних), а за рахунок коштів місь-
кого бюджету буде замінено ще 185 вікон. 
Вікна, які встановлюються, відповідають 
вимогам енергоефективності та ДБН.

У 15 школі високе споживання енергоресурсів 
Ганна, працівниця фірми по установці ві-
кон, розповіла, що потрібно відрізняти ка-
мерність профілю і камерність склопакету. 
— Якщо ми говоримо про державну програму 
теплозбереження, то згідно з нею у вікна має 
бути мінімум 5-камерний профіль. Можливо, 
якщо вікна міняли 3–4 роки тому, то там стояв 
3-камерний профіль, який не дає необхідного 
коефіцієнту супротиву теплопередачі, — каже 
спеціаліст. — У 3-камерний профіль можна 
поставити менший склопакет — одно або 

двокамерний. У п’ятикамерний профіль 
склопакет ставиться ширший.
Що стосується склопакетів, то, за слова-
ми фахівця, два скла — це однокамерний 
склопакет, три скла — двокамерний. Краще 
два скла, одне з яких енергозберігаюче, ніж 
три скла без енергозбереження.
Журналісти показала наклейку на склі но-
вих вікон із 15 школи. Працівниця фірми 
підтвердила, що нові вікна є енергозбе-
рігаючими.

Не всі пластикові вікна ефективні 

ÑÈÒÓÀÖ²ß

КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, (093)1611204 

Îëåêñàíäð Ïåòðîâñüêèé, áàòü-
êî øåñòèêëàñíèêà Íåñòîðà, êàæå, 
êîëè áàòüêè ä³çíàëèñÿ, ùî øêîëà 
îòðèìàëà ãðîø³ íà óòåïëåííÿ, öå 
áóëà ïðèºìíà íîâèíà.

— Òàê ÿê çáèðàëèñÿ çðîáèòè 
ÿêèéñü âíóòð³øí³é ðåìîíò, «ï³ä-
ëàòàòè» ³ îñâ³æèòè, òî áàòüêàì 
ó Âàéáåð³ ïðèéøëî ïîâ³äîìëåí-
íÿ, â ÿêîìó çàïðîïîíóâàëè ç³-
áðàòèñÿ ³ âñå îáãîâîðèòè, — ðîç-
ïîâ³â Îëåêñàíäð. — Ìè ïðèéøëè 

íà çáîðè áàòüê³â ³ ó÷èòåëüêà ñêà-
çàëà, ùî º ïåâí³ ïðîáëåìè, ÿê³ 
ïîòð³áíî óñóíóòè.

Êîëè âñ³ çàéøëè ó êëàñ, âèÿâè-
ëè, ùî ó ¿õ äîñòàòíüî êîìôîðò-
íîìó êëàñ³ çàì³íèëè ïëàñòèêîâ³ 
â³êíà íà íîâ³ ïëàñòèêîâ³ â³êíà. 
Îëåêñàíäð äîäàâ, ùî òåðì³í 
åêñïëóàòàö³¿ õîðîøîãî ïëàñòè-
êîâîãî â³êíà äî 50 ðîê³â, òîìó 
éîìó íå çðîçóì³ëî, íàâ³ùî ¿õ áóëî 
ì³íÿòè.

— Ó çâ'ÿçêó ç ö³ºþ çàì³íîþ 
ðîáî÷³ «ðîçíåñëè» âåñü êëàñ, 

ЧОМУ ЗНОВУ МІНЯЛИ ВІКНА?
Готуються до зими  У школі 
№15 проводиться термореновація — 
утеплення фасаду, заміна усіх вікон 
на енергозберігаючі та реконструкція даху. 
Чи доцільно було замінювати усі вікна, 
адже у деяких класах їх поставили лише 
3–4 роки тому? Хто буде ремонтувати 
укоси після заміни вікон і за чий рахунок?

«ïîëåò³ëè» óñ³ â³äêîñè, áóëè ïî-
øêîäæåí³ áîêîâ³ ñò³íè, âèëàìà-
í³ ï³äâ³êîííÿ, êëàñ çàâàëåíèé 
áóä³âåëüíèì ñì³òòÿì, — êàæå 
Îëåêñàíäð.

Äðóæèíà Îëåêñàíäðà Îëåíà 
ö³êàâèòüñÿ, ÷è âèä³ëèëè êîøòè, 
ùîá âñòàíîâèëè â³êíà ³ óñóíóëè 
ïîò³ì íåäîë³êè ÷è ïðîñòî âèä³-
ëèëè ãðîø³ íà â³êíà? Õòî ìàº 
äîðîáëÿòè óñå?

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà øêîëè 
Îëåêñàíäðà ×åðåøíþêà, 1 ìëí 
100 òèñÿ÷ ãðèâåíü âèä³ëèëè ç 
ì³ñüêîãî áþäæåòó íà øêîëó, ùîá 
çàì³íèòè 185 â³êîí.

Áàòüêè ñòàâëÿòü ïèòàííÿ, ÷îìó 
íåàêóðàòíî çí³ìàëè â³êíà?

— ß ïîïðîñèâ áóä³âåëüíèê³â, 
ùîá ñòàð³ ïëàñòèêîâ³ â³êíà âè-
éìàëè àêóðàòíî, àáè ¿õ ìîæíà 
áóëî ïðîäàòè, ³ áàòüêè çà ö³ 
êîøòè ìàëè ìîæëèâ³ñòü â³äðå-
ìîíòóâàòè óêîñè, — êàæå äèðåê-
òîð. — Âè ïðîäàñòå â³êíà, âæå 
çíàéøîâñÿ ïîêóïåöü, îòðèìàºòå 
3000 ãðí ³ çìîæåòå âñå ïðèâåñòè 
ó ïîðÿäîê. Çðîáèòè óê³ñ íà îäíå 
â³êîí êîøòóº ïðèáëèçíî 400 ãðí.

Олександр Петровський, батько шестикласника Нестора, 
цікавиться, навіщо було замінювати пластикові вікна
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405751

ÐÎÇÂÈÒÎÊ

На сайті міськради вдалося знайти кошторис цьо-
горічних мурал-артів, які роблять художники з ре-
зиденції «VIN ART CITY». На створення чотирьох 
малюнків дали 180 тисяч 500 гривень з міського 
бюджету (goo.gl/G3BkbV). Ці кошти витратять 
таким чином:
49 тисяч гривень на фарбу та інші матеріали

49 тисяч гривень заплатять за роботу учасникам 
резиденції
40 тисяч гривень за оренду техніки
42 тисячі 500 гривень за оренду автовишки
Тоді як на проведення резиденції «VIN ART CITY-2016» 
витратили 256 200 гривень. Оплата послуг худож-
ників — 34 500 гривень (goo.gl/1xzpZX).

Скільки мурали коштували місту

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, 
RIA, (063)7758334

Ïåðøèé öüîãî-
ð³÷íèé ìóðàë-àðò 
ç’ÿâèâñÿ íà Êîð³à-

òîâè÷³â, 155 (êîëèøíÿ Ñâåðäëî-
âà — àâò.). Íàìàëüîâàíèé ë³òàê 
íà 9-ïîâåðõ³âö³ â³ä õóäîæíèêà 
Îëåêñàíäðà Ìàð÷åíêà âèäíî 
íàâ³òü ç öåíòðó ì³ñòà. Íåùîäàâ-
íî ìèòö³ çàâåðøèëè ìàëþâàòè 
îäðàçó äâà ìóðàëè íà Àìîñîâà, 
28 À (êîëèøí³é ïðîâóëîê ×åð-
âîíèé — àâò.), ùî íà Ñëîâ’ÿíö³.

БОЯТЬСЯ ВИСОТИ. Ìóðàëè ì³æ 
ñîáîþ ïåðåãóêóþòüñÿ ³ ñòâîðþþòü 
ºäèíó êîìïîçèö³þ. Ä³â÷èíà ìàëþº 
ÿáëóí³, ÿê³ «âèðîñòàþòü» íà ³íø³é 
ñò³í³ áóäèíêó. ² ùîá çðîáèòè ìà-
ëþíêè øâèäêî, òóò ïðàöþâàëè 
ï’ÿòü õóäîæíèê³â: àâòîðè ³äå¿ Òå-
òÿíà ×óáàð («Ñëîâ’ÿíêà») ³ Âîëîäè-
ìèð Õîäàê («Ïë³äí³ñòü»); âèêîíàâ-
ö³ — Îëåêñàíäð Íèêèòþê, Îëüãà 
Ãàéîâèê, Îëåêñàíäð Ìàð÷åíêî.

— Ïåðøèé ìàëþíîê íàçâàëè 
«Ñëîâ'ÿíêîþ», áî â³í ðîçòà-
øîâàíèé ó öüîìó ì³êðîðàéîí³. 
À «Ïë³äí³ñòü» — öå ïîáàæàííÿ 
ðîçâèòêó, íîâèõ ³äåé. Óçàãàë³, óñ³ 
ìàëþíêè ïðèñâÿ÷åí³ ñâÿòêóâàí-
íþ Äíÿ Â³ííèö³. ² âèõîäèòü, ùî 
öå ñâîºð³äíèé ïîäàðóíîê ì³ñòó òà 
âñ³ì æèòåëÿì â³ä õóäîæíèê³â, — 
ðîçêàçóº êóðàòîð ðåçèäåíö³¿ «VIN 
ART CITY» Îëåêñàíäð Íèêèòþê.

Ðîçïèòóºìî, ÷è âàæêî ðîáèòè 
òàê³ ìàñøòàáí³ ìàëþíêè?

— Öå íàáàãàòî ñêëàäí³øå, í³æ 
òå, ùî ìè ðîáèëè â 2015 ðîö³. 
Ïîòð³áíå ñêëàäí³øå îáëàäíàí-
íÿ. Õî÷à, â ëþëüö³ áóä³âåëüíèêà 
á³ëüø êîìôîðòíî. Íàïðèêëàä, 
ìóðàë «ßíãîë-îõîðîíåöü» ìè ìà-
ëþâàëè, âèñÿ÷³ íà êàíàòàõ.

— À âèñîòè áî¿òåñÿ?
— Óñ³ áî¿ìîñÿ! Âèêîðèñòîâóº-

ìî ïåâí³ ìåòîäè, àëå öå íå àëêî-
ãîëü. Êîëè ï³äí³ìàºìîñÿ íà âèñî-
òó, óÿâëÿºìî, ùî öå íà÷å çàíÿò-
òÿ ñïîðòîì, — â³äïîâ³â êóðàòîð 
ðåçèäåíö³¿ Îëåêñàíäð Íèêèòþê.

ЗАМІСТЬ ЛІТАКА ХОТІЛИ ПРАПОР. 
Ï³ñëÿ Ñëîâ’ÿíêè, õóäîæíèêè ïå-
ðåéäóòü íà Êåëåöüêó. Òàì º äâà 
áóäèíêè, äå çàïëàíîâàíî çðîáèòè 
ìàñøòàáí³ ìóðàëè. À ÿê ¿õ îáèðàëè?

Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Íèêè-
òþêà, õóäîæíèêè íå âèçíà÷àþòü, 
ÿê³ ñàìå ôàñàäè áóäèíê³â áóäóòü 
ðîçìàëüîâàí³ — öå ðîáëÿòü ó ìå-
ð³¿ ç ïîãîäæåííÿì ìåøêàíö³â. 
Õî÷à ìèòöÿì òàêîæ äîâîäèòüñÿ 
ñï³ëêóâàòèñÿ ç ìåøêàíöÿìè.

— ßêùî âèíèêàþòü áóäü-ÿê³ 
êîíôë³êòè, òî ìè ðàçîì øóêàºìî 
øëÿõ âèð³øåííÿ ïðîáëåì. Çóñòð³-
÷àºìîñÿ ç ìåøêàíöÿìè, âèñëóõî-
âóºìî çàóâàæåííÿ òà ïîáàæàííÿ, 
âðàõîâóºìî ¿õ. Íåãàòèâíèõ â³äãó-
ê³â ùå íå ÷óëè. Íàâïàêè, æèòåë³ 
ñóñ³äí³õ áóäèíê³â ïðîñÿòü òàêîæ 
íà ¿õ ñò³íàõ çðîáèòè ìàëþíêè.

Õî÷à, ÿê ðîçêàçóâàâ Îëåêñàíäð, 

çàì³ñòü «Ñïðÿìîâàííîñò³» ìåøêàí-
ö³ áóäèíêó íà Êîð³àòîâè÷³â, 155 õî-
ò³ëè äåâ’ÿòèïîâåðõîâèé óêðà¿íñüêèé 
ïðàïîð. Ïðîòå ¿õ âäàëîñÿ âìîâèòè, 
ùîá çàëèøèòè ïîïåðåäíþ ³äåþ ç 
ë³òàêîì, ÿêèé ñòð³ìêî çë³òàº â íåáî.

— Ç ìàëþíêàìè íà Àìîñîâà 
òàêîãî íå áóëî. Âèÿâèëîñÿ, òóò 
ìåøêàº áàãàòî õóäîæíèê³â, ÿêèì 
ïîäîáàºòüñÿ öÿ ³äåÿ. Ôàêòè÷íî, 
åñê³ç çàëèøèâñÿ òàêèì æå, ÿêèì 
é áóâ. Äåùî çì³íèëè êîë³ð, — 
ñêàçàâ êóðàòîð ðåçèäåíö³¿ «VIN 
ART CITY» Îëåêñàíäð Íèêèòþê.

ЩЕ БУДЕ ДВА МАЛЮНКИ. Íàñòóï-
íèì îá’ºêòàìè ðåçèäåíö³¿ õóäîæíè-
ê³â ñòàíóòü äâà áóäèíêè íà Êåëåöü-
ê³é, 132 à òà 138. Ñòâîðÿòü «Ì³ñòî 
ñïîðòó» òà «Ì³ñòî êóëüòóðè». À îò ç 
îñòàíí³ì ìàëþíêîì õóäîæíèêè áî-
ÿòüñÿ, ùî íå âñòèãíóòü äî Äíÿ ì³ñòà. 
Ïðè÷èíà — íåïåðåäáà÷åíà ïîãîäà, 
ÿêà çàâàæàº ïðàöþâàòè íà âèñîò³.

— «Ì³ñòî êóëüòóðè» — ìàëþíîê 
áàëåðèíè ç îðíàìåíòîì. Öå º ñâîº-
ð³äíà â³äïîâ³äü Öþð³õó: øâåéöàðö³ 
â ñâ³é ÷àñ ïîäàðóâàëè òðàìâàé, äå 
íàìàëüîâàí³ òàíöþðèñòè óêðà¿í-
ñüêîãî áàëåòó. Åñê³ç äî ïðîåêòó 
çðîáèâ Àíòîí Õîäàêîâ. Ïðîòå éîãî 
ïëàíóºìî çì³íèòè: ïîáà÷èâøè ðå-
àëüíèé ìàñøòàá ñò³í, ïîáà÷èâ, ùî 
îðíàìåíò áóäå çìåíøóâàòè ô³ãó-
ðó áàëåðèíè òà áóäå ïåðåòÿãóâàòè 
íà ñåáå âñþ óâàãó. Éìîâ³ðíî, ùî 
çàì³ñòü «êèëèìà» áóäå ïðîñòîðîâà 
êîìïîçèö³ÿ, äå áóäå áàãàòî «ïîâ³-
òðÿ», — ðîçêàçàâ Íèêèòþê.

НА 11-ПОВЕРХІВЦІ 
РОСТУТЬ ЯБЛУНІ

Прикраса  Художники 
з резиденції «VIN ART 
CITY» зробили два 
мурал-арти на стінах 
будинку на Амосова, 
28 А. Малюнки 
«Слов’янка» та «Плідність» 
перегукуються між 
собою і є подарунками 
мешканцям Вінниці. 
Журналіст RIA розпитав 
художників про труднощі 
в роботі та про наступні 
будинки, що розмалюютьДва величезних мурали намалювали за сім 

днів. Над ними працювали одразу п’ять художників 
з вінницької резиденції
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ñõåìîþ éîãî õîò³ëè îøóêàòè. 
Íàâ³òü íà ò³é ñàìî ñòàíö³¿ ìå-
òðî. Ùîïðàâäà, ñòàëîñÿ öå òðîõè 
ðàí³øå.

×îëîâ³ê ðîçïîâ³â ñâîþ ³ñòîð³þ 
ï³ñëÿ ë³êóâàííÿ, áî éîãî ïîáèëè.

— Ïðè¿õàâ ÿ íà ñòàíö³þ, âèé-
øîâ, à êóäè éòè äàë³, íå çíàþ, — 
ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð. — Íàáðàâ 
íîìåð òåëåôîíó ÷îëîâ³êà, ÿêèé 
ìåíå ìàâ çóñòð³òè. Â³í çàïèòàâ, 
äå ÿ çíàõîäæóñÿ. Äàë³ ãîâîðèâ, 
êóäè ñàìå ìàþ éòè. Íåñïîä³âàíî 
ÿ îïèíèâñÿ á³ëÿ ÿêèõîñü êóù³â. 
Òàì ä³éñíî ñòîÿâ ìîëîäèé ÷î-
ëîâ³ê. Ïðèâ³òàëèñÿ. Â³í ïî÷àâ 
ðîçïîâ³äàòè, ùî ðîáîòà íåïî-
ãàíà. ² ïëàòÿòü â÷àñíî. Ìîâëÿâ, 
ìåí³ ïîâåçëî, áî íå âñ³õ áåðóòü. 
À áàæàþ÷èõ íåìàëî.

