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20MINUT.UA

З РАБСТВА

У БЕЗХАТЬКИ
Вінницький бізнесмен переконав вінничанина Валерія
поїхати працювати у Крим. Там у чоловіка відібрали паспорт
і він три роки був практично рабом у кримського депутата


Тим часом його квартиру вже продали.
— Я там, в Криму, нічого не підписував, — говорить Валерій.
— Тут мене виписали і продали квартиру два рази


Що відбувалося з квартирою, поки господаря не було,
та від кого Валерій тепер змушений ховатися?


с. 6

— Приїхав додому, а сусіди кажуть, квартира вже не
моя. Двері ті самі, але замок поміняли, – каже Валерій

ЯК ПРАЦЮЄ ПРИВАТНИЙ
СІМЕЙНИЙ ЛІКАР

ПОСТАВЛЯТЬ ЄВРОПУ
НА ВІННИЦЬКІ ЛИЖІ

Анжеліка Бичик стала
першою у Вінниці сімейною
лікаркою, яка працює
у статусі фізичної особипідприємця (ФОП)





с. 12

У Вінниці заклали капсулу
на місці нового заводу з
виробництва спорядження
для зимового відпочинку.
Персонал уже набирають

с. 5
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Захистимо
майбутнє!
Îñòàíí³ì ÷àñîì âñ³ ìè
ïîòåðïàºìî â³ä àíîìàëüíî¿
ñïåêè, à êîëè ì³ñòîì ïðîõîäèòü çëèâà, çàäóìóºìîñü, ÷è
íå êóïèòè ÷îâåí. ² öå ò³ëüêè
ëîêàëüí³ íàñë³äêè ãëîáàëüíî¿
çì³íè êë³ìàòó. Òàíåííÿ ëüîäîâèê³â, ïîâåí³ òà ïîñóõè, âèìèðàííÿ âèä³â, âñå öå ðîáèòü
íàøó ïëàíåòó íåïðèäàòíîþ
äëÿ æèòòÿ íàáàãàòî øâèäøå,
í³æ íàì áè õîò³ëîñü.
Íàóêîâö³ Ì³æíàðîäíî¿ ãðóïè åêñïåðò³â ç ïèòàíü çì³íè
êë³ìàòó ä³éøëè êîíñåíñóñó,
ùî ãëîáàëüíà çì³íà êë³ìàòó
îñòàííüîãî ñòîë³òòÿ ñïðè÷èíåíà ä³ÿëüí³ñòþ ëþäèíè,
íàñàìïåðåä âèêèäàìè ïàðíèêîâèõ ãàç³â âíàñë³äîê ñïàëþâàííÿ âèêîïíîãî ïàëèâà
äëÿ åíåðãåòèêè, òðàíñïîðòó,
ñ³ëüñüêîãî ãîñïîäàðñòâà òà
³íøèõ ïîòðåá. Ó 2015 ðîö³
óðÿäè á³ëüøîñò³ êðà¿í ï³äïèñàëè ì³æíàðîäíó Ïàðèçüêó
óãîäó, ùîá îá'ºäíàòè çóñèëëÿ
äëÿ âèð³øåííÿ ö³º¿ ïðîáëåìè.
Çäàºòüñÿ, ùî òàêó ãëîáàëüíó ïðîáëåìó ìîæå âèð³øèòè ò³ëüêè âëàäà, à çâè÷àéí³
ãðîìàäÿíè òóò áåçñèë³. Àëå
öå íå òàê! Ó ñâ³ò³ º áàãàòî
êë³ìàòè÷íèõ ãðîìàäñüêèõ
îðãàí³çàö³é, ÿê³ âèìàãàþòü
â³ä âëàäè ä³ÿòè á³ëüø ð³øó÷å. Çîêðåìà, 350.org Óêðà¿íà ï³äïèñàëè ìåìîðàíäóì ç
ìåðàìè ÷îòèðüîõ ì³ñò ïðî
ïåðåõ³ä íà 100% â³äíîâíèõ
äæåðåë åíåðã³¿ äî 2050 ðîêó.
20 âåðåñíÿ ó âàñ òåæ áóäå
ìîæëèâ³ñòü ïðèºäíàòèñü
äî öèõ ÷óäîâèõ ëþäåé ³ çàõèñòèòè ñâîº åêîëîã³÷íå ìàéáóòíº, âçÿâøè ó÷àñòü ó êë³ìàòè÷íîìó ìàðø³ â Êèºâ³. Íàøà
âåñåëà êîìïàí³ÿ ç Â³ííèö³
òåæ òóäè ¿äå! Çàïîâíþéòå àíêåòó çà ïîñèëàííÿì facebook.
com/events/349829775905558,
ùîá äî íàñ ïðèºäíàòèñü. Ïî¿õàëè òâîðèòè ìàéáóòíº ðàçîì!

Проїзд без готівки  Почали
випробовувати валідатори в трамваях
за маршрутом «Барське шосеЕлектромережа». Серед тестувальників,
які отримали картки вінничанина,
є і пенсіонери. А незабаром картки
почнуть видавати усім, хто їх замовляв,
щоб з 1 жовтня запустити систему
в громадському транспорті. Які нюанси?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Æîâò³ âàë³äàòîðè ïîñòóïîâî âìèêàþòü. Ç 9 âåðåñíÿ
¿õ çàïóñòèëè â òðàìâàÿõ ìàðøðóòó
¹5. Ùîïðàâäà, êîðèñòóâàòèñÿ
íèìè ìîæóòü ïîêè ùî òåñòóâàëüíèêè, ÿê³ çàéìàòèìóòüñÿ ïåðåâ³ðêîþ ïðèëàä³â äî ê³íöÿ öüîãî
ì³ñÿöÿ.
— Áóëè âèïàäêè, ùî âàë³äàòîðè
íå ç÷èòóâàëè êàðòêó ÷è íå ïðîâîäèëè îïëàòó, òîæ ï³äðÿäíèê
óñóâàº ïðîáëåìó â ïðîãðàì³, —
êàæå ðå÷íèöÿ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» Âåðîí³êà Ñàâ÷óê.
Ó êîæíîãî ç òåñòóâàëüíèê³â º
îäðàçó ï’ÿòü ð³çíîâèä³â êàðòîê:
ó÷í³âñüêà, ñòóäåíòñüêà, ï³ëüãîâà,

çàãàëüíîãî êîðèñòóâàííÿ òà ñ³ðà
êàðòêà, íà ÿê³é íå áóäå äàíèõ
ïðî âëàñíèêà. Íà÷àëüíèê â³ää³ëó
çàõèñòó äîõîä³â «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» Â³òàë³é Òèíäèê ïîÿñíèâ,
ùî ïîêè ùî ÷åðåç âàë³äàòîðè íåìîæëèâà îïëàòà ñìàðòôîíîì òà
áàíê³âñüêèìè êàðòêàìè ç âáóäîâàíèì ÷³ïîì: àäæå çàðàç âîíè
ïåðåâ³ðÿþòü áàçîâèé ôóíêö³îíàë
ïðèñòðî¿â. À ùå ðîçêàçàâ, ÿêèì
÷èíîì ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ ó îïëàò³
ïðî¿çäó.
— Ïðèêëàäàºòå êàðòêó äî âàë³äàòîðà, íà ÿêîìó º äâà ³íäèêàòîðè: ÿêùî ãîðèòü çåëåíèé, òî ïðîïëàòà óñï³øíà, ÿêùî ÷åðâîíèé
— ùîñü ï³øëî íå òàê, — êàæå
Â³òàë³é Òèíäèê.
Ò³ëüêè äâà âàë³äàòîðè — ó ñàëîí³ òà ó âîä³ÿ — âèäàâàòèìóòü
ïàïåðîâ³ êâèòêè, ÿê³ ìàþòü âè-

— З'їздила на невеличкий
відпочинок до Одеси, але
він не дуже запам'ятався. Ну,
це перше літо, що я провела
вдома, тому що дитина мала.

ãëÿä ô³ñêàëüíèõ ÷åê³â.
— Ïîòðåáè ó êâèòêó íå áóäå,
àäæå êîíòðîëåðè ïåðåâ³ðÿòèìóòü
âàøó îïëàòó ïðî¿çäó ÷åðåç ïåðåíîñíèé òåðì³íàë. Âîíè ïðîñèòèìóòü ï³äíåñòè êàðòêó ÷è
ñìàðòôîí äî ¿õíüîãî ïðèñòðîþ,
íà ÿêîìó ïåðåâ³ðÿòü âàë³äàö³þ
(îïëàòó ïðî¿çäó ÷åðåç âàë³äàòîð àâò.). Öåé ïðèñòð³é íå çí³ìàòèìå
âàø³ ãðîø³, à ïîêàæå ÷àñ ³ ì³ñöå
îñòàííüî¿ îïëàòè â ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³, — ïîÿñíþº Òèíäèê.
Ïî÷èíàþ÷è ç æîâòíÿ, åëåêòðî-

Як бути пільговикам з інших міст?
На сайті vn.20minut.ua це одне
з найпопулярніших питань від
читачів. Якщо коротко, то зараз
пільговики їздять за своїми посвідченнями. А от надалі будуть
неприємні для них зміни.
— Компенсація пільг за проїзд в
громадському транспорті лежить
на місцевих бюджетах. Згідно з
постановою Кабміну №197 людина повинна вимагати компенсацію за свій проїзд з бюджету

тієї громади, в якій вона зареєстрована.
Якщо процес перемовин затягується, можна піти іншим шляхом:
купити персоніфіковану картку,
витратити свої кошти на проїзд,
а в кінці місяця отримати у нас
офіційну виписку про кількість
поїздок та суму витрачених коштів.
З цією випискою звертаємо до
органів соцзахисту за місцем
реєстрації та пишемо заяву з

проханням компенсувати витрати
за користування муніципальним
транспортом у Вінниці. Така компенсація повинна бути проведена
протягом 10 днів. Відмовити вам
не мають права, це порушення
закону, — роз’яснила речниця
«Вінницякартсервіс» Вероніка
Савчук.
Довідка щодо е-квитка за телефонами: (0800)330-155,
(0432)655-155 і на сайті et.vn.ua

ííîþ îïëàòîþ â ãðîìàäñüêîìó
òðàíñïîðò³ çìîæóòü ñêîðèñòàòèñÿ
óñ³ â³ííè÷àíè. Òèì, õòî ðàí³øå
çàìîâëÿâ êàðòêó â³ííè÷àíèíà,
ïî÷íóòü ¿õ âèäàâàòè.
Òàêîæ ó æîâòí³ çàïóñòÿòü ó
ïðîäàæ íåïåðñîí³ô³êîâàí³ êàðòêè
áåç äàíèõ âëàñíèêà. ¯õíÿ âàðò³ñòü
— 60 ãðèâåíü. Çìîæóòü ïëàòèòè
çà ïðî¿çä áåçãîò³âêîâî âëàñíèêè
ñìàðòôîí³â òà áàíê³âñüêèõ êàðòîê ç âáóäîâàíèì NFC-÷³ïîì.
Ï³ëüãîâèêè îòðèìàþòü êàðòêè
â³ííè÷àíèíà, ùîá ðåºñòðóâàòè
ñâ³é ïðî¿çä. Òàêèì ÷èíîì, âëàäà ìàòèìå ÷³òêó ñóìó, ÿêó ìàº
êîìïåíñóâàòè òðàíñïîðòíèêàì çà
áåçêîøòîâíèé ïðî¿çä â³ííè÷àí.
Çà ñëîâàìè Âåðîí³êè Ñàâ÷óê,
ïîâíîö³ííî ñèñòåìà çàïðàöþº ó
ëèñòîïàä³. Êîíäóêòîðè ñòàíóòü
êîíòðîëåðàìè ³ êîíñóëüòàíòàìè,
ùîá íàâ÷àòè â³ííè÷àí, ÿê êîðèñòóâàòèñÿ âàë³äàòîðàìè.
Çà ïëàíîì ì³ñüêî¿ âëàäè, âæå
ç 2020 ðîêó íåìîæëèâî áóäå ðîçðàõîâóâàòèñÿ ãîò³âêîþ â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³: äëÿ îïëàòè
ïðî¿çäó ïîâèííà áóòè àáî êàðòêà,
àáî ñìàðòôîí.

Якими подіями вам запам'яталося це літо?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ВЕРОНІКА (29), У ДЕКРЕТНІЙ
ВІДПУСТЦІ:

Віталій Тиндик тестує валідатори у трамваї. Він пояснив,
що нині прилади приймають тільки муніципальні картки, а
згодом — банківські картки і смартфони з вбудованим чіпом

БОГДАН (26), БЕЗРОБІТНИЙ:

НАТАЛЯ (67), ПЕНСІОНЕРКА:

ОЛЕКСАНДР (68), ПЕНСІОНЕР:

ІРИНА (21), ШЕФ-КУХАРКА:

— Усе літо я провів у селі. Там
роботи було чимало, і часу
на відпочинок вистачало
не завжди. Моря цього року
не було, задовільнявся прогулянками з дитиною.

— У мене все як завжди. Головна відмінність від попередніх
у тому, що онук пішов до першого класу. Ось йду зараз
за ним. Підготовка до школи,
у цьому й все літо.

— Я взагалі багато подорожую. Вважаю, що літо потрібно активно використовувати,
тому я побував у Португалії,
Німеччині і зараз збираюся
до Туреччини.

— Запам'яталося відпусткою.
Їздила до Китаю. Мрію туди
повернутися. Китай перевернув мій світ з ніг на голову, я навіть з роботи через це
звільняюся.

ДМИТРО (34), ГОЛОВА
ВІННИЦЬКОЇ ІТ-АСОЦІАЦІЇ:

— Запам'яталося тільки роботою. Але робота моя доволі
активна, тому були і поїздки, і
приватний відпочинок, і просто цікаві події.

459122
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ШЕМЕТ, ШОУМЕН

Вінницька команда КВН «Всё Свои» стала
переможцем конкурсу пантоміми у грі на
уявних інструментах «АнтиГорлоПан-2019»
у Затоці. Вітаємо!

Якою буде подальша доля
вінницького «Льодового клубу»
БЛОГ
Ìèíóëî¿ îñåí³ áàòüêè â³ííèöüêèõ õîêå¿ñò³â çâåðíóëèñÿ
äî ìåð³¿ ç ïðîõàííÿì âèêóïèòè «Ëüîäîâèé êëóá», ùîá âðÿòóâàòè öåé âèä
ñïîðòó â³ä çíèêíåííÿ. Ó ÷åðâí³ öüîãî
ðîêó âèêîíàâ÷èé êîì³òåò ì³ñüêî¿ ðàäè
íàäàâ çãîäó íà ïðèäáàííÿ îá’ºêòà. Ïðîéøëî äâà ç ïîëîâèíîþ ì³ñÿö³, à ïèòàííÿ
äî öèõ ï³ð íå áóëî ðîçãëÿíóòå íà ñåñ³¿
ì³ñüêðàäè.
Ó ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî ðîêó ñòàëî
â³äîìî, ùî âëàñíèê êàòêà «Ëüîäîâèé
êëóá», ùî çíàõîäèòüñÿ ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó, ïåðå¿æäæàº äî ³íøîãî ì³ñòà.
Ïîñòàëî ïèòàííÿ àáî éîãî ÷àñòêó âèêóïèòü ó êîìóíàëüíó âëàñí³ñòü ì³ñòî, ÿêå
º ñï³ââëàñíèêîì îá’ºêòà, àáî ïðîäàòè
îáëàäíàííÿ êàòêà â ³íøå ì³ñòî. Ñàìå
òîìó ïðîïîçèö³þ ïðî âèêóï ó ïåðøó
÷åðãó íàïðàâèëè äî ì³ñüêî¿ ðàäè.
Ä³çíàâøèñü ïðî éìîâ³ðíèé ïðîäàæ
îáëàäíàííÿ, íà ñïîëîõ çàáèëè áàòüêè
ä³òåé, ÿê³ çàéìàþòüñÿ õîêåºì ó öüîìó
êëóá³. Ó êîìåíòàðÿõ æóðíàë³ñòàì âîíè
ïîÿñíþâàëè, ùî «Ëüîäîâèé êëóá» º ºäèíèì ì³ñöåì ó Â³ííèö³, ùî â³äïîâ³äàº
âèìîãàì ïðîâåäåííÿ ñïîðòèâíèõ çìàãàíü òà ï³äãîòîâêè ñïîðòñìåí³â äî ñåçîíó
íà ïðîôåñ³éíîìó ð³âí³. Ðîçâàæàëüíèé
êàòîê â ÒÐÖ íå ìîæå áóòè éîìó àëüòåðíàòèâîþ.
Òîä³ æ â³ííè÷àíè íàïèñàëè ïåòèö³þ

ï³ä íàçâîþ «Âðÿòóâàòè â³ííèöüêèé äèòÿ÷èé õîêåé». Ó í³é ì³ñòÿíè ïðîñèëè ì³ñüêó âëàäó âèêóïèòè äàíèé îá’ºêò. Àäæå
ó âèïàäêó, ÿêùî öüîãî íå ñòàíåòüñÿ, âåñü
õîêåé, ÿêèé çíîâó íàðîäèâñÿ ó Â³ííèö³,
çíèêíå ³, ìàáóòü, íàçàâæäè.
Óñüîãî çà ê³ëüêà äí³â ïåòèö³ÿ íàáðàëà
350 íåîáõ³äíèõ äëÿ ðîçãëÿäó ï³äïèñ³â.
Íà ïî÷àòêó ãðóäíÿ ç ìåð³¿ íàä³éøëà
â³äïîâ³äü. Ó í³é éøëîñÿ, ùî âèêîíàâ÷³

îðãàíè ì³ñüêî¿ ðàäè âèâ÷àþòü ïðîïîçèö³þ òîâàðèñòâà ç îáìåæåíîþ â³äïîâ³äàëüí³ñòþ «Ãàëàêòèêà â³äïî÷èíêó» òà
ïðîâîäÿòü êîíñóëüòàö³¿ ç öüîãî ïèòàííÿ.
Çà ï³âðîêó, 27 ÷åðâíÿ 2019 ðîêó,
íà ñàéò³ ìåð³¿ ç’ÿâèëîñÿ ð³øåííÿ ¹ 1865
ïðî íàäàííÿ çãîäè íà ïðèäáàííÿ âñ³º¿ çàïðîïîíîâàíî¿ òåðèòîð³¿. Ðàçîì ³ç
òèì, âëàñíèê³â êëóáó çîáîâ'ÿçàëè ïðîâåñòè çà âëàñíèé ðàõóíîê îö³íêó äàíî-

ãî ìàéíà. Ïðîöåäóðà áóëà ïðîâåäåíà,
à âñ³ íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè ïðåäñòàâíèêè
ÒÎÂ «Ãàëàêòèêà â³äïî÷èíêó» ïåðåäàëè
äî Äåïàðòàìåíòó êîìóíàëüíîãî ìàéíà
ì³ñüêî¿ ðàäè.
— Ì³æ âëàñíèêîì «Ëüîäîâîãî êëóáó»
òà ìåðîì ì³ñòà ïðîõîäèëà çóñòð³÷, ï³ä
÷àñ ÿêî¿ áóëî äîñÿãíóòî çãîäè ùîäî ïðèäáàííÿ öüîãî îá’ºêòà ó âëàñí³ñòü ì³ñòà.
Äëÿ óíèêíåííÿ áóäü-ÿêèõ ïë³òîê ç öüîãî
ïðèâîäó, îö³íêó ìàéíà áóëî ïðîâåäåíî
àâòîðèòåòíîþ ó ö³é ãàëóç³ îðãàí³çàö³ºþ — Òîðãîâî-ïðîìèñëîâîþ ïàëàòîþ
Óêðà¿íè, — ãîâîðèòü äèðåêòîðêà ÒÎÂ
«Ãàëàêòèêà â³äïî÷èíêó» Þë³ÿ Áîðèñîâà. — Ïèòàííÿ ïðî öþ óãîäó ìàëî âèíîñèòèñÿ íà ðîçãëÿä íà ñåðïíåâ³é ñåñ³¿
ì³ñüêî¿ ðàäè, àëå ç íåâ³äîìèõ íàì ïðè÷èí
öüîãî íå áóëî çðîáëåíî äî öèõ ï³ð.
Ùîäî ñèòóàö³¿ âèñëîâèâñÿ ³ ïðåçèäåíò
Ôåäåðàö³¿ õîêåþ Óêðà¿íè ó Â³ííèöüê³é
îáëàñò³ Âîëîäèìèð Äàâèäþê.
— Íàì â³äîìî ïðî òå, ùî âëàäà ì³ñòà
ïðîÿâèëà íåáàéäóæå ñòàâëåííÿ äî ïðîõàíü ñïîðòñìåí³â òà ì³ñòÿí. Çà öå ìè
äóæå ¿ì âäÿ÷í³, — ðîçïîâ³äàº Äàâèäþê. —
Ìè ñïîä³âàºìîñÿ, ùî ïðè÷èíà òîãî, ùî
äàíå ïèòàííÿ íå áóëî äî öèõ ï³ð ðîçãëÿíóòå, êðèºòüñÿ ó çâè÷àéí³é òåõí³÷í³é
çàòðèìö³. Ìè, ç³ ñâîãî áîêó, áóäåìî â³äñë³äêîâóâàòè ïîäàëüø³ ä³¿ ùîäî âèêîíàííÿ îá³öÿíîê âëàäîþ Â³ííèö³.
459980

Мрієш програмувати гаджети?
Гарантована робота чекає на тебе!
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ
IT-АКАДЕМІЇ

Âè õî÷ ðàç çàìèñëþâàëèñü íàä òèì, ÿê
çì³íèâñÿ ñâ³ò çà îñòàíí³ 100 ðîê³â? Êîæåí äåíü íàøå æèòòÿ ñòàº ³íøèì. Ùîñü
éäå â ìèíóëå, çâ³ëüíÿþ÷è äîðîãó íîâîìó,
ùîñü ïî÷èíàº ãðàòè íîâèìè ôàðáàìè.
Îñîáèñòî ÿ, ëèøå ó 10 êëàñ³ ïîáà÷èëà
êîìï’þòåð (çäàâàëîñü éîãî í³÷èì íå çàì³íèòè), ïîò³ì ïî÷àëè ç’ÿâëÿòèñü íîóòáóêè, à ñüîãîäí³ âñå íåîáõ³äíå ìåí³
çíàõîäèòüñÿ â òåëåôîí³! ßê òàêà êðèõ³òêà
ìîæå ì³ñòèòè àáñîëþòíî âñå?! Âñ³ ö³ äèâà
ñòâîðþþòü ìîá³ëüí³ ðîçðîáíèêè (mobile
developer).
Äî ðå÷³, ó 2019 ðîö³ ó ÒÎÏ³ ²Òñïåö³àëüíîñòåé ìîá³ëüíà ðîçðîáêà
íà ïåðøîìó (!) ì³ñö³. Ïîïóëÿðíà â îñòàíí³ ðîêè ñïåö³àëüí³ñòü ïðîäîâæóº ë³äèðóâàòè â ðåéòèíãàõ çàòðåáóâàíèõ ïðîôåñ³é.
Ìè îòî÷åí³ áåçë³÷÷þ äîäàòê³â äëÿ ïîâñÿêäåííîãî æèòòÿ ³ ðîáîòè, äëÿ ñïîðòó ³
õàð÷óâàííÿ, äëÿ ïîäîðîæåé ³ â³äïî÷èíêó.
Òåíäåíö³ÿ òðèâàòèìå. Êð³ì òîãî, êîìïàí³¿ ³ áðåíäè ïðàãíóòü çðîáèòè äîäàòêè ï³ä
ñâî¿ êîìïàí³¿. Íåîáõ³äí³ñòü ó ìîá³ëüíèõ
ðîçðîáíèêàõ ïðîäîâæóº çðîñòàòè.
Õòî òàêèé ìîá³ëüíèé ðîçðîáíèê? Mobile
developer — öå ôàõ³âåöü, ÿêèé ðîçðîáëÿº
ïðîãðàìí³ äîäàòêè äëÿ ð³çíèõ ìîá³ëüíèõ ïðèñòðî¿â: ïëàíøåò³â, ñìàðòôîí³â

