
 Стара двоповерхівка 
змогла встояти перед 
новим будівництвом 
торговельного 
центру, що на площі 
Привокзальній

 Але і цей «уламок 
епохи» стали 
розбирати. Коли дім 
був побудований, що 
там раніше було і чому 
в наш час залишилося 
тільки пів будинку? 

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ГРЕЧКА ЗНОВУ 
«ЗОЛОТА»

 Гречка у нинішньому році 
вродила на славу, а крупи знов 
подорожчали до 45 гривень за 
кілограм. Чому так відбувається 
і хто накручує ціни?

ХТО І ЯК РАХУЄ ГОСТЕЙ 
У МУЗЕЇ ПИРОГОВА

 З часу створення музею 
Пирогова у Вінниці, тут побували 
більше восьми мільйонів гостей. 
Першими екскурсоводами стали 
полковники медичної службис. 4 с. 5

«ПОКЛАЛИ ОКО» 
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РЕКЛАМА

ПОДОРОЖУЄ І ГРАЄ 
БАХА НА БАЯНІ 
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483066

ІСТОРІЯ БУДИНКУ, ЯКОГО 
НЕ «ЗЖЕР» ТОРГОВИЙ ЦЕНТР 

Будинок поступово 
розбирають. Нам 
вдалося знайти 
інформацію про те, 
хто ним володіє та що 
там планує зробити
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Патріархаль-
ного світу вже 
не існує 

Ì³é óëþáëåíèé Ñòåéí-
áåê ó «Ãðîíàõ ãí³âó» îïèñóº 
÷àñè Âåëèêî¿ Äåïðåñ³¿, êîëè 
åêîíîì³÷íà êðèçà, íåâðîæà¿ 
òà ïèëîâ³ áóð³ çãàíÿëè ç íà-
ãð³òèõ ³ íàìîëåíèõ ì³ñöü 
äåñÿòêè òèñÿ÷ ðàïòîâî çá³ä-
í³ëèõ ôåðìåð³â ³ çàñòàâëÿëè 
¿õ ì³ãðóâàòè ïî êðà¿í³. ² ùîá 
ïðèéíÿòè öå íàïðàâäó âàæêå 
ð³øåííÿ ³ çâàæèòèñü ïîêèíó-
òè ä³ì, — ôåðìåðè çáèðàëè 
íàðàäó.

Åêîíîì³÷íî, öå áóëè ñ³ì’¿, 
³äåíòè÷í³ ñ³ì’ÿì òà ðîäèíàì 
íàøîãî ÷àñó, ³ êîæåí ïðà-
öþâàâ íà ïðèáóòîê ñâîº¿ 
ñ³ì’¿, àëå ñâîº ìàéáóòíº òà 
ìàéáóòíº ñâî¿õ ñ³ìåé ÷îëî-
â³êè îáãîâîðþâàëè ç ³íøèìè 
÷îëîâ³êàìè ñâîº¿ ñï³ëüíîòè. 
Öå áóëî ñïðàâæí³ñ³íüêå ïà-
òð³àðõàëüíå ñóñï³ëüñòâî.

Çàðàç äóæå ñêëàäíî óÿâèòè 
ñèòóàö³þ, ùî ÷îëîâ³ê îáãîâî-
ðþº ÿê³ñü âàæëèâ³ åêîíîì³÷-
í³ ÷è ãîñïîäàðñüê³ ð³øåííÿ, 
ùî ñòîñóþòüñÿ éîãî ñ³ì’¿ ³ç 
ñóñ³äîì, à íå ç âëàñíîþ äðó-
æèíîþ. Õàé áè ñïðîáóâàâ.

Çâ³ñíî, çàêîñòåí³ëà ³ àáñî-
ëþòíî î÷åâèäíà äèñêðèì³íà-
ö³éíà ³íåðö³ÿ òîãî ïàòð³àð-
õàëüíîãî ñâ³òó âñå ùå òðèâàº. 
Àëå ñàìîãî ñâ³òó âæå íåìà.

Ïîëîâèíó ëþäñüêîãî ñâ³òó 
âñå ùå çàéìàþòü ÷îëîâ³êè, 
àëå âîíè á³ëüøå íå º ãîìî-
ãåííîþ ñï³ëüíîòîþ.

² òîìó ìåí³ òðîõè äèâíî 
ñïîñòåð³ãàòè, ÿê àêòèâíèé ³ 
áåçóìîâíî ïîçèòèâíèé ôåì³-
í³çì, ÿê ðóõ â çàãàëüí³é ìàñ³ 
ðóõ³â çà ïðàâà ëþäåé, ìî÷èòü 
ñîö³àëüíèé êîíñòðóêò, ÿêîãî 
á³ëüøå íå ³ñíóº.

×îëîâ³êè âñå ùå ³ñíóþòü ³, 
ìàþ íàä³þ, ³ñíóâàòèìóòü ùå 
äóæå äîâãî. Àëå ÷îëîâ³÷îãî 
ñâ³òó á³ëüøå íå ³ñíóº.

Õ³áà ëèøå â ðåêëàì³ 
Gillette.

ДУМКА

БЛОГЕР

ВолодимирВолодимир  
ГЕВКОГЕВКО

ÍÎÂÈÍÈ

Державна влада планує вчерго-
ве змінити карантин. Обмежен-
ня збираються посилити — аж 
до повного закриття всіх мага-
зинів, як це було в березні-квітні 
цього року.
Нині обговорюють дати, про-
тягом яких буде діяти повний 
«локдаун». Офіційного рішення 
станом на 30 листопада ще не-
має. Однак у ЗМІ повідомляють, 
що дати жорсткого карантину 
вже погодили. «Локдаун» діяти-
ме понад три тижні — з 23 грудня 

до 15 січня.
«Варіант на два тижні відхилили. 
Зупинились на датах з 23 грудня 
до 15 січня. Подробиці будуть 
вже у цю середу», — поділився 
подробицями джерело сайту 
«Сегодня».
Карантин через COVID-19, на-
гадаємо, запровадили в Україні 
з 12 березня. Тоді в уряді гово-
рили, що він триватиме тільки 
три тижні. Однак з того часу 
карантин послаблювали та по-
силювали вже 17 (!) разів.

Дати повернення суворого карантину 

ЮЛЯ ЖУЧЕНКО 

Дивна логіка у правління: 
сидіть вдома, на роботу 
не йдіть, але рахунок за кому-
нальні вам прийде — оплачуй-
те. Нирки продавати, чи що?

АЛЁНА КУМАРИ 

Наша сім'я: чоловік, я та на-
ших троє дітей. Після попе-
реднього карантину, до цих 
пір опритомніти не можемо. 
Тільки борги повернули.

ЄВГЕНІЯ ПРЕОР 

Максимум місяць… працюю 
кухарем в ресторані і про-
сто не знаю, що робити… За-
ощадження, що були, пішли 
в перший карантин.

NATALIA MOSKOVCHUK 

Жодного дня! Ніякого локда-
уну! Доходи і так знизилися 
в рази. Ціну за газ підняли, 
світло з 1 грудня теж. А двох 
дітей одягнути і прогодувати.

TANYA TRACH 

А в селі без зарплати, тільки 
в сезон літній можна щось за-
робити. Для нас не звикати — 
з карантином чи без. Один і 
той же дохід. Ось так.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Якщо введуть локдаун, скільки часу ви протримаєтеся без роботи?

Щосереди ми публікуємо 

коментарі вінничан 

щодо актуальних 

подій міста. Раніше ми 

опитували людей на 

вулиці, зараз проводимо 

таке опитування на 

сторінці у Фейсбуці. 

Ми дотримуємось 

карантину і радимо для 

вашої ж безпеки без 

особливих потреб не 

виходити з дому

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ì ³ í ³ ì à ë ü í à 
çàðïëàòà ëèøà-
ºòüñÿ íà ð³âí³ 

5000 ãðèâåíü, à ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ 
çðîñëà ÷åðåç çðîñòàííÿ ïðîæèò-
êîâîãî ì³í³ìóìó. Òàðèô íà ãàç 
ó ãðóäí³ — çà ö³íîþ ëèñòîïàäà, 
à îò îô³ö³éíî¿ äàòè çäîðîæ÷àí-
íÿ åëåêòðèêè, ùî àíîíñóþòü 
â Ì³í³ñòåðñòâ³ åíåðãåòèêè, ùå 
íåìàº. Äî ÷îãî ùå íàì ãîòóâà-
òèñÿ ó ãðóäí³?

Ç çàïóñêîì ðèíêó ãàçó ö³íà 
íà öåé ðåñóðñ çì³íþºòüñÿ ùî-
ì³ñÿöÿ. Ñïîæèâà÷³ «Â³ííèöÿãàç 
çáóò» â ãðóäí³ ïëàòèòèìóòü 8 ãðè-
âåíü 85 êîï³éîê çà îäèí êóáî-
ìåòð. Öå áåç âðàõóâàííÿ âàðòîñò³ 
äîñòàâêè. Ö³íà íå çì³íèëàñÿ ç 
ëèñòîïàäà.

Çà äàíèìè ñåðâ³ñó ïîð³âíÿííÿ 

ö³í «Ãàçîòåêà», íàéäåøåâøèé ãàç 
ïðîäàº êè¿âñüêà êîìïàí³ÿ «Àã-
ðîñèíòåç Òðåéäèíã». Öÿ ô³ðìà-
ïîñòà÷àëüíèê ãîòîâà ïðîäàâàòè 
áëàêèòíå ïàëèâî çà 5,95 ãðí/ì3.

Ö³íè íà åëåêòðîåíåðã³þ äëÿ 
íàñåëåííÿ ç 1 ãðóäíÿ çàëèøà-
þòüñÿ íåçì³ííèìè: 90 êîï³éîê 
çà ê³ëîâàò ïðè îáñÿãó ñïîæè-
âàííÿ äî 100 êÂò/ãîä. íà ì³ñÿöü 
òà 1 ãðèâíÿ 68 êîï³éîê çà ïî-
íàä 100 êÂò/ãîä. Ó Ì³íåíåðãî 
àíîíñóâàëè çäîðîæ÷àííÿ åëåê-
òðîåíåðã³¿, àëå í³ äàòè ï³äâèùåí-
íÿ, í³ ïðî òî÷í³ íîâ³ òàðèôè ùå 
íå â³äîìî.

Òàðèôè íà îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷ó 
âîäó, ÿê³ ïîäàº «Â³ííèöÿì³ñüêòå-
ïëîåíåðãî», çàëèøèëèñÿ áåç çì³í. 
Íåçì³ííèì º é òàðèô îáëàñíîãî 
«Âîäîêàíàëó».

Ç 1 ãðóäíÿ çð³ñ íà 3,3% ïðî-
æèòêîâèé ì³í³ìóì. Öåé ïîêàçíèê 
ï³äòÿãíóâ çà ñîáîþ ðîçì³ðè äå-
ÿêèõ âèïëàò, â òîìó ÷èñë³ ì³í³-

ЩО ЗМІНИТЬСЯ У ГРУДНІ.
НЕ ТІЛЬКИ ПРО ТАРИФИ
Нове  Перший місяць зими небагатий 
на нововведення. Деякі зміни вже почали 
діяти, а інші — варто очікувати під кінець 
місяця. Розповідаємо про те, як зміняться 
тарифи, на скільки зростуть пенсії та які 
варіанти зміни карантину розглядає влада

ìàëüíó òà ìàêñèìàëüíó ïåíñ³þ. 
Òàê ñòàâêè ïðîæèòêîâîãî ì³í³-
ìóì ñòàëè òàêèìè:
 äëÿ ä³òåé äî øåñòè ðîê³â: 

1 921 ãðèâíÿ;
  äëÿ ä³òåé 6–18 ðîê³â: 

2 395 ãðèâåíü;
  äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á: 

2 270 ãðèâåíü;
 äëÿ ëþäåé, ùî âòðàòèëè ïðà-

öåçäàòí³ñòü: 1 769 ãðèâåíü.
Â³äòåïåð ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ 

íå ìàº áóòè íèæ÷îþ çà 1769 ãðè-
âåíü, ìàêñèìàëüíà ïåíñ³ÿ çà â³-
êîì — 17 690 ãðèâåíü íà ì³ñÿöü 
(10 ïðîæèòêîâèõ ì³í³ìóì³â — àâò.).

Ðàçîì ç ïðîæèòêîâèì ð³âíåì 
çá³ëüøóºòüñÿ ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð 
àë³ìåíò³â:
  äëÿ ä³òåé äî øåñòè ðî-

ê³â: 960 ãðèâåíü 50 êîï³éîê 
(1 921õ50%);
  äëÿ ä³òåé 6–18 ðîê³â: 

1197 ãðèâåíü 50 êîï³éîê 
(2395õ50%).

Äî ê³íöÿ 2020 ðîêó áóäå ä³-
ÿòè â³äíîâëåíà ïðîãðàìà âèïëàò 
«ñïðîùåíöÿì» ïåðøî¿ òà äðóãî¿ 
ãðóï íà ä³òåé ó â³ö³ äî äåñÿòè 
ðîê³â.

Äëÿ ä³òåé, â³êîì äî øåñòè ðî-

ê³â, ìîæíà îòðèìàòè 1779 ãðè-
âåíü íà ì³ñÿöü. À íà ä³òåé, â³êîì 
â³ä 6–10 ðîê³â — 2218 ãðèâåíü. 
Ó äåïàðòàìåíò³ ñîöïîë³òèêè Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè çàçíà÷àþòü, 
ùî ò³ ÔÎÏè, ùî ðàí³øå îòðè-
ìóâàëè öþ äîïîìîãó, îòðèìàþòü 
àâòîìàòè÷íå ïåðåïðèçíà÷åííÿ — 
âèïëàòè íàðàõóþòü çà äîêóìåí-
òàìè, ùî áóëè ïîäàí³ ðàí³øå.

— Ò³ ô³çè÷í³ îñîáè-ï³äïðèºì-
ö³, õòî íå îòðèìóâàëè äîïîìîãó 
íà ä³òåé ðàí³øå, ìîæóòü çâåðíó-
òèñÿ ç çàÿâîþ òà äîêóìåíòàìè 
äî 15 ãðóäíÿ 2020 ðîêó, — ñêàçàëà 
êåð³âíèöÿ äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³-
òèêè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà.

Äîêóìåíòè äëÿ ïðèçíà÷åííÿ 
äîïîìîãè ìîæíà ïîäàòè ïîøòîþ 
íà àäðåñó âàøîãî «Ïðîçîðîãî 
îô³ñó» ÷è íàä³ñëàòè ñêàí-êîï³¿ 
äîêóìåíò³â òà çàÿâè íà åëåêòðî-
ííèé ñåðâ³ñ Ì³íñîöïîë³òèêè: 
dopomoga2fop.ioc.gov.ua.

Ó ãðóäí³, íàãàäàºìî, õî÷óòü 
óõâàëèòè ³í³ö³àòèâè ïðåçèäåí-
òà Óêðà¿íè, çà ÿêèìè ÔÎÏè 
îòðèìàþòü ïî 8000 ãðèâåíü äî-
ïîìîãè. Ïðî öå ÷èòàéòå â ìàòå-
ð³àë³ íà ñàéò³ «Íîâèíè Â³ííèö³ 
íà 20õâèëèí»: cutt.ly/Vhklm5F.

Урядовці міркують над датами посилення карантину. Серед 
варіантів — «закрити» Україну на новорічні та різдвяні свята 



3 RIA, Ñåðåäà, 2 ãðóäíÿ 2020

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091

 
Ïðî ìîæëèâå 

ðåéäåðñüêå çàõî-
ïëåííÿ ²ëë³íåöü-
êîãî öóêðîçàâîäó 

ïîâ³äîìèëà RIA éîãî äèðåêòîð 
Þë³ÿ Äåñþê.

— Ìè ò³ëüêè çàê³í÷èëè âè-
ðîáíè÷èé ñåçîí, — êàæå ïàí³ 
Þë³ÿ. — Ìàºìî ñâ³æèé öóêîð. ª 
ùî â³äáèðàòè. Ìàáóòü, íåñïðîñ-
òà ñàìå òåïåð òàê àêòèâíî çàâî-
ðóøèëèñÿ ðåéäåðè. ¯ì âàæëèâî 
äîáðàòèñÿ äî ïðîäóêö³¿.

Àáè óáåçïå÷èòè ï³äïðèºìñòâî 
â³ä ïðîíèêíåííÿ íà òåðèòîð³þ 
íåâ³äîìèõ îñ³á, ïîñèëèëè îõî-
ðîíó. Ïîâ³äîìèëè âëàäó, ïðàâî-
îõîðîíí³ îðãàíè. Íàãîëîñèëè, 
ùî äîêóìåíòè ï³äðîáëåí³.

 ЯК ПОЗБАВЛЯЛИ ВЛАСНОСТІ?
Þðèñò öóêðîçàâîäó âèïàäêî-

âî ä³çíàëàñÿ, ùî ó ¿õíüîìó ÒÎÂ 
ç’ÿâèëèñÿ íîâ³ ñï³ââëàñíèêè. Öå 
âèäíî ³ç çàïèñó ó äåðæàâíîìó 
ðåºñòð³.

Ñâî¿õ ÷àñòîê ïîçáóëèñÿ Àíà-
òîë³é Êó÷èíñüêèé ³ éîãî ñåñòðà 
Ë³ëÿ Êó÷èíñüêà.

Çà ñëîâàìè Þë³¿ Äåñþê, îä-
ðàçó ñòàëè ç’ÿñîâóâàòè, õòî ³ íà 
ï³äñòàâ³ ÷îãî «â³ä³áðàâ» ÷àñòêó 
âëàñíîñò³. Êó÷èíñüê³ íå çáè-

ðàëèñÿ í³êîìó ïðîäàâàòè ñâîþ 
÷àñòêó ìàéíà.

Îñü ùî âäàëîñÿ âñòàíîâèòè.
18 ëèñòîïàäà êè¿âñüêèé íîòà-

ð³óñ Ñâ³òëàíà Ìàëÿðåíêî âèäàëà 
äîðó÷åííÿ çà ¹2551 íà êóï³âëþ-
ïðîäàæ ïàêåòó àêö³é Àíàòîë³ÿ 
Êó÷èíñüêîãî.

Ðàí³øå, 29 âåðåñíÿ 2020, òàêå 
ñàìî äîðó÷åííÿ çà ¹644 îôîð-
ìèëà ³íøèé íîòàð³óñ — Îêñàíà 
Øàäêî. Çà öèì äîêóìåíòîì áóëî 
íàäàíî ïðàâî íà êóï³âëþ-ïðî-
äàæ ïàêåòó àêö³é ñï³ââëàñíèêà 
çàâîäó Ë³ë³¿ Êó÷èíñüêî¿.

— Í³ Àíàòîë³é Êó÷èíñüêèé, 
í³ éîãî ñåñòðà Ë³ëÿ í³êîìó íå 
íàäàâàëè òàêîãî ïðàâà, — ãî-
âîðèòü Þë³ÿ Äåñþê. — Âñå öå 
îôîðìèëè áåç íèõ, ÿê êàæóòü, 
çà ¿õíüîþ ñïèíîþ. ßêùî ãîâî-
ðèòè ïðî ïàí³ Ë³ë³þ, òî âîíà 
äàâíî ïðîæèâàº çà êîðäîíîì. 
Òîìó ô³çè÷íî íå ìîãëà íàäàòè 
äîçâ³ë íà â÷èíåííÿ òàêî¿ ä³¿ íî-
òàð³óñîì. Ïåðåáóâàþ÷è â ²ñïàí³¿, 
ÿê ìîæíà ïîñòàâèòè ï³äïèñ íà 
äîðó÷åíí³?

Ï³ñëÿ òîãî, ÿê íåâ³äîì³ îòðè-
ìàëè òàê³ íîòàð³àëüíî çàñâ³ä÷åí³ 
äîêóìåíòè, âîíè îôîðìèëè êó-
ï³âëþ-ïðîäàæ àêö³é.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
òàêó íîòàð³àëüíó ä³þ ïðîâåëà â³-
ííèöüêèé íîòàð³óñ ßíà ßðîâà. 
Âèäàí³ íåþ äîêóìåíòè äàòîâàí³ 

РЕЙДЕРИ «ЗАМАХНУЛИСЯ» 
НА ЦУКРОЗАВОД В ІЛЛІНЦЯХ
Скандал  Держреєстратор з Брацлава 
вніс запис про зміну директора ТОВ 
«Іллінецький цукрозавод». Це шокувало 
нинішню керівницю. Несподіванка чекала 
на двох співвласників заводу — вони 
залишилися без частки належних їм акцій. 
Згоди на їх продаж нікому не надавали. 
Незважаючи на це, нотаріуси вчинили 
необхідні дії про купівлю-продаж

Завод до 27 листопада працював на повну потужність. 
Зараз турбіни вже вимкнули і печі погасили. Якраз у цей час 
занадилися ласі до солодкого, бо є що братиПро ситуацію навколо Іллінець-

кого цукрового журналіст RIA 
розповів колишньому економісту 
обласної асоціації «Поділляцу-
кор» Леоніду Козодою.
— Я особисто був знайомий з 
колишнім директором заво-
ду Ігорем Кучинським, — каже 
співрозмовник. — Разом пра-
цювали. Можу сказати, що це 
був дуже солідний керівник і 
порядна людина. Йому вдалося 
зберегти завод від занепаду. Як 
відомо, більшість цукроварень 
в області не зберегли. Заводи 
порізали. Шість заводів пра-
цює в останні роки на переробці 
цукрових буряків. А було їх на 

початку незалежності 39. Якби 
не мудрі рішення Кучинського, 
від Іллінецького цукрового теж 
могла залишитися тільки труба.
За словами співрозмовника, з 
сином Кучинського він не зна-
йомий. Зате йому відомо, що 
батько передав свою частку 
акцій підприємства. На жаль, 
батька нема вже серед живих. 
Пам’ятає пан Леонід і нинішньо-
го директора Юлію Десюк. По-
ширена нею інформація викли-
кає занепокоєння. Досвідченому 
цукровару прикро, що через такі 
дії, які нині чиняться навколо 
підприємства, в області може 
зникнути ще один цукрозавод.

