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 Жіночий взвод створюють 
у Калинівському полку 
спецпризначення імені 
Богуна Нацгвардії України. 
Сталося це після того, як 
представницям прекрасної 
статі дозволили служити 
на «чоловічих» посадах. Як 
жінці потрапити до війська?

 Чим пояснюють жінки 
бажання стати військовим? 
Одні хочуть довести самі 
собі, що можуть досягти 
більшого. Інші зізнаються, 
що такої зарплати, як у 
військових, не можуть 
отримати на попередній 
роботі

ПІД ГОТЕЛЕМ МОЖУТЬ 
БУТИ КАТАКОМБИ
 У соцмережі опублікували 
фото підземель під колишнім 
готелем, який нині розбирають. 
Але влада та забудовник не 
визнають існування цих ходів

РЕПОРТАЖ З ПАНСІОНАТУ 
ДЛЯ ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ
 Пансіонат –це наче маленька 
країна, де живуть кілька сотень 
людей. Дізналися, про що вони 
плачуть, про що сміються і хто 
їм пише листис. 4 с. 6с. 12-13

440082

Анастасія Чмихал – одна з тих, хто буде служити 
у новому жіночому підрозділі.  Вона п’ять разів просилася 
на службу в армію
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ÍÎÂÈÍÈ

Передсвяткова 
депресія 

Íàáëèæàþòüñÿ ñâÿòà, ä³òè 
ìð³þòü ïðî ïîäàðóíêè, äî-
ðîñë³ ïî÷àëè ãîòóâàòèñÿ 
äî ñâÿò. Àëå äåõòî ç íàñ 
â³ä÷óâàº ñåáå «íå â ñâî¿é 
òàð³ëö³»: íåáàæàííÿ í³÷îãî 
ðîáèòè, ãí³òþ÷å ïî÷óòòÿ ñà-
ìîòíîñò³, ïîñò³éíà âòîìà ³ 
ïî÷óòòÿ ïðîâèíè (öå ñèìïòî-
ìè äåïðåñ³¿). Àáî æ íàâïàêè, 
õòîñü âêëþ÷àºòüñÿ â ãîíêó ³ 
â³ä÷óâàº äðàò³âëèâ³ñòü, íåäî-
ñòàòí³ñòü ÷àñó, âèñîêèé ð³-
âåíü òðèâîæíîñò³ òà ÷àñîì 
ïëàêñèâ³ñòü, çàöèêëåí³ñòü 
íà ïðîáëåìàõ, çàáóäüêóâà-
ò³ñòü (öå ñèìïòîìè íåâðîçó).

ßê æå äîæèòè äî ñâÿò ³ 
ðàä³òè ¿ì?

Ïî-ïåðøå, íå ñòàâòå ñîá³ 
çàíàäòî âèñîêó ïëàíêó. 
Íå âìèêàéòå ïåðôåêö³îí³çì. 
ßêùî æ âàì âàæëèâî ï³äâî-
äèòè ï³äñóìêè, òî ñôîêóñóé-
òåñÿ íà çäîáóòêàõ, à íå âòðà-
òàõ. ×óäîâà òðàäèö³ÿ äÿêóâàòè 
ðîêó, ùî ìèíàº, çà âñå òå 
äîáðå, ùî â³í ïðèí³ñ.

Áàãàòüîõ ââîäèòü ó ïîä³áí³ 
ñòàíè ìàòåð³àëüíå ïèòàííÿ, 
âåëèê³ âèòðàòè ³ îáìåæåíà 
ô³íàíñîâà ñïðîìîæí³ñòü. ² 
ÿê íàñë³äîê — ïî÷óòòÿ ïðî-
âèíè ³ âëàñíî¿ íåñïðîìîæ-
íîñò³. Íå âèòðà÷àéòå òàê, 
í³áè çàâòðà ê³íåöü ñâ³òó. 
Ïàì'ÿòàéòå, ùî â ïîäàðóíêàõ 
âàæëèâà óâàãà. Ä³òè çàáóäóòü 
÷åðåç ðîêè, ùî ¿ì ïîäàðóâà-
ëè, àëå çàïàì'ÿòàþòü íà âñå 
æèòòÿ ñï³ëüíî ïðîâåäåíèé 
÷àñ, òóðáîòó ³ ëþáîâ áàòüê³â, 
ñï³ëüíó ãðó â ñí³æêè, îá³éìè 
é âåñåëîù³.

ßêùî ó âàñ íåìàº ä³òåé 
àáî âîíè âèðîñëè, ïîðàäóéòå 
âíóòð³øíþ äèòèíó, çðîá³òü 
äëÿ ñåáå òå, ïðî ùî ìð³ÿëè.

Íîâîð³÷í³ é ð³çäâÿí³ ñâÿ-
òà — öå íå ÷àñ «³êñ», êîëè âñå 
çì³íèòüñÿ, öå íàãàäóâàííÿ 
ïðî ñèëó ìàëåíüêèõ êðîê³â. 
Áóäüòå ùàñëèâ³!

ДУМКА

ПСИХОЛОГ

Анна Анна 
КАТРУККАТРУК

МИХАЙЛО (50), МОНТАЖНИК:
— Зараз у мене є чотириста 
доларів. Частину з них пла-
ную витратити на свята. Ві-
зьму чотири ящики горілки та 
м'яса. Подарунки? Ні. На них 
витрачатися не буду.

АЛІНА (18), СТУДЕНТКА:
— Усіма новорічними клопо-
тами займаються мої батьки. 
Не думаю, що сума, яку я пла-
ную витратити на подарунки, 
буде перевищувати півтори 
тисячі гривень.

ЄВГЕН (21), СТУДЕНТ:
—  Думаю, що витрачу десь 
півтори-три тисячі гривень. 
Можливо більше. Ці гроші 
підуть на подарунки. Свят-
ковим столом поки що за-
ймаються батьки.

НАТАЛІЯ (63), ПЕНСІОНЕРКА:
— Навряд чи буду святкува-
ти. Ми живемо втрьох і щоб 
скромно прожити місяць, 
треба мати десять тисяч до-
ходу. Отже на свята майже 
нічого не залишається. 

ГРИГОРІЙ (73), ПЕНСІОНЕР:
— У минулому році я свят-
кував в Аргентині. А цього 
року буду зустрічати Новий 
рік вдома. Який буде бю-
джет, не знаю. Не підраховую 
і не контролюю ці витрати.

НАТАЛІЯ (25), МАТЕМАТИК:
— У минулому році всім за-
ймалася наша родина. У цьо-
му році це будемо робити ми. 
Витратимо десь тисячу або 
півтори тисячі гривень. Плюс 
подарунки.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Скільки ви плануєте витратити на святкові подарунки?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó  í å ä ³ ë þ , 
16 ãðóäíÿ, ìè-

òðîïîëèò Ñèìåîí ïðîâ³â áîãî-
ñëóæ³ííÿ â Ñïàñî-Ïðåîáðàæåí-
ñüêîìó êàôåäðàëüíîìó ñîáîð³. 
Òàì â³í çàÿâèâ ïðèõîæàíàì ïðî 
ñâîþ ó÷àñòü â Îá’ºäíàâ÷îìó Ñî-
áîð³ ó Êèºâ³, äå áóëà óòâåðæäå-
íà Ïðàâîñëàâíà öåðêâà Óêðà¿íè 
(goo.gl/8paQsv).

Íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåéñáó-
êó Âàñèëü ×è÷àê çðîáèâ äîïèñ, 
â ÿêîìó ðîçïîâ³â, ùî ìèòðî-
ïîëèò îãîëîñèâ, ùî â³äíèíè 
Êàôåäðàëüíèé ñîáîð íàëåæèòü 
ïîì³ñí³é öåðêâ³.

«Ïî çàâåðøåííþ Ë³òóðã³¿ âëà-
äèêà (Ñèìåîí) îãîëîñèâ, ùî â³ä-
íèí³ ¿õ õðàì íàëåæèòü Ïîì³ñí³é 
Öåðêâ³. Íàðîä çààïëîäóâàâ, äåõòî 
íàâ³òü âèãóêóâàâ «áðàâî». Ïåð-
øèé êðîê çðîáëåíî, íà ÷åðç³ 

ð³øåííÿ ñ³ëüñüêèõ ïàðàô³é Â³-
ííèöüêî¿ ºïàðõ³¿, ÿê³ çäåá³ëüøî-
ãî òàêîæ ï³äòðèìóþòü âëàäèêó 
Ñèìåîíà», — éäåòüñÿ ó äîïèñ³ 
(goo.gl/Y5MzsH).

²íôîðìàö³þ ïðî ïåðåõ³ä âëà-
äèêè äî íîâî¿ öåðêâè ï³äòâåðäèâ 
ïðåñ-ñåêðåòàð Â³ííèöüêî¿ ºïàðõ³¿ 
ÓÏÖ ÌÏ ïðîòîäèÿêîí Âëàäèñ-
ëàâ Äåì÷åíêî.

— Ïàðàô³ÿíè ï³äòðèìàëè âè-
á³ð ñâîãî àðõ³ºðåÿ. Â³äòåïåð ãðî-
ìàäà Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêîãî 
êàôåäðàëüíîãî ñîáîðó íàëåæèòü 
äî Ïîì³ñíî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðê-
âè Óêðà¿íè. Ó â³äïîâ³äü Ñèíîä 
Óêðà¿íñüêî¿ Ïðàâîñëàâíî¿ Öåðêâè 
Ìîñêîâñüêîãî ïàòð³àðõàòó ñüîãîä-
í³ (17 ãðóäíÿ — àâò.) îáèðàº íîâî-
ãî àðõ³ºðåÿ, ÿêèé î÷îëèòü ò³ ïà-
ðàô³¿, ùî ïîáàæàþòü çàëèøèòèñÿ 
ó ºäíîñò³ ç Ìîñêîâñüêèì ïàòð³àð-
õàòîì, — ñêàçàâ îòåöü Âëàäèñëàâ.

Ç æóðíàëó çàñ³äàíü Ñèíî-
äó ñòàëî â³äîìî, ùî íà çàì³íó 
âëàäèö³ Ñèìåîíó ïðèçíà÷èëè 

МИТРОПОЛИТ СИМЕОН 
ІДЕ ДО ПОМІСНОЇ ЦЕРКВИ 
Реформа церкви  Митрополит 
Вінницький і Барський Симеон оголосив 
прихожанам про перехід до нової 
Української помісної церкви. Разом з ним 
перейшла паства Спасо-Преображенського 
собору. Натомість, на Синоді української 
церкви Московського патріархату 
священнослужителю обрали заміну

àðõ³ºïèñêîïà Áîðîäÿíñüêîãî 
Âàðñîíîô³ÿ (Âàñèëü Ñòîëÿð).

Ñâÿùåííîñëóæèòåëü íàðîäèâñÿ 
ó Ëàäèæèí³, â 1972 ðîö³. Îòðèìàâ 
äóõîâíó îñâ³òó â Êè¿âñüê³é ñåì³-
íàð³¿ (1997) òà Êè¿âñüê³é äóõîâí³é 
àêàäåì³¿ (2001). Ó 2013 ðîö³ êå-
ðóâàâ Àäì³í³ñòðàòèâíî-ãîñïîäàð-
ñüêèì óïðàâë³ííÿì ÓÏÖ (ÌÏ). 
Îòðèìàâ ñàí àðõ³åï³ñêîïà ó ñåðï-
í³ 2018 ðîêó (goo.gl/LyLBgB)

Ñèìåîí çàëèøàºòüñÿ ìèòðîïî-
ëèòîì Â³ííèöüêèì ³ Áàðñüêèì, 
àëå ï³ä þðèñäèêö³ºþ Ïîì³ñíî¿ 
öåðêâè Óêðà¿íè.

— ß äóìàþ, ùî íàäàë³ ïðîöåñ 
ïðèºäíàííÿ ³ºðàðõ³â, ñâÿùåíè-
ê³â ³ â³ðÿí äî ö³º¿ öåðêâè, ÿêà 
ïîñòàëà ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³, áóäå 

ïðîäîâæóâàòèñü. Í³õòî íå êàæå 
çàðàç, ùî öåé ïðîöåñ ïðîñòèé. 
Â³í áóäå òðèâàòè ùå äîâãî, º ð³çí³ 
ïðîãíîçè â³äíîñíî òîãî, ñê³ëüêè 
öå áóäå, — äîäàâ Ñèìåîí.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê â Óêðà¿í³ ñòâî-
ðèëè ºäèíó Ïðàâîñëàâíó öåðê-
âó — ó äåðæàâ³ ïåðåñòàëè ³ñíóâàòè 
ÓÏÖ Êè¿âñüêîãî ïàòð³àðõàòó òà 
Óêðà¿íñüêà àâòîêåôàëüíà ïðàâî-
ñëàâíà öåðêâà. Âîíè ñàìîðîçïóñ-
òèëèñÿ, à íîâà öåðêâà º ¿õíüîþ 
ñïàäêîºìèöåþ.

Âîäíî÷àñ ÓÏÖ Ìîñêîâñüêî-
ãî ïàòð³àðõàòó ïðîäîâæèòü ³ñ-
íóâàòè îêðåìî, îäíàê ¿¿ ïðèñóò-
í³ñòü â Óêðà¿í³ á³ëüøå íå â³ä-
ïîâ³äàº öåðêîâíèì êàíîíàì 
(goo.gl/i6ydAr).

На Об’єднавчому Соборі українських право-
славних церков, 15 грудня, обрали керівника 
помісної церкви. Ним став 39-річний митропо-
лит від УПЦ Київського патріархату Епіфаній.
У миру — Сергій Петрович Думенко наро-
дився на Одещині, в селі Вовкове. Навчався 
в Київській духовній академії, пізніше Афін-
ському Національному Університеті (Греція) 
на філософському факультеті. Рішенням Ар-

хієрейського собору УПЦ КП від 28 червня 
2013 року возведений у сан митрополита Пе-
реяслав-Хмельницького й Білоцерківського 
та призначений Патріаршим намісником із 
правами єпархіального архієрея.
Священнослужитель поїде у Константинополь 
6 січня 2019-го, щоб отримати від Вселен-
ського патріархату Томос.
— Томос — це той документ, який вже офор-

мить нас юридично як автокефальну Україн-
ську православну церкву, незалежну церкву. 
Після цього документа ми будемо вже фор-
мувати всі відповідні органи, які будуть ке-
рувати, брати участь в розбудові цієї церкви. 
Нам потрібно ще зробити дуже багато роботи 
в напрямку нашої єдності. Коли це побачать 
інші, я вірю, що вони прийдуть до нас, — за-
явив митрополит (goo.gl/3rp1De).

Митрополит Епіфаній отримає Томос у 2019 році 

Синод Московського патріархату усунув Симеона з 
посади. Священнослужитель залишається митрополитом, 
але тепер Помісної церкви України
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ÂÅÐÑ²¯

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ó ê³íö³ ëèñ-
òîïàäà íà ñàéò³ 

OLX ç’ÿâèëîñÿ îãîëîøåííÿ ïðî 
ïðîäàæ «öàðñüêî¿ öåãëè ç ³ñòî-
ðè÷íîãî ãîòåëþ». Çà òåëåôîíîì, 
ÿêèé áóâ âêàçàíèé â îãîëîøåíí³, 
ïðîäàâåöü Â³òàë³é ï³äòâåðäèâ, ùî 
öåãëó äëÿ ïðîäàæó áåðóòü ç áó-
ä³âë³ íà Ñîáîðí³é, 29.

Çà ö³ºþ àäðåñîþ çíàõîäèòü-
ñÿ åêñ-ãîòåëü «Öåíòðàëüíèé» 
1893 ðîêó çàáóäîâè íà ì³ñö³ 
ÿêîãî òîâàðèñòâî «Ïîä³ëëÿ Ïðè-
âàò» õî÷å çâåñòè òîðãîâî-îô³ñíèé 
öåíòð (goo.gl/M6Uktg).

² ï³ä íèì ìîæóòü áóòè ñòàðîâèíí³ 
ï³äçåìåëëÿ. Åêñ-àðõ³òåêòîð Ëåí³í-
ñüêîãî ðàéîíó Â³ííèö³ Ëþäìèëà 
Äåíèñîâà îïóáë³êóâàëà ôîòîãðàô³¿ 
òà äåòàëüíó ìàïó õîä³â. ßê íàì âäà-
ëîñÿ ç’ÿñóâàòè, ö³ ôîòîãðàô³¿ æ³íêà 
ðîáèëà ó 2000 ðîö³ (goo.gl/kV77Z7).

Ãðîìàäñüêèõ àêòèâ³ñò³â îáóðèâ 
òîé ôàêò, ùî ïðîäàâåöü çáóâàº 
öåãëó íå ò³ëüêè ç³ ñò³í äîìó, à é 
ç ï³äçåìåëëÿ.

— Òàì º êàòàêîìáè íàøîãî 
ì³ñòà. Çàì³ñòü òîãî, ùîá ¿õ çáå-
ðåãòè — áóä³âåëüíèêè ðóéíóþòü 
³ñòîð³þ, ùî á ìîãëî ñòàòè òóðèñ-
òè÷íîþ ðîäçèíêîþ Â³ííèö³, — 
êàçàëà àêòèâ³ñòêà «Àâòîìàéäàíó 
Â³ííè÷÷èíè» Òà¿ñà Ãàéäà.

À ÷è ³ñíóþòü ö³ ï³äçåìåëëÿ 
íèí³ òà â ÿêîìó âîíè ñòàí³? 
×îìó ¿ì äîñ³ íå íàäàëè ñòàòóñó 
ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè?

ХОДІВ, ЯК НА ФОТО, 
ТУТ НЕМАЄ 

Íà áóä³âåëüíîìó ìàéäàí÷èêó 
ïîáà÷èëè, ùî 125-ð³÷íà áóä³âëÿ 
àêòèâíî ðîçáèðàºòüñÿ: áóä³âåëü-
íèêè çíåñëè øìàòîê òðåòüîãî 
ïîâåðõó, çíÿëè ñòàð³ äåðåâ’ÿí³ 
ïåðåêðèòòÿ. Ðîá³òíèêè êàæóòü, 
ùî ä³ì ñàì âàëèòüñÿ:

— Ìè òóò ëîìàìè ïðàöþºìî, 
öåãëà ëåãêî ç³ ñò³í âèë³òàº. ² ÿê 
áà÷èòå, áàãàòî åëåìåíò³â ñò³í îò-
îò ñàì³ çàâàëÿòüñÿ. Óñå â æàõ-
ëèâîìó ñòàí³, — êàçàâ îäèí ç 
ðîá³òíèê³â.

Êð³ì òîãî, áóä³âåëüíèêè âæå 
çíåñëè îäíîïîâåðõîâó áóä³âëþ, 
ùî áóëà ïîðÿä ç êîëèøí³ì ãî-
òåëåì.

Çãîäîì íà áóä³âåëüíèé ìàéäàí-
÷èê ïðè¿õàâ êåð³âíèê òîâàðèñòâà 
«Ïîä³ëëÿ Ïðèâàò» Îëåêñàíäð 
Öèõîìñüêèé. ×îëîâ³ê ðîçêàçàâ, 
ùî ïðî ïðîäàæ öåãëè â³í íå áóâ 
ó êóðñ³.

— ß öåãëó íå ïðîäàâàâ, õòî öåé 
Â³òàë³é — ÿ òàêîæ íå çíàþ. Ö³ëà 
öåãëà çíàõîäèòüñÿ òóò, à áîé ìè 
âèâåçëè íà çâàëèùå â Ëóêà-Ìå-
ëåøê³âñüê³é. Òèì ïà÷å, òóò íåìàº 
«öàðñüêî¿ öåãëè». Öå çâè÷àéíà 
÷åðâîíà öåãëà, áåç áóäü-ÿêèõ 
â³äì³òîê.

Ïèòàëè, ÷è áóâ â³í ó ï³äçåìíèõ 
õîäàõ ï³ä áóäèíêîì?

— Òàêèõ õîä³â, ÿê íà ôîòî 
Ëþäìèëè Äåíèñîâî¿, òóò íåìàº. 
Õîä³ìî ïîêàæó.

Îëåêñàíäð Öèõîìñüêèé çà-
â³â ó ï³äâàë áóäèíêó, äå çíà-
õîäèòüñÿ áèòà öåãëà òà ñì³òòÿ. 

ПІД 125-РІЧНИМ ГОТЕЛЕМ 
МОЖУТЬ БУТИ КАТАКОМБИ 
Невизнані ходи  У соцмережі 
опублікували фото підземель під 
колишнім готелем на Соборній, 29, який 
нині розбирають. Активісти кажуть, 
що цеглу з цих підземель продавали 
на OLX. І, на їхню думку, будівельники 
руйнують можливу туристичну родзинку. 
Але в мерії, ОДА та в забудовника 
не визнають існування цих ходів

Â³äêðèòèõ õîä³â â íàïðÿìêó 
Ñïàñî-Ïðåîáðàæåíñüêîãî ñîáî-
ðó ÷è â íàïðÿìêó êîñòåëó Ä³âè 
Ìàð³¿-Àíãåëüñüêî¿, ìè íå çíà-
éøëè. Õî÷à Öèõîìñüêèé ïðè-
ïóñòèâ, ùî õîäè òóò º. Àëå âîíè 
çíàõîäÿòüñÿ íà íèæ÷îìó ð³âí³. 
Àáî â òîìó ì³ñö³, äå º ïðî¿çä ç 
ïîäâ³ð’ÿ íà Ñîáîðíó.

— Äî ïî÷àòêó çåìëÿíèõ ðîá³ò 
õî÷åìî çðîáèòè òóò äîäàòêîâó 
ãåîëîã³÷íó ðîçâ³äêó, ùîá ôàõ³âö³ 
ïðîàíàë³çóâàëè, ÷è º òóò ñòàðî-
âèíí³ ï³äçåìåëëÿ òà â ÿêîìó âîíè 
ñòàí³. ßêùî ìè çíàéäåìî òóò ï³ä-
çåìí³ õîäè, òî ìè ¿õ îáîâ'ÿçêîâî 
çáåðåæåìî, — ñêàçàâ ÷îëîâ³ê.

ДЕ-ЮРЕ ПІДЗЕМЕЛЛЯ НЕ ІСНУЄ 
Ìèõàéëî Ïîòóï÷èê ïðàöþº 

çàâ³äóâà÷åì ñåêòîðó îõîðîíè 

êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè óïðàâë³ííÿ 
êóëüòóðè òà òóðèçìó Â³ííèöüêî¿ 
ÎÄÀ ³ ìàº ³íôîðìàö³þ ïðî âñ³ 
ïàì’ÿòêè àðõ³òåêòóðè îáëàñò³. Àëå 
ïðî õîäè ï³ä Ñîáîðíîþ, 29 éîìó 
äîñòåìåííî íåâ³äîìî.

— Ôîòîãðàô³¿, ÿê³ âèêëàäåí³ 
àðõ³òåêòîðîì Äåíèñîâîþ, º ÷àñ-
òèíîþ àìàòîðñüêèõ äîñë³äæåíü. 
Çâ³äêè ñàìå ö³ ôîòî çðîáëåí³ ³ 
ùî íà íèõ çîáðàæåíî — õ³ä ÷è 
çâè÷àéíèé ëüîõ — íåâ³äîìî, áî 
íå áóëî ôàõîâèõ, îô³ö³éíèõ äî-
ñë³äæåíü âñ³õ ï³äçåìíèõ õîä³â 
Â³ííèö³, — ñêàçàâ Ïîòóï÷èê.

Ôàõ³âåöü äîäàâ, ùî ÿêùî ï³ä-
çåìí³ õîäè áóäóòü â³äíàéäåí³ ï³ä 
áóäèíêîì ¹ 29, çàáóäîâíèê ïî-
âèíåí áóäå ¿õ çáåðåãòè.

— Äî ïî÷àòêó çåìëÿíèõ ðîá³ò 
íà Ñîáîðí³é, 29, çàáóäîâíèê 
ïîâèíåí áóäå óçãîäèòè ïðîåêò 
ç Ì³í³ñòåðñòâîì êóëüòóðè, áî 
öåé îá’ºêò çíàõîäèòüñÿ â ³ñòî-
ðè÷íîìó àðåàë³ Â³ííèö³, äå áåç 
òàêîãî äîçâîëó íå ìîæíà çâî-

äèòè áóäèíêè, — ñêàçàâ Ìè-
õàéëî Ïîòóï÷èê. — Çàçâè÷àé, 
Ì³í³ñòåðñòâî êóëüòóðè ïðîñèòü 
íàøîãî âèñíîâêó, â ÿêîìó ìè 
îáîâ’ÿçêîâî âêàæåìî, ùî ïåðåä 
çåìëÿíèìè ðîáîòàìè ïîòð³áíî 
ïðîâåñòè àðõåîëîã³÷íå äîñë³-
äæåííÿ. Õî÷à öå ìàëî áóòè âêà-
çàíî ùå â ³íâåñòèö³éí³é óãîä³.

Ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð Â³ííèö³ 
Îëåêñàíäð Ðåêóòà ñòâåðäæóâàâ, 
ùî ï³äçåìåëü ï³ä Ñîáîðíîþ, 29, 
þðèäè÷íî íå ³ñíóº.

— ×è º òàì ï³äçåìåëëÿ? Ìè 
ìîæåìî ò³ëüêè ïðèïóñêàòè, ùî 
òàì º õîäè, áî íå áóëî ïðîâå-
äåíî ôàõîâîãî äîñë³äæåííÿ. 
Ä³éñíî, â ³íâåñòèö³éí³é óãîä³ 
ì³æ âèêîíêîìîì ì³ñüêðàäè òà 

çàáóäîâíèêîì íå áóëî âêàçàíî 
âèìîãè ïðîâåäåííÿ àðõåîëîã³÷-
íèõ äîñë³äæåíü. Àäæå ³ñíóâàííÿ 
ï³äçåìåëëÿ òàì íå äîâåäåíî äî-
êóìåíòàìè, — ñêàçàâ Ðåêóòà.

Ùå ÷èíîâíèê çàïåâíèâ, ùî 
ó çàáóäîâíèêà íèí³ º ò³ëüêè äî-
çâ³ë íà âèêîíàííÿ ï³äãîòîâ÷èõ 
ðîá³ò. Òîáòî, íà çíåñåííÿ áó-
äèíêó, áåç âèêîíàííÿ çåìëÿíèõ 
ðîá³ò.

— Äî ïî÷àòêó çåìëÿíèõ ðîá³ò 
íà öüîìó îá'ºêò³ ìè ïðîâåäå-
ìî ïåðåãîâîðè ç ³íâåñòîðîì, ³ 
ÿêùî òàì áóäóòü ï³äçåìí³ õîäè, 
òî ïî ìîæëèâîñò³ ¿õ çáåðåæåìî. 
Ïðî ðåçóëüòàòè ïåðåìîâèí ïîâ³-
äîìëþ â ñ³÷í³ íàñòóïíîãî ðîêó, — 
äîäàâ ãîëîâíèé àðõ³òåêòîð ì³ñòà.

Архітектор Віталій Плясовиця написав 
петицію до міської влади з пропозицією 
зробити дослідження всіх підземель Ві-
нниці, що мають робити незалежні фа-
хівці історії та археології. За висновками 
дослідження потрібно надати підземним 
ходам правовий статус «пам’ятки архітек-
тури» та запобігти їхньому руйнуванню. 
Його звернення підтримали 372 люди-
ни, чого достатньо для розгляну петиції 
(goo.gl/qq1yJD).
А що буде, якщо вінницькі катакомби 
все ж визнають пам’яткою архітектури? 

За мапою, яка складена дослідниками-
ентузіастами, підземні ходи пронизують 
увесь центр міста, частково зачіпаючи ву-
лиці Магістратську, Хмельницьке шосе, 
Пирогова, Оводова, Київську та острів 
Кемпа (goo.gl/8bSFAc).
Отже, якщо міська влада визнає існування 
ходів юридично, то катакомби занесуть 
в Державний реєстр нерухомих пам’яток. 
І вся діяльність навколо ходів регулюва-
тиметься законом України «Про охорону 
культурної спадщини» (goo.gl/Xkn71r).
За цим законом, на території пам’ятки 

архітектури заборонені всі роботи, що 
загрожують пам’ятці (стаття 30). На про-
ведення земляних робіт в межах охорони 
пам’ятки підприємства та фізичні особи 
мають отримувати дозволи від органу охо-
рони культурної спадщини, що видає Мі-
ністерство культури. Крім того, бізнес має 
профінансувати археологічні дослідження 
та збереження підземних пам’яток, якщо 
хоче щось будувати в межах охорони іс-
торичної пам’ятки (стаття 37).
Утім, навіть пам’ятку архітектури мож-
на продати. Влада має підписати з но-

вим власником охоронний договір, що 
зобов’язує зберігати та підтримувати на-
лежний стан пам’ятки (стаття 23).
Як висновок, земля в центрі міста може 
подорожчати, будувати нові об’єкти стане 
складніше через зростання кількості дозво-
лів, а місто може отримати нову туристич-
ну родзинку. Звісно, якщо у міської влади 
буде воля профінансувати дослідження та 
реставрацію вінницьких підземель. Про 
це ми дізнаємося 30 грудня, коли міська 
влада має відповісти на петицію-звернення 
Віталія Плясовиці.

