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ЩО З НИМ БУДУТЬ РОБИТИ
Поруч зі школою № 17 почали демонтувати
стару будівлю. Просто під ковшем екскаватора
оголилася давня кладка і проходи. Вінничани
та історики почали висувати свої версії

Що це — старі підвали чи таємничі катакомби?
Про це мають зробити висновки експерти. Тим часом
ми запитали у одного із власників ділянки, чи
збирається він продовжувати будівництво?
с. 4
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ДУМКА
Людмила
СЛОМІНСЬКА
ЕКОАКТИВІСТКА

Заповідні дуби
Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ íàë³÷óºòüñÿ 424 îá’ºêòè ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó.
Ó Â³ííèö³ âåëèêèõ ñòàðèõ
äåðåâ, ùî ìàþòü áîòàí³÷íó
ö³íí³ñòü, íå áàãàòî. ¯õ ìîæíà ïîë³÷èòè íà ïàëüöÿõ. Îäíèì ç òàêèõ º äóá íà âóëèö³
Àðõ³òåêòîðà Àðòèíîâà, á³ëÿ
äèòÿ÷î¿ ñòîìàòîëîã³÷íî¿ ë³êàðí³. Ùå ó 1984 ðîö³ éîãî
âèçíàëè ïàì’ÿòêîþ ïðèðîäè
³ â³í îõîðîíÿºòüñÿ çàêîíîì.
ª òàêèé äóá íà ïîäâ³ð’¿ áóäèíêó íà Õìåëüíèöüêîìó
øîñå, 6.
Íèí³ âåäóòüñÿ ðîáîòè
ç îôîðìëåííÿ óñ³õ äîêóìåíò³â äëÿ îô³ö³éíîãî çàòâåðäæåííÿ ÿê îá’ºêòó ïðèðîäíî-çàïîâ³äíîãî ôîíäó,
áîòàí³÷íî¿ ïàì’ÿòêè ïðèðîäè ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ äóá
«Ãàâðèëî», ÿêèé ðîñòå ìàéæå
â öåíòð³ ì³ñòà íà âóëèö³ Îâîäîâà. Öå âåëè÷åçíå äåðåâî,
ÿêîìó áëèçüêî 200 ðîê³â,
âîíî ìàº îõâàò ïîíàä ÷îòèðè
ìåòðè. Éîãî ðîçê³øíà êðîíà
äàº ò³íü ÷îòèðüîì áóäèíêàì.
Ïåðåâàæíà á³ëüø³ñòü ëþäåé,
ùî æèâóòü â áóäèíêàõ á³ëÿ
íüîãî, âèñòóïàþòü çà îô³ö³éíå «âèçíàííÿ» äóáà.
Ïîêè ùî ìè ò³ëüêè íà ïî÷àòêó øëÿõó. Íåùîäàâíî
ì³ñüêà ðàäà ïðèéíÿëà ð³øåííÿ ïðî ïîãîäæåííÿ îãîëîøåííÿ îá'ºêòîì ïðèðîäíîçàïîâ³äíîãî ôîíäó öüîãî
äóáà. Íåîáõ³äíå ùå ïîãîäæåííÿ ç ê³ëüêîìà ³íñòàíö³ÿìè, âèíåñåííÿ íà ñåñ³þ
îáëàñíî¿ ðàäè. Òðåáà ç³áðàòè
âåëèêèé ïàêåò äîêóìåíò³â,
â³äïîâ³äíî äî çàêîíó.
Äëÿ ÷îãî äåðåâàì ïîòð³áåí
îô³ö³éíèé ñòàòóñ? Äëÿ òîãî,
ùîá çáåðåãòè ¿õ äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü. Òàê³ äåðåâà
íåîáõ³äíî áðàòè ï³ä äåðæàâíó îõîðîíó, àáè ¿õ íå çðóáàëè, ùîá çà íèìè íàëåæíî
äîãëÿäàëè, ùîá âëàäà íåñëà
çà íèõ â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

ІЗ РІЗНИХ БАНКОМАТІВ
ЗНІМАЛИ ТУ САМУ СУМУ
Мільйонна афера  Кілька людей
одночасно знімали однакові суми від
імені одного клієнта в різних містах, і
банкомати сприймали це за легітимну
транзакцію. У такий спосіб організована
злочинна група за три місяці вкрала
з ПриватБанку один мільйон 350 тисяч
гривень. Нещодавно слідство знайшло
ще одного учасника таємної схеми.
Суд взяв його під домашній арешт і
прописав, з ким не можна контактувати
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ñåðåä ñóäîâèõ
ð³øåíü, âèíåñåíèõ
ì³ñüêèì ñóäîì
ó ëèïí³, çíàõîäèìî óõâàëó ïðî çàïîá³æíèé çàõ³ä
â ñïðàâ³ ïðîòè ÏðèâàòÁàíêó.
Éäåòüñÿ ïðî õèòðó ñõåìó øàõðàéñòâà â îñîáëèâî âåëèêèõ ðîçì³ðàõ. Çà òàêèé çëî÷èí çàãðîæóº
äî 12-òè ðîê³â ç êîíô³ñêàö³ºþ.
Ó 7-ìè ì³ñòàõ íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêî¿ òà ñóñ³äí³õ îáëàñòåé
ó÷àñíèêè àôåðè çí³ìàëè ãðîø³,
âèêîðèñòîâóþ÷è äàí³ êë³ºíò³â
áàíêó. Îïåðàö³¿ ïðîâîäèëè îäíî÷àñíî ÷åðåç áàíêîìàòè çà ïðîãðàìîþ «Åêñòðåí³ ãðîø³». Áàíê
âèçíà÷àâ ³äåíòè÷í³ òðàíçàêö³¿ ÿê
ëåã³òèìí³, ³ áàíêîìàòè ð³çíèõ
ì³ñò âèäàâàëè ò³ æ ñàì³ ãðîø³.
Âèõîäèâ òàêèé ñîá³ äóáëÿæ îäí³º¿
äîçâîëåíî¿ îïåðàö³¿.
Ùî â òàêèé ñïîñ³á ãðóïà àôåðèñò³â çàâîëîä³ëà ì³ëüéîííîþ
ñóìîþ, RIA ðîçïîâ³äàëà ðàí³øå
(is.gd/Y9P6oo). Òåïåð ç’ÿâëÿþòüñÿ
ëþäè, ÿêèõ àðåøòîâóþòü.
Ó ñâ³æîìó ð³øåíí³ ïðî àðåøò
ï³äîçðþâàíîãî ó ñïðàâ³ ÏðèâàòÁàíêó çíàõîäèìî äåÿê³ ïîäðîáèö³ ïðîâàäæåííÿ, ïîðóøåíîãî
ùå â ãðóäí³ 2014-ãî. Òîãî ðîêó,

ïðîòÿãîì ñåðïíÿ-æîâòíÿ ïðàöþâàëè øàõðà¿. ¯õí³ ä³¿ êâàë³ô³êóâàëè, ÿê çëî÷èí îðãàí³çîâàíî¿
çëî÷èííî¿ ãðóïè, äå, êð³ì îðãàí³çàòîðà ³ çíàéäåíîãî íåùîäàâíî
ï³äîçðþâàíîãî, áóëî ùå ÷èìàëî
ñï³ââèêîíàâö³â. Á³ëüø³ñòü ³ç íèõ
ùå ìàþòü çíàéòè.
Ê³ëüê³ñòü ó÷àñíèê³â àôåðè ó ð³øåíí³ íå íàçèâàºòüñÿ. Àëå ñêàçàíî: âîíè îá’ºäíàëèñÿ äëÿ ñêîºííÿ çëî÷èíó, ðîçïîä³ëèëè ôóíêö³¿,
ðåòåëüíî ãîòóâàëèñÿ ³ â íàçâàíèé
âèùå ïåð³îä íà òåðèòîð³¿ Â³ííèö³,
Õì³ëüíèêà, Êàëèí³âêè, Êèºâà,
Æèòîìèðà, Õìåëüíèöüêîãî òà
Êàì’ÿíåöü-Ïîä³ëüñüêîãî «çàâîëîä³ëè ãðîøîâèìè êîøòàìè
ÏÀÒ ÊÁ «ÏðèâàòÁàíê» øëÿõîì
îáìàíó òà íåçàêîííèõ îïåðàö³é
(…) â ñóì³ 1 351 300 ãðèâåíü».
ВТРАТИВ БАНК І
ПОСТРАЖДАЛИ ЛЮДИ
Ñë³äñòâî òàêîæ ùå ìàº ä³çíàòèñÿ, ÿê ó÷àñíèêè ñõåìè äîâ³äàëèñÿ
ïðî âðàçëèâ³ñòü ïîñëóãè «Åêñòðåí³ ãðîø³», ÿêó îäðàçó æ óñóíóëè, ùîá ïîä³áíå íå ïîâòîðèëîñÿ.
À çàâäÿêè ïðîãàëèí³ â ïðîãðàì³,
çà äàíèìè ñë³äñòâà, «áàíê âèäàâ
êîøòè â ñóìàõ, ùî äóáëþþòü
îäíó äîçâîëåíó îïåðàö³þ».
Ãðîø³ çí³ìàëèñÿ áåç êàðòîê
ç êë³ºíòñüêèõ ðàõóíê³â çà óí³-
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яких варто дотримуватися, щоб шахраї
не поцупили ваші електронні гроші
 Не використовуйте ПІН під час замовлення товарів або послуг
через мережу інтернет, а також за телефоном.
 Не повідомляйте інформацію про платіжну картку або картковий рахунок, паролі доступу до рахунків, термін дії платіжної
картки, кредитні ліміти, персональні дані тощо.
 Для оплати через інтернет використовуйте окрему платіжну картку (так звана «віртуальна
картка») з граничним лімітом, яка передбачена тільки для цього і не дає змоги розраховуватися нею в торговельній мережі чи знімати готівку.
 Здійснюйте оплату через інтернет тільки зі свого комп’ютера/смартфону. Якщо оплата
товару (послуги) здійснюється через чужий комп’ютер, після завершення всіх розрахунків
переконайтеся, що ваша інформація не збереглися (знову відкривши сторінку продавця,
на якій здійснювалась оплата).
 Слід встановити на свій гаджет антивірусне програмне забезпечення і регулярно здійснювати його оновлення та оновлення інших програмних продуктів. Це захистить вас від проникнення неліцензійного програмного забезпечення (вірусів).
 Контролюйте активність своїх банківських та кредитних рахунків: регулярно перевіряйте рахунки на наявність підозрілої діяльності. Це може виявити діяльність зловмисників, перш ніж
вони завдадуть значних фінансових збитків або нашкодять вашій репутації. Встановіть ліміти
для різних операцій, щоб запобігти будь-якому зловмисному використанню ваших грошей.
 Не публікуйте особисту інформацію у соцмережах: повідомлення, фотографії або відео,
які містять конфіденційну інформацію, можуть використати і проти вас, наприклад, для покупок, авіаквитків. Уникайте розміщення таких файлів та деталей вашого особистого життя —
вони можуть бути використані аферистами для викрадення даних.
 Будьте обережні з конфіденційною інформацією. Під час продажу або утилізації старих смартфонів, планшетів або ноутбуків переконайтеся, що на них не зберігається нічого особистого.

êàëüíèì êîäîì, ÿêèé íàäàâàâñÿ
íà îäíó òðàíçàêö³þ.
Øàõðà¿ «çàìîâèëè ïîñëóãó
³ç çàëó÷åííÿì ñòîðîíí³õ îñ³á,
îòðèìàëè ç áàíêó êîäè. (…)
çíàõîäÿ÷èñü â ð³çíèõ ì³ñöÿõ,
ï³äòðèìóþ÷è ì³æ ñîáîþ çâ’ÿçîê
çà äîïîìîãîþ ðàä³îåëåêòðîííèõ
çàñîá³â, îäíî÷àñíî (ïåðåâàæíî
ç òðèâàë³ñòþ 1–3 ñåêóíäè) ââåëè â äåê³ëüêà áàíêîìàò³â êîä òà
ô³íàíñîâèé íîìåð àáî íîìåð,
íà ÿêèé áàíê â³äïðàâèâ SMS ç
êîäîì, òà ðåêâ³çèòè êàðòêîâèõ
ðàõóíê³â êë³ºíò³â. Ó òàêèé ñïîñ³á ââåëè â îìàíó àâòîìàòèçîâàíó
áàíê³âñüêó ñèñòåìó».
Â óõâàë³ ÷èòàºìî: «ç êàðòêîâèõ
ðàõóíê³â êë³ºíò³â ñóìà çàìîâëåíèõ êîøò³â áóëà ñïèñàíà áàíêîì,
à çà íåçàêîííèìè (äóáëþþ÷èìè)
îïåðàö³ÿìè — ç áàíê³âñüêîãî ñïåö³àëüíîãî òðàíçèòíîãî ðàõóíêó».

АРЕШТ З ЗАБОРОНАМИ
ßêà ðîëü â ö³é ñõåì³ áóëà àðåøòîâàíîãî â ëèïí³? Ó ð³øåíí³
íàïèñàëè: öåé ÷îëîâ³ê ï³äøóêàâ
çàñîáè òà çíàðÿääÿ â÷èíåííÿ çëî÷èíó — áàíê³âñüê³ êàðòè êë³ºíò³â
ÏðèâàòÁàíêó, ïåðñîíàëüí³ äàí³
âëàñíèê³â ³ ñïîíóêàâ îñòàíí³õ çàìîâëÿòè «Åêñòðåí³ ãðîø³».
Ñë³ä÷èé ñóääÿ â óõâàë³ çàçíà÷èâ, ùî âèíà ï³äîçðþâàíîãî «ï³äòâåðäæóºòüñÿ ç³áðàíèìè
ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâàäæåíí³
äîêàçàìè», ³ çàäîâîëüíèâ êëîïîòàííÿ ñòîðîíè çâèíóâà÷åííÿ ïðî
ö³ëîäîáîâèé äîìàøí³é àðåøò.
Êð³ì òîãî, ñóä çàáîðîíèâ ï³äîçðþâàíîìó ñï³ëêóâàòèñÿ ç âèçíà÷åíèì ïåðåë³êîì ëþäåé. Éäåòüñÿ
ïðî ³íøèõ ô³ãóðàíò³â öüîãî æ
ïðîâàäæåííÿ — ñï³âó÷àñíèê³â,
ñâ³äê³â, ïîòåðï³ëèõ êë³ºíò³â. Ó
ñïèñêó ñë³ä÷îãî ¿õ äâà äåñÿòêè.

Скільки плануєте витратити, щоб зібрати дитину у школу?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ОЛЬГА (30), МАТИ
СЕМИКЛАСНИКА:

ІННА (39), МАТИ П’ЯТИКЛАСНИКА
І ЧЕТВЕРТОКЛАСНИКА:

СЕРГІЙ (34), БАТЬКО
ТРЕТЬОКЛАСНИКА:

— У минулому році витратили
близько трьох тисяч. Цьогоріч
сподіваюсь, тисячі дві. Це з
урахуванням того, що у нас
залишилися речі минулорічні.

— Я ще не рахувала. Є трохи
речей з минулого року. Думаю, до п’яти тисяч гривень
на двох. У минулому році
витратили до десяти тисяч.

— Не задумувався ще над цим
питанням. У нас мама збирає
дитину у школу. Багато залишилось з минулого року, тому
купуватимемо мінімально.

ЮЛЯ (33), МАТИ П'ЯТИКЛАСНИЦІ:

— Напевно, тисяч п'ять. Дитина вже з усього виросла.
Тому потрібно не лише канцтовари, але й одяг купувати.
Рюкзак носили вже два роки,
то він вже трохи зносився.

ОЛЕКСАНДР (34), БАТЬКО
ДРУГОКЛАСНИЦІ:

МАРИНА (34), МАТИ ПЕРШОКЛАСНИКА І ШЕСТИКЛАСНИЦІ:

— Десь тисячі дві. У минулому році витратили п’ять тисяч,
бо дитина йшла до першого
класу. Купували багато, дещо
виявилось непотрібним.
.

— Не менше ніж по півторидві тисячі на кожного. Але
не думаю, що вкладусь у цю
суму. Діти повиростали з
речей.

457416
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АРКИ ПІД НОГАМИ: ЗНАЙШЛИ
ЗАЛИШКИ ПІДЗЕМЕЛЬ У ЦЕНТРІ
Давнина  Місцеві кажуть, що про
підземний прохід знали давно — кілька
років тому тут провалилася яблуня.
Тепер, просто під ковшем екскаватора
оголилася давня кладка і проходи.
Що збираються робити зі знахідкою
чиновники та власники ділянки?
МИКИТА ПАНАСЕНКО,
RIA, (073) 0476879

Ïîðó÷ ç³ øêîëîþ ¹ 17 ïî÷àëè
äåìîíòóâàòè ñòàðó
áóä³âëþ. Ï³ä ÷àñ
ðîá³ò çåìëÿ îáâàëèëàñÿ é ëþäè
ïîáà÷èëè âíèçó öåãëÿí³ ñò³íè.
Çíàõ³äêà ñõîæà íà íåâåëèêå ïðèì³ùåííÿ, â³ä ÿêîãî ðîçõîäÿòüñÿ
â ð³çí³ áîêè ïðîõîäè. ×è âåäóòü
âîíè êóäèñü, ïîêè íå çðîçóì³ëî.
Ó ñóáîòó, 10 ñåðïíÿ, æóðíàë³ñò
RIA ïîáà÷èâ, ÿê ó çíàéäåíå ïðèì³ùåííÿ ñïóñòèëèñÿ ïåðø³ äîñë³äíèêè. Òóò âîíè îáãîâîðþâàëè
ïîáà÷åíå. Êàçàëè, ùî íà ñò³íàõ,
ÿê³ õîâàëèñÿ ï³ä òîâùåþ çåìë³,
º, éìîâ³ðíî, êð³ïëåííÿ ï³ä äàâí³
ñâ³òèëüíèêè, à òàêîæ ïîëèöÿ. Ùå
º ùîñü ñõîæå íà âåíòèëÿö³þ.
Ãàëèíà, ÷èÿ ðîäèíà ìàº êâàðòèðó â áóäèíêó íåïîäàë³ê, êàæå, ùî
íàâêîëèøí³ ìåøêàíö³ äàâíî çíàëè, ùî òóò º ï³äçåìí³ õîäè. Ðîçïîâ³äàº, ùî ê³ëüêà ðîê³â òîìó òóò
ï³ä çåìëþ ïðîâàëèëàñÿ ÿáëóíÿ.
Òàêîæ æ³íêà ãîâîðèòü, ùî
íà íèí³øíüîìó ì³ñö³ ðîá³ò ðàí³øå ñòîÿâ áóäèíîê äëÿ ïðèñëóãè,
à ïîðó÷ áóâ ïàíñüêèé ä³ì.
— Êàæóòü, ùî òóò äåñü ï³ä çåìëåþ º âèííèé ïîãð³á, — ãîâîðèòü
Ãàëèíà.
ПЕРВИННИЙ ОГЛЯД
Âëàäèñëàâ Ñóøèíñüêèé ïî÷àâ
ö³êàâèòèñÿ â³ííèöüêèìè ï³äçåì-

íèìè õîäàìè ùå íàâ÷àþ÷èñü
â óí³âåðñèòåò³. Çàðàç â³í ìîëîäøèé íàóêîâèé ñï³âðîá³òíèê Â³ííèöüêîãî êðàºçíàâ÷îãî ìóçåþ
³ç «ñòàæåì» äîñë³äæåíü ï³äçåìåëü
ó 10 ðîê³â. ×îëîâ³ê îäèí ç ïåðøèõ ñïóñòèâñÿ áåçïîñåðåäíüî
äî çíàéäåíîãî ïðèì³ùåííÿ. Ðîçïîâ³â ïðî òå, ùî òàì ïîáà÷èâ.
— Îäðàçó ñêàæó, ùî ï³ñëÿ
ïîâåðõíåâîãî îãëÿäó íå ìîæíà
òî÷íî ñêàçàòè, ùî öå çà ï³äçåìíà ñïîðóäà. Äëÿ öüîãî ïîòð³áíî
ñïóñêàòèñÿ âíèç, ðîçêîïóâàòè ³
äèâèòèñÿ, — ãîâîðèòü Âëàäèñëàâ. — Ïî-ïåðøå, òðåáà ðîç÷èñòèòè ï³äëîãó ³ ïîáà÷èòè, ùî
âîíà ñîáîþ ïðåäñòàâëÿº. ßêà òàì
êëàäêà àáî ìîæå âîíà çàëèòà áåòîíîì. Öå äàñòü çìîãó ïðèáëèçíî
ãîâîðèòè ïðî â³ê öüîãî «ï³äâàëó».
Ñóøèíñüêèé êàæå, ùî ï³ä ï³äëîãîþ, òåîðåòè÷íî, ìîæå áóòè ùå
îäíå ïðèì³ùåííÿ, à ìîæå — äàâíÿ êàíàë³çàö³ÿ. Äîñë³äíèê ðîçïîâ³â ïðî àðêè, ÿê³ ðîçõîäÿòüñÿ
ó ð³çí³ ñòîðîíè.
— Íà êðàÿõ öåãëèí â öèõ àðêàõ
ìè ïîáà÷èëè ùîñü ñõîæå íà çàëèøêè êð³ïëåíü, — ãîâîðèòü Âëàäèñëàâ. — Öå ìîãëè áóòè äâåð³.
Ùîäî ñàìèõ öèõ ïðèì³ùåíü, òî º
ã³ïîòåçà, ùî öå ìîãëè áóòè òàê³
ñîá³ õîëîäèëüí³ êàìåðè äëÿ çáåð³ãàííÿ ïðîäóêò³â.
Àëå ïðàö³âíèê ìóçåþ çàóâàæèâ,
ùî ö³ ðîçãàëóæåííÿ ìîæóòü òàêîæ
áóòè ïðîõîäàìè â ³íø³ ñõîæ³ ï³äçåìí³ ïðèì³ùåííÿ. À, ìîæëèâî,

Хто володіє ділянкою
За даними кадастрової мапи,
ділянкою, на якій знайшли загадкові підземні споруди, володіють Андрій Зінюк та Андрій
Очеретний. Останній є депутатом
Вінницької міської ради.
У середині червня 2019 року
виконком міської ради дозволив передати у власність ділянку за адресою: Монастирська,
24 цим людям. Її віднесли
до категорії земель житлової та
громадської забудови. Цільове
призначення: для будівництва
багатоквартирного житлового будинку з об’єктами торгово-розважальної та ринкової
інфраструктури. З 1 липня ді-

лянку приватизували.
В останній поданій депутатом
декларації значиться, що він
та його родина володіють чотирма земельними ділянками
в Бохониках і трьома квартирами у Вінниці. За 2018 рік депутат отримав майже 700 тисяч
гривень зарплати від концерну
«Поділля», а його дружина —
46 тисяч від Державної архітектурно-будівельної інспекції
України та майже 13 від приватної компанії.
У грошових активах Андрій
Очеретний має загалом понад
120 тисяч доларів, 7200 євро
та 77000 гривень.

До знахідки наблизилися перші дослідники. Владислав Сушинський (ліворуч) говорив, що
місце потребує фахового вивчення
³ ç’ºäíóâàòèñÿ ç ðîçãàëóæåíîþ
ñèñòåìîþ â³ííèöüêèõ ï³äçåìåëü.
— Äëÿ òîãî, ùîá ä³çíàòèñÿ
òî÷íî, ÷è âåäóòü êóäèñü ö³ ïðîõîäè, ïîòð³áíî ñïóñêàòèñÿ âíèç
³ ðîçêîïóâàòè, — ãîâîðèòü Ñóøèíñüêèé. — Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî
äî Â³ííèö³ äîáåðóòüñÿ àðõåîëîãè,
ÿê³ ôàõîâî áóäóòü äîñë³äæóâàòè
çíàõ³äêó.
Âëàäèñëàâ ïîì³òèâ, ùî öåãëà
â àðêàõ âèêëàäåíà íå íàäòî àêóðàòíî. Öå ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî òå,
ùî ¿õ ðîáèëè ï³çí³øå, í³æ â³äáóâàëîñÿ ñàìå áóä³âíèöòâî öüîãî
ïðèì³ùåííÿ. Âçàãàë³, íà ì³ñö³
çíàéøëè öåãëó ÿê ïî÷àòêó 20-ãî
ñòîë³òòÿ, òàê ³ ðàäÿíñüêèõ ÷àñ³â.

