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 Кожна 5-6 хвора людина 
на коронавірус у Вінниці 
— медик. Вони лікують, 
заражаються, одужують і 
повертаються до роботи

 Саме так трапилося 
з медсестрою Марією 
Райковською та лікарем-
інфекціоністом Таїсією 
Вжецон. Але попри однаковий 
діагноз, хворобу вони 
перенесли по-різному Марія Райковська важко переносила хворобу.  

Десять днів трималася температура 39,7 
Таїсія Вжецон була однією з першої сотні хворих. 
Спочатку не повірила, що могла заразитися

ПРОЙШЛИ 
ЧЕРЕЗ COVID
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Досить
ßê æàðòóâàâ ì³é óëþáëå-

íèé êîì³ê Äæîðäæ Êàðë³í 
ïðî ãàâàéö³â — ñïî÷àòêó 
âîíè áóäóþòü ñâî¿ áóäèíêè 
á³ëÿ ï³äí³ææÿ âóëêàí³â, à ïî-
ò³ì äèâóþòüñÿ, çâ³äêè ó íèõ 
ëàâà ó â³òàëüí³.

ßê áè íàì íå õîò³ëîñü 
íåíàâèä³òè ðóáà÷³â äåðåâ 
òà ³íøèõ íåäàëåêèõ ëþäåé, 
êîòð³ æèâóòü âóçüêèìè ³íòåð-
åñàìè — âàðòî âèçíàòè î÷å-
âèäíèé ôàêò: íà Çåìë³ íå áó-
âàº ³äåàëüíèõ ì³ñöü äëÿ æèò-
òÿ ³ êîæíå ìàº ñâî¿ íåäîë³êè. 
Æèâåø ó ãîðàõ ³ç çàõìàðíèìè 
êðàºâèäàìè? Îòðèìàé ðèçèê 
ëàâèí, ïîâåíåé ³ òðóäíîù³â 
ç ³íôðàñòðóêòóðîþ. Æèâåø 
íà òðîï³÷íèõ îñòðîâàõ ïîñå-
ðåä êðàñèâèõ ä³â÷àò â á³ê³í³? 
Îòðèìàé ðèçèê øòîðì³â, öó-
íàì³ ³ ìàëÿð³¿.

Êîëè äåê³ëüêà äí³â çãîðè 
ô³ãà÷èòü áåçïåðåðâíèé ñèëü-
íèé äîù ³ âèïàäàº ì³ñÿ÷íà 
íîðìà îïàä³â çà äåê³ëüêà ãî-
äèí — âåëè÷åçíà ïëîùà ã³ð 
çáèðàº òó âñþ âîäó ÿê äàõ 
³ íåñå ð³÷êàìè — âîäîñò³÷-
íèìè òðóáàìè â äîëèíè. ² 
óíèêíóòè öüîãî íåðåàëüíî 
í³ÿêèìè ñìåðåêàìè. Öå ÿê 
çàñàäèòè ñîá³ äàõ õàòè ñîñíà-
ìè ³ ï³ä ÷àñ äîùó î÷³êóâàòè, 
ùî âîíà çâ³äòè ñò³êàòè âæå 
íå áóäå.

Ñåðåä ö³ëîäîáîâî¿ äîñòàâ-
êè ï³öè, ï³ä³ãð³â³â êåðìà òà 
îíëàéí-ïîäà÷³ ïîêàçíèê³â 
çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè ìè 
çàáóâàºìî, ùî ³ñíóº ïðèðîäà 
³ ùî ¿¿ ñòèõ³¿ âñå ùå ìîæóòü 
áóòè íåêåðîâàíèìè. ² êîëè 
ç áîêó âåðøèí òå÷óòü ïîòî-
êè êàëàìóòíî¿ âîäè — òî ç 
áîêó âåëè÷åçíî¿ ð³âíèííî¿ 
Óêðà¿íè òå÷óòü ïîòîêè ïà-
ëàþ÷î¿ íåíàâèñò³ äî ðóáà÷³â 
ë³ñó, çá³ðíîãî îáðàçó íåäàëå-
êèõ ãóöóë³â. Â³ä÷åï³òüñÿ âæå 
â³ä íèõ, íåíàâèñò³ âîíè âæå 
íå ñòÿãíóòü.

¯ì ³ âîäè äîñèòü.

ДУМКА

БЛОГЕР

Володимир Володимир 
ГЕВКОГЕВКО

ДМИТРІЙ ХОМІН 
Або за кордон, якщо нор-
мально відкриють кордони, 
або по Україні. Все-одно, 
плануємо усією сім'єю кудись 
поїхати!

ИННА ГРАДУСОВА 
Приїхали з Одеси. Море — 
супер. Народ є. Маски рідко 
зустрінеш. Транспорт їздить. 
Маршрутки повні. І захворю-
ваність там нижча, ніж у нас.

ANN VIN 
Ще з березня були плани 
поїхати на відпочинок в Кар-
пати. Але фіг там. Все щось 
заважає. Як не брєдовірус, 
то потопи.

ЛЮДМИЛА НЕЧАЙ 
Увесь березень була вдома 
на карантині, а тепер подо-
рожую Україною, як гово-
рять — прозріла... (з цього 
лоховіруса).

SERGEY BELOZOR 
Які можуть бути відпустки? 
Який відпочинок? 
Всі мають сидіти вдома як 
миші, і чекати кінця каран-
тину.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Як та де ви плануєте провести літню відпустку?

ÍÎÂÈÍÈ

З 1 липня мала б бути кримінальна відпо-
відальність за нетверезе кермування. За-
мість статті 130 Адмінкодексу законом вне-
сли статтю 286–1 Кримінального кодексу 
України. А ще передбачені нові штрафи: від 
17 до 34 тисяч гривень; повторне порушен-
ня — до 51 тисячі гривень з позбавленням 
права керування на строк від 2 до 3 років.
Однак, напередодні Верховна Рада України 
схвалила зміни до закону, якими кримінальна 

відповідальність скасовується та продовжує 
діяти адмінвідповідальність.
Експерт з питань законодавчого забезпечення 
безпеки дорожнього руху Володимир Карава-
єв пояснив журналісту, що причиною цьому 
є те, що Кабмін досі не розробив нормативні 
акти для запровадження кримінальної від-
повідальності: зокрема, не готовий новий 
механізм освідування водія.
В управлінні патрульної поліції Вінниці нам 

пояснили, що з 1 липня для нетверезих во-
діїв продовжать складати адмінпротоколи. 
А роз’яснень від Департаменту патрульної по-
ліції з Києва про кримінальну відповідальність 
за «п’яну їзду» вони не отримували.
На момент підготовки матеріалу, законопро-
ект, який скасовує кримінальну відповідаль-
ність за нетверезе кермування, ще не підпи-
саний Президентом України Володимиром 
Зеленським.

Штрафи для п’яних водіїв — не зміняться?

Щосереди ми публікуємо 
коментарі вінничан-
перехожих щодо 
актуальних подій міста. 
Уже п’ятнадцятий номер 
нам доводиться проводити 
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 

Â Óêðà¿í³ â÷åð-
ãîâå ï³äâèùèâñÿ 
îäèí ç îñíîâíèõ 

ñîö³àëüíèõ ñòàíäàðò³â — ïðî-
æèòêîâèé ì³í³ìóì, ÿêèé òåïåð 
ñêëàäàº 2118 ãðèâåíü. Ïðè öüîìó 
÷åðåç íîâèé ðîçì³ð ïðîæèòêî-
âîãî ì³í³ìóìó ïåðåðàõóâàëè ðÿä 
ñîöâèïëàò.

Òàê, ì³í³ìàëüíà ïåíñ³ÿ çðîñ-
ëà íà 74 ãðèâí³ é òåïåð ñêëà-
äàº 1712 ãðèâåíü. Çá³ëüøèëàñÿ 
³ äîïîìîãà ç áåçðîá³òòÿ: çà çà-
êîíîäàâñòâîì ¿¿ ðîçì³ð íå ìîæå 
ïåðåâèùóâàòè ÷îòèðèêðàòíîãî 
ðîçì³ðó ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìó-
ìó äëÿ ïðàöåçäàòíèõ îñ³á. Îòæå, 
ìàêñèìàëüíèé ðîçì³ð äîïîìîãè 
çð³ñ íà 380 ãðèâåíü ³ òåïåð ñêëà-
äàº 8788 ãðèâåíü (2197 ãðí õ 4).

Ì³í³ìàëüíèé ðîçì³ð àë³ìåíò³â 
òàêîæ ñïèðàºòüñÿ íà ïîêàçíèê 
ïðîæèòêîâîãî ì³í³ìóìó — âè-
ïëàòè ìàþòü ñêëàäàòè íå ìåíøå 

ÿê 50% â³ä öüîãî ñîö³àëüíîãî ñòàí-
äàðòó, âñòàíîâëåíîãî íà äèòèíó. 
Òîìó â³ä ñüîãîäí³ ùîì³ñÿ÷íèé ì³-
í³ìóì àë³ìåíò³â äëÿ ä³òåé, â³êîì 
äî øåñòè ðîê³â ñêëàäàº 929,5 ãðèâ-
í³ (1859 ãðí õ 50%); äëÿ ä³òåé, 
â³êîì â³ä øåñòè äî 18 ðîê³â — 
1159 ãðèâåíü (2318 ãðí õ 50%).

Êð³ì òîãî, çðîñòàþòü âèïëàòè 
íà ä³òåé â³ä äåðæàâè. Äîïîìî-
ãà äëÿ ñàìîòí³õ áàòüê³â íà ä³-
òåé â³êîì äî 6 ðîê³â ñêëàäàº 
1859 ãðèâåíü, íà ä³òåé â³êîì â³ä 
6 äî 18 ðîê³â — 2318 ãðèâåíü 
ùîì³ñÿöÿ. Äîïîìîãà íà ä³òåé, 
ùîäî ÿêèõ âñòàíîâëåíî îï³êó — 
4647,5 ãðèâí³ íà ä³òåé äî 6 ðîê³â, 
òà 5795 ãðèâåíü íà ä³òåé â³êîì 
6–18 ðîê³â. ² äåðæàâí³ âèïëà-
òè íà ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ — 
6226,5 ãðèâí³ (äî 6 ðîê³â) òà 
7763 ãðèâí³ (6–18 ðîê³â).

²íø³ âèïëàòè íå ïîâ’ÿçàí³ ç 
ïðîæèòêîâèì ì³í³ìóìîì, îäíàê 
âîíè òàêîæ ïî÷àëè ä³ÿòè ç 1 ëèï-
íÿ. Òàê, â³ííè÷àíàì ïðîòÿãîì 
ëèïíÿ ïåðåðàõóþòü ìóí³öèïàëüíó 
äîïëàòó â ðàìêàõ àíòèêðèçîâî¿ 

У ЛИПНІ ЗБІЛЬШИЛИСЬ ПЕНСІЇ, 
СОЦВИПЛАТИ І ТАРИФИ 
Наші гроші  Від сьогодні в Україні 
збільшився прожитковий мінімум, а за ним 
пенсія та аліменти. Вінничани, які мають 
на це право, в цьому місяці почнуть 
отримувати муніципальні доплати в рамках 
антикризової програми. А за тарифами 
в липні зростає тільки плата за доставку газу

ì³ñüêî¿ ïðîãðàìè «Â³ííè÷àíè 
âàæëèâ³». Ïåíñ³îíåðè, ÿê³ ìàþòü 
äî 2000 ãðèâåíü ïåíñ³¿, ëþäè ç 
³íâàë³äí³ñòþ ³ ò³, õòî äîãëÿäà-
þòü çà âàæêîõâîðîþ äèòèíîþ, 
çìîæóòü îòðèìóâàòè îð³ºíòîâíî 
300 ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ; à ëþäè, 
ÿê³ âèõîâóþòü íåïîâíîë³òí³õ 
ä³òåé ç ³íâàë³äí³ñòþ ï³äãðóïè 
«À» — 500 ãðèâåíü.

Ó ìåð³¿ ïîïåðåäíüî ïîðàõóâà-
ëè, ùî ïðàâî íà òàêó äîïîìîãó 
ìàþòü áëèçüêî 14 òèñÿ÷ â³ííè-
÷àí, à ñòàíîì íà ê³íåöü ÷åðâíÿ 
¿¿ îôîðìèëè äåâ’ÿòü òèñÿ÷ ëþ-
äåé. Ïðè öüîìó ëþäè, ÿê³ ïî-
äàäóòü çàÿâó â ëèïí³ — â ñåðïí³ 

îòðèìàþòü âèïëàòè îäðàçó çà äâà 
ì³ñÿö³: çà ëèïåíü ³ ñåðïåíü. Ïî-
äàòè äîêóìåíòè ìîæíà ó «Ïðî-
çîðèõ îô³ñàõ», ÿê³ ïðàöþþòü ç 
10.00 äî 18.00.

Ùå â ëèïí³ çðîñëà ïëàòà 
çà äîñòàâêó ãàçó â³ä «Â³ííèöÿ-
ãàç». ßêùî â ÷åðâí³ ìè ïëàòè-
ëè ïî 1,07 ãðèâí³ çà êóáîìåòð 
ãàçó íà ì³ñÿöü, òî â ëèïí³ — 
1,17 ãðèâí³ çà êóá. Íîâèé òàðèô 
áóäå â ïëàò³æêàõ â³ííè÷àí âæå 
öüîãî ì³ñÿöÿ: íåçàáàðîì éîãî 
ïîáà÷àòü êîðèñòóâà÷³ åëåêòðî-
ííèõ êàá³íåò³â, à ó êâèòàíö³ÿõ â³ä 
«Óêðïîøòè» íîâà ö³íà äîñòàâêè 
ç’ÿâèòüñÿ â ñåðåäèí³ ì³ñÿöÿ.

2118 грн
прожитковий 

мінімум 

1712 грн
мінімальна 

пенсія 

8788 грн
максимальний розмір 
виплати з безробіття

ЯКІ ВИПЛАТИ ЗРОСЛИ З 1 ЛИПНЯ

1159 грн
мінімальний розмір 

аліментів на дитину, віком 
6–18 років 

6226,5 грн
державна допомога 

на дитину з інвалідністю, 
віком до 6 років 

до 500 грн
муніципальна доплата 

за антикризовою програ-
мою «Вінничани важливі»
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У Вінниці триває підготовка 
до другої хвилі коронавірусу. 
Депутати міської ради 26 черв-
ня виділили гроші на медицину, 
в рамках антикризової програми 
«Вінничани важливі».
Міські медзаклади отримають з 
бюджету Вінниці майже 19 міль-
йонів гривень. Ці кошти витра-
тять на створення тримісячного 
резерву засобів захисту, меди-
каментів та дезінфікуючих засо-
бів: закуплять 14 тисяч костюмів 
біозахисту, 10 тисяч ізоляційних 
халатів, 21 тисячу респіраторів, 
65 тисяч медичних масок, 98 ти-
сяч рукавичок, 26 тисяч бахіл, 
14 тисяч літрів деззасобів.
Але в Кабміні нещодавно гово-
рили, що в Україні вже почалася 
друга хвиля коронавірусу.

— Щоб увійти в другу хвилю, тре-
ба щоб закінчилася перша. Тобто, 
кількість нових позитивних ви-
падків COVID-19 мала б бути ну-
льовою протягом кількох діб. Але 
якщо подивитися на динаміку ак-
тивних випадків у Вінниці — маємо 
зростання кривої. Тому, на мою 
думку як медика, те, що в нас за-
раз відбувається — це ескалація 
першої хвилі, — говорить директор 
міського департаменту охорони 
здоров’я Олександр Шиш.
За його словами, другу хвилю 
COVID-19 очікують цієї осені. І 
тоді вона, підсилена сезонни-
ми вірусними захворюваннями, 
буде збільшувати навантаженість 
на медичну систему та створю-
вати складнощі діагностики, 
лікування.

Друга хвиля епідемії може бути восени

ÏÀÍÄÅÌ²ß

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Óæå 111 äí³â 
â Óêðà¿í³ òðèâàº 
êàðàíòèí. ² õî÷à 

ñêëàäíî óñ³ì, íàéá³ëüø âàæêî 
íàøèì ë³êàðÿì, ÿê³ îïèíèëèñÿ 
íà «ïåðåäîâ³é» áîðîòüáè ç íåâ³äî-
ìîþ õâîðîáîþ.

À ïîêè â³ííè÷àíè ãîâîðÿòü, 
ùî «êîðîíàâ³ðóñó íå ³ñíóº, áî 
í³õòî ç³ çíàéîìèõ íå õâîð³â», éîãî 
íàñë³äêè äîáðå â³äîì³ ìåäñåñòð³ 
Ìàð³¿ Ðàéêîâñüê³é òà ë³êàðþ-
³íôåêö³îí³ñòó Òà¿ñ³¿ Âæåöîí ç 
ïåðøî¿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³. Æ³íêè 
ðîçïîâ³ëè, ùî öå çíà÷èòü — 
ñòàòè îäíèìè ç òèõ, õòî õâîðèé 
íà COVID-19, òà ÿê öå â³äáèëîñÿ 
íà ¿õíüîìó ñïðèéíÿòò³ õâîðîáè.

ВАЖКО ПЕРЕНЕСЛА ХВОРОБУ
Ìåäñåñòð³ Ìàð³¿ Ðàéêîâñüê³é 

54 ðîêè, ³ 36 ç íèõ âîíà ïðàöþº 
ó ì³ñüê³é êë³í³÷í³é ë³êàðí³ ¹ 1. 
Ç ïî÷àòêîì ïàíäåì³¿ ñòàëà äî-
ãëÿäàòè çà õâîðèìè íà êîðîíà-
â³ðóñ â ³íôåêö³éíîìó â³ää³ëåíí³. 
Ñüîìîãî òðàâíÿ òåñò ïîêàçàâ, ùî 
Ìàð³ÿ çàõâîð³ëà íà COVID-19. 
Ïåðø³ ñèìïòîìè â³ä÷óëà çà äåíü 
äî öüîãî.

— ß íå ìîæó ñêàçàòè, ÿê ³ äå 
çàõâîð³ëà, øâèäøå çà âñå íà ðî-
áîò³. Óâå÷åð³, 6 òðàâíÿ, â³ä÷óëà 
ñëàáê³ñòü â ò³ë³ òà íåçíà÷íó òåì-
ïåðàòóðó. À çðàíêó âñòàëà — 38,1. 
Ï³çí³øå ç’ÿâèâñÿ ñóõèé êàøåëü, — 
ãîâîðèòü Ðàéêîâñüêà. — ×îëîâ³ê 
ïðèâ³ç ìåíå íà ðîáîòó, çðîáèëè 
òåñò, êîìï’þòåðíó òîìîãðàô³þ: 
íà çí³ìêàõ — äâîá³÷íà ïíåâìî-
í³ÿ. Ì³é òåñò âèÿâèâñÿ ïîçèòèâ-
íèì, à â ð³äíèõ, íà ùàñòÿ, áóëè 
íåãàòèâí³ ðåçóëüòàòè.

Ïàí³ Ìàð³ÿ ðîçêàçóº, ùî íîâè-
íó ïðî ïîçèòèâíèé òåñò íà êîâ³ä 
ñïðèéíÿëà ñïîê³éíî, áî çíàëà, 
ùî ïðàöþþ÷è â ³íôåêö³éíîìó 
â³ää³ëåíí³, ðàíî ÷è ï³çíî ïåðå-
õâîð³º êîðîíàâ³ðóñîì.