Він зберіг завод

24 ³ 26 ëèñòîïàäà íèí³øíüîãî 
ðîêó.

Àëå íà öüîìó àôåðà íå çà-
ê³í÷èëàñÿ. Íîâ³ òàê çâàí³ âëàñ-
íèêè ÷àñòêè àêö³é çàâîäó òóò 
æå ïåðåîôîðìèëè ¿õ íà òðåò³õ 
îñ³á. Ðîçòÿãíóëè øàõðàéñüêèé 
ëàíöþæîê, àáè âíåñòè á³ëüøå 
ïëóòàíèíè.

 ЗАРЕЄСТРУВАЛИ НОВОГО 
ДИРЕКТОРА

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
27 ëèñòîïàäà âîíè â÷èíèëè ùå 
îäíó ä³þ. ¯¿ âèêîíàâ äåðæàâíèé 
ðåºñòðàòîð Áðàöëàâñüêî¿ ñåëèù-
íî¿ ðàäè, äî ÿêîãî çâåðíóëèñÿ 
íåâ³äîì³. Ìîâà éäå ïðî çì³íó 
êåð³âíèêà ï³äïðèºìñòâà. Çàì³ñòü 
Þë³¿ Äåñþê ó ðåºñòð âïèñàëè 
³íøó ëþäèíó — Ñåðã³ÿ Óäî-
âåíêà.

— Äóìàþ, öå ùå îäíà ï³ä-
ñòàâíà îñîáà, — êàæå ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ.

ßê ïîÿñíèëà Þë³ÿ Äåñþê, 
âîíè äîáèëèñÿ óõâàëè ñóäó íà 
çàáîðîíó ïîäàëüøîãî ïðîâåäåí-
íÿ ðåºñòðàö³éíèõ ä³é.

 — Ðîçóì³ºìî, ùî â ñóäàõ íå 
òàê øâèäêî, ÿê õîò³ëîñÿ á, âè-
ð³øóþòüñÿ ñïðàâè, — êàæå íà 
çàê³í÷åííÿ ðîçìîâè ïàí³ Þë³ÿ. 
— Ñïîä³âàºìîñÿ íà òå, ùî êî-
ëåêòèâ çàõèñòÿòü ïðàâîîõîðîíö³. 
Àäæå äîñòàòíüî ïåðåâ³ðèòè ä³¿ 
íîòàð³óñ³â, ùîá ñòàëî çðîçóì³ëî, 
ùî äîêóìåíòè îôîðìëåí³ øàõ-
ðàéñüêèì ñïîñîáîì.

Òàê ñàìî öå òåñò íà çàõèñò 
ï³äïðèºìö³â äëÿ âëàäè. Íîâèé 
ïðåçèäåíò íåîäíîðàçîâî  íà-
ãîëîøóâàâ, ùî ïðàâîîõîðîíö³ 
ä³ÿòèìóòü æîðñòêî ó âèïàäêó 
ðåéäåðñòâà. ßê áóäå íà ä³ë³, 
ïîêàæå ÷àñ. Ïîêè ùî íà çàâîä³ 
ïèëüíóþòü, àáè íà òåðèòîð³þ 
íå ïðîíèêëè íåïðîøåí³ ãîñò³ 
³ íàìàãàþòüñÿ âñòàíîâèòè, õòî 
ñòî¿òü çà ï³äãîòîâêîþ ðåéäåð-
ñüêîãî çàõîïëåííÿ öóêðîçàâîäó.

Ïîçàâ÷îðà, ï³ä ÷àñ òåëåôîí-
íî¿ ðîçìîâè ç äèðåêòîðîì Þë³ÿ 
Äåñþê ñêàçàëà, ùî ñàìå ö³ºþ 
ñïðàâîþ âîíè çàéìàþòüñÿ àê-
òèâíî — çàõèñòîì ï³äïðèºìñòâà 
³ âñòàíîâëåííÿì òèõ, õòî çàç³-
õíóâ íà ÷óæå ìàéíî.

Äèðåêòîð çàâîäó âèñëîâèëà 
ïîäÿêó ïðàâîîõîðîíöÿì, ÿê³ 
îïåðàòèâíî â³äðåàãóâàëè íà ¿õíþ 
çàÿâó. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ïàòðóë³ ö³-
ëîäîáîâî çä³éñíþþòü êîíòðîëü 
íàâêîëî çàâîäñüêî¿ òåðèòîð³¿.  

Á³ëüø³ñòü öóêðîâàðåíü 
â îáëàñò³ íå çáåðåãëè. 
Çàâîäè ïîð³çàëè. Â 
îñòàíí³ ðîêè ò³ëüêè 
ø³ñòü çàâîä³â ïðàöþº 
íà ïåðåðîáö³ áóðÿê³â

ІРИНА 

ДОБРОВОЛЬСЬКА, 

ПРЕС-ОФІЦЕР 

ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ:

— Увечері 27 лис-
топада до поліції із 
заявою звернувся 

один із співвласників Іллінець-
кого цукрозаводу. У ній повідо-
мляється, що невідомі люди шах-
райським способом заволоділи 
часткою його майна і мають намір 
захопити цукрозавод. Про це чо-
ловік дізнався випадково із змін 

у державному реєстрі.
На підставі повідомлення від-
крито кримінальне провадження 
за частиною першою статті 206 
Кримінального Кодексу України 
«Протидія законній господар-
ській діяльності».
Керівника відділення поліції в Іл-
лінцях попереджено про можливі 
конфлікти стосовно цукрозаводу. 
Працівники поліції готові вжити 
заходів, щоб не було допущено 
протизаконних дій і правопору-
шень.

Слідчі перевіряють повідомлення співвласника

ÍÎÂÈÍÈ
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Якщо перейти з ринку «Уро-
жай» через дорогу, де навпро-
ти знаходиться магазин однієї з 
великих торговельних мереж, 
то там кілограм гречки коштує 
на 10 (!) гривень дешевше, тоб-
то по 35 гривень.
В цьому журналіст переконав-
ся особисто. Через упаковку 
видно, що крупи гарної якості. 
До того ж, зберігаються у те-
плі, а не на холоді, як на ринку 
у мішках.
Щоправда, є крупи і за вищою 
ціною. Але ж покупець може 

вибирати, а не так, як на рин-
ку, у всіх продавців біля това-
ру однакові цінники на гречані 
крупи.
— Однозначно тут є робота 
для Антимонопольного комі-
тету, — каже економіст Микола 
Панасюк. — Недопрацьовують 
хлопці. Втім, обласної структури 
у Вінниці уже нема. Тепер вона 
знаходиться у Хмельницькому. 
Все одно представники мали б 
залишитися. От і зверніться 
до них через газету, щоб пере-
вірили. Може, дослухаються…

У магазині дешевше на цілих десять гривень 

ÃÐÎØ²

Де найбільше 
хворих на грип 
та ГРВІ 
 Çà äàííèìè Â³ííèöü-
êîãî ëàáîðàòîðíîãî öåí-
òðó ÌÎÇ, íà 48-ìó òèæí³ 
2020 ðîêó ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ ñïîñòåð³ãàºòüñÿ 
íèçüêèé ð³âåíü ³íòåí-
ñèâíîñò³ çàõâîðþâàíîñò³ 
íà ãðèï òà ÃÐÂ². Çàõâîðþ-
âàí³ñòü ñêëàëà 451,3 âèïàä-
êà íà 100 òèñÿ÷ íàñåëåííÿ 
òà º íà 20,2% íèæ÷îþ 
áàçîâîãî ð³âíÿ. Âïðîäîâæ 
òèæíÿ çà ìåäè÷íîþ äî-
ïîìîãîþ ç ïðèâîäó ÃÐÂ² 
çâåðíóëîñÿ 6943 îñîáè, ñå-
ðåä çàõâîð³ëèõ 2128 (30,6%) 
ä³òåé. Áóëî ãîñï³òàë³çîâàíî 
77 îñ³á â ò. ÷. 43 äèòèíè. 
Íàéá³ëüøå õâîðèõ ó òðüîõ 
ðàéîíàõ îáëàñò³: Áàðñüêî-
ìó, ²ëë³íåöüêîìó òà Êîçÿ-
òèíñüêîìó, à òàêîæ ó ì³ñò³ 
Ëàäèæèí.

«Взяли» 
хабарника 
 Çàòðèìàëè ñòàðøîãî 
îïåðóïîâíîâàæåíîãî îäíî-
ãî ³ç â³ää³ë³â ïîë³ö³¿ ó Â³-
ííèöüê³é îáëàñò³. Ïðî öå 
ïîâ³äîìëÿº Äåðæàâíå áþðî 
ðîçñë³äóâàíü.
«Çà ïîïåðåäíüîþ ³íôîðìà-
ö³ºþ, ïðàâîîõîðîíåöü âè-
ìàãàâ ó ãðîìàäÿíèíà õàáàð 
ó ñóì³ 1000 äîëàð³â ÑØÀ 
çà íåïðèòÿãíåííÿ äî êðè-
ì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ 
÷åðåç êðàä³æêó,  — éäåòüñÿ 
ó ïîâ³äîìëåíí³. — Ïðî-
öåñóàëüíå êåð³âíèöòâî 
äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì 
ó êðèì³íàëüíîìó ïðîâà-
äæåíí³ çä³éñíþº Â³ííèöüêà 
îáëàñíà ïðîêóðàòóðà. Îïå-
ðàòèâíèé ñóïðîâ³ä — ÓÑÁÓ 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³».

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №22 (1148)
Двоходові задачі на кооперативний мат. У двох задачах-близнюках на інше поле 
переставляється чорна фігура. Кожного разу отримуємо інших розв'язок.

Задача №2584-2587
М. Пархоменко (Вінниця) 
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1            II) Kf7>g6       III) Ta2>e2

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №47 (1517) від 25 листопада 2020 року 
Задача №2580
I. 1. Kpb5! Kpb8  2. Kpa6 Kc7x
II. 1. Kp:d7! Kpa7  2. Kpc8 K:b6x – правильні мати
Задача №2582
I. 1. Kb6! Cd5  2. Ka4 T:b3x II. 1. Kpb2! T:b3+  2. Kpa1 Tb1x
Задача №2583
I. 1. Kpf3! Te4  2. Tg3 Tf4x II. Kph2! Te3  2. Kph1 T:h3x.

М. Пархоменко

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ïî 45 ãðèâåíü 
çà ê³ëî — çà òàêó 
ö³íó ìîæíà êóïè-
òè ãðå÷àí³ êðóïè 

íà ðèíêó «Óðîæàé». Íà ö³ííèêó 
ó ì³øêó ç îáñìàæåíîþ ãðå÷êîþ 
âèäíî, ùî öèôðó âèïðàâëÿëè. 
Äîíåäàâíà òàêèé âèä êðóï ïðî-
äàâàëè çà 40 ãðèâåíü. Îá³éøîâ 
óñ³ òî÷êè — âàðò³ñòü îäíàêîâà.

— Õòî âàì êàæå ñòàâèòè îä-
íàêîâ³ ö³íè? — çàïèòóº æ³íêà 
ó ïðîäàâ÷èí³.

— Òüîòþ, âàì êóïèòè, ÷è ïî-
ãîâîðèòè? — ÷óº ó â³äïîâ³äü. — 
ßêùî ïîãîâîðèòè, öå íå äî ìåíå.

— Íå çíàºòå, ÷îìó îáñìàæåíà 
ãðå÷êà ñòàëà äîðîæ÷à? — çâåðòà-
þñÿ äî ò³º¿ æ ïðîäàâ÷èí³.

— Âîíà çàâæäè áóëà â îäíàêîâó 
ö³íó, — äèâóºòüñÿ ó â³äïîâ³äü.

— Òàê îí æå, öèôðà íà ö³ííè-
êó âèïðàâëåíà, — êàæó ¿é. — Òà 
é ñàì ïëàòèâ ðàí³øå, òîìó çíàþ, 
ùî áóëî ³ ùî ñòàëî.

Ìåíå â³äïðàâëÿþòü øóêàòè 
³íøîãî ñï³âðîçìîâíèêà, ÿê â³ä-
ïðàâèëè ïîïåðåäíüîãî ïîêóïöÿ.

Ìîæå, ãðå÷êà ïîãàíî âðîäèëà, 
òîìó ñòàëè ïðîäàâàòè äîðîæ÷å?

СКІЛЬКИ КРУП НАМ ТРЕБА 
НА РІК?

— Ó íèí³øíüîìó ðîö³ â îáëàñò³ 
ç³áðàëè 14,2 òèñÿ÷³ òîíí çåðíà 
ãðå÷êè, — êàæå çàñòóïíèêà êåð³â-

íèêà äåïàðòàìåíòó àãðîïðîìèñ-
ëîâîãî êîìïëåêñó îáëàñò³ Âàñèëü 
Òåì÷åíêî. — Ð³÷íà ïîòðåáà äëÿ 
æèòåë³â îáëàñò³ òðîõè ìåíøå 
øåñòè òèñÿ÷ òîíí. Àëå æ êðóïè 
äî íàñ çàâîçÿòü ó òîðã³âëþ ùå é 
ç ³íøèõ ðåã³îí³â. ¯õ äîñòàòíüî ³ 
â ìàãàçèíàõ, ³ íà ðèíêàõ.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ãðå÷êà ºäèíà êóëüòóðà, ùî âðî-
äèëà ó íèí³øíüîìó ðîö³ çíà÷íî 
êðàùå, í³æ òîð³ê.

— Ìè ç³áðàëè ç ãåêòàðà çåðíà 
ãðå÷êè íàéá³ëüøå â Óêðà¿í³, — 
ðîçïîâ³äàº Âàñèëü Òåì÷åíêî. — 

Ó íàñ íàìîëî÷åíî ïî 21,3 öåíò-
íåðà. Â ñåðåäíüîìó ïî Óêðà¿í³ öÿ 
öèôðà ñòàíîâèòü 12,8 öåíòíåðà. 
Òàê âèéøëî, ùî ïîñ³ÿëè ìåíøå, 
à âðîæàé ç³áðàëè êðàùèé ìèíó-
ëîð³÷íîãî. Òà é çàãàëîì ó äåðæàâ³ 
ìàºìî ïîíàä ñòî òèñÿ÷ òîíí çåð-
íà ãðå÷êè. Çðîçóì³ëî, ùî í³ ïðî 
ÿêèé äåô³öèò íå éäåòüñÿ.

×îìó æ òîä³ êðóïè íå äåøåâøà-
þòü, à íàâïàêè, äîäàëè â ö³í³. Ùî æ 
öå çà òàêà ðèíêîâà åêîíîì³êà?

Íà öå çàïèòàííÿ ïîñàäîâåöü 
â³äïîâ³â ìàêñèìàëüíî â³äâåðòî: 

ГРЕЧКА ВРОДИЛА. ЧОМУ Ж 
КРУПА ПОДОРОЖЧАЛА?
Економіка навиворіт  До середини 
листопада ціни на два види гречаних 
круп відрізнялася. Кілограм зеленої 
гречки коштував на п’ять гривень 
дорожче обсмаженої. Тепер їх 
продають за однаковою вартістю — 
по 45 грн/кг. Принаймні на ринку 
«Урожай».  Чому так відбувається і хто 
накручує ціни?

«Áî æàä³áí³ äî ãðîøåé! ²íøîãî 
ïîÿñíåííÿ íå çíàõîäæó. Ïðî 
ðèíîê òóò íå éäåòüñÿ. Êðóï äî-
ñòàòíüî. Íå ò³ëüêè â îáëàñò³, à çà-
ãàëîì ó äåðæàâ³. Àëå ó äåêîãî, 
ÿê êàæóòü ó íàðîä³, ðóêè çàãðå-
áóù³. Äëÿ íèõ óðâàòè ïîá³ëüøå, 
ìàáóòü, æèòòºâèé ïðèíöèï. Äó-
ìàþ, âñå îäíî ö³íà çíèçèòüñÿ. 
Áî æ íå ìîæå òàêîãî áóòè, ùîá 
ïðè íàäëèøêó ïðîäóêö³¿ ðèíêîâ³ 
óìîâè íå â³äðåãóëþâàëè ö³íó».

ХТО НАЙБІЛЬШЕ 
НАКРУЧУЄ ЦІНУ?

Çà ñëîâàìè Âàñèëÿ Òåì÷åíêà, 
ãðå÷êà òàêà êóëüòóðà, ùî íå ïî-
òðåáóº îñîáëèâèõ çàòðàò ïðè âèðî-
ùóâàíí³. Ñàìå òîìó ó íå¿ íåâèñîêà 
ñîá³âàðò³ñòü. ªäèíà îñîáëèâ³ñòü — 
äóæå áî¿òüñÿ äîùó ïðè çáèðàíí³. 
ßêùî â÷àñíî ñêîñèòè é îáìîëî-
òèòè, áóäå âñå ãàðàçä. ßêùî ïîòðà-
ïèòü ï³ä äîù, ïðîðîñòàº, ç³ãíèâàº.

Àãðîõîëäèíãè ìàëî âèðîùóþòü 
ãðå÷êè. Ëåâîâó ÷àñòêó çåðíà äà-
þòü ôåðìåðè òà íåâåëèê³ ñ³ëü-
ñüêîãîñïîäàðñüê³ ï³äïðèºìñòâà.

ßê ïîÿñíèâ ñï³âðîçìîâíèê, ç 
ãðå÷êîþ îáõîäÿòüñÿ ïðèáëèçíî òà-
êèì ÷èíîì: º ö³íà íà êðóïè — ñ³þòü 
³ ïðîäàþòü, íåìà ö³íè — âèêèäàþòü 
ç ñ³âîçì³íè. Òîìó òàêà ñòðîêàò³ñòü 

ó ïëîùàõ. Öå äîáðå âèäíî, ÿêùî 
ïîð³âíÿòè öèôðè, íàïðèêëàä, 
õî÷à á îñòàíí³õ ï’ÿòü ðîê³â.

Ïîñàäîâåöü ïîâòîðþº ùå ðàç: 
íèí³øí³é ð³ê âèíÿòêîâî ñïðèÿò-
ëèâèé äëÿ âèñîêîãî óðîæàþ çåð-
íà ãðå÷êè. Òîìó øóêàòè ïðè÷èíè 
ïîäîðîæ÷àííÿ êðóï òðåáà â ³í-
øèõ ëàíêàõ «ëàíöþæêà» — â³ä 
âèðîáíèêà äî ïðèëàâêà.

Íàéá³ëüøå íàñ³ííÿ ãðå÷êè 
ïåðåðîáëÿþòü íà êðóïè ó íàø³é 
îáëàñò³ íà õë³áîêîìá³íàò³ ó ñå-
ëèù³ Äåñíà.

Òàì ïîÿñíèëè, ùî îñíîâíó 
÷àñòêó çàòðàò ïðè ïåðåðîáö³ ñêëà-
äàº åëåêòðîåíåðã³ÿ. Ñàìå ¿¿ âàð-
ò³ñòü ìîæå âïëèâàòè íà âàðò³ñòü 
ïåðåðîáëåíîãî çåðíà íà êðóïè.

Íà ïðîäàæ â³äïóñêàþòü êðóïè 
ïðèáëèçíî ó äâà ðàçè äåøåâøî¿ 
âàðòîñò³, í³æ ìè êóïóºìî êðó-
ïè íà ðèíêó. Òîáòî íàéá³ëüøå 
«íàêðó÷óþòü» ö³íó ñàìå ò³, õòî 
çàêóïîâóº êðóïè íà êîìá³íàò³, 
à òàêîæ ò³, õòî ïðîäàº ¿õ áåçïî-
ñåðåäíüî íà ðèíêó.

Âñ³ ìî¿ çâåðíåííÿ äî ïðîäàâö³â 
ïîâ³äîìèòè òåëåôîí òîãî, õòî äî-
ñòàâëÿº êðóïè íà ðèíîê, íå äàëè 
áàæàíèõ ðåçóëüòàò³â. Â³äïîâ³äü 
áóëà òàêà: «Íå çíàºìî, íå ìàºìî 
ïðàâà…» ³ ò. ä.

«Ïîñ³ÿëè ìåíøå, 
à âðîæàé 
ç³áðàëè êðàùèé 
ìèíóëîð³÷íîãî. Òîìó 
í³ ïðî ÿêèé äåô³öèò 
ãðå÷êè íå éäåòüñÿ» 2010 2013 2014 2015 2016 2018 2019 2020
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Карантин вніс зміни у роботу му-
зею Пирогова. Півтора місяці за-
клад не функціонував. Не дивно, 
що відвідуваність знизилася. З 
початку року екскурсантів стало 
утричі менше у порівнянні з тим, 
що було торік.
Однак роботи в екскурсоводів 
багато, як і раніше.
Як пояснила Любов Коваленко, 
тепер екскурсії проводять для 
двох-трьох осіб. Якщо приїздять 
більші групи, їх ділять на мало-
чисельні з таким розрахунком, 

щоб забезпечити соціальну дис-
танцію 1,5–2 метри.
— Зміни, запроваджені у зв’язку 
з карантином вихідного дня, ви-
магають для музеїв обмежити 
кількість відвідувачів у залі з роз-
рахунку одна особа на 20 метрів 
квадратних, — розповідає пані 
Коваленко. — Через це у деяких 
залах взагалі неможливо прово-
дити екскурсії. Хто рекомендував 
такі норми? Невже недостатньо 
соціальної дистанції за умови 
маскового режиму?

