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У СВОЇ СТО РОКІВ ГРАЄ
В ШАХИ З ПРАВНУКАМИ
Вінничанці Антоніні Короновській
у листопаді виповниться сто років.
Дотепер ювілярка займається
гімнастикою для розуму — пише
лівою рукою та сідає за шахівницю


Довгожителька розказала,
що думає про теперішні часи, кого
б з колишніх колег з будівельного
технікуму рада була б бачити і
поділилася секретами довголіття


с. 6

Бабуся Антоніна любить шахи. Не тільки сама грає, а й правнуків Ростислава і Олександру
навчила. Але поки що дітям виграти у бабусі не вдавалося

МАТИ РОЗКАЗАЛА,
ЯК ПОМИРАВ СИН

ВИПАДКОВО СТАВ
САДІВНИКОМ

Судовий процес у справі
тяжких тілесних ушкоджень,
що призвели до смерті
23-річного Юрія Матвійчука,
іде повільно
с. 5





Раніше не мав жодного
стосунку ні до садівництва, ні
до городництва. Після однієї
зустрічі багато чого в його
житті змінилося
с.с.
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СУБСИДІАНТАМ ДАЛИ ПІЛЬГУ
НА ЗЕМЕЛЬНИЙ ПОДАТОК

ДУМКА
Діана
МОРОЗ
ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

«Крило
Фенікса»
Íà äíÿõ ñòàðòóº íåéìîâ³ðíèé ïðîåêò, áëàãîä³éíîãî
íàïðÿìêó ï³ä íàçâîþ «Êðèëî Ôåí³êñà», ÿêèé íàïðàâëåíèé íà ï³äòðèìêó ä³òîê ç
îáìåæåíèìè ìîæëèâîñòÿìè.
À ñàìå — ä³â÷àòîê ç îñîáëèâèìè ïîòðåáàìè.
² õî÷à äàíèé çàõ³ä ïðîõîäèòèìå ó Â³ííèö³, â³í íîñèòü
âñåóêðà¿íñüêèé õàðàêòåð, òàê
ÿê âñ³ íàø³ áëàãîä³éí³ ìàòåð³àëè: ôîòîâèñòàâêè, ñîö³àëüí³
ðîëèêè, ìóçè÷í³ â³äåîêë³ïè
âèêîðèñòîâóþòü ÃÎ ç ð³çíèõ
êóòî÷ê³â Óêðà¿íè.
Ìè ïðàöþºìî ëèøå ç íàéêðàùèìè ïðîôåñ³îíàëàìè:
îïåðàòîðàìè, ôîòîãðàôàìè,
çâóêîðåæèñåðàìè, ñòèë³ñòàìè,
â³çàæèñòàìè, ïñèõîëîãàìè,
ìàéñòðàìè ð³çíîãî ïðîô³ëþ,
ùîá ðåçóëüòàò çàâæäè ïåðåâåðøóâàâ î÷³êóâàííÿ âñ³õ.
Äàíèé ïðîåêò «Êðèëî Ôåí³êñà» îð³ºíòîâàíèé íà ïåðåðîäæåííÿ ä³â÷àòîê-ï³äë³òê³â,
ÿê³ ìàþòü âàæê³ õâîðîáè:
ÄÖÏ, àóòèçì, ñèíäðîì Äàóíà, öóêðîâèé ä³àáåò òà ³íø³
ãåíåòè÷í³ çàõâîðþâàííÿ.
Ä³â÷àòà ïåðåâò³ëÿòüñÿ
íå ò³ëüêè çîâí³øíüî, àëå é
âíóòð³øíüî, áî íà íèõ ÷åêàþòü íå ëèøå ðîçâàãè ³ ð³çí³
ïðèºìíîñò³, àëå é ðîáîòà ç
ïñèõîëîãàìè òà çóñòð³÷³ ç â³äîìèìè â³ííè÷àíàìè, ÿêèì
º ÷èì ïîä³ëèòèñü!
Ïðîåêò òðèâàòèìå ï³âòîðà
ì³ñÿöÿ, ç îô³ö³éíîþ ïðåçåíòàö³ºþ 2 ãðóäíÿ.
Íàñïðàâä³, íå ïðîñòî îðãàí³çóâàòè ïîä³áí³ ïðîåêòè, àëå
çàâäÿêè ïàðòíåðàìè, ñïîíñîðàì òà äîáðèì àêòèâíèì
ëþäÿì — âñå ìîæëèâî!
Â³ííè÷àíè º íàéá³ëüø ñîö³àëüíî àêòèâíèìè â Óêðà¿í³.
Öå âèçíàíî íà ð³âí³ äåðæàâè!
Çàêëèêàþ ïðîäîâæóâàòè
öþ òðàäèö³þ òà ðîáèòè ùå
á³ëüøå äîáðèõ ñïðàâ)

Зміни  Депутати міської ради
розширили перелік пільговиків із
сплати земельного податку: отримувачі
субсидій платитимуть тільки 3% від
нарахованого податку. Народним
обранцям пропонували дати таку пільгу
всім вінничанам, але ідею не погодили
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Íà ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, 4 æîâòíÿ,
äåïóòàòè ïîãîäèëè ð³øåííÿ ïðî
ï³ëüãó íà çåìåëüíèé ïîäàòîê ñóáñèä³àíòàì ³ ÷ëåíàì ¿õí³õ ðîäèí.
Çà â³äïîâ³äíå ð³øåííÿ ïðîãîëîñóâàëè 33 ç 41 ïðèñóòí³õ íàðîäíèõ
îáðàíö³â.
Àëå ïåðåä ãîëîñóâàííÿì âèíèêëà ñóïåðå÷êà ì³æ äåïóòàòàìè.
Ãàííà Äàâèäåíêî ïðîïîíóâàëà
äàòè òàêó ï³ëüãó âñ³ì ìåøêàíöÿì
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ÎÒÃ, â ñêëàä³
ÿêî¿ Â³ííèöÿ òà ñåëèùå Äåñíà.
— Âíîøó ç ãîëîñó ïðîïîçèö³þ — «âñòàíîâèòè ï³ëüãè
ïî ñïëàò³ çåìåëüíîãî ïîäàòêó
ó ì³ñò³ Â³ííèöÿ ó ðîçì³ð³ 97%
äëÿ ô³çè÷íèõ îñ³á, ñï³ââëàñíèê³â
æèòëîâèõ áóäèíê³â, íà ä³ëÿíêàõ
ÿêèõ ðîçòàøîâàíà ³ñíóþ÷à æèòëîâà çàáóäîâà äëÿ ³íäèâ³äóàëüíîãî ñàä³âíèöòâà, ãîðîäíèöòâà
òà áóä³âíèöòâà ³íäèâ³äóàëüíèõ,
êîëåêòèâíèõ ãàðàæ³â (êð³ì
íåæèòëîâèõ áóäèíê³â, ùî âèêîðèñòîâóþòüñÿ äëÿ áóäü-ÿêî¿
³íøî¿ ä³ÿëüíîñò³, íå ïîâ'ÿçàíî¿ ç
óòðèìàííÿì æèòëîâîãî áóäèíêó).
Òàêîæ â³ä ñïëàòè çåìåëüíîãî ïîäàòêó çâ³ëüíÿþòüñÿ þðèäè÷í³ òà
ô³çè÷í³ îñîáè, â³äïîâ³äíî äî ñòàòåé 281, 282 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè. Çåìåëüí³ ä³ëÿíêè, ÿê³
íå ï³äïàäàþòü îïîäàòêóâàííþ,
âèçíà÷åí³ ñòàòòåþ 283 Ïîäàòêîâîãî êîäåêñó Óêðà¿íè», — êàçàëà

äåïóòàòêà ³ çàêëèêàëà ì³ñüêèõ îáðàíö³â «ïðèáðàòè ðóêè ç êèøåíü
â³ííè÷àí».
Íà öå ¿é â³äïîâ³â äåïóòàò Âîëîäèìèð Ìàë³í³í, ÿêèé çàçíà÷èâ,
ùî çà ïðîïîçèö³þ Äàâèäåíêî
íå ìîæíà ãîëîñóâàòè, áî íåâ³äîìî, ÿê³ áóäóòü íàñë³äêè.
— Ìè íàìàãàºìîñÿ õîäèòè
ïî êîëó. Ïèòàííÿ îáãîâîðþâàëè íà êîì³ñ³¿, ñüîãîäí³ íà ñåñ³þ
âèíåñëè ïðîåêò ð³øåííÿ, ùî
ñòîñóºòüñÿ ÿêðàç íàäàííÿ ï³ëüã
ïî ñïëàò³ çåìåëüíîãî ïîäàòêó
òèì ëþäÿì, ÿê³ º ñóáñèä³àíòàìè. Íà ì³é ïîãëÿä, ð³øåííÿ
ï³äãîòîâëåíå â êîíòåêñò³ âñ³º¿
ïðîáëåìàòèêè, ÿêà çâó÷àëà ðàí³øå. Äàâàéòå äîòðèìóâàòèñÿ
ðåãëàìåíòó ì³ñüêî¿ ðàäè. ßêùî
ìè çà ùîñü ãîëîñóºìî, òî öå ïîòð³áíî âèâ÷èòè, à íå ãîëîñóâàòè
ç ãîëîñó, — êàæå Ìàë³í³í.
Òîæ âèíåñëè íà ãîëîñóâàííÿ
òîé ïðîåêò ð³øåííÿ, ÿêèé äàº
ï³ëüãó íà çåìåëüíèé ïîäàòîê
ñóáñèä³àíòàì: 33 — «ð³øåííÿ
ïðèéíÿòî»
Öå âæå íå ïåðøà ñóïåðå÷êà ÷åðåç çåìåëüíèé ïîäàòîê. Íà ìèíóë³é ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, 30 ñåðïíÿ,
ñïðîáó çíèæåííÿ çåìåëüíîãî
ïîäàòêó íàçâàëè «ïîïóë³çìîì».
Äåïóòàò Â³êòîð Êðèâ³öüêèé êàçàâ, ùî ìàéæå 16 ç 28 òèñÿ÷ ô³çè÷íèõ îñ³á — ïëàòíèê³â ïîäàòêó
íà çåìëþ âçàãàë³ éîãî íå ïëàòÿòü.
À ï³ä ñò³íàìè ìåð³¿ àêòèâ³ñòè
âèìàãàëè çìåíøèòè ïîäàòîê
ó 10 ðàç³â, ÿêèì â³í áóâ äî ïî÷àòêó 2019 ðîêó (bit.ly/2IMam3Z).

ОЛЕКСАНДР (32), АВТОМЕХАНІК:

— Не задоволена ЖЕКом.
У моєму будинку є домофон, за який ми платимо,
а він не працює. Не влаштовує, що в транспорті немає
кондукторів.

— У цілому, мене влаштовують всі служби. Проблем у лікарні чи у ЖЕКу не маю. Щодо
комуналки, то все плачу за лічильниками, контролюю це, і
питань до служб нема.

Хто ще може не платити земельний податок
інваліди І, ІІ
групи

пенсіонери
(за віком)

постраждалі від
наслідків аварії
на ЧАЕС

ветерани війни та особи, на
яких поширюється дія закону
про статус ветеранів війни

громадяни, які виховують
трьох і більше дітей
до 18 років

Їхня пільга діє не більше ніж на одну земельну ділянку.
За інші ділянки потрібно платити.

На сплату податку є 60 днів з моменту отримання
повідомлення. За прострочку платежу фізособам загрожує
штраф у розмірі 10% суми боргу (при затримці на 30 днів)
або 20% при більш тривалому терміні, плюс пеня.
Джерело: bit.ly/podAtok

Як діятиме «знижка»?
У тексті рішення, яке ухвалили
депутати, йдеться, що пільгу надали тим вінничанам і членам
родин, які станом на 1 квітня
поточного року отримували
субсидії на оплату комуналки.
Вони платитимуть тільки 3% від
призначеної податківцями суми
із земельного податку. Але:
Таку пільгу можна отримати
тільки на одну ділянку, площею
до 0,10 гектара. Тобто, на всі
інші ділянки пільга не застосовується — платити треба повну
ціну.
Цільове призначення землі,
на яку можна отримати пільгу:

02.01 «Для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)».
Рішення депутатів міської ради
вже діє, але податківці застосовуватимуть цю норму для
нарахування пільг з 1 січня
2020 року.
Ознайомитись з повним текстом рішення можна в Інтернеті за цим посиланням:
bit.ly/novapilga
За консультацією вінничани можуть звертатися за телефонами:
(0432)46–04–04; (0432)55–
67–04.

Чи задоволені ви роботою комунальних служб?

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН

ОЛЕНА (22), МЕДСЕСТРА:

ПІЛЬГИ ТА ШТРАФИ

НАТАЛІЯ (42),
ДОМОГОСПОДАРКА:

— Робота ЖЕКу не задовольняє. Послуги оплачуються
конкретні, двірник прибирає
подвір'я чудово. А під'їзди в
будинку — взагалі не миє.

ОЛЕКСАНДР (57), ПЕНСІОНЕР:

— Я чітко плачу за лічильниками. А от перед початком
опалювального сезону прийшов борг за газ, 400 гривень
за якимись коефіцієнтами.
Піду розбиратися.

ГАЛИНА (42), МАЙСТЕР
МАНІКЮРУ:

— У нас приватний сектор і з
комунальниками я стикаюсь
не часто. За воду, газ і електрику раз на місяць дають
платіжку, яку оплачуємо.

БОГДАН (26), ДЕРЖСЛУЖБОВЕЦЬ:

— Мене все влаштовує.
Ні за газ, ні за світло, чи
в ЖЕКу — проблем у жодній
з цих сфер ще не виникало.
І вінницький транспорт мене
цілком влаштовує.

НОВЕ БУДІВНИЦТВО
— ЩО БУДЕ І НАВІЩО?
У минулі вихідні багато вінничан помітили, що
планується нове будівництво навпроти західного
автовокзалу. Дехто пожав плечима — навіщо
будувати житло в такому місці? Дехто вирішив
розпитати згодом. Ми ж вирішили прояснити
ситуацію і зайшли до щойно відкритого
консультаційного центру. І ось що ми дізналися.
Так, ось це буде торговельно-офісний центр
європейського рівня, спроектований відомими
архітекторами за останніми тенденціями.
— Загальна площа 4-поверхової будівлі
складатиме понад 12000 кв. м, з яких 5500 кв.
м — це бутікова зона, 4400 кв. м відводяться
під світлі та просторі сучасні офіси. Особливістю
торгово-офісного центру буде зелений внутрішній
дворик з фудкортом.
— Заплановано величезний паркінг
на 253 автомобілі та паркомісцями для
велосипедів. Ясна річ, передбачено і велодоріжки.
— Площі приміщень, що пропонуються
в оренду чи до продажу, будь-які — від 20 і
аж до 10000 кв. м. Отже, пропозиція буде
привабливою для бізнесу найрізноманітніших
масштабів. Крім цього, частину площ
забудовник залишає собі, що свідчить, в першу
чергу, про зацікавленість у високій якості
будівництва.
— Земля, на якій буде проводитись будівництво,
у власності компанії-забудовника, а це значить,
що інвестиції підприємців цілком захищені.

— Забудовник за останні роки побудував декілька
масштабних об'єктів і не тільки в Вінниці,
а виконавцем будівельних робіт виступає
будівельно-монтажне управління з 50-річною
історією, котра спеціалізується на будівництві
промислових об’єктів та житлі.
— Будівництво проводиться за перевіреними
технологіями згідно зі встановленими нормами, з
використанням сучасних матеріалів.
— На сьогоднішній день ми досить часто чуємо, що
у нашому місті відчувається певний дефіцит якісних
торгових та офісних приміщень, тому будівництво
даного центру вирішить цю проблему.
Загальновідомо, що для комплексного та
повноцінного розвитку міста необхідні великі
міжнародні компанії, які зацікавлені в створенні
нових робочих місць з комфортними умовами, які
пропонуватиме даний центр.
Також буде вирішене питання з обслуговування
даного центру, оскільки цим питанням буде
займатись теж забудовник. Придбавши
приміщення в даному комплексі, ви отримуєте
досить простий та надійний метод збереження
коштів та отримання прибутку, що є безпечною
альтернативою депозиту.
— Торговельно-офісний центр The Mall
будують в місці з дуже зручною транспортною
інфраструктурою на перетині найбільших
шосейних вулиць міста, що дозволить уникнути
постійних заторів та гаяння часу в очікуванні.

Більше інформації ви можете отримати в консультаційному центрі
за адресою — Хмельницьке шосе, 114 В або за телефоном 098–008–04–04
461227
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НОВООБРАНІ НАРДЕПИ
ОТРИМАЛИ ПЕРШУ ЗАРПЛАТУ
Наші в Раді  Десять депутатів з
Вінниччини працюють у Верховній Раді
9-го скликання і вони вже отримали
свою першу зарплату на нових робочих
місяцях. Днями ці дані з’явилися
в мережі як відповідь на журналістський
запит. Із загальної відомості RIA
відібрала дані про наших обранців
і склала рейтинг їхніх зарплат
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ñê³ëüêè çàðîáèëè çà ïåðøèé
ì³ñÿöü ðîáîòè
ó Âåðõîâí³é Ðàä³ íîâ³ íàðîäí³
îáðàíö³, çàö³êàâèëèñÿ æóðíàë³ñòè liga.net ³ íàïèñàëè çàïèò.
Ó â³äïîâ³äü íà íüîãî îòðèìàëè
òàáëèöþ ç âèïëàòàìè êîæíîãî
ïàðëàìåíòàðÿ. Øóêàºìî â í³é â³ííèöüêèõ. Áà÷èìî, õòî çàðîáèâ
á³ëüøå, à õòî ìåíøå. Àíàë³çóºìî, ð³âíÿºìî ³… Äàë³ ó êîæíîãî
áóäóòü âëàñí³ åìîö³¿.
Â³ä ïàðò³¿ «Ñëóãà íàðîäó» â íîâîìó ïàðëàìåíò³, íàãàäàºìî,
ïðàöþþòü ÷åòâåðî â³ííè÷àí. Â³ä
ïàðò³¿ «Áàòüê³âùèíà» òà «Ãîëîñ»
çàéøëè äî Ðàäè ïî îäí³é ëþäèí³. Ùå ñàìîâèñóâàíö³â ÷åòâåðî.
Îòæå, äåñÿòîê â³ííèöüêèõ ìàºìî
çíàéòè â çâåäåí³é òàáëèö³, äàí³é
æóðíàë³ñòàì ó â³äïîâ³äü íà çàïèò. Ãîòîâèé ñïèñîê ó ïîðÿäêó
çðîñòàííÿ çàðïëàòè ïîäèâ³òüñÿ
â ³íôîãðàô³ö³.
Îòîæ, íàéäîðîæ÷èì äëÿ ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ³ç â³ííèöüêèõ, ÿê
áà÷èìî, âèäàâñÿ ñàìîâèñóâàíåöü
Êó÷åð ç çàðïëàòîþ ó ìàéæå
50 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ïîðó÷ ç íèì çà ðîçì³ðîì âèïëàòè ñòî¿òü «ñëóãà íàðîäó» Äðàáîâñüêèé. Â³í îòðèìàâ çà ïåðøèé
ì³ñÿöü ðîáîòè á³ëüøå 49-òè òèñÿ÷
ãðèâåíü ³ ñêàíäàë. Áî, ÿê ³ êîãî
êîëåãà ïî ôðàêö³¿ Ïàøêîâñüêèé,
íå ãîëîñóâàâ çà äåïóòàòñüêó íåäîòîðêàíí³ñòü.
² íàéìåíøó çàðïëàòó ³ç â³ííèöüêèé íàðàõóâàëè äåïóòàòó
Âàöàêó. Ó òàáëèö³ âêàçàëè, ùî
â³í îòðèìàâ ìåíøå 40-êà òèñÿ÷
ãðèâåíü.
À ñê³ëüêè îòðèìàâ ÿê íàðîäíèé äåïóòàò Ïîðîøåíêî?
42 òèñÿ÷³. Öÿ ñóìà ìåíøà, íàïðèêëàä, â³ä çàðïëàòè Âàêàð÷óêà — 45 200 ãðèâåíü ÷è Ìåäâåä÷óêà — 49 300 ãðèâåíü.
Àëå íàéá³ëüøå â ö³é Ðàä³
çàðîáèâ íå â³ííèöüêèé äåïóòàò Ñòåôàí÷óê — 59 300 ãðèâåíü. Íàéìåíøå îòðèìàëà òåæ
íå íàøà çåìëÿ÷êà Êîâàëåíêî —
15 900 ãðèâåíü çà íåïîâíèé ì³ñÿöü ðîáîòè.
Ïîâíèé ñïèñîê äåïóòàò³â òà ¿õí³õ çàðïëàò (îêð³ì ñï³êåðà ³ éîãî
çàñòóïíèê³â) âèâ÷àéòå çà öèì ïîñèëàííÿì — is.gd/XFY5Ft.
Îñê³ëüêè âèïëàòè íàðäåïàì
ì³ðÿþòüñÿ ïðîæèòêîâèìè ì³í³ìóìàìè, íàãàäàºìî, â³í çà-

ðàç ñòàíîâèòü 1936 ãðèâåíü.
Ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà, äî ñëîâà,
ñêëàäàº 4173 ãðèâí³. À ñåðåäíÿ
ïî Â³ííèö³ ïðîòÿãîì ðîêó ï³äí³ìàºòüñÿ, àëå íå ïåðåâèùèëà
10-òè òèñÿ÷ ãðèâåíü.
²ç â³äêðèòèõ äæåðåë çíàºìî, ùî
ó íàðîäíèõ äåïóòàò³â ñâî¿ ì³í³ìóìè. ¯õíÿ çàðïëàòà íå ïîâèííà
áóòè ìåíøîþ çà 10 ïðîæèòêîâèõ
ì³í³ìóì³â ³ çàëåæèòü â³ä ïîñàäè
â Ðàä³.
Ñï³êåð, íàïðèêëàä, îòðèìóº
îêëàä ó 12 ì³í³ìóì³â, öå 23 òèñÿ÷³ 232 ãðèâí³. Ãîëîâà êîì³òåòó 10,5 ì³í³ìóìó— 20 òèñÿ÷
238 ãðèâåíü. ×ëåí êîì³òåòó —
10 ì³í³ìóì³â, òîáòî 19 òèñÿ÷
360 ãðèâåíü. Ïîð³âíÿííÿ «ãî-

Íàéäîðîæ÷èì äëÿ
ïëàòíèê³â ïîäàòê³â ³ç
â³ííèöüêèõ âèäàâñÿ
ñàìîâèñóâàíåöü Êó÷åð
ç çàðïëàòîþ ó ìàéæå
50 òèñÿ÷ ãðèâåíü
ëèõ ñòàâîê» ÷è îêëàä³â äåïóòàò³â ç ìèíóëîð³÷íèìè ïîêàçóº,
ùî ñüîãîäí³øí³ îòðèìóþòü
òðîõè âèù³.
Ïëþñ äî öèõ «ì³í³ìàëîê» ¿ì
íàðàõîâóþòü äîäàòêîâ³ êîøòè ç
áþäæåòó çà ïðî¿çä, â³äðÿäæåííÿ, âèòðàòè íà æèòëî, óòðèìàííÿ
ê³ìíàòè ïðèéîìó ãðîìàäÿí ³ òàê
äàë³. Êð³ì òîãî, ïàðëàìåíòàð³ çàáåçïå÷óþòüñÿ áåçêîøòîâíèì ìåäè÷íèì îáñëóãîâóâàííÿì. Îò ³
âèõîäèòü, ñåðåäíÿ çàðïëàòà ïåðåâèùóº 40 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
À ÿê³ çàðîá³òêè íîâ³ íàðîäí³
îáðàíö³ ïîì³íÿëè íà äåïóòàòñüêó ðîáîòó, 20minut.ua ïèñàâ
ðàí³øå â ìàòåð³àë³, ÿêèé ìîæíà
çíàéòè çà êîðîòêèì ïîñèëàííÿì
is.gd/BWoWvg.

