
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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СКАНДАЛЬНА СПРАВА
 Полковник Олександр 
Астахов, колишній заступник 
начальника штабу ПС, 
намагався через суд 
повернутися на службу. Чим 
закінчилися його позови?

ЧИ ГОТОВА ВІННИЦЯ 
ДО КОРОНАВІРУСУ?
 Медики кажуть, що випадків 
захворювання не уникнути, але 
обіцяють зробити все для того, 
щоб вони були одиничними. Як 
готуємося зустрічати хворобус. 4 с. 6с. 8
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РЕКЛАМА

 У Вінниці все більше 
родин обирають для 
своїх дітей домашнє 
навчання. У хоумскулінгу 
є свої переваги та 
недоліки і далеко не 
кожній дитині це підійде 

 Про альтернативну 
освіту ми поговорили з 
вінницькими родинами, 
які наважились відійти 
від класичної системи 
освіти та запитали у 
психолога, як впливає 
такий спосіб навчання 
на школярів?

с. 9

БУДІВНИЦТВО ТЦ 
НЕЗАКОННЕ?

ВІННИЦЯ КУПИТЬ ТУРЕЦЬКІ АВТОБУСИ с. 2

с. 8

«МАМ, МЕНІ НЕМА КОЛИ ЖИТИ»

– Старша дочка Таня щодня приходила зі школи і 
казала: «Мам, мені нема коли жити», – розповідає 
Катерина Ботвинник. – Це було для мене жахом
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Я знав українця 
Äóæå ÷àñòî ìè çíåâàæëèâî 

êàæåìî «… íå äèâíî, áî òàê³ 
ìè óêðà¿íö³». Í³. Âè í³êî-
ëè íå áóëè çíàéîì³ ç öèìè 
ëþäüìè.

Ñàøêî Êàï³íîñ ëþáèâ ³ñ-
òîð³þ Óêðà¿íè ³ çíàâ ¿¿ äîñêî-
íàëî. Ï³äïðèºìåöü ³ ìåöåíàò, 
ùî çà ê³ëüêà ðîê³â ñòâîðèâ 
ðîäèííèé á³çíåñ. Êîëè â³í 
ãîâîðèâ, éîãî íå ìîæíà áóëî 
íå ñëóõàòè, à êîëè ñï³âàâ — 
äîâêîëà âñ³ ïî÷èíàëè ï³äòðè-
ìóâàòè ñï³â, à ÿêùî íå çíàëè 
ï³ñí³, òî ïðîñòî íàñîëîäæó-
âàëèñü.

Â³í â³ðèâ ó âñå óêðà¿íñüêå, 
íàâ³òü êîëè ïîë³òè÷í³ ³äåà-
ëè âèÿâèëèñü îìàíëèâèìè, 
«çðàäà» í³êîëè íå ëóíàëà ç 
éîãî óñò. Ñëîâà ³ â÷èíêè öüî-
ãî ÷îëîâ³êà í³êîëè íå ðîç-
õîäèëèñü ì³æ ñîáîþ. Â³í 
õîäèâ ó âèøèâàíö³ â äàëåêèõ 
2000-õ, öå áóëî íå ìîäíî, 
à òåëåôîíóþ÷è ñâî¿ì äðóçÿì, 
çàâæäè ãó÷íî â³òàâñÿ «Ñëàâà 
Óêðà¿í³!» Çàðàç öèì ãàñëîì 
ìîæå êîðèñòóâàòèñü êîæåí 
ïðèñòîñóâàíåöü, à òîä³ ïî-
òð³áíî áóëî ìàòè ñì³ëèâ³ñòü.

Â³í í³êîëè íå áóâ îñòî-
ðîíü, êîëè õòîñü ïîðóøóâàâ 
ïðàâà ãðîìàäè — â³í áîðîâñÿ. 
ßêùî ìîâà éøëà çà ³íòåðåñè 
Óêðà¿íè — ñòîÿâ äî ê³íöÿ.

Íà íüîìó í³õòî á íå ïî¿õàâ 
âåðõè. Ãîðä³ñòü. Ïðèãàäóþ 
éîãî ðîçïîâ³äü, ÿê íà çà-
ñíîâàíó íèì ôåðìó ïðè¿õàëà 
äåëåãàö³ÿ ÷èíîâíèê³â ³ ïðî-
êóðîð: «Ñêàçàâ ¿ì — ³ä³òü íà-
õð³í, õëîïö³. Íå ìàºòå ùî 
ðîáèòè? Çëî÷èíö³â ëîâ³òü. ² 
çàêðèâ ïåðåä íèìè äâåð³».

ß çíàâ ñïðàâæíüîãî óêðà-
¿íöÿ. Ïåðåìîãà Ìàéäàíó 
áóëà á éîãî íàéá³ëüøîþ 
ðàä³ñòþ.

Ñüîãîäí³ â³í áóâ áè äóæå 
çëèé, ùî ïðèõâîñòí³ ÿíè÷àðè 
ïîâåðíóëèñü, ñàíêö³¿ ç íèõ 
çí³ìàþòüñÿ, à ìè ìîâ÷èìî.

Âèáà÷, äðóæå, çà öå.

ДУМКА

ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ

Михайло Михайло 
РЮХОВ РЮХОВ 

ДЕНИС (35), ПРОГРАМІСТ:
— Нічого не очікую від но-
вого Кабміну, та нічого про 
нього не знаю. За політикою 
не слідкую. Тому що це одне 
розчарування. Зараз більше 
займаюся дітьми.

ТЕТЯНА (20), ПРОДАВЕЦЬ:
— У мене немає часу задуму-
ватися про нашу владу. Хо-
четься, щоб було краще, але 
незрозуміло, як все буде. Але 
сподіваюсь, що жити стане 
краще.

АНДРІЙ (29), ВОДІЙ:
— Очікую від уряду змін 
на краще. Сподіваємось, що 
в Україні теж буде порядок. 
Можливо нашим людям 
стане жити легше. Поживе-
мо — побачимо.

ТАЇСА (50), ВЧИТЕЛЬКА:
— У попередньому Кабміні 
команда була молода, у цьо-
му взяли більш досвідчених 
політиків. Тому сподіваюсь, 
що зміни в країні мають бути 
у кращий бік. 

МИКОЛА (73), ПЕНСІОНЕР:
— Зараз повний каламбур, 
а не політика. Ті, хто прий-
шов до влади, може і хотів 
щось змінити, але у них немає 
команди. Міністрів вибрати 
не можуть.

МАРІЯ (70), ПЕНСІОНЕРКА:
— Все буде по-старому. Тому 
що при владі залишились ста-
рі політики. У ток-шоу беруть 
участь також ті самі. З моло-
дими теж толку немає — вони 
схожі на старших.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Що очікуєте від нового Кабміну?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà ìèíóë ³é 
ñåñ³¿ ì³ñüêðàäè, 

28 ëþòîãî, äåïóòàòè âèä³ëèëè 
10 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü «Â³ííèöü-
ê³é òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿», ÿêà 
êóïèòü äåñÿòü âåëèêîãàáàðèòíèõ 
àâòîáóñ³â, ùî ïðàöþâàòèìóòü 
íà ñòèñëîìó ãàç³.

Ï³çí³øå îïóáë³êóâàëè öå ð³-
øåííÿ íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè. Ç 
íüîãî ä³çíàëèñÿ, ùî õî÷óòü âçÿòè 
òóðåöüê³ àâòîáóñè «Otokar Kent 
CNG» â ë³çèíã ó ÏðèâàòÁàíêó. 
¯õ êóïóâàòèìóòü íà òàêèõ óìî-
âàõ: çàãàëüíà ñóìà íå ïåðåâèùóº 
72 ì³ëüéîíè ãðèâåíü; àâàíñîâèé 
ïëàò³æ — íå ìåíøå 50%; â³äñî-
òêîâà ñòàâêà — íå á³ëüøå 12,5% 
ð³÷íèõ ó ãðèâí³; òåðì³í ë³çèíãó — 

äî 2 ðîê³â (bit.ly/VMR0228).
Êåð³âíèê «Â³ííèöüêî¿ òðàí-

ñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëî 
Ëóöåíêî ðîçêàçàâ, ùî ö³ óìîâè 
íå îñòàòî÷í³:

— Ïåðåìîâèíè ùå òðèâàþòü. 
Ìè íå çíàºìî ùå îñòàòî÷íî¿ 
êîìïëåêòàö³¿, ö³íè òà óìîâ ïî-
ñòàâêè.

— À ÷îìó ñàìå òóðåöüê³ àâòî-
áóñè, à íå â³ò÷èçíÿí³? — ïèòàº 
æóðíàë³ñò.

— Íåìàº â³ò÷èçíÿíèõ àâòî-
áóñ³â, äîâæèíîþ 12 ìåòð³â é 
íà ãàçó, — â³äïîâ³â Ëóöåíêî. — 
Àíàëîãîì òóðåöüêèõ àâòîáóñ³â 
ìîæå áóòè á³ëîðóñüêèé ÌÀÇ, 
àëå â Otokar êðàù³é êóçîâ — â³í  
êðàùå âèòðèìóº àãðåñèâíó ä³þ 
ï³ñêî-ñîëÿíèõ ñóì³øåé, ÿêèìè 
ïîñèïàþòü íàø³ äîðîãè âçèìêó.

«Otokar Kent CNG» — öå àâòî-
áóñè ç íèçüêîþ ï³äëîãîþ, äîâæè-

ДЛЯ ВІННИЦІ КУПУЮТЬ 
10 ТУРЕЦЬКИХ АВТОБУСІВ 
Оновлення автопарку  Вінницькі 
транспортники збираються придбати 
десять автобусів «Otokar», які їздитимуть 
на стисненому газі. Для цього міськрада 
дає 10 мільйонів гривень. Розказуємо, 
які характеристики у автобусів, на яких 
умовах їх купують та чому саме турецькі 
машини, а не вітчизняні

Транспорт «Вінницької тран-
спортної компанії» щотижня 
проходить через генеральне 
прибирання у три етапи. Спо-
чатку це мийка ззовні, далі 
прибирання всередині салону, 
а фінальний етап — обробка 
дезінфікуючим розчином. Вод-
ночас, тричі на тиждень миють з 
дезінфекцією й маршрутні таксі.
Як розповів завідувач здоров-
пункту КП «Вінницька транспорт-
на компанія» Микола Зозуля, 

дезінфікуючим розчином об-
робляють поручні, вікна, підлогу. 
— Його дія проявляється вже 
через п’ять хвилин, потім салон 
провітрюється, поверхні проти-
раються. Наші працівники мають 
засоби індивідуального захис-
ту — захисні костюми, рукавиці, 
окуляри, спеціальні маски.
Крім того, передрейсовий 
контроль проходять усі водії та 
кондуктори: їм міряють тиск та 
температуру.

Посилили дезінфекцію транспорту 

íîþ 12 ìåòð³â. Âîíè îñíàùåí³ 
äâèãóíîì MAN-E0836 LOH 04, 
ÿê³ ïðàöþþòü íà ñòèñíåíîìó 
ïðèðîäíîìó ãàç³. Îäíî÷àñíî 
ìîæå ïåðåâîçèòè äî 100 ïàñà-
æèð³â, åêîëîã³÷íèé ñòàíäàðò 
«ªâðî 6».

Éîãî óêðà¿íñüêèì êîíêóðåí-
òîì â êëàñ³ 12-ìåòðîâèõ íèçü-
êîï³äëîãîâèõ ì³ñüêèõ àâòîáóñ³â 
ìîæå áóòè ò³ëüêè ìîäåëü «Áîã-
äàí» À701.15 CNG, ùî ìîæå 
ïðàöþâàòè íà ñòèñëîìó ìåòà-
í³. Ëüâ³âñüêèé àâòîáóñíèé çà-
âîä ñâîãî ÷àñó ðîçðîáèâ àâòîáóñ 
ËÀÇ À183 CNG, ÿêèé ïîêàçóâàëè 
íà âèñòàâö³ «City Trans Ukraine 
2017».

Ïîâí³ñòþ íèçüêîï³äëîãîâèé 
àâòîáóñ «Àñòðà» À122, ÿêèé çðî-
áèëè ó êîíöåðí³ «Åòàëîí», ³ñ-
íóº ò³ëüêè ó âèãëÿä³ äèçåëüíîãî 
ïðîòîòèïó. Ëüâ³âñüêèé êîíöåðí 
«Åëåêòðîí» òàêîæ íèí³ âèïóñêàº 
ò³ëüêè äèçåëüíèé àâòîáóñ «Åëåê-
òðîí» À185 (bit.ly/39plPS4).

Âîäíî÷àñ, ì³ñüêà âëàäà ïîêè 
íå ïëàíóº êóïóâàòè íîâ³ åëåêòðî-
áóñè. Ïåðøèé, ìàðêè «Skywell», ç 
çàïàñîì õîäó íà 300 ê³ëîìåòð³â òà 

ìîæëèâ³ñòþ ïåðåâåçòè îäíî÷àñíî 
70 ëþäåé, êóðñóº íà 24 ìàðøðóò³.

— Éîãî ìè ïðèäáàëè ó ë³çèíã, 
ùîá ïîäèâèòèñÿ, ÿê â³í áóäå 
ïðàöþâàòè. Ö³êàâèòü íàéá³ëü-
øå ðîáîòà áàòàðå¿. Áî, íàïðè-
êëàä, ó ëåãêîâèõ åëåêòðîìîá³ë³â 
çìåíøóºòüñÿ ºìí³ñòü àêóìóëÿòîðà 
âæå çà 4–5 ðîê³â. ² ÿê ðåçóëüòàò, 
â³í ã³ðøå çàðÿäæàºòüñÿ, — êàæå 
Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Öüîãî ðîêó õî÷óòü ç³áðàòè ùå 
ï’ÿòü òðîëåéáóñ³â «VinLine». 
Çà ³íôîðìàö³ºþ â³ä òðàíñïîðòíè-
ê³â, íèí³ îáãîâîðþºòüñÿ âàð³àíò, 
ùî çðîáëÿòü íå ï’ÿòü, à ø³ñòü 
ìàøèí.

— ×è âñòèãíåìî? Öå çàëåæèòü 
á³ëüøå íå â³ä íàñ, à â³ä øâèäêîñò³ 
ïîñòàâêè êîìïëåêòóþ÷èõ, — çà-
çíà÷èâ Ëóöåíêî.

À ç 2021 ðîêó äî íàñ ìàþòü 
ïðèâåçòè ÷åðãîâó ïàðò³þ âæèâà-
íèõ øâåéöàðñüêèõ âàãîí³â, ïðî 
ùî àíîíñóâàëè ðàí³øå ó â³ííèöü-
ê³é ìåð³¿. Â³ííè÷àíèí Âàëåð³é 
Ñòàðæèíñüêèé ïîáà÷èâ, ùî Öþ-
ð³õ ïëàíóº ïåðåäàòè Â³ííèö³, ïðî 
ùî â ìàòåð³àë³ íà ñàéò³ «20õâè-
ëèí»: bit.ly/TR2021.

Автобус Otokar у Іспанії. Машина має довжину 12 метрів 
та може одночасно перевезти до 100 пасажирів 
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Медсестра із зажуреним об-
личчям у військовому вбранні 
розповіла, що приїхала з Києва. 
Називати себе не стала. Каже, яке 
це має значення, як кого звати, 
головне — яка ти людина.
— З Фірсовим познайомилися 
у 2015-му, — розповідає жінка. — 
Пам’ятаю бій під Карлівкою. Уже 
тоді звернула увагу, як він мужньо 
виносив поранених.
Каже, мало хто згадує про те, що 
Фірсов вивів з Іловайська 55 лю-
дей. Як йому це вдалося, складно 
уявити.
Бачила його у боях за Дебальцеве.

— В Іловайську я не була, — про-
довжує співрозмовниця. — Ми 
тільки йшли їм на підтримку. 
Однак ситуація різко загостри-
лася і нас зупинили. А в Дебаль-
цевому мені дісталося, сповна 
сьорбнула горя. Стільки вбитих, 
скалічених, зранку й до ночі 
земля двигтіла від розривів, 
від гусениць танків. Дмитро 
теж пройшов. Як і ДАП, і там, 
в аеропорту, він воював. Він 
дуже хотів звільнити Донецьк. 
Це було його, як кажуть, запові-
тною мрією. На жаль, не судило-
ся. Бойові друзі мають зробити 

це. Зроблять! Не сумніваюся. 
А Діма нехай спочиває з Богом.
Знову смуток крає наші серця. 
Знову домовина з тілом з Дон-
басу.
— Це вже третій загиблий у на-
шій бригаді за останній час, — 
каже військовий капелан пастор 
Олександр. — З початку нинішньої 
ротації підрозділ втратив п’ятьох 
бійців.
День жалоби оголошувала місь-
крада і 9 березня. На знак вша-
нування пам'яті відважного за-
хисника територіальної цілісності 
України офіцера Дмитра Фірсова.

Дуже хотів звільнити Донецьк

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Öÿ ³ñòîð³ÿ ïðî 
íàä³éíó äðóæáó, 
ñêð³ïëåíó â³éíîþ. 
Êîëè îô³öåð, ÿêèé 

íèí³ íà â³éí³, çâåðíóâñÿ äî êî-
ëèøí³õ ïîáðàòèì³â ç ïðîõàííÿì 
äîïîìîãòè äðóæèí³ ³ ñèíó, ò³ 
çàáðàëè ¿õ äî ñåáå. Ó ìèíóëîìó 
ðîö³ Òàìàðà é Ãåîðã³é Ô³ðñîâè, 
äðóæèíà é ñèí îô³öåðà, ïåðå-
áðàëèñÿ äî Â³ííèö³. Ñïî÷àòêó 
îñåëèëèñÿ ó ê³áîðãà Ëåîí³äà 
Ãóìåííîãî, íèí³ ïðîæèâàþòü 
â ³íøîãî ïîáðàòèìà — Àíäð³ÿ 
Ãðà÷îâà. ¯õíÿ êâàðòèðà çàëè-
øèëàñÿ â îêóïîâàíîìó Äîíå-
öüêó. Îñòàíí³é ðàç Ô³ðñîâ áà-
÷èâ áóäèíîê, â ÿêîìó ïðîæèâàâ 
äî â³éíè, ç áîéîâî¿ ïîçèö³¿ ÷åðåç 
á³íîêëü.

Â³í áóâ ùàñëèâèé, ùî íàðåøò³ 
äðóæèíà ç ñèíîì ï³ä íàä³éíîþ 
îï³êîþ. Ãîâîðèâ ïðî öå, êîëè 
ïðè¿çäèâ íà êîðîòê³ äí³ â³äïóñò-
êè. Íà æàëü, 6 áåðåçíÿ éîãî çà-
áðàëà â³éíà.

Ïðî òå, ÿê çàãèíóâ â³äâàæíèé 
îô³öåð, ðîçïîâ³â êîìàíäèð 93-¿ 
îêðåìî¿ ìåõàí³çîâàíî¿ áðèãà-
äè «Õîëîäíèé ßð» ïîëêîâíèê 
Äìèòðî Áðèæàíñüêèé. Â³í íà-
çâàâ Ô³ðñîâà îäíèì ç êðàùèõ ³ 
íàéá³ëüø ñì³ëèâèõ îô³öåð³â.

— Áîéîâà ìàøèíà ï³õîòè, 
â ÿê³é çíàõîäèâñÿ Ô³ðñîâ, ï³-

ä³ðâàëàñÿ íà âèáóõîâîìó ïðè-
ñòðî¿, — êàæå Äìèòðî Áðè-
æàíñüêèé. — Õëîïö³, ÿê³ áóëè 
â ìàøèí³, çàçíàëè êîíòóç³¿, àëå 
âèæèëè. Äìèòðî, íà æàëü, çàãè-
íóâ. Ïåðåâ³ðèòè âñþ òåðèòîð³þ 
íà íàÿâí³ñòü ì³í íåìîæëèâî. Äëÿ 
áðèãàäè, öå äóæå áîë³ñíà âòðàòà. 
Äìèòðî áóâ äîñâ³ä÷åíèì ³ âì³ëèì 
êîìàíäèðîì. Ìè ç íèì íå ò³ëü-
êè òåçêè, à é ðîâåñíèêè. Íà ïî-
÷àòêó ñ³÷íÿ éîìó âèïîâíèëîñÿ 
40. Áàãàòî ñï³ëêóâàëèñÿ. Ïåðåä 
òèì, ÿê ïðèéíÿòè ð³øåííÿ, â³í 
çàâæäè ðàäèâñÿ ç³ ñòàðøèìè êî-
ìàíäèðàìè — ðîòè, áàòàëüéîíó. 
Äóæå íàä³éíèé ÿê ëþäèíà, ÿê 
âçâîäíèé.

Çà ñëîâàìè ïîëêîâíèêà, Ô³ð-
ñîâ íàðîäèâñÿ â Ãðóç³¿ â ðîäèí³ 
â³éñüêîâîñëóæáîâöÿ, âèð³ñ ³ æèâ 
ó Äîíåöüêó. Ìàâ âèùó öèâ³ëüíó 
îñâ³òó. Ó 2019-ìó éîìó ïðèñâî¿ëè 
çâàííÿ îô³öåðà.

З БОЙОВОЇ ПОЗИЦІЇ БАЧИВ 
СВІЙ БУДИНОК 

Ïðîâåñòè â îñòàííþ ïóòü ïî-
áðàòèìà ïðè¿õàëè äî Â³ííèö³ áà-
ãàòî éîãî áîéîâèõ äðóç³â. Ïðè-
÷îìó, ç ð³çíèõ ì³ñò. Ñåðåä íèõ ³ 
ò³, ç êèì ïî÷èíàâ äîáðîâîëüöåì 
ó 2014 ðîö³. Òîä³ Äìèòðî âîþâàâ 
ó áàòàëüéîí³ «Äîíáàñ».

Îäèí ç íèõ ç ïîçèâíèì «Ðàÿí» 
çãàäóº, ÿê Ä³ìà îäíîãî ðàçó çäè-
âóâàâ ï³ä ÷àñ ïåðåáóâàííÿ íà ïî-
çèö³¿.

НАРОДИВСЯ В ГРУЗІЇ, ПРОЖИВАВ 
У ДОНЕЦЬКУ, ПОХОВАЛИ У ВІННИЦІ 
Втрата  На вибуховому пристрої 
підірвалася БМП, в якій знаходився 
лейтенант Дмитро Фірсов. Тіло командира 
взводу 93-ї бригади з позивним «Фірс» 
доставили до нашого міста. Прощання 
з відважним офіцером відбувалося 
у Будинку офіцерів. Поховали на Алеї Слави 
на центральному кладовищі. Чому у Вінниці, 
якщо до війни Фірсов проживав у Донецьку?

— Ìè òîä³ çíàõîäèëèñÿ íà âè-
ñîò³, ùî ìàº íàçâó 93–17, — ãîâî-
ðèòü â³éñüêîâèé. — Õëîïö³, óâàãà, 
çàðàç âàì ùîñü ïîêàæó íåçâè-
÷àéíå. Çàïèòàâ, ÷è áà÷èìî áóäè-
íîê íà îêîëèö³ Äîíåöüêà. Êàæå, 
òàê îñü, â íüîìó ÿ ïðîæèâàâ ðàí³-
øå. ßêùî ïîäèâèòèñÿ ó á³íîêëü, 
òî é êâàðòèðó ìîæíà ïîáà÷èòè. 
Â³í â³ðèâ, ùî ùå ïîâåðíåòüñÿ 
òóäè. Â³ðèâ, ùî çâ³ëüíèìî éîãî 
Äîíåöüê â³ä îêóïàíò³â, íà æàëü…

Â³éñüêîâèé ïîâòîðèâ ñëîâà 
êîìáðèãà: «Òàê³, ÿêèì áóâ Ô³ð-
ñîâ, íåçàì³íí³».

— Òàêèõ ëþäåé ìàëî, — ïðî-
äîâæóº «Ðàÿí». — Ïîðó÷ ç íèì 
òè â³ä÷óâàâ ñåáå íàä³éíî íà òè-

ñÿ÷ó ïðîöåíò³â. Çíàâ, ùî áóäåø 
â³ä÷óâàòè çàõèùåí³ñòü çë³âà é 
ñïðàâà. Íàâ³òü êîëè Ä³ìà çàëè-
øàâñÿ â òèëó, ìè çíàëè, ó ðàç³ 
íåîáõ³äíîñò³, â³í çðîáèòü âñå, 
àáè ïðèéòè íà âèðó÷êó. Ò³, õòî 
ç íèì ïîçíàéîìèâñÿ óïåðøå, 
íå âòðà÷àëè äðóæáè äî éîãî 
îñòàííüîãî äíÿ. Ìî¿ øëÿõè ç³-
éøëèñÿ ç íèì ó âåðåñí³ 2014-ãî 
ó áàòàëüéîí³ «Äîíáàñ». Ïîò³ì 
ïåðåéøëè ó 93-þ áðèãàäó. Ôàê-
òè÷íî øîñòà ðîòà ìàéæå ïî-
âí³ñòþ áóëà óêîìïëåêòîâàíà ç 
äîáðîâîëüö³â. Áàãàòî ç íèõ áóëè 
ç Äîíå÷÷èíè.

ДРУЖИНА З СИНОМ ЇЗДИЛИ 
ЗА ЧОЛОВІКОМ 

Ó «ê³áîðãà» Ëåîí³äà Ãóìåííî-
ãî òàêà ñàìà ³ñòîð³ÿ çíàéîìñòâà 
ç «Ô³ðñîì». ßê êàæå Ëåîí³ä, 
â³ä ïåðøîãî äíÿ çíàéîìñòâà ³ 
äî îñòàííüîãî äëÿ Äìèòðà.

— Õî÷ ÿ âæå ÿêèé ð³ê 
íå íà ñëóæá³, à ç Ä³ìîþ çàëè-

øàëèñÿ äðóçÿìè, ïîñò³éíî ñï³ë-
êóâàëèñÿ. Ó Äìèòðà äóæå íàä³éíà 
ñ³ì’ÿ, — ïðîäîâæóº Ëåîí³ä. — Íà-
çâ³òü ìåí³ ùå õî÷à á îäíó òàêó 
äðóæèíó, ÿê éîãî Òàìàðà, ÿêà á 
¿çäèëà ñë³äîì çà ÷îëîâ³êîì. ß òà-
êèõ æ³íîê íå çíàþ. Âîíà ãðóçèí-
êà çà íàö³îíàëüí³ñòþ. Ìîæëèâî, 
ãðóçèíñüêèì æ³íêàì öå ïðèòà-
ìàííî á³ëüøå, íå çíàþ.

Çà éîãî ñëîâàìè, Òàìàðà ç 
ñèíîì ïåðå¿æäæàëè ùîðàçó, ÿê 
ò³ëüêè ï³äðîçä³ë çì³íþâàâ ì³ñöå 
äèñëîêàö³¿. Ç’¿æäæàëè ç íàéìàíî¿ 
êâàðòèðè ³ ïåðåáèðàëèñÿ â ³íøå 
ì³ñöå, òóäè, äå ìîæíà áóëî áóòè 
áëèæ÷å äî ÷îëîâ³êà.

