
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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 Коли загинули троє побратимів Володимира Сироватка, 
він остаточно вирішив усиновити дитину. Ще до війни 
говорили про це з дружиною Надією

 Хотіли взяти одну дівчинку, а усиновили трьох хлопчиків. 
На той час власної квартири у Сироватків не було. 
Та й з дітьми виникало безліч проблем

 Як далі склалося їхнє життя, Володимир і Надія розповіли 
журналісту. Час від часу у розмову втручалися троє активних 
хлопчиків – Артем, Максим і Микола. Нині вони — їхні діти

ЯК ПРАЦЮЄ КАРАОКЕ-
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Володимир і Надія кажуть, що найважчий, 
на їхню думку, період уже позаду
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Про транспорт 
Äëÿ ìåíå ïèòàííÿ äîñòóï-

íîñò³ çàâæäè áóëî áàãàòî-
ãðàííèì, àëå, â ïåðøó ÷åðãó, 
öå ïèòàííÿ ñâîáîäè! ßêùî 
ãîâîðèòè ñàìå ïðî òðàíñïîðò, 
òî òóò âèéøëà òàêà ñèòóàö³ÿ: 
â íàñ ç’ÿâèëîñü áàãàòî íèçü-
êîï³äëîãîâîãî òðàíñïîðòó, 
àëå âèíèêëà ïðîáëåìà ç äî-
ñòóïí³ñòþ çóïèíîê.

Çàðàç ñèñòåìà ïðàöþº òàê, 
ùî ëþäèíà ç ³íâàë³äí³ñòþ 
ó ñàëîí áåç äîïîìîãè âîä³ÿ 
íå ïîòðàïèòü.

Òàê, âîä³¿ ÷óäîâ³ ³ ñïðàâíî 
âèõîäÿòü, ³ äîïîìàãàþòü, àëå 
öå ñòîðîííÿ äîïîìîãà, ³ öå 
çàëåæí³ñòü.

Òàê, ëþäèíà ìàº ô³çè÷í³ 
îáìåæåííÿ, àëå, ÿêùî íà-
âêîëî íàñ º ùå é ïðîñòî-
ðîâ³ îáìåæåííÿ, òîä³ â ìåíå 
ôîðìóþòüñÿ îáìåæåí-
íÿ — â ìî¿é ãîëîâ³ âèíè-
êàº íåïðàâèëüíèé øàáëîí: 
«ÿ ç ³íâàë³äí³ñòþ, ÿ í³÷îãî 
íå ìîæó áåç ñòîðîííüî¿ äî-
ïîìîãè».

Îñíîâí³ íåäîë³êè — öå 
ëþäñüêèé ôàêòîð. ×åðåç 
ïîìèëêó âîä³ÿ ïðè ï³ä’¿çä³ 
íà çóïèíêó âñÿ çàäóìêà ç ¿¿ 
äîñòóïí³ñòþ ìîæå âòðàòè-
òèñÿ.

Óñ³ çóïèíêè ìàþòü áóòè 
çðîáëåí³ òàê, ùîá çìåíøèòè 
çàëåæí³ñòü ëþäèíè íà â³çêó 
â³ä ñòîðîííüî¿ äîïîìîãè — 
â öüîìó ³ ñóòü äîñòóïíîñò³, 
ñòâîðèòè ïðîñò³ð, â ÿêîìó 
ëþäèíà, ïî-ïåðøå, áóäå ñà-
ìîñò³éíà, ïî-äðóãå, íå áóäå 
â³ä÷óâàòè îáìåæåííÿ ³ ñâîþ 
³íâàë³äí³ñòü ÷åðåç òå, ùî 
â ïðîñòîð³ º áàð’ºðè, ÿê³ àê-
öåíòóþòü íà öüîìó äîäàòêîâó 
óâàãó.

Ìàºìî ôîðìóâàòè íîâèé 
ï³äõ³ä — ëþäèíà íå ìîæå ïî-
òðàïèòè ó òðàíñïîðò íå òîìó, 
ùî âîíà íà â³çêó, à ò³ëüêè 
òîìó, ùî â íàñ íåäîñòàòíüî 
àäàïòîâàíîãî òðàíñïîðòó ³ 
êîìôîðòíèõ çóïèíîê äëÿ 
ïîñàäêè/âèñàäêè.

ДУМКА

 ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ ДОСТУПНОСТІ

Сюзанна Сюзанна 
ЖУКОВСЬКАЖУКОВСЬКА

ЛЮДМИЛА (26), ЖУРНАЛІСТ:
— Поки не оформляла і 
не знаю, коли це буде. Мене 
турбує інше: скажімо, мої 
батьки захочуть приїхати з 
села. Як це працюватиме 
для них?

ТАРАС (40), БУДІВЕЛЬНИК:
— Я не оформляв, але діти по-
дали документи. Їм потрібно 
для проїзних, тому що вони 
більше користуються тран-
спортом. Я  пішки ходжу, або 
їжджу автомобілем. 

ОЛЕКСАНДРА (34), ТРЕНЕР:
— Карту не оформляла, бо 
поки не маю в ній потреби. 
У транспорті я їжджу дуже 
рідко, більше часу ходжу піш-
ки. Можливо й оформлю, але 
не найближчим часом.

ВОЛОДИМИР (72), ПЕНСІОНЕР:
— Документи подав, але ще 
нічого не отримував. Повинні 
були дати  карту вінничанина 
ще в липні, але поки нічого 
не видавали. Їжджу за пен-
сійним посвідченням.

МАРІЯ (67), ПЕНСІОНЕРКА:
— Карту вінничанина я офор-
мила ще навесні, але на руки  
не отримала. Кажуть, що ви-
даватимуть в кінці жовтня, а.  
з пенсійними можна буде їз-
дити до кінця року.

МАКСИМ (20), СТУДЕНТ:
— Про карту вінничанина 
поки нічого не знаю. Чув, 
що у місті таке впроваджу-
ватимуть, бачив валідатори. 
Але особливо в цьому питанні 
не розбирався.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи оформили ви вже карту вінничанина?

ÍÎÂÈÍÈ

МИКИТА ПАНАСЕНКО, 
RIA, (073) 0476879 

Ìîëîä ³æíèé 
öåíòð «Êâàäðàò» 
îô³ö³éíî â ³ä-
êðèëè 18 ñ³÷íÿ 

2018 ðîêó. Ç òîãî ÷àñó çàêëàä 
ñòàâ ì³ñöåì, äå ïðîâîäèëè ö³-
êàâ³ ä³éñòâà, âèñòóïàëè àðòèñòè, 
ôàõ³âö³ ð³çíèõ íàïðÿìê³â ïðî-
âîäèëè ëåêö³¿ òà ìàéñòåð-êëà-
ñè. Ó ï³äâàëüíîìó ïðèì³ùåíí³ 
íà Òåàòðàëüí³é, 15 º íàâ³òü âëàñ-
íèé 3D-ïðèíòåð.

ПРО РЕМОНТ 
×åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â ï³ñëÿ â³ä-

êðèòòÿ, ó êâ³òí³ 2018-ãî, «Êâà-
äðàò» ç³áðàëèñÿ ðåìîíòóâàòè. 
Îãîëîñèëè òåíäåð. Çàìîâíèêîì 
ðîá³ò ñòàâ äåïàðòàìåíò áóä³âíè-
öòâà îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿, ÿêèé 
î÷îëþº Äìèòðî Ðîìàí÷åíêî.

Äåïàðòàìåíò áóâ ãîòîâèé ïëà-
òèòè çà ðåìîíò ïîíàä 9,7 ì³ëü-
éîíà ãðèâåíü. Òåíäåð âèãðàëà 
êîìïàí³ÿ «Ðîñëàíà». Ðåìîíòóâà-
òè «Êâàäðàò» ô³ðìà ïîãîäèëàñÿ 
çà 7,1 ì³ëüéîíà.

Ðåìîíòí³ ðîáîòè ïåðåäáà÷à-
ëè, çîêðåìà, ïåðåîáëàøòóâàííÿ 
ñò³í, îáëàäíàííÿ ìåðåæ âîäî-
ïîñòà÷àííÿ, ðåìîíò ñòåë³ òà 
ï³äëîãè, à òàêîæ ïðîòèïîæåæíó 
ñèãíàë³çàö³þ.

Ðîáîòè ìàëè çàâåðøèòè äî ê³í-
öÿ 2018 ðîêó. Íà÷åáòî é çàâåð-
øèëè, áóä³âåëüíà êîìïàí³ÿ ãðîø³ 
îòðèìàëà. Ó äîãîâîð³ áóëî íà-
ïèñàíî, ùî îïëàòà çä³éñíþºòüñÿ 
íà ï³äñòàâ³ àêò³â âèêîíàíèõ ðî-
á³ò. Ï³ñëÿ öüîãî çà ïåðåãîâîðíîþ 
ïðîöåäóðîþ ç «Ðîñëàíîþ» óêëàëè 
äîäàòêîâó óãîäó íà 2,4 ì³ëüéîíà.

ПРО ПРОБЛЕМИ 
Äåïóòàò Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 

ðàäè Àíäð³é Âèãîíþê ï³äíÿâ ïè-
òàííÿ ïðî òå, ùî çíàõîäèòèñÿ 
ó «Êâàäðàò³» íåáåçïå÷íî.

Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñâî¿õ ñë³â 
ïðîäåìîíñòðóâàâ äîïîâ³äíó çà-
ïèñêó â³ä óïðàâë³ííÿ êîìóíàëü-
íî¿ âëàñíîñò³, ó ÿê³é îïèñàí³ ïðî-
áëåìè. À ñàìå:

Íå ïðàöþº ñèñòåìà äèìîâèäà-
ëåííÿ ïðè ïîæåæ³;

Ìîíòàæ ïîæåæíèõ êðàí³â 
íå â³äïîâ³äàº âèìîãàì ïðîòè-
ïîæåæíèõ íîðì.

Â³äòàê, óïðàâë³ííÿ ñòàâèòü ïè-
òàííÿ ïðî ðîç³ðâàííÿ äîãîâîðó 
îðåíäè ç «Êâàäðàòîì». Çàïèñêà 
äàòîâàíà 19 âåðåñíÿ 2019 ðîêó.

Çà íîìåðîì òåëåôîíó êîìïàí³¿ 
«Ðîñëàíà» çâ’ÿçàëèñÿ ç âèêîíðî-
áîì ô³ðìè. ×îëîâ³ê ïðåäñòàâèâñÿ 
Âàäèìîì ³ ðîçïîâ³â ïðî ñèòóàö³þ 
ç «Êâàäðàòîì».

— Ñèñòåìó ïðîòèïîæåæíî¿ 
ñèãíàë³çàö³¿ ìè çðîáèëè, ñèñòåìó 
äèìîâèäàëåííÿ òàêîæ, — ñêàçàâ 
âèêîíðîá. — ×åðåç äåÿêèé ÷àñ 
ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðîáîòè áóëè çà-
ê³í÷åí³, çîâí³ áóä³âë³ ñòàâñÿ íåâå-
ëèêèé îáâàë ïëèòêè é êàíàëè äè-
ìîâ³äâåäåííÿ áóëè çàáëîêîâàí³.

ПРО РОБОТУ ПОСАДОВЦІВ 
Î÷³ëüíèöÿ ãðîìàäñüêî¿ îðãà-

ЯК ШУКАЛИ ВИННОГО В 
ПРОБЛЕМАХ У «КВАДРАТІ» 
Конфлікт  Розгорівся скандал 
через недоліки пожежної безпеки, 
які виявили після ремонту молодіжного 
центру. Посадовці навіть пригрозили 
закриттям «Квадрата»

í³çàö³¿ «Ô³ëîñîô³ÿ ñåðöÿ» Þë³ÿ 
Ãðèãà äèâóºòüñÿ, ÷îìó äîâãèé ÷àñ 
ïðî ñèòóàö³þ ìîâ÷àëè. À òàêîæ 
êàæå, ùî ïîòð³áíî óäîñêîíàëþâà-
òè ïðîöåäóðè, à íå ïîãðîæóâàòè 
çàêðèòòÿì êîìóíàëüíîãî çàêëàäó.

«Òå, ùî çîâí³øí³ êàíàëè ïî-
âí³ñòþ çàáèò³ — â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
áàëàíñîóòðèìóâà÷à», — ïèøå Þë³ÿ 
Ãðèãà íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó facebook. 
«Íàâ³òü ÿêùî âñ³ âíóòð³øí³ ðî-
áîòè ç äèìîâèäàëåííÿ çðîáëåí³ 
³äåàëüíî, âîíè ïðàöþâàòè íå áó-
äóòü ïðè çàáèòèõ çîâí³øí³õ êàíà-
ëàõ. Íà êîãî ÓÑÊÂ (óïðàâë³ííÿ 
êîìóíàëüíî¿ âëàñíîñò³, — àâò.) 
ñêàðæèòüñÿ é ùî çðîáèëî äëÿ áåç-
ïåêè â³äâ³äóâà÷³â? Íå âêëþ÷åíî 
äî ïðîåêòó äîñòàòíº åëåêòðîñïî-
æèâàííÿ? Õòî ïîãîäæóâàâ ïðî-
åêò? Óäîñêîíàëþéòå ïðîöåäóðè, 
à íå ïîãðîæóéòå çàêðèòòÿì êîìó-
íàëüíîãî çàêëàäó. ßê ìîæíà áóëî 
ìàéæå ð³ê íå âæèâàòè ðåàëüíèõ 
çàõîä³â äëÿ óñóíåííÿ? ² íå êàæ³òü 
ìåí³ ïðî ëèñòè! Òàêèõ êåð³âíèê³â, 
ÿê³ ò³ëüêè âì³þòü ïèñàòè ëèñòè, 
à íå ðåàëüíî âèð³øóâàòè ïðîáëå-
ìè, òðåáà ãíàòè ïîãàíîþ ì³òëîþ. 
Íó é íà çàâåðøåííÿ — ôîðìóâà-

òè íåçàëåæíó êîì³ñ³þ, âèçíà÷àòè 
ñòðîêè ¿¿ ðîáîòè é çàáåçïå÷èòè 
ïîâíîö³ííó, áåçïå÷íó ðîáîòó çà-
êëàäó.

ЗАПУСК СИСТЕМИ 
Ó â³âòîðîê, 1 æîâòíÿ, ó «Êâà-

äðàò³» ç³áðàëèñÿ ÷èíîâíèêè òà 
ïðåäñòàâíèêè «Ðîñëàíè», ùîá ïå-
ðåâ³ðèòè ñèñòåìó äèìîâèäàëåííÿ. 
Çàïóñòèëè ïîæåæíó ñèãíàë³çàö³þ, 
à çà íåþ ñïðàöþâàëà é ñèñòåìà. 
Ãó÷íî ïî÷àëà ïðàöþâàòè âåíòè-
ëÿö³ÿ, ÿêà ó âèïàäêó íåáåçïå÷íî¿ 
ñèòóàö³¿ ìàº âèâîäèòè äèì.

Ïðîáëåìíèì ïèòàííÿì ñòàëè 
ïëàñòèêîâ³ òðóáè, íà ÿê³ çìîí-
òîâàíî ïîæåæí³ êðàíè. Âîíè 
ïëàñòèêîâ³, à ìàþòü áóòè ìåòà-
ëåâ³. Àëå é öå áóä³âåëüíà ô³ðìà 
ïîîá³öÿëà âèïðàâèòè. 

Íàðàç³ ³ñíóâàííþ ìîëîä³æíîãî 
öåíòðó í³÷îãî íå çàãðîæóº. Ï³ä 
ê³íåöü çóñòð³÷³ ì³æ ïîñàäîâöÿìè 
äåïàðòàìåíò³â âèíèêëà äèñêóñ³ÿ, 
õòî ùî íåïðàâèëüíî çðîáèâ íà 
åòàï³ ïðîåêòóâàííÿ òà ï³ä ÷àñ ðå-
ìîíòó. Âèííîãî íå çíàéøëè, àëå 
äîìîâèëèñÿ ñòâîðèòè êîì³ñ³þ äëÿ 
ïîäàëüøîãî îáãîâîðåííÿ.

Керівниця «Квадрата» Олена Гуменна показує журналістам 
аварійні виходи. А система димовидалення працює 

«Òàêèõ êåð³âíèê³â, ÿê³ 
ò³ëüêè âì³þòü ïèñàòè 
ëèñòè, à íå ðåàëüíî 
âèð³øóâàòè ïðîáëåìè, 
òðåáà ãíàòè ïîãàíîþ 
ì³òëîþ»
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Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RІА, 
(063)7758334 

Â³ííèöüêèé ñòó-
äåíò Âàëåð³é Ñòàð-

æèíñüêèé çàõîïëþºòüñÿ ì³ñüêèì 
òðàíñïîðòîì ³ ï³ä ÷àñ ìàíäð³âêè 
ªâðîïîþ çà¿õàâ ñïåö³àëüíî äî Öþ-
ð³õà, ùîá ïîäèâèòèñÿ íà òðàìâà¿.

БІЛЬШІ ВІКНА ТА М’ЯКІ 
СИДІННЯ 

— Öå ãàðíà òåõí³êà, â äîáðî-
ìó ñòàí³, — êàæå Âàëåð³é Ñòàð-
æèíñüêèé. — Ó ö³ëîìó, ïî¿çäêà 
íà íèõ äóæå êîìôîðòíà. Öå çà-
ñëóãà ³ âàãîí³â, ³ êîë³é, ÿê³ òàì 
â ³äåàëüíîìó ñòàí³. Òîæ òðàìâà¿ 
ìîæóòü ðîçãàíÿòèñÿ äî 60 ê³ëî-
ìåòð³â íà ãîäèíó ³ á³ëüøå.

«2000-íèêè» ïî÷àëè çáèðàòè 
ó Øâåéöàð³¿ ç 1976 ðîêó. Ðîáèëè 
¿õ ñïî÷àòêó äâîñåêö³éíèìè. Àëå 
ç 80–90-õ âàãîíè ðîáèëè ó íîâ³é 
ìîäèô³êàö³¿: äîäàâàëè òðåòþ ñåê-
ö³þ òà íèçüêîï³äëîãîâó âñòàâêó, 
ùîá ó òðàíñïîðò ìîæíà áóëî çà-
¿õàòè íà â³çêó.

— Êîíñòðóêòèâíî âàãîíè ñõîæ³ 
íà ÷åñüê³ ÊÒ-4, ÿê³ ¿çäèëè Â³-
ííèöåþ äî ïîÿâè «øâåéöàðö³â», 
àëå ìàþòü òðè äâèãóíè. Ñèñòåìà 
êåðóâàííÿ íàãàäóº òó, ùî â «Ì³-
ðàæ³â»: ïîâåðòàºø êåðìî âïðà-
âî — âàãîí ïðèøâèäøóºòüñÿ, ïî-
âåðòàºø âë³âî — ñïðàöüîâóþòü 
ãàëüìà, — êàæå þíàê.

Óñåðåäèí³ ñàëîí ç³áðàíèé ç 

ïîìàðàí÷åâîãî ïëàñòèêó. Ó ïî-
ð³âíÿíí³ ç «Ì³ðàæàìè», çíà÷íî 
ìåíøå àëþì³í³ºâèõ åëåìåíò³â. 
À îò ïàñàæèðîì³ñòê³ñòü çàëèøè-
ëèñÿ íà òîìó æ ð³âí³: äâîñåêö³éíèé 
âàãîí ðîçðàõîâàíèé íà 50 ñèäÿ÷èõ 
³ 54 ñòîÿ÷èõ ì³ñöÿ, à òðèñåêö³é-
íèé — íà 68 ñèäÿ÷èõ òà 75 ñòîÿ÷èõ.

— Äëÿ ïàñàæèð³â òóò º ì’ÿê³ 
ñèä³ííÿ. Â³êíà çíà÷íî á³ëüø³, í³æ 
ó â³ííèöüêèõ âàãîí³â. À ùå âñå-
ðåäèí³ º ³íôîðìàö³éíà ñèñòåìà, 
íà ÿê³é âêàçàíà íàçâà çóïèíêè òà 
÷àñ ïðèáóòòÿ äî íå¿; äóáëþâàëü-
íà òàáëè÷êà ç íîìåðîì ³ íàçâîþ 
ìàðøðóòó, — êàæå Âàëåð³é.

Е-КВИТКА НЕМАЄ 
Ùîá çàáåçïå÷èòè 430-òèñÿ÷íå 

ì³ñòî òðàíñïîðòîì ó Öþð³õó ä³-
þòü òðîëåéáóñè, àâòîáóñè, òðàì-
âà¿, ïðèì³ñüê³ åëåêòðè÷êè òà ôó-
í³êóëåð. Ìàðøðóòîê íåìàº. Óñ³ì 
ì³ñüêèì òðàíñïîðòîì êåðóº ìó-
í³öèïàëüíà êîìïàí³ÿ VBZ.

Àëå íàéá³ëüø ïîïóëÿðíèì 
òðàíñïîðòîì º òðàìâàé. Êîë³éíà 
ìåðåæà äîñÿãàº áëèçüêî 180 ê³ëî-
ìåòð³â òà ä³þòü 15 ìàðøðóò³â. Äëÿ 
ïðèêëàäó, â³ííèöüêà òðàìâàéíà 
ìåðåæà íà ø³ñòü ìàðøðóò³â äî-
âæèíîþ âñüîãî 56,4 ê³ëîìåòðà.

— Ó íèõ º ê³ëüêà çóïèíîê ï³ä 
çåìëåþ, êóäè òðàìâàé çà¿æäæàº 
òóííåëÿìè. Ïî-íàøîìó öå íàçè-
âàºòüñÿ ìåòðîòðàì. ² çâóê çà¿çäó 
âàãîíà â ï³äçåìíèé òóíåëü òà-
êèé æå, ÿê ³ ó êè¿âñüêîãî ìåòðî, — 
êàæå Âàëåð³é Ñòàðæèíñüêèé.

ЦЮРІХ СУМУЄ ЗА СИНІМИ 
ТРАМВАЯМИ, ЯКІ ЇЗДЯТЬ ВІННИЦЕЮ 
Наша «Швейцарія»  Вінничанин 
Валерій Старжинський поїхав 
у швейцарський Цюріх, щоб побачити 
вагони Tram-2000, які наше місто може 
отримати з 2021 року. Там дізнався, 
що швейцарці сумують за переданими 
раніше синіми вагончиками, без яких 
місто втратило «родзинку»

Уперше про передачу черго-
вої партії трамваїв зі Швей-
царії стали говорити восени 
2017 року. Тоді представни-
ки вінницької мерії відвідали 
Цюріх, де швейцарці розказали 
про свій намір оновити рухо-
мий склад і повідомили про 
можливість перевезення старих 
вагонів Tram-2000 до Вінниці з 
2021 року (bit.ly/2n92Rwe).
У 2018-му міський голова Сер-
гій Моргунов казав у коментарі 
журналістам, що зараз ведуть-
ся перемовини про передачу 
70 вагонів, але є можливість 
отримати до 170 «2000-ників» 

(bit.ly/TRAM2000).
— Перемовини з VBZ — це дов-
готривалий процес. Для при-
кладу, про намір передати перші 
трамваї з Цюріха стало відомо 
у 2005 році. На переговори ви-
тратили два роки. Так само і тут, 
адже нам потрібно довести, на-
віщо нам потрібні чергові швей-
царські трамваї, — каже генди-
ректор «Вінницької транспортної 
компанії» Михайло Луценко.
Тим часом, через поставку швей-
царських вагонів, припинили 
збирати VinWay. Останній вагон 
був випущений з трамвайного 
депо в жовтні 2018 року.

Перемовини будуть довготривалими 

За словами Валерія Старжин-
ського, цюріхський музей трам-
вая — це унікальне місце, яке 
показує ставлення швейцарців 
до свого транспорту. Там, під да-
хом двоповерхової будівлі сто-
ять старі, відреставровані трам-
ваї; є дитячі локації з моделями 
вагонів, багато інформаційних 
стендів та макет Цюріха по яко-
му їздять копії ретро-трамваїв.
— У цьому музеї зібрана вся 
транспортна історія Цюріха. 
Якщо у Вінниці є тільки два 

ретро-вагони, то в них їх сім, 
якщо не більше. Єдине, що 
вони не змогли зберегти, це 
«сліпу корову» — вагон-причіп 
до «Міражів», — каже Старжин-
ський. — Ще є сувенірна крам-
ниця, у якій продають кепки, 
футболки, рюкзаки з номерами 
маршрутів трамваїв.
А транспортна компанія VBZ 
часто влаштовує міські фести-
валі — від традиційного параду 
ретро-трамваїв до показу мод 
в самому музеї.

Про музей трамвая 

Êîíäóêòîð³â ó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³ íåìàº. Àëå âñ³ ó òðàí-
ñïîðò³ ¿çäÿòü ç êâèòêàìè, ïîì³òèâ 
19-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí.