Ïîñòðàæäàëèé ï³çí³øå çðîçó-
ì³â, ùî òàêîþ ðîçìîâîþ éîãî 
â³äâîë³êàëè â³ä ãîëîâíîãî. Òàê 
ñàìî òðåáà áóëî ñïëàòèòè çà ãóð-
òîæèòîê. Â³ííè÷àíèí ä³ñòàâ ãðî-
ø³, òîé ïåðåðàõóâàâ. Çàïèòàâ ïðî 
äîêóìåíòè. Óçÿâ äî ðóê ïàñïîðò, 
ïåðåëèñòàâ ñòîð³íêè, à òîä³ ïî-
êëàâ ó êèøåíþ.

— Òåïåð ìîæíà ¿õàòè íà ì³ñ-
öå, — ïî÷óâ Âîëîäèìèð ³ â³ä÷óâ 
ð³çêèé óäàð ó æèâ³ò.

Íà ùàñòÿ, õëîïåöü çàéìàâñÿ 
ñïîðòîì, òðîõè áîêñóâàâ, âîëî-
ä³â ïðèéîìàìè áîðîòüáè. Çóì³â 
ïîñòîÿòè çà ñåáå. Òà é ëþäè äî-
ïîìîãëè, ³íàêøå… Ç êóù³â âèé-
øîâ íàïàðíèê àôåðèñòà. Ç äâîìà 
ñïðàâèòèñÿ íàâðÿä ÷è âäàëîñÿ á.

ПОШИРЕНІ СХЕМИ ОБМАНУ. 
Äâàäöÿòü â³ííèöüêèõ âîä³¿â «ïî-
ïàëèñÿ» íà îãîëîøåíí³ «Ðîáîòà 
ó Ïîëüù³ ç âèñîêèìè çàðîá³ò-
êàìè». Ï³ñëÿ ïðåä’ÿâëåííÿ äî-
êóìåíò³â, òàê çâàí³ ïðåäñòàâíè-
êè ô³ðìè, ùî í³áèòî çàéìàëàñÿ 
â³äïðàâëåííÿì íà ðîáîòó, êà-
çàëè, ùî ïîòð³áíî ìàòè äîçâ³ë 
íà ïåðåâåçåííÿ íåáåçïå÷íèõ 
âàíòàæ³â. Òóò æå îá³öÿëè çðî-
áèòè éîãî çà 1,4 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Ï³ñëÿ öüîãî «ðîáîòîäàâö³» çíè-
êàëè ç ïîëÿ çîðó.

Ïîë³ö³ÿ çàòðèìàëà øàõðà¿â. 
Íèìè âèÿâèëîñÿ òðîº ìåøêàí-
ö³â Äí³ïðîïåòðîâñüêî¿ îáëàñò³. 
Íàéá³ëüø ïîøèðåí³ ñõåìè ïå-
ðåäáà÷àþòü îáîâ’ÿçêîâó ñïëàòó 
ïåðøîãî âíåñêó. Öå ³ ðîáîòà 
íà äîìó, íàâ÷àííÿ íà ïëàòíèõ 
êóðñàõ, âèìîãà êóïèòè òóðèñòè÷-
íèé òóð ÷è òîâàð, ÿêèé ìàºòå 
ïðîäàâàòè, ðîçì³ùåííÿ îãîëî-
øåíü ç ïëàòíèìè íîìåðàìè. 
Ñïðàâæí³ ðîáîòîäàâö³ íå ïî-
øèðþþòü îãîëîøåííÿ íà âó-
ëèöÿõ ç äîïîìîãîþ ëèñò³âîê ÷è 
îãîëîøåíü íà ñòîâïàõ.

ІВАН БЕЗДІТНИЙ, 
ЮРИСТ 

— Найперше слід 
з’ясувати, якими 
видами діяль-
ності займаєть-
ся підприємство 

чи організація, що пропонує 
вам роботу. Чи відповідають ті 
види послугам, якими ви буде-
те займатися після оформлення 
на роботу. Для цього слід попро-
сити свідоцтво про реєстрацію 
або витяг з Єдиного державного 
реєстру юридичних осіб чи фі-

зичних осіб-підприємців. У до-
говорі має бути чітко сказано, яку 
роботу будете виконувати, скіль-
ки часу маєте працювати протя-
гом того чи іншого періоду тощо. 
Слід наполягати на офіційному 
працевлаштуванні. Зверніть ува-
гу: справжній роботодавець ні-
коли не вимагає грошей за те, 
щоб ви почали працювати. Як 
тільки вам кажуть, що за працев-
лаштування необхідно платити 
(під будь-яким виглядом) — не-
гайно припиняйте спілкування з 
таким «роботодавцем».

Як розпізнати аферистів 

ÊÐÈÌ²ÍÀË

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 170135

ВІКТОР СКРИПНИК, 
(067)1079091 

Ðîáîòó çà îãîëî-
øåííÿì çíàéøëè 
äåìîá³ë³çîâàíèé 

áîºöü ÀÒÎ Îëåêñàíäð Îæå-
ðîâñüêèé ³ éîãî äðóæèíà ïàí³ 
Îëåíà. 

Ïðàöþâàòè òðåáà áóëî â Êè-
ºâ³. Íå ïîñò³éíî — âàõòîâèì 
ìåòîäîì. Öå âëàøòîâóâàëî. Äâà 
òèæí³ íà ðîáîò³ — ñò³ëüêè æ 
óäîìà. ²íîãîðîäí³ì îá³öÿëè 
ãóðòîæèòîê. Ðîáî÷èì ì³ñöåì 
ìàâ ñòàòè ì’ÿñîêîìá³íàò.

— Ó íàñ ÷åðãà, çàïèñóºìî âàñ 
íà ïîíåä³ëîê, íà äåâ’ÿòó ðàí-
êó, — ïîïåðåäèâ Îëåíó, öèâ³ëü-
íó äðóæèíó á³éöÿ, ñîëîäêèé ãî-
ëîñ ä³â÷èíè â ìîá³ëüíîìó òåëå-
ôîí³. — Ïðè¿æäæàéòå ç ñàìîãî 
ðàíêó, íå çàï³çíþéòåñÿ.

Âîíè ïî¿õàëè ç âå÷îðà. Íî÷ó-
âàëè â Êèºâ³ íà âîêçàë³. Ó Îëåê-
ñàíäðà ïîñâ³ä÷åííÿ ÓÁÄ. Òàêèì 
íà âîêçàë³ íàäàþòü ë³æêî. Ç ðàí-
êó â³äïðàâèëèñÿ çà âêàçàíîþ 
àäðåñîþ.

Íàñïðàâä³ ïîäðóææÿ ïîïàëîñÿ 
íà «ðîçâîäíÿê». Íà ùàñòÿ, îäðàçó 
çîð³ºíòóâàëèñÿ.

ЗА ГУРТОЖИТОК — 750 ГРИВЕНЬ. 
— ¯õàòè íàì ñêàçàëè äî ñòàíö³¿ 
ìåòðî «Ì³íñüêà», — ðîçïîâ³äàº 
Îëåêñàíäð. — Òàì ìàâ õòîñü çó-
ñòð³òè. Äëÿ öüîãî äîâåëîñÿ ùå 
ðàç òåëåôîíóâàòè çà íîìåðîì 
â îãîëîøåíí³. Òà ñàìî ä³â÷èíà, 
ÿêà íàçâàëàñÿ Â³êà, ïðîäèêòóâàëà 
³íøèé íîìåð. Çà ¿¿ ñëîâàìè, âîíà 
ñâîþ ì³ñ³þ âèêîíàëà, äàë³ íèìè 
áóäóòü çàéìàòèñÿ ³íø³ ëþäè.

Íà äçâ³íîê â³äïîâ³â ÿêèéñü 
Þðà. Ñêàçàâ ñ³äàòè íà 99-é àâ-
òîáóñ ³ ¿õàòè äî çóïèíêè Ëåáå-
äèíñüêîãî. Òàì â³í ¿õ ÷åêàòèìå ³ 
ïðîâåäå íà ì³ñöå. ×îëîâ³ê ó øîð-
òàõ ïîâ³â, çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâ-
íèê³â, ó ÿêóñü ãëóøèíó.

— Ïîò³ì íà ãîðèçîíò³ ç’ÿâèëèñÿ 
ïðèì³ùåííÿ, ñõîæ³ íà ñêëàäè, — 
óòî÷íþº Îëåíà. — Âåëèê³, ó íèõ 
ëåãêî çàáëóäèòèñÿ. Íàñ âîäèëè 
äîâãî. Íàðåøò³ çàéøëè ó ÿêóñü 
ï³äñîáêó. Ó ò³ñí³é ê³ìíàòö³ çà-
òÿãàëèñÿ öèãàðêàìè äâ³ áàðèøí³. 
¯ì ìè ìàëè çàïëàòèòè 1500 ãðè-
âåíü. Òàêó ñóìó òðåáà áóëî â³ä-
äàòè çà ãóðòîæèòîê. Çà äâà òèæí³ 
ïðîæèâàííÿ ç îäíîãî — 750 ãðè-
âåíü. À ùîá ìè íå ñóìí³âàëèñÿ, 
ùî â íèõ óñå çàêîííî, ïîêàçàëè 
êâèòàíö³¿. ¯õ îá³öÿëè âèïèñàòè 

БІЙЦЯ АТО З ДРУЖИНОЮ 
МАЛО НЕ РОЗВЕЛИ НА ГРОШІ 
Обережно, шахраї!  Колишній 
боєць 56-ї бригади разом з цивільною 
дружиною зіткнувся з шахраями 
при влаштуванні на роботу. Називає 
номер, за яким розводять людей — 
(098)5686758. Як виплуталися з ситуації, 
військовий розповів журналісту RIA

ï³ñëÿ ñïëàòè. Íà ñòîë³ âæå ëå-
æàëè òàê³ ïàï³ðö³.

×îëîâ³ê ç äðóæèíîþ ïåðåãëÿ-
íóëèñÿ ³ çðîçóì³ëè îäíå îäíîãî 
áåç ñë³â. Êàæóòü, â³ä÷óëè, ùî ¿õ 
õî÷óòü ðîçâåñòè.

— ß çàïðîïîíóâàëà ¿ì, ùîá íà-
çâàíó ñóìó âèðàõóâàëè ³ç çàðïëà-
òè, — ïðîäîâæóº ïàí³ Îëåíà. — 
Àëå âîíè íå ïîãîäèëèñÿ íà òàêå. 
×åðåç öå ÿ ùå á³ëüøå ïåðåêî-
íàëàñÿ, ùî íàñ õî÷óòü áàíàëüíî 
îáâåñòè íàâêîëî ïàëüöÿ.

Çàðîá³ò÷àí âñ³ëÿêî ïåðåêîíóâà-
ëè çàïëàòèòè, àëå ò³ íå ï³ääàâà-
ëèñÿ. Ïðîñèëè ñïî÷àòêó ïîêàçàòè 
ñàì ãóðòîæèòîê, ðîáî÷å ì³ñöå. 
Îäíàê ðîáèòè öüîãî àôåðèñòè 
íå ìàëè íàì³ðó.

ПОГНАЛИ В ІНШИЙ КІНЕЦЬ 
МІСТА. Çðîçóì³âøè, ùî çäåðòè 
ãðîøåé íå âäàñòüñÿ, îäíà ç áàðè-
øåíü ñêàçàëà ÷îëîâ³êîâ³, ùîá òîé 
ïðîâ³â ïðè¿æäæèõ. Íà çàïèòàííÿ: 
«Êóäè?», â³äïîâ³ëà, ùî ïîêàæóòü 
äîðîãó, äå âîíè ñàì³ áóäóòü äî-
ìîâëÿòèñÿ â ãóðòîæèòêó.

Íà âóëèö³ ÷îëîâ³ê ïîâ³äîìèâ, 
ùî ¿õàòè òðåáà äî ñòàíö³¿ ìåòðî 
«Ë³ñîâà». Òàì íà ðèíêó º áóäè-
íîê ç âåëèêèì íàïèñîì «Ìàÿê». 
Ïîðó÷ áóäå ãóðòîæèòîê. ßêùî ¿õ 
ïðèéìóòü áåç ïåðåäîïëàòè, òîä³ 
òðåáà ùå ðàç ïåðåäçâîíèòè ³ ¿ì 
íàçâóòü, äå çíàõîäèòüñÿ ìàéáóòíº 
ì³ñöå ðîáîòè.

— Ìè ïî¿õàëè, áî âñå ùå ñïî-
ä³âàëèñÿ, ùî çìîæåìî ï³äçàðî-
áèòè, — êàæå Îëåíà. — Ïîò³ì 
çðîçóì³ëè, ùî íàñ òóïî ïîãíàëè 
íà äðóãèé ê³íåöü ì³ñòà, àáè õî÷ 
òàê ïîìñòèòèñÿ çà òå, ùî íå äàëè 
ãðîøåé. Íàñïðàâä³ í³ÿêîãî ãóð-
òîæèòêó òàì íå çíàéøëè. Ïðî-
¿çäèëè âåñü äåíü ïî Êèºâó ³ í³ 
ç ÷èì íå ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó.

— Òàì õëîïö³ éäóòü ï³ä êóë³, 
ãîëîâè êëàäóòü, à òóò íàñ ñïîê³éíî 
ðîçâîäÿòü íà ãðîø³, — êàæå áîºöü.

ДОКУМЕНТИ ПОВЕРНУВ СИ-
ЛОЮ. Ìåíøå ïîùàñòèëî ³íøîìó 
â³ííè÷àíèíó. Òî÷íî çà òàêîþ 

У оголошенні 
не вказано назву 

підприємства/організації, яка 
потребує працівників. 

Заробітна плата, 
вказана у вакансії, 

значно перевищує середню 
по галузі.

Співбесіда з майбутнім робо-
тодавцем проходить у масово-
му порядку, люди йдуть пото-
ком або проводиться загальна 

лекція з усіма шукачами.

ДОВІДКА 

З початку 2017-го поліцією області 
зареєстровано 861 випадок шах-
райства. Це більше, ніж за такий 
само період минулого року. Роз-
крито 221 випадок. Цифра також 
вища минулорічного показника.

ВАС МАЄ НАСТОРОЖИТИ, ЯКЩО:

Коли вам телефонують із запрошенням 
на співбесіду і воліють якомога менше гово-

рити по телефону, а детальну інформацію 
обіцяють повідомити на співбесіді, на яку 

запрошують усіх і кожного, без попереднього 
прохання вислати резюме.

Вас просять сплатити за обіцяне «майбутнє» 
місце роботи, або спецодяг, навчання, 

товари для подальшого продажу, проїзний, 
відкриття зарплатного рахунку в банку та ін. 

Відкритий роботодавець усі витрати бере 
на себе.

×îëîâ³ê ç äðóæèíîþ 
ïåðåãëÿíóëèñÿ ³ 
çðîçóì³ëè îäíå îäíîãî 
áåç ñë³â. Êàæóòü, 
â³ä÷óëè, ùî ¿õ õî÷óòü 
ðîçâåñòè...



405536



ПРЕС-СЛУЖБА ФЕСТИВАЛЮ 
«МІНІ МІС ТА МІНІ МОДЕЛЬ 

ВІННИЦЯ 2017»

Òàêèì ïðèçîâèì ôîíäîì ÿê íà öüî-
ãîð³÷íîìó 5-ìó þâ³ëåéíîìó ôåñòèâàë³ 
êðàñè ³ òàëàíò³â «Ì³í³ Ì³ñ òà Ì³í³ Ìî-
äåëü Â³ííèöÿ 2017» íå ìîæóòü ïîõèçó-
âàòèñÿ íàâ³òü âñåóêðà¿íñüê³ êîíêóðñè 
êðàñè. Äëÿ óñ³õ ó÷àñíèöü îðãàí³çàòîðè 
òà ïàðòíåðè çàõîäó ï³äãîòóâàëè äóæå áà-
ãàòî ïîäàðóíê³â òà ñþðïðèç³â. Îñê³ëüêè 
êîíêóðñ âæå ñòàâ òðàäèö³éíèì, òî öüî-
ãîð³÷ çàïèøóòü ùå é ã³ìí ôåñòèâàëþ. 
À òàêîæ áóäå ñþðïðèç â³ä ïåðåìîæíèöü 
ìèíóëîð³÷íèõ êîíêóðñ³â.

Îðãàí³çàòîðè îáðàëè òåìîþ öüîãîð³÷íî-
ãî êîíêóðñó ÊÐÈËÀ. ² öå íå âèïàäêîâî, 
àäæå òåìà ïîëüîòó — öå çàâæäè ïðàãíåííÿ 
ðóõàòèñü âãîðó, ïîë³ò — öå æèòòÿ…, öå 
ëåãê³ñòü òà íîâèé êîâòîê ïîâ³òðÿ… À á³-
ëèé êîë³ð — ñèìâîë í³æíîñò³, ÷èñòîòè. 

— Æîäíà ä³â÷èíà ï³ñëÿ êîíêóðñó íå çà-
ëèøèòüñÿ áåç òèòóëó ³ êîðîíè, — êàæå 
Ë³ë³ÿ Ïîë³ùóê — çàñíîâíèöÿ øêîëè ÷åì-
íèõ ä³â÷àò òà ìîäåëüíî¿ àãåíö³¿ «Princess», 
çàñíîâíèöÿ äèòÿ÷îãî ôåñòèâàëþ êðàñè 
òà òâîð÷îñò³ «Ì³í³ Ì³ñ òà Ì³í³ Ìîäåëü 
Â³ííèöÿ». — Òàêîæ çàâäÿêè ãîëîâíèì 

ïàðòíåðàì ôåñòèâàëþ êîæíà ó÷àñíèöÿ 
îòðèìàº äîðîãîö³ííó ïðèêðàñó â³ä Þâå-
ë³ðíîãî Äîìó «Ê³ìáåðë³». À äâ³ ãîëîâí³ 
ïåðåìîæíèö³ ðàçîì ³ç áàòüêàìè ïî¿äóòü 
íà 11 äí³â äî Àëáàí³¿ íà â³äïî÷èíîê â³ä 
òóðèñòè÷íî¿ ô³ðìè «Ôåºð³ÿ Ìàíäð³â». Íó ³ 
çâ³ñíî öå ìîæëèâ³ñòü ïðåäñòàâëÿòè ì³ñòî 
Â³ííèöÿ íà âñåóêðà¿íñüêèõ òà ì³æíàðîäíèõ 
êîíêóðñàõ, äîãîâ³ð ç ìîäåëüíèì àãåíñòâîì.

