
 За тиждень школа, і якщо раніше 
медичну довідку 086 школярі мали 
приносити в першій половині вересня, 
тепер терміни подання такої залежать 
від епідеміологічного кольору регіону 

 Якщо Вінницьку область раптом 
занесуть до червоної чи помаранчевої 
зони (зважаючи на останні дані по 
короні, це цілком ймовірно), терміни 
перевірки здоров’я можна посунути

 А от чутки про те, що вчителям та 
учням потрібно пройти тестування на 
коронавірус перед школою, поки що 
не спростували і не підтвердили

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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ПІДВИЩАТЬ 
МІНІМАЛКУ
 З першого вересня в Україні 
встановлять мінімальну 
зарплату на рівні 5000 гривень. 
Експерти розповіли, яка від 
цього буде користь та шкода

ЯК ПРИБОРКАТИ 
МАШИНИ 
 Що робити з автовласниками, 
які паркуються на зелених зонах 
у дворах. Склали інструкцію 
з варіантами вирішення 
проблемис. 4 с. 7

У НАС ХОЧУТЬ ЗАБРАТИ 
РАКЕТУ «ПІОНЕР» №34 (1504)
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РЕКЛАМА

ЯК БУДЕМО ЇЗДИТИ 
З ВЕРЕСНЯ?

ВЧИТЕЛЬКА ПОШИЛА СОТНІ ЗНАМЕН с. 13

с. 2

468084

МЕДДОВІДКА ДЛЯ ШКОЛИ

с. 11

ЯК, ДЕ І ЗА СКІЛЬКИ МОЖНА ЇЇ ВЗЯТИ

Кіріл вже готовий до 
школи, довідку взяв. 
Йому сім років, тож 
можна було обійтись 
простим оглядом 
у сімейного лікаря
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Люблю 
розумників

Âñå æèòòÿ ìàþ âåëè÷åçí³ 
ñàíòèìåíòè äî ðîçóìíèõ.

ª â íèõ ÿêàñü òàêà çàñïî-
ê³éëèâà áåçìîâíà îá³öÿíêà, 
ùî âñå áóäå äîáðå. Áî â ðî-
çóìíèõ â³äáóâàºòüñÿ çàãàëîì 
óñå ëþäñòâî.

Ëþäè, êîòð³ ñèñòåìíî, 
ïåðåêîíëèâî ³ óïåâíåíî 
çíàþòü òà ðîçóì³þòü ñâîº — 
äóæå çà÷àðîâóþ÷³. Âîíè — 
íàøà êîëåêòèâíà ìàìà, 
äî êîòðî¿ õî÷åòüñÿ ïðèãîð-
íóòèñü, ùîá â³ä÷óòè ãëèáî-
êèé ñïîê³é ³ óìèðîòâîðåííÿ 
â³ä òîãî, ùî õòîñü ðîçóìíèé 
ïðî âñå ïîòóðáóºòüñÿ. Òåïëå 
³ îáåð³ãàþ÷å âîãíèùå ïîñå-
ðåä âåëè÷åçíîãî äèêîãî ë³ñó, 
äî ÿêîãî õî÷åòüñÿ ïðèòèñ-
íóòèñü ÿêíàéáëèæ÷å ³ íà-
ìàãàòèñü íå äóìàòè, ùî òàì 
ó òåìíèõ õàùàõ çà ñïèíîþ.

ß ç âåëèêîþ íåäîâ³ðîþ 
ñòàâëþñü äî ë³äåð³â ñóñ-
ï³ëüíî¿ äóìêè, áî çàãàëîì 
çíàþ ïðî ñóñï³ëüñòâî òà 
ÿê³ñòü éîãî, ñóñï³ëüñòâà, 
äóìîê. ² òîìó ìîæíà ñîá³ 
óÿâèòè äóìêè ÿêîãî øòèáó 
³ êàë³áðó âèïàñàþòü ë³äåðè 
äóìîê ñóñï³ëüíèõ.

Àëå îáîæíþþ ëþäåé, êî-
òð³ º ë³äåðàìè äóìîê âëàñ-
íèõ. Êîòð³ ìàþòü ó ñâî¿õ 
ñâ³òëèõ, ÿê ùèðå çîëîòî, 
äîâáåøêàõ äîáðå ïîñêëà-
äàí³ âëàñí³ äóìêè ³ ÷óäîâî 
äàþòü ñîá³ ç íèìè ðàäó. Ó ¿õ 
ãîëîâè õî÷åòüñÿ çàãëÿäàòè 
ÿê ó ïàíîðàìí³ â³êíà ç íà-
äèõàþ÷èìè êðàºâèäàìè.

Ðîçóìí³ ëþäè — ÿê ï³-
ãóëêà çàñïîê³éëèâîãî â³ä 
òîòàëüíî¿ ðîçãóáëåíîñò³ òà 
â³äâåðòîãî àáñóðäó, êîòðè-
ìè íàïõàíèé íàø ïîòî÷-
íèé ñâ³ò. Áàéäóæå, ó ÿê³é 
ôîðì³ — êíèæêà, ³íòåðâ’þ 
÷è ñòàòòÿ. Â³ä íèõ ïåðåñòàº 
áîë³òè ãîëîâà, çíèêàº íóäîòà 
³ àïàò³ÿ.

Õî÷åòüñÿ æèòè.

ДУМКА

БЛОГЕР

Володимир Володимир 
ГЕВКОГЕВКО

ÍÎÂÈÍÈ

У мікрорайоні Тяжилів тривають 
роботи з продовження тролей-
бусної лінії. Проведуть її до «Ві-
нниччина-Авто».
Директор Вінницької тран-
спортної компанії Михайло 
Луценко каже, що об'єкт обі-
йдеться близько 7-ми мільйонів 
гривень.

— З міського бюджету на цю 
лінію виділили 3 мільйони 
600 тисяч, решту робитимемо 
за власний кошт, — говорить 
Луценко. — Думаю, що жителі 
будуть задоволені.
Також директор Транспортної 
компанії переконує, що лінію 
запустять до кінця місяця.

У Тяжилові продовжать тролейбусну лінію 

ЮЛЯ ЖУЧЕНКО 
Цікаві заходи, але не зараз… 
Бо потім скажете, що Вінниця 
у червоній зоні через те, що 
на святкування не всі при-
йшли в масках.

ОЛЕКСАНДРА ГУЛЕВАТА 
Ні, і не тільки через ковід. 
Набридла політика «хліба та 
видовищ». Коли в казні пусто, 
є зовнішні борги, то не витра-
чайтесь на видовища.

ЛЮДМИЛА ТАНАСІЙЧУК 
Пропоную святкувати дистан-
ційно: на вуличних екранах 
показати історію міста, сучас-
ність, жителів, які прославля-
ють його і т. д. 

ГАЛИНА ШАРАПОВА 
Байдуже з приводу святку-
вання. А от з транспортом 
треба щось робити! Люди 
на роботу доїхати не можуть, 
а їм святкування давай!

ELENA BELONOSOVA 
Якщо короновірус — це прав-
да, то про які святкування 
може іти мова? А якщо фейк, 
то давайте дозволимо нор-
мальну роботу транспорту.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Як вважаєте, чи варто зараз, в умовах карантину проводити святкування Дня міста?

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

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Â åïîõó êàðàíòèíó, â ÷àñ ï³ê ó 
Â³ííèö³ â ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò 
ñ³ñòè íåìîæëèâî. Íà çóïèíêàõ 
÷åðãè, ñêàðãè, íåâäîâîëåííÿ.

Ñòî¿ìî íà îäí³é ³ç çóïèíîê ì³ñòà. 
Ïðè¿çäèòü òðîëåéáóñ. Âîä³é, çã³ä-
íî ç êàðàíòèííèìè âèìîãàìè, äî-
çâîëÿº çàéòè â ñàëîí ëèøå ïåâí³é 
ê³ëüêîñò³ ëþäåé, ìè ñåðåä òèõ ùàñ-
ëèâö³â. Îñòàííüîþ ïóñêàº áàáóñþ 
ç êîøèêàìè. Çà íåþ ìîëîäà æ³íêà 
ç³ ñëüîçàìè íà î÷àõ áëàãàº äîçâîëè-
òè ùå ¿é çàéòè, áî âæå ïðîïóñêàº 
íå ïåðøèé òðîëåéáóñ ³ äîáðÿ÷å 
çàï³çíþºòüñÿ íà ðîáîòó. Øîôåð 
â³äìîâëÿº, æ³íêà ïî÷èíàº ñïåðå-
÷àòèñÿ ç áàáóñåþ, ìîâëÿâ, íà áàçàð 
âîíà ùå âñòèãíå. Æ³íêà ïîõèëîãî 
â³êó ïî¿õàëà, ìîëîäà çàëèøèëàñÿ 
÷åêàòè ñâ³é òðàíñïîðò äàë³.

À ùî áóäå ç ïî÷àòêîì íîâîãî 
íàâ÷àëüíîãî ðîêó, êîëè äî ïàñà-
æèðîïîòîêó ïðèºäíàºòüñÿ áàãà-
òîòèñÿ÷íà êîãîðòà øêîëÿð³â òà 
ñòóäåíò³â?

Ó äåïàðòàìåíò³ îñâ³òè Â³ííèöü-

êî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè êàæóòü, ùî ïîêè 
ïðàöþþòü íàä öèì ïèòàííÿì.

— Ïîêè íå ìîæåìî ñêàçàòè, ÿê 
âñå â³äáóâàòèìåòüñÿ, àëå ïðàöþ-
ºìî íàä ñòâîðåííÿì àëãîðèòìó, 
çà ÿêèì øêîëÿðàì áóäå çðó÷íî 
ä³ñòàâàòèñÿ äî øêîëè ³ íàçàä, — 
ãîâîðèòü äèðåêòîð äåïàðòàìåí-
òó Îêñàíà ßöåíêî. — Á³ëüø³ñòü 
ó÷í³â ìåøêàº áåçïîñåðåäíüî á³ëÿ 
ñâî¿õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, òîìó 
ï³øêè ìîæóòü ä³éòè, àáî íà âå-
ëîñèïåä³ äî¿õàòè. Äëÿ òèõ ä³òåé, 
êîìó äî øêîëè ïîòð³áíî áóäå 
¿õàòè ãðîìàäñüêèì òðàíñïîðòîì, 
ìè ðîçðîáëÿºìî çðó÷í³ ãðàô³êè. 
Öüîãî òèæíÿ îçâó÷èìî îñòàòî÷í³ 
âàð³àíòè.

Ùî ñòîñóºòüñÿ ñòóäåíò³â, àäì³-
í³ñòðàö³¿ ¿õ íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â 
âèçíà÷àòü çðó÷íèé ÷àñ, íà êîëè 
ò³ áóäóòü õîäèòè íà ëåêö³¿. Òîáòî, 
âñ³, õòî ç âåðåñíÿ ñÿäå çà ïàðòè, 
ä³ñòàâàòèìóòüñÿ äî ñâî¿õ øê³ë, 
êîëåäæ³â, óí³âåðñèòåò³â çà îêðå-
ìèì ãðàô³êîì, àáè íå íàâàíòà-
æóâàòè â êàðàíòèí ãðîìàäñüêèé 
òðàíñïîðò.  

ПАСАЖИРІВ СКОРО СТАНЕ 
БІЛЬШЕ, А ТРАНСПОРТУ?
Проблема  З початком ослаблення 
карантину всім верствам населення 
дозволили їздити в громадському 
транспорті. До сьогодні на зупинках 
Вінниці утворюються черги. 
Що буде, коли до пасажиропотоку 
приєднаються школярі і студенти?

Ìèõàéëî Ëóöåíêî, äèðåêòîð 
Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïà-
í³¿ ãîâîðèòü, ùî ïîïðè çá³ëüøåí-
íÿ ê³ëüêîñò³ ïàñàæèð³â, ê³ëüê³ñòü 
îäèíèöü ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîð-
òó ç 1 âåðåñíÿ íå çðîñòå.

— Ìè äóìàëè, ùî äî îñåí³ 
çí³ìóòü êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ 
³ ãðîìàäñüêèé òðàíñïîðò Â³-
ííèö³ ïðàöþâàòèìå ó çâè÷íîìó 
ðåæèì³, — ãîâîðèòü Ëóöåíêî. — 
Íà æàëü, ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íà êî-
ðîíàâ³ðóñ ó ì³ñò³ ëèøå çðîñòàº, ³ 
ìè çìóøåí³ îáìåæóâàòè ïàñàæè-
ðîïîò³ê. Ê³ëüê³ñòü îäèíèöü ãðî-
ìàäñüêîãî òðàíñïîðòó íå çðîñòå, 
áî òåïåð ïðàöþþòü â ïîâíîìó 
ðåæèì³. Ùî ñòîñóºòüñÿ ïåðåâå-
çåííÿ ä³òåé, íàñòóïíîãî òèæíÿ 
â³äáóäåòüñÿ çàñ³äàííÿ êîì³ñ³¿ ç 
ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ 
áåçïåêè, òàì êîíêðåòí³øå ðîç-

ãëÿäàòèìóòü öå ïèòàííÿ.
ªäèíå â³äîìî, ùî ó÷í³ òà ñòó-

äåíòè ìàòèìóòü ï³ëüãó íà ïðî¿çä 
â ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³. Äè-
ðåêòîð ÊÏ «Â³ííèöÿêàðòñåðâ³ñ» 
Êàòåðèíà Áàá³íà ïîâ³äîìèëà, ùî 
äëÿ ó÷í³â ä³º çíèæêà 70% — âàð-
ò³ñòü ïðî¿çíîãî 110 ãðèâåíü, à äëÿ 
ñòóäåíò³â çíèæêà 50% — 170 ãðè-
âåíü, â òîé ÷àñ, ÿê äëÿ çâè÷àé-
íèõ ãðîìàäÿí ïðî¿çíèé êîøòóº 
340 ãðèâåíü.

— Íàãàäóþ âàì, ùî ñêîðî ðîç-
ïî÷íåòüñÿ íàâ÷àëüíèé ïðîöåñ. 
Äëÿ òîãî, ùîá çåêîíîìèòè êîøòè 
ñ³ìåéíîãî áþäæåòó, ïðîïîíóºìî 
âàì îôîðìèòè òàê³ êàðòêè äëÿ 
ó÷í³â òà ñòóäåíò³â, — ïîðåêîìåí-
äóâàëà Êàòåðèíà Áàá³íà. — Ïëàíó-
ºìî ç ïåðøîãî âåðåñíÿ òàê³ êàðòêè 
ïåðåäàâàòè äî íàâ÷àëüíèõ çàêëà-
ä³â, àáè íå ñòâîðþâàòè ÷åðãè.

Зупинка Лугова на Тяжилові. Навіть тут, на кінцевій, у час пік 
не завжди вдається сісти на тролейбус
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У тексті до законопроекту № 3963 є по-
яснення, що на підвищення зарплати 
на 277 гривень потрібно 4 мільярди гри-
вень в Державному бюджеті. Їх візьмуть з 
тих видатків, які зекономили на обслуго-
вуванні державного боргу — 3,5 мільярда 
гривень. Ще понад 500 мільйонів гривень 
візьмуть з додаткових надходжень з по-
датків на зарплати (ПДФО) та ПДВ.
При цьому головне науково-експертне 

управління Верховної Ради у своєму ви-
сновку до проекту закону зазначило, що 
«запропонований розмір мінімальної 
зарплати не досягає навіть величини 
фактичного прожиткового мінімуму 
для працездатних осіб, який за даними 
Мінсоцполітики складає 5149 гривні 
та, таким чином, не передбачає забез-
печення базових потреб працюючого 
населення».

За які гроші збільшать зарплату 

ÀÍÀË²ÒÈÊÀ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà ïîçà÷åðãî-
âîìó çàñ³äàíí³ 
25 ñåðïíÿ Âåðõî-

âíà Ðàäà ðîçãëÿíóëà çàêîíîïðî-
åêò, ÿêèì ï³äí³ìàþòü «ì³í³ìàëêó» 
ç 4723 äî 5000 ãðèâåíü. ²í³ö³àòî-
ðîì çì³í ñòàâ Ïðåçèäåíò Óêðà¿-
íè Âîëîäèìèð Çåëåíñüêèé. Â³í 
ïîÿñíþâàâ, ùî çá³ëüøåííÿì ì³-
í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè «òð³øêè ï³ä-
òðèìàþòü ëþäåé», ÿê³ âòðàòèëè 
äîõîäè ÷åðåç êàðàíòèí.

Òàêîæ ïðåçèäåíò ðàçîì ç Êàá-
ì³íîì íàì³òèâ ïîäàëüø³ êðîêè 
çá³ëüøåííÿ öüîãî ïîêàçíèêà: ç 
1 ñ³÷íÿ 2021 ðîêó — äî 6000 ãðè-
âåíü, à ç 1 ëèïíÿ 2021 ðîêó — 
6500 ãðèâåíü. Õî÷à â çàêîíî-
ïðîåêò³ ìîâè ïðî òàê³ íàì³ðè 
íå áóëî.

Íàðäåïè òàêèé êðîê îö³íè-
ëè ïî-ð³çíîìó: ïðåäñòàâíèêè 
ïîë³òñèë «ªÑ», «Ãîëîñ», ãðóïà 
«Çà ìàéáóòíº» íàçâàëè öå ïî-
ïóë³çìîì òà ï³àðîì ïðîâëàäíî¿ 
ïàðò³¿ ïåðåä âèáîðàìè. Àðãóìåí-
òàìè ñòàëî òå, ùî çá³ëüøåííÿ ì³-
í³ìàëêè ïðèçâåäå äî çá³ëüøåííÿ 
ïîäàòê³â, ³, ïî ñóò³, âîíî çàðàç 
íå íà ÷àñ³, îñê³ëüêè êðà¿íà â åêî-
íîì³÷í³é êðèç³.

À ïðåäñòàâíèêè ïàðò³é «Ñëó-
ãà íàðîäó», «Áàòüê³âùèíà», 
«ÎÏÇÆ», ãðóïà «Äîâ³ðà» ï³ä-
òðèìàëè ïðîåêò çàêîíó â³ä ïðå-
çèäåíòà, õî÷à ³ âèñëîâëþâàëè 
ïîçèö³¿, ùî ùå ïîòð³áíî çìåí-
øèòè ïîäàòêîâèé òÿãàð íà á³ç-
íåñ, ïðèâ’ÿçàòè òàðèôíó ñ³òêó 
áþäæåòíèê³â äî ïîêàçíèêà ì³-
í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè, ï³äíÿòè ì³-

í³ìàëüí³ ïåíñ³¿ òà ïðîæèòêîâèé 
ì³í³ìóì. Òà âçàãàë³, ï³äâèùèòè 
«ì³í³ìàëêó» äî 7500 ãðèâåíü.

Îäíàê ãîëîñóâàëè âèêëþ÷íî 
çà ïðåçèäåíòñüêèé çàêîíîïðîåêò. 
Éîãî ï³äòðèìàëè â ö³ëîìó 295 ãî-
ëîñàìè. Ïðîòè áóëè â³ñ³ì íàðîä-
íèõ äåïóòàò³â, óòðèìàëèñü — 35, 
à íå ãîëîñóâàëè 28. ßê³ ïëþñè 
òà ì³íóñè â³ä íîâî¿ «ì³í³ìàëêè»?

ЯКА КОРИСТЬ 
Ïðåçèäåíò Çåëåíñüêèé ââà-

æàº, ùî ï³ñëÿ ï³äâèùåííÿ «ì³-
í³ìàëêè» çðîñòóòü äîõîäè áþ-
äæåòíèê³â — â÷èòåë³â, ìåäèê³â, 
ñîöïðàö³âíèê³â, áî ¿õí³ îêëàäè 

ðîçðàõîâóþòüñÿ çà òàðèôíîþ ñ³ò-
êîþ, ïðèâ’ÿçàíîþ äî ì³í³ìàëüíî¿ 
çàðïëàòè.

Ó Ì³íô³í³ ââàæàþòü, ùî 
÷åðåç çá³ëüøåííÿ ì³í³ìàëêè 
äî 5000 ãðèâåíü çá³ëüøàòüñÿ íàä-
õîäæåííÿ ç ïîäàòê³â äî áþäæåòó: 
äîäàòêîâî 1,7 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü 
îòðèìàº Ïåíñ³éíèé ôîíä, ³ ùå 
1,2 ì³ëüÿðäà ðîçïîä³ëÿòü ì³æ ñî-
áîþ ì³ñöåâ³ òà äåðæàâíèé áþ-
äæåò.

«Ðîçðàõóíêè ïîêàçóþòü, ùî 
çá³ëüøåííÿ ÌÇÏ: ñòèìóëþâà-
òèìå ñïîæèâ÷èé ïîïèò íà óêðà-
¿íñüêó ïðîäóêö³þ; äàñòü çìîãó 
ïðèâåñòè ì³í³ìàëüíó çàðïëàòó 
äî ðåàëüíîãî ïðîæèòêîâîãî ì³-

МІНІМАЛКА 5000 ГРИВЕНЬ. 
ЯКІ ПЛЮСИ ТА МІНУСИ?
Наші гроші  З 1 вересня в Україні 
встановлять мінімальну зарплату на рівні 
5000 гривень. Таке рішення ухвалила 
Верховна Рада, підтримавши законопроект 
президента Зеленського 295 голосами. 
При цьому в законотворців вже є наміри 
підняти цей показник до 6500 гривень. 
Яка від цього користь та шкода?