íà iOS ³ Android. Ìîá³ëüí³ äîäàòêè áóâàþòü ð³çí³: ðîçâàæàëüí³ ïðîãðàìè (äëÿ
âèâ÷åííÿ ìîâ, ÷èòàííÿ êíèã, ïîäîðîæåé,
ñïîðòó), äîäàòêè äëÿ ïîêóïîê (ñåãìåíò
e-commerce) ³ îêðåìà êàòåãîð³ÿ — ìîá³ëüí³ ³ãðè. Ìîá³ëüí³ ïðîãðàìè òàêîæ
êëàñèô³êóþòüñÿ çàëåæíî â³ä òîãî, äëÿ
ÿêî¿ ïëàòôîðìè âîíè ïðèçíà÷åí³. Ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ º ñïåö³àë³çàö³ÿ
«Mobile Development», äå âèâ÷àþòüñÿ ³
íà iOS òà Android ðîçðîáíèê³â.
Ðîçðîáíèê iOS. Ö³ ôàõ³âö³ º íàéá³ëüø
äîõ³äíèìè íà ìîá³ëüíîìó ðèíêó. À ç ïîÿâîþ ìîâè Swift ðîçðîáêà äëÿ ïðèñòðî-

¿â Apple ñòàëà ìàêñèìàëüíî ïðîñòîþ òà
çðó÷íîþ. Â ²Ò-Àêàäåì³¿ íå íàâ÷àþòü «íà
ïàëüöÿõ», äëÿ öüîãî º iOS-ëàáîðàòîð³ÿ,
îáëàøòîâàíà êîìïàí³ºþ RIA.com.
Android-ðîçðîáíèê — öå ôàõ³âåöü, ÿêèé
ñòâîðþº ìîá³ëüí³ äîäàòêè ï³ä îïåðàö³éíó
ñèñòåìó Android (âîíà ïî ïðàâó º íàéïîøèðåí³øîþ ìîá³ëüíîþ ïëàòôîðìîþ
â ñâ³ò³).
Ïëþñè ïðîôåñ³¿. Ã³äíèé ð³âåíü îïëàòè ïðàö³ â áóäü-ÿêîìó ðåã³îí³ êðà¿íè.
Íà ðèíêó ñïîñòåð³ãàºòüñÿ äåô³öèò êâàë³ô³êîâàíèõ ðîçðîáíèê³â, ùî ïîçíà÷àºòüñÿ íà ð³âí³ çàðîá³òíî¿ ïëàòè. Ñåðåäíÿ
çàðïëàòà ðîçðîáíèê³â ìîá³ëüíèõ äîäàòê³â â Óêðà¿í³ 2150 äîëàð³â, çà äàíèìè
ïîðòàëó äëÿ ïðîãðàì³ñò³â DOU. Ñòàòèñòèêó ñòâîðèëè íà îñíîâ³ àíîí³ìíîãî
îïèòóâàííÿ, ÿêå ïðîâîäèëîñü ç ãðóäíÿ
2018 ðîêó ïî ñ³÷åíü 2019 ðîêó. Ö³êàâà ³
çàõîïëþþ÷à ïðîôåñ³ÿ. Òåõíîëîã³¿ ñòð³ìêî çàñòàð³âàþòü, òîìó ùîá çàëèøàòèñÿ
íà âåðøèí³ ìàéñòåðíîñò³, ïðîãðàì³ñòó
íåîáõ³äíî âäîñêîíàëþâàòèñÿ, áóòè â êóðñ³ íîâèíîê IT-³íäóñòð³¿, ïîñò³éíî ïîïîâíþâàòè áàãàæ çíàíü ³ óì³íü. Ïåðñïåêòèâè êàð'ºðíîãî çðîñòàííÿ. Âè ìîæåòå
âèðîñòè â³ä ïîñàäè Junior-ðîçðîáíèêà
äî Senior-ðîçðîáíèêà, ó ÿêîãî çàðîá³òíà
ïëàòà ñòàðòóº â³ä 3500 äîëàð³â. Êðàù³
óìîâè ïðàö³: â³äì³ííèé êîëåêòèâ, çðó÷íå

ðîáî÷å ì³ñöå, îñíàùåíå êðàùèìè äåâàéñàìè, ñîö³àëüíèé ïàêåò.
ßê ñòàòè ìîá³ëüíèì ðîçðîáíèêîì?
Ïðàêòèêà â äàíîìó âèïàäêó — êëþ÷îâèé îñâ³òí³é ìîìåíò. Êóðñ «Mobile
Development» âåäóòü âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè,
ÿê³ ðîçóì³þòü ãàëóçü çñåðåäèíè ³ ìîæóòü íàâ÷èòè ³íøèõ. Íå âñ³ ðîçóì³þòü,
ùî ïðîãðàìóâàííÿ, öå íå íàóêà, à ðåìåñëî. Òîìó ïðîñòî ïåðåãëÿíóòè êóïó
â³äåîóðîê³â ÷è ïðîñëóõàòè êóðñ ëåêö³é
³ âèéòè Senior-ðîçðîáíèêîì íå âèéäå.
Ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ ì³í³ìóì òåîð³¿
³ ìàêñèìîì ïðàêòèêè, îñîáëèâî ñï³ëüíî¿
ðîáîòè â ãðóïàõ. Òîìó ùî ó êîìàíäàõ
ïðèõîäèòü ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî òè ðîáèø.
Ó ²Ò-Àêàäåì³¿ òè îòðèìàºø ïîâíîö³íí³ ³
ñòðóêòóðîâàí³ çíàííÿ, ÿê³ îäðàçó çàêð³ïèø íà ïðàêòèö³, â óìîâàõ, ìàêñèìàëüíî
íàáëèæåíèõ äî ðîáîòè â êîëåêòèâ³ ²Òêîìïàí³é.
Ðåºñòðóéòåñü íà êóðñ «Mobile
Development» òà íàâ÷àéòåñü ó ñïðàâæí³õ
ìàéñòð³â.
Äëÿ òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ïðåñòèæíó
îñâ³òó ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ º ÷óäîâà íàãîäà.
Êîæåí, õòî çäàñòü åêçàìåí ç ìàòåìàòèêè
íà ìàêñèìóì, áóäå çàðàõîâàíèé íà áåçîïëàòíå íàâ÷àííÿ.
Ðåºñòðóéñÿ: https://ita.in.ua,
òåëåôîíóé: 067–431–19–21
460035
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ПОСТАВЛЯТЬ ЄВРОПУ
НА ВІННИЦЬКІ ЛИЖІ!
Нові можливості  У Вінниці заклали
капсулу на місці нового заводу. Його
збудує відома у світі компанія HEAD. Лижі,
кріплення до них, лижні черевики, інше
спорядження — це те, що виготовлятимуть
у нашому місті. Експортуватимуть у різні
країни світу. Заводу ще нема, а персонал
уже набирають. Кого саме?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Òèñÿ÷à â³ííè÷àí çìîæóòü ïðàöþâàòè íà íîâîìó
çàâîä³ ï³ñëÿ éîãî
ââåäåííÿ â åêñïëóàòàö³þ. Áóäóâàòèìóòü ó äåê³ëüêà åòàï³â. Ïåðøó ÷åðãó ïëàíóþòü çàâåðøèòè
ó 2021 ðîö³. ×åðåç ð³ê ï³ñëÿ òîãî
ïîâí³ñòþ çàâåðøèòè áóä³âíèöòâî. ×îìó ñàìå Â³ííèöþ îáðàâ
ãðîøîâèòèé ³íâåñòîð?
ОГЛЯНУЛИ ШІСТЬ МІСТ —
ЗУПИНИЛИСЯ НА ВІННИЦІ
— Ïåðåä òèì, ÿê çóïèíèòè ñâ³é âèá³ð íà Â³ííèö³, ìè
îö³íþâàëè ø³ñòü óêðà¿íñüêèõ
ì³ñò, — ðîçïîâ³â âèêîíàâ÷èé
â³öå-ïðåçèäåíò êîìïàí³¿ HEAD
Ãåðàëüä Ñêðîáàíåê. — Ñàìå
ó Â³ííèö³ íàì íàäàëè íàéá³ëüøó ïðîôåñ³éíó ï³äòðèìêó.
Äî òîãî æ, òóò äóæå íåïîãàíà
ëîêàö³ÿ, íå â³ä÷óâàºòüñÿ äåô³öèò ðîáî÷î¿ ñèëè. Îö³íèâøè âñ³
«çà» ³ «ïðîòè», çóïèíèëè âèá³ð
íà âàøîìó ì³ñò³. Âîíî âèÿâèëîñÿ íàéêðàùèì ñåðåä òèõ, äå
ïëàíóâàëè ìîæëèâå áóä³âíèöòâî
çàâîäó.
Ïðî öå Ãåðàëüä Ñêðîáàíåê
ñêàçàâ ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ
ó Â³ííèö³. Ïàí Ñêðîáàíåê

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

Глобальне
прибирання

Геральд Скробанек:
«Перед тим, як
зупинити свій вибір
на Вінниці, ми
оцінювали шість
українських міст»

ïðè¿æäæàâ äî íàøîãî ì³ñòà,
ùîá äàòè ñòàðò ïî÷àòêó ðîá³ò.
Íà òåðèòîð³¿, äå áóäóâàòèìóòü
çàâîä, çàêëàëè êàïñóëó. Òàêèì
÷èíîì â ³íäóñòð³àëüíîìó ïàðêó, ùî íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå,
ç’ÿâèòüñÿ ùå îäíå âèðîáíèöòâî.
— Çàâîä ó Â³ííèö³ áóäå íàéá³ëüøèì ó ñâ³ò³ ç âèãîòîâëåííÿ
çèìîâîãî ñïîðòèâíîãî ñïîðÿäæåííÿ, — íàãîëîñèâ â³öå-ïðå-

Çàâîä ó Â³ííèö³ íà
Íåìèð³âñüêîìó øîñå
áóäå íàéá³ëüøèì ó
ñâ³ò³ ç âèãîòîâëåííÿ
çèìîâîãî ñïîðòèâíîãî
ñïîðÿäæåííÿ
çèäåíò êîìïàí³¿ HEAD. — Ðîáîòè ç áóä³âíèöòâà ðîçïî÷íåìî
íàâåñí³ 2020-ãî. À âæå íàñòóïíîãî ðîêó çàïóñòèìî â ðîáîòó
ïåðøó ÷åðãó.
НАБИРАЮТЬ ПЕРСОНАЛ
В ОФІС
Ç âëàäîþ ì³ñòà êîìïàí³ÿ
HEAD ï³äïèñàëà ìåìîðàíäóì
ïðî ñï³âïðàöþ. Ó éîãî ðàìêàõ
â³äêðèëè ó Â³ííèö³ ²Ò-îô³ñ,
ïëîùà ÿêîãî 160 êâàäðàòíèõ
ìåòð³â. Ãåðàëüä Ñêðîáàíåê ïîâ³äîìèâ, ùî òàì óæå ïðàöþº

äåê³ëüêà ëþäåé. Óòî÷íèâ, ùî
íàäàë³ ê³ëüê³ñòü ïåðñîíàëó
çá³ëüøèòüñÿ. Áóäóòü ùå íàáèðàòè ïðàö³âíèê³â. Ùîïðàâäà,
íå óòî÷íèâ, ñê³ëüêè çàãàëîì
ñòàíîâèòèìå ¿õí³é øòàò. Òàê
ñàìî íå ïîâ³äîìèâ, ïðî ÿêèõ
êîíêðåòíî ôàõ³âö³â éäå ìîâà.
Êîìïàí³ÿ HEAD ïîºäíóº
â ñîá³ äâ³ ³íäóñòð³¿ — ïðîìèñëîâó é ²Ò-òåõíîëîã³é. Òàêå ïîºäíàííÿ ñïðèÿòèìå ôîðìóâàííþ
íîâî¿ åë³òè ìåíåäæåð³â, ç íîâèì
ìèñëåííÿì.
— Ïðèõ³ä ó Â³ííèöþ êîìïàí³¿ ç ñåðéîçíèì ïîçèòèâíèì
³ì³äæåì ó ñâ³ò³ äîäàº àâòîðèòåòó íàøîìó ì³ñòó, — ãîâîðèòü
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ. — Ðîáèòü íàøå ì³ñòî á³ëüø
ïðèâàáëèâèì äëÿ íàñòóïíèõ ïîòåíö³éíèõ ³íâåñòîð³â. Ïðèñóò-

HEAD присутня у 85 країнах світу
HEAD (Head International Holding
Gmb) — компанія, що спеціалізується на виробництві спортивного
обладнання для зимових видів
спорту, тенісу та підводного плавання, присутня у 85 країнах світу.
Бренд Head є найбільш упізнаваним у гірськолижному спорті.
Жодні світові спортивні змагання

КОРОТКО

не відбуваються без лиж і лижного спорядження, виробництва
компанії HEAD.
Крім того, компанія має низку інших брендів: «Penn», «Tyrolia»,
«Mares», «SSI».
М’ячі Penn є офіційними для Тенісної Чемпіонської серії та першими
за обсягами продажів в Америці.

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 190138

Hàêëàä 17 900

«Mares» — один із світових лідерів з виробництва спорядження
для дайвінгу.
«SSI» — надає тренувальні матеріали та проводить сертифікацію для занурень з аквалангом для дайверів, інструкторів
з дайвінгу, дайвінг-центрів
по всьому світу.

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¿

í³ñòü òàêèõ êîìïàí³é äàñòü ìîæëèâ³ñòü ðîçâèâàòè Â³ííèöüêèé
³íäóñòð³àëüíèé ïàðê, çì³öíþâàòè åêîíîì³êó ì³ñòà. Òîìó ìè
ðîçâèâàºìî ³íôðàñòðóêòóðó ö³º¿
òåðèòîð³¿. Çàáåçïå÷èëè âîäîïîñòà÷àííÿ òà âîäîâ³äâåäåííÿ,
ïðîåêòóºìî îá’ºêòè ç åëåêòðî- ³
ãàçîïîñòà÷àííÿ, ðîçïî÷àëè áóäóâàòè äîðîãè.
Ïðèáëèçíî òèñÿ÷à ðîáî÷èõ
ì³ñöü áóäå íà çàâîä³ ï³ñëÿ ââåäåííÿ â ä³þ âñüîãî êîìïëåêñó.
Ñåðåä íèõ — ðîá³òíè÷³ ñïåö³àëüíîñò³, à òàêîæ ôàõ³âö³ ç ëîã³ñòèêè, òåõí³÷íèõ íàïðÿìê³â,
óïðàâë³íñüêèé òà àäì³í³ñòðàòèâíèé ïåðñîíàë. ×àñòèíó âèðîáíè÷èõ îïåðàö³é âèêîíóâàòèìóòü
ðîáîòè. Íà ïî÷àòêîâîìó åòàï³
ïëàíóþòü çàëó÷èòè äî ðîáîòè
äî 300 ïðàö³âíèê³â.
Äî ðå÷³, íîâèé ³íâåñòîð ðîçïî÷àâ êîîðäèíàö³þ ñâî¿õ ä³é
ç³ ùå îäí³ºþ êîìïàí³ºþ, ùî
óæå ïðàöþº â ³íäóñòð³àëüíîìó
ïàðêó. Ìîâà ïðî UBC Group.
Ïðîåêòíà ãðóïà, ÿêà ïðàöþâàëà â êîìïàí³¿ çàâîäó õîëîäèëüíîãî îáëàäíàííÿ UBC Group,
òåïåð âèêîíóº ðîáîòè ó êîìïàí³¿ HEAD. Ôàõ³âö³ íàçèâàþòü
öå ñèñòåìîþ êîîðäèíàö³¿ äâîõ
ïîòóæíèõ ³íâåñòîð³â ó ñïðàâ³
âèð³øåííÿ ñï³ëüíèõ ïèòàíü.

 Øêîëÿð³â òà ñòóäåíò³â
îáëàñò³ çàêëèêàþòü äîëó÷èòèñÿ äî ÷åëåíäæó,
ÿêèé ïðîõîäèòü ï³ä äåâ³çîì
«ß ïðèáðàâ — òâîÿ ÷åðãà-2:
çì³íèìî ìàéáóòíº ðàçîì».
Çàõ³ä îðãàí³çîâóþòü äî Ì³æíàðîäíîãî äíÿ ÷èñòèõ
áåðåã³â. Àêö³ÿ ïðîâîäèòüñÿ
äî 30 âåðåñíÿ.
«×è çíàºòå âè, ùî
çà íèí³øí³õ òåìï³â çàñì³÷åííÿ ð³÷îê, ìîð³â òà
îêåàí³â äî 2050 ðîêó â íèõ
áóäå á³ëüøå ïëàñòèêó, àí³æ
ðèáè? Ùîá çàïîá³ãòè öüîìó, â òðåò³ âèõ³äí³ âåðåñíÿ
(öüîãîð³÷ — 21 âåðåñíÿ)
ì³ëüéîíè âîëîíòåð³â ó âñüîìó ñâ³ò³ (ïîíàä 150 êðà¿í)
äîëó÷àþòüñÿ äî ãëîáàëüíîãî
ïðèáèðàííÿ.
Ó÷í³â òà ñòóäåíò³â çàïðîøóþòü òàêîæ âçÿòè ó÷àñòü
ó ö³é àêö³¿, — çàçíà÷àþòü
íà ñàéò³ ÎÄÀ. — Óìîâè
ó÷àñò³: çáåð³òü äðóç³â, ïðèáåð³òü á³ëÿ ñåáå áåðåãè ð³÷êè
÷è ìîðÿ, çàðåºñòðóéòåñÿ
òà âèêëàä³òü ôîòî «Äî» ³
«Ï³ñëÿ» ïðèáèðàííÿ â ìåðåæ³ Facebook ç õåøòåãîì
#ßïðèáðàâ_Òâîÿ×åðãà2.
Ïåðøà òèñÿ÷à ó÷àñíèê³â
îòðèìàº â ïîäàðóíîê åêîñóìêè».

Солдат
врятував жінку
 Â³ííè÷àíêà Íàä³ÿ
îôîðìëÿëà ñóáñèä³þ ó Ïðîçîðîìó îô³ñ³ íà Âèøåíüö³.
Äîâãî ñòîÿëà ó ÷åðç³. Êîëè
óæå éøëà äîäîìó, ¿é ñòàëî
çëå — æ³íêà çàäèõàëàñÿ,
âïàëà íà ï³äëîãó òà âòðàòèëà
ñâ³äîì³ñòü. Ñîëäàò Àíòîí
Îë³éíèê, ÿêèé ÷åðãóâàâ
ó Ïðîçîðîìó îô³ñ³, äî ïðè¿çäó øâèäêî¿ íàäàâ ¿é äîìåäè÷íó äîïîìîãó òà ïîäçâîíèâ ð³äíèì æ³íêè. Ïðî öå
ó Ôåéñáóê ïèøå «Â³éñüêîâà
÷àñòèíà 3008 Íàö³îíàëüíî¿
ãâàðä³¿ Óêðà¿íè».
Äî ïðè¿çäó ìåäèê³â æ³íêà
óæå ïðèøëà äî òÿìè. Àëå
¿¿ âñå îäíî ãîñï³òàë³çóâàëè, ùîá ïåðåâ³ðèòè ñòàí ¿¿
çäîðîâ'ÿ. Ñàìîãî íàöãâàðä³éöÿ êîìàíäóâàííÿ â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè çàîõîòèëî.

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

6

ÊÐÈÌ²ÍÀË

RIA, Ñåðåäà, 18 âåðåñíÿ 2019

ЯК ВАЛЕРА СТАВ У КРИМУ РАБОМ,
А У ВІННИЦІ БЕЗХАТЬКОМ
Афера з нерухомістю  Був рабом
у кримського депутата, а коли повернувся
додому через три з половиною роки,
то дізнався, що його тут вважали
безвісти зниклим. Ця історія про те,
як у Валери Соломенцева «віджали»
2-кімнатну квартиру в Центрі,
але людям до цього не байдуже
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Âàëåð³é Ñîëîìåíöåâ â ðåäàêö³þ ïðèéøîâ ç
òîâàðèøåì, ùî çíàº éîãî ³ñòîð³þ.
— Â³í áóâ ó ðàáñòâ³ ó êðèìñüêîãî äåïóòàòà á³ëüøå òðüîõ
ðîê³â, — êàæå Ìàêñèì. — Ïîâåðíóâñÿ, ³ âèÿâèëîñÿ, ùî éîãî
êâàðòèðó ïðîäàëè äâà ðàçè. Âîíà
çíàõîäèòüñÿ â áóäèíêó íà Ìàã³ñòðàòñüê³é, äå Îùàäáàíê. Çíàºòå?
Àâæåæ. Á³ëüøå òîãî, àâòîð
ñòàòò³ çíàº íàâ³òü ÷îëîâ³êà, ÿêèé
ïðè÷åòíèé äî ðàáñòâà Âàëåð³ÿ ³,
éìîâ³ðíî, äî ïðîäàæó éîãî æèòëà. Âàëåð³é íàçâàâ ò³ëüêè ³ì’ÿ —
Àíäð³é. ² ñêàçàâ, ùî òîé ÷îëîâ³ê
çàéìàºòüñÿ äîìîôîíàìè. Ñïåðøó
â³í âîçèâ éîãî ç ñîáîþ ÿê ïîì³÷íèêà. À ïîò³ì çàïðîïîíóâàâ
¿õàòè íà çàðîá³òêè. Ïåðåïèòóþ
ïð³çâèùå: Áîðòíèêîâ? Ä³éñíî,
òàêèì, çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, áóëî ïð³çâèùå òîãî êðèìñüêîãî äåïóòàòà, ÿêèé éîãî çàäàðìà
åêñïëóàòóâàâ òðè ðîêè. Âàëåð³é
ïàñ ó áàòüêà Àíäð³ÿ Áîðòíèêîâà
35 êîð³â, çà öå îòðèìóâàâ äâ³÷³
íà äîáó ïîõëüîáêó òà ñòàêàí ãîð³ëêè ïåðåä ñíîì.
— ßê çàñïîê³éëèâå, ùîá äîäîìó íå ðâàâñÿ, — êàæå òîâàðèø.

КРОВНІ ЗВ’ЯЗКИ ПРИЧЕТНИХ
— Öåé äåïóòàò ñêàçàâ, ùî
Àíäð³é — éîãî ñèí â³ä ïåðøîãî øëþáó, — ãîâîðèòü Âàëåð³é
Ñîëîìåíöåâ. — Â³í òðèìàâ ì³é
ïàñïîðò ó ñåáå ³ ïîãðîæóâàâ
çãíî¿òè â òþðì³, ÿêùî íå áóäó
ïðàöþâàòè.
Ìîâà ïðî Îëåêñàíäðà Áîðòíèêîâà, äàí³ ÿêîãî ìîæíà çíàéòè
â ñïèñêó êðèìñüêèõ äåïóòàò³â.
Çà àäðåñîþ ö³º¿ ëþäèíè, â ñåë³
Ðóáèí³âêà Äæàíêîéñüêîãî ðàéîíó, äå ïàñ êîð³â Âàëåð³é, çàðåºñòðîâàíà ô³ðìà «Äæåíåð Ãðóïï»,
ÿêà ä³ÿëà ó Â³ííèö³ ï³ä êåð³âíèöòâîì â³ííè÷àíèíà Àíäð³ÿ
Áîðòíèêîâà.
Ïðî íàçâàíó ñòðóêòóðó RIA
ïèñàëà ðàí³øå, ìàþ÷è ñêàðãè
ìåøêàíö³â ê³ëüêîõ â³ííèöüêèõ
áóäèíê³â íà êåð³âíèêà ô³ðìè
ç îáñëóãîâóâàííÿ äîìîôîí³â.
Àíäð³é Áîðòíèêîâ òîä³ íàçâàâ
íåãàòèâ ïðî ñåáå êîíêóðåíòíîþ
â³éíîþ. ² îñü çàðàç Âàëåð³é Ñîëîìåíöåâ íàì íàãàäàâ ïðî öüîãî
á³çíåñìåíà, ÿê òàêîãî, ùî çàâ³ç
éîãî â Êðèì ó 2015-ìó ðîö³. Äîòè
Âàëåð³é áóâ äâ³ðíèêîì ó ïàðêó.
ВІД ДЯДЬКА ДО БАТЬКА
Ñïåðøó Àíäð³é ïðèëàøòóâàâ
Âàëåð³ÿ îõîðîíÿòè ïîëå ñâîãî
äÿäüêà. Éîãî ïîñåëèëè ó âà-

Щоб знов не зник, подбали правозахисники
АЛЛА СТУДІЛКО,
ГОЛОВА
ПРАВЛІННЯ
ОБЛАСНОЇ
ПРАВОЗАХИСНОЇ
ОРГАНІЗАЦІЯ
«ДЖЕРЕЛО НАДІЇ»

— Ситуація цієї людини дуже
складна. Спочатку завербували,
тобто запропонували роботу. Потім вивезли за кордон. Там забрали паспорт. Змусили працювати, обмежуючи його свободу.
Далі передали в інше місце для
трудової експлуатації. А в цей
час тут, у Вінниці, вчинилися
інші дії — шахрайські. Я так розумію, шахраї зробили все, щоб
він став безвісти зниклим. Його
квартира продавалася не один

раз. І от коли чоловік повернувся, то вже не додому, а в нікуди.
Ночував на лавці, у сусіда. Був
без одягу, в порваних калошах.
Елементарне ми зробили одразу: забезпечили його продуктами харчування, одягом. І надалі
з адвокатом будемо допомагати
і забезпечувати його фундаментальні права. Про безпеку вже
подбали — влаштували людину
до реабілітаційного центру. Також він подав документи в соціальні служби, аби отримати
офіційний статус постраждалого від торгівлі людьми і мати
від держави належну допомогу
і підтримку. Але це буде пізніше.
Після того, як поліція встановить
всі обставини.