Вінницькі катакомби потрібно дослідити 

Ìåðåæà ï³äçåìíèõ 
õîä³â, éìîâ³ðíî, º ï³ä 
öåíòðîì ì³ñòà. Àëå 
âîíè íå äîñë³äæåí³, 
à îòæå þðèäè÷íî õîäè 
íå ³ñíóþòü 

Власник будівлі Олександр Цихомський показав, що під 
домом. У підвалах відкритого проходу до катакомб немає 
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Ó õàá³ «Ì³ñòî 
çì³ñò³â» 15 ãðóä-
íÿ â³äáóëàñÿ ô³-

íàëüíà çóñòð³÷ ôàõ³âö³â òà æè-
òåë³â Çàìîñòÿ, ùî ïðàöþþòü íàä 
êîíöåïö³ºþ ïåðåòâîðåííÿ ïàðêó 
«Õ³ì³ê». Êè¿âñüêó êîìàíäó ïðåä-
ñòàâèëà äèçàéíåðêà Îëåíà Îðàï, 
ÿêà ðîçïîâ³ëà, ùî â îñíîâ³ ¿õ ïðî-
åêòó — ïðèðîäà òà ë³ñ.

— Äåðåâà, çà íàøèì ïëàíîì, 
çáåð³ãàþòüñÿ. Íàâêîëî íèõ âè-
ñàäæóºòüñÿ ãàçîí. Ìè çáåð³ãàº-
ìî ãîëîâí³ äîð³æêè, ÿê³ áóäóòü 
âèìîùåí³ áðóê³âêîþ ÷è ³íøèì 
ìàòåð³àëîì. Äðóãîðÿäí³ äîð³æêè 
ìîæíà âèêëàñòè ãðàâ³ºì, öå ùå 
íå ô³íàëüíå ð³øåííÿ. Íà ãîëî-
âíèõ àëåÿõ âëàøòîâóºìî íîâå 
îñâ³òëåííÿ.

Çàëèøêè ôîíòàíó êèÿíè ïðî-
ïîíóþòü ïåðåðîáèòè íà ³íñòàëÿ-
ö³þ ç³ ñòîâïàìè òà ë³õòàðÿìè — 
ôîíòàí ñâ³òëà. À ó êëþ÷îâ³é 
ëîêàö³¿, äå ðîçòàøîâàí³ ñòàðèé 
ãðàëüíèé ìàéäàí÷èê, ðîçáèòà 
õàòêà, ëàâè — ñòâîðèòè îá’ºêò 
«Øòó÷íèé ë³ñ».

— Öå áóäóòü ìåòàëåâ³ ïàðàñîëü-
êè, ùî áóäóòü ñòâîðþâàòè çàò³íîê 
òà õîâàòè â³äâ³äóâà÷³â â³ä äîùó. 
Ï³ä íèìè ðîçòàøóâàòè âóëè÷í³ 

ìåáë³ ç³ ñòîëàìè òà ñò³ëüöÿìè. 
¯õ ìîæíà áóäå ì³íÿòè ì³ñöÿìè, 
àëå ìåáë³ ïîâèíí³ áóòè âàæêèìè, 
ùîá ñò³ëüö³ íå çàáèðàëè ç ñîáîþ. 
Ó êëþ÷îâ³é ëîêàö³¿ ïðîïîíóºìî 
ïîñòàâèòè äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè òà 
ñóõèé ôîíòàí. À íàâêîëî ïàðêó 
ïðîïîíóºìî çðîáèòè á³ãîâó äî-
ð³æêó, — ïîÿñíèëà Îëåíà Îðàï.

Ðåçóëüòàòè ðîáîòè îäåñüêî¿ 
êîìïàí³¿ ïðåçåíòóâàâ óðáàí³ñò 
ªâãåí ×åðíàò. Â³í ðîçïîâ³â, ùî 
â õîä³ äèñêóñ³¿ íàçâàëè ñâîþ 
êîíöåïö³þ — «Õ³ì³ÿ ñîö³àëüíèõ 
çâ'ÿçê³â».

— Ìè á³ëüøå ïðàöþâàëè íàä 
êëþ÷îâîþ ëîêàö³ºþ, äå ïðîïî-
íóºìî îá'ºäíàòè òðè íàïðÿìêè 
â³äïî÷èíêó, íàçâè ÿêèõ ìè çà-
ïîçè÷èëè ç õ³ì³¿. Öåíòð ëîêà-
ö³¿ — «Ðåàêö³ÿ» — ïðîñò³ð, äå 
ëþäè âçàºìîä³þòü ì³æ ñîáîþ. 
Òóò áóäóòü ðîçòàøîâàí³ äèòÿ÷³ 
ìàéäàí÷èêè, äîâæåëåçíà ëàâà, 
íà ÿê³é çìîæóòü âñ³ â³äïî÷èâàòè. 
² ìåòàëåâå «îçåðî» — àðò-îá'ºêò, 
ÿêèé ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè äëÿ 
ãðè, äëÿ âèñòóï³â òîùî.

Âõ³äíó ãðóïó ç àðêîþ îäåñèòè 
ïðîïîíóþòü â³äíîâèòè. À ³ñíó-
þ÷å îãîðîäæåííÿ — ïåðåðîáèòè 
íà äîâæåëåçíó ëàâêó.

Òà ì³ñöèíà, ÿêà ïðîõîäèòü 
âïðèòóë äî êîëèøíüîãî áóäèíêó 
êóëüòóðè, çà ñëîâàìè ïàíà ªâ-
ãåíà, ñòàíå çîíîþ ñïîðòó ç òðå-

ЛІС ТА «ВИБУХОВІ» ЛОКАЦІЇ. 
ЯК ЗМІНИТЬСЯ ПАРК «ХІМІК» 
Зелена зона  Протягом трьох 
тижнів команди з Києва, Одеси та 
Вінниці розробляли проекти змін парку 
на Замості. Фахівці хочуть зберегти 
максимум дерев, зробити затишні зони 
відпочинку та спортивні майданчики. 
Їхні ідеї стануть основою для фінального 
проекту, а реконструкція «Хіміка» 
почнеться з літа 2019 року

íàæåðàìè, á³ãîâèìè äîð³æêàìè.
— À ëîêàö³ÿ á³ëÿ âóëèö³ Ïåòðà 

Çàïîðîæöÿ — öå «Ðîç÷èíåííÿ». 
Òóò ìè ïðîïîíóºìî âèñàäèòè äå-
ðåâà, ïðîêëàñòè äîð³æêè ç ãðàâ³þ 
òà âèñàäèòè ãàçîí. Âòðó÷àííÿ ëþ-
äèíè â öþ çîíó ì³í³ìàëüíå, òóò 
ãîðîäÿíè çìîæóòü íàñîëîäæóâà-
òèñÿ ïðèðîäîþ.

Ðåçóëüòàòè ðîáîòè â³ííèöüêî¿ 
êîìàíäè ïðåäñòàâèëà æèòåëüêà 
Çàìîñòÿ, ãðîìàäñüêà àêòèâ³ñòêà 
Ëþáîâ Êîëîñîâà. ßê ðîçêàçàëà 
æ³íêà, äëÿ òðàíñôîðìàö³¿ ïàðêó 
âîíè íàäèõàëèñÿ âèãëÿäîì ôîð-
ìóë õ³ì³÷íèõ ñïîëóê.

— Òàê ìè çì³íþºìî ïëàíó-
âàëüíó ñõåìó ïàðêó ³ ïåðåì³ùó-
ºìî ³ñíóþ÷³ äîð³æêè. Ãîëîâíà 
àëåÿ ïåðåñòàíå áóòè ñóö³ëüíîþ 
ïðÿìîþ, à äðóãîðÿäí³ äîð³æêè 
òåïåð áóäóòü ñêëàäàòèñÿ ç ìîäó-
ë³â, — êàçàëà Êîëîñîâà. — ²ñíóþ÷³ 
äåðåâà — çáåð³ãàºìî. ² äîïîâíþ-
ºìî ¿õ áàãàòîð³÷íèìè òðàâ'ÿíèìè 
ðîñëèíàìè, äåêîðàòèâíèìè ÷à-
ãàðíèêàìè. Ðîñëèíè òàêîæ âè-
êîíóâàòèìóòü ôóíêö³þ îãîðîæ³ òà 
ðîçìåæîâóâàòè ñïîðòèâí³ çîíè, 
ëîêàö³¿ äëÿ òèõîãî â³äïî÷èíêó, 
äèòÿ÷³ ìàéäàí÷èêè. Òîæ, â³äïà-
äàº ïîòðåáà ó ñòâîðåíí³ ïàðêàíó.

Êëþ÷îâà ëîêàö³ÿ, äå íèí³ ðîç-
òàøîâàí³ çàëèøêè äèòÿ÷îãî ìàé-

äàí÷èêà, çà ïëàíîì â³ííèöüêî¿ 
êîìàíäè, ñòàº çîíîþ äëÿ äèòÿ-
÷îãî â³äïî÷èíêó.

— Äèòÿ÷³ àòðàêö³îíè òóò áóäóòü 
ç ïðèðîäíèõ ìàòåð³àë³â, òàêèõ ÿê 
äåðåâî. Ãîëîâíó àëåþ ïðîïîíóº-
ìî ðîçøèðèòè äî øåñòè ìåòð³â, 
àäæå ï³ñëÿ îíîâëåííÿ ó ïàðêó 
«Õ³ì³ê» áóäå ïðèõîäèòè á³ëüøå 
ëþäåé, í³æ çàðàç, — ñêàçàëà Ëþ-
áîâ Êîëîñîâà.

Äî òîãî æ, â³ííèöüê³ ôàõ³âö³ 
ïðîäóìàëè êîíöåïö³þ ðîçâèòêó 
«Õ³ì³êà» ³ íà ïåðñïåêòèâó:

îáëàøòóâàòè «ñóõ³» ôîíòàíè, 
òóàëåò, ùî áóäå ïðèñòîñîâàíèé ³ 
äëÿ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, âóëè÷-
íèé ê³íîòåàòð òà ïîñòàâèòè ìàë³ 
àðõ³òåêòóðí³ ôîðìè, äå ãîðîäÿíè 
çìîæóòü ïðèºìíî ïðîâîäèòè ñâ³é 
÷àñ.

Âðàæåííÿìè â³ä ïðîåêò³â òðüîõ 
êîìàíä ïîä³ëèëàñÿ æèòåëüêà Çà-
ìîñòÿ Íàä³ÿ Ëîáîäà. Âîíà ðîç-
ïîâ³ëà, ùî ¿é äî âïîäîáè ïðîåêò 
îäåñüêî¿ êîìàíäè:

— Ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî öåé ïðî-
åêò ëåãêî âò³ëèòè, â³í º áþäæåò-
íèì. Îäåñüêà êîìàíäà çóì³ëà 
ïîºäíàòè «âèáóõîâ³» ëîêàö³¿ äëÿ 
ä³òåé òà ìîëîä³, òà çàòèøîê. Äóæå 
ãàðíà ³äåÿ çàì³ñòü ïàðêàíó çðî-
áèòè ëàâè äëÿ ñèä³ííÿ, áî ÷àñòî 
äëÿ ëþäåé ñòàðøîãî â³êó, ìàòóñü 
ç ä³òüìè íåìàº äå ïðèñ³ñòè.

— À ùî âàì íå ñïîäîáàëîñÿ?
— Ó ö³ëîìó, äî âïîäîáè âñ³ ³äå¿. 

Àëå ÿ ââàæàþ çàéâèì ðîçøèðÿòè 
ãîëîâíó àëåþ äî øåñòè ìåòð³â. 
Äóìàþ, ùî òàì íåìàº ñò³ëüêè 
ì³ñöÿ. Áðóê³âêó, ùî ïðîïîíóº êè-
¿âñüêà êîìàíäà, íå òðåáà ðîáèòè 
â ïàðêó: òóò ìàº áóòè ïðèðîäíå 
ïîêðèòòÿ, — ñêàçàëà Ëîáîäà.

Швейцарський урбаніст Урс То-
манн розказав, що тепер коман-
ди повинні допрацювати свої 
проекти та надіслати фінальну 
версію до 26 грудня.
— Потім ми спробуємо з про-
ектів команд, пропозицій 
мешканців та концепції, що 
презентував «Інститут просто-
рового розвитку», скласти одну 
цілісну картину перетворення 
парку «Хімік». Це буде фінальна 
концепція, на основі якої фахів-
ці вирахують проектно-кошто-
рисну документацію, — сказав 
Томанн.
На оновлення парку дають 
кошти уряди Швейцарії, Ні-

меччини (50 тисяч євро) та Ві-
нницька міська рада (50 тисяч 
євро). У гривневому еквівален-
ті, це приблизно 3,1 мільйона 
гривень.
Раніше в «Інституті розвитку 
міст» казали, що на втілення 
всіх ідей потрібно щонаймен-
ше 10 мільйонів гривень. Тож, 
реконструкцію «Хіміка» розді-
лять на дві черги.
Першу чергу почнуть робити 
влітку 2019 року, а саме — за-
йматися перевтіленням ключо-
вої локації «Хіміка» та, ймовір-
но, головної алеї в парку. Друга 
черга реконструкції має старту-
вати у 2020 році.

Що буде далі

Жителі Замостя, що були на зустрічі з фахівцями, 
висловили зауваження. Зокрема, людям не сподобалася 
ідея про широкі алеї та бруківку на доріжках 

Ïðîåêòè òðüîõ êîìàíä 
ñêëàäóòü â îäíó 
ô³íàëüíó êîíöåïö³þ. 
Íà ðåêîíñòðóêö³þ 
«Õ³ì³êà» âèòðàòÿòü äâà 
ðîêè ³ ñòî òèñÿ÷ ºâðî 

Протаранив 
автобус 
 ×îëîâ³ê íà Hyundai ïðî-
òàðàíèâ ìóí³öèïàëüíèé 
àâòîáóñ, âò³ê ç ì³ñöÿ ïîä³¿, 
êèíóâ àâòî òà õîò³â âòåêòè 
íà òàêñ³. ²íöèäåíò ñòàâñÿ 
16 ãðóäíÿ. Ïðî öå ó Ôåé-
ñáóê ïèøå Ïàòðóëüíà ïî-
ë³ö³ÿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 
— Çä³éñíèâøè îáñòåæåí-
íÿ âóëèö³ Ìàÿêîâñüêîãî, 
àâòîìîá³ëü ³ç õàðàêòåð-
íèìè óøêîäæåííÿìè 
âèÿâèëè, àëå âîä³ÿ á³ëÿ 
íüîãî âæå íå áóëî. Îñîáó, 
ñõîæó çà îïèñîì ñâ³äê³â, 
òà ç òðàâìîþ íà îáëè÷÷³ 
â³ä óäàðó îá ëîáîâå ñêëî, 
âèÿâèëè ïàòðóëüí³ íà âó-
ëèö³ Çàìêîâ³é. Ïîáà÷èâ-
øè ïîë³öåéñüêèõ, ÷îëîâ³ê 
ñïðîáóâàâ ñ³ñòè â òàêñ³ é 
âòåêòè, àëå áóâ çàòðèìà-
íèé, — éäåòüñÿ ó ïîâ³äî-
ìëåíí³. ×îëîâ³ê ìàâ ïðè 
ñîá³ ñâ³äîöòâî ïðî ðåºñòðà-
ö³þ íà àâòî òà ìàâ îçíàêè 
àëêîãîëüíîãî ñï'ÿí³ííÿ. 
«Äðàãåð» ïîêàçàâ 1,17 ïðî-
ì³ëå. ×îëîâ³ê ç³çíàâñÿ 
ó â÷èíåíîìó. Ó ðåçóëüòàò³ 
íà íüîãî ñêëàëè òðè ïðî-
òîêîëè: çà ñêîºííÿ ÄÒÏ, 
çàëèøåííÿ ì³ñöÿ ÄÒÏ òà 
êåðóâàííÿ íàï³äïèòêó.

Судили 
інформаторів 
 Æèòåë³ Òîðåöüêà çáè-
ðàëè äàí³ ïðî ïîçèö³¿, 
äèñëîêàö³þ, ÷èñåëüí³ñòü, 
ìàðøðóòè ïåðåñóâàííÿ ñèë 
óêðà¿íñüêèõ â³éñüêîâèõ, ÿê³ 
áðàëè ó÷àñòü ó ïðîâåäåíí³ 
ÀÒÎ. Ïðî öå ïîâ³äîìëÿº 
ïðåñ-öåíòð Ñëóæáè áåçïå-
êè Óêðà¿íè íà Â³ííè÷÷èí³. 
²íôîðìàòîðè ïåðåäàâàëè 
òåëåôîíîì îòðèìàí³ â³äî-
ìîñò³ ñâî¿ì êóðàòîðàì, à 
ò³ – ïðåäñòàâíèêó íåçàêîí-
íèõ çáðîéíèõ ôîðìóâàíü.
— ²íôîðìàö³ÿ âèêîðèñ-
òîâóâàëàñü ó÷àñíèêàìè 
òåðîðèñòè÷íî¿ îðãàí³çàö³¿ 
ÄÍÐ ó âåäåíí³ çëî÷èííî¿ 
ä³ÿëüíîñò³, çîêðåìà, çä³é-
ñíåíí³ äèâåðñ³éíèõ àòàê, 
àðòèëåð³éñüêèõ îáñòð³ë³â 
ì³ñöü äèñëîêàö³¿ óêðà¿í-
ñüêèõ â³éñüêîâîñëóæáîâö³â 
³ â³éñüêîâî¿ òåõí³êè, — ðîç-
êàçóþòü ó â³äîìñòâ³. Ñï³â-
ðîá³òíèêè ÑÁÓ çàòðèìàëè 
ñï³ëüíèê³â òåðîðèñò³â ó Òî-
ðåöüêó ó ãðóäí³ 2016 ðîêó. 
Ï³ä ÷àñ äîñóäîâîãî ðîçñë³-
äóâàííÿ ï³äîçðþâàí³ âèçíà-
ëè ñâîþ âèíó. Ð³øåííÿì 
Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ñóäó 
çàòðèìàíèì ïðèçíà÷åíî 
òðè ðîêè òà äåñÿòü ì³ñÿö³â 
ïîçáàâëåííÿ âîë³. 

КОРОТКОКОРОТКО
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ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïàí Îëåêñàíäð 
ïðåçåíòóâàâ ñâîþ 
äèâî-êíèãó äëÿ 
ä³òåé, ÿê³ áåðóòü 

ó÷àñòü ó ïðîåêò³ «Êðîê äî ìð³¿» 
ó Áóäèíêó îô³öåð³â. Ìàëþêè 
áóëè ó çàõâàò³! Òðèäöÿòü ä³òåé, 
îçíàéîìèâøèñü ç êíèãîþ, âè-
ÿâèëè áàæàííÿ ïðèäáàòè ¿¿. 
Áàòüêè îäðàçó ñïëàòèëè ÷àñòèíó 
êîøò³â. Âèäàííÿ ùå íå íàäðó-
êîâàíî. Ïîòð³áíî 150 òèñ. ãðí, 
à ç³áðàëè 50 òèñÿ÷ ãðí. Çíà÷í³ 
çàòðàòè éäóòü íà ñïåö³àëüíèé 
êàðòîí, ôàðáè. Äðóêóâàòèìóòü 
ó Õàðêîâ³.

Âëàñí³ çàîùàäæåííÿ àâòîð 
ïðîåêòó âèêîðèñòàâ íà íàïèñàí-
íÿ ïðîãðàìè. Öå çíà÷íî á³ëü-
øà ñóìà, í³æ íà äðóê ïàïåðîâî¿ 
âåðñ³¿. Çàðàç çáèðàº êîøòè ÷å-
ðåç ïëàòôîðìó êðàóíäôàíçèíãó 
«Ñï³ëüíîêîøò». Îëåêñàíäð çà-
ïåâíèâ: êîæåí, õòî çðîáèòü âíå-
ñîê, îòðèìàº êíèãó ç³ çíèæêîþ. 
Çà ïîïåðåäí³ìè ðîçðàõóíêàìè, 
êîøòóâàòèìå ìåíøå 300 ãðí.

Æîäíîãî íåãàòèâíîãî â³äãóêó 
íå äîâîäèëîñÿ ÷óòè ïðî «Tale 
AR — êíèãà ç ìàã³ºþ äîïîâíå-
íî¿ ðåàëüíîñò³» — òàêó íàçâó 
ìàº ïðîåêò. ×àñó äî çàâåðøåííÿ 
çáèðàííÿ ãðîøåé íà ïëàòôîð-
ì³ «Ñï³ëüíîêîøò» çàëèøèëîñÿ 
îáìàëü. Ïðîñèòü ï³äòðèìàòè 
çàäóì, ðåêîìåíäóâàòè éîãî 
äðóçÿì. Ñòâåðäæóº, ùî ì³ã 
áè íå àô³øóâàòè ïðîåêò. «Õî-
÷åòüñÿ, àáè ïåðøà êíèãà ñòàëà 
ñïðàâä³ íàðîäíîþ», — ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäð.

Ùî æ çà âèäàííÿ òàêå, ùî éîãî 
ñõâàëþþòü ³ ä³òè, ³ äîðîñë³?

«ОЖИВ» НЕ ТІЛЬКИ КОЛОБОК 
— Êîëè ÿ ÷èòàâ êàçêó «Êîëî-

áîê» ñèíîâ³ Àíòîíó, éîìó òîä³ 
íå áóëî ùå é ÷îòèðüîõ ðîê³â, 
â³í çàïèòàâ ìåíå, ÷îìó ó êíèæ-
ö³ íàïèñàíî, ùî êîëîáîê êî-
òèòüñÿ, à íà ìàëþíêó â³í ñòî¿òü 
íà ì³ñö³, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñòó 
RIA Îëåêñàíäð Ìóçèêà. — Íèí³ 
ä³òè á³ëüøå ðåàãóþòü íà «æèâ³» 
çîáðàæåííÿ. Òàê âèíèê çàäóì 
ñòâîðèòè «æèâó» êíèãó.

Îëåêñàíäð ³ éîãî êîìàí-
äà, ÿêà ïðàöþº íàä ïðîåêòîì, 
«îæèâèëè» â³äîìó êàçêó «Êîëî-
áîê». Ùîá áóëî çðîçóì³ëî, ÿê 
êîðèñòóâàòèñÿ òàêîþ êíèãîþ, 
íà òèòóëüí³é ñòîð³íö³ îáêëà-
äèíêè ðîçì³ñòèëè ³íñòðóêö³þ. 
Ïî-ïåðøå, ñòîð³íêè ç ÿñêðàâè-
ìè ìàëþíêàìè ìîæíà ãîðòàòè, 
ÿê çâè÷àéíó ïàïåðîâó êíèãó. 
Ïðè öüîìó ÷èòàòè òåêñò òðüî-
ìà ìîâàìè — óêðà¿íñüêîþ, àí-
ãë³éñüêîþ ³ ðîñ³éñüêîþ. ×èòàííÿ 
ìîæíà çä³éñíþâàòè ïî ñêëàäàõ. 
Äëÿ öüîãî êîæåí ñêëàä ðîçä³ëåíî 
çíàêàìè òèðå.

Ïî-äðóãå, ìàëþíêè ³ òåêñò 
ìîæíà ïðèâåñòè â ä³þ. Äëÿ öüîãî 
ïîòð³áåí ãàäæåò. Íà íüîãî çàâàí-
òàæèòè äîäàòîê, áåçêîøòîâíèé. 
Åëåêòðîííèé ïðèñòð³é íàâåñòè 
íà â³äêðèòó ñòîð³íêó êíèãè ³ 
çîáðàæåí³ ìàëþíêè îæèâóòü. 
Ðóõëèâèì ìîæíà çðîáèòè îêðå-
ìîãî ãåðîÿ ÷è ïðåäìåò, çîáðà-
æåí³ íà ìàëþíêó. Âàðòî ò³ëüêè 
äîòîðêíóòèñÿ äî íèõ íà åêðàí³ 
ìîá³ëüíîãî ïðèñòðîþ. Ó òàêî-
ìó âèïàäêó êîëîáîê ïîêîòèòüñÿ, 

«ТАТУ, ЧОМУ КОЛОБОК НЕ КОТИТЬСЯ?» 
Інновація  «Живу книгу» створив 
вінничанин Олександр Музика за підказкою 
сина Антона. Аби втілити задум, батько 
навіть залишив роботу з непоганими 
заробітками — заступника керівника 
відділення банку. Незвичайна книга уже 
готова, але ще не надрукована. Чому?

à ä³ä ç áàáîþ «îõàòèìóòü» â³ä 
òîãî, ùî â³í âò³ê â³ä íèõ. Òðå-
áà áóëî áà÷èòè, ç ÿêîþ ðàä³ñòþ 
çóñòð³ëè «æèâîãî» êîëîáêà ñèíè 
Îëåêñàíäðà — çãàäàíèé Àíòîí ³ 
ìîëîäøèé Àðòåì!

Êð³ì «àéò³øíèê³â», íàä êíè-
ãîþ ïðàöþâàëè õóäîæíèêè, 
äèçàéíåðè, äðóêàð³. Äåê³ëüêà 
ïðèì³ðíèê³â êíèãè íàäðóêóâàëè 
ó âèäàâíèöòâ³ «Êîíñîëü». Ãîëîñè 
ãåðî¿â îçâó÷èëè äèêòîðè.

ГОЛОС З ДОНЕЦЬКА 
Íàòèñíóâøè íà çíà÷îê ³ç çî-

áðàæåííÿì ïðàïîðöÿ, êàçêà ïî-
÷èíàº ãîâîðèòè. Çíà÷êè ó ôîðì³ 
ïðàïîð³â êðà¿íè, ÿêîþ ìîâîþ õî-
÷åòüñÿ ñëóõàòè. Äðóæèíà Îëåê-
ñàíäðà Ìèðîñëàâà, à òàêîæ ¿õí³ 
ä³òè, áóëè ïåðøèìè êîíñóëü-
òàíòàìè òîãî, ÷èì çàéìàºòüñÿ 
áàòüêî.

— Ï³äêàçóâàëè, êîãî ³ç çâ³ð³â 
âàðòî çðîáèòè âåñåëèì, à õòî ìàº 
áóòè ñåðäèòèì, — êàæå Îëåê-
ñàíäð. — Íîâ³ åëåìåíòè ìîæíà 
é íàäàë³ äîäàâàòè. Îäíàê êîæåí 
ç íèõ êîøòóº íåäåøåâî — ïðè-
áëèçíî 500 äîëàð³â.

Ñòâåðäæóº, ùî íàïèñàííÿ ïðî-
ãðàìè îá³éøëîñÿ íå ó ì³ëüéîí, 
àëå öå òàêîæ íå äåñÿòü òèñÿ÷ 
äîëàð³â, à á³ëüøå. Íà ðîáîòó ç 
²Ò-òåõíîëîãàìè âèòðàòèâ ìàéæå 
âñ³ ñâî¿ çàîùàäæåííÿ.

Áàòüêîâ³ õîò³ëîñÿ, ùîá ÷àñòèíó 
òåêñòó îçâó÷èâ ñòàðøèé ñèí. Àí-
òîí ç íåàáèÿêîþ ðàä³ñòþ ñïðèé-
íÿâ òàêó ïðîïîçèö³þ. Íà æàëü, 
éîìó öå íå âäàëîñÿ. Ó äèòèíè 
âèïàëè ïåðåäí³ çóáêè. Äèêòî-
ðîì ñòàòè íå âèéøëî. Äîâåëîñÿ 
áàòüêîâ³ øóêàòè ³íøîãî ÷èòöÿ. 
Âò³ì, ç ÷àñîì ñïîä³âàþòüñÿ îíî-
âèòè çâóêîâó äîð³æêó. Îëåêñàíäð 
ïîîá³öÿâ öå ñèíîâ³. Àíòîí óæå 
ñòàðàºòüñÿ ÷³òêî âèìîâëÿòè ñëî-
âà. Áî æ íà íüîãî ÷åêàº â³äïî-
â³äàëüíà ñïðàâà.

— Ïðàöþâàâ ç ôð³ëàíñå-
ðàìè, — ãîâîðèòü ïàí Îëåê-
ñàíäð. — Êîæåí, õòî äîëó÷àâñÿ 
äî ñòâîðåííÿ êíèãè, îòðèìàº ¿¿ 
ó ïîäàðóíîê. Óêðà¿íñüêîþ ìî-
âîþ îçâó÷óâàëà òåêñò ä³â÷èíêà. 
Ãàðíî âñå ïðî÷èòàëà. Êàçàëà, ùî 
ìîæå çðîáèòè òàê ñàìî ðîñ³é-
ñüêîþ ìîâîþ. Îäíàê ðîñ³éñüêîþ 
òåêñò çàïèñàëè ðàí³øå.