Для двох-трьох відвідувачів 

Віртуальні екскурсії пропонують 
нині у музеї Пирогова. Її назва-
ли «Садиба Вишня». Зробити це 
можна з допомогою Інтернету 
через будь-який портативний 
комунікатор. Доступ до такої екс-
курсії здійснюється через сервер 
провайдера izi.travel.
З травня нинішнього року, коли 
було запроваджено дистанційні 

екскурсії, ними скористалися май-
же п’ять тисяч осіб з таких країн як 
Росія, Польща, Німеччина, Ізраїль, 
США, Фінляндія.
Аудіогідом можна також користу-
ватися під час перебування на те-
риторії музею. Він замінить послуги 
екскурсовода. Текстовий варіант 
пропонують трьома мовами — укра-
їнською, російською, англійською.

В екскурсоводів з’явився ІТ-помічник 

— Постать Пирогова продовжує 
викликати неабиякий інтерес, — 
каже Любов Коваленко. — Навіть 
після розпаду Союзу, у музей при-
їздять з різних куточків колишньої 
держави. Були відвідувачі, які 
проживають за тисячі кілометрів. 
Взяти, скажімо, Владивосток чи 
Мурманськ. Годі говорити про 
такі міста як Москва, Петербург, 
які значно ближче. Після анексії 
Криму і подій на Донбасі, зрозу-
міло, росіяни стали значно рідше 
бувати у музеї.
За словами співрозмовниці, 
найбільш бажаним гостем став 
правнук Пирогова на прізвище 
Гершельман. Звали його Андрій. 
Він побував у Вінниці 16 берез-
ня 1978 року. Приїздив разом з 

дружиною на ім’я Лола. На той 
час правнук проживав у Греції. 
Був відставним генералом грець-
кої армії.
Гість залишив запис у Книзі від-
відувачів: «Схиляємося перед 
його священним тілом і його 
безсмертним духом».
— Після того адміністрація музею 
надсилала листа до правнука, — 
каже Любов Коваленко. — При-
чому, писали один раз, другий. 
Але відповіді не отримали. З га-
зет дізналися, що генерал брав 
участь в якійсь антидержавній 
акції. Чи живий він нині, нам та-
кож не відомо. Без сумніву, це 
був найбільш шанований гість, 
адже він прямий нащадок вели-
кого вченого.

Рідкісний гість — правнук вченого з Греції 

ËÀÉÔ

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ìóçåé Ïèðîãîâà 
â³ä÷èíèâ äâåð³ äëÿ 
â³äâ³äóâà÷³â 9 âå-
ðåñíÿ 1947 ðîêó 

(ñòâîðèëè çàêëàä ó 1944-ìó). 
Â³äòîä³ òóò ðåòåëüíî çàïèñóþòü 
ê³ëüê³ñòü ãîñòåé. Ðîáëÿòü öå 
73 ðîêè ïîñï³ëü. Ó ðàäÿíñüê³ ÷àñè 
çâ³ò ïðî åêñêóðñàíò³â âèìàãàëè 
îðãàíè ñòàòèñòèêè. Ð³÷í³ öèôðè 
ïåðåäàâàëè òàêîæ äî Ì³í³ñòåð-
ñòâà îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Íèí³ ñòàòóïðàâë³ííÿ òàêà ³í-
ôîðìàö³ÿ íå ö³êàâèòü. Ìóçåé-
íèêè ïðîäîâæóþòü çàïîâíþâàòè 
êíèãè â³äâ³äóâà÷³â.

ПЕРШІ ЕКСКУРСОВОДИ 
— Çàïèñè ó êíèãó ðåºñòðàö³¿ 

â³äâ³äóâà÷³â ðîáëÿòü åêñêóðñîâî-
äè, — ðîçïîâ³äàº â. î. ãåíåðàëü-
íîãî äèðåêòîðà Íàö³îíàëüíîãî 
ìóçåþ-ñàäèáè Ìèêîëè Ïèðîãîâà 
Ëþáîâ Êîâàëåíêî. — Âîíè çíà-
þòü, ñê³ëüêè åêñêóðñàíò³â ó ãðó-
ï³, äëÿ ÿêî¿ ïðîâîäÿòü åêñêóð-
ñ³þ. Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ åêñêóðñ³¿ 
ïîâ³äîìëÿþòü öèôðó ÷åðãîâîìó 
åêñêóðñîâîäó. Â³í óçàãàëüíþº ¿¿ 
çà äåíü ³ çàïèñóº â æóðíàë.

Ïðîøó Ëþáîâ Êîâàëåíêî ïî-
êàçàòè æóðíàë 1947 ðîêó. Êíèãó 
ïðèíîñÿòü ç ôîíä³â.

Çàïèñè íà ïåðø³é ñòîð³íö³ çðî-
áëåí³ àêóðàòíèì ïî÷åðêîì. Ó í³é 
÷îòèðè ãðàôè: äàòà, íàçâà îðãàí³çà-
ö³¿, ê³ëüê³ñòü åêñêóðñàíò³â ³ ïð³çâè-
ùå òîãî, õòî ïðîâîäèâ åêñêóðñ³þ.

Ó äåíü â³äêðèòòÿ ìóçåþ, 9 âåðåñ-
íÿ 1947-ãî, íàðàõóâàëè 1600 ãîñòåé. 
Ó ãðàô³ «Íàçâà îðãàí³çàö³é» çàïè-
ñàíî, ùî öå áóëè ïðåäñòàâíèêè 
íàóêîâèõ, ïàðò³éíèõ, ãðîìàäñüêèõ 
îðãàí³çàö³é Â³ííèö³ ³ Â³ííèöüêî¿ 

îáëàñò³, à òàêîæ íàóêîâö³ ³ ìåäèêè 
ç Ìîñêâè, Ëåí³íãðàäà, Õàðêîâà, 
Êèºâà ³ Îäåñè. Çàïèñàíà ùå îäíà 
êàòåãîð³ÿ â³äâ³äóâà÷³â — ïðåñà.

Ïåðøèìè åêñêóðñîâîäàìè 
ó òîé äåíü áóëè äâà ïîëêîâíèêè 
ìåäè÷íî¿ ñëóæáè Ìàêñèìåíêîâ 
³ Ãåðàñèìåíêî, à òàêîæ ï³äïîë-
êîâíèê Áºëîãîëîâ. Ï³ä ¿õí³ìè 
ïð³çâèùàìè çðîáëåíà ïîçíà-
÷êà «65 åê». Ìàáóòü, öå îçíà÷àº 
65 åêñêóðñ³é.

Íàø çàêëàä áóâ ñòâîðåíèé 
ÿê ô³ë³àë Â³éñüêîâî-ìåäè÷íîãî 
ìóçåþ ó òîä³øíüîìó Ëåí³íãðàä³. 
Òîìó é åêñêóðñîâîäè â³äïîâ³äíî 
ìàëè âèñîêèé ÷èí.

ПРИВОЗИЛИ ТУРИСТИЧНИМИ 
ПОЇЗДАМИ 

Íàñòóïíèé çàïèñ çíà÷èòüñÿ 
14 âåðåñíÿ. Òîä³ ó ìóçåé ïðèõî-
äèëè 60 âèõîâàíö³â ßêóøèíåöü-
êî¿ òðóäîâî¿ êîëîí³¿. Ùå øåñòåðî 
â³äâ³äóâà÷³â ïðåäñòàâëÿëè ì³ñüêå 
â³ää³ëåííÿ «Ñïåöçâ’ÿçîê». Îãëÿ-
íóëè åêñïîçèö³þ ñåìåðî ïðà-
ö³âíèê³â îáëàñíî¿ ïðîêóðàòóðè 
20 ÷èñëà. Ó çãàäàí³ äí³ åêñêóðñ³þ 
ïðîâîäèâ ïîëêîâíèê ìåäñëóæáè 
Ãåðàñèìåíêî.

À 21 âåðåñíÿ ó êíèç³ ç’ÿâëÿºòüñÿ 
íîâå ïð³çâèùå åêñêóðñîâîäà — 
Ðîçäàéá³äà. Åêñêóðñàíòàìè ó öåé 
äåíü ñòàëè 46 â÷èòåë³â é ó÷í³â 18-¿ 
æ³íî÷î¿ ñåðåäíüî¿ øêîëè, à òàêîæ 
øåñòåðî ïðåäñòàâíèê³â îáëàñíîãî 
ãîñï³òàëþ ³íâàë³ä³â â³éíè.

Çàãàëîì çà ÷îòèðè ì³ñÿö³ 
1947-ãî åêñïîçèö³þ îãëÿíóëè 
1954 â³äâ³äóâà÷³. Òàêó öèôðó 
íàçâàëà Êëàâä³ÿ Àíòîùóê, çà-
â³äóâà÷êà â³ää³ëó åêñêóðñ³éíî¿ 
³ åêñïîçèö³éíî¿ ðîáîòè ìóçåþ.

Ñï³âðîçìîâíèöÿ óçàãàëüíè-
ëà ÷àñòèíó çâ³òíèõ äàíèõ ïðî 
ê³ëüê³ñòü ãîñòåé ó ð³çí³ ïåð³î-

ХТО І ЯК РАХУЄ ВІДВІДУВАЧІВ 
У МУЗЕЇ МИКОЛИ ПИРОГОВА 
Дата  Виповнилося 210 років з дня 
народження Миколи Пирогова. З часу 
створення музею у Вінниці, тут побували 
вісім мільйонів 730 тисяч гостей. Першими 
екскурсоводами стали два полковники і один 
підполковник медичної служби. Розповімо 
також про те, як працює музей у дні карантину

У руках Любові Коваленко (друга праворуч) перша книга обліку відвідувачів. 
Вона вже стала реліквією — записи зроблено 73 роки тому

äè ìóçåþ. Çà ¿¿ ³íôîðìàö³ºþ, 
ó 1948–1952 ðîêàõ ìóçåé â³äâ³-
äàëè 16180 ëþäåé. Çà ï’ÿòü ðîê³â 
(1963–1967) — 56,5 òèñÿ÷³.

Ðåêîðä â³äâ³äóâàíîñò³ áóâ íà-
ïðèê³íö³ 80-õ ðîê³â ìèíóëîãî 
ñòîë³òòÿ. Òàê, ó 1988-ìó ìóçåé 
ïðèéíÿâ 343 òèñÿ÷³ ãîñòåé. Ïðî-
òÿãîì íàñòóïíîãî, 1989-ãî, ¿õ 
áóëî ùå á³ëüøå — 344 òèñÿ÷³.

— Ó ò³ ðîêè ó Ñîþç³ àêòèâíî 
âèêîðèñòîâóâàëè ïðàêòèêó òóðèñ-
òè÷íèõ ïî¿çä³â, — êàæå Êëàâä³ÿ 
Àíòîùóê. — Íèìè åêñêóðñàíòè 
çä³éñíþâàëè ïîäîðîæ³ êðà¿íîþ. 
Ïðèáóâàëè òàê³ ïî¿çäè ³ äî íà-
øîãî ì³ñòà. Æîäíèì ³íøèì 
òðàíñïîðòîì íå ìîæíà äîñòàâèòè 
ñò³ëüêè ëþäåé, ÿê ïî¿çäîì. Òîìó 
é öèôðè âåëèê³. Ìîæíà ò³ëüêè 
óÿâèòè, ç ÿêèì íàâàíòàæåííÿì 
ïðàöþâàëè åêñêóðñîâîäè, âåñü 
êîëåêòèâ ìóçåþ!..

Ó ðîêè íåçàëåæíîñò³ â³äâ³ä-
óâà÷³â ñòàëî ìåíøå. Íàïðèêëàä, 
ó 1993-ìó ó êíèç³ çíà÷èòüñÿ öèô-
ðà 191,5 òèñÿ÷³. Âîíà çàëèøàºòüñÿ 
íàéâèùîþ äî íèí³.

Ïðîòÿãîì 2000-ãî äî Ïèðîãî-
âà ïðèéøëî 175,5 òèñÿ÷³ ëþäåé, 
2002-ãî –179 òèñÿ÷, à ó 2005-ìó ¿õ 
áóëî çíà÷íî ìåíøå — 107 òèñÿ÷.

Òîð³ê ó ìóçå¿ ïðèéíÿëè 
128,3 òèñÿ÷³ åêñêóðñàíò³â.

Çà ñëîâàìè Êëàâä¿¿ Àíòîùóê, 
ïðàö³âíèêè ìóçåþ ç âëàñíî¿ ³í³ö³-
àòèâè ðîçøèðèëè ê³ëüê³ñòü ãðàô 
ó æóðíàë³ îáë³êó â³äâ³äóâà÷³â. Çà-
ïðîâàäèëè â³êîâ³ êàòåãîð³¿: ä³òè, äî-
ðîñë³, îêðåìî ïåíñ³îíåðè. Æóðíàëè 
îáë³êó çàìîâëÿþòü ó äðóêàðí³.
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«Óÿâëÿºòå, çà-
áóâ öóêðó ïîêëàñ-
òè», — ïîñüîðáóþ-

÷è ç ô³îëåòîâîãî òåðìîñà ñâ³é ãà-
ðÿ÷èé ÷àé, ãîâîðèòü Îëåêñàíäð, 
à âæå ïîò³ì ïðîñòÿãàº ðóêó, ùîá 
ïðèâ³òàòèñü. Íà çóñòð³÷ â³í ïðè-
¿õàâ íà âåëîñèïåä³, í³ìåöüêîìó. 
Äî âåëîñèïåäà ïðèêð³ïëåíèé 
ïðè÷³ï, ó ïðè÷åï³ ñòî¿òü ìåòà-
ëåâèé êîôð, à ó íüîìó — áàÿí, 
òàêîæ í³ìåöüêèé.

Íà öåé ³íñòðóìåíò Îëåêñàíäð 
çàðîáèâ âóëè÷íîþ ãðîþ, ³ ëèøå 
çà äâà ì³ñÿö³. Ùîïðàâäà, áóëî öå 
ùå äî ðîçïàäó ÑÐÑÐ ó Êåëüí³, 
äå, âëàñíå, ³ ðîçïî÷àëàñÿ ìóçè÷íà 
êàð’ºðà â³ííèöüêîãî ñàâîÿðà.

«В МУЗИЧНУ ШКОЛУ ХОДИЛА 
СЕСТРА, А ГРАВ — Я»

— Ìîÿ ìåíøà ñåñòðà õîäèëà 
äî ìóçè÷íî¿ øêîëè, ó êëàñ ãðè 
íà áàÿí³. ß òàêîæ õîò³â, àëå áóâ 
äëÿ òîãî âæå çàâåëèêèì. Êîëè 
âîíà ïîâåðòàëàñü äîäîìó, ÿ áðàâ 
áàÿí ³ ñàìîñò³éíî â÷èâ óñå òå, 
ùî ¿é çàäàâàëè, — ïðèãàäóº 
Îëåêñàíäð. — Çãîäîì íàø³ ñóñ³-
äè ïî÷àëè äèâóâàòèñÿ, ùî ñåñòðà 
õîäèòü äî ìóçè÷íî¿ øêîëè, àëå 
ãðàòè íå âì³º, à ÿ íàâïàêè — 
ãðàþ, õî÷à é íå õîäæó.

Ïåðø³ êîíöåðòè Îëåêñàíäð 
äàâàâ íà òàíöÿõ ó êëóá³. Êàæå, 
ùî 50 ðîê³â òîìó ëþäè çàëþáêè 
òàíöþâàëè ï³ä áàÿí, íå òå, ùî 
çàðàç. Ïîâ’ÿçóâàòè ñâîº æèòòÿ ç 
ìóçèêîþ â³í íå ïëàíóâàâ. Ïðî-
ñòî óâåñü ÷àñ ãðàâ, áî æ ëþäÿì 
ïîäîáàëîñÿ, ³ ÿêîñü çàòÿãíóëî.

ЗАГОСТЮВАВСЯ В ПОРТУГАЛІЇ
Ó Â³ííèö³ âèñòóïàâ íà ð³çíèõ 

ï³äïðèºìñòâàõ ³ â êîëåêòèâàõ, 
ïèñàâ ïàðòèòóðè äëÿ àíñàìáë³â 

òà îðêåñòð³â, ãðàâ ó ðåñòîðàíàõ. 
Äîáðå ïàì'ÿòàº ñâ³é ïåðøèé çà-
êîðäîííèé êîíöåðò. Ùîïðàâäà, 
òî÷íîãî ðîêó éîãî ïðîâåäåííÿ 
ïðèãàäàòè â³í òàê ³ íå çì³ã. Êàæå, 
òîä³ íàä òðóáîþ «Õ³ìïðîìó» ùå 
ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè æîâòèé 
äèì, à çíà÷èòü öå áóëî äàâíî.

— Ìè ç êîëåêòèâîì ïî¿õàëè 
äî Ïîðòóãàë³¿. Äàëè òàì ê³ëü-
êàíàäöÿòü êîíöåðò³â ó ð³çíèõ 
ì³ñòàõ. À êîëè âèñòóïàëè ó ì³ñ-
òå÷êó Â³ëà-Íîâà-ä³-Ãàÿ, ÿ ïî-
çíàéîìèâñÿ ç îäíèì í³ìåöüêèì 
êîðåñïîíäåíòîì. ß òð³øêè çíàâ 
í³ìåöüêó, òîìó â³í áðàâ ó ìåíå 
³íòåðâ’þ ùîäî íàøèõ âèñòóï³â, 
à ïîò³ì çàïðîñèâ äî ñåáå â ãîñò³ 
ó Êåëüí, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð.

Ãîñòþâàííÿ ó íîâîãî çíàéîìî-
ãî çàòÿãíóëîñÿ ³ ïîòð³áíî áóëî 
ÿêîñü âèð³øóâàòè ïèòàííÿ ïî-
øóêó êîøò³â íà ïîäàëüøå ïðî-
æèâàííÿ. Òàê Îëåêñàíäð âïåðøå 
âèéøîâ ãðàòè íà âóëèöþ. Í³ìöÿì 
éîãî ãðà îäðàçó ñïîäîáàëàñÿ.

«ХТО ТАКИЙ ТОЙ ВЕЛИКИЙ 
НАЧАЛЬНИК?»

Ó Â³ííèö³, êàæå ìóçèêàíò, ïðè 
çàðïëàò³ â òðè äîëàðè, éîãî îñî-
áëèâî í³÷îãî íå òðèìàëî. Òîìó 
ãðàòè ¿çäèâ äî Êèºâà, Îäåñè, 
Òðóñêàâöÿ òà Ëüâîâà. Îäíàê ³ öå 
íå äóæå äîïîìàãàëî, àäæå â³í ìàâ 
ñèíà-ñòóäåíòà, ÿêîãî ïîòð³áíî 
áóëî óòðèìóâàòè.

Íàñòóïí³ ê³ëüêà ðîê³â â³í ¿çäèâ 
äî Êåëüíà ³ çíàõîäèâñÿ òàì, ïîêè 
íå ñïëèâàâ òåðì³í ä³¿ éîãî â³çè. 
À êîëè ñèí âñòóïèâ äî Ìþíõåí-
ñüêî¿ ìóçè÷íî¿ øêîëè, Îëåêñàíäð 
ïåðåí³ñ óñ³ ñâî¿ âèñòóïè äî ñòî-
ëèö³ Áàâàð³¿.

— ßêîñü ÿ ãðàâ ³ äî ìåíå ï³ä³é-
øîâ ðåêòîð ö³º¿ øêîëè. Êàæå, ùî 
ñêîðî ó ì³ñò³ áóäå âåëèêå ñâÿòî, 
êóäè ïðèéäóòü âïëèâîâ³ ºâàíãå-
ë³ñòè Áàâàð³¿, ñåðåä ÿêèõ áóäå 
áóíäåñïðåçèäåíò. Â³í çàïèòàâ, ÷è 

«У МЮНХЕНІ МЕНЕ НАЗИВАЮТЬ 
СИМВОЛОМ МІСТА»
Музика вулиць  Олександр Шамігов 
грає на баяні. І майже половину свого 
життя він розважає туристів в європейських 
країнах: Іспанії, Франції, Італії та особливо 
у Німеччині. Олександр розповів про те, 
чому поїхав з Вінниці, скільки місяців 
на рік проводить за кордоном і як 
так вийшло, що його запросили виступити 
для бундеспрезидента

íå ì³ã áè ÿ âèñòóïèòè íà öüîìó 
ñâÿò³, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð. — 
ß íàâ³òü íå çíàâ, õòî òàêèé òîé 
âåëèêèé íà÷àëüíèê. Âæå ïîò³ì 
ìåí³ ðîçêàçàëè, ùî â Í³ìå÷÷èí³ 
íà ïåðøîìó ì³ñö³ éäå êàíöëåð, 
à çà íèì ÿêðàç áóíäåñïðåçèäåíò.

Çà âèñòóïîì â³ííè÷àíèíà 
íà òîìó ñâÿò³ ñïîñòåð³ãàëî ê³ëü-
êà ñîòåíü ïîâàæíèõ í³ìö³â. Ïðî 
íüîãî íàïèñàëè â ì³ñöåâ³é ïðåñ³, 
ïîêàçàëè ïî òåëåáà÷åííþ. Ï³ñ-
ëÿ öüîãî â³í îòðèìàâ ïåðåïóñòêó 
â êðàù³ áóäèíêè Áàâàð³¿.