— Õâîðîáà â ìåíå ïðîò³êàëà 
áëèæ÷å äî âàæêîãî ïåðåá³ãó. Ç 
7 äî 27 òðàâíÿ áóëà â ñòàö³îíà-
ð³. Îòðèìóâàëà àíòèáàêòåð³àëüíó 
òåðàï³þ, áóëà â êèñíåâ³é ìàñö³, — 
êàæå ìåäñåñòðà.

Çãàäóº, ùî íàéâàæ÷å ï³ä ÷àñ 
ïåðåáóâàííÿ â ë³êàðí³ áóëî òå, 
ùî íå ìîãëà âï³çíàòè êîëåã.

— Äâàäöÿòü äí³â ÿ ëåæàëà 
â ë³êàðí³, ç ÿêèõ ì³í³ìóì äåñÿòü 
â ìåíå áóëà òåìïåðàòóðà 39,7 ãðà-
äóñà òà «òóìàí» ó ãîëîâ³. Äî ìåíå 
ïðèõîäèëè ìî¿ êîëåãè ïðîâîäè-
òè ³í’ºêö³¿, äàâàòè íîâ³ ë³êè. 

«БІЛЬШЕ ТИЖНЯ У МЕНЕ БУЛА 
ТЕМПЕРАТУРА ПІД СОРОК»
На власному досвіді  Кожна 5-6 хвора 
людина на коронавірус у Вінниці — медик. 
Вони лікують, заражаються, одужують і 
повертаються до роботи. Саме так трапилося 
з медсестрою Марією Райковською та 
лікарем-інфекціоністом Таїсією Вжецон. 
Але попри однаковий діагноз, хворобу 
вони перенесли по-різному

À ÿ ¿õ íå âï³çíàâàëà, ïîñò³éíî 
ïåðåïèòóâàëà «õòî çàéøîâ». ² öå 
ñòðàøíî — íå âï³çíàâàòè òèõ, ç 
êèì ïðàöþºø îñòàíí³ 36 ðîê³â, — 
ãîâîðèòü æ³íêà.

Ç³ ñòàö³îíàðó Ìàð³þ âèïèñàëè 
ç ÷îòèðìà íåãàòèâíèìè òåñòàìè. 
À ïîò³ì âîíà ùå äîë³êîâóâàëàñÿ 
ï³ä íàãëÿäîì ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ 
é äâà òèæí³ ïðîáóëà íà ñàìî³çî-
ëÿö³¿. Íà ðîáîòó çìîãëà âèéòè ç 
15 ÷åðâíÿ. Õî÷à, êîðîíàâ³ðóñ çà-
ëèøèâ ³ ï³ñëÿ ñåáå íàñë³äêè: âòî-
ìà, ñëàáê³ñòü òà çàäèøêà í³êóäè 
íå ä³ëèñÿ, ðîçêàçóº Ðàéêîâñüêà.

Ïèòàºìî, ÷è óñâ³äîìèëè ÿêîñü 
³íàêøå öå çàõâîðþâàííÿ, ï³ñëÿ 
òîãî ÿê ïåðåõâîð³ëè?

— ß çíàþ, ùî òàêå çàõâîðþ-
âàííÿ º, áà÷ó ëþäåé, ÿê³ öèì 
õâîð³þòü òà óñâ³äîìèëà íà ñîá³ 
íàñë³äêè. ª áàãàòî âèïàäê³â, ùî 
çàõâîðþâàííÿ ïîâåðòàºòüñÿ. Òîìó 
ïðîäîâæóþ ÷àñòî ìèòè ðóêè, íî-
ñèòè ðåñï³ðàòîð, ðóêàâè÷êè ÿê 
íà ðîáîò³, òàê ³ íà âóëèö³, — â³ä-
ïîâ³ëà ìåäñåñòðà Ìàð³ÿ Ðàéêîâ-
ñüêà.

ПОТРАПИЛА В ПЕРШУ СОТНЮ
Ë³êàðþ-³íôåêö³îí³ñòó Òà¿ñ³¿ 

Âæåöîí 60 ðîê³â ³ âîíà òàêîæ 
ïåðåõâîð³ëà êîðîíàâ³ðóñîì. 
Òðàïèëîñÿ ç íåþ öå ó êâ³òí³, 
êîëè ðîçïîâñþäæåííÿ õâîðîáè 
ó Â³ííèö³ ò³ëüêè ïî÷èíàëîñü, 
à çàõâîð³ëèõ áóëî ìåíøå ñîòí³. 
Çãàäóº, ùî ñïî÷àòêó íå ïîâ³ðè-
ëà, ùî çàðàçèëàñÿ, áî íå áóëà 
çà êîðäîíîì ³ äîòðèìóâàëàñÿ âñ³õ 
ïðàâèë êàðàíòèíó.

— Ïåðøà ðåàêö³ÿ íà ïîçèòèâ-
íèé òåñò — äóìàëà, ùî öå ïîìèë-
êà. Ïî÷óâàëà ñåáå äîáðå, êë³í³÷-
íèõ ïðîÿâ³â íå áóëî, òåìïåðàòóðà 
íîðìàëüíà. Ò³ëüêè íà äåÿêèé ÷àñ 
íå ìîãëà â³ä÷óâàòè çàïàõè òà áóëà 
íåçíà÷íà ñëàáê³ñòü, — êàæå ë³-
êàð-³íôåêö³îí³ñò ïåðøî¿ ì³ñüêî¿ 
ë³êàðí³.

Ïåâí³ îñòðàõè ó æ³íêè áóëè: 

çà ñòàòèñòèêîþ, ëþäè ¿¿ â³êó ³ 
ñòàðø³ ÷àñòî ïåðåíîñÿòü öå çà-
õâîðþâàííÿ ç äâîá³÷íèìè ïíåâ-
ìîí³ÿìè, çàãîñòðåííÿì õðîí³÷íèõ 
õâîðîá òà ïåðåáóâàííÿì â ë³êàð-
íÿõ òà íàâ³òü ðåàí³ìàö³¿.

— Àëå ìåí³ ïîùàñòèëî — 
â ìåíå âèÿâèâñÿ ëåãêèé ïåðåá³ã 
õâîðîáè, ÿêó ÿ ïåðåíåñëà íà ñà-
ìî³çîëÿö³¿: äâà òèæí³ ÿ ñèä³ëà 
îäíà âäîìà ³ í³êóäè íå âèõî-
äèëà, — ãîâîðèòü æ³íêà. — Â³ä-
÷óâàëà ñåáå íîðìàëüíî, âèðà-
æåíèõ ñèìïòîì³â íå ç’ÿâèëîñÿ. 
Òîìó íàéâàæ÷å áóëî ïîñò³éíî 
áóòè íà ñàìîò³: í³êóäè íå âèõî-
äèëà, ïðîäóêòè îòðèìóâàëà ï³ä 
äâåð³. Àëå ÷³òêî óñâ³äîìëþâàëà, 

ùî ìàþ áóòè íà ïîâí³é ñàìî-
³çîëÿö³¿, ùîá íå ðîçïîâñþäèòè 
öþ õâîðîáó äàë³.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ñàìî³çîëÿö³¿, 
ÏËÐ-òåñòè æ³íêè âêàçàëè íåãà-
òèâí³ ðåçóëüòàòè íà êîâ³ä. Ïîò³ì 
¿¿ ïðîòåñòóâàëè ùå íà àíòèò³ëà: 
òåñò âêàçàâ, ùî â íå¿ º ³ìóí³òåò 
äî êîðîíàâ³ðóñó.

— Àëå íàñê³ëüêè ñò³éêèé öåé 
³ìóí³òåò — çàðàç í³õòî íå ìîæå 
ñêàçàòè. Òîìó âñ³ì ðàäæó çáåð³-
ãàòè ñîö³àëüíó äèñòàíö³þ, íîñèòè 
ìàñêè, ÷àñòî ìèòè ðóêè. ² ñàìà öå 
ïðîäîâæóþ ðîáèòè, — ãîâîðèòü 
ë³êàð-³íôåêö³îí³ñò. — Òå, ùî öÿ 
õâîðîáà âðàæàº ò³ëüêè ëþäåé 
ïîõèëîãî â³êó — öå íåïðàâäà. 
Ó íàøîìó â³ää³ëåíí³ ëåæàòü ³ 
ëþäè 50–60+ ðîê³â, é ò³, ÿêèì 
30–35 ðîê³â. Îñòàíí³õ ñïðàâä³ 
ìåíøå, àëå ÿêùî ìîëîä³ ëåãøå 
ïåðåíîñÿòü õâîðîáó, òî öå íå çíà-

÷èòü, ùî òàê ñàìî çìîæóòü ïåðå-
õâîð³òè ¿õí³ ä³òè, áàòüêè òà ä³äóñ³ 
ç áàáóñÿìè.

ЧОМУ ХВОРІЮТЬ ЗАХИЩЕНІ 
МЕДИКИ

Ç ïî÷àòêó ïàíäåì³¿, ñòàíîì 
íà 25 ÷åðâíÿ, â îáëàñíèõ òà 
ì³ñüêèõ ìåäçàêëàäàõ Â³ííèö³ 
çàõâîð³ëè 176 ìåäïðàö³âíèê³â. 
ßêùî ïåðåêëàñòè öå íà çàãàëüíó 
ñòàòèñòèêó (òîä³ áóëî 1012 õâîðèõ 
ó ì³ñò³), òî âèõîäèòü, ùî êîæåí 
5–6 ³íô³êîâàíèé — öå ìåäèê.

Íà ùàñòÿ, 131 ç³ 176 ìåäèê³â 
âæå ïîáîðîëè õâîðîáó. Îäíàê, 
÷îìó æ ë³êàð³, ÿê³ ìàþòü çàõèñò, 
âñå æ õâîð³þòü?

— Òîìó, ùî âîíè æèâ³ ëþäè, — 
â³äïîâ³äàº äèðåêòîð ì³ñüêîãî 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ 
Îëåêñàíäð Øèø. — Íà ïî÷àòêó 
ïàíäåì³¿ áóëè ïðîôåñ³éí³ ³íô³-
êóâàííÿ — ë³êàð³ ï³äõîïëþâàëè 
â³ðóñ â³ä ïàö³ºíò³â. Ìîæëèâî 
çàñîá³â ³íäèâ³äóàëüíîãî çàõèñ-
òó áóëî íåäîñòàòíüî, ìîæëèâî 
íå âèñòà÷àëî ïðàêòè÷íîãî äî-
ñâ³äó ¿õ âèêîðèñòàííÿ.

Íèí³ ìåäïðàö³âíèêè ïðîäî-
âæóþòü õâîð³òè. Àëå ïåðåâàæíà 
á³ëüø³ñòü çàðàæåíü, çà ñëîâàìè 
Øèøà, â³äáóâàºòüñÿ â «ïîáóòîâî-
ìó ðåæèì³» — êîíòàêòè ç çàõâî-
ð³ëèìè ïîçà ïðèéîìó ïàö³ºíò³â, 
íà âóëèö³, âäîìà. Òàê ñàìî ï³ä-
õîïëþþòü õâîðîáó é ïåðåñ³÷í³ 
â³ííè÷àíè:

— ßêùî íà ïî÷àòêó åï³äåì³¿ 
â íàñ ïåðåâàæàâ ìåõàí³çì çà-
âåçåííÿ ³íôåêö³¿ ç-çà êîðäîíó, 
òî íèí³ — âíóòð³øíº ðîçïî-
âñþäæåííÿ. Çðîñòàííÿ ê³ëüêîñ-
ò³ çàõâîð³ëèõ â³äáóâàºòüñÿ ÷åðåç 
³ãíîðóâàííÿ ïðîñòèõ, ä³ºâèõ ïðà-
âèë, ùî ì³æ ëþäüìè ìàº áóòè 
ñîö³àëüíà äèñòàíö³ÿ 1,5–2 ìåòðè, 
ïîòð³áíî áóòè â ìàñêàõ, ÷àñòî 
ìèòè ðóêè òà çíåçàðàæóâàòè 
ïîâåðõí³, — ðîçêàçóº äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ.

Ùîá íå çàõâîð³òè 
íà COVID-19, 
äîòðèìóéòåñü ïðîñòèõ 
ïðàâèë: ÷àñòî ìèéòå 
ðóêè, íîñ³òü ìàñêè ³ 
óíèêàéòå ñêóï÷åíü

У Вінниці 176 медиків перенесли COVID-19. У Марії Райковської (справа) був важкий 
перебіг, а Таїсія Вжецон — мала легку форму захворювання
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Старший солдат Андрій Карась родом з 
міста Бар. Служив за контрактом протягом 
чотирьох років. Неодноразово виїздив на 
завдання у район бойових дій на Донбасі.  
Про це  розповіла прес-офіцер частини 
Анна Лазуренко.
Напередодні трагедії у вихідний день до-
помагав комусь з товаришів ремонтувати 
машину. Об 11-й вечора його підвезли 
додому. Квартиру винаймав недалеко від 
частини на вулиці Шмідта. Саме там його 

знайшли патрульні під час об’їзду міста. 
Він був непритомний. Лежав у крові. За 
словами співрозмовниці, при ньому був 
мобільний телефон, невелика сума гро-
шей, посвідчення. Спиртного в крові не 
встановлено. Припускають, що він міг ви-
йти з дому за цигарками або щось купити. 
Бо був одягнений у домашній одяг
Загиблий військовий був єдиним сином у 
мами. У 28-річного чоловіка залишилася 
дружина та 11-місячна донечка. 

Сиротою залишилася донечка-немовля

АННА ОЛІЙНИК, КЕРІВНИК 
ВІДДІЛУ КОМУНІКАЦІЙ 
ОБЛАСНОЇ ПОЛІЦІЇ:

— Нині триває досудове 
розслідування криміналь-
ного провадження за ч. 2 
ст. 121 ККУ (умисне тяж-

ке тілесне ушкодження, що спричинило 
смерть потерпілого).
Поліцейські проводять слідчі дії, зокрема 

низку експертиз, в тому числі вилучених 
речових доказів.
До завершення розслідування слідчі не 
розголошують результати проведеної 
роботи.
За такий злочин передбачено до 10 років 
позбавлення волі.   
Згідно з рішенням суду, підозрюваному об-
рано запобіжний захід тримання під вар-
тою без права внесення грошової застави.

Без права внесення застави

РЕКЛАМА

470793

ÊÐÈÌ²ÍÀË

ВІКТОР СКРИПНИК,(067)1079091
 
Ñòàðøèé ñîëäàò, 28-ð³÷-

íèé Àíäð³é Êàðàñü, íåî-
äíîðàçîâî áóâàâ ó çîí³ ÀÒÎ/
ÎÎÑ. Ç â³éíè ïîâåðíóâñÿ 
æèâèì — çàãèíóâ â³ä óäàðó 

íîæà áàíäèòà. Ñòàëîñÿ öå íà âóëèö³ íå-
ïîäàë³ê â³ä ðîçòàøóâàííÿ ¿õíüî¿ ÷àñòèíè. 
Ãâàðä³ºöü ïîìåð â ë³êàðí³ ï³ä ÷àñ íàäàííÿ 
éîìó äîïîìîãè.

Éîãî äðóæèíà, ÿê ³íø³ âäîâè ÷àñòèíè, 
îòðèìàº ìàòåð³àëüíó äîïîìîãó ó çâ’ÿçêó ç 
â³äçíà÷åííÿì 28-¿ ð³÷íèö³ ç ÷àñó ñòâîðåííÿ 
â/÷ 3008. Ó çâ’ÿçêó ç êàðàíòèíîì, ¿õ íå 
çàïðîøóâàëè â ÷àñòèíó. Êîøòè îòðèìàþòü 
â ³íøèé ñïîñ³á.

Çà ï³äîçðîþ ó âáèâñòâ³ Àíäð³ÿ Êà-
ðàñÿ, ïîë³ö³ÿ çàòðèìàëà 35-ð³÷íîãî â³-
ííè÷àíèíà.  Ç âëàñíèõ äæåðåë RIA 
âäàëîñÿ ä³çíàòèñÿ äåùî ïðî îñîáó ï³ä-
îçðþâàíîãî. Éîìó 35 ðîê³â. Íà ñòîð³íö³ 
ó Ôåéñáóö³ áàãàòî çí³ìê³â ó â³éñüêîâ³é 
ôîðì³. Ïðî ñâîº çàõîïëåííÿ ÷îëîâ³ê 
íàïèñàâ îäíèì ñëîâîì «Ñòðàéêáîë». 
Íà çí³ìêàõ áà÷èìî çîáðàæåííÿ ô³çè÷íî 
çäîðîâîãî íà âèãëÿä ÷îëîâ³êà. Íà êîæí³é 
ñâ³òëèí³ â³í äåìîíñòðóº ñâîþ ñòàòóðó. Ç 
âèðàçó îáëè÷÷ÿ â³ä÷óâàºòüñÿ çóõâàë³ñòü 
ó ïîâåä³íö³. Ïðîñòåæóºòüñÿ àãðåñèâíèé 
õàðàêòåð. Òàê îõàðàêòåðèçóâàâ çîáðàæåííÿ 
íà ôîòî îäèí ç ïñèõîëîã³â íà ïðîõàííÿ 
æóðíàë³ñòà RIA.

ßê ñòâåðäæóþòü ó ïîë³ö³¿, ñìåðòåëüíèõ 
ïîðàíåíü ï³äîçðþâàíèé çàâäàâ íîæåì. Í³æ 

ìàâ ïðè ñîá³. Òîáòî õîäèâ âóëèöÿìè ç 
íîæåì. Çàòðèìàíèé ç³çíàâñÿ, ùî ì³æ íèì 
³ íåçíàéîìèì âèíèêëà ñëîâåñíà ïåðåïàë-
êà. ßê êàæóòü, ñèòóàòèâíî çà÷åïèëèñÿ 
ÿçèêàìè. Ïî÷àëàñÿ á³éêà. Òîä³ â³í ä³ñòàâ 
íîæà ³ âäàðèâ íèì ìîëîäîãî ÷îëîâ³êà. 
Ñàì ï³øîâ äàë³.

Ç ì³ñöÿ ñêîºííÿ çëî÷èíó âåëè ñë³äè äî 
îäíîãî ç áóäèíê³â. À äàë³ — äî ï³ä’¿çäó ³ 
ë³ôòà. Òàê ïîÿñíèëè ó ïðåñ-ñëóæá³ ïîë³ö³¿. 

Ó áóäèíêó, äî ÿêîãî ïðèâåëè ñë³äè êðîâ³, 
ïðîæèâàº ìàòè ï³äîçðþâàíîãî. Â³í ðàçîì 
ç íåþ. Êîëè æ³íö³ ïîêàçàëè ôîòîãðàô³þ 
ñèíà ³ çàïèòàëè, ÷è íå çíàº òîãî, õòî íà 
í³é çîáðàæåíèé, âîíà ñêàçàëà íåïðàâäó. 
Ìîâëÿâ, íå çíàþ öüîãî ÷îëîâ³êà.