í³ìóìó, ÿêèé çàðàç ôàêòè÷íî 
4,9 òèñ. ãðí; íå ìàòèìå çíà÷íîãî 
âïëèâó íà ³íôëÿö³þ. Òàê ñàìî 
â óìîâàõ ðîç³ãð³âó åêîíîì³êè 
íå çá³ëüøèòüñÿ ³ áåçðîá³òòÿ, ùî 
÷³òêî ìîæíà â³äñòåæèòè çà äîñâ³-
äîì 2017 ðîêó», — ïèñàâ ó ñâîºìó 
Ôåéñáóêó Ïðåì’ºð-ì³í³ñòð Óêðà-
¿íè Äåíèñ Øìèãàëü.

ЯКА ШКОДА 
²íâåñòèö³éíèé áàíê³ð Ñåðã³é 

Ôóðñà ðîçïîâ³â ïðî ïðè÷èíè 
äâîêðàòíîãî çðîñòàííÿ «ì³í³ìàë-
êè» ó 2017 ðîö³: òîä³ ì³í³ìàëüíà 
çàðïëàòà «íàçäîãíàëà» ïîêàçíèê 
ñåðåäíüî¿ çàðïëàòè ï³ñëÿ ³íôëÿö³¿ 
òà äåâàëüâàö³¿ ó 2014–2015 ðîêè, 
êîëè ãðèâíÿ çíåö³íèëàñÿ âòðè÷³. 
Òîáòî, ïî ñóò³, â³äáóëàñÿ â³äêëà-
äåíà ³íäåêñàö³ÿ.

Çàðàç, íà äóìêó Ôóðñè, íåìàº 
í³ÿêèõ åêîíîì³÷íèõ ïðè÷èí äëÿ 
òàêîãî çðîñòàííÿ çàðïëàòè.

«Âæå çà ð³ê ì³í³ìàëüíà çàðï-
ëàòà ìàº ñòàòè 6500 ãðèâåíü. Ùî 
òàêå â ïðèíöèï³ çðîñòàííÿ ì³í³-
ìàëüíî¿ çàðïëàòè? Ç îäíîãî áîêó, 
öå çðîñòàííÿ âèòðàò áþäæåòó. 
Òîìó ùî çàðïëàòè áþäæåòíè-
ê³â òðåáà ï³äâèùóâàòè. ² öå ï³ä 
÷àñ êðèçè òà íà òë³ ðåêîðäíîãî 
äåô³öèòó áþäæåòó. Çíà÷èòü ãðî-
ø³ òðåáà ïîçè÷àòè. Àëå öå ð³çêå 
çðîñòàííÿ áîðãîâîãî íàâàíòàæåí-
íÿ, ÿêå é òàê ó íàñ â öüîìó ðîö³ 
çíà÷íî çðîñòå, ç 50% äî 67% â³ä 

ÂÂÏ», — ïèøå Ôóðñà.
Ùå îäèí àðãóìåíò, ÿêèé îäíî-

÷àñíî º ³ «çà», ³ «ïðîòè» — äåò³-
í³çàö³ÿ äîõîä³â íàñåëåííÿ.

«Äóæå ÷àñòî â Óêðà¿í³ ì³í³-
ìàëüíà çàðïëàòà — öå îô³ö³éíà 
çàðïëàòà. Óñå ³íøå ïëàòÿòü â êîí-
âåðò³. Êîëè ìè ð³çêî çá³ëüøóºìî 
ì³í³ìàëüíó çàðïëàòó, òî ïðîñòî 
ðîñòå òà ïðîçîðà ÷àñòèíà. «Ïëþñ» 
â³ä öüîãî — ÷èì ìåíøå çàðïëàò 
â êîíâåðòàõ, òèì êðàùå. «Ì³-
íóñ» — â êðèçîâèé ð³ê öå á³ëüøå 
íàâàíòàæåííÿ íà á³çíåñ, ÿêèé ³ 
òàê ï³ä óäàðîì â³ä êàðàíòèíó ³ 
ïàä³ííÿ êóï³âåëüíî¿ ñïðîìîæíîñ-
ò³ íàñåëåííÿ. ×è ïîòð³áíà òàêà 
ôîðñîâàíà äåò³í³çàö³ÿ ñàìå çàðàç? 
Ïèòàííÿ â³äêðèòå», — ââàæàº ³í-
âåñòáàíê³ð.

Ãîëîâà ïðàâë³ííÿ «Ñï³ëêè 
ï³äïðèºìö³â «Ñò³íà» Îëåêñàíäð 
Ïå÷àë³í çàóâàæèâ, ùî ÷åðåç çðîñ-
òàííÿ ì³í³ìàëêè çá³ëüøèòüñÿ ïî-
äàòêîâå íàâàíòàæåííÿ íà á³çíåñ.

— Çîêðåìà, áóäå á³ëüøèì 
íàâàíòàæåííÿ íà çàðïëàòíèé 
ôîíä ï³äïðèºìñòâ, — ãîâîðèòü 
Ïå÷àë³í. — ßêùî äàë³ ïðèéìóòü 
6500 ãðèâåíü «ì³í³ìàëêè», 
òî ò³ëüêè ªÑÂ çðîñòå íà ìàéæå 
400 ãðèâåíü, ùî º ñóòòºâî äëÿ 
ì³êðî-á³çíåñó. À ùå âëàäà àíîí-
ñóâàëà, ùî ç âåðåñíÿ áóäóòü íîâ³ 
ïåðåâ³ðêè á³çíåñó, ùîá âèÿâèòè 
íåîô³ö³éíî ïðàöåâëàøòîâàíèõ 
ëþäåé.

Îëåêñàíäð ï³äñóìîâóº, ùî 
çàì³ñòü ï³äòðèìêè äåðæàâè ï³ä-
ïðèºìö³ îòðèìàþòü ïîãëèáëåííÿ 
êðèçè.

— Ìàëà á áóòè äåðæàâíà ï³ä-
òðèìêà á³çíåñó. Íàïðèêëàä, 
â³äâ'ÿçàòè ªÑÂ â³ä ïîêàçíèêà 
ì³í³ìàëüíî¿ çàðïëàòè, âñòàíî-
âèòè ô³êñîâàíèé ðîçì³ð çàëåæ-
íî â³ä îáîðîòó, âàð³àíòè ìàþòü 
áóòè ð³çíèìè. Àëå çàì³ñòü ïðå-
ôåðåíö³é íà ïåð³îä, ïîêè òðèâàº 
êàðàíòèí, á³çíåñ îòðèìàº íîâèé 
òÿãàð, — êàæå Ïå÷àë³í. — ß ðî-
çóì³þ ïîçèö³þ äåðæàâè, ÿê³é 
ïîòð³áíî á³ëüøå íàäõîäæåíü 
ó áþäæåò, ùîá ïîêðèòè äåô³-
öèò. Àëå ïîâèíåí áóòè áàëàíñ, 
áî ÿêùî «ãàéêè çàêðó÷óâàòèìóòü 
äàë³», òî á³çíåñó â Óêðà¿í³ áóäå 
âñå ìåíøå ³ ìåíøå.

Ï³äñòàâàìè äëÿ çðîñòàííÿ ì³-
í³ìàëêè ìàº áóòè ðåàëüíå çðîñ-
òàííÿ åêîíîì³êè.

«Ùîá äîõîäè ï³äâèùèëèñÿ — 
ïîâèííà çðîñòàòè åêîíîì³êà. 
Ùîá ðîñëà åêîíîì³êà — ïîâè-
íí³ ïðèéòè ³íâåñòèö³¿. À ùîá 
âîíè ïðèéøëè, ¿ì íåîáõ³äíî 
â³ä÷óâàòè ñåáå â áåçïåö³. À çíà-
÷èòü ïîâèííà çáåð³ãàòèñÿ ìàêðî-
åêîíîì³÷íà ñòàá³ëüí³ñòü ³ áóòè 
ïðîâåäåíà ñïðàâæíÿ ñóäîâà ðå-
ôîðìà, ðåôîðìà ÌÂÑ. ² òîä³ òàê, 
çàðïëàòè ïî÷íóòü çðîñòàòè», — 
çàçíà÷èâ ³íâåñòèö³éíèé áàíê³ð 
Ñåðã³é Ôóðñà.

Мінімальний розмір пенсії за віком — це 
40% від мінімалки. Новий розмір міні-
малки має збільшити пенсії за віком з 
1889 гривень до 2000 гривень. Пови-
нен збільшуватися розмір пенсії «чорно-
бильцям», які отримали інвалідність під 
час ліквідації наслідків аварії на ЧАЕС та 
евакуації населення — вони отримують 
п’ять мінзарплат на місяць.
Зростуть зарплати чиновників та праців-

ників бюджетної сфери. Законопроектом 
Зеленського встановили, що оплата ро-
боти працівника 1 тарифного розряду 
складатиме 2 тисячі 225 гривень. Він є 
«фундаментом» для інших 24 розрядів, 
які також зростуть. Збільшаться суми по-
датків ЄСВ, ПДФО, податок на нерухоме 
майно, оподаткування транспорту, який 
коштує понад 375 «мінімалок»; туристич-
ний збір тощо.

До чого «прив’язана» мінімальна зарплата?

Çà ïëàíîì âëàäè 
ì³í³ìàëüíà çàðïëàòà 
ïðîäîâæèòü çðîñòàòè. 
Ó 2021 ðîö³ âîíà 
çì³íèòüñÿ äâ³÷³ — 
äî 6000 ³ 6500 ãðèâåíü

ЯК МІНІМАЛЬНА ЗАРПЛАТА ВПЛИНЕ НА ЄСВ 
Уряд склав графік підвищення мінімальної зарплати на 2020–2021 роки. З цього 
прогнозу розрахували єдиний соцвнесок, який складає 22% для всіх підприємців.

З 1 ВЕРЕСНЯ

З 1 СІЧНЯ 2021 РОКУ

З 1 ЛИПНЯ 2021 РОКУ

Податок Зарплата

1100 грн
(+61 грн або + 5,5%)

5000 грн
(+277 грн або +5,9%)

1320 грн
(+220 грн або + 16,6%)

6000 грн
(+1000 грн або +20%)

1430 грн
(+110 грн або + 7,6%)

6500 грн
(+500 грн або +8,3%)
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ОЛЕКСІЙ МАРУЩАК, 
ГЕРПЕТОЛОГ:

—  Н а са м п е р е д 
варто сказати, що 
водяних гадюк не 
буває взагалі, бу-
вають лише водяні 

вужі. Це я кажу зі 100% гаранті-
єю. Українських видів зелених га-
дюк не існує, і у нас немає гадюк, 
які довжиною близько метра. У 
Вінниці взагалі не повинно бути 
таких змій, які жили б на дереві. 
Також змія не може стрибнути, як 
описує чоловік, вона може лише 
впасти на людину. 
В Україні є два види вужів: зви-

чайний та водяний, і вони абсо-
лютно безпечні для людей. У нас 
є п'ять видів полозів, які теж не 
отруйні. Їхній укус не становить 
загрози більше, ніж вколотись 
шипом троянди. Є медянка, яка 
теж не отруйна. З інших є два 
види гадюк: звичайна і степо-
ва. Звичайна у свою чергу поді-
ляється на два підвиди: власне 
звичайна та гадюка Нікольського. 
Всі ці три види є отруйні, але не 
смертельно. 
Здоровій людині укус буде болю-
чий та з небажаними наслідками, 
але симптоматичне лікування до-
помагає це перебороти. Мені не 

відомі випадки смерті в Україні 
дорослих людей від укусу гадюки. 
Найголовніша порада у ситуації, 
коли ви побачите змію: «Йдіть 
своєю дорогою і не чіпайте її». 
За його словами, змія ніколи не 
нападе просто так, тільки, якщо 
вона відчуває загрозу своєму 
життю. Якщо ж все ж таки вкусила 
змія, то найкраще рішення — ви-
кликати швидку. Деякі фахівці ра-
дять, якщо у вас в роті немає ран, 
відсмоктати отруту. Також бажано 
прийняти антиалергенні пігулки і 
багато пити. Не панікувати і мало 
рухатися, адже так отрута швидко 
розноситься організмом. 

Коментар експерта
 Одягайтесь відповідно 
Якщо ви вирушаєте в місцевість, 
де потенційно можуть бути пла-
зуни, одягайте одяг, що захис-
тить від укусів. Це повинні бути 
довгі штани із цупкої тканини, 
високі черевики. Штани потріб-
но заправити в черевики.
 Перевіряйте місце привалу 
Перед тим, як сісти на траву, ка-
мінь чи колоду дерева — будь-
куди — пошурхотіть чи постукайте 
палицею. Це відлякає змію. За-
звичай вони тікають від людей, 
почувши кроки, стукіт чи голоси 
та одразу ж ховаються або відпо-
взають подалі. Однак у спеку їхня 

поведінка може змінюватись, 
тому убезпечте себе цією дією.
 Не торкайтесь неперевіре-
них предметів руками 
Змії часто ховаються в старих пнях, 
копицях сіна, під каменями або 
стовбурами дерев. Саме тому цих 
предметів краще не торкатися ру-
ками, а користуватися ціпком.
 Не робіть різких рухів 
Якщо ви все ж таки зустрілися з 
плазуном, не робіть різких рухів, 
адже, як правило, змія просто 
не побачить нерухомий об’єкт. 
Краще завмерти і чекати, доки 
гадюка відповзе, або без різких 
рухів відійти в сторону.

Як вберегтися від укусів змій: правила безпеки 

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132

Äåê³ëüêà äí³â 
òîìó â³ííè÷àíèí 
Ñåðã³é ðåìîíòóâàâ 
äàõ ó ñâîãî òîâàðè-

øà ó ðàéîí³ âóëèö³ Ìàã³ñòðàò-
ñüêî¿. Ïîðó÷ ç áóäèíêîì ðîñòå 
âåëè÷åçíèé ñòàðèé äóá, à íà ð³âí³ 
äðóãîãî ïîâåðõó â äóá³ çíàõîäèòü-
ñÿ äóïëî. Â ïðîöåñ³ ðîáîòè, êîëè 
Ñåðã³é çíàõîäèâñÿ çà ï³âòîðà ìå-
òðà â³ä äåðåâà, íà íüîãî ç äóïëà 
âèñòðèáíóëà çì³ÿ. Ïîë³ò çì³¿ áóâ 
â îáëè÷÷ÿ, îäíàê â³í çðåàãóâàâ, 
³ óêóñ ïðèéøîâñÿ â íèæíþ ÷àñ-
òèíó æèâîòà.

Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ, çì³þ â³í 
ñõîïèâ çà õâîñòà, ³ âäàðèâ ãî-
ëîâîþ îá öåãëÿíó òðóáó. Çãîäîì 
çì³ÿ îæèëà ³ ïîïîâçëà âíèç, 
à ïîò³ì ï³ðíóëà â Áóã. Çà îïè-
ñîì ÷îëîâ³êà, çì³ÿ áóëà çåëåíîãî 
êîëüîðó, äîâæèíîþ ïîíàä îäèí 
ìåòð. Â³í ïðèïóñêàº, ùî âîäÿíà 
ãàäþêà.

— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê âîíà ìåíå 
âêóñèëà, ó ìåíå ïîòåìí³ëî 
â î÷àõ. ß ðîçñò³áíóâ êîìá³íå-
çîíà, ó ÿêîãî áóâ îäÿãíóòèé, ³ 
ïîáà÷èâ íà ò³ë³ äâ³ ä³ðêè, ÿê â³ä 
öâÿõ³â, — ðîçïîâ³äàº â³ííè÷à-
íèí. — ß îäðàçó âèäàâèâ æîâòó 
îòðóòó ç ðàíè. Ìîº ñàìîïî÷óòòÿ 
ð³çêî ïîã³ðøèëîñü, ïî÷àëî êèäà-
òè ó æàð. Äóìàþ, ÿêáè âîíà âêó-
ñèëà ìåíå ó ãîëå ò³ëî, òî ÿ ì³ã áè 
é ïîìåðòè. Çíàºòå, ÿ êîëè âïåðøå 
ïîáà÷èâ öå äóïëî, òî ïîäóìàâ: 

«Òàì á³ëêà æèâå ÷è àíàêîíäà».
Çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ, ó íüîãî ç 

ñîáîþ áóëî äâà ë³òðè ñîëîäêîãî 
÷àþ, ÿêèé â³í îäðàçó æ âèïèâ. 
×îëîâ³ê êàæå, ùî öå éîãî é âðÿ-
òóâàëî, áî ïðè óêóñ³ çì³¿ ïîòð³áíî 
ïèòè âîäó ç öóêðîì.

— Íåïîäàë³ê â³ä ì³ñöÿ ³íöè-
äåíòó º ïîë³êë³í³êà, ÿ ï³ä³éøîâ 
òóäè. Òàì á³ëÿ âõîäó ïàëèëà ä³-
â÷èíà, ÿê³é ÿ ðîçïîâ³â, ùî ìåíå 
âêóñèëà çì³ÿ. Ìîæå, âîíà ìåíå 
íåïðàâèëüíî çðîçóì³ëà. Àëå ä³-
â÷èíà ëèøå çàïèòàëà, ÷è º ó ìåíå 
òåìïåðàòóðà, ñêàçàëà, ìîæå êîðî-
íàâ³ðóñ, — ïðîäîâæóº Ñåðã³é. — 
Ñèðîâàòêó ñêàçàëà, ùî ìàþòü, 
àëå âîíà ïðîñòðî÷åíà. ß âèð³øèâ 
íå éòè ó ïîë³êë³í³êó. Ï³ñëÿ ðîç-
ìîâè ç ö³ºþ ä³â÷èíîþ, ÿ ïî¿õàâ 
äîäîìó íà âåëîñèïåä³. ̄ õàòè áóëî 
íåëåãêî. Ìåíå âñåðåäèí³ í³áè 
ãîëêàìè êîëîëî, àëå ïðè öüîìó 
ÿ â³ä÷óâàâ ïîâíå ðîçñëàáëåííÿ.

ЗІР, ТО ПОКРАЩУВАВСЯ, 
ТО РІЗКО ПОГІРШУВАВСЯ

Á³ëüøå í³êóäè ÷îëîâ³ê íå çâåð-
òàâñÿ, áî ë³êàðÿì íå äîâ³ðÿº. 
Êàæå, ïðèïèíèâ ¿ì äîâ³ðÿ-
òè ï³ñëÿ òîãî, ÿê çàïëîìáóâàâ 
çóá ó íåäîáðîñîâ³ñíîãî ë³êàðÿ. 
Îñòàíí³é, çà éîãî ñëîâàìè, çëà-
ìàâ ³íñòðóìåíò ³ çàïëîìáóâàâ 
éîãî ó çóá³.

— Ñâîº çäîðîâ'ÿ ïîòð³áíî 
áåðåãòè. Ëþäè çàáóëè ïðî íà-
ðîäíó ìåäèöèíó ³ êóïóþòü âñå 
ëèøå ó ãàðíèõ óïàêîâêàõ. ß ïðè-
õèëüíèê íàðîäíî¿ ìåäèöèíè, — 

«З ДУПЛА НА МЕНЕ ВИСТРИБНУЛА 
ЗМІЯ І ВКУСИЛА ЗА ЖИВІТ» 
Несподівана небезпека  
Вінничанина Сергія, за його словами, 
декілька днів тому в центрі міста вкусила 
отруйна змія. Чоловік вважає, що це була 
водяна гадюка. Дізнались, чи можуть 
у нашому місті жити такі змії та що 
робити, якщо вас вкусила рептилія

ïîâåðíóâñÿ ³ çì³é, çà éîãî ñëî-
âàìè, âæå íå áóëî.

— Çì³¿ æ äóæå õèòð³. ßêùî 
äî íèõ íå ë³çòè, òî íå âêóñÿòü. 
À ÿ ïðîñòî òàì øóì³â, ð³çàâ 
áîëãàðêîþ. Íàïåâíî, ìàìà-çì³ÿ 
âèð³øèëà çàõèñòèòè ñâî¿õ ä³òåé, — 
êàæå Ñåðã³é. — Ãîëîâíå, ùî ÿ çà-
ðàç ïî÷óâàþ ñåáå ÷óäîâî.

Ó êîìåíòàðÿõ äî ïåðøî¿ ïó-
áë³êàö³¿ íà ñàéò³ 20minut.ua 
íàø³ ÷èòà÷³ ïèñàëè, ùî ñë³äè 
â³ä óêóñ³â ñõîæ³ íà îïåð³çóþ÷èé 
ëèøàé. Ìè çâåðíóëèñü äî ë³-
êàðÿ-äåðìàòîëîãà Ñåðã³ÿ Áåëü-
öà çà êîìåíòàðåì. Ãëÿíóâøè 
íà ôîòî ñë³ä³â â³ä óêóñ³â, ë³êàð 
ñêàçàâ, ùî ñòîâ³äñîòêîâî ñêà-
çàòè ñêëàäíî, àëå íà 80–90% 
â³í âïåâíåíèé, ùî öå îïåð³çó-
þ÷èé ëèøàé. Êð³ì òîãî, ïåðå-

á³ã õâîðîáè ñõîæèé: ñïî÷àòêó 
óòâîðþþòüñÿ ïóõèðö³, ÿê³ ïîò³ì 
ïîêðèâàþòüñÿ ê³ðî÷êàìè.

Òàêîæ ìè íàä³ñëàëè ôîòî ñë³ä³â 
óêóñ³â ãåðïåòîëîãó Îëåêñ³þ Ìàðó-
ùàêó, ÿêèé çàïåâíÿº, ùî óêóñ çì³¿ 
òàê íå âèãëÿäàº. À íà ôîòî, íà 
éîãî äóìêó, ÷îëîâ³ê äåìîíñòðóº 
äåðìàòîëîã³÷íå çàõâîðþâàííÿ.