ãîí÷èêó, ³ «ðîáîòîäàâöü» ÷åðåç
äåíü ïðèâîçèâ âîäó, öèãàðêè,
ïåðåêóñèòè. ×åðåç ï³âðîêó îá³öÿâ ðîçðàõóâàòèñÿ çà ðîáîòó. Àëå
êîëè ìèíóëî 6 ì³ñÿö³â, ñêàçàâ,
ùî òðåáà ñïåðøó ïðîäàòè êàâóíè.
— Ìåí³ îá³öÿëè 5 òèñÿ÷ íà ì³ñÿöü. ß äóìàâ, ãðèâåíü, à âèÿâèëîñÿ ðóáë³â. Àëå é ò³ ãðîø³
ÿ íå îòðèìàâ. ×åðåç ï³âðîêó ìåíå
çàâåçëè äî äåïóòàòà ïàñòè õóäîáó, — ãîâîðèòü Âàëåð³é.
Öå ìàâ áóòè òèì÷àñîâèé ïðèòóëîê äî ðîçðàõóíêó çà ïîëüîâó ðîáîòó, àëå â³í çàòÿãíóâñÿ
íà ðîêè. Âàëåð³é ùîäíÿ ïàñ êîð³â äî ñåðïíÿ 2019-ãî. Ó áóäü-ÿêó
ïîãîäó íîñèâ êàëîø³. Ó íèõ òà
ó øìàòò³ îäíîãî äíÿ ³ âèâ³ç Âàëåð³ÿ íà êîðäîí ñóñ³ä. Ïàñïîðò
ï³ñëÿ ñâàðêè êèíóëà ïàñòóõó äðóæèíà ðàáîâëàñíèêà ç³ ñëîâàìè
«çàáèðàéñÿ â ñâîþ õîõëàíä³þ».

Ðîáîòîäàâåöü îá³öÿâ
çàïëàòèòè çà ï³âðîêó
ï³ñëÿ çáîðó óðîæàþ.
Àëå ÷åðåç 6 ì³ñÿö³â,
ïðàö³âíèêà çàâåçëè äî
³íøîãî «ðàáîâëàñíèêà»
— Òàê ñêëàëîñÿ, ùî äåïóòàò
âæå íå ì³ã ìíîþ êåðóâàòè. Íå á³ãàâ ç ðóøíèöåþ, íå ïîãðîæóâàâ.
Â³í ñòàâ ¿çäèòè íà ³íâàë³äíîìó
â³çêó, — ðîçêàçóº â³ííè÷àíèí. —
ß ÷óâ ò³ëüêè, ÿê â³í ñêàçàâ: «Øóêàé ïàñòóõà çà ãðîø³ àáî ñàìà
õóäîáó âèâîäü», êîëè ä³çíàâñÿ,
ùî æ³íêà ìåí³ ïàñïîðò â³ääàëà.
ß íà äîðîãó íàáðàâ â áàêëàæêó
âîäè ç êðàíà ³ ï³øîâ.
Ãðîøåé Âàëåð³þ íå äàëè. Íåâåëèêó ñóìó íà äîðîãó ç³áðàëè ÷îëîâ³êè, ç ÿêèìè â³í ïîòîâàðèøóâàâ íà ïàñîâèù³.
У КАЛОШАХ ЧЕРЕЗ КОРДОН
Íà êîðäîí³, çà ñëîâàìè Ñîëîìåíöåâà, â³í ðîçïîâ³â âñå, ÿê º.
Æ³íêà, ùî ïåðåâ³ðÿëà éîãî ïàñïîðò, íå ìîãëà âï³çíàòè ó âêëåºí³é ó äîêóìåíò ôîòîãðàô³¿ ëþäèíó, ÿêà ñòîÿëà ïåðåä íåþ. Äóæå
ñõóäëèé, ç âèãîð³ëèì âîëîññÿì
îá³ðâàíåöü, ùî íà 33 íå âèãëÿäàº.
— Âîíà ïîêëèêàëà ñâîãî íàïàðíèêà, òîé ìàõíóâ ðóêîþ —
«õàé ³äå». ß òîä³ âæå äóìàâ, ùî
ñïðàâä³ ïîòðàïëþ â òþðìó, àëå
ïðîïóñòèëè, — êàæå Âàëåð³é.
Ùî áóëî äàë³ ó Â³ííèö³? ×îëîâ³ê íå çì³ã çàéòè â êâàðòèðó, ÿêó
ñâîãî ÷àñó ïðèäáàëà ³ çàëèøèëà
éîìó â ñïàäùèíó éîãî áàáóñÿ.
— ß âæå ñàì ñåáå ïðîêëèíàâ
ç í³ã äî ãîëîâè. Îáðàçëèâî, áî
áàáóñÿ íà öþ êâàðòèðó çàðîáèëà. Ïðàöþâàëà íà áóä³âíèöòâàõ
ìàëÿðåì-øòóêàòóðîì ³ êóïèëà,
à ÿ íå âáåð³ã, — ìàëî íå ïëà÷å
Âàëåð³é Ñîëîìåíöåâ. — Ìè ç

Валерій Соломенцев до і
після кримських «заробітків».
На кордоні мусив розказувати,
що з ним сталось, бо
за паспортом прикордонники
його не впізнали
áàáóñåþ æèëè âäâîõ. Âîíà ïîìåðëà äî òîãî, ÿê ÿ ïî¿õàâ. Ñïàäêîºìö³â á³ëüøå íå áóëî, ò³ëüêè ÿ.
À òóò — ñóñ³äè êàæóòü, êâàðòèðà
âæå íå ìîÿ, âëàñíèê ³íøèé. Äâåð³
ò³ ñàì³, àëå çàìîê ïîì³íÿëè.
НІЧОГО НЕ ПІДПИСУВАВ
— ß òàì, â Êðèìó, í³÷îãî
íå ï³äïèñóâàâ, — ãîâîðèòü Âàëåð³é. — Òóò ìåíå âèïèñàëè ³
ïðîäàëè êâàðòèðó äâà ðàçè.
Ïðî öå Ñîëîìåíöåâ ä³çíàâñÿ
â ì³ñüêâèêîíêîì³. Â³í ïîêàçàâ
äîâ³äêó ïðî âèïèñêó. Ó í³é ëþäèíó, ÷è¿ ïàñïîðòí³ äàí³ íàâ³òü
íå âêàçàí³, âèïèñàëè â í³êóäè.
Ó â³äïîâ³äí³é ãðàô³ — ò³ëüêè
ì³ñòî Â³ííèöÿ. Ïå÷àòêà º, àëå
ïð³çâèùå ñïåö³àë³ñòà, ÿêèé âèïèñóâàâ, íåìàº. Ï³äïèñ ôîðìàëüíèé: ñõîæà íà «ß» çàêàðëþ÷êà.
Ùî â³äáóâàëîñÿ ç êâàðòèðîþ
Âàëåð³ÿ Ñîëîìåíöåâà, ïîêè
éîãî íå áóëî, ïèòàºìî ó ñòàðøî¿
ïî áóäèíêó íà Ìàã³ñòðàòñüê³é,
78 Ëþäìèëè Ìîñêàëåíêî. Çà ¿¿
ñëîâàìè, ï³ñëÿ ñìåðò³ áàáóñ³ Âàëåð³ÿ, íèì îï³êóâàëèñÿ ñóñ³äè.
Äîïîìàãàëè îôîðìèòè ñïàäùèíó. Ëèøèëîñÿ ò³ëüêè ñïëàòèòè
11 òèñÿ÷ äåðæìèòà, ùîá Âàëåð³é
óçàêîíèâ êâàðòèðó çà ñîáîþ. Îñü
äëÿ ÷îãî éîìó çíàäîáèëèñÿ êðèìñüê³ çàðîá³òêè.
— Êîëè Âàëåðà çíèê, ìè çâåð-

òàëèñÿ â ïîë³ö³þ, ³ â³äêðèëè ðîçøóêîâó ñïðàâó, — êàæå Ëþäìèëà
Ìîñêàëåíêî. — Ìè ïîñò³éíî ö³êàâèëèñÿ, ùî ç ðîçøóêîì. Ñèí
ñóñ³äêè íàâ³òü õîäèâ íà óï³çíàííÿ
ÿêîãîñü òðóïà. À ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ
íàì ñêàçàëè: çàñïîêîéòåñÿ, éîãî
ïàñïîðò ïåðåñ³ê êîðäîí ç Ðîñ³ºþ.
КРУТИЛИСЯ РІЗНІ ЛЮДИ
Ñóñ³äè ââàæàëè Âàëåð³ÿ áåçâ³ñòè çíèêëèì. Òåïåð ðàä³, ùî
æèâèé, àëå á³äêàþòüñÿ, ùî áåçäîìíèé.
— Ìèíóëîãî ðîêó ÿ áà÷èëà, ÿê
ç Âàëåðèíî¿ êâàðòèðè âèíîñèëè
ìåáë³ ÷óæ³ ëþäè, — êàæå ñòàðøà ïî áóäèíêó. — ß çàïèòàëà,
íà ÿêèõ ï³äñòàâàõ. Ìåí³ ïîêàçàëè äîãîâ³ð êóï³âë³-ïðîäàæó, àëå
êóïëåíî áóëî íå â Ñîëîìåíöåâà,
à â ÿêî¿ñü ³íøî¿ ëþäèíè. Ùîá
õòîñü çà¿õàâ æèòè — íå áà÷èëà.
ßê ñêàçàëè RIA ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³é îáëàñíîãî ãëàâêó, çà çàÿâîþ Ñîëîìåíöåâà â³äêðèëè
ïðîâàäæåííÿ ïðî øàõðàéñòâî
(çà ôàêòîì çàâîëîä³ííÿ êâàðòèðîþ). Ó ïðîöåñ³ ðîçñë³äóâàííÿ
ïåðåâ³ðÿòèìóòü ³íôîðìàö³þ ïðî
Êðèì, ùîá äîäàòè ñòàòòþ ïðî
çëî÷èí ó ñôåð³ òîðã³âë³ ëþäüìè.
Çàðàç Âàëåð³é â ðåàá³ë³òàö³éíîìó öåíòð³. Éîãî òóäè âëàøòóâàëè
ïðàâîçàõèñíèêè ë³êóâàòèñÿ ³ ùîá
ñõîâàòè íà ÷àñ ðîçñë³äóâàííÿ.
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ТАЄМНИЦІ «ДАЧІ МАЙКА», ЯКА
ПЕРЕЖИЛА ГРАФІВ ТА НАЦИСТІВ
Пошарпаний маєток  Між хаотичної
забудови на Коріатовичів, 102 зачаївся
цікавий будинок, який у народі називають
«дачею Майка». Дім наче невеликий
палац з арками, верандою та квадратною
баштою. Нинішні жителі дачі кажуть,
що будівлі не менше 100 років і те,
що вона була осередком підпільників
у часи Другої світової війни
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Òðèïîâåðõîâà
«äà÷à Ìàéêà» ðîçòàøîâàíà â ðàéîí³
Ñàäêè, ÿêèé ïîíàä 100 ðîê³â òîìó
ââàæàâñÿ ïåðåäì³ñòÿì Â³ííèö³.
Õî÷à íèí³ öå ìàéæå Öåíòð, à â³ä÷óòòÿ îêîëèö³ çáåðåãëîñÿ: áàãàòî
çåëåí³, ìàëî ìàøèí ³ ñïîê³é.
Áóä³âëÿ ¹ 102 âèä³ëÿºòüñÿ
íà ôîí³ ïðèâàòíîãî ñåêòîðó. Ä³ì
ñòî¿òü íà óçâèøø³, ìàº ðîæåâèé
êîë³ð òà â³çóàëüíî çäàºòüñÿ äóæå
ìàñèâíèì é ïðîñòîðèì. Ïðèâåðòàº óâàãó íàéâèùà ÷àñòèíà
áóä³âë³ ó ôîðì³ áàøòè ³ ìàº ïîõèëèé äàõ.
Õî÷à ä³ì íåâåëèêèé, âñüîãî
íà äåâ’ÿòü êâàðòèð, óñå æ âäàëîñÿ çíàéòè ì³ñöåâèõ ñòàðîæèë³â.
Ñåðåä íèõ íàéñòàðøà æèòåëüêà
äîìó — ²ðèíà Ìîæàðîâà, ÿêà
æèâå òóò ïîíàä 50 ðîê³â.
Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî êîëèñü
ó öüîìó áóäèíêó æèëè ãðàôè,
ùî ïîðÿä ìàëè ñâîþ êîíþøíþ.
Âîíà íàìàãàëàñÿ ä³çíàòèñÿ ïðî
â³ê áóä³âë³, àëå áåçóñï³øíî. Ïðîòå º âèöâ³ëà òàáëè÷êà ç íàïèñîì
«Ïåðâîå ðîññ³éñêîå ñòðàõîâîå îáùåñòâî, 1827»
— Ñïî÷àòêó ÿ äóìàëà, ùî öå

äàòà ïîáóäîâè. Àëå çãîäîì ä³çíàëàñÿ, ùî öå íàçâà êîìïàí³¿, ùî
áóëà çàñíîâàíà â 1827 ðîö³ òà çàñòðàõóâàëà öåé áóäèíîê. À á³ëüøå
â àðõ³âàõ í³÷îãî íåìàº ïðî íàø
ä³ì! — êàæå Ìîæàðîâà.
Çà ðàäÿíñüêî¿ âëàäè ìàºòîê
ïåðåïëàíóâàëè.
— Ìî¿õ ðîäè÷³â çàñåëèëè ñþäè
â 1930-õ ðîêàõ. Ó ò³ ÷àñè öå áóëà
êîìóíàëêà: ó êîæí³é ê³ìíàò³
ïî ðîäèí³, âñ³ çðó÷íîñò³ íà âóëèö³. Óñåðåäèí³ — ãàçîâ³ ï³÷êè.
Ïîãðåá³â ó íàñ íåìàº, àëå êîëèñü
ïîðÿä ç äîìîì ïðîëÿãàëè ï³äçåìí³ õîäè. Óò³ì, ¿õ çàêëàëè ùå ìî¿
ïðàùóðè, — êàæå æ³íêà.
ХОВАЛИ ЗБРОЮ
У НІМЦІВ НА ВИДУ
Çà ñëîâàì ñòàðîæèë³â, ó ÷àñè
Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, êîëè Â³ííèöÿ áóëà ï³ä îêóïàö³ºþ, â ö³é
äà÷³ æèëè í³ìö³. Êð³ì òîãî, ä³ì
áóâ îãëÿäîâèìè ïóíêòîì: ç éîãî
äàõó ïðîãëÿäàëîñÿ ëåäâå íå óñå
Ñòàðå Ì³ñòî. ² íàéäèâîâèæí³øå
òå, ùî â öüîìó æ äîì³ áóâ îñåðåäîê â³ííèöüêîãî ï³äï³ëëÿ, ÿêå
áîðîëîñÿ ç íàöèñòàìè.
— Ìîÿ ðîäèíà áóëà ñåðåä ï³äï³ëüíèê³â. Çíàºòå, õòî òàêèé ²âàí
Áåâç? Êåð³âíèê â³ííèöüêîãî ï³äï³ëëÿ. À Ïàâëî Ìåëüíèê òà ì³é
äÿäüêî, Þð³é Êóð³é, êåðóâàëè

Ірина Можарова розповіла, що її родина
була підпільниками. У часи німецької
окупації Вінниці її дядько Юрій Курій викрадав
зброю в німців, яку передавав партизанам
ìîëîä³æíèì êðèëîì ö³º¿ îðãàí³çàö³¿. Âîíè êðàëè çáðîþ â í³ìö³â
òà õîâàëè ¿¿ ó íàøîìó äîì³!
À òåïåð óÿâ³òü — íà äðóãîìó
ïîâåðñ³ í³ìö³ æèâóòü, âëàøòóâàëè ñîá³ ñïîñòåðåæíèé ïóíêò,
à ó ï³äâàëàõ ìî¿ áàòüêè òà ¿õí³
äðóç³ õîâàþòü í³ìåöüêó çáðîþ ï³ä
ìàòðàöàìè.
Ìàòè ðîçïîâ³äàëà, ùî éøëè
íà ðèçèê, áî òàê ëîâèëè õëîï÷à÷èé êóðàæ! Áóâàëî òàêå, ùî
ïåðåõîâóâàëè ïàðòèçàí³â ïðÿìî
ó ï³äâàë³ äîìó, à í³ìö³ íàâ³òü
íå áà÷èëè, — êàæå ²ðèíà Ìîæàðîâà.
Ä³çíàëèñÿ ç â³äêðèòèõ äæåðåë,
ùî 12 ï³äë³òê³â ï³ä êåð³âíèöòâîì
Ïàâëà Ìåëüíèêà âèêðàäàëè ó âîðîãà çáðîþ, áîºïðèïàñè, ðîçêëåþâàëè ëèñò³âêè òà êàðèêàòóðè
íà Ã³òëåðà.
Óñüîãî õëîïö³ âèêðàëè 45 àâòîìàò³â, 4 êóëåìåòè, 60 ãâèíò³âîê,

Загадкова історія будівлі
Історик Євгеній Сафар’янс зробив власне дослідження історії
«дачі Майки», яке він опублікував в LiveJournal. З дозволу автора публікуємо скорочену версію.
Повністю можна прочитати за посиланням: bit.ly/2lZyTcV
«Чому маєток назвали «дачею
Майка»? Нам про це нічого невідомо, — пише Сафар’янс. — Можна висунути версію, що місцеві
жителі пов'язували цю ділянку з
іменами Михайла Грохольського чи Михайла Собанського. З
такою ж вірогідністю можемо
стверджувати, що назва походить від прізвища сім'ї Майкових, оскільки усі ці версії нічим
не підтверджені».

Доктор історичних наук Тетяна Кароєва розповіла, що назва «дача
Майка» згадується в документах
ще до революції 1917 року. Але
пояснень, чому саме таке ім’я
отримав маєток, немає.
— Упродовж 1909–1913 років
«дачею Майка» володів Володимир Васильович Долженков-Любим. Власник ніде не служив,
торговельну чи підприємницьку
діяльність не вів, громадською
діяльністю у Вінниці не займався. Вочевидь, для нього це була
дача, на яку він приїжджав улітку на відпочинок. У ті часи, це
була розповсюджена практика
серед заможних людей, — каже
Кароєва.

Вінницький краєзнавець Наталія
Кушка зібрала ще ряд припущень
з історії будинку:
«Це — дещо перебудований
на початку 20 століття палац
графів Гусарових (Гусакових),
зведений у 1886 році. Ренесансний стиль з верандою. Конюшню
в дворі будували за проектом
Артинова на початку 20 століття.
Можливо, він і долучився до перебудови самого будинку. Після
революції 1917 року в будинку
містились різні установи, серед
яких міське управління освіти та
жив музикант Гуммель…» (Антон
Гуммель — чеський композитор
та музикант, випускник Празької
консерваторії).

Жителі кажуть, що «дача Майка» була
маєтком графів. Нею володів Володимир
Долженков-Любим, який є загадковою
фігурою для Вінниці

250 ðó÷íèõ ãðàíàò, 4 òèñÿ÷³ ïàòðîí³â, 30 êîìïëåêò³â í³ìåöüêîãî
îäÿãó. Óñå ïåðåäàâàëè â³ííèöüêèì ïàðòèçàíàì.
Ó áîþ ç ôàøèñòàìè ó 1944-ìó
çàãèíóëè 24-ð³÷íèé Ïàâëî
Ìåëüíèê òà 16-ð³÷íèé Þð³é
Êóð³é. ¯õí³ ìîãèëè çíàõîäÿòüñÿ íà Ìåìîð³àë³ Â³÷íî¿ Ñëàâè,
ùî íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³ (bit.
ly/2m0dEHZ).
— Ó áóäèíêó òàêîæ çàëèøèëèñÿ «øðàìè» â³ä â³éíè. Áà÷èòå
òð³ùèíó? Âîíà òóò ç’ÿâèëàñÿ,
êîëè ï³ä³ðâàëè í³ìåöüêèé ñêëàä
ç ì³íàìè, ÿêèé ðîçì³ùóâàâñÿ
â ðàéîí³ íèí³øíüîãî â³éñüêîâîãî ñàíàòîð³þ, — äîäàº ²ðèíà
Ìîæàðîâà.
СТЕЛЯ — 4,65!
Çà ñëîâàìè ì³ñöåâèõ æèòåë³â,
ó ïîâîºíí³ ðîêè æèòåë³â «äà÷³
Ìàéêè» õîò³ëè âèñåëèòè, ùîá
çðîáèòè òóò ðåñòîðàí. Òàê³ íàì³ðè çàëèøèëèñÿ ò³ëüêè íà ïàïåð³. Êîìóíàëêà â ìàºòêó òóò
³ñíóâàëà ùå äâà-òðè äåñÿòèë³òòÿ
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè, çãàäóº ³íøà æèòåëüêà
áóäèíêó Îëüãà Ðèìê³íà.
— Çãîäîì ëþäè ì³íÿëè ñâî¿
ê³ìíàòè íà êâàðòèðè ó ³íøèõ
ðàéîíàõ Â³ííèö³, õòîñü âæå äîæèâàâ ñâîãî â³êó. ² ò³ ëþäè, ùî
çàëèøèëèñÿ, ðîçøèðþâàëè ñâî¿
êâàðòèðè, — êàæå æ³íêà.
Îñíîâíèé êîë³ð áóäèíêó ç òèõ
÷àñ³â çàëèøàâñÿ íåçì³ííî ðîæåâèì. Îñîáëèâèõ çì³í, ÿê êàæóòü
ìåøêàíö³, íå áóëî. Äàõ âîíè ðåìîíòóâàëè ñàì³.
— Ó êîæíîãî æèòåëÿ º ñâ³é
âõ³ä, ò³ëüêè íà ÷îòèðè êâàðòèðè º
ñï³ëüí³ ï³ä'¿çäè. Ñòåëÿ — 4,65 ìåòðà! À îïàëåííÿ â êîæíîãî àâòîíîìíå. Ñèëüíî íå îïàëþºìî

áóäèíîê, áî â íàñ ñò³íè øèðèíîþ
ìåòð ³ áóäèíîê ïîâ³ëüíî îõîëîäæóºòüñÿ, — êàæå Îëüãà Ðèìê³íà.
Îëüãà ïîêàçàëà ÷àñòèíó ñâîº¿
êâàðòèðè: âåëèêà çàñêëåíà âåðàíäà âèêîðèñòîâóºòüñÿ ÿê ùå îäíà
ê³ìíàòà, à ÷åðåç âèñîêó ñòåëþ,
ñêëàäàºòüñÿ âðàæåííÿ, ùî öå
îñåëÿ âåëåòí³â, ³ àæ í³ÿê íå äëÿ
ëþäåé.
ПІШЛИ ВІД ЖЕКУ, БО ХОЧУТЬ
РЕМОНТ
Ïèòàºìî, à ÿêå ìàéáóòíº ìåøêàíö³ âáà÷àþòü äëÿ ñâîãî äîìó?
×è áóäóòü éîãî â³äíîâëþâàòè?
— Íàø ä³ì íå ðîçâàëþºòüñÿ.
Íàâïàêè, â³í äóæå ì³öíèé. Á³äà
â òîìó, ùî ìè çíàõîäèìîñÿ ó äâîðàõ, äàëåêî â³ä öåíòðó ì³ñòà. Òîæ
äî íàñ ³ íåìàº ä³ëà. Ïîäèâ³òüñÿ
íà áóäèíîê íà Êîçèöüêîãî (Îâîäîâà, 1, ìàºòîê Íîâèíñüêîãî —
àâò.) — â³í æå ìàéæå «áëèçíþê»
íàøîìó ³ ìàº íàáàãàòî êðàùèé
âèãëÿä. Àáî áóäèíîê êàï³òàíà
×ºòêîâà (Ïóøê³íà, 38 — àâò.),
éîãî æ êîæí³ äâà ðîêè ï³äôàðáîâóþòü! Áî âîíè ó âñ³õ íà âèäó, —
êàæå ²ðèíà Ìîæàðîâà.
Òîìó ëþäè ñïîä³âàþòüñÿ ÿê
íà âëàäó, òàê ³ íà ñåáå. Äëÿ öüîãî
âîíè ï³øëè â³ä ÆÅÊó òà ñòâîðèëè ÎÑÁÁ «Ãðàôñüêèé ä³ì».
— Õî÷åìî âçÿòè ó÷àñòü ó ì³ñüêèõ ïðîãðàìàõ, ÷óëè, ùî äàþòü
ãðîø³ íà êàï³òàëüíèé ðåìîíò.
À îñê³ëüêè íàø áóäèíîê — öå
ïàì'ÿòêà àðõ³òåêòóðè ì³ñöåâîãî
çíà÷åííÿ, òîìó ïîòð³áí³ ñïåö³àëüí³ äîçâîëè â³ä àðõ³òåêòóðè,
ùîá éîãî â³äíîâèòè, — êàæå
Îëüãà Ðèìê³íà.
— Öüîìó áóäèíêó º 100 ðîê³â ³ ùå ñò³ëüêè æ ïðîñòî¿òü. Òà
ïåðåñòî¿òü óñ³ ö³ íîâîçáóäîâàí³
ïàíåëüêè, — êàæóòü æ³íêè.
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МНЕНИЕ

АЛЕКСАНДР КЛЁЦ, ПОЭТ:

Бывает в наказание богатство,
а бедный радостью богат.
С предательством бывает братство,
порой чужой, родней, чем брат...