— Åëåêòðîííîãî êâèòêà, ÿê òà-
êîãî, ùî ïëàíóþòü çðîáèòè ó Â³-
ííèö³, ó Öþð³õó íåìàº. Íà íàé-
á³ëüøèõ çóïèíêàõ ñòîÿòü àâòîìàòè 
ç ïðîäàæó êâèòê³â. Ðîçïëàòèòèñÿ 
ìîæíà àáî ãîò³âêîþ, àáî áàíê³â-
ñüêîþ êàðòêîþ ³ âèáðàòè ïåâíèé 
êâèòîê: íà îäíó ãîäèíó, îäíîäåí-
íèé, ì³ñÿ÷íèé òà ð³÷íèé êâèòêè, — 
êàæå Ñòàðæèíñüêèé. — Ì³ñòî òà 
ïåðåäì³ñòÿ ïîä³ëåí³ íà «çîíè»: ÷èì 
äàë³ ¿äåø, òèì á³ëüøà ö³íà ïðî¿çäó. 
ßêùî ïðèäáàâ êâèòîê íå â òó çîíó, 
òî íå ìàºø ïðàâà ¿õàòè â öå ì³ñ-
öå. Òðàíñïîðò çíà÷íî äîðîæ÷èé, 
í³æ â Óêðà¿í³. ß êóïóâàâ êâèòîê 
íà 24 ãîäèíè, ùî êîøòóâàëî ìåí³, 
â ïåðåðàõóíêó íà íàøó âàëþòó, 
îð³ºíòîâíî 300 ãðèâåíü.

Íà íàøå ïðîõàííÿ Âàëåð³é 
ïåðåâ³â ó íàø³ ãðîø³ ö³ííèêè 
çà êâèòêè. Òàê, ðàçîâèé ïðî¿çä 
íà îäíó ãîäèíó êîøòóº 100 ãðè-
âåíü, ãðîìàäñüêèé ïðî¿çíèé íà ì³-
ñÿöü — 2200 ãðèâåíü, ïðî¿çíèé äëÿ 
ñòóäåíò³â — 1600 ãðèâåíü, îäíà 
í³÷íà ïî¿çäêà êîøòóº 140 ãðèâåíü.

Ïðè öüîìó, öå ëèøå íåâåëèêà 
÷àñòèíà â³ä çàãàëüíî¿ ê³ëüêîñò³ 
êâèòê³â òà ö³í íà íèõ.

ЛЮБЛЯТЬ «МІРАЖІ» 
Êð³ì ïî¿çäîê íà ì³ñüêîìó òðàí-

ñïîðò³, Âàëåð³é Ñòàðæèíñüêèé 
ñï³ëêóâàâñÿ ç ìåøêàíöÿìè Öþ-
ð³õà. Â³ä íèõ ä³çíàâñÿ, ùî ëþäè 
ñóìóþòü çà ñèí³ìè âàãîíàìè, ÿê³ 
ó 2007-ìó â³ääàëè Â³ííèö³.

— Áàãàòî ðîê³â ïðîéøëî, 
à âîíè ïðî íèõ ïàì'ÿòàþòü ³ 
êàæóòü, ùî ì³ñòî âòðàòèëî «ðî-

Вагони Tram-2000 мають більші вікна та 
м’які сидіння. І у них також є підніжка, 
що автоматично виїжджає на зупинках

äçèíêó»: êóòàñò³ âàãîíè ìàëè äóæå 
ãàðíèé âèãëÿä â ñòàðîâèííèõ 
øâåéöàðñüêèõ âóëè÷êàõ, — êàæå 
â³ííè÷àíèí. — Øâåéöàðöÿì ðîç-
ïîâ³äàâ ïðî Â³ííèöþ, ïîêàçóâàâ 
ôîòî òðàíñïîðòó, íàøèõ VinWay, 
VinLine. ² íà äåÿêèõ çí³ìêàõ áóâ 
áóêâàëüíî «øìàòî÷îê» â³ä øâåé-
öàðñüêîãî òðàìâàÿ, ÿêèé áîêîâèì 
äçåðêàëîì ÷è ÷àñòèíîþ êóçîâà 
ïîòðàïèâ ó êàäð, à ëþäè öå ïî-
ì³÷àþòü. Êàæóòü: «Î, öå æ íàø 
«Ì³ðàæ» ³ ïîñì³õàþòüñÿ.

Â³ä çíàéîìèõ õëîïåöü ä³çíàâñÿ, 

ùî Tram-2000 â Öþð³õó ïëàíóþòü 
ñïèñóâàòè âæå ç ö³º¿ îñåí³.

— Ó ëèñòîïàä³ ïëàíóºòüñÿ ïåð-
øà ïîñòàâêà íîâîãî ïîêîë³ííÿ 
òðàìâà¿â Flexity. À îò êîëè ¿õ 
ïåðåäàäóòü Â³ííèö³, ìåí³ íåâ³-
äîìî, õî÷à Tram 2000 âîíè áó-
äóòü ò³ëüêè ðàä³ â³ääàòè. Òàê ¿õí³ 
òðàìâà¿ áóäóòü â îäíîìó ì³ñò³, 
³ õòî çàõî÷å — çìîæå ïðè¿õàòè 
äî Â³ííèö³, ùîá íà íèõ ïîäè-
âèòèñÿ. Òèì ïà÷å, âîíè çíàþòü, 
ùî ó íàñ çà âàãîíàìè ñë³äêóþòü 
òà îáñëóãîâóþòü.

Ó Öþð³õó íåìàº 
å-êâèòêà, ÿêèé 
ðîáëÿòü ó Â³ííèö³. 
Êâèòêè ìîæíà êóïèòè 
íà çóïèíêàõ ÷åðåç 
«êîðîáêè»-àâòîìàòè

Валерій Старжинський (19) захоплюється міським 
транспортом. Каже, що в Цюріх їхав спеціально, щоб 
побачити майбутній вінницький трамвай
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Ò³ëüêè ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê ïîë³öåé-
ñüêå ñë³äñòâî çäî-
áóäå åêñïåðòíèé 

âèñíîâîê ïðî çíÿòòÿ êîøò³â ìå-
íåäæåðîì ³ç äåïîçèò³â â³ííè÷àí 
çà ï³äðîáëåíèìè äîêóìåíòàìè, 
áàíê çìîæå ïîâåðíóòè ëþäÿì 
âêðàäåí³ âêëàäè.

Òàê ïîÿñíèëè ñèòóàö³þ â «²äåÿ 
Áàíêó» îäíîìó ç ïîñòðàæäàëèõ, 
²ãîðþ Êîçèðºâó, ÷èé âàëþòíèé 
äåïîçèò çíèê. ×îëîâ³ê ïðî öå 
ä³çíàâñÿ â ÷åðâí³ öüîãî ðîêó, 
à ãðîø³ âêðàëè ðàí³øå. Ó â³ää³-
ëåíí³ â³ä êë³ºíòà íå ïðèõîâóâàëè: 
éîãî ïðèâàòíèé ðàõóíîê ó äîëà-
ðàõ îá³áðàâ êîëèøí³é ìåíåäæåð, 
ÿêèé íåçàäîâãî äî âèêðèòòÿ éîãî 
ìàõ³íàö³é çâ³ëüíèâñÿ.

Ïðîòè ìåíåäæåðà íà ïð³çâèùå 
Îëîâ’ÿíí³êîâ áàíê ³í³ö³þâàâ êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Ó íüîìó 
é ñòàâ ïîòåðï³ëèì ²ãîð Êîçèðºâ. 
Êîëè â³í äîáèâàâñÿ ïîâåðíåííÿ 
ñâîãî âêëàäó, òî ä³çíàâñÿ, ùî ïî-
ñòðàæäàëè òàê ñàìî ùå 8 â³ííè-
÷àí. Ëþäè ïèñàëè â öåíòðàëüíèé 
îô³ñ ³ äî Íàöáàíêó, àáè ¿ì ïîâåð-
íóëè êîøòè. Â³äïîâ³ä³ îòðèìóâàëè 
îäíàêîâ³: éäå êðèì³íàëüíå ðîç-
ñë³äóâàííÿ, òîìó ÷åêàéòå (á³ëü-
øå ïðî öå â ñòàòò³ çà êîðîòêèì 
ïîñèëàííÿì is.gd/ejggCp).

МАСШТАБИ ЗЛОЧИНУ 
Íàÿâí³ñòü ö³ëîãî êîëà ïîòåð-

ï³ëèõ ï³äòâåðäèëè æóðíàë³ñòó 
RIA ³ â êåð³âíèöòâ³ áàíêó. Ñêà-
çàëè, ùî çëî÷èíè åêñ-ìåíåäæåðà 
Îëîâ’ÿíí³êîâà âèêðèëè âíóòð³ø-
í³ì ðîçñë³äóâàííÿ ñëóæáè áåç-
ïåêè áàíêó, ðåçóëüòàòè ÿêîãî 
íàä³ñëàëè â ïîë³ö³þ, à òàì — â³ä-
êðèëè êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ.

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê ðåäàêö³ÿ íà-
ïèñàëà ïðî ïðîáëåìó ²ãîðÿ Êî-
çèðºâà ç ïîâåðíåííÿ äåïîçèòó, 
ÿêèé çà ³ðîí³ºþ äîë³ íàçèâàâñÿ 
«Áåçïå÷íèé», àâòîðó ñòàòò³ çàòå-
ëåôîíóâàëà â³ííè÷àíêà Íàòàëÿ ³ 
ðîçïîâ³ëà, ùî â ¿¿ áàòüê³â ñõîæà 
ñèòóàö³ÿ — Îëîâ’ÿíí³êîâ òåæ ¿ì 
âðó÷àâ «ëèïîâ³» äîãîâîðè. Çóñòð³÷³ 
ïðèçíà÷àâ ïîçà â³ää³ëåííÿì, àëå 
ëþäè íå ï³äîçðþâàëè, ùî ¿õ äóðÿòü.

Ùå ê³ëüêà ïîòåðï³ëèõ âèéøëè 
íà çâ’ÿçîê äî ñàìîãî ãåðîÿ íà-
øî¿ ñåðïíåâî¿ ïóáë³êàö³¿ «Çíèê 
âàëþòíèé äåïîçèò â «²äåÿ Áàíêó». 
Êë³ºíòà ïîñëàëè â ïîë³ö³þ, çà-
ì³ñòü â³ääàòè ãðîø³». Îäíà ç òà-
êèõ — â³ííè÷àíêà Ìàðèíà. ²ñòîð³ÿ 
çíèêíåííÿ âêëàäó ¿¿ ìàòåð³-ïåí-
ñ³îíåðêè ³äåíòè÷íà ç ðîçêàçàíîþ 
²ãîðåì Êîçèðºâèì. Ò³ëüêè ³äåòüñÿ 
ïðî ãðèâíåâèé, à íå âàëþòíèé äå-
ïîçèò. Âèÿâèëà ðîäèíà çíèêíåí-
íÿ ãðîøåé ç áàíêó â òðàâí³ öüîãî 
ðîêó. Êîøòè ìåíåäæåð çíÿâ ÷åðåç 
êàñó çà òðè ðàçè â 2017-ìó ðîö³. 
Óñüîãî 140 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

КЛЕРКА, ЩО ВКРАВ З ДЕПОЗИТІВ 
1,5 МІЛЬЙОНА, НЕ ШУКАЮТЬ 
Повільна справа  Менеджер «кинув» 
банк і його клієнтів, привласнивши 
кілька депозитів. Обкрадених вінничан 
зробили потерпілими в кримінальному 
провадженні проти клерка, що 
звільнився. Місяці минають — поліцейське 
розслідування не просувається. 
А виплатити вкрадене людям обіцяють 
тільки після ряду слідчих дій

— Êîëè íàì ìåíåäæåð òåëå-
ôîíóâàâ ç Êèºâà, â³í ñêàçàâ, ùî 
îøóêàíî öèì Îëîâ’ÿíí³êîâèì 
ðàçîì ç êàñèðêîþ (òîìó ùî â³í 
íå ñàì ä³ÿâ) 8 ëþäåé íà ñóìó ïðè-
áëèçíî 1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, — 
ãîâîðèòü äî÷êà ïîòåðï³ëî¿ ïåí-
ñ³îíåðêè Ìàðèíà.

ПІДРОБКА НА ПІДРОБЦІ 
— Ìàìà ìàëà äåïîçèò âïðîäîâæ 

áàãàòüîõ ðîê³â, — ðîçêàçóº Ìàðè-
íà. — Âîíà íå çí³ìàëà â³äñîòêè, 
à ïðèºäíóâàëà ¿õ äî âêëàäó ³ ïðî-
äîâæóâàëà óãîäó ç áàíêîì. Âîíà 
íàâ³òü íå ïîì³òèëà òîé ìîìåíò, 
êîëè ñï³âðîá³òíèê áàíêó íå äàâàâ 
¿é êâèòàíö³¿, ò³ëüêè íîâèé äîãî-
â³ð ³ âñå. ² îò íà ïî÷àòêó òðàâíÿ 
öüîãî ðîêó, êîëè ï³äõîäèâ ñòðîê 

äåïîçèòó, â³í òåëåôîíóº òà ïðî-
ïîíóº ïðèíåñëè äîãîâ³ð äîäîìó. 
Íàì ñòàëî öå ï³äîçð³ëèì, ³ ìè 
ïî¿õàëè äî áàíêó. Òàì âèÿâèëîñÿ, 
ùî ó íàñ íà ðóêàõ äîãîâ³ð «ëèïî-
âèé». Òàêîãî â áàíê³âñüêèé áàç³ 
íåìàº. À îñòàíí³ ãðîø³ áóëè çíÿò³ 
ç ìàìèíîãî ðàõóíêó ÷åðåç êàñó 
â ãðóäí³ 2017-ãî ðîêó. Ïåðåä öèì 
áóëî çíÿòòÿ ó ñåðïí³ ³ â ëèñòîïàä³.

Íà êîï³ÿõ âèäàòêîâèõ îðäåð³â, 
ÿê êàæå Ìàðèíà, ï³äïèñ³â ìàòåð³ 
âîíà íå âï³çíàëà. Êàæå, íàâ³òü 
áåç åêñïåðòèçè âèäíî, ùî âîíè 
ï³äðîáëåí³.

— Ìè òàì ³ ñêàíäàëèëè, ³ ìàìà 
âòðà÷àëà ñâ³äîì³ñòü, ë³êàðÿ âèêëè-
êàëè, — ãîâîðèòü æ³íêà. — Ñëî-
âîì, çìîãëè ìè ï³òè â ïîë³ö³þ 
ò³ëüêè íàñòóïíîãî äíÿ. Òàì ïðî-
ñòîÿëè, àëå â íàñ çàÿâó í³õòî íå çà-
õîò³â ïðèéìàòè, ³ ìè íàä³ñëàëè 
¿¿ ïîøòîþ. Äîñ³ â³äïîâ³ä³ íåìàº.

Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ³ñòîð³¿ ç äåïî-
çèòîì ²ãîðÿ Êîçèðºâà, Ìàðèíà 
çâ’ÿçàëàñÿ ç íèì, é òåïåð ñìèêà-
þòü ñë³ä÷îãî ðàçîì. Óñå òîìó, ùî 
â áàíêó ¿ì ïîÿñíèëè: âèïëàòÿòü 
ãðîø³ ò³ëüêè òîä³, êîëè áóäå îô³-
ö³éíå ï³äòâåðäæåííÿ çíÿòòÿ äåïî-
çèò³â çà ï³äðîáëåíèìè äîêóìåíòà-
ìè. Òîáòî åêñïåðòíèé âèñíîâîê.

Àëå âèñíîâê³â åêñïåðòèçè, 
ÿêó ìàâ áè ïðèçíà÷èòè ñë³ä÷èé, 
íåìàº. Á³ëüøå òîãî, â³ä òðàâíÿ, 
êîëè â³äêðèëè ïðîâàäæåííÿ, öÿ 
åêñïåðòèçà äîñ³ íå ïðèçíà÷åíà.

ЗАТЯГУВАННЯ СЛІДСТВА 
²ãîð Êîçèðºâ ï³äòðèìóº çâ’ÿçîê 

ç íà÷àëüíèêîì Ñëóæáè áåçïåêè 

«²äåÿ Áàíêó» ³ â³ä íüîãî ä³çíàâñÿ: 
ñë³ä÷èé ìàâ áè âèêëèêàëè ëüâ³â-
ñüêèõ áàíê³âñüêèõ ïðàö³âíèê³â, 
ÿê³ ïðîâîäèëè âíóòð³øíº ðîçñë³-
äóâàííÿ, íà äîïèò äî Â³ííèö³, 
àëå íå çðîáèâ öüîãî. Òàêîæ êë³-
ºíòó ïîÿñíèëè, ÿê³ ñë³ä÷³ ä³¿ ìàëè 
ïðîâåñòè ïðàâîîõîðîíö³, ùîá 
ïðèçíà÷èëè åêñïåðòèçó. Òåïåð 
â³í äóìàº, ùî â ïîë³ö³¿ çàòÿãóþòü 
ñë³äñòâî. Òàê ââàæàþòü, ç³ ñë³â 
²ãîðÿ Êîçèðºâà, ³ â öåíòðàëüíîìó 
îô³ñ³ áàíêó.

— ×àñ ó ìåíå ïðîõîäèòü â ïî-
ãîí³ çà ñë³ä÷èì ç³ ñïðîáàìè 
ç’ÿñóâàòè, ùî â³äáóâàºòüñÿ, — 
ãîâîðèòü ïîòåðï³ëèé ÷îëîâ³ê. — 
Ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â â³í í³÷îãî 
íå ðîáèòü é âæå ïåðåñòàâ áðàòè 
ñëóõàâêó. Â³ä Ñëóæáè áåçïåêè 
áàíêó, ÿê âîíè êàæóòü, â³í òåæ 
òðóáêó íå áåðå. Ó íèõ òàì âñå 
ãîòîâå, ùîá ¿õàòè ñþäè ó â³äðÿ-
äæåííÿ. Òàê ³ ñêàçàëè: «íà áëþ-
äå÷êå ñ ãîëóáîé êàåìî÷êîé» 
ïðèãîòóâàëè âñå äëÿ â³ííèöüêèõ 
ñë³ä÷èõ, àëå ¿õ íå âèêëèêàþòü. 
Ñõîæå, â ïîë³ö³¿ íå âñå ÷èñòî. 
ß âæå çâ’ÿçàâñÿ ç íà÷àëüíèêîì 
ñë³ä÷îãî, àëå ºäèíå, ÷îãî äîáèâ-
ñÿ, ùî ñë³ä÷èé á³ëüøå íå áóäå 
³ãíîðóâàòè íàñ, ïîòåðï³ëèõ.

² â÷îðà, 1 æîâòíÿ, Ìàðèíà òà 
²ãîð íàðåøò³ çóñòð³ëèñÿ ç³ ñë³ä-
÷èì. Â³í äàâ ¿ì âèïèñêè ç ªäè-
íîãî ðåºñòðó äîñóäîâèõ ðîçñë³-
äóâàíü ïî ïðîâàäæåííþ. Ñêàçàâ, 
ùî ïðàöþº, à ÿêùî ïîòåðï³ë³ õî-
÷óòü âèïëàòè, òî öå íå äî íüîãî, 
à â áàíê. Ìîâëÿâ, ïîçèâàéòåñÿ 
â öèâ³ëüíîìó ïîðÿäêó.

— Щоб виплатити нам гроші, банку 
потрібне підтвердження, — пояснює 
Ігор Козирєв. — Із розмов з їхньою 
Службою безпеки відчуваю, що 
в них є зацікавленість. Мені до-
кладно пояснили процесуальні 
речі. Що їх має спочатку слідчий 
викликати, потім усіх потерпілих 
допитати, потім знайти цього 
Олов’яннікова і теж допитати, 
а далі через суд подати на процеду-
ру експертизи. Тобто така рутинна 
робота, але абсолютно виконувана. 
Схоже, що на поліцію іде якийсь 
тиск, раз нічого цього не робиться. 
Так і в банку вважають. Сказали, що 
батько цього їхнього колишнього 

працівника, колишній співробітник 
системи МВС.
Редакція запитала в обласній по-
ліції, чому слідчий ще не призна-
чив експертизи, якої вже кілька 
місяців чекають потерпілі і банк 
для виплат. І начальник відділу 
комунікацій поліцейського главку 
Анна Олійник сказала, що зараз 
на розгляді у суді клопотання про 
тимчасовий доступ до оригіналів 
документів. Після задоволення 
цього клопотання буде інше — 
про призначення експертизи.
На питання про затягування слід-
ства, речниця нагадала про над-
мірну завантаженість слідчих, але 

разом з тим запевнила, що справа 
про шахрайство в «Ідея Банку» 
«буде найближчим часом роз-
слідувана і направлена до суду».
Тим часом потерпілі готують-
ся звертатися в прокуратуру зі 
скаргою на бездіяльність слід-
ства. Також деякі розповідають, 
що Олов’янніков виходив до них 
на зв’язок зі спробами тягнути 
час: телефонував або писав у ме-
сенджерах прохання про зустріч 
й запевняв — гроші є в банку, 
просто… там не знають, де вони 
лежать. А от журналістам, щоб 
пояснити свою невинуватість, 
екс-менеджер не телефонує.

Що не зробила поліція?

Потерпілий у справі 
шахрайства Ігор Козирєв: 
«Схоже, що на поліцію 
іде якийсь тиск, раз 
нічого не робиться. 
Так і в банку вважають» 

ÐÅÇÎÍÀÍÑ
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Äâàíàäöÿòü ðîê³â 
ìèíóëî ï³ñëÿ îäðó-
æåííÿ Âîëîäèìèðà 
é Íàä³¿ Ñèðîâàòê³â. 

Êîëè ïî÷àâñÿ Ìàéäàí, îáîº îïè-
íèëèñÿ ó âèð³ ïîä³é. Ï³ñëÿ ðåâî-
ëþö³¿ Íàä³ÿ í³òðîõè íå ñóìí³âà-
ëàñÿ, ùî ÷îëîâ³ê ï³äå íà ôðîíò. 
Ó â³éñüêêîìàò³ éîìó â³äìîâèëè 
äâ³÷³. Ìàâ ïðîáëåìó ç³ çäîðîâ’ÿì. 
×îëîâ³ê ë³ã íà îïåðàö³éíèé ñò³ë. 
×åðåç äåÿêèé ÷àñ ï³ñëÿ òîãî Ñè-
ðîâàòêà ìîá³ë³çóâàëè.

Íàä³ÿ ïðîâîäæàëà éîãî îäíà — 
ä³òåé ó íèõ íå áóëî. Íà êàëåíäàð³ 
áóâ âåðåñåíü 2014-ãî. Ñîòí³ çà-
ãèáëèõ ï³ä ²ëîâàéñüêîì. Ç Äîí-
áàñó ùîäíÿ íàäõîäèëè òðèâîæí³ 
íîâèíè…

ßê äàë³ ñêëàëîñÿ ¿õíº æèòòÿ, 
Âîëîäèìèð ³ Íàä³ÿ ðîçïîâ³ëè 
æóðíàë³ñòó. ×àñ â³ä ÷àñó ó ðîç-
ìîâó âòðó÷àëèñÿ òðîº àêòèâíèõ 
õëîï÷èê³â — Àðòåì, Ìàêñèì ³ 
Ìèêîëà. Íèí³ âîíè — ¿õí³ ä³òè.

ДОБРЕ, ЩО СЛУЖИВ 
СТРОКОВУ 

Íà òîé ÷àñ, ÿê ³ íèí³, Âîëî-
äèìèð ïðàöþº ó Ì³í³ñòåðñòâ³ 
êóëüòóðè. Íà âèõ³äí³ ïðè¿çäèòü 
ç Êèºâà ó Â³ííèöþ. Ïàí³ Íà-
ä³ÿ çãàäóº, ÿê êîëåêòèâ àêòèâíî 
äîëó÷èâñÿ, àáè ¿õí³é ïðàö³âíèê 
éøîâ íà ôðîíò ó ïîâí³é áîéîâ³é. 

Ñëóæèòè Ñèðîâàòêà íàïðàâèëè 
â îäèí ç áàòàëüéîí³â 28-¿ áðèãà-
äè. Ó çîí³ ÀÒÎ ¿õí³é áàòàëüéîí 
ïðèáóâ ó Êàðë³âêó, ïîò³ì ïåðå-
äèñëîêóâàâñÿ ó Êðàñíîãîð³âêó, 
çâ³äêè äî Äîíåöüêà ðóêîþ ïî-
äàòè. Ïðî óìîâè — ãîä³ çãàäó-

âàòè. Óêðèòòÿ çíàõîäèëîñÿ ï³ä 
ïë³âêîþ. Õàð÷³ äî¿äàëè ò³, ùî ¿õ 
çàëèøèëè ïîïåðåäíèêè — äîáðî-
âîëüö³ ç òåðîáîðîíè. Çãîäîì ñèñ-
òåìà çàáåçïå÷åííÿ ïðîäóêòàìè 
òà âîäîþ ïîë³ïøèëàñÿ, àëå ïî-
ïåðâàõ… Íå âèñòà÷àëî îô³öåð³â. 
Íà ¿õí³ ïîñàäè íàïðàâëÿëè òèõ, 
õòî ìàâ â³äïîâ³äíó îñâ³òó. ×åðåç 
òðè ì³ñÿö³ Ñèðîâàòêî âèêîíóâàâ 
îáîâ’ÿçêè çàñòóïíèêà êîìàíäè-
ðà ðîòè ïî ðîáîò³ ç îñîáîâèì 
ñêëàäîì.