ПО СКІЛЬКИ ОТРИМАЛИ ВІННИЦЬКІ?
Перша заробітна плата нардепів з Вінниччини,
які пройшли у Раду, у тисячах гривень з копійками
Вацак (самовисування)

39 572
Пашковський (Слуга народу)

42 079,04
Устінова (Голос)

42 079,04
Борзова (Слуга народу)

43 176,18
Овчиннікова (Слуга народу)

43 285,90
Мейдич (Батьківщина)

43 340,76
Юрчишин (самовисування)

46 286,95
Білозір (самовисування)

46 355,42
Драбовський (Слуга народу)

49 305,66
Кучер (самовисування)

49 442,87

Доганяв крадія і мало не вбив невинного
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674

 Áðåëîêîì íà êëþ÷àõ â³ííè÷àíèí ïðîøòðèêíóâ ãðóäè ÷îëîâ³êîâ³, ÿêîãî ââàæàâ çà êðàä³ÿ.
Íàçäîãàíÿâ éîãî íà ïðîõàííÿ
ñóñ³äêè, áî â íå¿ õòîñü ïîöóïèâ
âàííó. Ïåðåõîæèé ñåðåä íî÷³
êóäèñü í³ñ ì³êðîõâèëüîâêó. Â³í
ïîÿñíèâ, ùî äî âàííè íåìàº í³ÿêîãî ñòîñóíêó. ×èì çàâåðøèëîñÿ
ðîçñë³äóâàííÿ òîð³øíüîãî ³íöèäåíòó íà «Ìàñëîæèð³», êîëè ìàëî
íå çàãèíóëà âèïàäêîâà ëþäèíà?
Ïðî ðîçâ’ÿçêó ³ñòîð³¿, ùî òðàïèëàñÿ â ëèñòîïàä³ ìèíóëîãî
ðîêó íà ×óìàöüê³é, ÷èòàºìî
ó âèðîêó, íåùîäàâíî äîäàíîìó
äî Ðåºñòðó ñóäîâèõ ð³øåíü.
Óñå öå ñòàëîñÿ ïðèáëèçíî

î 4-ò³é ðàíêó â ðàéîí³ Ìàñëîæèðñüêîãî ñòàâêà. ßê ïîÿñíèâ
â ñóä³ çâèíóâà÷åíèé, äî íüîãî
çâåðíóëàñÿ ç ïðîõàííÿì ïðî äîïîìîãó ñóñ³äêà ï³ñëÿ êðàä³æêè ¿¿
âàííè, é âîíè îáîº ï³øëè øóêàòè çëîä³ÿ.
«Ïåðåáóâàþ÷è á³ëÿ ñòàâêà,
ïîì³òèâ íà ãðåáë³ ðàí³øå íåâ³äîìîãî éîìó ÷îëîâ³êà, â ðóêàõ
ÿêîãî áóâ ïðåäìåò á³ëîãî êîëüîðó âåëèêèõ ðîçì³ð³â, — ïåðåêàçóþòü ïîÿñíåííÿ ï³äñóäíîãî
ó âèðîêó. — Ñïðèéíÿâøè éîãî
çà ïðàâîïîðóøíèêà òà ï³ä³éøîâøè, ïîì³òèâ, ùî ÷îëîâ³ê òðèìàº
ì³êðîõâèëüîâó ï³÷. Â³í ïî÷àâ
ç’ÿñîâóâàòè ç îñòàíí³ì, ùî ó íüîãî â ðóêàõ. ×îëîâ³ê ïîâ³äîìèâ,

ùî ì³êðîõâèëüîâà ï³÷ íàëåæèòü
éîìó. Âèíèêëà ñëîâåñíà ñóïåðå÷êà, ÿêà ïåðåðîñëà â êîíôë³êò…»
Øóêà÷ âàííè ïî÷àâ áèòè â ãðóäè ÷îëîâ³êà ç ì³êðîõâèëüîâêîþ,
à òîé çàòóëÿâñÿ â³ä óäàð³â. ßê
îäèí äðóãîãî âàæêî ïîðàíèâ,
ñóñ³äêà íå áà÷èëà. Âîíà ï³øëà
â ³íøèé á³ê øóêàòè âêðàäåíå
ó íå¿ ìàéíî.
À â ñóäîâîìó ð³øåíí³ ñêàçàíî,
ùî ï³ñëÿ øòîâõàíèíè ï³äñóäíèé
íàí³ñ ïîòåðï³ëîìó óäàð ç³ ñïèíè
â ãðóäíó êë³òèíó, çë³âà, â îáëàñòü
ñåðöÿ. Ùî â íüîãî áóâ çà í³æ, îñü
òàêå äàâ ïîÿñíåííÿ:
«Íà êëþ÷àõ áóâ áðèëîê ó ôîðì³
ðîçêëàäíîãî íîæà, ïðåäìåò, çîâí³
ñõîæèé íà í³æ, ÿêèì â õîä³ êîí-

ôë³êòó íàí³ñ ïîòåðï³ëîìó ò³ëåñí³
óøêîäæåííÿ».
Êð³ì òÿæêî¿ òðàâìè, íåáåçïå÷íî¿ â ìîìåíò ¿¿ çàïîä³ÿííÿ, çâèíóâà÷åííÿ îïèñàëî ùå
é ñåðåäíüî¿ òÿæêîñò³ ò³ëåñí³
óøêîäæåííÿ. Ïåðåëîì ðåáðà,
íàïðèêëàä. Àëå ñàìå ÷åðåç íîæîâå ïîðàíåííÿ, â³ä ÿêîãî ÷îëîâ³ê ïîò³ì ìàâ óñêëàäíåííÿ,
ä³¿ çâèíóâà÷åíîãî êâàë³ô³êóâàëè çà ñòàòòåþ 121 Êðèì³íàëüíîãî
êîäåêñó Óêðà¿íè ³ç ñàíêö³ºþ â³ä
5-òè äî 8-ìè ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ.
Ïîðàíåíèé ÷îëîâ³ê íà ñóä³ æàë³âñÿ, ùî éîãî êðèâäíèê ëèøåíü
÷àñòêîâî â³äøêîäóâàâ éîìó ìàòåð³àëüíó øêîäó, à äàë³ óíèêàâ
éîãî.

Ñóä çâàæèâ íà äóìêó ïîòåðï³ëîãî, âò³ì, íå ïðèçíà÷èâ ÷îëîâ³êîâ³ ç íîæåì íà áðåëîêó ìàêñèìàëüíîãî ñòðîêó â ïîêàðàííÿ.
Âðàõóâàâ ïîçèòèâíó õàðàêòåðèñòèêó æèòëîâîãî êîì³òåòó, âèçíàííÿ âèíè, â³äñóòí³ñòü ñóäèìîñò³
³ òå, ùî ðîçëó÷åíèé óòðèìóº
äèòèíó. Íàòîì³ñòü îáòÿæóþ÷èõ
îáñòàâèí íåìàº, òîìó ïîì³÷íèêó
îáêðàäåíî¿ ñóñ³äêè ïðèçíà÷èëè
5 ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.
Äî íàáðàííÿ âèðîêîì çàêîííî¿ ñèëè ÷îëîâ³ê áóäå ï³ä ðàí³øå
îáðàíèì éîìó çàïîá³æíèì çàõîäîì — ï³ä í³÷íèì äîìàøí³ì
àðåøòîì. Ïîò³ì ïî¿äå â ì³ñöÿ ïîçáàâëåííÿ âîë³, ÿêùî àïåëÿö³éíèé ðîçãëÿä íå çì³íèòü ð³øåííÿ.
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«У МЕНЕ КОМ В ГОРЛІ». МАТИ
РОЗКАЗАЛА, ЯК ВМИРАВ СИН
Кого судять?  Двоє обвинувачених —
під арештом, але вини не визнають.
Про це розказала Леся Панчук — мама
загиблого після минулорічної бійки під
дискотекою Юрія Матвійчука. Жінка
говорить, що вже не має сил переживати
судові засідання, а вони постійно
відкладаються через чиюсь неявку
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ñóäîâèé ïðîöåñ
ó ñïðàâ³ òÿæêèõ
ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü, ùî ïðèçâåëè äî ñìåðò³
23-ð³÷íîãî Þð³ÿ Ìàòâ³é÷óêà, ³äå
ïîâ³ëüíî. Çà ñëîâàìè ìàòåð³ çàãèáëîãî ï³ñëÿ á³éêè á³ëÿ í³÷íîãî
êëóáó «Ïëàíåòà Ìîäà-Áàð», çàñ³äàííÿ ïðèçíà÷àþòü ç âåëèêèìè
³íòåðâàëàìè, àëå é ò³ íå ùîðàçó â³äáóâàþòüñÿ. Íà îñòàíí³ —
íå ç’ÿâëÿëèñÿ ñâ³äêè.
— Ò³ëüêè äîïèòàëè äâîõ,
³ âñå çàâìåðëî, — ãîâîðèòü
Ëåñÿ Ïàí÷óê. — Ñóäè ïåðåíîñÿòü. Òî îäèí ¿õí³é àäâîêàò
ó â³äïóñòö³, òî äðóãèé ïðîñòî
íå ïðèéøîâ, òî ñóääÿ ó â³äïóñòö³, òî ñâ³äêè íå ïîïðèõîäèëè.
Îäíå çàñ³äàííÿ íà äâà ì³ñÿö³.
Âæå ñêîðî ï³âòîðà ðîêó ìèíàº
â³ä òîãî, ùî ñòàëîñÿ, à â ñóä³ ùå
íå ç’ÿñóâàëè æîäíîãî ïèòàííÿ.
Ñìåðòåëüí³ òðàâìè ñèí Ëåñ³
îòðèìàâ á³ëÿ êëóáó íà Çàìîñò³
òîð³ê 20 òðàâíÿ, íà Äåíü ªâðîïè. Þð³é ùîéíî äåìîá³ë³çóâàâñÿ é ï³øîâ â³äïî÷èâàòè ç
äðóçÿìè. Ï³ä äèñêîòåêîþ þíàêà
ïîáèëè, ÿê îäðàçó ðîçïîâ³äàëè,
«õóòîðÿíñüê³». Â³í òèæäåíü ïðîáóâ ó êîì³, àëå òàê ³ íå ïðèéøîâ
äî òÿìè. Ïîìåð â³ä îòðèìàíèõ
òðàâì ó ðåàí³ìàö³¿ ë³êàðí³ øâèäêî¿ äîïîìîãè.
Ïðî îáñòàâèíè á³éêè ³ êîãî
çàòðèìàëè çà ï³äîçðîþ â çàâäàíí³ òðàâì, ùî ñòàëè äëÿ â³äâ³äóâà÷à çàêëàäó ñìåðòåëüíèìè,

ðåäàêö³ÿ ðîçïîâ³äàëà ó ö³é ñòàòò³
«Íå âèéøîâ ç êîìè. Þðà ïîìåð ÷åðåç òèæäåíü ï³ñëÿ á³éêè
ï³ä «Ïëàíåòà Ìîäà-Áàð» (êîðîòêå ïîñèëàííÿ is.gd/I6AIaS).
Ñüîãîäí³ ìàòè õëîïöÿ êàæå, ùî
îáâèíóâà÷åí³ — îõîðîíö³ êëóáó, ÿê³ ïðàöþâàëè íåîô³ö³éíî.
Âîíè íå âèçíàþòü ñâîº¿ âèíè,
é æ³íêà ïîáîþºòüñÿ, àáè çàõèñò
íå çì³íèâ êâàë³ô³êàö³¿ çëî÷èíó
íà á³ëüø ëåãêèé.
— Ìåí³ òàê ïîÿñíèëè, ùî
çàõèñíèêè õî÷óòü ¿ì ïîì³íÿòè
ñòàòòþ íà íåíàâìèñíå âáèâñòâî,
é òîä³ ïîêàðàííÿ áóäå íåâåëèêå — â³ä 3-õ äî 5-òè ðîê³â
òþðìè, — êàæå Ëåñÿ Ïàí÷óê. —
Ôàêòè÷íî âîíè âæå â³äñèä³ëè
ð³ê ³ 4 ì³ñÿö³. À òåïåð ¿õí³ àäâîêàòè âñå ðîáëÿòü, ùîá âîíè
ÿêíàéìåíøå îòðèìàëè.
ПОЗА КАМЕРАМИ
СПОСТЕРЕЖЕННЯ
Æ³íêà ç³ ñë³â î÷åâèäö³â çíàº:
îáîº àðåøòîâàíèõ çà ñìåðòü ¿¿
ñèíà áóëè â êëóá³ ó á³ëèõ ñîðî÷êàõ ³ ç áåéäæàìè. Õòî æ âîíè
ùå, ÿê íå îõîðîíö³? Îäèí ç ÷îëîâ³ê³â, ÿêèõ ïðèòÿãóþòü çàðàç
äî â³äïîâ³äàëüíîñò³, çíÿâ á³ëó
ñîðî÷êó ïåðåä òèì, ÿê âñòóïèòè
ó äâîá³é ç â³äâ³äóâà÷åì.
Ìàòåð³ ïîêàçóâàëè â³äåî ïî÷àòêó á³éêè, êîëè ¿¿ ñèí ïîâåðòàâñÿ â çàêëàä, çâ³äêè éîãî
âèêèíóâ ³íøèé ñåê’þðèò³, â³ä³áðàâøè êàðòêó êëóáó. Àëå ñàìà
á³éêà íå íà æèòòÿ, à íà ñìåðòü
ñòàëàñÿ â òàêîìó ì³ñö³, ÿêå êàìåðè ñïîñòåðåæåííÿ íå çí³ìàþòü.

— Âîíè æ çíàþòü, äå êàìåðè
ëîâëÿòü, à äå í³. Öå æ îõîðîíö³. Çàòÿãëè éîãî â òåìíå ì³ñöå, — ðîçïîâ³äàº Ëåñÿ Ïàí÷óê
òà ðîçì³ðêîâóº: — Íåíàâìèñíå
âáèâñòâî — öå êîëè îäèí ðàç
âïàâ ³ óäàðèâñÿ ãîëîâîþ. Òàê?
À áóëî áàãàòî óäàð³â ³ òðè äóæå
ñèëüí³. Â ñóäìåäåêñïåðòèç³ òàê
íàïèñàíî. Äèòèíà âñÿ ïîáèòà
áóëà. Ãðóäè ñèí³, æèâ³ò ñèí³é,
íîãè, êîë³íà ÷îðí³ âñåñåíüê³…
Ñâ³äêîì á³éêè áóâ, íàãàäàºìî, äðóã Þð³ÿ. Òîæ, ÷îìó áèëè
¿¿ ñèíà, ìàòè çíàº ç éîãî ñë³â.
Ó íå¿ ñêëàëîñÿ âðàæåííÿ, ùî
ï³ä ÷àñ êîíôë³êòó, ÿêèé ïî÷àâñÿ
ó çàë³, îõîðîíö³ ïîñïîðèëè, âèñòî¿òü öåé â³äâ³äóâà÷ ÷è í³. Ì³æ
ñîáîþ âèð³øèëè, ç êèì éîìó
äîâåäåòüñÿ áèòèñü.

— Â³í íà òîìó ñóä³
ñêàçàâ: «ß á³ëüøå íå
áóäó». Ìåí³ ò³ ñëîâà,
çíàºòå, ÿê í³æ. Ó ìåíå
äèòèíà ëåæèòü â çåìë³,
— âòèðàº ñëüîçè ìàòè
À ÿê ðîçêàçóâàëà æóðíàë³ñòó
ðàí³øå ä³â÷èíà çàãèáëîãî, íà çàñ³äàíí³ ïî àðåøòó ï³äîçðþâàíèõ âîíà ïî÷óëà, ùî îäèí ³ç
çàòðèìàíèõ «áåçðîá³òíèõ» —
ñïîðòñìåí.
— Â³í íà òîìó ñóä³ ñêàçàâ:
«ß á³ëüøå íå áóäó». Ìåí³ ò³
ñëîâà, çíàºòå, ÿê í³æ. Ó ìåíå
äèòèíà ëåæèòü â çåìë³, — âòèðàº
ñëüîçè ìàòè. — Ñüîãîäí³ ó ìåíå
âæå íåìàº ñèë õîäèòè íà ö³ ñóäè.
Íå âèñòà÷àº òåðï³ííÿ. Ïåðåä çàñ³äàííÿìè çáèðàþòüñÿ â êîðèäîð³ ðîäè÷³ îáâèíóâà÷åíèõ, ÿê³ñü
ä³â÷àòà ¿õí³, ïîñòàþòü ³ ñì³þòüñÿ. À â ìåíå — êîì ó ãîðë³…
АДВОКАТ: КВАЛІФІКАЦІЯ
ПРАВИЛЬНА
Ñïðàâó íà ñóäîâèé ðîçãëÿä
ïåðåäàëè ç³ ñòàòòåþ çâèíóâà÷åííÿ, ÿêà îá³öÿº â³ä 7-ìè äî 10-òè
ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³ (ñòàòòÿ 121 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè). Ïèòàºìî ó àäâîêàòà

Розповідь про єдиного сина
На прохання розказати про Юру,
Леся Панчук говорила, втираючи
сльози. Це був її єдиний син. І
його більше немає серед живих.
— Юра закінчив у Вінниці транспортний коледж і одразу сам
вступив у Житомирський інститут.
Ніхто з ним не їздив. Він сам. Навчався заочно на ландшафтного
дизайнера і працював експедитором. Одного дня дзвонить й каже:
«Мамо, скільки я буду ховатися
від цих повісток, іду в армію».

Пішов. В Одесі служив. Приїхав
і два дні тільки побув вдома.
Я ним не натішилася, а він знову
на роботу. Привіз свою дівчину
познайомити. До чоловіка свого
кажу: «Є син, дочекалися дочечки», — пригадує і схлипує мати. —
Вона тоді поїхала в село, її з ним
не було в клубі. А він подзвонив
мені вечором, каже: «Піду з Вадіком погуляю, День Європи». Я ще
якось так сказала: «Юрась, дивися, щоб було все добре». Він:

Леся Панчук
(43): «Скоро
півтора року
минає від смерті
сина, а в суді
ще не з’ясували
жодного питання»

«Мамуль, не переживай, все буде
добре». Так сказав і все… У лікарні
сім днів був. З коми не вийшов.
Спершу нирки відмовили, а тоді
помер. На велике свято. Зелені
святки були. На перший день
Зелених свят і помер.
— Я свого сина не виправдовую, — каже наостанок жінка. —
Він був випивший. Але і вони
були нетверезі. І не він бійку
почав, це на відео видно. За що
вони так зробили? Не знаю.

ïîòåðï³ëî¿, ÷è ä³éñíî çàõèñò
â ñóäîâîìó ïðîöåñ³ äîâîäèòü
íåíàâìèñí³ñòü çëî÷èíó?
— Ó áóäü-ÿêîìó âèïàäêó,
âèçíà÷àòè êâàë³ô³êàö³þ ³ ïðèçíà÷àòè ïîêàðàííÿ îñòàòî÷íî
áóäå ñóä, — êàæå àäâîêàò Îëüãà
Âîðîíöîâà. — ¯õí³ ä³¿ êâàë³ô³êîâàí³, ÿê çàïîä³ÿííÿ òÿæêîãî ò³ëåñíîãî óøêîäæåííÿ, ùî
ïðèçâåëî äî ñìåðò³ ïîòåðï³ëîãî.
Íàðàç³ êâàë³ô³êàö³ÿ àáñîëþòíî
â³ðíà. Öå òå, ùî äîâåëî äîñóäîâå ñë³äñòâî. Àëå é ñêàçàòè,
ùî çàõèñíèêè îáâèíóâà÷åíèõ
ïðàöþþòü ÿêîñü ïîçà ìåæàìè
äîçâîëåíîãî, ÿ íå ìîæó. Âîíè
ñòàâëÿòü çàïèòàííÿ, íå ïîçáàâëåí³ ñåíñó, òîìó ùî åêñïåðòíå
çàêëþ÷åííÿ íåîäíîçíà÷íå.
— Åêñïåðò ïèøå, ùî ò³ëåñí³
óøêîäæåííÿ Ìàòâ³é÷óêà ìîãëè
áóòè ñïðè÷èíåí³, ÿê ñòîðîíí³ìè ïðåäìåòàìè (ïîáèòòÿ), òàê
³ ïàä³ííÿì ç âèñîòè âëàñíîãî
çðîñòó. Ïðîòå â òîìó æ ñàìîìó
âèñíîâêó ãîâîðèòüñÿ: õàðàêòåð
³ ê³ëüê³ñòü ò³ëåñíèõ óøêîäæåíü
êàæóòü, ùî öå áóëî ïîáèòòÿ.
Îò çà öþ íåîäíîçíà÷í³ñòü çàõèñíèêè ³ âõîïèëèñÿ, — ïîÿñíþº Îëüãà Âîðîíöîâà. — Çâ³ñíî,
¿ì öå âèã³äíî, ³ öå íå çàáîðîíåíî çàêîíîì. Äóìàþ, âîíè

áóäóòü ñòàâèòè ïèòàííÿ ïðî
119-òó ñòàòòþ — öå íåîáåðåæíå
çàïîä³ÿííÿ ñìåðò³. ª òàê³ ó íàñ
ï³äîçðè, àëå âãîëîñ öüîãî í³õòî
ç íèõ íå ñêàçàâ.
À îò ùî ñòîñóºòüñÿ çàòÿãóâàííÿ ïðîöåñó, òî àäâîêàòêà,
íà â³äì³íó â³ä ïîòåðï³ëî¿, òðèâàëèé ðîçãëÿä ìîæå ïîÿñíèòè.
— Ïðîöåñ çàòÿãóºòüñÿ ç
îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí — íåÿâêà
ñâ³äê³â, — ãîâîðèòü Îëüãà Âîðîíöîâà. — ª ùå äâîº ñâ³äê³â,
ÿêèõ ñòîðîíè õî÷óòü äîïèòàòè,
àëå âîíè íå ç’ÿâëÿþòüñÿ. Ñóä
âæèâàº âñ³ ìîæëèâ³ âàæåë³. Âèí³ñ óõâàëó ïðî ïðèâ³ä (ïðèìóñîâà äîñòàâêà ïîë³ö³ºþ íà ñóäîâå
çàñ³äàííÿ, — àâò.). Òîìó ÷åêàºìî, ùî íà íàñòóïíèé ðàç âîíè
âæå áóäóòü.
×åðãîâå çàñ³äàííÿ â ö³é ñïðàâ³
ïðèçíà÷èëè íà ê³íåöü æîâòíÿ.
Ï³ñëÿ äîïèòó ñâ³äê³â, áóäóòü
äîñë³äæóâàòè äîêàçè, ³ ò³ëüêè
ï³ñëÿ öüîãî — äîïèòàþòü îáâèíóâà÷åíèõ. Àëå âæå çàðàç
ó÷àñíèêè ïðîöåñó çíàþòü: ñâîº¿
âèíè â ñìåðò³ Þð³ÿ Ìàòâ³é÷óêà
íåîô³ö³éí³ îõîðîíö³ «Ïëàíåòà
Ìîäà-Áàðó» âèçíàâàòè íå áóäóòü. Ùî êàçàòèìóòü íà ñâ³é çàõèñò? RIA îáîâ’ÿçêîâî ðîçêàæå
÷èòà÷àì.
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МАЙЖЕ У СТО РОКІВ ГРАЄ
З ПРАВНУКАМИ В ШАХИ
Досвід  Вінничанці Антоніні
Короновській у листопаді виповниться
сто років. Коли їй було 55, мала проблеми
зі здоров’ям через низький тиск. Сама
себе вилікувала. У 90 їй замінили
тазостегновий суглоб. Дотепер ювілярка
займається гімнастикою для розуму —
пише лівою рукою та сідає за шахівницю
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

— Äëÿ äîâãîë³òòÿ íå òàê âàæëèâå õàð÷óâàííÿ,
ÿê âíóòð³øí³é ñòàí, — ãîâîðèòü
Àíòîí³íà Êîðîíîâñüêà. — Öå
ÿ ðîáëþ âèñíîâîê ç³ ñâî¿õ ïðîæèòèõ ðîê³â.
Ç þâ³ëÿðêîþ ñï³ëêóâàëèñÿ â ¿¿
áóäèíêó. Ðîçìîâà â³äáóâàëàñÿ
ó ïðèñóòíîñò³ ñèíà Ìèõàéëà,
éîãî äðóæèíè Ëþäìèëè, âíó÷êè Þë³¿ ³ äâîõ ¿¿ ä³òîê, ïðàâíóê³â þâ³ëÿðêè — ï’ÿòèêëàñíèö³
Îëåêñàíäðè ³ øåñòèêëàñíèêà
Ðîñòèñëàâà.
Ðàïòîì áàáóñÿ çãàäàëà íàøîãî
ïðåçèäåíòà.
НАВІТЬ ЗЕЛЕНСЬКОМУ
НЕ БАЖАЙТЕ ЗЛА
— Ãîëîâíå — ìàòè â äóø³
äîáðîòó, — ïðîäîâæóº Àíòîí³íà Õîì³âíà. — Íå ÷èíèòè çëà.
Íå áàæàòè éîãî í³êîìó. Íàâ³òü
Çåëåíñüêîìó…
Ñï³âðîçìîâíèöÿ óñì³õíóëàñÿ
ïðè öüîìó. Äàëà çðîçóì³òè, ùî
ö³êàâèòüñÿ ïîä³ÿìè, çíàº, ùî â³äáóâàºòüñÿ â êðà¿í³.
— Êîëè ëþäèíà äîáðà, âîíà
óð³âíîâàæåíà, â³ä öüîãî ¿¿ îðãàíè
ïðàöþþòü íîðìàëüíî, — ãîâîðèòü
Àíòîí³íà Õîì³âíà. — ×è íà¿âñÿ,
÷è ãîëîäíèé, öå íå ìàº òàêîãî
çíà÷åííÿ, ÿê òå, ÷èì ñïîâíåíà
òâîÿ äóøà. Íà ìî¿é äîë³ áóëè ³
ãîëîä, ³ õîëîä. ßê ³ âñ³, ïðàöþâàëà, õâîð³ëà, ë³êóâàëàñÿ, çíîâ

ïðàöþâàëà. Íå çáèðàëàñÿ æèòè
äî ñòà. Äóìàþ, ìåí³ ðîêè ïðîäîâæèëî òå, ùî æèëà, ÿê óæå êàçàëà, ç äîáðîì ó ñåðö³, ïî-äîáðîìó
ñòàâèëàñÿ äî ëþäåé.
Ùå ³ ùå ðàç çàïèòóþ Àíòîí³íó
Õîì³âíó ïðî ¿¿ ðåöåïòè äîâãîë³òòÿ. Ìîæå, ÿê³ñü ô³çè÷í³ âïðàâè?
Ìîæå ðåæèì äíÿ ÷è ñíó? Ìîæå,
õàð÷óâàëàñÿ ïî-ñâîºìó?
— Ô³çè÷í³ âïðàâè — öå ïðàâèëüíî, — ãîâîðèòü âîíà. — Ìàº
ëþäèíà äâ³ ðóêè, äâ³ íîãè — ïîâèííà ðóõàòèñÿ, à íå âèëåæóâàòè
áîêè íà äèâàí³. Áåç ðóõó ïðîïàäåø.
Áàáóñÿ ðîçïîâ³äàº, ùî óæå
â ï’ÿòü ðîê³â ïàñëà ãóñåé. Ñòóäåíòêîþ ïðàöþâàëà â ¿äàëüí³,
àáè çàðîáèòè ãðîøåé. «Âðàíö³
ìî¿ ä³â÷àòà ùå ñïëÿòü, à ÿ âæå
î øîñò³é ó ¿äàëüí³, — ãîâîðèòü
âîíà. — Çðîáëþ äîðó÷åíó ðîáîòó — òîä³ íà çàíÿòòÿ á³æó». Ïîñò³éíî âèêîíóâàëà ÿêó-íåáóäü
ô³çè÷íó ïðàöþ.
ТИСК ЛІКУВАЛА ТРАВАМИ
І НАСТОЯНКАМИ
Á³ëÿ ¿¿ áóäèíêó º íåâåëèêà ä³ëÿíêà çåìë³.
— Ðàí³øå íå áóëî òàêîãî äíÿ,
ùîá ìàìà íå ïîðàëàñÿ íà ãîðîä³, — ãîâîðèòü ñèí þâ³ëÿðêè ïàí
Ìèõàéëî. — Íàâ³òü ï³ñëÿ òîãî,
ÿê ¿é çàì³íèëè òàçîñòåãíîâèé
ñóãëîá, âñå îäíî, ó ì³ðó ìîæëèâîñòåé, ñòàâàëà äî ðîáîòè.
Îïåðàö³ÿ ³ç çàì³íè ñóãëîáà —
òî îêðåìà ³ñòîð³ÿ. Áóëî öå íåâäîâç³ ï³ñëÿ 90-ð³÷÷ÿ Àíòîí³íè Ôî-

Робить гімнастику
Бабуся Антоніна любить шахи.
Не тільки сама грає, а й правнуків навчила.
Нині найчастіше її спаринг-партнером є правнук Ростислав.
— Ми з Ростиславом пройшли
всю книгу гри в шахи, — із задоволенням розповідає вона. — Є
в мене така книжка. Ще в першому чи другому класі Ростислав
уже вмів грати.
Мама хлопчика, пані Юлія, говорить, що, бувало, приходила
забрати сина додому, а він їй:
«Мамо, почекай, ми ще партію

не закінчили».
Нині шахову науку опанувала
сестричка Ростислава — Олександра.
— Я ще погано граю, — зізнається дівчинка. — Не можу виграти
в Ростислава.
А він поки що не виграє у бабусі.
— У них дід Михайло сильний шахіст, — говорить пані Антоніна. —
І математик гарний. Допомагає
внукам вивчити математику.
Ростислав і Олександра до школи не ходять. Другий рік поспіль
навчаються дистанційно.