ЩО КАЖУТЬ ЧИНОВНИКИ
Çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó êóëüòóðíî¿
ñïàäùèíè Â³ííèöüêî¿ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ Ìèõàéëî Ïîòóï÷èê ðîçïîâ³â, ùî íåçàáàðîì
äî Â³ííèö³ ïðè¿äóòü àðõåîëîãè,
ÿê³ áóäóòü îáñòåæóâàòè çíàõ³äêè.
— Âæå º äîìîâëåí³ñòü ç³ ñïåö³àë³ñòàìè, ÿê³ íàéáëèæ÷èìè äíÿìè
ìàþòü ïî÷àòè äîñë³äæåííÿ,— êàæå
Ïîòóï÷èê. — Öå ðÿò³âíà-àðõåîëîã³÷íà ñëóæáà ç³ Ëüâîâà. Âîíè ìàþòü äàòè ñâ³é âèñíîâîê ùîäî òîãî,
÷è ñòàíîâèòü öåé îá’ºêò êóëüòóðíó
òà ³ñòîðè÷íó ö³íí³ñòü. Çàëåæíî â³ä
âèñíîâêó ñïåö³àë³ñò³â ìè áóäåìî
äóìàòè, ùî ðîáèòè äàë³. Ïîêè ùî
á³ëüøå ñêàçàòè íå ìîæó.

СПІВВЛАСНИК ПРО ЗНАХІДКУ
Àíäð³é Ç³íþê, ñï³ââëàñíèê ö³º¿
ä³ëÿíêè, âäåíü áóâ íà ì³ñö³. Çàïèòàëè éîãî ïðî òå, ùî ïëàíóºòüñÿ ðîáèòè äàë³.
— ×åðåç òå, ùî òóò ³ñòîðè÷íèé
öåíòð Â³ííèö³, çðîçóì³ëî, ùî
òóò ùîñü ï³ä çåìëåþ º, — êàæå
ñï³ââëàñíèê ä³ëÿíêè Àíäð³é Ç³íþê. — Çàðàç öå ò³ëüêè ï³äãîòîâ÷³
ðîáîòè, ó íàñ º íà íèõ äîçâ³ë.
Àíäð³é êàæå, äëÿ òîãî, ùîá
ïî÷àòè áóä³âíèöòâî, ïîòð³áíî
îòðèìàòè äîçâ³ë â³ä ñïåö³àëüíîãî êè¿âñüêîãî ³íñòèòóòó, ÿêèé
ïîêàæå, ñòàíîâèòü öåé îá’ºêò
³ñòîðè÷íó ö³íí³ñòü ÷è í³.
— Ìè ïîäàëè äîêóìåíòè ùå
ì³ñÿöü òîìó, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Â³äïîâ³äíî, áóäå ïðèéíÿòî
ð³øåííÿ. Àáî öå ïðîñòî ñàðàé
ç³ ñòàðîþ öåãëîþ, àáî öå ùîñü
äóæå ö³êàâå. Ó òàêîìó âèïàäêó
çðîáèìî ìîæå ì³í³-ìóçåé, ùîá
çàëèøèòè íà ìàéáóòíº.

Ó Â³ííèö³ ïðàöþâàòèìå
ðÿò³âíà-àðõåîëîã³÷íà
ñëóæáà ç³ Ëüâîâà. Â³ä
âèñíîâê³â åêñïåðò³â
çàëåæèòü äîëÿ
ï³äçåìíî¿ çíàõ³äêè
Ìèõàéëî Ïîòóï÷èê òàêîæ äîäàº, ùî âëàñíèêè ä³ëÿíêè ìîæóòü
³ íå ïóñòèòè ñïåö³àë³ñò³â íà òåðèòîð³þ.
— Ùîäî áóä³âë³, ÿêó äåìîíòóâàëè, òî âîíà íå áóëà ³ñòîðè÷íîþ
ïàì’ÿòêîþ, òîìó ñïåö³àëüí³ äîçâîëè íà ¿¿ çíåñåííÿ íå áóëè ïîòð³áí³, — ãîâîðèòü ïîñàäîâåöü. —
À îò íà ïðîâåäåííÿ çåìëÿíèõ
ðîá³ò óæå ïîòð³áåí äîçâ³ë â³ä
Ì³í³ñòåðñòâà êóëüòóðè, îñê³ëüêè öå ³ñòîðè÷íèé öåíòð Â³ííèö³.
Ìèõàéëî Ïîòóï÷èê ãîâîðèòü,
ùî ïîêè ùî ïîðóøåíü â³í íå áà÷èòü. Àëå éîãî â³ää³ë ïî÷íå âè-

â÷àòè, ÿê³ äîêóìåíòè íà ÿê³ ðîáîòè º ó âëàñíèê³â.
— ßêùî âîíè ïî÷íóòü ðóêàìè
ðîçáèðàòè íàâ³òü òó êëàäêó, ÿêó
çíàéøëè, òî ïîðóøåíü ó öüîìó
íå áóäå, — êàæå â³í. — À îò ÿêùî
öå áóäå ðîáèòè òåõí³êà, òî áåç
â³äïîâ³äíîãî äîçâîëó ï³ä íàãëÿäîì ñïåö³àë³ñò³â ó ³ñòîðè÷íîìó
öåíòð³ öüîãî ðîáèòè íå ìîæíà.
Äî ðå÷³, íà ä³ëÿíö³ âæå ïðàöþâàëà ñïåö³àëüíà òåõí³êà. Ö³
ìîìåíòè º íà â³äåî, ÿêå ìîæíà
ïåðåãëÿíóòè íà ñàéò³ 20minut.uà.
КАТАКОМБИ ЧИ ПІДВАЛИ?
Ó ìàòåð³àë³ «Â³ííèöüê³ êàòàêîìáè. Ðó¿íè àáî òóðèñòè÷íà ô³øêà?»
(bit.ly/2OPT9Md) àðõ³òåêòîð ªâãåí
Ñîâ³íñüêèé êîìåíòóâàâ RIA, ùî
êàòàêîìáè — ñêëàäíà ìåðåæà ï³äçåìíèõ ïîðîæíèí, ùî ñïîðóäæóâàëèñü, ðóéíóâàëèñü ³ äåìîíòóâàëèñü óïðîäîâæ äåê³ëüêîõ ñòîë³òü.
Â³ííèöüê³ êàòàêîìáè — öå
ñèíòåç îáîðîííèõ, ìîíàñòèðñüêèõ, «åâàêóàö³éíèõ», ãîñïîäàðñüêèõ òà òåõí³÷íèõ ï³äçåìíèõ
ñïîðóä, ùî áóëè ïðîðèò³ â ìàñèâ³
òâåðäîãî ñóãëèíêó íà ãëèáèí³ â³ä
1 äî 8 ìåòð³â òà ïîñò³éíî ïîãëèíàëèñü íîâèìè åòàïàìè ï³äçåìíîãî áóä³âíèöòâà.
Ó Â³ííèö³ º òóíåë³ öåãëÿí³, ñêëåï³ííÿ êîòðèõ ìàþòü 2,2 ì Õ 3,5 ì.
Öå ñàìå ò³ ìîíàñòèðñüê³ òóíåë³,
ïðî êîòð³ ãîâîðÿòü, ùî íèìè ìîãëà ïðî¿õàòè êàðåòà.
Àëå ÷àñòî çà êàòàêîìáè ëþäè
ñïðèéìàþòü ïðîâàëè ï³äâàë³â çíåñåíèõ áóäèíê³â ïî÷àòêó
20 ñòîë³òòÿ, õî÷à ³íêîëè ö³ ï³äâàëè ïîâ’ÿçàí³ òóíåëÿìè ç âåëèêèìè ìàã³ñòðàëÿìè êàòàêîìá.
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ПОГОРІЛЬЦІ НА СТАНІСЛАВСЬКОГО:
«БУЛО ВІДЧУТТЯ, ЩО ЗГОРИМО»
Біда  Погорільці у будинку в провулку
на Станіславського, 2 марно сподіваються
на допомогу. Міська влада профінансує
тільки заміну електрообладнання. І то
не всього — лічильники мешканці мають
закупити за власні кошти. Ремонтні роботи
вони також оплатять зі своїх кишень
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ó æèòëîâîìó
5-ïîâåðõîâîìó áóäèíêó ó ïðîâóëêó
Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 2 âùåíò âèãîð³â
êîðèäîð íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³.
Ïîæåæà ñòàëàñÿ âíî÷³ 8 ñåðïíÿ.
Ðÿòóâàëüíèêè åâàêóþâàëè ñîðîê
ëþäåé, ï’ÿòåðî ç ÿêèõ — ä³òè.
×àñòèíó ç íèõ ñïóñêàëè ïîæåæíîþ äðàáèíîþ — âîãîíü ³ äèì
íå äàâ ìîæëèâîñò³ ñêîðèñòóâàòèñÿ ñõîäàìè. Íà ùàñòÿ, âñ³ æèâ³,
õî÷à é ïåðåëÿêàí³.
ВІДЧИНИЛИ ДВЕРІ, А ВИЙТИ
НЕ МОЖНА…
¯äêèé çàïàõ äèìó, îáãîð³ë³ ñò³íè ³ ñòåëÿ, ñïàëåí³ âõ³äí³ äâåð³
ó äåÿê³ êâàðòèðè, ïîâí³ñòþ çíèùåí³ åëåêòðîë³÷èëüíèêè íà ñò³íàõ, äðîòè, ùî âèñÿòü íà ì³ñö³
ë³÷èëüíèê³â, — òàêó êàðòèíó ïîáà÷èâ æóðíàë³ñò RIA íà äðóãèé
äåíü ï³ñëÿ ïîæåæ³.
×îëîâ³ê ç 59-¿ êâàðòèðè íà ³ì’ÿ
²ëëÿ ðàçîì ç ñèíîì Áîãäàíîì çí³ìàâ øòóêàòóðêó ç³ ñò³í, ó ì³øêàõ
âèíîñèëè íà âóëèöþ. Ïàí³ Íàä³ÿ ç 64-¿ íà êóõí³ ùîñü ñìàæèëà íà ñêîâîð³äö³. «Äîáðå, ùî ãàç
âêëþ÷èëè, áî âçàãàë³ çàëèøèëèñÿ
³ áåç åëåêòðèêè, ³ áåç ãàçó», —
ãîâîðèòü æ³íêà.
— Ó íàñ äî÷êà ïåðøîþ ïî÷óëà çàïàõ äèìó, — ðîçïîâ³ëà ïàí³
Íàä³ÿ. — Âîíà ðîçáóäèëà íàñ. ßê
ò³ëüêè â³ä÷èíèëè äâåð³, ç êîðèäîðó âäàðèëî ãàðÿ÷èì ïîâ³òðÿì ³

äèìîì. Âèõîäèòè áóëî ñòðàøíî.
×îëîâ³ê ñïðîáóâàâ, àëå òàê ñàìî
íå ðèçèêíóâ. Õòîñü êðè÷àâ «Ãîðèìî!», «Ïîæàð!». Ï³çí³øå íàì
ñêàçàëè, ùî öå â äðóãîìó êðèë³
íàøîãî ïîâåðõó êðè÷àëè. Òàì ïåðåñåëåíö³ ç Äîíáàñó âèíàéìàëè
ê³ìíàòó. Âîíè òåæ íå ìîãëè âèéòè â êîðèäîð. Â³ä÷èíèëè â³êíî
³ òàê êëèêàëè íà äîïîìîãó.
Ïàí³ Íàä³ÿ ïðàöþº ó ì³ñüê³é
ë³êàðí³ ¹ 1. Êàæå, äîâîäèòüñÿ
áà÷èòè ñêëàäí³ ñèòóàö³¿.
— Áóâàº, ïîìåðëó ëþäèíó âíî÷³ ïåðåâîçèø ó ìîðã ³ òî íå òàê
ñòðàøíî, ÿê òóò, — ðîçïîâ³äàº
âîíà. — Òàêå â³ä÷óòòÿ, ùî çàðàç
çãîðèø ó ñâî¿é êâàðòèð³.
Æ³íêà íå ïðèõîâóº, ùî â íå¿ ïî÷àëàñÿ ³ñòåðèêà. Êàæå, òåæ êðè÷àëà. Òðîõè çàñïîêî¿ëàñÿ, êîëè
ïðè¿õàëà ïîæåæíà ìàøèíà ³ ï³äíÿëà äðàáèíó äî ¿õíüîãî ïîâåðõó.
— Òðåáà áóëî ïåðøîþ äî÷êó
ïðîïóñòèòè, àëå âîíè ç ÷îëîâ³êîì ñêàçàëè, ùîá ÿ ñïî÷àòêó
ñïóñêàëàñÿ, áî áà÷èëè, â ÿêîìó
ÿ ñòàí³, — ïðîäîâæóº ïàí³ Íàä³ÿ. — À òîä³ âæå çà ìíîþ ³ âîíè
ï³øëè. ² ïî äðàáèí³ ñïóñêàòèñÿ
ñòðàøíî. Ìåí³ æ óæå 60 ìèíóëî. Íå òîé â³ê, ùîá ïî äðàáèíàõ
ëàçèòè, òà ùå é ç òàêî¿ âèñîòè.
МІША З ДІВЧИНОЮ
ПРОРВАЛИСЯ КРІЗЬ ВОГОНЬ
Ïðî ïîæåæó ðÿòóâàëüíèêàì
ïîâ³äîìèëè êâàðòèðàíòè — õëîïåöü ç ä³â÷èíîþ. Âîíè òåæ âèíàéìàþòü æèòëî ó æ³íêè, ÿêà íèí³
íà çàðîá³òêàõ.

Вогонь гасили понад годину
Повідомлення про пожежу у будинку у провулку Станіславського, 2 надійшло до рятувальників
о 2 годині 23 хвилини восьмого
серпня.
О 3 годині 30 хвилин пожежу
локалізували, о 3 годині 48 хвилин ліквідували.
Про це йдеться у повідомленні
на сайті обласного управління
ДСНС.
На ліквідацію вогню виїжджали 25 рятувальників на шести
одиницях спецтехніки. Загалом
тієї ночі евакуювали 40 людей,
п’ятеро з яких — діти. З четвер-

того поверху, місця загорання,
більшість мешканців спускалися
до низу пожежною драбиною.
Вогонь і задимлення відрізав їм
вихід на вулицю сходами.
П’ятиповерхівка раніше була
гуртожитком. З відповідним
проектом — довгим коридором
і кімнатами по обидва боки.
За кожними вхідними дверима — по дві кімнати, тобто ще
по двоє дверей. Нині житло
приватизоване. Знаходиться
на балансі міського комунального підприємства «Управляюча
компанія «Київська».

— Ì³øà ñàì ìåí³ ïðî öå ðîçïîâ³äàâ, — ãîâîðèòü ïîñòðàæäàëèé ²ëëÿ ç êâàðòèðè ¹ 59. — ßê
öå áóëî? Ñêàçàëè, ùî ïî÷óëè,
ÿê ùîñü òð³ùèòü. Ïîêè âîãîíü
íå äóæå ðîçãîð³âñÿ, âñòèãëè âèá³ãòè â êîðèäîð ³ ñïóñòèëèñÿ
ñõîäàìè. Ó äâîð³ ñòàëè êðè÷àòè,
ñòóêàòè ïî ìàøèíàõ, ùîá ñïðàöþâàëà ñèãíàë³çàö³ÿ.
Ó ö³é êâàðòèð³ äâåð³ îáãîð³ëè
íàïîëîâèíó. Êâàðòèðàíòè ãîâîðèëè, ùî äî õàçÿéêè äîäçâîíèòèñÿ íå âäàºòüñÿ. ¯ì ðàäÿòü ðîáèòè
ðåìîíò çà ñâî¿ êîøòè, à ïîò³ì
íàäàòè âëàñíèö³ ÷åêè íà ïðèäáàí³ ìàòåð³àëè. ßêùî íå çàõî÷å
ïîâåðòàòè ãðîø³, íåõàé çàðàõóº
ó ðàõóíîê ìàéáóòíüî¿ îïëàòè.
— Òðåáà æ ðåìîíòóâàòè, áî æ
öåé çàïàõ ³íàêøå íå ìîæíà áóäå
âèäàëèòè, — ãîâîðèòü ïàí ²ëëÿ. —
ß ó ñâî¿é êâàðòèð³ ïîâí³ñòþ çàì³íèâ ïðîâîäêó. Ó ìåíå í³÷îãî
íå çãîð³ëî ó ê³ìíàò³, à íà êîðèäîð³, ñàì³ áà÷èòå, ùî ñòàëîñÿ. Ç
ë³÷èëüíèêà í³÷îãî íå çàëèøèëîñÿ. Ñò³íè ³ ñòåëÿ çàê³ïòþæåí³ íàñò³ëüêè, ùî äîâåëîñÿ øòóêàòóðêó çäåðòè äî ñàìî¿ öåãëè. Âõ³äí³
äâåð³ äî ñï³ëüíîãî êîðèäîð÷èêà,
â ÿêîìó äâ³ êâàðòèðè, âèãîð³ëè
íàïîëîâèíó. Çíÿâ ³ âèêèíóâ ¿õ.

«Ó êîðèäîð âèéòè
áóëî íåìîæëèâî.
Ìè â³ä÷èíèëè â³êíà
³ ÷åêàëè, êîëè
ïîæåæíèêè çàáåðóòü
íàñ ïî äðàáèí³»
Ñàì â³í ó òó í³÷ íå áóâ âäîìà.
Íî÷óâàâ ó ñåë³, äå ìàâ ðîáîòó.
Ó êâàðòèð³ çàëèøàëèñÿ äðóæèíà
³ ñèí.
ПРОСНУВСЯ, КОЛИ ДВЕРІ
ВИБИЛИ
Ñèí ²ëë³ — Áîãäàí êàæå, ùî
ïî÷óâ ïðî ïîæåæó óæå òîä³, êîëè
õòîñü ñèëüíî ãóïàâ ó äâåð³ ê³ìíàòè. Çðåøòîþ, äâåð³ âèáèëè.
Õëîïåöü óòî÷íþº, ùî çðîáèëè öå
ïîæåæíèêè, ÿê³ ãàñèëè âîãîíü.
— Íàñ ç ìàìîþ âèâåëè ïî ñõîäàõ, — ðîçïîâ³äàº õëîïåöü. —
Íà òîé ÷àñ âîãîíü óæå çàãàñèëè.
Ò³ëüêè äèì íå äàâàâ äèõàòè. Àæ
ó ãîðë³ äåðëî. Ï³ä íîãàìè áóëî
ïîâíî âîäè.
Ùå îäèí õëîïåöü ç ïðîòèëåæíîãî êðèëà êîðèäîðó, ÿêîãî çâàòè
²ãîð, ñïóñêàâñÿ ïî äðàáèí³. Ðàçîì
ç áàòüêàìè ³ ç áðàòîì.
²ãîð — ñòóäåíò, íàâ÷àºòüñÿ â óí³âåðñèòåò³ ó Í³æèí³. Ïðè¿õàâ äîäîìó
íà êàí³êóëè. Ðîçïîâ³äàº, ùî âèéòè ó êîðèäîð íå áóëî ìîæëèâîñò³.
Çà äâåðèìà âñå îêóòàâ äèì.
— Ìè â³ä÷èíèëè â³êíà ³ ÷åêàëè, êîëè ïîæåæíèêè çàáåðóòü íàñ
ïî äðàáèí³, — ãîâîðèòü õëîïåöü.

— Ремонт за власні кошти, лічильники так само за свої.
От тобі і допомога, — кажуть потерпілі від пожежі

Попередня причина — коротке замикання
— Попередня причина загорання– замикання електропроводки, — повідомила офіцер відділу комунікації обласної поліції
Ірина Добровольська. — Ніяких
речовин чи предметів, які б
свідчили про можливий підпал,
на місці події не виявлено.
За словами одного із погорільРЕМОНТУВАТИМУТЬ УСЕ САМІ
Íàéá³ëüøå ïîãîð³ëüö³â ö³êàâèëî, ÷è äîïîìîæå ¿ì õòîñü â³äíîâèòè ¿õí³é ïîâåðõ.
Ïîñòðàæäàë³ ãîâîðÿòü, ùî ¿ì
ïåðåäàëè ³íôîðìàö³þ ç ÆÅÊó,
ùî åëåêòðîë³÷èëüíèêè âîíè ìàþòü êóïèòè çà âëàñí³ êîøòè.
— ß âæå ä³çíàâàâñÿ, ñê³ëüêè öå
êîøòóº, — ãîâîðèòü îäèí ç ÷îëîâ³ê³â. — Çà îäèí ë³÷èëüíèê òðåáà
çàïëàòèòè 2,5 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Öå
âåëèê³ ãðîø³. Õ³áà öå ëþäè âèíí³
â òîìó, ùî ¿õíº ìàéíî çãîð³ëî?
×îìó îäíèì âëàäà ãîòîâà äîïîìîãòè, ìàþ íà óâàç³ ñ³ì’þ ïåðåñåëåíö³â, à ìè ìàºìî âñå ðîáèòè
çà ñâî¿ ãðîø³?
Íà÷àëüíèê â³ää³ëó ç ïèòàíü
íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é òà ìîá³ë³çàö³éíî¿ é îáîðîííî¿ ðîáîòè
ì³ñüêðàäè Îëåã Ïàðô³ëîâ ïîâ³äîìèâ æóðíàë³ñòó, ùî áóâ íà ì³ñö³ ïîæåæ³. Áà÷èâ ¿¿ íàñë³äêè. Çà
éîãî ñëîâàìè, â³äñåëåíî îäíó
ñ³ì’þ. Öå — ïåðåñåëåíö³ ç Äîí-

ців, на сайті ДСНС написали, що
встановлюється причина пожежі
та сума завданих збитків.
— Скажіть, як це можна встановити, якщо нікого з експертів
у нас не було, — запитує співрозмовник. — Принаймні я про
це не знаю. Запитував сусідів,
вони так само нікого не бачили.
áàñó, ìàìà ³ äâîº äîðîñëèõ ä³òåé.
¯õ ïîñåëèëè â ãîòåë³ íà òîé ÷àñ,
ïîêè âèíàéìóòü ³íøå æèòëî. ×àñ
ïðîæèâàííÿ â ãîòåë³ ïåðåñåëåíöÿì îïëàòÿòü.
ÆÅÊ ¹ 15 íèí³ ìàº ³íøó
íàçâó — ì³ñüêå ï³äïðèºìñòâî
«Óïðàâëÿþ÷à êîìïàí³ÿ «Êè¿âñüêà». Éîãî êåð³âíèê Ñåðã³é
Áðàñëàâñüêèé ïîâ³äîìèâ æóðíàë³ñòó, ùî ï³äïðèºìñòâî óêëàëî äîãîâ³ð ç ì³ñüêîþ âëàäîþ
íà ô³íàíñóâàííÿ ðîá³ò ³ç çàì³íè
åëåêòðîîáëàäíàííÿ íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³ áóäèíêó ó ïðîâóëêó Ñòàí³ñëàâñüêîãî, 2. Çà éîãî
ñëîâàìè, ë³÷èëüíèêè º âëàñí³ñòþ
ìåøêàíö³â. ¯õ âîíè ìàþòü ïðèäáàòè çà âëàñí³ êîøòè. Òàê ñàìî
ðåìîíòóâàòè ïðèì³ùåííÿ. Âîíî
òåæ ó ¿õí³é âëàñíîñò³.
— Äî ðîáîòè ³ç çàì³íè åëåêòðîïîñòà÷àííÿ ìàéñòðè ìàþòü
ïðèñòóïèòè ñüîãîäí³, ó ïîíåä³ëîê, 12 ñåðïíÿ, — óòî÷íèâ Ñåðã³é
Áðàñëàâñüêèé.
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ЯК ОТРИМАТИ ГРОШІ З… НЕБА
Зелена енергія  Сонячна
електростанція (СЕС) дає реальну
можливість заробляти гроші за рахунок
небесного світила. У цьому переконався
власник такої станції Олександр
Шкрабак. Він встановив сонячні модулі
на присадибній ділянці батьків у Козятині.
Зробив це після того, коли переконався,
що сонце може давати прибуток. Яким
чином? Коли запустять станцію у Козятині?
Що треба, аби «запрягти» в роботу сонце?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïîðàäè Îëåêñàíäðà Øêðàáàêà
çíàäîáëÿòüñÿ îõî÷èì çàðîáëÿòè íà ñîíö³. ×îëîâ³ê
óæå âñòàíîâèâ äâ³ ñòàíö³¿. Ïåðøó
ó ñåáå íà ïðèñàäèáí³é ä³ëÿíö³
ó ì³ñò³ ²ðï³íü íà Êè¿âùèí³, äðóãó — ó áàòüê³â ó Êîçÿòèí³. ÑÅÑ
â ²ðïåí³ óæå çàðîáëÿº äëÿ éîãî
âëàñíèêà êîøòè. Íà ÑÅÑ ó Êîçÿòèí³ âæå ð³ê îôîðìëÿº äîêóìåíòè
ó «Â³ííèöÿîáëåíåðãî». Äî æîäíî¿
³íøî¿ îðãàí³çàö³¿ ÷è óñòàíîâè ÷îëîâ³ê íå õîäèâ òàê äîâãî ó ñâîºìó
æèòò³, ÿê õîäèòü äî åíåðãåòèê³â.
Êîëè ö³ «õîä³ííÿ ïî ìóêàõ» çàê³í÷àòüñÿ, íå â³ä íüîãî çàëåæèòü.
ЗА ЗАМІНУ ЛІНІЇ ЗАПЛАТИЛИ
ПОНАД 70 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ
Íèí³øíüîãî ë³òà ìèíóâ ð³ê
â³äòîä³, ÿê Îëåêñàíäð Øêðàáàê
ðîçïî÷àâ îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â íà âñòàíîâëåííÿ ÑÅÑ. Â³äòîä³
õîäèòü äî «Â³ííèöÿîáëåíåðãî»,
ÿê íà ðîáîòó.
— ª äâà âèäè ïðèºäíàííÿ
äî ìåðåæ³ — ñòàíäàðòíå ³ íåñòàíäàðòíå, — ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. —
Åíåðãåòèêè âèçíà÷èëè, ùî ó íàñ
âîíî íåñòàíäàðòíå.