— Ìåíå çàïðîøóâàëè ãðàòè 
íà ¿õ âå÷îðàõ. Çà öå ÿ îòðèìó-
âàâ íåïîãàí³ ãðîø³, — ïðîäîâæóº 
ìóçèêàíò. — ßêîñü ÿ âèñòóïàâ äëÿ 
ðîäèíè, ÿêà ñâÿòêóâàëà äåíü íà-
ðîäæåííÿ Éîãàííà Ñåáàñòüÿíà 
Áàõà. ß í³êîëè ðàí³øå íå áà÷èâ, 
ùîá íà ÷åñòü äíÿ íàðîäæåííÿ 
êîìïîçèòîðà çáèðàëàñÿ ðîäèíà.

І ПОДОРОЖ, І ЗАРОБІТОК
Ñàìå ó Í³ìå÷÷èí³ Îëåêñàíäð 

çðîçóì³â, ùî ìîæíà ïîäîðî-
æóâàòè ³ çàðîáëÿòè îäíî÷àñíî. 

Òàê âîíè ç ðîäèíîþ â³äâ³äàëè 
²ñïàí³þ, ²òàë³þ, Ïîðòóãàë³þ, 
Ôðàíö³þ, Í³äåðëàíäè òà ³íø³ 
ºâðîïåéñüê³ êðà¿íè.

— Ìè ç ñèíîì òà äðóæèíîþ 
çàâæäè ¿çäèëè êóïîþ, ÿê öèãàíè. 
Í³áè é òóðèñòè, àëå é çàðîáèòè 
º ìîæëèâ³ñòü, — ãîâîðèòü Îëåê-
ñàíäð Øàì³ãîâ. — Çà êîðäîíîì 
ÿ ïðîâîäæó ïðèáëèçíî ø³ñòü ì³-
ñÿö³â íà ð³ê.

×åðåç öå ìàéæå í³êîëè íå ìîæ-
íà ïîáà÷èòè, ÿê Îëåêñàíäð ãðàº 
ó ð³äí³é Â³ííèö³. Ãîâîðèòü, ùî 
îñòàíí³ìè ðîêàìè âèñòóïàº âè-
íÿòêîâî â Ìþíõåí³. Òàì ó íüî-
ãî ³ äðóç³, ³ êâàðòèðà, ÿêó â³í 
âèíàéìàº çà 10 ºâðî íà äîáó, 
³ ïóáë³êà, ÿêà çàâæäè íà íüîãî 
÷åêàº. Ïî¿õàòè äî Í³ìå÷÷èíè, 
êàæå, ìîæå õî÷ çàâòðà, àëå ÿêèé 
ñåíñ, ÿêùî ÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ 
òàì íåìàº òóðèñò³â, à çíà÷èòü — 
íåìàº çàðîá³òêó.

— Ó êàòîëèöüêèõ êðà¿íàõ 
äî âóëè÷íèõ ìóçèêàíò³â íå òàêå 
ñòàâëåííÿ, ÿê ó ïðàâîñëàâíèõ. 
Ó íàøèõ öåðêâàõ ñï³âàþòü õîðè, 

à òàì âñþäè ãðàþòü ³íñòðóìåí-
òè, îðêåñòðè, îðãàíè. Äå íåìàº 
îðãàí³â, òóäè ÷àñòî çàïðîøó-
âàëè ìåíå, — ãîâîðèòü ìóçè-
êàíò. — ß çíàþ ÷èìàëî òâîð³â 
í³ìåöüêèõ êîìïîçèòîð³â, òîìó 
í³ìö³ ³ ñëóõàþòü ìåíå ³ç çàäî-
âîëåííÿì. ×àñòî ï³äõîäÿòü, ùîá 
çàïðîñèòè âèñòóïèòè ó ðåñòîðàí³ 
÷è íà ÿêîìóñü ñâÿò³. Ó Ìþíõåí³ 
ìåíå íàçèâàþòü ñèìâîëîì ì³ñòà. 
Áî, â äîáðîìó ñåíñ³ öüîãî ñëîâà, 
ÿ òàì âæå âñ³ì íàáðèä.

«У ВІННИЦІ ЛЮБЛЯТЬ 
ЛЕОНТОВИЧА»

Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ êàðàíòèíó, 
Îëåêñàíäð ïî¿äå äî Í³ìå÷÷èíè, 
à ïîêè â³í ãðàº ó Â³ííèö³. 

— Òóò ÿ ãðàþ òå, ùî ãðàâ ³òà-
ë³éöÿì, ôðàíöóçàì, í³ìöÿì. 
Ó íàñ òàêîæ øàíóþòü êëàñè-
êó, — ä³ñòàþ÷è áàÿí, ãîâîðèòü 
Îëåêñàíäð. — Ëþáëÿòü ó Â³ííèö³ 
ñëóõàòè «Ð³äíà ìàòè ìîÿ», «Ãó-
öóëêó Êñåíþ», «×åðåìøèíó», 
à îñü, íàïðèêëàä, äî «Ãðàº ìîðå 
çåëåíå», â³ííè÷àíè áàéäóæ³, áî 
ï³ñíÿ ïðî Êè¿â.

Ãðó íà âóëèö³ Îëåêñàíäð íà-
çèâàº ñâî¿ì íàðêîòèêîì. Éîìó 
ïîäîáàºòüñÿ áà÷èòè çàö³êàâëåí³ 
î÷³ ëþäåé, ÿê³ çóïèíÿþòüñÿ éîãî 
ïîñëóõàòè. 

— Âàæëèâî ìàòè ç ëþäüìè, 
õî÷ ÿêèéñü êîíòàêò. ß íåïîãà-
íî çíàþ í³ìåöüêó, àëå ïîñëóõàòè 

ìîþ ìóçèêó ï³äõîäÿòü òóðèñòè ç 
óñ³õ êóòî÷ê³â ñâ³òó. Òîìó ÿ âèâ÷èâ 
ïî ê³ëüêà ñë³â ð³çíèìè ìîâàìè: 
êèòàéñüêîþ, â’ºòíàìñüêîþ, ÿïîí-
ñüêîþ òà áàãàòüìà ºâðîïåéñüêè-
ìè. ̄ ì ïðèºìíî ïî÷óòè â³ä ìåíå 
áîäàé ùîñü ð³äíîþ äëÿ íèõ ìî-
âîþ, — óñì³õàºòüñÿ Îëåêñàíäð. — 
Îñîáëèâî ëþäè ò³øàòüñÿ, êîëè 
ÿ ãðàþ «Òîêàòà ³ ôóãà ðå ì³íîð» 
Áàõà. Ìåí³ é ñàìîìó ïîäîáàºòüñÿ 
éîãî òâîð÷³ñòü. ß âïåâíåíèé, ùî 
ÿêáè Áàõ íàðîäèâñÿ çàðàç, â³í áè 
ãðàâ íà áàÿí³. 

Êîëè ìóçèêàíò âñå æ òàêè áåðå 
äî ðóê ñâ³é ³íñòðóìåíò, ï³äí³ìà-
ºòüñÿ â³òåð ³ ñòàº ïî-çèìîâîìó 
õîëîäíî. Îëåêñàíäð íå æàë³ºòüñÿ, 
ëèøå ãîâîðèòü, ùî ÿêîñü éîìó 
äîâåëîñÿ ãðàòè ïðè òåìïåðàòóð³ 
ó –14 ãðàäóñ³â.

— Ïî÷íó ç Øîñòàêîâè÷à, — 
ãîâîðèòü Îëåêñàíäð ³ ïëîùåþ 
ðîçíîñèòüñÿ çâó÷àííÿ éîãî áà-
ÿíà. Çà ê³ëüêà õâèëèí â³í äî-
äàº. — À ùå ó Â³ííèö³ ëþáëÿòü 
Ëåîíòîâè÷à.

«Ùåäðèêà» áàÿí³ñò òàê ³ íå äî-
ãðàâ. Â³ä õîëîäó ó íüîãî çàòåðï-
ëè ðóêè. Çà âèêîíàííÿ íåïîâíèõ 
äâîõ ìåëîä³é, â éîãî øóõëÿäêó 
êèíóëè ëèøå äâ³ ãðèâí³. Òà 
Îëåêñàíäð âñå îäíî çàëèøàºòüñÿ 
óñì³õíåíèì. Ïðîïîíóº ç³ãð³òèñÿ 
ãàðÿ÷èì ÷àºì. Àëå íå òèì, ùî 
ó ô³îëåòîâîìó òåðìîñ³. Áî ñüîãîä-
í³ â³í çàáóâ ïîêëàñòè òóäè öóêîð. 

Çà êîðäîíîì 
Îëåêñàíäð Øàì³ãîâ 
ïðîâîäèòü ïðèáëèçíî 
ø³ñòü ì³ñÿö³â íà ð³ê, 
³ òàê âæå 30 ðîê³â 
ïîñï³ëü

Після закінчення карантину, Олександр знову поїде до 
Німеччини. А поки він грає у Вінниці.

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ñåð³ÿ ÕÌ ¹1069-427 ÏÐ â³ä 30.06.2020 ð., 
âèäàíå Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 200148

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà 
çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç 
áóäü-ÿêèìè ñëîâàìè òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, 
çàáîðîíåí³ äî êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

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

Åëåêòðîíí³ âåðñ³¿ âèäàííÿ ìîæíà ïåðåãëÿíóòè çà ïîñèëàííÿì www.ria.ua

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 
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ÍÀÐÎÄÍÈÉ ÁÐÅÍÄ

НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132 

«Íàðîäíèé áðåíä» — öå êîí-
êóðñ íà âèçíàííÿ íàéêðàùèõ 
êîìïàí³é øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ, 
ÿêèé RIA Media ïðîâîäèòü âæå 
19 ðîê³â ïîñï³ëü. Çà öåé ÷àñ 
ïðîåêò ïîì³òíî åâîëþö³îíó-
âàâ, à öüîãîð³÷ íà «Íàðîäíèé 
áðåíä» ÷åêàëè ùå á³ëüø³ çì³íè. 
Ó ïîïåðåäí³ ðîêè êîíêóðñ â³ä-
áóâàâñÿ ó ï’ÿòè ì³ñòàõ Óêðà¿íè, 
à ó 2020-ìó ìè ðîçøèðèëè ãåî-
ãðàô³þ íà ùå 14 ì³ñò.

Ùîðîêó â êîíêóðñ³ áåðóòü 
ó÷àñòü ñîòí³ êîìïàí³é, ïî÷èíà-
þ÷è â³ä íåùîäàâíî çàñíîâàíèõ ³ 
äî òèõ, õòî íåîäíîðàçîâî âèïðàâ-
äîâóâàâ äîâ³ðó êë³ºíò³â. Ó Â³ííè-

ö³ â öüîìó ðîö³ çà çâàííÿ íàéêðà-
ùîãî çìàãàëèñÿ 3 908 êîìïàí³é, 
³ çà ñâî¿õ óëþáëåíö³â ïðîãîëî-
ñóâàëè ïîíàä 18 744 â³ííè÷àíè.

Ñåðåä íèõ íàéá³ëüøó ïðèõèëü-
í³ñòü îòðèìàëè 183 êîìïàí³¿, ÿê³ 
é ñòàëè ïåðåìîæöÿìè öüîãîð³÷-
íîãî «Íàðîäíîãî áðåíäó». 

Ìè ðàä³ â³òàòè óñ³õ ïåðåìîæö³â, 
³ âæå çà òèæäåíü â³äáóäåòüñÿ óðî-
÷èñòà öåðåìîí³ÿ íàãîðîäæåííÿ 
ó êîæí³é ç 61 íîì³íàö³¿. Ùîïðàâ-
äà, öüîãî ðîêó ÷åðåç ïàíäåì³þ 
âîíà òðèâàòèìå íå îäèí, à äâà 
äí³ — 8–9 ãðóäíÿ. Òàêå ð³øåííÿ 
áóëî ïðèéíÿòå îðãàí³çàòîðàìè, 
àáè íå íàðàæàòè ó÷àñíèê³â çà-
õîäó íà íåáåçïåêó ³ ì³í³ì³çóâàòè 
êîíòàêòè ì³æ íèìè.

НАЙКРАЩИХ ВИ ВЖЕ ОБРАЛИ
Скоро свято  Вибір народних 
улюбленців у конкурсі «Народний 
бренд 2020» завершився. Вінничани 
вже обрали найкращі компанії у всіх 
категоріях. Попереду переможців чекає 
найприємніша частина — урочиста 
церемонія нагородження

Ïðèéìàòèìå ë³äåð³â ñåðåä â³-
ííèöüêèõ ï³äïðèºìö³â ðåñòîðàí 
«T-Bone» — íîâèé çàêëàä íàøîãî 
ì³ñòà. Ðîäçèíêà öüîãî ðåñòîðà-
íó — ìàíãàë-ñòîëè, íà ÿêèõ êî-
æåí ç ãîñòåé ìîæå ñàìîñò³éíî 
ïðèãîòóâàòè ñòåéê, ñïðîáóâàâøè 
ñåáå ó ðîë³ êóõàðÿ. Äî ñëîâà, äëÿ 
ãîñòåé ñâÿòà øåô-êóõàð çàêëàäó 
ï³äãîòóâàâ ïîäàðóíîê.

—  Äëÿ ãîñòåé ÿ ïðîâåäó ïðî-
ñòèé, àëå âîäíî÷àñ íåçâè÷íèé 
ìàéñòåð-êëàñ íà ãðèë³ â çàë³. 
Ðàçîì ³ç ïåðåìîæöÿìè êîíêóð-
ñó ìè áóäåìî â÷èòèñÿ ãîòóâàòè 
òðè ñòðàâè ç ð³çíèõ êóõîíü ñâ³òó. 
Óñå ³íøå íåõàé ïîêè ùî ïîáóäå 
â ñåêðåò³, ùîá äëÿ ãîñòåé öå áóëî 
ñþðïðèçîì, — ðîçïîâ³äàº øåô-
êóõàð Îëåêñàíäð Øóð³íîâ. — Âè-
ñîêà êóë³íàð³ÿ îñòàíí³ìè ðîêà-
ìè ìàº òàê³ òðåíäè, ùî ìè íå 
ãîòóºìî ùîñü ³ç íàäçâè÷àéíèõ 
ïðîäóêò³â. Íàâ³òü ç íàéïðîñò³-
øèõ ³íãðàä³ºíò³â ìîæíà çðîáèòè 
íåéìîâ³ðíî ñìà÷í³ ñòðàâè, ³ íà 
ìàéñòåð-êëàñ³ ÿ â³äêðèþ äåÿê³ 
âëàñí³ ñåêðåòè.

— Ìè ðàä³, ùî ñàìå íàø çàêëàä 
âèáðàëè äëÿ ñâÿòêóâàííÿ «Íàðîä-
íîãî áðåíäó», — êàæå êåðóþ÷à 
ðåñòîðàíó Òåòÿíà Ðîìàíþê. — Öå 

ñâÿòî, ÿêå ëþäè ëþáëÿòü òà ãî-
ëîñóþòü çà ôàâîðèò³â ïðàâäèâî 
³ â³ä ùèðîãî ñåðöÿ. Òîìó âñ³õ 
ïåðåìîæö³â, íàéêðàùèõ ó ñâî¿é 
ñôåð³, áóäå ïðèºìíî ïîáà÷èòè 
ó íàøîìó ðåñòîðàí³, ïîçíàéî-
ìèòèñÿ ³ íàäàë³ ï³äòðèìóâàòè ç 
íèìè çâ’ÿçîê. Îñê³ëüêè ìè âñ³ 
íå êîíêóðåíòè, à êîëåãè. 

Íà öåðåìîí³¿ íàãîðîäæóâàòè 
áóäóòü íå ëèøå òèõ, çà êîãî ãîëî-
ñóâàëè, àëå é òèõ, õòî ãîëîñóâàâ. 

Âñ³, õòî ðîçïîâ³â ñâî¿ì äðóçÿì 
ïðî «Íàðîäíèé áðåíä», ìàþòü 
çìîãó âèãðàòè ñìàðòôîí. Äëÿ 
ó÷àñò³ ó ðîç³ãðàø³ ïðèçó ïîòð³á-
íî áóëî ëèøå ïîøèðèòè äîïèñ 
ç ãîëîñóâàííÿ íà ñâî¿ ñòîð³íêè 
ó ñîöìåðåæàõ. Òîæ, óñ³, õòî öå 
çðîáèâ, — î÷³êóéòå íà äçâ³íîê 
8–9 ãðóäíÿ, ³ ìîæå ñàìå âè ñòàíå 
ïåðåìîæöåì. Äîäàìî, õòî ïåðåì³ã 
ó êîæí³é êàòåãîð³¿, âè çìîæåòå 
ïðî÷èòàòè ó íàñòóïíîìó íîìåð³.

Олександр Шурінов: «Разом з переможцями конкурсу ми 
будемо вчитися готувати три страви з різних кухонь світу» 
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НАТАЛІЯ КОРПАН, 
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Ç Ïîëîì ìè âïåð-
øå ïîçíàéîìèëèñÿ 
íà àíãëîìîâí³é çó-
ñòð³÷³ íàïðèê³íö³ 

æîâòíÿ, òîä³ Ïîë ò³ëüêè òèæäåíü 
áóâ â Óêðà¿í³. Ïðè¿õàâ â³í ñþäè 
ÿê âîëîíòåð ªâðîïåéñüêîãî êîð-
ïóñó ñîë³äàðíîñò³ (ESC) ó öåíòð³ 
ðîçâèòêó «Pangea Ultima».

Ïîë Ìîðãåíøòåðí ç Í³äåð-
ëàíä³â, îäíàê íàðîäèâñÿ â³í 
â ìàëåíüêîìó ñåë³ â Íîâ³é Çå-
ëàíä³¿ ï³ä íàçâîþ Òàé Òàïó. Öå 
íåâåëèêå ñåëî íà îêîëèö³ Êðàé-
ñò÷åð÷à, äðóãîãî çà âåëè÷èíîþ 
ì³ñòà Íîâî¿ Çåëàíä³¿. Õëîïåöü 
ëþáèòü ïîäîðîæóâàòè, â³í ïî-
áóâàâ âæå ó 14 êðà¿íàõ ñâ³òó, 
ó äåÿêèõ ç íèõ æèâ äîâãèé ïðî-
ì³æîê ÷àñó. Òà â Óêðà¿íó Ïîë 
ïðè¿õàâ âïåðøå.

— Ïîêè ùî ìåí³ òóò ïîäîáà-
ºòüñÿ. Öå ñèëüíî â³äð³çíÿºòüñÿ 
â³ä ìîãî äîñâ³äó ïðîæèâàííÿ 
â Ðîñ³¿, òóò ëþäè íàáàãàòî òåïë³-
øå ñòàâëÿòüñÿ äî íåçíàéîìö³â, — 
êàæå Ïîë. — Ìîº ïåðøå âðàæåí-

íÿ ïðî Óêðà¿íó ñêëàäàëîñÿ ùå 
äî ïðè¿çäó ñþäè, ç ðîçïîâ³äåé 
ïðèºìíèõ çíàéîìèõ ðîñ³ÿí, òà 
³íøèõ áàãàòüîõ ìî¿õ äðóç³â, ÿê³ 
áóâàëè òóò. Êîëè æ ÿ ïðè¿õàâ 
ñþäè, òî ëèøå ï³äòâåðäèâ ¿õí³ 
ðîçïîâ³ä³ íàÿâó. Îäíå ç ïåðøèõ, 
ùî ïîòðàïëÿº ï³ä óâàãó — öå 
òå, áàãàòî áóä³âåëü âèãëÿäàþòü 
ðàäÿíñüêèìè, ùî ÿ é î÷³êóâàâ 
ïîáà÷èòè. Àëå º áóä³âë³ ïîáó-
äîâàí³ äî Ðàäÿíñüêîãî Ñîþçó 
ç ³íøèì ñòèëåì, ÿêèé ìîæíà 
ïîáà÷èòè â Ïåòåðáóðç³, ùî áóëî 
ïðèºìíîþ íåñïîä³âàíêîþ.

Îêð³ì ïîäîðîæåé, Ïîë ëþáèòü 
ñìà÷íî ïî¿ñòè ³ ãîòóâàòè. Ðîç-
ïîâ³äàº, îäíå ç éîãî óëþáëåíèõ 
çàíÿòü ï³ä ÷àñ ïîäîðîæåé — öå 
êóøòóâàííÿ íîâèõ ïðîäóêò³â òà 
âèí.

— Ïåðøà ñòðàâà, ÿêó ÿ ñïðî-
áóâàâ ó Â³ííèö³, áóëà ôàêòè÷íî 
ãðóçèíñüêîþ. Öå áóëî ùîñü ñõî-
æå íà ï³öó, ÿêó ÿ ¿â ç³ ñìà÷íèì 
âèíîì. Öå áåçóìîâíî ïðèçâåëî 
äî òîãî, ùî â³ííèöüê³ ðåñòîðàíè 
ãðóçèíñüêî¿ êóõí³ ÿ ïî÷àâ â³äâ³ä-
óâàòè. Îäíàê âñå ùå â³ä÷óâàþ, 
ùî ìåí³ ïîòð³áíî ñïðîáóâàòè 

«ЛЮДИ ТУТ ДОБРІ І ТЕРПЛЯЧІ»
Волонтерство  Пол Моргенштерн — 
26-річний волонтер з Нідерландів, який 
вперше приїхав в Україну близько місяця 
тому, і залишиться жити у Вінниці майже 
на рік. Хлопець розповів нам про його 
перші враження від міста, проекти, які він 
тут організовує як волонтер, та складнощі, 
які виникають в нього у Вінниці  

òðàäèö³éíó óêðà¿íñüêó ¿æó, öå 
ùå îáîâ'ÿçêîâî ìàº ñòàòèñÿ, — 
êàæå Ïîë.

