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Нерідко в ОНУ для сту-
дентів влаштовують 
зустрічі з різними 

людьми: досвідчені журналіс-
ти оцінюють студентські газе-
ти на батлах, зустрічі з голов-
ними редакторами одеських 
видань, випускниками самого 
університету та просто цікави-
ми людьми, чий досвід може 
стати студентам у пригоді. 

Цього разу для студентів 
факультету журналістики ор-
ганізували відкриті лекції з 
американо-японською жур-
налісткою Mayumi Maruyama. 
Лекції проходили англій-
ською мовою. І, незважаючи 
на мовний бар’єр, усі чудово 
розуміли один одного.

Темою першого занят-
тя були «Fundamentals of the 
freedom of the press» («Основи 
свободи преси»). Mayumi роз-
повідала про поняття «свобо-

да преси», недовіру до ЗМІ та 
як журналістам її відновити. 
За тиждень відбулась лекція на 
свіжому повітрі, тема - «How to 
peach a story» («Як передати 
історію»). Студенти отриму-
вали завдання та працювали в 
командах. Не обійшлося й без 
участі наших викладачів.

Mayumi Maruyama – амери-
канська журналістка, раніше 
працювала в компанії NHK, 
волонтер Корпусу миру, ви-
кладач із відеовиробництва 
та журналістики. 

Долаємо мовні бар’єри: лекції 
з іноземним фахівцем

Євгенія ШЕВЦОВА
Фото: Євгенія Шевцова
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У попередньому ви-
пуску я писала про 
таке джерело аль-

тернативної енергії як соняч-
не світло. Проте цих самих 
джерел набагато більше. Одне 
з них – вітер. Вітряні електро-
станції – метод отримання 
енергії з природних, само-
відновлюваних джерел. Що 
цікаво, саме  вітер є одним 
з найдавніших відомих спо-
собів використання енергії 
з навколишнього середови-
ща. Воно існувало ще в давні 
часи. Достатньо згадати, на-
приклад, відомі всім млини, 
що працювали від сили вітру.

З іншого боку, незважа-
ючи на довгу історію, віт-
ряні електростанції мають 
і певні недоліки. Вітроге-
нератори встановлюються 
по всій території України. 
Якою є ситуація з україн-
ською вітроенергетикою, 
та чи вигідна вона взагалі?

У переважній більшості 
випадків для перетворення 
вітряної енергії використо-
вуються лопатеві машини з 
горизонтальною чи верти-
кальною віссю, які установ-
лені по напрямку вітру. Пер-
ші турбіни більш швидкісні 
та ефективні, проте другі не 
вимагають настроювання на 
напрямок вітру.

Загалом є три класи ві-
трових електростанцій: 
крильчасті (пропелерні), 
карусельні (роторні) та ба-
рабанні. В крильчастих віт-
роколеса встановлюються 
горизонтально, вони більш 
ефективні, і вся сучасна 
вітроенергетика базується 
в основному на них. Вста-
новлювати вітрові енергоге-

нератори можна навіть у важ-
кодоступних місцях, вони не 
дуже погіршують ландшафт, 
проте мають і певні недолі-
ки. Вітер – самостійна систе-
ма, яка нерівномірно вирі-
шує, куди їй дути саме в цю 
хвилину, тому генератор не 
зможе завжди працювати з 
однаковою ефективністю. У 
будь-який момент кількість 
енергії може різко зменши-
тися, і це трапляється, як 
завжди, у найважливіший, 
найнеочікуваніший момент. 
Для вирівнювання відда-
чі струму використовуються 
спеціальні акумулятори, про-
те коштують вони недешево.

Також робота вітроелек-
тростанцій впливає на ро-
боту телевізійної мережі, 
виникають викривлення 
сигналу. Крім того, є деякі 
дослідники, які вказують на 

те, що інфразвуковий шум 
від «вітряків» може погано 
впливати на тварин, та на-
віть людей, що унеможли-
влює встановлення станцій 
поблизу людських поселень.

З кожним роком в Україні 
встановлюють все більше ві-
тряних електростанцій. Про-
цес будівництва розпочався 
ще з 1996 року, проте значне 
зростання припадає на 2009 
рік, коли урядом було вве-
дено «Зелений» тариф, про 
який я згадувала в минулому 
матеріалі. Це такий собі ме-
ханізм заохочення громадян 
до використання відновлю-
ваних джерел енергії.

Загалом на 2018 рік в Укра-
їні запущено близько 550 
мВТ потужностей вітрових 
електростанцій. Зокрема в 
Одеській області збираються 
встановити 17 вітряків в селі 

Роксолани, у 3 км від Дні-
стровського лиману. Елек-
тростанцію встановлять на 
площі майже 2 га, з загаль-
ною потужністю 62 МВт. Про 
це пише Dumskaya.net

За останні три роки, як по-
відомляє прес-служба Дер-
жавного агентства з питань 
енергоефективності та енер-
гозбереження, Україна залу-
чила більш ніж 740 млн. євро 
на встановлення та розробку 
потужностей альтернатив-
них джерел енергії.

Потенціал розвитку вітря-
них електростанцій в Україні 
досить великий.   Згідно з  да-
ними Globalwindenergycouncil 
близько 40% територій Укра-
їни придатні до генеруван-
ня енергії з вітру, що може 
забезпечити 20-30% усього 
споживання електроенергії 
в країні. Найкращими тери-

Чи може вітер відігріти 
та освітити Україну?

Карта вітроенергетичного потенціалу України



торіями для встановлення 
вітроелектростанцій є узбе-
режжя Чорного та Азовсько-
го морів, Південний берег 
Криму, вершини Українських 
Карпат, Кримських гір, також 
область Донбасу. 

За даними IRENА (Міжна-
родна агенція з відновлюва-
них джерел енергії) на 2016 
рік саме ВЕС мають найбіль-
ший технічний потенціал з 
усіх відновлюваних джерел 
енергії. Україна стала пов-
ноправним членом IRENA 
з 24 лютого 2018 року, хоча 
до цього вже був прийня-
тий Закон «Про приєднання 
України до Статуту Міжна-
родного агентства з віднов-
люваних джерел енергії». 
До неї входить 158 членів, 
та 24 країни розпочали про-
цес приєднання. Крім того, 
у сфері вітроенергетики 
Україна співпрацює з ки-
тайськими інвесторами, з 
«Програмою фінансування 
альтернативної енергети-
ки в Україні» ЄБРР (USELF), 
з Інвестиційним фондом 
НЕФКО, з датським інвес-
тиційним фондом тощо.