ì³âíè. Ïîñêîâçíóëàñÿ íà ëüîäó,
âïàëà. Êîëè â ë³êàðí³ ð³äí³ áàáóñ³
ïðîñèëè ïîñòàâèòè øòó÷íèé ñóãëîá, ë³êàð³ íàãàäàëè ¿ì ïðî â³ê
ïàö³ºíòêè. Íà ùàñòÿ, îïåðàö³ÿ ³ç
çàì³íè ñóãëîáà ïðîéøëà óñï³øíî.
Áàáóñþ ïîñòàâèëè íà íîãè. Òàê
êàæå ñèí. Ïðîòå ¿¿ ñï³òêàëà íîâà
íåâäà÷à — âèëèëà íà íîãó îêð³ï.
Çíîâó ë³êàðíÿ, òðèâàëå ë³êóâàííÿ. Ï³ñëÿ îäóæàííÿ çìóøåíà
áóëà âçÿòè äî ðóê ïàëèöþ. Áåç
íå¿ ñêëàäíî áóëî õîäèòè. Ç ÷àñîì äëÿ Àíòîí³íè Õîì³âíè ïðèäáàëè õîäóíêè. ¯õ âäîñêîíàëèëè
íà âëàñíèé ðîçñóä — ïðèëàäíàëè
êîë³ùàòà. ßê êàæå ñèí áàáóñ³, òàê
ïðîñò³øå ïåðåñóâàòèñÿ.
Ñïèðàþ÷èñü íà õîäóíêè, áàáóñÿ âèéøëà íà ãàíîê. Äàë³ ðàçîì
ï³øëè äî ê³ìíàòè, äå ïðîäîâæèëè
ðîçìîâó.
Ñèí çãàäóº, ùî ìàòè ùå ðàç
áóëà íà îïåðàö³éíîìó ñòîë³ —
àïåíäèöèò âèäàëÿëè. Éîãî äðóæèíà Ëþäìèëà çàïàì’ÿòàëà ÷àñ,
êîëè äî ¿¿ ñâåêðóõè âèêëèêàëè
øâèäêó. Áóâ òàêèé ïåð³îä.
— Àíòîí³í³ Õîì³âí³ íà òîé ÷àñ
âèïîâíèëîñÿ ò³ëüêè 55 ðîê³â, —
ãîâîðèòü Ëþäìèëà. — Ó íå¿ áóâ
ïîíèæåíèé àðòåð³àëüíèé òèñê.

«Íå çáèðàëàñÿ æèòè
äî ñòà ðîê³â. Äóìàþ,
ìåí³ ðîêè ïðîäîâæèëî
òå, ùî æèëà ç äîáðîì
ó ñåðö³, ïî-äîáðîìó
ñòàâèëàñÿ äî ëþäåé»
Íå ðàç äîâîäèëîñÿ øâèäêó âèêëèêàòè. Çðîáëÿòü óêîë, à òèñê —
óãîðó. ¯é çíîâó çëå. Âèð³øèëè
ïðîáóâàòè ³íø³ ìåòîäè. Òðàâè, íàñòîÿíêè… ßê áà÷èòå, äîïîìîãëî,
äî ñòà ðîê³â äîæèëà. ×è ï’º êàâó?
²íêîëè, áóâàº, àëå çîâñ³ì íåáàãàòî.
ПИШІТЬ ЛІВОЮ РУКОЮ
Ïàí Ìèõàéëî ðîçïîâ³äàº, ùî
ìàìà ïîñò³éíî ðîáèòü çàïèñè.
Äàâíî ó íå¿ òàêà çâè÷êà. Ùî çàïèñóº?
— Í³÷îãî îñîáëèâîãî, — ãîâîðèòü â³í. — Ùî òðåáà çðîáèòè,
êîëè âèñàäæóâàòè ïîì³äîðè,
ìîðêâó…
×îìó òóò äèâóâàòèñÿ, òàê ñàìî
ðîáëÿòü ³íø³ ëþäè.
— Ñïðàâà â òîìó, ùî Àíòîí³íà Õîì³âíà ñòàðàºòüñÿ ïèñàòè
íå ò³ëüêè ïðàâîþ, à é ë³âîþ, —
óòî÷íþº äðóæèíà Ìèõàéëà Ëþäìèëà. — Áàáóñÿ é çàðàç öå ðîáèòü.
— Öå ïðàâäà, — ãîâîðèòü áàáóñÿ. — Ïèøó ë³âîþ ðóêîþ. Ðîáëþ
öå äëÿ òîãî, ùîá ïðàöþâàëà ùå é
ë³âà ï³âêóëÿ. Êîëè ïèøåø ë³âîþ
ðóêîþ, çìóøóºø ¿¿ ïðàöþâàòè.
Ðàäæó ðîáèòè öå óñ³ì. Äóæå êîðèñíî. Òà é íå ñêëàäíî. Òðåáà
îäíå — áàæàííÿ.

— Пишіть інколи лівою рукою і грайте в шахи, це
корисно для розуму, — радить 100-літня ювілярка
ХОЧЕШ ВАРЕНИКА —
З’ЇЖ, АЛЕ НЕ ПЕРЕЇДАЙ
Ó äåíü íàøî¿ çóñòð³÷³ íà ñí³äàíîê áàáóñ³ ïðèãîòóâàëè ìàííó
êàøó. Îá³äàëà âîíà ãðå÷àíèì ñóïîì, äðóãîþ ñòðàâîþ áóëî îâî÷åâå ðàãó. Ïèëà ñâ³æèé ñ³ê ç ÿáëóê.
Á³ëÿ áóäèíêó ðîñòå ñòàðà-ñòàðà
ÿáëóíüêà. Ïàí³ Ëþäìèëà çâåðòàº
óâàãó, ùî òàêèõ ñîðò³â, ìàáóòü,
óæå é íå çàëèøèëîñÿ.
— Ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ ïå÷åí³
ÿáëóêà, — ãîâîðèòü áàáóñÿ.
Ïàí³ Ëþäìèëà äîäàº, ùî Àíòîí³íà Õîì³âíà îñîáëèâî ïîëþáëÿº ñâ³æå ìîëîêî, íå êèï’ÿ÷åíå.
Êóïóþòü éîãî ó çíàéîìî¿ æ³íêè,
ÿêà ìàº êîðîâó. Êèñëå ìîëîêî
òàêîæ ¿ñòü. ª îâî÷³ íà îá³äíüîìó
ñòîë³. Áóâàº, îã³ðîê òðóòü íà òåðòêó, ùîá ïðîñò³øå æóâàòè. Ñàëàòè îâî÷åâ³ ïðèïðàâëÿþòü îë³ºþ.
Õë³á êóïóþòü ïåðåâàæíî ÷îðíèé.
— ß ¿ì óñå, âñÿêà ¿æà äî ñìàêó, — ãîâîðèòü Àíòîí³íà Õîì³âíà. — Îðãàí³çì ñàì ï³äêàçóº,
÷îãî ëþäèí³ õî÷åòüñÿ. Õî÷åø
âàðåíèêà — ç’¿æ. Íå òðåáà ëèøå
ïåðå¿äàòè. Çíàþ, ùî º ñåðåä íàñ
äåÿê³ òîâàðèø³, ÿê³ ìîæóòü ìàê³òðó âàðåíèê³â ç’¿ñòè.
Ï³ñëÿ öèõ ñë³â ñèí ïàí³ Àíòîí³íè ç³çíàºòüñÿ, ùî â³í, ÿê ³
ìàìà, òàêîæ ïîëþáëÿº âàðåíèêè.
— Ó ìåíå íåîö³íåííà íåâ³ñòêà,
à â äî÷êè íåîö³íåííèé ÷îëîâ³ê, —
ãîâîðèòü áàáóñÿ. — ² âíóêè çîëîò³, ÿê ³ ïðàâíóêè. Óñ³ ãîòóþòü
õàð÷³. Õî÷à ÿ é ñàìà ìîæó çâàðèòè ñóï ÷è êàøó.
ПРАЦЮВАЛА ВИКЛАДАЧЕМ
У БУДІВЕЛЬНОМУ ТЕХНІКУМІ
Ìàéæå 20 ðîê³â Àíòîí³íà Êîðîíîâñüêà ïðèñâÿòèëà ðîáîò³ âè-

êëàäà÷à ó áóä³âåëüíîìó òåõí³êóì³.
Çãàäóº äåêîãî ç³ ñâî¿ êîëèøí³õ
êîëåã.
— Ðàÿ Ìóñòàô³íà ïðèéøëà
ìîëîäåíüêîþ äî íàñ, ìåí³ âæå
íà òîé ÷àñ 50 áóëî, — ðîçïîâ³äàº
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ëàáîðàíòêîþ
ïðàöþâàëà. Ìè ïîäðóæèëèñÿ,
õî÷à áóëè ð³çíîãî â³êó. Êîëè
ÿ ï³øëà ç òåõí³êóìó, äîâãî ï³äòðèìóâàëè çâ’ÿçêè. Íå çíàþ, äå
âîíà çàðàç. Ìîæå íàïèøåòå, ïðî÷èòàº, çãàäàº. ß á ¿¿ ðàäà áà÷èòè.
Òåëåâ³çîð ñèí âèí³ñ äî ³íøî¿
ê³ìíàòè. Çðîáèâ öå íà ïðîõàííÿ
ìàòåð³.
— Ïðèäóìàëè òàêå ñëîâî — êîðóïö³îíåðè, ³ êîæåí äåíü ò³ëüêè
ïðî íèõ ³ ãîâîðÿòü, — êàæå þâ³ëÿðêà. — ßê³ âîíè êîðóïö³îíåðè,
âîíè ñàì³ ñïðàâæí³ çëîä³¿. Òàê ³
íàçèâàéòå ¿õ. ßê ìîæíà òàê áåçáîæíî îá³êðàñòè ëþäåé, äåðæàâó!
Íå áóäóòü çëîä³¿ æèòè ñòî ðîê³â.
Áî êðàñòè — öå âåëèêèé ãð³õ.
Áàáóñÿ ïîð³âíþº íèí³øíþ ñèòóàö³þ ç ÷àñîì ï³ñëÿ ëåí³íñüêî¿
ðåâîëþö³¿. Êàæå, ñïî÷àòêó ëþäÿì ðîçäàëè çåìëþ. Êîæíîìó —
ïî äåñÿòèí³. Ó ëþäåé êðèëà âèðîñëè. Ïî÷àëè ïðàöþâàòè.
— Ïàì'ÿòàþ, òàòî ñêàçàâ îäíîãî ðàçó, ùî çåìëÿ âñå îäíî
íå áóäå íàøà, — ðîçïîâ³äàº Àíòîí³íà Êîðîíîâñüêà. — Â÷³òüñÿ,
ä³òè, áî òðåáà áóäå äåñü ïðàöþâàòè. Çåìëþ ó íàñ â³äáåðóòü. Òàê
âîíî é ñòàëîñÿ. ßêáè ÍÅÏ, áóëà
òàêà íîâà åêîíîì³÷íà ïîë³òèêà,
çáåðåãëè, òî ñüîãîäí³ áóâ áè êîìóí³çì. À ùî òà âëàäà çðîáèëà?
Ëþäåé ó âèñèëêè ïîâ³äïðàâëÿëè, ðîçñòð³ëþâàëè. Òàê ðîáèëè
òîä³. Íèí³ — îáêðàäàþòü ïðîñòèõ
ñìåðòíèõ. ² äåðæàâó îáêðàäàþòü.
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МОЛОДЯТА ВІДКРИЛИ КАВ'ЯРНЮ
НА ГРОШІ З ВЕСІЛЛЯ
Своя справа  Анастасія та Віктор поки
що відкрили невеличку кав’ярню в одній
з міських новобудов, але у планах мають
розширити бізнес. Розпитали подружжя,
що потрібно знати, щоб не «прогоріти»,
як планувати час та за скільки можна
назбирати на подорож до Амстердама
у «склянку для пожертв»
ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097) 8788788

Íàñòÿ ãîòóº êàâó ó ôóòáîëö³ ç
íàïèñîì «Çíàòíèé áàðèñòà» —
ë³ì³òîâàíà êîëåêö³ÿ. Äëÿ ä³â÷àò,
ÿê³ ñòàæóþòüñÿ, âîíè ç ÷îëîâ³êîì
çàìîâèëè «ßêáè ÿ ùå âì³ëà òó
êàâó ãîòóâàòè». Íàñò³ 22 ðîêè,
ó íå¿ ãàðíà ïîñì³øêà ³ âîíà ðîáèòü äóæå ñìà÷íå ëàòòå.
Êàâ’ÿðíþ â îäí³é ç â³ííèöüêèõ
íîâîáóäîâ Â³êòîð òà Àíàñòàñ³ÿ
â³äêðèëè íà ïî÷àòêó ñåðïíÿ. Ùå
ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó ïîäðóææÿ
ïðàöþâàëî íà ð³çíèõ ðîáîòàõ.
Íàñòÿ — ïîðòüº, Â³êòîð — îô³ö³àíòîì òà áàðèñòîþ. Çàðàç Íàñòÿ
çàéìàºòüñÿ ëèøå êàâ’ÿðíåþ. Â³êòîð âñòèãàº ùå ï³äïðàöüîâóâàòè
àäì³í³ñòðàòîðîì ó êðåàòèâíîìó
ïðîñòîð³ ³ ï³äì³íÿº äðóæèíó
â îñîáëèâî âàæê³ äí³.
ВЕСІЛЛЯ НА ВСІ ГРОШІ
Â³êòîð ç Íàñòåþ îäðóæèëèñü
íà ïî÷àòêó áåðåçíÿ öüîãî ðîêó.
— Ó íàñ áóâ ãðàíä³îçíèé
ïëàí — ìè õîò³ëè âåñ³ëëÿ ³ á³çíåñ, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð Îíèùóê. — Äóæå õîò³ëîñü âåëèêå
âåñ³ëëÿ, ùîá çàïàì’ÿòàëîñÿ. Ìè
ñàì³ íàçáèðàëè íà íüîãî ãðîø³,
ó áàòüê³â í³÷îãî íå áðàëè. Äåñü
ï³âðîêó ïðàöþâàëè íà ê³ëüêîõ
ðîáîòàõ, ç³áðàëè 80 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Âëàøòóâàëè íà âñ³ ö³ ãðîø³
âåñ³ëëÿ íà 120 ëþäåé. Öå áóëî
äóæå êðóòî. Çàðàç ìàëî õòî ðîáèòü òàê³ âåëèê³ âåñ³ëëÿ, àëå ìè
íàâàæèëèñü.
Âèòðà÷åí³ ãðîø³, ÿê ³ ïëàíóâàëè ìîëîäÿòà, «â³äáèëèñü» — ãîñ-

ò³ ïîäàðóâàëè ñò³ëüêè æ. ² ïîäðóææÿ ïî÷àëî ïëàíóâàòè âëàñíó
ñïðàâó. Ðîçïîâ³äàþòü, ùî ìð³ÿëè
ïðî âëàñíó êàâ’ÿðíþ, ïåð³îäè÷íî
îáäçâîíþâàëè ì³ñöÿ, äå õîò³ëè á
âçÿòè ïëîùó â îðåíäó.
Äî â³äêðèòòÿ âëàñíî¿ ñïðàâè
Â³êòîð âæå âñòèã ê³ëüêà ðîê³â
ïðîïðàöþâàòè áàð³ñòà òà àäì³í³ñòðàòîðîì. Íàâ÷àâ âàðèòè êàâó
³ ïî÷àâ äîáðå ðîçáèðàòèñÿ ó òîíêîùàõ á³çíåñó.
— Ìè ÷åðãîâèé ðàç îáçâîíþâàëè âñ³ ì³ñöÿ. ² îò â îäí³é ç íîâîáóäîâ, êóäè ìè òåëåôîíóâàëè ðàí³øå, ìåíå âï³çíàâ àäì³í³ñòðàòîð.

«Çàãàëîì, â³äêðèòòÿ
êàâ’ÿðí³ íàì
îá³éøëîñü ó 80–
90 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ïëàíóºìî â³äáèòè ö³
ãðîø³ äåñü çà ï³âðîêó»
Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî âîíà çàïèñàëà
ì³é íîìåð òåëåôîíó, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð. — Ðàí³øå ó íèõ çäàâàâñÿ âåñü ïåðøèé ïîâåðõ, ìîæíà
áóëî âçÿòè ëèøå 200 êâàäðàò³â,
àëå öå áóëî çàáàãàòî. Âë³òêó âîíè
ïîä³ëèëè ïëîùó ³ öå áóëî êëàñíî.
Òóò çíàéøëîñü ì³ñöå ÿêðàç äëÿ
íàñ — 13 êâàäðàò³â.
БІЗНЕС ЗА ОДИН ДЕНЬ
Ó òîé ñàìèé äåíü Â³êòîð ç Íàñòåþ ï³øëè äèâèòèñü íà ì³ñöå
ï³ä êàâ’ÿðíþ.
— Îäðàçó ï³ñëÿ öüîãî ïî¿õàëè â ïðîçîðèé îô³ñ, â³äêðèâà-

Що потрібно знати бізнесменам-початківцям?
— Мріяти потрібно обов’язково,
але ще треба і планувати, — каже
Анастасія. — Не потрібно сліпо
вірити і мріяти. Якщо хочете
власний бізнес — необхідно
розробити план своєї мрії. Запитуйте, як працює бізнес, який
ви хочете. Плануйте, скільки можете відкласти на його реалізацію. Запитуйте і дізнавайтесь.
Обов’язково попрацюйте кілька років у цій галузі — за місяць
важко навчитись готувати каву.

Відкладайте кошти, вони нікому
з неба на падають, їх потрібно
заробляти і це реально. У Вінниці
не такі маленькі зарплати і якщо
у вас є мета назбирати кошти —
не витрачайте на дрібниці, відкладайте потроху. Але якщо ви
вже почнете щось робити — кошти з’являються самі. Не знаю,
як це пояснити, але якщо ти
дійсно чогось бажаєш, здається, наче тобі допомагає цілий
Всесвіт.

– Не знаю, як це пояснити, але якщо ти дійсно чогось бажаєш, здається, наче тобі
допомагає цілий Всесвіт, – каже Настя
ºìî ÔÎÏ, ïîâåðòàºìîñü íàçàä
äî àäì³í³ñòðàòîðà, ÿêà ðîáèòü
íàì ðàõóíîê, ìè éäåìî ïëàòèòè.
Âñå, ó íàñ ç’ÿâèëîñÿ ì³ñöå — ïîãíàëè, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð. —
Âñå áóëî äóæå ïðîñòî. Áàãàòî
õòî ãîâîðèâ íàì, ùî â Óêðà¿í³
âàæêî ùîñü ðîáèòè. Ìîâëÿâ,
íà ìàëèé á³çíåñ òèñíóòü, ïðàöþâàòè íå âèõîäèòü. Ó íàñ öå
âäàëîñü ä³éñíî çà õâèëèíè. Í³õòî
ïàëêè â êîëåñà íå ñóíóâ, ÿê íàì
ðîçïîâ³äàëè. Öå æ ñàìå ñòîñóºòüñÿ ðîáîòè ç ïîñòà÷àëüíèêàìè.
Ïîÿñíþºìî, ùî ìè ïî÷àòê³âö³ ³
âîíè ðîáëÿòü íàì òèæäåíü êàí³êóë, éäóòü íà ïîñòóïêè, âçàãàë³
áåç ïðîáëåì.
Öüîãî æ äíÿ, ââå÷åð³, Â³êòîð ³ç
çíàéîìèì ðîçðîáèâ ïëàí êàâ’ÿðí³
òà âèãàäàâ, ÿê³ ¿ì ïîòð³áí³ ìåáë³.
Íàñòÿ ç äèçàéíåðîì ðîçðîáèëè
äèçàéí òà ñòâîðèëè ñòîð³íêó
â ²íñòàãðàì.
— Óâå÷åð³ ìè ïðèéøëè äîäîìó, ëÿãëè ³ äóìàºìî: «Ìè æ âñå
çðîáèëè», òåïåð ïîòð³áíî ëèøå
çà÷åêàòè äâà òèæí³, ïîêè íàì
âèãîòîâëÿþòü ìåáë³, äîñòàâëÿòü
êàâîâó ìàøèíó ³ âñ³ íåîáõ³äí³
ðîçõ³äíèêè, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð.
Ïîäðóææÿ îáðàëî ì³ñöå ç
íåâåëèêèì ïîòîêîì ëþäåé. ¯õ
êë³ºíòè — öå ïåðåâàæíî æèòåë³
íîâîáóäîâè. Â³êòîð ç³çíàºòüñÿ,
ùî çà öèõ äâà òèæí³, ïîêè ¿ì
âèãîòîâëÿëè ìåáë³, â³í ÷àñòåíüêî

ïðèõîäèâ ïîäèâèòèñü ì³ñöå ³ ïîðàõóâàòè ïîò³ê ëþäåé.
— Çàãàëîì, â³äêðèòòÿ êàâ’ÿðí³
íàì îá³éøëîñü ó 80–90 òèñÿ÷
ãðèâåíü, — êàæå Â³êòîð. — Ñóìà
íå òî÷íà, òîìó ùî ïîñò³éíî äîâîäèòüñÿ ùîñü äîêóïîâóâàòè ÷è
îáíîâëÿòè. Ïëàíóºìî â³äáèòè ö³
ãðîø³ äåñü çà ï³âðîêó.
ПЕРШИЙ КЛІЄНТ О ТРЕТІЙ
ГОДИНІ НОЧІ
— Öå áóëè íàéäîâø³ äâà òèæí³ ó ìîºìó æèòò³, òàê äîâãî òÿãíóâñÿ ÷àñ, — ðîçïîâ³äàº Àíàñòàñ³ÿ. — Ìè í³÷îãî í³êîìó íå ðîçïîâ³äàëè, ïîêè íå â³äêðèëèñü.
Íå õîò³ëè, ùîá íàñ çàïåâíÿëè,
ùî ó íàñ í³÷îãî íå âèéäå. Íàâ³òü
áàòüêàì íå êàçàëè. Óñå çðîáèëè
ñàì³. Ó äåíü â³äêðèòòÿ áóëî òàêå
â³ä÷óòòÿ, íà÷å ìè ùîñü âèïèëè.
— Öå áóëà åéôîð³ÿ ç íîòêàìè
ñï’ÿí³ííÿ, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð. —
Óâå÷åð³ ïåðåä â³äêðèòòÿì, ìè âñå
òóò â³äìèâàëè, ìåáë³ âñòàíîâëþâàëè — âñå äîãîðè äðèãîì. Î òðåò³é ãîäèí³ íî÷³ äî íàñ çàéøîâ
ï’ÿíèé ïåðåõîæèé. Çàïèòóº: «Ùî
âè òóò ðîáèòå?», êàæåìî, ùî â³äêðèâàºìî êàâ’ÿðíþ. Â³í òàêèé:
«Î, òî çðîá³òü ìåí³ êàâó». Öå áóâ
íàø ïåðøèé êë³ºíò.
Ïîäðóææÿ ðîçïîâ³äàº, ùî ãîòóâàëèñÿ âñþ í³÷, ùîá â³äêðèòèñü
î 10.00.
— Ñåðåä íî÷³ ç³áðàëèñü â³øàòè

êàðòèíè ³ âèÿâèëîñü, ùî ó íàñ
íåìàº ðèáîëîâíî¿ âîëîñ³í³, —
ðîçïîâ³äàº Àíàñòàñ³ÿ. — ¯çäèëè
øóêàòè, àëå ó Â³ííèö³ âíî÷³
âîíà íå ïðîäàºòüñÿ. Öå áóëà,
íàïåâíî, íàéá³ëüøà ïðîáëåìà, ç
ÿêîþ ìè ç³òêíóëèñü, â³äêðèâàþ÷è
êàâ’ÿðíþ. Óñå ³íøå áóëî ëåãêî, ç
äîïîìîãîþ äðóç³â. ß ïîäçâîíèëà
áàòüêó ³ â³í îá³öÿâ çðàíêó âñå
ïðèâåçòè.
ПОДОРОЖ ДО АМСТЕРДАМА
Çàðàç íà ïðèëàâêó ó êàâ’ÿðí³
Îíèùóê³â ñòî¿òü áàíêà äëÿ ïîæåðòâ ç íàïèñîì «íà âåñ³ëüíó
ïîäîðîæ äî Àìñòåðäàìà».
— Ó íàñ íå áóëî âåñ³ëüíî¿ ïîäîðîæ³, òîìó çáèðàºìî ó òàêèé
ñïîñ³á, — æàðòóº Àíàñòàñ³ÿ.
Çà ñëîâàìè Â³êòîðà, ó ìàéáóòíüîìó ïîäðóææÿ ïëàíóº â³äêðèòè
ùå îäíó êàâ’ÿðíþ. Ðîçãëÿäàþòü
âàð³àíòè òàêîæ â áàãàòîêâàðòèðíèõ íîâîáóäîâàõ ç îô³ñíèìè ïðèì³ùåííÿìè.
— Íàì ïîäîáàºòüñÿ, ùî ëþäè
òóò ðîçóì³þòü, ùî òàêå àðàá³êà
³ ñê³ëüêè âîíà ìàº êîøòóâàòè, — êàæå â³í. — Â³äêðèâàòèñü
íà ðèíêàõ òà ó ì³ñöÿõ, äå áàãàòî
ëþäåé — íå íàø âàð³àíò. Íå õî÷åìî êîíêóðóâàòè ç êàâ’ÿðíÿìè,
äå òîðãóþòü äåøåâîþ, íå ÿê³ñíîþ
êàâîþ. Ó ïîäîðîæ îáîâ’ÿçêîâî
ïî¿äåìî, äóìàþ, öå áóäå ïåðåä
â³äêðèòòÿì íàñòóïíî¿ êàâ’ÿðí³.