НІЧНИЙ ДЗВІНОК ВІД 
БОЙОВОГО ТОВАРИША 

Îáñòð³ëè ¿õí³õ ïîçèö³é òðèâàëè 
ìàëî íå ùîäíÿ. Ï³ä ÷àñ îäíîãî 
ç íèõ Âîëîäèìèð á³ã ó áë³íäàæ, 
ñï³òêíóâñÿ é óïàâ. Ó öåé ÷àñ íàä 
ãîëîâîþ ïðîñâèñò³â óëàìîê ñíà-
ðÿäà, í³áè íîæåì ðîçð³çàâ íàìåò.

Ò³º¿ íî÷³ éîãî äðóæèíó ó Â³-
ííèö³ ðîçáóäèâ òåëåôîííèé äçâ³-
íîê. Êîëè çãàäóº, äîòåïåð ìîðîç 
ïî øê³ð³.

— Âè Íàä³ÿ? — çàïèòàâ íåçíà-
éîìèé ãîëîñ ó ñëóõàâö³. — ß äðóã 
Âîëîä³…

— Ùî ÿ ìîãëà ïîäóìàòè ï³ñëÿ 
öèõ ñë³â? — êàæå æ³íêà.

Íàñïðàâä³ áîºöü ïðîñèâ ¿¿, 
àáè âïëèíóëà íà ÷îëîâ³êà. Áî 
â³í ïðîÿâëÿº ãåðîéñòâî ³ ï³ä ÷àñ 
îáñòð³ë³â íå çàâæäè õîâàºòüñÿ 
â óêðèòòÿ.

Òðîº îäíî÷àñíî çàãèáëèõ á³é-
ö³â Âîëîäèìèð çãàäóº òîìó, ùî 
í³õòî ç íèõ ùå íå âñòèã îäðó-
æèòèñÿ, íå çàëèøèëè ï³ñëÿ ñåáå 
ä³òåé. Òåìà ä³òåé õâèëþâàëà Âî-
ëîäèìèðà. Ï³ñëÿ ïðîùàííÿ ³ç çà-
ãèáëèìè, ïåðåêîíàâñÿ â òîìó, ùî 
ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ äîäîìó íàé-
ïåðøå â³çüìåòüñÿ çà ïðîöåäóðó 

УСИНОВИВ ТРЬОХ ДІТЕЙ ПІСЛЯ 
ЗАГИБЕЛІ СВОЇХ ПОБРАТИМІВ 
Таке життя  Коли загинули троє 
побратимів Володимира Сироватка, він 
остаточно вирішив усиновити дитину. 
Ще до війни говорили про це з дружиною 
Надією. Хотіли взяти одну дівчинку, 
а усиновили трьох хлопчиків

óñèíîâëåííÿ. Âñå ³íøå âîíè âæå 
âèïðîáóâàëè — ³ íà ë³êàð³â âè-
êèíóëè íåìàë³ êîøòè, ³ äî çíà-
õàð³â ¿çäèëè.

ТРИ ВИНОГРАДИНКИ З АФОНУ 
Âîëîäèìèð ³ Íàä³ÿ ç óñì³øêîþ 

çãàäóþòü, ÿê çâåðòàëèñÿ ïî äî-
ïîìîãó äî ìîíàõ³â â îäèí ç ìî-
íàñòèð³â íà ãîð³ Àôîí ó Ãðåö³¿. 
Ç ²íòåðíåòó ä³çíàëèñÿ, ùî òàì 
íàäàþòü äîïîìîãó áåçä³òíèì ïà-
ðàì. Ïîòîïàþ÷èé çà ñîëîìèíêó 
õàïàºòüñÿ. Òàê ³ â íèõ.

Çâ³äòè íàä³ñëàëè ëèñòà. 
À â íüîìó — ã³ëî÷êó ³ òðè âè-
íîãðàäèíêè, òåêñò ìîëèòâè. Ðîç-
ïèñàëè, êîëè ³ ñê³ëüêè ðàç³â ¿¿ 
÷èòàòè, ñê³ëüêè ïîêëîí³â áèòè. 

— Âè íàâ³òü íå óÿâëÿºòå, ÷å-
ðåç ùî ìè ïðîéøëè! — ãîâîðèòü 
ïàí³ Íàä³ÿ. — Ïîñò³éí³ ñï³â÷óò-
òÿ â³ä çíàéîìèõ, ð³äíèõ. Ðàäèëè 

ðîçëó÷èòèñÿ. Äåõòî íàø³ïòóâàâ 
íà âóõî, ùîá ñõîäèëà íàë³âî.

Êîëè ñêàçàëè, ùî âèð³øèëè 
âñèíîâèòè, òî âæå ïî-³íøîìó 
ïî÷àëè ñï³âàòè. «Òè òàêà ìîëîäà, 
âîíî òîá³ òðåáà?»

ПЕРША СПРОБА 
УСИНОВЛЕННЯ ПРОВАЛИЛАСЯ 

Ó Â³ííèö³ ó áàç³ äàíèõ ñëóæáè 
ó ñïðàâàõ ä³òåé íå âèÿâèëîñÿ çäî-
ðîâî¿ äèòèíè äî 3-ð³÷íîãî â³êó. 
Ñàìå òàêó õîò³ëè âçÿòè ó ñâîþ 
ñ³ì’þ Ñèðîâàòêè. Ïðî òå, ñê³ëü-
êè ³ ÿêèõ äîêóìåíò³â íåîáõ³äíî 
ç³áðàòè, êàæóòü, öå ìîãëî áóòè 
òåìîþ îêðåìî¿ ñòàòò³. «Òåïåð 
ñëóæáà çíàº ïðî íàñ âñå-âñå, — 
ãîâîðèòü ïàí³ Íàä³ÿ. — Íå çíàþ, 
íàñê³ëüêè öå ïðàâèëüíî íàäàâàòè 
ïðî ñåáå òàê áàãàòî ³íôîðìàö³¿. 
Àëå áåç òîãî íå îá³éòèñÿ».

ßê æå âîíè çðàä³ëè, êîëè ¿ì 

ïîâ³äîìèëè, ùî ìîæóòü ïîäèâè-
òèñÿ íåìîâëÿòêî. Ìàòè-ñòóäåíòêà 
ï³ñëÿ íàðîäæåííÿ çàëèøèëà ä³-
â÷èíêó. 

— Ìè ðàä³ëè ìîæëèâîñò³ íà-
ðåøò³ ñòàòè áàòüêàìè! — ãîâîðèòü 
Íàä³ÿ. — Ïðîòÿãîì äâîõ ì³ñÿö³â 
ùîäíÿ ïðèõîäèëè äî íåìîâëÿòè 
â ë³êàðíþ. Êóïóâàëè îäÿã. Ãîäó-
âàëè. Ï³ñåíü ñï³âàëè. Ïðàâèëàìè 
ïåðåäáà÷åíî, ùî óñèíîâèòè ìîæ-
íà íîâîíàðîäæåíó íå ðàí³øå, ÿê 
÷åðåç äâà ì³ñÿö³. 

— ² îñü äî çàê³í÷åííÿ 2-ì³ñÿ÷-
íîãî òåðì³íó çàëèøàºòüñÿ îäèí 
äåíü, — ðîçïîâ³äàº Íàä³ÿ. — Ìè 
âæå ó ïåðåä÷óòò³ çàâòðàøíüîãî 
ñâÿòà. Àëå ïðàö³âíèê ñëóæáè 
âèð³øèâ ïîäçâîíèòè ìàòåð³ ä³-
â÷èíêè. Òà â³äïîâ³ëà, ùî íå ìàº 
íàì³ðó çì³íþâàòè ñâîþ äóìêó. 
Òà ðàïòîì âèÿâèëîñÿ, ùî äèòèíó 
õî÷å çàáðàòè… áàòüêî. Íèì âèÿ-
âèâñÿ ÿêèéñü 19-ð³÷íèé õëîïåöü. 

ЦІЛУВАЛИ РУКИ І 
ЗАВ’ЯЗУВАЛИ ШНУРКИ 

Ï³çí³øå ¿ì çàïðîïîíóâàëè ïî-

äèâèòèñÿ ³íøèõ ä³òîê — õëîï÷è-
êà ³ òðüîõ áðàòèê³â. Ñèðîâàòêè 
çóïèíèëè âèá³ð íà áðàòèêàõ. 
Ó ãîëîâ³ Âîëîäèìèðà ìèìîâîë³ 
ïðîìàéíóëà äóìêà ïðî òðüîõ çà-
ãèáëèõ ïîáðàòèì³â. Ç òðüîõ áðàò³â 
íàéìåíøèì áóâ Ìèêîëêà. Ñåðåä-
óëüøèé Ìàêñèì íà ð³ê ñòàðøèé 
â³ä áðàòà. Àðòåì íàéñòàðøèé, 
íèí³ â³í äðóãîêëàñíèê, à òîä³, 
ó 2016-ìó õëîï÷èêó âèïîâíèëîñÿ 
ï’ÿòü ðîê³â.

— Æ³íêó, ÿêà ¿õ íàðîäèëà, ïî-
çáàâèëè ìàòåðèíñüêèõ ïðàâ, — 
ðîçïîâ³äàþòü Ñèðîâàòêè. — Ïî-
ò³ì ¿õ óñèíîâèëà ñ³ì’ÿ. ×åðåç äå-
ÿêèé ÷àñ ä³òåé â³ä³áðàëè. Ïðè÷è-
íîþ ñòàëî æîðñòîêå ïîâîäæåííÿ 
äîðîñëèõ. Îäíîìó ç õëîï÷èê³â ï³ä 
÷àñ ïîáèòòÿ çëàìàëè íîãó.

Âîëîäèìèð ³ Íàä³ÿ ç ïåðøèõ 
äí³â í³ÿê íå ìîãëè çðîçóì³òè, 
÷îìó ä³òè ö³ëóþòü ¿ì ðóêè. 

— Ò³ëüêè çãîäîì ìè ç’ÿñóâàëè, 
ùî ¿õ ïåðåä íàìè óñèíîâèëà 
ñ³ì’ÿ ïàñòîðà, — ãîâîðèòü Âî-
ëîäèìèð. — Öå òàì ¿õ íàâ÷èëè 
ö³ëóâàòè ðóêè ³ ïðèíîñèòè âçóòòÿ.

День 14 грудня 2016-го, напередодні Свя-
того Миколая, можна назвати днем наро-
дження їхньої трійні. Саме тоді Сироватки 
забрали дітей до себе. Власної квартири 
у них не було. Жили у батьків Надії. Про-
йшли непростий період.
Поведінку дітей, яких назвали синами, сло-
вами не передати. Від них чули здебільшого 
матюки. Таке враження, що інших слів хлоп-
чики не знали. Свій протест вони виявляли 
в один спосіб — падали на підлогу, билися 
в істериці. Був інший спосіб — вдарялися го-
ловою об стінку або нерухомо лежали на під-
лозі і не реагували на жодне зауваження.

— Найбільш прикро, що це повторювалося 
не тільки вдома, а й на вулиці, — говорить 
Надія. — Бувало, в такі хвилини підходили 
незнайомі люди і починали мене вихову-
вати. Погрожували викликати поліцію, по-
відомити, щоб позбавили материнських 
прав.
Адаптація у дитсадку відбувалася теж не-
просто. Брати билися з іншими дітьми, 
відбирали у них їжу, ігнорували вихова-
телів. Так тривало упродовж року. Після 
чого брати змінилися. Уже не завдавали 
клопоту — ні вихователям, ні іншим дітям. 
Хоча прізвище Сироватків знали усі.

Торік Артем пішов у перший клас. У пер-
ший день навчання прославився — розбив 
вікно. Вікно засклили. Батько з учителем 
відреагували на пригоду з гумором. З си-
ном провели бесіду про закони фізики. 
У нинішньому році всі дружно проводжали 
у школу Максима.
Володимир і Надія кажуть, що найважчий, 
на їхню думку, період уже позаду. Дуже 
важливо, що тепер мають власне житло. 
Купили квартиру. Правда, у дуже старому 
будинку, ще дерев’яному, з пічним опален-
ням. Однак це їхнє помешкання, де діти 
можуть галасувати, бігати, бешкетувати…

Сироватків, дорослих і малих, зу-
стрів у бібліотеці. Хлопчиків привчають 
до книг. Там же ігровий зал. Артем пока-
зує гру, де треба складати слова. Першим 
з приміщення виходить Максим. Вправно 
вирулює на самокаті. Артем з Миколою 
не відривають очей від гри на телефоні.
— Розкажіть, як ви ходите на танці, — гово-
рить Володимир.
— У «Барвінку» класно, — відповідає най-
старший. — Мені подобається.
— І мені теж, — доповнює інший брат.
І тільки третій не погоджується. Каже, ноги 
болять танцювати.

У перший день розбив вікно у школі 

Прізвище Сироватків у дитсадку знали всі. 
Хлопці бешкетували. Тепер усе змінилося

І íà ë³êàð³â âèêèíóëè 
íåìàë³ ãðîø³, ³ äî 
çíàõàð³â ¿çäèëè, íàâ³òü 
äî ìîíàõ³â çâåðòàëèñÿ 
— òàê Ñèðîâàòêè 
õîò³ëè ä³òåé 
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СХОВАЛИ ПО СУСІДСТВУ 
Âèÿâèëà çíèêíåííÿ âåëîñèïå-

äà òåùà, ÿêà âñòàëà ðàíî-âðàíö³. 
Áëèçüêî 4.30. Òîæ êðàä³¿ ïðîíè-
êëè, âèõîäèòü, â ïðîì³æîê ÷àñó 
ï³ñëÿ ï³âíî÷³, êîëè ðîäèíà ëÿãàëà 
ñïàòè. Äàë³ áóâ âèêëèê ïîë³ö³¿, 
ô³êñàö³ÿ çëî÷èíó, ïîò³ì ïîñò 
â Ôåéñáóö³. À íà äðóãèé äåíü 
Ïàâëî Ñí³öàð ä³çíàâñÿ, ùî äîáó 
éîãî âåëîñèïåä ïåðåõîâóâàëè çî-
âñ³ì ïîðó÷, çà ï³âê³ëîìåòðà â³ä 
éîãî äîìó. Ó ãóðòîæèòêó íà Àí-
äð³ÿ Ïåðâîçâàííîãî.

Ìåøêàíêà íàçâàíîãî áóäèí-
êó ³ ñôîòîãðàôóâàëà ìàøèíó, 
â ÿêó òî÷íî òàêèé âåëîñèïåä, ÿê 
íà ôîòî ó Ôåéñáóö³, âàíòàæèâ ¿¿ 
ñóñ³ä ç³ çíàéîìèì.

— Ïîë³ö³ÿ âñå öå çíàº, — êàæå 
Ïàâëî Ñí³öàð. — Äâîº âèíîñèëè 
âåëîñèïåä, áî â³í âàæêèé, ê³ëî-
ãðàì³â 30. Îäèí æèâå â ãóðòîæèò-
êó, à äðóãèé ïðàöþº â ëîìáàðä³ 
«Ñêàðáíè÷êà». Ìåí³ ðîçïîâ³ëè, 
ùî â³í ÿêðàç òåõí³êîþ ³ çàéìà-
ºòüñÿ. Éîìó ïîë³ö³ÿ äçâîíèëà ðàç, 
à ïîò³ì, êîëè ïåðåäçâîíþâàëà 
çà ê³ëüêà õâèëèí, òåëåôîí áóâ 
âæå ïîçà çîíîþ. Äîñ³ íå çàòðè-
ìàëè í³êîãî.

×åðåç òå, ùî çàòðèìàííÿ 
íå áóëî é âåëîñèïåä äîñ³ íåâ³-
äîìî äå, Ïàâëî Ñí³öàð ðîçì³ñòèâ 
äðóãèé ïîñò ó Ôåéñáóö³. Âèêëàâ 
çí³ìîê ìàøèíè, äå âèäíî íîìåð-
í³ çíàêè, ³ íàïèñàâ ïðî áåçä³-
ÿëüí³ñòü ïîë³öåéñüêèõ.

ÊÐÈÌ²ÍÀË

Про те, як спрацювала поліція 
в інших випадках, де щось крали, 
розповідали вінничани під поста-
ми Павла Сніцара. І пригадували 
переважно негативні історії. Ось 
приклади двох різного настрою 
коментарів:
«В знайомого на початку літа 
викрали дорогий велосипед 
в Центрі міста. Вирвали трубу, 
до якої був прив'язаний. На жаль, 
до цього часу нічого не відомо. 

Писали всюди, куди можна було. 
В поліції навіть відео людини 
було, яка намагалася здати його 
в ломбард, і номера машини, 
на якій вивезли…».
«Я знаю випадки, коли знаходи-
ла поліція. Всі під один не треба 
зрівнювати. Просто кому не зна-
йшли, ті думають, що скрізь така 
ситуація».
У цьому контексті доречно при-
гадати про крадіжку велосипеда 

у спортсмена Богдана Кирилен-
ка. Вона схожа, але зі щасливим 
закінченням. Юнак сам знайшов 
свій унікальний «Титан Алігатор», 
затримав людину, що на ньому 
їхала містом, повідомив про це 
в поліцію. А після публікації цієї іс-
торії на сайті 20minut.ua власнику 
повернули його транспортний за-
сіб, незважаючи, що байк — ре-
човий доказ в кримінальному 
провадженні.

Про інші крадіжки велосипедів 

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

×îòèðè ñîòí³ 
ïåðåïîñò³â íàáðà-
ëî ïîâ³äîìëåííÿ ç 
ïðîõàííÿì äîïî-

ìîãòè çíàéòè âêðàäåíèé âåëî-
ñèïåä, ÿêå ðîçì³ñòèâ ó Ôåéñáó-
ö³ 33-ð³÷íèé â³ííè÷àíèí Ïàâëî 
Ñí³öàð. Êðàä³æêà ñòàëàñÿ ï³ñëÿ 
ï³âíî÷³ 21 âåðåñíÿ. ² çà äîáó 
àâòîð ïîñòó âæå ñï³ëêóâàâñÿ ç 
æ³íêîþ-ñâ³äêîì.

Íåçíàéîìà Ïàâëó â³ííè÷àíêà 
âï³çíàëà âåëîñèïåä ç³ ñòð³÷êè 
íîâèí â ñîöìåðåæ³ òà ðîçïîâ³ëà 
âëàñíèêó: òàêèé ñàìèé ùîéíî 
âàíòàæèëè ó ¿¿ äâîð³ â ìàøèíó 
äâîº ÷îëîâ³ê³â. Îäíîãî, çà ¿¿ 
ñëîâàìè, âîíà çíàº, ÿê ñóñ³äà. 
Äðóãîãî òåæ çìîãëà íàçâàòè. 
Ñôîòîãðàôóâàëà ìàøèíó òà íà-
ä³ñëàëà ôîòî.

Öå áóëî â íåä³ëþ, 22 âåðåñíÿ. 
Ïàâëî Ñí³öàð ðîçêàçàâ æóðíàë³ñ-
òó, ùî îäðàçó ïåðåäàâ öþ âàæ-
ëèâó ³íôîðìàö³þ ïîë³öåéñüêèì. 
Ñêèíóâ çí³ìêè ïî Âàéáåðó. Àëå 
ò³ ñï³âðîá³òíèêè, ùî ïðè¿çäèëè 
äî íüîãî íà âèêëèê ï³ñëÿ êðà-
ä³æêè, íå çðåàãóâàëè íà öå. Îäèí 
âçàãàë³ ïåðåàäðåñóâàâ ïîòåðï³ëîãî 
íà «102», ìîâëÿâ, òóäè ïîâ³äî-
ìëÿéòå, ÿêùî òåðì³íîâî òðåáà.

— ß ïèòàâ, òî ùî, ìåí³ ïðîñòî 
÷åêàòè âàøîãî äçâ³íêà? Âæå äîáà 
ïðîéøëà, çà öåé ÷àñ âåëîñèïåä 
âæå ìîæóòü ðîç³áðàòè àáî â³ä-
ïðàâèòè â ³íøå ì³ñòî ÷è íàâ³òü 
êðà¿íó! ² ìåí³ ñêàçàëè ÷åêàòè, — 
ãîâîðèòü Ïàâëî Ñí³öàð.

ЛЕГКА ЗДОБИЧ ДЛЯ КРАДІЯ 
Ñâ³é åëåêòðîâåëîñèïåä, çà ñëî-

âàìè ÷îëîâ³êà, â³í êóïèâ íàâåñí³ 
ìèíóëîãî ðîêó çà 30 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü. Ïðàöþº ð³åëòîðîì, òîæ áà-
ãàòî ¿çäèòü ì³ñòîì. ×èì êóðñóº 
òåïåð, êîëè áàéêà íåìàº?

— ª ñòàðèé âåëîñèïåä. Â³í, 
äî ðå÷³, ñòîÿâ á³ëÿ âêðàäåíîãî. 
Éîãî íå âçÿëè, — ðîçïîâ³äàº 
âëàñíèê. — Éøëè êîíêðåòíî 
çà åëåêòðî. Åëåêòðîâåëîñèïåä 
áóâ íàêðèòèé ñêàòåðêîþ. Ñêà-
òåðêó çíÿëè ³ ïåðåêëàëè íà ñòà-
ðèé, à öåé ïîâåëè â ðóêàõ, áî 
áåç àêóìóëÿòîðà â³í ìàéæå íå ¿äå. 
Àêóìóëÿòîð áóâ íà çàðÿäö³.

Ïàâëî Ñí³öàð íå ñóìí³âàºòüñÿ, 
ùî êðàëè íåâèïàäêîâ³ çëîä³¿, à ò³, 
õòî áà÷èâ âåëîñèïåä. ßê ïðîíè-
êëè íà ïîäâ³ð’ÿ? Í³÷îãî íå ëàìà-
ëè, à ïðîñòî â³ä÷èíèëè õâ³ðòêó, 
ÿêà íåíàä³éíî çàêðèâàºòüñÿ.

— Öå íàøà ïîìèëêà, ùî çàìêà 
íå áóëî, ò³ëüêè êëÿìêà, — ãîâî-
ðèòü ïîòåðï³ëèé. — Àëå öå æ ïðè-
âàòíà òåðèòîð³ÿ!

СВІДКИ І ФОТО ВИКРАДАЧІВ Є, 
А ВЕЛОСИПЕД ДОСІ ШУКАЮТЬ
Претензії до поліції  Із приватного 
подвір’я на Вишеньці вночі зник 
електровелосипед. Павло розмістив пост 
у Фейсбуці, і знайшлися свідки, що бачили, 
як його байк вантажили в машину. Чому 
інформація про причетних до злочину 
не допомогла поліції затримати злодіїв?

— Âæå íå çíàþ, ùî ðîáèòè. 
ß çà íèõ âñþ ðîáîòó ïðîðîáèâ. 
Êð³ì ò³º¿ æ³íêè, çíàéøîâ ùå ³í-
øèõ ñâ³äê³â. Íå ï³äó æ ñàì ó òó 
êâàðòèðó, äå ïåðåõîâóâàëè âåëî-
ñèïåä, òðóñèòè ³íôîðìàö³þ? — 
ãîâîðèòü Ïàâëî Ñí³öàð.

Íàòîì³ñòü â³í â³äì³òèâ â äðó-
ã³é ïóáë³êàö³¿ ê³ëüêîõ çíà÷èìèõ 
ëþäåé, ñåðåä ÿêèõ, êð³ì ì³í³ñòðà 
âíóòð³øí³õ ñïðàâ Àâàêîâà ³ ïðå-
çèäåíòà Çåëåíñüêîãî, áà÷èìî ðå÷-
íèöþ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿.

ТІЛЬКИ ТРЕТИНУ 
РОЗКРИВАЮТЬ 

Ðåäàêö³ÿ çàïèòàëà ïðî ñïðàâó 
êðàä³æêè åëåêòðîáàéêà ó ïðåñ-
îô³öåðà ïîë³öåéñüêîãî ãëàâêó 
Àííè Îë³éíèê ³ âîíà çàïåâíè-
ëà: ïðîâîäÿòüñÿ çàõîäè ç ðîçøóêó 
ï³äîçðþâàíèõ òà ³íø³ îïåðàòèâí³ 
òà ñë³ä÷³ ä³¿.

— Çðîçóì³ëî, ùî âëàñíèê, ÿê 
êîæíà ëþäèíà, ÿêà âòðàòèëà ñâîº 
ìàéíî, îáóðåíèé. Àëå òàê, ÿê â³í 
ïèøå, ùî í³÷îãî ïîë³ö³ºþ íå ðî-
áèòüñÿ, íå ìîæíà ñêàçàòè, — ïî-

ÿñíþº ðå÷íèöÿ. — Ïðàö³âíèêè 
Âèøåíñüêîãî â³ää³ëó ðîçøóêóþòü 
öèõ îñ³á. Ìè íå ìîæåìî êîìåí-
òóâàòè êîæåí ñâ³é êðîê. ª êðèì³-
íàëüíå ïðîâàäæåííÿ, ïðîâîäÿòü 
îïåðàòèâí³ òà ñë³ä÷³ çàõîäè. Çà-
éìàþòüñÿ ³ ö³ºþ êðàä³æêîþ, ³ 
³íøèìè êðàä³æêàìè, ÿê³ ùîäíÿ 
â íàñ ñòàþòüñÿ.