Äèðåêòîð ì³ñüêî¿ êë³í³÷íî¿ 
ë³êàðí³ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äî-
ïîìîãè Îëåêñàíäð Ôîì³í ïî-
ÿñíèâ, ùî ó âèïàäêàõ óêóñó çì³¿ 
îáîâ’ÿçêîâî ïîòð³áíî çâåðòàòèñü 
ó øâèäêó àáî â òðàâìïóíêò, 
à òàì «âæå ë³êàð³ ðîçáåðóòüñÿ». 
Ñèðîâàòîê, çà éîãî ñëîâàìè, â³ä 
óêóñ³â çì³é ó ë³êàðí³ øâèäêî¿ 
ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íåìàº.

Êîíòàêòè òðàâìïóíêòó: (0432) 
66–41–10.

Вінничанин Сергій стверджує, що на фото сліди від укусу 
водяної гадюки

ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é. — Ë³êóâàâñÿ 
íàñòîÿíêîþ ëàêîíîñà íà ñàìî-
ãîí³ ì³öíîìó. Ï³ñëÿ óêóñó, â ìåíå 
÷îòèðè äí³ áóëà äóæå âèñîêà 
òåìïåðàòóðà, ÿ ìàéæå íå ñïàâ. 
Áóëî òàêå â³ä÷óòòÿ, í³áè ìåíå 
ó á³ê âêóñèëè äåñÿòü øåðøí³â 
îäíî÷àñíî. Êð³ì òîãî, ÿ â³ä÷óâàâ 
ñåáå äóæå íåðâîâî, ïñèõ³êà ê³ëüêà 
äí³â áóëà ïîðóøåíà. Ñïî÷àòêó 
íà ì³ñö³ óêóñó â ìåíå ç’ÿâèëèñü 
ïóõèðö³, à ïîò³ì ê³ðî÷êà.

Íà ÷åòâåðòèé äåíü, çà éîãî 
ñëîâàìè, â³ííè÷àíèí â³ä÷óâ ïî-
ëåãøåííÿ. Êàæå, ó òîé äåíü çà-
ñíóâ íà äâ³ ãîäèíè, à ïðîêèíóâñÿ 
çîâñ³ì ³íøîþ ëþäèíîþ. ×îëîâ³ê 
ãîâîðèòü, ùî â³ä÷óâàâ ñèëüíèé 
ïðèïëèâ ñèë.

— ß ñïèòàâ ó çíàõàðîê, òî âîíè 
ââàæàþòü, ùî ó ìàëåíüêèõ äî-
çàõ çì³¿íà îòðóòà äóæå êîðèñíà. 
Âîíà âáèâàº ðàêîâ³ êë³òèíè, — 
êàæå Ñåðã³é. — Àëå, ÿêùî âêó-
ñèòü ó øèþ ÷è îêî, òî ñìåðòü 
íàñòóïàº ñêîðî. ßêùî æ ó ðóêó 
÷è íîãó, òî ìîæíà ïåðåáîðîòè. 
ß ó öå â³ðþ. Ó ìåíå íàâ³òü âè-
íèêëà ³äåÿ ëîâèòè ìåäÿíêó ÷è 
ãàäþêó ùîðîêó, ³ äàâàòè ¿¿ êóñàòè 
ìåíå â íîãó.

Êð³ì òîãî, Ñåðã³é ãîâîðèòü, ùî 
ó íüîãî ïîêðàùèâñÿ ç³ð, òåïåð, 
êàæå, áà÷èòü ïîâ³òðÿ ïðîçîð³øèì 
ó äåñÿòü ðàç³â. Òîìó ÷îëîâ³ê ðîç-
ïîâ³äàº, ùî íàâ³òü ðàäèé öüîìó 
óêóñó çì³¿.

Ñåðã³é, äî ñëîâà, ï³ñëÿ ³íöè-
äåíòó ñïðîáóâàâ çàãëÿíóòè äî äó-
ïëà, çâ³äêè çì³ÿ âèñêî÷èëà. Çâ³ä-
òè â³í ïî÷óâ øèï³ííÿ, éìîâ³ðíî, 
òàì áóëî êóáëî ç âèâîäêîì çì³é. 
Àëå âæå çà ê³ëüêà äí³â â³í òóäè 

– Óêðà¿íñüêèõ âèä³â 
çåëåíèõ ãàäþê íå 
³ñíóº, ³ ó íàñ íåìàº 
ãàäþê, ÿê³ äîâæèíîþ 
áëèçüêî ìåòðà, – 
êàæå ãåðïåòîëîã
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ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(095)1039671 

Äî ðåäàêö ³ ¿ 
çâåðíóëàñÿ ïåíñ³-
îíåðêà, ÿêà æèâå 

íà Âèøåíüö³, òà ïðîñèëà ïîðà-
äèòè, ùî ¿é ðîáèòè ç ìàøèíàìè, 
ÿê³ ñòàâëÿòü íà çåëåí³é çîí³ ïåðåä 
áóäèíêîì. Êàæå, ùî íàâêîëî ³ 
òàê ñòî¿òü êóïà ãàðàæ³â, àëå âîä³¿ 
«õî÷óòü ñòàâèòè ìàøèíó ïðÿìî 
ï³ä â³êíàìè êâàðòèð». Ïîðàäèëè 
¿é çâåðíóòèñÿ ç³ ñêàðãîþ äî «Ìó-
í³öèïàëüíî¿ âàðòè». Ïðîòå, ÿê 
ï³çí³øå ç’ÿñóâàëè, öüîãî ìîæå 
íå âèñòà÷èòè.

Îñê³ëüêè ïðîáëåìà ç³ ñòîÿíêîþ 
íà çåëåíèõ çîíàõ ó ïîäâ³ð’ÿõ º 
ïîøèðåíîþ äëÿ Â³ííèö³, òî ñêëà-
ëè àëãîðèòì, ùî ðîáèòè, ùîá 
âëàñíèêè àâòî ïåðåñòàëè íèùèòè 
çåëåí³ çîíè â ïîäâ³ð’¿ áàãàòîïî-
âåðõ³âîê.

ДОЗВОЛИТИ, ЧИ НІ? 
ВИРІШУЮТЬ ЖИТЕЛІ 

Ïåðøèì êðîêîì ìàº áóòè ïðî-
âåäåííÿ çáîð³â ñï³ââëàñíèê³â 
áàãàòîïîâåðõ³âêè — âëàñíèê³â 
êâàðòèð.

— Îñê³ëüêè â ïîäâ³ð’¿ ïàð-
êóþòüñÿ íå ÷óæ³ ëþäè, à ñàìå 
æèòåë³ öèõ áóäèíê³â, òî ïîòð³á-
íî âðàõóâàòè ³ ¿õ ³íòåðåñè. Òîìó 
íà çáîðàõ ëþäè ãîëîñóþòü «çà» ÷è 
«ïðîòè» ñòîÿíêè íà çåëåíèõ çîíàõ. 

Ð³øåííÿ, çà ÿêå ïðîãîëîñóâàëè 
á³ëüø³ñòü ìåøêàíö³â, îôîðìëþ-
þòü â ïðîòîêîë, ï³ä ÿêèì ï³ä-
ïèñóþòüñÿ âñ³ âëàñíèêè êâàðòèð 
ó áàãàòîïîâåðõ³âö³, — êàæå äè-
ðåêòîð äåïàðòàìåíòó æèòëîâîãî 
ãîñïîäàðñòâà Ðîìàí Ôóðìàí.

Ó òàêîìó ïðîòîêîë³ íàé÷àñò³øå 
áóâàº îäèí ç öèõ äâîõ âàð³àíò³â 
ðîçâ'ÿçàííÿ ïðîáëåìè.

1. Íà çáîðàõ ñï³ââëàñíèê³â 
á³ëüø³ñòü ëþäåé ãîëîñóº çà òå, 
ùîá çàáîðîíèòè ñóñ³äàì ñòàâèòè 
ñâî¿ ìàøèíè íà çåëåí³é çîí³.

2. Ñóñ³äè äîìîâëÿþòüñÿ ïðî 
àëüòåðíàòèâó: îáëàøòóâàòè 
íà óìîâàõ ñï³âô³íàíñóâàííÿ ç 
ì³ñòîì (30/70, äå ìåíøó ÷àñòêó 
ïëàòÿòü æèòåë³) íîðìàëüíó ñòîÿí-
êó íà ³íøèõ òåðèòîð³ÿõ ó ïîäâ³ð'¿. 
Öå, äëÿ ïðèêëàäó, ìîæóòü áóòè 
çåëåí³ çîíè, ÿê³ âæå çíèùåí³.

À òåïåð äåòàëüíî çà öèìè ïóíê-
òàìè.

ЯКЩО БУЛА ЗАБОРОНА 
Äëÿ ïðèêëàäó, íà çáîðàõ ñï³â-

âëàñíèê³â âèð³øèëè, ùî ñòà-

ЩО РОБИТИ З АВТОВЛАСНИКАМИ, 
ЯКІ ПАРКУЮТЬСЯ НА ГАЗОНАХ 
Вихід є!  «Машину поставлю тут, 
бо немає куди», — найчастіше так 
відповідають люди, що паркують 
свої машини на зелених зонах перед 
багатоповерхівкою. А якщо це заважає 
більшості мешканців дому, а власники 
машин не реагують на скарги, то де 
шукати на них управу? Склали інструкцію 
з варіантами вирішення проблеми

âèòè ìàøèíè íà çåëåíèõ çîíàõ 
íå ìîæíà, àëå âîä³¿ ³ãíîðóþòü öþ 
çàáîðîíó. Àðãóìåíòóþòü öå òèì, 
ùî «á³ëüøå í³êóäè» ñòàâèòè àâòî 
àáî «¿ì òàê çðó÷íî». Òî ùî òîä³ 
ðîáèòè?

— Ó òàêîìó âèïàäêó ñï³ââëàñ-
íèêè áóäèíêó ïèøóòü êîëåê-
òèâíó ñêàðãó íà ³ì'ÿ ì³ñüêîãî 
ãîëîâè, äå âèêëàäàþòü àðãó-
ìåíòè, ÷îìó âëàñíèêè àâòî 
íå ïîâèíí³ ñòàâèòè ìàøèíè 
íà çåëåí³é çîí³, — ðîç’ÿñíþº 
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó æèòëî-
âîãî ãîñïîäàðñòâà Ðîìàí Ôóð-
ìàí. — Ïîòð³áíî äîäàòè êîï³þ 
ïðîòîêîëó ð³øåííÿ çàãàëüíèõ 
çáîð³â ñï³ââëàñíèê³â, ç ÿêîãî 
âèõîäèòü, ùî òàêó çàáîðîíó 
óõâàëèëà á³ëüøà ÷àñòèíà âëàñ-

íèê³â êâàðòèð ó áóäèíêó. Òàêîæ 
ìîæíà ïîäàòè ôîòî, äå çàô³ê-
ñîâóâàëè ïîðóøåííÿ.

Öåé ïàêåò äîêóìåíò³â ³ç çà-
ÿâîþ ïîäàºìî ó ïèñüìîâîìó 
âèãëÿä³ íà ³ì’ÿ ì³ñüêîãî ãîëîâè 
Â³ííèö³ ÷åðåç â³ää³ë çâåðíåíü 
ó «Ïðîçîðîìó îô³ñ³» àáî åëåê-
òðîíêîþ, íà ñàéò³ ì³ñüêðàäè 
(cutt.ly/GfpEY6y). À õòî ïîâèíåí 
ðåàãóâàòè íà öþ ñêàðãó?

— Ì³ñüêèé ãîëîâà äàº äî-
ðó÷åííÿ ó â³äïîâ³äí³ äåïàðòà-
ìåíòè, ùîá ðîç³áðàòèñÿ ó ñèòó-
àö³¿. Çàçâè÷àé, ñåðåä ó÷àñíèê³â 
ãðóïè — «Ìóí³öèïàëüíà âàð-
òà», íàø äåïàðòàìåíò. Íà ìîþ 
äóìêó, ùå ïîòð³áíî äîëó÷àòè 
³íñïåêòîð³â ç ïàðêóâàííÿ, ÿê³ 
ìàþòü ïîâíîâàæåííÿ ñêëàäàòè 

ïðîòîêîëè íà âîä³¿â, — êàæå 
Ðîìàí Ôóðìàí. — Âæå íà ì³ñ-
ö³, ïåðåä òèì ÿê øòðàôóâàòè, 
ìè çàñëóõîâóºìî ñòîðîíè, íà-
ìàãàºìîñÿ ùå ðàç çíàéòè êîìï-
ðîì³ñíå ð³øåííÿ, ÿêå á çàäî-
âîëüíèëî âñ³õ ñóñ³ä³â. Çîêðåìà, 
ïðîïîíóºìî çíàéòè àëüòåðíà-
òèâíó ä³ëÿíêó äëÿ ïàðêóâàííÿ 
â ïîäâ³ð'¿, àáî ïðîâåñòè éîãî 
ðåìîíò ç ðîçøèðåííÿì ì³ñöü 
ï³ä ñòîÿíêó ìàøèí.

Ùîäî øòðàôó, òî â òàêîìó 
âèïàäêó «Ìóí³öèïàëüíà âàð-
òà» ìîæå ñêëàñòè ïðîòîêîë 
çà 152 ñòàòòåþ Àäì³íêîäåêñó 
(Ïîðóøåííÿ ïðàâèë áëàãî-
óñòðîþ). Ïåðåäáà÷åíå ïîêà-
ðàííÿ çà ö³ºþ ñòàòòåþ — â³ä 
340 äî 1700 ãðèâåíü.

Якщо на загальних зборах співвласників 
люди домовилися, що потрібно створити 
місця для стоянки в іншому місці подвір’я, 
то вони можуть претендувати на програ-
му співфінансування 30/70. І, як правило, 
у Вінниці вона може діяти разом з капіталь-
ним ремонтом дворів.
— Капітальний ремонт подвір'я йде по-
вністю за кошти міського бюджету. Це 
розширення проїжджої частини, ремонт 
тротуарів, вимощення навколо дому, — каже 
директор департаменту житлового госпо-
дарства. — За співфінансуванням з мешкан-
цями робимо покращення подвір'я — це 
лавки, урни, облаштування додаткових 
паркомісць, дитячих майданчиків тощо. 

Тобто, тільки за ці речі 30% від вартості 
робіт та матеріалів сплачують мешканці, 
а 70% — бюджет міста.
— Як потрапити у програму капремонтів 
дворів?
— На сайті міськради є зведена інформа-
ція з капітального ремонту прибудинкових 
територій (cutt.ly/UfpEOPS). У ній дані про 
відремонтовані подвір'я у 2017–2019 ро-
ках; план на 2020 рік та перелік прибу-
динкових територій, які потребують капре-
монту, — відповів Фурман. — Якщо вашого 
подвір'я немає в цих планах, то однозначно 
потрібно писати звернення на ім'я міського 
голови (з проханням виконати капітальний 
ремонт подвір'я — авт.), щоб ми обстежили 

двір та включили в перелік тих, що потре-
бують оновлення.
— Щоб зробити капремонт, чи має зем-
ля у подвір'ї бути приватизованою?
— Не обов'язково. Це ж не приватна пар-
ковка, а благоустрій, який створюють для 
себе мешканці будинку.
— А якщо люди захочуть поставити 
на в'їзді до подвір'я ворота? І замки 
на стоянці?
— Перекривати проїзд у подвір'я забороне-
но. Це може створити небезпеку для жите-
лів, оскільки швидка або пожежна машина 
не зможуть вчасно під'їхати до будинку. 
Щодо замків на стоянці, то це мають ви-
рішити на зборах співвласників та включити 

у перелік тих робіт, які будуть здійснювати 
за співфінансуванням, — відповів директор 
департаменту житлового господарства Ро-
ман Фурман.
Якщо захочете взяти участь у програмі 
співфінансування, потрібно одразу зро-
зуміти, що це не швидко. Адже потрібно 
пройти процес узгодження намірів, виго-
товити проектну документацію та знайти 
підрядника.
При цьому через боротьбу з коронавіру-
сом, видатки у бюджеті міста скоротили 
та дещо обрізали програму капремонту 
дворів: якщо спочатку планували зробити 
43 подвір'я у 2020 році, то тепер — 34. Час-
тину ремонтів перенесли на наступний рік.

Якщо вирішили зробити стоянку 

Замість болота на Янгеля, 15 тепер стоянка. Машини ставлять на зеленій 
еко-парковці, яка коштувала майже 700 тисяч гривень 

Ùîá çì³íèòè ñâîº 
ïîäâ³ð’ÿ, ïåðø çà âñå 
ïîòð³áíî ïîðîçóì³òèñÿ 
ç ñóñ³äàìè. 
Âèçíà÷èòèñÿ íà çáîðàõ, 
ùî ³ äå ðîáèòè 

Ì²ÑÜÊÈÉ ÏÐÎÑÒ²Ð
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Папка 
для зошитів

20
19

РЕКЛАМА

477903

ÃÐÎØ²

НАТАЛІЯ КОРПАН, 
RIA, (097)1448132 

Ñêîðî øêîëÿð³ 
çíîâó ïîâåðíóòüñÿ 
çà ïàðòè. Äåÿê³ áàòü-
êè âæå ïî÷àëè ñêó-

ïîâóâàòè òîâàðè äëÿ ä³òåé íà âåñü 
íàâ÷àëüíèé ð³ê. Çîøèòè, îë³âö³, 
ôàðáè, ë³í³éêà, ïîðòôåëü — ³ öå 
äàëåêî íå âåñü ñïèñîê íåîáõ³ä-
íèõ ðå÷åé äëÿ øêîëÿðà. Ìè ï³ä-
ðàõóâàëè, ó ñê³ëüêè îá³éäåòüñÿ 
öüîãîð³÷ ç³áðàòè ïîðòôåëü äèòèí³ 
â øêîëó, ïðîìîí³òîðèâøè ö³íè 
íà â³ííèöüêèõ ðèíêàõ òà ó ñïå-
ö³àë³çîâàíèõ ìàãàçèíàõ.

Ïðèéøîâøè íà ðèíêè «Óðî-
æàé» òà Öåíòðàëüíèé, íå ïîì³-
÷àºìî ëþäåé ó ëàâêàõ ç êàíö-
òîâàðàìè. Ïðîäàâ÷èíÿ Îêñàíà 
íà «Óðîæà¿» êàæå, ùî öüîãî ðîêó 
áàòüêè íå ïîñï³øàþòü àêòèâíî 
ñêóïîâóâàòè ðå÷³ äî øêîëè. Äó-
ìàº, ùî ëþäè ïîáîþþòüñÿ ÷åð-
ãîâèõ êàðàíòèííèõ âïðîâàäæåíü.

Â³ííèöüê³ ïåðøà÷êè, íàãàäàº-

ìî, çà áóäü-ÿêèõ óìîâ íàâ÷àòè-
ìóòüñÿ â êëàñàõ. ßêùî ïîòðàïèìî 
ó «çåëåíó» çîíó ³ åï³äåì³ÿ íàñ 
îìèíå, òî ³íøèì ó÷íÿì áóäóòü 
ïîòð³áí³ ëèøå çàñîáè äåç³íôåêö³¿ 
³ òåìïåðàòóðíèé ñêðèí³íã. «Æîâ-
òà» çîíà íåñòèìå çà ñîáîþ ïîñè-
ëåí³ êàðàíòèíí³ çàõîäè ³ çì³øàíå 
íàâ÷àííÿ.

— Ö³íè íà òîâàðè, ïîð³âíÿíî ç 
ìèíóëèì ðîêîì, íå çì³íèëèñü, — 
ïðîäîâæóº ïðîäàâ÷èíÿ. — Í³÷î-
ãî íîâîãî íå ç’ÿâèëîñü. Áàòüêè, 
êîëè ïðèõîäÿòü çà êàíöòîâàðàìè, 
òî êóïóþòü âñå íåîáõ³äíå ðàçîì. 
Êëàñè÷íèé íàá³ð — öå ç äåñÿòîê 
çîøèò³â, ÷àñò³øå êóïóþòü ç ð³ç-
íèìè ìàëþíêàìè, îë³âö³, ðó÷êè, 
ôàðáè, ïåíàë ³ àëüáîì. Çàçâè-
÷àé, âñå öå êîøòóº ïðèáëèçíî 
500 ãðèâåíü.

Ìè ñêëàëè ñïèñîê ç íåîáõ³äíèõ 
ðå÷åé ³ ï³äðàõóâàëè, ùî öüîãîð³÷ 
çà óêîìïëåêòîâàíèé ïîðòôåëü 
äëÿ øêîëÿðà íåîáõ³äíî çàïëàòèòè 
îð³ºíòîâíî 1 140 ãðèâåíü.

Êð³ì öüîãî, âðàõîâóþ÷è êà-

СКІЛЬКИ КОШТУЄ ЗІБРАТИ ДИТИНУ 
ДО ШКОЛИ. ПОРІВНЮЄМО ЦІНИ
Скоро в школу  Літо вже добігає 
завершення, і батькам потрібно думати 
про купівлю всіх необхідних речей в школу 
для своєї малечі. Ми дізналися, скільки 
коштує шкільне приладдя, і порівняли ціни 
на канцтовари з минулими роками

ðàíòèíí³ îáìåæåííÿ, øêîëÿð³ 
ìàþòü çàïàñòèñü ìàñêàìè òà 
àíòèñåïòèêàìè. ßêùî îñòàíí³, 
çã³äíî ç ïðàâèëàìè, ìàþòü ñòîÿòè 
ó êëàñàõ òà âáèðàëüíÿõ øêîëè, 
òî ìàñêó êîæåí øêîëÿð ïîâè-
íåí ìàòè ñâîþ. Òîáòî, äî ñóìè 
âàðòîñò³ ïîðòôåëÿ äîâåäåòüñÿ ùå 
äîäàòè â ñåðåäíüîìó 10 ãðèâåíü 
ùîäíÿ çà îäíîðàçîâó ìàñêó.

