
 Вінницький психолог Валерій Андросов днями 
перехворів на коронавірус. Діагноз став для 
молодого чоловіка несподіванкою. Він не їздив 
громадським транспортом, носив маску, мив руки… 

 Хвороба вже пройшла, але запитання про неї 
залишилися. Про симптоми, про лікування, про 
наслідки та імунітет, який працює лише кілька 
місяців — розповідає пацієнт і коментує лікар

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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Найгірші 
традиції та 
чесні вибори

Ùå â³ä ñ³÷íÿ â ìåíå 
íå áóëî æîäíîãî áàæàí-
íÿ ùîñü ïóáë³÷íî ïèñàòè 
ó Ôåéñáóê. 

Äóøèëà îáðàçà íà ñóñ-
ï³ëüñòâî. 

Á³ëüøà ÷àñòèíà ñóñï³ëü-
ñòâà óñâ³äîìëåíî çä³éñíè-
ëà âèá³ð ïîäàëüøîãî øëÿõó 
ñâîãî ðîçâèòêó. Çä³éñíèëà 
íà ÷åñíèõ âèáîðàõ. 

Ðàçîì ³ç òèì, ï³ä ÷àñ âè-
áîð³â öå ñóñï³ëüñòâî â³äêðè-
ëî âñ³ øëþçè äëÿ ïå÷åðíîãî 
õàìñòâà, áåçï³äñòàâíèõ îá-
ðàç îïîíåíò³â, âèÿâèëî ñâî¿ 
íàéã³ðø³ çàòàºí³ ïðîàç³éñüê³ 
òðàäèö³¿.

×åðåç íåâåëèêèé ïåð³îä 
÷àñó, á³ëüø³ñòü ÷ëåí³â öüîãî 
ñóñï³ëüñòâà, î÷åâèäíî îòÿ-
ìèëèñÿ, âèçíàëè ñâîþ òðà-
ã³÷íó ïîìèëêó. Çàðàç «çàçè-
ðàþòü» ó î÷³, íàìàãàþòüñÿ 
ïîâåðíóòèñü ó ðåàëüí³ òà 
â³ðòóàëüí³ äðóç³. 

Áàãàòî ç íèõ òåïåð âè-
õîäÿòü íà ïðîòåñòí³ àêö³¿ 
ðàçîì ³ç òèìè, êîãî íåùî-
äàâíî îáðàæàëè òà ïðèíè-
æóâàëè. 

Ðîáëÿòü âèãëÿä, ùî òî ðà-
í³øå áóëè íå âîíè, â³äïîâ³ä-
íèõ ãàíåáíèõ ð³øåíü âîíè 
íå ïðèéìàëè, íàòîì³ñòü 
íà÷å ñàì³ âñ³õ ïåðåêîíóâà-
ëè çä³éñíèòè ³íøèé âèá³ð. 

Òàêà îáëóäí³ñòü â³ä ëþ-
äåé, ÿê³ ââàæàþòü ñåáå åë³-
òîþ, ñâ³äîìèìè ãðîìàäÿíà-
ìè, ºâðîïåéöÿìè, ïðèêðî 
âðàæàº. 

À ïóáë³÷íå õàìñòâî ïðî-
ñòîíàðîääÿ ïðèíèæóº ñàìó 
ñóòí³ñòü ñóñï³ëüñòâà, ÿêå 
íàìàãàºòüñÿ ðóõàòèñü äî ºâ-
ðîïåéñüêî¿ ñï³ëüíîòè. 

Ïðîòå âàðòî ïðèéìàòè 
äàíí³ñòü ñàìå òàêîþ, ÿê 
âîíà º. 

Ëþäåé òàêîæ ñë³ä ïðè-
éìàòè ðåàëüíèìè, ³ç ¿õí³ìè 
ñëàáêîñòÿìè òà ïñèõîëîã³÷-
íèìè íåìî÷àìè. 

×àñ ¿õ íå ë³êóº.Ëèøå êà-
ðàº ñàìå æèòòÿ ³ òàêèì ÷è-
íîì æîðñòîêî â÷èòü. 

Öå ïðèêðî. 
Àëå òàê âîíî º.

ДУМКА

ПОЛІТОЛОГ 

В’ячеслав В’ячеслав 
БЕРЕЗОВСЬКИЙБЕРЕЗОВСЬКИЙ

ANUTA VIZNUK 
— Я проти масок! Не знущай-
тесь з дітей та дайте їм дихати! 
А якщо все ж маски і анти-
септики потрібно закупити, 
то це має зробити держава!

СЕРГІЙ НІКОЛЮК
— Витрати на антивірусні за-
соби, потрібні для навчан-
ня, — це чергове відмивання 
грошей! Все одно проблему 
повісять на батьків!

МАРИЯ ЛИСЕЦКАЯ 
— Значна частина витрат 
ляже на батьківські гаманці. 
Чекатимемо перших зборів та 
«суми благодійних внесків», 
котрі потрібно здати.

BORIS.TIHONENKO 
— Ми для того сплачуємо 
податки. Державні установи 
за наші кошти закупили собі 
антисептики, а на школи і са-
дочки бюджету не вистачає?

ÍÎÂÈÍÈ

Щосереди ми 
публікуємо коментарі 
вінничан щодо 
актуальних подій міста. 
Раніше ми опитували 
людей на вулиці, 
зараз проводимо 
таке опитування на 
сторінці у Фейсбуці. 
Ми дотримуємось 
карантину і радимо для 
вашої ж безпеки без 
особливих потреб не 
виходити з дому

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Ì³í³ñòåðñòâî 
³íôðàñòðóêòóðè 
ï³äãîòóâàëî ïðî-

åêò ð³øåííÿ, ÿêèì â³ííèöüêèé 
àåðîïîðò âèêëþ÷àòü ç ïåðåë³êó 
îá’ºêò³â ö³ëüîâî¿ ïðîãðàìè ðîç-
âèòêó àåðîïîðò³â äî 2023 ðîêó.
Ïðî öå ñêàçàâ ìåð ì³ñòà Ñåð-
ã³é Ìîðãóíîâ ìèíóëî¿ ï’ÿòíèö³ 
íà áðèô³íãó. Çà éîãî ñëîâàìè, 
Â³ííèöÿ — ºäèíå ì³ñòî, ÿêå âè-
êëþ÷àþòü ç ö³º¿ ïðîãðàìè. Íàòî-
ì³ñòü ìàþòü íàì³ðè ô³íàíñóâàòè 
àåðîïîðòè ³íøèõ ì³ñò.

— Ìåí³ íåçðîçóì³ëà âèá³ðêî-
âà ïîçèö³ÿ Ì³í³íôðàñòðóêòóðè 
ñòîñîâíî â³ííè÷àí. Ó Â³ííèö³ 
çíàõîäèòüñÿ øòàá Â³éñüêîâî-ïî-
â³òðÿíèõ ñèë. ² â³éñüêîâ³ ë³òàêè 
ìàëè á çë³òàòè ç ñó÷àñíî¿ çë³ò-
íî-ïîñàäêîâî¿ ñìóãè, — ãîâîðèâ 

Ìîðãóíîâ. — Çà îö³íêàìè åêñ-
ïåðò³â, ñàìå â³ííèöüêèé àåðî-
ïîðò º íàéá³ëüø ïåðñïåêòèâíèì, 
ç òî÷êè çîðó ïàñàæèðîïîòîêó, àå-
ðîïîðòîì Öåíòðàëüíî¿ Óêðà¿íè.

Ìåð çàÿâèâ, ùî âèêëþ÷åííÿ 
àåðîïîðòó «Â³ííèöÿ» ç äåðæïðî-
ãðàìè îçíà÷àòèìå ïîâíó çóïèí-
êó ïðîåêòó, íàä ÿêèì ïðàöþþòü 
îñòàíí³ äâà ðîêè: çà êîøòè ì³ñ-
öåâîãî áþäæåòó çðîáèëè ïðî-
åêò ðåêîíñòðóêö³¿, ïðîéøëè 
äåðæàâíó åêñïåðòèçó, çíàéøëè 
ï³äðÿäíèêà ÷åðåç «ProZorro», ùî 
ãîòîâèé áóâ ïðèñòóïèòè äî ðîá³ò 
ùå òîð³ê âîñåíè.

Ó ðîçïîðÿäæåííÿ ðåäàêö³¿ ïî-
òðàïèâ àðêóø ïðîåêòó ð³øåííÿ 
Ì³í³ñòåðñòâà ³íôðàñòðóêòóðè. Öå 
âèñíîâîê Ì³íåêîíîì³êè, äå çà-
çíà÷åíî: âèêëþ÷èòè ³ç çàâäàííÿ 
17 «Çàáåçïå÷åííÿ ðîçâèòêó ì³æ-
íàðîäíîãî àåðîïîðòó «Â³ííèöÿ» 
çàõîäó «Ðåêîíñòðóêö³ÿ àåðîäðî-
ìó» â îáñÿç³ 1 ì³ëüÿðä 13 ì³ëü-

РЕКОНСТРУКЦІЇ АЕРОПОРТУ 
«ВІННИЦЯ» НЕ БУДЕ?
Перспектива  На найближче засідання 
уряду готують рішення про виключення 
аеропорту «Вінниця» з державної програми 
розвитку. Фактично, це спричинить повну 
зупинку реконструкції злітно-посадкової 
смуги. Хоча проект повністю готовий та є 
підрядник робіт. Хто отримає підтримку 
держави замість Вінниці?

Минулого року провели тендер на реконструк-
цію злітно-посадкової смуги для аеропорту 
Вінниці та обрали підрядника — маріупольську 
компанію «Шляхове будівництво «Альтком», 
яка погодилася зробити реконструкцію майже 
за 896 мільйонів гривень. Ця компанія відома 
тим, що до Євро-2012 збудувала аеропорт 
імені Прокоф’єва в Донецьку.
Заступник міського голови Андрій Очеретний 
каже, що злітну смугу готові були почати ре-
конструювати ще дев’ять місяців тому.

— Підрядник за ті 300 мільйонів, які були 
передбачені урядом Володимира Гройсма-
на і скасовані урядом Олексія Гончарука, міг 
би закупити матеріали, розпочати підготовчі 
роботи, підвезти техніку, щоб пришвидшити 
темп робіт, — говорив Очеретний.
Мерія направила звернення до Кабміну, 
прем’єр-міністра та голови Вінницької ОДА, 
щоб не допустити виключення Вінниці з про-
грами підтримки аеропортів. Але для чого це 
треба, якщо держава й так не дає фінансування?

— Виключення з цієї програми позбавляє наше 
летовище не тільки державного фінансування, 
а й державних гарантій. У нас є план «Б»: роз-
глядаємо варіант взяти кредит у державному 
банку на реконструкцію злітно-посадкової сму-
ги. Відсоткова ставка буде залежати від гарантії 
держави, яка б стала «поручителем» та гаран-
том, що ми виконаємо свої зобов’язання. Наш 
кредитний рівень дозволяє отримати низьку 
ставку, але чим більше гарантій — тим вигідні-
ші умови, — пояснив заступник мера Вінниці.

Яким може бути план «Б» 

Реконструкцію «злітки» мали почати у 2019 році. 
Тоді на це уряд Гройсмана запланував 300 мільйонів 
гривень з Держбюджету 

éîí³â ãðèâåíü.
Òàêîæ âàçàíî, ùî çàì³ñòü Â³-

ííèö³ óðÿä çáèðàºòüñÿ âêëàñòè 
áþäæåòí³ êîøòè â ðåêîíñòðóê-
ö³þ àåðîïîðòó «Ìóêà÷åâî». Ãðîø³ 
âèä³ëÿþòü íå íà ðåêîíñòðóêö³þ, 
à ëèøå íà ïðîåêòóâàííÿ öèõ ðî-
á³ò.

Ïðîòå â ïîíåä³ëîê, 17 ñåðïíÿ, 
ñòàëî â³äîìî, ùî íàø àåðîïîðò 
âñå æ çàëèøàºòüñÿ ïð³îðèòåòíèì 
äëÿ äåðæàâíî¿ âëàäè Óêðà¿íè.

«Ìàâ ðîçìîâó ç ì³í³ñòðîì ³íô-
ðàñòðóêòóðè Âëàäèñëàâîì Êðè-
êë³ºì. Ãîâîðèëè ïðî â³ííèöüêèé 
àåðîïîðò — çáåðåæåííÿ ïðîåêòó 

éîãî ðåêîíñòðóêö³¿ ñåðåä çàõîä³â 
ïðîãðàìè ðîçâèòêó àåðîïîðò³â. 
Ïèòàííÿ ñòðàòåã³÷íå: íà ëåòîâè-
ù³ áàçóþòüñÿ â³éñüêîâ³ áðèãàäè 
àâ³àö³¿ Êîìàíäóâàííÿ Ïîâ³òðÿíèõ 
ñèë ÇÑÓ, çë³òíà ñìóãà âèêîðèñ-
òîâóºòüñÿ é ï³ä êîìåðö³éí³ ðåéñè 
ÊÏ «Àåðîïîðòó Â³ííèöÿ». Ï³ñ-
ëÿ ðîçìîâè ç ì³í³ñòðîì ä³éøëè 
äî ðîçóì³ííÿ, ùî ðåêîíñòðóêö³ÿ 
àåðîïîðòó «Â³ííèöÿ» çàëèøàºòü-
ñÿ â çàâäàíí³ Äåðæàâíî¿ ö³ëüîâî¿ 
ïðîãðàìè ðîçâèòêó àåðîïîðò³â 
íà ïåð³îä äî 2023 ðîêó», — íà-
ïèñàâ ó ñâîºìó Ôåéñáóêó ãîëîâà 
Â³ííèöüêî¿ ÎÄÀ Ñåðã³é Áîðçîâ.

ОГОЛОШЕННЯ

Загубив-знайшов
Втрачений диплом ПТ №834639 
на ім'я Колосовський Олексій 
Васильович вважати недійсним

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Хто має платити за антивірусні засоби, потрібні у школах?
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Наприкінці брифінгу Катерина Бабіна 
сказала, що з 80 тисяч учнів та студентів 
тільки дві тисячі людей замовили картки. 
Але на підприємстві очікують, що їх стануть 
більш активно замовляти перед початком 
навчального року, оскільки паперових 
проїзних більше немає.
Однак вартість проїзного не змінилася: 
для учнів — 110 гривень, а для студен-
тів — 170 гривень. Його тепер прода-
ють в електронному вигляді, записують 
на «Муніципальну картку вінничанина».
Поповнити картку вінничанина поки можна 
у кіосках «Преса» та інших точках поповнення, 
повний перелік яких є за цим посиланням: 
et.vn.ua/buy-offline. Щоб отримати проїзний, 
потрібно сказати касиру, що хочете поповнити 

свій електронний проїзний на картці вінни-
чанина і вказати суму поповнення. Можли-
вість поповнювати картку онлайн обіцяють 
відновити найближчим часом.
Замовити учнівську, студентську та загальну 
персоніфіковану (має дані про власника) 
картку вінничанина можна через Інтернет: 
et.vn.ua/order-card. Крім того, в кіосках 
«Преса» продають неперсоніфіковані картки 
вінничанина, на які також можна замовити 
електронний проїзний (тільки загальний та 
«Безлімітний»), користуватися безкоштов-
ною пересадкою протягом 30 хвилин.
Наостанок повідомили, що з вересня 
почнуть поступово вмикати валідатори 
у маршрутках та облаштують електронні 
табло з графіком руху на зупинках по місту.

Учням та студентам на замітку 
Вінничани, які платять банківськими карт-
ками за проїзд в транспорті, скаржаться 
на некоректну оплату проїзду. У соцме-
режах дописують, що платять один раз, 
а потім списує по 4–5 гривень кілька разів 
протягом кількох днів.
Директорка «Вінницякартсервіс» Катерина 
Бабіна каже, що за весь цей час надійшло 
близько 1000 скарг, кожну з яких переві-
ряли окремо. І після надання відповіді, де 
вказували дати поїздок та дати транзак-
цій — у людей питань більше не виникало.
— Ми розглядали кожну ситуацію окремо, 
розділяли транзакції по валідаторах, кодах 
і NFC, використовуючи виписки з банків. 
Якщо у вас виникають питання, прошу всіх 
звертатися на нашу гарячу лінію за но-

мером: (0800)330–155, — каже Бабіна.
Заступник директора вінницької обласної 
дирекції «Укргазбанку» Віта Горобець по-
яснила причину затримки списання гро-
шей через валідатори.
— При розрахунку у транспорті проходить 
така ж сама транзакція, як у магазині при 
купівлі товарів. Але єдина відмінність, що 
оплата проходить в офлайн режимі без 
підтвердження пін-коду. Якщо у вас є ко-
шти на рахунку — відбувається списання, 
якщо ж їх немає, то відбувається повторне 
списання наступного дня, потім через три 
дні та через тиждень. Звертаю увагу, що 
списання буде проводитися до того мо-
менту, поки людина не здійснить оплату, — 
каже Горобець.

Чому знімає гроші з банківських карток 
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Ó  ÷ å ò â å ð , 
13 ñåðïíÿ, ó «Â³-
ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» 

ïðîâåëè áðèô³íã, íà ÿêîìó ðîç-
ïîâ³ëè ïðî âïðîâàäæåííÿ åëåê-
òðîííîãî êâèòêà â ì³ñüêîìó òðàí-
ñïîðò³. Çîêðåìà, ãîâîðèëè ïðî 
òå, ùî ç 1 âåðåñíÿ ï³ëüãîâèêè 
ìàþòü îáîâ’ÿçêîâî êîðèñòóâàòèñÿ 
âàë³äàòîðàìè ó òðàíñïîðò³. À òèì, 
õòî ùå íå ìàº êàðòîê â³ííè÷à-
íèíà — îá³öÿþòü âèäàòè â÷àñíî, 
ïðî ùî ïîïåðåäæàòèìóòü ÷åðåç 
SMS-ïîâ³äîìëåííÿ. Âîäíî÷àñ, 
QR-êîäè òà îïëàòà ÷åðåç ÑÌÑ 
çàëèøàþòüñÿ, à ïðî¿çä çà ãîò³âêó 
â ìóí³öèïàëüíèé òðàíñïîðò — 
ïîêè íå ïîâåðòàþòü.

НАСТУПНИЙ ЕТАП Е-КВИТКА 
Åëåêòðîííèé êâèòîê ó Â³ííè-

ö³ âïðîâàäæóþòü âæå ïîíàä äâà 
ðîêè, ³ ç òîãî ÷àñó óâåñü ìóí³-
öèïàëüíèé òðàíñïîðò îòðèìàâ 
âàë³äàòîðè. Êàðàíòèí «ïîñïðèÿâ» 
òîìó, ùî ç òðàíñïîðòó ïðèáðàëè 
êîíäóêòîð³â é òåïåð â³ííè÷àíè 
ìîæóòü ðîçðàõîâóâàòèñÿ çà ïðî¿çä 
ëèøå áåçãîò³âêîâî: ÷åðåç âàë³äà-
òîðè, SMS-êè òà QR-êîäè.

Óñ³ ö³ çàñîáè îïëàòè çàëèøàòü-
ñÿ ³ íàäàë³, îäíàê ç 1 âåðåñíÿ 
âïðîâàäæóþòü íîâèé åòàï, ÿêèé 

â òåîð³¿ íàïðÿìó âïëèíå íà ÿê³ñòü 
ñàìîãî òðàíñïîðòó.

— Ç 1 âåðåñíÿ âñ³ ï³ëüãîâèêè, 
ÿê³ ¿çäÿòü â ìóí³öèïàëüíîìó 
òðàíñïîðò³ (òðàìâàé, àâòîáóñ), 
ïîâèíí³ ðåºñòðóâàòè ñâ³é ïðî-
¿çä, ïðèêëàäàþ÷è êàðòêó äî âà-
ë³äàòîðà, — ãîâîðèëà äèðåêòîðêà 
«Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñó» Êàòåðèíà 
Áàá³íà.

Äëÿ öüîãî â ï³ëüãîâèê³â 
íà ðóêàõ âæå º 65 òèñÿ÷ êàð-
òîê, ÿê³ âîíè îòðèìàëè áåçêî-

øòîâíî. Ùå áëèçüêî 5,5 òèñÿ-
÷³ ï³ëüãîâèõ êàðòîê âèäàäóòü 
äî ïî÷àòêó âåðåñíÿ. ² ùîá 
íå óòâîðþâàëîñÿ âåëèêèõ ÷åðã, 
ôàõ³âö³ «Êàðòñåðâ³ñó» áóäóòü 
íàäñèëàòè SMS-ïîâ³äîìëåííÿ 
ç çàïðîøåííÿìè.