Проте, незважаючи на 
великий потенціал, Украї-
на відстає від країн Євро-
пи за темпами використан-
ня відновлюваних джерел 
енергії. Однією з причин 
цього стала збройна оку-
пація частини південних 
та східних областей, які є 
досить корисними у сфе-
рі видобутку енергії з 
альтернативних джерел. 

Загалом, вітроелектро-
станції в Україні мають до-
сить багато переваг: від 
ресурсного потенціалу, щіль-
ності населення та висоти 
над рівнем моря до еконо-
мічних заохочень та інозем-
них інвестицій. Проте, мають 
і недоліки, пов’язані, як це 
не дивно, з природоохорон-
ною сферою діяльності. Тому 
назвати вітроелектростан-
ції повністю позитивним 
явищем неможливо, хоча 
вони в деякій мірі перевер-
шують інші альтернативні 
джерела енергії.

Юлія ЛІННИК
Інфографіка: Катерина Малявка
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Кожного дня ми зу-
стрічаємо людей, 
робота яких зда-

ється нам непомітною. 
Двірники, прибиральни-
ки, у випадку гуртожитку 
вахтери та охоронці. Ці 

люди займаються надзвичай-
но важливими справами, яким 
ми ніколи не приділяємо уваги. 
Кореспонденти газети «ДАХ» 
вирішили поспілкуватися з 
цими людьми та дізнатися 
про них трохи більше.

Нам вдалося поговорити 
з вахтером гуртожитку № 4 
Сочинською Жанною Дани-
лівною та з охоронцем цього 
ж гуртожитку Угаровим Бо-
рисом Євгеновичем. Це над-
звичайно приємні люди, що 
мають повагу серед студен-
тів цього гуртожитку. 

Ось як про вахтера відзи-
вається студент гуртожитку 
№ 4 Можегов Леонід: «Жан-
на Данилівна надзвичайно 
чудова людина, яка, як ні-
хто, справляється зі своїми 
обов’язками. Ще в перший 
день поселення в гуртожиток 
ми й познайомилися. Доки 
всі метушились, моя мати 
вирішила дізнатися, куди ж 
вона все-таки відправляє 
улюбленого сина. Пані Жанна 
люб’язно розказала про «все 
і вся». Тому можна сказати, 
що ця жінка справді знає, де 
працює, що робить і для чого. 
Її роботу потрібно поміча-
ти та цінувати». 

Сама ж Жанна Данилівна 
скромна та ввічлива люди-
на, що не звикла хизуватися 
своїми досягненнями, але 
все ж розуміє важливість 
своєї професії. Вона любить 
свою професію та спілку-
вання з молоддю. Чим і за-
слуговує велику повагу у 
жителів цього гуртожитку.

Щодо Бориса Євгенови-
ча, що працює охоронцем, 
то, незважаючи на повагу 
жителів гуртожитку та сту-
дентів до нього, він занад-
то занижує важливість своєї 
професії, не зовсім розумі-
ючи який внесок він при-
носить в життя четвертого 
гуртожитку. Але жителі вва-
жають, що його професія 
грає надважливу роль. «Бо-
рис Євгенович один з найкра-
щих охоронців, яких я знаю. 
Це дивовижна людина, що 
може водночас стежити за 
порядком та іноді йти сту-
дентам на поступки. Лю-
дина, що з розумінням ста-
виться до різних ситуацій. І 
врешті-решт просто Лю-
дина, що стежить за по-
рядком та нашою безпе-
кою», - висловився щодо 
цього житель гуртожитку 
Косінський Максим.

Отже, ми повинні пам’я-
тати, що не професія робить 
людину великою, а людина 
професію.

Великі люди 
маленької 
професії

Встановлена пікова потужність ВЕС України
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Благочинні організації 
з року в рік збирають 
кошти на благодійні 

проекти. Кожна з них – це істо-
рія конкретних людей, котрим 
необхідна допомога, і за кож-
ним проектом стоїть чиясь про-
блема, чиясь історія, чиясь біль 
та надія. Задача кожної органі-
зації – об’єднати небайдужих з 
тими, кому потрібна допомога.

На сьогодні існує безліч во-
лонтерських фондів та благо-
дійних організацій в Одесі. З 
кожним роком все більше лю-
дей вступають до них з метою 
допомогти дитячим будинкам, 
ветеранам та престарілим, без-
хатнім тваринам і навколиш-
ньому світу в міру своїх сил.

Центр реабілітації дітей-інва-
лідів, відомий усім одеситам як 
«Будинок з ангелом» на Пуш-
кінській. Його творець і дирек-
тор - Борис Давидович Литвак. 
Унікальність цієї організації по-
лягає в ідеології, спрямованої 
на лікування, тобто в соціаль-
ній адаптації дітей-інвалідів. 
Переважна більшість благодій-

них організацій не вирішують 
завдань реабілітації. «Будинок 
з ангелом» дарує дітям з «не-
виліковними» діагнозами не 
тільки рух, але й соціальне жит-
тя. Нещодавно тут з’явилися 
комп’ютерні класи. Мета цен-
тру - дати прикутим до інвалід-
ного крісла дітям комп’ютерну 
професію, можливість само-
стійно заробляти, стати повно-
цінними членами суспільства.

Також відомим в Одесі є 
одеський обласний благодій-
ний фонд «Майбутнє». Його 
основною метою є підтримка 
дитячого реабілітаційного цен-
тру, відомого в Одесі під наз-
вою «Будинок з ангелом». Фонд 
допомагає дітям з патологіями 
центральної нервової системи і 
опорно-рухового апарату. Фонд 
забезпечує лікування, психоло-
го-педагогічну корекцію, нав-
чання в комп’ютерному центрі, 
проживання та харчування в 
пансіонаті під час проходження 
курсу лікування, і все це абсо-
лютно безкоштовно. У лікуван-
ні використовуються новітні 

досягнення медицини, у центрі 
встановлено нове обладнан-
ня. Крім медичної допомоги, 
психологами центру надається 
психологічна допомога.