Íàðàç³ òðèâàº àêòèâíà ï³äãîòîâêà 
äî êîíêóðñó. Ùîäåíí³ ðåïåòèö³¿, ïðè-
ì³ðêè, ôîòî òà â³äåîçéîìêè. Îäíàê ³ 
ïðî äîçâ³ëëÿ ä³â÷àòîê îðãàí³çàòîðè — 
ìîäåëüíà àãåíö³ÿ «Princess» íå çàáóëè. 
Äëÿ òîãî ùîá ï³äòðèìóâàòè ãàðíèé íà-
ñòð³é ³ òåïë³ ñòîñóíêè, ïðîâåëè ñï³ëüíèé 
ìàéñòåð-êëàñ ³ç âèãîòîâëåííÿ ñîëîäîù³â, 
åêñêóðñ³þ ó ðîçâàæàëüíèé öåíòð òà «âå-
÷³ðêó äðóæáè». Ï³ä ÷àñ âåñåëî¿ party â ãî-
òåëüíî-ðåñòîðàííîìó êîìïëåêñ³ «Äà÷à» 
ä³â÷àòêà ìîãëè ïîñï³ëêóâàòèñÿ ì³æ ñî-
áîþ óæå íå íà ðåïåòèö³¿, à â äðóæí³é 
àòìîñôåð³. Çóñòð³÷ ïðîéøëà â çàïàëüíî-
ìó ðèòì³ òàíö³â. Ìàéñòåð-êëàñ ³ç çóìáè 
äëÿ ô³íàë³ñòîê êîíêóðñó ïðîâåëà Ä³àíà 
Ëàá÷åâñüêà. Òàêîæ ä³â÷àòîê ðîçâàæàëà 
õàðèçìàòè÷íà âåäó÷à Àííà Âàðàíèöÿ. 
Äÿêóºìî íàøèì ïàðòíåðàì, ÿê³ çðîáèëè 

âå÷³ðêó äðóæáè íå ëèøå âåñåëîþ, à é 
ñìà÷íîþ ðàçîì ³ç ñîëîäîùàìè «Ñîëîäêà 
Ìð³ÿ», íàïîÿìè «Coca-Cola», ìîðîçèâîì 
³ ïîäàðóíêàìè «Áåëàÿ Áåð¸çà». À øàëåí³ 
åìîö³¿ ä³â÷àòîê ô³êñóâàëè íà â³äåî — 
3 art studio òà ôîòî — Ñâ³òëàíà Êîñòþê.

— Äî ðå÷³, ãåîãðàô³ÿ öüîãîð³÷íîãî 
êîíêóðñó çíà÷íî ðîçøèðèëàñÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº ßðîñëàâà Ïîçäíÿêîâà — äèðåê-
òîð äèòÿ÷î¿ ìîäåëüíî¿ àãåíö³¿ «Princess» 
òà «Qmodelsagency». Çàÿâêè íà ó÷àñòü 
íàäõîäèëè íå ëèøå â³ä ìàëåíüêèõ â³ííè-
÷àíîê, à é â³ä ïðåäñòàâíèöü ³ç ðàéîí³â 

Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Ó÷àñíèöü êîíêóðñó 
«Ì³í³ Ì³ñ òà Ì³í³ Ìîäåëü Â³ííèöÿ 2017» 
îáèðàâ Íàö³îíàëüíèé êîì³òåò Ì³í³ Ì³ñ 
Óêðà¿íà, à ïåðåìîæíèöü ó êîæí³é íîì³-
íàö³¿ âèçíà÷èòü òðåòüîãî âåðåñíÿ ïðî-
ôåñ³éíå æóð³. Öå ¿ì áóäå çðîáèòè äîâîë³ 
âàæêî, àäæå âñ³ ä³â÷àòêà äóæå òàëàíîâèò³ 
é êîæíà ïî-ñâîºìó êðàñèâà. Ïåðåìîæ-
íèöü âèçíà÷àòèìóòü ó ð³çíèõ â³êîâèõ 
êàòåãîð³ÿõ. Íàéìîëîäøèì ó÷àñíèöÿì 
êîíêóðñó 5 ðîê³â, à íàéñòàðøèì 13.

Íå îá³éäåòüñÿ ³ áåç ç³ðêîâèõ ãîñòåé. 
Óêðà¿íñüêà ñï³âà÷êà Íàòàëêà Êàðïà ïî-
ðàäóº óñ³õ ãëÿäà÷³â ôåñòèâàëþ êðàñè ³ 
òàëàíò³â «Ì³í³ Ì³ñ òà Ì³í³ Ìîäåëü Â³-
ííèöÿ 2017». Äî ðå÷³, êâèòêè íà öþ íåçà-
áóòíþ ïîä³þ ìîæíà ïðèäáàòè ó êàñ³ òåà-
òðó ³ì. Ì. Ñàäîâñüêîãî. ̄ õ âàðò³ñòü — â³ä 
50 äî 250 ãðèâåíü.

À ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ îô³ö³éíî¿ ÷àñ-
òèíè «Ì³í³ Ì³ñ òà Ì³í³ Ìîäåëü Â³ííèöÿ 
2017» íà óñ³õ ó÷àñíèê³â, îðãàí³çàòîð³â 
òà ïàðòíåð³â ÷åêàº ÿñêðàâå after-party 
â RESTAURANT LOUNGE KARAOKE 
«AURA» — öå óí³êàëüíèé ³ áàãàòîôóíêö³-
îíàëüíèé çàêëàä, ùî â³äêðèâàº ñâî¿ äâåð³ 
íå ëèøå äëÿ îõî÷èõ äîáðå ïðîâåñòè ÷àñ 
âäåíü, àëå ³ äëÿ ëþáèòåë³â í³÷íîãî æèòòÿ.

БЛОГ

381701405472
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА
Зараз проходить чудовий флешмоб. Мами 
сонячних діток розміщують у Фб фото 
своїх діток, щоб привернути увагу до таких 
сонячних діток і показати, які вони гарні.

Подорож до Албанії та ексклюзивні подарунки 
отримають переможниці дитячого конкурсу краси

405472
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

405844

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

АЛЕНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Êàæäîé ìàìå 
âàæíî ïîíÿòü, 
÷òî ñòðåññ — ýòî 

âïîëíå ñåáå íîðìàëüíûé ïðî-
öåññ, êîãäà èñ÷åçàåò ÷òî-òî 
ïðèâû÷íîå è ïîÿâëÿåòñÿ ÷òî-
òî íîâîå. Íîâûé ó÷åáíûé ãîä, 
íàïðèìåð, — âïîëíå ñåáå ñòðåññ 
(äëÿ ðîäèòåëåé òîæå). Íî òàê 
áûâàåò, ÷òî îäíè îò ïåðåìåí 
âïàäàþò â èñòåðèêó, äðóãèõ, 
êàçàëîñü áû, íå çàöåïèëî. Ïî-
÷åìó?

— Ó ìåíÿ äâà ïàöàíà, ñòàðøèé 
â ýòîì ãîäó â ïåðâûé êëàññ ïî-
øåë, ìëàäøèé ñàäèê îñâàèâà-
åò, — ðàññêàçûâàåò âèííè÷àí-

êà Îêñàíà. — Ó ñòàðøåãî ãëàçà 
ãîðÿò îò «âçðîñëîñòè», ïðàâäà, 
ïî íî÷àì ñòàë ÷àñòî ïðîñûïàòüñÿ 
îò áîëåé â æèâîòèêå. Ìëàäøèé 
â ñàäèê íå õî÷åò íè â êàêóþ, óæå 
íåñêîëüêî äíåé ïîëó÷àñîâûå èñ-
òåðèêè ó äâåðåé ãðóïïû, âå÷åðîì 
îò ìåíÿ íè íà øàã íå îòõîäèò — 
ñòàë ïèñàòüñÿ. Ïîíèìàþ, ÷òî 
íóæíî âðåìÿ, ïðèâûêíóò, âñå 
÷åðåç ýòî ïðîõîäÿò, íî ñòðàøíî, 
÷òî ïèñàòüñÿ ðåáåíîê ïðèâûêíåò 
òîæå, à ñòàðøåìó «çàäîðà» õâà-
òèò äî ïåðâîãî øêîëüíîãî êîí-
ôëèêòà.

Çíàêîìàÿ ìíîãèì ñèòóàöèÿ 
è ñòðàõè? ×òîáû íå ïàíèêîâàòü, 
ðîäèòåëÿì ñòîèò ðàçîáðàòüñÿ, ÷òî 
òàêîå âîîáùå ñòðåññ, ê ÷åìó îí 
ìîæåò ïðèâåñòè, êàê îò íåãî èç-

— Стресс (от анг. stress — на-
грузка, напряжение; состояние 
повышенного напряжения) — 
совокупность неспецифических 
адаптационных — (нормальных) 
реакций организма на воздей-
ствие различных неблагопри-
ятных факторов–стрессоров. В 

данной статье речь все же идет 
о нарушении процессов адапта-
ции или дистрессе. Как правило, 
дети не умеют облечь свои чув-
ства, ощущения и переживания 
в слова. Иногда не в состоянии 
самостоятельно справиться 
со стрессорами, что приводит 
вначале к изменению поведения 
(капризность, и не получилось 
справиться, не поступило помо-
щи от близких, в результате из-
менений в нейро-вегетативной 
регуляции функций организма 
могут наступить более серьезные 

нарушения в работе органов, си-
стем и всего организма в целом. 
Соответственно, такие измене-
ния, как заикание, нарушение 
речи, навязчивые стереотипные 
движения, тики, энурез, боли, 
периодическая рвота и др. — это 
поздние дистрессовые реакции, 
показатель серьезных наруше-
ний адаптации. Они требуют не-
медленной профессиональной 
медицинской помощи. В таких 
случаях, как правило, кроме дет-
ского психолога, подключаются 
медицинские специалисты.

Íàòàëüÿ 
Ñóõàíîâà
ïåäèàòð, 

ãëàâíûé âðà÷ 
«Àëüòàìåäèêà 

Ïëþñ»

Комментарий эксперта

  Не оставлять 
ребенка наедине 
длительное 
время 

  С самыми маленькими 
нужно больше времени 
проводить вместе 
(не на аттракционах, 
зоопарках) в домашней 
обстановке 

  Детей постарше нужно 
переключать 

  Привлекать к домашнему 
приготовлению пищи (процесс 
должен быть веселым) 

  Стоит снизить количество 
времени за компьютером 
(снизить, а не запретить, 
не то стресс увеличится) 

  Не повышать голос, лучше 
спокойно поговорить 
о проблеме, чем орать 
(ребенок и так закрыт, своим 
ором вы возводите между вами 
стену) 

  Организовывать домашние 
театрализованные 
представления (нужно показать 
ребенку, что дома у него весело, 
интересно и безопасно) 

  Раздражительность 

  Агрессия 

  Отказ от еды (если ребенок 
в саду) 

  Плохой сон 

  Ночью писает в постель 

  Грызет ногти 

  Сосет палец 

  Ковыряет в носу 

  Рвет на себе волосы 

  Особо сложные 
случаи (стоит 
показать врачу 
невропатологу):

  Заикание 

  Нарушение речи 

  Нервный тик 

  Необоснованное повышение 
температуры 

  Боли в животе 

  Тошнота 

КАК БОРОТЬСЯ
СО СТРЕССОМ У РЕБЕНКА 
С почином  С наступлением осени 
дети выходят за рамки привычного 
летнего ничегонеделанья. Новый 
режим жизни, естественно, приводит 
к стрессу. Кого сильно бьет, кого вообще 
не трогает. Как стресс проявляется 
у детей и что с этим делать

áàâèòüñÿ, åñëè èçáåæàòü íå ïîëó-
÷èëîñü?

×òî âûçûâàåò ñòðåññ? Âñå. Êàê 
âàì òàêîé îòâåò. È ýòî ïðàâ-
äà. Ñòðåññ — ýòî ïåðåæèâàíèÿ, 
íåãàòèâíûå ýìîöèè, íåðâíîå 
íàïðÿæåíèå… Ïîäîáíûå îùó-
ùåíèÿ, â äàííîì ñëó÷àå äåòè, 
èñïûòûâàþò îò âñåãî íîâîãî. 
Ïåðâûé ðàç ïðèøåë êàðàïóç 
â ñàäèê, íåçíàêîìàÿ îáñòàíîâêà, 
÷óæàÿ òåòÿ, ñòðàííàÿ êó÷à äåòåé 
è ìàìû íåò — ñòðåññ. Ïðèøåë 
ðåáåíîê â øêîëó, ðàíåö ó íåãî 
îêàçûâàåòñÿ íå ñàìûé êðàñèâûé, 
ïåíàë îòñòîé, òåëåôîí íå ïî-
ñëåäíåé ìîäåëè è ìàëü÷èê çà ñî-
ñåäíåé ïàðòîé óëûáàåòñÿ äðóãîé 
äåâî÷êå — ñòðåññ. Ïðèøëî äèòÿ 
äîìîé, à ó ìàìû ñâîè ñòðåññû, 
îíà íå îáðàùàåò íà ðåáåíêà 
âíèìàíèÿ. À åñëè åìó óäàñòñÿ 
ê íåé äîñòó÷àòüñÿ (íå íûòüåì, 
òàê êàòàíèåì), â ëó÷øåì ñëó-
÷àå, óñëûøèò «äàâàé íå ñåé÷àñ», 
â õóäøåì «îòñòàíü» ñ êðèêîì. 
Ïðèâîäèòü ïðèìåðû ìîæíî áåñ-
êîíå÷íî.

Íî êàê âûÿñíèòü, ÷òî ðåáåíîê 
ïåðåæèâàåò ñòðåññ?

Íà ñàìîì äåëå ýòî äîâîëüíî 
ïðîñòî. Äîñòàòî÷íî îòñëåäèòü 
ïîâåäåíèå — ýòî ïåðâûé ìàðêåð.

СТРЕСС У РЕБЕНКА
ОТ ЧЕГО БЫВАЕТ 
  Первый раз в сад 
  Первый раз в школу 
  Коллектив (новая группа 

в саду, новая школа) 

  Выпускные классы 
  Новые обязанности (в саду 

тихий час, в школе 45 минут 
не двигаться) 

  Конфликты 
в коллективе/дома

КАК ПРОЯВЛЯЕТСЯ

ЧТО ДЕЛАТЬ?

ОЛЬГА БОБРУСЬ, (063)6371070
 «Ç 1 ñåðïíÿ ïåðåë³ê ïðå-

ïàðàò³â, ùî âõîäÿòü äî óðÿäîâî¿ 
ïðîãðàìè «Äîñòóïí³ ë³êè», çá³ëü-
øèëè äî 199 (ðàí³øå äî ïðîãðàìè 
áóëè âêëþ÷åí³ 157 ïðåïàðàò³â). 
Öå ïðåïàðàòè â³ä ñåðöåâî-ñóäèí-
íèõ çàõâîðþâàíü, ä³àáåòó ²² òèïó 
òà áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè, ÿê³ çàñòî-
ñîâóþòüñÿ äëÿ àìáóëàòîðíîãî ë³-
êóâàííÿ õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü. 
¯õ ìîæíà îòðèìàòè â àïòåö³ çà 
ðåöåïòîì ë³êàðÿ áåçêîøòîâíî àáî 
ç íåçíà÷íîþ äîïëàòîþ», — ïîâ³-

äîìëÿþòü â ïðåñ-ñëóæá³ Êàá³íåòó 
Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè.

 Ó îíîâëåíîìó ïåðåë³êó ñòà-
ëî á³ëüøå íà 33 ïðåïàðàòè â³ä 
ñåðöåâî-ñóäèííèõ çàõâîðþâàíü, 
íà 5 – â³ä ä³àáåòó ²² òèïó, íà 
4 – â³ä áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè. Äî 
ïðîãðàìè âêëþ÷åí³ ïðåïàðàòè 43 
âèðîáíèê³â ÿê óêðà¿íñüêèõ, òàê 
³ ³íîçåìíèõ, çîêðåìà: ïðåïàðàòè 
21 âèðîáíèêà ç êðà¿í ªÑ, 17 – 
Óêðà¿íè, 4 – ²íä³¿, 1 – ²çðà¿ëþ. 

Ïîíàä 25 ïðåïàðàò³â ç îíîâëå-
íîãî ïåðåë³êó ïàö³ºíòè ìîæóòü 

îòðèìàòè â àïòåö³ áåçêîøòîâíî. 
Íàéäåøåâøèé ç íèõ Äèãîêñèí 
(â³ä ñåðöåâèõ çàõâîðþâàíü) óêðà-
¿íñüêîãî âèðîáíèêà, ÿêèé êîøòóº 
7,63 ãðí, íàéäîðîæ÷èé – Ïóëü-
ì³êîðò (â³ä áðîíõ³àëüíî¿ àñòìè) 
øâåäñüêîãî âèðîáíèêà – 852,95 
ãðí. Âàðò³ñòü íàéäåøåâøèõ ïðå-
ïàðàò³â ïîâí³ñòþ êîìïåíñóº äåð-
æàâà, çà ³íø³ ïàö³ºíò çä³éñíþº 
íåçíà÷íó äîïëàòó. Äåðæàâà â÷àñ-
íî ðîçðàõîâóºòüñÿ ç ôàðìàöåâòà-
ìè çà íàäàí³ ãðîìàäÿíàì ë³êè çà 
ö³ºþ ïðîãðàìîþ. 

