
RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ВІННИЧАНИ 
ЗАСТРЯГЛИ В ПЕРУ №11 (1481)

СЕРЕДА
18 березня 2020
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470807469827
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РЕКЛАМА

470088

 На час карантину вінничани будуть 
лікуватися майже у звичному режимі. 
Сімейний лікар — доступний з 8.00 до 
20.00. Стоматолог — з 8.00 до 21.00

 Цілодобово можна звертатися 
до лікарні швидкої допомоги. 
Планові госпіталізації та операції 
поки що відмінили

 Поліклініка при Обласній дитячій 
лікарні теж змінила порядок роботи 

с. 10-11

БУВ У СИНА 
КОМАНДИРОМ

ХТО БУДЕ РАХУВАТИ ПАСАЖИРІВ? с. 2

с. 8

ЯК ПРАЦЮЮТЬ ЛІКАРНІ 
ПІД ЧАС КАРАНТИНУ

Такі захисні 
костюми 
показували 
журналістам в 
інфекційному 
відділенні 
першої лікарні
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Вибір за нами!
Àæ³îòàæ íàâêîëî êîðîíà-

â³ðóñó ö³ëêîì çðîçóì³ëèé. 
Öÿ õâîðîáà íîâà, º æåðòâè, 
íåìàº âðîäæåíîãî ³ìóí³òåòó 
äî íå¿. Òîìó â áàãàòüîõ ëþ-
äåé ïàí³êà. ² äåõòî åìîö³é-
íî ñåáå âèñíàæóº íàñò³ëüêè, 
ùî íåðâîâà ñèñòåìà ïî÷èíàº 
âïëèâàòè íà çíèæåííÿ ³ìóí-
íî¿ ñèñòåìè.

Ùîá âèâåñòè ñåáå â ðå-
ñóðñíèé ñòàí (ñòàí âíóòð³ø-
íüî¿ ð³âíîâàãè, êîíñòðóêòèâ-
íîãî ñïðèéíÿòòÿ ðåàëüíîñò³), 
ìîæíà ï³äêëþ÷èòè ðîáîòó ç 
ò³ëîì. Ïðîñò³ ô³çè÷í³ âïðàâè, 
éîãà, òàíö³, ùî ëåãêî ìîæíà 
ðîáèòè âäîìà, äîäàþòü íàì 
â³ä÷óòòÿ ç³áðàíîñò³, êîíòðîëþ 
íàä âëàñíèì ò³ëîì, çìåíøó-
þòü íàïðóãó. Íàâ³òü ïîñòàâà 
âïëèâàº íà íàø ãîðìîíàëü-
íèé ôîí ³ íàñòð³é. Êîëè ìè 
ñêðó÷åí³, çàæàò³, íàì âàæêî 
äóìàòè ïðî õîðîøå. Êîëè ìè 
äèâèìîñü âãîðó, ï³äí³ìàºìî 
ðóêè ³ ðîçïðàâëÿºìî ïëå-
÷³ — ð³âåíü ãîðìîí³â ñòðåñó 
çíèæóºòüñÿ, ç’ÿâëÿþòüñÿ ïî-
çèòèâí³ äóìêè, ³äå¿ ³ âàð³àíòè 
âèõîäó ç ñèòóàö³¿.

Òàêîæ êîðèñíî ïåðåôîð-
ìóëþâàòè ïèòàííÿ òèïó 
«çà ùî?», «÷îìó?», «õòî âè-
íåí?» íà ïèòàííÿ «çàðàäè 
÷îãî?», «÷îìó öå ìåíå íà-
â÷èòü?»,  «ùî ìîæíà çðîáè-
òè?», «õòî ìîæå äîïîìîãòè?». 
Ó ïñèõîëîã³¿ öå íàçèâàºòüñÿ 
ïåðåôîðìàòóâàòè ç «ðàìêè 
ïðîáëåìè» â «ðàìêó âè-
ð³øåííÿ». Öüîìó ìîæíà ³ 
âàðòî íàâ÷èòèñÿ, àäæå òàêèì 
÷èíîì ìè äîìîâëÿºìîñü ç³ 
ñâî¿ì ìîçêîì øóêàòè ïîçè-
òèâí³ ñöåíàð³¿ ðîçâèòêó ïî-
ä³é. Ïñèõ³êà ëþäèíè — äóæå 
ïîòóæíà åíåðãåòè÷íà ñèñòå-
ìà, ÿêà ìîæå ÿê íàïðàâèòè 
îðãàí³çì íà ñàìîðóéíàö³þ, 
òàê ³ âðÿòóâàòè â íàéñêëàä-
í³øèõ ñèòóàö³ÿõ. Ñâ³äîìèé 
àáî íåñâ³äîìèé âèá³ð çàâæäè 
çà íàìè!

ДУМКА

ПСИХОЛОГ

Анна Анна 
КАТРУККАТРУК

IRINA MOKHAR 
Працюємо з чоловіком дис-
танційно, вдома. Батьки теж 
вдома сидять, продукти їм 
завозимо на таксі. За пер-
шочерговими речами в ма-
газин — тільки в масці.

KATE MELNYK 
Працюємо дистанційно. 
Якраз час згадати про хобі. 
А ще приготувати смачні 
страви, спробувати нові ре-
цепти, пройти якісь цікаві 
онлайн курси. 

RUSLAN KONOVALYUK 
Планую багато працювати, 
незалежно від своєї геоло-
кації. 
Потрібно якнайшвидше під-
няти демографічний приріст 
за два тижні у місті.

LORA BOROVSKA 
Діти навчаються дистанцій-
но, ну а мама в тому всьому 
сприяє, допомагаючи з уро-
ками та готуючи смаколики. 
Виходимо на вулицю, тільки 
у крайній  необхідності.

ТЕТЯНА КЛИМЕНКО 
Діти вдома, вчаться дис-
танційно. Ми з чоловіком, 
в зв'язку з професією, пра-
цюємо в режимі карантину. 
Ситуація серйозна. Дотриму-
ємось правил і захисту.

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Як ви плануєте перечекати карантин?

ÍÎÂÈÍÈ

ВАЛЕРІЙ ЧУДНОВСЬКИЙ, НАТАЛІЯ 
ГОНЧАРУК, (063)7758334 

Îáìåæåííÿ ê³ëüêîñò³ ëþäåé, 
ÿê³ ìîæå îäíî÷àñíî ïåðåâîçèòè 
ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò, ä³ÿòè-
ìóòü ç 12-î¿ ãîäèíè 18 áåðåçíÿ 
äî 3 êâ³òíÿ. Òðàíñïîðò ìàº âîçè-
òè íå á³ëüøå 10 ëþäåé îäíî÷àñíî. 
Òàêà âèìîãà ïåðåäáà÷åíà ïîñòà-
íîâîþ Êàáì³íó (bit.ly/39YUBlx).

— Âàæëèâî, ùîá â³ííè÷àíè ç 
ðîçóì³ííÿì ïîñòàâèëèñü äî îá-
ìåæóâàëüíèõ çàõîä³â òà íå çàõî-
äèëè äî òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, 
ÿêùî â ñàëîí³ âæå º 10 ëþäåé. Òà-
êîæ ìè çâåðòàºìîñü ç ïðîõàííÿì 
óíèêàòè ðîçðàõóíê³â ãîò³âêîþ, 
à âèêîðèñòîâóâàòè ìîæëèâîñò³ 
áåçãîò³âêîâî¿ îïëàòè çà ïðî¿çä 
(÷åðåç âàë³äàòîðè — àâò.), — êàæå 
äèðåêòîð ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó 
åíåðãåòèêè, òðàíñïîðòó òà çâ’ÿçêó 
Ìèõàéëî Âàðëàìîâ.

— À ÷è áóäóòü ðàõóâàòè, ùîá 
áóëî íå á³ëüøå 10 ïàñàæèð³â?

— Âè ðîçóì³ºòå, ùî âîä³é 
íå áóäå áèòèñÿ ç ïàñàæèðàìè, ÿê³ 
áóäóòü «ëîìèòèñÿ» ó òðàíñïîðò. 
Âðàõîâóþ÷è íàø³ ìîæëèâîñò³, 
áóäåìî çà öèì ñë³äêóâàòè, — ðîç-
êàçàâ Âàðëàìîâ.

Ó ïåðåâ³çíèê³â, ÿê³ îï³êóþòüñÿ 
ì³ñüêèì òðàíñïîðòîì, â³äïîâ³äà-
þòü, ùî ãîòîâ³ âèêîíóâàòè ïî-
ñòàíîâó Êàáì³íó.

— Ìè çðîáèìî îãîëîøåííÿ 
ïðî ìàêñèìóì 10 ïàñàæèð³â 
ó òðàíñïîðò³, çàâòðà ö³ëèé äåíü 
ïî¿çäèìî ³ ïîäèâèìîñÿ íà ðåçóëü-
òàò. Îòðèìàëè âêàç³âêó â³ä ìåð³¿, 

òîìó ìè ¿¿ áóäåìî âèêîíóâàòè, — 
êàæå ãåíäèðåêòîð «Â³ííèöüêî¿ 
òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëî 
Ëóöåíêî.

— Áóäåìî äèâèòèñÿ íà ñèòóà-
ö³þ ³ ÿê ïðàöþâàòèìå òðàíñïîðò 
â òàêèõ óìîâàõ. Ìîæå áóäåìî 
ñêîðî÷óâàòè ³íòåðâàëè ì³æ ìà-
øèíàìè, ùîá ïàñàæèðè ìîãëè 
íîðìàëüíî äî¿æäæàòè, — ðîçêàçàâ 
ãîëîâà ÃÎ ïåðåâ³çíèê³â «Ìàðø-
ðóò» Îëåêñàíäð Ãîòà.

Êîíòðîëþâàòè ê³ëüê³ñòü ïàñà-
æèð³â ó íàçåìíîìó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³ áóäóòü âîä³¿ òà ïîë³ö³ÿ, 
êàçàâ íà áðèô³íãó ÌÎÇ ãîëîâíèé 
ñàí³òàðíèé ë³êàð Óêðà¿íè Â³êòîð 
Ëÿøêî (http://bit.ly/2UcMZoR).

— ßêùî ïàñàæèðè íå áóäóòü 
ñëóõàòèñü âîä³ÿ, â³í ìàº ïðà-
âî âèêëèêàòè ïîë³ö³þ, — êàæå 
Ëÿøêî. — Ç ïîë³ö³ºþ ïðîâîäÿòü 
ïåâíèé ³íñòðóêòàæ, âîíà áóäå ãî-
òîâà äîëó÷àòèñÿ íà êîæåí òàêèé 
âèêëèê. Ïëþñ, ïîë³ö³ÿ îá³öÿº çà-
áåçïå÷èòè â òîï-ì³ñöÿõ ïîñàäêè 
ñâî¿õ ïàòðóëüíèõ, ùîá çàáåçïå-
÷óâàòè ïðàâîïîðÿäîê.

Ðîçïîâ³ñòè ïîêðîêîâî àëãî-
ðèòì ñâî¿õ ä³é ó ïîë³öåéñüêîìó 
ãëàâêó îäðàçó ï³ñëÿ ñâîº¿ íàðàäè, 
ñêëèêàíî¿ çà ñâ³æèìè ð³øåííÿ-
ìè óðÿäó òà ÌÂÑ, íå çìîãëè. 
Öå áóëî â÷îðà, êîëè âåðñòàâñÿ 
íîìåð. Ñêàçàëè, ñüîãîäí³, ó ñå-
ðåäó, áóäå çàñ³äàííÿ â ìåð³¿ ç 
óñ³ìà äîòè÷íèìè ñëóæáàìè, ùîá 
â³äïðàöþâàòè ìåõàí³çì êîíòðîëþ 
òðàíñïîðòíèõ îáìåæåíü.

— Ùî íà ïîë³ö³þ ïîêëàäåí³ 
ôóíêö³¿ ç äîòðèìàííÿ âèêîíàííÿ 

У ТРАНСПОРТІ МАЮТЬ 
ВОЗИТИ ТІЛЬКИ ПО 10 ЛЮДЕЙ 
Поїздки по-новому  З середи, 
18 березня, діє нове обмеження через 
карантин. У громадському транспорті 
мають бути не більше десяти пасажирів. Це 
стосується трамваїв, тролейбусів, автобусів 
та маршруток. З’ясували у перевізників та 
в поліції, як це будуть контролювати

ð³øåííÿ îðãàí³â ì³ñöåâîãî ñàìî-
âðÿäóâàííÿ òà ïîñòàíîâè Êàáì³íó 
¹ 215, — öå îäíîçíà÷íî, — ñêà-
çàëà ðå÷íèöÿ óïðàâë³ííÿ Íàöïî-
ë³ö³¿ Àííà Îë³éíèê. — Íà äîðî-
ãàõ, â ïåðøó ÷åðãó ì³æíàðîä-
íîãî çíà÷åííÿ, ïðàöþâàòèìóòü 
ìîá³ëüí³ ãðóïè ïîë³ö³¿, äëÿ òîãî 
ùîá âèêîíàòè âèìîãè ïðî çà-
áîðîíó ì³æì³ñüêèõ ïåðåâåçåíü. 
Íàðÿäè, ÿê³ íåñóòü ö³ëîäîáîâå 
ïàòðóëþâàííÿ — ãðóïè øâèäêî-
ãî ðåàãóâàííÿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ 
â ðàéîíàõ òàêîæ áóäóòü ïðîâî-
äèòè ðîç’ÿñíþâàëüíó ðîáîòó ç 
ïåðåâ³çíèêàìè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ çàáîðîíè ïå-
ðåâîçèòè á³ëüøå 10 ïàñàæèð³â 
â ì³ñüêîìó òðàíñïîðò³, òî Àííà 
Îë³éíèê ñêàçàëà òàê:

— ßñíî, ùî ìè íå ìîæåìî 
ïðîêîíòðîëþâàòè êîæíèé àâ-
òîáóñ, òðîëåéáóñ ÷è ìàðøðóòêó. 
Áóäåìî âèá³ðêîâî öå ïåðåâ³ðÿòè. 
Íà çóïèíêàõ, ï³ä ÷àñ ðóõó òðàí-
ñïîðòó. ßêùî áóäå ï³äâèùåíà 
âñòàíîâëåíà ê³ëüê³ñòü ïàñàæè-
ð³â — áóäóòü ñêëàäàòèñÿ â³äïî-

â³äí³ ïðîòîêîëè íà âîä³¿â.
×³òêèé àëãîðèòì ä³é ³ ñï³âï-

ðàö³ ç ³íøèìè êîíòðîëþþ÷èìè 
ñòðóêòóðàìè, ÿê ñêàçàëà ðå÷íèöÿ 
ïîë³öåéñüêîãî ãëàâêó, â³äïðàöþ-
þòü ó ïåðøèé äåíü ä³¿ çàáîðîí.

— Ìè îòðèìàëè ñóòòºâ³ âàæåë³ 
âïëèâó íà ïîðóøíèê³â êàðàíòèí-
íèõ îáìåæåíü, — ãîâîðèòü Àííà 
Îë³éíèê. — Âåðõîâíîþ Ðàäîþ 
ïðîãîëîñîâàí³ çì³íè â çàêîíî-
äàâñòâ³ ùîäî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ 
òà êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëü-
íîñò³ çà òàê³ ïîðóøåííÿ. Îäíàê 
îñíîâíèì çàâäàííÿì ïîë³ö³¿ º 
ïðîâåäåííÿ ïðåâåíòèâíî¿ ðîáî-
òè, àáè íå äîïóñòèòè ïîðóøåíü 
òèì÷àñîâèõ îáìåæåíü.

— Ìè â òàê³é ñèòóàö³¿ ùå 
íå áóëè, — äîäàëà ðå÷íèöÿ ïî-
ë³ö³¿. — Òîìó áóäåìî ïðîãîâîðþ-
âàòè ùå ç îðãàíàìè ì³ñöåâîãî ñà-
ìîâðÿäóâàííÿ ïèòàííÿ êîíòðîëþ 
ê³ëüêîñò³ ïàñàæèð³â. Àëå âæå â³ä 
17 áåðåçíÿ âñ³ ï³äðîçä³ëè Íàöïî-
ë³ö³¿, â òîìó ÷èñë³ ³ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³, ïåðåâåäåí³ íà ïîñèëåíèé 
âàð³àíò íåñåííÿ ñëóæáè.

Просять не заходити в транспорт, де багато пасажирів. 
Таке обмеження діятиме протягом всього карантину 

Щосереди ми 
публікуємо коментарі 
перехожих вінничан 
щодо актуальних подій 
міста. Цього разу нам 
довелося провести таке 
опитування на сторінці 
у Фейсбуці. Ми 
дотримуємось карантину 
і радимо для вашої ж 
безпеки без особливих 
потреб не виходити з 
дому
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ÀÊÒÓÀËÜÍÎ

МИХАЙЛО КУРДЮКОВ, 
RIA, (095)1039671 

Â³ííèöÿ çàêðèâàºòü-
ñÿ íà êàðàíòèí — ïðî 
öå ï³ä ÷àñ çàñ³äàííÿ 
êîì³ñ³¿ ç ïèòàíü íàä-

çâè÷àéíèõ ñèòóàö³é çàÿâèâ ìåð ì³ñòà 
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ. Ïåðøèé äåíü êà-
ðàíòèíó ïðèïàâ íà â³âòîðîê, 17 áå-
ðåçíÿ. Ìè ïðîãóëÿëèñÿ ì³ñòîì, ùîá 
ïîäèâèòèñÿ, ÿê ï³äïðèºìö³ ïîñòàâè-
ëèñÿ äî çàáîðîíè â³äêðèâàòè ñâî¿ çà-
êëàäè, à â³ííè÷àíè äî ðåêîìåíäàö³é 
íå âèõîäèòè áåç ïîòðåáè íà âóëèöþ.

Áëèçüêî äåñÿòî¿ ãîäèíè ðàíêó ìè 
áóëè â ðàéîí³ çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó. 
Ëþäåé, ÿê çàâæäè — áàãàòî. Ñêëàëîñÿ 
âðàæåííÿ, ùî í³ÿêîãî êàðàíòèíó íåìàº. 
Ê³ëüêà ëþäåé ñòîÿëè â ÷åðç³ äî ïðè-
ì³ñüêèõ êàñ: «×è áóäóòü ââå÷åð³ õîäèòè 
åëåêòðè÷êè?» — çàïèòóâàëè âîíè êà-
ñèðêó. Æ³íêà â³äïîâ³äàëà, ùî ñüîãîäí³ 
ïðèì³ñüê³ ïî¿çäè õîäÿòü çà ðîçêëàäîì, 
ùî áóäå çàâòðà — âîíà íå çíàëà.

Â àïòåö³, ùî á³ëÿ âîêçàëó, òàêîæ 
çâè÷íà êàðòèíà. Ëþäè ïåíñ³éíîãî 
â³êó âèøèêóâàëèñÿ â ù³ëüíó ÷åðãó 
³ ÷åêàëè, êîëè ¿õ îáñëóæèòü ôàðìà-
öåâòêà. Í³ÿêèõ ìàñîê íà îáëè÷÷ÿõ 
áàáóñü íå áóëî, ÿê ³ íàòÿêó íà õâè-
ëþâàííÿ. Íåïîäàë³ê â³ííè÷àíè ñïî-
ê³éíî ñêóïëÿëèñÿ íà ïðèâîêçàëüíî-
ìó ðèíêó, äå ïðàöþâàëè ïðîäóêòîâ³ 
ÿòêè. Ïîðÿä ç ÿòêàìè ìîæíà áóëî 
ïîáà÷èòè ñåëÿí, ÿê³ ïðîïîíóâàëè 
ïåðåõîæèì êóïèòè â íèõ äîìàøí³ 
îâî÷³ ³ ìîëîêî.

Ó öåíòð³ ì³ñòà êàðòèíà òð³øêè ³íøà. 
Ëþäåé ³ ìàøèí òàì áóëî ìåíøå, í³æ 
çàçâè÷àé, à íà äâåðÿõ êàôå ³ áóòè-
ê³â âèäí³ëèñÿ òàáëè÷êè «Çà÷èíåíî». 
Ìàáóòü, êîæåí ñîòèé ïåðåõîæèé — 
ó ìàñö³, à ïåðåä äåÿêèìè àïòåêàìè 
ìîæíà áóëî ïîáà÷èòè ÷åðãè ç ëþäåé, 
ÿê³ äîòðèìóâàëèñÿ áåçïå÷íî¿ îäèí â³ä 
îäíîãî â³äñòàí³ — 1,5–2 ìåòðè.

15-60 — НЕ ВІДПОВІДАЄ 
Íàïåðåäîäí³, 16 áåðåçíÿ, ì³ñüêèé 

ãîëîâà ó ñâîºìó çâåðíåíí³ äî â³ííè-
÷àí ïîïðîñèâ ¿õ á³ëüø â³äïîâ³äàëü-
íî ñòàâèòèñÿ äî âëàñíî¿ áåçïåêè òà 
áåçïåêè îòî÷óþ÷èõ. Íà éîãî äóìêó, 
òàêèì ÷èíîì ó Â³ííèö³ áóäå ìåíøå 
âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ. Ïîçà òèì, 
ìåð çâåðíóâñÿ äî ë³êàð³â ç ïðîõàííÿì 
â³äïîâ³äàëüí³øå ñòàâèòèñÿ äî çâåð-
íåíü ãðîìàäÿí.