Наступний, не менш відо-
мий благодійний фонд – «До-
брий Самарянин». Головними 
напрямками роботи фонду є 
допомога літнім людям, людям 
з обмеженими можливостями, 
багатодітним та малозабеспе-
ченим сім’ям, установам охо-
рони здоров’я. Також соціальна 
робота в установах державної 
пенітенціарної служби, СНІД 
та реабілітаційних центрах. Та-
кож дуже часто влаштовуються 
благодійні акції:

«Народний Різдвяний 
Ярмарок» - наймасштабні-
ший благодійний різдвяний 
проект у місті;

акція «Друге життя ваших 
речей»;

акція «Збери подарунок 
сироті»;

благодійні акції приуро-
чені: 8 березня, Дню Перемо-
ги, Дню Захисту Дітей, Дню 

Молоді, Дню Знань, Дню Інва-
ліда та іншим;

допомога в організації 
заходів іншим організаціям: 
Федерації спорту інвалідів, 
Спортивному клубу «Одеса - 
Баскет», спортивним заходам 
для дітей-сиріт, Благодійному 
Фонду «Спадщина».

Також, у нашому місті існу-
ють зелені контейнери для збо-
ру речей. Вони були встановлені 
весною цього року. Туди можна 
приносити речі, які вам вже не 
потрібні. Пізніше ці речі будуть 
передані в благодійні фонди та 
потребуючим. Можна прино-
сити непотрібний одяг, рушни-
ки, тканину, постільну білизну. 
Речі приймаються в будь-яко-
му стані, але бажано чистими. 
Не приймають сумки, взуття, 
штучне та натуральне хутро. 
Частину з одягу передають до 
благодійних фондів, інше від-
дають на переробку. На сьогод-
ні такі контейнери встановлені 
на території Зеленого театру в 
парку Шевченка, ЖК «Альта-
їр», ЖК «Руслан і Людмила», ЖК 
«Гольфстрім», ЖК «Садиба Ро-
зумовського». Багато хто знає 
про наявність таких контейне-
рів і все частіше люди із задо-
воленням приносять свої старі 
речі, щоб вони дістались тому, 
кому вони потрібні.

Благодійність під силу 
будь-якій людині, не важли-
во якого вона матеріального 
статку. Регулярні невеличкі  
внески загалом становлять 
великі суми, які допомагають 
людям. Тому не соромтеся 
жертвувати й 5 гривень, адже 
немає мінімальної чи мак-
симальної суми внеску. До 
речі, як і немає правила, що 
для благодійності обов’язково 
жертвувати саме гроші.

Анна САМАРА
Фото: Анна Самара

Зробіть добру справу

«Будинок з ангелом»
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В Одесі налічується 15 
бюветів, будівництво 
яких почалося на по-

чатку 2000-х років. На той час 
стан водопровідних мереж був 
жахливим, вони були осередка-
ми інфекційних захворювань. 
Тому органи влади, а саме іні-
ціатором створення був ко-
лишній міський голова – Рус-
лан Боделан, дійшли висновку 
забезпечити місто альтерна-
тивним водопостачанням. 

Цікавим є те, що вода, яка 
тече з-під бюветного крану, 
видобувається з артезіанських 
свердловин, глибина яких ся-
гає від 90 до 420 метрів. Цю 
воду ретельно перевіряють 
на вміст токсичних з’єднань, 
вірусів, паразитів. Концен-
трація тих чи інших речовин 
не повинна перевищувати 
рівень допустимих критеріїв. 
На жаль, ми не маємо в роз-
порядженні лабораторію для 
об’єктивної перевірки, тому 
ми з моїм помічником, за су-
місництвом молодшим бра-
том, вирішили перевірити 
бюветну воду та воду з-під 
крану в домашніх умовах. 

Перше, що ми зробили – пе-
ревірили воду на прозорість. 
Для цього ми налили рідину у 
прозору склянку: перша місти-
ла бюветну воду, друга – з-під 
крану. Через першу склянку 
ми змогли прочитати текст на 
папері, через другу – насилу. 

Друге, що ми зробили – 
перевірили жорсткість води. 
Для цього ми розлили воду по 
мисках. У першій мисці – бю-
ветна вода, у другій –  відпо-
відно вода з-під крану. Після 
цього ми почали намилюва-
ти воду. У першій мисці вода 
нормально пінилась, у дру-
гій – гірше, що свідчить про 
жорсткість води. М’яка вода 

корисніша для організму. 
Третє, і останнє, що ми 

зробили – перевірили чисто-
ту води. Для цього ми взяли 
дзеркало, після цього кожний 
з двох видів води бризнули на 
поверхню невеликою краплею. 
Від краплі з водою з-під кра-
на залишився мутний слід, від 
краплі з бюветною водою слід 
залишився, проте незначний.

Після закінчення  прове-
дення «досліджень» ми ви-
рішили запитати активного 
користувача бюветів – Вален-
тина Гончарова, педіатра з 
30-річним стажем – щодо 
його думок про отриманні 
результати: 

- Яким є ваше відношення 
до бюветної води?

- Мое отношение к бюветной 
воде всегда было хорошим. Это 
довольно вкусная вода, нам по-
везло, что у нас есть такая во-
зможность. Ведь хорошая вода 
играет важную роль в жизни 
человека, как вы знаете. 

- А що ви думаєте про резуль-
тати нашого третього досліду? 

- Меня это не особо рас-
страивает, да, пусть она ос-
тавила след, но не такой же 
сильный как вода из-под кра-
на, верно? Я уверен, что конце-
трация веществ в воде в пре-
делах нормы. 

- Чи багато ваших знайо-
мих вживають воду з бювету?

- Да.
І справді, згідно з роз-

рахунками КП «Сервисный 
центр», який обслуговує всі 

точки альтернативного во-
допостачання, щодня  у се-
редньому 45 тисяч одеситів 
користуються послугами бю-
ветних комплексів. Це близь-
ко 18-20 куб м води на добу.

Нижче приведена карта 
з адресами розташування 
одеських бюветів.

Ярослава ФУРСЕНКО 
Фото та інфографіка: Юлія Лінник

Без води немає життя: 
загалом про одеські бювети

Бювет на території Старобазарного скверу
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Питання щодо вибору 
способу життя до-
сить неоднозначне. 

З одного боку є люди, які вза-
галі не замислюються над тим, 
який спосіб життя вони ведуть, 
як харчуються, та як це позна-
чається на їхньому здоров’ї. А 
з іншого боку є люди, які ве-
дуть здоровий спосіб життя; 
вони слідкують за своїм хар-
чуванням та займаються спор-
том. Але не слід тлумачити все 
так вузько, тому ми й розбере-
мо за окремими складовими, 
який спосіб життя повинен 
бути в сучасної людини.