Ùîá îòðèìàòè ïðåïàðàòè çà 
ïðîãðàìîþ «Äîñòóïí³ ë³êè», ïî-
òð³áíî çâåðíóòèñü çà ðåöåïòîì 
äî ë³êàðÿ ïåðâèííî¿ ëàíêè – ñ³-
ìåéíîãî ë³êàðÿ ÷è òåðàïåâòà, ùî 
ïðàöþº â ïîë³êë³í³ö³, àìáóëàòîð³¿ 
àáî ìàº âëàñíó ïðàêòèêó. Ò³ëüêè 
â³í ìàº ïðàâî âèïèñàòè ðåöåïò 
íà ë³êè, ùî áåðóòü ó÷àñòü ó ïðî-
ãðàì³. Ó ðåöåïò³ ë³êàð âêàçóº íå 
òîðãîâó íàçâó ïðåïàðàòó, à ä³þ÷ó 
ðå÷îâèíó. 

Çà ³íôîðìàö³ºþ äèðåêòîðà 
Äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 

ÎÄÀ Ëþäìèëè Ãðàáîâè÷, â îá-
ëàñò³ çà ïðîãðàìîþ «Äîñòóïí³ 
ë³êè» âèïèñàíî á³ëüøå 300 òèñ. 
òà âæå îòîâàðåíî 264 òèñ. 663 ðå-
öåïòè. Çîêðåìà, â àïòåêàõ îáëàñò³ 
íà çàêóïêó ³íñóë³í³â â³äïóùåíî 
11 òèñ. 287 ðåöåïò³â íà ñóìó 4 
ìëí 631 òèñ. 751 ãðí.

Ïåðåë³ê ïðåïàðàò³â, ùî âêëþ-
÷åí³ äî ïðîãðàìè «Äîñòóïí³ 
ë³êè», à òàêîæ ³íôîðìàö³þ ùîäî 
ïðîãðàìè ìîæíà ïåðåãëÿíóòè 
íà ñàéò³ Ì³í³ñòåðñòâà îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ moz.gov.ua òà liky.gov.ua.

«Доступні ліки» — перелік медпрепаратів збільшили



18 RIA, Ñåðåäà, 30 ñåðïíÿ 2017

Незрячий шахіст 
обіграв усіх 
 Ó Áàð³ â³äáóâñÿ Âñåóêðà¿í-
ñüêèé òóðí³ð ç øàõ³â. Ðàçîì 
ç³ çâè÷àéíèìè ñïîðòñìåíàìè 
âçÿëè ó÷àñòü ãðàâö³ ç âàäàìè 
çîðó. Ïåðøèì ñòàâ ÷åìï³-
îí Óêðà¿íè ñåðåä íåçðÿ-
÷èõ — Âëàäèñëàâ Êîëïàêîâ 
ç³ Ëüâîâà. Äðóãå ì³ñöå ïîñ³â 
êàíäèäàò Ïàâëî Ëàâðåí÷óê ç 
Ë³òèíà Òðåòº ì³ñöå – Ìèêî-
ëà Áîäíàð ç Â³ííèö³.

Золото з 
великого тенісу
 Ó Õìåëüíèöüêîìó ïðî-
õîäèëè ðåã³îíàëüí³ çìàãàííÿ 
ç âåëèêîãî òåí³ñó. Çìàãàëè-
ñÿ þíàêè â³êîì äî äåñÿòè 
ðîê³â. Ïåðåìîæöåì ñòàâ 
âîñüìèð³÷íèé Îëåêñàíäð 
Ãàðìàñàð ç Â³ííèö³.

Перемоги 
у Каневі
 Ó âñåóêðà¿íñüêîìó ìî-
ëîä³æíîìó òàáîð³ â Êàíåâ³ 
ïðîâåëè íèçêó ñïîðòèâíèõ 
çìàãàíü. Íàø³ ñïîðòñìå-
íè çàéíÿëè äðóã³ ì³ñöÿ ç³ 
ñòðàéêáîëó òà áàìïåðáîëó. 
À ó ÷åìï³îíàò³ ç àðìðåñë³íãó 
íàéñèëüí³øèì ñòàâ íàø ²ëëÿ 
Ëåæåïåêîâ.

Анонс: форум 
штангістів 
 Äðóãîãî âåðåñíÿ, ó ÑÊ 
«Êîëîñ» â³äáóäåòüñÿ ÷åìï³î-
íàò îáëàñò³ ç âàæêî¿ àòëåòè-
êè ñåðåä ÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. 
Ïî÷àòîê — îá 11.00.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

ÑÏÎÐÒ

Перегони Ironman проходять 
протягом всього року в різних 
точках земної кулі. У кожно-
му розігрується певна кількість 
місць, які дають право брати 
участь у чемпіонаті світу. Він що-
річно відбувається на Гавайських 
островах у жовтні.

Більшість гонок Ironman почи-
наються о сьомій годині ранку. 
Учасникам дається 17 годин для 
завершення всієї дистанції (фініш 
закривається опівночі). Існують та-
кож ліміти на проходження пла-
вального етапу (зазвичай 2 години 
20 хвилин) і велоетапу (8 годин 

10 хвилин). Спортсмену, який увій-
шов у рамки і закінчив дистанцію 
до закриття фінішу, назавжди 
присвоюється неофіційне звання 
«Залізна людина». Представники 
світової еліти проходять трасу при-
близно за вісім годин, залежно від 
складності дистанції і погоди.

Як стати «залізною людиною» 

Випуск №34 (1003)
Задачі-блоки, у яких мат отримують чорні на другому ході розв’язку. Ці 
шахові композиції відносяться до жанру задач-мініатюр.   

Задача №2027-2030
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2*

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №34 (1347) 23 серпня 2017 року
Задача №2023
Kpd6! Цугцванг; 1… Kpa8/Kpc8/  Cc6/Ca6x - літера «С», правильні мати
Задача №2024
Ke7(Kf6)? Kpf8!; 1. Kh6! Цугцванг; 1… Kpf8/ Kph7, Kph8  2. Фf7/Фg8x;
Задача №2025
Ретрозадача: 0… Kpa3:a2; Td1! Kpa3  2. Ta1x;
0… Kpa3:a4; 1.Td5! Kpa3  2. Ta5x;
Задача №2026
Kpf4! Цугцванг; 1… Kp:h1/ Kp:h3  2.Cf3/Cf1x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Âèõîäåöü ³ç Êàìåðóíó Êîë³íñ 

Íãàõà, ÿêèé íåùîäàâíî îòðèìàâ 
óêðà¿íñüêå ãðîìàäÿíñòâî, — êà-
ï³òàí â³ííèöüêî¿ «Íèâè-Â» ³ 
óëþáëåíåöü ïóáë³êè. Îáèäâà 
éîãî ñèíè çàéìàþòüñÿ ôóòáîëîì. 
Îäèí ç íèõ, ²âàí, äîïîì³ã íèâ³â-
ñüê³é êîìàíä³ âèáîðîòè ìåäàë³ 
ì³æíàðîäíîãî òóðí³ðó ç ôóòáîëó 
ñåðåä þíàê³â äî äåñÿòè ðîê³â.

Ö³ çìàãàííÿ ïðîõîäèëè â Óæãî-
ðîä³ (Çàêàðïàòòÿ). Ñòàðòóâàëè 
24 êîìàíäè. Äâ³ ç íèõ ïðåä-
ñòàâëÿëè Ñëîâà÷÷èíó, ðåøòà — 
Óêðà¿íó. Ñåðåä ó÷àñíèê³â áóëè 
êîëåêòèâè â³äîìèõ ôóòáîëüíèõ 

øê³ë — «Âåðåñà» (Ð³âíå), «×îð-
íîìîðöÿ» (Îäåñà) òîùî.

Â³ííèöþ ïðåçåíòóâàëà ÄÞÑØ 
«Ïðåì’ºð-Íèâà», ÿêó òðåíóº Ïàâ-
ëî Êàñàíîâ. Íà ãðóïîâîìó åòàï³ 
âîíà ïåðåìîãëà ôóòáîë³ñò³â Òîê-
ìàêà (Çàïîð³çüêà îáëàñòü) — 7:0, 
ëó÷àí — 3:0, «Âåðåñ-2» (Ð³âíå) — 
4:0 ³ ç³ãðàëà âí³÷èþ ç³ ÑÄÞØÎÐ 
Óæãîðîäà — 0:0.

Ö³ ðåçóëüòàòè âèâåëè íèâ³â-
ö³â äî ÷âåðòüô³íàëó ç ïåðøî-
ãî ì³ñöÿ ó ãðóï³. Òàì íàøà êî-
ìàíäà ç ðàõóíêîì 3:1 çäîëàëà 
«Àäðåíàë³í» (Ëóöüê). Ó ï³âô³íàë³ 
«Ïðåì’ºð-Íèâà» âèÿâèëàñÿ êðà-
ùîþ çà ÄÞÑØ ¹ 15 (Êè¿â) — 1:0.

— Ëèøå íàøà êîìàíäà âèãðàëà 
ìàò÷³ 1/4 ³ 1/2 ô³íàëó â îñíîâíèé 
÷àñ. ²íø³ äîëàëè ñóïåðíèê³â ó ñåð³¿ 
ïåíàëüò³, — ñêàçàâ òðåíåð ÄÞÑØ 
«Ïðåì’ºð-Íèâà» Ïàâëî Êàñàíîâ.

Ô³íàëüíèé ìàò÷ ì³æ â³ííè-
÷àíàìè ³ «Àðñåíàëîì» (Õàðê³â) 
ïðîõîäèâ íà öåíòðàëüíîìó ñòà-
ä³îí³ ì³ñòà «Àâàíãàðä», äå ðàí³øå 
âèñòóïàëà êîìàíäà Ïðåì’ºð-ë³ãè 
«Ãîâåðëà». Éîãî îñíîâíà ÷àñòèíà 
çàâåðøèëàñÿ áåç ãîë³â. À ó ñåð³¿ 
ïåíàëüò³, íà æàëü, íàø³ õëîïö³ 
ïîñòóïèëèñÿ — 2:3.

Îòæå, ïåðøå ì³ñöå ïî-
ñ³â «Àðñåíàë» (Õàðê³â), äðó-
ãå — «Ïðåì’ºð-Íèâà», òðåòº — 

ÄÞÑØ ¹ 15 (Êè¿â), ÷åòâåðòå — 
«×îðíîìîðåöü» (Îäåñà).

— Â Óæãîðîä³ òðîõè íå ïîùàñòè-
ëî. Íàøà êîìàíäà ãðàëà äîáðå, à ñå-
ð³ÿ ïåíàëüò³ â ô³íàë³ — öå ëîòåðåÿ. 
Öå íå ïåðøå äîñÿãíåííÿ íàøèõ 
ôóòáîë³ñò³â 2007 ð. í. Âîíè ìàéæå 
íà êîæíîìó òóðí³ð³ çäîáóâàþòü 
ìåäàë³, — ñêàçàâ Ïàâëî Êàñàíîâ.

Îäðàçó òðè ôóòáîë³ñòè 
«Ïðåì’ºð-Íèâè» îòðèìàëè ³í-
äèâ³äóàëüí³ ïðèçè. Êðàùèì çà-
õèñíèêîì òóðí³ðó ñòàâ Ìàêñèì 
Ñîíãàëü. Êðàùèì áîìáàðäè-
ðîì — íàïàäíèê ²âàí Íãàõà, ÿêèé 
çàáèâ ñ³ì ãîë³â. Êðàùèì ãðàâöåì 
òóðí³ðó ñòàâ Àíòîí Êàáóàí. 

Син капітана «Ниви-В» став кращим 
бомбардиром міжнародного турніру

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó Â³ííèö³ ñòâîðþºòüñÿ îá-
ëàñíà ôåäåðàö³ÿ ñèëîâèõ âèä³â 
ñïîðòó, ÿêà ñòàíå îñåðåäêîì 
îäíîéìåííî¿ âñåóêðà¿íñüêî¿ ³ 
ñâ³òîâèõ îðãàí³çàö³é. Ìèíóëîãî 
òèæíÿ íà çàñ³äàíí³ îðãêîì³òåòó 
éøëîñÿ ïðî ¿¿ ïëàíè. 

Íîâà ôåäåðàö³ÿ îäíî÷àñíî 
ðîçâèâàòèìå ê³ëüêà íàïðÿì-
ê³â: êóëüòóðèçì (áîä³á³ëä³íã), 
ïàóåðë³ôòèíã, àðìðåñòë³íã, 
ãèðüîâèé ñïîðò òà, íàéö³êàâ³-
øå, — «Ironman» (óêð. — «çàë³ç-
íà ëþäèíà»).

— Ó ïåðøó ÷åðãó ïðèä³ëÿòè-
ìåìî óâàãó ðîáîò³ ç ìîëîääþ, 
çá³ëüøåííþ ìàñîâîñò³ ó ñèëîâèõ 
âèäàõ. Íà â³äì³íó â³ä âæå ³ñíó-
þ÷èõ ôåäåðàö³é, ùî ïåðåâàæ-
íî îï³êóþòüñÿ ñïîðòîì âèùèõ 
äîñÿãíåíü, — ðîçïîâ³â ãîëîâà 
îðãêîì³òåòó îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
ñèëîâèõ âèä³â ñïîðòó ²ãîð Òóç, 
ÿêèé ìàº äîñâ³ä ñïîðòñìåíà ³ 
îðãàí³çàòîðà ó ñõ³äíèõ ºäèíî-
áîðñòâàõ, áîä³á³ëäèíãó ³ ïàåóð-
ë³ôòèíãó.

«СТАРШИЙ БРАТ» ТРИАТЛОНУ. 
Ironman — íå ïðîñòî çìàãàííÿ. 
Öå ïåðåìîãà íàä ñîáîþ, ïåðåâ³ð-
êà ñâî¿õ ìîæëèâîñòåé. Ñïî÷àòêó 
âè ïðîïëèâàºòå 3,86 êì, ïîò³ì 
âåëîãîíêà íà øîñå íà 180,25 êì 
³ çàê³í÷óºòå ìàðàôîíñüêèì á³ãîì 
íà 42,195 êì.

Ó îë³ìï³éñüêîãî âèä³ ñïîðòó 
òðèàòëîí³ ò³ æ ñàì³ äèñöèïë³íè, 
àëå äèñòàíö³¿ — ³ñòîòíî ìåíø³. 
Ñòàíäàðòíà îë³ìï³éñüêà äèñòàí-
ö³ÿ — ïëàâàííÿ íà 1,5 êì, âåëî-
ïåðåãîíè íà 40 êì ³ á³ã íà 10 êì.

— Ìîæëèâî, áóäåìî äëÿ ïî-
÷àòêó ïðîâîäèòè ÷åìï³îíàòè 
íà ìåíø³ äèñòàíö³¿, í³æ ó êëà-
ñè÷íîìó àéðîíìåí³, ùîá çàëó-
÷èòè á³ëüøå ñïîðòñìåí³â. ßê, 
ïðèì³ðîì, öå áóëî íà íåùî-
äàâí³õ âñåóêðà¿íñüêèõ çìàãàííÿõ 
Ironman ó Êàðïàòàõ, — ñêàçàâ 
²ãîð Òóç.

ХТО Є ВИТРИВАЛІШИМ? Ïàí 
Òóç íàãàäàâ ³ñòîð³þ ïîÿâè ãîíîê 
Ironman. Ó 70-õ ðîêàõ ìèíóëîãî 
ñòîð³÷÷ÿ õîò³ëè ç’ÿñóâàòè, õòî ç àò-
ëåò³â âèòðèâàë³øèé ³ ñèëüí³øèé.

ЗІ СПОРТИВНИХ ВІННИЧАН 
«ЛІПИТИМУТЬ» АЙРОНМЕНІВ
Новинка  У Вінниці започатковують 
найскладніший вид тріатлону Ironman. 
Його культивуватиме нова федерація 
силових видів спорту

— Çà öå ñïåðå÷àëèñÿ ïëàâö³, 
á³ãóíè ³ âåëîñèïåäèñòè. Òîä³ 
âèð³øèëè îá’ºäíàòè âñ³ òðè íà-
ïðÿìêè. Òàê ³ ç’ÿâèâñÿ Ironman, 
ÿêèé º ð³çíîâèäîì òðèàòëîíó, — 
ðîçêàçóº ²ãîð Òóç. Ãîëîâíà çàäà÷à 
öèõ çìàãàíü — ä³ñòàòèñÿ ô³í³øó. 
Ó ìàéæå âñ³õ ³íøèõ âèäàõ ñïîðòó 
ìåòîþ º ïåðåìîãà. À äëÿ àéðîí-
ìåí³â ãîëîâíå — öå ó÷àñòü.

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà Â³ííèöü-
êî¿ ñïîðòøêîëè ¹5, ðåêîðäñìåíà 
ñâ³òó ç âàæêî¿ àòëåòèêè Ñåðã³ÿ Ä³-

äèêà, ñêëàäíî ñêàçàòè, íàñê³ëüêè 
â³ííè÷àíè çàö³êàâëÿòüñÿ íîâîþ 
ôåäåðàö³ºþ ³ íîâèì äëÿ íàøîãî 
ì³ñòà âèäîì Ironman.

