
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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БІЛЯ БАЗАРУ ПУСТЯТЬ 
ТРАМВАЙ
 Проспект Коцюбинського 
докорінно зміниться. 
Посередині дороги пропонують 
зробити колію і кардинально 
змінити три площі

РІК ЖИВУТЬ БЕЗ СМІТТЯ 
 Саморобна зубна паста, 
домашня сортувальна станція та 
цілковита відмова від пластику 
— такого екостилю життя 
вже рік дотримується сім’я 
Березовських з Вінниці

с. 13 с. 6с. 6

ІСТОРІЇ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКІ 
ОСЕЛИЛИСЯ У ВІННИЦІ №6 (1476)

СЕРЕДА
12 лютого 2020
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467464

РЕКЛАМА

 В Україні стартувала програма 
підтримки, за якою підприємцям 
надають кредити під низькі відсотки

 Першим учасником став 
вінницький підприємець, 
який на позику взяв обладнання 
для супермаркету

 Які умови кредитування, 
скільки можуть дати грошей та кому 
точно не дадуть кредит?

с. 4

ПРО ЗАГАДКОВИЙ 
НАПИС У МУЗЕЇ  

ЗРОБИЛИ ЗНИЖКУ НА ОПАЛЕННЯ с. 2

с. 15

КРЕДИТ 5-7-9% ДЛЯ БІЗНЕСУ
НА ЩО ДАЮТЬ ГРОШІ

468084

Вінницький 
підприємець Павло 
Варшавський 
розказав, як йому 
вдалося взяти 
кредит
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Наша історія 
Ó Êèºâ³ áóâ ðîçñòð³ëÿíèé 

á³ëüøîâèêàìè 102 ðîêè òîìó 
ãåíåðàë ßê³â Ãàíäçþê — îäèí 
³ç òâîðö³â óêðà¿íñüêîãî â³é-
ñüêà äîáè ÓÍÐ, âèïóñêíèê 
Â³ííèöüêîãî ðåàëüíîãî ó÷è-
ëèùà, ÿêèé ðîçïî÷àâ ñâîþ 
â³éñüêîâó êàð'ºðó ó Â³ííèöü-
êîìó ãàðí³çîí³. Óêðà¿íñüêèé 
ïàòð³îò, ùå îäèí óðîäæåíåöü 
Ïîä³ëüñüêîãî êðàþ, ç Áàãðè-
íîâåöü, ñåëà íà Ë³òèíùèí³, 
ìîæíà ñêàçàòè — çà ãîðî-
äàìè.

Îöå âàì, ëþäè, íàøà ³ñ-
òîð³ÿ. Ò³ Áàãðèí³âö³, ðîçïî-
â³äàëà ìåí³ áàáà Íàäÿ, äå 
ïîä³ë ñîðî÷êè âèøèâàþòü, 
à â Ëèñîã³ðö³ òàê íå ðîáèëè.

Êîëè ÿ äóìàþ ïðî Óêðà-
¿íñüêó Äåðæàâó ñòî ðîê³â 
òîìó, òî âàæêî íå ïîì³òèòè, 
ñê³ëüêè ñëàâíèõ äåðæàâíèõ 
³ ãðîìàäñüêèõ ä³ÿ÷³â áóëè 
ç Ïîä³ëëÿ. ² Ëåîíòîâè÷, ³ 
Ãàíäçþê, ³ Ãîëóáîâè÷, ³ Äå-
ìèä Áóðêî… À, ì³æ ³íøèì, 
ðàäÿíñüêà âëàäà âïåðòî ³ 
ìîíîòîííî âòîâêìà÷óâàëà 
â ïîä³ëüñüêèõ ñåëàõ òåçó ïðî 
«ïðîñòèõ ëþäåé», àáî é ïðî 
«ñåëî íåâìèâàíå». Âèíèùè-
ëè, â³äñòð³ëÿëè ³ âèìîðèëè 
ãîëîäîì ïàòð³îò³â. Àëå æ 
áîÿëèñü, ùî ³ íà âèïàëåí³é 
çåìë³ ùîñü ïðîðîñòå, â³äíî-
âèòüñÿ. Ãëóøèëè é íèùèëè 
áóäü-ÿê³ çãàäêè ïðî óêðà¿í-
ñüêå, ïðî ³ñòîð³þ ³ êóëüòóðó. 
Íàòîì³ñòü ñ³ÿëèñü ³ ïëåêà-
ëèñü àíåêäîòè÷í³ «êðèíè-
ö³ Ñóâîðîâà», áî æ ïðî¿æ-
äæàâ ïîâç ñåëî/ì³ñòå÷êî 
ïîåò/ôºëüäìàðøàë/ñàì-
áàëüçàê ³ íà äåíü çóïèíèâ-
ñÿ. Öèì ìè ³ çíàìåíèò³. 
Íà÷å âñ³ çäîáóòêè íàøèõ 
ïðàùóð³â — ïîäàòè ñàìî-
âàð ìîñêîâñüêèì çàéäàì ÷è 
ãîñòÿì ìîñêîâñüêèõ çàéä. 
Òàê ëþäÿì ãîëîâó çàäóðè-
ëè, ùî âæå é ïàì'ÿòíèêè 
Ëåí³íó ââàæàëè «íàøîþ 
³ñòîð³ºþ».

ДУМКА

ГРОМАДСЬКА АКТИВІСТКА 

Оксана Оксана 
ЯЦЮКЯЦЮК

ВАЛЕНТИНА (82), ПЕНСІОНЕРКА:
— Звичайно,  потр ібно. 
У моєї знайомої є земля, 
але вона не може її продати. 
Хоча їй зараз дуже необхідні 
гроші, які можна виручити 
з продажу. 

ВОЛОДИМИР (66), ПЕНСІОНЕР:
— Тут так, як у житті: у поне-
ділок не треба, а у вівторок 
вже треба. Звичайно, ринок 
землі в Україні потрібен, але 
необхідно спочатку створити 
для цього умови. 

ОЛЬГА (30), ДОМОГОСПОДАРКА:
— У мене немає землі, тому 
я не компетентна. Але на-
скільки розумію, краще 
такий ринок поки не ство-
рювати. Нехай залишається 
все, як є. 

ОЛЕКСАНДР (27), БАРМЕН:
— Думаю, що поки ринок 
землі в Україні відкривати 
зарано. Землю можуть ску-
пити іноземці. Тоді від нашої 
країни взагалі може мало що 
залишитись.

ОЛЬГА (50), ПІДПРИЄМЕЦЬ:
— Потрібно, але треба піді-
йти до цього питання мудро. 
Не продавати іноземцям, 
а лише нашим фермерам. 
Щоб люди могли заробити 
та виростити щось якісне.

КОСТЯНТИН (35), БУДІВЕЛЬНИК:
— Якщо землю не можна про-
давати — значить не можна. 
Наша держава ще не готова 
до таких змін. Потрібно спер-
шу попрацювати із законом, 
обдумати все.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Чи потрібно в Україні відкривати ринок землі?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà ïî÷àòêó ñ³÷-
íÿ âèêîíêîì ìå-
ð³¿ óõâàëèâ ð³øåí-

íÿ, çà ÿêèì çíèçèëè ö³íó îïà-
ëåííÿ ³ ãàðÿ÷î¿ âîäè, ùî íàäàº 
íàéá³ëüøèé òåïëîïîñòà÷àëüíèê 
ì³ñòà — «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîå-
íåðãî». Ïðè÷èíîþ ñòàëî òå, ùî 
çìåíøèëàñÿ ö³íà ãàçó.

Çà ðîçðàõóíêàìè ì³ñüêðàäè, 
ãðóäíåâà ïëàò³æêà çà îïàëåííÿ 
çìåíøèëàñÿ äî 26%, à ïëàò³æêà 
çà ãàðÿ÷ó âîäó — äî 23%. Çàâäÿ-
êè öüîìó â³ííè÷àíè îòðèìàëè 
ïëàò³æêè, â ÿêèõ áóëà çìåíøåíà 
âàðò³ñòü òåïëà íà ñóìó äî 300–
400 ãðèâåíü.

Ï³ä ê³íåöü ñ³÷íÿ Ïðåì’ºð-
ì³í³ñòð Óêðà¿íè Îëåêñ³é Ãîí-
÷àðóê äîðó÷èâ ùå çìåíøèòè 
ïëàò³æêè:

— Îïàëþâàëüíèé ñåçîí ùå 
òðèâàº. Òîìó â ñ³÷í³ òà ëþòîìó 
ì³ñöåâà âëàäà ùå ìàº äîêëàñòè 
çóñèëü, ùîá óêðà¿íö³ ïëàòèëè 
ìåíøå çà òåïëî, — çàçíà÷èâ 

ãîëîâà óðÿäó.
Äëÿ öüîãî, 6 ëþòîãî âè-

êîíêîì â³ííèöüêî¿ ìåð³¿ çíîâ 
ðîçðàõóâàâ çíèæêó íà òåïëî ³ 
ãàðÿ÷ó âîäó. Êåð³âíèê äåïàðòà-
ìåíòó òðàíñïîðòó, åíåðãåòèêè 
òà çâ’ÿçêó ì³ñüêðàäè Ìèõàéëî 
Âàðëàìîâ ðîçêàçàâ, ùî çìåí-
øåííÿ íàðàõóâàíü íà îïàëåííÿ 
ñêëàäàòèìå ó ñåðåäíüîìó 21%, 
à çìåíøåííÿ íàðàõóâàíü íà ãà-
ðÿ÷ó âîäó — 19%.

— Öÿ çíèæêà áóäå âñòàíîâ-
ëþâàòèñÿ íå íà òàðèô, à ñàìå 
íà ñóìè, ÿê³ òåïëîïîñòà÷àëüíèê 
íàðàõóâàâ â³ííè÷àíàì çà îïàëåí-
íÿ ³ ãàðÿ÷ó âîäó. Òîìó êîíêðåòí³ 
öèôðè êîæåí ñïîæèâà÷ ïîáà÷èòü 
ó â³äïîâ³äí³é ãðàô³ â ªäèíîìó 
ðàõóíêó. À òàðèô ìè íå ìîæåìî 
çìåíøóâàòè, öå çä³éñíþº Íàöêî-
ì³ñ³ÿ ç ïèòàíü äåðæðåãóëþâàííÿ 
ó ñôåð³ êîìóíàëüíèõ ïîñëóã ³ 
åíåðãåòèêè (ÍÊÐÅÊÏ), — ãî-
âîðèâ Âàðëàìîâ.

Ïëàò³æêè ç³ çíèæêîþ íà îïà-
ëåííÿ ³ ãàðÿ÷ó âîäó ëþäè ïî-
áà÷àòü ï³ñëÿ 12–13 ñ³÷íÿ.

Íàãàäàºìî, ïðè÷èíà çìåí-
øåííÿ ïëàò³æîê íà òåïëîïîñ-

ЗРОБИЛИ ЗНИЖКУ НА 
ОПАЛЕННЯ І ГАРЯЧУ ВОДУ 
Газ — усьому голова  У міській 
раді пройшло засідання виконкому, 
на якому переглянули вартість 
опалення та гарячої води для 
населення. Вінничани отримають 
платіжки за січень зі зниженою вартістю

òà÷àííÿ — çìåíøåííÿ âàðòîñò³ 
ãàçó. Àäæå òàðèô íà òåïëî ñêëà-
äàºòüñÿ íà 75% ç ö³íè ãàçó.

Ãîëîâíà ï³äñòàâà äëÿ ïå-
ðåðàõóíêó — ÿêùî ö³íà ãàçó 
áóëà ìåíøîþ àí³æ 7482 ãðèâí³ 
çà òèñÿ÷ó «êóá³â» (ö³íà ñòàíîì 
íà 1 ñ³÷íÿ 2019-ãî) áåç âðàõó-
âàííÿ çì³íè òàðèôó íà òðàí-
ñïîðòóâàííÿ, ðîçïîä³ëó òà íà-
ö³íêè ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó.

Çà ³íôîðìàö³ºþ óðÿäîâö³â, 
ãðóäíåâ³ ïëàò³æêè ïåðåðàõóâàëè 
131 ï³äïðèºìñòâî ó 124 ì³ñòàõ 
Óêðà¿íè. Çîêðåìà:

ñóìà ïåðåðàõóíêó ïî 1-ê³ì-
íàòíèõ êâàðòèðàõ: â³ä 80 ãðí 

ó Êè¿âñüê³é îáëàñò³ òà äî 292 ãðí 
ó Ëüâ³âñüê³é îáëàñò³;

ïî 2-ê³ìíàòíèõ êâàðòèðàõ: â³ä 
110 ãðí ó ×åðí³ã³âñüê³é îáëàñò³ 
äî 435 ãðí ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é 
îáëàñò³;

ïî 3-ê³ìíàòíèõ êâàðòèðàõ: â³ä 
140 ãðí ó Äí³ïðîïåòðîâñüê³é îá-
ëàñò³ äî 563 ãðí ó Ð³âíåíñüê³é 
îáëàñò³.

À, íàïðèêëàä, ó Òåðíîïîë³ 
çà ð³øåííÿì îðãàí³â ì³ñöå-
âîãî ñàìîâðÿäóâàííÿ ëþäè 
îòðèìàëè çíèæêó çà ïîñëóãè 
òåïëîïîñòà÷àííÿ çà òðè ì³ñÿö³: 
æîâòåíü, ëèñòîïàä òà ãðóäåíü 
2019 ðîêó.

З 5 лютого зросли тарифи на централізоване 
водопостачання та водовідведення у «Він-
ницяоблводоканалі». Зростання сягнуло 3 
гривень 65 копійок.
Тепер ціна на централізоване водопостачання 
складає 14,484 гривні за кубометр на місяць, 
а тариф на централізоване водовідведення — 
7,452 гривні за куб у місяць.
Разом постачання і відведення холодної води 

коштує 21,936 гривні за кубометр.
Такі розцінки на холодну воду будуть встанов-
лені у платіжках за лютий та наступні місяці. 
Підняти тариф водоканальникам дозволив 
Нацрегулятор. На засіданні комісії взяли до 
уваги, що нова ціна на холодну воду потрібна 
через здорожчання електроенергії, хлору для 
очищення води та зростання рівня мінімальної 
заробітної плати з 1 січня 2020 року.

Але, важливий нюанс, цей тариф діє для меш-
канців приватного сектору та тих споживачів, 
яким встановили тариф на централізоване 
водопостачання і водовідведення без вико-
ристання внутрішньобудинкових мереж. Тому 
для вінничан, які живуть у багатоповерхівках, 
діятиме менший тариф, встановлений ще 1 
березня 2019 року. За ним люди платитимуть 
15,528 гривні за кубометр на місяць.

А Водоканал підняв свої тарифи 

ЩО ЗАКЛАДЕНО 
У ТАРИФ 

НА ТЕПЛО?
на опалення, 

одноставковий тариф

75%
оплата 
природного газу 12%

фонд 
заробітної 

плати 
працівникам

8,7%
оплата електроенергії 

1,3%
поточні ремонти і обслуговування 
мереж, обладнання 

1,7%
технічна 
вода для 
компенсування 
втрат у мережах 
опалення

1,3%
гроші на інвестиційну програму 

для заміни обладнання та 
капітальних ремонтів тепломереж



3 RIA, Ñåðåäà, 12 ëþòîãî 2020

469298



4 RIA, Ñåðåäà, 12 ëþòîãî 2020
ÃÐÎØ²

ЄВГЕН ЗІЛЬБЕРТ, 
ЕКСПЕРТ З ПИТАНЬ 
БІЗНЕСУ

— Програма, про-
понована прези-
дентом Володи-
миром Зелен-

ським, не має у собі механізму, 
який зобов'язує банк видавати 
кредити усім підприємцям мало-
го і середнього бізнесу. Бо банк 
буде дотримуватися рекоменда-
цій держави та продовжить діяти 

у власних інтересах, відбираючи 
кандидатів.
Малий бізнес та мікробізнес та-
кож матимуть доступ до цієї про-
грами. Можливо, цим підпри-
ємцям дадуть якісь кошти. Але 
за умови, якщо їхній проект буде 
відповідати умовам держпрогра-
ми та найголовніше — не викличе 
сумнів у банкірів.
А в чому має полягати доступність 
позики для бізнесу? Це мінімум 
бюрократії, прозорі правила, чіткі 

критерії відбору кандидатів. Має 
існувати незалежний механізм 
оцінки спроможності підприєм-
ства та майна, яке віддають під 
заставу.
Поки що я бачу цю президент-
ську програму як гарні наміри, 
за що йому дуже дякую. Якщо 
з'являться ефективні механізми 
його впровадження і стабільне 
фінансування компенсації позики 
від держави — то цей проект буде 
успішним.

«У нас немає незалежних механізмів оцінки та контролю»

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ç ëþòîãî ä³º 
ïðîãðàìà «Äî-
ñòóïí³ êðåäèòè 

5-7-9». Ï³ä òàê³ â³äñîòêè çìî-
æóòü îòðèìàòè ïîçèêó ç äåðæï³ä-
òðèìêîþ ïðåäñòàâíèêè ä³þ÷îãî 
òà íîâîãî á³çíåñó. Ìàêñèìàëüíà 
ñóìà — äî 1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü, 
òåðì³í êðåäèòóâàííÿ — äî ï’ÿòè 
ðîê³â. Ïåðøà ïîçèêà áóëà âèäà-
íà ó äåíü ïðåçåíòàö³¿ ïðîãðàìè. 
Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Îëåêñ³é Ãîí÷à-
ðóê ðîçêàçàâ, ùî êðåäèò îòðè-
ìàâ ï³äïðèºìåöü ç Â³ííèö³. Íèì 
âèÿâèâñÿ Ïàâëî Âàðøàâñüêèé, 
ÿêèé ðîçïîâ³â, ÿê ä³çíàâñÿ ïðî 
ïðîãðàìó ï³äòðèìêè á³çíåñó òà 
ùî ïðî íå¿ äóìàº.

ЗАПЛАТИВ СВОЇ 300 ТИСЯЧ
— ß ó á³çíåñ³ ç 2010 ðîêó. Ñòàâ 

ïðàöþâàòè íà ñåáå, áî íå çì³ã 
ñòàòè ôóòáîë³ñòîì. Ìàáóòü, òà-
ëàíòó íå âèñòà÷èëî. Õî÷à âñ³ì 
çíàéîìèì êàæó, ùî óñå ÷åðåç 
òðàâìó êîë³íà, — óñì³õàþ÷èñü, 
ðîçêàçóº Ïàâëî Âàðøàâñüêèé.

Íèí³ éîìó 33 ðîêè. Â³í âîëî-
ä³º ìåðåæåþ «Äîìàøí³é ìàðêåò», 
óò³ì, íå âñ³ºþ: á³ëüø³ñòü ìàãàçè-
í³â â³äêðèòà ³íøèìè âëàñíèêà-
ìè çà ôðàíøèçîþ. ² ùå ó éîãî 
âëàñíîñò³ — òðè ñóïåðìàðêåòè 
«Îñíîâà».

— ßêðàç äëÿ â³äêðèòòÿ òðåòüîãî 
ñóïåðìàðêåòó çâåðòàâñÿ çà êðå-
äèòîì äî Óêðãàçáàíêó. Õîò³ëè 
îòðèìàòè ïîçèêó íà îáëàäíàííÿ 

äëÿ ãàðÿ÷îãî ³ õîëîäíîãî öåõó, íà 
ñòåëàæ³-õîëîäèëüíèêè. Îñü òàì 
³ ðîçïîâ³ëè, ùî º òàêà ïðîãðàìà 
«5-7-9», ÿêà íåçàáàðîì ïî÷íå ä³-
ÿòè, — êàæå Ïàâëî.

Ïàðàëåëüíî ï³äïðèºìåöü äî-
ìîâèâñÿ ç ïîñòà÷àëüíèêîì ïðî 
çàêóï³âëþ îáëàäíàííÿ ç â³äòåð-
ì³íóâàííÿì îïëàòè. Óêðãàçáàíê 
íàäàâ éîìó 1,5 ì³ëüéîíà ãðèâåíü 
ï³ä 7% ð³÷íèõ íà ï’ÿòü ðîê³â, ÿê³ 
îäðàçó âèïëàòèâ ïîñòà÷àëüíèêó 
îáëàäíàííÿ äëÿ ñóïåðìàðêåòó. 
Ïèòàºìî, ÿê³ óìîâè íàäàííÿ 
ïîçèêè?

— Ñòàðòîâèé âíåñîê — 20% 
â³ä êðåäèòó. ß çàïëàòèâ ñâî¿ 300 
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Ïëþñ, ùå íàäàâ 
çàñòàâó: îáëàäíàííÿ, ÿêå ìè çà-
êóïèëè, — ãîâîðèòü Ïàâëî Âàð-
øàâñüêèé.

Ïðîöåäóðà îôîðìëåííÿ êðå-
äèòó, ÿê êàæå ï³äïðèºìåöü, íå 
º ïðîñòîþ: çàéìàº äî 10 äí³â, 
á³çíåñìåí ìàº íàäàòè âåëèêèé 
ïàêåò äîêóìåíò³â ³ ïîâíó ô³íàí-
ñîâó çâ³òí³ñòü.

— Àëå íå ïîòð³áíî öüîãî áî-
ÿòèñÿ. Áàíê íå ïðîòè âèäàâàòè 
êðåäèò. Âîíè õî÷óòü ïåðåñâ³ä-
÷èòèñÿ, ùî êðåäèòí³ ãðîø³ ïî-
âåðíóòüñÿ, — êàæå ï³äïðèºìåöü.

СТАРТАПЕР З АМБІТНОЮ 
МЕТОЮ

Ùå îäèí íþàíñ — â³äñîòêî-
âà ñòàâêà º «ïëàâàþ÷îþ»: ì³íóñ 
0,5% çà êîæíå íîâå ðîáî÷å ì³ñ-
öå. ßêùî ï³äïðèºìåöü ó ïåðøèé 
êâàðòàë ñòâîðèòü ÷îòèðè ðîáî÷èõ 
ì³ñöÿ, òî ñòàâêà çíèçèòüñÿ äî 
ìàêñèìàëüíî äîïóñòèìîãî ð³â-

КРЕДИТ 5-7-9% ДЛЯ БІЗНЕСУ. 
НА ЩО ДАЮТЬ ГРОШІ
Доступні позики  В Україні 
стартувала програма підтримки, за 
якою підприємцям надають кредити під 
низькі відсотки. Першим учасником став 
вінницький підприємець, який на позику 
взяв обладнання для супермаркету. Які 
умови кредитування, скільки можуть дати 
грошей та кому точно не дадуть кредит?

Павло Варшавський (33) першим в Україні отримав 
доступний кредит. Підприємець називає себе стартапером і 
планує створити національну мережу магазинів

íÿ — 5%. Àëå ÿêùî ï³ä ê³íåöü 
íàñòóïíîãî êâàðòàëó ê³ëüê³ñòü ðî-
áî÷èõ ì³ñöü çìåíøèòüñÿ, òî ð³÷íó 
ñòàâêó ïîâåðíóòü íà ïîïåðåäí³é 
ð³âåíü — 7% ð³÷íèõ.

Ïîïðè âñå öå, Ïàâëî Âàðøàâ-
ñüêèé çàäîâîëåíèé êðåäèòîì íà 
òàêèõ óìîâàõ. Çà éîãî ñëîâàìè, 
çâè÷àéí³ á³çíåñîâ³ ïîçèêè ìàþòü 
âèñîêèé ïðîöåíò (äî 22% ð³÷-
íèõ) òà çàñòàâà. Ïðè òîìó, ùî ó 
êîæíîìó áàíêó º ð³çí³ êðèòåð³¿, 
ùî ìîæå ñòàòè çàñòàâîþ ç ìàéíà 
á³çíåñó. Ïèòàºìî, ÷è º ó êðåäèò³â 
«5-7-9» ì³íóñè?

— Äèâ³òüñÿ, ÿ îòðèìàâ êðåäèò 
ï³ä 7% ñòðîêîì íà ï’ÿòü ðîê³â. 
Öå êðàùà ïðîïîçèö³ÿ, ùî º çà-
ðàç. «Ì³íóñ³â» äëÿ ñåáå íå áà÷ó. 
ªäèíå, õîò³ëîñÿ á, ùîá äàâàëè 

á³ëüøå ãðîøåé: ï³âòîðà ì³ëüéîíà 
ãðèâåíü º íåâåëèêîþ ñóìîþ äëÿ 
ðîçáóäîâè á³çíåñó.

ß âëàñíó ñïðàâó ðîçãëÿäàþ ÿê 
ñòàðòàï, áî ìè ïëàíóºìî âèéòè 
çà ìåæ³ Â³ííèö³ òà ñòàòè íàö³î-
íàëüíîþ ìåðåæåþ. ² ÿ ÿê ñòàð-
òàïåð ìàþ äâ³ ïðîáëåìè: êàäðè ³ 
ãðîø³. Äàéòå ìåí³ ðîá³òíèê³â òà 
äîñòóïí³ êðåäèòè, é íàøà ìåðåæà 
ðîçøèðèòüñÿ íà âñþ Óêðà¿íó çà 
ï'ÿòü ðîê³â, — ãîâîðèòü 33-ð³÷íèé 
ï³äïðèºìåöü.

ЯКІ ЩЕ Є ВАРІАНТИ
Ïðîãðàìà á³çíåñîâî¿ ï³äòðèì-

êè ìàº é ³íø³ âàð³àíòè: êðåäèò 
ìîæóòü íàäàòè ùå é ï³ä 5% (äëÿ 
á³çíåñó ç âèòîðãîì äî 25 ìëí ãðí) 
³ 9% ð³÷íèõ (äëÿ á³çíåñó ç âè-
òîðãîì äî 50 ìëí ãðí). Âèäàþòü 
ïîçèêè äåðæàâí³ áàíêè-ïàðòíåðè 
ïðîãðàìè: Óêðåêñ³ìáàíê, Îùàä-
áàíê, Óêðãàçáàíê ³ ÏðèâàòÁàíê.

Ñóìà — äî 1,5 ì³ëüéîíà ãðè-
âåíü ç òåðì³íîì ïîãàøåííÿ äî 5 
ðîê³â. Íàäàòè êðåäèò ìîæóòü íà 

çàêóï³âëþ îáëàäíàííÿ òà îñíî-
âíèõ çàñîá³â, ÿê³ âèêîðèñòîâó-
þòüñÿ ï³ä êîìåðö³þ.

Ðîëü äåðæàâè â öüîìó — êîì-
ïåíñàö³ÿ áàíêó â³äñîòê³â çà êðå-
äèòè ì³æ ï³ëüãîâèìè ³ ðèíêîâè-
ìè, ÿê³ ñêëàäàþòü â³ä 17% ð³÷íèõ.

Îäèí ç ðîçðîáíèê³â ïðîãðàìè 
Àíäð³é Ñëàáèíñüêèé ïèøå, ùî 
êðåäèòóâàííÿ òî÷íî «íå º õàëÿâ-
íèì» ³ á³çíåñó âèñòàâëÿòü ùå äå-
ê³ëüêà óìîâ:

«Âëàñíèé âíåñîê ì³í³ìóì 20% 
(30% äëÿ ïî÷àòê³âö³â) â³ä âàðòîñò³ 
ïðîåêòó. Ìàºø ìàòè çàîùàäæåí-
íÿ, à âæå ïîò³ì éòè äî áàíêó.

Ðèçèê-ìåíåäæìåíò áàíê³â ò³ëü-
êè ïî÷èíàº ïåðåáóäîâóâàòèñÿ ï³ä 
ñåãìåíò ì³êðîá³çíåñó. Öå çàéìå 
ïåâíèé ÷àñ ³ ìàòèìå íàñë³äêîì ³í-
êîëè íàäì³ðíó ïðèñê³ïëèâ³ñòü äî 
ïðîåêò³â, îñîáëèâî ï³äïðèºìö³â-
ïî÷àòê³âö³â», — ïèøå ó Ôåéñáóêó 
êåð³âíèê Îô³ñó ðîçâèòêó ï³äïðè-
ºìíèöòâà Àíäð³é Ñëàáèíñüêèé.