Îäíî÷àñíî ç â³äïðàöþâàííÿì ñë³ä³â 
çëî÷èíó ïîë³öåéñüê³ øóêàëè çíàðÿääÿ. 
Ñóäìåäåêñïåðò îäðàçó âñòàíîâèâ, ùî 
ïîðàíåííÿ çàâäàíî íîæåì. Äî ðîçøóêó 
çàëó÷àëè ê³íîëîãà ç ñîáàêîþ.

Ñë³ä÷î-îïåðàòèâíà ãðóïà îáøóêóâàëà 
ì³ñöåâ³ñòü. Îäíî÷àñíî çíÿëè çàïèñè ç 
óñ³õ íàÿâíèõ êàìåð â³äåîñïîñòåðåæåííÿ. 
Áåçïîñåðåäíüî íà ì³ñö³ çëî÷èíó êàìåðè 
íå áóëî.

Ïîë³öåéñüê³ ñêðóïóëüîçíî âèâ÷àëè âñþ 
³íôîðìàö³þ ç òèõ êàìåð, ùî âñòàíîâëåí³ 
ïîðó÷. Äî ðå÷³, í³æ çíàéøëè ó âîäîñò³÷í³é 
òðóá³ áóäèíêó, äî ÿêîãî âåëè ñë³äè êðîâ³. 
Ñàìå òàì, ó êâàðòèð³ ìàòåð³, çàòðèìàëè 
ï³äîçðþâàíîãî.

Ïîë³öåéñüê³ ïîÿñíèëè, ùî çàòðèìàíèé 
÷îëîâ³ê óæå ïðèòÿãàâñÿ ðàí³øå äî êðèì³-
íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà õóë³ãàíñòâî.

ПІДОЗРЮВАНИЙ У ВБИВСТВІ 
ЛЮБИВ ГРУ У «ВОЙНУШКУ»
Жорстокість  Вчора, під час відзначення Дня 
військової частини 3008, згадували загиблих 
гвардійців. Життя шістьох з них обірвалося під час 
виконання завдання на Донбасі. Ще один загинув від 
рук бандита недалеко від військової частини

Підозрюваного затримали у квартирі, де він проживав разом з мамою. 
Спершу мама говорила, що не знає, хто це
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ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïðîòÿãîì ÷î-
òèðüîõ ðîê³â ïàí³ 
Àð³àäíà ðàçîì ç ÷î-
ëîâ³êîì ßðîñëàâîì 

ïðîæèâàëà ó Ëîíäîí³. ̄ ¿ ÷îëîâ³ê 
äèïëîìàò. Ùîðîêó Êîðîëåâà çà-
ïðîøóº ãîñòåé íà òðàäèö³éíèé 
ïðèéîì. Ñåðåä ³íøèõ ãîñòåé, çà-
ïðîøåííÿ íàäñèëàþòü ³íîçåìíèì 
ïîñîëüñòâàì ó Ëîíäîí³. Îäíîãî 
ðàçó âîíî ä³ñòàëîñÿ äèïëîìàòó 
Âîéòêó ³ éîãî äðóæèí³.

Ïåðåïîâíåíà âðàæåííÿìè â³ä 
ïîáà÷åíîãî ³ ïî÷óòîãî ó Áóê³í-
ãåìñüêîìó ïàëàö³, Àð³àäíà Âîéò-
êî ïîä³ëèëàñÿ ó ñâî¿é êíèç³ — 
«Ðåâåðàíñ ¯¿ Âåëè÷íîñò³».

— Òèðàæ âèäàííÿ óæå ðîç³é-
øîâñÿ ñåðåä ÷èòà÷³â, — ãîâîðèòü 
ïàí³ Àð³àäíà.

Êàæå, ïèñàëà íå ò³ëüêè ïðî 
Êîðîëåâó. Ðîçïîâ³ëà ïðî âèäàò-
íèõ áðèòàíö³â, ÷è¿ ³ìåíà â³äîì³ 
ó ñâ³ò³. Â³äíàéøëà åêñêëþçèâí³ 
ôàêòè. Ó êíèç³ º ñòîð³íêè ïðî 
ñòîñóíêè óêðà¿íö³â ³ áðèòàíö³â. 

«ВОНА СПРАВДІ 
З ВЕНДИЧАН?» 

Ìè ç Àð³àäíîþ çåìëÿêè. 
Íåäàâíî ñï³ëêóâàëèñÿ ç íàãî-
äè ï³äãîòîâêè êíèãè ñïîãàä³â 
ïðî íàøîãî ïåðøîãî â÷èòåëÿ 

ó æóðíàë³ñòèö³ ²âàíà Ãóìåíþêà. 
Ó âåðåñí³ éîìó âèïîâíèëîñÿ á 
ñòî ðîê³â. Ï³ä ÷àñ ñïîãàä³â ïðî 
íàøîãî â÷èòåëÿ íàãàäàâ ïàí³ Àð³-
àäí³ ïðî ¿¿ êíèãó ïðî Êîðîëåâó. 
Çàïèòàâ ïðî âðàæåííÿ â³ä çóñòð³÷³ 
ç ªëèçàâåòîþ.

— Ïðî öå âæå áàãàòî ãîâîðè-
ëîñÿ, — â³äïîâ³ëà âîíà. — Áóëè 
³íòåðâ’þ íà ðàä³î. Ó êíèç³ íà-
ïèñàëà, ùî áà÷èëà ³ ÷óëà. 

Çàòåëåôîíóâàâ ó ð³äíå ñåëî 
ïàí³ Àð³àäíè. Çàïèòàâ ó äåê³ëüêîõ 
¿¿ çåìëÿê³â. Âîíè áóëè çäèâîâàí³.

— Âîíà ñïðàâä³ ç íàøèõ Âåí-
äè÷àí? — çàïèòàëà äèðåêòîð ì³ñ-
öåâîãî áóäèíêó êóëüòóðè Ðà¿ñà 
Ãîëþñ. — Òàêà ³ìåíèòà çåìëÿ÷êà, 
à ìè ïðî íå¿ íå çíàºìî.

ßê ï³ñëÿ öüîãî íå ðîçïîâ³ñòè 
ïðî âðàæåííÿ â³ä çóñòð³÷³ ó Áó-
ê³íãåìñüêîìó ïàëàö³.

«ТИ МУСИШ ЗРОБИТИ 
РЕВЕРАНС…» 

Çàïðîøåííÿ ó ãîñò³ äî Êîðî-
ëåâè Âîéòêè îòðèìàëè çà äâà 
ì³ñÿö³ äî ïî÷àòêó çóñòð³÷³. Àáè 
ãîñò³ íå ãóáèëèñÿ ó çäîãàäêàõ, ùî 
îäÿãíóòè, ó çàïðîøåíí³ óòî÷íþ-
þòü âáðàííÿ. Äðåñ-êîä äëÿ ÷îëî-
â³ê³â ñìîê³íã ç á³ëèì ìåòåëèêîì, 
òàêîãî ñàìîãî êîëüîðó æèëåòêà ³ 
ñîðî÷êà ç ïîçîëî÷åíèìè ́ óäçèêà-
ìè. Æ³íêàì ïðîïîíóþòü íà âè-
á³ð: àáî íàö³îíàëüíå âáðàííÿ 

ВІННИЧАНКА НА ПРИЙОМІ 
У КОРОЛЕВИ ВЕЛИКОБРИТАНІЇ
Зустріч з Її Величністю  Королева 
Великобританії Єлизавета II оглянулася 
на слово «Юкрейн». У цей час погляд її очей 
зустрівся з поглядом Аріадни Войтко. Та 
зробила реверанс. Промовила традиційні 
у такому випадку слова: «Поважаю Вас, Ваша 
Величносте». Як пані Аріадна опинилася 
у королівському палаці? Як відбувався 
прийом? Чим частує гостей королева?

Аріадна Войтко — випускниця фа-
культету журналістики Київсько-
го університету імені Шевченка. 
Входить до складу редколегії 
Лондонської газети «Українська 
думка». У книзі «Реверанс Її Ве-
личності» (2017 рік) є маловідомі 
факти, про які авторка дізнала-
ся під час роботи в британських 
архівах.
Наприклад, Вінстон Черчіль мав 
талант до написання картин. Про-
фесійні митці високо оцінили 
його вміння художника. Агата 
Крісті не мала наміру стати пись-
менницею. До цього готували її 
старшу сестру. Коли Агату проси-
ли щось написати, вона відмов-

лялася, говорила, що з цим треба 
звертатися до сестри. Насправді 
доля повернулася інакше: за кіль-
кістю видань книги Агати Крісті 
поступаються тільки Біблії. Вони 
перекладені на понад 100 мов 
світу.
У 1947 році британці прийняли 
в себе 10 тисяч українців. Пе-
ред тим два роки їх перевіряли 
в Італії. Мова про вояків армії 
СС-Галичина. Перевірка пока-
зала, що нічого незвичайного 
чи підозрілого у біографіях цих 
людей нема. Більшість з них про-
сті сільські хлопці з сіл Західної 
України.
Про це Войтко дізналася, коли 

відкрили архіви: у Британії їх 
розсекречують через 30, 70 і 
100 років.
Письменниця каже, що пред-
ставники тодішнього Союзу нео-
дноразово зверталися до уряду 
Британії з пропозицією видати 
цих людей. Називали їх «вільни-
ми громадянами Союзу». Втім, 
британці не зробили цього.
Войтко підготувала ще одну книгу 
про Британію — «Троянда з Букін-
гемського саду». Письменниця 
ділиться з нами тим, що відкрила 
для себе у британців і їхній кра-
їні. Обидва видання побудовані 
на особистих враженнях. Тим і 
цікаві їхні сторінки.

Куди веде нитка Аріадни 

Аріадна Войтко написала дві книги про Британію. 
Обидва видання побудовані на особистих враженнях 

ñâîº¿ êðà¿íè, àáî âå÷³ðíÿ ñóêíÿ. 
Êîë³ð ñóêí³ íå ìàº çíà÷åííÿ. 
Óòî÷íþþòüñÿ ëèøå îêðåì³ äåòàë³: 
ÿêùî ñóêíÿ ç êîðîòêèì ðóêàâîì, 
ðóêàâè÷êè ñë³ä áðàòè äî ë³êòÿ, 
ÿêùî ç äîâãèì — çâè÷àéí³.

Ïàí³ Àð³àäíà êàæå, ùî ñïåðøó 
ìàëà íàì³ð îäÿãòè âèøèâàíêó. 
Äî ðå÷³, äåê³ëüêà æ³íîê áóëè 
ó íàö³îíàëüíîìó âáðàíí³. Îäíàê  
îäÿãëà âå÷³ðíþ ñóêíþ.

Îñîáëèâó óâàãó çåìëÿ÷êà íà-
äàëà âì³ííþ ðîáèòè ðåâåðàíñ. 
Êàæå, æ³íêè ïîñë³â, ÿê³ âæå ïî-
áóâàëè íà ïðèéîì³ ðàí³øå, íà-
ñò³éëèâî ðàäèëè ¿é: «Òè ìóñèø 
çðîáèòè ðåâåðàíñ».

Íàø³é êóëüòóð³ öå íå ïðèòà-
ìàííî — ñõèëÿòè ãîëîâó ³ ïðè 

öüîìó ðîáèòè â³äïîâ³äíèé ïëàâ-
íèé æåñò ðóêîþ ç îäí³º¿ ñòîðîíè 
â ³íøó. Äî öüîãî äîäàòè ñëîâà: 
«Ïîâàæàþ Âàñ, âàøà Âåëè÷-
íîñòå». Çà âåëèêèì ðàõóíêîì, 
í³÷îãî ñêëàäíîãî. Ëèøå âåëèêå 
õâèëþâàííÿ, áî ìàºø ðîáèòè öå 
ïåðåä Êîðîëåâîþ, äî ÿêî¿ âåëèêà 
ñèìïàò³ÿ ³ ïîâàãà ó ñâ³ò³.

Ñëîâîì, ïàí³ Àð³àäíà â³äøë³-
ôóâàëà æåñò ïîâàãè äî íàéìåí-
øèõ äð³áíèöü.

Âò³ì, êàæå, ìîæíà íàâ÷èòèñÿ 
ðîáèòè ðåâåðàíñ, àëå Êîðîëå-
âà íå äî âñ³õ ï³äõîäèòü. Âîíî 
é íå äèâíî — ãîñòåé áàãàòî. 
Íåìîæëèâî ïðèä³ëèòè îñîáèñòó 
óâàãó êîæíîìó ç ïðèñóòí³õ. 

ФОТО І ВІДЕО ЗАБОРОНЕНІ 
Ãîñò³ øêîäóþòü ïðî òå, ùî 

ôîòîãðàôóâàòè, ÷è ðîáèòè â³äå-
îçéîìêó íà ïðèéîì³ ó Êîðîëåâè 

íå äîçâîëÿºòüñÿ.
— Ìè ïðèéøëè ðàçîì ç ³í-

øèìè äèïëîìàòàìè, — ãîâîðèòü 
ïàí³ Àð³àäíà. — Âñ³õ îðãàí³çîâàíî 
ï³äâåçëè ó âíóòð³øí³é äâ³ð Áó-
ê³íãåìñüêîãî ïàëàöó. Çâ³äòè áóëî 
÷óòè êëàñè÷íó ìóçèêó. 

Ó êîðèäîðàõ íà ñò³íàõ êàðòèíè 
Ðåìáðàíäòà, Ò³ö³àíà, Ëåîíàðäî 
äà Â³í÷³, ³íøèõ âèäàòíèõ ìèòö³â. 
Ïðèâåðòàþòü óâàãó ñêóëüïòóðí³ 
êîíñîë³, âàçè. 

Çãîäîì ãîñòåé çàïðîñèëè äî âå-
ëèêî¿ çàëè. Çàãàëîì íà ïðèéîì³ 
áóëî ïðèáëèçíî 300 ëþäåé. Ñåðåä 
íèõ — ëîðäè, ÷ëåíè ïàðëàìåíòó, 
äèïëîìàòè ç ð³çíèõ êðà¿í. Ì³æ 
ñîáîþ ñï³ëêóâàëèñÿ ïðîñòî, 
íåâèìóøåíî.

ЧИМ ПРИГОЩАЛИ?
×àñòóâàííÿ íà ïðèéîì³ ó Êî-

ðîëåâè íàâðÿä ÷è ìîæíà íàçâàòè 
ÿêèìîñü îñîáëèâèì àòðèáóòîì. 
Ñòðàâè áóëè ïðîñò³: ðèáà, ìîëîäà 
êàðòîïëÿ, îâî÷³, ñàëàòè, ãîðîøîê, 
ìîðêâà, òîðò-÷èçêåéê.

Ç íàïî¿â — ÷åðâîíå ôðàíöóçüêå 
³ á³ëå àíãë³éñüêå âèíî. ̄ õ ïðîïî-
íóâàëè ó ôîðì³ øâåäñüêîãî ñòîëó. 
Ãîñò³ ÷àñòóâàëèñÿ, ðîçìîâëÿëè. 
Íå ìîæíà áóëî íå çâåðíóòè óâàãó, 
ùî ïðè öüîìó êîæåí ïàì’ÿòàâ, 
ùî ïðèáóâ ó ïàëàö íå çàäëÿ òîãî, 
àáè ïîâå÷åðÿòè. Âñ³ ïåðåáóâàëè 
â î÷³êóâàíí³ çóñòð³÷³, ùî ÷åêàëà 
¿õ ç õâèëèíè íà õâèëèíó. Ïåðøèì 
ñèãíàëîì äî öüîãî ñòàëî òèõ³øå 
çâó÷àííÿ ìóçèêè.

ОГЛЯНУЛАСЯ НА СЛОВО 
«ЮКРЕЙН» 

Äçåðêàëà ðîçêðèëèñÿ — ãîñòåé 
çàïðîñèëè â ãàëåðåþ, âèäîâæåíå 
ïðèì³ùåííÿ, ïî îáèäâà áîêè 

ÿêîãî ðîçòàøóâàëèñÿ ïðèñóòí³.
Ìóçèêà çîâñ³ì ñòèõëà. Âñ³ çðî-

çóì³ëè, ùî çàðàç ç’ÿâèòüñÿ âîíà. 
Ñïëèâëî ùå ïðèáëèçíî ï’ÿòü 
õâèëèí — ³ çàéøëà ¿¿ Âåëè÷í³ñòü 
Êîðîëåâà. Âîíà ó ñóêí³ á³ëîãî êî-
ëüîðó. Ïî ä³àãîíàë³ ñòð³÷êè îðäåí 
Áðèòàíñüêî¿ ³ìïåð³¿ íà ï³äâ’ÿçö³ 
ç ä³àìàíòàìè. Ñóìî÷êà íà ïëå÷³, 
íà ðóêàõ ðóêàâè÷êè. Óñì³õíåíà, 
ïðèºìíà, âèïðîì³íþº ùèð³ñòü.

Ïîçàäó íà ï³â êðîêó éøîâ ÷î-
ëîâ³ê ïðèíö Ô³ë³ï â óðî÷èñòîìó 
îäÿç³, ïîðó÷ ç íèì íàéìîëîäøèé 
ñèí ïðèíö Åäâàðä.

— Êîðîëåâà çóïèíèëàñÿ á³ëÿ 
ïðåäñòàâíèêà Ã³áðàëòàðó, — çãà-
äóº ïàí³ Àð³àäíà. — Ñõîæå, âîíè 
áóëè çíàéîì³, áî äóæå ùèðî ñï³ë-
êóâàëèñÿ. Êîðîëåâà äóæå ïðîñòà 
ó ñï³ëêóâàíí³. Òàê ðîçïîâ³äàëè 
ïðî íå¿. Ùî öå òàê, ïåðåêîíà-
ëàñÿ îñîáèñòî. Âîíà ñòîÿëà â³ä 
íàñ íà â³äñòàí³ ïðîñòÿãíóòî¿ 
ðóêè. À ïðèíö Ô³ë³ï çóïèíèâñÿ 
áåçïîñåðåäíüî á³ëÿ íàñ. Çàïèòàâ 
÷îëîâ³êà ßðîñëàâà, çâ³äêè ìè.

ßê êàæå ïàí³ Àð³àäíà, äàë³ 
ïðèíö Ô³ë³ï ïðîìîâèâ ôðàçó: 
«Î! Þêðåéí!» Ñòàëî çðîçóì³ëî, 
ùî â³í ç ïîâàãîþ ³ çàõîïëåííÿì 
ñòàâèòüñÿ äî Óêðà¿íè.

Íà ãîëîñ Ô³ë³ïà Êîðîëåâà 
îãëÿíóëàñÿ.

— Êîðîëåâà ªëèçàâåòà ïîâåð-
íóëàñÿ äî íàñ ³ â öþ ìèòü íàø³ 
ïîãëÿäè ç íåþ çóñòð³ëèñÿ, — ïðî-
äîâæóº Àð³àäíà. — ß çâè÷àéíî, 
ñõèëèëàñÿ â ðåâåðàíñ³. Íîãè 
â ìåíå íå ï³äêîñèëèñÿ, õî÷à ñåð-
öå áèëîñÿ íåéìîâ³ðíî! Ïðîìî-
âèëà ôðàçó «Ïîâàæàþ Âàñ, Âàøà 
Âåëè÷íîñòå». Óñå öå òðèâàëî 
ÿêóñü ìèòü, à äîòåïåð áà÷ó ùè-
ð³ñòü ³ òåïëîòó â î÷àõ Êîðîëåâè.