— Íå â³äïðàâëÿéòå ëþäåé îäðàçó 
äî ë³êàðåíü. ßêùî âîíè ñïðàâä³ çà-
õâîð³ëè, âîíè íàðàæàþòü íà íåáåçïå-
êó âñ³õ îòî÷óþ÷èõ, — ãîâîðèâ Ñåðã³é 
Ìîðãóíîâ. — Îäíîçíà÷íî, ñ³ìåéíèé 

ë³êàð ïîâèíåí âè¿õàòè íà âèêëèê ³ 
íàäàòè â³äïîâ³äí³ êîíñóëüòàö³¿ àáî 
çä³éñíèòè îãëÿä. ßêùî öüîãî íå â³ä-
áóâàºòüñÿ, â³ííè÷àíè ìîæóòü çàòåëå-
ôîíóâàòè íà 15–60 ³ ïîâ³äîìèòè ïðî 
â³äìîâó ë³êàðÿ ïðè¿õàòè íà ä³ì. ßêùî, 
íå äàé Áîæå, º âèïàäêè, êîëè øâèä-
êà â³äìîâëÿºòüñÿ âè¿æäæàòè, òàêîæ 
ïîâ³äîìëÿéòå çà âêàçàíèì íîìåðîì.

Ìè õîò³ëè ä³çíàòèñÿ, ÷èì ñàìå íàì 
çìîæóòü äîïîìîãòè çà âêàçàíèì ìå-
ðîì íîìåðîì ³ ïðîòÿãîì â³âòîðêà 
íåîäíîðàçîâî ³ ç ð³çíèõ íîìåð³â òå-
ëåôîíóâàëè íà «Ö³ëîäîáîâó âàðòó» — 
15–60 — îäíàê âèêëèê æîäíîãî ðàçó 
òàê ³ íå ïðîéøîâ.

ДОПОМОГТИ У БОРОТЬБІ 
З ВІРУСОМ 

Äî æèòåë³â îáëàñò³ çâåðíóâñÿ ³ 
ãóáåðíàòîð Âëàäèñëàâ Ñêàëüñüêèé. 
Ï³ä ÷àñ ñâîãî áðèô³íãó â³í ïîâ³äî-

ìèâ, ùî ç 18 áåðåçíÿ äî 3 êâ³òíÿ 
óñ³ ðåãóëÿðí³ ³ íåðåãóëÿðí³ ïåðå-
âåçåííÿ ïàñàæèð³â ó ïðèì³ñüêîìó, 
ì³æì³ñüêîìó, âíóòð³øíüîîáëàñíî-
ìó òà ì³æîáëàñíîìó ñïîëó÷åíí³ — 
ïðèçóïèíÿþòüñÿ. Òàêîæ â³í ñêàçàâ, 
ùî ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ íåçàáàðîì 
ñòâîðÿòü ìîá³ëüí³ ãðóïè ç äîãëÿäó 
çà ñàìîòí³ìè ïåíñ³îíåðàìè.

— Ìè ìàºìî â îáëàñò³ ïîíàä 17 òè-
ñÿ÷ ïåíñ³îíåð³â, ÿêèìè îï³êóþòüñÿ 
ñîö³àëüí³ ïðàö³âíèêè íàøèõ òåðèòî-
ð³àëüíèõ öåíòð³â. Çàðàç îïðàöüîâóºìî 
ìàðøðóòè çà äîïîìîãîþ ñîöïðàö³â-
íèê³â ³ âîëîíòåð³â, àáè ì³í³ì³çóâàòè 
êîíòàêòè ç öèìè ëþäüìè ³ ñòâîðþºìî 
â³äïîâ³äí³ ìîá³ëüí³ ãðóïè, — ñêàçàâ 
Ñêàëüñüêèé. — Ó íàñ çíàéøëèñÿ 
ëþäè, ÿê³ õî÷óòü ïîä³ëèòèñÿ ñâî¿-
ìè ðåñóðñàìè, ùîá ïðîòèä³ÿòè ïî-
øèðåííþ êîðîíàâ³ðóñó. ×åðåç ïðè-
âàòí³ ïîâ³äîìëåííÿ ÿ ñàì îñîáèñòî 
îòðèìàâ áàãàòî ïðîïîçèö³é â³ä ëþäåé, 
ÿê³ áàæàþòü äîïîìîãòè. Òîìó âæå º 
ñòâîðåíà åëåêòðîííà ñêðèíüêà, êóäè 
ìîæíà íàäñèëàòè ð³çí³ ïðîïîçèö³¿ — 
coronastopvin@gmail.com.

Ïîçà òèì, ãóáåðíàòîð ðîçïîâ³â, ùî 
ç 18 áåðåçíÿ â îáëàñò³ ìàº çàïðàöþ-
âàòè ãàðÿ÷à ë³í³ÿ äëÿ âèð³øåííÿ ïè-
òàíü íåìåäè÷íîãî õàðàêòåðó — òåë.: 
0800–216–433.

ВІННИЦЯ ЗАКРИТА НА КАРАНТИН. 
ЩО ЦЕ ДЛЯ НАС ВСІХ ОЗНАЧАЄ?
Вимушені канікули  З вівторка, 17 березня, 
по всій Україні почали діяти жорсткі обмеження 
через карантин. Закрили більшість закладів, 
а пасажирські сполучення між містами 
заборонили. Які ще зміни торкнуться вінничан?

ПОКАРАННЯ ЗА ПОРУШЕННЯ ЗАБОРОН 
Верховна Рада ввела адміністративну та кримінальну відповідальність 
за порушення правил карантину при коронавірусі

КРИМІНАЛЬНА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
За порушення правил та норм, встановлених з метою 
запобігання епідемічним та іншим інфекційним захво-
рюванням, а також масовим неінфекційним захворю-
ванням (отруєнням) і боротьби з ними:

  Якщо такі дії спричинили або завідомо могли 
спричинити поширення цих захворювань, — штраф 
від 17 тис. до 51 тис. гривень або арешт на строк 
до 6 місяців, або обмеженням волі на строк 
до 3 років, або позбавленням волі на строк 
до 3 років.

  Ті самі діяння, якщо вони спричинили загибель лю-
дей чи інші тяжкі наслідки, караються позбавленням 
волі на строк від 5 до 8 років.

АДМІНВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ 
За самовільне залишення місця 
обсервації (карантину) особою, 
яка може бути інфікована коронавірусною 
хворобою COVID-19:

  Штраф за порушення правил карантину, 
санітарно-гігієнічних, санітарно-протиепідемічних 
правил і норм — від 17 тис. до 32 тис. гривень.

  Для посадових осіб — 
штраф від 34 тис. 
до 170 тис. гривень.

*покарання буде чинне після 
опублікування щойно прийнятих змін 
до законодавчих актів 

Ç 18 áåðåçíÿ ó Â³ííèöüê³é 
îáëàñò³ ìàº çàïðàöþâàòè 
ãàðÿ÷à ë³í³ÿ äëÿ âèð³øåííÿ 
ïèòàíü íåìåäè÷íîãî 
õàðàêòåðó — òåëåôîí: 
0800-216-433

ЗАБОРОНА 10+. СУТЬ, КОНТРОЛЬ І ПОКАРАННЯ

!  закритися мало все, 
де водночас знаходиться 
більше 10 людей в одному 
приміщенні

ВІД 00.00 ВІВТОРКА, 17 БЕРЕЗНЯ 

заборонили заселення громадян у хостели, готелі та інші заклади готельного 
типу та роботу усіх структур, не пов'язаних з охороною здоров’я та 
забезпеченням життєдіяльності міста

  Центрів надання адмінпослуг 
«Прозорі офіси» 

  Фітнес-клубів, тренажерних залів, 
басейнів, спортивних майданчиків 
та стадіонів 

  Зоопарків, водних парків, парків 
атракціонів 

  Усіх торговельних закладів (крім 
продуктових, побутової хімії, аптек 
та АЗС) 

  Перукарень, ресторанів, закладів 
громадського харчування, у тому 
числі у готелях; барів, клубів, кафе, 
дискотек, пабів 

  Торговельно-розважальних 
центрів, ринків (крім продовольчої 
групи товарів) 

  Інших закладів та установ, які 
надають платні послуги населенню, 
незалежно від форм власності та 
не пов’язані з наданням послуг охо-
рони здоров’я та життєзабезпечення.

ПРАЦЮВАТИ МАЮТЬ ПРАВО:

  продуктові магазини 

  магазини побутової хімії 

  аптеки 

  АЗС

ВІННИЧАН ПРОСЯТЬ 

  винайти всі можливості, аби 
постійно, на період карантину 
перебувати вдома, у своїх оселях та 
приміщеннях 

  часто провітрювати приміщення, 
час від часу проводити дезінфекцію 

  вживати багато рідини та уважно 
стежити за станом свого здоров’я 

  максимально обмежити 
пересування вулицями своїх 
населених пунктів, виходити 
на вулицю винятково 
за найнагальніших потреб 

  категорично обмежити відвідини 
осель один одного, обмежити 
«дружні візити у гості», намагатися 
утримати дітей вдома, обмеживши 
їхні прогулянки 

  в разі необхідності виходу на вули-
цю — намагатися вкрай обмежити 
спілкування зі сторонніми особами, 
а, в разі неможливості уникнути 
такого спілкування — здійснювати 
його на відстані не менше метра 
один від одного 

  по можливості — тимчасово 
перевести виконання своїх 
службових обов’язків у режим 
«віддаленого доступу» 

  при кожній можливості — мити руки 
з милом або іншими дезінфікуючи-
ми засобами, обов’язково користу-
ватись антисептиками після дотиків 
руками до сторонніх предметів (по-
ручнів у громадському транспорті, 
ручок дверей, пандусів тощо) 

  за щонайменшої підзори появи 
симптомів — консультуватись зі 
своїм сімейним лікарем 

  за наявності симптомів коронаві-
русу — звернутись на гарячу лінію 
за номером телефону «103».

*з офіційного звернення ОДА у зв’язку 
із запровадженням в області активних 

карантинних заходів через великий ризик 
можливого зараження на вірус COVID–19 

ВІД 12.00 СЕРЕДИ, 18 БЕРЕЗНЯ 

закрили пасажирські міжміські перевезення 

!  контроль виконання заборон поклали на поліцію 
Вона почне з профілактичної та роз’яснювальної роботи про 
важливість дотримання тимчасових обмежень. Порушників, 
які будуть наражати на небезпеку інших людей, обіцяють 
карати відповідно до законодавства.

ДОЗВОЛЯТИМУТЬСЯ ПОЇЗДКИ ЛИШЕ:

  в маршрутках 
до 10 пасажирів 

  в таксі 

  до 10 осіб у тролейбусах, 
автобусах, вагонах трамваїв 

  у власному авто
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Ще одна співзасновниця вінницького 
турклубу Ірина Рибачок розказала, що 
з-за кордону, напередодні закриття авіа-
сполучення, інша їхня туристична група 
була в Грузії.
— Група, у кількості 13 людей поверну-
лися додому. Але троє учасників зали-
шилися. Чому так сталося? Повернулася 
тільки частина учасників, які мали квитки 
на SkyUP. Без будь-яких доплат перенесли 
переліт на 16 березня. Медики їх перевірили 
тричі — у грузинському аеропорту, в літаку 
та в Києві. Підозр на коронавірус немає. І 

вони організовано повертаються до Вінниці.
А чому троє учасників залишилися в Грузії? 
Бо в них квитки від «МАУ». Їм запропону-
вали перенести переліт на три дні раніше, 
на 16 березня. Але з доплатою — 7000 гри-
вень, що дорожче, аніж квитки туди та на-
зад. Тому зараз двоє учасників групи та наша 
організаторка мандрівки Ольга Салтан, за-
лишилися у Грузії. Дівчата у безпеці, там 
поки що немає карантину. Ми робимо все 
можливе, аби повернути їх додому. Роз-
глядаємо варіант доставити їх поромом, що 
дешевше, аніж «МАУ» (bit.ly/3b3F2ZU).

Троє «бідняжок» залишилися у Грузії 
На своєму сайті Міністерство закордонних 
справ опублікувало інструкцію, що роби-
ти українцям, які застрягли за кордоном 
через карантин.
 Зареєструватися в системі ДРУГ (friend.
mfa.gov.ua), де ввести свої дані, аби МЗС 
знало, де ви.
 Звернутися до посольства чи консуль-
ства у країні вашого перебування (bit.
ly/2TXkpsU). Повідомте ваші ім’я та 
прізвище, місце перебування та готовність 
до повернення в Україну.
 Чекайте на подальші інструкції щодо 

формування груп для повернення 
в Україну.
Дипломатична установа формуватиме 
списки громадян, яких відправлятимуть 
до України спецрейсом. Для того, щоб 
потрапити у групу, треба надіслати свої 
контактні дані на електронну пошту уста-
нови, в яких обов’язково вказати ім’я, 
прізвище та по батькові, контактний те-
лефон і місце вашого тимчасового пере-
бування. Надалі вас будуть інформувати 
щодо місця, дати та часу відправки спец-
рейсу в Україну.

Як повернутися додому з-за кордону? Поради МЗС 

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ç 17 áåðåçíÿ 
àâ³àêîìïàí³ÿì çà-

áîðîíèëè âèêîíóâàòè ì³æíàðîäí³ 
ðåéñè. Íà ïîïóëÿðíîìó ïîøó-
êîâèêó avia.tickets.ua íàéáëèæ÷³ 
êâèòêè íà ïåðåëüîòè ìîæíà ïðè-
äáàòè ò³ëüêè ç äàòàìè ó êâ³òí³, 
à ïîäåêóäè é ç æîâòíÿ 2020 ðîêó. 
Íàéá³ëüøà àâ³àêîìïàí³ÿ Óêðà¿íè 
«ÌÀÓ» îãîëîñèëà, ùî íà ÷àñ êà-
ðàíòèíó áóäå âèêîíóâàòè ò³ëüêè 
âíóòð³øí³ ðåéñè òà ÷àðòåðè äëÿ 
åâàêóàö³¿ íàøèõ ñï³âãðîìàäÿí 
ç-çà êîðäîíó (bit.ly/2IP8PcZ).

Òóðîïåðàòîð Join Up çâ³òóº, ùî 
ñòàíîì íà 16 áåðåçíÿ, â ªãèïò³ 
çàñòðÿãëè 12 452 óêðà¿íö³, ÿêèõ 
âîíè îá³öÿþòü åâàêóéîâóâàòè âæå 
ç öüîãî òèæíÿ (bit.ly/3b3teXQ). 
À çà îö³íêîþ Êàáì³íó, â ³íøèõ 
êðà¿íàõ íà ÷àñ ä³¿ êàðàíòèíó 
îïèíèëèñÿ 43 òèñÿ÷³ ãðîìàäÿí 
Óêðà¿íè (bit.ly/39XHqBt).

Ñåðåä öèõ òèñÿ÷ º é â³ííè÷àíè. 
Òóðêëóá «Á³äíÿæêà» ùå äî ïî-
÷àòêó æîðñòêèõ îáìåæåíü ïî-
¿õàâ íåâåëèêîþ ãðóïîþ äî ì³ñòà 
Êóñêî — ñòîëèö³ äàâíüî¿ ³ìïåð³¿ 
³íê³â, ùî çíàõîäèòüñÿ â Ïåðó, 
Ï³âäåííà Àìåðèêà.

Ïîñï³ëêóâàëèñÿ ç³ ñï³âçàñíîâ-
íèêîì êëóáó «Á³äíÿæêà» Àíäð³ºì 
Ðèáà÷êîì ³ ä³çíàëèñÿ, ÷îìó ëþäè 
îïèíèëèñÿ òàê äàëåêî çà ìåæ-
àìè Óêðà¿íè, ÷è ïàí³êóþòü ÷å-
ðåç êîðîíàâ³ðóñ òà ÿê çì³íèëîñÿ 
æèòòÿ â êðà¿í³, ÿêà çíàõîäèòüñÿ 
àæ çà 11 òèñÿ÷ ê³ëîìåòð³â â³ä Â³-
ííèö³.

МОМЕНТАЛЬНА ЗАБОРОНА 
— Âè ïî¿õàëè äî Ïåðó ó áåðåç-

í³, êîëè âæå áóëî çðîçóì³ëî, ùî 
êîðîíàâ³ðóñ — öå íàäîâãî. ×îìó 
âñå æ ïî¿õàëè?

— Ìè âèë³òàëè ç Óêðà¿íè 4 áå-
ðåçíÿ, à ïðèëåò³ëè ó Ïåðó 6 áå-
ðåçíÿ. Òîä³ íå â³ä÷óâàëîñÿ, ùî 
áóäå òàê ñòðàøíî. À êîëè ïëà-
íóºø ïîäîðîæ çà ï³âðîêó äî íå¿, 
êóïóºø êâèòêè íà 1000 ºâðî, 
òî íå òàê ïðîñòî â³äìîâèòè-
ñÿ â³ä ïîäîðîæ³. Òàê, ðîçóì³þ, 
ùî ÿêáè ÿ çàðàç áóâ ó Â³ííèö³, 
òî ìè á øâèäêî ïåðåíåñëè âñþ 
ðîáîòó îíëàéí, ñèä³ëè á âäîìà ³ 
äîòðèìóâàëèñÿ á óñ³õ âèìîã, ÿê³ 
âèñóâàº íàø óðÿä.

— ßê íàñòð³é ó âàøî¿ ãðóïè?
— Óñå íîðìàëüíî, íàñ 10 ëþ-

äåé. Öå æ ãðóïà íåçâè÷àéíà. 
Ìè êîëè çáèðàëè åêñïåäè-
ö³þ, òî ïðîâîäèëè ö³ëèé êàñ-
òèíã. ß áîþñÿ, ÿêáè öå áóëè 
çâè÷àéí³ êîìåðö³éí³ òóðèñòè, 
òî ñèòóàö³ÿ ìîãëà áóòè ã³ðøîþ.

— ßê âè òàì âçàãàë³ ó Ïåðó?
— Ùå ñòàíîì íà â÷îðà (15 áå-

ðåçíÿ — àâò.) ìîâà ïðî êàðàí-
òèí ó Ïåðó íå éøëà. Ìè âçàãà-
ë³ íå ïàðèëèñÿ, õî÷à ðîçóì³ëè, 
ùî ïîâåðíóòèñÿ â Óêðà¿íó âæå 
íå âñòèãàºìî. Ó íàñ áóëî â ïëàíàõ 
çàâåðøèòè ñâ³é ìàðøðóò, ³ äåñü 
òóò ïåðå÷³êóâàòè ùå äâà òèæí³.

Ï³çíî ââå÷åð³ òîãî æ äíÿ îãî-
ëîñèëè íàäçâè÷àéíó ñèòóàö³þ. 
Â³ä ñüîãîäí³ (16 áåðåçíÿ — àâò.) 
ñòàëàñÿ ìîìåíòàëüíà çàáîðîíà 
íà ïî¿çäêè ì³æì³ñüêèì òðàí-
ñïîðòîì, çóïèíèâñÿ òóðèçì ³ 
íå ïðàöþþòü âñ³ çàêëàäè, êð³ì 
ïðîäóêòîâèõ òà ìåäè÷íèõ êðàì-

ЧЕРЕЗ КАРАНТИН ВІННИЦЬКІ 
«БІДНЯЖКИ» ЗАСТРЯГЛИ У ПЕРУ 
Пригоди  З 17 березня в Україні 
закрили авіасполучення зі світом. 
Авіакомпанії запускають чартери для 
евакуації наших туристів з-за кордону, 
яких в інших країнах, за різними оцінками, 
від 12 до 43 тисяч. Тим часом, люди з 
вінницького турклубу «Бідняжка» на час 
жорсткого карантину опинилися у Перу!

íèöü. Àëå ãîñïîäàð àïàðòàìåíò³â, 
ÿê³ ìè îðåíäóâàëè, ñêàçàâ, ùî 
ìè ùå ïðîòÿãîì äâîõ ä³á ìîæåìî 
âè¿õàòè àâòîáóñîì ç ì³ñòà.

ЕВАКУАЦІЯ МОЖЕ БУТИ З 
ЛІМИ 

— Ùî áóäåòå ðîáèòè, àáè ïî-
âåðíóòèñÿ äîäîìó?

— Ïîäçâîíèëè ó íàøå êîí-
ñóëüñòâî. Âèÿâèëèñÿ, ùî ìè òóò 
íå îäí³ óêðà¿íö³: º ùå ì³í³ìóì äâ³ 
ãðóïè òóðèñò³â, ÿê³ äàëè ïðî ñåáå 
çíàòè. Ó êîíñóëüñòâ³ ïîðàäèëè 
ïåðå¿õàòè äî Ë³ìè, ñòîëèö³ Ïåðó. 
Àäæå ÿêùî áóäå ÿêàñü åâàêóàö³ÿ, 
òî çâ³äñè áóäå ïðîñò³øå íàñ âñ³õ 
çàáðàòè.

Çàðàç ïëàíóºìî âçÿòè òàêñ³ òà 
ïî¿õàòè íà àâòîñòàíö³þ ÷è àå-
ðîïîðò, ùîá ñïðîáóâàòè âñå æ 
âè¿õàòè äî Ë³ìè. ×àñòêîâî ìè òàê 
áóäåìî áëèæ÷å äîäîìó ³ íà ìåí-
ø³é âèñîò³: Êóñêî çíàõîäèòüñÿ 
íà âèñîò³ 3400 ìåòð³â íàä ð³âíåì 
ìîðÿ, ³ öå ñïðàâä³ âàæêî.

— Ùî çàðàç â³äáóâàºòüñÿ íà âó-
ëèöÿõ ó Ïåðó?