Ó ïîïåðåäí³ ðîêè æóðíàë³ñòè 
20minut.ua òåæ ô³êñóâàëè ö³íè 
íà êàíöåëÿð³þ. Ìè âèð³øèëè 
ïîð³âíÿòè ñüîãîäí³øí³ ö³íè ç 
2016 òà 2018 ðîêàìè.

Ïîðòôåëü, íàïðèêëàä, ùå ÷î-
òèðè ðîêè òîìó ìîæíà áóëî ïðè-
äáàòè çà 300 ãðèâåíü. Ó 2018 â ñå-
ðåäíüîìó ö³íà ïîðòôåëÿ — 
600 ãðèâåíü. Ïåíàë, äî ïðèêëà-
äó, â 2018 êîøòóâàâ 90 ãðèâåíü, 
à ÷îòèðè ðîêè òîìó — 30. Çàãàëîì 
ç³áðàòè ïîðòôåëü ó 2014 ðîö³ êî-
øòóâàëî ïðèáëèçíî 682 ãðèâí³. 
Ó 2018 ðîö³ — 1 050 ãðèâåíü. ßê 
áà÷èìî, ö³íè ùîðîêó çðîñòàþòü 
³ ùå äâà ðîêè òîìó ç³áðàòè ïîðò-
ôåëü äëÿ øêîëÿðà îáõîäèëîñü 
íà ñîòíþ-äâ³ äåøåâøå.

Öüîãî ðîêó áàòüêè íå 
ïîñï³øàþòü àêòèâíî 
ñêóïîâóâàòè ðå÷³ äî 
øêîëè. Ïîáîþþòüñÿ 
÷åðãîâèõ êàðàíòèííèõ 
âïðîâàäæåíü

Рюкзак

600
600

Точилка 20
20

Лінійка
15-30 см

7
5

Гумка

5
5

Кольорові 
олівці, 12 шт.

40
30

Пензлики, 
6 шт.

30
30

15
15

Обкладинка 
на зошит 
(10 шт.)

Обкладинка 
на підручник

35
25

Зошити, 12 арк., 
10 штук

40
40

20
17

Альбом для малювання

Фарби 
акварель

35
33 Пенал

110

Пластилін

40
34

7
3

Середня 
мінімальна ціна

2018 рік

2020 рік

Ручка, 
2 шт.

16
5

16
5

Простий 
олівець

5
5

90
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ДІАНА ПОДОЛЯНЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА
Україна — найкраща, єдина, вільна, 
цілеспрямована та молода! 
Я вірю, що у нас все вийде!

ПРЕССЛУЖБА ТОВ 
«ЕВОЛЮЦІЯ СМАКУ»

Çàâäÿêè íîâ³òíüîìó 
çàñîáó «Àêâàòîí-10» çíå-

çàðàçèòè âîäó â êîëîäÿç³ 
òåïåð äóæå ïðîñòî. Âàì á³ëüøå 

íå äîâåäåòüñÿ âèêà÷óâàòè âîäó ç êðèíèö³ 
³ ÷åêàòè ê³ëüêà äí³â, ùîá ïî÷àòè ¿¿ âè-
êîðèñòîâóâàòè.

Äëÿ áàãàòüîõ â³ííè÷àí êîëîäÿçü äîñ³ 
çàëèøàºòüñÿ îñíîâíèì, à ïîäåêóäè íà-
â³òü ºäèíèì äæåðåëîì äåöåíòðàë³çîâà-
íîãî âîäîïîñòà÷àííÿ. Öå ñòîñóºòüñÿ ÿê 
ïðèâàòíèõ ñàäèá, òàê ³ äà÷íèõ ä³ëÿíîê, 
äî ÿêèõ íå ï³äâåäåíèé âîäîã³í. ßê ³ 
áóäü-äå, ç ÷àñîì íà ñò³íêàõ êîëîäÿç³â 
ðîçìíîæóþòüñÿ øê³äëèâ³ áàêòåð³¿ òà 
âîäîðîñò³, ÿê³ ïîã³ðøóþòü ÿê³ñòü âîäè 
³ íåñóòü íåáåçïåêó äëÿ çäîðîâ’ÿ ëþäèíè. 
Àáè óíèêíóòè öüîãî, êðèíèöþ áîäàé 
ðàç íà ï³â ðîêó ïîòð³áíî äåç³íô³êóâàòè.

×àñòèíà ëþäåé âçàãàë³ íå çàéìàºòüñÿ 
ñàíàö³ºþ ñâîãî äæåðåëà ïèòíî¿ âîäè, à ò³, 
õòî öå âñå-òàêè ðîáèòü, âèêîðèñòîâóº äëÿ 
öüîãî õëîðíó òàáëåòêó. Îñíîâí³ ïåðå-
âàãè õëîðó ïîëÿãàþòü â éîãî øèðîê³é 
äîñòóïíîñò³ òà ëåãêîñò³ ðîç÷èíåííÿ ó âîä³. 
Îäíàê â öüîìó ìåòîä³ º ñóòòºâ³ íåäîë³êè, 
ÿê-òî éîãî âëàñòèâ³ñòü âèïàðîâóâàòèñü 
ïðè âèñîêèõ òåìïåðàòóðàõ ³ íåáåçïåêà, 
ÿêó â³í íåñå äëÿ íàøîãî çäîðîâ’ÿ. Ïåð-
øå ãîâîðèòü ïðî éîãî íååôåêòèâí³ñòü 
ó áîðîòüá³ ç ïàòîãåííèìè áàêòåð³ÿìè òà 
ãðèáêàìè, îñê³ëüêè â äåÿêèõ ç íèõ óòâî-
ðèëàñü ñò³éê³ñòü äî íüîãî ³ âîíè ïðîäî-
âæóâàòèìóòü øèðèòèñÿ ó âîä³. À äðóãå — 
õëîð òîêñè÷íèé òà óòâîðþº õëîðîðãàí³÷í³ 
ñïîëóêè, ÿê³ ÿâëÿþòüñÿ êàíöåðîãåíàìè.

Ïðè â³äñóòíîñò³ õîðîøèõ àëüòåðíàòèâ 
õëîð, çâ³ñíî, ñòàº íåçàì³ííèì ïîì³÷íè-
êîì. Òà êîëè àëüòåðíàòèâè ç’ÿâëÿþòüñÿ, 
íèìè ïðèíàéìí³ ïîòð³áíî ïîö³êàâèòèñÿ. 

Äîñòóïíèì òà åôåêòèâíèì ð³øåííÿì â äå-
ç³íôåêö³¿ ïèòíî¿ âîäè ó âàø³é êðèíèö³ 
ìîæå ñòàòè «Àêâàòîí-10». Öå ñó÷àñíèé 
çíåçàðàæóþ÷èé çàñ³á, ÿêèé íå ì³ñòèòü õëî-
ðó, íå âèïàðîâóºòüñÿ òà íå íåñå øêîäè äëÿ 
íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ çäîðîâ’ÿ.

Îñíîâíà éîãî ïåðåâàãà — öå áåçïåêà. 
Êîëè äåç³íôåêö³ÿ êîëîäÿçÿ ïðîâîäèòüñÿ 
õëîðíîþ òàáëåòêîþ, âîäà â íüîìó ñïî÷àòêó 
ìàº ê³ëüêà äí³â â³äñòîÿòèñÿ, à ïîò³ì ¿¿ ïî-
òð³áíî âèêà÷àòè, ùîá ïîçáóòèñÿ õëîðíîãî 
çàïàõó ³ ïðèñìàêó. Ç «Àêâàòîí-10» âñå íà-
áàãàòî ïðîñò³øå. Âè äîäàºòå çàñ³á ó âîäó, 
à âæå çà äîáó ìîæåòå ñïîê³éíî ¿¿ ïèòè. 
Í³ÿêîãî âèêà÷óâàííÿ ïðè çàñòîñóâàíí³ 
öüîãî ðåàãåíòó ïðîâîäèòè íå ïîòð³áíî.

Ïîçà òèì, âèêîðèñòàííÿ «Àêâàòîí-10» 
â ê³ëüêà ðàç³â åôåêòèâí³øå çà õëîðóâàí-
íÿ. ßêùî õëîð äåç³íô³êóº ëèøå ñàìó 
âîäó òà ìàëî åôåêòèâíèé íà ïîâåðõí³ 
ñò³íîê, òî íàø çàñ³á íàä³éíî çíåçàðàæóº 
ÿê ñàìó âîäó, òàê ³ ïîâåðõí³ ê³ëåöü ïðî-
òÿãîì òðèâàëîãî ÷àñó. Ïðè öüîìó â³í 
ñò³éêèé äî âèñîêèõ òåìïåðàòóð, íå âè-
ïàðîâóºòüñÿ ³ ïðàöþº çà ïðèçíà÷åííÿì 

íàâ³òü çà ñèëüíî¿ ñïåêè.
— ß ìîæó ñòâåðäæóâàòè, ùî 

«Àêâàòîí-10» ïðàöþº. Àëå äëÿ 
òîãî, àáè öå â³ä÷óëè é ³íø³, ¿ì äëÿ 
ïî÷àòêó ïîòð³áíî ñïðîáóâàòè éîãî 
â ä³¿, — ãîâîðèòü äèðåêòîð ïðè-
âàòíîãî ï³äïðèºìñòâà «Ïîä³ëüñüêå 
Ñÿéâî» Ìèõàéëî Êèñëåéêî. — Ìè 
âèêîðèñòîâóºìî öåé çàñ³á äëÿ äå-
ç³íôåêö³¿ ºìíîñòåé, â ÿêèõ çíà-
õîäèòüñÿ ïèòíà âîäà. Ó íàñ ïîíàä 
30 òèñÿ÷ çàäîâîëåíèõ êë³ºíò³â. ×è º 
â öüîìó çàñëóãà «Àêâàòîí-10»? Òàê. 
Éîãî çàñëóãà â òîìó, ùî íàøó âîäó 
ââàæàþòü ÿê³ñíîþ ³ íà íå¿ íåìàº 
æîäíèõ ñêàðã.

Ñëîâà Ìèõàéëà ï³äòâåðäæóþòü é 
ïðàêòè÷í³ çàñòîñóâàííÿ ïðåïàðàòó, ùî ¿õ 
ïðîâîäèëè ôàõ³âö³ Â³ííèöüêîãî îáëàñíîãî 
ëàáîðàòîðíîãî öåíòðó ÌÎÇ Óêðà¿íè. Çà-
â³äóâà÷ â³ää³ëó åï³äíàãëÿäó ñïîñòåðåæåííÿ 
òà ïðîô³ëàêòèêè íå³íôåêö³éíèõ çàõâîðþ-
âàíü öüîãî öåíòðó Îëåêñàíäð Ìåëüíèê 
ãîâîðèòü, ùî â³ííè÷àíè âïðîäîâæ áà-
ãàòüîõ ðîê³â ìàþòü ñåðéîçí³ ïðîáëåìè ç 
äåöåíòðàë³çîâàíèì âîäîïîñòà÷àííÿì. Òàê, 
íàïðèêëàä, çà ì³êðîá³îëîã³÷íèìè ïîêàçíè-
êàìè (áàêòåð³¿ ãðóïè êèøêîâèõ ïàëè÷îê, 
ôåêàëüíèõ êîë³ôîðì òîùî) íå â³äïîâ³äàëè 
âèìîãàì ñàí³òàðíèõ íîðì ó ìèíóëîìó ðîö³ 
46,9% êðèíèöü ì³ñòà. Çà ñàí³òàðíî-õ³ì³÷-
íèìè ïîêàçíèêàìè (îðãàíîëåïòèêà, âì³ñò 
ìåòàë³â òîùî) — 81,6%.

— Ðàçîì ç êîìïàí³ºþ-âèðîáíèêîì 
ïðåïàðàòó ìè â³ä³áðàëè ïðîáè ó ï’ÿòè 
êðèíèöÿõ, äå âîäà íå â³äïîâ³äàëà ñàí³-
òàðíèì âèìîãàì. Ï³ñëÿ öüîãî ó êîæí³é 
ç íèõ ìè çàñòîñóâàëè «Àêâàòîí-10». Ùå 
÷åðåç ì³ñÿöü ïðîâåëè êîíòðîëüíå äîñë³-
äæåííÿ, àáè ä³çíàòèñÿ, ÿê çàñ³á âïëèíóâ 
íà ÿê³ñòü âîäè, — ðîçïîâ³äàº Îëåêñàíäð 
Ìåëüíèê. — Ïðåïàðàò ïðîÿâèâ ñåáå äî-

ñòàòíüî åôåêòèâíî. Òðè ç ï’ÿòè êðèíèöü 
ïî÷àëè â³äïîâ³äàòè âèìîãàì. Ïîë³ïøèâñÿ 
çàïàõ ³ ñìàê âîäè, â ÷îòèðüîõ êðèíèöÿõ 
çìåíøèëàñü êàëàìóòí³ñòü ³ îêèñëþâà-
í³ñòü, ïîêàçíèêè æîðñòêîñò³ âîäè ïî-
êðàùèëèñü â óñ³õ ï’ÿòè êîëîäÿçÿõ.

Òàêîæ çàâ³äóâà÷ â³ää³ëó ó ëàáîðàòîð-
íîìó öåíòð³ ÌÎÇ Óêðà¿íè ãîâîðèòü, ùî 
âîíè ïëàíóþòü çì³öíèòè ñï³âïðàöþ ç 
êîìïàí³ºþ-âèðîáíèêîì ³ ïðîäîâæóâàòè 
äîñë³äæóâàòè âëàñòèâîñò³ «Àêâàòîí-10» 
â ïðîöåñ³ ïîêðàùåííÿ ÿêîñò³ âîäè.

— Äóæå âàæëèâîþ õàðàêòåðèñòèêîþ «Àê-
âàòîíó-10» º òå, ùî íà â³äì³íó â³ä õëîðì³ñò-
êèõ çàñîá³â, ï³ñëÿ çàñòîñóâàííÿ â³í íå ïî-
òðåáóº ïîäàëüøî¿ â³äêà÷êè âîäè ç êîëî-
äÿçÿ. Íà ìîþ äóìêó, áóäå çíà÷íî êðàùèì, 
ÿêùî â ïîáóòîâèõ óìîâàõ çàñòîñîâóâàòè 
ñàìå öåé ðåàãåíò, à íå ïðåïàðàòè ç õëî-
ðîì. Â³í ³ åôåêòèâí³øèé, ³ á³ëüø ïðîñòèé 
ó âèêîðèñòàíí³, — ïðîäîâæóº Îëåêñàíäð 
Ìåëüíèê. — Ñâîþ îñíîâíó ôóíêö³þ — äå-
ç³íôåêö³þ âîäè — â³í âèêîíóº íåïîãàíî. 
Íàø åêñïåðèìåíò öå ï³äòâåðäèâ.

Ïðèäáàòè öåé ðåàãåíò ìîæíà íà ñàéòàõ: 
Prom, Rozetka, Allo

Àáî çâåðíóâøèñü çà òåëåôîíîì: (044) 
22–77–899.

Âàðò³ñòü îäíîãî ë³òðà ñòàíîâèòü 
229 ãðèâåíü.

Ó íàñòóïí³é ñòàòò³ ìè ðîçêàæåìî ïðî óí³-
âåðñàëüíèé äåç³íô³êóþ÷èé çàñ³á «Ïîë³äåç»

ДОВІДКА

Інноваційний препарат «АКВАТОН-10» роз-
роблений та виготовлений в Україні науков-
цями ПрАТ «Укрводбезпека» в 1998 році.

ВИСНОВОК СЕС № 602–123–20–5/36572 ВІД 
28.08.2018 Р.
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— Незважаючи на хворобу, перше 
вересня ніхто не відміняв, — го-
ворить Людмила Бобровська. — 
Кожен рік у такий час ми готуємо 
подарунки для першокласників 
шкіл Мар’їнки і Красногорів-
ки. Одного року передали ді-
ткам вишите вбрання. Допоміг 
нам в цьому колектив магазину 
«Український сувенір». Потім 
нам надіслали відео, де дітки, 
одягнені у яскраве національне 
вбрання співають і танцюють. За-
пис зробила місцева жителька 
Красногорівки Наталія Голубєва.
У Мар'їнці вінницьким волон-
терам допомагає Ольга Пугач. 
Через неї передають зошити, 

ручки, інше канцелярське при-
ладдя для діток.
— Одного разу завезли багато 
українських книжок, — говорить 
пані Людмила. — Тепер їздити 
нема на чому. Наша «конячка», 
яка служила нам з 2014-го року, 
зламалася. Автомобіль потребує 
великого ремонту. Сподіваюся, 
що все-таки бодай через пошту 
вдасться передати діткам зоши-
ти і ручки.
Та й «Правий сектор» чекає від 
нас замовлені подарунки. Один 
з них — банер великих розмірів з 
символікою організації, а також 
ліки, які замовили нам хлопці з 
передової.

Нема чим їхати до бійців 

ÇÄÎÐÎÂ’ß

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ëþäìèëà Áî-
áðîâñüêà, ïî÷è-
íàþ÷è ç 2014-ãî, 
ïîñò³éíî ¿çäèòü 

äî á³éö³â íà Äîíáàñ. Äîïîìàãàº 
òàêîæ ä³òÿì ó Êðàñíîãîð³âö³ ³ 
Ìàð'¿íö³. Çà âîëîíòåðñüêó ðîáî-
òó íàãîðîäæåíà îðäåíîì êíÿãèí³ 
Îëüãè III ñòóïåíÿ.

Íàïðèê³íö³ ëèïíÿ ïðî âîëîí-
òåðñòâî äîâåëîñÿ çàáóòè — ó íå¿ 
âèÿâèëè êîðîíàâ³ðóñ.

Æ³íêà çäîëàëà íåäóãó. Äâà òåñ-
òè äàëè íåãàòèâíèé ðåçóëüòàò ³ 
¿¿ âèïèñàëè ç ë³êàðí³. Àëå ë³êè 
ïðîäîâæóº ïðèéìàòè. Ðåàá³ë³òà-
ö³éíèé ïðîöåñ çàòÿãíóâñÿ.

Ç ïàí³ Ëþäìèëîþ ñï³ëêóâàëè-
ñÿ òåëåôîíîì. Ó ñëóõàâö³ áóëî 
÷óòè çíàéîìèé, àëå îñëàáëåíèé 
ãîëîñ.

— Ùå äí³â äâà-òðè òîìó òàê 
äîâãî íå çìîãëà á ãîâîðèòè, — 
êàæå ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Íå âè-
ñòà÷àëî ñèë, âàæêî äèõàëîñÿ. 
Òåïåð ïî÷óâàþñÿ òðîõè êðàùå. 
Îñü ò³ëüêè ¿ñòè íå õî÷åòüñÿ. Ïå-
ðåáèâàþñÿ íà éîãóðòàõ. Ùå ìîæó 
ïåðñèê ÷è ñëèâè ç’¿ñòè, àëå áåç 
ñìàêó. Òåìïåðàòóðà ñïî÷àòêó 
òðèìàëàñÿ íà ð³âí³ 37,5 ãðàäóñà. 
Çàðàç «ñòðèáàº» òî âãîðó, òî äî-
íèçó. Òàê ñàìî, äî ðå÷³, ÿê ³ 

òèñê. Êàøåëü ïîâåðíóâñÿ, àëå 
íå ñèëüíèé.

ДОТЯГНУЛА З ТЕМПЕРАТУРОЮ 
ДО 41 ГРАДУСА 

Äî ë³êàðí³ ¿¿ äîïðàâèëà áðè-
ãàäà øâèäêî¿ äîïîìîãè. Îäèí ³ç 
ñèìïòîì³â — âèñîêà òåìïåðàòóðà.

— ß äîòÿãíóëà äî 41 ãðàäóñà, — 
ðîçïîâ³äàº Ëþäìèëà Áîáðîâ-
ñüêà. — Äî òîãî áóëà ç òåìïåðà-
òóðîþ òðè äí³. Ñïîä³âàëàñÿ, ÿê ³ 
á³ëüø³ñòü ç íàñ, ùî âñå ìèíåòüñÿ. 
Íà æàëü, ñòàëîñÿ ïî-³íøîìó.

Ãîäèííèê ïîêàçóâàâ ï³â íà äðó-
ãó íî÷³, êîëè âèêëèêàëà øâèäêó.

— Íå ðàç äîâîäèòüñÿ ÷èòàòè, 
ùî ìåäèêè øâèäêî¿ ÷è òî â³äìîâ-
ëÿþòüñÿ ¿õàòè, ÷è íå ïîñï³øàþòü 
íà äîïîìîãó, — ïðîäîâæóº ïàí³ 
Ëþäìèëà. — ß ïðî òàêå ñêàçà-
òè íå ìîæó. Ïðè¿õàëè øâèäêî. 
Ïðèãàäóþ, áóëà ïðè ñâ³äîìîñò³, 
àëå â äåÿê³ ìîìåíòè íå óÿâëÿëà, 
äå ÿ ³ ùî ç³ ìíîþ. Ìåíå îäðàçó 
äîïðàâèëè â ì³ñüêó ë³êàðíþ ¹ 1. 
Ïîêëàëè â îêðåìó ïàëàòó.

Ïåðåä òèì, ÿê çàõâîð³òè, æ³íêà 
â³ä÷óâàëà ñëàáê³ñòü â ò³ë³. Êàæå, 
áóâàëî, éøëà ³ ðàïòîì õîò³ëîñÿ 
çóïèíèòèñÿ, ïðèñ³ñòè.