Ñòðàâè íà ïðèéîì³ 
ó Êîðîëåâè áóëè 
ïðîñò³: ðèáà, ìîëîäà 
êàðòîïëÿ, îâî÷³, 
ñàëàòè, ãîðîøîê, 
ìîðêâà, òîðò-÷èçêåéê
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РЕКЛАМА

474741

ÎÃËßÄ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

Âèìîãè áåçïåêè 
ñïîíóêàþòü ï³ä ÷àñ 
ë³òíüîãî â³äïî÷èí-
êó òðèìàòèñÿ ïîäà-

ë³ â³ä ìàñîâèõ ñêóï÷åíü ëþäåé. 
Òîæ áàãàòî õòî çâåðíóâ ñâîþ 
óâàãó íà â³äïî÷èíîê ó ìåæàõ Â³-
ííèöüêî¿ îáëàñò³ ÷è ì³ñòà. À äëÿ 
òîãî, ùîá éîãî óð³çíîìàí³òíèòè, 
ìîæíà îðåíäóâàòè ð³çí³ çàñîáè 
ïåðåñóâàííÿ. 

Ìè ñêëàëè äëÿ âàñ äîá³ðêó 
òðàíñïîðòíèõ çàñîá³â, ÿê³ ìîæ-
íà âçÿòè â îðåíäó, âêàçóþ÷è ¿¿ 
âàðò³ñòü.

КАТАМАРАНИ ТА ЧОВЕН 
Ïðîêàò êàòàìàðàí³â ó ì³ñò³ îá-

ëàøòîâàíî íà Íàáåðåæí³é «Ðî-
øåí». Ó íàÿâíîñò³ äåâ’ÿòü êàòà-
ìàðàí³â òà îäèí ïðîãóëÿíêîâèé 
÷îâåí. Ó âèõ³äí³, ùîá äî÷åêàòèñü 
â³ëüíîãî êàòàìàðàíó, äîâåäåòüñÿ 
ïî÷åêàòè áëèçüêî ï³âãîäèíè.

Êàòàìàðàíè òóò äâîõ âèä³â: 
äâîì³ñí³ ³ ÷îòèðèì³ñí³. Ïðàö³â-
íèêè çàïåâíÿþòü, ùî âñ³ âîíè 
ñó÷àñí³ òà çðó÷í³ â óïðàâë³íí³. 

Çà ïîòðåáè êë³ºíòàì äàäóòü ðÿòó-
âàëüí³ æèëåòè. Íà ñõîæèõ êàòà-
ìàðàíàõ òàêîæ ìîæíà ïîêàòàòèñÿ 
é íà Âèøåíñüêîìó îçåð³.

Îðåíäóâàòè êàòàìàðàí ìîæíà 
ùîäíÿ ç 10.00 äî 22.00. Âàðò³ñòü 
– 50 ãðèâåíü çà ï³âãîäèíè.

Íà Íàáåðåæí³é «Ðîøåí» òàêîæ 
ìîæíà âçÿòè ó îðåíäó é ÷îâåí. 
Ùîïðàâäà, çà ïðîêàò äîâåäåòü-
ñÿ çàïëàòèòè äîðîæ÷å. Çà ï³âãî-
äèíè — 250 ãðèâåíü.

ЕЛЕКТРОСАМОКАТ 
Åëåêòðîñàìîêàòè ñòàëè 

íåâ³ä'ºìíîþ ÷àñòèíîþ ìîá³ëü-
íîñò³ áàãàòüîõ ºâðîïåéñüêèõ ì³ñò.

Ó Â³ííèö³ ñòàíö³¿ ïðîêàòó ò³ëü-
êè ïî÷èíàþòü â³äêðèâàòèñÿ. Ïåð-
øà òàêà ðîçïî÷àëà ðîáîòó á³ëÿ 
Âåæ³. Ùîïðàâäà, ïîêè òàì ëèøå 
ï’ÿòü ñàìîêàò³â.

Çà ãîäèíó ïî¿çäêè íà íüîìó 
ïîòð³áíî çàïëàòèòè 140 ãðèâåíü, 
çà äâ³ — 250. Äëÿ òîãî, ùîá âçÿòè 
åëåêòðîñàìîêàò, âàñ ôîòîãðàôó-
þòü ç ïàñïîðòîì ³ âñå.

Êàòàòèñü íà ñàìîêàò³ ìîæíà 
áóäü-äå, àëå âàðòî âðàõîâóâàòè, 
ùî éîãî ïîòð³áíî ïîâåðíóòè íà-
çàä äî Âåæ³. Ïðàöþº òàêèé ïðî-

ВІТЕРЕЦЬ І ВРАЖЕННЯ НАПРОКАТ
Активний відпочинок  З приходом 
тепла більшість з нас вибирається 
на природу, а для того, щоб 
урізноманітнити свій відпочинок, можна 
орендувати різні засоби пересування. 
Дізналися, що і за скільки у місті можна 
взяти напрокат, щоб покататися

êàò äî 22.00 ùîäíÿ.
Òàêîæ ó Â³ííèö³ íåçàáàðîì 

ðîçïî÷íå ðîáîòó ùå îäèí ïðîêàò 
åëåêòðè÷íèõ ñàìîêàò³â. Ñåðâ³ñ, 
ÿêèé îá³öÿþòü çàïóñòèòè âæå 
öüîãî ñåçîíó, ïðàöþâàòèìå áåç 
ñòàíö³é.

Äëÿ îðåíäè ñàìîêàòà íåîáõ³äíî 
áóäå çàâàíòàæèòè ìîá³ëüíèé äî-
äàòîê òà çàðåºñòðóâàòèñü, ï³ñëÿ 
÷îãî äîäàòè áàíê³âñüêó êàðòêó, 
çíàéòè íà êàðò³ ó äîäàòêó íàé-
áëèæ÷èé ñàìîêàò ³ ñêàíóâàòè 
QR-êîä. Ï³ñëÿ ïî¿çäêè ñàìîêàò 
ìîæíà çàëèøèòè ïðîñòî íà ì³ñö³ 
ïðèçíà÷åííÿ. Ãîëîâíå, ùîá â³í 
íå çàâàæàâ ïåðåõîæèì. Íàðàç³ 
äîäàòîê çíàõîäèòüñÿ ó ðîçðîá-
ö³. Òàðèôè íà ïîñëóãè ïîêè ùî 
íå âñòàíîâèëè.

ВЕЛОСИПЕД 
ßêùî âëàñíîãî äâîêîë³ñíîãî âè 

íå ìàºòå, à êóïèòè íåìàº çìîãè, 
ìîæíà îðåíäóâàòè. Ó ì³ñò³ º ìå-
ðåæà âåëîïðîêàòó Nextbike, ÿêà 
ïðàöþº ç ñåðåäèíè áåðåçíÿ.

Ö³íà íà ðàçîâó ïî¿çäêó — 
20 ãðèâåíü çà ïåðøó ãîäèíó. 
Ö³íà íà ì³ñÿ÷íèé àáîíåìåíò — 
250 ãðèâåíü. Ð³÷íèé àáîíåìåíò — 
1150 ãðèâåíü. Ïðè öüîìó öåé àáî-
íåìåíò ä³ÿòèìå íå ò³ëüêè ó Â³ííè-
ö³, à é Õàðêîâ³, Ëüâîâ³ òà Îäåñ³.

Òàêîæ ó îäíîìó ç ì³ñöåâèõ ìà-
ãàçèí³â ñïîðòòîâàð³â òåæ ïðàöþº 
ïðîêàò âåëîñèïåä³â. ßê ÷èòàºìî 
íà ñàéò³, çà ãîäèíó äîâåäåòüñÿ 
çàïëàòèòè 45 ãðèâåíü. Ïðîòå ïî-
òð³áíî çàëèøèòè ó çàñòàâó äîêó-
ìåíòè: âîä³éñüê³ ïðàâà, óêðà¿í-
ñüêèé ïàñïîðò ÷è çàêîðäîííèé. 
Äëÿ çàñòàâè ìîæå ñëóæèòè òàêîæ 
ñóìà â ðîçì³ð³ âàðòîñò³ äâîêî-

ë³ñíîãî.

КВАДРОЦИКЛ 
Äëÿ á³ëüø åêñòðåìàëüíîãî â³ä-

ïî÷èíêó âè ìîæåòå îðåíäóâàòè 
íà ãîäèíó êâàäðîöèêë. Îäíà ç 
ì³ñöåâèõ êîìïàí³é îðãàí³çîâóº 
ïî¿çäêè íà êâàäðîöèêëàõ ó ñåë³ 
Øêóðèíö³. Çà ãîäèíó îðåíäè âàì 
äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè 550 ãðè-
âåíü, à ÿêùî íà îäíîìó êâàäðî-
öèêë³ ¿õàòèìå äâ³ ëþäèíè, òî 700.

ßê çàïåâíÿþòü ³íñòðóêòîðè, íà-
â÷èòèñü êàòàòèñÿ íà íüîìó ìîæíà 
ïðèáëèçíî çà äåñÿòü õâèëèí. Âàì 
ïðîâåäóòü ³íñòðóêòàæ äî ïî÷àòêó 
ïî¿çäêè ³ òàêîæ îçíàéîìëÿòü ç 
òåõí³êîþ áåçïåêè. ×àñ ³íñòðóêòà-
æó íå âõîäèòü â ïî¿çäêó. Ïðàöþº 

îðåíäà ç 09.00 äî 20.00 ùîäíÿ.

СКУТЕР, МОПЕД ТА ПІТБАЙКИ 
Òàêîæ ïîêàòàòèñÿ ç â³òåðöåì 

âè ìîæåòå, íàïðèêëàä, íà ï³ò-
áàéêó. Ïðîêàò ìîòîòåõí³êè ó Â³-
ííèö³ çäàº ó îðåíäó íà ê³ëüêà 
ãîäèí ï³òáàéêè ùîäíÿ. Âàð-
ò³ñòü çà ãîäèíó êîëèâàºòüñÿ â³ä 
280 äî 420 ãðèâåíü, çàëåæíî â³ä 
òîãî, ÿêèé ï³òáàéê âè âèáåðåòå.

Ìîæíà îðåíäóâàòè é ìîïåä, 
íà íüîìó íàâ÷èòèñü ¿çäèòè áóäå 
ëåãøå. Çà 150 ãðèâåíü ìîæåòå 
êàòàòèñü ãîäèíó. Ùîïðàâäà, 
ïîòð³áíî çàëèøàòè çàñòàâó, ñóìà 
ÿêî¿ çàëåæèòü â³ä ìàðêè ìîïåäà. 
À ñêóòåð ó ì³ñò³ ìîæíà îðåíäó-
âàòè íà ãîäèíó çà 250 ãðèâåíü.

Для того, щоб взяти електросамокат, вас фотографують з 
паспортом і все. Кататись на самокаті можна будь-де
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474713

ÊÀÒÀËÎÃ ÊÎÌÏÀÍ²É

ТОРГОВЕЛЬНИЙ ЦЕНТР RIA
Редакція RIA закликає замовляти та купувати вінницьке! Купуючи 
у місцевих підприємців, ви допомагаєте їм зберігати робочі місця 
та виплачувати заробітну плату таким саме вінничанам як ви! Для 
включення у список інших компаній — телефонуйте (067) 430-29-29.

474947

475434

475185 474431

475178

474710

474733

БУДІВЕЛЬНІ МАТЕРІАЛИ ТА ПОСЛУГИ

ІріС+
Тротуарна плитка Глобо ЛТД (Хмельницький), борт тротуарний, 
борт дорожний ...................(098) 913-35-20, (097) 68-86-357

Антонік
ВІКНА металопластикові. Балкони під ключ. Броньовані, алюмінієві 
двері. Штори-жалюзі. Захисні ролети . ................ (067)264-31-52

Покрівельний центр
Металочерепиця, профнастіл, водостічні системи, 
бітумна черепиця, сайдинг ................................(067) 975-65-14

ТоргБудСервіс
РБ Комплекс Бетон товарний. Розчин цементний.
Бетононасос стріла 28 м. .....(098) 408-40-17, (067) 364-60-72

Viknaroff
Вікна металопластикові. Двері броньовані, міжкімнатні.
Жалюзі, москітні сітки в асортименті .........(098/093)722-55-11

Disa
Металопластикові вікна, двері від виробника, 
ролети, жалюзі ................................................... (097)985-98-23

НЕПРОДОВОЛЬЧІ ТОВАРИ

Мисливський магазин «Сапсан»
Мисливство, самозахист, сейфи, 
працюємо дистанційно ...................................... (067)430-01-59

БАНК

АТ Банк інвестицій та заощаджень
Вигідно перекредитуємо і канікули подаруємо — 3 місяці. 
Рефінансування до 300 000 грн ........................ (067)277-98-97
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ÇÄÎÐÎÂ’ß

На «Стоп грип» 
виділять 4 млн 
 Íà ïðîäîâæåííÿ ïðî-
ãðàìè ùåïëåíü â³ä ãðèïó 
ïëàíóþòü âèä³ëèòè ÷îòèðè 
ì³ëüéîíè ãðí, à öå ìàéæå 
íà 40% á³ëüøå, í³æ ó ìè-
íóë³ ðîêè. Ç ïî÷àòêó ñåçîíó 
çà ïðîãðàìîþ «Ñòîï ãðèï» 
îòðèìàëè ùåïëåííÿ á³ëüøå 
10 òèñÿ÷ ìåøêàíö³â Â³-
ííèö³. 
Ïðîãðàìà «Ñòîï ãðèï» 
ïåðåäáà÷àº áåçêîøòîâíó 
âàêöèíàö³þ ä³òåé ç ³íâà-
ë³äí³ñòþ òà ïîçáàâëåíèõ 
áàòüê³âñüêîãî ï³êëóâàííÿ. 
Âñ³ ³íø³ â³ííè÷àíè ìî-
æóòü ïðèäáàòè âàêöèíó 
çà 50% çíèæêîþ. Óñ³, õòî 
õî÷å âàêöèíóâàòèñÿ, ìàþòü 
çâåðíóòèñÿ äî Öåíòð³â ïåð-
âèííî¿ ìåäèêî-ñàí³òàðíî¿ 
äîïîìîãè. Ïåðåä ùåïëåí-
íÿì ë³êàð çä³éñíþº îãëÿä 
ïàö³ºíòà ³ âèçíà÷àº, ÷è 
íåìàº ïðîòèïîêàçàíü äëÿ 
ö³º¿ ïðîöåäóðè. Äàë³ áóäå 
âèïèñàíèé ðåöåïò, ç ÿêèì 
ïàö³ºíò éäå äî íàéáëèæ-
÷îãî àïòå÷íîãî ïóíêòó ³ 
ñïëà÷óº âêàçàíó âàðò³ñòü. Ç 
÷åêîì ïîâåðòàºòüñÿ äî ë³-
êàðÿ ³ ðîáèòü ùåïëåííÿ.

Спека і кишкові 
інфекції 
 Â îáëàñò³ çà ìèíóëèé ð³ê 
íà ãîñòð³ êèøêîâ³ ³íôåê-
ö³¿ çàõâîð³ëè 5 067 ëþäåé. 
Âèïàäêè ìàñîâèõ ãîñòðèõ 
êèøêîâèõ ³íôåêö³é ô³êñó-
âàëèñü 11 ðàç³â. 
Çà 6 ì³ñÿö³â 2020 ðîêó 
æîäíîãî ñïàëàõó êèøêîâî¿ 
³íôåêö³¿ â îáëàñò³ íå çàðå-
ºñòðîâàíî. Öå ïîâ’ÿçóþòü ç 
ââåäåíèìè êàðàíòèííèìè 
çàõîäàìè òà îáìåæåííÿì 
ðîáîòè îá’ºêò³â ãðîìàä-
ñüêîãî õàð÷óâàííÿ.

КОРОТКОКОРОТКО

ОГОЛОШЕННЯ

Робота
Торцовщики та заточувальник 
стрічкових пил на деревообробне 
підпр. Офіц. оформл. 55-10-18, 
(067) 355-72-48

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 
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 200126

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

Ó ìèíóëîìó 
25 íîìåð³ RIA âè-
éøëà ñòàòòÿ «Ë³êàð³ 
øâèäêî¿ õâîð³þòü 

íà COVID-19, àëå â êîâ³äí³ áðè-
ãàäè ÷åðãà», â ÿê³é êåð³âíèöòâî 
îáëàñíîãî öåíòðó ìåäè÷íî¿ äîïî-
ìîãè òà ìåäèöèíè êàòàñòðîô ðîç-
ïîâ³äàëî ïðî ðîáîòó òà õâîðîáè 
ïåðøî¿ ï³äñòàíö³¿ øâèäêî¿. Ï³ñëÿ 
âèõîäó ñòàòò³ äî ðåäàêö³¿ çâåð-
íóâñÿ ôåëüäøåð ö³º¿ ï³äñòàíö³¿ 
Â’ÿ÷åñëàâ Ñòàäíèê, ÿêèé îäðàçó 
ñêàçàâ, ùî â íüîãî òà éîãî êîëåã 
ñêîð³ø çà âñå áóäóòü ïðîáëåìè, 
àëå… çàäîâáàëî.

² ìåäèê, òàê áè ìîâèòè, ïðîé-
øîâñÿ ïî âñ³õ ïèòàííÿõ, ÿê³ îçâó-
÷óâàëè ïåðøèé çàñòóïíèê äèðåê-
òîðà îáëàñíîãî öåíòðó åêñòðåíî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè òà ìåäèöèíè 
êàòàñòðîô (êîëèøí³é äèðåêòîð, 
àëå çàðàç éîãî äîãîâ³ð ïðî ïðè-
çíà÷åííÿ íà ïåðåîôîðìëåíí³) 
Àíàòîë³é Ï³ðíèêîçà, ìåäè÷íèé 
äèðåêòîð Ñòàí³ñëàâ Ñêîðîáîãà÷, 
ãîëîâíèé áóõãàëòåð öåíòðó òà 
êåð³âíèöòâî îáëàñíîãî äåïàð-
òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ. ² îñü 
ùî âèéøëî:

ПИТАННЯ ПЕРШЕ — 
ПРИМІЩЕННЯ 

— Òå, ùî íà ï³äñòàíö³¿ ¹ 1 
íà Ïóãà÷îâà 43 ðîêè íå ðîáèâñÿ 
ðåìîíò, áî ãðîøåé íå äàâàëè — 
áðåõíÿ, — ãîâîðèòü Â’ÿ÷åñëàâ 
Ñòàäí³ê. — Ìè òîä³ ùå íå ï³ä-
ïîðÿäêîâóâàëèñü êàòàñòðîôàì, 
Âàëåíòèí Ô³ùóê áóâ ãîëîâíèì 
ë³êàðåì øâèäêî¿, à Ãðîéñìàí 
áóâ ïðè âëàä³, ìè éîãî ³ çàïè-
òàëè: «Êîëè âè ðåìîíò çðîáè-
òå íà ïåðø³é ï³äñòàíö³¿?» À â³í 
êàæå: «Ìè æ âàì âèä³ëèëè 1 ìëí 
ãðí íà äàõ, ùîá âàì òàì ïåðåêðè-
ëè». À Ô³ùóê êàæå: «Íàì ì³ëü-
éîíà ìàëî, òðå òðè». Ìè âñ³ òàê 
ñì³ÿëèñÿ, àæ õëîïàëè.