— Ëþäè, ÿê³ ÷åðåç ñëàáêå 
çäîðîâ’ÿ, íå çìîæóòü ïðèéòè 
äî íàñ â öåíòð, íà Ñîáîðí³é, 
36, îòðèìàþòü ñâîþ êàðòêó ÷åðåç 
êóð’ºð³â, — ãîâîðèëà Áàá³íà. — 
Òàêîæ õî÷ó ïîâ³äîìèòè ï³ëüãî-
âèêàì ç ñóñ³äí³õ ì³ñò òà ñ³ë: ìè 

Зміни в транспорті  Обов’язково 
прикладати картку до валідаторів 
просять всіх пільговиків вже з 
1 вересня. Транспортна компанія зможе 
формувати статистику перевезень 
і почне отримувати компенсацію з 
міського бюджету за безоплатний проїзд 
пасажирів. Скільки карток є на руках і 
коли їх отримають усі інші?

íåîäíîðàçîâî çâåðòàëèñÿ ç ïðî-
ïîçèö³ºþ íàäàòè ï³ëüãîâ³ êàðò-
êè òèì ëþäÿì, ÿê³ ñèñòåìàòè÷íî 
ïðè¿æäæàþòü äî Â³ííèö³. Ùå ðàç 
íàãîëîøóþ, ùî «Â³ííèöÿêàðò-
ñåðâ³ñ» ãîòîâà çðîáèòè ó âàøî-
ìó íàñåëåíîìó ïóíêò³ â³ääàëåíå 
ì³ñöå àäì³í³ñòðàòîðà, ÿêèé ïðè-
éìàòèìå çàÿâè íà «Ìóí³öèïàëüí³ 
êàðòêè» òà ïîò³ì ¿õ âèäàâàòèìå.

БЕЗОПЛАТНИЙ ПРОЇЗД 
ЛИШАЄТЬСЯ 

Ó «Â³ííèöüê³é òðàíñïîðòí³é 
êîìïàí³¿» íàãîëîøóþòü, ùî ÿêùî 
ï³ëüãîâèêè áóäóòü ô³êñóâàòè ñâ³é 
ïðî¿çä ó òðàíñïîðò³, òî âîíè çìî-
æóòü îòðèìàòè êîìïåíñàö³þ ç 
áþäæåòó.

— Ëþäè, ÿê³ ìàþòü ïðàâî 
íà áåçîïëàòíèé ïðî¿çä, ìàþòü 

öèì êîðèñòóâàòèñÿ. Àëå çà ¿õí³ 
ïåðåâåçåííÿ õòîñü ìàº ïëàòèòè, — 
ãîâîðèòü ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð 
ÊÏ «ÂÒÊ» Ìèõàéëî Ëóöåíêî. — 
Ìàþ÷è ïîâíó ñòàòèñòèêó, ìè 
çìîæåìî îòðèìàòè êîìïåíñàö³þ 
çà ïåðåâåçåííÿ ï³ëüãîâèê³â ç áþ-
äæåòó ì³ñòà. Òîìó âêðàé âàæëèâî, 
ùîá âè ðåºñòðóâàëè ñâ³é ïðî¿çä 
ó òðàíñïîðò³, à ãðîø³, ÿê³ ìè 
îòðèìàºìî çà ïåðåâåçåííÿ, áóäóòü 
íàïðàâëåí³ íà îáñëóãîâóâàííÿ, 
ðåìîíò ³ ïðèäáàííÿ íîâîãî òðàí-
ñïîðòó, ðåìîíò êîë³é, êîíòàêòíî¿ 
ìåðåæ³. Êîæíà êîï³éêà äëÿ íàñ 
íà âàãó çîëîòà.

Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî êîìïåí-
ñàö³þ ç äåðæáþäæåòó çà ïåðå-
âåçåííÿ ï³ëüãîâèê³â òðàíñïîðò-
íèêè íå îòðèìóþòü ç 2016 ðîêó, 
êîëè öåé ðÿäîê âèòðàò ïðèáðàëè 

ç ãîëîâíîãî ô³íàíñîâîãî äîêó-
ìåíòà êðà¿íè. À ïîò³ì âçàãàë³ 
ïåðåêëàëè â³äïîâ³äàëüí³ñòü 
çà îïëàòó ï³ëüãîâîãî ïðî¿ç-
äó íà ì³ñöåâ³ áþäæåòè (ñòàòòÿ 
91 Áþäæåòíîãî êîäåêñó).

Íèí³ òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ 
îòðèìóº êîìïåíñàö³þ ç áþäæåòó 
ëèøå çà ï³ëüãîâ³ ö³íè íà ïðî¿çí³ 
êâèòêè äëÿ ó÷í³â òà ñòóäåíò³â.

Ó «Êàðòñåðâ³ñ³» îá³öÿþòü âè-
äàòè âñ³ ï³ëüãîâ³ êàðòêè, ÿê³ 
áóëè ðàí³øå çàìîâëåí³, ó ñòðîê 
äî 1 âåðåñíÿ. ² òàêîæ äîäàëè, 
ùî ùîäíÿ îòðèìóþòü ïîíàä 
350 íîâèõ çàìîâëåíü. Çàìîâèòè 
Ï³ëüãîâó êàðòêó â³ííè÷àíèíà 
ìîæíà â öåíòð³ îáñëóãîâóâàííÿ 
íà Ñîáîðí³é, 36 òà â îô³ñàõ ïðè 
ÆÅÊàõ. Ïðè ñîá³ ïîòð³áíî ìàòè 
ïàñïîðò, ïîñâ³ä÷åííÿ ï³ëüãîâèêà.

SMS-îïëàòà ³ QR-êîäè 
ïðîäîâæàòü ïðàöþâàòè 
ç 1 âåðåñíÿ. Òàêîæ 
íà âàë³äàòîðàõ ìîæíà 
áóäå ðîçðàõóâàòèñÿ 
áàíê³âñüêîþ êàðòêîþ

Пільговикам з сусідніх міст та сіл готові надати картки. У Картсервісі кажуть, що надсилали 
пропозиції про облаштування місця для збору заяв і видачі карток у цих населених пунктах

З ВЕРЕСНЯ ПІЛЬГОВИКИ ПОВИННІ 
ФІКСУВАТИ КОЖНУ ПОЇЗДКУ
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Í à ï ð è ê ³ í ö ³ 
ëèïíÿ Êàáì³í çà-
òâåðäèâ íîâó ìå-
òîäèêó ðîçðàõóíêó 

ñåðåäíüîì³ñÿ÷íîãî ñóêóïíîãî 
äîõîäó äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ðÿäó 
äåðæäîïîìîã.

Ôîðìàëüíî, íîâèé ïîðÿäîê 
ïîòð³áåí, ùîá çàïðàöþâàâ çà-
êîí «Ïðî ï³äâèùåííÿ ñîöãàðàí-
ò³é äëÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é îñ³á», 
ÿêèì, çîêðåìà, ï³äâèùèëè âè-
ïëàòè íà ä³òåé é òàêîæ ñïðîñòèëè 
ïîðÿäîê îôîðìëåííÿ äîïîìîãè.

Àëå, íà ïðàêòèö³, ó ïðàö³âíèê³â 
ñîöçàõèñòó òåïåð º á³ëüøå çàêîí-
íèõ ï³äñòàâ, àáè â òàê³é äîïîìîç³ 
â³äìîâèòè.

НАВІЩО ПОТРІБНІ ЗМІНИ 
Ì³í³ñòð ñîöïîë³òèêè Ìàðèíà 

Ëàçåáíà ïðîêîìåíòóâàëà íåîá-
õ³äí³ñòü çì³í ï³äõîäó äî íàðàõó-
âàííÿ ñîöäîïîìîãè òèì, ùî ¿¿ 
áóäóòü îòðèìóâàòè ò³, õòî ñïðàâä³ 
öüîãî ïîòðåáóº.

— Ð³øåííÿ óðÿäó ìàº íà ìåò³ 
óíîðìóâàòè ïåðåðàõóíîê ñîö³àëü-
íèõ âèïëàò äëÿ îêðåìèõ êàòåãîð³é 
îñ³á, ïîñèëèòè àäðåñí³ñòü ³ ñïðîñ-
òèòè äîñòóï â îôîðìëåíí³ ñîö³àëü-
íî¿ äîïîìîãè, ÿêà º íà ñüîãîäí³ 
â Óêðà¿í³, — ãîâîðèëà Ëàçåáíà.

Ïðè öüîìó óðÿäîâö³ ïîñòóïîâî 
éäóòü äî òîãî, ùî â Óêðà¿í³ áóäå 
ºäèíà ñîöäîïîìîãà.

— Ïîíàä 100 ì³ëüÿðä³â éäóòü 
íà ñîöâèïëàòè, àëå ñêàçàòè, ùî 
öå åôåêòèâíî, íå ìîæó. ª, çîêðå-
ìà, äîïîìîãè ïî 5 ÷è 7 ãðèâåíü, 
ïðèéíÿò³ ùå â 90-õ. Ì³íñîöïîë³-
òèêè òà Ì³íô³í ïðàöþº íàä òèì, 
ùîá áóëà ºäèíà ñîöäîïîìîãà, 
ùîá íå ïðîñòî ðîçäàòè ö³ êîøòè, 
à ùîá öÿ äîïîìîãà ïðèíåñëà êî-
ðèñòü, — ãîâîðèâ çàñòóïíèê ì³í³-
ñòðà ô³íàíñ³â Ðîìàí ªðìîëè÷åâ.

НЮАНСИ ОФОРМЛЕННЯ 
Ç 1 ëèïíÿ íàáóëè ÷èííîñò³ çì³-

íè äî çàêîíîäàâñòâà ïðî ñîöçà-
áåçïå÷åííÿ. À 22 ëèïíÿ Êàáì³í 

ïîñòàíîâîþ ¹ 632 ïåðåïèñàâ 
ï³ä çì³íè ñâîþ íîðìàòèâíó áàçó. 
Íåþ, çîêðåìà, âïðîâàäæóºòüñÿ 
íîâèé ðîçðàõóíîê ñåðåäíüîì³-
ñÿ÷íîãî ñóêóïíîãî äîõîäó. Öÿ 
âåëè÷èíà âèêîðèñòîâóºòüñÿ äëÿ 
íàðàõóâàííÿ äåðæâèïëàò ìàëî-
çàáåçïå÷åíèì ñ³ì’ÿì òà ìàòåðÿì-
îäèíà÷êàì.

² òåïåð äëÿ ðîçðàõóíêó ñåðåä-
íüîì³ñÿ÷íîãî ñóêóïíîãî äîõîäó 
áóäóòü âðàõîâóâàòè: 
 çàðïëàòó (ï³ñëÿ îïîäàòêó-

ЧЕРЕЗ ВЕЛИКУ СУБСИДІЮ МОЖУТЬ 
ВІДМОВИТИ У СОЦДОПОМОЗІ 
Виплати по-новому  Нещодавно 
Кабмін змінив порядок нарахування 
соціальних виплат. Зокрема, субсидію 
тепер запишуть в доходи сім’ї. А через 
неправдиві дані в декларації зможуть 
вимагати повернення допомоги від 
держави. Розказуємо, які є ще нюанси, кого 
зачеплять зміни та для чого їх ухвалили

Людям, які отримували допомогу як мало-
забезпечені сім’ї та виплати на дітей мате-
рям-одиначкам продовжать нараховувати 
за старими правилами.
За новим порядком нині мають подати 
документи у Вінниці близько 400 малоза-
безпечених сімей та орієнтовно 600 мате-
рів-одиначок, оскільки термін призначення 
їхньої допомоги вичерпаний.
— Наші спеціалісти їх всіх обдзвонили та 
розповіли про зміни у законодавстві. Їх ми 
почнемо приймати, коли в Києві підготу-
ють відповідне програмне забезпечення, 
за яким ми зможемо бачити доходи людей 
помісячно, — говорить директор департа-
менту соцполітики міськради Валентина 

Войткова.
Крім заяви зі стандартними довідками, ці 
люди відтепер подаватимуть декларацію 
про доходи. А для підрахунку середньо-
місячного сукупного доходу застосовува-
тимуть новий порядок.
А також урядовці склали перелік причин, 
за яких малозабезпеченим сім’ям та ма-
терям-одиначкам у виплатах відмовлять:
 відсутні доходи;
 протягом 12 місяців перед зверненням за 
призначенням допомоги здійснили купівлю 
на суму, яка перевищує 50 тисяч гривень;
 у власності сім'ї є друга квартира (буди-
нок), більше ніж один транспортний засіб, 
з дати випуску якого минуло менше ніж 

15 років (крім мопеда і причепа).
І ще важливий момент — в постанові уряду 
№ 632 про виплати сім’ям з дітьми, по до-
гляду, одиноким матерям з’являється по-
рядок повернення соцдопомоги.
Якщо були подані неправдиві дані, відбу-
лися зміни у складі сім’ї й про це не повідо-
мили, то органи соцзахисту мають право 
вимагати повернення назад суми виплат: 
або повністю, або частково. При цьому, 
за рішенням органів соцзахисту, можна за-
стосовувати механізм повернення виплат, 
коли соцдопомога не припиняється, але 
вона зменшується на 20%, які передають 
назад, в Держбюджет.
Якщо ж компромісу досягти не вдалося, 

а винуватець відмовляється повертати ви-
плати, то на цю людину готується позовна 
заява в суд.
Департамент соцполітики Вінницької місь-
кради повідомляє, що під час карантину 
прийом здійснюється в умовах попере-
днього запису.
Для отримання талону попереднього за-
пису необхідно звернутися до структур-
них підрозділів соцзахисту населення, 
а саме: Управління соціального захисту 
населення (Правобережне) Космонавтів, 
30 (2 поверх), телефон: 50–83–88 або 
Управління соцзахисту населення (Лі-
вобережне) Замостянська, 7, телефон: 
50–86–70.

Приховали доходи? Змусять повернути виплати 

На соцдопомогу можна не розраховувати, якщо «зимова» субсидія сягає 
кілька тисяч. Адже вона буде більша, ніж прожитковий мінімум на сім'ю, 
а незаможна родина такою, в уявленні держави, не буде 

âàííÿ), ñòèïåíä³þ, äîïîìîãó ç 
áåçðîá³òòÿ;
 ãðîøîâ³ ïåðåêàçè ç-çà êîð-

äîíó;
 âèïëàòè ôîíä³â ñîöñòðàõó-

âàííÿ;
 çàäåêëàðîâàí³ äîõîäè;
 äîõîäè ÔÎÏ³â (1 ãðóïà — 

íà ð³âí³ 1 ì³íçàðïëàòè, 2 ãðóïà — 
äâ³ ì³íçàðïëàòè, 3 ãðóïà — òðè 
«ì³í³ìàëêè»);
 äîõîäè â³ä ðåàë³çàö³¿ ìîëîêà òà 

ìîëî÷íî¿ ñèðîâèíè (â ðîçì³ð³ 30%);
 æèòëîâ³ ñóáñèä³¿ òà ï³ëüãè 

íà îïëàòó ÆÊÏ, ïðèäáàííÿ ïà-
ëèâà òà ñêðàïëåíîãî ãàçó. Íå âðà-
õîâóâàòèìóòü öþ ñêëàäîâó ò³ëüêè 
â òîìó âèïàäêó, ÿêùî ïîäàþòüñÿ 
äîêóìåíòè íà îôîðìëåííÿ ñóá-
ñèä³¿;
 ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ â³é-

ñüêîâîñëóæáîâö³â. Êð³ì âèïëàò, 
ÿê³ îòðèìóþòü áåçïîñåðåäíüî ï³ä 
÷àñ ó÷àñò³ â ÀÒÎ/ÎÎÑ.

— Ñóáñèä³ÿ òåïåð ââàæàºòüñÿ 
äîõîäîì, ï³ñëÿ ìîíåòèçàö³¿ ëþäè 
ñòàëè îòðèìóâàòè ¿¿ «íà ðóêè». ² 
ÿêùî â ëþäèíè âèõîäèëà âåëèêà 
ñóáñèä³ÿ â îïàëþâàëüíèé ïåð³îä, 

òî öå ìîæå çìåíøèòè ðîçì³ð ñîö-
äîïîìîãè, — ïîÿñíþº êåð³âíèöÿ 
äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè ì³ñü-
êî¿ ðàäè Âàëåíòèíà Âîéòêîâà.

² öå ùå íå âñå. Çàêîíîì, ÿêèé 
«ï³äâèùóº ñîöãàðàíò³¿», ðîçøè-
ðèëè ñêëàä ñ³ì’¿ (ñòàòòÿ 1). Â³ä-
òåïåð öå ÷îëîâ³ê, äðóæèíà, ð³äí³ 
òà óñèíîâëåí³ ä³òè äî 18 ðîê³â. 
Òàêîæ äî ¿¿ ñêëàäó âêëþ÷àþòü ä³-
òåé, ÿê³ íå ïåðåáóâàþòü ó øëþá³ 
òà â÷àòüñÿ íà äåííîìó ñòàö³îíàð³, 
ó â³ö³ äî 23 ðîê³â.

Äå âîíè ïðîïèñàí³ òà ôàê-
òè÷íî ïðîæèâàþòü, çíà÷åííÿ 
íå ìàº. ßêùî âîíè îòðèìóþòü 
ñòèïåíä³þ, ï³äðîáëÿþòü, ³ ïðè 
öüîìó, íàïðèêëàä, æèâóòü â ³í-
øîìó ì³ñò³, âñ³ äîõîäè ï³äòÿãó-
þòüñÿ äî ñóêóïíîãî äîõîäó ñ³ì’¿. 
À öå â ðåçóëüòàò³ çìåíøóº øàíñè 
íà âèïëàòó àáî âçàãàë³ çâîäÿòü ¿õ 
íàí³âåöü.

ЗБІЛЬШИЛИ ВИПЛАТИ 
ОПІКУНАМ 

Îäíàê º é ïîçèòèâ: â çàêîí³ 
«Ïðî ï³äâèùåííÿ ñîöãàðàíò³é» 
º íîðìà ïðî òå, ùî «ìàêñèìàëü-

íèé ðîçì³ð äåðæàâíî¿ ñîö³àëüíî¿ 
äîïîìîãè íå ìîæå ïåðåâèùóâàòè 
ïðîæèòêîâèé ì³í³ìóì äëÿ ñ³ì’¿». 
Ðàí³øå ìàêñèìóìîì áóëî 75% â³ä 
ö³º¿ âåëè÷èíè.

Äî òîãî æ, çð³ñ ðîçì³ð äîïîìî-
ãè ä³òÿì, íàä ÿêèìè âñòàíîâëåíî 
îï³êó ÷è ï³êëóâàííÿ: 2,5 ðîçì³ðó 
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ äèòèíè 
â³äïîâ³äíîãî â³êó é 3,5 ðîçì³ðó ïðî-
æèòêîâîãî ì³í³ìóìó äëÿ äèòèíè 
â³äïîâ³äíîãî â³êó ç ³íâàë³äí³ñòþ.

Ïðè öüîìó çàêîíîäàâåöü âè-
çíà÷èâ, ùî òàê³ ñóìè áóäóòü âè-
ïëà÷óâàòèñÿ çà ñ³÷åíü-÷åðâåíü 
2020 ðîêó. Ïðîñòèìè ñëîâàìè, 
ëþäè, ÿê³ îòðèìóâàëè òàê³ âè-
ïëàòè ïðîòÿãîì ìèíóëèõ øåñòè 
ì³ñÿö³â, íàäàë³ îòðèìàþòü ùå é 
äîïëàòè.

— Äîïëàòè îï³êóíàì ìè çä³é-
ñíèëè ùå â ÷åðâí³. Ëþäè îòðè-
ìàëè êîøòè çà ñ³÷åíü-÷åðâåíü 
2020 ðîêó. Ç ëèïíÿ âîíè îòðèìó-
þòü ñîöâèïëàòè íà ä³òåé çà íî-
âèìè ðîçì³ðàìè, ÿê³ âñòàíîâèëè 
â Êàáì³í³, — ãîâîðèòü êåð³âíèöÿ 
äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè Âà-
ëåíòèíà Âîéòêîâà.

Â óðÿä³ ââàæàþòü, 
ùî çì³íè â 
ïîðÿäêó ïîòð³áí³, 
ùîá ñîöâèïëàòó 
îòðèìóâàëè ò³, õòî ¿¿ 
ñïðàâä³ ïîòðåáóþòü
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ОЛЕКСАНДР ШЕМЕТ, ГРОМАДСЬКИЙ ДІЯЧ
12 вересня з 14.00 до 18.00 площа Шкільна 
(кінцева автобуса №2) — запрошуємо на 
фестиваль середньовічної реконструкції в 
рамках святкування Дня Вінниці.