Êîëè Îëåêñàíäð ïîïðîñèâ 
ìàìó ä³â÷èíêè çàëèøèòè àäðåñó, 
àáè çíàòè, êóäè íàä³ñëàòè êíèãó, 
æ³íêà â³äïîâ³ëà: «Íà æàëü, ìè ¿¿ 
íå çìîæåìî îòðèìàòè» — «×îìó? 
Ó âàñ íåìà «Íîâî¿ ïîøòè?» — 
çàïèòàâ Îëåêñàíäð. — «Ìè ïðî-
æèâàºìî ó Äîíåöüêó», — ïî÷óâ 
ó â³äïîâ³äü.

Олександр Музика — надзви-
чайно активна людина. Хіба 
не можна було одночасно пра-
цювати у банку і реалізувати 
нинішній проект? «Можна! — 
каже співрозмовник. — Однак 
це було б нечесно по відно-
шенню до людей, які були по-
руч. Частину часу приділяв би 
іншій справі. До того ж, хотілося 
зробити щось своє, а тут така 
підказка від сина!» 
За що утримує сім’ю? Каже, вла-
штувався консультантом в одній 
з фірм. Має вільний графік ро-
боти. Продовжує брати участь 
в іграх серії на зразок «Що? 
Де? Коли?» Вона називається 
БатлУМ. Виступає за команду з 
дивною назвою «Волосся кара-
ся». Після нашого спілкування 
Олександр поспішив на черго-
вий турнір.
Втім, найбільш пам’ятним для 
нього став квест, коли довелося 
шукати грузинсько-український 
словник. За його словами, та-
ким було одне з десяти завдань. 
Дев’ять виконали, а ось із слов-
ником… «Скачаємо з Інтернету — 
і всі діла», — такої думки дотри-
мувалися всі з його команди, 
крім нього. Олександр ствер-
джував, що за таке не дадуть 
максимальну кількість балів. Він 
розшукав телефон одного з гру-

зинів, які проживають у Вінни-
ці. У того був розмовник, але 
не словник. Чоловік у той час 
знаходився за містом, на озері. 
Олександр пропонував колегам 
під’їхати до нього на таксі, потім 
додому…
— Тільки три бали замість де-
сяти виставили за скачаний з 
Інтернету словник, — говорить 
він. — За попередні дев’ять 
отримали максимальну кіль-
кість. Програли, звичайно, 
одна з команд обійшла нас 
на два очки. Після того дав 
собі слово дотримуватися пра-
вила: задумав — роби, нікого 
не слухай.
Той словник довго не давав 
йому спокою. Вирішив купити. 
Однак, з’ясувалося, у жодному 
книжковому магазині Вінниці 
така книжка не продається.
Восени Олександр святкував 
свій 35-й день народження. 
Один з тостів виголошувала дру-
жина Мирослава. Після гарних 
щирих слів, які може сказати ко-
хана дружина, вручила подару-
нок. Здогадуєтеся, що то було?
— Словник! — розповідає Олек-
сандр. — Мирослава замовила 
його в Тбілісі. Надіслали по-
штою. Та ще й з автографом 
укладача! У мене сльози стали 
на очах!

У пошуках словника з грузинської на українську 

Олександр Музика має дипломи 
двох вишів — Вінницького пе-
дагогічного і Тернопільського 
фінансово-економічного (дру-
гу вищу здобув під час роботи 
у банку, де працював 12 років). 
На четвертому курсі фізико-ма-
тематичного факультету педуні-
верситету став переможцем Все-
української олімпіади з педагогі-
ки. В університеті познайомився 
з майбутньою дружиною. Вона 
також навчалася на їхньому фа-
культеті. Він, четвертокурсник, 
звернув увагу на Мирославу 
на посвяченні у першокурсники. 
Каже, дотепер пам’ятає — вона 
була вбрана у червону сукню. Він 

був постійно на видноті, бо ви-
ступав за інститутську команду 
КВН. Разом з Дмитром Голубє-
вим та Олександром Теренчу-
ком, нині вони беруть участь 
у турнірі «Ліга сміху». Останній, 
до речі, є хрещеним батьком од-
ного з синів Музики. Його бачи-
ли на концертах, адже з шести 
років і до закінчення школи № 3, 
танцював у «Барвінку». І в музич-
ній школі навчався, гарно грає 
на скрипці.
— Ми перестаємо гратися 
не тому, що дорослішаємо, а до-
рослішаємо тому, що перестаємо 
гратися, — це улюблена фраза 
Олександра Музики.

Ми перестаємо гратися не тому, що дорослішаємо

Ùîá êàðòèíêè â êíèæö³ 
îæèëè, ïîòð³áíî 
ñêà÷àòè ñïåö³àëüíèé 
äîäàòîê íà òåëåôîí. 
Äëÿ ñó÷àñíèõ ä³òåé 
öå íå ïðîáëåìà

Олександр презентував свою книгу для дітей, які беруть 
участь у проекті «Крок до мрії». Малюки були у захваті!
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Чиновники хочуть обмежити 
продаж пива (крім безалко-
гольного), алкогольних, слабо-
алкогольних напоїв, столових 
вин суб’єктами господарювання 
(крім закладів ресторанного гос-
подарства) з 23.00 до 07.00 го-
дини в межах Вінниці.
Під таку заборону підпадає 
593 суб’єкти, що торгують цілодо-
бово, з яких 13 — середні підпри-
ємства, 83 — малі підприємства. 
А всі інші — мікро-бізнес або так 
звані «кіоски», що працюють вночі.
За оцінкою чиновників, у пер-
ший рік від такої заборони біз-
нес втратить 450 тисяч гривень, 
а протягом п’яти років — біль-
ше 1,6 мільйона гривень. Хоча 

і зазначають, що надалі клієнти, 
знаючи про заборону, будуть ку-
пувати алкоголь до 23.00.
Але «нічна торгівля» ще діє: 
до 26 грудня будуть тривати 
громадські обговорення. І тільки 
у січні наступного року проект 
рішення винесуть на розгляд 
сесії міської ради.
Тож поки що можна надсила-
ти свої зауваження та пропо-
зиції до проекту у письмовому 
вигляді за адресою: Вінниця, 
Соборна, 59, департамент ад-
міністративних послуг міської 
ради, телефон (0432)67–07–
80 або на електронні адре-
си: Shalaumova@vmr.gov.ua, 
Varchenko@vmr.gov.ua.

Наслідки «сухого закону» за версією міськради

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ó ëèñòîïàä³ 
íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè 

âèêëàëè ïðîåêò çàáîðîíè íà ïðî-
äàæ àëêîãîëþ. Ï³ä ä³þ òàêîãî 
îáìåæåííÿ ïîïàäóòü ìàãàçèíè, 
ùî ïðàöþþòü âíî÷³. Ó ìåð³¿ 
çàïåâíÿëè, ùî â³ä òàêîãî îá-
ìåæåííÿ çìåíøèòüñÿ ê³ëüê³ñòü 
«ï’ÿíèõ» çëî÷èí³â, à ï³äïðèºìö³ 
íå ïîñòðàæäàþòü.

Óò³ì, ÿê çàïåâíèëè ï³äïðèºì-
ö³ ç ÃÎ «Ñï³ëêà «Ñò³íà», øêîäà 
â³ä òàêî¿ çàáîðîíè áóäå íàáàãàòî 
á³ëüøîþ. Ïðè÷îìó âñ³ì: ãðîìà-
äÿíàì, âëàä³ òà á³çíåñó.

ВТРАТЯТЬ РОБОЧІ МІСЦЯ
Ãîëîâà ñï³ëêè Îëåêñàíäð Ïå÷à-

ë³í ðîçêàçàâ, ùî â ì³ñò³ çàðàç ä³º 
êóðñ íà ñêàñóâàííÿ çàñòàð³ëèõ ðå-
ãóëÿòîðíèõ àêò³â — áþðîêðàòè÷-

íèõ ïîðÿäê³â, ùî óñêëàäíþâàëè 
ðîáîòó ïðèâàòíèì ï³äïðèºìöÿì. 
×èíîâíèêè ðàçîì ç á³çíåñîì õî-
÷óòü ïðîòÿãîì äâîõ ðîê³â çðîáèòè 
÷èñòêó ðåãóëÿòîðíîãî ïîëÿ.

— Àëå ïðèéíÿòòÿ çàáîðîíè 
íà ïðîäàæ àëêîãîëþ â í³÷íèé 
÷àñ ñêàñîâóº âñ³ íàïðàöþâàí-
íÿ â öüîìó íàïðÿìêó. Îñê³ëüêè 
òàêà çàáîðîíà ïîðóøóº îäðàçó äâà 
ïðèíöèïè äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîð-
íî¿ ïîë³òèêè, à ñàìå: äîö³ëüí³ñòü 
òà çáàëàíñîâàí³ñòü, — ñêàçàâ Ïå-
÷àë³í. — Ó àíàë³ç³ ðåãóëÿòîðíîãî 
âïëèâó, ùî áóâ çðîáëåíèé ì³ñüêè-
ìè ÷èíîâíèêàìè, íå äîâåäåíî, ùî 
ê³ëüê³ñòü çëî÷èí³â çðîñëà âíàñë³äîê 
í³÷íî¿ òîðã³âë³ àëêîãîëåì. À áàëàí-
ñó ³íòåðåñ³â á³çíåñó, ãðîìàäÿí òà 
âëàäè â³ä ââåäåííÿ òàêî¿ çàáîðîíè 
íå áóäå, àäæå ï³äïðèºìö³ íå áà÷àòü 
äîñòàòí³õ ï³äñòàâ äëÿ ââåäåííÿ îá-
ìåæåíü ¿õíüî¿ ä³ÿëüíîñò³.

Ó ìåð³¿ çàïåâíÿëè, ùî çàáî-
ðîíà àëêîãîëþ ïîòð³áíà, ÷åðåç 

ЗАБОРОНА ТОРГІВЛІ АЛКОГОЛЕМ: 
ЧОМУ ВІД ЦЬОГО ТІЛЬКИ ШКОДА
Тверезі ночі  Влада хоче 
заборонити продаж алкоголю 
з 23.00 до 07.00 в магазинах та 
супермаркетах. Причина — зростання 
кількості «п’яних» злочинів. Підприємці 
сумніваються в доцільності такого 
обмеження і кажуть, що заборона 
легального бізнесу призведе 
до «розквіту» тіньової торгівлі спиртним

çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ çëî÷èí³â, 
ÿê³ ñêîºí³ ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî 
ñï’ÿí³ííÿ; øêîäà äëÿ ãðîìàä-
ñüêîãî ïîðÿäêó; ïîã³ðøåííÿ 
çäîðîâ’ÿ (ðîçëàäè ïñèõ³êè òà 
àãðåñèâíà ïîâåä³íêà ÷åðåç âæè-
âàííÿ àëêîãîëþ). Çîêðåìà, çà äà-
íèìè îáëàñíî¿ Íàöïîë³ö³¿ òà íàð-
êîäèñïàíñåðó, çà 2017 ð³ê çëîâè-
ëè 815 ï’ÿíèõ âîä³¿â, à çà äåâ’ÿòü 
ì³ñÿö³â 2018 ðîêó — 989 ëþäåé.

— Ò³ äàí³, ùî áóëè ïðåäñòàâ-
ëåí³ â³ä íàöïîë³ö³¿, â³ä íàðêî-
äèñïàíñåðó — öå óçàãàëüíåíà 
³íôîðìàö³ÿ. À ñê³ëüêè áóëî 
ñêîºíî «ï'ÿíèõ» ÄÒÏ âíî÷³? 
À ñê³ëüêè áóëî ñêîºíî çëî÷èí³â 
íåòâåðåçèìè ëþäüìè, ÿê³ ï³ñëÿ 
23.00 êóïóâàëè àëêîãîëü? Òîæ 
ïîâí³ñòþ íå äîâåäåíî, ùî ñàìå 
í³÷íà òîðã³âëÿ àëêîãîëåì âïëè-
íóëà íà çðîñòàííÿ çëî÷èííîñò³, — 
ñêàçàâ ï³äïðèºìåöü ²ãîð Ùóð.

Â³ä «Ñï³ëêè «Ñò³íà» ï³äïðèºìö³ 
íàïðàâèëè çâåðíåííÿ äî ì³ñüêîãî 
ãîëîâè, â ÿêîìó ïîÿñíèëè âñþ 
øêîäó â³ä ä³¿ çàáîðîíè. Çîêðå-
ìà, âîíè ðîçïèñàëè, ùî ÷åðåç 
öå áóäóòü âòðà÷åí³ 176 ðîáî÷èõ 
ì³ñöü, à çáèòêè á³çíåñó ñÿãàòè-
ìóòü 5,6 ì³ëüéîíà ãðèâåíü ò³ëüêè 
çà ïåðøèé ð³ê çàáîðîíè.

СПОКІЙНІШЕ НЕ СТАНЕ
Ï³äïðèºìö³ ïîÿñíèëè, ÷îìó 

çàáîðîíà íà ïðîäàæ àëêîãîëþ 
çðîáèòü ò³ëüêè øêîäó.

— ßêùî ö³ëîäîáîâèé ìàãà-
çèí íå ä³ÿòèìå âíî÷³, òî áóäå 

ñêîðî÷åííÿ ðîáî÷èõ ì³ñöü. Áî 
íå ïîòð³áíî ïðîäàâö³â íà í³÷íó 
çì³íó, ïðèáèðàëüíèê³â. Àëå âè-
íèêàº ïîòðåáà â îõîðîí³, ó äî-
äàòêîâèõ çàñîáàõ çàõèñòó â³ä 
êðàä³¿â, ùî âäàðèòü ïî ãàìàíöþ 
ï³äïðèºìö³â, — ñêàçàëà ó÷àñíè-
öÿ Ðàäè ï³äïðèºìö³â Ìàðãàðèòà 
Ê³ðàêàñÿí. — Íåâåëèê³ ìàãàçèíè, 
ÿê³ ïðàöþþòü ïîáëèçó áóäèíê³â, 
âåëèêèõ ñóïåðìàðêåò³â íàéá³ëü-
øå ïîñòðàæäàþòü â³ä çàáîðîíè: 
òàì æâàâà òîðã³âëÿ ò³ëüêè âíî÷³. 

ß ðîçìîâëÿëà ç âëàñíèêàìè ê³ëü-
êîõ òàêèõ ìàãàçèí³â, ³ âîíè ãîòîâ³ 
çàêðèòèñÿ. À öå âòðàòà ðîáî÷èõ 
ì³ñöü òà ïîäàòêîâèõ íàäõîäæåíü 
äî ì³ñüêîãî áþäæåòó.

Çàáîðîíà íå áóäå ä³ÿòè — 
ñòâåðäæóâàâ ÷ëåí Ðàäè ï³äïðè-
ºìö³â ïðè ÎÄÀ Åäóàðä Êðåíöèí. 
×îëîâ³ê ó öüîìó ïåðåñâ³ä÷èâñÿ 
íà âëàñíîìó äîñâ³ä³.

— Òàê, ó Ëóöüêó, äå îáìå-
æåííÿ ä³º ç 2014 ðîêó, áåç ïðî-
áëåì êóïèâ ó íåâåëè÷êîìó ìà-
ãàçèí³ ïëÿøêó ãîð³ëêè. ßê ïî-
ò³ì ç'ÿñóâàëîñÿ, òóò ïðîäàâàëè 
àëêîãîëü ïîâç êàñó. Ó Â³ííèö³ 

áóäå àíàëîã³÷íî. Òîìó ÷åðåç öþ 
çàáîðîíó ìè çàêðèâàºìî ëåãàëü-
íèé ïðîäàæ, à â³äêðèâàºìî — ò³-
íüîâèé. ² ç ÷àñîì íåëåãàëüíèé 
ïðîäàæ áóäå ò³ëüêè çðîñòàòè.

Äî òîãî æ, ÿêùî í³÷íó òîðã³âëþ 
àëêîãîëåì âñå æ ïðèéìóòü, ñïî-
ê³éí³øå íå ñòàíå, çàïåâíÿëà ï³ä-
ïðèºìíèöÿ Íàòàë³ÿ Ïîáëîöüêà.

— Ó íàø³é ñï³ëö³ 73 ï³äïðèºì-
ö³, ÿê³ çä³éñíþþòü í³÷íó òîðã³âëþ 
³ ñüîãîäí³, íà Ðàä³ ï³äïðèºìö³â 
ïðè ì³ñüêîìó ãîëîâ³ íà ãîëîñó-
âàíí³ ìàéæå âñ³ ïðîãîëîñóâàëè 
(îäíà ëþäèíà óòðèìàëàñÿ) ïðî-
òè ââåäåííÿ çàáîðîíè íà í³÷íó 
òîðã³âëþ àëêîãîëåì, — ñêàçàëà 
Ïîáëîöüêà. — ßêùî öþ çàáîðîíó 
ïðèéìóòü — ìè ãîòîâ³ ï³äêîðè-
òèñÿ. Àëå ÷è ñòàíå ó Â³ííèö³ â³ä 
òîãî ñïîê³éí³øå? Íà ìîþ äóìêó, 
í³. Àäæå òàê ìè çàáîðîíÿºìî ëå-
ãàëüíå ³ äîçâîëÿºìî íåëåãàëüíå.

Ó ê³íö³ çóñòð³÷³ Îëåêñàíäð Ïå-
÷àë³í ðîçêàçàâ, ùî íèí³ çáèðàº 
ï³äïèñè ïðîòè ââåäåííÿ çàáîðîíè 
íà í³÷íó òîðã³âëþ àëêîãîëåì. 
Çâåðíóòèñÿ ìîæíà â îô³ñ ñï³ëêè 
ó Â³ííèö³: Òåàòðàëüíà, 14; êàá³íåò 
204; òåëåôîí 063-778-16-16.

— Ìè õî÷åìî ñêëèêàòè â³ä-
êðèò³ ãðîìàäñüê³ îáãîâîðåííÿ, 
îòðèìàòè ÷³òê³ äàí³ â³ä íàöïîë³ö³¿ 
ïðî íåîáõ³äí³ñòü çàáîðîíè í³÷íî¿ 
òîðã³âë³ àëêîãîëåì. À â ðàç³ ïðè-
éíÿòòÿ òàêî¿ çàáîðîíè — ãîòîâ³ 
îñêàðæóâàòè ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
ó ñóä³, — ñêàçàâ ãîëîâà ÃÎ «Ñï³ëêà 
«Ñò³íà» Îëåêñàíäð Ïå÷àë³í.

«Ïîâí³ñòþ íå äîâåäåíî, 
ùî ñàìå í³÷íà 
òîðã³âëÿ àëêîãîëåì 
âïëèíóëà íà çðîñòàííÿ 
çëî÷èííîñò³», — ñêàçàâ 
ï³äïðèºìåöü Іãîð Ùóð

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 180151

Підприємці порахували, що через заборону на торгівлю алкоголем зникне 176 робочих 
місць. А власники магазинів-«кіосків» готові закритися, якщо мерія прийме обмеження
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ï’ÿòü ðàç³â ïðî-
ñèëàñÿ íà ñëóæáó 
â àðì³þ Àíàñòàñ³ÿ 
×ìèõàë — îäíà ç 

òèõ, õòî áóäå ñëóæèòè ó íîâîìó 
æ³íî÷îìó ï³äðîçä³ë³. Âîíà, ìàòè 
äâîõ ñèí³â, ìð³ÿëà ïðî â³éñüêî 
ùå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ øêîëè. Çãà-
äóº, ÿê îäíîãî ðàçó ó ñåðåäèí³ 
2000-õ ¿é ïðîïîíóâàëè ï³òè êó-
õàðåì ó «ßãóàð». Äåê³ëüêà ðîê³â 
òîìó — ä³ëîâîäîì ó áàòàëüéîí 
â Ãóùèíöÿõ. Â³äìîâèëàñÿ. Ç³çíà-
ºòüñÿ, ùî òàê³ ïîñàäè íå äëÿ íå¿. 

— Íàéêðàùå äëÿ ìåíå áóâ áè 
ñïîðòèâíèé ï³äðîçä³ë, — ðîçïî-
â³ëà æóðíàë³ñòó RIA ïàí³ Àíàñòà-
ñ³ÿ. — Ïîÿñíèëè, ùî ó Êàëèí³âö³ 
íåìà òàêîãî. Âèáðàëà ñêëàäíó 
ñïåö³àëüí³ñòü — áóäó â÷èòèñÿ 
íà ãðàíàòîìåòíèöþ.

Ñïî÷àòêó âîíà ïðîñèëàñÿ 
íà ñëóæáó, ïèñàëà çàÿâè ó ÷àñ-
òèíó, ó â³éñüêêîìàò, ïðèõîäè-
ëà íà ïðèéîì äî êåð³âíèöòâà. 
Íå áðàëè. Âðåøò³-ðåøò, ñòàëîñÿ 
òàê, ùî ñàì³ çàïðîñèëè.

ßê óñå â³äáóâàëîñÿ, ðîçïîâ³-
äàº íîâîñïå÷åíèé ñîëäàò ×ìè-
õàë. Ðîçìîâà ç íåþ â³äáóâàëàñÿ 
íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
ïðîéøëà Êóðñ ìîëîäîãî á³é-
öÿ. Ïåðåä òèì Àíàñòàñ³ÿ ñêëàëà 
ïðèñÿãó. Ç íèí³øíüîãî ïîíåä³ë-
êà âîíà ïðèñòóïèëà äî ñëóæáè. 
Ïîêè ùî ó ï³äðîçä³ë³ ðàçîì ç 
÷îëîâ³êàìè. ßê ò³ëüêè ñòâîðÿòü 
æ³íî÷èé âçâîä, ïåðåéäå äî íîâî¿ 

ñòðóêòóðè.

СКРИПКА НЕ ДЛЯ МЕНЕ, 
СПРАВЖНЯ МУЗИКА — СПОРТ 

Êîëè çíàéîì³ ÷óþòü â³ä ìàòå-
ð³ Àíàñòàñ³¿, ùî äî÷êà ï³äïèñàëà 
êîíòðàêò íà ñëóæáó â Íàöãâàðä³¿, 
â îäèí ãîëîñ ãîâîðÿòü: «Íàðåøò³ 
âîíà çíàéøëà ñâîþ ðîáîòó, áî 
öå ¿¿».

— Çìàëêó áàòüêè â³ääàëè ìåíå 
ó ìóçè÷íó øêîëó â÷èëàñÿ ãðàòè 
íà ñêðèïö³, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ 
Àíàñòàñ³ÿ. — Ñòàðøà íà òðè ðîêè 
ñåñòðà Í³íà ìàëà ³íøå çàíÿòòÿ — 
õîäèëà íà ñåêö³þ êàðàòå. ßê æå 
ÿ ¿é çàçäðèëà! Òàòî ïîñòàâèâ óìî-
âó: ï³äòÿãíåø îö³íêè, òîä³ ï³äåø 
ó ñïîðòçàë. Òàê ñòàðàëàñÿ! Äà-
ðåìíî. Áàòüêè, í³áè çàáóëè, ùî 
îá³öÿëè. Òîä³ Àíàñòàñ³ÿ âïåðøå 
ïðîÿâèëà õàðàêòåð.

— Çàì³ñòü òîãî, ùîá éòè íà ìó-
çèêó, ç³áðàëà ñïîðòèâíèé îäÿã ³ 
îïèíèëàñÿ ó ñïîðòçàë³, — ãîâî-
ðèòü ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ç³ ìíîþ 
áóëà ñåñòðà, òîìó ïðîáëåì ïðî 
ïðèéíÿòòÿ ó ñåêö³þ íå âèíèêà-
ëî. Áàòüêàì í³÷îãî íå ãîâîðèëè. 
Âîíè âñå îäíî ä³çíàëèñÿ. Ï³çí³-
øå. Äîáðå, ùî íå ñòàëè çàïåðå-
÷óâàòè.

Çàíÿòòÿ ïðîâîäèâ òðåíåð Âà-
äèì Äàðìîðîç. Ñïî÷àòêó îïà-
íîâóâàëè êàðàòå, ïîò³ì — ê³ê-
áîêñèíã.

— Ìåí³ íàñò³ëüêè ïîäîáàëîñÿ 
òðåíóâàòèñÿ, ùî ïðîäîâæóâàëà 
öå ðîáèòè íàâ³òü ï³ñëÿ çàíÿòü 
ó ñåêö³¿, — çãàäóº ñï³âðîçìîâ-
íèöÿ. — Í³íà ñ³äàëà çà óðîêè, 

ЖІНОЧИЙ ВЗВОД: ПОСАДА 
КОМАНДИРА ЩЕ ВАКАНТНА 
Рівняння — на красунь!  Жіночий 
взвод створюють у Калинівському полку 
спецпризначення імені Богуна Нацгвардії 
України. Сталося це після того, як жінкам 
дозволили служити на «чоловічих» 
посадах. Як вони самі ставляться до цього? 
Як взагалі жінці потрапити до війська?

à ÿ éøëà ëóïèòè «ãðóøó». Ìè 
ñàì³ ¿¿ çðîáèëè. Íàáèâàëè ó ì³-
øîê ï³ñîê ç òèðñîþ. Ñïðàâæí³é 
ñíàðÿä ó íàñ ç’ÿâèâñÿ ï³çí³øå. 
Âäîìà áóëè ãèð³, ãàíòåë³, øòàíãà. 
Òÿãàëà çàë³çî äî çíåìîãè.

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ äåâ’ÿòîãî 
êëàñó Àíàñòàñ³ÿ ï³øëà íàâ÷àòèñÿ 
ó ñïîðòèâíèé ë³öåé ó Â³ííèö³. 
Ï³ñëÿ òîãî çàê³í÷èëà ôàêóëüòåò 
ô³çâèõîâàííÿ ïåäóí³âåðñèòåòó 
³ìåí³ Êîöþáèíñüêîãî. Çàíÿò-
òÿ ê³êáîêñ³íãîì íå ïðèïèíÿëà. 
Ó 2006 ðîö³ âèéøëà ó ô³íàë êóáêà 
Óêðà¿íè ç öüîãî âèäó ñïîðòó. Ïî-
ñ³ëà äðóãå ì³ñöå. À â íàñòóïíîìó 
ðîö³ ñòàëà ÷åìï³îíêîþ Óêðà¿íè 
íà çìàãàííÿõ ó Ìèêîëàºâ³. Äå-
ê³ëüêà ðàç³â áðàëà ó÷àñòü ó áîÿõ 
áåç ïðàâèë.

ÊÌÁ — öå ñêîðî÷åííÿ â³ä íà-
çâè ïðîãðàìè «Êóðñ ìîëîäîãî 
á³éöÿ». Ì³ñÿöü òðèâàëè çàíÿòòÿ 
çà ö³ºþ ïðîãðàìîþ. Âåñü öåé ÷àñ 
äîâåëîñÿ ïðîæèâàòè ó êàçàðì³. 
Ò³ëüêè íà íåä³ëþ â³äïóñêàëè äî-
äîìó. Ðàçîì ç Àíàñòàñ³ºþ êóðñ 
ìîëîäîãî á³éöÿ ïðîõîäèëè ùå 
òðîº æ³íîê. Êàæå, ¿é çàíÿòòÿ 
äàëèñÿ ëåãêî.

ЗЛАМАЛА НІГОТЬ ПІД ЧАС 
СТРІЛЬБИ З АВТОМАТА 

Ïîíàä ï³âòîðà ì³ñÿö³ ìèíóëî 
â³äòîä³, ÿê Àíàñòàñ³ÿ ï³äïèñàëà 
êîíòðàêò ç Êàëèí³âñüêîþ ÷àñ-
òèíîþ. Êàæå, ÷àñó äîñòàòíüî, 
ùîá íå ò³ëüêè ïîçíàéîìèòèñÿ ç 
³íøèìè ä³â÷àòàìè, ÿê³ òåæ âè-
ÿâèëè áàæàííÿ ñëóæèòè.

— ßêùî â³äâåðòî, äåõòî, ìà-
áóòü, íå òàê óÿâëÿâ àðì³éñüêå 
æèòòÿ, — ãîâîðèòü ñîëäàò Àíàñ-
òàñ³ÿ. — Âè óÿâëÿºòå íà ñëóæ-

Традиційно після складення при-
сяги у військовій частині відбува-
ються різноманітні заходи, один з 
них — показові виступи. Військові 
демонструють вправи з рукопаш-
ного бою, володіння зброєю. На-
буті навички вражають присутніх. 
У такий день в гості приходять 
рідні, друзі новобранців.
У нинішньому році вперше у по-
казових виступах брала участь 
жінка — солдат Анастасія Чмихал.

— Майже кожен день відбували-
ся тренування, — розповідає пані 
Анастасія. — Це додаткові наван-
таження. Але мені подобаються 
фізичні тренування. Не нарікала. 
Та й заняття кікбоксінгом стали 
в нагоді.
Найбільше враження на учасни-
ків свята солдат Чмихал справи-
ла тоді, коли поклала на лопатки 
трьох умовних хуліганів, які на-
пали на неї.