— Ñïðîáóâàòè âàðòî. Àäæå º 
åíòóç³àñòè, ÿê³ ïðàãíóòü íîâèíêó 
ðîçâèâàòè. Ìè ãîòîâ³ íàïðàâëÿòè 
äëÿ ó÷àñò³ ó çìàãàííÿõ ç àéðîí-
ìåíó âèõîâàíö³â ñïîðòøêîëè. 
Êîëèñü ³ áîãàòèðñüê³ ³ãðè áóëè 
äëÿ Â³ííèö³ äèâèíîþ, à íèí³ 
ïðîâîäÿòüñÿ ðåãóëÿðí³ ì³ñöåâ³ 
çìàãàííÿ, — êàæå Ñåðã³é Ä³äèê.

ДОВІДКА 

Ironman у Вінниці розвиватиме 
обласна федерація силових ви-
дів спорту. 
Довідки за телефонами: 067–
787–23–05, 066–803–16–02, 
063–184–30–20 (голова орг-
комітету обласної федерації 
Ігор Туз).

Класичний Ironman 
складається з 
плавання на 3,86 км, 
велоперегонів 
на 180,25 км і 
марафонського бігу 
на 42,195 км
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Щоб визначитися з видом спор-
ту, слід звернути увагу на про-
типоказання. Малюка із хроніч-
ними захворюваннями не варто 
віддавати до секцій боксу, хокею, 
карате. Теніс протипоказаний ді-
тям із плоскостопістю, коротко-
зорістю, виразковою хворобою. 
Заняття футболом і баскетболом 
можуть відвідувати діти з вадами 
серця, цукровим діабетом, але 

при цьому навантаження варто 
скоротити до 50–60% від норми.
Від фігурного катання варто 
відмовитися тим, хто страждає 
високим ступенем короткозо-
рості, а також хворобами ле-
гень і плеври. Якщо у дитини 
сколіоз або проблеми із серце-
во-судинною системою, заняття 
аеробікою і гімнастикою краще 
обмежити.

Враховуємо протипоказання

5–6 років — художня гімнастика (дівчата), фігурне катання;
7 років — гімнастика (хлопці), синхронне плавання, теніс, аеробіка;
8 років — гольф, футбол, баскетбол, лижі;
9 років — легка атлетика, сноуборд, волейбол, біатлон, хокей, регбі;
10 років — велоспорт, кінний спорт, фехтування.

Коли починати

ÑÏÎÐÒ Ä²ÒßÌ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459
 
Ó âåðåñí³ ä³òè íå ëèøå éäóòü 

äî øêîëè, àëå é ðîçïî÷èíàºòü-
ñÿ íàá³ð äî äèòÿ÷èõ ñïîðòèâíèõ 
øê³ë. Ó Â³ííèö³ ôóíêö³îíóþòü 
äâà äåñÿòêè ñïîðòøê³ë ð³çíî-
ãî ï³äïîðÿäêóâàííÿ. Ïðè÷îìó 
çàíÿòòÿ ó íèõ — áåçêîøòîâí³. 
Áàòüêàì ëèøå ³íîä³ äîâîäèòüñÿ 
âèòðà÷àòèñÿ íà çàêóï³âëþ ñïîð-
òèâíî¿ ôîðìè, ³íâåíòàðþ ³ ïî-
¿çäêè íà çìàãàííÿ.

ВИСОКІ РЕЗУЛЬТАТИ. Ó áàãà-
òüîõ â³ííèöüêèõ ñïîðòøêîëàõ 
âèõîâàíö³ äåìîíñòðóþòü âèñîê³ 
ðåçóëüòàòè. Ïðèì³ðîì, ì³ñüêà 
êîìïëåêñíà øêîëà «Â³ííèöÿ» 
öüîãî ðîêó ñòàëà ïåðøîþ ó âñå-
óêðà¿íñüêîìó ðåéòèíãó ñåðåä 
ñïîðòøê³ë.

— Çáåð³ãàºìî òðåíåðñüêèé 
ñêëàä, ìàºìî ñòàá³ëüíå ô³íàí-
ñóâàííÿ. Äåùî ïîêðàùèëàñÿ 
ìàòåð³àëüíà áàçà, ùî ïîçèòèâíî 
âïëèíóëî íà ðåçóëüòàòè. Ó íàñ º 
âëàñí³ ñïîðòèâí³ áàçè äëÿ çàíÿòü 
áîêñîì, òõåêâîíäî òîùî, — ðîç-
ïîâ³â äèðåêòîð ÌÊÄÞÑØ «Â³-
ííèöÿ» Þð³é Áóäÿê.

Íàéá³ëüøå çàë³êîâèõ î÷îê 
ñïîðòøêîë³ «Â³ííèöÿ» ïðèíå-
ñëà êóëüîâà ñòð³ëüáà.

— Öå íå äèâíî, àäæå ó íàñ º 
ñó÷àñíà çáðîÿ. Íåùîäàâíî ïðè-
äáàëè äâ³ íîâ³ ðóøíèö³ «Âàëü-
òåð», — ðîçêàçóº äèðåêòîð.

ЯКИЙ СПОРТ ОБРАТИ. Çàïèñàòè 
äèòèíó äî ñåêö³¿ íå âàæêî. Àëå 
ÿê íå ïîìèëèòèñÿ? Àäæå, êð³ì 
ô³çè÷íî¿ ï³äãîòîâêè, ìàëþê ìàº 
îòðèìóâàòè â³ä ñïîðòó ùå é çà-
äîâîëåííÿ. Òîìó áàòüêè ïîâè-
íí³ ïîö³êàâèòèñÿ ó ìàéáóòíüîãî 
÷åìï³îíà, ÿêèì âèäîì â³í õîò³â 
áè çàéìàòèñÿ.

ßêùî äèòèíà, ïðîõîäèâøè 
ê³ëüêà ì³ñÿö³â, â³äìîâëÿºòüñÿ 
ïðîäîâæóâàòè çàíÿòòÿ, íå äîð³-
êàéòå. Êðàùå ç'ÿñóéòå ïðè÷èíè. 
Ìîæëèâî, ó íå¿ íå ñêëàëèñÿ ñòî-
ñóíêè âñåðåäèí³ ãðóïè.

Íå âàðòî ðåàë³çîâóâàòè àìá³-
ö³¿ ÷åðåç äèòèíó. ßêùî ä³â÷èíêà 
ìð³º ñòàòè áàëåðèíîþ, íàâðÿä ÷è 
¿¿ çàõîïëÿòü çàíÿòòÿ áîêñîì àáî 
óøó. Ïîòð³áíî, ùîá âèä, ÿêèì 
äèòèíà áóäå çàéìàòèñÿ, â³äïî-
â³äàâ ¿¿ õàðàêòåðó.

Âàæëèâó ðîëü â³ä³ãðàº îñîáèñ-

БЕЗКОШТОВНІ СПОРТИВНІ ГУРТКИ
На будь-який смак  Близько двох 
десятків спортивних шкіл нашого міста 
приймають учнів на безоплатній основі. 
У вересні розпочинається набір

ВИД СПОРТУ СПОРТШКОЛИ КОНТАКТНІ 
ТЕЛЕФОНИ

легка атлетика Міська ДЮСШ №1 67-55-76, 67-45-47

художня 
гімнастика

Міська ДЮСШ №1 67-55-76, 67-45-47
ДЮСШ «Темп» 067-875-84-14

хокей на траві

Міська ДЮСШ №1 67-55-76, 67-45-47
ШВСМ 66-01-04
СДЮСШОР з хокею 
на траві «Олімпія» 61-14-22, 61-14-21

хокей шайбою Міська ДЮСШ №1 67-55-76, 67-45-47

веслування на 
байдарках

Міська ДЮСШ №2 67-36-86
ШВСМ 66-01-04
СДЮСШОР з 
веслування 67-29-41

ДЮСШ «Темп» 067-875-84-14
плавання Міська ДЮСШ №2 67-36-86
спортивне 
орієнтування Міська ДЮСШ №2 67-36-86

бадмінтон
Міська ДЮСШ №2 67-36-86
ОДЮСШ «Спартак» 097-506-71-17

веслувальний 
слалом

Міська ДЮСШ №2 67-36-86
ВОДЮСШ «Спартак» 067-431-75-31

радіоорієнтування Міська ДЮСШ №2 67-36-86

ВИД СПОРТУ СПОРТШКОЛИ КОНТАКТНІ 
ТЕЛЕФОНИ

велоспорт
Міська ДЮСШ №3 67-32-85
ОДЮСШ «Колос» 52-09-65
МДЮСШ «Спартак» 097-566-91-38

волейбол
Міська ДЮСШ №3 67-32-85
ДЮСШ з волейболу 52-09-40

гандбол Міська ДЮСШ №3 67-32-85

баскетбол
Міська СДЮСШОР з 
баскетболу 69-71-49

ОДЮСШ «Інваспорт» 35-42-25

важка атлетика
Міська ДЮСШ №5 56-20-17
ОДЮСШ «Колос» 52-09-65

дзюдо

Міська ДЮСШ №5 56-20-17

ОДЮСШ «Інваспорт» 35-42-25
ОДЮСШ «Колос» 52-09-65
ОДЮСШ «Спартак» 097-506-71-17

самбо
Міська ДЮСШ №5 56-20-17
ОДЮСШ «Колос» 52-09-65

сумо Міська ДЮСШ №5 56-20-17
вільна боротьба Міська ДЮСШ №5 56-20-17
шахи, шашки Міська ДЮСШ №6 35-02-26, 67-01-46

ВИД СПОРТУ СПОРТШКОЛИ КОНТАКТНІ 
ТЕЛЕФОНИ

бокс
Міська комплексна 
ДЮСШ «Вінниця» 55-68-67

ВОДЮСШ «Спартак» 067-431-75-31

греко-римська 
боротьба

Міська комплексна 
ДЮСШ «Вінниця» 55-68-67

ОДЮСШ «Інваспорт» 35-42-25
ОДЮСШ «Колос» 52-09-65
МДЮСШ «Спартак» 097-566-91-38

кульова стрільба

Міська комплексна 
ДЮСШ «Вінниця» 55-68-67

ОДЮСШ «Інваспорт» 35-42-25
ОДЮСШ з стрільби 097-951-37-94

велотрек ШВСМ 66-01-04

легка атлетика

ШВСМ 66-01-04
ОДЮСШ «Інваспорт» 35-42-25
ОДЮСШ з легкої 
атлетики 67-44-16

ВОДЮСШ 
«Спартак» 067-431-75-31

водний слалом СДЮСШОР з 
веслування 67-29-41

ВИД СПОРТУ СПОРТШКОЛИ КОНТАКТНІ 
ТЕЛЕФОНИ

веслування 
академічне

СДЮСШОР з 
веслування 67-29-41

акробатика

ДЮСШ зі складно-
координаційних 
видів спорту

35-35-56, 67-72-03

ДЮСШ «Темп» 067-875-84-14

стрибки у воду
ДЮСШ зі складно-
координаційних 
видів спорту

35-35-56, 67-72-03

пауерліфтинг ОДЮСШ «Інваспорт» 35-42-25

футбол

ОДЮСШ «Інваспорт» 35-42-25
ДЮСШ «Темп» 067-875-84-14
Вінницька обласна 
ДЮСШ Олега Блохіна 
та Ігоря Бєланова

52-09-55

МДЮСШ «Спартак» 097-566-91-38
настільний теніс ОДЮСШ «Інваспорт» 35-42-25
тхеквандо ВТФ ОДЮСШ «Колос» 52-09-65
кіокушинкай 
карате МДЮСШ «Спартак» 097-566-91-38

кікбоксинг ОДЮСШ «Спартак» 097-506-71-17
волейбол пляжний ОДЮСШ «Спартак» 097-506-71-17

ò³ñòü òðåíåðà, à òàêîæ ðîçóì³ííÿ 
ìåòè çàíÿòü ó ñåêö³¿. Íå çàáóâàé-
òå: îñîáèñòèé ïðèêëàä çàâæäè áóâ 
íàéêðàùèì ñïîñîáîì íàâ÷àííÿ. 
ßêùî áàòüêè ïðèä³ëÿþòü ÷àñ çà-
íÿòòÿì ñïîðòîì, òî ³ äèòèíà çà-
ëþáêè òðåíóâàòèìåòüñÿ.

КОМАНДНА ГРА. Òàêèé âèä 
òðåíóâàíü â³äì³ííî ï³ä³éäå äëÿ 
ìàëþê³â ç «ìîòîð÷èêîì». Äî-
ïîìîæå çíàéòè ñï³ëüíó ìîâó ç 
îäíîë³òêàìè, ñòàòè á³ëüø â³ä-
êðèòèìè. Êîìàíäí³ âèäè ñïîð-
òó — âîëåéáîë, ôóòáîë, òåí³ñ, 
õîêåé, áàñêåòáîë. Ó íèõ çàâæäè 
áàãàòî ðóõó, ñï³ëêóâàííÿ ³ âå-
ñåëîù³â.

Ñòàðøèé òðåíåð Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ç áàñêåòáîëó Ìè-
êîëà Çäèðêà ðîçïîâ³â, ùî çà-
ïèñóâàòèñÿ íà éîãî âèä ñïîðòó 
í³êîëè íå ï³çíî. Íàá³ð òðèâàº 
ö³ëèé ð³ê, õî÷à ïåðåâàæíî — 
ó âåðåñí³.

— ßêùî ïî÷àòè â 14–15 ðîê³â, 
òî âèñîêîãî ð³âíÿ äîñÿãòè íàäòî 
ñêëàäíî. Ó ³íñòèòóò³ íàñ â÷èëè, 
ùî êðàùå ïî÷èíàòè çàéìàòèñÿ 
áàñêåòáîëîì â 11–12 ðîê³â. Äëÿ 
íèí³øí³õ ðåàë³é öå ï³çíî. Âàð-
òî ïî÷èíàòè ç ïåðøîãî-äðóãîãî 
êëàñó, êîëè ä³òè ìîæóòü äîêè-
íóòè ì’ÿ÷à äî ê³ëüöÿ ³ ïî÷àòè 
éîãî âåñòè, — ðîçïîâ³â Ìèêîëà 
Çäèðêà.

КРАСА І ГРАЦІЯ. Ã³ìíàñòèêà º â³ä-
ïðàâíîþ òî÷êîþ íà øëÿõó äî çà-
íÿòü ³íøèìè âèäàìè ñïîðòó. Ãàð-
íà ïîñòàâà, êîîðäèíàö³ÿ, çì³öíåí³ 
ì'ÿçè, ãðàö³ÿ ³ ñòðóíê³ñòü — îñü 
ðåçóëüòàòè ñòàðàííèõ òðåíóâàíü.

Ñïîðòèâí³ òàíö³ òà àåðîá³êà — 
çàíÿòòÿ äëÿ äóø³ ³ íàéáåçïå÷í³øèé 
ñïîñ³á ïðèùåïèòè äèòèí³ ëþáîâ 
äî çäîðîâîãî ñïîñîáó æèòòÿ.

Ô³ãóðíå êàòàííÿ — îäèí ç íàé-
á³ëüø çàõîïëþþ÷èõ ³ êðàñèâèõ 
âèä³â. Àëå íå âàðòî çàáóâàòè é 
ïðî òå, ùî öå äóæå òðàâìàòè÷íèé 
ñïîðò, ÿêèé âèìàãàº êîíöåíòðàö³¿ 
òà íàïîëåãëèâîñò³.

БОЙОВІ МИСТЕЦТВА. Ó ñåêö³¿ 
êàðàòå, äçþäî òà óøó ìîæíà 
ñì³ëèâî çàïèñóâàòè ÿê õëîï÷è-
ê³â, òàê ³ ä³â÷àòîê. Íàâ÷èòèñÿ 
ïîñòîÿòè çà ñåáå í³êîëè íå áóäå 
çàéâèì. Ó òàêèõ âèäàõ ñïîðòó 
â³äì³ííî ðîçâèâàþòüñÿ ì’ÿçîâà 
ìàñà, êîîðäèíàö³ÿ ³ ðåàêö³ÿ.

ßê ³ á³ëüø³ñòü ³íøèõ þíà-
ê³â, 13-ð³÷íèé Àðòåì Âîçíþê 

ïî÷àâ çàéìàòèñÿ òõåêâîíäî 
(ó ÌÊÄÞÑØ «Â³ííèöÿ»), ùîá 
çàõèñòèòè ñåáå. Ñòàâ ÷åìï³îíîì 
îáëàñò³, ïðèçåðîì Óêðà¿íè.

— Òåïåð ìð³þ ñòàòè ÷åìï³îíîì 
ñâ³òó òà ªâðîïè, — ñêàçàâ Àðòåì 
Âîçíþê.

ДЛЯ ЗАГАЛЬНОГО РОЗВИТКУ. 
Òàê³ âèäè ñïîðòó, ÿê ïëàâàííÿ, 
øàõè òà øàøêè, ï³äõîäÿòü âñ³ì. 
Íàâ³òü íàéìåíø³, ëåäü íàâ÷èâ-
øèñü õîäèòè, ìîæóòü â÷èòèñÿ 
ïëàâàòè ç íàäóâíèì êîëîì ó áà-
ñåéí³. Îáèðàþ÷è âîäíó ñòèõ³þ, 
áàòüêè ìîæóòü áóòè âïåâíåí³, 
ùî ó äèòèíè íå áóäå ïðîáëåì ç 
äèõàííÿì ³ ïîñòàâîþ.

Íà ³íòåëåêòóàëüí³ âèäè ñïîð-
òó çàïèñóþòü íàâ³òü äîøê³ëüíÿò. 
Âîñüìèð³÷íà øàõ³ñòêà Àííà Âî-
ðîùóê áóëà ïðèçåðîì ÷åìï³îíàòó 
Â³ííèö³ ñåðåä þíàê³â.