Ùå îäèí ñèìïòîì — óñêëàä-
íåíå äèõàííÿ. Á³ëü àáî, ÿê êà-
æóòü ó íàðîä³, ëîìîòà ó ì’ÿçàõ 
³ ñóãëîáàõ. Ùîñü íåçðîçóì³ëå 
êî¿ëîñÿ ç êèøêîâî-øëóíêîâèì 

«ТАК, У МЕНЕ БУВ COVID». 
ЯК ВОЛОНТЕРКА ЛІКУВАЛА НЕДУГУ?
Важка «корона»  Два тижні пекла — 
так називає відома вінницька волонтерка 
Людмила Бобровська перший етап 
захворювання на COVID-19. Більше трьох 
тижнів вона була у лікарні. Нині вже вдома, 
їй важко навіть розмовляти, не кажучи 
про інші фізичні зусилля. Жінка поділилася 
враженнями від пережитого і порадами, як 
розпізнати і лікувати цю підступну недугу 

òðàêòîì. Äîï³êàâ êàøåëü.
Òàê³ ñèìïòîìè æ³íêà â³ä÷óëà 

íà ñîá³. Çíàº, ùî ³ñíóþòü ³íø³. 
Ïðî íèõ ãîâîðèëè ïàö³ºíòè, ÿê³ 
ïåðåáóâàëè ðàçîì ç íåþ ó ïàëà-
ò³. Çîêðåìà, ïðî áëþâîòó. Âîíà 
òàêîãî íå â³ä÷óâàëà.

ПЛР-ТЕСТИ ДОБРЕ, 
АЛЕ КТ НАДІЙНІШЕ 

Êîëè áðèãàäà øâèäêî¿ äîñòàâè-
ëà Áîáðîâñüêó äî ïåðøî¿ ë³êàðí³, 
òîä³ æ, âíî÷³, ó ïðèéìàëüíîìó 
â³ää³ëåíí³, ¿é çðîáèëè ÏËÐ-
ä³àãíîñòèêó. Âðàíö³ ïðèéøëà 
ë³êàð ³ ïîâòîðíî ïðèçíà÷èëà òîé 
ñàìèé òåñò. Îáèäâà ðåçóëüòàòè 
áóëè ãîòîâ³ ÷åðåç òðè äí³.

— Îäèí òåñò ïîêàçàâ íåãàòèâ-
íèé ðåçóëüòàò, à äðóãèé — ïî-
çèòèâíèé, — ðîçïîâ³äàº Áîáðîâ-
ñüêà. — Òîìó ìîÿ ïîðàäà, íå ïî-
êëàäàéòå ïîâíó íàä³þ íà òåñòè!

Íà ¿¿ äóìêó, íàéá³ëüø òî÷íèì 
³ íàä³éíèì ìåòîäîì âèçíà÷åííÿ 
«êîðîíè» º ÊÒ, êîìï’þòåðíà 
òîìîãðàô³ÿ ëåãåíü. Êîøòóº òàêà 
ïðîöåäóðà, çà ¿¿ ñëîâàìè, 850 ãðè-
âåíü. Çàòðàòíî — òà âàðòî.

Æ³íêà çãàäóº, ÿê ñàìå ¿é ïî-
â³äîìèëè ïðî ïîçèòèâíèé ðå-
çóëüòàò. Çàòåëåôîíóâàëè ç ëàáî-
ðàòîðíîãî öåíòðó. Ñïåðøó ïîö³-
êàâèëèñÿ ñàìîïî÷óòòÿì, çàïèòàëè 
ïðî ë³êóâàííÿ, óòî÷íèëè, ç êèì 
êîíòàêòóâàëè ïåðåä ë³êàðíåþ. 
À âæå ï³ñëÿ âñüîãî ñêàçàëè ðå-
çóëüòàò. Çàñïîêî¿ëè, ùî ë³êàð³ âñå 
çðîáëÿòü äëÿ îäóæàííÿ.

Çà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ ó ñòàö³îíàð³ 
¿¿ ñòàí ùå òðè ðàçè ä³àãíîñòóâàëè 
ç äîïîìîãîþ ÏËÐ-ñèñòåìè. Êð³ì 
òîãî, ùîäåííî ðîáèëè åêñïðåñ-
òåñòè. ßê ñòâåðäæóº ñï³âðîç-
ìîâíèöÿ, êîøò³â çà òåñòóâàííÿ 
íå áðàëè. Áåçêîøòîâíî äàâàëè 
ñèñòåìè êðàïåëüíèöü, øïðèöè, 
áèíòè ³ íàâ³òü àíòèá³îòèêè.

— Àíòèá³îòèêè íå ë³êóþòü 
COVID-19, àëå âîíè íå äàþòü 
ìîæëèâ³ñòü ïðîãðåñóâàòè ³íøèì 
ïîá³÷íèì õâîðîáàì, — ïîÿñíþº 
âîëîíòåð. — Àíòèá³îòèêè äîðî-
ãîâàðò³ñí³, âñå îäíî ¿õ ïðèïèñó-
âàëè áåçêîøòîâíî. Ïëàòèòè äî-
âîäèëîñÿ çà ïðèäáàííÿ ë³ê³â äëÿ 
ë³êóâàííÿ ïîá³÷íèõ çàõâîðþâàíü.

Îäèí äåíü âîíà ïåðåáóâàëà 
â ³çîëüîâàí³é ïàëàò³. Ïîò³ì ïå-
ðåâåëè â ³íøó, äå çàãàëîì áóëî 
øåñòåðî ïàö³ºíò³â. Âîíè íàçèâà-
ëè ì³æ ñîáîþ ïàëàòó «êèñíåâà». 
Òàì äî êîæíîãî ë³æêà ï³äâåäåíà 
ñèñòåìà ïîñòà÷àííÿ êèñíþ.

Ó í³ñ âñòàâëÿþòü òðóáî÷êè ³ 
ïàö³ºíò ñàìîñò³éíî ðåãóëþº íàä-
õîäæåííÿ êèñíþ. Äî ðå÷³, éîãî 
ð³âåíü â îðãàí³çì³ âèì³ðþâàëè 
ùîäåííî.

ПАЦІЄНТІВ БАГАТО, 
МЕДИКІВ МАЛО 

11 ñåðïíÿ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ 
ó ÔÁ ïàí³ Ëþäìèëà íàïèñàëà: 
«Ó ìåíå º ïåðøèé àíàë³ç ïðî â³ä-
ñóòí³ñòü êîâ³äó». Ï³ñëÿ äðóãîãî 
íåãàòèâíîãî ðåçóëüòàòó ¿¿ âèïè-
ñàëè ç ë³êàðí³. 13 ñåðïíÿ âîíà 
áóëà âäîìà.

Êàæå, ñ³ìåéíèé ë³êàð ïðè-
éøëà îäðàçó. Çàïèñàëà ¿¿ íà îá-
ñëóãîâóâàííÿ ÷åðãîâèõ áðèãàä, 
ÿê³ ïðàöþþòü ç òèìè, õòî õâîð³º 
÷è ïåðåõâîð³â íà êîðîíàâ³ðóñ. Ò³ 
òåëåôîíóþòü ïî äâà ðàçè íà äåíü, 
çàïèòóþòü ïðî òåìïåðàòóðó, ñà-
ìîïî÷óòòÿ, ñèìïòîìè.

— ß çâåðíóëà óâàãó, ùî ìå-
äè÷íîãî ïåðñîíàëó ó â³ää³ëåíí³ 
ñòàëî ìåíøå, — ãîâîðèòü ïàí³ 
Ëþäìèëà. — Ìåí³ öå ï³äòâåðäèëè 
ó ðîçìîâ³ ïðàö³âíèêè. Îäí³ çâ³ëü-
íèëèñÿ, ³íø³ ï³øëè ó â³äïóñòêó.

Çà ñëîâàìè ïàö³ºíòêè, ìåäèêàì 
íèí³ ñïðàâä³ äóæå âàæêî. Ïðàöþ-
âàòè ó çàõèñíèõ êîñòþìàõ, ìàñêàõ 
öå íå ò³ëüêè íåçðó÷íî, à é âòîì-
ëþþ÷å, áî ëþäèíà çíàõîäèòüñÿ 
â òàê³é àìóí³ö³¿ ïðîòÿãîì óñ³º¿ 
çì³íè. Ïàö³ºíòè âàæê³, ðîáîòè 
áàãàòî, ìåäèê³â ìàëî.

×è çàö³êàâëåíèé ìåäïåðñîíàë 
çâ³òóâàòè ïðî á³ëüøó, í³æ º íà-
ñïðàâä³, ê³ëüê³ñòü õâîðèõ? Í³! Áî 
¿õ ³ òàê âèñòà÷àº.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
ï³äâèùåííÿ ïëàòí³, ÿêå ìåäèêàì 
óæå íå ðàç îá³öÿëè, âîíè òàê ³ 
íå îòðèìàëè. Çà ÷àñ ïåðåáóâàííÿ 

ó ñòàö³îíàð³ ïåðåêîíàëàñÿ ó òîìó, 
ÿê äîáðîñîâ³ñíî ïåðñîíàë âè-
êîíóâàâ ñâîþ ðîáîòó. Á³ëüø³ñòü 
ç ïðàö³âíèê³â óæå ïåðåõâîð³ëà 
íà êîðîíàâ³ðóñ.

НЕ ЗНАЮ, ЯК «КОРОНА» 
ОБИРАЄ ЖЕРТВУ 

Ï³ä ÷àñ ë³êóâàííÿ Ëþäìèëà Áî-
áðîâñüêà ïåðåíåñëà ùå é ïñèõî-
ëîã³÷íó òðàâìó. Ñòàëîñÿ öå ï³ñëÿ 
òîãî, êîëè ä³çíàëàñÿ ïðî ñìåðòü 
â³äîìîãî ë³êàðÿ ²ãîðÿ Äàíèëþêà.

— Ç íèì áóëà îñîáèñòî çíà-
éîìà, — êàæå âîíà. — Ïðåêðàñ-
íèé ôàõ³âåöü ³ äóæå ùèðî¿ äóø³ 
ëþäèíà.

Ñï³âðîçìîâíèöÿ êàæå, ùî ë³-
êàðþ äåê³ëüêà ðàç³â ïðîâîäèëè 
ÏËÐ-ä³àãíîñòèêó ³ âåñü ÷àñ îòðè-
ìóâàëè íåãàòèâíèé ðåçóëüòàò. 
Öåé ôàêò ùå ðàç äàâ ¿é ï³äñòàâè 
ñòâåðäæóâàòè, ùî «êîðîíà» äóæå 
ï³äñòóïíà ó ñâîºìó âèÿâëåíí³.

Ó ¿õí³é ïàëàò³ ïåðåáóâàëà ìàòè 
ë³êàðÿ Äàíèëþêà. Ñï³âðîçìîâíèöÿ 
ðîçïîâ³ëà, ùî ìàòè ¿õàëà ðàçîì ç 
ñèíîì â àâòîìîá³ë³ øâèäêî¿ äîïî-
ìîãè. Ãîëîâà ñèíà áóëà ó íå¿ íà êî-
ë³íàõ. Éîãî äîïðàâëÿëè äî Õì³ëü-
íèêà â ë³êàðíþ (?!). Äëÿ áàãàòüîõ 
öå íåçðîçóì³ëî — ÷îìó äëÿ äîáðå 
â³äîìîãî ë³êàðÿ «Ïèðîãîâêè» ó Â³-
ííèö³ íå çíàéøëîñÿ ì³ñöÿ? Ïîò³ì 
íàçàä ïîâåðíóëè äî Â³ííèö³.

Çäàâàëîñÿ á, ï³ñëÿ òàêî¿ ïî¿çä-
êè ó æ³íêè ìàâ ïðîÿâèòèñÿ êîâ³ä.

Äèâíî, ùî ï³ñëÿ âñüîãî ÏËÐ-
òåñò ïîêàçàâ íåãàòèâíèé ðåçóëü-
òàò ó ìàòåð³ Äàíèëþêà. Çà ñëî-
âàìè ñï³âðîçìîâíèö³, æ³íêó ïî-
êëàëè â ë³êàðíþ, àáè óïåðåäèòè 
çàõâîðþâàííÿ. «Íå çíàþ, ÿê ñàìå 
öÿ «êîðîíà» îáèðàº æåðòâó», — 
ãîâîðèòü Áîáðîâñüêà.

— Незважаючи на хворобу, перше вересня ніхто не 
відміняв, — говорить Людмила Бобровська. — Кожен рік 
у такий час ми готуємо подарунки для першокласників 
шкіл  Мар’їнки і Красногорівки

Ïåðåä òèì, ÿê 
çàõâîð³òè, æ³íêà 
â³ä÷óâàëà ñëàáê³ñòü 
â ò³ë³. Êàæå, áóâàëî, 
éøëà ³ ðàïòîì õîò³ëîñÿ 
çóïèíèòèñÿ, ïðèñ³ñòè
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

477905

РЕКЛАМА

478474478474

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

×åðåç ïàíäåì³þ 
êîðîíàâèðóñó ïî-
ðÿäîê ïðîõîäæåííÿ 
ìåäîãëÿäó çì³íèëè. 

ßêùî ðàí³øå øêîëÿð³ ïîâèíí³ 
áóëè îòðèìàòè äîâ³äêó ôîðìè 
086, ïðîéøîâøè îãëÿä ó âóçü-
êèõ ôàõ³âö³â, òî òåïåð äîñòàò-
íüî ëèøå çàïèñàòèñÿ íà êîí-
ñóëüòàö³þ äî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ. 
Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ-ïåä³àòðà Àí-

äð³ÿ Øèìàíñüêîãî, òàêó äîâ³äêó 
áàòüêè ìîæóòü îòðèìàòè â ñâîãî 
ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ, àáî â áóäü-ÿê³é 
³íø³é ìåäè÷í³é óñòàíîâ³, äå ïðè-
éìàº ïåä³àòð.

— Ïåðåä íàâ÷àëüíèì ðîêîì 
ó 2020 ðîö³ ó ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ 
º ìîæëèâ³ñòü ñàìîñò³éíî âèð³-
øóâàòè, ÷è íàïðàâëÿòè äèòèíó 
äî âóçüêèõ ñïåö³àë³ñò³â, — ãîâî-
ðèòü ïåä³àòð. —  Öå çíà÷íî çíè-
æóº ðèçèê âèíèêíåííÿ ñêóï÷åí-
íÿ ëþäåé â ïîë³êë³í³êàõ. Àëå º 
ùå îäíà ïîñòàíîâà, êîëè îãëÿäè 

МЕДИЧНА ДОВІДКА
ДЛЯ ШКОЛИ — ЯК, ДЕ І ЗА СКІЛЬКИ
Альтернатива  За тиждень школа, і 
якщо раніше медичну довідку 086 школярі 
мали приносити в першій половині вересня, 
тепер термін подання такої залежить від 
епідеміологічного кольору регіону. А ще 
від бажання батьків відвідувати медзаклад 
в умовах епідемії. Змінилися умови 
отримання довідки 086, а ще з'явилися нові 
пропозиції від приватних клінік

ñïåö³àë³ñò³â ïîòð³áí³, ³ çàëåæèòü 
öå â³ä â³êó äèòèíè.

ßêùî Â³ííèöüêó îáëàñòü ðàï-
òîì çàíåñóòü äî ÷åðâîíî¿ ÷è ïî-
ìàðàí÷åâî¿ çîíè òåðì³íè ïåðå-
â³ðêè çäîðîâ’ÿ ìîæíà ïîñóíóòè. 
Ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé ë³êàð Â³-
êòîð Ëÿøêî êàæå, ùî ìåäîãëÿä 
ìîæíà ïðîéòè ÷åðåç ì³ñÿöü àáî 
ï³âòîðà, êîëè ñèòóàö³ÿ ç êîðî-
íîþ ñòàá³ë³çóºòüñÿ. Òîæ éòè ÷è 
íå éòè äî ë³êàðÿ çà äîâ³äêîþ, 
âèð³øóþòü áàòüêè ðàçîì ç ñ³-
ìåéíèì ë³êàðåì. Á³ëüø òîãî, 
ìåäîãëÿä íåîáîâ’ÿçêîâî ðîáèòè 
ïðÿìî ïåðåä øêîëîþ. Çà íîâèìè 
ïðàâèëàìè éîãî ìîæíà ðîáèòè 
ùîðîêó â áóäü-ÿêèé ÷àñ. Ãîëîâíå, 
ùîá öå â³äïîâ³äàëî íîâ³é ñõåì³ 
«ïåð³îäè÷íîñò³ ìåäîãëÿä³â».

×óòêè ïðî òå, ùî â÷èòåëÿì òà 
ó÷íÿì ïîòð³áíî ïðîéòè òåñòóâàí-
íÿ íà êîðîíàâ³ðóñ ïåðåä øêîëîþ, 
ïîêè ùî íå ñïðîñòóâàëè ³ íå ï³ä-
òâåðäèëè. Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî 
ñàí³òàðíîãî ë³êàðÿ, âæå çàòâåð-
äæåí³ ðåêîìåíäàö³¿ ïðî ìåäîãëÿ-
äè äëÿ øêîëÿð³â ìîæóòü ïåðåãëÿ-
íóòè òà çì³íèòè. Öå áóäå â³äîìî 
ï³ñëÿ êîíôåðåíö³¿ Âñåñâ³òíüî¿ 
îðãàí³çàö³¿ îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, ÿêà 
ìàº â³äáóòèñü äíÿìè. Ñàìå òàì 
ðîçãëÿíóòü ïèòàííÿ òåñòóâàííÿ 
øêîëÿð³â òà â÷èòåë³â.

Ïðî ùåïëåííÿ â öüîìó ðîö³ 
ÿêîñü âñå çàïëóòàíî. Â³äïîâ³äíî 
äî íîâèõ ïðàâèë ïðîõîäæåííÿ 
ìåäîãëÿäó, ó÷íÿì, ó ÿêèõ â³äñóòí³ 
îáîâ’ÿçêîâ³ ùåïëåííÿ, ìîæóòü 
â³äìîâèòè ó âèäà÷³ äîâ³äêè ôîð-
ìè 086. Àëå çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà 
îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, â öüîìó ðîö³ 
êàðòà ùåïëåíü äèòèíè äî øêî-
ëè íå îáîâ’ÿçêîâà, ÿêùî äèòèíó 
âàêöèíóâàëè çã³äíî ç êàëåíäàðåì 
ùåïëåíü. Ðàçîì ç òèì, â îñâ³ò-
íüîìó çàêëàä³ ìîæóòü ïîïðîñè-
òè íàäàòè äîâ³äêó ïðî êàëåíäàð 
ùåïëåíü.

Медогляд потрібно 
робити щороку 

Необхідно записатися 
на прийом до лікаря, з 

яким підписана декларація 
(у разі відсутності вашого лікаря, 

до будь-якого іншого лікаря з 
цього медзакладу) 

Медогляд проводять 
в присутності батьків 
або інших законних 

представників 

У приватних клініках міста та-
кож можна отримати довідку 
086, ї ї вартість буде залежа-
ти від віку дитини. Напри-
клад, якщо це дитина 6 років, 
то необхідні будуть консуль-
тації вузьких спеціалістів, і це 
вплине на вартість довідки. 
Якщо це дитина, наприклад, 
від 7 до 10 років, то потрібна 
лише консультація педіатра, 
кардіограма і аналіз крові, і 
це буде набагато дешевше, ніж 
довідка для першачка.
 «Мама врач», вул Івана Богу-
на, 2 — прийом педіатра коштує 
250 грн, після огляду всіх необ-
хідних спеціалістів за віком, він 
видає довідку.
 «Альтамедіка», вул. Пиро-
гова, 45 — вартість довідки від 

650 грн, її можна отримати після 
консультації вузьких спеціалістів 
відповідно до віку дитини.
 «Оксфорд Медикал», вул. 
Пирогова, 34–300 грн коштує 
прийом сімейного лікаря, який 
видає довідку після консультації 
необхідних спеціалістів.
 «MedOk», вул. Ващука, 20, 
оф. 5 — довідка коштує 600 грн, 
яку видає сімейний лікар після 
огляду спеціалістів та окремих 
досліджень залежно від віку 
дитини.
  «Омеда», вул. Антонова, 
29 — довідку можна отримати 
від педіатра лише після прохо-
дження всіх необхідних за ві-
ком спеціалістів та досліджень і 
вартість її може коливатися від 
750 до 1000 грн.

Скільки коштує довідка 086 в приватних клініках 

Якщо дитині 6 чи 11 років — 
потрібна консультація дитячого 
хірурга, офтальмолога, стома-
толога, загальний аналіз крові 
(інші спеціалісти — за показами) 
Якщо дитині 7, 8, 9, 10, 12, 
13 років — достатньо консультації 
сімейного лікаря чи лікаря-педіа-
тра (інші спеціалісти та додаткові 
дослідження — за показами) 
Якщо дитині 14, 15 років — по-
трібна консультація стоматолога, 
дитячого хірурга, ендокриноло-
га, флюорографія, аналіз крові 
(за показами: дитячого психо-

лога та гінеколога) 
Якщо дитині 16, 17 років — по-
трібна консультація стоматолога, 
флюорографія (за показами кон-
сультація дитячого гінеколога).
Незалежно від віку дитини, що-
року (на медогляді в сімейного 
лікаря) потрібно перевірити 
в неї гостроту зору, слуху, поста-
ви та плантографію (перевірка 
на плоскостопість). Результати 
медичного огляду дійсні упро-
довж року. За результатами огля-
ду видається довідка для загаль-
ноосвітніх навчальних закладів.