ПРЕССЛУЖБА 
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» íàãàäóº: ñïëà-
òèòè çà äîñòàâêó ãàçó ïîòð³áíî 
äî 20 ÷èñëà ì³ñÿöÿ, â ÿêîìó îòðè-
ìóºòå ïîñëóãó. Òîáòî, äî 20 ñåðï-
íÿ çà ñåðïåíü.

Áóäüòå óâàæí³! Ïîñëóãà äî-
ñòàâêè ñïëà÷óºòüñÿ îêðåìî â³ä 
ïëàòè çà ãàç ÿê òîâàð, íà ðàõó-
íîê ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» ð³âíîì³ð-
íèìè ùîì³ñÿ÷íèìè ïëàòåæàìè. 
Ïðè öüîìó íå îáîâ’ÿçêîâî ÷å-
êàòè ïàïåðîâîãî ðàõóíêó.

Êë³ºíòè «Â³ííèöÿãàç» ìàþòü 
ìîæëèâ³ñòü çàâàíòàæèòè ðàõóí-
êè òà ñïëàòèòè çà ðîçïîä³ë ãàçó 
äèñòàíö³éíî, ó çðó÷íèé ÷àñ òà 
ç³ çðó÷íîãî ì³ñöÿ çà äîïîìîãîþ 

îíëàéí-ñåðâ³ñ³â: Îñîáèñòèé êà-
á³íåò íà ñàéò³ 104.ua, ÷àò-áîò 
«7104ua» ó Viber, ìîá³ëüíèé 
äîäàòîê 104Mobile, Telegram 
7104ua.

Ðîçðàõóâàòèñÿ ìîæíà òàêîæ 
÷åðåç ñèñòåìè ³íòåðíåò-ïëàòåæ³â 
Portmone.com, iPay.ua, ³íòåðíåò-
ïîñëóãè «Îùàä 24», «Ïðèâàò-
Áàíê», à òàêîæ ó áóäü-ÿêîìó 
â³ää³ëåíí³ «Óêðïîøòè», ÷åðåç 
â³ää³ëåííÿ áóäü-ÿêîãî áàíêó àáî 
òåðì³íàëè ñàìîîáñëóãîâóâàííÿ.

Ïðè çä³éñíåíí³ ïëàòåæó 
îáîâ’ÿçêîâî íåîáõ³äíî âêàçó-
âàòè íîìåð îñîáîâîãî ðàõóíêó 
äëÿ ³äåíòèô³êàö³¿ îïëàòè.

Êîìïàí³ÿ îáñëóãîâóº ïîíàä 
17 òèñ. êì ìåðåæ, ñîòí³ é òèñÿ÷³ 

ãàçîðîçïîä³ëüíîãî îáëàäíàííÿ. 
Ö³ëîäîáîâî òà áåç âèõ³äíèõ âè-
¿æäæàº íà âèêëèêè àâàð³éíî-
äèñïåò÷åðñüêà ñëóæáà «104». 
Ðåìîíò òà ìîäåðí³çàö³ÿ ìåðåæ, 
çàõèñò ãàçîïðîâîä³â â³ä êîðîç³¿, 
ë³êâ³äàö³ÿ âèòîê³â ãàçó, ïîâ³ð-
êà òà çàì³íà ë³÷èëüíèê³â òîùî. 
Óñå öå ìîæëèâî çàâäÿêè â÷àñí³é 
îïëàò³ ðîçïîä³ëó ãàçó.

Çàêëèêàºìî ñïîæèâà÷³â äî-
òðèìóâàòèñü äèñöèïë³íè ó ðîç-
ðàõóíêàõ, àáè ï³äïðèºìñòâî 
ìàëî çìîãó íàäàòè ÿê³ñíó ïîñëó-
ãó áåçïåðåá³éíî¿ òà áåçàâàð³é-
íî¿ äîñòàâêè ãàçó òà ï³äãîòóâàòè 
ìåðåæ³ äî çèìè. Ùîá ó êîæí³é 
îñåë³ áóëî òåïëî, êîìôîðòíî òà 
çàòèøíî!

Сплачуйте за доставку газу вчасно — 
до 20 числа щомісяця
БЛОГ

РЕКЛАМА

467155478474

478549

ПРЕССЛУЖБА ГО 
«ЩИРА ТУРБОТА»

Íå âàðòî é çãà-
äóâàòè ïðî òå, ÿê 

çì³íèëàñü Â³ííèöÿ: ³ ôîí-
òàíè, ³ ÷óäîâ³ äîðîãè, ³ íåéìîâ³ðí³ 
ïàðêîâ³ çîíè — ³íôðàñòðóêòóðà 
ñïðàâæíüîãî ºâðîïåéñüêîãî ì³ñòà.

Ïðîòå, â òîé æå ÷àñ, ìàëî õòî 
çíàº ïðî ¿¿ çâîðîòíó ñòîðîíó — 
ðàéîí Ñòàðîãî Ì³ñòà, äå íàâ³òü 
ïîòðåáà ó áåçïåö³ ÷àñòî ï³ä âåëè-

êèì ïèòàííÿì. ² ç öüîãî ïðèâîäó 
ìè âèð³øèëè çâåðíóòèñü äî îä-
íîãî ç éîãî æèòåë³â — ëþäèíè, 
ÿêà íåîäíîðàçîâî âèêàçóâàëà 
ñâîþ àêòèâíó ãðîìàäñüêó ïîçè-
ö³þ ùîäî ïîêðàùåííÿ ñèòóàö³¿ 
ó ñâîºìó ðàéîí³ — Ñåðã³ÿ Ïë³õòè.

— Ñêàæ³òü, Ñåðã³þ, ÷è ñïðàâä³ 
îíîâëåííÿ òà çàãàëüíîì³ñüêà ðîç-
áóäîâà îìèíóëà ðàéîí Ñòàðîãî 
Ì³ñòà?

— Âëàñíå, ÿê áè öå íå áóëî 
ñóìíî, òàê. Ìîæåòå ñóäèòè ñàì³: 
³ç ïîíàä 200 âóëèöü, ÿê³ â öüîìó 
ðàéîí³, êàíàë³çàö³ÿ çðîáëåíà ëèøå 
íà 3–4 âóëèöÿõ; äîðîãà, íîðìàëü-
íà, àñôàëüòîâàíà, ³ç ðîçì³òêîþ òà 
çíàêàìè — º ëèøå íà öåíòðàëü-
í³é âóëèö³; äèòÿ÷³ ñïîðòèâí³ ìàé-
äàí÷èêè â³äñóòí³ àáî ó æàõëèâî 
çàíåäáàíîìó ñòàí³. Òîìó íàðàç³ 
íåîáõ³äíî âèçíàòè, ùî Ñòàðå 
Ì³ñòî çàëèøèëîñü çà îêîëèöåþ 

çàãàëüíîì³ñüêîãî ðîçâèòêó.
— Ðîçêàæ³òü äåòàëüí³øå, ÿê³ º 

îñíîâí³ ïðîáëåìè ðàéîíó?
— Ñåðåä íàéáîëþ÷³øèõ òà 

íàéíàãàëüí³øèõ âèä³ëÿºòüñÿ 
4 îñíîâí³ ïðîáëåìè. Ïåðøîþ 
ñåðåä íèõ º — äîðîãè, òðîòóàðè, 
âåëîñèïåäí³ äîð³æêè, ïðèñòðî¿ 
ðåãóëþâàííÿ øâèäêîñò³ ðóõó ³ 
ò. ä. Âñå öå áàíàëüíà áåçïåêà, 
ÿêà íèí³ º ò³ëüêè íà öåíòðàëüí³é 
âóëèö³. Óñ³ ³íø³ âóëè÷êè çàñèïà-
í³ ùåáåíåì, ïî ÿêîìó îñîáëèâî 
â çëèâó âçàãàë³ íåìîæëèâî ïå-
ðåñóâàòèñü. Ç öüîãî âèïëèâàº ³ 
äðóãà ïðîáëåìà — êîìóíàëüíå 
ãîñïîäàðþâàííÿ òà ³íôðàñòðóê-
òóðà. ² òóò âñå âèäíî íåîçáðîº-
íèì îêîì: çàíåäáàí³ ïðèáóäèí-
êîâ³ òåðèòîð³¿, çåëåí³ çàðîñë³, 
íåâèâåçåíå ñì³òòÿ, ùî íå ïî-
òðàïèëî äî áàê³â, ÿêèõ ì³çåðíî 
ìàëî. ² öå ëèøå ÷àñòêà óñüîãî.

— Òîáòî âàæëèâ³ ³íôðàñòðóê-
òóðí³ îá’ºêòè ïðàêòè÷íî â³äñóòí³? 
Íåâæå ³ äèòÿ÷³?

— Òàê. Öå âëàñíå ³ º òðåò³ì 
íàäâàæëèâèì ïèòàííÿì — æèò-
òÿ íàøèõ ä³òåé: ¿õ íàâ÷àííÿ, 
äîçâ³ëëÿ. Îò, íàïðèêëàä, äèòÿ-
÷èé òàá³ð ³ì. Êîöþáèíñüêîãî 
íå ïðàöþº âæå áëèçüêî 5 ðî-
ê³â. ×îìó? Äèòÿ÷³ ñàäî÷êè òà 
ìàéäàí÷èêè â òàêîìó ñòàí³, ùî 
áåç ñë³ç íå ãëÿíåø. ×è ä³òÿì 
ó öüîìó ðàéîí³ òðåáà ìåíøå, 
í³æ ³íøèì? À ïîò³ì ìè äèâó-
ºìîñü, ùî ä³òè ëèøå é ñèäÿòü 
ó ãàäæåòàõ àáî é òîãî ã³ðøå…

— Òà âè íå ñêàçàëè ïðî ÷åòâåðòó 
ïðîáëåìó, â ÷îìó âè ¿¿ âáà÷àºòå?

— Îñòàííÿ çà ñïèñêîì òà 
íå çà çíà÷åííÿì — â³äñóòí³ñòü 
ïðîçîðîãî, çðîçóì³ëîãî æèòåëÿì 
òà ä³ºâîãî àäì³í³ñòðóâàííÿ ñàìå 
îêðåìîãî ðàéîíó, ÿêèé íàë³÷óº 

áëèçüêî 60 òèñ. æèòåë³â, ïî ïðè-
êëàäó äåöåíòðàë³çàö³¿ â êðà¿í³.

Òîæ, äÿêóºìî Ñåðã³þ çà òàêó 
äåòàëüíó â³äïîâ³äü òà â³ä ³ìåí³ 
ÃÎ «Ùèðà Òóðáîòà» çàïðîøóº-
ìî æèòåë³â Ñòàðîãî Ì³ñòà íà îá-
ãîâîðåííÿ ³ñíóþ÷èõ ïðîáëåì òà 
ïðîïîçèö³é ùîäî ïîêðàùåííÿ ñè-
òóàö³¿ ó ¿õ ðàéîí³ âæå 28 ñåðïíÿ 
î 17.00 íà ñòàä³îí³ 19 øêîëè.

Зворотна сторона Вінниці
БЛОГ

478510



8 RIA, Ñåðåäà, 19 ñåðïíÿ 2020

РЕКЛАМА

477903

ÌÀÍÄÐÈ 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ó ö³ õâèëèíè ôà-
íàò âåëîïîäîðîæåé 
Âîëîäèìèð ²âàíîâ 
¿äå íà ñâîºìó äâî-

êîë³ñíîìó äî ßðåì÷³, ùîá çâ³äòè 
äîáðàòèñÿ äî Ãîâåðëè. Ñòàðòóâàâ 
â³ä ë³òàêà íà Êîñìîíàâò³â, íåäà-
ëåêî â³ä ñâîãî áóäèíêó. À ïåðåä 
òèì ðîçïîâ³â ÷èòà÷àì RIA, ÷îìó 
éîìó âäîìà íå ñèäèòüñÿ 

— ß ùå æîäíîãî ðàçó íå ï³ä-
í³ìàâñÿ íà Ãîâåðëó, — ãîâî-
ðèòü Âîëîäèìèð ²âàíîâ. — Òà é 
ó Êàðïàòàõ áóâàâ ìàëî. Âèð³øèâ 
çä³éñíèòè ñõîäæåííÿ íà íàéâèùó 
ãîðó Óêðà¿íè.

КРОС І ВЕЛОСИПЕД — ЩОДНЯ 
Íàøå çåìëÿê ìàº íåïîãàíó 

ñïîðòèâíó ï³äãîòîâêó. Êîæåí 
äåíü á³ãàº êðîñè, à ïîò³ì äîëàº 
â³äñòàí³ íà âåëîñèïåä³. Êðóòèòè 
ïåäàë³ ìîæå çàâàäèòè íåïîãîäà. 
Àëå íà ïðîá³æêó öå íå âïëè-
âàº — âîñåíè ÷è âçèìêó, ó ìîðîç 
÷è â³òåð íå çðàäæóº òðàäèö³¿ — 
ñïîðòèâíîìó á³ãîâ³. Ó ñâî¿ ðîêè 

ïîíàä äåñÿòü ðàç³â ï³äòÿãóºòüñÿ 
íà òóðí³êó.

Íàéá³ëüøå, ÷îãî íå òåðïèòü 
ó ñâîºìó æèòò³, — öå ñèä³òè 
íà äèâàí³ ïåðåä òåëåâ³çîðîì. 

— Ó ìåíå áàòüê³âñüêà õàòà çà-
ëèøèëàñÿ çà 60 êì â³ä Â³ííèö³, — 
êàæå Âîëîäèìèð. — ¯æäæó òóäè 
íà âåëîñèïåä³. Äî âåëîìàøèíè 
øâèäêî çâèêàºø. Ïåðåñ³äàòè 
íà ³íøèé òðàíñïîðò íå õî÷åòüñÿ. 
² ïî ì³ñòó í³ íà ÷îìó ³íøîìó, ÿê 
íà âåëîñèïåä³, íå ¿æäæó.

Çàâäÿêè ãàðí³é ô³çè÷í³é ï³ä-
ãîòîâö³ ñõîäæåííÿ íà Ãîâåðëó 
äëÿ íüîãî íå áóäå ñêëàäíèì. Òðè 
ãîäèíè — ïðèáëèçíî ñò³ëüêè äëÿ 
íåï³äãîòîâëåíîãî òóðèñòà ïîòð³á-
íî, àáè äîáðàòèñÿ äî âåðøèíè.

Ïåðøó í³÷, ç 11 íà 12 ñåðï-
íÿ, Âîëîäèìèð ïðîâ³â ó íàìåò³. 
Äî ðå÷³, ï³ä ÷àñ ïî¿çäîê ªâðîïîþ 
â³í ãîòåëÿìè íå êîðèñòóºòüñÿ — 
äîðîãî. Ùîðàçó âèðó÷àº íàìåò.

140 ДНІВ У ДОРОЗІ 
Ïî÷èíàëîñÿ âñå ç ïî¿çäîê 

Óêðà¿íîþ. Äàë³ âåëîòóðèñò ñïðî-
áóâàâ ï³äêîðèòè ªâðîïó.

Ïåðøà ïî¿çäêà, 2015 ð³ê. Ó äî-

КРУТИТЬ ПЕДАЛІ ДО ГОВЕРЛИ 
Вдома не сидиться  Володимир 
Іванов здійснив чотири подорожі 
на велосипеді Європою. За чотири роки 
проїхав понад 30 країн. Нинішнього літа 
планував добратися до Швеції, Фінляндії, 
Норвегії. Через карантин відклав поїздку. 
Однак вдома не засидівся — минулого 
тижня вирушив у мандрівку до Карпат

ðîç³ ïðîâ³â 40 äí³â. Ïðî¿õàâ ø³ñòü 
êðà¿í: Ïîëüùó, Í³ìå÷÷èíó, 
Ôðàíö³þ, Áåëüã³þ, Ëþêñåìáóðã, 
Í³äåðëàíäè. Çàãàëüíà â³äñòàíü — 
4,5 òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â. Íåâäàëî 
âèáðàâ ÷àñ. Âèðóøèâ ç Â³ííèö³ 
15 ñåðïíÿ. Âîñåíè ó ªâðîï³ ïî-
÷àëèñÿ äîù³. Çíà÷íó â³äñòàíü ¿õàâ 
îäÿãíåíèé ó äîùîâèê. Íà çâî-
ðîòíîìó øëÿõó, êîëè ïåðå¿æäæàâ 
êîðäîí, áóëî äâà ãðàäóñè ìîðîçó.

Äðóãà ïî¿çäêà, 2017 ð³ê. Íà äî-
ðîãó âèòðàòèâ 45 äí³â. Âè¿õàâ 
11 ÷åðâíÿ ïîâåðíóâñÿ 7 ñåðïíÿ. 
Ïðî¿õàâ 10 êðà¿í: Ïîëüùó, Í³-
ìå÷÷èíó, Í³äåðëàíäè, Áåëüã³þ, 
Ôðàíö³þ, Ë³õòåíøòåéí, Øâåé-
öàð³þ, Àâñòð³þ, Ñëîâà÷÷èíó, 

Óãîðùèíó. Çàãàëüíà â³äñòàíü — 
6,7 òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â.

Òðåòÿ ïî¿çäêà, 2018 ð³ê. Ïðîâ³â 
ó äîðîç³ 58 äí³â. Äîäîìó ïîâåð-
íóâñÿ 23 ñåðïíÿ. Ïðî¿õàâ 15 êðà-
¿í: Ñëîâà÷÷èíó, Àâñòð³þ, ²òàë³þ, 
Âàòèêàí, Ñàí Ìàðèíî, Ñëîâåí³þ, 
Õîðâàò³þ, Áîñí³þ Ãåðöåãîâèíó, 
×îðíîãîð³þ, Àëáàí³þ, Ãðåö³þ, 
Òóðå÷÷èíó, Áîëãàð³þ, Ðóìóí³þ, 
Ìîëäîâó. Çàãàëüíà â³äñòàíü — 
ïîíàä 7,5 òèñÿ÷³ ê³ëîìåòð³â.

×åòâåðòà ïî¿çäêà, 2019 ð³ê. 
Ìîëäîâà, Ðóìóí³ÿ, Áîëãàð³ÿ, Òó-
ðå÷÷èíà, Ãðóç³ÿ — ïîíàä 4 òèñÿ÷³ 
ê³ëîìåòð³â.

ХОТІВ БИ ВИДАТИ КНИГУ 
Àô³íè, Áåðí, Âðøàâà, Âàòèêàí, 

Âåíåö³ÿ, Â³äåíü, Ïàðèæ, Ðèì, 
Ñîô³ÿ, Ñòàìáóë, Òá³ë³ñ³… Ìàéæå 
ó êîæí³é êðà¿í³ ìàíäð³âíèê çà¿æ-
äæàº äî ñòîëèö³, îãëÿäàº ïàì’ÿòí³ 
ì³ñöÿ. Ç³áðàâ ñîòí³ ôîòîãðàô³é.

ª ôîòî ³ â³äåî íà ôîí³ Åéôå-
ëåâî¿ âåæ³ ³ Òð³óìôàëüíî¿ àðêè, 
Áðàíäåíáóðçüêèõ âîð³ò, êîë³çåþ, 
ñîáîðó Ñâÿòîãî Ïåòðà. Ç³ ñâ³òëèí 
êîìïëåêòóâàâ ÷îòèðè àëüáîìè.

Âîëîäèìèð õò³â áè âèäàòè 
êíèãó ñïîãàä³â ³ âðàæåíü ïðî 
ñâî¿ ïî¿çäêè. ªâðîïà î÷èìà 
âåëîñèïåäèñòà — öå æ ö³êàâî, 
öå æ íå ç â³êíà àâòîìîá³ëÿ, ÷è 
àâòîáóñà ðîçãëÿäàòè. À ñê³ëüêè 
ïðèãîä ìàâ ó äîðîç³! Ó ñêëàäí³ 
õâèëèíè áà÷èâ ³ â³ä÷óâàâ ñòàâ-

ëåííÿ äî óêðà¿íöÿ ³íîçåìö³â.
Øâåéöàðåöü ïîäàðóâàâ â³ííè-

÷àíèíó ñâ³é âåëîñèïåä, áî òîé 
óæå ãåòü ðîçâàëèâñÿ, í³ìåöü âçÿâ 
äî ñåáå ó áóäèíîê ïåðåíî÷óâàòè… 
ßê ïðî òàêå çàáóòè? Âîëîäèìèð 
ëþäèíà ñêðîìíà. Âèïðîøóâàòè 
ãðîøåé íå âì³º. Íà éîãî äóìêó, 
òàêà êíèãà ïîòð³áíà íå éîìó îñî-
áèñòî. Éîìó äîñòàòíüî ñïîãàä³â.

— Ìîëîäü ìîãëà á äîëó÷èòèñÿ 
äî âåëîïîäîðîæåé, — êàæå ñï³â-
ðîçìîâíèê. — Ïðèêëàä ³íøî¿ ëþ-
äèíè çàâæäè íàäèõàº, âèêëèêàº 
áàæàííÿ ³ ñîá³ ñïðîáóâàòè.