Çà ñëîâàìè Àííè Îë³éíèê, 
ò³ëüêè çà ïîïåðåäí³é òèæäåíü 
â îáëàñò³ çàô³êñóâàëè ñåðåä 
410-òè ð³çíèõ çëî÷èí³â 171 êðà-
ä³æêó. Âèêðàäåííÿ âåëîñèïåä³â 
ó ñòàòèñòèö³ íå â³äîêðåìëþþòü, 
àëå ¿õ íåìàëî â òåïëèé ñåçîí. 
Ó òàêèé ÷àñ âàðòî ïîòóðáóâàòèñü 
ïðî ñõîðîíí³ñòü ñâî¿õ áàéê³â, áî 
ïîêàçíèê ðîçêðèòòÿ êðàä³æîê ïî-
ð³âíÿíî íåâåëèêèé — äî 30%.

— ×àñòî ëþäè íå äáàþòü ïðî 
ñâîº ìàéíî, — ãîâîðèòü òàêîæ 
Àííà Îë³éíèê. — Òå, ùî çàëè-
øàþòü âåëîñèïåäè áåç íàãëÿäó, 
³ ñòàº îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ âè-
êðàäåíü. Ïîñòàâèâ, â³äâåðíóâñÿ 
íà õâèëèíó ÷è çàéøîâ â ìàãà-
çèí — âñå, âêðàëè…

Цей електровелосипед Павло Сніцар (33) купив навесні 
минулого року за 30000 гривень. Тепер розшукує

Íà ïîäâ³ð'¿ ñòîÿëî äâà 
âåëîñèïåäè. Âçÿëè 
ò³ëüêè åëåêòðî. Éîãî 
äîáó õîâàëè â êâàðòèð³ 
ïî ñóñ³äñòâó, à çâ³äòè 
âèâåçëè íà ìàøèí³

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

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

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

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

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

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

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 190140
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простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ТЕРЕНЧУК, ШОУМЕН
Сенс життя — робити щасливими 
тих, хто поруч з тобою!

ПРЕС-СЛУЖБА 
КОМПАНІЇ 

«ОРГАНІК-Д»

Ï ð î ô å ñ ³ é í å 
îâî÷åñõîâèùå äëÿ 

àãðàðíî¿ êîìïàí³¿ — ôàêòè â³ä 
«Îðãàí³ê-Ä».

ßê³ á òðåíäè íå äèêòóâàëè 
óêðà¿íöÿì ïðàâèëà êîðèñíî¿ 
¿æ³, îâî÷³ çàâæäè áóëè ³ áóäóòü 
ãîëîâíîþ ïðèêðàñîþ òà ñìàêî-
âîþ íàñîëîäîþ. ² êîëè ñüîãîäí³ 
ìè ùå äîçâîëÿºìî äóõîâö³ â³ä-
ïî÷èâàòè, íå çà ãîðàìè ñåçîíí³ 
êóë³íàðí³ øåäåâðè ç çèìîâèõ 
îâî÷³â — ñîêîâèò³ ñòðàâè ç êàð-
òîïë³, êàïóñòè, ìîðêâè òîùî.

ßê çáåð³ãàþòüñÿ êîðåíåïëîäè 
äî íàñòóïíîãî ë³òà ³ ÷è çàëè-
øàþòü âîíè íàì ñâî¿ â³òàì³íè, 
çàïèòàëè ó äèðåêòîðà îâî÷åâîãî 
ï³äïðèºìñòâà «Îðãàí³ê-Ä», ÿêèé 
âæå äåê³ëüêà ðîê³â âèðîùóº îâî-
÷³ áîðùîâîãî íàáîðó â Ñóòèñ-
êàõ ï³ä Â³ííèöåþ òà, ãîëîâíå, 
óñï³øíî ¿õ çáåð³ãàº.

— Îâî÷åñõîâèùå ìîæíà çíÿòè 
â îðåíäó àáî íàâ³òü çáóäóâàòè 
íà áàç³ îðåíäîâàíîãî àíãà-
ðó, — ðîçïîâ³äàº Âàäèì Êðè÷-
êîâñüêèé. — Òà «Îðãàí³ê-Ä» 
íå øóêàâ ³íøèõ ïðèì³ùåíü äëÿ 
çáåð³ãàííÿ, à â³äðàçó îð³ºíòó-
âàâñÿ íà âëàñíèé ïðîñò³ð. Áî 
îñîáëèâîñò³ êë³ìàòó â íàøîìó 
ðåã³îí³ äîçâîëÿþòü çáèðàòè óðî-

æàé îâî÷³â ç â³äêðèòîãî ´ðóíòó 
îäèí ðàç íà ð³ê. À öå, â ñâîþ 
÷åðãó, ãîñòðî ñòàâèòü ïèòàííÿ 
äáàéëèâîãî çáåðåæåííÿ.

Çà ñòàòèñòè÷íèìè äàíèìè, 
Óêðà¿íà ùîð³÷íî âòðà÷àº äî 30% 
âèðîùåíèõ îâî÷³â. Öå êîëîñàëü-
í³ âèòðàòè äëÿ êðà¿íè, îñíîâí³ 
ïðè÷èíè ÿêèõ áàíàëüí³: ÿê³ñòü 
òà îáñÿã õîëîäèëüíèõ ñõîâèù 
íå â³äïîâ³äàþòü ðèíêîâèì óìî-
âàì. ²íôðàñòðóêòóðà íàñò³ëüêè 
íå ðîçâèíóòà, ùî äóæå ÷àñòî 
òà æ ñàìà êàðòîïëÿ çáåð³ãà-
ºòüñÿ ùå ó íå ìîäåðí³çîâàíèõ 
ñïîðóäàõ «ìèíóëîãî ñòîð³÷÷ÿ». 

Êîëè çáåð³ãàííÿ íå â³äïîâ³äàº 
çàãàëüíîâèçíàíèì íîðìàì, îâî-
÷³ íå âèæèâàþòü ³ ê³ëüêà ì³ñÿö³â 
ï³ñëÿ çáîðó âðîæàþ. Òåìïåðà-
òóðíèé ðåæèì îäðàçó æ äàº ïðî 
ñåáå çíàòè.

— Íàïðèêëàä, íàøå õîëî-
äèëüíå ñõîâèùå, — ïðîäîâæóº 
äèðåêòîð «Îðãàí³ê-Ä», — ðîçðà-
õîâàíå íà øèðîêèé òåìïåðàòóð-
íèé ñïåêòð. Öüîãî ðîêó çáèðà-
ºìî íåïîãàíèé óðîæàé ìîðêâè. 
Ïðîäóêò ôàñóºìî ó ñ³òêè òà çà-
êëàäàºìî ÿùèêàìè ó ñõîâèùå. 
Òåìïåðàòóðà õîëîäèëüíî¿ êàìå-
ðè ïîâèííà áóòè íà 5 ãðàäóñ³â 

íèæ÷à çà òåìïåðàòóðó îâî÷³â. 
Ïîò³ì ãðàäóñè ïîñòóïîâî çíè-
æóºìî äî îïòèìàëüíèõ 0,8°-1°. 
Ó òàêîìó ðåæèì³ âðîæàé çáå-
ð³ãàºòüñÿ äî íàñòóïíîãî ðîêó. 
Ó ëèïí³ çàëèøêè ìîðêâè ìè, 
ÿê ïðàâèëî, ïåðåäàºìî íà ñóøêó 
äëÿ ìàéáóòí³õ ñïåö³é. À â ö³ëî-
ìó ïðèðîäíå çìåíøåííÿ âðîæàþ 
ñêëàäàº ëèøå 7%.

— Îêð³ì òåìïåðàòóðíîãî ðå-
æèìó, ÿê³ ùå ñêëàäîâ³ óñï³øíî-
ãî çáåð³ãàííÿ âàæëèâ³, íà âàøó 
äóìêó?

— ßê â áóäü-ÿêîìó á³çíåñ³, 
óñï³õ — öå ñèñòåìà. Ó íàøîìó 
âèïàäêó óñï³õ ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ 
ñèñòåì — çâîëîæåííÿ, øòó÷íîãî 
îõîëîäæåííÿ òà âåíòèëÿö³¿. Îâî-
÷åñõîâèùå «Îðãàí³ê-Ä» ñïðî-
åêòîâàíå ç ìåòîþ ìàêñèìàëüíî 
óòðèìàòè ïåðâèííèé âèãëÿä îâî-
÷³â òà ¿õ ñâ³æ³ñòü. Ïîâí³ñòþ êå-
ðîâàíèé ïðîöåñ îçîíóº ïîâ³òðÿ, 
÷èì ïðîëîíãóº æèòòÿ â³òàì³í³â òà 
ì³íåðàëüíèõ êîìïîíåíò³â â îâî-
÷àõ, â³äïîâ³äàº çà çíåçàðàæåííÿ 
ñêëàäó.

ßêùî ï³äïðèºìñòâî âèòðèìóº 
âñ³ âèìîãè çáåðåæåííÿ íà ïî-
÷àòêó çáîðó âðîæàþ, òî â êâ³òí³ 
ìîæå ç³ðâàòè îâî÷åâèé äæåê-
ïîò. Ö³íà íà òó æ ñàìó ìîðêâó 
áóäå âòðè÷³ âèùà çà òåïåð³øíþ.

— Âè ââàæàºòå òàêó ö³íó ñïðà-
âåäëèâîþ?

— Âàæêî ñêàçàòè. Àëå, çàóâà-
æó, ùî íèçüêà ö³íà íà ïðîäóêò 
íå º ïàíàöåºþ, áî â³ä÷èíÿº 
äâåð³ åêñïîðòó ³ çàêðèâàº â³-
ò÷èçíÿíèì âèðîáíèêàì.

Ïåðø çà âñå, ôàêòîð ö³íè çà-
ëåæèòü â³ä âðîæàéíîñò³ ðîêó òà 
³íøèõ ãîéäàëîê ðèíêó, âäðóãå, 
ùî ìàº çíà÷åííÿ â íàøîìó âè-
ïàäêó, â³ä óòðèìàííÿ ñêëàäó. 
Ïðàâèëüíå çáåðåæåííÿ îâî÷³â 
â «Îðãàí³ê-Ä» äîçâîëÿº çàëè-
øàòè â îâî÷àõ ö³íí³ ðå÷îâèíè, 
à ñàìå ç öüîãî ³ ïîâèííà ôîðìó-
âàòèñÿ âàðò³ñòü ïðîäóêòó.

— À ÿê âèçíà÷èòè â³òàì³íí³ñòü 
çà çîâí³øí³ìè âèãëÿäîì?

— Êóïóéòå íå ç³â’ÿëèé ïðî-
äóêò ïðèðîäíîãî êîëüîðó. 
Ìîðêâà, ÷èì òåìí³øà, òèì 
á³ëüøå â í³é êàðîòèíó. Ð³âí³ñòü 
ïëîäó êàæå ïðî ù³ëüíèé ïîëèâ 
òà âäàëèé ñîðò. À ùå — îâî÷³ 
ïîâèíí³ ïàõíóòè ³ ìàòè äîêó-
ìåíòè.

Ç³ ñâîº¿ ñòîðîíè ìîæåìî ïî-
ðàäèòè ìîðêâó «Îðãàí³ê-Ä», 
ÿêà âæå ïðîäàºòüñÿ âðîçäð³á 
ó Â³ííèöüêèõ òîðãîâåëüíèõ 
ìåðåæàõ. Îá³öÿºìî âñþ çèìó 
äåðæàòè ¿¿ â ³äåàëüí³é ôîðì³ çà-
âäÿêè ñïåö³àëüíî îñíàùåíîìó 
îâî÷åâîìó ïðîñòîðó.

Äî ðå÷³, ³ì³äæåâèé ñëîãàí 
íàøî¿ êîìïàí³¿ òàê ³ çâó÷èòü — 
«ïðîñò³ð, äå æèâóòü ÷èñòî îâî÷³»!

Як зірвати овочевий джек-пот?
БЛОГ

459809
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— ßêùî ï³äí³-
ìåòåñÿ íà Ìóäðà-
ê³âêó, òàê ó íàñ 

íàçèâàþòü ì³ñöåâ³ñòü çà ñåëîì, 
òî ïîáà÷èòå çàëèøêè ñòàðèõ-ñòà-
ðèõ âèíîãðàäíèê³â, — ðîçïîâ³äàº 
²âàí Ìóäðàê. — Ìàáóòü, öå ìî¿ 
ïðåäêè ó ÿêîìóñü äàëåêîìó êîë³í³ 
ìàëè â³äíîøåííÿ äî íèõ. ²íàêøå, 
çâ³äêè òàêà íàçâà? 

²âàíó Ìóäðàêó 73 ðîêè. Â³í äî-
òåïåð âèðîùóº âèíîãðàä.

— Çìàëüñòâà çíàþ ðîáîòó íà âè-
íîãðàäíèêàõ, — ãîâîðèòü ÷îëî-
â³ê. — Áàòüêîâ³ äîïîìàãàâ. Êîëè 
íàâ÷èâñÿ, ñàì ïî÷àâ öå ðîáèòè. 
Òåïåð ³ ñèí ì³é ìàº âèíîãðàäíèê.

ВИНО ВИВОЗИЛИ НА ПРОДАЖ 
ЦИСТЕРНАМИ 

— Ó íàñ â ðàéîí³ º ñåëà Ãàëü-
æá³¿âêà, Á³ëà, Âåëèêà Ê³ñíèöÿ, 
äå ëþäè çàéìàþòüñÿ âèðîùóâàí-
íÿì ïîì³äîð³â, — ãîâîðèòü ²âàí 

Ìóäðàê. — À Ìèõàéë³âêà çäàâíà 
ñëàâèëàñÿ âèíîãðàäíèêàìè. Ì³é 
ïðàä³ä, à ïîò³ì ä³ä, òàê ñàìî, ÿê 
òàòî, à òåïåð óæå ÿ ³ ñèí, õîäèëè 
á³ëÿ âèíîãðàäíèê³â. Îò ÿ âàì óæå 
íàðàõóâàâ ï’ÿòü ïîêîë³íü Ìóäðà-
ê³â-âèíîãðàäàð³â.

Íà Ìóäðàê³âö³ çåìåëüí³ ä³ëÿí-
êè ç âèíîãðàäíèêàìè ðîçä³ëÿëè 
îäíó â³ä îäíî¿ êàì³íöÿìè. Òàì 
ì³ñöåâ³ñòü íåïðèäàòíà äëÿ ïîñ³â-
íèõ êóëüòóð — ÿðè, êðóòîñõèëè… 
Òàê ïîçíà÷àëè ìåæ³ âèíîãðàä-
íèê³â. Ïàðêàí³â íå òðåáà áóëî 
ñòàâèòè. Ëþäè äîâ³ðÿëè îäíå 
îäíîìó. ×óæîãî íå áðàëè.

— Ëþäè ñòàâèëè òàì áóäè, öå 
òàêå òèì÷àñîâå æèòëî, äíþâàëè 
é íî÷óâàëè òàì, — çãàäóº ñï³â-
ðîçìîâíèê. — Âèíîãðàäíèêè 
ïîòðåáóþòü á³ëüøî¿ óâàãè, í³æ 
ïøåíèöÿ ÷è æèòî.

Ïåðåâàæíî âèðîùóâàëè ñòàð³ 
ñîðòè, ÿê³ íàçèâàëè ïîðòóãàëü-
ñüê³. Öå âèíîãðàä òåìíî-ñèíüîãî 
êîëüîðó. Ï³ñëÿ çáèðàííÿ âðîæàþ 
ç íüîãî ðîáèëè âèíî.

СТАРИЙ ВИНОГРАД І «ДІДОВІ СЛЬОЗИ» 
Справа предків  Майже 
200 років вирощують виноград 
у Михайлівці, що на березі Дністра 
у Ямпільському районі. У радянські 
часи вино з Михайлівки вивозили 
цистернами. Продавали переважно 
у Росію. А що нині з михайлівськими 
виноградниками? Принаймні тут ще 
тепер можна придбати ягоди старих 
сортів винограду і вино «Дідові сльози»

— Àðîìàò ñòîÿâ íà âñå ñåëî! — 
êàæå âèíîãðàäàð. — Òàêèìè áóëè 
íàø³, ìèõàéë³âñüê³, æíèâà. À äàë³ 
â ñåëî çà¿æäæàëè ìàøèíè ç öèñ-
òåðíàìè. Â Ðîñ³þ ïðîäàâàëè. 
Çíàþ, ùî áàãàòî âåçëè â Îðëîâ-
ñüêó îáëàñòü. Áóëî, ùî é äàë³.

Ïðî ÿê³ñòü òîãî íàïîþ ÷îëîâ³ê 
ãîâîðèòü ç óñì³øêîþ. Êàæå, ïî-
êóïöÿì áóëà âàæëèâà âèíîãðàäíà 
îñíîâà. Âîíè ¿¿ çäàâàëè íà âè-
íîðîáí³ çàâîäè, à òàì ñèðîâèíó 
ïåðåðîáëÿëè íà âèíà.

— ßêùî â àâòîìîá³ëüíó öèñ-
òåðíó çëèâàëè âèíî äåê³ëüêîõ 
ãîñïîäàð³â, òî ïðî ÿêó ÿê³ñòü 
ìîæíà ãîâîðèòè? — ðîçïîâ³äàº 
²âàí Ìóäðàê. — Âñå îäíî êóïó-
âàëè. 

Äâ³-òðè òîííè âèíà ïðîäàâàëè 
äåÿê³ ñïðàâí³ ìèõàéë³âñüê³ âè-
íîãðàäàð³.

— Äâ³-òðè òèñÿ÷³ ðóáë³â âäà-
âàëîñÿ çàðîáèòè, — ãîâîðèòü 
÷îëîâ³ê. — Öå áóëà ð³÷íà çàðï-
ëàòà. Ïîò³ì çáóòó íå ñòàëî ³ 
âèíîãðàäíèêè ñòàëè ÷àõíóòè. 
Íà Ìóäðàê³âêó âæå ïåðåñòàëè 
õîäèòè. Âèíîãðàäíèêè òàì äè-
÷àâ³ëè. ×è çàëèøèëèñÿ ÿê³ñü 
êîð÷³ íèí³, íå çíàþ. Íå õîäæó 
òóäè. Àëå ëþäè ïðîäîâæóâàëè âè-
ðîùóâàòè. Ùîïðàâäà, óæå á³ëÿ 
ñâî¿õ áóäèíê³â. 

МАРМЕЛАД, ПАСТИЛА,  
ДЖЕМ — ВСЕ  З ВИНОГРАДУ 

Íèí³ â ²âàíà Ìóäðàêà ï’ÿòü 
ñîðò³â âèíîãðàäó. Âèðîùóº ãðî-
íà íà íåâåëèê³é ä³ëÿíö³, ïëîùåþ 
äåñÿòü ñîòîê. Êàæå, ó ñèíà ùå 
ìåíøå ëîçè.

— Ñòàð³ ïîðòóãàëüñüê³ ñîðòè 
âèêîð÷óâàâ, — ðîçïîâ³äàº âè-
íîãðàäàð. — Ñàìå ç íèõ êîëèñü 

ðîáèëè ÷åðâîí³ âèíà. Àëå ÿãîäè 
íèí³ ó íàñ ãîðÿòü. Ìîæëèâî òîìó, 
ùî êë³ìàò çì³íèâñÿ.

Â ²âàíà Ìóäðàêà íåìà íîâèõ 
ñîðò³â. Êàæå, â³ääàº ïåðåâàãó 
ñòàðèì, âèïðîáóâàíèì. Ñåðåä 
íèõ — Ë³ä³ÿ, Ìîëäîâà, Øàñëà, 
Ìóñêàò á³ëèé Êðèìñüêèé.

— Íîâ³ ñîðòè á³ëüø óðîæàé-
í³, — ãîâîðèòü ÷îëîâ³ê. — Íèìè 
çàéìàþòüñÿ ìîëîä³ âèíîãðàäà-
ð³. Âîíè âèðîùóþòü íà ïðîäàæ. 
Ìåí³ âæå âèñòà÷èòü òîãî, ùî º. 

Äëÿ çàõèñòó â³ä õâîðîá ³ øê³ä-
íèê³â âèíîãðàäàð âèêîðèñòîâóº 
òàêîæ ñòàð³ âèïðîáóâàí³ ìåòîäè. 
Îáðîáëÿº ðîç÷èíîì ì³äíîãî êó-
ïîðîñó ³ âàïíà.

Ó íèí³øíüîìó ðîö³ êðîïèâ 
÷îòèðè ðàçè. Â ñåðåäíüîìó ðî-
áèòü öå ï’ÿòü ðàç³â. Ñêàðæèòüñÿ, 
ùî êóïîðîñ ïîäîðîæ÷àâ. Ðàí³øå 
çà 50 êã ïëàòèâ 2,5 òèñÿ÷³ ãðè-
âåíü, òåïåð òðåáà äàòè á³ëüøå.

Ó Ìèõàéë³âö³ º ãîñïîäàð³, ÿê³ ç 
ÿã³ä âèíîãðàäó ðîáëÿòü ìàðìåëàä, 
ïàñòèëó, âàðåííÿ, äæåì. Êàæóòü, 
äóæå äîáðå öå âèõîäèòü â Àëüîíè 
Óìàíåöü.

«ДІДОВІ СЛЬОЗИ»: П’ЄТЬСЯ 
ЛЕГКО, АЛЕ ПОТІМ…

²âàí Ìóäðàê ïðîäîâæóº ðîáè-
òè ç âèðîùåíîãî âðîæàþ ñ³ê ³ 

âèíî. Ó Ìèõàéë³âö³ òðàäèö³éíî 
ðîáëÿòü ì³öí³ âèíà. Íàâ³òü íàçâó 
¿ì äàëè — «Ä³äîâ³ ñëüîçè». 

— Íàøå âèíî ëåãêî ³ ïðèºìíî 
ï’ºòüñÿ, àëå ïîò³ì… — ðîáèòü ïà-
óçó ñï³âðîçìîâíèê. — Ïîò³ì í³ã 
íå â³ä÷óâàºø. Âîíè ñòàþòü, í³áè 
âàòí³. ² âæå òðåáà ï³ä ðóêè âåñ-
òè òîãî, õòî çàõîïèâñÿ íàïîºì. 
Ñëîâîì, òàê³ âîíè ä³äîâ³ ñëüîçè.

×îëîâ³ê íàâ³äóºòüñÿ äî çíàéî-
ìèõ ìîëäîâàí íà ïðàâèé áåðåã 
Äí³ñòðà. Êàæå, òàì â³ääàþòü ïå-
ðåâàãó âèãîòîâëåííþ ñóõèõ âèí. 
¯õ íåïðîñòî çáåð³ãàòè. Íàéìåíøå 
ïîðóøåííÿ òåìïåðàòóðè ó ïî-
ãðåá³, ÷è ùîñü óïóñòèø ï³ä ÷àñ 
ðîáîòè — âèíà íåìà, ïðîïàëî.

— Ìîëäîâàíàì íàøå êð³ïëåíå 
òåæ ñìàêóº, — ãîâîðèòü ²âàí Ìó-
äðàê. — Ìî¿ çíàéîì³ âçÿëè ðåöåïò 
³ âæå òåæ ðîáëÿòü.

Òðàäèö³þ âèãîòîâëåííÿ ì³öíèõ 
âèí ó Ìèõàéë³âö³ ïîâ’ÿçóþòü ç… 
Ïîðòóãàë³ºþ. Ñàìå çâ³äòè äî íèõ 
ïðèâåçëè ó äàâí³ ÷àñè ëîçó. À ç 
íåþ, ñõîæå, ³ ñïîñ³á âèãîòîâëåí-
íÿ âèíà. Ïîðòóãàëüñüê³ ì³öí³, çî-
êðåìà, òàê³, ÿê ïîðòâåéí, ïîçà 
êîíêóðåíö³ºþ íàâ³òü ó ïîð³âíÿí-
í³ ç ôðàíöóçüêèìè íàïîÿìè.

— Ñêëÿíêà âèíà â äåíü ìåí³ 
îñîáèñòî ò³ëüêè íà êîðèñòü, — 
ãîâîðèòü ²âàí Ìóäðàê.