— Ìåí³ âñå îäíî, ç êèì ãðà-
òè, ç õëîï÷èêàìè ÷è ä³â÷àòàìè. 
Ìð³þ çàâæäè âèãðàâàòè, — ñêà-
çàëà Àííà Âîðîùóê.

Хокей на траві — один з пріоритетних ігрових видів спорту у Вінниці

Де у Вінниці тренують безкоштовно
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Ï³ñëÿ 9 êëàñó ñòàðøîìó ç áðàò³â 
Âàëåð³ ïîòð³áíî áóëî ãîòóâàòèñÿ 
äî ÇÍÎ, ÿêå ñêëàäàºòüñÿ â 11. 
Òîìó âèð³øèâ ïî¿õàòè â Àìåðèêó 
ïî ïðîãðàì³ âèâ÷åííÿ àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè. Â³äïðàâèâñÿ òóäè áåç çíà-
ííÿ ìîâè âçàãàë³. Íà ë³òî.

— Ìåí³ ñïîäîáàëîñÿ, — ðîçïî-
â³äàº 19-ð³÷íèé Âàëåð³é. — Çðî-
çóì³â, ùî õî÷ó òàì çàëèøèòèñÿ. 
Ñêëàâ ³ñïèòè ³ âñòóïèâ äî øêîëè 
â Áîñòîí³. Áàòüêè ïðî öå íå çíà-
ëè. ß ¿ì ïîò³ì íàïèñàâ, ùî â ìåíå 
â³çà äî 2018 ðîêó, ìîæíà, ÿ çà-
ëèøóñÿ â Àìåðèö³ ³ çàê³í÷ó øêîëó 
òóò. Âîíè, çâè÷àéíî, áóëè çäè-
âîâàí³, àëå ïîñòàâèëèñÿ ç ðîçó-
ì³ííÿì. Ñêàçàëè: «ßêùî ãîòîâèé 
â÷èòèñÿ íå 11 êëàñ³â, à 12 — ðîáè, 
ÿê ââàæàºø çà ïîòð³áíå».

— Ó Àìåðèö³ äåñü âîñüìèé 
ð³ê æèâå ìîÿ áàáóñÿ, — ïðîäî-
âæóº õëîïåöü. — Âîíà íàéïåðøà 
òóäè ïåðå¿õàëà. Àëå â ³íøèé øòàò. 
Áàáö³ áóëî 60 ç ëèøí³ì ðîê³â, 
æèëà íà Â³ííèöüêèõ Õóòîðàõ ³ 
òóò âîíà òàêà: «Õî÷ó â Àìåðèêó». 
Ç³áðàëà äîêóìåíòè çà äâà ðîêè ³ 
ïîëåò³ëà.

Âë³òêó Âàëåðà ç áðàòîì ìåøêàâ 
â àìåðèêàíñüê³é ðîäèí³. Ïîò³ì 
ïåðåñåëèëèñÿ â ãóðòîæèòîê ç 
êîíäèö³îíåðîì, õîëîäèëüíèêîì 
òà ³íøèìè çðó÷íîñòÿìè.

Êîëè Âàëåðà çàê³í÷èâ 12 êëà-
ñ³â, âñòóïèâ ó Áîñòîíñüêèé óí³-
âåðñèòåò (Boston University), ùîá 
âèâ÷àòè á³çíåñ. Çàðàç õëîïöþ 19. 
Íàâ÷àºòüñÿ íà ñïåö³àëüíîñò³ ìàð-
êåòîëîã òà ìåíåäæåð. ßê êàæå, 
íàâ÷àëüíèé çàêëàä ââàæàºòüñÿ 
îäíèì ç íàéêðàùèõ çà íàïðÿì-
êîì «á³çíåñ».

×îìó ñàìå Áîñòîí? — çàïèòó-
ºìî â õëîïöÿ.

— Ó Áîñòîí ïåðå¿õàâ ÷åðåç õî-
êåé, — êàæå Âàëåðà. — Òàì â³í 
äóæå ðîçâèíóòèé. Êîìàíäè óí³-

âåðñèòåòó äîñèòü ïåðñïåêòèâí³. 
ß ïî÷èíàâ çàéìàòèñÿ õîêåºì ùå ó 
Â³ííèö³. ² â Àìåðèö³ ìåí³ öå ñèëü-
íî äîïîìîãëî. Çíàâ, ùî íå çìîæó 
âèòÿãòè ïðåñòèæíèé óí³âåðñèòåò, 
ÿêèé äàº âèñîêèé ð³âåíü çíàíü. 
Àëå, ÿêùî ÿ áóäó çàéìàòèñÿ ñïîð-
òîì ³ íàâ÷àííÿì, øàíñè çðîñòóòü.

НІЯКИХ ПЕРЕЗДАЧ І ПОДАРУН-
КІВ. Çà ñëîâàìè õëîïöÿ, º ñïî-
ñîáè, ÿê òè ìîæåø ïîêðàùèòè 
îö³íêó â øêîë³, àëå ïåðåçäà÷ 
íåìàº. Ïðèì³ðîì, ç 5 áàë³â òè 
îòðèìàâ 3 (ì³í³ìàëüíèé áàë). 
ßêùî â÷èòåëü áà÷èòü, ùî òè 
ïðàöþºø íà óðîêàõ, ùî â òåáå 
ðåàëüíî ùîñü íå âèéøëî, â³í 
ìîæå äàòè òîá³ äîäàòêîâå çà-
âäàííÿ. Çðîáèø éîãî ïðàâèëüíî 
³ éîìó ñïîäîáàºòüñÿ — äîäàñòü 
òîá³ ëèøå 1 áàë.

— Ïîäàðóíê³â â÷èòåë³ âçàãàë³ 
íå ïðèéìàþòü, — ðîçïîâ³äàº Âà-
ëåð³é Êîðçóí. — Õî÷åø ¿ì ùîñü 
ïîäàðóâàòè, à âîíè ïðè öüîìó òàê 
í³ÿêîâ³þòü: «Íàâ³ùî?» À ÿêùî 
ïðèéòè áåç ïðèâîäó ³ ïðèãîñòè-
òè ¿õ êàâîþ ÷è êåêñîì, òî âîíè 
òàêîæ òåáå çãîäîì ÷èìîñü ïðè-
ãîñòÿòü.

ТРЕНУВАВСЯ НА ПОЛІЦЕЙ-
СЬКИХ. Ïåðø³ òðóäíîù³ ïðè 
ïåðå¿çä³ — íåçíàííÿ ìîâè. Àí-
ãë³éñüêó â³ííè÷àíèí â÷èâ ðàçîì 
ç³ âñ³ìà, àëå äåùî çà ïðèñêîðå-
íîþ ïðîãðàìîþ.

— ß â÷èâ àíãë³éñüêó â øêî-
ë³, ïðèõîäèâ ³ ñï³ëêóâàâñÿ ç 

àìåðèêàíñüêîþ ñ³ì’ºþ, — êàæå 
Âàëåð³é. — Ï³ñëÿ öüîãî ùå õî-
äèâ ïî ì³ñòó ³ ðîçïèòóâàâ ïî-
ë³öåéñüêèõ, ÿê ïðîéòè òóäè ÷è 
òóäè. Õî÷à äîðîãó çíàâ. Ïðîñòî 
ïîòð³áíî áóëî ïîñï³ëêóâàòèñÿ.

ДЕШЕВІ СПОРТЗАЛИ І УСМІХНЕНІ 
АМЕРИКАНЦІ. ßê êàæå õëîïåöü, 
ïåðøå, ùî â³ä÷óâ ó ÑØÀ — çî-
âñ³ì ³íøå ïîâ³òðÿ òà ëþäè:

— ß âèéøîâ ³ç àåðîïîðòó ³ 
äóìàþ: «Í³÷îãî ñîá³!». Âåëèê³ 
áóä³âë³, ëþäè ïîñò³éíî ïîñì³õà-
þòüñÿ. Àëå çàðàç ïîì³÷àþ, ùî öå 
ìåíå ïî÷èíàº òðîøêè íàïðóæó-
âàòè. Ó íèõ í³áè ùåëåïè çàêëè-
íèëî. Àìåðèêàíö³ äóæå ñïîðòèâ-
í³ ³ öèì òåáå ìîòèâóþòü. Ïðî-
êèäàºøñÿ çðàíêó — âæå õòîñü 
á³ãàº íà âóëèö³. Çàñèíàºø — òàê 
ñàìî. ¯ì âñå îäíî: äîù, ñí³ã, 
õîëîäíî, ñïåêîòíî.  Ñïîðòçàëè 
äóæå äåøåâ³ òà â ãàðíîìó ñòàí³. 
Íà êîæíîìó êðîö³. Çàðïëàòà ³í-
ñòðóêòîðà çà ãîäèíó â ñåðåäíüîìó 
22 äîëàðè. À ñïîðòçàë â ì³ñÿöü 
êîøòóº 30 äîëàð³â. Òîáòî òóäè 
õîäÿòü óñ³. 

Ó Àìåðèö³ êîæíèé øòàò — öå 
ÿê îêðåìà äåðæàâà ç³ ñâî¿ìè ïðà-
âèëàìè òà çàêîíàìè. ² ùîá ïî-
¿õàòè â ³íøèé, ïîòð³áíî îçíàéî-
ìèòèñÿ ç óñ³ìà éîãî òîíêîùàìè. 
Àäæå íàâ³òü ïðàâèëà äîðîæíüîãî 
ðóõó òðîõè â³äð³çíÿþòüñÿ. Âàëåðà 
Êîðçóí æèâå â øòàò³ Ìàñà÷óñåòñ. 
Ïîáóâàâ ó Ôëîðèä³ (Ìàéàì³), 
Íüþ-Äæåðñ³, Ðîä-Àéëåíä³, Íüþ-
Éîðêó. Ïåðå¿æäæàòè íå õî÷å.

— Ìåí³ ðåàëüíî ïîäîáàºòüñÿ 
ì³é øòàò. ²íø³ çàíàäòî àìåðèêàí-
ñüê³, — ðîçïîâ³äàº Âàëåðà. — Áîñ-
òîí — íàéá³ëüø «ºâðîïåéñüêå» 
ì³ñòî â ÑØÀ. Àìåðèêàíñüêà ðî-
äçèíêà º, àëå ³ äóæå áàãàòî ºâðî-
ïåéñüêî¿ ñòèë³ñòèêè: àðõ³òåêòóðà, 
âóëè÷êè. Äóæå áàãàòî ïðè¿æäæèõ. 
Êîð³ííèõ àìåðèêàíö³â ïîòð³áíî 
ùå çíàéòè.

ЯК ЖИВЕ ХОКЕЇСТ 
З ВІННИЦІ У БОСТОНІ 
Американська мрія 
 Брати Валерій та 
Віталій Корзуни поїхали 
підкорювати Америку 
три роки тому. Ціле 
літо вони відпочивали 
вдома від навчання. 
RIA скористалася 
можливістю і 
поцікавилася їх 
враженнями: як їм там 
живеться і що видалося 
найскладнішим 
в іншій країні

«Ïåðå¿õàâ äî Áîñòîíà, 
òîìó ùî òàì äóæå 
êðóòà àòìîñôåðà. 
Â³ä÷óâàþ, ùî öå ìîº. 
Àìåðèêà — ì³ñöå, äå 
ÿ õî÷ó ÷îãîñü äîñÿãòè»

Валерій Корзун (праворуч) разом з братом Віталієм. 
Четвертий рік живуть і навчаються в США
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КІНО

На драйві
Бойовик, 30.08, поч. об 11.40, 15.40, 19.40, 
21.55. Вартість квитків — від 65 грн
31.08–6.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Валеріан і місто тисячі планет
Фантастичні пригоди, 30.08, поч. о 17.40
Вартість квитків — 75 грн
31.08–6.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Емоджі Муві
Анімація, 30.08, поч. о 10.00, 12.00, 13.50, 17.50
Вартість квитків — від 60 грн
31.08–6.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Тілоохоронець кілера
Комедійний бойовик, 30.08, поч. о 13.40, 22.00
Вартість квитків — від 65 грн
31.08–6.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Червоний
Драма, 30.08, поч. о 10.00, 15.30, 20.00
Вартість квитків — від 60 грн
31.08–6.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Сім сестер
Фантастичний трилер
31.08–6.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Божевільні сусіди
Комедія, 30.08–31.08, поч. о 18.00, 20.00
Вартість квитків — 20 грн

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Темна вежа
Пригодницьке фентезі, 30.08, поч. о 15.00
Вартість квитків — від 50 грн
31.08–6.09, довідка — за тел. (096)0035050

Божевільні сусіди
Комедія, 30.08, поч об 11.20
Вартість квитків — від 50 грн
31.08–6.09, довідка — за тел. (096)0035050

Анабель: Створення
Жахи, 30.08, поч. о 10.40, 12.20, 22.20
Вартість квитків — від 50 грн
31.08–6.09, довідка — за тел. (096)0035050

Реальна білка 2
Анімація, 30.08, поч. об 11.00, 13.00, 17.20, 19.20
Вартість квитків — від 50 грн
31.08–6.09, довідка — за тел. (096)0035050

Вітряна ріка
Трилер, 30.08, поч. о 13.40, 16.00
Вартість квитків — від 50 грн
31.08–6.09, довідка — за тел. (096)0035050

Термінатор 2: Судний день
Бойовик
30.08, поч. о 13.00, 15.20, 20.30, 21.30
Вартість квитків — від 50 грн
31.08–6.09, довідка — за тел. (096)0035050

КІНОТЕАТР 

 РОДИНА

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

ВИСТАВКИ
«Під янгольським 
крилом»
До річниці Хрещення 
Київської Русі-України 
у Вінницькому 
обласному 
краєзнавчому музеї 
працює виставка 
художньої дитячої студії 

вінницького храму Священномученика Володимира 
«Київська Русь» та школи церковного мистецтва 
«Асист», яка має назву «Під янгольським крилом». 
На виставці представлені твори образотворчого 
та декоративного мистецтва на релігійні теми, 
за іконописними взірцями, а також за мотивами 
декоративного мистецтва Давньої Русі. Виставка 
працює до кінця літа.

«Шоу Супергероїв». 
Екстрім-рекорди з 
Книги Гіннеса 
З 7 по 24 вересня 
у Вінниці не пропустіть 
неймовірну шоу-
програму цирку 
«Кобзов» — «Шоу 

Супергероїв. Рекорди з Книги Гіннеса. Наживо». 
Таких небезпечних трюків ви ще не бачили… 
Таких унікальних людей ви ще не зустрічали!
У програмі:
 Переможці циркового фестивалю в Монте-
Карло 2017 шокують вас своїм номером, який 
увійшов до Книги рекордів Гіннеса. Одночасно 
сім артистів пройдуть канатом без страховки, 
утворюючи піраміду під куполом цирку.
 Колумбійські артисти, багатократні переможці 

циркових фестивалів, продемонструють хвилюючі 
та неймовірні акробатичні трюки всередині і зовні 
гігантської конструкції — «Колесо Смерті»!
 «Тесла-шоу» — видовище, яке нікого 
не залишить байдужим! Людина підкорює 
розряди справжньої п’ятиметрової блискавки. 
Побач це на власні очі!
 «Сфера сміливості» — неймовірне мото-шоу 
від найкращих артистів з Латинської Америки — 
найбільш видовищний та вражаючий виступ шоу! 
Мотоциклісти на шаленій швидкості виконують 
унікальні та небезпечні трюки всередині 
металевої кулі.
Коли: з 7 по 24 вересня о 12.00, 15.00 і 19.00. 
Вінниця, вулиця Київська, 14.
Купити квитки і отримати більш детальну 
інформацію можна в касах цирку, розташованих 
у місті, а також на сайті MoeMisto.ua

ФЕСТИВАЛЬ
ХХІ міжнародний фестиваль 
VINNYTSIA JAZZFEST-2017
23–24 вересня Вінниця знову стане 
джазовою столицею України! 
Фестиваль пройде у концертній залі 
Філії НCТУ «Вінницька регіональна 

дирекція ВІНТЕРА» (вул. Театральна, 15) і буде 
вражати легендарними іменами, виступами 
найвідоміших джаз-бендів світу, новим 
проектом — «КіноДжаз», величезною кількістю 
сюрпризів і навіть світовими прем’єрами!
23 ВЕРЕСНЯ, СУБОТА
 17.30, 1 відділення — проект «KOLOYOLO» 
(Україна, етно-джаз)
2 відділення — Тріо Володимира Тарасова 
(Литва, авторський джаз і суцільна імпровізація)
 21.00, 1 відділення — Квартет Мішеля 
Майса (Люксембург, Франція, Німеччина, джаз-
ф’южн)
2 відділення — Проект DAS HOBOS 
(Німеччина, експериментальний джаз).
24 ВЕРЕСНЯ, НЕДІЛЯ
17.30, 1 відділення — Ян Гуннар Хофф (Норве-
гія, класичний скандинавський джаз)
2 відділення — Тріо Йорга Ляйхтфріда 
(Австрія-Словаччина, авторський класичний джаз)
21.00 — концерти на особисте запрошення 
Валерія Коровія та Сергія Моргунова.
1 відділення — Проект BATUNGA & The 
SUBPRIMES (Франція, афро-фанк, замішаний з 
енергійним джаз-роком та істинно новоорлеан-
ською ейфорією)
2 відділення — Тріо Сайруса Честната (США, 
класичний американський джаз).
До 9 вересня — знижки на квитки до 43% 
на всі концерти фестивалю! Придбати квитки 
можна на сайтах jazz.vn.ua, bilet.vn.ua і у касах 
Вінниці: в «Магігранді» (10.00–21.00), «Петро-
центрі» (10.00–20.00), театрі імені Садовського 
(13.00–19.00), Вінницькій обласній філармонії 
(13.00–18.30). Довідки за тел.: (0432) 690–025. 
Інформаційний центр фестивалю працює без ви-
хідних з 10.00 до 19.00 у бібліотеці ім. Тімірязєва 
(вул. Соборна, 73).
Генеральні партнери телевізійної трансляції фес-
тивалю: Мережа чудових турагентств «Мер-Ка-
Ба» і кав’ярня «Чорна кішка, білий кіт».
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

Проект «КіноДжаз»
Безкоштовні покази 
фільмів про джаз 
під відкритим 
небом у рамках 
ХХІ міжнародного 
фестивалю «VINNYTSIA 
JAZZFEST-2017». 