Îëåêñàíäð ñïåðå÷àâñÿ, äîâîäèâ, ùî â³äñòàíü â³ä áóäèíêó
äî òðàíñôîðìàòîðà íå ïåðåâèùóº
300 ìåòð³â, à íàïðÿìó âîíà ùå
êîðîòøà. Ïåðåêîíóâàâ, ùî òàê³
ïàðàìåòðè â³äïîâ³äàþòü íîðìàòèâàì ñòàíäàðòíîãî ïðèºäíàííÿ,
àëå… Ó åíåðãåòèê³â ñâî¿ ðîçðàõóíêè. Íàïîëÿãëè íà íåñòàíäàðòíîìó
ï³äêëþ÷åíí³. À öå çíà÷íî äîðîæ÷å, í³æ ñòàíäàðòíå ï³äêëþ÷åííÿ.
Ï³äðÿäíèêà íà âèêîíàííÿ ðîá³ò
³ç çàì³íè åëåêòðîë³í³¿ äîâåëîñÿ
øóêàòè ñàìîìó. Ó «Â³ííèöÿîáëåíåðãî» éîìó ïîÿñíèëè, ùî
öå ñïðàâà çàìîâíèêà.
Ñòàíö³ÿ ó Êîçÿòèí³ ìàòèìå ïîòóæí³ñòü 30 êÂò. Ñàìå òàêîþ ìàº
áóòè âèä³ëåíà äëÿ áóäèíêó ïîòóæí³ñòü. Ùîá ¿¿ çá³ëüøèòè, äîâåëîñÿ
âëàñíèì êîøòîì ì³íÿòè åëåêòðîë³í³þ.. — ßêùî âè õî÷åòå ìàòè
ÑÅÑ, àëå âàì ñêàæóòü, ùî ïðèºäíàííÿ áóäå çà ñõåìîþ íåñòàíäàðòíîãî, êðàùå íå ïî÷èíàéòå
öå ðîáèòè, áî çàïëàòèòå íåìàë³
êîøòè, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê.
Çà éîãî ñëîâàìè, ñàìå ÷åðåç
òàê³ âèòðàòè ¿õíÿ ðîäèíà ìàëà íàì³ð â³äìîâèòèñÿ â³ä âñòàíîâëåííÿ
ñòàíö³¿. Çì³íèòè äóìêó ñïîíóêàëà
ñèòóàö³ÿ.
— Íà òîé ÷àñ, êîëè ìè ç³òêíóëèñÿ ç ïðîáëåìîþ íåñòàíäàðò-

íîãî ïðèºäíàííÿ, îáëàäíàííÿ
äëÿ ÑÅÑ ñóòòºâî ïîäåøåâøàëî, — ðîçïîâ³äàº ñï³âðîçìîâíèê. — Ïîðàõóâàëè ç áàòüêàìè,
ùî çà çåêîíîìëåí³ êîøòè íà ïðèäáàíí³ îáëàäíàííÿ êîìïåíñóºìî
äîäàòêîâ³ âèòðàòè.
КОЖНА ДОВІДКА — ПЛАТНА
Íàéñêëàäí³øå, ç ÷èì ìîæå
ç³òêíóòèñÿ òîé, õòî âñòàíîâëþâàòèìå ÑÅÑ, öå îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â. ¯õ ö³ëà êóïà. Äî òîãî æ,
êîæåí ïàï³ðåöü — ïëàòíèé.
Êîëè ïðîøó íàçâàòè äîêóìåíòè, ñï³âðîçìîâíèê ìèìîâîë³ ç³òõàº. Íàâ³òü çãàäóâàòè íå õî÷åòüñÿ ïðî òàêå.
Çà éîãî ñëîâàìè, íà êîæåí âèä
ðîá³ò ñïåðøó íåîáõ³äíî âèãîòîâàòè ïðîåêòíó äîêóìåíòàö³þ. Ïîò³ì
ïðîéòè ê³ëüêà åòàï³â íà ¿¿ ïîãîäæåííÿ. Íàâ³òü òåõí³÷í³ óìîâè
íà òå ñàìå íåñòàíäàðòíå ï³äêëþ÷åííÿ òåæ ïëàòí³. Äî ðå÷³, ñàìå
ç òåõí³÷íèõ óìîâ íà âèêîíàííÿ

Íàéñêëàäí³øå, ç ÷èì
ìîæå ç³òêíóòèñÿ òîé,
õòî âñòàíîâëþâàòèìå
ÑÅÑ, öå îôîðìëåííÿ
äîêóìåíò³â. ¯õ ö³ëà
êóïà. І âñ³ ïëàòí³
ðîá³ò ðîçïî÷èíàºòüñÿ îôîðìëåííÿ äîêóìåíò³â.
ª ùå àêòè. Çîêðåìà, íà ïåðåâ³ðêó çàçåìëåííÿ.
Íà êîæåí äîêóìåíò âèòðà÷àºòüñÿ íåìàëî ÷àñó. Êîëè âñÿ öÿ
ïàïåðîâà åïîïåÿ çàê³í÷èòüñÿ,
ñï³âðîçìîâíèê íå ìîæå ñêàçàòè.
— Êîëè âñòàíîâëþâàâ ñòàíö³þ
ó ñåáå â ²ðïåí³, ç äîêóìåíòàìè
áóëî çíà÷íî ïðîñò³øå, — ãîâîðèòü ïàí Îëåêñàíäð. — Ïðèíàéìí³ çà òàêèé ñàìèé ÷àñ, òîáòî ð³ê,
ìåí³ âäàëîñÿ îôîðìèòè äîêóìåíòè ñïåðøó íà ñòàíö³þ 15 êÂò, ïîò³ì — ùå íà ñò³ëüêè æ ïîòóæíîñò³. Íèí³ ó ìåíå ÑÅÑ íà 30 êÂò.
Ñò³ëüêè, ÿê áóäå â Êîçÿòèí³.

Витрати: дорого, але вигідно
У Козятині Олександр Шкрабак
розмістив 132 панелі, розміром
1х1,6 метра, на ділянці 200 кв
метрів. За кожну з них заплатив
по 88 доларів. Витрати немалі, але це тільки частина сплачених грошей. Навіть менше
половини від загальної суми.
Адже платив ще за придбання
металевої конструкції під панелі, інвертор для перетворення

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
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

Проста арифметика: більше сонця — більше грошей

постійного струму у змінний,
лічильник та інші матеріали.
Загалом витрати становлять
майже 30 тис. доларів.
Можна було дешевше. За інформацією Асоціації виробників сонячної енергії, станція потужністю 4,5 тис. кВт, обходиться
у 4,5 тис. доларів. Тобто один кВт
потужності відповідає затратам
приблизно в одну тис. доларів.

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 190133

Hàêëàä 17 900

- Коли встановлював станцію в Ірпені, з документами
було значно простіше, - говорить пан Олександр

Держава поки що дотримує обіцянок, які давала власникам приватних СЕС. Так стверджує Олександр Шкрабак. З ним вчасно
розраховуються за поставлену
у мережу електрику за «зеленим»
тарифом зі станції в Ірпені.
— Нині мою енергію купують
по 4,43 грн/кВт, — каже співрозмовник. — Насправді тариф
вищий, але з нього вираховують

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

два види податків — 18% на доходи фізичних осіб і 1,5% — військового збору, тому чистий дохід
виходить 4,43 грн/кВт.
За один сонячний день влітку
його станція виробляє 200 кВт
енергії. Щоправда, не вся вона
йде на продаж. Частину використовує на забезпечення власного
будинку. У такий час за електрику
не платить.

У зимові, чи мало сонячні
дні, ситуація інша. За грудень
2018-го його СЕС виробила
тільки 40 кВт/год.
У середньому за рік виходить 30–
35 тис. кВт/год. електроенергії.
Більше сонця — більше грошей.
Затрати на встановлення СЕС
потужністю 30 кВт можна відшкодувати приблизно за п’ять–
шість років.

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.

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

RIA, Ñåðåäà,
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ВІТАЛІЙ ПЛЯСОВИЦЯ, АРХІТЕКТОР

Почув від іноземного гіда, що українці найвихованіші і культурні
люди. Завжди це знав за особистими спостереженнями, а ще ми
тихі, спокійні, ввічливі та скромні!) Такими нас бачать люди, які
працюють з усіма національностями. Пишаюсь бути Українцем!

простір для особистої думки

ДП «Електричні системи» запрошує на День відкритих
дверей. «Нам є чим пишатися за два роки роботи!»
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ДП «ЕЛЕКТРИЧНІ
СИСТЕМИ»

Äåðæàâíå ï³äïðèºìñòâî «Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» — öå ïîòóæíà âèðîáíè÷à ïëàòôîðìà Â³ííèöüêîãî
ðåã³îíó. Ó ñï³âïðàö³ ³ç ì³æíàðîäíîþ
êîðïîðàö³ºþ APTIV PLC ÄÏ «Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» âèãîòîâëÿº åëåêòðîêàáåëüíó ïðîäóêö³þ E-class òà
A-class äî àâòîìîá³ë³â Mercedes.
Î÷îëþº ï³äïðèºìñòâî ç ìîìåíòó
çàñíóâàííÿ Îëåêñàíäð Ò³ùåíêî.
«Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» ðîçïî÷àëè ñâîþ ä³ÿëüí³ñòü ó 2017 ðîö³
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèö³, ³ â ëèïí³
2019 ðîêó â³äñâÿòêóâàëè ñâîþ
äðóãó ð³÷íèöþ.
Çàâîä ÄÏ «Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» — öå íàãëÿäíèé ïðèêëàä, ÿê
â Óêðà¿í³ ìîæíà ðîçâèâàòè á³çíåñ
òà ñòâîðþâàòè ðîáî÷³ ì³ñöÿ äëÿ
óêðà¿íö³â.
Ùî âäàëîñÿ ï³äïðèºìñòâó çà äâà
ðîêè? Ïîäèâèìîñü íà çàâîä êð³çü
ïðèçìó ô³íàíñîâèõ ïîêàçíèê³â.
Òàê, çà äâà ðîêè ï³äïðèºìñòâî
ñïëàòèëî äî áþäæåòó 164,313 ìëí
ãðí ïîäàòê³â, à öå ïåíñ³¿, ðåìîíò
øê³ë, íîâ³ äîðîãè ó íàøîìó ì³ñò³,
çåëåí³ ñêâåðè òà ïàðêè. Çâ³äêè òàê³
ïîêàçíèêè? Äàâàéòå ïîðàõóºìî:
ñüîãîäí³ íà ï³äïðèºìñòâ³ ïðàöþº

ïîíàä 1800 ðîá³òíèê³â; ôîíä îïëàòè ïðàö³ çà 2017–2018 ðð. ñêëàâ
259,255 ìëí ãðí; âèãîòîâèëè ìàéæå 8 ìëí øò. äæãóò³â íà 1,3 ìëðä
ãðí òà îòðèìàëè ÷èñòèé äîõ³ä â³ä
ðåàë³çàö³¿ íàäàíèõ ïîñëóã â ñóì³
954,17 ìëí ãðí. ² öå ëèøå çà äâà
ðîêè ðîáîòè!
Çàâîäó º ÷èì ïèøàòèñÿ.
Íà ÄÏ «Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè»
ñòâîðåí³ ãàðí³ óìîâè ïðàö³, ó öåõàõ îðãàí³çîâàíî êîíäèö³îíóâàííÿ
òà ãàðíå îñâ³òëåííÿ. Âñ³ ïðàö³âíèêè çàâîäó ìàþòü ïîâíèé ñîö³àëüíèé ïàêåò, óñ³ òðóäîâ³ ãàðàíò³¿ òà
ñòàá³ëüíó çàðïëàòó. À ùå, á³ëüøà
÷àñòèíà ïðàö³âíèê³â çàâîäó — æèòåë³ ïðèëåãëèõ äî Â³ííèö³ ðàéîí³â. Çàâîä îðãàí³çóâàâ êîìôîðòàáåëüí³ àâòîáóñè äëÿ äîñòàâêè
ïðàö³âíèê³â íà ðîáîòó òà äîäîìó.
Íà ÄÏ «Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè»
ä³º áåçêîøòîâíå äîâåçåííÿ ïðàö³âíèê³â â òàêèõ íàïðÿìêàõ:
1) ç âå÷³ðíüî¿ òà íà í³÷íó çì³íó — ïî ì³ñòó Â³ííèöÿ òà Â³ííèöüê³ Õóòîðè.
2) â òðè çì³íè çà ìàðøðóòàìè
â³ä ÄÏ «Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» ³ äî:
 Òóðáîâà (÷åðåç Ïðèáîð³âêó,
Ñòàäíèöþ, Ãàâðèø³âêó);
 Ãí³âàí³ (÷åðåç Àãðîíîì³÷íå,
Ñåëèùå);

 Ë³òèíà (÷åðåç Çàðâàíö³, ßêóøèíö³);
 Êàëèí³âêè (÷åðåç Äåñíó,
Ñòðèæàâêó, Ñîñîíêó, Ñàëüíèê);
 Æìåðèíêè (÷åðåç Ïóëò³âö³,
Ëþäàâêó);
 Óëàä³âêè (÷åðåç Ïàâë³âêó,
²âàí³â, Ñëîá³äêó, Æóðàâíå).
Òàêîæ íà çàâîä³ ïðàöþþòü
ö³ëîäîáîâ³ ìåäïóíêò òà ¿äàëüíÿ.
Ùîì³ñÿöÿ ï³äïðèºìñòâî ïðîâîäèòü ñïîðòèâí³ çàõîäè äëÿ ïðàö³âíèê³â çàâîäó òà ð³çíîìàí³òí³
êîíêóðñè, ó÷àñòü ó ÿêèõ áåðóòü
ö³ëèìè ðîäèíàìè. Íà ï³äïðèºìñòâ³ ïàíóº õîðîøèé ì³êðîêë³ìàò
â êîëåêòèâ³, â ðåçóëüòàò³ ÿêîãî
ïðàö³âíèêè çàïðîøóþòü íà çàâîä
ñâî¿õ ð³äíèõ òà äðóç³â.
«Íàì âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè ìàñøòàáíèé ïðîåêò ç âèðîáíèöòâà åëåêòðîêàáåëüíî¿ ïðîäóêö³¿ äî ³íîìàðîê
òà çàáåçïå÷èòè ïðàö³âíèê³â óñ³ìà
ñîö³àëüíî-ïîáóòîâèìè ï³ëüãàìè. ²
ìè ïîñò³éíî ðóõàºìîñÿ âïåðåä», —
ãîâîðèòü äèðåêòîð ï³äïðèºìñòâà
Îëåêñàíäð Ò³ùåíêî.
Íàðàç³ ÄÏ «Åëåêòðè÷í³ ñèñòåìè» ãîòóºòüñÿ äî â³äêðèòòÿ íîâîãî
ïðîåêòó Mercedes S-class òà íàáèðàº ïðàö³âíèê³â âèðîáíè÷èõ òà
³íæåíåðíèõ ïðîôåñ³é! Ïðèºäíóéòåñü äî êîìàíäè óñï³øíèõ ëþäåé!

День відкритих дверей
на ДП «Електричні системи»!
Для усіх бажаючих та майбутніх працівників заводу.
Зустрічі відбуватимуться 22 серпня на 11.00, 14.00 та
16.00 за адресою: м. Вінниця, вул. Стрілецька, 57-Б (прохідна
45 заводу). Усім брендовані подарунки від ДП «Електричні системи»!
В програмі заходу:
 виступ директора Олександра Тіщенка;
 спілкування із представниками відділу з підбору персоналу;
 екскурсії підприємством;
 розіграш цінних призів за анкетами на працевлаштування.
Приходь на зустріч! Ми чекаємо саме тебе! Знайди роботу своєї мрії!
Тел. для довідок: 067–433–04–01
457648
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ХТОСЬ ШКОДИТЬ
ВОДІЯМ НА ОБ’ЇЗНІЙ
Будьте обережні! 
Спеціально зварені з міцного
металу шипи знайшли водії
на вінницькій об’їзній дорозі.
«Дорожній контроль» виклав
відео знахідки в Фейсбук —
попередив водіїв про
небезпеку. А RIA дізналася,
чи відреагувала поліція
на інформацію із соцмереж та
які небезпеки, крім пробитих
шин, може нести підкидання
таких колючок на дорогу
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

«Áóäüòå îáåðåæí³! Â³ííèöüêà
îá’¿çíà». Òàê ï³äïèñàëè â³äåî, ÿêå âèêëàâ Âîëîäèìèð Çàòàéäóõ ó Ôåéñáóê-ãðóï³
«Äîðîæí³é êîíòðîëü. Â³ííèöÿ».
Íà â³äåî äâîº ÷îëîâ³ê³â ïåðåáèðàþòü ìåòàëåâ³ øèïè, çíàéäåí³ íà äîðîç³, ³ îáãîâîðþþòü,
íàñê³ëüêè ì³öíî ³ ÿê³ñíî âîíè
çâàðåí³.
— Çâàðåíå. ßê íå êèíü, âñå
îäíî íà¿äåø. Óïîð õîðîøèé, —
êàæå îäèí âîä³é.
— Öå æ ÿêå ïàäëî íà äîðîç³ ¿õ
íàêèäàëî? — îáóðþºòüñÿ äðóãèé.
— ß çàïàì’ÿòàâ ì³ñöå, ïðîéøîâñÿ, 10 øòóê íàçáèðàâ, —
êàæå àâòîð â³äåî òà ïîÿñíþº,
ùî éäåòüñÿ ïðî â³äð³çîê îá’¿çíî¿
á³ëÿ ðåñòîðàííîãî êîìïëåêñó
«Êîçàöüêèé ñòàí».
Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà Çàòàéäóõà, ê³ëüêà âîä³¿â ³íôîðìóâàëè
«Äîðîæí³é êîíòðîëü» ïðî òàê³
çíàõ³äêè. Õòî ³ íàâ³ùî ¿õ ðîçêèäàâ íà äîðîç³? Ïðî öå éäå æâàâå
îáãîâîðåííÿ ï³ä éîãî ïîñòîì.
Íàéïåðøå, ùî ëþäè ïî÷àëè
ïèñàòè: ïðè÷åòíèìè äî òàêî¿
øêîäè ìîæóòü áóòè âëàñíèêè
øèíîìîíòàæó ÷è ÑÒÎ. Âò³ì, òàêîãî ðîçì³ðó ïðîáî¿, ÿê áóäóòü â³ä
öèõ «¿æàê³â», íàâðÿä ÷è ìîæíà
çàëàòàòè. Òîæ á³ëüø³ñòü êîðèñòóâà÷³â ñîöìåðåæ ñõèëüí³ äóìàòè

Шипи знайшли на об'їзній дорозі,
недалеко від «Козацького стану».
Стоп-кадр з відео, розміщеного у групі
«Дорожній контроль. Вінниця»

Опитування
Результати голосування на сайті vn20minut. Усього проголосувало 174 людини

Чи варто дзвонити в поліцію,
якщо знаходиш щось підозріле?
Так, обов’язково треба повідомляти про такі речі на «102».
І чим швидше, тим краще

89,08%
Ні, досить викласти інформацію в соцмережах.
Попередив людей про небезпеку — цього досить

8,05%
Якщо нічого зі мною не сталось, не буду нікуди дзвонити і не писатиму пости

2,87%
ïðî êðèì³íàëüíå ï³ä´ðóíòÿ ïîÿâè
øèï³â íà äîðîç³.
Íàéá³ëüø â³ðîã³äíîþ âåðñ³ºþ
íàçèâàþòü îñü ùî: â òàêèõ ñïîñ³á
çëî÷èíö³ âèìóøåíî ãàëüìóþòü
íà äîðîãàõ àâòîìîá³ë³, ùîá ïîãðàáóâàòè âîä³¿â òà ¿õ ïàñàæèð³â.
Ùî ñàìå ïèøóòü ï³ä â³äåî ç
øèïàìè íà îá’¿çí³é? Äàë³ —
ê³ëüêà êîìåíòàð³â â³ííèöüêèõ
êîðèñòóâà÷³â Ôåéñáóêó.
«Á³çíåñ. Íàéáëèæ÷³ øèíîìîíòàæ³ â ïëþñ³! Àáî ðåêåò. Á³ëüøå
âàð³àíò³â íåìàº!»
«ßêùî íå ïîõîðîííå áþðî (((».
«Äóìàþ, ùî öå íå øèíîìîíòàæ! ² ëåæàòü ö³ øèïè íå âäåíü.
Ì³í³ìóì — áàðñåòî÷íèêè, à ìàêñèìóì… Áîþñü âãîëîñ ñêàçàòè.
Áóäüòå äóæå îáåðåæí³. ßêùî âæå
íà¿õàâ, òî òÿãíè äî ôîíàð³â àáî
õî÷à á äî íàéáëèæ÷î¿ êàôåøêè».
«Ãðàá³æ, äàâíÿ ñõåìà. Ùîá
ëþäèíà çóïèíèëàñü, à òàì âæå

Найбільш вірогідні версії
Версія 1. Хтось тікав від переслідування і кинув жменю слідом за собою. Шипи зібрали
інші водії, тому їх поліція не застала.
Версія 2. СТО в такий спосіб набуває собі клієнтів. Цю версію
більшість водіїв відкинули, бо
457399

пробити колесо можна й простішими деталями.
Версія 3. Розбійники так зупиняють машини на трасі в темну
пору доби. Це версія найбільш
популярна в соцмережах, але
вона не підтверджена поліцією —
нападів не було.