Голова районної громадської ор-
ганізації «Туристична Ямпільщи-
на» Мирослава Марченко нині 
працює над відродженням тради-
цій виноградарства у Михайлівці.
— В архівах збереглися записи 
про те, що у 1826 році в сусід-
ньому з Михайлівкою селі Яруга 
Могилів-Подільського заклали 
плантацію винограду, — говорить 
пані Мирослава. — Лозу в Яругу 
завезли євреї з Португалії. Якраз 
у сусідів михайлівчани позичили 
лозу. Сприятливі кліматичні умови 

сприяли вирощуванню дуже гар-
них виноградних грон. Нова спра-
ва швидко поширилася по селу.
За словами співрозмовниці, 
у Наддністрянські села навідали-
ся французькі виноградарі. Вони 
пропонували місцевим саджан-
ці, допомогу в догляді за ними 
на умовах отримання частини 
урожаю. Є багато інших цікавих 
матеріалів про розвиток виногра-
дарства. Зокрема, як їх допомогла 
врятувати баронеса Клара Гірш. 
Якоїсь зими виноград пропав. 

Вона за власні кошти допомогла 
відродити гарну справу.
— Ось і ми хочемо бодай привер-
нути увагу до таких фактів мину-
лого, з тим, щоб привернути увагу 
підприємців до цього краю, — го-
ворить Мирослава Марченко. — 
Нагадати їм, що тут славно родять 
виноградні грона. 
За словами співрозмовниці, ГО 
«Туристична Ямпільщина» разом 
з місцевими мешканцями готують 
свято Виноградної лози. Покажуть 
і нові сучасні виноградники. 

Готують свято виноградної лози 

— Нові сорти більш урожайні, — говорить Іван Мудрак. 
— Їх вирощують на продаж. Мені вже вистачить того, що є
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ЛЮДМИЛА СЛОМІНСЬКА, ЕКОАКТИВІСТКА
Хочу дожити до часу, коли перш 
ніж вішати на когось ярлики, люди 
спробують щось прочитати і дізнатися.

ПРЕС-СЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 
ІТ-АКАДЕМІЇ

²Ò-ñôåðà — öå íå ò³ëüêè 
ïðîãðàìóâàííÿ. ²ñíóº áåçë³÷ 

ïåðñïåêòèâíèõ ²Ò-ïðîôåñ³é òà 
íàïðÿìê³â, ³ ñåðåä íèõ àâòîìàòèçîâàíèé 
òåñòóâàëüíèê.

Òåñòóâàííÿ — îäèí ³ç âàæëèâèõ åòàï³â 
êîíòðîëþ ÿêîñò³ ïðîãðàìíîãî çàáåçïå-
÷åííÿ (ÏÇ). Òåñòóâàííÿ º íåâ³ä'ºìíîþ 
÷àñòèíîþ ðîçðîáêè ÏÇ ³ ïîâèííî âïðî-
âàäæóâàòèñÿ ç ñàìîãî ïî÷àòêó, îñê³ëüêè 
áåç öüîãî êîìïàí³ÿ-ðîçðîáíèê çàçíàº 
âåëèêèõ çáèòê³â. Àâòîìàòèçîâàíå òåñ-
òóâàííÿ (automated testing) º éîãî ñêëà-
äîâîþ ÷àñòèíîþ.

Àâòîìàòèçîâàíèé òåñòóâàëüíèê 
(Automation QA Engineer) — ñïåö³àë³ñò 
ç çàáåçïå÷åííÿ ÿêîñò³ ðîçðîáêè ÏÇ ³ éîãî 
ôóíêö³îíàëüíîãî òåñòóâàííÿ.

Îñíîâíå çàâäàííÿ Automation QA — 
ñòâîðþâàòè àâòîìàòè÷í³ ñêðèïòè, ÿê³ 

áóäóòü ïåðåâ³ðÿòè ðîáîòó ïðîãðàìè 
íà ï³äñòàâ³ òåñò-êåéñ³â. Öå äîïîìàãàº 
ñêîðîòèòè ÷àñ òåñòóâàííÿ ³ ñïðîñòèòè 
âåñü ïðîöåñ â ö³ëîìó.

Automation QA âîëîä³º íàâè÷êàìè ïðî-
ãðàì³ñòà ³ ëîã³êîþ òåñòóâàëüíèêà îäíî-
÷àñíî: òåñòóâàëüíèê ïåðåâ³ðÿº ÿê³ñòü ïðî-
äóêòó íà ð³çíèõ åòàïàõ éîãî ðîçðîáêè, 
òåñòóâàííÿ òà åêñïëóàòàö³¿.

Ïðîôåñ³ÿ òåñòóâàëüíèêà ³äåàëüíî ï³ä³-
éäå â³äïîâ³äàëüíèì, óâàæíèì ëþäÿì, ÿê³ 
íàäàþòü çíà÷åííÿ äåòàëÿì, â³äð³çíÿþòüñÿ 
ñòàðàíí³ñòþ ³ òðîõè «ñòðàæäàþòü» ïåð-
ôåêö³îí³çìîì.

Àâòîìàòèçîâàíå òåñòóâàííÿ ìàº ðÿä 
ïåðåâàã:
 íàä³éíà òà ñïðîùåíà çâ³òí³ñòü;
 àâòîìàòèçàö³ÿ ìîíîòîííî¿ ðîáîòè, 

ùî º çàîùàäæåííÿì ÷àñó;
 øâèäêèé çâîðîòí³é çâ'ÿçîê;
 ñöåíàð³¿ ìîæíà ïîâòîðíî âèêîðèñ-

òîâóâàòè áåç çì³í;
 àâòîìàòè÷íå òåñòóâàííÿ äîïîìàãàº 

³íæåíåðàì âèêîíóâàòè òåñòè ó áóäü-ÿêèé 
÷àñ ³ â áóäü-ÿêîìó ì³ñö³ — 24/7;
 ïîìèëêè ìîæóòü áóòè âèÿâëåí³ 

íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ ðîçðîáêè;
 ìîæëèâ³ñòü òåñòóâàòè íàâàíòàæåí-

íÿ. Ìîæíà äîñèòü øâèäêî çìîäåëþâàòè 
âåëèêó ê³ëüê³ñòü êîðèñòóâà÷³â.

² öå ùå íå óâåñü ïåðåë³ê ïåðåâàã àâòî-

ìàòèçîâàíîãî òåñòóâàííÿ.
Îòæå, ç ÷îãî ðîçïî÷àòè, ùîá ñòàòè 

ïðîôåñ³éíèì Automation QA?
Ùîá ðîçïî÷àòè êàð'ºðó òåñòóâàëüíèêà, 

âàðòî çàðåºñòðóâàòèñÿ íà êóðñ Automation_
QA â³ä Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿. Ðîçðîáëå-
íèé ³ç âðàõóâàííÿì àêòóàëüíèõ ïîòðåá 
ðèíêó. Âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè ç áàãàòîð³÷-
íèì äîñâ³äîì äîïîìîæóòü ñèñòåìàòè-
çóâàòè çíàííÿ, à ïðàêòèêà íà ðåàëüíèõ 
ïðîåêòàõ ïðèøâèäøèòü ðåçóëüòàò â³ä 
îòðèìàíèõ òåîðåòè÷íèõ çíàíü.

Ïðîòÿãîì íàâ÷àëüíîãî ïåð³îäó âè îòðè-
ìàºòå ïîâíèé êîìïëåêñ çíàíü òà íàâèê³â, 
íåîáõ³äíèõ äëÿ êâàë³ô³êîâàíî¿ ðîáîòè 
Automation QA Engineer.

Ðåºñòðóéòåñü íà êóðñ «Automation QA» 
òà íàâ÷àéòåñü ó ñïðàâæí³õ ïðîôåñ³îíàë³â 
³ îòðèìàéòå ðîáîòó â ²Ò ãàðàíòîâàíî.

Âåá-ñàéò: ita.in.ua
e-mail: ita.in.ua@gmail.com
Òåë.: (067)431–19–21

Automation QA Engineer — як ним стати?
БЛОГ

460035

461243

442118
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

460216

РЕКЛАМА
459742

458625

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ç à  ñ ë î â à ì è 
Ñòåïàí Òîì³íà, 
çàâ³äóâà÷à â³ää³-

ëó åï³äåì³îëîã³÷íîãî íàãëÿäó 
(ñïîñòåðåæåííÿ) òà ïðîô³ëàê-
òèêè ³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü 
«Ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó ÌÎÇ», 
öüîãî åï³äñåçîíó â³ííè÷àíàì 
âàðòî ÷åêàòè ÷îòèðè øòàìè â³-
ðóñó ãðèïó.

— Öå âæå çíàéîì³ íàì äâà â³-
ðóñè òèïó À, à ñàìå H1N1, â³-
äîìèé ÿê ñâèíÿ÷èé ãðèï, 
H3N2, â³äîìèé ÿê ãîíêîíçüêèé 
ãðèï, à òàêîæ äâà â³ðóñè òèïó 
Â (Colorado ³ Phuket), — ãîâî-
ðèòü Ñòåïàí Òîì³í. — Â³ííè-
÷àíàì, àáè íå õâîð³òè, âàðòî 
âàêöèíóâàòèñü, ³ âàêöèíà âæå ç 
íàñòóïíîãî òèæíÿ ìàº áóòè ó Â³-

ííèö³. Ïîêè ùî âîíà çíàõîäèòü-
ñÿ íà åòàï³ êîíòðîëþ ÿêîñò³ òà 
áåçïåêè â äåðæë³êñëóæá³.

КОЛИ ПОТРІБНО ЩЕПИТИСЯ?
— Ñïåö³àë³ñòè Âñåñâ³òíüî¿ 

îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
(ÂÎÎÇ) ãîâîðÿòü, ùî îïòèìàëü-
íèé ÷àñ ââåäåííÿ âàêöèíè â³ä 
ãðèïó, öå ïî÷àòîê îñåí³ (âåðå-
ñåíü–æîâòåíü), âò³ì, ùåïëåííÿ 
ðåêîìåíäóþòü ³ ¿õ íåîáõ³äíî ðî-
áèòè ³ â á³ëüø ï³çí³ òåðì³íè — 
âïðîäîâæ âñüîãî ñåçîíó ãðèïó, — 
ãîâîðèòü Òîì³í. — ²ìóí³òåò ï³ñëÿ 
ââåäåííÿ âàêöèíè ôîðìóºòüñÿ 
÷åðåç 7–14 äí³â, òîìó áàæàíî 
â öåé ïåð³îä íå êîíòàêòóâàòè ç 
õâîðèìè, àäæå îðãàí³çì ÷óòëèâèé 
ï³ñëÿ âàêöèíè.

Ñòåïàí Òîì³í êàæå, ùî íàéàê-
òèâí³øå â³ííè÷àíè âàêöèíóþòü-
ñÿ â ëèñòîïàä³ ³ ãðóäí³, à ïîò³ì 

ВАКЦИН ВІД ГРИПУ 
ЩЕ НЕМАЄ, І ГРИПУ ПОКИ ТЕЖ 
Уже скоро  З першого тижня жовтня 
починається новий епідсезон на грип 
та ГРВІ. А в лабораторному центрі МОЗ 
починають збирати інформацію про 
звернення пацієнтів до медичних закладів 
та захворілих. А ще з жовтня починає 
працювати програма «Стоп грип»

àêòèâí³ñòü ñïàäàº. Ó æîâòí³ ïðî 
âàêöèíàö³þ ìàëî õòî äóìàº, òîìó 
ùî ³ çàõâîðþâàí³ñòü íà ðåñï³ðà-
òîðí³ çàõâîðþâàííÿ â öåé ïåð³îä 
íèçüêà, ³ çâåðíåíü äî ìåäè÷íèõ 
çàêëàä³â äîñèòü íåáàãàòî.

ЯКІ ВАКЦИНИ І ДЕ ШУКАТИ 
Â Óêðà¿í³ çàðåºñòðîâàí³ òà 

äîçâîëåí³ äî âèêîðèñòàííÿ äâ³ 
âàêöèíè ïðîòè ãðèïó: êîðåéñüêà 
«Äæ³ñ³ Ôëþ» òà ôðàíöóçüêà «Âàê-
ñ³ãðèï Òåòðà». Çà ³íôîðìàö³ºþ 
ÌÎÇ, îáèäâ³ º áåçïå÷íèìè òà 
åôåêòèâíèìè.

Òàê ÿê ùåïëåííÿ ïðîòè ãðè-
ïó íå âõîäÿòü äî íàö³îíàëüíîãî 
êàëåíäàðÿ ùåïëåíü, ö³ âàêöèíè 
íå çàêóïîâóþòüñÿ çà êîøòè äåð-
æàâíîãî áþäæåòó. Âîíè ìîæóòü 
êóïóâàòèñÿ çà êîøòè ì³ñöåâèõ 
áþäæåò³â ÷è ³íøèõ äæåðåë, íå çà-
áîðîíåíèõ çàêîíîäàâñòâîì.

Ó Â³ííèö³ âæå ê³ëüêà ðîê³â ïî-
ñï³ëü ïðàöþº ïðîãðàìà «Ñòîï 
ãðèï», çàâäÿêè ÿê³é â³ííè÷àíè 
ìîæóòü ïðèäáàòè âàêöèíè 
çà 50 % âàðòîñò³, à ä³òÿì, ïîçáàâ-
ëåíèì áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ 
àáî æ ä³òÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ, ùå-
ïëåííÿ â³ä ãðèïó ðîáëÿòü áåç-
êîøòîâíî.

— Ïðîãðàìà «Ñòîï ãðèï» ó Â³-
ííèö³ áóäå ïðàöþâàòè, ³ çà òèõ 
ñàìèõ óìîâ, — ãîâîðèòü Îëåê-
ñàíäð Øèø, ãîëîâíèé ë³êàð 
ì³ñòà. — Ïðî ñòàðò ïðîãðàìè ìè 
ïîïåðåäèìî, öå òî÷íî áóäå â öüî-
ìó ì³ñÿö³ ³ âñ³ áàæàþ÷³ ìîæóòü 
âàêöèíóâàòèñü.

ßêùî âè íåòåðïëÿ÷³, ìîæåòå 
çàâ³òàòè äî ì³ñüêèõ àïòåê òà ïðè-
äáàòè âàêöèíè çà ïîâíó âàðò³ñòü, 
íå ÷åêàþ÷è ìóí³öèïàëüíî¿ ïðî-
ãðàìè (â àïòåêàõ º çàëèøêè). 
Íà ñàéò³ tabletki.ua º àäðåñè â³-
ííèöüêèõ àïòåê òà âàðò³ñòü âàê-
öèí, çîêðåìà «Äæ³ñ³ Ôëþ» ìîæíà 
ïðèäáàòè çà 270 ãðí, à «Âàêñè-
ãðèï Òåòðà» çà 300 ãðí.

Вірус грипу передається пові-
тряно-крапельним, повітряно-
пиловим шляхом (вірусні частки 
переносяться повітрям від хво-
рої людини до здорової під час 
розмови, кашлю, чхання), вна-
слідок тісного контакту (перебу-
вання на відстані близько 2 м). 
Хвора людина, навіть із легкою 
формою грипу, становить небез-

пеку для інших протягом усього 
періоду прояву симптомів — це, 
в середньому, сім днів. Будь-хто 
у будь-якому віці може захворі-
ти на грип. Зазвичай симпто-
ми грипу з’являються раптово. 
Найчастіше це різке підвищення 
температури тіла (більше 38°C), 
головний біль, біль у м’язах, біль 
у горлі, кашель, нежить.

Доки ви хворі, доти ви заразні 

УСЕ, ЩО ПОТРІБНО ЗНАТИ ПРО ГРИП
КОМУ НЕОБХІДНО ЗРОБИТИ 
ЩЕПЛЕННЯ В ПЕРШУ ЧЕРГУ 
Людям з груп ризику 
а) За фізичним станом:
  діти до 5 років (особливо — діти до 2 років) 
  вагітні жінки 
  люди віком від 65 років 
  люди з надмірною вагою 
  хворі на діабет 
  хворі на хронічні серцево-судинні за-

хворювання 
  хворі на хронічні захворювання легенів 
  люди з іншими тяжкими хронічними за-

хворюваннями 
  люди, що перебувають на імуно-супре-

сивній терапії 

б) Професійні групи ризику:
  медичні працівники 
  вчителі і вихователі 
  продавці 
  водії громадського транспорту 
  усі, хто працює в багатолюдних місцях 

КОРИСНІ ЗВИЧКИ ДЛЯ 
ПРОФІЛАКТИКИ ГРИПУ 
Хоча найкращий спосіб вберегтися від 
сезонного грипу — щорічна вакцинація, 
деякі прості правила допоможуть уникнути 
хвороби.
  «Захворів — сиди вдома» 
Візьміть лікарняний. Грип швидко 
передається, тому так званий 
«трудовий героїзм» (коли ви хворі йдете 
на роботу) лише сприятиме поширенню 
інфекції.
  Уникайте близького контакту з 

хворим 
Намагайтеся якнайменше перебувати поряд 
із людьми, у яких застуда, нежить або 
кашель. Якщо захворіли ви, то тримайте 
дистанцію з іншими людьми, щоб вберегти 
їх від хвороби.
  Прикривайте ніс та рот 
Під час кашлю та чхання грип 
розповсюджується особливо швидко. 
Прикрийте серветкою рот та ніс — це знизить 
ймовірність передачі інфекції іншим.
  Мийте руки 
Часте миття рук допоможе захиститися 
від мікробів. Якщо поруч немає води 
та мила, використовуйте спреї для рук 
на спиртовій основі.

  Намагайтеся не торкатися обличчя 
На руках дуже багато мікробів. Торкаючись 
руками обличчя, ви збільшуєте шанси мікро-
бів потрапити в організм через очі, рот та ніс.
  Провітрюйте та дезінфікуйте 

приміщення 
Регулярно провітрюйте приміщення, ре-
тельно очищайте та дезінфікуйте поверхні, 
до якої часто торкаєтеся вдома, на роботі або 
в навчальних закладах. Це особливо важли-
во, якщо в приміщенні перебуває хворий.
  Привчіть себе до корисних звичок 
Будьте фізично активними, уникайте стресу, 
висипайтеся, пийте багато води та харчуйте-
ся поживною їжею.
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Ìè çíàéîìè-
ìîñÿ ç Àíäð³ºì, 
à âæå çà ê³ëüêà 

õâèëèí â³í ïîêàçóº ñâîþ ÷îðíó 
KIA. Íà í³é â³í ³ ðåàë³çóº ñâ³é 
çàäóì — êàðàîêå-òàêñ³. Êîëèñü 
Àíäð³é ïðàöþâàâ ä³äæåºì, òîæ ç 
ëåãê³ñòþ îáëàøòóâàâ ñàëîí óñ³ì 
íåîáõ³äíèì äëÿ êîìôîðòíîãî 
ñï³âó.

Àíäð³é ï³äðîáëÿº â Uber’³, òîìó 
ñï³âàþòü ó éîãî àâò³âö³ ïåðåâàæ-
íî êë³ºíòè êîìïàí³¿. Á³ëüø³ñòü 
ïî¿çäîê ïî÷èíàþòüñÿ ³ç çàïèòàí-
íÿ: «×è íå õî÷åòå âè çàñï³âàòè?» 
ßêùî êë³ºíòè ïîãîäæóþòüñÿ, 
Àíäð³é âìèêàº êàìåðó, ï³ä’ºäíóº 
ì³êðîôîí, ôîíîãðàìó, äàº ïî ãà-
çàõ ³ ïàñàæèðè, ñï³âàþ÷è, ¿äóòü 
ó ïîòð³áíîìó íàïðÿìêó.

— Óñå ïî÷àëîñÿ ç âèïàäêó, 
êîëè ÿ â³ç îäíó ä³â÷èíó. Âîíà ÷î-
ìóñü áóëà çàñìó÷åíîþ. Íó, ÿ ³ óâ³-
ìêíóâ, ùîñü òèïó «Äåâ÷îíêè-äåâ-
÷îíî÷êè». À ïîò³ì íå âòðèìàâñÿ ³ 
ñàì ïî÷àâ ï³äñï³âóâàòè. Ñïî÷àòêó 
òèõî, à ïîò³ì äóìàþ, ñòîï, à ÷îãî 
ìåí³ ñîðîìèòèñÿ, ÿêùî ëþäèí³ 
ïîäîáàºòüñÿ? ² ÿê äàâ, — ñì³ºòüñÿ 
òàêñèñò. — Íàñòð³é ç’ÿâèâñÿ îä-
ðàçó. Âîíà ïîò³ì ïèòàëà, à ùî âè 
ùå ìîæåòå? À ÿ âñå ìîæó. Ñï³âàâ 
äî ñàìîãî äîìó.

Ñï³âàòè Àíäð³é é ñïðàâä³ ïî-
ëþáëÿº. Êð³ì òîãî, ùî ñï³âàº 
âäîìà, ó ìàøèí³, íà âóëèö³, â³í 
áðàâ ó÷àñòü é ó ð³çíèõ âîêàëüíèõ 

òåëåïðîåêòàõ. Ó 2004–05 ðîêàõ 
ó «Êàðàîêå íà Ìàéäàí³». Ïåðåì³ã 
òà ïðîéøîâ äî ïðîåêòó «Øàíñ».

Ó 2015 ðîö³ ðàçîì ³ç äîíüêîþ 
Òåòÿíîþ ïðè¿õàëè ï³äêîðþâàòè 
«Õ-Ôàêòîð». Öå ñòàëî ïåðøèì 
âèïàäêîì â ³ñòîð³¿ ïåðåäà÷³, êîëè 
áàòüêî òà äîíüêà âèñòóïèëè â äóåò³.

— Ëþäè ¿çäÿòü ð³çí³, òîæ ³ 
ñï³âàºìî ïîñò³éíî ð³çíå. Ò³, õòî 
íå ñï³âàº, ìîæóòü ÷èòàòè ðåï, — 
ñì³ºòüñÿ Àíäð³é. — ß íå äóæå çà-
äîâîëåíèé ê³ëüê³ñòþ ñï³âàþ÷èõ 

ëþäåé. Äóìàþ, áàãàòî ïðîñòî ñî-
ðîìèòüñÿ. Ìåí³ á õîò³ëîñÿ, ùîá 
ìîº òàêñ³ ñòàëî äëÿ íèõ ïîøòîâ-
õîì äî òâîð÷îñò³.

Àíäð³é ï³ä’ºäíóº àïàðàòóðó, 
ðîçïðàâëÿº îñòàíí³ äðîòè ³ äàº 
ìåí³ äî ðóê ì³êðîôîí: «Âñå, ìî-
æåìî ñï³âàòè».

— Ò³ëüêè ÿ ìàþ ïîïåðåäèòè, 
ùî çîâñ³ì íå âì³þ öüîãî ðîáè-
òè, — ç³çíàþñÿ òà ïî÷èíàþ ñì³-
ÿòèñÿ.

— À íå òðåáà ñï³âàòè. Ìîæåìî 
ðàçîì çà÷èòàòè, ÿêùî õî÷åø, — 
ñïîê³éíî â³äïîâ³äàº òàêñèñò. — 
Òàê, çíà÷èòü òîá³ «Áóìáîêñ» ïî-
äîáàºòüñÿ? ×è ìîæå «Ïÿòíèöà»?

— Òà ìåí³ áåç ð³çíèö³.

ПЕРШЕ У ВІННИЦІ КАРАОКЕ-ТАКСІ
Новинка  Андрій Турко, переселенець 
з Луганської області, підробляє 
таксистом і дуже любить співати. Щоб 
не нудьгувати на роботі, вирішив 
зробити у своєму авто караоке. Усе це 
він знімає на камеру, а потім викладає 
на YouTube. Поговорили з ним про ідею 
і на собі перевірили, як вона працює

— Âçàãàë³ êðàñåíü. Óñ³ á òà-
êèìè êë³ºíòàìè áóëè, ÿê æóð-
íàë³ñòè.

— Äàâàé «Ñîëäàòà».
— Êë³ºíò ïðîñèòü «Ñîëäàòà», — 

ïîòèñêàº ïëå÷èìà Àíäð³é. — Áà-
æàííÿ êë³ºíòà — çàâæäè çàêîí.

Ñàëîí íàïîâíþºòüñÿ äàâíî 
çíàéîìèìè ã³òàðíèìè àêîðäà-
ìè òà âñ³ì â³äîìèìè: «Ó-å Ó-å 
Ó-å»… ß äîáðå çíàþ ñâî¿ âîêàëüí³ 
çä³áíîñò³, òîìó ñïî÷àòêó òð³øêè 
í³ÿêîâ³þ â³ä âëàñíîãî ãîëîñó, ùî 
ëóíàº ç êîëîíîê. À ïîò³ì â ãîëîâó 
âë³òàº äóìêà, ùî Àíäð³é, ñïîä³-
âàþñÿ, ÷óâ ³ ã³ðø³ ãîëîñè, òîìó 
ÿ íà âñ³ ãðóäè äîçâîëèâ ñîá³ çà-
òÿãíóòè «Î-î-î-î-î-î-î» ³ «Àéì 
ý ñîëäæà, àéì ý ñîëäæà».