ХАРЧУВАННЯ. Стільки 
варіацій щодо раціону харчу-
вання існує у світі, що не один 
місяць можна складати список. 
Але ми цього робити не будемо 
та розглянемо основні момен-
ти щодо вибору продуктів, яки-
ми ми харчуємося кожен день.

Напевно, усі чули про шкід-
ливу та здорову їжу. Хтось, по-
чувши про це, проаналізував 
свій раціон та вирішив його 
змінити. Хтось погодився із 
тим, що його раціон цілком 
здоровий та правильний. А ось 
хтось зовсім не звертає ува-
ги на те, чим він харчується, та 
пропустив цю інформацію повз 
себе без уваги. Тому ця стаття 
покликана до того, щоб третя 
категорія «когось» замислила-
ся. Адже всі ми хочемо кращо-
го, усі хочемо жити в чудовому, 
інколи навіть ідеалізованому 
світі. Але щоб змінити світ на 
краще, треба почати з себе.

Шкідлива їжа. Що ж можна 
віднести до неї? А ось і загаль-
ноприйнятий список: чіпси 
(велика кількість канцероге-
нів, здатних викликати ра-

кові захворювання); газовані 
солодкі напої (великий вміст 
цукру; уповільнення роботи 
ферментів; порушення обміну 
речовин; рак різних відділів 
шлунково-кишкового трак-
ту); фаст-фуд (розвиток рако-
вих захворювань; утворення 
канцерогенів; захворювання 
шлунково-кишкового трак-
ту); копченості, ковбаси та на-
півфабрикати (канцерогени); 
майонез (підвищення рівню 
холестерину); кетчуп (хвороби 
шлунка); трансжири (підви-
щення рівню холестерину; по-
рушення обміну речовин).

Жахливий список чи не 
так? Однак, існує ще така річ, 
як ожиріння, й більшість ви-
щезгаданих продуктів сприяє 

йому. Ожиріння – це захворю-
вання, при якому в організмі 
накопичується надлишок жи-
рових відкладень. Як визна-
чити цю проблему в себе? Усе 
дуже просто, у 1997 році всес-
вітня організація охорони здо-
ров’я (ВООЗ) розробила кла-
сифікацію, яка ґрунтується 
на визначенні індексу маси 
тіла (ІМТ). Формула не склад-
на – I = ВАГА÷(ЗРІСТ×ЗРІСТ).
Дані вводити в кілограмах і 
метрах. Отриманий резуль-
тат потрібно тепер розшиф-
рувати. Але слід розуміти, що 
вага може бути як зайвою, так 
і недостатньою. Дефіцит ваги 
таке ж серйозне питання, як і 
ожиріння. Однак, у більшості 
випадків йому передує трохи 

інша проблема, а саме ано-
рексія. Це психологічне захво-
рювання, при якому людина 
починає зациклюватися на 
своєму зовнішньому вигля-
ді, на своїй вазі. І як наслідок 
цього в людини зникає апетит 
при об’єктивній потребі ор-
ганізму в харчуванні. Наразі 
на ці проблеми звертають усе 
менше уваги, хоча й складно 
сказати, чи піддавалися вони 
колись достатньому розголосу. 
Адже такі проблеми прийнято 
залишати в собі, або ж дові-
ряти їх вузькому колу людей. 
Однак, про це потрібно гово-
рити зараз. Та й не тільки го-
ворити, а й вирішувати ці пи-
тання. Хтось може подумати, 
що це все дурниці, забаганки 
у більшості своїй підлітків. 
Однак, розлад харчової пове-
дінки заслуговує більшої ува-
ги. Анорексія саме в Одесі, як 
і в багатьох великих містах, 
має тенденцію до поширення. 
На жаль, знайти хоча б якісь 
статистичні дані з цього пи-
тання складно. Та й клінік, які 
займаються лікуванням в Оде-
сі, усього декілька. Тобто мож-
на підсумувати, що проблема 
ожиріння та анорексії є акту-
альною, але чомусь замовчу-
ється та не поширюється у ЗМІ.

ФІЗИЧНІ НАВАНТАЖЕН-
НЯ. Хоча б раз у своєму житті 
кожна людина питала себе, чи 
потрібно їй займатися спор-
том або ж мати хоча б невеликі 
фізичні навантаження. І вже 
неодноразово було зазначено, 
що це потрібно для сучасної 
людини, адже зараз спосте-
рігається така тенденція, що 
люди стали вести менш актив-
ний спосіб життя. Усе це від-

А який спосіб
життя ведеш ти?
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бувається саме через техноло-
гічний прогрес, який змушує 
людину не перевантажувати-
ся. Не хочете йти до магазину? 
Доставка до вашого будинку. 
Хочете прочитати книгу? І вже 
не потрібно йти до бібліотеки 
за цим. Хочете спілкування із 
друзями? Скайп завжди по-
ряд. І так можна продовжувати 
далі. Сучасні технології впли-
нули на наше життя. Погано 
це чи добре - вже інше питан-
ня. Тому потрібно мати хоча 
б мінімальні фізичні наван-
таження, адже їх відсутність 
шкодить так само, як і надмір-
ні навантаження на скелет та 
м’язи. Оптимальними можуть 
бути помірні вправи 2-3 рази 
на тиждень. Однак, кожен по-
винен сам вирішувати, яке 
місце буде займати спорт в 
його чи її житті.

ВОДА. А ось питання щодо 
кількості води необхідної лю-
дині на день дуже суперечли-
ве. Точної цифри вам ніхто не 
скаже. Але є така річ, як зне-
воднення організму, і для того, 
щоб цього не відбулося, по-
трібно дуже уважно стежити за 
кількістю випитої води. В іде-
алі потрібно випивати стільки 
води, скільки виводиться з ор-
ганізму. Але є така думка, яку 

кожен, напевно, чув хоча б раз: 
у день людина повинна випи-
вати не менше 2 літрів води. 
Однак, правда є дещо іншою. 
Зовсім нещодавно медики ви-
вили таку формулу, що людина 
на кожен кілограм своєї ваги 
повинна випивати 40 мл ріди-
ни. Хоча організм може сказа-
ти вам за допомогою спраги, 
що і цієї кількості може бути 
недостатньо. Наприклад, є 
ситуації, при яких людині не-
обхідно більше води: занят-
тя спортом, висока чи низька 
температура повітря, лазне-
ві процедури, авіаперельоти, 
бажання схуднути. Але слід 
пам’ятати, що і надлишок води 
теж є не доброю справою. Тому 
слідкуйте за цим та прислу-
хайтесь до потреб організму.