Âîëîíòåð ðîçïîâ³äàº, ùî íàé-
á³ëüøå ó ì³ñò³ éîìó ïîäîáàºòüñÿ 
öåíòð Â³ííèö³ ç óñ³ìà êàôå òà 
áàðàìè, ÿê³ ïðàöþâàëè äî áëî-
êóâàííÿ âèõ³äíèõ. Êàæå, ó ì³ñò³ 
ãàðíà àòìîñôåðà, ÿêà áóëà á äóæå 
ïðèºìíîþ âë³òêó.

— Îñíîâí³ òðóäíîù³, ÿê³ âè-
íèêëè ó ìåíå, öå ëèøå òå, ùî 
îäíà ç ìî¿õ áàíê³âñüêèõ êàðòîê, 
íå ïðàöþº â òðàìâà¿ òà äðóêóº 
íåïðàâèëüíó åòèêåòêó ïðè ïî-
êóïö³ îâî÷³â, — ðîçïîâ³äàº õëî-
ïåöü. — Ïðîòå ó âñ³õ âèïàäêàõ 
ëþäè äîñèòü äîáð³ ³ òåðïëÿ÷³, 
ùîá äîïîìîãòè ìåí³ âèïðàâèòè 
ïîìèëêó. ß íå âîëîä³þ óêðà¿í-
ñüêîþ, ëèøå ê³ëüêà ñë³â çíàþ 
ðîñ³éñüêîþ, àëå ëþäè ó ì³ñò³ 
ìåí³ çà÷àñòó äîïîìàãàþòü ç óñ³ì. 
Öå áàãàòî ãîâîðèòü ïðî ëþäåé 
â Óêðà¿í³ òà ì³é äîñâ³ä ïåðå¿çäó 
ñþäè âçàãàë³.

Çà ñëîâàìè Ïîëà, éîãî óí³âåð-
ñèòåòñüêà îñâ³òà áóëà â Êåíòåð-
áåð³éñüêîìó óí³âåðñèòåò³ çà ñïå-
ö³àëüí³ñòþ ³ñòîð³ÿ òà ïîë³òîëîã³ÿ. 
Äëÿ çäîáóâàííÿ ìàã³ñòðàòóðè 
â³í ïîâåðíóâñÿ äî Í³äåðëàíä³â 
³ âèâ÷àâ ì³æíàðîäí³ â³äíîñèíè. 
Ïàðàëåëüíî ïî÷àâ çäîáóâàòè äðó-
ãîãî ìàã³ñòðà ç ³ñòîð³¿. Îäíàê âè-
ð³øèâ ïðèïèíèòè öå íàâ÷àííÿ, 
îñê³ëüêè êóðñ áóâ íå òàêèì, ÿê 
â³í ñïîä³âàâñÿ.

— Ï³çí³øå ÿ ïðîéøîâ êóðñ, 
ùîá ñòàòè â÷èòåëåì àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè, ³ çáèðàâñÿ ïåðå¿õàòè â ²òà-
ë³þ, ùîá ðîçïî÷àòè íîâó ðîáîòó 
â÷èòåëåì, àëå íàñòóïèëà ïàíäå-
ì³ÿ, — ðîçïîâ³äàº Ïîë.

В даний час Пол — волонтер 
Європейського корпусу солі-
дарності (ESC) у центрі розвитку 
«Pangea Ultima». Він координує 
численні проекти з багатьма 
партнерами: креативний про-
ект зі школою англійської мови 
в «Меріленді», клуб політичних 
дебатів, фотоклуб з молодіжним 
центром «Квадрат» та мовні клу-
би англійською та голландською 

мовами з «Level 80» та Vinsmart. 
Це все його мета приїзду до Ві-
нниці.
У Вінниці Пол буде до серпня. 
Проте, каже, може залишитися 
й довше, все залежить від мож-
ливостей.
Детальніше про безкоштовні 
проекти Пола та як до них долу-
читися, можна дізнатися за по-
силанням cutt.ly/Vhj8HoX.

Координує численні проекти у Вінниці 

Пол Моргенштерн любить подорожувати, він побував 
вже у 14 країнах світу. В Україну волонтер приїхав вперше 

ËÀÉÔ
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ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

«Ùå îäíà áó-
ä ³ â ë ÿ  ñ ê î ð î 
çíèêíå», — òàê 

íàïèñàâ ó Ôåéñáóêó Âëàäèñ-
ëàâ Áîäíàð ïðî ñòàðèé áóäèíîê 
íà ïåðåòèí³ Áàòîçüêî¿ (êîëèøíÿ 
Ê³ðîâà) ç ïëîùåþ Ïðèâîêçàëüíà. 
Íà éîãî çí³ìêàõ ïîì³÷àºìî, ùî 
éäåòüñÿ ïðî äâîïîâåðõ³âêó, ÿêà 
çíàõîäèòüñÿ âïðèòóë äî íîâîçáó-
äîâàíîãî òîðãîâåëüíîãî öåíòðó.

Ó äîì³ ðîç³áðàëè ïîêð³âëþ òà 
ïî÷àëè âèíîñèòè âñå, ùî áóëî 
âñåðåäèí³.

— Ö³êàâî, ùî áóäèíîê íå çìî-
ãëè çíåñòè, êîëè áóäóâàëè òîð-
ãîâèé öåíòð. Âî÷åâèäü, âëàñíè-
êè íå çìîãëè äîìîâèòèñÿ ïðî 
ïðîäàæ, ùîá çàáóäóâàòè é öåé 
«êëàïòèê» çåìë³, — ðîçïîâ³äàº 
æóðíàë³ñò Âëàäèñëàâ Áîäíàð. — ² 
íàñïðàâä³ òå, ùî çàðàç ðîçáèðà-
þòü — öå ëèøå ÷àñòèíà áóäèí-
êó, ùî ëèøèëàñÿ ï³ñëÿ òîãî, ÿê 
á³ëüøó ÷àñòèíó çíåñëè ó 2000-õ.

Äî ìîìåíòó äåìîíòàæó áóäèí-
êó òàì áóëà ïåðóêàðíÿ, àïòåêà òà 
ôàñòôóä. À ùî òàì áóëî ðàí³øå? 
Ðîçïèòàëè ó÷àñíèê³â Ôåéñáóê-
ñï³ëüíîòè «Ñòàð³ ôîòî Â³ííèö³».

«Êîëè áóäóâàëè íîâó áóä³âëþ 
çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó, çàì³ñòü 

çðóéíîâàíîãî â 1944-ìó, êàñè òà 
çàë î÷³êóâàííÿ òèì÷àñîâî ïåðå-
áóâàëè â ö³é áóä³âë³. Íåäàëåêî 
â³ä íüîãî áóëà ã³ëêà çàë³çíèö³: ¿¿ 
ìîæíà ïîáà÷èòè ó ô³ëüì³ «Ïðè-
ãîäè Òîë³ Êëþêâ³íà», ë³í³ÿ ïðÿ-
ìóâàëà íà òåðèòîð³þ ñ³ëüãîñïâèñ-
òàâêè, à ïîò³ì ì'ÿñîêîìá³íàòó. 
Áóëà ùå ã³ëêà íà çàâîä «Ìîëîò», 
³ òåæ ïîâç ö³º¿ áóä³âë³», — ïèøå 
Ñåðã³é Áåé.

«Òàì ùå áóëà àäì³í³ñòðàö³ÿ çà-
ë³çíè÷íîãî ðåñòîðàíó. ² â öüî-
ìó áóäèíêó ùå áóëî Ë³í³éíå 
â³ää³ëåííÿ çàë³çíè÷íî¿ ì³ë³-
ö³¿ — ËÎÌ», — ïèøå Ñâ³òëàíà 
Ðÿáèøåâà.

«Êîëèñü òàì ä³ÿëè ñóäè: Ñòàðî-
ì³ñüêèé, Çàìîñòÿíñüêèé òà Ëå-
í³íñüêèé. Ùå áóëè äâ³ þðèäè÷í³ 
êîíñóëüòàö³¿», — ðîçêàçóº Âàëåð³é 
Òàðò³íñüêèé.

«Ó 90-õ áóäèíîê áóâ ó æàõëè-
âîìó ñòàí³. Òå, ùî ëèøèëîñÿ, 
íå ðîç³áðàëè, áî ïðèâàòèçîâà-
íî», — ïèøå Ðà¿ñà Âîëêîâà.

«Êîëèñü öåé áóäèíîê áóâ 
íà âñþ äîâæèíó ïëîù³. Éîãî 
ïî øìàòêàõ ðîçáèðàëè», — äî-
äàº Ìàðãàðèòà Í³êîëüñüêà.

Ùå ëþäè çãàäóâàëè, ùî ó öüî-
ìó áóäèíêó áóëà ïðîêóðàòóðà, 
íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ä³ÿâ ïðî-
äóêòîâèé ìàãàçèí òà ùå êîëèñü 
ïðàöþâàëà á³áë³îòåêà.

Ìàêåò âñüîãî êâàðòàëó ç áóä³â-

ДІМ, ЯКОГО НЕ ЗМІГ «ПОГЛИНУТИ» 
ТОРГОВИЙ ЦЕНТР, ТЕПЕР ЗНОСЯТЬ 
Історія в будівлях  Стара двоповерхівка 
змогла встояти перед новим будівництвом 
торговельного центру, що на площі 
Привокзальній. Але і цей «уламок 
епохи» стали розбирати. Коли дім був 
побудований, що там раніше було і чому 
в наш час залишилося тільки пів будинку?

ëÿìè Àãðåãàòíîãî çàâîäó, Çàë³ç-
íè÷íîãî âîêçàëó òà æèòëîâèìè 
áóäèíêàìè íà Ïðèâîêçàëüí³é 
ïëîù³ º â Ìóçå¿ ìîäåëåé òðàí-
ñïîðòó. Ñï³âðîá³òíèê ìóçåþ, àâ-
òîð ìàêåòó ²ãîð Ïàíàñþê ðîçïî-
â³äàº, ùî ìàêåò çàéìàº áëèçüêî 
30 êâàäðàòíèõ ìåòð³â ïëîù³, 
ïîêàçóº, ÿêèé âèãëÿä ìàëà öÿ 
÷àñòèíà Â³ííèö³ ó 1950–60-õ.

— Áóä³âëÿ, ÿêîþ âè ö³êàâèòåñü, 
öå «óëàìîê» äîìó, ùî áóâ ïîáó-
äîâàíèé ó ñåðåäèí³ 50-õ ðîê³â. 
Òî÷íî íå ðàí³øå, áî íà ñòàðèõ 
ôîòî ïîì³òíî ãîëîâíèé êîð-
ïóñ Àãðåãàòíîãî çàâîäó (áóä³âëÿ 
íà Êîöþáèíñüêîãî ç áàøòîþ òà 
ç³ðêîþ), ïîáóäîâàíèé â 1952 ðîö³ 
âæå ñòîÿâ, à ñóñ³äíüîãî áóäèíêó 
ùå íåìàº, — êàæå Ïàíàñþê.

Â³í ïîêàçóº íà ìàêåò, äå âè-
äíî, ùî áóä³âëÿ «ç’ºäíóº» ïî÷à-
òîê âóëèö³ Áàòîçüêî¿ òà ê³íåöü 
ïðîñïåêòó Êîöþáèíñüêîãî: íà-
ñò³ëüêè âîíà ðàí³øå áóëà äîâãîþ.

— Àðõ³âíèõ äàíèõ ïðî öåé áó-
äèíîê íåìàº. ²ñòîðè÷íî¿ ö³ííîñò³ 
ÿê ïàì’ÿòêà â³í íå ïðåäñòàâëÿº, — 
êàæå ñï³âðîá³òíèê ìóçåþ. — Òàì 
òî÷íî áóâ ñóä, ë³í³éíèé â³ää³ë 
ì³ë³ö³¿. Ñòàðîæèëè ðîçïîâ³äàëè, 
ùî êîëèñü òàì ä³ÿâ ³ ïðèì³ñüêèé 
àâòîâîêçàë. Ç ðîçïîâ³äåé çíàþ, 
ùî áóäèíîê çíîñèëè ÷åðåç àâà-
ð³éíèé ñòàí, à ÷àñòèíó ëèøè-
ëè, áî âëàñíèê çàïðîñèâ âåëè-
êó ö³íó çà íüîãî. Çíîñèëè éîãî 
ó 2005 ðîö³, áî çà ð³ê äî öüîãî 
çàõîäèâ ñþäè â ñóä, çà äîâ³äêîþ.

На сайті міськради нам вдалося 
знайти інформацію про те, хто 
володіє домом і що там планує 
зробити. Отже, земельна ділянка 
під будинком, площею півтори 
сотки, в комунальній власності. Її 
передали в оренду приватному 
підприємству «Мегасервіс 2010» 
на наступні десять років.
Компанія займається наданням 
в оренду й експлуатацію власно-
го чи орендованого нерухомого 
майна. Очолює підприємство 
Юрій Совсімов, який і володіє 
89% цієї фірми. Іншу частку має 
Роман Ларін.
У серпні 2020 року власник 
будівлі — підприємство «Ме-
гасервіс-2010» — отримує від 
міського департаменту архітек-
тури містобудівні умови та обме-

ження на реконструкцію будівлі 
на Коцюбинського, 2 — йдеться 
саме про «рештки» двоповерхо-
вого дому.
Міські чиновники дозволили 
власнику будівлі перебудува-
ти цей дім в торгово-офісний 
центр. Площа забудови — 
155 квадратних метрів, висота 
будівлі — 2 поверхи. Крім того, 
перед будинком мають бути пар-
кувальні місця, зарядні станції 
для електромобілів. 
В планах міської влади, нага-
даємо, масштабна перебудова 
проспекту Коцюбинського (з по-
верненням трамвая). Привок-
зальна площа на перспективу 
стане транспортним вузлом — тут 
будуть зупинятися тролейбуси, 
автобуси, трамваї.

Чим замінять рештки будівлі?

Будинок, який «не здався» під натиском новобуду, 
поступово розбирають. Нам вдалося знайти інформацію 
про те, хто ним володіє та що там планує зробити 

— Àðõ³âíèõ äàíèõ ïðî 
öåé áóäèíîê íåìàº. 
Іñòîðè÷íî¿ ö³ííîñò³ 
ÿê ïàì’ÿòêà â³í íå 
ïðåäñòàâëÿº, — êàæå 
ñï³âðîá³òíèê ìóçåþ
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Що таке звичне напруження 
акомодації та як його лікувати
У нормі діти народжуються далеко-
зорі, тобто вдалину вони дивляться 
без напруги, а при читанні макси-
мально задіюють фокусування.
Сучасні діти рано навчаються писати, 
читати, починають «спілкуватися» з 
комп'ютером та іншими гаджетами, а зір 
не пристосований до роботи на близькій 
відстані, тому таке тривале навантаження 
викликає у дитини стійке перенапруження 
фокусуючого апарату ока (спазм ако-
модації) і стає однією з головних причин 
короткозорості у дітей. Цей стан ще на-
зивають помилковою короткозорістю і він 
вимагає особливого підходу в діагностиці 
та лікуванні. Симптоми помилкової корот-
козорості схожі з істинною, а ось природа 
захворювання і лікування — різні.
Що таке помилкова короткозорість?
При помилковій короткозорості 
причина зниження зору — постійне 
перенапруження м'яза, що знаходиться 
всередині ока і відповідає за акомода-
цію. При істинній (анатомічній) — від-
бувається подовження передньозад-
ньої вісі очного яблука.
Без своєчасного терапевтичного 
лікування спазм акомодації призводить 
до розвитку істинної короткозорості. 
Очне яблуко починає подовжуватися, 
склера стає менш міцною і продовжує 
розтягуватися, а значить, короткозо-
рість буде прогресувати.
Виявити причини погіршення зору 
у дитини можливо лише за допомогою 
комплексної діагностики із застосуван-
ням сучасного обладнання. Правильна 
постановка діагнозу важлива для під-
бору програми лікування.
Чи потрібні окуляри при помилковій 
короткозорості?
Якщо при істинній короткозорості 
носіння правильно підібраної оптичної 
корекції є обов'язковим для забез-
печення комфортного зору дитини, 
то при спазмі акомодації окуляри мо-

жуть закріпити ситуацію, що склалася і 
лише нашкодити.
Спазм акомодації вимагає обов'язкового 
терапевтичного лікування, курс апарат-
них процедур підбирає лікар. Зорова 
система дитини гнучка і сприйнятлива 
не лише до негативних впливів, а й, 
на щастя, до лікувального втручання.
Для лікування спазму акомодації і 
профілактики істинної короткозорості 
застосовуються лікувальні програми, 
які активізують кровообіг і трофіку 
всіх структур ока, роботу центральних 
відділів зорового аналізатора, що по-
переджають погіршення зору. Поряд 
з акомодаційними тренуваннями за-
стосовується широкий спектр методик, 
з-поміж яких можна виділити лазерну 
біостимуляцію циліарного м’яза — 
в його основі лежить механізм взаємодії 
порогових доз лазерного випроміню-
вання з тканинами ока. Встановлено, 
що низькоінтенсивне лазерне випро-
мінювання чинить позитивний вплив 
на біоенергетичні процеси в тканинах 
ока. При цьому значно покращується 
метаболізм в клітинах пігментного епі-
телію сітківки, зоровому нерві, клітинах 
рогівки і передньої капсули кришталика, 
нормалізується робота циліарних м’язів.
Після проведеного апаратного лікуван-
ня у дитини нормалізується гострота 
зору, повертається нормальна робота 
зорового апарату очей, а разом з цим 
збільшується «запас міцності» зорової 
системи і ймовірність розвитку корот-
козорості істотно зменшується.
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Медичний центр «Альтамедика» 
Вінниця, вул. М. Литвиненко-
Вольгемут, 40
0688403030, 0638403030

Â îñ³ííüî-çèìîâèé ïåð³îä 
ïèòàííÿ äîãëÿäó çà øê³ðîþ ïðè 
ä³àáåò³ ñòàþòü ùå á³ëüø àêòóàëü-
íèìè. Àäæå ïîõîëîäàííÿ, â³òðÿíà 
ïîãîäà, ñóõ³ñòü ïîâ³òðÿ â ïðè-
ì³ùåííÿõ òà ìîæëèâà íåñòà÷à 
â³òàì³í³â ìîæóòü ïðèçâåñòè äî 
ñòîíøåííÿ, ñóõîñò³ øê³ðè, óòâî-
ðåííÿ òð³ùèíîê, ñâåðá³æó, ïî-
÷åðâîí³ííÿ òîùî 

Îñîáëèâîãî äîãëÿäó òà óâàãè 
ïîòðåáóº øê³ðà ñòîï: ÷àñòèì ñó-
ïóòíèêîì ä³àáåòó º ñóõ³ ìîçîë³, 
ã³ïåðêåðàòîç (íàäì³ðíå ïîòîâ-
ùåííÿ ðîãîâîãî øàðó øê³ðè).

ßêùî íåõòóâàòè òàêèìè ïðî-
ÿâàìè îðãàí³çìó òà íå ï³êëóâà-
òèñÿ ïðî øê³ðó, ðèçèê ðîçâèòêó 
³íôåêö³¿ íåìèíó÷èé.

Áåçóìîâíîþ òà îáîâ’ÿçêîâîþ 
â òàêîìó âèïàäêó º êîíñóëüòàö³ÿ 
ñïåö³àë³ñòà (ÿê åíäîêðèíîëîãà, 
òàê ³ ãðàìîòíîãî êîñìåòîëîãà, ùî 
ðîçóì³ºòüñÿ íà ïðîáëåìàõ øê³ðè 
ëþäèíè ç ä³àáåòîì). Òà íàñàìïå-
ðåä âàæëèâî íå äîïóñòèòè ïåðå-
ðàõîâàíèõ âèùå ïðîáëåì.

Òîæ ïðîïîíóºìî âàø³é óâàç³ 
îñíîâí³ ïðèíöèïè ï³êëóâàííÿ 
ïðî âðàçëèâó øê³ðó ïðè ïðî-
áëåìàõ ³ç öóêðàìè:
 Íå çàáóâàéòå ïðî ðóêàâè÷êè 

òà âçóòòÿ ïî ïîãîä³ 
 Çâîëîæóâàëüí³ çàñîáè ó õî-

ëîäíó ïîðó ðîêó âàðòî çì³íèòè 
íà æèâèëüí³ ç çàõèñíèìè âëàñ-
òèâîñòÿìè 
 ßêùî âàøà øê³ðà âñå æ ïî-

òðåáóº çâîëîæåííÿ, òî âàðòî íà-
íîñèòè â³äïîâ³äí³ çàñîáè íå ï³ç-
í³øå, í³æ çà 30 õâèëèí äî âèõîäó 
íà âóëèöþ 
 Óíèêàéòå íàäòî âèñîêèõ òåì-

ïåðàòóð ï³ä ÷àñ âàííèõ ïðîöå-
äóð, à çàâåðøèâøè ¿õ, îáåðåæíî 
ïðîìîêí³òü ò³ëî òà ñêîðèñòàéòåñü 
çàñîáàìè, ùî â³äïîâ³äàþòü ïî-
òðåáàì âàøî¿ øê³ðè 
 Ïåðåä âèõîäîì íà âóëèöþ 

íå çàáóâàéòå ïðî áàëüçàì äëÿ ãóá 
íà îñíîâ³ íàòóðàëüíèõ ìàñåë 
 Çà ìîæëèâîñò³ íîñ³òü ³ç ñî-

áîþ íåâåëè÷êèé òþáèê êðåìó äëÿ 
ðóê, ùîá ÷àñ â³ä ÷àñó íàíîñèòè 
éîãî ï³ñëÿ ìèòòÿ ðóê òà âèêî-
ðèñòàííÿ àíòèñåïòè÷íèõ çàñîá³â 
 Ùîâå÷îðà îãëÿäàéòå ñòîïè 

íà ïðåäìåò ðàíîê ÷è òð³ùèí, 
äîòðèìóéòåñü ïðàâèë ã³ã³ºíè, 
âëàøòîâóéòå äîìàøí³ ñïà-
ïðîöåäóðè — ñïåö³àëüí³ ìàñêè, 
êðåìè ³ç ñå÷îâèíîþ òà ö³ëþùèìè 
ðîñëèííèìè êîìïîíåíòàìè 
 Ïåðåêîíàéòåñü, ùî âàø ðà-

ö³îí º çáàëàíñîâàíèì, îðãàí³çì 
îòðèìóº äîñòàòíüî ïîæèâíèõ 
ðå÷îâèí, à ò³ëî — àäåêâàòíå ô³-
çè÷íå íàâàíòàæåííÿ.