— Çðàíêó õëîïö³ õîäèëè â ìà-
ãàçèí, ó öåíòð³ ì³ñòà áóëè ïî-
ë³öåéñüê³. Íå ïðàöþþòü ðîç-
âàæàëüí³ çàêëàäè. Îáìåæåííÿ 
íà ïåðåñóâàííÿ ì³ñòîì âæå º. 
ßêùî òè ïðîñòî ãóëÿºø, òî ïî-
ë³ö³ÿ â³äïðàâèòü äîäîìó. Çà ïðî-

äóêòàìè òà ë³êàìè ïóñêàþòü áåç 
ïðîáëåì. Ñåðåä ì³ñöåâèõ ïàí³êè 
÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ íå ïîì³òèëè. 
Ïîäåêóäè ëþäè õîäÿòü â ìàðëå-
âèõ ìàñêàõ.

— ×è º íåáåçïåêà, ùî âàñ äå-
ïîðòóþòü, áî çàâåðøèòüñÿ ä³ÿ â³çè?

— Ó íàøî¿ êðà¿íè ç Ïåðó áåç-
â³ç, íà 60 ä³á. ×àñ â íàñ ùå º. 
Ñïîä³âàþñü, ùî äî çàâåðøåííÿ 
öüîãî ñòðîêó ñèòóàö³ÿ âðåãóëþ-
ºòüñÿ. Àëå íàâ³òü ÿêùî íå áóäå 
ñòàá³ëüíîñò³, òî äóìàþ, ùî íàøå 
ÌÇÑ òà ÌÇÑ Ïåðó ÿêîñü äîìîâ-
ëÿòüñÿ. À ÿêùî íàñ äåïîðòóþòü, 
òî öå áóäå íàâ³òü ïðèêîëüí³øå.

«МИ ПРОРВЕМОСЯ І ВИ 
ПРОРВЕТЕСЬ» 

Æóðíàë³ñò çâåðíóâñÿ äî ó÷àñ-
íèê³â ãðóïè, àáè âîíè òðîõè ðîç-
êàçàëè ïðî ñâ³é ñòàí ó ïðèãîäàõ 
ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó.

— Ó íàñ âñå ñïîê³éíî. Ìè íîð-
ìàëüíî íàëàøòîâàí³. Ïðèêðî òå, 
ùî ïîëîâèíà íàøî¿ ïî¿çäêè ç³-
ðâàëàñÿ, àëå ìè çìîãëè â³äâ³äàòè 
íàéãîëîâí³øó ëîêàö³þ — Ìà÷ó-
Ï³ê÷ó. Óïåâíåíèé, ùî ìè çíà-
éäåìî ðîçóìí³ ð³øåííÿ, ÿê ïî-
âåðíóòèñÿ äîäîìó, — ãîâîðèòü 
Ðîìàí Ïàâëåíêî.

— Äðóç³, ïðèâ³ò ç Ïåðó. Öå, 
ìàáóòü, íàøà íàéá³ëüø åêñòðå-
ìàëüíà ïðèãîäà íà âñå æèòòÿ — 

çàñòðÿãíóòè íà êàðàíòèí³ íà äâà 
òèæí³. Àëå ìè íå ñóìóºìî, âñå 
áóäå êëàñíî, — êàæå Íåëë³ Áîã-
äàíîâà.

— Ó íàñ çàáëîêîâàí³ âñ³ âè-
¿çäè, àëå ïîêè ìè íå ïàí³êóºìî. 
Ó íàñ äîáðà êîìïàí³ÿ. Òîìó âñ³ì 
ðåêîìåíäóþ çáåð³ãàòè ñïîê³é é 
ñë³äêóâàòè çà îñîáèñòîþ ã³ã³ºíîþ. 
Ãàäàþ, ùî ìè ñêîðî ïîâåðíå-
ìîñÿ, — ãîâîðèòü Åäóàðä Òèì-
îøåíêî.

— Ïðèâ³ò â³ííè÷àíàì â³ä çà-
ïîð³çüêî¿ ä³àñïîðè! Òàê ñòàëîñÿ, 
ùî ó âñüîìó ñâ³ò³ ïàíäåì³ÿ. Öå 
ñòðàøíî, àëå ìè íå ïàí³êóºìî. 
Ââàæàþ, ùî â áóäü-ÿê³é ñèòóàö³¿ 
âñ³ ìàþòü çàëèøàòèñÿ ëþäüìè, — 
êàæå Íàòàë³ÿ Òèìîøåíêî.

— Ñèòóàö³ÿ òàêà, ùî íàøå 
øàíîâíå ÌÇÑ íå äóæå õî÷å íàñ 
çàáèðàòè, àëå ìè íå âòðà÷àºìî 
ïðèñóòí³ñòü äóõó. Íàñàìïåðåä, 
ðåêîìåíäóþ âàì íå ïàí³êóâàòè, 
ìèòè ðóêè ç ìèëîì, ìàòè ïðè-
ºìíèé íàñòð³é. Ìè ïðîðâåìîñü, 
ìè æ êîçàêè! — ãîâîðèòü Âîëî-
äèìèð Ëþáèí.

— Íå ïàí³êóéòå, íå äîâ³ðÿéòå 
ñóìí³âíèì äæåðåëàì ³íôîðìàö³¿. 
Áóëî á êðóòî, ÿêáè âñ³ íà ÷àñ êà-
ðàíòèíó çàëèøàëèñÿ âäîìà ³ ðàä³-
ëè æèòòþ. Õî÷ó ïåðåäàòè ïðèâ³ò 
äðóçÿì, ðîäèí³, ùîá íå ïåðåæè-
âàëè, — êàæå Äìèòðî Ñàâ÷óê.

Українці в столиці давньої імперії інків Куско. Група вінницького турклубу поки що 
знаходиться в Перу та очікує на інструкції від українського МЗС 
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РЕКЛАМА

Брати Кучеряві займаються 
науково-технічною творчістю 
в післяурочний час. Обидва від-
відують заняття гуртка з науко-
во-дослідницької роботи. Пра-
цює гурток на базі міжшкільного 
навчально-виробничого центру 
«Спадщина». 
Брати Кучеряві прийшли в гур-
ток у шостому класі. Починали з 
радіоконструювання. З першого 
року занять брали участь у кон-
курсах і змаганнях — обласних, 
всеукраїнських. За словами 
їхнього наставника, у Романа і 
Юрія не менше як по 10 відзнак. 
Олександр Герасимов називає 
прізвища ще двох учнів, які та-

кож привезли на представлення 
свої роботи. Це — Віталій Макух 
та Артем Кіпер.
— Такі талановиті й обдаровані 
діти мали б займатися улюбле-
ною справою не після уроків, 
а під час занять, — переконаний 
досвідчений педагог. — Вони 
мали б бути включені у шкіль-
ну програму. Йдеться не тільки 
про технічну творчість. Мова 
про інші види творчості, занять. 
Щоб учні самостійно обирали 
класи з тим спрямуванням, 
до чого у них лежить душа, 
і поглиблювали свої знання. 
Усе це мало б бути поставлене 
на належний рівень. 

Технічна творчість має бути в шкільній програмі 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Íåäàâíî ó÷åíü 
ïðåäñòàâèâ ñâîþ 
ðîáîòó íà çàñ³äàí-
í³ Ìàëî¿ Àêàäåì³¿ 

íàóê (ÌÀÍ) ó Â³ííèöüêîìó 
òåõí³÷íîìó óí³âåðñèòåò³. Ðîìàí 
Êó÷åðÿâèé, íà â³äì³íó â³ä ³íøèõ 
«ìàí³âö³â», ïðîäåìîíñòðóâàâ ùå 
é ïðèëàä, ç äîïîìîãîþ ÿêîãî 
ìîæíà âò³ëèòè â æèòòÿ éîãî âè-
íàõ³ä. Âèãîòîâèâ éîãî âëàñíîðó÷ 
ðàçîì ç êåð³âíèêîì. Ìîâà éäå 
ïðî âíåñåííÿ ïðåïàðàò³â äëÿ îá-
ðîá³òêó ðîñëèí íà ïîëÿõ.

Ó æóðíàë³ñòà îäðàçó âèíèêëî 
çàïèòàííÿ äî âèíàõ³äíèêà: ÷èì 
éîãî ïðèëàä â³äð³çíÿºòüñÿ â³ä 
ðîçïèëþâà÷³â, ÿê³ ïðàöþþòü 
íà ïîëÿõ?  

ПОЧАЛОСЯ З… КРИНИЦЬ 
Ïðî ïîãàíó ÿê³ñòü êðèíè÷íî¿ 

âîäè äîâîäèëîñÿ ÷óòè íå ðàç. 
Ôàõ³âö³ ñòâåðäæóþòü, ùî íèí³ 
âîíà íàâ³òü ã³ðøà çà âîäîïðî-
â³äíó. Ï³äòâåðäæóþòü ñêàçàíå 

ðåçóëüòàòàìè äîñë³äæåíü. Ðîìàí 
Êó÷åðÿâèé çíàº ïðî öå â³ä ñâî-
¿õ áàáóñü. Êàæå, íà ¿õí³é âóëèö³ 
ó âñ³õ êðèíèöÿõ ç âîäîþ á³äà.

Ó÷åíü ðàí³øå äîñë³äæóâàâ 
òåìó î÷èùåííÿ âîäè. Çà éîãî 
ñëîâàìè, îäíà ç ïðè÷èí ïîãà-
íî¿ ÿêîñò³ âîäè — çàáðóäíåííÿ 
´ðóíò³â õ³ì³÷íèìè ïðåïàðàòàìè, 
ÿêèìè îáðîáëÿþòü ðîñëèíè. 
Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî íèí³ 
ä³þ÷³ òåõíîëîã³¿ çàáåçïå÷óþòü 
îäíàêîâèé ïðèíöèï âíåñåííÿ 
ïðåïàðàò³â äëÿ ï³äæèâëåííÿ ÷è 
çàõèñòó ðîñëèí. Ïåðåâàæíî ðî-
áëÿòü öå øëÿõîì ðîçïèëåííÿ. 

— Á³ëüøà ÷àñòèíà ïðåïàðàò³â 
íå çàòðèìóºòüñÿ íà ðîñëèíàõ, 
à ñò³êàº â ´ðóíò, — ðîçïîâ³äàº 
Ðîìàí. — Ìè öå òàêîæ äîñë³-
äæóâàëè ³ ìàºìî êîíêðåòí³ ï³ä-
òâåðäæåííÿ. Õ³ì³÷í³ ïðåïàðàòè 
ïîòðàïëÿþòü ó ´ðóíòîâ³ âîäè, 
à äàë³ îïèíÿþòüñÿ ó êðèíèöÿõ.

Âèíàõ³ä ó÷íÿ äàº ìîæëèâ³ñòü 
êàðäèíàëüíî çì³íèòè ñèòóàö³þ.

— Íàø ìåòîä çàáåçïå÷óº «ïðè-
ëèïàííÿ» ð³äèíè äî ðîñëèíè, — 
êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — Ç éîãî 

ЗНАЙШОВ СПОСІБ ВРЯТУВАТИ ВОДУ
Світлі голови  Замість трьохсот літрів — 
лише пять — таку економію препаратів для 
обробітку сільськогосподарських культур 
дає винахід 10-класника з Ладижина 
Романа Кучерявого. На Всеукраїнській 
виставці-конкурсі молодіжних 
інноваційних проектів «Майбутнє 
України» він здобув перше місце

äîïîìîãîþ âáèâàºìî äâîõ çàéö³â. 
Çìåíøóºìî âèòðà÷àííÿ ïðåïàðà-
ò³â, à òàêîæ çàõèùàºìî åêîëîã³þ 
â³ä çàáðóäíåííÿ.

ПРОТИЛЕЖНІ ЗАРЯДИ 
ПРИТЯГУЮТЬСЯ 

Äëÿ á³ëüø åôåêòèâíîãî îáðî-
á³òêó ðîñëèí, âèíàõ³äíèê âèð³-
øèâ ñêîðèñòàòèñÿ â³äîìèì ìå-
òîäîì ä³¿ ïðîòèëåæíèõ çàðÿä³â. 
Íàãàäóº, ùî âîíè ïðèòÿãóþòüñÿ 
ì³æ ñîáîþ.

— Ñïî÷àòêó òðåáà îáðîáèòè 
ðîñëèíó êðàïëèíàìè âîäè, îá-
ðîáëåíî¿ ïîçèòèâíèìè åëåêòðî-
çàðÿäàìè, — ðîçïîâ³äàº ó÷åíü. — 
Ï³ñëÿ öüîãî âíîñèòè ðå÷îâèíè, 
çàðÿäæåí³ íåãàòèâíèìè çàðÿäàìè. 
Ñïðàöþº â³äîìèé ìåòîä, êîëè 
õ³ì³÷í³ ïðåïàðàòè, ÿê ëèïó÷êà, 
ïðèêëåþþòüñÿ äî ðîñëèíè, óæå 
îáðîáëåíî¿ íåãàòèâíèì çàðÿäîì.

Äëÿ íåïðîñòîãî ïðîöåñó Ðîìàí 
Êó÷åðÿâèé âèêîðèñòàâ ðåàêòîð. 
Ç éîãî äîïîìîãîþ õ³ì³÷í³ ïðå-
ïàðàòè ïîäð³áíþþòüñÿ íà ì³êðî-
íí³ ÷àñòî÷êè. Îäíî÷àñíî êðàïë³ 
îáðîáëÿþòü íåîáõ³äíèì òèïîì 
åëåêòðè÷íîãî çàðÿäó.

Çã³äíî ç ðîçðàõóíêàìè, îäèí 
ãåêòàð ïîëÿ ìîæíà îáðîáèòè 
â ñåðåäíüîìó ï’ÿòüìà ë³òðàìè 
õ³ïðåïàðàò³â. Íèí³, çà éîãî ñëî-
âàìè, âèêîðèñòîâóþòü ïðèáëèçíî 
300 ë³òð³â íà òàêó ñàìó ïëîùó.

Äîïîìàãàâ ó ðîáîò³ Ðîìàíó 
éîãî ð³äíèé áðàò Þð³é. Áðà-
òè-äâ³éíÿòà âæå äîñë³äæóâàëè 
íå îäíó òåìó. Êåðóº äîñë³äæåí-
íÿìè áðàò³â â÷èòåëü Îëåêñàíäð 
Ãåðàñèìîâ. Ùå îäíèì íàóêîâèì 
êåð³âíèêîì º ñòàðøèé âèêëàäà÷ 
ÂÍÒÓ Àíàòîë³é Õîì÷óê.

— Для мене 
порятунок 
екології, це дати 
можливість 
своїм бабусям 
пити чисту 
воду, — 
каже Роман 
Кучерявий
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Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð

У мерії зараз збирають зауваження і про-
позиції від вінничан щодо спорудження 
цього об’єкта.
«Пропозиції та зауваження з даного пи-
тання просимо надсилати до департамен-
ту правової політики та якості Вінницької 
міської ради за адресою: Вінниця, Собор-
на, 59, кабінет 710, телефони 59–51–55, 
59–51–59, або за допомогою електронної 
пошти: info@vmr.gov.ua, — йдеться в тексті 

оголошення. — У повідомленнях вказуються 
прізвища, імена, по батькові, місце про-
живання та ставиться особистий підпис 
фізичної особи. Юридичні особи подають 
пропозиції із зазначенням найменування 
та місцезнаходження юридичної особи. 
Анонімні пропозиції не розглядаються».
Обговорення триватиме до 6 квітня 
2020 року. А потім заплановане й публічне 
слухання цього проекту, про що розказали 

журналісту у міському департаменті право-
вої політики.
— Про дату слухань поки що не можу ска-
зати, адже в нас ще не завершився перший 
етап, на якому ми протягом місяця збира-
ємо письмові зауваження і пропозиції від 
вінничан. А потім вже, ближче до завер-
шення цього терміну (за сім днів до завер-
шення обговорення) ми оприлюднимо дату 
і місце, де будуть публічні слухання проекту. 

Кого будемо запрошувати? Вирішимо після 
консультацій з департаментом архітектури 
та містобудування, бо Центральний парк є 
загальноміською територією, якою користу-
ються всі вінничани, — відповіла працівниця 
департаменту.
Ознайомитися з оголошенням і повною 
презентацією візуалізації багатофункці-
онального комплексу можна в Інтернеті 
за цим посиланням: bit.ly/39QyvS8.

А я «проти»/маю пропозиції. Що робити?

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà ñàéò³ ì³ñü-
êðàäè 6 áåðåç-
íÿ îïóáë³êóâàëè 

îãîëîøåííÿ ïðî ïî÷àòîê ãðî-
ìàäñüêîãî îáãîâîðåííÿ ùîäî áó-
ä³âíèöòâà áàãàòîôóíêö³îíàëüíîãî 
êîìïëåêñó. Éîãî ïëàíóþòü çâåñòè 
çà âóëèöåþ Ìàã³ñòðàòñüêà (êî-
ëèøíÿ Ïåðøîòðàâíåâà — àâò.).

Ç ãðàô³÷íèõ ìàòåð³àë³â ä³çíà-
ëèñÿ, ùî áóä³âëÿ ìàòèìå ñêëàäíó 
ãåîìåòðè÷íó ôîðìó ç âåëèêîþ 
ê³ëüê³ñòþ êóò³â. Áóäå íàçèâàòèñÿ 
NEW ³ ðîçòàøîâàíà íà òåðèòîð³¿ 
ïóñòèðÿ, ùî ïîðó÷ ç Öåíòðàëü-
íèì ïàðêîì.

ХТО ЗАМОВНИК 
Ïëàíóºòüñÿ, ùî êîìïëåêñ 

ìàòèìå 14 ïîâåðõ³â, äå ðîç-
ì³ñòÿòü ãîòåëü (132 íîìåðè), 
îô³ñè (44 ïðèì³ùåííÿ), êàôå, 
ñïîðòèâíó çîíó ç 25-ìåòðîâèì 
áàñåéíîì, ðåñòîðàí, êîíôåðåíö-
õîë íà 135 ì³ñöü. Ùå óñåðåäèí³ 
áóä³âë³ ïëàíóþòü çðîáèòè âíó-
òð³øí³é äâîðèê-àòð³óì ç ïðîçî-
ðîþ ïîêð³âëåþ. Íà âóëèö³ áóäå 
ïàðê³íã íà 198 ì³ñöü.

Äëÿ áóä³âíèöòâà êîìïëåêñó 

çàñòîñóþòü ðÿä òåõíîëîã³÷íèõ ð³-
øåíü: çåëåíèé ïàðê íà äàõó, ï³ä-
çåìíèé ïàðê³íã, åëåêòðîçàðÿäêè 
äëÿ òðàíñïîðòó òà íàâ³òü âëàñíà 
â³òðîåëåêòðîñòàíö³ÿ. Íàéâèùà 
òî÷êà áóä³âë³ — 69 ìåòð³â.

Ó ïëàíàõ, ÿê çàçíà÷àþòü çà-
ìîâíèêè áóä³âíèöòâà, ñòâîðèòè 
âèñòàâêîâèé çàë ñï³ëüíî ç àìå-
ðèêàíñüêèì á³çíåñìåíîì ²ëîíîì 
Ìàñêîì (!), äå áóäóòü ïîêàçóâàòè 
ïåðåäîâ³ çðàçêè åëåêòðîìîá³ë³â. 

Êð³ì òîãî, âëàñíèêè íîâîáóäó 
õî÷óòü, àáè ïîëîâèíó ïëîù³ âñ³º¿ 
áóä³âë³ — ïîíàä 20 òèñÿ÷ êâà-
äðàòíèõ ìåòð³â — çàéìàëè îô³ñè.

Çàìîâíèê — òîâàðèñòâî «ÊÀÎ-
Õîëä³íã». Çà äàíèìè ñèñòåìè 
Youcontrol, ô³ðìà çàñíîâàíà 
ó 2008 ðîö³. ¯¿ êåð³âíèê òà âëàñ-
íèê Âàäèì Øâåöü. Ñòàòóòíèé êà-
ï³òàë ï³äïðèºìñòâà — 3 ì³ëüéîíè 
780 òèñÿ÷ ãðèâåíü, àëå ó âëàñ-
íîñò³ íóëü îá’ºêò³â ðóõîìîãî ³ 

СКЛЯНИЙ КОМПЛЕКС ХОЧУТЬ 
ЗБУДУВАТИ ВПРИТУЛ ДО ПАРКУ 
Нова висотка  Багатофункціональний 
центр з офісами, готелем і спільною 
виставкою з Ілоном Маском пропонують 
побудувати на Магістратській. Там, 
впритул до Центрального парку, є 
приватна земля, на якій хочуть звести 
14-поверхівку. Але перед цим вінничанам 
пропонують обговорити на слуханнях 
можливість будівництва об’єкта

íåðóõîìîãî ìàéíà. Çà íàÿâíîþ 
³íôîðìàö³ºþ, ó êîìïàí³¿ âñüî-
ãî äâà ñï³âðîá³òíèêè (ñòàíîì 
íà 2017 ð³ê).

Îñíîâíèé âèä ä³ÿëüíîñò³ êîì-
ïàí³¿ — áóä³âíèöòâî æèòëîâèõ 
³ íåæèòëîâèõ áóä³âåëü. Îäíàê 
íàì íå âäàëîñÿ çíàéòè ïîïåðåäí³ 
îá’ºêòè â³ä ö³º¿ êîìïàí³¿.