ßêùî çíàéäåòüñÿ òîé, õòî 
âçÿâñÿ á ï³äòðèìàòè ô³íàíñîâî 
âèäàííÿ òàêî¿ êíèãè, ïðîõàííÿ 
íàïèñàòè ïðî öå ïàíó Âîëîäè-
ìèðó ó Ôåéñáóê (is.gd/BYRTLy).

Фанат велоподорожей Володимир Іванов. 
У ці хвилини він їде на своєму двоколісному до Яремчі, 
щоб звідти добратися до Говерли 

Ó ïî¿çäêàõ ªâðîïîþ ³ 
â Óêðà¿í³ ìàíäð³âíèê 
âèòðà÷àº íà âñå âëàñí³ 
êîøòè. Åêîíîìèòü 
íà âñüîìó. Çàòå ìàº 
ìîðå âðàæåíü 
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ВІТАЛІЙ 
ПАВЛОВСЬКИЙ, 
ГОЛОВА ГО 
«РЕВІЗІЯ ВЛАДИ»:

— По цій ситу-
ації в «Європі» 
можна оціни-

ти «об'єктивну» роботу поліції. 
По-перше, під час конфлікту саме 
охоронник діставав зброю зі своєї 
кобури та погрожував здійснити 
постріли на ураження. По-друге, 
з відео, що я бачив, була класич-
на штовханина, яка відбувається 
в кожному закладі кожного ве-

чора, але чомусь поліція на місці 
не затримувала нікого з відпочи-
ваючих. Про що це говорить? Що 
конфлікт був вирішений на місці 
та жодних претензій у сторін один 
до одного немає. Більш того, ані 
майно, ані фізично ніхто не по-
страждав, судячи з протоколів до-
питів учасників. Тобто претензій 
сторони не мають. А тепер пи-
тання до керівника главку, що так 
пафосно затримував з КОРДом 
«бешкетників»: чи були підстави 
вчиняти такі дії щодо громадян і 
чи це не вибірковість?!

«Конфлікт був вирішений на місці»

РЕКЛАМА

477160

ÊÐÈÌ²ÍÀË

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674

«Ùî çà áåçïðº-
äºë!?» — ïèòàâ 
56-ð³÷íèé ÷îëîâ³ê, 
ÿêîãî â ïîíåä³ëîê 

ñïåöïðèçíà÷åíö³ âêëàëè íà çåì-
ëþ â ðåñòîðàí³ á³ëÿ Áàøòè, ùîá 
íàä³òè êàéäàíêè. Íà çàòóøîâîìó 
ïîë³öåéñüêîìó â³äåî âï³çíàºìî 
Ñàìâåëà Ìàíóêÿíà, ÿêèé íå ðàç 
ô³ãóðóâàâ ó êðèì³íàëüíèõ ³ñòîð³-
ÿõ. Ðàçîì ç íèì «âçÿëè» 39-ð³÷-
íîãî òîâàðèøà íà ïð³çâèñüêî 

Äèíÿ. Ïðî ï³äñòàâó çàòðèìàííÿ, 
ÿêå ïðîâåëè ç çàëó÷åííÿì ñïåö-
ï³äðîçä³ëó ÊÎÐÄ ñåðåä á³ëîãî äíÿ 
³ â öåíòð³ ì³ñòà — íà ë³òíüîìó 
ìàéäàí÷èêó ðåñòîðàíó á³ëÿ Áà-
øòè, — â òîé æå äåíü ðîçïîâ³ëè 
íà ñàéò³ ïîë³öåéñüêîãî ãëàâêó:

«Âíî÷³ 17 ñåðïíÿ ö³ îñîáè 
â÷èíèëè á³éêó â ðåñòîðàí³, ïî-
ãðîæóâàëè ïðèñóòí³ì çáðîºþ, 
ïîòðîùèëè ìåáë³ òà çä³éñíèëè 
îï³ð ïîë³öåéñüêèì, ÿê³ ïðè¿õàëè 
íà âèêëèê».

Çà ñëîâàìè íà÷àëüíèêà ïîë³ö³¿ 
îáëàñò³ ²âàíà ²ùåíêà, äâîº íåî-

ЗА ЩО ПОВ’ЯЗАЛИ АВТОРИТЕТІВ
По-кіношному  Серед білого дня, у центрі міста і з КОРДом 
затримали двох чоловіків. На поліцейському сайті потім написали, 
що взяли авторитетів. Мова про Самвела на прізвисько Московський 
та його товариша Диню, що раніше не раз притягувалися 
до кримінальної відповідальності. Що їм «шиють» цього разу?

äíîðàçîâî ñóäèìèõ îñ³á, ÿê³ ìàëè 
ïåâíèé âïëèâ íà îïåðàòèâíó îá-
ñòàíîâêó â ðåã³îí³, ñïðîâîêóâàëè 
êîíôë³êò ç àäì³í³ñòðàö³ºþ çàêëà-
äó, íàíåñëè ò³ëåñí³ óøêîäæåííÿ 
22-ð³÷íîìó îõîðîíöþ òà ïîãðî-
æóâàëè ïðèñóòí³ì çáðîºþ.

Êîíôë³êò, ÿêèé ñòàâ ïðè÷èíîþ 
çàòðèìàííÿ Ñàìâåëà ³ Äèí³, áóâ 
ó ðåñòîðàí³ «ªâðîïà». Òóäè íà-
ïåðåäîäí³ âèêëèêàëè ïîë³ö³þ. 
Àëå âñå çàâåðøèëîñÿ ðóêîñòèñ-
êàííÿì.

Îñü ùî ä³çíàëàñÿ ðåäàêö³ÿ ç 
âëàñíèõ äæåðåë. Äèíÿ ìàâ ñóòè÷-
êó ç îõîðîííèêîì, áî ä³â÷àòàì 
ç éîãî êîìïàí³¿ íå äîçâîëèëè 
ñï³âàòè â êàðàîêå. Â³í âèêëè-
êàâ Ñàìâåëà, ÿêèé ôàêòè÷íî 
ðîçáîðîíÿâ. Çáðîÿ áóëà ò³ëüêè 
ó îõîðîíöÿ, ïðèíàéìí³, ëèøå 
â³í ¿¿ äåìîíñòðóâàâ. Òèì íå ìåí-
øå — íàñòóïíîãî äíÿ â³äêðèëè 
êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ. Ñòàò-
òÿ «õóë³ãàíñòâî» (÷àñòèíà òðåòÿ) 
îá³öÿº äî ï’ÿòè ðîê³â óâ’ÿçíåííÿ.

×îìó æ çâè÷àéíà ðåñòîðàííà 
ñóòè÷êà ñòàëà ñïðàâîþ êðèì³-
íàëüíèõ àâòîðèòåò³â?

— Ç Êèºâà äàëè êîìàíäó âçÿòè 
Ñàìâåëà ³ Äèíþ, êîëè ä³çíàëèñÿ 
ïðî ¿õ ó÷àñòü â í³÷íîìó êîíôë³ê-
ò³, — êàæå íàøå äæåðåëî.

Çãîäîì â ïîðóøåí³é ñïðàâ³ 

Стоп-кадр з поліцейського відео: затримали Самвела з 
другом на другий день після злочину, який їм інкримінують

ç’ÿâèëàñÿ ùå îäíà ñòàòòÿ â³äïî-
â³äàëüíîñò³ — 345, ÿêà êàæå ïðî 
ïîãðîçó àáî íàñèëüñòâî ùîäî 
ïðàö³âíèêà ïðàâîîõîðîííîãî 
îðãàíó.

«ß çàêîíîïîñëóøíèé ãðàæäà-
í³í!» Òàê ãîâîðèâ Ñàìâåë Ìàíó-
êÿí ÿêîñü íà ñóäîâîìó çàñ³äàíí³, 
ÿêå ïðîâîäèëè â ³íø³é ñïðàâ³. 
Ó ðîë³ ï³äîçðþâàíîãî â³í áóâ 
íå ðàç. ² ïðèòÿãóâàëè äî êðèì³-
íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. ² äåÿê³ 
ñïðàâè äî ñóäó íå äîõîäèëè, áî 
ïîòåðï³ë³ â³äìîâëÿëèñÿ âèñóâàòè 
çâèíóâà÷åííÿ. Òàê, ñõîæå, áóäå ³ 
öüîãî ðàçó. Íå äàðìà æ ç «ªâðî-
ïè» óñ³ ðîç³éøëèñÿ ìèðíî, ïîë³-
ö³ÿ íà ì³ñö³ í³êîãî íå çàòðèìàëà, 
õî÷à áóëî, êàæóòü, àæ 10 åê³ïà-
æ³â. Êîíôë³êò áóâ âè÷åðïàíèé.

— Ìè çàðàç çáèðàºìî ³íôîð-
ìàö³þ. ¯¿ ïðèõîâóþòü ôàêòè÷-

íî ïðàâîîõîðîíí³ îðãàíè. Àëå 
Ñàìâåë Ìàíóêÿí — íå áðàâ 
ó÷àñò³ â òîìó, ïðî ùî ïèøóòü 
ïîë³öåéñüê³, — ãîâîðèòü àäâîêàò 
Îëåêñàíäð Á³ëîøêóðñüêèé. — Â³í 
ïðè¿õàâ ó ðåñòîðàí îäíî÷àñíî ç 
ïðàö³âíèêàìè ïîë³ö³¿. Ìè çáè-
ðàºìî äîêàçè öüîãî, áî éîìó 
ïðîòèïðàâíî ³íêðèì³íóþòü, ùî 
áóâ íàï³äïèòêó, áåøêåòóâàâ, 
ùîñü òàì ïîáèâ ³ òàê äàë³. Â³í 
òàì íå â³äïî÷èâàâ. Òàê, òàì â³ä-
ïî÷èâàëè éîãî çíàéîì³, äî ä³é 
ÿêèõ â³í íå ìàº í³ÿêîãî ñòîñóíêó.

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

або аналогічна)

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО 
НА 20MINUT.UA
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Маєте пульс, нижчий за 60? 
Такий симптом може вказува-
ти на порушення провідності 
серця. Якщо при цьому відчу-
ваєте нерівномірне серцебиття, 
загальну слабкість чи запаморо-
чення, то точно потребуєте кон-
сультації фахівців. Самолікуван-
ня — найнебезпечніша реакція 
на такий стан. За словами лікарів 
Вінницького регіонального 
клінічного лікувально-діагнос-
тичного центру серцево-судин-
ної патології, третина тих, хто 
потрапляє з ослабленим пульсом 
до стаціонару, самі собі зашко-
дили неконтрольованим ужи-
ванням медичних препаратів.

ЩО ПРОВОКУЄ ПОРУШЕННЯ 
ПРОВІДНОСТІ?
Здорове серце у спокійному стані 
працює, як секундна стрілка меха-
нічного годинника. Через однакові 
проміжки часу воно робить від 
60 до 89 ударів за хвилину. Норма 
коливається залежно від віку лю-
дини. Якщо з певних причин вини-
кає дефіцит імпульсів, з’являються 
проблеми з регулярністю та часто-
тою серцебиття, лікарі говорять про 
порушення провідності.
«До такого стану часто призводять 
атеросклероз, хронічні захворюван-
ня, перенесений інфаркт міокарда, 
інфекційні ураження серця (міокар-
дити), — зазначає Валерій Іванов, 
професор, завідувач кафедри 
внутрішньої медицини № 3 ВНМУ 
ім. М. І. Пирогова. — Призвести 
до погіршення функції серця здатен 
укус кліща. Кліщовий бореліоз 
(хвороба Лайма) — інфекційна 
недуга, яка викликає серцеві бло-
кади. У моїй практиці був випадок, 
коли пізнє звернення за допомогою 
у хворого з бореліозом завершило-
ся встановленням кардіостимуля-
тора».

ЯКИМ ЧИНОМ УТОЧНИТИ 
ДІАГНОЗ?
Визначення серцебиття — нескладна 
маніпуляція. Достатньо прикласти 
палець до судини на зап’ясті або 
шиї і порахувати кількість ударів 
за одну хвилину. Наступний крок — 
проведення електрокардіографії. 
У плановому порядку пацієнтам з 
підозрою на порушення провідності 
кардіологи радять звертатися до ам-
булаторно-діагностичного відді-

лення Вінницького кардіоцентру, де 
є можливість зробити комплексну 
діагностику. Якщо ж стан загроз-
ливий і людина втрачає свідомість, 
терміново телефонуйте «103». 
Сильна брадикардія (нечастий 
пульс) загрожує людині шоком.
«Досить часто напади брадикардії 
виникають внаслідок неправильно-
го дозування гіпотензивних препа-
ратів або ліків для стабілізації рит-
му, — наголошує Олена Ковальчук, 
лікарка палати інтенсивної терапії 
Вінницького регіонального клінічно-
го лікувально-діагностичного центру 
серцево-судинної патології. — 
Небезпечним також є послаблення 
пульсу на тлі високого артеріального 
тиску. У такому випадку не варто 
знижувати тиск, а одразу викликати 
швидку допомогу.

ЧИ МОЖНА ВІДНОВИТИ 
ПРОВІДНІСТЬ СЕРЦЯ?
Лікарі зазвичай розглядають один 
з трьох варіантів. У нескладних 
випадках, коли людина почувається 
добре і її стан контрольований, при-
значають відповідні ліки та реко-
мендують систематичний фаховий 
нагляд. Другий варіант — планове 
вживлення кардіостимулятора.
«Ургентна ситуація вимагає термі-
нового хірургічного втручання, — 
зауважує Валерій Іванов. — Якщо 
пацієнт втрачає свідомість, падає 
тиск і хвороба загрожує його життю, 
ми одразу вживлюємо стимулятор. 
Держава забезпечує таких хворих 
безкоштовними пристроями, тому 
важливо якнайшвидше звернутися 
за допомогою».
Отож, уважно стежте за серце-
биттям і вимірюйте пульс! Запід-
озривши у себе чи близьких людей 
порушення провідності серця, звер-
ніться за консультацією до лікаря і 
за жодних обставин не займайтеся 
самолікуванням.

Матеріал виготовлено в межах 
реалізації субпроєкту «Складо-
ва розвитку системи охорони 
здоров’я Вінницької області, 
направлена на покращення 
медичної допомоги хворим із 
серцево-судинною патологією».

Як пульс допомагає 
розуміти серце?

ÇÄÎÐÎÂ’ß

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ùîäåííèé åï³äå-
ì³îëîã³÷íèé êîíòð-
îëü ñâ³ä÷èòü ïðî òå, 
ùî ó Â³ííèöüê³é 

îáëàñò³ ìàºìî á³ëüøå òðüîõ òèñÿ÷ 
ï³äòâåðäæåíèõ âèïàäê³â êîðîíà-
â³ðóñó, áëèçüêî 2,5 òèñÿ÷³ õâîðèõ 
âæå âèë³êóâàëèñü. Ñåðåä ö³º¿ ñòà-
òèñòèêè º äàí³ ³ ïðî â³ííè÷àíèíà 
Âàëåð³ÿ Àíäðîñîâà, íàïðèê³íö³ 
ëèïíÿ â³í çàõâîð³â, à 11 ñåðïíÿ 
îòðèìàâ äðóãèé êîíòðîëüíèé 
àíàë³ç ÏËÐ ïðî òå, ùî õâîðîáà 
â³äñòóïèëà.

Çà ñëîâàìè Âàëåð³ÿ, ðîçïîâ³äàº 
â³í ñâîþ ³ñòîð³þ íå ëèøå òîìó, 
ùî áàãàòüîì ñòðàøíî, à ùå òîìó, 
ùî áàãàòüîì áàéäóæå. Àäæå ëþ-
äèíà çâèêàº äî ïîãàíèõ íîâèí 
òàê ñàìî øâèäêî, ÿê äî äîáðèõ. ² 
îïèòóâàííÿ â ³íòåðíåò³: «Âè çíà-
ºòå êîãîñü ç³ ñâî¿õ çíàéîìèõ, ùî 
ïåðåõâîð³ëèõ íà êîðîíó?», òîìó 
ï³äòâåðäæåííÿ. Éîãî â³äïîâ³ä³ 
êîìåíòóº Äàðüÿ Âëàñåíêî, ë³-
êàð òà çàñíîâíèê êë³í³êè «Ìàìà 
âðà÷».

— Äå ³ ÿê òè çàõâîð³â?
Âàëåð³é: ß ñàì íå çíàþ, äå. 

Òîìó ùî íå êîðèñòóâàâñÿ ãðîìàä-
ñüêèì òðàíñïîðòîì, íîñèâ ìàñêó, 
ìèâ ðóêè, âñ³ êîíñóëüòàö³¿ ïðî-

âîäèâ îíëàéí. Çðîçóì³ëî, áóëè 
ÿê³ñü ïîõîäè â ìàãàçèí, çóñòð³÷³, 
ìàìó âîäèâ ó ë³êàðíþ.

À ïî÷àëîñÿ âñå ç áàíàëüíî¿ 
ñëàáêîñò³, òàêîãî ëåãêîãî â³ä-
÷óòòÿ, ùî òè çàíåäóæàâ. Ó íàñ 
ç äðóæèíîþ ÿêðàç ïëàíóâàëàñü 
ïî¿çäêà çà ì³ñòî ç äðóçÿìè, íó, 
äóìàþ, íàïåâíå êîíäèö³îíåðîì 
«íàäóëî», ãîðëî ïîïîëîùó (òîìó 
ùî áóâ äèñêîìôîðò) ³ âñå áóäå 
îê. Íåæèò³ íå áóëî, òåìïåðàòóðè 
òåæ, òîìó çà ì³ñòî ìè ïî¿õàëè. 
À âíî÷³ ï³äíÿëàñü òåìïåðàòó-
ðà, ÿêà, íå ñêàæó, ãðàäóñíèêà 
íå áóëî, ÿê ³ ë³ê³â. Òîæ íà ðàíîê 
ìè ïîâåðíóëèñÿ äîäîìó. ß çàòå-
ëåôîíóâàâ ë³êàðþ, îïèñàâ ñèìï-
òîìè. Â³í ïîðàäèâ ³çîëþâàòèñü 
â³ä äðóæèíè òà äèòèíè (ìàëþêó 
11 ì³ñÿö³â) ³ ñèìïòîìàòè÷íî ë³-
êóâàòè â³ðóñ, àäæå ñõîæå çà óñ³ìà 
ñèìïòîìàìè. Ïîì³ðÿâ òåìïåðà-
òóðó — 38,5, âèïèâ òàáëåòêó ïà-
ðàöåòàìîëà, çáèâ äî 37 ³ â³ä÷óâ 
ïîëåãøåííÿ. Àæ ðàïòîì ââå÷å-
ð³ çíèêëè âñ³ çàïàõè. Í³ñ äèõàâ, 
íåæèò³ íå áóëî, àëå ÿ í³÷îãî 
íå ÷óâ íà í³ñ. ß íåíàäòî ãëèáîêî 
ö³êàâèâñÿ òåìîþ êîðîíè (ëèøå 
ïðî çàõîäè áåçïåêè), àëå âîíà 
ïîñò³éíî ôîíèòü, ³ â ìîìåíò «âè-
ìêíåííÿ» íîñà ÿ íàïðÿãñÿ.

Ë³êàð: Öå ä³éñíî âàæëèâèé 
ñèìïòîì, êîëè íåìàº íåæèò³, 

ЛЮДИ СТОМИЛИСЯ 
Той, що вижив  Психолог з Вінниці 
Валерій Андросов днями перехворів 
на коронавірус. Діагноз став несподіванкою, 
хвороба пройшла, а запитання залишилися. 
Про симптоми, про лікування, про наслідки 
та імунітет, який працює лише кілька 
місяців. Розповідає пацієнт і коментує лікар

à ëþäèíà íå â³ä÷óâàº çàïàõ³â. 
Àäæå íàâ³òü ïðè ñèëüí³é çà-
êëàäåíîñò³ íîñà íàø³ ðåöåïòî-
ðè â³ä÷óâàþòü ð³çê³ çàïàõè òèïó 
õëîðêè, áåíçèíó, ãàçó, ôàðáè, 
åêñêðåìåíò³â…

×îìó ïðîïàäàº çàïàõ ³ ñìàê 
ó õâîðèõ íà êîâ³ä? Òîìó ùî â³-
ðóñ äî íàñ ó êë³òèíó ïîòðàïëÿº 
÷åðåç â³äïîâ³äí³ ðåöåïòîðè, 
ÿê³ çíàõîäÿòüñÿ â òîìó ÷èñë³ 
â íîñîãëîòö³. Â³ðóñó, ùîá ðîç-
ìíîæóâàòèñü, ïîòð³áíà êë³òèíà 
õàçÿ¿íà çíèùèòè, òîìó ÷àñòèíà 
ðåöåïòîð³â â íîñîãëîäö³, òàê áè 
ìîâèòè, ñòàº «ïîêîöàíîþ». ² ïî-
òð³áíî äî òðüîõ òèæí³â (â êîãîñü 
á³ëüøå, â êîãîñü ìåíøå), ùîá âñ³ 
ðåöåïòîðè â³äíîâèëèñÿ.