— Ç òèõ ëþäåé, ÿê³ ñïðàâä³ ãàð-
íî ñï³âàþòü, ÿ íå áåðó ãðîøåé. 
Ùå õî÷ó ÿêóñü ñèñòåìó ïðåì³þ-
âàííÿ âèãàäàòè, òèïó ôóòáîëêè 
äàðóâàòè, ÷è òàì çíà÷îê, — çà-
õîïëåíî ðîçïîâ³äàº Àíäð³é, êîëè 
ìè çóïèíÿºìîñÿ íà ÷åðãîâîìó 
ñâ³òëîôîð³. Àíäð³é ãîâîðèòü ³ 
çà ³íø³ ïðîåêòè, ùî õî÷å ðåàë³-
çóâàòè. Íàïðèêëàä, ïðî êàðàîêå-

áàòëè ì³æ ó÷íÿìè ð³çíèõ øê³ë: 
«Öå âçàãàë³ ³äåÿ-áîìáà. Óÿâè, ÿê 
â³ä öüîãî ä³òè áóäóòü êàéôóâàòè. 
Ìåí³ öå äî ñë³ç ö³êàâî».

— Êàðàîêå-òàêñ³, öå á³çíåñ? — 
çàïèòóþ, êîëè ìè ïàðêóºìîñÿ 
á³ëÿ îäíîãî ç ã³ïåðìàðêåò³â ì³ñòà.

— Öå á³ëüøå â³äïî÷èíîê, — 
â³äïîâ³äàº Àíäð³é. — ß áàãàòî 
÷îãî ïî÷èíàþ ðîáèòè. Ìàáóòü, 
õèñò äî öüîãî º. Òè áè áà÷èâ 
îáëè÷÷ÿ ëþäåé, êîëè ó 96-ìó 
ÿ ðîáèâ öèôðîâ³ ôîòîãðàô³¿ ðîç-
ì³ðàìè ç ïîøòîâó ìàðêó.

— À ÿêà çàçâè÷àé ðåàêö³ÿ ïàñà-
æèð³â íà ïðîïîçèö³þ çàñï³âàòè?

— ×àñòî â³äìîâëÿþòüñÿ, àëå 
ïðîñÿòü ìåíå ¿ì çàñï³âàòè. Áóê-
âàëüíî äíÿìè â³ç ä³â÷èíó, ÿêà 
ñêàçàëà, ùî íå âì³º. Òî ïî÷àâ 
ÿ ñï³âàòè. Âîíà âçÿëà íîìåð ìîãî 
òåëåôîíó, à ïîò³ì î 12 íî÷³ çà-
òåëåôîíóâàëà, ùîá ñïèòàòè, ÿê 
ìåíå çíàéòè â ³íòåðíåò³. Ëþäÿì 
òàêå ïîäîáàºòüñÿ.

— Íà öüîìó ÿ ïîêè ùî íå çà-
ðîáëÿþ, à ò³ëüêè âèòðà÷àþ. Îäíà 
ò³ëüêè êàìåðà, öå âæå 500 äî-
ëàð³â. Àëå ÿ â³ðþ â óñï³õ ñâî¿õ 

ïî÷èíàíü. Ð³äêî äóìàþ, êîëè æ 
ìåí³ áóäóòü ïîâåðòàòèñÿ ò³ ãðîø³, 
³ ÷è âçàãàë³ âîíè ïîâåðíóòüñÿ, — 
â³äâåðòî ãîâîðèòü òàêñèñò.

Äëÿ Àíäð³ÿ íàéâàæëèâ³øèì 
º çâîðîòíèé çâ’ÿçîê ç ëþäüìè. 
Éîìó ïðèíîñèòü çàäîâîëåííÿ, 
êîëè âîíè ï³äïèñóþòüñÿ íà éîãî 
êàíàë, çàëèøàþòü êîìåíòàð³ ÷è 
ïðîñòî êàæóòü, ùî ïî¿çäêà ¿ì 
äóæå ñïîäîáàëàñÿ.

— ²íîä³ ìåí³ òåëåôîíóþòü 
êë³ºíòè, ùîá ïîñï³âàòè. Àëå 
ïðîñòî òàê ÿ íå ìîæó êàòàòèñÿ, 
ìåí³ ïîòð³áíî ãîäóâàòè ðîäèíó, 
ó ìåíå ÷åòâåðî ä³òåé, — ãîâîðèòü 
Àíäð³é. — Ïîäèâèñü, ó ìåíå 83% 
ïðèéíÿòèõ çàìîâëåíü. Ìîæó ïî-
¿õàòè çà ëþäèíîþ çà 11–12 ê³-
ëîìåòð³â. Öå çîâñ³ì íåâèã³äíî. 
Ìåí³ êàçàëè, ùî ïðèéìàòè òðåáà 
äî 1,5 êì, âñå ³íøå ì³íóñ.

Àíäð³é çàíóðþºòüñÿ ó ñâ³é 
ïëàíøåò, à ïîò³ì ïîâåðòàºòüñÿ 
òà ïèòàº, ùî ìè áóäåìî ñï³âàòè? 
Ðîçïî÷àòè âèð³øèëè ç óêðà¿í-
ñüêî¿ êëàñèêè, ç «×åðâîíî¿ ðóòè», 
à çàê³í÷èòè, çâ³ñíî, Îëåãîì Âè-
ííèêîì.

Іíîä³ òåëåôîíóþòü 
êë³ºíòè, ùîá 
ïîñï³âàòè. Àëå 
ïðîñòî òàê ÿ íå ìîæó 
êàòàòèñÿ, ïîòð³áíî 
ãîäóâàòè ðîäèíó 

В Андрієвій машині. Зазвичай, все починається із запитання: «Чи не хочете ви заспівати?»
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Реквізити для допомоги:  
Картка «Ощадбанку»: 6706 3500 1175 3806 на ім’я Шилова Ольга 

Володимирівна, телефон мами (096)9923026.

У 10-річного Діми Шилова нещодавно виявили 
Неходжкінську лімфому 3 стадії. 

Хлопчик вже переніс операцію та одну хіміотерапію. 
Лікарі кажуть, що треба пройти ще сім «хімій». Діму виховує 

мама, коштів на лікування дитини не вистачає

ДОПОМОЖІТЬ 
ВИЛІКУВАТИ
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Шахові королі 
 Ó Â³ííèö³ îäíî÷àñíî ïðî-
âåëè ÷åìï³îíàòè îáëàñò³ ç øà-
õ³â ó ð³çíèõ â³êîâèõ êàòåãîð³ÿõ. 
Ïðåñòèæíèì áóâ òóðí³ð ñåðåä 
ñïîðòñìåí³â â³êîì äî 12 ðîê³â. 
Â³í ç³áðàâ 43 ó÷àñíèêè. ×åì-
ï³îíîì ñòàâ ðåéòèíã-ôàâîðèò, 
êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó 
Ìàêñèì Á³ëåíüêèé. Òð³éêó 
ïðèçåð³â òàêîæ ñêëàëè ³íø³ 
ïðåäñòàâíèêè ì³ñòà íàä Áó-
ãîì — Ïàâëî Ïàñëàâñüêèé ³ 
Âëàäèñëàâ Ïþðî.
Ó çàãàëüíîìó çàë³êó ñòàðøî¿ 
ãðóïè (³ âîäíî÷àñ äî 18 ðîê³â) 
ïåðåì³ã ðåéòèíã-ôàâîðèò ³ç 
Â³ííèö³, êàíäèäàò ó ìàéñòðè 
Äìèòðî Ùåðáèíà — 7 î÷îê 
³ç 8 ìîæëèâèõ. Ñò³ëüêè æ íà-
áðàâ ³ Ìèêîëà Õèìè÷, àëå 
ïîñòóïèâñÿ ïåðø³ñòþ ÷åðåç 
äîäàòêîâèé êîåô³ö³ºíò. Âò³ì, 
â éîãî àêòèâ³ — çîëîòî ñåðåä 
þíàê³â äî 20 ðîê³â. Òðåòº ì³ñ-
öå â çàãàëüíîìó çàë³êó (³ ñð³áëî 
äî 18 ðîê³â) — ó æìåðèí÷àíè-
íà Âëàäèñëàâà Ïîë³ãàñà.

Нові зірки 
футболу 
 Âñåóêðà¿íñüê³ ôóòáîëü-
í³ òóðí³ðè ñåð³¿ «New Stars» 
â³äáóâàþòüñÿ íà ïîë³ Ïàëàöó 
ä³òåé òà þíàöòâà. Ó çìàãàíí³ 
ñåðåä þíàê³â 2007 ð. í. âçÿëè 
ó÷àñòü ø³ñòü êîìàíä. 
Â³ííèöüêà ñïîðòøêîëà Áëîõ³-
íà-Áºëàíîâà âèãðàëà âñ³ ìàò÷³. 
Áðîíçîâ³ íàãîðîäè îòðèìàëà 
êîìàíäà â³ííèöüêîãî ÑÊ 
«Òåìï», ÿêà ïîñòóïèëàñÿ ëèøå 
ïåðøèì äâîì ïðèçåðàì.
Ç ïåðøîãî æîâòíÿ ó Â³ííèö³ 
ïðîõîäèòèìå àíàëîã³÷íèé, àëå 
á³ëüø ìàñøòàáíèé, òóðí³ð ñå-
ðåä þíàê³â 2011 ð. í. Íàãîðî-
äæåííÿ — 4 æîâòíÿ, î 12.30.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №40 (1114)
Нескладні для розв’язку двоходові задачі на кооперативний мат. Попробуйте 
розв’язати їх на діагоналі. Скільки ви витратите часу для пошуку правильних 
рішень? 

Задача №2449-2452. В. Чорноус (Одеса)
(Друкується вперше)

h 2             II) 8.Kf5;            II) h 2*            IV) Th4>e1;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №39 (1457) від 25 вересня 2019 року 
Задача №2445
I. 1.Ta4! Kpd6  2. Ta6 Tb8x II. 1. Te8! Kpc5  2. Tc8 Ta7x — ідеальні мати
Задача №2446
I. 1. Се7+! T:e7  2. Te8 T:e8x;
II. 1. Th5+! T:h5  2. Ch6 T:h6x — ідеальні мати
Задача №2447
A). 1. Kpa1! Kpc3  2. Tb1 Kc2x
B). 1. Kpa3! Kpc3  2. Ta4 Kb5x — ідеальні мати
Задача №2448
I. 1. Фe4!! Kpf2  2. Фh1 Kg4x; II. 1. Kph1! K:g4  2. h2 Kf2x.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ó Â³ííèö³ áóðõëèâî ðîçâèâà-

ºòüñÿ ê³êáîêñèíã çà íàéïðåñòèæ-
í³øîþ âåðñ³ºþ WAKO. Íåäàðìà 
íà â³äêðèòîìó Êóáêó îáëàñò³, 
ÿêèé ðîç³ãðóâàâñÿ ó êëóá³ «Íî-
êàóò», áóâ íåïîãàíèé ïðèçîâèé 
ôîíä. Áëèçüêî 40 ïåðåìîæö³â 
ó ð³çíèõ êàòåãîð³ÿõ îòðèìóâà-
ëè ïî òèñÿ÷³ ãðèâåíü. Íå ìåíø 
âàæëèâî, ùî â³äáóâàëàñÿ îíëàéí-
òðàíñëÿö³ÿ ³ àðõ³âàö³ÿ óñ³õ áî¿â.

Íà ðèíã âèõîäèëè 147 ñïîðòñ-
ìåí³â ³ç 17 êîìàíä. Îêð³ì á³éö³â 
Â³ííè÷÷èíè, ùå é ïðåäñòàâíèêè 
Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Ñâî¿õ ó÷àñ-
íèê³â íàïðàâèëè îáëàñí³ ôåäåðà-
ö³¿ ðóêîïàøíîãî áîþ, òàéñüêîãî 
áîêñó, óøó-ñàíüäà, áîêñó òîùî.

Âîñüìèð³÷íèé â³ííè÷àíèí 

Òèìóð Äîâãèé òðåíóºòüñÿ ï³â-
òîðà ðîêó.

— Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ áèòèñÿ, 
ñïàðèíãóâàòè. Âçàãàë³ ëþáëþ 
óäàðí³ âèäè ñïîðòó. Ðàí³øå âæå 
çäîáóâàâ ìåäàë³ íà çìàãàííÿõ, — 
ðîçïîâ³â Òèìóð Äîâãèé.

Éîãî òðåíåð Ìàêñèì Ïàø-
êîâñüêèé ïðàöþº ó Â³ííèöüê³é 
ôåäåðàö³¿ òàéñüêîãî áîêñó.

— Îêð³ì íàøîãî âèäó ñïîðòó, 
ìè òàêîæ áåðåìî ó÷àñòü ó òóðí³-
ðàõ ³ç ê³êáîêñèíãó, Ê-1 òîùî, — 
ðîçêàçàâ Ìàêñèì Ïàøêîâ-
ñüêèé. — Ñàìå ó ìîëîäøîìó 
øê³ëüíîìó â³ö³ âàðòî ïî÷èíàòè 
çàéìàòèñÿ ºäèíîáîðñòâàìè. Íàé-
êðàùå — ó ø³ñòü ðîê³â, öå ïî-
÷àòêîâèé çìàãàëüíèé â³ê.

Ñåðåä ó÷àñíèê³â Êóáêà áóëè 

é ä³â÷àòà. Äåñÿòèð³÷íà Ìàð³ÿ 
Çàäîÿí ç³ Ñòðèæàâêè (Â³ííèöü-
êèé ðàéîí) ïîñò³éíî áåðå ó÷àñòü 
ó çìàãàííÿõ ê³êáîêñåð³â.

— Çàéìàþñÿ ê³êáîêñèíãîì ÷î-
òèðè ðîêè. Â³í ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ 
òèì, ùî ÿ çàâäÿêè éîìó ìîæó 
ñåáå çàõèñòèòè. Öå âæå äîâîäèëî-
ñÿ ðîáèòè. Ìàþ 27 ìåäàëåé, áóëà 
é ÷åìï³îíêîþ Óêðà¿íè. ß íåïî-
ãàíî á’þ ³ ðóêàìè, ³ íîãàìè, — 
ðîçïîâ³ëà Ìàð³ÿ Çàäîÿí.

Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîð³â, ö³ 
çìàãàííÿ â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ³í-
øèõ òèì, ùî íà íèõ íå ïðèâîçÿòü 
ñëàáêèõ á³éö³â.

— Àäæå ïîòåíö³éí³ ó÷àñíèêè òà 
¿õí³ òðåíåðè ìîæóòü ïåðåãëÿíóòè 
çàïèñè áî¿â ïîïåðåäíüîãî ÷åìï³î-
íà ³ îö³íèòè ñâî¿ øàíñè, — ñêàçàâ 

êåð³âíèê â³äîêðåìëåíîãî ï³äðîçä³-
ëó ôåäåðàö³¿ ê³êáîêñèíãó (WAKO) 
Óêðà¿íè, ñòàðøèé òðåíåð ³ â³öå-
ïðåçèäåíò ôåäåðàö³¿ ºäèíîáîðñòâ 
«Âçàºìîä³ÿ» Âàñèëü Ìóçèêà.

Çà ï³äñóìêàìè Êóáêà ôîð-
ìóâàòèìåòüñÿ çá³ðíà ôåäåðàö³¿ 
«Âçàºìîä³ÿ», ÿêà â³çüìå ó÷àñòü 
ó ì³æíàðîäí³é çóñòð³÷³ â Ãîëëàí-
ä³¿. Öå áóäå áëèçüêî äâîõ äåñÿòê³â 
ê³êáîêñåð³â (þíàê³â ³ ä³â÷àò ó ð³ç-
íèõ êàòåãîð³ÿõ) â³êîì äî 14 ðîê³â.

Âàñèëü Ìóçèêà ïîâ³äîìèâ ùå 
îäíó ãàðíó íîâèíó. Ïåðåä Íîâèì 
ðîêîì íà âóë. Îäåñüê³é, 3 (íåïî-
äàë³ê â³ä Çàõ³äíîãî àâòîâîêçàëó 
Â³ííèö³) â³äêðèºòüñÿ ñòàö³îíàð-
íèé çàë ôåäåðàö³¿ «Âçàºìîä³ÿ». 
Ðàí³øå ¿é äîâîäèëîñÿ îðåíäóâàòè 
ð³çí³ ïðèì³ùåííÿ.

Збірна кікбоксерів змагатиметься у Голландії

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Òóðí³ð «Àðíîëüä Êëàc³ê ªâðî-
ïà» ó áîä³á³ëäèíãó ìàº ðåéòèíã 
âèùèé, í³æ ÷åìï³îíàòè ñâ³òó ÷è 
êîíòèíåíòàëüí³ ïåðøîñò³. Àäæå 
éîãî ïðèçåð³â íàãîðîäæóº ëåãåí-
äàðíèé çàñíîâíèê çìàãàííÿ — 
«çàë³çíèé» ê³íîãåðîé ³ íå ìåíø 
â³äîìèé áîä³á³ëäåð Àðíîëüä 
Øâàðöåíåããåð. Íå ñòàâ âèíÿòêîì 
³ íèí³øí³é òóðí³ð, ÿêèé ïðîéøîâ 
ó Áàðñåëîí³ (²ñïàí³ÿ).

ЗМАГАННЯ 
№1 У БОДІБІЛДИНГУ 

Íà êàòàëîíñüêèé ïîä³óì âè-
õîäèëà ïîíàä òèñÿ÷à àòëåò³â ³ç 
áàãàòüîõ êðà¿í ñâ³òó. Óêðà¿íñüê³ 
áîä³á³ëäåðè âèáîðîëè 20 ìåäàëåé, 
äåâ'ÿòü ç ÿêèõ çîëîò³.

Ïåðøèì íà íàéâèùó ñõîäèí-
êó ï’ºäåñòàëó ïîøàíè ï³äíÿâñÿ 
ñïîðòñìåí ³ç Êîðäèø³âêè (Êîçÿ-
òèíñüêèé ðàéîí) Â³òàë³é Ïëèñ — 
íåîäíîðàçîâèé ÷åìï³îí êðà¿íè ³ 
ïåðåìîæåöü ÷åìï³îíàò³â Êèºâà, 
ìàéñòåð ñïîðòó Óêðà¿íè. Â³ííè-
÷àíèí ñòàâ ïåðåìîæöåì ó êàòå-
ãîð³¿ «êëàñè÷íèé áîä³á³ëäèíã, 
ïîíàä 180 ñì». Ó í³é çìàãàëèñÿ 
13 ñïîðòñìåí³â. Âîíè ïðåäñòàâ-
ëÿëè Í³ìå÷÷èíó, Áåëüã³þ, Êàçàõ-
ñòàí, ÎÀÅ, Ôðàíö³þ, Øâåéöàð³þ, 
Ðîñ³þ, Ðóìóí³þ, ×åõ³þ òà ²òàë³þ.

— ß âèñòóïàâ ó ïåðøèé äåíü. 
Íà æàëü, Àðíîëüä Øâàðöåíåããåð 
âðó÷àâ íàãîðîäè ëèøå ïðèçåðàì 
äðóãîãî çìàãàëüíîãî äíÿ, — ðîç-
ïîâ³â Â³òàë³é Ïëèñ. — Íà «Àð-

íîëüä Êëàc³ê ªâðîïà» ÿ çìàãàâñÿ 
âïåðøå. ² äëÿ ìåíå, ³ äëÿ ³íøèõ 
ó÷àñíèê³â, öå íàéá³ëüø çíà÷èìèé 
òóðí³ð ó ñâ³ò³ áîä³á³ëäèíãó. Óñ³ 
íàö³îíàëüí³ ÷åìï³îíè ïðàãíóòü 
âçÿòè ó íüîìó ó÷àñòü.

ВИГРАВ ВСІ РАУНДИ 
«Àðíîëüä Êëàc³ê ªâðîïà» 

òðèâàâ òðè ðàóíäè. Ï³ñëÿ êîæ-
íîãî ³ç öèõ âèõîä³â ñïîðòñìåí³â 
íà ïîä³óì íàø çåìëÿê âèõîäèâ 
ïåðåìîæöåì! Òîæ ³ çàãàëüíà ïå-
ðåìîãà Â³òàë³ÿ Ïëèñà âèÿâèëàñÿ 
î÷³êóâàíîþ.

ßê îö³íþºòüñÿ âèñòóï àòëåòà?
— Âðàõîâóþòüñÿ çîâí³øí³é âè-

ãëÿä, ïðîïîðö³éí³ñòü ðîçâèíåíèõ 
ì’ÿç³â âåðõó ³ íèçó ñïîðòñìåí³â. 
Òàêîæ ñóõ³ñòü — íàñê³ëüêè ìàëî 
â³äñîòê³â âîäè ³ æèðó â îðãàí³çì³. 
Çàãàëüíà îö³íêà âðàõîâóº âèñòóï 
ó ð³çíèõ ïîçàõ. Äëÿ óñï³õó íåîá-
õ³äíî ìàòè äîáðèé âèãëÿä â óñ³õ 
àñïåêòàõ, — ðîçêàçàâ Â³òàë³é Ïëèñ.

Íàø áîä³á³ëäåð ïîëåò³â ó Áàð-
ñåëîíó âëàñíèì êîøòîì. Âñÿ ï³ä-
ãîòîâêà — òàêîæ çà éîãî ðàõóíîê. 
Ñïîíñîðñüêî¿ ÷è áþäæåòíî¿ ï³ä-
òðèìêè ó Â³òàë³ÿ Ïëèñà ïîêè ùî 
íåìàº.

Çà ïåðøå ì³ñöå Â³òàë³é Ïëèñ 
íå îòðèìàâ æîäíî¿ ãðîøîâî¿ âè-
íàãîðîäè. Ëèøå Êóáîê, çîëîòó íà-
ãîðîäó ³ ñåðòèô³êàò ïåðåìîæöÿ. 
Àëå ñàì ñëàâåòíèé òèòóë ÷åìï³îíà 
«Àðíîëüä Êëàñ³ê ªâðîïà» òåïåð 
ïðàöþâàòèìå íà íüîãî âñå æèòòÿ!

Â³ííè÷àíèí âñòèã ðîçäèâèòèñÿ 
ðîäçèíêè Áàðñåëîíè, àäæå â³í 

ВИГРАВ ТУРНІР АРНОЛЬДА 
ШВАРЦЕНЕГГЕРА 
Знай наших!  Вінницький бодібілдер 
Віталій Плис привіз золото із Барселони. 
Переможців нагороджував сам засновник 
турніру «Арнольд Клаcік Європа»

ìåøêàâ ó ñàìîìó öåíòð³ ì³ñòà. 
Ó ïåðøó ÷åðãó Â³òàë³é îãëÿíóâ 
³ñòîðè÷í³ ñïîðóäè, ÿê³ äîáðå çáå-
ðåãëèñÿ äî íàøîãî ÷àñó. À òàêîæ 
ïðîãóëÿâñÿ ì³ñöåâèì ïàðêîì.

ПОЧИНАВ У ДОМАШНІХ 
УМОВАХ 

Â³òàë³é Ïëèñ çàõîïèâñÿ áîä³-
á³ëäèíãîì ó 13–14 ðîê³â, êîëè 
ìåøêàâ ó Êîðäèø³âö³. Ó äèòèí-
ñòâ³ â³í áà÷èâ ïëàêàò ³ç Àðíîëü-
äîì Øâàðöåíåããåðîì. ² çàõîò³â 
ìàòè âèãëÿä, ÿê ó íüîãî.

— Ñïî÷àòêó çàéìàâñÿ â äîìàø-
í³õ óìîâàõ. Âèêîíóâàâ âïðàâè 
íà ïîïåðå÷èí³ ³ áðóñàõ, â³äæè-
ìàâñÿ. ×åðåç ð³ê ïðèäáàâ øòàíãó, 
ãàíòåë³, ëàâêó äëÿ æèìó òà ³íøå 
ñïåö³àëüíå îáëàäíàííÿ äëÿ çàíÿòü 
ñèëîâèì ñïîðòîì, — êàæå àòëåò.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ øêîëè Â³òà-
ë³é Ïëèñ ïåðåáðàâñÿ äî ñòîëèö³. 
Òàì â³í ñëóæèâ, íàâ÷àâñÿ, ï³ñëÿ 
÷îãî ïåðåéøîâ íà òðåíåðñüêó 
ïðàöþ. Öå äàëî ìîæëèâ³ñòü çà-
éìàòèñÿ ó ïðîôåñ³éíîìó çàë³.

Íèí³ Â³òàë³é Ïëèñ ïðàöþº 
òðåíåðîì ó òðåíàæåðíîìó çàë³ 
Êèºâà. Àëå äî çìàãàíü í³êîãî 
íå ãîòóº. Áî íåìàº ÷àñó — íàø 
çåìëÿê àêòèâíî çàéìàºòüñÿ âëàñ-
íîþ ñïîðòèâíîþ êàð’ºðîþ.

Â³òàë³é Ïëèñ íàðàç³ ïëàíóº 
âèñòóïèòè íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó. 
Â³í â³äáóäåòüñÿ 5–11 ëèñòîïàäà 
â Åëü-Ôóäæàéðà (ÎÀÅ).

— Ïåðåä öèì ÿ âèñòóïàòèìó 
26–27 æîâòíÿ íà ÷åìï³îíàò³ 
Óêðà¿íè â Êèºâ³. Ñàìå òàì ïëà-
íóþ ïðîéòè â³äá³ð íà ñâ³òîâèé 
÷åìï³îíàò, — ðîçêàçàâ Â³òàë³é.