ÿê êàðòà ëÿæå…»
Òàêîæ â³ííè÷àíè ïèøóòü, ùî
ï³ä Îäåñîþ íà òðàñ³ áóâ âèïàäîê
ãðàáóíêó çà äîïîìîãîþ ñõîæèõ
ìåòàëåâèõ âèðîá³â. Ó ìåðåæ³
çíàõîäèìî íîâèíè ïðî «¿æàê³â»
íà äîðîç³, ñïàÿíèõ ç âåëèêîãî
ðîçì³ðó öâÿõ³â, ³ ïðî «øïèëüêè»
ç ï³äñòàâêîþ. Îñòàíí³ çíàõîäèëè
íà Òåðíîï³ëüùèí³ â òðàâí³ öüîãî
ðîêó. À ê³ëüêîìà ðîêàìè ðàí³øå
êèÿíè ðîçïîâñþäæóâàëè çí³ìêè
êîëþ÷îê äëÿ øèí ç³ öâÿõ³â.
Òåëåôîíóºìî â îáëàñíèé ãëàâê
ïîë³ö³¿. Òàì ðîçïîâ³äàþòü, ùî
â³äåî áà÷èëè ó Ôåéñáóêó, ïðî
çíàõ³äêó í³õòî íå çàÿâèâ ³ ïîâ³äîìëåíü ïðî íàñë³äêè íà¿çäó
íà ìåòàëåâ³ êîëþ÷êè ÷è ïîâ'ÿçàí³
ç öèì çëî÷èíè íå áóëî.
Çà ñëîâàìè ²ðèíè Äîáðîâîëüñüêî¿ ç â³ää³ëó êîìóí³êàö³é, íà ä³ëÿíêó îá’¿çíî¿ á³ëÿ «Êîçàöüêîãî
ñòàíó» â³äïðàâëÿëè ãðóïó ïðàâîîõîðîíö³â äëÿ ïåðåâ³ðêè ³íôîðìàö³¿.
Ìèíóëîãî â³âòîðêà ñï³âðîá³òíèêè øóêàëè òàì øèïè. Ïåðåä
öèì ïîÿñíèëè: ÿêùî çàô³ëüìîâàíå âîä³ÿìè íà â³äåî çíàéäóòü,
òîä³ ïðèéìàòèìóòü ð³øåííÿ ïðî
ïîøóê òèõ, õòî ðîçñèïàâ êîëþ÷êè. Íàñòóïíîãî äíÿ ïèòàºìî ïðî
ðåçóëüòàò âè¿çäó íà ì³ñöå ç ïåðåâ³ðêîþ ³ ä³çíàºìîñü: ïîë³öåéñüê³
æîäíîãî øèïà íå çíàéøëè.

442118
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НЕ ФОРМА, А ДІЛОВИЙ СТИЛЬ: ЯК
На стилі  Президент відмінив указ від
12 червня 1996-го року «Про шкільну
форму для учнів середніх закладів
освіти». Відтак, шкільна форма стала
не обов'язковою, але з'явилося інше
питання: «Який одяг купувати дітям
на майбутній навчальний рік?»

АННА КОВАЛЬОВА, (063)5331064

Øê³ëüíà ôîðìà — öå òå,
áåç ÷îãî ñêëàäíî óÿâèòè ä³òåé
íà ñâÿòêîâ³é ë³í³éö³ ïåðøîãî
âåðåñíÿ. Àëå ÷è öåé íàâ÷àëüíèé
ð³ê ðîçïî÷íåòüñÿ ç á³ëèõ áàíò³â ³
êîì³ðö³â, ç’ÿñîâóâàëè ó ÷èíîâíèê³â, äèðåêòîð³â øê³ë òà áàòüê³â.
Ñïåðøó ìè çàòåëåôîíóâàëè
äèðåêòîðó äåïàðòàìåíòó îñâ³òè
ì³ñüêî¿ ðàäè Îêñàí³ ßöåíêî.
— Ð³øåííÿ ñòîñîâíî øê³ëüíî¿
ôîðìè çàëèøàºòüñÿ íà ðîçãëÿä
àäì³í³ñòðàö³¿ ñåðåäí³õ çàêëàä³â
îñâ³òè ³ áóäå âèíåñåíî, ñêîð³ø
çà âñå, íà çàãàëüí³é êîíôåðåíö³¿.
Ôîðìè ó øèðîêîìó ðîçóì³íí³ —
íå áóäå, íàòîì³ñòü çàëèøèòüñÿ ä³ëîâèé ñòèëü, — ãîâîðèòü Îêñàíà
ßöåíêî.
Äèðåêòîðè â³ííèöüêèõ øê³ë
íå íàïîëÿãàþòü íà íåîáõ³äíîñò³
øê³ëüíî¿ ôîðìè, ÿê òàêî¿. Íàïðèêëàä, ó ô³çèêî-ìàòåìàòè÷í³é
ã³ìíàç³¿ ¹ 17 íàÿâí³ñòü ôîðìè

âèð³øóþòü áàòüêè.
— Ó íàñ íåìàº çàãàëüíî¿ øê³ëüíî¿ ôîðìè, ëèøå ïðîõàííÿ ìàòè
ä³ëîâèé êîñòþì íà âèïàäîê ñâÿò
òà óðî÷èñòîñòåé, — ãîâîðèòü äèðåêòîð Âàëåíòèíà Íåñòþê. — Óñå
³íøå íà ðîçãëÿä áàòüê³â.
Ó Ïîä³ëüñüêîìó íàóêîâî-òåõí³÷íîìó ë³öå¿ äëÿ îáäàðîâàíî¿
ìîëîä³ º ëèøå îäíà âèìîãà
äî ôîðìè — êîðïîðàòèâíèé âèãëÿä. Ìîâà éäå ïðî ñèí³é êàðäèãàí ³ç åìáëåìîþ ë³öåþ.
— Ìè çíàéøëè çðó÷íèé, ãàðíèé íà âèãëÿä òà êîìôîðòíèé
îäÿã äëÿ íàøèõ ë³öå¿ñò³â — êàðäèãàí òåìíî-ñèíüîãî êîëüîðó.
Äî òîãî, ùî íîñèòèìóòü ó÷í³ —
äæèíñè, áðþêè ÷è, ó âèïàäêó
ä³â÷àò, ñï³äíèö³, ìè ñòàâèìîñÿ
äóæå äåìîêðàòè÷íî. Àëå êàðäèãàí
ç íàøîþ åìáëåìîþ ïîâèíåí áóòè
îáîâ'ÿçêîâî, — ãîâîðèòü äèðåêòîð
Â³òàë³é Êîçà÷åíêî.
Çðîçóì³ëî, ùî ïðîõàííÿ ïðî
ä³ëîâèé âèãëÿä ó øêîëàõ, çâè-

÷àéíî, çàëèøàºòüñÿ. Àëå ùî
îáèðàþòü áàòüêè ³ ÷îìó øê³ëüíà
ôîðìà — öå âñå æ òàêè âàæëèâî?
Ìè çàïèòàëè êîðèñòóâà÷³â
Ôåéñáóê â îô³ö³éí³é ñï³ëüíîò³
«Íîâèíè Â³ííèö³ íà 20õâèëèí»
÷è ï³äòðèìóþòü âîíè â³äì³íó
øê³ëüíî¿ ôîðìè.
Òåòÿíà Âàñèëþê ïèøå: «Ïðîòè
â³äì³íè. Áóëà çà êîðäîíîì: ùî
âèùå ñòàòóñ øêîëè, òî ñóâîð³ø³ ïðàâèëà ùîäî ôîðìè. Ä³òè
íå ìàþòü îäÿãàòèñÿ ó øêîëó, ÿê
íà ïîä³óì, äåìîíñòðóþ÷è ñòàòêè
ñâî¿õ áàòüê³â. Çà ìåæàìè øêîëè
ìîæíà îäÿãàòèñü ÿê õî÷åø».
Ïàðàëåëüíî ó äèñêóñ³þ âñòóïàþòü ò³, õòî ï³äòðèìóº â³äì³íó
øê³ëüíî¿ ôîðìè: «ß ïîâí³ñòþ
«çà» â³äì³íó øê³ëüíî¿ ôîðìè.
Îäÿã íå âïëèâàº íà îñâ³òó. Àëå
çàêîí ï³äïèñàëè, à øêîëè âñå
îäíî âèìàãàþòü ôîðìó, íå ðîçóì³þ, ÷îìó òàê», — ïèøå Êàòåðèíà
Ìåõàí³÷åâà.
Âåëèêà ê³ëüê³ñòü êîìåíòàð³â

Що таке діловий стиль
АНЖЕЛА ШВЕЦЬ,
ПЕРСОНАЛЬНИЙ
СТИЛІСТ

Поки дорослі сперечаються про доцільність
шкільної форми, діти радіють її відміні

Діловий стиль —
це, в першу чергу,
синій, коричневий та бордовий
кольори. Діловий стиль — це мінімум деталей та яскравих акцентів. Мова йде про спокійний крій,
гудзики і відсутність мережева.
По суті, діловий стиль — це та ж
сама шкільна форма.
Біла сорочка, може бути у смужку
або інших базових кольорів. Наприклад, щоб одягнути хлопчика
у діловому стилі, нам знадобиться

РЕКЛАМА
455676

звичайний синій піджак, на якому
може бути якась вишивка на кишені або емблема, не більше. Така
деталь повинна бути однією. Поки
тепло, можна придбати чорну,
синю, сіру чи бежеву футболку.
Вона не повинна бути в горошок
чи в клітинку, максимум — смужка.
Низ — джинси, але не подерті чи
з дірками, бажано — однотонні.
Взуття може бути різним: мокасини або туфлі. Власне, стиль повинен бути максимально спокійним.
Це такий собі smart casual.
Для дівчат, перш за все, потрібно забути про банти. Зараз дуже
модні різноманітні шпильки для

волосся: можна чіпляти по кілька
штук на одну сторону. Стосовно
одягу, то всі правила залишаються такими самими, крім того, що
брюки або джинси можна замінити
на спідницю. Коли стає прохолодно,
то можна одягати водолазки. Але
обов'язково дотримуватися максимально спокійних кольорів, жодних
принтів, максимум — смужка.
Особисто я «за» форму. Тому що
у одних батьків є можливість одягати дітей красиво, у інших — такої
можливості немає. А діти дивляться одне на одного, приходять додому і починають вимагати від
батьків неможливого.
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ОДЯГНУТИ ДИТИНУ
áóëà íàïèñàíà ç ïðàêòè÷íî¿ òî÷êè çîðó:
«Çà äâà ïåðøèõ ðîêè íàâ÷àííÿ
êóïèëè òðè ôîðìè. Ä³òè ó öüîìó
â³ö³ ðîñòóòü øâèäêî, à çàðïëàòíÿ áàòüê³â ³íîä³ íå äîçâîëÿº ¿¿
òàê øâèäêî ì³íÿòè. Òèì á³ëüø
â ñ³ì'¿ íå ó êîæíîãî îäíîñòàòåâ³ ä³òè, ÿê³ ïåðåäàþòü ñâî¿ ðå÷³
ìîëîäøèì. ß ïðîòè ôîðìè, àëå
íå çà «âèðâèîêî» ñòèëü. Ìàº áóòè
äðåñ-êîä», — âèñëîâëþºòüñÿ Íàòàëÿ Ìàð÷åíêîâà.
ªäèíà äóìêà ó öüîìó ïèòàíí³
âñå æ º — ä³òåé íå ïîòð³áíî îäÿãàòè ó ÿñêðàâ³ òà áëèñêó÷³ ðå÷³.
СКІЛЬКИ КОШТУЄ ФОРМА
Ìè ç'ÿñóâàëè, ùî ç â³äì³íîþ
ñòàðîãî çàêîíó, çà âåëèêèì ðàõóíêîì, ó øêîëàõ í³÷îãî íå çì³íèòüñÿ. Êð³ì íàÿâíîñò³ îäíàêîâî¿
ôîðìè. Òîìó ïðîàíàë³çóâàëè,
ñê³ëüêè êîøòóâàòèìå îäÿãíóòè
äèòèíó çà äîïîìîãîþ ³íòåðíåòìàãàçèí³â òà îôëàéí.

Áàòüêè ïåðøîêëàñíèê³â âñå æ
çàìîâëÿþòü îäíàêîâó ôîðìó äëÿ
ä³òåé. Òàêà îïö³ÿ ïîäåêóäè êîøòóº äî òðüîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü — öå
³íäèâ³äóàëüíèé ïîøèâ ï³äæàêà,
æèëåòêè, áðþê àáî ñï³äíèö³.
Â ³íòåðíåò-ìàãàçèíàõ çâè÷àéíèé
êîñòþì ìîæå êîøòóâàòè áëèçüêî äâîõ òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ñîðî÷êó
ìîæíà ïðèäáàòè çà 200-700 ãðèâåíü. Çâè÷àéí³ ïîëî àáî ôóòáîëêè êîøòóþòü 200–400 ãðèâåíü.
Ñàðàôàíè äëÿ ä³â÷àò ó ñåðåäíüîìó — 700 ãðèâåíü. Ñï³äíèö³
òåæ âàð³þþòüñÿ â³ä 400 ãðèâåíü
³ âèùå. Âëàñíå, âèá³ð íåìàëèé ³
çíàéòè íåîáõ³äíèé âàð³àíò, ÿêèé
ï³äõîäèòü ô³íàíñîâî — íåñêëàäíî. Çâè÷àéíî, º áàòüêè, ÿê³ áàæàþòü íà âëàñí³ î÷³ ïîáà÷èòè ³
äîòîðêíóòèñÿ äî ðå÷åé, ÿê³ çáèðàþòüñÿ êóïóâàòè ñâî¿ì ä³òÿì.
Òîä³ ó íàãîä³ ñòàþòü ìàãàçèíè
òà ÿòêè íà ðèíêó. Äæèíñè àáî
áðþêè ìîæíà ïðèäáàòè çà òèñÿ÷ó
ãðèâåíü ó ô³ðìîâîìó ìàãàçèí³,

ñîðî÷êó çà ï³âòèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Ï³äæàê ó òàêîìó ðàç³ êîøòóâàòèìå â³ä ï³âòîðè-äâ³ òèñÿ÷³ ãðèâåíü.
Ôóòáîëêè òà äæåìïåðè íà êîæåí
äåíü ìîæíà ïðèäáàòè çà çíèæêàìè: â³ä 250 ãðèâåíü.
²ç âçóòòÿì òðåáà ïîøóêàòè
âàð³àíòè, ïîçàÿê, ö³íè íà ÿê³ñí³ ÷åðåâèêè ìîæóòü çäèâóâàòè.
Õî÷à â ìåðåæ³ ìîæíà çíàéòè
âçóòòÿ ³ çà 500 ãðèâåíü, ïðîòå
íà ñê³ëüêè ¿õ âèñòà÷èòü âàø³é
äèòèí³ — íåâ³äîìî. ßê³ñí³ øê³ðÿí³ ÷åðåâèêè ìîæíà ïðèäáàòè
â³ä ï³âòîðè òèñÿ÷³ ãðèâåíü ³ âèùå.
Ô³ðìîâ³ êðîñ³âêè êîøòóâàòèìóòü
äîðîæ÷å — â³ä äâîõ òèñÿ÷. Àëå
âçóòòÿ — öå òå, íà ÷îìó íå âàðòî
åêîíîìèòè.
Ï³äñóìîâóþ÷è âñ³ âèòðàòè,
â ñåðåäíüîìó ä³ëîâèé ñòèëü âàøî¿
äèòèíè îá³éäåòüñÿ áëèçüêî ï'ÿòè
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Öå ì³í³ìàëüíèé
íàá³ð íåîáõ³äíèõ ðå÷åé áåç óðàõóâàííÿ âåðõíüîãî îäÿãó, ðþêçàêà
³ êàíöòîâàð³â.

457840

Психологічні «за» та «проти» однакової форми
ЛАДА МАЗАЙ,
ЧЛЕН АСОЦІАЦІЇ
ПСИХОТЕРАПЕВТІВ ТА
ПСИХОАНАЛІТИКІВ
УКРАЇНИ

З одного боку,
форма — це добре, щоб діти не відчували, що
хтось кращий за них. З іншого —
нівелювання унікального та особистісного. Сучасна система освіти
все ж таки продовжує радянську.
Тоді однакова форма була, тому
що не було вибору одягнути щось
інше. І з психологічної точки зору,
в СРСР виглядати і мислити потрібно було однаково.

Зарубіжна практика має іншу психологію. В англійських школах
учні мають однакову форму, що
є показником елітності та виховує
дисципліну.
Однакова форма — унітарний
атрибут команди. Так, наприклад, бойскаути та футболісти
теж мають однакову форму, яка,
безумовно, об'єднує людей і веде
до спільної мети.
Я за те, щоб у молодшій школі та
у 5–6 класах, до початку пубертатного періоду, залишалася однакова шкільна форма. У цей час форма важлива, щоб уникнути образ
і низької самооцінки. Крім того,

діти, які йдуть до першого класу,
завжди чекають цієї атрибутики:
портфелі, щоденники, форма.
Вони знають, що виглядатимуть
інакше і іншої мотивації поки що
не мають.
У старшій школі потреби у формі
я не бачу. Діловий стиль — так, але
не однаковий вигляд. Важливо
дати волю самовираженню та простір для індивідуальності. Підлітки
завжди експериментують і необхідно їм надати цю можливість.
Проте прищеплювати діловий
етикет і пояснювати, що і до яких
установ можна одягати. Діти мають розуміти, де робоча зона.

457735
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ОЛЕКСАНДР КЛЬОЦ, ПОЕТ, ВОЛОНТЕР

Ми підтримуємо один одного? Хоч
морально, хоч перед сном? Але радісно поза
очі, обливаємо в плітках лайном…

простір для особистої думки

Перше інтерв'ю в ІТ — це як перше побачення
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ
ІТ-АКАДЕМІЇ

Çàçâè÷àé,
êîëè ÷óºø ñëîâî
«³íòåðâ’þ», êîë³íà ïî÷èíàþòü òðÿñòèñü, â ãîðë³ ïåðåñèõàº,
íåðâóºø òàê, ùî äóìêè ïëóòàþòüñÿ ³ â³äïîâ³äàºø çîâñ³ì íå òå.
Îñîáëèâî, ÿêùî òè ðîçóì³ºø, ùî
õî÷åø ïîòðàïèòè ó ²Ò-êîìïàí³þ.
ßêùî òè ëèøå ñòàðòóºø ó ïîøóêó ðîáîòè, òî çíàºø, ùîá
ïîòðàïèòè ó ïðåñòèæíó ²Òêîìïàí³þ, ïîòð³áíî óñï³øíî ïðîéòè ñï³âáåñ³äó ó HR-ðåêðóòåðà.
ßê öå çðîáèòè, ÿêùî òè â æèòò³
ñâîºìó íå çóñòð³÷àâñÿ ³ç òàêèìè
ëþäüìè? Äàâàéòå ðîçáåðåìîñü
â îñíîâíèõ ïèòàííÿõ.
Õòî ïðîâîäèòü ñï³âáåñ³äè ó ²Òêîìïàí³¿?
Óðà! Íàâ÷àííÿ ïîçàäó, ìîæíà
ñåáå ââàæàòè äîñòîéíèì ³ ïî÷àòè ñâî¿ «ïîõîäè». Â³äïðàâèëè
ðåçþìå. Òóò âçàãàë³ îêðåìà ðîçìîâà, áî ðåçþìå ìàº áóòè ñêëàäåíå ïðàâèëüíî, ñàìå ï³ñëÿ éîãî
ïåðåãëÿäó âàñ çàïðîøóþòü (àáî
í³) íà ñï³âáåñ³äó. Äàë³ ïðèõîäèòå
íà ïåðøå ³íòåðâ’þ ³ áà÷èòå ðåêðóòåðà. À õòî öå? ª òàêå ïîíÿòòÿ, ÿê
ðåêðóòèíã. Â îáîâ'ÿçêè ðåêðóòåðà
âõîäèòü ïîøóê êàíäèäàò³â, ïðîâåäåííÿ ³íòåðâ'þ, îö³íêà äîñâ³äó,

íàâè÷îê òà îñîáèñòèõ ÿêîñòåé.
HR-ðåêðóòåð º ÷óäîâèì ïñèõîëîãîì òà ðîçóì³ºòüñÿ ó á³çíåñ³. Òîìó,
ùîá óñï³øíî ïðîéòè ñï³âáåñ³äó,
ïîòð³áíî «ïîïîò³òè». Âèïóñêíèêè
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ ïðî öå
íå òóðáóþòüñÿ. Íàïðèêëàä, Þð³é
Êóçíºöîâ ðîçïîâ³äàº ïðî ïåðøó
ñï³âáåñ³äó ó ²Ò: «Ï³ñëÿ òîãî, ÿê
ÿ ïðîõîäèâ çàíÿòòÿ ç HR-ðîì
â Àêàäåì³¿, ÿ âçàãàë³ íå òóðáóâàâñÿ ïðî ïåðøå ³íòåðâ’þ. Âîíî,
äî ðå÷³, âèÿâèëîñü çíà÷íî ëåãøèì, í³æ ÿ î÷³êóâàâ».
Íà ùî ðåêðóòåð çâåðòàº óâàãó
ï³ä ÷àñ ñï³âáåñ³äè?
Âèìîãè äî êàíäèäàòà ìîæóòü
â³äð³çíÿòèñÿ, çàëåæíî â³ä êîìïàí³¿ àáî ïîñàäè. Òà âñå îäíî º

êëþ÷îâ³ ìîìåíòè. Òàê, íàïðèêëàä, HR-êîíñóëüòàíò êîìïàí³¿
AUTO. RIA, Ìèëîñëàâà ×åðí³é
ïðî ïåðøå ³íòåðâ‘þ ãîâîðèòü íàñòóïíå:
«Ïåðøå ³íòåðâ`þ — öå ÿê ïåðøå ïîáà÷åííÿ. Ãîëîâíå — ñêëàñòè
ïîçèòèâíå âðàæåííÿ ³ ïðèºìíî
ïðîâåñòè ÷àñ. ²íòåðâ`þ — öå ä³àëîã, à íå äîïèò. Íà æàëü, ³íîä³ ³
ðåêðóòåðè, ³ êàíäèäàòè ïðî öå çàáóâàþòü, ³ ñï³ëêóâàííÿ éäå â îäíó
ñòîðîíó».
Ìèëîñëàâà óæå á³ëüøå äâîõ
ðîê³â âèêëàäàº ó Â³ííèöüê³é ²ÒÀêàäåì³¿ êóðñ «Deep Dive into
soft skills», äå íàâ÷àº ñòóäåíò³â
ïðîÿâëÿòè ñåáå, ïðåçåíòóâàòè
ñâî¿ äîñÿãíåííÿ òà õàðä ñê³ëè.