RIA, Ñåðåäà,
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МНЕНИЕ

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА

Можна вводити купу нових податків, але
без контролю їх витрачання, в результаті все
зведеться до частіших поїздок в Сан-Тропе.

простір для особистої думки

Свято «fm-формату». Радіокомпанія «Місто над Бугом»
пропонує провести день у вирі музики та подарунків
БЛОГ
П
ПРЕС-СЛУЖБА
РАДІОКОМПАНІЇ
«МІСТО НАД БУГОМ»

Óæå ñêîðî, 10 æîâòíÿ, íà ïëîù³ á³ëÿ àðêè ÖÏÊ³Â ³ì.Ãîðüêîãî â³äáóäåòüñÿ ìàñøòàáíå ä³éñòâî äëÿ âñ³õ îõî÷èõ
â³ííè÷àí. Àäæå ñàìå ð³ê òîìó «Ì³ñòî íàä
Áóãîì» ñòàëî ðàä³îõâèëåþ fm-ôîðìàòó.
Ïî÷èíàþ÷è ç 18 ãîäèíè, ãîñò³ ñâÿòà
çìîæóòü îòðèìàòè ïîäàðóíêè, ïåðåãëÿíóòè êîíöåðòíó ïðîãðàìó, äîëó÷èòèñÿ
äî âñòàíîâëåííÿ ðåêîðä³â òà êðàùå ïîçíàéîìèòèñü ³ç õâèëåþ 101.8.
РОЗВАГИ ТА ЗІРКОВІ ГОСТІ
Ñâÿòêóâàííÿ ïåðøî¿ ð³÷íèö³ â FMôîðìàò³ ïëàíóºòüñÿ ãðàíä³îçíèì. Íà ïëîù³ á³ëÿ àðêè áëèçüêî 1000 â³ííèöüêèõ
øêîëÿð³â òàíöþâàòèìóòü â íàé÷èñëåíí³øîìó ì³ñüêîìó ôëåøìîá³, ñòâîðåíîìó
çà ï³äòðèìêè ñòóä³¿ ñó÷àñíîãî òàíöþ III
ZET, ñòóä³¿ ÈÍÀ×Å production çà ñïðèÿííÿ äåïàðòàìåíòó êóëüòóðè òà îñâ³òè
Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. Äî êîíöåðòíî¿
ïðîãðàìè òà ïðèâ³òàíü äîºäíàºòüñÿ ïåðåìîæíèöÿ Õ²Ò êîíâåºðà 2019 ILCHY, ãóðò
ÏÀÍ ÊÀÐÏÎ îá³öÿº íå íà æàðò çàïàëþâàòè ç³ ñöåíè. Ó õîä³ ñâÿòêóâàííÿ ïî÷óºìî ³ ïðåçåíòàö³þ íîâîãî òðåêó INEZ,
çà ï³äòðèìêè ñòîìàòîëîã³÷íî¿ êë³í³êè
Âðóáëåâñüêèõ «Ïîä³ëëÿ» áóäå çä³éñíåíî ðåêîðä ç îäíî÷àñíîãî ÷èùåííÿ çóá³â!
Ãîëîâí³ ñþðïðèçè ï³äãîòóâàâ ãåíåðàëüíèé åêñêëþçèâíèé ïàðòíåð Öåíòð çîðó
ñ³ìåéíîãî òèïó «Îïòèìàë» — òóò íàäàþòü
ìàêñèìàëüíó òóðáîòó òà ³íäèâ³äóàëüíèé
ï³äõ³ä êîæíîìó ïàö³ºíòó. Ñâîº÷àñíà ä³àãíîñòè÷íà ïåðåâ³ðêà òà ïîñòàíîâêà ä³à-

ãíîçó äîïîìàãàº âèÿâèòè áåçë³÷ çàõâîðþâàíü íà ðàíí³õ ñòàä³ÿõ, ÿê³ áåç ïðîáëåì
ï³ääàþòüñÿ ë³êóâàííþ. Ç îôòàëüìîëîã³÷íîþ êë³í³êîþ «Îïòèìàë» — ñâ³ò çíîâó
áóäå ÿñêðàâèì ³ áàðâèñòèì.
ПОДАРУНКИ ВІД ПАРТНЕРІВ
ßêå ñâÿòî áåç ïîäàðóíê³â? Çâè÷àéíî,
ïàðòíåðè ñâÿòà òà îðãàí³çàòîðè ï³äãîòóâàëè ¿õ ÷èìàëî. Â³ííèöüêà ìàòåìàòè÷íà
øêîëà íîâîãî ôîðìàòó «Ï³ôàãîð», ùî
ñïåö³àë³çóºòüñÿ íà ï³äãîòîâö³ äî ÇÍÎ,
ÄÏÀ òà øê³ëüí³é ïðîãðàì³ ç 5-ãî ïî 11-é
êëàñ, äîïîìàãàþ÷è êðåàòèâíî çàñâî¿òè ³
ïîëþáèòè ìàòåìàòèêó — ðîç³ãðóâàòèìå
íàâ÷àëüí³ ñåðòèô³êàòè. Øàíñ ïîòðàïèòè
íà êàñòèíã þí³ â³ííè÷àíêè îòðèìàþòü â³ä
ìîäåëüíî¿ øêîëè «Princess». Beauty studio
and school «Upgrade» äàðóâàòèìå ÷àð³âí³
îáðàçè. Ìåðåæà ìàãàçèí³â àâòîçàï÷àñòèí «ÑÂ-ÀÂÒÎ» çàïðîïîíóº åêñêëþçèâí³
çíèæêè äëÿ àâòîìîá³ë³ñò³â, à ìåáëåâèé
ïàðòíåðà ñâÿòà — êóõí³ «RODA» ðîç³ãðàº
ïîäàðóíêè äëÿ ñïðàâæí³õ ãîñïîäàð³â. ² äîðîñëèì, ³ ä³òÿì ñìàêóâàòèìóòü íàäçâè÷àéí³ ÷àñòóâàííÿ êîíäèòåðñüêî¿ «Pasticceria
Da Maurizio». Êíèãîëþá³â áóäå ðàäóâàòè
ñâî¿ìè ë³òåðàòóðíèìè íîâèíêàìè êíèãàðíÿ «ÒÓÒ», à Çîîâåòöåíòð «ÌÐ²ß» ïðèãîòóâàâ ñþðïðèçè äëÿ âàøèõ äîìàøí³õ
óëþáëåíö³â. ßñêðàâó â³çóàë³çàö³þ ñâÿòà
çàáåçïå÷óº «Ðåêëàìàêñ». Îêð³ì ðîç³ãðàø³â ïîäàðóíê³â òà êîíöåðòíî¿ ïðîãðàìè,
íà ãîñòåé ñâÿòà ÷åêàº çíàéîìñòâî ç ëþäüìè, ÷è¿ ãîëîñè ùîäåíü ëóíàþòü â åô³ð³. ²
âåñü ÷àñ ñâÿòî áóäå íàæèâî òðàíñëþâàòèñÿ
ìîá³ëüíîþ ñòóä³ºþ â åô³ð 101,8.

«МІСТО НАД БУГОМ»
10 æîâòíÿ 2018 ðîêó ðàä³îñòàíö³ÿ
«Ì³ñòî íàä Áóãîì» ïî÷àëà ïðàöþâàòè
³ ó FM-ôîðìàò³. Çà öåé ð³ê â³äáóëèñÿ
âåëè÷åçí³ çì³íè â ¿¿ ðîáîò³. Ñó÷àñíèé
ï³äõ³ä, ìîäåðí³çîâàíà ñòóä³ÿ, äîñâ³ä÷åí³
æóðíàë³ñòè òà äðàéâîâ³ âåäó÷³ ðàä³îêîìïàí³¿ ïðèíîñèëè çà ñîáîþ áåçë³÷ äîñÿãíåíü òà ö³êàâèõ ìîæëèâîñòåé.
Íîâèíêîþ äëÿ íàøîãî ì³ñòà ñåðåä
ðàä³îñòàíö³é ñòàëà ìîá³ëüíà ñòóä³ÿ,
ÿêà çàâæäè âèðóøàº íà íàéçíàêîâ³ø³
çàõîäè ì³ñòà, íàæèâî âèñâ³òëþþ÷è
íàéÿñêðàâ³ø³ ïîä³¿ ³ ñï³ëêóþ÷èñü ç
ãîñòÿìè.
Ó åô³ðàõ ñëóõà÷³ çàâæäè ìîæóòü ïîñòàâèòè çàïèòàííÿ íàéâïëèâîâ³øèì â³ííè÷àíàì. À â ìåæàõ ðîçâàæàëüíèõ øîó
âèãðàòè ïîäàðóíêè, ïðèâ³òàòè êîãîñü
áëèçüêîãî ÷è ïåðåäàòè ïðèâ³ò äðóçÿì.
Æîäíà çíàìåíèò³ñòü, ÿêà áóëà ó Â³ííèö³, íå ïðîéøëà ïîâç åô³ð «Ì³ñòî
íàä Áóãîì».
² ùîäíÿ â åô³ð³ â³äáóâàþòüñÿ ðîç³ãðàø³. Ïåðåìîæöåì ÿêèõ ñòàòè äîñèòü
ïðîñòî. Àäæå ñàìå òàê ðàä³îñòàíö³ÿ âæå
ïðèãîñòèëà 500 â³ííè÷àí ï³öîþ, ïîäàðóâàëà 1000 êâèòê³â íà âå÷³ðêè, âèñòàâè
òà êîíöåðòè. À íà Äåíü ì³ñòà, ³ âçàãàë³,
ïðèãîñòèëà âñ³õ ãîñòåé çàõîäó ñïðàâæí³ìè â³òàì³íàìè — 3650 ñïåö³àëüíèìè
ÿáëóêàìè ç ëîãîòèïîì, ùî òåæ ñòàëè
ìîæëèâ³ñòþ âçÿòè ó÷àñòü ó ðîç³ãðàø³
ïðèç³â.
² çíîâó «Ì³ñòî íàä Áóãîì» áóäå ðîç³ãðóâàòè ïîäàðóíêè ñåðåä ãîñòåé ñâÿòà
âæå öüîãî òèæíÿ.
461633
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МЕШКАНЕЦЬ ТЯЖИЛОВА
САДІВНИКОМ СТАВ ВИПАДКОВО
Справа до душі  Понад 50 сортів
саджанців плодових дерев вирощує
вінничанин Микола Коробочка.
Садівником став випадково.
Раніше не мав жодного стосунку ні
до садівництва, ні до городництва. Зустрів
чоловіка — і багато чого в його житті
змінилося. Коробочка взяв в оренду
гектар землі і вже сім років займається
справою, яка за цей час стала улюбленою
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Éîãî â÷èòåëåì
ñòàâ â³ííèöüêèé
Ì³÷óð³í. Òàê äåõòî
ç ñàä³âíèê³â íàçèâàº ì³æ ñîáîþ Ïåòðà Äîí÷åíêà.
Â³í ïðàöþâàâ ñòàðøèì íàóêîâèì
ñï³âðîá³òíèêîì ²íñòèòóòó ô³ç³îëîã³¿ ðîñëèí ³ ãåíåòèêè Íàö³îíàëüíî¿ àêàäåì³¿ íàóê Óêðà¿íè.
Çà ôàõîì àãðîíîì ³ àãðîõ³ì³ê.
Íàâ÷àâñÿ â Îäåñüêîìó àãðàðíîìó óí³âåðñèòåò³.
— Äî çíàéîìñòâà ç Ïåòðîì
Îëåêñàíäðîâè÷åì ÿ íå ìàâ í³ÿêîãî ñòîñóíêó í³ äî ñàä³âíèöòâà,
í³ äî ãîðîäíèöòâà, — ãîâîðèòü
Ìèêîëà Êîðîáî÷êà. — Ïàí Ïåòðî ìåíå âðàçèâ. Ñïî÷àòêó ñâîºþ ðîçïîâ³ääþ. ßê â³í áàãàòî
çíàº ïðî äåðåâà! Êîëè ïîáà÷èâ,
ÿê â³í ¿õ âèðîùóº, çàõîò³ëîñÿ é
ñîá³ ñïðîáóâàòè. Óæå ñ³ì ðîê³â
æèâó äåðåâàìè ³ ðàçîì ç äåðåâàìè.

МІЙ УЧИТЕЛЬ — ВІННИЦЬКИЙ
МІЧУРІН
Ìèêîëà Êîðîáî÷êà âèðîùóº
ñàäæàíö³ ê³ñòî÷êîâèõ ³ çåðíÿòêîâèõ äåðåâ: ÿáëóí³, ãðóø³, ïåðñèêè, ñëèâè, àáðèêîñè, ÷åðåøí³,
âèøí³… Çàãàëîì ó íüîãî ¿õ ïîíàä
50 ñîðò³â.
À ùå º øîâêîâèöÿ çâè÷àéíà,
øîâêîâèöÿ äåêîðàòèâíà ïëàêó÷î¿
ôîðìè, ìèãäàë³, ñï³ðå¿, ´ðóíòîïîêðèâí³ ðîñëèíè ð³çíèõ âèä³â
äëÿ âèñàäæóâàííÿ íà êëóìáàõ.
Ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì ïðàöþº
äðóæèíà.
— Ïî÷èíàëè ìè ç ìàëèíè, —
ãîâîðèòü Ìèêîëà. — Íà ñîðîêà
ñîòêàõ âèñàäèëè êóù³ äâîõ ñîðò³â.
Îáèäâà ïîëüñüê³ — ïîëêà ³ ïîëàíà. Â îäíîãî ÿãîäè ïðîäîâãóâàò³, â ³íøîãî — êðóãë³. Îáèäâà
êîðèñòóâàëèñÿ ïîïèòîì. Ë³òî
âèÿâèëîñÿ óðîæàéíèì. Ç³áðàëè
ãàðíèé óðîæàé.
×îëîâ³ê êàæå, ùî ïðîáëåì ç
ðåàë³çàö³ºþ íå âèíèêàëî. Ï³ä
áîêîì ïåðåðîáíå ï³äïðèºìñòâî

Можу поділитися частиною землі
Крім саджанців на продаж, Микола Коробочка доглядає сад, як
каже, для себе. Райський сад!
Що там тільки не росте!
— З чого починав свій бізнес? —
перепитує чоловік. — З пошуку
земельної ділянки. Знайшов її
недалеко від свого будинку. Знаходиться на території Вінницьких

Хуторів. Поставив контейнер.
Перша «техніка», яку купив, називалася сапазін. Сапа, лопата.
Потім придбав мотоблок.
Сплачує власнику орендну плату.
— Землі вистачає, — говорить
чоловік. — Можу навіть частиною поділитися, на правах суборенди.

Микола Коробочка вирощує саджанці кісточкових і зерняткових дерев: яблуні, груші,
персики, сливи, абрикоси, черешні, вишні… Загалом у нього їх понад 50 сортів
«Àãðàíà-Ôðóò». Âîçèëè âëàñíèì
òðàíñïîðòîì, ïî 200–300 ê³ëîãðàì³â çà îäèí ðàç. Ùîïðàâäà,
ö³íà ñåáå íå âèïðàâäîâóâàëà. Ðÿñíî âðîäèëî — ìàëî ïëàòèëè. ²
õî÷à ïîëîâèíó çàòðàò âäàëîñÿ ïîâåðíóòè, íîâîñïå÷åíèé ñàä³âíèê
íàñòóïíîãî ðîêó â³äìîâèâñÿ â³ä
ìàëèíè. Âèêîïàëè êóù³ ³ ïðîäàëè.
АЗАРТУ НЕ БУЛО, АЛЕ Й РУКИ
НЕ ОПУСТИЛИ
Ï³ñëÿ ïåðøî¿ ñïðîáè ç ìàëèíîþ ôåðìåð â³ä÷óâ, ùî éîìó õî÷åòüñÿ é äàë³ ùîñü âèðîùóâàòè.
Àëå ùî ñàìå? Íà ÷îìó çóïèíèòèñÿ?
— Àçàðòó îñîáëèâîãî íå áóëî,
àëå é ðóêè íå îïóñòèëè, — ãîâîðèòü Ìèêîëà. — Âñå-òàêè íå ïðîãîð³ëè ç ìàëèíîþ. Íåõàé ïîëîâèíó ñâîãî, âñå îäíî ïîâåðíóëè.
Â³í áàãàòî ñï³ëêóâàâñÿ ³ç çíàþ÷èìè ó ñàä³âíèöòâ³ ëþäüìè.
Çàî÷íî îïàíîâóâàâ íàóêó ñàä³âíèöòâà, äóìàâ ïðî ÿã³äíèêè. Ïîðàä ÷óâ áàãàòî, òà ð³øåííÿ ìàâ
ïðèéìàòè ðàçîì ç äðóæèíîþ. Áî
ò³ëüêè ¿ì ïîò³ì ðàõóâàòè âèòðàòè.
— Îáãîâîðþâàëè âàð³àíò ç ïîëóíèöåþ, — ïðîäîâæóº ñï³âðîç-

Дерева мають властивість дружити
Вчитель Миколи Коробочки
Петро Донченко ще раз приємно вразив не тільки свого учня.
Розмістив на своїй сторінці у ФБ
результати цікавого дослідження.
Вони стосуються… поведінки дерев. Їх вивченню присвятив своє
життя німецький вчений Петер
Воллебен. На основі досліджень
зняв фільм «Розумні дерева».
— Дерева можуть відчувати біль
й емоції, — йдеться у висновках
вченого. — Їм подобається рости
ìîâíèê. — Çíàþ÷³ ëþäè ñêàçàëè,
ùî äëÿ ïîëóíèö³ ïîòð³áåí ïîëèâ.
Ç âîäîþ ó íàñ íåïðîñòî. Çàäóì
â³äõèëèëè. Ïîñàäèëè ñìîðîäèíó.
Íå òà â³ääà÷à, íà ÿêó ñïîä³âàëèñÿ.
Çàö³êàâèâñÿ âèðîùóâàííÿì
ñàäæàíö³â ïëîäîâèõ äåðåâ. Ñàäæàíöÿìè òàêîæ çàéìàºòüñÿ ó÷èòåëü Êîðîáî÷êè, çãàäàíèé âèùå
Ìèêîëà Äîí÷åíêî. Ìîëîäèé
ôåðìåð âèð³øèâ ³ â öüîìó ïëàí³
íàñë³äóâàòè éîãî ñïðàâó.
Òèì á³ëüøå, ùî ôàêòîð óðîæàéíîñò³ íå âïëèâàº íà ö³íó ñàäæàíöÿ, ÿê öå â³äáóâàºòüñÿ ï³ä

поруч і обійматися. Дерева обожнюють спілкування.
Вчений стверджує, що дерева
можуть дружити. У них є розум і
вони наділені аналогом людського серцебиття. Є дерева, які на ніч
опускають свої гілки, а на ранок зі
сходом сонця піднімають їх. Вчений пояснює це циклом отримання
вологи. Він пише, що між деревами
існує дружба, вони піклуються одне
про одного, тільки в тексті не зазначено, як саме це відбувається.
÷àñ ïðîäàæó ïëîä³â ÷è ÿã³ä.
— Òðåáà áóëî çíàéòè ÿê³ñí³
ñîðòîâ³ äåðåâà, — ãîâîðèòü ïàí
Ìèêîëà. — Áî êîæåí, õòî êóïóº
ñàäæàíåöü, õî÷å ìàòè õîðîø³
ïëîäè ÷è ÿãîäè.
Íà âèñòàâö³ ó ôîéº ê³íîòåàòðó
Êîöþáèíñüêîãî Êîðîáî÷êà ïðîïîíóâàâ íå ò³ëüêè äåðåâà. Âèñòàâèâ îêðåì³ ïëîäè ÿáëóê ³ ãðóø.
Ï³äïèñàâ, ÿê³ öå ñîðòè. Ê³ñòî÷êîâ³ ïðåäñòàâèâ ó ôîòîãðàô³ÿõ.
Êîæíîìó ðàäèòü, ÿê äîãëÿäàòè
äåðåâà â³ä ïîñàäêè äî òîãî, êîëè
íà íèõ ç’ÿâëÿòüñÿ ïëîäè.
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ВОЛОДИМИР ГЕВКО, БЛОГЕР

Ми ніколи не робимо все, що від нас
залежить.
Не треба себе обманювати.