— Ìàþ÷è ï³äîçðè, ùî ðîáèâ?
Âàëåð³é: Çàòåëåôîíóâàâ ñâîº-

ìó ñ³ìåéíîìó ë³êàðþ, ñêàçàâ, ùî 
â ìåíå º ï³äîçðà íà êîâ³ä. Ë³-
êàð ñêàçàâ, ùî äî ìåíå äîäîìó 
ìîæå ïðè¿õàòè áðèãàäà ³ çðîáèòè 
àíàë³ç, àëå íàñòóïíîãî äíÿ, áî 
÷åðãà. Òà ÷åñíî — ÿ áîÿâñÿ, ÷è-
ñòî ìîðàëüíî, ùî çàðàç ïðè¿äóòü 
«ìèñëèâö³ íà ïðèâèä³â» â öèõ 
êîñì³÷íèõ êîñòþìàõ, íàëÿêàþòü 
ñóñ³ä³â… Òîæ âèð³øèâ ñàìîñò³éíî 
(òèì ïà÷å, çà êåðìîì) ïî¿õàòè ³ 
çäàòè òåñò. Çàãóãëèâ, äå ó Â³ííè-
ö³ ¿õ ðîáëÿòü, îáðàâ ïðèâàòíèé 

ìåäçàêëàä. Çàòåëåôîíóâàâ, çàïè-
ñàâñÿ íà ïåâíèé ÷àñ. Òà âñå îäíî 
äîâåëîñÿ â ÷åðç³ íà âóëèö³ ïîñòî-
ÿòè, áàæàþ÷èõ áóëî äîñèòü. ÏËÐ-
òåñò êîøòóâàâ 1500. Íàñòóïíîãî 
ðàíêó ìåí³ íà òåëåôîí ïðèéøîâ 
ïîçèòèâíèé ðåçóëüòàò ³ ÿ áóâ øî-
êîâàíèé. À ùå çà ê³ëüêà ãîäèí 
ïåðåòåëåôîíóâàëè ç ñàí³òàðíî¿ 
ñëóæáè (ïðèâàòí³ êë³í³êè ïåðå-
äàþòü ðåçóëüòàòè íà ÑÅÑ), çàïè-
òàëè ïðî ñàìîïî÷óòòÿ, êîíòàêòè, 
ç êèì ìåøêàþ. Òàêîæ çàïèòàëè, 
êîëè ÿ âòðàòèâ â³ä÷óòòÿ çàïàõ³â ³ 
ñêàçàëè, ùî çàïàõè ïðîïàäàþòü 
íà øîñòèé äåíü õâîðîáè.

Ë³êàð: Âàëåð³é îçâó÷óº òèïî-
âèé ñòðàõ ëþäåé ïåðåä øâèäêèìè 
(ïðè¿äóòü â êîñòþìàõ, íàëÿêàþòü 
ñóñ³ä³â), ñàìå òîìó â íàñ òàê ï³çíî 
âèÿâëÿºòüñÿ õâîðîáà, ³ ïàö³ºíòè 
ï³çíî çâåðòàþòüñÿ ïî äîïîìîãó. 
Ëþäè ïðîñòî áîÿòüñÿ, òîìó ùî 
íå çíàþòü, ùî ¿õ ìîæå î÷³êóâàòè. 
Çàêðèþòü â ë³êàðí³? Â³äìîâëÿòü 
â äîïîìîç³? Îòðèìàþòü àãðåñ³þ? 
À ñòîñîâíî çäà÷³ àíàë³ç³â ÏËÐ 
â ïðèâàòíèõ êë³í³êàõ, íà ùî ñë³ä 
çâåðòàòè óâàãó, òî ïî-ïåðøå, öå 
ìàº áóòè îêðåìèé âõ³ä, áåçïå÷-
íà â³äñòàíü, ìåäèêè ìàþòü áóòè 
â çàõèñíèõ êîñòþìàõ. À ïî-äðóãå, 
ïàö³ºíòó ðåêîìåíäîâàíî ïåðåä 
òåñòîì íå ïèòè âîäó, íå ÷èñ-
òèòè çóáè, íå âæèâàòè ë³êè. 

Даша Власенко, лікар та засновник клініки «Мама врач» 
каже, що сьогодні немає ліків, які б доказово лікували 
Ковід-19: «Але в українському протоколі лікування прописані 
дуже хороші і дуже дорогі противірусні, яких, на жаль, зараз 
немає. Тому лікуємось симптоматично» 

«Â òîìó òî é ñïðàâà, 
ùî ÿ íå çíàþ, 
äå ï³ä÷åïèâ. Íå 
¿çäèâ ãðîìàäñüêèì 
òðàíñïîðòîì, íîñèâ 
ìàñêó, ìèâ ðóêè...»
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Çàá³ð ìàòåð³àëó äëÿ ÏËÐ-àíàë³çó 
ðîáëÿòüñÿ ç íîñà ³ ðîòà òóïôåðîì 
(ñòåðèëüíèì çîíäîì-òàìïîíîì) 
³ â³ä÷óòòÿ ïðè öüîìó ìàþòü áóòè 
íå íàäòî ïðèºìí³. Ïðàâèëüíèé 
çàá³ð àíàë³çó, êîëè â ïàö³ºíòà 
âèíèêàþòü â³ä÷óòòÿ íà÷å ñëèçî-
âó ïîäðÿïàëè, ÿêå çáåð³ãàºòüñÿ 
ïåâíèé ÷àñ. ßêùî âè ïîäèâèòåñü 
ðîëèêè àìåðèêàíñüêèõ ìåäèê³â 
ïðî çàá³ð íà ÏËÐ, ïîáà÷èòå ìà-
êåò ëþäèíè, ³ ÿê ë³êàð³ çàñîâóþòü 
ö³ òóôïåðè äëÿ ìàçêà ïî «ñàìå 
íå õî÷ó». Öå äóæå âàæëèâèé ìî-
ìåíò, òîìó ùî áàãàòî ìåäïðà-
ö³âíèê³â íåïðàâèëüíî íàáèðàþòü 
àíàë³ç, âîíè íåãëèáîêî çàñîâóþòü 
òàìïîí, à òàì í³÷îãî.

×è íå áóëî êàøëþ, áîë³â?
Âàëåð³é: Êîëè áóëà òåìïåðà-

òóðà, â ìåíå ä³éñíî ç’ÿâèëèñÿ 
äèâí³ áîë³. Áîë³â æèâ³ò â ðàéî-
í³ ïóïêà á³ëüøå äî ë³âîãî áîêó. 
Íàõèëÿòèñÿ, ðóõàòèñÿ, ïîâåðòà-
òèñÿ áóëî ñêëàäíî, òîìó ùî îä-
ðàçó ç’ÿâëÿâñÿ ð³çêèé á³ëü. ×åðåç 
ê³ëüêà äí³â öåé á³ëü ïåðåéøîâ 
íà íîãè. Ðîçïî÷àëèñÿ ñóäîìè, 
îñîáëèâî â³ä÷óòí³ âîíè áóëè 
íà ïîãîäó. ×åðåç ö³ áîë³, ìàâ çî 
òðè áåçñîíí³ íî÷³.

Ë³êàð: Çàðàç, êîëè ìè îòðè-
ìàëè á³ëüøå äàíèõ, â ÌÎÇ çì³-
íèëè ñòàòèñòèêó ñèìïòîì³â ³ 
ì’ÿçîâèé á³ëü òàì º á³ëüøå í³æ 
â 50 % õâîðèõ, òîáòî öå õàðàê-
òåðíèé ñèìïòîì. ßêùî ðàí³øå 
ïåðøî÷åðãîâî çâåðòàëè óâàãó 
íà ëèõîìàíêó, êàøåëü, òî çàðàç 
âèíåñëè âïåðåä — ì’ÿçîâèé á³ëü, 
ä³àðåþ. Äî ðå÷³, ïðî ö³ ñèìïòîìè, 
¿õ ìîæíà ñïëóòàòè ç â³ä÷óòòÿì 
êðåïàòóðè òà ðîçëàäàìè øëóíêà 
³ íå íàäàòè çíà÷åííÿ. À ïîòð³áíî.

ßê ë³êóâàëèñÿ?
Âàëåð³é: ß çðîáèâ çí³ìîê, ÿêèé 

ïîêàçàâ, ùî ïåðåí³ñ äâîñòîðîííþ 
ïíåâìîí³þ ³ ìàþ ô³áðîç ëåãåíü. 
Ñ³ìåéíèé ë³êàð ïðîïèñàâ ìåí³ 
ïåðåë³ê ë³ê³â, ñåðåä ÿêèõ áóëè àí-
òèá³îòèêè, â³äõàðêóâàëüíèé ïðå-
ïàðàò, ïðåïàðàò, ÿêèé ðîçñìîêòóº 
ô³áðîç, ³ îçåëüòàì³â³ð, ÿêèì ë³êó-
þòü ãðèï. Àëå ç³çíàþñü, ùî í³÷îãî 

ç òîãî ñïèñêó ÿ íå ïðèéìàâ, òîìó 
ùî íå áà÷èâ ïîòðåáè, íó ³ ç³ çíà-
éîìèì ë³êàðåì ïðîêîíñóëüòóâàâñÿ. 
Ìåí³ ç êîæíèì äíåì ñòàâàëî âñå 
êðàùå, òîæ ÿ âèð³øèâ íå çàâàæàòè 
îðãàí³çìó ë³êóâàòè ñàìîãî ñåáå.

Ë³êàð: ßêùî í³ÿêèõ ñåðéîçíèõ 
ñèìïòîì³â íåìàº, âæèâàííÿ àí-
òèá³îòèê³â òà ³íøèõ ë³ê³â — öå, 
ïî-ïåðøå, çàéâå íàâàíòàæåííÿ 
íà ïå÷³íêó, ïî-äðóãå, íåìàº çàðàç 
åôåêòèâíèõ äîêàçîâèõ ïðåïàðàò³â 
ó áîðîòüá³ ç êîðîíàâ³ðóñîì, à ùå 
îçåëüòàì³â³ð ïðèçíà÷àþòü (öå íà-
â³òü çàçíà÷åíî â ïðîòîêîë³), êîëè 
º êîâ³ä-³íôåêö³ÿ, äî ÿêî¿ ïðè-
ºäíàâñÿ ãðèï.

Ô³áðîç ëåãåí³â — öå íîðìà ï³ñ-
ëÿ õâîðîáè ³ îçíà÷àº, ùî ëåãåíåâà 
òêàíèíà ïåðåðîäèëàñü â ì³öíèé 
ðóáåöü, çãîäîì öåé ðóáåöü ìàº 
ðîçñìîêòàòèñÿ.

À ùî ðîäè÷³?
Âàëåð³é: Í³õòî ç ðîäè÷³â íå çà-

õâîð³â, ³ í³õòî ç äðóç³â, ç ÿêèìè 
ÿ ñï³ëêóâàñÿ, êîíòàêòóâàâ òà 
ïîïåðåäèâ, ùî ì³ã çàðàçèòè. Âñ³ 
çäàâàëè àíàë³çè. Àëå çà ï³âòîðè 
òèæíÿ ï³ñëÿ ìîãî ä³àãíîçó â ìîº¿ 
ìàìè ï³äíÿëàñü òåìïåðàòóðà 
(ìàìà ïðè¿õàëà â ãîñò³ ç Çàïî-
ð³ææÿ, ³ íà ÷àñ õâîðîáè ìåøêàëà 
ó ñâîº¿ ñåñòðè). ß çàòåëåôîíóâàâ 
ë³êàðþ, çàïèòàâ, ÷è ïîòð³áíî ðî-
áèòè àíàë³ç, ìåí³ â³äïîâ³ëè, ùî 
ñïî÷àòêó ðåíòãåí ëåãåí³â, à âæå 
ïîò³ì çà íåîáõ³äíîñò³ ÏËÐ. Ðåíò-
ãåí íå ïîêàçàâ í³÷îãî, àíàë³çè 
ìàì³ íå ðîáèëè, à òåìïåðàòóðà 
â íå¿ çíèêëà çà ê³ëüêà äí³â.

Ë³êàð: ²ñíóº ïðîòîêîë, çà ïåâ-
íèõ ñèìïòîì³â ñïî÷àòêó ïàö³ºíòó 
ðîáëÿòü åêñïðåñ-òåñò, ÿêùî â³í 
íåãàòèâíèé, ðîáëÿòü ÏËÐ, ðåíò-

ãåí â öèõ âèïàäêàõ ìîæå áóòè 
âçàãàë³ íå ïîêàçîâèì, ÊÒ á³ëüø 
ïîêàçîâèé â äàíîìó âèïàäêó.

×îìó îòî÷åííÿ íå çàõâîð³ëî? 
Òóò ìîãëî ñï³âïàñòè äâà ôàêòîðè: 
â³ðóñíå íàâàíòàæåííÿ Âàëåð³ÿ, 
òîáòî ñê³ëüêè â³ðóñó â íüîìó ïðî-
äóêóºòüñÿ â ìîìåíò êîíòàêòó, ³ 
ñïðèéíÿòí³ñòü îðãàí³çìó. Òîáòî, 
àáî â íüîìó áóëî çàíàäòî ìàëî â³-
ðóñó íà ÷àñ êîíòàêòó ³ â³í â÷àñíî 
³çîëþâàâñÿ, àáî æ ó éîãî ðîäè-
÷³â òà áëèçüêèõ ãàðíèé ³ìóí³òåò. 
Äî ðå÷³, â÷åí³ çàðàç ãîâîðÿòü, ùî 
ç öèì â³ðóñîì ìè êîíòàêòóºìî 
ïîñò³éíî, àëå çà ÿêèõîñü ïðè-
÷èí íå çàðàæàºìîñü. Àäæå íàâ³òü 
ëþäèíà, ùî çàõâîð³ëà, íå ìîæå 
â³äñë³äêóâàòè ëàíöþæîê, äå ñàìå 
âîíà ï³ä÷åïèëà õâîðîáó, òîìó ùî 
â³äêðèòî íà íå¿ í³õòî íå êàøëÿâ.

ßê ïðîõîäèëà ñàìî³çîëÿö³ÿ?
Âàëåð³é: Äðóæèíà ç äèòèíîþ 

ïåðå¿õàëà äî òåù³, ìè ñï³ëêóâà-
ëèñü ëèøå ÷åðåç â³êíî, ¿æó òåæ 
òàê ïåðåäàâàëè. ªäèíà ìîÿ ñî-
ö³àëüíà àêòèâí³ñòü: ðàíî âðàíö³ 
ÿ ãóëÿâ ç³ ñâî¿ì ïñîì ïî ë³ñó 
(æèâó ÿêðàç á³ëÿ ë³ñó) ³ íà÷å ç 
ñîáàêîþ âñå îê.

Ë³êàð: Áóëè âèïàäêè, êîëè 
ëþäè çàðàæàëè òâàðèí. Ó Íüþ-
Éîðêó õàçÿéêà çàðàçèëà ìîïñà, 
à â íüþ-éîðêñüêîìó çîîïàðêó çà-
õâîð³â òèãð. Íà ñüîãîäí³ íåìàº 
ï³äòâåðäæåííÿ øëÿõó çàðàæåííÿ, 
äå áóëà á â³äñóòíÿ ëþäèíà, ÿê 
ïðîì³æíèé íîñ³é â³ðóñó. Òîáòî 
â ëàáîðàòîðíèõ åêñïåðèìåíòàõ, 
íàïðèêëàä, âçÿëè ãåíåòè÷íèé 
ìàòåð³àë â³ä ëåòþ÷î¿ ìèø³, àëå 
â³í íå ìóòóâàâ, ùîá ñòàòè â³ðó-
ëåíòíèì (çàðàçíèì) ³ çàðàçèòè 
õîì'ÿêà, ÿêùî öåé â³ðóñ íå ïðîé-
øîâ ÷åðåç îðãàí³çì ëþäèíè.

×è áóëî ñòðàøíî?
Âàëåð³é: Íàïåâíå í³. Ñòðàøíî 

áóëî âñ³ì íàâêîëî. ß íå â³ä÷óâàâ 
í³÷îãî íåçâè÷àéíîãî, íó, òåìïå-
ðàòóðà, íó, áîëèòü äåñü òàì. Õî÷à 
áóëà îäíà í³÷, ÿ ï³äîçðþþ, ùî 
öå ïîâ’ÿçàíî ç ëåãåíÿìè, êîëè 
íå âèñòà÷àëî ïîâ³òðÿ. Òè íå ìî-
æåø âäèõíóòè íà ïîâí³ ãðóäè. 

ВІД КОВІДУ, А ВІН НІ

Валерій Андросов, перехворів на коронавірус: «Страшно 
не було за себе. Хвилювався за рідних, які дивом не захворіли. 
Мій пес Ерік, єдина істота, яка переживала зі мною вимушений 
карантин, інші були онлайн чи через віконечко» 

ß òîä³ çðîçóì³â ñâî¿õ êë³ºíò³â ç 
ïàí³÷íèìè àòàêàìè. Êð³ì òîãî, 
çà ÷àñ õâîðîáè ÿ îòðèìàâ ìàñó 
³íôîðìàö³¿ ³ ìàâ â³ä÷óòòÿ çà-
õèñòó ç áîêó ë³êàðÿ, ÿêèé áóâ 
íà çâ’ÿçêó ³ ãîâîðèâ, ùî áóäå, 
ùî ðîáèòè. Òðîõè â³ä÷óâàâ ñåáå 
³çãîºì, ³ äî ñüîãîäí³, íåçâàæàþ÷è 
íà òå, ùî ç 11 ñåðïíÿ êîíòàê-
òóþ ç ëþäüìè, âîíè ðåôëåêòîðíî 
â³äñòîðîíþþòüñÿ â³ä òåáå, íà-
â³òü ð³äí³. Àëå òèæäåíü-äâà ³ öå 
ïðîéäå, ëÿêàº ³íøå, íàñê³ëüêè 
ÿ ðîçóì³þ, ³ìóí³òåò â ìåíå áóäå 
ê³ëüêà ì³ñÿö³â, à äàë³ — çíîâó º 
â³ðîã³äí³ñòü çàõâîð³òè.

Ë³êàð: Ï³ê àíòèò³ë â ëþäèíè, 

ÿêà ïåðåõâîð³ëà, áóäå íà 40-é 
äåíü, â³ä ïî÷àòêó õâîðîáè ³ ïî-
ñòóïîâî â³í éòèìå íà ñïàä. Äëÿ 
ëþäèíè, ÿêà ïåðåõâîð³ëà, âàæëè-
âî âåñòè çâè÷íèé ñïîñ³á æèòòÿ 
³ âçàãàë³ íå òóðáóâàòèñü äî ìî-
ìåíòó, äîêè íå ïðèéäå âàêöèíà 
â³ä ãðèïó. Êîëè âîíà ïðèéäå, ïî-
òð³áíî ÿêîìîãà ðàí³øå âàêöèíó-
âàòèñü. Òîìó ùî íà ìîìåíò, êîëè 
áóäå ï³ê çàõâîðþâàíîñò³ íà ãðèï, 
ò³, õòî â³äõâîð³â íà êîâ³ä âåñíîþ 
³ ë³òîì, âæå áóäóòü áåç àíòèò³ë 
³ ìè íå çíàºìî, ÿê áóäå ðîçâè-
âàòèñü ó öèõ ïàö³ºíò³â ñöåíàð³é 
êîâ³ä+ãðèï. Òîìó ïîòð³áíî ñåáå 
áåðåãòè.

«Ñ³ìåéíèé ë³êàð 
íàïèñàâ ìåí³ ïåðåë³ê 
ë³ê³â... Àëå ç³çíàþñü, 
í³÷îãî ç òîãî ñïèñêó ÿ 
íå ïðèéìàâ, òîìó ùî 
íå áà÷èâ ïîòðåáè»
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МАКСИМ ЦАРЕНКО, 
ВІННИЦЬКИЙ ІСТОРИК:

— Інститут державного 
ополчення був створений 
в 1874 р. згідно зі Статутом 
про військову повинність 
(Військова реформа Олек-

сандра II).За статтею п'ятою статуту, зброй-
ні сили держави складалися з регулярних 
військ і ополчення. Ополчення складалося 
з усього чоловічого населення, здатно-
го носити зброю і, водночас, такого, що 
не значиться в постійних військах, від при-
зовного віку до 40–45 річного включно.
В ополчення зараховувалися: всі фізич-
но здорові молоді люди, які при призові 
не потрапили в постійні війська (таких 

молодих людей було щороку близько 
200 тис. по всій Російській Імперії); всі, 
хто відслужили в постійних військах дійсну 
службу до закінчення загального терміну 
дійсної і запасної служби.
Призовників у тодішній Росії було більше, 
аніж потребувало військо, тому встанов-
лювалася процедура офіційного жеребку-
вання. Кому випав жереб, йшли служити 
дійсну строкову службу (3–5 років — за-
лежно від роду військ), потім перебували 
у резерві, потім — в ополченні, яке призи-
валося на військову службу лише в масш-
табних війнах і до досягнення 40-річного 
віку. Вояки ополчення йменувалися «рат-
никами» та мали відмітний знак — хрест 
на дашку кашкета над кокардою.

