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 Проспект Коцюбинського 
хочуть з базарно-рекламного 
перетворити на вулицю-
візитівку Вінниці
 Працюватимуть над новою 
концепцією вулиці чотири команди 
урбаністів з Вінниці, Києва, Львова 
та Івано-Франківська 
 Головні запитання, на які мають 
знайти відповідь: як зручно 
організувати дорожній рух, та що 
робити з ринками та рекламою
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ВЗЯЛИСЯ ЗА ПРОСПЕКТ 
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ПРОПАВ ЗВІЛЬНЕНИЙ 
З ПОЛОНУ ЗЕМЛЯК с. 2

РЕКЛАМА

У ЦЬОМУ 
НОМЕРІ 

ПОСІВНИЙ 
КАЛЕНДАР

с. 8

Фахівці отримали складне завдання. Вони мають придумати, як Фахівці отримали складне завдання. Вони мають придумати, як 
покращити рух поблизу набережної «Рошен», Будинку офіцерів, покращити рух поблизу набережної «Рошен», Будинку офіцерів, 
Центрального ринку та поблизу Залізничного вокзалуЦентрального ринку та поблизу Залізничного вокзалу
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ÍÎÂÈÍÈ

Включити усіх і 
оживити простір 

«²íêëþç³ÿ — (â³ä àíãë. 
inclusion — âêëþ÷åííÿ) — 
ïðîöåñ çá³ëüøåííÿ ñòó-
ïåíÿ ó÷àñò³ âñ³õ ãðîìàäÿí 
â ñîö³óì³» — ïèøå ðîçóì-
íèöÿ Â³ê³ïåä³ÿ. À ÿ âàì ñêà-
æó, ùî öå íàñïðàâä³ ïðîñòî 
âêëþ÷åííÿ… óâ³ìêíåííÿ… 
ðîçñ³þâàííÿ ò³íåé òà ðóé-
íóâàííÿ ïàðêàí³â.

Ñàìå öå ìè ïîáà÷è-
ìî, ïî÷óºìî, à ãîëîâíå — 
â³ä÷óºìî óñ³ìà ìóðàøêà-
ìè íà øê³ð³, àäæå öå òå, 
ùî ÿ âàì òî÷íî ãàðàíòóþ, 
êîëè ñï³âàòèìóòü, òàíöþ-
âàòèìóòü, äåêëàìóâàòèìóòü 
á³ëüøå ñîòí³ àêòîð³â â³ä 
5 äî 80 ðîê³â, ó â³çêàõ òà áåç 
íèõ. À âè, ùî ïðèéäóòü ¿õ 
ïðèâ³òàòè, áóäåòå òàêèìè æ 
ó÷àñíèêàìè ä³éñòâà, áî âñå 
öå â³äáóâàòèìåòüñÿ ç âàìè ³ 
äëÿ âàñ, çàðàäè òîãî, ùîá ïî-
ñòàëî Ì³ñòî ð³âíèõ, Êðà¿íà 
ð³âíèõ, ÿêà ñòàëà ñâîºð³äíèì 
ïàðîëåì äëÿ óñ³õ, õòî ïðàöþº 
íàä âò³ëåííÿì ³íêëþç³¿ 
ïî âñ³õ óñþäàõ.

Ç ÷îãî ñêëàäàòèìåòüñÿ âè-
ñòàâà? Ç â³ðø³â Þð³ÿ Ïðî-
êîïåíêà, ç òàíöþâàëüíèõ ïî-
ñòàíîâîê Òåòÿíè ×èñòÿêîâî¿, 
ÿêà âèõîâàëà íå îäíîãî 
÷åìï³îíà, à çàðàç ³ç çàõîïëåí-
íÿì çàíóðèëàñü ó ïîñòàíîâ-
êè òàíö³â íà â³çêàõ, ç ï³ñåíü 
óêðà¿íñüêèõ âèêîíàâö³â. ² 
íàçâà «Ïîðè ðîêó àáî Yes, I 
can» — öå ïðî êîæíîãî, õòî 
ïåðåáîðîâ ñâ³é ñòðàõ, ïðî-
æèâ ñâî¿ âòðàòè ïî-íîâîìó, 
ïîñì³õíóâñÿ ¿ì ³ æèâå äàë³. 
Öå ïðî òå, ÿê âàæëèâî ïðîñòî 
â³ä÷óâàòè ñåáå ïîâíîö³ííî 
æèâèì.

Çàïðîøóºìî æ â³ííè÷àí 
ïðèéòè íà âèñòàâó 18 ëþ-
òîãî, ó ìóçè÷íî-äðàìàòè÷-
íèé òåàòð ³ì. Ñàäîâñüêîãî, 
âçÿòè ³ç ñîáîþ òèõ, êîìó 
âàðòî äîïîìîãòè æèòè äàë³. 
² çðîçóì³òè — çàðàäè ÷îãî.

ДУМКА

БЛОГЕР

Олена Олена 
ПАВЛОВАПАВЛОВА

ЛЮДМИЛА (36), 
ДОМОГОСПОДАРКА:
— Ні, особливо не свят-
кую. Але подарунки дітям і 
якийсь сюрприз чоловікові 
все ж куплю. Вони люблять 
солоденьке. 

СЕРГІЙ (34), БІЗНЕСМЕН:
— Як вам сказати… Дружина 
моя цінує це свято, тому й 
я мушу. Звісно, привітаю її. 
Хоча, чесно кажучи, для мене 
воно не важливе. Головне — 
це любов, а не свято.

ТАМАРА (29), ВИХОВАТЕЛЬКА:
— Чесно кажучи, останні роки 
не святкували. Дитина мала. 
Багато клопоту. Але цього 
року будемо обов’язково. 
У цей день, п‘ять років тому, 
чоловік мені освідчився.

БОГДАН (27), БІОТЕХНОЛОГ:
— Не святкую, є погані асо-
ціації з минулого. Ми з дру-
жиною вирішили, що для 
нас важливіші наші особисті 
свята: перша зустріч, день за-
ручин, одруження.

ІРИНА (20), СТУДЕНТКА:
— Це свято і не тільки для за-
коханих. Можна дарувати ва-
лентинки чи просто зателефо-
нувати дорогим людям. А для 
тих, хто не має половинки — 
чудовий привід знайти її.

АРТУР (20), СТУДЕНТ:
— Звичайно. У цей день по-
знайомився з коханою. Я вів 
концерт в університеті, а вона 
виступала. Іринка — гімнаст-
ка. Закохався з першого по-
гляду.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи святкуєте ви День святого Валентина?

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ìàìà á³éöÿ, Âà-
ëåíòèíà Ñàâêîâà, 
ðîçïîâ³ëà RIA ïðî 

í³÷íèé â³çèò Ðîìàíà.
— Éîãî ïðè¿çä äîäîìó âíî÷³ 

ñòàâ íåñïîä³âàíêîþ, — ðîçïî-
â³äàº ïàí³ Âàëåíòèíà. — Ðîìà 
çíàõîäèòüñÿ â Êèºâ³ ó ãîñï³òàë³ 
íà ë³êóâàíí³. Ïåðåä òèì ìè ç íèì 
ñï³ëêóâàëèñÿ ïî äåê³ëüêà ðàç³â 
íà äåíü. 8 ëþòîãî áóëè â Êèº-
â³, ¿çäèëè ïðèâ³òàòè ç äíåì íà-
ðîäæåííÿ. Ó òîé äåíü Ðîìàíó 
âèïîâíèëîñÿ 29 ðîê³â. ² ðàïòîì 
âíî÷³ ñòóê ó äâåð³. Äèâëþñÿ, Ðî-
ìàí ñòî¿òü, à á³ëÿ âîð³ò ìàøèíà 
òàêñ³. Êàæå, îé, ìàìî, òóò òàêà 
ñèòóàö³ÿ, ÿ íà õâèëèíó, òðåáà 
äåùî âçÿòè, ìàþ ïðàâà â³äíî-
âèòè. Ïîïðîñèâ ãðîøåé ³ ïî-
á³ã. Êàçàâ, ùî ñï³øèòü, áî ðàíî 
ìàº áóòè â ãîñï³òàë³.

Çà ñëîâàìè ìàòåð³, ñèí íàâ³òü 
íå ïðèñ³â. Âëåò³â, ÿê ïòàøêà, 
³ òàê ñàìî âèëåò³â ç õàòè. Óçÿâ 
ÿêèéñü ëèñòîê ïàïåðó. ×è ìàâ 
ùîñü çàïèñàòè, ÷è ìîæå çáèðàâñÿ 
çàâåðíóòè ó íüîãî ãðîø³. Õî÷à 
ãðîø³, çà ñëîâàìè ìàòåð³, îäðàçó 
ïîêëàâ ó êèøåíþ.

— Ç äîðîãè Ðîìàí íå çàòåëå-
ôîíóâàâ æîäíîãî ðàçó, òàê ñàìî 
íå äçâîíèâ, êîëè ¿õàâ äîäîìó, — 
ïðîäîâæóº ìàìà. — Ì³ã áè ïî-
ïåðåäèòè, â³í æå òàêèé óâàæíèé 
äî íàñ, ïðî âñå ðîçïîâ³äàº, à òóò… 
Ìîº ñåðöå ïåðåä÷óâàëî, ùî ùîñü 
íå òå. Àëå, äóìàþ, ìè ïåðåæèëè 

ñòðàøí³øå, òî ùî ìîæå ã³ðøîãî 
ñòàòèñÿ.

Ñèí ïî¿õàâ, à ìàìà î÷åé íå ç³-
ìêíóëà äî ðàíêó. Óñå ÷åêàëà 
äçâ³íêà. Ðîìàí íå äçâîíèâ. Ï³ä 
ðàíîê âîíà ñàìà íàáðàëà éîãî íî-
ìåð. Ó õëîïöÿ êàðòêè äâîõ îïå-
ðàòîð³â. Îáèäâà â³äïîâ³äàëè, ùî 
àáîíåíò ïîçà çîíîþ äîñÿæíîñò³.

— ß ïîäóìàëà, ùî â äîðî-
ç³ òåëåôîí ðîçðÿäèâñÿ, — êàæå 
ïàí³ Âàëåíòèíà. — Àëå é ï³çí³øå 
Ðîìà íå â³äïîâ³äàâ. ß ïîäçâîíèëà 
äî éîãî ä³â÷èíè, âîíà ïðîæèâàº 
ó Áîðèñïîë³. ²ííà ìåíå âò³øèëà. 
Ñêàçàëà, ùî Ðîìàí ðîçìîâëÿâ ç 
íåþ ïðèáëèçíî î ï³â íà äåñÿòó 
ðàíêó ó íåä³ëþ, 11 ëþòîãî, òîáòî 
ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ ç Øàðãîðîäà. 
Ïîâ³äîìèâ ¿é, ùî éäå â ãîñï³òàëü. 
Ìîº ñåðöå çàñïîêî¿ëîñÿ. Àëå 
íå íàäîâãî. Áî ìè í³ÿê íå ìî-
ãëè çâ’ÿçàòèñÿ ç ñèíîì. «Àáîíåíò 
ïîçà çîíîþ» — öå âæå ó âóõàõ 
äçâåíèòü.

Ä³â÷èíó Ðîìàíà ïàí³ Âàëåí-
òèíà çíàº äàâíî. Ñèí ïîçíàéî-
ìèâñÿ ç íåþ ùå äî ïîëîíó. ²ííà 
ïðè¿çäèëà ó ãîñï³òàëü çóñòð³÷àòè 
éîãî. Ïîò³ì ùå ðàç ìàìà áà÷èëà 
¿¿, êîëè òà ïðèõîäèëà ïðîâ³äàòè 
ñèíà. Ä³â÷èíà ìàº ðîáîòó. Âèäíî, 
ùî íå áàéäóæà äî Ðîìàíà.

Ó ïîíåä³ëîê, 12 ëþòîãî, ïàí³ 
Âàëåíòèíà çàíåñëà ó ïîë³ö³þ çà-
ÿâó ïðî çíèêíåííÿ ñèíà. Âò³ì, 
Ðîìàíà ùå äî òîãî ðîçøóêóâà-
ëè. Ïðî öå ä³çíàëàñÿ, êîëè ¿é 
çàòåëåôîíóâàëè ç ïîë³ö³¿ ç Êèº-
âà. Ñêàçàëè, ùî ïåðåâ³ðèëè âñ³ 
ÄÒÏ, ÿê³ ñòàëèñÿ íà ìàðøðóò³ 

ПІСЛЯ ЗВІЛЬНЕННЯ З ПОЛОНУ 
ЗНИК РОМАН САВКОВ 
Допоможіть знайти  Роман Савков, 
якого 24 січня звільнили з полону, 
не виходить на зв'язок з 3-ї ночі 11 лютого. 
Додому заїхав тільки на хвилину, взяв у мами 
грошей, деякі документи і поїхав назад 
у Київ. Після того від нього жодного дзвінка. 
Його два номери телефону поза зоною

Øàðãîðîä-Êè¿â ò³º¿ íî÷³. Í³äå 
íå çàô³êñîâàíî ïðèãîäè ç àâòî-
ìîá³ëåì, ÿêèì ¿õàâ Ðîìàí. Âîä³é 
í³ äî êîãî íå çâåðòàâñÿ ïî äî-
ïîìîãó.

Æ³íêà äóæå ñõâèëüîâàíà â³äñóò-
í³ñòþ ñèíà. Ïåðåæèâàº çà éîãî 
çäîðîâ’ÿ — ó Ðîìàíà öóêðîâèé 
ä³àáåò, ÿêèé â³í «çàðîáèâ» ï³ä 
÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó ïîëîí³. Â³ä-
êîëè Ðîìàí ïîâåðíóâñÿ ç ïîëîíó, 
æîäíîãî ðàçó íå äàâ ï³äñòàâ áàòü-
êàì äëÿ õâèëþâàíü. ² ï³ä ÷àñ â³ä-
çíà÷åííÿ éîãî äíÿ íàðîäæåííÿ 
í³÷îãî îñîáëèâîãî íå ïîáà÷èëè 
ó õàðàêòåð³ ñèíà. «ßêáè ùîñü 
òàêå áóëî, ÿ á â³ä÷óëà ñåðöåì, — 
êàæå ìàòè á³éöÿ. — Àëå æ í³, â³í 
ðàä³â, ùî çíîâó ç íàìè, ùî ïî-
ðó÷ çíàéîì³ õëîïö³, ùî ìàº ãàðí³ 
óìîâè äëÿ ë³êóâàííÿ…» Çà ñëîâà-
ìè æ³íêè, ïîáðàòèìàì ó ãîñï³òàë³ 
Ðîìàí òàêîæ íå ãîâîðèâ í³÷îãî 
îñîáëèâîãî. Òîìó âîíè òàê ñàìî 
çäèâîâàí³ éîãî çíèêíåííÿì, ÿê 
³ áàòüêè. Êàæóòü, ïåðåä òèì, ÿê 
â³í íåñïîä³âàíî ïî¿õàâ äîäîìó, 
æîäíèì ñëîâîì íå îáìîâèâ-

ñÿ, ùî ïëàíóº öå ðîáèòè. Íà-
ïåðåäîäí³, î 18-é âå÷îðà, âîíè 
äîâãî ñï³ëêóâàëèñÿ, ïèëè êàâó, 
à íà ðàíîê çâåðíóëè óâàãó, ùî 
Ðîìàíà íåìà â ïàëàò³. Äî ïîøó-
êó çíèêëîãî á³éöÿ ï³äêëþ÷èëè-
ñÿ âîëîíòåðè. Îäíàê ïîêè ùî 
áåçóñï³øíî. Ó÷îðà, 13 ëþòîãî, 
î 17-é ãîäèí³ æóðíàë³ñò ùå ðàç 
ñï³ëêóâàâñÿ ç Âàëåíòèíîþ Ñàâ-
êîâîþ. Ç ¿¿ ñóìíîãî ãîëîñó îäðàçó 
âñå ñòàëî çðîçóì³ëî — â³ä Ðîìàíà 
æîäíî¿ çâ³ñòêè.

Ðîìàí Ñàâêîâ ñëóæèâ ïîì³÷íè-
êîì ãðàíàòîìåòíèêà 92-¿ îêðåìî¿ 
ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãàäè. 19 ëèï-
íÿ 2017 ïîòðàïèâ ó ïîëîí. Éîãî 
óòðèìóâàëè â Ìàê³¿âñüê³é êîëî-
í³¿. Îáì³íÿëè 24 ñ³÷íÿ íèí³ø-
íüîãî ðîêó.

Ïðîõàííÿ äî âñ³õ, õòî ìîæå 
íàäàòè ³íôîðìàö³þ ùîäî ì³ñöÿ 
çíàõîäæåííÿ Ðîìàíà Ñàâêîâà, 
1989 ðîêó íàðîäæåííÿ, ÿêèé º 
ïàö³ºíòîì Öåíòðàëüíîãî â³é-
ñüêîâîãî ãîñï³òàëþ, òåëåôîíóâà-
òè äî ÷åðãîâîãî ÂÑÏ ÇÑÓ (044) 
456–41–28 àáî 102.

Роман з мамою Валентиною та батьком Олександром. 
У шпиталі після звільнення з полону
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Чи можуть судді знати про де-
фіцит електронних браслетів й 
не призначати у своїх рішеннях 
таке обмеження, як електронний 
засіб контрою? Про це питаємо 
у адвоката Тетяни Дмитриши-
ної. Й вона каже про три види 
домашнього арешту. Один так 
званий «нічний» — з можливістю 
ходити на роботу (визначаються 
години з вечора до ранку, коли 
арештант повинен бути вдома). 
І два варіанти цілодобового: із 
застосуванням електронного 
браслета або без такого (з по-
стійним контролем дільничного 
офіцера).
— Я не знаю випадку, щоб у нас 
застосовували ці електронні 
засоби контролю, — говорить 
Тетяна Дмитришина. — Я так 

розумію, що немає механізму 
спостерігати за людиною. Усі 
чули випадки, які доводять, 
що браслети навіть на рівні 
Києва не контролюються через 
відсутність необхідного об-
ладнання: високопосадовцям 
застосовували, а вони благо-
получно на другий день були 
за кордоном. Через це така 
вимога (про домашній арешт з 
застосуванням електронного за-
собу контролю, — авт.) ставиться 
дуже рідко саме у зв’язку з не-
можливістю проконтролювати.
Авжеж, альтернатива арешту з 
браслетом є — арешт без браслета 
або узагалі тримання під вартою. 
Прокуратура не просить, тому суд 
і не призначає те, що правоохо-
ронці не зможуть виконати.

Альтернатива є, тому браслет і не просять 

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïðî ïðîáëåìó 
ç åëåêòðîííèìè 
áðàñëåòàìè, ÿê³ 

ìàëè á îäÿãàòè ìàëî íå íà êîæ-
íîãî äîìàøíüîãî àðåøòàíòà, ãî-
âîðÿòü âæå äðóãèé ð³ê. Ùîïðàâ-
äà, ïðî ìàñøòàáè ¿¿ äîâîäèòüñÿ 
ò³ëüêè çäîãàäóâàòèñÿ. Îô³ö³éí³ 
ñòðóêòóðè íå ïðèçíàþòüñÿ, ùî 
ñèñòåìà íå ïðàöþº òàê, ÿê íà-
ëåæèòü. ×îìó â ñóäîâèõ ð³øåí-
íÿõ íå áà÷èìî, ùîá ïðîïèñóâàëè 
àðåøò ç íîñ³ííÿì áðàñëåòó?

Ðåäàêö³ÿ RIA ïîãîâîðèëà 
íà òåìó åëåêòðîííèõ áðàñëåò³â 
ç ê³ëüêîìà â³ííèöüêèìè àäâîêà-
òàìè. ² âîíè êàæóòü, ùî äàâíî 
íå ìàëè êë³ºíò³â ç åëåêòðîííèìè 
çàñîáàìè êîíòðîëþ. Õòîñü ÷óâ, 
ùî áðàñëåò³â íåìàº, áî ïîâèõî-
äèëè ç ëàäó. Äåõòî óïåâíåíèé: 
áðàñëåòè º, ¿õ ïðîñòî ïåðåñòàëè 
çàñòîñîâóâàòè, áî êîðèñò³ ìàëî.

Ðåäàêö³ÿ äâà òèæí³ äîáèâàëàñÿ 
³íôîðìàö³éíèìè çàïèòàìè â ð³ç-
í³ ñòðóêòóðè â³äïîâ³ä³ íà ïðÿìå 
ïèòàííÿ — ñê³ëüêè åëåêòðîííèõ 
áðàñëåò³â º â íàøîìó ðåã³îí³ äëÿ 
êîíòðîëþ äîìàøí³õ àðåøòàíò³â? 
² ä³çíàëàñÿ ò³ëüêè, ùî íåñòà÷à 
íàñïðàâä³ ³ñíóº.

Ïðî öå ñêàçàëè â îáëàñíîìó 
óïðàâë³íí³ Íàöïîë³ö³¿. Ïðî-

òå, îçâó÷óâàòè ê³ëüêîñò³ çàñî-
á³â åëåêòðîííîãî êîíòðîëþ, ÿê³ 
âîíè ìàþòü ³ âèêîðèñòîâóþòü, 
ïðàâîîõîðîíö³ íå ñòàëè. Â³äìî-
âó ïîÿñíèëè òèì, ùî ö³ äàí³ º 
ñëóæáîâîþ ³íôîðìàö³ºþ.

НЕМАЄ КЛІЄНТІВ З БРАСЛЕ-
ТАМИ. — Íà äàíèé ÷àñ ó ìåíå 
íåìàº æîäíîãî ï³äçàõèñíîãî, 
ÿêèé áè áóâ ç åëåêòðîííèì áðàñ-
ëåòîì, — ãîâîðèòü àäâîêàò Â³òà-
ë³é Êîðïàëî. — Íå ìåíøå ðîêó 
òîìó îäðàçó ê³ëüêà ìî¿õ êë³ºí-
ò³â õîäèëè ç áðàñëåòàìè. Â³äòîä³ 
áðàñëåò³â í³ ó êîãî íå áà÷èâ. Íà-
ñê³ëüêè çíàþ, òî ¿õ øòóê äåñÿòü 
íà îáëàñòü…

Â³òàë³é Êîðïàëî ïîÿñíèâ, 
ùî îäÿãàþòü åëåêòðîííèé çàñ³á 
êîíòðîëþ ïåðåâàæíî íà ï³äîçðþ-
âàíèõ, ÿê³ âèéøëè ç Ñ²ÇÎ, ñïëà-
òèâøè çàñòàâó. Äî òàêèõ ëþäåé 
çàñòîñîâóºòüñÿ áðàñëåò, ÿê îäíå 
³ç ðÿäó îáìåæåíü, ïåðåäáà÷åíèõ 
çàêîíîì. ßê, íàïðèêëàä, â³ä³-
áðàííÿ çàêîðäîííîãî ïàñïîðòà.

— Áðàñëåò — çàõ³ä êîíòðîþ ä³-
ºâèé, àëå òîëêó ç íüîãî ìàëî, — 
ïðîäîâæóº àäâîêàò òà íà äîêàç 
öüîãî íàâîäèòü ³ñòîð³þ êë³ºíòà ç 
áðàñëåòîì, ÿêèé ìåøêàâ íà «Ïî-
ä³ëë³». — Ó êâàðòèð³ òîâñò³ ñò³íè 
áóëè, é ñèãíàë ÷åðåç öå âòðà-
÷àâñÿ, êîëè â³í õîäèâ ç ê³ìíà-
òè â ê³ìíàòó. ×åðåç öå äî íüîãî 

ЕЛЕКТРОННИХ БРАСЛЕТІВ 
«ШТУК 10 НА ОБЛАСТЬ» 
Малувато буде  Вінницькі адвокати 
бачили електронні браслети на своїх 
клієнтах рік, а то й два тому. RIA 
спробувала дізнатися, скільки в області 
є електронних засобів контролю. 
На інформаційні запити нам відповіли 
так, щоб нічого не сказати

ïî äâà-òðè ðàçè íà âå÷³ð ïðè-
¿æäæàëè «òîâàðèø³». Äçâîíèëè, 
äèòèíó áóäèëè. Â³í ¿ì: «ß â õàò³!» 
Âîíè äèâèëèñÿ, ùî ä³éñíî ÷î-
ëîâ³ê óäîìà, ³ ¿õàëè. Òåõí³÷íî 
íåäîñêîíàëèé öåé ïðèñòð³é.

Àëå ïîë³öåéñüêèé â³ää³ë, ÿêèé 
êîíòðîëþº àðåøòàíò³â, çà ñëî-
âàìè çàõèñíèê³â, äîáðå ïðàöþº. 
Ïðî öå òàêîæ ñêàçàëà RIA àäâî-
êàò Íàòàë³ÿ Êîñòèê.

— ×³òêî ïðàöþº â öüîìó ïëàí³ 
ïîë³ö³ÿ, — ãîâîðèòü âîíà ïðî ïî-
ë³öåéñüêèé êîíòðîëü ëþäåé ï³ä 
äîìàøí³ì àðåøòîì. — Ïåðåâ³ðêè 
ä³ëüíè÷íèõ ìàéæå êîæíèé äåíü. 
À ç áðàñëåòîì ó ìåíå áóâ îäèí 
êë³ºíò. Àëå îñê³ëüêè ó íüîãî ïñî-
ð³àç, â³í çâåðòàâñÿ äî ñóäó, ³ éîìó 
äîçâîëèëè áóòè áåç áðàñëåòà. Öå 
áóëî ð³ê òîìó.

СКАЗАЛИ ТАК, ЩО НЕ СКАЗА-
ЛИ. ²ç ïðîõàííÿì íàäàòè äàí³ 
ïðî ê³ëüê³ñòü ñóäîâèõ óõâàë ïðî 
äîìàøí³é àðåøò ç íîñ³ííÿì åëåê-
òðîííîãî áðàñëåòà, íàä³ñëàëè ³í-
ôîðìàö³éíèé çàïèò äî Â³ííèöü-
êîãî ì³ñüêîãî ñóäó. Ìè çàïèòó-
âàëè öèôðè çà ê³ëüêà ðîê³â, àáè 
ïîáà÷èòè äèíàìêó. Ç îòðèìàíî¿ 

³íôîðìàö³¿ ìîæíà áóëî á çðîáè-
òè âèñíîâîê, ñê³ëüêè áðàñëåò³â 
íîñèëè àðåøòàíòè ê³ëüêà ðîê³â 
òîìó, ñê³ëüêè íîñÿòü çàðàç ³ ÷è 
íîñÿòü óçàãàë³?

— Ó ðàç³ çàäîâîëåííÿ äîìàø-
íüîãî àðåøòó ç áðàñëåòîì, íà ñïå-
ö³àëüíèé â³ää³ë ïîë³ö³¿ ïàäàº 
íåîáõ³äí³ñòü öåé áðàñëåò îäÿãíóòè 
íà ëþäèíó é ïîò³ì êîíòðîëþâàòè 
çà äîïîìîãîþ ñèñòåìè ñïîñòåðå-
æåííÿ. ßêùî óõâàëà º, à áðàñëåò 
íå âäÿãíóëè — öå ìîæíà òðàê-
òóâàòè, ÿê íåâèêîíàííÿ ð³øåííÿ 
ñóäó. À öå âæå êðèì³íàë, — ãîâî-
ðèòü Â³òàë³é Êîðïàëî.

Òîæ º óõâàëà — ìàº áóòè 
áðàñëåò. Çàïèòàí³ öèôðè ïðî 
ê³ëüê³ñòü òàêèõ ð³øåíü ìîãëè á 
ïðîÿñíèòè ïðîáëåìó ç íåñòà÷åþ 
åëåêòðîííèõ áðàñëåò³â.

Ïðåñ-ñåêðåòàð ïî òåëåôîíó ïî-
ÿñíèëà, ùî íàäàòè â³äïîâ³äü îä-
ðàçó íå ìîæëèâî, áî òðåáà âåñòè 
ï³äðàõóíîê. Ìîâëÿâ, çàïèò ðîç-
ïèøóòü íà â³äïîâ³äàëüíó çà öþ 
ä³ëÿíêó ðîáîòè ëþäèíó, ³ äàäóòü 
â³äïîâ³äü çà ê³ëüêà äí³â.

À çà ê³ëüêà äí³â — ïðèñëàëè 
íà åëåêòðîííó ïîøòó æóðíàë³ñ-
òà íà äâîõ ëèñòêàõ ðîçïèñàíó… 
â³äìîâó. ßêùî ¿¿ ïåðåêàçàòè ïðî-
ñòèìè ñëîâàìè, òî ñóòü òàêà: ðàç 

ПЕРША ПРОПОЗИЦІЯ ОСТАТОЧНА ЦІНА 

Attenti Electronic Monitoring Ltd 

27 640 000 UAH 19 000 600 UAH 
Дочірнє підприємство «Радіо Комунікейшнз інтернешнл» 

36 000 660 UAH 19 000 640 UAH 
ТОВ Диона-ЛТД 

31 934 184 UAH 22 000 000 UAH 
ТОВ «Телефонні системи і мережі «АНФЕР»

34 190 000 UAH 29 900 000 UAH 

«Çàêîí ïðî äîñòóï äî ïóáë³÷íî¿ 
³íôîðìàö³¿» ïåðåäáà÷àº íàäàí-
íÿ ³íôîðìàö³¿, ÿêà âæå ³ñíóº, ³ 
íå âèìàãàº ó â³äïîâ³äü íà çàïèò 
ñòâîðþâàòè íîâó, òî ìè ðàõóâà-
òè ê³ëüê³ñòþ àðåøò³â ç áðàñëåòîì 
íå áóäåìî.

Êåð³âíèê àïàðàòó Â³ííèöüêîãî 
ì³ñüêîãî ñóäó íàäàâ çàãàëüí³ äàí³ 
ïðî ê³ëüê³ñòü çàäîâîëåíèõ êëîïî-
òàíü ïðî äîìàøí³é àðåøò ïðîòÿãîì 
äâîõ îñòàíí³õ ðîê³â òà íàïèñàâ, ùî 
ó ñâî¿é ð³÷í³é çâ³òíîñò³ íå ìàþòü 
îêðåìî¿ ãðàôè ïðî àðåøòè ç áðàñ-
ëåòàìè. Ïèòàííÿ ïðî òå, ÷è âîëîä³º 
ñóä ³íôîðìàö³ºþ ïðî íåñòà÷ó åëåê-
òðîííèõ çàñîá³â êîíòðîëþ, óçàãàë³ 
ïðî³ãíîðóâàâ. Íàòîì³ñòü — ïîñëàâ 

æóðíàë³ñòà øóêàòè óõâàëè, ÿê³ ö³-
êàâëÿòü, ó åëåêòðîííîìó ðåºñòð³ 
ñóäîâèõ ð³øåíü.

Àâæåæ, ìè òàì äèâèëèñÿ. Ïå-
ðåâ³ðèëè ñâ³æ³ ð³øåííÿ é ñåðåä 
íèõ óõâàë ïðî äîìàøí³é àðåøò 
³ç áðàñëåòîì íåìàº.

Íàòîì³ñòü ìè ïîøóêàëè åëåê-
òðîíí³ çàêóï³âë³ Íàöïîë³ö³¿ ÷åðåç 
ðåñóðñ «ProZorro». ² îñü ùî ïîáà-
÷èëè: íàïðèê³íö³ ìèíóëîãî ðîêó 
ÌÂÑ äâ³÷³ îãîëîøóâàëî òåíäåð 
íà ïðèäáàííÿ åëåêòðîííèõ çà-
ñîá³â êîíòðîëþ. Ñê³ëüêè ãîòîâ³ 
áóëè çàïëàòèòè çà òå, ÷îãî ïî-
ë³öåéñüêèì íå âèñòà÷àº, ³ ÷îìó 
çàêóï³âëÿ óðåøò³ ç³ðâàëàñÿ? Ïî-
äèâ³òüñÿ ó ãðàô³ö³.

«Áðàñëåòè ïåðåñòàëè 
çàñòîñîâóâàòè, 
áî êîðèñò³ â³ä íèõ 
ìàëî», — êàæóòü 
àäâîêàòè òà íàâîäÿòü 
ïðèêëàäè «ïðîìàõ³â»

БРАСЛЕТІВ МАЛИ КУПИТИ 
НА 38 МІЛЬЙОНІВ. 
АЛЕ ПЕРЕДУМАЛИ
Серед електронних закупівель Нацполіції через «ProZorro» 
знайшли дві спроби Нацполіції закупити браслети для 
домашніх арештантів. Обидві були у листопаді і не дійшли 
до поставки товару, запланованої до 20 грудня 2017 року. 
Нацполіція відмінила вже майже укладену угоду, бо 
вирішила не купувати нове, а ремонтувати поламане.

 

За кілька днів до оголошення названого тендеру був ще один 
на таку ж суму і такий самий предмет закупівлі (Системи та 
пристрої нагляду та охорони). Та закупівлі не відбулося через 
скарги учасників на не правильне формулювання назви товару.

Національна поліція України оголосила 
тендер на закупівлю систем та пристроїв 
нагляду та охорони 
  електронні засоби контролю 

(500 електронних браслетів) 

  комплекти активації/деактивації 
електронного засобу контролю 

  серверне обладнання 
із програмним забезпеченням 

А ПОТІМ ВІДМІНИЛА ЗАКУПІВЛЮ 
Відмінила Нацполіція закупівлю 29 листопада 2017 року. 
Причину вказала таку: «Згідно ч. 1 п. 3 статті 5 Закону України 
«Про особливості здійснення закупівель товарів, робіт і послуг 
для гарантованого забезпечення потреб оборони» у зв’язку з 
відсутністю подальшої потреби у предметі закупівлі, зважаючи 
на можливість заміни комплектуючих та відновлення роботи 
наявних електронних засобів контролю».

ОЧІКУВАНА ВАРТІСТЬ 

38 000 000 UAH 
ПОЛІЦІЯ ОТРИМАЛА ДЕШЕВШІ ПРОПОЗИЦІЇ
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АНДРІЙ ГЕРУС, 
УЧАСНИК 
ПРАВЛІННЯ 
БІЗНЕС-РАДИ «ЦІНА 
ДЕРЖАВИ»

—  R A B - т а р и ф 
збільшує тарифні 

доходи обленерго десь втричі. 
Тобто його тариф на передачу 
зросте на 200%. Це виливається 
у зростання тарифів для спожи-
вачів на 30%. Це, скоріше за все, 
зростання для непобутового спо-
живача — підприємці, бюджетні 
організації. А населення за новий 
тариф заплатить у цінах на всі то-
вари і послуги.

У цій методиці, яку прийняла 
НКРЕ, є головний «мінус»: за-
вищена переоцінка старих акти-
вів, що були створені ще за ча-
сів СРСР та завищена дохідність 
на таку переоцінку.
На стару базу має бути 0%, 2%, 
бо діючі акціонери у неї нічого 
не вкладали. На нову — ринкову 
ставку, наприклад, 17%. А коли 
з’являться перші результати і чи 
взагалі з’являться — це питання 
багатьох факторів, і сам РАБ-
тариф нічого не гарантує.
Також експерт спрогнозував, як 
може зрости тариф на світло «Ві-
нницяобленерго» для бізнесу.

— Із цим РАБ-тарифом річний 
прибуток обленерго складе під 
900 мільйонів гривень, тариф 
на розподіл електрики зросте 
приблизно втричі. З цієї причини 
тарифи для кінцевого споживача 
у Вінницькій області зростуть ще 
приблизно на 30%. Цими спожи-
вачами буде бізнес та бюджетні 
установи. Таким чином тариф 
для другого класу (це майже 
весь бізнес у цій області) буде 
2,94 гривні за кіловат/годину 
(без ПДВ), що на 40% більше, 
аніж у сусідній Київській області 
і на 30% більше, аніж у сусідній 
Хмельницькій.

Тариф може зрости на 30%

ÃÐÎØ²

Одружитися 
можна до ночі 
 Ñïåö³àëüíî äî Äíÿ çà-
êîõàíèõ, 14 ëþòîãî, öüîãî 
ðîêó íàøå ì³ñòî ïðèºäíà-
ëîñü äî ïðîåêòó «Êîõàííÿ 
ïîçà ÷àñîì».
Ò³ëüêè öüîãî äíÿ ïàðè, 
ÿê³ çáèðàþòüñÿ óêëàñòè 
øëþá, çìîæóòü ïîäàòè ñâî¿ 
çàÿâè íà éîãî ðåºñòðàö³þ 
íå ëèøå âäåíü, à é ó íåðî-
áî÷èé ÷àñ — ç 17-¿ äî 24-¿ 
ãîäèíè 14 ëþòîãî. Òàêîæ 
â öåé ÷àñ çìîæóòü ïîáðà-
òèñü ïàðè, ÿê³ çàçäàëåã³äü 
ïîäàëè çàÿâè, ùîá ñòâîðè-
òè ñâîþ ñ³ì’þ ñàìå ó Äåíü 
Âàëåíòèíà òà ðàí³øå íà-
ïèñàëè çàÿâè.
Çàÿâè ìîæíà áóäå ïîäàòè 
ó Â³ííèöüêèé ðàéâ³ää³ë 
ÐÀÖÑó íà âóë. Çàìîñòÿí-
ñüê³é, 7.
Á³ëüø äåòàëüíó ³íôîð-
ìàö³þ ïðî ïðîåêò ìîæíà 
îòðèìàòè â äåïàðòàìåíò³ 
àäì³í³ñòðàòèâíèõ ïîñëóã 
ì³ñüêî¿ ðàäè çà òåëåôîíîì 
59–50–55.

Вінничани 
хворіють 
 Íà 6-ìó òèæí³ ó Â³ííèö³ 
çà ìåääîïîìîãîþ çâåðíó-
ëîñÿ 3828 â³ííè÷àí, ùî 
çàõâîð³ëè íà ãðèï òà ãîñòð³ 
ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ ³íôåê-
ö³¿. Ïðè öüîìó çàõâîðþ-
âàí³ñòü íèæ÷à åï³äïîðîãó 
íà 12,3%.
Ó ïîð³âíÿíí³ ç 5-èì 
òèæíåì ê³ëüê³ñòü ãîñï³-
òàë³çîâàíèõ ä³òåé ìåíøà 
íà 24,4%. Çðîñëà ê³ëüê³ñòü 
ëþäåé, ùî çíàõîäÿòüñÿ 
íà ñòàö³îíàðíîìó ë³êó-
âàíí³ ç ä³àãíîçîì â³ðóñ-
íî-áàêòåð³àëüíà ïíåâìî-
í³ÿ — ñòàíîì íà 12 ëþòîãî 
ë³êóºòüñÿ 44 äîðîñëèõ ³ 
44 äèòèíè.
Íàãàäàºìî, âèìóøåí³ 
êàí³êóëè ó øêîëàõ ì³ñòà 
ïðîäîâæèëè äî 16 ëþòîãî 
âêëþ÷íî.

Провалився 
під лід 
 Á³ëÿ Êè¿âñüêîãî ìîñòó 
íà ð³÷ö³ Ï³âäåííèé Áóã 
13 ëþòîãî ï³ä ë³ä ïðîâàëè-
ëàñÿ ëþäèíà. Ñâ³äêàìè âè-
ïàäêó ñòàëè ðèáàëêè. Âîíè 
é âèòÿãëè ³ç êðèæàíî¿ âîäè 
åêñòðåìàëà.
— Îäíàê ÷îëîâ³ê â³äìîâèâ-
ñÿ â³ä íàäàííÿ áóäü-ÿêî¿ 
äîïîìîãè. Ïðîñòî ïðîäî-
âæèâ ñâ³é øëÿõ, ðèçèêóþ-
÷è âëàñíèì æèòòÿì, — ïî-
â³äîìèëè ðÿòóâàëüíèêè.

КОРОТКОКОРОТКО

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA_
(063)7758334

Íà ð³çäâÿíèõ 
ñâÿòàõ óðÿäîâö³ 
ââåëè â ä³þ RAB-

òàðèô íà åëåêòðèêó. Õî÷à íàçâà 
º «êðàñíîìîâíîþ», äî ðàá³â âîíà 
íå ñòîñóºòüñÿ. À ââîäèòü â ä³þ 
òàê çâàíå ñòèìóëþþ÷å òàðèôî-
óòâîðåííÿ äëÿ îáëåíåðãî, ùîá ò³ 
ìàëè êîøòè íà ðåêîíñòðóêö³þ 
òà ìîäåðí³çàö³þ åëåêòðîìåðåæ. 
Ïðîòå åêñïåðòè âïåâíåí³ — ³ñíó-
þ÷èé RAB-òàðèô ìàº íåäîë³êè, 
ùî ñòàíå äîäàòêîâèì òÿãàðåì 
â ïëàò³æêàõ ëþäåé.

Îòæå, ÿê çàðàç ïðàöþþòü îáëå-
íåðãî? Ùî çìîæå çì³íèòè RAB-
òàðèô? Òà ÿê öå âïëèíå íà ñ³-
ìåéí³ áþäæåòè âñ³õ óêðà¿íö³â?

НАВІЩО ПОТРІБНИЙ НОВИЙ 
ТАРИФ. RAB — ñêîðî÷åííÿ â³ä 
àíãë³éñüêîãî regulatory asset base, 
ðåãóëÿòîðíà áàçà àêòèâ³â. ¯¿ çà-
ïî÷àòêóâàëè ó Âåëèêîáðèòàí³¿, 
öþ òàðèôíó ìåòîäèêó ïîíàä 
20 ðîê³â çàñòîñîâóþòü ó ªâðîï³. 
Ñóòü ïðîñòà: äåðæàâà õî÷å, ùîá 
ïðèâàòí³ êîìïàí³¿, ÿê³ º âëàñíè-
êàìè ³íôðàñòðóêòóðè, âêëàäàëè 
âëàñí³ êîøòè â ¿¿ ìîäåðí³çàö³þ. 
² äëÿ öüîãî ãàðàíòóº ïîâåðíåí-
íÿ ïåâíîãî â³äñîòêà ç âêëàäåíî¿ 
ó ìîäåðí³çàö³þ ñóìè. Â³äïîâ³äíî, 

âñ³ çàäîâîëåí³.
Ðîçïîä³ëü÷èì êîìïàí³ÿì ïî-

òð³áíî îíîâëþâàòè ³íôðàñòðóê-
òóðó. Éäåòüñÿ ïðî äðîòè, îïîðè, 
òðàíñôîðìàòîðè òîùî — öå âñå 
âèìàãàº ðåìîíòó òà ìîäåðí³çàö³¿.

Ñåðåäí³é ÷àñ åêñïëóàòàö³¿ ðîç-
ïîä³ëü÷èõ åëåêòðîìåðåæ â Óêðà-
¿í³ ïåðåâèùóº 40 ðîê³â. ²íôðà-
ñòðóêòóðà çíîøåíà íà 60–85%. 
Òîä³ ÿê íàâàíòàæåííÿ íà åëåê-
òðîìåðåæ³ çðîñòàº. Ñïîæèâà÷³ 
â³ä÷óâàþòü öå ó âèãëÿä³ ñëàáêî¿ 
íàïðóãè òà â³äêëþ÷åíü.

ЯК ВОНО ПРАЦЮВАТИМЕ. RAB, 
ñåáòî ðåãóëÿòîðíà áàçà àêòèâ³â — 
öå âëàñí³ ïîòóæíîñò³ îáëåíåðãî, 
ÿê³ ï³äïðèºìñòâî âèêîðèñòîâóº 
äëÿ ðîçïîä³ëó åëåêòðîåíåðã³¿. 
Öå ñòîâïè, òðàíñôîðìàòîðè, 
äðîòè — âñå, ùî óòâîðþº åëåê-
òðîìåðåæó.

Çà íîâèìè íîðìàìè, òåïåð 
îáëåíåðãî çìîæóòü ãàðàíòîâàíî 
îòðèìóâàòè ïðèáóòîê, ÿêèé ïî-
ðàõóþòü ³ç âàðòîñò³ àêòèâ³â. Âàæ-
ëèâî ðîçð³çíÿòè, ùî º ³ñíóþ÷³ 
àêòèâè ó îáëåíåðãî, à º ò³, ÿê³ 
âîíè ùå íå ñòâîðèëè — íîâ³.

À ÷èíîâíèêè Íàö³îíàëüíî¿ 
êîì³ñ³¿, ùî çä³éñíþº äåðæàâíå 
ðåãóëþâàííÿ ó ñôåðàõ åíåðãåòè-
êè òà êîìóíàëüíèõ ïîñëóã (äàë³ 
ÍÊÐÅÊÏ — àâò.), âèð³øèëè çðî-
áèòè äëÿ îáîõ îäíàêîâèé ð³âåíü 
ïðèáóòêîâîñò³ — 12,5%. Öå îçíà-

RAB-ТАРИФИ – ЩО ЦЕ ТА ЯК 
ВПЛИНЕ НА НАШІ ГАМАНЦІ
Ціна світла  Можновладці переводять 
усі обленерго України на «стимулююче» 
регулювання тарифів. Якщо коротко, 
таким чином енергетики зможуть 
отримувати живі гроші на покращення 
електромереж. І «Вінницяобленерго» 
готується перейти на RAB навесні 
2018 року. А як це вплине на споживачів і 
які «підводні камені» має новий тариф?

÷àº, ùî ó ñâî¿ òàðèôè îáëåíåð-
ãî ùîðîêó çàêëàäàòèìóòü 12,5% 
âàðòîñò³ ñâî¿õ àêòèâ³â — ñòàðèõ 
³ íîâèõ.

ßêùî ùå ïðîñò³øå — éäåòü-
ñÿ ôàêòè÷íî ïðî âàðò³ñòü ñàìèõ 
îáëåíåðãî. Íàïðèêëàä, îáëåíåð-
ãî êîøòóº 1 ì³ëüÿðä ãðèâåíü, 
òî êîìïàí³ÿ çìîæå çàêëàñòè â òà-
ðèô íà ðîçïîä³ë åëåêòðîåíåðã³¿ 
125 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.

А ЯК ПРАЦЮЮТЬ ЗАРАЗ. Â 
Óêðà¿í³ îáëåíåðãî òà âñ³ ìîíî-
ïîë³ñòè, ä³ÿëüí³ñòü ÿêèõ ðåãóëþº 
ÍÊÐÅÊÏ, ïðàöþþòü çà ïðèíöè-
ïîì «âèòðàòè+». Ðåãóëÿòîð ïåðå-
â³ðÿº, ÷è ìîíîïîë³ñò íå çàêëàäàº 
çàéâèõ âèòðàò, ñòåæèòü, ùîá éîãî 
ïðèáóòîê íå ïåðåâèùóâàâ íîðìà-
òèâíèé ³ ñïîæèâà÷³ íå ïëàòèëè 
íàäì³ðíî.

Íàñïðàâä³ æ êàðòèíà òðîõè 
ñêëàäí³øà. Òàðèôîóòâîðåííÿ 
çà ñõåìîþ «âèòðàòè+» ñòèìóëþº 
îáëåíåðãî ðîçäóâàòè ñâî¿ âèòðà-
òè. Íàïðèêëàä, ÿêùî çàòâåðäæå-
íà ÍÊÐÅÊÏ íîðìà ïðèáóòêó 
ñòàíîâèòü 3%, òî íîðìàòèâíèé 
ïðèáóòîê íà âèòðàòè â ðîçì³ð³ 
1 ì³ëüÿðä ñòàíîâèòèìå 30 ì³ëü-
éîí³â ãðèâåíü. ²ç 2 ì³ëüÿðä³â — 
60 ì³ëüéîí³â.

Îòæå, çà ñüîãîäí³øíüî¿ ìîäåë³ 
òàðèôîóòâîðåííÿ îáëåíåðãî çà-
ö³êàâëåí³ ó ðîçäóâàíí³ âèòðàò ³ 
íå çàö³êàâëåí³ ó çìåíøåíí³ âòðàò 
åëåêòðîåíåðã³¿ â ìåðåæàõ. Àäæå 
ÿêùî ö³ âòðàòè áóäóòü çìåíøåí³, 
òî çìåíøèòüñÿ ³ ñóìà, ÿêó âîíè 
îòðèìóþòü ÿê «íîðìó ïðèáóòêó».

ЧИМ RAB КРАЩИЙ. Äîñâ³ä ðîç-
âèíåíèõ êðà¿í ñâ³ä÷èòü ïðî âè-
ñîêó åôåêòèâí³ñòü ñòèìóëþþ÷îãî 
ðåãóëþâàííÿ.

Íàïðèêëàä, Âåëèêîáðèòàí³¿ 
âäàëîñÿ óäâ³÷³ ñêîðîòèòè âèòðàòè 
ðîçïîä³ëü÷èõ êîìïàí³é ³ òàðèôè 
íà ïåðåäàâàííÿ åëåêòðîåíåðã³¿ 
çà 15 ðîê³â. Ó Ðóìóí³¿ çíîøå-
í³ñòü àêòèâ³â çìåíøèëàñÿ ³ç 75% 
äî 48% ïðîòÿãîì 2004–2011 ðî-
ê³â.

НАСКІЛЬКИ ЗРОСТУТЬ ТАРИФИ. 
Íà æàëü, ÷³òêî¿ â³äïîâ³ä³ íà öå 
ïèòàííÿ ùå íåìàº. «Ââåäåííÿ 
RAB-òàðèô³â ï³äâèùèòü ö³íó 
íà åëåêòðîåíåðã³þ», — ñêàçàâ 
ó 2016 ðîö³ ãîëîâà ÍÊÐÅ Äìè-
òðî Âîâê. Òîä³ â³í ïðîãíîçóâàâ, 
ùî çðîñòàííÿ ñòàíîâèòèìå 10%.

Ïðè öüîìó çðîñòàííÿ òàðèôó 
íå îáîâ’ÿçêîâî ëÿæå íà ïëå-
÷³ íàñåëåííÿ. Êð³ì íàñåëåííÿ, 
â Óêðà¿í³ º íåïîáóòîâ³ ñïîæèâà÷³: 
ï³äïðèºìö³, ìàëèé, ñåðåäí³é, âå-
ëèêèé á³çíåñ, áþäæåòí³ óñòàíîâè 
òà îðãàí³çàö³¿.

Íà êîãî ïîêëàäóòü çðîñòàííÿ 
òàðèôó — âèçíà÷èòü êîì³ñ³ÿ. 
Ìîæëèâî, ïîä³ëÿòü íà âñ³õ.

КОЛИ ЦЕ ПОЧНЕ ПРАЦЮВА-
ТИ. «Â³ííèöÿîáëåíåðãî» âæå 
çàïëàíóâàëè ïåðåéòè íà RAB-
òàðèô ç 1 êâ³òíÿ 2018 ðîêó 
(goo.gl/8gCwqy). Õî÷à, ÿê ñêàçà-
ëà ðå÷íèöÿ åíåðãåòèê³â Ñâ³òëàíà 
Áîðèñþê, öå ùå íåòî÷íî.

— Ìè îòðèìàëè ò³ëüêè ñõâà-
ëåííÿ â³ä Íàöðåãóëÿòîðà, ïðîòå 
ùå íå âñ³ ìîìåíòè óçãîäæåí³. Äëÿ 
ïðèêëàäó, íå çàòâåðäæåíà ³íâåñ-
òèö³éíà ïðîãðàìà íà 2018 ð³ê, — 
ïîÿñíèëà Áîðèñþê.

У ЧОМУ ВІДМІННОСТІ НОВОЇ 
СИСТЕМИ ВІД СТАРОЇ

РЕГУЛЬОВАНИЙ 
ТАРИФ

  Щорічний перегляд 
та щорічне зростання 
тарифу

  Тариф розрахований 
лише на реалізацію 
Інвестпрограми 
обленерго

  Низька зацікавленість 
інвесторів, тривала 
реалізація проектів, 
високі фінансові ризики

 Установлення 
тарифу на 3-5 років, 

стримування зростання 
тарифу в цей період

 Гарантований 
рівень прибутковості 

для модернізації 
електромережі

 Зниження ризиків 
для інвесторів, скорочення 

термінів реалізації проектів.

СТИМУЛЮЮЧИЙ 
ТАРИФ

Джерело: ДП
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МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Í å ù î ä à â -
íî ó Â³ííèö³ 
ç'ÿâèëàñÿ øâèäêà 
åêñïðåñ-ñòàíö³ÿ 

äëÿ çàðÿäêè åëåêòðîêàð³â. Ïðî-
òÿãîì ðîêó âëàñíèêè åëåêòðîìî-
á³ë³â çáèðàëè ïî 50–100 äîëàð³â 
íà òàêó åëåêòðîçàïðàâêó. Óðå-
øò³ êóïèëè ñòàíö³þ ChaDemO 
çà 4,6 òèñÿ÷³ «çåëåíèõ».

Äîñòàâèëè àâ³àïîøòîþ çà äâà 
äí³. Íîâó åëåêòðîçàïðàâêó âñòà-
íîâèëè íà êðèòîìó ïàðê³íãó òîð-
ãîâåëüíîãî öåíòðó «Êâàðòàë».

Çàðÿäíà ñòàíö³ÿ çäàòíà çàðÿ-
äæàòè åëåêòðîìîá³ë³ ñòðóìîì 
ïîòóæí³ñòþ äî 20 êÂò. Çàãàëîì 
âàðò³ñòü êîðèñòóâàííÿ ñòàíî-
âèòü ó ìåæàõ 4,8 ãðèâí³ çà ê³-
ëîâàò. Ó öþ ñóìó âõîäèòü òàêîæ 
îáñëóãîâóâàííÿ ñòàíö³¿. À òèì, 
õòî «ñêèäàâñÿ» íà êóï³âëþ çà-
ïðàâêè, ïîòð³áíî áóäå ïëàòèòè 
ìåíøå — ò³ëüêè çà ñïîæèòó åëåê-
òðîåíåðã³þ.

ЯКІ БУВАЮТЬ ЕЛЕКТРОЗАПРАВ-
КИ. ²ðèíà Ñåëåçíüîâà, âëàñíèöÿ 
åëåêòðîêàðà òà îäíà ç àâòîð³â ³äå¿ 
âñòàíîâëþâàòè çàïðàâêè äëÿ 
åëåêòðîìîá³ë³â ó Â³ííèö³, êàæå, 

ùî êîëè ïðèäáàëà ñâ³é åëåêòðî-
ìîá³ëü, òî çðîçóì³ëà, ùî ó ì³ñò³ 
êàòàñòðîô³÷íî íå âèñòà÷àº ïó-
áë³÷íèõ çàðÿäíèõ ñòàíö³é. Â³ä-
òàê ç³áðàëà îäíîäóìö³â, ç ÿêèìè 
ïî÷àëè âñòàíîâëþâàòè ñòàíö³¿.

— Ó Â³ííèö³ çàðàç ïðèáëèçíî 
100 åëåêòðîìîá³ë³â. Ñåðâ³ñíèé 
öåíòð äàº òðîøêè á³ëüøó öèô-
ðó. Ïîÿñíþ ÷îìó: äåÿê³ ìàøèíè 
ïðèãàíÿþòü ç Àìåðèêè íà ô³çè÷-
íó îñîáó. Â³äïîâ³äíî, ùîá àâòî 
ïîò³ì ïðîäàòè, ïîòð³áíî éîãî 
ïîñòàâèòè íà îáë³ê, à ïîò³ì ïå-
ðåîôîðìèòè, — ðîçïîâ³äàº æ³í-
êà. — Âèõîäèòü, ñåðâ³ñíèé öåíòð 
äâà ðàçè ô³êñóº åëåêòðîìîá³ëü. 
Àëå ìè çíàºìî ïðàêòè÷íî óñ³õ 
âëàñíèê³â åëåêòðîêàð³â ³ ìîæåìî 
ñêàçàòè, ùî ¿õ áëèçüêî ñîòí³.

²ðèíà çàçíà÷àº, ùî ñèëàìè 
â³ííèöüêèõ åëåêòðîìîá³ë³ñò³â 
çàðàç âñòàíîâëåíî 13 çàïðàâîê 
ó Â³ííèö³ òà ñóñ³äí³õ îáëàñòÿõ. 
Âîíè óñ³ áåçêîøòîâí³.

— Ïëàíóºìî âñòàíîâèòè ùå 
äâ³ íàéáëèæ÷èì ÷àñîì: á³ëÿ ñó-
ïåðìàðêåò³â «Ãðîø» íà Íåìè-
ð³âñüêîìó øîñå òà íà Êåëåöü-
ê³é, — ãîâîðèòü ²ðèíà. — ª äâà 
òèïè çàïðàâîê: ïðèøâèäøåí³ òà 
ò³, ÿê³ çàðÿäæàþòü àâòî øâèäêî. 
Óñ³ íàø³ ïðèøâèäøåí³ ñòàíö³¿ 
º áåçêîøòîâíèìè äëÿ óñ³õ êî-

ðèñòóâà÷³â. Øâèäê³ñí³ íàáàãàòî 
ïîòóæí³ø³ ³ âîíè íå ìîæóòü áóòè 
áåçêîøòîâíèìè. Âàðò³ñòü îäí³º¿ 
ïîíàä 4600 äîëàð³â. Òîìó ìè áå-
ðåìî òðîõè çà îáñëóãîâóâàííÿ.

400 ГРИВЕНЬ НА МІСЯЦЬ. Åëåê-
òðîìîá³ë³ñòêà êàæå, ùî çâè÷àé-
íà ñòàíö³ÿ ìîæå çàðÿäèòè àâòî 
ïðèáëèçíî çà òðè ãîäèíè. Øâèä-
ê³ñíà — çà ãîäèíó. Àëå «çëî-
âæèâàòè» øâèäêîþ çàðÿäêîþ 
òàêîæ íå âàðòî — àêóìóëÿòîð 
â³ä âåëèêî¿ íàïðóãè ãð³ºòüñÿ òà 
çíîøóºòüñÿ.

— Ó ñåðåäíüîìó, âîä³é åêî-
ëîã³÷íîãî àâòîìîá³ëÿ âèòðà-
÷àº íà ñâîº «ïàëèâî» áëèçüêî 
400 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü, — ãîâî-
ðèòü ²ðèíà. — Öå ó ðàçè ìåíøå, 
í³æ ïîòð³áíî âèòðà÷àòè íà ìà-
øèíó ç äâèãóíîì âíóòð³øíüîãî 
çãîðÿííÿ.

Ïîâíîãî çàðÿäó àêóìóëÿ-
òîðà åëåêòðîìîá³ëÿ âèñòà÷àº 
íà 150 ê³ëîìåòð³â âë³òêó. ² ïðè-
áëèçíî íà 100–130 óçèìêó.

ДЕ МОЖНА ЗАРЯДИТИСЯ БЕЗ-
КОШТОВНО. Ó ìåðåæ³ º ñâ³òîâà 
îíëàéí-êàðòà çàðÿäíèõ ñòàíö³¿ 
äëÿ åëåêòðîìîá³ë³ñò³â, ÿêà ïî-
ñò³éíî äîïîâíþºòüñÿ. Íà íå¿ 
íàíåñåí³ ÿê øâèäê³ñí³, òàê ³ 
çâè÷àéí³ çàðÿäí³ ñòàíö³¿ Ïîäè-
âèòèñÿ ïîâíó êàðòó ìîæíà òóò: 
goo.gl/NFwDki. 

À íèæ÷å ìè âèáðàëè ì³ñöÿ 
â îáëàñò³, äå ìîæíà çàðÿäèòè 
àâòî áåçêîøòîâíî.
  20-é êì Õìåëüíèöüêîãî 

øîñå, («Butterfly») 
 ì³ñòî Áàð (Òðàíñïîðòíèé 

êîëåäæ) 
 ì³ñòî Ãàéñèí (àâòîìèéêà, 

âóëèöÿ Íåçàëåæíîñò³, 2à) 
 Ñòðèæàâêà («Ãîñòåâ³ÿ») 
 Îá’¿çíå øîñå («Ìèñëèâåöü»)
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ÐÎÇÂÈÒÎÊ

РЕКЛАМА

КУПИЛИ ЗАПРАВКУ 
ЗА 4600 ДОЛАРІВ
Екологічно  
Автомобільний 
електрорух 
у Вінниці швидко 
набирає обертів. 
З 2015-го і 
до сьогодні 
кількість еко-карів 
вже наблизилася 
до сотні. Власники 
таких авто 
«скидаються» 
грошима та 
будують собі станції 
для зарядки

ДЕ ЗАРЯДИТИ 
ЕЛЕКТРОМОБІЛЬ 
У ВІННИЦІ

Автомийка «Чисте 
місто» (територія 

гіпермаркету 
«МЕТРО»)

ТРЦ «Мегамолл» 

Кав’ярня 
«Золотий Дукат» 

Тенісний клуб 
«Бомонд» 

Готельно-ресторанний 
комплекс «Драйв Клуб» 

ТРЦ «Скай-парк» 
(біля автомийки 

на паркінгу) 

вулиця 
Пушкіна
(паркінг 
міської 
ради) 

Авторемонтна 
база (територія 

лікарні імені 
Ющенка) 

У 2017-му році вінницькі номе-
ри, тобто формату АВ, отрима-
ли 83 електромобілі. За півтори 
місяці 2018-го — вже 15. Окре-
мо потрібно рахувати гібридні 
авто. Ті, які можуть їздити як 
на електроенергії, так і на па-
ливі. На вінницьких номерах 
з початку 2017 року таких авто 
їздять аж 63.

У сервісному центрі кажуть, що 
це не означає, що усі вони їздять 
у нашій області. Мовляв, у будь-
якій точці України зараз можна 
отримати такі номери.
Усього в Україні за минулий рік 
та за січень і половину лютого 
2018 зареєстрували: 3800 «гі-
бридів» та 3875 повністю елек-
тричних авто.

Скільки електромобілів в Україні 
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Митник поста «Бачівськ», яко-
му Паращук подав документи 
на оформлення при в’їзді з 
Росії, пояснив журналісту, що 
наш земляк знав, що його че-
кає після повернення з Росії. 
За словами співрозмовника, 
ветерану роз’яснювали ще при 
виїзді з України, коли їхав за ав-
томобілем.
— Паращук подав докумен-
ти на оформлення, йому 
роз’яснили про необхідність 
сплатити митні платежі, він 
уважно вислухав і сказав, що їде 
додому взяти гроші, — говорить 
митник, який не став називати 
прізвище. — Дотепер чекаємо. 
У нас на посту по-людськи по-
ставилися до пенсіонера. Ма-

шину на митний склад не зда-
вали, інакше йому довелося б 
сплатити за стоянку за цей час, 
мабуть, ще одну вартість ав-
томобіля. Транспортний засіб 
знаходиться на митному посту 
і документи на нього у нас.
Співрозмовник каже, якщо 
у в ветерана нема грошей 
на розмитнення, то може ско-
ристатися іншим варіантом — 
повернутися назад у Росію, а там 
уже вирішувати, що далі робити 
з автомобілем.
— Наша митниця оформить кар-
точку відмови у пропуску авто-
мобіля і з цим документом він 
повернеться на російську тери-
торію, — каже митник. — Такий 
варіант йому теж пропонували.

За стоянку плату не нараховують 

АЛІНА 
МАРЦИНКОВСЬКА, 
ЮРИСТ:

— З прийняттям 
у 2001 році Каб-
міном постанови 
№ 128, від 7 люто-

го, у інвалідів, які перебувають 
на обліку для забезпечення авто-
мобілем, з’явилася можливість 
отримати транспорт позачергово 
у вигляді гуманітарної допомоги 
з-за кордону. Платежі за розмит-
нення такого автомобіля відсутні. 
Але є певні особливості. У до-
кументі, що засвідчує передачу 
права власності на автомобіль, 
його одержувачем має бути 
вказаний відповідний струк-
турний підрозділ соціального 
захисту населення та зазначено 
конкретну особу, якій адресова-
но автомобіль. Після ввезення 
транспорту на територію Украї-

ни, документи на нього переда-
ються особі, яка переганяє авто-
мобіль, а сам транспортний засіб 
залишається на майданчику, що 
охороняється митницею. Далі 
документи на авто передають 
до відповідного структурного 
підрозділу соцзахисту, після чого 
запускається процедура визна-
ння авто гуманітарною допо-
могою. Слід зазначити, що таке 
авто має бути не старше 10 років, 
а країна, з якої воно надходить, 
значення не має. При цьому, да-
рувальником може виступати як 
фізична, так і юридична особа.
На жаль, у нашому випадку ав-
томобіль з Росії не підпадає під 
назване законодавче поле. Його 
власник не перебуває на обліку 
в органах соцзахису на отриман-
ня автомобіля. Тому його роз-
митнення має здійснюватися 
на загальних підставах.

Іномарку можна ввезти без сплати мита 

ÑÈÒÓÀÖ²ß

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ç 5 ãðóäíÿ ìè-
íóëîãî ðîêó àâòî-
ìîá³ëü, âëàñíèêîì 
ÿêîãî º Âîëîäèìèð 

Ïàðàùóê, çíàõîäèòüñÿ íà ìèò-
íîìó ïîñòó «Áà÷³âñüê» Ñóìñüêî¿ 
îáëàñò³. Ìàøèíà íå ðîçìèòíåíà, 
áî ¿¿ âëàñíèê íå ñïëàòèâ ìèòí³ 
ïëàòåæ³ — ââ³çíå ìèòî, àêöèç-
íèé ïîäàòîê ³ ÏÄÂ. Çà ñëîâàìè 
Âîëîäèìèðà Ïàðàùóêà, çàãàëîì 
éîìó íàðàõóâàëè ìàéæå 140 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü.

— Äëÿ ìåíå, öå äóæå âåëèê³ 
ãðîø³, — ãîâîðèòü ïåíñ³îíåð. — 
Çíàþ÷³ ëþäè ãîâîðÿòü, ùî öå 
ïîëîâèíà âàðòîñò³ ìàøèíè. 
×îìó òàêà íåñïðàâåäëèâ³ñòü? 
Íåâæå íåìà âèíÿòêó ³ç ñèòóàö³¿. 
ß æ íå âèãàäàâ ñâîþ ³ñòîð³þ. 
²íâàë³äí³ñòü çàêîííà. Ìàøè-
íó îòðèìàâ çàêîííî. Ñïî÷àòêó 
ó íàñ ñòîÿâ íà ÷åðç³, ó Áàðñüêîìó 
ðàéîí³. Ìàéæå 10 ðîê³â ÷åêàâ. 
Ïîò³ì ìåí³ ïîÿñíèëè, ìîâëÿâ, 
òè æ ñòàâ ³íâàë³äîì ó Ðîñ³¿, òîä³ 
öå áóâ Ñîþç, òî ïðîñèñÿ òàì 
íà ÷åðãó. Òàê ³ çðîáèâ. Ï³ñëÿ 

òîãî ìèíóëî ùå ìàéæå äåñÿòü 
ðîê³â. Óæå é íå ñïîä³âàâñÿ, ùî 
ìàòèìó òðàíñïîðò. Âèÿâëÿºòüñÿ, 
ïîìèëÿâñÿ. Õî÷à çà äîêóìåíòà-
ìè ìàøèíà ìîÿ, à êîðèñòóâàòèñÿ 
íåþ íå ìîæó.

×îëîâ³ê çäèâîâàíèé ñèòóàö³-
ºþ. Êàæå, ñâî¿ ìàøèíó íå äàëè ³ 
êîðèñòóâàòèñÿ ò³ºþ, ùî îòðèìàâ 
â³ä ³íøî¿ äåðæàâè, òåæ íå äàþòü.

ПОКУПЦІ ПІДХОДИЛИ ЩЕ В СА-
ЛОНІ. Ó ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó 
Ïàðàùóê îòðèìàâ ëèñòà ç Ôîíäó 
ñîöñòðàõóâàííÿ Ìîñêîâñüêî¿ îá-
ëàñò³. Ó íüîìó ïîâ³äîìëÿëîñÿ, 
ùî éîìó âèä³ëåíèé àâòîìîá³ëü. 
Òðåáà ïðè¿õàòè, îôîðìèòè äî-
êóìåíòè. ×îëîâ³ê óòî÷íèâ ïî òå-
ëåôîíó, ÷è ñïðàâä³ âñå òàê, ÿê 
íàïèñàíî â ëèñò³. Â³í áàãàòî 
ðîê³â ñï³ëêóºòüñÿ ç Ôîíäîì, áî 
îòðèìóº â³ä íèõ ãðîøîâó êîìïåí-
ñàö³þ çà êàë³öòâî. Ùå ó 1956 ðîö³ 
íà çàâîä³ â Óô³, êóäè éîãî íàïðà-
âèëè íà ðîáîòó ï³ñëÿ òåõí³êóìó, 
ñòàëàñÿ àâàð³ÿ. Çà ñëîâàìè ñï³â-
ðîçìîâíèêà, áóëè çàãèáë³, äåêîãî 
âäàëîñÿ âðÿòóâàòè, àëå âîíè çà-
çíàëè âàæêèõ òðàâì. Ñåðåä òàêèõ 
îïèíèâñÿ ³ íàø çåìëÿê.

НА МИТНИЦІ «ТОРМОЗНУЛИ» 
ІНВАЛІДА НА НОВЕНЬКОМУ АВТО 
Образили  Новеньку «ВАЗ-Гранта», яку 
80-річний інвалід 2-ї групи отримав від 
Фонду соцстрахування Росії, зупинили 
на митниці. У 18 років він став калікою 
через аварію на заводі. На старості 
дочекався авто з ручним управлінням. 
Росіяни дали безкоштовно, а свої кажуть: 
«Сплати мито» — 140 тисяч гривень

— ß òîä³ âçàãàë³ â³äìîâëÿâñÿ 
â³ä ãðóïè ³íâàë³äíîñò³, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèê. — Ñîðîìíî áóëî 
ìîëîäîìó õëîïöþ. Ñïîä³âàâñÿ, 
ùî âèë³êóþòü. Òà é áóëà ùå îäíà 
ïðè÷èíà â³äìîâè. ²íâàë³ä³â ïåð-
øî¿ àáî äðóãî¿ ãðóïè íå áðàëè í³-
êóäè íà ðîáîòó. Òîìó ïîïðîñèâ, 
ùîá çíèçèëè ãðóïó äî òðåòüî¿. Öå 
âæå òóò, âäîìà, ìåí³ âñòàíîâèëè 
äðóãó ãðóïó.

Äîäîìó ïîâåðíóâñÿ ÷åðåç òðè 
ðîêè ï³ñëÿ àâàð³¿. Íà öåé ÷àñ äëÿ 
íüîãî íà çàâîä³ â Óô³ ï³äøóêàëè 
ðîáîòó îáë³êîâöÿ — ñèä³â íà îä-
íîìó ì³ñö³, îôîðìëÿâ äîêóìåíòè. 
Òà Âîëîäèìèðó õîò³ëîñÿ äîäîìó. 
Ó Áàð³ äîïîìîãëè âëàøòóâàòèñÿ 
íà ì³ñöåâèé ìàøèíîáóä³âíèé çà-
âîä. Òàê ñàìî íà ñèäÿ÷ó ðîáîòó.

Ïåðåêîíàâøèñü ï³ä ÷àñ òåëå-
ôîííî¿ ðîçìîâè, ùî ðîñ³ÿíè 
ä³éñíî âèä³ëèëè äëÿ íüîãî àâ-
òîìîá³ëü, âåòåðàí âçÿâ ç ñîáîþ 
ìîëîäîãî õëîïöÿ, òîâàðèøà âíó-
êà, ÿêèé çíàºòüñÿ íà àâòîìîá³-
ëÿõ, ³ ïî¿õàâ ó Ìîñêâó. Êàæå, 
ùå â ñàëîí³, êîëè ãîòóâàëè àâòî 
â äîðîãó, äî íüîãî ï³äõîäè ïî-
êóïö³. Îäèí ç íèõ óìîâèâ ä³äà 
ïðîäàòè òðàíñïîðò. Òà õëîïåöü 

â³äìîâèâ öå ðîáèòè. Ñêàçàâ, äå 
âè â Óêðà¿í³ êóïèòå òàêå àâòî, 
íîâå, 2017 ðîêó âèïóñêó, ç ðó÷-
íèì óïðàâë³ííÿì.

— Êîëè ìè ï³ä’¿õàëè äî êîðäî-
íó, ðîñ³éñüê³ ìèòíèêè ïîðàäèëè 
ïåðåéòè ï³øêè ³ ïîö³êàâèòèñÿ, 
÷è íå âèíèêíå ïðîáëåì ç îôîðì-
ëåííÿì àâòî, — ðîçïîâ³äàº Âîëî-
äèìèð Ïàðàùóê. — ß ïîäèâèâñÿ 
íà íèõ çäèâîâàíî. Êàæó, òàê öå æ 
ñâî¿, ÿê³ ìîæóòü áóòè ïðîáëåìè. 
À âîíè äîòåïåð òðèìàþòü ìåíå 
çà ãîðëî.

ПРО ДІДОВІ КОЛЕСА ВСЯ УКРА-
ЇНА ЗНАЄ. Æóðíàë³ñò òåëåôîíó-
âàâ íà ìèòíèé ïîñò «Áà÷³âñüê», 
ö³êàâèâñÿ, ÷è ä³éñíî áóëà òàêà 
ñèòóàö³ÿ. Òàì ï³äòâåðäèëè ôàêò 
íå ðîçìèòíåííÿ àâòîìîá³ëÿ íà-
øîãî çåìëÿêà.

— Ïðî àâòîìîá³ëü âàøîãî ä³äà 
âæå âñÿ Óêðà¿íà çíàº! — çàçíà÷èâ 
ïðàö³âíèê ìèòíèö³. — Êóäè â³í 
ò³ëüêè íå çâåðòàâñÿ!

Âîëîäèìèð Ïàðàùóê íàïè-
ñàâ ëèñòà äî ãîëîâè êîì³òåòó 
ç ïîäàòêîâî¿ òà ìèòíî¿ ïî-
ë³òèêè Âåðõîâíî¿ Ðàäè Í³íè 
Þæàí³íî¿. Òà íàïðàâèëà ëèñòà 
äî Ì³íñîöïîë³òèêè. Îòðèìàâ 
â³äïîâ³äü çà ï³äïèñîì äåðæ-

ñåêðåòàðÿ Â³êòîðà ²âàíêåâè÷à. 
Ó íüîìó äåòàëüíî ðîçïèñàíî, 
÷îìó àâòîìîá³ëü íå ìîæíà âè-
çíàòè ãóìàí³òàðíîþ äîïîìîãîþ 
³ òàêèì ÷èíîì ïðîâåñòè ï³ëüãîâå 
ðîçìèòíåííÿ. «Ï³ëüãè ç³ ñïëà-
òè ìèòíèõ ïëàòåæ³â êàòåãîð³¿ 
ãðîìàäÿí, äî ÿêèõ íàëåæèòü 
Âîëîäèìèð Ïàðàùóê, íå ïå-
ðåäáà÷åíî ÷èííèì çàêîíîäàâ-
ñòâîì», — çàçíà÷åíî ó ëèñò³. Ùå 
îäíå ðîç’ÿñíåííÿ äàíå ó ëèñò³ 
ãîëîâè çãàäàíîãî êîì³òåòó ïàðëà-
ìåíòó: «Çàêîíîäàâñòâîì Óêðà¿íè 
íå ïåðåäáà÷åíî â³äøêîäóâàííÿ 
øêîäè ïîòåðï³ëèì â³ä íåùàñíèõ 

âèïàäê³â íà âèðîáíèöòâ³ íà òå-
ðèòîð³¿ ³íøèõ äåðæàâ, — éäåòü-
ñÿ ó â³äïîâ³ä³. — Ïàðàùóê Â. Þ 
íå ïåðåáóâàº íà îáë³êó ó äèðåêö³¿ 
Ôîíäó ñîöñòðàõóâàííÿ ÿê îñî-
áà ç ³íâàë³äí³ñòþ, îòðèìàíîþ 
âíàñë³äîê íåùàñíîãî âèïàäêó 
íà âèðîáíèöòâ³. Â³í îòðèìóº 
â³äøêîäóâàííÿ â³ä Ðîñ³éñüêî¿ 
Ôåäåðàö³¿».

Âîëîäèìèð Ïàðàùóê ¿çäèâ 
ó Êè¿â, ñïîä³âàâñÿ ïîòðàïèòè 
íà ïðèéîì äî Ãðîéñìàíà. Êàæå, 
äå òàì äîñòóïèòèñÿ! Ñòâåðäæóº, 
ùî ãîòîâèé çàïëàòèòè çà ðîçìèò-
íåííÿ, àëå æ íå òàê³ âåëèê³ ãðîø³.

— Ïðî àâòîìîá³ëü 
âàøîãî ä³äà âæå 
âñÿ Óêðà¿íà çíàº! – 
çàçíà÷èâ ïðàö³âíèê 
ìèòíèö³. – Êóäè â³í 
ò³ëüêè íå çâåðòàâñÿ!

Володимир Паращук стверджує, що готовий заплатити 
за розмитнення, але ж не такі великі гроші
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×îòèðè êî-
ìàíäè ç Â³ííèö³, 

Êèºâà, Ëüâîâà òà ²âàíî-Ôðàí-
ê³âñüêà îá’ºäíàþòü çóñèëëÿ, ùîá 
ðîçðîáèòè ïðîåêò çì³í ïðîñïåêòó 
Êîöþáèíñüêîãî. Ñåðåä çàâäàíü, 
ÿê³ ïîòð³áíî âèð³øèòè: ÷è òðå-
áà ïðîêëàñòè òðàìâàéíó êîë³þ 
íà ïðîñïåêò³; ÿê îðãàí³çóâàòè ðóõ 
íà ïåðåõðåñòÿõ ïîáëèçó íàáåðåæ-
íî¿ «Ðîøåí», Áóäèíêó îô³öåð³â òà 
Çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó; ùî ðîáèòè ç 
ðèíêàìè òà ðåêëàìîþ. Íà öå óðáà-
í³ñòè ìàòèìóòü ÷àñ äî ê³íöÿ êâ³òíÿ 
2018 ðîêó. À ï³ñëÿ âèêîíàííÿ çà-
âäàííÿ òðè êîìàíäè îòðèìàþòü 
ãîíîðàð â³ä Í³ìå÷÷èíè: ïî 250 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü, êîæíà.

ЗРУЧНО ДЛЯ ВСІХ. ²ç â³âòîðêà, 
13 ëþòîãî, ó Â³ííèö³ ïî÷àëè 
ïðàöþâàòè «Ñòóä³¿ ³äåé» — ïðî-
åêò, ìåòà ÿêîãî ðîçðîáèòè íîâó 
êîíöåïö³þ çì³í ïðîñïåêòó Êî-
öþáèíñüêîãî. Ïîò³ì ¿¿ áóäóòü 
îö³íþâàòè ì³ñöåâ³ ÷èíîâíèêè òà 
åêñïåðòè ç³ Øâåéöàð³¿. ² òàêîæ 
íàâåñí³ ìàþòü âèçíà÷èòèñÿ, êîëè 
âïðîâàäæóâàòèìóòü öåé ïðîåêò ç 
ïàïåðó â ðåàëüí³ñòü.

Òðè êîìàíäè áóëè îáðàí³ ç 
ï’ÿòíàäöÿòè ïðåòåíäåíò³â. Öå êî-
ìóíàëüíå ï³äïðèºìñòâî «²íñòèòóò 
ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» (Ëüâ³â), 
ÃÎ «Óðáàí Êóðàòîðè» (Êè¿â) òà 
òîâàðèñòâî «Urban Consulting 
Group» (²âàíî-Ôðàíê³âñüê).

— Êîìàíäè çàðàç íå ìàþòü 
ïðîåêò³â, ÿê çì³íèòè ïðîñïåêò. 
Íà êîíêóðñ âîíè íàäñèëàëè ñâî¿ 
ìèíóë³ ðîáîòè, ÿê³ îö³íþâàâ êî-
îðäèíàòîð ç³ Øâåéöàð³¿ Óðñ Òî-
ìàíí. Çàðàç âîíè îçíàéîìëÿòüñÿ ç 
ì³ñòîì, â ÷îìó ¿ì äîïîìîæå ÷åò-
âåðòà êîìàíäà ç Â³ííèö³, ÿêà áóäå 
âîëîíòåðàìè-êîíñóëüòàíòàìè, — 
ðîçêàçàëà äèðåêòîðêà «²íñòèòóòó 
ðîçâèòêó ì³ñò» Àë³íà Äÿ÷åíêî.

Çà ñëîâàìè ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Ñåðã³ÿ Ìîðãóíîâà, çàâäàííÿ 
ïåðåä ôàõ³âöÿìè ïîñòàâèëè äî-
âîë³ ñêëàäíå. Îñê³ëüêè ïðîñïåêò 
Êîöþáèíñüêîãî òà ì³êðîðàéîí 
«Çàìîñòÿ» — öå äâà âîêçàëè, 
òîðãîâ³ ïëîù³, æâàâèé òðàô³ê, ³ 
íà ñüîãîäí³ öÿ òåðèòîð³ÿ äèíàì³÷-
íî ðîçâèâàºòüñÿ. Òîìó ìàº áóòè 
òàêå ð³øåííÿ, ùîá áóëî çðó÷íî 
äëÿ âñ³õ: ï³øîõîä³â, ïðèâàòíîãî 
³ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

ПРОСПЕКТ БЕЗ РИНКІВ. Êîîð-
äèíàòîð ïðîåêòó Óðñ Òîìàíí 
ðîçêàçàâ, ùî íàéãîëîâí³ø³ ïðî-

ЧОТИРИ КОМАНДИ УРБАНІСТІВ 
ЗРОБЛЯТЬ «КОЦЮБИНСЬКОГО 2.0» 
Комбінат ідей  Архітектори, 
транспортники та аналітики міркуватимуть, 
як покращити проспект Коцюбинського. 
Чиновники хочуть отримати рішення 
щодо заторів на Привокзальній площі, 
куди перенести базари та як прокласти 
колію на вокзал тощо. А Німеччина 
заплатить фахівцям непогані гонорари

áëåìí³ ä³ëÿíêè ïðîñïåêòó — öå 
ïåðåõðåñòÿ.

— Ö³êàâî áóëî á ïîáà÷èòè ïðî-
ïîçèö³¿, ÿê çì³íèòè ðóõ íà ïëîù³ 
Ãåðî¿â ×îðíîáèëÿ, ïëîù³ Ïåðå-
ìîãè, Ïðèâîêçàëüí³é ïëîù³. 
Âè îòðèìàºòå óñ³ äàí³ â³ä ìåð³¿, 
ðåçóëüòàòè ñîöîïèòóâàííÿ òà 
çìîæåòå ïîïðàöþâàòè ç ì³êðî-
ðàéîíîì «Çàìîñòÿ», — çâåðòàâñÿ 
äî ó÷àñíèê³â ïàí Òîìàíí.

Êåð³âíèê Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî 
ðîçâèòêó Îëåêñàíäð Êîðîòêèõ, 
ùî áóäå äîïîìàãàòè óðáàí³ñòàì, 
ðîçêàçàâ ïðî ïðîáëåìè öüîãî ðà-
éîíó òà øëÿõè ¿õ âèð³øåííÿ.

— Çàìîñòÿ ìàº îäðàçó ê³ëü-
êà ðèíê³â: Ìóí³öèïàëüíèé, 
Öåíòðàëüíèé, Ïðèâîêçàëüíèé, 

îïòîâèé. Ïîòð³áíî çðîçóì³òè, 
ùî ç íèìè ðîáèòè â ïåðñïåêòè-
â³. Ðóõ ïðîñïåêòîì óñêëàäíåíèé: 
ïðîïîíóºìî «ðîçóìíó ñèñòåìó» 
ñâ³òëîôîð³â òà âèä³ëåíó ñìóãó 
äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó. 
² ïðîïîíóºìî ðîçãëÿíóòè ìîæ-
ëèâ³ñòü ïåðåâåçòè Öåíòðàëüíèé 
àâòîâîêçàë äî Çàë³çíè÷íîãî, — 
ñêàçàâ Êîðîòêèõ.

×îòèðè êîìàíäè ìàþòü äâà 
ì³ñÿö³, àáè ïðåäñòàâèòè âëàñí³ 
íàïðàöþâàííÿ ïåðåòâîðåííÿ 
ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî. Ïðî 
äàòó ¿õ ðåàë³çàö³¿ ùå íå êàæóòü. 
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ «Ñòóä³¿ ³äåé», 
êîæíà ç òðüîõ êîìàíä îòðèìàº 
âèíàãîðîäó: 250 òèñÿ÷ ãðèâåíü, 
ùî îïëà÷óº í³ìåöüêèé ïàðòíåð 
ì³ñüêðàäè GIZ.

Архітектори поділилися наміра-
ми міської влади збудувати ще 
один міст, який з’єднає вулиці 
Янгеля (колишня Фрунзе — авт.) 
та Ватутіна. Ідею презентував 
керівник Агенції просторового 
розвитку Олександр Коротких.
— Цей міст розвантажить іс-
нуючі шляхи та з’єднає вулиці 
Янгеля та Ватутіна, — сказав 
архітектор.
І на кінець його презентації ко-
манди урбаністів з Києва, Льво-
ва та Івано-Франківська поча-
ли розпитувати, що це буде 
за міст?
— Хотілося б побачити проектну 
пропозицію, скільки буде смуг 
для руху, чи буде міст тільки для 

машин, або й пішохідним, — за-
питували фахівці з львівського 
«Інституту просторового розви-
тку».
На їх питання вже відповідав 
головний архітектор Олександр 
Рекута.
— Я й сам знаю стільки ж, скіль-
ки й ви. Буквально вчора (поне-
ділок, 12 лютого — авт.) обгово-
рювали питання з керівництвом 
міста. Цей шляхопровід зараз 
не має навіть проекту та оста-
точного місця розташування. 
Наразі триває процес вилучення 
приватних ділянок, що є на те-
риторії майбутнього переходу. 
Після зможемо перейти до на-
ступного етапу, — сказав Рекута.

Є ідея для Тяжилова

Фахівці отримали складне завдання. 
Вони мають придумати, як покращити рух поблизу набережної 
«Рошен» (1), Будинку офіцерів (2), Центрального ринку (3) 
та поблизу Залізничного вокзалу (4) 

Êîìàíäè ìàþòü 
äâà ì³ñÿö³ äëÿ 
ðîçðîáêè ïðîåêòó 
çì³í ïðîñïåêòó. 
Ïðî äàòó ðåàë³çàö³¿ 
íàðàç³ íå êàæóòü

1

2 3 4
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Ùå ï³âðîêó òîìó 35-ð³÷íèé Ìàê-
ñèì Áºëîâ áóâ êóëåìåòíèêîì â ëà-
âàõ Íàö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà¿íè. 
Ñïî÷àòêó ñëóæèâ ÿê äîáðîâîëåöü, 
ïîò³ì ñòàâ êàäðîâèì â³éñüêîâèì. 
Çà ñëîâàìè Ìàêñèìà, äî àðì³¿ â³í 
ïîòðàïèâ ìàéæå âèïàäêîâî.

— ¯çäèâ ó ñïðàâàõ ³ áóâ ïîáëèçó 
â³éñüêêîìàòó. Çíàéîìèé, ç ÿêèì 
ÿ ìàâ çóñòð³òèñÿ, çàï³çíþâàâñÿ. 
Òîìó çàéøîâ ó â³éñüêêîìàò, ùîá 
ä³çíàòèñÿ, ÷îìó íå ïðèõîäèòü ïî-
â³ñòêà. Òðåòÿ õâèëÿ ìîá³ë³çàö³¿, 
à ìåí³ í³÷îãî. À â³éñüêîâ³ çà-
ïèòóþòü — «Ñëóæèòè õî÷åø?» ³ 
çà 20 õâèëèí ï³äíÿëè ìîþ ñïðàâó, 
à ÷åðåç ï³âòîðà òèæíÿ íàâ÷àííÿ 
â³äïðàâèëè â ÀÒÎ.

Íåùîäàâíî íåâèñîêèé òà õóäîð-
ëÿâèé Ìàêñèì ïî÷àâ ïðàöþâàòè 
ó ñàëîí³ êðàñè íà Çàìîñò³. Â³í 
ñòàâ ìàéñòðîì ç òàòóàæó. Íå äèâ-
ëÿ÷èñü íà ñïåöèô³êó ïðîôåñ³¿, 
â³í íå ââàæàº ¿¿ ñóòî æ³íî÷îþ. 
Õî÷à ç³çíàºòüñÿ, ùî ïðèñóòí³ñòü 
÷îëîâ³êà íà ïðîöåäóð³ âèêëèêàº 
ó êë³ºíòîê íåàáèÿêå çäèâóâàííÿ.

УТІЛИВ ДАВНЮ МРІЮ. Äî â³éñüêî-
âî¿ ñëóæáè Ìàêñèì áóâ áóä³âåëü-
íèêîì, óòåïëþâàâ áóäîâè â ê³ëüêîõ 
îáëàñòÿõ Óêðà¿íè. Òà ï³ñëÿ äåìî-
á³ë³çàö³¿ Ìàêñèì çðîçóì³â, ùî 
íå çìîæå ïðàöþâàòè ÿê ðàí³øå.

— ×åðåç ñòàí çäîðîâ’ÿ òàêà 

ðîáîòà ìåí³ á³ëüøå íå ï³ä ñèëó. 
Äî òîãî æ, âçèìêó ñèäèø áåç 
ä³ëà, — ðîçêàçàâ Áºëîâ. — À êîëè 
ÿ ùå íà ôðîíò³ áóâ, ç³ ìíîþ 
çâ’ÿçàëèñÿ âîëîíòåðè ç öåíòðó 
«ÀÊÑ²ÎÑ», çàïðîïîíóâàëè ïðî-
éòè íàâ÷àííÿ â Êèºâ³ íà ìàé-
ñòðà ïåðìàíåíòíîãî ìàê³ÿæó 
(òàòóàæ — àâò.). ß é ïîãîäèâñÿ, 
áî êîëèñü äàâíî âæå ïðàöþâàâ 
ó ñàëîí³ êðàñè, ðîáèâ ìàí³êþð.

Ìàêñèì ðàçîì ³ç ùå îäíèì 
ÀÒÎâöåì ïðîéøîâ êóðñè ç òà-
òóàæó. Òàì ÷îëîâ³ê ïðàêòèêóâàâ-
ñÿ íà ìîäåëÿõ. Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ 
îòðèìàâ ñåðòèô³êàò ì³æíàðîäíîãî 
çðàçêà.

— Íà êóðñàõ ó Êèºâ³ áóëî äâà 
õëîïö³ òà ÷îòèðè ä³â÷èíè. Óñ³ 
áóëè â³ä íàñ, õëîïö³â, ó çàõâàò³. 
Â³í çàëèøèâñÿ ó ñòîëèö³ ïðàöþ-
âàòè, à ÿ ïîâåðíóâñÿ äî Â³ííèö³. 
Ìî¿ êë³ºíòè òðîõè çäèâîâàí³, ùî 
òóò ïðàöþº ÷îëîâ³ê. Ïîñò³éíî 
ðîçïèòóþòü, ÿê òóò ÿ îïèíèâñÿ, 
÷îìó. Íó, ÷åñíî, ëþäè… ÿê æ³íêà 
éäå â àðì³þ, òàê ³ ÷îëîâ³ê ðîáèòü 
ìàí³êþð.

ГАНЕБНО ДЛЯ ЧОЛОВІКА ПИТИ. 
Ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ äðóç³ ï³äøóêàëè 
Ìàêñèìó ðîáîòó â ñàëîí³ êðàñè 
«Art Hall», ùî íà Çàìîñò³. Òóò 
â íüîãî º êàá³íåò, â ÿêîìó º âñÿ 
íåîáõ³äíà àïàðàòóðà. Ìàøèíêà äëÿ 
òàòóàæó, îäíîðàçîâ³ ãîëêè, ôàðáè, 
ñïîíæèêè òîùî. Ïðî öå ÀÒÎâåöü 
ðîçïîâ³äàº ³ç çàõîïëåííÿì.

З ОКОПІВ У САЛОН КРАСИ. 
АТОВЕЦЬ РОБИТЬ ЖІНКАМ ТАТУАЖ 
«Бровки доміком»  Вінничанин 
Максим Бєлов служив кулеметником 
в АТО. Чоловік воював з 2014 року 
на Луганському напрямку. Був у Попасній, 
Щасті. Проте після демобілізації 
кардинально змінив своє життя — почав 
робити жінкам татуаж на обличчі 

Çíîâó ïèòàºìî, ÷îìó æ ï³ñëÿ 
â³éíè ÷îëîâ³ê ï³øîâ íà ðîáîòó 
â ñàëîí êðàñè?

— Çâè÷íà ÷è íåçâè÷íà ïðîôå-
ñ³ÿ äëÿ ÷îëîâ³êà — íåìàº ñåíñó. 
ß ìàþ âäîìà äâà äèïëîìè ÏÒÓ òà 
îäèí — òðàíñïîðòíîãî êîëåäæó. 
Äîáð³ ëþäè ïðîïîíóâàëè ðîáîòó 
çà ôàõîì: íà ðÿòóâàëüíó ñòàí-
ö³þ, — ðîçïîâ³â Ìàêñèì. — Àëå 
ìåí³ òî íå äî äóø³: òè ó âñüîìó 
â³äïîâ³äàëüíèé, çàðïëàòà ìàëåíüêà 
òà ÿê «ñàéãàê ñêà÷åø». À ðîáîòà 
â ñàëîí³ êðàñè — äîñòîéíà àëüòåð-
íàòèâà. ² íå áà÷ó òóò ÷îãîñü òàêî-
ãî, ùîá áóëî ãàíåáíî äëÿ ÷îëîâ³êà. 
Ïîãàíî âäîìà ñèä³òè, æàë³òèñÿ òà 
çíàõîäèòè ñïîê³é â ÷àðö³.

Îäíà ç³ ñï³ââëàñíèöü ñàëîíó, 
Îëåíà Àðåô’ºâà ñêàçàëà, ùî ïðè-
ñóòí³ñòü ÷îëîâ³ê³â ó ñàëîí³ êðà-
ñè — ö³ëêîì íîðìàëüíå ÿâèùå.

— Íà ì³æíàðîäíèõ âèñòàâêàõ 
îäíèìè ç íàéêðàùèõ ìàéñòð³â 
º ñàìå ÷îëîâ³êè. Öå ìàéñòðè ç 
Í³ìå÷÷èíè, Ôðàíö³¿, ²òàë³¿. ² 
â Óêðà¿í³ òàêîæ º âèñîêîêâàë³ô³-
êîâàí³ ÷îëîâ³êè-ìàéñòðè ç ìàê³-
ÿæó ³ òàòóàæó. Ïðîñòî íàø³ ëþäè 
äî öüîãî ùå íå çâèêëè. Àëå íàì 
ïîäîáàºòüñÿ, ÿê ïðàöþº Ìàêñèì, 
³ ìè ò³ëüêè çà, ùîá â³í ó íàñ çà-
ëèøèâñÿ, — ðîçêàçàëà Àðåô'ºâà.

— Öå ðîáîòà, ÿêà äîçâîëÿº áóòè 
â³ëüíîþ ëþäèíîþ. ßêùî ÿ çáåðó 
íîðìàëüíå ïîðòôîë³î, òî ÿ çìîæó 
ïî¿õàòè â Êè¿â òà ÷åðåç 2–3 äí³ 
ïî÷àòè òàì ïðàöþâàòè, — ñêàçàâ 
Ìàêñèì. — À ÿêùî áóäå çàãîñòðåí-
íÿ â ÀÒÎ, ÿ ãîòîâèé ïîâåðíóòèñÿ 
ó â³éñüêî òà çàõèùàòè Óêðà¿íó.

Із минулого року діє міська 
програма працевлаштуван-
ня учасників АТО. Бійців, які 
звільнилися з армії, приймають 
на роботу в муніципальну по-
ліцію. Тут вони зможуть отри-
мати зарплату до 7000 гривень 
на місяць.
— За кілька місяців у 2017–
2018 роках прийняли на роботу 
79 бійців з АТО. Вони працюють 
у відділі охорони, відділі опе-
ративного реагування та контр-
олю — це школи, ситуаційний 
центр та охорона громадського 
порядку, — розказав керівник 
комунального підприємства 
«Муніципальна поліція» Василь 
Гайовик. Він також розказав 
про умови роботи: співробіт-
ники отримують безкоштовно 
форменний одяг, проходять 
психологічну реабілітацію та 

стажування. А потім йдуть пра-
цювати у відповідний відділ.
— Графік роботи різний. На-
приклад, охоронці в школах 
працюють п’ять днів — з 7.30 і 
до закриття школи в кінці на-
вчального дня. У ситуаційному 
центрі цілодобове чергування — 
там хлопці працюють або в ден-
ну зміну, або в нічну. Та мають 
потім кілька вихідних днів. 
У відділі контролю за громад-
ським порядком працюють вісім 
годин на день. Іноді доводиться 
виходити на роботу і в суботу, 
і в неділю, — сказав Гайовик.
Він додав, що в «Муніципаль-
ній поліції» є дев’ять вакантних 
місць. І вони радо приймуть 
учасників бойових дій. 
Д о в і д к и  з а  т е л е ф о н о м 
(0432)50–89–90. Адреса: Ві-
нниця, Скалецького, 29.

Є робота для АТОвців у муніципальній поліції 

«Öå ðîáîòà, ÿêà 
äîçâîëÿº áóòè â³ëüíîþ 
ëþäèíîþ. À ÿêùî áóäå 
çàãîñòðåííÿ â ÀÒÎ, 
ÿ ãîòîâèé ïîâåðíóòèñÿ 
äî ïîáðàòèì³â»

Максим Бєлов чогось незвичного Максим Бєлов чогось незвичного 
в професії не бачить. Він сказав, в професії не бачить. Він сказав, 
що ганебно для чоловіка що ганебно для чоловіка 
не робота в салоні краси, не робота в салоні краси, 
а пияцтво та бездіяльність а пияцтво та бездіяльність 

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, МИКИТА 
ПАНАСЕНКО, (095)3700574 
 Óíî÷³, 8 ëþòîãî, ç Â³ííèö³ 

âèêîíóâàëè ðåéñ ó Òåëü-Àâ³â. 
Àëå íå âñ³ ïàñàæèðè çìîãëè 
ä³ñòàòèñÿ äî ²çðà¿ëþ. Ïðî öå 
ó Facebook íàïèñàâ â³ííè÷àíèí 
Ñåðã³é Ìàð’ÿí÷óê. Â³í çàçíà÷èâ, 
ùî 33 ïàñàæèðè çíÿëè ç ðåéñó. 
À â êîìåíòàðÿõ ÷îëîâ³ê ðîçêà-
çàâ, ùî ïðè÷èíè äåïîðòàö³¿ áóëè 
ð³çí³ òà ëþäåé â³äïðàâèëè ó Êè¿â 
î 14.30.

— Íàøà ðîäè÷êà ëåò³ëà íà öüî-
ìó ðåéñ³ òà ðîçêàçàëà òàêó íî-
âèíó. Ñêàçàëà, ùî íå ïóñòèëè 
33 ëþäèíè. ² ñåðåä íèõ áóëà 
íàâ³òü ìàòè ç 5-ð³÷íîþ äèòè-
íîþ. Î 14.30 ¿õ ìàëè â³äïðàâèòè 
â Êè¿â. Óñ³ áóëè âäÿãíóò³ ó ëåã-
êèé îäÿã, áî ó íàñ òóò 20 ãðàäóñ³â 
òåïëà (÷îëîâ³ê ìåøêàº çà êîðäî-
íîì — àâò.). À â Óêðà¿í³ çèìà, — 
ðîçïîâ³â Ñåðã³é.

ßê âêàçàíî íà ñàéò³ Ì³æíàðîä-
íîãî àåðîïîðòó «Â³ííèöÿ», ë³òàê 

«Â³ííèöÿ — Òåëü-Àâ³â» âèë³òàâ 
î 3.30 ðàíêó. Àëå êåð³âíèöòâî àå-
ðîïîðòó ñïðîñòîâóº ³íôîðìàö³þ, 
ùî êîãîñü çí³ìàëè ç ðåéñó.

— Ó ìåíå íåìàº òàêî¿ ³íôîð-
ìàö³¿. Öå ìîæå íå ïðî Â³ííèöþ? 
Ó íàñ íîðìàëüíî áóâ âèêîíàíèé 
ðåéñ, áåç çàòðèìîê. Áóëè ñêëàä-
íîù³ ç ïîãîäíèìè óìîâàìè, 
àëå òî÷íî í³êîãî íå çí³ìàëè ç 
ë³òàêà, — ðîçêàçàâ äèðåêòîð â³-
ííèöüêîãî ëåòîâèùà ßðîñëàâ 
Ìàçóðåöü.

Ï³çí³øå Ñåðã³é Ìàð'ÿí÷óê íà-
ïèñàâ, ùî äåïîðòàö³ÿ ïàñàæèð³â 
áóëà ñàìå â ²çðà¿ë³, à íå ó Â³ííèö³.

— Âîíè íå ïðîéøëè ïàñ-
ïîðòíèé êîíòðîëü â àåðîïîðòó 
«Áåí-Ãóð³îí». ¯õ çíÿëè ç ðåéñó 
òà â³äïðàâèëè íàçàä, ó Êè¿â, — 
ðîçêàçàâ Ñåðã³é.

Óæå 12 ëþòîãî íà ñâî¿é ñòî-
ð³íö³ ó Facebook äèðåêòîð â³-
ííèöüêîãî àåðîïîðòó íàïèñàâ, 
ùî ê³ëüêîõ ïàñàæèð³â ñïðàâä³ 
íå ïóñòèëè â ²çðà¿ëü.

«Çâàæàþ÷è íà âèñîê³ ñòàíäàðòè 
áåçïåêè â ²çðà¿ë³, âñ³ ïîäîðîæóþ÷³ 
äî ö³º¿ êðà¿íè çíàþòü ïðî ï³äâè-
ùåí³ âèìîãè òà ïèëüíèé êîíòðîëü 
â àåðîïîðòó Òåëü-Àâ³âà», — ïèøå 
ßðîñëàâ Ìàçóðåöü. «Íà æàëü, ä³é-
ñíî, 8 ëþòîãî ø³ñòü íàøèõ ãðîìà-
äÿí, 5 æ³íîê òà îäíîãî ÷îëîâ³êà, 
ÿê³ ëåò³ëè ðåéñîì PS797 ³ç Â³-
ííèö³, íå äîïóñòèëè íà òåðèòîð³þ 
²çðà¿ëþ. Ó òîé æå äåíü ¿ì áóëà 
íàäàíà ìîæëèâ³ñòü ïîâåðíóòèñü 
â Óêðà¿íó».

Шість людей вилетіли з Вінниці, а у Ізраїль так 
і не потрапили. Не пройшли паспортний контроль
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ËÀÉÔ
РЕКЛАМА

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ìåíøå í³æ ð³ê 
òîìó â³ííè÷àíêà 

Ãàëèíà Áîíäàð çàö³êàâèëàñÿ 
ïðîäóêòîâèì êàðâ³íãîì — ìèñ-
òåöòâîì õóäîæíüîãî âèð³çàííÿ ç 
îâî÷³â òà ôðóêò³â. Âîíà ïîáà÷èëà 
â ìåðåæ³ ê³ëüêà â³äåî, äå ìàéñòðè 
âèð³çàþòü ç ñàëà áóòîíè òðîÿíä, 
òà ñïðîáóâàëà ïîâòîðèòè. Òåïåð 
æ³íêà ðîáèòü ôðóêòîâ³ ÿëèíêè, 
ñèðí³ áóêåòè òà «êâ³òêîâ³» àñîðò³ 
ç ì’ÿñà, ùî ìàº ïîïèò ñåðåä â³-
ííè÷àí.

— Êàðâ³íãîì ïî÷àëà çàéìàòèñÿ 
âèïàäêîâî: ïîáà÷èëà â ìåðåæ³ â³-
äåî, çàõîò³ëà ïîâòîðèòè. Âèéøëî 
íåïîãàíî. Àëå õîò³ëîñÿ ä³çíàòèñÿ, 
ÿê öå îö³íþþòü ³íø³ — ÿêðàç áóâ 
ãàðíèé ïðèâ³ä: äåíü íàðîäæåííÿ 
â øåôà (Ãàëèíà ïðàöþº â ô³ðì³, 
ùî ïðîäàº ìåòàëîïëàñòèêîâ³ â³-
êíà — àâò.). Çðîáèëà éîìó áóêåò 
â³ä îô³ñó, ÷èì ïðèºìíî çäèâóâà-
ëè ÷îëîâ³êà. Ïîò³ì öå ìåíå çà-
õîïèëî: ¿çäèëà íà êóðñè â Êè¿â, 
ïî÷àëà ðîáèòè êàðâ³íã áóêåòè äëÿ 
çíàéîìèõ òà äðóç³â.

Çãîäîì â³ííè÷àíêà ïî÷àëà 
ðîáèòè ¿ñò³âí³ áóêåòè é äëÿ 
³íøèõ ëþäåé. ² àáè ïðîðåêëà-

ìóâàòè ñâî¿ ïîñëóãè, çðîáèëà 
ñòîð³íêó â Ôåéñáóêó. Òàì âîíà 
âèêëàäàº íà îãëÿä ñâî¿ ðîáîòè 
(goo.gl/xeh4tr) òà çâ`ÿçóºòüñÿ ç 
êë³ºíòàìè. 

— ×îìóñü òàê ñêëàëîñÿ, ùî 
÷îëîâ³êó áóêåòè äàðóâàòè íå òðå-
áà. À ñâî¿ìè êàðâ³íã-áóêåòàìè 
ÿ ðóéíóþ öåé ñòåðåîòèï: ìîæíà 
ïîñòàâèòè ùå é ïëÿøêó ³ áóäå 
ÿê àëêîãîëü, òàê ³ çàêóñêà. Ùå 
ïðèì³òèëà, ùî ÷îëîâ³êè ëþáëÿòü 
ðîáèòè ôîòî ç ¿ñò³âíèìè êâ³òàìè. 
Óÿâëÿºòå? Îäðàçó âèõîïëþþòü 
òåëåôîíè òà ïî÷èíàþòü «ñåëô³-
òèñÿ», — êàçàëà Ãàëèíà Áîíäàð.

Ùîá ç³áðàòè âñ³ ìàòåð³àëè 
äëÿ êàðâ³íãó, Ãàëèíà âèòðà÷àº 
íå ìåíøå äâîõ äí³â. Ó ñâî¿õ ïî-
øóêàõ âîíà â³äâ³äóº ÿê ñóïåðìàð-
êåòè, òàê ³ áàçàðè ïî âñ³é Â³ííèö³.

— Óñå ìàº áóòè ³äåàëüíî. Ùîá 
ÿáëó÷êà — ïåâíîãî â³äò³íêó, 
ì’ÿñî ³ç ãàðíîþ ôàêòóðîþ. Öå 
âñå íå òàê ïðîñòî ³ çàéìàº áàãàòî 
÷àñó. ×åðåç öå, íàïðèêëàä, ó ìåíå 
âèíèêàþòü ñóòè÷êè ç ïðîäàâöÿìè 
íà áàçàðàõ. ß ñòîþ ïî 20–30 õâè-
ëèí, ïåðåáèðàþ ïðîäóêòè, ùîá 
çíàéòè ãàðíèé êîë³ð. À ìåí³ ïðî-
äàâ÷èíÿ êàæå: «âèáèðàéòå ÷è í³, 
ó ìåíå âæå ÷åðãà!»

Âçèìêó ñèòóàö³ÿ º ñêëàäí³øîþ, 
áî ÿê ñêàçàëà Ãàëèíà Áîíäàð, 

íà ðèíêàõ ïðîäóêòè ï³äìîðîæåí³, 
ùî ïîãàíî äëÿ áóêåòà. Òîìó âè-
áèðàº ìàòåð³àë ò³ëüêè â ñóïåð-
ìàðêåòàõ.

— Ó ðåçóëüòàò³ ³äåàëüí³ ïðîäóê-
òè — öå âåëèê³ ãðîø³. Êîâáàñè — 
â³ä 250 ãðèâåíü, à ñèðè òà ì’ÿñî 
âçàãàë³ — â³ä 700–1000 ãðèâåíü 
çà ê³ëîãðàì. ßêùî ÷îãîñü íåìàº, 
òî ïîòð³áíî çàì³íèòè êðàùîþ 
àëüòåðíàòèâîþ. Áóâàº, ùî âè-
äóìóþ âæå íà õîäó.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ìàòåð³àë äëÿ 
¿ñò³âíèõ êâ³ò³â ç³áðàíèé, Ãàëè-
íà ïðèñòóïàº äî ðîáîòè. Âîíà 
âèð³çàº òà çàêð³ïëþº ïðîäóêòè 
äåðåâ’ÿíèìè øïàæêàìè, ùîá 
ì³öíî òðèìàëîñÿ. Òàêèì ÷èíîì 
âèáóäîâóþ÷è ºäèíó êîìïîçèö³þ.

— Âåëè÷åçí³, ê³ëüêàìåòðîâ³ 
áóêåòè íå ðîáëþ — ¿õ âàæêî äî-
âåçòè, à ãîòîâèé âèð³á âàæèòü â³ä 
äâîõ ê³ëîãðàì³â ³ á³ëüøå. ² ùîá 
éîãî çðîáèòè, âèòðà÷àþ áàãàòî 
÷àñó: â³ä äâîõ ãîäèí íà ôðóêòî-
âèé, òà â³ä òðüîõ — íà ì’ÿñíèé, — 
ðîçêàçóº ìàéñòðèíÿ.

Êð³ì êóìåäíèõ âèïàäê³â, ÿê ÷î-
ëîâ³êè ðîáëÿòü ñåëô³ ç êâ³òàìè, 
æ³íêà çãàäóº äèâíå çàìîâëåííÿ 
äëÿ ëþäèíè, ÿêà áóëà íà ä³ºò³.

— Çàïèòóâàëà, ÷è ¿ñòü öÿ ëþ-
äèíà âçàãàë³ ì'ÿñî, âîíà æ íà ä³-
ºò³. À ìåí³ â³äïîâ³ëè: «Í³÷îãî 
ñòðàøíîãî, âîíà ç íàìè ïîä³-
ëèòüñÿ çà ñòîëîì!»

Çàïèòóºìî, ÷è âçàãàë³ ¿é âè-
ã³äíî çàéìàòèñÿ ö³ºþ ñïðàâîþ?

— ß öå íå ðîçãëÿäàþ ÿê á³çíåñ. 
Äëÿ ìåíå êàðâ³íã — òâîð÷³ñòü, 
õîá³, ÿêå ïðèíîñèòü äîäàòêîâèé 
ïðèáóòîê. Ó ìåíå º ãàðíà îñíî-
âíà ðîáîòà. Õî÷à â ìàéáóòíüîìó 
ñïðàâó ç áóêåòàìè òàêîæ ïëàíóþ 
«ðîçêðó÷óâàòè».

ВІННИЧАНКА РОБИТЬ 
ТРОЯНДИ З САЛА 

Прибуткове хобі  
Галина Бондар 
через відеоуроки та 
тренінги навчилася 
робити їстівні 
букети. Замість 
троянд та фіалок 
вона використовує 
м’ясо, ковбаси, хурму 
та інші продукти 
для своїх букетів. 
До того ж, це 
ідеальний презент 
для чоловіків, які 
неодмінно роблять 
«селфі» зі смачними 
«квітами»

 Головне — мати бажання, щоб 
розпочати та довести справу 
до кінця.
 Щоб займатися карвінгом — 
треба хист до творчості. Потрібно 
гарно вирізати, формувати фігуру 
букета та уявляти, яким він буде 

ще до того, як почали робити їс-
тівний букет.
Тоді як карвінг-букети — це не де-
шевий подарунок, Галина Бондар 
продає їх за такою ціною: з фрук-
тів та овочів — від 700 гривень, з 
м’яса — від 1000 гривень.

Поради тим, хто хоче займатися карвінгом

Галина Бондар 
витрачає купу часу 
на майстрування 
їстівних букетів. Аби 
зібрати всі продукти, 
треба щонайменше два 
дні та ще кілька годин 
на створення «квітів»
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ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-АКАДЕМІЇ

Óñ³ áàòüêè ïðàãíóòü äëÿ 
ñâî¿õ ä³òåé êðàùîãî. Ùî æ íà-

ñïðàâä³ öå «êðàùå»? Ìîæëèâî, «êðàùå» — 
öå êîëè ä³òåé ÷åêàº ùàñëèâå, óñï³øíå ìàé-
áóòíº — êîëè âîíè îòðèìóþòü çàäîâîëåííÿ 
â³ä ñâîº¿ ðîáîòè ³ ãàðíó çàðïëàòíþ. ßêà 
ðîáîòà ïîºäíóº ó ñîá³ âñ³ ö³ ñêëàäîâ³? 
Ñüîãîäí³ öå ïðîôåñ³¿ ìàéáóòíüîãî — ïðî-
ôåñ³¿ ç³ ñôåðè ²Ò. Àëå ÿê çðîçóì³òè, ùî 
âàø³é äèòèí³ ï³ä ñèëó íåëåãêèé øëÿõ ²Ò-
³øíèêà? Ðîç³áðàòèñü â öüîìó äîïîìîæå 
Øêîëà Õàêåð³â Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿!

ЧОМУ САМЕ ІТ? Óÿâ³òü ñîá³, âæå 
â 2020 ðîö³ êîæíà òðåòÿ âàêàíñ³ÿ â ñâ³ò³ 
áóäå ç³ ñôåðè ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é. 
Âñå íàâêîëî íàñ ïîâ`ÿçàíå ³ç ðîçðîá-
êîþ — öå áàíåðè, äîäàòêè, ³ãðè, ñàéòè, 
³íòåðíåò-ìàãàçèíè, ðîçóìí³ áóäèíêè, ðî-
áîòè, áåçï³ëîòíèé òðàíñïîðò, êîñì³÷í³ 
ïðîåêòè… Öåé ñïèñîê íàäçâè÷àéíî âå-
ëèêèé! Ç ðîçâèòêîì òåõíîëîã³é â³í ïî-
ñò³éíî ðîçøèðþºòüñÿ. Âèêëàäà÷³ Øêîëè 
Õàêåð³â â³äðàçó âèâ÷àþòü óñ³ íîâèíêè ³ 
âðàõîâóþòü ¿õ ó íàâ÷àíí³.

ЧИ ВАРТО В ДИТЯЧОМУ ВІЦІ ВИВЧАТИ 
ПРОГРАМУВАННЯ? Â³äïîâ³äü íà öå çà-
ïèòàííÿ îäíîçíà÷íà — ÂÀÐÒÎ! Òîìó 
ùî äèòèíà âæå ïðîÿâëÿº ñâ³é ³íòåðåñ 
äî ñó÷àñíèõ òåõíîëîã³é, ÿê³ îòî÷óþòü íàñ 
â ïîâñÿêäåííîìó æèòò³. ßêùî ïî÷àòè âè-
â÷àòè ïðîãðàìóâàííÿ ç äèòèíñòâà, òî âæå 
äî çàê³í÷åííÿ øêîëè ìîæíà ëåãêî ñòàòè 
íà ïåðøèé ùàáåëü IT-ñïåö³àë³ñòà. Öåé 
øëÿõ íåëåãêèé, àëå Øêîëà Õàêåð³â äàº 
ìîæëèâ³ñòü íå ëèøå ïîðèíóòè â ñâ³ò ²Ò, 
à é ñïðîáóâàòè ñåáå â ðîë³ ïðîãðàì³ñòà 
òà âåá-äèçàéíåðà ³ çðîçóì³òè ñâ³é ïî-
äàëüøèé ïðîôåñ³éíèé øëÿõ.

Â Øêîë³ Õàêåð³â ó÷í³ ä³ëÿòüñÿ íà äâ³ 
â³êîâ³ ãðóïè: ìîëîäøà ãðóïà (9–12 ðî-
ê³â) ³ ñòàðøà ãðóïà (13–16 ðîê³â), òîæ 
ðîáîòà â òàêèõ ãðóïàõ êîìôîðòíà òà 
ïðîäóêòèâíà.

ЯКІ ПРЕДМЕТИ ВИВЧАЮТЬ В ШКОЛІ ХА-
КЕРІВ? Íàø³ õàêåðè âèâ÷àþòü ²íòåðíåò-
ïðîãðàìóâàííÿ, Îñíîâè âåá-äèçàéíó, 

Àíãë³éñüêó ìîâó äëÿ ²Ò ³ Ëîã³êó òà àë-
ãîðèòì³çàö³þ. Âæå äëÿ ä³òåé â³ä 13 ðî-
ê³â äîäàºòüñÿ ïðåäìåò Àëãîðèòì³çàö³ÿ òà 
ïðîãðàìóâàííÿ íà ìîâàõ Ñ/Ñ++. Â ïðî-
öåñ³ íàâ÷àííÿ ó÷í³ ïî÷èíàþòü âèâ÷àòè 
ñêëàäí³ø³ íàïðÿìêè ³ òåõíîëîã³¿.

ХТО НАВЧАЄ УЧНІВ ТА ЯК ПРОХОДЯТЬ 
ЗАНЯТТЯ? Â ²Ò-Àêàäåì³¿ ïðàöþþòü âèêëà-
äà÷³-ïðàêòèêè, ÿê³ ïîñòàâèëè ïåðåä ñîáîþ 
ö³ëü — äàòè ä³òÿì ðîçóì³ííÿ, ùî òàêå ²Ò ³ 
ïðèâèòè ëþáîâ äî ö³º¿ ñôåðè íà âëàñíîìó 
ïðèêëàä³. Íåìàº ñòàíäàðòíîãî óðîêó, ÿê 
ó êëàñè÷í³é øêîë³. ª ³ãðè, ö³êàâ³ ïðàêòè÷í³ 
çàâäàííÿ, çìàãàííÿ ì³æ êîìàíäàìè, ð³çíî-
ãî ðîäó ïðîåêòí³ ðîáîòè òà áàãàòî ³íøîãî. 
Àëå âñå ïðàöþº íà òå, ùîá âèõîâàòè â ä³òåé 
äóõ ñï³âðîá³òíèöòâà ³ åôåêòèâíî¿ ðîáîòè 
â êîìàíä³, ÿêà çàáåçïå÷óº óñï³øíèé ðåçóëü-
òàò ³ ïðèâîäèòü äî ïåðåìîãè. Íà çàíÿòòÿõ 
ïàíóº äðóæíÿ àòìîñôåðà, ó÷í³ ìàþòü çìîãó 
ðîçêðèòè ñâîþ îñîáèñò³ñòü, ðîçâèíóòè çä³-
áíîñò³ ³ ïðîÿâèòè ñåáå.

ЯК ДОВГО ТРИВАЄ НАВЧАННЯ В ШКОЛІ 
ХАКЕРІВ? Íàâ÷àòèñÿ ìîæíà äî 17 ðîê³â. 
Ç êîæíèì íîâèì êóðñîì ó÷åíü ïîãëè-
áëþº ñâî¿ çíàííÿ òà âì³ííÿ ïðîãðàìó-
âàòè. Ïî çàâåðøåííþ êóðñó òà âèêî-

íàííÿ êóðñîâîãî ïðîåêòó ó÷åíü îòðèìóº 
ñåðòèô³êàò, ÿêèé çàñâ³ä÷óº êîíêðåòíèé 
ð³âåíü âîëîä³ííÿ òåõí³÷íèìè íàâè÷êàìè 
òà àíãë³éñüêîþ ìîâîþ ³ äîçâîëÿº ïåðåéòè 
íà íàñòóïíèé åòàï íàâ÷àííÿ.

Çà âåñü ïåð³îä íàâ÷àííÿ ó÷í³ ïðîõîäÿòü 
ö³êàâèé øëÿõ þíîãî ²Ò-øíèêà:

Beginner Hacker — öå ð³âåíü íîâà÷êà, 
ó÷íÿ, ÿêèé âæå ìàº ïåâí³ íàâèêè â ïðî-
ãðàìóâàíí³, àëå ëèøå íà ïî÷àòêîâîìó 
åòàï³ íàâ÷àííÿ.

Ð³âåíü Strong Beginner Hacker çàñâ³ä-
÷óº, ùî ïåðøèé åòàï ïðîéäåíî ³ ó÷åíü 
âæå ìàº êðàù³ íàâè÷êè, í³æ ïî÷àòê³âåöü, 
ùîá çðîáèòè ïåðø³ êðîêè äî ðîáîòè íàä 
ïðîåêòîì.

Junior Hacker — ó÷åíü þí³îð, ìîëîä-
øèé ñïåö³àë³ñò, ÿêèé âæå ïî÷àâ ðîçðîáêó 
âëàñíîãî ïðîåêòó ç âèáðàíî¿ òåõíîëîã³¿.

Strong Junior Hacker — ñèëüíèé ìî-
ëîäøèé ïî÷àòê³âåöü, ÿêèé âæå ìàº ïåâ-
í³ íàïðàöþâàííÿ ó âëàñíîìó ïðîåêò³ òà 
îñâî¿â äåê³ëüêà ð³çíèõ òåõíîëîã³é.

Middle Hacker — êâàë³ô³êîâàíèé ðîç-
ðîáíèê, ÿêèé ìîæå ïîõâàëèòèñü ñâî¿ì 
ïåðøèì ïîâíîö³ííèì ïðîåêòîì.

Strong Middle Hacker — ñèëüíèé êâà-
ë³ô³êîâàíèé ðîçðîáíèê, ÿêèé âæå ïðà-
öþº íàä íàñòóïíèìè ïðîåêòàìè ³ ìîæå 

ñàìîñò³éíî âäîñêîíàëþâàòè ñâî¿ óì³ííÿ.
Senior Hacker — ñòàðøèé ó÷åíü-ðîç-

ðîáíèê, ó ÿêîãî íà âëàñíîìó ðàõóíêó 
ê³ëüêà ð³çíîïëàíîâèõ ïîâíîö³ííèõ ïðî-
åêò³â.

Strong Senior Hacker — ïðîâ³äíèé 
ó÷åíü-ðîçðîáíèê, ÿêèé ìîæå ÷³òêî 
êîíòðîëþâàòè ÿê³ñòü ³ ñâîº÷àñí³ñòü ðîç-
ðîáêè ïåâíîãî ïðîãðàìíîãî ïðîäóêòó.

Silver Hacker — ðîçðîáíèê, ÿêèé âæå 
áðàâ ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ùîíàéìåíøå îä-
íîãî êîìàíäíîãî ïðîåêòó, ³ â³í â³ëüíî 
âîëîä³º îñâîºíèìè ðàí³øå òåõíîëîã³ÿìè.

Gold Hacker — ó÷åíü Øêîëè Õàêåð³â, 
ÿêèé íå áî¿òüñÿ âçÿòèñü çà âàæê³ íîâ³ 
ïðîåêòè òà ç ëåãê³ñòþ âèâ÷àº ñêëàäí³ 
òåõíîëîã³¿ ïðîãðàìóâàííÿ.

Platinum Hacker — â³ëüíî âîëîä³º äâîìà 
ìîâàìè ïðîãðàìóâàííÿ, âì³º ïðàöþâàòè 
â êîìàíä³.

Master Hacker — öå ñâîãî ðîäó ìàéñòåð 
ñâîº¿ ñïðàâè, ÿêèé øâèäêî ³ ëåãêî îïà-
íîâóº íîâ³ òåõíîëîã³¿, º ãàðíèì êîìàíä-
íèì ãðàâöåì òà ïðîÿâëÿº êðåàòèâí³ñòü 
ó âèð³øåíí³ çàäà÷.

Black Master Hacker — íàäçâè÷àéíî 
âì³ëèé ó÷åíü-ïðîãðàì³ñò, ÿêèé, ïðàöþ-
þ÷è â êîìàíä³, çàéìàºòüñÿ íàéñåðéîçí³-
øèìè òà íàéâàæ÷èìè çàâäàííÿìè.

Wizard Hacker — âì³º ëåãêî ðîçðîáèòè 
íîâèé ïðîåêò, ïðè öüîìó äîïóñêàþ÷è 
ì³í³ìàëüíó ê³ëüê³ñòü ïîìèëîê, ïðîïî-
íóº ñâî¿ ìîäåë³ òà ð³øåííÿ ïîñòàâëåíèõ 
çàäà÷.

Team Lead Hacker — öå çàâåðøàëüíèé 
åòàï íàâ÷àííÿ â Øêîë³ Õàêåð³â, íà ÿêî-
ìó ó÷åíü — öå íå ïðîñòî ïðîôåñ³îíàë, 
öå ë³äåð, ÿêèé ìîæå ç³áðàòè êîìàíäó ³ 
ñòâîðèòè ñï³ëüíèé ïðîåêò — âëàñíèé 
âåá-ñàéò, ãðó ÷è ïðèêëàäíó ïðîãðàìó.

Âèïóñêíèêè Øêîëè Õàêåð³â ìîæóòü 
ïðîäîâæèòè íàâ÷àííÿ íà «äîðîñëîìó» 
êóðñ³ çà áàæàíèì íàïðÿìêîì ç³ çíèæ-
êàìè â³ä 10 äî 30%, òà ïî çàâåðøåííþ 
îòðèìàòè ðîáîòó â ²Ò-êîìïàí³¿.

Òàê, Øêîëà Õàêåð³â — öå âïåâíåíèé 
êðîê ó ìàéáóòíº. Îòîæ, äàâàéòå çðîáèìî 
éîãî ðàçîì! Ìè âèðîùóºìî òàëàíòè!

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
òåë. 067–431–19–21, 073–20–99–743
hack.intita.com

Зі школи в ІТ-шники?
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЮЛИЯ СВЕТЛОВА, ТАНЦОВЩИЦА
Чтобы быть собой, нужно 
сначала понять, кто ты. 
И есть ли ты вообще.

418038



414273

TM LOVARE дарує подорож до Парижа на День закоханих!
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Не знаєте, де купити чай LOVARE? Телефонуйте: 067-432-29-00 (у будні з 9-00 до 18-00) та дізнавайтесь адресу найближчого до вас магазину з нашою продукцією! 

414273

Ця історія сталася у 1986 році. Якось, повер-
таючись увечері з бібліотеки, я зайшла у ма-
газин по хліб. На жаль, його вже розібрали, 
я засмутилася. Йдучи алейкою додому, я ви-
передила двох хлопців, які несли по буханці 
хліба (мабуть, саме переді мною забрали!). І, 
наче навмисно, відламували запашні шматки 
свіжоспеченого хліба і з апетитом ласували. 
Мабуть, я дивилася на хлопців дуже голодни-
ми очима, бо одних із них раптом звернувся 
до мене і простягнув шматок:

— На, пригощайся!
Я відмовилася, але хлопець чомусь вирі-

шив мене провести додому, і всю дорогу йшов 
за мною, намагаючись познайомитися. Я на-
звала своє ім’я — Валя, а він своє — Коля. 
Хлопець виявився дуже прискіпливим: почав 
допитуватися, на якому поверсі я живу та де 
мої вікна. Нарешті, ми дісталися мого під’їзду, 
я попрощалася і піднялася до себе на п’ятий 
поверх. А через мить після того, як я увімкну-
ла світло в кімнаті, на балконі щось голосно 
грюкнуло. Виглянула — і помітила прямо під 

балконом на тротуарі Колю, який посміхався 
мені і привітно махав рукою.

— Так можна і заїкою стати! — крикнула 
я йому.

А він лише посміхнувся та пообіцяв наступного 
дня прийти знову.

І правда: наступного дня, увечері, Коля зно-
ву стояв під моїм балконом. Він запросив мене 
до кінотеатру. З того дня ми почали зустрічатися. 
Бачилися щодня, ходили у кіно й на танці, ласу-
вали морозивом, гуляли містом.

Одного разу я запитала у Колі, яке у нього 
прізвище.

— А ти його знаєш. Назвала у той день, коли 
ми познайомилися.

Довго я згадувала, але не могла зрозуміти, 
що з тих слів могло бути прізвищем. Аж коли 
справа дійшла до заручин, Коля зізнався, що 
його прізвище — Заіка! Тобто, я все-таки стала 
Заікою, але зовсім у іншому сенсі). А з моїм ко-
ханим Колею ми разом уже 21 рік.

Валентина Заіка 

Наша акція зацікавила багатьох за-

коханих, надійшло чимало листів. Було 

дуже важко обирати кращу з-поміж цих 

чудових душевних історій. Та все ж ви-

явилася одна, яку всі члени журі оціни-

ли найвище: це щира, проста, відверта і 

оптимістична розповідь «Любов завжди 

поруч» (RІА від 27.12.2017).

Отже, романтичну подорож до Пари-

жа від ТМ LOVARE отримує подружжя 

Олени та Євгена Охельських!

А всім закоханим ТМ LOVARE сьо-

годні бажає щастя, радості та віри в 

своє кохання. 

TM LOVARE: даруємо любов©!

Чого боялася – те й сталося

Ñâ³òàíîê êíÿæíè 
Òîí³çóþ÷èé äóåò ÷îðíîãî ÷àþ òà 
óëóíó, òîíêà ïðÿí³ñòü ÷åáðåöþ òà 
ñâ³æ³ñòü ì’ÿòè, í³æí³ñòü âîëîøêè 
òà ñîëîäêèé àðîìàò ïåðñèêà – 
ãàðìîí³éíå ïîºäíàííÿ ÷óäîâèõ ñìàê³â. 
Склад: чорний цейлонський листовий чай та 
зелений китайський листовий чай улун з чебрецем,  
м`ятою, пелюстками волошки і ароматом персика.

Àëüï³éñüê³ òðàâè
Áóêåò àðîìàòíèõ òðàâ, êâ³ò³â òà 
ôðóêò³â, äîïîâíåíèé ïîòóæíîþ ñèëîþ 
ìàòå. Ó ñåðö³ íàïîþ – ñâ³æèé, öèòðóñîâèé 
ñìàê ëåìîíãðàñó ç íîòàìè àïåëüñèíà 
òà ì’ÿêà í³æí³ñòü ðîìàøêè. 
Склад: лимонна трава, квіти ромашки, плоди шипшини, 
цедра та квіти апельсина, листя м’яти і ожини, шматочки 
яблука, мате, трава ехінацеї, пелюстки сафлору та волошки.

Ë³ñîâà ÿãîäà
Êîëåêö³ÿ â³äá³ðíèõ ÿã³ä ç ÿñêðàâèìè 
ñìàêàìè ó ïîºäíàíí³ ç ïðåì³àëüíèì 
÷îðíèì ÷àºì ñòâîðþº íàñè÷åíèé, ì³öíèé, 
áàãàòèé ñìàêîâèìè íþàíñàìè íàï³é. 
Склад: чорний цейлонський листовий чай з ягодами 
вишні, горобини, шипшини, глоду, бузини, чорної 
смородини; пелюстками китайської троянди,  
шматочками полуниці та ароматом лісових ягід.

Òàºìíè÷èé ñàä
Îêñàìèòîâèé ñìàê ïðåì³àëüíîãî 
÷îðíîãî ÷àþ äîïîâíþºòüñÿ íîòàìè 
ñîêîâèòèõ ÿã³ä ìàëèíè òà ïåëþñòîê 
âèøóêàíèõ êâ³ò³â. Ñâÿòêîâèé àðîìàò 
âàí³ë³ äàðóº ï³äíåñåííÿ ³ ðàä³ñòü. 
Склад: чорний цейлонський листовий чай з 
пелюстками китайської троянди, ягодами малини 
та квітами апельсина, з ароматом малини і ванілі. 

Òðîï³÷íèé îñòð³â
Åíåðã³ÿ çåëåíîãî ÷àþ, äîïîâíåíà 
ÿñêðàâèì ñìàêîì ñîêîâèòîãî 
àíàíàñà ³ ñâÿòêîâèìè íîòàìè 
àïåëüñèíîâî¿ öåäðè, äàðóº 
áåçòóðáîòíó ðàä³ñòü â³äïî÷èíêó. 
Склад: зелений китайський листовий чай з цедрою 
апельсина, шматочками яблука, пелюстками 
нагідки та ароматом тропічних фруктів.

Ìð³¿ ³ìïåðàòîðà
Êëàñèêà â³äá³ðíîãî êèòàéñüêîãî 
÷àþ ó ïîºäíàíí³ ç àðîìàòíèì 
ñîíÿ÷íèì ìàíäàðèíîì ñòâîðþþòü 
ãàðìîí³éíèé ñìàê ³äåàëüíîãî íàïîþ 
äëÿ ìð³é ³ ï³äíåñåííÿ. 
Склад: зелений китайський листовий чай 
з цедрою мандарина, квітами жасмину та 
ароматом мандарина.

Ми з моїм коханим родом з одного села. 
Здавалося б, що тут може бути романтично-
го: навчались в одній школі, інколи бачились 
на дискотеці, були знайомі з батьками одне 
одного… Та все ж, була одна особливість — 
я його просто терпіти не могла! «Зіпсоване 
хлопчисько, — думала я, — у якого на думці 
тільки шкідливі звички та друзі з пригодами».

Пройшли роки, після навчання я повернулась 
у рідне село працювати. А холодними осінніми 
вечорами молодій дівчині у селі нічого не за-
лишалось робити, як «сидіти» в нічних чатах. 
Після оновлення головної фотокартки о третій 
годині ночі мені раптом поставив лайк той самий 
«поганий» хлопець!

Неочікувано між нами почалося листуван-
ня — адже ніч ще більше надихає на розмову, і 
вже через годину ми сиділи зі співрозмовником 
на лавці під зірками та пили запашну каву. Гово-
рили про дуже різні речі. Виявилося, що не такий 
вже й поганий цей «зіпсований» хлопчисько. Вже 

коли мій півень почав горлопанити, зустрічаю-
чи світанок, ми зрозуміли — пора розходитися 
по домівках. Домовились, що підемо дивитись 
футбол у місцеве кафе. А далі почалися зустрічі, 
побачення, романтичні вечори при свічках. Спо-
чатку я дивувала коханого, потім — він мене, і 
я навіть отямитись не встигла, як на правій руці 
з’явилася обручка…

А згодом, переглядаючи сімейний архів, я зна-
йшла особистий щоденник, і від прочитаного 
ледве не зомліла. Виявляється, я у свого майбут-
нього чоловіка закохалася ще в 5 класі! Інакше як 
пояснити те, що ціла сторінка щоденника списана 
словами: «Я люблю Вову»?

Як показує життя, кохання приходить не тільки 
з першого погляду, після випадкового знайомства 
чи «з розрахунку». Буває і так: «Від ненависті 
до кохання — один крок». Ми з чоловіком зробили 
цей крок, і вдячні за це долі.

Наталя Воронюк 

«Від ненависті до кохання – один крок…» 

Романтична подорож

Олена та Євген 
Охельські
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Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 29 000 

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

Çàìîâë. ¹ 180107

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Òåõóí³âåðñèòåò 
ïåðøèì ñåðåä âè-
ø³â Â³ííèö³ îòðè-

ìàâ ²íòåðíåò. Áåçïîñåðåäíº 
â³äíîøåííÿ äî éîãî óïðîâà-
äæåííÿ ìàâ ïðîôåñîð êàôåäðè 
êîìï’þòåðíèõ íàóê Âîëîäèìèð 
Ìåñþðà. Ñï³ëêóºìîñÿ ç íèì 
ó ïðèì³ùåíí³, íà äâåðÿõ ÿêîãî 
òàáëè÷êà ç íàïèñîì «²íòåðÖÅÊ». 
Ñï³âðîçìîâíèê ðîçøèôðîâóº 
íàçâó: «²íòåðíåò-öåíòð åëåêòðî-
ííèõ êîìóí³êàö³é». Óòî÷íþº, 
ùî ³í³ö³àòèâà éîãî ñòâîðåííÿ 
íàëåæèòü êîëèøíüîìó ðåêòîðó 
íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó Áîðèñó Ìî-
ê³íó. «² íàçâó ïðèäóìàâ Áîðèñ 
²âàíîâè÷, — êàæå ïðîôåñîð. — 
Òóò âñÿ òåõí³êà, òóò ïðàöþº 
ñèñòåìíèé àäì³í³ñòðàòîð. Îäíå 
ñëîâî, â³ä öüîãî ï³äðîçä³ëó çà-
ëåæèòü íàä³éí³ñòü ðîáîòè ²íòåð-
íåòó ó íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³». 
Ùîá çðèìî óÿâèòè, íàñê³ëüêè 
âñå çì³íèëîñÿ, ñï³âðîçìîâíèê 
íàâîäèòü òàêèé ôàêò: øâèäê³ñòü 
²íòåðíåòó, ÿêèì íèí³ êîðèñòó-
þòüñÿ ó âèø³, çðîñëà ó ïîð³â-
íÿíí³ ç ïî÷àòêîâèì ïåð³îäîì 
â 11000 (!) ðàç³â.

Е-ЛИСТ НА ДЕСЯТЬ РЯДКІВ МІГ 
«ПОВЗТИ» ДО П’ЯТИ ХВИЛИН. 
Íà çàïèòàííÿ, ÿê ³ êîëè ñâ³òîâà 
«ïàâóòèíà» äîáðàëàñÿ äî ¿õíüî-
ãî íàâ÷àëüíîãî çàêëàäó, ïðîôå-
ñîð íà äåÿêèé ÷àñ çàäóìóºòüñÿ. 
Ïàì’ÿòàº, ùî ñòàëîñÿ öå çà êî-
øòè ãðàíòó ôîíäó «ªâðàç³ÿ». ßê 
íå ïàì’ÿòàòè, êîëè ñàìå â³í ãî-
òóâàâ ïðîåêò? Êàæå, ïðåòåíäåíò³â 
íà îòðèìàííÿ êîøò³â áóëî äóæå 
áàãàòî. «×îìó ïåðåì³ã íàø ïðî-
åêò, öå êðàùå çíàþòü ãðàíòîäàâ-
ö³», — ãîâîðèòü ïàí Ìåñþðà. Ðàï-
òîì íà éîãî îáëè÷÷³ ç’ÿâëÿºòüñÿ 
óñì³øêà: «Çãàäàâ! — êàæå ïðî-
ôåñîð. — Çãàäàâ, ùî ïåðåäóâà-
ëî ïîÿâ³ ²íòåðíåòó ó íàøîìó 
íàâ÷àëüíîìó çàêëàä³. Êóðéîç ç 
³íîçåìöÿìè».

Äàòîþ óïðîâàäæåííÿ ²íòåð-
íåòó ó âèø³ ââàæàþòü 1996 ð³ê. 
Äî òîãî ïåðåäàâàëè é îòðèìóâàëè 
³íôîðìàö³þ ç äîïîìîãîþ ìîäåìó 
äî òåëåôîí³â.

— Ó òàêèé ñïîñ³á â³äïðàâëÿ-
ëè åëåêòðîííó ïîøòó, àëå ÿê 
öå â³äáóâàëîñÿ, ñì³øíî ãîâî-
ðèòè, — ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâ-
íèê. — Áóâàëî, íàì äçâîíèëè 
ïî òåëåôîíó é ïîâ³äîìëÿëè, ùî 
â³äïðàâèëè ëèñòà. Ïðîñèëè çíÿòè 
éîãî. Ëèñò íà äåñÿòü ðÿäê³â ì³ã 

ІНТЕРНЕТ У ТЕХУНІВЕРСИТЕТІ 
ПОЧИНАВСЯ… З КУРЙОЗУ 
Уже історія  Іноземній делегації ніяк 
не вдавалося відправити е-листа з одного 
з кращих технічних вишів країни. Зв'язок 
постійно «зависав», текст обривався. Було 
це у 90-х у нашому техуніверситеті. Нині 
Інтернет у ВНТУ став швидший у 11000 (!) 
разів. Як упроваджували мережу світового 
«павутиння», розповів Володимир Месюра

«ïîâçòè» äî ï’ÿòè õâèëèí. Êîëè 
ðîçïîâ³äàþ ïðî öå íèí³øí³ì ñòó-
äåíòàì, âîíè îêðóãëþþòü î÷³ â³ä 
íåäîâ³ðè.

Ïåðåëîìíèì ìîìåíòîì ñòàëî 
â³äâ³äàííÿ óí³âåðñèòåòó ³íîçåì-
íîþ äåëåãàö³ºþ. Ó 1994 ðîö³ âèø 
ïåðåéìåíóâàëè ç ïîë³òåõí³÷íîãî 
³íñòèòóòó â òåõí³÷íèé óí³âåðñè-
òåò. Ï³äâèùåííÿ ñòàòóñó ñïðèÿëî 
ðîçøèðåííþ çâ’ÿçê³â, çîêðåìà, 
çàðóá³æíèõ. ² îñü ïðè¿æäæàº 
îäíà çàêîðäîííà äåëåãàö³ÿ. ²íî-
çåìöÿì çíàäîáèëîñÿ òåðì³íîâî 
â³äïðàâèòè åëåêòðîííîãî ëèñòà. 
¯ì ëþá’ÿçíî íàäàëè òàêó ìîæ-
ëèâ³ñòü. Ç äîïîìîãîþ ìîäåìó, 
çâè÷àéíî. Îêðåìî¿ ë³í³¿ óí³âåð-
ñèòåò íå ìàâ. Çâ'ÿçîê îá³ðâàâñÿ 
ðàç. Îá³ðâàâñÿ äðóãèé, òðåò³é… 
Â³äïðàâèëè òîãî ëèñòà, ÷è í³, 
ñï³âðîçìîâíèê íå ïðèãàäóº. 
Àëå ÷åðâîí³òè çà òàêó òåõí³êó 
äîâåëîñÿ.

— Òàê ñï³âïàëî, ùî íà òîé 
÷àñ ìè âèãðàëè ãðàíò ôîíäó 
«ªâðàç³ÿ», — ðîçêàçóº Âîëîäè-
ìèð Ìåñþðà. — Êîøòè îäðàçó 
âèêîðèñòàëè íà óïðîâàäæåííÿ 
²íòåðíåòó. Íàñòóïíîãî ðîêó äî-
áèëèñÿ ùå îäíîãî ãðàíòó. Öüîãî 
ðàçó â³ä ôîíäó «Â³äðîäæåííÿ». 
Çà îòðèìàí³ êîøòè ñòâîðèëè 
êîìï’þòåðí³ êëàñè ³ îðãàí³çóâà-
ëè íàâ÷àëüí³ êóðñè.

ВИВЧИВ ПРОГРАМУВАННЯ 
БЕЗ… КОМП’ЮТЕРА. Ó òîé ÷àñ 
êîìï’þòåð³â íå âèñòà÷àëî. Íåçâà-
æàþ÷è íà öå, îäèí ³ç ñòóäåíò³â 
âèâ÷èâ ïðîãðàìóâàííÿ áåç… 
êîìï’þòåðà.

— Òàêå â ïðèíöèï³ íåìîæëè-
âî, — êàæå ïðîôåñîð Ìåñþðà. — 
ßêáè ÿ íå çíàâ öüîãî ñòóäåíòà ³ 
íå áà÷èâ éîãî çä³áíîñò³, í³êî-
ëè íå ïîâ³ðèâ áè â òàêå, àëå… 
Çà ï³äðó÷íèêîì, ³íøèìè êíèãàìè 
îïàíóâàâ ñèñòåìó ïðîãðàìóâàííÿ. 
Ìàáóòü, ó íüîãî áóëî äóæå ðîçâè-
íóòå â³ä÷óòòÿ ³íôîðìàö³¿, ³íàêøå 
÷èì ùå ìîæíà ïîÿñíèòè òàêèé 
ôåíîìåí ëþäèíè.

Âîëîäèìèð Ãàðíèê, òàêå ïð³ç-

Студенти нашого техуніверси-
тету декілька разів «пробива-
лися» до фіналу першості світу 
з програмування (без Інтернету 
тренування уявити неможли-
во). На фінал їздили у 2006 році 
в Америку, у 2008 — у Канаду, 
у 2014 — у Росію. Найкращим до-
сягненням було 31 місце серед 
300000 команд, з яких у фінал 
пробилися 120 найкращих. Мова 
йде про виступ у Канаді. За кіль-
кістю участі у таких змаганнях наш 
техуніверситет на третьому місці 
серед аналогічних вишів держа-

ви. Починаючи з 2012 року, Ві-
нниця здобула право проводити 
у себе півфінал АСМ-ІСРС серед 
країн Південно-Східної Європи.
— З наступного року планується 
проведення чемпіонату Європи 
з програмування, — каже Воло-
димир Месюра. — Точніше про 
це стане відомо у квітні, під час 
фіналу чергової світової першо-
сті. Пройде він у Пекіні. Най-
більш вірогідним претендентом 
на перші європейські змагання 
є Португалія. До речі, в Україні 
фінал заплановано на 2022 рік.

Майданчик першості світу з програмування 

Професор Володимир Месюра 
є постійним тренером команд 
університету на змагання з про-
грамування. Він — член оргко-
мітету, директор Вінницького 
майданчика півфіналів АСМ-
ІСРС. Навчався у виші, де пра-
цює на кафедрі комп’ютерних 
наук. Університет закінчив з 
червоним дипломом. Перед 
тим, як зайнятися наукою, 
батько порадив попрацювати 

на виробництві. Пішов на завод 
«Термінал». Потім повернувся 
в Альма-матер. Він — один із 
засновників університетських 
змагань з програмування. 
На турніри за кордон профе-
сор одягає вишиванку. Має 
сорочки з узорами декількох 
кольорів вишивки. У квітні 
в Пекін також візьме сорочку. 
«Вишиванка вам до лиця», — 
кажуть йому колеги.

На змагання одягає вишиванку 

âèùå ñòóäåíòà, ïðî ÿêîãî ðîç-
ïîâ³äàº ïðîôåñîð, áðàâ ó÷àñòü 
â îë³ìï³àäàõ, ïðàöþâàâ ñèñòåì-
íèì àäì³í³ñòðàòîðîì â óí³âåðñè-
òåò³. Ïîò³ì ïðîÿâèâ ñåáå ó äåÿêèõ 
êîìïàí³ÿõ. Íèí³ â³í ïðîäîâæóº 
çàéìàòèñÿ ²íòåðíåòîì ó Êèºâ³. 
Ïðîôåñîð çãàäóº ùå îäíîãî òàëà-
íîâèòîãî ñòóäåíòà — Ñòàí³ñëàâà 
Äìèòðåíêà. Êàæå, â³í çáèðàâ àó-
äèòîð³¿ ñòóäåíò³â, ðîçïîâ³äàþ÷è 
¿ì ïðî ²íòåðíåò. Óì³â äóæå äî-
ñòóïíî ïåðåäàòè ³íôîðìàö³þ. Òà 
ùå é ãîâîðèâ àðòèñòè÷íî. Ñàìå 
Äìèòðåíêî ñòàâ ïåðøèì ñèñòåì-
íèì àäì³í³ñòðàòîðîì â óí³âåðñè-
òåò³. Íèí³ òåæ çàðîáëÿº íà æèòòÿ 
êîìï’þòåðíèìè òåõíîëîã³ÿìè. 
Ñâ³òîâà «ïàâóòèíà» âñå á³ëüøå 
çàõîïëþâàëà ìîëîäü. ² íå ò³ëüêè.

— Íàðîäó ïîòð³áåí áóâ ²íòåð-
íåò, — ïðîäîâæóº ïðîôåñîð. — Öå 
â³ä÷óâàëîñÿ ç éîãî âñå á³ëüøèì 
³ á³ëüøèì ïîøèðåííÿì ó ì³ñò³. 
Ïåðøèì íàøèì ²íòåðíåò-ïðî-
âàéäåðîì ñòàâ «Óêðòåëåêîì». Äî-
ãîâ³ð íà îòðèìàííÿ íîâîãî âèäó 
çâ’ÿçêó óêëàñòè áóëî íåïðîñòî. 
Ìàáóòü, òîìó, ùî òàê³ äåðæàâí³ 
îðãàí³çàö³¿, ÿê ìè, ñïëà÷óâàëè 
ìåíøå êîøò³â, í³æ ³íø³. Òîìó 
íå íàì íàäàâàëè ïåðåâàãó ó äî-
ñòóï³ äî ²íòåðíåòó. Äîâåëîñÿ çà-
ñòîñóâàòè äåÿê³ õèòðîù³, íå áóäó 
óòî÷íþâàòè, ÿê³ ñàìå, àáè òåæ 
îòðèìàòè îêðåìó âèä³ëåíó ë³-
í³þ. Ïðàöþâàëè é ç ³íøèìè 
ïðîâàéäåðàìè — Â³íòåëåïîðò, 
Õîðñ–òåëåêîì, íèí³ ìàºìî äî-
ãîâ³ð ç Äàòà-ãðóï.

Іíòåðíåò ó âèø³ 
ç'ÿâèâñÿ ó 1996 ðîö³. 
Äî òîãî ïåðåäàâàëè 
³íôîðìàö³þ 
ç äîïîìîãîþ ìîäåìó 
äî òåëåôîí³â

— Нинішні студенти вже не уявляють життя без 
інтернету, — каже професор Володимир Месюра 
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вул. Литвиненка, 40, тел. 53-61-42

ÇÄÎÐÎÂ’ß

418241

СПОНСОР РУБРИКИСПОНСОР РУБРИКИ

416883

417178

РЕКЛАМА

416313

— Спочатку про закладений ніс, до речі, 
в дітей до 5-ти років закладенність носа вночі 
може свідчити про аденодиіт. Що потрібно 
робити, коли вночі неможливо дихати? Спо-
чатку з'ясувати, чого саме, тому що з носа 
тече? Чи тому, що виділень з носа немає, 
він просто закладений. У першому випад-

ку, коли є соплі, варто носик постійно про-
мивати сольовими розчинами, у випадку з 
закладеністю варто перед сном застосовува-
ти судинно-звужувальні препарати. І ні в яко-
му разі не навпаки. Стосовно нічного кашлю. 
Якщо вдень кашлю немає, то нічний кашель 
можуть провокувати соплі, що стікають 
по задній стінці носоглотки. Тож причина 
не в горлі і сиропи від кашлю давати не слід, 
ними навпаки можна спровокувати кашель. 
Якщо ж кашель є і вдень, на ніч можна по-
пити теплу газовану водичку. І в будь-якому 
випадку, перед сном варто хоча б на 15 хви-
лин відкрити вікно та провітрити спальню.

Â³òà 
Êøèøòîô
îòîëàðèíãîëîã 
Â³ííèöüêîãî 

ìåäè÷íîãî öåíòðó 
«Àëüòàìåäèêà»

Коментар експерта

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Âàì ó äèòèíñòâ³ ìàòóñ³ 
íå êàçàëè «ñîí — äðóãà ¿æà», 
êîëè âè íå õîò³ëè âêëàäàòèñü 

â÷àñíî, à âèãàäóâàëè íåñòðèìíèé àïåòèò, íà-
ïðèêëàä? À ùå «ïîñïè è âñå ïðîéäå», «ðàíîê 
çà âå÷³ð ìóäð³øèé»?.. Íàðîäíà ìóäð³ñòü íå íà 
ïîðîæíüîìó ì³ñö³ áóäóâàëàñü, ï³ä ÷àñ ñíó 
ìè ä³éñíî â³äïî÷èâàºìî, íàáèðàºìîñü ñèë, 
ïðèõîäèìî äî ïðàâèëüíèõ ð³øåíü ³… ë³êóº-
ìîñü. Òîáòî íå òå, ùîá ëÿãëè õâîð³, ïîñïàëè, 
ïðîêèíóëèñÿ — çäîðîâ³, àëå â³äïî÷èâøè ³ 
íàáðàâøèñü ñèë, õâîðîáó äîëàòè øâèäøå.

Òà ïðî ÿêå ïîäîëàííÿ ìîæíà êàçà-
òè, êîëè ñïàòè òè ïðîñòî íå ìîæåø?
— Ó ìåíå ìàëèé, ÷îòèðè ðî÷êè, âæå êîòðó 
í³÷ ïëà÷å, òà öèòóº ðåêëàìó «Ìàìî ìíå íó-
æåí ðèíàçîë³í, ùîá íîñèê äèõàâ», — ðîçïî-
â³äàº â³ííè÷àíêà Â³êòîð³ÿ Ãîí÷àð. — À êîëè 
çàõîäèòüñÿ êàøëÿòè òî «àëòåéêó» ïèòàº. Óñå 
äàþ ³ â íîñèê áðèçêàþ, ³ ñèðîï÷èê ç ëîæå÷-

êè, ìàëå÷à äÿêóº, à ÷åðåç õâèëèí òðèäöÿòü 
êàæå «ìàìà, îíî íå ðàáîòàåò» ³ çíîâó ïëà÷å, 
³ çíîâó êàøëÿº, ³ çíîâó çàêëàäåíèé í³ñ. ² òàê 
ìè ìó÷èìîñÿ âæå ÷åòâåðòèé äåíü.  

Ë³êàð³ êàæóòü, ùî í³÷íèé êàøåëü òà çàêëà-
äåí³ñòü íîñà, ÿêùî âîíè ñï³â³ñíóþòü îäíî-
÷àñíî, — ÿâëÿþòüñÿ ïðè÷èíîþ ³ íàñë³äêîì 
îäíå îäíîãî. Òîáòî öå íàáðÿê ñëèçîâî¿, àáî ¿¿ 
çàïàëåííÿ, àáî ³íôåêö³ÿ. ² âñå öå ìîæå ïðè-
âîäèòè äî ñåðéîçíèõ ïîðóøåíü ñíó. ×åðåç òå 
ùî ëþäèíà íå âèñèïëÿºòüñÿ, âîíà íåðâîâà òà 
äðàò³âëèâà. Á³ëüø òîãî, ÿêùî íå çàéíÿòèñÿ 
ö³ºþ ïðîáëåìîþ â÷àñíî, ìîæíà îòðèìàòè 
õðîí³÷íèé í³÷íèé êàøåëü.

Í³÷íèé êàøåëü, âò³ì, ÿê ³ çàêëàäåí³ñòü 
íîñà, íå âèíèêàº ïðîñòî òàê. Îêð³ì ïðîñòî¿ 
ïðîñòóäè, öå ìîæå âêàçóâàòè íà ñåðéîçíå 
çàõâîðþâàííÿ âíóòð³øí³õ îðãàí³â. Ë³êàð³ 
êàæóòü, ùîá ïîëåãøèòè ñèìïòîìàòèêó, 
íåîáõ³äíî ç'ÿñóâàòè ïðè÷èíó çàõâîðþâàííÿ, 
ïðîéòè êóðñ ë³êóâàííÿ. ßêùî ó âàñ àëåðã³ÿ, 
âàðòî ïîçáàâèòèñü àëåðãåíó, ÿêùî ÎÐÂ², 
ãðèï, áðîíõ³ò — íåîáõ³äíî ë³êóâàòè õâîðîáó. 

ЯК СПАТИ, КОЛИ НІС 
ЗАКЛАДЕНИЙ І КАШЕЛЬ ДОЙМАЄ 
Неможливо  Безсоння — частий гість хворих 
дорослих та дітей. Тільки притулився до подушки, як ніс 
заклало, дихаєш ротом і через кілька хвилин заходишся 
надсадним кашлем. Спреї та льодяники допомагають 
на півгодини-годину, ну і хто називає сон — цілющим?

Лікарняні методи боротьби з нічним 
кашлем включають лише два пункти 
  За допомогою заспокійливих 

препаратів при сухому нічному кашлі 
  За допомогою слизовивідних 

препаратів — при мокрому кашлі 

Також є кілька порад 
не медикаментозних 
  Від нічних нападів можна позбутися за допомогою натурального меду.
  Добре допомагає тепле молоко з маслом і медом.
  Розсмоктуйте м'ятні цукерки. З їх допомогою можна пом'якшити і 

зігріти слизову оболонку.
  Засіб з редькою. Необхідно надрізати редьку, додати туди меду. Після 

цього пити сік. Досить по чайній ложці вранці, вдень і ввечері.
  Приготуйте сироп від кашлю. Потрібно взяти сік одного лимона, 

додати столову ложку гліцерину і дві столові ложки меду. Сироп 
приймається не менше 7 разів на день.

  Використовуйте трав'яні настої, відвари. Особливо корисний відвар 
з ромашкою, мати-й-мачухою. За допомогою засобу можна швидко 
вивести слиз, зняти легеневий набряк. Ви можете спробувати відвар 
багульника. Він особливо корисний при сильних простудних нападах, 
сильному сухому кашлі.

  Рятуйтеся настоєм з суцвіть бузини при хрипах у грудях, 
сухому кашлі. Вам потрібно взяти 3 столові ложки рослини, 
залити його окропом (літром). Настояти, пити вранці і вночі 
не більше 50 мл. Обов'язково додавайте мед.

ЯК БОРОНИТИСЯ ВІД 
НІЧНОГО КАШЛЮ ТА 
ЗАКЛАДЕНОГО НОСА

ВИДИ НІЧНОГО КАШЛЮ 
  Гавкаючий кашель, при якому чутні хрипи, 

найчастіше спровокований бронхітом.
  Беззвучний кашель з'являється, якщо зруй-

новані голосові зв'язки, а також при паралічі.
  Глухий нічний кашель характерний для об-

структивного бронхіту, легеневої емфіземи.
  Надривистий сухий кашель з'являється 

при пухлині гортані, бронхів, трахей.
  Сухий кашель з болем, який турбує 

в нічний час доби, є симптомом ураження 
плеври.

  Мокрий кашель. У разі появи в'язкого 
слизу можна запідозрити бронхіальну астму, 
трахеїт, бронхіт. Коли виникає гнійний слиз, 
швидше за все, у вас пневмонія. Іржавий 
слиз може вказувати на плевропневмонію. 
Мокрота, яка нагадує манку, є одним із 
симптомів печінкового захворювання.

  Кашель з високою температурою є симп-
томом вірусної інфекції. У тому випадку, 
якщо приєднується блювота і слабкість, 
швидше за все, у вас туберкульоз.

  Гострий нічний кашель, який не проходить 
протягом кількох тижнів, може бути симпто-
мом коклюшу.

  Затяжний кашель вночі — один із симпто-
мів гаймориту, риніту, аденоідиту. У даному 
випадку закладений ніс, важко дихати. Осо-
бливо симптоматика загострюється в нічний 
час доби.
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Початківці тренуються у залі 
ОДЮСШ зі складно-коорди-
наційних видів спорту (вул. 
Червонохрестівська, 11). Вони 
сплачують за місяць навчан-
ня (три заняття на тиждень) 

250 гривень. Досвідчені акро-
бати безкоштовно займають-
ся у навчально-тренувальних 
групах у СК «Авангард» (вул. 
Соборна, 1). Довідки — за теле-
фоном 67–72–03.

Де займатися

ÑÏÎÐÒ

Стартувала 
Олімпіада 
 Ó Â³ííèö³ ç íàãîäè â³ä-
êðèòòÿ çèìîâèõ Îë³ìï³é-
ñüêèõ ³ãîð óðî÷èñòî ï³ä-
íÿëè Îë³ìï³éñüêèé ïðàïîð 
íà Ìàéäàí³ Íåçàëåæíîñò³. 
Öå äîâ³ðèëè îë³ìï³éñüêîìó 
ïðèçåðó ç âåëîñïîðòó Ñåðã³þ 
×åðíÿâñüêîìó ³ îë³ìï³éñüê³é 
ïðèçåðö³ ³ç âåñëóâàííÿ Àíí³ 
Áàëàáàíîâ³é.

«Нива» здолала 
«Володимир» 
 Â³ííèöüêà «Íèâà» ïðî-
âåëà êîíòðîëüíèé ïîºäèíîê 
ç ÔÊ «Âîëîäèìèð» (Òèâð³â), 
îäíèì ³ç ë³äåð³â ïåðøî¿ 
ë³ãè ÷åìï³îíàòó îáëàñò³. 
Â³í çàâåðøèâñÿ ç ðàõóíêîì 
2:1 íà êîðèñòü â³ííè÷àí. 
Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî òðå-
íåðà íàøîãî êëóáó Äåíèñà 
Êîë÷èíà, çàäà÷à íà âåñíÿíó 
÷àñòèíó — ì³ñöå íå íèæ÷å 
òðåòüîãî.

Футзальний 
турнір ветеранів 
 24–25 ëþòîãî ñòàðòóº 
÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç ôóòçà-
ëó ñåðåä âåòåðàí³â (ñòàð-
øå 40 ðîê³â). Çìàãàííÿ 
ïðîéäóòü ó ÷îòèðè åòàïè. 
17 áåðåçíÿ — ô³íàë ó ñïîðò-
êîìïëåêñ³ «Êîëîñ». Áàæàþ÷³ 
âçÿòè ó÷àñòü êåð³âíèêè êî-
ìàíä ³ òðåíåðè ìîæóòü çâåð-
òàòèñÿ äî îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
ôóòáîëó: (0432) 27–64–50, 
067–300–35–15, 097–302–
19–82, 050–106–80–36.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №7 (1026)
Двоходові задачі-блоки на кооперативний мат. У кожній з цих 
композицій обов’язково знайдіть ілюзорну гру. 

Задача №2117-2120. М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2*

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №6 (1372), 7 лютого 2018 року
Задача №2113
1… Kpb6  2. Kpc8 Cb7+  3. Kpb8 Kd7x;
I. 1. b6! Kp:b6  2. Kpc8 Cb7+  3. Kpb8 Pd7x;
II. 1. Kpc8! Kpb6  2. Kpb8 Kd7+  3. Kpa8 C:b7x — ідеальний мат.
Задача №2114
I. 1. Kp g4! Kpg7  2. Kph4 Kf3+  3. Kph5 Kf6x;
II. 1. Kpg4! Kpg8  2. Kph5 Kf4  3. Kph6 Kf7x — ідеальний мат.
Задача №2115
1...Kc1  2. a2 Ka3  3. b1T, b1C 3...Kc2/Kb3x;
I. 1. Kp:b1! Kc1  2. Kpa1 Kpc2  3. a2 Kb3x;
II. 1. Kp:a2! K:a3  2. Kpa1 Kpb3  3. b1K Kc2x — правильний мат. 
Задача №2116
I. 1. Cg1+! Kpf3  2. Kph2 Ce4  3. Kph1 Kpg3x;
II. 1. Kpg2! Се4+  2. Kpg1 Kpf3  3. Kph1 Kpf2x.

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ñèíè äâîðàçîâîãî â³ííèöü-

êîãî îë³ìï³éñüêîãî ïðèçåðà ç 
ïëàâàííÿ Ïàâëà Õíèê³íà ïðîäî-
âæóþòü éîãî «íàçäîãàíÿòè». Óäâîõ 
Îëåêñ³é òà Â³êòîð âèáîðîëè âàãîì³ 
äåâ’ÿòü íàãîðîä ó Ïîëüù³, íà â³ä-
êðèòèõ çìàãàííÿõ íà Êóáîê ìåðà 
Êåëüöå. Íàãàäàºìî, öå ì³ñòî-ïî-
áðàòèì Â³ííèö³. Ó çàïëèâàõ âçÿëè 
ó÷àñòü 265 ó÷àñíèê³â ç 19 êîìàíä. 
Âîíè ïðåäñòàâëÿëè ð³çí³ ïîëüñüê³ 
ì³ñòà — ñòîëèöþ Âàðøàâó, Ëþ-
áë³í, Êðàê³â òîùî. Ìåäàë³ ðîç³ãðó-

âàëèñÿ â òðüîõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ: 
12 ðîê³â ³ ìîëîäøå, 13–14 ðîê³â, 
15 ðîê³â ³ ñòàðøå.

Ç íàøîãî ì³ñòà ïðèáóëà çá³ð-
íà Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà, ÿêà 
ñêëàäàëàñÿ ç 23 ñïîðòñìåí³â. ¯¿ 
ë³äåð Îëåêñ³é Õíèê³í ïåðåì³ã 
ó ï’ÿòè âèäàõ ïðîãðàìè: 50, 100, 
200 ìåòð³â êðîëåì, 50 ³ 100 ìå-
òð³â áàòåðôëÿºì. Òîáòî âñþäè, 
äå áðàâ ó÷àñòü. Ìîëîäøèé ç áðà-
ò³â, Â³êòîð ïîñ³â ïî äâà ïåðøèõ 
(50 ³ 100 ìåòð³â íà ñïèí³) ³ äðó-
ãèõ ì³ñöÿ (50 ìåòð³â êðîëåì òà 

áàòåðôëÿºì). Îáèäâà âèñòóïàëè 
ñåðåä ñòàðøèõ þíàê³â.

— Ö³ ñòàðòè ñëóãóâàëè åòàïîì 
ï³äãîòîâêè äî íàñòóïíèõ îô³ö³é-
íèõ ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü, — ðîç-
êàçàâ Ïàâëî Õíèê³í.

Â³ííè÷àíêà Êàòåðèíà Øåñòî-
ïàëîâà çäîáóëà áðîíçîâó íàãîðîäó 
íà 100-ìåòð³âö³ áàòåðôëÿºì (ñåðåä 
ñòàðøèõ ä³â÷àò). À íàø Îëåêñ³é 
Á³ëèé ñòàâ òðåò³ì (ñåðåä íàéìî-
ëîäøèõ) ó çàïëèâàõ íà 50 ìåòð³â 
êðîëåì òà áàòåðôëÿºì.

Íå çàëèøèëèñÿ áåç â³äçíàê â³-

ííè÷àíè ó ïðåñòèæíèõ åñòàôå-
òàõ (4 ïî 50 ìåòð³â). Ó çì³øàí³é 
êîìá³íîâàí³é âîíè ïîñ³ëè òðåòþ 
ñõîäèíêó, ó çì³øàí³é êðîëåì — 
äðóãó. Çà íàøó åñòàôåòíó êî-
ìàíäó âèñòóïàëè áðàòè Õíèê³-
íè, Ñâ³òëàíà ×àéêóí ³ Êàòåðèíà 
Øåñòîïàëîâà.

Îëåêñ³é Õíèê³í áóâ âèçíàíèé 
íàéêðàùèì ïëàâöåì òóðí³ðó, 
à òàêîæ îòðèìàâ ïðèç «êðàùîìó 
³íîçåìíîìó ó÷àñíèêó». Àíàëîã³÷-
íó â³äçíàêó ñåðåä ä³â÷àò âðó÷èëè 
Êàòåðèí³ Øåñòîïàëîâ³é.

Плавець Олексій Хникін переміг у Кельце

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Â³ííèöüêà ñïîðòèâíà àêðîáà-
òèêà ³ñíóº âæå á³ëüøå 60 ðîê³â òà 
âïåâíåíî ë³äèðóº íà íàö³îíàëü-
íîìó ð³âí³. Öå âêîòðå ï³äòâåð-
äèëîñÿ íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè 
ñåðåä ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê, ÿêèé 
ìèíóëîãî òèæíÿ â³äáóâñÿ ó Â³-
ííèö³, â ÑÊ «Àâàíãàðä». Çìà-
ãàííÿ ìàëî ïðåñòèæíèé ñòàòóñ 
â³äáîðó íà ÷åìï³îíàò ñâ³òó, ùî 
ïðîéäå ó êâ³òí³ öüîãî ðîêó â Àíò-
âåðïåí³ (Áåëüã³ÿ).

НАЙБІЛЬША КІЛЬКІСТЬ МЕДА-
ЛЕЙ. Íà êèëèì âèõîäèëè 120 ó÷àñ-
íèê³â ç 12 ðåã³îí³â. Â³ííè÷àíè 
áóëè ïðåäñòàâëåí³ ó âñ³õ â³êîâèõ 
ãðóïàõ: 12–18 ðîê³â, 13–19 ðîê³â ³ 
ñòàðøå 19 ðîê³â. Ñóäèëè çìàãàííÿ 
àðá³òðè ì³æíàðîäíî¿ êàòåãîð³¿.

— Êîìàíäà Â³ííè÷÷èíè 
îñòàíí³ì ÷àñîì çíà÷íî îìî-
ëîäèëàñÿ. Íàøèì ñïîðòñìå-
íàì ïîòð³áíî íàáðàòèñÿ äîñâ³-
äó, ïîêðàùèòè ñâîþ òåõí³÷íó 
ïðîãðàìó, — îáåðåæíî ãîâîðèâ 
ïåðåä ïî÷àòêîì ÷åìï³îíàòó çà-
ñëóæåíà òðåíåð Óêðà¿íè Ãàëèíà 
Êîâàëü÷óê.

ßê çàâæäè, âèñîê³ ðåçóëüòàòè 
ïðîäåìîíñòðóâàëè êîìàíäè Êè-
ºâà, Ëüâîâà, Ìèêîëàºâà ³ Äí³ïðà. 
Àëå ñàìå â³ííèöüêà çá³ðíà âèáî-
ðîëà íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü íàãîðîä! 

Ó àáñîëþòíîìó çàë³êó çîëîòî çäî-
áóëè íàøà ÷îëîâ³÷à ïàðà (Â³òàë³é 
Íåïîìíÿùèé — Äìèòðî Íàóìåí-
êî) ³ çì³øàíà ïàðà (Îëåêñàíäð 
Ìàäåé — Äàð’ÿ Ïëàõîòíþê). 
Äðóã³ ì³ñöÿ ïîñ³ëè çì³øàí³ ïàðè 
(â àáñîëþòö³: Âîëîäèìèð Ãîëÿê — 
Àíàñòàñ³ÿ Ñòåöþê, â îäí³é ³ç äâîõ 
âïðàâ: Äìèòðî Áîðäÿê³âñüêèé — 
Íàòàë³ÿ Þçüê³â) ³ æ³íî÷à ãðóïà 
(²ðèíà Õèæíÿê — Îëåíà Âèõîâà-
íåöü — ²ííà Êàïëàíñüêà).

У АНТВЕРПЕН І БРЮССЕЛЬ. Óñ³ 
â³ííèöüê³ ïðèçåðè Óêðà¿íè çäî-
áóëè ïóò³âêè íà ÷åìï³îíàò ñâ³-
òó. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãîëîâíèé 
ñóääÿ çìàãàíü Þð³é Ãîëÿê (Â³-
ííèöÿ).

— Ñåðåä ³íøîãî, â Àíòâåðïå-
í³ ñïîðòñìåíè â³êîì 13–19 ðî-
ê³â çìîæóòü ïîáîðîòèñÿ çà ïó-
ò³âêó íà þíàöüê³ Îë³ìï³éñüê³ 
³ãðè (âèêëþ÷íî ñåðåä çì³øàíèõ 
ïàð). Âêëþ÷åííÿ àêðîáàòèêè 
äî þíàöüêî¿ Îë³ìï³àäè — ïåð-
øèé êðîê äî âèçíàííÿ ¿¿, ÿê 
îë³ìï³éñüêîãî âèäó ñïîðòó, — 
êàæå Þð³é Ãîëÿê.

À âæå öüîãî òèæíÿ óêðà¿íñüêà 
çá³ðíà ñòàðòóº íà Êóáêó ñâ³òó 
â Áðþññåë³ (Áåëüã³ÿ). Òóäè çà-
ïðîøåíà ÷åòâ³ðêà ç³ Ëüâîâà ³ ÷î-
ëîâ³÷à ïàðà ç Â³ííèö³ — ìàéñòðè 
ñïîðòó Óêðà¿íè Â³òàë³é Íåïîìíÿ-
ùèé ³ Äìèòðî Íàóìåíêî.

НАШІ АКРОБАТИ ВИГРАЛИ 
ЧЕМПІОНАТ УКРАЇНИ 
Тримаємо планку  Спортсмени 
здобули путівки на Кубок і чемпіонат 
світу у Бельгії. Уперше поборються 
за ліцензії на юнацьку Олімпіаду

ШАНС НА ПРОВЕДЕННЯ ЄВРО. 
ªäèíèé ë³öåíç³éíèé àêðîáàòè÷-
íèé êèëèì Óêðà¿íè çíàõîäèòüñÿ 
ñàìå ó Â³ííèö³. Íàøå ì³ñòî ìàº 
áàãàòîð³÷íèé äîñâ³ä ó ïðîâåäåíí³ 
ì³æíàðîäíèõ çìàãàíü «Çîð³ íàä 
Áóãîì», íà ÿê³ ïðè¿çäÿòü ç³ðêè 
ç ð³çíèõ êîíòèíåíò³â. Àëå ïîêè 
æîäíîãî ðàçó íàì íå äîâ³ðÿ-
ëè ïðîâåäåííÿ òàêèõ çìàãàíü. 
×îìó? Áî äëÿ öüîãî íåîáõ³äíî 
âèêîíàòè îáîâ’ÿçêîâó âèìîãó — 
çàë ç òðèáóíàìè ì³í³ìóì íà òðè 
òèñÿ÷³ ì³ñöü.

Òåïåð ç’ÿâèâñÿ øàíñ âèïðàâèòè 
öþ ñèòóàö³þ. Áî, ÿê â³äîìî, ó Â³-
ííèö³ çáèðàþòüñÿ ïîáóäóâàòè Ïà-
ëàö ñïîðòó ç òðèáóíàìè íà ê³ëüêà 
òèñÿ÷ ãëÿäà÷³â.

— Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî íàì íà-
äàâàòèìóòü éîãî äëÿ ïðîâåäåí-
íÿ âàæëèâèõ çìàãàíü. Ìîæëèâî, 
â ìàéáóòíüîìó ÷åìï³îíàòó ªâ-
ðîïè ÷è Êóáêó ñâ³òó. Ùå îäíèì 

ïëþñîì º òå, ùî ó Â³ííèö³ çà-
ïðàöþâàâ ì³æíàðîäíèé àåðî-
ïîðò. ², ïðèì³ðîì, íà ñâ³òîâèé 
Êóáîê ó Áåëüã³¿ ìè âèë³òàºìî 
ç íàøîãî ì³ñòà, — êàæå Þð³é 
Ãîëÿê.

ТРЕНУЮТЬСЯ НАВІТЬ ДОШКО-
ЛЯРИКИ. Þíèõ àêðîáàò³â òðå-
íóþòü ó îáëàñí³é ñïîðòøêîë³ ç³ 
ñêëàäíî-êîîðäèíàö³éíèõ âèä³â 
ñïîðòó. Òàì âæå ï³äãîòóâàëè 
14 çàñëóæåíèõ ìàéñòð³â ñïîðòó, 
64 ìàéñòðè ñïîðòó ì³æíàðîäíîãî 
êëàñó, ïîíàä 200 ìàéñòð³â ñïîðòó, 
à òàêîæ 12 çàñëóæåíèõ òðåíåð³â 
Óêðà¿íè.

— Ó íàø³é øêîë³ êóëüòèâóþòü-
ñÿ äâà âèäè ñïîðòó: àêðîáàòèêà ³ 
ñòðèáêè íà àêðîáàòè÷í³é äîð³æö³. 
Çàéìàþòüñÿ íàâ³òü ³ ïî÷àòê³âö³ 
â³êîì ÷îòèðè–ï’ÿòü ðîê³â. Àëå 
ïåðåâàæíî ïî÷èíàþòü ó ø³ñòü 
ðîê³â, — êàæå Ãàëèíà Êîâàëü÷óê.

Наші чемпіони України 
Віталій Непомнящий 
(верхній) і Дмитро 
Науменко цими днями 
виступають на Кубку 
світу в Брюсселі
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Авіаквитки з Києва туди і назад: 
7422 гривні — якщо їхати прямо 
зараз. Від 1777 гривень — якщо 
плануєте подорож завчасно.
Житло: найнижча ціна кім-
нати у талліннському хостелі 
на Booking.com — 230 гривень.

Добові для в’їзду: 94 євро 
на 1 день перебування у кра-
їні. Але якщо вас запросив 
громадянин Естонії, то він бере 
на себе відповідальність за усі 
витрати, пов’язані із вашим пе-
ребуванням.

Скільки коштуватиме поїздка

ÌÀÍÄÐÈ

ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Âëàäèñëàâ Êà-
÷óð — ó÷èòåëü àí-
ãë³éñüêî¿ ³ í³ìåöü-
êî¿ ìîâè øêîëè-

ã³ìíàç³¿ ¹ 6. Ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó 
â³í ïîòðàïèâ ó ÒÎÐ-20, à çãîäîì 
³ ó ÒÎÐ-5 êðàùèõ â÷èòåë³â Óêðà-
¿íè. À íåùîäàâíî áóâ ó Òàëë³íí³ 
ïî ðîáîò³. Â³í ðîçïîâ³â æóðíàë³ñ-
òó RIA/20minut, ÷èì éîãî âðàçèëà 
ñòîëèöÿ Åñòîí³¿.

— Öå áóâ ï’ÿòèäåííèé ç'¿çä 
êîîðäèíàòîð³â îäíîãî ìîëîä³æ-
íîãî ïðîåêòó. Ñêàæ³ìî òàê, ì³ñòî 
ìè äîñë³äæóâàëè ó äðóã³é ïîëî-
âèí³ äíÿ çà ìîæëèâ³ñòþ. Íàì 
ïîùàñòèëî, áî îäíà ³ç ñï³êåð³â 
áóëà ÿêðàç ³ç Òàëë³ííà, ³ äðóãà ¿¿ 
ïðîôåñ³ÿ — åêñêóðñîâîä. Âîíà 
ïîêàçàëà íàì ò³ ì³ñöÿ, ÿê³ ä³éñíî 
âàðòî ïîäèâèòèñÿ òóðèñòàì.

Ïåðøå, ùî ïðèâåðíóëî óâàãó 
õëîïöÿ — ðîçì³ðåíå ñòîëè÷íå 
æèòòÿ. Êàæå, ÷óòêè ïðî ïîâ³ëü-
í³ñòü åñòîíö³â, òî ñòåðåîòèïè.

— ß á ¿õ ïîâ³ëüíèìè íå íàçâàâ: 
âîíè ïðîñòî âèâàæåí³. Òà é Òàë-
ë³íí ÿê ñòîëèöÿ äóæå ðîçì³ðåíèé 
³ ñïîê³éíèé — öå íå Êè¿â, äå óñ³ 
êóäèñü ïîñï³øàþòü, âñ³ ÷èìîñü 
çàéíÿò³.

Æèòòÿ ì³ñòà ïî÷èíàºòüñÿ òàì 
ðàíî, ³ ðàíî æ çàê³í÷óºòüñÿ — 
çà íàøèìè ì³ðêàìè. Äåñü ãîäèí³ 
î ñüîì³é âå÷îðà âñþäè âæå çà-
êðèâàþòüñÿ ìàãàçèíè òà êàâ'ÿðí³. 
ª òàì ÿê³ñü ì³ñöåâ³ í³÷í³ êëóáè, 
à îò, âëàñíå, ì³ñòî íà÷å âèìèðàº, 
ò³ëüêè-íî ãîäèííèê ïðîá’º 21.00.

ЦІНИТЕЛІ СТАРОВИНИ. Âëàäèñ-
ëàâ ðîçïîâ³â, ùî äî ð³äíîãî ì³ñòà 
òàëë³ííö³ ñòàâëÿòüñÿ íàäçâè÷àéíî 
øàíîáëèâî. Îêð³ì òîãî, ùî Òàë-
ë³íí — ÷èñòå é çàòèøíå ì³ñöå, 
éîãî ³ñòîðè÷íèé öåíòð ì³ñöå-
âà âëàäà íàìàãàºòüñÿ çáåðåãòè 
ó íåäîòîðêàíîìó âèãëÿä³.

— ßê ìåí³ ðîçïîâ³äàëè, òàì 
äóæå ñóâîðå çàêîíîäàâñòâî, ÿêå 
íå äîçâîëÿº çì³íþâàòè ³ñòîðè÷-
íó ÷àñòèíó ì³ñòà. À ùîá çì³íèòè 
êîë³ð ôàñàäó áóä³âë³, ïîòð³áíî 

ТАЛЛІНН: БЕЗ КАВИ ПІСЛЯ 19.00,
І ЧАЙКА ЗІ СТОРІНКОЮ В ІНСТАГРАМ 
Подорож у середньовіччя  
Владислав Качур був у столиці Естонії 
по роботі. Але часу подивитися Таллінн 
у нього вистачило. Хлопець розповів, 
де у місті шукати чайку–філософа, аби 
зробити з нею селфі, та куди в Таллінні 
йти за суворою середньовічної їжею

â ²íñòàãðàì. «×àéêà ç³ ñòàðîãî 
ì³ñòà. Ëîâåöü êðàñè, Ô³ëîñîô, 
Ïòàõ», — ïèøåòüñÿ íà ñòîð³íö³ 
ó éîãî ñòàòóñ³. Òàì â³í ïîñòèòü 
ôîòî ñâîãî ì³ñòà — ó òîìó ÷èñ-
ë³, çâ³ñíî, ³ ç âèñîòè ïòàøèíîãî 
ïîëüîòó.

— Öå ì³ñöåâà çíàìåíèò³ñòü, 
óí³êàëüíà ÷àéêà. Óñ³ òóðèñòè 
íàìàãàþòüñÿ ç íåþ ñôîòîãðàôó-
âàòèñü. Âîíà íå áî¿òüñÿ ëþäåé, 
à ôîòîãðàôóºòüñÿ ç íèìè ³ ÷åêàº 
íàòîì³ñòü íà ÿêóñü ïîäà÷êó. ß ç 
íåþ ðîáèâ ñåëô³, áîÿâñÿ, ùî 
äçüîáíå — àëå í³, ñåëô³ ïðîéøëî 
áåç âòðàò ç ìîãî áîêó, — ðîçêàçàâ 
æóðíàë³ñòó Âëàäèñëàâ.

Çà ÷èì õëîïåöü ùå õîò³â áè 
ïîâåðíóòèñÿ äî Òàëë³ííà — òàê 
öå çà óí³êàëüíîþ ñåðåäíüîâ³÷íîþ 
åêñêóðñ³ºþ.

— Óÿâ³òü, ëþäÿì ðîçïîâ³äàþòü 
ïðî òðàäèö³¿ ã³äè, ïåðåîäÿãíå-
í³ â àâòåíòè÷íèé ñòàðîâèííèé 
îäÿã. Òóò äëÿ âàñ ³íñöåíóþòü 
³ñòîð³þ: àæ äî áèòâ íà ìå÷àõ. 
Òóðèñòè ³ ñàì³ ìîæóòü âæèòèñÿ 
ó ðîëü ñåðåäíüîâ³÷íîãî æèòå-
ëÿ ³ ïîìàõàòèñü îäèí ³ç îäíèì 
íà ìå÷àõ.

ª ùå îäíà ì³ñöèíà, êóäè ó öþ 
ïîäîðîæ Âëàäèñëàâó äîâåëîñü 
ïðîñòî çàãëÿíóòè, àëå íå íàñî-
ëîäèòèñÿ íèì ó ïîâí³é ì³ð³, — 
ðåñòîðàí Îlde Hansa.

— Öåé ðåñòîðàí â³äîìèé òèì, 
ùî âîíè äóáëþþòü ñåðåäíüî-

â³÷÷ÿ: ïî÷èíàþ÷è â³ä îáñëóãî-
âóþ÷îãî ïåðñîíàëó, ³ çàê³í÷óþ÷è 
ìåíþ òà âîñêîâèìè ñâ³÷êàìè çà-
ì³ñòü åëåêòðè÷íèõ ëàìï. Ìåíþ 
òàì ä³éñíî àâòåíòè÷íå, çà ñòà-
ðîþ ðåöåïòóðîþ: ìîæíà ïî¿ñòè 
³ äèêîãî êàáàíà, ³ îëåíÿ, ³ íàâ³òü 
âåäìåæàòèíó. Íà æàëü, íà öåé 
ðàç íàøà ãðóïà òàì ïîáóâàëà, àáè 
ïðîñòî â³ä÷óòè àòìîñôåðó, — ðîç-
ïîâ³â õëîïåöü.

ЧИ ПО КИШЕНІ ТАЛЛІНН УКРАЇН-
ЦЮ? Âëàäèñëàâ êàæå: ó Òàëë³íí³ 
ïåðåñâ³ä÷èâñÿ, ùî â Óêðà¿í³ ð³-
âåíü ö³í ºâðîïåéñüêèé.

— Ö³íè íà ¿æó òàì ïðèáëèçíî 
òàê³ æ, ÿê ó íàñ. ²ç óêðà¿íñüêèõ 
ïðîäóêò³â ÿ â Òàëë³íí³ áà÷èâ ò³ëü-
êè øîêîëàä «Ðîøåí». Íà âèñî-
êîìó ð³âí³ ðîçâèíóòà òðàíñïîðòíà 
³íôðàñòðóêòóðà. Ïî ì³ñòó ¿çäèòü 
ê³ëüêà â³íòàæíèõ ðåêîíñòðóéî-
âàíèõ òðàìâà¿â, ³ êîæåí ³ç íèõ 
íàçâàíèé íà ÷åñòü âåëèêîãî ä³-
ÿ÷à Åñòîí³¿. Íàñ, äî ðå÷³, ê³ëüêà 
ðàç³â ïåðåñë³äóâàâ òðàìâàé «Êîñ-
òÿíòèí», íàçâàíèé òàê íà ÷åñòü 
ïåðøîãî ïðåçèäåíòà Åñòîí³¿, 
Êîñòÿíòèíà Ïÿòñà.

Êàâà ó ñåðåäíüîñòàòèñòè÷íîìó 
òàëë³ííñüêîìó çàêëàä³ êîøòóâà-
òèìå âàì â³ä 2 äî 4 ºâðî, à ÿêùî 
ãîâîðèòè ïðî êîìïëåêñí³ îá³äè, 
â òàëë³ííñüêèõ çàêëàäàõ ìîæ-
íà íîðìàëüíî ïî¿ñòè â ìåæàõ 
4–5 ºâðî.

ðîáèòè êóïó äîçâ³ëüíèõ äîêó-
ìåíò³â ó ¿õ äåðæàâíèõ óñòàíî-
âàõ. Òàêîæ ó áóä³âëÿõ, ùî çíà-
õîäÿòüñÿ ó ñòàð³é ÷àñòèí³ ì³ñòà, 
çàáîðîíÿºòüñÿ íàâ³òü çì³íþâàòè 
ñèñòåìó îïàëåííÿ: ÿêùî â áóä³âë³ 
çàëèøèëèñÿ ñòàðîâèíí³ ãðóáêè, 
òî æèòåë³ íèìè ³ ìàþòü îïàëþ-
âàòè ñâî¿ ïðèì³ùåííÿ.

Ñàìå òîìó, ùî ó á³ëüøîñò³ 
áóä³âåëü çáåðåãëèñü ñòàðîâèíí³ 
ïå÷³, ó Òàëë³íí³ äîñ³ ³ñíóº ïðîôå-
ñ³ÿ ñàæîòðóñà, ÿêà òóò ââàæàºòüñÿ 
äóæå ïðåñòèæíîþ — áî æ ¿¿ íîñ³é 
º õðàíèòåëåì ì³ñüêèõ òðàäèö³é.

À ùå ãîëîâíà ÿëèíêà ó Òàë-
ë³íí³ ñòî¿òü íàáàãàòî äîâøå, í³æ 
ó á³ëüøîñò³ ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò.

— Ó ºâðîïåéñüêèõ êðà¿íàõ ï³ñ-
ëÿ êàòîëèöüêîãî Ð³çäâà âñå âæå 
çàêðèâàºòüñÿ — ó òîìó ÷èñë³ ³ 
ãîëîâíà ÿëèíêà ì³ñòà. Ó Òàëë³íí³ 
âèÿâëÿºòüñÿ, Ð³çäâî ñâÿòêóºòüñÿ ³ 
êàòîëèöüêå, ³ ïðàâîñëàâíå, áî áà-
ãàòî ðîñ³éñüêîìîâíîãî íàñåëåí-
íÿ. Ïàì’ÿòàþ, êîëè ìè ïîëèøàëè 
ì³ñòî 22 ñ³÷íÿ, ÿëèíêà â öåí-
òð³ ùå ñòîÿëà íà ì³ñö³. Ó íèõ 
³ç ð³çäâÿíèì äåðåâîì, äî ðå÷³, 
ïîâ’ÿçàíà äóæå ö³êàâà òðàäèö³ÿ: 
äåñü 23–24 ñ³÷íÿ óñ³ òàëë³ííö³ 
çáèðàþòüñÿ ó âèçíà÷åíîìó ì³ñ-
ö³ ç³ ñâî¿ìè ÿëèíêàìè, ç äåðåâ 
ñêëàäàþòü ùîñü íà çðàçîê òàêî¿ 
âåëèêî¿ ñêóëüïòóðè, ³ óðî÷èñòî 
âñå öå ï³äïàëþþòü. Àëå ìè öüîãî 
ä³éñòâà âæå, íà æàëü, íå çàñòà-
ëè, — ðîçïîâ³â Âëàäèñëàâ.

ЧАЙКА З ІНСТОЮ ТА БИТВИ 
ТУРИСТІВ. Ó Òàëë³íí³ äóæå áà-
ãàòî îãëÿäîâèõ ìàéäàí÷èê³â. 
Àëå ò³ëüêè îäèí ³ç íèõ — ìàé-
äàí÷èê Êîõòóîòñà — âèõîäèòü 
ïðÿìî íà ñòàðå ì³ñòî. Òóò-òî 
³ æèâå ÷àéêà Ñâåí Ñ³ìåí (â³ä 
Sven Seaman — àíãë.), ÿêà ìàº 
ñâîþ ñòîð³íêó òà âëàñíèé õåøòåã 

Владислав Качур та чайка Свен, 
талліннська зірка. В Інстаграмі чайка 
підписана як Свен Сімен, «чайка зі старого 
міста, ловець краси, філософ, птах»

Туристам про традиції розповідають гіди, переодягнені в 
автентичний старовинний одяг
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ДІАНА ГУЛБІАНІ, 
RIA, (098)4543812 

Àêòèâ³ñòè ðåãó-
ëÿðíî ïåðåâ³ðÿþòü 
ò³ ãåíäåëèêè, ïðî-
äàâö³ ÿêèõ áóëè 

ïîì³÷åí³ ó ïðîäàæó ñïèðòíèõ 
íàïî¿â íåïîâíîë³òí³ì. Óïåðøå 
õëîïö³ ï³øëè íà òàêèé ðåéä 
ùå ï³âòîðà ðîêè òîìó, âë³òêó. ² 
â ðàéîí³ ïðîñïåêòó Þíîñò³ òà 
íà Âèøåíüö³ ìàéæå êîæåí çàêëàä 
ïðîäàâ ï³äñòàâíîìó íåïîâíîë³ò-
íüîìó ñïèðòíå.

— Òåïåð òàêèõ çàêëàä³â í³áè 
ìåíøå.  Ñõåìà òàêà: ò³ ç íàñ, õòî 
íåïîâíîë³òí³é, êóïóþòü ñïèðòíå 
³ îäðàçó âèõîäÿòü ³ç çàêëàäó, à ìè 
âèêëèêàºìî ïîë³ö³þ, ³ íàäàºìî ¿ì 

óñ³ äîêàçè ïðèäáàííÿ ñïèðòíî-
ãî. Âîíè îôîðìëÿþòü ïðîòîêîë 
íà ïîðóøíèêà. À ìè çàëèøàºìî 
ëèñò³âêè-ïîïåðåäæåííÿ, — ðîç-
ïîâ³äàº Àíäð³é Ãàéäàé.

Íà Þíîñò³ ïåðøèé ïóíêò ïå-
ðåâ³ðêè — ðèíîê. Äâîº õëîïö³â, 
îäíîìó ç ÿêèõ íåìà â³ñ³ìíàäöÿòè, 
íàìàãàëèñÿ êóïèòè àëêîãîëü, àëå 
òóò ¿ì ïèâî íå ïðîäàëè. Íåïîäà-
ë³ê º ïðîäóêòîâèé ìàãàçèí «×àé-
êà», àëå ³ öÿ ñïðîáà áåçóñï³øíà. 
Ùå îäèí ìàãàçèí — ³ ùå îäíà 
õèáà: ïðîäàâ÷èí³ ñïðàâíî ïèòà-
þòü äîêóìåíòè ó õëîïö³â.

ПРОДАЛА ПИВО, БО «МАВ ВИ-
ГЛЯД АЛКОГОЛІКА». Ó «Åêî-
ìàðêåò³», ùî ó òîðãîâîìó öåíòð³ 
«Äàñòîð» ïðîäàâ÷èíÿ áåç óñ³ëÿêèõ 

ХТО ПРОДАВ ПИВО НЕПОВНОЛІТНІМ
Рейд по «наливайках»  «На вигляд 
йому є 18», — такий аргумент зазвичай 
наводять продавці, що «попалися» на 
продажу алкоголю неповнолітнім. Де цього 
разу не перевірили документи у хлопчини 
та чи часто таке трапляється

çàïåðå÷åíü ïðîäàëà Ìàêñèìó, 
ÿêîìó ùå íåìàº 18-òè, ïëÿøêó 
«Ëüâ³âñüêîãî». À âæå ïîò³ì âè-
ïðàâäîâóâàëàñü ïåðåä ïîë³ö³ºþ, 
ñïî÷àòêó ñêàçàâøè, ùî òîé âè-
ãëÿäàº ñòàðøå ñâîãî â³êó, à ïî-
ò³ì êàæå, ìîâëÿâ, ó òîãî ïðîñòî 
áóâ âèãëÿä àëêîãîë³êà, îò âîíà é 
ïðîäàëà õëîïöþ ïëÿøêó.

— «Íà âèãëÿä éîìó º 18» — 
îöå îñíîâíèé àðãóìåíò, ÿêèé 
çàçâè÷àé ÷óºìî â³ä ïðîäàâö³â. 
Àëå çàêîíîì çà öå ïåðåäáà÷åíà 
â³äïîâ³äàëüíîñòü, íåçàëåæíî â³ä 
òîãî, âèíèê ñóìí³â ó ïðîäàâöÿ 
ùîäî â³êó ÷è í³. Êðàùå çàâæäè 
ïåðåñòðàõîâóâàòèñÿ, — ðîçïîâ³â 
Ãàéäàé.

ЩО КАЖУТЬ У НАЦПОЛІЦІЇ 
ТА «ЕКО-МАРКЕТІ». Æóðíà-
ë³ñòö³ íå âäàëîñÿ äîäçâîíèòè-
ñÿ äî ïðåäñòàâíèêà ìàãàçèíó: 
íà ãàðÿ÷³é ë³í³¿ «Åêî-ìàðêåòó» 
â³äïîâ³ëè, ùî íå êîíòàêòóþòü 
íàïðÿìó ³ç ãîëîâíèì îô³ñîì, 
à â³äïîâ³äü íà ïèòàííÿ ìîæíà 
îòðèìàòè, ëèø çàëèøèâøè çàÿâó. 
Ïðîéøëî 6 äí³â, àëå â³äïîâ³ä³ íà 
çàÿâó ùå íåìà. Ó ïîë³ö³¿ êàæóòü, 
ùî øòðàô çàïëàòèòü ïðîäàâ÷èíÿ.

Активісти викликали у «Еко-маркет» поліцію після того, 
як продавчиня продала 17-річному хлопцю пляшку пива. 
Патрульні відмовилися коментувати ситуацію на місці події

— Íà íå¿ ñêëàëè àäì³íïðîòî-
êîë çà ñò. 156 ÊÓÏÀÏ (Ïîðó-
øåííÿ ïðàâèë òîðã³âë³ ïèâîì, 
àëêîãîëüíèìè, ñëàáîàëêîãîëü-
íèìè íàïîÿìè ³ òþòþíîâèìè 
âèðîáàìè — àâò.), – ðîçïîâ³ëà 
²ðèíà Äîáðîâîëüñüêà, çàñòóïíèê 
íà÷àëüíèêà â³ää³ëó êîìóí³êàö³¿ 
ÃÓ Íàöïîë³ö³¿ îáëàñò³.

Ó ñòàòò³ íàïèñàíî, ùî, êð³ì 
³íøèõ ïîðóøåíü, ïðîäàæ ïèâà 

(êð³ì áåçàëêîãîëüíîãî), àëêî-
ãîëüíèõ, ñëàáîàëêîãîëüíèõ íà-
ïî¿â àáî òþòþíîâèõ âèðîá³â 
îñîá³, ÿêà íå äîñÿãëà 18 ðîê³â, 
àáî ïðîäàæ òþòþíîâèõ âèðîá³â 
â óïàêîâêàõ, ùî ì³ñòÿòü ìåíø 
ÿê 20 ñèãàðåò àáî öèãàðîê, ÷è 
ïîøòó÷íî (êð³ì ñèãàð), òÿãíå 
çà ñîáîþ íàêëàäåííÿ øòðàôó â³ä 
òðèäöÿòè äî ñòà íåîïîäàòêîâóâà-
íèõ ì³í³ìóì³â äîõîä³â ãðîìàäÿí. 
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КІНО

Чорна пантера
Фантастика
15.02–21.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Зменшення
Пригоди, 14.02, поч. о 14.50, 19.20, 21.55
Вартість квитків — від 70 грн
15.02–21.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

50 відтінків свободи
Мелодрама, 14.02, поч. о 10.20, 12.30, 17.20, 
19.40, 21.55. Вартість квитків — від 70 грн
15.02–21.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Ліно
Анімація, 14.02, поч. о 10.15, 17.30
Вартість квитків — від 65 грн
15.02–21.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пригоди Паддінгтона
Комедія, 14.02, поч. о 15.00
Вартість квитків — від 70 грн
15.02–21.02, час сеансів — за тел. 52–59–78

Кінопалац "Мир"
(вул. Келецька, 57, тел. (097)7514948)
Зменшення
Пригоди, 14.02, поч. о 10.00
Вартість квитків — від 60 грн

Той, що біжить лабіринтом: 
Ліки від смерті
Фантастика, 14.02, поч. о 14.30
Вартість квитків — від 60 грн

50 відтінків свободи
Мелодрама, 14.02, поч. о 12.30, 17.05, 19.10, 
21.15. Вартість квитків — від 60 грн
15.02–21.02, поч. о 17.30, 22.00

SMARTCINEMA
(вул. Козицького, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх)
Темні часи
Драма, 14.02, поч. о 15.20. 
Вартість квитків — від 60 грн
15.02–21.02, час сеансів — за тел. (096)0035050

Астрал: Останній ключ
Жахи, 14.02, поч. о 20.20. Вартість квитків — від 
50 грн. 15.02–21.02, довідка — за тел. (096)0035050

Брейвен
Бойовик, 14.02, поч. о 12.40, 14.40, 19.30, 21.30
Вартість квитків — від 50 грн
15.02–21.02, довідка — за тел. (096)0035050

Гра Моллі
Драма, 14.02, поч. о 12.30, 16.40
Вартість квитків — від 50 грн
15.02–21.02, довідка — за тел. (096)0035050

Крутий татусь
Комедія, 14.02, поч. о 9.00, 10.50
Вартість квитків — від 50 грн
15.02–21.02, довідка — за тел. (096)0035050

Я, Тоня
Драма, 14.02, поч. о 10.10, 17.50, 23.30
Вартість квитків — від 50 грн
15.02–21.02, довідка — за тел. (096)0035050

Фестиваль 
Contemporary 
Music Days 
In Vinnytsia –2018
«Музика, яку ти 
бачиш!» — під таким 
девізом 17–18 берез-
ня у концертній залі 
Вінницької обласної 

філармонії пройде фестиваль сучасної музики 
Contemporary Music Days In Vinnytsia!
Протягом двох днів ви побачите чотири новатор-
ські та ексклюзивні музичні проекти, створені 
видатними митцями сучасності. Буде відкриття 
нових імен, знаних у Європі, незабутнє звучання 
незвичних музичних інструментів і приголомшли-
ве поєднання різних видів мистецтва: сучасних 
музичних стилів, танцю, театру та відеоарту!
17 БЕРЕЗНЯ, СУБОТА
18.00 — «Mariologia» — спільний проект вокаль-
ного ансамблю сучасної музики Alter Ratio (Київ) і 
чотирьох українських композиторів, що здобули 
славу та визнання у Європі.
Ви почуєте першу в Україні сучасну музичну 
інтерпретацію давніх літургічних григоріанських 
піснеспівів, а також оригінальне застосування 
незвичних комбінацій голосів та інструментів.
20.00 — «Нити Шоренкова» — авторський 
світломузичний концерт-перформанс знамени-
того композитора, піаніста-віртуоза Максима 
Шоренкова. Під час дійства буде представлено 
інноваційний запатентований винахід «Нити Шо-
ренкова», що відкриває нові музичні світи!
18 БЕРЕЗНЯ, НЕДІЛЯ
18.00 — «Хвилина реклами» — ексклюзивний 
гумористично-авангардний проект ансамблю 
нової музики «Рикошет» (Київ), яким керує світило 
авангардної музики України Сергій Пілютіков. 
Концерт пройде за участі учнів театрального 
відділення Вінницької дитячої школи мистецтв 
«Вишенька».
20.00 — «Історія солдата» — ексклюзивний по-
каз україномовної сценічної постановки всесвіт-
ньовідомої музичної драми Ігоря Стравінського. 
Вас чекає феєричний синтез музики, театру і 
танцю! Виконавці: львівські актори і танцюристи, 
інструментальний септет Львівської філармонії, 
диригент Сергій Хоровець (Україна-Польща).
Придбати квитки на фестиваль можна 
на сайті bilet.vn.ua і у касах Вінниці: в «Магігранді» 
(10.00–21.00), «Петроцентрі» (10.00–20.00), театрі 
імені Садовського (13.00–19.00), Вінницькій об-
ласній філармонії (13.00–18.30).
Довідки за тел.: (0432) 690–025. Інформацій-
ний центр фестивалю працює без вихідних з 
10.00 до 19.00 у бібліотеці ім. Тімірязєва (вул. 
Соборна, 73).
Організатор — Благодійний фонд сприяння роз-
витку талантів Поділля. 
Фестиваль проходить за підтримки Сергія Моргу-
нова та Валерія Коровія, Вінницької міської ради 
та Вінницької облдержадміністрації.
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Осінь у Вероні
Трагікомедія, 15.02, поч. о 18.30

Bon appetit, або Гарнір по-французьки
Комедія, 16.02, поч. о 18.30

Попелюшка
Казковий мюзикл, 17.02, поч. о 12.00

Дядя Ваня
Комедія, 17.02, поч. о 18.30

Назар Стодоля
Козацька балада, 20.02, поч. о 16.00

Лісова пісня
Міф з прадавніх часів
21.02, поч. о 16.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — 25 грн
Курочка Ряба
Казка-комедія, 17.02, поч. об 11.00 та 13.00

Веселі ведмежата
Весела повчальна історія
18.02, поч. об 11.00 та 13.00

«МАМАХОХОТАЛА» 
23 лютого у Вінниці!
23 лютого о 19.00 у Будин-
ку офіцерів буде дві години 
дуже смішних та сміливих 
жартів від гігантів моло-
діжного гумору! Актори 
студії «МАМАХОХОТАЛА» 
врятують вас від зимової 

депресії та зарядять енергією на цілий рік! На такому 
концерті ви ще не були! Нова програма, актуальний і 
правдивий гумор, спілкування та конкурси з глядача-
ми, «презентація» нових акторів студії, а також багато 
інших сюрпризів від «МАМАХОХОТАЛА»!
Тому відривайтесь від диванів та моніторів і приходьте 
на новий концерт студії «МАМАХОХОТАЛА» у Вінниці! 
Вас чекає non-stop мікс жартів, мініатюр і актуальних 
номерів, які ви побачите і почуєте вперше! Буде сміш-
но і незабутньо! Зухвало і злободенно! Безбашено… 
і майже завжди інтелігентно! А на десерт — актуальні 
жарти про наше місто! І, звичайно ж, після концерту 
кожен бажаючий зможе зробити фото з улюбленими 
акторами під час автограф- та фотосесії. Збирайте 
друзів і приходьте веселитися!
Квитки — 120–350 гривень. Купуйте на сайті bilet.vn.ua, 
у касах театру ім. Садовського, Будинку офіцерів, 
«Магігранду» і «Петроцентру». Безкоштовна доставка 
квитків: (0432)57–55–55, (098)101–00–63, (093)101–00–
63. Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Ірина Білик. 
Тур «Без гриму. 
Найкраще. Про 
кохання»
Прима українського 
шоу-бізнесу Ірина Білик 
12 березня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів з новою 
вражаючою концертною 

програмою «Без гриму. Найкраще. Про кохання»! 
Буде грандіозне шоу, найчуттєвіші пісні про кохан-
ня, ексклюзивні відео з життя та море безцінних 
незабутніх вражень!
12 березня вінничан чекає воістину незвичайна й 
особлива програма, адже для нового всеукраїн-
ського туру багато зроблено вперше і ексклюзивно! 
Родзинкою шоу стануть нові екзотичні музичні 
інструменти, які ще ніколи не використовувались 
у шоу співачки! Ще один сюрприз програми — 
ексклюзивні відео з життя Ірини Білик, які можна 
буде побачити лише на концерті! Насолоджуючись 
рідкісними кадрами з особистого архіву, глядачі 
зможуть ще більше зблизитися з артисткою, по-
ринути у щиросердечну атмосферу і на час усього 
виступу відчути себе частиною величезної родини!
12 березня о 19.00 у Будинку офіцерів надзвичайне 
шоу, щирі одкровення, пісні про найсокровенніші 
емоції і найкрасивіша музика — для всіх, хто вірить 
у Кохання і Щастя!
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ВИСТАВКИ

«Поза межами кольору»
Вінницький Регіональний центр сучасного 
мистецтва та ГО «Центр «Культурна стратегія — 
ХХI» представляють виставку Ігоря Бадяка «Поза 
межами кольору», малярство. 
Виставка триватиме з 16 лютого по 4 березня 
у Вінницькому Регіональному центрі сучасного 
мистецтва Галереї «Арт-Шик».
Відкриття виставки 16 лютого о 17.00.

SMM LadyConf — 
Конференція 
для тих, хто 
хоче заробляти 
в соцмережах
24 лютого в Вінниці від-
будеться конференція 
для тих, хто хоче заро-

бляти в соцмережах — SMM LadyConf! Ключова 
мета цієї конференції — обмін реальним досвідом. 
Адже реальний досвід — це і є справжнє знання.
Чим конференція буде корисна для вас?
Експерти ринку і успішні блогери поділяться з 
вами своїм досвідом, успішними кейсами і роз-
кажуть про тренди на 2018 рік (це важливо).
Вартість участі в SMM LadyConf:
 550 грн при оплаті до 18.02.2018
 600 грн при оплаті з 19.02 по 23.02.18
 650 грн — оплата в день заходу 24.02.2018
* Якщо ви плануєте купити 3 і більше квитки на SMM 
LadyConf, ви можете отримати спеціальні умови 
на участь, знижку в розмірі від 10% на кожен квиток.
Контакти: +38 098–772–12–49, e-mail: hello@
novation.club
Місце проведення: Коворкінг CHERDAK, Sky Park, 
8 поверх, вул. Оводова, 24,
Час: 24 лютого з 11.00 до 18.00
Організатор заходу: Новація Жіночий Клуб
Не пропустіть 7 годин корисного контенту від 5-ти 
спікерів з актуальними темами.

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ
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КАТЕРИНА КОВАЛЕНКО, (093)1611204 

Ìèíóëîãî ðîêó Â³ííèöüêà àêà-
äåì³ÿ íåïåðåðâíî¿ îñâ³òè âèãðàëà 
ãðàíò, ÿêèé íàçèâàºòüñÿ «Ìîäåð-
í³çàö³ÿ ïðåäìåò³â ïðèðîäíè÷î-
ìàòåìàòè÷íîãî öèêëó çàñîáàìè 
STEM-òåõíîëîã³é». Ó ðåçóëüòàò³ 
áóëî ïðèäáàíî òðüîõ ðîáîò³â Lego 
Maindstorm EV3: äâà áàçîâ³ êîìï-
ëåêòè, îäèí êîìïëåêò Education. 
² ç 2018 ðîêó ïî÷àëèñÿ òðåí³íãè.

ßê ðîçïîâ³â Ñåðã³é Ïîéäà, 
ñòàðøèé âèêëàäà÷ êàôåäðè 
óïðàâë³ííÿ òà àäì³í³ñòðóâàííÿ 
Â³ííèöüêî¿ àêàäåì³¿ íåïåðåðâ-
íî¿ îñâ³òè, óñüîãî áóäå òðè ãðóïè 

â÷èòåë³â — ô³çèêè, ìàòåìàòèêè òà 
³íôîðìàòèêè. Êîæíà ãðóïà áóäå 
ó÷àñíèêîì òðüîõ òðåí³íã³â. Ñòàð-
òîâèé òðåí³íã â³äáóâñÿ 9 ëþòîãî.

— Ìè ïðîáóºìî íàâ÷èòè, ÿê 
ñêëàäàòè ðîáîò³â, òà ïîÿñíþºìî, 
ÿê ö³ ðîáîòè ñòîñóþòüñÿ STEM. 
Ùî æ òàêå STEM? Öå àáðåâ³àòóðà 
Science (íàóêà), Technology (òåõ-
íîëîã³ÿ), Engineering (³íæåíåð³ÿ) 
and Mathematics (ìàòåìàòèêà), — 
ðîçïîâ³â Ñåðã³é Ïîéäà. — Ïðî-
ñò³øå êàæó÷è, ìè íàâ÷àºìî ó÷í³â, 
ÿê, âèêîðèñòîâóþ÷è ñó÷àñí³ çäî-
áóòêè íàóêè ³ òåõíîëîã³¿, áóäóâàòè 
ìàøèíè, ÿê³ äîçâîëÿòü âèð³øèòè 
ÿê³ñü ïðîáëåìè.

ШКІЛЬНІ УЧИТЕЛІ НАВЧАЮТЬСЯ 
ПРОГРАМУВАТИ РОБОТІВ 
Нові знання  У Вінниці зібралися 
двадцять вчителів на перше заняття 
з програмування Lego-роботів. 
Педагоги вивчали, що таке STEM 
і як це можна застосувати у школі

Íà òðåí³íãó â÷èòåë³ áóäóâàëè 
ïðîñòîãî ðîáîòà, ÿêèé íàçèâàºòü-
ñÿ «ï’ÿòèõâèëèíêà», ïðèºäíóâàëè 
äî íüîãî äàò÷èêè, ç÷èòóâàëè ç íüîãî 
äàí³, óïðàâëÿëè äâèãóíàìè. Òàêîæ 
ñòâîðèëè ðîáîòà, ñõîæîãî íà òîãî, 
ÿêèé âîçèòü âàíòàæ³ íà Íîâ³é ïî-
øò³. À ùå çàïðîãðàìóâàëè ïðîòîòèï 
ðîáîòà — ðîçóìíîãî âàíòàæó.

×îìó âèáðàëè Lego Maindstorm?
Çà ñëîâàìè ïàíà Ñåðã³ÿ, ö³ 

íàáîðè äàþòü ìîæëèâ³ñòü ñòâî-
ðþâàòè øèðîêèé ñïåêòð ð³çíèõ 
ðîáîò³â, ïëþñ äî öüîãî º çìàãàí-
íÿ, â ÿêèõ ìîæóòü áðàòè ó÷àñòü 
ó÷í³. À ó÷èòåëü, ÿêèé âèêîðèñ-
òîâóº òåõíîëîã³þ STEM ï³ä ÷àñ 
óðîêó, ñòâîðþº ìóëüòèïðåäìåòí³ 
çâ’ÿçêè, ðîçâèâàº îá’ºìíå ìèñ-
ëåííÿ ä³òåé, çá³ëüøóþòüñÿ óñï³-
õè ä³òåé ó ìàòåìàòèö³, ô³çèö³, ¿ì 
ñòàº ö³êàâ³øå â÷èòèñÿ. Îäèí ³ç 
ñïîñîá³â îòðèìàííÿ òàêîãî ðîáî-
òà — öå ó÷àñòü ó ùîð³÷í³é ãðàí-
òîâ³é ïðîãðàì³ first lego league.

Ñåðã³é Ïîéäà äîäàâ, ùî STEM-
òåõíîëîã³ÿ äàº ìîæëèâ³ñòü ðîç-

âèâàòè ó ä³òåé çàö³êàâëåí³ñòü 
äî íàóêè ³ òåõíîëîã³é.

— Ìè ìàºìî çàðàç êàòàñòðî-
ô³÷íó ñèòóàö³þ ³ç âñòóïîì äî òåõ-
í³÷íèõ âèø³â, íà êîíñòðóþâàííÿ 
ìàøèí, áóä³âíèöòâî ïðàêòè÷íî 

íåìàº íàáîðó, òàê ñàìî, ÿê ³ 
íà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íèé ôàêóëü-
òåò, — ñêàçàâ âèêëàäà÷. — À õî-
ò³ëîñÿ á, ùîá òàêèõ ä³òåé áóëî 
íàáàãàòî á³ëüøå, òîìó ùî ç öèì 
ïîâ’ÿçàíèé äîáðîáóò óêðà¿íö³â.

РЕКЛАМА

Учителі на 
тренінгу 

9 лютого 
розбиралися, 

як скласти 
робота 

за п’ять 
хвилин

ÎÑÂ²ÒÀ
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ОВЕН 
У вівторок імовірна незначна 
сварка з коханою людиною. 
Постарайтеся не сприймати 
її легковажно. Зробіть ви-
сновки з цієї ситуації.

ТЕЛЕЦЬ 
На початку тижня у вас може 
з'явитися бажання відігра-
тися на близьких за образи, 
нанесені іншими. Вас можна 
зрозуміти, але це неправиль-
на мішень для ваших емоцій. 

БЛИЗНЮКИ 
Середа — один з найроман-
тичніших днів тижня, коли 
можна зважитися на рішу-
чий крок і відверте зізнання. 
Вихідні будуть сприятливі 
для зустрічей і побачень.

РАК 
На початку тижня ваші 
стосунки будуть безхмарні 
і романтичні, постарайтеся 
їх зберегти на цьому рівні. 
У середу, швидше за все, ви 
будете перебувати в уми-
ротвореному стані. І ваш 
обранець порадує вас.

ЛЕВ 
Цей тиждень краще присвя-
тити турботі про теперішні 
стосунки: проявіть увагу 
до коханої людини. Тим 
часом, частина проблем ви-
рішиться сама собою. 

ДІВА 
Якщо ви не будете виявляти 
зайву принциповість стосов-
но коханої людини, то пані 
Фортуна не омине вас своєю 
прихильністю. Особливо 
вдалими будуть зустрічі 
в суботу та неділю.

ТЕРЕЗИ 
Більше думайте про близь-
ких. І необов'язково про 
одну-єдину кохану людину, 
добре слово і трохи уваги 
порадують також і інших 
членів вашої сім'ї.

СКОРПІОН 
З'явиться шанс змінити своє 
особисте життя в кращий 
бік. Ваші стосунки на верши-
ні. Ви розумієте одне одного 
з півслова. 

СТРІЛЕЦЬ 
Ви будете налаштовані 
на романтичний лад. Однак 
у вихідні особисте життя 
може піднести не надто при-
ємні сюрпризи. 

КОЗЕРІГ 
Цей тиждень сприяє різкій 
зміні настроїв. Постарайте-
ся прислухатися не тільки 
до себе. 

ВОДОЛІЙ 
У середу влаштуйте свято 
для двох. Саме в цей день ви 
можете бути чарівні. Неділя, 
навпаки, — день ліричний. 
У п'ятницю ви зможете по-
веселитися від душі.

РИБИ 
Щоб ваші близькі стосунки 
продовжували гармонійно 
складатися, вам необхідно 
звільнитися від безпідстав-
них ревнощів і не провокува-
ти кохану людину на скандал. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 15-21 ЛЮТОГО

417484

Комментарий эксперта
ВАЛЕРИЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Все те поло-
жительные эф-
фекты, которые 
можно получить 
от секса, доступ-

ны только при выполнении не-
скольких принципов: искрен-
ность, активность и желание. 
При нежелании заниматься 
сексом с партнёром, или за-
ставляя себя, должного эффекта 
не получится. Именно поэтому 
первое, что стоит сделать — 

это позаботиться о том, чтобы 
всё происходящее нравилось 
и было приятно. Именно тут 
и появляется такой принцип, 
как искренность. Прежде всего, 
с самим собой. Если по какой-
то причине вы перестали хотеть 
заниматься сексом с вашим пар-
тнером, подумайте: что следует 
добавить, чтобы решить эту про-
блему. Если добавить желание 
и искренность — активность под-
ключается сама собой. В конце 
концов, именно активность по-
зволяет использовать секс на все 
сто для пользы организма

Íà÷íåì ñ ñàìîãî ïðîñòîãî. 
Ñåêñ óëó÷øàåò íàñòðîåíèå (ñïà-
ñèáî, Êàïèòàí Î÷åâèäíîñòü). Âñå 
ýòî ïðîèñõîäèò ïîòîìó, ÷òî îðãà-
íèçì âûäåëÿåò èíòåðåñíûé ãîð-
ìîí — ýíäîðôèí, êîòîðûé òàêæå 
èçâåñòåí êàê «ãîðìîí ñ÷àñòüÿ». 
Áëàãîäàðÿ åìó óëó÷øàåòñÿ îáùåå 
íàñòðîåíèå, ñîñòîÿíèå, òðàâà çå-
ëåíåå, íåáî ãîëóáåå è ïàðòíåð 
ñòàíîâèòñÿ áîëåå êðàñèâûì. 
Íî ýíäîðôèí — òîëüêî îäèí 
èç ìíîãèõ ãîðìîíîâ, êîòîðûå 
âûðàáàòûâàþòñÿ âî âðåìÿ ñåê-
ñà. À èõ òàì íåìàëî. Íàïðèìåð, 
ãîðìîí — îêñèòîöèí, êîòîðûé 
ñîçäàåò ïðèâÿçàííîñòü ê âàøåìó 
ïàðòíåðó. Äà, ïðèðîäà âñå ïðåä-
óñìîòðåëà!

СКОЛЬКО МОЖЕШЬ НА ГРУДЬ 
ПРИНЯТЬ? Ñåêñ ìîæåò áûòü 
è î÷åíü õîðîøåé êîìïåíñàöè-
åé òðåíàæåðíîãî çàëà. À èìåí-
íî — êàðäèîíàãðóçîê. 20 ìè-
íóò àêòèâíûõ çàíÿòèé ñåêñîì 
äåéñòâèòåëüíî ìîãóò áûòü 
ýêâèâàëåíòíû ÷àñó â çàëå. Êëþ-
÷åâîå ñëîâî «àêòèâíûõ». Òî åñòü 
åñëè âàø ñåêñ áîëüøå ïîõîæ íà 
ñïàðèâàíèå äâóõ ëåíèâöåâ — òóò 
ñæèãàíèåì êàëîðèé è íå ïàõíåò. 
Åñëè ÷åðåç ïÿòü ìèíóò òàêîãî 
ñåêñà ó âàñ âîçíèêàåò îäûøêà — 
íè÷åãî ñòðàøíîãî. Íåñêîëüêî 
íåäåëü ïðàêòèêè — è âû ëåãêî 
óäâîèòå, à òî è óòðîèòå âðåìÿ, 
êîòîðîå ëåãêî ñìîæåòå ïðîâî-
äèòü â ïîñòåëè. Â ñî÷åòàíèè 
ñ åæåäíåâíîé çàðÿäêîé ýôôåêò 
áóäåò ïðîñòî ôàíòàñòè÷åñêèì. 

Äëÿ âñåõ îñòàëüíûõ «óäëèíèòå-
ëåé âðåìåíè» åñòü ìàãàçèíû äëÿ 
âçðîñëûõ.

УМНЕЕ С КАЖДЫМ СЕКСОМ. 
Êàê áû ñòðàííî ýòî íå çâó÷àëî, 
íî ñåêñ óëó÷øàåò óìñòâåííûå ñïî-
ñîáíîñòè. Àêòèâíûé ñåêñ ïîäðàçó-
ìåâàåò ðåãóëÿðíîñòü. Ðåãóëÿðíûé 
ñåêñ ïðîâîöèðóåò ôàíòàçèþ. Âåäü 
â èäåàëå êàæäûé ñåêñ ìîæåò áûòü 
íåîáû÷íûì è óíèêàëüíûì. È êîã-
äà ñòàíäàðòíûå âàðèàíòû ïîäõîäÿò 
ê êîíöó — â äåëî âñòóïàåò ñîîá-
ðàæàëêà, êîòîðàÿ è ïîìîãàåò ðàç-
íîîáðàçèòü ñåêñóàëüíóþ æèçíü. 
Ðåçóëüòàòû òàêîé ðàñêà÷êè ìîçãà 
ìîæíî áóäåò óâèäåòü íå òîëüêî 
â ëè÷íîé æèçíè, à òàêæå è â ðàáî-
òå, è ïðîñòûõ áûòîâûõ ñèòóàöèÿõ.

ЧТОБЫ НЕ ПЫЛИЛОСЬ. Êàê èç-
âåñòíî, äëèòåëüíûé «ïðîñòîé» 
ïîëîâîé ñèñòåìû ìîæåò ãðîçèòü 
ìíîãèìè çàáîëåâàíèÿìè. Äëÿ 
ìóæ÷èí — óõóäøåíèåì êà÷åñòâà 
ñïåðìàòîçîèäîâ, ó æåíùèí — 
âîñïàëåíèåì âíóòðåííèõ îðãàíîâ. 
×òîáû ýòîãî íå áûëî — íå ñòîèò 
ïðåíåáðåãàòü ðåãóëÿðíûì ñåêñîì, 
äàæå åñëè âû íå æåíàòû, èëè íå 
çàìóæåì. Ìíîãèå æåíùèíû ïðè-
çíàþòñÿ, ÷òî, õîòÿ áû ðàç â æèç-
íè âñòðå÷àëèñü êàêîå-òî âðåìÿ 
ñ ìóæ÷èíîé äëÿ çäîðîâüÿ. Íèê-
òî íå ãîâîðèò, ÷òî âû äîëæíû 
ëîæèòüñÿ ñ ïåðâûì âñòðå÷íûì. 
Òåì íå ìåíåå, ñåêñ ñ ÷åëîâåêîì, 
ñ êîòîðûì âû íå ñîáèðàåòåñü 
ñâÿçûâàòü âñþ ñâîþ æèçíü, òîæå 
ìîæåò áûòü ïðèÿòåí.

СЕКС — «ВОЛШЕБНАЯ 
ТАБЛЕТКА» ОТ БОЛЕЗНЕЙ
Вот это да!  Секс запускает в организме 
целебные процессы, которые улучшают 
общее состояние, влияют на настроение 
и работу внутренних органов (не только 
тех, которые участвуют в сексе). Что же 
на самом деле происходит с организмом 
во время секса и так ли он полезен?

СНИЖАЕТ ВЕС 
И СОЗДАЕТ ТОНУС
Во время полового акта сжигается 
в среднем от 200 до 600 калорий. 
А ласки, предшествующие интимной 
близости, являются великолепным 
массажем и ненавязчивой гимнастикой.

СОХРАНЯЕТ ПОДВИЖНОСТЬ 
СУСТАВОВ
После интимной близости в организме 
выделяются эндорфины — натуральные 
болеутоляющие средства, действие 
которых длится часами. Это ли не самое 
приятное лекарство от боли суставов.

Во имя секса, оргазма, и святого экстаза
ВОСЕМЬ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫХ СВОЙСТВ СЕКСА

ПРОВОЦИРУЕТ ОМОЛОЖЕНИЕ
Во время секса организм получает 
коллаген (белок, отвечающий 
за молодость и упругость кожи). 
А гормон прогестерон, который также 
вырабатывается во время секса, 
устраняет недостатки на коже.

ПОВЫШАЕТ НАСТРОЕНИЕ
Гормоны счастья, выделяемые во время 
секса, положительно действуют на 
психоэмоциональный фон человека. 
При острой недостаче этого гормона, 
возрастает риск долгосрочной депрессии, 
со всеми ее проблемами и последствиями.

ПОДДЕРЖИВАЕТ АКТИВНОСТЬ 
ПОЛОВОЙ СИСТЕМЫ
Медики утверждают, что длительное 
воздержание от секса опасно для 
здоровья. Особенно для тех, кто 
находится в расцвете своих физических 
сил. У мужчин, в первую очередь 
под угрозой физическое здоровье, 
у женщин — психологическое.

ВОССТАНАВЛИВАЕТ МЕТАБОЛИЗМ
Долго без секса — и в толстом 
кишечнике, женских половых органах 
скапливаются вредные вещества. 
Разрядка способствует венозному оттоку, 
что решает варикозные проблемы, 
предупреждает геморрой, и шлаки 
в кишечнике. А еще снижается уровень 
холестерина и сахара.

УЛУЧШАЕТ УМСТВЕННУЮ 
АКТИВНОСТЬ
Регулярный секс благоприятно 
воздействует на участки головного 
мозга, которые отвечают за обучаемость 
и память. Сексом улучшается реакция 
и концентрация внимания. Уровень 
кислорода в крови повышается, вместе 
с активностью мозга.

СТИМУЛИРУЕТ 
ИММУННУЮ СИСТЕМУ
Во время секса кровь по сосудам бежит 
гораздо быстрее обычного, получает 
дополнительный кислород и промывает 
все органы. А выделяющийся серотонин 
на 30% повышает количество 
иммуноглобулина А, активизирущего 
иммунную систему.
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ГОРОСКОП

Юлія, 18 років
Маю багато друзів. Люблю весело 
відпочивати. Я — творча людина, завжди 
цікавлюся чимось новим. 

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2017» НА:

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»-2018 
і безкоштовну професійну фотосесію 
від фотостудії «INDIGO» отримають 
найвродливіші учасниці.

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

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

маркета 
або аналогічна)

ФОТОСЕСІЯ 
ВІД ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

416362

417660

417254

ОВЕН 
Начинайте активно изменять 
себя, искать новые, неорди-
нарные пути в личной жизни. 

ТЕЛЕЦ 
Вам представится один из тех 
редких шансов, которые ста-
новятся причиной внезапных 
карьерных взлетов.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вас ждут интересные твор-
ческие планы. Пятница — са-
мый удачный день недели.

РАК 
Прекрасная неделя для 
творчества и карьеры. 
Ваша работоспособность 
удивит окружающих. 

ЛЕВ 
Попытайтесь не торопить 
события и принимать лю-
дей такими, какие они есть. 

ДЕВА 
Вы можете совершить почти 
невозможное, но задумай-
тесь, нужно ли это делать… 

ВЕСЫ 
Все совершают ошибки, 
нужно извлекать позитив-
ный опыт из трудностей. 

СКОРПИОН 
Творческая деятельность 
будет положительно 
влиять на ваше настроение 
и работоспособность.

СТРЕЛЕЦ 
Фортуна будет улыбаться 
вам, и вы сможете открыть 
собственное дело.

КОЗЕРОГ 
У вас появится свобода 
действий, но ею необходи-
мо разумно распорядиться. 

ВОДОЛЕЙ 
Личное обаяние позволит 
наладить необходимые 
партнерские отношения.

РЫБЫ 
Вы почувствуете легкость, 
уйдет в прошлое многое 
из того, что вас раздражало. 

Найгарніші  дівчата 
їздять з «Бліц таксі»

418195

418301
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