ВІТАМІНИ. Важко уявити 
наше життя без цієї складової. 
Насправді вітамінів безліч, але 
ми розглянемо лише основ-
ні. Вітамін А забезпечує нор-
мальне зростання; зір у темря-
ві; стан шкіри, волосся, органів 
травлення. Вітамін А містить-
ся в таких продуктах, як яйця, 
вершкове масло, петрушка, 
морква, тріскова, свиняча, 
куряча і яловича печінка. Для 
нормального функціонування 
людського організму необхід-

но отримувати в день близько 
1 мг вітаміну А (близько 150 г 
вищевказаних продуктів). Ві-
таміни групи В беруть участь 
у клітинному метаболізмі, 
енергетичному обміні і забез-
печують нормальне функці-
онування нервової системи. 
Також від цього комплексу віта-
мінів залежить робота імунної 
системи, здатність справлятися 
зі стресами, з розумовими та 
емоційними навантаженнями. 
Вітамін B1 міститься в насінні, 
сої, квасолі, горосі, в пшоняної, 
гречаної та вівсяної крупах, в пе-
чінці й хлібі з висівками; щоден-
на норма - 2 мг в день (близь-
ко 300 г продуктів). Вітамін 
B2 міститься в яйцях, яловичій 
печінці, сирі; щоденна норма - 
2 мг в день (400 г продуктів). 
Вітамін B6 у найбільших кіль-
костях міститься у вівсяних 
пластівцях, оселедці, лососі, 
волоських горіхах та в кру-
пах: ячній, гречаній, перловій; 
щоденна норма - також 2 мг в 
день (300 г продуктів). Вітамін С 
забезпечує максимальний за-
хист організму від всіляких 
інфекцій, дуже добре зміцнює 
імунітет, зміцнює судини, сли-
зові оболонки, перешкоджає 
старінню й благотворно впли-
ває на ендокринну систему 

організму. Міститься в усіх сві-
жих фруктах, ягодах, овочах. 
Щоденна норма 100 мг. Віта-
мін D  важливий для нормаль-
ного обміну фосфору і кальцію 
в організмі, корисний і для 
підтримки імунітету. Найбіль-
ше міститься у вершковому 
маслі, білих грибах, яєчному 
жовтку та рибі: скумбрії, кете, 
оселедці, печінці тріски. Для 
підтримки здоров’я потріб-
но всього лише 2,5 мкг в день 
(близько 150 г продуктів).

МЕДИЧНЕ ОБСТЕ-
ЖЕННЯ. ВООЗ рекомендує 
проходити повне медичне 
обстеження кожній люди-
ні раз на рік. Тому слід не 
забувати і про це для того, 
щоб бути здоровим.

Отже, існує багато способів 
життя, та який обрати зале-
жить саме від вас! Ви можете 
нічого не змінювати після оз-
найомлення із даним матеріа-
лом, але було б непогано, якщо 
б ви замислилися над усім ви-
щевикладеним хоча б на хви-
линку. Можливо, це змінить 
ваше життя…

Інна ЗЛЕНКО
Інфографіка: Катерина Малявка, 

Юлія Лінник



Ілона ОСТРОВСЬКА
Фото: з відкритих джерел
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Інтерв’ю зі студентом, 
який здобуває освіту, навча-
ючись в Одесі та Штутгарті 
(Німеччина).

Освітня програма у ВНЗ стає 
більш сучасною й мобільною, 
що дозволяє студентам при-
діляти час на саморозвиток. 
А ринок праці розростається 
вакансіями для широкопро-
фільних фахівців, навички 
яких потребують перманент-
ного навчання. Вже ні для кого 
не новина, що студенти отри-
мують кілька спеціальностей, 
навіть навчаючись в різних 
країнах одночасно.

Ми поспілкувалися  з Олек-
сандром, який навчається од-
ночасно на магістратурі в Оде-
сі, і на бакалавраті в Штутгарті:

- Які спеціальності ти 
вивчаєш?

- Cпеціальність «Комп’ютер-
на інженерія» в ОНПУ, та «Ін-
форматику» в Штутгартському 
Університеті.

- Чому ти обрав цей ВНЗ?
- Я надіслав заявки на нав-

чання в кілька німецьких ВНЗ 
за програмою для іноземних 
студентів. У цей мене при-
йняли й надіслали запрошен-
ня на навчання. Через кілька 
днів я дізнався, що проходжу 
на магістратуру в ОНПУ на 
бюджетне місце. Подумав і 
вирішив, що варто спробува-
ти всі варіанти.

- Які документи потрібні 
були для вступу?

- Мотиваційний лист, в яко-
му пояснюється мета отри-
мання професії, автобіогра-
фія, переклад оцінок (середній 
бал не нижче 4) і результат 
тесту - володіння німецькою 
мовою (не нижче рівня С1). 
Пакет документів я відправив 
в організацію Uni-Assist. Це 
типу приймальної комісії для 
іноземних абітурієнтів.

- Чим саме відрізняється 
німецька система освіти?

- Як і в українській системі 
освіти, можливі індивідуаль-
ні  програми навчання, але 
студенти можуть самі обира-
ти навантаження. Програма 
бакалаврату розрахована на 

6 семестрів. Іх можна розтяг-
нути від 2-х до 12-ти років. У 
семестрі 4 предмети. Я вчусь 
по програмі на 2 роки.

- Яка  система оцінювання?
- Кожен предмет оцінюєть-

ся по-різному. Після лекції 
йде закріплення. На порталі 
«Alias» у кожного студента є 
свій онлайн-кабінет, і він що-
тижня надсилає практичне 
завдання або проект. Голов-
не -  набрати не менше 50% 
успішності. Тоді отримуєш 
допуск до контрольної. Якщо 
оцінка з контрольної  задо-
вільна - ти допущений до іс-
питу. Щоб написати іспит, 
потрібно попередньо зареє-
струватися на нього та дізна-
тися час і місце проведення. 
На ньому можуть бути сту-
денти, яких бачиш вперше в 
житті, абсолютно різні.

- Як проводять дозвілля 
німецькі студенти?