Вояків ополчення називали ратниками 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ñåðã³é Øèá³í-
ñüêèé, ³ñòîðèê 
çà ôàõîì, âðàæå-
íèé, ïî-ïåðøå, 

íåñïîä³âàíîþ çíàõ³äêîþ; ïî-
äðóãå, òèì, ùî ïàï³ð, ÿêîìó 
ìàéæå 150 ðîê³â, íå ðîçñèïàâñÿ 
â íüîãî ó ðóêàõ, ÿê öå áóâàº ç 
äåÿêèìè ñòàðèìè àðêóøàìè.

— Äðóãèé ëèñòîê ìàº íàçâó 
«²çâëå÷åí³å ³ç óñòàâà î âîèíñêîé 
ïîâèííîñòè», — ðîçïîâ³â æóðíà-
ë³ñòó RIA ïàí Ñåðã³é. — Íà íüî-
ìó ÷èòàþòüñÿ ìàéæå âñ³ ñëîâà. 
Íà â³äì³íó â³ä ïåðøîãî, àðêóø 
ïîä³ðÿâëåíèé. Âîíî é íå äèâíî, 
146 ðîê³â ìèíóëî. Àëå â³äáèòîê 
ïå÷àòêè ÷³òêèé.

Äå â³í íàòðàïèâ íà òàêèé äî-
êóìåíò? Êîìó ïåðåäàâ íà çáåð³-
ãàííÿ?

МУЗЕЙ НА БЕРЕЗІ ДНІСТРА 
Êð³ì ³ñòîð³¿, ó Øèá³íñüêîãî 

º ùå îäíå çàõîïëåííÿ, — ïàðà-
ïëàíåðèçì. Áàãàòî ðîê³â î÷îëþº 
îáëàñíó îðãàí³çàö³þ öüîãî âèäó 
ñïîðòó. Äî ðå÷³, çàâòðà, 20 ñåðï-
íÿ, â³í ïðîâîäèòü ÷åðãîâ³ çìàãàí-
íÿ — «Êóáîê Äí³ñòðà-2020». Âîíè 
òðèâàòèìóòü ïðîòÿãîì òèæíÿ 
ó ñåë³ Íàãîðÿíè Ìîãèë³â-Ïîä³ëü-
ñüêîãî ðàéîíó. Ñòàðòóâàòèìóòü 
ñïîðòñìåíè ç Äí³ñòðîâñüêèõ êðó÷.

Ó öüîìó ñåë³ çìàãàííÿ ïîâ³òðî-
ïëàâö³â â³äáóâàþòüñÿ ùå ç ñåðåäèíè 

90-õ ðîê³â. Òóò Øèá³íñüêèé ñòâî-
ðèâ ìóçåé. Ó íüîìó â³äîáðàçèâ 
³ñòîð³þ ïàðàïëàíåðèçìó ó íàø³é 
îáëàñò³. Äîïîâíèâ åêñïîíàòàìè 
ñòàðîâèíè. Íàçâàëè ìóçåé «Åòíî-
³ñòîðè÷íèé ôëàé-ïàðê «Íàãîðÿíè». 
Ñàìå òóò òåïåð çáåð³ãàºòüñÿ äîêó-
ìåíò, ïðî ÿêèé éäå ìîâà, — ïîâ³-
ñòêà íà ñëóæáó â öàðñüêó àðì³þ.

— Çíàéøîâ ö³ àðêóø³ öàð-
ñüêîãî ïàïåðó ó ñóñ³äíüîìó ñåë³ 
Áåðíàø³âêà, — ðîçïîâ³äàº Ñåð-
ã³é. — ¯çäèâ òóäè ïî ðîáîò³. Ï³ä 
÷àñ ðîçìîâè ç ñ³ëüñüêîþ ãîëîâîþ 
Âàëåíòèíîþ Ïèïèê çàïèòàâ, ÷è 
íåìàº ó íèõ ÿêèõîñü ñòàðîâèííèõ 
ðå÷åé, ÿê³ á ïîïîâíèëè åêñïîíà-
òè íàøîãî ìóçåþ. Âîíà çàïðî-
ïîíóâàëà çàãëÿíóòè äî îäí³º¿ ç 
íàéñòàð³øèõ ñ³ëüñüêèõ õàò.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
õàòà ñïðàâä³ âèÿâèëàñÿ äóæå ñòàðà. 
Äî òîãî æ, ó í³é í³õòî íå ïðî-
æèâàº óæå ìàéæå 30 ðîê³â. Âñå 
çàêèäàíå. ×îëîâ³ê ï³äíÿâñÿ íà ãî-
ðèùå. Òàì ïîáà÷èâ âóëèê-áîðòü. 
Êàæå, êîëèñü òàê³ âèäîâáóâàëè 
ó ñòîâáóð³ äåðåâà. Íàçèâàëè áîðòü. 
Çâ³äñè é íàçâà «áîðòíèöòâî».

Ïðèâ³ç òàêèé âóëèê ó ìóçåé 
â Íàãîðÿíè. Éîãî âèñîòà ïðè-
áëèçíî ìåòð. Ó ä³àìåòð³ ìàº 
äåñü ñîðîê ñàíòèìåòð³â. Çâåð-
õó â³äñóòíÿ êðèøêà, í³æêè òåæ 
íå çáåðåãëèñÿ. Çàëèøèâ ó ìóçå¿ ³ 
ïî¿õàâ äîäîìó, ÷îëîâ³ê ïðîæèâàº 
ó Ìîãèëåâ³-Ïîä³ëüñüêîìó.

Ï³ñëÿ îäíîãî ç ïðè¿çä³â ó Íà-
ãîðÿíè íàðåøò³ ä³éøëè ðóêè 

ПОВІСТКУ В ЦАРСЬКУ АРМІЮ 
ДІСТАЛИ ЗІ СТАРОГО ВУЛИКА 
Знахідка  Повістку від царя знайшов 
могилівчанин Сергій Шибінський. Спершу 
не звернув уваги, що за папір потрапив 
до рук. Викинув у смітник. Пізніше 
побачив старослов’янські літери на краю 
зіжмаканого аркуша. Розгорнув — побачив 
дату: 1874 рік. У знахідці був ще один 
старий листок. Що в ньому написано?

äî òîãî, ùîá â³ä÷èñòèòè â³ä 
ïèëó íîâèé åêñïîíàò. Ñåðã³é 
êàæå, îòâ³ð äëÿ áäæ³ë áóâ çàòó-
ëåíèé ç³æìàêàíèìè àðêóøàìè 
ïàïåðó. Ìàøèíàëüíî ä³ñòàâ ¿õ 
³ âèêèíóâ ó êîðçèíó äëÿ ñì³òòÿ 
â êóòêó ê³ìíàòè. Êîëè ï³ñëÿ çà-
âåðøåííÿ ðîáîòè âèõîäèâ ç áó-
äèíêó, çóïèíèâñÿ á³ëÿ êîðçèíè. 
Í³áè ùîñü ñòðèìóâàëî éîãî. Ïî-
áà÷èâ íà êðàþ ïàïåðó äðóêîâàí³ 
ñòàðîñëîâ’ÿíñüê³ ë³òåðè. Îñîáëè-
âî äîáðå âèäí³âñÿ òâåðäèé çíàê. 
×îëîâ³ê ä³ñòàâ àðêóø³ ³ çðîçóì³â, 
ÿêèé äîêóìåíò ì³ã ñïàëèòè.

ДОКУМЕНТ ПРО СЛУЖБУ 
«Ñâèäåòåëüñòâî î ÿâêå ê èñïîë-

íåíèþ âîèíñêîé ïîâèííîñòè» 

âèïèñàíå íà ³ì’ÿ Ìèêîëè Ðóäÿ. 
Âèäàíå Ìîãèë³âñüêèì ïîâ³òîâèì 
ç â³éñüêîâî¿ ïîâèííîñò³.

Á³ëüøå ³íôîðìàö³¿ ìîæíà ïî-
÷åðïíóòè ç ³íøîãî äîêóìåíòà — 
«²çâëå÷åí³å ³ç óñòàâà î âîèíñêîé 
ïîâèííîñòè». Òóò òåêñò çáåð³ãñÿ 
êðàùå. Ç³ çì³ñòó ñòàº çðîçóì³ëî, 
ùî ìîâà éäå ïðî âèêëèê íà ñëóæ-
áó â îïîë÷åííÿ. Ö³êàâî, ùî çàðà-
õîâóâàëè øëÿõîì… æåðåáêóâàííÿ.

Îñü âèêëàä çì³ñòó óêðà¿íñüêîþ 
ìîâîþ.

«Ùîð³÷íî, ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
ïðèéîìó ëþäåé íà ñëóæáó ó ïî-
ñò³éí³ â³éñüêà, Ïîâ³òîâà, Îêðóæíà 
÷è Ì³ñüêà ïðèñóòí³ñòü, çàðàõîâóº 
â îïîë÷åííÿ çà æåðåáêóâàííÿì 
îñ³á äî âèêîíàííÿ â³éñüêîâî¿ ïî-
âèííîñò³. Çà âèíÿòêîì òèõ, õòî 
íå çäàòåí òðèìàòè çáðîþ (ñò. 151).

Çàðàõîâàí³ â îïîë÷åííÿ îñîáè 
ïåðåáóâàþòü â íüîìó äî 40-ð³÷-
íîãî â³êó (ñò. 36).

Сергій Шибінський: «Найстаріший документ у музеї 
датований 1874 роком, це повістка в царську армію, 
виписана на ім’я Миколи Рудя» 

Голова Бернашівки Валентина Пипик каже, 
що прізвище Рудь дотепер збереглося 
в селі. Вона особисто знайома з людьми, 
які раніше проживали в будинку, де зна-
йшли царську повістку до війська. Від ста-
рих людей чула, що землю для будівництва 
хати отримав чоловік на ім’я Марко. Він 
служив у попа. Мав четверо дітей. Син Ми-
кола служив у війську. У нього теж був син 
з таким самим ім’ям. І теж служив. Додому 
повернувся після жовтневого перевороту 
у Петербурзі, тобто десь після 1917 року.
Разом з дружиною Оксаною виховували 
двох доньок — Євдокію і Ганну. У Євдо-
кії з сім’єю не склалося, прожила життя 
одна, виїхала у Херсон. Ганна народила-
ся у 1932. Мала дочку Ольгу. З нею ви-

їхала на Північ Росії. Приїжджала на літо 
до мами. Продовжувала це робити й тоді, 
коли мами не стало.
Останній раз Ганна з дочкою Олею були 
в селі у 1992 році.
Сільська голова каже, що після того вони 
листувалися. Листи писали так: збиралися 
сусіди, кожен просив щось передати своє, 
а пані Валентина записувала про це на па-
пері. Коли отримували відповідь, так само 
колективно слухали, що в ній написано.
— Будинок був багатий, як на ті давні 
часи, — каже сільська голова. — Покрівля 
жерстяна, збереглася дотепер. Дубові 
стовпи тримають будинок. Завдяки цьому 
хата дотепер стоїть. Інші будиночки того 
періоду вже розвалилися, а цей стоїть..

Інші хати розвалилися, а ця стоїть 

Äåðæàâíå îïîë÷åííÿ ñêëèêà-
ºòüñÿ ò³ëüêè çà íàäçâè÷àéíèõ îá-
ñòàâèí â³éñüêîâîãî ÷àñó (ñò. 5). 
Ðîçïóñêàºòüñÿ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
â³éíè àáî ðàí³øå çà éîãî íåïî-
òð³áí³ñòþ.

Çàðàõîâàíîìó â ðàòíèêè âèäà-
ºòüñÿ áåçñòðîêîâå ïîñâ³ä÷åííÿ ³ç 
çàçíà÷åííÿì íîìåðà æåðåáêóâàí-
íÿ, ùî ñëóæèòü äîêóìåíòîì ïðî 
âèêîíàííÿ â³éñüêîâîãî îáîâ’ÿçêó 
(ñò. 160) 

Ïîñâ³ä÷åííÿ ïðî â³éñüêîâó 

ïîâèíí³ñòü ïðåä’ÿâëÿºòüñÿ ïðè 
îäðóæåíí³ ³ ïðè âñòóï³ íà äåð-
æàâíó ñëóæáó (ñò. 100,163)».

Ï³ä öèì äîêóìåíòîì º ñëîâà, 
íàïèñàí³ â³ä ðóêè ÷îðíèëîì. 
Òåêñò íå âäàºòüñÿ ïðî÷èòàòè. 
Êð³ì ñëîâà — Ðóäü. Ñõîæå, ÷î-
ëîâ³ê íàïèñàâ, ùî ç âèìîãàìè 
äîêóìåíòà îçíàéîìëåíèé.

Ùå îäíå: òåêñò âèêîíàíî äðó-
êàðñüêèì ñïîñîáîì. Íå ìîæíà 
íå çâåðíóòè óâàãó íà ãðàìîòíå 
äîòðèìàííÿ ðîçä³ëîâèõ çíàê³â.

«Ëèñò ç ìèíóëîãî» 
çíàéøëè ó ñòàð³é õàò³, 
â ÿê³é í³õòî íå æèâå 
óæå ìàéæå 30 ðîê³â. 
Ö³íí³ñòü çíàõ³äêè 
çðîçóì³ëè íå îäðàçó

Вулик борть, отвір якого був затулений царською повісткою. 
І старовинний документ, що тепер став експонатом музею
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Ïðî òå, ùî äåñü 
çîâñ³ì ïîðÿä çíà-
õîäèòüñÿ ïîëîãî-

âèé áóäèíîê, çäîãàäàòèñÿ íå âàæ-
êî. Íà çóïèíö³ íåïîäàë³ê â³ä ìåíå 
ñòî¿òü æ³íêà ç æèâîòèêîì. Îñü 
íà ò³é ëàâî÷ö³ ñèäèòü ùå îäíà 
âàã³òíà. ² çà âõ³äíèìè äâåðèìà 
òàêîæ ùîéíî çíèêëà ìàéáóòíÿ 
ìàòóñÿ. Íåïîäàë³ê ãàíêó ê³ëüêà 
ä³â÷àò ³ õëîïö³â ñòîÿòü ç áóêå-
òàìè êâ³ò³â ³ êóëüêàìè. Ïðÿìóþ 
äî öåíòðàëüíîãî âõîäó. Ùîäíÿ ç 
íüîãî âèõîäèòü ïî ê³ëüêà æ³íîê ç 
ïàêóíî÷êîì ïåëþøîê íà ðóêàõ, 
êóäè çàãîðíóò³ ¿õí³ Ìèêîëêè, 
Òàíþøêè, Íàòàëî÷êè. Ìàòóñü 
îòî÷óþòü ñõâèëüîâàí³ ³ ðàä³ñí³ 
òàòêè, áàáóñ³, ñåñòðè ³ áðàòè. Çà-
âæäè ñëüîçè, ãó÷íå «Â³òàºìî!» ³ 
ñëîâà ïîñòîâî¿ àêóøåðêè: «Áóäü 
ëàñêà, òèõ³øå, êð³ì âàñ òóò º é 
³íø³!» 

Íà ïåðøîìó ïîâåðñ³ ó ìåíå âè-
ì³ðþþòü òåìïåðàòóðó — 36,3 — ³ 
ïðîïóñêàþòü âñåðåäèíó. À âæå 
íà äðóãîìó äî ñâîãî êàá³íåòó-
ñêëàäó, ÿê âîíà éîãî ñàìà íà-
çèâàº, ìåíå çàïðîøóº ñòàðøà 
àêóøåðêà ïîëîãîâîãî Ñâ³òëàíà 
Ãàðáóç. Âèäàº íà ðóêè íîâåíüê³ 
ìàñêó, øàïî÷êó, áàõ³ëè, õàëàò ³ 
ìåäè÷í³ ðóêàâè÷êè.

— Ò³ëüêè ñïî÷àòêó ðåòåëüíî 

âèìèéòå ðóêè, à òåïåð îáðîá³òü 
äåççàñîáîì. Í³-í³, ðóêàâè÷êè ùå 
íå îäÿãàéòå, ëèøå ï³ñëÿ ïîâíîãî 
âèñèõàííÿ, — ïîÿñíþº ìåäïðà-
ö³âíèöÿ. — ×è ïîäîáàºòüñÿ ìåí³ 
òóò? À õ³áà ÿ á ïðàöþâàëà, ÿêáè 
í³? Ãîòîâ³? Íó õîä³ìî.

Íàïåðåäîäí³ â³çèòó ÿ ïðîõîäèâ 
²ÔÀ-òåñòóâàííÿ, àáè âèêëþ÷èòè 
éìîâ³ðí³ñòü ïîøèðåííÿ êîðîíà-
â³ðóñó â ñò³íàõ ïîëîãîâîãî â³ä-
ä³ëåííÿ, êóäè ìè ç³ Ñâ³òëàíîþ 
òåïåð ³ ïðÿìóºìî. Àí³ ³ìóíî-
ãëîáóë³í³â òèïó M, àí³ ¿õ òèïó 
G ó ìåíå íå âèÿâèëè, àëå âñå 
îäíî ç ãîëîâè äî í³ã åê³ï³ðóâà-
ëè çàõèñòîì — ³íàêøå íå ìîæíà. 
Îïèíÿºìîñÿ íà òðåòüîìó ïîâåðñ³, 
äå ïðîõîäèòü á³ëüø³ñòü ïîëîã³â. 
Çà ðîêè òóò ñâ³ò âïåðøå ïîáà÷èëè 
äåñÿòêè òèñÿ÷ ìàëþê³â, àëå çàðàç 
òóò òèøà.

ДВА ДНІ — І ДОДОМУ 
Ïîêè ÷åêàºìî çàâ³äóâà÷êó â³ä-

ä³ëåííÿ, Ñâ³òëàíà ðîçïîâ³äàº, ùî 
êîëè ó 92-ìó ðîö³ âîíà ïðèéøëà 
ñþäè ïðàöþâàòè, ïàö³ºíòîê ï³ñ-
ëÿ ïîëîã³â òðèìàëè ö³ëèé òèæ-
äåíü, à ï³ñëÿ êåñàðåâîãî ðîçòèíó 
ó ñòàö³îíàð³ ïîðîä³ëë³ ïðîâîäèëè 
³ òîãî á³ëüøå. Çàðàç æå äâà äí³ 
ï³ä íàãëÿäîì ³ ìîæíà äîäîìó. 
Ïàðòíåðñüê³ ïîëîãè, àëå âæå 
ï³ñëÿ êàðàíòèíó, òàêîæ ìîæíà.

— Öå æ äîáðå, êîëè â òàêèé 
ìîìåíò ç òîáîþ ïîðÿä º ÷îëî-
â³ê ÷è ìàìà, — ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà 

«СТАТИ МАМОЮ — ЦЕ ЯК ЗЛІТАТИ 
В КОСМОС — НЕЗАБУТНЬО» 
Історії з пологового  Світлана 
розповіла про підтримку близьких 
під час пологів. Юлія — про сльози 
радості у пацієнтів. Аліна ж показала 
свого рожевощокого первістка, якому 
лише два дні від народження. З цими 
жінками поговорили, коли побували 
у Вінницькому пологовому будинку №1

Ãàðáóç. — Âîíè ìîæóòü çà ðóêó 
ïîòðèìàòè, âîäè÷êè ïîäàòè, 
ÿêùî òðåáà, àáî ñêàçàòè ùîñü 
âàæëèâå. Àëå íà ñàìå íàðîäæåííÿ 
÷îëîâ³êàì âñå æ âàæêî äèâèòè-
ñÿ. Öå ³ çàïàõ êðîâ³, ³ âñå ³íøå. 
²íêîëè íå çíàºø, êîãî ëîâèòè… 
À îñü ³ Þë³ÿ Ìèêîëà¿âíà.