простір для особистої думки

Як у Вінниці втілюють інклюзивну модель зайнятості
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА ГО «АСОЦІАЦІЯ
ЗАХИСТУ ПРАВА ТА ДОПОМОГИ ЛЮДЯМ З ІНВАЛІДНІСТЮ
«ВІДКРИТІ СЕРЦЯ»
«

Ãðîìàäñüêà îðãàí³çàö³ÿ
Ã
«Àñîö³àö³ÿ çàõèñòó ïðàâ òà äîïîìîãè ëþäÿì ç ³íâàë³äí³ñòþ «Â³äêðèò³ ñåðöÿ»
çà ï³äòðèìêè Ôîíäó ñïðèÿííÿ ðîçâèòêó
ìàëèõ ³ ñåðåäí³õ ï³äïðèºìñòâ ïðîåêòó ì³æíàðîäíî¿ òåõí³÷íî¿ äîïîìîãè «Ïàðòíåðñòâî
äëÿ ðîçâèòêó ì³ñò» (Ïðîåêò ÏÐÎÌ²Ñ)
ðåàë³çóâàëà ïðîåêò «Âò³ëåííÿ ³íêëþçèâíî¿
çàéíÿòîñò³ ÷ëåí³â ñ³ìåé, äå æèâóòü ëþäè
ç âàæêèìè ôîðìàìè ³íâàë³äíîñò³ íà áàç³
òåïëè÷íîãî ãîñïîäàðñòâà Ñîö³àëüíèõ ìàéñòåðåíü â ì³ñò³ Â³ííèöÿ». Öåé ïðîåêò äàâ
ìîæëèâ³ñòü ìîëîä³ ç ³íâàë³äí³ñòþ ïîáà÷èòè
ïåðñïåêòèâó ñâîãî ðîçâèòêó, ï³äâèùèòè
ñàìîîö³íêó òà ñàìîðåàë³çóâàòèñü.
Óí³êàëüíèé ïðîåêò ñòâîðèâ ïðåöåäåíò ó ãðîìàä³ ç îðãàí³çàö³¿ òðóäîâî¿ çàéíÿòîñò³ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. Çàâäÿêè
éîìó ìîëîäü ç ³íâàë³äí³ñòþ îòðèìàëà
äîñòóïí³ ïðîôåñ³éí³ íàâè÷êè, ìîæëè-

â³ñòü êîìôîðòíî¿ òðóäîâî¿ çàéíÿòîñò³
íà îáëàøòîâàíèõ êîìïëåêñíèõ ðîáî÷èõ
ì³ñöÿõ. À ¿õí³ ñ³ì’¿ îòðèìàëè ìîæëèâ³ñòü
ñòâîðèòè ñ³ìåéíèé á³çíåñ òà ï³äâèùèòè
ñâîþ ìàòåð³àëüíó ³ åêîíîì³÷íó ñïðîìîæí³ñòü. Íàòîì³ñòü ì³ñöåâà ãðîìàäà
îòðèìàëà íåîáõ³äíó óí³ô³êîâàíó ìîäåëü
êîìïëåêñíîãî ðîáî÷îãî ì³ñöÿ òðóäîâî¿
çàéíÿòîñò³ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ.
Ïåðøèì êðîêîì ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó áóëî
âñòàíîâëåííÿ òà îáëàøòóâàííÿ òåïëèö³
â ñåë³ Äîðîæíå íåîáõ³äíèì ñó÷àñíèì
ê³ëüêàÿðóñíèì îáëàäíàííÿì äëÿ âèðîùóâàííÿ ðîñëèí. Ôàõ³âö³ Àñîö³àö³¿ íàâ÷èëè 16 ìîëîäèõ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ
òðóäîâ³é ä³ÿëüíîñò³ â òåïëèöÿõ, êîìàíäí³é
ðîáîò³, òåõí³ö³ áåçïåêè, òåõíîëîã³¿ âèðîùóâàííÿ ð³çíèõ ðîñëèí. Òàêîæ ïðîéøëè
êóðñ íàâ÷àííÿ 10 îñ³á ãðóïè ñóïðîâîäó,
â òîìó ÷èñë³ ç ñ³ìåé, ùî ìàþòü ìîëîäü ç
³íâàë³äí³ñòþ, ùîá àñèñòóâàòè ìàéáóòí³ì
ïðàöþþ÷èì ï³ä ÷àñ ðîáîòè â òåïëèöÿõ.
Ñüîãîäí³ ñòâîðåíî â³ñ³ì êîìïëåêñíèõ
ðîáî÷èõ ì³ñöü ³ç ñóïðîâîäîì, íà ÿêèõ

çàéíÿò³ ëþäè ç âàæêèìè ôîðìàìè ³íâàë³äíîñò³.
— Ìè äîïîìàãàºìî íàøèì ìîëîäèì
ëþäÿì, òîìó ùî âîíè ìàþòü âàæê³ ïîðóøåííÿ. Õòîñü ìîæå ïðàöþâàòè ãîäèíó,
õòîñü äâ³. ²íîä³ òðåáà ê³ëüêà ðàç³â ïîÿñíèòè, ÿê ïðàâèëüíî âèñàäæóâàòè, ïîëèâàòè
³ äîãëÿäàòè çà ðîñëèíàìè, — ãîâîðèòü
ìàìà ³ ñóïðîâîäæóþ÷à Íàòàë³ÿ Ëîç³öüêà.
Ñîö³àëüíèé ïåäàãîã Ãàííà Ïðÿäê³íà
ãîâîðèòü, ùî áóëî íåïðîñòî ðåàë³çóâàòè
ïðîåêò, àëå â ïðîöåñ³ ó ìîëîäèõ ëþäåé ³ç
âàæêèìè ôîðìàìè ³íâàë³äíîñò³ âèíèêëî
âåëèêå çàõîïëåííÿ.
— Ìè ïðîâåëè àíêåòóâàííÿ, àáè âèÿâèòè ¿õí³ çä³áíîñò³, óïîäîáàííÿ òà
ð³âåíü òðóäîâî¿ äèñöèïë³íè. Äàë³ ñòâîðèëè ãðóïó ñóïðîâîäó ³ íàëàãîäèëè ðîáîòó. Äëÿ âñåá³÷íî¿ ðåàë³çàö³¿ ïðîåêòó
çàâåðøóºòüñÿ áóä³âíèöòâî ñîö³àëüíîãî
ìàãàçèíó «Êðàìíèöÿ çäîáóòê³â», â ÿêîìó

áóäå ïðîäàâàòèñÿ âèðîùåíà â òåïëèöÿõ
ïðîäóêö³ÿ òà âèðîáëåí³ â ìàéñòåðíÿõ
ñóâåí³ðè, — ãîâîðèòü Ãàííà.
— Äëÿ ïîøèðåííÿ ³ííîâàö³éíî¿ ïðàêòèêè òðóäîâî¿ çàéíÿòîñò³ â òåïëè÷íîìó
ãîñïîäàðñòâ³ ìè ïðîâåëè ñåì³íàðè, ï³äãîòóâàëè 3 â³äåîóðîêè ç ôîðìóâàííÿ íàâè÷îê ðîáîòè â òåïëèöÿõ, âèäàëè áóêëåò òà
áðîøóðó-ïàì’ÿòêó, ÿê³ äîïîìîæóòü îáëàøòóâàòè ó òåïëè÷íîìó ãîñïîäàðñòâ³ ðîáî÷å
ì³ñöå äëÿ ëþäèíè ç ³íâàë³äí³ñòþ, — â³äçíà÷èëà êåð³âíèê ïðîåêòó Ñâ³òëàíà Äåìêî.
Ó ðàìêàõ ðåàë³çàö³¿ íîâîãî ïðîåêòó «Â³äêðèò³ ñåðöÿ» íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ïîøèðÿòü
ñâ³é äîñâ³ä çàéíÿòîñò³ â òåïëè÷íîìó ãîñïîäàðñòâ³ îñ³á ç ³íâàë³äí³ñòþ ó 8 ðàéîíàõ
îáëàñò³. Áóäóòü ïðîâåäåíí³ ïðàêòè÷í³ ñåì³íàðè äëÿ áàòüê³â òà ìîëîä³ ç ³íâàë³äí³ñòþ,
ìàéñòåð-êëàñè, ðîçïîâñþäæåí³ â³äåîóðîêè
òà áðîøóðè-ïàì’ÿòêè. Íîâèé ïðîåêò áóäå
ìàòè ï³äòðèìêó ç îáëàñíîãî áþäæåòó.
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Навчатись на айтішника БЕЗКОШТОВНО! Це як?
БЛОГ
ПРЕС-СЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ
ІТ-АКАДЕМІЇ

Â Óêðà¿í³ º ìîæëèâ³ñòü äëÿ òàëàíîâèòî¿
ìîëîä³ íàâ÷àòèñü ó ïðåñòèæíîìó
çàêëàä³ ³ç ãàðàíòîâàíèì ïðàöåâëàøòóâàííÿì! Íå â³ðèòå? Ïîêè âè
â ðîçäóìàõ, óæå â³äáóëîñü 2 òàêèõ
â³äáîðè, ï³ñëÿ ÿêèõ 8 àá³òóð³ºíò³â
Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ îòðèìàëè
ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñü ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ! À âè ÷îìó ùå íå ïîäàëè çàÿâêó?
Íó, äîáðå, à òî âñå îò òàê
îò «îøàðàøèëè» òèì, ùî áåçêîøòîâíî, ãàðàíòîâàíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ… À ùî òî çà çàêëàä
òàêèé? Ùî çà ñïåö³àëüíîñò³ òàì
º, ³ âçàãàë³, õòî òàì âèêëàäàº?
Íóìî ðîçáåð³ìîñÿ ç óñ³ì ïî ÷åðç³.
Ïèòàííÿ ïåðøå. Â³ííèöüêà
²Ò-Àêàäåì³ÿ — öå?.. Â³äïîâ³äàºìî — öå ïðîãðåñèâíèé çàêëàä,
äå âè çóñòð³íåòå äðóç³â-îäíîäóìö³â, âèêëàäà÷³â-ïðàêòèê³â
òà ãàðàíòîâàíî ïðàöþâàòèìåòå
ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ íàâ÷àííÿ. Òóò
âè îáåðåòå áóäü-ÿêó ñïåö³àë³çàö³þ: Ïðîãðàì³ñò (ñó÷àñí³ ìîâè
ïðîãðàìóâàííÿ), Òåñòóâàëüíèê
(àâòîìàòèçîâàíèé àáî ðó÷íèé),
Âåá-äèçàéíåð, Ïðîäæåêò ìåíåäæåð. Óñ³ äîð³æêè, ÿê³ âåäóòü
â òàêèé áàæàíèé ñâ³ò ²Ò;)
Ïèòàííÿ äðóãå. ßê ïðîõî-

äèòü íàâ÷àííÿ ³ ùî âèâ÷àþòü?
Íàâ÷àííÿ äîñèòü ³íòåíñèâíå,
ëèøå 20% ÿêîãî — öå òåîð³ÿ,
óñå ðåøòà ïðàêòèêà. Íàø çàêëàä
ôîðìóº ïîçèòèâíå ìèñëåííÿ ³
ïîçèòèâí³ ð³øåííÿ, ùî äîçâîëèòü êîíêóðóâàòè ³ç ìàøèíàìè,
à íå àêàäåì³÷í³, åíöèêëîïåäè÷í³
çíàííÿ. Ëèøå òå, ùî çíàäîáèòüñÿ ó ðîáîò³. Ïð³îðèòåòîì º íàâ÷àííÿ íà «æèâèõ», ä³þ÷èõ ïðîåêòàõ â êîìàíäàõ. Ëèøå óñï³õè ³
ïåðåìîãè êîìàíä º âàæëèâèìè
â ïåð³îä ðîçâèòêó âàøèõ ïðîãðåñèâíèõ ³äåé, ð³øåíü ³ ïðîåêò³â,
ùî äàþòü ñïðàâæí³é ðåçóëüòàò —
ãîòîâîãî ñïåö³àë³ñòà â îáðàíîìó
íàïðÿìêó.
Ñòóäåíòè Àêàäåì³¿ ìàþòü ÷ó-

äîâèé áîíóñ — öå âèâ÷åííÿ òåõí³÷íî¿ àíãë³éñüêî¿, ð³âåíü ÿêî¿
âêàçóºòüñÿ ó äèïëîì³ (à öå äóæå
âàãîìèé àðãóìåíò ï³ä ÷àñ ïðèéîìó íà ðîáîòó).
Ïèòàííÿ òðåòº. ² ùî, ðåàëüíî âëàøòîâóþòü íà ðîáîòó â ²Ò?
Ìè ºäèíèé íàâ÷àëüíèé çàêëàä,
äå óñ³ âèïóñêíèêè ïðàöåâëàøòîâàí³ çà ñïåö³àëüí³ñòþ. Öå
ôàêò. ª áåçë³÷ â³äãóê³â íàøèõ
âèïóñêíèê³â, ùî ï³äòâåðäæóþòü
éîãî. Îñü ÷àñòèíà â³äãóêó îäí³º¿
³ç âèïóñêíèöü: «… òåïåð ïðàöþþ
â EPAM Systems ÿê Software Test
Automation Engineer. ß âäÿ÷íà IT-Àêàäåì³¿ çà òå, ùî âîíà
çì³íèëà ìîº æèòòÿ — äîïîìîãëà âèñòàâèòè ïð³îðèòåòè

òà ö³ë³, äàëà ÿê³ñí³ çíàííÿ òà
âïåâíåí³ñòü â ñâî¿õ ñèëàõ, ïîçíàéîìèëà ç ÷óäîâèìè ëþäüìè.
Çàâäÿêè ï³äòðèìö³, â³ð³ òà ïðîôåñ³îíàë³çìó, ÿ ìàþ òå, ïðî ùî
ð³ê òîìó ³ íå ìð³ÿëà». Ç óñ³ìà
â³äãóêàìè ìîæíà ïîçíàéîìèòèñü
íà íàø³é ïëàòôîðì³ ²ÍÒ²ÒÀ ÷è
ïîãóãëèòè â ²íòåðíåò³.
Ïèòàííÿ ÷åòâåðòå. À ÷îìó öå
âè äàºòå ìîæëèâ³ñòü íàâ÷àòèñü
áåçêîøòîâíî? Öå æ íå âèã³äíî!
Ïðèíöèïè Àêàäåì³¿ — äàâàòè
äîðîãó òàëàíòàì. Â ²Ò-Àêàäåì³¿
äóæå äåìîêðàòè÷í³ ö³íè ³ âèïóñêíèê çà 4–5 ì³ñÿö³â, ï³ñëÿ
ïðàöåâëàøòóâàííÿ, ïîâí³ñòþ
«â³äáèâàº» ñïëà÷åí³ çà íàâ÷àííÿ
êîøòè. Àëå º, íà æàëü, òàê³, ùî
íå â çìîç³ ³ òàêó ñóìó ñïëàòèòè.
Íåñïðàâåäëèâî, ùî òàëàíîâèòà
òà çä³áíà ìîëîäü ÷åðåç âàðò³ñòü
íàâ÷àííÿ íå ìîæå îòðèìàòè
ÿê³ñíó îñâ³òó. Òà íå çàâæäè ãðîø³ âèð³øóþòü óñå, ³ öå ÷óäîâî
ðîçóì³º êåð³âíèöòâî Â³ííèöüêî¿
²Ò-Àêàäåì³¿. Òî ÷îìó á íå ñïðîáóâàòè ³ íå ñêîðèñòàòèñü òàêèì
øàíñîì? Öå ä³éñíî äóæå êðóòà
ìîæëèâ³ñòü.
Ïèòàííÿ ï’ÿòå. Ùî çà åêçàìåí? Òóò âñå ïðîñòî. Ãîëîâíå —
â³äì³ííî çíàòè øê³ëüíó ïðîãðàìó ç ìàòåìàòèêè ³ ìàòè ëîã³÷íå
ìèñëåííÿ. Íå ë³íóâàòèñü ïîñèä³òè íàä ìàòåìàòè÷íèìè çàäà÷àìè

ç ï³äâèùåíîþ ñêëàäí³ñòþ, ïåðåãëÿíóòè ðîçâ’ÿçêè ïàðî÷êè ëîã³÷íèõ âïðàâ — ³ âñå. Ïðèõîäèø
ó âèçíà÷åíèé äåíü, ðîçâ’ÿçóºø
çàäà÷³, ³ ÷åðåç 2 ãîäèíè ä³çíàºøñÿ ñâ³é ðåçóëüòàò. Ùå îäíà
÷óäîâà íîâèíà! Ê³ëüê³ñòü ì³ñöü
íåîáìåæåíà — âñ³ êàíäèäàòè
íà áåçêîøòîâíå íàâ÷àííÿ, ÿê³
ïðîéäóòü â³äá³ð (íàáåðóòü ìàêñèìóì áàë³â), ñòàíóòü ó÷àñíèêàìè
ïðîãðàìè.
Ïèòàííÿ øîñòå. ßê çàðåºñòðóâàòèñü íà åêçàìåí? Åêçàìåí
ïðîâîäèòüñÿ ïåðåä ïî÷àòêîì
íàâ÷àííÿ — â æîâòí³ òà áåðåçí³. Íàéáëèæ÷èé â³äáóäåòüñÿ 22.10.19 ð., äåòàë³ íà íàø³é
ñòîð³íö³ ó Facebook. Íå çàáóäüòå çàðåºñòðóâàòèñü íà íàâ÷àííÿ íà ñàéò³ Àêàäåì³¿ https://ita.
in.ua òà ïîäàòè çàÿâêó, îáðàâøè
«Çàðåºñòðóâàòèñü íà åêçàìåí». Ç
âàìè çâ’ÿæóòüñÿ òà ïîâ³äîìëÿòü
óñþ àêòóàëüíó ³íôîðìàö³þ.
Óñå ïðîñòî òà ðåàëüíî. Óñ³
ïåðåïîíè ëèøå ó íàø³é ãîëîâ³.
Òîìó â³äêèäàéòå ¿õ ïîäàë³ ³ øâèäåíüêî ðåºñòðóéòåñü òà äîâåä³òü
óñ³ì, ùî âàðò³ íîâîãî ÷óäîâîãî
æèòòÿ.
Ïðîãðàìóé ñâîº ìàéáóòíº ðàçîì
ç ²Ò-Àêàäåì³ºþ!
Ðåºñòðóéñÿ: https://ita.in.ua
Òåëåôîíóé: 067-431-19-21
460035

Ùîòèæíåâèê «RIA»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè
Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.
Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».
Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó –
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032,
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 190141

Hàêëàä 17 900

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

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü.
Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè
òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, çàáîðîíåí³ äî
êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.
²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ âóë.
Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî àãåíòñòâà ÿê
ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 12.08.2009 ð.

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

ВАВКА НА ГУБАХ
І НЕ ТІЛЬКИ. ЩО РОБИТИ?

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Варто знати  Розпочався новий
епідемічний сезон, підуть зараз ГРВІ
та стреси, а значить на вулицях міста
побільшає людей зі специфічними
висипками на губах. За словами лікаряінфекціоніста, саме так проявляється
вірус простого герпесу першого типу
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

ßê êàæå ë³êàð³íôåêö³îí³ñò ªâãåí
Ùåðáèíà, ïðîáëåìà ãåðïåñó â òîìó,
ùî íà íüîãî ñïèñóþòü êóïó ³íøèõ ñèìïòîì³â òà õâîðîá ³ «ë³êóþòü», íå çíàòè ùî.
— Êîëè ë³êàð íå çíàº, ùî ðîáèòè ç ïàö³ºíòîì, â³í â³äïðàâëÿº
éîãî íà àíàë³çè íà ãåðïåñ. Éîãî,
çâ³ñíî, çíàõîäÿòü (àäæå á³ëüøå
50% ëþäåé ìàþòü éîãî ç äèòèíñòâà, ³íø³ îòðèìàþòü ï³çí³øå).
Ïàö³ºíòà íàïðàâëÿþòü äî ³íôåêö³îí³ñòà, ³ òàê ïî êîëó, — ãîâîðèòü Ùåðáèíà. — À íàñïðàâä³
íà ãåðïåñ ïîòð³áíî ðåàãóâàòè
ëèøå òîä³, êîëè íàÿâó âñ³ éîãî
ñèìïòîìè.
ПЕРШЕ ЗНАЙОМСТВО
Çà ñëîâàìè ªâãåíà Ùåðáèíè,
íàé÷àñò³øå ìè ìàºìî ñïðàâó ç â³ðóñîì ïðîñòîãî ãåðïåñó ïåðøîãî
òà äðóãîãî òèïó.
— Ïåðøèé òèï, öå òå, ùî
íà ãóá³ âèñêàêóº, éîãî ùå íàçèâàþòü «ïðîñòóäà», õî÷à öå ëàá³àëüíèé ãåðïåñ, — ðîçïîâ³äàº
ë³êàð. — À äðóãèé òèï ãåðïåñó —
ãåí³òàëüíèé, â³í, ÿê ïðàâèëî, áóâàº ëèøå ó äîðîñëèõ ïàö³ºíò³â.
Çíàéîìñòâî ç â³ðóñîì ïåðøîãî
òèïó ãåðïåñó íàé÷àñò³øå â³äáó-

âàºòüñÿ ó ðàííüîìó äèòèíñòâ³.
— Äëÿ ä³òåé öå, ÿê ïðàâèëî,
â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç ðîò (ïðè ïîö³ëóíêàõ â îáëè÷÷ÿ ðîäè÷³â ÷è
áàòüê³â, ÿê³ ìàþòü ãåðïåñ), —
êàæå ë³êàð. — Òîìó äëÿ ä³òåé
â öåé ïåð³îä äîâîë³ õàðàêòåðíèì
º ãåðïåòè÷íèé ã³íã³âîñòîìàòèò.
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, º äâà íàé÷àñò³øèõ â³ðóñè, ÿê³ âèêëèêàþòü
ñòîìàòèòè. Ïî-ïåðøå, öå ãðóïà
åíòåðîâ³ðóñ³â (ðóêà-íîãà-ðîò…) ³
áåçïîñåðåäíüî ãåðïåñ. Ñèìòîìè
ìîæóòü áóòè çâè÷àéíèìè: âèñèïêà, òåìïåðàòóðà, áîëüîâèé
ñèíäðîì. Àëå ìàðêåðîì, ÿêèé
ñâ³ä÷èòü ïðî òå, ùî ìàºòå ñïðàâó
ñàìå ç ãåðïåñîì, º êðîâîòî÷èâ³ñòü ÿñåí.
ЯК ЛІКУВАТИ ГЕРПЕС
— Íàñïðàâä³ âèñèïêà ó ðîò³,
íà ãóáàõ ³ ñòàòåâèõ îðãàíàõ, âò³ì,
ÿê ³ áóäü-ÿêèé ãåðïåñ, ñàìà ïðîéäå, õî÷ öå áóäå äîâãî ³ «êðàñèâî», — êàæå ë³êàð. — Íàéãîëîâí³øå, ÿêùî ìîâà, íàïðèêëàä, ïðî
ãåðïåòè÷íèé ã³íã³âîñòîìàòèò, öå
ìàêñèìàëüíî çíåáîëèòè òà çáèòè
äèòèí³ òåìïåðàòóðó. Òèì ïà÷å,
ùî ðîáèòüñÿ öå îäíèì ³ òèì æå
ïðåïàðàòîì Íóðîôåíîì. Ïðè÷îìó, ïðåïàðàò âàðòî äàâàòè íàâ³òü
ÿêùî òåìïåðàòóðà âæå íå ï³äí³ìàºòüñÿ. À îò, íàïðèêëàä, ÿêèõîñü îñîáëèâèõ ä³ºò íå ïîòð³áíî,
ïðîñòî â³äìîâòåñü â³ä êèñëîãî òà

çàíàäòî òâåðäîãî.
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ïîëåãøèòè ïðîÿâ òà çìåíøèòè ïåðåá³ã
ãåðïåñíî¿ ³íôåêö³¿ ìîæíà, ÿêùî
ä³àãíîñòóâàòè éîãî â ïåðø³ 72 ãîäèíè, òîáòî òðè äí³. Òîä³ ìîæíà
ïðèéìàòè òàêèé ïðîòèâ³ðóñíèé
ïðåïàðàò ÿê Àöèêëîâ³ð, â³í
ïðèøâèäøóº ïðîöåñ îäóæàííÿ. À ÿêùî ä³àãíîç ïîñòàâèëè
íà ÷åòâåðòèé-ï’ÿòèé äåíü, êîëè
â³ðóñ çíàõîäèòüñÿ íà ï³êó, âæå
ïîòð³áíî ïðîñòî ïåðåæèòè, çíåáîëþâàòè ³ çáèâàòè òåìïåðàòóðó.
— Íà æàëü, ñèðîïó Àöèêëîâ³ðó
ó íàñ â êðà¿í³ íåìàº, òîæ ä³òÿì
äàþòü òàáëåòêè, ðîçðàõîâóþ÷è
äîçó â³äïîâ³äíî äî ìàñè ò³ëà, —
êàæå ë³êàð. — Ïðèéìàþòü éîãî
5 ðàç³â íà äåíü, âïðîäîâæ òèæíÿ.

Óñ³ëÿê³ ìàç³, òèïó
Ãåðïåâ³ð, íà äóìêó
ë³êàðÿ, òî ïðîñòî
âèêèíóò³ ãðîø³,
àäæå âîíè çîâñ³ì íå
äîïîìàãàþòü
² âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ñóö³ëüíîãî ïîëåãøåííÿ â³ä ïðåïàðàòó
íå áóäå, áóäå òàê ñàìî áîë³òè ³
òåìïåðàòóðèòè, ïðîñòî êîðîòøèé
òåðì³í.
À îò óñ³ëÿê³ ìàç³, òèïó Ãåðïåâ³ð, íà äóìêó ë³êàðÿ, òî ïðîñòî
âèêèíóò³ ãðîø³, àäæå âîíè çîâñ³ì
íå äîïîìàãàþòü.
ПРОФІЛАКТИКА МОЖЛИВА
Äëÿ óñ³õ âèä³â ãåðïåñó, âêëþ÷àþ÷è ïåðøîãî ³ äðóãîãî òèïó,
³ñíóº âñüîãî äâà òèïè ïðîô³ëàêòèêè. Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, öå ìîæå
áóòè åï³çîäè÷íà ïðîô³ëàêòèêà ³
ïîñò³éíà.
— Åï³çîäè÷íà ïðîô³ëàêòèêà
ïðîâîäèòüñÿ ëèøå äîðîñëèì,
êîëè ó ïàö³ºíòà íåìàº ïîêè í³-

ЯК ЖИТИ З ГЕРПЕСОМ:
З ТИМ, ЩО ЗВЕРХУ, І ТИМ, ЩО ЗНИЗУ
Вірус герпесу
першого типу
(через рот)
Прояви: температура,
висипка, біль

Що робити:
Температуру і біль — препаратами Нурофен
або Ібупрофен
Багато пити, щоб не було зневоднення
Противірусне — Ацикловир (дітям
до 12 років), Валацикловір (після 12 років)

Вірус герпесу
другого типу —
генітальний
Прояви: зуд, біль, висипка,
пузирки, виразки, в області
пахових органів збільшені
і болючі лімфовузли,
температура, погане самопочуття.
Що робити:
Температуру і біль збиваємо —
Парацетамолом або Ібупрофеном
Свербіж — на шкіру, але не на слизову,
наносити протисвербіжні препарати ПоксКлин,
Каламин, Циндол.
Противірусне — Ацикловір або Валацикловір

а) Епізодична профілактика лише для дорослих (немає висипки, але є передчуття)
 Ацикловір 400 мг/3 рази в день (7 днів)
або
 Валациловір 2000 мг/2 рази, з інтервалом
12 годин

а) Епізодична профілактика для дорослих,
тому що діти хворіють дуже рідко (немає
висипки, є передчуття)
 Валацикловір 500 мг/2 рази на день (3 дні)
або
 Ацикловір 800 мг/3 рази на день (2 дні)

б) Постійна профілактика для дорослих
на термін від 3 місяців до 12
 Валацикловір 500 мг/1 раз на день
або
 Ацикловір 400 мг/2 рази на день

Б) Постійна профілактика, якщо епізодична
не дає ефекту (на термін від 3 до 12 місяців)
 Валацикловір 500 мг/1 раз на день
або
 Ацикловір 400 мг/2 рази на день

в) Постійна профілактика для дітей на термін від 3 до 12 місяців
 Ацикловір 30 мг/на кг маси тіла/на добу.
Розділити на три прийоми (максимальна
доза 1000 мг на добу)

ÿêèõ âèäèìèõ ñèìïòîì³â, àëå º
«ïåðåä÷óòòÿ», ùî îñü-îñü, âèðàæåíå â³äïîâ³äíèì ïå÷³ííÿì
â ì³ñöÿõ ìàéáóòí³õ ïóçèðê³â òà
âèðàçîê, çóäó, — ãîâîðèòü ³íôåêö³îí³ñò. — Íà öüîìó åòàï³, ÿêùî
ïàö³ºíò ïðèéìå â³äïîâ³äíó äîçó
ïðîòèâ³ðóñíîãî ïðåïàðàòó, âèñèïêè ìîæíà áóäå óíèêíóòè,
àáî æ âîíà áóäå íå òàêîþ âè-

ðàæåíîþ òà òðèâàëîþ.
Àëå íàéá³ëüø âäàëîþ ïðîô³ëàêòèêîþ ë³êàð ââàæàº ïîñò³éíèé
ïðèéîì ìàëî¿ äîçè ïðîòèâ³ðóñíîãî ïðåïàðàòó. Ùîäíÿ ïðîòÿãîì ï³âðîêó ÷è ð³ê, ïàö³ºíò ðàç
íà äåíü ï’º òàáëåòêó. Ïîò³ì ïðèïèíÿº ïèòè ïðåïàðàò, ³ â³äíîâëþº, êîëè âèíèêàþòü ðåöèäèâè
(à öå ìîæå áóòè ÷åðåç ð³ê-ø³ñòü).