ßê óòî÷íèâ Ëåîí³ä, ìèíóëîãî 
ðîêó Äìèòðî ïîïðîñèâ äîïîìîã-
òè âèçíà÷èòèñÿ, äå á ìîãëè Òàìà-
ðà é Ãåîðã³é ïî÷óâàòèñÿ íàä³éíî, 
ùîá ñèí ì³ã íîðìàëüíî â÷èòèñÿ, 
à äðóæèíà ïåðåñòàëà ïîäîðîæóâà-
òè. Êàçàâ, ùî íà ë³í³¿ ç³òêíåííÿ 
â äåÿêèõ øêîëàõ, äå íàâ÷àâñÿ 
ñèí, íå áóëî óêðà¿íñüêî¿ ìîâè.

— Ìè çàïðîïîíóâàëè Äìèòðîâ³ 
Â³ííèöþ, — ïðîäîâæóº Ãóìåí-

íèé. — Ïîîá³öÿëè ï³äòðèìêó, 
äîïîìîãó. Â³í ñïðèéíÿâ òàêó 
ïðîïîçèö³þ ç ðàä³ñòþ. Êîëè â³í 
ïðè¿æäæàâ äî íàñ, öå áóëè õâè-
ëþþ÷³ çóñòð³÷³. Äðóæáà, ñêð³ïëå-
íà â³éíîþ, îñîáëèâà, ñëîâàìè öå 
íå ïåðåäàòè.

Ñïî÷àòêó Òàìàðà ç Ãåîðã³ºì 
ïðîæèâàëè â Ãóìåííîãî, òåïåð — 
ó ùå îäíîãî ïîáðàòèìà Àíäð³ÿ 
Ãðà÷îâà.

Íà ïðîùàíí³ áóâ äèðåêòîð 
øêîëè-ë³öåþ ¹ 7 Îëåêñàíäð 
Ñóõîìîâñüêèé.

— Àíäð³é — íàø êîëèøí³é 
ó÷åíü, äîáðå çíàºìî éîãî, — êàæå 
äèðåêòîð. — Öå â³í ïðèâ³â äî íàñ 
Ãåîðã³ÿ Ô³ðñîâà íà íàâ÷àííÿ. 
Õëîïåöü ó äåñÿòîìó êëàñ³. Îá-
ðàâ êëàñ ìåäè÷íîãî ïðîô³ëþ. 
Ìîæëèâî, çà ïðîïîçèö³ºþ Ãðà-
÷îâà, íå çíàþ. Íà æàëü, íà ãîëîâó 
äèòèíè çâàëèëîñÿ âåëèêå ãîðå.

Âèñëîâëþºìî ùèð³ ñï³â÷óòòÿ 
äðóæèí³, ñèíîâ³, ð³äíèì. Äåõòî 
ç íèõ ïðè¿õàâ íà ïîõîðîí ç Ãðó-
ç³¿, äðóçÿì, ïîáðàòèìàì Äìèòðà 
Ô³ðñîâà. Â³÷íà Ñëàâà Ãåðîþ!

— Фірсов був надійний на всі сто процентів! — 
говорили про нього побратими, ті, які служили з ним 
на початку війни, і які служать нині 

«Íàâ³òü êîëè Ä³ìà 
çàëèøàâñÿ â òèëó, 
ìè çíàëè, ó ðàç³ 
íåîáõ³äíîñò³, â³í 
çðîáèòü âñå, àáè 
ïðèéòè íà âèðó÷êó»
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Під час судового засідання пол-
ковник Астахов повідомив, що 
його представили до присвоєння 
звання генерала. За його слова-
ми, у 2014 році він виконував 
обов’язки начальника штабу ПС, 
адже колишній НШ потрапив під 
люстрацію.
Він стверджував, що з початку 
агресії організовував приведен-

ня у бойову готовність сили ППО, 
за що нагородили орденом Да-
нила Галицького. Каже, викону-
вав завдання в районі АТО.
На переконання полковника, 
його репутацію зіпсував новий 
начальник штабу. Чим викли-
кане його неприязне ставлення 
до Астахова, каже, не може зро-
зуміти дотепер.

Готували документи на звання генерала 

Суд надав дозвіл на арешт і ви-
лучення 52-х документів, виявле-
них під час обшуку в полковника 
Астахова. Нині вони є речовими 
доказами у справі.
Назви деяких з них промовисто 
свідчать, про що в них йдеться. 
Інформація вражає!
Значна частина з них стосується 
нашої авіації. Один з докумен-
тів має назву «Можливості тран-
спортної авіації». У якому стані 
знаходяться засоби розвідки ПС 
України — таким є зміст ще од-
ного документа. Інший свідчить 
про рівень підготовки екіпажів та 
справність авіаційної техніки По-
вітряних сил. Ще один — про стан 
та положення авіаційних частин 

загалом, і зокрема тих, що залу-
чаються до бойових чергувань. 
Офіцер зберігав інформацію про 
засоби розвідки ПС.
У переліку значиться документ 
про різні типи наявних літаків 
у ПС з розшифруванням їхніх 
моделей.
Полковник зберігав у себе також 
графіки чергувань ракетних та 
зенітних військ Протиповітряної 
оборони, які залучаються до бо-
йових чергувань. Під час обшуку 
знайдено цілу низку телеграм з 
грифом «Таємно».
Не обійшлося без інформації 
про ситуацію в зоні бойових 
дій. Ось назва одного з таких 
документів: «Штаб АТО на те-

риторії Донецької та Луганської 
областей. «Доповідь заступника 
керівника Антитерористичної 
операції на території Донецької 
та Луганської областей з авіації 
та ППО — начальника авіації та 
ППО». Стан та положення угру-
повання Повітряних сил в зоні 
АТО на 31.03.2017» на 9 ар-
кушах.
Крім документів, вилучено но-
утбук, який був підключений 
до Інтернету, та планшет.
Офіцер не надав пояснень, чому 
такі документи, та ще й у час ві-
йни, опинилися у нього вдома. 
Його адвокат Михайло Козачук 
наголошував, що секретність цих 
документів не доведена.

Вилучені 52 документи вражають!

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (097)1079091 

Ïðîòÿãîì äâîõ 
äí³â Ñüîìèé àïå-
ëÿö³éíèé ñóä ïî-
ñòàâèâ êðàïêó 

ñòîñîâíî ïîçîâíèõ çàÿâ îô³öå-
ðà. Îäíîãî äíÿ Ôåì³äà â³äìî-
âèëà â çàäîâîëåíí³ éîãî çàÿâè 
ïðî ïîíîâëåííÿ íà ñëóæá³, à âæå 
íàñòóïíîãî òîé ñàìèé ñóä íå çà-
äîâîëüíèâ ùå îäíó âèìîãó — ïðî 
â³äíîâëåííÿ äîñòóïó äî ðîáîòè ç 
äîêóìåíòàìè ç ãðèôîì «Òàºìíî».

Ïðåäñòàâíèêè Ì³íîáîðîíè ³ 
ÏÑ äîâåëè â ñóä³, ùî ì³í³ñòð 
îáîðîíè çâ³ëüíèâ ïîëêîâíèêà 
íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ. Âëàñíå, 
Àñòàõîâ ñàì ïðîñèâ ïðî öå ó ïî-
äàíîìó ðàïîðò³. Éîãî àðãóìåíòè 
ïðî òå, ùî ðàïîðò ïèñàâñÿ ï³ä 
òèñêîì, äëÿ êîëåã³¿ ñóää³â âèÿâè-
ëèñÿ íåïåðåêîíëèâèìè.

«Ð³øåííÿ ñóäó îñêàðæåííþ 
íå ï³äëÿãàº», — çàçíà÷åíî ó ñó-
äîâèõ äîêóìåíòàõ.

ОФОРМИВ ПЕНСІЮ, ТЕПЕР 
ДОБИВАЄТЬСЯ ДОПЛАТ 

Ïðî ÿêèé äîñòóï äî ñåêðåòíèõ 
äîêóìåíò³â ìîæå éòè ìîâà, ÿêùî 

ïîëêîâíèê âæå ìàéæå ð³ê çâ³ëü-
íåíèé ç³ ñëóæáè? Ó ñóäîâèõ çà-
ñ³äàííÿõ íàçèâàâ ñåáå â³éñüêîâèì 
ïåíñ³îíåðîì.

— Éäåòüñÿ ïðî äîïëàòó êî-
øò³â, — ïîÿñíèëè æóðíàë³ñòó 
ïðåäñòàâíèêè Ïîâ³òðÿíèõ ñèë, 
ÿê³ áðàëè ó÷àñòü ó ñóäîâèõ çà-
ñ³äàííÿõ. — Çà ðîáîòó ç òàêèìè 
äîêóìåíòàìè ïåðåäáà÷åíî íà-
ðàõóâàííÿ äîäàòêîâèõ ãðîøåé 
äî ïîñàäîâîãî îêëàäó.

Çà ñëîâàìè ïðåäñòàâíèêà â³ä-
ïîâ³äà÷à ï³äïîëêîâíèêà Âîëî-
äèìèðà Ìåëüíèêà, ñïî÷àòêó Àñ-
òàõîâ îôîðìèâ ïåíñ³þ, à òåïåð 
äîáèâàºòüñÿ ïîíîâëåííÿ äîäàò-
êîâèõ âèïëàò.

Íåç’ÿñîâàíèì çàëèøèëî-
ñÿ ÷è íå íàéâàæëèâ³øå ç ïè-
òàíü — ÷îìó îô³öåð âèùîãî 
â³éñüêîâîãî êîìàíäóâàííÿ ÏÑ 
çáåð³ãàâ ó ñåáå âäîìà ñåêðåòí³ 
äîêóìåíòè? Íå ìåíø âàæëèâî 
çíàòè — çâ³äêè â ïîëêîâíèêà 
íåñïîä³âàíî ç’ÿâèëàñÿ âåëèêà 
ñóìà ãðîøåé? Ï³ä ÷àñ îáøóêó 
ó íüîãî âäîìà âèÿâèëè Îùàä-
êíèæêó Ñáåðáàíêó Ðîñ³¿ ç äâîìà 
ì³ëüéîíàìè ðîñ³éñüêèõ ðóáë³â 
íà ðàõóíêó. Áî öå íå áóëî ïðåä-
ìåòîì ðîçãëÿäó.

НА СЛУЖБІ НЕ ПОНОВИЛИ, 
АЛЕ Й ПІДОЗРУ НЕ ОГОЛОСИЛИ 
Скандальна справа  За рік 
розслідування не встановили 
достатніх доказів для оголошення 
підозри полковнику Олександру 
Астахову. В його  кабінеті, а потім 
вдома виявили документи з грифом 
«Таємно» та Ощадкнижку Сбербанку 
Росії з вкладом на два мільйони 
рублів. Тим часом Астахов намагався 
через суд повернутися на службу. 
Чим закінчилися його позови?

ЗАПИТАЙТЕ В ТОГО, 
ХТО ПРО ЦЕ ПИСАВ 

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ äâîõ îñòàí-
í³õ ñóäîâèõ çàñ³äàíü æóðíàë³ñò 
RIA íàìàãàâñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ 
ç Àñòàõîâèì. Ñïåðøó éîãî àä-
âîêàò ç Êèºâà Ìèõàéëî Êîçà÷óê 
çàóâàæèâ, ùî ï³äçàõèñíèé íå ìàº 
áàæàííÿ ðîçìîâëÿòè. Ïðè÷îìó, 
ïîâòîðèâ öå äåê³ëüêà ðàç³â. Ãîâî-
ðèâ ãîëîñíî, àáè Àñòàõîâ ïî÷óâ 
éîãî ñëîâà. Ïîëêîâíèê ó öåé ÷àñ 
çíàõîäèâñÿ òðîõè äàë³.

Íà ïðîõàííÿ ïðîêîìåíòóâàòè 
ñèòóàö³þ ç Îùàäêíèæêîþ, àä-
âîêàò îäðàçó çàóâàæèâ, ùî öå 
íå ñòîñóºòüñÿ ðîçãëÿäó ñïðàâè 
ó ñóä³. Ïîò³ì äîäàâ: «Íå ìîæó 
í³÷îãî ç öüîãî ïðèâîäó êîìåí-
òóâàòè».

Ï³ñëÿ äðóãîãî çàñ³äàííÿ, êîëè 
Àñòàõîâó â³äìîâèëè ó ïîçîâí³é 
çàÿâ³ ïðî ïîíîâëåííÿ íà ñëóæá³, 
ïîëêîâíèê ïî÷óâàâñÿ ïðèãí³÷å-
íèì. Öå ÷èòàëîñÿ íà éîãî îáëè÷-
÷³. Ñõîæå, â³í î÷³êóâàâ íà ³íøèé 
ðåçóëüòàò.

— Ïðî äâà ì³ëüéîíè çàïèòàéòå 
â òîãî, õòî ïðî öå ïèñàâ, — öå 
âñå, ùî âèìîâèâ ïîëêîâíèê, 
ñïóñêàþ÷èñü ñõîäàìè ñóäó.

Äèâíà â³äïîâ³äü. Êíèæêà 
íà éîãî ³ì’ÿ, ãðîø³ íà íå¿ «âïà-
ëè» çà äåê³ëüêà äí³â äî ïî÷àòêó 
ðîñ³éñüêî¿ àãðåñ³¿ ïðîòè íàøî¿ 
äåðæàâè, à çàïèòóâàòè òðåáà 
«ó òîãî, õòî ïðî öå ïèñàâ».

Äî ðå÷³, ñóä íå íàêëàâ àðåøò 
íà Îùàäêíèæêó. Ð³øåííÿ ïðè-
éìàâ Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé ñóä. 
Ñòàðøà ñë³ä÷à îáëàñíî¿ Íàöïî-

Аргументи Астахова і 
його адвоката виявилися 
непереконливими для колегії 
суддів, аби задовольнити заяву 
про поновлення на службі 

Ïðåäñòàâíèêè 
Ì³íîáîðîíè ³ ÏÑ 
äîâåëè â ñóä³, ùî 
ì³í³ñòð îáîðîíè 
çâ³ëüíèâ ïîëêîâíèêà 
íà çàêîííèõ ï³äñòàâàõ

ë³ö³¿ êëîïîòàëà ïðî íàêëàäåííÿ 
àðåøòó íà âñ³ âèÿâëåí³ âäîìà äî-
êóìåíòè, íà Îùàäêíèæêó òàêîæ. 
Ñóääÿ çàäîâîëüíèâ êëîïîòàííÿ 
÷àñòêîâî: äîçâ³ë íà àðåøò äî-
êóìåíò³â íàäàíî, íà «ãðîøîâó» 
êíèæêó — â³äìîâëåíî. Ìîòèâ 
òàêèé (öèòóºìî): «âêàçàíå ìàéíî 
íå ìàº â³äíîøåííÿ äî êðèì³íàëü-
íîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, ïåðåäáà-
÷åíîãî ÷. 1 ñò. 361–2 ÊÊÓ, â³äî-
ìîñò³ ïðî ÿêå âíåñåíî äî ªÐÄÐ 
(Íåñàíêö³îíîâàíèé çáóò àáî 
ðîçïîâñþäæåííÿ ³íôîðìàö³¿ ç 
îáìåæåíèì äîñòóïîì…) 

Íà ç â àí å  ï ðî â à äæåííÿ 
îá’ºäíàíî ç³ ùå îäíèì — «Äå-
êëàðóâàííÿ íåäîñòîâ³ðíî¿ ³íôîð-
ìàö³¿». Äâà ì³ëüéîíè ðîñ³éñüêèõ 
ðóáë³â ïîëêîâíèê íå â³äîáðàçèâ 
ó ñâî¿õ äåêëàðàö³ÿõ ïðî äîõîäè.

Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â³ä-
êðèòî ó êâ³òí³ 2019-ãî. Ìàéæå ð³ê 
ìèíóëî â³äòîä³. Ùî âñòàíîâèëè 
çà öåé ÷àñ ñë³ä÷³?

ТРИВАЄ РОЗСЛІДУВАННЯ…
Ðîçñë³äóâàííÿ ùå íå çàê³í÷åíå. 

Ïðî öå ïîâ³äîìèëà ïðåñ-îô³öåð 
îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ Àííà Îë³éíèê. 
Âîíà óòî÷íèëà, ùî êðèì³íàëüíå 
ïðîâàäæåííÿ çà ÷. 1 ñò. 361–
2 ðîçñë³äóºòüñÿ ñë³ä÷èì óïðàâ-

ë³ííÿì. Ïðèçíà÷åíî ðÿä åêñïåð-
òèç, çà ðåçóëüòàòàìè ÿêèõ áóäóòü 
ïðèéíÿò³ â³äïîâ³äí³ ïðîöåñóàëüí³ 
ð³øåííÿ.

— Ï³äîçðè ó ñïðàâ³ ïîêè 
íå îãîëîøåíí³, — êàæå Àííà 
Îë³éíèê.

Ïðîöåñóàëüíå êåð³âíèöòâî 
çä³éñíþº Â³éñüêîâà ïðîêóðàòóðà 
Â³ííèöüêîãî ãàðí³çîíó. Íà çàïèò 
æóðíàë³ñòà Ìèêèòè Ïàíàñåíêà, 
â³éñüêîâèé ïðîêóðîð Àíäð³é Ãëó-
ìàêîâ íàäàâ ïèñüìîâó â³äïîâ³äü, 
ùî ïîâ³äîìëåííÿ ïðî ï³äîçðó ïîë-
êîâíèêó Àñòàõîâó íå âðó÷àëîñÿ 
ó çâ’ÿçêó ç â³äñóòí³ñòþ íà äàíèé 
÷àñ äîñòàòí³õ äîêàç³â äëÿ ï³äîçðè.

«Íàðàç³ ïðîâîäèòüñÿ ðÿä 
ñë³ä÷èõ òà ïðîöåñóàëüíèõ ä³é 
íà îòðèìàííÿ (çáèðàííÿ) äî-
êàç³â àáî ïåðåâ³ðêó âæå îòðèìà-
íèõ äîêàç³â, — éäåòüñÿ ó â³äïî-
â³ä³ â³éñüêîâîãî ïðîêóðîðà. — Ç 
ö³ºþ ìåòîþ, ñåðåä ³íøîãî, ïðè-
çíà÷åíî ïðîâåäåííÿ ðÿäó ñóäîâèõ 
åêñïåðòèç, ÷àñòèíà ç ÿêèõ óæå 
âèêîíóºòüñÿ».

Î÷³ëüíèê â³éñüêîâî¿ ïðîêóðà-
òóðà òàêîæ çàçíà÷èâ, ùî ³íôîð-
ìàö³ÿ ïðî ïîäàííÿ Àñòàõîâèì 
ïîçîâ³â äî îðãàíó äîñóäîâîãî ðîç-
ñë³äóâàííÿ, à òàêîæ Â³éñüêîâî¿ 
ïðîêóðàòóðè íå íàäõîäèëà.
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Ñîðòóâàëüíó ñòàíö³þ «Shuttle» 
â³äêðèëè ó æîâòí³ 2019 ðîêó 
íà òåðèòîð³¿ øêîëè «À³ñò», ùî 
íà ïðîñïåêò³ Þíîñò³. ²í³ö³àòîð-
êîþ åêîñòàíö³¿ ñòàëà øêîëÿðêà. 
Çàðàç äî åêî³í³ö³àòèâè äîëó÷àºòü-
ñÿ ÷èìàëî â³ííè÷àí. Ùîì³ñÿöÿ 
øêîëÿð³ çäàþòü íà ïåðåðîáêó 
áëèçüêî 400 ê³ëîãðàì³â ñì³òòÿ. 
ßê ïðàöþº ñòàíö³ÿ òà ç ÿêèìè 
ñêëàäíîùàìè âîíè ñòèêàþòüñÿ, 
ìè ïîãîâîðèëè ç ¿¿ îðãàí³çàòîð-
êîþ.

ОБЛАШТУВАЛИ СТАНЦІЮ 
В АВАРІЙНОМУ САРАЇ 

— Ñòâîðèëè ìè ¿¿ çà ïðèêëà-
äîì ³íøî¿ ñòàíö³¿ ñîðòóâàííÿ 
«Ecohope», íà ÿê³é âòîðèííó 
ñèðîâèíó ñîðòóâàëè àæ íà äâàä-
öÿòü ôðàêö³é, — ðîçïîâ³äàº îðãà-
í³çàòîðêà 17-ð³÷íà Ìàð³ÿ Îøîâ-
ñüêà. — Êîëè öþ ïåðøó ñòàíö³þ 
ó ì³ñò³ â³äêðèëè, ÿ ñï³ëêóâàëàñü 
ç ¿¿ çàñíîâíèöåþ, ³ ñàìå âîíà 
çàïðîïîíóâàëà òàêó æ ñòàíö³þ 
â³äêðèòè ó íàñ. ß íå äóìàëà, ùî 
öå ìîæëèâî. Àäæå íå â³ðèëà, ùî 
çíàéäåòüñÿ ì³ñöå, ãðîø³ òà îäíî-
äóìö³.

Àëå Ìàð³ÿ ïî÷àëà øóêàòè ìîæ-
ëèâîñò³. Äèðåêòîð ¿¿ øêîëè ñêà-
çàâ, ùî íà òåðèòîð³¿ íàâ÷àëüíîãî 
çàêëàäó º áóä³âëÿ, ÿêà íå âèêî-
ðèñòîâóºòüñÿ í³êèì ³ â ïðèíöèï³ 
¿¿ á ìîæíà áóëî îáëàäíàòè ï³ä 
ñîðòóâàëüíó ñòàíö³þ.

— Ìè â³äêðèëè äâåð³ öüîãî 
àâàð³éíîãî ñàðàþ ó ÷åðâí³ 2019-ãî 
³ ïî÷àëè ðîáèòè âñå, ùî â³ä íàñ 
çàëåæèòü. Çàáðàëè âñå çàéâå, 
âèâåçëè ñì³òòÿ, ÿêå òàì áóëî òà 
îãëÿíóëè, ùî ìîæíà çðîáèòè. 
Ïîò³ì âèíèêëà ïðîáëåìà ç êî-
øòàìè, ìè çîâñ³ì íå ðîçóì³ëè, 
äå ¿õ áðàòè ³ ÿê ñïëàíóâàòè. Àëå 
ïî÷àëè øóêàòè ñïîíñîð³â. Íèìè 
ñòàëà íàøà øêîëà «À³ñò» ³ ì³ñ-
öåâà êîìàíäà àìåðèêàíñüêîãî 
ôóòáîëó «Â³ííèöüê³ âîâêè», — 

êàæå ä³â÷èíà. — Íà íåâåëè÷êó 
ñóìó ìè çìîãëè ïîïðèáèðàòè 
âñå, ðîçìàëþâàòè ïðèì³ùåííÿ, 
êóïèòè ïàêåòè äëÿ ñì³òòÿ òà ³íø³ 
íåîáõ³äí³ ðå÷³. Ç æîâòíÿ 2019-ãî 
ìè ïðàöþºìî.

Äî ðåñòàâðàö³¿ çàêèíóòîãî ñà-
ðàþ äîëó÷èëîñü áëèçüêî 20-òè 
íåáàéäóæèõ äî òåìè åêîëîã³¿ ëþ-
äåé. Áóëè âîëîíòåðè, ÿê³ ïðèõî-
äèëè ùîäíÿ, êîìàíäà øêîëÿð³â, 
òà áóëè â³ííè÷àíè, ÿê³ íà 15-òü 
õâèëèí çàá³ãàëè ³ äîïîìàãàëè. 
Îäíîãî ðàçó íàâ³òü ïðèéøëà ä³-
â÷èíêà ðîê³â ñåìè, ùîá äîïî-
ìîãòè ³í³ö³àòîðàì.

— Ìè âäÿ÷í³ óñ³ì. Çàãàëîì, 
á³ëüø³ñòü â³ííè÷àí íà â³äêðèò-
òÿ «øàòëó» â³äðåàãóâàëè ïîçè-
òèâíî. Ïîëîâèíà ëþäåé êàçàëè: 
«ß, çâè÷àéíî, ñîðòóâàòè íå áóäó, 
àëå ³äåÿ ñòàíö³¿ õîðîøà». Ïðîòå 
çíàéøëîñÿ é ÷èìàëî â³ííè÷àí, 
ÿê³ âæå ñîðòóâàëè ³ ñïðàâä³ ðàä³ëè 
òîìó, ùî ìè â³äêðèëèñü, — êàæå 
Ìàð³ÿ.

СОРТУЮТЬ СМІТТЯ 
ПРИБЛИЗНО НА 30 ФРАКЦІЙ 

— Ìè ä³ëèìî ñì³òòÿ íà áëèçüêî 
30-òü ôðàêö³é, íàéá³ëüøå, çâ³ñíî, 
ð³çíîâèä³â ïëàñòèêó. Ïðèéìàºìî: 
ìàêóëàòóðó, ïëàñòèê ³ ñêëî. Ïî-
ò³ì çäàºìî ð³çíèì îðãàí³çàö³ÿì, 
ùîá âîíè ç íèì ïðàöþâàëè, — 
ðîçïîâ³äàº øêîëÿðêà.

Íàðàç³ º òðè êîìïàí³¿, ç ÿêèìè 
âîíè ñï³âïðàöþþòü: «Âòîðìà-Â³-
ííèöÿ», âîíè çàáèðàþòü íàéá³ëü-
øå ôðàêö³é — á³ëüø³ñòü ìàêóëà-
òóðè, ïëÿøêè òà ñêëî. À òåòðà-
ïàêè òà ãîðíÿòêà ïåðåñèëàþòü 
ó Êè¿â íà «Çåëåíèé ïòàõ». Øóð-
øèê (ð³çíîâèä ïëàñòèêó), ÐÐ, PS ³ 
ïîë³åòèëåí — ¿äóòü íà ïåðåðîáêó 
äî ï³äïðèºìñòâà «Ðóñëàíà».

— Ìè äóæå ïèøàºìîñü öèì, áî 
øóðøèê íàé÷àñò³øå ñïàëþþòü. 
Îäíàê ó íàñ º â³ííèöüêèé çàâîä 
«Ðóñëàíà», ÿêèé çàéìàºòüñÿ âè-
ãîòîâëåííÿì áðóê³âêè òà ëþê³â, 
ñàìå âèêîðèñòîâóþ÷è òàê³ âèäè 

— Нещодавно, 21 лютого, вандали обікра-
ли та понищили нашу станцію сортуван-
ня сміття, — розповідає Марія. — Ввечері 
я зі своєю подругою була на чергуванні, 
о 18.00 ми, як завжди, закрили двері і 
пішли додому. Наступного дня помітили, 
що наш «Shuttle» обікрали. Здавалось би, 
що красти на сортувальній станції, у нас 
нічого ж немає. Але злодії таки знайшли 
що вкрасти.

З сортувальної станції пропав візок, про-
жектори, екран від вагів та маленький 
вогнегасник — речі, які команда придбала 
за грантові кошти. Школярі одразу ж ви-
кликали поліцію, правоохоронці склали 
протокол.
— У голові не вкладалось, що ми маємо 
з цим всім робити. Вирішили просто за-
постити пост у соцмережах і попросили 
людей нам допомогти, — каже ініціаторка 

станції. — Буквально за кілька днів зібрали 
15 тисяч гривень. Ми не могли повірити, 
сподівались максимум на тисячу-дві. Але 
підтримка від людей була просто колосаль-
на, це так приємно.
За кілька днів, після крадіжки, до них звер-
нулись працівники «ЕкоВіна». Вони вмон-
тували нові металеві двері та облаштували 
освітлення. Окрім цього — відновили по-
шкоджені ваги.

— Наразі все відбувається дуже швидко, 
тому ми ще думаємо, що купити на зібрані 
гроші, — каже Маша. — Також у нас вже до-
вгий час була ідея відкрити ще одне при-
міщення, взагалі планів достатньо, але коли 
ми їх будемо реалізовувати — сказати точно 
не можемо.
Працює «шатл» у середу, четвер, п'ятницю 
з 16.00 до 18.00. У неділю відкриті з 
12.00 до 15.00. Адреса: Юності, 9.

Пережили крадіжку та мріють про ще одне приміщення 

ШКОЛЯРІ У ВІННИЦІ ПЕРЕТВОРИЛИ 
САРАЙ НА ЕКОІНІЦІАТИВУ 
Екологія  Учнівська станція глибокого 
сортування вторсировини існує у Вінниці 
вже майже півроку. Для чого її створили 
та які результати роботи?

ïëàñòèêó, — êàæå â³ííè÷àíêà. — 
Êîìàíäà íàøîãî «øàòëó» ñêëàäà-
ºòüñÿ ç 11 øêîëÿð³â, ÿê³ ñîðòóþòü 
â³äõîäè çà öèìè ôðàêö³ÿìè. Ñïî-
÷àòêó íàñ áóëî ø³ñòü, àëå ÿ ïî¿äó 
íàâ÷àòèñü â ³íøå ì³ñòî â öüîìó 
ðîö³, òîìó ìè äîëó÷àºìî íîâèõ 
ëþäåé äî ñâîãî êîëåêòèâó. Ó íàñ 
º âíóòð³øí³ ïðàâèëà òà ðîçêëàä 
÷åðãóâàíü. Ìè çëàãîäæåíà êî-
ìàíäà.

Îäí³ºþ ç ó÷àñíèöü «øàòëó» º 
Ìàð³ÿ Îñîâñüêà. Ä³â÷èíà, êàæå, 
ùî ¿¿ æèòòÿ á áóëî ã³ðøèì áåç 
«øàòëó», áî âîíà á íå ö³êàâèëàñü 
ïðîáëåìîþ åêîëîã³¿ òà çàéìàëàñü 
³íøîþ íåïîòð³áíîþ ìàÿ÷íåþ.

— Äî òîãî æ, áóòè ÷àñòèí-
êîþ òàêîãî ïðîåêòó — öå äóæå 
ö³êàâî. Çàðàç ÿ â³äìîâèëàñü â³ä 
äåÿêèõ íå åêîëîã³÷íèõ çâè÷îê 
òà ñîðòóþ ñì³òòÿ, — êàæå ä³-
â÷èíà. — Äî ðå÷³, ïåðåêîíàòè 
áàòüê³â ïî÷àòè ñîðòóâàòè ñì³òòÿ 

áóëî ñêëàäíî. Àëå õî÷ó çàçíà÷è-
òè, ùî ìè íå ïðèéìàºìî áðóäíå 
ñì³òòÿ òà íå ñîðòóºìî éîãî. Ìè 
ïðîñòî äîïîìàãàºìî ëþäÿì ðîç³-
áðàòèñü, êóäè ùî êëàñòè. Ïðîòå 
äåÿê³ ëþäè öüîãî íå ðîçóì³þòü, 
áóâàëè âèïàäêè, êîëè ïðîñòî çà-
ëèøàëè ñì³òòÿ ³ éøëè. Öå äóæå 
ñóìíî. Òàê, ìè ðîáèìî öå âñå 
íà äîáðîâ³ëüí³é îñíîâ³, àëå æ òà-
êîæ õî÷åìî, ùîá â³äâ³äóâà÷³ ïî-
âàæàëè íàø ÷àñ. Áî ïîºäíóâàòè 
ç³ çâè÷íèì æèòòÿì ÷åðãóâàííÿ 
ó «øàòë³» òàêè ñêëàäíî.

ПЕРЕРОБЛЯЮТЬ СТАРИЙ ОДЯГ 
НА КИЛИМКИ 

— Òàêà ³í³ö³àòèâà íàëåæèòü 
ãðîìàäñüê³é îðãàí³çàö³¿ «Íàøå 
Ïîä³ëëÿ», — ðîçïîâ³äàº Ìàøà. — 
Âîíè çàïðîïîíóâàëè íàì ñï³âï-
ðàöþ ³ ìè, çâ³ñíî, äîëó÷èëèñü. 
Öå êðóòà ³äåÿ. Âèðîáëÿòèìóòü ö³ 
êèëèìêè ó ñåë³ Ñò³íà, ùî íà Â³-
ííè÷÷èí³, ì³ñöåâ³ æèòåë³ ïëàíó-
þòü ðîáèòè êîëüîðîâ³ êèëèìêè 

ç³ ñìóæîê ñòàðîãî îäÿãó.
Òîæ, ùîá ðå÷³ äàðåìíî íå ïðî-

ïàäàëè, æèòåë³ Â³ííèö³ ìîæóòü 
ïðèíåñòè îäÿã íà ïåðåðîáêó 
äî íàøî¿ ñòàíö³¿ ñîðòóâàííÿ. ¯ì 
âæå ö³ëó êîðîáêó îäÿãó ïðèíå-
ñëè, íàâ³òü ç ³íøèõ ì³ñò ãîòîâ³ 
ïåðåñèëàòè.

— Ìè ïðèéìàºìî ìàéæå áóäü-
ÿêèé îäÿã, òàêèé, ç ÿêèì ìîæíà 
ïîò³ì ïðàöþâàòè íà òêàöüêîìó 
âåðñòàò³. Îòðèìàí³ ç ïðîäàæó êè-

ëèì³â êîøòè ï³äóòü íà ðîçâèòîê 
ñåëà, çáåðåæåííÿ éîãî êðàñè òà 
³ñòîð³¿, — êàæå Ìàð³ÿ. — Íàìè 
ïðèéìàºòüñÿ ïðîáíà ïàðò³ÿ áóäü-
ÿêîãî âæèâàíîãî îäÿãó òà òêàíèí: 
ñèíòåòè÷íîãî, îðãàí³÷íîãî òà ç³ 
çì³øàíèõ âîëîêîí. Íàéçðó÷í³øå, 
çâè÷àéíî, ìàéñòðàì ïðàöþâàòè ç 
òîíêèìè òêàíèíàìè: ôóòáîëêà-
ìè, ñîðî÷êàìè, ïëàòòÿìè. Òîìó 
íå çâîë³êàéòå òà ïîäàðóéòå ñòà-
ðèì ðå÷àì íîâå æèòòÿ.

Організаторка 17-річна Марія Ошовська: 
«Знайшлось чимало вінничан, які вже сортували сміття 
і справді раділи тому, що ми відкрились»

«Çàãàëîì, á³ëüø³ñòü 
â³ííè÷àí íà â³äêðèòòÿ 
«øàòëó» â³äðåàãóâàëè 
ïîçèòèâíî, êàçàëè, ùî 
³äåÿ ñòàíö³¿ õîðîøà ³ 
âîíà ïîòð³áíà ì³ñòó» 

Щомісяця школярі здають на переробку 
близько 400 кілограмів сміття
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Вінничанка Галина Данилова по-
дала петицію, в якій пропонує 
припинити будівництво будь-
яких торгових центрів, оптових 
баз, універмагів у районі Заліз-
ничного вокзалу. Жінка вважає, 
що подальша забудова терито-
рій, які, для прикладу, займав 
м’ясокомбінат, призведе лише 
до посилення заторів. Натомість 
висловлює альтернативу — за-
будувати можна околиці Вінниці:
«У околицях ще є що зносити, 
прошу «умерить пыл» з торгів-
лею і подумати про те, що баз 
і універмагів у цьому районі 
більш ніж достатньо. Будівни-
цтво оптових точок можна спро-

бувати зробити десь ближче 
до ДПЗ, аби транспортний потік 
ліг на Тарногродського (нині — 
вулиця Зулінського — авт.) або 
на нову Гонти, яка зараз буду-
ється. На Вишеньці оптових баз 
зовсім небагато і їх створення 
не завадить. А торгових центрів 
не вистачає на Тяжилові, на Київ-
ській і на Старому Місті», — пише 
авторка петиції.
Станом на понеділок, 9 березня, 
її звернення підтримали лише 
5 людей. Для розгляду міською 
владою потрібно щонайменше 
350 підписів. Підписати пети-
цію можна за цим посиланням: 
bit.ly/TRCVIN 

Пропонують заборонити розбудову ТЦ біля вокзалу 

ÍÎÂÈÍÈ

РЕКЛАМА

469238 468474

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íåïîäàë³ê â³ä 
Çàõ ³äíîãî àâ-
òîâîêçàëó,  íà 

Õìåëüíèöüêîìó øîñå, 114-Â, 
áóäóþòü íîâèé òîðãîâî-îô³ñ-
íèé öåíòð. Â³í íàçèâàºòüñÿ The 
Mall. Ó íüîìó áóäóòü ì³ñöÿ äëÿ 
îô³ñ³â, ã³ïåðìàðêåò³â, áóò³ê³â òà 
ôóäêîðò³â. Ïåðåä áóä³âëåþ çà-
ïëàíîâàíà âåëè÷åçíà ïàðêîâêà — 
íà 253 àâòî, ïëþñ ñòîÿíêà äëÿ 
âåëîñèïåä³â. Ñåðåä «ðîäçèíîê» 
ÒÖ — ëàóíæ-çîíà ç ì³ñöÿìè â³ä-
ïî÷èíêó íà âóëèö³.

Ç â³çóàë³çàö³é òà ç ôîòî áóä³â-
íèöòâà ïðèì³òíî, ùî áóä³âëÿ ìà-
òèìå ÷îòèðè ïîâåðõè. Çàãàëüíà 
ïëîùà öåíòðó — 11800 êâàäðàò-
íèõ ìåòð³â. Áóä³âíèöòâîì çàéìà-
ºòüñÿ òîâàðèñòâî «ÁÌÓ-6», ñåðåä 
îá’ºêò³â ÿêîãî º ÆÊ «Premier 
Tower», «Ñ³ìåéíèé êîìôîðò», 
«Green Villa» (bit.ly/38AUQBU).

ХТО ВЛАСНИКИ 
À õòî æ º çàìîâíèêîì áóä³âíè-

öòâà? ²íôîðìàö³¿ ïðî öå íåìàº 
íà ñàéò³ The Mall. Ïðîòå, ì³ñòî-
áóä³âí³ îáìåæåííÿ íà ïðîåêòó-

âàííÿ öüîãî îá’ºêòà îòðèìàëî 
ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Ñàëòåêñ» 
(bit.ly/2xo9gsb). Ó äîçâîë³ âêàçà-
íî, ùî áóä³âëÿ ïîâèííà ìàòè äâà 
ïîâåðõè ³ 6587 êâàäðàòíèõ ìåòð³â 
ïëîù³ çàáóäîâè. 

Çì³íè äî ì³ñòîáóä³âíèõ óìîâ òà 
îáìåæåíü, ÿê³ á çá³ëüøóâàëè ïëî-
ùó çàáóäîâè äî 11800 «êâàäðàò³â» 
òà ÷îòèðüîõ ïîâåðõ³â, íà ñàéò³ 
ì³ñüêðàäè íàì íå âäàëîñÿ çíàéòè.

Ïðèâàòíå ï³äïðèºìñòâî «Ñàë-
òåêñ» ìàº îñíîâíèé âèä ä³ÿëü-
íîñò³ «Íàäàííÿ â îðåíäó é åêñ-
ïëóàòàö³þ âëàñíîãî ÷è îðåí-
äîâàíîãî íåðóõîìîãî ìàéíà» 
(bit.ly/2TO5HTI). Áóëî çàñíîâàíå 
ó 2009 ðîö³. Ñåðåä çàñíîâíèê³â — 
Â³òàë³é Ìèõàéëèøèí, ÿêèé êåðóº 
ê³ëüêîìà ÎÑÁÁ â Õìåëüíèöüêî-
ìó òà êîìïàí³ÿ Þíàð Õîëä³íã 
Ëòä ç Ê³ïðó.

Ê³íöåâèì âëàñíèêîì ÏÏ «Ñàë-
òåêñ» º Îëåêñàíäð Îðæåõîâñüêèé. 
×îëîâ³ê âîëîä³º ê³ëüêîìà ï³äïðè-
ºìñòâàìè íà òåðèòîð³¿ íàøî¿ îá-
ëàñò³, ñåðåä ÿêèõ º òîâàðèñòâî 
«Õîëäèíãîâà êîìïàí³ÿ Â³ííè-
öÿ». Ñàìå öå òîâàðèñòâî º ³í-
âåñòîðîì áóä³âíèöòâà åë³òíîãî 
ÆÊ «Premier Tower», ÿêå áóäó-
þòü íà ïðîñïåêò³ Êîñìîíàâò³â 
(bit.ly/2TTX9um).

ТОРГОВИЙ ЦЕНТР СТАВ ОБ’ЄКТОМ 
РОЗСЛІДУВАННЯ ПОЛІЦІЇ 
Зловживання владою  
На Хмельницькому шосе будують 
торгово-офісний центр. Він матиме чотири 
поверхи, чимало приміщень та паркомісць, 
і буде називатися The Mall. За матеріалами 
судового реєстру, об’єкт зацікавив 
слідчих з управління стратегічних 
розслідувань, які стверджують, 
що його будівництво є незаконним

ЗНАЙШЛИ КРИМІНАЛ 
Íàâêîëî The Mall òðèâàþòü 

ñóäè. Ïðîêóðîð Ìàêñèì Êóöÿê 
çâåðíóâñÿ äî ì³ñüêîãî ñóäó, ùîá 
íàêëàñòè àðåøò íà ä³ëÿíêè, äå 
çàðàç áóäóþòü òîðãîâî-îô³ñíèé 
öåíòð. Ïðè÷èíîþ öüîìó º äî-
ñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ.

Ñë³ä÷³ óïðàâë³ííÿ ñòðàòåã³÷íèõ 
ðîçñë³äóâàíü îáëàñíî¿ Íàöïîë³ö³¿ 
âñòàíîâèëè, ùî ïîñàäîâ³ îñîáè 
Â³ííèöüêî¿ ìåð³¿, çëîâæèâàþ÷è 
ñëóæáîâèì ñòàíîâèùåì, äàëè ðÿä 
äîêóìåíò³â, çà ÿêèìè òîâàðèñòâî 
«ÁÌÓ-6» çìîãëî ïî÷àòè ï³äãî-
òîâ÷³ ðîáîòè. Çà ³íôîðìàö³ºþ 
ñë³äñòâà, áóä³âåëüíèêè çâîäÿòü 
îá’ºêò áåç äåêëàðàö³¿ ïðî ïî÷àòîê 
áóä³âíèöòâà. Íèí³ òðèâàº ðîçñë³-
äóâàííÿ, êâàë³ô³êîâàíå çà ÷àñòè-
íîþ 2 ñòàòò³ 364 Êðèì³íàëüíîãî 
êîäåêñó Óêðà¿íè (Çëîâæèâàííÿ 
âëàäîþ àáî ñëóæáîâèì ñòàíî-
âèùåì, êàðàºòüñÿ óâ’ÿçíåííÿì 
íà ñòðîê â³ä ï’ÿòè äî âîñüìè ðî-
ê³â ç çàáîðîíîþ çàéìàòè ïåâí³ 
ïîñàäè — àâò.).

Ì³ñüêèé ñóä íàêëàâ àðåøò 
íà ä³ëÿíêè, ùîá çàïîá³ãòè ïðèõî-
âàííþ ôàêò³â, çíèùåííþ ìàéíà 
òîùî (bit.ly/3aKWfaF). Àëå âæå 
çà ÷îòèðè äí³ àïåëÿö³éíèé ñóä 
ñêàñóâàâ óõâàëó ì³ñüêîãî ñóäó. 
Ñóää³ ñòàëè íà á³ê ÏÏ «Ñàëòåêñ», 
àäæå ïîë³ö³ÿ âåäå ðîçñë³äóâàí-
íÿ ñòîñîâíî çëîâæèâàííÿ ïîñà-
äîâö³â Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè. 
À òåðèòîð³ÿ íà Õìåëüíèöüêîìó 
øîñå, 114-Â íå º ó âëàñíîñò³ ï³ä-
îçðþâàíèõ.

Äî òîãî æ, áóä³âíèöòâî áåç äî-
çâ³ëüíèõ äîêóìåíò³â íå º êðè-
ì³íàëüíèì ïðàâîïîðóøåííÿì, 
çà òâåðäæåííÿì àïåëÿö³éíîãî 
ñóäó. Îòæå, àðåøò ä³ëÿíîê, ÿêèé 
ðàí³øå íàêëàëè çà óõâàëîþ ì³ñü-
êîãî ñóäó, ñêàñóâàëè. ² óõâàëà 
àïåëÿö³éíîãî ñóäó îñêàðæåííþ 
íå ï³äëÿãàº (bit.ly/3aKW3rX).

Об’єкт будують з минулого року. За цей час робітники 
товариства «БМУ-6» звели каркас та декілька поверхів 
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НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132 

Õîóìñêóë³íã — öå íàâ÷àííÿ äèòèíè 
â ñ³ì’¿ ñèëàìè áàòüê³â àáî ³íøèõ ðîäè÷³â, 
³íîä³ ç çàëó÷åííÿì ïðîôåñ³éíèõ â÷èòåë³â 
³ íàñòàâíèê³â. ßêùî ðàí³øå íà äîìàøíº 
íàâ÷àííÿ ïåðåâîäèëè, êîëè äèòèíà ìàëà 
ïåâí³ çàõâîðþâàííÿ, òî çàðàç — öå ñâ³äî-
ìèé âèá³ð áàòüê³â òà ä³òåé, ÿê³ ïðàãíóòü 
â÷èòèñÿ ïî-³íøîìó. Ó õîóìñêóë³íãó º ñâî¿ 
ïåðåâàãè òà íåäîë³êè ³ äàëåêî íå êîæí³é 
äèòèí³ öå ï³ä³éäå.

Çà íîâèì îñâ³òí³ì çàêîíîì äîìàøíÿ 
îñâ³òà ïåðåäáà÷àº àáñîëþòíî â³ëüíèé ôîð-
ìàò íàâ÷àííÿ äèòèíè áåç âòðó÷àííÿ çàêëà-
ä³â îñâ³òè. Çà íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ òà éîãî 
ðåçóëüòàòè â³äïîâ³äàþòü áàòüêè, à äèòèíà 
ìóñèòü çäàòè ò³ëüêè çîâí³øíº íåçàëåæíå 
îö³íþâàííÿ òà îòðèìàòè àòåñòàò.

Ïðî àëüòåðíàòèâíó îñâ³òó ìè ïîãîâîðè-
ëè ç â³ííèöüêèìè ðîäèíàìè, ÿê³ íàâàæè-
ëèñü â³ä³éòè â³ä êëàñè÷íî¿ ñèñòåìè îñâ³òè 
òà çàïèòàëè ó ïñèõîëîãèí³, ÿê âïëèâàº 
òàêèé ñïîñ³á íàâ÷àííÿ íà øêîëÿð³â.

«МАМ, МЕНІ НЕМА КОЛИ ЖИТИ». 
ДІТИ НЕ ХОЧУТЬ ВЧИТИСЯ У ШКОЛІ  
Альтернатива  У Вінниці все більше родин обирають 
homeschooling. Чому і для чого — ми дізнавались у родин, 
які обрали альтернативне навчання та поговорили 
з психологинею про переваги і мінуси такої освіти 

АННА КАТРУК, ПСИХОЛОГ 

— На домашню освіту нава-
жується нині дедалі більше 
сімей. Переваги очевидні: 
виховання дитини у вільно-
му дусі, повага, можливість 
йти за цікавістю дитини.

Інформація перестала сьогодні бути дефі-
цитом. Можна знайти цікаві лекції, семі-
нари і досліди у відкритому доступі. Ще й 
час зекономити, адже шкільна програма 
часто дуже розтягнута. Ніяких конфліктів 
з учителями або однокласниками. Пова-
га до особистості дитини, до її вибору, її 
уподобань. Дитина не так стомлюється, 
більше часу вивільняється для розваг і 
додаткових секцій.

Проте домашнє навчання вимагає від 
батьків високої організованості, адже те-
пер саме вони продумують і застосовують 
навчальний план. Вся відповідальність 
лягає на плечі матері чи батька, один з 
яких частіше залишає власну роботу і живе 
життям дитини.
На перших порах це може бути цікаво, 
але з часом ця одноманітність набридає, 
з’являється втома одне від одного. Тут 
дуже важливо продумати, як саме роз-
поділяти ролі: як саме охоплювати в собі і 
роль учителя для своєї дитини, і не забути 
про роль матері чи батька, а також збері-
гати довірливі дружні стосунки.
Найчастіше домашнє навчання — це ви-
бір дорослих. 

«Найчастіше домашнє навчання — вибір дорослих» 

Приклад родини Христіних можна вважати 
класичним. Домашню освіту вони обрали 
тому, що навчання у звичайній школі не під-
ходило їм через характери дітей.

Наталія — мати двох хоумскулерів. Донечці 
Діані — 12 років, а молодшому Вові — 10. Три 
роки тому сім’я вирішила відійти від класич-
ної школи і вони обрали альтернативну освіту. 
Діана навчається вдома, а Вова ходить у так 
звану демократичну «школу». Як пояснює 
Наталя, школою це назвати не можна, бо це 
просто зібрання активних батьків.

ЗВИЧАЙНА ШКОЛА — БУЛА 
НАСИЛЛЯМ 

— Для Вови звичайна школа зовсім 
не підходить, бо у нього рухливий інте-
лект, — розповідає Наталія. — Для нього це 
буде насилля, він у мене не може сидіти 
на місці більше 15-ти секунд. Усно він все 
відповідає, а от коли доходить до письма, 
то йому потрібен секретар. Власне я постійно 
бачила те, що дитина не встигає за всіма, ще 
у першому класі. Домашнє завдання більше 
я робила, ніж він. Для нього це було занадто 
велике навантаження. Тому ми почали шукати 
альтернативу, через те, що Вові необхідний 
постійний який-неякий колектив, то ціл-
ком домашнє навчання йому не підходить. 
Тому ми дізнались про демократичну школу 
«Боже, вільну» — це по суті спільнота батьків, 
які об’єдналися, щоб навчати власних дітей 
самостійно. Ми спробували повчитись тут і 
нам так добре. Під час здачі тестів, ми по-
бачили, що він отримує достатньо інформа-
ції і вдома додатково ми нічого не вчимо. 
Бо у моєї подруги син навчається у п'ятому 
класі звичайної школи, то у нього антипатія 
до всього через це домашнє завдання. Воно 
забирає у дітей майже весь вільний час. 

ХОУМСКУЛІНГ НЕ ОЗНАЧАЄ 
ВІДСУТНІСТЬ РЕЖИМУ 

— Дочка, Діана, ж навпаки дуже самостій-
на та відповідальна. На свій вік вона дуже 
по-дорослому підходить до вирішення 
завдань, — каже Наталія. — Три роки тому, 
коли їй було дев’ять років, ми помітили, що 
їй дуже важко справлятись зі шкільним на-
вантаження.

Найбільше нас обтяжував вагон домашніх 

завдань. Вони забирали дуже багато часу. От, 
дивіться, дитина приходить близько 15 го-
дини додому. Поки пообідає та трішки від-
почине, то вже мине годинка. Потім дитина 
береться до уроків, а домашніх завдань так 
багато, ніби вона у школі й не була сьогодні. 
І ти ж не можеш сказати вчительці: «Вибачте, 
у мене не було настрою це робити, але цю 
частину програми я знаю». Тому ми поради-
лись і обрали для Діани домашнє навчання.

Щоранку вона прокидається приблизно 
о дев’ятій, після сніданку вона йде до себе 
у кімнату і починає вчитись. Хоумскулінг 
не означає відсутність режиму. У неї є блок-
нотик, де вона записує, які уроки має зробити 
впродовж дня. Відмічає виконане, робить 
тести.Крім уроків, вона ходить на п’ять гурт-
ків: скрипка, програмування, танці, малю-
вання та англійська. Це все її ініціатива, сама 
з усіма вчителями домовляється. Завдяки 
домашньому навчанню вона здобула любов 
до процесу навчання, самомотивацію, само-
організацію та таке бажане відчуття свободи.

При домашньому навчанні забезпечується 
особистий підхід до дитини з урахуванням 
її здібностей. Діана може приділяти більшу 
увагу тим предметам, які важче даються й при 
цьому не затримуватися на тих завданнях, 
де вона швидко сприймає матеріал.

Катерина — мати двох хоумскулерів. На-
вколо себе Катерина об’єднала однодумців 
і створила осередок демократичної освіти 
у Вінниці, щоб навчати власних дітей само-
стійно. Зараз вони збираються у невеличкому 
приміщенні на Космонавтів, бо їхнє колиш-
нє приміщення «школи» згоріло. У їхньому 
осередку налічується вісімнадцять родин, 
діти приходять на умовні заняття, коли їм 
зручно або хочеться. У приміщенні, де вони 
навчаються, немає ані парт, ні дошки. Зате 
є зручний диван, розмальовані дітьми стіни 
та чорний кіт.

«МЕНІ НЕМА КОЛИ ЖИТИ» 
— Я сама продукт альтернативної освіти, 

вчилася у одній з приватних шкіл міста, — роз-
повідає Катерина. — Спочатку мої діти також 
вчились у тій школі, але ми зрозуміли, що 
хоч ця школа і чудова, все ж вона підлягає 
системі. А моїм дітям було важко так вчитись. 
Старша дочка, Таня, щодня приходила зі шко-
ли і казала: «Мам, мені нема коли жити». Це 
для мене було таким жахом, спочатку я каза-
ла їй: «Та добре, потрібно звикати до праці».

А потім поставила себе на її місце. Якби 
мене змусили робити роботу, яку я вважаю 
безсенсовою і у мене б не було часу, щоб 
реалізовувати свої ініціативи, то я сказала б 
«до побачення». А потім пішла б шукати ро-
боту, в якій бачу більше сенсу.

Тож я подумала, якщо моя дитина щодня 
мені це говорить, чому я не прикладаю зу-
силь, щоб вона була щасливою. Адже моя 
мета, як мами, виростити її щасливою. Зараз 
обидві мої дочки, 11-річна Таня та 6-річна 
Маша навчаються у нашій демократичній 
школі. Де вони можуть вибирати предмети, 
які їм подобаються, пропонувати ініціативи 
і насолоджуватись дитинством.

ДІТЯМ ВАЖКО ВЛАШТУВАТИСЬ 
У СИСТЕМИ 

— Проте таким дітям важко влаштуватись 
у системи, бо вони думають, що завжди 
можуть пропонувати свої ініціативи. У моїх 
дітей немає чіткої дисципліни, але виховуєть-
ся високий рівень самодисципліни, — каже 
Катерина. — У класичних школах буває таке, 
що діти залякані, бояться вчителів та вважа-
ють, що не мають права помилитись. За моїм 

принципом діти поводяться, як рівні. Якщо 
я хочу поваги, то я маю поводиться так, щоб 
її викликати.

Також у альтернативній освіті відсутні кон-
флікти з вчителями та дітьми. Вчителі альтер-
нативної школи спочатку люблять, а потім 
вчать. Батьки, які це розуміють, — щасливі. 
Якщо твою дитину люблять, навіть, якщо її 
навчать трішки менше, ніж у спеціалізова-
ному фізматі, наприклад, вона виростає з 
великою впевненістю у собі. 

БАТЬКИ УСКЛАДНЮЮТЬ СОБІ ЖИТТЯ
І Наталія, і Катерина кажуть, що якщо 

батьки обрали шлях альтернативної освіти, 
то вони однозначно ускладнили собі життя.

— Великих мінусів домашнього чи альтер-
нативного навчання для дітей я не бачу, — 
каже Катерина. — Проте такі діти дуже 
не звикли до формальностей, у них немає 
регулярної звички робити шматок необхід-
ної роботи. Може їм доведеться пережити 
важкий період адаптації, бо вони не зустріча-
ються з грубістю, маніпуляцією та шантажем.
Діти не бачать правди життя, вони знають 
про це лише у теорії. Але хіба ж це погано? 
А от для батьків домашня освіта — це вели-
чезна відповідальність.

Наталія Христіна, її дочка Діана і син Вова Катерина Ботвинник, її дочки Маша і Таня 

Катерина Ботвинник: «Для батьків 
домашня освіта — це величезна 
відповідальність» 

Наталія Христіна: «Відсутність 
домашніх завдань — це надзвичайна 
радість» 
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Під час розмови з адвокатом 
Бориса Гнатика, коли ще справа 
була на розгляді у Верховному 
суді, автор цієї статті його запи-
тувала: «Що буде, якщо касацій-
на інстанція підтвердить вирок 
апеляції?» 
— Тоді мій клієнт, як законослух-
няний громадянин, змушений 
буде з’явитися для відбування 
покарання, — сказав Вадим Спі-

рідонов.
Зараз інформації про те, що роз-
шукуваний Борис Гнатик вже 
знайшовся, немає. Дані про ньо-
го досі є на сайті МВС в розділі 
«особи, які переховуються від 
органів влади». Там про причину 
розшуку написали: «засуджений 
до покарання у вигляді позбав-
ленні волі, який ухиляється від 
виконання вироку суду».

Досі «висить» у базі розшукуваних 

РЕКЛАМА

470975

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Ïðî òå ,  ÿê 
íå ìîæóòü ñï³é-
ìàòè íå îñòàííþ 
â ì³ñò³ ëþäèíó, 

RIA âæå ðîçïîâ³äàëà. Ìîâà éäå 
ïðî á³çíåñìåíà, ÿêèé íå ðàç áàëî-
òóâàâñÿ íà âèáîðàõ, àëå íå ïîòðà-
ïèâ ó âåëèêó ïîë³òèêó. Çàëèøèâñÿ 
â á³çíåñ³. Òåïåð â³í çàñóäæåíèé 
çà äâà çëî÷èíè: øàõðàéñòâî òà çà-
â³äîìî íåïðàâäèâå ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî çëî÷èí.

Íà ïî÷àòêó æîâòíÿ ìèíóëîãî 
ðîêó â ðåäàêö³þ çâåðíóâñÿ â³-
ííè÷àíèí ßðîñëàâ ×óáàòþê, áî 
ìè íàïèñàëè ïðî ðîçøóê Áîðè-
ñà Ãíàòèêà ï³ñëÿ ïîë³öåéñüêîãî 
ïîâ³äîìëåííÿ. ×îëîâ³ê ðîçïîâ³â: 
ïîçè÷èâ Ãíàòèêó ãðîø³, òîé äàâ 
éîìó â êîðèñòóâàííÿ çàñòàâëåíó 
â áàíêó ìàøèíó «Òîéîòà Àâà-
ëîí», áî íå ì³ã ïîâåðíóòè áîðã, 
à ïîò³ì çàÿâèâ íà ïîçè÷àëüíèêà 
í³áè â³í óêðàâ ó íüîãî ìàøèíó.

Îñü ÿê ðîçïîâ³äàâ òîä³ ïðî 

êîíôë³êò ç Áîðèñîì Ãíàòèêîì 
æóðíàë³ñòó ßðîñëàâ ×óáàòþê:

— Ìè ç ö³ºþ ëþäèíîþ çíàéî-
ì³ á³ëüøå 10-òè ðîê³â. ² Ãíàòèê 
íå ðàç ïîçè÷àâ ó ìåíå ãðîø³. 
À çà òå, ùî îáìàííèì øëÿõîì 
âçÿâ ó ìåíå 20 òèñÿ÷ äîëàð³â, 
â³í îòðèìàâ âèðîê ³ ñüîãîäí³ â³ä 
âèêîíàííÿ öüîãî ð³øåííÿ óõè-
ëÿºòüñÿ. ×åðåç öå éîãî îãîëîñè-
ëè ó ðîçøóê. Í³, â³í íå âè¿õàâ 
çà êîðäîí. ¯çäèòü ïî Â³ííèö³. 
Ìåí³ çíàéîì³ ïåð³îäè÷íî äçâî-
íÿòü ³ êàæóòü, äå éîãî áà÷èëè. 

Öå áóëî â æîâòí³ 2019-ãî. 
À â òðàâí³ òîãî æ ðîêó àïåëÿ-
ö³éíèé ñóä âèí³ñ âèðîê Ãíàòèêó 
ïðî ïîêàðàííÿ ó âèãëÿä³ òðüîõ ç 
ïîëîâèíîþ ðîê³â òþðìè.

Ïåðøà ³íñòàíö³ÿ âèïðàâäà-
ëà ï³äïðèºìöÿ çà ñòàòòåþ ïðî 
øàõðàéñòâî, òîáòî ïðî ïîçè÷åí³ 
ó ×óáàòþêà ãðîø³. Çàñóäèëà ò³ëü-
êè çà çàâ³äîìî íåïðàâäèâå ïîâ³äî-
ìëåííÿ ïðî âèêðàäåííÿ ìàøèíè 
äî ðîêó òþðìè ç³ çâ³ëüíåííÿì â³ä 
â³äáóâàííÿ ïîêàðàííÿ. Àïåëÿö³ÿ æ 
ïåðåãëÿíóëà âèðîê Â³ííèöüêîãî 

«ВІН КИНУВ МЕНЕ НА $20000» 
Злочини бізнесмена  Про рішення 
в кримінальній справі Бориса Гнатика, 
яке оскарженню не підлягає, розповів 
Ярослав Чубатюк. Обидва названі 
вінницькі бізнесмени паралельно 
судяться за 20 тисяч доларів боргу. Тепер, 
як каже Чубатюк, вина Гнатика у скоєних 
проти нього злочинах — доведена 
найвищою інстанцією

ì³ñüêîãî ñóäó ³ ïîáà÷èëà ñêëàä 
çëî÷èíó ùå é â åï³çîä³ ïðî îáìàí 
íà ãðîø³. Â³äòîä³, ÿê êàæå ßðîñëàâ 
×óáàòþê, Ãíàòèê ó ðîçøóêó.

— Â³í âèéøîâ ç àïåëÿö³éíî-
ãî ñóäó ï³ñëÿ ð³øåííÿ, øâèäêî 
ç³áðàâ ðå÷³ ³ çíèê, — ãîâîðèòü 
ñüîãîäí³ ßðîñëàâ ×óáàòþê. — 
Ó Âåðõîâíîìó ñóä³ éîãî íå áóëî, 
ò³ëüêè àäâîêàò. 

Çàõèñíèê Áîðèñà Ãíàòèêà, ÿê 
ðîçïîâ³äàëà RIA ðàí³øå, ïðîäàâ 
êàñàö³éíó ñêàðãó íà ð³øåííÿ Â³-
ííèöüêîãî àïåëÿö³éíîãî ñóäó 
(is.gd/tnbuqc). Ïðîñèâ âèïðàâäàòè 
ñâîãî êë³ºíòà çà îáîìà ñòàòòÿìè. 
Ð³øåííÿ ñóäó: çàëèøèëè ÷èííèì 
âèðîê àïåëÿö³éíîãî ñóäó ïðî òðè 
ç ïîëîâèíîþ ðîêè òþðìè.

Æóðíàë³ñò çâ’ÿçóâàëàñÿ ç àäâî-
êàòîì Áîðèñà Ãíàòèêà Âàäèìîì 
Ñï³ð³äîíîâèì, êîëè Âåðõîâíèé ñóä 
ùå ñëóõàâ ñïðàâó. Â³í êàçàâ, ùî 
ïðî êðèì³íàë ó ö³é ³ñòîð³¿ íå ìîæå 
áóòè é ìîâè, áî ãðîø³ ïîçè÷àëèñÿ 
ï³ä ðîçïèñêè ³ íàäàâàòè ïîçèêè — 
öå çàâæäè ðèçèêîâàíî. Çà ñëîâàìè 
àäâîêàòà, º ùå öèâ³ëüíèé ïîçîâ 
ïðî ò³ ñàì³ 20 òèñÿ÷ äîëàð³â, ìîâ-
ëÿâ, òàì ³ âèð³øèòüñÿ êîíôë³êò.

Äî ð³øåííÿ ó Âåðõîâíîìó ñóä³ 
ç êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ 
öåé öèâ³ëüíèé ïîçîâ çàëèøàâñÿ 
áåç ðîçãëÿäó. Òåïåð, ÿê ãîâîðèòü 
ßðîñëàâ ×óáàòþê, ðîçãëÿä ïî-
íîâëÿòü. Ìàòåð³àëè ïîâåðíóëèñÿ 
äî Â³ííèö³. ×îëîâ³ê âïåâíåíèé, 
ùî ìàº âèãðàòè é öèâ³ëüíó ñïðà-
âó, áî çëî÷èíí³ñòü ä³é ï³äòâåð-
äæåíà Âåðõîâíèì ñóäîì.

— Óñå, âèíà äîâåäåíà. Äîêà-
çàíå òå, ùî â³í «êèíóâ» ìåíå 
íà 20 òèñÿ÷ äîëàð³â, — ãîâîðèòü 
ßðîñëàâ ×óáàòþê.

Ярослав 
Чубатюк (40): 
«Мені немає чого 
приховувати — є 
вирок. Хочу, щоб 
вінничани знали, 
що це ще людина» 
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У лікаря є спеціальна програма 
для корекції ваги. Як пояснює 
Корицький, голковколювання 
допомагає схуднути за рахунок 
того, що нормалізує обмін речо-
вин, більше виділяється гормонів 
щитовидної залози і починають 
згорати жири.
— При цьому мої пацієнти дотри-
муються дієти у 500 калорій та 
вживають гомеопатичні препа-
рати, — каже лікар. — Якщо до-
тримуватись усіх правил, то йде 
мінус 400 грамів в день, а об'єм 

зменшується на один дюйм що-
дня. Курс такого лікування триває 
26 днів і за цей час пацієнт худне 
на 10 кілограмів.
Також є методики голкотерапії, 
які допомагають при алкого-
лізмі. Проте лікар каже, що він 
не ставить голки, якщо бачить, 
що у людини є залежність.
— Відповідна методика голкоте-
рапії відновлює роботу нервової 
системи та покращує крово-
обіг мозку, тому й знімається 
тяга до алкоголю, — каже Олег 

Корицький. — А от з курцями 
я працюю постійно. Голкотерапія 
дуже ефективна, якщо людина 
хоче кинути курити. За один 
сеанс повністю можна зняти 
тягу до цигарок. Сеанс розра-
хований на те, щоб запустити 
нікотин, який є в організмі, в об-
мін речовин. Він просто згорає і 
у людини потреби в нікотині вже 
більше немає. Так, залишаєть-
ся психологічна залежність, тут 
треба боротись за допомогою 
психотерапії.

Допомагають схуднути та побороти залежності 

РЕКЛАМА

470177

470323

НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132 

Ãîëêîòåðàï³ÿ — îäèí ç ìåòîä³â 
ë³êóâàííÿ, îòî÷åíèé ì³ôàìè. Öå 
äðåâíÿ êèòàéñüêà ìåòîäèêà ë³êó-
âàííÿ. Òîíåíüê³ ìåòàëåâ³ ãîëêè 
ââîäÿòüñÿ ï³ä øê³ðó ó ñïåö³àëü-
íèõ òî÷êàõ — òàê çâàíèõ ìåðè-
ä³àíàõ. Äåÿê³ âïåâíåí³, ùî çà äî-
ïîìîãîþ ãîëîê ìîæíà çö³ëèòè 
áóäü-ÿê³ õâîðîáè. ²íø³ íå â³ðÿòü, 
ùî óêîë ãîëêîþ ìîæå ïðèíåñòè 
õî÷ ÿêóñü êîðèñòü. Àëå, íåçâàæà-
þ÷è íà äâîÿêå ñòàâëåííÿ, àêó-
ïóíêòóðà ñòàëà îäíèì ç ìåòîä³â 
òåðàï³¿, ÿêèé ìàº ñâî¿ ïîêàçàííÿ 
òà ïðîòèïîêàçàííÿ.

Ïðî òå, ùî òàêå ãîëêîòåðàï³ÿ 
òà ÿê³ õâîðîáè âîíà ë³êóº, ìè 
ïîãîâîðèëè ç ë³êàðåì-ðåôëåê-
ñîòåðàïåâòîì ç ìàéæå 30-ð³÷íèé 
äîñâ³äîì Îëåãîì Êîðèöüêèì.

«ЛІКУЄ БУДЬ-ЯКІ ХВОРОБИ 
І ЦЕ ЗОВСІМ НЕ БОЛЯЧЕ» 

— Ãîëêîòåðàï³ÿ — öå êëàñè÷íà 
ñõ³äíà ìåäèöèíà. Íà äóìêó ïðè-
õèëüíèê³â ñõ³äíîãî ï³äõîäó, âñ³ 
õâîðîáè âèêëèêàí³ òèì, ùî ïî-
ðóøåíèé ïîò³ê åíåðã³¿ âñåðåäèí³ 
îðãàí³çìó. ßêùî òè â³äíîâèø öåé 
ïîò³ê, áàëàíñ ì³æ ñèëàìè «³íü» ³ 
«ÿíü» â îðãàí³çì³, òî öüîãî áóäå 
äîñòàòíüî äëÿ òîãî, ùîá ïàö³ºíò 
âèë³êóâàâñÿ, — ðîçïîâ³äàº Îëåã 
Êîðèöüêèé. — Ãîëêè íàãàäóþòü 
êðàíèêè, ÿê³ ïåðåêðèâàþòü öåé 
ïîò³ê åíåðã³¿. Ãîëêîâêîëþâàííÿ 
äîçâîëÿº ë³êóâàòè áóäü-ÿê³ õâî-
ðîáè.

Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, çà äîïîìî-
ãîþ ãîëêîòåðàï³¿ ë³êóþòü ÷èñ-
ëåíí³ çàõâîðþâàííÿ: ñêîë³îç, 
îñòåîõîíäðîç õðåáòà, ïðîáëåìè 
êèøêîâî-øëóíêîâîãî òðàêòó, 

îïîðíî-ðóõîâîãî àïàðàòó, ñåð-
öåâî-ñóäèíí³, äèõàëüíî¿ ñèñòåìè. 
Ïîêàçàí³ ïðè âñ³õ ïðîáëåìàõ íåð-
âîâî¿ ñèñòåìè, à òàêîæ õâîðîáàõ 
î÷åé.

— Äëÿ òîãî, ùîá äåòàëüíî ï³-
ä³áðàòè òî÷êè, íà ÿê³ òðåáà ñòà-
âèòè ãîëêè àáî íà ÿê³ âïëèâàòè 
ëàçåðîì ÷è ô³ç³îòåðàïåâòè÷íèìè 
ìåòîäàìè, òðåáà çðîáèòè ïàö³ºí-
òó ðåôëåêñîä³àãíîñòèêó, — êàæå 
ë³êàð. — Ìè âèì³ðþºìî åëåêòðî-
ïðîâ³äí³ñòü øê³ðè â çîí³ á³îëî-
ã³÷íî àêòèâíèõ òî÷îê ³ êîìï'þòåð 
ñòâîðþº ãðàô³êè, çà ÿêèìè ìîæ-
íà ïîäèâèòèñÿ ñòàí âíóòð³øí³õ 
îðãàí³â.

Ïðîãðàìà âèäàº òàáëè÷êó, 
äå âñ³ ñèñòåìè îðãàí³â îö³íåí³ 
çà íàÿâí³ñòþ â íèõ åíåðã³¿: äå ¿¿ 
çàáàãàòî — ÷åðâîíèé êîë³ð, çà-
ìàëî — ñèí³é, ÿêùî â íîðì³ — 
çåëåíèé.

— Äàë³ ìè âèçíà÷àºìî ¿õ 
ôóíêö³îíàëüíèé ñòàí, ÷àñòîòè 
çáóäíèê³â ó öèõ îðãàíàõ ³ òàêèì 
÷èíîì ìè ñòàâèìî ðåôëåêñîòåðà-
ïåâòè÷íèé ä³àãíîç, — ïðîäîâæóº 
ë³êàð-ðåôëåêñîòåðàïåâò. — Ëèøå 
ï³ñëÿ öüîãî áà÷èìî, íà ÿê³ òî÷êè 
òðåáà âïëèâàòè äëÿ òîãî, ùîá â³ä-
íîâèòè ñòàí âíóòð³øí³õ îðãàí³â, 
íåðâîâî¿ ñèñòåìè, ³ìóííî¿, åí-
äîêðèííî¿ òà âñ³õ ³íøèõ ñèñòåì 
îðãàí³çìó.

ª é ïðîòèïîêàçàííÿ. Íå ìîæíà 
ðîáèòè ãîëêîâêîëþâàííÿ, êîëè 
ëþäèíà ó äóæå ñêëàäíîìó ñòàí³. 
Çà ñëîâàìè Îëåãà Êîðèöüêîãî, 
ïðîòèïîêàçàíî ðîáèòè ïðè ³í-
ôàðêòàõ, ³íñóëüòàõ, îíêîõâîðî-
áàõ, íàÿâíîñò³ êðîâîòå÷³. Òàêîæ 
íå ìîæíà ðîáèòè ãîëêîâêîëþ-
âàííÿ âàã³òíèì, áî ìîæíà ïî-
ñèëèòè òîíóñ ìàòêè.

ЩО МОЖЕ ЛІКУВАТИ 
ГОЛКОВКОЛЮВАННЯ 
З Китаю  Артрит, гастрит, 
неврози, алкоголізм, залежність від 
тютюну та схуднення — все це допоможе 
вилікувати проста голка, як кажуть 
лікарі. Що таке голкотерапія і який є 
у неї лікувальний ефект?

ЗА ОДИН СЕАНС — ДЕСЯТЬ 
ГОЛОК 

Ñàìà ïðîöåäóðà ãîëêîâêîëþ-
âàííÿ çàéìàº áëèçüêî ï³âãîäèíè. 
Ãîëêè âñòàâëÿþòü ó øê³ðó ðóê, 
í³ã, íà ãðóäíó êë³òèíó òà ñïèíó. 
ª é òàêà ìåòîäèêà, êîëè ñòàâëÿòü 
íà îáëè÷÷ÿ àáî âóõî. Öå ðîáëÿòü 
ïðè çàõâîðþâàííÿõ íîñà, ãîðëà 
òà î÷åé.

ßêùî äëÿ îáëè÷÷ÿ, òî ãîëêè 
äîâæèíîþ áëèçüêî òðüîõ ñàí-
òèìåòð³â, à ÿêùî ë³êàð ñòàâèòü 
íà ³íø³ ä³ëÿíêè ò³ëà, òî ãîëêè 
äîâæèíîþ ó ï'ÿòü ñàíòèìåòð³â.

— Ñòàâèòüñÿ ãîëêà íà ãëèáèíó 
â³ä 1 äî 1,5 ñàíòèìåòðà. ßêùî ìè 
ãîâîðèìî ïðî îáëè÷÷ÿ, òî ëèøå 
1–2 ì³ë³ìåòðè, — êàæå ë³êàð. — 
Ñàì ìîìåíò ïîñòàíîâêè ãîëêè 

òð³øêè áîëþ÷èé, à ïîò³ì ïàö³ºíò 
ïðîñòî â³äïî÷èâàº. Äóæå ÷àñòî 
ïàö³ºíòè íàâ³òü çàñèíàþòü, íà-
ñò³ëüêè ðîçñëàáëÿºòüñÿ íåðâîâà 
ñèñòåìà.

Ó ïåðøèé ñåàíñ, çà ñëîâàìè ë³-
êàðÿ, ìîæíà ñòàâèòè äî 10 ãîëîê. 
Ç êîæíèì ñåàíñîì ¿õ ê³ëüê³ñòü 
çðîñòàº, àëå ìàêñèìóì äî 20.

— Áóâàëî ó ìî¿é ïðàêòèö³ òàêå, 
ùî ëþäèíà äî ìåíå ïðèéøëà 
íà ìèëèöÿõ, à ï³ñëÿ ãîëêîâêî-
ëþâàííÿ ïàö³ºíò éøîâ ñàì, — 
êàæå ë³êàð. — Âçàãàë³, 90% áîëþ 
ïðîõîäèòü ï³ñëÿ ïåðøîãî ñåàíñó, 
à ç òèìè 10% ïîòð³áíî áîðîòèñÿ 
ùå äåâÿòü ñåàíñ³â. Íàé÷àñò³øå 
ÿ ïðèçíà÷àþ ïàö³ºíòàì äåñÿòü 
ñåàíñ³â.

Çà ñëîâàìè Îëåãà Êîðèöüêî-
ãî, ãîëêîòåðàï³ÿ íå îáãðóíòîâàíî 
îòî÷åíà ì³ôàìè, àäæå öå êëàñè÷-
íà ìåäèöèíà. ² íà éîãî äóìêó, 
ãîëêàìè ìîæíà çö³ëèòè ìàéæå 
áóäü-ÿê³ õâîðîáè, àëå çà óìîâè, 
ÿêùî ë³êàð áóäå ïðîôåñ³îíàëîì. 

Олег Корицький: «Процедура голковколювання 
займає близько півгодини»

Ñàì ìîìåíò 
ïîñòàíîâêè ãîëêè 
òð³øêè áîëþ÷èé, 
à ïîò³ì ïàö³ºíò ïðîñòî 
â³äïî÷èâàº, äåõòî 
íàâ³òü çàñèíàº 

ÇÄÎÐÎÂ’ß
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²ì’ÿ Ëó÷³î ìîæíà 
ïðî÷èòàòè íà îäíî-
ìó ³ç çàêëàä³â õàð-
÷óâàííÿ á³ëÿ áàøòè 

íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³. ²òàë³-
ºöü — ñï³ââëàñíèê ðåñòîðàíó. 
Çà 12 ðîê³â ïåðåáóâàííÿ â Óêðà-
¿í³ îïàíóâàâ òðîõè óêðà¿íñüêó, 
ðîñ³éñüêó. Îäíàê ñï³ëêóâàëèñÿ ç 
íèì ç ïåðåêëàäà÷àìè — Â³êòîð³ÿ 
é Àíàñòàñ³ÿ çíàþòü ³òàë³éñüêó, áî 
ðàí³øå ïðîæèâàëè â ²òàë³¿. Ëó÷³î 
ðîçïîâ³â, ùî ó ÷åðâí³ 2019-ãî ïî-
äîðîæ òðèâàëà ïðîòÿãîì øåñòè 
ä³á. Äâ³ ç íèõ ïåðåáóâàëè â äîðîç³ 
(â³äñòàíü â îäèí ê³íåöü ïîíàä 
1800 ê³ëîìåòð³â). Ðåøòó ÷àñó çíà-
õîäèëèñÿ ó Áîñí³¿ ³ Ãåðöåãîâèí³. 
¯õàëè àâòîáóñîì ³ òðüîìà àâòî-
ìîá³ëÿìè. Ìàéæå 60 â³ííè÷àí 
ïîáóâàëè íà Ñâÿò³é ãîð³.

Ïðîæèâàííÿ â ãîòåë³ ç õàð÷ó-
âàííÿì, ïëþñ âèòðàòè íà äîðî-
ãó — çà âñå öå êîæåí ó÷àñíèê 
ñïëàòèâ ïî 200 ºâðî. ̄ õ íåäîñòàò-
íüî. ² öå çà óìîâè, ùî çàïðàâè-
òè àâòîáóñ ïàëüíèì äîïîìîãëà 
ì³ñüêðàäà (ó ãðóï³ áóëî òðîº ëþ-
äåé ç ³íâàë³äí³ñòþ, îäíà ç íèõ — 
íà â³çêó ç ÃÎ «Ïàðîñòîê»).

Ëó÷³î äîäàâ ÷àñòèíó ãðîøåé.
Äëÿ ÷îãî ï³äïðèºìöþ òàêèé, ç 

äîçâîëó ñêàçàòè, á³çíåñ? 
— Öå íå á³çíåñ, — ãîâîðèòü Ëó-

÷³î. — Ìåí³ õî÷åòüñÿ, ùîá ³íø³ 
ëþäè â³ä÷óëè òå, ùî ³ ÿ â³ä÷óâ. 
Ùîá çðîçóì³òè, äëÿ ÷îãî öå ìåí³, 
òðåáà ñàìîìó òóäè ïî¿õàòè. Òîä³, 
ïîâ³ðòå, òàêå çàïèòàííÿ íå âè-
íèêàòèìå…

У КАЮТІ ЗІ СВЯЩЕНИКОМ 
Ëó÷³î áóëî 24 ðîêè, êîëè ð³ä-

íèé äÿäüêî çàïðîïîíóâàâ äîëó-
÷èòèñÿ äî ãðóïè ïàëîìíèê³â, ùî 
âèðóøàëà ç ²òàë³¿ íà Ñâÿòó ãîðó 
ó Ìåäæóãîð’º. Ó îäí³º¿ ç ïàëîì-
íèöü âèíèêëè íåïåðåäáà÷óâàí³ 
îáñòàâèíè, ùî çàâàäèëè ïî¿çäö³.

— ß áóâ ìîëîäèé, äî õðàìó 
íå õîäèâ, ïàëîìíèöòâî í³êîëè 
íå ö³êàâèëî, — ðîçïîâ³äàº ³òàë³-
ºöü. — Íà Áàëêàíàõ ðàí³øå í³êî-
ëè íå áóâ. Ñàìå òîìó ïîãîäèâñÿ.

Ñïî÷àòêó ¿õàëè àâòîáóñîì. Ïî-
ò³ì äîëàëè øëÿõ ìîðåì.

Éîãî ïîñåëèëè â îäí³é êàþò³ 
ðàçîì ç îòöåì Àëüáåðòî, òîé ñó-
ïðîâîäæóâàâ ïàëîìíèê³â. Ñï³ë-
êóâàííÿ ç³ ñâÿòèì îòöåì íàñò³ëü-
êè âïëèíóëî íà  õëîïöÿ, ùî â³í 
óïðîäîâæ óñ³õ äí³â, ÿê êàæóòü, 
í³ íà êðîê íå â³äõîäèâ â³ä íüîãî.

— Íå äóìàéòå, ùî ñâÿùåíèê 
ïîâ÷àâ ìåíå, ÿê òðåáà ìîëèòèñÿ, 
÷è, ìîæå, çàïèòóâàâ, ÿêó ìîëèòâó 
çíàþ, — ãîâîðèòü Ëó÷³î. — Òàêîãî 

ІТАЛІЄЦЬ ПОКАЗАВ ВІННИЧАНАМ 
ДОРОГУ НА СВЯТУ ГОРУ 
Святині  Італієць Лучіо, який має бізнес 
у Вінниці, упродовж 20-ти років їздить 
у Меджугор’є — до однієї з найбільш 
відвідуваних святинь світу, що знаходиться 
в містечку у Боснії. Торік організував першу 
групу паломників з нашого міста. Цього 
року вже зібралися дві групи. Поїздка 
запланована на червень. Ще один 
бізнес-проект? Навпаки, вкладає частину 
власних коштів. Для чого йому все це?

íå áóëî. Â³í ðîçïîâ³â ïðî ì³ñ-
öå ïàëîìíèöòâà, ãîâîðèëè ïðî 
æèòòÿ. Ìèìîâîë³ ÿ ïðèêèï³â 
äî íüîãî äóøåþ. Â³äòîä³ â³í ñòàâ 
ìî¿ì äóõîâíèì áàòüêîì. Òàêèì 
çàëèøàºòüñÿ äîòåïåð.

ДО БУДИНОЧКА ВІЗІОНЕРКИ — 
ЧЕРЕЗ ПАРКАН 

Â³ä ñâÿùåíèêà Ëó÷³î ä³çíàâñÿ, 
ùî Ñâÿòà ãîðà â Ìåäæóãîð’¿ ñòàëà 
â³äîìîþ ç 1981 ðîêó. 24 ÷åðâíÿ 
òàì íà íåá³ ç’ÿâèâñÿ îáðàç ñâ³ò-
ëî¿ æ³íêè ç äèòèíîþ íà ðóêàõ. 
Áóâ òàêèì ÿñêðàâèì, ùî éîãî 
ïîáà÷èëè ÷åòâåðî ï³äë³òê³â, ÿê³ 
çíàõîäèëèñÿ òàì. Íàñòóïíîãî äíÿ 
âîíè ïðèéøëè çíîâó. Ïîêëèêàëè 
ç ñîáîþ ùå äâîõ. Óñ³ øåñòåðî 
çíîâó ïîáà÷èëè òàêå ñàìå ÿâëåí-
íÿ. Öüîãî ðàçó æ³íêà ïðîìîâè-
ëà, ùî âîíà Ìàò³ð ²ñóñà Õðèñòà, 
Áëàãîñëîâåííà Ä³âà Ìàð³ÿ.

Òèõ, õòî áà÷èâ ÿâëåííÿ, íà-
çèâàþòü â³ç³îíåðàìè. Âîíè íèí³ 
æèâ³-çäîðîâ³. Îäíà ç íèõ íà ³ì’ÿ 
Ìàð³î ïåðåáðàëàñÿ äî ²òàë³¿. Âë³ò-
êó ïðè¿çäèòü äî Ìåäæóãîð’¿. Ìàº 
òàì íåâåëèêèé áóäèíî÷îê ç êà-
ïëè÷êîþ íà ïîäâ³ð’¿.

Ïðî öå Ëó÷³î äîâ³äàâñÿ â³ä ïàñ-
òîðà ùå äîðîãîþ äî ì³ñöÿ ïàëîì-
íèöòâà. Ó íüîãî çàêðàëàñÿ äóìêà 
ïîáà÷èòèñÿ ç â³ç³îíåðêîþ. Àëå 
ïðî öå ñêàçàâ óæå ó Ìåäæóãîð’¿.

— Äîáðå, õîä³ìî, — â³äïîâ³â 
Àëüáåðòî.

— Ìàìà ì³ÿ! — âèðâàëîñÿ ç 
ãðóäåé Ëó÷³î, êîëè çóïèíèëèñÿ 
á³ëÿ âîð³ò áóäèíî÷êà â³ç³îíåðêè. 
Ñîòí³ ëþäåé ïðîñèëèñÿ â îõî-
ðîíè ïðîéòè. Õëîïåöü çðîçóì³â, 
ùî éîãî ìð³ÿ íåçä³éñíåííà.

Ïàñòîð ïîêëèêàâ éîãî çà ñî-
áîþ. Ñâÿùåíèê íå áóâ îäÿãíåíèé 
ó ðÿñó. Çíàéøîâ ì³ñöå, äå íå áóëî 
ëþäåé. Íåñïîä³âàíî ïåðåë³ç ÷å-
ðåç ïàðêàí. Ëó÷³î çðîáèâ òå ñàìå. 
Òóò, í³áè ç-ï³ä çåìë³, ïåðåä íèìè 
ç’ÿâèâñÿ ñàä³âíèê. Ó òîé ÷àñ, 
êîëè âîíè éîãî óìîâëÿëè äîçâî-
ëèòè ïðîéòè â áóäèíîê, ï³ä³éøëà 
â³ç³îíåðêà Ìàð³î. Âîíà âñå çðîçó-
ì³ëà. Ïðèâåëà ¿õ ó êàïëè÷êó. Òàì 
ïåðåáóâàëî ïðèáëèçíî 20 ëþäåé. 
Âîíè ìîëèëèñÿ. Ãîñïîäàðêà òåæ 
ìîëèëàñÿ ç íèìè. 

— Â³ç³îíåðö³ Ìàð³î íàé÷àñ-
ò³øå ç-ïîì³æ ³íøèõ ÿâëÿºòüñÿ 
îáðàç Áîæî¿ Ìàòåð³, — ãîâîðèòü 
Ëó÷³î. — Â³äáóâàºòüñÿ öå 24 àáî 
25 ÷èñëà êîæíîãî ì³ñÿöÿ. Æ³íêà 
îòðèìóº ³íôîðìàö³þ. Ïåðåäàº ¿¿ 
ïàëîìíèêàì. Ó òîé äåíü ïîâ³äî-

ìèëà, ùî Ìàò³ð Áîæà çàêëèêàëà 
ìîëèòèñÿ çà çíåäîëåíèõ.

ГРУПА ОДНА, А МОЛИЛАСЯ 
ДВОМА МОВАМИ 

Ó äåÿê³ ðîêè Ëó÷³î ïî äâà ðàçè 
äîáèðàâñÿ äî Ìåäæóãîð’¿. Áóâàòè 
òàì ñòàëî äëÿ íüîãî âíóòð³øíüîþ 
ïîòðåáîþ. Âîçèâ ä³òåé, äðóæèíó. 
Íàâ³òü êîëè ïåðåáðàâñÿ äî Â³-
ííèö³, íå ïðèïèíèâ ïî¿çäêè. 
Äðóç³, çíàéîì³ âè¿æäæàëè ç ²òà-
ë³¿, â³í — ç Â³ííèö³, çóñòð³÷àëèñÿ 
óæå íà ì³ñö³.

— Íàâ³òü ÿêùî òè íå ï³äí³ìà-
ºøñÿ íà ãîðó, à ïðîñòî õîäèø âó-
ëè÷êàìè öüîãî ì³ñòå÷êà, âäèõàºø 
ö³ëþùå ïîâ³òðÿ, óæå öèì çàðÿ-
äæàºøñÿ, — ðîçïîâ³äàº ³òàë³ºöü. 

Ç³áðàòè ïåðøó ãðóïó âèÿâèëîñÿ 
íåïðîñòî. Îðãàí³çîâóâàâ ëþäåé 
ðàçîì ç ²ðèíîþ Ñàðàí÷åþ, êåð³â-
íèêîì ÃÎ ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ 
«Ïàðîñòîê». Ïðîòÿãîì ïåðøîãî 
ì³ñÿöÿ, çãîëîñèëèñÿ ¿õàòè ò³ëüêè 
10 îñ³á. Ìîæíà áóëî äàòè îãîëî-
øåííÿ ó ÇÌ², àëå â³í íå õîò³â 
öüîãî ðîáèòè. Ñï³ëêóâàëèñÿ ÷å-
ðåç çíàéîìèõ, äðóç³â. Îõî÷èõ âè-
ÿâèëîñÿ íàâ³òü á³ëüøå, í³æ ì³ñöü 
â àâòîáóñ³ é òðüîõ àâòîìîá³ëÿõ, 
ÿêèìè ¿õàëè ïàëîìíèêè.

Âîíè ìàéæå îäíî÷àñíî ï³ä³-
éøëè äî ï³äí³ææÿ ãîðè, ùîá 

ðîçïî÷àòè ñõîäæåííÿ. ²òàë³éö³, 
ÿê³ ïðèáóëè ç Àëáåðòî, ùîéíî 
ðîçïî÷àëè ÷èòàòè ìîëèòâó. Êîëè 
âîíè çóïèíèëèñÿ, ïðîäîâæèëè 
óêðà¿íö³ ñâîºþ ìîâîþ.

ПОТІК ЛЮДЕЙ 
НЕ ПРИПИНЯЄТЬСЯ 

Âðàæåííÿìè â³ä ïî¿çäêè ä³-
ëÿòüñÿ äâ³ â³ííè÷àíêè — ïàí³ 
Àíàñòàñ³ÿ òà ïàí³ Ëþáîâ.

— Ï’ÿòü ðîê³â òîìó çíàéîìà ç 
Âîðîíîâèö³ ¿çäèëà â Ìåäæóãîð’º 
ç ãðóïîþ ç³ Ëüâîâà, — ðîçïîâ³äàº 
æ³íêà. — Ïåðåä òèì áàãàòî ÷èòàëà, 
äèâèëàñÿ â³äåî, ÿê â³ç³îíåðè ñåáå 
ïîâîäÿòü, ïîáà÷èëà, ÿê âîíè ðîç-
äàþòü ïîö³ëóíêè â³ä Ä³âè Ìàð³¿. 
Áëàãîäàòü âåëèêó â³ä÷óëà, íå çíàþ, 
ÿê ¿¿ ïåðåäàòè. Êîëè ïðè¿õàëà äî-
äîìó ³ ä³ëèëàñÿ íåþ, ð³äí³, çíàéîì³ 
ãîâîðèëè, ùî ÿ çì³íèëàñÿ. Òàì âñ³ 
çì³íþþòüñÿ. Â Ìåäæóãîð’º ïðîñòî 
òàê í³õòî íå ïðè¿æäæàº — òóäè ¿õ 
êëè÷å Ä³âà Ìàð³ÿ.

Çóïèíÿëèñÿ â³ííè÷àíè â ãîòåë³, 
äå ïðîòÿãîì 15 ðîê³â íî÷óº Ëó÷³î.

— Ïðèºìíî çäèâóâàëî òå, ùî 
âëàñíèöÿ íå âçÿëà ãðîøåé ç 
íàøî¿ ä³â÷èíè, ÿêà áóëà íà ³í-
âàë³äíîìó â³çêó, — ïðîäîâæóº 
Àíàñòàñ³ÿ. — ßê ¿é áóëî íà ãîðó 
ï³äíÿòèñÿ? Äëÿ öüîãî òàì º âî-
ëîíòåðè, ÿê³ âèíîñÿòü íà ðóêàõ.

Лучіо поділився думками, що 
має намір організувати в ни-
нішньому році ще одну поїздку. 
Каже, у червні поїдуть дорослі, 
а на жовтень, під час канікул 
у школах, планує показати до-
рогу на Святу гору молоді і дітям.
Поки що запис охочих не від-
критий. Обдумують всі необхідні 

деталі.
— До Меджугор’є приїздить 
багато дітей, — говорить італі-
єць. — Там є можливість побувати 
не тільки у храмах. Багато інших 
цікавих місць для екскурсій. Це 
не тільки місце сили, це ще й 
місце оздоровлення. Чисте по-
вітря, море, гори…

У червні поїдуть дорослі, у жовтні — молодь 

Починаючи з 1981-го, на гору 
до Цариці Світу піднімалися по-
над 20 мільйонів паломників.
Містечко Меджугор’є розташо-
ване біля підніжжя двох гір — 
Подрбдо і Крижевац. Звідси й 
назва — населений пункт між 
горами.
Після об’явлення Божої Матері 
перетворилося на одне з місць 
найбільш відвідуваних палом-
никами.
Католицька церква з обереж-
ністю поставилася до описаних 
візіонерами явищ. Створена 
комісія тривалий час аналі-
зувала і вивчала їх. І тільки 

у квітні 1991 року, тобто через 
десять років, офіційно визнала 
Меджугор’є місцем молитви і 
дозволила відвідання святині 
паломниками.
На горі Подбрдо, її ще назива-
ють Горою об’явлень, на місці, 
де Діва Марія вперше явилася 
дітям, у 2001 році встановлено 
і освячено статую Божої Матері. 
Щодня тут моляться паломники.
На сусідній горі Крижевац вста-
новлено Хрест розп’яття Ісуса 
Христа. Сюди веде Хресна доро-
га, скульптурні зображення для 
якої виконав один з італійських 
скульпторів.

Побували понад 20 мільйонів паломників 

Підприємець Лучіо: «Це не бізнес, 
це бажання допомогти вінничанам 
відчути те, що я відчув на Святій 
горі». Поруч з ним учасники 
першої групи паломників 
з Вінниці у Меджугор’ї

«Òàì íàñò³ëüêè ñèëüíå 
â³ä÷óòòÿ ïðèñóòíîñò³ 
Ä³âè Ìàð³¿, ùî éîãî 
â³ä÷óâàþòü íàâ³òü ò³, 
õòî íå â³ðèòü ó Áîãà», – 
êàæå Ëó÷³î



13 RIA, Ñåðåäà, 11 áåðåçíÿ 2020
ÇÄÎÐÎÂ’ß

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

470087

РЕКЛАМА
470895

468474

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Â Óêðà¿í³ çàðå-
ºñòðîâàíèé îäèí 
ëàáîðàòîðíî ï³ä-

òâåðäæåíèé âèïàäîê COVID-19. 
Ùå 4 çðàçêè ïåðåáóâàþòü íà ñòà-
ä³¿ äîñë³äæåííÿ. Çà âåñü ïåð³îä 
Öåíòð ãðîìàäñüêîãî çäîðîâ’ÿ 
Óêðà¿íè îòðèìàâ 40 ï³äîçð ïðî 
õâîðîáó.

«ЗНАЄМО, ЩО РОБИТИ» 
Çà ñëîâàìè Ëàðèñè Ìîðîç, çà-

â³äóâà÷êè êàôåäðè ³íôåêö³éíèõ 
õâîðîá ìåäóí³âåðñèòåòó, ãîòîâ-
í³ñòü äî êîðîíàâ³ðóñó ó Â³ííè-
ö³ — îäíà ç êðàùèõ â Óêðà¿í³.

— Ó íàñ º êâàë³ô³êîâàíèé 
ïåðñîíàë, º ë³êàð³, ÿê³ ïðî-
õîäèëè ì³æíàðîäí³ òðåí³íãè ç 

ïðîòèä³¿ îñîáëèâî íåáåçïå÷íèì 
³íôåêö³ÿì. Ñèòóàö³ÿ ï³ä êîíòð-
îëåì, — ãîâîðèòü Ëàðèñà Ìîðîç.
Äîðîñë³ â³ííè÷àíè ç ï³äîçðîþ 
íà êîðîíàâ³ðóñ àáî ò³, ÿê³ íà íüî-
ãî õâîð³þòü, áóäóòü ãîñï³òàë³çî-
âàíèìè äî ñïåö³àëüíèõ áîêñ³â 
íà áàç³ ³íôåêö³éíîãî â³ää³ëåííÿ 
ïåðøî¿ ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàð-
í³. Íàðàç³ áîêñ³â ï’ÿòü. Äî íèõ 
îáëàøòîâàíèé îêðåìèé ï³ä’¿çä 
ìàøèíè øâèäêî¿ äîïîìîãè òà 
³íøîãî ñïåöòðàíñïîðòó.

ЧИ БУДУТЬ ХВОРІТИ 
У ВІННИЦІ?

— Íå ìîæó çàïåâíÿòè, ùî ó íàñ 
íå áóäå âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ 
íà êîðîíàâ³ðóñ. Âîíè áóäóòü. Àëå 
íå ï³ääàâàéòåñü ïàí³ö³ òà ÷óòêàì. 
Ñèòóàö³ÿ ï³ä êîíòðîëåì, — ðîç-
ïîâ³äàº Ëàðèñà Ìîðîç.

Òåñò-ñèñòåìè òà ðåàãåíòè äëÿ 

ЧИ ГОТОВА ВІННИЦЯ 
ТА ОБЛАСТЬ ДО КОРОНАВІРУСУ
Справа часу  Медики та науковці 
об’єдналися для спільної боротьби з 
небезпечним вірусом. Вони кажуть, що 
випадків захворювання не уникнути, 
але обіцяють зробити все для того, щоб 
ці випадки були одиничними. Як ми 
готуємося зустрічати хворобу?

ï³äòâåðäæåííÿ àáî ñïðîñòóâàí-
íÿ êîðîíàâ³ðóñó ó ïàö³ºíò³â âæå 
º â Óêðà¿í³. Àíàë³çè ç ðåã³îí³â 
â³äïðàâëÿþòüñÿ ñïåö³àëüíèìè 
êóð’ºðàìè äî Êèºâà, äå ³ ïðîâî-
äèòüñÿ òåñòóâàííÿ. Ç ì³ñüêîãî òà 
îáëàñíîãî áþäæåò³â âæå âèä³ëåí³ 
ãðîø³ íà çàêóï³âëþ â³äïîâ³äíèõ 
ñèñòåì äëÿ ë³êàðåíü Â³ííèö³ òà 
Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. 

ДІАГНОСТУВАННЯ ВІРУСУ 
У ДІТЕЙ 

Â³äñîòîê ä³òåé, ÿê³ ìîæóòü çà-
õâîð³òè íà êîðîíàâ³ðóñ, çà ïðî-
ãíîçàìè ìåäèê³â, íåâåëèêèé. Îä-
íàê ïðîáëåìà ìîæå âèíèêíóòè ç 
ïðàâèëüíèì òà â÷àñíèì ä³àãíîñ-
òóâàííÿì, îñê³ëüêè êë³í³÷í³ ïðî-
ÿâè êîðîíàâ³ðóñó òà, íàïðèêëàä, 
ãðèïó, äîâîë³ ñõîæ³: 

— Äèòÿ÷èé îðãàí³çì âðàçëèâèé 
äî áóäü-ÿêèõ â³ðóñ³â, íå ò³ëüêè 
COVID-19. Òîìó ðàäèìî áàòü-
êàì, ä³òè ÿêèõ ë³êóþòüñÿ âäîìà, 
íå â³äòÿãóâàòè çâåðíåííÿ äî ñ³-
ìåéíèõ ë³êàð³â. Íåõàé ë³êàð ¿õ 
îáñòåæèòü ³ âñòàíîâèòü òî÷íèé 
ä³àãíîç, — ãîâîðèòü äîöåíòêà 
êàôåäðè äèòÿ÷èõ ³íôåêö³éíèõ 
õâîðîá ìåäóí³âåðñèòåòó Îëåíà 
Îíîôð³é÷óê. 

Áîêñè äëÿ ïåðåáóâàííÿ ä³-
òåé ç ï³äîçðîþ íà êîðîíàâ³ðóñ, 
àáî õâîðèõ íà íüîãî âæå òàêîæ 
îáëàøòîâàí³. Âîíè çíàõîäÿòü-
ñÿ íà áàç³ Â³ííèöüêî¿ îáëàñíî¿ 
êë³í³÷íî¿ äèòÿ÷î¿ ³íôåêö³éíî¿ 
ë³êàðí³. 

ЩО ЗРОБИЛИ В ОБЛАСТІ?
Ó äåïàðòàìåíò³ îõîðîíè 

çäîðîâ'ÿ Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ çàïåâ-
íèëè, ùî é îáëàñòü ãîòîâà äî âè-
ïàäê³â çàíåñåííÿ òà ïîøèðåííÿ 
³íôåêö³éíîãî çàõâîðþâàííÿ.

Óñ³ ïðîïóñêí³ ïóíêòè íà êîð-
äîí³ ç Ìîëäîâîþ îñíàùåí³ çàñî-
áàìè çàõèñòó, à òàêîæ â³äâåäåí³ 
ñïåö³àëüí³ ïðèì³ùåííÿ, êóäè 

Офіційно у Вінниці було за-
фіксовано два випадки під-
озри на коронавірус. Один з них 
у громадянина Китаю, який при-
їхав до нашого міста на початку 
лютого. Протягом 14 днів він був 
на карантині. Уже 4 березня хло-
пець знову звернувся до медиків 
зі скаргами на температуру. Був 
проведений загальний аналіз кро-

ві, рентгенологічні дослідження та 
зняли показники температури — 
іноземцю діагностували вірус гри-
пу В. Лікарі кажуть, що висновок 
остаточний. Другий випадок за-
підозрили у дитини, яка разом з 
родиною нещодавно повернулася 
з-за кордону. З Києва прийшли 
результати досліджень — корона-
вірусу також не виявлено.

Підозри на коронавірус у Вінниці 

çìîæóòü òèì÷àñîâî ïîì³ùàòè 
ëþäåé ç âèñîêîþ òåìïåðàòóðîþ. 
Çâ³äòè æ, ó ðàç³ ïîòðåáè, õâîðèõ 
áóäóòü äîñòàâëÿòè äî ³íôåêö³é-
íèõ ñòàö³îíàð³â ðàéîííèõ ë³êà-
ðåíü. Çîêðåìà, öå Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêà, ßìï³ëüñüêà òà Êðèæî-
ï³ëüñüêà ë³êàðí³. Öåíòðàëüí³ ë³-
êàðí³ ³íøèõ ðàéîí³â, çà ñëîâàìè 
÷èíîâíèê³â, òàêîæ çàáåçïå÷åí³ 
óñ³ì íåîáõ³äíèì äëÿ ïðèéîìó 
ëþäåé ç ï³äîçðîþ íà â³ðóñ.

— Ó êîæíîìó ³íôåêö³éíîìó 
â³ää³ëåíí³ ðàéîííèõ ë³êàðåíü 
ñòâîðåíí³ ñïåö³àëüí³ áîêñè, 
ó ÿêèõ, çîêðåìà, ðîçì³ùåí³ ïà-
ëàòè ³íòåíñèâíî¿ òåðàï³¿, — ãî-
âîðèòü çàñòóïíèöÿ äèðåêòîðà 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Íàä³ÿ Ìàðó-
ñÿê. — Íàëàãîäæåí³ êîìóí³êàö³¿ 
ì³æ óñ³ìà ë³êàðíÿìè òà åêñòðå-
íîþ ìåäè÷íîþ äîïîìîãîþ. Ðîç-
ïèñàíèé ïîêðîêîâèé àëãîðèòì 
ðîá³ò ç ïàö³ºíòàìè. Â îáëàñò³ 
ñòâîðåíî 122 ³íôåêö³éí³ áðèãàäè.

ЯКІ ВЖИВАЮТЬ 
ЗАПОБІЖНІ ЗАХОДИ?

Ó áàãàòüîõ óêðà¿íñüêèõ ì³ñòàõ 

ðàäÿòü â³äìîâèòèñÿ â³ä ïðîâåäåí-
íÿ ìàñîâèõ çàõîä³â. Öå ïîâ'ÿçóþòü 
íå ëèøå ç êîðîíàâ³ðóñîì, àëå é ç 
åï³äåì³ºþ ãðèïó, ùî â³ä íüîãî çà 
îñòàíí³ äåâ’ÿòü òèæí³â â Óêðà¿í³ 
ïîìåðëî 60 ëþäåé. 

Óæå ìàéæå ì³ñÿöü ïðàö³âíèêè 
«Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîì-
ïàí³¿» äåçèíô³êóþòü ãðîìàäñüêèé 
òðàíñïîðò. Öå äîðåéñîâà ³ ï³ñëÿ-
ðåéñîâà îáðîáêà ñàëîíó, à òàêîæ 
íà âñ³õ ê³íöåâèõ çóïèíêàõ áîð-
òîâèé åê³ïàæ ìàº ïðîòèðàòè ïî-
ðó÷í³, ïàíåë³ òà ì³ñöÿ êîíòàêòó. 

Â óñ³õ ïðîçîðèõ îô³ñàõ ì³ñòà 
âñòàíîâèëè ôëàêîíè ç àíòè-
ñåïòèêàìè. Á³ëÿ íèõ òàáëè÷êè ç 
íàïèñîì: «Äëÿ äåç³íôåêö³¿ ðóê». 

— ßêùî ëþäèí³ ñòàº çëå, âîíà 
íàáèðàº ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ ³ 
âæå â³í ïðèéìàº ð³øåííÿ ùîäî 
ïîäàëüøèõ ä³é, — ãîâîðèòü äè-
ðåêòîð ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó 
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Îëåêñàíäð 
Øèø. — ßêùî äåêëàðàö³þ ç 
«ñ³ìåéíèêîì» íå áóëî óêëàäåíî, 
çàòåëåôîíóéòå íà ë³í³þ 103. Âæå 
ðîçðîáëåíèé ïëàí ä³é íà áóäü-ÿê³ 
âèïàäêè. Ïîçà óâàãîþ ë³êàð³â íå 
çàëèøèòüñÿ í³õòî.

ЯК ШИРИТЬСЯ КОРОНАВІРУС
Станом на 10 березня у світі було зареєстровано:

33 295
випадків коронавірусу зареєстровано 
поза Китаєм 

103
країни мають випадки коронавірусу

114 219
випадків захворювання COVID-19

4024
померли

64 147
одужали
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кінотеатр 
ім. Коцюбинського

КІНО 

Емма
Драма, 11.03, поч. о 10.00, 14.40, 19.20
12.03–18.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Черкаси
Український військовий екшн
11.03, поч. о 14.35, 18.20
12.03–18.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Людина-невидимка
Трилер, 11.03, поч. о 12.20, 21.55
12.03–18.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Уперед
Анімація, 11.03, поч. о 10.30, 12.30, 17.20
12.03–18.03, час сеансів за тел. 52–59–78

Побачення у Вегасі
Комедія, 11.03, поч. о 6.20, 21.55
12.03–18.03, час сеансів за тел. 52–59–78

#ящетут
Романтична драма, 11.03, поч. о 20.00
12.03–18.03, час сеансів за тел. 52–59–78

КІНОТЕАТР РОДИНА
Толока
Романтична балада, 12.03–18.03, поч. о 18.00

Бладшот
Фентезі, 12.03–18.03, поч. о 20.00
Казки магічного міста. Дерево бажань

Анімація
11.03, поч. о 10.00, 12.03–18.03, поч. о 10.00, 12.00

Уперед
Анімація, 11.03, поч. о 12.00, 14.00, 16.00
12.03–18.03, поч. о 14.00, 16.00

Italian Best Shorts: 
Кохання у вічному місті
Комедія, 11.03, поч. о 18.00

КІНОПАЛАЦ "МИР"
(вул. Келецька, 57, тел. (097)751–49–48)
Уперед
Анімація, 11.03, поч. о 10.00, 11.55, 16.10

Побачення у Вегасі
Комедія, 11.03, поч. о 19.55

Гарячі матусі
Комедія, 11.03, поч. о 18.05

Людина-невидимка
Трилер, 11.03, поч. о 13.50, 21.40

SMARTCINEMA
(вул. Оводова, 51, ТЦ "Sky Park", 4 поверх 
тел. (096)003–50–50)
Гарячі матусі
Комедія
11.03, поч. о 12.40, 22.50
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

Їжак Сонік
Анімація, 11.03 поч. о 12.40, 14.10, 17.10
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

Острів фантазій
Фантастика, 11.03 поч. о 19.20
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

Людина-невидимка
Трилер, 11.03, поч. о 14.50, 17.30, 20.10
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

Поклик пращурів
Драма, 11.03, поч. о 15.20
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

Річард Джуелл
Драма, 11.03, поч. о 10.00
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

Стволи Акімбо
Комедія, 11.03, поч. о 16.20, 18.30
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

Черкаси
Український військовий екшн
11.03, поч. о 10.20, 14.50, 22.00
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

Правдива історія банди Келлі
Вестерн, 11.03, поч. о 20.40
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

Емма
Драма
11.03, поч. о 10.00, 12.50, 15.40, 18.30, 21.20
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

Уперед
Анімація
11.03, поч. о 10.00, 12.20, 14.40, 17.00, 19.20
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

Пухнасті бешкетники
Анімація, 11.03, поч. о 9.50
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

Проти всіх ворогів: Історія Джин Сіберг
Драма, 11.03, поч. о 23.50
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

Офіцер і шпигун
Драма, 11.03, поч. о 12.40
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

Казки магічного міста: Дерево бажань
Анімація, 11.03, поч. о 12.00, 21.40
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

Побачення у Вегасі
Комедія
11.03, поч. о 10.00, 12.10, 14.20, 16.30, 17.40, 
18.40, 19.50, 20.50, 22.00, 23.00
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

#ящетут
Романтична драма
11.03, поч. о 10.30, 23.20
12.03–18.03, довідки за тел. (096)003–50–50

ÀÔ²ØÀ

ТЕАТР
«Адам + Єва = 
Ж…» — прем'єра від 
театру ХуліGUN
15 березня у Галереї 
ХХІ, вул. Архітекто-
ра Артинова, 12 а, 
у театрі ХуліGUN знову 

прем'єра — «Адам + Єва = Ж…» — романтична 
комедія про стосунки чоловіка та жінки від пра-
давніх часів до сьогодення. Правдива історія про 
стосунки. Адам та Єва не могли помилятися!
Початок о 19.00. Вартість квитків: 150 грн. Квит-
ки — в усіх театральних касах міста.

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 Шелі-
га, Євгеній Паперний і Дмитро Лалєнков, зірки 
багатьох 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 при-
годами, 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».

Сорочинський ярмарок
Мюзикл від Кіровоградського драмтеатру ім. Кро-
пивницького, 11.03, поч. о 16.00
Чергові гастролі Кіровоградського академічного 
музично-драматичного театру ім. М. Кропивницько-
го. На сцені театру ім. Садовського трупа презенту-
ватиме мюзикл "Сорочинський ярмарок" за моти-
вами однойменного твору Миколи Гоголя. Дійство 
«Сорочинський ярмарок» — новий, розкішний, 
сповнений яскравого блиску мюзикл Театру кори-
феїв, де «гопцюють всі дівки, де гуляють парубки». 
І як завжди не обійдеться без невгамовної нечистої 
сили, чудасій, химер, циган, ворожіння.

Бременські музиканти
Казка про дружбу і любов
12.03, поч. о 12.00

Смішні гроші
Комедія для дорослих
12.03, поч. о 18.30

Пригоди в Країні Оз
Лірична клоунада, 13.03, поч. о 12.00

Біла ворона
Рок-опера, 13.03, поч. о 18.30
Запрошуємо вас не просто потрапити на п’ятсот 
років назад, у моторошне середньовіччя, туди, де 
править жорстокість, де немає нічого святого, де 
слова молитов заглушуються брязкотом зброї, 
де спалахують вогнища інквізиції, а ще й разом з 
однією з найзагадковіших жінок у світовій історії 
замислитися над нашим сьогоденням. Так, постать 
Жанни д’Арк (акторка Ольга Буга) залишається 
символічною не лише для французів, але й для всіх 
народів, що прагнуть Свободи. А допомагатимуть 
постановникам висока поезія Юрія Рибчинського, 
вражаюча музика Геннадія Татарченка та перекон-
лива гра акторів театру.

Аліса в Країні чудес
Музично-фантастична подорож
14.03, поч. о 12.00

Потрібен брехун
Сатирична комедія
14.03, поч. о 18.30

Лісова пісня
Міф з прадавніх часів
17.03, поч. о 16.00

Бог пообіцяв…
Мала сцена. Зворушлива комедія про просте, про 
вічне
18.03, поч. о 13.00

Лісова пісня
Міф з прадавніх часів
18.03, поч. о 16.00

У неділю рано зілля копала
Романтична драма
19.03, поч. о 18.30

ЛЯЛЬКОВИЙ ТЕАТР
(Хм. шосе, 7 «Книжка», тел. 66-00-60)
Вартість квитків — 50 грн

Стрибаюча принцеса
Найправдивіша історія про кохання, підступність та 
звитягу, 14.03, поч. об 11.00 та 13.00

Всі миші люблять сир
Мюзикл, 15.03, поч. об 11.00 та 13.00
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ВИСТАВКИ 
Виставка «Весняний 
сад 2020»
Вінницький експоцентр 
запрошує на десяту 
міжрегіональну спеціа-
лізовану виставку-яр-
марок «Весняний сад 

2020». На виставці представлені: саджанці плодо-
вих та ягідних культур, насіння, кімнатні та декора-
тивні рослини, засоби захисту рослин і боротьби зі 
шкідниками та багато іншого. Час роботи виставки: 
18 березня 11.00-18.00, 19 березня 10.00-18.30, 
20 березня 10.00-18.30, 21 березня 10.00-16.00.

Виставка Супергероїв & Minecraft
До 15 березня в ТЦ «Plaza Park» проходить 
фантастична, грандіозна і єдина в Україні ви-
ставка «Всесвіт Супергероїв 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.

Воркшоп зі 
створення арт-
колажів
Креативний простір 
Артинов запрошує 14 
березня о 12.00 про-
вести вікенд, створюю-
чи нові сенси та ідеї!

На воркшопі будемо вчитись створювати 
арт-колаж мрії, під кураторством графічного 
дизайнера та ілюстратора Nastya Vitvitska.
Креативний простір Артинов знаходиться на 
вул. Миколи Оводова, 22.
Вартість: 150 грн. У день події — 250 грн.
Беріть з собою ноутбук зі встановленою 
програмою Adobe Photoshop.

Молодіжний 
проект «Працюй 
вільно»
Працювати віддалено 
і бути географічно 
вільними стає нормою. 
Підхоплюємо цей 
тренд і розпочинаємо 

набір на БЕЗКОШТОВНУ програму для молоді 
«Працюй вільно».
Для чого?
Програма має на меті дати можливості 
кожному віком від 18 до 35 років спробувати 
реалізувати себе поза межами офісу, набувши 
цифрові навики роботи з іноземними фріланс-
платформами. Для цього запускаємо три 
напрями освітніх курсів з:
 графічного дизайну;
 програмування для початківців (Front-end);
 digital-маркетингу + Admin Support.
Кожний курс триватиме до трьох місяців. 
Теорію та практику викладатимуть фахівці, які 
працюють віддалено та мають досвід роботи з 
проектами на аутсорсі. Кандидат для участі у 
програмі обирає будь-який з трьох напрямів та 
реєструється через гугл-форму.
При відборі для участі у програмі перевага нада-
ватиметься жінкам, ВПО (внутрішньо переміще-
ним особам), а також сиротам та напівсиротам.
Учасники відбору мають володіти англійською 
на достатньому рівні для проходження курсів та 
для подальшої роботи на фріланс-платформах.
Програма надається за підтримки Молодіжного 
інноваційного фонду (Youth Innovation Fund).
Дата старту: 16 березня 2020 року.
Розклад курсів: Заняття проходитимуть 2 рази 
на тиждень по 2 години.
Де: Креативний простір Артинов (вул. Оводова, 22).

Ірина Білик з ювілейним туром у Вінниці
Співачка вирішила відсвяткувати подвійний юві-
лей — 50-річчя та 30 років на сцені.
Грандіозний ювілейний концерт «Ірина Білик — 50!» 
у Вінниці пройде 30 березня о 19.00 у Будинку 
офіцерів. Вперше Ірина Білик готує унікальне кон-
цертне шоу, під час якого виконає пісні, які давно 
не співала, пісні, які ви просили виконати і мріяли 
почути. Концертна програма буде відрізнятися від 
усього, що співачка робила протягом 30 років свого 
творчого життя! Режисером нового концертного 
шоу став чоловік 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 Вінницької Вежі. 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63, 
(093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Буковинське 
Подвір'я
18 березня в обласній 
філармонії відбудеться 
заключний концерт 
проекту «На гостину 
до «Поділля». Свою нову 
програму «Буковинське 

подвір'я» презентує Заслужений академічний 
Буковинський ансамбль пісні і танцю Чернівецької 
обласної філармонії імені Д. Гнатюка. Початок 
о 18.30, вартість квитків: 100–120 грн.

Тінь Сонця 
в Квадраті
21 березня рок-
артилерія української 
сцени гурт «Тінь Сонця», 
виступить з великим 
сольним концертом 
в Арт-центрі Квадрат. 

«Тінь Сонця» — український фолк-метал-гурт 
із Києва, створений 1999 року. Гурт вирушає 
в новий тур, в якому буде закликати і вітати 
нову весну. Якщо ви досі не чули пісень цього 
гурту — помиляєтесь! Адже відомий український 
боксер Олександр Усик виходив на ринг саме під 
композицію гурту — "Їхали козаки" і ця ж пісня 
була візитівкою Національної збірної України з 
футболу на Євро-2016.
Концерт гурту почнеться о 19.00, вхід — 150 грн.

Motanka в Feride 
plaza
27 березня у нічному 
клубі Feride Plaza ви ма-
тимете можливість почути 
музику, якої ви не чули 
раніше і яка підкорить вас 
з перших нот.

«Motanka» — це український метал-гурт, що 
утворився у 2015 році в Луцьку. За три роки гурт 
встиг зіграти на відомих європейських фестивалях 
та привернути увагу топових ЗМІ з усього світу. 
Гурт грає в жанрі містичний метал, використовуючи 
сучасну електроніку та стародавні українські 
інструменти, такі як окарина, цимбали та горловий 
спів. Їхня музика вводить глядачів в своєрідний 
транс та переносить у новий вимір. Початок 
о 19.00, вартість входу 350–550 грн.

Гурт НЕНСІ зі спеці-
альним концертом 
до Міжнародного 
жіночого дня
15 березня 2020 року 
у Будинку офіцерів від-
будеться концерт гурту 
НЕНСІ у Вінниці. Жителям 
міста музиканти везуть 

свою нову весняну програму «Спасибі за любов» 
(Thanks for Love).
Вас чекає потужний заряд неймовірних хітів, 
на яких виросло кілька поколінь слухачів.
Новітні та всенародно улюблені хіти: «Дим сигарет з 
ментолом», «Чистий аркуш», «В шикарному готелі», 
«Чорний кадилак», «Ах, туман-туман», «Як любив 
я тебе» і багато інших!
Концерт відбудеться 15 березня, в Будинку офіце-
рів. Ціна квитків: 170–690 грн.

Концерт Jah Khalib 
26 березня талановитий 
хіп-хоп виконавець з 
Казахстану Джа Халіб 
завітає до Вінниці.
Співак став відомим завдя-
ки соцмережам. Першими 
популярними треками 

співака були: «Ты для меня», «Твои сонные глаза», 
«Сжигая дотла». Одним з мега-хітів стала композиція 
«Лейла», на яку згодом був знятий кліп. Послухати 
відомого співака можна буде в Будинку офіцерів, поча-
ток концерту о 19.00. Вартість квитків: 300–1100 грн.

Сухішвілі з новою 
програмою
18 березня у Будинку офі-
церів на новому концерті 
Національного балету Грузії 
«Сухішвілі» будуть 100 тан-
цюристів та 2500 костюмів, 
дивовижний оркестр та 

унікальні інструменти. За 74 роки існування Націо-
нальний балет Грузії провів більше 260 турне і 14 разів 
об’їздив три континенти та 95 країн. У Вінниці концерт 
розпочнеться о 19.00, вартість квитків 400-850 грн.

Єгор і Роксолана 
Грушини з концер-
том «Together»
Зірка української 
неокласики, піаніст-
віртуоз Єгор Грушин з 
новим концертом їде 
у Вінницю. І не сам! А зі 

своєю дружиною — знаменитою віолончелісткою 
Роксоланою Грушиною. Неповторний творчо-сімейний 
дует запрошує усіх вінничан зустріти весну разом 
31 березня о 19.00 у Вінницькій обласній філармонії 
на презентації нового альбому і програми «Together».
«Програма «Together» є однією з найулюбленіших 
як для наших слухачів, так і для нас самих. 
Оскільки ми є партнерами не лише у творчості, 
а й в особистому житті, на концерті можна буде 
відчути підтримку й протиставлення жіночого і 
чоловічого, емоційного і виваженого, гармонійного 
та мелодійного, — розповідають артисти. — 
Ми покажемо, як милозвучно поєднуються і 
доповнюють одне одного королівське звучання 
роялю та оксамитовий тембр віолончелі… 
На концерті прозвучать як нові твори, яких ще 
не чули слухачі, так і наші найкращі композиції».
Приходьте на концерт Єгора і Роксолани Грушиних 
відпочити, розслабитись, забутися, відпустити, 
заплющити очі і насолоджуватись надзвичайною 
музикою, яка дійсно стане бальзамом для душі!
Квитки — від 190 до 330 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».

Концерт гурту 
Cloudless у Вінниці
Гурт Cloudless приїде 
зустрітися з фанами 
у Вінницю.
Концерт відбудеться 
11 квітня в молодіжному 
центрі «Квадрат».
Cloudless представили 

нових учасників 3 місяці тому та одразу ж 
взялися штурмувати нові вершини на нацвідборі, 
на Євробачення. Тоді їхній потужний трек Drown me 
Down розірвав мережу схвальними коментарями та 
став одним з головних хітів конкурсу.
Гурт Cloudless стали популярними завдяки саунд-
треку до серіалу «Школа», пісня — «Між світами», 
та численних українських ТВ-шоу та серіалів 
(«Хата на Тата», «Зважені та Щасливі», «Папаньки», 
«Сидоренки- Сидоренки», «Зустріч Однокласників», 
«Чотири весілля», «Кохання на Виживання» та інші).
Сьогодні Cloudless — це потужна трійця:
— Юра Каналош (учасник вокальних ТВ-шоу «Голос 
країни» та «X-Фактор»)
— Михайло Шатохін
— Антон Панфілов (один із засновників бенду, 
який встиг пограти на барабанах в гурті «Фіолет»). 
Початок о 19.30. Вартість квитків: 120 грн.

Бампер і Сус 25 бе-
резня у Вінниці! 18+
Їхні жарти одразу 
запам'ятовуються, репліки 
розходяться на цитати, 
а живі концерти ніколи 
не забуваються.
Петро Бампер і Сус з но-
вим концертом «Із Ютуба 

з любов’ю» 25 березня о 19.00 у «Зорі».
Знамениті стендапери і хайпові блогери Ютуб 
каналу «BAMPER TV» обіцяють: «Ми йдемо по ваші 
серця. Мийте ноги та приходьте на концерт! Без 
цензури: все, як ви любите!»
На концерті будуть найсмішніші, супергострі жарти 
18+, що будуть смачно приправлені нецензурною 
лексикою, незабутні інтерактиви із залою та фір-
мовий гумор, що близький кожному і охопить всі 
актуальні теми: від «ринку землі», наступу корона-
вірусу і сюрпризів «Укрзалізниці» — до всенародної 
любові до понтів та дієт. Найбільш невимушена 
шалена атмосфера та всеохоплюючий позитив 
гарантовані усім!
Квитки — від 50 до 280 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».

Jazzforacat у супро-
воді Brass band
25 квітня о 19.00 у об-
ласній філармонії Вінницю 
чекає унікальна музична 
програма гурту Jazzforacat 
у супроводі Brass band.
Музика Jazzforacat — це 
неповторна магічна су-

міш, стенограма емоцій, почуттів і настроїв, лірика, 
що стосується кожного!
Надзвичайний тембр голосу фронтмена гурту Сергія 
Асафатова, що звучить під унікальне поєднання гіта-
ри, кларнету, струнного квартету, перкусії та саксо-
фону, не залишає байдужим нікого. Крім того, обидва 
музиканти є мультиінструменталістами, що надає їхній 
музиці ще більше магії і виділяє з-поміж інших.
Приходьте 25 квітня за особливими емоціями!
Квитки — 130–300 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах філармонії, театру Садовського, 
Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі 
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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Тренування з американського 
футболу, флаг-футболу і ла-
кросу відбуваються на стаді-
оні школи № 35. Чирлідери 
тренуються на цій же арені, 

а також у клубі «Планета фіт-
нес». Довідки за телефоном: 
098–524–38–98 (віце-прези-
дент клубу «Вінницькі вовки» 
Євген Хомин).

Де займатися 

Меморіал 
Йосипа Академії 
 Ó Â³ííèö³ ô³í³øóâàâ çîíàëü-
íèé ÷åìï³îíàò Óêðà¿íè ç áîêñó 
ñåðåä þíàê³â 2006–2007 ð. í., 
ïðèñâÿ÷åíèé ïàì'ÿò³ Éîñèïà 
Àêàäåì³¿. 
Áîêñåðè ñïîðòøêîëè «Â³ííè-
öÿ» âèáîðîëè â³ñ³ì ë³öåíç³é ç 
12 íà ô³íàëüíèé åòàï ÷åìï³îíà-
òó êðà¿íè ³ ïîñ³ëè ïåðøå çàãàëü-
íîêîìàíäíå ì³ñöå. ×åìï³îíàìè 
ñòàëè Ìàêñèì ×åê³í (âàãîâà êà-
òåãîð³ÿ äî 37 êã), Àðòåì Ìàð÷óê 
(46 êã), Îëåã Ìóñ³ºíêî (48 êã), 
Ãë³á Ãîðîøêîâ (54 êã) ³ Âëàä 
Ãîëîâàùåíêî (57 êã).

«Юність Поділля» 
 Ó Êðàñèëîâ³ â³äáóëèñü 
Âñåóêðà¿íñüê³ çìàãàííÿ ç íà-
ñò³ëüíîãî òåí³ñó «Þí³ñòü Ïî-
ä³ëëÿ» ñåðåä þíàê³â òà ä³â÷àò 
2003–2005 ð. í. òà ìîëîäøèõ. 
Âèõîâàíêà ïåðøî¿ Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè Ñîô³ÿ Êîáåðíèê 
âèãðàëà çîëîòó íàãîðîäó.

Одеське 
«Гран-прі» 
 Â³äêðèòèé òóðí³ð ç áîðîòü-
áè ñàìáî «Ãðàí-ïð³» ïðîâåëè 
â Îäåñ³. Âèõîâàíö³ Â³ííèöüêî¿ 
ñïîðòøêîëè ¹ 5 ïîñ³ëè ø³ñòü 
ïåðøèõ ì³ñöü, äâà äðóãèõ ì³ñöÿ 
³ òðè òðåò³õ. Ó íàéïðåñòèæí³-
ø³é êàòåãîð³¿ ñåðåä ÷îëîâ³ê³â 
áðîíçîâèì ïðèçåðîì ñòàâ Âëà-
äèñëàâ Ä³äåíêî. Â³í âèñòóïàâ 
ó âàç³ äî 68 êã.

У дамках 
 Ðîç³ãðàëè îñîáèñòî-êîìàíä-
íèé êóáîê Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³ 
ç øàøîê. Íà ñòàðò âèéøëè 
11 êîìàíä. Âåñü ï’ºäåñòàë çà-
éíÿëè çá³ðí³ íàøîãî ì³ñòà.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №10 (1136)
У підбірку оригінальних двоходових задач включено і ретрокомпозицію. 
Щоб її розв'язати, необхідно визначити, який останній хід в цій позиції 
робили білі або чорні. 

Задача №2533-2536. М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

Мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №10 (1480) від 11 березня 2020 року 
Задача №2533
I. 1. Kpa8! Kpb6  2. Cb8 cb7:x; II. 1. Cc5! cd7:  2. Ca2 d8Фx — правильні мати
Задача №2534
I. 1. Kpf6! Kpf8  2. g6 Kg4x; II. 1. Kp:h6! Kpf7  2. Kph7 Th5x.
Задача №2535
I. 1. d2! Te4  2. Kpd3 Cb1x; II. 1. Cd2! T:g4  2. Kpc3 Tc4x — перший хід чорних 
різними фігурами на одне поле «d2»
Задача №2536
I. 1. Th5! Tg1+  2. Kph4 Tg4x; II. 1. Th2! Th1  2. Tg2 Th3x.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Ôóòáîëüíèé êëóá «Íèâà» 

ïðîäîâæóº ï³äãîòîâêó äî ñåçîíó. 
Çîêðåìà, äî ïîíîâëåííÿ ÷åìï³-
îíàòó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó (äðóãà 
ë³ãà). Ó ÷åðãîâîìó êîíòðîëüíîìó 
ïîºäèíêó íàøà êîìàíäà ó Â³ííè-
ö³ ïðèéìàëà ñóïåðíèêà ïî ãðóï³ 
«À» «Ïîä³ëëÿ» (Õìåëüíèöüêèé). 

Íà ïî÷àòêó ãðè ãîñïîäàðÿì ïîëÿ 
âäàëàñÿ íåïîãàíà êîìá³íàö³éíà 
àòàêà, ÿêó âäàëî çàâåðøèâ Àíòîí 
Áðèæ÷óê.

Íà æàëü, ïåðåä ïåðåðâîþ «Ïî-
ä³ëëÿ» ñïðîìîãëîñÿ â³ä³ãðàòèñÿ. 
Çà ñëîâàìè òðåíåð³â, ñòàëîñÿ öå 
÷åðåç ïîìèëêó çàõèñíèêà Âëà-
äèñëàâà Äâîðîâåíêà, ÿêèé â³ääàâ 

íåâäàëó ïåðåäà÷ó íà Îëåêñàíäðà 
Êàë³òîâà. Á³ëüøå ãîë³â íå áóëî 
çàáèòî. Îòæå, 1:1.

— ß çàäîâîëåíèé ãðîþ â ïåð-
øîìó òàéì³. Â³í âèéøîâ äëÿ 
«Íèâè» íåïîãàíèì. Çà âèíÿòêîì 
äð³áíèõ ïîìèëîê, ÿê³ ïðèçâåëè 
äî âçÿòòÿ íàøèõ âîð³ò. À îñü 
ãðà íèâ³âö³â ó äðóãîìó òàéì³ 

íå çàäîâîëüíèëà. Ï³ñëÿ ïåðå-
ðâè ó íàñ áóëè ïðîáëåìè â ñå-
ðåäèí³ ïîëÿ. Çîêðåìà, Äàâèä 
Ïîäêóéêî íå âïîðàâñÿ ç³ ñâî¿ìè 
îáîâ’ÿçêàìè, — ñêàçàâ ãîëîâíèé 
òðåíåð «Íèâè» Îëåã Øóìîâèöü-
êèé. — Ùîäî «Ïîä³ëëÿ» — öå 
äîáðîòíà êîìàíäà, ÿêà çáåðåãëà 
äîñâ³ä÷åíèõ ãðàâö³â.

«Нива» розійшлася миром з «Поділлям»

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó êâ³òí³ â Óêðà¿í³ ðîçïî÷íóòü-
ñÿ çìàãàííÿ ç àìåðèêàíñüêîãî 
ôóòáîëó. Íàøå ì³ñòî ïðåäñòàâ-
ëåíî êëóáîì «Â³ííèöüê³ âîâêè». 
Â³í âêëþ÷àº â ñåáå ÷îëîâ³÷ó òà 
þíàöüê³ êîìàíäè, æ³íî÷èé êî-
ëåêòèâ ç ôëàã-ôóòáîëó (áåçêîí-
òàêòíèé âèä àìåðèêàíñüêîãî ôóò-
áîëó). À òàêîæ çá³ðí³ ç ëàêðîñó 
(çàîêåàíñüêà ãðà, äå ïîòð³áíî 
ëîâèòè ì’ÿ÷à ñ³òêîþ íà äîâã³é 
ðó÷ö³) òà ÷èðë³äèíãó (çìàãàííÿ 
ãðóï ï³äòðèìêè).

Â³öå-ïðåçèäåíò «Âîâê³â» ªâãåí 
Õîìèí ðîçïîâ³â, ùî ö³êàâîãî ÷å-
êàº â³ííèöüêèõ âáîë³âàëüíèê³â 
ó ñåçîí³.

СТАРТ У СУПЕРЛІЗІ 
«Â³ííèöüê³ âîâêè» ìèíóëîãî 

ñåçîíó ïîñ³ëè øîñòå ì³ñöå â íà-
ö³îíàëüí³é ïåðøîñò³. À â îñòàí-
í³é â³êåíä êâ³òíÿ ñòàðòóþòü ó ñó-
ïåðë³ç³ ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè. Òàì 
ãðàòèìóòü ëèøå ÷îòèðè êîìàíäè. 
Îêð³ì â³ííè÷àí, öå òðè êëóáè 
Êèºâà — «Ñëîâ’ÿíè», «Êåï³òàëñ» 
³ «Ïàòð³îòè». ßê âèÿâèëîñÿ, ëèøå 
âîíè çäàòí³ âèòðèìàòè ô³íàí-
ñîâèé òÿãàð âèòðàò â åë³òíîìó 
äèâ³ç³îí³.

— Äåÿê³ ³íø³ êîìàíäè ðîç-
ïàëèñÿ. ×àñòèíà âèð³øèëà çà-
ì³ñòü ÷åìï³îíàòó Óêðà¿íè áðàòè 
ó÷àñòü ó ì³æíàðîäíîìó òóðí³ð³ 
çà ó÷àñò³ êëóá³â Ïîëüù³, Á³ëîðóñ³ 
³ êðà¿í Áàëò³¿. Ðåøòà (â³ñ³ì êî-
ìàíä) ïåðåéøëà äî ïåðøî¿ ë³ãè 
íàö³îíàëüíî¿ ïåðøîñò³ — ÷åðåç 
íåâèñîêèé ð³âåíü ô³íàíñóâàííÿ 

³ â³äñóòí³ñòü äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñ-
ò³ ôóòáîë³ñò³â, — ñêàçàâ ªâãåí 
Õîìèí.

Íà éîãî äóìêó, êðàùå ìàòè 
â åë³òíîìó äèâ³ç³îí³ ÷îòèðè ïî-
òóæíèõ êîëåêòèâè, ÿê³ äåìîí-
ñòðóâàòèìóòü ÿê³ñíèé ôóòáîë, 
í³æ äåñÿòü êîìàíä ³ç âåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ «ïðîõ³äíèõ» ìàò÷³â.

НОВАЧКИ ЗІ США ТА БРИТАНІЇ 
Íàøó ÷îëîâ³÷ó êîìàíäó íåçà-

áàðîì î÷³êóº êàäðîâå ï³äñèëåííÿ.
— Íàì ïîòð³áí³ õî÷à á äâîº 

ãðàâö³â ç ÑØÀ, àáè çàêðèòè 
«ä³ðêè» ó ñêëàä³. Ïëàíóºìî çà-
ëó÷èòè áðèòàíöÿ, ³ ìîæëèâî, ùå 
äåê³ëüêîõ âèêîíàâö³â ç ³íøèõ 
ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í. Ñåðåä ïî-
òåíö³éíèõ íîâà÷ê³â — º é ôóòáî-
ë³ñòè ç ³íøèõ â³ò÷èçíÿíèõ êëóá³â. 
Ïåðåìîâèíè âåäåìî ç ð³çíèìè 
âèêîíàâöÿìè, àëå îáèðàòèìåìî 
êðàùèõ ç íèõ, — ïðîäîâæóº ªâ-
ãåí Õîìèí.

²íîçåìö³ âèñòóïàþòü çà íàø 
êëóá áåçêîøòîâíî ÿê âîëîíòå-
ðè. Àëå êåð³âíèöòâî «Âîâê³â» 
ìàº çàáåçïå÷èòè ¿õ õàð÷óâàííÿì 
³ ïðîæèâàííÿì, îïëàòèòè ïðî¿çä 
íà ìàò÷³ ÷åìï³îíàòó.