- У нас влаштовують ігрові 
вечори з настільними іграми, 
на території університету зро-
били штучний пляж. Атмосфе-
ра дуже спокійна й затишна. 
Більше того, в університеті 
дозволено пити пиво, і про-
дається воно в буфеті, але до-

рожче, ніж в маркеті. Деякі 
студенти відвідують пари 
з собаками. Був випадок, 
коли одногрупниця сиділа 
на лекції з невеликою со-
бакою, пояснивши це тим, 
що,ні на кого було залиши-
ти пса, і довелося взяти з со-
бою. Викладачі поблажливо 
ставляться до такого.

- Які умови проживання 
в гуртожитку для інозем-
них студентів? І які тарифи 
для студентів?

- Гуртожиток не від уні-
верситету, а від організації 
«StudientDenver». Я прожи-
ваю у студентському мі-
стечку, де розташовані наші 
гуртожитки. Але це скоріше 
нагадує комунальні квар-
тири. У квартирі живе 3-4 
студента, у кожного окрема 
кімната. Мої сусіди – іспа-
нець Ніколас, і білорус Ар-
тур. Проживання виходить 
у 280 € в місяць, включаю-
чи опалення, інтернет і всі 
комунальні послуги.

- Чи правда, що освіта в 
Німеччині безкоштовна?

- Не зовсім так. Потрібно 
сплачувати внесок інозем-
ного студента, який після за-
кінчення навчання можна 
повернути, звернувшись до 
Міністерства Фінансів. Але 
крім цього ще потрібно що-
місячно оплачувати медичну 
страховку і студентські вне-
ски (на транспорт, бібліотеку, 
спортзал, басейн і тощо).

- Що наштовхнуло тебе пе-
реїхати вчитися в іншу країну?

- Я впевнений в затребува-
ності та перспективності цієї 
спеціальності тут. І надійній 
роботі, яку я отримаю після 
закінчення університету.

Штутгартський університет у Німеччині

Про навчання у двох ВНЗ у 
різних країнах одночасно



9

Кристина ШКРЕБТАНОВА
Фото: з Facebook

ДопитливийСтудентське видання ОНУ імені І. І. Мечникова 10 групи. №2(8)    

01.11.18

На концерт групи «Ма-
дам Тюссо» прийшла 
велика кількість лю-

дей, аби відчути атмосферу 
рок-музики. Вік людей ва-
ріювався від 18 до 50 років, 
що особисто мені вдалося 
з’ясувати впродовж вечора. 
Адже ніхто не скасовував 
любов до музики, яка так 
глибоко впливає на душу 
будь-якої людини.

Група складається з трьох 
хлопців, які не бояться заго-
ворити і станцювати зі сво-
їми слухачами: барабанщик 
Владислав, бас-гітарист Кос-
тянтин та вокаліст Іван. Рок-
гурт із Одеси офіційно роз-
почав свою діяльність у кінці 
літа 2016 року. За короткий 
період існування зумів під-
корити серця своїх слуха-
чів. Зараз гурт займається 
написанням авторського 
матеріалу, а також має у 
своєму репертуарі кавери 
на відомих українських та 
зарубіжніх виконавців, та-
ких як Bob Dylan, Green day, 
SOAD, Валентин Стрикало 
та багато інших. 

- Як музика впливає на 
ваш внутрішній стан?

ІВАН: (сміється)
КОСТЯНТИН: Внутріш-

ній, може зовнішній? І на 
внутрішній, і на зовнішній 
добре впливає. Навіть дуже 
добре. Музика впливає так, 
як і на всіх, напевно, але 
фішка нашої команди в тому, 
що ми виплескуємо всю цю 
енергію,тому вона на нас не 
може впливати. Вона впли-
ває на інших людей так, як і 
не впливає на інших людей.

- Чи допомагає вам му-
зика дістати серця дівчат?

ІВАН: Я так жену нашел.
КОСТЯНТИН: Якщо без 

приколів, зрозуміло це і 
так, дівчата люблять тих, 
хто виражається якось 
по-іншому. А ще дівчата 
люблять тих, хто співає!

ВЛАД: Нет. Никогда не по-
могало. Прошел тот период. 
Я другим способом зараба-
тывал девушек, скажем так. 
Пытался достичь их внима-
ния к себе. На самом деле, я 
никогда не был во внимании 
девушек. Занимался всем 
для себя: танцы, художе-
ство, музыка. Музыка в по-
следнюю очередь. Я рисовал 
очень много, писал стихи, а 
потом как-то дошло до ба-
рабанов и я стал барабанщи-
ком. Начал  барабанить на 
улице, заниматься этим два 
года, а потом меня взяли в 
группу, и сейчас все круто.

- Чия ідея створення 
групи та чи складно було 
знайти гідних музикантів?

ІВАН: Группу создал я. Но 
я не рассчитывал, что она 
продержится и полгода, на 
самом деле. Именно первый 
раз в руки электрогита-
ру взял. Для меня это было 

что-то… Собрали мы группу, 
играли полгода где-то по по-
двалам и так далее. Решили 
выйти на сцену. Поиграли. 
Нам понравилось. Мы поня-
ли, что надо писать авторс-
кий материал. Пришел к нам 
новый басист. Потом ушел 
барабанщик. Пришел Костя, 
которого я нашел в интер-
нете. Он согласился с нами 
играть. Много чему научил 
меня, много чему научил 
басиста. Далее мы выгнали 
басиста, взяли на барабаны 
Влада. Костя встал на бас и 
как-то так. Это если кратко 
рассказывать. А если не крат-
ко, то это будет сильно долго.

- Музика заради душі чи 
заради роботи, грошей?

ІВАН: Думаю, что для 
всех музыкантов это 50 на 
50. Если человек занимает-
ся музыкой, значит он лю-
бит музыку и это для души, 
а если человек хорошо за-
нимается музыкой и может 
себя показать, то это в лю-
бом случае превращается в 
деньги. Плохо, когда музыка 
только ради денег. Но когда 

музыка ради удовольствия и 
при этом приносит деньги, 
то это самый правильный 
вариант и правильный путь 
у музыкантов.

ВЛАД: Сначала ради 
души, в первую очередь, в 
любом случае. Но когда ты 
зарабатывешь много денег 
музыкой, ты думаешь «Блин, 
кто я? Я зарабатываю день-
ги или отдаюсь музыке?» И 
потом ты все-таки понима-
ешь, что если не будешь от-
даваться ей, она не будет от-
давать тебе. Поэтому всегда 
музыка для души, для себя. 
Не для денег.

- Що для вас музика?
ІВАН: Вся жизнь по сути. 