— À ùî áóëî çà ôàêòîì, — ïðî-

äîâæóº Â’ÿ÷åñëàâ. — Ïðèéøëî 
ïàðó ÷îëîâ³ê³â, ðîçñòåëèëè ïàðó 
ðóëîí³â ðóáåðîéäó, ðîçòîïèëè 
â³äðî ñìîëè, òàê ì³ëüéîí ³ ï³øîâ.

À ñòîñîâíî ñòàíö³¿ íà Øèðøî-
âà, 43, òî, çà ñëîâàìè Ñòàäí³êà, 
òàì çàâæäè áóëè êðàù³ óìîâè, 
öåíòðàëüíà ñòàíö³ÿ òåæ áóëà äî-
ãëÿíóòà.

— À ïðî ïðèì³ùåííÿ íà Àðà-
áåÿ, ïðî ÿêå çàðàç ãîâîðÿòü, — 
êàæå ìåäèê. — ß ÷óâ íà ïî÷àòêó 
ñâîº¿ ñëóæáè, ùî îñü-îñü íàñ 
ìàþòü òóäè ïåðåâåñòè, äî ðå÷³, 
íà øâèäê³é ÿ ïðàöþþ 15 ðîê³â.

ПИТАННЯ ДРУГЕ — МЕДИКИ 
БЕЗ СПЕЦ ЗАХИСТУ 

Ìåäè÷íèé äèðåêòîð Ñòàí³ñëàâ 

Ñêîðîáîãà÷ ðîçïîâ³äàâ ïðî òå, 
ùî âñ³ ìåäèêè â ïîâíîìó îáñÿç³ 
çàáåçïå÷åí³ ñïåö çàõèñòîì, ÿêèé 
â íàëåæíèõ óìîâàõ óòèë³çóºòü-
ñÿ (ÿêùî öå îäíîðàçîâèé), àáî 
çà êîíêðåòíîþ ïðîöåäóðîþ ÷èñ-
òèòüñÿ (ÿêùî öå áàãàòîðàçîâèé). 
Ïðîáëåìó ìàñîâîãî çàðàæåííÿ 
ìåäèê³â â îáëàñíîìó öåíòð³ 
áà÷èëè â òîìó, ùî ìåäèêè àáî 
íå äîòðèìóâàëèñü ïåâíèõ óìîâ 
(íå íîñèëè êîñòþìè), àáî ÷åðåç 
òå, ùî â ë³êàðíÿõ íå ïðàöþþòü 
äåç³íôåêòîðè, òîæ ë³êàð³ øâèäêî¿ 
â ïîëüîâèõ óìîâàõ ìàþòü ñåáå 
ÿêîñü äåç³íô³êóâàòè.

— Áàãàòîðàçîâ³ êîñòþìè òà îä-
íîðàçîâ³ â íîðìàëüí³é ê³ëüêîñ-
ò³ â íàñ ç’ÿâèëèñÿ çî òðè òèæ-
í³ òîìó, — ãîâîðèòü Â’ÿ÷åñëàâ 
Ñòàäí³ê. — Êîëè æ ìè âõîäèëè 
â êàðàíòèí, íàì íà áðèãàäó âè-
äàëè ïî îäíîìó îäíîðàçîâîìó 
êîñòþìó.

«НАМ КАЖУТЬ: ЗАХВОРІЛИ 
По колу  Навколо підстанції швидкої 
допомоги № 1 не вщухають розмови. 
Спочатку скандал з хворими лікарями, 
потім — дірявий дах, що протікає, згодом 
суперечка між містом та областю — хто 
винен і кому на ремонт розщедрюватися. 
А тепер медики швидкої кажуть, що 
задовбалися бути крайніми, адже всі 
шишки летять на них — і грошові, і ковідні

ßê êàæå ìåäèê, â íèõ íà ï³ä-
ñòàíö³¿ º ùèò, äå âèñòàâëÿþòü 
âñþ àêòóàëüíó ³íôîðìàö³þ. ² 
êîëè ¿ì âèäàëè ö³ êîñòþìè, 
íà ùèòêó ç’ÿâèëîñÿ îãîëîøåí-
íÿ: «Ñòàðøèé áðèãàäè âäÿãàº öåé 
êîñòþì, éäå íà âèêëèê, ÿêùî òàì 
íåìàº ï³äîçðè íà êîâ³ä, â³í êëè÷å 
ñâîãî ïîì³÷íèêà, ³ âîíè ðàçîì 
îáñëóãîâóþòü öåé âèêëèê. Çà-
õèñíèé îäÿã â äàíîìó âèïàäêó 
ââàæàºòüñÿ ïðèäàòíèì äëÿ ïî-
äàëüøîãî âèêîðèñòàííÿ».

— ² äîáðå, ÿêáè öåé êîñòþì 
âèäàâàëè íà îäíó çì³íó, àëå æ 
í³. Ëþäèíà ö³ëèé äåíü ¿çäèòü 
íà âèêëèêè, íà òåìïåðàòóðè (ÿêà 
ìîæå áóòè ïðè àíã³í³, ÷è õâîðèõ 
íèðêàõ). Íà ïàö³ºíòàõ íå íàïè-
ñàíî êîâ³äíèé òî õâîðèé, ÷è 
í³, — ãîâîðèòü ìåäèê. — Âèéøîâ 
òàêèé ë³êàð ç âèêëèêó, îáëèâñÿ 
äåççàñîáîì, çíÿâ êîñòþì, ïîâ³ñèâ 
â ìàøèí³, â³í âèñîõ. Çì³íà çà-
ê³í÷èëàñü, öåé êîñòþì àêóðàòíî 
ñêëàëè â ïàêåòèê. Çàñòóïàº ³íøà 
çì³íà ³ îäÿãàº öåé êîñòþì. Òîáòî, 
öå âæå íå çàñ³á ³íäèâ³äóàëüíîãî 
çàõèñòó, öå âæå çàñîáè êîëåê-
òèâíîãî çàõèñòó. Õî÷à íàâ³òü ç 
òî÷êè çîðó ã³ã³ºíè, ö³ êîñòþìè 
ìàëî ïðîïóñêàþòü ïîâ³òðÿ, ³ ÿê 
éîãî îäÿãàºø, â íüîìó äóæå ïî-
ò³ºø. Çâè÷àéíî, êîâ³ä ÷åðåç ï³ò òà 
á³îëîã³÷í³ ð³äèíè íå ïåðåäàºòüñÿ, 
àëå êîëè òè ïîâí³ñòþ çàïàêîâà-

íèé, òè äèõàºø öèì êîñòþìîì.
Ðîçïîâ³â Âÿ÷åñëàâ ³ ïðî áàãàòî-

ðàçîâèé êîñòþì. 
— Áàãàòîðàçîâ³ êîñòþìè íàì 

âèäàâàëè ÷åðâîíîãî, òåìíî-ñè-
íüîãî ³ ò³ëåñíîãî êîëüîðó, — êàæå 
Â’ÿ÷åñëàâ. — Âîíè òêàíåâ³, òàê 
ùî ¿õ ìîæíà ïðàòè. Íó ³ Ñêî-
ðîáàãà÷ ðîçïîâ³äàº, ùî âîíè 
îáðîáëÿþòüñÿ: õîëîäíå ïðàííÿ, 
ñóøêà. Àëå ¿õ òåæ òðè-÷îòèðè 
íà áðèãàäó, îñîáèñòî ÿ îòðèìó-
âàâ íà ñâîþ áðèãàäó äâà êîñ-
òþìè ³ ïîò³ì ùå îäèí äîäàëè. 
² çíîâó æ òàêè, ëþäèíà õîäèòü 
â íüîìó, ïîò³ì çí³ìàº, çâåðõó â³í 
îáðîáëÿºòüñÿ äåççàñîáîì ³ âñå, 
âîíè íå ïåðóòüñÿ. Ìîæå â êî-
â³äíèõ áðèãàäàõ òàì çáèðàëè ö³ 
êîñòþìè íà ïðàííÿ, àëå ÿ íå ÷óâ.

Òîìó, çà ñëîâàìè Â’ÿ÷åñëàâà, 
â³í êóïèâ ñîá³ ³ äðóæèí³ (ÿêà òåæ 
ìåäèê) ³ îäíîðàçîâèé, ³ áàãàòî-
ðàçîâèé êîñòþì.

— Ìîæå ÷åðåç òå ÿ ùå ³ êàòà-
þñü ïî âèêëèêàõ, áî ìàþ îñî-
áèñòèé êîñòþì, — êàæå Âÿ÷åñ-
ëàâ, ³ äîäàº, ùî áàãàòî ë³êàð³â 
òàê çðîáèëè.

ПИТАННЯ ТРЕТЄ — ПРО ГРОШІ, 
ЯКІ НЕ ПЛАТЯТЬ 

Ñòîñîâíî ðîçìîâ ïðî âèñîê³ 
çàðïëàòè ë³êàð³â, îáëàñíèõ ïðå-
ì³é òà êîâ³äíèõ íàäáàâîê, ó ìå-
äèê³â º âëàñíà äóìêà.

Це наказ для лікарів швидкої. Засоби індивідуального 
захисту, якими можна користуватись необмежену кількість разів, 
необмеженій кількості людей, аж допоки на ковід не нарвешся 

– Áàãàòîðàçîâ³ 
êîñòþìè òà îäíîðàçîâ³ 
â íîðìàëüí³é ê³ëüêîñò³ 
â íàñ ç’ÿâèëèñÿ çî òðè 
òèæí³ òîìó, — ãîâîðèòü 
Â’ÿ÷åñëàâ Ñòàäí³ê
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âîä³é, äóæå ìàëî, — ãîâîðèòü 
Â’ÿ÷åñëàâ. — Îáëàñíó ïðåì³þ, 
÷îãî äàëè? Òîìó ùî ìåäèêè ³ âî-
ä³¿ ìàñîâî çâ³ëüíÿëèñÿ. Àëå ç íî-
âîãî ðîêó ö³ ïðåì³¿ íà÷å â³äì³íÿ-
þòü. ² â íàñ íà ðóêàõ çàëèøèòüñÿ 
òðè òèñÿ÷³ ç êîï³éêàìè. ßêùî 
öå ñòàíåòüñÿ, ìåäèê³â øâèäêî¿ 
çàëèøèòüñÿ ìåíøå íà 50%.

ПИТАННЯ П’ЯТЕ — ЯК ШВИДКА 
ЇДЕ НА ВИКЛИК 

Çà ñëîâàìè Â’ÿ÷åñëàâà Ñòàä-
í³êà, ¿ì êåð³âíèöòâî êàæå: ÿêùî 
ëþäèíà õâîðà, à ë³êàð â ñïåöêîñ-
òþì³, òî â³í â æîäíîìó âèïàäêó 
çàðàçèòèñÿ íå ìîæå. À ÿêùî ë³êàð 
çàõâîð³â, çíà÷èòü, ÷åðåç òå, ùî 
àáî ñïåöêîñòþì íå ïðàâèëüíî 
çí³ìàâ, àáî äåñü â ³íøîìó ì³ñö³ 
(äîðîãîþ íà ðîáîòó, áàçàð, òðàì-
âàé, ìàãàçèí) çàðàçèâñÿ.

— ßêîñü íàøà ï³äñòàíö³ÿ òàê 
«íåïîíÿòíî äå» ï³äõîïèëà êîâ³ä, 
ùî íà âèêëèêè âè¿æäæàëè ÷îòè-
ðè áðèãàäè ç 14, — êàæå ìåäèê. — 
Ïðîñòî íå áóëî êîìó ïðàöþâàòè, 
à ï³äìîãó ç ³íøèõ ï³äñòàíö³é íàì 
íå äàâàëè, ùîá íå áóëî êîíòàêòó. 
Áóëî òàêå, ùî íàøà êîâ³äíà áðè-
ãàäà íå âñòèãàëà âîçèòè íàøèõ 
ë³êàð³â, ôåëüäøåð³â ÷è âîä³¿â ç 
ï³äñòàíö³¿ äî ë³êàðåíü, òîìó ùî 
ëþäÿì íà ðîáîò³ ñòàâàëî ïîãàíî.

Â’ÿ÷åñëàâ êàæå, ùî â äèñïåò-
÷åðñüê³é ÷àñòî íå çíàþòü, äî êîí-
òàêòíîãî õâîðîãî ïîñèëàþòü áðè-
ãàäó ÷è í³, àëå âñ³ ï³äîçð³ë³ (íà-
â³òü íå ï³äòâåðäæåíí³) ïðîõîäÿòü 
÷åðåç êîâ³äíó ë³êàðíþ.

— Êîëè ìè ¿çäèìî íà òåìïå-
ðàòóðó ÷è áîë³ â æèâîò³, çà ïðî-
òîêîëîì òàêèõ ïàö³ºíò³â ìè ìàº-
ìî âåçòè ÷åðåç ðàéîííó ë³êàðíþ. 
Öå îïîðíà êîâ³äíà ë³êàðíÿ, áåç 
àíàë³ç³â ÿêî¿ æîäíà ³íøà ë³êàðíÿ 
õâîðîãî ç òåìïåðàòóðîþ íå â³-
çüìå, — ðîçïîâ³äàº Â’ÿ÷åñëàâ. — 
Òàì â ïàö³ºíò³â íàáèðàþòü àíàë³ç 
êðîâ³ íà øâèäêèé òåñò ³ â³í, çðî-
çóì³ëî, í³÷îãî íå ïîêàçóº. Äàë³ 
âåçåìî ïàö³ºíòà ïî ìàðøðóòó. 
Íó ³ ðîçâîçèìî êîâ³ä.

Äî ðå÷³, ïðî åêñïðåñ-òåñòè. 

Çà ñëîâàìè ìåäèêà, ëèøå â îäíî-
ìó âèïàäêó â³í áóâ ïîçèòèâíèé, 
â óñ³õ ³íøèõ — ëþäèíà ïðèõî-
äèòü íà ðîáîòó ç òåìïåðàòóðîþ, 
ðîáëÿòü åêñïðåñ-òåñò — í³÷îãî, 
àëå ëþäèí³ ïîãàíî, ¿¿ çàáèðàþòü 
â ë³êàðíþ. Òàì ðîáëÿòü ÏËÐ ³ 
÷åðåç òðè äí³ â³í àáî ïîçèòèâíèé, 
àáî í³. Àëå º õâîð³, ùî ëåæàòü 
â ë³êàðí³ ç â³ðóñíèìè ïíåâìîí³-
ÿìè, ³ ìàþòü âñ³ ïðîÿâè êîâ³äó, 
à ÏËÐ í³÷îãî íå ïîêàçóº. 

ПИТАННЯ ШОСТЕ — МЕДИКИ 
ЗАРАЗИЛИ ПІВМІСТА 

«ßêùî ëþäèíà âèêîíóº âñ³ 
³íñòðóêö³¿, çàðàçèòè í³êîãî 

íå ìîæëèâî. ² â òðàíñïîðò³, 
êîëè ëþäèíà ¿äå íà ðîáîòó, òåæ 
ïîòð³áíî äîòðèìóâàòèñü ïðàâèë 
áåçïåêè — ðóêàâè÷êè, ìàñêà», — 
ïðî öå ãîâîðèâ íà÷ìåä îáëàñíîãî 
ìåäè÷íîãî öåíòðó òà ìåäèöèíè 
êàòàñòðîô. À ùå êàçàâ ïðî ïðî-
âåäåí³ âñ³ì ïðàö³âíèêàì ï³äñòàí-
ö³¿ òåñòè ÏËÐ, ³ ïðî â³äñóòí³ñòü 
íîâèõ õâîðèõ.

Äâà òèæí³ òîìó íà ï³äñòàíö³¿ 
âñ³ì ïðàö³âíèêàì ðîáèëè ÏËÐ 
(îäèí ðàç çà âåñü ïåð³îä êàðàí-
òèíó). Âîä³é Â’ÿ÷åñëàâà òîä³ 
áóâ íå íà çì³í³ ³ ïðè¿õàâ ñâîºþ 
ìàøèíîþ. Êîëè éîìó ïîòð³áíî 
áóëî âèõîäèòè íà ðîáîòó, â³í çíàâ 
ïðî âëàñíèé íåãàòèâíèé òåñò.

— Àëå íàïåðåäîäí³ ìîãî âîä³ÿ 
çíÿëè ç áðèãàäè, â³í çàõâîð³â 
êîâ³äîì, — ãîâîðèòü ìåäèê. — 
Ï³ñëÿ òåñòó ÿ âèõîäæó â í³÷, ³ 
â³äïðàöüîâóþ çì³íó ç ³íøèì âî-
ä³ºì, â ÿêîãî çðàíêó â³äáèðàþòü 
òåñò, à çãîäîì â³í òåæ «çíèêàº», 
áî â íüîãî êîâ³ä. ² âåñü öåé ÷àñ 
ÿ íå êîíòàêòíà îñîáà, òîìó ùî 

íåìà êîìó ïðàöþâàòè.
Çà ñëîâàìè ìåäèêà, êîëè âîíè 

ïèòàþòü ó ñâîãî íà÷àëüñòâà, ÷îìó 
íåìàº êîâ³äíèõ ãðîøåé ìåäè-
êàì, ÿê³ ïîñò³éíî êîíòàêòóþòü 
ç õâîðèìè ïàö³ºíòàìè ³ õâîðèìè 
ë³êàðÿìè òà âîä³ÿìè, ¿ì ðîçïî-
â³äàþòü, ùî êîíòàêòèíèì íå ïëà-
òÿòü, à ëèøå òèì, õòî íàäàâàâ 
äîïîìîãó.

— Óñ³ âèêëèêè ïîñòóïàþòü 
íàì íà ïëàíøåò, äå âêàçóºòüñÿ: 
êîíòàêòíèé õâîðèé ÷è í³, — ãîâî-
ðèòü ìåäèê. — Ìè ¿çäèìî íà òàê³ 
âèêëèêè áåç çàõèñòó (îäÿãàþòü 
êîñòþìè íà òåìïåðàòóðó ³ ï³äîçðó 
êîâ³ä). Àëå ëþäè âèêëèêàþòü 
øâèäêó ³ íå êàæóòü ïðî òåìïå-
ðàòóðó, íàâ³òü ÿêùî çíàþòü, ùî 
âîíà â íèõ º, ùîá áðèãàäà ïðè-
éøëà «íå â êîìá³íåçîíàõ», ùîá 
ñóñ³äè íå ïîáà÷èëè. À íàì ïîò³ì 
ðîçïîâ³äàþòü ïðî íàø³ ïðîêîëè, 
³ ïðî òå, ùî ñàì³ âèíí³.

ПИТАННЯ СЬОМЕ — ЧОМУ 
НЕ ЗАКРИТИ НА КАРАНТИН?

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà îáëàñíî-
ãî öåíòðó ìåäèöèíè êàòàñòðîô, 
íà ï³äñòàíö³¿ çàðàç ïðàöþþòü 
àáñîëþòíî çäîðîâ³ ëþäè. Àëå 
ìåäèêè ïèòàþòü, ÿêùî âîíè 
òàê³ çäîðîâ³, òî ÷îìó äî íèõ òàêå 
ñòàâëåííÿ?