Щосереди о 21.00 у кінотеатрі під відкритим 
небом кав’ярні «Чорна кішка, білий кіт» (площа 
біля Універмагу) до уваги глядачів одразу дві серії 
нашумілого серіалу «Джаз». 

ÀÔ²ØÀ

Сергій Міхалок 
І група BRUTTO 
у Вінниці!
На початку серпня 
вони «розірвали» 
своєю енергетикою 
найбільший фестиваль 
Європи SZIGET, 

тепер на черзі — Вінниця!
22 жовтня о 19.00 у спортклубі «Нокаут» Сергій 
Міхалок і група BRUTTO влаштують потужне 
двогодинне шоу, продемонструють відмінну 
форму і нове звучання своїх бронебійних хітів!
У програмі «Double Hot» будемо разом співати 
кращі треки BRUTTO з нового альбому «Рокі», 
легендарних «Родны край» і «Underdog», 
а також золоті хіти «Ляпісів» за останні 
10 років: «Воины света», «Гарри», «Мяч», 
«Гири», «Веселей», «Гарэза», «Танцуй!», «Грай», 
«Рабкор», «Kapital» та багато інших. Будуть 
труби, панк-рок, нестримна енергетика духу 
свободи і шалений відрив! 
Квитки у фан-зону — всього 300 грн. 
Купуйте на сайті bilet.vn.ua, у касах театру, 
«Магігранду», «Петроцентру» і Будинку 
офіцерів.
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55. 
Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Music Renascence» 
в арт-пабі
1 вересня зустрічайте 
перший офіційний три-
бьют «MUSE» в Украї-
ні — «Music Renascence». 
Стиль музики колективу 
можна класифікувати як 

альтернативний прогресивний рок. Характерними 
особливостями виконання Music Renascence є 
нестандартний високий вокал, використання фор-
тепіано, агресивні гітарні мелодії, барабанні соло, 
перевантажений ефектами бас, а також активне 
використання електроніки в піснях.
Прозвучать найвідоміші композиції, такі як Micro 
Cuts, Space Dementia, Butterflies and Hurricanes. 
«Music Renascence» дивує публіку у всіх куточках 
України своїм точним виконанням улюблених пісень 
«MUSE». Прозвучать пісні з усіх альбомів «MUSE», 
в тому числі композиції з їх останнього творіння — 
Drones.
Не пропустіть можливість глибоко поринути в музи-
ку британських геніїв «MUSE».
Концерт відбудеться в арт-пабі «Beef Eater», поча-
ток о 22.00, вартість входу — 100 грн. Попередній 
продаж білетів — 80 грн.
Довідки за телефонами: (096)4429900, 
(093)4059900.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ

XI Міжнародний 
ВІННИЦіЯнський 
кінофестиваль
8 вересня о 18.30 на 
Майдані Незалежності 
відбудеться Церемонія 
нагородження 
переможців 

фестивалю, де просто неба глядачі побачать 
кращі комедійні ролики.
До нас завітають чудові актори з Одеси Олег 
Філімонов («Джентльмен-шоу») та Борис Барських 
(«Маски-шоу»); актор Ян Левінзон (Ізраїль); 
художник-мультиплікатор Едуард Киріч (мультик «Як 
козаки…»).
Спеціальні гості свята – актори «Дізель-шоу».

Суперблондинка 
Оля Полякова 
запрошує
У рамках 
Всеукраїнського туру 
«№1» суперблондинка 
Оля Полякова  
даруватиме вінничанам 

гарний настрій 29 вересня у ресторані «Mont 
Blanc»! До програми увійдуть старі і улюблені 
пісні «Шльопки», «Люлі», а також нові, включаючи 
мега-хіт «№1». Отож на вас чекає незабутнє 
епатажне музичне шоу, де не захочеться 
«страждати, а лише танцювати»
Початок концерту о 20.00. Замовлення квитків за 
телефоном (068)0558887. 

Нові курси для 
дітей у школі 
«Гарант» 
Школа «Гарант» 
запрошує на унікальний 
курс «Швидкого 
Читання»!
Якщо Вашій дитині 

5–8 рочків — в нас для неї:
 Читання (читаємо зразу словами, а не складами!) 
 Табличка множення (нестандартний підхід 
до засвоєння!) 
 Каліграфія (чудовий почерк на все життя!) 

Методика є іноземною, але вона адаптована під 
українську мову.
Єдина вимога від учнів, що розпочинають таке 
навчання — це знання українського алфавіту 
в розкиданому варіанті.
Заняття відбуваються два рази на тиждень 
по 60 х в.
Головна мета курсу — щоб дитина навчилася 
гарно та швидко читати, а наша методика це 
забезпечить на 100%.
Головний офіс школи «Гарант» — м. Вінниця, вул. 
Келецька, 126.
Довідки за телефонами: 50–77–85, (067) 440 55 46 
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МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671 

Â î ë î ä è ì è ð 
Îâðàõ — â³äîìèé 

óêðà¿íñüêèé õóäîæíèê ³ ñêóëü-
ïòîð ç á³ëüø í³æ 40-ð³÷íèì ñòà-
æåì. Æèâå ³ ïðàöþº ó Â³ííèö³, 
à áàãàòî ñêóëüïòóð, ÿê³ ìè çóñòð³-
÷àºìî íà âóëèöÿõ ì³ñòà, çðîáëåí³ 
ñàìå íèì. Íàïðèêëàä, «Áîêñåð» 
íà âóëèö³ Áàòîçüê³é, ïàíÿíêà 
«ªâãåí³ÿ Ïðóíìàéåð» íà Ñîáîð-
í³é, «Õóäîæíèê» íà Àðõ³òåêòîðà 
Àðòèíîâà òîùî. Æóðíàë³ñò RIA 
ïîãîâîðèâ ç íèì ïðî ìîíóìåí-
òàëüíó ñêóëüïòóðó, ¿¿ ðîçâèòîê 
ó ñâ³ò³ òà Óêðà¿í³, ïåðñïåêòèâè 
ö³º¿ ïðîôåñ³¿, ìèñòåöòâî ³ ïðî 
òå, ÷îìó ó íüîìó âñå â³äíîñíî. 
Ïî÷íåìî ç ïåðøîãî.

— Ñêóëüïòóðà, ó òîìó ÷èñë³ ìî-
íóìåíòàëüíà, çàâæäè ãàðìîí³þ-
âàëà ç ïîë³òè÷íèìè ïåðèïåò³ÿìè, 
ÿê³ â³äáóâàëèñÿ â êðà¿í³. ßêùî 
êðà¿íà áóëà ìàæîðíîþ ³ ì³öíîþ, 
ÿê Òðåò³é ðåéõ àáî ÑÐÑÐ, òî ³ 
ñêóëüïòóðà ìàëà ãåðî¿÷íèé âè-
ãëÿä. Ó ïåâíîìó ñåíñ³ âîíà áóëà 
îðãàí³÷íîþ, àëå âñå-òàêè òàêà 
ñêóëüïòóðà — öå çàâæäè ìîíó-
ìåíòàëüíà ïðîïàãàíäà êðà¿í, ÿê³ 
ìàþòü íàö³îíàëüíó ïîçèö³þ àáî 
ïîë³òè÷íèé âèá³ð. Çà âåëèêèì 
ðàõóíêîì, ñêóëüïòóðà — öå ïî-
ë³òè÷íèé âàæ³ëü êðà¿íè.

Àëå ìèñòåöòâî, ÿê òàêå, ðîçâè-
âàºòüñÿ?

— Òàê, àëå íå òèìè òåìïàìè, 
ÿêèìè õîò³ëîñÿ á. Íà æàëü, íàì 
áàãàòî ÷îãî íå âèñòà÷àº, õî÷à 
çà ð³âíåì õóäîæíèê³â ìè íå â³ä-
ñòàºìî â³ä Çàõîäó. Â Óêðà¿í³ º 
õóäîæíèêè ñâ³òîâîãî ð³âíÿ. Ïðî-
ñòî ìîæå íå â ò³é ê³ëüêîñò³, ÿê 
çà êîðäîíîì.

Ïðè çãàäö³ îäíîãî ò³ëüêè ñëîâà 

ñêóëüïòóðà, â ãîëîâó ìèìîâîë³ ïðè-
õîäÿòü îáðàçè Âåíåðè Ì³ëîñüêî¿, 
ñêóëüïòóðè Õðèñòà-Ñïàñèòåëÿ, 
ñòàòó¿ Ñâîáîäè òîùî. ² ÿêùî âè 
âæå ãîâîðèòå, ùî ó íàñ º, à îòæå 
³ áóëè, õóäîæíèêè ñâ³òîâîãî ð³âíÿ, 
òî ÷îìó ñåðåä óñ³õ öèõ øåäåâð³â 
íåìàº æîäíîãî óêðà¿íñüêîãî?

— Òîìó ùî öå äèêòóâàëà 
åïîõà. À åïîõà ï³äí³ìàëà ñâî¿õ 
ãåí³¿â, ÿê³ ìîãëè òàêå òâîðèòè. 
Àëå ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî ó íàñ òåæ 
áóëî ÷èìàëî ïðîôåñ³éíèõ ³ òà-
ëàíîâèòèõ ñêóëüïòîð³â, ÿêèì 
ñâîãî ÷àñó íå âèñòà÷èëî ï³à-
ðó. À ìîæå öå òîìó, ùî êðà¿íà 
íå óñï³øíà ³ òàê³ ðå÷³ ó í³é ïðî-
ñòî íå àêòóàëüí³. Äî ðå÷³, ó Â³-
ííèö³ ñêîðî ç'ÿâèòüñÿ ïàì'ÿòíèê 
Ñèìîíó Ïåòëþð³. ² êð³ì ÿê áþñòà 
â Ð³âíîìó, ïàì'ÿòíèê³â íà éîãî 
÷åñòü â Óêðà¿í³ á³ëüøå íåìàº. Çà-
ðàç ðîáîòà âèêîíàíà ïðèáëèç-
íî íà 80%, éîãî âæå â³äëèëè ³ 
ïðèâåçëè. Â³í áóäå âèãëÿäàòè, 
ÿê ãîëîâíîêîìàíäóâà÷, ãëàâà 
Äèðåêòîð³¿, ãîëîâíèé îòàìàí 
â³éñüêà ÓÍÐ. Ïîïåðåäíüî, â³í 
áóäå â³äêðèòèé íà Äåíü Ïîêðî-
âè, 14 æîâòíÿ.

Ãîâîðÿ÷è ïðî ïðåñòèæ ïðîôåñ³¿. 
ß çàéøîâ íà ñàéò ç ïîøóêó ðîáîòè 
³ çíàéøîâ òàì âàð³àíò ç³ ñêóëü-
ïòîðîì ç âèãîòîâëåííÿ ô³ãóðîê ç 
¿ñò³âíîãî ìàòåð³àëó. Çà öå ãîòîâ³ 
ïëàòèòè 7 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Âèõî-
äèòü, ùî ÿêùî ó øêîë³ ÿ íàâ÷èâñÿ 
äîáðå ë³ïèòè ç ïëàñòèë³íó ³ ìîæó 
â³äð³çíÿòè ¿ñò³âíå â³ä íå¿ñò³âíîãî, 
òî ÿ ìîæó íàçèâàòèñÿ ñêóëüïòî-
ðîì? Íå òàê âæå é ïîãàíî.

— Çàðàç õóäîæíèêàìè íàçèâà-
þòü ñåáå âñ³, êîìó íå ë³íü, ³ öüî-
ãî íå çàáîðîíèø. ß ââàæàþ, ùî 
ìàëþâàòè ³ ë³ïèòè ìîæå êîæåí, ³ 
ïîòð³áíî, ùîá êîæåí ë³ïèâ. Àëå, 
êîëè öå ïðîôåñ³ÿ òâîãî æèòòÿ, 
ñàìå òîä³ òè ìîæåø íàçèâàòèñÿ 

ïðîôåñ³éíèì õóäîæíèêîì àáî 
ñêóëüïòîðîì. Òîä³ äî òåáå áóäå 
³íøå ñòàâëåííÿ ³ ³íø³ âèìîãè. ² 
ñàìå òîä³ òè íå ñòàíåø ë³ïèòè 
ô³ãóðêè ç ¿ñò³âíîãî ìàòåð³àëó. 

Ùî ó âàøîìó ðîçóì³íí³ º ìèñ-
òåöòâîì ³ ÷è ìîæíà éîãî ïî-
ñïðàâæíüîìó ðîçóì³òè?

— Ãîëîâíå òóò òå, õòî âèçíà÷àº, 
øåäåâðàëüíà ðîáîòà àáî íå øå-
äåâðàëüíà. ª íàéâèùà êðèòèêà, 
íàéâèù³ ïðîôåñ³îíàëè, ÿê³ áà-
÷àòü, ùî òàê, à ùî í³. Òàì áàãàòî 
ñêëàäîâèõ, çà ÿêèìè ¿õ îö³íþþòü: 
êîìïîçèö³ÿ, êîë³ð, ôîðìè, ¿õ ðîç-
òàøóâàííÿ… Óñå öå äóæå áàãàòî 
çíà÷èòü.

Ìèñòåöòâî — öå âñå, ùî íàñ 
îòî÷óº. Îñü ê³øêà ëåæèòü — öå 
âæå ìèñòåöòâî. Ìè æèâåìî â ñâ³-
ò³ ìèñòåöòâà, àëå âñå â íüîìó â³ä-
íîñíî ÷îãîñü. Íàïðèêëàä, òîãî, 
ÿê òè âèõîâàíèé, íà ÿêîìó ð³âí³ 
òâ³é ³íòåëåêò, ÿê òè ñïðèéìàºø 
óñ³ ö³ ïåðôîðìàíñè. Ñó÷àñíå 
ìèñòåöòâî ïîáóäîâàíå íà ñèì-
âîëàõ ³ êîíöåïö³ÿõ, ³ ùîá ðî-
çóì³òè òàê³ ðå÷³, ïîòð³áíî áóòè 
âèñîêîîñâ³÷åíîþ ëþäèíîþ.

Íå ìîæó íå çàïèòàòè, ÿê âè ñòà-
âèòåñÿ äî á³ëüø ñó÷àñíèõ âèä³â 
ñêóëüïòóðè, íàïðèêëàä, äî ïîïó-
ëÿðíèõ çàðàç ïåðôîðìàíñ³â, êîëè 
ëþäè ñòàþòü æèâèìè ñêóëüïòó-
ðàìè?

— Ïðåêðàñíî ñòàâëþñÿ. ß ââà-
æàþ, ùî ìèñòåöòâî ïîâèííî 
ðîçâèâàòèñÿ ç êîæíèì ðîêîì, 
ïåð³îäîì ³ âçàãàë³ ö³ëîäîáîâî. 
Ç'ÿâëÿþòüñÿ ìîëîä³ ñêóëüïòîðè, 
ÿê³ ³í³ö³þþòü ö³êàâ³ ïðîåêòè ³ 
çàäóìè. À õóäîæíèê ³ ïðîÿâëÿ-
ºòüñÿ ò³ëüêè òîä³, êîëè â³í âè-
êîíóº íå ÷åðãîâå çàìîâëåííÿ, 
à ñàì ñòàâèòü ñîá³ çàäà÷ó, ñàì 
âèêîíóº, ñàì ïîäàº. Òîä³ â³äáó-
âàºòüñÿ îãîëåíå ìèñòåöòâî öüîãî 
õóäîæíèêà.

ЧОМУ У МИСТЕЦТВІ 
ВСЕ ВІДНОСНО
Vinnytsia art  
Поговорили зі 
скульптором 
про пам'ятник 
Симону Петлюрі, 
який незабаром 
з'явиться у Вінниці. 
Про політику в 
мистецтві. А також, 
чому українські 
художники 
не роблять 
світових шедеврів 
та дізналися, як 
ціниться праця

Володимир Оврах Володимир Оврах 
вже і не пам’ятає, вже і не пам’ятає, 
скільки робіт ним скільки робіт ним 

було виконано. Але було виконано. Але 
говорить, що за свої говорить, що за свої 

скульптури йому скульптури йому 
не соромноне соромно
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ОВЕН 
Вас можуть очікувати сюрпри-
зи, і вони можуть виявитися 
не надто приємними. Не мож-
на виключати, що в результаті 
якоїсь події зміниться ваше 
уявлення про кохану людину.

ТЕЛЕЦЬ 
Турбота та підтримка коханої 
людини дозволять вам 
зблизитися, і ваші стосунки 
зміняться на краще. По-
старайтеся берегти те крихке 
щастя, яке ви зараз знайшли. 

БЛИЗНЮКИ 
Будьте великодушні в середу, 
прийміть знаки уваги коханої 
людини, інакше можуть ви-
никнути розбіжності у ваших 
стосунках. У четвер важливо 
контролювати свої емоції і 
не дозволяти спалахів гніву.

РАК 
Стосунки з коханою люди-
ною починають поступово 
налагоджуватися. У вівторок 
романтична зустріч справить 
на вас незабутнє враження. 
Нове побачення варто при-
значити на суботу. 