простір для особистої думки

На фестивалі у Махнівці 21 вересня можна буде побачити Тимка
Падуру, встановити рекорд та почути звучання забутих інструментів
БЛОГ

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

Òèìêî Ïàäóðà — óêðà¿íñüêî-ïîëüñüêèé ìóçèêàíò,
êîìïîçèòîð, ïîåò. Â³í á³ëüøó ÷àñòèíó
æèòòÿ ìåøêàâ íà Â³ííè÷÷èí³, òà éîãî
ï³ñí³ ïîëèíóëè äàëåêî çà êîðäîíè íàøî¿ äåðæàâè. Éîãî àâòîðñòâó éìîâ³ðíî
íàëåæèòü ³ â³äîìà íà òåðåíàõ Ïîëüù³
ï³ñíÿ «Ãåé, ñîêîëè!», à òàêîæ «Óêðà¿íêè
ç íîòàìè Òèìêà Ïàäóðè», ÿêèõ äîíèí³
â³äîìî äâàíàäöÿòü.
Ùîá äîíåñòè âñþ ö³íí³ñòü òâîð÷îãî ñïàäêó òà ïîñòàò³ Òèìêà Ïàäóðè äî
éîãî çåìëÿê³â òà ïîïóëÿðèçóâàòè éîãî
íà òåðåíàõ Óêðà¿íè ³ Ïîëüù³, «Ìåä³à
Öåíòð «Âëàñíî»» çàñíóâàâ Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü «Ãåé, ñîêîëè!». Â³í â³äáóäåòüñÿ 21 âåðåñíÿ ó ñåë³ Ìàõí³âêà
Êîçÿòèíñüêîãî ðàéîíó, ïî÷àòîê î 12.00.
Îðãàí³çàòîðè çíÿëè ô³ëüì ïðî æèòòÿ ìóçèêàíòà. Ìîëîäèé àêòîð, ñõîæèé
íà Òèìêà Ïàäóðó, çóñòð³÷àòèìå ãîñòåé

ôåñòèâàëþ ³ íà ëîêàö³ÿõ, à òàêîæ áóäå
âåäó÷èì ñâîãî æ ôåñòèâàëüíîãî ä³éñòâà.
Ñòàðîâèíí³ óêðà¿íñüê³ íàðîäí³ ³íñòðóìåíòè òàêîæ ïåðåæèâóòü ñâîº â³äðîäæåííÿ: áàíäóðèñòè, êîáçàð³, òîðáàí³ñòè, âîëèíêàð³, ë³ðíèêè — íà ôåñòèâàë³
«Ãåé, ñîêîëè!» âè íà÷å ïîâåðíåòåñü íà
ï³âòîðà ñòîë³òòÿ íàçàä ³ ïîáóâàºòå íà
àâòåíòè÷íîìó óêðà¿íñüêîìó ñâÿò³.
À âèêîíàííÿì ï³ñí³ «Ãåé, ñîêîëè!»
âçàãàë³ ïëàíóþòü ñòâîðèòè ðåêîðä, çàëó÷èâøè äî íüîãî íàéá³ëüøó ê³ëüê³ñòü
ëþäåé.
Ï³ä ÷àñ ôåñòèâàëþ òàêîæ â³äêðèþòü
Êóëüòóðíî-òóðèñòè÷íèé öåíòð ³ì. Òèìêà Ïàäóðè, ó ÿêîìó ïî÷íóòü âèøèâàòè
éîãî ïîðòðåò, àáè êîæåí ç ãîñòåé çì³ã
çàëèøèòè ñâ³é ñò³áîê íà ïîëîòí³ ºäíîñò³.
Êíèãà Ìèêîëè Êóï÷èêà «Ñòåæêàìè Òèìêà Ïàäóðè» — öå óí³êàëüíèé
æèòòºïèñ, àíàëîã³â ÿêîìó íå ³ñíóº ó
æîäí³é ç á³áë³îòåê, çàâäÿêè ¿é òåïåð ìè
çìîæåìî ä³çíàòèñÿ, ÿê Ïàäóðà æèâ, ç

Ельвіра Мрясова
голова Асоціації ОСББ

Більшість людей навіть відмовлялися писати скарги - бо це, мовляв,
безрезультатно. Ми почали боротьбу, щоб власним прикладом показати
– наполегливість та послідовність завжди дає результат.

Нравится . Комментарий . Поделиться

НАШЕ МІСТО – ВІННИЦЯ

ПРЕС-СЛУЖБА
ФЕСТИВАЛЮ «ГЕЙ, СОКОЛИ!»

êèì îäðóæèâñÿ, äå ïîäîðîæóâàâ, ÷îìó
ñòàâ ìàíäð³âíèì ñï³âöåì, ÷è ïðàâäà,
ùî âèãðàâ ãðîø³ ó ëîòåðåþ...
Ñàì ôåñòèâàëü â³äáóâàòèìåòüñÿ â ìàëüîâíè÷³é ì³ñöåâîñò³ ñåëà Ìàõí³âêà,
çîíó éîãî ïðîâåäåííÿ áóäå îôîðìëåíî
ó ÿñêðàâ³ òåìàòè÷í³ ôîòîëîêàö³¿, ÿê³
íàäîâãî çàëèøàòüñÿ â ïàì’ÿò³ ãîñòåé
êîëîðèòíèìè ñâ³òëèíàìè.
Êð³ì òîãî, íà ãàëÿâèíàõ áóäóòü âèñòàâêè äåêîðàòèâíîãî ³ ïðèêëàäíîãî ìèñòåöòâà òà åêñïîçèö³é ìóçå¿â Â³ííè÷÷èíè.
Òàêîæ íàïåðåäîäí³ ôåñòèâàëþ â³äáóäåòüñÿ ïëåíåð õóäîæíèê³â «Ìàõí³âêà
XIX ñò. î÷èìà õóäîæíèê³â», à íà ñàìîìó
ôåñòèâàë³ â³äáóäåòüñÿ âèñòàâêà ñòâîðåíèõ ìèòöÿìè ïîëîòåí.
Ôåñòèâàëü â³äáóäåòüñÿ çà ³í³ö³àòèâè
«Ìåä³à Öåíòðó «Âëàñíî» â ðàìêàõ ïðîåêòó «Êóëüòóðíî-òóðèñòè÷íèé öåíòð Òèìêà Ïàäóðè òà ² Ì³æíàðîäíèé ôåñòèâàëü
«Ãåé, ñîêîëè!» çà ï³äòðèìêè Óêðà¿íñüêîãî
êóëüòóðíîãî ôîíäó.

Олександр Зєрщиков
автоексперт

Давно зрозумів, що вчити дорослих — це на одне покоління, а вчити дітей — як мінімум
на декілька. Бо вони вчать своїх батьків, починають самі робити правильні речі та
передадуть свої знання наступним поколінням!
Безпека на дорозі для дітей!!! Батьки, ви — приклад для дітей!

Нравится . Комментарий . Поделиться

РЕКЛАМА
459599
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ТОП-5 КРЕАТИВНИХ МАЙСТРІВ
НА ДНІ НАРОДЖЕННЯ МІСТА
Здивували  У суботу, 14 вересня,
Вінниця святкувала свою 656 річницю.
Фотозони, ретро-авто, тролейбус VinLine,
виступи оркестрів — це лише частина з
того, що приготували для святкування.
Серед усіх розваг ми розшукали
майстрів, які дивували вінничан

Шахи «Трудовичок»
Âèêëàäà÷ â³ííèöüêîãî ïåäóí³âåðñèòåòó Â³êòîð Ñîëîâåé ïîêàçàâ ðîáîòó ñâî¿õ ñòóäåíò³â —
øàõè «Òðóäîâè÷îê».
— Ó íàñ º ãóðòîê õóäîæíüî¿
îáðîáêè äåðåâèíè, — ðîçïîâ³äàº
ìàéñòåð. — Çàðàç ó ñâ³ò³ º ïðåðîãàòèâà «òâîð÷à îñîáèñò³ñòü».
Äëÿ òîãî, ùîá íàâ÷èòè ÿêèõîñü
ïåâíèõ óì³íü, íàâè÷îê ïðàöþâàòè ³íñòðóìåíòàìè, ÿ âèð³øèâ
òâîð÷î ï³ä³éòè äî ñïðàâè. Ìè ç³
ñòóäåíòàìè âèð³øèëè âèãîòîâèòè
òåìàòè÷í³ øàõè «Òðóäîâè÷îê».
Çàîäíî, ïîêàçóþ÷è ¿õ, ìè ïîïóëÿðèçóºìî íàøó ñïåö³àëüí³ñòü.
Øàõè — öå ãðóïîâà ðîáîòà
12 ñòóäåíò³â. Âîíè òðóäèëèñü íàä
íèìè äâà ì³ñÿö³. Øàõè éäóòü
â êîìïëåêò³ ðàçîì ç³ ñòîëèêîì.
Çà ñëîâàìè ìàéñòðà, âîíè âèãîòîâëåí³ ç ìàòåð³àë³â, ÿê³ ìîæíà ëåãêî
ä³ñòàòè: ôàíåðà, äåðåâî, ÿêå ëåãêî
îáðîáëÿºòüñÿ íà òîêàðíîìó ñòàíêó, ³ ð³çí³ ëàêîôàðáîâ³ ìàòåð³àëè.

Дев’ять тисяч годин на гармату
Â³ííè÷àíèí Þð³é Ãàéäåé
ïðèâ³ç íà Äåíü ì³ñòà ãàðìàòó ç
êð³ñëàìè òà ñòîëèêîì. Óñå öå âèñòàâèâ ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó,
íåïîäàë³ê Ë³òíüîãî òåàòðó.
— Ó ìèíóëîìó ÿ ³íæåíåð,
çàðàç íà ïåíñ³¿, — ðîçïîâ³äàº
ìàéñòåð. — Â³ä í³÷îãî ðîáîòè ñòàâ ³ ïîäóìàâ, ùî á òàêå
çðîáèòè? À òî ëèøå íà äà÷³
ïðàöþþ. Ïðèäóìàâ çðîáèòè
ìîäåëü ãàðìàòè. Òàê³ áóëè
íà Çàïîð³çüê³é ñ³÷³ ó 1965 ðîö³.
Äîäàâ äî öüîãî êð³ñëà òà ñòîëèê. Ïðîôåñ³éíîãî ³íñòðóìåíòà ó ìåíå íåìàº, âñå íà ð³âí³
ëþáèòåëÿ.
Ìàéñòåð ç ³íæåíåðíîþ îñâ³òîþ
íàâ³òü ïîðàõóâàâ ÷àñ, ÿêèé âèòðàòèâ íà ðîáîòó. Âèéøëî áëèçüêî
9 000 ãîäèí — öå 375 ä³á.

— Мене ніхто не запрошував, — розповідає Юрій Гайдей.
— Прийшов до дирекції парку і пояснив, що хотів би
показати людям свою роботу. Вони не були проти

Вишита книга
Вінниці

— Показуючи ці шахи,
ми популяризуємо нашу
спеціальність, — каже
Віктор Соловей

Настільна гра «Вінницький пан»
Ï'ÿòåðî ñòóäåíò³â, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ â ð³çíèõ âóçàõ Óêðà¿íè,
îá’ºäíàëèñÿ, ùîá ñòâîðèòè ãðó
ïðî ³ñòîð³þ Â³ííèö³.
— Ìè õîò³ëè ïîêàçàòè Â³ííèöþ ç ð³çíèõ ñòîð³í, à íå ëèøå ÿê
ìàãí³ò (íà õîëîäèëüíèê — àâò.), —
ðîçïîâ³äàº îäèí ³ç ðîçðîáíèê³â
ãðè ²âàí Óøàêîâ. — Õîò³ëè, ùîá
òóðèñò, ÿêèé ïðè¿æäæàº ó ì³ñòî,
ì³ã âèâ÷èòè éîãî ó ÿêîìóñü òà-

êîìó êëàñíîìó ðåæèì³, âèâ÷èòè
³ñòîð³þ òà ïîäèâèòèñÿ ïàì’ÿòêè.
Çðîçóì³ëè, ùî çà äâ³ ãîäèíè ãðà
öå ìîæå äîíåñòè.
Õëîïö³ ïðàöþþòü íàä ³ãðàìè
äëÿ ð³çíèõ óêðà¿íñüêèõ ì³ñò.
Óæå âèïóñòèëè äëÿ Ôðàíê³âñüêà, Ëüâîâà, ×åðí³âö³â òà Â³ííèö³. Ãðó âæå ìîæíà çíàéòè
ó â³ííèöüêèõ ìàãàçèíàõ. Êîøòóº
âîíà 500 ãðèâåíü.

— Хочемо зробити, щоб у кожному місті України була така
гра, яка б об’єднала країну, — розповідає Іван Ушаков

Кожна сторінка книги вишивалась окремою людиною

— Ç’ÿâèëàñÿ ³äåÿ âèøèòè
êíèãó ì³ñòà Â³ííèö³. Òîìó ùî
ó íàñ ùå íåìàº âèøèòî¿ êíèãè
ïðî ì³ñòî, à öå áóëî á ö³êàâî, — ðîçïîâ³äàº çàâ³äóâà÷ êàôåäðè ìèñòåöüêèõ äèñöèïë³í
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó Ëåñÿ
Ñòàðîâîéò. — Òîìó ìè ç³ ñòóäåíòàìè çðîáèëè òàêèé òâîð÷èé
ïðîåêò.
Çà ñëîâàìè ìàéñòðèí³, êîæíà
ñòîð³íêà âèøèâàëàñü îêðåìîþ
ëþäèíîþ.
— Âîíè ñàì³ îáèðàëè îá’ºêòè,
ÿê³ áóäóòü ïðåäñòàâëÿòè, — ðîçïîâ³äàº Ëåñÿ Ñòàðîâ³éò. — Ö³ºþ
ðîáîòîþ íàì õîò³ëîñü ÿêîìîãà
êðàùå ïîêàçàòè êðàñó òà í³æí³ñòü
íàøîãî ì³ñòà.

Портрети через
поліетилен
Â³ííè÷àíêà Þë³ÿ Çàºöü íàâ÷àºòüñÿ íà ÷åòâåðòîìó êóðñ³
³ñòîðè÷íîãî ôàêóëüòåòó ÄîíÍó.
22 âåðåñíÿ âîíà ç äðóçÿìè îðãàí³çîâóº ó Â³ííèö³ åêîôåñòèâàëü
Ä²ËÈ. Ôîòîâèñòàâêà «mood ïîë³åòèëåí» º ÷àñòèíîþ öüîãî ïðîåêòó.
— ²äåÿ ôîòîïðîåêòó âèíèêëà
äâà ì³ñÿö³ òîìó, — ðîçïîâ³äàº
Þë³ÿ Çàºöü. — Ó ìåíå áóëà îäíà ç
òåì åêîâèñòàâêà, àëå ÿê âîíà áóäå
âèãëÿäàòè, ÿ íå óÿâëÿëà. Åìîö³¿
ëþäåé ïëþñ âåëèêà ê³ëüê³ñòü
ïîë³åòèëåíó — öå òå, ùî ìåíå
íàäèõíóëî çðîáèòè òàê³ êàäðè,
íà ÿê³ äèâèøñÿ ³ âîíè ïðîñòî
÷³ïëÿþòü ïîãëÿä. Íà ôîòî —
13 ð³çíèõ îñîáèñòîñòåé â³ä
5 äî 25 ðîê³â.

Мета фотовиставки одна — зменшити
використання поліетилену
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ЯК ПРАЦЮЄ ПЕРШИЙ У ВІННИЦІ
ПРИВАТНИЙ СІМЕЙНИЙ ЛІКАР
Перша  Анжеліка Бичик стала першою
у Вінниці сімейною лікаркою, яка працює
у статусі фізичної особи-підприємця
(ФОП). За прийом пацієнтів грошей з них
не бере. Чим відрізняється її амбулаторія
від аналогічного комунального закладу?
Зрештою, хто вона, перший приватний
лікар у сімейній медицині?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067) 1079091

Êîëè ïàí³ Àíæåë³ö³ áóëî äâà ðîêè,
¿¿ ïîêëàëè íà îïåðàö³éíèé ñò³ë. Õ³ðóðã çóì³â ä³àãíîñòóâàòè ó ìàëåíüêî¿ ïàö³ºíòêè àïåíäèöèò. Áåç
îïåðàö³¿ íå ìîæíà áóëî îá³éòèñÿ.
Òîé, õòî âðÿòóâàâ ¿é æèòòÿ, ÷åðåç
äåÿêèé ÷àñ ùå é ñïðèÿâ ó âèáîð³
ìàéáóòíüî¿ ïðîôåñ³¿.
«МОЯ РОБОТА — МОЄ
ЗАДОВОЛЕННЯ»
— Ï³ñëÿ âîñüìîãî êëàñó ï³ä
÷àñ ë³òí³õ êàí³êóë ìè ç áàòüêîì
âèïàäêîâî çóñòð³ëè íà âóëèö³
íàøîãî ðàéöåíòðó ìîãî ë³êàðÿðÿò³âíèêà, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Àíæåë³êà. — Â³í çàïèòàâ, ÿê³ ïëàíè.
Ïîö³êàâèâñÿ, ÷è íå ìàþ áàæàííÿ
ïîïðàöþâàòè. ß çìàëêó õîò³ëà ë³êóâàòè ëþäåé. Ìîæå òîìó, ùî
ìåíå âðÿòóâàëè? Ñëîâîì, ÿ ïîãîäèëàñÿ. Äâà ì³ñÿö³ áóëà ñàí³òàðêîþ. Òà ùå é ó õ³ðóðã³¿. Ï³ñëÿ
òîãî ùå á³ëüøå óïåâíèëàñÿ: íåìà
íà ñâ³ò³ äëÿ ìåíå êðàùî¿ ðîáîòè,
ÿê ó ë³êàðí³.
Âò³ì, çîëîòà ìåäàëü ó øêîë³
ùå íå ãàðàíòóâàëà ì³ñöå ó ìåäè÷íîìó óí³âåðñèòåò³. Âîíà çíîâó
ï³øëà ó ë³êàðíþ ñàí³òàðêîþ. Ïîâòîðíà ñïðîáà ñòàòè ñòóäåíòêîþ
Â³ííèöüêîãî ìåäè÷íîãî òàê ñàìî
çàê³í÷èëàñÿ íåâäà÷åþ.
— Áàòüêè çàõâèëþâàëèñÿ, — ãîâîðèòü Àíæåë³êà. — Òàòî, ïðîâ³çîð çà ôàõîì, ðàäèâ éòè íàâ÷àòèñÿ ó òîé âèø, äå â³í çäîáóâ îñâ³òó. Ìàìà ñïðÿìîâóâàëà

íà ñâîþ ñòåçþ — âîíà çàê³í÷èëà
ïåäàãîã³÷íèé.
Äîíüêà â³äïîâ³ëà, ùî áóäå
âñòóïàòè äîòè, äîêè íå ïîáà÷èòü ñåáå ó ñïèñêàõ çàðàõîâàíèõ
íà íàâ÷àííÿ. Ç òðåòüî¿ ñïðîáè
âîíà ñòàëà ñòóäåíòêîþ. Áåç ñë³ç
íå îá³éøëîñÿ. Ùîïðàâäà, ñïëàêíóëà â³ä ðàäîñò³, çíàéøîâøè
ñâîº ïð³çâèùå ñåðåä çàðàõîâàíèõ
íà ïåðøèé êóðñ.
НЕВРОЛОГ З ПОРОЖНІМИ
КИШЕНЯМИ
Ï³ñëÿ óí³âåðñèòåòó ïðàöþâàëà
íåâðîëîãîì. Çãàäóº, ÿê îêðèëåíà,
ñïîâíåíà åíòóç³àçìó, ïðèéøëà
íà ñâîþ ïåðøó ðîáîòó. ¯¿ íàä³¿
íà ðàéäóæí³ ïåðñïåêòèâè ðîçáèâàëèñÿ îäíà çà îäíîþ. Ïëàòèëè
ò³ëüêè ï³âñòàâêè. Ó ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ ïîâñþäè òðèâàëî ñêîðî÷åííÿ. Äóæå øâèäêî â³ä÷óëà, ùî
â ë³êàðíÿõ íåìàº çàö³êàâëåíîñò³
ó ãàðíèõ ôàõ³âöÿõ, â ¿õíüîìó áàæàíí³ çì³íèòè ùîñü íà êðàùå.
Äèðåêòèâè, âêàç³âêè «çãîðè» —
âñå öå ñêîâóâàëî áóäü-ÿêó ³í³ö³àòèâó.
— Ðàçîì ç³ ìíîþ ïðàöþâàëà
ë³êàð ïåðåäïåíñ³éíîãî â³êó, — ãîâîðèòü ïàí³ Àíæåë³êà. — ßêîñü
ñï³éìàëà ñåáå íà äóìö³, ùî ìåíå
÷åêàº òàêà ñàìî ïåðñïåêòèâà —
ïîñò³éíà ïðîáëåìà, ÿê ïðîòÿãíóòè äî çàðïëàòè, à ùî áóäå, êîëè
ç’ÿâèòüñÿ ñ³ì’ÿ, ä³òè? Çà ÿê³ êîøòè ¿õ óòðèìóâàòè?
Òàê³ äóìêè ï³äøòîâõíóëè
äî ïîøóêó ï³äðîá³òêó. Ñïåðøó
âëàøòóâàëàñÿ íà ùå îäíó ðîáîòó,
çãîäîì óïðÿãëàñÿ ó òðüîõ ì³ñöÿõ.
Çàâäÿêè îäíîêóðñíèö³, ñòàëà

Переукласти договір — просто
— З нашого будинку майже всі
перейшли до Анжеліки Василівни, — розповіла журналісту пані
Світлана, яка проживає неподалік від приватної амбулаторії. —
Чесно вам зізнаюся, та лікарка,
з якою у мене був договір, щоб
не образити її, не зовсім така,
як би хотілося.
Жінка розповіла сусідам, що
тепер у неї договір з Анжелікою
Бичик. Ті пішли познайомилися. Теж переуклали договір. Пані

Світлана нагадує, що все пізнається у порівнянні. Наводить
приклад, як здавала аналізи.
На телефон лікар надіслала назву лабораторії, номер талончика. У той же день отримала
результати. Так само на телефон.
Така само смс надійшла на телефон лікаря. «Дуже зручно, — говорить пані Світлана. — Раніше
треба було ходити не менше
двох разів, за день не вдавалося
ніяк справитися».