Ó êîæíîãî ñïåö³àë³ñòà º õàðä ñê³ëè. ¯õ ìîæíà ïîêðàùóâàòè, ÷èòàþ÷è êíèãè, äèâëÿ÷èñü âåá³íàðè,
ïðàêòèêóþ÷è — òîáòî, ï³äâèùóþ÷è êîìïåòåíòí³ñòü. Ñîôò ñê³ëè
íå ìåíø âàæëèâ³. Öå ë³äåðñòâî,
êîìóí³êàòèâí³ íàâè÷êè, âì³ííÿ
ñëóõàòè, ðîáîòà â êîìàíä³, ïîäà÷à çâîðîòíîãî çâ’ÿçêó òà ³íøå.
Öèì ðå÷àì íå íàâ÷àþòü ó øêîë³
òà óí³âåðñèòåò³, àëå ³íîä³ âîíè
íàâ³òü âàæëèâ³ø³ çà ïðîôåñ³éí³
çíàííÿ — âçàºìîä³ÿ ó êîìàíä³
òà ãîòîâí³ñòü ïðèéíÿòè ð³øåííÿ äóæå ö³íóþòüñÿ ó ñó÷àñíîìó
²Ò-ñâ³ò³.
Êëþ÷îâ³ ìîìåíòè íà ïåðø³é
ñï³âáåñ³ä³ ó ²Ò-êîìïàí³¿. Ìèëîñëàâà âèä³ëÿº òàê³ ìîìåíòè, íà ÿê³
ñë³ä çâåðíóòè óâàãó:
 ï³äãîòóâàòèñÿ äî ñï³âáåñ³äè,
ïðî÷èòàâøè 5 îñòàíí³õ íîâèí ïðî
êîìïàí³þ — ÷³òêî ðîçóì³òè, ÿêèé
ïðîäóêò/ïîñëóãó âîíà âèïóñêàº òà
ÿê³ ö³ííîñò³ òðàíñëþº;
 ïðèéòè â÷àñíî (íå çàï³çíèòèñÿ, ³ íå ïðèéòè íàáàãàòî ðàí³øå — òàê âè ïîñòàâèòå ðåêðóòåðà
â íåçðó÷íå ñòàíîâèùå);
 ãîâîðèòè â³ä ñåáå, íå äàâàòè
ñîö³àëüíî î÷³êóâàíèõ â³äïîâ³äåé,
ÿê³ âè âè÷èòàëè â ³íòåðíåò³;
 çàñïîêî¿òèñü, à ÿêùî íåðâóºòå — ïðÿìî ïðî öå ñêàçàòè, ìàº
ïîëåãøàòè;

 ïîäàòè ñåáå ç ò³º¿ ñòîðîíè,
ÿêà íàéá³ëüøå âàñ ðîçêðèâàº;
 íå áîÿòèñÿ ãîâîðèòè ïðî
íåîô³ö³éíó ðîáîòó ÷è ðîáîòè
íå çà ñïåö³àëüí³ñòþ — íàïðèêëàä,
ïðàöþþ÷è íà ðèíêó âè ìîæåòå
³äåàëüíî ïðîêà÷àòè ñòðåñîñò³éê³ñòü òà íàâè÷êè êîìóí³êàö³é ç
ð³çíèìè ëþäüìè;
 òðèìàòè ó ôîêóñ³ ñâî¿ æèòòºâ³
ö³ë³ ³ ïîäóìàòè, ÿê öÿ ðîáîòà íàáëèçèòü âàñ äî æèòòºâèõ ö³ëåé;
 ðîçêàçàòè, ÷èì âè ìîæåòå
áóòè êîðèñí³ êîìïàí³¿, ³ íà ñê³ëüêè
âîíà ìîæå íà âàñ ðîçðàõîâóâàòè;
 ñòàâèòè ïèòàííÿ ðîáîòîäàâöþ âæå â ê³íö³, êîëè â³äïîâ³ëè
íà âñ³ ïèòàííÿ ðåêðóòåðà.
Êîæíà ñï³âáåñ³äà ð³çíà ³ ïåðåäáà÷èòè óñå íåìîæëèâî, òîìó ãîëîâíå ïðàâèëüíî íàëàøòóéòåñü ³
áóäüòå ñîáîþ =) ßêùî âè ïðàãíåòå
áà÷èòè ðåçóëüòàò ñâîº¿ íàïîëåãëèâîñò³, ïîñò³éíî ðîçâèâàòèñü, áóòè
ó íàñè÷åíîìó ³ øàëåíîìó æèòòºâîìó ðóñ³ — ðåºñòðóéòåñü íà íàâ÷àííÿ ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿.
À äëÿ òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³ º
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïðåñòèæíó
îñâ³òó ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ. Äåòàë³
ita.in.ua. Ïðîãðàìóé ìàéáóòíº!
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
ita.in.ua
òåë. 067–431–19–21
457732

Вадим Кудіяров — про причини невдалого
старту «Ниви» і перспективи розвитку
БЛОГ

ПРЕС-СЛУЖБА ФК «НИВА»
П

Ô «Íèâà» çàçíàâ áîëþÔÊ
÷èõ ïîðàçîê ó òðüîõ ñòàðòîâèõ
òóðàõ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó
(äðóãà ë³ãà). Ó çâ’ÿçêó ³ç öèì ìè ïîñï³ëêóâàëèñÿ ³ç â. î. ïðåçèäåíòà êëóáó,
äåïóòàòîì Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè Âàäèìîì Êóä³ÿðîâèì.
— Ïðèíîøó âèáà÷åííÿ â³ä ³ìåí³ òðåíåðñüêîãî øòàáó ³ ôóòáîë³ñò³â âñ³ì íàøèì âáîë³âàëüíèêàì çà ñòàðòîâ³ ïîðàçêè.
Íà æàëü, ïîêè ùî ìè íå çìîãëè ïîðàäóâàòè âàñ õîðîøèìè ðåçóëüòàòàìè, — êàæå
Âàäèì Êóä³ÿðîâ.
— Âàäèìå ²ãîðîâè÷ó, ïîÿñí³ñòü, áóäü
ëàñêà, ìîæëèâ³ ïðè÷èíè íåâäàëîãî ñòàðòó.
— Íà ìîþ äóìêó, ¿õ òðè. Ïî-ïåðøå,
ìè ïðîâåëè êîðîòêèé ñåëåêö³éíèé íàâ÷àëüíî-òðåíóâàëüíèé çá³ð, àäæå ïåðåðâà
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ïîïåðåäíüîãî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè ³ ïî÷àòêîì íèí³øíüîãî áóëà íåòðèâàëîþ. Òîìó íå âñ³ íàø³
ôóòáîë³ñòè ùå ïåðåáóâàþòü ó ïîòð³áíèõ
êîíäèö³ÿõ.
Ïî-äðóãå. Ìàºìî äåÿêó íåç³ãðàí³ñòü.
Àäæå ñêëàä «Íèâè» ñóòòºâî îíîâèâñÿ.
Áàãàòî íàøèõ íîâà÷ê³â íå ìàëè äîñâ³äó
â ïðîôåñ³éíîìó ôóòáîë³. Äåÿê³ ³íø³ ìîëîä³ ãðàâö³ áóëè çàÿâëåí³ çà «Íèâó» ëèøå
â äðóãîìó êîë³ ïîïåðåäíüîãî ÷åìï³îíàòó.
Âîäíî÷àñ ñòâîðåíî ïåâíèé ïñèõîëîã³÷íèé áàð’ºð. Â³í ç’ÿâèâñÿ ï³ñëÿ ãðè
ïåðøîãî òóðó ³ç «Ïîë³ññÿì» (Æèòîìèð),

êîëè ìè ïðîïóñòèëè íà îñòàíí³õ õâèëèíàõ ³ ïðîãðàëè. Äàþòüñÿ âçíàêè é
øòðàôí³ ñàíêö³¿, ÿê³ áóëè âèíåñåí³
çà ï³äñóìêàìè ìèíóëîãî ñåçîíó. Êîëè ìè
íå ìàºìî ìîæëèâîñò³ â òðüîõ äîìàøí³õ
ìàò÷àõ ïîñï³ëü çàïðîñèòè âáîë³âàëüíèê³â
íà ñòàä³îí, öå âïëèâàº íà ïåðåá³ã ïîä³é
íà ïîë³.
Ïî-òðåòº, íà ðåçóëüòàòè âïëèâàº ñóää³âñüêèé ôàêòîð. Öå ñòîñóºòüñÿ õî÷à á
ãðè ³ç «Ïîë³ññÿì» ó öüîìó ñåçîí³.
— ßêèì º ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå â êëóá³?
— Âèçíàºìî, ùî ó íàñ ïåâí³ ô³íàíñîâ³ ïðîáëåìè. Íàðàç³ ìàºìî ï³äòðèìêó ç
áîêó ÎÄÀ ³ îáëàñíî¿ ðàäè. ßê â³äîìî,
íåçàáàðîì î÷³êóºòüñÿ ïðèçíà÷åííÿ íî-

âîãî êåð³âíèöòâà îáëàñò³. ² ìè íå çíàºìî, ÷è áóäóòü öå «ôóòáîëüí³ ëþäè»,
ÿê³ ï³äòðèìóâàòèìóòü ñëàâåòí³ òðàäèö³¿
â³ííèöüêîãî ôóòáîëó.
Çàëó÷àºìî é êîøòè ç áîêó ìåöåíàò³â. Öå ïîêè ùî äîâîë³ íåâåëèê³ ñóìè.
Âò³ì, öå äîçâîëÿº îïòèì³ñòè÷íî äèâèòèñÿ
â ìàéáóòíº. Ïåðåìîâèíè ³ç ïîòåíö³éíèìè ³íâåñòîðàìè òðèâàþòü, âîäíî÷àñ
çâåðòàºìîñÿ é äî îðãàí³â âëàäè ç ³í³ö³àòèâîþ ñòâîðåííÿ ôóòáîëüíîãî êëóáó
ó ñòðóêòóð³ êîìóíàëüíîãî çàêëàäó.
— Ó êëóá³ º â³äïîâ³äàëüíèé çà ïîøóê
ìåöåíàò³â ³ ñïîíñîð³â?
— Ìè ñòâîðèëè êîìåðö³éíèé â³ää³ë
«Íèâè». Íèì êåðóº Âàñèëü Ñîëîâåé. Â³í
â³äâ³äóº ì³ñöåâ³ ï³äïðèºìñòâà, ïðîïîíóº
ñï³âïðàöþ ³ç êëóáîì. Òàêà ðîáîòà àêòèâ³çóâàëàñÿ ñàìå ó ñåðïí³. Ñïîä³âàºìîñÿ, ùî
çíàéäóòüñÿ êîìïàí³¿, ÿêèì íå áàéäóæå
äî ñòàíó ôóòáîëó ³ ñïîðòó â ö³ëîìó â íàøîìó ðåã³îí³. Áåçóìîâíî, íà Â³ííè÷÷èí³
º ñîö³àëüíî â³äïîâ³äàëüíèé á³çíåñ, ÿêèé
çàö³êàâëåíèé ó ðîçâèòêó ìîëîä³ ³ ãîòîâèé
ï³äñòàâèòè ïëå÷å êëóáó. Òîìó ìè çàïðîøóºìî âñ³ ô³ðìè ³ êîìåðö³éí³ ñòðóêòóðè
ñï³ëüíî ðîçâèâàòè Âåëèêèé ôóòáîë!
— ßê âè îö³íþºòå ð³âåíü äèòÿ÷î-þíàöüêîãî ôóòáîëó Â³ííè÷÷èíè? ×è ï³äðîñòàº
ã³äíà çì³íà ãðàâöÿì «Íèâè»?
— ×îòèðè ðîêè, ïîêè â ðåã³îí³ íå áóëî
êîìàíäè ìàéñòð³â òà òðè ðîêè ³ñíóâàííÿ
êëóáó ç³ ñòàâêîþ íà ïðè¿æäæèõ ôóòáî-

ë³ñò³â ñóòòºâî âïëèíóëî íà ð³âåíü íàøèõ
þíèõ â³ííèöüêèõ ôóòáîë³ñò³â. Ñïðàâà
â òîìó, ùî çà öèõ ñ³ì ðîê³â íå áóëî çáóäîâàíî æîäíî¿ ñèñòåìè, çã³äíî ç ÿêîþ
âèïóñêíèêè ÄÞÑØ ìîãëè á ïîòðàïëÿòè
ó ïðîôåñ³éíèé ôóòáîë. Êð³ì òîãî, ç íàøèõ ÄÞÑØ êðàù³, ùå çîâñ³ì þí³ ãðàâö³
ïåðåõîäÿòü äî âåëèêèõ ôóòáîëüíèõ àêàäåì³é êëóá³â Ïðåì’ºð-ë³ãè. Òîìó âèïóñêíèêè íàøèõ ñïîðòøê³ë íå çàâæäè äîòÿãóþòü äî ïðîôåñ³éíîãî ð³âíÿ. ² íàâ³òü
ìîëîäå ïîïîâíåííÿ â³ííèöüêî¿ «Íèâè»
òðîõè «ñèðå». Áî ïåðåõ³ä ³ç þíàöüêîãî
ôóòáîëó ó ïðîôåñ³éíèé ìàº ïðîõîäèòè
ïëàâíî, à íå ð³çêî. Ìè äàºìî ìîëîä³
ñïðîáóâàòè ñåáå íà ð³âí³ ìàéñòð³â. Öå
ïîêè ùî íå êðàùèì ÷èíîì âïëèâàº
íà ðåçóëüòàòè êîìàíäè, àëå öå íàø øëÿõ.
— Öüîãî ðîêó âïåðøå ñòâîðåíà «Íèâà»
U-19 …
— Äî íå¿ ìè â³äáèðàºìî êðàùèõ þí³îð³â Â³ííè÷÷èíè. Âîíè ãðàòèìóòü íà ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ö³º¿ â³êîâî¿ êàòåãîð³¿.
Òàêà ðîáîòà äàñòü ìîæëèâ³ñòü â³äáèðàòè
òàëàíòè, òîáòî êðàù³ ï³äïèñóâàòèìóòü
êîíòðàêòè ³ç ïðîôåñ³éíîþ «Íèâîþ».
— Ïðîåêò «÷ëåíè êëóáó «Íèâà» ïðîäîâæóºòüñÿ?
— Òàê. ß âäÿ÷íèé âáîë³âàëüíèêàì, ÿê³
ñòàëè ÷ëåíàìè êëóáó. Çàïðîøóºìî âñ³õ
³íøèõ âçÿòè ó÷àñòü ó öüîìó ïðîåêò³ ³
ñï³ëüíî òâîðèòè íîâó ³ñòîð³þ â³ííèöüêîãî ôóòáîëó!
457741
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ÇÄÎÐÎÂ’ß

RIA, Ñåðåäà, 14 ñåðïíÿ 2019
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

ВИДАЛИТИ РОДИМКУ
ЧИ ЛІКУВАТИ РАК — ЩО ОБИРАЄТЕ?

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Запобігти  Меланома сьогодні, це майже
лідер серед онкопатологій за зростанням
захворюваності (поступається лише раку
легенів). Про небезпеку меланоми, її
відмінності від родимки і міфи навколо
цього захворювання розповів Сава
Магдебура — ЛОР-онколог відділення
пухлин голови та шиї Подільського
регіонального центру онкології
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
(067)4333535

Ìåëàíîìà, öå
çëîÿê³ñíà ïóõëèíà
øê³ðè. ßê ðîçïîâ³äàº ë³êàð-îíêîëîã Ñàââà Ìàãäåáóðà, çà ðàõóíîê ï³ãìåíòó ìåëàí³íó çàçâè÷àé âîíà êîðè÷íåâîãî
àáî ÷îðíîãî êîëüîðó. Íàé÷àñò³øå
ðîçâèâàºòüñÿ ç íåâóñà (ðîäèìêè),
ð³äøå — íà íåçì³íåí³é øê³ð³. ª
îäí³ºþ ç íàéá³ëüø íåáåçïå÷íèõ
çëîÿê³ñíèõ ïóõëèí.
×èì íåáåçïå÷íà ìåëàíîìà?
— ¯¿ ùå íàçèâàþòü «×îðíà
êîðîëåâà îíêîëîã³¿». Íåáåçïåêà
õâîðîáè ïîëÿãàº â òîìó, ùî âîíà
äàº ìåòàñòàçè ÿê ÷åðåç ë³ìôó,
òàê ³ ÷åðåç êðîâ. Ïî êðîâîíîñíèõ ñóäèíàõ ìåòàñòàçóâàííÿ éäå
â ïå÷³íêó, íèðêè, ê³ñòêè, ãîëîâíèé ìîçîê. Ïðè öüîìó ìåëàíîìà
ìîæå áóòè, ïðèïóñòèìî, íà ï’ÿò³
³ òðèâàëèé ÷àñ ëþäèíó íå òóðáóâàòè. Ìåëàíîìà áóâàº äâîõ âèä³â: ï³ãìåíòíà òà áåçï³ãìåíòíà
(öÿ ôîðìà ã³ðøå ä³àãíîñòóºòüñÿ
³ âîíà àãðåñèâí³øà).
Ç ÿêèìè ì³ôàìè ùîäî ìåëàíîìè
äîâîäèòüñÿ ñòèêàòèñÿ?
— ª äâà íàéïîøèðåíèõ. Ïåðøèé: «íå ìîæíà âèäàëÿòè âðîäæåí³ ïóõëèíè (ðîäèìêè)». Àëå

ïðî âèäàëåííÿ áóäü-ÿêèõ óòâîðåíü íà øê³ð³, íåçàëåæíî â³ä ïåð³îäó ïîÿâè, ð³øåííÿ ïðèéìàº
ò³ëüêè ë³êàð. Âðîäæåí³ ïóõëèíè,
ÿê ³ áóäü-ÿê³ ³íø³, ìîæóòü çì³íþâàòèñÿ ³ ç ÷àñîì ñòàíîâèòè
íåáåçïåêó.
Äðóãå: «â³ä âèäàëåííÿ ðîäèìêè
ìîæíà ïîìåðòè». Öåé ì³ô âèíèê
â³ä òîãî, ùî íå âñ³ ïàö³ºíòè îïåðóþòü óòâîðåííÿ íà øê³ð³ â÷àñíî.
ßêùî ïàö³ºíò çâåðíóâñÿ äî ë³êàðÿ äëÿ âèäàëåííÿ íåâåëèêî¿
ðîäèìêè, à âåëèê³ ìåòàñòàçè âæå
ïåðåáóâàþòü â ãîëîâíîìó ìîçêó,
òî äî ñìåðò³ ïðèçâåäå îíêîëîã³ÿ,
à íå îïåðàö³ÿ.
ª ñïîñîáè ïðîô³ëàêòèêè ìåëàíîìè?
— Ïðîâ³äíèì ÷èííèêîì ðèçèêó çàõâîðþâàíîñò³ º ñîíÿ÷íå
âèïðîì³íþâàííÿ. Øê³ðó â³ä
ñîíöÿ ïîòð³áíî çàõèùàòè. Çîêðåìà íå ìîæíà áóòè íà ñîíö³
ç 11.00 äî 16.00. Ïîòð³áíî âèêîðèñòîâóâàòè âîäîñò³éêèé ñîíöåçàõèñíèé êðåì ç SPF 30 ³ á³ëüøå,
ÿêèé çàõèùàº øê³ðó ÿê â³ä UVA,
òàê ³ â³ä UVB-ïðîìåí³â, ³ çàñòîñîâóâàòè éîãî íà âñ³õ â³äêðèòèõ
ä³ëÿíêàõ ò³ëà.
Ùî çàçâè÷àé ñòàº ïðèâîäîì äëÿ
çâåðíåííÿ äî ôàõ³âöÿ?
— Ìåëàíîìà íå áîëèòü. Ó öüî-

ìó ¿¿ ñïåöèô³êà. Ïàö³ºíò ìîæå
ëèøå çâåðíóòè óâàãó íà òå, ùî
ðîäèìêà çì³íèëàñÿ. Á³ëü âèíèêàº
ò³ëüêè òîä³, êîëè ìåòàñòàçè ïðîðîñëè ó âåëèê³ ñòðóêòóðè òêàíèíè.
Ïåðåòâîðåííÿ äîáðîÿê³ñíî¿ ïóõëèíè â çëîÿê³ñíó ìîæå ñóïðîâîäæóâàòèñÿ òàêèìè çì³íàìè, ÿê
ñâåðá³æ, çì³íà êîëüîðó, ôîðìè,
ïðèñêîðåííÿ ðîñòó, êðîâîòî÷èâ³ñòü àáî âèðàçêà, çì³íà îáðèñ³â.
Íå áóâàº òàêîãî, ùî ñüîãîäí³
ç’ÿâèëàñÿ ìåëàíîìà, à ÷åðåç ê³ëüêà
äí³â — ìåòàñòàçè ³ ëþäèíà âìèðàº.
Ñïî÷àòêó óòâîðþºòüñÿ ðîäèìêà,
ïîò³ì, âíàñë³äîê âïëèâó ðÿäó ôàêòîð³â, îñîáëèâî ñîíÿ÷íîãî ñâ³òëà,
âîíà ìîæå ïåðåðîñòè â ìåëàíîìó.

ßêùî âè ïîì³òèëè
çì³íè íà øê³ð³, ÿê³ íå
ïðîõîäÿòü ïðîòÿãîì
10-òè äí³â, ïîòð³áíî
éòè äî ë³êàðÿ. Öå ìîæå
âðÿòóâàòè æèòòÿ
Âèäàëåííÿ ë³ïîì, àòåðîì, «æèðîâèê³â», ðîäèìîê, áîðîäàâîê,
ïàï³ëîì, ãåìàíã³îì, ñåáîðåéíèé ³
³íøèõ êåðàòîç, ô³áðîì ïðîõîäèòü
øâèäêî, ³ öå íå ìîæíà ïîð³âíÿòè
ç ÷àñîì, ÿêèé ïàö³ºíò ïîò³ì âèòðà÷àº íà ë³êóâàííÿ îíêîëîã³¿.
Íàéá³ëüø åôåêòèâíå ë³êóâàííÿ
â³äáóâàºòüñÿ, ÿêùî ïàö³ºíò çâåðòàºòüñÿ íà ïåðø³é àáî äðóã³é ñòàä³¿ çàõâîðþâàííÿ. Ó öåé ÷àñ ùå
íå âñòèãëè ç’ÿâèòèñÿ ìåòàñòàçè,
ðîäèìêó ìîæíà ïðîîïåðóâàòè,
øàíñè îäóæàííÿ ìàéæå 100 %.
Ïðîñòî äàéòå ë³êàðåâ³ ìîæëèâ³ñòü
â÷àñíî çðîáèòè ñâîþ ðîáîòó.
Êîìó ïîðàäèòå ðåãóëÿðíî â³äâ³äóâàòè îíêîëîãà?
— Îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî ïðîõîäèòè îáñòåæåííÿ òèì, ó êîãî
º ðîäèìêè. ßêùî âè ïîì³òèëè
çì³íè íà øê³ð³, ÿê³ íå ïðîõîäÿòü

Савва Магдебура — онколог: «Пройти огляд у онколога
та навіть видалити підозрілу родимку — це кілька хвилин
вашого часу. Лікувати рак — це набагато довше»
ïðîòÿãîì 10-òè äí³â, ïîòð³áíî
éòè äî ë³êàðÿ. Îñîáëèâó óâàãó
ñë³ä ïðèä³ëÿòè øê³ðíèì óòâîðåííÿì ëþäÿì, ÷è¿ ðîäè÷³ ñòðàæäàëè ìåëàíîìîþ. À òàêîæ òèì, õòî
ðåãóëÿðíî çíàõîäèòüñÿ â êðà¿íàõ
ç æàðêèì êë³ìàòîì àáî â³äâ³äóº ñîëÿð³é. Ðàç â ø³ñòü ì³ñÿö³â
íà ïðèéîì ïîâèíí³ õîäèòè âàã³òí³, ïàö³ºíòè ³ç çàõâîðþâàííÿìè
øëóíêîâî-êèøêîâîãî òðàêòó,
ùèòîâèäíî¿ çàëîçè, öóêðîâîãî
ä³àáåòó ³ ò³, ùî ïðèéìàþòü ãîðìîíàëüí³ ïðåïàðàòè.
Âåëèêå çíà÷åííÿ ïðè îãëÿä³
ìàº òàê çâàíèé «ñèìïòîì ãèäêîãî êà÷åíÿòè», êîëè ÿêàñü ðîäèìêà â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä ³íøèõ,
àáî íà ò³ë³ º ëèøå îäíà ðîäèìêà. Òàêó îáîâ’ÿçêîâî âèäàëÿþòü.