ДІЛЯНКА ПІД ЗАБУДОВУ, 
ЦЕ НЕ «ПАРК» 

Áóä³âíèöòâî íîâîãî êîìïëåê-
ñó çàïëàíîâàíå á³ëÿ ïåðåòèíó 
âóëèöü Ëåñ³ Óêðà¿íêè òà Ìàã³-
ñòðàòñüêî¿. Íèí³ òàì ïóñòèð òà 
æèòëîâà çàáóäîâà. Ïîïðè òå, 
ùî òåðèòîð³ÿ îáìåæåíà îãîðî-
æåþ, ÿêà º ö³ë³ñíîþ âçäîâæ ìà-
ã³ñòðàëüíî¿ âóëèö³, öåé êëàïòèê 
çåìë³ íå º ïàðêîì ³ìåí³ Ãîðüêîãî, 
à çíàõîäèòüñÿ á³ëÿ íüîãî.

Çà ãåíåðàëüíèì ïëàíîì Â³ííè-
ö³, øìàòîê çåìë³ ç îð³ºíòîâíîþ 

ïëîùåþ 1,14 ãåêòàðà, âèçíà÷å-
íèé ï³ä îäíîïîâåðõîâó ³ áàãàòî-
ïîâåðõîâó çàáóäîâó. Ïðè òîìó, 
òåðèòîð³ÿ, ÿêà âèçíà÷åíà ï³ä 
áàãàòîïîâåðõîâó çàáóäîâó ÷³òêî 
çá³ãàºòüñÿ ç ò³ºþ, íà ÿê³é ïëàíó-
þòü ïîáóäóâàòè áàãàòîôóíêö³î-
íàëüíèé êîìïëåêñ NEW.

Çà êàäàñòðîâîþ ìàïîþ öÿ òå-
ðèòîð³ÿ á³ëÿ Öåíòðàëüíîãî ïàð-
êó ïîä³ëåíà íà 14 ä³ëÿíîê, á³ëü-
øà ÷àñòèíà ç ÿêèõ ó ïðèâàòí³é 
âëàñíîñò³. Ïðè òîìó, â³ñ³ì ç íèõ 
ó êîðèñòóâàíí³ òîâàðèñòâà «ÊÀÎ-
Õîëä³íã» — íà ïðàâàõ ïðèâàòíî¿ 
âëàñíîñò³ é ïðàâàõ îðåíäè ó ì³ñü-
êðàäè. Äî òîãî æ, òîâàðèñòâî 
îðåíäóº â ì³ñòà ä³ëÿíêè ó ö³é 
ì³ñöèí³ ùå ç 2009 ðîêó ³ íåùî-
äàâíî ìåð³ÿ ïîíîâèëà ¿ì ïðàâî 
îðåíäè ùå íà 4 ðîêè 11 ì³ñÿö³â 
(bit.ly/38LiT11). Ö³ëüîâå ïðèçíà-
÷åííÿ ä³ëÿíîê — äëÿ áóä³âíèöòâà 
òà îáñëóãîâóâàííÿ áóä³âåëü ðèí-

êîâî¿ ³íôðàñòðóêòóðè.
Äèðåêòîð Öåíòðàëüíîãî ïàðêó 

Þð³é Ïðèéìàê çàçíà÷èâ, ùî çåì-
ëÿ á³ëÿ ïåðåòèíó Ìàã³ñòðàòñüêî¿ 
é Ëåñ³ Óêðà¿íêè º ïðèâàòíîþ òå-
ðèòîð³ºþ.

— ² âîíà óòâîðèëàñÿ òîä³ æ, 
êîëè é áóâ ñòâîðåíèé öåé ïàðê. 
ß ïðèéøîâ ñþäè ïðàöþâàòè 
ó 2008 ðîö³ ³ âæå òîä³ öå áóëà 
ïðèâàòíà òåðèòîð³ÿ. Ïåðåïðîäà-
âàëàñÿ ïðè ìåí³ äâ³÷³ ÷è òðè÷³. 
Çîêðåìà, òàì ùå ïîðÿä º îäíîïî-
âåðõîâ³ æèòëîâ³ áóäèíêè, — êàæå 
Ïðèéìàê.

— ×è ìàºòå çàóâàæåííÿ 
äî ïðîåêòó çàáóäîâè? Îñê³ëüêè 
öåé îá’ºêò ìåæóº ç ïàðêîì, — 
ïèòàº æóðíàë³ñò.

— ß ùå í³÷îãî íå áà÷èâ, õòî 
òàì ìàº ³ ùî òàì ìàº áóäóâàòèñÿ. 
Êîëè áóäóòü îáãîâîðåííÿ, îò òîä³ 
é áóäåìî ãîâîðèòè, — â³äïîâ³â 
÷îëîâ³ê.

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.

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

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 ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

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 200111

Çà äîêóìåíòàìè, 
ì³ñöå ï³ä áóä³âíèöòâî 
— ïðèâàòíà ä³ëÿíêà. 
Óò³ì, öå ì³ñöå 
ñïðèéìàºòüñÿ ëþäüìè 
ÿê Öåíòðàëüíèé ïàðê 

Орієнтовне місце розташування нового об'єкта біля Центрального парку. 
За планами, він матиме 44 офіси, 25-метровий басейн та зелений сквер просто на даху
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День 10 березня став «чорним» 
вівторком для 131-го окремого 
розвідбату.
Російські окупанти у районі села 
Піски здійснили обстріл позицій 
наших військових з протитан-
кового ракетного комплексу. 
Загинули троє бійців, один з 
яких — Андрій Ведешин з Туль-
чинського району.
11 військових дістали поранення.
Як розповів один з військових, 
три роки батальйон не знав 
втрат, а тут за один день війна 
забрала трьох. Серед поране-
них стільки само, троє, наших 
земляків.

«Цих трьох поранених хлопців 
я знаю не перший рік, — написав 
на своїй сторінці у ФБ «кіборг» 
Євген Ісаєв. — Знаю, що таке для 
них Україна. Вони справжні па-
тріоти, які ціною власних життів 
тримають над нами мирне небо. 
На що підуть гроші — реабіліта-
цію, чи виготовлення протеза, 
будемо бачити далі. Поки що 
просимо допомоги.
 5375 4141 1085 5391 «Моно-
банк» на ім’я Олексій Назаренко.
 4731 2127 0090 1498 При-
ватБанк Майя Бондарчук 
 4149 4991 2216 7479 При-
ватБанк — Сергій Скотар 

Три роки батальйон не знав втрат 

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Áàòüêî ðîçïîâ³â, 
ùî ªâãåíó çðîáè-
ëè äâ³ îïåðàö³¿ 
íà î÷àõ. Ó íüîãî, 

23-ð³÷íîãî õëîïöÿ, ñèëüíî îá-
ïå÷åíå îáëè÷÷ÿ, îñêîëêîâ³ ïî-
ðàíåííÿ ò³ëà, ñòðóñ ãîëîâíîãî 
ìîçêó. Íàéâàæ÷à ñèòóàö³ÿ ó éîãî 
21-ð³÷íîãî ïîáðàòèìà Âàñèëÿ. 
Äîñòàâèëè â ë³êàðíþ íåïðè-
òîìíèì. Çãîäîì éîãî ïðèâåëè 
äî òÿìè. Ïîò³ì óâåëè â ñòàí 
øòó÷íî¿ êîìè ³ ï³äêëþ÷èëè 
äî àïàðàòó âåíòèëÿö³¿ ëåãåíü. 
Íà æàëü, äîâåëîñÿ àìïóòóâàòè 
íîãó. Âîíè íà ë³êóâàíí³ ó Äí³ïð³.

Òðåò³é ïîðàíåíèé ó öüîìó æ 
ì³ñò³, ò³ëüêè ó øïèòàë³.

— Óñ³ òðîº ïîðàíåíèõ õëîïö³â ç 
ìîãî êîëèøíüîãî âçâîäó, — ïðî-
äîâæóº Àíàòîë³é. — Óñ³õ ¿õ çíàþ 
îñîáèñòî. Çà êîæíîãî äóøà áî-
ëèòü, ÿê çà ð³äíèì ñèíîì.

ТРИ РАЗИ ПРОСИВСЯ 
ДОБРОВОЛЬЦЕМ 

Àíàòîë³é ñëóæèâ íà ïîñàä³ 
ãîëîâíîãî ñåðæàíòà âçâîäó. ßê 

ïîÿñíèâ ñï³âðîçìîâíèê, ó áà-
òàëüéîí ïðèéøîâ ó 2015-ìó. Äå-
ìîá³ë³çóâàâñÿ òîð³ê. Ðàçîì ç ñè-
íîì ïðîâ³â äâ³ ðîòàö³¿. Íà òðåòþ, 
ó âåðåñí³ 2019-ãî, ªâãåí ïî¿õàâ 
áåç áàòüêà. Òîé çìóøåíèé áóâ 
çâ³ëüíèòèñÿ çà ñòàíîì çäîðîâ’ÿ.

— Òðè ðàçè ïðîñèâñÿ äîáðî-
âîëüöåì, — ðîçïîâ³äàº Àíàòî-
ë³é. — Íå áðàëè. Íà ÷åòâåðòèé 
âëàøòóâàâ ñêàíäàë ó â³éñüêêîìà-
ò³. Ò³ëüêè òîä³ äàëè äîáðî.

ßêîñü éîìó çàòåëåôîíóâàâ ñèí.
— Òàòó, ÿ íåäàëåêî â³ä òåáå, ÿê 

íàì ïîáà÷èòèñÿ? — ïî÷óâ ó òåëå-
ôîíí³é ñëóõàâö³ ãîëîñ ªâãåíà.

Õëîïåöü çðîáèâ áàòüêîâ³ ñþðï-
ðèç. Ìàì³ ñêàçàâ, ùî ¿äå íà åêñ-
êóðñ³þ. Íàñïðàâä³ ïî¿õàâ ó çîíó 
ÀÒÎ. Áóëî öå â ëþòîìó 2016-ãî. 
Òðè äí³ ïðîâ³â ðàçîì ç áàòüêîì. 
Áàòüêî äóìàâ, ùî õëîïåöü çëÿ-
êàºòüñÿ ³ øâèäøå ïîâåðíåòüñÿ 
äîäîìó. Óñå âèéøëî íàâïàêè. 
ªâãåí ïî÷àâ ïðîñèòèñÿ çàëèøè-
òèñÿ ñëóæèòè. Àíàòîë³é óìîâèâ 
ñèíà ñïåðøó çàê³í÷èòè íàâ÷àííÿ 
â ³íñòèòóò³. Òîé ïîãîäèâñÿ.

Ùå îäèí òåëåôîííèé äçâ³íîê 
â³ä ñèíà çàïàì’ÿòàâñÿ â ëèñòîïàä³ 
2017-ãî.

БУВ КОМАНДИРОМ У СИНА 
Війна  Біля важкопораненого 
сина перебуває нині у лікарні його 
батько Анатолій. Євген сказав мамі, 
що їде на екскурсію, а опинився 
на Донбасі у батальйоні, де служив 
батько. Поранило Євгена, коли батько 
уже звільнився зі служби

— Òàòó, ÿ âæå â ó÷åáö³, — ðà-
ä³ñíî ïîâ³äîìèâ ªâãåí.

Ó â³äïîâ³äü íà öå â ÷îëîâ³êà 
çàáðàêëî ñë³â.

БАТЬКО ПІСЛЯ 18-ОЇ 
Öå äîâãà ³ñòîð³ÿ ïðî òå, ÿê ñè-

íîâ³ âäàëîñÿ ïîòðàïèòè ó ï³äðîç-
ä³ë, â ÿêîìó ñëóæèâ éîãî áàòüêî. 
Âðåøò³-ðåøò, ªâãåí îïèíèâñÿ 
ó âçâîä³, äå ãîëîâíèì ñåðæàíòîì 
áóâ éîãî áàòüêî.

— ß òîä³ òàê ³ ñêàçàâ ñèíîâ³: 
ÿ òâ³é áàòüêî ï³ñëÿ øîñòî¿ âå÷î-
ðà, à äî òîãî ÷àñó, ïî÷èíàþ÷è ç 
âîñüìî¿ ãîäèíè ðàíêó, êîìàíäèð, 
òàêèé ñàìî, ÿê ³ äëÿ âñ³õ ³íøèõ, — 
ãîâîðèòü Àíàòîë³é. — Ìîãëè, 
çâè÷àéíî, áóòè ÿê³ñü ïîáëàæêè, 
áî æ öå ñèí, à ñåðöå — íå êàì³íü. 
Àëå íåçíà÷í³. ªâãåí íå ç òèõ, õòî 
áóäå õîâàòèñÿ çà ÷èþñü ñïèíó. Öå 
õëîïö³ áà÷èëè. Òîìó í³õòî íå ì³ã 
éîìó í³÷èì äîð³êíóòè.

Íå ðàç âèõîäèëè íà ñï³ëüíå çà-
âäàííÿ. ×îëîâ³ê êàæå, ùî ó òàê³ 
ìîìåíòè íàéá³ëüøå õâèëþâàâñÿ. 
Õî÷à âèãëÿäó, çâè÷àéíî, íå ïî-
äàâàâ. Íàáàãàòî ñïîê³éí³øå ïî-
÷óâàâñÿ ÷îëîâ³ê ï³ä ÷àñ ïåðåáó-
âàííÿ íà ÏÏÄ (ïóíêò³ ïîñò³éíî¿ 
äèñëîêàö³¿). Òîä³, íà ïîë³ãîí³, 
áàòüêî áà÷èâ, ÿê ñèí ñòàðàííî 
îïàíîâóº â³éñüêîâó íàóêó. 

— Òàê³ ñàìî â³äâàæí³, ñòàðàí-
í³ é àêòèâí³ ó âñüîìó ªâãåíîâ³ 
ïîáðàòèìè, ÿê³ ä³ñòàëè ïîðà-
íåííÿ, — ãîâîðèòü Àíàòîë³é. — 
Íà òàêó ìîëîäü âåëèêà íàä³ÿ.

Ðàçîì ç òèì, ÷îëîâ³ê íå ïðè-
õîâóº, ùî íàâ³òü òàì, â ðàéîí³ áî-
éîâèõ ä³é, íå ïåðåâåëèñÿ «àâàòà-
ðè». Öèì ñëîâîì íàçèâàþòü òèõ, 
õòî ïîñò³éíî çàãëÿäàº â ÷àðêó.

РЕКЛАМА

470975

Два роки прослужили разом батько й син Анатолій і 
Євген, нині батько постійно біля пораненого у лікарні 
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Âèðîùóâàòè òðîÿíäè çîâñ³ì 
íå ñêëàäíî, ÿêùî ïðàâèëüíî äî-
ãëÿäàòè. Âàæëèâèìè åëåìåíòàìè 
ïðàâèëüíîãî äîãëÿäó º îñâ³òëåí-
íÿ, òåìïåðàòóðíèé ðåæèì, ïîëèâ, 
äîáðèâà, îáð³çàííÿ òà áîðîòüáà ç³ 
øê³äíèêàìè. Çàñòóïíèê äèðåê-
òîðà ñàäîâîãî öåíòðó «Òåòÿíèí 
Ñàä» Â³òàë³é Ëåâèöüêèé äîïîì³ã 
ðîç³áðàòèñÿ ó öèõ ïèòàííÿõ.

КОЛИ САДИТИ ТРОЯНДИ 
НАВЕСНІ?

Ñàäèòè òðîÿíäè âåñíîþ êðàùå 
òîä³, êîëè ´ðóíò äîñòàòíüî ïðî-
ãð³ºòüñÿ äëÿ öüîãî, à ïîãîäà âæå 
íå ïðèíåñå íåïðèºìíèõ ñþðï-
ðèç³â ó âèãëÿä³ çíà÷íèõ ìîðîç³â. 
ßê ïðàâèëî, âèñàäæóþòü òðîÿíäó 
ïîñåðåä âåñíè. Öüîãîð³÷ áåðåçåíü 
âèäàâñÿ òåïëèì, òîìó ìîæíà âæå 
âèñàäæóâàòè ìîðîçîñò³éê³ ñîð-
òè òðîÿíä ó â³äêðèòèé ´ðóíò. 
Á³ëüø äåë³êàòí³ íåõàé ïî÷åêàþòü 
äî êâ³òíÿ.

ЯК ВИБРАТИ САДЖАНЦІ?
Ñïî÷àòêó ïîòð³áíî ï³ä³áðàòè 

ñîðò ³ âèçíà÷èòè éîãî â³äïîâ³ä-
í³ñòü óìîâ âèðîùóâàííÿ. Äàë³ 
îáîâ'ÿçêîâî ä³çíàòèñÿ, äî ÿêèõ 
ãðóï íàëåæàòü âèä³ëåí³ ñîðòè, 
ÿê³ ¿õ õàðàêòåðèñòèêè (çðîñòàííÿ, 
êóùèñò³ñòü, ïî÷àòîê ³ òðèâàë³ñòü 
öâ³ò³ííÿ, ïîâòîðåííÿ öâ³ò³ííÿ ³ 
òàê äàë³). 

Ôàõ³âö³ ðåêîìåíäóþòü êó-
ïóâàòè ñàäæàíö³ ìîëîä³, â³êîì 
íå á³ëüøå 2–3 ðîê³â. Ñàìå âîíè, 
ïðàâèëüíî ³ â÷àñíî ùåïëåí³, äî-
áðå ïðèæèâàþòüñÿ ïðè ïîñàäö³. 
Ðîñëèíè ìàþòü áóòè íà âèãëÿä 
çäîðîâèìè, îáîâ'ÿçêîâî áåç ïëÿ-
ìèñòîñò³, ç äîáðå ðîçâèíåíèìè 
êîðåíÿìè, ñòåáëàìè ³ ëèñòÿì.

Â³òàë³é Ëåâèöüêèé ðåêîìåíäóº 
êóïóâàòè ñàäæàíö³ ç êâ³òêîþ.

— Òîä³ âè òî÷íî çíàòèìåòå, ÷è 
íàñïðàâä³ âè îáðàëè òîé ñîðò, 
ùî õîò³ëè, — ä³ëèòüñÿ åêñïåðò. — 
Áî ³íêîëè äà÷íèêè ñòèêàþòüñÿ 
ç ïðèêðèìè ìîìåíòàìè: íà êàð-
òèíö³ áóâ çîáðàæåíèé îäèí ñîðò 
òðîÿíäè, ïðîäàëè çîâñ³ì ³íøèé.

ßêùî âè êóïèëè ñàäæàíö³, àëå 
ïåðåä ïîñàäêîþ ÷åêàº òðèâàëå 
ïåðåâåçåííÿ, ïîñòàðàéòåñÿ ñòâî-
ðèòè ðîñëèíàì õîðîø³ óìîâè (öå 
ìîæíà çðîáèòè ³ â òîìó âèïàä-
êó, ÿêùî ç ÿêèõ-íåáóäü ïðè÷èí 
ïîñàäêà òðîÿíä â³äêëàäàºòüñÿ): 
êîð³ííÿ ìîæíà îïóñòèòè ó âîäó 
àáî îáìîòàòè ìîêðîþ ãàí÷³ðêîþ, 
ïàãîíè çàãîðíóòè â ìîêðèé ïà-
ï³ð, à â ö³ëîìó âñ³ ñàäæàíö³ ïî-
ì³ñòèòè â ïîë³åòèëåí. Ó òàêîìó 
ñòàí³ âîíè çìîæóòü ïðîæèòè ùå 
5–7 äí³â.

ЯК ВИБРАТИ МІСЦЕ ДЛЯ 
ПОСАДКИ ТРОЯНДИ?

Äëÿ òðîÿíä íàéá³ëüø ïðèäàò-
íèì ì³ñöåì áóäóòü ä³ëÿíêè, ÿê³ 
ãàðíî îñâ³òëþþòüñÿ ïðîòÿãîì 
äíÿ, äîáðå ïðîãð³âàþòüñÿ òà çà-
õèùåí³ â³ä õîëîäíèõ ï³âí³÷íèõ 
â³òð³â. Ïðè÷îìó íàÿâí³ñòü ñîíÿ÷-
íîãî ñâ³òëà, ÿêùî íå ïðîòÿãîì 
ö³ëîãî äíÿ, òî õî÷à á á³ëüøîñ-
ò³ — îáîâ’ÿçêîâà óìîâà. Ê³ëüê³ñòü 
ñâ³òëà áóäå íàïðÿìó âïëèâàòè 
íà ñèëó ðîñòó òðîÿíäè, ê³ëüê³ñòü 
³ ðîçì³ð êâ³ò³â, çäîðîâ’ÿ. Â óìî-
âàõ äîñòàòíüî¿ ê³ëüêîñò³ ñîíöÿ 
òðîÿíäè ð³äøå âðàæàþòüñÿ áî-
ðîøíèñòîþ ðîñîþ òà ³ðæåþ. ² 
íàâïàêè, ÿêùî âèñàäèòè òðîÿíäó 
ó ïîâíó ò³íü, òî ¿¿ ïàãîíè áóäóòü 
çàíàäòî âèòÿãíóòèìè, êâ³ò³â áóäå 
ìàëî àáî ìîæå âçàãàë³ íå áóòè.

Ùîäî ´ðóíòó, òî ïîòð³áíî 
ïàì’ÿòàòè, ùî òðîÿíäè äóæå 
÷óòëèâ³ äî íàäì³ðíî¿ âîëîãîñ-
ò³ ³ ÿêùî ¿õ âèñàäèòè ó ì³ñöÿ ç 
ïîñò³éíèì íàäëèøêîì âîäè, ¿õ 
êîð³ííÿ ìîæå çãíèòè ÷åðåç íåñòà-
÷ó êèñíþ. Êð³ì òîãî, òàê³ ì³ñöÿ 
âçèìêó îõîëîäæóþòüñÿ äî íèæ-
÷èõ òåìïåðàòóð, ùî º äîäàòêî-
âèì íåãàòèâíèì ÷èííèêîì äëÿ 
çèì³âë³ òðîÿíä.