Анжеліка Бичик: «Навчаємо людей бути здоровими — це також завдання сімейного лікаря»
ìåäè÷íèì êîíñóëüòàíòîì ó âåëèê³é ³íîçåìí³é ôàðìàöåâòè÷í³é êîìïàí³¿. Êàæå, îòðèìóâàëà
íå ò³ëüêè íåïîãàíó ïëàòíþ. Íàáóëà áåçö³ííîãî äîñâ³äó, çîêðåìà,
îêðåìèõ åëåìåíò³â á³çíåñó, ñï³ëêóâàííÿ é êîìóí³êàö³¿ ç ëþäüìè, â³äïîâ³äàëüíîñò³, îðãàí³çàö³¿
ñâîãî ÷àñó òîùî. Êð³ì òîãî, ðîáîòîäàâåöü âèìàãàâ ìîá³ëüíîñò³,
äîâåëîñÿ ï³òè íà êóðñè âîä³¿â,
íàâ÷èòèñÿ êåðóâàòè àâòîìîá³ëåì.
— Óñå öå çàðàç ó íàãîä³, —
êàæå ë³êàð. — ² åëåìåíòè á³çíåñó, ³ ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè, ³
ìîá³ëüí³ñòü. Àäæå ìî¿ ïàö³ºíòè
º â ð³çíèõ ðàéîíàõ ì³ñòà. Äåÿê³
íàâ³òü ó íàâêîëèøí³õ ñåëàõ.
СПРАЦЬОВУЄ САРАФАННЕ
РАДІО
Õîðîøó ðîáîòó ó ì³æíàðîäí³é
ôàðìàöåâòè÷í³é êîìïàí³¿ çàëèøèëà îäðàçó, ÿê ò³ëüêè ä³çíàëàñÿ,
ùî º ìîæëèâ³ñòü ïîïðàöþâàòè
ïðèâàòíèì ñ³ìåéíèì ë³êàðåì.
— Íå ìîæó äàë³ ðîáèòè òå,
äî ÷îãî íå ëåæèòü äóøà, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Çàâäÿêè ìåäè÷í³é ðåôîðì³ âäàëîñÿ îðãàí³çóâàòè ïðèâàòíó ïðàêòèêó ñ³ìåéíîãî
ë³êàðÿ. Íàäàþ ë³êàðñüê³ ïîñëóãè
ÿê ô³çè÷íà îñîáà-ï³äïðèºìåöü
(ÔÎÏ). Äîãîâ³ð óêëàëà ç Íàö³îíàëüíîþ ñëóæáîþ çäîðîâ’ÿ
Óêðà¿íè (ÍÑÇÓ).
ßê³ äëÿ öüîãî íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè, ÿê â³äáóâàºòüñÿ ïðîöåäóðà, — ïðî âñå öå ìîæíà ä³çíàòèñÿ
íà ñàéò³ ÍÑÇÓ.
«Ñ³ìåéíèé ë³êàð» — òàêèé íàïèñ âåëèêèìè ë³òåðàìè ìîæíà
ïîáà÷èòè íà áóäèíêó íà âóëèö³
Ïèðîãîâà, 119. Ó öüîìó ïðèì³ùåíí³ Àíæåë³êà Áè÷èê ïðàöþº ç ñ³÷íÿ. Çà öåé ÷àñ ïîíàä
800 â³ííè÷àí óêëàëè ç íåþ óãîäó.
Êàæå, ïåðåâàæíî ñïðàöüîâóº ñàðàôàííå ðàä³î.

Ïðè âõîä³ çíà÷èòüñÿ ãðàô³ê ðîáîòè: ç 9-¿ äî 19-¿ ãîäèíè. Ó ñóáîòó òàêîæ â³äáóâàºòüñÿ ïðèéîì
ïàö³ºíò³â.
Íàñïðàâä³, çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, ïðàöþâàòè äîâîäèòüñÿ ç
âîñüìî¿ ðàíêó äî âîñüìî¿ âå÷îðà.
Êð³ì òîãî, â³äïîâ³äàòè íà òåëåôîíí³ äçâ³íêè ó áóäü-ÿêó ïîðó.
— Íàø³ ïàö³ºíòè í³÷èì íå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä òèõ, ÿê³ óêëàëè
óãîäè ç ñ³ìåéíèìè ë³êàðÿìè êîìóíàëüíèõ çàêëàä³â, — óòî÷íþº
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ï³ä ÷àñ â³äâ³äàííÿ âîíè íå ñïëà÷óþòü ãðîøåé.
Äëÿ íèõ òàê ñàìî áåçêîøòîâíî
îáõîäÿòüñÿ ïåðåäáà÷åí³ äåðæàâîþ
ëàáîðàòîðí³ äîñë³äæåííÿ, âèïèñóºìî ë³êàðíÿí³ ëèñòêè, ð³çí³ äîâ³äêè, íàïðàâëåííÿ íà ñàí³òàðíîêóðîðòíå ë³êóâàííÿ.

– Çàðïëàòó
îòðèìóºìî, – ãîâîðèòü
ë³êàð. – Çâè÷àéíî,
âîíà ìåíøà, í³æ ó
êîëåã, ÿê³ ìàþòü
á³ëüøå äîãîâîð³â
СТВОРИЛИ КАБІНЕТ
ВАКЦИНАЦІЇ
Ïðèáëèçíî ñòî ä³òåé íàðàõîâóºòüñÿ ñåðåä òèõ, õòî îáðàâ ñâî¿ì
ë³êàðåì Àíæåë³êó Áè÷èê. Ãîñòðî
ñòîÿëî ïèòàííÿ âàêöèíàö³¿. Îñîáëèâî ä³òåé. Òà é äëÿ äîðîñëèõ
çàðàç öå àêòóàëüíî.
— Íèí³ ìàºìî ñâ³é êàá³íåò äëÿ
ïðîâåäåííÿ ùåïëåíü, — ãîâîðèòü
ë³êàð. — Ãîëîâíå — º âàêöèíè, ¿õ
íàì íàäàëà äåðæàâà. Äëÿ íàøèõ
ïàö³ºíò³â âàêöèíè ³ ïðîöåäóðà
âàêöèíàö³¿ áåçêîøòîâí³. Ìîâà
éäå ïðî ùåïëåííÿ â³ä îñíîâíèõ
õâîðîá.
Ó ïðèâàòí³é àìáóëàòîð³¿ ë³êàð
ìàº ìîæëèâ³ñòü ïðèä³ëèòè á³ëüøå

÷àñó ïàö³ºíòó, í³æ öå â³äáóâàºòüñÿ ó êîìóíàëüíîìó çàêëàä³. Ö³
ñëîâà ï³äòâåðäèëè ò³ ç ïàö³ºíò³â,
ç êèì ñï³ëêóâàâñÿ æóðíàë³ñò.
Íàïðèêëàä, ïåðåä òèì, ÿê âèïèñàòè íàïðàâëåííÿ äî âóçüêîïðîô³ëüíèõ ñïåö³àë³ñò³â, ë³êàð
ðàäèòü ôàõ³âö³â, ë³êàðíÿíèé çàêëàä.
Ïðèºìíî çäèâóâàëà ôðàçà ë³êàðÿ: «Çä³éñíþºìî ñóïðîâ³ä ïàö³ºíòà ÿê ï³ä ÷àñ õâîðîáè, òàê ³
çäîðîâîãî».
— Íàâ÷àºìî ëþäåé áóòè çäîðîâèìè, — êàæå Àíæåë³êà Áè÷èê. —
À òèõ, ó êîãî º çàõâîðþâàííÿ,
çîêðåìà, õðîí³÷í³, â÷èìî, ÿê
ïðàâèëüíî æèòè ç íèìè.
Æ³íêà ãîâîðèòü ó ìíîæèí³, áî
ðàçîì ç íåþ ïðàöþº ùå îäèí ñ³ìåéíèé ë³êàð — ²ðèíà Êîâàëü.
Óäâîõ ïðîñò³øå. Ìîæíà ï³òè
ó â³äïóñòêó ³ ïàö³ºíòè öüîãî
íå â³ä÷óþòü. Ïî ÷åðç³ ïðàöþþòü
ó ñóáîòí³ äí³. Ïàí³ ²ðèíà ìàº
ñâî¿õ ïàö³ºíò³â. Ó íå¿ ïðàêòèêà
íå ïðèâàòíà.
Ùå îäíà ïðàö³âíèöÿ ¿õíüîãî
çàêëàäó — àäì³í³ñòðàòîð ïàí³
Îëåíà.
ßê â³äîìî, ô³íàíñóâàííÿ ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â, çîêðåìà, ïðèâàòíî¿ ïðàêòèêè, çä³éñíþº ÍÑÇÓ.
— Çàðïëàòó îòðèìóºìî, — ãîâîðèòü Àíæåë³êà Áè÷èê. — Çâè÷àéíî, âîíà ìåíøà, í³æ ó òèõ
êîëåã, ÿê³ ìàþòü á³ëüøå äîãîâîð³â. Àëå æ ìè ò³ëüêè ç ñ³÷íÿ
ïðàöþºìî. Çà öåé ÷àñ ÿ îñîáèñòî ïåðåêîíàëàñÿ, ùî çðîáèëà
ïðàâèëüíèé âèá³ð. Áåç ïðîáëåì
íå îáõîäèòüñÿ. Âîíè º íå ò³ëüêè
â íàñ. Âàæëèâî ³íøå — òè ðîáèø
òå, ùî õîò³â ðîáèòè ç äèòèíñòâà,
òè ïëàíóºø ñâîþ ðîáîòó, íå çàëåæèø â³ä íàêàç³â, äèðåêòèâ
÷èíîâíèê³â ³ ñàìèõ ÷èíîâíèê³â.
Òâîþ ðîáîòó îö³íþþòü ò³ëüêè
òâî¿ ïàö³ºíòè.
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ВИ ВПЕВНЕНІ, ЩО
ВАШУ ДИТИНУ НЕ ЦЬКУЮТЬ?

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Захистити  Агресор, жертва,
спостерігач — з цих трьох фігур
складається типовий булінг або
цькування. Хоча на слуху більше шкільний
булінг, його можна зустріти і в садочках,
і в училищах з вузами, і в робочих
колективах. Другий рік поспіль в Україні
діє закон щодо протидії булінгу, за цей
час майже 200 справ про цькування було
розглянуто в суді. А з 16 до 20 вересня
проходить тиждень протидії булінгу
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Êîëè âîñòàííº
âè áà÷èëè â íîâèíí³é ñòð³÷ö³ ñîöìåðåæ ÷åðãîâå â³äåî,
ÿê ê³ëüêà ï³äë³òê³â çíóùàþòüñÿ
ç îäíîãî? Ìèíóëîãî òèæíÿ ÷è
â÷îðà? Õî÷à òàê³ â³äåî ç’ÿâèëèñÿ
â íàñ ëèøå îñòàíí³õ ê³ëüêà ðîê³â,
ïðîáëåìà öüêóâàííÿ ³ñíóº íàáàãàòî á³ëüøå, àëå é äîñ³ íå âèâ÷åíà.
Çà ñëîâàìè ïñèõîàíàë³òèêà òà
ïñèõîëîãà Âàëåð³ÿ Àíäðîñîâà,
áóë³íã îçíà÷àº òðèâàëèé ïðîöåñ
ñâ³äîìîãî æîðñòîêîãî ñòàâëåííÿ
(ô³çè÷íîãî ³ ïñèõ³÷íîãî) ç áîêó
äèòèíè àáî ãðóïè äî ³íøî¿ äèòèíè àáî ³íøèõ ä³òåé.
— Ìîòèâàö³ºþ äî áóë³íãó ìîæå
áóòè çàçäð³ñòü, ïîìñòà, â³ä÷óòòÿ
íåïðèÿçí³, áîðîòüáà çà âëàäó,
ñàìîñòâåðäæåííÿ, ³ àæ äî çàäîâîëåííÿ ñàäèñòñüêèõ ïîòðåá
îêðåìèõ îñ³á, — ãîâîðèòü ïñèõîëîã. — ßê çðîçóì³òè, ùî âàøó
äèòèíó öüêóþòü? Ïðîñòî ïîäèâèòèñü íà íå¿. ßêùî äèòèíà
ñòàëà â³äñòîðîíåíà, â³ä÷óæåíà,
ïåðåñòàëà â÷èòèñÿ, ïðîïàâ åíòó-

ç³àçì äî óëþáëåíèõ ñïðàâ. ßêùî
äèòèíà ïðîñèòü çàëèøèòè ¿¿ âäîìà ï³ä áóäü-ÿêèì ïðèâîäîì, çðèâàº çë³ñòü íà áàòüêàõ, àáî ïðÿìî
ñêàðæèòüñÿ.
У ВАС Є ПРОБЛЕМА
Òóò ïñèõîëîã ðàäèòü óâàæíî
âèñëóõàòè äèòèíó, ³ ïåðåïèòàòè
ó â÷èòåëÿ (ùî â³í ïîì³÷àâ).
— Öå çàðàç ïðîçâó÷èòü öèí³÷íî, àëå ÷àñòî áóâàþòü ñèòóàö³¿,
êîëè æåðòâà öüêóâàííÿ ñàìà
ïðîâîêóº òàê³ ñèòóàö³¿, — ãîâîðèòü Àíäðîñîâ. — Òîìó ðîçìîâà
ç äèòèíîþ çâîäèòüñÿ äî ïóíêò³â:
1) Ùî òè òàêîãî ðîáèâ, ùî
äî òåáå ïî÷àëè çàäèðàòèñÿ?
(Íå â³ðòå ôðàç³ «í³÷îãî», òàê
íå áóâàº). ßê òè ñåáå ïîâîäèâ,
ùî ãîâîðèâ?
2) Ùî òè õîò³â îòðèìàòè ö³ºþ
ïîâåä³íêîþ (óâàãó, çàõîïëåííÿ)?
3) ×è îòðèìàâ òè òå, ùî õîò³â?
4) ßêèì ÷èíîì òè ìîæåø
îòðèìàòè òå, ùî õî÷åø â³ä ³íøèõ ä³òåé?
(²íàêøå êàæó÷è, äàâàé ïîäóìàºìî, ÿê òîá³ âàðòî ñåáå ïîâîäèòè,
ùîá ³íø³ ä³òè ïîâàæàëè òåáå ³
õîò³ëè á ç òîáîþ äðóæèòè).

ФОРМИ БУЛІНГУ МОЖУТЬ
БУТИ РІЗНИМИ
Ïðàêòè÷íî â óñ³õ êðà¿íàõ áóë³íã á³ëüø ïîøèðåíèé ñåðåä
õëîï÷èê³â. ² éîãî æåðòâàìè òàêîæ
÷àñò³øå ñòàþòü õëîï÷èêè.
— Ïðîÿâëÿºòüñÿ áóë³íã ïîð³çíîìó, ÿêùî õëîï÷èêè ÷àñò³øå âäàþòüñÿ äî ô³çè÷íîãî
áóë³íãó (ñòóñàíè, ïîøòîâõè
òîùî), òî ä³â÷àòêà á³ëüø îõî÷å
êîðèñòóþòüñÿ òàêèìè ôîðìàìè
òèñêó, ÿê ïîøèðåííÿ ïë³òîê,
âèêëþ÷åííÿ ç êîëà ñï³ëêóâàííÿ, — ãîâîðèòü Àíäðîñîâ. — Õî÷à
ç îãëÿäó íà îñòàíí³ ê³ëüêà ãó÷íèõ
ñêàíäàë³â (äå ñàìå ä³â÷àòà áèëè
ä³â÷èíó), öÿ ð³çíèöÿ â³äíîñíà ³
âîíà çìåíøóºòüñÿ.

Áóë³íã á³ëüø
ïîøèðåíèé ñåðåä
õëîï÷èê³â. І éîãî
æåðòâàìè òàêîæ
÷àñò³øå ñòàþòü
õëîï÷èêè
Äåÿê³ ïñèõîëîãè ô³êñóþòü
óâàãó íà ³íäèâ³äóàëüíèõ âëàñòèâîñòÿõ äèòèíè (ìàéáóòíüî¿
æåðòâè áóë³íãó): âðàçëèâ³, ñîðîìëèâ³, òðèâîæí³, íåâïåâíåí³
â ñîá³, ñõèëüí³ äî äåïðåñ³¿. ²
òóò ìàºìî çàìêíóòå êîëî, àäæå
íå çðîçóì³ëî, ùî ïðè÷èíà ³ ùî
íàñë³äîê. Âîíè ñòàþòü æåðòâàìè
áóë³íãó ÷åðåç òàê³ ñâî¿ îñîáëèâîñò³, ÷è íàâïàêè áóë³íã ïðîâîêóº îöå âñå.
²íø³ ïñèõîëîãè äèâëÿòüñÿ
íà ì³ñöå äèòèíè â ãðóï³. Ä³òè,
ÿê³ àêòèâíî íå âêëþ÷åí³ â ãðóïîâ³ ïðîöåñè, òðèìàþòüñÿ îñ³áíî,
ìåíø òîâàðèñüê³ — ¿õ íå ëþáëÿòü
ó ãðóï³. Ó òàêèõ âèïàäêàõ çíàõîäèòüñÿ õòîñü, õòî áåðå íà ñåáå
ðîëü âèêîíàâöÿ ãðóïîâî¿ âîë³.
Ó ðåçóëüòàò³ âèíèêàº áóë³íã.

ЯК ВІДРІЗНИТИ БУЛІНГ І КОНФЛІКТ
Булінг має систематичний характер та спрямований на приниження жертви

ОЗНАКИ БУЛІНГУ
 Сторони мають чіткі ролі: агресор і постраждала сторона
 Повторюваність, з метою приниження
 Нерівність сил (різниця у фізичному стані,
різні соціально психологічної адаптованості, стані здоров'я)
ЦЕ БУЛІНГ
 Фізичне насильство (штовхання, підніжки,
бійки, ляпаси, нанесення тілесних ушкоджень)
 Психологічне насильство (поширення
образливих чуток, ізоляція, ігнорування,
погрози, образливі жарти)
 Економічне насильство (крадіжки, пошкодження чи знищення одягу та інших
особистих речей, вимагання грошей)
 Сексуальне насильство (прізвиська та образи сексуального характеру, погрози)
 Кібербулінг (цькування за допомогою
мобільних телефонів, в інтернеті)

ОЗНАКИ НЕ БУЛІНГУ
 Ролі учасників не розподілені (проте є
незгода та розбіжність думок)
 Поодинокі випадки, без мети завдати шкоди
 Рівність сил (вільне вираження думок
кожної сторони, здатність кожної зі сторін
впливати на процес конфлікту)
НЕ БУЛІНГ
 Фізичні ушкодження,
спричинені випадково
(під час змагань, гри)
 Необразливі жарти,
емоційна спроба вирішити
конфлікт, гучні суперечки
 Випадкове псування речей
 Залицяння
(знаки уваги, прийнятні стосунки)
 Суперечки, словесні перепалки,
поодинокі образливі коментарі
в соціальних мережах.

За булінг — штраф та виховні роботи
Закон «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України
щодо протидії булінгу (цькуванню)» прийняли 18 грудня
2018 року. Перше судове рішення за фактом цькування у школі
винесли 5 лютого 2019 року.
Станом на 9 вересня 2019 року
на розгляд у судах було 197 справ
про булінг, у 93 справах було винесено рішення про накладення
стягнення, 47 справ відправили
на доопрацювання, а ще 43 —
закрито.
За вчинення булінгу передбачена
адміністративна відповідальність:
штраф у розмірі 850–1700 грн,

або громадські роботи 20–40 годин. Групове або повторне цькування — штраф 1700 –3400 грн,
або громадські роботи 40–60 годин. Якщо правопорушення вчинили неповнолітні до 16 років,
штрафи або громадські роботи
накладаються на батьків. Окрім
цього, відповідальність передбачена і за замовчування фактів булінгу. Неповідомлення
керівником закладу освіти про
випадки цькування в поліцію тягне накладення штрафу розміром
850–1700 грн, або виправні роботи на термін до одного місяця
з відрахуванням 20% заробітку.

РЕКЛАМА
459573

459742
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«Я МОЛИЛАСЯ, ЩОБ У МЕНЕ
ЗНИКЛО ВІДЧУТТЯ ГОЛОДУ»
Постфактум  Молода фотохудожниця
Настя Усатюк експонувала серію своїх
автопортретів у молодіжному центрі
«Квадрат». Займатися фотографією її
підштовхнула анорексія, якою вона хворіла.
Настя розповіла нам про думки, що
оволодівають свідомістю під час недуги,
важливість підтримки з боку близьких та
вплив фотографування на перебіг хвороби
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

ßê íàïåâíî ³
âñ³, ó äèòèíñòâ³
ÿ ìàëà êîìïëåêñè. Ìåí³ õîò³ëîñÿ äîñêîíàëîñò³.
Îñîáëèâî ãîñòðî öå â³ä÷óâàëîñÿ
ó ï³äë³òêîâîìó â³ö³. Ìåí³ çäàâàëîñÿ, ùî ÿ òîâñòà. Õî÷à, òàêîþ
ÿ íå áóëà. Ì³é ìàêñèìóì âàãè
ñêëàäàâ 42 ê³ëîãðàìè. Äëÿ 14-ð³÷íî¿ ä³â÷èíè, öå çîâñ³ì íåáàãàòî.
Ïëþñ, ìåíå îáðàæàëè ó øêîë³.
ß äóæå âàæêî öå ñïðèéìàëà òà
ïåðåíîñèëà. Öå ï³äøòîâõíóëî
ìåíå äî çì³í. Òàê ÿ ñ³ëà íà ä³ºòó ³ ïî÷àëà çàéìàòèñÿ ñïîðòîì.
Ïðèáëèçíî òîä³ æ ÿ âïåðøå
íàòðàïèëà íà ³íôîðìàö³þ ïðî
àíîðåêñ³þ. Çðîçóì³ëà, ùî â³ä
íå¿ ñòðàæäàþòü äîâîë³ áàãàòî
ä³â÷àò. Àëå òîä³ ÿ ïîäóìàëà, ùî
ç³ ìíîþ òàêîãî íå ìîæå ñòàòèñÿ.
ß æ íå äóðíà, ùîá äîâîäèòè ñåáå
äî òàêîãî ñòàíó.
Çà äîïîìîãîþ ä³ºòè, çà ø³ñòü
äí³â ÿ ñõóäëà íà äâà ê³ëîãðàìè.
ß ïîä³ëèëàñÿ ö³ºþ íîâèíîþ
ç³ ñòàðøîþ ñåñòðîþ (òîä³ ìè
íå äóæå ç íåþ òîâàðèøóâàëè),
à âîíà ñêàçàëà, ùî çà öåé ÷àñ
ìîæíà áóëî ñêèíóòè á³ëüøå. Ö³
ñëîâà ðîçïàëèëè â ìåí³ áàæàííÿ
äîâåñòè, ùî ÿ çäàòíà íà á³ëüøå.
ß íà÷å ñòàëà çàëåæíîþ, à ìîºþ
ãîëîâíîþ ìåòîþ áóëî òåïåð âàæèòè ÿêîìîãà ìåíøå. Äî ê³íöÿ
ÿ íå ðîçóì³ëà, íàâ³ùî ìåí³ öå
òðåáà ³ äî ÿêî¿ ïîçíà÷êè ìàþ
ñõóäíóòè, àëå â³äìîâèòèñÿ â³ä

ö³º¿ íàâ'ÿçëèâî¿ ³äå¿ áóëà âæå
íå âçìîç³.
Ïîðö³¿ ¿æ³ ñòàâàëè âñå ìåíøèìè. Âåñü ì³é ðàö³îí íà äåíü òîä³
ñêëàäàâñÿ ç³ æìåíüêè ïëàñò³âö³â
ç ìîëîêîì, ïîì³äîð³â òà îã³ðê³â.
ß íàâ³òü âîäó íå ïèëà. ßêùî òðàïëÿëîñÿ òàê, ùî ¿ëà á³ëüøå, í³æ
ñàìà ñîá³ äîçâîëÿëà, ÿ ïî÷èíàëà
ïñèõîëîã³÷íî ñåáå ãí³òèòè.
Àíîðåêñ³ÿ, öå ó ïåðøó ÷åðãó
âíóòð³øíÿ ïðîáëåìà. Òîáòî çîâí³ ëþäèíà ùå ìàº íîðìàëüíèé
âèãëÿä, à â ¿¿ ãîëîâ³ âæå ìîæå
ðîçâèâàòèñÿ àíîðåêñ³ÿ.
НЕ ПОМІЧАТИ ВЛАСНИХ ВАД
Ì³é ðàíîê ïî÷èíàâñÿ íå ç êàâè,
à ç³ çâàæóâàííÿ. Çàê³í÷óâàâñÿ
äåíü, âëàñíå, òàê ñàìî. Ìàéæå
çàâæäè ÿ â³ä÷óâàëà ñëàáê³ñòü
â ò³ë³, ³ ïîñò³éíî áóëà ïîíóðîþ.
Ç ÷àñîì áàòüêè ïî÷àëè ïîì³÷àòè,
ùî ç³ ìíîþ ùîñü íå òàê, ÿ ìàëà
õâîðîáëèâèé âèãëÿä.
Âîíè ãîâîðèëè, ùî ïîòð³áíî
¿ñòè. ß é ñàìà öå ðîçóì³ëà, àëå
ìîðàëüíî íå ìîãëà íà öå ï³òè.
Äóìàëà, ÿêùî ñòàíó áîäàé òð³øêè
á³ëüøîþ, öå áóäå êàòàñòðîôîþ.
Øê³ðà áóëà ñ³ðóâàòîãî êîëüîðó, âîëîññÿ ñòàëî ëàìêèì, àëå öå
íå çàâàäèëî òîìó, ùîá é íàäàë³
ïðàãíóòè ñõóäíóòè. ß ñîá³ äóæå
ïîäîáàëàñÿ, à îò áàòüêàì — í³.
Âîíè ïðèâåëè ìåíå äî ë³êàðí³, äå
ï³ñëÿ îáñòåæåíü íàì ñêàçàëè, ùî
ó ìåíå àíîðåêñ³ÿ. Òàêîæ ó ë³êàðí³
ñêàçàëè, ùî ìî¿ âíóòð³øí³ îðãàíè
äåôîðìóâàëèñÿ, à øëóíîê ñèëüíî
çìåíøèâñÿ. Ë³êàð³ çàïðîïîíóâàëè ïîêëàñòè ìåíå ó «ïñ³õóøêó».