Періодичність профілактичних медичних оглядів 

НОВІ ПРАВИЛА МЕДОГЛЯДУ ШКОЛЯРІВ

За необхідності, 
лікар скерує до інших 

спеціалістів 

Після проходження 
спеціалістів, дитина 

отримує довідку 086 

Якщо відсутні обов’язкові 
щеплення, у видачі 

довідки можуть відмовити 

Якщо відсутні обов’язков
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У друкарню здали книгу про 
43-ю ракетну армію. Про це роз-
повів керівник обласної пись-
менницької організації Вадим 
Вітковський.
За його словами, робоча назва 
книги «Під грифом «Сов.секрет-
но». Назва двома мовами.
— До складу редколегії увійшли 
колишні заступники командува-
ча армією. Серед них два гене-
рали — В’ячеслав Бушуєв та Пе-
тро Ковбаса, а також полковник 
Владислав Філатов.
Зі сторінок майбутнього видан-
ня читач дізнається про матері-
али, які раніше перебували під 
грифом «Таємно», або «Цілком 
таємно».
Але як би тоді не маскували ра-

кетні війська, про них все одно 
знало чимало цивільних, не ка-
жучи про військових. Американ-
ці також мали повну інформацію 
про місця ракетних шахт. Їх на-
зивали «точками».
Чимало таких «точок» знаходи-
лися на території нашої області. 
Найближча до Вінниці розташо-
вувалася під землею у Якуши-
нецькому лісі. Була ракетна шах-
та у Пултівцях. А ще — в Гайсині, 
Калинівці, Гущинцях, Красному.
Це буде друга книга про ракетни-
ків. Перша вийшла у 2000 році 
до 40-річчя армії. Мала назву 
«Винницкая ракетная стратеги-
ческая». Матеріали збирав під-
полковник-ракетник В’ячеслав 
Шульгін.

«Під грифом «Сов. секретно» 

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ìàëà íàéìåíó-
âàííÿ «Â³ííèöüêà» 
43-ÿ ðàêåòíà, áî ¿¿ 
øòàá çíàõîäèâñÿ 

ó íàøîìó ì³ñò³. Ñòâîðþâàëè ¿¿ 
ï³ä ãðèôîì «Ö³ëêîì òàºìíî» 
íà áàç³ 43-¿ Ïîâ³òðÿíî¿ àðì³¿. 
Ñòàëîñÿ öå 20 ñåðïíÿ äàëåêîãî 
1960-ãî.

Ï³äðîçä³ëè ðàêåòíèê³â ðîçì³ñ-
òèëè íà òåðèòîð³¿ 16-òè îáëàñòåé 
Óêðà¿íè. Äëÿ ïîð³âíÿííÿ: ó Á³ëî-
ðóñ³¿ ðàêåòí³ øàõòè çíàõîäèëèñÿ 
ó ï’ÿòè îáëàñòÿõ, Ðîñ³éñüê³é Ôå-
äåðàö³¿ — òàê ñàìî ó ï’ÿòè àâòî-
íîìíèõ ðåñïóáë³êàõ ³ îáëàñòÿõ.

Ó íàñ ¿õ áóëî íàéá³ëüøå. Ó âè-
ïàäêó ÿäåðíî¿ â³éíè îñíîâíèé 
óäàð ïðèéøîâñÿ á ñàìå íà Óêðà-
¿íó. Áèëè á ïî ÿäåðíèõ «òî÷êàõ», 
ÿêèõ, ïîâòîðþþ, ó íàñ áóëî á³ëü-
øå, í³æ ó Ðîñ³¿ ³ Á³ëîðóñ³¿ ðàçîì 
âçÿòèõ.

Ó 1987 ðîö³ íà áîéîâîìó ÷åð-
ãóâàíí³ çíàõîäèëîñÿ 650 ðàêåò, ç 
íèõ äâ³ òðåòèíè áóëè ïðèçíà÷åí³ 
äëÿ çíèùåííÿ îá’ºêò³â ó ªâðîï³ 
³ íà Áëèçüêîìó Ñõîä³, îäíà òðå-
òèíà — â Àç³¿ òà ÑØÀ.

ЗНИЩИЛИ ТРЕТІЙ ЯДЕРНИЙ 
ПОТЕНЦІАЛ І СЛАВА БОГУ 

Ç³áðàííÿ ç íàãîäè 60-ð³÷÷ÿ 
ðàêåòíèêè ïðîâåëè á³ëÿ êîðïóñó 
áàë³ñòè÷íî¿ ðàêåòè ÐÑÄ-10 «Ï³-
îíåð», àìåðèêàíö³ íàçèâàëè ¿¿ 
SS-20. Îðãàí³çóâàâ çóñòð³÷ êîëèø-
í³é çàñòóïíèê êîìàíäóâà÷à 43-¿ 
ïîëêîâíèê Âëàäèñëàâ Ô³ëàòîâ.

Ùå äâà êîëèøí³ çàñòóïíèêè 
êîìàíäóâà÷à — Â’ÿ÷åñëàâ Áóøóºâ 
³ Ïåòðî Êîâáàñà íå áðàëè ó÷àñò³ 
ó çóñòð³÷³.

Ðàêåòíèêè ñï³ëêóâàëèñÿ ì³æ 
ñîáîþ, äîòðèìóþ÷èñü äèñòàíö³¿. 
Çãàäóâàëè ðîêè ñëóæáè. Ïîëêîâ-
íèê Âàñèëü Ù³ãàðºâ çãàäóâàâ ïðî 
ðîêè ñëóæáè íà Áàéêîíóð³. Ïîë-
êîâíèê ²âàí Ñàìîéëîâ ãîâîðèâ 
ïðî îäíó ç íàéá³ëüø òðèâîæíèõ 
íà òîé ÷àñ îïåðàö³é 43-¿ àðì³¿. 
Éäåòüñÿ ïðî îïåðàö³þ ï³ä êî-
äîâîþ íàçâîþ «Àíàäèð».

Ó 1962 ðîö³ Ðàäÿíñüêèé Ñîþç äî-
ñòàâèâ íà Êóáó ÿäåðíó çáðîþ. Âîíà 
ìàëà áóòè íàö³ëåíà íà ÑØÀ. Ñâ³ò 
çíàõîäèâñÿ íà ãðàí³ â³éíè. Íà ùàñ-
òÿ, ïðîòèñòîÿííÿ âäàëîñÿ çàëàãî-
äèòè ìèðíèìè øëÿõîì.

Çàïèòóþ ó Ô³ëàòîâà, ÷è ñïðàâ-
ä³ íàÿâí³ñòü ó íàñ ÿäåðíî¿ çáðî¿ 
çì³íèëà á íèí³øíþ ñèòóàö³þ 

У НАС ХОЧУТЬ ЗАБРАТИ ЄДИНУ 
В УКРАЇНІ РАКЕТУ «ПІОНЕР» 
Ювілей неіснуючої армії  З часу 
створення 43-ї Вінницької ракетної армії 
виповнилося 60 років. У 1960 армію 
створили, а у 2012 її не стало. Ювілей 
відзначили скромно. Приблизно 
30 колишніх офіцерів зібралися на території 
Музею Повітряних сил. Колективне фото 
зробили на фоні контейнера ракети 
«Піонер» або РСД-10. Саме цю 16-метрову 
ракету хочуть відібрати у Вінниці. Хто і чому?

íà Äîíáàñ³? Òàê³ äóìêè ÷àñòî 
ìîæíà ÷óòè.

— Íå â³éñüêîâ³ ïðèéìàëè ð³-
øåííÿ ïðî çíèùåííÿ ðàêåò, — ãî-
âîðèòü ïîëêîâíèê. — Ìè ò³ëüêè 
âèêîíóâàëè éîãî. Íà ÷àñ ðîçïàäó 
Ñîþçó Óêðà¿íà ä³éñíî ìàëà òðåò³é 
ó ñâ³ò³ ÿäåðíèé ïîòåíö³àë. ß âàì 
ñêàæó òàê: «Ñëàâà Áîãó, ùî ìè 
éîãî ïîçáóëèñÿ». Çâè÷àéíî, ìî-
ðàëüíî áóëî âàæêî. ² íå ò³ëüêè 
ìîðàëüíî. Ðàêåòè ë³êâ³äîâóâà-
ëè ö³íîþ âëàñíîãî çäîðîâ’ÿ. ×è 
íå íàéñêëàäí³øà ðîáîòà áóëà ç ðà-
êåòíèì ïàëèâîì. ×è äîïîìîãëà á 
òàêà çáðîÿ? ß ââàæàþ, ùî ïèòàííÿ 
ì³æäåðæàâíèõ â³äíîñèí âèð³øó-
þòüñÿ íå ç äîïîìîãîþ çáðî¿, à çà-
âäÿêè ãðàìîòí³é ïîë³òèö³.

² âñå-òàêè ç ÿäåðíîþ çáðîºþ 
íàñ îáäóðèëè. Îá³öÿëè âçàì³í ãà-
ðàíò³þ áåçïåêè êîðäîí³â, à êîëè 
ä³éøëî äî ä³ëà, Óêðà¿íà ñàì-íà-
ñàì çàëèøèëàñÿ ç ðîñ³éñüêèì 
îêóïàíòîì. Äî ðå÷³, çáðîÿ, ÿêó 
ìè â³ääàëè äîáðîâ³ëüíî, îö³íþ-
âàëàñÿ ó 250 ìëðä äîëàð³â.

ЦЕ ЄДИНИЙ ЕКСПОНАТ 
Íà çãàäêó ïðî íèí³øíþ çóñòð³÷ 

ðàêåòíèêè çðîáèëè êîëåêòèâíå 
ôîòî. Ó íèõ çà ñïèíîþ âèäíî 
êîëèøíþ ðàêåòó «Ï³îíåð». Òî÷-
í³øå, öå ò³ëüêè êîðïóñ ñàìî¿ ðà-
êåòè.

— Öåé åêñïîíàò äîñòàâèëè 
äî Â³ííèö³ ç ì³ñòà Ñàðíè Ð³âíåí-
ñüêî¿ îáëàñò³, — ãîâîðèòü Âëàäèñ-
ëàâ Ô³ëàòîâ. — Òàì çíàõîäèòüñÿ 
îäíà ç áàç ë³êâ³äàö³¿ ðàêåò. Ùîá 
çáåðåãòè êîðïóñ äëÿ ìóçåþ, ïè-
òàííÿ âèð³øóâàëè ÷åðåç Ãåíøòàá, 
óçãîäæóâàëè ç àìåðèêàíöÿìè. 
Àäæå â äîãîâîð³ ïðî ë³êâ³äàö³þ 
í³÷îãî íå ñêàçàíî ïðî ïåðåòâî-
ðåííÿ ðàêåò â ìóçåéíèé åêñïîíàò.

Ï³ñëÿ óçãîäæåííÿ âñ³õ öèõ äå-
òàëåé, çíàéøëè âîä³ÿ-ìåõàí³êà. 
Ðàêåòà çíàõîäèòüñÿ íà øàñ³ àâ-
òîìîá³ëÿ ÌÀÇ. Äî íàñ ä³éøëà 
ñâî¿ì õîäîì.

«Ï³îíåð» íàëåæèòü äî ðàêåò 
ñåðåäíüî¿ äàëüíîñò³. Òàêèé åêñ-
ïîíàò, ÿê ó Â³ííèö³, ºäèíèé 
â Óêðà¿í³. Íàâ³òü ó ìóçå¿ àðì³¿, 
ñòâîðåíîìó ó ì³ñò³ Ïåðâîìàéñüê 
Ìèêîëà¿âñüêî¿ îáëàñò³, íåìà 
òîãî. Àëå òàì õî÷óòü ìàòè.

ßê ðîçïîâ³â Â’ÿ÷åñëàâ Ô³ëàòîâ, 
êåð³âíèöòâî ìóçåþ ó Ïåðâîìàé-
ñüêó óæå çâåðíóëîñÿ äî Ì³íîáî-
ðîíè, ùîá ïîñïðèÿëè ó ïåðåäà÷³ 
åêñïîíàòó ç Â³ííèö³ äëÿ ¿õíüîãî 
ìóçåþ.

— Ç³ ìíîþ òåæ ðîçìîâëÿëè 
ïî òåëåôîíó, — ïðîäîâæóº Ô³-
ëàòîâ. — Ìîÿ äóìêà îäíîçíà÷-
íà: Â³ííèö³ òåæ ïîòð³áåí òàêèé 
åêñïîíàò. Â³í ºäèíèé, ä³ëèòè 
éîãî íå ìîæíà. Òèì á³ëüøå, 
ùî íàøå ì³ñòî áåçïîñåðåäíüî 
ïðè÷åòíå äî 43-¿ àðì³¿, òóò áóâ 
øòàá, ó íàéìåíóâàíí³ çíà÷èòüñÿ 
ñëîâî «Â³ííèöüêà».

Ô³ëàòîâ ö³êàâèâñÿ äóìêîþ äå-
êîãî ç îô³öåð³â-ðàêåòíèê³â. Í³õòî 
ç òèõ, ç êèì ðîçìîâëÿâ, íå ï³ä-
òðèìàâ íàì³ð â³ääàòè åêñïîíàò.

ÐÑÄ-10 (ðàêåòà ñåðåäíüî¿ äàëü-
íîñò³) ìàëà äàëüí³ñòü ïîëüîòó â³ä 
600 äî 5000 ê³ëîìåòð³â. Ìîãëà 
ä³ñòàòè íå ò³ëüêè áóäü-ÿêó òî÷-

êó â ªâðîï³. Òàêà â³äñòàíü ïî-
êðèâàëà òàêîæ Ï³âí³÷ Àôðèêè, 
Áëèçüêèé Ñõ³ä. Ó áîéîâîìó ñòàí³ 
ìàëà òðè áîºãîëîâêè, êîæíà ïî-
òóæí³ñòþ 150 ê³ëîòîíí. Òî÷í³ñòü 
ïîïàäàííÿ ïðè ³íäèâ³äóàëüíîìó 
íàâåäåíí³ ñòàíîâèëà ó ðàä³óñ³ 
450 ìåòð³â. Âàãà ðàêåòè 37100 ê³-
ëîãðàì³â, äîâæèíà 16,5 ìåòðà. 
Îñòàííÿ ç òàêèõ ðàêåò áóëà çíè-
ùåíà 12 òðàâíÿ 1991 ðîêó 

ЯК ПРОЩАЛИСЯ З БОЙОВИМ 
ПРАПОРОМ 

Ñâîº ³ñíóâàííÿ 43-ÿ ðàêåòíà 
ïðèïèíèëà ó 2002 ðîö³. Âëàäèñ-
ëàâ Ô³ëàòîâ ðîçïîâ³â ïðî îäèí ç 
õâèëþþ÷èõ ìîìåíò³â, ùî ïåðåäó-
âàâ çäà÷³ äîêóìåíò³â. Éäåòüñÿ ïðî 
öåðåìîí³þ ïðîùàííÿ ç ãîëîâíèì 
ñèìâîëîì — ïðàïîðîì àðì³¿.

Âîíà â³äáóâàëàñÿ 16 ëèïíÿ 
2002 ðîêó.

— Íà òîé ÷àñ øòàá àðì³¿ 
çíàõîäèâñÿ ó ïðèì³ùåíí³ á³ëÿ 
ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, — 
óòî÷íþº ñï³âðîçìîâíèê. — Ìè 
ïîì³íÿëèñÿ ïðèì³ùåííÿì ç Ïî-
â³òðÿíèìè ñèëàìè. Ñïî÷àòêó 
áóëî óðî÷èñòå øèêóâàííÿ ó äâî-
ð³. Ðàçîì ç ä³þ÷èìè íà òîé ÷àñ 
îô³öåðàìè óïðàâë³ííÿ ó ñòð³é 
ñòàëè âåòåðàíè, ÿêèõ çàïðîñèëè 
íà ïîä³þ.

Çà ñëîâàìè ïîëêîâíèêà, ï³ñëÿ 
òîãî ï³äíÿëèñÿ íà äðóãèé ïîâåðõ ³ 
òàì ïðîäîâæèëè ðèòóàë. Ïî ÷åð-
ç³ ñòàâàëè íà êîë³íî ³ òîðêàëè-
ñÿ ãóáàìè ïîëîòíèùà. Ïåðøèì 
çðîáèâ öå êîìàíäóâà÷ ãåíåðàë 
Âîëîäèìèð Ìèõòþê. Íà æàëü, 
íèí³ éîãî âæå íåìà ñåðåä æèâèõ.

Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ ðèòóàëó 
ïðîùàííÿ îô³öåð³â óïðàâë³ííÿ, 
çíàìåíî âèíåñëè ó äâ³ð. Òàì ç 
ïðàïîðîì ïðîùàëèñÿ âåòåðàíè.

Ó âèïàäêó ÿäåðíî¿ 
â³éíè îñíîâíèé óäàð 
ïðèéøîâñÿ á ñàìå íà 
Óêðà¿íó. Áèëè á ïî 
ÿäåðíèõ «òî÷êàõ», ÿêèõ 
ó íàñ áóëî íàéá³ëüøå

Ракета мала дальність польоту від 600 до 5000 кілометрів. Могла дістати не тільки 
будь-яку точку в Європі. Така відстань покривала також Північ Африки, Близький Схід
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Увійшли 
до ТОП-50 
 ßê ³ ìèíóëîãî ðîêó, 
ñåðåä ï³âñîòí³ ô³íàë³ñ-
ò³â Global Teacher Prize 
Ukraine 2020 º äâîº â³-
ííè÷àí. Öå âèêëàäà÷ 
³íôîðìàòèêè Â³ííèöüêîãî 
òåõí³÷íîãî ë³öåþ Ñåðã³é 
Áàðàáàí ³ â÷èòåëüêà âñåñ-
â³òíüî¿ ³ñòîð³¿ ãóìàí³òàðíî¿ 
ã³ìíàç³¿ ¹ 1 Âàëåíòèíà 
Âîðîíåöüêà, ïðî öå éäåòü-
ñÿ íà «Îñâ³òîð³¿».
Íàñòóïíèì åòàïîì êîí-
êóðñó ñòàíå âèçíà÷åííÿ 
ÒÎÏ-10 åêñïåðòíèì æóð³ 
òà ïðîâåäåííÿ àñåñìåíò-
öåíòðó. Ïåðåìîæöÿ îãîëî-
ñÿòü 3 æîâòíÿ 2020 ðîêó 
òà âèíàãîðîäÿòü ãðîøîâîþ 
ïðåì³ºþ ó 250 òèñÿ÷ ãðè-
âåíü, íàâ÷àííÿì òà ó÷àñòþ 
ó Global Education & Skills 
Forum ó Äóáàþ.

Встановлюють 
світлофори 
 Íà ïëîù³ Ãàãàð³íà ç 
17 ñåðïíÿ ðîçïî÷àëè ðî-
áîòè ç ðåîðãàí³çàö³¿ ðóõó 
òðàíñïîðòó.
— Ïðîåêòîì ïåðåäáà÷àºòü-
ñÿ îáëàøòóâàííÿ ñâ³òëî-
ôîðíîãî îá’ºêòà äëÿ áåç-
êîíôë³êòíîãî ðåãóëþâàííÿ 
ïîòîê³â ³, çîêðåìà, ïðî¿çäó 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó 
òà ïåðåõîäó ï³øîõîä³â, — 
êàæå âèêîíóâà÷ îáîâ’ÿçê³â 
äèðåêòîðà ÊÏ «ÑÌÅÄ 
ÎÄÐ». — Ðîáîòè âèêîíóº-
ìî â êîìïëåêñ³ — áóäóòü 
ñâ³òëîôîðè, íîâ³ ï³øîõ³äí³ 
ïåðåõîäè, çì³ùåí³ äî öåí-
òðó ïëîù³, íîâà äîðîæíÿ 
ðîçì³òêà, äîðîæí³ çíàêè, 
äåë³íåàòîðè òîùî.
Çà ñëîâàìè ×åðíîâà, 
ðîáîòè ç ìîíòàæó ñâ³òëî-
ôîð³â òà ïåðåòÿæêè êàáåë³â 
âèêîíóâàòèìóòü âíî÷³ òà 
ó âèõ³äí³. Îá³öÿþòü òàêîæ 
íå îáìåæóâàòè ðóõ íà ïëî-
ù³ â ãîäèíè ï³ê.
— Ñê³ëüêè òðèâàòèìóòü ðî-
áîòè ç îáëàøòóâàííÿ íîâî¿ 
ïëîù³? Ñêàçàòè âàæêî, áî 
ìè ò³ëüêè ïî÷àëè. Àëå öå 
áóäå, ÿê ì³í³ìóì, äî ê³íöÿ 
âåðåñíÿ. Îäíîçíà÷íî, ñâ³ò-
ëîôîðè íå óâ³ìêíóòü, ïîêè 
ìè âñå íå äîðîáèìî, — ðîç-
êàçàâ Ñåðã³é ×åðíîâ.
Íà ðåîðãàí³çàö³þ ïëîù³ 
çáèðàþòüñÿ âèòðàòèòè 
áëèçüêî 2 ì³ëüéîí³â ãðè-
âåíü ç áþäæåòó Â³ííèö³. 
Ê³ëüêà ì³ñÿö³â íîâà ñèñ-
òåìà ðóõó ïðàöþâàòèìå 
ó «òåñòîâîìó ðåæèì³», ÿêèì 
ïåðåäáà÷åíå íàëàøòóâàííÿ 
³íòåðâàë³â ðîáîòè ñâ³òëî-
ôîð³â.

КОРОТКОКОРОТКО

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ïàí³ Òåòÿíà ðîç-
ïîâ³ëà, ùî óâàæíî 
äèâèëàñÿ öåðåìî-
í³þ ï³äíÿòòÿ äåð-

æàâíîãî ñèìâîëó ó Äåíü ïðàïîðà.
— Ãîëîâíå, ùîá íàø ïðàïîð 

çàìàéîð³â ó Êðèìó é íà Äîí-
áàñ³, — ãîâîðèòü æ³íêà. — Îòî 
áóëî á ñâÿòî!