Ùå îäíà îáîâ’ÿçêîâà óìîâà 
— íàäàòè áàíêó çàñòàâó. Ìîæå 
çíàäîáèòèñÿ ³ ïîðó÷èòåëü. Åêñ-
ãîëîâà Äåðæàâíî¿ ðåãóëÿòîðíî¿ 
ñëóæáè Êñåí³ÿ Ëÿï³íà ââàæàº, 
ùî ì³êðîá³çíåñó íå äàâàòèìóòü 
êðåäèòè, áî íå º «òðàäèö³éíèìè 
ïîçè÷àëüíèêàìè»:

«ß ðîçóì³þ, ùî âèäàº êðåäèò 
áàíê, ÿêèé øóêàº íàä³éíîãî 
ïîçè÷àëüíèêà. ² âèõîäèòü, ùî 
òàêèìè ïîçè÷àëüíèêàìè áóäóòü 
ñóïåðìàðêåòè, ìåðåæ³ àïòåê òà 
ãðàëüí³ çàêëàäè (ÿêùî ¿õ ëåãà-
ë³çóþòü). Ïðîáëåìà â òîìó, ùî 
ì³êðîá³çíåñ, ÿêèé ïîòðåáóº ï³ëü-
ãîâèõ êðåäèò³â, ÷åðåç â³äñóòí³ñòü 
çàñòàâè òà äîñòàòí³õ âëàñíèõ êî-

øò³â, çàëèøàºòüñÿ «çà áîðòîì», 
— ïèøå Ëÿï³íà.

КОМУ КРЕДИТ ТОЧНО 
НЕ ДАДУТЬ

Ó ïðàâèëàõ ïðîãðàìè òàêîæ 
ïðîïèñàëè êàòåãîð³¿ ï³äïðèºìö³â, 
ÿêèì ïîçèêè íå âèäàâàòèìóòü. 
Öå ï³äïðèºìñòâà, ùî çàéìàþòüñÿ 
ïðîäàæåì/âèðîáíèöòâîì çáðî¿, 
àëêîãîëþ, òþòþíó; ô³ðìè, ÿê³ 
íàäàþòü â îðåíäó ïðèì³ùåííÿ; 
ÔÎÏè, ÿê³ º óêðà¿íöÿìè â³êîì äî 
21 ðîêó ÷è á³ëüø, í³æ 65 ðîê³â; 
á³çíåñó, ùî ìàþòü ïîäàòêîâ³ áîð-
ãè, íåãàòèâíó êðåäèòíó ³ñòîð³þ; 
ï³äïðèºìñòâàì-áàíêðóòàì òîùî.

À ùå ç äåðæïðîãðàìè ìîæíà 
«âèëåò³òè» ³ íàäàë³ âèïëà÷óâàòè 
êðåäèò çà çâè÷àéíèì áàíê³âñüêèì 
â³äñîòêîì — â³ä 17+. Öå ñòàíåòü-
ñÿ, ÿêùî ïîçè÷àëüíèê íå áóäå 
ïëàòèòè êðåäèò â÷àñíî; ïîäàñòü 
ïðî ñåáå íåïðàâäèâó ³íôîðìàö³þ; 
âèêîðèñòàº ïîçèêó íå çà ïðèçíà-
÷åííÿì; ïåðåâåäåííÿ íà çâè÷àéíó 
â³äñîòêîâó ñòàâêó óõâàëèòü Àíòè-
ìîíîïîëüíèé êîì³òåò. ² ÿêùî ñóìà 
äåðæï³äòðèìêè öüîãî á³çíåñó ïåðå-
âèùèòü 200 òèñÿ÷ ºâðî çà òðè ðîêè.

Çàãàëîì, íà «Äîñòóïí³ êðåäèòè 
5-7-9%» çàêëàëè 2 ì³ëüÿðäè ãðè-
âåíü, ÷îãî, çà ðîçðàõóíêàìè Êàá-
ì³íó, ìàº âèñòà÷èòè íà 50 òèñÿ÷ 
ïîçèê. À òèì, êîìó â³äìîâëÿòü ó 
êðåäèò³, ³ ìàéáóòí³ì ï³äïðèºìöÿì 
äåðæàâà ïðîïîíóº íàâ÷àííÿ. Çî-
êðåìà, íàâ÷àòü ñêëàäàòè á³çíåñ-
ïëàí, îñíîâàì ï³äïðèºìíèöòâà 
òîùî. Óñ³ ïîäðîáèö³ ïðî «Äî-
ñòóïí³ êðåäèòè» º íà îô³ö³éíîìó 
ñàéò³ 5-7-9.gov.ua òà ó â³ää³ëåííÿõ 
áàíê³â-ïàðòíåð³â ïðîãðàìè.

Äåðæàâà êîìïåíñóº 
áàíêàì íèçüê³ â³äñîòêè 
ïî êðåäèòó. Àëå 
ô³íóñòàíîâè âñå îäíî 
âèìàãàþòü çàñòàâó 
÷è ïîðó÷èòåëÿ
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Âèêîíêîì ì³ñü-
êðàäè 6 ëþòîãî 
äàâ äîçâ³ë íà ïðî-

åêòóâàííÿ ðåêîíñòðóêö³¿ ïðî-
ñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî. ×èíîâ-
íèêè ïîêàçàëè åñê³ç ìàéáóòíüîãî 
ïðîåêòó. Íà íüîìó ïîì³òíî, ùî 
òðàìâàé ¿çäèòèìå ïî âñüîìó ïðî-
ñïåêòó; íà ïëîù³ Ïåðåìîãè — êî-
ëîâèé ðóõ; à íà Ïðèâîêçàëüí³é — 
òðàíñïîðòíî-ïåðåñàäêîâèé âóçîë.

Êåð³âíèê «Àãåíö³¿ ïðîñòîðî-
âîãî ðîçâèòêó» Ìàêñèì Êðàâ÷óê 
ðîç’ÿñíþº, ùî â îñíîâó ð³øåííÿ 
ëÿãëè ïðîïîçèö³¿ ôàõ³âö³â ç ²âà-
íî-Ôðàíê³âñüêà. ² äîäàº, ùî öåé 
åñê³ç — íå º òî÷íèì ïëàíîì, ÿê 
ì³íÿòèìóòü ïðîñïåêò.

— Ì³ñòîáóä³âí³ óìîâè òà îá-
ìåæåííÿ íà ïðîåêòóâàííÿ âè-
äàâàëèñÿ íà ï³äñòàâ³ ïîïåðåäí³õ 
ð³øåíü. Òîáòî, öå íå çíà÷èòü, ùî 
â îñòàòî÷íîìó ïðîåêò³ áóäå ñàìå 
òàê, ÿê ó öèõ ãðàô³÷íèõ ìàòåð³à-
ëàõ, — êàæå Êðàâ÷óê.

ТРАМВАЙ ВИТІСНИТЬ ВСІХ 
Íà åñê³ç³ ïðèì³òíî, ùî êîë³ÿ 

òðàìâàÿ áóäå ïîñåðåäèí³ âóëè-
ö³. Îáàá³÷ öüîãî øëÿõó ìàº áóòè 
ì³í³-áóëüâàð ç äåðåâàìè. Òðàì-
âàé áóäå òî÷íî ïîñåðåäèí³ ïðî-
ñïåêòó?

— Öå íàéá³ëüø ³ìîâ³ðíå ð³-
øåííÿ. Òî÷íî áóäå ïîâåðíåí-
íÿ òðàìâàéíî¿ êîë³¿ íà ä³ëÿíö³ 

â³ä Áóäèíêó îô³öåð³â äî Çàë³ç-
íè÷íîãî âîêçàëó. Äîö³ëüí³ñòü 
âèêîðèñòàííÿ òðàìâàÿ íà âñ³é 
ïðîòÿæíîñò³ ïðîñïåêòó ï³äòâåð-
äæåíà í³ìåöüêèìè ôàõ³âöÿìè ç 
ô³ðìè VCDB: ç óðàõóâàííÿì 
ìàêðîåêîíîì³÷íîãî åôåêòó öåé 
ïðîåêò º âèïðàâäàíèé, — â³äïî-
â³äàº Ìàêñèì Êðàâ÷óê.

²äåþ ç òðàìâàºì íåîäíîçíà÷íî 
ñïðèéíÿëè â³ííè÷àíè: ó ñîöìå-
ðåæ³ ëþäè ïèñàëè, ùî âóëèöÿ 
é òàê çàâàíòàæåíà òðàíñïîð-
òîì. Ëüâ³â’ÿíèí Ïàâëî Ñèðâàò-
êà, îäèí ç ðîçðîáíèê³â êîíöåïö³¿ 
ðåêîíñòðóêö³¿ Êîöþáèíñüêîãî, 
ó äèñêóñ³ÿõ ç â³ííè÷àíàìè ðîç-
êàçàâ, ùî ç ïîÿâîþ òðàìâàÿ 
íà ïðîñïåêò³ áóäå ìåíøå ³íøîãî 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó:

«Íà ïðîñïåêò³ òðàìâàé ìàº 
ìàòè îêðåìó êîë³þ, òàê ñàìî ÿê 
íà ßíãåëÿ ³ Ñòð³ëåöüê³é. Íà âè-
ïàäîê ÄÒÏ ³ ðåìîíò³â íà ïðî-
ñïåêò³ ìàº çàëèøèòèñÿ ³ òðî-
ëåéáóñíà ë³í³ÿ, äëÿ ìàðøðóò³â 
ó ³íø³ ðàéîíè, äå òðîëåéáóñè º, 
à òðàìâà¿â íåìàº.

Ùîäî ê³ëüêîñò³ òðàíñïîðòó 
íà ïðîñïåêò³, òî âîíà íàñïðàâä³ 
íå º äóæå âåëèêîþ, àëå âíàñë³-
äîê íåëåãàëüíîãî ïàðêóâàííÿ ³ 
êóïè ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó 
âèãëÿäàº, ùî çàáàãàòî. ßêùî 
ïàðêóâàííÿ çðîáèòè ëåãàëüíèì, 
÷àñòèíó ìàðøðóòîê ³ òðîëåéáóñ³â 
çàì³íèòè íà òðàìâàé ³ ðîçä³ëèòè 
âñå ïî îêðåìèõ ñìóãàõ, òî âèéäå 
âñå äîáðå», — ïèøå Ñèðâàòêà.

Äî òîãî æ, îá'¿çíà êîë³ÿ ÷åðåç 

НА ЦЕНТРАЛЬНИЙ РИНОК МОЖНА 
БУДЕ ДОЇХАТИ ТРАМВАЄМ
«Хребет» Замостя  Головна магістраль 
до Залізничного вокзалу докорінно 
зміниться. Посередині дороги пропонують 
зробити колію і кардинально змінити три 
площі — Героїв Чорнобиля, Перемоги, 
Привокзальну. Чому потрібний трамвай, 
де будуть автостоянки та чи звузять 
дороги, як це було на Замостянській?

Комплексна реконструкція про-
спекту Коцюбинського з заміною 
мереж, дорожнього покриття, 
тротуарів, озеленення, освітлен-
ня та облаштуванням трамвайної 
колії точно не почнеться цього 
року, кажуть чиновники. Нині 
триває проектування.
Вірогідно, реконструкція буде 
у дві-три черги. Про вартість 
робіт говорити зарано, адже 
ще не виготовлена проектно-
кошторисна документація. Хоча, 
можна припустити, що вона буде 
стартувати від 170 мільйонів 
гривень — орієнтовно у таку суму 

обійшлася повна реконструкція 
вулиці Замостянської.
Проспект Коцюбинського 2.0, на-
гадаємо, планують зробити ще 
з 2018 року. Того року у Вінниці 
організували «Студії ідей», де ар-
хітектори, урбаністи та аналітики 
пропонували мерії, як подолати 
затори, міркували, чи потрібний 
трамвай вздовж всього проспекту 
та що робити з ринками.
У результаті отримали чотири 
моделі, як змінити Коцюбин-
ського. Огляд їхніх ідей є на сай-
ті vn.20minut.ua за цим посилан-
ням: bit.ly/37fcDht 

Терміни та можлива ціна 
ВІТАЛІЙ 
ПЛЯСОВИЦЯ, 
КЕРІВНИК 
АРХІТЕКТУРНОЇ 
МАЙСТЕРНІ 
«ПЛЯСОВИЦІ» 

— Містобудівні 
умови не видаються на підставі 
ескізу. Вони видаються на підставі 
містобудівного розрахунку, який 
має відповідати чинним держав-
но-будівельним нормам. Тому, 
при проектуванні реконструкції, 
кардинальних змін від презенто-
ваної на виконкомі концепції — 
не буде.

Найбільша помилка — повернен-
ня трамвая та ліквідація стоянки 
з проспекту. Це негативно впли-
не на власників торгових площ 
вздовж проспекту Коцюбин-
ського, адже при реконструкції 
своїх магазинів вони не зможуть 
забезпечити свої магазини пар-
комісцями і таким чином будуть 
порушувати ДБН. Враховуючи 
те, що ця вулиця є торговою, 
паркомісць там вже суттєво 
не вистачає. Натомість урбаніс-
ти пропонують ставити машини 
на сусідніх вулицях, забувши на-
певно, що ці вулиці вже застав-

лені автомобілями.
Були запрошені фахівці з Німеч-
чини, які позитивно поставилися 
до цієї ідеї з трамваєм. І заявили, 
що ми зможемо швидше на сім 
хвилин доїжджати від центру 
до вокзалу.
З цим проектом не потрібно по-
спішати, віддаючи данину моді 
урбаністики. І ще раз подумати, 
чи дійсно так необхідний там 
трамвай і правильно повністю 
прибрати парковки? Провести 
фінансовий аналіз вкладень. 
А може ці гроші витратити для 
інших цілей?

Сотні мільйонів за сім хвилин часу 

Ескіз нового проспекту буде змінюватися. Чиновники кажуть, 
що братимуть найкращі ідеї з чотирьох концепцій реконструкції 

Çàìîñòÿíñüêó äî Çàë³çíè÷íîãî 
âîêçàëó òåæ çàëèøàºòüñÿ.

ТРИ НОВИХ ПЛОЩІ 
Ó åñê³ç³ ïîêàçàëè, ùî êàð-

äèíàëüíî çì³íÿòüñÿ òðè ïëîù³ 
íà öüîìó ïðîñïåêò³. Òàê, íà Ãå-
ðî¿â ×îðíîáèëÿ áóäóòü «îñòð³âö³ 
çåëåí³», ÿê³ ðîçìåæóþòü íàïðÿì-
êè ðóõó òðàíñïîðòó. À ïåðåä Öåí-
òðàëüíèì ìîñòîì, á³ëÿ íàáåðåæ-
íî¿ «Ðîøåí», ïîñòàâëÿòü çóïèíêó 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

Ïëîùà Ïåðåìîãè, ñêîð³ø 
çà âñå, íå ìàòèìå êîëîâîãî ðóõó, 

ãîâîðèòü êåð³âíèê «Àãåíö³¿ ïðî-
ñòîðîâîãî ðîçâèòêó» Ìàêñèì 
Êðàâ÷óê. Âîäíî÷àñ, áóäå ðå-
àë³çîâóâàòèñÿ ðåêîíñòðóêö³ÿ 
ïóáë³÷íîãî ïðîñòîðó ì³æ «Þâ³-
ëåéíèì» òà Áóäèíêîì îô³öåð³â 
(bit.ly/2H7NKcT).

Ïëîùó Ïðèâîêçàëüíó âçàãàë³ 
áóäå íå âï³çíàòè: ¿¿ õî÷óòü ïåðå-
ðîáèòè íà ïîòóæíèé òðàíñïîðò-
íèé âóçîë.

— Òàì áóäóòü çóïèíêè òðàì-
âàÿ, òðîëåéáóñà, àâòîáóñà, òàêñ³. 
Òà ö³ëêîì éìîâ³ðíî, ùî òàì áó-
äóòü ðîçì³ùåí³ ïëàòôîðìè äëÿ 
ïðèì³ñüêèõ òà ì³æì³ñüêèõ àâòî-
áóñíèõ ñïîëó÷åíü, — ãîâîðèòü 
Ìàêñèì Êðàâ÷óê.

— Àëå ç ö³º¿ ñõåìè âèõîäèòü, 
ùî Çàë³çíè÷íèé âîêçàë çàëèøà-
ºòüñÿ áåç ïàðêîì³ñöü, — êàæå 
æóðíàë³ñò 

— Íå çîâñ³ì. Ó íàñ, â «Àãåíö³¿ 
ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó», º íàïðà-
öþâàííÿ ùîäî îðãàí³çàö³¿ ïëîù³ 
Ïðèâîêçàëüíî¿. Ïàðêîì³ñöÿ òàì 
áóäóòü, àëå çíà÷íî ìåíøå — îð³-
ºíòîâíî 20–25. Íàòîì³ñòü º ïðî-
ïîçèö³ÿ çâåñòè áàãàòîð³âíåâèé 

Íàéá³ëüøå çì³í áóäå 
íà Ïðèâîêçàëüí³é. Òàì 
çðîáëÿòü çóïèíêè äëÿ 
âñüîãî ãðîìàäñüêîãî 
òðàíñïîðòó ³ ì³í³ìóì 
ïàðêîâîê

На проспект очікує комплексна реконструкція. 
Разом з коліями там робитимуть нові дороги, тротуари, 
озеленення, освітлення та комунікації

ïàðê³íã, — â³äïîâ³äàº êåð³âíèê 
«Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó».

Çà íàì³ðàìè ÷èíîâíèê³â, öå 
áóäå ÷îòèðèïîâåðõîâèé ïàðê³íã 
íà 700 ì³ñöü äëÿ àâòî. Éîãî ïî-
áóäóþòü íà ì³ñö³, äå çàðàç º ðîç-
âîðîòíå ê³ëüöå äëÿ òðàìâà¿â.

ЩО БУДЕ З ПАРКОВКАМИ 
Íèí³ ïðèïàðêîâàí³ àâòî çàéìà-

þòü îäíó ñìóãó ðóõó â³ä Áóäèíêó 
îô³öåð³â é äî Çàë³çíè÷íîãî âîê-
çàëó. Âîíè íå ìàþòü ðîçì³òêè 
òà â³äïîâ³äíèõ äîðîæí³õ çíàê³â.

Ùî î÷³êóº íà ïàðêîì³ñöÿ 
âçäîâæ âñüîãî ïðîñïåêòó? ×è 

áóäóòü çâóæóâàòè äîðîãó, ÿê öå 
ñòàëîñÿ íà Çàìîñòÿíñüê³é?

— Ïàðêóâàëüí³ ì³ñöÿ áóäóòü 
÷³òêî âèä³ëåí³ òà ðîçì³ùåí³ ïà-
ðàëåëüíî âóëèö³. Ó ð³øåíí³, ÿêå 
ïðèéíÿòå ÿê áàçîâå, ïåðåäáà÷åíî 
ïî äâ³ ñìóãè ðóõó ó êîæíîìó íà-
ïðÿìêó, à ¿õ øèðèíà áóäå äåùî 
çâóæåíà, ùî ïîâ’ÿçàíî ³ç ïîÿâîþ 
òðàìâàéíî¿ êîë³¿.

Àëå ï³ä ÷àñ ïðîåêòóâàííÿ çì³íè 
ìîæóòü áóòè é íà îêðåìèõ ä³ëÿí-
êàõ, ³ çà ïðîô³ëåì ïðîñïåêòó, — 
ï³äñóìóâàâ êåð³âíèê «Àãåíö³¿ 
ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» Ìàêñèì 
Êðàâ÷óê.
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Þë³ÿ òà Îëåêñàíäð Áåðåçîâ-
ñüê³, ¿õ ÷åòâåðî ìàëþê³â òà ìàìà 
Þë³¿ æèâóòü ó áóäèíêó ç³ çðóáó 
íà îêîëèöÿõ Â³ííèö³. Ð³ê òîìó 
ðîäèíà îãîëîñèëà â³éíó ïîë³åòè-
ëåíîâèì ïàêåòèêàì òà ïëàñòèêó, 
³ ïåðåéøëà íà ñòèëü æèòòÿ «íóëü 
â³äõîä³â». Ñàìà Þë³ÿ — âèêëà-
äà÷êà àíãë³éñüêî¿, çàðàç ó äåêðåò-
í³é â³äïóñòö³, ÷îëîâ³ê Îëåêñàíäð 
ïðàöþº â IT-ñôåð³.

«ПЕРЕЙШЛИ НА СВІТЛУ 
СТОРОНУ» 

— Ð³ê òîìó ÿ ïî÷àëà ñîðòóâàòè 
ñì³òòÿ íà ñóõå òà âîëîãå ³ çðîçó-
ì³ëà, ùî â³ä íàøî¿ âåëèêî¿ ñ³ì’¿ 
çàëèøàºòüñÿ íàäòî áàãàòî â³äõî-
ä³â, — ðîçïîâ³äàº Þë³ÿ. — Òîä³ é 
ïðèéíÿëè ð³øåííÿ, ùî öå ïî-
òð³áíî òåðì³íîâî çì³íþâàòè. Óæå 
ïðèáëèçíî ð³ê, ÿê ìè ïåðåéøëè 
íà «ñâ³òëó ñòîðîíó».

Ïåðøèì, â³ä ÷îãî ðîäèíà â³ä-
ìîâèëàñÿ — áóëè ïîë³åòèëåíîâ³ 
ïàêåòè. ̄ õ çàì³íèëà òîðáèíêàìè 
ç òêàíèíè òà ïàïåðó, à ùå ïðè-
äáàëè «àâîñüêè». Ç íèìè âîíè 
õîäÿòü äî ïðîäóêòîâèõ êðàìíèöü. 
Þë³ÿ êàæå, ùî â³ä îäíîðàçîâîãî 
ïëàñòèêó â³äìîâèòèñü íàñïðàâä³ 

íå òàê ïðîñòî. ×îëîâ³ê ñïî÷àòêó 
êàçàâ: «×îãî ÿ ìàþ öå ðîáèòè?», 
àëå ïîò³ì öå ââ³éøëî ó çâè÷êó 
âñ³õ ÷ëåí³â ðîäèíè.

— Ìè âñå çàì³íèëè íà ðå÷³ 
áàãàòîðàçîâîãî âèêîðèñòàí-
íÿ, — êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ.–
Òàêèé ñïîñ³á æèòòÿ íåäîðîãèé.
Æ³íêà ïðèéøëà äî óñâ³äîìëåííÿ 
òîãî, ùî ¿ì ïîòð³áíî äóæå ìàëî.

— Ó ìåíå íåìàº äåñÿòü êðåì³â 
äëÿ îáëè÷÷ÿ, à º îäèí, — êàæå 
ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Òàêîæ íåìàº 
âàãîíó äåêîðàòèâíî¿ êîñìåòèêè, 
à ëèøå íàéíåîáõ³äí³øå. ß ïðè-
éøëà äî óñâ³äîìëåííÿ òîãî, ùî 
ìåí³ òðåáà ìåíøå êóïóâàòè. Òà-
êèì ÷èíîì ìè â³äìîâèëèñÿ â³ä 
éîãóðò³â, áî âîíè ó ïëàñòèêó, 
â³ä ð³çíèõ äåñåðò³â, ïåðåêóñ³â 
íà âóëèö³. Òî ïîðàõóéòå, ÿêà öå 
åêîíîì³ÿ âèõîäèòü. Ìîæíà â³ä-
êëàñòè íà á³ëüø äîðîã³, àëå æ êî-
ðèñí³ø³ ðå÷³. Òîìó íàø áþäæåò, 
ï³ñëÿ ïåðåõîäó íà åêîëîã³÷íèé 
ñòèëü æèòòÿ, íå çì³íèâñÿ. Ìè 
ÿê âèòðà÷àëè ïåâíó ñóìó, òàê ³ 
âèòðà÷àºìî.

У ВАННІЙ — ЕКОЗАСОБИ 
— Ó äîì³ ÿ ñïðîìîãëàñÿ ïî-

âí³ñòþ çàì³íèòè ïîáóòîâó õ³ì³þ. 
Ð³äèíè äëÿ ìèòòÿ ïîñóäó, ï³äëîãè 

ВІННИЦЬКА РОДИНА ЦІЛИЙ РІК 
ЖИВЕ ЗОВСІМ БЕЗ СМІТТЯ 
Екожиття  Саморобна зубна паста, 
домашня сортувальна станція та 
цілковита відмова від пластику — такого 
стилю життя вже рік дотримується сім’я 
Березовських з Вінниці. У їхньому побуті 
все багаторазове, а діти навчились 
обходитися без пластикових іграшок

÷è âàííè, ÿê³ ïðîäàþòü ó ïëàñ-
òèêó, ìè çàì³íèëè íà íàòóðàëüí³ 
ïðîäóêòè. Á³ëüø³ñòü äîìàøí³õ 
ïðèáèðàíü ÿ ðîáëþ âëàñíîðó÷ 
ïðèãîòîâëåíèìè çàñîáàìè äëÿ 
ìèòòÿ.

Ïîñóä Þë³ÿ, íàïðèêëàä, ìèº 
ã³ð÷è÷íèì ïîðîøêîì ç ñîäîþ. 
À âàííó ÷èñòèòü ïåðåêèñîì âîä-
íþ, ñîäîþ òà ãîñïîäàðñüêèì ìè-
ëîì. Çóáíó ïàñòó æ³íêà òàêîæ 
ðîáèòü ñàìà, êàæå, ðåöåïò äëÿ 
¿¿ ïðèãîòóâàííÿ çíàéøëà â ³íòåð-
íåò³. Øàìïóíü ³ êîíäèö³îíåð äëÿ 
âîëîññÿ êóïóº òâåðä³. Ãóáêè äëÿ 
ìèòòÿ ïîñóäó âèêîðèñòîâóº öå-
ëþëîçí³. Òàêîæ çàñ³á äëÿ ìèòòÿ 
ïîñóäó âàðèòü ñàìà ç³ øêàðàëóïè 
ìèëüíîãî ãîð³õà. Êàæå, ùî öèì 
â³äâàðîì â³äìèâàþòü íàâ³òü íàé-
áðóäí³øèé ïîñóä.

— Çàì³íà º âñüîìó, áóëî á 
ëèøå áàæàííÿ çíàéòè ¿¿, — êàæå 
â³ííè÷àíêà. — Çâ³ñíî, ïîòð³áíî 
âèòðàòèòè íà öå ÷àñ. Íàñïðàâä³ 
ö³ âñ³ åêîçàñîáè äóæå ëåãêî ðîáè-
òè, áî ³íãðåä³ºíòè ìàêñèìàëüíî 
ïðîñò³. Ó ìåíå âäîìà çàâæäè º 
ã³ð÷è÷íèé ïîðîøîê, ñîäà òà îöåò. 
À ÿêùî æ íå ìîæó çðîáèòè çàñ³á 
âëàñíîðó÷, òî øóêàþ â åêîóïà-

êîâö³. Íàïðèêëàä, ïðàëüíèé ïî-
ðîøîê ó êàðòîí³ êóïóºìî. Çàðàç 
âäîñòàëü ô³ðì, ÿê³ ïåðåõîäÿòü 
íà åêîëîã³÷í³ ïàêóâàííÿ.

У БУДИНКУ МІНІ-
СОРТУВАЛЬНА СТАНЦІЯ 

Ñì³òòÿ Áåðåçîâñüê³ ñîðòóþòü 
îäðàçó. Äëÿ öüîãî íà êóõí³ ïîñòà-
âèëè âåëè÷åçíèé ÿùèê â³ä âåëî-
ñèïåäà ³ ïîä³ëèëè éîãî íà äåñÿòü 
â³ää³ëåíü. Òóäè ñêèäàþòü ñóõ³ 
â³äõîäè. Âîëîã³ — êîìïîñòóþòü 
ó ÿì³, ÿêó âèêîïàëè íà ãîðîä³. Ç³-
áðàíå ñì³òòÿ ðàç ó ê³ëüêà ì³ñÿö³â 
âåçóòü íà ñîðòóâàëüíó ñòàíö³þ 
ó Â³ííèö³.

— Êîëè ìè ¿äåìî íà ñîðòóâàëü-
íó ñòàíö³þ, òî òàì ïîòð³áíî âñå 
ïîä³ëèòè íà 30-òü ôðàêö³é. Òîìó 
êðàùå öå çðîáèòè âäîìà, — ðîç-
ïîâ³äàº Þë³ÿ. — Ìè ðîçêëàäà-
ºìî âñå ïî ð³çíèõ êîðîáêàõ, öå 
íå äóæå çðó÷íî, àëå åêîëîã³ÿ ïî-

òðåáóº æåðòâ. Ñîðòóºìî çà ìàð-
êóâàííÿì íà ïðîäóêö³¿. Ùîïðàâ-
äà, ÷àñòî âèðîáíèêè íå ñòàâëÿòü 
ìàðêóâàííÿ, ÿ çâåðòàþ íà öå 
óâàãó, êóïóþ÷è ùîñü, áî ÿêùî 
íåìàº ìàðêóâàííÿ, òî öå òè í³-
êóäè íå çäàñèø.