Мы живем во всех смыслах 
за счет музыки. И в плане 
денег, и в плане развития, 
и в плане…

КОСТЯНТИН (перебиває): 
в плані життя взагалі. Ди-
вись, наприклад, я в музиці 
з 5 років і я більш нічого не 
вмію робити. Хіба що я вмію 
ставити плитку.

В Л А Д : На данный пе-
риод - это моя жизнь. Я за-
рабатываю музыкой, а зна-
чит я ею живу. Я занимаюсь 
этим для себя. Но и это при-
носит мне деньги.

ВЛАД: Музика – це те, що 
змінює людей, направляє їх.

ІВАН: Музыка – это жизнь. 
Та штука, которую стоит по-
нять. Как мы все время го-
ворим: это, наверное, един-
ственное, что мы умеем. 
Музыка – это единственное, 
чего мы хотим!

Вечір із гуртом «М.Тюссо»

Група «М. Тюссо». Зліва направо: Іван, Костянтин, Влад
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Цієї осені 21-й Манхеттен-
ський фестиваль пройшов більш 
ніж у 350 містах на всіх континен-
тах та об’єднав близько ста тисяч 
прихильників короткого ме-
тра. Кожен глядач був членом 
журі та впливав на вибір пере-
можця, відзначаючи в анкеті 
фільм, який сподобався (її от-
римували біля входу до зали). 
В Україні організатором Maн-
хеттенського фестивалю ко-
роткометражних фільмів ви-
ступає «Arthouse Traffic», який 
повідомляє: «Усі ваші анкети 
підраховані, і дані вже передані в 
NY. У цьому році понад 1200 гля-
дачів в Одесі відвідали покази». 

В Одесі Манхеттенський кі-
нофестиваль короткометражних 
фільмів проходив з 27 вересня по 
7 жовтня в кінотеатрах «Планета 

кіно» на Таїрова та Котовського 
і «Сінема Сіті». А в перший день 
показів о 19.00 відбулась атмос-
ферна прем’єра програми під від-
критим небом у Зеленому театрі.

У цьому році до дев’ятку фіна-
лістів увійшли фільми, що заре-
комендували себе на престижних 
міжнародних кінофестивалях: 
«Lacrimosa», реж. Таня Майріч (Ав-
стрія); «Хижак», реж. Жеремі Ком-
те (Канада); «Шушутаж», реж. Бар-
набас Тоф (Угорщина); «Хтось», 
реж. Марко Гадж (Німеччина); 
«Два незнайомця, які зустрічають-
ся п’ять разів», реж. Маркус Мар-
ку (Великобританія); «Вона», реж. 
Море Рака (Косово); «Домашній 
покупець», реж. Дев Патель (США); 
«Пожежа в Картон-сіті», реж. Філ 
Бру (Нова Зеландія); «Голова в 
мішку», реж. Альберто Корредор 

Марина (Великобританія).
Фільми демонструвались в 

українській озвучці, тривалістю в 
127 хв. У Зеленому театрі ціна ста-
новила від 80 до 120 грн., що дуже 
приємно, адже доступно майже 
для всіх верств населення. 

Реакція відвідувачів тільки під-
твердила вагомість цього заходу: 

«Уже другий рік поспіль я відві-
дую показ фіналістів цього фесту. 
Унікальність короткого метра, 
особисто для мене, в концентра-
ції смислів. Безапеляційна вимога 
жанру: кожен кадр несе меседж, 
не завжди прямо, це може бути 
тільки візуально або тільки зву-
ком. Концентрація ідеї, абсолют 
кульмінації та ідеї, які неможливо 
втілити більше ні в якому жан-
рі - ось у чому для мене крутість 
короткометражної форми», - ді-

литься враженнями Володимир. 
«Рекомендую відвідати кож-

ному, особливо якщо ви захоплю-
єтеся кіно. Чудово розширює 
кругозір», - говорить студентка 
Ганна, яка збирається відвідати 
й наступний показ.

Закінчити хочеться цитатою 
талановитого режисера Аль-
фреда Хічкока: «Кіно склада-
ється з екрану й безлічі крісел, 
які потрібно заповнити». Не-
хай праця кожного режисера 
знаходитиме відголос у якості 
прихильності глядачів.

4-го жовтня поточного року 
кінокомпанія Sony випустила в 
український прокат довгоочіку-
вану стрічку «Веном». Трейлери 
кінокартини з перших днів анон-
су змусили багатомільйонну ау-
диторію з нетерпінням чекати 
прем’єри. Отож, бо! Сцени, пока-
зані в перших тизерах і трейлерах, 
захопили своєю проробленою гра-
фікою й натяками на нестандарт-
ний для подібного жанру сюжет.

Отже, сценічний задум такий: 
у центрі уваги успішний репортер 
Едді Брок, який заслужив собі славу 
впертого борця за справедливість і 
гласність. Едді працює на престиж-
ний канал Сан-Франциско,  де зна-
ходиться на гарному рахунку в керів-
ництва. Едвард також має прекрасні 
романтичні відносини, які наближа-
ються до весілля. Одним словом, в 
руках Едді все, чого він хотів.

Однак, ставши ініціатором сканда-

лу, Едді позбавляється всього: роботи, 
своєї обраниці й навіть поваги навко-
лишніх. І ось у такий період через фа-
тальну випадковість, Брок зустрічає 
свою інопланетну копію - симбіота 
Венома, чий дует був чудово розкри-
тий режисером Рубеном Флейшером.

Відмінною особливістю даного 
фільму є не канонічне зображення 
взаємовідносин Едді Брока і Вено-
ма. Сцени наповнені саркастични-
ми жартами й кумедними момен-
тами, які розбавляють блокбастер. 
Найнесподіванішою родзинкою 
стрічки став образ Венома, який, 
напевно, здивував завзятих цінува-
чів Marvel - норовливий, але спра-
ведливий і самовідданий - в корені 
відрізняється від свого канонічного 
двійника з коміксів, чим заслугова-
но характеризується як антигерой.

Що стосується акторського скла-
ду, то гра Тома Харді в ролі Едді 
Брока очікувано виправдала всі 

надії. Іншого і не варто очікувати 
від номінанта на премію Оскар за 
кращу чоловічу роль. Том більш ніж 
вписався у свою роль, на відміну від 
свого попередника - Тофера Грейса, 
що зіграв Венома в картині «Люди-
на - Павук 3: Ворог у тіні». Тофер, на 
відміну від інтерпретації Тома Хар-
ді, на екрані виявився таким собі 
«худим і несерйозним лиходієм».