Ці автопортрети не про хворобу
Саме під час анорексії я почала
фотографувати себе та аналізувати свій стан через фотографію.
Коли я брала до рук фотоапарат,
він допомагав мені відволіктися
від хвороби. Цей процес повертав мене до життя.
Зараз у мене вже все добре.
Я нормально їм та продовжую
фотографувати. Цією серією
автопортретів я хотіла передати свої почуття, зафіксувати свій

внутрішній стан. Ці автопортрети
не про хворобу. Вони про емоції,
коли раптом мене накриває.
Ці фото — це мій діалог зі своїм
внутрішнім «Я». Роботи доволі похмурі, з меланхолійними кольорами. Але на них є заклик до чогось
хорошого. Там є боротьба. Принаймні я її бачу. Вона зображена
червоним кольором. Можливо
не всі зрозуміють, про що ті фото,
але це те, що я відчувала.

Áàòüêè êðè÷àëè íà ìåíå òà
ïëàêàëè. Ìåíå, äî ðå÷³, òàê ³
íå ïîêëàëè ó ë³êàðíþ. ß ïîîá³öÿëà âçÿòèñÿ çà ñâîº çäîðîâ’ÿ òà
ïî÷àòè ¿ñòè (öå áóëè ïî÷àòêîâ³ åòàïè àíîðåêñ³¿, òîìó øàíñè
ïîäîëàòè õâîðîáó ó ìåíå áóëè
íåïîãàí³).
НАОДИНЦІ З СОБОЮ
Ïåðøå, ùî ÿ çðîáèëà ï³ñëÿ
ïîâåðíåííÿ ç ë³êàðí³, ç’¿ëà ö³ëó
ïà÷êó ä³ºòè÷íèõ õë³áö³â òà âèïèëà êåô³ð. Ïîò³ì ìè ñèä³ëè ç ìàìîþ, ÿ çàñïîêîþâàëà ¿¿, îá³öÿëà,
ùî âñå áóäå äîáðå. Áàòüêè, íà÷å,
ðîçñëàáèëèñÿ ï³ñëÿ öüîãî. Âîíè
ñòèêàëèñÿ ç àíîðåêñ³ºþ âïåðøå,
òîìó ó íèõ íå áóëî ï³äñòàâ íå äîâ³ðÿòè ìåí³. ß é ñàìà òîä³ íå äóìàëà, ùî çìîæó ¿ì áðåõàòè.
ß ñïðàâä³ õîò³ëà âèë³êóâàòèñÿ.
Ïî÷àëà áàãàòî ÷èòàòè òà äèâèòèñÿ
ïåðåäà÷³ ïðî àíîðåêñ³þ. Íà òîé
÷àñ ÿ æèëà, íà÷å ó äâîõ ð³çíèõ
ñâ³òàõ. Ó îäíîìó âñ³ íàâêîëî
¿äÿòü, à ì³é ìîçîê íîðìàëüíî
ïðàöþº. Ó äðóãîìó, ÿ ìàéæå
í³÷îãî íå ¿ëà, à âñå, ùî â³äáóâàºòüñÿ íàâêîëî, ñïðèéìàºòüñÿ
ÿêîñü ³íàêøå.

Áàòüêè ãîâîðèëè, ùî
ïîòð³áíî ¿ñòè. ß é
ñàìà öå ðîçóì³ëà, àëå
íå ìîãëà íà öå ï³òè. Áî
çàéâ³ ãðàìè âàãè áóëè
êàòàñòðîôîþ
Óæå íàñòóïíîãî ðàíêó, êîëè
ÿ ïðîêèíóëàñÿ, ïîäóìàëà, ùî âñ³
íàëàøòîâàí³ ïðîòè ìåíå. Ìåí³
çäàâàëîñÿ, ùî áëèçüê³ ìåíå
íå ðîçóì³þòü, ùî âîíè íàìàãàþòüñÿ çðóéíóâàòè ìî¿ ïëàíè,
íå õî÷óòü, ùîá ÿ íîðìàëüíî âèãëÿäàëà. Òîä³ ÿ âèð³øèëà áðåõàòè:
âñ³ áóäóòü äóìàòè, ùî ÿ ¿ì, àëå
íàñïðàâä³ ÿ öüîãî ðîáèòè íå áóäó.
ß êëàëà ¿æó äî ðîòà, àëå íå êîâòàëà ¿¿. Ï³ä ð³çíèìè ïðèâîäàìè
éøëà äî ñâîº¿ ê³ìíàòè òà âèïëüîâóâàëà ¿æó ó ñåðâåòêè. Îäíîãî
ðàçó öå ïîáà÷èëà ìàìà. Âîíà
îäðàçó âñå çðîçóì³ëà, ó ïåðøó
÷åðãó, ùî ìåí³ á³ëüøå íå ìîæíà äîâ³ðÿòè.
Íà ìåíå ïî÷àëè ïñèõîëîã³÷íî
òèñíóòè, êðè÷àëè, ùî ÿ ìàþ ¿ñòè.
Ó íàñ ïîñò³éíî âèíèêàëè êîíôë³êòè. Áàòüêè ñòîÿëè íàä³ ìíîþ
òà äèâèëèñÿ, ùîá ÿ ¿ëà.
ß ³ òàê áóëà çàìêíåíîþ ó ñîá³,
à ç öèì òèñêîì âçàãàë³ íå ìîãëà
í³ ç êèì ïîãîâîðèòè ïðî õâîðîáó, ïîðàäèòèñÿ. Ìåí³ çäàâàëîñÿ,
ùî áàòüêè ìàëè á ðîçóì³òè, ùî
ìåíå íå ìîæíà çàëèøàòè ç òàêèì
ñòàíîì íàîäèíö³, ùî ïîòð³áíî
âèñëóõàòè, à íå êðè÷àòè íà ìåíå.
Äåïðåñèâíèé ñòàí ïåðåòâîðèâñÿ íà áóäåíí³ñòü. Ìåí³ ïîñò³éíî

Настя Усатюк: «На жаль, мені ніхто не допомагав
здолати хворобу, і час від часу я поверталася до стану,
коли знову починала худнути»
áóëî çëå. Õâîðîáà ñèä³ëà â ãîëîâ³
³ í³ÿê íå õîò³ëà çâ³äòè éòè. ß ïîñò³éíî â³ä÷óâàëà ñèëüíèé ãîëîä.
Ç ÷àñîì ÿ âçàãàë³ âæå í³ ïðî ùî
íå äóìàëà, êð³ì ÿê ïðî ¿æó. Àëå
ÿ âñå îäíî íå ìîãëà äîçâîëèòè
ñîá³ ¿ñòè á³ëüøå òèõ ìàëåíüêèõ
ïîðö³é, ùî ñàìà ñîá³ âèãàäàëà.
БАНАЛЬНО, АЛЕ ВАЖЛИВО
Áóâ ìîìåíò, êîëè ÿ ïî÷àëà
ìîëèòèñÿ òà ïðîñèòè Áîãà, ùîá
ó ìåíå çíèêëî â³ä÷óòòÿ ãîëîäó.
Ä³éøëî äî òîãî, ùî ÿ íå ìîãëà
çàñíóòè, òàê âñå áîë³ëî. ß óñâ³äîìëþâàëà, ùî ïîñòóïîâî ñàìà
ñåáå çíèùóþ.
Íàéã³ðøå áóëî âçèìêó. Ó ìåíå
ìàéæå íå áóëî ï³äøê³ðíîãî
æèðó, òîìó äî áîëþ äîäàâñÿ ùå
é íåñòåðïíèé õîëîä. ß ïîñò³éíî
ìåðçëà, íàâ³òü êîëè òåïëî îäÿãàëàñÿ.
Â³ä òàêîãî ñòàíó äóæå âòîìëþºøñÿ, ³ îäíîãî ðàçó ÿ âèð³øèëà
ç’¿ñòè á³ëüøå, í³æ çàçâè÷àé. Ï³ñëÿ
öüîãî ÿ ðàïòîì çðîçóì³ëà îäíó
ö³ëêîì áàíàëüíó, àëå âàæëèâó
äëÿ ñåáå ð³÷: êîëè ÿ íå ãîëîäíà, ÿ ïåðåñòàþ äóìàòè ïðî ¿æó,
äåïðåñèâíèé ñòàí ïðîõîäèòü ³
ç’ÿâëÿºòüñÿ áàæàííÿ òà ñèëè ìàëþâàòè ³ ôîòîãðàôóâàòè. Òîáòî
çàéìàòèñÿ òèì, ùî ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ.
ß ³ òàê ïàðàëåëüíî ñåáå ôîòî-

ãðàôóâàëà, ðîçäÿãàëàñÿ òà çí³ìàëà
ñåáå íà â³äåî. Ìåí³ õîò³ëîñÿ çíàòè, ÿêèé âèãëÿä ÿ ìàþ ç³ ñòîðîíè.
Àëå, ÿêùî ïîäèâèòèñÿ íà ò³ ôîòî
³ â³äåî, âèäíî, ùî ìî¿ î÷³ çàâæäè ÷åðâîí³ òà çàòåðò³ â³ä ñë³ç.
Íà òèõ êàäðàõ ÿ âèãëÿäàþ äóæå
çìó÷åíîþ.
Êîëè ÿ ïî÷àëà ¿ñòè, öå ïðîéøëî. ² ÿ îñòàòî÷íî âèð³øèëà,
ùî õî÷ó âèéòè ç öüîãî ñòàíó.
Àëå çðîáèòè öå áóëî íå òàê ëåãêî. Íå ìîæíà ïðîñòî çàõîò³òè
íîðìàëüíî ¿ñòè ³ îäðàçó ïî÷àòè
öüîìó ñë³äóâàòè. Ó ìåíå â ãîëîâ³ áóâ ïñèõîëîã³÷íèé áàð’ºð.
Ó ìåí³ òî÷èëàñÿ áîðîòüáà, êîëè
îäíà ÷àñòèíà ìîçêó ïðîäîâæóâàëà â³äñòîþâàòè íàì³ðè ñõóäíóòè,
à ³íøà íàìàãàëàñÿ ïîê³í÷èòè ç
öèì òà âèë³êóâàòèñÿ.
Íà æàëü, ìåí³ í³õòî íå äîïîìàãàâ çäîëàòè õâîðîáó, ³ ÷àñ â³ä
÷àñó ÿ ïîâåðòàëàñÿ äî ñòàíó, êîëè
çíîâó ïî÷èíàëà õóäíóòè. ²íîä³
ÿ íàòÿêàëà áàòüêàì, ùî ìåí³ ïîòð³áåí ïñèõîëîã (÷è ÿê íàçèâàºòüñÿ òîé ôàõ³âåöü, ÿêèé ïðàöþº
ç òàêèìè âèïàäêàìè?)
ß ðîçóì³ëà, ùî ó áóäü-ÿêèé
ìîìåíò ìåíå ìîæå íàêðèòè ³
ÿ îïèíþñÿ íà âèõ³äí³é. Áàòüêè ÷è òî íå â³ðèëè ìåí³, ÷è
òî ó íèõ íå áóëî ô³íàíñîâî¿
çìîãè, àëå ïñèõîëîãà ó ìåíå òàê
³ íå ç’ÿâèëîñÿ.
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ЧЕМПІОНКА СВІТУ НАВЧАЛА
ШКОЛЯРІВ СТРІЛЯТИ
Кульова стрільба  Провідні тренери
дали майстер-клас у школі-гімназії № 30.
Запрошували на безкоштовні тренування

Êóëüîâà ñòð³ëüáà ó Â³ííèö³
ïðîãðåñóº. Íàøå ì³ñòî âæå ìàº
ä³þ÷îãî ïàðàë³ìï³éñüêîãî ïðèçåðà — Îëåêñ³ÿ Äåíèñþêà. À íåçàáàðîì Îëåã Öàðüêîâ äåáþòóº
íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ.
Âò³ì, òðåíåðè íå çóïèíÿþòüñÿ ³ øóêàþòü ìàéáóòíþ çì³íó
÷åìï³îíàì. Äíÿìè âîíè ïðîâåëè
ìàéñòåð-êëàñ ó Â³ííèöüê³é øêîë³-ã³ìíàç³¿ ¹ 30.
Íà ìàéñòåð-êëàñ áóëè çàïðîøåí³ ó÷í³ ï’ÿòèõ-ñüîìèõ êëàñ³â.
Çàãàëîì áëèçüêî 250 ä³òåé. ßê
ïðàâèëüíî òðèìàòè çáðîþ, ïðèö³ëþâàòèñÿ òà ñòð³ëÿòè ïî ì³øåí³
â÷èëè øêîëÿð³â ÷åìï³îíêà ñâ³òó Ëþäìèëà Âàñèëþê ³ ñòàðøèé
òðåíåð çá³ðíî¿ îáëàñò³ ç êóëüîâî¿
ñòð³ëüáè Äåíèñ Ìóñòàôàºâ.

ñïîðòó. Öå øåñòèêëàñíèê Ìàêñèì Âàêàð÷óê ³ âîñüìèêëàñíèöÿ
Þë³ÿ Êðàâåöü.
Ìàêñèì áóâ ïðèçåðîì îáëàñíèõ çìàãàíü.
— Ìåí³ äóæå ïîäîáàëîñÿ ñòð³ëÿòè â êîìï’þòåðíèõ ³ãðàõ. Òîìó
ÿ âèð³øèâ ñïðîáóâàòè ðîáèòè öå
ïî-ñïðàâæíüîìó. Ñïî÷àòêó áóëî
âàæêóâàòî, — ðîçêàçóº Ìàêñèì.
Õëîïåöü ðîçïîâ³â, ùî äëÿ ïîêðàùåííÿ ñâîãî ð³âíÿ íîâà÷êàì
íåîáõ³äíî êà÷àòè ðóêè. Ïîãîäæóºòüñÿ ç Ìàêñèìîì ³ Þë³ÿ
Êðàâåöü, ÿêà âæå ìàº ìåäàëü
íà âñåóêðà¿íñüêîìó ð³âí³.
— Äîïîìîãëè ïîêðàùèòè ðåçóëüòàòè âïðàâè, ÿê³ ïîðàäèëè
òðåíåðè. Íàïðèêëàä, ÿ ðåãóëÿðíî
âèñ³ëà íà òóðí³êó. Íàðàç³ ï³äòÿãóþñÿ ï’ÿòü ðàç³â, à ð³ê òîìó —
ëèøå äâà, — êàæå Þë³ÿ Êðàâåöü.

ВІД СТРІЛЯЛОК
ДО СТРІЛЕЦЬКОГО СПОРТУ
Ó òðåí³íãó âçÿëè ó÷àñòü ó÷í³,
ÿê³ çàéìàþòüñÿ êóëüîâîþ ñòð³ëüáîþ ëèøå ð³ê. Àëå âæå ìàþòü
ïåâí³ äîñÿãíåííÿ â öüîìó âèä³

БІЛЬШІ УСПІХИ — У ДІВЧАТ
Ëþäìèëà Âàñèëþê çâåðíóëà
óâàãó, ùî ñåðåä ïðèõèëüíèê³â
êóëüîâî¿ ñòð³ëüáè ó Â³ííèö³ áàãàòî ä³â÷àò.
— Ïîäåéêóþòü, ìîâëÿâ, ùî

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

ДОВІДКА
Тренування зі стрільби з пістолета
і гвинтівки відбуваються у тирах
спорттовариства «Динамо», школи № 27 і Палацу дітей та юнацтва
(тел. 067–899–02–56 — Денис
Мустафаєв). Зі стрільби з гвинтівки
по рухомій мішені — у школі № 22
(тел. 098–927–47–08 — Людмила Василюк). Усі види спортивної
стрільби культивуються у обласній профільній спортшколі (тел.

61–16–00).
— Починати стріляти з гвинтівки
можна із дев’яти-десяти років.
Головне, щоб учень міг тримати
зброю в руках, — каже Денис Мустафаєв. — Пістолет опанувати трохи
складніше. Адже його необхідно
утримувати в одній руці, а вага
цієї зброї сягає кілограма. Тому
на стрільбу з пістолета переважно
відбираємо дітей від 12 років.

СПІЛЬНОТА
СПОРТ
Призерки
фестивалю
 Â Óìàí³ â³äáóâñÿ Âñåóêðà¿íñüêèé ôåñòèâàëü ôóòáîëó ñåðåä
íàéìîëîäøèõ ä³â÷àò — 2008–
2009 ð. í. Ó ïåðø³é ãð³ â³ííè÷àíêè ïîñòóïèëèñÿ ìàéáóòí³ì
÷åìï³îíêàì ³ç Òåðíîïîëÿ — 0:2.
Äàë³ âîíè çäîëàëè ×åðêàñüêó
îáëàñòü — 2:1 ³ Îäåùèíó —
1:0. Òàêèì ÷èíîì ñð³áí³ íàãîðîäè ñåðåä äþæèíè êîìàíä
âèáîðîëà çá³ðíà Â³ííè÷÷èíè,
áðîíçîâ³ — Õàðê³âùèíè.

За Кубок «Elite»
Настанови учням школи-гімназії № 30 дає
тренер Людмила Василюк
ñòð³ëüáà — ÷îëîâ³÷èé âèä ñïîðòó.
Àëå íàø³ ä³â÷àòà ÷îìóñü äîñÿãàþòü çíà÷íî á³ëüøèõ óñï³õ³â, í³æ
þíàêè. Çîêðåìà, âîíè ÷àñò³øå
ñòàþòü ìàéñòðàìè ñïîðòó, — êàæå
Ëþäìèëà Âàñèëþê.
Çàíÿòòÿ ñòð³ëüáîþ äîïîìàãàþòü
ìîëîäèì ëþäÿì ñòàòè äèñöèïë³íîâàí³øèìè, çáåð³ãàòè ñïîê³é
ó áóäü-ÿê³é ñèòóàö³¿. Çà ñëîâàìè
íàñòàâíèö³, öå îáîâ’ÿçêîâî ñòàíå
â íàãîä³ ó æèòò³:
— Çâè÷àéíó ëþäèíó äîñèòü
ïðîñòî âèâåñòè ç ð³âíîâàãè,
à ñòð³ëüöÿ — íàáàãàòî âàæ÷å!
ЄВРОПЕЙСЬКЕ ЗОЛОТО —
ЗА РІК ТРЕНУВАНЬ
Êîëè ðîçïî÷àòè îïàíîâóâàòè
àçè ñïîðòèâíî¿ ñòð³ëüáè, ñêàçàòè
îäíîçíà÷íî âàæêî.
— Óñå çàëåæèòü â³ä äèòèíè. Áóâàº, ùî ÷åòâåðòîêëàñíèê çà ô³çè÷íèìè ïàðàìåòðàìè â³äïîâ³äàº
øåñòèêëàñíèêó. Àáî íàâïàêè,
ó÷åíü øîñòîãî êëàñó íå ìîæå
òðèìàòè ãâèíò³âêó. Âàðòî õî÷à á
ñïðîáóâàòè ñâî¿ ñèëè ó íàøîìó
âèä³ ñïîðòó: ïîòðèìàòè çáðîþ,

ïîñòð³ëÿòè íà âëó÷í³ñòü, — ðîçêàçóº Ëþäìèëà Âàñèëþê.
Îñîáëèâî çä³áí³ íîâà÷êè ó Â³ííèö³ äîñÿãàþòü çíà÷íèõ óñï³õ³â
äîñèòü øâèäêî. Öå, ïðèì³ðîì,
Àíàñòàñ³ÿ Æó÷åíêî, ÿêà ëèøå
çà ð³ê òðåíóâàíü âèêîíàëà íîðìàòèâ ìàéñòðà ñïîðòó ³ âèãðàëà
÷åìï³îíàò ªâðîïè!
СЕКРЕТ ПЕРЕМОГ
Ùî ïîòð³áíî äëÿ äîñÿãíåííÿ
óñï³õó ó ñòð³ëüá³?
— Ó íàøîìó âèä³ ñïîðòó áàãàòî ÷îãî çàëåæèòü â³ä ïñèõîëîã³¿. Ñòð³ëåöü â ïåðøó ÷åðãó âåäå
ïîºäèíîê ³ç ñàìèì ñîáîþ. Òîìó
âàæëèâî íå äîïóñêàòè ñòðåñ³â òà
âì³òè çàñïîêîþâàòèñÿ, — ïîÿñíþº ïàí³ Âàñèëþê.
Âàæëèâî, ùî íîâà÷êàì ó Â³ííèö³ íå ïîòð³áíî êóïóâàòè âëàñíèì êîøòîì çáðîþ àáî íàáî¿.
— Íàø³ ñåêö³¿ — áåçêîøòîâí³.
Çáðîÿ òà ³íøå ïðèëàääÿ íàäàºòüñÿ. Íàâ³òü â³äðÿäæåííÿ íà ÷åìï³îíàòè Óêðà¿íè, ªâðîïè ³ ñâ³òó
ñòàá³ëüíî îïëà÷óþòüñÿ, — êàæå
Ëþäìèëà Âàñèëþê.

 Ç 27 ïî 29 âåðåñíÿ ó Â³ííèö³ òðèâàòèìå â³äêðèòèé Âñåóêðà¿íñüêèé òóðí³ð ç õóäîæíüî¿
ã³ìíàñòèêè «Elite». Þí³ ãðàö³¿
çìàãàòèìóòüñÿ ó ñïîðòêîìïëåêñ³ Íàö³îíàëüíî¿ ïîë³ö³¿.

Вдалий старт
«Ниви-2»
 Â³ííèöüêà «Íèâà-2» âäàëî
ñòàðòóâàëà â ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè ñåðåä þíàê³â äî 19 ðîê³â.
Ï³äîï³÷í³ Îëåãà Øóìîâèöüêîãî ³ Îëåêñàíäðà Äóäí³êà â ãîñòÿõ çäîëàëè õìåëüíèöüêå «Ïîä³ëëÿ» — 4:3. Çàâäàííÿ-ì³í³ìóì
êîìàíäè íà ñåçîí — ïîäîëàííÿ
ãðóïîâîãî åòàïó.