Віталій Плис виграв турнір «Арнольд Клаcік Європа», а тепер 
збирається поборотися за першість на чемпіонаті світу 
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КІНО 

Очима собаки
Драма, 2.10, поч. о 10.00, 19.55
3.10–9.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Воно 2
Жахи, 2.10, поч. о 15.10
3.10–9.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Фокстер і Макс
Пригоди, 2.10, поч. о 10.00, 18.10
3.10–9.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Щиголь
Драма, 2.10, поч. о 12.10, 21.50
3.10–9.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Офелія
Драма, 2.10, поч. об 11.50, 18.00
3.10–9.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

КІНОПАЛАЦ «МИР»
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Воно 2
Жахи, 2.10, поч. о 20.50

Очима собаки
Драма, 2.10, поч. о 10.20, 14.40

Чи вмієш ти зберігати секрети
Комедія, 2.10, поч. о 16.40

До зірок
Трилер, 2.10, поч. о 12.20, 18.30

КІНОТЕАТР «РОДИНА»
Фокстер & Макс
Пригоди, 2.10, поч. о 10.00

Манхеттенський фестиваль
Короткометражки, 2.10, поч. о 20.00

Заборонений
Бойовик, 3.10–9.10, поч. о 17.40

Номіс
Трилер, 3.10–9.10, поч. о 20.00

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ «Sky Park», 4 поверх)
До зірок
Трилер, 2.10, поч. о 12.30, 14.50, 17.40, 19.40
3.10–9.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Державні таємниці
Трилер, 2.10, поч. о 10.00, 17.40
3.10–9.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Рембо: Остання кров
Трилер, 2.10, поч. о 15.00, 20.10, 22.50
3.10–9.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Кокаїновий барон
Трилер
2.10, поч. о 10.20, 19.40, 22.00
3.10–9.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Прокляття Мері
Трилер
2.10, поч. о 10.00, 22.10
3.10–9.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

ФЕСТИВАЛЬ
CONTEMPORARY 
MUSIC DAYS 
IN VINNYTSIA-2019
Гучні прем’єри, найкра-
щі виконавці, авторські 
проекти, які підкорю-
ють світ, і дивовижне 

поєднання різних стилів та жанрів. Уся палітра 
сучасного мистецтва — на найбільш неординар-
ній музичній події осені у Вінниці!
17 жовтня, четвер
19.00, мала сцена театру ім. Садовського
«Страсті за дівчинкою із сірниками»
музично-театральний перформанс за мотивами 
твору Девіда Ленга
18 жовтня, п’ятниця
Концерт-хол «Моnt Blanc» (вул. Соборна, 34)
«Венера у хутрі»
Концерт Ukrainian Festival Orchestra
19 жовтня, субота
Концерт-хол «Моnt Blanc» (вул. Соборна, 34)
прем’єра в Україні «Леді Лазарус»
моноопера за поезією культової американської 
поетеси Сильвії Плат, Джеймса Джойса та 
Річарда Баха
20 жовтня, неділя
Театр ім. Садовського
«Ярослав Мудрий»
допрем’єрний показ опери Георгія Майбороди, 
режисер — Богдана Латчук.
Вхід на концерти фестивалю — за безко-
штовними запрошеннями. Замовити їх можна 
на сайті contemporary-vinnytsia.blogspot.com та 
у інформаційному центрі фестивалю: вул. Теа-
тральна, 15 (1 поверх). Довідки: (0432)690–025.
Фестиваль проходить за підтримки Укра-
їнського культурного фонду та Вінницької 
міської ради.
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

Alyona Alyona 
у Вінниці
20 жовтня нова зірка 
української сцени Alyona 
Alyona у Вінниці. Неймо-
вірний, емоційний, живий 
концерт реп-виконавиці 
не залишить байдужим ні-

кого, а навіть навпаки надасть енергії та сил. Alyona 
Alyona — українська реп-виконавиця, яка вже 
встигла завоювати серця мільйонів. Її називають 
новою «надією» вітчизняного хіп-хопу та «мамкою» 
українського репу. Її текстам притаманна глибина 
та соціальна гострота. Самоучка-реперка створює 
якісний український реп високої проби. Своїм флоу 
Alyona Alyona вкладається у 138 ударів у хвилину.
Концерт почнеться о 19.30, Main stage, вул. 
600-річчя, 21, завод «Кристал». Вартість входу — 
від 200 грн.

Джазовий Майкл 
Джексон
4 листопада, вперше у Ві-
нниці зі сцени театру ім. 
Садовського лунатимуть 
хіти музичної леген-
ди — Майкла Джексона 
та Стіва Вандера. Для 

любителів джазу та фанів Джексона — це буде 
справжній музичний кайф.
«Ми живі, поки про нас пам'ятають. Музика Джек-
сона — вічна, вона як і раніше резонує з душами 
мільйонів людей по всьому світу», — заявляють ор-
ганізатори концерту. У цей вечір головною фігурою 
події стане Майкл Джексон — легенда світової поп-
музики, кожен виступ якого ставав взірцем. Кожна 
його пісня — це хіт. Початок концерту о 19.00, 
вартість квитків 200–500 грн.

Естрадно-духовий 
оркестр «Буковина»
3 жовтня ви маєте 
можливість насолодитися 
прекрасним концертом 
естрадно-духового орке-
стру «Буковина» в облас-
ній філармонії. Різнобарв-

на палітра концертних програм та обширний репер-
туар, численні виступи перед найрізноманітнішими 
слухачами «Буковини» не залишають байдужими 
нікого. У оркестрі також беруть участь солісти-во-
калісти, бек-вокал та хореографічна група. Початок 
концерту о 18.30. Вартість квитків 60–100 грн.

Lords Of The Sound. 
Краще за 5 років
12 жовтня у Вінниці — 
ювілейний концерт від 
Lords of the Sound. Краще 
за 5 років! Просто і зміс-
товно називається нова 
концертна програма від 

сучасного оркестру Lords of the Sound. Адже «Лор-
ди» святкують свої перші 5 років насиченого твор-
чого шляху. І їм точно є що святкувати. Концерти 
Lords of the Sound наповнені красою симфонічного 
звучання улюблених композицій, драйвом рок-
гуртів, яскравими візуальними ефектами, потужни-
ми вокальними партіями солістів та хору, енергією 
та нестримним позитивом всього колективу.
Ювілейний концерт пройде в Будинку офіцерів. По-
чаток о 19.00. Вартість квитків: 170–550 грн.

Гурт «Синяя птица» 
у Вінниці
6 жовтня на сце-
ні Будинку офіцерів 
зустрічайте легендарний 
вокально-інструменталь-
ний ансамбль «Синяя 
птица» Мade in Ukraine. 

З цим гуртом, у покоління, що виросло в 70–80-х 
роках, пов'язано багато теплих спогадів. Тоді 
музикантами колективу виконували вже народні 
шлягери: «Ты мне не снишься», «Клен», «Мамина 
пластинка», «Горько», «Слова», «Так вот какая ты», 
«В море ходят пароходы», «Я иду тебе навстре-
чу», «Белый теплоход» і багато інших. Послухати 
улюблені пісні можна буде, починаючи з 19.00. 
Вартість квитків 120–480 грн.

Tarabarova з концер-
том у Вінниці
9 жовтня на сцені 
Будинку офіцерів про-
йде концерт Tarabarova 
в досить незвичному 
форматі. Зокрема, спі-
вачка говорить про: «Ми 

бачимося щодня у соцмережах, і вже настав час 
познайомитися наживо! Я їду до тебе! Концерт, де 
будуть лише свої! Тільки підписники моєї сторінки 
в Instagram, Facebook, YouTube можуть отримати 
в direct промокод, який дає можливість придбати 
квиток на будь яке місце, навіть у перший ряд, за 
єдиною для усієї України ціною: 350 грн.
Початок концерту о 19.00.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 

ВИСТАВКИ 
Центр народної 
творчості
10 жовтня у вистав-
ковій залі Обласного 
краєзнавчого музею 
відкриється 71-ша 
обласна виставка 
образотворчого та де-
коративно-прикладного 

мистецтва. Впродовж роботи виставки шану-
вальники народного мистецтва матимуть нагоду 
познайомитись із найкращими творами як відо-
мих, 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.

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

ТЕАТР

Прем’єри театру 
ХуліGUN
Театр ХуліGUN — 
прем'єри сезону «Птаха 
Невдаха» — «Птаха2: 
БІ версія 18+», а також 

трагіфарс «За дверима…». Гучна подія осені — дов-
гоочікуване відкриття сезону в театрі ХуліGUN.
Лише прем'єри — продовження ексцентричної 
комедії «Птаха Невдаха» — «Птаха2: БІ версія 18+», 
а також трагіфарс «За дверима…» очікують на вас 
протягом цього місяця — 4, 12, 26 та 27 жовтня 
у Молодіжному центрі КВАДРАТ. Байдужим не зали-
шиться ніхто. Початок вистав о 19.00. Вартість квит-
ків — 150 грн, придбати можна на сайті moemisto.ua. 
Телефони для довідок: (097) 899 47 47, (093) 226 22 32.

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)
Маруся Чурай
Поема для театру, 2.10, поч. о 16.00

Гамлет
Story of revenge, 3.10, поч. о 18.30

Потрібен брехун
Сатирична комедія, 4.10, поч. о 18.30

Попелюшка
Казковий мюзикл, 5.10, поч. о 12.00

Біла ворона
Рок-опера. 5.10, поч. о 18.30

Моя чарівна леді
Мюзикл, 8.10, поч. о 16.00

У неділю рано зілля копала...
Романтична драма, 9.10, поч. о 16.00

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», 
тел. (098)7212369, (063)5031945)
Вартість квитків — 30 грн
Півтори жмені
Казка з полонини
6.10, поч. об 11.00 та 13.00

Золотий ключик
Пригодницька казка
12.10, поч. об 11.00 та 13.00
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ОГОЛОШЕННЯ

Робота 
100% працевлаштування в Чехії 
для чол. та жін. Безкоштовні 
консульт. Оформ. віз. Тел.:(067) 
369-82-33 

В спорт. клуб «FІTNESS TІME» потрібна 
гардеробниця. Тел.:(063) 674-15-09 

Лаборанти (студенти). Відрядження 
по області 1 день в тиждень 
Тел.:(093)809-25-53, (097)330-
17-48 

Потрібен продавець в буфет, 
робочий день 8.00-17.00. 
Заробітна платня 8000 грн. 
Тел.:(063) 284-84-89 

Загубив-знайшов 
Втрачений студентський квиток на 
ім’я Ковтун А.О. вважати недійсним. 
Тел.:тел. не вказаний 

Посвідчення учасника бойових 
дій, серія УБД №055941, видане 
27 жовтня 2015 року Управлінням 
персоналу штабу Командування 
Повітряних сил ЗС України на ім’я 
Льова Олег Іванович вважати таким, 
що втратило чинність. Тел.:тел. не 
вказаний 

Sort date: 01.10.2019, №40/2019

ВАЛЕНТИНА 
КИРИЛЬЧУК, 
(096)31415155 

CONTEMPORARY 
MUSIC DAYS IN 
VINNYTSIA — ôåñ-

òèâàëü, ÿêèé ùîðîêó äèâóº ãëÿäà-
÷³â óí³êàëüíèìè êîíöåðòàìè íàé-
êðàùèõ ñó÷àñíèõ óêðà¿íñüêèõ ìó-
çèêàíò³â òà êîìïîçèòîð³â. À öüî-
ãîð³÷íà ïðîãðàìà âçàãàë³ íàñò³ëüêè 
ïîòóæíà, ùî «Äí³ ñó÷àñíî¿ ìóçèêè 
ó Â³ííèö³» ñòàíóòü ôåñòèâàëåì ñó-
ö³ëüíèõ ïðåì’ºð.

Ç 17 ïî 20 æîâòíÿ êîæíîãî âå-
÷îðà â³ííè÷àí ÷åêàþòü ïðîåêòè, 
êîæåí ³ç ÿêèõ âðàçèòü ñì³ëèâè-
ìè ìóçè÷íèìè åêñïåðèìåíòàìè, 
ïîºäíàííÿì ãëèáîêîãî çì³ñòó òà 
ñó÷àñíî¿ â³çóàë³çàö³¿.

À ãîëîâíà ïðèºìíà íîâèíà äëÿ 
óñ³õ ìåëîìàí³â — âõ³ä íà êîí-
öåðòè áóäå áåçêîøòîâíèì! Òîæ 
ºäèíå, ùî ïîòð³áíî çðîáèòè 
ãëÿäà÷àì — âèòðàòèòè 5 õâèëèí 
ñâîãî ÷àñó, îáðàòè êîíöåðòè, ÿê³ 
õî÷åòüñÿ â³äâ³äàòè, é ïîñï³øèòè 
çàðåºñòðóâàòèñÿ íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³ contemporary-vinnytsia.
blogspot.com. Ï³ñëÿ çàïîâíåííÿ 
ôîðìè êîæåí îòðèìàº ³ìåííå çà-
ïðîøåííÿ íà åëåêòðîííó ïîøòó.

— Ðàäèìî íå çâîë³êàòè ³ç çà-
ìîâëåííÿì çàïðîøåíü. Àäæå 
âæå ó ïåðø³ äí³ ç ïî÷àòêó ñòàðòó 
ðîáîòè åëåêòðîííî¿ ðåºñòðàö³¿ 
ó íàñ òàêèé øàëåíèé àæ³îòàæ, 
ùî íà ïîä³¿, ÿê³ áóäóòü ó ìåíøèõ 
çàëàõ — íà ìàë³é ñöåí³ òåàòðó Ñà-
äîâñüêîãî ³ ó êîíöåðò-õîë³ «Mont 
Blanc», á³ëüøå í³æ ïîëîâèíè 
êâèòê³â óæå íåìàº, — êàæå êóðà-
òîð CONTEMPORARY MUSIC 
DAYS IN VINNYTSIA-2019 Âîëî-
äèìèð ×åðåâèê. — Òàêà àêòèâí³ñòü 
ãëÿäà÷³â ñâ³ä÷èòü ëèøå ïðî îäíå: 
Â³ííèöÿ — ä³éñíî äóæå ìóçè÷íå 
ì³ñòî, æèòåë³ ÿêîãî æàäàþòü íî-
âèõ ÿñêðàâèõ âðàæåíü. ² ¿õ íà íà-
øèõ êîíöåðòàõ âñ³ îòðèìàþòü 
ñïîâíà! Çàâäÿêè ïîòóæí³é ï³ä-
òðèìö³ Óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî 
ôîíäó òà Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè 
öüîãîð³÷íà ïðîãðàìà ôåñòèâàëþ 
íàäçâè÷àéíî ö³êàâà òà áàãàòîãðàí-
íà. Ùîäíÿ ìè ïðåçåíòóºìî ïðî-
åêòè, ÿê³ âðàæàòèìóòü ÿñêðàâèì 
ñèíòåçîì ìèñòåöüêèõ ñòèë³â òà 
ãðîþ ñâ³òëà, êîëüîðó é ò³í³.

ПЕРФОРМАНС, ЯКИЙ 
ПОЄДНАЄ «КРАСУ І ЖАХ» 

Íà â³äêðèòò³ ôåñòèâàëþ 
17 æîâòíÿ î 19.00 íà ìàë³é ñöå-
í³ Â³ííèöüêîãî òåàòðó ³ì. Ñà-
äîâñüêîãî ãëÿäà÷³ ïîáà÷àòü ìó-
çè÷íî-òåàòðàëüíèé ïåðôîðìàíñ 
çà ìîòèâàìè òâîðó Äåâ³äà Ëåíãà 
«The little match girl passion», 
ÿêèé ïðîéìàº äî ìóðàøîê ³ áóâ 
óäîñòîºíèé «Ãðåìì³» òà Ïóë³òöå-
ð³âñüêî¿ ïðåì³¿. Ïðèãîëîìøëèâó 
ïîñòàíîâêó «Ñòðàñòåé çà ä³â÷èí-
êîþ ³ç ñ³ðíèêàìè» ñï³ëüíî ç âî-
êàëüíèì àíñàìáëåì Alter Ratio 
ñòâîðèâ çíàìåíèòèé óêðà¿íñüêèé 
ðåæèñåð, îäèí ³ç òâîðö³â «Ãîãîëü-
ôåñòó» Äìèòðî Êîñòþì³íñüêèé.

— Öå íåéìîâ³ðíî¿ ñèëè ìó-
çè÷íèé òà ë³òåðàòóðíèé øåäåâð 
ïðî áàéäóæ³ñòü, öèí³çì, ñàìî-
òí³ñòü ó íàòîâï³ ³ òå, ÿê êðèõòà 

ï³äòðèìêè ðÿòóº àáî çàáèðàº 
æèòòÿ. Ãîëîâíà ãåðî¿íÿ — ä³â÷èí-
êà, ùî ïîìèðàº â³ä õîëîäó ÷åðåç 
áàéäóæ³ñòü ñóñ³ä³â, — ðîçïîâ³äàº 
Âîëîäèìèð ×åðåâèê. — Ïîñòà-
íîâêà ä³éñíî äóæå ãëèáîêà. Ó í³é 
äèâîâèæíèì ÷èíîì ïåðåïë³òàºòü-
ñÿ æàõ ³ êðàñà, ãëèáîêèé çì³ñò ³ 
ïàðàëåë³ ³ç ñó÷àñí³ñòþ, à ùå — 
ïðîìîâèñòà ïëàñòèêà é òàíö³, 
áàðàáàíí³ ñîëî òà íåïîâòîðíèé 
ñï³â çíàíîãî ó âñüîìó ñâ³ò³ âî-
êàëüíîãî àíñàìáëþ Alter Ratio, 
ÿêèì êåðóº Îëüãà Ïðèõîäüêî.

«КІТЧ-МУЗИКА» І «ВЕНЕРА 
У ХУТРІ» ЗАХЕР-МАЗОХА 

Ó äðóãèé äåíü ôåñòèâàëþ, 
18 æîâòíÿ, î 19.00 ó êîíöåðò-õîë³ 
«Ìînt Blanc» ãëÿäà÷³â ÷åêàº ìó-
çèêà íàéêðàùèõ ñó÷àñíèõ óêðà-
¿íñüêèõ êîìïîçèòîð³â. Íåîðäè-
íàðíèé ïðîåêò «Âåíåðà ó õóòð³» 
ïðåäñòàâèòü Ukrainian Festival 
Orchestra ç³ Ëüâîâà ³ âèäàòíèé 
äèðèãåíò ²âàí Îñòàïîâè÷.

Öåé êîíöåðò º íàéêðàùèì 
ïëåéëèñòîì ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ 

Осінній призов 
 Çàãàëîì ç Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ äëÿ ïðîõîäæåííÿ 
ñòðîêîâî¿ â³éñüêîâî¿ ñëóæ-
áè âîñåíè áóäå íàïðàâëåíî 
720 ïðèçîâíèê³â.
— Çîêðåìà: ó Çáðîéí³ ñèëè 
Óêðà¿íè — 387 îñ³á; äî Íà-
ö³îíàëüíî¿ ãâàðä³¿ Óêðà-
¿íè — 235 îñ³á; äî Äåð-
æàâíî¿ ïðèêîðäîííî¿ 
ñëóæáè — 48 îñ³á; äî Äåð-
æàâíî¿ ñïåö³àëüíî¿ ñëóæáè 
òðàíñïîðòó — 50 îñ³á, — çà-
çíà÷èâ â³éñüêîâèé êîì³ñàð 
Â³ííèöüêîãî ÎÂÊ, ïîëêîâ-
íèê Îëåã Â³ííèöüêèé.
Óñ³ ïðèçîâíèêè, ÿê³ áóäóòü 
ïðèçâàí³ ï³ä ÷àñ îñ³ííüîãî 
ïðèçîâó, áóäóòü íàïðàâëåí³ 
äëÿ çäîáóòòÿ êâàë³ô³êîâà-
íî¿ ï³äãîòîâêè ïðîòÿãîì 
2–3 ì³ñÿö³â ó íàâ÷àëüí³ 
öåíòðè, ï³ñëÿ ÷îãî áóäóòü 
ðîçïîä³ëåí³ äëÿ ïîäàëüøî-
ãî ïðîõîäæåííÿ â³éñüêî-
âî¿ ñëóæáè ó â³éñüêîâèõ 
÷àñòèíàõ. Â³éñüêîâîñëóæ-
áîâö³ ñòðîêîâî¿ â³éñüêî-
âî¿ ñëóæáè äî âèêîíàííÿ 
áîéîâèõ çàâäàíü â Îïåðàö³¿ 
îá’ºäíàíèõ ñèë íà òåðèòî-
ð³¿ Äîíåöüêî¿ òà Ëóãàíñüêî¿ 
îáëàñòåé íå çàëó÷àþòüñÿ,
Ïðèçîâó íà ñòðîêîâó â³é-
ñüêîâó ñëóæáó ï³äëÿãàþòü 
ãðîìàäÿíè Óêðà¿íè ÷îëî-
â³÷î¿ ñòàò³, ÿêèì äî äíÿ 
â³äïðàâëåííÿ ó â³éñüêîâ³ 
÷àñòèíè âèïîâíèëîñÿ 
20 ðîê³â, ñòàðøèõ îñ³á, ÿê³ 
íå äîñÿãëè 27-ð³÷íîãî â³êó 
òà ãðîìàäÿíè, ÿê³ ïðîéøëè 
ìåäè÷íó êîì³ñ³þ ³ çà ñòà-
íîì çäîðîâ’ÿ ïðèäàòí³ 
äî â³éñüêîâî¿ ñëóæáè.

КОРОТКОКОРОТКО

«ДНІ СУЧАСНОЇ МУЗИКИ 
У ВІННИЦІ» ЗДИВУЮТЬ УСІХ
Прем’єри кожного дня  З 17 по 
20 жовтня Вінниця стане епіцентром 
сучасного мистецтва. Побачити монооперу 
«Леді Лазарус», перформанс «Страсті 
за дівчинкою із сірниками», проект «Венера 
у хутрі» і допрем’єрний показ опери 
«Ярослав Мудрий» зможуть всі бажаючі! 
Вхід буде за безкоштовними запрошеннями

êëàñè÷íî¿ ìóçèêè áåç æîäíèõ 
ñòåðåîòèï³â, ÿêó ñïðàâä³ õî÷åòüñÿ 
ñëóõàòè é íåîäì³ííî ìàòè íà ñâî-
ºìó ãàäæåò³ íà âñ³ âèïàäêè æèòòÿ.

«Libera me» Ñâÿòîñëàâà Ëóíüî-
âà, ùî â³äêðèº êîíöåðò, í³áè íà-
ïèñàíà äëÿ îñêàðîíîñíîãî ãîë-
ë³âóäñüêîãî ê³íî. «Ê³ò÷-ìóçèêà» 
Âàëåíòèíà Ñèëüâåñòðîâà — öå 
ìóçèêà-ñòàí, òâ³ð-ï³ñëÿìîâà, 
â³äëóííÿ, ùî òðèâàº â³÷íî. 
«Åòþäè ñòàðîãî ì³ñòà» Ëþáàâè 
Ñèäîðåíêî — ë³òîïèñ ó çâó-
êàõ, ïðî òå, ùî îòî÷óº íàñ òà 
íàïîâíþº íàøå æèòòÿ, äå ìè 
øóêàºìî ñåíñè ³ çíàõîäèìî 
ñåáå. À «Âåíåðà ó õóòð³» — òâ³ð 
Áîãäàíè Ôðîëÿê, íàïèñàíèé 
2004 ðîêó çà íîâåëîþ Ëåîïîëüäà 
ôîí Çàõåð-Ìàçîõà. Àêòóàëüíèé, 
åìîö³éíèé òà åêñïðåñèâíèé.

ВПЕРШЕ В УКРАЇНІ КУЛЬТОВА 
«ЛЕДІ ЛАЗАРУС» 

Âñåóêðà¿íñüêà ïðåì’ºðà ìî-
íîîïåðè «Ëåä³ Ëàçàðóñ» íà ôåñ-
òèâàë³ â³äáóäåòüñÿ 19 æîâòíÿ 
î 19.00 ó «Ìînt Blanc». Ó îñíîâ³ 
ïîñòàíîâêè ëåæèòü ïîåç³ÿ êóëü-
òîâî¿ àìåðèêàíñüêî¿ ïîåòåñè 
Ñèëüâ³¿ Ïëàò, ÿêà º îäí³ºþ ³ç 
çàñíîâíèöü æàíðó ñïîâ³äàëüíî¿ 
ïîåç³¿. ¯¿ ñàìîáóòí³é ñòèëü — 
ñèëüíèé, â³äâåðòèé ³ âîäíî÷àñ 
íàäçâè÷àéíî æ³íî÷íèé — ñêîðèâ 
óâåñü ñâ³ò. Ðåæèñåðó Þë³¿ Æó-
ðàâêîâ³é òà â³äîì³é óêðà¿íñüê³é 
êîìïîçèòîðö³ Ëþäìèë³ Þð³í³é 
âäàëîñÿ ñòâîðèòè óí³êàëüíèé 
çðàçîê ñó÷àñíî¿ îïåðè: íàñè÷åíî¿ 
òîíêèìè ïñèõîëîã³÷íèìè íþàí-
ñàìè òà ãëèáîêîþ îáðàçí³ñòþ.