Ó ðåçóëüòàò³ ó Áåðåçîâñüêèõ 
ñì³òòÿ íåìàº âçàãàë³. Þë³ÿ êàæå, 
ùî äëÿ ö³ëêîì åêîëîã³÷íîãî ñïî-
ñîáó æèòòÿ âîíè á õîò³ëè â³äìî-
âèòèñü ùå é â³ä àâòî òà çàâåñòè 
âåëèêèé ãîðîä. Êàæå, õî÷åòüñÿ 
ìàêñèìàëüíî â³äìîâèòèñü â³ä 
ïîêóïîê â ìàãàçèíàõ îâî÷³â òà 
ôðóêò³â, áî âîíè íå çîâñ³ì åêî-
ëîã³÷íî ÷èñò³.

— Ìè æèâåìî çà ì³ñòîì, òîìó 
â³äìîâèòèñü â³ä àâò³âêè ñêëàä-
íî. Ïîêè íå çíàºìî, ÿê áåç íå¿ 
îá³éòèñü, áî ä³òåé íà òðåíóâàí-
íÿ ïîòð³áíî â³äâîçèòè ó ì³ñòî, 
çà ïîêóïêàìè ¿çäèòè.

Òàêîæ ðîäèíà õî÷å â³äìîâèòèñü 
â³ä ïåðåëüîò³â, áî, çà ñëîâàìè 
Þë³¿, îäèí ïåðåë³ò äëÿ îäí³º¿ 
ëþäèíè äîð³âíþº ðîêó êîðèñ-
òóâàííÿ àâò³âêîþ.

— Ìè ð³äêî ë³òàºìî êóäèñü, 
äåñü ðàç ó ð³ê, — êàæå ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ. — Õîò³ëîñü áè çîâñ³ì 
öüîãî íå ðîáèòè. Ïîäîðîæóâàòè 
ìîæíà é â Óêðà¿í³, òóò òàêîæ áà-
ãàòî ÷îãî êðàñèâîãî ³ çà öåé ð³ê 
ìîæíà áàãàòî êóäè ïî¿õàòè, çà-

ì³ñòü îäíîãî ïåðåëüîòó â ªâðîïó.

ДІТЯМ НЕ КУПУЮТЬ 
БАГАТО ІГРАШОК 

Ó ðîäèí³ Þë³¿ òà Îëåêñàíäðà 
÷åòâåðî ä³òåé, íàéñòàðøîìó — â³-
ñ³ì, à íàéìîëîäøîìó — äâà ðîêè. 
Ä³òè òàêîæ äîòðèìóþòüñÿ åêî-
ñòèëþ æèòòÿ òà ñîðòóþòü ñì³òòÿ.

— Ìè ïîÿñíèëè ä³òÿì, ùî 
ïëàñòèê — öå äóæå ïîãàíî äëÿ 
ïðèðîäè, — êàæå æ³íêà. — ß ¿ì 
ïîêàçàëà êàðòèíêè êèò³â, ÿê³ 
ñòðàæäàþòü â îêåàí³ â³ä ïëàñòèêó. 
Ñêàçàëà, ùî ìè ìîæåìî ïðîäî-
âæóâàòè çàáðóäíþâàòè ïðèðîäó, 
àáî äîïîìîãòè ¿é. Âîíè âèáðàëè 
îñòàíí³é âàð³àíò, òîìó ÿ ïîÿñíè-
ëà, ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïðè-
ïèíèòè êóïóâàòè çàéâå, îáäóìó-
âàòè êîæíó ïîêóïêó. Íàïðèêëàä, 
ìèëüí³ áóëüáàøêè ìè íå áóäåìî 
êóïóâàòè, áî íèìè ìîæíà ãðàòèñü 
ëèøå ê³ëüêà ãîäèí. Çâ³ñíî, ³íîä³ 
â ìàãàçèí³ âîíè êàæóòü: «ß õî÷ó 
ê³íäåð-ñþðïðèç», àëå ïîò³ì îä-
ðàçó ïðèãàäóþòü, ùî öå æ ïëàñ-
òèê ³ ñàì³ â³äìîâëÿþòüñÿ éîãî 
êóïóâàòè. Ìè, ÿê áàòüêè, ³íîä³ 
òèñíåìî ¿ì íà ñîâ³ñòü. Àëå ä³òè æ 
âèðîñòóòü óñâ³äîìëåíèìè ëþäü-
ìè ³ áóäóòü äîïîìàãàòè ïðèðîä³. 
ß ââàæàþ, ùî ä³òåé ìè í³ â ÷îìó 
íå îáìåæóºìî, àëå íàâ³ùî æ ä³-
òÿì äåñÿòü ³ãðàøîê, íàïðèêëàä.

— Якщо людина зробить ці п’ять 
мінімальних кроків у своєму 
житті, то це вже буде добре, — 
каже Юлія. — Їх може зробити 
кожен для того, щоб принаймні 
навколо себе покращити еколо-
гічну ситуацію.
Отож, перше, що радить зробити 
Юлія — це відмовитись від паке-
тів. Замість них використовуйте 
мішечки чи екоторби. По-друге, 
відмовитись від одноразових 
стаканчиків. Натомість придбай-
те термо або екочашку для кави і 
ходіть із нею повсюди. По-третє, 

забудьте про одноразові пляшки 
для води, купуємо одну пляшку 
і ходимо з нею роками.
— Постарайтесь відмовитись 
від одноразових речей у своїй 
ванній. Можна позбавитись від: 
вушних паличок, зубної щітки, за-
мінити її на бамбукову. А замість 
шампуню у пластиковій упаковці 
купити твердий, — каже співроз-
мовниця. — І останнє — менше ви-
користовуйте машину, натомість 
старайтесь більше ходити пішки 
чи пересядьте на велосипед. Все, 
ви вже екоактивіст, — додає Юлія.

5 легких кроків до більш екологічного життя 

Березовські живуть у дерев’яному будинку і повністю 
відмовились від пластику у побуті

«Çàì³íà º âñüîìó, 
áóëî á ëèøå áàæàííÿ 
çíàéòè ¿¿, – êàæå Þë³ÿ 
– Çâ³ñíî, ïîòð³áíî 
âèòðàòèòè íà öå 
÷àñ òà çóñèëëÿ»
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простір для особистої думки

ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ТАНЦІВНИЦЯ, ВОЛОНТЕРКА
Урааа! Ми закрили потребу з придбання квадрокоптера, 
який буде використовуватись для пошуку зниклих дітей у 
Вінниці! Як сказав один наш знайомий — зробили добро 
і швидко біжіть, ще багато добрих справ попереду!)

ПРЕС-СЛУЖБА 
«B2B JEWELRY»

Þâåë³ðíà êîìïàí³ÿ «B2B 
Jewelry» ïðîâåëà ñåðåä ñâî¿õ 
ó÷àñíèê³â ðîç³ãðàø 3 àâòîìî-
á³ë³â: Fiat Tipo, Nissan Juke òà 
Toyota RAV4, ÿêó âèãðàâ 54-ð³÷-
íèé ²ãîð Äàéíåêî. ×îëîâ³ê ïî-
âåðíóâñÿ â Óêðà¿íó íåùîäàâíî ³ 
ùå íå âñòèã çíàéòè íîâó ðîáîòó.

Ùàñëèâèé âëàñíèê àâòî 
ñòâåðäæóº, ùî ïðî àêö³þ ïðî-
÷èòàâ ³ âèð³øèâ âèïðîáóâàòè 
äîëþ, ïðîòå íå ñïîä³âàâñÿ íà òà-
êèé ïîäàðóíîê äîë³. Êàæå, ùî 
öå éîãî ïåðøèé âëàñíèé àâòî-
ìîá³ëü.

— Âèð³øèâ âçÿòè ó÷àñòü 
ó êîíêóðñ³ òà çâè÷àéíî õîò³â 
âèãðàòè, àëå íàâ³òü íå ìð³ÿâ. ² 
îñü ðåçóëüòàò — ïîùàñòèëî! — 
ðîçïîâ³äàº ²ãîð Äàéíåêî. — B2B 
Jewelry — öå íàéêðàùèé ïðî-
åêò! Âñòóïàéòå òà âèãðàâàéòå, 
ìð³¿ çáóâàþòüñÿ! Òàê³ ÷óäîâ³ 
ïîäàðóíêè!

ªäèíîþ óìîâîþ êîíêóð-
ñó áóëî ïðèäáàííÿ þâåë³ðíî¿ 
ïðîäóêö³¿ íà ñóìó â³ä 10 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü.

«B2B Jewelry» ïðîâîäèòü ïî-

ä³áí³ ðîç³ãðàø³ ùîòèæíÿ. Íà-
ïðèêëàä, íåùîäàâíî áóëî ðîç³-
ãðàíî 10 òóðèñòè÷íèõ ïóò³âîê 
íà äâîõ, â ãîòåë³ ïðåì³óì-êëàñó 
Ìàëüä³â, î. Áàë³, Ãàâà¿â, Äîì³-
í³êàíè, íà âèá³ð ïåðåìîæö³â. 
Ðàí³øå ïåðåä öèì òàêîæ ðîç³-
ãðóâàëè 20 òóðèñòè÷íèõ ïóò³âîê 
íà äâîõ â êðàù³ ï'ÿòèç³ðêîâ³ ãî-
òåë³ Òà¿ëàíäó, ÎÀÅ, Øð³-Ëàíêè, 
Êèòàþ (î. Õàéíàíü), íà âèá³ð 
ïåðåìîæö³â.

Êîìïàí³ÿ «Â2Â Jewelry» — 
îäèí ç ë³äåð³â óêðà¿íñüêîãî 
ðèíêó þâåë³ðíèõ ïðèêðàñ âæå 
ïîíàä 20 ðîê³â, ïðîòÿãîì ÿêèõ 
êîìïàí³ÿ íå ò³ëüêè âèñòóïàº 
ãàðàíòîì ÿêîñò³ òà íàä³éíîñò³ 
ñâîº¿ ïðîäóêö³¿, à é â³äïîâ³äàº 
âñ³ì òðåíäàì ì³íëèâî¿ ìîäè. 
Ó òîðãîâåëüí³é ìåðåæ³ êîì-
ïàí³¿ ïðåäñòàâëåíèé âåëèêèé 
àñîðòèìåíò þâåë³ðíèõ ïðèêðàñ 
íà áóäü-ÿêèé ñìàê òà âèá³ð.

— ×óäîâèé âèá³ð ïðîäóê-
ö³¿ òà ð³âåíü îáñëóãîâóâàí-
íÿ, — ðîçïîâ³äàº â³äâ³äóâà÷êà 
ìàãàçèíó ²ðèíà Ðóäåíêî. — 
Ðåêîìåíäóþ ñâî¿ì äðóçÿì òà 
çíàéîìèì. Óæå ê³ëüêà ðàç³â 
áðàëà ó÷àñòü ó ðîç³ãðàøàõ â³ä 

êîìïàí³¿. Ñïîä³âàþñü, ùî ìåí³ 
òàêîæ ïîùàñòèòü.

Óñ³ þâåë³ðí³ âèðîáè, ÿê³ 
íàäõîäÿòü â þâåë³ðí³ ñàëîíè 
«Â2Â Jewelry», ïðîõîäÿòü ïå-
ðåâ³ðêó â Äåðæàâí³é ïðîá³ðí³é 
ïàëàò³ Ì³í³ñòåðñòâà ô³íàíñ³â. 
Ñïðàâæí³ñòü òà ÿê³ñòü þâåë³ðíèõ 
âèðîá³â «Â2Â Jewelry» ï³äòâåð-
äæóºòüñÿ íàÿâí³ñòþ íà íüîìó 
äåðæàâíîãî ïðîá³ðíîãî êëåéìà, 
à òàêîæ ô³ðìîâîþ åòèêåòêîþ.

Ìàñøòàáè òåðèòîð³àëüíîãî 
îõîïëåííÿ êîìïàí³¿ çðîñòàþòü 
ç êîæíèì äíåì. Óæå ñüîãîäí³ 
â ìåðåæó «B2B Jewelry» âõî-
äÿòü äåñÿòêè þâåë³ðíèõ ñàëîí³â 
Óêðà¿íè òà Ðîñ³¿. Íà äàíèé ìî-
ìåíò â³äêðèâàþòüñÿ íîâ³ þâåë³ð-
í³ ñàëîíè ìåðåæ³ ³ â Êàçàõñòàí³. 
Ó ìàéáóòíüîìó êîìïàí³ÿ ìàº 
ïëàíè â³äêðèòòÿ ñâî¿õ þâåë³ð-
íèõ ñàëîí³â â êðà¿íàõ ªâðîïè.

Ó Â³ííèö³ ïðàöþº äâà þâåë³ðí³ 
ñàëîíè «B2B Jewelry». Âîíè ðîç-
òàøîâàí³ çà àäðåñàìè: âóëèöÿ Ïè-
ðîãîâà, 23 À (ÒÖ «Feride Plaza») 
òà âóëèöÿ Ïðèâîêçàëüíà, 2/1.

Çàâ³òàéòå â «B2B Jewelry» 
òà æèâ³òü ó äîñòàòêó!

ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ

Ïîñà ä à  P r o j e c t 
manager-à â IT ñüîãîäí³ äîñèòü 
ïîïóëÿðíà. Öå ìîæëèâ³ñòü ðîçâè-
íóòè ñâî¿ îðãàí³çàö³éí³ çä³áíîñò³, 
çàäîâîëüíèòè õàðèçìó, ïîêðàùè-
òè âëàñí³ óïðàâë³íñüê³ íàâè÷êè 
òà âçÿòè ó÷àñòü ó ä³éñíî ö³êà-
âèõ ïðîºêòàõ. À òàêîæ öå ñïîñ³á 
ïî÷àòè ïðàöþâàòè ó ïðèáóòêîâ³é 
ãàëóç³;) Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ 
ïðîïîíóº ³íòåíñèâíå íàâ÷àííÿ 
çà äàíîþ ñïåö³àë³çàö³ºþ.

Project Manager — öå ôàõ³-
âåöü, ãîëîâíèì çàâäàííÿì ÿêîãî 
º óïðàâë³ííÿ ïðîºêòîì â ö³ëîìó: 
ïðîåêòóâàííÿ ³ ðîçñòàíîâêà ïð³-
îðèòåò³â, ïëàíóâàííÿ âèêîíàííÿ 
çàâäàíü, êîíòðîëü, êîìóí³êàö³¿, 
à òàêîæ îïåðàòèâíå âèð³øåí-
íÿ ïðîáëåì. Ó Â³ííèöüê³é ²Ò-
Àêàäåì³¿ ïðîäæåêò ìåíåäæåð³â 
íàâ÷àþòü êîíòðîëþâàòè âèêîíà-
íó ðîáîòó ³ ñë³äêóâàòè, ùîá âîíà 
íàáëèæàëà êîìàíäó äî ìåòè.

Ãîëîâí³ ÿêîñò³ PM'à — öå äî-
áðå çíàííÿ ïðåäìåòíî¿ îáëàñò³ 
á³çíåñó, ë³äåðñüê³ ÿêîñò³, äîñâ³ä 
ðîáîòè ç ëþäüìè, íàâè÷êè ïðå-
çåíòàö³é ³ ïåðåêîíàííÿ, âì³í-
íÿ äîìîâëÿòèñÿ ³ âðàõîâóâàòè 
³íòåðåñè ð³çíèõ ãðóï ëþäåé, 

çäàòí³ñòü ââ³÷ëèâî ³ çðîçóì³ëî 
âèêëàäàòè äóìêè áàãàòüìà ìîâà-
ìè, à òàêîæ âì³ííÿ çáèðàòè çà-
ãàëüíó êàðòèíó çà ðîçð³çíåíèìè 
ôàêòàìè. Òàêîæ íåîáõ³äí³ äîñâ³ä 
ïëàíóâàííÿ, îö³íêè òà óñóíåí-
íÿ ðèçèê³â, çíàííÿ ãíó÷êèõ ³ 
êëàñè÷íèõ ïðîöåñ³â ðîçðîáêè ³ 
âì³ííÿ âèêîíóâàòè àäì³í³ñòðà-
òèâí³ çàâäàííÿ ³ ñòâîðþâàòè 
êîìàíäó.

Îñíîâíå çàâäàííÿ ³ â³äïîâ³-
äàëüí³ñòü PM’à — äîâåñòè ³äåþ 
çàìîâíèêà äî ðåàë³çàö³¿ â óñòà-
íîâëåíèé ñòðîê, âèêîðèñòîâó-
þ÷è ³ñíóþ÷³ ðåñóðñè. Â ðàìêàõ 
öüîãî çàâäàííÿ PM'ó íåîáõ³äíî 
ïîáóäóâàòè ïëàí ðîçðîáêè, îð-
ãàí³çóâàòè êîìàíäó, íàëàøòóâà-
òè ïðîöåñ ðîáîòè íàä ïðîºêòîì, 
çàáåçïå÷èòè çâîðîòíèé çâ'ÿçîê 
ì³æ êîìàíäàìè ³ çàìîâíèêîì, 
óñóâàòè ïåðåøêîäè äëÿ êîìàíä, 
êîíòðîëþâàòè ÿê³ñòü ê³íöåâî-
ãî ïðîäóêòó. Ïî-ñóò³, ãîëîâíà 
ïîñòàíîâêà çàâäàííÿ äëÿ PM'à 
çâó÷èòü òàê: «Íàì ïîòð³áíî, ùîá 
öå ïðàöþâàëî», òîáòî êîìàíäà 
âèäàñòü ðåçóëüòàò â ðîçóìí³ òåð-
ì³íè ç â³äïîâ³äíèì ð³âíåì ÿêîñ-
ò³. Ó ²ÒÀ ñòóäåíòè ïðàöþþòü 
íà ðåàëüíèõ ïðîºêòàõ ñï³ëüíî ³ç 
ïðîãðàì³ñòàìè, òåñòóâàëüíèêàìè 
òà âåá-äèçàéíåðàìè. Çà ïåð³îä 
íàâ÷àííÿ âîíè íàáóâàþòü íåîö³-

íåííîãî äîñâ³äó òà çàíóðþþòüñÿ 
ó ìîòèâîâàíå ñåðåäîâèùå ðàçîì 
³ç äðóçÿìè îäíîäóìöÿìè.

Ïðîäæåêò-ìåíåäæåð, ÿê ò³íü, 
çàïîâíþº ñîáîþ ïðîãàëèíè 
â ðîáîò³ êîìàíäè. Öå íå îçíà-
÷àº, ùî ÿêùî Ñàøà çàõâîð³â, 
âè ñ³äàºòå êîäèòè çàì³ñòü íüî-
ãî, àáî ÿêùî Íàñòÿ íå âñòèãàº 
ç äèçàéíîì, ïî÷èíàºòå ë³ïèòè 
³êîíêè. Ìîâà, ñêîð³øå, ïðî 
êîìïåíñàö³þ ïðîãàëèí â êî-
ìóí³êàö³ÿõ ³ ðîçóì³íí³ òîãî, 
äå ìè, ùî ³ íàâ³ùî öå ðîáèìî. 

Íàé³ìîâ³ðí³øå, êîìàíäà ñàìà 
çìîæå âïîðàòèñÿ ç á³ëüø³ñòþ ç 
ïåðåðàõîâàíîãî. Àëå ñôîêóñó-
âàâøèñü íà ïðÿìèõ çàâäàííÿõ, 
ìîæíà â ïîòîö³ ùîäåííèõ çà-
âäàíü ëåãêî ïðîïóñòèòè ùîñü 
âàæëèâå. Ñàìå òîìó, ÿê â³äïî-
â³äàëüíîãî çà ïðîºêò ³ ïðèçíà-
÷àþòü îêðåìó ëþäèíó. Ó ²ÒÀ 
âè áóäåòå íàâ÷àòèñü ó âèêëà-
äà÷³â-ïðàêòèê³â, ÿê³ ïðàöþþòü 
ó íàéêðàùèõ ²Ò-êîìïàí³ÿõ 
Óêðà¿íè òà çíàþòü óñ³ òîíêî-
ù³ «²Ò-êóõí³» çñåðåäèíè.

Ïîñàäà PM'à çàõîïëþº ìîæ-
ëèâ³ñòþ âïðèòóë çàéìàòèñÿ 
óïðàâë³ííÿì: ïðèéìàòè ð³-
øåííÿ, îðãàí³çîâóâàòè øâèäêå 
³ ÿê³ñíå ñòâîðåííÿ ïðîäóêòó, 
çàáåçïå÷óâàòè ðîáî÷ó àòìîñ-
ôåðó â êîìàíä³, êîîðäèíóâàòè 
³ êîíòðîëþâàòè ä³¿ ðîçðîáíè-
ê³â. Ñàìå ïðàöþþ÷è ñï³ëüíî, 
ìè ðîçêðèâàºìî ñâ³é ïîòåíö³àë 
â íàéá³ëüø ïîâí³é ì³ð³.

Õîðîø³ ìåíåäæåðè ïðîåê-
ò³â — öå õàðèçìàòè÷í³ ë³äåðè, 
ÿê³ âì³þòü ìîòèâóâàòè ³ âñå-
ëÿòè âïåâíåí³ñòü ó çäàòíîñò³ 
³ ïîòåíö³àë³ ñâîº¿ êîìàíäè ÿê 
â î÷àõ êåð³âíèêà, òàê ³ âñå-
ðåäèí³ ñàìî¿ êîìàíäè. Â³ä÷ó-
âàºø, ùî öå ïðî òåáå? Òîä³ 
ëàñêàâî ïðîñèìî íà ñïåö³à-
ë³çàö³þ PM (Project Manager) 
ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ — 
çàêëàäó ³ç ãàðàíòîâàíèì ïðà-
öåâëàøòóâàííÿì.

À äëÿ òàëàíîâèòî¿ ìîëîä³ º 
ìîæëèâ³ñòü îòðèìàòè ïðåñòèæíó 
îñâ³òó ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ. Êî-
æåí, õòî ñêëàäå åêçàìåí ç ìà-
òåìàòèêè íà ìàêñèìóì, áóäå 
çàðàõîâàíèé íà áþäæåòíå íà-
â÷àííÿ. Äåòàë³ ita.in.ua.

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

Купив прикраси від «B2B Jewelry» — 
виграв автомобіль

Проджект-менеджер за рік!
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НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Òîãî, õòî ¿õ 
çäàâ, õî÷óòü çðî-
áèòè  âèííèì 
ó âáèâñòâ³, ñêîº-

íîìó ó âåðåñí³ 2017-ãî. Òîä³ â³ä 
ðóê áàíäèò³â çàãèíóëî ïîäðóææÿ 
Òàðàñîâèõ. Íà ïåíñ³îíåð³â ñêî-
¿ëè ðîçá³éíèé íàïàä, ïîáèëè, 
çâ’ÿçàëè ³ ï³äïàëèëè â õàò³. Ó ãî-
ëîâíèõ îáâèíóâà÷åíèõ Àíäð³ÿ 
Ñàâ÷óêà ³ Ñåìåíà Ãëóøêà, çà äà-
íèìè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà, — ñâîÿ 
ó÷àñòü òà ñâî¿ ñòàòò³ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³. Ùîá äî õàòè Òàðàñîâèõ 
äîáðàòèñÿ, íàãàäàºìî, îòðó¿ëè 
ñîáàêó êîâáàñîþ ç òàáëåòêàìè 
â³ä òóáåðêóëüîçó. Ï³ãóëêè êóïèâ 
òðåò³é ï³äîçðþâàíèé Þð³é Óêðà-
¿íåöü. ² â³í áóâ âîä³ºì äâ³éêè íà-
çâàíèõ âèùå ÷îëîâ³ê³â.

Âîä³é çãîäîì ñêàçàâ ïîë³ö³¿: 
íå çíàâ, íàâ³ùî ïðèâ³ç Ñàâ÷óêà 
³ Ãëóøêà â òîé âå÷³ð íà Ñòàðå 
Ì³ñòî, à îñòàíí³ — øóêàëè ï³â-
ì³ëüéîíà äîëàð³â ó õàò³ ïåðåä 
òèì, ÿê ï³äïàëèëè ¿¿ ç áåçïîðàä-
íèìè ïåíñ³îíåðàìè âñåðåäèí³. 
Çäîãàäàâñÿ ïðî âñå òðåò³é ó÷àñ-
íèê, êîëè ïî÷óâ âðàí³øí³ íîâèíè 
ïðî çàãèáåëü ïîäðóææÿ â ïîæåæ³ 
íà Äàíèëà Íå÷àÿ.

Íåâäîâç³ âîä³é âæå ñï³âïðàöþ-
âàâ ç³ ñë³äñòâîì, òîìó â Ñ²ÇÎ, 

íà â³äì³íó â³ä ãîëîâíèõ îáâèíó-
âà÷åíèõ, íå ïîòðàïèâ. Ï³ä ÷àñ ñó-
äîâîãî ðîçãëÿäó â³í çíàõîäèòüñÿ 
â çàë³. Íàòîì³ñòü Ñàâ÷óê ³ Ãëóø-
êî ¿çäÿòü ó êîíâîéí³é ìàøèí³ òà 
ó íàðó÷íèêàõ çàõîäÿòü çà ñêëî 
êàá³íè äëÿ ï³äñóäíèõ. Ïåðøèé, 
ÿê êàæå çâèíóâà÷åííÿ, ñïëàíóâàâ 
çëî÷èí, à äðóãèé âèêîíóâàâ ïî-
ñòàâëåí³ îðãàí³çàòîðîì çàâäàí-
íÿ. Êîëè îäèí ïðîâàëèâ çàäà÷ó 
(íå çíàéøîâ î÷³êóâàíî¿ ñóìè), 
îðãàí³çàòîð âçÿâ óñå â ñâî¿ ðóêè 
³ çàâåðøèâ ñïðàâó ï³äïàëîì ò³ë.

УЖЕ ДОСЛІДИЛИ ДОКАЗИ 
Íå çíàéøëè ãðàá³æíèêè, íà-

ãàäàºìî, â áóäèíêó Òàðàñîâèõ 
ï³âì³ëüéîíà äîëàð³â. Íàòîì³ñòü 
âèíåñëè ïðèãîðùó çîëîòèõ âè-
ðîá³â ³ ïî ê³ëüêà òèñÿ÷ â ð³çíèõ 
âàëþòàõ. Çîëîòî ïîò³ì, ÿê çâó÷àëî 
â ñóä³ ï³ä ÷àñ äîñë³äæåííÿ äîêà-
ç³â, ïðèõîâàëè ï³ä õàòîþ Óêðà¿í-
öÿ, ÿêèé îäðàçó æ çàÿâèâ ïðî öå 
â ïîë³ö³þ. À çà íàãðàáîâàíó ñóìó 
ãðîøåé äâà àðåøòàíòè ïëàíóâàëè 
âòåêòè äî Ðîñ³¿. Ðîçìîâó ïðî öå, 
ÿê ðîçïîâ³äàâ ðàí³øå 20minut.ua, 
çàô³êñóâàëà «ïðîñëóøêà» â êîí-
âîéí³é ìàøèí³.

Ö³ äåòàë³ çëî÷èíó, â ðåçóëüòàò³ 
ÿêîãî âòðàòèëè æèòòÿ 68-ð³÷íà 
Ç³íà¿äà ³ 76-ð³÷íèé Ìèõàéëî Òà-
ðàñîâè, çíàºìî ç ïî÷óòîãî â ñó-
äîâîìó ïðîöåñ³. Äåùî ðîçïîâ³â 

ЗВИНУВАЧЕНІ У ВБИВСТВІ ТАРАСОВИХ 
«ВАЛЯТЬ» НА ВОДІЯ, ЩО ЇХ «ЗДАВ» 
Лінія захисту  Двоє арештованих 
за розбій з убивством і підпалом 
на Старому Місті взялися перекладати 
вину на третього підозрюваного. Того, 
що був їхнім водієм і не потрапив у СІЗО, 
бо співпрацював зі слідством. Судовий 
процес про злочин, жертвами якого стало 
подружжя пенсіонерів Тарасових, йде 
другий рік. Та тільки зараз стало зрозуміло, 
в який спосіб будуть захищатися раніше 
судимі Андрій Савчук та Семен Глушко 

Один уже відсидів за вбивство 
в 90-х. Другий зґвалтував і по-
вісив монашку у храмі в райо-
ні Центрального автовокзалу, 
а звільнився за «законом Савчен-
ко» за півроку до нападу на Та-
расових. То справи минулого. 
А за цей злочин Савчуку і Глушку 
загрожує довічне ув'язнення.
Нагадаємо статті звинувачення 
кожного. Злочини Семена Глушка 
кваліфікували статтями «жорстоке 
поводження з тваринами», «роз-
бій», «умисне вбивство». У Сав-
чука, крім названого, у звинува-

чення додали четверту статтю — 
про підпал. У обох є обтяжуючі 
обставини: «вчинення злочину 
щодо особи похилого віку».
Третього підозрюваного, Укра-
їнця, притягують до відпові-
дальності за найлегшою стат-
тею — приховування особли-
во тяжкого злочину, тому він 
не в СІЗО. Йому загрожує об-
меження волі, тобто умовний 
термін. У пом’якшувальні об-
ставини вписали «щире каяття 
та активне сприяння розкриттю 
злочину».

Статті звинувачення: про довічне і умовне 

òàêîæ ñèí Òàðàñîâèõ Âàñèëü. Â³í 
ïîòåðï³ëèé ó êðèì³íàëüíîìó ïðî-
âàäæåíí³ ³ åìîö³éíî ðåàãóº íà îá-
âèíóâà÷åíèõ. Êîëè ñóä äèâèâñÿ 
ñë³ä÷èé åêñïåðèìåíò ç Ãëóøêîì, 
äå òîé ðîçêàçóâàâ, ÿê ä³ÿâ, ñèí 
âèéøîâ ç çàëè, ùîá íå ç³ðâàâñÿ 
÷åðåç íåíàâèñòü äî âáèâöü ñâî¿õ 
áàòüê³â.

Óñ³ ï’ÿòü òîì³â ñïðàâè äîñë³äèâ 
óæå ñóä. Òåïåð ìàëè á ñëóõàòè 
ï³äñóäíèõ (íà ñòàä³¿ äîñóäîâîãî 
ñë³äñòâà ãîâîðèëè ò³ëüêè Óêðà¿-
íåöü ³ Ãëóøêî, Ñàâ÷óê â³äìîâèâ-
ñÿ â³ä äà÷³ ñâ³ä÷åíü). Ìèíóëîãî 
òèæíÿ ó÷àñíèêè ïðîöåñó ñïîä³âà-
ëèñÿ, ùî ïî÷íåòüñÿ íàðåøò³ äî-
ïèò îáâèíóâà÷åíèõ. Àëå îñòàíí³ 
âèð³øèëè â³äòÿãíóòè î÷³êóâàíå.

КЛОПОТАННЯ 
ЗА КЛОПОТАННЯМ 

Ñåìåí Ãëóøêî çàÿâèâ êëîïî-
òàííÿ. Ïðîñèâ ñóä âèêëèêàòè 
åêñïåðò³â, áî, ìîâëÿâ, ìàº ïè-
òàííÿ ïî ¿õíüîìó âèñíîâêó ³ õî÷å, 
ùîá éîìó äàëè ðîç’ÿñíåííÿ. Òà-
êîæ âèìàãàâ äîïèòàòè ùå îäíîãî 
ñâ³äêà: ìàò³ð Þð³ÿ Óêðà¿íöÿ, ÿêà 
ñâîãî ÷àñó ï³äòâåðäèëà àë³á³ ñèíà.

— ß ðîçóì³þ, ùî ëþäèíà, ÿêà 
ñèäèòü íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ, ìàº ïðà-
âî çàõèùàòèñÿ òàêèìè ìåòîäàìè, 
ÿê³ ââàæàº ïîòð³áíèìè, — ñêàçàëà 
ïðåäñòàâíèöÿ ïîòåðï³ëîãî, àäâî-
êàò Íàòàëÿ Êîñòèê. — Àëå ìåíå 
ö³êàâèòü òàêå ïèòàííÿ. ×îìó òîä³, 
êîëè ìè îãîëîøóâàëè âèñíîâîê 
åêñïåðòèçè, í³ÿêèõ êëîïîòàíü ç 
áîêó îáâèíóâà÷åíèõ íå áóëî? Çàðàç 
ç’ÿâèëàñÿ ÿêàñü íîâà âåðñ³ÿ. Öÿ 
âåðñ³ÿ, ÿêó âîíè çáèðàþòüñÿ íàì 
òóò ïðåäñòàâëÿòè: «çâàëèòè» âñå 
íà Óêðà¿íöÿ. Öå ìè çà ìàòåð³àëà-
ìè äîñóäîâîãî ñë³äñòâà çðîçóì³ëè 
³ ç òîãî, ùî çàðàç çàïðîïîíîâàíî. 
Àëå â³äìîâèòè ¿ì íå ìàºìî ïðàâà…

— Öå çàòÿãóâàííÿ ÷àñó, ÿêå 
ïðèäóìàâ Ñàâ÷óê, à Ãëóøêî îçâó-
÷èâ, — ñêàçàâ Þð³é Óêðà¿íåöü.

Ãëóøêî íàïîëÿãàâ íà ñâîºìó, 
ãîâîðèâ ïðî îá’ºêòèâíèé ðîçãëÿä 
ñïðàâè. À Ñàâ÷óê, ÿê çàâæäè, 
ìîâ÷àâ. Éîãî àäâîêàò ñêàçàâ ñâîº 
«çà» êëîïîòàííþ. Ïðîêóðîð áóâ 
ïðîòè âèêëèêó ³ ñâ³äêà, ³ åêñ-
ïåðò³â.

Ïðåäñòàâíèê äåðæàâíîãî çâè-
íóâà÷åííÿ ñêàçàâ, ùî æ³íêà-ñâ³-
äîê, ÿêó ïðîñèòü äîïèòàòè Ãëóø-
êî, íå ñêàçàëà í³÷îãî ïðî ôàêòè÷-
í³ îáñòàâèíè ñïðàâè. ×åðåç öå ¿¿ 
íå ïîäàâàëè â ñïèñêó ïîòð³áíèõ 
äëÿ äîïèòó â ñóäîâîìó ïðîöåñ³.

— Ðåçóëüòàòè åêñïåðòèç íàäà-
âàëèñÿ ï³äîçðþâàíèìè, ³ âîíè 
ìîãëè ñòàâèòè ïèòàííÿ, êëîïî-
òàòè ïðî äîäàòêîâ³ åêñïåðòèçè, 
ïîâòîðí³, — ñêàçàâ ïðîêóðîð 
Øèìàíñüêèé. — Öüîãî íå áóëî. 
² êîëè ìè òóò äîñë³äæóâàëè ìàòå-
ð³àëè êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåí-
íÿ, âèñíîâêè åêñïåðòèç, òàêîæ 
í³ÿêèõ êëîïîòàíü íå áóëî. Òîìó 
ÿ ââàæàþ, ùî öå, ä³éñíî, çàòÿ-
ãóâàííÿ ïðîöåñó ç³ ñòîðîíè çà-
õèñòó ³ çàïåðå÷óþ ïîâí³ñòþ ïðîòè 
çàäîâîëåííÿ öüîãî êëîïîòàííÿ.

ВІДМОВИТИ НЕ МОГЛИ 
Ñóä íå ì³ã íå âèêîíàòè ïðîõàí-

íÿ ï³äñóäíèõ, àáè íå ïîðóøèòè 
ïðàâî íà çàõèñò. Òîæ íà çàñ³-
äàííÿ 6 ëþòîãî âèêëèêàâ òðüîõ 
åêñïåðò³â. Âîíè íå ç’ÿâèëèñÿ, ÿê 
ñêàçàâ ãîëîâóþ÷èé, «ç íåâ³äîìèõ 
ïðè÷èí». Íå áóëî íà ñóä³ ³ ìà-
òåð³ Óêðà¿íöÿ. Ï³äòâåðäæóþ÷³ ¿¿ 
ïåðåáóâàííÿ â ²òàë³¿ äîêóìåíòè 
ïðèíåñëà àäâîêàòêà Îëåíà Êëå-
ï³êîâà.

Ìàòè, ÿê âèÿâèëîñÿ, — ºäè-
íà, õòî ï³äòâåðäèâ ïåðåáóâàííÿ 
Óêðà¿íöÿ âäîìà â í³÷ âáèâñòâà 
(ï³ñëÿ 23.00, êîëè íàñòàëà ñìåðòü 
Òàðàñîâèõ).

— Çðîçóì³ëà ìåòà ï³äñóäíèõ, — 
ñêàçàëà Êëåï³êîâà. — Âîíè ìàþòü 
íàì³ð ïåðåêëàñòè âèíó íà ìîãî 
êë³ºíòà. Öå ÿñíî ç ìàòåð³àë³â 
ñïðàâè ³ ïîáà÷èìî äàë³ â ïðîöåñ³ 
äîïèòó. ß ïðîòè âèêëèêó ìàòåð³, 
òîìó ùî âîíà çà ñòàòòåþ 63 Êîí-
ñòèòóö³¿ ìàº ïðàâî íå ñâ³ä÷èòè 
ïðîòè ñèíà. Êîëè ìè ¿õ áóäåìî 
äîïèòóâàòè, òîä³ âñå áóäå ÿñíî.

— Âîíà (ìàòè Óêðà¿íöÿ, — àâò.) 
ââîäèëà â îìàíó ñë³äñòâî, à òå-
ïåð ñòîðîíà çâèíóâà÷åííÿ êàæå: 
«âîíà íå ìîæå ïðèáóòè»? ßêà 
ïðîáëåìà ïåðåòíóòè êîðäîí? — 
ãîâîðèâ Ãëóøêî ñóääÿì.

Àëå êîëåã³ÿ óõâàëèëà: íå ìîæ-
ëèâî äîïèòàòè ñâ³äêà, ùî æèâå 
çà êîðäîíîì, ùîá íå çàòÿãóâàòè 
ðîçãëÿä êðèì³íàëüíîãî ïðîâà-
äæåííÿ. Åêñïåðò³â æå âèð³øèëè 
âèêëèêàòè ïîâòîðíî.

Òîä³ Ãëóøêî çíîâó âñòàâ ç êëî-
ïîòàííÿì. Ñêàçàâ, ùî õî÷å îçíà-
éîìèòèñÿ ç äåÿêèìè ìàòåð³àëàìè 
ñïðàâè, áî ìèíóëî äâà ðîêè, ³ â³í 
âæå âñå çàáóâ.

— ßê³ ñàìå ö³êàâëÿòü ìàòåð³-
àëè? — ïåðåïèòàâ éîãî ãîëîâó-
þ÷èé.

— ß á íå õîò³â îçâó÷óâàòè ïðè 
ñòîðîí³ çâèíóâà÷åííÿ, ùî ìåíå 
ö³êàâèòü, — áóëà òàêà â³äïî-
â³äü. — Ìåí³ îäèí äåíü, âè¿õàòè 
(ç Ñ²ÇÎ, — àâò.) ³ ïðî÷èòàòè…

Ùî ï³äñóäíîìó áóäå íàäàíà 
ìîæëèâ³ñòü ïðîãëÿíóòè çíîâó 
ñïðàâó, ñêàçàâ ãîëîâóþ÷èé òà 
â³äêëàâ ðîçãëÿä íà ïîãîäæåíó 
ðàí³øå äàòó.

— Îò çàðàç ³ áóäåòå çíàéîìèòè-
ñÿ, — ñêàçàâ ñóääÿ Øèäëîâñüêèé 
³ ïîêëèêàâ ñóäîâîãî ðîçïîðÿäíè-
êà, ùîéíî çàâåðøèâ çàñ³äàííÿ.

Ùî äàë³ âèãàäàþòü çâèíóâà-
÷åí³, ÿêùî ä³éñíî ìàþòü íàì³ð 
òÿãíóòè ïðîöåñ, ïîáà÷èìî íåçà-
áàðîì. Íà íàéáëèæ÷³ äí³ ïðè-
çíà÷èëè òðè ñëóõàííÿ ïîñï³ëü. ² 
çà ïèòàííÿìè, ÿê³ áóäóòü ñòàâèòè 
åêñïåðòàì, îñòàòî÷íî ïðîÿñíèòü-
ñÿ ë³í³ÿ çàõèñòó.

Çà çëî÷èíè ïðîòè 
Òàðàñîâèõ ãîëîâíèì 
ï³äîçðþâàíèì 
çàãðîæóº äîâ³÷íå 
óâ'ÿçíåííÿ. Âîíè 
â ñóä³ ùå íå ãîâîðèëè

Андрій Савчук (зліва) та Семен Глушко. 
Обоє раніше відбували покарання за тяжкі злочини
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РЕКЛАМА

469285

ÄÎÇÂ²ËËß

ПО ГОРИЗОНТАЛІ:
3. Кірова 6. вересень 8. де 13. Росія 14. смартсінема 16. зелений 
18. Скайпарк 19. Промінь 21. Амбрось 22. окуляри 23. Родина

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Жовтень 2. Бродвей 4. Добржанська 5. афіші 6. виставки 7. 
Шевченко 9. літак 10. кінопалац 11. ілюзіон 12. попкорн 15. Ультра 
17. КІМ 18. слон 20. Підкова

ВІДПОВІДІ:

Кросворд «Кінотеатри Вінниці»
ПО ГОРИЗОНТАЛІ
3. Кінотеатр, який колись знаходився на вулиці 
Київській між зупинками Грибоєдова і Гонти. У кінці 
минулого сторіччя він згорів. 6. Місяць, у якому зазвичай 
у нашому місті проходить Вінниціанський фестиваль. 8. 
У 2015 році у лівому верхньому куті фасаду кінотеатру 
«Росія» зявився напис всього з двох літер. 13. Колись це 
був найбільший кінотеатр, тепер — розвалюха у центрі 
міста. 14. Кінотеатр, в якому найбільше залів. 16. Назва 
меншого залу у кінотеатрі Коцюбинського. 18. Торговий 
центр, в якому знаходиться SmartCinema. 19. У 1913 році 
вінницький купець першої гільдії Абрам Фігман відкрив 
ілюзіон під назвою «Експрес». Будівля знаходиться на розі 
Театральної-Соборної. Як вінничани раніше називали 
цю будівлю (за назвою магазину, що тут колись був). 21. 
Перший кінозал у Вінниці відкрили у 1911 році. Як він 
називався. 22. Необхідна річ майже у кожному кінотеатрі. 
23. Раніше його назва перекладалася з російської як 
«Батьківщина», тепер це саме слово має інше значення.

ПО ВЕРТИКАЛІ:
1. Назва кінотеатру, який колись був навпроти 
Центрального ринку. 2. Кінотеатр на Соборній, який 
працював усього кілька років. 4. Прізвище дворянки, 
яка спільно з Костянтином Ловицьким, у садибі міського 
лікаря Миколи Недєльського відкрила перший у місті 
кінотеатр. 5. Що малює художник кінотеатру «Родина»? 
6. Що часто проводять у приміщенні кінотеатру 
Коцюбинського. 7. Поет, в честь якого називався кінотеатр 
на Старому Місті. 9. У 80-х роках минулого століття 
у Вінниці було два дитячих кінотеатри у незвичних 
приміщеннях. Місце, де «крутили» мультики для дітей. 
10. Кінотеатр, в якому найбільший екран. 11. Як називали 
кінозали на початку 20 століття. 12. Їжа для перегляду 
кіно. 15. Невеличкий кінотеатр, який працював у Вінниці 
у 2000-х за адресою: Театральна, 24. 17. Один з двох 
кінотеатрів, які працювали у Вінниці під час німецької 
окупації. 18. Тварина у вигляді якої роздають відзнаки 
на Вінниціанському кінофестивалі. 20. Ресторан 
у приміщенні колишнього кінотеатру «Росія». 
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Ñåáàñòüÿéí ïðèëåò³â â Óêðà¿íó 
ç äàëåêî¿ Àíãîëè òà çàëèøèâñÿ 
òóò æèòè. Ó Â³ííèö³ õëîïåöü 
ñòèêíóâñÿ ç áåçë³÷÷þ âèêëèê³â, 
â³í ïîñò³éíî ïðèâåðòàº óâàãó 
îòî÷óþ÷èõ, ïðîòå Ñåáàñòüÿéí 
íàâ÷èâñÿ öå ³ãíîðóâàòè. Çàðàç 
÷îëîâ³ê âèõîâóº ñèíà, ïëàíóº 
íàéáëèæ÷èì ÷àñîì îäðóæèòèñü 
òà â³äêðèâàº âëàñíó êàâ’ÿðíþ.

ЗА РІК ВИВЧИВ УКРАЇНСЬКУ 
— Ó ìåíå äðóã áóâ â Óêðà¿í³, 

â³í êàçàâ, ùî öå õîðîøà êðà¿íà, 
òîìó ÿ ïîäóìàâ, ùî ï³ñëÿ çàê³í-
÷åííÿ øêîëè òàêîæ ïî¿äó òóäè 
íàâ÷àòèñü. Ïðîöåäóðà îôîðì-
ëåííÿ äîêóìåíò³â äëÿ ïåðå¿çäó 
áóëà ñêëàäíîþ. À ùå é ìàìà áóëà 
ïðîòè ìîãî ïåðå¿çäó, àëå ÿ íà-
âàæèâñÿ íà öå.

Äàë³ øóêàâ âàð³àíòè, äå ìîæíà 
â÷èòèñÿ àíãë³éñüêîþ, àëå ïîçàÿê 
öå ìîæëèâî áóëî ò³ëüêè â ìåäè÷-
íîìó, ÿ îáðàâ ïîë³òåõ, áî ìå-
äèêîì áóòè íå õîò³â. ß íàâ÷àâñÿ 
íà àéò³øíèêà.

Íàéá³ëüøîþ ñêëàäí³ñòþ ï³ñëÿ 
ïåðå¿çäó äëÿ ìåíå ñòàëà ìîâà, ÿêó 
ÿ çîâñ³ì íå çíàâ. Ïðîòå çà ð³ê 
ÿ âæå âì³â ãîâîðèòè óêðà¿íñüêîþ.  
Çàðàç ÿ â³ëüíî ðîçìîâëÿþ, ïèøó 
òà ÷èòàþ óêðà¿íñüêîþ.

Ïåðøèé ð³ê â Óêðà¿í³ áóâ äóæå 

âàæêèì, íàì êàçàëè, ùî íå ìîæ-
íà âèõîäèòè ï³ñëÿ îäèíàäöÿòî¿ 
íî÷³. Êîëè ÿ áóâ íà äðóãîìó 
êóðñ³, ó ìåíå íàðîäèëàñÿ äèòè-
íà. Ó 2015 ðîö³ ïî÷àâ ïðàöþâà-
òè â àìåðèêàíñüê³é êîìïàí³¿, äå 
ïðàöþþ ³ äîñ³.  

ПЛАНУЄ ВІДКРИТИ КАВ’ЯРНЮ 
Íàðàç³ Ñåáàñòüÿéí æèâå ç ñè-

íîì â³ä ïîïåðåäí³õ ñòîñóíê³â òà 
íàðå÷åíîþ Âàëåíòèíîþ. Ó íèõ 
áóäèíîê íà Ìàëèõ Õóòîðàõ, äå 
âîíè âëàñíîðó÷ çðîáèëè ðåìîíò.

— ß ñàì çâàðèâ âîðîòà, ïî-
ñòàâèâ áåòîííèé ïàðêàí, ïàÿâ 
îïàëåííÿ âñåðåäèí³ áóäèíêó òà 
ïîðó÷ ç áóäèíêîì ïîáóäóâàâ ïðè-
ì³ùåííÿ äëÿ êàâ’ÿðí³. Ñïî÷àòêó 
ìè äóìàëè, ùî çðîáèìî ìàãàçèí, 

äå áóäåìî ïðîäàâàòè ñõ³äí³ ñïå-
ö³¿ òà îâî÷³. Àëå ïîò³ì âèð³øè-
ëè çðîáèòè ìàëåíüêó êàâ’ÿðíþ, 
äóìàºìî, á³ëüøèé ïîïèò áóäå. 
Çàðàç ìè íà åòàï³ îôîðìëåííÿ 
äîêóìåíò³â.

«ЖИТТЯ В УКРАЇНІ ДЛЯ 
ІНОЗЕМЦІВ СКЛАДНЕ» 

— Ç ðàñèçìîì ÿ ñòèêàþñÿ äóæå 
÷àñòî. Áóâàëè âèïàäêè, ùî íà âó-
ëèö³ ïåðåõîæ³ êàçàëè: «×îìó òè 
òóò? Öå Óêðà¿íà, íàøà êðà¿íà, 
à òè ¿äü äî ñåáå äîäîìó».

Äèñêðèì³íàö³ÿ çàâæäè º, òðåáà 
çíàòè, ÿê ç öèì æèòè. ß äóæå 
÷àñòî ³ãíîðóþ ëþäåé, çàêðèâàþ 
î÷³ íà ðàñèçì, íàìàãàþñü áóòè 
á³ëüø ïîçèòèâíèì.

Êîëè ìè ç ìîºþ íàðå÷åíîþ  
ïî÷àëè æèòè ðàçîì, ñóñ³äè ç 
íàìè íàâ³òü íå â³òàëèñÿ. Ó äåÿ-
êèõ áàíêàõ íå õî÷óòü ïðàöþâàòè 
ç òåìíîøê³ðèìè. 

Ì³é ñèí ê³ëüêà ðàç³â ïðèõîäèâ 
ç äèòñàäêà ³ êàçàâ: «Òàòó, à ìåí³ 
êàçàëè, ùî ÿ ÷îðíèé». ß éîìó 
êàæó, ùî íà öå íå âàðòî îáðàæà-
òèñü, áî õòî ñêàçàâ, ùî ÷îðíèé — 
öå ïîãàíî. Íå çíàþ, çâ³äêè ó öèõ 
ìàëåíüêèõ ä³òåé ç’ÿâëÿºòüñÿ ðà-
ñèçì. Àëå ÿ òî÷íî çíàþ, ùî ìè 
âñ³ çàñëóæèëè áóòè ùàñëèâèìè 
³ íå ìàº çíà÷åííÿ êîë³ð øê³ðè.

ІСТОРІЇ ІНОЗЕМЦІВ, ЯКІ 
ЗАЛИШИЛИСЬ ЖИТИ У ВІННИЦІ 
Нове життя  Ми поспілкувались з людьми, які приїхали у Вінницю з різних країн. Вони розказали про 
складність переїзду, толерантність або її відсутність з боку вінничан, та чому вони все-таки залишились тут жити

Ìóñà Ñàë³ì — ç Ïàëåñòèíè, 
â³í ïðè¿õàâ ìàéæå äåñÿòü ðîê³â 
òîìó. Çà ÷àñ æèòòÿ ó ì³ñò³ ÷îëîâ³ê 
âñòèã ñòàòè êåð³âíèêîì ²ñëàì-
ñüêîãî êóëüòóðíîãî öåíòðó ì³ñòà, 
âèâ÷èòè óêðà¿íñüêó, îäðóæèòèñü 
òà ïîëþáèòè Â³ííèöþ.

«ЗВІДСИ НІКУДИ 
НЕ ЗБИРАЮСЬ ЇХАТИ» 

— Öå áóâ ïî÷àòîê 2010-ãî ðîêó. 
ß ïðè¿õàâ íàâ÷àòèñÿ íà ï³äãî-
òîâ÷èé ôàêóëüòåò Â³ííèöüêîãî 
ìåäè÷íîãî óí³âåðñèòåòó. Ïåðå¿çä 
áóâ ñêëàäíèé, áî öå ÿ âïåðøå ïî-
¿õàâ çà êîðäîí, ïîäàë³ â³ä ñ³ì’¿. 
Òîä³ ìåí³ äîâåëîñü ñòàòè ïîâí³ñ-
òþ ñàìîñò³éíèì, öå áóâ âåëèêèé 
ñòðåñ. Àëå âñå ïðîéøëî ãëàäêî, 
ÿ çíàéøîâ òóò äðóç³â òà é âè-
êëàäà÷³ ï³äòðèìóâàëè.

Äî òîãî æ, ïåðøå âðàæåííÿ ïðî 
Â³ííèöþ áóëî õîðîøå. Òóò ñïî-
ê³éíî òà çàòèøíî, äëÿ ñòóäåíòà 
ñàìå òå, ùî ïîòð³áíî. Â³ííè÷àíè, 
ÿê ëþäè, òàêîæ äóæå êîìôîðò-
í³. Çâè÷àéíî, íå âñ³ òàê³ õîðîø³, 
³íîä³ áóâàëî, ùî â³ä íåãðàìîò-
íèõ ëþäåé éøëà ÿêàñü íåâåëèêà 
àãðåñ³ÿ. Ïðîòå æîäíîãî ÿñêðàâî-

ãî ïðîÿâó äèñêðèì³íàö³¿ íå áóëî. 
ß îòðèìàâ óêðà¿íñüê³ äîêóìåíòè 
áåç îñîáëèâèõ ñêëàäíîù³â, ïåâ-
íèé ÷àñ ïðàöþâàâ íà ðîáîò³, 
à ùå òóò ÿ çíàéøîâ ñâîþ äðóãó 
ïîëîâèíêó òà îäðóæèâñÿ. Ìîÿ 
äðóæèíà òåæ ïàëåñòèíêà.

Çâ³äñè ïîêè í³êóäè íå çáèðà-
þñü ¿õàòè, õî÷ òÿãíå äîäîìó. Âîñ-
òàííº âäîìà áóâ ñ³ì ðîê³â òîìó.  
Õòîñü ç ìî¿õ ð³äíèõ àáî äðóç³â 
êàæå: «Ùî òè òàì ðîáèø, ïî-
âåðòàéñÿ äîäîìó», õòîñü — ñóìóº, 
à õòîñü — ï³äòðèìóº ìîº áàæàííÿ 
ðîçâèâàòèñÿ â Óêðà¿í³.

ПРО МОВУ ТА 200 ГРИВЕНЬ 
ßê ò³ëüêè ïåðå¿õàâ, òî ìåí³ 

áàãàòî ùî çäàâàëîñü äèâíèì, 
òóò âñå ³íøå. Ìåí³ ïîäîáàþòüñÿ 
óêðà¿íñüê³ ãðîø³, âîíè äóæå êðà-
ñèâ³, îñîáëèâî êóïþðà â 200 ãðè-
âåíü. ß íàâ³òü, ÿêùî êóäèñü ¿äó, 
òî õâàëþñü ö³ºþ êóïþðîþ ïåðåä 
äðóçÿìè-³íîçåìöÿìè. 

Äî ðå÷³, ìîâó ïåðåä ïåðå¿çäîì 
ÿ íå âèâ÷àâ, íàâ³òü áóêâ àëôàâ³òó 
íå çíàâ, ïîêè íå ïðè¿õàâ ñþäè. 
Íà ï³äãîòîâ÷îìó ôàêóëüòåò³ ìå-
äè÷íîãî óí³âåðñèòåòó íàñ â÷è-

ëè ðîñ³éñüêîþ òà çãîäîì ïî÷àâ 
â÷èòè ³ óêðà¿íñüêó. ¯¿ ÿ êðàùå 
ðîçóì³þ, í³æ ðîçìîâëÿþ íåþ. 

ПРО МЕЧЕТЬ І БЛАГОДІЙНІСТЬ 
Ï³ñëÿ ïåðå¿çäó ÿ ä³çíàâñÿ ïðî 

²ñëàìñüêèé êóëüòóðíèé öåíòð ³ 
ïî÷àâ éîãî â³äâ³äóâàòè, äîïîìà-
ãàâ, ÷èì ì³ã. Çãîäîì ñòàâ ³ìàìîì. 
ß ïðîáóâàâ âëàøòóâàòèñü ë³êà-
ðåì, àëå ðîáîòó âäàëîñÿ çíàéòè 
ëèøå ó ïåðåäì³ñò³ Â³ííèö³, êóäè 
áóëî íåçðó÷íî ¿çäèòè.

Çàðàç ïðàöþþ ó ìå÷åò³ äëÿ 
ìóñóëüìàí³â, êóäè ëþäè ìîæóòü 
ïðèõîäèòè ðîçâèâàòèñü äóõîâíî.

Àíàñòàñ³¿ — 32 ðîêè, âîíà 
êîð³ííà ìîñêâè÷êà. Ï’ÿòü ðî-
ê³â òîìó, íà Âåëèêäåíü, âîíà ç 
ìàëåíüêèì ñèíîì òà áåçë³÷÷þ 
âàë³ç âïåðøå ïðè¿õàëà äî Â³-
ííèö³. Çà öåé ÷àñ âîíà âñòèãëà 
ñòàòè âëàñíèöåþ øêîëè âè-
â÷åííÿ ³íîçåìíèõ ìîâ, ðîçëó-
÷èòèñü, çíàéòè áåçë³÷ äðóç³â òà 
ìàéæå ³äåàëüíî âèâ÷èòè óêðà-
¿íñüêó ìîâó.

ПЕРШІ ВРАЖЕННЯ ПРО 
ВІННИЦЮ 

— Æèâó ÿ òóò ç âåñíè 2015-ãî. 
Ïàì’ÿòàþ äåíü, êîëè ìè ïðè¿õà-
ëè ó Â³ííèöþ ç ñèíîì Àðñåíîì, 
áóâ äóæå ñîíÿ÷íèé. Ïðîòå ïåð-
ø³ âðàæåííÿ ïðî ì³ñòî, ÷åñíî 
êàæó÷è, áóëè íå äóæå. Ìè ¿õàëè 
íà òàêñ³ îêîëèöÿìè ³ ÿ í³÷îãî 
ãàðíîãî íå ïîáà÷èëà. Ïîäóìàëà, 
ùî öå ïðîâ³íö³éíå ì³ñòå÷êî.

ЧОМУ ЗАЛИШИЛА МОСКВУ 
— ß íàðîäèëàñÿ ó Ìîñêâ³ òà 

ïðîæèëà òàì 28 ðîê³â. Ïåðå¿çä 
äî Â³ííèö³ — öå áóâ ïåðøèé 
äîñâ³ä çì³íè êðà¿íè. ²ñòîð³ÿ 
ïåðå¿çäó îñîáèñòà, ÿ ïåðå¿õàëà 
ç êîëèøí³ì ÷îëîâ³êîì ³ äè-
òèíîþ, ÷îëîâ³ê — óêðà¿íåöü 
ç Ñºâºðîäîíåöüêà. Ç íèì ìè 
ïîçíàéîìèëèñÿ â Ìîñêâ³, æèëè 
òàì, à ïîò³ì ïî÷àëèñÿ ïîä³¿ 
2013 ðîêó. Éîìó ñòàëî äóæå 
âàæêî â Ìîñêâ³, òîìó ùî â³í 
ï³äòðèìóâàâ Óêðà¿íó, çàâæäè 
ïîçèö³îíóâàâ ñåáå óêðà¿íöåì. 
ß áà÷èëà, ùî éîìó âàæêî, â³í 
ïîñò³éíî äóìàâ ïðî ïîë³òèêó, 
òîìó â ÿêèéñü ìîìåíò ìè ïî-
ãîâîðèëè òà âèð³øèëè ïåðå¿õàòè 
â Óêðà¿íó.

Ñïî÷àòêó ïåðå¿õàâ ÷îëîâ³ê, 
à ÷åðåç ì³ñÿöü ïðè¿õàëè ³ ìè ç 
ñèíîì. Ï³ñëÿ ïåðå¿çäó ó íàøèõ 
ñòîñóíêàõ âñå ïî÷àëî çì³íþâà-
òèñü. ßêùî äî öüîãî ð³øåííÿ 
ïðî ïåðå¿çä áóëî ñï³ëüíèì, 
òî ïîò³ì ÷îëîâ³ê âèð³øèâ, ùî 
öå â³í âñå îðãàí³çóâàâ ³ ìè ìàº-
ìî áóòè âäÿ÷í³ éîìó. Ïî÷àëèñü 
íåïîðîçóì³ííÿ ³ çà ð³ê ìè ðîç-
ëó÷èëèñÿ. Ç Â³ííèö³ ÿ âèð³øèëà 
íå ïåðå¿æäæàòè. Ñèí ìàâ áà÷è-
òèñÿ ç áàòüêîì, à ÿ çíîâó íå õî-
ò³ëà â³ä÷óâàòè ñòðåñ ïåðå¿çäó.

ВІДКРИЛА ВЛАСНИЙ БІЗНЕС 
— Ó Ìîñêâ³ ÿ âèêëàäàëà 

àíãë³éñüêó, òóò ÿ ïðîäîâæèëà 
çàéìàòèñü óëþáëåíîþ ñïðà-
âîþ. Ìîÿ øêîëà íàçèâàºòüñÿ 
Mil Pasos. Ìè ñïåö³àë³çóºìîñÿ 
ïåðåâàæíî íà ³ñïàíñüê³é ìîâ³, 

áî øêîëó ÿ â³äêðèâàëà, ÿê ³ñ-
ïàíîìîâíó. Íàðàç³ ó íàñ ùå º 
àíãë³éñüêà. Áóëà ôðàíöóçüêà òà 
í³ìåöüêà.

Ñïî÷àòêó âåëà ðîçìîâí³ 
êëóáè ÿê âîëîíòåð. Ïîò³ì ç³-
áðàëà ãðóïó ëþäåé, ÿê³ õîò³ëè 
âèâ÷èòè ³ñïàíñüêó ³ ñòâîðèëà 
íåôîðìàëüíèé íàâ÷àëüíèé 
êëóá. Ùîòèæíÿ ìè çóñòð³÷à-
ëèñü ó êàâ’ÿðí³ òà ðîçìîâëÿëè 
³ñïàíñüêîþ. Óñå áóëî äîáðå, 
àëå â ÿêèéñü ìîìåíò ïî÷àëà 
ðîçóì³òè, ùî ìåí³ íå âèñòà÷àº 
âëàñíîãî ïðîñòîðó. Çàðàç ó ìåíå 
ñâîÿ ìîâíà øêîëà: íåâåëè÷êèé 
îô³ñ, îäíà âèêëàäà÷êà òà ê³ëüêà 
ãðóï ëþäåé.

«Я ТУТ СЕБЕ ВІДЧУВАЮ 
ВДОМА» 

— Ïåðåâàã ó Â³ííèö³ á³ëüøå, 
í³æ íåäîë³ê³â. Ìåí³ òóò ñïîê³é-
í³øå, öå ì³ñòî â³äïîâ³äàº ìîºìó 
òåìïåðàìåíòó òà ïîòðåáàì. Â³-
ííè÷àíè ñàìîäîñòàòí³, ïàòð³î-
òè÷í³ òà â³äêðèò³ äî íîâèõ ëþ-
äåé. Í³õòî íå êàçàâ: «ß íå áóäó 
ñï³ëêóâàòèñü ç òîáîþ, áî òè ç 
Ìîñêâè ïðè¿õàëà».

Ïðîòå º é ì³íóñè, ÿ æèâó 
íà Ñòàðîìó Ì³ñò³ ³ ó íàñ ïðî-
áëåìè ç êîìóí³êàö³ÿìè: ïî-
ñò³éíî âèìèêàºòüñÿ åëåêòðèêà 
÷è âîäà. Ïåðåä Íîâèì ðîêîì, 
íàïðèêëàä, íàì íà òðè äí³ â³ä-
êëþ÷èëè âîäó.

Çàãàëîì, Â³ííèöÿ — öå ì³é 
äðóãèé ä³ì. Âîíà ðîçñëàáëåíà, 
çàòèøíà, äîìàøíÿ òà ïðîãðå-
ñèâíà. Íå õî÷ó çàð³êàòèñü, àëå 
íàðàç³ ÿ òî÷íî íå äóìàþ ïðî 
ïåðå¿çä. Öå äóæå ñêëàäíî, òèì 
ïà÷å, ó ìåíå òóò øêîëà, à ñèí 
ìàº òóò òàòà òà äðóç³â.

Анастасія Воробйова, 
росіянка, живе у Вінниці п’ять років

Муса Салім, палестинець, живе у Вінниці дев’ять років

Себастьяйн Домінґос, анголець, живе у Вінниці сім років 

Анастасія Воробйова: 
«Переваг у Вінниці більше, 
ніж недоліків» 

Муса Салім: «Звідси поки 
нікуди не збираюсь їхати, 
хоч тягне додому» 

Себастьяйн Домінґос: 
«Я дуже часто ігнорую людей, 
закриваю очі на расизм» 

ËÀÉÔ
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Бронза 
легкоатлетів 
 Ó Ñóìàõ â³äáóâñÿ ÷åìï³î-
íàò Óêðà¿íè ç ëåãêî¿ àòëåòèêè 
â ïðèì³ùåíí³ ñåðåä 17-ð³÷íèõ 
þíàê³â òà ìîëîäøèõ. Ñòàðòó-
âàâ 701 ó÷àñíèê ³ç 26 êîìàíä. 
Âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿ ñïîð-
òøêîëè ¹ 1 çäîáóëè áðîí-
çîâ³ íàãîðîäè â ð³çíèõ âèäàõ 
ïðîãðàìè. Ó á³ãó íà 800 ìå-
òð³â â³äçíà÷èëèñÿ Âëàäèñëàâ 
Õîìåíñüêèé ³ Âàñèëü Âîéòþê, 
íà 1500 ìåòð³â — Ðîìàí Âîé-
òþê, â åñòàôåò³ — öÿ æ ïàðà 
ñïîðòñìåí³â.

Зональний 
чемпіонат 
 Ó ì. Áåðåçíå (Ð³âíåíñüêà îá-
ëàñòü) äîá³ã ê³íöÿ çîíàëüíèé 
÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ñåðåä êàäå-
ò³â ç ãðåêî-ðèìñüêî¿ áîðîòüáè. 
Êîìàíäà íàøî¿ îáëàñò³ ïîñ³ëà 
òðåòº ì³ñöå. Âèõîâàíö³ ñïîð-
òøêîëè «Â³ííèöÿ» çäîáóëè ÷î-
òèðè ìåäàë³. ×åìï³îíîì ñòàâ 
Âëàäèñëàâ ×åðòîðèíñüêèé (âà-
ãîâà êàòåãîð³ÿ 110 êã), ñð³áíèìè 
ïðèçåðàìè — Â³êòîð Ïîãîí÷óê 
(55 êã), Âëàäèñëàâ Ìàöåíêî 
(71 êã) òà ²âàí ×åðí³ãà (92 êã).

Вінничани 
побороли всіх 
 Â³äêðèòèé ÷åìï³îíàò îá-
ëàñò³ ç äçþäî ñåðåä ìîëîä³ 
(äî 21 ðîêó) ïðîâåëè ó Â³-
ííèö³. Áîðîëèñÿ ñïîðòñìåíè 
ñåìè êîìàíä: Øàðãîðîäà, ßì-
ïîëÿ, Êèºâà, ²ëë³íö³â, Æèòî-
ìèðà, Ëàäèæèíà òà Â³ííèöüêî¿ 
ÌÄÞÑØ ¹ 5. Ñàìå ïðåä-
ñòàâíèêè íàøîãî ì³ñòà çäî-
áóëè êîìàíäíó ïåðø³ñòü. Âîíè 
ïîñ³ëè ï’ÿòü ïåðøèõ ì³ñöü, 
òðè äðóãèõ ³ ÷îòèðè òðåò³õ.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №6 (1132)
Двоходові задачі-мініатюри на кооперативний мат. 

Задача №2521-2524
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1                            III) Kpa1>b2;

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №5 (1475) від 5 лютого 2020 року 
Задача №2517
А). 1. Kpa6! Kb5  2. Cb7 Kc7x; B). 1. Kc7! ab+  2. Kpa8 C:c7x.
Задача №2518
I. 1. Tf4! Kg6-e5  2. f5 Cf6x; II. 1. Th4! Kg6-e5  2. h5 Ch6x.
Задача №2519
A). 1. Cb3! Kpe3  2. Kpc3 T:b3x; B). 1. Kb3+! T:b3  2. Kpa1 Tb1x.
Задача №2520
A). 1. h1T! Tf3  2. Tg1 T:f2x; B.) 1. Kf3! gf3:  2. Cg1 T:g1x.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Óïåðøå ó Â³ííèö³ òà âøîñòå 

â êðà¿í³ ïðîâåëè çàãàëüíîíàö³-
îíàëüíèé ñåì³íàð ç òõåêâîí-
äî. Çíàííÿìè òà íàâè÷êàìè ç 
óêðà¿íñüêèìè ïðèõèëüíèêàìè 
ï³âäåííîêîðåéñüêîãî áîéîâîãî 
ñòèëþ ä³ëèâñÿ Äæàºøó Ë³. Â³í — 
ïðåäñòàâíèê Âñåñâ³òíüîãî öåíòðó 
òõåêâîíäî (îë³ìï³éñüêà âåðñ³ÿ 
ÂÒÔ) òà çá³ðíî¿ Ï³âäåííî¿ Êîðå¿.

Ñåì³íàð ç³áðàâ 120 þíàê³â 

òà ä³â÷àò ìàéæå ç óñ³õ êóòî÷ê³â 
Óêðà¿íè.

— Ó Â³ííèö³ âïåðøå. Ðàí³øå 
ç àíàëîã³÷íîþ ìåòîþ ïðè¿çäèâ 
äî Õàðêîâà, Êèºâà òà ³íøèõ âåëè-
êèõ ì³ñò âàøî¿ êðà¿íè. Ðàäèé, ùî 
óêðà¿íñüê³ ñïîðòñìåíè ïðàãíóòü 
äî çðîñòàííÿ, — êàæå Äæàºøó Ë³.

Ñåì³íàð òðèâàâ òðè äí³ ³ âêëþ-
÷àâ ó ñåáå ïðàêòè÷í³ çàíÿòòÿ ³ 
ëåêö³¿. Âîíè ìàëè äàòè á³ëüø 
øèðîêå ðîçóì³ííÿ òõåêâîíäî, 

ÿê áîéîâîãî ìèñòåöòâà.
— Ïðèéîìè âñþäè îäíàêîâ³, 

àëå øâèäê³ñòü ³ òî÷í³ñòü ¿õ âè-
êîíàííÿ äåùî ð³çíèòüñÿ. Ï³ä ÷àñ 
ðîáîòè ç êîðåéñüêèì ìàéñòðîì 
öå áóëî â³ä÷óòíî ïîì³òíî. Òîáòî 
º íàä ÷èì ïðàöþâàòè, — ä³ëèòü-
ñÿ âðàæåííÿìè ó÷àñíèê ñåì³íàðó 
ªâãåí Ðîìàíåíêî.

Çà ñëîâàìè ñòàðøîãî òðåíåðà 
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè Îëåãà Íàìà, òàê³ 
çàõîäè íåîáõ³äí³ äëÿ âèõîâàííÿ 

íîâîãî ïîêîë³ííÿ ñïîðòñìåí³â.
— Âîíè ïðîäîâæàòü íàøó ñïðà-

âó. Öüîãîð³÷ íà Îë³ìï³àäó ó Òîê³î 
çàÿâèëè ÷îòèðüîõ á³éö³â: ïî äâîº 
÷îëîâ³ê³â òà æ³íîê. ßê òðåíåð, ñïî-
ä³âàþñü, ùî êîæåí ³ç ó÷àñíèê³â 
ñåì³íàðó çãîäîì òàêîæ ïîòðàïèòü 
íà ²ãðè, — ðîçïîâ³äàº Îëåã Íàì.

Ô³íàëüíèì àêîðäîì íàâ÷àííÿ 
ñòàëî âðó÷åííÿ ÷îðíèõ ïîÿñ³â. ̄ õ 
çà ï³äñóìêàìè ñåì³íàðó îòðèìàëè 
13 þíàê³â ³ ä³â÷àò.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ñåðã³é Äóñü ñòàâ ãîëîâîþ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 
áàñêåòáîëó â ñåðïí³ 2018 ðîêó. 
Òîä³ â íàøîìó ðåã³îí³ ïðîòÿãîì 
ðîêó ïðîâîäèëè ëèøå â³ñ³ì îá-
ëàñíèõ ÷åìï³îíàò³â. Ïàí Äóñü 
ðàçîì ç³ ñâîºþ êîìàíäîþ ñïðî-
ì³ãñÿ çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü öèõ 
çìàãàíü âäâ³÷³ òà ñóòòºâî ðîç-
øèðèòè ãåîãðàô³þ ó÷àñíèê³â. 
Òàêîæ îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ äáàº 
ïðî ðîçâèòîê áàñêåòáîëó 3 x 3, 
ï³äâèùåííÿ êâàë³ô³êàö³éíîãî 
ð³âíÿ ñóää³â òîùî.

«ЗЕЛЕНА ВУЛИЦЯ» ГРАВЦЯМ 
ІЗ РАЙОНІВ 

— Ìèíóëîãî ðîêó ìè ïðîâå-
ëè 18 ÷åìï³îíàò³â îáëàñò³ ñåðåä 
þíàê³â ³ ä³â÷àò ð³çíîãî â³êó, ïî-
÷èíàþ÷è â³ä 2002 ð. í. ³ çàê³í-
÷óþ÷è 2009 ð. í. Öå äîïîìîãëî 
ñóòòºâî ðîçøèðèòè ãåîãðàô³þ 
ó÷àñíèê³â ³ çá³ëüøèòè ìàñîâ³ñòü. 
Ó íàøèõ îáëàñíèõ ÷åìï³îíàòàõ 
òîð³ê âèñòóïàëè 590 ó÷àñíèê³â ç 
57 êîìàíä, — ñêàçàâ Ñåðã³é Äóñü.

Íîâå êåð³âíèöòâî îáëàñíî¿ 
ôåäåðàö³¿ çàäëÿ ïîïóëÿðèçàö³¿ 

áàñêåòáîëó àêòèâíî ïðîâîäèòü 
çìàãàííÿ íå ëèøå ó Â³ííèö³, 
àëå é â ð³çíèõ ðàéîíàõ. Çîêðå-
ìà, ³ãðè ïðîõîäÿòü â Ñòðèæàâö³ 
(Â³ííèöüêèé ðàéîí), Êàëèí³âö³, 
Áàð³, ²ëë³íöÿõ, Ëèïîâö³.

Ó 2020 ðîö³ ïëàíóºòüñÿ ñòâî-
ðåííÿ çá³ðíî¿ îáëàñò³ ñåðåä þíà-
ê³â 2008–2009 ð. í. ¯¿ çàÿâëÿòü 
äî Âñåóêðà¿íñüêî¿ þíàöüêî¿ 
áàñêåòáîëüíî¿ ë³ãè.

— Òàëàíîâèò³ þí³ áàñêåòáî-
ë³ñòè º íå ëèøå ó Â³ííèö³, àëå 
é ó áàãàòüîõ ðàéîíàõ. Ïëàíóºìî 
ïðîâåñòè ç íèìè çáîðè. ² êðàùèõ 
â³ä³áðàòè äî êîìàíäè, ùî ãðà-
òèìå ó Âñåóêðà¿íñüê³é þíàöüê³é 
áàñêåòáîëüí³é ë³ç³, — ðîçêàçóº 
Ñåðã³é Äóñü.

ФЕСТИВАЛІ З БАСКЕТБОЛУ 3x3 
Äî êàëåíäàðíîãî ïëàíó ôå-

äåðàö³¿ íà 2020 ð³ê âêëþ÷åíî 
îáëàñí³ ôåñòèâàëüí³ çìàãàííÿ 
ç áàñêåòáîëó 3 x 3, ÿê³ ðàí³øå 
íàçèâàëè ñòð³òáîëîì (âóëè÷íèì 
áàñêåòáîëîì). Çîêðåìà, ïðîéäóòü 
çìàãàííÿ ñåðåä þíàê³â ³ ä³â÷àò 
2006–2007 ð. í. òà 2008–2009 ð. í.

— Íà Îë³ìï³éñüêèõ ³ãðàõ-2020 
â Òîê³î áóäå ïðåäñòàâëåíèé áàñ-
êåòáîë 3 x 3. Òîìó é ìè ïî÷èíà-
ºìî éîãî àêòèâí³øå ðîçâèâàòè. 
Çîêðåìà, ïðîâåäåìî çìàãàííÿ 
ó Áàð³ òà Ëèïîâö³, — ñêàçàâ 
Ñåðã³é Äóñü.

Ó Â³ííèö³ íàðàç³ îáìàëü ìàé-
äàí÷èê³â äëÿ áàñêåòáîëó 3 x 3. 
À îñü â áàãàòüîõ ðàéîíàõ ¿õ 
íå áðàêóº, ïðàêòè÷íî ó êîæí³é 
ÄÞÑØ.

— Âîäíî÷àñ, íà æàëü, îñòàí-
í³ì ÷àñîì ùèòè äëÿ áàñêåòáîëó 
3 x 3 ïîºäíóþòü ç ôóòáîëüíèìè 

У Вінниці пройшов семінар представника 
Всесвітнього центру тхеквондо

БУДЕ ВДВІЧІ БІЛЬШЕ 
ЗМАГАНЬ З БАСКЕТБОЛУ 
Новинка  Обласна федерація 
баскетболу створює юнацьку збірну 
з гравців із районів. Вона дебютує 
у Всеукраїнській лізі

âîðîòàìè, ÿê³ íåìîæëèâî çíÿòè 
÷è ïåðåíåñòè. Öå åêîíîìíî, àëå 
º òðàâìîíåáåçïå÷íèì äëÿ áàñ-
êåòáîë³ñò³â! — êàæå î÷³ëüíèê 
îáëàñíîãî áàñêåòáîëó.

СЕМІНАРИ ДЛЯ СУДДІВ 
Êåð³âíèê îáëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ 

íå ëèøå îðãàí³çîâóº çìàãàííÿ, 
àëå é º ñóääåþ íàö³îíàëüíî¿ êà-
òåãîð³¿. Ñåðã³é Äóñü îáñëóãîâóº 
ìàò÷³ ÷îëîâ³÷î¿ âèùî¿ ³ ïåðøî¿ 
ë³ã òà æ³íî÷î¿ Ñóïåðë³ãè. Ïðàãíå 
ñóäèòè é ÷îëîâ³÷ó Ñóïåðë³ãó, àëå 
äëÿ öüîãî òðåáà ï³äâèùèòè ñâ³é 
êâàë³ô³êàö³éíèé ð³âåíü.

— Íà Â³ííè÷÷èí³ º ìîëîä³ 
ïåðñïåêòèâí³ ñóää³. Ìè çáèðà-
ºìîñÿ î÷íî, à òàêîæ ñï³ëêóº-
ìîñÿ â ãðóï³ ó «Âàéáåð³». Îá-
ãîâîðþºìî ñóää³âñüê³ ñèòóàö³¿ 
òîùî. Òàêîæ íàø³ àðá³òðè ¿çäÿòü 
íà Âñåóêðà¿íñüê³ ñåì³íàðè, ùîá 
îòðèìàòè ïðàâî ñóäèòè çìàãàííÿ 
íàö³îíàëüíîãî ð³âíÿ, — ñêàçàâ 
Ñåðã³é Äóñü.

«ПОТРІБНО АКТИВНІШЕ 
ШУКАТИ СПОНСОРІВ!» 

Ïîêè ùî îáëàñíà ôåäåðàö³ÿ 
ðîáèòü àêöåíò íà ðîçâèòêó äè-
òÿ÷îãî áàñêåòáîëó. Òîáòî íà ï³ä-
ãîòîâö³ çì³íè äîðîñëèì êîìàíäàì 
Â³ííèö³, ÿê³ ãðàþòü â ÷åìï³îíàòàõ 
Óêðà¿íè. Öå æ³íî÷à «Áëèñêàâêè» 
(âèùà ë³ãà) ³ ÷îëîâ³÷à «Çóáðè» 
(ïåðøà ë³ãà). Õî÷à, çà ñëîâàìè 
ïàíà Äóñÿ, â ïîäàëüøèõ ïëà-
íàõ — ïðîâåäåííÿ ÷åìï³îíàòó 
îáëàñò³ ñåðåä ÷îëîâ³÷èõ êîìàíä.

— «Áëèñêàâêàì» ³ «Çóáðàì» ïî-
òð³áíî àêòèâí³øå øóêàòè ñïîí-
ñîð³â, à íå ëèøå ñïîä³âàòèñÿ 
íà áþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ. Öå 
äàñòü ìîæëèâ³ñòü çàïðîøóâàòè 
äîñâ³ä÷åíèõ ãðàâö³â, íà ÿêèõ 
ð³âíÿòèìåòüñÿ ìîëîäü. Õî÷à 
«Çóáðè», ÿê³ ñêëàäàþòüñÿ ç ì³ñ-
öåâèõ âèêîíàâö³â, âèñòóïàþòü 
ã³äíî — éäóòü íà äðóãîìó ì³ñ-
ö³ â ïåðø³é ë³ç³. «Áëèñêàâêè», 
íà æàëü, îïóñòèëèñÿ ç Ñóïåðë³ãè 
ó âèùó, — ñêàçàâ Ñåðã³é Äóñü.

ДОВІДКА 

Сергію Дусю — 39 років. Кандидат 
у майстри спорту з баскетболу. 
Закінчив факультет фізичного ви-
ховання Вінницького державного 
педагогічного університету, потім 
магістратуру з відзнакою. Зараз 
навчається в аспірантурі цього ж 
вишу. Цього року планує захищати 
кандидатську дисертацію.

Сергій Дусь — організатор і суддя баскетбольних 
змагань різного рівня. Паралельно навчається 
в аспірантурі нашого педуніверситету
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

467918

РЕКЛАМА

ПриватБанк: 4149 4978 7182 2195 
Monobank: 5375 4141 1052 2892

(Ваталінська-Кушнір Марина Анатоліївна
Vatalinska-Kushnir Maryna)

Дівчина бореться з раком молочної залози. Останні 
обстеження показали, що хвороба прогресує.

На жаль, в Україні немає лікарських протоколів, що могли 
б їй допомогти. Консиліум столичних фахівців одностайно 
обрав лікування імунотерапією. Це новітні методи, і тільки 
вони зможуть подарувати Марині шанс на одужання. 
Наразі зібрано близько 300 тисяч гривень. Але потрібно 
ще 500 тисяч, щоб почати лікування.

МАРИНІ ПОТРІБНА 
ДОПОМОГА

467668

ВОЛОДИМИР ФІЛАТОВ, (097)8788788) 

Ïîãîâîðèëè ç ë³êàðåì-îòîðè-
íîëàðèíãîëîãîì Â³ííèöüêî¿ îá-
ëàñíî¿ äèòÿ÷î¿ ë³êàðí³ Ðîìàíîì 
Ñòåíÿíñüêèì ïðî òå, ÷îìó âàæ-
ëèâî â÷àñíî çâåðòàòèñü äî «âó-
õî-ãîðëî-íîñà», ÷èì øê³äëèâ³ 
êðàïë³, à òàêîæ, ÷îìó íå ìîæíà 
ãð³òè âóõà.

ЩО РОБИТИ, КОЛИ БОЛИТЬ 
ВУХО?

Íàéêðàùå – ñòàá³ë³çóâàòè ñòàí 
äèòèíè ³ ïðèâåñòè äî ë³êàðÿ. Âóõî 
ïîòð³áíî çíåáîëèòè, ï³ä³éäå ïà-
ðàöåòàìîë ÷è íóðîôåí. Âàæëè-
âî ñë³äêóâàòè, ùîá äèòèíà áóëà 
íå ãîëîäíà. Àäæå ïðè íèçüêîìó 
ð³âí³ ãëþêîçè ìîæå ï³äñêî÷èòè 
àöåòîí.

НІЯКОГО ВИГРІВАННЯ 
Îäíà ç íàéðîçïîâñþäæåí³øèõ 

ïîìèëîê ó ë³êóâàíí³ äîðîñëèìè 
äèòÿ÷èõ âóõ — ¿õ âèãð³âàííÿ.

— Ãð³þ÷è âóõî, ìè ïîñèëþºìî 
êðîâîïëèí äî çàïàëåíî¿ ä³ëÿí-
êè, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — Ï³äâè-
ùåííÿ òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó 
ñòèìóëþº íàáðÿê, ÿêèé òÿãíå 
çà ñîáîþ çíåêðîâëåííÿ ïåâíèõ 
ä³ëÿíîê. Öèì ñàìèì ìè ñòâî-
ðþºìî óìîâè äëÿ ôîðìóâàííÿ 
àáñöåñó, àáî áàêòåð³àëüíîãî 
óñêëàäíåííÿ.

НЕ ВИКОРИСТОВУЙТЕ КРАПЛІ 
БЕЗ ПРИЗНАЧЕННЯ 

Ïðîáëåìà â òîìó, ùî çàçâè-
÷àé, êðàïë³, ÿê³ ðàäÿòü â àïòåêàõ, 
íå ë³êóþòü, à ëèøå çíåáîëþþòü.

— Âîíè ìîæóòü çíÿòè çàïà-
ëåííÿ ì³ñöåâî, àëå ïðè ö³ë³é 
áàðàáàíí³é ïåðåòèíö³ ïðîáëå-
ìà øâèäøå çà âñå, çà íåþ — 
ó ñêðîíåâ³é ê³ñòö³, — ðîçïîâ³äàº 
Ðîìàí Ñòåíÿíñüêèé. — À ÿêùî 

ЧОМУ НЕ МОЖНА 
ДІТЯМ «ВИГРІВАТИ» ВУХА 
Варто знати  Проблеми вуха, горла і носа 
актуальні у будь-яку пору року — а разом 
з ними й походи до оториноларинголога. 
Розбираємося, як працюють лікарі з 
важковимовною спеціалізацією та з 
якими проблемами, крім вушних пробок 
і гайморитів, до них звертаються 

âîíà ïðîðâå, ìè îáïàëèìî êðà¿ 
é áóäå ìåíøà éìîâ³ðí³ñòü, ùî 
áàðàáàííà ïåðåòèíêà çàòÿãíåòüñÿ. 
Öå ìîæå ïðèçâåñòè äî ïîòðåáè 
â îïåðóâàíí³ ÷åðåç òðåïàíàö³þ 
ñêðîíåâî¿ ê³ñòêè.

Êð³ì òîãî, êðàïë³ ìîæóòü «çãëà-
äèòè» ñèìïòîìè ïîòðàïëÿííÿ 
ó âóõî äèòèíè ñòîðîíí³õ ïðåä-
ìåò³â. Òàê³ âèïàäêè ÷àñò³øå ñòà-
þòüñÿ âë³òêó.

ЩО РОБИТИ, КОЛИ В ДИТИНИ 
НЕЖИТЬ?

ßêùî äèòèíà õîäèòü â ñàäî-
÷îê — ÷àñò³ õâîðîáè òà íåæèò³, öå 
íîðìàëüíî. Çâåðòàòèñü äî ë³êàðÿ 
÷åðåç íåæèòü ïîòð³áíî ó âèïàä-
êàõ, ÿêùî â³í íå ïðèïèíÿºòüñÿ 
ïîíàä äâà òèæí³, íåæèòü ëèøå 
â îäí³é í³çäð³, àáî ìàº íåïðè-
ºìíèé, ãí³éíèé çàïàõ.

ßêùî â äèòèíè íåæèòü, íàé-
êðàùèì ð³øåííÿì áóäå ïðîìè-
âàííÿ íîñà. Äëÿ ìàëþê³â ï³äõî-
äèòü ïðîñòå çâîëîæåííÿ.

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО БОЛИТЬ 
ГОРЛО?

×åðâîíå ãîðëî íå ë³êóþòü, 
ÿêùî âîíî íå òóðáóº. Ïîòð³áíî 
îð³ºíòóâàòèñü íà ñêàðãè äèòèíè. 
Ä³òÿì äî 4 ðîê³â çàáðèçêóâàííÿ 
ñïðåþ â ãîðëî ìîæå âèêëèêàòè 
ðåôëåêòîðíó çóïèíêó äèõàííÿ. 
Òîáòî, ñïðå¿ ìîæíà âèêîðèñòî-
âóâàòè ëèøå íà ïîðîæíèíó ðîòà.

— При будь-якому стані дити-
ни найкращим варіантом буде 
знеболювання, — розповідає лі-
кар. — Потрібно пам’ятати, що 
збудник уже є і він в крові.Тоб-
то місцево ви ніяк не покращите 
стан. Але ви можете покращити 
умови для дитини, тобто зняти 
набряк.

Полоскання, спреї та жувальні 
таблетки можуть місцево зне-
болити горло. Те ж саме можна 
зробити і з допомогою морози-
ва, яке допоможе зняти набряк.
— У перший же день відвіду-
вання сімейного лікаря просіть 
зробити посів, до призначення 
антибіотикотерапії, — каже лі-

кар. — Один з показників, що 
ангіна істинно бактеріальна, це 
те, що у дитини болить лише гор-
ло, без кашлю та нежитю. Най-
частіше це трапляється у дітей 
від 3 до 15 років і називають це 
захворювання гнійною ангіною. 
Якщо «соплі течуть річкою» — це 
вірусна ангіна.

Спреї не лікують 

6 ПОМИЛОК 
ПРИ ЛІКУВАННІ ЗАСТУДИ
1 Забуваємо про 

профілактику ускладнень

Потрібно:
2 Збиваємо температуру

Потрібно:

мити 
руки

полоскати 
горло

підвищува-
ти імунітет

П'ємо жаро-

знижувальні, 
тільки коли 
температура 
вище 
38,5 градуса

3 Переносимо хворобу на 
ногах

Потрібно:
4 Приймаємо більше 

ліків

Потрібно:

Взяти лікарняний і провести його 
з теплим питтям в кімнаті, що 

регулярно провітрюється 

Читати інструкції і не пити без 
потреби антибіотики

Не ставити самостійно діагнози, 
якщо через 2-3 дні не стане краще, 

звернутися до лікаря

5 Приймаємо протикашльо-
ві препарати

Потрібно:
6 Домашні засоби вважає-

мо безпечними

Потрібно:

При застуді достатньо теплого пиття і 
льодяників
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КІНО 

Хижі пташки
Пригоди
12.02, поч. о 12.30, 19.40, 21.55
13.02–19.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Баранчик Шон: Фермагеддон
Анімація
12.02, поч. о 10.30
13.02–19.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Наші котики
Комедія, 12.02, поч. о 17.30
13.02–19.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Джентельмени
12.02, поч. о 10.00, 13.50, 21.55
13.02–19.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Маленькі жінки
Драма, 12.02, поч. о 15.00, 19.30
13.02–19.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Вікінг Вік
12.02, поч. о 12.20, 18.00
13.02–19.02, час сеансів за тел. 52–59–78

Особливі
Драма, 12.02, поч. о 16.00
13.02–19.02, час сеансів за тел. 52–59–78

КІНОТЕАТР РОДИНА
Троль: Історія з хвостом
Анімація
12.02–19.02, поч. о 10.00, 12.00, 14.00

Хижі пташки 
(Та фантастична Харлі Квін)
Пригоди
12.02, поч. о 15.50, 18.00

Мої думки тихі
Трагікомедія, 12.02, поч. о 20.00

Їжак Сонік
Анімація
13.02–19.02, поч. о 16.00, 18.00

Гола правда
Українська комедія
13.02–19.02, поч. о 20.00

КІНОПАЛАЦ "МИР"
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Троль: Історія з хвостом
Анімація, 12.02, поч. о 10.30

1917
Історична драма, 12.02, поч. о 14.25

Джентельмени
Комедія, 12.02, поч. о 20.50

Хижі пташки
Пригоди, 12.02, поч. о 12.20, 16.40

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх. 
тел. (096)003–50–50)
Маленькі жінки
Драма
12.02, поч. об 11.50, 18.20, 21.10
13.02–19.02, поч. о 12.40, 15.30

Наші котики
Комедія
12.02, поч. о 17.40, 22.30
13.02–19.02, поч. о 14.20

Джентельмени
Комедія
12.02, поч. о 12.00, 14.20, 16.40, 19.20, 20.40, 
21.40
13.02–19.02, поч. об 11.20, 13.30

Погані хлопці назавжди
Екшн
12.02, поч. о 10.20, 13.00, 14.00, 15.40, 17.00, 
19.00
13.02–19.02, поч. о 10.00, 16.00, 20.50

Особливі
Драма
12.02, поч. о 21.20
13.02–19.02, поч. о 23.30

1917
Історична драма
12.02, поч. о 10.10, 12.40, 15.10, 20.00
13.02–19.02, поч. об 11.00, 18.20

Хижі пташки
Пригоди
12.02, поч. о 9.00, 9.20, 10.00, 11.20, 11.40, 12.20, 
13.40, 14.40, 16.00, 16.20, 18.20, 18.40, 21.00, 
21.40, 23.00, 23.20
13.02–19.02, поч. о 10.00, 12.20, 14.40, 17.0, 18.40, 
19.20, 21.00, 21.40, 23.20

Троль: Історія з хвостом
Анімація
13.02–19.02, поч. о 9.00, 15.40

Їжак Сонік
Анімація
13.02–19.02, поч. о 9.50, 12.00, 14.10, 16.20, 18.30, 
20.40, 22.50

Острів фантазій
Фантастика
13.02–19.02, поч. о 9.50, 16.50, 19.30, 22.10

Сенсація
Драма
13.02–19.02, поч. о 10.20, 12.40, 16.50, 19.10

Мій пес ідіот
Комедія
13.02–19.02, поч. о 13.30, 21.50

Так близько до горизонту
Драма
13.02–19.02, поч. о 9.00, 19.30
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«Театр кішок Куклачова» у Вінниці!
Легендарний «Театр кішок Куклачова», який 
не має аналогів у світі, їде у Вінницю!
12 березня о 16.00 і 19.00 у Будинку офіцерів, 
затамувавши подих, ми побачимо неймовірне 
шоу «Дмитро Куклачов. Я-клоун! або КОТО-
стройка», присвячене зіркам світової клоунади: 
Чарлі Чапліну, Леоніду Єнгібарову і клоуну Грок!
Сповнене добра та радості, нове шоу «Театру 
кішок Куклачова» вразить і дорослих, і діток!
Це буде новий погляд на великі імена крізь при-
зму сучасності і незабутні, захоплюючі трюки з 
наймилішими артистами у світі — кішками!
Приходьте усією родиною та насолоджуйтеся 
шоу, що скорило світ! Японія та усі країни Євро-
пи саме цій виставі аплодували, стоячи!
Квитки — від 200 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», 
театру Садовського, Будинку офіцерів та Ві-
нницької Вежі. Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Ірина Білик з ювілейним туром у Вінниці
Співачка вирішила відсвяткувати подвійний 
ювілей — 50-річчя та 30 років на сцені.
Грандіозний ювілейний концерт «Ірина Білик — 
50!» у Вінниці пройде 30 березня о 19.00 у Бу-
динку офіцерів.
Вперше Ірина Білик готує унікальне концертне 
шоу, під час якого виконає пісні, які давно 
не співала, пісні, які ви просили виконати і мрі-
яли почути. Концертна програма буде відрізня-
тися від усього, що співачка робила протягом 
30 років свого творчого життя!
Режисером нового концертного шоу став чо-
ловік Ірини Білик — Аслан Ахмадов. А це 100% 
гарантії, що сюрпризи для глядачів будуть по-
справжньому вражаючі!
Квитки — від 300 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», 
театру Садовського, Будинку офіцерів та Ві-
нницької Вежі. Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

«Антитіла» у Вінниці
14 лютого у День за-
коханих гурт «Антитіла» 
накриє усіх музичною 
хвилею «Hello». Це вось-
мий тур гурту «Анти-
тіла», але вперше вони 
представили шоу такого 

формату для своїх прихильників. «Hello» — це 
два роки підготовки, синергія мільйонів прихиль-
ників по всьому світу та праця великої команди 
«Антитіл». Концерт відбудеться у спортивному 
клубі «Нокаут».
Початок о 19.00, вартість входу — 300 грн.

Кращі хіти сучас-
ності від кавер 
гурту «Bliss Mood»
14 лютого у арт-пабі 
«Beer&Blues» виступатиме 
кавер-гурт «Bliss Mood». Це 
сучасна кавер-група в стилі 
поп-хаус-рок, які вміють 
запалювати та створювати 

справжній танцювальний настрій. Музика колекти-
ву — це звучання жіночого вокалу з бек-вокалом 
під супровід електрогітари, живого саксофону, та 
запального барабана. У репертуар гурту входять пісні 
відомих артистів сучасності, таких як: Adele, Rihanna, 
Sam Smith, Shakira, Pharrell Williams, Selena Gomez, Sia, 
Britney Spears, Lady GaGa, Katy Perry, Justin Timberlake, 
David Guetta та інші. Початок концерту о 21.00. Вар-
тість входу — 150 грн. Довідки за тел. (067)4307540.

Академічний 
камерний оркестр 
«Арката»
19 лютого в обласній 
філармонії відбудеться 
концерт Академічного 
камерного оркестру «Ар-
ката». Камерний оркестр 

продовжує проект 83-го концертного сезону, який 
складається з монографічних програм, присвячених 
творчості композиторів окремих країн.
«Золоте й небесне» — таку красномовну назву отри-
мав вечір української музики, до програми якого 
увійдуть твори відомих композиторів ХХ століття та 
наших сучасників Ігоря Щербакова, Юрія Шевчен-
ка, Ігоря Шамо, Золтана Алмаші, Левка Колодуба, 
Олександра Саратського.  Початок о 18.30. Вар-
тість: 100–120 грн.

Aria D'Amore — 
оперні хіти та арії з 
класичних оперет
13 лютого талановита со-
лістка Вінницької обласної 
філармонії, заслужена 
артистка України, воло-
дарка неперевершеного 

сопрано — Ірина Швець та солістка філармонії 
Наталія Лановенко разом з Симфонічним оркестром 
філармонії запрошують на концерт — Aria D'Amore. 
У концертній програмі прозвучать найвідоміші оперні 
хіти та арії з класичних оперет. Початок концерту 
о 18.30. Вартість квитків: 100–120 грн.

Святослав Кондра-
тів #турВіКінг
16 лютого в обласній 
філармонії зустрічайте 
Святослава Кондратіва 
з проектом #СвітОчима-
Скрипаля. Він відомий 
дивовижними музичними 

відео, які знімає скрипаль у найпрекрасніших 
куточках світу — Метеорах Греції, дюнах Сахари, 
Норвезьких фіордах, Венеції, Барселоні… Музика 
Маестро вже підкорила серця тисяч шанувальників 
по всій Україні та за її межами. Його по праву на-
зивають Першою скрипкою та найромантичнішим 
скрипалем України. Початок концерту о 17.00, 
вартість квитків — від 240 грн.

Кавер-бенд 
«Impreza» з 
концертом
21 лютого відбудеться 
неймовірний концерт Ка-
вер-бенду «Impreza» в арт-
пабі «Beef Eater». Два 
відділення всім відомих 

хітів у якісному виконанні, драйвово-танцювальна 
програма, море посмішок, танців і гарного настрою.
Початок о 21.00, вартість входу — 100 грн. Тел.: 
(096)4429900, (093)9009798.

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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ТЕАТР
Комедійна вистава 
«Роздягайся — 
поговоримо»
14 лютого у День святого 
Валентина у Будинку 
офіцерів відбудеться 
справжній хіт в репертуарі 

Київського театру «Тисячоліття» — комедійна ви-
става «Роздягайся — поговоримо». 
Сюжет: Благополучна подружня пара Філіп і Джоан-
на затіяли в своїй квартирі ремонт і мали необе-
режність найняти для цього вельми своєрідного 
дизайнера. Усе б добре, але в один прекрасний 
день їх спальня несподівано стала магнітом і пере-
хрестям для такої кількості неймовірних і курйозних 
ситуацій і подій, що у господарів будинку просто 
голова пішла обертом…
Що цікавого трапиться у спальні закоханих та як все 
це вирішиться, розкажуть і покажуть у виставі «Роз-
дягайся — поговоримо».
Чекаємо 14 лютого о 19.00 у Будинку офіцерів. 
Вартість квитків: 100–350 грн.

LADIES’ NIGHT. 
Усі зірки у одній 
виставі!
До свята 8 Березня гаря-
ча прем’єра із ТОПовими 
зірками!
Влад Яма і Олександр 
Педан, Антон Лірник і 

лідер «СКАЙ» Олег Собчук, Анатолій Анатоліч і зірка 
«Жіночого Кварталу» Олександра Машлятіна, актори 
«Країни У» Сергій Бібілов та Олександр Станке-
вич вперше у Вінниці у всесвітньовідомій виставі 
«LADIES’ NIGHT»!
5 березня о 19.00 у Будинку офіцерів концентра-
ція задоволення буде зашкалювати. Ви побачите 
не просто комедійну виставу, а справжній мюзикл. 
Вас чекає яскраве й насичене гумором, незабутнє 
музично-танцювальне шоу, яке надихає на успіх, та 
дуже багато несподіванок і сюрпризів від улюблених 
артистів. Це буде яскраво і смішно!
Квитки — від 250 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», театру 
Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької Вежі. 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63, 
(093)101–00–63. Організатор — компанія «ВІННИЦЯ-
КОНЦЕРТ».

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

«Жениха викликали, 
дівчата?» 
15 березня 
у Вінниці
Найсвіжіша прем’єра з 
неймовірним зірковим 
складом. Іскрометна ко-
медія «Жениха виклика-
ли, дівчата?» 15 березня 

о 19.00 у театрі ім. Садовського!
У головних ролях: Тамара Яценко і Тетяна Шеліга, 
Євгеній Паперний і Дмитро Лалєнков, зірки бага-
тьох серіалів та фільмів Олег Коваленко і Сергій 
Кучера.
Нас чекає зворушлива і надзвичайно весела історія, 
яка доведе, що життя можна змінити у будь-якому 
віці. Виявляється, тільки зроби крок — і все буде 
можливим, адже мрії, які здаються нереальними — 
цілком реальні!
Споглядаючи за кумедними пригодами, ви будете 
сміятися до сліз. А ще — оціните чудовий живий 
сольний спів неймовірного дуету Лалєнкова й 
Паперного та веселі танці, які разюче доповнять 
комедійне дійство.
Квитки — від 180 до 550 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», 
театру Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької 
Вежі. Безкоштовна доставка квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Бог пообіцяв…
Зворушлива комедія про просте, про вічне
12.02, поч. о 14.00

Летюча миша
Оперета, 13.02, поч. о 18.30
"Летюча миша" — це перлина віденської оперети. З 
п’ятнадцяти оперет, створених Йоганном Штраусом 
(сином), найпопулярнішими є «Циганський барон» та 
«Летюча миша». Здається, кожному, хто любить мис-
тецтво, відома «Летюча миша» та її автор. Невигад-
ливий сюжет не варто й нагадувати. Це неймовірний 
набір розіграшів, дотепність брехні і плетиво непо-
розумінь, в які потрапляють два друга, комерсант 
Генріх Айзенштайн і директор театру Фальк.

Смішні гроші
Комедія для дорослих, 14.02, поч. о 18.30

Дюймовочка та Метелик
Розумна казка, 15.02, поч. о 12.00
Це добра дитяча казка, яскрава, весела та пози-
тивна. Виставу «Дюймовочка та метелик» режисер 
Таїсія Славінська поставила за п'єсою драматурга 
і поетеси Анни Яблонської, яка трагічно загинула 
у 2011 році у московському аеропорту Домодєдово 
внаслідок терористичного акту. Відома одеситка 
написала п'єсу за мотивами казок Ганса Крістіана 
Андерсена.

Хелемські мудреці
Комедія-притча
15.02, поч. о 18.30

Шельменко-денщик
Водевіль, 18.02, поч. о 15.00

Бог пообіцяв…
Зворушлива комедія про просте, про вічне
19.02, поч. о 16.00, 20.02, поч. о 18.30

Смішні гроші
Комедія для дорослих
21.02, поч. о 12.00

Русалонька
Музична казка
22.02, поч. о 12.00

Ідзанамі… Богиня, яка вабить
Драма
22.02, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», тел. 66-00-60)
Вартість квитків — 50 грн
Гусеня
Казка-гра, 15.02, поч. об 11.00 та 13.00

Ще раз про Червону Шапочку
Пригодницька казка, 16.02, поч. об 11.00 та 13.00

Весільний бранч у Вінниці
У вас скоро весілля? Тоді #бранч_melanik саме 
для вас! Весільний бранч — це захід, під час 
якого ви дізнаєтеся все найцікавіше про ваше 
майбутнє весілля
Який має вигляд і скільки коштує весілля вашої 
мрії? Що цікавого і незвичайного на ньому може 
бути? Як працюють весільні організатори?
Що таке якісна координація?
Мета проведення заходу: надихнути на ство-
рення нового формату свят, які будуть душевні, 
індивідуальні та сповнені романтики кожної пари. 
Розказати реальні історії створення весіль в аген-
ції «Melanik».
Ресторація Нова Провінція, 1 березня, об 11.00. 
Вартість: 350 грн — квиток на одну особу, 600 грн — 
парний квиток для нареченої і нареченого. Більше ін-
формації та реєстрація за телефоном (063)0301008.

Курс-інтенсив «3D Моделювання 
для початківців»
Оновлений курс-інтенсив для новачків. Він включає 
цілих 15 додаткових годин практики в аудиторії + 
вдосконалена зручна система домашніх завдань із 
готовими вихідними файлами.
Для кого курс:
Курс-інтенсив з 3D Моделювання орієнтований 
на технічну підготовку:
 початківців дизайнерів;
 архітекторів;
 рекламників;
 людей творчих спеціальностей;
 майбутніх розробників ігор;
 спеціалістів, сфера діяльності яких пов'язана з 
3D-графікою.
Програми, які вивчатимуть:
 3ds max, mudbox, substance painter, uvlayout і 
photoshop — це ті основні програми для художника 
3D моделей. Більшість з них студенти вивчатимуть 
на курсі.
Старт: 20 лютого. Тривалість 39 годин –1,5 місяця.
Розклад:
 Вівторок 19.00–21.00
 Субота 10.00–15.00
Вартість: 4000 грн (3000 грн — навчання онлайн). 
Деталі та реєстрація: (067) 814 04 06.

Курс «PROдизайн»
Перший концентрований курс про те, як почати 
займатися ремеслом всерйоз та вирішувати задачі 
клієнта за методологією Design Thinking.
Для цього опануємо усі софт-скіли бренд-
дизайнера на стику графдизайну, маркетингу та 
підприємництва.
Викладач: Аня Вишневська — бренд-дизайнер, 
ілюстратор.
Пропрацювала у сфері графічного дизайну більше 
5 років і перейшла з прінт-дизайну у бренд-дизайн. 
Для кого курс:
— для практикуючих дизайнерів, які володіють 
базовими програмами та інструментами;
— для ілюстраторів, які хочуть налагодити дизайн-
процес у своїй роботі.
Програма курсу складається з 4 модулів:
 Модуль 1 — Занурення
Що робить дизайнера дизайнером: спосіб мис-
лення, інсайти, смак, симетрія, метафора, історія, 
натхнення, видатні дизайнери і їх підхід до роботи.
 Модуль 2 — Інструментарій
 Модуль 3 — Поліграфія
 Модуль 4 — Айдентика бренду
Розклад:
Курс триває 24 заняття (орієнтовно 3 місяці)
+1–2 презентації курсу та відкрита лекція про про-
фесію дизайнера та дизайн.
2 заняття в тиждень по 2 години.
 Вівторок — 19.00
 Субота — 18.00
Вартість: 4 тис./місяць. За весь період навчання — 
12 тис. грн.
Деталі та реєстрація: (067) 814 04 06.

ВИСТАВКИ 
Виставка 
Супергероїв & 
Minecraft
14 і 15 лютого в ТЦ 
«Plaza Park» пройде 
фантастична, гранді-
озна і єдина в Україні 
виставка «Всесвіт Су-
пергероїв та Minecraft».

Побачити виставку можна за адресою: вул. 
Келецька, 117 б (ТЦ ШОК) з 10.00 до 20.00. Діє 
акційна система відвідування: дітям до 4-х років 
безкоштовно. Тел. для довідок: (096)6503004, 
(097)6763863, (066)4270841.

«Друзки міфологій». Вернісаж графіка 
Андрія Машковцева
До 16 лютого в Обласному краєзнавчому музеї, 
виставковий рік розпочався вернісажем вінниць-
кого графіка Андрія Машковцева.
Виставка в Обласному краєзнавчому музеї — 
друга у його творчій біографії, від першої минуло 
18 років. Натомість близько 100 творів вінниць-
кого майстра зберігаються у багатьох приватних 
колекціях Європи та Америки. Комп’ютерний 
дизайн є фахом Андрія Машковцева і в його 
творах відчутна звичка віртуального мислення, 
але разом з тим, вражає шана до споконвічної 
рукотворної праці як основи образотворчого мис-
тецтва. Побачити виставку можна за адресою: 
вул. Соборна, 19.

«У історії на кухні» 
та «Смаки натюрморта»
До 26 лютого в Обласному краєзнавчому музеї 
проходить історико-гастрономічний про-
ект. У виставкових залах музею мистецтво, 
історія, гастрономія та кулінарія гармонійно 
об’єдналися в одному неймовірному заході. 
У Великому виставковому залі експонують-
ся роботи відомих вінницьких художників. 
А також кухонні і столові предмети — від 
кам’яного віку до ХХ ст. Серед експонатів — 
унікальні археологічні знахідки, етнографічні 
цікавинки, вишуканий посуд з порцеляни, 
фаянсу, а також предмети зі скарбу столового 
срібла, що, ймовірно, належав родині Грохоль-
ських, кухонні «гаджети» минулого століття 
тощо. Побачити виставку можна за адресою: 
вул. Соборна, 19.
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

«Òóò 5 (17) âå-
ðåñíÿ 1864 ðîêó 
íàðîäèâñÿ é æèâ 
( ç  ïåðåðâàìè) 

äî 1897 ðîêó óêðà¿íñüêèé ïèñü-
ìåííèê Ìèõàéëî Êîöþáèí-
ñüêèé», — òàêèì áóâ çàõîâàíèé 
íàïèñ íà çâîðîò³ òàáëè÷êè.

«Òóò íàðîäèâñÿ ³ æèâ Ìèõàéëî 
Êîöþáèíñüêèé», — öå íàïèñ íà-
øîãî ÷àñó.

Ïðèâåðòàþòü óâàãó øðèôòè — 
âîíè ð³çí³. Òîé, ùî ñõîâàíèé, ôà-
õ³âö³ íàçèâàþòü «íàðáóò³âêà». Ë³-
òåðè âèâåäåí³ ïîõèëî, êóðñèâîì, 
îäíà ç íèõ «í» ïîâñþäè çàì³íåíà 
ëàòèíîþ «n». Äî ðå÷³, ñàìå òàêèé 
øðèôò ìîæíà ïîáà÷èòè íà äåÿêèõ 
òâîðàõ Êîöþáèíñüêîãî.

Ùî êàæóòü ç öüîãî ïðèâîäó 
³ñòîðèêè?

СПІВСТАВИЛИ ДВА 
ФРАГМЕНТИ КІНОХРОНІКИ 

Ìóçåé Ìèõàéëà Êîöþáèí-
ñüêîãî â³äêðèëè 8 ëèñòîïàäà 
1927 ðîêó. Êîëè ñâÿòêóâàëè 
90-ð³÷÷ÿ çàêëàäó, ïðàö³âíèêè 
Öåíòðó ³ñòîð³¿ Â³ííèö³ ïîäàðó-
âàëè êîëåêòèâó äâà ôðàãìåíòè 
ê³íîõðîí³êè — îäèí çíÿòèé ï³ä 
÷àñ â³äêðèòòÿ ìóçåþ, äðóãèé — 
ï³ä ÷àñ âèçâîëåííÿ Â³ííèö³ â³ä 
íàöèñò³â ó áåðåçí³ 1944-ãî. Â³ä-
íàéøëè çàïèñ ó Ôîíäàõ ê³íî-
ôîòîàðõ³âó ³ìåí³ Ïøåíè÷íîãî 
ó Êèºâ³.

Óâàæíèé ïåðåãëÿä ñòð³÷êè 
çâåðíóâ óâàãó ³ñòîðèê³â íà ö³êà-
âó îáñòàâèíó.

— Ó äåíü â³äêðèòòÿ ìóçåþ íà-
ïèñ íà òàáëè÷ö³ áóâ ³íøèé, í³æ 
òîé, ùî çîáðàæåíèé íà êàäðàõ 
ó äåíü âèçâîëåííÿ Â³ííèö³, — 
ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê Öåíòðó ³ñ-
òîð³¿ Â³ííèö³ Îëåêñàíäð Ôåäî-
ðèøåí. — À îñü ìàòåð³àë òàáëèö³ 
äóæå ñõîæèé.

Äîêóìåíòàëüí³ ôðàãìåíòè ïî-
êàçàëè àðõ³òåêòîðó ì³ñòà ªâãåíó 
Ñîâ³íñüêîìó. Çãîäîì â³í ïîâ³-
äîìèâ, ùî ìàòåð³àë ç íàïèñîì 
íà òàáëèö³ ó äåíü â³äêðèòòÿ ìó-
çåþ ³ íèí³øíüî¿ òàáëè÷êè äóæå 
ñõîæèé.

Çà ñëîâàìè ªâãåíà Ñîâ³íñüêîãî, 
ïåðøà ê³íîçéîìêà ã³ðøî¿ ÿêîñò³, 
òîìó, çäàëîñÿ, ùî òàáëèöÿ âèãî-
òîâëåíà íå ç ìàðìóðó, à ï³ñêîâèêà. 
Ñóìí³âè ðîçâ³ÿëè ïðîæèëêè, îñî-
áëèâîñò³ ïîðîäè ìàðìóðó. Íà îáîõ 
ê³íîôðàãìåíòàõ âîíè ôàêòè÷íî 
îäíàêîâ³. Ï³ñëÿ öüîãî ñòàëî çðî-
çóì³ëî, ùî öå îäèí ³ òîé ñàìèé 
ìàòåð³àë, ò³ëüêè ç ð³çíèõ ñòîð³í.

— Âò³ì, ïîêè íå çíÿëè òà-
áëèöþ ç³ ñò³íè, íå ìîãëè áóòè 
óïåâíåí³ íà ñòî â³äñîòê³â, ùî 
íàøå ïðèïóùåííÿ â³äïîâ³äàº ä³é-
ñíîñò³, — ãîâîðèòü ªâãåí Ñîâ³í-
ñüêèé. — Ò³ëüêè êîëè çíÿëè, áóëè 
íåàáèÿê âðàæåí³ — íà çâîðîò³ ïî-
áà÷èëè òîé ñàìèé íàïèñ, ÿêèé 
áà÷èëè íà ôðàãìåíò³ ê³íîõðîí³-
êè, çíÿò³é 8 ëèñòîïàäà 1927 ðîêó, 
ó äåíü â³äêðèòòÿ ìóçåþ.

Ïàí ªâãåí óòî÷íþº, ùî íàâ³òü 
íîâ³ îòâîðè äëÿ òàáëèö³ íå ñâåðä-
ëèëè. ¯¿ ïðîñòî ïåðåâåðíóëè ³í-
øîþ ñòîðîíîþ ³ çðîáèëè íîâèé 
íàïèñ. Ñòàðèé òèì ñàìèì ñòà-
ðàííî çàõîâàëè.

Äëÿ ÷îãî öå áóëî çðîáëåíî?

ЗАГАДКОВИЙ ЕКСПОНАТ 
МУЗЕЮ КОЦЮБИНСЬКОГО 
Несподіванка  Ще одну невідому 
сторінку відкрили в музеї Коцюбинського. 
У день початку реставраційних робіт, 
5 лютого, зняли табличку з написом: 
«Тут народився і жив Михайло 
Коцюбинський». На звороті побачили 
інший напис. Який саме? Чому, хто, коли 
і для чого сховав його на довгі роки?

Директор музею Коцюбинського 
Лариса Кравченко каже, що нині 
артефакт зберігається у фондах 
музею. Після завершення ре-
монтних робіт, а також оновлення 
експозиції, мармурову таблицю 
виставлять для огляду разом з 
іншими експонатами.
— Для нашого музею це рідкісне, 
а тому цінне поповнення, — гово-
рить Лариса Кравченко. — Тому 
експонат має бути представлений 
в основній експозиції. Натомість 

на фасаді почепимо іншу таблицю. 
З таким саме написом, як той, що 
був при відкритті музею. Шрифт 
також збережемо.
Сіра мармурова плита має розмір 
82,5х43,5 сантиметра, товщиною 
3,5 сантиметра. Як же така чимала 
вага трималася стіни старої хати?
— На стіні було набито дві дошки і 
вже до них закріпили таблицю, — 
уточнює Лариса Кравченко. — Ду-
мали, тримається з допомогою 
довжелезних шурупів, насправді, 

вони коротші десяти сантиметрів.
Реставраційно-ремонтні роботи три-
ватимуть у три етапи. На першому 
з них мають оновити меморіальні 
приміщення — хату-музей, комору і 
сторожку. Другий етап — відновлен-
ня адмінбудівлі. На третьому плану-
ють провести благоустрій території. 
За словами директора, ще однією 
важливою ділянкою є осучаснення 
експозиції. Кошти на ремонт у сумі 
майже два мільйони гривень виді-
лено з міського бюджету.

Таблиця стане експонатом, аби читалися обидва написи 

У старих кадрах кінохроніки знайшли підказку про схований напис Євген Совінський 
(ліворуч) та Олександр Федоришен, у центрі — директор музею Лариса Кравченко 

ЗНИКЛО СЛОВО 
«УКРАЇНСЬКИЙ» 

— Äëÿ óñ³õ íàñ çàëèøàºòüñÿ 
çàãàäêîþ, äëÿ ÷îãî öå áóëî çðî-
áëåíî, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð 
Ôåäîðèøåí. — Ìîæëèâî, ïðè-
÷èíîþ ñòàëî ñëîâî «óêðà¿íñüêèé» 
ïèñüìåííèê. Ó 30-õ ðîêàõ, ÿê 
â³äîìî, çãîðòàëàñÿ óêðà¿í³çàö³ÿ, 
ðîçêðó÷óâàâñÿ ìàõîâèê ñòàë³í-
ñüêèõ ðåïðåñ³é.

Íà êàäðàõ â³äêðèòòÿ ìóçåþ 
âèäíî ïîñòàòü íàøîãî óñëàâëå-
íîãî çåìëÿêà Âàëåíòèíà Îòàìà-
íîâñüêîãî. Ñï³âðîçìîâíèê ïðè-
ïóñêàº, ùî ñàìå Îòàìàíîâñüêèé 
ì³ã áóòè òèì, õòî çàïðîïîíóâàâ 
øðèôò íàïèñàííÿ òàáëèö³ äëÿ 
ìóçåþ. ßê â³äîìî, çãîäîì Îòà-
ìàíîâñüêèé ïîòðàïèâ ï³ä æîðíà 
ñòàë³íñüêî¿ ðåïðåñ³¿.

— Ìîæëèâî ïðè÷èíà ó çì³-
í³ ë³òåðè «í» íà ëàòèíñüêó, — 
ïðîäîâæóº Îëåêñàíäð Ôåäîðè-
øåí. — ßê áè òàì íå áóëî, ïðà-
ö³âíèêè ìóçåþ çðîáèëè õèòðî. 
Íå çàòåðëè íàïèñ, íå çíèùèëè 
éîãî, íå ñòàëè øóêàòè ³íøîãî 
ìàòåð³àëó, à ïðîñòî ïåðåâåð-

íóëè òèëüíîþ ñòîðîíîþ, òèì 
ñàìî çáåðåãëè äëÿ íàùàäê³â 
³ñòîðè÷íèé ôàêò. Îäíå ñëîâî, 
ìàºìî óí³êàëüíèé àðòåôàêò, ùî 
ñòîñóºòüñÿ ïîñòàò³ íàøîãî òàëà-
íîâèòîãî çåìëÿêà.

Ïåð³îä çàì³íè òàáëèö³ â³-
äîìèé — ï³ñëÿ 1927 ðîêó ³ äî 
1944-ãî, êîëè ê³íîõðîí³êà çàô³ê-
ñóâàëà òàáëèöþ ç ³íøèì íàïèñîì. 
Äèðåêòîð ìóçåþ Ëàðèñà Êðàâ÷åí-
êî ïîâ³äîìèëà, ùî ïðîäîâæàòü 
øóêàòè, êîëè ñàìå öå ñòàëîñÿ.

Æóðíàë³ñò ïîö³êàâèâñÿ ó äåêî-
ãî ç òèõ â³äîìèõ â³ííè÷àí, õòî 
áóâ çíàéîìèé ç ïðåäñòàâíèêàìè 
ðîäèíè Êîöþáèíñüêèõ.

Ùî ¿ì â³äîìî ç öüîãî ïðèâîäó.

ЯКБИ МИХАЙЛИНА ЗНАЛА…
Ñòâîðåííÿ ìóçåþ äîðó÷èëè ìî-

ëîäøîìó áðàòîâ³ ïèñüìåííèêà 
Õîì³ Êîöþáèíñüêîìó. Ïî÷àëè ç 
òîãî, ùî äåðæàâà âèêóïèëà áóäè-
íîê ó òîä³øí³õ ìåøêàíö³â. Àäæå 
ï³ñëÿ ïåðå¿çäó ðîäèíè ç Â³ííèö³ 
ñàäèáó ïðîäàëè ÷óæèì ëþäÿì.

Õîìà Êîöþáèíñüêèé î÷îëþâàâ 
ìóçåé ç 1927 ïî 1934 ðîêè. Ïîò³ì 
ïåðå¿õàâ ó ×åðí³ã³â, äå çàéíÿâñÿ 
òàêîþ ñàìî ñïðàâîþ — ñòâîðåí-
íÿì ìóçåþ ó ì³ñò³ íàä Äåñíîþ, 
äå òàêîæ ïðîæèâàâ ïèñüìåííèê, 
³ äå çíàéøîâ îñòàíí³é ñïî÷èíîê.

Ó Â³ííèö³ êåðóâàòè ìóçå-
ºì äîðó÷èëè ìîëîäøîìó ñèíó 
ïèñüìåííèêà Ðîìàíîâ³ Êîöþ-
áèíñüêîìó. Â³í î÷îëþâàâ çàêëàä 
äî 1939 ðîêó. Ó öåé ð³ê éîãî 
ðåïðåñóâàëè ³ ðîçñòð³ëÿëè. ×àñ 
éîãî ðåàá³ë³òàö³¿ íàñòàâ íàáàãàòî 
ï³çí³øå.

Îäíå ç ïðèïóùåíü — íàïèñ 
íà òàáëèö³ ìîãëè çàì³íèòè ñàìå 
ó ïåð³îä Ðîìàíà Êîöþáèíñüêîãî.

Ó 1931 ðîö³ ó ñàäèá³ íàðîäè-

ëàñÿ Ìèõàéëèíà Êîöþáèíñüêà, 
äî÷êà òîä³øíüîãî äèðåêòîðà 
ìóçåþ Õîìè. Ç ïàí³ Ìèõàéëè-
íîþ äî îñòàíí³õ äí³â ¿¿ æèòòÿ, ¿¿ 
íå ñòàëî ó 2011-ìó, ï³äòðèìóâàëà 
ò³ñí³ êîíòàêòè â³ííèöüêà ïîåòåñà 
Í³íà Ãíàòþê.

— Í³êîëè ïàí³ Ìèõàéëèíà íà-
â³òü ðîçìîâè íå ïî÷èíàëà ïðî 
³ñòîð³þ ç ïåðåì³íîþ íàïèñó 
íà òàáëèö³ ìóçåþ, — ðîçïîâ³ëà 
æóðíàë³ñòó Í³íà Ãíàòþê. — Áó-
âàëî, ðàçîì ç íåþ ïðè¿æäæàëè 
äî Â³ííèö³, äî ¿õíüîãî ðîäèííîãî 
ãí³çäà, âîíà õîäèëà ê³ìíàòàìè, 
çóïèíÿëàñÿ á³ëÿ òàáëèö³. Äóìàþ, 
ÿêáè çíàëà, íàâðÿä ÷è ìîâ÷àëà á.

Ó ñâ³é ÷àñ ìóçåé î÷îëþâàâ 
çàñëóæåíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè 
Ôåä³ð Ïàí÷óê.

— Æîäíîãî ðàçó ïðàö³âíèêè 
ìóçåþ íå çãàäóâàëè ïðî òå, ùî 
íà òèëüí³é ñòîðîí³ òàáëèö³ çáåð³-
ãàºòüñÿ ³íøèé íàïèñ, — ãîâîðèòü 
Ïàí÷óê. — Õî÷à ìè ñï³ëêóâàëè-
ñÿ ³ ç êîëèøí³ìè ïðàö³âíèêàìè, 
ÿê³ ïàì’ÿòàëè ÷àñè â³éíè, ÷óëè 
ðîçïîâ³ä³ ïðî âðÿòîâàí³ àãàâè, 
óëþáëåí³ êâ³òè ïèñüìåííèêà…

Íå ð³ê, ³ íå äâà ïåðåñòóïàëà 
ùîäíÿ ïîð³ã ñàäèáè Êîöþáèí-
ñüêèõ çíàíà â³ííèöüêà ïîåòåñà 
Âàëåíòèíà Ñòîðîæóê, ÿêà òàêîæ 
ïðàöþâàëà ó ìóçå¿.

— ßêùî, ìîæëèâî, õòîñü ç êî-
ëèøí³õ ïðàö³âíèê³â ³ çíàâ ïðî 
öå, ìàáóòü, áîÿëèñÿ ãîâîðèòè, — 
ðîçïîâ³äàº ïàí³ Âàëåíòèíà. — 
Õòî ïåðåæèâ ò³ ÷àñè, ó òîãî ñòðàõ 
äîâ³êó çàëèøèâñÿ. Íå ìîãëî òà-
êîãî áóòè, ùîá õòîñü òà íå â³äàâ 
ïðî ³ñòîð³þ ç òàáëèöåþ. Öå æ 
íå îäíà ëþäèíà ðîáèëà. Îäíàê 
ÿ çà âåñü ÷àñ ðîáîòè íå ÷óëà ïðî 
òàêå, òîìó ïðèºìíî çäèâîâàíà 
â³äêðèòòÿì.

²ÑÒÎÐ²ß



17 RIA, Ñåðåäà, 12 ëþòîãî 2020

— Усі звикли на 14 лютого дару-
вати листівки-сердечка, які мож-
на купити за три гривні. Але ж 
це не цікаво, зараз вже дер-
жава у смартфоні з’являється, 
а це ж якийсь пережиток 2000-х 
років, — каже художник. — 
До того ж, вони актуальні лише 
один день, і вже 15 лютого 
можна пройтись по магазинах 
і купити їх за 50 копійок.
Хлопець вирішив зробити лис-
тівки небанальними і щоб вони 
були актуальні щодня.

Небанальні листівки до 14 лютого 

ÏÅÐÑÎÍÀ

ОГОЛОШЕННЯ

Будівельні матеріали 
Будівництво дерев’яних будинків, 
пиломатеріали, вагонка, блок-
хаус, дошка підлоги. Тел.:(097) 
562-40-43 

Sort date: 11.02.2020, №7/2020

Кров можна 
здавати у суботу 
 Ïî÷èíàþ÷è ç ñ³÷íÿ, â³-
ííè÷àíè ìîæóòü çäàòè êðîâ 
ùå é ó ñóáîòó. «Â³ííèöü-
êèé îáëàñíèé öåíòð ñëóæ-
áè êðîâ³» ï³äëàøòóâàâñÿ 
ï³ä ïîòðåáè äîíîð³â, àäæå 
á³ëüø³ñòü ç íèõ ó áóäí³ 
ïðàöþþòü àáî íàâ÷àþòüñÿ, 
òà ðîçïî÷àâ çàá³ð êîæíî¿ 
äðóãî¿ òà ÷åòâåðòî¿ ñóáîòè 
ì³ñÿöÿ ç 9.00 äî 14.00 (âóë. 
Ïèðîãîâà, 48). Ó áóäí³ äí³ 
öåíòð ñëóæáè êðîâ³ ïðàöþº 
ç 8.00 äî 14.30.
Ïîòðåáà ó ð³çíèõ ãðóïàõ 
êðîâ³ ïîñò³éíî çì³íþºòü-
ñÿ. Ðîáèòè çàïàñ ïåâíèõ 
êîìïîíåíò³â íà ê³ëüêà ì³-
ñÿö³â ìåäè÷í³ ïðàö³âíèêè 
íå ìîæóòü ÷åðåç êîðîòêèé 
òåðì³í çáåð³ãàííÿ êîìïî-
íåíò³â êðîâ³. Ä³çíàòèñü, 
ÿêó ñàìå ãðóïó ïîòðåáóþòü 
çàðàç, ìîæíà, çàéøîâøè 
íà ñòîð³íêó Â³ííèöüêîãî 
îáëàñíîãî öåíòðó ñëóæáè 
êðîâ³ ó Ôåéñáóö³ facebook.
com/donorvn, äå ³íôîðìàö³ÿ 
ïîñò³éíî îíîâëþºòüñÿ.

Тестують 
«Зелену хвилю» 
 Ìèíóëîãî ðîêó «çåëåíà 
õâèëÿ» ïî÷àëà ä³ÿòè íà ìà-
ã³ñòðàë³, ÿêà ïðîõîäèòü 
âóëèöÿìè Êè¿âñüêà, Áðàö-
ëàâñüêà, Ëåáåäèíñüêîãî 
òà Íåìèð³âñüêîìó øîñå, 
à çãîäîì ³ íà Õìåëüíèöü-
êîìó øîñå.
Âóëèöÿ Êåëåöüêà ñòàëà 
øîñòîþ, äå âïðîâàäèëè 
öþ ñèñòåìó. Âîä³¿, ÿê³ 
â’¿æäæàòèìóòü íà Êåëåöüêó 
íà çåëåíå ñâ³òëî ³ äîòðè-
ìóâàòèìóòüñÿ øâèäêîñò³ 
50 êì/ãîä., çìîæóòü áåç 
ñóòòºâèõ çóïèíîê ïðî¿õàòè 
âñþ âóëèöþ.
«Íàðàç³ ìè òåñòóºìî «çåëåíó 
õâèëþ» íà âóë. Êåëåöüê³é. 
Ó ïðîöåñ³ òåñòóâàííÿ ìè 
âíîñèìî ïåâí³ êîðåêòèâè 
ó ïðîãðàìó. Ìîí³òîðèíã ³ 
íàëàãîäæåííÿ ñèñòåìè áóäå 
òðèâàòè ê³ëüêà òèæí³â», — 
ïîâ³äîìèëè ó ñëóæá³ ç îðãà-
í³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó.

КОРОТКОКОРОТКО

НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132 

Ìàêñèìó — 22 ðîêè, çàðàç õëî-
ïåöü øóêàº ðîáîòó, êàæå, õî÷å 
ñïðîáóâàòè ñåáå ó ñôåð³ âåá-
äèçàéíó. Ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó öåé 
â³ííèöüêèé õóäîæíèê ñòâîðèâ ñâîþ 
ïåðøó ñåð³þ ëèñò³âîê, íà ÿêèõ çî-
áðàçèâ: ðèíîê «Óðîæàé», ñòàðèé 
ê³íîòåàòð «Ðîäèíà», â³ííèöüêó 
òðàìâàéíó ðîìàíòèêó òà ñòàðèé «àâ-
òîäðîì» ó ïàðêó. ßêîñü â³í ñòâîðèâ 
³ ñïåö³àëüí³ êóïþðè «çàìîñòÿíñüê³ 
ï³àñòðè» òà âèïóñòèâ äåê³ëüêà ôóò-
áîëîê äëÿ ñâî¿õ äðóç³â ³ç íàïèñîì 
«Çàìîñòÿ» òà «Âèøåíüêà».

Çàðàç õëîïåöü ãîòóº âæå äðóãó 
ñåð³þ ëèñò³âîê ïðî Â³ííèöþ, äå 
õî÷å ïîêàçàòè ì³ñöÿ, ÿê³ âñ³ â³-
ííè÷àíè ïðîõîäÿòü ùîäíÿ, àëå 
íå íàäàþòü ¿ì çíà÷åííÿ.

— Õîò³ëîñü ñïðîáóâàòè ùîñü 
íîâå, çðîáèòè äðóçÿì íåñòàí-
äàðòíèé ïîäàðóíîê ³ ç öüîãî âñå é 
ïî÷àëîñü, — ðîçïîâ³äàº Ìàêñèì. — 
Ëþäÿì ñïîäîáàëîñü, ÿ ¿õ íå ïðî-
äàâàâ, à ïðîñòî ðîçäàâ. Öå áóëà 
òàêà ñîá³ ñïðîáà çàÿâèòè ïðî ñåáå. 
Ìàëþþ ì³ñöÿ, ÿê³ ìàþòü îñîáëèâå 
çíà÷åííÿ äëÿ ìåíå. Íàïðèêëàä, 
ó íàøîìó ïàðêó º àòðàêö³îíè, ³ êî-
ëèñü òàì áóâ «àâòîäðîì», ÿêèé çà-
êðèëè áàãàòî ðîê³â òîìó. ß çà íèì 
ñóìóþ, òîìó é âèð³øèâ çîáðàçèòè.

Êð³ì áóä³âåëü, Ìàêñèì òàêîæ 
ìàëþº âèïàäêîâèõ íåçíàéîìö³â, 
ñâî¿õ çíàéîìèõ òà êîëåã.

НЕ ПОПСОВІ БУДИНКИ ТА 
«ТРАМВАЙНІ МАЛЮНКИ» 

Ìàêñèì êàæå, ùî ³äå¿ äëÿ ñâî¿õ 

³ëþñòðàö³é â³í øóêàº ñàìå ï³ä 
÷àñ âåëîñèïåäíèõ ïðîãóëÿíîê 
ì³ñòîì. Õî÷ ³íîä³ çìàëüîâóº ç 
Google Maps ÷è ïðèãàäóº ÿê³ñü 
áóäèíêè ïî ïàì’ÿò³.

— ß çàâæäè ìàþ ïîðó÷ ³ç ñî-
áîþ áëîêíîò òà ðó÷êó, çàðèñîâóþ 
ÿêóñü ïîä³þ, à âäîìà ñòâîðþþ 
ùîñü á³ëüøå. ²íîä³ ÿ ïðîñòî ðîçó-
ì³þ, ùî ïîòð³áíî çíàéòè «òðàì-
âàéíó òåìó» ³ òîä³ ÿ ñ³äàþ ó íüîãî 
òà øóêàþ ìîìåíò, ÿêèé áè õîò³â 
çîáðàçèòè. Ó Â³ííèö³ âçàãàë³ º 
òðàìâàéíà ðîìàíòèêà, ç íèìè 
ó ìåíå äóæå òåïë³ àñîö³àö³¿. Öå 
îäèí ³ç ñèìâîë³â ì³ñòà.

Ìàêñèì êàæå, ùî õî÷å ó ñâî-
¿õ ëèñò³âêàõ ïîêàçàòè êîíòðàñòè 
ì³ñòà. Óñå òå, ùî ïðèâàáëèâå 
ó ì³ñò³, õî÷ íà ïåðøèé ïîãëÿä 
ìîæå òàêèì ³ íå çäàòèñü.

— Çîáðàæåííÿ ìîæå áóòè äè-
òÿ÷èì, íà¿âíèì, ïðèì³òèâíèì, 
àëå ïðè öüîìó âîíî ïåðåäàº 
³äåþ, — êàæå ³ëþñòðàòîð. — ß ìà-
ëþþ ó ñòèë³ ïðèì³òèâ³çì. Ìî¿ 
ìàëþíêè — öå â³äîáðàæåííÿ 
áóäåííîñò³. Êîëè òè ³ëþñòðà-
òîð, òî òîá³ ïîòð³áíî ùîäíÿ ä³-
ëèòèñÿ ç ëþäüìè, ùîá âîíè ïðî 
òåáå íå çàáóâàëè. ² òè øóêàºø 

МАЛЮЄ ЛИСТІВКИ ПРО 
НЕБАНАЛЬНУ ВІННИЦЮ 
Хобі  Художник Максим малює усе, 
окрім Вежі. Те, що для жителів міста є 
близьким, на відміну від славнозвісних 
туристичних пам’яток. Хлопець називає 
Вінницю «будиночком, де можна 
сховатись» і створив серію листівок, 
де зобразив те, що бачать всі жителі 
щодня, але помічають лише деякі

ìîìåíòè ó æèòò³, ÿê³ âñ³ çðîçó-
ì³þòü. Íàïðèêëàä, ³ëþñòðàö³ÿ, 
äå âñ³ ó òðàìâà¿ äèâëÿòüñÿ ó òå-
ëåôîíè — öå íàø³ ðåàë³¿. Óñ³ öå 
çíàþòü, àëå íå çâåðòàþòü óâàãè. 
À ùå, âè çàóâàæóâàëè, ùî âñ³ 
õîäÿòü ó ÷îðíèõ êóðòêàõ.

Õëîïåöü ìàëþº, ÿê âèõîäèòü. 
Ãîëîâíå äëÿ íüîãî — ïåðåíåñòè 
³äåþ.

— Öå ÿê, íàïðèêëàä, âè ìîæåòå 
ñïåêòè äâà òîðòè. Îäèí ³ç ÿêèõ 
áóäå êëàñíèé ³ç êðåìîì, à ³í-
øèé — ÷îðíèé êâàäðàòíèé øî-
êîëàäíèé øìàòîê. Àëå æ ëþäèíà, 
ÿê³é âè ¿õ ïðèíåñåòå, ïîì³òèòü 
îáèäâà òîðòè. Òóò íàéãîëîâí³-
øå — öå ³äåÿ. ßêùî òè äîí³ñ ¿¿, 
òî ââàæàé, ùî âñå âäàëîñü.

ЛЮБОВ ДО ЗАМОСТЯ ТА «ЗІН» 
У ПЛАНАХ 

— Âçàãàë³ âñå òå, ùî ÿ ìàëþþ 
çàðàç, ïî÷èíàëîñÿ ç Çàìîñòÿ. 
Ìè òóñóâàëèñÿ êîìïàí³ºþ äðó-
ç³â ³ ó íàñ áóëà â³÷íà ñóïåðå÷êà 
ùîäî òîãî, äå êðàùå æèòè. Áàãàòî 
ëþäåé ¿õàëî âíî÷³ íà Âèøåíüêó, 
à ÿ ñàì ¿õàâ ó òðàìâà¿ íà Çàìîñ-
òÿ. Òîìó ÿ êàçàâ, ùî çàòå ó ìåíå 
ðàéîí íàéêðàùèé. Òàê öå ³ ñòàëî 
ëîêàëüíèì ïðèêîëîì ó êîìïàí³¿ 
ìî¿õ äðóç³â, íàøèì ãóìîðîì.

Õëîïåöü ââàæàº ñåáå ïàòð³îòîì 
Â³ííèö³ ³ íå õî÷å ïîêèäàòè öå 
ì³ñòî íàâ³òü ÷åðåç ïîøóê á³ëüøèõ 
ìîæëèâîñòåé. Îñîáëèâî òåïëî 
ðîçïîâ³äàº ïðî ñâ³é ðàéîí — 
Çàìîñòÿ.

— Çàìîñòÿ íå òàêå, ÿê óñ³. 
Íà Âèøåíüö³ ÷è Ñòàðîìó Ì³ñò³ 
îäíîìàí³òíà àðõ³òåêòóðà: àáî ïà-
íåëüêè, àáî âåëè÷åçí³ áóäèíêè. 
À îò íà Çàìîñò³ âñå ïåðåì³øàíî. 
Òàì º ³ ñòàð³ áóäèíêè ì³ñöåâîãî 
àðõ³òåêòóðíîãî çíà÷åííÿ, ³ íîâ³. 

À ùå ðîçâèíóòà òðàíñïîðòíà 
ìåðåæà.

Óëþáëåíå ì³ñöå íà Çàìîñò³ 
ó Ìàêñèìà — ñòàä³îí, êîëè òàì 
í³÷îãî íå â³äáóâàºòüñÿ. Êàæå, 
öå ì³ñöå êîíòðàñò³â, áî òè ìà-
ëåíüêèé ñèäèø íà âåëè÷åçíîìó 
ñòàä³îí³.

— Âçàãàë³, Â³ííèöÿ — ì³ñòî, 
ó ÿêîìó ïðèºìíî æèòè. ßê áó-
äèíî÷îê, ó ÿêèé òè çàëàçèø ³ 
òîá³ òàì êîìôîðòíî. Îò íà÷å âè 
ãðàëè ç äðóçÿìè ó «êâà÷à», ³ òóò 
òè íàêðèâñÿ ðóêàìè ³ ñêàçàâ, ùî 
ó áóäèíî÷êó. Ì³ñòî çàòèøíå. ² òå, 
ùî ç îäíîãî ê³íöÿ ì³ñòà ó äðó-
ãèé çà 30-òü õâèëèí ìîæíà ä³ñ-
òàòèñü — öå òåæ ÷óäîâî.

Ó ïëàíàõ ó Ìàêñèìà ñòâîðèòè 
ìàëåíüêèé «ç³í» — àìàòîðñüêå 
ìàëîòèðàæíå âèäàííÿ ³ â íüîìó 
äðóêóâàòè ôîòîãðàô³¿, â³ðø³ ÷è 
âñòàâëÿòè òóäè QR êîäè ç ïîñè-
ëàííÿì íà ïîäêàñòè. Õëîïåöü õî÷å 
ñòâîðèòè òàêå êîì’þí³ò³, äå ìîæíà 
áóäå òâîð÷èì ëþäÿì ïîòóñèòè.

«МІСТО ТРЬОХ МОСТІВ» АБО 
«МІСТО МОЖЛИВОСТЕЙ» 

— Òóò ìîæíà ñòàòè, êèì çà-
âãîäíî, à ÿêùî íåìàº ðîáîòî-
äàâöÿ, çàâæäè ìîæíà â³äêðèòè 
ñâîþ ñïðàâó ³ ñòàòè íèì, — êàæå 
Ìàêñèì. — Ó ³íøèõ, á³ëüøèõ ì³ñ-
òàõ, òè çàãóáèøñÿ.

Ìàêñèì ðîçïîâ³äàº, ùî â³ííè-
÷àíè — ëþäè, ÿê³ íå ë³çóòü ó ÷óæ³ 
ñïðàâè.

Ïîêè ó õëîïöÿ çîâñ³ì íåìàº 
äóìîê ïðî ïåðå¿çä. Êàæå, ó ì³ñ-
òà º ÷óäîâà òåíäåíö³ÿ ðîçâèòêó: 
â³äêðèâàþòüñÿ íîâ³ çàêëàäè, çà-
ïðîâàäæóþòü ð³çí³ ³í³ö³àòèâè, 
ç’ÿâëÿþòüñÿ íîâ³ ðîáîòîäàâö³, ÿê³ 
áóäóòü íàäàâàòè ÿê³ñíó ðîáîòó é 
äëÿ òâîð÷èõ ïðîôåñ³é.

«Ì³ñòî çàòèøíå. 
І òå, ùî ç îäíîãî 
ê³íöÿ ì³ñòà ó äðóãèé 
çà 30 õâèëèí ìîæíà 
ä³ñòàòèñü — 
öå òåæ ÷óäîâî»

Максим Калинчук: «Ілюстрація, де всі у трамваї 
дивляться у телефони — це наші реалії» 
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ÇÎÎÍÎÂÈÍÈ

РЕКЛАМА

Зоозахисниця Карина Єфімова 
каже, що має досить неодноз-
начні почуття з приводу кліток.
— З одного боку, це не досить гу-
манно — там може бути брудно 
після попередніх «відвідувачів», 
можуть бути блохи або інші за-
хворювання. Ви залишаєте улю-
бленця у клітці, у незнайомому 
місці і він відчуває величезний 
стрес та страх, що ви не поверне-

тесь. Я проти того, аби завдавати 
такої шкоди своєму пухнастому 
другу, — розповідає Карина. — З 
іншого ж боку — такі скриньки 
набагато краща ідея, ніж просто 
прив’язувати собаку біля входу 
у крамницю. Так безпечніше і для 
оточуючих людей, які бояться 
собак, і для вашого собаки, якого 
банально можуть відв’язати і за-
вести куди завгодно.

Це краще, ніж прив’язувати біля входу 

468474469238

КАТЕРИНА ЛАПШИНА, (098)0131810 

Ïàðêîâêà äëÿ ñîáàê? Òàê. Ìè-
íóëîãî ë³òà á³ëÿ ñóïåðìàðêåòó 
íà Âèøåíüö³ ç’ÿâèëèñü ñêðèíüêè 
äëÿ çáåð³ãàííÿ ÷îòèðèëàïèõ, áî 
ç íèìè â ïðîäóêòîâèé íå ìîæíà. 
Öå ÿùèê ç ê³ëüêîìà â³ää³ëåííÿ-
ìè ³ äâåðêàìè, ÿê³ çà÷èíÿþòüñÿ 
íà çàìîê. Íà äâåðöÿòàõ — ãðàòè, 
òîæ º â³ëüíèé äîñòóï ïîâ³òðÿ. 
×è êîðèñòóâàëèñÿ â³ííè÷àíè 
òàêèì ñïîñîáîì çàëèøèòè ñî-
áàêó, çàì³ñòü ïðèâ’ÿçàòè äåñü 
ïîðó÷? Æóðíàë³ñòêà RIA ï³øëà 
ä³çíàòèñÿ ³ çàñòàëà ñêðèíüêè 
â íåðîáî÷îìó ñòàí³.

— Öå ïðîåêò ìåðåæ³ ñóïåð-
ìàðêåò³â «Ñ³ëüïî», — ðîçïîâ³äàº 
óïðàâëÿþ÷à ìàãàçèíó Òåòÿíà. — 

Ó ³íøèõ ìàãàçèíàõ íåìàº çìîãè 
âñòàíîâèòè òàê³ ïàðêîâêè, àäæå 
ìàãàçèíè çíàõîäÿòüñÿ ó òîðãî-
âåëüíèõ öåíòðàõ. Ó íàñ — º. 
Àëå ¿õ ïîñò³éíî ëàìàþòü, çëà-
ìóþòü çàìêè, øêîäÿòü äâåðöÿòà. 
Ïîñò³éíî íåîáõ³äíî çàìîâëÿòè 
ùîñü íîâå, àáè âîíè ôóíêö³-
îíóâàëè.

Çà ¿¿ ñëîâàìè, çàðàç ñîáà÷à 
ïàðêîâêà íå ïðàöþº, àäæå âñ³ 
çàìêè ïîëàìàí³ ³ ñîáàêó ïðîñòî-
íàïðîñòî íå çàëèøèø ó â³äêðèò³é 
ñêðèíüö³.

— Ìåí³ öåé ñåðâ³ñ çäàºòüñÿ õî-
ðîøîþ ³äåºþ, ÿêáè ùå íàø³ ëþäè 
ìîãëè ÿêîñü íîðìàëüíî ñòàâèòèñü 
äî ðå÷åé, à íå ëèøå ïñóâàòè ³ 
ëàìàòè. Êîëè ñêðèíüêè ïðàöþ-
þòü, òî òàì ä³éñíî ÷àñòåíüêî 

 ЛАМАЮТЬ ЗАМКИ, БО САДИТИ 
ТВАРИНУ ЗА ГРАТИ НЕ ГУМАННО?  
Просто клітка Біля супермаркету 
на зупинці Воїнів-Інтернаціоналістів 
влітку встановили ящики для собак. 
Прив’язати біля магазину тварину 
не кожен наважиться, а ось залишити 
у «скриньці» під замком — інша справа. 
Чи користуються вінничани собачими 
камерами схову? Вже ні. Її зламали

çàëèøàþòü ñîáàê, — ðîçïîâ³äàº 
óïðàâëÿþ÷à.

Òàêîæ Òåòÿíà ãîâîðèòü, ùî 
êë³òêè ðåãóëÿðíî ïðèáèðàþòü-
ñÿ, ïðîòèðàþòüñÿ ççîâí³ òà çñåðå-
äèíè. Òîæ ìîæíà íå áîÿòèñÿ áë³õ 
÷è ³íøèõ ïàðàçèò³â àáî áîëîòà, 
íàïðèêëàä.

ßê ñòàâëÿòüñÿ ìåøêàíö³ ì³êðî-
ðàéîíó äî ìîæëèâîñò³ «ïðèïàð-
êóâàòè» ñâîãî ïåñèêà? Ïèòàºìî 
ëþäåé íà âóëèö³ á³ëÿ ìàãàçèíó, 
÷è çàëèøàëè âîíè ñâî¿õ ñîáàê 
â ñêðèíüêàõ, êîëè âîíè çàìè-
êàëèñÿ.

— Ìåí³ öÿ ³äåÿ âçàãàë³ íå ïîäî-
áàºòüñÿ, ÿêàñü äóðíÿ, — ãîâîðèòü 
Ñåðã³é. — Ñâîãî ïñà ÿ á òî÷íî 

òàì íå çàëèøèâ, òà é äèâóþñü, ÿê 
³íø³ ìîæóòü òàê â÷èíÿòè ç òâà-
ðèíàìè. Öå íå ãóìàííî. Çàâåä³òü 
êðàùå ñîáàêó äîäîìó ñïî÷àòêó, 
à ïîò³ì âæå éä³òü ñàì³ çà ïîêóï-
êàìè. Âëàñíèöÿ ñîáàêè ïîðîäè 
ñàìî¿ä Êàòåðèíà êàæå, ùî ñâîãî 
ñîáàêó íå çàëèøèëà á íà òàê³é 
«ïàðêîâö³».

— Íàâ³òü óÿâèòè íå ìîæó, 
ùî æ òàêå òåðì³íîâå ìîæå çíà-
äîáèòèñü ó ìàãàçèí³, àáè íå áóëî 
òðüîõ õâèëèí, ùîá çàâåñòè ñîáàêó 
äîäîìó, — ãîâîðèòü ä³â÷èíà. — Ö³ 
ñêðèíüêè ïðàêòè÷í³? Òàê. Àëå ÷è 
íàä³éí³ — öå âæå ³íøå ïèòàí-
íÿ. Íåâ³äîìî, ÿêèé ñîáàêà áóâ 
íà öüîìó æ ì³ñö³ ðàí³øå, ÷è º 

ó íüîãî áëîõè àáî ÿêàñü ³íøà 
õâîðîáà. ß òóðáóþñü ïðî ñâîãî 
ñîáàêó, éîãî çäîðîâ’ÿ òà áåçïåêó. 
Àëå âñå æ öÿ «ïàðêîâêà» êðàùå, 
í³æ íåñòè ñîáàêó ç ñîáîþ äî ïðî-
äóêòîâîãî ìàãàçèíó. ßêîþ á ìà-
ëåíüêîþ âîíà íå áóëà.

«Ê³ëüêà äí³â òîìó áà÷èëà â³äåî, 
äå íà ïðèâ’ÿçàíîãî á³ëÿ ìàãàçè-
íó ñîáàêó íàïàëè äâîðîâ³ ïñè. 
Íà æàëü, òâàðèíà ïîìåðëà, — ðîç-
êàçóº êîðèñòóâà÷êà ñîöìåðåæ³, äå 
îïóáë³êóâàëè ïîñò ïðî â³ííèöüêó 
ñîáà÷ó «ïàðêîâêó», Àííà ßãîäê³-
íà. — Òîìó òàê³ «ïàðêîâêè» äóæå 
íàâ³òü êîðèñí³. ² áóâàþòü ð³çí³ 
âèïàäêè, êîëè ïîòð³áíî ç ñîáà-
êîþ âèéòè ³ â ìàãàçèí çàá³ãòè».

Такі «камери схову» встановили біля магазину. Але не всі комірки зачиняються. 
Деякі з них вже поламані
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ОВЕН 
Приділіть достатньо уваги 
своїй зовнішності, приведіть 
в порядок і частково оновіть 
свій гардероб. У середу і 
п'ятницю ввечері вас може 
чекати романтична зустріч. 

ТЕЛЕЦЬ 
Настає час зізнань у коханні. 
Чим красивіше ви зможете 
це зробити, тим вдаліше цей 
тиждень для вас складеться. 
Якщо ж визнаватися нікому, 
доведеться від особистого 
життя трохи відпочити.  

БЛИЗНЮКИ 
Можете не приховувати во-
гонь своєї пристрасті. Ваш об-
ранець відчуває те ж саме. Ваш 
бурхливий роман принесе вам 
обом чимало задоволення.

РАК 
У понеділок нервозність і 
напруженість на роботі може 
зіпсувати вам настрій, і ви 
перенесете зустріч з коханою 
людиною. Тільки постарай-
теся пояснити обранцеві, що 
справа не в ньому. 

ЛЕВ 
Початок тижня загрожує про-
явами бурхливих пристрастей, 
на жаль, не позбавлених   нега-
тивного відтінку. До четверга, 
коли стосунки вже будуть 
з'ясовані, варто приготувати 
що-небудь мило-романтичне. 

ДІВА 
Ваше майбутнє у ваших руках, 
хоча вам і доведеться про-
биватися крізь холод і зневагу. 
Буде потрібне терпіння, напо-
легливість, але не настирли-
вість. Зрештою, ви завоюєте 
любов і визнання. 

ТЕРЕЗИ 
Постарайтеся знайти душевну 
рівновагу. Зберіться з силами, 
ви гідні кращого. У четвер 
з'явиться можливість зачару-
вати кожного, хто опиниться 
в межах видимості.

СКОРПІОН 
Ваші почуття по відношенню 
до обранця пройдуть деяку 
перевірку на міцність і щирість. 
Ця ситуація дозволить відкри-
ти для себе щось нове і додати 
гармонії у ваші стосунки. 

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень підходить для на-
лагодження постраждалих з 
вашої або чиєїсь іншої вини 
стосунків. Але не дозволяйте 
оточуючим втручатися в цей 
процес зі своїми порадами.

КОЗЕРІГ 
Деяке охолодження у ваших 
стосунках, ще не привід 
панікувати. У четвер краще 
не обговорювати з коханою 
людиною свої мрії і задуми, її 
скептичне ставлення до ваших 
ідей може вас розчарувати.

ВОДОЛІЙ 
Криза у стосунках в першій 
половині тижня благополучно 
вирішиться. У середу вас мо-
жуть підвести необгрунтовані 
ревнощі. Неділя — ідеальний 
день для примирення.

РИБИ 
Ви просто сама елегантність, з 
цього приводу не варто хви-
люватися. Женіть геть від себе 
сумніви, щоб у вас не виникла 
невпевненість у власних силах. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 12-18 ЛЮТОГО

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ 

— Радувати своїх коханих по-
дарунками — це дуже хороша 
традиція, якої в нашому мен-
талітеті дуже не вистачало. 
Все-таки новий рік і день на-
родження — це трішечки не те. 
Там ми дякуємо рідним і близь-

ким просто за те, що вони є в нашому житті.

Але на свято 14-го лютого все інакше. Тут 
створюється атмосфера любові, романтики, 
навіть еротики. Святкування цього дня дуже 
важливе, адже це ще одна можливість навчи-
тись висловлювати свої почуття (в нас часто 
виникають проблеми з вираженням любові).
У дуже великої кількості пар останній раз зізна-
ння в коханні було перед стінами РАЦСу або 
після народження дитини. Але в житті є й інші 

моменти. І для кожної людини дуже важливо 
кохати і щоб її кохали, розуміти, що все, що вона 
робить заради сім'ї і стосунків, не тільки видно, 
а й цінується. Це свято допомагає створювати 
нове покоління. Покоління, яке не боїться про-
являти кохання не тільки у видатні події життя, 
а й просто так. А День святого Валентина — це 
скоріше нагадування. Дуже важлива «напоми-
налка» про те, що ви кохані і кохаєте.

Коментар експерта

Íàéãîëîâí³øå ó ñòîñóíêàõ, 
öå ïî÷óòòÿ òà åìîö³¿, âëàñíå, öå 
íå ëèøå ãîëîâíå, íà öüîìó âîíè 
³ áóäóþòüñÿ (ìîâà, çâè÷àéíî æ, 
ïðî ïîçèòèâí³ ðå÷³). Îñü ñâÿòà 
³ñíóþòü äëÿ òîãî, ùîá ëþäè ìî-
ãëè (ç ïðèâîäó) ïðîÿâëÿòè ñâî¿ 
ïî÷óòòÿ ³ åìîö³¿, ³ âèêëèêàòè ¿õ 
ó ³íøèõ. Íàéïðîñò³øå öå ìîæ-
íà çðîáèòè ïîäàðóíêîì. Õî÷à 
áàãàòî õòî âïåâíåíèé, ùî ãî-
ëîâíå, òî óâàãà (â íèõ, íàïåâíå, 
íåìàº ãðîøåé àáî ôàíòàç³¿, àáî 
áàæàííÿ). Õî÷à ìîæíà ç³éòèñÿ 
íà êîìïðîì³ñ³ ³ ñïðîáóâàòè âè-
ñëîâëþâàòè ïî÷óòòÿ óâàæíèìè 
ïîäàðóíêàìè.

Äåíü ñâÿòîãî Âàëåíòèíà — 
íå íàéâàæëèâ³øà äàòà â ðîö³, 
àëå äëÿ áàãàòüîõ âîíà ñòàº íà÷å 
ì³ðèëîì, ÿêå âèçíà÷àº ð³âåíü ³ñ-
íóþ÷èõ ñòîñóíê³â, ¿õ ãëèáèíó òà 
ñåðéîçí³ñòü. ßêùî âè ç ¿õ ÷èñëà, ç 
ïîäàðóíêàìè êðàùå âèçíà÷èòèñÿ 
çàçäàëåã³äü. Âàðòî ðîçóì³òè, ùî 
äàíå ñâÿòî çîâñ³ì íå ïðî íàäçâè-
÷àéí³ âèòðàòè (áîðîíü Áîæå êðå-
äèòè). Ñêîð³øå, öå ïðî í³æí³ñòü 
³ ñïîñòåðåæëèâ³ñòü. Ñàìå òîìó 
öå ïåðåâ³ðêà, àäæå âàðòî çíàòè 
³ â³ä÷óâàòè, ùî âàøîìó ïàðòíå-
ðó òî÷íî ñïîäîáàºòüñÿ. ² çîâñ³ì 
íå âàæêî âèêëèêàòè ðàä³ñòü ³ 
âäÿ÷í³ñòü â ñâÿòî çàêîõàíèõ, 
äîñèòü ïðîñòî ñëóõàòè, ïðî ùî 
ãîâîðèòü âàøà êîõàíà ëþäèíà. 
Áóäü-õòî ç íàñ ÷àñ â³ä ÷àñó ìð³é-
ëèâî ïðîìîâëÿº ùîñü íà ðàõóíîê: 
«Õî÷ó ïîòðàïèòè íà êîíöåðò …», 
«Âèéøëà íîâà êíèãà êëàñíîãî 
àâòîðà», «Ñêîðî áóäå ïðîõîäèòè 
ö³êàâèé ñåì³íàð …» Òàê³ ôðàçè 
çàâæäè ïðî íàø³ áàæàííÿ. ² çî-
âñ³ì íå âàæëèâî — áàæàºìî ìè 
íîâó ñóêíþ, ÷îá³òêè, ñï³í³íã ÷è 
øê³ðÿíèé ÷îõîë íà êåðìî àâòî-

ìîá³ëÿ. Çãàäàéòå ö³ ôðàçè, àäæå 
ùå º ÷àñ òà ìîæëèâ³ñòü ñòàòè äëÿ 
³íøîãî ÷àð³âíèêîì.

ßêùî æ âè ìàºòå ïîðó÷ ³ç 
ñîáîþ ìîâ÷óíà òà êîíñï³ðà-
òîðà, ìîæíà ïðÿìî çàïèòàòè: 
«Õî÷ó ïîäàðóâàòè ïîäàðóíîê, 
ùî òîá³ äî âïîäîáè?» Åôåêò òà 
ìàã³ÿ íåñïîä³âàíî¿ ïðèºìíîñò³ 
çâè÷àéíî áóäå âòðà÷åíà, âò³ì, 
âîíà êîìïåíñóºòüñÿ óïåâíåí³ñ-
òþ â òîìó, ùî ç ïîäàðóíêîì âè 
òî÷íî íå ïðîãàäàëè.

Äî ðå÷³, òå, ÿê ëþäèíà ñïðèé-
ìàº ñâÿòà ³ ïîäàðóíêè (îñî-
áëèâî öåé äåíü), ìîæíà çðî-
çóì³òè ð³âåíü òîãî, íàñê³ëüêè 
ëþäèíà ïîãëèíóòà â ñòîñóíêè. 
ßêùî íà òîìó áîö³ çà äåÿêèé 
÷àñ äî «äíÿ Õ» ïî÷èíàþòüñÿ 
ðîçìîâè íà òåìó «íåìàº ó íàñ 
â êðà¿í³ òàêîãî ñâÿòà», «öå äåíü 
áîæåâ³ëüíèõ», «÷îìó, ùîá ïî-
êàçàòè êîõàííÿ, ïîòð³áíî ïðè-
äóìóâàòè ÿê³ñü äàòè», çðîçóì³ëî, 
ùî ïàðòíåð íå â çàõâàò³ í³ â³ä 
âàñ, í³ â³ä âàøèõ âçàºìèí. (Áóâ 
áè çàõâàò, áóëî á áàæàííÿ ïî-
äàðóâàòè âåñü ñâ³ò). Ùå ã³ðøå, 
êîëè ïåðåä ñâÿòîì âè íà÷å í³-
÷îãî ³ íå ïëàíóºòå, ³ íå íàòÿ-
êàºòå í³ íà ùî, à ÷óºòå: «÷îðò, 
ãðîøåé íåìàº», «êðàùèé ïîäà-
ðóíîê, öå ÿ». Çðîçóì³ëî, ùî âè 
àáî íàáðèäëè ëþäèí³ ³ ÿêîñü 
ïðîïóñòèëè öåé ìîìåíò (îá-
ðàæàòèñÿ — ìàðíà òðàòà ÷àñó ³ 
íåðâ³â, êðàùå çàéì³òüñÿ ñîáîþ 
àáî ïîøóêîì ³íøîãî ïàðòíåðà). 
Àáî æ âàðòî ïîäèâèòèñÿ â äçåð-
êàëî, ìîæëèâî, âè äàâíî âæå 
çàáîðãóâàëè çà ðàõóíêàìè. ² òîä³ 
ïîðàäà äëÿ âàñ: õî÷åòå, ùîá âàì 
äàðóâàëè ïîäàðóíêè — äàðóéòå 
ñàì³. Íå ìîæåòå ñîá³ öüîãî äî-
çâîëèòè — íå òÿãí³òü ç ³íøèõ.

СВЯТИЙ ВАЛЕНТИН 
ПЕРЕВІРЯЄ КОХАННЯ 
Готовність №1  Є свята, які ми чекаємо 
з нетерпінням і трепетом. Є свята, які 
ми просто любимо. А є день, який 
у одних викликає радість, а у інших лише 
роздратування (хоча буває і тиха ненависть). 
Діаметрально протилежні емоції пов'язані 
з наявністю або відсутністю стосунків, хоча 
ще більше це говорить про їх якість

ЧИМ ПОРАДУВАТИ ПАРТНЕРА В ДЕНЬ ЗАКОХАНИХ
ЧИМ ПОРАДУВАТИ ЙОГО

ЧИМ ПОРАДУВАТИ ЇЇ 

ТЕ, ЩО ВІН ТАК ХОТІВ 
Кожен чоловік в душі залишається дитиною, тільки іграшки 
дорожчають. Ера гаджетів розширює можливості вибору 
подарунків для нього. Навушники, аксесуари для ноута і 
телефона… Якщо хлопець автомобіліст, рибалка, мисливець, 
спортсмен… тут взагалі маса варіантів.

НЕЗВИЧАЙНА ВЕЧЕРЯ 
Давно готували? А голим? Чоловік, який смачно готує — це сексу-
ально, голий чоловік на кухні — це кулінарний артпроект. Благо, 
в інтернеті зараз досить рецептів і відео-інструкцій з приготу-
вання цікавих речей. Можете загуглити страви з афродизіаками 
(буде бурхливе продовження), а краще посмажте шматок м'яса.

СЕРТИФІКАТ НА МАСАЖ 
Чоловікам теж потрібно розслаблятися, тому саме час купити 
сертифікат в СПА на процедури по догляду за тілом. Маски, 
масажі, манікюр та педікюр — це не лише дівочі прерогативи. 
Усі хочуть бути гарними та доглянутими — чому б не сьогодні?

ПОЇЗДКА В РОМАНТИЧНЕ МІСЦЕ 
Є багато романтичних місць, куди можна з'їздити в День 
закоханих. Якщо час не дозволяє їздити країною, можна 
обійтися і своїм містом. Наприклад, прийти в те місце, де 
у вас було перше побачення. І в цей день згадати всі приємні 
події вашого знайомства.

ЕКСТРЕМАЛЬНО 
Якщо партнер любить яскраві враження і адреналін, тоді мож-
на порадувати його уїк-ендом в горах. Лижі, сноуборди, глінт-
вейн, романтика і радість, прямо як в дитинстві. А найголовні-
ше — там сніг, море снігу, якого цієї зими так не вистачало.

ФОТОСЕСІЯ В СТИЛІ «НЮ»
Чоловіки люблять розглядати гарне тіло жінки, особливо 
коханої жінки. Та й дівчата теж собою милуються, 
особливо, якщо кадр вдалий або дзеркало «прихильне». 
Професійна зйомка в стилі ню — відмінний подарунок для неї 
(буде про що згадати і хизуватися перед подругами).

ПОДАРУНОК СВОЇМИ РУКАМИ 
Мова не про в'язані шкарпетки і хрестиком вишиту 
хусточку. Зробіть коханому кошик смакоти. Солодкої чи 
не дуже. Цукерки, тістечка, ковбаски, креветки, сало… Та 
все, що завгодно можна гарно скласти в букет, прикрасити 
улюбленим напоєм. Головне — від душі і хенд мейд.

ЮВЕЛІРНА ПРИКРАСА 
Маленька гарна прикраса, яка завжди радує око — напевно 
найбільш безпрограшний варіант. Це може бути каблучка 
або сережки, або особливий пірсинг. Продавці ювелірного 
магазину з радістю підкажуть вам цікавий варіант.



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ВОЛОДИМИР ЛАПЧУК, 
ЕЛЕКТРИК

Можна нескінченно довго 
дивитися на три речі 
за ціною двох, задаючись 
питанням: «Нафіга я це 
купив?!»

***
Доросле життя — це круто! Можна пити, 
гуляти й веселитися, хоч греблю гати… 
Дорогою на свої три роботи.

***
— Можна питання?
— Яке?
— Ти мене кохаєш?
— Не можна.

***
Мужики, хто дарував одну сережку 
14 лютого, а другу 8 Березня? Як пройшло?

***
— Що подаруєш дружині на День закоханих?
— Це ж День закоханих, а не День одружених.

Годі скиглити, що ви будете одні 
на 14 лютого. Хіба мало як складеться доля. 
Може, ви взагалі не доживете…

День святого Валентина.
— Зі святом, ось тобі шматок червоного 
картону.
— А тобі ось шматок рожевого.
— Ми з тобою найщасливіші!!!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

20 RIA, 
Ñåðåäà, 12 ëþòîãî 2020

ОВЕН 
Неделя предрасполагает 
к новым начинаниям, к реа-
лизации давно задуманного. 

ТЕЛЕЦ 
Вам повезет в делах, 
в которых необходимо про-
явить инициативу, напорис-
тость и решительность. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Хорошо не только строить 
планы на будущее, но и на-
чинать их реализовывать. 

РАК 
Постарайтесь не тратить 
лишние силы на суету. И вы 
сможете много добиться. 

ЛЕВ 
Постарайтесь меньше говорить 
и больше действовать, вопло-
щать задуманное в жизнь. 

ДЕВА 
Прислушивайтесь к мнению 
окружающих, это позволит 
сделать ценные выводы.

ВЕСЫ 
Вы не потерпите никаких 
ограничений. Вам необходи-
ма независимость во всем.

СКОРПИОН 
Ваши фантазии и замыслы 
могут увести вас довольно 
далеко. Готовы ли вы к тому, 
чтобы они стали реальностью? 

СТРЕЛЕЦ 
Сохраняйте свои идеи 
и планы в тайне, чтобы они 
реализовались. 

КОЗЕРОГ 
Проявляйте разумную 
осторожность. Не давайте 
сразу ответ, возьмите время 
на размышление. 

ВОДОЛЕЙ 
Возможен поворот событий, 
которые раскроют ваши 
лучшие качества. 

РЫБЫ 
Практически в любой сфере 
вас ждут перемены в сторо-
ну увеличения. 

РЕКЛАМА

468739

468454

468786

468528
БІЛЬШЕ ФОТО НА 

MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

Аліса, 17 років
Моє ім'я говорить само за себе, тому що я 
дуже мрійлива). Зараз навчаюсь у ВДПУ на 
спеціальності — філологія. Люблю малювати, 
цікавлюсь психологією, також люблю спорт. 
У майбутньому хотілося б спробувати себе 
в моделінгу, а також в акторській діяльності. 
Родом з Вінницької області, Шаргородського 
району. 

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

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»
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ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

тел: (093) 759 05 55, 
(096) 179 71 31