— Íàì çàáîðîíÿþòü çà¿õàòè 
íà ï³äñòàíö³þ, êîëè íåìàº âè-
êëèê³â, — ãîâîðèòü Â’ÿ÷åñëàâ. — 
Ìè íå çíàºìî êóäè ïîä³òèñÿ. Çà-
ïóñêàþòü íà êîðîòêèé ïðîì³æîê 
÷àñó, âíî÷³. Ùîá íå êîíòàêòóâà-
ëè îäíå ç îäíèì. 

Äî ðå÷³, äîäàº Â’ÿ÷åñëàâ Ñòàä-
í³ê, êîâ³ä ïðèð³âíÿíèé äî ïðî-
ôåñ³éíî¿ õâîðîáè ë³êàð³â, àëå 
äîâåñòè öå âàæêî.

— ß íå çíàþ, ÷è õòîñü ç íàøèõ 
ðèçèêíå çàðèâàòèñü íà òå, ùîá 
éîìó êîâ³ä â ïðîôåñ³éíó õâîðîáó 
çàïèñàëè. Äëÿ çäîáóòòÿ äîâ³äêè 
ïðî öå, ïîòð³áíî ïèñàòè çàÿâó 
íà ðîçñë³äóâàííÿ, ìàº çáèðàòèñü 
êîì³ñ³ÿ (à öå íà÷àëüñòâî) ³ òàì 
ìàº áóòè êîíêðåòíå äæåðåëî çà-
ðàæåííÿ. Ìàðíà ñïðàâà.

— САМІ ВИННІ» 

— Íó, ïî-ïåðøå, êîëè íå áóëî 
öèõ êîâ³äíèõ ãðîøåé, âñå îäíî 
ëþäè ïðàöþâàëè. ß âçàãàë³ äó-
ìàþ, ùî íà øâèäê³é ðàí³øå ïðà-
öþâàëè ëèøå ôàíàòè, òîìó ùî 
çàðïëàòà áóëà ì³çåðíà, — êàæå 
ìåäèê. — Öå çàðàç ìè îòðèìóºìî 
îáëàñíó ïðåì³þ, ÿ îñîáèñòî îòðè-
ìóþ ¿¿ ò³ëüêè ð³ê (òîìó ùî ÷åðåç 
ñëóæáó â ÀÒÎ, Âÿ÷åñëàâ ïåðåðâàâ 
ðîáîòó â øâèäê³é íà äåÿêèé ÷àñ). 
Ç ö³ºþ ïðåì³ºþ çàðïëàòà á³ëüø-
ìåíø íîðìàëüíà.

— Àëå êîëè êåð³âíèöòâî äåïàð-
òàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ ðîç-
ïîâ³äàº ïðî âåëè÷åçí³ çàðïëàòè 
ë³êàðÿ ïåðøî¿ êàòåãîð³¿ â 47 òèñ. 
ãðí, àáî çàðïëàòó ôåëüäøåðà 
â 36 òèñÿ÷, öå âæå çàíàäòî, — 
êàæå ìåäèê. — Ö³ ãðîø³ ä³éñíî 
îòðèìóþòü ìåäèêè êîâ³äíèõ áðè-

ãàä, àëå ¿õ âñüîãî òðè ïî ì³ñòó. 
Âîíè ¿äóòü íà ï³äòâåðäæåíèé êî-
â³ä, àáî ñåðéîçíó ï³äîçðó. Ðåøòà 
áðèãàä âè¿æäæàº íà òåìïåðàòóðè, 
çàäèøêè, ³, ÿê êàæå íàøå íà-
÷àëüñòâî, ìè íå êîíòàêòí³, òîìó 
³ ðîçðàõîâóâàòè íà ÿê³ñü êîâ³äí³ 
êîøòè íå ìîæåìî.

ПИТАННЯ ЧЕТВЕРТЕ — ВСІ ХВОРІ, 
НЕМА КОМУ ПРАЦЮВАТИ?

Çà ñëîâàìè ìåäè÷íîãî äèðåê-
òîðà Ñòàí³ñëàâà Ñêîðîáîãà÷à, 
çàðàç ó Â³ííèö³ ïðàöþº 28 áðè-
ãàä øâèäêî¿, çîêðåìà 9 áðè-
ãàä — íà ô³ë³¿ ¹ 1 (òàê³ äàí³ 
áóëè íà ìèíóëèé òèæäåíü). ² 
ö³º¿ ê³ëüêîñò³ äëÿ ì³ñòà âèñòà÷àº.

— Ç öèõ âñ³õ áðèãàä, á³ëüø³ñòü 
ôåëüäøåðñüê³, òîáòî áðèãàä â ïî-
âíîìó ñêëàä³: ë³êàð, ôåëüäøåð, 

Á³ëüø³ñòü áðèãàä 
ôåëüäøåðñüê³, òîáòî 
áðèãàä â ïîâíîìó 
ñêëàä³: ë³êàð, 
ôåëüäøåð, âîä³é, 
äóæå ìàëî

В’ячеслав Стаднік, фельдшер підстанції № 1 станції 
швидкої допомоги. «Мені не потрібні ковідні гроші. 
Але не потрібно з медиків швидкої робити гарматне м’ясо, 
а потім казати — самі винні» 
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Ïîïðè íåîäíî-
ðàçîâ³ âèçíàííÿ 
íàéêîìôîðòí³øèì 

ì³ñòîì Óêðà¿íè òà ñòð³ìêèé ðîç-
âèòîê òóðèñòè÷íî¿ ïðèâàáëèâîñ-
ò³, Â³ííèö³ ó áóêâàëüíîìó ñåíñ³ 
äîñ³ íå âèñòà÷àëî ñìàêó — ñâî¿õ 
ãàñòðîíîì³÷íèõ «ðîäçèíîê», ÿê³ 
º, íàïðèêëàä, ó Ëüâîâà òà ì³ñòàõ 
Çàêàðïàòòÿ.

Âèïðàâèòè ñèòóàö³þ îðãàí³çà-
òîð³â íîâèõ ³ñòîðè÷íèõ äåãóñòà-
ö³é, ÿê³ öüîãî ì³ñÿöÿ ñòàðòóâàëè 
ó Â³ííèö³, íàäèõíóâ… êàðàíòèí.

Ñàìå ï³ä ÷àñ ì³ñÿö³â ñàìî³çîëÿ-
ö³¿ â³ííèöüêà ã³äåñà-åêñêóðñîâîä, 
÷ëåíêèíÿ Âñåóêðà¿íñüêî¿ àñîö³-
àö³¿ ã³ä³â ²ðèíà Ãðèùóê òà êåðó-
þ÷èé ³ñòîðè÷íèì ïàáîì Â³êòîð 
ßðîñëàâñüêèé âçÿëèñü äåòàëüíî 
âèâ÷àòè ñòàðîâèííó ïîä³ëüñüêó 
êóõíþ.

— ß ïîíàä 21 ð³ê ïðàöþþ ó òó-
ðèçì³ ³ ïåðåä ïî÷àòêîì åêñêóð-
ñ³¿ óñ³ì ãîñòÿì Â³ííèö³ çàâæäè 
ãîâîðþ: âè çàáóäåòå ïð³çâèùà 
é äàòè, àëå ó ïàì’ÿò³ íåîäì³í-
íî ìàº çàëèøèòèñÿ åìîö³ÿ â³ä 
ì³ñòà — òîé âàó-åôåêò, — êàæå 
²ðèíà Ãðèùóê. — Ùîá â³äòâî-
ðèòè ãàñòðîòðàäèö³¿ íàøî¿ îá-
ëàñò³, ìè âèâ÷àëè êíèãè, ùî 
çáåðåãëèñÿ ó Â³ííèöüêîìó àð-
õ³â³: ÷óäîâå âèäàííÿ 1860 ðîêó 
Ìèêîëè Ìàðêåâè÷à ïðî ñòðà-
âè ïîä³ëüñüêî¿ êóõí³, äå ïîäàí³ 
äåòàëüí³ ïîêðîêîâ³ ðåöåïòè, òà 
êíèãó «Êóõíÿ ñåëÿí Ïîãðåáè-
ùà 1900–1980 ðîêó» Àíàñòàñ³¿ 
Ïðèñÿæíþê. Âîíà íàðîäèëàñÿ 

ó 1894 ðîö³ ó Ïîãðåáèù³ ³ âñå 
ñâîº æèòòÿ çáèðàëà é çàïèñóâàëà 
àâòåíòè÷í³ ðåöåïòè ñâîãî êðàþ. 
À ùîá ïðîâåñòè ïàðàëåë³ ì³æ 
ìèíóëèì ³ ñüîãîäåííÿì, â³äíà-
éøëè ùå é óí³êàëüí³ êðàôòîâ³ 
âèíîðîáí³ ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³, 
ïðî ÿê³, íà æàëü, áàãàòî õòî íà-
â³òü íå çäîãàäóºòüñÿ.

²ñòîðè÷í³ äåãóñòàö³¿ ó Â³ííèö³ 
ïðîõîäÿòü äâ³÷³ íà ì³ñÿöü, ³ç ïî-
âòîðàìè ó áóäí³ òà âèõ³äí³. Ðàçîì 
³ç 5 â³äòâîðåíèìè àâòåíòè÷íè-
ìè ñòðàâàìè ïðèñóòí³ êóøòóþòü 
5 âèí, ùî íàéá³ëüøå äî íèõ ïà-
ñóþòü, à ãîëîâíå — óñþ ãàìó 
ñìàêîâèõ åìîö³é ï³äêð³ïëþþòü 
íåéìîâ³ðíî çàõîïëþþ÷³ ³ñòîðè÷í³ 
ôàêòè é ðîçïîâ³ä³.

ТРЕНД ЯГІДНИХ СОУСІВ З 
19 СТОЛІТТЯ 

— Îñê³ëüêè íàø³ ïðàùóðè 
äóæå áàãàòî ïðàöþâàëè, àäæå 
ö³ëèìè äíÿìè áóëè íà ïîëÿõ, 
ïîä³ëüñüê³ ñòðàâè áóëè äóæå 
øâèäê³, ïðîñò³ é ñèòí³, — ðîç-
ïîâ³äàº Â³êòîð ßðîñëàâñüêèé. — 
À ùî îñîáëèâî ö³êàâî: âæå òîä³ 
óêðà¿íö³ äîïîâíþâàëè ñìàê ñòðàâ 
ð³çíîìàí³òíèìè ñîóñàìè, ÿê³ ïî-
ïðîñòîìó íàçèâàëè «ï³äëèâàìè». 
Ìè íåàáèÿê áóëè âðàæåí³, êîëè 
ó êíèç³ Íàñò³ Ïðèñÿæíþê ïîáà-
÷èëè óêðà¿íñüêèé âàð³àíò «áåøà-
ìåëþ» — «âàðåíó ï³äëèâó» íàø³ 
ïðåäêè ãîòóâàëè ç áîðîøíà, 
ìîëîêà é ìàñëà. Òîæ ùå ìîæíà 
ïîñïåðå÷àòèñÿ ïðî òå, õòî ïåð-
øèì â³äòâîðèâ âñåñâ³òíüîâ³äî-
ìèé ñîóñ — ôðàíöóçè ÷è âñå æ 
óêðà¿íö³! (ïîñì³õàºòüñÿ) Òàêîæ 
ó ñòàðîâèííèõ ðåöåïòàõ áàãàòî 
â³äëóíü ïîïóëÿðíèõ íèí³ ÿã³ä-

ПРО СМАКИ НАШИХ ПРЕДКІВ 
Подільська кухня  Чому наші 
пращури їли м'ясо лише двічі на рік, як 
щоденна риболовля відображена у гербі 
Вінниці, яке на смак вино з лопуха та 
хто насправді винайшов знаменитий 
«бешамель» — французи чи все ж 
українці? Розповідають на історичних 
дегустаціях, які розпочались у Вінниці

— Учитися популяризувати своє — 
те, чого Вінниччині дуже не виста-
чає. І це стосується не лише істо-
ричної кухні, а й наших сучасних 
досягнень. Багато людей навіть 
не уявляють, які дивовижні сма-
колики й напої виробляють наші 
земляки, — каже Ірина Грищук. — 
Ми звикли їхати на Закарпаття, 
щоб продегустувати крафтові 
вина й сири, а насправді вже 
свою винно-сирну карту може-
мо складати. Ми маємо чудові 
крафтові сироварні у Корабелівці 
Теплицького району, а унікальних 
крафтових виноробень Вінниць-
кої області, куди варто возити ту-

ристів, тільки я знаю 12. Причому 
усі вони не купують готові винні 
матеріали, а все самотужки виро-
щують на власних паях. Постійно 
експериментують із сортами ви-
ноградів, що здатні прижитися 
у нашому регіоні, і використову-
ють унікальні авторські методи 
виготовлення напоїв.
Виноградарі-винороби з Павлів-
ки Калинівського району, напри-
клад, роблять пречудові оранжі 
з сорту ркацителі, а гайсинський 
лікар Ігор Хаєцький прославив 
рідне місто неповторними гай-
синськими вермутами. Спеціа-
лізуючись на солодких і напів-

солодких винах, Ігор Хаєцький 
у одному напої поєднує 15 різних 
трав — від полину, бруньок бере-
зи й лимонграсу до квіток бузини, 
чебрецю і навіть коріння лопуха. 
У результаті виходить такий вибух 
смакових емоцій, що позаздри-
ли б провідні іноземні компанії. 
Всі свої вермути Ігор виготовляє 
без застосування діоксиду сірки, 
кахетинським способом — це 
коли настоюється і ягода, і гре-
бінець, і кісточка — все-все. А самі 
назви чого варті?! Вермут «Ле-
бідка», «Заспокійливий», є навіть 
окремі для чоловіків, а окремі — 
для настрою жінок.

Від ркацителі до «Лебідки»: Вінниччина готова вражати вермутами і джинами 

íèõ ñîóñ³â. Çîêðåìà, íàø³ ïðåäêè 
îòðèìóâàëè ñîóñ ç äèâîâèæíèì 
ïîºäíàííÿì ãîñòðîãî é ñîëîäêî-
ãî, ïåðåòèðàþ÷è ÷åðåç ñèòî çåðíà 
ã³ð÷èö³ é ìàëèíè.

ВІННИЧАНИ ЇЛИ РИБУ МАЙЖЕ 
ЩОДНЯ 

— Ëþäè, ÿê³ ìåøêàëè ó Ïî-
ä³ëüñüê³é ãóáåðí³¿, ìàëè ïðàâî 
íà ðèáîëîâëþ. ßêùî âè çâåðíåòå 
óâàãó íà â³ííèöüêèé ãåðá, òàì º 
2 ðèáîëîâí³ ãà÷êè, ÿê³ äèâëÿòü-
ñÿ ó ð³çí³ ñòîðîíè. Öèì ãåðáîì 
ïîëüñüêèé êîðîëü äàâàâ ïðàâî 
â³ííè÷àíàì ³ ìåøêàíöÿì Ïîä³ëü-
ñüêî¿ ãóáåðí³¿ íà «óõîäè» — âîíè 
ìîãëè éòè ³ çàéìàòèñÿ ðèáîëîâ-
ëåþ. À îñê³ëüêè ðèáè áóëî äî-
ñòàòíüî, ó ïîä³ëüñüê³é êóõí³ äóæå 
áàãàòî ñàìå ðèáíèõ ñòðàâ, — ãî-
âîðèòü Â³êòîð ßðîñëàâñüêèé. — 
Ðèáó âàðèëè ³ ñâ³æîçëîâëåíó, ³ 
çàñîëåíó. Àëå öå àæ í³ÿê íå áóëà 
çíàéîìà íàì «òàðàíüêà». Ùîá 
âåëèêèé óëîâ íå ïñóâàâñÿ, ðèáó 

ñîëèëè, à âæå ïîò³ì âèìî÷óâàëè 
é ãîòóâàëè ç íå¿ ñòðàâè.

М'ЯСО БУЛО… ДВІЧІ НА РІК 
Ïðîñò³ ñåëÿíè, ùî æèëè íà íà-

øèõ çåìëÿõ, õàð÷óâàëèñÿ äîñèòü 
ñêðîìíî, òîìó ì'ÿñî ¿ëè ëèøå 
äâà ðàçè íà ð³ê — íà Ð³çäâî ³ 
Âåëèêäåíü. Ó ³íøèé ÷àñ ó ¿æó 
éøëè çàëèøêè òîãî, ùî ð³çà-
ëîñÿ íà ñâÿòà: íèðêè, ïå÷³íêà, 
âóõà, ñàëî — âñå öå ñîëèëîñÿ, 
à ïîò³ì àáî â’ÿëèëîñÿ, àáî îá-
ìèâàëîñÿ ³ çàíîâî çàï³êàëîñÿ, 
ïåðåæàðþâàëîñÿ ÷è âàðèëîñÿ. 
Òàêîæ ïîñò³éíî ó ïîãðåá³ áóëà 
ñîëåíà êèøêà, òîæ ¿¿ â³äì³ðÿ-
ëè ë³êòÿìè ç ðîçðàõóíêó íà òå, 
ñê³ëüêè ëþäåé æèâå ó áóäèíêó, 
é ðîáèëè êîâáàñè.

— ßêùî ñüîãîäí³ â Óêðà¿-
í³ íîìåðîì îäèí çàëèøàºòüñÿ 
ñîíÿøíèêîâà îë³ÿ, òî ó ïåðå-
âàæí³é á³ëüøîñò³ ³ñòîðè÷íèõ 
ðåöåïò³â çãàäóþòüñÿ ñàìå ï³ñí³ 
îë³¿ — çëàêîâ³, ëëÿíà é êîíî-
ïëÿíà, ÿê³ ç ÷àñîì ñòàëè äëÿ 
íàñ âòðà÷åíèìè, — êàæå Â³êòîð 
ßðîñëàâñüêèé. — Ùî æ ñòîñóºòü-
ñÿ êàø, òî âæèâàëè ¿õ êîæíîãî 
äíÿ. ² ÿêùî ñüîãîäí³ ìè çâèêëè 
âàðèòè ãðå÷êó, ðèñ òà ³íø³ êðóïè 
îêðåìî, òî ðàí³øå äëÿ á³ëüøî¿ 
ïîæèâíîñò³ ¿õ çì³øóâàëè, ïîëè-
âàëè ï³ñíîþ îë³ºþ ³ âèõîäèëà 
ïîâñÿêäåííà øâèäêà ñòðàâà.

ВМІЛИ РОБИТИ СМАКОТУ З 
НІЧОГО 

— Ó 18-ìó ñòîë³òò³ êóõíÿ áóëà 
ùå á³äí³øîþ. Îäí³ºþ ç íàéïî-
ïóëÿðí³øèõ áóëà òàêà ñòðàâà, 
ÿê «ñüîðáàíêà». Ùîá ¿¿ ïðèãî-
òóâàòè, äîñòàòíüî áóëî çâàðèòè 
ó âîä³ êâàñîëþ, — ðîçïîâ³äàº ²ðè-
íà Ãðèùóê. — Òàêîæ, îñê³ëüêè 
áóëà äîñòóïíîþ óñ³ì, ìåøêàíö³ 

Ïðàâîáåðåæíî¿ Óêðà¿íè ÷àñòî ãî-
òóâàëè ñòðàâè ç êàïóñòè — ñâ³æî¿, 
ñîëåíî¿, êâàøåíî¿ ³ ìàðèíîâàíî¿. 
Çîêðåìà, ñàìå ç ³ñòîðè÷íèõ äæå-
ðåë áàãàòî ðåñòîðàí³â ñüîãîäí³ 
â³äòâîðèëè «øìàò ïàíñüêî¿ êà-
ïóñòè» — äóæå ñìà÷íó ñòðàâó ç 
ìàðèíîâàíî¿ ó ìåä³ òà ñïåö³ÿõ 
êàïóñòè, ÿêó ñüîãîäí³ ÷àñòî íà-
çèâàþòü ùå «ñòåéêîì ³ç êàïóñòè».

Ôîðì äëÿ âèï³÷êè ó 18–19 ñòî-
ë³òòÿõ, çâ³ñíî, íå áóëî, òîìó íàø³ 
ïðàùóðè, íàïðèêëàä, ïàøòåò, 
à ïðàâèëüí³øå ñêàçàòè — ïàø-
êåò — ãîòóâàëè ó ò³ñò³. Áðàëè êàõ-
ëþ, âèêëàäàëè äíî ï³ñíèì ò³ñòîì, 
âñåðåäèíó êëàëè ïàøòåò ³ çâåðõó 
áîðòèêàìè çíîâó íàêðèâàëè ò³ñ-
òîì. Îñê³ëüêè âîíî ñëóãóâàëî, 
ïåðø çà âñå, ôîðìîþ äëÿ íàé-
ö³íí³øîãî — íà÷èíêè — ò³ñòî 
ìîãëè é âçàãàë³ íå ¿ñòè.

У ДЕСЕРТАХ ДОСЯГАЛИ 
КОНСИСТЕНЦІЇ МУСІВ!

— Ùîäî ðåöåïò³â ïîä³ëüñüêèõ 
äåñåðò³â, òî õî÷ ³ ðîáèëè ¿õ ç³ 
çâè÷àéíîãî ïð³ñíîãî ò³ñòà ³ íàé-
÷àñò³øå — ç äîìàøíüîãî ñèðó, 
ãîñïîäèí³ íå øêîäóâàëè í³ ÷àñó, 
í³ ñèë íà ïåðåòèðàííÿ, çàâäÿêè 
÷îìó äîñÿãàëè íåéìîâ³ðíî í³æíî¿ 
êîíñèñòåíö³¿ — ìàéæå ÿê ó ñó-
÷àñíèõ ìóñàõ, — ãîâîðèòü ²ðèíà 
Ãðèùóê. — Ãîòóâàëè ó Ïîä³ëü-
ñüê³é ãóáåðí³¿ ³ â³äîìèé íèí³ 
ãàñòðîáðåíä «êè¿âñüêå ñóõå âà-
ðåííÿ». Öå áóëè çâè÷àéí³ öóêàòè, 
ÿê³ âæèâàëè, ÿê öóêåðêè. ßáëóêà, 
ãðóø³, êàáà÷êè — âñå, ùî ðîñëî 
ó ñàäàõ — ïðîâàðþâàëè ó ñèðîï³, 
ñóøèëè ó ïå÷³ àáî íà ñîíö³ — îò ³ 
âèõîäèëî «ñóõå âàðåííÿ». À íàé-
ïðîñò³øèì äåñåðòîì áóëè âèïå÷å-
í³ ó ïå÷³ õë³áèíè ç ïð³ñíîãî ò³ñòà, 
ÿê³ âèìàêóâàëè ó öóêð³ ç ìàêîì, 
ùî ïåðåòèðàâñÿ ó ìàê³òð³.

Історичні дегустації у Вінниці проходять двічі на місяць. Разом із 5 автентичними 
стравами присутні куштують 5 вин, а всю гаму смакових емоцій підкріплюють неймовірно 
захоплюючі історичні факти й розповіді 
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«Молочну» екскурсію на ферму 
роботів уже проводить туристич-
ний клуб «Бідняжки». Розмовля-
ли з однією з учасниць на ім’я 
Олена. У Каташині вона побу-
вала 14 червня. Дівчина каже, 
що раніше купувала «молочку» 
Літинського заводу. Тепер часті-
ше братиме з Каташина.
— У них трохи дорожче, але 
не все, — розповідає пані Оле-
на. — Наприклад, ряжанка у лі-
тровій пляшці коштує 36,8 грив-
ні. Літин фасує тільки у півлітрові 
пакети. Треба заплатити 19 гри-
вень. А ось кефір у літровій упа-
ковці у Літині дешевший при-
близно на три гривні. Але той, 
що з Каташина, густий.
Дорога з Вінниці неблизька, 

майже 170 кілометрів. Краще 
їхати на Гайсин, дорога до рай-
центру ідеальна. Далі до Трос-
тянця, звідти у сторону села 
Бубнівка і далі до Жабокрич-
ки. Там є вказівник на завод. 
Останні кілометри проходять 
шосейкою.
Крім заводу і ферми, туристам 
покажуть парк природного запо-
відника «Кармелюкове Поділля», 
територією якого проходить єди-
на в області діюча вузькоколійна 
залізниця. Загалом розробили 
чотири види екскурсії.
Вартість екскурсії з дегустаці-
єю «молочки» — 80 грн з од-
нієї людини. Доба в готелі за-
лежить від класу номера — від 
260 до 600 гривень.

Як добратися і скільки коштує?

Переважну більшість молочної 
продукції (80%) завод про-
дає на території Вінницької 
області.
Один раз в тиждень, у четвер, її 
завозять у частину магазинів Ві-
нниці. Дізнатися про них можна 

на сайті підприємства.
Реалізують також у низці райцен-
трів. Зокрема, у сусідній Берша-
ді, Хмільнику.
Заводчани освоїли ринок столи-
ці. Там теж мають частину точок 
продажу.

У магазини Вінниці завозять у четвер 

Á²ÇÍÅÑ

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ëþäè íå ìîæóòü 
æèòè áåç ìîëîêà. 
Òàê áóëî, º ³ áóäå. 
Òðåáà íå ïàëüìîâó 

îë³þ çàâîçèòè, à äàòè ÿê³ñíó íà-
òóðàëüíó ìîëî÷íó ïðîäóêö³þ.

Öå ñëîâà Ïàâëà Êàëåíè÷à, 
ñï³âçàñíîâíèêà àãðîô³ðìè ó ñåë³ 
Êàòàøèí, äå íà ôåðì³ ïðàöþþòü 
ðîáîòè. Òàê ï³äïðèºìåöü â³äïîâ³â 
íà ïèòàííÿ, äëÿ ÷îãî çàéìàòèñÿ 
òèì, ùî íå äàº ïðèáóòêó.

Ó ñâ³é ÷àñ ì³ñöåâ³ æèòåë³ 
çâåðíóëèñÿ äî Êàëåíè÷à âçÿòè 
«íà áóêñèð» ¿õíº ñ³ëüãîñïï³ä-
ïðèºìñòâî. Êàòàøèí, à ïîò³ì ³ 
ãîñïîäàðñòâî ó ñóñ³äíüîìó ñåë³ 
Æàáîêðè÷êà, ñòàâ ï³äí³ìàòè ðà-
çîì ç äàâí³ì ïàðòíåðîì Ìèõàé-
ëîì Ôåä÷èøåíèì.

Çà ï’ÿòü ðîê³â â àãðîô³ðì³ 
«Óêðà¿íà–Î» çáóäóâàëè äâ³ íîâ³ 
ôåðìè ³ ïåðåðîáíèé çàâîä. Îá-
ëàøòóâàëè òåðèòîð³þ. Á³ëÿ îä-
í³º¿ ç ôåðì ðîñòå ìîëîäèé ñàä. 
Áàãàòî êâ³ò³â, çåëåíèõ êóù³â, 
ãàçîíè. Äî ïðèì³ùåíü âåäå âè-
ìîùåíà òðîòóàðíîþ ïëèòêîþ 
äîðîãà. Òàêå ñàìå ïîêðèòòÿ 

íà ïîäâ³ð’ÿõ á³ëÿ ôåðì ³ çàâîäó. 
Íå ñêàæåø, ùî òè íà ôåðì³. Ðà-
çþ÷èì êîíòðàñòîì º ïðèì³ùåííÿ 
ñòàðî¿ íàï³âðîçâàëåíîãî ôåðìè. 
ßê çãàäêà ïðî ìèíóëå ãîñïîäàð-
ñòâà. Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî 
íà öüîìó ì³ñö³ òàêîæ ç’ÿâèòüñÿ 
íîâèé êîìïëåêñ äëÿ êîð³âîê.

МИЮТЬ, МАСАЖУЮТЬ, 
ДЕЗІНФІКУЮТЬ 

Íà íîâ³é ôåðì³ 144 ä³éí³ êîðî-
âè. Íèí³ ¿õ ïðèâ÷àþòü äî «ðóê» 
ìåõàí³÷íîãî äîÿðà. Ïðîöåñ â³äáó-
âàºòüñÿ ó íåâåëèêîìó äî¿ëüíîìó 
ïðèì³ùåíí³. Öå ìåòàëåâà êë³òêà, 
ùî ìàº âõ³ä ³ âèõ³ä. Òàì âñòà-
íîâëåíà ïðèìàíêà — ãîä³âíèöÿ 
ç êîðìàìè.

Íå çíàþ, ÿêà íà äîòèê «ðóêà» 
ó ðîáîòà. Çîâí³ ìåõàí³çì ñïðàâä³ 
íàãàäóº äîëîíþ. Íåþ âèêîíóº 
ìàñàæ âèìåí³. Ñòðóìåíÿìè âîäè 
ï³ä òèñêîì îáìèâàþòü ä³éêè.

Ñïîñòåð³ãàºìî, ÿê îäíà ç êî-
ð³âîê íàïðàâèëàñÿ ó êë³òêó. ¯¿ 
ðîçï³çíàþòü çà «÷³ïîì» ó âóñ³. 
Çàéøëà íå ïîâí³ñòþ. «Äîÿð» 
ï³ä³ãíàâ ¿¿ ìåõàí³÷íèì áó÷êîì. 
Ê³ëüêà ðàç³â âäàðèâ ïî ñïèí³ — ³ 
êîð³âêà ï³øëà äàë³. Çà íåþ àâòî-
ìàòè÷íî çàêðèëàñÿ õâ³ðòêà.

КОРІВ ДОЯТЬ… РОБОТИ. ЦЕ МОЖНА 
ПОБАЧИТИ І СПРОБУВАТИ МОЛОКО 
Новації  Тваринницьку ферму 
на мільйон доларів збудували 
у Чечельницькому районі. Це з вартістю 
двох роботів. Вони з останнього покоління 
штучного інтелекту шведської компанії 
«ДеЛаваль». Таких «доярів» поки що нема 
не тільки в Україні, а й на пострадянському 
просторі. Для чого витратили купу 
грошей, якщо тваринництво не дає 
прибутків? А готель біля ферми для кого?

«Ðóêà» äîÿðà íàáëèçèëàñÿ 
äî âèìåí³. Íà ä³éêó «îäÿãàþòü» 
÷àñòèíó ìåõàí³çìó. Ìîëîêî âè-
äîþþòü ïî ÷åðç³ îêðåìî ç êîæíî¿ 
ç ÷îòèðüîõ ä³éîê.

Çà öèì ñïîñòåð³ãàºìî ÷åðåç 
ñêëî ç ðîáî÷îãî ì³ñöÿ îïåðàòîðà.

Íà åêðàí³  êîìï’þòåðà 
ç’ÿâëÿºòüñÿ ÷àñòèíêà êîëà. Âîíà 
ñèìâîë³çóº ïðîöåñ äî¿ííÿ. Ïî-
ñò³éíî çá³ëüøóºòüñÿ ³, âðåøò³, 
çàìèêàºòüñÿ. Äî¿ííÿ çàê³í÷åíå. 
Çâåðòàºìî óâàãó íà öèôðó. Êîð³â-
êà, çà ÿêîþ ñïîñòåð³ãàëè, çàãàëîì 
äàëà òîãî ðàçó 10,4 ë³òðà ìîëîêà. 
Îïåðàòîð çâåðíóâ óâàãó íà ùå 
îäíó öèôðó íà åêðàí³. Ïðîãðàìà 
âèäàëà ¿¿ ïåðåä ïî÷àòêîì äî¿ííÿ. 
Óæå òîä³ âèçíà÷èëè, ñê³ëüêè ìî-
ëîêà ó âèìåí³ – 10,9 ë³òðà. Îòðè-
ìàëè íà ï³âë³òðà ìåíøå.

— Ç ÿêî¿ñü ïðè÷èíè êîð³âêà 
íå âñå ìîëîêî â³ääàëà, — ãîâî-
ðèòü îïåðàòîð. — Ìàáóòü, ñòðåñ 
ïîçíà÷èâñÿ.

Çà éîãî ñëîâàìè, ïðîãðàìà âè-
çíà÷àº íå ò³ëüêè ê³ëüê³ñòü, à é âñ³ 
îñíîâí³ ïàðàìåòðè ìîëîêà. Ï³ñ-
ëÿ äî¿ííÿ ïðîäóêö³ÿ íàäõîäèòü 
ìîëîêîïðîâîäîì â îõîëîäæóâà÷. 
Çâ³äòè íà çàâîä.

Ó ïðèì³ùåíí³ ôåðìè ïîñò³éíî 
ïðàöþº àâòîìàòè÷íèé î÷èùóâà÷ 
ãíîþ. Òóò áàãàòî ñâ³òëà, âîíî 
ïðîíèêàº ÷åðåç ïðîçîðèé äàõ. 
Êîëè íåìàº ñîíöÿ, àâòîìàòè÷íî 
âìèêàþòüñÿ ñâ³òèëüíèêè. 

Íà çèìó â³êíà çà÷èíÿòü ðîëå-
òàìè. Êîð³âêè óòðèìóþòüñÿ áåç-
ïðèâÿçíî.

Íà ôåðì³ çâó÷èòü êëàñè÷íà ìó-
çèêà. Ðåïåðòóàð ï³ä³áðàíî çà ðå-
êîìåíäàö³ºþ ôàõ³âö³â.

ФЕРМУ КОНТРОЛЮЮТЬ З 
ТЕЛЕФОНУ 

— Çä³éñíþâàòè êîíòðîëü 
çà òèì, ÿê â³äáóâàºòüñÿ äî¿ííÿ, 
ìîæíà ç òåëåôîíó, — ðîçïîâ³äàº 
Ìèõàéëî Ôåä÷èøåí. — Ñê³ëüêè 
ìîëîêà îòðèìàëè, ÿêî¿ âîíî 
ÿêîñò³ — âñå öå âèäàº ïðîãðàìà, 
ÿêó ñêà÷àëè íà ñâî¿ òåëåôîíè.

Íà ðîáîòèçîâàí³é ôåðì³ â³ä 
îäí³º¿ êîðîâè çà äåíü íàäîþþòü 
â ñåðåäíüîìó ïî 30 ë³òð³â ìîëîêà. 
Çàãàëîì ïî ôåðì³ âèõîäèòü ïîíàä 
÷îòèðè òîííè. Êîëè ïîð³âíþþòü 
ç ðåçóëüòàòàìè äî¿ííÿ íà ³íø³é 
ôåðì³, òàì ïîêàçíèê íà 1,5–2 ë³-
òðè íèæ÷èé. Õî÷à äî¿ííÿ òåæ 
ìåõàí³÷íå, îáëàäíàííÿ ò³º¿ ñàìî¿ 
øâåäñüêî¿ êîìïàí³¿. Ðîáîòè ïðà-
öþþòü êðàùå.

— Á³ëüøå ìîëîêà êðàùî¿ ÿêîñ-
ò³ — öå òå, ÷îãî äîñÿãëè çàâäÿêè 
òîìó, ùî âçÿëè íà ðîáîòó ðîáî-
ò³â, — ãîâîðèòü Ìèõàéëî Ôåä-
÷èøåí. — ßê áóòè ç äîÿðêàìè, 
ÿê³ ìîãëè á ïðàöþâàòè íà ôåðì³? 
Ïî-ïåðøå, íèí³ ìàëî õòî õî÷å 
éòè íà ôåðìó. Ìîëîä³ òî÷íî 
íå âèÿâëÿþòü áàæàííÿ. Öå âàæêà 
ðîáîòà. Ïî-äðóãå, ìè ñòâîðèëè 
ì³ñöÿ íà çàâîä³, ó ãîòåë³. Òóäè 
ìîëîäü ïðîñèòüñÿ.

МОЛОЧНИЙ ТУРИЗМ 
Îá³÷ àñôàëüòîâî¿ äîðîãè, ùî 

âåäå äî ôåðì, âåëèê³ ðóëîíè, îá-
òÿãíóò³ ïîë³åòèëåíîì. Ïàâëî Êà-
ëåíè÷ ïîÿñíþº, ùî ó òàêèé ñïî-
ñ³á çáåð³ãàþòü ñ³íî. Ï³ñëÿ ñêîøó-
âàííÿ êîíþøèíó ïðèâ’ÿëþþòü ³ 
êëàäóòü ó ïîë³åòèëåí. Òåõíîëîã³ÿ 
çàáåçïå÷óº ìàêñèìàëüíå çáåðå-
æåííÿ ïîæèâíèõ ðå÷îâèí. Êàæå, 
êîð³âêè íå çàëèøàþòü íàâ³òü ëèñ-
òî÷êà â³ä òàêèõ êîðì³â.

— Êîðìè ñâî¿, ìîëîêî ñâîº, 
ðàí³øå éîãî ïðîäàâàëè íà çàâîä, 
òåïåð ïåðåðîáëÿºìî â ñåáå, — ãî-
âîðèòü Êàëåíè÷. — Îñü òàê çà-
ìêíóëè âèðîáíè÷èé öèêë. Íà òà-
êîìó çàâîä³ ÿê ó íàñ, ïðîäóêö³þ 
íå ìîæíà ñôàëüñèô³êóâàòè. ßê 
³ ìîëîêî íà ôåðì³. Ïðîãðàìà 
íå äàñòü öå çðîáèòè.

ßêùî ðîáîò âèäî¿â, à ìîëî-
êî íå â³äïîâ³äàº âèçíà÷åíèì 
ïàðàìåòðàì, àâòîìàò íå ïðî-
ïóñòèòü íà ïåðåðîáêó, âèëëº 
â êàíàë³çàö³þ. Äî ðå÷³, òå ñàìå 
ðîáîò ðîáèòü ç ïåðøèìè ö³âêàìè 
ìîëîêà íà ïî÷àòêó äî¿ííÿ. Çö³-
äæóº â îêðåìèé ñòàêàí ³ âèëèâàº. 
×îìó? Áî ïåðø³ êðàïë³ ìàþòü 
áàãàòî áàêòåð³é.

— Ãîòåëü äëÿ êîãî? — çàïèòóþ 
ó Êàëåíè÷à.

— Äëÿ òóðèñò³â, — â³äïîâ³äàº 
ñï³âðîçìîâíèê. — Ðîçâèâàºìî ìî-
ëî÷íèé òóðèçì, ùîá îõî÷³ ìîãëè 
ñïðîáóâàòè ïðîäóêö³þ áåçïîñåðåä-
íüî íà çàâîä³. Óæå ïðè¿æäæàþòü. 
Äëÿ íèõ îðãàí³çîâóºìî åêñêóðñ³þ. 
Ïî÷èíàºìî ç ôåðìè, äå ïðàöþ-
þòü ðîáîòè. Äàë³ âåäåìî íà çà-
âîä. Çà òèì, ÿê ðîáëÿòü «ìîëî÷êó», 
ñïîñòåð³ãàþòü ç îãëÿäîâî¿ ê³ìíà-
òè ÷åðåç ñêëî. Îãëÿäîâà ê³ìíàòà 
íà äðóãîìó ïîâåðñ³, âèðîáíè÷èé 
öåõ âíèçó. Òóò æå äåãóñòàö³éíà 
çàëà. Ñìàêóþòü íàòóðàëüíîþ ïðî-
äóêö³ºþ ³ äèâëÿòüñÿ, ÿê ¿¿ ðîáëÿòü.

— Öå íå òå, êîëè ìîëîêîâîç 
¿çäèòü ñåëàìè ïîï³ä õàòè ³ çáè-
ðàº âèäîºíå â õë³âàõ ìîëîêî, — 
ãîâîðèòü Ïàâëî Êàëåíè÷. — Òóò 
æîäíîãî êîíòàêòó ìîëîêà ³ç çî-
âí³øí³ì ñåðåäîâèùåì. Âñå éäå 
ïî ìîëîêîïðîâîäàõ.

Павло Каленич: «Один з туристів запитав, чи це не ресторан? 
Не повірив чоловік, що такою може бути ферма»

ßêùî ðîáîò âèäî¿â, à 
ìîëîêî íå â³äïîâ³äàº 
ïàðàìåòðàì, àâòîìàò 
íå ïðîïóñòèòü íà 
ïåðåðîáêó, âèëëº â 
êàíàë³çàö³þ
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ОВЕН 
Тиждень багатий романтич-
ними зустрічами та поба-
ченнями. Вони можуть легко 
закрутити вам голову, і ви 
ризикуєте навіть забути про 
роботу. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ваші взаємини можуть 
змінитися не в кращий бік. Є 
ризик, що можливий серйоз-
ний конфлікт, постарайтеся 
пом'якшити його. Вихідні по-
старайтеся провести разом.

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня можливе цікаве 
знайомство під час поїздки. 
Вихідні обіцяють приємні роз-
ваги та романтичні пригоди. 
Можете навіть втратити голо-
ву, адже ця любов взаємна.

РАК 
Все у вашій парі добре, навіть 
якщо не ідеально. Постарай-
теся не критикувати кохану 
людину. Краще допоможіть 
їй вирішити проблему.

ЛЕВ 
Нове знайомство може захо-
пити вас всерйоз. Але будьте 
обережні, адже такий розви-
ток подій загрожує спрово-
кувати серйозні проблеми з 
тією людиною, яка знаходить-
ся зараз поруч з вами.

ДІВА 
Вас чекає або великий успіх, 
або прибирання уламків 
заповітної мрії. Краще почати 
активно діяти на любовно-
му фронті і бути гранично 
обережними.

ТЕРЕЗИ 
Удача супроводжує вас, так 
що не бійтеся зізнаватися 
у своїх почуттях. Зараз хоро-
ший час для зустрічей. А ось 
у вихідні не бажано проявля-
ти зайву впертість, почуйте 
кохану людину.

СКОРПІОН 
Кохана людина може за-
жадати від вас рішучих 
дій і гарантій, які на даний 
момент ви не зможете їй 
надати. Пора зробити вибір 
на користь свого щастя.

СТРІЛЕЦЬ 
Цей тиждень може виявити-
ся зіпсованим підозрілістю, 
причиною якої стануть ваші 
ревнощі. Ви, або дізнаєтеся 
щось, про що згодом тільки 
пошкодуєте, або просто 
скривдите кохану людину.

КОЗЕРІГ 
Підіграйте своїй коханій 
людині: покажіть безпорад-
ність при вирішенні складної 
проблеми, дайте партнеру 
зрозуміти, що він незамінний. 

ВОДОЛІЙ 
Можливі непередбачува-
ні події і непорозуміння. 
Не шукайте причину в собі, 
швидше за все, ви тут ні 
до чого. Сварки і суперечки 
у вашій парі можуть виникати 
через незначну дрібницю.

РИБИ 
Сприятливий час для 
зміцнення ваших особистих 
стосунків. Інтуїція підкаже, 
як поводитися в тій чи іншій 
ситуації. Внутрішня розкутість 
додасть впевненості в собі і 
зовнішньої привабливості. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 1-7 ЛИПНЯ

ВАЛЕРІЙ 
АНДРОСОВ, 
ПСИХОЛОГ:

— Давайте спро-
буємо відповісти 
на запитання: 
а звідки взагалі 
береться необ-

хідність в іншій людині? Вся 
справа в тому, що у кожної люди-
ни є певні потреби. Хтось з ними 
справляється, як може, хтось на-
віть дуже добре. Якщо коротко, 
то основні потреби в стосунках 
наступні: свобода від претензій, 
забезпечений побут (турбота), 
безпека (в тому числі захист 
від «зради»), якісний і кількіс-
ний секс, матеріальні блага (і їх 
джерело),   підтримка самооцінки 
(гордість, почуття власної значу-
щості). У кожного своя ієрархія. 
На першому місці в когось може 
бути безпека, в когось побут, 
а в когось секс. Цікавіше почи-
нається під час пошуку партнера. 
Згадайте стан, коли у вас не було 
партнера, а ви дуже хотіли сто-

сунків. Приємно? Не дуже. У пси-
хології це відчуття називається 
«фрустрація». І в цьому відчутті 
ми починаємо шукати людину, 
яка на нашу думку, закриє наші 
потреби. Я підкреслюю, тільки 
на нашу думку! Зовсім не факт, 
що людина це дасть. І далі в го-
лові у деяких людей з’являється 
помилка: вони починають вва-
жати, що обрана ними людина 
може зробити їх щасливими 
(саме стати половинкою). Тоб-
то закриє необхідні потреби. 
«А якщо все ще не дає, значить 
мало прошу», — думають вони. 
Таким чином можна битися 
об стінку кілька тижнів, місяців, 
років, не тільки не отримуючи 
бажаного, але і втрачаючи час, 
друзів, і здоровий глузд. Тому, 
якщо ви зловили себе на думці: 
«Тільки він (вона) зробить мене 
щасливою людиною!», задумай-
теся, чи так це? Хто відповіда-
тиме за ваше щастя: людина, 
яка вами навіть не дорожить, 
чи ви самі?

Коментар експерта

СХОДИНКИ, 
НА ШЛЯХУ ДО 
РОЗЧАРУВАННЯ 

²ñíóº òåîð³ÿ, ùî â êîæíîãî ç 
íàñ ìîæå áóòè ñèòóàö³ÿ: çóñòð³-
ëèñÿ î÷èìà äâîº ëþäåé, ùîñü 
ïðîá³ãëî ì³æ íèìè, ³ ðàïòîì 
ñòàëî çðîçóì³ëî — ìîÿ ëþäèíà. 
Çâè÷àéíî æ, ñâîº íå â³äïóñòèø, 
òîìó ñòàëè âîíè æèòè ïîæèâàòè 
³ äîáðî íàæèâàòè, àæ äî çîëîòîãî 
âåñ³ëëÿ, ÿê ïîùàñòèòü, òî ³ äîâøå. 
Òàê ä³éñíî áóâàº, õî÷ ³ äóæå ð³ä-
êî, ÿêùî áóòè ùå á³ëüø òî÷íèì, 
òî ÿê âèíÿòîê. Âò³ì, äîâîë³ çäî-
ðîâà ³ ïåðø çà âñå ÷åñíà äóìêà, 
ùî íà ïîðîæíüîìó ì³ñö³ âåëèêîãî 
êîõàííÿ àæ äî ìîãèëè íå áóâàº, 
íàì â ãîëîâó, â ïðèíöèï³, íå ïðè-
õîäèòü. ² îìèíàº òàêîæ ðîçóì³í-
íÿ, ùî òàêå êîõàííÿ ìàº çðîñ-
òè: ñïî÷àòêó ñèìïàò³ÿ ïîâèííà 
ç’ÿâèòèñÿ âçàºìíà, âï³çíàâàííÿ 
âçàºìíå, çáëèæåííÿ. Òîáòî ï³ñëÿ 
çàê³í÷åííÿ ÿêîãîñü òðèâàëîãî ïå-
ð³îäó, êîëè ëþäè ïðîæèëè ðàçîì, 
ïðèòåðëèñÿ îäíå äî îäíîãî ³ âè-
çíàëè òîé ôàêò, ùî äàë³ ò³ëüêè 
óäâîõ — òîä³ ç’ÿâëÿºòüñÿ ëþáîâ 

³ âèõîäÿòü ïîëîâèíêè.
Àëå, ÿê çàâæäè, ìè ðîáèìî âè-

ñíîâêè, ùî ðàç áóâàº — çíà÷èòü 
áóòè ïîâèííî. Íó ³ øóêàºìî ïî-
ëîâèíêè, ã³ðøå òîãî, ïðèçíà÷àºìî 
íèìè êîæíîãî, êîìó «ïîùàñòèëî» 
íàì ñïîäîáàòèñÿ. Ðîç÷àðîâóºìîñÿ, 
çâè÷àéíî, ³ ðîáèìî ñóïåð ïðàâèëü-
íèé âèñíîâîê — íå ïîëîâèíêà 
çíà÷èòü, òðåáà øóêàòè äàë³. ² öå 
ùå íå íàéã³ðøèé âàð³àíò. Íàé-
ñóìí³ø³ ³ñòîð³¿ òðàïëÿþòüñÿ, êîëè 
ìè âïåâíåí³, ùî çóñòð³ëè òó ñàìó 
ëþäèíó. Õî÷à «ïðèçíà÷åíèé äî-
ëåþ» ïîêè íå â³ðèòü ñâîºìó ùàñ-
òþ, éîìó òðåáà ïîÿñíèòè, äîâåñòè, 
ïåðåêîíàòè, â ê³íö³ ê³íö³â. Äëÿ 
òîãî æ ³ ³ñíóº ðîáîòà íàä ñòîñóíêà-
ìè, ïðàâäà? Çðîçóì³ëî, ùî âèòðà-
÷àòè âåëèêèé àáî íå äóæå ïåð³îä 
ñâîãî æèòòÿ íà «ïîëîâèíêó», öå 
îñîáèñòà ñïðàâà êîæíî¿ ëþäèíè ³ 
¿¿ âèá³ð. Àëå õî÷åòüñÿ ïîïåðåäèòè, 
ç ÷èì âè îáîâ’ÿçêîâî ç³òêíåòåñÿ, 
äîëàþ÷è ïîðîãè ³ áàéðàêè íà øëÿ-
õó äî îñîáèñòîãî ùàñòÿ.

ТОП-5 ПОМИЛОК У ПОШУКУ 
СПРАВЖНЬОГО КОХАННЯ 
Усе можливо  Ви вірите в кохання 
з першого погляду? А в кохання 
до останнього? Здавалося, таке дійсно існує, 
то чому не зі мною? Тому дуже багато жінок і 
чоловіків вірять, що ось вони зустріли ту саму 
людину, і, не помічаючи чужої байдужості, 
очевидної для інших, зливають себе, своїх 
близьких, своє життя, не зрозуміло куди і 
кому. А думали, що то справжнє

ЕНЕРГЕТИЧНИЙ ЗЛИВ 
Закохані люди часто використовують маніпу-
ляції, щоб розпалити вогонь кохання в грудях 
«холодного товариша». А в підсумку самі себе 
розпалюють і знеструмлять.
Наприклад, спочатку ви даєте людині «свобо-
ду», ну там зникаєте з радарів, не мигаєте перед 
очима (сподіваючись, що раптом скучить). 
Нічого не відбувається? Підходите ближче, зяв-
ляючись, то там то тут (наприклад, в компаніях 
друзів). Знову нуль реакції? Заповзаєте на коліна 
(запрошуєте на якісь зустрічі, прагнете вирвати 
об'єкт бажання на побачення). Знову нічого? 
Потім пролазите в душу (це взагалі треш, коли 
сотня дзвінків, повідомлень). Людина (якщо 
занадто ввічлива) буде відповідати вам якоюсь 
там взаємністю, саме «якоюсь», а не тією, яка б 
вас влаштувала, але тим самим не буде давати 
вам зірватися з гачка. У підсумку, ви підете 
на нове коло. Потім ще на одне. Потім… Ну ви 
зрозуміли. Сил і часу, які ви витратили на «валь-
сування» навколо об’єкта обожнювання, за-
просто вистачило б на те, щоб зробити кар'єру, 
освоїти нову професію, знайти по-справжньому 
свою людину, жити з нею в любові, народжу-
вати дітей. Окей, можна і без любові до гробу і 
дітей. Але ви вже точно встигли б привчити себе 
триматися подалі від тих, для кого ви «запасний 
аеродром». Причому вас ним не призначали, 
ви самі визначили собі «місце і посаду» і суворо 
дотримуєтеся інструкцій.

САМОКОПАННЯ 
Якщо щось не виходить — потрібно шукати 
причини в собі. Правда? Звісно так. І ви будете 
шукати, копати, розгрібати і обов’язково щось 
знайдете. Ви не надто хороші, красиві, стрункі, 
успішні.... Коротше, купа варіантів, куди можна 
розвиватися, щоб потім всі ці досягнення 
скласти до ніг «коханої людини», сподіваючись 
на відповідне почуття. І ви починаєте само-
вдосконалюватись (що насправді дуже добре, 
якби ціль була інша). Періодами потрібно 
робити ревізію досягнень, але резюмуючи все, 
знову робляться висновки — ні, не дотягуєте. І 
знову з початку. Згодом ви станете еталоном су-
часної людини  — але не ідеалом для «ідеала». 
Причина банальна — саме цій людині ви не по-
трібні — ніякими, навіть супер досконалими.

СОЦІАЛЬНИЙ ВАКУУМ 
Якщо у вас є справжні друзі, вони не зможуть 
нескінченно дивитися на те, як ви даремно та 
на пусте витрачаєте своє життя. Спочатку, зви-
чайно, можуть трохи підгодувати вашу само-
оцінку надіями на краще, словами, на кшталт: 
«Ну можливо там просто людина така», «Нічого 
страшного, у всіх бувають періоди охолоджен-
ня». Але в якийсь момент друзі скажуть вам 
сувору правду: «Слухай, та плюнь ти. Забий. 
Іди далі»,«Тебе не люблять, ти не потрібен». 
І перші рази, коли ви будете чути такі речі від 
близьких людей, ви напевно станете лютувати 
і заперечувати. А як затримаєтеся в цій історії 
надовго, то з часом навколо вас не залишиться 
тих, кому реально не плювати на вас

ПІД ПЛІНТУСОМ 
Кожен, кого хоч раз любили відчайдушно і без-
межно, знає, яка це спокуса дозволити людині 
погрітися коло себе. Ну а що тут такого? Зако-
хані зазвичай ні на чому не наполягають. Вони 
дуже зручні. Вони самі буквально напрошують-
ся на те, щоб їх використали. Іноді так прямо і 
говорять: «Мені просто потрібно бути з тобою 
поруч». Але якби той, хто любить, подумав 
головою, чому після таких довгоочікуваних зу-
стрічей він повертається додому спустошеним і 
ще більш самотнім, він можливо що-небудь та 
й зрозумів про справжню розстановку сил. Але 
проблема в тому, що коли кохають, головою 
не думають. У таких закоханих часом немає її 
толком. Лише дурне палаюче серце.

ВІЧНЕ ОЧІКУВАННЯ 
Це доволі складний, та що там, майже безна-
дійний режим існування. Ви постійно очікуєте. 
Коли кохана людина захоче зателефонувати. 
Зустрітися. Відповісти на вашу ласку чимось 
більш істотними, ніж «дякую, це так приємно». 
Коли кохана людина, хоч якось визначить статус 
і вектор розвитку ваших стосунків. І цей самий 
«режим очікування» підла обманка. Усередині 
вас киплять пристрасті і думки, руйнуються і 
заново відбудовуються цілі світи, і це створює 
помилкову ілюзію, що ви живете повним жит-
тям. Але насправді ви завмерли, зупинилися, 
а життя з усіма його чарівними можливостями, 
кльовими зустрічами і історіями, проходить 
повз. І дуже шкода, що немає такої опції, після 
завершення спопеляючої любовної історії поди-
витися на повний список того, що ви пропусти-
ли. А ще подивитися на тих, кого ви задовбали, 
поки варилися в усьому цьому. Хоча, може і 
добре, що немає. Список цей, напевно, був би 
приголомшливим і величезним.
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ВАЛЕРІЙ РОДІОНОВ, ВОДІЙ

Дні народження корисні 
для здоров'я. Британські 
вчені довели, що ті, у кого 
було більше днів наро-
дження, жили, як прави-
ло, довше.

***
Зозуля, це колишня дятла. Відчуваєте 
зв'язок? Якщо ні, то у вас щасливий шлюб.

***
Після десяти років шлюбу дружина зверта-
ється до чоловіка:
— Дорогий, ти за натурою переможець чи 
переможений?
— Дорога, з роками я зрозумів, що я по-
терпілий…

***
Оголошення: Міняю двомісний намет 
на дитячу коляску. Намет майже новий, був 
у вжитку один раз.

***
— Дівчино, дівчино! Дозвольте вас запро-
сити в турпохід.
— Яка я вам дівчина, я вже два рази була 
в турпоході.

***
Якщо ваш чоловік спокійно надягає різно-
кольорові або діряві шкарпетки, значить, 
черевики він знімає тільки вдома. Бережіть 
його!..

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ОВЕН 
На этой неделе вам будет 
важно уметь налаживать 
контакты и взаимоотноше-
ния с людьми. 

ТЕЛЕЦ 
В работе неплохо бы заняться 
новыми направлениями, а не 
топтаться на одном месте. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Ваша энергия бьет ключом, 
ваши желания исполняются, 
вы движетесь к нужной цели. 

РАК 
Вас могут озарить новые 
интересные идеи и замыслы. 
Постарайтесь сохранить 
душевное равновесие.

ЛЕВ 
Деловые встречи лучше 
провести в середине недели, 
чем активнее вы будете, тем 
большего успеха достигнете. 

ДЕВА 
Середину недели исполь-
зуйте для реализации 
собственных планов.

ВЕСЫ 
Перед вами будет стоять 
выбор, придется решать 
серьезные проблемы. 

СКОРПИОН 
У вас появится возможность 
делать то, что вам хочется, 
а не следовать только долгу. 

СТРЕЛЕЦ 
Эта неделя пройдет успеш-
но. Не позволяйте себе 
расслабиться.

КОЗЕРОГ 
Воздержитесь от учас-
тия в новых проектах 
и сомнительных сделках.

ВОДОЛЕЙ 
На этой неделе важно 
не раздражаться и не терять 
веру в себя. 

РЫБЫ 
Сосредоточьтесь на глав-
ном, безжалостно отсекайте 
ненужное.

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)

475025

РЕКЛАМА

Маргарита, 19 років
Завершую навчання на архітектора, обожнюю свою 
спеціальність, але окрім цього присвятила 10 років 
музичній школі, а також поєдную навчання з роботою. 
Працюю в молодій успішній та прогресивній компанії 
менеджером з контенту, а також у маркетинговому відділі, 
живу активно і отримую задоволення від цього.

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.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:
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