Ïðî íå¿ ïî÷óâ â³ä âîëîíòåð-
êè Ëþäìèëè Áîáðîâñüêî¿. Ïàí³ 
Ëþäìèëà ãîâîðèëà, ùî öÿ æ³íêà 
ïîøèëà ñîòí³ ïðàïîð³â. Øèº äâîõ 
çðàçê³â — ñèíüî-æîâòèé ³ ÷åðâî-
íî-÷îðíèé. Çíàìåíà ç³ ñìóãàìè 
÷åðâîíîãî ³ ÷îðíîãî êîëüîð³â çà-
ìîâëÿþòü ïåðåâàæíî á³éö³ «Ïðà-
âîãî ñåêòîðà». Îäèí ç íèõ õëîïö³ 
çàõîò³ëè ìàòè âåëèêèõ ðîçì³ð³â. 
Éîãî íåäàâíî ïåðåäàëè ó ï³äðîç-
ä³ë íà Äîíáàñ.

— Ó ïàí³ Òåòÿíè çîëîò³ ðóêè 
³ òàêå ñàìå çîëîòå ñåðöå, — ãî-
âîðèòü Ëþäìèëà Áîáðîâñüêà. — 
Íå ðàç ÷óëà â³ä á³éö³â, ùî ¿¿ ïðà-
ïîðè äîäàþòü ¿ì ñèëè.

Íà çàïèòàííÿ, ñê³ëüêè ïîøè-
ëà çà öåé ÷àñ çíàìåí, â÷èòåëüêà 
óñì³õíóëàñÿ ó â³äïîâ³äü: «Õ³áà æ 
ÿ ¿õ ðàõóâàëà».

ВЧИТЕЛЬКА І ПРОФЕСІЙНА 
КРАВЧИНЯ 

Ó ïàí³ Òåòÿíè äâ³ îñâ³òè ³ íàé-
âèùèé, ï’ÿòèé, ðîçðÿä êðàâ÷èí³. 

Øèòòÿì çàõîïëþâàëàñÿ ç³ øêîëè. 
Ïîò³ì íàâ÷àëàñÿ â ïðîôòåõó÷è-
ëèù³ ¹ 15, äàë³ áóâ ³íäóñòð³àëü-
íî-ïåäàãîã³÷íèé òåõí³êóì òà Â³-
ííèöüêèé ïåäàãîã³÷íèé ³íñòèòóò 
(íèí³ óí³âåðñèòåò ³ìåí³ Ìèõàéëà 
Êîöþáèíñüêîãî).

Ó 32-é øêîë³ ïðîâîäèòü çàíÿò-
òÿ ç òðóäîâîãî íàâ÷àííÿ. Ó â³ëü-
íèé ÷àñ øèº ïðàïîðè.

Êàæå, çà îäèí ðàç âèãîòîâëÿº 
ì³í³ìàëüíó ïàðò³þ — â³ñ³ì îäè-
íèöü. ×îìó ñàìå ñò³ëüêè?

— Áåðó òàêó ê³ëüê³ñòü ìàòåð³¿, 
àáè íå çàëèøàëîñÿ â³äõîä³â, — 
ïîÿñíþº æ³íêà. — Âèõîäèòü àáî 
â³ñ³ì çíàìåí, àáî 16, ÿêùî ó äâà 
ðàçè á³ëüøå òêàíèíè.

Óòî÷íþº, ùî ¿¿ ïîëîòíèùà òðî-
õè â³äð³çíÿþòüñÿ çà ñòàíäàðòîì 
â³ä îô³ö³éíî âñòàíîâëåíèõ. Âîíè 
á³ëüøèõ ðîçì³ð³â. Íå íàáàãàòî, 
àëå á³ëüø³.

Ïðàöþº ïåðåâàæíî âäîìà. ²í-
êîëè ó øêîë³.

— Íàøà øêîëà áàãàòî äîïî-
ìàãàº çàõèñíèêàì êðà¿íè, — ðîç-
ïîâ³äàº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ðàçîì 

ПРАПОРИ ТЕТЯНИ ДОДАЮТЬ 
СИЛИ ВІЙСЬКОВИМ 
Патріотка  Сотні знамен пошила 
і передала на Схід вчителька з Вінниці 
Тетяна Мазай. Робить це вже шість років 
поспіль. У 2014-му почула від волонтерів, 
що захисники хочуть мати знамена, 
і взялася за справу. Де бере кошти? 
Хто допомагає у роботі?

Дехто з її рідні теж замовляє си-
ньо-жовті або червоно-чорні 
знамена. Один з родичів нині 
служить в ООС. У однокласни-
ці Тетяни син також на Донбасі. 
Якось жінка розповіла, що син 
просив прапор. Для військових 
це бажаний подарунок.
— Не раз бувало, що хлопці у пер-
шу чергу запитували, чи привезла 
прапор від Тетяни, а не про те, 
чи є що їсти або пити, — говорить 
Людмила Бобровська. — Там степ, 
вітри, полотнища в таких умовах 
майорять не довго. Треба обнов-
лювати.
Якось пані Людмила привезла 
маленькі прапорці і принесла їх 
у дитячий будинок у Красного-

рівці. Справа рук Тетяна Мазай. 
Так вийшло, що залишилися 
клаптики матерії. Використала 
їх за призначенням.
— Не думала, що прапорець має 
такий магічний вплив на діток, — 
говорить волонтерка. — Там, 
на Донбасі, прапор не так про-
сто придбати, як у нас.
Знамена Тетяни Мазай отриму-
вали у подарунок водії волон-
терських екіпажів, які доставля-
ють гуманітарні вантажі бійцям 
в район ООС.
У Вінниці на Майдані Героїв Не-
бесної Сотні кожен з нас бачив 
прапор поруч з фотографіями 
загиблих. Його теж шила Тетяна 
Мазай.

На Майдані Героїв Небесної Сотні знамено Мазай 

Íà çàïèòàííÿ, 
ñê³ëüêè ïîøèëà 
çà öåé ÷àñ çíàìåí, 
â÷èòåëüêà óñì³õíóëàñÿ 
ó â³äïîâ³äü: «Õ³áà æ 
ÿ ¿õ ðàõóâàëà» 

– Дай Бог, щоб мої прапори служили хлопцям 
оберегом, берегли від кулі чи снаряду, – каже пані Тетяна. 
– Саме з такими думками шию їх

ç ó÷íÿìè âèâ’ÿçàëè ïîíàä ñîòíþ 
ïàð øêàðïåòîê. Öèì çàéìàëèñÿ 
ñòàðøîêëàñíèêè. Õòî â ìîëîä-
øèõ êëàñàõ, âèãîòîâëÿëè ëÿ-
ëå÷êè, öèì çàéìàëèñÿ ä³â÷àòêà, 
õëîï÷èêè âèïàëþâàëè íà äåðåâ³ 
Ãåðá.

Íà ïåðåðâàõ ïëåëè çàõèñí³ 
ñ³òêè, ë³òí³é ³ çèìîâèé âàð³àíò.

Îäíîãî ðàçó ¿õíÿ øêîëà ïå-
ðåäàâàëà ç³áðàíó äîïîìîãó ÷å-
ðåç âîëîíòåðñüêó îðãàí³çàö³þ 
Ëþäìèëè Áîáðîâñüêî¿. Áóëî öå 
íà ïî÷àòêó áîéîâèõ ä³é íà Äîí-
áàñ³. Ïî÷óëà â³ä ïàí³ Ëþäìèëè 
ïðî òå, ùî õëîïö³ äóæå õî÷óòü 
ìàòè íàø³ ïðàïîðè. Òà ðîçìîâà 
ñòàëà òî÷êîþ â³äë³êó íîâî¿ ñïðà-
âè äëÿ Òåòÿíè Ìàçàé.

Æ³íêà îäðàçó ï³øëà â ìàãàçèí 
³ çàêóïèëà òêàíèíó.

НАПИС НА КОРОБЦІ: 
«НА ПРАПОРИ ДЛЯ АТО» 

Ïàí³ Òåòÿíà äîáðå çíàº ö³íè 
íà òêàíèíè æîâòîãî ³ ñèíüîãî, 
à òàêîæ ÷åðâîíîãî ³ ÷îðíîãî 
êîëüîð³â ó ìàãàçèíàõ Â³ííèö³. 
Íàçèâàº äâà ç íèõ, äå ùå çàëè-
øèëèñÿ «áîæ³ ö³íè». Â ³íøèõ 
âàðò³ñòü â³äð³çíÿºòüñÿ ³ñòîòíî, 
ìàéæå ó äâà ðàçè.

— Ó íàø³é øêîë³ ÷àñ â³ä ÷àñó 
îðãàí³çîâóâàëè âèñòàâêè, ôåñòè-
âàë³, — ðîçïîâ³äàº â÷èòåëüêà. — 
Òàê áóëî äî êàðàíòèíó. Ï³ä ÷àñ 
òàêèõ çàõîä³â âèñòàâëÿëè êîðî-
áî÷êó ç íàïèñîì «Íà ïðàïîðè 

äëÿ ÀÒÎ». Õòîñü îïóñêàâ êó-
ïþðè.

Ïðî ¿¿ âîëîíòåðñüêó ä³ÿëüí³ñòü 
çíàþòü ð³äí³, çíàéîì³. Áóâàº, 
ïðîïîíóþòü ãðîø³. Àëå çäåá³ëü-
øîãî êóïóº òêàíèíó ³ íèòêè 
çà ñâî¿ çàðîáëåí³. ßê êàæå ïàí³ 
Òåòÿíà, áåðó ñâî¿ — ³ éäó ó ìà-
ãàçèí.

Âîíà ö³êàâèëàñÿ, ñê³ëüêè êî-
øòóº ïðàïîð ó ìàãàçèí³. Ìåíøå, 
í³æ çà 200 ãðèâåíü, íå ïðîäàþòü. 
Ìàçàé çà òàê³ êîøòè ìîæå ïî-
øèòè íå îäèí ïðàïîð. Ðîáîòà 
ïîòðåáóº ÷àñó.

— Â³ñ³ì ïðàïîð³â ìîæó ïîøè-
òè çà 2–3 äí³, — ãîâîðèòü æ³í-
êà. — Àëå öå òîä³, êîëè á³ëüøå 
í³÷èì íå çàéìàòèñÿ. Â ³íøîìó 
âèïàäêó ÷àñó âèòðà÷àþ á³ëüøå. 
Ï³ñëÿ øèòòÿ òðåáà âèïðàñóâàòè 
ïîëîòíèùà…

Ïàí³ Òåòÿíà îñîáèñòî ïðè-
íîñèòü çíàìåíà â îô³ñ âîëîí-
òåðñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ Ëþäìèëè 
Áîáðîâñüêî¿.

— Çíàþ, ùî ïàí³ Ëþäìèëà íà-
ä³éíî äîñòàâèòü ìî¿ çíàìåíà ñàìå 
òèì, õòî ¿õ ïîòðåáóº, — ãîâîðèòü 
â÷èòåëüêà. — Ìåí³ äóæå ïðèºì-
íî áà÷èòè, ÿê âîíà ïîò³ì âì³ùóº 
ôîòîãðàô³¿, ïðèºìíî ä³çíàâàòè-
ñÿ ïðî â³äãóêè â³éñüêîâèõ. Äàé 
Áîã, ùîá ìî¿ ïðàïîðè ñëóæèëè 
¿ì îáåðåãîì, áåðåãëè â³ä êóë³ ÷è 
ñíàðÿäó. Ñàìå ç òàêèìè äóìêà-
ìè øèþ ¿õ. Ìîæëèâî, äåñü âîíî 
ÿêîñü ïåðåäàºòüñÿ…
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МНЕНИЕ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА
 Рятуйте одне одного, коли є 
змога. Не будьте байдужими, 
бо ніхто ніколи не знає, де 
опинимось завтра ми.

ПРЕССЛУЖБА 
ФЕСТИВАЛЮ 

РЕМЕСЕЛ «ДУНСТАН»

Ôåñòèâàëü ðåìåñåë «Äóí-
ñòàí», ÿêèé âäðóãå â³äáóäåòüñÿ 
19–20 âåðåñíÿ â ñåë³ Ñòàäíèöÿ 
ï³ä Â³ííèöåþ, öüîãî ðîêó îõî-
ïèòü óñþ Óêðà¿íó ³ íàâ³òü âèéäå 
ïîçà ¿¿ ìåæ³.

В ОН-ЛАЙН ТА ПОЗА 
МЕЖАМИ ІНТЕРНЕТУ

Çàâäÿêè îí-ëàéí ôîðìàòó Ôåñ-
òèâàëþ (òðàíñëÿö³ÿ â Youtube), 
äî ó÷àñò³ â íüîìó çìîæóòü áåç-
êîøòîâíî ïðèºäíàòèñÿ áëèçü-
êî 100 òèñÿ÷ ëþäåé. Ïðîåêò 
îòðèìàâ âàãîìó ï³äòðèìêó â³ä 
Óêðà¿íñüêîãî êóëüòóðíîãî ôîí-
äó, ³ çà îö³íêîþ éîãî åêñïåðò³â, 
âõîäèòü ó ÒÎÏ-10 êðàùèõ ðåã³-
îíàëüíèõ ôåñòèâàë³â Óêðà¿íè.

Òà ùîá çðîáèòè ñâÿòî äëÿ 
ä³òåé ³ äîðîñëèõ ùå á³ëüø äî-
ñòóïíèì ³ ö³êàâèì, îðãêîì³òåò 
Ôåñòèâàëþ çíàéøîâ ìîæëèâ³ñòü 
âèéòè çà ðàìêè ²íòåðíåòó ³ çà-
ïðîñèòè íà òåðèòîð³þ Öåíòðó 
ðåìåñåë «Äóíñòàí» ó Ñòàäíè-
ö³ îáìåæåíó ê³ëüê³ñòü ãîñòåé. 
Çà óìîâ ïîñëàáëåííÿ êàðàíòè-
íó, â³äâ³äàòè äâîäåííå ñâÿòî 
«Äóíñòàí-2020» çìîæóòü ìàéæå 
1000 îñ³á ³ç äîòðèìàííÿì óñ³õ 
çàïîá³æíèõ ïðàâèë áåçïåêè.

МАЙЖЕ ЯК У «ГРІ ПРЕСТОЛІВ»
Òî æ ñàìå ó â³ííè÷àí ç'ÿâèòüñÿ 

ìîæëèâ³ñòü ñòàòè ó÷àñíèêîì ðå-
àëüíîãî çàõîïëþþ÷îãî ä³éñòâà. 
Òóò êîæåí çìîæå â³äâ³äàòè Ïàðê 
ñåðåäíüîâ³÷íèõ ðîçâàã ³ ïîçìà-
ãàòèñÿ ó ð³çíîìàí³òíèõ ³ãðàõ òà 
êâåñòàõ, ñâî¿ìè ðóêàìè ñòâî-
ðèòè ùîñü êðàñèâå ³ êîðèñíå, 
ï³ä êåð³âíèöòâîì òàëàíîâèòèõ 
ìàéñòð³â (16 ìàéñòåð-êëàñ³â!), 
îñâî¿òè íàâè÷êè ñòàðîäàâíüî¿ 
êóë³íàð³¿ òà ñêóøòóâàòè ñìà÷í³ 
ñòðàâè. Òàêîæ íà ãîñòåé ÷åêàº 
ö³êàâà åêñêóðñ³ÿ äî Ìóçåþ ñå-
ðåäíüîâ³÷íîãî áðèòàíñüêîãî 

ì³ñòå÷êà Ãëàñòîáåð³ (Äðåâí³é 
Àâàëîí), ÿêèé ðîçòàøîâàíèé 
ïðîñòî íåáà.

ВЕЛИКА ЕНЕРГЕТИКА 
І АВТОРСЬКИЙ ПІДХІД

Îäíà ç ïî÷åñíèõ ãîñòåé ôåñ-
òèâàëþ — â³ííè÷àíêà Îëüãà 
Ãðàáîâñüêà, ïåðåìîæíèöÿ ì³æ-
íàðîäíîãî ÷åìï³îíàòó ç ³ñòî-
ðè÷íîãî ôåõòóâàííÿ «Áèòâà 
Íàö³é 2019». Ðàçîì ³ç ñâî¿ìè 
äðóçÿìè ç â³ííèöüêîãî êëó-
áó ³ñòîðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ 
«Àðêîíà» âîíà â³çüìå ó÷àñòü 
ó âèäîâèùíîìó øîó ç ñåðåä-

íüîâ³÷íîãî áîþ òà áîéîâèõ 
ìàéñòåð-êëàñàõ.

— Õî÷à â Óêðà¿í³ ïðîâîäèòüñÿ 
áàãàòî ³ñòîðè÷íèõ ôåñòèâàë³â ³ 
òóðí³ð³â, ôîðìàò ôåñòèâàëþ ðå-
ìåñåë «Äóíñòàí» ïðèíöèïîâî 
â³äð³çíÿºòüñÿ ñâîºþ àòìîñôå-
ðîþ ³ ôîðìàòîì, — ñêàçàëà Îëü-
ãà Ãðàáîâñüêà. — Â ïåðøó ÷åð-
ãó — îð³ºíòîâàí³ñòþ íà ñ³ìåé-
íèé â³äïî÷èíîê ³ íà ä³òåé. Òóò 
íåìàº àëêîãîëþ, ðîê-êîíöåðò³â 
ç ¿õíüîþ ñïåöèô³êîþ òà âñüîãî 
òàêîãî ³íøîãî. Íà öüîìó ôåñ-
òèâàë³ º ìîæëèâ³ñòü ïîáà÷èòè, 
ÿêèìè ìîæóòü áóòè ð³çíîìàí³òí³ 
ðîçâàãè â ñòèë³ ñåðåäíüîâ³÷÷ÿ.

КОЛИ РОЗУМІЄШ ВСЮ СИЛУ 
ІСТОРИЧНОЇ ПАМ'ЯТІ

Ïåòðî Òåñíîâñüêèé — ñîðàò-
íèê ïî äóõó Îëüãè Ãðàáîâñüêî¿ 
ç Ìàð³óïîëÿ — òàêîæ âèÿâèâ 
âåëèêó ö³êàâ³ñòü äî â³ííèöüêîãî 
ôåñòèâàëþ ðåìåñåë «Äóíñòàí». 
Ïåòðî — êåð³âíèê ïðîåêòó ³ñ-
òîðè÷íî¿ ðåêîíñòðóêö³¿ «Ïåðå-
õðåñòÿ åïîõ», ùî çàéìàºòüñÿ ñòà-
ðîäàâíüîþ ³ñòîð³ºþ Ïðèàçîâ'ÿ. 
Íà ôåñòèâàë³ ðåìåñåë «Äóíñòàí» 
Ïåòðî Òåñíîâñüêèé ïðîâîäèòè-
ìå ìàéñòåð-êëàñè ç âèãîòîâëåí-
íÿ âèðîá³â ç³ øê³ðîþ, äå êîæåí 
ó÷àñíèê çìîæå çðîáèòè ñîá³ ïëå-
òåíèé áðàñëåò. Òàêîæ ïîêàæå 

ìàéñòåð-êëàñè ç³ ñòåïîâî¿ êóõí³ 
òà ìåòàííÿ êîâàíèõ öâÿõ³â.

— Âàø ôåñòèâàëü — ÷óäîâà 
³í³ö³àòèâà! Öå äóæå íåçâè÷àéíèé 
âèä ïðîâåäåííÿ ÷àñó ³ âåëüìè 
ö³êàâèé îñâ³òí³é ïðîåêò, — ñêà-
çàâ Ïåòðî Òåñíîâñüêèé. — Â³í 
äàº ñèëüíèé ïðîñâ³òíèöü-
êèé åôåêò ³ ïîòóæíî âïëèâàº 
íà éîãî ó÷àñíèê³â, îñê³ëüêè âñ³ 
ä³¿ ïîêàçóº íàæèâî.

КВИТКИ ДЛЯ ЩАСЛИВЧИКІВ
— Ôåñòèâàëü ïëàíóº ïðèéíÿòè 

íå á³ëüøå 300–500 îñ³á íà äåíü, 
îñê³ëüêè ìè õî÷åìî çàïîá³ãòè 
âåëèêèì ñêóï÷åííÿì ëþäåé, — 
ñêàçàâ çàñíîâíèê òà êåð³âíèê 
ôåñòèâàëþ «Äóíñòàí» Ñåðã³é 
Äåñÿê. — Òîìó êâèòêè íà íàø 
çàõ³ä êðàùå êóïóâàòè çàçäàëå-
ã³äü. Íàø ïðîåêò îð³ºíòîâàíèé 
íà ñ³ìåéíå äîçâ³ëëÿ, ðîçâèòîê ³ 
â³äïî÷èíîê ä³òåé øê³ëüíîãî â³êó, 
òî ÿ äóæå ñïîä³âàþñÿ, ùî ôåñòè-
âàëü «Äóíñòàí» ñòàíå íåçàáóòí³ì 
ñâÿòîì äëÿ áàãàòüîõ â³ííèöüêèõ 
ñ³ìåé, êëàñ³â çàãàëüíîîñâ³òí³õ òà 
ñïåö³àë³çîâàíèõ øê³ë, à òàêîæ 
êîìïàí³é, äå â³òàºòüñÿ ñï³ëüíå 
äîçâ³ëëÿ ç ä³òüìè.