РЕКЛАМА
460953

447056
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«БАРХАН МЕНІ — ЯК БРАТ!»
Одна служба на двох 
Абсолютним чемпіоном серед кінологів
Держприкордонслужби став Сергій
Ткач зі своєю собакою Бархан. Обоє
служать у Могилів-Подільському
прикордонному загоні. Найбільше,
чим вирізняється Бархан, — відданістю
господарю. Цьому є пояснення
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

— Áàðõàí ó ìåíå
çìàëêó, — ãîâîðèòü
³íñòðóêòîð-ê³íîëîã
Ñåðã³é Òêà÷. —
Íèí³ éîìó òðè ðîêè. Êîëè áóâ
çîâñ³ì ìàëèé, ñèëüíî çàõâîð³â.
ß òîä³ â³ä íüîãî íà êðîê íå â³äõîäèâ. Áóâàëî, äîâîäèëîñÿ, ÿê
ìîâèòüñÿ, ç ëîæå÷êè ãîäóâàòè —
÷åðåç ñèñòåìó, à òî é ç ï³ïåòêè.
Ï³ñëÿ îäóæàííÿ âîíè ïîì³íÿëèñÿ ðîëÿìè — óæå Áàðõàí í³
íà êðîê íå â³äõîäèòü â³ä ãîñïîäàðÿ.
ДОДАТКОВА ПІГУЛКА
Äí³, êîëè õâîð³â Áàðõàí, áóëè
òðèâîæí³ äëÿ Ñåðã³ÿ. Äîãëÿäàâ
çà òâàðèíîþ, ÿê çà ìàëîþ äèòèíîþ. Ðåòåëüíî âèêîíóâàâ âñ³
ïðèïèñè, ùî ¿õ äàâàâ âåòåðèíàðíèé ë³êàð. Ðîçìîâëÿâ, ãëàäèâ, çàñïîêîþâàâ. Íà ùàñòÿ, õâîðîáà
â³äñòóïèëà. Íàñòàâ òîé äåíü,
êîëè Áàðõàí çíîâó ñòàâ íà íîãè.
Â³äòîä³ â³ääÿ÷óº íàäçâè÷àéíîþ
â³ääàí³ñòþ. Çà ãîñïîäàðÿ, ÿê ìîâèòüñÿ, ãîòîâèé ó âîãîíü ³ âîäó.
— Ó ìåíå ðàí³øå òåæ áóëè
ñîáàêè, — ãîâîðèòü ê³íîëîã. —
Àëå òàêî¿ âåëèêî¿ â³ääàíîñò³,
ÿê ó Áàðõàíà íå â³ä÷óâàâ ó íèõ.
Ìàáóòü, ó íüîãî â³äêëàëîñÿ òå,
ÿê íàìàãàâñÿ äîïîìîãòè éîìó
âèë³êóâàòèñÿ. Òåïåð â³ääÿ÷óº
ïî-ñâîºìó. ²íøîãî ïîÿñíåííÿ
íå çíàõîäæó.

— Ìàºòå ñïðàâæíüîãî äðóãà, —
êàæó ê³íîëîãó.
— Í³, öå íå äðóã, — óòî÷íþº
ñï³âðîçìîâíèê. — Áàðõàí ìåí³,
ÿê áðàò. Òàê áóäå òî÷í³øå. Âîëüºð ìîæå ðîçíåñòè, ÿêùî ìåíå
äîâãî íåìà.
Ñåðã³é Òêà÷ êîíòðàêòíèê.
Ïðîæèâàº âäîìà ó ïðèâàòíîìó
áóäèíêó. Áàðõàí ç íèì ö³ëîäîáîâî. Íà ñëóæáó ³ ç³ ñëóæáè —
ðàçîì. Íà ïîäâ³ð’¿ ìàº ùå îäíîãî ÷îòèðèëàïîãî äîìàøíüîãî
ñòîðîæà.
— Òåðï³ííÿ, öå òå, ùî ìàº ïîñò³éíî ïàì’ÿòàòè ê³íîëîã ï³ä ÷àñ
òðåíóâàíü, — ãîâîðèòü ñï³âðîçìîâíèê. — Íå äàé Áîã, íà ñîáàêó
ï³äíÿòè ðóêó! Ï³ñëÿ òàêîãî ìîæíà ñòàâèòè õðåñò íà òðåíóâàíí³.
Áàæàíîãî ðåçóëüòàòó íå âäàñòüñÿ
äîñÿãòè.
Ñîáàêè, ÿê ³ ëþäè, äóæå ð³çí³.
Äî êîæíîãî, íàâ³òü ÿêùî âîíè
îäíàêîâî¿ ïîðîäè, ïîòð³áåí ñâ³é,
³íäèâ³äóàëüíèé ï³äõ³ä. Òâàðèíó
òðåáà â³ä÷óâàòè. Îäí³é äîñòàòíüî
äëÿ ñòèìóëó ðóêîþ ïîïëåñêàòè
ïî ãðóäÿõ, äëÿ ³íøî¿ òàêî¿ çàö³êàâëåíîñò³ íåäîñòàòíüî.
Ê³íîëîã, öå íå ðîáîòà. Öå —
ïîêëèêàííÿ. Ïðèíàéìí³ òàê
ââàæàº ñï³âðîçìîâíèê. Ñåðã³é çãàäóº, ÿê ïî÷èíàâ ñëóæáó
âîä³ºì. Ùîðàçó ïðèäèâëÿâñÿ
äî ÷îòèðèëàïèõ äðóç³â ïðèêîðäîííèê³â. Çðåøòîþ, ïîïðîñèâñÿ ïåðåâåñòè éîãî â ê³íîëîãè.
Äóæå ñêîðî â³ä÷óâ, ùî öå éîãî
ñïðàâà.

СЛІД ДОВЕЛОСЯ БРАТИ
В ТЕМНОТІ
Ê³íîëîã êàæå, ùî ó ¿õí³é ïåðåìîç³ á³ëüøà ðîëü íàëåæèòü Áàðõàíó. «ß â íüîãî ÿê äîäàòîê, — óñì³õàºòüñÿ ïðèêîðäîííèê. — Ñîáàêà
âñå çðîáèâ, àáè ìè ïåðåìîãëè».
Çìàãàííÿ â³äáóâàëèñÿ íà áàç³
Ê³íîëîã³÷íîãî öåíòðó Äåðæïðèêîðäîíñëóæáè ó ì³ñòå÷êó Âåëèê³ Ìîñòè íà Ëüâ³âùèí³. Çâàííÿ
êðàùîãî âèáîðþâàëè ñ³ì êîìàíä,
ïî òðè ê³íîëîãè ó êîæí³é. Íà êîæíîìó ç äåê³ëüêîõ åòàï³â ó÷àñíèêè
çäîáóâàëè ïåâíó ê³ëüê³ñòü áàë³â.
Ïðè÷îìó, ÿê ñàìå îö³íþâàëè ä³¿
ó÷àñíèê³â, æóð³ ïîâ³äîìèëî ò³ëüêè
ï³ä ÷àñ ï³äáèòòÿ ï³äñóìê³â.

– Ó ìåíå ðàí³øå
òåæ áóëè ñîáàêè, –
ãîâîðèòü ê³íîëîã.
– Àëå òàêî¿ âåëèêî¿
â³ääàíîñò³, ÿê ó
Áàðõàíà, íå â³ä÷óâàâ
— Íàì óñêëàäíèëè ðîçøóê ñë³ä³â ïîðóøíèêà òèì, ùî âïðàâó
äîâåëîñÿ âèêîíóâàòè ó òåìíó
ïîðó äîáè, — ãîâîðèòü ïðèêîðäîííèê. — Çà ëåãåíäîþ, ïîðóøíèê êîðäîíó çàãóáèâ îäèí ç
àêñåñóàð³â. Ìåí³ âðó÷èëè éîãî.
ß äàâ îáíþõàòè Áàðõàíó.
Ïðàöþâàòè äîâåëîñÿ íà ì³ñöåâîñò³ çà ìåæàìè íàñåëåíîãî
ïóíêòó. Ë³ñ, ÿðè, ÿðóãè ç êóùàìè.
Ñîáàö³ íàéá³ëüøå äîøêóëÿþòü
êóù³ ç êîëþ÷êàìè, øèïøèíà,
íàïðèêëàä. Íåçâàæàþ÷è íà öå,
Áàðõàí ñïðàâèâñÿ ³ç çàâäàííÿì.
Ðîçøóêàâ ïîðóøíèêà êîðäîíó,
õî÷ ÿê òîé íå íàìàãàâñÿ çàìåñòè
ñë³äè. Òàê ñàìî ÷³òêî âèêîíàâ
³íø³ âïðàâè — îõîðîíà òåðèòîð³¿,
äîëàííÿ ñìóãè ïåðåøêîä. Çà çàãàëüíîþ ê³ëüê³ñòþ áàë³â ìîãèë³â÷àíèí ðàçîì ç³ ñâî¿ì ÷îòèðèëàïèì ñòàâ àáñîëþòíèì ÷åìï³îíîì.
Ñåðã³é êàæå, ùî íà ï’ÿòü ïóíêò³â
âîíè âèïåðåäèëè ïåðåñë³äóâà÷³â,
ÿê³ çäîáóëè äðóãèé ðåçóëüòàò.

Сергій Ткач: «Один раз піднімеш на собаку руку — вона
тобі більше не повірить, терпіння — головне для кінолога»

На службу беруть зі своїм чотирилапим другом
Керівник кінологічної служби
Могилів-Подільського прикордонного загону Олексій Федоров запрошує охочих юнаків
приходити до них на службу
разом зі своїм чотирилапим
другом. Зарплата починається
з 8–9 тис. грн.
— Якщо власної натренованої собаки нема, її нададуть на кордоні, — уточнює підполковник. —
Головне — бажання. У структурі
Держприкордонслужби є свій
загін чотирилапих вартових. Є
навчальний центр. Допомога собак дуже цінна — як на зеленій
ділянці кордону, так і в пунктах
пропуску.
На місцевості собаки допомагають виявляти порушників. Нині
у загоні роблять ставку на бельгійських вівчарок. Пояснюють

це тим, що такі породи дуже
витривалі. У пунктах пропуску,
автомобільних та залізничних,
перевіряють багаж пасажирів
на наявність наркотиків, зброї.
Там працюють інші породи.
— Тільки заберіть собаку! — часто
можна почути від затриманого
порушника.
Ті пасажири у потязі чи автомобілі, які перетинають кордон, при
появі собаки одразу видають
себе, — пояснює підполковник.
Каже, у таких починають тремтіти руки, мимоволі починаються
панічні рухи, змінюється колір
обличчя.
На жаль, на кордоні є сумна
статистика. У зоні АТО прикордонники втратили не тільки своїх
побратимів. У загін також не повернулися дві собаки.
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СПІЛЬНОТА
СПОРТ
Медалі
чемпіонату
Кращих визначали у перегонах
на каное і байдарках на різних
дистанціях — від 200 до 2000 метрів

ДВІ СОТНІ ВЕСЛУВАЛЬНИКІВ
РОЗІГРАЛИ «ОСІННІЙ ПРИЗ»
Закриття сезону  Всеукраїнськими
змаганнями вшанували пам'ять
заслуженого тренера СРСР Анатолія
Іванова. Він підготував олімпійську
чемпіонку Юлію Рябчинську, ім’я якої
носить вінницька школа веслування
ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Ó ïåðø³ âèõ³äí³ æîâòíÿ ó Â³ííèö³, çà òðàäèö³ºþ, âøàíîâóþòü
ïàì'ÿòü çàñëóæåíîãî òðåíåðà ÑÐÑÐ
Àíàòîë³ÿ ²âàíîâà. Ç ö³º¿ íàãîäè
â÷åðãîâå ïðîâåëè â³äêðèò³ ìåìîð³àëüí³ âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ ç
âåñëóâàííÿ íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå
«Îñ³íí³é ïðèç». Ñïîðòñìåíè çìàãàëèñÿ íà áàç³ îáëàñíî¿ ïðîô³ëüíî¿
ñïîðòøêîëè ³ì. Þë³¿ Ðÿá÷èíñüêî¿,
ùî á³ëÿ ïëÿæó «Ñïàðòàê».
ВІННИЧАНИ ДОМІНУВАЛИ
Àíàòîë³é ²âàíîâ áàãàòî ðîê³â
ïë³äíî ïðàöþâàâ ó Â³ííèö³. Â³í
âèõîâàâ ö³ëó ïëåÿäó âèäàòíèõ
ñïîðòñìåí³â.
— Íàéá³ëüø ÿñêðàâîþ ç³ðêîþ
ñåðåä íèõ º îë³ìï³éñüêà ÷åìï³îíêà Þë³ÿ Ðÿá÷èíñüêà. Âîíà âñòóïèëà äî Â³ííèöüêîãî ìåäè÷íîãî
êîëåäæó, ³ ëèøå òîä³ âïåðøå ñ³ëà
ó áàéäàðêó. Ïåðøèé òðåíåð Àíàòîë³é ²âàíîâ äîâ³â Þë³þ äî òèòóëó ÷åìï³îíêè ÑÐÑÐ, ï³ñëÿ öüîãî
âîíà óâ³éøëà äî íàö³îíàëüíî¿
çá³ðíî¿. Äàë³ âèãðàëà ÷åìï³îíàòè ªâðîïè, ñâ³òó ³ Îë³ìï³éñüê³
³ãðè, — ðîçïîâ³â ãîëîâíèé ñóääÿ
çìàãàíü, ñóääÿ íàö³îíàëüíî¿ êàòåãîð³¿ Âîëîäèìèð Áîéêî (Â³ííèöÿ).
Ó çìàãàííÿõ «Îñ³íí³é ïðèç» âçÿëè ó÷àñòü þíàêè ³ ä³â÷àòà òèõ â³êîâèõ ãðóï, ÿê³ â íàñòóïíîìó ðîö³
âèñòóïàòèìóòü íà ÷åìï³îíàòàõ

ДЕ ЗАЙМАТИСЯ?
Заняття з веслування у Вінниці відбуваються на базі обласної школи
ім. Юлії Рябчинської (тел. 097–
623–02–45 — тренер Володимир
Бойко) і міської спортшколи № 2
(тел. 67–36–86).

Óêðà¿íè. Çîêðåìà, 2004–2005 ð. í.,
2006–2007 ð. í., 2008–2009 ð. í.
Ìåäàë³ îêðåìî ðîç³ãðóâàëèñÿ
ó ïåðåãîíàõ íà áàéäàðêàõ ³ êàíîå.
Êðàùèõ âèçíà÷àëè íà ð³çíèõ äèñòàíö³ÿõ — â³ä 200 äî 2000 ìåòð³â.
Äî íàñ, çà òðàäèö³ºþ, ïðèáóëè
ïðåäñòàâíèêè Ëüâîâà, Íîâîäí³ñòðîâñüêà (×åðí³âåöüêà îáëàñòü),
Õìåëüíèöüêîãî, Äæóëèíêè (Áåðøàäñüêèé ðàéîí Â³ííè÷÷èíè) ³
Ãàéâîðîíà (Ê³ðîâîãðàäñüêà îáëàñòü). Çàãàëîì íà ñòàðò âèõîäèëè
áëèçüêî 200 âåñëóâàëüíèê³â.
Êîìàíäíîãî çàë³êó íå áóëî. Çàãàëîì áóëî ðîç³ãðàíî 48 êîìïëåêò³â íàãîðîä. Â³ííèöüê³ ñïîðòñìåíè âèáîðîëè áëèçüêî ïîëîâèíè
âñ³õ â³äçíàê. Äàë³ çà ê³ëüê³ñòþ ìåäàëåé — âåñëÿð³ ç ×åðí³âåöüêî¿ ³
Ê³ðîâîãðàäñüêî¿ îáëàñòåé.
ДЖУЛИНКА «РУЛИТЬ»
Êàíäèäàò ó ìàéñòðè Àíäð³é
Ïèëèïåíêî, 15-ð³÷íèé êàíî¿ñò ³ç
Â³ííèö³, äâ³÷³ áóâ ÷åìï³îíîì Óêðà¿íè. Âèãðàâ â³í ³ «Îñ³íí³é ïðèç».
— Òðåíóþñÿ ï’ÿòü ðîê³â. Çàïèñàâñÿ ç äðóãîì çà ï³äêàçêîþ áàòüê³â.
Äî òîãî æ, ìåí³ äî äóø³ âîäí³ âèäè
ñïîðòó. Ñïî÷àòêó áóëî âàæêî. ×åìï³îíîì êðà¿íè âïåðøå ñòàâ ëèøå
öüîãî ðîêó. Ìîæëèâî, ÷åðåç òå, ùî
áàãàòî ìî¿õ êîíêóðåíò³â ï³øëè ç³
ñïîðòó. Òåïåð ïðàãíó âçÿòè ó÷àñòü
ó ÷åìï³îíàòàõ ªâðîïè ³ ñâ³òó, —
ðîçêàçàâ Àíäð³é Ïèëèïåíêî.
Éîãî îäíîë³òîê, êàíäèäàò ó ìàéñòðè ñïîðòó Ïàâëî ×àáàí (Äæóëèíêà) º øåñòèðàçîâèì ÷åìï³îíîì
Óêðà¿íè. Òîæ ³ çàðàç â³í íå çàëèøèâ øàíñ³â áàéäàðî÷íèêàì.
— Ó Äæóëèíö³ ä³º ô³ë³ÿ â³ííèöüêî¿ ñïîðòøêîëè. Òàì ïðàöþº ëèøå
îäèí òðåíåð Îëüãà ×àáàí (ìîÿ
ìàìà). Çàéìàºìîñÿ íà Ï³âäåííîìó Áóç³ — ó íàñ â³í âóæ÷èé,

í³æ ó Â³ííèö³, — ðîçïîâ³â Ïàâëî
×àáàí. — Áàçè íàì áðàêóº, ìàºìî
ëèøå çàë³çíè÷íèé âàãîí÷èê ³ç ÷îâíàìè. Âîäíî÷àñ âåñëóâàëüíèêè ç
Äæóëèíêè ðåãóëÿðíî âèãðàþòü âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ. Òðåíóºìîñÿ
ùîäíÿ ³ äîñèòü ñåðéîçíî.
ГАРНІ КРАЄВИДИ
ЗАЧАРУВАЛИ ГОСТЕЙ
Êàòåðèíà Øëÿïí³êîâà, 13 ðîê³â,
ïðè¿õàëà ç Õìåëüíèöüêîãî. Ä³â÷èíà çàéìàºòüñÿ âåñëóâàííÿì ï’ÿòèé
ð³ê, áóëà ñð³áíîþ ïðèçåðêîþ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. À îñü ó Â³ííèö³
âïåðøå ³ îäðàçó çäîáóëà çîëîòî.
— Òóò ö³êàâî. Ïîäîáàþòüñÿ
êðàºâèäè Ï³âäåííîãî Áóãó ³ âçàãàë³ ì³ñöåâ³ñòü, äå â³äáóâàþòüñÿ
çìàãàííÿ. À îñü â³ííè÷àíîê ñåðåä
ìî¿õ êîíêóðåíòîê íåìàº, — ðîçïîâ³ëà Êàòåðèíà Øëÿïí³êîâà.

Â³ò÷èçíÿíèé ÷îâåí
êîøòóº â³ä 12 äî
18 òèñÿ÷ ãðèâåíü,
à ïîëüñüêèé ÷è
ïîðòóãàëüñüêèé –
â³ä 16 òèñÿ÷ ³ âèùå
Â³ííè÷àíèí ²ëëÿ Êó÷åð, 11 ðîê³â, âèãðàâ îäèí ç³ ñòàðò³â ó íàéìîëîäø³é êàòåãîð³¿.
— ß ùå í³êîëè íå çäîáóâàâ ìåäàëåé, áî âåñëóþ ëèøå ï³âðîêó.
Ïîäîáàºòüñÿ çàéìàòèñÿ ïðîñòî
íåáà, íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³. Ùîá
ïîêðàùóâàòè ðåçóëüòàòè, íåîáõ³äíî ðîçâèâàòè ñèëó ³ çì³öíþâàòè
ñïèíó. Äëÿ öüîãî â³äâ³äóþ òðåíàæåðíèé çàë, — ðîçêàçàâ õëîï÷èê.
ЧЕКАЄМО ПАЛАЦУ ДЛЯ
ВОДНИХ ВИДІВ СПОРТУ
Íà çìàãàííÿõ áóëà òðåíåð Â³ííèöüêî¿ øêîëè âèùî¿ ñïîðòèâíî¿ ìàéñòåðíîñò³ Ñâ³òëàíà Ñåðãóí.
Âîíà ï³äãîòóâàëà îë³ìï³éñüêèõ
ïðèçåðîê Àííó Áàëàáàíîâó ³ Îëåíó
×åðåâàòîâó-Äåðåâåíêî, à òàêîæ ä³þ÷îãî ïðèçåðà ÷åìï³îíàòó ªâðîïè
ñåðåä ìîëîä³ Äìèòðà Äàíèëåíêà.
— Íåçâàæàþ÷è íà ïðîõîëîäíó
ïîãîäó, ó÷àñíèê³â áàãàòî. Âî÷åâèäü, íàø³ íàä³¿ ï³äðîñòàþòü ³
äåìîíñòðóþòü íåïîãàíèé ð³âåíü.

Àëå ïðîáëåìîþ çàëèøàºòüñÿ áðàê
ñó÷àñíîãî ³íâåíòàðþ. Ïåðåâàæíî
ñïîðòñìåíè ãàíÿþòüñÿ íà çàñòàð³ëèõ ÷îâíàõ, ÿê³ êóïóâàëè ùå
íà ïî÷àòêó 2000-õ, — êàæå Ñâ³òëàíà Ñåðãóí.
Â³ò÷èçíÿíèé ÷îâåí êîøòóº â³ä
12 äî 18 òèñÿ÷ ãðèâåíü, à ïîëüñüêèé ÷è ïîðòóãàëüñüêèé — â³ä
16 òèñÿ÷ ³ âèùå. Ïðîòå âñ³ â³ííèöüê³ çá³ðíèêè ïîâí³ñòþ çàáåçïå÷åí³ ñó÷àñíèìè ÷îâíàìè
³ âåñëàìè. Òàêîæ â îáëàñí³é
ñïîðøêîë³ ³ì. Þ. Ðÿá÷èíñüêî¿
ïðèäáàëè êîíñòðóêö³þ äëÿ ïåðåâåçåííÿ ³íâåíòàðþ (ïðè÷³ï). Âèð³øåíà ³ ïðîáëåìà ç òðàíñïîðòîì.
— Ì³ñöåâà âëàäà ïðèäáàëà äëÿ
øêîëè ³ì.Þ. Ðÿá÷èíñüêî¿, à òàêîæ
äëÿ ØÂÑÌ ³ ÄÞÑØ ¹ 2 ì³êðîàâòîáóñè. Òàêîæ ÷åêàºìî ïî÷àòêó
áóä³âíèöòâà êîìïëåêñó äëÿ âîäíèõ âèä³â ñïîðòó â ðàéîí³ ïëÿæó
«Ñïàðòàê» (ïðîåêò âæå º). Íà ö³é
áàç³ ìàþòü áóòè äóøîâ³, ñïîðòçàëè.
Ìîæëèâî, ³ âåñëóâàëüíèé áàñåéí,—
ðîçïîâ³äàº Ñâ³òëàíà Ñåðãóí.
ВЗИМКУ НЕ ВІДПОЧИВАЮТЬ
Çìàãàííÿ «Îñ³íí³é ïðèç» çàâåðøóâàëè íèí³øí³é ñåçîí ³
âîäíî÷àñ ñëóãóâàëè ïðîáîþ ñèë
ïåðåä íàñòóïíèì. Àëå é âçèìêó
â³ííèöüê³ âåñëóâàëüíèêè íå â³äïî÷èâàòèìóòü.
— Âîíè çàéìàòèìóòüñÿ á³ãîì
ó ìàíåæ³ «Êîëîñ» òà çàãàëüíîô³çè÷íîþ ï³äãîòîâêîþ â ñïîðòçàëàõ. Öå äàñòü çìîãó êðàùå âèñòóïàòè íà âîä³ íàâåñí³, — êàæå
Âîëîäèìèð Áîéêî.
Ïàí Áîéêî íàçâàâ ìèíóëèé
ñåçîí âäàëèì äëÿ â³ííèöüêèõ
âåñëóâàëüíèê³â. Ó ñêëàä³ þí³îðñüêî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè áóëî äâà
â³ííè÷àíèíà — Îëåã Ïåòðîâ ³
Àíòîí Æîâòþê.
— Îëåã Ïåòðîâ ñòàâ áðîíçîâèì
ïðèçåðîì þí³îðñüêîãî ÷åìï³îíàòó ªâðîïè íà áàéäàðö³-äâ³éö³ â ïåðåãîíàõ íà 1000 ìåòð³â.
Â³í æå ðàçîì ³ç Àíòîíîì Æîâòþêîì ïîñ³â òðåòº ì³ñöå íà áàéäàðö³-÷åòâ³ðö³ íà 500-ìåòð³âö³
íà ÷åìï³îíàò³ ñâ³òó. Òàêîæ Àíòîíà âèçíàëè êðàùèì ñïîðòñìåíîì
ñåðïíÿ íà Â³ííè÷÷èí³, — ðîçïîâ³â Âîëîäèìèð Áîéêî.