ЛЕВ 
Цього тижня випадковість 
може принести вам шанс 
стати щасливішим. Поста-
райтеся його не упустити. 
Тому, кого любите, саме час 
зробити подарунок.

ДІВА 
Ви будете схильні відступати 
перед найменшими про-
блемами в особистому житті. 
Вам необхідно заспокоїтися і 
подумати, чи варто побою-
ватися того, чого ви боїтеся. 

ТЕРЕЗИ 
Ви ще не відчули, що все 
поступово налагоджується? 
Скоро ви це відчуєте, якщо 
відмовитеся від помилок і 
сумнівів, в які були занурені. 

СКОРПІОН 
Цього тижня вас не будуть 
ловити в любовні тенета, 
не будуть тиснути на вас і 
нічого не стануть вимагати. 
Вас будуть просто любити. 

СТРІЛЕЦЬ 
У стосунках з коханою лю-
диною у вас зараз виникло 
майже повне умиротворен-
ня. Ви з півслова розумієте 
одне одного. Проведіть 
романтичні вихідні удвох.

КОЗЕРІГ 
Зараз краще не розповідати 
про своє особисте життя ото-
чуючим, так як воно може 
стати прекрасним матеріа-
лом для пліток. 

ВОДОЛІЙ 
Тиждень, немов калейдос-
коп подій, що дозволяють 
по-іншому дивитися на жит-
тя. У неділю можливі зустрічі 
і серйозні розмови.

РИБИ 
Постарайтеся не поводи-
тися занадто категорично і 
вимогливо по відношенню 
до коханої людини. Цікаві 
зустрічі принесуть вам емо-
ційний підйом.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 30 СЕРПНЯ – 5 ВЕРЕСНЯ

403987

— Ïðè÷èí, êîòîðûå çàáèðàþò 
íàøè îðãàçìû, ìíîãî è îäíè 
èç ñàìûõ ðàñïðîñòðàíåííûõ: 
ñëàáîå êðîâîîáðàùåíèå â îá-
ëàñòè ìàëîãî òàçà è ñëàáûé òî-
íóñ èíòèìíûõ ìûøö. Ñåãîäíÿ 
åñòü íåâåðîÿòíàÿ âîçìîæíîñòü 
áûòü çäîðîâîé è íåçàáûâàåìîé 
â ñåêñå. Äâèãàòüñÿ. Çàíèìàòüñÿ 
ñïîðòîì. Åæåäíåâíî ïðîêà÷èâàÿ 
ëèìôîòîê è êðîâîîáðàùåíèå 
â íîãàõ è íà÷àòü îáó÷åíèå âóì-
áèëäèíãó, — ðàññêàçûâàåò Îëüãà 
Ñîëîãóá, òðåíåð ïî âóìáèëäèíãó.

Åñòü æåíùèíû, ïðè âèäå 
êîòîðûõ ìóæ÷èíû òåðÿþò äàð 
ðå÷è. Ñîïåðíèöû íåäîóìåâà-
þò, ÷òî â íåé òàêîãî îñîáåí-
íîãî? Âåäü ìíîãèå èç íèõ ãî-
ðàçäî ýôôåêòíåå, êðàñèâåå, 
óìíåå. È âñå æå ïîòîì ïðèõîäÿò 
ê âûâîäó, ÷òî òàêàÿ ñåêñóàëüíîñòü 
âðîæäåííàÿ. Íî ýòîìó ìîæíî 
íàó÷èòüñÿ. Òðåíèíã ïî âóìáèë-
äèíãó ðàñêðûâàåò âîçìîæíîñòè, 
ñïîñîáíûå èçìåíèòü æèçíü êàæ-
äîé æåíùèíû â ëó÷øóþ ñòîðîíó. 

— Ñêîðåå âñåãî âû óæå âñòðå-
÷àëè ýòîò òåðìèí è çíàåòå, ÷òî 
àááðåâèàòóðà ÂÓÌ îáîçíà-
÷àåò âàãèíàëüíî óïðàâëÿåìûå 

ìûøöû, — ãîâîðèò Îëüãà. — Âîç-
ìîæíî âû íàñëûøàíû î ôîêóñàõ 
òàéñêèõ èñêóñíèö, êîòîðûå óìå-
þò òåì ñàìûì ìåñòîì çàäóâàòü 
ñâå÷è, èãðàòü íà äóäî÷êå, ïîäíè-
ìàòü è óäåðæèâàòü òÿæåñòè. Ðàçó-
ìååòñÿ, òàêèå òðþêè íå ñàìîöåëü. 
Õîòÿ åñëè õî÷åòñÿ íàó÷èòüñÿ, 
ïî÷åìó áû è íåò. Íî íàøà çà-
äà÷à — ïîìî÷ü âàì ñòàòü çäî-
ðîâîé è ñ÷àñòëèâîé æåíùèíîé. 
Ðàçâå íå îá ýòîì ìå÷òàåò êàæäàÿ 
æåíùèíà?

ТРЕНИРУЕМ ВНУТРИ, ВИДИМ 
СНАРУЖИ. Ïî ñëîâàì òðåíåðà, 
êîãäà æåíùèíà çàñòàâëÿåò ðà-
áîòàòü ýòè ïàññèâíûå ìûøöû, 
èçìåíÿåòñÿ íå òîëüêî êà÷åñòâî 
ñåêñà, íî è æåíñêîå òåëî. Ñ ÿãî-
äèö è áåäåð èñ÷åçíåò öåëëþ-
ëèò, îíè ñòàíîâÿòñÿ óïðóãèìè 
è ïîäòÿíóòûìè. Â îðãàíèçìå 
íà÷íåòñÿ ïðîöåññ îçäîðîâëå-
íèÿ — âíóòðåííèå îðãàíû íà-
÷èíàþò ïîëó÷àòü ïðèòîê êðîâè, 
ñòèìóëèðóÿ èõ çäîðîâóþ ðàáî-
òó. Íàëàæèâàåòñÿ ãîðìîíàëüíûé 
ôîí.

— Êàçàëîñü áû, êàêàÿ ñâÿçü — 
èíòèìíûå ìûøöû, ñåêñóàëü-

ВУМБИЛДИНГ ИЛИ 
КАК ПОМОЧЬ ОРГАЗМУ 
Учимся любить  Знаешь, кого 
мужчины считают незабываемой 
любовницей? Ту, которая получает 
удовольствие. Она чувствительна 
и оргазмична. Она ощущает партнера 
каждой клеточкой своего лона. Если это 
про тебя — супер. Но по статистике 60% 
женщин не испытывают оргазма, для 
20% он редкий подарок судьбы ОРГАЗМ

Благодаря нормальной 
работе внутренних 

мышц, женщина 
сможет по настоящему 

почувствовать 
партнера.

РОДЫ
Благодаря тому, что мышцы 

влагалища становятся 
более эластичными, при 
родах можно избежать 

разрывов. 
А ребенок более легче 

выходит в этот мир.

СТРОЙНОСТЬ 
ФИГУРЫ И ЗДОРОВЬЕ

При тренировке интимных 
мышц, в ход идут сопряженные 

мышцы, мышцы пресса 
(восстанавливается хорошее 
кровообращение в области 
малого таза, подтягиваются 

органы таза, уходит целлюлит).

ЧТО ДАЕТ ВУМБИЛДИНГ

íîñòü è ôèãóðà, îäíàêî êîãäà 
ó æåíùèíû ìåíÿåòñÿ âíóòðåí-
íåå ñîñòîÿíèå, îíà ñòàíîâèòñÿ 
äîâîëüíà ñîáîé, — ðàññêàçûâàåò 
Îëüãà. — Ïðè çàíÿòèÿõ âóì-
áèëäèíãîì çàäåéñòâóþòñÿ âñå 
ìûøöû, î÷åíü õîðîøî ðàáîòà-
åò òàç, óëó÷øàåòñÿ êðîâîîáðà-
ùåíèå è ïîäòÿãèâàåòñÿ ïðåññ. 
Òàê æå è ñ ãîðìîíàëüíûì ôî-
íîì. Êîãäà ìû ðàáîòàåì ñ âíó-
òðåííèìè ìûøöàìè, ýòî î÷åíü 
õîðîøî ñêàçûâàåòñÿ íà ðàáîòå 
ÿè÷íèêîâ. Íå çðÿ ñ÷èòàåòñÿ, ÷òî 
âóìáèëäèíã ýòî ìîëîäîñòü, ïî-
òîìó ÷òî ìîëîäîñòü æåíùèíû 
íàïðÿìóþ ñâÿçàíà ñ ðàáîòîé åå 
ÿè÷íèêîâ.

СКОЛЬКО НАДО. Äëÿ òîãî ÷òîáû 
ïî÷óâñòâîâàòü ðåçóëüòàò îò âóì-
áèëäèíãà, íóæíî âðåìÿ îò äâóõ 
ìåñÿöåâ äî ïîëóãîäà, â çàâèñè-
ìîñòè îò ïåðâîíà÷àëüíîé «âíó-
òðåííåé» êàðòèíû.

— Åñëè æåíùèíà íå ðîæàëà 
èëè áûëè îäíè ðîäû, âïîëíå äî-
ñòàòî÷íî äâóõ ìåñÿöåâ ðàáîòû, — 
ãîâîðèò Îëüãà. — ×åì ñòàðøå 
æåíùèíà è ÷åì áîëüøå äåòåé 
ðîäèëà, òåì áîëüøå âðåìåíè 
ïîíàäîáèòñÿ, ÷òîáû âîññòàíî-
âèòüñÿ, íî íå áîëåå ÷åì ïîëãîäà.

Êñòàòè, íàòðåíèðîâàòü âíó-
òðåííèå ìûøöû âëàãàëèùà, ýòî 
òîëüêî ïåðâàÿ ñòóïåíüêà ê ñàìî-
ñîâåðøåíñòâîâàíèþ. Ïîñëå ìîæ-
íî íàó÷èòüñÿ ðàçëè÷íûì òåõíè-
êàì è ñòàòü ïðîñòî ãóðó â ñåêñå. 
Ïðè÷åì íå ñòîèò áîÿòüñÿ, ÷òî 
íà ïðàêòèêå ýòè çíàíèÿ áóäóò 
âîñïðèíèìàòüñÿ êàê íå÷òî òåõ-
íè÷åñêîå, êîãäà æåíùèíà âìåñòî 
òîãî, ÷òîáû ïîëó÷àòü óäîâîëü-
ñòâèå, äàðèòü åãî, áóäåò èñêëþ-
÷èòåëüíî êîíöåíòðèðîâàòüñÿ 
íà òîì, êîãäà ñæàòü âëàãàëèùå, 
êîãäà îòïóñòèòü. Âî âðåìÿ ñåê-
ñà, âñå ÷òî íóæíî, áóäåò âñòóïàòü 
â äåéñòâèå àâòîìàòè÷åñêè.

При этом упражнении мы долж-
ны научиться совместить дыха-
ние и работу тазовых мышц. 
Начинаем дыхание животом 
и одновременно втягиваем и за-
держиваем анус, при этом мыс-
ленно считаем до десяти, затем 
расслабляемся и проделываем 
то же самое, но уже с клитором. 
По мере усвоения этого упраж-
нения счет можно постепенно 
увеличивать до двадцати или 
тридцати.

УПРАЖНЕНИЕ № 1 
Лежа на спине, вдохни полной 
грудью и выдохни, при этом 
ладони рук должны находиться 
одна на грудной клетке, а дру-
гая на животе, затем сделай еще 
один вдох, но грудная клетка при 
этом подниматься уже не долж-
на, а должен подняться живот. 

Когда у тебя это начнет полу-
чаться — пробуй проделывать 
эти упражнения сидя и стоя, 
а в дальнейшем, в любое сво-
бодное время, в удобном по-
ложении. Такое упражнение 
называется дыхание рассла-
бленным животом. Оно улучша-
ет кровообращение и действует 
на человека как успокоительное. 
Очень полезно будет делать та-
кие упражнения перед сном.

УПРАЖНЕНИЕ № 2 
С к о н ц е н т р и р у й  в н и м а н и е 
на клиторе и, в течение пяти 
минут проделывай сокращаю-
щие движения путем втягива-
ния и расслабления его мышц. 
Скорость напряжения и сжатия 
мышц нужно увеличивать. За-
тем добавляем выталкивание, 
слегка тужимся и расслабляемся 

и объединяем эти все движения. 
На протяжении недели делаем 
это упражнение пять раз в сутки, 
при каждом нужно делать по де-
сять втягиваний, расслаблений 
и выталкиваний. Постепенно 
увеличиваем число сокращений 
до тридцати за одно упражнение.

УПРАЖНЕНИЕ № 3 
В положении лежа слегка сги-
баем колени и втягиваем анус. 
После небольшой паузы, рассла-
бляемся. Делать такие упражне-
ния нужно лежа, до тех пор, пока 
не выработаются навыки втяги-
вать анус без задействования 
мышц живота и ягодиц. После 
того, как это уже у нас получа-
ется, мы переходим к проделы-
ванию такого упражнения сидя 
или стоя, каждый день в течение 
10–15 минут.

УПРАЖНЕНИЕ № 4 
В течение пяти минут поочеред-
но втягиваем и расслабляем анус 
и клитор. Такое упражнение на-
зывается миганием. Когда оно 
будет освоено, и ты начнешь 
контролировать те и другие мыш-
цы — увеличь частоту поочередных 
сокращений.

УПРАЖНЕНИЕ № 5 
При этом упражнении мы долж-
ны научиться совместить дыхание 
и работу тазовых мышц. Начинаем 
дыхание животом и одновременно 
втягиваем и задерживаем анус, 
при этом мысленно считаем до де-
сяти, затем расслабляемся и про-
делываем то же самое, но уже 
с клитором. По мере усвоения 
этого упражнения, счет можно по-
степенно увеличивать до двадцати 
или тридцати.

Вумбилдинг дома
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404081

ГОРОСКОП
ОВЕН 
Не останавливайтесь 
на достигнутом — впереди 
новые манящие горизонты.

ТЕЛЕЦ 
Неделя будет насыщенной — 
вероятны знакомства, 
встречи, поездки.

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе необходи-
мо сконцентрироваться 
на решении важных дел.

РАК 
На работе вас ценят, есть 
шанс получить премию. Из-
бежать многих конфликтов 
вам поможет мудрость.

ЛЕВ 
Рискованные предприятия 
завершатся успешно, если 
вы правильно рассчитаете 
свои силы.

ДЕВА 
Настал благоприятный 
момент для построения 
долгосрочных планов. 

ВЕСЫ 
Займитесь изучением 
возможностей своих парт-
неров, от этого могут зави-
сеть ваши возможности.

СКОРПИОН 
От вашей активности будет 
зависеть воплощение 
планов в реальность.

СТРЕЛЕЦ 
Желательно не браться 
за важные дела. Возможны 
перепады настроения. 

КОЗЕРОГ 
Терпение позволит вам 
проявить себя в качестве 
мудрого руководителя.

ВОДОЛЕЙ 
Постарайтесь избавиться 
от всего ненужного, мелко-
го, мешающего вам. 

РЫБЫ 
У вас появится реальный 
шанс осуществить свои 
замыслы. 

403723

403712

403552

403778

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

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.

403606

Аліна, 23 роки
Займаюся журналістикою, хоча за освітою 
вчитель та юрист. Вільний час присвячую 
своїй родині, адже люблю куховарити і 
облаштовувати домашній затишок.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

403806
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ОВЕН 
Не останавливайтесььь
на достигнутом — впп
новые манящие гориии

ТЕЛЕЦ 
Неделя будет насыщее
вероятны знакомств
встречи, поездки.

БЛИЗНЕЦЫ 
На этой неделе необб
мо сконцентрироватт
на решении важных 

РАК 
На работе вас ценят,,
шанс получить прем
бежать многих конфф
вам поможет мудросс

ЛЕВ 
Рискованные предпрр
завершатся успешноо
вы правильно рассчии
свои силы.

ДЕВА 
Настал благоприятныы
момент для построенн
долгосрочных планоо

ВЕСЫ 
Займитесь изучение
возможностей своихх
неров, от этого могут
сеть ваши возможноо

СКС ОРПИОН 
От вашей активностии
зависеть воплощении
планов в реальностьь

СТСТС РЕЛЕЦ 
Желательно не братьь
за а важные дела. Воз
перепады настроении

КОЗЕРОГ 
Терпение позволит вв
проявить себя в качее
мудрого руководитее

ВОДОЛЕЙ 
Постарайтесь избавии
от всего ненужного, 
го, мешающего вам.

РЫБЫ 
У вас появится реальь
шанс осуществить свв
замыслы.

ЛЛЛЬШЕ ФОТО НА 
SSSS.MOEMISTO.UA

ррросто зчитайте QR-код 
ерою Вашої мобілки та 

вввіться фото! (Має бути 
аановлена програма QR 

(

aaader з Андроїд-маркета 
або аналогічна)

ЖЖЖНА ВІННИЧАНКА 
ЖЖЖЕ  ВЗЯТИ УЧАСТЬ 

ОООНКУРСІ
сссилайте своє  фото 
оооротку розповідь  
ссебе на e-mail: 

ssss@riamedia.
mmm.ua. 
рррошення до 
кккурсу «Міс RIA»-

і безкоштовну 
фффесійну фотосесію 
фффотостудії 
DDDIGO» отримають 
вввродливіші учасниці.

ллліна, 23 роки
мммаюся журналістикою, хоча за освітою 
тттель та юрист. Вільний час присвячую 
й родині, адже люблю куховарити і 
аааштовувати домашній затишок.

ЛЛЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«««МІС RIA-2017» НА:

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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