ЯК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТИ 
ТРОЯНДУ?

Òðîÿíäè íà îäíîìó ì³ñö³ 
ìîæíà âèðîùóâàòè ïðîòÿãîì 
10–20 ðîê³â, òîìó ´ðóíò äëÿ ðî-
çàð³þ âàðòî äîáðå óäîáðèòè.

Áåçïîñåðåäíüî ïåðåä âèñàäêîþ 
ñàäæàíö³ ñë³ä çâîëîæèòè, ïîòðè-

ЯК ПРАВИЛЬНО ДОГЛЯДАТИ 
ЗА ТРОЯНДАМИ НАВЕСНІ 
Пора  З настанням тепла, троянда, 
що давно зростає у вашому саду, 
вимагає особливого догляду. Щоб вона 
й надалі тішила красивими квітами, 
необхідно грамотно обрізати її навесні, 
в обов’язковому порядку додати добрив, 
організувати захист від шкідливих 
комах і хвороб. Як правильно посадити 
і доглядати за трояндами навесні, ми 
дізнавалися у фахівців

ìàòè ó âîä³ ³ îáð³çàòè çàñîõëå 
êîð³ííÿ. ßê ïîñàäèòè òðîÿíäó? 

Êîïàºìî ëóíêó — ïðèáëèçíî 
40 ñì.

Çåìëþ çì³øóºìî ç êîìïîñòîì 
÷è ïåðåãíîºì. Ïðîïîðö³ÿ — ïðè-
áëèçíî 1:10. Íå âèêîðèñòîâóéòå 
ñâ³æèé ãí³é. Íèì ìîæíà ñïàëèòè 
êîðåí³ ðîñëèíè.

Îáåðåæíî ³ ð³âíîì³ðíî ðîçì³-
ùóºìî êîð³ííÿ òðîÿíäè â ëóíö³. 
Çàñèïàºìî ¿¿ íàïîëîâèíó ï³äãî-
òîâëåíîþ çåìëåþ.

Ðÿñíî ïîëèâàºìî ëóíêó ç ðîñ-
ëèíîþ.

Çàñèïàºìî ëóíêó äîâåðõó çåì-
ëåþ ³ çíîâó ïîëèâàºìî.

Ðîçïóøóºìî ´ðóíò íàâêîëî 
òðîÿíäè.

ОБРІЗКА ТРОЯНД НАВЕСНІ 
Îáð³çêó ôàõ³âö³ ðåêîìåíäóþòü 

ïðîâîäèòè ïðîòÿãîì òèæíÿ ï³ñëÿ 
âèäàëåííÿ çèìîâîãî óòåïëåííÿ. 
Âèñîõë³, íåçäîðîâ³, îáìîðîæåí³ 
ñòåáëà ñë³ä îáð³çàòè íèæ÷å óðà-
æåíî¿ çîíè. Òàêîæ âàðòî îáð³çàòè 
ñòàð³ ã³ëêè.

Êóù³ òðîÿíä ðåêîìåíäóºòüñÿ 
îáð³çàòè â ñîíÿ÷íèé äåíü çà äî-
ïîìîãîþ ãîñòðîãî ñåêàòîðà, ëåçà 

ÿêîãî ïîïåðåäíüî çíåçàðàæóþòü. 
Çð³ç ðîáëÿòü íàâñê³ñ ³ íà 0,5 ñì 
âèùå çäîðîâîãî ïàãîíà. Ìèíó-
ëîð³÷í³ ïàãîíè âêîðî÷óþòü òàê, 
ùîá íà êîæí³é ã³ëö³ çàëèøèëèñÿ 
ïî 3–4 äîáðå ðîçâèíåí³ áðóíüêè.

ПІДЖИВЛЕННЯ 
Ãîëîâíå ïðàâèëî ïðè âèáîð³ 

äîáðèâà — öå, çâè÷àéíî æ, éîãî 
ñêëàäîâ³. Ó êîìïîíåíòàõ ïîâèíí³ 
áóòè ïðèñóòí³ìè: àçîò, ôîñôîð, 
êàë³é ³ ìàãí³é. Àëå íàéêðàùå, öå 
îðãàí³÷í³ ï³äæèâëåííÿ — êîì-
ïîñò àáî ãí³é. Âíîñèòè äîáðèâà 
ñë³ä âèíÿòêîâî ó âîëîãó çåìëþ. 
ßêùî ´ðóíò ñóõèé, éîãî êðàùå 
çàçäàëåã³äü ïîëèòè.

Òðîÿíäàì ïîòð³áí³ ò³ëüêè äâà 
ï³äæèâëåííÿ íà ð³ê. Ïåðøå äî-
áðèâî âíîñÿòü ï³ñëÿ îáð³çêè 
òðîÿíäè, ï³ä ÷àñ íàáðÿêàííÿ 
áðóíüîê, àëå äî ¿õ ðîçïóñêàííÿ. 
Äðóãå — âë³òêó, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
ïåðøîãî öâ³ò³ííÿ.

Òðîÿíäè ÷àñòî âðàæàþòüñÿ 
ãðèáêîâèìè çàõâîðþâàííÿìè, 
à òàêîæ ñõèëüí³ äî àòàê øê³ä-
íèê³â. Ïðîâåñòè îáïðèñêóâàííÿ 
ñïåö³àëüíèìè ïðåïàðàòàìè íàé-
êðàùå ÷åðåç ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ 
âåñíÿíî¿ îáðîáêè òðîÿíä, ç ïî-
÷àòêîì àêòèâíîãî ðîñòó ðîñëèíè. 

Віталій Левицький рекомендує купувати 
саджанці з квіткою

Òðîÿíäè ïîëèâàþòü 
íå ÷àñòî, àëå ðÿñíî, 
³ ò³ëüêè êóù³ ïåðøîãî 
ðîêó çðîñòàííÿ 
ïîëèâàþòü ÷åðåç 
êîæí³ äâà äí³
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Інфаркт міокарда часто 
називають серцевою ката-
строфою. Визначення точно 
відображає стан організму 
у момент початку хвороби. 
Одна з артерій, які живлять 
серце, перестає виконувати 
свою функцію. Кров не над-
ходить до серця, а отже, 
злагоджений механізм дає 
збій. Інфаркт стається рапто-
во, але підкрадається дов-
го. Ви мусите знати все про 
цього невидимого ворога, 
щоб вчасно попередити його 
наступ! Від ваших дій зале-
жить життя!

КРОК 1. УВАЖНО 
ДОСЛУХАЙТЕСЯ ДО ВЛАСНИХ 
ВІДЧУТТІВ!
Причиною катастрофи завжди 
є атеросклеротична бляшка 
та тромб в одній або кількох 
артеріях серцевого м’яза. Заку-
порка судини одразу позбавляє 
його живлення — і м’яз по-
ступово відмирає. Розростання 
бляшки може тривати роками, 
і, на жаль, людина цих змін 
не відчуває, доки вони не на-
будуть істотних масштабів. Але 
є сигнали, на які точно потрібно 
реагувати.
«Найтиповішим передвісником 
інфаркту міокарда є стенокар-
дія — виражений біль за гру-
диною, котрий з’являється під 
час фізичного навантаження і 
зникає у стані спокою. Напри-
клад, підбігли до трамвая — за-
пекло, присіли й заспокоїли-
ся — відпустило, — пояснює Ігор 
Данильчук, директор Вінниць-
кого регіонального клінічного 
лікувально-діагностичного 
центру серцево-судинної пато-
логії. — На цьому етапі пацієнт 
може зробити певні обстежен-
ня, відкоригувати стиль життя, 
за потреби пролікуватися і та-
ким чином запобігти серйозним 
проблемам».

КРОК 2. СКОРИСТАЙТЕСЯ 
ДОДАТКОВОЮ 
ДІАГНОСТИКОЮ!
У пацієнтів з ішемічною хво-
робою електрокардіограма та 
ультразвукова діагностика серця 
не завжди демонструють повну 
картину судинних ушкоджень. 

Не дивуйтеся, якщо результати 
обох діагностичних методів 
покажуть, що ви — абсолютно 
здорова людина! Але у станах 
напруження біль усе ж турбує? 
Отже, перевіряйте серце за до-
помогою фізичної провокації.
«У складних випадках ми 
радимо так звані стрес-тести — 
тредміл та велоергометрію, — 
деталізує Ігор Данильчук. — 
Вінниччина має достатньо 
можливостей, щоб виявити 
приховані ризики. Коли ж 
навіть такі обстеження потре-
бують уточнення, ми застосо-
вуємо коронарографію. Цим 
методом діагностики пацієнти 
з обласного реєстру можуть 
скористатися за квотою Світо-
вого банку, тобто безоплатно. 
Цього року на область виділено 
майже 900 квот».

КРОК 3. ЗАПІДОЗРИЛИ 
ІНФАРКТ — ДІЙТЕ МИТТЄВО!
Інфаркт небезпечний саме тим, 
що при тривалому кров’яному 
голодуванні ділянка м’язової 
тканини перетворюється на руб-
цеву, яка не здатна скорочува-
тись. Щоб не втратити функ-
ціональні можливості серця, 
важливо відновити кровотік 
якнайшвидше.
«Інтенсивний біль під час ін-
фаркту свідчить про те, що ура-
жена ділянка ще є живою, отже, 
пацієнт має шанси врятувати 
серце, — зауважує Ігор Даниль-
чук. — Цей період ми називаємо 
терапевтичним вікном, і він 
триває до 12 годин від початку 
серцевої катастрофи. Завдання 
хворого і людей, котрі зна-
ходяться поруч з ним, одразу 
викликати швидку. Повторюю: 
одразу! Це єдиний шанс зберег-
ти час і життя людини!»

Матеріал виготовлено в меж-
ах реалізації субпроекту 
«Складова розвитку системи 
охорони здоров’я Вінницької 
області, направлена на по-
кращення медичної допомо-
ги хворим із серцево-судин-
ною патологією».

Як діяти, щоб перемогти інфаркт?

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Óñ³ ï'ÿòü öåíòð³â 
ïåðâèííî¿ ìåäèêî-
ñàí³òàðíî¿ äîïî-
ìîãè ì³ñòà íà ÷àñ 

êàðàíòèíó äî 3 êâ³òíÿ áóäóòü 
ïðàöþâàòè â øòàòíîìó ðåæèì³. 
Ñ³ìåéí³ ë³êàð³ áóäóòü ïðèéìàòè, 
ÿê çâè÷àéíî, àëå â ë³êàðíÿõ ïðî-
ñÿòü íå íåõòóâàòè ìàñêàìè ï³ä 
÷àñ â³äâ³äóâàíü, îñîáëèâî ÿêùî 
ïàö³ºíò ïðèéøîâ íà ïðèéîì ç 
îçíàêàìè õâîðîáè.

À ùå íà ïåðâèíí³é ëàíö³ ïà-
ö³ºíòàì ïîðàäèëè çâåðòàòèñÿ 
äî ë³êàðí³ ëèøå ó ðàç³ êðàéíüî¿ 
íåîáõ³äíîñò³. Êðàùå íå íàðàæà-
òè ñåáå òà ³íøèõ íà íåáåçïåêó. 

Òîìó ùî îòðèìàòè êîíñóëüòàö³þ 
ë³êàðÿ ìîæíà àáî â òåëåôîííîìó 
ðåæèì³, àáî æ îíëàéí.

Òåëåôîíè ñ³ìåéíèõ ë³êàð³â, ¿õ 
åìåéëè ïàö³ºíòè ìîæóòü ïîáà-
÷èòè â ìåäè÷íèõ äåêëàðàö³ÿõ. Ò³ 
ïàö³ºíòè, ÿê³ ùå íå âèçíà÷èëè-
ñÿ ç ñ³ìåéíèì ë³êàðåì, çà êîí-
ñóëüòàö³ºþ ìîæóòü çâåðòàòèñü 
çà òåë. 103.

ОБМЕЖЕННЯ 
НА ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ 

Ë³êàðíÿ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè ïðàöþº â ì³ñò³ ö³ëî-
äîáîâî. Çà ñëîâàìè ìåäè÷íîãî 
äèðåêòîðà ë³êàðí³ Áîãäàíà Òðî-
õèìåíêà, íà ÷àñ êàðàíòèíó â ë³-
êàðí³ ââåëè äåÿê³ îáìåæåííÿ.

— Çîêðåìà, öå îáìåæåííÿ 

ЯК ПРАЦЮЮТЬ ЛІКАРНІ 
Карантин  До 3 квітня, на час 
карантину вінничани будуть лікуватися 
майже в звичному режимі. Сімейний 
лікар буде доступний з 8.00 до 20.00. 
Стоматолог з 8.00 до 21.00. Цілодобово 
можна скористатися допомогою лікарні 
швидкої допомоги. Планові госпіталізації 
та операції поки що відмінили

â³äâ³äóâàíü ïàö³ºíò³â, òîáòî 
íå á³ëüøå îäíîãî â³äâ³äóâà÷à 
(çâè÷àéíî æ â áàõ³ëàõ, ìàñ-
ö³), — ãîâîðèòü ìåäè÷íèé äèðåê-
òîð. — Òàêîæ íà ÷àñ êàðàíòèíó 
ìè ïðèïèíèëè ãîñï³òàë³çàö³þ 
ïëàíîâèõ ïàö³ºíò³â, ³ îñîáëèâà 
óâàãà ïðèä³ëÿºòüñÿ çàõèñòó ñàìèõ 
ìåäè÷íèõ ïðàö³âíèê³â. Òðàâì-
ïóíêò ïðàöþº ö³ëîäîáîâî.

Ë³êàðíÿ Øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè 

âóë. Êè¿âñüêà, 68 
Ïðàöþº — ö³ëîäîáîâî 
Òåë. (0432)66–45–68 
e-mail: mklshmd@ukr.net 
Ñàéò: https://mklshmd.com.ua/ 

ВАГІТНИМ КРАЩЕ ПОБУТИ 
ВДОМА 

Íà ñòîð³íö³ îáëàñíîãî ïåðè-
íàòàëüíîãî öåíòðó, ÿêèé ïðà-
öþº íà áàç³ ë³êàðí³ ³ì. Ïèðî-
ãîâà, òåæ ïîâ³äîìëåííÿ ïðî 
îáìåæåííÿ íà ÷àñ êàðàíòèíó. 
À ñàìå: äî 3 êâ³òíÿ, Îáëàñíèé 
Öåíòð ïëàíóâàííÿ ñ³ì'¿ ïðîïî-
íóº âñ³ì ñâî¿ì ïàö³ºíòàì îáìåæ-
èòè ïëàíîâèé êîíñóëüòàòèâíèé 
ïðèéîì ë³êàð³â. Ïàö³ºíòàì, ÿê³ 
çàïèñàí³ íà ïðèéîì ïîïåðåäíüî, 
âàðòî óòðèìàòèñü â³ä ïëàíîâî¿ 
êîíñóëüòàö³¿. Ñâî¿ ïèòàííÿ ìî-
æåòå íàäñèëàòè íà åëåêòðîí-
êó, òåëåãðàì êàíàë ÷è ìåñåäæ. 

На ранок 17 березня в Україні за-
реєстровано 7 лабораторно під-
тверджених випадків COVID-19. 
У Чернівецькій області — чотири 
випадки, в Києві — два та в Жито-
мирській — один (він і летальний). 
Усього з початку 2020 року до Цен-
тру громадського здоров’я надій-
шло 140 повідомлень про підозру 
на COVID-19 (7 випадків — під-
тверджені лабораторно, 89 — не-
гативні, 44 — досліджуються). З по-
чатку року вірусологічна референс-
лабораторія протестувала близько 
500 зразків на нову коронавірусну 

інфекцію COVID-19. У світі було 
зареєстровано 182 406 випадків 
захворювання COVID-19, з них 
79 433 особи одужали. За межами 
Китаю зафіксовано 101 356 ви-
падків у 150 країнах/територіях/
регіонах.
У Вінницькій області поки що 
жодного підтвердженого випад-
ку хвороби немає, втім, область 
визначилася з медичними закла-
дами, де будуть надавати допо-
могу хворим у разі виявлення 
у них коронавірусної інфекції. 
Це 21 госпітальна база, які роз-

ташовані у різних районах. У Ві-
нниці — чотири заклади. Зокрема, 
готові лікувати хворих:
1. Міська клінічна лікарня № 1 
(Хмельницьке шосе, 96) тел. 
(0432)51–12–31 
2. Центральна районна лікарня 
(Хмельницьке шосе, 92) тел. 
(0432)51–12–88 
3. Обласна дитяча лікарня 
(Хмельницьке шосе, 108) тел. 
(0432)55–20–07 
4. Обласна клінічна дитяча інфек-
ційна лікарня (вул. Київська, 68) 
тел. (0432)66–62–80 

Де будуть лікувати коронавірус?

Реквізити для допомоги: ПриватБанк: 4149439011119082 – (Адамлюк, Дякун Юлія)

У дівчинки пухлина горла. Попередньо вартість операції 
і супутніх витрат може становити близько 20 тисяч 
євро. Вже зібрали 435 тисяч гривень, але не вистачає 
ще щонайменше 125 тисяч гривень. Пухлина постійно 
росте, операцію потрібно робити якнайшвидше.

— Я дуже прошу підтримати малятко. 
Вона дуже вимучена, але зі всіх сил чіпляється за життя, 
— каже волонтерка Юля Дякун

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ 
ОДНОРІЧНУ ОЛЮ МАЛАЙ

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

471319

РЕКЛАМА

Не забуваємо 
про грип
 Çà îñòàíí³é òèæäåíü 
ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ñïî-
ñòåð³ãàºòüñÿ ñåðåäí³é ð³âåíü 
³íòåíñèâíîñò³ çàõâîðþ-
âàíîñò³ íà ãðèï òà ÃÐÂ². 
Óïðîäîâæ òèæíÿ çà ìåäè÷-
íîþ äîïîìîãîþ ç ïðèâîäó 
ÃÐÂ² çâåðíóëîñÿ 10369 îñ³á, 
ñåðåä çàõâîð³ëèõ 6509 ä³òåé. 
Äî ë³êàðåíü ãîñï³òàë³çó-
âàëè 501 õâîðîãî, â òîìó 
÷èñë³ 369 ä³òåé. Ëåòàëüíèõ 
âèïàäê³â íå çàðåºñòðîâàíî. 
Íàéâèù³ ð³âí³ çàõâîðþ-
âàíîñò³ íà ãðèï òà ãîñòð³ 
ðåñï³ðàòîðí³ â³ðóñí³ ³íôåê-
ö³¿ ðåºñòðóâàëèñü ó Áåðøàä-
ñüêîìó, Êîçÿòèíñüêîìó, 
Òóëü÷èíñüêîìó òà Òèâð³â-
ñüêîìó ðàéîíàõ. Ç ïî÷àòêó 
åï³äåì³÷íîãî ñåçîíó ó â³-
ðóñîëîã³÷í³é ëàáîðàòîð³¿ 
ÄÓ «Â³ííèöüêèé îáëàñíèé 
ëàáîðàòîðíèé öåíòð ÌÎÇ 
Óêðà¿íè» ìåòîäîì ëþì³íåñ-
öåíòíî¿ ì³êðîñêîï³¿ äîñë³-
äæåíî ìàòåð³àë â³ä 19 îñ³á. 
Îòðèìàíî äâà ïîçèòèâí³ 
ðåçóëüòàòè íà â³ðóñ ïàðà-
ãðèïó, òðè íà â³ðóñ ãðèïó 
À, îäèí íà â³ðóñ ãðèïó 
Â òà ÷îòèðè íà àäåíîâ³ðóñ. 
Ìåòîäîì ÏËÐ (ïîë³ìåðàçíà 
ëàíöþãîâà ðåàêö³ÿ — öå 
åêñïåðèìåíòàëüíèé ìå-
òîä ìîëåêóëÿðíî¿ á³îëîã³¿) 
ë³êàð³ äîñë³äèëè 112 çðàçê³â 
ìàòåð³àë³â, îòðèìàëè îäèí 
ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò íà â³-
ðóñ ãðèïó òèïó À H3, òà 
îäèí ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò 
íà â³ðóñ ãðèïó Â, à òàêîæ 
39 ïîçèòèâíèõ íà â³ðóñ 
ãðèïó òèïó À H1. 

КОРОТКОКОРОТКО

467155

Íàäàë³ ³íôîðìàö³ÿ áóäå ïåðåäàíà 
ñïåö³àë³ñòó öåíòðó, ÿêèé íàäàñòü 
âè÷åðïíó â³äïîâ³äü ó âèãëÿä³ 
îíëàéí-êîíñóëüòàö³¿.

Â³äïîâ³äíå êîíñóëüòóâàííÿ 
áóäå ïðîâîäèòèñÿ â ðîáî÷³ äí³ 
ç 9.00 äî 15.30 (íà ïåð³îä êà-
ðàíòèíó).

Ó âèïàäêó, ÿêùî âàø ñòàí 
âàæêèé, çàãðîæóº æèòòþ ÷è 
ïîòðåáóº íåâ³äêëàäíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè, çâåðòàéòåñÿ â ìåäè÷í³ 
çàêëàäè çà ì³ñöåì ïðîæèâàííÿ 
äî ñïåö³àë³ñò³â â³äïîâ³äíîãî ïðî-
ô³ëþ.