 Ó Ëóöüêó ïðîâåëè ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ñàìáî. Â³ííèöüê³ ñïîðòñìåíè âèáîðîëè
ø³ñòü íàãîðîä. ×åìï³îíîì ñòàâ
Áîãäàí Ïàëàìàð÷óê, ñð³áíèìè
ïðèçåðàìè — Áîãäàí Ìóäðàê,
Îëåêñàíäð Êëàïøà ³ Âëàäèñëàâ Ä³äåíêî, áðîíçîâèìè —
Àðòåì Äåíèñîâ ³ Âëàäèñëàâ
Áàêóí.

Викликали
на килим
 Ó Æìåðèíö³ â³äáóâñÿ ÷åìï³îíàò îáëàñò³ ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè ñåðåä þíàê³â
2003–2005 ð. í. Êîìàíäà Â³ííèö³ çäîáóëà ïåðø³ñòü. Äðóãå
ì³ñöå ïîñ³ëè ãîñïîäàð³, à òðåòº — êîìàíäà Ìîãèëåâà-Ïîä³ëüñüêîãî.

Забіг на милю
 ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç á³ãó
íà îäíó ìèëþ çàâåðøèâñÿ
ó ×åðí³âöÿõ. Ó çìàãàííÿõ ñòàðòóâàëè ïðåäñòàâíèêè 15 ðåã³îí³â. Â³ííèöüêà îáëàñòü ïîñ³ëà
øîñòå ì³ñöå. Ó îñîáèñòîìó
çàë³êó íàø Îëåêñàíäð Âóéêî
ñòàâ ÷åìï³îíîì ñåðåä ÷îëîâ³ê³â
³ ìîëîä³.

Де найкращі
гандболісти
 Ó Òîìàøïîë³ ô³í³øóâàâ
â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò îáëàñò³
ç ãàíäáîëó ñåðåä ÷îëîâ³ê³â.
Ñòàðòóâàëè ÷îòèðè êîìàíäè. Òð³éêó êðàùèõ ñêëàëè
«ÂÄÏÓ», «Âå÷³ðíÿ Â³ííèöÿ»
³ ì³ñöåâèé «Îë³ìï³ê».
Випуск №41 (1115)
Відомий вінницький шаховий композитор Євген Марінов (15.10.1932
-13.03.2019), починаючи з кінця минулого сторіччя, склав і надрукував у
ЗМІ більше тисячі задач і етюдів. Його шахові композиції відомі далеко за
межами нашого краю.
Задача №2453-2456. Є. Марінов (Вінниця)
(із архіва, друкується вперше)

h2

2.1.1.1.

ІІІ) 4.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №40 (1458) від 2 жовтня 2019 року
Задача №2449
I. 1. Ф:a5! Kpe7 2. Kpa6 Ke5x;
II. 1. Kpa8! Kp:c7 2. Фb6+ Kd7:b6x.
Задача №2450
A). 1… Kpf7 2. e6 C:f6x; 1. Kpg7! K:e7 2. Kph8 C:f6x;
B). 1… Kpf7 2. e6 C:f6x; 1. Kp:g8! K:e7+ 2. Kph8 C:f6x.
Задача №2451
I. 1. Kpa2! K:c2 2. Tf1 Kb4x;
II. 1. C:b3+! Kpa5 2. Ca Kc2x.
Задача №2452
A). 1. Kg3! Th2 2. f2+ Tg1:g2x;
B). 1. Kpg3! T:g2+ 2. Kph4 T:h1x.
М. Пархоменко

КІНО
ім.

ÀÔ²ØÀ

Óñÿ àô³øà
Â³ííèö³ íà ñàéò³:
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кінотеатр

Lords Of The Sound.
Краще за 5 років

Коцюбинського

Джокер
Драма, 9.10, поч. о 14.50, 19.30, 21.55
10.10–16.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

До зірок
Трилер, 9.10, поч. о 12.30
10.10–16.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

12 жовтня у Вінниці —
ювілейний концерт від
Lords of the Sound. Краще
за 5 років! Просто і змістовно називається нова
концертна програма від
сучасного оркестру Lords of the Sound. Адже «Лорди» святкують свої перші 5 років насиченого творчого шляху. І їм точно є що святкувати. Концерти
Lords of the Sound наповнені красою симфонічного
звучання улюблених композицій, драйвом рокгуртів, яскравими візуальними ефектами, потужними вокальними партіями солістів та хору, енергією
та нестримним позитивом всього колективу.
Ювілейний концерт пройде в Будинку офіцерів. Початок о 19.00. Вартість квитків: 170–550 грн.

Симфо-шоу
«Світові хіти» від
Prime Orchestra

Фокстер і Макс
Пригоди, 9.10, поч. о 14.40
10.10–16.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Чи вмієш ти зберігати секрети?
Комедія, 9.10, поч. о 16.20
10.10–16.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Щиголь
Драма, 9.10, поч. о 10.00, 21.50
10.10–16.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

Очима собаки
Драма, 9.10, поч. о 18.05
10.10–16.10, час сеансів — за тел. 52–59–78

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

Єті
Анімація, 9.10, поч. о 10.30, 14.40, 16.30

Джокер
Драма, 9.10, поч. о 12.20, 18.20, 20.40

КІНОТЕАТР “РОДИНА”
Заборонений
Бойовик, 9.10, поч. о 17.40

Номіс
Трилер, 9.10, поч. о 20.00

Захар Беркут
Драма, 10.10–16.10, поч. об 11.40, 14.00

ФЕСТИВАЛЬ

КОНЦЕРТИ

Вінниця, зустрічай нову
шалену програму «Світові
хіти» від неперевершеного
Prime Orchestra!
24 листопада
о 19.00 у Будинку офіцерів нас чекає приголомшливе шоу, культові хіти усіх часів, найкращі вокалісти,
епатажні костюми, спецефекти і ураган емоцій.
У феєричній ювілейній програмі «Все найкраще
за 5 років» ми почуємо легендарні хіти не тільки титанів рок- і поп-культур, але і кращі композиції всесвітньовідомих електронних проектів — від Queen і
Rammstein до Imaginе Dragons і Depeche Mode.
Prime Orchestra — унікальне явище на українській
сцені. На рахунку Prime Orchestra більше 400 концертів у різних країнах світу. До складу унікального колективу, крім традиційних для оркестрів
музикантів, входять рок-бенд, епатажні вокалісти
і навіть діджей. Цей кроссовер-проект являє собою симбіоз традицій і новаторства — кращих
світових хітів рок, поп і електронної танцювальної
музики в оригінальній симфонічній інтерпретації,
яка дарує добре відомим композиціям нове життя,
а глядачам — можливість відкрити незвідані грані
улюбленої музики.
Квитки — 150–390 гривень. Купуйте на сайті
bilet.vn.ua, у касах театру Садовського, Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків:
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Jazzforacat
зі струнними
Їхня надзвичайна музика закохує з перших
акордів! Це неповторна
магічна суміш, стенограма емоцій, почуттів
і настроїв, лірика, що
стосується кожного. 24 жовтня о 19.00 у Вінницькій обласній філармонії під час сольного концерту
Jazzforacat надзвичайний тембр голосу фронтмена
прозвучить під унікальне поєднання гітари, кларнету, струнного квартету, перкусії та саксофону і
на 100% не залишить байдужим нікого.
У кінці 2018 року гурт Jazzforacat успішно
взяв участь у телепроекті «X-factor 9», ставши
його фіналістами зі своїм тренером Настею
Каменських. Цього року Jazzforacat підкорює
польську сцену на шоу «Mam talent». Обидва
лідери гурту є мультиінструменталістами, що
надає їхній музиці ще більше магії і виділяє
з-поміж інших.
Найяскравіші враження 24 жовтня на концерті
Jazzforacat будуть переповнювати усіх!
Квитки 100–200 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах філармонії, театру Садовського,
Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків:
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Джазовий Майкл
Джексон
4 листопада о 19.00 у театрі Садовського відбудеться грандіозний концерт «Джазовий Майкл
Джексон», на якому ви
почуєте усі найкращі хіти
легендарного Майкла Джексона та Стіві Вандера
у виконанні кращих джазменів України.
«Ми живі, поки про нас пам’ятають. Музика Джексона — вічна, вона як і раніше резонує з душами
мільйонів людей по всьому світу».
Концерт «Джазовий Майкл Джексон» у Вінниці буде
повним сюрпризів та незабутніх емоцій до мурашок. Не пропустіть!
Квитки 200–500 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах філармонії, театру Садовського,
Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків:
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор —
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Прем’єри театру
ХуліGUN

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

До зірок
Трилер, 9.10, поч. об 11.10, 23.00
10.10–16.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Центр народної творчості

Бог пообіцяв...

Драма, 9.10, поч. о 13.00, 17.30
10.10–16.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Кокаїновий барон

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО

Трилер, 9.10, поч. о 9.30, 13.40
10.10–16.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

(Хм. шосе, 7 «Книжка»,
тел. (098)7212369, (063)5031945)
Вартість квитків — 30 грн

У неділю рано зілля копала...

Золотий ключик

Романтична драма, 9.10, поч. о 16.00

Пригодницька казка, 12.10, поч. об 11.00 та 13.00

Гамлет

Весела подорож

Story of revenge, 10.10, поч. о 18.30

Вистава-гра, 13.10, поч. об 11.00 та 13.00

Драма, 9.10, поч. о 10.00
10.10–16.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Рембо: Остання кров
Трилер, 9.10, поч. об 11.40
10.10–16.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Очима собаки

Зворушлива комедія про просте, про вічне
15.10, поч. о 16.00

KVITKA
Пісня наяву й у снах, 15.10, поч. о 18.30

10 жовтня у виставковій залі Обласного краєзнавчого музею відкриється 71-ша обласна
виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва. Впродовж роботи виставки
шанувальники народного мистецтва матимуть
нагоду познайомитись із найкращими творами
як відомих, так і нововиявлених майстрів нашого
краю. Тел. 67–31–57.

Назар Стодоля
Козацька балада, 16.10, поч. о 16.00

Лісова пісня
Міф с прадавніх часів, 17.10, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР

Прокляття Мері
Трилер, 9.10, поч. о 9.10, 18.10
10.10–16.10, довідка — за тел. (096)003–50–50

Універсальна
виставка-ярмарок
«Українська мода»

Мала сцена. Лірична комедія
12.10, 16.10, поч. о 19.00

Театр ХуліGUN —
прем'єри сезону «Птаха
Невдаха» — «Птаха2:
БІ версія 18+», а також
трагіфарс «За дверима…». Гучна подія осені — довгоочікуване 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 — 12, 26 та 27 жовтня у Молодіжному центрі КВАДРАТ. Байдужим не залишиться ніхто. Початок вистав о 19.00. Вартість квитків —
150 грн, придбати можна на сайті moemisto.ua.
Телефони для довідок: (097) 899 47 47, (093) 226 22 32.

Щиголь

ВИСТАВКИ

Дім, у якому переночував Бог

Трилер, 10.10–16.10, поч. о 19.40

ТЕАТР

Гучні прем’єри, найкращі виконавці, авторські
проекти, які підкорюють світ, і дивовижне
поєднання різних стилів та жанрів. Уся палітра
сучасного мистецтва — на найбільш неординарній 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 безкоштовними запрошеннями. Замовити їх можна
на сайті contemporary-vinnytsia.blogspot.com та
у інформаційному центрі фестивалю: вул. Театральна, 15 (1 поверх). Довідки: (0432)690–025.
Фестиваль проходить за підтримки Українського культурного фонду та Вінницької
міської ради.
Генеральний інформаційний партнер — RIA.

З 9 до 12 жовтня,
Експоцентр торгово-промислової палати
запрошує відвідати універсальну виставку «Українська мода.
Осінь». Тематика: авторські колекції, аксесуари
та прикраси, трикотажні вироби, повсякденний
одяг, білизна, корсетні вироби, взуття, панчохи, шкарпетки. Час роботи виставки: 9 жовтня
11.00–18.00; 10–11 жовтня 10.00–18.30;
12 жовтня 10.00–16.00.

Двійник
SMARTCINEMA

CONTEMPORARY
MUSIC DAYS
IN VINNYTSIA-2019

Музей моделей транспорту у Вінниці
У самому центрі міста (вул. Соборна, 64) працює унікальний музей, який налічує близько
5037 моделей транспорту. Виставка унікальна і
дуже дорога, розподіляється на кілька частин:
вантажні, легкові, спеціальні автомобілі, автобуси, мотоцикли, військова техніка ручної роботи
(збірки), а також потужна колекція живих двигунів автомобілів, вузлів і агрегатів.
У музеї в межах програми виховання дітей та
молоді діють безкоштовні групові екскурсії для
школярів, для решти відвідувачів вхід платний,
але за доступними цінами — 20 грн для дорослих, для пенсіонерів і студентів — 10 грн.
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«ЛЕДІ ЛАЗАРУС» У ВІННИЦІ:
ЖІНОЧА ПРАВДА І МІСТИКА
Прем’єра!  Вперше в Україні 19 жовтня
на фестивалі Contemporary music days
in Vinnytsia відбудеться прем’єра моноопери
на тексти культової американської
поетеси Сильвії Плат, Джеймса Джойса
та Річарда Баха. Постановка усіх вразить
жіночністю та відвертістю
ВАЛЕНТИНА
КИРИЛЬЧУК,
RIA, (096)31415155

«ßêáè ÿ íå äóìàëà, ÿ áóëà á çíà÷íî
ùàñëèâ³øîþ. ßêáè
ÿ íå ìàëà ãåí³òàë³é, ÿ íå áóëà á
ïîñò³éíî íà ãðàí³ íåðâîâîãî çðèâó ³ ñë³ç», — òàêèé â³äâåðòèé åï³ãðàô îòðèìàëà ïåðøà óêðà¿íñüêà
ïîñòàíîâêà ëåãåíäàðíî¿ «Ëåä³ Ëàçàðóñ», ÿêó â³ííè÷àíè ïîáà÷àòü
ó ðàìêàõ ôåñòèâàëþ Contemporary
music days in Vinnytsia-2019.
Óêðà¿íñüêà ïðåì’ºðà ìîíîîïåðè çà ï³äòðèìêè Óêðà¿íñüêîãî
êóëüòóðíîãî ôîíäó â³äáóäåòüñÿ
19 æîâòíÿ î 19.00 ó êîíöåðò-õîë³
«Ìînt Blanc» (âóë. Ñîáîðíà, 34).
— Ó «Ëåä³ Ëàçàðóñ» íå áóäå
æîäíèõ ìàñîê, óñòàëåíèõ ïðàâèë
³ ïîñòóïîê. Ãåðî¿íÿ áåç îñòàíêó
ä³ëèòèìåòüñÿ ç ãëÿäà÷àìè ñâî¿ì ºñòâîì, íå õîâàþ÷èñü, áóäå
âèâåðòàòè ñåáå íàâèâîð³ò, — ¿é
íåìàº ÷îãî âòðà÷àòè ³ áåðåãòè,
âîíà ïñèõîëîã³÷íî ñïàëþº ñåáå
äîòëà, ó ïðèìàðí³é íàä³¿ â³äðîäèòèñÿ ç âëàñíîãî ïîïåëó, ÿê
Ôåí³êñ, — çàçíà÷àº ðåæèñåðïîñòàíîâíèöÿ Þë³ÿ Æóðàâêîâà.
ВІДКРИЄМО СВІТ ГЕНІАЛЬНОЇ
САМОГУБЦІ СИЛЬВІЇ ПЛАТ
Ó îñíîâ³ ìîíîîïåðè — òâîðè
Äæåéìñà Äæîéñà, Ð³÷àðäà Áàõà òà
îäí³º¿ ç íàéñèëüí³øèõ àìåðèêàíñüêèõ àâòîðîê ÕÕ ñòîë³òòÿ Ñèëüâ³¿ Ïëàò, ÿêà, íà æàëü, äîñ³ äëÿ
óêðà¿íñüêèõ ÷èòà÷³â çàëèøàºòüñÿ
âåëèêèì ïðîá³ëîì. Õî÷à ó âñüîìó
ñâ³ò³ ¿¿ ³ì’ÿ — öå ñïðàâæí³é êóëüò,
ëåãåíäà. Öèòàòè ç òâîð³â Ñèëüâ³¿
Ïëàò íà Çàõîä³ äàâíî ñòàëè óñï³ø-

íèì ìàðêåòèíãîì: ¿õ äðóêóþòü
íà îäÿç³ é ëèñò³âêàõ, à íàéá³ëüø
çàòÿò³ ôàíè íàâ³òü óâ³÷íþþòü
íà ñâî¿õ ò³ëàõ ó òàòóþâàííÿõ.
Øàëåíèé ³íòåðåñ äî Ñèëüâ³¿
Ïëàò âèíèê ï³ñëÿ òîãî, ÿê ïîåòåñà ï³ñëÿ òðèâàëèõ äåïðåñ³é òà
ðîçëó÷åííÿ ç ÷îëîâ³êîì ó 30 ðîê³â íàêëàëà íà ñåáå ðóêè.
Çà æèòòÿ àâòîðêè áóëî âèäàíî ëèøå äâ³ ¿¿ êíèæêè — ïîåòè÷íó çá³ðêó «Êîëîñ òà ³íø³
ïîåç³¿» ³ íàï³âàâòîá³îãðàô³÷íèé
ðîìàí «Ï³ä ñêëÿíèì êîâïàêîì»,
ùî ñòàâ ñïðàâæí³ì ìàí³ôåñòîì
ôåì³í³ñòîê. Ñèëüâ³þ Ïëàò ïîð³âíþâàëè ³ç Ñåë³äæåðîì ³ âèçíàëè îäí³ºþ ³ç çàñíîâíèöü æàíðó
ñïîâ³äàëüíî¿ ïîåç³¿.
Óæå ï³ñëÿ ñìåðò³ ÷îëîâ³ê âèäàâ ¿¿ çá³ðíèê «Àð³åëü», ÿêèé
ìèòòºâî ñòàâ îäíèì ³ç ãîëîâíèõ
áåñòñåëåð³â àíãëî-àìåðèêàíñüêî¿
ïîåç³¿ XX ñòîë³òòÿ. À ó 1982 ðîö³
çà êíèãó «Collected Poems» Ñèëüâ³ÿ Ïëàò ïîñìåðòíî îäåðæàëà
Ïóë³òöåð³âñüêó ïðåì³þ.
— Ñàìîáóòí³é ñòèëü Ñèëüâ³¿
Ïëàò — ñèëüíèé, â³äâåðòèé ³
âîäíî÷àñ íàäçâè÷àéíî æ³íî÷íèé — ñêîðèâ óâåñü ñâ³ò. ² ìè
ùàñëèâ³, ùî çìîæåìî â³äêðèòè
éîãî óñ³ì ãëÿäà÷àì íà íàøîìó ôåñòèâàë³, — â³äçíà÷àº çàñíîâíèöÿ Contemporary music
days in Vinnytsia, çàñëóæåíà
àðòèñòêà Óêðà¿íè ²ðèíà Ôðåíêåëü. — Ïðåì’ºðà «Ëåä³ Ëàçàðóñ» — öå òâîð÷èé åêñïåðèìåíò
òà Co-Production OPERAFEST
TULCHYN ðàçîì ç³ çíàìåíèòîþ ðåæèñåðêîþ Þë³ºþ Æóðàâêîâîþ òà â³äîìîþ ñó÷àñíîþ
óêðà¿íñüêîþ êîìïîçèòîðêîþ
Ëþäìèëîþ Þð³íîþ.

У головній ролі моноопери «Леді Лазарус» побачимо
знамениту співачку Анну Зарецьку (сопрано)
«НІХТО НЕ ВИЙДЕ ТАКИМ,
ЯКИМ БУВ НА ПОЧАТКУ»
Ïîñòàíîâíèöÿì «Ëåä³ Ëàçàðóñ»
âäàëîñÿ ñòâîðèòè óí³êàëüíèé çðàçîê ñó÷àñíî¿ îïåðè: íàñè÷åíî¿
òîíêèìè ïñèõîëîã³÷íèìè íþàíñàìè òà ãëèáîêîþ îáðàçí³ñòþ.
Ó ìîíîîïåð³ ãîëîñ âèêîíàâèö³,
ïëàñòè÷íå ³ ì³íëèâå ñîïðàíî âáèðàº â ñåáå ³ â³äòâîðþº çâó÷àííÿ
âñ³õ ãîëîñ³â ñâ³òó. À ïîåç³¿ Ñèëüâ³¿ Ïëàò, ùî áóëè ïåðåîñìèñëåí³ êîìïîçèòîðîì ÿê ë³áðåòî, º
â³äëóííÿì ñêëàäíîãî äóøåâíîãî
ñòàíó ïîåòåñè. Çîêðåìà, ô³íàë
«Ëåä³ Ëàçàðóñ» º ñâîºð³äíèì ïðîùàííÿì Ñèëüâ³¿ Ïëàò ³ç çåìíèì
ñâ³òîì, àäæå ö³ ðÿäêè áóëè íàïèñàí³ íåþ çà ê³ëüêà òèæí³â äî ñàìîãóáñòâà ³ ïåðåêëèêàþòüñÿ ç³
çì³ñòîì ïåðåäñìåðòíî¿ çàïèñêè.
×åðåç íåðîçðèâíèé ³íòîíàö³éíèé êîìïëåêñ ìóçèêè ³ ïîåç³¿
ãåðî¿íÿ îïåðè âèñëîâëþº âåñü
ñïåêòð ïîãðàíè÷íèõ ñòàí³â ñâîº¿ äóø³: ïåðåæèâàííÿ, ïî÷óòòÿ,
â³ä÷óòòÿ ³ ïåðåä÷óòòÿ.
Çàâäÿêè óí³êàëüí³é ðåæèñåðñüê³é êîíöåïö³¿ òà ñöåíîãðàô³÷íîìó ð³øåííþ ïåðåä î÷èìà
ãëÿäà÷³â íàðîäæóºòüñÿ óí³êàëüíå,
ìàéæå çðèìå ðîçìà¿òòÿ îáðàç³â:
äóìîê-ãîëîñ³â-çâóê³â-â³äçâóê³â.
Íåñâ³äîìèé, íåçâ’ÿçíèé, íà ïåðøèé ïîãëÿä, ïîò³ê çàïàëåíî¿ ñâ³-

äîìîñò³ ãåðî¿í³, àìïë³òóäà ÿêîãî
ñÿãàº øåïîòó-êðèêó-ðåãîòó-êâèë³ííÿ, â³äòâîðþº íàñïðàâä³ íàïðî÷óä ñòðóíêó êàðòèíó ñóïåðå÷ëèâèõ âçàºìèí îñîáèñòîñò³ ³ ñâ³òó, ÿê³ ïîãëèíàþòü îäíå îäíîãî
³ ðîç÷àâëþþòü.
— ² ç ö³º¿ äóàë³ñòè÷íî¿ âçàºìîòðàíñôîðìàö³¿ — çíèùåííÿ ³ ïåðåðîäæåííÿ — í³õòî íå âèéäå òàêèì,
ÿêèì áóâ íà ïî÷àòêó, — îá³öÿº ðåæèñåð Þë³ÿ Æóðàâêîâà. — Ö³ºþ
âèñòàâîþ ìè ïðèâåðòàºìî óâàãó
äî êðèõêîñò³ ³ áåççàõèñíîñò³ ëþäñüêî¿ äóø³, ïðèìàðíîñò³ ³ íåïåâíîñò³ ïðèçåìëåíèõ îð³ºíòèð³â,
áóäåííîãî «çàçåìëåííÿ», ÿêîð³â
ñâ³äîìîñò³. Ìè çàêëèêàºìî ãëÿäà÷³â ïðèñëóõàòèñÿ îäíå äî îäíîãî
³ áåðåãòè ñâî¿õ áëèçüêèõ.
Âõ³ä íà ìîíîîïåðó áóäå çà áåçêîøòîâíèìè çàïðîøåííÿìè.
Ùîá ¿õ îòðèìàòè, ïîòð³áíî âèòðàòèòè óñüîãî 5 õâèëèí ñâîãî
÷àñó. Ï³ñëÿ ðåºñòðàö³¿ ³ çàïîâíåííÿ ôîðìè íà îô³ö³éíîìó ñàéò³
contemporary-vinnytsia.blogspot.
com êîæåí îòðèìóº ³ìåííå çàïðîøåííÿ íà åëåêòðîííó ïîøòó.
Ò³ æ, êîìó âàæêî ñàìîòóæêè
çàìîâèòè çàïðîøåííÿ îíëàéí,
ìîæóòü çâåðíóòèñÿ çà äîïîìîãîþ
ó ³íôîðìàö³éíèé öåíòð ôåñòèâàëþ, ÿêèé ç 14.00 äî 18.00 ïðàöþº
íà âóëèö³ Òåàòðàëüíà, 15.

КОРОТКО
Загинули
наші льотчики
 Â îñòàííþ ïóòü ïðîâåëè ëüîò÷èê³â Â³òàë³ÿ Ñòåïàíåíêà òà ²ãîðÿ Çàâîäþêà.
×îëîâ³êè 4 æîâòíÿ òðàã³÷íî
çàãèíóëè â àâ³àêàòàñòðîô³
Àí-12 ï³ä Ëüâîâîì. Ïðî
öå ó Ôåéñáóê ïîâ³äîìëÿº
Êîìàíäóâàííÿ Ïîâ³òðÿíèõ
ñèë ÇÑÓ.
«Íàïåðåäîäí³ ïîõîâàëè
áîðò-òåõí³êà ²ãîðÿ Çàâîäþêà, ñüîãîäí³ â îñòàííþ
ïóòü ïðîâîäæàëè êîìàíäèðà åê³ïàæó — Â³òàë³ÿ
Ñòåïàíåíêà. Îáîº ó 90-õ
òà 2000-õ ðîêàõ ïðîõîäèëè
ñëóæáó ó ì³ñöåâ³é áðèãàä³
òðàíñïîðòíî¿ àâ³àö³¿», —
éäåòüñÿ ó ïîâ³äîìëåíí³.
Ïîïðîùàòèñÿ ³ç ëüîò÷èêîì
ïðèéøëè ð³äí³ òà êîëåãè.
Íàãàäàºìî, çðàíêó 4-ãî
æîâòíÿ òðàíñïîðòíèé
ë³òàê ÀÍ-12 çíèê ç ðàäàð³â
çà 14 ê³ëîìåòð³â â³ä ì³æíàðîäíîãî àåðîïîðòó «Ëüâ³â».
Ë³òàê âèêîíóâàâ âàíòàæí³
ïåðåâåçåííÿ ³ çä³éñíèâ àâàð³éíó ïîñàäêó, âíàñë³äîê
÷îãî ðîçáèâñÿ. Íà áîðòó
ïåðåáóâàëî â³ñ³ì îñ³á. Âèæèëî ëèøå òðîº.

Вакцина проти
грипу вже є
 Ó Â³ííèö³ ÷åòâåðòèé ð³ê
ä³º ïðîãðàìà «Ñòîï ãðèï».
Â³ííè÷àíè ìîæóòü ïðèäáàòè âàêöèíó çà 50%.
— Ì³ñüêà êîìóíàëüíà àïòåêà çàêóïèëà äâ³ ç ïîëîâèíîþ òèñÿ÷³ äîç âàêöèíè
«Äæ³Ñ³ Ôëþ». Ó ê³íö³ æîâòíÿ, íà ïî÷àòêó ëèñòîïàäà
ìàº íàä³éòè «Âàêñ³ãðèï».
Ó Â³ííèö³ ïåðåäáà÷åíî êîøòè íà 10 òèñÿ÷ ùåïëåíü.
Ç 7 æîâòíÿ ïàö³ºíòàì âæå
ïðîâîäÿòü âàêöèíàö³þ.
Êîæíà ïàðò³ÿ ìîæå ìàòè
ð³çíó ö³íó. Çàðàç «Äæ³Ñ³
Ôëþ» êîøòóº áëèçüêî
260 ãðèâåíü, à 50% — öå
130 ãðèâåíü, — çàçíà÷èâ
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ Îëåêñàíäð Øèø.

Вісім смертей і право на відродження. Про що моноопера «Леді Лазарус»?
ЮЛІЯ ЖУРАВКОВА, РЕЖИСЕРПОСТАНОВНИЦЯ:

— У хвилини депресії страх і біль
зірваними струнами бринять
у скронях героїні. Вона починає
чути всі голоси самої себе, які
до того були заглушені шумом
зовнішнього життя. Тепер вони говорять до неї
всі разом: шепочуть, кричать, скиглять, квилять, плачуть, хихотять, регочуть.
Вона відчуває себе розколотою на численні скалки, немов старе стомлене дзеркало, в якому досі

відбивалися чужі обличчя і лише тепер, розколоте на друзки, воно робить відчайдушну спробу
знайти себе, зібрати себе воєдино. Множинність
і роздробленість героїні дають їй надію зустрічі із
самою собою, що виливається у психоделічний
монолог. Обеззброєнність. Незахищеність. Тривога, що поселилася у її серці, подібна до чіпкого
спрута: вона то відпускає серце, то стискає його
в смертельних обіймах. Отрута лихого передчуття, здається, навіть змінила склад її крові.
У понівечених часом чи роз’їдених самими
собою обрисах жіночих постатей кожен глядач

вгадає щось своє. Чи це численні віддзеркалення героїні, чи застиглі відлуння, чи скалки,
на які розбилась від болю її душа, може, це тіні
її сестер, лиш деяких з мільйонів загублених
у світі? Можливо, мовчазні жіночі постаті, це
насправді надгробки її попередніх восьми
смертей, крізь камінь яких перероджені душі
проросли вічними квітами-флюгерами?..
У своїй режисерській концепції ми дозволяємо героїні стати нашим провідником у світ
незвіданого себе, огорнути усіх глядачів невидимою матерією наших власних почуттів.

ОГОЛОШЕННЯ
Робота
100% працевлаштування в Чехії
для чол. та жін. Безкоштовні
консульт. Оформ. віз. Тел.:(067)
369-82-33
Sort date: 08.10.2019, №41/2019
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Кросворд «Спортивний»
1
2
3

4

5
6

7
ПО ГОРИЗОНТАЛІ
3. Олімпійський вид спорту, який з'явився у Вінниці лише півтора
року тому. 7. «Закрутка по-вінницьки». Це у якому виді спорту?
8. Вид спорту, з якого цьогоріч пройшов перший міжнародний
дитячий фестиваль «Золота молодь». 9. Олімпійська чемпіонка,
чиє ім'я носить дитяча спортивна школа з веслування. 14.
Був професійним боксером, став шоуменом. 17. Стара назва
центрального міського стадіону. 19. Шаховий дитячий клуб.
20. Вид спорту, у якому виступає команда «Вінницькі зубри».
22. Вінничанка, олімпійська чемпіонка з семиборства на ХХІХ
літніх Олімпійських іграх 2008 року у Пекіні. 24. Спортивний
стадіон ВНТУ. 25. Спортсмен з кульової стрільби. Бронзовий
призер Паралімпійських ігор. 26. Срібний призер ХХVІІ
літніх Олімпійських ігор 2000 року у Сіднеї з велоспорту. 27.
Дворазовий срібний олімпійський призер з плавання.
ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. У Вінниці започаткували серію турнірів для пошуку талантів
«New Stars». У якому виді спорту. 2. Важкоатлет, переможець
ХХІ літніх Олімпійських ігор 1976 року у Монреалі. 4. Вінницька
футбольна команда. 5. Професор, в честь якого щорічно у Вінниці
проводять турнір з баскетболу. 6. Спортивний магазин, який
працює на проспекті Коцюбинського ще з радянських часів. 8. Вид
спорту, у якому змагаються на турнірі «Вінницькі фонтани». 10.
Батьківщина головного тренера вінницької “Ниви” Колінса Нгаха.
11. Вид спорту, у якому збирають Кубик Рубика на швидкість.
12. Вид спорту, у якому виступає команда «Серце Поділля». 13.
Басейн на березі Південного Бугу. 15. Один зі спортивних клубів,
де дівчатка займаються художньою гімнастикою. 16. Спортивний
комплекс на Генерала Арабея. 18. Видовищна дисципліна
автомобільних гонок, зазвичай змагання проходять на аеродромі.
21. Вид спорту, з якого проводяться у Вінниці міжнародні
змагання «Зірки над Бугом». 23. Вид спорту, у якому володаркою
двох срібних нагород ХХХ Лондонської олімпіади 2012 року стала
Інна Осипенко-Радомська.

8
9
10

11

12

13

17

15

18

19

20

22

21

23
24
25

26

ВІДПОВІДІ:
ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. футбол 2. Король 4. «Нива» 5. Коган 6. «Старт» 8. шашки 10.
Камерун 11. Швидкубінг 12. волейбол 13. «Авангард» 15. «Еліт»
16. «Колос» 18. дрифтинг 21. акробатика 23. веслування

27

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
3. фехтування 7. велоспорт 8. шахи 9. Рябчинська 14. Узелков
17. «Локомотив» 19. «Романтик» 20. баскетбол 22. Добринська
24. «Олімп» 25. Денисюк 26. Чернявський 27. Хникін

РЕКЛАМА
460792
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СКІЛЬКИ МОЖНА ДРУЖИТИ,
ДАВАЙ ВЖЕ КОХАТИСЯ
ЙДЕМО НАПРОЛОМ
Не просто  Якщо романтичні стосунки
Не можна сказати, що цей метод універсальу вас є, то вони або розвиваються і
ний. Він просто більше чоловічий. Їм активні
дії предписані природою, тому і надають
природним чином все складається, або ж
мужності і мачизму (в хорошому сенсі слоне розвиваються і пара розлучається.
ва). Якщо ви чоловік, то перехід стосунків
у інтимну близькість за допомогою невеЛанцюжок: симпатія, знайомство,
ликого «тиску», типу пригорнув, поцілував,
закоханість, близькість — є цілком логічним. розстебнув, повалив — нормально сприймається. За умови, звичайно, що дівчині ви
Але часом буває застрявання на якомусь
подобаєтеся. Втім, домінувати не варто, хоч
і вважається фетішною штукою. Тому що
етапі (найчастіше на етапі дружнього флірту) це
в більшості випадків, окрім роздратування,
і ні туди, ні сюди. Як штовхнути воза з місця? це нічого не викликає (є панянки, яким це
до смаку, але раптом ви не вгадали).
А от жінкам напролом йти заборонено і ка-

Ùî âè çíàºòå ïðî òå, ÿê øâèäêî
³ áåç ïåðåøêîä ïåðåéòè â³ä ñòàòóñó
äðóç³ (÷è çíàéîì³), ÿê³ ñèìïàòèçóþòü îäíå îäíîìó, â ñòàòóñ — êîõàíö³? Çäàâàëîñÿ á, ïðî ùî òóò
çíàòè òà äóìàòè, àëå öåé ïðîì³æîê
ì³æ äâîìà ñêëàäîâèìè ñòîñóíê³â
ìîæå òðèâàòè ñê³ëüêè çàâãîäíî çà ÷àñîì. ²íîä³ ëþäè ñòàþòü
áëèçüê³ (ó âñ³õ ñåíñàõ) ïðîòÿãîì
îäíîãî äíÿ, ³íîä³ íà öå ïîòð³áí³
ðîêè (àëå íå áóäåìî ïðî ñóìíå).
Ñïîêîíâ³êó áàæàííÿ ÿêíàéøâèäøå ïåðåâåñòè ñòîñóíêè
äâîõ ëþäåé â ³íòèìíó ïëîùèíó
ïðèâëàñíþâàëè â îñíîâíîìó ÷îëîâ³êàì. ² ÷îëîâ³êè â êóðñ³: ÿêùî
æ³íêà éäå íà áëèçüê³ñòü, ââàæàé,
òè êðóòèé. Áàæàííÿ ñåêñó ³ ÷èì
øâèäøå äëÿ ÷îëîâ³ê³â, ÿê ³ ðàí³øå, àêòóàëüíå, àëå ñüîãîäí³ æ³íêè
òåæ ñòàëè ïðîÿâëÿòè àêòèâí³ñòü.
Äëÿ æ³íîê öå íå ñò³ëüêè ìîìåíò
ñàìîñòâåðäæåííÿ, ñê³ëüêè îñü
öå: ëèøå ÷åðåç áëèçüê³ñòü ìîæíà
ïî-ñïðàâæíüîìó çðîçóì³òè — òâ³é

÷îëîâ³ê ÷è í³. ² íàâ³ùî âèòðà÷àòè
ñâ³é ÷àñ, ³ ÷àñ ÷îëîâ³êà, ÿêùî âè íå
ñï³âïàäàºòå ó âàæëèâîìó — ñåêñ³.
² âñå öå íà÷å äîáðå (ð³âíîïðàâí³ñòü, äåìîêðàò³ÿ...) Àëå ãîëîâíå
òóò íå ôîðñóâàòè ïîä³¿, ³íàêøå
çàì³ñòü âèáîðó ñóïóòíèêà æèòòÿ (÷è ë³æêà), âåñü ïðîöåñ ìîæå
îòðèìàòè íàçâó òðîõè ³íàêøó. Òà
ùî òàì ëóêàâèòè, ïîãàíî öå áóäå
íàçèâàòèñÿ, îñîáëèâî ó âèïàäêó
æ³íî÷î¿ àêòèâíîñò³.
Àëå êîëè º, íàïðèêëàä, äâîº
ñèìïàòè÷íèõ îäíå îäíîìó ëþäåé.
Âîíè ïåð³îäè÷íî çóñòð³÷àþòüñÿ
³ ïðîâîäÿòü ðàçîì ÷àñ, õîäÿòü
â ê³íî, â êàôå, â ðåñòîðàí, â ãîñò³.
² ïî÷óòòÿ (áàæàííÿ) çàðîäæóºòüñÿ,
³ õî÷åòüñÿ éîãî ÿêèìîñü ÷èíîì ðåàë³çóâàòè. Êîëè öå áàæàííÿ äâîñòîðîííº, ð³âíîçíà÷íå — ïðîáëåì
âçàãàë³ íå áóâàº, âñå â³äáóâàºòüñÿ
ñïîíòàííî. À êîëè îäíà ñòîðîíà
ïðîñòî íà ñòàðò³ âæå, à ³íøà ãàëüìóº ³ íàòÿê³â í³áèòî íå ðîçóì³º?
ßê ï³äøòîâõíóòè?

Коментар експерта
ВАЛЕРІЙ
АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ

— Гра в «секс» —
це одна з найбільш цікавих
ігор. Тут і інтелект,
і здатність відчувати бажання партнера, і навички
спокушання, тобто — як зробити
так, щоб партнер теж хотів. Деякі
люди навіть не вважають за сором
використовувати «чит-коди» у вигляді алкоголю або інших речовин.
Флірт викликає в голові питання:
«Чи буде щось, чи ні? Чи розуміє
партнер, що я від нього хочу?»
Тобто, навіть якщо всі про все
в курсі, залишається ось цей момент передбачення, передчуття.
У таких випадках люди зазвичай
користуються тим, що називається «двозначні фрази»: різні
натяки, розмови «про це», або
«біля цього». Далі все залежить
від ступеня довіри і симпатії. Чим
вона вища, тим менше потрібно
витрачати часу на різні реверанси і

тим простіше буде проходити процес зближення. Звичайно, можна
все спростити і запитати прямо,
ефект несподіванки ніхто не відміняв. Тільки будьте впевнені, що
потенційному партнеру не потрібна «гра в прелюдію». Тоді можна
і пограти.
У таких ігор є ще одна цікава
функція. Це свого роду тест або
перевірка. Як для чоловіка, так
і для жінки. Чи розуміє партнер
натяки, наскільки він грубий, або,
навпаки, повільний, як партнер
буде поводитися, до кінця не знаючи відповіді. Там закладена ціла
купа перевірок, які можна пройти тільки одним способом. Поперше, продемонструвати свою
адекватність. Щось з розряду:
«Я розумію, що відбувається, ти
розумієш, що відбувається, тому
давай пограємо». По-друге, створити той самий інтерес і інтригу,
через яку флірт так цікавий. Мало
кому цікаве нудне «спаровування». Навіть у тварин існують шлюбні ігри, не кажучи вже про людей.

Якщо вас переслідували
розбіжності у взаєминах з
коханою людиною, можна
зітхнути з полегшенням,
тому що у вас є шанс досягти
повного взаєморозуміння.

БЛИЗНЮКИ
тегорично. Ну просто подумайте спочатку,
а раптом ви в атаку, а від вас дають драла?
Уявляєте, який «шикарний» удар по самооцінці буде. Мало того, що ситуація не надто
адекватна: чоловік наче невинна панянка,
яку треба брати штурмом. А ви тоді хто? — це
перше питання до вас. А далі що? — це друге.

Цього тижня вам більше, ніж
зазвичай, доведеться приділяти турботи і уваги коханій
людині. Вона дійсно потребує
вашої допомоги. Підтримайте її, допоможіть повірити
у власні сили.

РАК
Робота поглинає багато часу,
зате як приємно побачити
поруч з собою кохану людину.
Схоже, у вас у розпалі службовий роман. Вівторок і четвер сприятливі для зустрічей.

ЛЕВ
Ваша холодність загрожує
вплинути на стосунки з
коханою людиною. Вона
може не так вас зрозуміти,
і це спровокує недомовки, і
навіть сварки.

жарту або насмішки, потрібно говорити про
це особливим тоном, з особливим виразом обличчя. Якщо ж це прозвучить типу
«як справи?», «все добре», «о, між іншим,
а давай ми того…» — цілком можливо, що
свій шанс на секс ви упустили. Або (якщо ви
не зовсім пропащі) віддалили його на невизначений час.

ДІВА
Ви зараз майже біля мети,
залишився останній крок.
Але вам і справді необхідно
так поспішати? Адже це лякає
вашого обранця. Ви все
робите правильно, але спробуйте просто знизити темп.

ТЕРЕЗИ
Якщо вам раніше доводилося
приховувати свої душевні
переживання, то тепер ви
можете говорити про свої бажання відкрито. Не мовчіть,
зізнайтеся в своїх почуттях,
цього від вас давно чекають.

СКОРПІОН

не має стосунку, або ж має, але то тимчасово, і партнер досить скоро передумає,
або ж зрозуміє, що помилявся. А насправді
людина досить проста істота — якщо їй щось
захотілося, вона обов'язково це якось покаже чи скаже. Тож нічого не потрібно додумувати, варто лишень дивитися і бачити,
і діяти в обставинах, що склалися.

КРОК ВПЕРЕД, ДВА НАЗАД
Цей метод гарний тому, що таким чином ви
наче промацуєте грунт (робите крок у певному напрямку і спостерігаєте реакцію).
Запрошуєте, наприклад, дівчину або хлопця
до себе додому, кіно дивитися/вино пити.
Запрошений прекрасно розуміє, що стоїть
за цією пропозицією, ні — можна натякнути.
Якщо на тому боці не та реакція, що вам
потрібно (не хоче в гості, прийшов/ла, кіно
подивився/лася, все випив/ла, пішов/ла),
ну що ж, робіть крок назад. Це не означає тікати, не оглядаючись, це означає, що
надалі спілкування ви будуєте в руслі «до
запрошення», або скорочуєте його до мінімуму. Зациклюватися на ситуації не варто,
ви будете аналізувати свою і чужу поведінку,
обов'язково знайдете косяки (свої) і будете

ОВЕН

У вас з'явиться шанс зустріти
людину, яка викличе дуже
сильні почуття. Але будьте
обачні, інакше романтична
пригода може привести
до дуже серйозних наслідків.

РОЗПЛЮЩУЄМО ОЧІ
Часто, коли люди закохуються, вони перестають бачити іншого як окрему істоту,
особистість, суб'єкт. Тобто є, наприклад,
людина і вона відчуває потяг, закоханість, і
їй здається, що на тому боці в плані відчуттів
все те ж саме. Або є зовсім протилежний
стан, це коли закохана людина відчуває абсолютну невпевненість у собі. І те й інше
дуже шкідливо для стосунків. У першому
випадку закоханий вважає іншого своєю
половинкою, відповідно до цього статусу і
поводить себе неадекватно. У другому випадку — тупить на кожному кроці, і навіть
прямолінійні речі (запрошення на побачення, компліменти, подарунки, зізнання
у коханні) сприймає як щось, що до нього
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ТЕЛЕЦЬ

ГОВОРИМО ЧЕСНО
Хороша риса чи то якість — чесність. Якщо
вам властива абсолютна чесність, можете
спробувати її дію в сексуальній сфері. Ось
просто взяти і підійти до людини, і сказати,
так і так: «ти красунчик, я красуня, чому б
двом красивим людям не зайнятися красивою справою». І нічого страшного, якщо
перша реакція на оце все буде сміх, у всякому випадку вона означає, що або вам раді,
або маєте почуття гумору. Гірше, коли на тій
стороні вилупленні очі (такі бувають, коли
щось, або хтось вас неприємно здивував)
чи взагалі зневажливе дригання плечима
(так роблять, коли до всього вище перерахованого додається відраза і капець). Якщо
серйозно, то щоб пропозиція не мала вигляд

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

Цього тижня може настати
розв'язка подій, що почалися
влітку. Не треба боротися за
стосунки, які себе вичерпали,
вам краще розійтися з миром,
залишивши приємні спогади.

СТРІЛЕЦЬ
Створіть собі абсолютно
новий імідж, і це сприятливо
відіб'ється на ваших стосунках з коханою людиною. Вона
раптом побачить в вас неповторну внутрішню красу, яка
раніше від неї вислизала.

КОЗЕРІГ
Постарайтеся не змішувати дружбу, легкий флірт і
серйозні стосунки. У самотніх
представників знаку є шанс
в повній мірі відчути всепоглинаючу силу пристрасті.

ВОДОЛІЙ

намагатись їх виправити. Не треба. Просто
займіться своїми справами, а ситуацію з
невдалим сексом підвісьте. Якщо іншому
розвиток стосунків цікавий, він обов'язково
відповість на ваш крок (так би мовити,
гештальт захоче закрити). А якщо більш
близькі стосунки з вами іншу сторону не цікавлять, ну що тут казати — ви спробували.

Постарайтеся по можливості
контролювати свої бажання
та дії. Це вбереже вашу пару
від нападів ревнощів і навіть
від розриву.

РИБИ
У понеділок постарайтеся
не влаштовувати скандалу
коханій людині тільки тому,
що ваші думки не співпадають. Четвер і п'ятниця — вдалі
дні для зустрічей і побачень.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ВЛАД СТАШОК (20), СТУДЕНТ

Заставши чоловіка
з коханкою, Таня
скандалити не стала.
Сказала: «Сядьте
поближче одне до одного,
я вас сфотографую
на пам'ятник».

***

Прибиральниця офісу завагітніла, всі ходять,
запитують на тему, хто ж щасливчик тато:
— Танюхо, ну признавайся, хто він?!
— Звідки я знаю, коли підлогу мию, рідко
обертаюся…

***

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО
ОТО «МІС RIA-20199

ГОРОСКОП
ГО
ОВЕН

Таня, 17 років

Не стоит бояться перемен,
постарайтесь отрешиться от
консервативных взглядов.

Родом з Полтавської області, але зараз навчаюся у Вінниці
у ВНТУ на першому курсі за спеціальністю
тю «Логіст».
Люблю тварин, прогулянки. Не можу постійно
остійно сидіти на
одному місці, постійно хочу пробувати себе в чомусь
новому. Мрію про гарну роботу та успішну
шну кар'єру.

ТЕЛЕЦ
Вы можете уверенно начать
реализовывать ваши проекты, они обещают успех.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

БЛИЗНЕЦЫ

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

Не унывайте и не торопите
события, и всё сложится наилучшим для вас образом.

РАК
Придется разбираться с накопившимися неотложными делами.

П'яний Валера, який задував свічки на свій
день народження, так і не зрозумів, за що
його вигнали з церкви.

***

Донька:
— Мамо, Петро мені зраджує, і я розлучаюсь.
— А він що?
— Що, що, я не така, як йому треба. Всім
така, а йому — не така!

ЛЕВ
То, к чему вы стремитесь,
может оказаться противоположным тому, что вам
необходимо в реальности.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2019» НА:

ДЕВА
Вы сможете преодолевать
практически все трудности,
возникающие на вашем пути.

***

Маленька дівчинка вийшла до гостей із
дитячої, тримаючи в руках аркушик із
калякою-малякою:
— Що це таке?
Гість:
— Конячка?
Дівчинка, до іншого гостя:
— Що це таке?
— Мм… Квіточка? Ось пелюстки в неї, а ось
стебло… Ні?
Дівчинка, до третього гостя:
— Що це таке?
— Мені, Леночко, видається, що це
метелик. Тільки, що ж це в нього одне
крильце таке криве?
До п’ятого, шостого, сьомого… Нарешті, всі
опитані. Дівчинка озирає гостей поглядом,
піднімає аркушик вище й холодно
повідомляє:
— Придурки. Це тест Роршаха.

***

— Зустрінемося в спортзалі.
— Добре. Як я тебе впізнаю?
— Я буду при смерті.

***

5-річна дівчинка, граючи в класики,
камінцем потрапила в Бентлі і зрозуміла,
що дитинство пройшло і треба йти
працювати.

ВЕСЫ

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

Наступает благоприятная
неделя для творческой
реализации.

СКОРПИОН
Хороший момент, чтобы заняться повышением вашей
квалификации.

СТРЕЛЕЦ

Найгарніші
дівчата їздять
з «Бліц таксі»

Снизьте немного темп
и объем работы, вам явно
требуется отдых.

КОЗЕРОГ
Вам необходимо доводить
дела до конца, а не бросать
при первых же трудностях.

ВОДОЛЕЙ

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Вам придется принимать
ответственные решения,
сначала подумайте, а только потом действуйте.

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

РЫБЫ
Вы не должны упускать
благоприятных шансов, которые подарит вам судьба.

РЕКЛАМА
460385

461673

459927

459511