Трьох чоловіків поклала на лопатки 

Анастасія Чмихал розповіла, 
як вона потрапила на службу. 
Їй надіслали повідомлення з 
частини, бо там знаходилася 
заява з проханням зарахувати 
на службу. Після того треба про-
йти медичну комісію у лікарні 
за місцем проживання. Потім — 
співбесіди у частині. Далі її на-
правили на військово-лікарську 
комісію у Вінницю.
— Дуже складними є тести, — 
розповідає Чмихал. — При-
близно триста питань. Різного 
плану, частина з них стосуються 
психології. Час на відповіді дуже 

обмежений.
Проходила також співбесіди з 
психологом.
Рішення про надання дозволу 
на укладення контракту нада-
ють за висновками фахівців 
у військово-лікарській комісії. 
На його підставі у частині укла-
дають контракт.
Моя співрозмовниця підписала 
його на три роки.
— Перша зарплата становила 
сім тисяч гривень, — уточнила 
вона. — Стільки платили під час 
проходження КМБ. Надалі обі-
цяють більше.

Перша зарплата — сім тисяч гривень 
ВІТАЛІЙ СОКОЛЮК, 
ЗАСТУПНИК 
КОМАНДИРА З 
ВИХОВНОЇ РОБОТИ 
КАЛИНІВСЬКОГО 
ПОЛКУ НГУ, 
ПІДПОЛКОВНИК

— Нині знято обмеження на вій-
ськові спеціальності, на яких мо-
жуть служити жінки. Жінок стало 
приходити на службу більше, ніж 
раніше. Чим пояснюють бажання 
стати військовим? Одні ствер-
джують, що хочуть довести самі 
собі, що можуть досягти більшо-
го, ніж у цивільному житті. Інші 

відверто говорять, що такої зарп-
лати, як в у військових, не мо-
жуть отримати на попередній ро-
боті. Наприклад, жінка за фахом 
музикант. У Будинку культури, де 
працювала раніше, їй платили 
2,8 тис. грн. У нас у музичному 
оркестрі отримує 7 тис. грн. Є 
дівчата, які змалку почуваються 
комфортно у хлопчачій компанії. 
Одразу видно тих, кого назива-
ють татусині принцеси, військова 
служба не для них. Приходять 
на службу жінки різних профе-
сій — від юристів до швачок. Але 
просимо враховувати, що служба 

це ще й певні обмеження. Напри-
клад, треба постійно повідомля-
ти про своє місцезнаходження 
навіть у вихідні чи святкові дні.  
Під час відряджень військовий 
менше бачиться з сім’єю.
Жіночий взвод вирішили ство-
рити, щоб представниці пре-
красної статі більш комфортно 
почувалися у своєму середовищі. 
З іншого боку — чоловіки мен-
ше відволікатимуть увагу на те, 
що поруч у строю знаходиться 
жінка. Тільки на практиці мож-
на перевірити ефективність такої 
ініціативи.

Татусиних принцес просимо не турбувати 

á³ æ³íêó, íàïðèêëàä, ç äîâãèì 
ìàí³êþðîì. Ï³ä ÷àñ ñòð³ëüáè ç 
àâòîìàòà îäíà ç íèõ çëàìàëà í³-
ãîòü. Ïðèêðî, çâè÷àéíî. Àëå æ 
öå àðì³ÿ!

Àíàñòàñ³¿ îñîáëèâî øêîäà òèõ 
ñîëäàòîê, ÿê³ ô³çè÷íî ïîãàíî 
ï³äãîòîâëåí³ äî ñëóæáè. Ï³ä ÷àñ 
ïåðøèõ ïîõîëîäàíü äåõòî îäðàçó 
çàñòóäèâñÿ. 

— Âè õî÷ ðîçóì³ºòå, êóäè ïðè-

éøëè?! — ïàí³ ×ìèõàë çãàäóº 
ñëîâà, ç ÿêèìè äî íèõ çâåðíóëèñÿ 
îäíîãî ðàçó â³éñüêîâ³ õëîïö³, çó-
ñòð³âøè á³ëÿ ¿äàëüí³. — Ñèä³ëè á 
âäîìà, ä³òåé äîãëÿäàëè. Ñëóæ-
áè ¿ì çàõîò³ëîñÿ. Â³äïðàâëÿòü 
íà Äîíáàñ, ùî áóäåòå òîä³ ðî-
áèòè? Ïëàêàòè?

×îëîâ³ê Íàñò³ íàâïàêè ðàäèé ç 
òîãî, ùî äðóæèíà âëàøòóâàëàñÿ 
íà ðîáîòó, ÿêî¿ äîáèâàëàñÿ. 

— Âè õî÷ ðîçóì³ºòå, 
êóäè ïðèéøëè?! — 
êàçàëè ä³â÷àòàì 
â³éñüêîâ³. — Ñèä³ëè 
á âäîìà, ä³òåé 
äîãëÿäàëè

Анастасія Чмихал, мати двох синів, мріяла про військо 
ще після закінчення школи 
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Êîëè ÿ ïðèé-
øîâ áåç ïîïåðåä-
æåííÿ ³ ñïèòàâ, ÷è 

ìîæó ïðÿìî çàðàç ïîäèâèòèñÿ, 
ó ÿêèõ óìîâàõ æèâóòü ëþäè, äè-
ðåêòîð ïàíñ³îíàòó ñêàçàâ: «Íåìàº 
ïðîáëåì».

— Ó íàñ ìîëîäà êîìàíäà, ÿêà 
äîêëàäàº ìàêñèìàëüíèõ çóñèëü 
äëÿ òîãî, ùîá íàøèì ìåøêàíöÿì 
³ ïðàö³âíèêàì òóò áóëî êîìôîðò-
íî. Ùîá ëþäè ïî÷óâàëè ñåáå ÿê 
âäîìà, à íå ó ë³êóâàëüíîìó çà-
êëàä³. Ùîá íå áóëî ïðîôåñ³éíî-
ãî âèãîðàííÿ. Ùîá âîíè éøëè 
íà ðîáîòó ç ðàä³ñòþ, à ç ðîáîòè 
ç ãîðä³ñòþ, — ïîÿñíþº äèðåêòîð 
ïàíñ³îíàòó Ñåðã³é ßêóáîâñüêèé.

Ìè ñèäèìî ó éîãî ïðîñòîðîìó, 
àëå ñêðîìíîìó ³ íå äóæå ñâ³òëîìó 
êàá³íåò³. Âî÷åâèäü äî ìîãî â³çèòó 
ïðîõîäèëà íàðàäà, òîìó ùî êð³ì 
íàñ òóò ùå äâ³ éîãî çàñòóïíèö³ òà 
çàñòóïíèê. Ñïðàâä³ ìîëîä³. Õëîï-

öþ íà âèãëÿä íåìàº ³ òðèäöÿòè.
— Íå âñå çàâæäè âèõîäèòü òàê, 

ÿê ìè ïëàíóºìî. ª ïåâí³ ïðîáëå-
ìè ³ ìè öüîãî íå ïðèõîâóºìî, — 
ïðîäîâæóº ßêóáîâñüêèé. — Ìè 
çà òå, ùîá âè âèñâ³òëèëè âñå, 
ÿê º. Ëþáèìî ÷èòàòè ïðî ñåáå ³ 
õîðîøå, ³ ïîãàíå. Â÷èìîñÿ ³ íà-
ìàãàºìîñÿ âèïðàâëÿòè ïîìèëêè. 
Íå ïîìèëÿþòüñÿ ò³ëüêè ò³, õòî 
íå ïðàöþº.

Ðàí³øå öå áóâ áóäèíîê-³íòåð-
íàò ãåð³àòðè÷íîãî ïðîô³ëþ, à äâà 
ðîêè òîìó éîãî ïåðåïðîô³ëþâàëè 
íà ïàíñ³îíàò. Òóò º äâà êðèëà: äëÿ 
òèõ, õòî õîäèòü ³ òèõ, õòî ëåæèòü. 
Ùå á³áë³îòåêà, êîìï’þòåðíèé êà-
á³íåò, ìóçåé, ê³ìíàòè â³äïî÷èíêó 
òà ¿äàëüíÿ.

Çà äåñÿòü ìåòð³â äâîº ÷îëîâ³-
ê³â ãðàþòü ó øàøêè. Ñèëè Þð³ÿ 
Ãðèãîðîâè÷à òà Êîñò³ ïîêè ùî 
ð³âí³. Ó îáîõ ëèøèëîñÿ ïî â³ñ³ì 
ïîòåíö³éíèõ äàìîê.

— Êîñòÿ â íàñ áóêâàëüíî ï³â-
ðîêó. Ñïî÷àòêó çîâñ³ì ïîãàíèé 
áóâ. Çàðàç ï³äòÿãóºìî éîãî. Ãðà-
ºìî, îñü, — ï³ñëÿ ÷åðãîâîãî õîäó 

ЧОМУ МЕШКАНЦІ ПАНСІОНАТУ ДЛЯ 
Як вдома  Побували у вінницькому 
пансіонаті для осіб з інвалідністю та 
осіб похилого віку. Це наче маленька 
країна, де живуть кілька сотень людей з 
різними долями. Дізналися, про що вони 
плачуть і про що сміються. Як проводять 
вільний час. Хто їм пише листи. 
І чому ніхто з них не хоче звідти йти

ãîâîðèòü Þð³é Ãðèãîðîâè÷. Â³í 
ùîðàíêó ïðîâîäèòü ó ïàíñ³îíàò³ 
çàðÿäêó. Ïîò³ì ïðîòÿãîì äíÿ çà-
éìàºòüñÿ ç ìåøêàíöÿìè ð³çíèìè 
ô³çè÷íèìè àêòèâíîñòÿìè. Ó á³ëü-
øîñò³ òóò ìàëîðóõëèâèé ñïîñ³á 
æèòòÿ. ¯ì öå ïîòð³áíî.

— Ó ìåíå äóæå õîðîøà ä³â÷èíà 
Îëÿ. ¯é 21 ð³ê, — ãîâîðèòü Êîñ-
òÿ. — ßêîñü ìè ¿çäèëè äî ë³ñó, 
òàì ¿¿ âïåðøå ³ ïîáà÷èâ. Çàâæäè 
ïðîâîäæàþ äî ¿äàëüí³. ² çàáèðàþ 
çâ³äòè. Ìåí³ òóò íå íóäíî.

Ó êîìï’þòåðíîìó êëàñ³, ùî 
òàêîæ ðîçòàøîâàíèé íà äðóãî-
ìó ïîâåðñ³, çàâæäè º â³äâ³äóâà÷³. 
Òóò âèêëàäàþòü ê³ëüêà íàâ÷àëü-
íèõ êóðñ³â, çîêðåìà êîìï’þòåðíó 
ãðàìîòó.

Çàðàç â³ëüíèé ÷àñ. Äåÿê³ ìåø-
êàíö³ ïðèéøëè ïîñèä³òè â ñî-
öìåðåæàõ, äèâèòèñÿ ô³ëüìè àáî 
ñëóõàòè ìóçèêó. Îäèí ç òàêèõ 
Ñàøà. Â³í ñèäèòü ó ðîæåâèõ íà-
âóøíèêàõ ³ ùîñü òèõåíüêî íà-
ñï³âóº.

Íåùîäàâíî â³í âèñòóïàâ íà âå-
ëèê³é ñöåí³. Ó ô³ëàðìîí³¿. Ñï³-
âàâ «Ñèíó ì³é» Ïîïëàâñüêîãî: 
«Ïëàêàëî ï³âçàëè. Òåïåð âèáèðàþ 
ùîñü ³íøå. “Ñíåã êðóæèòñÿ”, ïî-
äîáàºòüñÿ ìåí³. Ï³ä íå¿ ïëàêàòè 
òî÷íî íå áóäóòü», — ñì³ºòüñÿ 
õëîïåöü.

Íàøó ðîçìîâó ï³äñëóõîâóº ²âàí 
Ìèêîëàéîâè÷ — ñèâèé ÷îëîâ³ê 
ó òåìíîìó ñâåòð³ òà ñïîðòèâíèõ 
øòàíÿõ. Ïðåäñòàâëÿºòüñÿ ðîçâ³ä-
íèêîì.

— ß íà çàâäàíí³. Ðîçâ³äêà çà-
ñëàëà ìåíå ñþäè ç Ïàðàãâàþ. 
Òðåáà ä³çíàòèñÿ, õòî ÷èì äèõàº, 

ùî ðîáèòü. Ìàþ âæå áàãàòî äà-
íèõ, — ãîâîðèòü äèâàêóâàòèé 
÷îëîâ³ê. — ²ñïàíñüêó? Àâæåæ 
çíàþ. Àëå ñâî¿õ òàºìíèöü âèäà-
âàòè íå áóäó.

Ïðàö³âíèö³ ãîâîðÿòü, ùî Ìè-
êîëàéîâè÷ äî âñüîãî ìàº ñâ³é êî-
ìåíòàð. ×îëîâ³ê â³í ç ãóìîðîì, 
à ùå àêòèâíèé.

²âàí çì³íþºòüñÿ â îáëè÷÷³ ³ çà-
ì³ñòü óñì³õíåíîãî ä³äóñÿ íà ìåíå 
äèâèòüñÿ ñåðéîçíèé ÷îëîâ³ê.

— Óæå 16 ðîê³â, ÿê íà ïåíñ³þ 
ï³øîâ. Áóâ ñòàðøèíîþ ó ì³ë³-
ö³¿, — ãîâîðèòü ²âàí Ìèêîëàéî-
âè÷. — Äî öèõ ï³ð âñå ïàì’ÿòàþ. 
Íàâ³òü âèïàäêè çàñòîñóâàííÿ 
çáðî¿. Ñêàçàòè?

УСЕ МОЖУТЬ, 
ЯКЩО ЗАХОЧУТЬ

Äåñÿòêè ë³òí³õ ëþäåé ïðî-
õîäÿòü ïîâç ìåíå êîðèäîðàìè: 
êîìóñü íà ìàñàæ, êîìóñü ïðî-
êîíñóëüòóâàòèñÿ, êîìóñü, ÿê 
Çî¿ Áîðèñ³âí³, äî ô³ç³îòåðàïåâ-
òà íà ïðèéîì. Ïîêè âîíà ÷åêàº 
íà ñïåö³àë³ñòà, ìè ãîâîðèìî. 
Äîâãî ³ ïðî âñå.

— Âè æ ðîçóì³ºòå, ÿê áàãàòî 
íåïðèºìíîñòåé ñòàð³ ïðèíîñÿòü 
â ä³ì. Îñîáëèâî äëÿ ìîëîäèõ ëþ-
äåé. Öÿ â³ðòóàëüíà ìîæëèâ³ñòü 
(³íòåðíåò — àâò.) ïðàêòè÷íî çðè-
âàº ¿ì ãîëîâó. Äîðîñë³ íå ðîçó-
ì³þòü, ùî ³ ÿê ç öèì ðîáèòè, — 
ì³ðêóº Çîÿ Áîðèñ³âíà.

Дві пари 
одних й тих 
самих очей: 
старенької 
одинокої жінки 
та вродливої 
дівчини, у якої 
попереду все 
життя 



13 RIA, Ñåðåäà, 19 ãðóäíÿ 2018
ÐÅÏÎÐÒÀÆ

441127

РЕКЛАМА

ЛІТНІХ ЛЮДЕЙ ТАКІ ЩАСЛИВІ
ëîñÿ 98 ðîê³â. Íà ñüîãîäí³ø-
í³é äåíü áàáóñÿ º íàéñòàðøîþ 
ìåøêàíêîþ ïàíñ³îíàòó. Âîíà 
íå õîäèòü, àëå ñï³âàº. ¯é âàæêî 
ãîâîðèòè, àëå ëè÷èòü óñì³øêà.

— Ïðîæèëà ëåäü íå ñòî ðîê³â, 
àëå ïî÷óâàþ ñåáå äîáðå, — ãî-
âîðèòü Ãàííà Ãðèãîð³âíà. — Óñå 
æèòòÿ ïðàöþâàëà ó êîëãîñï³: áó-
ðÿêè ñàïàëà, êóêóðóäçó, ïøåíèöþ 
æàëà. Äóæå çà æèòòÿ íàðîáèëàñÿ. 
Ìè äóðíî ðîáèëè. Çà ¿æó. Òåïåð 
â³äïî÷èâàþ. Óæå íàâ³òü çàéâèé 
â³äïî÷èíîê ï³øîâ.

Ó æ³íêè º äâà îíóêè. Îäèí äåñü 
â Àôðèö³ ïðàöþº ëüîò÷èêîì. ²í-
øèé â³éñüêîâèé ó Â³ííèö³: «À ùå 
ó ìåíå º ïðàâíóêè. Âæå êàòàëè 
ìåíå íà äâîð³», — âêàçóþ÷è ïàëü-
öåì ó â³êíî, ãîâîðèòü ïðàáàáóñÿ.

Ñåêðåòó ñâîãî äîâãîë³òòÿ 
íå çíàº. Ìîæëèâî Âñåâèøí³é 
ïëàíè íà íå¿ ìàº. Ìîæëèâî 
òîìó, ùî âñå æèòòÿ íå òðèìàëà 
í³ íà êîãî çëà ³ âñ³ì çàäîâîëåíà: 
«Ëþäè íàâêîëî õîðîø³, â³ä òîãî 
³ äîáðå».

Ê³ìíàòó, ÿêà î÷³êóº ñâîº¿ ÷åð-
ãè íà ðåìîíò, Ãàííà Ãðèãîð³âíà 
ä³ëèòü ç äâîìà ñóñ³äêàìè — Âà-
ëåíòèíîþ òà ùå îäí³ºþ Ãàííîþ. 
Áàáóñ³ æèâóòü ìèðíî, ³íîä³ ðîç-
ìîâëÿþòü, à âåñü ³íøèé ÷àñ 
ìîâ÷àòü. Ìîæëèâî çàíóðþþòüñÿ 
ó ñïîãàäè. Ìîæëèâî ¿ì ïðîñòî 
âæå íå äî áàëà÷îê.

Ïåðåä ïî÷àòêîì ìîº¿ ìàíäð³â-
êè ïàíñ³îíàòîì, äèðåêòîð çàêëàäó 
ñêàçàâ, ùî ëþäè ìàþòü ïðèõî-
äèòè ñþäè ³ ïðîäîâæóâàòè æèòè 
íîðìàëüíèì æèòòÿì, à íå ÷åêàòè 
ó ÷îòèðüîõ ñò³íàõ âëàñíî¿ ñìåð-

ò³. Äëÿ öüîãî òóò íàìàãàþòüñÿ 
ñòâîðèòè óìîâè ìàêñèìàëüíî 
íàáëèæåí³ äî äîìàøí³õ.

Ê³ìíàò ç âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ 
ìåøêàíö³â ó ïàíñ³îíàò³ íåìàº. 
Óñ³ æèâóòü ïî äâîº, òðîº, à òî é 
âçàãàë³ ïî îäíîìó. Ìåáëþâàòè 
ìîæíà ÿê çàâãîäíî. Ãîñòåé ïðè-
éìàòè ó áóäü-ÿêèé ÷àñ.

Ðàç íà òèæäåíü ó êîæí³é ê³ì-
íàò³ ïðîâîäèòüñÿ ãåíåðàëüíå ïðè-
áèðàííÿ, çì³íþºòüñÿ ïîñò³ëüíà 
á³ëèçíà, áðóäíèé îäÿã çàáèðà-
þòü ó ïðàëüíþ, ÷èñòèé âèäàþòü. 
Íàïåâíî ñàìå ÷åðåç öå ó æîäí³é 
ç ê³ìíàò ÿ íå ïîáà÷èâ áðóäó ³ 

íå â³ä÷óâ ë³êàðíÿíîãî çàïàõó àáî 
çàïàõó ñòàðîñò³.

— Ìîëîäîþ ÿ ìð³ÿëà ïðî 
õàòèíî÷êó êîëî ñòàâêà. ² ùîá 
ó íüîìó îáîâ’ÿçêîâî áóëè êà÷êè. 
ß áè ðîçïàëþâàëà íà äâîð³ áà-
ãàòòÿ, âàðèëà þøêó. Îò áóëî áè 
ä³ëî, — ãîâîðèòü ªâãåí³ÿ Êîñ-
òÿíòèí³âíà, ÿêà çàïðîñèëà ìåíå 
äî ñåáå ó ãîñò³. Æ³íêà îáîæíþº 
â’ÿçàòè ³ ëþáèòü çàêðèâàòè êîí-
ñåðâàö³þ íà çèìó. — Õî÷åòå 
ñïðîáóâàòè ìîþ êàïóñòî÷êó? 
À îã³ðêè? Ó ìåíå ³ ÷îðíèöÿ 
º, — ñì³ºòüñÿ.

Ãîñòèííà áàáóñÿ çàíóðþºòüñÿ 

ó øàôó, íåäîâãî ÷èìîñü øåëåñ-
òèòü, à ïîò³ì ä³ñòàº çâ³äòè ïàêåò. 
Âñåðåäèí³ äîêóìåíòè, ÿê³ñü ïàïå-
ðè òà ¿¿ âëàñíèé ïîðòðåò. Òåïåð 
íà ìåíå äèâëÿòüñÿ äâ³ ïàðè îäíèõ 
é òèõ ñàìèõ î÷åé: ñòàðåíüêî¿ îäè-
íîêî¿ æ³íêè ³ ìîëîäî¿ òà âðîä-
ëèâî¿ ä³â÷èíè, ó ÿêî¿ ïîïåðåäó 
ùå âñå æèòòÿ.

Є ТІ, ХТО ПРО НИХ ПАМ’ЯТАЄ
ª íåïèñàíèé îáîâ’ÿçîê íà ïëå-

÷àõ ïðàö³âíèê³â ïàíñ³îíàòó — 
â³äïîâ³äàòè äåÿêèì ìåøêàíöÿì 
íà ëèñòè â³ä ³ìåí³ ¿õí³õ ð³äíèõ. 
Ñòàðåíüê³ ç òðåïåòîì ïèøóòü 
áðàòàì ³ ñåñòðàì ó äàëåê³ êðà¿, 
à êîëè â³äïîâ³äåé ïîäîâãó íåìàº, 
ïî÷èíàþòü ïåðåæèâàòè, õâîð³òè.

Îäíîãî äíÿ ¿ì âñå æ òàêè ïðè-
õîäÿòü äîâãîî÷³êóâàí³ çâ³ñòî÷-
êè: «Äîðîãà ìîÿ ñåñòðè÷êà, ìîÿ 
êðîâèíóøêà. Ó ìåíå âñå äîáðå. 
ß äóæå çà òîáîþ ñóìóþ…» — 
ñòàðåíüê³ ÷èòàþòü ³ ïëà÷óòü â³ä 
ðàäîñò³, à ïåðåä ñíîì îáåðåæíî 
õîâàþòü ö³ííèé ïàï³ðåöü ï³ä ïî-
äóøêîþ.

Íà ðàíîê âîíè ïîâòîðíî ïðîá³-
æàòüñÿ éîãî çì³ñòîì ³ â³äïðàâëÿòü 
÷åðãîâèé êîíâåðò ó Êè¿â, Ëüâ³â, 
Ìîñêâó àáî ³íøå ì³ñòî, íàâ³òü 
íå çäîãàäóþ÷èñü, ùî òàì âîíè 
âæå äàâíî í³êîìó íå ïîòð³áí³.

Íå ä³çíàþòüñÿ âîíè ³ ïðî òå, 
ùî ¿õí³ äîðîã³ ñåñòðè÷êè òà ìî-
ëîäø³ áðàòèêè, íåõàé ³ íå ð³ä-
í³, íàñïðàâä³ ñèäÿòü ó ñóñ³äí³õ 
êàá³íåòàõ, ï³äáèðàþòü íåîáõ³äí³ 
ñëîâà ³ òèì ñàìèì äàþòü íàä³þ 
òà â³ðó, ùî âîíè äî öüîãî ÷àñó 
ïîòð³áí³ êîìóñü íà öüîìó ñâ³ò³.

— Ïàì’ÿòàþ, ìîÿ ñâåêðóõà 
ï³äõîäèëà äî ñòàö³îíàðíîãî òå-
ëåôîíó ³ áîÿëàñÿ éîãî íàáèðà-
òè. Ì³é ñèí â÷èâ áàáóñþ. Éîãî 
ñèí â÷èâ ìåíå, ÿê³ òðåáà íà-
òèñêàòè êíîïêè, êîëè çàõîäèø 
â ³íòåðíåò. Ïðèíàéìí³ Google òà 
Windows ÿ çàñâî¿ëà. Ìîæó äðóêó-
âàòè. Çà âñ³ìà ³íøèìè ôîêóñàìè 
íå âñòèãàþ.

Çî¿ 82 ðîêè. Óñå æèòòÿ âîíà 
íå æàë³ëàñÿ íà ñòàí ñâîãî 
çäîðîâ’ÿ ³ çàðàç íå çáèðàºòüñÿ 
çäàâàòèñÿ. Ãîâîðèòü, ùî çà ïëå-
÷èìà ò³ëüêè ïîëîâèíà æèòòÿ. ¯¿ 
ãðåöüê³ ïðàùóðè ââàæàëè, ùî ò³, 
õòî ïîìèðàº ðàí³øå 120 ðîê³â, 
ïîìèðàþòü ïðàêòè÷íî ó êîëèñö³.

— Íàì âñå ìîæíà ³ ìè âñå ìî-
æåìî, ÿêùî çàõî÷åìî. Âàðòî ò³ëü-
êè ïàì’ÿòàòè, ùî ÿêùî íå íàâàí-
òàæóâàòè ì’ÿçè, âîíè ñòàð³þòü. 
Íå íàâàíòàæóâàòè ìîçîê — â³í 
âñèõàº.

БЕЗ ДВОХ СТО РОКІВ
Íà ãîëîâ³ ó íå¿ ÿñêðàâà õóñ-

òèíêà, ç-ï³ä ÿêî¿ âèãëÿäàþòü 
ïàñìà ñèâîãî âîëîññÿ. Âîíà â³ä-
ïî÷èâàº ó ë³æêó, à êîëè ïîì³÷àº 
íàñ, ïî÷èíàº ÿêîñü íà¿âíî ³ ïî-
äèòÿ÷îìó óñì³õàòèñÿ: «Îé, ãîñò³. 
Ãîñò³ äî ìåíå ïðèéøëè», — ðàä³º 
³ íàìàãàºòüñÿ ï³äâåñòèñÿ Ãàííà 
Ãðèãîð³âíà.

Ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ ¿é âèïîâíè-

«Ëþäè ìàþòü 
ïðèõîäèòè ñþäè ³ 
ïðîäîâæóâàòè æèòè 
íîðìàëüíèì æèòòÿì, 
à íå ÷åêàòè ó ÷îòèðüîõ 
ñò³íàõ âëàñíî¿ ñìåðò³»

Зоя Борисівна: «Нам все можна і 
ми все можемо, якщо захочемо. 
Варто тільки пам'ятати, що 
якщо не навантажувати мозок - 
він всихає»
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Переміг чемпіон 
Європи 
 Ó ÷åìï³îíàò³ îáëàñò³ ç 
êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè äîì³íó-
âàëè â³ííè÷àíè. Ó ñòð³ëüá³ 
ç ïíåâìàòè÷íîãî ï³ñòîëåòà 
ïåðø³ñòü çäîáóëè Äàðèíà 
Ëºáºäºâà òà ÷åìï³îí ªâðîïè 
Ïàâëî Êðåïîñíÿê. Ó ñòð³ëüá³ 
ç ãâèíò³âêè êðàùèìè áóëè 
Ñâ³òëàíà Îãåð ³ Îëåêñàíäð 
Ñòàñþê (Ãí³âàíü).

Переобрали 
керівництво 
 Íà êîíôåðåíö³¿ îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè 
ïåðåîáðàëè êåð³âíèöòâî. 
Ïðåçèäåíòîì çàëèøèâñÿ äè-
ðåêòîð ï³äïðèºìñòâà «Ôîðò» 
Â³êòîð Ïèñàðåíêî. Â³öå-ïðå-
çèäåíòàìè —  Â³êòîð Ùåðáà 
³ Ëåîí³ä ²âàíîâ.

«Кубок 
Новатора» 
 Ó Õìåëüíèöüêîìó ïðî-
âåëè Âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð 
ç äçþäî ñåðåä þíàê³â «Êó-
áîê Íîâàòîðà». Âèõîâàíåöü 
Â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè 
¹ 5 Âëàäèñëàâ Òêà÷óê ñòàâ 
áðîíçîâèì ïðèçåðîì ó âàãî-
â³é êàòåãîð³¿ äî 34 êã.

Змагатимуться 
штангісти 
 26 ãðóäíÿ ó Â³ííèö³ ïðî-
éäå â³äêðèòèé ì³ñüêèé íîâî-
ð³÷íèé òóðí³ð ç âàæêî¿ àòëå-
òèêè ñåðåä êàäåò³â (äî 17 ðî-
ê³â) ³ ìîëîä³ (äî 23 ðîê³â). 
Çìàãàòèìóòüñÿ ó çàë³ âàæêî¿ 
àòëåòèêè Öåíòðàëüíîãî ñòà-
ä³îíó. Ïî÷àòîê — î 16.00.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №52 (1073)
Двоходові задачі-блоки на кооперативний мат. 
Обов’язково знайдіть ілюзорну гру. 