Ï³ñëÿ ïîñòàíîâêè ä³àãíîçó ë³êàð
äàº ðåêîìåíäàö³¿. Îäí³ ðîäèìêè
ìîæíà ñïîñòåð³ãàòè, ³ äëÿ öüîãî ïàö³ºíòó ñë³ä äâà ðàçè íà ð³ê
ïðèõîäèòè íà îãëÿä. Íàéêðàùå
ïåðøèé ðàç ïîêàçàòèñÿ ë³êàðåâ³
íàâåñí³, ïîêè íà øê³ðó íå âïëèâàº ÿñêðàâå ñîíöå, à äðóãèé —
âîñåíè, ùîá ïîáà÷èòè ìîæëèâ³
çì³íè.
ßê³ ³ñíóþòü ñïîñîáè ë³êóâàííÿ
ìåëàíîìè?
— Ïåðø çà âñå, ïðè ìåëàíîì³
ïðîâîäÿòü îïåðàö³þ. Ïîäàëüøå,
äîäàòêîâå ë³êóâàííÿ çàëåæèòü
â³ä ñèòóàö³¿ ïàö³ºíòà. Öå ìîæå
áóòè õ³ì³îòåðàï³ÿ, ³ìóíîòåðàï³ÿ,
ïðîìåíåâà òåðàï³ÿ àáî ñïîñòåðåæåííÿ. ×àñòî âèêîðèñòîâóþòü
ïîºäíàííÿ öèõ ìåòîä³â.

РЕКЛАМА

97 000 ЄВРО — ЦІНА ЖИТТЯ
ЛЮДМИЛИ ОВСІЙЧУК
23-річна Людмила хворіє на рак крові (гострий лейкоз,
М5 варіант). Пройшла 5 тяжких курсів хіміотерапій,
мала хороші показники за результатами лікування.
Але у дівчини виявили ще одне захворювання крові —
мієлодиспластичний синдром (МДС RAEB 1),
їй необхідна трансплантація кісткового мозку.
На лікування потрібно 97 тис. євро.
Тому рідні дівчини просять допомоги
Реквізити для переказу коштів:
карта ПриватБанк: 4149 4978 7263 3468 Овсійчук Людмила Леонідівна
карта Ощадбанк: 5167 4901 1783 9333 Овсійчук Олександр Леонідович (брат).
Контактний телефон сестри Олесі є в редакції.
447857
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ПОШТАРКА ПРИХОВАЛА 450 ГРН?
Довіряй, але перевіряй  Отримав
нового розміру пенсію. Дорогою додому
посміявся з сусідкою, що підняли тільки
на 50 гривень. А через 10 днів прийшов
лист з Пенсійного фонду. Цим листом
пенсіонера з Дачної повідомляли про новий
розмір нарахувань — 2000. На пошті ж
листоноша, як стверджує В’ячеслав
Ніконов, видала йому тільки 1550 гривень
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

— ßêáè íå ëèñò
ç Ïåíñ³éíîãî ôîíäó, ÿ á íå ä³çíàâñÿ
ïðî îáìàí, — êàæå
57-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí. — Ó ìåíå
ïåíñ³ÿ ïî ³íâàë³äíîñò³. Ñ³ì ðîê³â îòðèìóâàâ, ³ ïðîáëåì í³ÿêèõ
íå áóëî. À â ëèïí³, êîëè áóëî
ï³äâèùåííÿ, òàêå ñòàëîñü…
Äî ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ Â’ÿ÷åñëàâ
Í³êîíîâ îòðèìóâàâ 1497 ãðèâåíü
ïåíñ³¿. Êîëè íà ïî÷àòêó ëèïíÿ
ïðèéøîâ çà ïåíñ³ºþ íà ïîøòîâå
â³ää³ëåííÿ, ùî íà Äà÷í³é, 3, éîìó
ñêàçàëè: òåïåð ïåíñ³ÿ áóäå 1550.
— ß ï³äïèñàâ â³äîì³ñòü, àëå
îêóëÿð³â íå áóëî ïðè ñîá³. Îòðèìàâ 1550 ³ ï³øîâ äîäîìó. Äîðîãîþ çóñòð³â òåæ ïåíñ³îíåðêó.
Ïîñì³ÿëèñÿ íàä 50-ìà ãðèâíÿìè,
ÿê³ äîäàëè. Óäîìà ãðîø³ â³ääàâ
äðóæèí³, ÿê ïîëîæåíî. Âîíà ïåðåðàõóâàëà ³ ïîêëàëà â êàñó, —
ðîçêàçóº ïåíñ³îíåð.
×åðåç 10 äí³â ïðèéøîâ ëèñò
ç Ïåíñ³éíîãî ôîíäó. Ó íüîìó
îòðèìóâà÷à äåðæàâíî¿ âèïëàòè
ïîâ³äîìëÿëè: ç ëèïíÿ éîãî ïåíñ³ÿ
ñêëàäàº 2000 ãðèâåíü.
«ВАМ НЕ ПОЛОЖЕНО»
— ß çàòåëåôîíóâàâ ïîøòàðö³, ñêàçàâ ïðî ëèñò. Âîíà
íà öå ìåí³ â³äïîâ³ëà: «Í³, âàì
íå ïîëîæåíî. Âèäíî, ÿêàñü ïî-

ìèëêà», — ðîçêàçóº Â’ÿ÷åñëàâ
Í³êîíîâ. — Íó, ïîìèëêà, òàê
ïîìèëêà. Î 10.55 ÿ ¿é äçâîíèâ.
Ïîò³ì ïîñèä³â, ïîäóìàâ — ïî¿äó
â Ïåíñ³éíèé ôîíä, âçíàþ, òàê ÷è
íå òàê. Ìîæå, ÿêàñü ïåðåäâèáîðíà áðåõíÿ. Í³áè îô³ö³éíèé ëèñò,
àëå çàðàç í³ â ÷îìó âïåâíåíèì
áóòè íå ìîæíà. Íà íüîìó æ í³
ïå÷àòêè, í³÷îãî íåìàº.
Ó Ïåíñ³éíîìó ôîíä³ ÷îëîâ³êó ï³äâåðåäèëè: ³íôîðìàö³ÿ
â ëèñò³ â³äïîâ³äàº ä³éñíîñò³, ³ç
ëèïíÿ éîìó íàðàõîâóþòü íà 500,
à íå íà 50 ãðèâåíü á³ëüøå — ð³âíî 2 òèñÿ÷³. Íà äîêàç ïåíñ³îíåðó
äàëè äîâ³äêó. ¯¿ ïîí³ñ íà ïîøòó.
— Ï³øîâ äî íà÷àëüíèêà ïîøòè
³ êàæó, ÿêà ñèòóàö³ÿ. Âèíîñÿòü
ìåí³ â³äîì³ñòü: òàì 2000 ³ ì³é
ï³äïèñ, — êàæå Â’ÿ÷åñëàâ Í³êîíîâ. — Ïðèõîäèòü êàñèðêà é òóò
âæå êàæå: «ß âàì äàëà 2 òèñÿ÷³».
— Ïî÷åêàéòå, êàæó, ÿ æ äçâîíèâ âàì î 10.55 ³ âè ñêàçàëè, ùî
2 òèñÿ÷³ íå äàâàëè, áî íå ïîëîæåíî? Òîìó ÿ ïî¿õàâ ó Ïåíñ³éíèé
ôîíä ðîçáèðàòèñÿ, — ïåðåêàçóº
äàë³ ðîçìîâó ïåíñ³îíåð.
— Í³, ÿ âàì äàëà 2000. Ï³äïèñ
º? ª! — òàêà, çà éîãî ñëîâàìè,
áóëà â³äïîâ³äü ïðàö³âíèö³.
— Çíàºòå, ùî ÿ çðîáèâ? Íå òðåáà áóëî, àëå ñïåðåñåðäÿ ñêàçàâ ¿é:
«Öå òîá³ ãðîø³ íà ïîõîðîí», —
ãîâîðèòü ïåíñ³îíåð. — À âîíà
àæ ï³äñêî÷èëà. Â³äðàçó â³äêðèëà
òóìáî÷êó, ä³ñòàëà 450 ãðèâåíü ³

ìåí³ â³ääàëà. ßê äóìàºòå? Ó íå¿
çàâæäè â òóìáî÷ö³ ãðîø³ ëåæàòü
³ ñàìå òà ñóìà, ÿêó íå äîäàëà?
«ОДЯГАЙТЕ ОКУЛЯРИ»
Âðåøò³ Â’ÿ÷åñëàâ Í³êîíîâ
äîìîâèâñÿ íà ïîøò³, ùî éîìó
ïåíñ³þ âèäàâàòèìå çàâ³äóâà÷êà
÷è çàñòóïíèöÿ. ×åðåç îñòàííþ
â³í îòðèìóâàâ ñâî¿ 2 òèñÿ÷³ öüîãî
ì³ñÿöÿ, â ÷åòâåð, 8 ñåðïíÿ.
— Íàïåðåäîäí³ õîäèâ, ìåí³
ñêàçàëè, ùî çàòðèìàëè ãðîø³ ³
ïåíñ³¿ íåìàº í³êîìó. Íà äðóãèé
ðàíîê ïðèõîäæó — º. Äàþòü â³äîì³ñòü, à â í³é âñ³ îòðèìàëè â÷îðà.
Âåñü áóäèíîê. Ò³ëüêè ìåí³, âèõîäèòü, â÷îðà ãðîøåé íå áóëî, —
ðîçïîâ³â 57-ð³÷íèé ïåíñ³îíåð ç
Äà÷íî¿. — Ïî÷àëè, çíà÷èòü, ïàêîñò³ ðîáèòè. ß çàðàç áîþñÿ, ùî
ïîøòó ïåðåñòàíóòü íîñèòè...

Çàâäÿêè ëèñòó ç
Ïåíñ³éíîãî ôîíäó
ä³çíàâñÿ, ùî éîìó
íàðàõîâóþòü íà 500,
à íå íà 50 ãðèâåíü
á³ëüøå
— ×îìó ÿ ïðèéøîâ äî âàñ?
Õî÷ó, ùîá ëþäè äèâèëèñÿ â³äîìîñò³. Îäÿãàëè îêóëÿðè ³ äèâèëèñÿ â³äîì³ñòü, à íå òàê, ÿê ÿ,
ï³äïèñóâàâ òîä³ íàîñë³ï, — ïîÿñíþº Â’ÿ÷åñëàâ Í³êîíîâ. — Ðàí³øå ïîä³áíîãî íå áóëî, àëå òåïåð ÿ á³ëüøå í³æ óïåâíåíèé, ùî
³íø³ ëþäè òåæ ìîæóòü ïîòðàïèòè
â òàêó ñàìó ñèòóàö³þ.
Ïèòàºìî â ïåíñ³îíåðà, ÷îìó
â³í íå ìàº áàíê³âñüêî¿ êàðòêè.
Â³í ãîâîðèòü, ùî ç åëåêòðîííèìè
ãð³øìè íå òîâàðèøóº, íàçèâàº
ñåáå êîíñåðâàòèâíî ëþäèíîþ.
— ß ñâ³é ìîá³ëüíèé íîìåð
íå ìîæó çàïàì’ÿòàòè, à âè ìåí³
ùå êàæåòå: êàðòêó çàâåäè, — ç³çíàºòüñÿ ïåíñ³îíåð. — Ï³çíî â÷èòèñÿ ñòàð³é ñîáàö³ íîâèì òðþêàì.
Òàê êàæóòü? Àëå òåïåð, ìàáóòü,
äîâåäåòüñÿ çðîáèòè êàðòó.

В’ячеслав Ніконов (57): «Хочу, щоб люди дивилися відомості.
Одягали окуляри і дивилися, а не так, як я, підписував наосліп»

На пошті захистили листоношу
Телефоном 37-го відділення журналісту відповіла жінка, яка представилася заступницею завідувачки, але свого прізвища не назвала.
Вона одразу зрозуміла, про що
мова, коли почула про звернення
в редакцію пенсіонера Ніконова.
— Сьогодні я йому особисто
давала пенсію, — сказала вона
минулого четверга. — А той конфлікт був у попередньому місяці.
Розумієте, яка ситуація? Він — випиває. Сусіди в курсі справи. Казали, можливо, його жінка в нього
гроші забрала. Скоріше за все,
наша листоноша йому дала всі
гроші. Багато років вже робить і
такого раніше не було.
Чому ж тоді вона віддала 450 гри-

вень? На це питання заступниця завідувачки каже, що пенсіонер обзивався, тому листоноша вирішила
позбутися скандального відвідувача
в такий спосіб, як він і хотів.
— Вона психанула, — каже співрозмовниця. — Ми їй казали, щоб
не давала гроші, бо ж вона всі
дала…
Питаємо про телефонну розмову
листоноші з названим пенсіонером, в якій звучало «вам не положено 2000». Керівниця продовжує захищати свою підлеглу:
— До цього ж ніяких конфліктів
не було. Випив він чи не випив,
забрала в нього гроші його жінка чи не забрала, не знаю. Але
я в своїй працівниці довіряю.

РЕКЛАМА
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ВІННИЦЬКІ ШВИДКУБЕРИ
НЕ МАЮТЬ ВЛАСНОГО КУТКА

Віце-чемпіон
Європи

Розумний спорт  Якщо запитати про
інтелектуальні види спорту, то більшість
назве лише шахи і шашки. У той же час їх
чимало. У Вінниці, приміром, діє федерація
спортивного бриджу. А останнім часом
активно почали розвивати швидкубінг —
складання на швидкість кубика Рубіка
та інших механічних головоломок.
Його ще називають спідкубінгом

 Ó Âàðøàâ³ ô³í³øóâàâ ÷åìï³îíàò ªâðîïè ç ì³æíàðîäíèõ (ñòîêë³òêîâèõ) øàøîê.
Â³ííè÷àíèí, ìàéñòåð ñïîðòó
ì³æíàðîäíîãî êëàñó Âàñèëü
Ï³ê³íÿð ë³äèðóâàâ äî îñòàííüîãî òóðó, äå ç³ãðàâ âí³÷èþ
³ç ïðèíöèïîâèì çåìëÿêîìóêðà¿íöåì, ÿêèé íå ìàâ
øàíñ³â íà íàãîðîäè.Òàêèì
÷èíîì íàøîãî øàøê³ñòà
íàçäîãíàâ ³òàë³ºöü Àëåñ³î
Ñêàã’ÿíòå, ÿêèé çäîáóâ çîëîòî. Âàñèëü îòðèìàâ ñð³áëî.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ó ñâ³ò³ ðåãóëÿðíî ïðîâîäÿòüñÿ íàö³îíàëüí³, êîíòèíåíòàëüí³
òà ñâ³òîâ³ çìàãàííÿ, à âñ³ ðåçóëüòàòè ³ ðåêîðäè ô³êñóþòüñÿ
Âñåñâ³òíüîþ àñîö³àö³ºþ êóáèêà
Ðóá³êà. Ó Â³ííèö³ ä³º ì³ñüêèé
êëóá øâèäêóáåð³â. Â³í ïðîâîäèòü
íå ëèøå ì³ñöåâ³ ÷åìï³îíàòè, àëå
é òóðí³ðè â äåÿêèõ ñóñ³äí³õ ì³ñòàõ — Æìåðèíö³ ³ Ãàéñèí³. Äëÿ ¿õ
ïðîâåäåííÿ ìàº áóòè ñóääÿ, ÿêèé
øâèäêî ³ çà îäíàêîâèì àëãîðèòìîì çàïëóòóº êóáèêè Ðóá³êà òà
³íø³ ãîëîâîëîìêè.
RIA ïîñï³ëêóâàëèñÿ ³ç 25-ð³÷íèì î÷³ëüíèêîì â³ííèöüêîãî
êëóáó øâèäêóá³íãó Â³òàë³ºì Ëóöåíêîì.
ЗБИРАЮТЬСЯ ПРОСТО НЕБА
Êëóá øâèäêóáåð³â ó Â³ííèö³ çàïî÷àòêóâàëè â 2014 ðîö³. Ïîêè
ùî ó íüîìó áëèçüêî äåñÿòêà ÷ëåí³â. Íàéá³ëüø àêòèâí³ ó÷àñíèêè — Îëåêñàíäð Êðóãëºíÿ, Ë³ë³ÿ

Ìàòâ³¿øåíà, Äìèòðî Àíäðóõ òà
²ëëÿ Âîëîùóê. Êëóá íå ìàº âëàñíîãî ïðèì³ùåííÿ äëÿ òðåíóâàíü.
— Âë³òêó íåð³äêî çáèðàºìîñÿ
ïðîñòî íåáà. Á³ëÿ ôîíòàíó «Ðîøåí» ÷è ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó.
Ñïîðòèâí³ çìàãàííÿ ïðîâîäèìî
â ìîëîä³æíîìó öåíòð³ «Êâàäðàò»,
êðåàòèâíîìó ïðîñòîð³ «Àðòèíîâ», øàõîâî-øàøêîâ³é øêîë³
¹ 6 àáî â äåÿêèõ êàôå. Ïåðåâàæíî íà íàø³ òóðí³ðè ïðèõîäÿòü
øêîëÿð³, — ðîçïîâ³äàº Â³òàë³é.
Íàéñèëüí³øèì â³ííèöüêèì
øâèäêóáåðîì º ñòàðøîêëàñíèê
Âëàäèñëàâ Ãðèíþê. Éîãî îñîáèñòèé ðåêîðä — 6,67 ñåêóíäè
(çà öåé ÷àñ â³í çáèðàº êëàñè÷íèé
êóáèê 3x3x3).
РІВНЯННЯ НА КИТАЙ І США
Øâèäêóáåðè íàçèâàþòü ñâîº
õîá³ ðîçóìîâèì âèäîì ñïîðòó.
Â³í ðîçâèâàº ëîã³êó, ïàì’ÿòü,
ïðîñòîðîâå ìèñëåííÿ òà ìîòîðèêó ïàëüö³â. Òàêîæ öå ÷óäîâèé
ñïîñ³á â³äâîë³êòèñü â³ä ãàäæåò³â.

Як стати членом клуба швидкуберів
Достатньо звернутися до керівника клуба Віталія Луценка
за тел. 063–288–77–75. Спільнота вінницьких швидкуберів та-

кож гуртується і обмінюється новинами у «Фейсбук»-спільноті та
«Інстаграм»-сторінці під назвою
«Как собрать кубик Рубика?»

СПІЛЬНОТА
СПОРТ

Відкрили басейн
Віталій Луценко демонструє колекцію власних кубиків
Рубіка. На змаганнях кращих виявляють у багатьох категоріях,
тому й тренуватися доводиться із різноманітними головоломками
— Ïîêè ùî ïðîô³ëüíå ì³í³ñòåðñòâî íå íàäàëî øâèäêóá³íãó
ñòàòóñó âèäó ñïîðòó. Àëå º Âñåñâ³òíÿ ôåäåðàö³ÿ, òîæ íà ïëàíåò³
íàøå ðîçóìîâå çàíÿòòÿ êîòèðóºòüñÿ. Ïðîâîäèòüñÿ áàãàòî ïðåñòèæíèõ çìàãàíü â ð³çíèõ êðà¿íàõ. Öèì çàéìàºòüñÿ ÷èìàëî
ëþäåé, îñîáëèâî â Êèòà¿, ÑØÀ
òà â êðà¿íàõ ªâðîïè, — ðîçêàçóº êåð³âíèê â³ííèöüêîãî êëóáó
øâèäêóáåð³â.
Â Óêðà¿í³ º ê³ëüêà îô³ö³éíèõ
ïðåäñòàâíèê³â Âñåñâ³òíüî¿ àñîö³àö³¿ êóáèêà Ðóá³êà.
— Ùîá çìàãàííÿ ìàëî îô³ö³éíèé ñòàòóñ, îäèí ³ç äåëåãàò³â
Âñåñâ³òíüî¿ àñîö³àö³¿ ìàº áóòè
ïðèñóòí³é íà íüîìó. Â³í ñë³äêóº, ùîá âñå áóëî îðãàí³çîâàíî
çà ºäèíèìè ïðàâèëàìè ì³æíàðîäíèõ ÷åìï³îíàò³â, — êàæå Â³òàë³é
Ëóöåíêî.
Ó Â³ííèö³ êðàù³ ó÷àñíèêè çìàãàíü îòðèìóþòü ïðèçè, à â äåÿêèõ
³íøèõ ðåã³îíàõ º ùå é ïðèçîâèé
ôîíä. Òîáòî ³íòåëåêòóàëüíå çà-

õîïëåííÿ ìîæå ïðèíåñòè ùå é
ïåâíèé ïðèáóòîê.
НАВЧАННЯ — У «ЮТУБІ»
Íàéá³ëüøîþ ïîïóëÿðí³ñòþ
ó â³ííèöüêèõ øâèäêóáåð³â êîðèñòóºòüñÿ çâè÷àéíèé êóáèê Ðóá³êà
3x3x3. Õî÷à éîãî çáèðàòè ñêëàäí³øå, í³æ, ïðèì³ðîì 2x2x2. Äîâîë³ ïðîñòîþ äëÿ ðîçâ’ÿçóâàííÿ º
ïîïóëÿðíà ï³ðàì³äêà. ª òàêîæ êóáèêè 4x4x4, 5x5x5, 6x6x6, 7x7x7 òà
áàãàòî ³íøèõ ð³çíîâèä³â.
— Àëå îñíîâîþ äëÿ íàñ º Êóáèê 3x3x3. Ì³é îñîáèñòèé ðåêîðä
(íåîô³ö³éíèé) — 7,75 ñåêóíäè.
Óêðà¿íñüêèé ðåêîðä — 5,34 ñåêóíäè, ñâ³òîâèé (âñòàíîâëåíèé
êèòàéöåì) — 3,47, — êàæå Â³òàë³é
Ëóöåíêî.
Ïåðåâàæíî øâèäêóáåðè íàâ÷àþòüñÿ ñàìîòóæêè. Äèâëÿòüñÿ íàâ÷àëüí³ ðîëèêè íà «Þòóá³».
— ßêùî òè ìàºø áàæàííÿ,
òî òî÷íî íàâ÷èøñÿ. Íà öå ï³äå
îäèí ÷è ê³ëüêà äí³â, çàëåæíî â³ä
çä³áíîñòåé, — ââàæàº Â³òàë³é.

 Ç 2007 ðîêó ó Æìåðèíö³ íå ïðàöþâàâ áàñåéí
«Þí³ñòü». Íà éîãî ðåìîíò
âèòðàòèëè 27 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü (ç äåðæàâíîãî òà ì³ñüêîãî áþäæåò³â).
Óðî÷èñòî â³äêðèëè áàñåéí
â ðàìêàõ â³äçíà÷åííÿ 116-¿
ð³÷íèö³ Äíÿ ì³ñòà. Ó áàñåéí³
º ø³ñòü 25-ìåòðîâèõ áëàêèòíèõ äîð³æîê.