Шахові
чемпіонати
 Ç 20 ïî 22 âåðåñíÿ ó ñïîðòøêîë³ ¹ 6 ïðîéäóòü ÷åìï³îíàòè îáëàñò³ ç øàõ³â ñåðåä þíàê³â ³ ä³â÷àò äî 12, 14, 16, 18 ³
20 ðîê³â. Ïî÷àòîê — îá 11.00.
Òóðí³ðè ìàòèìóòü ñòàòóñ â³äáîðó íà þíàöüê³ ÷åìï³îíàòè
Óêðà¿íè.
Випуск №38 (1112)
У кожній двоходовій задачі на кооперативний мат по два варіанти розв'язку. У
переважній більшості варіантів заключний удар наносить біла тура.
Задача №2441-2444. М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

Започаткували серію турнірів «New Stars»
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

 Òîð³ê ï³ñëÿ ðåêîíñòðóêö³¿
â³äêðèëè ñó÷àñíèé ñòàä³îí ç³
øòó÷íèì ïîêðèòòÿì Â³ííèöüêîãî ì³ñüêîãî ïàëàöó ä³òåé òà
þíàöòâà. À íåùîäàâíî íà íüîìó
çàïî÷àòêóâàëè ñåð³þ ôóòáîëüíèõ
òóðí³ð³â «New Stars». Âîíè â³äáóâàþòüñÿ ðåãóëÿðíî ó ð³çíèõ
â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ. ² âæå ñòàëè
äîâîë³ ïîïóëÿðíèìè.
Äíÿìè çàâåðøèëèñÿ çìàãàííÿ ñåðåä þíàê³â ó äâîõ â³êîâèõ
ãðóïàõ. Ïðîõîäèëè ³ãðè çà êîëîâîþ ñèñòåìîþ. Âåëèêå ïîëå áóëî
ðîçáèòå íà çîíè, äå îäíî÷àñíî
òðèâàëè ÷îòèðè ïîºäèíêè. Îêð³ì
êîìàíä íàøîãî ì³ñòà, ñòàðòóâàëè

êîëåêòèâè Õì³ëüíèêà ³ Áåðäè÷åâà
(Æèòîìèðñüêà îáëàñòü).
Ó òóðí³ð³ ä³òåé 2009 ð. í. âçÿëè
ó÷àñòü äåâ’ÿòü êîìàíä. Êîæíà ç³ãðàëà ïî â³ñ³ì ìàò÷³â. Ï³ñëÿ íàïðóæåíî¿ áîðîòüáè, êîëè í³õòî
íå õîò³â ïîñòóïàòèñÿ, çîëîò³ íàãîðîäè çäîáóëà «Ïðåì’ºð-Íèâà»,
ñð³áí³ — ñïîðòøêîëà Áëîõ³íà-Áºëàíîâà, òðåòº — «Íèâà». Ö³êàâî,
ùî âñ³ òðè â³ííèöüê³ êîìàíäè
íàáðàëè ïî 21 î÷êó. À ì³ñöÿ áóëè
âèçíà÷åí³ çà ð³çíèöåþ çàáèòèõ ³
ïðîïóùåíèõ ì’ÿ÷³â â îñîáèñòèõ
çóñòð³÷àõ. Òîìó ³íòðèãà çáåð³ãàëàñÿ äî îñòàíí³õ ñåêóíä!
Ó çìàãàíí³ íà ð³ê ìîëîäøèõ
ôóòáîë³ñò³â çà ïåðø³ñòü áîðîëèñÿ

â³ñ³ì êîëåêòèâ³â. Íà äèâî, ÷åìï³îíñòâî çäîáóëà íàéìîëîäøà çá³ðíà — øêîëà Áëîõ³íà-Áºëàíîâà
2011 ð. í. Ó âèð³øàëüí³é ãð³ âîíà
çäîëàëà êîìàíäó «Ïðåì’ºð-Íèâà»
ç ðàõóíêîì 4:3. Áðîíçà — â àêòèâ³ øêîëè Áëîõ³íà-Áºëàíîâà
2010 ð. í.
— Íàø³ ä³òè â³ä³ãðàëè ïåðåä öèì âæå äåñÿòîê òóðí³ð³â.
Âçàãàë³ âñ³ êîìàíäè ïîêàçàëè
ÿê³ñíèé ôóòáîë ³ ìàþòü ãàðí³
ïåðñïåêòèâè, — êàæå òðåíåð
«Ïðåì’ºð-Íèâè» ²ãîð Ìàêîâåé.
Ïðèçåðàì âðó÷èëè êóáêè ³
ãðàìîòè. Óñ³ ó÷àñíèêè îòðèìàëè êðàñèâ³ ìåäàë³ ç ëîãîòèïîì
òóðí³ðó. Òîæ ñïîðòèâíå ñâÿòî

íàäîâãî çàêàðáóºòüñÿ ó ïàì’ÿò³
þíèõ ñïîðòñìåí³â.
Îðãàí³çàòîð ñåð³¿ òóðí³ð³â «New
Stars», òðåíåð êëóáó «Òåìï» Ïàëàöó ä³òåé òà þíàöòâà Äìèòðî
Ìàë³íîâñüêèé ðîçïîâ³â, ùî ö³
çìàãàííÿ îõîïëþþòü ìàéæå âñ³
â³êîâ³ ãðóïè — â³ä 2003 ð. í.
äî 2013 ð. í.
— Ä³òè êîæíî¿ êàòåãîð³¿ çìàãàþòüñÿ ó ð³çíèé ÷àñ. Çîêðåìà,
íàñòóïíîãî òèæíÿ ìè ïðîâîäèìî
òóðí³ð þíàê³â 2008 ð. í. çà ó÷àñò³
äþæèíè êîìàíä, â òîìó ðàç³ é ç
³íøèõ ðåã³îí³â. Â³í çàâåðøèòüñÿ
20 âåðåñíÿ, îð³ºíòîâíî î 12.30. Çàïðîøóºìî âáîë³âàëüíèê³â íà ñòàä³îí, — êàæå Äìèòðî Ìàë³íîâñüêèé.

h2

2.1.1.1.

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Задача №2437
I. 1. Kpa7! Kpa4 2. Tb6 Kpa5 3. Tb7 Kc6x;
II. 1. Ta7! Kd3 2. Kpa6+ Kpa4 3. Tb6 Kc5x — ідеальні мати
Задача №2438
I. 1. Tc7! Kf4 2. Tf7-c7 Kpf8 3. Tc8 Ke6x;
II. 1. Kpe8! Kph8 2. Kpf8 Kf4 3. Te8 Kg6x — ідеальні мати
Задача №2439
I. 1. Kpf2! Tg1 2. d1C! Kp:a3 3. Ce2 Cd4x
II. 1. Kpe3! T:c1 2. d1K+ Kpc2 3. Kf2 Te1x — правильні мати
Задача №2440
I. 1. Kpg4! Ke6 3. Kpf5+ Kpf3 3. Tg5 Kf4x;
II. 1. Th8! Kpg3 2. Kph6+ Kph4 3. Th7 Kf5x — ідеальні мати
М. Пархоменко

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

Мята з новим шоу
«Ти мене кохай»

Коцюбинського

Заборонений
Біографічна драма, 18.09, поч. об 11.50, 19.40
19.09–25.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Іловайськ 2014: Батальйон «Донбас»
Бойовик, 18.09, поч. о 17.30
19.09–25.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Де ти поділась, Бернадетт?
Комедія, 18.09, поч. о 12.20, 19.50
19.09–25.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Халепа
Анімація, 18.09, поч. о 10.30, 16.05
19.09–25.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Шахрайки з Волл-Стріт

Її голос зачаровує, пісні
надихають, а творчість
доводить, що українська
музика якісна,
модна та цікава! Яскрава
і стильна співачка Мята з
великим сольним концертом «Ти мене кохай» 27 вересня о 19.00 у Вінницькій обласній філармонії!
Ніжність на межі спокуси — імідж, у якому живе і
співає Мята. Співачка є учасницею
найвідоміших музичних подій країни: М1 Music
Awards, «Золота Жар-птиця», «Українська пісня»,
«Музична платформа», «Червона Рута», Atlas
Weekend, «Велике весілля» та багатьох інших.
На рахунку співачки кілька альбомів, багато композицій з яких стали майже культовими: «Ти мене
кохай», «Там, де рай», «Не відпускай», «Просто так»,
«Щаслива», «Шоколадний мус», «Гола правда»,
«Плачу», «Бомба», «Неделимое сердце».
Почуйте нові прем’єри та побачте нове яскраве шоу
Мяти першими!
Квитки — 150–350 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі і «Магігранду».
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63,
(093)101–00–63. Організатор — компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Комедія, 18.09, поч. о 13.55, 21.50
19.09–25.09, час сеансів — за тел. 52–59–78

Роман
Лопатинський
та симфонічний
оркестр

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

Воно 2
Жахи, 18.09, поч. о 15.50, 21.00

Ману
Анімація, 18.09, поч. о 10.15, 12.00

Шахрайки з Волл-Стріт
Комедія, 18.09, поч. о 13.45, 18.55

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Халепа
Анімація, 18.09, поч. о 16.00, 18.00
19.09–25.09, поч. о 10.00, 16.00

Фокстер & Макс

ФЕСТИВАЛІ

КОНЦЕРТИ

26 вересня в рамках
проекту «STEINWAY & K°:
Нова Генерація» грає
лауреат понад 20 міжнародних конкурсів, один із найяскравіших представників молодої української фортепіанної школи Роман Лопатинський (Київ) та симфонічний оркестр філармонії.
У програмі сольного відділу — один із головних
представників епохи романтизму — Йоганнес
Брамс та сміливий новатор і фольклорист —
угорець Бела Барток. І, звичайно, у співпраці з
оркестром прозвучить концерт № 5 для фортепіано
з оркестром 250-річного ювіляра — великого Бетховена. Початок концерту о 18.30. Вартість квитків:
100–320 грн.

Ліга сміху
1/4 Вінницької регіональної Ліги Сміху у Вінниці
відбудеться 30 вересня
о 19.00 в театрі Садовського. Ведучий: Олександр Теренчук
Тренери сезону Вінницької Регіональної «Ліги Сміху»:
Ірина Сопонару — «Зінаїд Зідан», Ужгород, «Кіпаріс», Львів; Віктор Розовий — «Шляпа», Одеса,
«Збірна Борислава», Борислав; Андрій Рибак —
«Запах Солі», Вінниця, «1/2 жінки», Кам’янецьПодільський; Дмитро Балюк — «PR Компанія»,
Вінниця, «3 по 50», Івано-Франківськ; Дмитро
Зелінський — «4*4», Кам’янець-Подільський, «Ми
чули Гагару», Харків; Вадим Новицький — «Лови
кураж», Київ, «Юность», Ширяєво; Іван Люленов — «Естественний отбор», Київ, «StarHouse»,
Кам’янець-Подільський. Вартість квитків:
100–250 грн.

Вірші над Бугом
з Яніною
Соколовою
27 вересня у Cherdak
виступить акторка, журналістка та телеведуча
Яніна Соколова.
Яніна Соколова —
акторка, журналістка та телеведуча програм
«Рандеву» і «Кіно» на 5 каналі, також ведуча
проекту «Вечер с Яниной Соколовой» на YouTube.
Цей вечір буде особливим. У затишній атмосфері
для вас прозвучать кращі вірші української
класики, а джазова музика тільки підкреслить
глибокий підтекст.
Початок о 19.00, Вартість квитків: 350-500 грн.

Концерт гурту
«Gloria»
Осінь розпочалась і
пора красивої осінньої
музики теж!
28 вересня арт-паб
«Beer&Blues» запрошує
вас на концерт гурту
«Gloria». Починаємо о 21.00.
Вхід вільний. Бронювання столиків (067)4307540.

Пригоди, 19.09–25.09, поч. о 12.00, 14.00

До зірок
Трилер, 19.09–25.09, поч. о 18.00, 20.00

Ману
Анімація, 18.09, поч. о 10.00, 12.00

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

Звабливий, поганий, злий
Трилер, 18.09, поч. о 13.50, 18.30, 23.00
19.09–25.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Синя безодня 2
Трилер, 18.09, поч. о 17.40
19.09–25.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Тачка на мільйон
Трилер, 18.09, поч. о 19.50
19.09–25.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

ВИСТАВКИ
Міжнародна
виставка котів
21 та 22 вересня в СК
«Термінал» відбудеться XI–XII Міжнародна
виставка котів. Виставка буде тривати з
10.00 до 19.00. На виставці будуть представлені різні породи котів: великі породи мейн кунів,
регдолл, британські.
Рідкісні і модні породи: бенгальська, тойгери,
сомалі, сінгапуру, бурма, девон і корниш рекси,
представники інших порід.
Вхід на виставку: дорослі — 50 грн, пенсіонери —
20 грн, дитячий до 7 років безкоштовно,
дитячий з 7 до 16 років — 20 грн, групи дітей з
навчальних та інших закладів — 15 грн.

Світло мого життя
Драма. 18.09, поч. о 9.00, 16.00
19.09–25.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Кімната бажань
Трилер, 18.09, поч. о 10.40, 13.00, 20.40, 23.00
19.09–25.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Офелія
Драма, 18.09, поч. об 11.30, 20.40
19.09–25.09, довідка — за тел. (096)003–50–50

Центр народної творчості
10 жовтня у виставковій залі Обласного
краєзнавчого музею відкриється 71-ша
обласна виставка образотворчого та
декоративно-прикладного мистецтва.
Впродовж роботи виставки шанувальники
народного мистецтва матимуть нагоду
познайомитись із найкращими творами
як відомих, так і нововиявлених майстрів
нашого краю.

Усі бажаючі митці та майстри Вінниччини можуть
взяти участь у виставці. Роботи потрібно подати
на виставку до 7 жовтня 2019 року, за адресою:
вул. А. Артинова, 33. Тел. 67–31–57.

Виставка «Освіта за кордоном»
29 вересня у Вінниці відбудеться спеціалізована
виставка «Освіта за кордоном». Якщо ви
мрієте про якісну освіту та успішне майбутнє,
цей захід дасть відповіді на ваші запитання та
відкриє безліч нових можливостей, про які ви
не здогадувались раніше.
На виставці ви дізнаєтеся про можливості
вищої та післядипломної освіти Канади,
Великої Британії, США та країн Європи
(Німеччини, Австрії, Франції, Чехії, Словаччини
та ін.). Зрозумієте, які перспективи навчання,
проживання та побудови кар'єри в різних
країнах. Особисто зустрінетеся і поспілкуєтеся
з представниками ВНЗ і мовних таборів,
до яких матиме змогу поїхати ваша дитина чи
ви особисто. Перевірите свій рівень володіння
англійською мовою. Матимете змогу відвідати
безкоштовні освітні семінари від представників
різних закладів та різних країн.
Виставка пройде з 13.00 до 18.00 у конференцзалі «Конгрес» готелю «Франція» (за адресою —
вул. Соборна, 34). Відвідування виставки
безкоштовне за умови попередньої реєстрації.
Тел.: (096)9227887, (063)4227887.

ХХІІІ міжнародний
фестиваль
VINNYTSIA JAZZFEST-2019
20 вересня, п’ятниця
19.00, театр ім. Садовського
Легендарний 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)
Придбати квитки можна на сайтах jazz.vn.ua,
bilet.vn.ua і у касах Вінниці: у «Магігранді»,
«Універмазі», театрі ім. Садовського, філармонії,
тур-клубі «Бідняжка», «Вінницькій Вежі».
Довідки за тел.: (0432)690-025.
Адреса інфо-центру: вул. Театральна, 15.
Фестиваль проходить за підтримки Валерія Коровія
та Сергія Моргунова. Партнер фестивалю — Генеральне консульство республіки Польща у Вінниці.

Міжнародний
фестиваль
«Гей, соколи»
21 вересня на Вінниччині в селі Махнівка
Козятинського району
відбудеться драйвовий
фестиваль, присвячений унікальній людині — музиканту Тимку Падурі,
автору відомої пісні «Гей, соколи». У рамках фестивалю учасники та глядачі ознайомляться зі сторінками життя та творчістю українсько-польського
мандрівного поета-торбаніста Тимоша Падури.
До проведення фестивалю залучать козацькі
організації, представників Республіки Польща,
а також велику кількість музикантів та співаків.
Програма фестивалю:
12.00–12.30 — урочистий захід на могилі Тимка
Падури.
13.00–13.30 — презентація книги «Стежками Тимоша Падури» та автограф-сесія від автора книги
Миколи Купчика.
14.00–18.00 — виступи аматорських колективів
Козятинського району, Вінницької та Житомирської областей.
18.00–18.15 — спільне виконання всіх колективів
пісні «Гей, соколи!» та фіксація рекорду.
18.15–19.30 — виступи лірників, кобзарів, волинкарів, торбаністів та інших музикантів.
19.30–20.00 — презентація фільму про життя та
творчість Тимка Падури.
20.00–24.00 — виступи рок-гуртів «Гуляйгород
GG», «Широкий лан», «Медовий полин», «Чумацький шлях» та інших.
Вхід вільний!

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

Гамлет
Прем'єра. Story of revenge, 26.09-27.09, поч. о 18.30

Аліса в країні чудес
Музично-фантастична подорож, 28.09, поч. о 12.00

Занадто одружений таксист
Комедія для дорослих, 28.09, поч. о 18.30
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JAZZFEST ВІДКРИЄ МЮЗИКЛ
У СТИЛІ «ВЕЛИКОГО ГЕТСБІ»
Джазові вихідні  Блискучий VINNYTSIA
JAZZFEST кожного дня буде дивувати
ексклюзивними прем’єрами. З
20 по 22 вересня наживо у Вінниці будуть
грати найкращі джазмени з 8 країн,
вперше відбудеться показ легендарного
мюзиклу «Бал у Савойї», а на додачу —
культові зірки проведуть майстер-класи
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК, RIA,
(096)31415155

Ó øàëåíîìó ðèòì³
äæàçó òà çàïàëüíèõ
³ìïðîâ³çàö³é ïðîéäóòü ö³ âèõ³äí³ ó Â³ííèö³. Ãîòóéòåñü äî îñîáëèâèõ åìîö³é:
íà ÕÕ²²² ì³æíàðîäíèé äæàçîâèé ôåñòèâàëü VINNYTSIA
JAZZFEST-2019 ¿äóòü íàéêðàù³ ç³ðêè, à êîæåí äåíü ïîäàðóº
ñò³ëüêè âèäîâèù, ùî âðàæåíü
âèñòà÷èòü íà âåñü ð³ê.
КОСТЮМИ У СТИЛІ ПАКО
РАБАНА І БАГАТО ТАНЦІВ
JAZZFEST ÿñêðàâî ñòàðòóº ó ï’ÿòíèöþ, 20 âåðåñíÿ,
î 19.00 ó òåàòð³ ³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî — âïåðøå ó Â³ííèö³ ïîêàæóòü
ëåãåíäàðíèé ìþçèêë Ïàëà Àáðàõàìà «Áàë ó Ñàâîé¿». ² öå áóäå
íå ïðîñòî ÿñêðàâà âèñòàâà, à òðèãîäèííå øîó ó ñòèë³ «Âåëèêîãî
Ãåòñá³», íà ÿêå ï³ä ÷àñ ãàñòðîëåé
ó Ðóìóí³¿ ï³ñëÿ îãîëîøåííÿ àíøëàãó ãëÿäà÷³, íå ðîçäóìóþ÷è,
ñêóïîâóâàëè íàâ³òü ñòîÿ÷³ ì³ñöÿ.
Ïîñòàíîâêà Íàö³îíàëüíî¿ îïåðåòè Óêðà¿íè âðàçèòü âåëè÷åçíîþ
ê³ëüê³ñòþ òàíö³â ³ ôàíòàñòè÷íèìè
äåêîðàö³ÿìè òà êîñòþìàìè.
— Ï³ñëÿ öüîãî äèâîâèæíîãî
ìþçèêëó âñ³ ùå äîâãî áóäóòü
íàñï³âóâàòè «Sing! Sing! Sing!» —
îá³öÿº äèðåêòîð VINNYTSIA
JAZZFEST Ïàâëî Òðåòüÿêîâ. —
«Áàë ó Ñàâîé¿» — öå ñïðàâæí³é

øåäåâð! Öå íàñò³ëüêè ÿñêðàâà,
ñòèëüíà, ìàñøòàáíà ³ âèäîâèùíà ïîñòàíîâêà, ùî êîæåí ãëÿäà÷
â³ä÷óº ñåáå íà ñïðàâæí³é áðîäâåéñüê³é âèñòàâ³.
Øàëåíèé êàñêàä ïðèãîä ó âèñòàâ³ áóäóòü äîïîâíåí³ äîá³ðíèìè
äæàçîâèìè õ³òàìè ³ òàíöþâàëüíèìè íîìåðàìè. Ãëÿäà÷³ ïîáà÷àòü ïðèñòðàñíå òàíãî, ôîêñòðîò,
ðóìáó, ÷óòòºâèé âàëüñ ³ çàïàëüíèé ñòåï, ÿêèé, äî ðå÷³, àðòèñòè
áóäóòü âèêîíóâàòè íà ñïåö³àëüí³é ï³äëîç³, ùî áóäå ñâ³òèòèñÿ
âñ³ìà êîëüîðàìè ðàéäóãè. Òàêå
îñîáëèâå ïîêðèòòÿ ç íåáèòêîãî
êîëüîðîâîãî ñêëà ç ñâ³òëîä³îäàìè, îäèí êâàäðàòíèé ìåòð ÿêîãî
ìîæå âèòðèìàòè îäíî÷àñíî 10 ³
á³ëüøå òàíöþðèñò³â, Êè¿âñüêèé
íàö³îíàëüíèé òåàòð îïåðåòè ñïåö³àëüíî çàìîâëÿâ íà Õàðê³âñüêîìó â³éñüêîâîìó çàâîä³.
À îò ðîçê³øíèõ óáðàíü õóäîæíèê ç êîñòþì³â ²ðèíà Äàâèäåíêî
ñòâîðèëà ñò³ëüêè, ùî âèíèêëà
íàâ³òü îêðåìà êîëåêö³ÿ «Çíàêè
Çîä³àêó», ó ÿê³é êîæåí îáðàç
ïî-ñïðàâæíüîìó ïðèãîëîìøóº.
Òåëåöü áóäå ñõîæèé íà Åëâ³ñà
Ïðåñë³, Áëèçíþêè — íà ç³ðîê
êèòàéñüêîãî öèðêó ó âåëè÷åçíèõ êðèíîë³íàõ-òðàíñôîðìåðàõ,
à Ðàê ïîñòàíå ó ñòèë³ ðîá³ò ãåí³àëüíîãî Ïàêî Ðàáàíà.
ВІД ДЖАЗ-РОКУ ДО
ЗАПАЛЬНОГО LATIN GROOVE
Ó ñóáîòó é íåä³ëþ êîíöåðòí³ ïðîãðàìè VINNYTSIA

Мюзикл «Бал у Савойї» настільки яскравий
і видовищний, що у п’ятницю всі вінничани
відчують себе на справжній бродвейській виставі!
JAZZFEST òðàäèö³éíî â³äáóäóòüñÿ ó êîíöåðòí³é çàë³ íà âóëèö³
Òåàòðàëüíà, 15. Êîæåí âèñòóï
áóäå ÿñêðàâîþ çóñòð³÷÷þ íå ëèøå
ç íîâèìè ç³ðêîâèìè êîëåêòèâàìè, à é — æàíðàìè.
Äðàéâîì ïðîãðåñèâíîãî äæàçðîêó 21 âåðåñíÿ î 19.00 óñ³õ çàïàëÿòü ãåí³¿ ñó÷àñíîãî ºâðîïåéñüêîãî äæàçó — òð³î Dock in Absolute
³ç Áåëüã³¿ òà Ëþêñåìáóðãó.
Òðàäèö³éíèé ïîëüñüêèé äæàç
òà éîãî íàéíîâ³ø³ òåíäåíö³¿
ó ñóáîòó î 21.00 ìîæíà áóäå ïî÷óòè íà íåçàáóòí³é «Polish Jazz
Night», ùî ïîäàðóº îäðàçó äâà
êîíöåðòè íàéêðàùèõ ïîëüñüêèõ
äæàçìåí³â. Ó ïåðøîìó â³ää³ëåíí³ Êâàðòåò Ì³õàëà Êîáîºêà òà
ì³æíàðîäíèé õîð «Voxcellence»
ïðåäñòàâëÿòü ïðîåêò «Ìîíþøêî
ïî-äæàçîâîìó». À ó äðóãîìó â³ää³ëåíí³ ó ïðîãðàì³ «Best of jazz»
ðàçîì ³ç êóëüòîâèì ê³íîêîìïîçèòîðîì ³ äæàçîâèì ñêðèïàëåì
Êøåñ³ì³ðîì Äåìáñê³ âèñòóïëÿòü
ìóçèêàíòè ïîïóëÿðíîãî ãóðòó
Oles Brothers.
Ó íåä³ëþ î 19.00 øàëåíèé ñâ³ò
energetic neo-bop ãëÿäà÷àì â³ä-

êðèþòü çàïàëüí³ ìóçèêàíòè Mario
Rom's Interzone ç Àâñòð³¿.
Îäèí ç íàéá³ëüø çàïàëüíèõ
æàíð³â äæàçó ç ëàòèíîàìåðèêàíñüêèìè ðèòìàìè — ãàðÿ÷èé latin
groove — ó âèêîíàíí³ ç³ðîê ïåðøî¿
âåëè÷èíè ïðîçâó÷èòü 22 âåðåñíÿ
î 21.00 íà êîíöåðò³-çàêðèòò³ ôåñòèâàëþ. Íà âñåñâ³òí³é ïðåì’ºð³
ïðîåêòó «Jazzy Latin Groove B
& W» íà îäí³é ñöåí³ âèñòóïëÿòü
ëåãåíäàðí³ äæàçîâ³ ìóçèêàíòè:
íåçð³âíÿííà ³çðà¿ëüñüêà äæàç-ä³âà
Äîð³ò Ãîðåí òà êîðîëü áëþçó é
r&b Ðîé ßíã ³ç ßìàéêè, íåïåðåâåðøåíèé ñàêñîôîí³ñò Àëåêñ
Ãîðåí (²çðà¿ëü), ï³àí³ñò Îëåêñàíäð
Ñëóöüêèé, êîíòðàáàñèñò Âàëåð³é
Ë³ïåö òà êóëüòîâèé áàðàáàíùèê
Ãëàäâ³í Ìàøîêî ç Ï³âäåííî-Àôðèêàíñüêî¿ Ðåñïóáë³êè, ÿêèé äîâãèé ÷àñ ãðàâ ó ñêëàä³ êîëåêòèâó
Ò³íè Òåðíåð.
Êâèòêè íà áëèñêó÷èé
VINNYTSIA JAZZFEST-2019
êóïóéòå íà ñàéò³ jazz.vn.ua òà
ó ³íôî-öåíòð³ ôåñòèâàëþ, ÿêèé
ïðàöþº íà âóëèö³ Òåàòðàëüíà, 15.
Ãåíåðàëüíèé ³íôîðìàö³éíèé
ïàðòíåð ôåñòèâàëþ — RIA.