Не варто також залишати поза 
увагою рівень візуальних ефек-
тів. Операторська робота в клю-
чових моментах виглядає дійсно 
динамічно, а рівень опрацювання 
комп’ютерної графіки цілком може 
встановити високу планку для сво-
їх сучасників. Кожен кадр виглядає 
дійсно реалістично й натурально.

І, звичайно ж, для такого ше-
девра сучасного кіно необхідний 
не менш гідний музичний супро-
від. З цим завданням прекрасно 
впорався Eminem з його новим 
альбомом «Kamikaze».

Варто також нагадати, що «соль-
ник» про суперлиходія, а пізніше - ан-
тигероя - Венома планувався кіносту-
дією Sony ще в далекому 2007 році. 
Однак, робота над кінострічкою заки-
піла лише тоді, коли до процесу при-
єдналася сама кінокомпанія Marvel.

Саме тому можна сміливо вва-
жати, що роки очікування себе 
виправдали.

Фільм - це життя, з якого 
вивели плями нудьги

Аліна КОХАНОВА
Фото: Аліна Коханова

Денис ЦАРЕНКО
Іллюстрація: Поліна Ініна

Зелений театр

«Веном» як влучний 
кінопостріл від Sony
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Зазвичай ми звикли 
бачити художні му-
зеї старовинними 

та загадковими, де ожива-
ють персонажі картин: Він-
сента ван Гога, Леонардо да 
Вінчі, Рафаеля Санті, Ремб-
рандта ван Рейна, Віктора 
Васнецова. А також можна 
відчути шум моря з картин 
Айвозовського та заблукати 
в сосновому бору Шишкіна. 
Але в музеї «Сучасного мис-
тецтва» Одеси таке відчуття 
втрачає свою актуальність, 
бо там панує повний міні-
малізм. Його можна відчути 
не тільки серед експонатів, 
але й у самому приміщенні. 
Там переважають світлі від-
тінки, а в безхмарний день 
його заливають сонячні про-
мені, тому що в будинку, де 
знаходиться музей, багато 
вікон. До речі, знаходиться 
музей за адресою Белінсько-

го, 5. Це  недалеко від театру 
Музкомедії та парку імені 
Шевченка, тому студентам 
нашого університету легко 
туди дібратися. Треба лише 
сісти на п’ятий трамвай. А 
також при наявності сту-

дентського квитка ви отри-
муєте знижку 30% від ціни.

Зазначимо, що музей був 
відкритий лише в 2008 році 
за ініціативи мецената Ва-
дима Мороховського. Відвід-
увачі можуть ознайомитися 
з творами провідних одесь-
ких художників і скульпто-
рів рубежу ХХ–ХХІ століть. 
Доволі довгий час гордістю 
музею вважалися зали, що 
представляють нонконфор-
містське мистецтво Одеси: 
окремий зал присвячено 
легендарній «парканній» 
виставці Валентина Хруща 
і Станіслава Січова, що по-

клала в 1967 році початок 
історії недозволених у СРСР 
виставок; частина експо-
зиції відтворює «квартир-
ну» виставку нонконфор-
містів 70-х років.

У музеї «Сучасного мисте-
цтва» Одеси проходила ви-
ставка під назвою «Polyлог» 
німецьких художників, які 
народились в Одесі, але пе-
реїхали до Німеччини. У за-
лах представлені роботи: 
Брендона Шультхайса, Ми-
рослава Кульчицкого, Мико-
ли Карабановича, Володими-
ра Немухина тощо.

Організатори провели в 
рамках програми заходів 
щодо виставки: поетичні 
читання, перфоманси, а та-
кож доповіді мистецтвоз-
навців та культурологів.

Дім сучасного 
мистецтва

Катерина МАЛЯВКА
Фото: Катерина Малявка
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У рамках «Ukrainian 
Fashion Week» в 
Одесі відбувся фес-

тиваль моди «Odessa Fashion 
Day». Впродовж 12-14 жовт-
ня дизайнери представляли 
свої нові творіння народу, 
влаштовували видовищні 
шоу та намагалися долучити 
одеситів до світу моди. На 
фесті зібралось багато одесь-
ких модників, представників 
магазинів, преси, блогерів. 
Захід відбувався на терито-
рії ТЦ «Kadorr City Mall» у 
підземному паркінгу.

Програма представляла 
собою ланцюжок показів та 
майстер-класів, які міг відві-
дати кожен бажаючий. Дитячі 
та дорослі колекції одягу від 
20 брендів прикрашали тіла 
більш ніж п’ятдесяти моде-
лей. У показах взяли участь 
моделі від 6 до 50 років, а та-
кож на подіум вийшов соба-
ка. На перервах між показами 
гості мали змогу перекусити 

на фуд-корті, сфотографува-
тися у фото-зоні, подивити-
ся одяг у шопінг–спейсі або 
просто поспілкуватися між 
собою. У заключний день був 
проведений майстер-клас 
під назвою «Мода быть кра-
сивым и здоровым», де фа-
хівці сфер краси й здоров’я 
давали поради та лайфхаки 
в ході невимушеної розмови.

АЛІНА: 
«Я четыре года подряд по-

сещаю это мероприятие и 
уже четыре года остаюсь в по-
лнейшем восторе! Рада, что 
наш город устраивает фести-
вали такого рода тоже, а не 
только гастрономические».

ДМИТРО:
«Моя девушка привела 

меня сюда, думая, что мне по-
нравится. Я рад только тому, 
что не нужно стоять».

ЄЛИЗАВЕТА:
«Я здесь впервые и мне 

очень нравится. Креативная 
и творческая атмосфера заш-
каливает. Хочется творить».

Головною ідеєю проек-
ту є поширення одеських 
виробників у сфері моди 
та долучення до цього на-
роду. Організатори нама-
гаються показати одеси-
там, що мода не знає меж, 
і вона є для кожного.

Нагадаємо, що «Odessa 
Fashion Day» є щорічним 
фестивалем моди та стилю 
впродовж 2009-2018 років. 
Захід некомерційний, і від-
відати його може кожен по 
запрошенню від дизайнерів 
або через онлайн-запрошен-
ня, реєструючись на офіцій-
ному сайті проекту.

Мода для кожного

Поліна ІНІНА
Фото: Поліна Ініна