Ïàì’ÿòàéòå: òðèâàëèé äèñ-
êîìôîðò áóäü-ÿêèõ ä³ëÿíîê 
øê³ðè, ïîÿâà ðàíîê, íàäì³ðíà 
ñóõ³ñòü òà ñâåðá³æ ñèãíàë³çóþòü 
ïðî íåîáõ³äí³ñòü êâàë³ô³êîâàíî¿ 
äîïîìîãè. Òîæ íå çâîë³êàéòå òà 
çâåðòàéòåñü äî ñïåö³àë³ñòà!

Áàæàºìî ãàðíèõ öóêð³â!

ДЛЯ ГЛАДЕНЬКОЇ 
ШКІРИ БЕЗ ІНФЕКЦІЙ 
Догляд за шкірою  Цукровий діабет 
— хронічний стан, що впливає на безліч 
процесів в організмі людини, особливо 
за умови неналежного контролю. 
Цього разу приділимо увагу питанням 
щоденного догляду за чутливою шкірою

467155

750
грн

68
грн

230
грн

Превентин Комбо 

набір кремів

Органічний бальзам для губ 

Sierra Bees (4,25 г)

Вітаміни для діабетиків 

Doppelherz® Aktiv (Доппельгерц 

Актив), 30 шт. + шипучі вітаміни 

в ПОДАРУНОК

 Замовляйте все необхідне в вашому 
улюбленому діа-магазині SaharOK Shop! 

(saharokshop.com).
Адреса у Вінниці: Хмельницьке шосе, 

2а, тел.: 0662496787
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ЯКЩО ВИ ЩЕ НЕ ВЧИТЕ МОВУ, 
ПОЧНІТЬ РОБИТИ ЦЕ ВЖЕ СЬОГОДНІ 
Ніколи не пізно  Знання англійської — 
світло, а незнання — тьма. Поговорили з 
вінничанами, які вивчили іноземну мову 
у віці старше 30 років. Вони розповідають, 
навіщо це робили і як їм це вдалося 

МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

Áåç àíãë³éñüêî¿ 
çàðàç  í ³êóäè, 
îäíàê â÷èòè ¿¿ 

íå ïîñï³øàº íàâ³òü ï’ÿòà ÷àñòè-
íà íàñåëåííÿ Óêðà¿íè. Ïðî öå 

ñâ³ä÷àòü ñòàòèñòè÷í³ äàí³ ðåéòèí-
ãó EF English Proficiency Index. 
Ó íüîìó éäåòüñÿ, ùî ëèøå 18% 
óêðà¿íö³â çíàþòü àíãë³éñüêó 
íà ð³âí³ Intermediate.

Çà îñòàíí³ìè äàíèìè öüîãî 
ðåéòèíãó, Óêðà¿íà ïîñ³ëà 44 ç 
88 ñõîäèíîê ñåðåä ð³çíèõ êðà¿í 
ñâ³òó. Äî ïðèêëàäó, ïîðó÷ ç íàìè 

ó ðåéòèíãó îïèíèëàñÿ Êóáà, Àô-
ãàí³ñòàí, Ìàêàî (Êèòàé) ³ Áîë³â³ÿ.

Ìè çíàéøëè â³ííè÷àí, ÿê³ 
ïî÷àëè â÷èòè ìîâó ó äîðîñëîìó 
â³ö³ ³ ïîãîâîðèëè ç íèìè ïðî 
òå, ùî äëÿ íèõ ñòàëî ãîëîâíèì 
ñòèìóëîì ó öüîìó, ÿê³ ìåòîäèêè 
âîíè âèêîðèñòîâóâàëè ³ ÿê³ òåïåð 
ìàþòü ðåçóëüòàòè.

— Â Óêðà¿í³ ìîæíà ³ñíóâàòè ³ 
âñå æèòòÿ ïðàöþâàòè áåç çíàííÿ 
æîäíî¿ ìîâè. Àëå, êîëè ÿ çàö³êà-
âèëàñü ìîæëèâ³ñòþ ñâîãî ïîäàëü-
øîãî çðîñòàííÿ é ïîøóêó á³ëüø 
îïëà÷óâàíî¿ ðîáîòè, çðîçóì³ëà, 
ùî àíãë³éñüêà ÷àñòî ñòàº ºäèíîþ 
ïåðåøêîäîþ íà øëÿõó äî çä³é-
ñíåííÿ ìð³¿.

Âïåðøå äî øêîëè âèâ÷åííÿ 
³íîçåìíèõ ìîâ ÿ ï³øëà ç íó-
ëüîâèì ð³âíåì çíàíü. Çíàéøëà 
òðèì³ñÿ÷í³ êóðñè ç âå÷³ðí³ì íà-
â÷àííÿì. Ó ìåíå áóëà ðîáîòà òà 
äèòèíà, àëå ÿ çàâæäè íàìàãàëà-
ñÿ çíàõîäèòè ÷àñ íà àíãë³éñüêó. 
Êîëè ÿ òåïåð ÷óþ, ÿê õòîñü ãîâî-
ðèòü, ùî õî÷å ÷èìîñü çàéìàòèñÿ, 

àëå íå ìàº íà öå ÷àñó, ÿ ðîçóì³þ, 
ùî íàñïðàâä³ â³í íå õî÷å öèì 
çàéìàòèñÿ. 

Ç³ ìíîþ çàéìàëèñÿ ëþäè ç ð³ç-
íèìè ð³âíÿìè çíàíü. Ó ìåíå áóâ 
íóëüîâèé, àëå ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
êóðñó, ÿ éøëà íàð³âí³ ç ³íøèìè, 
³ áóëà íàâ³òü çà äåÿêèõ êðàùîþ.

Ï³ñëÿ öüîãî ÿ íåíàäîâãî ïðè-
ïèíèëà âèâ÷åííÿ ìîâè. À ïîò³ì 
ïîçíàéîìèëàñÿ ç ³íîçåìöåì, 
ç ÿêèì ìè ìîãëè ñï³ëêóâàòèñÿ 
ëèøå àíãë³éñüêîþ. Ùîäåííå 
ñï³ëêóâàííÿ çìóøóâàëî äî ùî-
äåííîãî íàâ÷àííÿ. Öå ñòàëî 
ñòèëåì ìîãî æèòòÿ. Ñòîñóíêè 
çàê³í÷èëèñü, àëå çâè÷êà áåçïå-
ðåðâíîãî íàâ÷àííÿ çàëèøèëàñü.

Äóìàþ, ùî âèâ÷åííÿ ìîâè — 
öå ñâ³äîìèé âèá³ð êîæíî¿ ëþäè-
íè. ßêùî êîìóñü öå äàºòüñÿ âàæ-
êî, íå ïîòð³áíî ñåáå çìóøóâàòè. 
Âèâ÷åííÿ ìîâè ìàº ïðèíîñèòè 
çàäîâîëåííÿ, à íå áóòè òÿãàðåì. 

Ó ñâî¿é ïðàêòèö³ ÿ çàñòîñîâóâà-
ëà ð³çí³ ìåòîäèêè âèâ÷åííÿ, ïî-
ñò³éíî íàìàãàþñü øóêàòè á³ëüø 
åôåêòèâí³ ñïîñîáè. Ñïî÷àòêó 
â÷èëàñÿ çà êàðòêàìè. Âñþäè íî-
ñèëà ¿õ ç ñîáîþ, ¿çäèëà ç íèìè 
ó òðàíñïîðò³, ïîâòîðþâàëà, âäîìà 
êëå¿ëà ¿õ íà ìåáë³ ³ ñò³íè. 

Ïîò³ì ÿ âèð³øèëà â³äâ³äóâàòè 
ãðóïîâ³ çàíÿòòÿ. Ï³øëà íà ð³âåíü, 
ùî áóâ âèùèì çà ì³é, ùîá ìàòè 
ìîæëèâ³ñòü øâèäøå ïðîãðåñóâà-

òè. Àëå çðîçóì³ëà, ùî êðàùå éòè 
â ãðóïó ç³ ñâî¿ì ð³âíåì.

Ï³ñëÿ öüîãî ïî÷àëà õîäèòè 
íà ³íäèâ³äóàëüí³ çàíÿòòÿ ç âè-
êëàäà÷åì. Òàêå íàâ÷àííÿ ñïî-
äîáàëîñÿ ìåí³ íàéá³ëüøå, àäæå 
âñÿ óâàãà ïðèä³ëÿëàñÿ ëèøå ìåí³.

Çàðàç ÿ ïðîäîâæóþ âèâ÷àòè 
àíãë³éñüêó, àëå âæå ñàìîñò³éíî. 
Íàìàãàþñÿ á³ëüøå ñï³ëêóâàòèñÿ, 
äèâëþñÿ ô³ëüìè ³ ñåð³àëè, âæå 
áåç ñóáòèòð³â. Òàêîæ âèâ÷àþ íîâ³ 
ñëîâà, âèïèñóþ ¿õ. Ùå äóæå ïî-
äîáàºòüñÿ â³äâ³äóâàòè speaking 
club ñàìå ç native speakers.

Äëÿ ìåíå âèâ÷åííÿ àíãë³é-
ñüêî¿ — öå ñïîñ³á æèòòÿ, õîá³. 
Òå ñàìå, ùî é çàíÿòòÿ ñïîðòîì. 

— Ó øêîë³ ÿ ïî÷àëà âèâ÷àòè 
àíãë³éñüêó ç ÷åòâåðòîãî êëàñó. 
Ó íàñ áóëà äóæå êðóòà â÷èòåëü-
êà, ÿêà ÿêðàç ³ ïðèùåïèëà ìåí³ 
ö³êàâ³ñòü äî ìîâè. Àëå, íà æàëü, 
âîíà âèêëàäàëà íàì ò³ëüêè ê³ëüêà 
ðîê³â. Ó ïîë³òåõí³÷íîìó ³íñòèòóò³, 
äå ÿ íàâ÷àëàñÿ, ³íîçåìí³é ìîâ³ 
ïðèä³ëÿëîñü ìàëî óâàãè.

Êîëè ïðèéøëà íà çàíÿòòÿ ç 
àíãë³éñüêî¿, ìåí³ çäàâàëîñÿ, ùî 
ÿ âçàãàë³ í³÷îãî íå ïàì’ÿòàþ. 
Àëå âèêëàäà÷êà ñêàçàëà, ùî 
ÿ ìîæó ïî÷èíàòè íàâ÷àííÿ ç 
Pre-Intermediate, — öå A2.

Í³ÿêî¿ îñîáëèâî¿ ìîòèâàö³¿ 
ó ìåíå òîä³ íå áóëî. Ïðîñòî 
ÿ âñå æèòòÿ õîò³ëà çíàòè ³íîçåìíó 

ìîâó. ² êîëè íà ðîáîò³ ïîâ³äî-
ìèëè ïðî ñêîðî÷åííÿ ìîº¿ ïîñà-
äè, ÿ çíàëà, ÷èì áóäó çàéìàòèñü, 
ïîêè íåìàº ðîáîòè. ß çíàéøëà 
íàéêðàùó âèêëàäà÷êó ³ äî öèõ 
ï³ð ó íå¿ íàâ÷àþñÿ.

À ùå, ñêëàëîñÿ òàê, ùî ÿ íà-
ðîäèëà äî÷êó, êîëè ìåí³ áóëî 
40 ðîê³â. Çàðàç âîíà íàâ÷àºòüñÿ 
â 3 êëàñ³. ², çâè÷àéíî æ, âîíà äî-
äàòêîâî çàéìàºòüñÿ àíãë³éñüêîþ, 
áî ÿ áà÷ó, ùî ç ÷àñ³â, êîëè ÿ íà-
â÷àëàñÿ â øêîë³, ñèòóàö³ÿ ç âè-
êëàäàííÿì ³íîçåìíèõ ìîâ òàì 
íå äóæå çì³íèëàñÿ. Ñïîä³âàþñü, 
ùî äî çàê³í÷åííÿ øêîëè ìîÿ 
äîíüêà áóäå â³ëüíî âîëîä³òè àí-
ãë³éñüêîþ.

Ñâî¿ìè çíàííÿìè êîðèñòóþñü, 
õ³áà ùî äîïîìàãàþ÷è äîíüö³ 
ó íàâ÷àíí³. À ùå ìîÿ øê³ëüíà 
ïîäðóãà çàðàç ïðîæèâàº ó ÑØÀ, 
³ òå, ùî âîíà ïîñòèòü, ÿ íàìàãà-
þñü ÷èòàòè áåç ãóãë-ïåðåêëàäà÷à. 
Àëå ðîáèòè öå âèõîäèòü òð³øêè 
âàæêî, áî æ àìåðèêàíñüêà àí-
ãë³éñüêà, òà ùå é íå÷èñòà ãðà-
ìàòè÷íî, äåùî â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
òîãî, ÷îãî ìåíå íàâ÷àþòü.

ª ÷èìàëî ïðè÷èí, ÷îìó äîðîñ-
ëèì ëþäÿì ïîòð³áíî çíàòè áîäàé 
îäíó ³íîçåìíó ìîâó. Ïî-ïåðøå, 
çàéâèõ çíàíü íå áóâàº. Ïî-äðóãå, 
öå ãàðíèé ñïîñ³á òðåíóâàííÿ 
ïàì’ÿò³ ³ ÷óäîâà ïðîô³ëàêòèêà 
ð³çíèõ äåìåíö³é. Ïî-òðåòº, öå 

ìîæå äîïîìîãòè ó ïîøóêàõ ðîáî-
òè. Õî÷à ó íàø³é êðà¿í³, çà ìî¿ìè 
ñïîñòåðåæåííÿìè, óâàãó ñïî÷àòêó 
çâåðòàþòü íà â³ê, à ïîò³ì íà âñå 
³íøå. Ïî-÷åòâåðòå, çíàþ÷è àí-
ãë³éñüêó ìîâó, ìîæíà á³ëüø â³ëü-
íî ñåáå ïî÷óâàòè ó ïîäîðîæàõ. 
Ïî-ï’ÿòå, çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ äî-
ïîìîæå çíà÷íî ðîçøèðèòè êîëî 
ñï³ëêóâàííÿ.

Ùîäî ìåòîäèê ìîæó ñêàçàòè, 
ùî íå âàðòî âåñòèñÿ íà îá³öÿíêè 
íàâ÷èòè âàñ ìîâ³ çà äâà ì³ñÿö³. 
Öå íåðåàëüíî! Ìàº áóòè òîëêî-
âèé â÷èòåëü ³ ñàìîäèñöèïë³íà, 
ðîçóì³ííÿ òîãî, íàâ³ùî öå âàì 
ïîòð³áíî. ² âçàãàë³, ìåí³ çäàºòüñÿ, 
ùî öåé ïðîöåñ íåñê³í÷åííèé.

— Êîëè ìåí³ áóëî 33, òîáòî äå-
ñÿòü ðîê³â òîìó, ÿ óñâ³äîìèâ, ùî 
áåç çíàííÿ àíãë³éñüêî¿ íå çìîæó 
ðîçâèâàòèñÿ äàë³. Ïî÷àâ áðàòè 
³íäèâ³äóàëüí³ óðîêè. Ïî÷èíàâ ç 
àëôàâ³òó òà çâóê³â. ×åðåç ÿêèéñü 
÷àñ ïî÷àâ õîäèòè äî ðîçìîâíîãî 
êëóáó. Ó 2013 ðîö³ ÿ ïî÷àâ øó-
êàòè íîâó ðîáîòó. Òîä³ æ îòðè-
ìàâ ïåðøèé äîñâ³ä ïðîõîäæåííÿ 
³íòåðâ’þ àíãë³éñüêîþ. Ó òîìó æ 
ðîö³ ÿ ïî÷àâ ïðàöþâàòè â îäåñü-
êîìó îô³ñ³ âåëèêî¿ àìåðèêàíñüêî¿ 
êîìïàí³¿, äå ùîòèæíÿ ìàâ äâà 
çàíÿòòÿ ç ïîêðàùåííÿ ãðàìàòèêè, 
àóä³þâàííÿ òà ãîâîð³ííÿ.

Öåé Íîâèé ð³ê ÿ çóñòð³÷àâ 
ó íîâ³é êîìïàí³¿ â Ëîíäîí³. Òàì 

áóëè òàê³ äí³, ùî ï³ñëÿ äâîãîäèí-
íî¿ íàðàäè ÿ âèõîäèâ ç ê³ìíàòè 
äëÿ ïåðåãîâîð³â ç óñâ³äîìëåííÿì 
òîãî, ùî àáñîëþòíî í³÷îãî íå ðî-
çóì³þ. ² öå íå ëèøå òîìó, ùî 
áðèòàíö³ ìàþòü ê³ëüêà ìîâíèõ 
ä³àëåêò³â ç äîâîë³ ñïåöèô³÷íîþ 
âèìîâîþ, àëå é ÷åðåç íåðîçóì³í-
íÿ êîíòåêñòó ðîçìîâ.

Äëÿ âèïðàâëåííÿ öüîãî ÿ ïî÷àâ 
ñëóõàòè ïîäêàñòè The Economist 
òà The Financial times. Äîäàòêî-
âî äèâëþñÿ óðîêè îäíîãî áðè-
òàíñüêîãî â÷èòåëÿ íà YouTube. 
Ãîëîâíå â òàê³é ñèòóàö³¿ — öå 
íàëàøòóâàííÿ íà âèìîâó, ñëó-
õàííÿ òà ðîçóì³ííÿ ñë³â ³ ðå÷åíü.

Öå â³äáóâàºòüñÿ ïîñòóïîâî ³ 

ïðîãðåñ ïðèõîäèòü òîä³, êîëè 
ïî÷èíàºø ðîçóì³òè êîíòåêñò. 
Íàïðèêëàä, ÿêùî ìî¿ êîëåãè 
îáãîâîðþþòü ãîëüô, à ÿ í³÷îãî 
íå çíàþ ïðî öþ ãðó, òî, çâ³ñíî, 
ëåãêî ìåí³ íå áóäå.

²íêîëè ì³é ìåíåäæåð ãîâîðèâ 
ìåí³: «I don't understand, could 
someone explain me?» ² âæå õòîñü 
ç êîëåã ïîÿñíþâàâ éîìó òå, ùî 
íå çì³ã ïîÿñíèòè ÿ. Òàê³ âèïàä-
êè íå ëèøå çàñìó÷óþòü, àëå é 
çìóøóþòü â÷èòèñü: ïîñëóõàâ — 
çðîçóì³â — ñïðîáóâàâ ùå ðàç.

Ê³ëüêà òèæí³â òîìó ÿ ïðîõîäèâ 
òåñò íà âèçíà÷åííÿ ìî¿õ ðîçìîâ-
íèõ íàâè÷îê. Ì³é ð³âåíü îö³íèëè, 
ÿê B1+. Çâ³ñíî, êîëè ÿ ïî÷èíàâ 

â÷èòè àíãë³éñüêó, òî ðîçðàõî-
âóâàâ íà á³ëüøå, òîìó é íàäàë³ 
ïðàöþâàòèìó, ùîá äîñÿãòè ÿêùî 
íå C1, òî áîäàé B2+.

Êîëè ÿ ïî÷àâ ãîâîðèòè íà ì³-
í³ìàëüíîìó ð³âí³, ó ìåíå âæå 
ç’ÿâèëèñü íîâ³ ìîæëèâîñò³. 
ß îòðèìàâ çìîãó îòðèìóâàòè ³í-
ôîðìàö³þ ç ïåðøîäæåðåë, ÷èòà-
òè ë³òåðàòóðó â îðèã³íàë³. Ïåðåä³ 
ìíîþ â³äêðèëèñÿ íîâ³ êàð’ºðí³ 
ìîæëèâîñò³: á³ëüø ö³êàâ³ ïðîåêòè 
òà âèù³ çàðîá³òêè.

ßêùî âè ùå íå ïî÷àëè â÷èòè 
ìîâó, ïî÷èíàéòå ðîáèòè öå âæå 
ñüîãîäí³. Îáåð³òü ñîá³ â÷èòåëÿ, 
êóðñè ÷è ðîçìîâíèé êëóá ³ ðå-
ãóëÿðíî ïðàêòèêóéòåñü.

Ірина Шевчук: «Вивчення англійської — це спосіб відчувати себе більш впевнено і вільно» 

Жанна Попова: «Знання англійської допоможе розширити коло спілкування» 

Віталій Снігур: «Переді мною відкрилися нові кар’єрні можливості» 
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На сайті vn.20minut.ua ми опи-
тували вінничан про те, чи треба 
повертати кондукторів, яких замі-
нили валідатори у громадському 
транспорті. У результаті отримали 
39% голосів «Так», 55% — «Ні». 
Ще 6% вінничан проголосували 
за варіант, що «Не користуються 
громадським транспортом».
Крім того, історичний матеріал 
про вінницьких вагоновожатих 
активно коментували в соцме-
режах. І ось деякі думки з при-
воду повернення/не повернення 
кондукторів:
«Для молоді (валідатори — авт.) 