Çàâ³äóâà÷êà çàïðîøóº äî êàá³-
íåòó. Ó íüîìó øàôà, ñò³ë, íåâå-
ëèêèé äèâàí, ê³ëüêà êàêòóñ³â, 
êîìï’þòåð ³ ñòîñè ïàïåð³â — âñå 
òèïîâî, êð³ì ³êîí. Ïðÿìî íàä 
êð³ñëîì Þë³¿ âèñèòü ³êîíà ïðå-
ïîäîáíîãî Ñòèë³àíà, ÿêèé ââàæà-
ºòüñÿ çàõèñíèêîì íîâîíàðîäæå-
íèõ ³ éîãî çàâæäè çîáðàæóþòü ç 
íåìîâëÿì íà ðóêàõ. ²êîíó ë³êàðö³ 
ê³ëüêà ðîê³â òîìó ïðèâ³ç ñâÿùå-
íèê ç Àôîíó. Éîãî äðóæèíà òðè÷³ 
íàðîäæóâàëà ÷åðåç êåñàð³â ðîç-
òèí ³ òðè÷³ æ³íêó êåñàðèëà ñàìå 
Þë³ÿ. ×åðåç ñèëüí³ óñêëàäíåí-
íÿ ³ ðàíí³ òåðì³íè âàã³òíîñò³ äâ³ 
äèòèíè íå âèæèëè, àëå îñòàííÿ 

íàðîäèëàñÿ çäîðîâîþ.
— Áàòüêî äèòèíè ïîäàðóâàâ öþ 

³êîíó ç³ ñëîâàìè, ùî âîíà çàâæäè 
áóäå ìåíå îõîðîíÿòè, — ãîâîðèòü 
ë³êàðêà ³ çàìîâêàº, ñòðèìóþ÷è 
ñëüîçè. — Êîëè â ñ³ì’¿ âæå äâ³ 
äèòèíè ïîìåðëè, à òðåòÿ íàðîäè-
ëàñÿ ³ âîíà æèòòºçäàòíà, òî â ðî-
äèí³ äóæå âåëèêà ðàä³ñòü. Ñëîâà, 
ÿê³ â³í òîä³ ìåí³ ãîâîðèâ, ï³äí³-
ìàëèñÿ ç òàêî¿ ãëèáèíè äóø³, ùî 
¿õ íå íàçâåø ïðîñòèìè ñëîâàìè.

БЕЗ СТРАХУ І НЕРВІВ 
Þë³ÿ ãîâîðèòü, ùî äî ïîëî-

ãîâîãî ëþäè çàõîäÿòü îäíèìè, 
à âèõîäÿòü çîâñ³ì ³íøèìè. Ñàìå 
â öèõ ñò³íàõ ç íèìè â³äáóâàþòü-
ñÿ îäí³ ç íàéâàæëèâ³øèõ ïîä³é 
ó æèòò³. Ïðÿìî çàðàç çà ê³ëüêà 
äåñÿòê³â ìåòð³â â³ä ìåíå ó ïî-
ëîãîâèõ çàëàõ ëåæàòü òðè æ³í-
êè. Ñüîãîäí³ êîæíà ç íèõ ñòàíå 
ìàìîþ. ² ¿õí³ æèòòÿ çì³íÿòüñÿ 
íàçàâæäè.

— Í³êîëè íå ìîæíà çâèêíó-
òè äî òîãî, ùî òè òóò áà÷èø, — 
ïðîäîâæóº Þë³ÿ Ãîëóäà. — Öå 
ñëüîçè ðàäîñò³, ³ ÷îëîâ³÷³ òàêîæ. 
Êîëè äèâèøñÿ íà ðîäèíè, ÿê³ 
ïî äâàäöÿòü ðîê³â íàìàãàëèñÿ 
çàâåñòè ä³òåé, âîíè ïðîõîäè-
ëè ÷åðåç øòó÷íå çàïë³äíåííÿ, 
àëå í³÷îãî íå âèõîäèëî, ¿ì âæå 
çà ñîðîê, ï³âæèòòÿ çà ïëå÷èìà, ³ 
òóò ó íèõ íàðîäæóºòüñÿ äèòèíà. 
Òàê³ åìîö³¿ ó ëþäåé áóâàþòü, ùî 
íåìîæëèâî ïåðåäàòè.

Çà ìàéæå 30 ðîê³â, ùî Þë³ÿ 

ïðàöþº â ìåäèöèí³, êàæå, çì³-
íèëîñÿ ÷èìàëî âñüîãî. Îäí³ºþ 
ç íàéâàæëèâ³øèõ çì³í ââàæàº 
íàëàãîäæåííÿ êîìóí³êàö³é ì³æ 
ìåäïðàö³âíèêàìè ³ ïàö³ºíòêàìè. 
Ç ñó÷àñíèìè ìàìàìè ïîãîäæóþòü 
á³ëüø³ñòü ìàí³ïóëÿö³é, ùî ¿õ çà-
ñòîñîâóþòü ï³ä ÷àñ ïîëîã³â. Ðàí³-
øå ç íàøèìè ìàìàìè îñîáëèâî 
íå öåðåìîíèëèñÿ: «Óñ³ òåðïëÿòü 
³ òè òåðïè», «Ïîêè òè òóò, öå 
íå òâîÿ äèòèíà, à íàøà», — çâ³ñ-
íî, ë³êàð³ íå õîò³ëè çàøêîäèòè, 
àëå áàãàòî òîä³øí³õ ìàì çãàäó-
âàëè ïîëîãè, ÿê ñòðàøíèé ñîí.

Çàðàç ³ñíóº òàê çâàíà åï³äó-
ðàëüíà àíàëãåç³ÿ, çàâäÿêè ÿê³é 
ïîëîãè ïðîõîäÿòü ìàéæå áåçáî-
ë³ñíî: áåç êðèêó, ñòðàõó ³ íåðâ³â. 
Ïîëîæåííÿ, ùî â íüîìó æ³íêà 
áóäå íàðîäæóâàòè, òàêîæ ìîæíà 
âèáèðàòè.

— Íå ïîáîþñÿ ñêàçàòè, ùî 
ðàí³øå âçàãàë³ í³ÿêî¿ êîìóí³êà-
ö³¿ ç ïàö³ºíòêàìè íå ³ñíóâàëî. 
Í³õòî í³êîìó í³÷îãî íå ïîÿñ-
íþâàâ. Ë³êàð³ ðîáèëè ëèøå òå, 
ùî ââàæàëè çà ïîòð³áíå, — ãî-
âîðèòü Þë³ÿ. — Çàðàç íå êîìó-
í³êóâàòè âæå íå âèéäå. Ñüîãîäí³ 
òè íå äîñëóõàºøñÿ äî ïîáàæàòü 
ïàö³ºíòîê, à çàâòðà íà òåáå áóäå 
íàïèñàíà êóïà ñêàðã. Ñó÷àñíèì 
ïàö³ºíòêàì õî÷åòüñÿ íå ïðîñòî 
çäîðîâó äèòèíó íàðîäèòè, ¿ì õî-
÷åòüñÿ çðîáèòè öå ç êîìôîðòîì: 
â ³íäèâ³äóàëüí³é çàë³, â çðó÷íîìó 
äëÿ ñåáå ïîëîæåíí³, ç áëèçüêîþ 
ëþäèíîþ ïîðÿä. ß ââàæàþ, ùî 
òàê ó ñó÷àñíîìó ñâ³ò³ ³ ìàº áóòè.

ДІВЧИНКА-КРИХІТКА 
Ó ïîëîãîâ³é çàë³, ÿêó ìåí³ ïî-

êàçàëè, í³÷îãî íå â³äáóâàëîñÿ. 

Òèøà ³ íàâ³òü í³ÿêîãî çàïàõó 
âëîâèòè íå âäàëîñÿ. Àëå ïîñòî-
ÿâøè òàì ç õâèëèíó, ÿ ðàïòîì 
óñâ³äîìèâ, ÿêîþ æ «íàìîëåíîþ» 
º öÿ ê³ìíàòà. Ñê³ëüêè â í³é âè-
êðè÷àëè, âèïëàêàëè, âòðàòèëè ³ 
íàáóëè. Ñê³ëüêè ðàç³â òóò âòðà÷à-
ëè ñâ³äîì³ñòü ³ ñê³ëüêè âèäèõàëè ç 
ïîëåãøåííÿì. Í³õòî ç ëþäåé, ÿê³ 
ëÿãàëè íà ë³æêî, ùî ïðÿìî çàðàç 
ñòî¿òü ïåðåä³ ìíîþ, íå âñòàâàâ ç 
íüîãî êîëèøí³ìè. Ñåðåä íèõ é 
Àë³íà, ÿêà äâà äí³ òîìó âïåðøå 
ñòàëà ìàìîþ.

— Ñòàòè ìàìîþ, — öå ÿê çë³-
òàòè â êîñìîñ, — íåçàáóòíüî, — 
æàðòóº Àë³íà. Íà ë³æêó, çãîð-
íóâøèñü ðîæåâèì êëóáî÷êîì, 
ñïèòü ¿¿ äîíüêà Åì³ë³ÿ. ²ì’ÿ äëÿ 
ä³â÷èíêè âèáèðàâ ¿¿ òàòî. Ëîâëþ 
ñåáå íà äóìö³, ùî áà÷ó ÷èþñü äè-
òèíó ðàí³øå çà ¿¿ ð³äíîãî áàòüêà, 
ÿêîãî ÷åðåç êàðàíòèí íå ïóñòèëè 
äî â³ää³ëåííÿ. — Êîëè òè âàã³ò-
íà, òî âæå ðîçóì³ºø, ùî ñêîðî 
ñòàíåø ìàìîþ. Àëå ÷³òêå óñâ³-
äîìëåííÿ öüîãî âñüîãî ïðèõîäèòü 
ëèøå òîä³, êîëè ë³êàð³ êëàäóòü 
äèòèíó òîá³ íà ãðóäè. Òè äèâèøñÿ 
íà íå¿ ³ áà÷èø, ùî öÿ êðèõ³ò-
êà îäíî÷àñíî ñõîæà ³ íà òåáå, ³ 
íà òâîþ êîõàíó ëþäèíó. Õî÷à 
á³ëüøå âñå-òàêè íà ÷îëîâ³êà.

Çàðàç ÿ âèéäó ç ïàëàòè, Àë³-
íà âîñòàííº ó ñò³íàõ öüîãî â³ä-
ä³ëåííÿ íàãîäóº Åì³ë³þ ³ áóäå 
çáèðàòèñÿ, — çà ê³ëüêà ãîäèí ¿õ 
âèïèñóþòü äîäîìó. Íà âèõîä³ ç 
ïîëîãîâîãî Àë³íó îòî÷àòü ñõâè-
ëüîâàí³ ³ ðàä³ñí³ òàòêî, áàáóñÿ, 
ñåñòðè ³ áðàòè. Áóäóòü ñëüîçè, 
ãó÷íå «Â³òàºìî!» ³ ñëîâà ïîñòîâî¿ 
àêóøåðêè: «Áóäü ëàñêà, òèõ³øå, 
êð³ì âàñ òóò º é ³íø³!» 

Аліна з дочкою Емілією: «Коли ти вагітна, то вже розумієш, 
що скоро станеш мамою. Але чітке усвідомлення приходить 
лише тоді, коли лікарі кладуть дитину тобі на груди» 

Ðàí³øå ç íàøèìè 
ìàìàìè íå 
öåðåìîíèëèñÿ: «Óñ³ 
òåðïëÿòü ³ òè òåðïè», 
«Ïîêè òè òóò, öå íå òâîÿ 
äèòèíà, à íàøà»…

Завідувачка відділення Юлія Голуда: «Сучасним пацієнткам 
хочеться не просто здорову дитину народити, їм хочеться 
зробити це з комфортом» 



ПРЕССЛУЖБА 
«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

«Â³ííèöÿãàç çáóò» â³äêðèâàº ï³äïèñêó 
íà äðóãèé ñåçîí àêö³¿ «Òâîÿ åíåðãîíåçà-
ëåæí³ñòü», çà äîïîìîãîþ ÿêî¿ ñïîæèâà÷³ 
ìîæóòü çåêîíîìèòè êîøòè, êóïèâøè ãàç 
äëÿ îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó çà àêö³éíèìè 
ë³òí³ìè ö³íàìè.

Ïî÷èíàþ÷è ç 15 ñåðïíÿ ³ äî 30 âå-
ðåñíÿ 2020 ðîêó îùàäëèâ³ óêðà¿íö³ ìî-
æóòü çàðåçåðâóâàòè äëÿ ñåáå áóäü-ÿêèé 
îá’ºì ãàçó çà àêö³éíîþ ë³òíüîþ ö³íîþ 
³ âèêîðèñòîâóâàòè éîãî ç 1 æîâòíÿ ïî-
òî÷íîãî ðîêó äî 31 áåðåçíÿ 2021 ðîêó. 
Ñêîðèñòàòèñü àêö³éíîþ ïðîïîçèö³ºþ òà 
ïîïîâíþâàòè çèìîâèé çàïàñ ãàçó ìîæ-
íà íåîáìåæåíó ê³ëüê³ñòü ðàç³â ïðîòÿãîì 
âñüîãî ïåð³îäó ä³¿ àêö³¿.

Öüîãîð³÷ ó÷àñòü â àêö³¿ áóäå äëÿ ñïîæè-
âà÷³â äóæå àêòóàëüíîþ, àäæå ç 1 ñåðïíÿ 
áóëî ñêàñîâàíî ìåõàí³çì ãàðàíòîâàíîãî 
ïîñòà÷àííÿ ãàçó íàñåëåííþ çà ðåãóëüî-
âàíèìè ö³íàìè (ÏÑÎ). Ñêàñóâàííÿ ÏÑÎ 

îçíà÷àº, ùî âàðò³ñòü áëàêèòíîãî ïàëèâà 
â³äòåïåð áóäå ôîðìóâàòèñÿ çà ðèíêîâèìè 
ìåõàí³çìàìè.

«Òâîÿ åíåðãîíåçàëåæí³ñòü» ïðîïîíóº 
îùàäëèâèì óêðà¿íöÿì «ïðèãîòóâàòè 

ñàí÷àòà âë³òêó» ³ ùå äî ïî÷àòêó îïàëþ-
âàëüíîãî ñåçîíó âèð³øèòè ïèòàííÿ çà-
áåçïå÷åííÿ ñâî¿õ îñåëü ïðèðîäíèì ãàçîì.

Âàðò³ñòü ãàçó äëÿ ó÷àñíèê³â àêö³¿ áóäå 
òàêîþ:
 4,49 ãðí çà êóáîìåòð — ïðè óêëàäåí-

í³ äîãîâîðó ó ïåð³îä ç 15 ïî 31 ñåðïíÿ
 4,99 ãðí çà êóáîìåòð — ïðè óêëàäåí-

í³ äîãîâîðó ó ïåð³îä ç 1 ïî 15 âåðåñíÿ
 5,49 ãðí çà êóáîìåòð — ïðè óêëà-

äåíí³ äîãîâîðó ó ïåð³îä ç 16 âåðåñíÿ 
äî 30 âåðåñíÿ

Â àêö³éí³é ö³í³ íå âðàõîâàíà âàðò³ñòü 
ïîñëóãè çà äîñòàâêó ãàçó, ÿêà ñïëà÷ó-
ºòüñÿ îêðåìî.

Ìèíóëîãî ðîêó âàðò³ñòü áëàêèòíîãî 
ïàëèâà äëÿ ó÷àñíèê³â «Òâîº¿ åíåðãîíå-
çàëåæíîñò³» ñòàíîâèëà 5,99 ãðí çà êóáî-
ìåòð, ùî íà 20% á³ëüøà â³ä öüîãîð³÷íî¿.

Óêëàñòè äîãîâ³ð íà ó÷àñòü â àêö³¿ 
ìîæíà çà òåëåôîíîì Êîíòàêò-öåíòðó, 
â Öåíòðàõ îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â ÷è 
ó â³ää³ëåííÿõ «Â³ííèöÿãàç çáóò».

ДОВІДКА

Нагадаємо, впродовж минулого опалю-
вального сезону до акції «Твоя енергоне-
залежність» загалом долучилося більше 
50 тисяч українців, які проінвестували 
у створення власного запасу газу обсягом 
понад 60 мільйонів кубометрів. У Вінниць-
кій області перевагами акції «Твоя енер-
гонезалежність» скористалося 2 729 до-
могосподарств.
Споживачі, які не використали у повному 
обсязі передплачені обсяги газу, отримали 
можливість відкласти зарезервовані ресур-
си на майбутні періоди або повернути за-
ощаджені кошти на свої рахунки.
З інформацією про акцію можна ознайоми-
тися на вебсайті компанії: vngaszbut.104.
ua/ua/gas-supply/special-offer/id/akcija-
tvoja-energonezalezhnist-40098
«Вінницягаз збут» — твій надійний 
та зручний постачальник газу.

Акція «Твоя енергонезалежність» від 
«Вінницягаз збут»: газ на зиму за літніми цінами
БЛОГ

478579

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 ÕÌ ¹1069-427 ÏÐ â³ä 30.06.2020 ð., 
âèäàíå Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
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 200133

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАЇСА ГАЙДА, АКТИВІСТКА
Моїм дітям 19, 18 і 15, але мені здається, 
потреби поділитися з мамою і обговорити 
з роками тільки зростають. А як часто ви 
спілкуєтесь з вашими дітьми?

ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ 
ІТ-АКАДЕМІЇ

Êîëè òè âæå äîñÿã áàæà-
íîãî ðåçóëüòàòó — ïðàöþºø 

â ²Ò ³ ìàºø âñå äëÿ ã³äíîãî æèò-
òÿ, ïîñòàº çàïèòàííÿ: ³ ùî äàë³? Íåâæå 
ÿ ïðîñòî ïðàöþâàòèìó ³ á³ëüøå í³÷îãî? 
Çàçâè÷àé ëþäè, ÿê³ äîñÿãëè îäí³º¿ ìåòè, — 
íå çóïèíÿþòüñÿ. Ëþäè, ÿê³ íå çóïèíÿþòü-
ñÿ, — öå âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè Â³ííèöüêî¿ 
²Ò-Àêàäåì³¿.

Â ²Ò-Àêàäåì³¿ äóæå êðóòèé êîëåêòèâ. 
² öå íå ïðîñòî ñëîâà — öå ôàêò.

Êðóòî, ùî íàø³ âèêëàäà÷³ º ä³þ÷èìè 
ôàõ³âöÿìè â ²Ò-ñôåð³, âîíè ãîòóþòü 
ñòóäåíò³â äî ðåàëüíîãî ³íäóñòð³àëüíîãî 
æèòòÿ.

Êðóòî, ùî íàø³ âèêëàäà÷³ íå ïðî-
âîäÿòü íà÷èòîê íóäíèõ ëåêö³é — âîíè 
íàâ÷àþòü ñòóäåíò³â íà ïðàêòè÷íèõ ïðè-
êëàäàõ ³ ïåðåäàþòü âëàñíèé äîñâ³ä.

Êðóòî, ùî íàø³ âèêëàäà÷³ íå çìóøó-
þòü çóáðèòè, áî çíàþòü, ùî öå íå äàñòü 
ðåçóëüòàòó, à íàâ÷àþòü ðîçóì³òè, ùî òè 
ðîáèø.

Êðóòî, ùî íàø³ âèêëàäà÷³ íàâ÷àþòü 
íå «íà ïàëüöÿõ», à íà ðåàëüíèõ ïðîåêòàõ 
³ â êîìàíäàõ.

Êðóòî, ùî íàø³ âèêëàäà÷³ âèðîùóþòü 
êîìàíäíèõ ãðàâö³â, à íå îäèíàê³â.

Êðóòî, ùî íàø³ âèêëàäà÷³ íå ñòàâëÿòü 

ñåáå âèùå ñòóäåíò³â, àäæå âîíè ðîçóì³-
þòü, ùî ìåíòîð ³ ñòóäåíò — öå òàíäåì.

Êðóòî, ùî íàø³ âèêëàäà÷³ íå «çàòÿíóò³ 
ïåðñîíè», à ð³çíîñòîðîíí³ ëþäè ³ âîíè 
ö³êàâ³ ÿê îñîáèñòîñò³.

Êðóòî, ùî âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè ²ÒÀ 
íå êàæóòü «òåáå ö³êàâèòü, òî íàïèøè 

ðåôåðàò», à çàâæäè â³äïîâ³äàþòü íà çà-
ïèòàííÿ, äîïîìàãàþòü ïîðàäîþ ³ ñïðÿ-
ìîâóþòü â ïðàâèëüíîìó íàïðÿìêó.

Êðóòî, ùî íàø³ âèêëàäà÷³ âèðîùóþòü 
ñòóäåíò³â, ï³äãîòîâëåíèõ äî ðåàëüíîãî 
²Ò-æèòòÿ.

Êðóòî, ùî íàø³ âèêëàäà÷³ íå âêà-

çóþòü, ÿê äóìàòè, à íàâ÷àþòü äóìàòè 
ñàìîñò³éíî.