У неділю не пропустіть «Джазові сніданки» і майстер-клас кубинського гітариста Ахмеда Дікінсона
Другий рік поспіль у рамках VINNYTSIA JAZZFEST пройде
унікальний проект «Джазові сніданки».
Цей інноваційний проект яскравих
коворкінг-зустрічей із зірками джазу минулого року настільки вразив усіх незвичним форматом та
особливою невимушеною атмосферою, що артисти зізнавались:
подібне бачили лише у Нью-Йорку
та у Європі, а глядачі одноголосно
говорили: «Хочемо ще!»
«Джазові сніданки» триватимуть у неділю, 22 вересня, з
9.00 до 12.00 у концерт-холі

«Моnt Blanc» (вул. Соборна, 34).
Під час незабутніх майстер-класів
глядачі не лише дізнаються практичні рецепти успіху всесвітньовідомих джазменів, а й отримають
унікальну нагоду — помузикувати
з ними.
Окрім зіркових артистів з Польщі, Австрії, Ямайки, ПАР та Ізраїлю, які гратимуть на VINNYTSIA
JAZZFEST, у «Джазових сніданках»
візьме участь спеціальний гість —
всесвітньовідомий кубинський гітарист Ахмед Дікінсон Карденас,
який під час свого майстер-класу
відкриє всю красу і секрети кубин-

ської класичної гітари й покаже,
як за допомогою усього кількох
вправ можна досягти чудових
результатів!

Витончений віртуоз Ахмед Дікінсон Карденас — знаменитий
виконавець і продюсер, який
виступає на найпрестижніших
сценах і міжнародних гітарних
фестивалях у Північній Ірландії,
Англії, Мексиці тощо. Його акустична гітара має воістину унікальне звучання, а манера гри
практично неповторна. Нині маестро живе у Лондоні й викладає
класичну гітару у Лондонському
музичному коледжі.
Зустріч із ним у неділю на «Джазових сніданках» для усіх стане
незабутньою подією!

КОРОТКО
Ляльковий
театр переїхав
 Ó íåä³ëþ, 15 âåðåñíÿ,
Îáëàñíèé ëÿëüêîâèé òåàòð
äàâ ïåðøèé êîíöåðò ó íîâîìó ïðèì³ùåíí³ â áóä³âë³
«Êíèæêà». Òåïåð ëÿëüêîâèé òåàòð ìàº ñó÷àñíó
ñöåíó, çâóêîâå òà ñâ³òëîâå
îáëàäíàííÿ, êîìôîðòíó
çàëó òà ïðîñòîð³ ìàéñòåðí³.
Íàãàäàºìî, ï'ÿòü ðîê³â
òîìó ³íâåñòîð «Íàøà
ðÿáà» ïî÷àâ áóä³âíèöòâî
øåñòè ïîâåðõ³â íà ì³ñö³
êîëèøíüîãî öåíòðó ã³äðîìåòåîðîëîã³¿. Ç ÿêèõ òðè
ïîâåðõè áóëè ïðèçíà÷åí³
òåàòðó ëÿëüîê. Àëå íå îá³éøëîñÿ áåç íåïîðîçóì³íü
ì³æ ì³ñöåâîþ òà îáëàñíîþ
âëàäîþ. Ïèòàííÿ áóëî
ó áóä³âíèöòâ³ ïàðêîâêè äëÿ
øê³ëüíèõ àâòîáóñ³â òà ìàøèí. Ó ðåçóëüòàò³ òåàòð çàëèøèâñÿ íà ñòàðîìó ì³ñö³,
à êåð³âíèöòâó ÷àñ â³ä ÷àñó
ïðîïîíóâàëè íîâ³ âàð³àíòè ðîçì³ùåííÿ. Ó æîâòí³
ìèíóëîãî ðîêó â³äáóëàñÿ
íàðàäà, äå ï³äíÿëè ïèòàííÿ
ïðî ïåðåíåñåííÿ òåàòðó
ëÿëüîê «Çîëîòèé êëþ÷èê»
äî ïðèì³ùåííÿ àäì³í³ñòðàòèâíî¿ áóä³âë³ «Êíèæêà».

Вибухи
продовжаться
 Ç 16 âåðåñíÿ ï³ä Êàëèí³âêîþ íà 48-ìó àðñåíàë³
â³äíîâèëè ïëàíîâ³ ï³äðèâè
áîºïðèïàñ³â.
— Ï³äðèâàòèìóòü áîºïðèïàñè, ÿê³ ðîçëåò³ëèñÿ âíàñë³äîê âèáóõ³â 26–27 âåðåñíÿ 2017 ðîêó. Ò³ ç íèõ, ÿê³
ï³äëÿãàþòü òðàíñïîðòóâàííþ, â³äïðàâëÿþòü íà óòèë³çàö³þ íà ñïåö³àëüí³ ïîë³ãîíè, à ò³, ùî ïåðåâîçèòè
íåìîæëèâî, çíåøêîäæóþòü
íà ì³ñö³, — ïîâ³äîìèâ êîìàíäèð â³éñüêîâî¿ ÷àñòèíè
ïîëêîâíèê Ìèêîëà Áàòþê.
×åðåç ïîæåæó, ùî âèíèêëà
íà àðñåíàë³ 11 âåðåñíÿ,
ï³äðèâè ïðèçóïèíèëè,
à òåïåð â³äíîâëþþòü. Âîíè
ïðîõîäèòèìó ó áóäí³ ç
12 äî 15 ãîäèíè.

ОГОЛОШЕННЯ
Робота
100% працевлаштування в Чехії
для чол. та жін. Безкоштовні
консульт. Оформ. віз. Тел.:(067)
369-82-33
Sort date: 17.09.2019, №38/2019
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Кросворд «Історичний»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ
4. Перше підприємство у Вінниці, яке розпочало роботу
у 1862 році. 5. Один із символів Вінниці, який у 70-х роках
минулого століття хотіли знести, бо «будівля не вписувалась
у вигляд міста». 8. Ресторан, що символізував дружбу між
польським містом і Вінницею. 9. Прізвище племінників, яким
великий князь литовський Ольгерд віддав землі, серед яких
була і територія нинішньої Вінниці. 12. Прізвище першого
професійного лікаря, уродженця Вінниці. 13. У 1911 році
у місті для загального користування було встановлено два
телефони-автомати. Один з них у міському суді, інший — на…
15. Хвороба, яка “скосила” 1330 вінничан у 1770 році. 18.
Країна, до складу якої Вінниці входила за Люблінською унією.
19. Вулиця, на якій у 1970-х роках збудували першу 16-поверхівку у Вінниці. 20. Вид транспорту, який на початку ХХ ст.
називали «електричною залізницею». 21. Найвищий орган
державної влади УНР, який діяв з 14 листопада 1918 року
до 10 листопада 1920 року. З 2 лютого 1919 працював
у Вінниці. 22. Назва вулиці Соборної на початку ХХ ст. 23.
Будинок побуту, перша дев’ятиповерхова споруда Вінниці.
24. Найстаріша із збережених православних церков Вінниці.
26. Перша тролейбусна лінія Вінниці розпочала роботу
у 1963 році. Сучасна назва вулиці, якою пролягав маршрут.
27. Головний орган самоврядування у місті наприкінці ХVIII ст.
28. Місце, де у Вінниці вперше зіграли футбольний матч.
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5
6
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10
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12

13

14
15

16

17

18
19

20
21

ПО ВЕРТИКАЛІ
1. Відомий вінничанин, якого називають «великим сонцелюбом». 2. Український політичний, церковний і освітній
діяч, Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі. Завдяки
йому у Вінниці у 1632 році почав діяти перший український
навчальний заклад. 3. Речовина, за допомогою якої освітлювалися вулиці Вінниці до 1910 року, коли з’явилася перша
електростанція. 4. Покриття, яке з’явилося на центральних
вулицях міста на початку ХХ ст. 5. Назва ставки Гітлера.
6. Готель, у якому в 1913 році встановили перший ліфт
у Вінниці. 7. В честь кого назвали Вінницьку міську публічну
бібліотеку, яка почала працювати у 1907 році. 10. Очільник
муніципальної влади початку ХХ століття. 11. «Водії» єдиного
виду транспорту у Вінниці до 1913 року. 14. Орган міського
самоврядування, куди вінничани обирали депутатів під час
перших демократичних виборів, які відбулися 27 серпня
1917 року, в роки Української революції. 16. Старовинний
єврейський квартал, заснований ще в 18 столітті. 17. Завод,
що був заснований у 1970-х роках і більше 25 років був
монополістом з виробництва дисплеїв на території всього
СРСР. 25. Відкриття цього закладу у 1910 році стало значною
подією у культурному житті вінничан. 26. Козацький полководець, який у березні 1651 року розбив польське військо,
заманивши його у пастки на Південному Бузі.

22

23

24

25

26

ВІДПОВІДІ:
ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Коцюбинський 2. Могила 3. гас 4. бруківка 5. Вервольф 6. «Савой»
вой»
7. Гоголя 10. Оводов 11. візники 14. дума 16. Єрусалимка 17. Термінал
рмінал
25. театр 26. Богун

27

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
4. броварня 5. вежа 8. Кельце 9. Коріатовичі 12. Постоловськийй
13. вокзалі 15. чума 18. Польща 19. Київська 20. трамвай
21. директорія 22. Поштова 23. «Ювілейний» 24. Миколаївськаа
26. Брацлавська 27. магістрат 28. Бригантина

28
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ЧЕКАЄТЕ НА КРИЗУ? ВОНА
ОБОВ’ЯЗКОВО ПРИЙДЕ
Переживемо  Кожна пара, як і кожні стосунки проходять через те, що в психології
називається словом криза. День за днем ми отримуємо фітбеки від оточення:
домашнього, робочого, романтичного, і це не завжди квіточки та веселки, в більшості
це швидше майстерня з виробництва нових проблем. А там, де проблеми, там і
кризи. Де можуть таїтися кризи і що робити, якщо вони постукали у ваші двері?
Рідкісна сім'я на ранніх етапах сумісного життя домовляється про те, хто що буде робити в новій
родині. Зазвичай все відбувається інтуїтивно і не завжди збалансовано. У кінцевому підсумку маємо
картину: хтось один робить левову частку всього, що потрібно (хатня робота, бюджет, планування
відпусток, витрат…), а хтось просто співмешкає (ну бо любов). І начебто нічого страшного, тільки якщо
таке буде тривати довгий час, дуже ймовірно, що у одного з партнерів можуть здати нерви. (До речі,
будемо справедливими — такими «коханими трутнями» можуть бути як чоловіки, так і жінки). І здоров
криза. А може ситуація бути не така печальна, а навпаки крутий поворот: чоловіка або жінку запрошують на нову класну роботу, де платять величезні гроші, але й часу вона вимагає більше. Отже, встигати
робити все по дому точно так, як і раніше, людина просто не зможе. Але це знову-таки криза.

КРИЗА СПІЛЬНОГО ЧАСУ
Зазвичай виникає у молодих пар, які на хвилі цукерково-букетного періоду хочуть весь вільний час
бути разом. На жаль, нічого хорошого їх не чекає. У когось через рік, у когось через два настає такий
момент, коли бачити партнера повсякчас стане нестерпно. Ну може не так радикально, але потреба
знизити дозу присутності коханої людини перед очима буде очевидна. І це не про нелюбов. Скоріш
про «задовбало». Цікавий факт: те, що вам сподобалося одне в одному на самому початку знайомства, зазвичай найбільше дратуватиме в момент цієї кризи. Якщо партнер подобався своєю товариськістю та відкритісттю, то він раптом стає базікою та хвальком, скромний — безхребетним, сміливий —
безвідповідальним і так далі.

СЕКСУАЛЬНА КРИЗА
Усе в житті приїдається. Сексуальне життя, це, напевне, одна з найбільш вразливих сфер. Ви можете
кохати одне одного до нестями, ви можете боятись втратити свою половинку, ви будете готові за неї
віддати життя, але в той самий час ви можете абсолютно не бажати її сексуально. Ця проблематика
настільки актуальна і повсюдна, що зустрічається у дев'яти пар з десяти. У більш старших парах це
може бути пов'язано зі старими табу і заборонами, які залишилися у спадок від «країни, в якій не було
сексу». А ще секс, за яким не потрібно бігти та щось там доводити (ну ви ж вже пара, чи не так), з часом стає звичайною справою. А те, що є звичайною справою, вже не може збуджувати, а залишається
тільки сухим подружнім обов'язком.

КРИЗА НАРОДЖЕННЯ ДІТЕЙ
Діти — це квіти життя. Проте ті, хто пройшов через етап народження дитини, не з чуток знають слово
криза. Тому що там спливає цілий спектр проблем, які треба комусь вирішувати. По-перше, секс,
який на якийсь час доведеться відкласти. По-друге, чоловіки, які за багато років уваги з боку жінки,
залишаються без нього, а всі сили (яких, треба сказати, не так багато) жінка вкладає в дитину. Крім
того, людина, яка поряд з вами ще вчора була досить приваблива, весела, врівноважена, сьогодні
сама на себе не схожа. Потовстішала, часом забуває не те що про імідж, про власну немиту голову чи
неголені ноги, раптові інсайди трапляються лише у вигляді сновидінь. Тобто про безсонні ночі, крики,
постійний контроль того, чи все в порядку, можна просто скромно промовчати. А головне те, що особливо гостро на цьому етапі життя можуть спливати ті проблеми, які замовчувалися.

ВІКОВА КРИЗА
На жаль, ми не молодшаємо. І в якийсь момент настає той день, коли зображення в дзеркалі (навіть
при хорошому освітленні), а головне власне тіло дає зрозуміти, що тобі вже не 20 років і ти не всемогутній. Ну і зазвичай це тягне низку інших «приємних несподіванок», з якими ти дійсно сподівався ніколи не зустрітись, ну справді це могло статися з ким завгодно, але щоб ти… Коротше, на вік
40–50 років припадає їх ціла купа і виліт дітей з гнізда, це перше. Про зовнішність вже було, про
здоров’я знову ж таки. А ще клімакс у жінок, проблеми з ерекцією у чоловіків — це завжди морально
некомфортно, як би там не було.

Що робити: Передомовлятися. Для
цього ми сідаємо за «круглий стіл» і
розподіляємо обов'язки до тих пір,
поки всі не будуть задоволені. У процесі може бути важко, зате позбавляє
від можливих конфліктів на досить
тривалий час.

Що робити: Зробіть так, щоб у кожного з вас був час для самого себе.
Особистий час. Його можна провести
по-різному: в компанії друзів, або
подруг, погравши в комп'ютерну гру чи
футбол на майданчику, просто просидіти в інтернеті чи з книжкою. Головне —
для себе і з задоволенням.
Що робити: Як давно ви робили те, що
раніше не робили ніколи? Здається, саме
час. Немає ідей в голові? Інтернет вам
на допомогу. Сексуальні іграшки, ігрові
сценарії, незвичайні місця — список
може бути довгий. І ще одна невелика
порада: якщо ви відчуваєте, що дійшли
до цієї кризи, не займайтеся сексом через силу — це тільки погіршить ситуацію.
Що робити: Бути поруч. «Дитячий»
період пари — величезний виклик
щодо самого існування цієї пари. Тож
слід пам'ятати про це. І про те, що в цей
час кожному в родині особливо сильно
потрібна підтримка і увага. Не забувайте давати її одне одному.

Що робити: Новий сенс. Подумайте
про те, що може надати вашому життю
нове звучання. Хтось у творчість, в кулінарію, хтось починає подорожувати,
а хтось займається онуками.

Коментар експерта
— Криза — це слово надійно і
міцно засіло в нашому лексиконі вже більше десяти років.
У економіці — криза, в політиці — криза, в роботі — криза. Ось
тепер і до сім'ї дісталася. Однак
мало хто розуміє, що криза — це
абсолютно нормальне і природне явище в будьякій сфері життя. Як день і ніч, як літо і зима.
Криза — це такий стан, коли старі методи вже
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ОВЕН
Період нерозуміння у вашій
парі нарешті благополучно
завершиться. На початку
тижня через завантаженість
на роботі у вас практично
не залишиться часу на зустрічі з коханою людиною.

ТЕЛЕЦЬ
Слідкуйте за своєю мовою,
іноді зайва інформація може
стати приводом для ревнощів з боку партнера або
охолодження в стосунках.
Зустріч у п'ятницю може стати
початком нового роману.

БЛИЗНЮКИ

КРИЗА ОБОВ'ЯЗКІВ

ВІКТОРІЯ АНДРОСОВА, ПСИХОЛОГ

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

не працюють, а нові ще не знайшли. Ось жила
собі сім'я і бід не знала. І тут, через рік, два, п'ять,
почалися проблеми. Для багатьох ці проблеми
такі ж несподівані як сніг у серпні, але насправді
їх варто було очікувати і до них готуватися. Усі
кризи діляться на нормативні і ненормативні.
Нормативні кризи абсолютно природні і бувають
у кожної сім'ї: народження дітей, вікові проблеми, сексуальні проблеми. До ненормативних
криз відносяться ті, які не можна передбачити
(раптова смерть близьких людей, травми та інва-

лідність, серйозні втрати). На відміну від інших,
нормативні кризи дуже легко проходити, якщо
про них знати і вжити заходів. Деякі пари настільки легко проходять багато сімейних криз, що
навіть не помічають їх і не знають, що вони були.
Саме тому тут працює золоте правило: попереджений, значить озброєний. До ненормативних
криз готуватися не варто, лише знесилитесь, підстилаючи соломку, але зустрічати їх необхідно
не менш озброєним — тобто розуміючи, що все
в житті буває, і вирішувати у міру сил.

Вам необхідно зберігати
душевну рівновагу. Вас чекає
чимало яскравих моментів
наодинці з коханою людиною. Виберіться куди-небудь
разом в п'ятницю або суботу.

РАК
Навіть якщо вам категорично
не подобаються деякі звички
коханої людини, зараз не найсприятливіший момент, щоб
заявити їй про це. Утримайтеся
від критики. П'ятниця — вдалий
день для зустрічей і побачень.

ЛЕВ
Клекочучі емоції поступаються
місцем більш глибоким і піднесеним почуттям. Випадкова
зустріч у вівторок може вплинути на вашу подальшу долю.

ДІВА
У особистому плані тиждень
буде неоднозначним. Ви можете відчути, що ваші стосунки
змінилися не в кращий бік.
Побудьте на самоті і вирішіть
для себе, що для вас є цінним.

ТЕРЕЗИ
Не чіпляйтеся за розвалені
стосунки, вони явно себе вичерпали. У середу ви можете
зіткнутися з колишнім коханням, не відкидайте його, але і
не форсуйте події.

СКОРПІОН
Тиждень поверне вас до складних, але таких хвилюючих питань у стосунках з коханою людиною. Від вас буде потрібно
терпіння і розуміння, душевна і
фінансова підтримка.

СТРІЛЕЦЬ
У понеділок вас може очікувати романтична зустріч,
вельми перспективна в плані
розвитку стосунків. У середині тижня може статися
конфліктна ситуація, але
не рубайте з плеча.

КОЗЕРІГ
Майже весь тиждень буде романтичним і прекрасним. Але
у вихідні можливі непорозуміння. Подаруйте що-небудь
приємне коханій людині, і
вона все вам пробачить.

ВОДОЛІЙ
Ваші взаємини починають
змінюватись. Зі спонтанного прагнення пізнати одне
одного вони починають
перетворюватися в струнку
гармонійну структуру взаєморозуміння і довіри.

РИБИ
Постарайтеся не з'ясовувати
стосунки з коханою людиною
в середині тижня. Буде багато
галасу даремно і роздратованість з обох сторін.
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Аліна, 23 роки

Не прибедняйтесь, ваша
энергия бьет ключом, причем, во всех направлениях.

Цілеспрямована,
життєрадісна та щира
дівчина. Закінчила
Могилів-Подільський
медичний коледж.
Працюю адміністратором.
Люблю подорожі, музику,
психологію, хороші фільми
та активний відпочинок.

ТЕЛЕЦ
Нестандартный подход к решению рабочих задач даст
положительный результат.

БЛИЗНЕЦЫ
Особый успех принесут
усилия в интеллектуальной
сфере и работа с информационными потоками.

РАК
Вы полны сил и энергии.
Не старайтесь исправить
свои и чужие ошибки.

ЛЕВ
Вы сможете успеть сделать
многое, у вас словно откроется второе дыхание.

ДЕВА
Чем больше задач вы перед
собой поставите, тем лучше
с ними справитесь.

ВЕСЫ
Неделя обещает принести
позитивные тенденции
во многих делах.

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

СКОРПИОН
Важно следить за развитием ситуации и не выпускать
инициативу из своих рук.

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь лишний раз
не попадаться на глаза начальству.

КОЗЕРОГ
На этой неделе будьте осторожны в отношении коллег
по работе и друзей.

ВОДОЛЕЙ
Вам можно вздохнуть с облегчением, многое встает
на свои места и дела, похоже, налаживаются.

459182
459381

РЫБЫ

Найгарніші дівчата
їздять з «Бліц таксі»

Вероятны разногласия
с партнерами, преодолев
их, вы можете получить
предложения в бизнесе.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2019» НА:

КОЖНА ВІННИЧАНКА
МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та коротку розповідь
про себе на e-mail: miss@riamedia.com.ua.
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2019 і
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.
459927

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте
QR-код камерою
Вашої мобілки та
дивіться фото!
(Має бути встановлена програма QR
Reader з Андроїдмаркета
або аналогічна)

458341

458578