Îçíàéîìèòèñÿ ç ïðîãðàìîþ 
Ôåñòèâàëþ ðåìåñåë «Äóíñòàí» 
òà çàðåºñòðóâàòèñÿ íà ó÷àñòü 
ìîæíà íà ñàéò³ — dunstan.org.ua

Фестиваль ремесел «Дунстан –2020» запрошує 
до розваг у середньовічній реальності
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ОВЕН 
Цього тижня у вас з'явиться 
шанс виправити як завгодно 
запущену ситуацію. Якщо, 
звичайно, ці стосунки варті 
того, щоб їх продовжувати. 

ТЕЛЕЦЬ 
Те, що вам здавалося давно 
втраченим, набуває нового 
змісту. Але не шукайте нових 
відчуттів на стороні. Не ви-
пробовуйте на міцність по-
чуття коханої людини, вони 
можуть і не витримати.

БЛИЗНЮКИ 
Ви кохані і закохані. У вас 
зараз прямо-таки медовий 
місяць. Кохана людина хоче 
бути поруч з вами. І ви багато 
часу проведете тільки вдвох.

РАК 
Цього тижня у взаєминах з 
коханою людиною вірогідні 
не дуже приємні ситуації. Од-
нак взаємна доброзичливість 
і прагнення зрозуміти одне 
одного допоможуть вашій 
парі згладити гострі кути.

ЛЕВ 
Гармонію вашого особистого 
життя можуть трохи поруши-
ти плітки. Не варто дозволяти 
чиюсь дурість або шкідли-
вості зіпсувати вам життя. 
Не вірте чуткам і не ревнуйте.

ДІВА 
Уникайте в найближчі дні ви-
падкових зв'язків і непотріб-
них знайомств. Вам потрібні 
серйозні стосунки, а не роз-
вага на одну ніч.

ТЕРЕЗИ 
Згадайте про своє осо-
бисте життя. Зараз час для 
відпочинку, подорожей і 
романтичних пригод. Осо-
бисте життя буде насичене 
позитивними емоціями. 

СКОРПІОН 
Ваші стосунки з близькою 
людиною будуть повністю 
в ваших руках. Ви, немов 
режисер свого фільму життя. 
І у вас є шанс написати дуже 
романтичний сценарій 
відмінного і дуже довгого 
серіалу.

СТРІЛЕЦЬ 
Постарайтеся бути більш 
відкритою у спілкуванні 
людиною, посміхайтеся, це 
допоможе зав'язати вельми 
приємне знайомство. У ви-
хідні той, хто поруч з вами, 
докладе максимум зусиль, 
щоб розвіяти ваш смуток.

КОЗЕРІГ 
Не соромтеся виявляти свої 
почуття. Чим щиріші ви буде-
те цього тижня, тим простіше 
і приємніше вам буде до-
магатися свого в особистому 
житті. Зробіть перший крок.

ВОДОЛІЙ 
Ваші стосунки з коханою 
людиною не так прості, 
як здається. Можливо, ви 
не знаєте чогось важливого. 
Будьте уважні до деталей і 
до настрою партнера.

РИБИ 
Ви можете стати занадто при-
мхливі й егоїстичні з партне-
ром. Намагайтеся тримати 
себе в руках і не зловживати 
прихильним ставленням 
до ваших витівок.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 26 СЕРПНЯ – 2 ВЕРЕСНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ:

— Ми звикли думати, що 
кохання і довіра — головна 
умова щасливих стосунків. І 
якщо вони є, ніяких проблем 
у взаєминах не виникне. Од-
нак у стосунках двох є ще одна 
важлива складова — природна 

сексуальна активність людини (низька, серед-
ня, висока). Ідеальною парою вважається та, 
у якої близький тип сексуальності, принцип 
протилежності притягуються тут не працює. І 
якщо у вас з коханою сексуальні апетити схожі, 

не має значення, скромні вони або з розмахом, 
то ви будете задоволені і щасливі. Проблеми 
починаються в парах з протилежним типами 
темпераментів.
Причому марно оцінювати інтимну сумісність 
на початку роману — секс у всіх в цей період 
пристрасний і частий. Так як почуття закоханості 
і ефект новизни самі по собі стають потужним 
збудливим фактором. Приблизно через рік 
постійних стосунків природа знімає наші «мас-
ки». І з’ясовується, що ви пристрасна тигриця, 
готова до сексуальних подвигів кожен день, 
а у партнера так собі. Такі екстремальні поєд-

нання часто призводять до розвитку неврозів, 
загострення конфліктів в парі, зрад.
Є люди, які завжди думають про секс, є, хто 
іноді думає, наприклад, — кілька разів в тиж-
день. І є такі люди, які абсолютно до нього 
байдужі, уникають, не знаходять не тільки 
нічого цікавого, а й вважають це шкідли-
вим. Їм незрозуміло, як і навіщо це треба… і 
так буває. Зрозуміло одне — проти природи 
не попреш, якщо дана якась із статевих кон-
ституцій — сильна, слабка або середня, з тим 
і треба жити, під таку свою особливість треба 
адаптуватися і з цим жити.

Коментар експерта

ТОП-8, ЯКИЙ ВИЗНАЧАЄ ЧОЛОВІЧУ 
І ЖІНОЧУ СЕКСУАЛЬНІСТЬ 

ЧАСТОТА СЕКСУАЛЬНОЇ 
АКТИВНОСТІ. Це головна 
ознака статевої 
конституції. Людям з 
сильним сексуальним 
темпераментом хочеться 

інтиму щодня і навіть по кілька разів, 
незважаючи ні на що. При слабкій 
сексуальності, це буває не частіше разу 
на тиждень, а лібідо легко знижується при 
найменших неприємностях.

ВІК СТАТЕВОГО 
ДОЗРІВАННЯ. Чим 
раніше воно відбувається, 
тим статева конституція 
сильніша. Скажімо, 
хлопчики і дівчатка, що 

«дозріли» в 9–10 років, напевно будуть 
володіти сильною статевою конституцією, 
а в 15–16 слабкою.

ХАРАКТЕР ОВОЛОСІН-
НЯ. За сильну сексуаль-
ність нам доводиться 
платити бурхливою 
рослинністю по всьому 
тілу. Особливо важко 

доводиться пристрасним дамам. У них часто 
росте волосся в непотрібних місцях — над 
верхньою губою, на животі і сосках. Згадайте 
хоча б художницю Фріду Кало.

КОЛІР ВОЛОССЯ І ОЧЕЙ. 
Чим темніше волосся і 
очі, тим статева 
конституція сильніша, 
вважають дослідники з 
Інституту Кінсі. Ось чому 

південні народи такі пристрасні і плодовиті.

ДОВЖИНА НІГ. Важливе 
співвідношення зросту і 
довжини ніг — чим вони 
коротші, тим вище 
сексуальні апетити. Тому 
еталон глянцевої 

краси — довгоногі моделі в реальності 
найчастіше виявляються холодними і 
асексуальними.

ОРГАЗМ І ШВИДКІСТЬ 
ЗБУДЖЕННЯ — ЖІНОЧІ 
ОЗНАКИ СЕКСУАЛЬ-
НОСТІ. Дами з сильною 
статевою конституцією 
легко збуджуються і 

також легко досягають оргазму. А «снігові 
королеви» свій перший оргазм іноді 
відчувають лише в 40 років.

ВІРНІСТЬ ПАРТНЕРУ. 
Як не дивно, ознака 
не тільки високого 
інтелекту, а й сильної 
статевої конституції 
чоловіка. А романи 

на стороні або часті перегляди порно — на-
слідок слабкого сексуального темпераменту. 
Таким чоловікам складніше підтримувати 
збудження з постійною партнеркою, і тому 
вони змушені весь час шукати нові стимули.

ЗДОРОВ’Я ЗУБІВ. Також 
є, на думку експертів, 
однією з ознак сильної 
сексуальності. Тому має 
сенс ненароком 
поцікавитися у нового 

супутника, як часто йому доводиться 
ставити пломби.

Êîëè â òðèâàëèõ àáî ïîäðóæ-
í³õ ñòîñóíêàõ íà çì³íó øàëåí³é 
ïðèñòðàñò³ ïðèõîäèòü ñïîê³éíå 
êîõàííÿ, ñåêñ íàâ³òü ðàç íà ì³-
ñÿöü íå âèêëèêàº àí³ ïîäèâó, 
àí³ çàíåïîêîºííÿ. Çîâñ³ì ³íøà 
ñïðàâà, êîëè ÷îëîâ³ê ³ æ³íêà 
ò³ëüêè ïî÷àëè çóñòð³÷àòèñü, à ç 
³íòèìîì âæå âñå íå ïðîñòî ³ º 
ïðîñòî¿. Òîä³ âàðòî çàìèñëèòèñü, 
ùî íå òàê?

Íå çàéìàòèñÿ êîõàííÿì, íå áà-
æàòè ïàðòíåðà — õ³áà öå ìèñëè-
ìî ñüîãîäí³, êîëè ìåéíñòð³ìîì 
º äîñêîíàë³ ò³ëà, ñòâîðåí³ äëÿ 
íàñîëîäè? ßêùî ñåêñóàëüíèõ 
êîíòàêò³â íåìàº ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ 
ì³ñÿö³â, òîìó ùî ë³á³äî (åíåðã³ÿ) 
ñïðÿìîâàíå íà ³íø³ çàâäàííÿ, öå 
ââàæàºòüñÿ äèâíèì ³ íåïðàâèëü-
íèì. ² íàâïàêè, ìè çàõîïëþºìîñÿ 
òèìè, õòî çàéìàºòüñÿ êîõàííÿì 
ùîäíÿ (ìîæëèâî áðåøóòü), õî÷à 
ñàì³ âîíè íàâðÿä ÷è îòðèìóþòü 
â³ä öüîãî òàêó âæå é íåçâè÷àéíó 
íàñîëîäó. Òîìó ùî ñêëàäíî ðîç-
ñëàáèòèñÿ, êîëè äîâîäèòüñÿ ïî-
ñò³éíî ï³äòâåðäæóâàòè ñâ³é ñòàòóñ 
ñåêñóàëüíîãî ïàðòíåðà.

Ïî ³íòåðíåòó ãóëÿº ôðàçà, ÿêó 
ïðèïèñóþòü Ôðåéäó, ìîâëÿâ, 
«íå áóâàº çáî÷åíü â ñåêñ³, â³ä-
ñóòí³ñòü ñåêñó — öå çáî÷åííÿ». 
ßêùî âçÿòè ¿¿ äî óâàãè, òî â³äñî-
òê³â çî òðèäöÿòü âàøîãî îòî÷åí-
íÿ — çáî÷åíö³. Òîìó ùî â æèòò³ 
êîæíîãî ç íèõ â³äáóâàºòüñÿ ñò³ëü-
êè âñüîãî ö³êàâîãî, ùî ñåêñ ÿêîñü 
â³äõîäèòü íà çàäí³é ïëàí. 

Òèì íå ìåíø, ³ íà æàëü, ÷àñ-
òîòà ñåêñó ñòàëà áàðîìåòðîì ñòî-
ñóíê³â ó ïàð³. Ìè æèâåìî â ðå-
æèì³ ïåðåãîí³â çà íàñîëîäîþ. 

Àëå ñàìå ïðî ñåêñóàëüíó ñòî-
ðîíó æèòòÿ íàéêðàùå ãîâîðèòü 
ôðàçà «ê³ëüê³ñòü, òî íå çàâæäè 
ïðî ÿê³ñòü». Áàæàííÿ — òàêà 
ïðèìõëèâà øòóêà, ùîá âèðîñ-
òè ³ ïðîÿâèòèñÿ, éîìó íåîáõ³äí³ 
îáìåæåííÿ, íåäîñòóïí³ñòü, çà-
áîðîíà, à òàêîæ äèñòàíö³ÿ ì³æ 
ïàðòíåðàìè ³ ÷àñ. À ïðàãíåííÿ 
äîìîãòèñÿ (çà âñÿêó ö³íó) ïîñò³é-
íî¿ ñèëè ïîòÿãó — öå íàéêðàùèé 
ñïîñ³á öåé ïîòÿã íàëÿêàòè.

НЕМАЄ СЕКСУ — НЕМАЄ 
КОХАННЯ 

Êîëè áàæàííÿ çãàñàº, äåÿê³ ç 
íàñ ïî÷èíàþòü ñóìí³âàòèñÿ â ñèë³ 
ñâîãî êîõàííÿ. Õî÷à ñåêñîëîãè, 
ïñèõîòåðàïåâòè ³ ïñèõîàíàë³òèêè 
êàæóòü ïðî òå, ùî ö³ ðå÷³ íå ìà-
þòü ïðÿìîãî çâ’ÿçêó ³ ï³äêðåñ-
ëþþòü, ùî áàæàííÿ íå âèíèêàº 
ñàìå ñîáîþ. Ùîá âîíî ç’ÿâèëîñÿ, 
³ æ³íêà ³ ÷îëîâ³ê ïîâèíí³ ìàòè 
÷àñ òà íàòõíåííÿ. Áàæàííÿ æ³í-
êè íå çàïðîãðàìîâàíå ïðèðîäîþ: 
íàâ³òü áåç ïîòÿãó ³ îðãàçìó âîíà 
ö³ëêîì çäàòíà çà÷àòè, âèíîñèòè 
³ íàðîäèòè äèòèíó. Õî÷à çãîäîì 
÷åðåç íåõòóâàííÿ ö³º¿ ñåêñóàëü-
íî¿ ñêëàäîâî¿, áàæàííÿ çàéìàòèñÿ 
ñåêñîì ñòàº á³ëüø íåñò³éêèì ³ 
êðèõêèì. Ó ÷îëîâ³ê³â, ùîá óñå 
ñêëàäàëîñÿ ÿê ñë³ä, çàâæäè ìàº 
áóòè ïðèñóòí³ì â³ä÷óòòÿ íîâèçíè 
(÷è íåáåçïåêè), ³íàêøå âñå ï³äå 
çà ³íåðö³ºþ, à çãîäîì ç³éäå íà-
í³âåöü…

МЕНШЕ СЕКСУ — БІЛЬШЕ 
ЕМОЦІЙ 

Â³ä÷óòòÿ âíóòð³øíüî¿ ïîðîæ-
íå÷³ — íåâ³ä’ºìíà ÷àñòèíà ëþä-

ЩО У ВАС? СЕКСУАЛЬНІСТЬ 
ЧИ ПРОСТО СЕКСОМАНІЯ?
Без правил  Бути самим собою і 
в той же час в тренді, ось основний посил, 
який визначає нашу успішність. Причому це 
повною мірою стосується і сексу. Сучасність 
диктує свої правила — ти повинен бути 
сексуальним, ти маєш бажати, ти маєш 
бути бажаним і секс повинен бути 
регулярним. А коли ні, ти на узбіччі життя?

ñüêîãî äîñâ³äó âëàñòèâå êîæíî-
ìó ç íàñ. ßê ïðàâèëî, ìè çàïî-
âíþºìî öþ ïîðîæíå÷ó ³íøèìè 
ëþäüìè: òóñîâêàìè, ñòîñóíêàìè. 
Öå â³äâîë³êàº íà äåÿêèé ÷àñ, òà 
ïîò³ì ïîðîæíå÷à ñòàº á³ëüø î÷å-
âèäíîþ. Òîìó ùî ëþäèíà, õî÷ ³ 
ââàæàºòüñÿ öàðåì çâ³ð³â, âò³ì, ìè 
íå òâàðèíè, ÿê³ âñå ñâîº æèòòÿ 
ï³äêîðÿþòüñÿ ³íñòèíêòàì. ² äóæå 
øêîäà, êîëè æèòòÿ ïàðè çâîäèòü-
ñÿ äî ìåõàí³÷íîãî ÷åðãóâàííÿ 
ñòèìóë³â ³ ðåàêö³é (çáóäæåííÿ 
³ ñåêñ). ßêùî ìè ïåðåñòàºìî 

ãîâîðèòè ïðî ñâî¿ ïî÷óòòÿ, ïå-
ðåñòàºìî ä³ëèòèñÿ ìàëåíüêèìè 
ðàäîùàìè, ïåðåñòàºìî äèâóâà-
òè ³íøèõ, ³ íå äèâóºìîñÿ ñàì³,  
ó íàñ íå çàëèøàºòüñÿ ïðîñòîðó 
äëÿ ôàíòàç³é. À ÿêùî âìèðàº 
ôàíòàç³ÿ, ðàçîì ç íåþ éäå ³ ñåê-
ñóàëüí³ñòü ç áàæàííÿì.

Òîìó ùî áàæàííÿ íå çâîäèòü-
ñÿ äî çàäîâîëåííÿ ïîòðåá. Öå 
åíåðã³ÿ, ÿêà òÿãíå íàñ äî ³íøî¿ 
ëþäèíè. Ìè áàæàºìî â³äêðèòè 
äëÿ ñåáå ³íøó ëþäèíó ³ äîïîâíè-
òè ñåáå ¿¿ äîñòî¿íñòâàìè.



ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ВОЛОДИМИР ІЛЬЧУК, 
КОНДИТЕР

— Привіт, мала, 
відпочиваєш? Чому така 
красуня і зовсім одна?
— Дуже смішно, Адаме.

***
— Хочеться стрибати, кричати, співати і 
танцювати!!! Це — весна, Балу?
— Це — гриби, Мауглі…

***
Дружина настільки зневажала свого 
чоловіка, що, застукавши його з коханкою, 
стала трохи його поважати.

***
— Мені здається, що комарі беруть 
у людини кров на аналіз і несуть зозулі, 
яка потім повідомляє, скільки вам 
залишилося…

***
До одруження я і не підозрював, що 
можна неправильно поставити молоко 
в холодильник.

***
Чоловік лежить в кімнаті, відпочиває. 
Входять дружина і теща.
Дружина радісним голосом: «Коханий, 
дивись — до нас мама приїхала!»
Чоловік, зітхаючи: «А чого мені на неї 
дивитися, я ж не Медуза Горгона…»

***
— Синку, вставай. Поїдемо на дачу копати 
картоплю.
— Тату, четверта ранку! І у нас же немає 
дачі!
— Це не означає, що нам не потрібна 
картопля…

***
Дача — це місце, де саджанець стає 
деревом, насіннячко — овочем, а людина — 
раком.

***
На дачі. Чоловік кричить дружині:
— Я картоплю викопав, паркан 
відремонтував, води наносив! Що ще 
треба зробити?
Дружина, задумливо:
— Якось не так на нього Віагра подіяла…

***
Ніяк не можу привчити свого чоловіка 
до порядку! Весь час ховає гроші в інше 
місце!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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ОВЕН 
Неделя обещает быть бур-
ной и полной разнообраз-
ными событиями. 

ТЕЛЕЦ 
Неделя контрастная и слож-
ная. Залог успеха — не те-
рять оптимизма.

БЛИЗНЕЦЫ 
И дома, и на работе все бла-
гополучно, даже вероятно 
повышение по службе.

РАК 
Оставьте достаточно вре-
мени для отдыха. Эта неделя 
более располагает к весе-
лью, нежели к работе.

ЛЕВ 
Не так давно вы приняли 
важное решение, и оно уже 
оказывает влияние на вашу 
жизнь. 

ДЕВА 
Вы можете получить много-
обещающее деловое пред-
ложение. 

ВЕСЫ 
Желательно держать в тайне 
свои ближайшие планы. 

СКОРПИОН 
Финансовые и деловые про-
блемы решатся наилучшим 
для вас образом. 

СТРЕЛЕЦ 
Сосредоточьтесь на том, 
что вам хорошо удается, 
и на том, что вас радует.

КОЗЕРОГ 
Не стоит принимать карди-
нальных решений, избегай-
те конфликтов, оставляйте 
себе запасной аэродром. 

ВОДОЛЕЙ 
Отложите серьезные дела 
на следующий месяц. Лучше 
займитесь творчеством. 

РЫБЫ 
Скажите решительное «нет» 
лени, используйте всякую 
возможность пустить в ход 
свои знания и навыки. 

РЕКЛАМА

БІЛЬШЕ ФОТО НА MISS.MOEMISTO.UA

Просто зчитайте QR-код 
камерою Вашої мобілки 

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

Андроїд-маркета 
або аналогічна)

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

СЕРЕДА
26.08
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28.08

+22
+16

+21
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+21
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29.08

+26
+11

+26
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+22
+10

НЕДІЛЯ
30.08

+29
+18

+28
+18

+28
+17

ПОНЕДІЛОК
31.08

+28
+20

+28
+20

+28
+20

ВІВТОРОК
1.09

+22
+17

+22
+18

+22
+18
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ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

Юліана, 16 років
Я навчаюся у Вінницькому коледжі культури і мистецтв 
ім. М. Леонтовича на хореографа. З дитинства мріяла стати 
танцюристом і зараз я все ближче до своєї  мрії . Палітра мої х 
захоплень дуже яскрава, до неї  входять не тільки спортивні 
зай няття, а й , наприклад, читання книг. До речі, про книги, 
люблю поринати в думки автора. Про себе, як особистість 
можу говорити багато, але опишу себе кількома словами, 
які я вважаю головними в житті, це простота, добро і правда.

КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
Надсилайте своє фото та коротку розповідь про себе 
на e-mail: miss@riamedia.com.ua. 
Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2020 і безкоштовну 
професійну фотосесію від фотостудії «INDIGO» 
отримають найвродливіші учасниці.

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»
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культури і мистецтв 
З дитинства мріяла стати 
до своєї  мрії . Палітра мої х 
одять не тільки спортивні 
книг. До речі, про книги, 

Про себе, як особистість 
себе кількома словами, 
е простота, добро і правда.

ЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
розповідь про себе 

m.ua. 
р

2020 і безкоштовну 
«INDIGO»

ПОГОДА У ВІННИЦІ