² öå äàëåêî íå âñ³ «êðóòîñò³» âèêëàäàííÿ 
ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿. Íàø³ âèêëàäà-
÷³ — öå òâîðö³ òà íîâàòîðè ²Ò-³íäóñòð³¿. 
Âîíè ïðàãíóòü ðîçâèâàòè ³ ïîêðàùóâàòè 
²Ò-ñôåðó. Êð³ì òîãî, ìåíòîðè ñëóæàòü 
îñîáèñòèì ïðèêëàäîì äëÿ ñòóäåíò³â òà 
º ñïðàâæí³ìè íîñ³ÿìè ö³ííîñòåé ²Ò-
Àêàäåì³¿. Ìè ïèøàºìîñü, ùî êîìàíäà 
âèêëàäà÷³â Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿, öå 
ñïðàâæí³é äðóæí³é êîëåêòèâ, ÿêèé ìàº 
íà ìåò³ «âèðîñòèòè íîâå ïðîãðåñèâíå ïî-
êîë³ííÿ àéò³øíèê³â».

ßêùî òè ïðàãíåø çì³íèòè æèòòÿ ³ 
íàâ÷àòèñü ó ñèëüíèõ ìåíòîð³â, ÿê³ ï³ä-
êàæóòü, ñïðÿìóþòü, îáãîâîðÿòü ç òîáîþ 
ð³çí³ ï³äõîäè, ð³øåííÿ, òðåíäè — ðå-
ºñòðóéñÿ íà íàâ÷àííÿ íà áóäü-ÿêó ³ç 
ñïåö³àë³çàö³é: ïðîãðàìóâàííÿ, ðó÷íå ³ 
àâòîìàòèçîâàíå òåñòóâàííÿ, âåá-äèçàéí, 
ïðîåêòíèé ìåíåäæìåíò. Íàø³ âèêëàäà-
÷³-ïðàêòèêè ãàðàíòîâàíî çðîáëÿòü ç òåáå 
ïðîôåñ³îíàëà ñâîº¿ ñïðàâè ³ ïðèâåäóòü 
â ²Ò-³íäóñòð³þ.

Öå òâ³é øàíñ çì³íèòè ñâîº æèòòÿ!

Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
 ita.in.ua
 facebook.com/vinnytsia.itacademy
 òåë. 067–431–19–21

Як навчають у Вінницькій ІТ-Академії
БЛОГ

468474
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ОВЕН 
Постарайтеся не розповідати 
оточуючим про свої вза-
ємини з коханою людиною, 
так як не всі в змозі боротися 
зі спокусою попліткувати. І 
менше спільних фотографій 
в соцмережах. 

ТЕЛЕЦЬ 
Постарайтеся поводитися 
більш відкрито і щиро з коха-
ною людиною. Довіряйте їй. 
Тоді вона докладе максимум 
зусиль, щоб розвіяти ваш 
смуток.

БЛИЗНЮКИ 
Ви будете схильні до деякого 
скепсису у взаєминах, у той 
час, як вас люблять без пам'яті. 
Просто повірте своєму щастю. 
Ви його заслужили. Всі ваші 
мрії починають збуватися!

РАК 
У середу ви будете занад-
то критично налаштовані 
до представників протилеж-
ної статі, так що побачення 
краще не призначати. 

ЛЕВ 
У вівторок кохана людина 
може здивувати вас своїм 
несподіваним вчинком або 
претензіями, що загрожує 
привести до сварки. Однак 
субота обіцяє і поліпшення 
у ваших стосунках.

ДІВА 
Ви занадто зосереджені 
на думках про роботу і зовсім 
забули про справи сердечні. 
У той час як саме цього тижня 
ви будете надзвичайно при-
вабливі для протилежної статі. 

ТЕРЕЗИ 
Злегка змініть свій імідж, 
більше посміхайтеся, і успіх 
вам забезпечений. Ситу-
ація змінюється в кращий 
бік. Тільки не поспішайте, 
до деяких речей ви або ваш 
обранець просто не готові. 

СКОРПІОН 
Від вашої щирості зараз бага-
то залежить, не приховуйте 
своїх почуттів. Невизна-
ченість у ваших стосунках 
поступиться місцем ясності і 
взаєморозумінню.

СТРІЛЕЦЬ 
Постарайтеся не вимагати 
занадто багато. Небажано 
провокувати кохану людину 
на конфлікт, роздмухавши 
сварку на порожньому місці. 
І не чекайте від обранця за-
надто дорогих подарунків.

КОЗЕРІГ 
Особисте життя в певному 
сенсі буде для вас загадкою. 
Ви також прагнете визначе-
ності у стосунках за будь-яку 
ціну, але ясності поки немає. 
У вихідні дні ви, схоже, буде-
те ревнувати, і не без підстав.

ВОДОЛІЙ 
Ви починаєте розуміти, на-
скільки вам дорогі стосунки з 
коханою людиною. Женіть геть 
від себе страхи і невпевненість, 
будьте щасливі тут і зараз. 

РИБИ 
В особистому житті можливі 
розчарування і порожнеча. 
Знайомства в інтернеті — 
зараз не найкраща ідея. 
У четвер у вас з'явиться шанс 
виправити свої помилки.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 19-25 СЕРПНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ:

—  П р и ст ра ст ь 
у стосунках — це 
той гніт, який 
повинен бути 
постійно запале-

ним. Що робити, якщо інтерес 
одне до одного пропадає, а хо-
четься зберегти приємні, і можли-
во драйвові відчуття у стосунках? 
Перше. І найголовніше. Говорити 
одне з одним. Тобто не допус-
кати типової помилки більшості 
пар: думати, що це якось само 
собою пройде, налагодиться. 
Другою типовою помилкою при 
налагодженні інтересу по відно-
шенню одне до одного є взаємні 
звинувачення. «Я тебе не хочу, 
тому що ти змінилася!» або «Ти 
мені став менш цікавий, тому що 
раніше у тебе не було цих зайвих 
30 кілограмів!» Це не вирішить 
проблему, а тільки її посилить. 
Пам'ятайте, що за всі проблеми 
у стосунках відповідальні обоє. 
В однаковій мірі.
Тепер, що стосується рішень. 
Одним з найпростіших і швид-
ких способів почати вирішувати 
цю проблему стане спосіб, по-
будований на тому, що в НЛП 
називається якорі. Якорі — це 
асоціації якихось зовнішніх сти-

мулів (звуку, картинки, відчут-
тя) і емоційного стану. Простіше 
кажучи, якір — це зв'язок за ти-
пом «стимул-реакція». Почули 
мелодію — нахлинули спогади. 
Зайшли до рідної домівки — 
на секунду відчули себе дити-
ною. І так далі. За часів цукер-
ково-букетного періоду з нами 
відбувається величезна кількість 
приємностей: наплив гормонів, 
побачення, яскраві емоції і інші 
радощі. І це все крутиться на-
вколо вашого обранця. В голові 
формується зв'язок між приєм-
ними і яскравими емоціями та 
людиною. Так закладено приро-
дою, багато в чому саме це явище 
підштовхує нас створювати сім'ї. 
Потім, під час сімейного життя, 
починається «битовуха» і ті най-
приємніші якорі затираються. 
Що робити? Відповідь проста: 
створюйте нові якорі! Набридла 
квартира, в якій живете? Зробіть 
ремонт або перестановку! Секс 
набрид? Купіть кілька цікавих 
гаджетів (благо, дефіциту в них 
зараз не спостерігається). Візьміть 
відпустку і поїдьте кудись удвох, 
залишивши дітей на бабусь з ді-
дусями. І важливо в цій відпустці 
не на екскурсії їздити, а робити 
щось приємне, шалене, карко-
ломне… Ну ви розумієте, про 
що я. І найголовніше — разом.

Коментар експерта

ЯК ПОЄДНАТИ ПРИСТРАСТЬ І КОМФОРТ

ГРА ПРОТИ СЕБЕ 
Хороша новина в тому, що більшість 
людей, якщо бачать, що їх зовсім 
не хочуть і не люблять, вибирають 
розчарування і перестають любити теж. 
Тому нескінченними відмовами мало 
кого вдасться розігріти і заінтригувати. 
Таке буває хіба що випадково. Коли 
людина вибрала вас для своєї проекції 
через якісь обставини, а ви тут зовсім 
ні до чого.
Саме тому «бути стервом» або «бути 
покидьком» в більшості випадків буває 
неефективно. Поки потяг людини 
до вас тільки зароджується, будь-
яка стервозність може зіграти проти. 
Мозок наш дуже розумний (хоч ми 
його не дуже слухаємо) і вимірює 
шанс на щасливий союз. Якщо мозок 
зрозуміє, що шанс невеликий, то ніяких 
ілюзій щодо щасливого майбутнього 
створювати не буде.

У ГОНИТВІ ЗА БЕЗУМСТВОМ 
Але ж часто хочеться безумств, 
пристрастей, які можуть виникнути 
лише від дискомфорту і сильного 
незадоволеного бажання. Здавалося 
б, все просто — створюй дискомфорт 
і менше потурай. Однак дискомфорт 
часто спричиняє розвиток хворобливої   
пристрасті. А на такому фундаменті 
гармонійних стосунків не побудуєш. Як 
тільки голодна і хвороблива пристрасть 
до вас буде задоволена, її об'єкт, 
тобто ви, буде повалений з п'єдесталу 
на землю. Ви були занадто ідеалізовані, 
а тепер викликаєте розчарування, тому 
що перетворилися на звичайну людину.
Розчарування також виникає, якщо 
дискомфорту в стосунках надто багато. 
Якщо людина досить стійка і сильна, то, 
помітивши дискомфорт, вона не буде 
будувати ілюзій і педалювати азарт, 
а просто розчарується.

ЗАДОВОЛЬНИ ПРИСТРАСТЬ 
БЕЗ ВТРАТИ ІНТЕРЕСУ
Шукаємо вихід  Створюючи 
комфорт партнеру, є ризик погасити 
вогонь пристрасті власними руками. 
Адже задоволення народжує спокій, 
а спокій — нудьгу. А там, де нудьга, 
яка може бути пристрасть?

Éìîâ³ðíî ñàìå öüîãî ³ áîÿòüñÿ 
æ³íêè, êîëè ¿ì çäàºòüñÿ, ùî ÷î-
ëîâ³êè ç íèõ õî÷óòü çðîáèòè äî-
ìàøí³õ êóðî÷îê. À ïîò³ì âòðà÷à-
þòü äî íèõ ñåêñóàëüíèé ³íòåðåñ. 

Òàê ç'ÿâëÿºòüñÿ â³÷íà îïîçèö³ÿ, 
îñï³âàíà â íàðîäí³é òâîð÷îñò³ — 
êîõàíà ³ äðóæèíà. 

Ïåðøó ëþáëÿòü ³ îñï³âóþòü 
ó â³ðøàõ, à äðóã³é äàþòü ñâîº 
ïð³çâèùå ³ íàâàíòàæóþòü äî-
ìàøí³ìè òóðáîòàìè. 

×îëîâ³êè òåæ íå äóæå õî÷óòü 
áóòè éîëîïàìè, íà ÿêèõ îäÿãíóòü 
õîìóò øëþáó, ëþáèòè ³ ö³íóâàòè 
íå áóäóòü, à áóäóòü ò³ëüêè ï³ä-
ãàíÿòè, øïèíÿòè ³ êîìàíäóâàòè. 
Òà ùå é çì³íþâàòè.

Ïðèì³òíî ³ òå, ùî â æèòò³ íàáà-
ãàòî ÷àñò³øå âèõîäèòü òàê: æ³íêè 
çàêîõóþòüñÿ âèêëþ÷íî â ïîêèäü-
ê³â, à ÷îëîâ³êè — ò³ëüêè ó ñòåðâ. ² 
äóæå ìàëî ïðèêëàä³â, êîëè õòîñü 

áóâ ³äåàëüíèì, ïîñëóæëèâèì, 
ùåäðèì ³ éîãî çà öå ïðèñòðàñíî 
ïîëþáèëè. Áóâàº, ùî äî òàêèõ 
íåïîãàíî ñòàâëÿòüñÿ, àëå îò ùîá 
ãîð³òè ïðèñòðàñòþ…

Çàãàëîì âñå, ùî ëþäè ìîæóòü 
îòðèìàòè â³ä ïðèñòðàñò³ â ãàðìî-
í³éíèõ ñòîñóíêàõ, — öå äèíàì³÷-
íèé áàëàíñ. Ïðè òàêîìó áàëàíñ³ 
òåæ ìîæëèâà ïðèñòðàñòü. 

Àëå öå íå çóáîäðîáèëüíà ïðè-
ñòðàñòü, ³ òàêà ïðèñòðàñòü, ùî 
ðîçðèâàº ìîçîê. Öå — ïðè-
ñòðàñòü, ÿêó ìîæíà ñóáë³ìóâàòè, 
çâåðòàòè â ³íø³ ñôåðè, íàäèõà-
òèñÿ íåþ íà ùîñü äîáðå ³ ñâ³òëå. 

Òàêó ïðèñòðàñòü ìîæíà óñâ³-
äîìëþâàòè, îñê³ëüêè âîíà äàº áà-
ãàòèé ìàòåð³àë äëÿ ñàìîðåôëåêñ³¿ 
³ îñîáèñòîãî ðîçâèòêó.

Òî ÿê ïðèìèðèòè ïðèñòðàòü ³ 
êîìôîðò ó ñòîñóíêàõ? Ðîçãëÿíå-
ìî ïðèêëàäè. 

А ЩО ТАМ ПРИСТРАСТЬ?
Насправді вона виникає тоді, коли 
очікування задоволення велике, 
а перешкода здається цілком 
переборною. 
А от коли перепони немає зовсім, 
потреба задовольняється і виникає 
насичення — комфортний стан. 
Через якийсь час пристрасть може 
знову спалахнути, тому задовольняти 
бажання людини навіть корисно, це 
викликає довіру. 
Головне у такому випадку — 
не перегодовувати. Якщо продовжити 
насичувати і напихувати іншого 
увагою і любов'ю, коли він і так 
всім задоволений, часто виникає 
пересичення. І це вже, погодьтеся, буде  
не комфортно.

ЛИШЕ У ВІДПОВІДЬ 
Як же зробити так, щоб викликати 
азарт і змусити за собою ганятися? 
Можливо, подумати, як і чим можна 
зачепити людину навпроти. Або 
розробити стратегію наближення і 
відштовхування таким чином, щоб 
не перейти поріг. Тобто щоб людина 
продовжувала витрачати на вас свої 
сили і час, але продовжувала вважати 
гідним уваги, привабливим об'єктом.
До речі, дуже прокачані люди 
(насправді це просто нормальні люди) 
взагалі не закохуються в тих, хто 
не любить їх. Їх важко зачепити, з ними 
марно грати в ігри, вони хочуть щирих 
рівноважних стосунків, їх не збуджує 
погоня, їх збуджує тільки взаємність. 
Вони і самі вміють створювати драйв.



ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
НАДІЯ РУЩАК (43),
ПЕКАР-КОНДИТЕР

У тролейбусі.
— Кхе-кхе-кахи.
— Чоловіче, ви кашляєте, 
у вас коронавірус!
— Спокійно! У мене від-

крита форма туберкульозу!
— Хух. Слава Богу.

***
Один з моїх улюблених ресторанів. У пари 
за сусіднім столиком, схоже, перше поба-
чення. На жаль, розмова у них не клеїться. 
Хлопець відчуває, що пауза затягується, 
гарненько відкашлюється і: «Що думаєш 
про коронавірус?»

***
Нарада на дистанційній роботі.
— Начальник складу продукції — мінус 25% 
премії за порушення етикету, відсутність 
корпоративної форми на планерній нараді.
— Як?! За що, Іване Івановичу?! Ось же 
краватка, піджак!
— А позаду тебе дзеркало, дурню!

***
А пам'ятаєте, були такі прикольні місця — 
ресторани? Туди приходиш, кажеш, що 
хочеш з'їсти, тобі це готують, а ти просто 
сидиш і чекаєш. Якщо з'їдаєш потім все 
до кінця, то в кінці показують мультик. 
Або там грошей треба в книжечці за-
лишити в кінці. Не пам'ятаю вже, давно 
це було.

***
Під час карантину набирає популярнос-
ті новий вид послуг. За кругленьку суму 
до вас в офіс приїжджає бригада лю-
дей в костюмах хімзахисту і виводить з 
кабінету. Наступні 14 діб можете спокійно 
відпочивати — начальство точно не буде 
вас шукати.

***
— Кохаааанииий, я прийшлаааа!
— Знову п’яна? Ось, і йди туди, де пила!
— Алло, дівки! Зараз прийду, я відпроси-
лася.

***
— Хто у вас в домі хазяїн: ти чи дружина?
— Звісно, я!
— А чого ж ти, коли вип’єш, спиш під 
дверима?
— Бо я — хазяїн: де хочу, там і сплю!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ОВЕН 
Похоже, лето и отпуск 
подарили вам отменное рас-
положение духа, которое вы 
стремитесь передать другим. 
Ваше упрямство может 
привести к конфликтной 
ситуации. 

ТЕЛЕЦ 
Возможно активное участие 
друзей и родных во всех 
ваших делах. Даже слиш-
ком. Помните, что решение 
принимать все-таки вам. 
Не стоит особо обольщать-
ся, заработать не получится. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Неделя обещает быть яркой 
и насыщенной различными 
впечатлениями и события-
ми, встречами и знакомства-
ми. Могут начать сбываться 
ваши заветные желания. 

РАК 
Стоит удвоить энтузиазм 
на работе. Начальство ожи-
дает от вас ответственного 
шага, не разочаруйте его. 
Именно сейчас ваша карье-
ра может пойти в гору. 

ЛЕВ 
Осторожнее с новыми со-
блазнительными проекта-
ми, они могут вас отвлечь 
от пути истинного. Успешны 
переговоры и деловые 
встречи, решение юридиче-
ских вопросов.

ДЕВА 
Работа может потребовать 
от вас дополнительных уси-
лий, поэтому лучше сразу 
решить для себя, с каким ее 
объемом вы можете реаль-
но справиться. 

ВЕСЫ 
Это замечательное время, 
когда вы можете повлиять 
на свое будущее, если будете 
готовы рискнуть и что-то из-
менить. Придется принимать 
ответственные решения.

СКОРПИОН 
Это звездный час для людей 
творческих, а также для 
юристов и экономистов. Со-
единив вдохновение с зем-
ными задачами, вы сможете 
добиться успеха и укрепить 
материальное положение. 

СТРЕЛЕЦ 
Стоит проявить активность, 
но не раскрывать все свои 
планы до конца и не слу-
шать советов окружающих, 
так как собственное мнение 
может оказаться полезнее 
любого другого. 

КОЗЕРОГ 
На этой неделе разумно 
не взваливать весь груз 
забот на себя, а обратиться 
за помощью к друзьям или 
близким людям. Деловая 
встреча окажется неудачной. 

ВОДОЛЕЙ 
Вам предстоит немало 
встреч, новостей, поездок 
по делам. Доверяйте своей 
интуиции в деловых и лич-
ных вопросах, если хотите 
избежать просчетов.

РЫБЫ 
Вам представится уни-
кальный шанс превратить 
противников в союзников, 
но действовать необходимо 
осторожно и дипломатич-
но. Ожидайте важные для 
вашей карьеры события 
и новости. 

РЕКЛАМА

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

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

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

СЕРЕДА
19.08

+30
+18

+29
+18

+31
+17

ЧЕТВЕР
20.08

+29
+18

+28
+18

+30
+17

П’ЯТНИЦЯ
21.08

+23
+18

+26
+17

+27
+19

СУБОТА
22.08

+23
+16

+21
+16

+26
+16

НЕДІЛЯ
23.08

+27
+15

+28
+15

+29
+17

ПОНЕДІЛОК
24.08

+28
+19

+28
+18

+27
+15

ВІВТОРОК
25.08

+25
+17

+24
+18

+27
+15

ПОГОДА У ВІННИЦІ

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

Людмила, 19 років
Студентка Вінницького національного аграрного університету 
факультету економіки та підприємництва. Веду активний  спосіб 
життя, ходжу у спортзал. Я позитивна людина, люблю спілкуватися 
з цікавими і розумними людьми. Для себе я сформувала мету 
по життю — завжди отримувати саме те, чого я хочу і з будь-якими 
силами дій ти до кінця та бути кращою з кращих.

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.
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ОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОС
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ою Вашої мобілки 
дивіться фото!
бути встановлена 
рама QR Reader з 
дроїд-маркета 
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та підприємництва. Веду активний  спосіб 
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и людьми. Для себе я сформувала мету 
римувати саме те, чого я хочу і з будь-якими 
та бути кращою з кращих.

А МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
 та коротку розповідь про себе 
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Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»