Ïðîïîíóºòüñÿ îíëàéí-êîí-
ñóëüòóâàííÿ â òàêèõ âàð³àíòàõ:
 Telegram Öåíòð Ïëàíóâàííÿ 

Ñ³ì'¿ @CPSOPC_bot 

 Ôåéñáóê — çàãàëüíîäîñòóï-
íà ãðóïà https://www.facebook.
com/groups/1826101437411365/ 
  Ç à  ò å ë å ô î í à ì è : 

(096)1676015, (050)5731194, 
(067)9736849 
 Çà åëåêòðîííîþ àäðåñîþ 

cpsvinntsa@gmail.com 

СПЕЦИФІЧНІ ПАЦІЄНТИ 
Çà ñëîâàìè Ïèëèïà Ïðóäèóñà, 

ãîëîâíîãî ë³êàðÿ â³ííèöüêîãî 
îáëàñíîãî êë³í³÷íîãî åíäîêðè-
íîëîã³÷íîãî öåíòðó, ï³ä ÷àñ êà-
ðàíòèíó îáìåæåííÿ áóäóòü.

— Ìè ïðèçóïèíÿºìî äîñòóï 
äî â³äâ³äóâàííÿ ñòàö³îíàðíèõ 
õâîðèõ, ³ îáìåæóºìî ïëàíîâó 
ãîñï³òàë³çàö³þ, — ðîçïîâ³äàº 
Ïèëèï Ïðóäèóñ. — Êð³ì òîãî, 
íà òåðèòîð³¿ íàøîãî öåíòðó ïðî-
òÿãîì êàðàíòèíó áóäå ïðàöþâà-
òè òåìïåðàòóðíèé ñêðèí³íã äëÿ 
âñ³õ — ³ ë³êàð³â, ³ ïàö³ºíò³â.

Òèì íå ìåíø, ãîëîâíèé ë³êàð 

çàçíà÷èâ, ùî õâîðèõ ç òåìïå-
ðàòóðîþ ïðèéìàòè â åíäîêðè-
íîëîã³÷íîìó öåíòð³ âñå îäíî 
áóäóòü.

— Ó íàñ ñïåöèô³÷í³ õâîð³, 
ÿêùî º òåìïåðàòóðà íà ôîí³ öó-
êðîâîãî ä³àáåòó, â ïàö³ºíòà ìîæå 
ðîçâèíóòèñÿ àöåòîí, à ÿêùî éîãî 
â³äïðàâèòè äîäîìó, òî â òàêîãî 
ïàö³ºíòà ìîæå ñòàòèñÿ êîìà, — 
ãîâîðèòü ë³êàð ³ äîäàº, ùîäî â³ä-
íîñíî îáìåæåííÿ ãîñï³òàë³çàö³¿ 
òåæ º ïèòàííÿ. Àäæå º ð³çí³ âè-
ïàäêè, ³ êîëè ë³êàð³ áóäóòü áà÷è-
òè, ùî ãîñï³òàë³çàö³ÿ íåîáõ³äíà, 
ïàö³ºíòó, çâ³ñíî, í³õòî íå â³ä-
ìîâèòü.

Â³ííèöüêèé îáëàñíèé åíäîêðè-
íîëîã³÷íèé äèñïàíñåð 

âóë. Ì³÷óð³íà, 32 
Ïðàöþº ç 08.00–15.00 
Ò å ë .  ( 0 4 3 2 ) 6 1 – 1 7 – 4 3 , 

(0432)61–17–36 
facebook.com/vinendocentr/ 

ЗУБИ ЛІКУЄМО, ЯК ЗВИЧАЙНО 
Íà âóëèö³ Ãðóøåâñüêîãî, 

16 çíàõîäèòüñÿ Îáëàñíà ñòîìà-
òîëîã³÷íà ïîë³êë³í³êà, ë³êàð³ ÿêî¿ 
íàäàþòü òåðàïåâòè÷íó, õ³ðóã³÷íó, 
îðòîïåäè÷íó, îðòîäîíòè÷íó òà 
äèòÿ÷ó ñòîìàòîëîã³÷íó äîïîìîãó.

Çàòåëåôîíóôîíóâàâøè äî êë³-
í³êè, æóðíàë³ñòè ä³çíàëèñÿ, ùî 
íà ÷àñ êàðàíòèíó â³ííè÷àíè ìî-
æóòü ë³êóâàòè çóáè â çâè÷íîìó 
ðåæèì³. Òîáòî â ïîíåä³ëîê òà 
ï'ÿòíèöþ ç 8.00 äî 21.00, â ñó-
áîòó ç 9.00 äî 15.00. òåëåôîíè: 
(0432) 67–02–28, (0432)56–20–
96 (ðåºñòðàòóðà) 

ДИТЯЧІ ОБМЕЖЕННЯ 
Ó çâ’ÿçêó ç êàðàíòèíîì, ïî-

ë³êë³í³êà ïðè Îáëàñí³é äèòÿ÷³é 
ë³êàðí³ òåæ çì³íèëà ïîðÿäîê 
ðîáîòè. Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãî-
ëîâíèé ë³êàð Äèòÿ÷î¿ îáëàñ-
íî¿ ë³êàðí³ Âàñèëü Ïàíåíêî 
íà ñòîð³íö³ çàêëàäó. Ç ìåòîþ 
çàïîá³ãàííÿ ïîøèðåííÿ êîðî-
íàâ³ðóñó COVID-19, îáìåæåíî 
êîíñóëüòàòèâíèé ïðèéîì òà 
ãîñï³òàë³çàö³þ ïàö³ºíò³â ç ïëà-

ПІД ЧАС ЕПІДЕМІЇ
ЦПМСД № 1:
 вул. М. Зерова, 13 
  Центр працює: понеділок-п'ятниця 

з 8.00 до 20.00, 
субота-неділя з 9.00 до 16.00.

  Тел.: (0432)27–69–97, 
(097)9237672 

  Адреса електронної пошти для за-
пису на прийом до лікаря:
cpmsd1ambl2@ukr.net 

  facebook.com/cpmsd1vn

ЦПМСД № 2 
  вул. Магістратська, 44 
  Центр працює: понеділок-п'ятниця 

з 8.00 до 20.00, 
субота-неділя з 9.00 до 16.00 

  Тел: (0432) 67–03–34, (0432)67–
02–24 

  пошта: kz.cpmsd2@ukr.net 

ЦПМСД № 3:
  Хмельницьке шосе, 96 
  Центр працює: понеділок-п'ятниця 

з 08.00 до 20.00, 
субота-неділя з 9.00 до 16.00 

  Тел. (0432) 46–02–63 
  Виклик лікаря додому: (0432)46–

76–93, (0432)56–02–87, 
(0432)56–03–09 

  e-mail: vincpmsd3@ukr.net 

ЦПМСД № 4:
  вул. Замостянська, б.18 
  Пн.-пт. 08.00–20.00; сб.-нд. 

09.00–16.00 
  Тел.: (0432) 27–17–45 (виклик 

лікаря), (096) 863–92–09 
  e-mail: cpmsd4vin@ukr.net 
  Сайт: cmpsd4.vn.ua 

ЦПМСД № 5:
  вул. Замостянська, буд. 49 м.
  Центр працює: понеділок — 

п’ятниця з 8.00–20.00 та 
субота-неділя 09.00–14.00 

  e-mail: cpmsd5vin@ukr.net 
  Контактний телефон  60–24–49 
  Виклик лікаря додому 27–84–91 

Ïàö³ºíòàì ðàäÿòü 
çâåðòàòèñÿ äî ë³êàðí³ 
ëèøå ó ðàç³ êðàéíüî¿ 
íåîáõ³äíîñò³. Êðàùå 
íå íàðàæàòè ñåáå òà 
³íøèõ íà íåáåçïåêó 

íîâîþ ïàòîëîã³ºþ. Îáìåæåííÿ 
òðèâàòèìóòü íà ÷àñ êàðàíòèíó — 
äî 3 êâ³òíÿ.

Ïàö³ºíò³â, ÿê³ âæå çàïèñàí³ 
íà êîíñóëüòàòèâíèé ïðèéîì 
÷åðåç ñàéò ë³êàðí³, ïðîñÿòü óòðè-
ìàòèñÿ â³ä ïëàíîâèõ êîíñóëüòà-
ö³é. Âîäíî÷àñ ó ë³êàðí³ ñòâîðèëè 
êîíñóëüòàö³éíèé îíëàéí öåíòð ç 
ïèòàíü, ÿê³ ñòîñóþòüñÿ çäîðîâ’ÿ 
äèòèíè. Ìîæëèâ³ äåê³ëüêà âàð³-
àíò³â, çîêðåìà:

Ñêàéï-êîíñóëüòóâàííÿ (vin_
odkl1980). Ïðàöþâàòèìå ç ïîíå-
ä³ëêà äî ï’ÿòíèö³, ç 9.00 äî 16.00.

Facebook-ñòîð³íêà ë³êàð-
í³: ç ïîíåä³ëêà äî ï’ÿòíèö³, ç 
9.00 äî 16.00.

Ãàðÿ÷à òåëåôîííà ë³í³ÿ çà íî-
ìåðîì (0432) 43–80–01: ç ïîíå-
ä³ëêà äî ï’ÿòíèö³, ç 9.00 äî 16.00.

Â³ää³ëåííÿ åêñòðåíî¿ ìåäè÷íî¿ 
äîïîìîãè òà òðàâìïóíêò ³ íàäàë³ 
ïðàöþþòü ö³ëîäîáîâî.

ДЕ ШУКАТИ СВОГО ЛІКАРЯ
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Перемоги радіо-
спортсменів 
 ×åìï³îíàò Óêðà¿íè ç ðàä³-
îñïîðòó ô³í³øóâàâ ó ñòîëèö³. 
Âèõîâàíö³ ñïîðòøêîëè ¹ 2 âè-
ãðàëè 21 íàãîðîäó, ïåðåâàæíî 
ñð³áëî ³ áðîíçó. Àë³íà Ñîëî-
íåíêî ³ Â³ðà Âëàä³ì³ðîâà çäî-
áóëè ïî ÷îòèðè íàãîðîäè (ñåðåä 
ä³â÷àò äî 16 ðîê³â), ïîëîâèíà 
ç ÿêèõ — íàéâèùîãî ´àòóíêó.

Шахові баталії 
 Ó Ëèïîâö³ çà ï³äòðèìêè îá-
ëàñíî¿ ôåäåðàö³¿ øàõ³â ïðîâåëè 
â³äêðèò³ çìàãàííÿ, ïðèñâÿ÷åí³ 
ð³÷íèö³ âèçâîëåííÿ â³ä í³ìåöü-
êî-ôàøèñòñüêèõ çàãàðáíèê³â. 
Ó òóðí³ð³ ç³ øâèäêî¿ ãðè ïå-
ðåìîãó ðîçä³ëèëè Âîëîäèìèð 
³ Ïåòðî Øåíäåðóêè (îäíîôà-
ì³ëüö³). Ó áë³ö³ ÷åìï³îíîì ñòàâ 
Ìèõàéëî Øàô³ð, à äðóãå ì³ñöå 
íåñïîä³âàíî ïîñ³â 11-ð³÷íèé 
Âëàäèñëàâ Ïþðî (îáèäâà — 
Â³ííèöÿ). 

Срібло тенісистки 
 Ó Âîçíåñåíñüêó â³äáóâñÿ 
ïîïåðåäí³é åòàï ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè ç íàñò³ëüíîãî òåí³ñó 
ñåðåä êàäåòîê (ä³â÷àò 2005 ð. í.). 
Â³ííè÷àíêà Ñîô³ÿ Êîáåð-
íèê ïîñ³ëà äðóãå ì³ñöå ñåðåä 
29 ó÷àñíèöü. Âîíà — âèõîâàíêà 
ïåðøî¿ ñïîðòøêîëè.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

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

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

Мат за два ходи

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №11 (1481) від 18 березня 2020 року 
Задача №2533
I. 1. Kpa8! Kpb6  2. Cb8 cb7:x; II. 1. Cc5! cd7:  2. Ca2 d8Фx — правильні мати
Задача №2534
I. 1. Kpf6! Kpf8  2. g6 Kg4x; II. 1. Kp:h6! Kpf7  2. Kph7 Th5x.
Задача №2535
I. 1. d2! Te4  2. Kpd3 Cb1x; II. 1. Cd2! T:g4  2. Kpc3 Tc4x — перший хід чорних 
різними фігурами на одне поле «d2»
Задача №2536
I. 1. Th5! Tg1+  2. Kph4 Tg4x; II. 1. Th2! Th1  2. Tg2 Th3x.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459
 Â³ííèöüêà «Íèâà» ïðîâåëà 
îñòàíí³é êîíòðîëüíèé ïîºäèíîê 
ïåðåä ïîíîâëåííÿì ÷åìï³îíàòó 
Óêðà¿íè ç ôóòáîëó (äðóãà ë³ãà). 
Ó ñ. Âèøíåâå (Êè¿âñüêà îáëàñòü) 
âîíà ì³ðÿëàñÿ ñèëàìè ç ïåðøî-
ë³ãîâîþ «×åðêàùèíîþ».

Ïåðøèé òàéì çàâåðøèâñÿ áåç 
çàáèòèõ ãîë³â. Ï³ñëÿ ïåðåðâè 
â³äçíà÷èâñÿ íàø ãîëåàäîð Àð-
òóð Çàãîðóëüêî. Â³í ñêîðèñòàâñÿ 
ïîìèëêîþ çàõèñíèêà ÷åðêàùàí, 
ïåðåõîïèâ ïîïåðå÷íó ïåðåäà÷ó ³ 
âèêîðèñòàâ öåé øàíñ. Ïîäâî¿â ðà-
õóíîê ï³ñëÿ ïîäà÷³ êóòîâîãî óäàðó 

íîâà÷îê «Íèâè» Îëåã Îñòàïåíêî, 
ÿêèé âèãðàâ âåðõîâó áîðîòüáó.

«×åðêàùèíà» â³ä³ãðàëà îäèí 
ì’ÿ÷ çà ê³ëüêà õâèëèí äî ô³íàëü-
íîãî ñâèñòêà, êîëè íà çàì³íó âè-
éøëè ìîëîä³ íèâ³âö³. Îòæå, 1:2 
íà íàøó êîðèñòü!

– «×åðêàùèíà» – õîðîøà êî-
ìàíäà, ÿêà äîáðå ãðàº â ïàñ. Öå 
ñèëüíèé ñóïåðíèê. Ï³ñëÿ ïåðå-
ìîãè ìàºìî ïîçèòèâí³ åìîö³¿. 
Âîäíî÷àñ ó ãð³ íàøî¿ êîìàíäè 
º ïåâí³ ïðîá³ëè. Òðåáà òàêîæ 
âðàõîâóâàòè, ùî òðàâìóâàâñÿ 
çàõèñíèê Âëàäèñëàâ Äâîðîâåí-
êî. Ó ïîºäèíêó ç ÷åðêàùàíàìè 

òðàâìó îòðèìàâ ³ îñíîâíèé âî-
ðîòàð Ìàêñèì Ãóð³äîâ, – ñêàçàâ 
ãîëîâíèé òðåíåð «Íèâè» Îëåã 
Øóìîâèöüêèé.

Íàñòàâíèê îö³íèâ ãðó íîâîñïå-
÷åíîãî íèâ³âöÿ Îëåãà Îñòàïåíêà. 
Çà éîãî ñëîâàìè, äåáþòàíò íå 
ëèøå çàáèâ ãîë, àëå é âïîðàâñÿ 
ç³ ñâî¿ì çàâäàííÿì ÿê çàõèñíèê.

– Ó íüîãî áóëè ëèøå äð³áí³ 
îãð³õè. Àëå ó âåðõîâ³é áîðîòüá³ 
Îëåã ìàâ ñîë³äíèé âèãëÿä – ìè 
âæå ¿¿ íå ïðîãðàºìî! À öå âåëè-
êèé ïëþñ ÿê â îáîðîí³, òàê ³ â 
àòàö³. Òåïåð ìàºìî óí³âåðñàëü-
íîãî ôóòáîë³ñòà, – ñêàçàâ Îëåã 

Øóìîâèöüêèé.   
²ãðîâèé ñêëàä «Íèâè» âæå ìàé-

æå ñôîðìîâàíèé. ²ç âòðàò ìîæ-
íà âèä³ëèòè åêñ-êàï³òàíà ²ãîðÿ 
Ìàëÿðåíêà, ÿêèé âèñòóïàº çà 
êîðäîíîì. Ï³äñèëèâ êîëåêòèâ 
äîñâ³ä÷åíèé ï³âçàõèñíèê (âæå 
âèñòóïàâ çà «Íèâó») Îëåêñàíäð 
Êàë³òîâ, åêñ-îáîðîíåöü îäåñüêî-
ãî «×îðíîìîðöÿ» Îëåã Îñòàïåí-
êî ³ ê³ëüêà ìîëîäèõ âèõîâàíö³â 
â³ííèöüêîãî ôóòáîëó. Íàðàç³ ³ç 
«îáîéìè» íà ïåâíèé ÷àñ «âèëå-
ò³â» Âëàäèñëàâ Äâîðîâåíêî. Òîìó 
òðåíåðè åêñòðåíî øóêàþòü ë³âîãî 
çàõèñíèêà.  

«Нива» здолала першолігову «Черкащину»

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459

Â³ííè÷àíêó, êàíäèäàòà ó ìàé-
ñòðè ñïîðòó Þë³þ Õðèñòþê äðó-
ãèé ð³ê ïîñï³ëü âèçíàëè êðàùîþ 
ìîëîäîþ ôóòáîë³ñòêîþ Óêðà¿-
íè. Ï³ñëÿ öüîãî âîíà ï³äïèñàëà 
êîíòðàêò ç îäíèì ç àìåðèêàí-
ñüêèõ êëóá³â. Íàñòóïíîãî ñåçî-
íó 16-ð³÷íà ïðåäñòàâíèöÿ êëóáó 
«ÅÌÑ-Ïîä³ëëÿ» (Â³ííèöÿ) âèñòó-
ïàòèìå çà êîìàíäó «Old Dominion 
University» óí³âåðñèòåòó Â³ðäæè-
í³¿. Òàì æå Þë³ÿ Õðèñòþê áóäå 
íàâ÷àòèñÿ íàñòóïí³ ÷îòèðè ðîêè. 
Íàãàäàºìî, çá³ðíà ÑØÀ — ÷èí-
íèé ÷åìï³îí ñâ³òó, òîæ ð³âåíü 
æ³íî÷îãî ôóòáîëó â ö³é êðà¿í³ º 
íàäçâè÷àéíî âèñîêèì.

ОБРАЛИ ОДНУ УКРАЇНКУ 
Äî Àìåðèêè ä³â÷èíà ïåðåáè-

ðàºòüñÿ â ñåðïí³ öüîãî ðîêó. Äî-
ïîìîãëà â³ííè÷àíö³ ôóòáîë³ñòêà 
íàö³îíàëüíî¿ çá³ðíî¿ Óêðà¿íè Í³-
êîëü Êîçëîâà. Âîíà íàâ÷àºòüñÿ ³ 
ãðàº çà ³íøèé óí³âåðñèòåò øòàòó 
Â³ðäæèí³ÿ. ̄ ¿ áàòüêè — óêðà¿íö³. 
Ðàçîì ç àìåðèêàíñüêîþ æ³íî÷îþ 
ôóòáîëüíîþ ë³ãîþ âîíè ðîçðî-
áèëè ïðîåêò, ÿêèé äîïîìàãàº 
ãðàâöÿì ç Óêðà¿íè ïåðå¿çäèòè 
íà íàâ÷àííÿ çà îêåàí. Ó éîãî 
ðàìêàõ ùîðîêó îáèðàþòü îäíó 
ñïîðòñìåíêó. Öüîãî ðàçó çðîáèëè 
âèá³ð íà êîðèñòü Þë³¿ Õðèñòþê. 
¯é îïëà÷óâàòèìóòü ïåðåë³ò, ïðî-
æèâàííÿ, õàð÷óâàííÿ ³ íàâ÷àííÿ. 
Òîáòî âñå — áåçêîøòîâíî.

— Çà ìîæëèâ³ñòü ãðàòè ³ íà-
â÷àòèñü â ÑØÀ äÿêóþ ñ³ì’¿ Í³-
êîëü Êîçëîâî¿ ³ â ïåðøó ÷åðãó ¿¿ 
áàòüêó. Âîíè îáðàëè ìåíå íà öåé 
ïðîåêò òà äîïîìàãàëè ó âñüîìó. 

Çîêðåìà, ñïðèÿëè ó ï³äãîòîâö³ 
äî òåñò³â ç àíãë³éñüêî¿ ìîâè. 
À òàêîæ äåìîíñòðóâàëè ìîº â³-
äåî ç ìàò÷³â òðåíåðàì óí³âåðñè-
òåòñüêî¿ êîìàíäè, — êàæå Þëÿ.

Òåïåð Þë³ÿ Õðèñòþê çáèðàºòü-
ñÿ äîïîìàãàòè ³íøèì óêðà¿íêàì 
ðîáèòè êàð’ºðó â Øòàòàõ.

— ßêùî òè ä³â÷èíà 2005–
2006 ð. í., ëþáèø ôóòáîë òà ìð³-
ºø ãðàòè çà îêåàíîì, áóäó ðàäà 
äîïîìîãòè.

ХОЧЕ ПРОДОВЖИТИ ВИСТУПИ 
ЗА ЗБІРНУ 

Þë³ÿ Õðèñòþê íå çáèðàºòüñÿ 
ïðèïèíÿòè âèñòóïàòè çà çá³ðíó 

Óêðà¿íè, ÿêùî ¿¿ âèêëèêàòè-
ìóòü. Ìîâëÿâ, Í³êîëü Êîçëîâà 
ãðàº çà çá³ðíó, ïîñò³éíî ë³òàº 
íà ìàò÷³. Âèòðàòè ¿é êîìïåíñóº 
íàö³îíàëüíà ôåäåðàö³ÿ.

— Ìåí³ æèòè âäîìà ùå ìàé-
æå ï³âðîêó. Äóìàþ, ùî çãîäîì 
ñèëüíî ñóìóâàòèìó çà ð³äíèìè, 
äðóçÿìè ³ ñâîºþ â³ííèöüêîþ êî-
ìàíäîþ. Àëå ïðàãíó ðîçâèâàòè 
ñïîðòèâíó êàð’ºðó ³ çíàéòè ñîá³ 
äîðîñëèé êëóá, — êàæå Þë³ÿ.

Â³ííè÷àíêà ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
óí³âåðñèòåòó ìð³º ãðàòè çà ñèëü-
íèé àìåðèêàíñüêèé êëóá ³ âîäíî-
÷àñ âèñòóïàòè çà  çá³ðíó Óêðà¿íè.

— Òðåíåðîì íàö³îíàëüíî¿ æ³-

ВІННИЦЬКА ФУТБОЛІСТКА 
ПІДКОРЮВАТИМЕ США 
Зірочка  Юлія Христюк виступатиме 
за команду «Old Dominion University» з 
Вірджинії. Її два роки поспіль визнавали 
кращим молодим гравцем України

íî÷î¿ êîìàíäè º Íàòàë³ÿ Ç³í÷åí-
êî, ÿêà ðàí³øå ïðàöþâàëà ç³ çá³ð-
íîþ êðà¿íè ñåðåä ä³â÷àò äî 19 ðî-
ê³â. ² ôóòáîë³ñòêè 2000 ð. í. âæå 
âèñòóïàþòü â ñêëàä³ ñèíüî-æîâòî¿ 
çá³ðíî¿. Öå ãàðíèé ïðèêëàä äëÿ 
íàñë³äóâàííÿ. Òîìó, ñïîä³âàþñÿ, 
÷åðåç 2–3 ðîêè ³ ìåí³ öå âäàñòüñÿ. 
ª ãàðíèé ïðèêëàä â³ííè÷àíêè 
²ðèíè Êî÷íºâî¿ (íèí³ — ãðàâåöü 
íàéñèëüí³øî¿ êîìàíäè Óêðà¿íè 
«Æèòëîáóä-1» — àâò.), ÿêó ðå-
ãóëÿðíî âèêëèêàþòü äî íàö³î-
íàëüíî¿ çá³ðíî¿, — ñêàçàëà Þë³ÿ 
Õðèñòþê.

КАПІТАН ЮНАЦЬКОЇ ЗБІРНОЇ 
Þë³ÿ Õðèñòþê çàéìàºòüñÿ ôóò-

áîëîì âæå ø³ñòü ðîê³â. Ä³â÷è-
íà — âèõîâàíêà øêîëè Áëîõ³íà-
Áºëàíîâà. Îêð³ì âèñòóï³â çà æ³-
íî÷èé êëóá âèùî¿ ë³ãè «ÅÌÑ-
Ïîä³ëëÿ», âîíà êàï³òàí çá³ðíî¿ 
Óêðà¿íè ñåðåä ä³â÷àò äî 17 ðîê³â. 
Þë³ÿ ãðàº íà ïîçèö³¿ öåíòðàëü-
íîãî ï³âçàõèñíèêà. Òàêîæ ìîæå 

ä³ÿòè â ðîë³ ôîðâàðäà.
Ùîð³÷íî ïðîõîäèòü êîíêóðñ 

«Ôóòáîëüí³ ç³ðêè Óêðà¿íè». Ãî-
ëîñóâàííÿ ïðîâîäèòü Àñîö³àö³ÿ 
ôóòáîëó Óêðà¿íè, ïåðåìîæöÿ 
âèçíà÷àþòü ïðîôåñ³éí³ òðåíå-
ðè. Þëÿ òðè÷³ áóëà íîì³íîâàíà 
íà çâàííÿ íàéêðàùî¿ ìîëîäî¿ 
ôóòáîë³ñòêè Óêðà¿íè äî 17 ðîê³â. 
Ó 2017 ðîö³ ïîñ³ëà òðåòº ì³ñöå. 
Íàñòóïíîãî ðîêó â³ííè÷àíêà 
ñòàëà ïåðåìîæíèöåþ êîíêóð-
ñó. Ó 2019 ðîö³ Þëÿ îòðèìàëà 
ïîäâ³éíó íàãîðîäó: ñòàëà íàé-
êðàùîþ ôóòáîë³ñòêîþ êðà¿íè 
äî 17 ðîê³â ³ äî 19 ðîê³â.

— ßêùî ÷åñíî, çîâñ³ì íå ñïî-
ä³âàëàñÿ. Â çá³ðí³é Óêðà¿íè 
äî 17 ðîê³â ðàçîì ç³ ìíîþ ãðàº 
áàãàòî ñèëüíèõ ôóòáîë³ñòîê, — 
ðîçêàçàëà âîíà.

Þë³ÿ Õðèñòþê ïîÿñíèëà, ÷îìó 
âîíà îáðàëà ñàìå ôóòáîë:

— Öå äóæå åìîö³éíà ãðà, ó í³é 
ïîòð³áíî ïðîÿâëÿòè õàðàêòåð. 
Ââàæàþ, ùî â³í ó ìåíå ñèëüíèé.

Юлія Христюк (ліворуч) у 2019 році отримала подвійну 
нагороду в конкурсі «Футбольні зірки України»: стала 
найкращою футболісткою країни до 17 років і до 19 років 

Þëÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
óí³âåðñèòåòó 
ìð³º çàëèøèòèñÿ 
çà îêåàíîì, 
ãðàòè çà ñèëüíèé 
àìåðèêàíñüêèé êëóá
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ТЕАТР
Кайдаші 2.0
9 квітня на сцені Будинку 
офіцерів буде представ-
лена нова інтерпретація 
старої вистави. А якби 
Кайдаші жили сьогодні? 
Чи сварилися б вони 

між собою? Як би обирали дружин і вирішували 
спірні питання про грушу? Чи може цього б всього 
не було? Дикий театр відправився на пошуки істини 
у звичайне українське село, і достеменно дослідив, 
який би та історія мала вигляд сьогодні.
Проект створений в рамках резиденції «Дикі 
Кайдаші» за підтримки Українського культурного 
фонду. Початок вистави о 19.00. Вартість квитків: 
150–450 грн.

LADIES’ NIGHT. Усі зірки у одній виставі!
5 червня у Будинку офіцерів концентрація задо-
волення буде зашкалювати. Ви побачите не просто 
виставу, а справжній мюзикл. Вас чекає яскраве 
й насичене гумором, незабутнє музично-танцю-
вальне шоу, яке надихає на успіх. Гаряча прем’єра 
із ТОПовими зірками: Антон Лірник, Олександр 
Педан, Влад Яма, лідер «С. К.А. Й.» Олег Собчук, 
Анатолій Анатоліч, зірка «Жіночого Кварталу» Олек-
сандра Машлятіна, актори «Країни У» — Сергій 
Бібілов та Олександр Станкевич. Вперше у Вінниці 
у всесвітньовідомій постановці «LADIES’ NIGHT» від 
продюсерського центру «Lirnik Production».
Дія вистави відбувається у невеличкому провін-
ційному містечку Великобританії. Після закриття 
єдиного у місті металургійного комбінату шестеро 
друзів марно намагаються знайти роботу. Героям 
на очі потрапляє оголошення у газеті: за вхід 
у бар, де показують чоловічий стриптиз, дами 
платять по 200 доларів. Божевільна ідея приходить 
раптово: самим організувати групу стриптизерів, 
яка буде доводити до шаленства жіночу аудиторію 
нічних клубів. Герої зважуються на цю авантюру і 
йдуть назустріч успіху через численні перешкоди: 
пошук приміщення й костюмів, репетиції, приведен-
ня себе у більш-менш пристойну фізичну форму, 
психологічні зриви й нерозуміння навколишніх. Усе 
навколо буде проти них. Але у підсумку «бридкі ка-
ченята» на очах у здивованої публіки перетворяться 
у справжніх героїв свого міста.
Початок о 19.00. Замовлення безкоштовної до-
ставки квитків у будь-яку точку Вінниці за телефо-
нами: (098)101–00–63, (093)101–00–63.

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

Комедія «Жениха 
викликали, 
дівчата?» 4 квітня 
у Вінниці
Найсвіжіша прем’єра з 
неймовірним зірковим 
складом. Іскрометна 
комедія «Жениха викли-
кали, дівчата?» 4 квітня 

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

Ірина Білик з ювілейним туром у Вінниці
Співачка вирішила відсвяткувати подвійний юві-
лей — 50-річчя та 30 років на сцені.
Грандіозний ювілейний концерт «Ірина Білик — 50!» 
у Вінниці пройде 17 квітня о 19.00 у Будинку офіцерів. 
Вперше Ірина Білик готує унікальне концертне шоу, 
під час якого виконає пісні, які давно не співала, пісні, 
які ви просили виконати і мріяли почути. Концертна 
програма буде відрізнятися від усього, що співачка 
робила протягом 30 років свого творчого життя! Ре-
жисером нового концертного шоу став чоловік Ірини 
Білик — Аслан Ахмадов. А це 100% гарантії, що сюрп-
ризи для глядачів будуть по-справжньому вражаючі!
Квитки — від 300 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», театру 
Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької Вежі. 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63, 
(093)101–00–63. Організатор концерту — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

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

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

Тур «Століття 
Магії» від Roman 
Bondarchuk
На численні прохання гля-
дачів, головний ілюзіоніст 
країни Roman Bondarchuk 
вирушає в тур містами 
України з масштабним 

шоу «Століття Магії». Це одне з найуспішніших шоу 
в історії українських ілюзій. Концерт у Вінниці відбу-
деться 24 травня в театрі ім. Садовського. У про-
грамі шоу «Століття Магії» небезпечні для життя 
трюки, фантастичні зникнення людей, несподівані 
перевтілення, читання думок, романтичні міражі, 
номери з левітацією предметів, віртуозні фокуси з 
вогнем і багато іншого. І все це з використанням су-
часних технологій і чудового світлового шоу. Початок 
о 19.00, вартість квитків: 190–390 грн.

Андрій Макаревич 
у Вінниці, YO5
28 квітня з ексклюзивною 
програмою до Вінниці 
завітає Андрій Макаре-
вич. Співак у джазі вже 
15 років, і у всіх проектах 
разом з ним на сцену 

піднімалося не менш десятка музикантів. «Оркестр 
Креольського Танго» починав скромно, семеро — 
але досить скоро розрісся до біг-бенду з повною 
духовою секцією. А «L. O.v. E — Пісні про любов», 
«Ідіш Джаз» з самого початку такими і створюва-
лися, там брали участь не тільки духові групи, але і 
по кілька вокалістів. І ось тепер Андрій Макаревич 
вирішив зробити наступний крок і випробувати 
новий формат. Прямо протилежний. 
Концерт відбудеться в Будинку офіцерів, початок 
о 20.00. Вартість квитків: 500–2500 грн.

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

свою нову весняну програму «Спасибі за любов» 
(Thanks for Love).
Вас чекає потужний заряд неймовірних хітів, 
на яких виросло кілька поколінь слухачів.
Новітні та всенародно улюблені хіти: «Дим сигарет з 
ментолом», «Чистий аркуш», «В шикарному готелі», 
«Чорний кадилак», «Ах, туман-туман», «Як любив 
я тебе» і багато інших!
Концерт відбудеться 25 квітня, в Будинку офіцерів. 
Ціна квитків: 170–690 грн.

Ансамбль народної 
музики «Бревіс»
26 травня обласна філар-
монія запрошує на концерт 
ансамблю народної музики 
«Бревіс» з міста Івано-
Франківська. Ви почуєте 
обробки народних пісенних 

і танцювальних композицій різних куточків України, а 
також – країн Карпатського регіону: Молдови, Румунії, 
Словаччини, Польщі, Угорщини. Яскравий колорит, 
самобутність, розмаїття мелодій та запальних ритмів, 
віртуозні музиканти і блискучі голоси солістів, все це 
на концерті о 18.30. Вартість квитків: 80-100 грн.

Концерт Михайла 
Грицкана
28 травня в Будинку 
Офіцерів відбудеться 
концерт Михайла Грицкана 
з концертною програмою 
«Наше кохання». Творчість 
артиста багатогранна — 

від ніжної лірики до запального поп-року. Кожна його 
пісня — це ціла історія. Інколи — з болем і надривом. 
Початок о 19.00, вартість квитків: 100–500 грн.

Дах Дотерс/Dakh 
Daughters Band
13 квітня на сцені драм-
театру зустрічайте нових 
фавориток американських 
критиків. Неординарні та 
неповторні Dakh Daughters 
Band завітають у Вінницю, 

після великого туру Америкою та Канадою. Dakh 
Daughters — проект ЦСМ «ДАХ» та Влада Троїцько-
го. Їхня творчість — це поєднання екстравагантних 
образів, класичних інструментів та експеримен-
тального звучання. Їм аплодують Сіетл та Сан-
Франциско, про них пишуть The New York Times та 
Rolling Stone. Зустрічайте фрік-кабаре з програмою, 
що підкорила світ. Композиції з альбому «If», пісні, 
що можна почути лише на живих виступах колек-
тиву та «візитка» гурту — «Rozy/Donbass». Початок 
о 19.00, вартість квитків: 100–500 грн.

Нерозгадане чудо
21 квітня у Вінницькій 
філармонії відбудеть-
ся вечір українського 
романсу «Нерозгадане 
чудо» на вірші непере-
вершеної Ліни Костенко. 
Незабаром (19 березня) 

святкуватимемо її ювілей — 90-річчя. Запрошуємо 
всіх бажаючих на концерт, впевнені, що ви не по-
жалкуєте про це. Музика, яка звучатиме, прилетіла, 
до нас, мабуть, з тих же високих сфер, що і поезія, 
і злилась із нею. Недаремно сама Ліна Костенко, 
слухаючи її, казала: «Я плачу!..» Початок о 18.30, 
вартість квитків: 100–250 грн.

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

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

Бампер і Сус 23 квіт-
ня у Вінниці! 18+
Їхні жарти одразу 
запам'ятовуються, репліки 
розходяться на цитати, 
а живі концерти ніколи 
не забуваються.
Петро Бампер і Сус з но-
вим концертом «Із Ютуба 

з любов’ю» 23 квітня о 19.00 у «Зорі».
Знамениті стендапери і хайпові блогери Ютуб 
каналу «BAMPER TV» обіцяють: «Ми йдемо по ваші 
серця. Мийте ноги та приходьте на концерт! Без 
цензури: все, як ви любите!»
На концерті будуть найсмішніші, супергострі жарти 
18+, що будуть смачно приправлені нецензурною 
лексикою, незабутні інтерактиви із залою та фір-
мовий гумор, що близький кожному і охопить всі 
актуальні теми: від «ринку землі», наступу корона-
вірусу і сюрпризів «Укрзалізниці» — до всенародної 
любові до понтів та дієт. Найбільш невимушена 
шалена атмосфера та всеохоплюючий позитив 
гарантовані усім!
Квитки — від 50 до 280 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», 
театру Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької 
Вежі. Безкоштовна доставка квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

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

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

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 



14 RIA, Ñåðåäà, 18 áåðåçíÿ 2020

РЕКЛАМА

²ÍÒÅÐÂ’Þ

471223

ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (067)9846245 

— Êîëè ÿ áóâ ì³ñüêèì ãîëîâîþ 
Â³ííèö³, íàâ³òü ïðè ñåçîííîìó 
ãðèï³ çàâæäè ïðîïîíóâàâ ââåñ-
òè êàðàíòèíí³ çàõîäè íà 2–3 äí³ 
ðàí³øå (àí³æ â ö³ëîìó ïî êðà¿-
í³) — äëÿ òîãî, àáè íå áóëî ïî-
øèðåííÿ õâîðîáè. ² çàçâè÷àé öå 
äîïîìàãàëî, — ñêàçàâ Âîëîäèìèð 
Ãðîéñìàí. — Òå, ùî óõâàëèâ çà-
ðàç ä³þ÷èé óðÿä — ââåäåííÿ 
êàðàíòèíó, îáìåæåííÿ ìàñîâèõ 
çàõîä³â, êîíòðîëþ íà êîðäîí³ — 
öå ïðàâèëüí³ ð³øåííÿ. ª ëèøå 
îäíå «àëå». Óñå öå òðåáà áóëî 
ïðèéìàòè ðàí³øå — àáè ì³í³ì³-
çóâàòè íàñë³äêè.

Çà ñëîâàìè ïîë³òèêà, íå òðåáà 
áóòè ë³êàðåì, ùîá çðîçóì³òè: õâî-
ðîáà íå îáèðàº ðåã³îí ïîøèðåííÿ 
³ ðîçïîâñþäæóºòüñÿ «ïî â³òðó». ² 

òîé ôàêò, ùî â Óêðà¿í³ äîâãèé 
÷àñ íå ô³êñóâàëè çàðàæåííÿ — 
íå çàñëóãà ÷èíîâíèê³â, à íàñë³äîê 
â³äñóòíîñò³ òåñò-ñèñòåì òà ÷³òêîãî 
ïëàíó çàïîá³ãàííÿ òà ðåàãóâàííÿ 
íà çàãðîçó.

— ß íå ôàõ³âåöü ç êîðîíàâ³-
ðóñó, àëå ñï³ëêóþñü ç òèìè, õòî 
ðîçáèðàºòüñÿ. ² â³äïîâ³äü ó ôàõ³â-
ö³â îäíà: ìè íå âèÿâëÿºìî õâî-
ðîáè, áî íå ðîáèìî äîñòàòíüî¿ 
ê³ëüêîñò³ òåñò³â. ² ÿêùî õâîðîáó 
íå ä³àãíîñòóþòü, öå íå çíà÷èòü, 
ùî ¿¿ íåìàº. Â³äòàê ìè íå ðîçó-
ì³ºìî, ÿê õâîðîáà ïîøèðþºòüñÿ. 
Íå çíàºìî, ùî ðîáèòè, ÿêùî ç 
ë³òàêà àáî àâòîìîá³ëÿ âèéøîâ 
õâîðèé, — çàçíà÷èâ Âîëîäèìèð 
Ãðîéñìàí.

Â³í ñïðîãíîçóâàâ, ùî êîëè 
â Óêðà¿íó íàä³éäóòü çàêóïëåí³ 
òåñò-ñèñòåìè, ìè âñ³ ñòèêíåìî-

«ЗАНАДТО БАГАТО ПОМИЛОК» 
Особиста думка  Загрози 
коронавірусу були відомі ще у грудні, 
і починати протидію їм треба було 
тоді. Вчасна реакція на небезпеку — 
прерогатива не тільки медиків, а й 
можновладців, які відповідають 
за життя й здоров’я українців. Так 
в ефірі телеканалу «Україна 24» говорив 
Володимир Гройсман. Колишній 
прем’єр-міністр України (2016–2019) дав 
журналістам велике інтерв’ю, де тема 
коронавірусу стала однією з основних

ñÿ ç äâîìà ìîìåíòàìè — ñòà-
òèñòèêîþ çàõâîðþâàíîñò³, ÿêà 
çðîñòå ³, éìîâ³ðíî, äîâîë³ ð³ç-
êî, ³ çäàòí³ñòþ âãàìîâóâàòè ïà-
í³êó — ÿê íà äåðæàâíîìó ð³âí³, 
òàê ³ íà îñîáèñò³ñíîìó.

Ïàí³êà — íå ë³êóº, à îò ìîæíî-
âëàäö³ ìàþòü ñïèðàòèñÿ íà ðå-
êîìåíäàö³¿ ÂÎÎÇ ³ íà äîñâ³ä, 
ÿêèé ìàº â òîìó ÷èñë³ Êèòàé, 
âïåâíåíèé Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí.

— Âëàäà ìàº ëþäÿì ÷³òêî, 
ðèòì³÷íî é ñèñòåìíî ãîâîðèòè 
ïðî òå, ùî â³äáóâàºòüñÿ, ùî º 
â íàÿâíîñò³, ÿê³ çàõîäè ïðèéìà-
þòüñÿ — àáè ëþäè áóëè ïðî³í-
ôîðìîâàí³. Òàêà ÿñí³ñòü çðîáèòü 
ñâîþ ñïðàâó — ç òî÷êè çîðó ³ 
ëîêàë³çàö³¿, ³ íåïîøèðåííÿ, ³ 
ë³êóâàííÿ, — ñêàçàâ ïîë³òèê.

Îêðåìî¿ óâàãè ïîòðåáóþòü ë³-
êàð³, ÿê³ íà ïåðåäîâ³é áîðîòüáè ç 
õâîðîáîþ, òà ëþäè ïîõèëîãî â³êó.

— Öå íàø³ áàòüêè, íàø³ ìà-
ìè-òàòà, áàáóñ³-ä³äóñ³. Ìè ìà-
ºìî ïðî íèõ ïîòóðáóâàòèñÿ. 
Âîíè â çàãðîç³. ² òîìó — çàñîáè 
çàõèñòó, îáìåæåííÿ, ÿê³ òðåáà 
ââåñòè äëÿ öèõ ëþäåé, ìîæëèâî 
íàâ³òü çàáåçïå÷èòè ¿õ çàñîáàìè 
çàõèñòó, — çàïðîïîíóâàâ åêñ-
î÷³ëüíèê óðÿäó.

Çà éîãî ñëîâàìè, âñ³ ö³ çàõî-
äè òðåáà çâåñòè â îäèí ïëàí — 
ïëàí ä³é, ÷³òêèé, ðèòì³÷íèé, 
çðîçóì³ëèé. Ïëàí, ÿêèé ñòàíå 
òåñòîì íà çäàòí³ñòü ïðèéìàòè ³ 
âïðîâàäæóâàòè âàæëèâ³ ð³øåííÿ, 
òåñòîì íà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, ÿêî¿, 
íà æàëü, áðàêóº.

Íàñë³äîê áåçâ³äïîâ³äàëüíîñò³ — 
íå ò³ëüêè õâîðîáà, à é çãîðòàííÿ 
ìîæëèâîñòåé — ðîçâèòêó, çðîñ-

òàííÿ, çì³öíåííÿ ÿê óñ³º¿ êðà¿íè, 
òàê ³ ïåðåñ³÷íîãî óêðà¿íöÿ.

— ß çàëèøèâ ïîñàäó ïðåì’ºð-
ì³í³ñòðà ç ÷³òêèìè çàïàñàìè, ÿê³ 
ïîòð³áíî áóëî âèêîðèñòàòè äëÿ 
ïîäàëüøîãî ðîçâèòêó. Ñòàíîì 
íà 29 ñåðïíÿ ìèíóëîãî ðîêó 
íà ªäèíîìó êàçíà÷åéñüêîìó 
ðàõóíêó áóëî 132 ìëðä ãðí. Åêî-
íîì³êà çðîñòàëà 4,2%, çîëîòîâà-
ëþòí³ ðåçåðâè — áëèçüêî 22 ìëðä 
äîë., çàïàñè ãàçó — 19 ìëðä êó-
áîìåòð³â. Óðÿä Îëåêñ³ÿ Ãîí÷àðó-
êà ìàâ óñ³ ðåñóðñè çàáåçïå÷èòè 
çì³íè â êðàùèé á³ê ÿêîñò³ æèò-
òÿ ëþäåé, — ñêàçàâ Âîëîäèìèð 
Ãðîéñìàí. — Ùî ìè îòðèìàëè? 
Óïîâ³ëüíåííÿ çðîñòàííÿ, à â ñ³÷-
í³ — ïàä³ííÿ åêîíîì³êè. Íåàäåê-
âàòíó ìîíåòàðíó ïîë³òèêó ³ âòðàòó 
åêñïîðòíîãî ïîòåíö³àëó. Ïàä³ííÿ 

ó ïðîìèñëîâîñò³. Çàíàäòî áàãà-
òî ïîìèëîê. Óðÿä ðóêó íà ïóëüñ³ 
íå òðèìàâ ³ í³÷îãî íå çðîáèâ äëÿ 
òîãî, àáè ì³í³ì³çóâàòè íåãàòèâí³ 
òåíäåíö³¿, â òîìó ÷èñë³ ñâ³òîâ³.

Ùî ðîáèòè çàðàç, âæå íîâî-
ìó óðÿäó? Âîëîäèìèð Ãðîéñìàí 
âïåâíåíèé — íåãàéí³ çì³íè ïî-
òð³áí³ â áþäæåòí³é òà ïðîìèñëî-
â³é ïîë³òèö³. Àêöåíò íà çðîñòàíí³ 
çàðïëàò, ïåíñ³é, íà ô³íàíñóâàíí³ 
â³éñüêà.

— À äàë³ ïðîìèñëîâ³ñòü — äå 
ìàºìî ïëþñè, äå ì³íóñè. Î÷å-
âèäíî, ùî êàðòèíêà çàðàç áóäå 
çì³íþâàòèñÿ. ² â Óêðà¿í³, ³ â ñâ³ò³. 
ßêîþ áóäå íàøà ïîçèö³ÿ íà ñâ³-
òîâîìó ðèíêó? Ìàþ÷è â³äïîâ³ä³ 
íà ö³ ïèòàííÿ, ìîæíà óõâàëþâàòè 
³ êîíêðåòí³ ð³øåííÿ, — íàãîëî-
ñèâ ïîë³òèê.

Володимир Гройсман назвав коронавірус тестом 
на здатність долати виклики
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ОВЕН 
Коханій людині може зна-
добитися ваша допомога і 
підтримка. Якщо ж ви поки 
одні, цього тижня можете 
зустріти людину, яка вас ша-
лено зацікавить, а від інтриги 
до закоханості — один крок.

ТЕЛЕЦЬ 
Ви зараз чарівні і прива-
бливі. Але не пред'являйте 
підвищені вимоги до коханої 
людини. Не перестарайтеся 
з капризами або моралями. 
Краще частіше радьтеся і 
говоріть приємне.

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня вам не дове-
деться нічого вимагати від 
коханої людини, вона сама 
ніби читає ваші думки і вгадує 
бажання. І буде радувати вас 
турботою, увагою, дзвінками.

РАК 
Прохолодність у стосунках 
може лякати і насторожувати 
вас. Постарайтеся знайти час, 
щоб поговорити по душах. Це 
дозволить відновити взаємо-
розуміння у вашій парі.

ЛЕВ 
Цього тижня сфера любові 
може виявитися не на першо-
му плані. На початок стосунків 
розраховувати не доводить-
ся, втім, розривів прогноз 
також не обіцяє. 

ДІВА 
У найближчі дні вам, схоже, 
доведеться вчитися знахо-
дити радість навіть у тих по-
діях, які спочатку радісними 
не здаються. Радійте тому, що 
кохана людина у вас є, або 
навіть тому, що її немає.

ТЕРЕЗИ 
Зірки обіцяють поліпшення 
стосунків, однак не виклю-
чені спалахи ревнощів. Якщо 
розставання не входить у ваші 
плани, не давайте приводу 
сумніватися в своїх почуттях.

СКОРПІОН 
У любовних справах не по-
трібно щось робити з почуття 
обов'язку. Краще проявіть 
інші почуття, адже вони у вас 
точно є. Ви явно без розуму 
від своєї коханої людини. 

СТРІЛЕЦЬ 
Жага гострих відчуттів за-
грожує ускладнити взаєморо-
зуміння з коханою людиною. 
Не вимагайте, щоб вас по-
стійно розважали. Подбайте 
про свій гарний настрій самі.

КОЗЕРІГ 
Наберіться сміливості і зро-
біть рішучий крок назустріч 
коханій людині. Навіть якщо 
злі язики говоритимуть про 
вас всілякі дурниці, не зва-
жайте на це. 

ВОДОЛІЙ 
Ви, можливо, будете схильні 
покладати невиправдані надії 
на своє особисте життя. Буде 
досить прикро з'ясувати, 
що ви все-таки переоцінили 
себе. Зараз не час для флірту.

РИБИ 
До кінця тижня пристрасті 
можуть загостритися, будь-
яка дрібниця загрожує стати 
приводом для сварки або 
скандалу, і тоді бурі практич-
но не уникнути. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 18-24 БЕРЕЗНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ 

— Закоханість — 
це досить силь-
на емоція. Ось 
тільки насправ-
ді, якщо копнути 

глибше, вона формується ве-
ликою кількістю інших емоцій, 
таких як: інтерес, збудження, 
радість, хвилювання та інші. 
Коли люди тільки знайомляться, 
вони намагаються показати себе 
з кращого боку, що абсолютно 
логічно. І тим самим мимово-
лі викликають у партнера цілу 
бурю приємних емоцій. У люди-
ни відбувається зв'язка того, що 
вона відчуває, з тією людиною, 
яка в цей момент знаходиться 
поруч. Втім, саме по собі слово 
«кохання» дуже цікаве в тому 
плані, що його самого не існує 
в природі. Це слово позначає 
ідею про любов. Але любов 

не можна помацати, виміряти 
лічильником, покласти на те-
рези. Що ж тоді існує? Існує ді-
єслово «кохати». А ось це вже 
можна відчути. Як зрозуміти, що 
людина нас кохає або навпаки. 
Можливо, це кава вранці, мож-
ливо, турбота і опіка, можливо, 
подарунки і забезпечення. Кож-
ному своє. Тут важливо розуміти 
одну просту річ. Якщо ви про-
являєте кохання одною пове-
дінкою, абсолютно не факт, що 
для вашого партнера це прояв 
кохання. Дуже часто буває так, 
що один партнер проявляє лю-
бов по-своєму, але іншому та-
кий прояв не подобається. Що 
робить перший? Ображається. 
Тому важливо перш за все ді-
знатися, що для вас і для вашого 
партнера є кохання. А якщо ще 
точніше, якої поведінки я хочу 
від іншого, і що потрібно робити 
мені, щоб партнер зрозумів, що 
він коханий.

Коментар експерта

НЕ ІДЕАЛІЗУЙ 
У теорії кожна людина унікальна, на практиці — ми всі надто схожі. 
Однак закохані очі в одну мить можуть зробити пересічну, в цілому, 
але кохану, зокрема, людину, мало не еталоном «палати мір та ваг». 
Особливо за умови, коли башту рве. Найнеприємніше в цій ситуації, 
що в таких випадках закохуємося ми (якщо можна так назвати це 
шалене бажання бути з кимось в парі) часто не в фактичні якісь за-
слуги чи якості людини, а потенційні, іноді і придумані. Тобто свято 
віримо, що призначена на посаду «коханої» людина набагато краща, 
розумніша, багатша, красивіша, ніж, наприклад, це бачать оточуючі. 
Таке кохання «нашвидкоруч» (звучить як повна нісенітниця) але тим 
не менш воно робить з нашою свідомістю дивний кульбіт, завдяки 
йому ж потім настане жорстоке розчарування. До чого це: перш ніж 
закохуватись, варто б побачити і прийняти людину такою, якою вона 
є. Просто в цілях власної безпеки.

НЕ ПОСПІШАЙ ЛЮБИТИ 
Часто бажання кохання виникає, щоб клином вибити попередній 
клин, який застряг грудкою в серці. Метод універсальний, працює 
в багатьох сферах життя, не тільки в романтичній. Ми ж знаємо, що 
нове кохання завжди вбиває старе. Тільки ось зі старим і нещасним 
коханням ця паличка-виручалочка може дати збій. Якщо серце твоє 
розбите, нове кохання його зцілить. Але як свіжу рану чіпати не варто 
(варто дати їй час затягнутися), так і серцю відпочити не завадило б. 
Просто треба відкинути егоїстичні мотиви (робити з іншої людини 
фіксуючу пов'язку на серце). Подумай, чи зможеш ти полюбити нову 
людину, чи твоя мета вилікувати об неї власний біль? До речі, гостра 
стадія проходить скоро — від тижня до місяця-двох.

ІНТУЇЦІЯ НЕ БРЕШЕ 
Наш мозок і наше тіло набагато розумніші і більш чутливі, ніж можна 
припустити. Ми можемо легко зрозуміти, коли подобаємось комусь, 
коли ні. Ми точно можемо зрозуміти, коли нас обманюють, коли від 
нас чогось хочуть… Можемо, але не розуміємо, не бачимо, тому що 
не віримо собі, а точніше кажучи, не хочемо вірити (тому що правда 
буває болюча). Простіше придумати якусь приємну для себе причину 
холодного ставлення іншої людини, або її злого жарту. Але є просте 
правило, якщо щось насторожує чи викликає питання, значить на то є 
причина і вона зазвичай на поверхні. Довіряти власному тілу і влас-
ній інтуїції складно (особливо, коли це не практикував), але можна. 
Принаймні бачити, що є якісь сумніви, а не закривати їх ілюзіями. 
Навіть якщо терміново треба презентувати світові своє вдале та щас-
ливе особисте життя, або свою затребуваність та іншу нісенітницю, 
яка закрадається нам в голову за часів гострого дефіциту. Не варто.

НЕ ПОГОДЖУЙСЯ НА КРИХТИ 
Кохання — це стосунки двох партнерів, однаково цінних і повноправ-
них. Коли одному треба більше, він одразу підписується на дисба-
ланс. Якщо це потрібно тобі більше, готуйся до того, що повсякчас 
будеш відчувати, що: побачень тобі не вистачає, уваги бракує, ніж-
ності як такої немає, вчинків, в кінці кінців, теж. Тобто про рівноцінні 
стосунки тут говорити не варто. Ти в них стоїш в позі жебрака і випро-
шуєш крихти. Навіщо? Тому що тобі більше потрібно. Але партнеру 
ні. Так навіщо партнер? Стосунки самі по собі цінності не мають, вони 
цінні, коли задовольняють або/і приносять користь учасникам даних 
стосунків. А як же кохання? Ну якщо ти погоджуєшся на нерозділене 
кохання, і це все (вище перераховане) тебе влаштовує, то ок. 
Якщо ж в пріоритеті взаємність, що ти робиш тут?

РОЗЗУЙ ОЧІ 
Є класне але абсолютно неправильне твердження що — «любов 
сліпа». Хоча вона сліпа, звичайно. Але так не повинно бути. Сліпотою 
ми часто виправдовуємо свою непрохідну дурість і любовний голод 
(сиділи без «солодкого» півроку, а тут вона — любов). Коли ми за-
кохуємося, критичність мислення для нас не існує навіть як поняття. 
У любовному угарі ми робимо речі, які в тверезому стані ніколи б 
собі не дозволили. Це те саме у вир з голово, і гори воно все синім 
вогнем, і після нас хоч потоп… А потім «несподівано» опиняємося 
в секс-онлі у якогось придурка, або в сервіс-зоні у дурепи. Причому 
нам же одразу говориться (причому доволі прямолінійно): що все 
класно, але нічого серйозного не чекай. Ми з блаженною посмішкою 
киваємо, так-так нічого серйозного (самі при цьому думаємо — 
нічо-нічо розгледить і закохається) і отримуємо по лобі. Ви дійсно так 
мало варті, що готові розмінюватися на п'ятак?

НЕ ПОСПІШАЙТЕ 
ЗАКОХУВАТИСЬ НАВЕСНІ 

ßêùî ïîäèâèòèñÿ íà äàíèé 
ëþäñüêèé ôåíîìåí (áàæàííÿ 
êîõàííÿ) ç íàóêîâî¿ òî÷êè çîðó, 
âèÿâëÿºòüñÿ, âñüîìó âèíîþ 
íå ëèøå êîëåêòèâíå ï³äñâ³äî-
ìå, àëå é ïðèðîäí³ ôàêòîðè. Ìè 
ìîæåìî äîâãèé ÷àñ ïåðåáóâàòè 
â «ñïëÿ÷ö³», òèì á³ëüøå äîâã³ 
îñ³íí³ òà çèìîâ³ ì³ñÿö³ ñ³ðîñò³ 
öüîìó ñïðèÿþòü. Íàâåñí³ æ íàñ 
ïî÷èíàº øòîðìèòè òåñòîñòåðî-
íîì ³ ñåðîòîí³íîì. Ìè íà÷å çíà-
õîäèìîñÿ â ìàëåíüêîìó ÷îâíèêó 
íà áóðõëèâèõ ìîðñüêèõ õâèëÿõ. 
×àñîì çë³òàºìî äî íåáåñ, â³ä ñïî-
âíåíèõ ùàñòÿì íàä³é, àæ ðàïòîì 
çðèâàºìîñü â ïð³ðâó â³ä ã³ðêîòè 
íåçä³éñíåíèõ áàæàíü.

Ïîêè âåñíà ùå íå ðîçáóðõàëà 
íàø³ ñåðöÿ â ïîâí³é ì³ð³ (äîâîë³ 
õîëîäíî íà âóëèö³, ³ êàðàíòèí 
çíîâó æ òàêè), òà âñå æ äóæå 
íå õî÷åòüñÿ â³ä÷óâàòè ñåáå ïî-
õìóðèì çàíóäîþ ³, ÿê âñ³ íîð-
ìàëüí³ ëþäè (áàæàòè êîõàííÿ ³ 
áóòè êîõàíèì òî ä³éñíî íîðìà), 
çóñòð³òè ñâîþ ïîëîâèíêó. ² âñå 
íà÷å äîáðå. Îäíàê â öåé ÷àñ ìè 
àáñîëþòíî âòðà÷àºìî êðèòè÷-

í³ñòü ðîçóìó, ùî çãîäîì ïðèçâî-
äèòü äî ðîç÷àðóâàííÿ. Äàâàéòå 
ñïðîáóºìî óíèêíóòè ö³º¿ äîë³, 
àáî õî÷à á «ñîëîìêè ï³äñòåëèòè».

Äî ðå÷³, êîëè âæå ìîâà ïðî 
ïðåâåíòèâí³ ä³¿, äàâàéòå äîìî-
âèìîñü — öå íå ÷åðåç îñòðàõ. 
Ó êîõàíí³, ÿê íà ïîëþâàíí³ — 
«âîâê³â áîÿòèñü, â ë³ñ íå õîäè-
òè», àáî ÿê íà â³éí³ — ïåðåìàãàº 
íàéñèëüí³øèé ³ íàéñì³ëèâ³øèé. 
Ïðîñòî ñì³ëèâ³ñòü ³ ðîçñóäëèâ³ñòü 
÷àñîì ñòàþòü ïîïåðåê, êîëè âè-
íèêàº íåàáèÿêà ñïîêóñà. À êîëè 
íàì ùîñü çàâàæàº, ìè ñì³ëèâî 
â³äêèäàºìî öå ó êóòîê, àáî é çî-
âñ³ì ç âëàñíîãî æèòòÿ. ßêèéñü 
÷àñ íàñîëîäæóºìîñü «ñâîáîäîþ» 
ðóõ³â, à ïîò³ì ïèòàºìî ñåáå — 
àãîâ, à ÷îãî öå ÿ áîâòàþñü, íà÷å 
îòå ñàìå â îïîëîíö³, ³ íå ìîæó 
äàòè ñîá³ ðàäè? Òîìó ùî çàðàäè 
ñèìïàò³¿ ³íøî¿ ëþäèíè, òè çãî-
äèâñÿ íà ñâîþ îñîáèñò³ñíó ìåí-
øîâàðò³ñòü. Íó äîáðå, ìèòòºâó 
ïðèõèëüí³ñòü îòðèìàâ, à ïîò³ì? 
À ïîò³ì, çðîçóì³é — êîæåí õî÷å 
êîõàòè, áàæàòè êîãîñü äóæå ãàð-
íîãî, ã³äíîãî, ³ êðàùîãî çà ñåáå.

Любовна лихоманка  Наші 
гормони плювати хотіли на загрозу 
вірусів і щосили починають бешкетувати. 
Ну а що, весни і теплого сонечка 
дочекались, треба і про кохання 
подумати. Найромантичніша пора року, 
незважаючи ні на що, змушує щось 
робити — знайомитися, закохуватися

ТОП-5 ПОМИЛОК, ЯКІ МИ РОБИМО 
ЧЕРЕЗ ПОСПІШНІСТЬ



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
НАДІЯ ЛИПОВА, МЕНЕДЖЕР

А мені мій каже: «Відійди, 
дорогенька, від плити. Твоє 
місце на Мальдівах!»
— А «твій», це хто?
— Внутрішній голос.

***
— Ось це від втоми, це від нервового 
напруження, а це від депресії.
— Спасибі, докторе, спасибі… А у вас, крім 
горілки, нічого немає?

***
Щоб шкіра рук не лущилася, візьміть 
половину лимона, щіпку солі, пляшку 
текіли і взагалі не виходьте на вулицю. Від 
коронавіруса теж допомагає.

***
— Бібліотекар в літаку є?
— Я бібліотекар, а що трапилося?
— Літак летить на Мальдіви, звідки ви тут 
взялися?!

***
— Чому ти не виходиш заміж, тобі ніхто 
не пропонував?
— Мені багато разів пропонували вийти заміж!
— Ну і хто, наприклад?
— Мама з татом.

***
Дружина приходить додому і каже мені з 
посмішкою:
— А мене з роботи звільнили!!!
— Я не зрозумів, а що це ти радісна така?
— А інших посадили!!!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 18 áåðåçíÿ 2020
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Анна, 19 років
Навчаюсь в Аграрному! Працюю в кав'ярні 
на посаді бариста і продавця-консультанта. 
Люблю малювати, є навіть диплом художника. 
Я комунікабельна, щира, багато сміюся, люблю 
поговорити з різними людьми на різні теми. 
У вільний час люблю гуляти, фотографуватись, 
а також ходити на різні прем'єри фільмів.

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»

РЕКЛАМА

ОВЕН 
В вашей жизни мало ново-
го и интересного. Срочно 
меняйте ситуацию. 

ТЕЛЕЦ 
Вероятна резкая смена 
деятельности. При этом нео-
бязательна смена работы.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы сейчас способны многое 
изменить к лучшему, при-
чем от вас не потребуется 
никаких сверхусилий.

РАК 
Ваши честолюбивые замыслы 
воплотятся в жизнь, если 
действовать решительно.

ЛЕВ 
Постарайтесь не проявлять 
высокомерие и не ссориться 
с окружающими.

ДЕВА 
Пришло время исправлять 
ошибки. Не думайте, что их 
никто не заметит. 

ВЕСЫ 
Нагрузка будет постепенно 
нарастать. Только не взвали-
вайте на себя всё.

СКОРПИОН 
Неожиданные вести могут из-
менить вашу жизнь и планы 
на ближайшее будущее. 

СТРЕЛЕЦ 
Чтобы вы владели ситуаци-
ей, на работе необходимо 
проявить инициативу. 

КОЗЕРОГ 
Лучше не высказывать вслух 
своих соображений и кри-
тических замечаний.

ВОДОЛЕЙ 
Вам необходимо сохранять 
эмоциональное равновесие 
и спокойно отнестись к воз-
никающим преградам. 

РЫБЫ 
Помогая другим решать 
их проблемы, вы сможете 
извлечь немалую выгоду 
и для себя. 

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:
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ИЦЬ 
А:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

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)