Задача №2287-2290
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)
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ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №51 (1417) від 12 грудня  2018 року 
Задача №2283
I. 1. Kp:b1! Tc7  2. Ta2 Tc1; II. 1. Kpb3! Tb7+  2. Kpa4 Tb4x;
Задача №2284
I. 1. Kpd6! c8Ф  2. Kpd5 Фd7x; II. 1. Kpb7! C:c5  2. Kpa8 c8Фx;
Задача №2285
I. 1. Cc5! Cd7  2. Kpd4 Cf6x; II. 1. Cg5! Cd7  2. Kpf4 Cd6x — ідеальний мат
Задача №2286
I. 1. Kf5! Kf6  2. Kg7 Kg8x;
II. 1. g5! Kg7  2. Kg6 Kf5x — білий кінь повторює ходи чорного коня

М. Пархоменко

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ó ñïîðòêîìïëåêñ³ «Òåðì³íàë» 
14 ãðóäíÿ ïðîâåëè äåâ’ÿòèé òóð-
í³ð ç ôóòçàëó ñåðåä âåòåðàí³â. Â³í 
áóâ ïðèñâÿ÷åíèé ïàì’ÿò³ â³äîìèõ 
ì³ñöåâèõ ôóòáîë³ñò³â: Ëüâà Ïàõ-
íà, Âà÷èãàíà Àéðàïåòÿíà, Ñåðã³ÿ 
Àðìÿí³íîâà ³ Âîëîäèìèðà Ñè÷à.

Â³ê ó÷àñíèê³â íå îáìåæóâàëè. 
Òîìó ðàçîì ³ç 40-ð³÷íèìè ñïîðòñ-
ìåíàìè çìàãàëèñÿ ôóòáîë³ñòè ïåí-
ñ³éíîãî â³êó. Íàéñòàðøèì ó÷àñíè-
êîì âèÿâèâñÿ 70-ð³÷íèé Âîëîäèìèð 
Êîìëåâ, ÿêèé âèñòóïàâ çà â³ííèöü-
êèé ³ äîíåöüêèé «Ëîêîìîòèâè».

Ìàò÷³ ñêëàäàëèñÿ ³ç äâîõ ñêî-
ðî÷åíèõ òàéì³â — ïî äåñÿòü õâè-
ëèí êîæåí. Ó ïåðøîìó ï³âô³íàë³ 
«Êîëîìáî» ³ç ðàõóíêîì 5:1 ðîç-
ãðîìèëî «Êðèñòàë». Ó ³íøîìó 
«²íòåãðàë» ïåðåãðàâ «Õ³ì³ê» — 
3:1. Ó ïîºäèíêó çà òðåòº ì³ñöå 
«êðèñòàëüí³» íå áåç ïðîáëåì 
çäîëàëè «õ³ì³ê³â» — 4:2.

Îêðàñîþ ìåìîð³àëó ñòàâ ô³íàë 
ì³æ «²íòåãðàëîì» ³ «Êîëîìáî». 
Ãåðîºì ñòàðòîâî¿ ÷àñòèíè ñòàâ 
åêñ-êàï³òàí «Íèâè» Êîë³íñ Íãà-
õà. Â³í äåìîíñòðóâàâ íåàáèÿêó 
³íäèâ³äóàëüíó ìàéñòåðí³ñòü ³ âè-

â³â «Êîëîìáî» âïåðåä.
«²íòåãðàëüí³» ä³ÿëè «äðóãèì 

íîìåðîì», íà øâèäêèõ êîíòð-
àòàêàõ. Öÿ òàêòèêà ïðèíåñëà ¿ì 
óñï³õ. «²íòåãðàë» äâ³÷³ âèõîäèâ 
âïåðåä ó ðàõóíêó. Êîëè â³í çà-
áèâ òðåò³é ãîë, ÷àñó â³ä³ãðàòèñÿ 
ó «Êîëîìáî» âæå íå áóëî. Îòæå, 
3:2 íà êîðèñòü «²íòåãðàëó».

— Ô³íàë áóâ ð³âíèì. Ïåðåìîãà 
ìîãëà ä³ñòàòèñÿ áóäü-êîìó. Àëå 
íàøà êîìàíäà íà ô³í³ø³ íå âñòîÿ-
ëà, — ïðîêîìåíòóâàâ Êîë³íñ Íãàõà.

Çà «²íòåãðàë» âèñòóïàëè â³äîì³ 
â ìèíóëîìó ïðîôåñ³éí³ ôóòáîë³ñ-

òè — Àíäð³é Âåðåòèíñüêèé, Ñåð-
ã³é Ï³äâàëüíèé, Þð³é Ñàâåíêî.

— Ìè ðàçîì ³ç Àíäð³ºì Âåðå-
òèíñüêèì ï³äòðèìóºìî ô³çè÷íó 
ôîðìó â ñêëàä³ êîìàíäè «ßÑÊÎ». 
Âîíà âèñòóïàº â ïåðøîñò³ Â³-
ííèö³, — êàæå îäèí ³ç êðàùèõ 
ôóòáîë³ñò³â «²íòåãðàëó» Þð³é 
Ìàêñèìåíêî.

Ïðèçåðè îòðèìàëè â³ä îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ ôóòáîëó êóáêè ³ ãðàìî-
òè. Òàêîæ â³äçíà÷èëè íàéñèëüí³-
øèõ ôóòáîë³ñò³â â ñêëàä³ êîæíî¿ 
êîìàíäè. ¯ì ïîäàðóâàëè ì’ÿ÷³ ³ 
íàñò³íí³ êàëåíäàð³.

Колишні профі з футболу показали клас

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Òðèâàº ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç 
áàñêåòáîëó ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ êî-
ìàíä ïåðøî¿ ë³ãè. Ó íüîìó áå-
ðóòü ó÷àñòü «Â³ííèöüê³ çóáðè». 
Öèìè âèõ³äíèìè ï³äîï³÷í³ ãðà-
þ÷îãî òðåíåðà Ìèêîëè Çäèðêè 
ïðèéìàëè ë³äåðà ãðóïè — ÁÊ 
«Æèòîìèð». ²ãðè ïðîõîäèëè 
ó ñïîðòêîìïëåêñ³ Â³ííèöüêîãî 
íàö³îíàëüíîãî ìåäè÷íîãî óí³-
âåðñèòåòó. 

СЕРІЯ ОЧНИХ ПОРАЗОК 
Ìàò÷³ â Æèòîìèð³ â öüîìó 

ñåçîí³ çàâåðøèëèñÿ äâîìà ì³í³-
ìàëüíèìè ïîðàçêàìè â³ííèöüêèõ 
áàñêåòáîë³ñò³â. À ìèíóëîãî ñåçî-
íó «Â³ííèöüê³ çóáðè» ïðîãðàëè 
âñ³ ïîºäèíêè æèòîìèðÿíàì. Òîæ 
áóëî ñàìå ÷àñ âçÿòè ðåâàíø!

Ìèêîëà Çäèðêà ñêàçàâ, ùî 
éîãî êëóá ìèíóëîãî ñåçîíó ÷î-
òèðè ðàçè ïîñòóïèâñÿ ÁÊ «Æè-
òîìèð» ÷åðåç òîòàëüíèé íåôàðò.

— Ó öüîìó ñåçîí³ ìè òàêîæ äâ³-
÷³ ïðîãðàëè æèòîìèðÿíàì, ìàþ÷è 
ïåðåâàãó â ðàõóíêó ïî õîäó ãðè. 
Òîìó äîìàøí³ ìàò÷³ º äóæå ïðèí-
öèïîâèìè: ïðàãíåìî ïåðåðâàòè 
íåâäàëó î÷íó ñåð³þ, — ñêàçàâ 
Ìèêîëà Çäèðêà.

Ïåðøó ãðó â³ííè÷àíè âèãðàëè 
äîñèòü âïåâíåíî — 102:75.

Íàñòóïíîãî äíÿ ãðàâö³ ÁÊ 
«Æèòîìèð» äàëè ãîñïîäàðÿì 
ìàéäàí÷èêà ñïðàâæí³é á³é. 
Áîðîòüáà çà ì’ÿ÷ âåëàñÿ íàâ³òü 
òîä³, êîëè áàñêåòáîë³ñòè ïàäàëè 
íà ïàðêåò — í³õòî íå õîò³â ïî-
ñòóïàòèñÿ! Àëå â³ííè÷àíè âñå æ 
âïåâíåíî êîíòðîëþâàëè ãðó, ìà-
þ÷è ïåðåâàãó ó ïîíàä äåñÿòü î÷îê 
ï³ñëÿ êîæíî¿ ÷âåðò³. ² â ï³äñóìêó 

ïåðåìîãëè — 79:67!
Òàêèì ÷èíîì íàøà êîìàí-

äà íàçäîãíàëà ÁÊ «Æèòîìèð» 
çà âòðà÷åíèìè î÷êàìè. Ùîá 
âèéòè íà ïåðøå ì³ñöå â ãðóï³, 
«Çóáðàì» íåîáõ³äíî çäîáóòè äâ³ 
ïåðåìîãè ó ïðîïóùåíèõ ìàò÷àõ 
ïðîòè á³ëîöåðê³âñüêèõ áàñêåòáî-
ë³ñò³â, ùî ïîñ³äàþòü ïåðåäîñòàí-
íº ì³ñöå â òóðí³ðí³é òàáëèö³. Ö³ 
ìàò÷³ â³äáóäóòüñÿ ó ëþòîìó.

ГЛЯДАЧІ ЗАДОВОЛЕНІ 
Êîëèøí³é áàñêåòáîë³ñò Îëåã 

Êîâàëü îòðèìàâ ÷èìàëî çàäîâî-
ëåííÿ, ïåðåáóâàþ÷è íà òðèáóíàõ.

— ß ãðàâ ó áàñêåòáîë ó âèù³é 
ë³ç³ çà ì³ñöåâèé «Àëìàç». Òîìó 
ìîæó îö³íèòè ïîòåíö³àë «Çóáð³â». 
Ãðîþ íàøî¿ êîìàíäè çàäîâîëå-
íèé â îáîõ ìàò÷àõ, çà ÿêèìè ñïî-
ñòåð³ãàâ. Ââàæàþ, ùî íàø êëóá 
ìîæå ã³äíî âèñòóïàòè íå ëèøå 
ó ïåðø³é ë³ç³, àëå é ó âèù³é, — 
êàæå Îëåã Êîâàëü. — Áóëî á â³ä-
ïîâ³äíå ô³íàíñóâàííÿ. Òîä³ é 
ìîæíà áóäå äåùî â êàäðîâîìó 
ïëàí³ ï³äñèëèòè êîëåêòèâ.

Âîäíî÷àñ âáîë³âàëüíèêè â÷åð-
ãîâå íàãàäóþòü âëàä³, ùî íàøîìó 
ì³ñòó áðàêóº ñó÷àñíî¿ çàëè äëÿ 
³ãðîâèõ âèä³â ñïîðòó.

— Ñïîðòêîìïëåêñ ìåäóí³âåð-
ñèòåòó âì³ùóº çàìàëî ãëÿäà÷³â. 
Öå ÿâíî íåäîñòàòíüî äëÿ âèñòóï³â 

ВІННИЦЬКІ «ЗУБРИ» ДВІЧІ 
ПЕРЕМОГЛИ ЛІДЕРА 
Перша ліга  У завершальних матчах року 
вінницькі баскетболісти реваншувалися 
у БК «Житомир». За втраченими очками 
наздогнали житомирян

ïðîôåñ³éíèõ êîìàíä ç áàñêåòáîëó 
³ âîëåéáîëó, — êàæå Îëåã Êîâàëü.

НАЙКРАЩИЙ СНАЙПЕР 
Íàéêðàùèì ñíàéïåðîì íàøî¿ 

êîìàíäè â ïðèíöèïîâèõ ïîºäèí-
êàõ ïðîòè æèòîìèðÿí âèÿâèâñÿ 
23-ð³÷íèé Þð³é Øêîíäÿ. Ó ñó-
áîòí³é ãð³ â³í íàáðàâ ñîë³äí³ 
35 î÷îê, â íåä³ëüí³é — 18, ùî 
òàêîæ º êðàùèì ïîêàçíèêîì 
ñåðåä «çóáð³â».

Êîð³ííèé â³ííè÷àíèí Þð³é 
Øêîíäÿ çà «Çóáð³â» ãðàº äðóãèé 
ñåçîí. Ðàí³øå âèñòóïàâ çà ñóïåð-
ë³ãîâó êîìàíäó «Âîëèíüáàñêåò» 
(Ëóöüê) — äî ¿¿ ðîçïàäó.

— Äóæå õîò³ëîñÿ âçÿòè ðåâàíø 
ó æèòîìèðÿí. Äëÿ öüîãî ìè ãîòî-
â³ áóëè âèòðàòèòè âñ³ ñâî¿ ñèëè. 
² çðîáèëè öå! ß íå ñë³äêóâàâ, 
ñê³ëüêè î÷îê íàáèðàâ. Ãîëîâíå, 
ùî êîìàíäà ïåðåìîãëà, — êàæå 
Þð³é Øêîíäÿ.

Îêð³ì Þð³ÿ Øêîíä³, ó íà-
ø³é êîìàíä³ âèñòóïàº íèçêà 
áàñêåòáîë³ñò³â ³ç äîñâ³äîì âè-
ñòóï³â íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³. 
Öå Àâãóñòèí Êîçàí÷óê (ãðàâ 

ó àëüòåðíàòèâí³é ñóïåðë³ç³ Óêðà-
¿íè, òîáòî Ïðèâàò-ë³ç³), à òàêîæ 
ñïîðòñìåíè, ÿê³ ãðàëè ó âèù³é 
ë³ç³ çà «Çóáð³â» ðîê³â â³ñ³ì òîìó 
(ïåðåä çíÿòòÿì ³ç ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè): Ìèêîëà Çäèðêà, Äå-
íèñ ßöèê, Îëåêñàíäð Ãëàâàò÷óê, 
ªâãåí³é Áîíäàðåíêî.

— Ö³ ãðàâö³ çíà÷íî ñòàðø³ 
çà ìåíå, ³ç âåëèêèì äîñâ³äîì. Àëå 
ìè, ìîëîäü, ïîâ³ëüí³øå âòîìëþ-
ºìîñÿ ³ ìîæåìî á³ëüøå ÷àñó ç êî-
ðèñòþ ïðîâîäèòè íà ìàéäàí÷èêó. 
Òîìó ìàò÷³ ïðîòè ÁÊ «Æèòîìèð» 
ÿ ãðàâ ìàéæå áåç çàì³í, — ðîçïî-
â³â Þð³é Øêîíäÿ.

МЕДАЛІ ЯК МІНІМУМ 
Ìèêîëà Çäèðêà ïîâ³äîìèâ 

ïðî ïîäàëüø³ ïëàíè êîìàíäè. 
«Çóáðè» ïðàãíóòü âèãðàòè ðå-
øòó â³ñ³ì ìàò÷³â (÷îòèðè òóðè) 
ó ãðóï³, âêëþ÷àþ÷è ïðîïóùåí³. 
Öå àâòîìàòè÷íî äàñòü ìîæëè-
â³ñòü çàâåðøèòè åòàï íà ÷³ëüíîìó 
ì³ñö³. Ó íàø³é ãðóï³ âèñòóïàþòü 
ø³ñòü êëóá³â. À çàãàëîì ó ïåðø³é 
ë³ç³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ãðàþòü 
26 êîìàíä.

Юрій Шкондя (ліворуч), як шахіст-розрядник, 
прораховує різні варіанти розвитку атаки 

Âáîë³âàëüíèêè 
â÷åðãîâå íàãàäóþòü 
âëàä³, ùî íàøîìó 
ì³ñòó áðàêóº ñó÷àñíî¿ 
çàëè äëÿ ³ãðîâèõ 
âèä³â ñïîðòó



441167

15
RIA, Ñåðåäà, 
19 ãðóäíÿ 2018

МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОКСАНА ШЕВЧУК, ГРОМАДСЬКА АКТИВІСТКА
Фізична активність, особливо взимку, допомагає нам залишатись 
здоровими, а імунній системі — боротись з хворобами. 
Дослідження вказують, що люди, які регулярно мають помірні 
фізичні навантаження, рідше хворіють на застуду.

ПРЕС-СЛУЖБА RIA HUB

Â ñóááîòó, 22 äåêàáðÿ, 
â Âèííèöó ïðèåäåò Îëåã 

Âàñèëåâñêèé.
Îí ïðîâåäåò òðåíèíã ïî ñè-

òóàòèâíîìó Ñàìîëèäåðñòâó äëÿ ïðåä-
ñòàâèòåëåé Âèííèöêîãî áèçíåñà.

Ñèòóàòèâíîå ñàìîëèäåðñòâî íà-
ïðàâëåíî íà òî, ÷òîáû îáó÷èòü ëþäåé 
(íåçàâèñèìî îò çàíèìàåìîé äîëæíî-
ñòè) òîìó, êàê âíîñèòü àêòèâíûé âêëàä 
â îðãàíèçàöèþ. Ïåðåìåùàòü ñîòðóä-
íèêîâ îò îòñòðàíåííîñòè ê âûñîêîé 
ìîòèâèðîâàííîñòè. È ïîêàçûâàòü, êàê 
ïðîÿâëÿòü èíèöèàòèâó, ïðèìåíÿòü íî-
âàòîðñêèé ïîäõîä è ðåøàòü ïðîáëåìû.

Íà òðåíèíãå èñïîëüçóþòñÿ íîâåé-
øèå êîíöåïöèè óñêîðåííîãî îáó÷åíèÿ 

âçðîñëûõ. Ïîëó÷àéòå áîëüøåé óäîâëåò-
âîðåííîñòè îò ðàáîòû, ïóòåì àíàëèçà 
ìîòèâàöèè, óâåðåííîñòè, çíàíèé è íà-
âûêîâ.

ПЕРЕСМОТРИТЕ СВОЙ 
ЛИЧНЫЙ ВКЛАД

Ñïðîñèòå ñåáÿ: ÷òî ïîáóæäàåò âàñ 
âñòàâàòü êàæäûé äåíü è èäòè íà ðàáîòó?

Ïîëó÷àåòå ëè âû óäîâîëüñòâèå 
îò òîãî, ÷åì âû çàíèìàåòåñü? Íðàâÿò-
ñÿ ëè âàì ëþäè, ñ êîòîðûìè âû ðàáîòà-
åòå? Îöåíèâàåòñÿ ëè âàø âêëàä ïî äî-
ñòîèíñòâó? ×òî ìîãëî áû ñäåëàòü âàøó 
ðàáîòó ëó÷øå?

Ïðåäñòàâüòå, ÷åãî âàøà êîìïàíèÿ 
ìîãëà áû äîñòè÷ü, åñëè áû êàæäûé 
â íåé ðàáîòàë ñ îäèíàêîâîé ñòåïåíüþ 

óâåðåííîñòè â ñåáå è ìîòèâàöèè. È òàê 
åæåäíåâíî. Ïðèíèìàÿ âçâåøåííûå 
ðåøåíèÿ. Áóäó÷è îñâåäîìëåííûì, ÷òî 
íåîáõîäèìî ñäåëàòü áåç íàïîìèíàíèÿ. 
Íàöåëèâàÿñü èñêëþ÷èòåëüíî íà õîðî-
øèé ðåçóëüòàò.

ПРЕИМУЩЕСТВА
 Ñîçäàéòå óñëîâèÿ äëÿ ìàêñèìàëüíîé 

ïðîèçâîäèòåëüíîñòè
 Èñïîëüçóéòå ñâîé ïîòåíöèàë, ÷òîáû 

ïîâûñèòü óðîâåíü óïðàâëåíèÿ, êîììó-
íèêàöèè è ýôôåêòèâíîñòè
 Ïîéìèòå ðàçíèöó ìåæäó ïîñòàíîâ-

êîé öåëåé è èõ äîñòèæåíèåì.
 Îâëàäåéòå èñêóññòâîì óïðàâëåíèÿ.
 Îáñóäèì âîçìîæíîñòü óâåëè÷åíèÿ 

ïîëíîìî÷èé è ñàìîñòîÿòåëüíîñòè.

ПРО ТРЕНЕРА
Îëåã Âàñèëåâñêèé, ñîó÷ðåäèòåëü è 

ãåíåðàëüíûé ìå÷òàòåëü JAMM Group 
(jamm.com.ua), ñîó÷ðåäèòåëü è ÷ëåí 
ñîâåòà äèðåêòîðîâ êîìïàíèè â ÑØÀ 
RADOOGA USA, Inc.

Ñ 1997 ãîäà ïðîâîäèò òðåíèíãè ïî 
ëèäåðñòâó, ëè÷íîé ýôôåêòèâíîñòè è  
êîìàíäíîé ðàáîòå.

Ïðåïîäàåò â Êèåâî-Ìîãèëÿíñêîé Áèç-
íåñ-øêîëå.

ЮРІЙ ПРОКОПЕНКО, ПОЕТ, 
ПУБЛІЦИСТ, ЧЛЕН ГО «ГАРМОНІЯ»

Ó Åêñïîöåíòð³ Â³ííèöüêî¿ òîðãîâî-
ïðîìèñëîâî¿ ïàëàòè ïðîõîäèëà âè-
ñòàâêà-ÿðìàðîê «Äóøåþ ñòâîðåíà êðà-
ñà». Öå âæå îäèíàäöÿòèé ð³ê ïîñï³ëü 
íàïåðåäîäí³ íîâîð³÷íèõ ñâÿò ÃÎ 
«Ãàðìîí³ÿ» ðàçîì ç ïàðòíåðàìè ïðîâî-
äèòü ÿðìàðîê àâòîðñüêèõ ðîá³ò ìàéñòð³â 
ç ³íâàë³äí³ñòþ. Öüîãî ðîêó ó ÿðìàðêó 
âçÿëè ó÷àñòü áëèçüêî 20-òè îðãàí³çàö³é 
òà çàêëàä³â ñîö³àëüíî¿ ñôåðè. 

Íà â³äêðèòò³ ì³ñüêèé ãîëîâà âí³ñ 
ïðîïîçèö³þ íàçâàòè Â³ííèöüêèé 
ìóí³öèïàëüíèé öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ 
«Ãàðìîí³ÿ» íà ÷åñòü ¿¿ çàñíîâíèö³ 

Ðà¿ñè Âàñèë³âíè Ïàíàñþê. Íîâîîá-
ðàíà ãîëîâà ïðàâë³ííÿ ÃÎ «Ãàðìîí³ÿ» 
Ëþäìèëà Íåöê³íà ó ñâîºìó âñòóïíîìó 
ñëîâ³ çàóâàæèëà: «Âèñòàâêà-ÿðìàðîê 
ðîçïî÷èíàº ñâîþ ðîáîòó ñàìå 3 ãðóä-
íÿ, êîëè â³äçíà÷àºòüñÿ Äåíü ëþäåé 
ç ³íâàë³äí³ñòþ. Õî÷ó çàéâèé ðàç íà-
ãîëîñèòè, ùî öå íå ñâÿòî, à ëèøå çà-
éâèé ïðèâ³ä çãàäàòè ïðî òå, ùî ïîðÿä 
æèâóòü ëþäè ç ³íâàë³äí³ñòþ, ÿê³ ìà-
þòü ò³ ñàì³ ïðàâà, àëå äåùî îáìåæåí³ 
ìîæëèâîñò³». 

Ïîðàäóâàëà óñ³õ ïðèñóòí³õ ñâî¿ì íå-
ïîâòîðíèì ñï³âîì ëàóðåàò ì³æíàðîäíèõ 
òà âñåóêðà¿íñüêèõ êîíêóðñ³â «Íàðîäíà 
õîðîâà êàïåëà Â³ííèöüêîãî äåðæàâíî-

ãî ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó ³ì. Ì. 
Êîöþáèíñüêîãî» õóäîæí³é êåð³âíèê òà 
äèðèãåíò Í³íåëü Ñ³çîâà, õîðìåéñòåð 
Ãàííà Á³ëîçåðñüêà. Òàêîæ ãîñòÿì âè-
ñòàâêè-ÿðìàðêó áóëî ïðîäåìîíñòðîâàíå 
äåô³ëå ó â’ÿçàíèõ ñóêíÿõ ðîá³ò Ðà¿ñè 
Çà¿÷åíêî. Ó÷àñíèöÿ òàíöþâàëüíîãî 
ãóðòó «Ãàðìîí³ÿ» Ñâ³òëàíà Ïåòðèùåâà 
âèêîíàëà ñîëüíèé òàíåöü. 

À êë³ºíòêà öåíòðó ðåàá³ë³òàö³¿ 
«Ãàðìîí³ÿ» Ìàð³ÿ Îñòàïåíêî çàñï³âàëà 
ï³ñíþ ï³ä äðóæí³ îïëåñêè ï³äòðèìêè. 
² íà çàê³í÷åííÿ îô³ö³éíî¿ ÷àñòèíè, 
Â³ííèöüêèé ñïîðòêîì³òåò âðó÷èâ 
ãðîøîâ³ ïðèçè òà íàãîðîäè íàøèì 
ïàðàë³ìï³éöÿì. 

Начните 2019-й с Лидерства

Ярмарок робіт майстрів з інвалідністю 
«Душею створена краса» 

БЛОГ

БЛОГ

ГДЕ И КОГДА
22 декабря 11.00, Cherdak, 
ТЦ SkyPark, 8 этаж
Стоимость всего 399 грн.
063 799 99 74
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ГЕННАДІЙ ПОЛІЩУК, БІЗНЕС-КОНСУЛЬТАНТ 
Фінансова грамотність — напевно найбільш 
корисний навик для майбутнього наших дітей, 
однак разом з тим найбільш... недооцінений. 

ПРЕС-СЛУЖБА 
ОФ ДП АМПУ

²ãîð Òêà÷óê ñòàâ ïåðåìîæöåì 
Ðåéòèíãó ïîïóëÿðíîñò³ ëþäåé 
òà ïîä³é Ï³âäíÿ Óêðà¿íè «Íà-
ðîäíå âèçíàííÿ — 2018», ÿêèé 
ïðîâîäÿòü â Îäåñ³ 18-èé ð³ê 
ïîñï³ëü. Êåð³âíèê Îäåñüêî¿ 
ô³ë³¿ äåðæàâíîãî ï³äïðèºìñòâà 
«Àäì³í³ñòðàö³ÿ ìîðñüêèõ ïîðò³â 

Óêðà¿íè» îòðèìàâ â³äçíàêó â íî-
ì³íàö³¿ «Êåð³âíèê ðîêó».

²ãîð Â³òàë³éîâè÷ íå âïåðøå 
ñòàº ïåðåìîæöåì ïîä³áíèõ êîí-
êóðñ³â. Çîêðåìà, äâà ðîêè ïî-
ñï³ëü â³í áóâ ëàóðåàòîì ðåéòèíãó 
ïîïóëÿðíîñò³ «Íàðîäíå âèçíà-
ííÿ» òà «100 íàéâïëèâîâ³øèõ 
îäåñèò³â».

Öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ 
òðàäèö³éíî ðîçïî÷àëàñÿ ç ïðî-
öåäóðè ïîãàøåííÿ óí³êàëüíî¿ 
ïîøòîâî¿ ìàðêè — ñèìâîëó 
ðåéòèíãó. Äàë³ îðãàí³çàòîðè 
îãîëîñèëè ëàóðåàò³â, ðîçïîâ³äà-
þ÷è ïðî ¿õ äîñÿãíåííÿ. Çàãàëîì 
â³äçíàêè ïåðåìîæö³â â³äçíà÷èëè 
ó 27 íîì³íàö³ÿõ. Íà ñöåíó âè-
éøëè áàòüêè ìîðÿê³â, ÿê³ ïðî-
ÿâèëè â³äâàãó ó Êåð÷åíñüê³é 
ïðîòîö³, áîºöü ÀÒÎ, âèäàòí³ 
þðèñòè, êåð³âíèêè ï³äïðèºìñòâ 
òà ñïîðòñìåíè.

²ãîð Òêà÷óê, îòðèìàâøè ïî-
÷åñíó íàãîðîäó, çàóâàæèâ, ùî 
äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî, ÿêå â³í 
î÷îëþº, â³äçíà÷èëè íå âïåðøå. 

Â³í íàãîëîñèâ, ùî ïð³îðèòåòíè-
ìè íàïðÿìêàìè â éîãî ðîáîò³ º 
ðîçâèòîê ï³äïðèºìñòâà øëÿõîì 
âïðîâàäæåííÿ êðàùîãî â³ò÷èç-
íÿíîãî òà çàêîðäîííîãî äîñâ³äó.

— Ï³ä ÷àñ öåðåìîí³¿ íàãî-
ðîäæåííÿ â³äçíàêè îòðèìàëè 
ëþäè, ÿê³ çðîáèëè ñóòòºâèé 
âíåñîê ó ðîçâèòîê Îäåùèíè. 
Íà ñöåíó ï³äí³ìàëèñü âèäàòí³ 
þðèñòè, êåð³âíèêè äåðæàâíèõ 
ï³äïðèºìñòâ òà ä³òè, — çàóâàæèâ 
²ãîð Òêà÷óê. — Îäíèìè ç ëàóðå-
àò³â ñòàëè Âîëîäèìèð Ñîðîêà 
òà Àíäð³é Åéäåð — ìîðÿêè, ÿê³ 
ïðîÿâèëè â³äâàãó ó Êåð÷åíñüê³é 
ïðîòîö³. Îòðèìàòè âèçíàííÿ ³ 
áóòè â îäíîìó ðåéòèíãó ðàçîì 
ç òàêèìè ëþäåé äëÿ ìåíå âå-
ëèêà ÷åñòü.

Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà ï³äïðè-
ºìñòâà, ïåðåìîãà â ðåéòèíãó 
ñâ³ä÷èòü ïðî äîâ³ðó äî íüîãî, 
ÿê êåð³âíèêà òà ï³äòðèìêó éîãî 
ï³äõîäó äî ðîáîòè.

— Ñï³ëüíèìè çóñèëëÿìè 
ìè ðîçâèâàºìî äåðæàâíå ï³ä-

ïðèºìñòâî òà êðîê çà êðîêîì 
ñòâîðþºìî íîâó ³íôðàñòðóêòó-
ðó. Âäÿ÷íèé íàøèì ïàðòíåðàì 
çà ñï³âïðàöþ ³ äîâ³ðó. Êîæíà 
â³äçíàêà — öå ñòèìóë éòè âïå-
ðåä, ðîçâèâàòèñÿ. Ç ãîðä³ñòþ 
ìîæó ñêàçàòè, ùî ñüîãîäí³ â íàñ 

ïðàöþº ºäèíà êîìàíäà îäíî-
äóìö³â. Ëþäè ÷³òêî âèêîíóþòü 
ïîñòàâëåí³ çàâäàííÿ é ðîáëÿòü 
ñâ³é ùîäåííèé âêëàä ó ðîçâèòîê 
ï³äïðèºìñòâà. ² ÿ òâåðäî ïåðå-
êîíàíèé, ùî ò³ óñï³õè, ÿêèõ 
íàì âäàëîñü äîñÿãòè öå ëèøå 
ïî÷àòîê.

Öüîãî âå÷îðà ñâî¿ â³äçíàêè 
òàêîæ îòðèìàëè ïåðåìîæö³ ðåé-
òèíãó ó òàêèõ íîì³íàö³ÿõ: «Çà â³-
ðí³ñòü â³éñüêîâîìó îáîâ'ÿçêó», 
«Íà ñòîðîæ³ çàêîíó», «Çà ìóæ-
í³ñòü ³ ãåðî¿çì», «Ìàéáóòíº Îäå-
ñè», «Ñïîðòèâíà ñëàâà Îäåñè», 
«Çà âàãîìèé âíåñîê ó ðîçâèòîê 
ñôåðè ìåäè÷íèõ ïîñëóã» òà ³íø³.

Çàçíà÷èìî, ³í³ö³àòîðîì ïðî-
âåäåííÿ Ðåéòèíãó ïîïóëÿðíîñò³ 
«Íàðîäíå âèçíàííÿ» º êîìïà-
í³ÿ «Ï³âäåííîóêðà¿íñüêèé Ìå-
ä³à Õîëäèíã», äî ñêëàäó ÿêîãî 
âõîäÿòü îäåñüê³ ðåäàêö³¿ ãàçåò 
«Àðãóìåíòè ³ ôàêòè â Óêðà¿í³», 
«ÊÏ â Óêðà¿í³», «Íàøå ì³ñòî», 
æóðíàëè «Ôàâîðèò Óñï³õó», «Òå-
ëåíåäåëÿ» òà ³íø³ âèäàííÿ.

Ігор Ткачук третій рік поспіль став 
лауреатом «Народного визнання — 2018»
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ
ßêùî âàñ ñòðà-

øåííî äðàòóº, êîëè 
ùîñü íå òàê, äåñü º ïî-

ìèëêà, àáî ùîñü íå ïðàöþº ³ 
«ðóêè ÷åøóòüñÿ», ùîá öå âè-
ïðàâèòè — âàðòî ñïðîáóâàòè 
ñâ³é øëÿõ ó òåñòóâàíí³. Âåñü ñâ³ò 
ñüîãîäí³ â IT, çà ö³ºþ ñôåðîþ — 
ìàéáóòíº. À òåñòóâàííÿ º îäí³ºþ 
ç íàéá³ëüø âàæëèâèõ ñêëàäîâèõ 
²Ò-ñôåðè. Óñ³ ²Ò-êîìïàí³¿ ïðàã-
íóòü â³äì³ííî¿ ðîáîòè ïðîãðàìíî-
ãî çàáåçïå÷åííÿ. ßê³ñíå ôóíêö³-
îíóâàííÿ çàáåçïå÷óþòü íå ëèøå 
ðîçðîáíèêè, àëå é ÷óäîâà ðîáîòà 
êîìàíäè òåñòóâàëüíèê³â. Software 
Testing — íàäçâè÷àéíî âàæëè-
âèé åòàï ó ñòâîðåíí³ äîäàòê³â, 
ïðîãðàì, ³ãîð òîùî. Ïðàâèëüíî 
ðîçðàõîâàíèé ïëàí, à òàêîæ, êîëè 
³ ÿêå òåñòóâàííÿ âèêîðèñòàòè, 
äîïîìàãàº çáåð³ãàòè ÷àñ ³ ãðîø³ 
êîìïàí³¿. Òîìó íå âàðòî íåäîîö³-
íþâàòè ïðîôåñ³þ òà ïåðñïåêòèâè 
ðîáîòè òåñòóâàëüíèêà) Àëå ïåðåä 
òèì, ÿê ñòàòè òåñòóâàëüíèêîì, 
âàðòî çíàòè â³äïîâ³äü íà 5 ãîëî-
âíèõ çàïèòàíü.

Õòî òàê³ òåñòóâàëüíèêè?
Quality Assurance engineer — öå 

ôàõ³âåöü ³ç çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñ-
ò³, ä³ÿëüí³ñòü ÿêîãî ñïðÿìîâàíà 
íà ïîë³ïøåííÿ ïðîöåñó ðîçðîá-
êè ÏÇ, çàïîá³ãàííÿ äåôåêòàì ³ 
âèÿâëåííÿ ïîìèëîê â ðîáîò³ 
ïðîäóêòó. Îòæå öå ñïåö³àë³ñòè, 
ÿê³ ïåðøèìè êîíòàêòóþòü ç ïðî-

ãðàìíèì ïðîäóêòîì, êîðèñòó-
þòüñÿ íèì, âèÿâëÿþòü ïîìèëêè, 
áàãè òà âêàçóþòü ðîçðîáíèêàì 
íà íèõ. ×àñòî, ðîáîòà òåñòóâàëü-
íèêà ïîð³âíþºòüñÿ ç ïðàöåþ 
ñë³ä÷îãî, ÿêèé îäðàçó ïåðåâ³ðÿº 
ïðîðîáëåíó ðîáîòó òà âèÿâëÿº 
ïîìèëêè. Îäíà ç ïåðåâàã ïðîôå-
ñ³¿ òåñòóâàëüíèêà — ìîæëèâ³ñòü 
ïðàöþâàòè â³ääàëåíî.

Òåñòóâàííÿ ïðîãðàìíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ ñêëàäàºòüñÿ ç äåê³ëüêîõ 
åòàï³â. À çàâåðøóºòüñÿ çâ³òîì ³ç 
ðåçóëüòàòàìè, âêàç³âêàìè íà âè-
ÿâëåí³ ïðîáëåìè òà çàóâàæåííÿìè 
ùîäî ðîáîòè. Ðîáîòà òåñòóâàëüíè-
êà äîñèòü ð³çíîìàí³òíà, öå íå ïðî-
ñòî àíàë³ç ðîáîòè ïðîãðàìè, ÿê 
êîðèñòóâà÷à, à ñåðéîçíèé áàãàòî-
ãðàííèé àíàë³ç ôóíêö³îíàëüíîñò³.

Ùî òàêå manual òà automation 
òåñòóâàííÿ?

Òåïåð äåòàëüí³øå ïðî ðó÷íå 
òà àâòîìàòèçîâàíå òåñòóâàííÿ.

Manual testing — öå ïðîöåñ 
ðó÷íî¿ ïåðåâ³ðêè ïðîãðàìíîãî 
çàáåçïå÷åííÿ íà ïîìèëêè. Äëÿ 
ïðîôåñ³éíîãî òåñòóâàííÿ òåñòó-
âàëüíèê ÷àñòî êîðèñòóºòüñÿ íà-
ïèñàíèì ïëàíîì òåñòóâàííÿ ç 
âàð³àíòàìè òåñòóâàííÿ (test cases). 
Òîáòî, ïðè ïðîõîäæåíí³ ñöåíàð³¿â 
âè ìîæåòå ïîáà÷èòè ðåàëüí³ ïðî-
áëåìè, ç ÿêèìè ç³òêíåòüñÿ ê³í-
öåâèé êîðèñòóâà÷. Ïðè ðó÷íîìó 
òåñòóâàíí³, ïåðåâ³ðêà ðåçóëüòàòó 
çíà÷íî øâèäøå, ùî äîçâîëÿº ïî-
áà÷èòè, ÿêèé ôóíêö³îíàë ïðàöþº 
íàéêðàùå. Íàéá³ëüø åôåêòèâíèì 
ðó÷íå òåñòóâàííÿ áóäå äëÿ ìàëèõ 

òà ñåðåäí³õ çà ðîçì³ðîì ³ òðèâà-
ë³ñòþ ïðîåêò³â.

Àâòîìàòèçîâàíå òåñòóâàííÿ — 
öå íàïèñàííÿ êîäó. Ç éîãî äî-
ïîìîãîþ î÷³êóâàí³ ñöåíàð³¿ ïî-
ð³âíþþòüñÿ ç òèì, ùî îòðèìóº 
êîðèñòóâà÷, âêàçóþòüñÿ ðîçá³æ-
íîñò³.Àâòîìàòèçîâàíå òåñòóâàííÿ 
êðàùå âèêîðèñòîâóâàòè, êîëè 
éäåòüñÿ ïðî ðîáîòó íàä âåëèêèì 
ïðîåêòîì, ³ ó òåñòîâ³é ñèñòåì³ 
áóäå áàãàòî êîðèñòóâà÷³â. Ïåðå-
âàãè àâòîìàòèçîâàíîãî òåñòóâàí-
íÿ — öå â³äíîñíà øâèäê³ñòü ³ 
åôåêòèâí³ñòü.

Íàñïðàâä³, ÿê ðó÷íå òàê ³ àâ-
òîìàòèçîâàíå òåñòóâàííÿ ïî-
òð³áíå ³ êîæíå ç íèõ çàéìàº 
ñâîþ ÷àñòêó íà ïåâíîìó ïðîåêò³. 
Àëå íå åôåêòèâíî âèêîðèñòîâó-
âàòè àâòîìàòèçîâàíå òåñòóâàííÿ 
íà ìàëåíüêèõ òà êîðîòêîñòðîêî-
âèõ ïðîåêòàõ, îñê³ëüêè âèòðàòè 
íà àâòîìàòè÷íå òåñòóâàííÿ áó-
äóòü ïåðåâèùóâàòè âèãîäó.

Äâà âèäè òåñòóâàííÿ ìàþòü, 
ÿê ïåðåâàãè, òàê ³ íåäîë³êè. 
Çâ³ñíî æ ëåãøå ïî÷èíàòè ñàìå 
ç ðó÷íîãî òåñòóâàííÿ.

Ùî ïîòð³áíî çíàòè ³ âì³òè ìàé-
áóòíüîìó ðó÷íîìó òåñòóâàëüíèêó?

Çâ³ñíî æ, ðîç³áðàòèñü ³ç âèäàìè 
òåñòóâàííÿ òà òåñòîâîþ äîêóìåí-
òàö³ºþ. Òàêîæ ïîòð³áíî îñâî¿òè 
test case, bug report, êëàñè äàíèõ, 
òåñòóâàííÿ ³íòåðôåéñó, ìîá³ëüíå 
òåñòóâàííÿ, âåá-òåñòóâàííÿ, ðå-
ãðåñ³éíå òåñòóâàííÿ. Âàæëèâî 
çíàòè îñíîâè âåðñòêè òà ÿêî¿ñü ³ç 
ìîâ ïðîãðàìóâàííÿ. 80% ïðîäóê-

ò³â ïîâ’ÿçàí³ òàê ÷è ³íàêøå ç áà-
çàìè äàíèõ. Öå òåæ äóæå ö³êàâèé 
ïðåäìåò. Àíãë³éñüêà ìîâà — òóò 
áåç âèéíÿòê³â. Òåñòóâàëüíèê ìàº 
çíàòè àíãë³éñüêó ìîâó äîñèòü äî-
áðå, ùîá ÷èòàòè ³ ïèñàòè òåõí³÷í³ 
çâ³òè, ñêëàäàòè ïëàíè òåñòóâàííÿ. 
Âñå öå âè ìîæåòå çíàéòè â êóðñ³ 
«Òåñòóâàëüíèê (QA)» ó Â³ííèöü-
ê³é ²Ò-Àêàäåì³¿.

Ó Àêàäåì³¿ äîïîìîæóòü ñôîð-
ìóâàòè ïðàâèëüíèé ôóíäàìåíò 
çíàíü, ðîç³áðàòèñü ³ç òåîð³ºþ ³ 
îòðèìàòè á³ëüø³ çíàííÿ, ðîçâè-
íóòè «ìèñëåííÿ òåñòóâàëüíèêà», 
ïðàêòèêóâàòèñü íà ðåàëüíèõ ïðî-
åêòàõ, ïî÷àòè êàð’ºðó àéò³øíè-
êà. Â Àêàäåì³¿ ïðèä³ëÿþòü óâàãó 
íå ëèøå òåõí³÷íèì íàâè÷êàì, àëå 
é ïîâí³é ï³äãîòîâö³ äî ïðàöåâëà-
øòóâàííÿ. Íàâ÷àþòü íå ò³ëüêè 
ðîçð³çíÿòè, ùî ïðàâèëüíî, à ùî 
í³, à é ôîðìóºìî ìîðàëüíó ö³ë³ñ-
í³ñòü ³ çäàòí³ñòü â³äñòîþâàòè ñâîþ 
ïðàâîòó. Âåëèêà ÷àñòèíà ðîáîòè 
ïðèä³ëÿºòüñÿ ðîáîò³ â êîìàíä³, 
âì³ííþ ñï³âïðàöþâàòè ³ ñï³âïå-
ðåæèâàòè çà ñï³ëüíèé ðåçóëüòàò. 
Âàæëèâî, ùîá ñòóäåíòè ö³ëåñïðÿ-
ìîâàíî ïðàãíóëè óäîñêîíàëþâàòè 
³ ñåáå, ³ ñâîþ ðîáîòó.

Ñê³ëüêè ÷àñó ïîòð³áíî âèòðà-
òèòè íà íàâ÷àííÿ?

Ïðîòÿãîì 6 ì³ñÿö³â, 3–4 ðàçè 
íà òèæäåíü, ïî 2–3 ãîäèíè — 
íàéá³ëüø îïòèìàëüíèé ÷àñ. 
Àëå öå ç óðàõóâàííÿì òîãî, ùî 
íàâ÷àííÿ áóäå ïðîâîäèòèñü âè-
êëàäà÷àìè-ïðàêòèêàìè ³ íà ðå-
àëüíèõ ïðîåêòàõ (ïðè âçàºìîä³¿ 

³ç ðîçðîáíèêàìè).Òàêèì ÷èíîì 
íàâ÷àííÿ ïðîõîäèòü øâèäøå òà 
åôåêòèâí³øå. Öå ãîëîâíèé àê-
öåíò, ÿêèé ñòàâèòü Â³ííèöüêà 
²Ò-Àêàäåì³ÿ ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè 
íîâèõ òåñòóâàëüíèê³â.

ßê³ äîõîäè òà êàð’ºðà òåñòó-
âàëüíèêà â Óêðà¿í³?

Õîðîø³ òåñòóâàëüíèêè çàðàç 
âêðàé íåîáõ³äí³. Ñàìå òîìó ïëà-
òÿòü ¿ì äîñèòü ùåäðî: çà äàíèìè 
DOU, cåðåäíÿ çàðïëàòíÿ Software 
Engineer — $1900, QA Engineer 
—$1200, Team Lead — $3400. Òà-
êîæ ìîæëèâèé êàð’ºðíèé ð³ñò: 
junior QA -> middle QA -> senior 
QA -> QA team lead -> QA-manager 
-> Head of QA department. ßêùî 
âè âæå ìîæåòå ïîõâàëèòèñü äî-
ñòàòíüîþ ê³ëüê³ñòü äîñâ³äó, ìîæíà 
äîðîñòè äî ìåíåäæåðà ïðîåêòó ³ 
äàë³ ðîçâèâàòèñü ÿê êåð³âíèê 
(senior project manager -> CTO).

Îòîæ, âèð³øóâàòè âàì, ïðî-
òå äëÿ ëþäåé, ó ÿêèõ ³ùå íåìàº 
äîñâ³äó, ÿê³ ëèøå ïî÷èíàþòü 
ñâ³é øëÿõ â IT, Â³ííèöüêà ²Ò-
Àêàäåì³ÿ ðåêîìåíäóº ðîçïî÷à-
òè ñàìå ç ðó÷íîãî òåñòóâàííÿ. 
À äëÿ òèõ, õòî òâåðäî âèð³øèâ 
ïîâ’ÿçàòè ñåáå ç ïðîãðàìóâàí-
íÿì-àâòîìàòèçîâàíå òåñòóâàííÿ 
áóäå ö³êàâ³øèì. Â áóäü-ÿêîìó 
âèïàäêó ö³ íàïðÿìêè âè ìîæåòå 
çíàéòè â ²Ò-Àêàäåì³¿;)

ÏÐÎÃÐÀÌÓÉ ÌÀÉÁÓÒÍª!
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
ita.in.ua
òåë. 067–431–19–21

5 питань для майбутнього тестувальника
БЛОГ
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вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030
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439609
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АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Çà ñëîâàìè çà-
â³äóâà÷à â³ää³ëó 
åï³äåì³îëîã³÷íî-

ãî íàãëÿäó (ñïîñòåðåæåííÿ) òà 
ïðîô³ëàêòèêè ³íôåêö³éíèõ çà-
õâîðþâàíü Ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó 
ÌÎÇó Ñòåïàíà Òîì³íà, ê³ëüê³ñòü 
õâîðèõ íà ê³ð ó îáëàñò³ òà ì³ñò³ 
ïðîäîâæóº çá³ëüøóâàòèñü.

— Ç ïî÷àòêó ðîêó ìè ìàº-

ìî 2948 âèïàäê³â êîðó, ç íèõ 
1932 ä³òè, öå çàðåºñòðîâàí³ õâî-
ð³, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Çà ìè-
íóëèé òèæäåíü íà ê³ð çàõâîð³ëà 
261 îñîáà, ç ÿêèõ 85 äîðîñëèõ 
òà 176 ä³òåé. Ê³ëüê³ñòü çàõâîð³-
ëèõ, â ïîð³âíÿíí³ ç ïîïåðåäí³ì 
òèæíåì, çðîñëà íà 15%. ²ç âñ³õ 
çàõâîð³ëèõ 65% íå áóëè ùåïëåí³ 
ïðîòè êîðó.

ßê êàæå Ñòåïàí Òîì³í, ñïàëàõ 
äàíî¿ ³íôåêö³¿ âïðîäîâæ îñòàí-
íüîãî òèæíÿ çàðåºñòðîâàíèé 

НА КІР НАЙБІЛЬШЕ 
ХВОРІЮТЬ СТУДЕНТИ-МЕДИКИ 
Захист  З початку року у Вінницькому 
медуніверситеті на кір захворіло 
40 студентів, в інших вузах мова йде про 
два-чотири випадки. Серед шкіл лише 
№ 4 налякала медиків 8-ма випадками 
кору, в інших поодинокі хворі і в цілому 
контрольована ситуація

â ñìò Òóðá³â. Ï³ä ÷àñ ñïàëàõó 
çàõâîð³ëî 11 ä³òåé. Ëåòàëüíèõ 
âèïàäê³â íå ðåºñòðóâàëîñÿ.

У МІСТІ СПАЛАХІВ НЕМАЄ 
— Ó Â³ííèö³ ìàñîâèõ ñïàëàõ³â 

îñòàííüîãî òèæíÿ íå ðåºñòðóâà-
ëîñÿ, ðåºñòðóâàëèñü ïîîäèíîê³ 
âèïàäêè, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — 
ßêùî ãîâîðèòè ïðî íàâ÷àëüí³ 
çàêëàäè, òî íàéá³ëüøå õâîðèõ 
íà ê³ð ðåºñòðóâàëîñü â ìåäóí³âåð³. 
Òàì íà ñüîãîäí³øí³é äåíü âæå 
çàðåºñòðîâàíî 42 õâîðèõ íà ê³ð, 
40 ñòóäåíò³â (ð³çíèõ ôàêóëüòå-
ò³â òà çàãàëîì ñòàðøèõ êóðñ³â) 
³ 2 âèêëàäà÷³. Ïåðøèé âèïàäîê 
êîðó â ìåäóí³âåð³ çàðåºñòðóâàëè 
â æîâòí³. Ñèòóàö³þ ç óí³âåðñèòå-
òîì âçÿëè íà êîíòðîëü, ñòâîðèëè 
áðèãàäó ìåäèê³â, ÿê³ ùåïëþþòü 
âñ³õ, õòî íå ìàº ïðîô³ëàêòè÷íèõ 
ùåïëåíü, òèõ, õòî ñóìí³âàºòüñÿ 
àáî íå çíàº íàïåâíå ïðî íàÿâ-
í³ñòü ùåïëåíü.

Ñòåïàí Òîì³í êàæå, ùî ëèøå 

м. Вінниця 

Шаргородський район

Тиврівський район 

Жмеринський район

Чернівецький район

Вінницький район

Козятинський район

Барський район

НАЙБІЛЬШЕ ЛЮДЕЙ ЗАХВОРІЛИ НА КІР
705

                                                           580

                     266

            185

       146

       141

  102

90

ç ìåäóí³âåðîì ñêëàëàñÿ òàêà 
ñèòóàö³ÿ, àäæå ñòóäåíòè ñòàð-
øèõ êóðñ³â õîäÿòü íà ïðàêòèêó 
äî ìåäçàêëàä³â, ìàþòü êîíòàê-
òè ç õâîðèìè. À ê³ð íà ïî÷àò-
êó ³íêóáàö³éíîãî ïåð³îäó í³÷èì 
â³ä ðåñï³ðàòîðíèõ çàõâîðþâàíü 
íå â³äð³çíÿºòüñÿ, òîæ ìîãëè äåñü 
ï³äõîïèòè.

— Ó ³íøèõ íàâ÷àëüíèõ çàêëà-

äàõ ïîîäèíîê³ âèïàäêè êîðó, 
íàïðèêëàä, â Äîíåöüêîìó óí³-
âåðñèòåò³ áóëî äâà âèïàäêè, 
â Àãðàðíîìó ÷îòèðè. Ó ³íøèõ 
îäèí-äâà çà âåñü ïåð³îä, — ãîâî-
ðèòü ë³êàð. — Ó øêîëàõ òàêà ñàìà 
ñèòóàö³ÿ ïîîäèíîêèõ âèïàäê³â, 
íàéá³ëüøå âèïàäê³â êîðó áóëî 
â øêîë³ ¹ 4, òàì çàõâîð³ëî 8 ä³-
òåé, 7 ç ÿêèõ áóëè áåç ùåïëåíü.
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Äåðåâ’ÿí³ áóäèíî÷êè âæå äàâíî 
ðîçì³ñòèëè íà ïëîù³ á³ëÿ Âåæ³, 
àëå â³äêðèëè ¿õ ò³ëüêè 15 ãðóäíÿ. 
Ùî â³ííè÷àíè âñòèãëè ïðèäáàòè 
ó ïåðø³ äí³ òà âëàñíå ùî ïðîäàþòü 
ï³äïðèºìö³ äî íîâîð³÷íèõ ñâÿò?

Ñâ³òëàíà ïðè¿õàëà ç Êèºâà ñïå-
ö³àëüíî íà ð³çäâÿíèé ÿðìàðîê 
ó Â³ííèö³.

— Íàá³ëüøå êóïóþòü ñâèíîê, 
òàð³ëêàìè ö³êàâëÿòüñÿ ³ ìàê³òðà-
ìè, — ãîâîðèòü æ³íêà.

Ð³çíîìàí³òí³ êåðàì³÷í³ ñèìâîëè 
ðîêó ìîæíà ïðèäáàòè çà ö³íó â³ä 
10-òè äî 200-îò ãðèâåíü. Ñâèíêè-
ñêàðáíè÷êè ðîçìàëüîâàí³ âðó÷íó, 
òîìó ³ êîøòóþòü äîðîæ÷å. Òàêîæ 
áàãàòî â³äâ³äóâà÷³â ÿðìàðêó ö³êàâ-
ëÿòüñÿ ãëèíÿíèì ïîñóäîì äëÿ âè-
ï³êàííÿ. Ïîñóä òåæ ìàº ð³çíó ö³íó 
35–250 ãðèâåíü, òîìó áþäæåòí³ 
ïîäàðóíêè íà ÿðìàðêó âñå æ òàêè 
ìîæíà çíàéòè.

Þð³é ïðè¿õàâ ç ²âàíî-Ôðàíê³â-
ùèíè. Äî Â³ííèö³ òàêîæ ïðè¿æ-
äæàº íå âïåðøå — êîæíîãî ðîêó 
÷îëîâ³êà çàïðîøóþòü äî ì³ñòà. 

ЩО КУПУЮТЬ НА 
ЯРМАРКУ БІЛЯ ВЕЖІ
Свято 
наближається  
На Європейській 
площі вже працює 
різдвяний ярмарок. 
Тут можна 
придбати все: від 
одягу до посуду та 
продуктів. Що саме 
купували вінничани 
в перші дні та які 
ціни на продукцію 
цього року?

— Äóæå áàãàòî ëþäåé, áàãà-
òî îõî÷èõ ïðèäáàòè íàøó ïðî-
äóêö³þ ³ âæå íàâ³òü áóëè ëþäè, 
ÿê³ ïðèéøëè çà ãîð³õàìè çíî-
âó, — ðîçïîâ³äàþòü Îëåêñàíäð 
òà Îëåêñ³é.

Íàéîðèã³íàëüí³øà ïðîäóêö³ÿ 
ÿðìàðêó — ñâ³÷êè ðó÷íî¿ ðîáîòè 
ìàéñòðèí³ ç Òèâð³âñüêîãî ðàéîíó. 
Öüîãî ðîêó íàéá³ëüøå êóïóþòü 
ñèìâîë ðîêó — ñâ³÷êè ç êàáàí÷è-
êîì. Êð³ì òîãî, äîñèòü ïîïóëÿðí³ 
ñâ³÷êè ç ÿíãîëàìè. Ïðîäàâåöü ãî-
âîðèòü, ùî ¿õ êóïóþòü ñïåö³àëüíî 
äî Äíÿ ñâÿòîãî Ìèêîëàÿ. Ö³íîâà 
ïîë³òèêà íà òàê³ âèðîáè ñòàíî-
âèòü â³ä 85-òè äî 350-òè ãðèâåíü 
çà ñâ³÷êó. Óñå çàëåæèòü â³ä ðîç-
ì³ðó òà ïðèêðàñ.

Ïîðó÷ ðîçì³ñòèëàñÿ ùå îäíà 
ïðîäóêö³ÿ ðó÷íî¿ ðîáîòè — 
øê³ðÿí³ ñóìêè. Ïàí ²âàí ðà-
çîì ³ç äðóæèíîþ â Êàì'ÿíö³-
Ïîä³ëüñüêîìó âèãîòîâëÿþòü 
ñóìêè. Ö³íà íà òàêèé ïîäàðó-
íîê â ñåðåäíüîìó — 2,5 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü.

²ç ïðîäóêö³¿ to go çâè÷àéíî ë³-
äåðñüê³ ïîçèö³¿ çàéìàº ãë³íòâåéí. 
Ö³íè ð³çí³ — â³ä 30-òè äî 50-òè 
ãðèâåíü çà ñòàêàí÷èê. ª ò³, õòî 
âæå ïðîòÿãîì øåñòè ðîê³â ðîç-
ì³ùóº ñâ³é ñòåíä íà ÿðìàðêó ³ 
ëþäè îõî÷å ïðèõîäÿòü çà ñìàêî-
ëèêàìè ñàìå äî íèõ. Øàøëèê 
ìîæíà ïðèäáàòè çà 50 ãðèâåíü ³ 
òàê ñàìî ôð³-ñåò (êàðòîïëÿ ôð³, 
öèáóëåâ³ ê³ëüöÿ).

Êð³ì òîãî, íà ïëîù³ ïðîïî-
íóþòü òàéñüêó ¿æó, âàðåíèêè òà 
ïîïêîðí.

Âëàñíå, ÿðìàðîê ä³ÿòèìå ùå 
ö³ëèé ì³ñÿöü — äî 15 ñ³÷íÿ. Òîìó 
â³ííè÷àíè ìàòèìóòü çìîãó ùå 
íå îäèí ðàç ñêóøòóâàòè ì’ÿñî 
ïðîñòî íåáà òà ïðèäáàòè òåïë³ 
ðå÷³ ç ñóâåí³ðàìè.

Çäåá³ëüøîãî òåïëà ïðîäóêö³ÿ 
Þð³ÿ âèðîáëåíà ó Êîñèíî.

— Óñå, ùî òåïëå, òå é êóïóþòü. 
Øêàðïåòêè, æèëåòêè ³ òåïë³ êàï-
ö³, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê.

Êð³ì îäÿãó íà ïðèëàâêó ìîæ-
íà çíàéòè êàðïàòñüêèé ÷àé òà 
ñóøåí³ á³ë³ ãðèáè âëàñíîãî âè-
ðîáíèöòâà.

Ãîð³õè â êàðàìåë³, êîðèö³, 
øîêîëàä³, ï'ÿíà âèøíÿ ç ìèãäà-
ëåì, ñîëîí³ ô³ñòàøêè, â³òàì³íí³ 
ñóì³ø³ — àðàõ³ñ, êóðàãà, êåø’þ. 
Óñüîãî õëîïö³ ç³ Ëüâîâà ïðèâåç-
ëè 15 âèä³â ð³çíèõ ãîð³õ³â. Íàé-
á³ëüøèì ïîïèòîì ñåðåä â³ííè÷àí 
êîðèñòóºòüñÿ ôóíäóê ó æóðàâ-
ëèí³ òà á³ëîìó øîêîëàä³. Ö³íà 
íà ãîð³õè îäíàêîâà — 80 ãðèâåíü 
çà 100 ãðàì³â.

Íà ð³çäâÿíèé ÿðìàðîê ëüâ³â'ÿíè 
ïðè¿õàëè âïåðøå, ïðîòå âæå áóëè 
ó Â³ííèö³ íà ôåñòèâàë³ âóëè÷íî¿ 
¿æ³ âë³òêó.

Привертають увагу покупців свічки ручної роботи. 
Найбільшим попитом користуються парафінові «кабанчики» 

Юрій з Івано-Франківщини пропонує теплі речі. 
Крім одягу продає карпатський чай та сушені білі гриби
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×îòèðè çîëî-
ò³ ìåäàë³, ï’ÿòü 
ñð³áíèõ òà ÷îòèðè 

áðîíçîâ³ âèáîðîëè óêðà¿íñüê³ 
ñïîðòñìåíè-ïàðàë³ìï³éö³ íà ÷åì-
ï³îíàò³ ªâðîïè ç êóëüîâî¿ ñòð³ëü-
áè ç ïíåâìàòè÷íî¿ çáðî¿. Ïðî 
öå éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³ Íà-
ö³îíàëüíîãî êîì³òåòó ³íâàñïîð-
òó. Ïîíàä 120 ó÷àñíèê³â ç 27-ìè 
êðà¿í ñâ³òó ç’¿õàëèñÿ äî ñòîëèö³ 
Ñåðá³¿ Áåëãðàäà íà ïðåñòèæí³ 
çìàãàííÿ. Ó ñêëàä³ íàøî¿ çá³ð-

íî¿ áóëî 12 ñïîðòñìåí³â. Óêðà¿íö³ 
çäîáóëè ìåäàë³ ó ñåìè ç âîñüìè 
âïðàâ, âêëþ÷åíèõ äî ïðîãðàìè 
çìàãàíü.

Çà ÿê³ñòþ ìåäàëåé íàøà êî-
ìàíäà íà ïåðøîìó ì³ñö³. Çà ê³ëü-
ê³ñòþ — ïîâòîðèëè ðåçóëüòàò 
÷åìï³îíàòó ñâ³òó, ùî â³äáóâñÿ 
ó òðàâí³ íèí³øíüîãî ðîêó. Â³ííè-
÷àíèí Îëåêñ³é Äåíèñþê ó Áåë-
ãðàä³ çäîáóâ çîëîòî ó ñòð³ëüá³ ç 
ïíåâìàòè÷íîãî ï³ñòîëåòà â ³íäè-
â³äóàëüí³é âïðàâ³. ×è ñòð³ëÿâ â³í 
ç ïîäàðîâàíî¿ éîìó çáðî¿? Ïðî 
öå çàïèòàºìî â çîëîòîãî ïðèçåðà 
ªâðîïè ï³çí³øå.

НАСТРІЛЯВ НА ЧЕМПІОНСТВО  
Перемога  У Сербії на чемпіонаті 
Європи з паралімпійської кульової 
стрільби збірна Україна виборола 
13 медалей і стала переможцем. Одна 
з чотирьох золотих нагород належить 
нашому земляку, майстру спорту 
міжнародного класу Олексію Денисюку

Íàãàäàºìî, òàêèé ïîäàðó-
íîê â³í îòðèìàâ äâà ðîêè òîìó 
ïåðåä ïî¿çäêîþ äî Ð³î-äå-
Æàíåéðî. Òàì, ó ñòîëèö³ Áðà-
çèë³¿, ó 2016-ìó â³äáóâàëèñÿ XV 
Ïàðàë³ìï³éñüê³ ³ãðè. Îëåêñ³é âè-
áîðîâ íà íèõ áðîíçîâó íàãîðîäó 
ó çì³øàí³é ñòð³ëüá³ ç ï³ñòîëåòà 
P4 â êëàñ³ SH1. Ïðîäåìîíñòðó-
âàâ ðåçóëüòàò — 160.8. Ó îäí³é ç 
âïðàâ â³í ñòð³ëÿâ ç ïîäàðîâàíî¿ 
çåìëÿêàìè çáðî¿ í³ìåöüêîãî âè-
ðîáíèöòâà. Ïîäàðóíîê, âàðò³ñòþ 
60 òèñÿ÷ ãðèâåíü, çðîáèëà îáëàñ-
íà âëàäà. Òîä³ Îëåêñ³é ãîâîðèâ, 
ùî öå îäèí ç êðàùèõ ï³ñòîëåò³â, 
áî ïðè éîãî âèðîáíèöòâ³ çàñòî-
ñîâàíî íîâ³òí³ òåõíîëîã³¿, çîêðå-
ìà, åëåêòðîííèé ñïóñê.

Ë³öåíç³þ íà ó÷àñòü â ïàðà-
ë³ìï³éñüêèõ çìàãàííÿõ çäîáóâ 
ï³ñëÿ ïåðåìîãè íà Êóáêó ñâ³òó 
ó Õîðâàò³¿, äå âñòàíîâèâ íîâèé 
ñâ³òîâèé ðåêîðä. Â³í òàêîæ ïåðå-
ìàãàâ íà ì³æíàðîäíèõ çìàãàííÿõ 
ó ÑØÀ, Òà¿ëàíä³.

Êóëüîâîþ ñòð³ëüáîþ çàéìàºòü-
ñÿ ïîíàä äåñÿòü ðîê³â. Çì³íèòè 
àìïëóà çâè÷àéíîãî ñïîðòñìåíà 

çìóñèëà òðàâìà, ÿêî¿ çàçíàâ ï³ñ-
ëÿ ïàä³ííÿ. Â³äòîä³ áåðå ó÷àñòü 
ó çìàãàííÿõ ñåðåä ñïîðòñìåí³â ç 
ïîðóøåííÿìè îïîðíî-ðóõîâîãî 

àïàðàòó. Òðåíóº âëó÷íîãî ñòð³ëü-
öÿ çàñëóæåíèé òðåíåð Óêðà¿íè 
ç êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè Äåíèñ Ìóñ-
òàôàºâ.

На минулій Паралімпіаді Олексій стріляв з подарованої 
земляками зброї за 60 тисяч гривень

ÄÎÑßÃÍÅÍÍß
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КІНО

Аквамен
Фантастичний екшн
19.12, поч. о 10.00, 14.30, 19.10, 21.55
20.12–26.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Кадавер
Жахи, 19.12, поч. о 18.20
20.12–26.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Робін Гуд
Пригоди, 19.12, поч. о 14.00
20.12–26.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

Пригоди S Миколая
Комедія, 19.12, поч. о 17.20
20.12–26.12, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Лускунчик і чотири королівства
Фентезі, 19.12, поч. о 14.50

Смертні машини
Пригоди, 19.12, поч. о 21.00

Людина-павук: Навколо світу
Анімація, 19.12, поч. о 12.40, 16.40

Робін Гуд
Пригоди, 19.12, поч. о 10.30

Бамблбі
Пригоди, 19.12, поч. о 18.50

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Микита Кожум'яка
Анімація, 20.12–26.12, поч. о 9.00, 10.40

Казка на ніч
Жахи, 20.12–26.12, поч. о 18.00

Близнюки
Жахи, 20.12–26.12, поч. о 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
Лускунчик і чотири королівства
Фентезі, 19.12, поч. о 14.00, 16.10, 18.20, 20.30
20.12–26.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Робін Гуд
Пригоди, 19.12, поч. о 13.20, 15.40, 20.00
20.12–26.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Гарві і магічний музей
Анімація, 19.12, поч. о 10.00, 12.00
20.12–26.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Бамблбі
Пригоди, 19.12, поч. о 9.00, 22.10
20.12–26.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Брати Сістерс
Комедія, 19.12, поч. о 10.20, 22.00
20.12–26.12 довідка — за тел. (096)003–50–50

Людина-павук: Навколо світу
Анімація, 19.12, поч. об 11.10, 13.20, 18.10, 
20.20, 22.30. 20.12–26.12 довідка — 
за тел. (096)003–50–50

White Christmas. 
Найкращі новорічні 
хіти у Вінниці
Концерт, що прогримів 
з супер-аншлагом 
у грудні минулого року, 
повертається до Вінниці.
«Leoband Orchestra» 
знову запрошує відчути 

новорічний настрій та затишну атмосферу Різдва, 
поринути у вир різдвяних святкувань з оновленою 
програмою «White Christmas». У виконанні музикан-
тів і солістів найвищого рівня прозвучать всес-
вітньо відомі новорічні хіти: Frank Sinatra — «Let it 
snow», «Jingle Bells», «Santa Claus Is Coming To 
Town», ABBA «Happy New Year», Elvis Presley «Blue 
Christmas», Wham! «Last Christmas» та багато інших 
святкових композицій. Настроєву музику творити-
муть віртуози «LeoBand orchestra» під керівництвом 
Миколи Орача та Олексія Баженова. Новорічні пісні 
прозвучать у виконанні солістів Павла Ільницького, 
Оксани Караїм та чарівного Ladies TRIO. Концерт 
відбудеться 25 грудня в драмтеатрі ім. Садовсько-
го. Початок о 19.00, вартість квитків: 220–550 грн.

Казковий балет  
«Лускунчик»
20 січня на сцені 
драмтеатру відбудеться 
вистава «Лускунчик». 
Напевно кожній людині 
знайомий такий різдвяний 
персонаж як Лускунчик. 

Він, власне, і є візитною карткою новорічного 
спектаклю. Сама дія вистави відбувається взимку, 
напередодні Різдва, коли збирається вся родина і 
дарує одне одному подарунки. Дії балету пере-
носять нас в засніжене місто, а новорічна ялинка є 
центральним об'єктом декорацій. Балет був постав-
лений як дитяче свято з фантастичними перетво-
реннями. І для багатьох сімей вже стало традицією 
всім разом відвідати театр і поринути в атмосферу 
свята і чаклунства!
Адже так спокійно і радісно на душі, коли зву-
чить чарівна музика П. Чайковського, а всі, кого 
ти любиш, поруч! «Танець сніжинок», який своїм 
звучанням нагадує звуки падаючого снігу, кружляє 
тебе і манить в казку!
Подаруйте своїм близьким і коханим людям 
казку — запросіть їх на виставу! Початок о 19.00, 
вартість квитків: 100–300 грн.

Ансамбль «Кутаїсі»
20 грудня танцювальна 
та музична гордість 
Грузії підкорюватиме 
сцену Вінниці. Концерт 
Грузинського національ-
ного ансамблю «Кутаїсі» 

відбудеться на сцені Будинку офіцерів. Справжній 
культурний «скарб» Грузії, багаторазовий пере-
можець міжнародних фестивалів — він закохує 
у себе глядача з перших хвилин унікального шоу, 
занурюючи у справжній вихор щирих емоцій. 
Не пропустіть виняткову можливість доторкнутися 
до цієї унікальної і самобутньої культури в рамках 
великого гастрольного туру ансамблю в містах 
України. Унікальні постановки і хореографія, 
розкішні костюми, супровід оркестру подарують 
емоції, здатні опромінити ваше серце.
Початок о 19.00. Вартість квитків: 150–550 грн.

ALEKSEEV з 
концертом у Вінниці
Незабаром у Вінниці 
відбудеться концерт 
молодого але уже 
титулованого поп-
виконавця. Отож, 
зустрічаймо — співак 

ALEKSEEV у Вінниці з концертною програмою 
виступить 16 лютого у Будинку офіцерів. Співак 
Алексєєв — тріумфатор в номінації «Відкриття 
року» за версією YUNA, володар нагороди «Прорив 
року» престижної музичної премії M1 Music 
Awards, «Пісня року», а також незмінний володар 
прихильності та любові багатьох фанатів! Таку 
популярність та всі ці нагороди співак набув 
протягом трьох останніх років. А розпочинав 
свою творчу кар'єру на всім відомому музичному 
шоу «Голос країни» у 2014 році, де на сліпих 
прослуховуваннях до нього повернулась тренер — 
Ані Лорак. Після успішних сліпих прослуховувань 
тоді ще Нікіта Алексєєв виборов перемогу 
на музичних батлах і пройшов на прямі ефіри. 
Кожен виступ молодого виконавця вирізнявся 
професіоналізмом та яскравістю. На жаль, йому 
не вдалось потрапити до фіналу, але тренер 
проекту Ані Лорак підтримала його і допомогла 
записати йому перший кліп. Більший успіх приніс 
йому реліз пісні «А я пливу». А потім пішли справжні 
хіти. Послухати та побачити молоду зірку можна 
буде на концерті о 19.00. 

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Селфі зі Склерозом
Мала сцена. Незвичайна комедія
20.12, поч. о 16.00

Русалонька 
Музична казка для дітей
23-24.12, поч. о 10.00
29.12, поч. о 10.00 та 13.00
30.12, поч. о 12.00

«Про що мовчать 
чоловіки, або 
Дикун FOREVER»
Квитки на цю виставу 
стануть найкращим 
подарунком для ваших 
коханих, друзів, близь-
ких, знайомих, батьків, 

сестер, братів, кумів, однокурсників і всіх-всіх-
всіх, кому ви бажаєте добра, щастя і радості! 
Адже «Про що мовчать чоловіки, або Дикун 
FOREVER» — це суцільний сплеск позитивних 
емоцій. Найпопулярнішу моновиставу Бродвею 
побачимо 5 січня о 19.00 у театрі ім. Садовського. 
Буде море сміху і найкращих емоцій! 
Усі, хто бачив цей сучасний, розривний і мегаве-
селий шедевр, вам підтвердять: «Варто йти».
Кохання, стосунки, ревнощі, право на владу 
у родині, ставлення до друзів і світу — теми, які 
піднімаються у виставі, близькі всім без винятку. 
Чимало чоловіків впізнають себе, а жінки — своїх 
суджених. 16+! У жанрі стенд-ап.
Квитки — 300–380 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах Вінницької Вежі, театру Садовсько-
го, Будинку офіцерів, «Універмагу» і «Магігранду». 
Безкоштовна доставка квитків: (0432)57–55–55, 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(вул. Л. Толстого, 6, тел. (0432)50-00-15)
Вартість квитків — від 35 грн
Святий Миколай в гостях 
у Котигорошка
Святкове дійство, 22.12-23.12, поч. о 10.00

Веселий маскарад 
Новорічна казка-комедія
22.12-23.12, поч. об 11.00 та 13.00

КОНЦЕРТИКОНЦЕРТИ  

ВИСТАВКИ
Міжнародна 
виставка котів
Вінницький клуб любите-
лів кішок КЕТ запрошує 
22–23 грудня на міжна-
родну виставку котів «Зи-
мове КОТОпаті». Виставка 

розміститься в торгово-розважальному комплексі 
«Мегамолл» на 3-му поверсі. Буде новорічна атмос-
фера, цікаві вистави тварин різних порід, ринги і мо-
нопородні шоу кішок, а також захоплюючі конкурси 
для дітей і дорослих. На виставці будуть працювати 
міжнародні експерти WCF по всіх породах Анна 
Анохіна (Росія) і Тетяна Линник (Україна).
Гості виставки зможуть побачити кішок найрізно-
манітніших порід:
 персів,
 британських,
 шотландських,
 сфінксів,
 мейн кунів,
 сибірських,

 бенгалів,
 регдолл,
 бобтейлів,
 девон рекс,
 а також рідкісні по-
роди.

Зробити благодійні пожертвування для бездомних 
тварин ви зможете біля стенду громадської орга-
нізації «Звичка оберігати» на нашій виставці. Також 
приймаються заявки на стерилізацію.
Виставка працює з 10.00 до 18.00.

Виставка живих тропічних метеликів
Запрошуємо вас на дивовижну виставку «Красуні 
та Чудовиська», на якій представиться можливість 
насолодитися красою та побачити появу на світ 
тропічних метеликів, дізнатися цікаві факти про 
життя цих чарівних істот. Крім цього, на виставці 
представлені гігантські павуки-птахоїди з усього 
світу, водні та сухопутні черепахи, граційні яскраві 
змії, незвичайні ящірки, різноманітні жаби, аксолот-
лі, африканські карликові їжаки, чилійські біло-
чки, комахи і молюски. Вартість: дорослий квиток 
60 грн, дитячий 50 грн, діти до 3 років безкоштовно. 
Фото- і відеозйомка, екскурсійний супровід, а також 
спілкування з тваринами контактної групи — без-
коштовно.
Чекаємо вас у ТРЦ «Квартал» (вул. Є. Пікуса, 1 а) 
до 31 січня щодня з 10.00 до 20.00.
Телефони для довідок: (098)5423409, (066)3144056.

Музей української марки ім. Я. Балабана
Торік у Вінниці відкрився Музей української марки. 
У експозиції музею представлені одні з найцікавіших 
марок, деякі з них є лише в одному екземплярі. Є 
марки, вживані в Одесі, радянські марки та навіть ті, 
на яких згадано Голодомор. У повній колекції пана 
Олександра є марки, датовані від 1850 року, гашені 
в різних українських містах. Найстаріший конверт 
з поштовим штемпелем датований 1830 роком. 

До слова, є також марка з нині білоруського міста 
Гомель, погашена українським тризубом. Музей 
української марки ім. Якова Балабана можна від-
відати щодня, крім понеділка, з 10-ї до 18-ї години. 
Школярам та студентам вхід безкоштовний. Також 
у музеї можна придбати сувенірні марки та листівки.
Відвідати музей можна за адресою: вул. Соборна, 
26. Телефон для довідок (099)534–30–20.

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

Кількість кімнат: 2/-, Поділля, 
поверх: 3/9/-, площа: 
91/49/13, Зодчих, 4. Ціна: 
1971831, тел.: (068) 641-97-25 

Автомобілі 

Переобл. на дизель ВАЗ Нива, 
Шевроле Нива, УАЗ всі моделі, 
ГАЗель, Ланос, Волга. Тел.:(067) 
379-75-56 

Робота 

100% легальне працевл. в 
Чехії для чол.та жін. Безкошт.
консультації. Оформл.віз 
Тел.:(067)369-82-33, (063)218-
02-33 

На роботу потрібен водій 
категорії "В". Тел.:(067) 736-
77-22 

Sort date: 18.12.2018, №51/2018

ОГОЛОШЕННЯ
ÏÅÐÑÎÍÀ

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064 

Êàòåðèíà ç â³äçíàêîþ çàê³í÷è-
ëà ô³çèêî-ìàòåìàòè÷íó ã³ìíàç³þ 
¹ 17 òà îòðèìàëà äèïëîì áàêà-
ëàâðà ê³áåðíåòèêè óí³âåðñèòåòó 
Øåâ÷åíêà. Òåïåð ä³â÷èíà âæå 
ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â çíàéî-
ìèòüñÿ ³ç íîâèì æèòòÿì â Àìå-
ðèö³ òà ðîáîòîþ â áàãàòîíàö³î-
íàëüí³é êîìïàí³¿.

ЯК УСЕ ПОЧИНАЛОСЯ 
Íà ôàêóëüòåò³, äå íàâ÷àëàñÿ ä³-

â÷èíà, áóâ âèêëàäà÷ «Àëãîðèòìè-
êè», ÿêèé ìàâ çâ’ÿçêè ç Google, 
Microsoft òà Facebook. Â³í ðå-
êîìåíäóâàâ âåëèêèì êîìïàí³-
ÿì ñâî¿õ ñòóäåíò³â. Òàê ìîëîä³ 
ëþäè ïîòðàïëÿëè íà ñòàæóâàííÿ 
ó Øòàòè. Ó ñâîþ ÷åðãó, ñòàæåðè 
ìàëè ìîæëèâ³ñòü ðåôåðåòè (â³ä-
ïðàâëÿòè ðåçþìå ç ðåêîìåíäà-
ö³ÿìè íà ïîøòó êîìïàí³é) ñâî¿õ 
äðóç³â. Ñàìå òàê ðåçþìå Êàò³ ïî-
òðàïèëî äî Microsoft òà Facebook.

— Ðåêðóòåð çâ'ÿçóºòüñÿ ç³ ñòó-
äåíòàìè, ÿê³ éîãî çàö³êàâèëè, ³ 
äàº ¿ì øàíñ. Çàçâè÷àé, öå ñòîñó-
ºòüñÿ òèõ, õòî íàâ÷àºòüñÿ íà áà-
êàëàâðàò³ òà ìàã³ñòðàòóð³. Äëÿ 
âèïóñêíèê³â óæå ï³äãîòîâëåíà 
³íøà ïðîãðàìà, òîìó ïîòðàïèòè 
äî êîìïàí³¿ çà äîïîìîãîþ ðåôå-
ðó íå òàê ïðîñòî, — ðîçïîâ³äàº 
Êàòåðèíà.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê êîìïàí³ÿ çà-
ö³êàâèëàñÿ êàíäèäàòîì, éîìó 
íàäñèëàþòü ïðîïîçèö³þ ïðîéòè 
ñï³âáåñ³äó. Àëå ïåðåä öèì ïîòð³á-
íî ðîçóì³òè, ùî çâîðîòí³é çâ'ÿçîê 
ìîæíà îòðèìàòè íå îäðàçó. ²íîä³ 
ëèñòè çáåð³ãàþòüñÿ íà ïîøò³ ðå-
êðóòåðà ïðîòÿãîì áàãàòüîõ ðîê³â. 
Ðåçþìå íàøî¿ ãåðî¿í³ â³äïðàâèâ 
ó Facebook ¿¿ äðóã. Çãîäîì çàðå-
ôåðèâ ³ äî Microsoft.

— Ñï³âáåñ³äó ó ïåðøó êîìïà-
í³þ ÿ ïðîéøëà íåâäàëî. Àëå ãîòó-
âàëàñÿ äî äðóãî¿ ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ 
³ â ðåçóëüòàò³ âñå âäàëîñÿ. Ìåí³ 
íàä³ñëàëè çàïðîøåííÿ íà ðîáîòó 
â Microsoft, — ãîâîðèòü ä³â÷èíà.

ЯК ГОТУВАТИСЯ 
ДО СПІВБЕСІДИ 

Ïåðøèé åòàï ñï³âáåñ³äè ïðî-
õîäèâ ÷åðåç ñêàéï, äàë³ âñ³õ, õòî 
ïðîéøîâ, çàïðîøóâàëè íà çóñòð³÷ 
äî Ñåðá³¿. Çà ñëîâàìè Êàòåðèíè, 
ñï³âáåñ³äè â òàêèõ êîìïàí³ÿõ 
äóæå ñõîæ³. ² ïåðøà ïîðàçêà 
ñòàëà ëèøå ïîøòîâõîì äî çäî-
áóòòÿ ìåòè.

— ß çíàëà, ÿê³ òèïè ïèòàíü 
áóäóòü. Ó Facebook íå ïîòðàïè-
ëà ÷åðåç òå, ùî íå äóæå äîáðå 
ñïðàâèëàñÿ ç ³íòåðâ’þ — ïåðå-
õâèëþâàëàñÿ. Äî òàêèõ ðå÷åé 
ïîòð³áíî ãîòóâàòèñÿ íå ëèøå 
òåõí³÷íî, àëå é ìîðàëüíî. Òè 
ìîæåø âì³òè ðîçâ'ÿçóâàòè çà-
äà÷³, àëå ïåðåõâèëþâàâøèñü — 
íå ñïðàâèòèñÿ ç íåþ. Óñ³ çàäà÷³ 
ñõîæ³, àëå îäðàçó òè íå ìîæåø 
çíàòè, ÿêèé ðîçâ'ÿçîê îáðàòè. 
Òîìó âàðòî òðåíóâàòèñÿ ³ íå áî-
ÿòèñÿ, — ãîâîðèòü Êàòÿ.

Ïðî ñàì³ çàäà÷³ ìîëîäà ïðî-
ãðàì³ñòêà ãîâîðèòü, ùî âîíè äóæå 
ñõîæ³ íà çàâäàííÿ ç³ øê³ëüíèõ 
òà óí³âåðñèòåòñüêèõ îë³ìï³àä. ² 
ãîòóâàòèñÿ äî íèõ ìîæíà çà äî-
ïîìîãîþ ñïåö³àëüíèõ ñàéò³â.

ВИПАДКОВО ПОТРАПИЛА 
НА РОБОТУ У MICROSOFT
Заокеанська історія  Катерині 
Мазуркевич 22 роки і вона працює 
в одній з найбільших комп'ютерних 
корпорацій світу — Microsoft. Дівчина 
зовсім не планувала переїжджати в іншу 
країну і тим паче працювати у такій 
компанії. Катя розповіла свою історію 
незапланованого успіху

Êð³ì òîãî, íà ñï³âáåñ³äàõ çàçâè-
÷àé ñòàâëÿòü äîäàòêîâ³ ïèòàííÿ 
íà òàê çâàí³ ñîôò-ñê³ëè. — Òè ïî-
âèíåí ðîçïîâ³ñòè ïðî ñâ³é äîñâ³ä 
ðîáîòè ó êîìàíä³; ïðîáëåìè, ÿê³ 
âèíèêàëè; íåäîë³êè òà ÷åëåíäæ³. 
Ìåí³ äóæå äîïîì³ã ì³é äâîð³÷-
íèé äîñâ³ä ðîáîòè â óêðà¿íñüê³é 
àóòñîðñ-êîìïàí³¿.

ПРО РОБОТУ В MICROSOFT 
Ó êîìïàí³¿ íà Êàòåðèíó ÷åêàëè 

ð³ê. Óñå ÷åðåç òå, ùî ïðîöåñ ï³ä-
ãîòîâêè äîêóìåíò³â ³ â³äêðèòòÿ 
â³çè çàéìàº äóæå áàãàòî ÷àñó.

— Ìåí³ â³äêðèâàëè ðîáî÷ó â³çó, 
ÿêà äàºòüñÿ òàëàíîâèòèì ëþäÿì ³ 
âñ³ì, ó êîãî º çàïðîøåííÿ íà ðî-
áîòó. Ì³íóñ ö³º¿ â³çè ó òîìó, ùî 
âîíà âèäàºòüñÿ íå âñ³ì. Öå ñïðàâ-
æíÿ ëîòåðåÿ, ñõîæà íà ðîç³ãðàø 
çåëåíî¿ êàðòè. Òàêó â³çó îòðèìó-
þòü ïðèáëèçíî 30% ³ç òèõ, õòî 
ïîäàâàâ äîêóìåíòè, — ãîâîðèòü 
Êàòÿ.

Ç³ çáîðîì íåîáõ³äíèõ ïàïåð³â 
äîïîìàãàëà êîìïàí³ÿ Microsoft. 
Ïîò³ì çàïðîïîíóâàëè ïðèäáàòè 
êâèòêè íà ë³òàê, îðåíäóâàòè æèò-
ëî òà àâòîìîá³ëü çà êîøòè îð-
ãàí³çàö³¿. Ïåðøèé ðîáî÷èé äåíü 
ó ä³â÷èíè áóâ ÷åðåç 10 äí³â ï³ñëÿ 
ïðè¿çäó â Ñ³åòë.

— Öå áóäå íå íîâèíîþ, ùî 
ïðîãðàì³ñòè ïðàöþþòü íå çà ãðà-
ô³êîì. ßêùî ÿ ìîæó âñòàòè çðàí-
êó, òî ïðèõîäæó íà ðîáîòó î ï³â 
íà äåâ’ÿòó ³ ïðàöþþ äî øîñòî¿. 
À ó âèïàäêó, êîëè íå âäàºòüñÿ 
ïðîêèíóòèñÿ ðàíî, òî ïðèõîäæó 
î ï³â íà îäèíàäöÿòó, — ðîçêàçóº 
Êàòÿ.

Æîðñòêèõ ïðàâèë òà äåäëàéí³â 
ó êîìïàí³¿ íåìàº. Ä³â÷èíà ãîâî-
ðèòü, ùî öå ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíî 
ç òèì, ùî âîíà íîâà ëþäèíà 
â êîðïîðàö³¿.

— Ó Microsoft º ñâî¿ ïð³îðèòåòè 

³ ãîëîâíèé — áàëàíñ ì³æ ðîáîòîþ 
òà â³äïî÷èíêîì, òîìó äóæå ìàëî 
ëþäåé çàòðèìóþòüñÿ äî ï³çíüî-
ãî âå÷îðà. ßêùî ïîð³âíþâàòè 
ç óêðà¿íñüêèìè êîìïàí³ÿìè, 
òî ìåí³ çäàºòüñÿ, ùî óêðà¿íö³ 
ïðàöþþòü á³ëüøå, — ãîâîðèòü 
ïðîãðàì³ñòêà.

Íàø³é ñï³âðîçìîâíèö³ äî-
âåëîñÿ äîâãî çâèêàòè äî òîãî, 
ùî àìåðèêàíö³ íå ïðàöþþòü 
áàãàòî. Àëå òàêèé òåìï ðîáîòè 
äîïîìàãàº âèêîíóâàòè ¿¿ ïðîäóê-
òèâí³øå. Ïðàö³âíèêè ôàêòè÷íî 
íå â³äâîë³êàþòüñÿ íà ðîçìîâè, 
ÿê³ íå ñòîñóþòüñÿ ðîáîòè, âè-
ïèâàííÿ êàâè/÷àþ ÷è ïåðåêóðè. 
Òîìó ïðàöþâàòè ìåíøå, àëå ïðî-
äóêòèâí³øå — íàáàãàòî êðàùå.

— Òè ñàì ñë³äêóºø çà ñâî¿ì ÷à-
ñîì. Ãîëîâíå, ùîá ðîáîòà áóëà 
çðîáëåíà. À âèòðàòèø òè íà íå¿ 
ø³ñòü àáî äåñÿòü ãîäèí — í³êî-
ãî íå õâèëþº. Ãîëîâíå, ùîá òè 
íå çàâàæàâ ñâî¿é êîìàíä³ ³ âè-
êîíóâàâ ðîáîòó äîáðå, — ïîÿñíþº 
Êàòåðèíà.

Ñòðóêòóðà êîìïàí³¿ íåñêëàäíà: 
º ð³çí³ äåïàðòàìåíòè, ÿê³ ä³ëÿòüñÿ 
íà â³ää³ëè. Êàòÿ ïðàöþº ó â³ää³-
ë³, ÿêèé ðîçðîáëÿº âíóòð³øí³é 
ñîôò. Òîáòî ïðîãðàìè, ÿêèìè 
êîðèñòóþòüñÿ ò³ëüêè ïðàö³âíè-
êè Microsoft. ¯¿ êîìàíäà ñêëàäà-
ºòüñÿ ç 20-òè ëþäåé, ñåðåä ÿêèõ 
õàðê³â’ÿíêà, ëèòîâåöü òà ³íä³ºöü.

— Ìîÿ ïîñàäà íàçèâàºòüñÿ 
software engineer. Òóò òåæ ö³-
êàâèé ìîìåíò: â óêðà¿íñüêèõ 
êîìïàí³ÿõ º ÷³òêî â³äîêðåìëåí³ 
ïîçèö³¿. Ó êîìïàí³¿ òàêîãî ð³â-
íÿ ÿê Microsoft íàéìàþòü ïðîñòî 
ðîçðîáíèêà ïðîãðàìíîãî çàáåç-
ïå÷åííÿ. Êåð³âíèöòâî ðîáèòü 
ñòàâêó íà òå, ùî ðîçðîáíèê çíà-
éäå ðîçóìíó ëþäèíó ³ íàâ÷èòü 
¿¿ âñüîìó, ùî ¿ì ïîòð³áíî äëÿ 
ïðîåêòó, — ïîÿñíþº Êàòÿ.

Для того, щоб наша героїня ста-
ла співробітницею Microsoft, 
компанія чекала на неї рік. Май-
же рік дівчині відкривали візу. 
На питання, чому ж американці 
готові так довго чекати на зви-
чайних українських студентів, 
керівництво дає таку відповідь: 
«Студенти з європейських кра-

їн дуже талановиті. Особливо 
молоді люди з України та Росії 
дуже вражають». Американці 
говорять, що рівень знань укра-
їнських студентів набагато ви-
щий, ніж в інших країнах. Тому 
таке довге очікування, оплата 
переїздів та додаткові гроші 
на перший період — того варті.

Чому відомі компанії чекають на українців?

– У Microsoft дуже мало людей затримуються на роботі 
до пізнього вечора, – каже Катерина

Ó êîìïàí³¿ íà Êàòåðèíó 
÷åêàëè ð³ê. Óñå 
÷åðåç òå, ùî ïðîöåñ 
ï³äãîòîâêè äîêóìåíò³â 
³ â³äêðèòòÿ â³çè çàéìàº 
äóæå áàãàòî ÷àñó 

Коли будемо 
відпочивати 
 Ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè 
â ãðóäí³ áóäóòü â³äïî÷èâà-
òè òðè äí³ ïîñï³ëü. Ç íàãî-
äè êàòîëèöüêîãî Ð³çäâà — 
23, 24 ³ 25 ãðóäíÿ áóäóòü 
âèõ³äíèìè. Ïðè öüîìó, 
çã³äíî ç ðîçïîðÿäæåííÿì 
Êàáì³íó ïðî ïåðåíåñåí-
íÿ ðîáî÷èõ äí³â, ñóáîòà, 
22 ãðóäíÿ, ñòàíå ðîáî÷îþ. 
Íà íîâèé ð³ê 2019 â Óêðà-
¿í³ áóäå òðè îô³ö³éíèõ 
âèõ³äíèõ: 30 ³ 31 ãðóä-
íÿ 2018 ðîêó òà 1 ñ³÷íÿ 
2019 ðîêó. 1 ñ³÷íÿ 2019, 
ïðèïàäàº íà â³âòîðîê, òîìó 
ïîíåä³ëîê, 31 ãðóäíÿ, áóäå 
âèõ³äíèì, à â³äïðàöþâàòè 
éîãî ðåêîìåíäóºòüñÿ â ñó-
áîòó, 29 ãðóäíÿ. Íà Ð³çäâî 
Õðèñòîâå òàêîæ áóäå òðè 
âèõ³äíèõ ïîñï³ëü — 5, 6, 
7 ñ³÷íÿ. 
Íàãàäàºìî, õðèñòèÿíè 
çàõ³äíîãî îáðÿäó ñâÿòêóþòü 
Ð³çäâî ç 24 íà 25 ãðóä-
íÿ, à õðèñòèÿíè ñõ³äíîãî 
îáðÿäó — ç 6 íà 7 ñ³÷íÿ. 
Ó ìèíóëîìó ðîö³ 25 ãðóäíÿ 
â Óêðà¿í³ ñòàëî äåðæàâíèì 
ñâÿòîì ³ îô³ö³éíèì âè-
õ³äíèì.
Ó ÷îòèðè ñâÿòêîâ³ äí³ ó Â³-
ííèö³ ïðî¿çä ó ãðîìàäñüêî-
ìó òðàíñïîðò³ áóäå áåçêî-
øòîâíèì. Òîæ 31 ãðóäíÿ òà 
1 ñ³÷íÿ, à òàêîæ ó ð³çäâÿí³ 
äí³ 25 ãðóäíÿ òà 7 ñ³÷íÿ, 
â åëåêòðîòðàíñïîðò³ òà 
ìóí³öèïàëüíèõ àâòîáóñàõ 
ïëàòèòè çà ïðî¿çä íå ïî-
òð³áíî. 

КОРОТКОКОРОТКО
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Îäÿãíåíèé â 
äóáëÿíêó, îâ÷èí-
íó æèëåòêó òà 

øàïêó Ñàíòè, Âàíÿ ïåðåáèðàº 
ïàëüöÿìè íà ñâîºìó ³íñòðóìåí-
ò³. Ãðàòè äëÿ âèïàäêîâèõ ïåðå-
õîæèõ — éîãî õîá³. Öå ö³êàâî, 
íåïåðåäáà÷óâàíî, ùå é çàðîáèòè 
ìîæíà íåïîãàíî.

— Îäåñüêà òà â³ííèöüêà ïó-
áë³êè â³äð³çíÿþòüñÿ. Òóò áàíäó-
ðà á³ëüø áëèæ÷à ëþäÿì. Âîíè ¿¿ 
êðàùå ðîçóì³þòü, — ðîçïîâ³äàº 
Âàíÿ. — Â Îäåñ³ äåñü ïîëîâèíà 

íå ðîçóì³º, ùî ÿ âçàãàë³ òðèìàþ 
â ðóêàõ. ×àñòî ëþäè ïëóòàþòü ì³é 
³íñòðóìåíò ç êîáçîþ.

Íà âóëèöþ õëîïåöü âèõîäèòü, 
êîëè º áàæàííÿ. Ìîæå ãðàòè 
ãîäèíó, ìîæå òðè ³ ï’ÿòü. «Óñå 
çàëåæèòü â³ä òîãî, ÿê «çàëèïíó».

Ïðèáóòîê òàêîæ ïåðåäáà÷èòè 
íåìîæëèâî. Ãîâîðèòü, ùî âñå 
çàëåæèòü â³ä íèçêè ôàêòîð³â: 
ïîãîäà, ê³ëüê³ñòü ëþäåé, ¿õí³é 
íàñòð³é, ÿêèé äåíü íà êàëåíäàð³.

— Ìîæíà âèéòè ³ çàðîáèòè 
âñüîãî 12 ãðèâåíü, — ïðèãàäóº 
²âàí. — À ìîæíà, íàïðèêëàä, 
íà ñâÿòà, ³ â³ñ³ìñîò îòðèìàòè.

Ïî÷óâøè áàíäóðó, ïåðåõîæ³ 
÷àñòî çóïèíÿþòüñÿ ³ ñëóõàþòü. 

ІВАН ЗАРОБЛЯЄ ГРОЮ НА БАНДУРІ
Вуличний музикант  Вані 21 рік. 
Він — одесит, який періодично приїжджає 
у Вінницю до родичів. Полюбляє 
приходити на Європейську площу і 
грати для перехожих на бандурі. Може 
Jingle bells, а може Христину Соловій. 
І «казковий» хіт «Плакала» також може

Äåÿê³ ïðîñÿòü ùîñü ç³ãðàòè. 
Õòîñü ö³êàâèòüñÿ, ùî öå çà ³í-
ñòðóìåíò ³ ÿê íà íüîìó ãðàòè.

Ðåïåðòóàð âèáèðàº ëåãêî 
âï³çíàâàíèé: Õðèñòèíà Ñîëî-
â³é, «Êèíî», Çåìô³ðà, «Áè-2», 
«Äèñêîòåêà Àâàðèÿ»… Çàãàëîì 
40–50 ï³ñåíü.

ª â íüîãî ³ ð³çäâÿíà Jingle bells. 
Ùå ñüîãîäí³ â³í âïåðøå ç³ãðàâ 
«Ïëàêàëà» ãóðòó KAZKA.

— Ïîêè ùî ïîãîäà äîçâîëÿº 
âèõîäèòè íà âóëèöþ ³ ãðàòè. 
Êîëè îïóñêàºòüñÿ äî –5, —10, 
òîä³ ³ ïî÷èíàºòüñÿ òðåø. Àëå áà-
÷èòå, ÿ ï³äãîòóâàâñÿ, — ãîâîðèòü 
Âàíÿ ç íàòÿêîì íà ñâ³é âåðõí³é 
îäÿã. Òåïë³ ðå÷³ éîìó äàâ çÿòü. 
Ñïåö³àëüíî, ùîá õëîïåöü íå çà-
ìåðçàâ.

²âàí çàê³í÷èâ ìóçè÷íó øêîëó, 
ð³ê ïðîâ÷èâñÿ â ìóçó÷èëèù³, ïî-
ò³ì êèíóâ ³ ï³øîâ îòðèìóâàòè 
þðèäè÷íó îñâ³òó.

— Êîëè ãðàþ, òî çàâæäè çó-
ñòð³÷àþ ö³êàâèõ ëþäåé. Âîíè 
ñàì³ äî ìåíå ï³äõîäÿòü. Íàïðè-
êëàä, ìóçèêàíòè, ÿê³ ïðîïîíó-
âàëè ïîãðàòè ðàçîì, ïî³ìïðîâ³-
çóâàòè, ïîäæåìèòè, — ãîâîðèòü 
áàíäóðèñò. — ßêîñü ï³äõîäèâ 

÷îëîâ³ê, ÿê³é ò³ëüêè-íî âèéøîâ 
ç â’ÿçíèö³. Ñêàçàâ, ùî â³äñèä³â 
äâàíàäöÿòü ðîê³â, ùî ïîäîáà-
ºòüñÿ ìîÿ ìóçèêà, ùî ÿ éîìó, 
ÿê ñèí. Ð³çíå áóâàº.

Íà ê³ëüêà äí³â Âàíÿ ïîâåð-
íåòüñÿ äîäîìó, à ï³ñëÿ 22 ãðóäíÿ 
çíîâó ïîâåðíåòüñÿ äî Â³ííèö³.

— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ãðàòè, öå 
êðàùå, ùî ÿ âì³þ.

Ваня приїхав грати з Одеси. Говорить, що у нашому місті 
його творчість цінують більше 

ËÀÉÔ
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ОВЕН 
Більше шарму і впевненос-
ті, і все складеться. А якщо 
закрався сумнів з приводу ва-
шої привабливості, то на кор-
поративній вечірці знайдеться 
небайдужа вам людина, яка 
спростує ці припущення.

ТЕЛЕЦЬ 
Вам важливо не відставати 
від стрімкого ритму життя 
вашого партнера. Можливе 
виникнення нового сильного 
почуття, або раптове поси-
лення бажання, яке здавало-
ся вам вже зниклим.

БЛИЗНЮКИ 
Кохана людина підтримає 
вас у важку хвилину. До-
звольте собі прийняти від 
неї допомогу. Вас про-
сто магнітом тягне одне 
до одного, радійте цьому 
взаємному тяжінню. 

РАК 
При бажанні можете сміливо 
вирушати на пошук нових 
любовних пригод. Ви їх 
благополучно знайдете, як 
не дивно — досить приємні 
і цікаві, які навіть можуть 
перерости в сильні почуття.

ЛЕВ 
Перш, ніж щось вирішити, 
продумайте все, навіть 
незначні дрібниці. Інакше ви 
ризикуєте з подивом вияви-
ти, що ваші погляди на життя 
можуть не збігатися з погля-
дами коханої людини.

ДІВА 
Вас чекає приємна зустріч. 
Якщо ви в даний момент 
вільні, на передноворічному 
корпоративі ви цілком мо-
жете знайти свою долю.

ТЕРЕЗИ 
Не рвіться знайти все і 
відразу. Проявивши трохи 
терпіння, ви зумієте підкори-
ти серце коханої людини. І 
будете оточені увагою. 

СКОРПІОН 
Ті, хто схильний романтизу-
вати фігуру коханої людини, 
можуть здорово розчару-
ватися в предметі обожню-
вання. Втім, не факт, що це 
торкнеться саме вас.

СТРІЛЕЦЬ 
Перш, ніж відправлятися 
на побачення, подумайте 
про те, чого ви чекаєте. Зірки 
запевняють, що вам має 
бути зустріч з минулим, це 
сколихне дрімаючі почуття.

КОЗЕРІГ 
Побільше впевненості у влас-
них силах і можливостях. 
Якщо ви зараз самотні, краще 
не сидіти вдома. Виходьте 
в світ, і ви напевно зустрінете 
того, хто вам сподобається.

ВОДОЛІЙ 
У вівторок бажано не про-
вокувати кохану людину 
на конфлікт. Середа — один з 
найбільш гармонійних днів, 
тому буде легко виправити 
свої колишні помилки. 

РИБИ 
У стосунках з коханою люди-
ною у вас зараз все скла-
дається благополучно. По-
старайтеся не випереджати 
події, запасіться терпінням, і 
ви точно не пошкодуєте. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 20-26 ГРУДНЯ

ВАЛЕРИЙ АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ

— Прошло 25 лет с тех пор, 
как окончательно рухнул 
железный занавес, и ещё 
больше времени прошло 
с момента выхода в свет бу-
доражащей “Эммануэль”, 

но сексуальная безграмотность, как была, 
так и остаётся одной из самых больших про-
блем современного общества. Очень слож-

но сказать, где именно кроется корень этой 
проблемы. Может в той самой продавщице 
из секс-шопа лет сорока-пятидесяти, которая 
закатывает глаза, пробивая секс-игрушку 
очередным покупателям, а может в своём 
собственном партнере, который при каж-
дом заикании о том, чтобы разнообразить 
сексуальную жизнь, говорит: «Ты в своём 
уме?!» В такой атмосфере не то, что не за-
хочется что-то пробовать. Даже старая до-
брая классика радовать не будет. Что делать? 

Прежде всего, спасение утопающих — дело 
рук самих утопающих. У себя в спальне вы 
вполне можете создать автономную респу-
блику, в которой будут действовать такие 
законы, какие только захотите. Для этого 
нужно немного расширить полёт фантазии. 
Например, с 1 января во всех кинотеатрах 
Украины в прокат выходит первая украинская 
эротическая комедия «Свингеры». Отличный 
способ в новом году зарядиться хорошим 
настроением и свежими идеями.

Комментарий эксперта

ЧТО НУЖНО СДЕЛАТЬ 
В НОВОМ ГОДУ ДЛЯ СЕБЯ 
Начали  Новый год, как новая страница 
нашей жизни и естественная возможность, 
где нужно, ее улучшить, что-то исправить 
или вовсе изменить. Предлагаем вам 
ТОП-10 заданий для себя любимого, чтобы 
усовершенствовать свою сексуальную жизнь 

Êòî åùå íå íàïèñàë ñïèñîê æå-
ëàíèé, îáÿçàòåëüíûõ ê ñâåðøå-
íèþ â íîâîì 2019 ãîäó? À ñïèñîê 
âåùåé, îò ÷åãî ñòîèò èçáàâèòüñÿ? 
Íàâåðíÿêà, âòîðîé ñïèñîê ó ìíî-
ãèõ ãîòîâ, èëè ïðîäóáëèðîâàí 
ïðåäûäóùèé, êàê òî: ñáðîñèòü 
ëèøíèé âåñ, áðîñèòü êóðèòü, 
ïèòü, ëþáîâíèêà… Ïîíÿòíî, 
÷òî ïëàíèðîâàíèå — ýòî çäîðîâî, 
âîò òîëüêî, êðîìå êàê ñîñòàâèòü 

ïåðå÷åíü, äàëüøå ìàëî êòî ïðî-
äâèíóëñÿ. Ìîæåò áûòü óæå ïîðà? 
Îñîáåííî, åñëè ðå÷ü íå ñòîëüêî 
î âðåäíûõ ïðèâû÷êàõ, ñêîëüêî 
î êà÷åñòâå ëè÷íîé æèçíè, îíà 
âåäü ïî îïðåäåëåíèþ ñîçäàåò ôîí 
íàøåãî ñóùåñòâîâàíèÿ â öåëîì.

Òàê ÷òî æå íóæíî äåéñòâèòåëü-
íî ñäåëàòü òàêîãî, äàáû ÷óâñòâî-
âàòü ñåáÿ íàìíîãî ëó÷øå, ðàñêî-
âàííåé, æåëàííåé è ëþáèìåé?

ТОП-10 заданий для личной жизни

ПОЛЮБИ СЕБЯ ЦЕЛИКОМ 
Банально, да. Тем более, советы 
о безусловной любви к себе 
звучат из каждой форточки. Но все 
гениальное просто. От нашего 
самочувствия зависит практически 
все. Самочувствие — то как мы себя 
чувствуем.  Постарайтесь полюбить 
себя, как мама. Мамы ведь любят 
своих детей любыми, не самыми 
красивыми, не самыми умными, 
просто от факта существования. 
Станьте для себя такой мамой — да, 
работайте над собой, но и любите 
себя.

ДУМАЙТЕ О ЗДОРОВЬЕ 
Наше здоровье и секс напрямую 
связаны. Пренебрегать собой, сво-
им телом, дорогого стоит. В первую 
очередь относительно секса, тут 
мы говорим о предохранении. 
От беремености и от венерических 
болезней. Полюбите, наконец-то, 
презерватив, все современное 
европейское общество (и не только) 
пользуются этой штукой и ничего, 
все отлично у них и с чувствитель-
ностью, и с эрекцией, и с оргазма-
ми. И вообще выкиньте из своего 
словаря  «безопасные дни».

НЕ РАЗМЕНИВАЙСЯ 
Тут речь идет об элементарном са-
моуважении, а не избирательности, 
как подумали многие. Но опять-таки 
выбирайте отношения с тем парт-
нером, который ценит вас и ваше 
внимание. Стерпится слюбится — 
плохой ориентир для совместного 
благополучия. Это касается и секса 
в том числе. Не стоит ложиться 
в постель с человеком, который 
не симпатизирует вам, или симпа-
тизирует намного меньше вашего. 
Не унижайте себя, не теряйте само-
уважение.

ПОСЕТИТЕ СЕКС-ШОП
Ну хотя бы по приколу откройте для 
себя мир разврата (громко сказано, 
конечно). Просто, когда тема сек-
са льется просто отовсюду (фильмы, 
реклама, музыка, мультики), наши 
рецепторы притупляются. Да, это 
проблема. И чтобы их как-то сти-
мулировать, можно использовать 
разные секс-игрушки. Коллекцию 
собирать не стоит, пусть эта игривая 
штучка будет как вишенка на торте 
(в малых количествах и по большим 
праздникам). Иначе приобретете 
еще одну рутинную привычку.

ПОБОЛЬШЕ ЗНАНИЙ 
Не стоит думать, что секс и все, что 
с ним связано, можно почерпнуть 
в пару тройке порно фильмов и ка-
масутре. Знания обогащают чело-
века, а сексуальные знания делают 
его магнетическим для противо-
положного пола. Это нужно не для 
того, чтобы при случае «козырнуть» 
новым термином или «стремной 
позой», не стоит опошлять. Сексу-
альная образованность в первую 
очередь будет работать как фильтр 
для вас самих, не допуская в интим-
ную сферу прохожих.

ФАНТАЗИИ — В ЖИЗНЬ 
Эротические фантазии еще одна 
тема, которую стоит поднять 
в новом году. А именно поста-
вить вопрос ребром — доколе 
твоя эротическая фантазия будет 
фантазией, может пора ее уже осу-
ществить? По крайней мере, пока 
есть желание и возможность, дабы 
потом не сожалеть об утраченном. 
Со своим текущем партнером ты это 
будешь воплощать или поищешь 
нового, не суть, главное, на пенсии 
ты сможешь вспоминать о бесша-
башной юности с полным правом.

НЕТ КОМПРОМИССАМ 
Компромисс, казалось бы, хорошее 
дело в дипломатии, но по факту 
означает — ни вашим ни нашим.  
Если в бизнесе, политике это еще 
как-то оправдано, то в личной, а тем 
более сексуальной жизни, совсем 
нет. Каждый раз, когда вы согла-
шаетесь на компромисс, вы сдаете 
часть своей территории, и с каждым 
таким прогибом нагнуть вас все 
легче и легче, а потом и вовсе, чего 
церемониться. Не нужно соглашать-
ся на то, что для вас неприемлемо. 
Не проститутка же вы все-таки.

РАССЛАБЬТЕСЬ 
Эротический массаж, это очень 
круто. Если научиться делать его 
самому, это плюс десять к вашей 
сексуальности. А если еще и парт-
нера обучить — вашей паре можно 
только позавидовать. Ну про-
сто потому, что сексом не всегда 
хочется заниматься — бывает такое, 
не надо скромничать. Сделать же 
любимому человеку расслабляющий 
массаж с эротическим (но ни к чему 
не обязывающим контекстом, дабы 
не напрягать), это очень мило 
и подкупающе.

СИЛА В ПРАВДЕ 
Что касается секса — тут ложь 
во спасение и прочие прему-
дрости могут ударить прежде 
всего по вас самих. Самый простой 
и растиражированный пример — 
имитация оргазма. Сколько на это 
купилось мужчин и попалось 
женщин. Ну не сложилось, секс был 
вовсе не головокружительный, ор-
газм совсем не мульти, да и не было 
его толком, зачем врать? Конечно, 
в лоб человеку такое не скажешь, 
но черт побери, восхвалять его тоже 
не стоит. Хотя бы молчите.

ПОИГРАЕМ В ИНТИМ 
Что наша жизнь — игра. Секс — это 
игра двух тел, энергий, потоков… 
Секс — это борьба, соревнование 
на физическом и ментальном плане. 
Сейчас секс-игры представлены 
и в ощутимом материальном виде. 
Это и секс — твистер, и кости, 
и настольные игры. Все конечно 
сводится к интиму, но дорога к нему 
лежит теперь не через раздева-
ние и принятие горизонтальных 
поз. А очень даже замысловато 
и интригующе. Попробуйте, вам 
понравится.



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2018» ГОРОСКОП
КАРІНА АЛЄЄВА (19), 
СТУДЕНТКА

— Мaмo, тaтy, я тyт 
пoдyмaла, я вжe дopocла 
і виpішила жити oдна.
— Мoлoдeць, доню, ми 
пишaємocь тoбoю!

— Дякyю, вaші peчі біля вxoдy.

***
Швидкіcть звyкy — дивнa штyкa. Бaтьки 
щocь тoбі гoвopять в 20 poків, a дoxoдить 
тільки в 40…

***
— Я виpішив дівчині poмaнтикy влaштyвaти. 
Haпoвнив вaннy шaмпaнcьким, нa 
тpи xвилини відвepнyвcя — піввaнни нeмaє, 
вoнa в дpoвa!

***
Лишe 1% нaceлeння ввaжaє, щo яpличoк 
нa oдязі cлyжить для тoгo, щoб знaти, як 
зa цією pіччю дoглядaти: пpaти, пpacyвaти 
і т. д. Peштa 99% визнaчaють пo ньoмy, дe 
зaд, a дe пepeд.

***
ТOП-5 нaйбpexливішиx фpaз:
1. Я більшe нікoли нe питимy.
2. Більшe нікoли нe зaкoxyвaтимycь.
3. Я тoбі пізнішe вce poзпoвім.
4. З мeнe шoкoлaдкa.
5. Aлгeбpa знaдoбитьcя вaм y житті.

***
Пoтpaпив yкpaїнeць в aвтoкaтacтpoфy. 
Дoпpaвили йoгo в лікapню, y peaнімaцію.
Тyт дo ньoгo кyм пpopивaєтьcя. Йoмy 
пoяcнюють, щo нe мoжнa, пocтpaждaлий 
y кoмі, нікoгo нe чyє, нe впізнaє… A тoй з 
тopбaми, впpoшyє. Hy, пpoпycтили йoгo 
в пaлaтy…
— Oй, кyмe, бідa ж якa… A я тoбі caльця 
пpиніc, oгіpoчків, пляшкy гopілки. A ти в кoмі.
— Кoмa — цe щe нe кpaпкa. Haливaй!

***
Paнo-вpaнці бaтьки пpиїxaли дo cтyдeнтa 
в гypтoжитoк. Cтyкaють в двepі. З кімнaти 
coнний гoлoc:
— Хтo тaм?
— A Bacиль тyт живe?
— Тaк, тyт. Пoклaдіть йoгo під двepимa, 
я пізнішe вийдy, зaбepy!

***
— Я бaгaтo читaла пpo шкідливіcть aлкoгoлю 
і тютюнy. Піcля cвят я oбoв’язкoвo кинy.
— Щo? Пити чи кypити?
— Читaти.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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Ñåðåäà, 19 ãðóäíÿ 2018
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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)

ОВЕН 
Не пытайтесь решать всё с 
помощью силы и не преуве-
личивайте значение воли. 

ТЕЛЕЦ 
Вам потребуется четкий 
план в делах, чтобы успеть 
всё сделать до праздников. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Сейчас время загадывать 
заветные желания, которые 
точно исполнятся.

РАК 
Вероятна достаточно резкая 
смена деятельности. Не об-
язательна смена работы.

ЛЕВ 
На вас может обрушиться 
масса забот и накопивших-
ся дел. 

ДЕВА 
Уверенность в своих силах 
откроет вам многие двери 
и обеспечит успех. 

ВЕСЫ 
Свой мир во многом вы 
создаете сами, относитесь 
к нему бережнее и внима-
тельнее.

СКОРПИОН 
Желательно со своими 
проблемами справляться 
собственными силами.

СТРЕЛЕЦ 
Ваши профессиональные 
дела протекают весьма 
успешно, вы уверенно 
стоите на ногах. 

КОЗЕРОГ 
Неделя будет богата 
событиями и поспособству-
ет осуществлению самых 
смелых планов. 

ВОДОЛЕЙ 
Стоит ориентироваться 
на собственные силы и воз-
можности.

РЫБЫ 
В начале недели вам могут 
дать ценный совет или 
оказать важную услугу. 

Лілія, 23 роки 
Активна, життєрадісна, люблю 
танцювати, фотографувати 
та кататися на ковзанах.
 

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.
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