Перемогли
«Факел»
 Â³ííèöüêà «Íèâà» U-19,
ÿêà ïðîâîäèòü ï³äãîòîâêó
äî ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè, çäîáóëà äðóãó ïîñï³ëü ïåðåìîãó
â êîíòðîëüíèõ ïîºäèíêàõ.
Íà öåé ðàç þíàêè íà ñòàä³îí³ «Îë³ìï» òåõí³÷íîãî
óí³âåðñèòåòó çäîëàëè îäíó
³ç íàéêðàùèõ àìàòîðñüêèõ
êîìàíä Â³ííè÷÷èíè «Ôàêåë»
(Ëèïîâåöü) — 3:2. Ï³ñëÿ
ïåðøîãî òàéìó íèâ³âö³ ïîñòóïàëèñÿ ó äâà ì’ÿ÷³. Àëå
çóì³ëè âèïðàâèòè ñòàíîâèùå
ï³ñëÿ ïåðåðâè.
Випуск №33 (1107)
Нескладні для рішення двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат.
Попробуйте розв’язати кожну з них на діаграмі, не розставляючи шахи на
шахівниці.
Задача №2420-2423. М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Чемпіон відмовився від участі
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Ó íîâîìó ñåçîí³ àìàòîðñüêîãî
÷åìï³îíàòó Â³ííè÷÷èíè ç ôóòáîëó
ãðàòèìå íà â³ñ³ì êîìàíä ìåíøå,
í³æ ó ìèíóëîìó. Ïðî öå éøëîñÿ
íà çàñ³äàíí³ ðîçøèðåíîãî âèêîíêîìó îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ ãðè ¹ 1.
Çîêðåìà, ó âèù³é ë³ç³ ñòàðòóº ëèøå
ø³ñòü êîìàíä, ó ïåðø³é — äåñÿòü.
Â³äìîâèâñÿ â³ä ó÷àñò³ â îáëàñíèõ çìàãàííÿõ ÷èííèé ÷åìï³îí ³
âîëîäàð Êóáêà «Ñâ³òàíîê-Àãðîñâ³ò» (ñ. Øëÿõîâà, Áåðøàäñüêèé
ðàéîí), ÿêèé âèð³øèâ çðîáèòè
ñòàâêó íà ó÷àñòü ó âñåóêðà¿íñüêèõ ³ãðàõ àìàòîð³â. À òàêîæ
«Àãðî-Àñòðà» (ñ. Ðà÷êè, Íåìè-

ð³âñüêèé ðàéîí), êîëåêòèâè Â³ííèö³ «Íèâà-2» ³ «Ôåí³êñ».
Çà òðàäèö³ºþ íîâèé ôóòáîëüíèé ñåçîí â³äêðèºòüñÿ Ñóïåðêóáêîì Â³ííè÷÷èíè. Ó íüîìó ìàëè
ãðàòè ÷åìï³îí ³ ô³íàë³ñò Êóáêà
îáëàñò³ — «Ñâ³òàíîê-Àãðîñâ³ò» ³
«Àãðî-Àñòðà». Âîíè â³äìîâèëèñÿ,
òîìó çà ïî÷åñíèé òðîôåé ïîáîðþòüñÿ íàñòóïí³ çà çàéíÿòèìè
ì³ñöÿìè êîëåêòèâè âèùî¿ ë³ãè —
«Âîëîäèìèð» (Òèâð³â) ³ «Ìîíîë³ò» (Êîçÿòèí). Ìàò÷ â³äáóäåòüñÿ
â Êîçÿòèí³ â ñóáîòó, 17 ñåðïíÿ.
Íàãîðîäèëè ëàóðåàò³â ìèíóëîãî
àìàòîðñüêîãî ñåçîíó. Êðàùèìè
ôóòáîë³ñòàìè áóëè âèçíàí³ Â³òà-

ë³é Áîíäàðºâ («Ãîðèçîíò») ³ Äìèòðî Ïîïîâ («Âîëîäèìèð»), ÿêèé
âæå ïîâåðíóâñÿ äî ïðîôåñ³éíî¿
«Íèâè». Êðàùèìè áîìáàðäèðàìè — åêñ-íèâ³âåöü Âîëîäèìèð
Ïîë³ùóê («Âîëîäèìèð») ³ Âàäèì
Íàðîãàí («Òîìàøï³ëü»). Êðàùèìè òðåíåðàìè — Äìèòðî ªâñòàô³ºâ («Ñâ³òàíîê-Àãðîñâ³ò») ³ Âàëåíòèí Êó÷êîâñüêèé («Òîìàøï³ëü»),
êîìàíäà ÿêîãî âèãðàëà ïåðøó ë³ãó
³ ï³äâèùèëàñÿ â êëàñ³.
Âøàíóâàëè â ïîâíîìó ñêëàä³
æ³íî÷ó êîìàíäó «ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ»
(åêñ-ÂÎÄÞÑØ Áëîõ³íà-Áºëàíîâà), ÿêà âïåðøå â ³ñòîð³¿ â³ííèöüêîãî æ³íî÷îãî ôóòáîëó çäîáóëà

ì³ñöå ó âèù³é ë³ç³ ÷åìï³îíàòó
Óêðà¿íè. ² âæå ñòàðòóâàëà â åë³ò³
â³ò÷èçíÿíîãî ôóòáîëó. Íàø³ ôóòáîë³ñòêè îòðèìàëè â ïîäàðóíîê
êîìïëåêò ôóòáîëüíèõ ì’ÿ÷³â.
×ëåíè âèêîíêîìó âèð³øèëè,
ùî êîæíà êîìàíäà, ÿêà â³çüìå
ó÷àñòü ó Äèòÿ÷î-þíàöüê³é ôóòáîëüí³é ë³ç³ îáëàñò³, áåçêîøòîâíî
îòðèìàº ïî ï’ÿòü ì’ÿ÷³â. Òàêîæ
áåçîïëàòíî â³ííèöüê³ ôàõ³âö³
çìîæóòü ïðîéòè êóðñè ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³¿ òðåíåð³â ³
îòðèìàòè êàòåãîð³þ «Ñ». Â óñ³õ
³íøèõ ðåã³îíàõ öå íàâ÷àííÿ
êîøòóº ÷èìàëèõ ãðîøåé — â³ä
8 äî 12 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

h2

2.1.1.1

Перевірте розв'язок:
Газета RIA №32 (1450) від 7 серпня 2019 року
Задача №2416
I. 1. Ф:c5+! T:c5 2. Kpa8 Tc8x; II. 1. Фd7! Ta5 2. Kpc8 Ta8x — правильний мат
Задача №2417
I. 1. de5:! Ch7(A)+ 2. Kpf6 Tf5(B)x;
II. 1. Cf8! Tf5(B) 2. Ch6 Ch7(A)x — чергування білих фігур АВ-ВА.
Задача №2418
1...Tb3 2. Ca5 Cb5x I. 1. Kpa5! Tc6 2. Cb4 Ta6x;
II. 1. Ce1! Tb3 2. Ca5 Cb5x — ідеальні мати
Задача №2419
I. 1. Kpf1! Kpe3 2. Kpe1 T:g1x II. 1. Kph3! Kpf4 2. Kph4 T:h2x — правильні мати
М. Пархоменко

КІНО
ім.
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кінотеатр

Коцюбинського

Королеви криміналу
Комедія, 14.08, поч. о 12.20, 13.40, 19.20
15.08–21.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Angry Birds в кіно2
Анімація, 14.08, поч. о 10.00, 11.50, 15.40, 17.30
15.08–21.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Король Лев
Пригоди, 14.08, поч. 17.00
15.08–21.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

Форсаж. Гоббс та Шоу
Екшн, 14.08, поч. о 10.20, 14.20, 19.25, 21.55
15.08–21.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

КОНЦЕРТИ
Monatik у Вінниці.
Тур стадіонами
України
Король поп-музики
і найпопулярніший
артист України Monatik
вирушить в концертний
тур стадіонами
України. Графік туру 2019 року включає
10 стадіонів, а 4 вересня Діма Монатік виступить
на центральному вінницькому стадіоні.
Monatik — український співак, автор найбільш
танцювальних і яскравих пісень, успішний
композитор і саунд-продюсер, тренерпереможець проекту «Голос. Діти 4». Хіти «Vitamin
D», «То, от чего без ума», «Кружит», «Вечность»
вже стали новою поп-класикою. А цієї весни
до них приєднався «Love It РИТМ» — головний
танцювальний сингл з останнього альбому, який
разом з дивовижним кліпом просто затамовують
подих.
Творчість, щирість і самобутність MONATIK гідно
відзначені не тільки публікою, а й знаковими
нагородами: на рахунку 12 нагород від премій
YUNA, ЖАРА Music Awards, ELLE AWARDS та
M1 MUSIC AWARDS.
Початок концерту о 20.00. Вартість квитків:
449 грн. Дітям до 6 років вхід вільний.

Кавер-бенд «Pulsar»
з концертом
17 серпня в арт-паб «Beef
Eater» два відділення всім
відомих pop-rock-dance хітів у якісному виконанні Вінницького бенду «Pulsar».
Гурт виконає відомі композиції: Coldplay, Imagine Dragons, Duke Dumont, RHCP,
John Newman, Bruno Mars, Bon Jovi, Moby, «Скрябін»,
«Антитіла» та ін. Для вас — драйвово-танцювальна
програма, море посмішок, танців і гарного настрою.
Початок о 22.00, вхід — 100 грн. Детальна інформація за тел.: (096)4429900, (093)9009798.

Концерт Music
Renascence
16 серпня в арт-пабі «Beef
Eater» київський колектив
«Music Renascence»
влаштує на сцені шоу під
веселу і енергійну музику
груп «Muse» та «Placebo».
Ви почуєте енергійні і вибухові пісні, хіти, душевні
медляки і просто пісні, які змушують рухатися.
Група гарантує повну самовіддачу на сцені та буде
радувати вас більше двох годин піснями. Початок
о 22.00, вхід — 100 грн.

Підпільний Стендап.
«Прожиточний
максимум»
23 серпня в «CHERDAK»
відбудеться новий
сольний стендап концерт
Антона Тимошенка «Прожитковий максимум».
У своєму стендапі Антон буде руйнувати стереотипи
про те, що ми повинні і не повинні робити через призму комедії. Ви отримаєте не тільки гарний настрій,
але і трохи легше будете ставитися до життя. Може
навіть захочете звільнитися, чого хочуть всі, крім
айтішників. Початок о 20.00, вартість 120–250 грн.

Концерт Freedom
Jazz
Пані та панове, 20 вересня
на сцені Будинку офіцерів
представляємо вашій увазі
вперше у Вінниці нове, далеке від міської суєти, але
близьке серцю кожного —
музичне шоу, що вражає своєю красою, простотою
і талантом дівочого бенду Freedom Jazz. Ці артистки
завжди підкуповують своєю наївною простотою
та несподіваною жартівливістю. Початок концерту
о 19.00, вартість 400–800 грн.

Сонцестояння
Драма, 14.08, поч. о 21.30
15.08–21.08, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)

Angry Birds в кіно 2

ВИСТАВКИ
Виставка
«Кримська сюїта»

Комедія, 15.08–21.08, поч. о 18.00

До 31 серпня
у Вінницькому
обласному художньому
музеї проходить
виставка художніх
робіт «Кримська сюїта». Це Всеукраїнський
проект, який стартував цього року за підтримки
Міністерства культури України. Ініціаторами
та авторами виставки стали відомі київські
художники, члени Міжнародної професійної
спілки художників, Костянтин та Світлана
Шаповалови, які створили колекцію більше
ніж з 60 робіт з видами гірського, морського
Криму, Ялти, Гурзуфа, Балаклави, Нового Світу.
Окрім естетичного та просвітницького, виставка
«Кримська сюїта» має й патріотичне значення,
бо 2019 рік — це 5 річниця анексії Криму і
своїми творами митці нагадують, що Крим —
це українська земля!
Виставка проходить за адресою: м. Вінниця,
вул. Соборна, 21.

SMARTCINEMA

Самчиківський розпис. Техніка «Фунтік»

(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)

До 19 серпня у «Галерея XXI» відбувається
виставка Наталії Луценко Самчиківський розпис.
Техніка «Фунтік». Представлено декілька робіт
самчиківського розпису у техніці «Фунтік» — ця
техніка подібна на вишивку гладдю, до речі, ні
одна з цих робіт не бачила пензля.
Самчиківський розпис — вид українського
декоративно-ужиткового мистецтва. Переважно
сюжетний, виконується великим зубчастим
малюнком, схожим на гобеленовий.
Тому не пропустіть унікальну виставку, де всі
роботи створені без дотику пензлика, а виконані
маленькими фунтиками.
Побачити виставку можна за адресою
вул. А. Артинова, 12 а.

Анімація, 14.08, поч. о 10.30, 14.45, 16.35

Форсаж. Гоббс та Шоу
Екшн, 14.08, поч. о 12.10, 16.45, 19.10, 21.35

Одного разу в Голлівуді
Комедія, 14.08, поч. о 18.25

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Мій друг робот
Фантастика, 14.08, поч. о 10.00, 15.20

Паразити
Детектив, 14.08, поч. о 19.20

Дора. Загублене місто
Фантастика, 15.08–21.08, поч. о 16.00

Хороші хлопці

Життя на повторі
Комедія, 14.08, поч. об 11.30, 15.50
15.08–21.08, довідка — за тел. (096)003–50–50

Страшні історії для розповіді в темряві
Трилер, 14.08, поч. о 9.20, 13.40, 22.40,
15.08–21.08, довідка — за тел. (096)003–50–50

Королева сердець
Мелодрама, 14.08, поч. о 15.10
15.08–21.08, довідка — за тел. (096)003–50–50

Паразити
Драма, 14.08, поч. о 17.50, 23.00
15.08–21.08, довідка — за тел. (096)003–50–50

Берлін, я люблю тебе
Драма, 14.08, поч. о 12.40, 20.30
15.08–21.08, довідка — за тел. (096)003–50–50

Смерть та життя ДЖона Ф. Донована
Драма
8.08–14.08, поч. о 10.00, 17.40
15.08–21.08, довідка — за тел. (096)003–50–50

Музей української марки
ім. Я. Балабана
У Вінниці в експозиції Музею української
марки 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.

Музей української марки ім. Якова Балабана
можна відвідати 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 поекспериментувати самому. Територія
музею — більше 1000 квадратних метрів.
Тут представлені понад 150 експонатів для
виконання дослідів. «Музей науки» — цікаве
місце для дітей, підлітків і дорослих! Тут також
можна перекусити в тематичному кафе та
придбати цікаві інтелектуальні розвиваючі
іграшки і книги.
Ціни на вхід:
— для дорослих 100 грн у будні та 120 у вихідні.
— для дітей (яким більше трьох років) та
студентів — 80 та 100 грн.
Організовані групи проходять за 70 (90) грн з
людини. Працює «Музей науки» щодня з
10.00 до 21.00, без вихідних.

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64)
працює унікальний музей, який налічує близько
5037 моделей транспорту. Аналогів музей не має
ні в Україні, ні в Європі. Виставка унікальна і
дуже дорога, розподіляється на кілька частин:
вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, автобуси,
мотоцикли, військова техніка ручної роботи
(збірки), а також потужна колекція живих двигунів
автомобілів, вузлів і агрегатів.
Власник колекції Музею моделей транспорту —
Олександр Вдовиченко. Площа музею складає
180 квадратних метрів. Окрім експозиційної
частини у музеї є ще й учбовий клас
на 26 посадкових місць, потужна тематична
фільмотека та бібліотека спеціальної літератури
на п’ять тисяч книг. У музеї в межах програми
виховання дітей та молоді діють безкоштовні
групові екскурсії для школярів, для решти
відвідувачів вхід платний, але за доступними
цінами — 20 грн для дорослих, для пенсіонерів і
студентів — 10 грн.

ФЕСТИВАЛЬ
ХХІІІ міжнародний
фестиваль
VINNYTSIA JAZZFEST-2019
Скоро Вінниця знову стане джазовою столицею України! VINNYTSIA
JAZZFEST буде вражати легендарними іменами і виступами найвідоміших джазових зірок із 8 країн світу. Фестиваль
відкривається «джазовим балом», а на феєричному
концерті-закритті відбудеться… всесвітня прем’єра!
20 вересня, п’ятниця
19.00, театр ім. Садовського
Мюзикл «Бал у Савойї»
У виконанні кращих артистів Національної
оперети України.
21 вересня, субота
концертна зала (вул. Театральна, 15)
19.00 — тріо Dock in Absolute (Бельгія-Люксембург, прогресивний рок-джаз)
21.00 — Polish Jazz Night
1 відділення — Квартет Міхала Кобоєка та хор
«Voxcellence» (Польща) з програмою «Монюшко
по-джазовому».
2 відділення — Кшесімір Дембскі та OLES
BROTHERS (Польща) з програмою «Best of jazz».
22 вересня, неділя
концертна зала (вул. Театральна, 15)
19.00 — Тріо Mario Rom's Interzone (Австрія,
energetic neo-bop)
21.00 — Jazzy Latin Groove B & W (Ізраїль, ПАР,
Ямайка, latin groove)
ЗВЕРНІТЬ УВАГУ! З 20 по 23 серпня
(до 20.00) діятиме єдина ціна — 230 гривень — на квитки на мюзикл «Бал у Савойї» та
фестивальний мультиквиток. Потім ціна на всі
концерти зросте.
З 20 серпня придбати квитки можна на сайтах
jazz.vn.ua, bilet.vn.ua і у касах Вінниці: у «Магігранді», «Універмазі», театрі ім. Садовського,
Вінницькій облфілармонії, тур-клубі «Бідняжка»,
«Вінницькій Вежі».
Довідки за тел.: (0432)690–025.
Інформаційний центр фестивалю з 20 серпня
буде працювати за адресою: вул. Театральна,
15 (1 поверх).
Фестиваль проходить за підтримки Валерія
Коровія та Сергія Моргунова.
Партнер фестивалю — Генеральне консульство
республіки Польща у Вінниці.
Генеральний інформаційний партнер — RIA.
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ВЕСІЛЛЯ ЧЕРЕЗ 119 РОКІВ
Пам’ять  Незвичайне весілля відбулося
у селі Володіївці Барського району.
На ньому згадували про одруження
Андрія Лівицького та Марії Ткаченко.
У далекому 1900-му молодята поєднали
свої долі у місцевому храмі. Батьки
не благословили їх шлюб, а вони
прожили разом майже 54 роки. Хто ці
двоє та чому згадали про їхнє весілля?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Îäðóæèòèñÿ Àíäð³þ ³ Ìàð³¿ äîïîìîãëà ¿¿ ñòàðøà
ñåñòðà — Íåîí³ëà. Âîíà áóëà
ìàòóøêîþ ó õðàì³ ó Âîëîä³¿âöÿõ. ¯¿ ÷îëîâ³ê, ñâÿùåíèê ²âàí
Êðèæàí³âñüêèé, îñâÿòèâ øëþá
Ë³âèöüêèõ.
Íà ÷àñ îäðóæåííÿ îáîì áóëî
ïî 21 ðîêó, ìîëîäÿòà íàâ³òü íàðîäèëèñÿ â îäèí ³ òîé ñàìèé
äåíü — 9 êâ³òíÿ 1879 ðîêó.
— Áóäåìî ñïîä³âàòèñÿ, ùî
Áîã ïî÷óº íàø³ ìîëèòâè ³ ïîñòàâèòü âàñ ó ÷åðãó çà ñ³ìåéíèì
ùàñòÿì, — ö³ ñëîâà ñâÿùåíèêà Ìàð³ÿ Ë³âèöüêà â³äòâîðèëà
ó ñâî¿é êíèç³ ñïîãàä³â, íàïèñàí³é ÷åðåç áàãàòî ðîê³â ï³ñëÿ ò³º¿

ïàì’ÿòíî¿ äëÿ íå¿ ïîä³¿.
Êíèãà âèéøëà çà êîðäîíîì.
Ó ðîêè íåçàëåæíîñò³ ç’ÿâèëàñÿ
â Óêðà¿í³. Ó í³é ðîçïîâ³äàºòüñÿ
ïðî Àíäð³ÿ Ë³âèöüêîãî, ÿêèé
ó ðîêè óêðà¿íñüêî¿ ðåâîëþö³¿
ñòàâ ì³í³ñòðîì þñòèö³¿ óðÿäó
ÓÍÐ, à ïîò³ì ïðåì’ºð-ì³í³ñòðîì.
Ó 1926–1954 îáèðàâñÿ ïðåçèäåíòîì Óêðà¿íè â åêçèë³ (âèãíàíí³). Òàê ñàìî ãëàâîþ äåðæàâè
çà ìåæàìè Óêðà¿íè îáèðàëè éîãî
ñèíà Ìèêîëó, íà ö³é ïîñàä³ â³í
ïåðåáóâàâ ó 1967–1989 ðîêàõ.
À íàðîäèâñÿ Ìèêîëà Ë³âèöüêèé
ó Æìåðèíö³. Äî÷êà Àíäð³ÿ ³ Ìàð³¿ — Íàòàëÿ Ë³âèöüêà-Õîëîäíà
ñòàëà çíàíîþ ïîåòåñîþ, ïðîæèëà
íà ñâ³ò³ 103 ðîêè. Âîíà ºäèíà ç
íèõ, õòî äîæèâ äî íåçàëåæíîñò³
Óêðà¿íè.
Öÿ êíèãà ïîòðàïèëà äî ðóê íà-

На вінчання записуються у чергу
Вадим Вітковський, один з організаторів реконструкції весілля
у Володіївцях, розповів, що такий
само захід планують провести і
в наступному році.
За його словами, після такого
незвичного весілля, стали телефонувати з Барського району.
Каже, люди ставлять запитання,
чи не можна було б так само обвінчатися наступного разу, як обвінчалася сім’я Лоянів.

— Записую таких у чергу, — каже
співрозмовник. — Бо у наступному році плануємо знову провести
такий самий захід. Його ми назвали історико-культурний фестиваль «Володіївецьке весілля».
На фестивалі люди дізналися, що
повінчані у цій церкві Лівицькі
прожили у парі понад 50 років, вірять, що і їм доля відведе не менше віку. Тому й хочуть
вінчатися.

Робота
1-2 помічника керівника. Робота
з документацією і людьми. З/п до
15000 грн. Тел.:(093)133-40-83,
(068)396-80-44
100% легальне працевл. в Чехії для
чол.та жін. Безкошт.консультації.
Оформл.віз Тел.:(067)369-82-33,
(063)218-02-33
В перукарню потрібен майстеруніверсал, Центр, прохідне місце,
гідна з/п. Тел.:(067) 697-02-78
Майстер манікюру. Прохідне
місце, Центр. Тел.:(067) 697-02-78
Потрібен майстер по ремонту
мобільних телефонів. З/п + %.
Тел.:(067) 697-02-78

Загубив-знайшов
Втрачено студентський квиток на ім’я
Садовенко Антоніна Михайлівна,
вважати недійсним Тел.:тел. не
вказаний

Повінчаному подружжю Марині і Сергієві Лоянам бажали
прожити у парі не менше, ніж Лівицькі – понад півстоліття
øîãî çåìëÿêà, êè¿âñüêîãî ïèñüìåííèêà ³ æóðíàë³ñòà Îëåêñàíäðà Ãîðîáöÿ. Êîëè ÷èòàâ, íå ì³ã
íå çâåðíóòè óâàãó íà ì³ñöå îäðóæåííÿ Ë³âèöüêèõ. Îëåêñàíäð Ãîðîáåöü ðîçïîâ³â ïðî öåé ôàêò
â îäí³é ç³ ñâî¿õ ïóáë³êàö³é. Éîìó
õîò³ëîñÿ á³ëüøå ïðèâåðíóòè óâàãó, íàéïåðøå ìåøêàíö³â Âîëîä³¿âåöü. Îáðàâ äëÿ öüîãî íåçâè÷íèé
ñïîñ³á — â³äòâîðèòè âåñ³ëëÿ.
Ï³äíÿâ íà íîãè çåìëÿê³â.
Íà ïðîïîçèö³þ â³äãóêíóâñÿ ãîëîâà îáëàñíî¿ ïèñüìåííèöüêî¿
îðãàí³çàö³¿ Âàäèì Â³òêîâñüêèé,
äåïóòàò îáëðàäè Âîëîäèìèð
Êðèñüêî, äîëó÷èëèñÿ ïðàö³âíèêè îáëàñíîãî Öåíòðó íàðîäíî¿
òâîð÷îñò³.
— Êîëè ãîòóâàëèñÿ äî âåñ³ëëÿ,
âèð³øèëè, ùî ðîëü íàðå÷åíèõ äîðó÷èìî êîìóñü ç ó÷àñíèê³â õóäîæíüî¿ ñàìîä³ÿëüíîñò³, — ðîçïîâ³â Âàäèì Â³òêîâñüêèé. — Ï³ä³áðàëè ãàðíèõ ä³â÷èíó ³ õëîïöÿ.
Ñëîâîì, âñå éøëî çà ñöåíàð³ºì. ²
ðàïòîì íàïåðåäîäí³ ìåí³ çàòåëåôîíóâàëè ç Áàðó.
Ïîäðóææÿ Ëîÿí³â, Ìàðèíà ³
Ñåðã³é, çâåðíóëèñÿ äî îðãàí³çàòîð³â. ×îëîâ³ê ³ äðóæèíà ó ïàð³
âæå 12 ðîê³â. Ìàþòü òðîº ä³òîê.
РЕКЛАМА
457464

457740

— Ìîæíà ìè â öåé äåíü ïîâ³í÷àºìîñÿ? — çàïèòàëè âîíè.
— ßêùî º ðåàëüíà ïàðà íà â³í÷àííÿ, äëÿ ÷îãî òîä³ ãðàòè ðîëü
ìîëîäÿòàì? — êàæå Âàäèì Â³òêîâñüêèé. — Öåé âèïàäîê íå ìîãëè ïåðåäáà÷èòè ñöåíàð³ºì ñâÿòà.
Àëå â³í äîäàâ éîãî ïðîâåäåííþ
ñâîþ ðîäçèíêó.
Îñü òàê ïîäðóææÿ Ëîÿí³â ñòàëî
ó öåíòð³ óâàãè âåñ³ëüíîãî îáðÿäó. ¯õ â³í÷àâ ó õðàì³ ñâÿùåíèê ç
Â³ííèö³ Íàçàð³é Äàâèäîâñüêèé.
Ïîò³ì ¿õ ïîñàäèëè íà ïî÷åñíå
ì³ñöå çà ñòîëîì ï³ä îáðàçàìè.
Äî âåñ³ëëÿ ó Âîëîä³¿âöÿõ ãîòóâàëèñÿ ïî-ñåðéîçíîìó. Íà ãàëÿâèí³ íåïîäàë³ê â³ä öåðêâè ïîñòàâèëè ñòîëè ç ëàâàìè. Íà¿äêè
ãîòóâàëè ì³ñöåâ³ ãîñïîäèí³ ó ñåáå
âäîìà. Îðãàí³çàòîðè ïîïåðåäèëè, ùî íå ïîâèííî áóòè í³ÿêèõ
«íàð³çîê», ÷è ³íøèõ âèòðåáåíüîê. Ñàëî, ãîëóáö³, âàðåíèêè,
ïèð³æêè, êâàøåíà êàïóñòà — ÷èì
÷àñòóâàëè ãîñòåé ó ÷àñè, êîëè
îäðóæóâàëèñÿ Ë³âèöüê³, òèì
ìàëè ïðèãîùàòè íèí³. Ïðèíåñëè íàëèâêó, ñàìîãîí ó ãðàôèíàõ
³ áóòëÿõ.
Ø³ñòü ãîäèí íå ñòèõàëè ìóçèêè
íà íåçâè÷íîìó âåñ³ëë³.

Sort date: 13.08.2019, №33/2019

КОРОТКО
Отруїлися
прихожани
 Ó ñåë³ Äîâæîê ßìï³ëüñüêîãî ðàéîíó îòðó¿ëèñÿ
ïðèõîæàíè ì³ñöåâîãî
õðàìó. Ñòðàâè ãîòóâàëèñü ó
ëþäåé âäîìà, ñòîëè íàêðèâàëèñÿ â ñ³ëüñüêîìó êëóá³.
Ñòàíîì íà 7 ãîäèíó 13
ñåðïíÿ â ßìï³ëüñüê³é
ÖÐË ç îçíàêàìè õàð÷îâîãî
îòðóºííÿ çàëèøàþòüñÿ íà
ë³êóâàíí³ 12 îñ³á (ç íèõ
òðîº ä³òåé.
— Ó õîä³ ïðîâåäåííÿ åï³äðîçñë³äóâàííÿ, ëàáîðàòîðíî îáñòåæåíî íà íîñ³éñòâî
êèøêîâî¿ ãðóïè ³íôåêö³é
ïðèõîæàíîê, ÿê³ ãîòóâàëè
ñòðàâè äëÿ ÷àñòóâàííÿ.
Â³ä³áðàíî äëÿ äîñë³äæåííÿ
ïðîáè âîäè, äå ãîòóâàëèñü
ñòðàâè, — çàçíà÷àþòü ó
Äåðæïðîäñïîæèâñëóæá³.
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Кросворд «Музичний»
1

3
6

5
9
12

4

10

7

8

11
14

13
15

16

17
19

18
20
21

22

23

24
ВІДПОВІДІ:

25
26

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
1. джаз 9. Рудик 11. Онофрійчук 12. Інгрет 14. Зібров 16.
костел 18. Валерій 21. Красновецька 22. Чайковський 23.
Полякова 26. парасолька 27. Млиноманія

ПО ВЕРТИКАЛІ
2. Вінницький міський палац, де проходить більшість
фестивалів. 3. Диригент, композитор, професор,
народний артист України, почесний громадянин
Вінниці, художній керівник Академічного камерного
хору «Вінниця». 4. Лідер відомого в Україні гурту,
який співає про оленів, тістечка, Світлану. 5. Музикант,
композитор, вокаліст проекту Pianoбой. 6. Засновник
і незмінний керівник камерного оркестру «Арката».
7. На «Х-факторі» його називали останнім хіппі.
До речі, він був фіналістом цього шоу. 8. Музичний
інструмент, який зруйнували на початку 90-х років.
Нині його можна почути у костелі на Соборній. 10.
Вінницький фольк-рок-гурт «Очеретяний…». 13.
Райцентр у Вінницькій області, де проходить оперний
фестиваль. 15. Райцентр, куди приїжджав під час
виборів з безкоштовним концертом Олег Винник з
Михайлом Поплавським. 17. Всесвітньо відомий
композитор і хоровий диригент. Автор «Щедрика».
19. Народна артистка України, солістка Вінницької
обласної філармонії, сопрано. 20. Камерний
оркестр, музичний колектив Вінницької обласної
філармонії. 23. Як називають приміщення Вінницької
обласної філармонії. 24. Соліст-вокаліст театру імені
Садовського. 25. Місто у Вінницькій області, де
проводиться фестиваль стильної музику «БарРокКо».

2

ПО ВЕРТИКАЛІ:
2. «Зоря» 3. Газінський 4. Бронюк 5. Шуров 6. Курков 7. Совик
8. орган 10. кіт 13. Тульчин 15. Крижопіль 17. Леонтович 19.
Швець 20. Арката 23. «Плеяда» 24. Холкін 25. Бар

ПО ГОРИЗОНТАЛІ
1. Стиль музики, якому присвячують фестиваль, що
вже більше 20 років кожної осені проходить у Вінниці.
9. Лідер вінницького гурту «Не лізь, Бо вб’є». 11.
Лідер гурту Strong Time, учасник шоу «Голос країни».
12. Суперфіналістка шоу «Голос країни». Посіла друге
місце, поступившись священику Олександру Клименку.
14. Співак, народний артист України. Народився у селі
Червоне Вінницької області. 16. Місце, де проводиться
фестиваль органної музики «Музика в монастирських
мурах». 18. Відомий у 90-х роках співак Лері Він. Його
справжнє прізвище Дятлов. А ім’я? 21. Юна співачка,
представляла Україну на «Дитячому Євробаченні»
у 2018 році. Посіла там 4 місце. 22. Композитор, чиє
ім'я носить фестиваль класичної музики, який вже
17 років проводиться у Вінниці. 23. Найвідоміша блондинка в Україні, співає про шльопки, сидить в журі «Ліги
сміху». 26. Обласний дитячо-юнацький естрадний
конкурс «Музична… 27. Фолк-рок фестиваль, що розгортається кожного літа на березі Південного Бугу в селі
Печера Тульчинського району Вінницької області.

27

РЕКЛАМА

454325

457064
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ДЕПРЕСІЇ НЕ БУВАЄ
НА ПОРОЖНЬОМУ МІСЦІ
Шукаємо винних  Ще кілька тижнів
і — осінь, і купа часу, щоб повною мірою
«насолодитися» нудьгою, хандрою
та погодою. Втім, звинувачувати
кліматичну смугу чи пору року у власній
безпорадності недоречно. Особливо, коли
настрій псується через особисте життя
Çâàëèòèñÿ â äåïðåñ³þ ìîæíà ç
ð³çíèõ ïðè÷èí (êðèçà ô³íàíñîâà,
â êàð’ºð³, ïðîáëåìè ç³ çäîðîâ’ÿì,
ç áëèçüêèìè). Àëå íàéá³ëüøèé
â³äñîòîê äåïðåñèâíèõ — öå
«ïðîäóêòè» ä³ÿëüíîñò³ íåâäàëèõ
ñòîñóíê³â. Ïðè÷èíà öÿ ïðîñòà ³
ñêëàäíà âîäíî÷àñ — áóäó÷è ó ñòîñóíêàõ, â³ä÷óâàþ÷è ç öüîãî ïðèâîäó ÿê³ñü íåãàòèâí³ åìîö³¿, ìè
íå ñï³ââ³äíîñèìî öå ç ïîòî÷íèì
ñòàíîì ñïðàâ (íàì ïîãàíî òóò ³ çàðàç ç ö³ºþ ëþäèíîþ), à ïðèäóìóºìî ïðè÷èíè ççîâí³ (âïëèâ ð³çíèõ
îáñòàâèí) ³ çàòÿãóºìî íà ñâî¿é
øè¿ çàøìîðã. Ìè õî÷åìî â³ðèòè,
ùî âñå íå òàê, ÿê çäàºòüñÿ — õî÷à
ñàìå òàê. Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî
âàðòî òðîõè ïîòåðï³òè ³ ç ÷àñîì
âñå íàëàãîäèòüñÿ — àëå ÷àñ éäå,
à æèòè ç êîæíèì äíåì ñòàº âñå
ã³ðøå. Òàê ïîñòóïîâî çá³ëüøóþ÷è
òîëåðàíòí³ñòü äîçè, ìè òîíåìî
â àïàò³¿.
ЯКОСЬ ВОНО ВИРІШИТЬСЯ
Ïîñòàâòå ñîá³ ïðîñòå çàïèòàííÿ: ùî çàðàç â êîíêðåòíèé
ìîìåíò â³äáóâàºòüñÿ ç âàøèìè
ñòîñóíêàìè? Âîíè êëàñí³, ö³êàâ³, ðîçâèâàþòüñÿ, º ÿê³ñü ñï³ëüí³
ïëàíè íà ìàéáóòíº? Àáî âàø³
âçàºìèíè ç ïàðòíåðîì ñõîæ³
íà êîëîäó, ÿêà ïëèâå ð³÷êîþ,
÷àñîì áóðõëèâîþ ³ ñòð³ìêîþ,
÷àñîì òèõîþ çàïëàâîþ. Õî÷à
îäíà êîëîäà, öå âæå «ñòîñóíêè»,
òóõë³, àëå âñå æ. Ã³ðøå, ÿêùî
âè ç ïàðòíåðîì äâ³ êîëîäè,
¿õ êóäèñü íåñå — éîãî ó ñâî¿õ
ñïðàâàõ, ¿¿ ó ñâî¿õ, ï³ñëÿ òîãî
âè çóñòð³÷àºòåñÿ, êèâàºòå îäíå
îäíîìó «âñå îê?» ³ äàë³ ó ñâî¿õ
ñïðàâàõ. Àáî êîæåí æèâå ñâî¿ì
æèòòÿì (çàãàëüíîãî ïðè öüîìó íåìàº, àëå òî òàêå). Áóâàº

ã³ðøå. Êîëè, íàïðèêëàä, âàøà
ïîëîâèíêà æèâå, ÿê õî÷å, à âè
ïðè öüîìó áî¿òåñÿ ïèñíóòè. Âè
íå áî¿òåñü ô³çè÷íîãî íàñèëüñòâà
(öå âæå êðàé), à ïðîñòî º ñóö³ëüíèé ñòðàõ çàñìóòèòè ëþäèíó,
à ñêîð³øå âòðàòèòè ¿¿ (ðàïòîì
íà âàø³ ïðåòåíç³¿ ïàðòíåð ñêàæå:
íå ïîäîáàºòüñÿ — í³õòî íå òðèìàº). Êîðîòøå, æèâåòå â ðåæèì³ î÷³êóâàííÿ, ðàïòîì âîíî
ÿêîñü ñàìî ðîçðóëèòüñÿ — àëå
öå êîìï’þòåð â³äïî÷èâàº â òàêîìó ðåæèì³, à âè ñêî÷óºòåñÿ
â äåïðåñ³þ.
БАЖАННЯ Є, СИЛ НЕМАЄ
Ùî òàêå íîðìàëüíà ñîö³àëüíà
àêòèâí³ñòü? ßêùî âè ñòàâèòå
ñîá³ öå ïèòàííÿ — ó âàñ ïðîáëåìè. Ó ÿêèéñü ìîìåíò ïàðòíåð ïî÷èíàº çàì³íþâàòè íàì
áëèçüêèõ, äðóç³â, íåçíàéîìö³â…
Óñÿ ñóòü ñï³ëêóâàííÿ, îáì³íó
³íôîðìàö³ºþ, çáàãà÷åííÿ òà
äîñâ³äó çîñåðåäæóºòüñÿ â îäí³é ëþäèí³. Íåïîñèëüíå çàâäàííÿ, ïðàâäà? Íó íå ñïðàâëÿºòüñÿ ç öèì âñ³ì îäíà ëþäèíà
³ â ÿêèéñü ìîìåíò â³äñêàêóº,
à âè… Âè çàëèïëè.
Òà ðîçóì³þ÷è, ùî ïîòð³áíî
ùîñü çì³íþâàòè, âè íå ðîçóì³ºòå, äå, ÿê, ³ ñèëè á ùå çíàéòè
íà çì³íè.
Ïðî ìàéáóòíº â òàê³ ìîìåíòè
âçàãàë³ íå äóìàºòüñÿ, â³ðí³øå,
äóìêè º, àëå òàê³, ùî êðàùå ¿õ
íå äóìàòè. ²íàêøå ñòðåñ, òðèâîãà ³ á³ëü — ¿õ òðåáà êóäèñü
âèïëåñíóòè (çàçâè÷àé ðîäè÷àì
³ äðóçÿì). ² îñü òóò âèõîäèòü, ÿê
ó ïðèêàçö³ «ç êóï³ëëþ âèõëþïíóëè äèòèíó» — õî÷åòüñÿ åìîö³éíî¿ ï³äòðèìêè, à îòðèìóºòå
çíåñòðóìëåííÿ ñåáå ³ ñòîñóíê³â.

— Принцип виникнення класичної, побутової
депресії вкрай простий, і
у всіх ситуаціях, коли люди
піддавалися їй, є спільний
знаменник.
Припустимо, людина тривалий час не отримує того, що хоче, або
багато часу живе в таких умовах, які їй вкрай
некомфортні. У такій ситуації нервова си-

НА 14-20 СЕРПНЯ

ОВЕН
У вас буде шанс по-новому
подивитися на вашу пару і
впоратися з досить напруженою ситуацією в стосунках з
коханою людиною. У п'ятницю
дозвольте собі маленький відпочинок на самоті.

ТЕЛЕЦЬ
Вам не варто проявляти ініціативу в понеділок, ситуація
може скластися так, що краще
буде взагалі не привертати
до себе уваги. В середині
тижня вас може очікувати досить цікаве знайомство.

БЛИЗНЮКИ
Цього тижня ваші ніжні та
пристрасні почуття будуть
взаємні і гармонійні. Ревнощі
перестануть вас мучити, ви
переконаєтеся, що вашому
обранцеві потрібні тільки ви.

РАК

ЯК МИ ВІДЧУВАЄМО ДЕПРЕСІЮ
ОСОБИСТО І В СТОСУНКАХ
ВАШЕ САМОПОЧУТТЯ
Смуток, порожнеча всередині або тривога,
яка супроводжує вас більшу частину дня.
Втрата інтересу або здатності переживати
задоволення від повсякденних справ (включаючи секс).
Зниження енергії, втома, відчуття ніби
всі процеси сповільнилися.
Зміни режиму сну. Безсоння або навпаки
сонливість тривалий період часу.
Зміна режиму харчування. Ви стали багато їсти
(особливо вуглеводів), або навпаки — апетит
пропав.

ЯК ЦЕ ПОЗНАЧАЄТЬСЯ НА СТОСУНКАХ
Ви або уникаєте партнера, втрачаєте до нього
інтерес. Або навпаки потребуєте постійного
контакту. Жадаєте «порожніх вуглеводів» у вигляді підтримки і запевнень «у нас все добре».
Ви перестали цікавитися сексом, уникаєте
близькості. Перестали довіряти почуттям
партнера.
У вас немає сил і бажання втягуватися у повсякденну взаємну активність, будь то спільний похід в кіно або вечерю.
Уночі ви не можете заснути, а вдень вам хочеться тільки спати. Можна з цієї причини пропустити роботу, не кажучи вже про стосунки.
Ви потайки поглинаєте їжу, або ховаєте докази
про те, що до їжі ви і не торкалися.

На порожньому місці виникають неконтрольовані спалахи агресії. Партнер знецінюється,
легко провокується на сварки. Розчарування.
Ви стали скаржитися на рутину. Мотивації для Дивитися телевізор, зависати в інтернеті і
звичайних справ немає, концентрація уваги
на порно сайтах набагато цікавіше і більш зазнижена.
хоплююче, ніж інше.
Ви не вірите і не сприймаєте любов партнера.
Ви відчуваєте безнадійність і песимізм
Відкидаєте контакти і будь-які прояви почуттів
щодо сьогодення і майбутнього.
(це все несправжнє).
Вам потрібен допінг. У вигляді алкогольних або Потай від партнера (або близьких) ви прийманаркотичних стимуляторів (що раніше було
єте алкоголь та починаєте палити. Від цього
не властиво).
вам і соромно, і тривожно, і радісно.
Ви раптом стали дуже ревниві, з’явився страх
Ви стали занадто чутливі, особливо до
втратити партнера. У той же час на будь-яку
негативних оцінок. З’явився страх відкидання. дію у вашу сторону у відповідь йде неадекватна реакція (образа, агресія).
Ви стали жити від свята до свята. Майбутня
У вас спостерігаються перепади настрою.
подія захоплює вашу увагу, але одразу після
закінчення ви занурюєтеся в безодню смутку.
Люди і події, які раніше викликали позитивні
емоції, стали дратувати.

Коментар експерта
ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

стема працює на знос. Це приблизно те ж
саме, що постійно тримати електропроводку
в напрузі на 110%. Неминуче вистрілюють
запобіжники, і система розмикається. З мозком перед депресією відбувається те ж саме.
Організм каже: «Якщо ти, дорогий товаришу, так не бережеш свої нерви і тривалий
час живеш в ситуації напруження, і змінити
ситуацію не збираєшся, то навіщо тобі тоді
ці нерви». І відключає те, що називається
емоційною чутливістю. Так організм себе

захищає. Охороняється від того, щоб зовсім
не збожеволіти. Мінуси такої ситуації — хорошого теж не відчуваєш. У ситуації, яка
пов’язана зі стосунками, депресія може
дуже сильно вплинути на погоду в домі.
Тому краще спочатку вирішити питання зі
своїм емоційним станом, а тільки потім
вирішувати питання сімейні. Власне,
рішення є два, або лікувати стосунки, або
видаляти себе з них. А тут вже кожен повинен вибирати сам.

У найближчі дні вас чекає
дуже приємне знайомство, яке
цілком може перерости в пристрасне кохання. Побачення
в середу і п'ятницю справлять
на вас незабутнє враження.

ЛЕВ
У вівторок та неділю будуть
вдалими зустрічі і побачення.
Можливий початок нових
стосунків, які принесуть вам
масу переживань — добре б
приємних, але, на жаль, цілком ймовірно, що всяких.

ДІВА
Не виключені любовні авантюри, які, втім, не таять в собі
велику небезпеку. У середу
виправте свої помилки по відношенню до коханої людини,
оточіть її турботою і увагою.

ТЕРЕЗИ
У понеділок кохана людина
може спантеличити вас вимогами, виконати які вам буде
непросто. Постарайтеся пояснити їй це, але без істерик.
Четвер — один з найбільш
вдалих днів для побачень.

СКОРПІОН
Ви будете привабливі і сексуальні. Тільки постарайтеся
приділяти більше уваги своїй
коханій людині, а не розпорошуватися, намагаючись
зачарувати всіх і кожного.

СТРІЛЕЦЬ
Постарайтеся не поранити
почуття коханої людини.
Вівторок і п'ятниця можуть
виявитися не зовсім сприятливими для розвитку ваших
стосунків.

КОЗЕРІГ
Ваша внутрішня рівновага стане
запорукою гармонійних стосунків з коханою людиною. Ситуація прояснилася і дозволяє
вашій парі перейти на новий
рівень взаєморозуміння.

ВОДОЛІЙ
Ви будете дуже привабливі,
чарівні, загадкові. Тих, хто
вміє перевтілитися у певний
образ, чекає приголомшливий успіх. Але не дуже захоплюйтеся в пориві пристрасті.

РИБИ
У середині тижня є ризик серйозного конфлікту з коханою
людиною, тому утримайтеся
від критики і будьте поблажливі до свого обранця.
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КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2019

ГОРОСКОП
ОВЕН

Людмила, 29 років

Вы будете обнаруживать
в себе все новые таланты,
находясь на пике формы.

Весела, активна, енергійна. Люблю активний відпочинок та екстремальні види спорту.
рту.
КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та коротку розповідь про себе на e-mail:
miss@riamedia.com.ua. Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2019 і безкоштовну
професійну фотосесію від фотостудії «INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

ТЕЛЕЦ
Минимальные усилия
на этой неделе будут давать
вам максимум результата.

БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

ФОТОСЕСІЯ
ВІД ФОТОСТУДІЇ
«INDIGO»
тел: (093) 759 05 55,
(096) 179 71 31

БЛИЗНЕЦЫ
Спокойно, но твердо идите
к цели, и вы получите желаемое, причем весьма скоро.

РАК

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»
ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2019» НА:

Выбрав стратегию и приложив усилия, вы доберетесьтаки до лаврового венка.

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

ЛЕВ
Благоприятное время для
перемен. Ставьте перед
собой большие цели. И вы
ощутите поддержку во всех
своих начинаниях.

РЕКЛАМА
456581

ДЕВА

РЕКЛАМА

Пора разгрузить свои плечи
от чужих проблем? У вас
появится время заняться
своими собственными.

ВЕСЫ
Не исключено, что вас
ожидает продвижение
по карьерной лестнице.

СКОРПИОН
Отношения с окружающими
станут лучше, вам будет сопутствовать гармония.

СТРЕЛЕЦ
Вам придется балансировать
между многочисленными
делами и событиями.

КОЗЕРОГ
Ваши планы могут быть
нарушены, важно быстро
поставить новые задачи.

ВОДОЛЕЙ
Подготовьте прочный
фундамент для будущих
крупных проектов.

РЫБЫ
Вам необходима независимость во всем: и в мыслях,
и в делах, и в действиях.
455681
457393

456703
456034

457601