— Ó îïåð³ ãîëîñ âèêîíàâèö³, 
ïëàñòè÷íå ³ ì³íëèâå ñîïðàíî âáè-
ðàº â ñåáå ³ â³äòâîðþº çâó÷àííÿ 
âñ³õ ãîëîñ³â ñâ³òó, — ³íòðèãóº ïî-
ñòàíîâíèöÿ Þë³ÿ Æóðàâêîâà. — 

Ïðîíèêëèâ³ ïîåç³¿ Ñèëüâ³¿ Ïëàò, 
à òàêîæ òâîðè Äæåéìñà Äæîéñà 
òà Ð³÷àðäà Áàõà, ùî áóëè ïåðå-
îñìèñëåí³ êîìïîçèòîðîì Ëþä-
ìèëîþ Þð³íîþ ÿê ë³áðåòî, º 
â³äëóííÿì ñêëàäíîãî äóøåâíîãî 
ñòàíó ïîåòåñè. Çîêðåìà, ô³íàë 
«Ëåä³ Ëàçàðóñ» º ïðîùàííÿì 
Ñèëüâ³¿ Ïëàò ³ç çåìíèì ñâ³òîì, 
àäæå ö³ ðÿäêè áóëè íàïèñàí³ íåþ 
çà ê³ëüêà òèæí³â äî ñàìîãóáñòâà 
³ ïåðåêëèêàþòüñÿ ç³ çì³ñòîì ïå-
ðåäñìåðòíî¿ çàïèñêè. Íàøà ìî-
íîîïåðà â³äòâîðþº ñóïåðå÷ëèâ³ 
âçàºìèíè îñîáèñòîñò³ ³ ñâ³òó, ÿê³ 
ïîãëèíàþòü îäíå îäíîãî ³ ðîç÷àâ-
ëþþòü. ² ç ö³º¿ äóàë³ñòè÷íî¿ âçà-
ºìîòðàíñôîðìàö³¿ — çíèùåííÿ ³ 
ïåðåðîäæåííÿ — í³õòî íå âèéäå 
òàêèì, ÿêèì áóâ íà ïî÷àòêó…

НА ЗАКРИТТІ — ВСЯ ПРАВДА 
ПРО ЯРОСЛАВА МУДРОГО 

Ó ô³íàëüíèé äåíü ôåñòèâà-
ëþ, 20 æîâòíÿ, î 19.00 ó òåàòð³ 
³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî â³äáóäåòüñÿ 
äîïðåì’ºðíèé ïîêàç îäí³º¿ ç 
íàéá³ëüø ñêëàäíèõ ³ ìàñøòàáíèõ 
îïåð â óêðà¿íñüêîìó ðåïåðòóà-
ð³ — «ßðîñëàâ Ìóäðèé» Ãåîðã³ÿ 
Ìàéáîðîäè. Íà çä³éñíåííÿ ö³º¿ 
ïîñòàíîâêè ðåæèñåð òà õóäîæí³é 
êåð³âíèê Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
ô³ëàðìîí³¿ Áîãäàíà Ëàò÷óê îòðè-
ìàëà ãðàíò Ïðåçèäåíòà Óêðà¿íè. 
Ó îïåð³ ßðîñëàâ Ìóäðèé ïîñòàíå 
ó ð³çí³ ìîìåíòè ñâîãî áóðõëèâîãî 
æèòòÿ: ó êîë³ ñ³ì'¿ — ç äîíüêà-
ìè, ÿê³ íåâäîâç³ âè¿äóòü äî ³íøèõ 
êðà¿í ³ â³í óæå í³êîëè ¿õ íå ïîáà-
÷èòü, ç áóä³âíè÷èì Ñîô³éñüêîãî 
ñîáîðó Æóðåéêîì òà ó ðîçäóìàõ 
³ç ÷åíöåì Ñèëüâåñòðîì. Íà ôîí³ 
³ñòîðè÷íèõ ïîä³é ðîçêðèºòüñÿ 
âíóòð³øí³é ñâ³ò êíÿçÿ, ÿêèé êðîê 
çà êðîêîì ïåðåáîðþâàâ ï³äñòóïí³ 
³íòðèãè ñâî¿õ âîðîã³â ³ íåäðóã³â.

Найбільш неординарну музичну подію осені у Вінниці 
17 жовтня відкриє приголомшливий музично-
театральний перформанс за мотивами твору Девіда 
Ленга «The little match girl passion», що був удостоєний 
«Греммі» та Пулітцерівської премії 

Óæå çà äâà òèæí³ 
ó Â³ííèö³ áóäóòü 
ãó÷í³ ïðåì’ºðè, 
íàéêðàù³ âèêîíàâö³ 
³ àâòîðñüê³ ïðîåêòè, 
ÿê³ ï³äêîðþþòü ñâ³ò
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— Через відкритість інтернету всі враз 
почали вважати себе експертами чи 
не в усіх питаннях. А насправді більшість 
є не кваліфікованими бовтуняками, які 
не вміють, або не хочуть вміти, фільтру-
вати обширний потік інформації.
Від диванних експертів сьогодні реально 
страждає суспільство. Такі, як прави-
ло, сидять вдома, але сперечаються, 
ніби довгий час знаходилися у самому 
епіцентрі подій. Цікаво, що часто дже-
релом їхньої інформації, яку вони так 
активно захищають і нав'язують іншим, є 
звичайна сторінка у Вікіпедії.

— Одного разу я вже рекомендував схо-
жу книгу. Тоді авторами були Парнов-
ські. Їхня книга хороша, але ця цікавіша. 
Перш за все тим, що написана вона 
простішою мовою. А ще вона кумедна. 
Можна відкрити будь-яку сторінку і ви 
побачите дотепні написи.
Книга не дасть вам однозначної відпо-
віді на питання на кшталт «Чи існують 
інші виміри?» Але точно розширить ваші 
знання в області фізики, космології та 
астрономії. Мені, як людині, яка має 
гуманітарну освіту, ця книга прийшлася 
до смаку.

— Варто відкрити бодай одну сторінку 
і стає зрозуміло, що автор розуміється 
на викладеній темі. Він науковець, який 
досліджує потойбіччя та вірування лю-
дей, що формувалися протягом тисячо-
літь. Тут можна знайти його дослідження 
про те, коли з'явився Рай, коли з'явився 
лімб, перші боги і який відбиток це 
мало для цивілізації.
Книга про смерть і смертність. Автор 
у ній також наводить різноманітні при-
клади про прагнення людей уникнути 
свого логічного завершення, і про ви-
никнення на цьому тлі міфів та релігій.

— Зовсім скоро роман буде екранізова-
ний, тому я вирішив додати цю книгу 
у добірку. Це фактично продовження 
«Сяйва». Вона розповідає про того самого 
хлопчика Денні, який сяє і який вижив. 
Думаю, любителі цього автора пам'ятають 
момент, коли батько Денні з сокирою ло-
мився до ванної, що в ній вони з мамою 
ховалися. У цій книзі Денні вже дорослий. 
Але зв'язок з привидами продовжує його 
переслідувати. На таких як він полюють 
чудовиська і він має врятувати себе. Ко-
ротше, хороша книжка, яка стане цікавою 
всім, хто полюбляє творчість Кінга.

— Головний герой космічний біолог, 
за плечима якого чимало військових 
операцій. Через безробіття, безгрошів'я 
та сімейні негаразди, він вимушений 
погодитися на, здавалося б, цілком 
безпечну експедицію на далеку планету. 
Думаю, ви розумієте, що у подорожі 
на нього чекають сюрпризи.
Мені б ця книга не потрапила на очі, 
якби я не побачив на неї короткої 
рецензії від Майкла Щура. Він сказав, 
що роман справді крутий, написаний 
вітчизняним автором, і я подумав, 
а чому ні?

НІКОЛС AND ШЕРМЕР: ТОП-5 КНИГ, 
ЯКІ ВАРТО ПРОЧИТАТИ У ЖОВТНІ 
Пожива для мізків  Кожного місяця редакція RIA/20хвилин разом із консультантом Книгарні «Є» 
Олегом Пенішкевичем відбирає п’ять книжок, які, на його думку, варто прочитати. У цій добірці ми зібрали 
твори Тома Ніколса, Хорхе Чема і Деніела Вайтсона, Майкла Шермера, Стівена Кінга та Ілларіона Павлюка 

«Диванні експерти. 
Як необмежений доступ до 
інформації робить нас тупішими» 
(Том Ніколс)

«Гадки не маємо. Подорож 
невідомим Всесвітом» 
(Хорхе Чем і Деніел Вайтсон) 

«Небеса на землі. Що каже 
наука про потойбічне життя та 
безсмертя» 
(Майкл Шермер) 

«Доктор Сон» 
(Стівен Кінг) 

«Танець недоумка» 
(Ілларіон Павлюк) 

б іі
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ОВЕН 
Поменше раптових екстра-
вагантних дій на романтич-
ному фронті, і ваші стосунки 
з коханою людиною будуть 
складатися досить вдало. 
Краще діяти більш повільно, 
зате напевно. 

ТЕЛЕЦЬ 
Вам необхідно знайти ду-
шевну рівновагу. У вівторок 
небажано перевіряти почуття 
свого обранця на міцність, ви 
ризикуєте все зруйнувати.

БЛИЗНЮКИ 
Якщо ви нудьгували на само-
ті, то наступний тиждень 
допоможе вам знайти пару. 
У вашому особистому житті 
починається смуга удач, 
романтики і кохання.

РАК 
Ви приваблива, яскрава осо-
бистість, тому цього тижня 
будете мати успіх у проти-
лежної статі. У вівторок і 
п'ятницю зустрічі і побачення 
пройдуть особливо вдало. 

ЛЕВ 
Якщо до вас в душу закрав-
ся сумнів з приводу вашої 
привабливості, не варто 
обмежуватися переживан-
нями з цього приводу. Дайте 
можливість кому-небудь 
розвіяти цю оману.

ДІВА 
Робота займає більшу частину 
вашого часу, але не варто за-
бувати і про особисте життя. 
Не відмовляйтеся від запро-
шення провести в п'ятницю 
вечір з коханою людиною.

ТЕРЕЗИ 
Якщо на горизонті ваших 
стосунків з'явилися якісь 
труднощі, то їх необхідно ви-
рішувати удвох, а не вплуту-
вати в ситуацію, що склалася, 
друзів і родичів. 

СКОРПІОН 
Є ймовірність почати служ-
бовий роман, але перш ніж 
це зробити, пам'ятайте, що 
серйозність стосунків буде 
практично дорівнювати нулю. 
Зірки обіцяють щастя тим, хто 
давно разом.

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень дуже сприятливий 
для зав'язування роман-
тичних стосунків. Однак 
четвер загрожує конфліктами 
на грунті ревнощів, втім, їх 
можна залагодити. Утримуй-
теся від критики і різких слів. 

КОЗЕРІГ 
Якщо ви зважилися на сер-
йозний крок, то робити його 
бажано на наступному тижні, 
так як зараз не найкращий 
момент що-небудь міняти 
в особистому житті. 

ВОДОЛІЙ 
У понеділок все буде без-
хмарно, але до середини 
тижня підступи заздрісників 
загрожують посварити вас з 
обранцем. Четвер — прекрас-
ний день для примирення.

РИБИ 
Події понеділка і вівторка 
можуть виявитися наслідком 
колись зробленої помилки. 
Щось доведеться починати 
заново, і добре, якщо вам 
вдасться все виправити.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 2-8 ЖОВТНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ 

— Перша помил-
ка — змушувати 
іншого себе ко-
хати чи одру-
жуватися.  Це 

коли один любить більше, ніж 
інший. Найчастіше це жінка. Але 
до кохання насправді це не має 
ніякого стосунку. Це страх. Бути 
покинутою, залишитися одною. 
І цей страх підігрівається демо-
графічною ситуацією (в Україні 
кількість чоловіків починає пе-
реважати над кількістю жінок 
у віці близько 30 років). Тому 
така жінка приймає рішення — 
буду ідеальною і мене будуть 
любити. Суспільство це часто 
заохочує. Дівчинка повинна бути 
розумницею, відмінницею, при-
вітною і акуратною, ще й взяти 
шефство над однокласником, 
а згодом над чоловіком. Буду-
чи конкурентними за природою, 
чоловіки поруч з такими жінка-
ми стають аморфними. Їх нудить 

від турботи, вони сприймають 
таку жінку наче контролюю-
чу матусю. Що робити? Стати 
окремою людиною. Пережити 
страх. Уявити, що найстрашніше 
сталося. Скласти план дій. Ви-
вчити себе, свої сильні і слабкі 
сторони, переваги. Стати ціка-
вою собі, здоровою егоїсткою. 
Усім подобаються щасливі і 
самодостатні люди. Ми до них 
тягнемося, а від скигліїв і ли-
пучок намагаємося позбутися. 
Змістивши фокус уваги з парт-
нера на себе, навчившись бути 
цікавою самій собі, можна ви-
лікувати свою внутрішню травму. 
Це болісно і важко, і часто без 
допомоги психолога не обійти-
ся. Але результат вартий того. 
Відпадає потреба «залюблюва-
ти». Як зрозуміти, чи не даєш ти 
зайвого? За допомогою відпо-
відної реакції. Якщо ініціатива 
зустрічає радісне схвалення, 
подяку і турботу — у тебе все 
ок. Якщо ж у відповідь ігнору-
вання, роздратування, бажання 
десь подітися — займися собою.

Коментар експерта

Íàñïðàâä³ âçàºìíå êîõàííÿ, 
òî íå ùàñòÿ òà ìð³ÿ. Ñàìå òàêèì 
³ ìàº áóòè êîõàííÿ — âçàºìíèì 
³ öå — íîðìà. Óñå ³íøå — õâî-
ðîáëèâ³ ïðîÿâè ïî÷óòò³â, ÿê³ á 
ìàëè áóòè êðàñèâèìè, òà òàê 
íèìè ³ íå ñòàëè. Ñöåíàð³¿ áóäü-
ÿêèõ ñòîñóíê³â ìîæíà ïîðàõóâà-
òè íà ïàëüöÿõ îäí³º¿ ðóêè. Ïåð-
øèé — îäí³é ëþäèí³ ñïîäîáàëàñü 
³íøà, âîíà ñïðîáóâàëà ñïîäîáà-
òèñü ó â³äïîâ³äü, íå âèéøëî. ² 
òóò àáî ëþäè ïðîñòî ðîç³éäóòüñÿ 
ð³çíèìè äîðîãàìè, àáî äåÿêèé 
÷àñ ö³ ñòîñóíêè ïðî³ñíóþòü ó âè-
ãëÿä³ íåâçàºìíîãî êîõàííÿ.

Äðóãèé ñöåíàð³é — òàê ñòàëî-
ñÿ, ùî ëþäèíà, ÿê³é ñïîäîáà-
ëàñü ³íøà, òåæ âèêëèêàëà ó â³ä-
ïîâ³äü ñèìïàò³þ. Ö³ ñòîñóíêè 
ìîæóòü ïðî³ñíóâàòè ÿêèéñü ÷àñ 
³ òèõî âè÷åðïàòè ñåáå, àáî æ 
ïåðåðîñòè ó âçàºìíå êîõàí-
íÿ íà ð³ê ÷è äåñÿòü ³ ïîãëè-
áèòèñÿ äî ÷îãîñü îñîáëèâîãî.
Òðå ñöåíàð³é ðîçâèòêó ñòîñóí-
ê³â íàéîáðàçëèâ³øèé. Òîìó ùî 
íåñïðàâåäëèâî òàê: òè äîâãî 

øóêàâ ñâîþ ëþäèíó, çíàéøîâ, 
ïîëþáèâ ³ òîá³ â³äïîâ³ëè âçà-
ºìí³ñòþ, à ïîò³ì ðàïòîì ðàç ³… 
âñå. Óñüîãî ñòàº çàíàäòî: óâàãè, 
îá³éì³â, çàãàëüíèõ ñïðàâ ³ íåðîá-
ñòâà. Òè ïî÷èíàºø çàäèõàòèñÿ, 
õî÷åòüñÿ áà÷èòè ³íøèõ ëþäåé, 
ãîâîðèòè ç ³íøèìè ³ ïðî ³íøå. 
Êîõàííÿ â ñåðö³ ùå º ³ ñòðàõ 
âòðàòèòè ëþäèíó òåæ ïðèñóòí³é, 
àëå ç êîæíèì äíåì âñå ìåíøå ³ 
ìåíøå. ×îìó òàê â³äáóâàºòüñÿ? 
ßê çàïîá³ãòè àáî ïîâåðíóòè íàçàä 
ñòîñóíêè, ùî ÿâíî éäóòü íå â òó 
ñòîðîíó? Öå ìîæëèâî. Ïîòð³áíî 
ïðîñòî ñòåæèòè çà ñï³ââ³äíîøåí-
íÿì âíåñê³â. Òàê, çâó÷èòü äîñèòü 
öèí³÷íî, âò³ì, âàðòî ëèøå ïåðå-
êëàñòè ñòîñóíêè ëþáîâí³ íà ñòî-
ñóíêè ðèíêîâ³ ³, ùî ðîáèòè òà 
ÿê âàì äàë³ áóòè, ñòàíå ÿñíî ÿê 
á³ëèé äåíü. Çóì³ºòå çáåðåãòè ð³â-
íîö³íí³ñòü, àáî, òàê áè ìîâèòè, 
áàëàíñ — âñå áóäå â³äì³ííî. Ïðî-
ïóñòèòå ïåðåâàãó ñâîþ àáî ñâîãî 
ïàðòíåðà — îòðèìàºòå áîë³ñí³ 
ñóìí³âè «÷è õî÷ó ÿ, ÷è ìîæó ÿ, 
÷è ïîòð³áíî öå ìåí³ âçàãàë³».

КОХАННЯ ДО СКАЗУ. ЯКЩО 
В СТОСУНКАХ «ПЕРЕБІР»
Що занадто  Рідко яка людина 
відмовиться від взаємного кохання. 
Навпаки, мріє про таке почуття. Але 
буває, що по той бік стосунків любові стає 
занадто багато. Тоді в парі починається 
не зрозуміло що, начебто рідна людина, 
кохана, а хочеться відсунутися

РІВНОЦІННІ ВКЛАДИ ЧИ ВНЕСКИ, ЩО ЦЕ?
Це означає, що ви не повинні робити більше 
або менше для партнера (всього корисного 
та приємного), ніж роблять для вас. На само-
му початку стосунків звичайно можна дати 
(компліментів, сюрпризів, подарунків) біль-
ше і це буде авансом, але потім все повинно 
вирівнятися. Це всього стосується: емоцій, 
корисностей, комфорту. Найпростіше це по-
казати на прикладі побутовому (хоча емоції 
теж маються на увазі). Ти приготував сні-
данок, вона помила посуд. Ти запросила 
його на концерт його улюбленої групи, він 
тебе на автограф паті до твоєї улюбленої 
письменниці. Усе просто і зрозуміло, але 
на рівні виконання бувають збої. Особливо 
якщо підходити до цього питання з кальку-
лятором. Якщо ви сидите і наче щур канце-
лярський підраховуєте, скільки і чого «ти 
мені, а я тобі» — це вже точно не про кохання. 
Про почуття та кохання в стосунках можна 
говорити, коли все, що роблять закохані 

одне для одного, робиться із задоволенням. 
Вам приємно зробити щось для людини, 
їй приємно зробити щось у відповідь. Але 
не під гнітом слова «треба», та не під девізом 
«ми працюємо над стосунками». Якщо в хід 
пішла вся вище перерахована фігня, ваш 
партнер це неодмінно відчує, і навряд чи 
йому буде приємно. Тож відповідь не за-
тримається прилетіти.

ПРИЄМНЕ З ЗАДОВОЛЕННЯМ — ЦЕ ЯК?
Хороше запитання, правда? Цікаво, що воно 
не виникає лише тільки на початку стосунків. 
Тоді чоловік, щоб завоювати жінку, готовий 
на героїчні і неймовірні вчинки і це від душі, 
та що там, від самісінького серця. Жінка в пе-
ріод залицянь для свого чоловіка намагається 
бути найкрасивішою, найвеселішою, приємною 
у спілкуванні та комфортною у співіснуванні. 
Зрозуміло, чому так? Гормонами людей заливає 
по саму маківку, енергія від цього пре крізь усі 
пори і зробити щось неймовірне для джерела 
цього гормонального фонтану — раз плюнути.
Коли ви вже кілька років разом, стосунки вля-
глися, запрошувати свого партнера на кон-
церт стає трохи «влом», ти починаєш вибира-
ти, що для тебе менш енергозатратне — піти 
кудись з коханим, чи зависнути з друзями/
подругами. Це реально діюче правило жит-
тя — як тільки в голові у нас з'являється ідея 
вибору — стосунки програють.
Вирівнювати баланс (якщо вам це треба) 
можна, тільки роблячи приємне собі і залу-

чати до цього процесу партнера. Наприклад, 
ви вирішили зайнятися зимовими видами 
спорту, прикупили всяких речей, зібрали 
команду однодумців і плануєте поїхати 
в гори. У цей час енергія з вас пре, настрій 
відмінний, запропонуйте партнеру скласти 
компанію, якщо до того він сам не вписався 
в колектив. Найпростіше заразити близьку 
людину своїми емоціями, а там вже вони 
стануть спільними на двох.

НЕ ПОТРІБНО ПРИМУШУВАТИ І ТИСНУТИ 
На етапі залучення партнера в загальний 
емоційний простір може початися перебір. 
Це коли ти начебто гориш чимось, емоці-
онуєш і все чекаєш, що інший підхопить 
твій стан, а там тиша. І ти починаєш допо-
магати партнеру відчути «потрібні» емо-
ції. Починаєш занадто багато жартувати і 
демонструвати відмінний настрій, занадто 
багато писати і пропонувати: а давай схо-
димо в ресторан, а давай куплю тобі цей 
букет, а давай поїдемо на риболовлю. А що 
у відповідь? А там, з іншого боку стосунків, 
з'являється бажання закритися. Чому? Пер-
ша причина — коли ми намагаємося чимось 
захопити іншого — враховувати потрібно 
не власні інтереси, а саме іншого. Або захо-
пити його спонтанно, ненароком, а це може 
відбутися, лише тоді коли ми не плануємо 
запалити партнера, а самі запалюємо і від 
цього стаємо дуже привабливими.
Простий приклад — ми рідко телефонує-
мо своїм бабусям чи іншим рідним людям, 
хоча ми їх любимо, дуже цінуємо, але час-
то за звичайним плином життя забуваємо. 

А вони нам надзвонюють з вимогою уваги. 
І докорами, чому так рідко дзвониш, ти 
мене не любиш? Природне бажання при 
цьому швидше закінчити розмову і рідше 
брати трубку.
Друга причина — тиск. Тут дуже знадоблять-
ся знання фізики. Пам'ятайте про пружину, 
яку здавлюють, здавлюють, а вона потім, 
як відскочить. Якщо ми хочемо, щоб сто-
сунки існували — на крок одного повинен 
слідувати крок іншого.
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ОВЕН 
Работы будет много, при-
чем самой разнообразной.

ТЕЛЕЦ 
Постарайтесь не впадать 
в осеннюю хандру, черпайте 
силы в любви и творчестве. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы сможете наконец рас-
слабиться, ощутить гармо-
нию с собой и с миром. 

РАК 
Вы сумеете быстро 
справиться с множеством 
вопросов.

ЛЕВ 
Игнорируйте нападки 
недоброжелателей или до-
кучливых родственников.

ДЕВА 
Если вы довольны жизнью, 
можно расслабиться и не бо-
яться прослыть недотепой. 

ВЕСЫ 
Вы сможете почувствовать 
в себе такие силы, что бу-
дете готовы горы свернуть. 

СКОРПИОН 
Дела на работе склады-
ваются в вашу пользу, вас 
ждет карьерный взлет.

СТРЕЛЕЦ 
Постарайтесь смотреть 
на мир философски. Избе-
гайте ненужных и непри-
ятных встреч. 

КОЗЕРОГ 
Неделя может открыть 
перед вами новые гори-
зонты. 

ВОДОЛЕЙ 
Важно проявить рассу-
дительность и упорство 
в достижении намеченных 
целей. 

РЫБЫ 
Необходимо сосредото-
читься на самом важном 
в данный момент, а не рас-
пыляться на мелкое 
и ненужное. 

РЕКЛАМА

458578

459927

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

459381

459182

Марія, 18 років
Родом із Вінниці, але зараз навчаюся в Німеччині. Займаюсь танцями 
вже більше 12 років і у мене власна Twerk-школа «Black Diamonds» 
(м. Люденшайд, Німеччина). Також я працюю і навчаюсь як перукар-
візажист. Я обожнюю фотографуватися та пробувати незвичайні образи.

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.

460385

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2019» НА:

Найгарніші  
дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

A-2019

âòíÿ 2019

459182

нцями 
nds» 
рукар-
ні образи.

il: 
»-2019 
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