це нормально. В кожного є смарт-
фони, картки. А як приїде людина 
із села раз у місяць, і її потрібно 
теж їхати, то як її оплатити про-
їзд? Доводиться брати таксі», — 
вважає Людмила Оніщук.
«Кондуктор — це не робота, це пе-
кло. Постійно на ногах, постійно 
задуха, укачування. Люди майже 
«рот в рот», а ще знаходяться і 
хами серед них. А зараз — зай-
шов, карточкою пропікав і їдь 
собі, якщо не хоч, щоб оштра-
фували», — пише Тетяна Лисак.
«Була в Києві, то там красота. 
Є валідатори та кондуктори. І 

зручно для всіх. Хай би в нас так 
було, хто як може, так і розра-
ховується», — вважає Світлана 
Куриневська.
«Кондуктори непотрібні. Потріб-
ні дуже високі штрафи — хоча б 
5–6 тисяч гривень. Повинні бути 
на зупинках автомати, у трам-
ваї — можливість оплатити як 
готівкою, так і картою. Має бути 
варіація вартості за дальністю 
проїзду: людина, якій три зу-
пинки проїхати, не має платити 
однаково, як і людина, котра їде 
з Зал. вокзалу на Вишеньку», — 
пише Віктор Григорук.

Вінничани про те, чи потрібно повертати кондукторів 

²ÑÒÎÐ²ß

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, 

RIA,(063)7758334 

Äî 24 ð³÷íèö³ ç 
äíÿ â³äíîâëåííÿ 
ðîáîòè êîíäóê-

òîð³â ó â³ííèöüêîìó òðàíñïîðò³ 
íà ñàéò³ Ìóçåþ òðàìâàÿ (depo.
vn.ua) îïóáë³êóâàëè ³ñòîð³þ ö³º¿ 
ïðîôåñ³¿.

Ç òåêñòó ä³çíàëèñÿ, ùî öÿ 
ñëóæáà ç’ÿâèëàñÿ â ì³ñò³ ùå 
â 1913 ðîö³, çà ê³ëüêà ì³ñÿö³â 
äî ïîÿâè òðàìâàÿ. Ò³ëüêè êîí-
äóêòîð ì³ã ó âàãîí³ â³äêðèâàòè 
â³êíà, à çà ïîòðåáè ñòàâèâ òðàì-
âàé íà ðåéêè.

Ïðîôåñ³ÿ âæå ïåðåæèâàëà ñâîþ 
ïîâíó ë³êâ³äàö³þ — ó 1960-õ, ï³ñ-
ëÿ ïîÿâè êîìïîñòåð³â. À ïîò³ì 
áóëà â³äðîäæåíà ç íåáóòòÿ.

СУТО ЧОЛОВІЧА ПРОФЕСІЯ 
Âàëåð³é Ñòàðæèíñüêèé òà Îëåã 

Ìàòþõîâ ç Ìóçåþ â³ííèöüêîãî 
òðàìâàÿ ðîçïîâ³äàþòü, ùî êîí-
äóêòîð ó òðàíñïîðò³ Â³ííèö³ 
ç’ÿâèâñÿ ùå äî çàïóñêó òðàì-
âàÿ — íàâåñí³ 1913 ðîêó.

«Ëþäèíà, ÿêà õîò³ëà âëàøòó-
âàòèñÿ íà ðîáîòó êîíäóêòîðîì, 
ìàëà âíåñòè çàâäàòîê ó ðîçì³ð³ 
ïîíàä 100 ðóáë³â ãðîøèìà àáî 
ïðîöåíòíèìè ïàïåðàìè. Îäíàê 
îõî÷èõ âñå îäíî áóëî áàãàòî», — 
éäåòüñÿ â ìàòåð³àë³.

Çà ï³âòîðà ì³ñÿöÿ äî ñòàð-
òó òðàìâàéíîãî ðóõó ïðèéíÿëè 
íà ðîáîòó 13 êîíäóêòîð³â.

Ó 1913 ðîö³ íà ìàðøðóòè âè-
õîäèëè ñ³ì í³ìåöüêèõ âàãîí³â 
MAN, ÿê³ áóëè ðîçðàõîâàí³ 
íà 32 ì³ñöÿ (18 ñèäÿ÷èõ, 14 ñòî-
ÿ÷èõ), à ó êîíäóêòîðè òà âîä³¿ 
òðàìâàÿ áðàëè ò³ëüêè ÷îëîâ³ê³â.

— Ðåìîíòíèõ áðèãàä òîä³ 
íå áóëî. ² âàãîíîâîæàò³ ðîáèëè 
òàêå, çà ùî çàðàç áè çâ³ëüíèëè. 
ßêùî îá³ðâàâñÿ äð³ò êîíòàêòíî¿ 
ìåðåæ³, òî âîä³é ÷è êîíäóêòîð 
ìàâ âèéòè ç âàãîíà, âçÿòè ÿêèéñü 
äåðåâ’ÿíèé ïàòè÷îê òà çàêîðîòè-
òè äð³ò îá ðåéêó. ² ÿêùî òðàì-

âàé ç³éøîâ ç ðåéîê, òî ïîñòàâèòè 
éîãî íàçàä ìàâ âîä³é òà êîíäóê-
òîð, — ðîçêàçóâàâ æóðíàë³ñòó åêñ-
êóðñîâîä Ìóçåþ òðàìâàÿ Îëåã 
Ìàòþõîâ.

Çà ïåðø³ ÷îòèðè ì³ñÿö³ ðîáîòè 
òðàìâàÿ, êîíäóêòîðè çàðîáèëè 
äëÿ ì³ñòà ïîíàä 27 òèñÿ÷ ðóáë³â 
÷èñòîãî ïðèáóòêó. ̄ õíÿ çàðïëàòà 
ñÿãàëà 25 ðóáë³â íà ì³ñÿöü.

«Ïðî¿çä ó òðàìâà¿ áóâ äîñèòü 
äîðîãèì çàäîâîëåííÿì, òîìó íèì 
÷àñò³øå êîðèñòóâàëèñÿ çàìîæí³ 
ëþäè. Á³ëüø äîñòóïíèì çàñîáîì 
ïåðåñóâàííÿ äëÿ á³ëüøîñò³ æèòå-
ë³â òðàìâàé ñòàâ ï³ñëÿ 1920 ðîêó. 

КОНДУКТОРИ У ВІННИЦІ 
ЗНИКЛИ НА 107 РОЦІ СЛУЖБИ 
Друге «вимирання»  Професія 
«кондуктор» з’явилася у Вінниці ще до появи 
громадського транспорту. Серед обов’язків — 
збирати гроші за проїзд та допомагати 
водієві поставити трамвай на рейки. Повне 
«вимирання» кондуктор переживав і 
раніше — у 1960-х, коли людей замінили 
на компостери. Однак професію відродили

Òàê, íàïðèêëàä, òàðèô çà ïðî¿çä 
â òðàìâà¿ íà ïî÷àòêó 20-õ ðîê³â 
ñòàíîâèâ: ïî ãîëîâí³é âóëèö³ — 
8 êîï³éîê, äî Êàçàðì — 4 êîï³é-
êè», — éäåòüñÿ â òåêñò³.

Ó Ìóçå¿ òðàìâàÿ ðîçïîâ³äàþòü, 
ùî íà 1916 ð³ê â òðàìâàéíîìó 
óïðàâë³íí³ ïðàöþâàëî 17 êîíäóê-
òîð³â. Ó íàñòóïí³ 20 ðîê³â ¿õíÿ 
ê³ëüê³ñòü çðîñëà â äåê³ëüêà ðàç³â. 
Íà ðîáîòó ñòàëè áðàòè æ³íîê, àëå 
ïðî ðîáîòó êîíäóêòîðîê â³äîìî 
ìàëî.

ЗАМІНИЛИ НА КОМПОСТЕРИ 
Ï³ñëÿ Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿ â³éíè 

òðàìâàéíà ìåðåæà áóëà çðóéíî-
âàíà. Òðè ê³ëîìåòðè êîë³¿ äî ë³-
êàðí³ Ïèðîãîâà òà îäèí âàãîí 
âäàëîñÿ â³äíîâèòè äî 1 òðàâíÿ 
1945 ðîêó.

Êîíäóêòîðè òàêîæ ïîâåðòàþòü-
ñÿ ó âàãîíè, ³ çà «Ïðàâèëàìè êî-
ðèñòóâàííÿ òðàìâàºì ó Â³ííèö³», 
ó ¿õí³ îáîâ’ÿçêè âõîäèòü: áðàòè 
ïëàòó çà ïðî¿çä, ñë³äêóâàòè çà ïî-

ðÿäêîì ó ñàëîí³, êîíòðîëþâàòè 
âõ³ä òà âèõ³ä ïàñàæèð³â, îçâó÷ó-
âàòè ãîëîñíî çóïèíêè òðàíñïîð-
òó. Òàêîæ ò³ëüêè êîíäóêòîð ìàâ 
ïðàâî â³ä÷èíÿòè/çàêðèâàòè â³êíà 
ó âàãîí³.

Îäíàê â äðóã³é ïîëîâèí³ 60-õ 
êîíäóêòîðè ñòàëè «çíèêàòè» 
ç òðàíñïîðòó: âñòàíîâëþâàëè 
êîìïîñòåðè, êàñîâ³ àïàðàòè, 
à íà çóïèíêàõ — ê³îñêè ç ïðîäàæó 
êâèòê³â íà òðàíñïîðò. Øòàò êîí-
äóêòîð³â ðîçïóñòèëè. Ïðè÷èíà 
öüîìó ïðîñòà — ÒÒÓ õîò³ëî çåêî-
íîìèòè íà çàðïëàò³ êîíäóêòîðàì, 
à ¿õ ïëàíóâàëè ïðàöåâëàøòóâàòè 
íà ðîáîòó ç á³ëüøèì îêëàäîì — 
íà çàâîäàõ òà ôàáðèêàõ.

Ñèñòåìà ç êîìïîñòåðàìè ïðî-
³ñíóâàëà ìàéæå 30 ðîê³â. À ï³ñ-
ëÿ ðîçïàäó ÑÐÑÐ, 26 ëèñòîïàäà 
1996 ðîêó, êîíäóêòîðè ïîâåðíó-
ëèñÿ â ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò.

«Ðîáîòà áóëà íåçíàéîìîþ, 
ñï³ëêóâàííÿ ç ëþäüìè òà ö³ëèé 
äåíü íà íîãàõ, òîìó çäåá³ëü-
øîãî âëàøòîâóâàëèñÿ ëþäè, 
ÿê³ ïðèéøëè ç ðèíêó òà áåçðî-
á³òí³. Ïåðøèé ÷àñ âîä³¿ äîïî-
ìàãàëè êîíäóêòîðàì âèäàâàòè 
êâèòêè, òîìó ùî íå âñ³ ñïðèé-
ìàëè êîíäóêòîð³â. Çàðîá³òíà 
ïëàòà êîíäóêòîðà ó 96-ìó ðîö³ 
áóëà 70–80 êóïîí³â», — éäåòüñÿ 
â ìàòåð³àë³ íà ñàéò³ Â³ííèöüêèé 
òðàìâàé.

ЗАМІСТЬ ЛЮДЕЙ — 
ВАЛІДАТОРИ 

«Çîëîòèé ÷àñ» êîíäóêòîð³â, 
ÿê çãàäóþòü àâòîðè ìàòåð³àëó, 
ïðèïàâ íà ïåðøå äåñÿòèë³òòÿ 
2000-õ. Øòàò êîíäóêòîð³â áóâ 
ìàéæå 500 ëþäåé, çàðïëàòà òà 
óìîâè ðîáîòè çàäîâ³ëüí³, ë³êàð-
íÿí³ îïëà÷óâàëî ÒÒÓ.

Äðóãà «äåñÿòèð³÷êà» îçíàìåíó-
âàëà ³ òàêèé æå ñòð³ìêèé «çàíå-
ïàä» ïðîôåñ³¿.

«Ì³ñòî àíîíñóâàëî çàïóñê 
åëåêòðîííîãî êâèòêà. Öå ñòàëî 
ïîøòîâõîì äëÿ êîíäóêòîð³â øó-
êàòè íîâó ðîáîòó. Òîìó âñüîãî 
çà ïàðó ðîê³â ê³ëüê³ñòü êîíäóê-
òîð³â ñêîðîòèëàñÿ âäâ³÷³, íàâåñí³ 
2017-ãî íà âóëèöÿõ ì³ñòà ç’ÿâèâñÿ 
òðàíñïîðò ç òàáëè÷êîþ «Áåç êîí-
äóêòîðà», — éäåòüñÿ â ìàòåð³àë³.

Ó 2018 ðîö³ ó «Â³ííèöüê³é 
òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿» îãîëî-
ñèëè, ùî ïðèïèíÿþòü ïîøóê 
ëþäåé íà ïðîôåñ³þ «êîíäóê-
òîð»: ëþäè íå õî÷óòü éòè íà öþ 
ðîáîòó, íåäîá³ð ñêëàäàâ áëèçüêî 
260 ëþäåé.

Íà çàì³íó ¿ì ïîñòóïîâî çàïóñ-
êàþòü âàë³äàòîðè. Òðàíñïîðòíà 
êîìïàí³ÿ òà ì³ñüêà âëàäà äîìîâè-
ëàñÿ ³ ïðî çàïóñê àëüòåðíàòèâíèõ 
ñèñòåì îïëàòè ïðî¿çäó — QR-
êîäè (îï³êóºòüñÿ ÏðèâàòÁàíê) òà 
SMS-êâèòêè (âïåðøå çàïóñòèëè 
ç «Êè¿âñòàðîì»).

Íà çàâàíòàæåíèõ ìàðøðóòàõ 
êîíäóêòîðè ïðàöþþòü äî òðàâíÿ 
2020 ðîêó. Ç öüîãî ìîìåíòó êîí-
äóêòîðè îñòàòî÷íî «çíèêàþòü» ç 
òðàíñïîðòó, áî á³ëüø³ñòü ç íèõ — 
ïåðåäïåíñ³éíîãî â³êó òà «ðèçè-
êóþòü çàõâîð³òè íà êîðîíàâ³ðóñ». 
Òèõ, õòî çàëèøèâñÿ, ïåðåâ÷èëè 
íà âîä³¿â òà êîíòðîëåð³â. Ïåðåä 
öèì êîíäóêòîð³â «âèêðåñëèëè» ç 
ïðàâèë ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó.

«Êîíäóêòîð — ïðîôåñ³ÿ, ùî 
çíèêàëà ³ çíîâó ç’ÿâëÿëàñü. Çà-
ëèøàºòüñÿ ïèòàííÿ, êîëè íàñòóï-
íèé ðàç, çàéøîâøè äî òðàìâàÿ 
÷è òðîëåéáóñà, ìè ïî÷óºìî ðå-
÷åííÿ: «Ðîçðàõîâóºìîñü çà ïðî-
¿çä», — ï³äñóìîâóþòü àâòîðè òåê-
ñòó íà ñàéò³ Â³ííèöüêèé òðàìâàé.

Кондуктори стали звільнятися через е-квиток. У 2018 році недобір складав 260 людей. 
На фото — Раїса Глуханюк, кондукторка, якій вінничани пропонували дати звання «Людина року» 

Êîìïîñòåðè 
ïðî³ñíóâàëè ìàéæå 
30 ðîê³â. Ó 1996 ðîö³ 
â³äíîâèëè ñëóæáó 
êîíäóêòîð³â 
ó òðàíñïîðò³



ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 

IT-АКАДЕМІЇ

Êîðèñòóâà÷, ÿêèé âïåð-
øå çàõîäèòü íà ñòîð³íêó áóäü-

ÿêîãî âåá-ñàéòó, çâåðòàº îñîáëèâó óâàãó 
íà äèçàéí. ßêùî äèçàéí ñàéòó çàíàäòî 
ñêó÷íèé òà íåçðîçóì³ëèé ó êîðèñòóâàíí³, 
òî á³ëüøà ÷àñòèíà êîðèñòóâà÷³â îäðàçó 
çàëèøèòü ðåñóðñ, òàê ³ íå ä³éøîâøè 
äî ñóò³. Ó äàíîìó âèïàäêó ìîæíà çà-
çíà÷èòè, ùî çóñòð³÷àþòü ïî ³íòåðôåéñó. 
Òîìó äëÿ áóäü-ÿêîãî ³íòåðíåò-ðåñóðñó º 
âàæëèâèé âåá-äèçàéí, ÿêèé íàïðàâëå-
íèé íà ðîçðîáêó åñòåòè÷íî¿ ÿêîñò³ ñàéòó, 
ÿêèì êîðèñòóâàòèñü çðîçóì³ëî òà ëåãêî.

Âåá-äèçàéí º âàæëèâîþ ñôåðîþ âåá-
ðîçðîáêè ñàéòó, îñíîâíà éîãî çàäà÷à — 
ïðîåêòóâàííÿ ³íòåðôåéñó. Öå íå ïðîñòî 
ïðèâàáëèâà êàðòèíêà, à ð³øåííÿ, ÿêå 
çðîáèòü ñàéò âï³çíàâàíèì ñåðåä òèñÿ÷³ 
³íøèõ âåá-ðåñóðñ³â.

У ЧОМУ СПЕЦИФІКА РОБОТИ 
ВЕБ-ДИЗАЙНЕРА?

Âåá-äèçàéíåð çàâæäè â êóðñ³ íàéíî-
â³øèõ òåõíîëîã³é, çíàº, êóäè ðóõàºòüñÿ 
²Ò-³íäóñòð³ÿ òà âîëîä³º ãàðíèì åñòåòè÷-
íèì ñìàêîì.

Âåá-äèçàéíåð — öå ïðîåêòóâàëüíèê, 
³íæåíåð. Íåîáõ³äíî ðîçóì³òè ñòðàòåã³þ, 

âèìîãè á³çíåñó ³ ïîòðåáè êîðèñòóâà÷³â. 
Äèçàéíåð, ÿêèé áà÷èòü êàðòèíó â ö³ëîìó, 
íå çàãðóçíå â äåòàëÿõ, àëå ïðè öüîìó 
íå âòðàòèòü óâàãó äî íèõ.

Äèçàéíåðó íåîáõ³äíî ïîíîâëþâàòè 

ñâî¿ çíàííÿ — äèâèòèñÿ íà òå, ùî çà-
ðàç º á³ëüø çàòðåáóâàíèì, ÿê³ òåõíîëîã³¿ 
ç'ÿâèëèñÿ, à ùå ðîçáèðàòèñÿ â äåê³ëüêîõ 
ñóì³æíèõ îáëàñòÿõ, ùîá ñòâîðþâàòè ñó-
÷àñí³ ïðîäóêòè. Òîìó äèçàéíåð — öå 

íå ò³ëüêè õóäîæíèê, àëå ³ àíàë³òèê, ïðî-
åêòóâàëüíèê òà íàâ³òü òîíêèé ïñèõîëîã.

ВЕБ-ДИЗАЙН З НУЛЯ, ЯК РОЗПОЧАТИ 
ТА ДЕ НАВЧАТИСЯ?

Íà ïðîñòîðàõ ³íòåðíåòó äîñòàòíÿ 
ê³ëüê³ñòü îíëàéí òà îôëàéí êóðñ³â, ÿê³ 
ïðîïîíóþòü çà 2 ì³ñÿö³ ñòàòè êðóòèì 
âåá-äèçàéíåðîì. Àëå íàâðÿä ÷è öå º ðå-
àëüí³ñòþ, àäæå îêð³ì ðîáîòè ç ð³çíèìè 
³ëþñòðàòîðàìè òà ðåäàêòîðàìè, ïîòð³áíî 
îâîëîä³òè àíãë³éñüêîþ ìîâîþ, ùîá â³ëüíî 
ñï³ëêóâàòèñÿ ç ³íîçåìíèìè çàìîâíèêàìè, 
îïàíóâàòè âåðñòêó, îñâî¿òè ð³çíîìàí³òí³ 
ìåòîäîëîã³¿, âì³òè ïðàöþâàòè â êîìàí-
ä³, çðîáèòè ê³ëüêà ïðîåêò³â â³ä ïî÷àòêó ³ 
äî ïðèéîìó çàìîâíèêîì òà áàãàòî ³íøèõ 
äåòàëåé, ÿê³ âàæëèâ³ â ðîáîò³ äèçàéíåðà. 
Òàêèì íàâè÷êàì íàâ÷àþòü âèêëàäà÷³-
ïðàêòèêè Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿.

Ñïåö³àë³çàö³ÿ «Âåá-äèçàéí» ñïåö³àëüíî 
ðîçðîáëåíà äëÿ òèõ, õòî áàæàº îñâî¿-
òè ïðîôåñ³þ ç íóëÿ äî ïðîôåñ³îíàëà, 
çðîáèòè â³äì³ííå ïîðòôîë³î ³ îòðèìàòè 
ãàðàíòîâàíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ!

Ðåºñòðóéñÿ:
íà îôëàéí íàâ÷àííÿ: ita.in.ua/
íà îíëàéí íàâ÷àííÿ: online.ita.in.ua/
Òåëåôîíóé: 067–431–19–21

БЛОГ

Веб-дизайн з нуля. Інтенсивний курс
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕРКА

Для щастя багато не потрібно! Наша 
підопічна дівчинка Вікторія Давискиба 
вперше за 16 років пішла самостійно!!! 
Дякую від усієї душі всім причетним!