ßêùî ³ìåíà ïîòåíö³éíèõ íî-
âà÷ê³â ïîêè íå àô³øóþòüñÿ, 
òî ïð³çâèùå ãîëîâíîãî òðåíåðà 
«Â³ííèöüêèõ âîâê³â» äàâíî â³äî-
ìå. ßê ³ â ìèíóëîìó ñåçîí³, íàø 
êëóá î÷îëþâàòèìå äîñâ³ä÷åíèé 
ôàõ³âåöü ç ÑØÀ Äåéë Õåôôðîí. 
Â³í îòðèìàâ ïîñâ³äêó íà ïðîæè-
âàííÿ â Óêðà¿í³, òîáòî ïîâ’ÿçóº 
ñâîº ïîäàëüøå æèòòÿ ç íàøîþ 
êðà¿íîþ. Äåéëó Õåôôðîíó äî-

«ВІННИЦЬКИХ ВОВКІВ» 
ПІДСИЛЯТЬ АМЕРИКАНЦІ 
Американський футбол  
Наш чоловічий клуб стартує в суперлізі 
України. А «Вовчиці» зіграють 
у двох міжнародних турнірах

ïîìàãàòèìóòü ùå îäèí çàîêåàí-
ñüêèé íàñòàâíèê òà äîñâ³ä÷åí³ 
ãðàâö³ «Âîâê³â», ÿê³ âèêîíóâà-
òèìóòü îáîâ’ÿçêè òðåíåð³â ³ ð³ç-
íèõ ïîçèö³é. Ñåðåä íèõ ³ ãðàþ÷èé 
ïðåçèäåíò êëóáó Îëåêñàíäð Á³ëî-
êîíü òà ªâãåí Õîìèí.

Ï³äòðèìóº êëóá êîìïàí³ÿ 
«Kness» ³ ÷àñòêîâî Â³ííèöü-
êà ì³ñüêà ðàäà. Âõ³ä íà ìàò÷³ 
«Âîâê³â», ÿê³ ïðîõîäèòèìóòü 
íà ñïîðòêîìïëåêñ³ «Íèâà», áóäå 
ïëàòíèì. Ïëàíóºòüñÿ, ùî êâèòîê 
êîøòóâàòèìå 50 ãðèâåíü. Àäæå 
àìåðèêàíñüê³ ôóòáîë³ñòè âèìó-
øåí³ îðåíäóâàòè âñ³ ñïîðòèâí³ 
îá’ºêòè, íà â³äì³íó â³ä ïðåäñòàâ-
íèê³â áàãàòüîõ ³íøèõ ³ãðîâèõ âè-
ä³â ñïîðòó.

— Ïðèì³ðîì, â³ííèöüê³é 
«Íèâ³» ì³ñüêà âëàäà íàäàº ñòà-
ä³îí äëÿ ìàò÷³â ³ òðåíóâàíü áåç-
êîøòîâíî. À ó íàñ òàêèõ ï³ëüã 
íåìàº, — êàæå ªâãåí Õîìèí.

МІЖНАРОДНИЙ ТУРНІР 
У ВІННИЦІ 

Æ³íî÷à êîìàíäà ç ôëàã-
ôóòáîëó «Âîâ÷èö³» òàêîæ âõîäèòü 
ó ñòðóêòóðó êëóáó. Íåð³äêî ä³-
â÷àòà íàâ³òü òðåíóþòüñÿ ðàçîì ³ç 
÷îëîâ³êàìè. «Âîâ÷èö³» ãðàòèìóòü 
â ÷åìï³îíàò³ Óêðà¿íè.

— Ó íàø³é êðà¿í³ âñüîãî ÷î-
òèðè êîìàíäè ç æ³íî÷îãî ôëàã-

ôóòáîëó. Ìîæëèâî, äî íèõ ïðè-
ºäíàºòüñÿ é á³ëîðóñüêèé êëóá, 
àäæå â ñóñ³äí³é êðà¿í³ íå ïðî-
âîäèòüñÿ íàö³îíàëüíèé ÷åìï³î-
íàò, — ðîçïîâ³äàº ªâãåí Õîìèí.

28 áåðåçíÿ ó Â³ííèö³ ïðî-
éäå ïåðøèé ì³æíàðîäíèé òóð-
í³ð â Óêðà¿í³ ç æ³íî÷îãî ôëàã-
ôóòáîëó. Â³í îòðèìàâ íàçâó 
«Wolves Bowl». Ìàò÷³ ïðîõîäè-
òèìóòü íà ñòàä³îí³ Öåíòðàëüíîãî 
ïàðêó, ïî÷èíàþ÷è ç 12-¿ ãîäèíè. 
Âõ³ä — â³ëüíèé.

НАБИРАЮТЬ З ВОСЬМИ РОКІВ 
Àìåðèêàíñüêèì ôóòáîëîì 

ó êëóá³ «Âîâêè» çàéìàþòüñÿ é 
áëèçüêî ñîòí³ ä³òåé. Ïî÷àòê³âö³â 
(õëîï÷èê³â ³ ä³â÷àòîê) íàáèðàþòü 
ç âîñüìè ðîê³â. Ïàðàëåëüíî òðè-
âàº íàá³ð ³ äîðîñëèõ.

— Ìè òàêîæ ¿çäèìî ðàéîíàìè. 
Ïðàãíåìî, àáè òàì ñòâîðþâàëèñÿ 
êîìàíäè ç àìåðèêàíñüêîãî ôóò-
áîëó. À òàêîæ ç ôëàã-ôóòáîëó. Öå 
äåøåâèé âèä ñïîðòó, äëÿ ÿêîãî 
íå ïîòð³áíà ñïåö³àëüíà åê³ï³ðîâ-
êà, — êàæå ªâãåí Õîìèí.

Ïàðàëåëüíî «Âîâêè» ðîçâèâà-
þòü ³íøó çàîêåàíñüêó ãðó ëàêðîñ 
òà ÷èðë³äèíã. Âîíè ïðàãíóòü ðîç-
áóäóâàòè ìàñîâèé êëóá, äå çà-
éìàòèìåòüñÿ âåëèêà ê³ëüê³ñòü 
â³ííè÷àí. Íàðàç³ â éîãî ñêëà-
ä³ — áëèçüêî 250 ñïîðòñìåí³â.

«Вовки» у суперлізі будуть мірятися силами 
з трьома столичними клубами
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Ó â³ííèöüêèõ òåàòðàëüíèõ êðó-
ãàõ íå ÷àñòî çóñòð³íåø êîðèôåÿ 
óêðà¿íñüêîãî òåàòðàëüíîãî ìèñ-
òåöòâà, íà î÷àõ ÿêîãî çì³íèëàñÿ 
åïîõà. Âàëåð³é Ïàöóíîâ — àâòîð 
÷èñëåííî¿ ê³ëüêîñò³ ïîñòàíîâîê. 
Ó ñâ³é ÷àñ â³í íàâ÷àâñÿ ó Êè¿â-
ñüêîìó òåàòðàëüíîìó ³íñòèòóò³ ³ì. 
Êàðïåíêà-Êàðîãî ðàçîì ç ²âàíîì 
Ìèêîëàé÷óêîì, Áðîíèñëàâîì 
Áðîíäóêîâèì òà áàãàòüìà ³íøè-
ìè ïðåäñòàâíèêàìè ìàéáóòíüîãî 
ñëàâåòíîãî Çîëîòîãî ôîíäó óêðà-
¿íñüêèõ ìèòö³â. Çàñíóâàâ ³ äîâãèé 
÷àñ áóâ õóäîæí³ì êåð³âíèêîì 
Êè¿âñüêîãî (íèí³ àêàäåì³÷íîãî) 
òåàòðó «Çîëîò³ âîðîòà». Ïðîòÿãîì 
÷âåðò³ ñòîë³òòÿ Âàëåð³é Ïàöóíîâ 
âèêëàäàº â Íàö³îíàëüíîìó óí³-
âåðñèòåò³ êóëüòóðè ³ ìèñòåöòâ, 
ñòâîðþº ï³äðó÷íèêè òà íàâ÷àëüí³ 
ïîñ³áíèêè, ðîçðîáëÿº íàâ÷àëüí³ 
ïðîãðàìè âèõîâàííÿ ïðîôåñ³éíèõ 
ðåæèñåð³â òà àêòîð³â. Ó êîãî, ÿê 
íå â íüîãî, çàïèòàòè ïðî òåàòð?

— Âàëåð³þ Ïåòðîâè÷ó, ÿê âè 
îö³íþºòå ñó÷àñíå òåàòðàëüíå ìèñ-
òåöòâî?

— Ñó÷àñíå òåàòðàëüíå ìèñòå-
öòâî ð³çíå — â íüîìó º ³ ñó÷àñíå, 
³ ìèíóëå, ³ ìàéáóòíº. Íà âñ³ ñìà-
êè. Àëå âñå æ ó «ñó÷àñíîìó» éîãî 
ñòàí³ íàÿâí³ îçíàêè äåãðàäàö³¿. 
ßê ³ â ñóñï³ëüíîìó æèòò³. ² öÿ 
òåíäåíö³ÿ õàðàêòåðíà íå ëèøå 
äëÿ óêðà¿íñüêîãî òåàòðó, àëå é 
äëÿ ñâ³òîâîãî. Íà ïåðåòèí³ ñòî-
ë³òü íà íàøèõ î÷àõ åëåêòðîííè-
ìè çàñîáàìè ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ï³äñâ³äîìî (÷è ñâ³äîìî) ðóéíó-
ºòüñÿ äóõîâíå çäîðîâ’ÿ ëþäñòâà. 
Ð³çêèé êèäîê â îá³éìè êàï³òàëó 
ñóïðîâîäæóºòüñÿ êàòàñòðîô³÷íèì 
ïàä³ííÿì ó ïð³ðâó áåçäóõîâíîñ-
ò³. Òîìó òåàòðó í³ â ÿêîìó ðàç³ 
íå ìîæíà êàï³òóëþâàòè. Â³í ìàº 

çà áóäü-ÿêó ö³íó çáåðåãòè ñâîþ 
ã³äí³ñòü, çàëèøàþ÷èñü äóõîâíèì 
àðõ³ïåëàãîì.

— ßê íà âàøèõ î÷àõ çì³íþâàâñÿ 
òåàòð?

— Ìåí³ äóæå ïîòàëàíèëî! Àäæå 
ì³é þíàöüêèé â³ê ïðèïàâ íà êóëü-
ì³íàö³þ Çîëîòî¿ Åðè ðåæèñóðè. 
Ìè çàõîïëþâàëèñü Ï³òåðîì Áðó-
êîì, Ïåòåðîì Øòàéíîì, ªæè 
Ãðîòîâñüêèì, Þð³ºì Ëþáèìî-
âèì, Ëüâîì Äîä³íèì, Àíàòîë³-
ºì Åôðîñîì, Ðîáåðòîì Ñòóðóà, 
Ðîìàíîì Â³êòþêîì… Íèí³ òåà-
òðàëüíèé ñâ³ò ïåðåéøîâ ó êðèçî-
âó ñòàä³þ, òîìó çà çàêîíàìè ä³à-
ëåêòèêè ïîïåðåäó íàñ íåìèíó÷å 
÷åêàº ÷åðãîâèé òåàòðàëüíèé áóì, 
âèáóõ íîâèõ ôîðì, íîâèõ òåõíî-
ëîã³é, ìîæëèâî, íàâ³òü, «òåàòð 
ó ñìàðòôîí³». Íå âèêëþ÷àþ, ùî 
ç’ÿâèòüñÿ ³ øêîëà ó ñìàðòôî-
í³, à òàì íåäàëåêî ³ äî êîõàííÿ 
ó ñìàðòôîí³, ³ äî ñ³ì’¿ ó ñìàðòôî-
í³, ³ äî íàðîäæåííÿ ä³òåé ó ñìàðò-
ôîí³, ³ ò. ä. ³ ò. ï. ßê áà÷èìî, ëþä-
ñòâî óñï³øíî êîòèòüñÿ ó ïð³ðâó.

— Âè çäåá³ëüøîãî ñòàâèòå êëà-
ñè÷í³ òâîðè. À ÷è áóâàº, ùî çâåð-
òàºòåñü äî ñó÷àñíèõ àâòîð³â?

— Òàê ñêëàëîñÿ, ùî ÿ ìàéæå 
âñå ñâîº æèòòÿ ïðèñâÿòèâ ïîñòà-
íîâö³ øåäåâð³â ñâ³òîâî¿ ë³òåðàòó-
ðè òàêèõ àâòîð³â, ÿê Â³êòîð Ãþãî, 
Æàí Àíóé, Ôåä³ð Äîñòîºâñüêèé, 
Àëüáåð Êàìþ, Æàí Êîêòî, Åæåí 
Éîíåñêî… Ç òàêèìè «õëîïöÿìè» 
ìåí³ ëåãøå ïðàöþºòüñÿ, ó ðîçóì-
í³é êîìïàí³¿ º ÷îìó ïîâ÷èòèñü. ² 
äî òîãî æ, âîíè çíà÷íî ñó÷àñí³ø³ 
çà áàãàòüîõ «ñó÷àñíèõ» äðàìàòóð-
ã³â. Öå àæ í³ÿê íå îçíà÷àº, ùî 
ñåðåä ñó÷àñíèê³â íåìàº òàëà-
íîâèòèõ àâòîð³â, îäèí ç ÿêèõ, 
äî ðå÷³, íàïèñàâ «Ãðó â äåòåê-
òèâ». ßê íå çãàäàòè ãåí³àëüíó 
Ë³íó Êîñòåíêî, çà ïîåìîþ ÿêî¿ 
«Ìàðóñÿ ×óðàé» ó ìî¿é âèñòàâ³ 

ВАЛЕРІЙ ПАЦУНОВ ПРО РЕЖИСЕРСТВО 
ТА ЙОГО ВІННИЦЬКУ «ГРУ В ДЕТЕКТИВ» 
Театральне  Валерій Пацунов — 
театральний режисер, сценограф, актор, 
педагог, професор, заслужений діяч 
мистецтв України. Відомий столичний 
митець встиг полюбитися вінницькому 
глядачеві через виставу «Ідіот», 
за Ф. Достоєвським. Цьогоріч він ставить 
у Вінниці «Гру в детектив», прем’єра якої 
планується на квітень

ãðàëà ñëàâåòíà Í³íà Ìàòâ³ºíêî.
— ßê â³äð³çíÿþòüñÿ ñüîãîäí³øí³ 

âèõîâàíö³ òåàòðàëüíèõ âèø³â â³ä 
¿õí³õ ïîïåðåäíèê³â?

— Ðàçþ÷å! Óÿâ³òü ñîá³, ùî ïðè 
âñòóï³ äî òåàòðàëüíîãî ³íñòèòóòó 
ìè òðèìàëè êîíêóðñ — 1 ì³ñöå 
íà 100 áàæàþ÷èõ. Ðàçîì ç³ ìíîþ 
îäíèì íàáîðîì áóëè ïðèéíÿò³ 
ìàéáóòí³ ëåãåíäè óêðà¿íñüêîãî 
òà ðîñ³éñüêîãî ê³íî: ²âàí Ìèêî-
ëàé÷óê, Áðîíèñëàâ Áðóíäóêîâ, 
Ðà¿ñà Íåäàøê³âñüêà, Àëëà Ñî-
êîëîâà, Áîðèñ Ñîêîëîâ (Ñàíêò-
Ïåòåðáóðã), Îëåêñàíäð Ïàððà 
(Ìîñêâà) òà ³í. ²ìåíàìè äåêî-
òðèõ ç íèõ ïîéìåíîâóþòü âóëè-
ö³, ê³íîòåàòðè, âñòàíîâëþþòüñÿ 
¿ì ïàì’ÿòíèêè. ² öå ëèøå îäèí 
íàá³ð!

Ó ò³ ÷àñè àêòîð³â òà ðåæèñå-
ð³â ñïðèéìàëè, ÿê íåáîæèòåë³â. 
Ñüîãîäí³ æ äèïëîì àêòîðà ìîæíà 
îòðèìàòè çà êîíòðàêòíîþ ôîð-
ìîþ íàâ÷àííÿ. Òîáòî, çà ãðîø³. 
Òà æ ³ñòîð³ÿ ³ ç ìåäèêàìè! Âè á 
õîò³ëè, ùîá ó âàñ ïîëîãè ïðè-

éìàâ àêóøåð, ÿêèé ñâ³é äèïëîì 
îòðèìàâ çà ãðîø³, à çàì³ñòü â³ä-
â³äóâàííÿ çàíÿòü ç ã³íåêîëîã³¿ 
ï³äõàëòóðþâàâ áè áàðìåíîì 
í³÷íîãî êëóáó? ßêùî âåñü ñâ³ò 
òåðïèòü ãëîáàëüíó äåãðàäàö³þ, 
òî ÿê îñâ³òà, â òîìó ÷èñë³, ³ òåà-
òðàëüíà, ìîæå óíèêíóòè çàãàëü-
íî¿ òåíäåíö³¿? Àëå, çâè÷àéíî, ³ 
â íàø íèí³øí³é ÷àñ òðàïëÿþòü-
ñÿ òàëàíîâèò³ ñòóäåíòè, ïðîòå 
¿õ â³äñîòîê ì³çåðíèé. Çíàþ íå ç 
÷óæèõ âóñò, áî ÷âåðòü ñòîë³òòÿ 
âèõîâóþ ðåæèñåð³â, äåÿê³ ç ÿêèõ 
óñï³øíî î÷îëþþòü íàö³îíàëüí³ 
òà àêàäåì³÷í³ òåàòðè, ïåðåìàãà-
þòü íà ïðåñòèæíèõ ôåñòèâàëÿõ 
òà êîíêóðñàõ, ³ âàø Â³ííèöüêèé 
³ìåí³ Ñàäîâñüêîãî — íå âèíÿòîê. 
Ãîëîâíèé ðåæèñåð òåàòðó Òà¿ñà 
Ñëàâ³íñüêà ìàëà íåîáåðåæí³ñòü 
ïåðåáóâàòè ó ñêëàä³ ìî¿õ ñòóäåí-
ò³â. Âîíà áóëà íàéòàëàíîâèò³øîþ 
ñåðåä íèõ, ³ ìîº¿ çàñëóãè â öüî-
ìó îáìàëü — ïðîñòî ¿¿ ïîö³ëóâàâ 
Ãîñïîäü. À êîãî íå ïîö³ëóâàâ, 
òîãî í³ÿêèé ïåäàãîã íå âðÿòóº.

— Âàø³ âðàæåííÿ â³ä ðîáîòè ç 
òðóïîþ Â³ííèöüêîãî àêàäåì³÷íîãî 
ìóçè÷íî-äðàìàòè÷íîãî òåàòðó?

— Öå îäèí ç íàéêðàùèõ àêòîð-
ñüêèõ êîëåêòèâ³â, ÿê³ º â Óêðà¿í³. 
² òîìó ïðàöþâàëîñü ìåí³ ç íèìè 
ëåãêî.

— «²ä³îò» Ôåäîðà Äîñòîºâ-
ñüêîãî ó âàø³é ïîñòàíîâö³ çáèðàº 
àíøëàãè. Ó ÷îìó ñåêðåò óñï³õó?

— Ñåêðåò óñï³õó ïîä³ëèìî 
íà ÷îòèðüîõ. Äàëåêî íå êîæíî-
ìó òåàòðîâ³ íàøî¿ êðà¿íè Äîñòî-
ºâñüêèé ïî çóáàõ. À â³ííèöüêà 
òðóïà ïîäîëàëà öüîãî âåëåòíÿ. ² 
îòðèìàëà íàéâèùó íàãîðîäó — 
ãëÿäà÷åâå ïîòðÿñ³ííÿ. Òîìó 
àêòîðñüêèé êîëåêòèâ, íà ÷îë³ ç 
òàëàíîâèòèì âèêîíàâöåì êíÿçÿ 
Ìèøê³íà Ìàêñèìîì Êàêàðê³íèì 
º ïåðøèì âèíóâàòöåì óñï³õó. 
Äðóãèì âèíóâàòöåì óñï³õó º, 
áåçïåðå÷íî, ãåí³àëüíèé Ôåä³ð 
Äîñòîºâñüêèé. Ìóäðèé ÷îëîâ³ê! 
Õòî òðåò³é âèíóâàòåöü? Ãëÿäà÷! 
Áî ðàçîì ç íèì ìè çàïàëþº-
ìî ó ãëÿäàöüê³é çàë³ ñï³ëüíèé 
âóëêàí³÷íèé æàð òà âñ³ ðàçîì 
çãîðàºìî â íüîìó. Âè ñïèòàºòå, 
à õòî æ º ÷åòâåðòèì âèíóâàòöåì? 
Òóò ÿ ãîòîâèé ïîñòóïèòèñÿ ñâîºþ 
ðåæèñåðñüêîþ ðîëëþ íà êîðèñòü 
âñüîãî àäì³í³ñòðàòèâíî-òåõí³÷íî-
ãî êîëåêòèâó, ÿêèé çàáåçïå÷èâ 
ìàòåð³àëüíî-òåõí³÷íó áàçó âèñòà-
âè, àëå ÿêèé çàâæäè çàëèøàºòüñÿ 
ïîçà óâàãîþ æóðíàë³ñò³â.

— ×è â³äð³çíÿºòüñÿ ïðîâ³íö³éíèé 

ãëÿäà÷ â³ä ñòîëè÷íîãî?
— Òåàòðàëüíà ïðîâ³íö³ÿ — ïî-

íÿòòÿ â³äíîñíå. ßê ó Â³ííèö³ º 
ð³çí³ ãëÿäà÷³, òàê ³ ó Êèºâ³ º ð³ç-
í³ ãëÿäà÷³. Àëå âñ³õ ¿õ îá’ºäíóº 
æèâà ëþäñüêà åìîö³ÿ. ßêùî âè-
ñòàâà ïîòðÿñàº, òî ïðîÿâ åìîö³é 
îäíàêîâèé — ùî ó ôðàíöóçà, 
ùî ó í³ìöÿ, ùî ó àíãë³éöÿ, ùî 
ó øîòëàíäöÿ. Êîëè àêòîðè ìîãî 
òåàòðó «Çîëîò³ âîðîòà» ãðàëè 
ó Âåëèêîáðèòàí³¿ ôàíòàñìàãî-
ð³þ «Óáèâåöü» Äîñòîºâñüêîãî, 
òî âñ³ ìè â³ä÷óâàëè òàêó æ òåì-
ïåðàòóðó êèï³ííÿ, ÿê ³ ó Â³ííèö³ 
íà «²ä³îò³».

— Ïðî ùî âè õî÷åòå ðîçïîâ³-
ñòè ãëÿäà÷åâ³ ïîñòàíîâêîþ âèñòàâè 
«Ãðà â äåòåêòèâ»?

— ßêáè òî ÿ çíàâ, ïðî ùî! 
ßêùî âàñ çàïðîøóº êîõàíèé 
íà ïîáà÷åííÿ, òî õ³áà âè éîãî ïè-
òàºòå ïðî ìàéáóòí³é çì³ñò âàøî¿ 
çóñòð³÷³? Íàâðÿä. Áî çàçäàëåã³äü 
âè (ÿê ³ çàêîõàí³ âñüîãî ñâ³òó) ÷ó-
äîâî çíàºòå, ÷îãî õî÷åòå îäíå â³ä 
îäíîãî. Ìè ç àêòîðàìè ëþáèìî 
êðàñèâîãî, í³æíîãî, ÷óòëèâîãî 
â³ííèöüêîãî ãëÿäà÷à, ÿêèé ïðè 
êîæí³é çóñòð³÷³ â³äïîâ³äàº íàì 
âçàºìí³ñòþ. Òî æ íà âèñòàâ³ «Ãðà 
â äåòåêòèâ» áóäåìî ç íèì êîõà-
òèñÿ! Ïðî âñ³ ³íø³ òâîð÷³ ñåêðåòè 
îá³öÿþ ïîâ³äîìèòè ó íàñòóïíîìó 
³íòåðâ’þ, ³íôîðìàö³éíèì ïðè-
âîäîì äëÿ ÿêîãî áóäå ïðåì’ºðà 
«Ãðè â äåòåêòèâ».

Òîæ, äî çóñòð³÷³ íà ïðåì’ºð³!

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 
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ПРЕС-СЛУЖБА 
ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ

Ðîçðîáêà ìîá³ëü-
íèõ çàñòîñóíê³â îäíî-

çíà÷íî â òðåíä³. Ïîãëÿíåìî 
íà ñòàòèñòèêó. Ó ñâ³ò³ ñìàðòôî-
íàìè êîðèñòóþòüñÿ ïîíàä 70% 
âñüîãî íàñåëåííÿ. 

Âðàæàº? À ùî â Óêðà¿í³? — 
Çà äàíèìè ðåñóðñó Newzoo, 
23.5% íàñåëåííÿ Óêðà¿íè êî-
ðèñòóþòüñÿ ñìàðòôîíàìè. Ôàê-
òè÷íî, êîæåí ÷åòâåðòèé ìàº 
ïðè ñîá³ ñìàðòôîí. Êð³ì òîãî, 
íà ñüîãîäí³øí³é äåíü â Óêðà¿í³ 
ïîíàä 14 ìëí ëþäåé âèõîäÿòü 
â ²íòåðíåò ñàìå ç ìîá³ëüíîãî 
´àäæåòó. ² êîæíîãî ðîêó öå 
÷èñëî çðîñòàº. Òîìó ðîçðîáêà 
ìîá³ëüíèõ äîäàòê³â çàðàç äóæå 
çàòðåáóâàíà ó âñüîìó ñâ³ò³. Ó IT-
Academy Vinnytsia ñòóäåíòè âè-
â÷àþòü ëèøå ñó÷àñí³ íàïðÿì-
êè. Òîìó ñïåö³àë³çàö³ÿ Mobile 
Development ó íàñ, çâ³ñíî æ, º.

Ìîá³ëüíà ðîçðîáêà — îäèí ³ç 
íàéö³êàâ³øèõ íàïðÿì³â â IT. Ñïî-
÷àòêó ìîá³ëüí³ çàñòîñóíêè âè-
êîðèñòîâóâàëèñÿ äëÿ øâèäêî¿ 
ïåðåâ³ðêè åëåêòðîííî¿ ïîøòè, 
àëå ¿õ âèñîêèé ïîïèò ïðèçâ³â 
äî ðîçøèðåííÿ ïðèçíà÷åíü ³ 
â ³íøèõ îáëàñòÿõ, òàêèõ ÿê ³ãðè 
äëÿ ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â, GPS, 
ñï³ëêóâàííÿ, ïåðåãëÿä â³äåî òà 
êîðèñòóâàííÿ ²íòåðíåòîì. Çà-
âäÿêè ìîá³ëüíèì äîäàòêàì 
ìîæíà ä³çíàâàòèñÿ ö³êàâó òà êî-
ðèñíó ³íôîðìàö³þ, ï³äâèùóâàòè 

åôåêòèâí³ñòü ðîáîòè ãàäæåò³â, 
ñï³ëêóâàòèñÿ, çàðîáëÿòè ãðîø³ 
³ áàãàòî ³íøîãî. Òàêèì ÷èíîì 
òåëåôîí ñòàâ îáì³ííèêîì íàé-
ð³çíîìàí³òí³øî¿ ³íôîðìàö³¿, òà-
êèì ñîá³ øòó÷íèì ³íòåëåêòîì 
â êèøåí³. ² ùîðàçó â³í ñòàº 
âñå ðîçóìí³øèì. Ó Â³ííèöüê³é 
²Ò-Àêàäåì³¿ ìîá³ëüíà ðîçðîáêà 
âèâ÷àºòüñÿ â ñåðåäîâèù³ îäíî-
äóìö³â, ëþäåé, ÿê³ íàâ÷àþòüñÿ 
ó äðóæí³é àòìîñôåð³ ³ ïðàãíóòü 
äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ òà ïî-
ñò³éíîãî ðîçâèòêó.

Ìîá³ëüí³ äîäàòêè — öå àâòî-
íîìí³ ïðîãðàìí³ ïðîäóêòè, ÿê³ 
ðîçðîáëÿþòüñÿ ï³ä ïåâí³ ìî-
á³ëüí³ ñèñòåìè (iOS, Android, 
Windows Mobile). Ðîçðîáêà 
ïðîãðàì äëÿ ìîá³ëüíèõ ïëàò-
ôîðì âèìàãàº âèêîðèñòàííÿ 
ñïåö³àë³çîâàíèõ ³íòåãðîâàíèõ 
ñåðåäîâèù ðîçðîáêè. Mobile-
ðîçðîáíèê çàéìàºòüñÿ ñòâî-
ðåííÿì, îíîâëåííÿì, óäîñêî-
íàëåííÿì ìîá³ëüíèõ äîäàòê³â ³ 
ÏÎ äëÿ ñìàðòôîí³â, ïëàíøåò³â, 
åëåêòðîííèõ êíèã, ³ãðîâèõ ïðè-
ñòàâîê ³ ³íøèõ äåâàéñ³â. Ó Â³-
ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ ìåíòî-
ðÿòü âèêëàäà÷³, ùî ïðàöþþòü 
íå îäèí ð³ê ó ñôåð³ ìîá³ëüíî¿ 
ðîçðîáêè. Âîíè äîïîìîæóòü 
çðîçóì³òè ñóòü äàíîãî íàïðÿìêó 
òà íàâ÷àòèìóòü âàñ íà ðåàëüíèõ 
ïðîåêòàõ.

Android ÷è iOS? Âàæëèâî ðîçó-
ì³òè, ÿê ïðàöþº ñèñòåìà, îñíî-
âí³ â³äì³ííîñò³ iOS & Android. 
Â ²ÒÀ âè äîáðå îñâî¿òå îáèäâà 

íàïðÿìêè ³ çìîæåòå ïðàöþâà-
òè çà áóäü-ÿêèì ç íèõ. Êóðñè 
çáóäîâàí³ â îïòèìàëüí³é äëÿ 
ïî÷àòê³âö³â ïîñë³äîâíîñò³: â³ä 
îñíîâ ïðîãðàìóâàííÿ äî êîí-
êðåòíèõ çàíÿòü ç ðîçðîáêè ï³ä 
ìîá³ëüí³ ïðèñòðî¿ ð³çíèõ ïëàò-
ôîðì. Íàâ³òü, ÿêùî ó âàñ íåìàº 
Mac iOS? — íå ñòðàøíî. Äëÿ 
öüîãî º iOS-ëàáîðàòîð³ÿ, îáëà-
øòîâàíà êîìïàí³ºþ RIA.com! 
Ïðîéøîâøè íàâ÷àííÿ íà ðå-
àëüíèõ ïðîºêòàõ òà ó ñïðàâæí³õ 
«ìîíñòð³â» ìîá³ëüíî¿ ðîçðîáêè, 
âè îäðàçó ïîáà÷èòå ðåçóëüòàò. 
Óæå íå îäèí âèïóñê îòðèìàâ äè-
ïëîìè Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ 
ñàìå ç³ ñïåö³àë³çàö³¿ Mobile 
Development òà óñï³øíî ïðà-
öþþòü ó ²Ò-êîìïàí³ÿõ.

Ñâ³ò ìîá³ëüíî¿ ðîçðîáêè — öå 
äèíàì³êà, òåõíîëîã³¿ òà íàé-
êðèòè÷í³ø³ êîðèñòóâà÷³. Ñòâî-
ðåííÿ ïðîãðàìíèõ ïðîäóêò³â 
äëÿ äåâàéñ³â — çàõîïëþþ÷èé 
³ äóæå ïðèáóòêîâèé ïðîöåñ, 
àäæå ñüîãîäí³ êîæíà êîìïà-
í³ÿ, ùî çàéìàºòüñÿ á³çíåñîì, 
ïðàãíå âèïóñòèòè âëàñíèé äî-
äàòîê äëÿ âçàºìîä³¿ ç êë³ºíòàìè. 
Îòðèìàòè íåîáõ³äí³ äëÿ ðîáîòè 
çíàííÿ ìîæíà ó Â³ííèöüê³é ²Ò-
Àêàäåì³¿. Àäæå ìè íàâ÷àºìî «ç 
íóëÿ», òîáòî ç ñàìîãî ïî÷àòêó. 
Äîñòàòíüî ìàòè ãàðíó ìîòèâàö³þ 
òà áàæàííÿ äî ñàìîâäîñêîíà-
ëåííÿ. Íàø³ âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè 
äîïîìîæóòü ðåàë³çóâàòè âàø ïî-
òåíö³àë òà çíàéòè ñåáå íà ðèíêó 
ìîá³ëüíî¿ ðîçðîáêè. Ï³ñëÿ çà-

âåðøåííÿ íàøîãî çàêëàäó, òà-
êèõ ôàõ³âö³â ðîçáèðàþòü ð³çí³ 
êîìïàí³¿ ³ íàø³ ïàðòíåðè.

Ïåðåâàãè ðîáîòè ìîá³ëüíèì 
ðîçðîáíèêîì. Ïðîôåñ³ÿ, íà äà-
íèé ìîìåíò, íàéìîäí³øà, ïåð-
ñïåêòèâíà ³ çàòðåáóâàíà. Àäæå 
ñàìå â ñôåð³ ìîá³ëüíîãî ðîçðîá-
êè ç'ÿâèëèñÿ òàê³ ö³êàâ³ íîâèíêè 
ÿê ãîëîñîâèé ³ æåñòîâèé ³íòåð-
ôåéñ. Çâ³ñíî, ïðèâàáëþº âèñî-
êà çàðîá³òíà ïëàòà â áóäü-ÿêîìó 
ðåã³îí³ êðà¿íè, êàð'ºðí³ ïåðñïåê-
òèâè, óìîâè ïðàö³: â³äì³ííèé 
êîëåêòèâ, çðó÷íå ðîáî÷å ì³ñöå, 
îñíàùåíå êðàùèìè äåâàéñàìè, 
ñîö³àëüíèé ïàêåò. Òàêîæ ìîæ-
íà ïðàöþâàòè íå ëèøå ó îô³ñ³ 
²Ò-êîìïàí³¿, à é äèñòàíö³éíî, 
îòðèìóþ÷è äîõ³ä â³ä ñòâîðåíèõ 
äîäàòê³â ïîñò³éíî. Òîìó, ÿêùî 
òè õî÷åø ïîòðàïèòè ó ²Ò — 
âïåâíåíî ìîæíà îáèðàòè íà-
ïðÿìîê ìîá³ëüíîãî ðîçðîáíèêà.

ßêùî òè õî÷åø áóòè Mobile 
Dev — ðåºñòðóéñÿ íà êóðñ 
«Mobile Development» Â³ííèöüêî¿ 
²Ò-Àêàäåì³¿, çì³íþé ñâîº æèòòÿ 
òà ñòàâàé óñï³øíèì ðîçðîáíèêîì 
ìîá³ëüíèõ çàñòîñóíê³â;) À äëÿ 
òèõ, õòî õî÷å îòðèìàòè ïðåñòèæíó 
îñâ³òó ÁÅÇÊÎØÒÎÂÍÎ, º ÷ó-
äîâà íàãîäà. Êîæåí, õòî çäàñòü 
åêçàìåí ç ìàòåìàòèêè íà ìàêñè-
ìóì, áóäå çàðàõîâàíèé íà áåç-
êîøòîâíå íàâ÷àííÿ.

Ðåºñòðóéñÿ: https://ita.in.ua,
Òåëåôîíóé: 067–431–19–21

Програмуй «мобільно»
БЛОГ
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ВОЛОДИМИР ГЕВКО, БЛОГЕР
В Україні епідемія епідеміологів. Люди, які ще 
вчора були вчителями, лікарями, бухгалтерами, 
фотографами та продавцями — раптово стають 
спеціалістами з карантинів, евакуації та вірусології.
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ОВЕН 
Перед вами будуть розкри-
ватися всі двері, ви потра-
пите в чарівний світ любові. 
Зробіть над собою зусилля, 
підіграйте коханій людині, 
адже вона намагалася від 
щирого серця.

ТЕЛЕЦЬ 
Почуття до коханої людини 
можуть охолонути, але це 
буде тимчасове явище. 
Перш, ніж щось вимовити, 
вам варто все продумати, 
щоб не образити обранця. 

БЛИЗНЮКИ 
Спокій в особистому житті 
вам, швидше за все, цього 
тижня не світить. Але це 
будуть приємні клопоти і 
сюрпризи. Можливе несподі-
ване побачення.

РАК 
Ваші стосунки з коханою 
людиною можуть зажадати 
цього тижня якихось вну-
трішніх змін і зусиль. Візьміть 
ініціативу в свої руки, і ви 
не пошкодуєте. 

ЛЕВ 
Особисті стосунки зараз 
можуть виявитися нерівни-
ми. Однак, якщо вам дорога 
кохана людина, ви зможете 
все подолати і домовитися.

ДІВА 
Постарайтеся не кидатися 
у вир любовних пригод, осо-
бливо з людиною, яка вам 
дуже подобається. Не виклю-
чено, що вона просто грає 
вашими почуттями.

ТЕРЕЗИ 
Тиждень хороший, щоб 
спланувати спільну відпустку. 
Та краще не сперечатися з 
коханою людиною навіть 
на найбільш нейтральні теми. 
Якщо, звичайно, вам дорогі 
ваші стосунки.

СКОРПІОН 
Щастя в любові посміхається 
вам. Якщо щось заважало вам 
бути разом, це зникне саме со-
бою. Ви отримаєте те, до чого 
прагнули. Усе складеться 
на користь щирих почуттів.

СТРІЛЕЦЬ 
Можливо, у вас настає період 
відновлення в особистому 
житті. Варто вам хоч трішки 
змінити свій вигляд, тут же 
зміниться і ситуація навко-
ло вас. Можете приміряти 
на себе нову роль.

КОЗЕРІГ 
У вівторок ви можете зустріти 
людину, яка просто зачарує 
вас. Покажіть себе з кращого 
боку. Не базікайте зайвого, але 
й не будьте занадто скромні.

ВОДОЛІЙ 
Холод у ваших стосунках 
поступово починає відсту-
пати, звільняючи місце для 
взаєморозуміння і бажання 
спілкуватися. Ненав'язливо 
допоможіть своєму обранце-
ві розібратися з проблемами.

РИБИ 
У ваших стосунках намічають-
ся деякі зміни, а в який бік, 
буде багато в чому залежати 
від вас. Постарайтеся зро-
зуміти переживання вашого 
обранця, почуйте слова, що 
йдуть від самого серця.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 11-17 БЕРЕЗНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ 

— При знайомстві важливе ще 
одне вміння — вміти приймати 
відмову. Тобто, якщо не див-
лячись на всі ваші зусилля, 
опонент явно не налашто-
ваний на знайомство, нічого 
страшного. Можливо ви десь 

повели себе не так, як очікувалося або хотілося 

іншому — це нормально. Простіше, звичайно, 
образитися, проте так ви нічого не доб'єтеся і 
не зможете об'єктивно проаналізувати себе і 
свою поведінку, щоб змінити її на краще. Зро-
зумійте і прийміть те, що люди завжди судять 
одне одного. Не думайте, що зміна своєї по-
ведінки, щоб сподобатися іншим, означає те, 
що ви повинні переступити через себе і стати 
кимось, ким ви не є. Найімовірніше, ваша 

унікальність буде помітніша, якщо ви просто 
будете самим собою. Ставтеся до відмови зі 
спокоєм. Деякі люди просто не можуть від-
реагувати так, як вам хотілося б. Бесіда не за-
вжди може піти так, як ви очікували. Можливо, 
у людини був поганий день, вона нервує, хоче 
побути наодинці. Спокійно поставтеся до цього, 
і спробуйте ще раз з ким-небудь ще, або з цією 
самою людиною, тільки пізніше.

Коментар експерта

Òåìà ñòîñóíê³â çàâæäè àêòóàëü-
íà, àëå îñîáëèâî¿ ãîñòðîòè âîíà 
íàáèðàº íàâåñí³. Êîëè õî÷åòüñÿ 
ïî÷óòò³â, åìîö³é, êîõàííÿ… Ìè 
ñòàâèìî ñîá³ ïèòàííÿ, à ùî âçà-
ãàë³ òàêå — ñòîñóíêè, ³ ÿê ëþäè 
ïî÷èíàþòü çóñòð³÷àòèñÿ? Ó Â³-
ê³ïåä³¿, íàïðèêëàä, âèçíà÷åííÿ 
ñëîâà «çóñòð³÷àòèñÿ» ïîëÿãàº 
â «áóòè â áëèçüêèõ, ³íòèìíèõ 
ñòîñóíêàõ, õîäèòè íà ëþáîâí³ 
ïîáà÷åííÿ». Òîáòî äëÿ òîãî, ùîá 
çóñòð³÷àòèñÿ, íåîáõ³äíî áóòè äî-
ñèòü áëèçüêèìè ÿê ìîðàëüíî, òàê 
³ ô³çè÷íî. Òîæ ÿêùî âè ïðîñòî 
ä³ëèòåñÿ ñåêðåòàìè òà ñï³êóºòåñü 
(íàâ³òü íîí-ñòîï) — âè íå çóñòð³-
÷àºòåñü. ßêùî âè ïðîñòî ñïèòå, 
íå íàäòî ï³çíàþ÷è îäíå îäíî-
ãî — âè íå çóñòð³÷àºòåñü. ² òóò 
çíîâó âèíèêàº ïèòàííÿ: ñê³ëüêè 
ïîòð³áíî ÷àñó äëÿ òîãî, ùîá ñàìå 
ïî÷àòè çóñòð³÷àòèñÿ? ² â³äïîâ³äü 
ùå á³ëüø çàïëóòàíà: ó êîæí³é 
ñèòóàö³¿ ïî-ð³çíîìó. Öå ìîæå 
ñòàòèñÿ ÿâíî, êîëè õòîñü ç ïàðè 
ïðîñòî ñêàæå: äàâàé çóñòð³÷àòè-
ñÿ. Àáî íåÿâíî, êîëè ç ïëèíîì 
÷àñó âè áà÷èòå, ùî ó âàñ ñòî-
ñóíêè. Òèì íå ìåíø, íå çàâæäè 
öå âñå íàñò³ëüêè î÷åâèäíî (ÿê 
äëÿ õëîïöÿ, òàê ³ äëÿ ä³â÷èíè). ª 
òèïîâ³ ïðîáëåìè, ç ÿêèìè çóñòð³-
÷àþòüñÿ ëþäè íà ñàìîìó ïî÷àòêó 
ñòîñóíê³â.

А ЩО, МОЖНА БУЛО?
Çãàäàéòå, çàâæäè âè ðîçóì³ëè 

³ ç÷èòóâàëè ñèãíàëè ñâîãî â³çàâ³ 
ïðî òå, ùî ÷àñ ³òè «äàë³»? ×îìó 
òàê â³äáóâàºòüñÿ? Â³äïîâ³äü äóæå 
ïðîñòà: ñïðàâà â òîìó, ùî í³êîìó 
íå õî÷åòüñÿ ïîìèëèòèñÿ. Ä³â÷è-
íà áî¿òüñÿ ïðîÿâèòè ³í³ö³àòèâó. 
Ïî-ïåðøå, ïðîñòî òîìó, ùî öå 
íå ïðèéíÿòî. Ïî-äðóãå, òîìó 
ùî â ãîëîâ³ ç'ÿâëÿºòüñÿ äóìêà: 
«À ðàïòîì ÿ ïîìèëÿþñÿ, ³ ÿ éîìó 
ÿê ä³â÷èíà íå ïîäîáàþñÿ?» Ó ÷î-
ëîâ³êà ç'ÿâëÿþòüñÿ ïðèáëèçíî 

òàê³ æ äóìêè. Ñòðàõ ïîìèëêè ³ 
áåçãëóçäîãî âèãëÿäó ïðè â³äìîâ³ 
â³äëÿêóº áàãàòüîõ. Òîìó áàãàòî 
ëþäåé íà ñàìîìó ïî÷àòêó äóæå 
îáåðåæí³. Ïðèõîäÿòü äî äðóç³â, 
äî ïîäðóã ³ ðàäÿòüñÿ, ÿêèé ñåíñ 
â ñìñ «Äàâàé ââå÷åð³ çóñòð³íåìî-
ñÿ, ïîãóëÿºìî». Ùî â³í/âîíà ìàº 
íà óâàç³? Öå ïðîñòî çóñòð³÷àòèñÿ 
ïî äðóæá³ àáî ç íàòÿêîì?

ОБЕРЕЖНО, ФРЕНДЗОНА 
Ïî÷àòîê — ö³êàâà øòóêà, â ñòî-

ñóíêàõ, îñîáëèâî. Òóò ïîòð³áíî 
³ âèòðèìàòè íåîáõ³äíèé ÷àñ, à ç 
³íøîãî áîêó íå ïåðåãíóòè ïàëè-
öþ î÷³êóâàííÿ. ²íàêøå ëþäèíà 
ïðîñòî çâèêíå áà÷èòè â âàñ äðóãà, 
ñï³âðîçìîâíèêà ³ àæ í³ÿê íå ðî-
ìàíòè÷íîãî ãåðîÿ. Ïîòðàïèòè 
ó ôðåíäçîíó — êîøìàð äëÿ âñ³õ 
³ êîæíîãî. Òåìà — ÿê âèéòè ç 
ôðåíäçîíè, íàñò³ëüêè øèðîêà, 
ùî êðàùå òóäè ïðîñòî íå ïîòðà-
ïëÿòè. Òîìó âàæëèâî ðîçóì³òè, 
ùî ó áóäü-ÿêèé êîìóí³êàö³¿, 
ïåðø çà âñå º ìåòà. Ìåòà º ó âàñ, 
àáî ó âàøîãî ñï³âðîçìîâíèêà. 
²íàêøå ñï³ëêóâàííÿ íå áóëî 
á. ßêùî âàøà ìåòà — öå ñòî-
ñóíêè ç êîíêðåòíîþ ëþäèíîþ, 
òî ïàì'ÿòàéòå ïðî öå. ²íàêøå âè 
ïðîñòî çàãóáèòåñü â äîðîç³. Äî-
âîë³ ÷àñò³ âèïàäêè òðàïëÿþòüñÿ, 
êîëè ëþäè çàëèøàëèñÿ ïðîñòî 
äðóçÿìè ÷åðåç òå, ùî âèòðèìóâà-
ëè âåëèêó ïàóçó, ÿêó ïîò³ì ñòàº 
äóæå íåêîìôîðòíî ïåðåñòóïàòè. 
Çíîâó æ òàêè, ÿêùî âàøà ìåòà 
ñòîñóíêè, òî ñåêñ íà ïåðøîìó 
ïîáà÷åíí³ òåæ çîâñ³ì íå òîé âà-
ð³àíò, ÿêèé ïîòð³áåí. Â³í òî÷íî 
òàê ñàìî ñòâîðþº ïåâíó íåçðó÷-
í³ñòü, ÿêó ïîò³ì íå òàê ïðîñòî 
îá³éòè. Ìîæíà, çâè÷àéíî, ò³ëüêè 
íàâ³ùî ñîá³ ñòâîðþâàòè äîäàò-
êîâ³ òðóäíîù³? Ñàìå êîìá³íàö³ÿ 
äèñòàíö³¿ ³ ïðàâèëüíîãî ³íòåðåñó 
äî ëþäèíè äîçâîëèòü ñòâîðèòè 
ïîòð³áíó àòìîñôåðó.

ЩОБ ЗУСТРІЧ БУЛА ВДАЛОЮ 
Уже час  Знайомство для романтичних 
стосунків мало чим відрізняється 
від простого знайомства людей для 
дружби, спілкування, роботи. У всякому 
випадку на першому етапі, коли треба 
справити гарне враження для можливого 
продовження. Тут важливо показати 
себе адекватною людиною, активною і 
цікавою, а не «голодною« та зневіреною

ТУТ І ЗАРАЗ 
Ви бачите цікаву людину і перша думка, яка виникає в голові (перед 
очевидною — хочу познайомитися) це, як правило, «як я виглядаю», 
«як би мені сподобатися». Тобто ще нічого не відбулося, а ви вже 
турбуєтесь про враження, яке справили. Хоча насправді перше, що 
повинно хвилювати: «що людині цікаво«, «про що б їй хотілося по-
говорити», «як її зачепити». Тобто перестаньте концентруватися на собі, 
подумайте про іншу людину. Тоді і страх знайомства стане набагато 
менше. Ось ця зайва рефлексія з приводу себе вбиває спонтанність, 
думки застрягають, слова плутаються. Бути тут і зараз, це не думати, що 
подумає інший. Це побачити чужий інтерес і підключитися до нього.

ВПЕВНЕНІСТЬ У СОБІ 
З упевненістю (не плутати з самовпевненістю) на етапі знайомства 
у багатьох виникає затик. Але з цим можна працювати. Потрібно 
зовсім небагато — просто посміхатися. Можна ще допомогти 
собі чисто фізично: розправити плечі, не метушитися, не махати 
руками. І ще бажано не перевіряти вираз обличчя і тіла в кожній 
вітрині чи склі авто (це відразу зчитується як невпевненість). Добре 
бути просто задоволеним собою, новому знайомству, погоді хоча б.

ВЕСТИ БЕСІДУ 
Правила етикету — просто знахідка для людини, яка прагне нових 
стосунків, але не знає, як і що до чого. Правила хорошого тону і 
вміння вести світські бесіди. Це ні до чого не зобов'язує, просто об-
мін люб'язностями, який може плавно перейти до більш серйозної 
розмови або до більш романтичної. Такі розмови дуже швидко зна-
ходять спільні захоплення, знайомих, хобі… (все те, від чого можна 
«танцювати»). Наприклад, дівчина каже, що терпіти не може дощ, 
ви можете поцікавитися, як вона проводить час в сонячну погоду і 
запропонувати варіанти спільного дозвілля.

КОМПЛІМЕНТИ 
Якщо від хлопця компліменти дівчині сприймаються адекватно, 
то зворотна ситуація для багатьох здається абсурдною. Але це не так. 
Компліменти потрібно і важливо говорити, щоб позначити свій 
інтерес і своє ставлення. Єдина умова — це повинно бути доречно, 
а ще краще ненароком. На початковому етапі знайомства не варто 
зловживати компліментами, які стосуються зовнішності. «Класні ноги 
і попа» або «ого, які біцепси» може і спонтанно звучать, але надто 
прямолінійно. А ось «дівчата, які грають на гітарі, дуже привабливі» 
або «хлопці, які захоплюються спортом — цілеспрямовані» — краще.

НЕ ВАРТО ПОСПІШАТИ 
Щоб зрозуміти, про що мова, можна уявити, що ваша історія (яка 
можливо перетвориться в романтичні стосунки), це комп'ютерна гра 
з різними рівнями складності. Коли ви вперше сідаєте за неї, то по-
чинаєте не з 10 рівня, правда? Так і тут. Почніть з самого початку, 
запам'ятайте правила і поступово освоюйте складності. Тому так 
важливо не починати знайомство з особистої інформації про себе 
і не випитувати її в іншої людини. Має безглуздий вигляд людина, 
яка з ходу розповідає про свої перемоги на особистому фронті, або 
навпаки — жваво описує тривалу депресію від невдач.

НЕДОРЕЧНІ ЗАПРОШЕННЯ 
Ви познайомилися. Поспілкувалися. Не проти краще пізнати одне 
одного. Можна запросити вашого візаві для продовження знайом-
ства. Куди? До себе додому? Якщо новий знайомий/ма погодиться, 
це буде трохи дивно. Чи не так? Ще більш дивний вигляд матиме 
ініціатор зближення (коли отримає відмову). Такі запрошення 
роблять і приймають доволі близькі люди. Для першого побачення 
найкраще підійдуть громадські місця: виставки, концерти, фестивалі. 
Навіть ресторан не дуже. Ви не так близько знайомі, щоб без нудьги і 
незручних пауз (які можуть сильно охолодити і вас, і співрозмовника) 
провести приємно хоча б годину один на один.

ПРАВИЛА ЗНАЙОМСТВА



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ІРИНА ЗІНЧЕНКО, КОНДИТЕР

Як тільки мене хапне 
коронавірус, зобов’язуюсь 
поїхати на Москву!

***
— Піти в лікарню і сказати, 
що розмовляли на вокзалі 

з заробітчанами з Італії і у вас з’явилась 
температура! 14 днів, з харчуванням і 
безкоштовною діагностикою організму 
та відпочинком у диспансері — вам 
гарантовано!

***
Закарпатські лікарі спробували зробити ліки 
від коронавірусу.
І кожного разу у них виходив бограч.

***
Коронавірус, як з’ясували вчені, викликає 
смерть в основному в осіб старше 65 років. 
Це не вірус, а просто мрія Пенсійного фонду!

***
— Хочу поїхати відпочити в якомусь новому 
місці, де все спокійно. Що порадите?
— Нові Санжари?

***
— Лікарю, думаю, у мене коронавірус.
— От, холера.
— Так, краще б холера!

***
Подивилися в телику про коронавірус. 
Про всяк випадок викинули все китайське. 
Стоїмо в порожній квартирі. Голі.

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

20 RIA, 
Ñåðåäà, 11 áåðåçíÿ 2020
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470027

470496

470036

Катерина, 22 роки
Енергійна та весела дівчина. Люблю 
жартувати, читати, подорожувати та 
фотографувати. Люблю проводити час зі 
своїми друзями, ходити в кіно, ресторан.

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

РЕКЛАМА

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

ОВЕН 
Не следует спешить с новыми 
проектами, не завершив 
предыдущие дела. 

ТЕЛЕЦ 
Вы сможете наметить новые 
рубежи и разработать 
перспективные планы.

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя богатых возмож-
ностей и воодушевляющих 
перспектив.

РАК 
Хороший период для твор-
ческой или научной работы, 
удастся многое сделать.

ЛЕВ 
Неделя будет насыщенной — 
вероятны знакомства, 
встречи, поездки.

ДЕВА 
Возможно неожиданное из-
менение места проживания 
или работы. 

ВЕСЫ 
Постарайтесь быть кон-
кретнее в своих мечтах. 
Будьте морально готовы 
к возможным изменениям. 

СКОРПИОН 
Все будет складываться 
именно так, как вы хотите — 
и в любви, и в делах. 

СТРЕЛЕЦ 
Проявите инициативу и не 
отказывайтесь от работы, 
какой бы она ни была.

КОЗЕРОГ 
Боритесь с унынием, 
и ваши усилия будут 
вознаграждены.

ВОДОЛЕЙ 
Придется немало потру-
диться, чтобы выполнить 
все намеченные задачи.

РЫБЫ 
Неделя подходит для анали-
за ситуации и выбора путей 
дальнейшего развития. 
И это касается как деловой 
жизни, так и личной. 
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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»-2020 і 
безкоштовну професійну фотосесію від фотостудії 
«INDIGO» отримають найвродливіші учасниці.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA
Просто зчитайте 
QR-код камерою 
Вашої мобілки та 
дивіться фото! 

(Має бути встанов-
лена програма QR 
Reader з Андроїд-

маркета 
або аналогічна)

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:


