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«НЕ ТАК СКЛАДНО, ЯК ЗДАЄТЬСЯ»

ЗДАЛИ ЗНО НА 200 БАЛІВ
Цьогоріч троє вінницьких випускників
склали зовнішнє незалежне оцінювання з
математики на 200 балів



 Богдан Архипчук цьогоріч закінчив фізико-

математичну гімназію № 17, а Ілля Кузнецов
та Володимир Шрамко — випускники
Вінницького технічного ліцею. Всі хлопці
готувалися до тестування ретельно та довго
Абітурієнти поділилися лайфхаками, як
ефективно підготуватися до зовнішнього
незалежного оцінювання та розповіли,
чи можна впоратись із завданнями без
відвідування репетиторів
с. 7


Богдан Архипчук (ліворуч), крім математики, отримав 200 балів ще й з англійської
мови, а з української – 190. Володимир Шрамко теж написав ЗНО з математики на
відмінно, на 196 балів хлопець здав українську та 197 — англійську. Результати Іллі
Кузнецова: 200 – математика, по 199 — англійська і фізика, українська мова – 192

ЩОБ ПІТИ У МЕРИ,
ТРЕБА 56 ТИСЯЧ

ЯК НАС ОБДУРИЛИ
З АТОМНОЮ ЗБРОЄЮ

Верховна Рада змінила розмір
застави на місцевих виборах.
Скільки потрібно грошей, щоб
стати кандидатом на посаду
міського голови та депутата? с. 5





Пишуть книгу «Під грифом
«Совершенно секретно» про
історію створення і ліквідації
ядерної 43 ракетної армії, яку
називали «Вінницька»
с. 10
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НА МОСТУ ПОСТАВИЛИ
КАМЕРУ АВТОФІКСАЦІЇ

ДУМКА
Оксана
ПОЛІЩУК
БЛОГЕРКА

Зніміть корону
Ïðî ñèíäðîì íà÷àëüíèêà â Óêðà¿í³. ² íå òðåáà ãîâîðèòè, ùî òî ëèøå ëþäè
ðàäÿíñüêî¿ çàêàëêè öèì
ñòðàæäàþòü, à ìè, ìîëîä³ ºâðîïåéñüêîîð³ºíòîâàí³
ëþäè, íº-íº, ìè çîâñ³ì ³íø³!
Íå ³íø³. Áî âëàäà ïñóº òèõ,
õòî äî íå¿ æàä³áíèé. Âëàäà
ïî-óêðà¿íñüêè ðîçáåùóº,
äàº â³ä÷óòòÿ âñåìîãóòíîñò³
³ ³íäóëüãåíö³þ íà ñâèíñüêå
ñòàâëåííÿ äî ëþäåé. ² â÷îðàøí³é «ðóáàõà-ïàðºíü»,
ÿêèé ñüîãîäí³ âæå âåëèêèé
íà÷àëüí³ê, çà ì³ñÿöü-äðóãèé
«íà êîí³». ²íô³êóâàííÿ â³äáóëîñü, ³ â³ðóñ íà÷àëüñòâºííîñò³ ïî÷èíàº çì³íþâàòè âñå
- â³ä ïîãëÿäó ³ òîíó äî çì³í
îñîáèñò³ñíèõ.
ª, çâ³ñíî, ïðèºìí³ âèíÿòêè. Àëå òî øâèäøå âåëèêå
ùàñòÿ ³ ñòåðæåíü ëþäèíè,
ÿêèé íå äàº â³ðóñó íà÷àëüñòâºííîñò³ øàíñ³â. Ïðî òàêèõ íà÷àëüíèê³â çãàäóþòü
ðîêàìè ç òèì: «Îõ, ÿêà æ öå
÷óäîâà ëþäèíà!». Ç òàêèìè
íà÷àëüíèêàìè êîëåêòèâ ÿê
çà êàì‘ÿíîþ ñò³íîþ, ³ ëþäÿì
íå òðåáà ëàìàòè ñåáå ùîäíÿ,
àáè «ïîäóðí³òè», îïóñòèòè
ñâîº «ÿ» íèæ÷å ïë³íòóñó ³
âòèñíóòèñÿ â êëàñè÷íó ñõåìó «ÿ íà÷àëüí³ê, òè äóðàê!»
Äóæå õî÷åòüñÿ, ùîá íà÷àëüíèêè ïî-óêðà¿íñüêè
çíÿëè êîðîíó. Áî âîíà æ
âàæêà, çàðàçà, ³ íå äàº íàâ³òü
ïîâåðíóòè ãîëîâó äî ëþäåé.
² äîñèòü ãîâîðèòè òå ìîäíå
«ÿ ç íàðîäîì!!!» Êðàùå ïîêàæ³òü öå òîíîì, ïîãëÿäîì,
ëþäÿí³ñòþ, ³íòåë³ãåíòí³ñòþ,
ð³âíåì, âðåøò³-ðåøò. Âì³ííÿì ñêàçàòè «äîáðèé äåíü»,
ïîäÿêóâàòè, âèñëóõàòè. Çàëèøàòèñÿ ã³äíèì, â³ä÷óâàþ÷è
òó ìåæó ì³æ ñóáîðäèíàö³ºþ
òà çàçíàéñòâîì. Õî÷ó áà÷èòè íå «íîâ³ îáëè÷÷ÿ», à ñòàð³
äîáð³ ö³ííîñò³, áî âæå íàáðèäëî…

Контроль за швидкістю  На виїзді
зі шляхопроводу в бік вулиці Київської,
поставили нову камеру. У поліції, яка
контролює подібну систему в Києві,
кажуть, що це не їхня апаратура.
Згодом роз’яснення дали в міськраді,
за ініціативою якої будуть тестувати таку
систему у Вінниці. І поки без штрафів
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Íà ìîñòó íà
×îðíîâîëà 23 ëèïíÿ ïîñòàâèëè ùå
îäíó êàìåðó. Âîíà âñòàíîâëåíà
íà âè¿çä³ ç³ øëÿõîïðîâîäó, ÿêùî
¿õàòè ç öåíòðó ì³ñòà íà Êè¿âñüêó.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî íà öüîìó
ìîñòó âæå º ê³ëüêà êàìåð, ³ âñ³
âîíè ï³äêëþ÷åí³ äî Ñèòóàö³éíîãî
öåíòðó ì³ñüêðàäè.
Îäíàê íîâà àïàðàòóðà, ñõîæà
íà ò³ êàìåðè, ùî íèí³ ô³êñóþòü ïîðóøåííÿ ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó â ñòîëèö³. Îñê³ëüêè
âîíè ó ï³äïîðÿäêóâàíí³ ïîë³ö³¿,
òî çâåðíóëèñÿ çà êîìåíòàðåì
äî â³ííèöüêî¿ «ïàòðóëüêè». Àëå
ó ïðåñ-ñëóæá³ íå çìîãëè àí³ ï³äòâåðäèòè, àí³ ñïðîñòóâàòè ³íôîðìàö³þ, ùî êàìåðà íà Êè¿âñüêîìó
ìîñòó áóäå ô³êñóâàòè ïåðåâèùåí-

íÿ øâèäêîñò³.
— Ïàòðóëüíà ïîë³ö³ÿ íå çàéìàºòüñÿ óñòàíîâêîþ öèõ êàìåð. Ìè
¿õ ïðèéìàºìî äî êîðèñòóâàííÿ,
êîëè âæå ïîâí³ñòþ çàïóùåíà
ñèñòåìà, âñòàíîâëåí³ â³äïîâ³äí³
äîðîæí³ çíàêè ³ âîíè ïî÷èíàþòü
ä³ÿòè, — ñêàçàâ ðå÷íèê â³ííèöüêî¿ ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿ Â³êòîð Ïîñòîëîâñüêèé. — Ñïðîñòóâàòè ÷è
ï³äòâåðäèòè âàøó ³íôîðìàö³þ
ÿ íå ìîæó. Àëå òî÷íî çàïåâíèòè
ìîæó, ùî ó Â³ííèö³ êàìåðè àâòîìàòè÷íî¿ ô³êñàö³¿ ïîðóøåíü ÏÄÐ
íèí³ íå ïðàöþþòü. Çà äåê³ëüêà
äí³â ìè ïîïåðåäíüî àíîíñóºìî,
ùî òàêà ñèñòåìà ä³ÿòèìå, âèêëàäåìî ìàïó ç ðîçòàøóâàííÿì öèõ
êàìåð. Àëå, ùå ðàç ïîâòîðþþ,
íèí³ öÿ ñèñòåìà â íàñ íå ïðàöþº.
Ï³çí³øå íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè
ïîâ³äîìèëè, ùî íîâó êàìåðó
íà Êè¿âñüêîìó ìîñòó ïîñòàâèëè
ñàìå êîìóíàëüí³ ñëóæáè.
— Ìè âñòàíîâèëè íà Êè¿â-

— Має бути контакт вчителя з
дитиною. Діти мають спілкуватися з однолітками, а вчителі контролювати навчальні
процеси.

ñüêîìó ìîñòó 23 ëèïíÿ êîìïëåêñ
àâòîìàòè÷íî¿ ô³êñàö³¿ ïîðóøåíü
ïðàâèë äîðîæíüîãî ðóõó «Vega
Smart Speed». Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ
áóäåìî òåñòóâàòè ñèñòåìó. Ï³ñëÿ
÷îãî ïîäèâèìîñÿ ñòàòèñòèêó ïîðóøåíü ³ çðîçóì³ºìî, íàñê³ëüêè
àêòóàëüíî òàê³ êîìïëåêñè ðîçì³ùóâàòè ïî ì³ñòó. Ïðèñòð³é ñåðòèô³êîâàíèé, àëå äëÿ òîãî, ùîá
éîãî ðîçì³ñòèòè íà ïîñò³éí³é
îñíîâ³, â³í ìàº ïðîéòè ïåðåâ³ðêó
ùå é â ïîë³ö³¿, — ðîçïîâ³â äèðåêòîð ÊÏ «Â³ííèöüêèé ³íôîðìàö³éíèé öåíòð» Ñåðã³é Áðèãàäèð.
Òàêîæ â ïîâ³äîìëåíí³ éäåòüñÿ,

ùî äíÿìè öÿ ñèñòåìà îòðèìàëà
àòåñòàò â³äïîâ³äíîñò³ Àäì³í³ñòðàö³¿ Äåðæñïåöçâ’ÿçêó.
Â Óêðà¿í³, íàãàäàºìî, çàïóñòèëè ñèñòåìó àâòîìàòè÷íî¿ ô³êñàö³¿
ïîðóøåíü ÏÄÐ ç 1 ÷åðâíÿ. Ïîêè
êàìåðè ô³êñóþòü ïåðåâèùåííÿ
øâèäêîñò³ ó Êèºâ³ òà Êè¿âñüê³é
îáëàñò³:
Çàãàëîì ïðàöþº 50 ïðèëàä³â,
çà äîïîìîãîþ ÿêèõ ïîðóøíèêè
ñòàëè îòðèìóâàòè «ëèñòè ùàñòÿ» — ïèñüìîâ³ ïîâ³äîìëåííÿ, ÿê³
íàäñèëàþòü îïåðàòîðè ñåðâ³ñíèõ
öåíòð³â íà ï³äñòàâ³ äàíèõ, îòðèìàíèõ ç êàìåð.

У Вінниці тепер є свій евакуатор
До міста привезли евакуатор Ford Trucks 2533.
Машина має маніпулятор, лебідку й евакуаторну платформу. Зможе вивозити не тільки легкові авто, а й мікроавтобуси, вагою до 15 тонн.
На закупівлю машини витратили 3 мільйони
411 тисяч гривень з бюджету. За словами директора КП «Архітектурно-будівельний сервіс» Анатолія Плахотнюка, евакуатор мають
ще зареєструвати в сервісному центрі МВС та
навчити водія користуватися маніпулятором.
Попередньо, машина почне працювати вже

у серпні цього року.
Припарковані авто, які будуть суттєво заважати
руху іншого транспорту (повний перелік причин для евакуації в статті 265–4 Адмінкодексу)
будуть вивозити на арештмайданчик поліції
на Ботанічній, 28. Там під зберігання авто порушників надали 50 місць.
Розцінки на евакуацію поки офіційно не опублікувані. Проте в договорі щодо надання
місць для зберігання машин між міськрадою
і Нацполіцією, йшлося, що будуть діяти ті ціни,

АЛЛА (35), У ДЕКРЕТНІЙ
ВІДПУСТЦІ:

— Рівень отриманих знань
дітей під час каарантину
не дуже високий. Вчити однозначно мають вчителі.

які є у спільному наказі МВС, Мінекономіки
та Мінфіном від 2013 року (bit.ly/3eY4q4Y).
Так, перевезення авто, вагою до 2000 кілограмів — це 720 гривень. Транспорт, вагою від
двох до трьох тонн відвезуть за 840 гривень.
А от найдорожчим буде перевезення машин,
вагою від трьох тисяч кілограмів — 1020 гривень за послугу. Зберігання машини на спецмайданчику за перші сім діб коштуватиме
144 гривні за добу, а за кожну наступну добу,
починаючи з восьмої — 24 гривні.

Як ви ставитесь до дистанційного навчання?

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН

ГРИГОРІЙ (40), АДВОКАТ:

Камеру поставили вінницькі комунальники. У мерії
тестуватимуть систему протягом місяця і потім передадуть
на баланс поліції

ЮРІЙ (30), ІНЖЕНЕР:

ЛЮДМИЛА (41), ВЧИТЕЛЬКА:

ОЛЕГ (35), МЕНЕДЖЕР:

ОЛЕНА (34), ВЧИТЕЛЬКА:

— Діти дуріють від постійного
перебування в чотирьох стінах.Дистанційне навчання
не зарекомендувало себе з
хорошої сторони.

— Я проти дистанційного
навчання. У дітей має бути
спілкування з однолітками.
Навчати мають фахівці, а не
батьки.

— Це дуже важко. Особливо,
коли дитина не одна. Зараз
такий час, що батькам потрібно працювати, а не сидіти
вдома.

— Я не проти дистанційної
освіти. Але у багатьох родинах існує проблема з технічним забезпеченням. Держава
має підтримувати людей.
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ЧОМУ ВЕЛОСМУГУ НА СТРІЛЕЦЬКІЙ
НАМАЛЮВАЛИ ПО ЦЕНТРУ ДОРОГИ
Зміни  «Я перший раз не зрозумів,
де мені їхати», — так автомобілісти
в соцмережах кажуть про нову велосмугу
на Стрілецькій. Адже частково вона
проходить центром дороги. Дізналися,
за якими нормами робили нову
організацію руху, навіщо звузили смуги
для автомобілістів і чому не можна було
зробити велосмуги на узбіччі
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ó ñåðåäèí³ ëèïíÿ â ì³ñüêðàä³
ïîâ³äîìèëè, ùî
íà Ñòð³ëåöüê³é â³ä 45-ãî çàâîäó
³ äî Êè¿âñüêî¿ áóäå îáëàøòîâàíà
âåëîñìóãà. ¯¿ ðîáëÿòü íà óçá³÷÷ÿõ
äîðîãè, çà ðàõóíîê çâóæåííÿ ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè. À îñòàííº çðîáèëè äëÿ òîãî, ùîá çìåíøèòè
øâèäê³ñòü àâòîìîá³ë³â ³ ñòèìóëþâàòè âîä³¿â ðóõàòèñÿ îáåðåæí³øå.
Ïðîòå äíÿìè òàêå ð³øåííÿ ðîçêðèòèêóâàëè â³ííè÷àíè ó ôåéñáóê-ñï³ëüíîò³ «Äèçàéí ì³ñüêîãî
ñåðåäîâèùà». Îëåêñàíäð Ìàçóðåíêî îïóáë³êóâàâ ôîòî íîâî¿
îðãàí³çàö³¿ ðóõó íà Ñòð³ëåöüê³é,
äå ïîêàçàâ, ùî íîâà âåëîñìóãà
éäå öåíòðîì ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè.
«Ó÷îðà ¿õàâ, äóìàâ, ùî ïîâåðíóâ
íà á³ãîâ³ äîð³æêè íà ñòàä³îí³», —
êîìåíòóº Àíäð³é Ãîëóáåíêî.
«ß ïåðøèé ðàç íå çðîçóì³â, äå
ìåí³ ¿õàòè», — íàïèñàâ êîðèñòóâà÷ Serio Samario.
«Ñüîãîäí³, ïðî¿æäæàþ÷è
ïî öüîìó «âèòâîðó», ïîáîÿëàñÿ
çà ñâîþ áåçïåêó», — ïèñàëà Íàòàë³ÿ Äîðîõîâà.
«×îìó ìåí³ ç êîæíèì ïîä³áíèì äîïèñîì õî÷åòüñÿ ñï³éìàòè õî÷à á îäíîãî óðáàí³ñòà òà
íàäàâàòè éîìó ï³äñðà÷íèê³â?» —
ïèøå ï³ä äîïèñîì Îëåêñ³é Êîðæ.
ЯКА ВОНА, НОВА ВЕЛОДОРОГА
Æóðíàë³ñòè ïðî¿õàëè íîâîþ
âåëîñìóãîþ â³ä «Çîð³» äî Êè¿â-

ñüêî¿ íà âåëîñèïåä³. Ïîì³òèëè,
ùî àâòîìîá³ëÿì çàëèøèëè ïî îäí³é ñìóç³ ó êîæíîìó íàïðÿìêó,
à îáàá³÷ äîðîãè òÿãíóòüñÿ âåëîñìóãè.
Âåëîäîðîãà ç íåïàðíî¿ ÷àñòèíè
âóëèö³ òÿãíåòüñÿ íà óçá³÷÷³ äî ìóçè÷íî¿ øêîëè ¹ 2, à ï³ñëÿ ïëàâíî
ïåðåõîäèòü íà öåíòð äîðîæíüîãî
ïîëîòíà. Òàê ðîçì³÷åíà âåëîñìóãà
³ íà ä³ëÿíö³ äîðîãè äî öåíòðó çàéíÿòîñò³, à ïîò³ì çíîâó òÿãíåòüñÿ
âçäîâæ óçá³÷÷ÿ äîðîãè.
Ïðè öüîìó ïðîñò³ð, ÿêèé â³äîêðåìëåíèé âåëîñìóãîþ â³ä ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè, ðîçêðåñëèëè ï³ä
ì³ñöÿ äëÿ ñòîÿíêè àâòî. Òàêèõ
íàðàõóâàëè á³ëüøå òðüîõ äåñÿòê³â, ïîêè ¿õàëè äî Êè¿âñüêî¿.
Ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ ïîÿñíèâ íà ñâîºìó áðèô³íãó,
÷îìó ñìóãà äëÿ âåëîñèïåäèñò³â
ïî öåíòðó äîðîæíüîãî ïîëîòíà.
— Ìè òàì çàðàç íàíîñèìî íîâó
ðîçì³òêó, ùîá çâ’ÿçàòè âåëîäîð³æêè ì³æ Çàìîñòÿíñüêîþ òà Êè¿âñüêîþ. Á³ëÿ ìóçè÷íî¿ øêîëè
âîíà ñïðàâä³ âèõîäèòü íà ïðî¿æäæó ÷àñòèíó. Àëå íå ïî öåíòðó, à íà îäíó òðåòèíó äîðîãè. Öå
çðîáèëè çà ÄÁÍàìè, ïîãîäæåíî ç
ïàòðóëüíîþ ïîë³ö³ºþ, — çàçíà÷èâ
ìåð Â³ííèö³. — Õî÷ó íàãîëîñèòè,
ùî øèðèíà ñìóã íà Ñòð³ëåöüê³é — 4,5 ìåòðà. ² ùîá ïðèâåñòè ¿õ ó íîðìàòèâ (3 ìåòðè) ìè
ìàºìî ìîæëèâ³ñòü îáëàøòóâàòè
äîäàòêîâî âåëîñìóãè. ² öå çàáåçïå÷èòü áåçïåêó ïåðåñóâàííÿ
âåëîñèïåäèñò³â òà áóäå ñïðèÿòè
äîòðèìàííþ øâèäêîñò³ ðóõó àâòîìîá³ë³ñòàìè.

Çà ÿêèìè ÄÁÍàìè ðîáèëè íîâó
îðãàí³çàö³þ ðóõó? ßêèì ÷èíîì
çâóæåííÿ äîðîãè ñïðèÿòèìå áåçïåö³? ×îìó íå ìîæíà áóëî çðîáèòè âåëîñìóãó ç êðàþ ïðî¿æäæî¿
÷àñòèíè? Ïðî öå ïîãîâîðèëè ç
ëþäüìè, ÿê³ äîòè÷í³ äî öüîãî
ïðîåêòó íà Ñòð³ëåöüê³é.
ВІДДАЛИ ПІД ПАРКОВКИ
Àíäð³é Ñîðîê³í î÷îëþº â³ää³ë
ðîçâèòêó âåëî³íôðàñòðóêòóðè ïðè
ì³ñüêðàä³ ó Â³ííèö³. Â³í áà÷èâ
îáóðåííÿ â³ííè÷àí â ñîöìåðåæàõ,
íà ùî â³äïîâ³â, ùî ëþäè «êðèòèêóþòü íåçàâåðøåíèé ïðîåêò».
— ßêáè àâòîð äîïèñó, ï³ä ÿêèì
ïèñàëè, ùî ó âîä³¿â âêðàëè äîðîãó, ïðèéøîâ íà íàñòóïíèé äåíü,
òî ïîáà÷èâ áè, ùî ç êðàþ ïîëîòíà
òàì òåïåð º ïàðêîì³ñöÿ, — ãîâîðèòü Ñîðîê³í. — Çà íîâîþ îðãàí³çàö³ºþ âåëîäîð³æêà íå º ïî öåíòðó äîðîãè. Ðîçì³ùåííÿ ðîçì³òêè òàì çàðàç òàêå: íà íåïàðí³é
ñòîðîí³ âóëèö³ ñòâîðåíî 36 ì³ñöü
äëÿ ñòîÿíêè, ïîò³ì áóôåðíà çîíà

Ðàçîì ç âåëîñìóãîþ
íà âóëèö³ ç’ÿâèëèñÿ
íîâ³ ïàðêîì³ñöÿ. Â³ä
ìóçè÷íî¿ øêîëè ¹2
äî öåíòðó çàéíÿòîñò³
íàêðåñëèëè 36 ì³ñöü
0,5 ìåòðà øèðèíîþ, äàë³ âåëîñìóãà ³ ïîò³ì äâ³ ïàðàëåëüíèõ ñìóãè
äëÿ àâòîìîá³ë³ñò³â, øèðèíîþ
ïî 3 ìåòðè êîæíà. Òà ç ³íøîãî
áîêó âåëîñìóãà.
Âàðòî òàêîæ çàçíà÷èòè, ùî òà
äîðîãà äëÿ âåëîñèïåäèñò³â, ùî
ç ïàðíî¿ ÷àñòèíè Ñòð³ëåöüêî¿,
òÿãíåòüñÿ âçäîâæ âóëèö³ ÷³òêî
íà óçá³÷÷³. ×îìó íå ìîæíà áóëî
çðîáèòè òàê îáèäâ³ âåëîñìóãè?
— Íà ìîþ îñîáèñòó äóìêó,
òàê áóëî á á³ëüøå áåçïåêè äëÿ
âåëîñèïåäèñò³â. Àëå, â íàñ ä³þòü äåðæàâíî-áóä³âåëüí³ íîðìè
â³ä 2018 ðîêó «Âóëèö³ é äîðîãè
íàñåëåíèõ ïóíêò³â», äå âêàçàíî,
ùî ïðè íàÿâíîñò³ ïàðêîì³ñöü
íà ïðî¿æäæ³é ÷àñòèí³, âåëîñìóãà
ðîçì³ùóºòüñÿ ë³âîðó÷ â³ä ì³ñöü
äëÿ ñòîÿíêè (ïóíêò 5.3.11). ßêáè

Водії порівнюють велосмугу з біговою доріжкою
на стадіоні. Тепер на Стрілецькій (від «Зорі» до Київської)
ширина смуг для авто по три метри в кожну сторону
çðîáèëè ³íàêøå, òî öå áóëî á ïîðóøåííÿ ÄÁÍ³â, — â³äïîâ³â Àíäð³é Ñîðîê³í.
— Ùî ùå ìàþòü äîðîáèòè
íà Ñòð³ëåöüê³é? — ïèòàº æóðíàë³ñò.
— Ùå òàì ïîòð³áíî ïîñòàâèòè
äîðîæí³ çíàêè: 4.12, 4.21 òà ³íø³
çíàêè, ÿê³ ïîâèíí³ áóòè ïðè çì³í³
îðãàí³çàö³¿ äîðîæíüîãî ðóõó. Ðîçì³òêà òàì âæå ïîâí³ñòþ çàâåðøåíà, — ñêàçàâ êåð³âíèê â³ää³ëó ðîçâèòêó âåëî³íôðàñòðóêòóðè ì³ñòà.
НАВІЩО ЗВУЗИЛИ СМУГИ ДЛЯ
АВТО
Ðàäíèê ìåðà ³ ó÷àñíèê ãðóïè
«Òðàíñïîðò òà ìîá³ëüí³ñòü» Â³êòîð Ïåðëîâ ðîçïîâ³â, ùî ïðîåêò
íîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ðóõó íà Ñòð³ëåöüê³é ðîçðîáëÿëî êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî «Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó». Ïåðåä íèìè
ñòî¿òü çàâäàííÿ ðîçðîáèòè ìîäåëü
ðîçâèòêó ì³êðîðàéîíà Çàìîñòÿ,
äå ñåðåä çàäà÷ º é çàïëàíóâàòè
íîâ³ ì³ñöÿ äëÿ ïàðêóâàííÿ.
— Âåëîñìóãà æ òàì íå ç «íåáà
âïàëà». Ìè ïðîâîäèëè çóñòð³÷
ç ãðîìàäñüê³ñòþ, é äóæå áàãàòî

ìåøêàíö³â ðàéîíó çâåðòàëè óâàãó
íà ôàêò, ùî âåëîäîð³æêà íà Çàìîñòÿíñüê³é, ïî ñóò³, â³äð³çàíà â³ä
³íøî¿ âåëî³íôðàñòðóêòóðè. ² íàéö³êàâ³øå, ùî ïðî öå ãîâîðèëè ëþäè
ë³òíüîãî â³êó, — ðîçêàçàâ Ïåðëîâ.
Ïèòàºìî, à äëÿ ÷îãî áóëî çâóæóâàòè äîðîãó, ÿêùî àâòîìîá³ë³â
ç ðîêó â ð³ê ñòàº âñå á³ëüøå?
— Äîðîãó ïîòð³áíî áóëî çâóæóâàòè, ùîá çìåíøèòè ê³ëüê³ñòü
âèïàäê³â ïåðåâèùåííÿ øâèäêîñò³
íà ö³é ä³ëÿíö³. Áî ïåðåâèùåííÿ
øâèäêîñò³ º îäí³ºþ ç íàéá³ëüø
ïîøèðåíèõ ïðè÷èí ÄÒÏ. ² öå
ùå çðîáèëè ìèíóëîãî ðîêó, êîëè
â³äìåæóâàëè óçá³÷÷ÿ äîðîãè â³ä
ïðî¿æäæî¿ ÷àñòèíè ñóö³ëüíîþ á³ëîþ ë³í³ºþ, — â³äïîâ³â ðàäíèê
ìåðà. — À «âåëîñìóãè» íà Ñòð³ëåöüê³é áóëè é äî òîãî, ÿê íàíåñëè ðîçì³òêó. ßêùî ïîäèâèòèñÿ ïî äîäàòêó Strava, òî òàì
ìîæíà ïîáà÷èòè ÿñêðàâó æîâòó
ë³í³þ, ùî âêàçóº íà òå, ùî öèì
íàïðÿìêîì äóæå ÷àñòî êîðèñòóþòüñÿ âåëîñèïåäèñòè. Ïî ñóò³, ìè
ïðîñòî ôîðìàë³çóâàëè íàÿâí³ñòü
âåëîñèïåäèñò³â íà äîðîç³, äàëè ¿ì
çàêîííå ì³ñöå äëÿ ïåðåñóâàííÿ.

Нова велодорога — «копія» з вул. Воїнів-Інтернаціоналістів
Організатор велозмагань у місті, активіст
Олександр Царевський розповів, що ще
не їздив Стрілецькою на велосипеді. Проте повідомив, що бачив проект цих смуг.
— Зручно чи ні, враженнями поділитися
поки не можу. Але те, що я бачив у проекті,
то велосмуги на Стрілецькій — це копія велосмуг на Воїнів-Інтернаціоналістів. Якщо
все так буде і на Стрілецькій, то проблем
там з організацію руху для велосипедистів
я не бачу, — відповів Царевський.
Про те, що дороги для велосипедистів на Стрі-

лецькій — це копія того, що на Воїнів-Інтернаціоналістів, сказали також Андрій Сорокін
та Віктор Перлов. До речі, велосмуги на Воїнів-Інтернаціоналістів вже існують два роки.
І коли їх облаштовували, то в соцмережах
писали, що через таку недолугу організацію
руху там будуть постійно збивати велосипедистів. Чи фіксували подібні випадки?
— На моїй пам'яті за два роки там сталася
тільки одна аварія за участі велосипедиста.
Порушення правил дорожнього руху були
від обох учасників руху. На жаль, в резуль-

таті ДТП тоді загинув велосипедист (bit.
ly/30NJF6V), — сказав Сорокін.
Віктор Перлов додав, що нині на Воїнів-Інтернаціоналістів «зручно їздити всім».
— До нашого втручання в організацію
руху на Воїнів був справжній «треш»: водії давали газу від Хмельницького шосе
до перехрестя з Порика, 70–80 кілометрів
на годину там сприймалася як нормальна
швидкість, — говорить радник мера. — Як
тільки ми нанесли розмітку, звузили смуги,
то одразу відбулося заспокоєння трафіку:

людина бачить вузьку смугу руху і інтуїтивно зменшує швидкість.
За його словами, коли активісти робили
опитування користувачів цієї вулиці про
зручність чи незручність нової організації
руху, то люди відповідали, що перестали
боятися переходити дорогу.
— Від водіїв також не отримували нарікань, — зазначив Перлов.
Цього року, нагадаємо, планують зробити
нову організацію руху на площі Гагаріна
(bit.ly/30111xV).
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ЩОБ ПІТИ У МЕРИ ВІННИЦІ,
ПОТРІБНО 56 ТИСЯЧ ЗАСТАВИ
Вибори-вибори  Верховна Рада
прийняла закон, який вносить зміни
щодо грошової застави на місцевих
виборах: тепер за участь у виборах
платитимуть усі учасники перегонів.
Скільки потрібно грошей, щоб стати
кандидатом на посаду міського голови
та депутата на Вінниччині?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Íàðäåïè ï³äòðèìàëè çì³íè äî Âèáîð÷îãî êîäåêñó,
ÿê³ ïåðåäáà÷àþòü, çîêðåìà, ãðîøîâ³ çàñòàâè íà âñ³õ ð³âíÿõ. Ïëàòèòè ìàþòü êàíäèäàòè ó äåïóòàòè
ñ³ë, ì³ñò, îáëàñíèõ òà ðàéîííèõ
ðàä ³ òàêîæ ïðåòåíäåíòè íà ïîñàäè ì³ñöåâèõ ãîë³â. Ðîçáèðàëèñÿ, õòî òà ñê³ëüêè ìàº çàïëàòèòè
çà ó÷àñòü ó âèáîðàõ.
СИТО ДЛЯ «ПОГАНИХ»
КАНДИДАТІВ
Ó òåîð³¿ ãðîøîâà çàñòàâà º ñâîºð³äíèì ï³äòâåðäæåííÿì ñåðéîçíîñò³ íàì³ð³â ó÷àñíèê³â âèáîð³â.
Êð³ì öüîãî, öå ³ «ô³ëüòð», ÿêèé
ìàº çìåíøèòè âïëèâ íà âèáîðè òåõí³÷íèõ êàíäèäàò³â, ÿêèõ
ðåºñòðóþòü, ùîá ìàòè á³ëüøèé
âïëèâ íà âèáîð÷³ êîì³ñ³¿ òà â³äòÿãíóòè ÷àñòèíó ãîëîñ³â ó ñèëüíèõ êàíäèäàò³â.
Çàñòàâó
çàïðîâàäèëè
â 2014 ðîö³, à äî öüîãî âèêîðèñòîâóâàëè ³íøèé ìåõàí³çì — çá³ð
ï³äïèñ³â âèáîðö³â íà ï³äòðèìêó
êàíäèäàò³â òà ïàðò³é. Ùîïðàâäà, öåé ìåòîä íå çàðåêîìåíäóâàâ
ñåáå ç ïîçèòèâíî¿ ñòîðîíè, ÷åðåç
ï³äðîáêó ï³äïèñ³â, ¿õíþ êóï³âëþ
òîùî.
À ìîòèâàö³ºþ äî çì³í ñòàëî
óõâàëåííÿ íîâîãî Âèáîð÷îãî
êîäåêñó, â ÿêîìó 200 ç 289 ñòàòåé áóëè ÷àñòêîâî àáî ïîâí³ñòþ
çì³íåí³.

«Çàêîí óñóâàº ïðîãàëèíè â çàêîíîäàâñòâ³, ñïðîùóº âèáîð÷³
ïðîöåäóðè, à ÷àñòèíà íîâåë ñòîñóºòüñÿ ä³ÿëüíîñò³ Öåíòðàëüíî¿
âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿, ïðèòÿãíåííÿ
äî àäì³í³ñòðàòèâíî¿ ³ êðèì³íàëüíî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà ôàëüñèô³êàö³þ ³ âòðó÷àííÿ ó âèáîð÷èé
ïðîöåñ», — ïîâ³äîìëÿëè â ïðåññëóæá³ óðÿäó.
² òàì æå äîäàëè, ùî íà öèõ ì³ñöåâèõ âèáîðàõ â íàñ áóäå íîâèé
áþëåòåíü, äå ìîæíà áóäå ïîñòà-

Ó ì³ñò³ 282 òèñÿ÷³
âèáîðö³â. Òîìó
êàíäèäàòó íà ïîñàäó
ìåðà äîâåäåòüñÿ
ïëàòèòè á³ëüøå
56 òèñÿ÷ çàñòàâè
âèòè íå ò³ëüêè «ãàëî÷êó» çà ïàðò³þ, à é îáðàòè íîìåð êàíäèäàòà
ó äåïóòàòè â³ä ö³º¿ ïàðò³¿.
ХТО І СКІЛЬКИ ПЛАТИТИМЕ?
Íàéìåíøå ïëàòèòèìóòü êàíäèäàòè-ñàìîâèñóâàíö³ ó äåïóòàòè
äî ñ³ëüñüêî¿, ñåëèùíî¿ òà ì³ñüêî¿
ðàäè, äå ê³ëüê³ñòü âèáîðö³â ìåíøå
10 òèñÿ÷ — 20% â³ä ì³í³ìàëüíî¿ çàðîá³òíî¿ ïëàòè, òîáòî 944,6 ãðèâí³.
Êàíäèäàò íà ïîñàäó ãîëîâè
ñåëà, ñåëèùà ÷è ì³ñòà, äå ê³ëüê³ñòü âèáîðö³â íå ïåðåâèùóº
75 òèñÿ÷, ïîâèíåí áóäå çàïëàòèòè
4723 ãðèâí³ çàñòàâè.
Äëÿ âñ³õ êàíäèäàò³â ó äåïóòàòè äî ðàä, äå ãðîìàäè íàë³÷óþòü
á³ëüøå 10 òèñÿ÷ âèáîðö³â, ðîç-

Місцеві вибори призначили на 25 жовтня. Їх проведуть всюди,
крім окупованих територій Донбасу і Криму
ì³ð ãðîøîâî¿ çàñòàâè âèçíà÷àºòüñÿ çà òàêîþ ôîðìóëîþ: ÷îòèðè
ì³í³ìàëüí³ çàðïëàòè íà êîæí³
90 òèñÿ÷ âèáîðö³â (4õ4723 ãðí),
òîáòî 18 892 ãðèâí³. Çà òàêîþ æ
ôîðìóëîþ âèçíà÷àòèìåòüñÿ ðîçì³ð ãðîøîâî¿ çàñòàâè äëÿ êàíäèäàò³â íà ïîñàäó ì³ñüêîãî ãîëîâè, äå ê³ëüê³ñòü âèáîðö³â ñêëàäàº
á³ëüøå 75 òèñÿ÷.
Íàïðèêëàä, ãðîøîâà çàñòàâà
êàíäèäàòà ó ìåðè Â³ííèö³ ñêëàäàòèìå 56 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òàêà ñóìà
óòâîðèëàñü, áî â ì³ñò³ 282 òèñÿ÷³
âèáîðö³â. ² ÷åðåç öå êàíäèäàòó
äîâåäåòüñÿ ñïëàòèòè 12 ì³í³ìàëüíèõ çàðïëàò çàñòàâè.
Ïðè öüîìó çà íîâèì Âèáîð÷èì êîäåêñîì, ó ì³ñòàõ, äå á³ëüøå
10 òèñÿ÷ âèáîðö³â, ìîæíà âèñóâàòèñÿ ëèøå â³ä ïàðò³é. ² çà ðîçðàõóíêàìè ðóõó «×åñíî», ãðîøîâà

Що буде з грошима після виборів?
У законодавстві прописано, що кандидати
та партії мають заплатити за участь у виборах до подання документів для реєстрації. Кошти перераховуються на рахунок
виборчої комісії у безготівковій формі.
Реквізити для сплати грошової застави
мають бути опубліковані до 6 вересня
2020 року як на сайті територіальних виборчих комісій або на стенді, так і на сайті
Центральної виборчої комісії.
При цьому грошову заставу можуть повернути, якщо виборча комісія ухвалить
рішення про відмову в реєстрації кандидату. Заставу отримують назад переможці.

Це партії, які подолали виборчий бар'єр
(5% підтримки на виборчому окрузі) та
отримали право на депутатські мандати,
та кандидати, обрані депутатами. Також це
кандидати, яких визнано обраними сільськими, селищними, міськими головами.
Не повернуть грошову заставу тим кандидатам і партіям, які внесуть менший розмір
плати, ніж це потрібно. Їх перерахуюють
в місцевий бюджет після завершення реєстрації всіх кандидатів. А також не повернуть кошти, сплачені з порушенням інших
вимог, перелік яких ще має затвердити
Мінфін у термін до 26 серпня 2020 року.

çàñòàâà äëÿ äåïóòàò³â â³ä ïàðò³é
êîøòóâàòèìå 209 ãðèâåíü íà êîæíó òèñÿ÷ó âèáîðö³â. Òîæ ñòàòè
êàíäèäàòîì ó äåïóòàòè ì³ñüêðàäè
êîøòóâàòèìå 58 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Ó ðåøò³ ì³ñò îáëàñíîãî çíà÷åííÿ ñóìè çà âèñóâàííÿ â êàíäèäàòè çíà÷íî ñêðîìí³ø³. Òàê, ùîá
áàëîòóâàòèñÿ ó ìåðè Êîçÿòèíà,
Õì³ëüíèêà, Æìåðèíêè, Ëàäèæèíà ÷è Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè ò³ëüêè
4723 ãðèâí³. Ïðè÷èíà — â óñ³õ
ì³ñòàõ ìåíøå 75 òèñÿ÷ âèáîðö³â.
Âîäíî÷àñ, ñòàòè êàíäèäàòîì
ó äåïóòàòè êîøòóâàòèìå ïîð³çíîìó: ïðàâî áàëîòóâàòèñÿ ó äåïóòàòè Êîçÿòèíñüêî¿ ì³ñüêðàäè
êîøòóâàòèìå íà ð³âí³ ÷îòèðüîõ
òèñÿ÷ ãðèâåíü. Òîæ, çâ³äñè âèõîäèòü 4137 ãðèâåíü íà çàñòàâó
(209 õ 19,797).

Êàíäèäàò ó äåïóòàòè Æìåðèíñüêî¿ ì³ñüêðàäè ìàº çàïëàòèòè
5852 ãðèâí³, êàíäèäàò ó ðàäó Ëàäèæèíà — 3553 ãðèâí³, êàíäèäàò
ó äåïóòàòè ìåð³¿ Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêîãî — 4807 ãðèâåíü, à êàíäèäàò ó äåïóòàòè Õì³ëüíèöüêî¿ ì³ñüêðàäè ïîâèíåí äàòè
3971 ãðèâíþ çàñòàâè.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ö³ ñóìè º
îð³ºíòîâíèìè ³ âîíè ìîæóòü çì³íèòèñÿ ÷åðåç çá³ëüøåííÿ ðîçì³ðó
ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè, àáî ÷åðåç
îíîâëåííÿ äàíèõ ïî ê³ëüêîñò³ âèáîðö³â, ùî íèí³ â³äáóâàºòüñÿ ùîì³ñÿöÿ ó Äåðæðåºñòð³ âèáîðö³â.
Îäíàê äî 9 âåðåñíÿ Öåíòðàëüíà
âèáîð÷à êîì³ñ³ÿ çîáîâ'ÿçàíà âèçíà÷èòè òî÷íèé ðîçì³ð ãðîøîâî¿
çàñòàâè äëÿ êîæíîãî âèáîð÷îãî
îêðóãó òà îïóáë³êóâàòè òàêó ³íôîðìàö³þ íà îô³ö³éíîìó ñàéò³.

До 9 вересня можна змінити виборчу адресу
На цих місцевих виборах зможуть голосувати переселенці та люди, які постійно
працюють, живуть, навчаються в містах,
де не прописані.
Для цього виборцю потрібно звернутись
до відділу ведення державного реєстру
виборців за місцем, де людина проживає фактично. У Вінниці він знаходиться
за адресою: Замостянська, 7. Однак перед цим потрібно зателефонувати, щоб
дізнатися чи приймають у відділі під час
карантину: (0432) 59–53–25, (0432)
59–53–27, (0432) 59–53–29.
Щоб змінити виборчу адресу, потрібно

надати паспорт громадянина України,
написати заяву, де варто вказати номер
дільниці, де бажаєте голосувати. І ще
надати один з документів, що підтверджують ваше фактичне місце перебування: це договір оренди житла, довідка ВПО, виписка з ЄДР про здійснення
підприємницької діяльності за певною
адресою, свідоцтво про право власності
на житло за адресою, яку виборець просить визначити як нову виборчу адресу
тощо. Повний перелік є на сайті Держреєстру виборців за цим посиланням:
drv.gov.ua.
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НАЙКРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ
ВІННИЦЬКИХ КОМПАНІЙ
477367

476621

476344

476795

476345
477072

476703

476494
476618

467687
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«НЕ ТАК СКЛАДНО, ЯК ЗДАЄТЬСЯ» –
КАЖУТЬ ТІ, ХТО ЗДАВ ЗНО НА 200
Найкращі  Позаду ЗНО та школа,
а попереду відкриті двері у виші.
Цьогоріч троє вінницьких випускників
склали зовнішнє незалежне оцінювання
з математики на 200 балів. Поговорили
зі школярами про складнощі, їхні
хвилювання та те, що потрібно змінити,
на їхню думку, в тестуванні
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Áîãäàí Àðõèï÷óê
öüîãîð³÷ çàê³í÷èâ
ÔÌÃ ¹ 17, à ²ëëÿ
Êóçíåöîâ òà Âîëîäèìèð Øðàìêî — âèïóñêíèêè
òåõí³÷íîãî ë³öåþ.
Àá³òóð³ºíòè ïîä³ëèëèñÿ ëàéôõàêàìè, ÿê åôåêòèâíî ï³äãîòóâàòèñÿ äî çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî îö³íþâàííÿ òà ðîçïîâ³ëè, ÷è
ìîæíà âïîðàòèñü ³ç çàâäàííÿìè
áåç â³äâ³äóâàííÿ ðåïåòèòîð³â.
«ГОЛОВНЕ ПРАВИЛО –
ВІРИТИ У СЕБЕ»
Áîãäàí Àðõèï÷óê, êð³ì ìàòåìàòèêè, ñêëàäàâ ÇÍÎ íà ìàêñèìàëüí³ áàëè òàêîæ ç àíãë³éñüêî¿
ìîâè, à óêðà¿íñüêó íà 190.
— Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ äåñÿòîãî
êëàñó ÿ ïî¿õàâ çà îáì³íîì íà ð³ê
â Àìåðèêó. ×åðåç öå ÿ ïðîïóñòèâ
ñâ³é îäèíàäöÿòèé êëàñ ³ íàâ÷àâñÿ
íà ð³ê äîâøå, — ðîçïîâ³äàº Áîãäàí. — ßê ò³ëüêè ÿ ïðè¿õàâ, âë³òêó
ïåðåä îäèíàäöÿòèì êëàñîì ïî÷àâ
â³äâ³äóâàòè ðåïåòèòîðà.
Çà ñëîâàìè Áîãäàíà, ó àìåðèêàíñüê³é øêîë³ íàáàãàòî ëåãøà
ïðîãðàìà, òîìó éîìó ïîòð³áíî
áóëî íàçäîãàíÿòè âñå, ùî ïðîïóñòèâ.
— Ó íèõ º ñïåö³àëüí³ êóðñè äëÿ
ð³âíÿ êîëåäæó, íà ÿêèõ ìîæíà
äîäàòêîâî âèâ÷àòè íàóêè, — ãî-

âîðèòü â³ííè÷àíèí. — Âçàãàë³,
ó Àìåðèö³ äóæå ö³êàâà ñèñòåìà,
ó íèõ ìîæíà âèáèðàòè òå, ÷èì
õî÷åø çàéìàòèñÿ. Â ó÷í³â âåëè÷åçí³ ìîæëèâîñò³, ïî÷èíàþ÷è ç³
ñïîðòó äî òâîð÷îñò³. ß, íàïðèêëàä, âèâ÷àâ êóë³íàð³þ ó øêîë³,
áî îáîæíþþ ãîòóâàòè.
Íàéá³ëüøå æ ç óñ³õ ïðåäìåò³â
Áîãäàíó ïîäîáàºòüñÿ ìàòåìàòèêà. Òîìó, ñêëàäàþ÷è ÇÍÎ, â³í
î÷³êóâàâ íà âèñîê³ áàëè.
— ß áàãàòî ãîòóâàâñÿ, âçàãàë³ ãîëîâíå ïðàâèëî — â³ðèòè
ó ñåáå, — êàæå õëîïåöü. — Ïåðåä
ÇÍÎ ïîòð³áíî âèñïàòèñÿ. Ó äåíü
«Õ» ìåíøå õâèëþâàòèñÿ, áî âæå
³ òàê í³÷îãî íå çì³íèø.
Çà ñëîâàìè â³ííè÷àíèíà, çàâäàííÿ ó öüîìó ðîö³ áóëè ëåãø³,
í³æ ó ìèíóëîìó. Êàæå, êîæíîãî
ðîêó ð³âåíü çàâäàíü ç ìàòåìàòèêè
çíèæóºòüñÿ. Äî òîãî æ, çàâäàííÿ
íà îñíîâí³é ñåñ³¿ áóëè äóæå ñõîæ³
ç ïðîáíîþ.
— ß â³ä÷óâàâ, ùî âñå íàïèñàâ êëàñíî. Êð³ì òîãî, ïåðåâ³ðèâ ðàç³â ø³ñòü, — êàæå àá³òóð³ºíò. — Çàâäÿêè òîìó, ùî ÿ â÷èâñÿ
ó ïðîô³ëüí³é øêîë³, òî ÇÍÎ ç
ìàòåìàòèêè íå çäàâàëîñü ÷èìîñü
íàäçâè÷àéíî ñêëàäíèì. À îò äëÿ
ó÷í³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ øê³ë âïåâíåíèé, ùî áóëî âàæ÷å. Äåÿê³
òåìè, ÿê³ ïðèñóòí³ ó òåñòàõ, âîíè
íàâ³òü íå ïðîõîäèëè íà óðîêàõ.
Çà äóìêó Áîãäàíà, ó âñ³õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàäàõ ïîâèííà áóòè

Хто ще здав ЗНО на 200?
Згідно з результатами Центру
оцінювання якості освіти, станом
на 28 липня, у Вінницькій області дев’ять абітурієнтів склали
ЗНО на 200 балів.
З української мови та літератури,
а також історії України, жоден
учасник ЗНО на Вінниччини
не склав тест на максимальні
бали.
Максимальних 200 з біології отримав немирівчанин
Олександр Вердибіда. Також
п’ятеро учасників цьогорічного
ЗНО склали тести з англійської
мови на 200 балів. Четверо — з
Вінниці, одна учасниця — зі Жмеринки. Серед тих, хто склав ЗНО

з англійської мови на 200 балів:
Юлія Каліннікова, яка два роки
тому закінчила вінницьку школу
№ 12; випускниця Вінницького
технічного ліцею Юлія Дацько;
випускники фізико-математичної гімназії Вінницької міської
ради № 17 — Богдан Архипчук
та Дар'я Троценко. Також ЗНО з
англійської мови на 200 балів
склала випускниця школи-ліцею
зі Жмеринки Аліна Лакатош.
Єдиним учасником, який набрав 200 балів з фізики на Вінниччині, став учитель фізики
з фізико-математичної гімназії
№ 17. З інших предметів результати тестування ще не відомі.

Богдан Архипчук: «Перед
ЗНО потрібно виспатися.
У день «Х» менше
хвилюватися, бо вже і так
нічого не зміниш»
îäíàêîâà ïðîãðàìà ³ òîä³ çîâí³øíº íåçàëåæíå òåñòóâàííÿ áóäå
ö³ëêîì ñïðàâåäëèâèì.
— ÇÍÎ ñàìå ïî ñîá³ íå ñèëüíî
ïåðåâ³ðÿº çíàííÿ ïðåäìåòà, òóò
ãîëîâíå âì³òè ï³äãîòóâàòèñÿ. Àëå
öå òåñòóâàííÿ º õîðîøèì ñïîñîáîì âèáîðó àá³òóð³ºíò³â â óí³âåðñèòåòè, — êàæå õëîïåöü. — Âñåòàêè òåñòóâàííÿ íå êîðóìïîâàíå.
Õëîïåöü ïîäàº äîêóìåíòè
ó Êèºâî-Ìîãèëÿíñüêó àêàäåì³þ,
õî÷å íàâ÷àòèñü íà ñïåö³àëüíîñò³
«Êîìï’þòåðí³ òåõíîëîã³¿».
«ДО РЕПЕТИТОРІВ НЕ ХОДИВ»
Âîëîäèìèð Øðàìêî òåæ íàïèñàâ ÇÍÎ ç ìàòåìàòèêè íà â³äì³ííî, êð³ì íå¿, õëîïåöü íà 196
áàë³â çäàâ óêðà¿íñüêó òà 197 —
àíãë³éñüêó.
— Äî ðåïåòèòîð³â ÿ íå õîäèâ,
ãîòóâàâñÿ ñàì, — ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð. — Îñíîâíà ï³äãîòîâêà — öå íàâ÷àííÿ ó òåõí³÷íîìó
ë³öå¿. Ç ìàòåìàòèêè, íàïðèêëàä,
ó íàñ âèêëàäàëè â³ñ³ì óðîê³â
â òèæäåíü. ¯õ ö³ëêîì äîñòàòíüî,
ùîá äîáðå ñêëàñòè ÇÍÎ.
Âîëîäèìèð ðîçïîâ³äàº, ùî
âèð³øèâ íå çàéìàòèñü ç ðåïåòèòîðîì, áî â³ðèâ ó òå, ùî ìîæå
âèâ÷èòè ñàì. Êð³ì òîãî, öå äóæå
äîðîãî. Êàæå, íàâ÷àííÿ â óí³âåðñèòåò³ íà êîíòðàêòí³é ôîðì³ îá³éäåòüñÿ ó òàê³ æ ãðîø³.
— ß äóæå áàãàòî ÷àñó ïðèä³ëÿâ ïðîáíèì òåñòóâàííÿì çà ïîïåðåäí³ ðîêè. Êîæíèé ïðåäìåò
äâ³÷³ â òèæäåíü ïî ê³ëüêà ãîäèí
â÷èâ, — ïðîäîâæóº õëîïåöü. —
Ðîçïî÷àâ àêòèâíó ï³äãîòîâêó ç
ïî÷àòêó îäèíàäöÿòîãî êëàñó.
Çà ñëîâàìè Âîëîäèìèðà, âåëèêå çíà÷åííÿ äëÿ íüîãî â³ä³ãðàâàëà
ìîòèâàö³ÿ â³ä â÷èòåë³â òà áàòüê³â.

Володимир Шрамко:
«Тестування — це праця
за всі роки. Не можливо
підготуватись за рік, якщо
всі одинадцять років нічого
не робив»

Ілля Кузнецов: «Головна
порада для майбутніх
абітурієнтів — у день
складання нічого
не повторювати і прийти
в аудиторію спокійним»

— ß áóâ âïåâíåíèé ó çíàííÿõ,
àëå õâèëþâàííÿ áóëî ïðèñóòíº.
Ïîò³ì ÿ íàìàãàâñÿ óÿâèòè íàéã³ðøó ñèòóàö³þ. Íàïðèêëàä, ùî
áóäå, ÿêùî ÿ âñå çàâàëþ? ßê
âèÿâèëîñü, í³÷îãî ñòðàøíîãî, —
ïðîäîâæóº àá³òóð³ºíò. — Ó äåíü
òåñòóâàííÿ íàìàãàâñÿ íå íåðâóâàòè, í³÷îãî íå ïîâòîðÿâ, ïîñëóõàâ
ìóçèêó ³ ç âïåâíåí³ñòþ çàéøîâ
â àóäèòîð³þ.
Äëÿ òîãî, àáè äîáðå ñêëàñòè
ÇÍÎ, ÿê ðîçïîâ³äàº Âîëîäèìèð,
ïîòð³áíî ïðàâèëüíî ðîçïîä³ëÿòè
ñâ³é ÷àñ òà îáìåæèòè ÷àñ íà êîðèñòóâàííÿ ãàäæåòàìè.

âàííÿ ñàìîñò³éíî. Êàæå, ùî äî
ìàòåìàòèêè ïî÷àâ ãîòóâàòèñÿ ùå
ç âîñüìîãî êëàñó. Êð³ì öàðèö³
íàóê, ²ëëÿ çäàâàâ ùå óêðà¿íñüêó,
ÿêó ñêëàâ íà 192. Àíãë³éñüêó
õëîïöþ âäàëîñü ñêëàñòè íà 199,
ÿê ³ ô³çèêó.
— Êîìï’þòåð íå ïðàâèëüíî
ïåðåâ³ðèâ ìîþ ðîáîòó ç ô³çèêè
³ ó ìåíå âèéøëî 196 áàë³â. Àëå
ÿ ïîäàâ àïåëÿö³þ ³ áóäå 199, —
ðîçïîâ³äàº õëîïåöü. — Ìàòåìàòèêó æ ÿ äóæå äîáðå çíàþ, òîìó
â îäèíàäöÿòîìó êëàñ³ ìåí³ íå ïîòð³áíî áóëî í³÷îãî â÷èòè. ß ëèøå
ïîâòîðþâàâ íàéâàæëèâ³ø³ òåìè.
Ïåðåä ÇÍÎ ïðîéøîâ ê³ëüêà òåñò³â ìèíóëèõ ðîê³â.
Ç ³íøèõ ïðåäìåò³â õëîïåöü ãîòóâàâñÿ ùîäíÿ ïî ê³ëüêà ãîäèí.
Êàæå, ç ìàòåìàòèêè òåñòè áóëè
äîâîë³ ëåãêèìè.
— ß çðîáèâ âñå øâèäêî ³ âñòèãíóâ ïåðåâ³ðèòè 23 ðàçè. Îò ïåðåâ³ðÿâ ÿ äóæå ðåòåëüíî, àäæå
íå õîò³â äîïóñòèòè âèïàäêîâî¿
ïîìèëêè, — êàæå ²ëëÿ. — Âñ³
òåìè, ÿê³ áóëè ó òåñòàõ, ìè â÷èëè
íà óðîêàõ. Òîìó ÿ âäÿ÷íèé ñâî¿é
â÷èòåëüö³ çà âñþ ï³äãîòîâêó.
ßê ðîçïîâ³äàº àá³òóð³ºíò,
ó äåíü çäà÷³ õâèëþâàâñÿ, ïîêè
íå ðîçäàëè çîøèòè ³ç çàâäàííÿìè, òîä³ õâèëþâàííÿ ïðîéøëî.
— Öå ÇÍÎ áóëî äóæå ñõîæå
íà îë³ìï³àäó. À îñê³ëüêè ÿ áðàâ
ó÷àñòü ó áåçë³÷³ îë³ìï³àä, òî äëÿ
ìåíå öå áóëà çâè÷íà ñïðàâà, —
ïðîäîâæóº â³ííè÷àíèí. — Ãîëîâíà ïîðàäà äëÿ ìàéáóòí³õ
àá³òóð³ºíò³â — ó äåíü ñêëàäàííÿ
í³÷îãî íå ïîâòîðþâàòè ³ ïðèéòè
â àóäèòîð³þ ñïîê³éíèì.
Çà ñëîâàìè õëîïöÿ, ìåòè ñêëàñòè ÇÍÎ íà äâ³ñò³ ó íüîãî íå áóëî.
Êàæå, öå, ÿê ïðèºìíèé áîíóñ.

Çàâäàííÿ ó öüîìó
ðîö³ áóëè ëåãø³, í³æ
ó ìèíóëîìó. Äî òîãî
æ, çàäà÷³ íà îñíîâí³é
ñåñ³¿ áóëè äóæå ñõîæ³
ç ïðîáíîþ
— ²íîä³, êîëè ïîì³÷àâ, ùî áàãàòî ÷àñó âèòðà÷àþ íà ñîöìåðåæ³,
ÿ âèäàëÿâ ¿õ, — êàæå õëîïåöü. —
Çà ê³ëüêà äí³â, çâè÷àéíî, â³äíîâëþâàâ, àëå âæå ìåíøå ñèä³â
â òåëåôîí³.
Àáî æ âñòàíîâëþâàâ ñïåö³àëüí³
äîäàòêè íà òåëåôîí, ÿê³ êîíòðîëþþòü ÷àñ, ÿêèé òè ïðîâîäèø
â ³íòåðíåò³ áåç êîðèñò³.
Âñòóïàòè â³ííè÷àíèí ïëàíóº
â Àâñòð³þ íà «Á³çíåñ òà åêîíîì³êó», à òàêîæ íà çàî÷íó ôîðìó
â ³íñòèòóò Øåâ÷åíêà íà «Ìàòåìàòèêó».
«200 БАЛІВ — ЦЕ ПРИЄМНИЙ
БОНУС»
²ëëÿ Êóçíåöîâ òåæ ãîòóâàâñÿ äî
çîâí³øíüîãî íåçàëåæíîãî òåñòó-
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«ГРОШІ НА ТОЙ СВІТ НЕ ЗАБЕРЕШ»
Десятину — людям  Храм
Архістратига Михаїла у селі Лучинчик
Мурованокуриловецького району
спорудили за кошти місцевого
сільгосппідприємства «Дружба народів».
Ініціатором будівництва став керівник
господарства Мартін Айрапетян. Чому
вирішив витратити немалі кошти на храм?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

— Óñ³ ìè êîëèñü
ïîìðåìî, à õðàì
çàëèøèòüñÿ, — ä³ëèòüñÿ äóìêàìè
Ìàðò³í Àéðàïåòÿí. — ßê ñï³âàºòüñÿ ó âàø³é ï³ñí³, äîìîâèíà
íå ìàº êèøåíü. Ãðîø³ íà òîé
ñâ³ò ç ñîáîþ íå çàáåðåø. Ìîæå,
êîëèñü çãàäàþòü â³ðìåíèíà, ÿêèé
çáóäóâàâ äëÿ óêðà¿íö³â öåðêâó. Äåñÿòèíó â³ääàâàòè ëþäÿì,
òî ñâÿòå, áî òàê ó Á³áë³¿ çàïèñàíî.
ДОМОВИНА НЕ МАЄ КИШЕНЬ
Àéðàïåòÿí ïåðåáðàâñÿ â Óêðà¿íó ç Â³ðìåí³¿ ó 90-õ ðîêàõ. Ïðàöþâàâ íà áóä³âíèöòâ³ äîð³ã. Ï³çí³øå îñåëèâñÿ ó ñåë³ Ëó÷èí÷èê.
Ïåðåâ³ç ñ³ì’þ. Äðóæèíà òåæ â³ðìåíêà, ìàþòü äâîõ ñèí³â. Íàâ³òü
ìàòè éîãî ïåðå¿õàëà. Ðåøòà ð³äí³
çàëèøèëàñÿ ó Â³ðìåí³¿.
— Öå ïðàâäà, ùî áóäóâàòè
öåðêâó âèð³øèâ ñàì Àéðàïåòÿí, —
êàæå ñ³ëüñüêèé ãîëîâà Ëó÷èí÷èêà
Â³êòîð Ìåäâ³äü. — Í³õòî ç òàêèì
ïðîõàííÿì äî íüîãî íå çâåðòàâ-

ñÿ. Êîëè Ìàðò³í ä³çíàâñÿ, ùî
äî â³éíè â ñåë³ áóëà öåðêâà,
àëå ¿¿ çíèùèëè êîìóí³ñòè, âèð³øèâ â³äíîâèòè ñïðàâåäëèâ³ñòü.
Ñàì îáèðàâ ïðîåêò. Ïåðåä òèì
îá’¿çäèâ áàãàòî ñ³ë, äå äèâèâñÿ
õðàìè. Ñàì ï³äáèðàâ ìàéñòð³â.
Íàâ³òü õóäîæíèê³â, ÿê³ ðîçïèñóâàëè, îñîáèñòî øóêàâ ñåðåä
ïðîôåñ³îíàë³â. Êàçàâ, ùî âñå ìàº
ðîáèòèñÿ ïðîôåñ³éíî. Ðîáî÷èé
äåíü ïî÷èíàâ ç áóä³âíèöòâà.
РОЗПИСУВАЛИ ТРОЄ
ЗАСЛУЖЕНИХ ХУДОЖНИКІВ
Àâòîðîì ïðîåêòó º çíàíèé àðõ³òåêòîð Ñåðã³é Õðóñòàëüîâ. Ðîçïèñ
õðàìó çä³éñíþâàëè ìèòö³ ç Òóëü÷èíñüêî¿ ³êîíîïèñíî¿ ìàéñòåðí³
Ìèõàéëà Äîâãàíÿ. Â³í, à òàêîæ
ìèòö³ Àë³íà Ñëàâãîðîäñüêà òà
Áîãäàí Áðèíñüêèé ìàþòü çâàííÿ
çàñëóæåíèõ õóäîæíèê³â Óêðà¿íè.
Ðàçîì ç íèìè ïðàöþâàëè òàêîæ
õóäîæíèêè Ñåðã³é òà Îëåã Äîâãàí³, Ðóñëàí Êîâàëüîâ.
— Îñîáëèâ³ñòü ðîçïèñó â òîìó,
ùî òóò âèêîðèñòàíî åëåìåíòè
óêðà¿íñüêîãî íàðîäíîãî îðíàìåíòó, ÿêèé ÷àñòêîâî íàãàäóº ïå-

òðèê³âñüê³ åëåìåíòè, — ðîçïîâ³ëà
çàñëóæåíèé õóäîæíèê Óêðà¿íè
Àë³íà Ñëàâãîðîäñüêà. — Â îñíîâíîìó, öå çîáðàæåííÿ êâ³ò³â. ¯õ
ìîæíà ïîáà÷èòè íàâêîëî â³êîí,
äâåðåé, â ³íøèõ ì³ñöÿõ. Îðíàìåíòí³ ðîçïèñè âèêîíóâàëè ìàéñòðè Íàòàë³ÿ Ëàâðåíþê, Âàñèëü
òà Äìèòðî Ðèæ³. ¯õí³ âèøóêàí³
ìàëþíêè ñòàëè ñïðàâæíüîþ
îêðàñîþ, ï³äêðåñëèëè óí³êàëüí³ñòü õðàìó.
Âñåðåäèí³ ñâÿòèíÿ âèð³çíÿºòüñÿ íàñè÷åí³ñòþ íàïèñàíèõ ³êîí,
êîìïîçèö³ÿìè ç Á³áë³éíèõ ³ñòîð³é. ¯õ ìîæíà ïîáà÷èòè íå ò³ëüêè

Êîëè Ìàðò³í ä³çíàâñÿ,
ùî äî â³éíè â ñåë³
áóëà öåðêâà, àëå ¿¿
çíèùèëè êîìóí³ñòè,
âèð³øèâ â³äíîâèòè
ñïðàâåäëèâ³ñòü
íà êóïîë³, çîáðàæåííÿ ñâÿòèõ º
íà ñò³íàõ, êîëîíàõ, ïàðóñàõ.
Îäèí ç ëèê³â íàëåæèòü ñâÿòîìó, ÿêîãî âøàíîâóþòü ïðàâîñëàâí³ â³ðóþ÷³ ó Â³ðìåí³¿. Êîëè éîãî
ïîáà÷èâ Ìàðò³í Àéðàïåòÿí, áóâ
ïðèºìíî âðàæåíèé òàêîþ íåñïîä³âàíêîþ.
Òèì ÷àñîì õóäîæíèêè, à òàêîæ
³íø³ ìàéñòðè, ÿê³ ïðàöþâàëè
ó õðàì³, âèñëîâëþþòü ùèðó ïîäÿêó Ìàðò³íó Àéðàïåòÿíó çà òó äîâ³ðó, ùî âèñëîâëþâàâ ¿ì ï³ä ÷àñ
ðîáîòè, çà ïîðîçóì³ííÿ â îáãîâîðåíí³ âàæëèâèõ ïèòàíü. Äî ðå÷³,
îðãàí³çàö³éíî-þðèäè÷íèé ñóïðîâ³ä áóä³âíèöòâà çä³éñíþâàâ þðèñò
Â³òàë³é Ìàêñèì÷óê.

З назвою храму у Лучинчику довго не роздумували.
Храмове свято тут на Михаїла, то й назва відповідна

Хрести на 19-метровій висоті
— Разом з місцевими українцями будемо приходити у храм
на службу, будемо разом з усіма молитися, — говорить Мартін
Айрапетян. — Всі ми християни,
всі однакові перед Богом. Господь у нас один. Я буду молитися у цій православній святині.
Мої діти і внуки приходитимуть
сюди.
Новозбудована церква — 3-купольна. Її висота 19 метрів. Площа за зовнішніми параметрами
15х10 метрів.
З назвою храму довго не думали.
За словами сільського голови,
у Лучинчику храмове свято від-

бувається на Михайла. Відповідно й храм назвали іменем цього
Святого Архістратига Михаїла.
Планували відкриття саме
на цей день. Однак церковна
громада вирішила прискорити
подію. Мартін Айрапетян ніколи не йшов проти думки громади. Сприйняв пропозиції. Взяв
участь у відкритті. У недільний
день зібралося багато людей.
Так само не став втручатися
у приналежність нового храму. Громада вирішила, що залишатиметься у складі Православної церкви Московського
патріархату.

РЕКЛАМА
476487

RIA, Ñåðåäà,
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ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, КЕРІВНИК ТАНЦЮВАЛЬНОЇ СТУДІЇ

Рік тому виграли «Кубок Європи»! Перемога,
якою можна завжди пишатись! І яка залишиться
завжди з нами! Закінчиться карантин і з новими
силами почнемо готуватись до чогось нового.

простір для особистої думки

Не гарбузом єдиним…
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
КОМПАНІЇ ОРГАНІК-Д

Êîæíèé ÷åòâåðòèé ºâðîïåºöü ñïîæèâàº ôðóêòè òà îâî÷³ 2 ðàçè
íà äåíü, êîæíèé óêðà¿íåöü íå ùîäíÿ
³ âäâ³÷³ ìåíøå.
Äî öüîãî æ, âñå á³ëüøå îâî÷åâèõ
êîìïàí³é ìð³þòü åêñïîðòóâàòè â ªâðîïó. Òà íå óëþáëåí³ íàìè òîìàòè é
îã³ðêè, à í³øåâ³ êóëüòóðè — ò³, ÿê³
â Óêðà¿í³ ñïîæèâàþòüñÿ íàáàãàòî
ð³äøå, àáî âçàãàë³ íå êîðèñòóþòüñÿ
óâàãîþ. Ñïàðæà, ïàñòåðíàê, áàòàò,
ñåëåðà, ÿã³äí³ êóëüòóðè òà íàâ³òü íóò.
Öüîãî ðîêó â³ííèöüêà êîìïàí³ÿ
Îðãàí³ê-Ä âïåðøå âèðîùóº ãàðáóç.
Íàñê³ëüêè â³í ìîæå áóòè ðåíòàáåëüíèì òà ÿê îïåðàòîðè ðèíêó âçàãàë³
îö³íþþòü åêñïîðòí³ òîâàðè, çàïèòàëè ãîëîâíîãî àãðîíîìà ï³äïðèºìñòâà
Îëåêñàíäðà Ïàñ³÷íîãî.
— Îëåêñàíäðå, ïîä³ë³òüñÿ, áóäü
ëàñêà, ñâîºþ äóìêîþ ùîäî í³øåâèõ
àãðîêóëüòóð.
— Íà ïðîäóêòè íåìàñîâîãî ïîïèòó
÷àñòî çâåðòàþòü óâàãó íåâåëè÷ê³ ôåðìåðñüê³ ãîñïîäàðñòâà ç áàíêîì çåìë³
â³ä 30 ãà. Ùîá âèðîñòèòè çâè÷í³ íàøîìó ñåðåäîâèùó çåðíîâ³, ïîòð³áíî
ìàòè â³ä 1000 ãà. À çàëó÷èòè âåëèê³
ïëîù³ â îáðîá³òîê –– ïðîáëåìà. Âñÿ
çåìëÿ â îðåíä³, ÿêà çðîñòàº ùîðîêó.
Òîìó âèñîêîìàðæèíàëüí³ êóëüòóðè íà òàêèõ ä³ëÿíêàõ çåìë³ ìàþòü
äóæå ñïîêóñëèâèé âèãëÿä ç òî÷êè
çîðó âëàñíèê³â êîìïàí³é. Àëå äëÿ
óñï³øíîãî âèðîùóâàííÿ òðåáà äå-

òàëüíî ï³äõîäèòè äî ñïåö³àë³çàö³¿ âæå
³ñíóþ÷îãî âèðîáíèöòâà. Â³äñóòí³ñòü
äîñâ³äó òà êðîï³òêèõ çíàíü ó íîâèõ
íàïðÿìàõ ìîæå ïåðåòâîðèòè ÷³òêèé
ðîçðàõóíîê ó ì³íóñîâèé ðåçóëüòàò.
— À ÿêà ñïåö³àë³çàö³ÿ Îðãàí³ê-Ä?
— Îâî÷³âíèöòâî â³äêðèòîãî ´ðóíòó.
Çàãàëîì îáðîáëÿºìî 300 ãà. Îâî÷åâèé
êëèí ïîíàä 70 ãà. Âèðîùóºìî ìîðêâó, ñòîëîâ³ áóðÿêè, ï³çíþ êàïóñòó,
êàðòîïëþ òà öèáóëþ íà êðàïåëüíîìó
çðîøåíí³. Íàñòóïíîãî ðîêó ïëàíóºìî
â³äâåñòè ï³ä îâî÷³ ùå 70 ãà, äå õî÷åìî
òàêîæ îáëàøòóâàòè ïîëèâ.
— ×îìó çîñåðåäèëèñÿ ñàìå íà îâî÷àõ
áîðùîâîãî íàáîðó?
— Êîìïàí³ÿ ñòâîðþâàëàñÿ ÿê ºäèíå
ãîñïîäàðñòâî Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³, ÿêå
áóäå âèðîùóâàòè îâî÷³ ó ïðîìèñëîâèõ
îáñÿãàõ òà ìàòèìå çìîãó íà ïðîôåñ³éíå çáåð³ãàííÿ âïðîäîâæ 10 ì³ñÿö³â
ç ïî÷àòêó çáîðó âðîæàþ. Íàðàç³ ìàºìî â³äïîâ³äíå îâî÷åñõîâèùå ºìí³ñòþ
3 000 òîíí.
— ßê³ í³øåâ³ êóëüòóðè âè âæå âèðîùóºòå àáî ïëàíóºòå?
— Ïëàíóºìî ñïðîáóâàòè òîï³íàìáóð òà áðóêâó ó íàñòóïíîìó ðîö³,
ó 2020 ïîñàäèëè ãàðáóç. Öå îäíà ç
íàéá³ëüø ðîäþ÷èõ êóëüòóð. Çà îïòèìàëüíèõ óìîâ çðîñòàííÿ, äîòðèìàííÿ
òåõíîëîã³÷íèõ âèìîã óðîæàéí³ñòü ¿¿
ñÿãàº 70–80 òîíí íà ãà ³ öå íå ìåæà.
— Òàê, àëå äèâíî ÷óòè, ùî ãàðáóç
«åêñïîðòíèé îâî÷» àáî «îâî÷ âóçüêîãî
ñïîæèâàííÿ». Çàãàëîì ââàæàºòüñÿ, ùî
öå íàø òðàäèö³éíèé óêðà¿íñüêèé îâî÷.
— Ïî-ïåðøå, öÿ ðîñëèíà äîáðà äëÿ

ñ³âîçì³íè òà, ÿê íàñë³äîê, ïîêðàùåííÿ ô³òîñàí³òàðíîãî ñòàíó ïîë³â ³ ñòàíó
´ðóíò³â. Ïî-äðóãå, çà óìîâ â³äíîñíî
íåñêëàäíî¿ òåõíîëîã³¿ âèðîùóâàííÿ,
ãàðáóç äîâîë³ ïðèáóòêîâà ñïðàâà.
Òðåò³é ïîçèòèâíèé ìîìåíò — ðîçøèðåííÿ àñîðòèìåíòó âèðîáíèöòâà,
ùî ìîæå çìåíøèòè ô³íàíñîâ³ ðèçèêè
ï³äïðèºìñòâà òà ï³äñòðàõóâàòè êîìïàí³þ íà âèïàäîê íåâðîæàþ îñíîâíèõ
êóëüòóð ó îêðåìîìó ôåðìåðñòâ³.
— Â Óêðà¿í³ ãàðáóç àñîö³þºòüñÿ ç
êàøàìè òà íàñ³ííÿì. À íàâ³ùî æ éîãî
êóïóþòü ³íîçåìö³?
— Â Çàõ³äí³é ªâðîï³ ÷àñò³øå, í³æ
ìè, ãàðáóç âèêîðèñòîâóþòü ó ¿æó ³,
âàðòî çàçíà÷èòè, ãîòóþòü ìàéæå ïîâñÿêäåííî. Ñèðí³ ñóïè, ñîëîäê³ òà
ñîëîí³ ïèðîãè, ìëèíö³, ðàãó, ñ³ê…
Ãîñïîäèí³ ñõ³äíî¿ ªâðîïè ÿêðàç ïåðåâàãó â³ääàþòü ñàìîìó îâî÷ó, à íàø³
´àçäèí³ ïîëþáëÿþòü íàñ³ííÿ ëóñêàòè. Äî ðå÷³, ãàðáóçîâå íàñ³ííÿ òåæ
òðåíäîâèé á³çíåñ. Ïðèäáàòè ñóøàðêó,
â³äêàë³áðóâàòè, î÷èñòèòè äî ÿäðà, çàñìàæèòè — õòî íà ùî ãàðàçä, òîé òå
³ îáèðàº.
Òîæ, âèñë³â «÷àñ çáèðàòè ãàðáóç»
âëó÷íî â³äîáðàæàº êîðèñí³ ö³ííîñò³
öüîãî îâî÷à ÿê ïîæèâí³, òàê ³ àãðàðí³. Òîæ âèá³ð ä³ÿëüíîñò³, ÿê ³ âèá³ð
õàð÷óâàííÿ çà âàìè. À ìè íàãàäóºìî,
ùî ÂÎÎÇ ðåêîìåíäóº ¿ñòè íå ìåíøå
400 ãðàì³â ôðóêò³â òà îâî÷³â íà äåíü,
çà âèíÿòêîì êàðòîïë³ òà ³íøèõ âèñîêîâì³ñíèõ êðîõìàëüíèõ êîðåíåïëîä³â. Ñàëàòè òà áîðù³ â³ä Îðãàí³ê-Ä
î÷³êóþòü íà ñâî¿õ ïîêóïö³â!
475285
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ПІД ГРИФОМ «СОВ. СЕКРЕТНО». ЯК
НАС ДУРИЛИ З ЯДЕРНОЮ ЗБРОЄЮ
Дата  Пишуть книгу про неіснуючу
армію, яку називали «Вінницька».
20 серпня виповнюється 60 років з
часу створення 43-ї ракетної армії. Її
ліквідували у 2002-му. Рідкісний випадок
в історії, коли армію знищили ті, хто
її створював. Чому так сталося? Чи
врятувала б нинішню ситуацію у війні
наявність у нас ядерних ракет?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Â³äïîâ³ä³ íà áàãàòî ïèòàíü ìîæíà áóäå ïðî÷èòàòè
â êíèç³, ÿêó ñòâîðþþòü ó Â³ííèö³ äî 60-¿ ð³÷íèö³
43-¿ ðàêåòíî¿.
Ïðî öå æóðíàë³ñòó RIA ðîçïîâ³â êåð³âíèê îáëàñíî¿ ïèñüìåííèöüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Âàäèì
Â³òêîâñüêèé. Ðàçîì ç íèì íàä
ï³äãîòîâêîþ âèäàííÿ ïðàöþþòü
ùå òðè êîëèøí³ çàñòóïíèêè êîìàíäóâà÷à. Ñåðåä íèõ äâà ãåíåðàëè — Â’ÿ÷åñëàâ Áóøóºâ òà Ïåòðî Êîâáàñà, à òàêîæ ïîëêîâíèê
Âëàäèñëàâ Ô³ëàòîâ.
«СИДІЛИ НА ПОРОХОВІЙ
БОЧЦІ»
Çà ñëîâàìè Âàäèìà Â³òêîâñüêîãî, ðîáî÷à íàçâà êíèãè «Ï³ä ãðèôîì «Ñîâ. ñåêðåòíî». Ñàìå òàê —
äâîìà ìîâàìè: ïåðøà ÷àñòèíà
óêðà¿íñüêîþ, äðóãà — ðîñ³éñüêîþ.
— ßêùî ðåäàêö³éíà êîëåã³ÿ
ñõâàëèòü, òî íàçâà çàëèøèòüñÿ,
à í³ — áóäåìî ïðîïîíóâàòè ³íøèé
âàð³àíò, — ðîçïîâ³äàº Â³òêîâñüêèé.
Ç³ ñòîð³íîê ìàéáóòíüîãî âèäàííÿ ÷èòà÷ ä³çíàºòüñÿ ïðî ìàòåð³àëè, ÿê³ ðàí³øå ïåðåáóâàëè ï³ä
ãðèôîì «Òàºìíî», àáî «Ö³ëêîì
òàºìíî».

ßê ðåòåëüíî òîä³ íå ìàñêóâàëè
ðàêåòí³ â³éñüêà, ïðî íèõ âñå îäíî
çíàëè ÷èìàëî öèâ³ëüíèõ, íå êàæó÷è ïðî â³éñüêîâèõ. Àìåðèêàíö³
òàêîæ ìàëè ïîâíó ³íôîðìàö³þ
ïðî ì³ñöÿ ðàêåòíèõ øàõò. ¯õ íàçèâàëè «òî÷êàìè».
Íàéáëèæ÷à ç íèõ äî Â³ííèö³ ðîçòàøîâóâàëàñÿ ï³ä çåìëåþ
ó ßêóøèíåöüêîìó ë³ñ³. Áóëà ðàêåòíà øàõòà ó Ïóëò³âöÿõ. À ùå —
â Ãàéñèí³, Êàëèí³âö³, Ãóùèíöÿõ,
Êðàñíîìó.

Âîñåíè 1960-ãî
ìåøêàíö³ Ãàéñèíà í³ÿê
íå ìîãëè çðîçóì³òè,
÷îìó öå ïî ¿õíüîìó
ì³ñòó ðàç-ïî-ðàç
âîëî÷àòü «Êàòþøó»
— Íàøà îáëàñòü çíàõîäèëàñÿ
íà ïîðîõîâ³é áî÷ö³, — ðîçïîâ³äàº Â³òêîâñüêèé. — ßêáè ðàïòîì
ñòàëîñÿ òàê, ùî ä³éøëî äî çàñòîñóâàííÿ ÿäåðíî¿ çáðî¿, óäàð áóâ
áè ñïðÿìîâàíèé íà íàø³ ðàêåòí³
òî÷êè, à çíà÷èòü ïîñòðàæäàëà á
òåðèòîð³ÿ êðàþ ³ ¿¿ ìåøêàíö³.
ДО ОФІЦЕРІВ ЗВЕРТАЛИСЯ
«ТОВАРИШІ МАЙСТРОВІ!»
Âîñåíè 1960-ãî ìåøêàíö³ ðàéöåíòðó Ãàéñèí í³ÿê íå ìîãëè çðî-

У лісі біля Калинівки знаходилися балістичні ракети «Скад»
з максимальною дальністю польоту на 300 км
çóì³òè, ÷îìó öå ïî ¿õíüîìó ì³ñòó
ðàç-ïî-ðàç âîëî÷àòü «Êàòþøó».
Ó òàêèé ñïîñ³á ì³ñöåâèõ íàìàãàëèñÿ ïåðåêîíàòè, ùî íà îçáðîºíí³ ó òóòåøí³é â³éñüêîâ³é ÷àñòèí³
ä³éñíî çíàõîäèòüñÿ ëåãåíäàðíà
«Êàòþøà» ÷àñ³â Äðóãî¿ ñâ³òîâî¿,
à íå ùîñü ³íøå. Óñòàíîâêó íàâ³òü
áðåçåíòîì íå íàêðèâàëè. Ìîâëÿâ,
äèâ³òüñÿ, öå æ ì³íîìåò, îäèí ç
òèõ, ÿêèì áèëè ïî ã³òëåð³âöÿõ
ó ðîêè â³éíè.
Ï³ä ÷àñ øèêóâàííÿ íà ïëàöó
áóëî ÷óòè ôðàçè «Çäðàñòóéòå,
ãâàðä³éö³-ì³íîìåòíèêè!» Òàê
çâåðòàëèñÿ äî ðÿäîâîãî ³ ñåðæàíòñüêîãî ñêëàäó.
Äî îô³öåð³â áóëî ³íøå çâåðíåííÿ: «Çäðàñòóéòå, òîâàðèø³
ìàéñòðîâ³!»
Ùî äàâàëè òàê³ ëåãåíäè? Í³÷îãî, êð³ì òîãî, ùî íàãàäóâàëè
ñîáîþ äèòÿ÷ó ãðó â ï³æìóðêè.

Чому «Вінницька»?
43-тя ракетна армія створена
20 серпня 1960 року на базі
управління 43-ї Повітряної армії
у Вінниці. Саме тому, що її сформували у нашому місті, пізніше
отримала найменування «Вінницька».
Підрозділи армії дислокувалися
на території 16-ти областей України, п’яти областей Білорусії, а також п’яти автономних республік
і областей Росії.
У 1975 році армія нагороджена
бойовим орденом Червоного
Прапора. Відтоді вона носила назву — «43-тя Вінницька Ракетна
Червонопрапорна армія».
Максимального піку озброєн-

ня було досягнуто у 1985 році:
384 носії ядерної зброї і 1875 боєзарядів.
Після розпаду Радянського Союзу
Україна добровільно відмовилася
від ядерної зброї. 43-тю ракетну
армію, штаб якої дислокувався
у Вінниці, було ліквідовано. Остаточно 43-я ракетна припинила
своє існування у 2002 році.
До речі, у Вінниці ліквідацією «Сатани» (американська назва однієї
з радянських ракет), займалися
два підрозділи: науково-впроваджувальне інноваційне підприємство «Струм» і фірма «Юлія».
Обидва підприємства потрапили
у скандал через нібито фінансові

Ì³ñöåâ³ ò³ëüêè óñì³õàëèñÿ ç öüîãî ïðèâîäó. Îäíå îäíîìó ëþäè
ïåðåêàçóâàëè ïðàâäó: ó ë³ñ³ ï³ä
Ãàéñèíîì çíàõîäÿòüñÿ ÿäåðí³
ðàêåòè.
ОДНУ РАКЕТУ ПЕРЕВОЗИЛИ
ЧОТИРМА АВТОМОБІЛЯМИ
Ðàêåòè ë³êâ³äóâàëè ï³ñëÿ òîãî,
ÿê Óêðà¿íà äîáðîâ³ëüíî â³äìîâèëàñÿ â³ä ÿäåðíî¿ çáðî¿. Ñòàëîñÿ
öå ï³ñëÿ ðîçïàäó Ñîþçó. Öå òåæ
ºäèíèé âèïàäîê, êîëè êðà¿íà äîáðîâ³ëüíî ïîçáóëàñÿ òàêîãî ïîòóæíîãî ñòðèìóþ÷îãî îçáðîºííÿ
â³ä ìîæëèâî¿ àãðåñ³¿.
Ïðî òå, ÿê ñàìå ïåðåâîçèëè
ñìåðòîíîñíèé âàíòàæ, ðîçïîâ³äàâ ó ñâ³é ÷àñ Âëàäèñëàâ Ô³ëàòîâ.
Ðàêåòè áóëè âåëè÷åçíèõ ðîçì³ð³â. Ùîá óÿâèòè, ÿêà òåõí³êà
ïåðåâîçèëà ¿õ, äîñèòü ñêàçàòè, ùî
îäíó ðàêåòó òðàíñïîðòóâàëà êîëî-

íà ç òðüîõ àâòîìîá³ë³â ÌÀÇ-537.
Ìàðêà àâòîìîá³ëÿ í³ ïðî ùî
íå ãîâîðèòü. Çàòå ê³ëüê³ñòü êîë³ñ
äàº çðîçóì³ë³øó êàðòèíó. Òàê îñü.
Êîæíå òàêå àâòî ìàëî 32 êîëåñà
(!). Ñàìó ðàêåòó âàíòàæèëè â àâòîìîá³ëü-òðàíñïîðòóâàëüíèê. Â³í
éøîâ óñåðåäèí³ êîëîíè ç ÌÀÇ³â.
Äî ðå÷³, îñîáëèâà ôóíêö³ÿ ïîêëàäàëàñÿ íà ÌÀÇ, ùî çàìèêàâ
êîëîíó. Àâòî âèêîíóâàëî îäíî÷àñíî äâ³ ðîë³: ï³äøòîâõóâà÷à,
êîëè ðóõàëèñÿ ï³ä ãîðó, àáî
ãàëüì³âíèêà ïðè ñïóñêó äî íèçó.
Òàêèé åñêîðò ç âàíòàæåì ìàâ
çàãàëüíó âàãó 300 (!) òîíí.
— ßêáè òàêà ìàñà íå ðîçïîä³ëÿëàñÿ íà êîæíå ç êîë³ñ, íàâðÿä ÷è âäàëîñÿ á ïåðåâåçòè
ðàêåòó ÷åðåç áóäü-ÿêèé ì³ñò, òà
é íå ïî êîæí³é äîðîç³ ïðîéøîâ
áè òàêèé «åñêîðò», — ãîâîðèâ
Ô³ëàòîâ.

Найдовше командував генерал Володимир Михтюк
махінації з використанням американських грошей на ліквідацію
ракет.
Ми запитували колишніх ракетників, чи допомогла б нам
нині ядерна зброя, яку ми здали добровільно? «Ні!» — такою
є відповідь більшості з них. Самотужки країна не змогла б їх обслуговувати і утримувати. Інша
справа — гарантії, що їх давали
нам партнери. Ось на чому варто
було б зосередитися нинішньому керівництву держави — на їх
дотриманні. Про це мали б говорити на всіх міжнародних майданчиках. Говорити безперервно,
щоб світ знав, як нас обдурили.

«Винницкая ракетная стратегическая» — це назва книги, виданої на початку 2000-х. Її автор
колишній ракетник Вячеслав
Шульгін розмістив фото першого командного складу 43-ї.
Командувачем тоді був генерал-полковник авіації Георгій
Тупіков. Він, як і його заступник, генерал-лейтенант Павло
Данкевич, перебували на посаді протягом одного року. Це
найкоротший проміжок часу
у порівнянні з усіма іншими
керівниками армії.
У 1962-му командувачем призначено Героя Радянського Союзу генерал-лейтенанта Олек-

сандра Шевцова. Через чотири
роки його змінив генерал-полковник Михайло Григорєв.
Далі на командному «містку»
ракетників служили командувачі з однаковими військовими
званнями генерал-лейтенанта:
Олексій Мелехін, Юрій Забєгайлов, Вадим Нєдєлін, Олександр
Волков та Валерій Кирилін.
Найдовше на посаді командувача служив генерал-полковник Володимир Михтюк — з
1991 року і до ліквідації армії
у 2002-му. Офіцера добре знали у Вінниці. Про нього зберігають гарну пам'ять. Не так давно
його не стало серед нас.
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НІ БЕБІ-БОКСІВ,
НІ ГРОШЕЙ ЗА НИХ
Чекаємо  Вінницька
область у списку
проблемних регіонів.
Мова про бебі-бокси,
які мають отримувати
новонароджені. Майже
200 заяв від вінничанок
про неотримання «пакунка
малюка» знаходиться
в міському департаменті
соціальної політики.
В обласному департаменті
таких заяв майже 500
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, (067)4333535

Ïàêóíîê ìàëþêà, àáî áåá³áîêñ, ÿêèé ì³ñòèòü ïàìïåðñè,
áîä³êè, øàïî÷êè, êîâäðè, ïåëþøêè òà äèòÿ÷ó êîñìåòèêó ³
º âàãîìîþ ï³äòðèìêîþ â ïåðø³
ì³ñÿö³ æèòòÿ ìàëþêà, ïî÷àëè âèäàâàòè â 2018 ðîö³. Íà ñüîãîäí³
âàðò³ñòü öüîãî ïàêóíêà ñêëàäàº
5 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ² çà äâà ðîêè
áåá³-áîêñè îòðèìàëè 21 111 íîâîíàðîäæåíèõ â íàø³é îáëàñò³.
Àëå â äåÿêèõ îáëàñòÿõ, ïî÷èíàþ÷è ç òðàâíÿ, íîâîñïå÷åí³
ìàòóñ³ îòðèìàòè öåé ïàêóíîê
íå ìîæóòü, áî âîíè çàê³í÷èëèñÿ. Íàòîì³ñòü òàêèì ðîäèíàì çàïðîïîíóâàëè àáî ïî÷åêàòè, êîëè
ïàêóíêè ç’ÿâëÿòüñÿ çíîâó, àáî æ
îäíîðàçîâó ãðîøîâó äîïîìîãó.
Ïðîºêò ïîñòàíîâè ïðî ãðîøîâó
êîìïåíñàö³þ, Ì³í³ñòåðñòâî ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè âæå ðîçðîáèëî
³ ÷åêàº ð³øåííÿ óðÿäó.
Çà ñëîâàìè Ëþäìèëè Ïåòðè-

Марку 10 місяців і йому пощастило отримати
пакунок малюка. До цього часу є бодіки, на нього
якраз. А улюблена ковдрочка слугує і для сну, а ще
для ігор, втім, як і сам бокс

øèíî¿, íà÷àëüíèö³ â³ää³ëó àäðåñíèõ äîïîìîã äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿ òà ìîëîä³æíî¿ ïîë³òèêè,
â íàø³é îáëàñò³ 485 æ³íîê, ÿê³
íåùîäàâíî íàðîäèëè ìàëþê³â,
çàëèøèëèñü áåç áåá³-áîêñ³â. ²
âîíè âæå íàïèñàëè çàÿâè ïðî
íåîòðèìàííÿ öèõ ïàêóíê³â.
— Ó ì³ñò³ æ çàÿâ ïðî íåîòðèìàííÿ áåá³-áîêñ³â íàïèñàëè ìàéæå 200 â³ííè÷àíîê, — ðîçïîâ³äàº
Âàëåíòèíà Âîéòêîâà, äèðåêòîð
ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó ñîö³àëüíî¿
ïîë³òèêè.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, ö³ æ³íêè çãîäîì
ìîæóòü îòðèìàòè ãðîøîâó êîìïåíñàö³þ, àáî áåá³-áîêñè. Àëå
êîëè öå â³äáóäåòüñÿ, â äåïàðòàìåíò³ íå çíàþòü.
— Ìè ÷åêàºìî íà çì³íè, ÿê³
ìàþòü ïðèéíÿòè â óðÿä³ ñòîñîâíî
ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ òà ïîðÿäêó
¿¿ â³äøêîäóâàííÿ, — ãîâîðèòü äèðåêòîðêà ì³ñüêîãî äåïàðòàìåíòó
ñîö³àëüíî¿ ïîë³òèêè. — Ïðî ÿêó
ñóìó êîìïåíñàö³¿ ìîâà, ïîêè

ùî òåæ íåâ³äîìî. Àëå âæå çàðàç
ïîòð³áíî ïèñàòè çàÿâó ïðî òå,
ùî áåá³-áîêñ íîâîíàðîäæåíèé
íå îòðèìàâ, äîäàòè äî íå¿ ñâ³äîöòâî ïðî íàðîäæåííÿ ìàëþêà,
ïîñâ³ä÷åííÿ îñîáè áàòüê³â. ² êîëè
íà ð³âí³ ì³í³ñòåðñòâà ñèòóàö³ÿ
ïðîÿñíèòüñÿ, ìè îáîâ’ÿçêîâî
ïîâ³äîìèìî â³ííè÷àíàì, êîëè,
³ ÿê âîíè ìîæóòü îòðèìàòè, àáî
«ïàêóíîê ìàëþêà», àáî ãðîø³.
Çà ñëîâàìè ªâãåíà Êîòèêà, çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà ñîöïîë³òèêè,
ïèòàííÿ áåá³-áîêñ³â ìàº âèð³øèòèñÿ äî ê³íöÿ ë³òà. À ïèòàííÿ
ãðîøîâî¿ êîìïåíñàö³¿ ùå ðàí³øå.
×èíîâíèê êàæå, ùî ïðîáëåìà ç
ïàêóíêàìè ìàëþêà âèíèêëà ÷åðåç
ïîìèëêè â òåíäåðí³é çàêóï³âë³
öåíòðàëüíî¿ çàêóï³âåëüíî¿ îðãàí³çàö³¿. Òàêîæ ªâãåí Êîòèê äîäàº,
ùî âì³ñò áåá³-áîêñà íå çì³íèòüñÿ, ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàòâåðäÿòü íîâó
êîìïàí³þ ï³äðÿäíèêà. Ô³íàíñîâó æ êîìïåíñàö³þ â ì³í³ñòåðñòâ³
îãîëîøóþòü â ìåæàõ 5000 ãðí.

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
Риносинусит та його різновиди
ВАДИМ БОЙКО,
ДИТЯЧИЙ
ОТОЛАРИНГОЛОГ

«Мені здається, що
у мене гайморит».
Кожен день ці слова
звучать на прийомі
у лікаря отоларинголога. На сьогодні
майже всі патології, які пов'язані з носом та синусами (гайморова, фронтова
та ін.) мають спільну назву — риносинусит, адже ні пазуха, ні порожнина носа
не можуть хворіти окремо!
Риносинусит, це захворювання,
при якому розвивається запалення
слизової оболонки порожнини носа
і навколоносових пазух. Хвороба
проявляється набряком, ускладненим
диханням і нежиттю. Також риносинусит є серйозною небезпекою для
здоров'я, оскільки може призвести
до тяжких ускладнень. Причиною
розвитку риносинуситу можуть бути
віруси (ГРВІ, грип та інші), бактерії,
алергічні чинники (пил, квітковий
пилок), гриби.
РІЗНОВИДИ РИНОСИНУСИТУ
 Гостра форма — характеризується
яскраво вираженою симптоматикою і
протікає до 12 тижнів.
 Рецидивуюча форма — переходить з гострої форми зі спалахами
кожні 3–4 місяці по 7–10 днів.
 Хронічна форма — відрізняється
високою тривалістю протікання понад
12 тижнів, людина довгий час відчуває помірну симптоматику і дискомфорт в носі, при цьому він схильний
до сильного ризику ускладнень.
У дитячому віці хронічний та рецидивуючий риносинусит зустрічається

рідше, тому сьогодні розглянемо
різновиди гострого риносинуситу:
 гострий вірусний риносинусит,
триває до 10 днів, без погіршення
після 5-го дня. Основні симптоми: закладеність, виділення з носа, кашель,
біль в проекціях пазух, головний біль.
 гострий поствірусний риносинусит, погіршення після 5-го дня або
тривалість симптомів після 10-го дня,
до 12 тижнів. Симптоми схожі до вірусного риносинуситу.
 гострий бактеріальний риносинусит (триває до 12 тижнів). Встановлюється за наявністю щонайменше 3-х симптомів: виділення з носа,
значний локальний біль, температура
понад 38°С.
Риносинусит у занедбаному стані
становить величезну небезпеку для
здоров'я. Чим сильніше поширеність
запального процесу, тим вище ймовірність, що він торкнеться мозкової
оболонки та інших сусідніх структур.
Особливо небезпечні в цьому плані
запалення верхніх відділів носа. Є високий ризик менінгіту, який становить
загрозу для життя людини. Тому
лікувати патологію краще на ранніх
стадіях. І пам’ятайте: яка б не була
схожість симптоматики та перебіг
хвороби, самолікування може бути
шкідливим для вашого здоров 'я.
Будьте здорові

Медичний центр «Альтамедика»
Вінниця, вул. М. ЛитвиненкоВольгемут, 40
0688403030, 0638403030
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«БАТЬКИ ДУМАЛИ, ЩО Я ЦЕ
ЗАХОПЛЕННЯ ПЕРЕРОСТУ»
Любов до тварин  Чотири лисиці,
шість змій, дві ящірки та павук, — усі ці
тварини живуть у Діани Тарабан вдома.
Вінничанка розповіла, як це жити з
хижаками та рептиліями, які, на її думку,
ідеальні домашні улюбленці
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ä³àíà Òàðàáàí —
ê³íîëîãèíÿ òà âëàñíèöÿ åêçîòè÷íèõ
òâàðèí. Â³ííè÷àíêà ç äèòèíñòâà ëþáèòü çâ³ð³â ³,
êàæå, ùî âîíè ¿¿ ðîçóì³þòü. Òîìó
çàðàç ä³â÷èíà äîïîìàãàº ³íøèì
ëþäÿì ïîëàäíàòè ç ñâî¿ìè òâàðèíàìè. Ìè çàâ³òàëè äî Ä³àíè,
ïîçíàéîìèëèñü ç ¿¿ óëþáëåíöÿìè
³ ä³çíàëèñü, ÿê öå òðèìàòè âäîìà
ç äåñÿòîê åêçîòè÷íèõ òâàðèí.
МРІЯЛА ЗАВЕСТИ ВОВКА
Ä³àíà æèâå â áóäèíêó â ïðèâàòíîìó ñåêòîð³. Ïðè âõîä³ íàñ
çóñòð³÷àº ôðàíöóçüêèé áóëüäîã
Äæåê. Â³í áè ìàâ æèòè ó âîëüºð³,
àëå éîãî ì³ñöå çàéíÿëè ëèñèö³.
¯õ ó Ä³àíè çàðàç ÷îòèðè. Íàðàç³ ó âîëüºð³ ïîðÿä ç áóäèíêîì
æèâóòü ëèñèö³ Ðîêñàíà, Ñïåíñåð,
Êàì³ òà Õåññ.
Âñ³, êð³ì íàéñòàðøî¿ Ðîêñàíè,
äóæå æâàâ³. Âîíè «ïåðåãóêóþòüñÿ» ì³æ ñîáîþ ³ í³ õâèëèíêè
íå ñòîÿòü íà ì³ñö³. ×èìîñü íàâ³òü
íàãàäóþòü öóöåíÿò, à íå õèæàê³â.
Ä³àíà âçÿëà ê³ëüêàñîò ãðàì³â
ì’ÿñà ³ âèïóñêàëà ¿õ ïî ÷åðç³ ç
âîëüºðà äëÿ ïîçóâàííÿ. Ëèñèö³,
ùîá çäîáóòè ëàñèé øìàòîê, ï³äñòðèáóâàëè íà çàäí³ ëàïêè ³ íàâ³òü êðóòèëèñü. Ä³àíà ïîÿñíþº,
ùî âîíè ó íå¿ ö³ëêîì äîìàøí³.
— Ìîÿ ëþáîâ äî õèæèõ òâàðèí
ïðîÿâèëàñü, êîëè ìåí³ áóëî äåñü
ï’ÿòíàäöÿòü. Ìð³ÿëà çàâåñòè âîâêà, — ðîçïîâ³äàº Ä³àíà. — Áàòüêè

ìåí³, çâ³ñíî, íå äîçâîëèëè, àðãóìåíòóþ÷è òèì, ùî éîìó ùîäíÿ
ïîòð³áíî êóïóâàòè áàãàòî ì’ÿñà.
Òîæ, ÿ ïîäóìàëà, ùî ëèñèöÿ —
öå ìàëåíüêèé âîâê, ÿêîìó íå ïîòð³áíî áàãàòî ì’ÿñà, ³ ïî÷àëà á³ëüøå ïðî íèõ ä³çíàâàòèñü.
Ñâîþ ïåðøó ëèñè÷êó Ä³àíà
ïðèäáàëà çà 200 ãðèâåíü. Ä³â÷èíà ðîçïîâ³äàº, ÿê ïîáà÷èëà
îãîëîøåííÿ â³ä ìèñëèâö³â, ùî
â îäíîìó ñåë³ íåïîäàë³ê Â³ííèö³
âîíè ïðîäàâàëè ëèñåíÿò.
— ß âèáðàëà ¿¿ ñåðöåì ç-ïîì³æ
³íøèõ ëèñåíÿò. Áðàëà êîæíó
â ðóêè, äèâèëàñü â î÷³ ³ Ðîêñàíà
ºäèíà ãëÿíóëà ìåí³ ó â³äïîâ³äü, —
ïðèãàäóº Ä³àíà. — Ê³ëüêà ì³ñÿö³â
ó íàñ ç ëèñèöåþ áóëà ³äèë³ÿ. Âîíà
ñïàëà ç³ ìíîþ íà ë³æêó, ÿ ¿¿ îá³éìàëà ³ öüîìàëà â íîñèê. À ïîò³ì
ó ëèñè ðîçïî÷àâñÿ ïåðåõ³äíèé ïåð³îä, êîëè âîíà ãðèçëà âñå ó õàò³
òà ùå é ïðîÿâëÿëà àãðåñ³þ.
Ä³àíà îáëàøòóâàëà êë³òêó äëÿ
ëèñèö³ ³ ïåðåñåëèëà ¿¿ íà âóëèöþ.
Òàì ¿é áóëî ñàìîòíüî ³ òîìó â³ííè÷àíêà íà çâ³ðîôåðì³, äå ðîçâîäÿòü òâàðèí íà øóáè, êóïèëà
¿é äðóãà, Ñïåíñåðà.
— Çâ³ðÿòà ç ôåðì äóæå â³äð³çíÿþòüñÿ â³ä ë³ñîâèõ. Ñïåíñåð çà âñ³ ø³ñòü ðîê³â, ÿê³ â³í
ó ìåíå æèâå, âêóñèâ ëèøå ê³ëüêà ðàç³â, — ïðîäîâæóº âëàñíèöÿ òâàðèí. — Òîæ, êîëè ó ìåíå
ç’ÿâèëàñü öÿ ïàðà, ÿ âèð³øèëà
ðîçâîäèòè ëèñèöü.
Ó Ðîêñàíè ³ Ñïåíñåðà áóëè
ùåíÿòà çì³øàíîãî îêðàñó ³ âñå
áóëî äîáðå. Àëå ïîò³ì ÿ ä³éøëà
äî âèñíîâêó, ùî öå íå ãóìàííî.

Своїм улюбленцем Діана називає удава, який наразі
виріс на півтора метра. Дівчина чекає, коли він досягне своєї
максимальної довжини — 2, 5 метра

Íàâ³ùî ¿õ ðîçâîäèòè, ÿêùî ìîæíà ðÿòóâàòè?
Ä³àíà ââàæàº, ÿêùî ëþäèíà
íà ñòî â³äñîòê³â ãîòîâà ³ õî÷å
ëèñèöþ, òî êðàùå âçÿòè ¿¿ ç³
çâ³ðîôåðì, äå ¿õ âáèâàþòü. Â³ííè÷àíêà ñòåðèë³çóâàëà âñ³õ ñâî¿õ
ëèñèöü ³ á³ëüøå íå çàéìàºòüñÿ
ðîçâåäåííÿì.
Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ ö³íè íà ëèñèöü íà çâ³ðîôåðìàõ ñêëàäàþòü
îð³ºíòîâíî ï’ÿòü òèñÿ÷ ãðèâåíü.
Îäíàê ñàì äîãëÿä çà íèìè òà
õàð÷óâàííÿ îáõîäÿòüñÿ äîðîæ÷å.
Ùîäíÿ, íàïðèêëàä, ëèñèöÿ ç’¿äàº
ïðèáëèçíî 300 ãðàì³â ì’ÿñà. Ä³àíà ãîâîðèòü, ùî íàâ³òü íå õî÷å
ðàõóâàòè, ó ñê³ëüêè ¿é îáõîäÿòüñÿ
ëèñèö³, êàæå, ùî ê³ëüê³ñòü íóë³â
ó ñóì³ áóäå ëÿêàþ÷îþ.
Çà äåÿêèé ÷àñ ä³â÷èíà âèð³øèëà âèêóïèòè ç ôåðìè ùå îäíó
ëèñèöþ, òàê ó íå¿ é ç'ÿâèëàñü
ìèëà ðóäà Êàì³. Îñòàííÿ æèâå
ó îêðåìîìó âîëüºð³, áî çîîàãðåñèâíà ³ ðåâíèâà.
— Âîíà ðåâíóº ìåíå äî âñ³õ, —
êàæå Ä³àíà. — Êð³ì òîãî, Êàì³
äóæå ëþáèòü êóñàòèñÿ. Âîíà êóñàº âñ³õ, õòî çàõîäèòü äî íå¿ ó âîëüºð, êð³ì ìîãî õëîïöÿ òà ìàìè.
Âîíà äóæå àêòèâíà ³ ïîëþáëÿº

Ëèñåíÿòà çâèêàþòü äî
ëþäåé äóæå øâèäêî,
ÿêùî áðàòè ¿õ ó â³ö³
ì³ñÿöü ÷è ï³âòîðà. Àëå
òðåáà ðîçóì³òè, ùî öå
âñå æ òàêè íå ñîáàêà
ãóëÿòè íà ïîâ³äêó. ²íîä³ ÿ îäÿãàþ
¿é íàìîðäíèê ³ ìè éäåìî ó ïàðê.
Âñ³ ëþäè, çâ³ñíî, çâåðòàþòü óâàãó.
Àëå âë³òêó ÿ ç íåþ íå âèõîäæó
çà ìåæ³ äâîðó, áî ó ëèñèöü âë³òêó ëèíüêà ³ ëþäè äóìàþòü, ùî
ÿ ìó÷ó òâàðèí. ² ïîêè êîæíîìó
ïîÿñíèø, ùî òâàðèíà íå çàìîðäîâàíà, à ïðîñòî ëèíÿº, òî âæå
é ãóëÿòè íå õî÷åòüñÿ.
Ùå ÷åðåç ð³ê ó Ä³àíè ç’ÿâèëàñü
Õåññ — ëèñèöÿ ç óí³êàëüíèì
îêðàñîì, ÿêîãî â Óêðà¿í³ ðàí³øå íå áóëî. Öþ ëèñèöþ ïðèâåçëè äî Â³ííèö³ àâòîáóñîì ç-çà
êîðäîíó. Ùîïðàâäà, ëèñèöÿ ìàº
ïåâí³ ïñèõ³÷í³ ïîðóøåííÿ.
— Âîíà äóæå ³ìïóëüñèâíà ³
çîâñ³ì íå ñòðåñîñò³éêà, — êàæå
Ä³àíà. — ×åðåç ñòðåñ ó íå¿ áóëè
íàïàäè ñàìîïîãðèçàííÿ. ß ÷óëà,
ùî òàêå òðàïëÿºòüñÿ íà ôåðìàõ,
àëå íå äóìàëà, ùî ó õîðîøèõ
óìîâàõ òàêå ñòàíåòüñÿ. Â îäèí
äåíü ÿ ïðèéøëà äîäîìó, à âîíà
ëåæèòü âñÿ â êðîâ³ ³ ãðèçå ñåáå.
Öå áóëî æàõëèâî ³, íà ùàñòÿ, âñå
äîáðå çàê³í÷èëîñü.
Â³ííè÷àíêà êàæå, ùî òàê³ â³äõèëåííÿ ãåíåòè÷í³, ÷åðåç íåïðàâèëüíå ñõðåùåííÿ íà çâ³ðîôåðìàõ, àäæå òàì òâàðèí âèðîùóþòü

Діана Тарабан:
«Моя любов
до хижих тварин
розпочалась,
коли мені було
десь п’ятнадцять.
Я дивилась різні
ролики в інтернеті,
про те, як люди
вдома тримають
хижаків і мріяла
завести вовка»

íà øêóðè ³ íå íàäòî òóðáóþòüñÿ
ïðî ïñèõ³êó ëèñèöü.
Ä³àíà êàæå, ùî ïåðåä òèì, ÿê
çàâåñòè ëèñèöþ, âàðòî äåñÿòü
ðàç³â ïîäóìàòè, àäæå äîãëÿäàòè çà íèìè íå ëåãêî. Îñîáëèâî,
ÿêùî âàì «ïîùàñòèòü» ç õàðàêòåðîì ëèñèö³.
«РЕПТИЛІЇ — ІДЕАЛЬНІ
ДОМАШНІ ТВАРИНИ»
Çãîäîì Ä³àíà ïî÷àëà âèõîâóâàòè íå ëèøå ëèñèöü, à ùå é çì³é
òà ïëÿìèñòèõ ãåêîí³â. Ìåøêàþòü
âîíè ó ïðîçîðèõ áîêñàõ â ê³ìíàò³ ä³â÷èíè. Íàðàç³ ó â³ííè÷àíêè
æèâå ø³ñòü çì³é: ÷îòèðè ïîëîçè ³
äâà óäàâà. Âñ³ ö³ çì³¿ íå îòðóéí³,
àëå ïîëîçè äóæå æâàâ³.
— Çì³¿ àòàêóþòü ëèøå òå, ùî
ìîæóòü ç’¿ñòè, — êàæå Ä³àíà. —
Õî÷à, áóâàëî òàêå, ùî çì³ÿ ìåíå
êóñàëà, êîëè áóëà ãîëîäíà.
Ðîçïîâ³äàº, ùî äîãëÿäàòè
çà çì³ÿìè íàäçâè÷àéíî ïðîñòî.
Â áîêñ³ ó íèõ ìàº áóòè ï³ä³ãð³â,
ó âèïàäêó Ä³àíè öå — ñïåö³àëüí³
òåðìîêèëèìêè. Òàêîæ çì³ÿì ïîòð³áíà ïî¿ëêà.
— Ðåïòèë³¿ — ³äåàëüí³ äîìàøí³ òâàðèíè, — êàæå ä³â÷èíà. —
ªäèíå, ùî ¿õ ãîäóâàòè ïîòð³áíî
çàìîðîæåíèìè ùóðàìè, ÿêèõ ó
Â³ííèö³ íå ïðîäàþòü. ß çàìîâëÿþ
¿õ ³ç çîîìàãàçèí³â ñòîëèö³.
Êóïóâàòè çì³é â Óêðà¿í³,
çà ñëîâàìè Ä³àíè, äîñèòü ëåãêî,
ìîæíà çàìîâèòè ÷åðåç ³íòåðíåò ³
ïåðåäàòè ïîòÿãîì. Ïðîâ³äíèöÿì

âîíà ³íîä³ êàçàëà, ùî òàì ÿù³ðêà, ùîá íå ëÿêàòè ¿õ. Çà ïîëîçà
äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè ïðèáëèçíî
òèñÿ÷ó, à óäàâè — êîøòóþòü â³ä
ï³âòîðè äî ï’ÿòè-øåñòè òèñÿ÷,
çàëåæíî â³ä îêðàñó.
Ñâî¿ì óëþáëåíöåì Ä³àíà íàçèâàº óäàâà, ÿêèé íàðàç³ âèð³ñ
íà ï³âòîðà ìåòðà. Ä³â÷èíà ÷åêàº,
êîëè â³í äîñÿãíå ñâîº¿ ìàêñèìàëüíî¿ äîâæèíè — 2,5 ìåòðà.
Òàêîæ ó íå¿ º ïàðà äî öüîãî óäàâà
³ â ìàéáóòíüîìó â³ííè÷àíêà ïëàíóº ¿õ ðîçâîäèòè.
— Âèñë³â «ñïîê³éíèé, ÿê óäàâ»
ñïðàâä³ ïðàâäèâèé, — êàæå ä³â÷èíà. — Ö³ çì³¿ äóæå ë³íèâ³ ³
ïîâ³ëüí³.
Ïîðÿä ç³ çì³ÿìè, ó ñóñ³äí³õ áîêñàõ, æèâóòü åóáëåôàðè àáî, ÿê
¿õ çâè÷í³øå íàçèâàþòü, ãåêîíè.
Ñüîãîäí³ ¿õ ó ä³â÷èíè äâîº —
õëîï÷èê òà ä³â÷èíêà. Ñàìêà
ñïðèòíà ³ íå àãðåñèâíà. Ñàìåöü
ëþáèòü æå ³íîä³ âêóñèòè çà ïàëåöü, àëå íå äî êðîâ³.
— Ãåêîíè — äóæå êëàñí³ òâàðèíè, ëåãêî ïðèðó÷àþòüñÿ ³ º
áàãàòî îêðàñ³â, — ïðîäîâæóº
Ä³àíà. — Îñîáëèâîãî äîãëÿäó
¿ì íå ïîòð³áíî, àëå âîíè äóæå
êðèõê³, òîìó ìàëåíüêèì ä³òÿì ÿ á
íå ðàäèëà ¿õ êóïóâàòè.
Íàéáëèæ÷èì ÷àñîì ä³â÷èíà ùå
ïëàíóº êóïèòè ï³òîíà. Êð³ì òîãî,
õî÷å ïðèäáàòè ìàâï, ëåìóð³â ³
ìàíãóñò³â. Ä³àíà ìð³º â³äêðèòè
âëàñíèé íåâåëèêèé çîîïàðê ç
åêçîòè÷íèìè òâàðèíàìè.
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ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНЕРКА

Якщо вам сумно, просто подумайте про безнадійно хворих
людей, про безхатченків, про покинутих напризволяще старих
чи дітей, які нікому не потрібні...
Подякуйте Богу і продовжуйте жити! Жити і радіти кожному дню!

простір для особистої думки

Що вінничани з діабетом купують цього літа?
ТОП-10 найпопулярніших товарів на SaharOK Shop
БЛОГ
СИСТЕМА ПОСТІЙНОГО МОНІТОРИНГУ
ГЛЮКОЗИ КРОВІ POCTECH
Äîçâîëÿº áà÷èòè ð³âåíü ãëþêîçè êðîâ³
â ðåæèì³ ðåàëüíîãî ÷àñó 24/7. Ö³íà áàçîâîãî íàáîðó íà saharokshop.com — 8500 ãðí.
Öå íàéâèã³äí³øà ïîêóïêà ó â³äïóñòêó. Â³äïî÷èâàþ÷è, çàáóäü ïðî êîíòðîëü öóêðó!

ПРЕССЛУЖБА SAHAROK SHOP

Äðóç³! Íà saharokshop.com
ç³áðàí³ ò³ëüêè íàéíåîáõ³äí³ø³ ³ êîðèñí³
òîâàðè äëÿ ëþäåé ç öóêðîâèì ä³àáåòîì.
Ùî º îñîáëèâî ïîïóëÿðíèì ñåðåä â³ííè÷àí ç ÖÄ öüîãî ë³òà? Ïðîïîíóºìî
ÒÎÏ-10 òîâàð³â â³ä SaharOK Shop!
ТЕРМОЧОХОЛ
DIASTYLE INSULIN BOX
Ïðîñòî íåçàì³ííà ð³÷ â ïî¿çäêàõ ³
ïîäîðîæàõ! Ñòèëüíèé, êîìïàêòíèé,
íå âèìàãàº âèêîðèñòàííÿ õîëîäèëüíèêà.
Çàõèñòèòü âàø ³íñóë³í â³ä åêñòðåìàëüíèõ ïåðåïàä³â òåìïåðàòóð ³ ìåõàí³÷íèõ
ïîøêîäæåíü. Ïðàöþº áåç ï³äçàðÿäêè
äî 45 ãîäèí!

ГЕЛЬ АЛОЕ 99, HOLIKA HOLIKA
Ïðåêðàñíî çâîëîæóº ³ çàñïîêîþº ñóõó,
÷óòëèâó øê³ðó îáëè÷÷ÿ ³ ò³ëà. Âîëîä³º
çàãîþþ÷èìè âëàñòèâîñòÿìè. Ï³äõîäèòü
äëÿ çàñòîñóâàííÿ ÿê çàñîáó ïðîòè îï³ê³â.

КРЕМИ І МАСКИ ДЛЯ НІГ
Ë³òî — ñàìå ÷àñ ïðèâåñòè í³æêè
äî ëàäó! Â îíëàéí-ìàãàçèí³ SaharOK
Shop âåëèêèé âèá³ð á'þò³ ³ äîãëÿäîâèõ
çàñîá³â çà íàéïðèºìí³øèìè ö³íàìè.

ЩОДЕННИК САМОКОНТРОЛЮ
ßêùî ³ ïî÷èíàòè íîâå æèòòÿ, òî íà â³äïî÷èíêó! Òóò âàì äîïîìîæå ïëàíåð äëÿ
ïîë³ïøåííÿ êîìïåíñàö³¿ ä³àáåòó. Çðó÷íèé ôîðìàò, ùîá çàâæäè íîñèòè ç ñîáîþ,
ñòèëüí³ êîëüîðè, ä³à-ïîðàäè â³ä àâòîðà.
Âàø ñàìîêîíòðîëü âèéäå íà íîâèé ð³âåíü!

ТАБЛЕТОВАНИЙ ЦУКРОЗАМІННИК
Ñòåâ³ÿ â òàáëåòêàõ — öå íå ò³ëüêè íàòóðàëüíî ³ êîðèñíî, àëå ³ äóæå çðó÷íî!
Êîìïàêòíà óïàêîâêà ëåãêî ïîì³ñòèòüñÿ
â áóäü-ÿê³é ñóìî÷ö³ ³ íàâ³òü êèøåí³.
Ìîæíà áðàòè ç ñîáîþ â äîðîãó.

ФРУКТОВО-ЯГІДНА ПАСТИЛА
SAHAROK SWEETS БЕЗ ЦУКРУ І МЕДУ
Ïðîñòèé ³ çðó÷íèé ñïîñ³á ïîëàñóâàòè
³ îäíî÷àñíî îòðèìàòè çàðÿä áàäüîðîñò³
³ çäîðîâ'ÿ. ²äåàëüíèé ïåðåêóñ, ÿêèé çàâæäè ï³ä ðóêîþ!

ТЕЙПИ ДЛЯ КРІПЛЕННЯ
МОНІТОРИНГІВ
Ïðîñòî íåçàì³íí³ àêñåñóàðè äî ïîñò³éíîãî ìîí³òîðèíãó ãëþêîçè íà ïëÿæ³ ³
â áàñåéí³! Øâèäêî âèñèõàþòü ³ çàëèøàþòüñÿ íà ò³ë³ áåç äîäàòêîâî¿ ï³äêëåéêè
â³ä 3-õ äî 7-ìè ä³á. Çàõèñòÿòü âàø ãàäæåò
â³ä ïåðåä÷àñíîãî â³äêëåþâàííÿ â ñïåêó.
СИЛІКОНОВИЙ ID-БРАСЛЕТ
Öå íå ïðîñòî ñòèëüíèé àêñåñóàð. Öå
îäèí ³ç ñïîñîá³â ïðî³íôîðìóâàòè îòî÷óþ÷èõ ïðî ñâîº çàõâîðþâàííÿ. Íå çàáóäüòå íàä³òè, âèðóøàþ÷è â ïîäîðîæ!

БРЕНДОВАНИЙ РЮКЗАК
Ç ëîãîòèïîì óëþáëåíîãî æóðíàëó ïðî
ä³àáåò — «ÑàõàðÎÊ». Ñòèëüíèé ³ ì³ñòêèé.
Âèãîòîâëåíèé ç ÿê³ñíîãî ìàòåð³àëó. Íà òðåíóâàííÿ, íà ïðîãóëÿíêó, çà ïîêóïêàìè…
Â³í ñòàíå âàøèì íàéêðàùèì äðóãîì!
Ñàéò: saharokshop.com
Àäðåñà: Óêðà¿íà, ì. Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2 à (ñàìîâèâ³ç Â³ííèöÿ)
Êîíòàêòè: òåë/viber.: + 380674600244
e-mail: shopsaharok@gmail.com
Ãðàô³ê ðîáîòè: 7 äí³â íà òèæäåíü
Çàïðîøóºìî íà ïðèºìíèé ä³à-øîï³íã:
saharokshop.com
Ìè çàâæäè ïîðó÷.
477182

Навчання — це фан?)
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА ВІННИЦЬКОЇ
ІТ-АКАДЕМІЇ

ßêèì ìàº áóòè ïðîãðåñèâíå íàâ÷àííÿ: íóäí³
ëåêö³¿, çàðîçóì³ë³ òåðì³íè, çàçóáðþâàííÿ? Çâ³ñíî — í³! Â³ííèöüêà
²Ò-Àêàäåì³ÿ ëàìàº ñòåðåîòèïè ³ ïåðåòâîðþº íàâ÷àííÿ íà çì³ñòîâíèé ôàí.
ßê öå? ×èòàé äàë³.
Íàâ÷àòèñü ö³êàâî. ×àñòî ìè äóìàºìî,
ùî íàâ÷àòèñü íóäíî. Ïðè÷èíà öüîìó
òå, ùî ìè çâèêëè áà÷èòè òàêîþ ñèñòåìó îñâ³òè. Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
âèêîðèñòîâóº ºâðîïåéñüê³ ìåòîäèêè íàâ÷àííÿ ³ ðîáèòü éîãî ö³êàâèì.
Ç-ïîì³æ íàÿâíèõ äèñöèïë³í íåìàº
æîäíî¿, ÿêà íå ñòîñóºòüñÿ ìàéáóòíüî¿
ðîáîòè. Íàø³ âèêëàäà÷³ ïîÿñíþþòü
ñêëàäí³ ðå÷³ ïðîñòèìè ñëîâàìè ³ öå
äàº ïîâíå ðîçóì³ííÿ òîãî, ùî òè âèâ÷àºø ³ äëÿ ÷îãî öå òîá³.
Íàâ÷àííÿ ÁÅÇ ÎÖ²ÍÎÊ. Âè ïîäóìàºòå, ùî òàê íå áóâàº! Àëå ó íàñ çîâñ³ì
íåìàº îö³íîê. À íàâ³ùî? Àäæå ãîëîâíà
îö³íêà çíàíü ñòóäåíò³â ²ÒÀ — öå âèêîíàí³ êóðñîâ³ òà äèïëîìí³ ïðîºêòè!
Òóò íàâ÷àþòüñÿ ëþäè, ÿê³ ïîä³ëÿþòü
Ùîòèæíåâèê «RIA»

Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿
ñåð³ÿ ÕÌ ¹1069-427 ÏÐ â³ä 30.06.2020 ð.,
âèäàíå Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè
Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.
Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».
Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó –
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032,
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

âàø³ ïîãëÿäè ³ òàêîæ ïðàãíóòü äî ñàìîâäîñêîíàëåííÿ òà ðîçâèòêó. Òàêèé
ïðîöåñ íàâ÷àííÿ çàõîïëþº ñòóäåíò³â ³ òè
«âõîäèø â àçàðò», ùîá áà÷èòè ðåçóëüòàò,
à íå ïðîñòî ê³ëüê³ñòü áàë³â.
Íàâ÷àííÿ — öå ôàí. Öå ìàº áóòè çàõîïëèâà ³äåÿ, êðóòèé ³íòåíñèâ ³ ïðîñòî
ôàí. ßê? Âñå ïðîñòî. ßêùî òè â³ä÷óâàºø, ùî íàâ÷àºøñÿ ñåðåä äðóç³â-îäíîäóìö³â ó ìîòèâîâàíîìó ñåðåäîâèù³, òîá³
õî÷åòüñÿ ùå ³ ùå ðîçâèâàòèñü, ïðàãíóòè á³ëüøîãî ³ äîñÿãàòè á³ëüøîãî. Òîìó
ñòóäåíòè òóò çäîáóâàþòü íåîö³íåííèé

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 200130

Hàêëàä 17 900

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»),
6 ïîâåðõ, e-mail: reklama@ria.ua
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð:
Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð:
Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

äîñâ³ä, íàòõíåííÿ òà ïîòåíö³àë, ùîá
çðîáèòè ùîñü êðóòå.
Íàâ÷àííÿ íà ðåàëüíèõ ïðîºêòàõ. Ñòóäåíòè Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ ïðàöþþòü íà ðåàëüíèõ ïðîºêòàõ. Ìîäóëþºòüñÿ
ñèòóàö³ÿ ðåàëüíî¿ ðîáîòè ó êîìïàí³ÿõ.
Ñï³ëüíî ïðàöþþòü äèçàéíåðè, òåñòóâàëüíèêè, ïðîãðàì³ñòè òà ïðîäæåêò-ìåíåäæåðè. Íà öüîìó åòàï³ íàø³ ñòóäåíòè
ïèøóòü âåëåòåíñüêó ê³ëüê³ñòü ïðîåêò³â
òà ìàþòü ÷óäîâèé äîñâ³ä, ùîá ãàðàíòîâàíî ïðàöåâëàøòóâàòèñü, îòðèìàâøè
äèïëîì.
Íàâ÷àííÿ ó ìåíòîð³â-ïðàêòèê³â. Ñòóäåíòàì ïîòð³áíà «ïîëüîâà ðîáîòà», íà çðàçîê
ò³º¿, ÿêó îòðèìóþòü òóò, ó Â³ííèöüê³é ²ÒÀêàäåì³¿. Âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè ²ÒÀ ðîçïîâ³äàþòü ñòóäåíòàì ïðî ñâî¿ ïðîôåñ³éí³
áóäí³, äîïîìàãàþòü ïîðàäîþ, ñïðÿìîâóþòü â ïðàâèëüíîìó íàïðÿìêó, ãîòóþòü
äî ðåàëüíî¿ «êóõí³» â ²Ò-³íäóñòð³¿. Êð³ì
òîãî, çàíÿòòÿ âåäóòü âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè,
ÿê³ ä³ëÿòüñÿ äîñâ³äîì ³ íàâ÷àþòü òîìó,
ùî ä³éñíî ïîòð³áíî.
Íàâ÷àííÿ â êîìàíäàõ. ²Ò-Àêàäåì³ÿ äîïîìàãàº ôîðìóâàòè êîìàíäè ç äðóç³â-îäíîäóìö³â, ÿê³ âò³ëþþòü ñâî¿ ³äå¿ â æèòòÿ

Ãàçåòà º
÷ëåíîì
Âñåñâiòíüî¿
Ãàçåòíî¿
Àñîö³àö³¿
òåë. (0432):

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

³ çàëèøàþòüñÿ äðóçÿìè íà âñå æèòòÿ. Âñ³
ñòóäåíòè îòðèìóþòü íåîö³íåííèé äîñâ³ä, ³ òîìó ëåãêî âëèâàþòüñÿ ó áóäü-ÿêó
êîìàíäó ³ âì³þòü øâèäêî îð³ºíòóâàòèñÿ
íàâ³òü íà àáñîëþòíî íîâîìó ïðîºêò³.
Íàâ÷àííÿ åôåêòèâíå. Ìè ÷³òêî ðîçóì³ºìî, ùî ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ íàâ÷àííÿ
íàø³ âèïóñêíèêè ìàþòü ïðàöþâàòè â ²Ò,
ò³ëüêè òîä³ íàâ÷àííÿ ìîæíà ââàæàòè ä³éñíî åôåêòèâíèì. Äåõòî ç íàøèõ ñòóäåíò³â îòðèìóº ñâîþ ïåðøó ðîáîòó âæå
íà îñòàíí³õ ì³ñÿöÿõ íàâ÷àííÿ. Ðåàëüí³
³ñòîð³¿ ïðî öå ìîæíà ïðî÷èòàòè íà: intita.
com/graduate.
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ ³íòåíñèâíî íàâ÷àº çà ñó÷àñíèìè íàïðÿìêàìè:
ïðîãðàì³ñò, òåñòóâàëüíèê, âåá-äèçàéíåð,
ïðîäæåêò-ìåíåäæåð. ßêùî âè ïðàãíåòå
îòðèìàòè çì³ñòîâíå ôàíîâå íàâ÷àííÿ,
çàáåçïå÷åíå æèòòÿ, âèñîêó çàðïëàòó ³ ãàðàíòîâàíî ïðàöþâàòè â ²Ò- ðåºñòðóéòåñü
â íîâ³ ãðóïè ita.in.ua.
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ
 ita.in.ua/
 facebook.com/vinnytsia.itacademy
 òåë. 067–431–19–21

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.

468474

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ
Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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ФОТО ГЕНІТАЛІЙ В ЛІЧКУ —
СПОСІБ ЗНАЙОМСТВА?
Виклик  Якщо хоч один раз вам,
в особисті повідомлення приходило
фото причинного місця (не важливо,
знайомого або зовсім чужого) ви
зіткнулися з таким видом хуліганства,
як дікпік. Що це? Сучасний спосіб
швиденько познайомитися? Бажання
продемонструвати себе офігенного?
Чи удосконалений ексгібіціонізм?
Ùå ÿêèõîñü äåñÿòü ðîê³â òîìó,
ùîá ïîêàçàòè ñåáå ó âñ³é êðàñ³, íåîáõ³äíî áóëî ä³ñòàòè äîâãå
ïàëüòî, õîðîøå âçóòòÿ äëÿ á³ãó òà
ðîçâàæàòèñÿ íà ïîâíó â ë³ñîñìóç³
÷è ïàðêîâ³é çîí³ — äî ïåðøèõ
ï³âí³â àáî ñòóñàí³â. Ñüîãîäí³ âñå
ñòàëî íàáàãàòî ïðîñò³øå. Äëÿ ñàìîïðåçåíòàö³¿ äîñèòü íàâ³òü íàéïðîñò³øîãî òåëåôîíà, ãîëîâíå,
ùîá êàìåðà áóëà, à «ïðèëàä»
çàâæäè ïðè ñîá³ º…
УСІ БАЧИЛИ ЕРЕКЦІЮ
Íåùîäàâíî ç³áðàëèñÿ ç ø³ñòüìà
ïîäðóãàìè íà ä³âè÷-âå÷³ð. Ñëîâî
çà ñëîâî, ïðî ìóæèê³â ñòàëè ãîâîðèòè. Ñïî÷àòêó ïðî õîðîøèõ
(â á³ëüøîñò³ ñâî¿é äóæå ìèëèõ ³
äîáðèõ, àëå íå êîõàíèõ). Ïîò³ì
ïðî ïîãàíèõ (öå ÿêðàç ò³, ÿê³ çàïàëè â ñåðöå, àëå âèïàëè ç³ ñòîñóíê³â). ² çàê³í÷èëè çáî÷åíöÿìè.
² îñü ùî íàéäèâí³øå, êîæíà ä³â÷èíà ç íàøî¿ êîìïàí³¿ â þíîñò³
(àáî íàâ³òü çàðàç) ñòèêàëàñÿ ç òàêèì «÷óäîâèì» ïðîÿâîì ÷îëîâ³÷î¿
óâàãè, ÿê íåñïîä³âàíèé åðåãîâàíèé ïåí³ñ (íó, êîëè íå ïðîñèëè, íå çáèðàëèñÿ ³ âçàãàë³ ïîâç
éøëè).
РАНІШЕ БІЛЬШЕ СТАРАЛИСЯ
Îäíà ç ïîäðóã, ²ðèíêà, çóñòð³ëà ñâîãî ïåðøîãî çáî÷åíöÿ
â íàï³âïîðîæíüîìó òðîëåéáóñ³.
Âîíà ñï³çíþâàëàñÿ â øêîëó, ³ âæå
íà äðóãèé óðîê, ñèä³ëà, êóíÿëà
íà çàäíüîìó ñèä³íí³. ×îëîâ³ê,
ÿêèé ñòîÿâ ñïèíîþ, äèâëÿ÷èñü
ó â³êíî, ÷îãîñü çàñìèêàâñÿ ³
ðàïòîì ðîçâåðòàºòüñÿ äî ²ðêè
ó âñ³é ñâî¿é êðàñ³ (êðàñà çàâáà÷ëèâî áóëà îäÿãíåíà â ïðåçåðâàòèâ). Çàãàëîì, ïîäðóãà òîä³ á³ãëà
äî øêîëè øâèäøå òðàíñïîðòó.
²íøà ïîäðóãà, Äàðèíêà, çóñòð³ëà êëàñè÷íîãî çáî÷åíöÿ â ïàðêó.
Âîíà çàáðåëà òóäè ââå÷åð³ (íå òàê
ùîá ï³çíî), ïðîñòî çð³çàëà äîðîãó äîäîìó. Òîé áóâ êàíîí³÷íèì
òèïîì — ïëàù, òóôë³ íà áîñó
íîãó, êàïåëþõ. Íàø «ãåðîé»
äóæå ìèëèì ãîëîñîì ³ íåð³øó÷å
òàê çàïðîïîíóâàâ ïîäèâèòèñÿ
íà äèâèíó. Â³í ÷îìóñü áóâ çîâñ³ì íå ñòðàøíèé, à ñì³øíèé ³
ùå ÿêèéñü íåïðèêàÿíèé. Ìîæëè-

ЧОМУ ЧОЛОВІКИ РОБЛЯТЬ ЦЕ
ВІДЧУВАЮТЬ НЕВПЕВНЕНІСТЬ
В СВОЇХ ГЕНІТАЛІЯХ
Людині важливо співвідносити
своє тіло з уявленнями про красу.
З геніталіями ситуація складна,
тому що і чоловікам, і жінкам
важко зрозуміти, чи нормальні їх
зовнішні статеві органи чи зовсім
не в тренді. Одне з небагатьох
засобів зрозуміти — це помістити
себе в контекст порно.

САМОСТВЕРДЖУЮТЬСЯ
ЗА РАХУНОК ІНШИХ

âî, Äàøêà, êîëè çàðæàëà, çàâäàëà
éîìó äóøåâíó òðàâìó.
Íàéñòðàøí³øà ³ñòîð³ÿ òðàïèëàñÿ ç Íàòàøêîþ — ïðèäóðîê ç³
ïðèñïóùåíèìè øòàíàìè çàñòàâ
¿¿ â ï³ä'¿çä³. Íåâ³äîìî, ùî á ñòàëîñÿ, ÿêáè íå ñóñ³äè, ÿê³ ñïóñêàëèñÿ ñõîäàìè. Ïîäðóãà ïîò³ì
äîâãî áîÿëàñÿ çàõîäèòè â ï³ä'¿çä
îäíà.
Çàðàç, çâè÷àéíî, çãàäóºòüñÿ âñå
ç³ ñì³õîì ³ íàâ³òü ³ç çàõîïëåííÿì (ÿêùî òàê ìîæíà ñêàçàòè),
âñå-òàêè ëþäè çàðàäè ñâîº¿ ìåòè
éøëè íà ÿê³ñü õèòðîù³, ðèçèêè.
À çàðàç?

Одним почуттям уразливості
розсилку дікпіків пояснити не можна.
Якщо придивитися до ситуації,
то стане зрозуміло, що це звичайний
ексгібіціонізм.
Тільки без ризику отримати
в обличчя кулаком і потрапити
у відділення поліції.

НАМАГАЮТЬСЯ ЗРОБИТИ
КОМПЛІМЕНТ
Це не вкладається в голові, але
багато чоловіків дійсно думають,
що дікпік, відправлений незнайомці
або колезі, а не романтичному
партнеру, — це комплімент. Про
це говорить маса досліджень про
те, що чоловіки не дуже добре
визначають, наскільки жінки
зацікавлені в сексі і еротичній
увазі. Особливо, якщо мова йде
про незнайомок. Фото причинного
місця — це такий лакмус.

ЧОМУ ЦЕ ТАК ПОПУЛЯРНО
Áóäåìî ñïðàâåäëèâ³, õëîïö³,
ÿê³ ñòèð÷àëè â ïðîâóëêàõ, òðîëåéáóñàõ ³ ï³ä'¿çäàõ, íàâðÿä ÷è
ï³äïàäàëè ï³ä êàòåãîð³þ «ëþäèíà çäîðîâà». Çàðàç æå òèì ñàìèì
ïðîìèñëîì — äåìîíñòðàö³ºþ

Ïîïóïÿðí³ñòü ïåí³ñíî¿
ðîçñèëêè ôàõ³âö³ ïîêè
íå ìîæóòü ïîÿñíèòè.
Õî÷à º äóìêà, ùî öå
â³ä ïðèñòðàñò³ õëîïö³â
äî ïîðíî
ñâîãî êðàñåíÿ, à ïðîñò³øå êàæó÷è, ä³êï³êîì çàõîïëþºòüñÿ äóæå
áàãàòî õëîïö³â. ² ïîïóïÿðí³ñòü
ìàñîâî¿ ïåí³ñíî¿ ðîçñèëêè ïîêè
íå ìîæóòü ïîÿñíèòè àí³ ïñèõîëîãè, àí³ ñîö³îëîãè. Õî÷à º äóìêà, ùî öå â³ä ïðèñòðàñò³ õëîïö³â
äî ïîðíî. Àäæå â ïîä³áíèõ ô³ëüìàõ ïåí³ñ — «ãîëîâíèé ãåðîé»,
öåíòðàëüíà ô³ãóðà âñ³õ ïîä³é, ³
õëîïö³ íàïåâíî ââàæàþòü, ùî
ôîòî «çíàìåíèòîñò³» äóæå ïðèºìíî îòðèìàòè áóäü-ÿê³é ä³â÷èí³.
² äîáðå, êîëè ñï³ëêóþòüñÿ
äâîº çíàéîìèõ ëþäåé. Ó íèõ
íàì³÷àþòüñÿ ñòîñóíêè àáî âæå
ðîçâèâàþòüñÿ ³ â ÿêèéñü ìîìåíò
äëÿ ï³äâèùåííÿ ãðàäóñà ðîçìîâè øëþòüñÿ ãàðÿ÷³ ôîòêè. Öå
ìîæå äîäàòè ñèòóàö³¿ ïåð÷èíêè.
Àëå êîëè ñâî¿ì ñêàðáîì ä³ëèòüñÿ
íåçíàéîìåöü, ïðèñìà÷óþ÷è ïðè
öüîìó ùå ïîñèëàííÿìè íà ïîðíóõó, öå âæå çà ìåæàìè.

Коментар експерта
ВАЛЕРІЙ
АНДРОСОВ,
ПСИХОЛОГ:

— Якщо ви дівчина і вам приходили в лічку
фото статевих
органів, можна
сказати, що ви пройшли хрещення інтернетом.
Для чого автори цих «прекрасних» фотографій так сильно жадають поділитися ними з оточуючими? Одна з найголовніших
причин криється на поверхні:
невміння знайомитися.
Дійсно, хто вчить молодих хлопців правильно знайомитися в мережі? Пройшли часи дискотек,
коли можна було вразити дівчину
танцями. Майже половина всіх
сучасних стосунків починається в інтернеті: соцмережах або
інших сайтах знайомств. Хтось
швидко освоївся і навчився фліртувати в мережі: писати красиві
тексти, загравати, залицятися,
а хтось хоче піти коротким шляхом, і його відшивають. Однак

відшивають не всіх. Насправді,
ситуація така, що якщо хлопець
зробить масову розсилку свого
господарства, то йому відповість
1 дівчина з 20. Чимало, погодьтеся. 1 дівчина з 50 почне діалог. І
можливо 1 з 150 захоче зустрітися. З різних причин.
Грубо кажучи, хлопці відправляють такі фото, тому що на них є
попит. Дуже маленький, і серед
специфічної аудиторії, але попит
є. Близько 5% всіх анкет дівчат
буде не проти отримати такі фото.
Проблема в тому, що в пошуках
цих п'яти відсотків хлопцям доводиться відправити ці фото сотням дівчат, які від цього будуть
не в захваті.
Добре, що в інтернеті є спеціалізовані сайти, на яких можна
відправляти свої, навіть найбільш відверті фотографії, і вони
знайдуть популярність у вузьких
колах. Інша справа, що у авторів
цих творів не завжди все добре з
почуттям смаку та естетики, але
тут, знову-таки, попит породжує
пропозицію.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 29 ЛИПНЯ – 4 СЕРПНЯ

ОВЕН
Тиждень буде складним.
Однак при спілкуванні з
коханою людиною стримуйте негативні емоції. Адже,
вирвавшись назовні, вони
можуть на корню знищити
всю довіру до вас.

ТЕЛЕЦЬ
Вас може засмутити кохана
людина, схоже, їй заманеться
випробувати ваше терпіння.
Зачекайте з висновками,
не занурюйтеся у безодню
ревнощів і образ.

БЛИЗНЮКИ
Стосунки з коханою людиною
сповнені пристрасті і взаєморозуміння. Хоча ви все ще
сумніваєтеся, але вже усвідомлюєте реальність свого
щастя. Скоро ваше особисте
життя чекають серйозні зміни.

РАК
Цього тижня у вас має бути
зустріч з минулим, це сколихне ваші почуття. Однак ви
зрозумієте цінність нинішніх
стосунків. Перш ніж відправлятися на побачення у вихідні, продумайте свій імідж.

ЛЕВ
У першій половині тижня
у вас практично не залишиться часу на особисте життя.
У п'ятницю відверта розмова
по душах дозволить вашій
парі знайти довгоочікуване
взаєморозуміння.

ДІВА
Усе, що раніше здавалося
простим і буденним, викликає натхнення, коли ви
закохані. Дозвольте вашій
фантазії розправити крила і
відкиньте сором'язливість.

ТЕРЕЗИ
Ваші стосунки стали прохолодними? Наприкінці
тижня у вас буде можливість
підкинути дров у багаття
пристрасті. Проведіть вихідні
разом з коханою людиною.

СКОРПІОН
Ваша любов надихає на подвиги. Влаштуйте романтичну
прогулянку або вечерю при
свічках. Подаруйте себе коханій людині без будь-яких умов.
Вона відповість тим самим.

СТРІЛЕЦЬ
Початок тижня краще присвятити собі і творчо підійти
до зміни власного вигляду. У суботу вас може очікувати приємне побачення. Постарайтеся
не приховувати своїх почуттів.

КОЗЕРІГ
Постарайтеся бути спокійнішими, навіть якщо ваша
кохана людина на взводі.
Зачекайте, поки вона охолоне
від емоцій. Краще потім відправитися куди-небудь разом.

ВОДОЛІЙ
Вас може чекати нове кохання, цікава зустріч, але поки
не варто розповідати про
неї всім підряд. Наприкінці
тижня велика ймовірність
з'ясування стосунків.

РИБИ
Розберіться у своїх складних
любовних переживаннях і
не женіться за двома зайцями.
Прислухайтеся до своєї інтуїції
і виберіть найдостойнішого.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
АЛІНА ВОРОНЮК,
МЕНЕДЖЕР:

Знаєш, що таке «мажор
в мінорі»?
— Щось з музики?
— Ні. Це коли тато забрав
ключі від «Феррарі».

***

Тепер, коли всі навчилася мити руки, переходимо до наступного кроку — пахви.

***

Терористові з Луцька офіційно пред'явлено
звинувачення, що він не дотримувався
сценарію.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
РОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA
RIA-2020»
A-2020»

ГОРОСКОП
ОВЕН

Світлана, 23 роки

Преодолеть пр
препятствия
вам позволит ууверенность
в собственных силах.

Журналіст-публіцист.
цист. Займаюся моделінгом, багато
подорожую. Малюю
юю акрилом та вивчаю іноземні мови.

ТЕЛЕЦ

КОЖНА ВІННИЧАНКА
АНКА МОЖЕ ВЗЯТИ
УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
УРСІ

Проанализиру
Проанализируйте
события,
в эпицентре ко
которых вы
внезапно оказ
оказались.

Надсилайте своє фото та коротку
р ур
розповідь
про себе на e-mail:
il: miss@riamedia.com.ua.
Запрошення до конкурсу
нкурсу «Міс RIA»-2020
і безкоштовну професійну
фесійну фотосесію від
фотостудії «INDIGO»
O» отримають
асниці.
найвродливіші учасниці.

БЛИЗНЕЦЫ
Возможно, при
придется вернуться к старым про
проектам, и они
принесут новую прибыль.

РАК
Радуйтесь жиз
жизни и постарайтесь подде
поддержать гармонию в собстве
собственной душе.

***

Галя була настільки моцною кобітою, що
лупила дітей ремнем, не знімаючи його з
чоловіка!

ЛЕВ

***

— Галино, а чому твій Василь так кричить?
— У нього зуби лізуть!
— Які зуби, йому вже 60.
— Вставні лізуть, вчора проковтнув!

Вам необх
необходимо собраться и сконцентрирова
трироваться перед
решаю
решающим рывком.

Найгарніші дівчата
та їздять
і»
з «Бліц таксі»

ДЕВА
ДЕВ

***

Відомо, що панди їдять 12 годин на день.
Люди, які сидять на карантині під час
пандемії, теж їдять 12 год. на день. Тому і
називається Пандемія!

Напрасная суета
Напра
вокруг вас может
вызвать раздр
раздражение, постарайтесь рас
расслабиться.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
АСНИЦЬ
«МІС RIA-2020»
0» НА:

ВЕСЫ

***

Заходять свати в хату і кажуть:
— У вас товар, у нас купець! Наш наречений не курить, не п’є, з дівками не хороводиться!
Голос старої бабки з печі:
— А чи не дурачок він у вас?

Трезво взгляни
взгляните на свою
жизнь, наступ
наступил момент
конструктивны
конструктивных изменений.

ФОТОСЕСІЯ ВІД
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»
DIGO»
тел: (093) 759 05
5 55,
(096) 179 71 31

СКОРПИОН
СКОРПИО
Удачная недел
неделя, когда
вы сможете из
избавиться
от ненужного ггруза.

***

Кращий спосіб дізнатися, чи є у вас коронавірус, це кашлянути в обличчя багатій і
відомій людині і чекати результатів її тесту.

СТРЕЛЕЦ
Будьте внимат
внимательны
в финансовых делах и при
создании новы
новых проектов.

***

Сперечається ботан з качком про користь
спорту в житті. Качок:
— От уяви: висиш ти над прірвою. Підтягнешся?
— Так.
— Скільки разів?

***

Чоловік стоїть біля салону краси, чекає дружину. Та виходить і кокетливо запитує:
— Ну як?
Той подивився і каже:
— Ну… Ти хоча б спробувала!

КОЗЕРОГ
Возможно, вам придется
делать то, что вы раньше
не делали.

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

ВОДОЛЕЙ
Ситуация изме
изменится к лучшему, только н
не перестарайтесь с оригина
оригинальностью.

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

РЫБЫ
Старайтесь везде
вез находить
нестандартные решения,
это существен
существенно поможет
и дома, и на р
работе.

РЕКЛАМА
475674

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
29.07

+32
+18

+31
+18

+32
+18

ЧЕТВЕР
30.07

+28
+19

+27
+19

+28
+19

П’ЯТНИЦЯ
31.07

+24
+16

+24
+17

+24
+16

СУБОТА
1.08

+23
+13

+22
+13

+23
+13

НЕДІЛЯ
2.08

+25
+14

+24
+14

+25
+14

ПОНЕДІЛОК
3.08

+27
+25

+28
+15

+26
+13

ВІВТОРОК
4.08

+30
+16

+31
+17

+30
+17

474610