ПРЕССЛУЖБА 

«ДЕБЮТ-ГАЗЕТИ»

Íàâ³òü äóæå âè-
áàãëèâ³ öüîãîð³÷í³ 

÷èòà÷³-ïåðåäïëàòíèêè 
çàðàç îôîðìëþþòü ïåðåäïëàòó 
íà «Äåáþò-ãàçåòó» íà 2021 ð³ê òà 
ðàäÿòü öåé ÷àñîïèñ çíàéîìèì. 
Òîâñòåííå, íà 164 ñòîð³íêè âè-

äàííÿ, ïðèïàëî äî äóø³ òèì, 
õòî ÷èòàº äåðæàâíîþ ìîâîþ òà 
õî÷å îòðèìóâàòè çàäîâîëåííÿ 
â³ä ö³êàâî¿ ñó÷àñíî¿ óêðà¿íñüêî¿ 
ë³òåðàòóðè. Â îäíîìó íîìåð³ ï³ä 
ãëÿíöåâîþ îáêëàäèíêîþ ç³áðàí³ 
òâîðè äâîõ äåñÿòê³â â³äîìèõ ³ 
òàëàíîâèòèõ àâòîð³â-ïî÷àòê³â-
ö³â — ðîìàíè, ïîâ³ñò³, ï’ºñè òà 

òðîõè ïîåç³é. Óñå öå äðóêóºòüñÿ 
âïåðøå, çâ³äñè é íàçâà — «Äå-
áþò-ãàçåòà». ×àñîïèñ âèõîäèòü 
6 ðàç³â íà ð³ê ïàðàëåëüíî äâîìà 
ôîðìàòàìè — âåëèêèé (À3) òà 
ì³í³-ôîðìàò (À4), ÿê³ â³äð³çíÿ-
þòüñÿ ëèøå ðîçì³ðîì øðèôòó 
òà ö³íîþ ïåðåäïëàòè.

Íà ñòîð³íö³ 29 ó Êàòàëîç³ âè-

äàíü Óêðà¿íè ùîäî «Äåáþò-ãàçå-
òè» çàçíà÷åíå íàñòóïíå: ôîðìàò 
À3 (³íäåêñ 60823) — 120 ãðí* 

íà ï³âð³÷÷ÿ, ôîðìàò À4 (³íäåêñ 
76449) — 90 ãðí* íà ï³âð³÷÷ÿ. 
Ï³ëüãîâ³ ³íäåêñè äëÿ á³áë³îòåê 
òà ó÷áîâèõ çàêëàä³â — 76479 òà 
76481 â³äïîâ³äíî. Ïåðåäïëà÷ó-
þ÷è, ðàäèìî âïèñàòè ñâ³é íî-

ìåð òåëåôîíó äëÿ óçãîäæåííÿ 
äîñòàâêè îñîáèñòî â ðóêè (âàãà 
âèäàííÿ: âåëèêèé ôîðìàò — 
0,4 êã, ì³í³-ôîðìàò — 0,2 êã).

Äîâ³äêè çà òåë.: (067)881–
95–05; (066)105–35–84. Ñàéò: 
debiute.com

(РЕКЛАМИ ДО 20%)
*ПЛЮС ПОШТОВЕ ОФОРМЛЕННЯ.

«ДЕБЮТ-ГАЗЕТУ» варто передплатити!
БЛОГ

484202

468474

РЕКЛАМА

484271 468474
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ОВЕН 
Будьте обережні і уважні, 
не виключено, що вас спробу-
ють обдурити. Не варто сліпо 
довіряти представникам 
протилежної статі, якими б 
компліментами вони вас 
не обсипали.

ТЕЛЕЦЬ 
Бажано приборкати свої рев-
нощі. Зірки говорять, що ви 
занадто драматизуєте стосун-
ки з коханою людиною. По-
чуття гумору дозволить вам 
вирішити багато проблем.

БЛИЗНЮКИ 
Схоже, ви закохані, причому 
взаємно. І це любов з першо-
го погляду. Ваш новий зна-
йомий захоче вас порадувати 
і взяти на себе частину ваших 
проблем. Дозвольте йому це. 
Вас чекає бурхливий роман.

РАК 
Бажано не вихлюпувати свої 
емоції, кохана людина може 
не бути готовою до цього. 
Проявіть себе з кращого 
боку, будьте уважні і ніжні 
по відношенню до обранця. 

ЛЕВ 
На початку тижня можливе 
відчуття деякої пригніченості. 
Проблему можна вирішити, 
якщо одягнути щось нове і 
модне, змінити зачіску або 
поговорити по душах з най-
кращою подругою. 

ДІВА 
Всередині у вас все ки-
пить і вирує від образи чи 
ревнощів? Однак це ваші 
суб'єктивні відчуття, і зовсім 
ви не забуті. Просто кохана 
людина не може приділити 
вам стільки уваги, скільки б 
вам, та й їй хотілося.

ТЕРЕЗИ 
Будьте наполегливі, проте 
не вимагайте, а м'яко просіть. І 
ви досягнете свого. А ось якщо 
ви допізна будете пропадати 
на роботі, це може загрожува-
ти конфліктною ситуацією. 

СКОРПІОН 
Ваша допомога потрібна коха-
ній людині, особливо в середу, 
постарайтеся не розчарову-
вати її. Будьте з нею відверті, 
не приховуйте своїх почуттів. 

СТРІЛЕЦЬ 
Для початку розберіться 
в своїх почуттях і думках. Ви 
зараз можете або виправдати 
очікування коханої людини, 
або розчарувати її. Багато що 
залежить від вас.

КОЗЕРІГ 
Постарайтеся проявляти само-
стійний погляд на певні речі 
і не потрапляти під абсолют-
ний вплив коханої людини. 
На компроміси необхідно йти 
тільки до певної межі. 

ВОДОЛІЙ 
На початку тижня постарай-
теся не переплутати дружні 
стосунки з романтичними. 
Субота — прекрасний день 
для зустрічі, яка може пере-
рости в бурхливий роман.

РИБИ 
Ви зараз дуже вразливі. 
Не варто приймати дрібниці 
близько до серця. Якщо вам 
не дзвонять і не пишуть, це 
не означає, що вас забули. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 2-8 ГРУДНЯ

ЯК ЗДОЛАТИ  НУДЬГУ У СТОСУНКАХ 

ІЗ ДОМОГОСПОДИНІ — 
В КОРОЛЕВУ
Поширеною помилкою дружин є те, що вони 
повністю занурюються в побут, перестають 
дивувати чоловіка ефектним зовнішнім 
виглядом. Махровий халат, затишні капці 
і бігуді на голові знищують романтику. 
Щоб повернути інтерес чоловіка, займіться 
собою, поверніть чоловікові ту стильну 
красуню, яку він колись полюбив, здивуйте 
новим образом.

ОТОЧІТЬ ЇЇ УВАГОЮ
Для кожної жінки важливі емоції і участь 
чоловіка, тому змініть ставлення до 
дружини. Покажіть, що маєте потребу 
в ній, що вас цікавлять її проблеми і 
переживання. Оточіть дружину увагою, 
здивуйте несподіваним подарунком і 
поговоріть по душах, дайте відчути їй, що 
кохана і єдина. Будьте чесні одне з одним, 
це допоможе зблизитися і відродити 
колишні почуття.

ЦІКАВІ РОЗМОВИ
Закохані пари на перших порах стосунків 
зазвичай не можуть ніяк наговоритися, їм 
дуже цікаво проводити час одне з одним. А 
пари зі стажем іноді і зовсім не розмовляють, 
крім хіба що обговорення побутових питань. 
Щоб повернути у стосунки ніжність, потрібно 
знову стати цікавими співрозмовниками одне 
для одного. Потрібно знову почати говорити 
одне одному компліменти, обговорювати 
справи разом. Нічого обговорити — сходіть 
у кіно, театр, потім обміняйтеся думкою про 
переглянуте.

РОМАНТИКА ВИРІШУЄ
Незапланована романтична вечеря або 
ароматна ванна, квитки на уїк-енд в інше 
місто, якась мила, але дуже приємна 
дрібничка без приводу, подарована другій 
половинці просто так – це дуже зворушливо і 
нікого не залишить байдужим. 
Такий крок однозначно викличе відповідну 
позитивну реакцію і прилив ніжності одне до 
одного.

БІЛЬШЕ НІЖНОСТІ
Людині потрібно вісім обіймів на день для 
відчуття щастя. Доведено вченими. Якщо ви 
помітили, що рідше одне одного торкаєтеся, 
обіймаєтеся, тримаєтеся за руки — терміново 
виправляйте ситуацію. Тактильний контакт 
в парі дуже важливий (незалежно від 
того, чи буде це просто розслабляючий 
масаж, безневинний поцілунок у вушко або 
пристрасний секс).

ЗАГАЛЬНІ ХОБІ
Якщо його ще немає — терміново потрібно 
завести. Велосипедні прогулянки за місто, 
відвідування концерту улюбленого виконавця, 
спа-день для двох, майстер-клас гончарної 
майстерності. Зараз можна знайти для двох 
що завгодно, навіть стрибки з парашутом. 
Головне — робити це разом, і щоб обом 
було в кайф. Спільні позитивні емоції дуже 
зближують.

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352

Ëþáîâí³ ÷îâíè ÷àñ â³ä ÷àñó 
ðîçáèâàþòüñÿ ï³ä òèñêîì ðèô³â 
áóäåííîñò³ ³ ïîáóòó. Í³æíå âîð-
êóâàííÿ íåïîì³òíî ïåðåðîñòàº â 
ëàíöþæîê íåïîðîçóì³íü. ×îìó 
òàê â³äáóâàºòüñÿ? ×îìó ëþäè, ÿê³ 
íåùîäàâíî êîõàëè îäíå îäíîãî, 
çãîäîì ïåðåòâîðþþòüñÿ â ÷óæèõ? 

Ùîá óíèêíóòè ôàòàëüíî¿ ïî-
ìèëêè, íå ïîñï³øàéòå ðîçðèâàòè 
ñòîñóíêè ÷è øëþá. Ïñèõîëîãè 
ðàäÿòü âçÿòè ïàóçó, çàñïîêî¿òèñÿ 
³ âñå çâàæèòè. Ìîæëèâî, ïî÷óòòÿ 
ùå çàëèøèëèñÿ, ³ êðèçó ìîæíà 
ïîäîëàòè áåç âòðàò. 

ВІДВЕРТА РОЗМОВА
Íåïîðîçóì³ííÿ ó ïîäðóææÿ 

â³äáóâàºòüñÿ, êîëè âîíè ïåðåñòà-
þòü ñëóõàòè îäíå îäíîãî ³ ìàëî 
ñï³ëêóþòüñÿ. Íå ìîâ÷³òü ïðî òå, 
ùî âàñ òóðáóº. Â³äâåðòî ïîãîâî-
ð³òü ç ïàðòíåðîì ³ çàïðîïîíóéòå 
éîìó ðàçîì ñïðîáóâàòè çíàéòè 
ñïîñ³á, ÿê çáåðåãòè ìèð â ñ³ì'¿. 
Â³çüì³òü çà ïðàâèëî îáãîâîðþâà-
òè òå, ùî âàì íå ïîäîáàºòüñÿ, ³ 
îçâó÷óâàòè ñâî¿ áàæàííÿ.

Íàëàøòóéòå ñåáå íà ïîçèòèâ-
íå ñï³ëêóâàííÿ. Âèêëþ÷³òü íå-
ãàòèâí³ íîòêè â ðîçìîâ³, ä³ë³òüñÿ 
ìð³ÿìè ³ ïîçèòèâíèìè åìîö³ÿìè. 
Ñïî÷àòêó ìîæå áóòè ñêëàäíî, 
îñîáëèâî ÿêùî ñòîñóíêè ç³ïñîâà-
í³ âçàºìíèìè çâèíóâà÷åííÿìè òà 
îáðàçàìè, àëå ñïðîáóâàòè âàðòî.

ПОЗИТИВНІ ЗМІНИ
Íå ïîòð³áíî ïåðåðîáëÿòè ñåáå 

íà äîãîäó ïàðòíåðó. Òðåáà ïðîñòî 
ïðîàíàë³çóâàòè ñâîþ ïîâåä³íêó ³ 
ïîñòàðàòèñÿ âèêëþ÷èòè òå, ùî 
ïîã³ðøóº ñ³ìåéí³ ñòîñóíêè. Ó 
êðèç³ çàâæäè âèíí³ äâîº, òîìó 
îáãîâîð³òü íåãàòèâí³ ìîìåíòè ³ 
âèïðàâëÿéòå ¿õ.

Íå íàêîïè÷óéòå îáðàçè, â³ä-
ìîâòåñÿ â³ä äîêîð³â ç äð³áíèöü, 
çàîõî÷óéòå äðóãó ïîëîâèíêó, çíà-
õîäüòå ëàñêàâ³ ñëîâà. Êîæíîìó 
â ïàð³ ïîòð³áíà óâàãà ³ òóðáîòà. 
Ïðîâîäüòå á³ëüøå ÷àñó ðàçîì, 
äàéòå îäíå îäíîìó â³ä÷óòè, ùî 
âè ïîòð³áí³. Çàïðîïîíóéòå äðó-
ã³é ïîëîâèíö³ âèõ³äí³ ïðîâåñòè ó 
ñïîê³éí³é îáñòàíîâö³ óäâîõ.

ПОВАГА І ДОВІРА 
Ùîá ó ðîäèí³ áóâ ìèð, íåîá-

õ³äíà âçàºìíà ïîâàãà. Áåç öüîãî 
ïîáóäóâàòè ì³öí³ ñòîñóíêè íå-

ìîæëèâî. Ïðèéìàéòå áëèçüêó 
ëþäèíó òàêîþ, ÿêîþ âîíà º. ¯¿ 
ïåðåêîíàííÿ, ³íòåðåñè ³ ñâ³òîãëÿä 
íå ïîâèíí³ âèêëèêàòè íåãàòèâíèõ 
åìîö³é. Íå ïîòð³áíî íàìàãàòè-
ñÿ âèïðàâèòè ïîâåä³íêó äîðîñëî¿ 
ëþäèíè ³ ïîñò³éíî çàãîñòðþâàòè 
íà öüîìó óâàãó. Ñòàâòåñÿ òåðïè-
ì³øå îäíå äî îäíîãî.

Ïåðåâ³ðåíèé ñïîñ³á, ÿê çáåðåã-
òè ñòîñóíêè â ðîäèí³, — äîâ³ðà. 
Ëþäèí³ âàæëèâî çíàòè, ùî ñâî-
ºìó îáðàíöåâ³ âîíà ìîæå ðîçïî-
â³ñòè ïðî áóäü-ÿê³ ïðîáëåìè, ùî 
òîé ¿¿ çðîçóì³º, ï³äòðèìàº, äîïî-
ìîæå ³ íå ñòàíå îáãîâîðþâàòè 
³íôîðìàö³þ ç ³íøèìè ëþäüìè.

Íå îáìåæóéòå ñâîáîäó îäíå 
îäíîãî. Øëþá — öå â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü, àëå ó êîæíîãî ìàº áóòè 
íåâåëèêèé îñîáèñòèé ïðîñò³ð ³ 
çàõîïëåííÿ, ÿêèì íå ïîòð³áíî 
ïåðåøêîäæàòè.

ВІДСТОРОНЕНІСТЬ У 
СТОСУНКАХ — ЩО РОБИТИ

Çà äîâã³ ðîêè øëþáó â áóäü-
ÿê³é ñ³ì'¿ íàêîïè÷óþòüñÿ ïîáó-
òîâ³ ïðîáëåìè. Ðóòèíà ³ ïîâñÿê-
äåíí³ òóðáîòè ïñóþòü ñòîñóíêè. 
Ùî ðîáèòè, ÿêùî ÷îëîâ³ê îõîëîâ 
³ ïåðåñòàâ ïîì³÷àòè âàøó ïðè-
âàáëèâ³ñòü? Íå ïîòð³áíî â³äðàçó 
ïðèïóñêàòè, ùî ïî÷óòòÿ ïðî-
éøëè. Ìîæëèâî, ÷îëîâ³ê äóæå 
âòîìëþºòüñÿ íà ñëóæá³, àáî éîãî 
õâèëþþòü ñåðéîçí³ ïðîáëåìè. 
Ïîñòàðàéòåñÿ òàêòîâíî ç'ÿñóâàòè 
ïðè÷èíó òàêî¿ ïîâåä³íêè ³ äîïî-
ìîãòè ÷îëîâ³êîâ³, ÿêùî â³í ïî-
òðåáóº ï³äòðèìêè òà ó÷àñò³.

Çðîçóì³ëî, ïðàöþâàòè íàä ðîç-
âèòêîì ãàðìîí³éíèõ ñòîñóíê³â 
ïîâèíí³ ³ ÷îëîâ³ê, ³ äðóæèíà. 
Ò³ëüêè ðàçîì ìîæíà ïîäîëàòè 
áóäü-ÿê³ âèïðîáóâàííÿ ³ ñêëàä-
íîñò³. Àëå ÿêùî âñå-òàêè êðè-
çà ï³äñòåðåãëà âàñ, íàìàãàéòåñÿ 
óíèêíóòè íàéòèïîâ³øèõ ïîìè-
ëîê:
 Íå ïîñï³øàéòå ç ðàäèêàëü-

íèìè â÷èíêàìè. 
 Íå ïðîâîêóéòå ó ïàðòíåðà 

â³ä÷óòòÿ ïðîâèíè. Íå ïåðåêëà-
äàéòå íà íüîãî âñþ â³äïîâ³äàëü-
í³ñòü çà òå, ùî òðàïèëîñÿ.
 Íå øóêàéòå ïðè÷èíè êðèçè 

â ñâî¿é íåäîñêîíàëîñò³.
 Íå íàëàøòîâóéòå ä³òåé ³ ³í-

øèõ ðîäè÷³â ïðîòè ñâîãî ïàðò-
íåðà.
 Íå âèêîðèñòîâóéòå ñåêñ ÿê 

çàñ³á ìàí³ïóëÿö³¿. 

ЛАМАТИ — НЕ БУДУВАТИ. 
ЯК ВБЕРЕГТИ СТОСУНКИ
Ремонт стосунків  У кожного 
свої уявлення, якими мають бути 
взаємини. Головне, щоб двоє хотіли 
бути разом, долаючи непорозуміння. 
Як зберегти стосунки — розказує 
психолог Наталя Тернова



ОВЕН 
Починаючи з вівторка, для тих, 
хто шукає роботу, з'явиться 
шанс знайти щось гідне.

ТЕЛЕЦЬ 
Не турбуйтеся через дрібни-
ці і не опускайте руки. Якщо 
виникнуть перешкоди, зна-
йдіть спосіб їх обійти.

БЛИЗНЮКИ 
Ви будете переповнені твор-
чими задумами, які дуже 
швидко втіляться в життя.

РАК 
Цього тижня постарайтеся 
позбутися від усього непо-
трібного, що заважає вам.

ЛЕВ 
Налаштуйтеся на нове, по-
чинайте вчитися тому, чого 
вам поки не вистачає для 
кар'єрного злету. 

ДІВА 
Підвернеться можливість 
проявити себе в новій 
справі, що обіцяє принести 
додатковий прибуток. 

ТЕРЕЗИ 
Саме час закінчити те, що 
стало вас втомлювати. 
Не бійтеся прямо сказати, 
що вас щось не влаштовує. 

СКОРПІОН 
Робота буде приносити задо-
волення і солідний прибуток. 

СТРІЛЕЦЬ 
Якщо ви готові багато 
працювати, то зможете 
отримати високий дохід. 

КОЗЕРІГ 
У ваших силах зробити 
максимум можливого, щоб 
домогтися успіху. 

ВОДОЛІЙ 
Постарайтеся не звалювати 
на себе непосильний обсяг 
роботи.

РИБИ 
З’явиться можливість знайти 
нових партнерів і показати 
себе з кращого боку.

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

ЕКСПЕДИТОР:

Докторе, я більше не можу 
витримувати цю дієту! 
Уявляєте, я вчора мало 
не відкусила своєму 
чоловікові вухо.
— Нічого страшного. 

Подумаєш, всього вісімдесят калорій.

***
— Тату, а де у нас ліхтарик?
— А навіщо тобі ліхтар?
— На побачення йду.
— Я, синку, на побачення в твої роки без 
ліхтарика ходив.
— Ну і подивися, що ти в темряві вибрав!

***
Побачення в 30 років — це просто дві 
людини, які розповідають одне одному 
історії про те, якими вони раніше були 
веселими.

***
Старший брат їде у справах виробництва 
в Німеччину на тиждень. Запитує:
— Сестричко, що тобі привезти з Німеччини?!
— А привези–но ти мені, братику, німецького 
сантехніка…

***
У п'ятиповерхівці в підвалі з картоплею 
прорвало труби з окропом і від застуди 
вилікувався весь будинок.

***
— Привіт! Ти де?
— На роботі.
— Чим зайнятий?
— Щосили намагаюся не звільнитися!

***
У вас сильна туга, підвищена тривожність, 
прихована депресія, хронічна втома? 
Я б порекомендував вам звернутися 
до бармена.

***
Ти можеш бути найкращим чоловіком 
на землі, завалювати подарунками, 
компліментами і співати серенади під вікном, 
але який в цьому толк, якщо твоя жінка 
прочитала, що ви несумісні за гороскопом?

***
Дружина говорить чоловікові:
— От кажуть, що чоловіки розумніші 
за жінок. А у нас з тобою: я краще вчилася 
в школі і в університеті, у мене вище IQ, 
я більше заробляю… Що скажеш?
— І все–таки я розумніший, тому що 
я вдаліше одружився…

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 2 ãðóäíÿ 2020

РЕКЛАМА

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

та дивіться фото!
(Має бути встановлена 
програма QR Reader з 

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

482002

Аліна, 24 роки
Працюю адміністратором ресторану. 
Люблю подорожі, музику та активний відпочинок!

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.

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

483967

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

Е ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
тку розповідь про себе на e-mail: 
Запрошення до конкурсу

рофесійну фотосесію від
найвродливіші учасниці.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:


