
 Рік тому ми розповідали 
історію Світлани Форостяної, 
яка бореться з невиліковною 
хворобою — розсіяним склерозом 

 Ми просили вас допомогти 
зібрати гроші на її лікування. 
Ви це зробили. І тепер ми 
знову прийшли до Свєти, 
щоб подивитися на результат 
ваших старань

 Під час першої нашої зустрічі 
жінка була прикутою до ліжка. 
Тепер вона вже може сидіти і 
потроху розмовляє. Можливо 
зовсім скоро почне ходити

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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КОВІД-ПРОГНОЗИ ВІД 
ІНФЕКЦІОНІСТА №36 (1506)

СЕРЕДА
9 вересня 2020

20MINUT.UA

с. 12-13

478686

РЕКЛАМА

БУДЕ БІГТИ 100 КМ 
ЗАРАДИ ДІТЕЙ

ХТО КОПАВ БІЛЯ ЗАМКОВОЇ ГОРИ с. 4

с. 8

с. 10

478686479701

Лікування — діє. Менше ніж за рік у Світлани покращився зір, 
зменшився тремор тіла та частково повернулася пам’ять

20MINUT.UA

ВИ ЦЕ ЗРОБИЛИ
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Порадуємо 
стареньких 

Çíîâó çáèðàþ áëàãîä³éíó 
äîïîìîãó äëÿ íàøèõ 
ï³äîï³÷íèõ ñòàðåíüêèõ õâî-
ðèõ ëþäåé ç Áðà¿ë³âñüêîãî 
áóäèíêó ïðåñòàð³ëèõ.

Æèòòÿ ñó÷àñíî¿ ëþäèíè 
ñïîâíåíå áàðâàìè é âðà-
æåííÿìè. À óÿâ³òü ñîá³ ñâ³ò, 
äå º âè, îäíà ôîòîêàðòêà ç 
ìèíóëîãî òà ÷îòèðè ñò³íè 
ç íåçðó÷íèì ë³æêîì. ² òè 
í³êîìó íå ïîòð³áåí: ñòàðèé, 
çìó÷åíèé, õâîðèé…

Òàêèì º æèòòÿ äëÿ á³ëüøîñò³ 
ìåøêàíö³â ãåð³àòðè÷íèõ 
öåíòð³â Óêðà¿íè. Ó íèõ º 
ºäèíà ðîçâàãà — òåëåâ³çîð, ùî 
ïåðåòâîðþºòüñÿ ó ñïðàâæíº 
«â³êíî ó íàâêîëèøí³é ñâ³ò».

À ÿêùî ñòàðåíüê³ çëÿãëè, 
òî âæå é òîãî íåìàº… Ëèøå 
ïîãëÿä íà á³ëó ñòåëþ…

Ñòàð³ñòü íåìèíó÷à, ³ ñòðàø-
íî, êîëè æèòòÿ çàê³í÷óºòüñÿ 
ñåðåä ÷óæèõ ëþäåé.

Áàãàòî ðîê³â ïîñï³ëü, ìè 
ñòàðàºìîñü ïðè¿æäæàòè äî 
ñàìîòí³õ õâîðèõ ñòàðåíüêèõ, 
ïðèä³ëÿòè ¿ì óâàãó, âëàøòî-
âóâàòè ñâÿòà òà êîíöåðòè, ³ 
îáîâ'ÿçêîâî ïîêðàùóâàòè ¿ì 
óìîâè æèòòÿ. Äóæå õî÷åòüñÿ 
õî÷à á òð³øå÷êè ï³äòðèìàòè 
ëþäåé, ÿê³ íà ñõèë³ ë³ò îïè-
íèëèñü â òàêèõ óìîâàõ!

Äàâàéòå äîïîìîæåìî ðàçîì 
ñòàðåíüêèì:
 ï³äãóçêè äëÿ ëåæà÷èõ õâî-

ðèõ (Òåìà, Sena — m, l) 
 âîëîã³ ñåðâåòêè (âåëèê³ 

óïàêîâêè) 
 îñâ³æóâà÷³ ïîâ³òðÿ 
 ïðàëüí³ ïîðîøêè (ìîæíà 

êîíöåíòðàòè) 
 ìèëî 
  ïðîäóêòè õàð÷óâàííÿ 

(êðóïè, ìàêàðîíè, îë³ÿ, îâî÷³, 
ôðóêòè) 
 ñìàêîëèêè (ïå÷èâî, öó-

êåðêè, ñîêè, ñîëîäêà âîäà) 
Áóäó âäÿ÷íà, ÿêùî ìè 

ïîðàäóºìî ðàçîì çíåäîëåíèõ 
ëþäåé! cutt.ly/WfWvwf1.

ДУМКА

ВОЛОНТЕРКА

Діана Діана 
МОРОЗМОРОЗ

ÍÎÂÈÍÈ

НАТАЛІЯ СИНИЦЬКА 

Дуже позитивно! Нарешті 
влада «включила мізки». 
Тому що за святкуванням 
обов'язково буде сплеск за-
хворювання.

ТАНЮША РИМАР (СТРІЛЬЧУК) 

Я й так не люблю скупчення 
народу, а особливо оте сміття, 
яке залишається після гулянь. 
Щодо безпеки людей, то тут 
дійсно рішення правильне.

ВИКТОРИЯ БУЛГАКОВА 

На мою думку, це свято мож-
на пропустити так само, як і 
усі урочистості від початку ка-
рантину до сьогодні. Можна 
обійтися і відеопривітанням.

ОЛЬГА ФЕРНЕГА 

Правильно вирішили. А ко-
шти, що мали витратити на 
святкування, хай передадуть 
медичним закладам, щоб за-
купити медичні маски.

TANYA DUBRIVNAYA 

Люди влаштовують свята тоді, 
коли світло на душі. А що ма-
ємо ми на даний момент, що 
нам святкувати і за які гроші? 
Сумно і тривожно зараз жити.

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Як ви ставитеся до того, що святкування Дня міста перенесли на невизначений термін?

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

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ùå òðîõè — ³ 
Þð³ÿ Äàíèëþêà 
ìîãëè ïîáèòè. Öå 
â³í, ãîëîâà Ñï³ëêè 

âëàñíèê³â ìàéíîâèõ ïà¿â êî-
ëèøíüîãî ÊÑÏ «Ìð³ÿ», ì³ñÿöü 
òîìó ïðèéíÿâ ñì³òòÿ ç³ Ëüâîâà. 
Ùîïðàâäà, ñêëàäóâàâ éîãî íà çå-
ìåëüíó ä³ëÿíêó, ùî º ó âëàñíîñò³ 
³íøî¿ ëþäèíè — Ñåðã³ÿ Ãàìàíþ-
êà, òî÷í³øå, éîãî äðóæèíè. Òàê 
ñòâîðèëè ïðîáëåìó äëÿ æèòåë³â 
Äåìèä³âêè. Äàíèëþê ïîÿñíþº, 
ùî ìàâ íàì³ð îðãàí³çóâàòè ïå-
ðåðîáêó ïîáóòîâèõ â³äõîä³â. 
Íà ÷îìó? Æîäíèõ óìîâ äëÿ 
öüîãî íå ñòâîðåíî, îáëàäíàííÿ 
íå ïðèäáàíå. Ïî-äðóãå, ÷îìó æ 
òîä³ ÷àñòèíó ïðèâåçåíîãî çàãîð-
íóëè çåìëåþ?

Ó ïîíåä³ëîê, 7 âåðåñíÿ, Äàíè-
ëþê ïîâ³äîìèâ, ùî âæå âèâ³ç âñå 
ñì³òòÿ. Óòî÷íèâ, ùî ñïåðøó âèâ³ç 
13 ìàøèí ç â³äõîäàìè, à ïîò³ì 38.

Ëþäè âèð³øèëè ïåðåñâ³ä÷èòè-
ñÿ, ùî ñêàçàí³ ñëîâà â³äïîâ³äàþòü 
ä³éñíîñò³. Íà ì³ñöå, äå áóëè â³ä-
õîäè, ïðèéøëè 63 æèòåë³ ñåëà. 
Ïîáà÷èëè ä³ëÿíêó ç³ ñë³äàìè 
´ðóíòó. Ïîáóòîâèõ â³äõîä³â íà í³é 
ñïðàâä³ íå âèÿâèëè.

— Ùî ç òèì ñì³òòÿì, ÿêå ïðè-
ñèïàëè ç ñàìîãî ïî÷àòêó? — çà-
ïèòàëè â Äàíèëþêà. Òîé â³äïîâ³â, 
ùî éîãî òåæ âèâ³ç. 

Ñåëÿíè ïî òåëåôîíó ïîïðîñèëè 
îäíîãî ç ôåðìåð³â, ùîá ïðèñëàâ 
íàâàíòàæóâà÷. Áðåõíÿ ï³äïðèºì-
öÿ â³äêðèëàñÿ, ÿê âîä³é çà÷åðïíóâ 
êîâøåì âåðõí³é øàð çåìë³.

— Êîïíóëè êîâøåì, à òàì 
êóïè ñì³òòÿ ïðèõîâàí³, — ðîç-
ïîâ³â RIA äåïóòàò Ãí³âàíñüêî¿ 

КОПНУЛИ КОВШЕМ, А ТАМ 
КУПИ СМІТТЯ ПРИХОВАНІ 
Смердюча тема  Продовження історії 
зі львівським сміттям у селі Демидівка 
Жмеринського району. Підприємець, 
який прийняв його, повідомив громаді, 
що вже вивіз відходи. Люди вирішили 
перевірити... Тим часом у цій сиуації 
з’явилися дві несподівані обставини, 
що здивували громаду

ì³ñüêðàäè Àíàòîë³é Ïîë³ùóê. — 
ß îñîáèñòî ïîáà÷èâ ³ øïðèöè, ³ 
ñèñòåìè êðàïåëüíèöü, ÷îãî òàì 
ò³ëüêè íå áóëî.

Äëÿ Àíàòîë³ÿ Ïîë³ùóêà ñèòóà-
ö³ÿ ç³ ëüâ³âñüêèì ñì³òòÿì íåñïî-
ä³âàíî îáåðíóëàñÿ íåïðèºìí³ñòþ.

Íà ì³ñöå íåñàíêö³îíîâàíîãî 
ñì³òòºçâàëèùà ïðèáóëè ãîëîâà 
Æìåðèíñüêî¿ ðàéäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿, êåð³âíèê Ãí³âàíñüêî¿ ÎÒÃ, 
íà÷àëüíèê ðàéâ³ää³ëó ïîë³ö³¿ ç³ 
ñâî¿ì çàñòóïíèêîì òà â³ää³ëó 
ÓÑÁÓ, ïðåäñòàâíèêè åêîëîã³÷-
íî¿ ³íñïåêö³¿.

Ñï³âðîçìîâíèê êàæå, ùî éîãî 
íåïðèºìíî âðàçèëî çàïèòàííÿ 
â³ä íà÷àëüíèêà ðàéîííî¿ ïîë³ö³¿. 
Çà ñëîâàìè Ïîë³ùóêà, òîé çàïè-
òàâ éîãî, õòî äàâ ïðàâî ïðèãàíÿòè 
íà ïðèâàòíó âëàñí³ñòü òåõí³êó ³ 
êîïàòè íà ÷óæ³é ä³ëÿíö³?

— ß â³äïîâ³â ïîë³öåéñüêîìó, 
ùî òóò ñêîºíî çëî÷èí ïðîòè óñ³º¿ 
ãðîìàäè ³ ìè çàõèùàºìîñÿ, â³ä-
ñòîþºìî ñâîº çàêîííå ïðàâî 
æèòè â ÷èñòîìó äîâê³ëë³,  — ãî-
âîðèòü Ïîë³ùóê. — Íà öå ïîë³-
öåéñüêèé ìåí³ çàóâàæèâ: «À âè 

ùî, ñë³ä÷èé, ùî ãîâîðèòå ïðî 
çëî÷èí?» 

Íà çàïèòàííÿ, ÷îìó öå ìîãëî 
ñòàòèñÿ, ñï³âðîçìîâíèê â³äïîâ³â: 
«Ìîæëèâî, âîíè âæå â³äçâ³òóâà-
ëè, ùî âñå ñì³òòÿ âèâåçåíî, à òóò, 
âèÿâèëîñÿ, ùî ðîáîòè íå ïî÷à-
òèé êðàé…» 

Äàíèëþê ñòâåðäæóº, îðåíäóº 
ä³ëÿíêó, íà ÿêó çàâ³ç ñì³òòÿ, â ³í-
øîãî ï³äïðèºìöÿ. Ìîâà ïðî Ãà-
ìàíþê³â. Îäèí ç íèõ, ïàí Ñåðã³é, 
ïðàöþº ó Âèùîìó ïðîôåñ³éíîìó 
ó÷èëèù³ Ëüâ³âñüêîãî äåðæóí³âåð-
ñèòåòó áåçïåêè æèòòºä³ÿëüíîñò³ 
(êîëèøíº ó÷èëèùå ïîæåæíè-
ê³â). Äî êåð³âíèêà çàêëàäó ïðè-
¿æäæàëè ïðåäñòàâíèêè ãðîìàäè. 
Êàæóòü, òîé ïîðàäèâ âèð³øóâàòè 
òàê³ ïèòàííÿ ïîçà ìåæàìè íà-
â÷àëüíîãî çàêëàäó.  

— Ìè çàïèòóâàëè Ãàìàíþ-
êà, ÿê òàê ñòàëîñÿ, ùî çàãàäè-
ëè ñåëî? — ðîçïîâ³ëà êåð³âíèê 
³í³ö³àòèâíî¿ ãðóïè ç êîíòðîëþ 
çà âèâåçåííÿì ñì³òòÿ Ãàëèíà Çà-
¿êà. — Öå íå ÿ, â³äïîâ³äàâ â³í. 
Ó íàñ äîãîâ³ð ç Äàíèëþêîì. Ïðî 
âñå éîãî òðåáà çàïèòóâàòè.

Староста села Демидівки Юрій 
Мельник пояснив, що гро-
мада буде добиватися виве-
зення львівського непотребу 
до останнього кілограма. Що-
правда, ситуація ускладнюється. 
Під час розмови з людьми Дани-
люк повідомив, що йому треба 
шукати новий полігон. Той, куди 
вивозив раніше, уже не приймає 
відходи.
Після тривалої та непростої дис-
кусії громада надала винуватцю 

ще один тиждень часу для ви-
везення присипаного землею 
сміття.
— Ми не відступимо, — наголо-
шує Мельник. — Тим, хто по-
грожує мені, депутату Поліщуку, 
членам ініціативної групи про 
порушення кримінальних справ 
за можливе перекриття шляхів, 
скажу так: якщо влада не здатна 
захисти людей, то люди змушені 
робити це самі усіма доступними 
їм методами.

Ще тиждень чекатимуть 

— Перше вересня, сьоме вересня, тепер уже 
14 вересня… — скільки ще будете годувати людей 
обіцянками, запитували у Данилюка (крайній праворуч) 
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ÐÅÇÎÍÀÍÑ

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Æâàâå çàö³êàâëåí-
íÿ â³ííè÷àí òåìîþ 
Çàìêîâî¿ ãîðè ðîç-
ïî÷àëîñü 20 ñåðïíÿ, 

êîëè ó ìåðåæ³ ç’ÿâèëîñÿ ôîòî, 
íà ÿêîìó åêñêàâàòîð ïðàöþº 
íà âåðõí³é ÷àñòèí³ ãîðè. Ëþäè 
ïèñàëè ïðî ðóéíóâàííÿ àðõåî-
ëîã³÷íî¿ ïàì’ÿòêè. Ê³ëüêà äí³â 
ïîòîìó íà ñàéò³ ì³ñüêèõ ïåòèö³é 
ç’ÿâèëîñÿ çâåðíåííÿ äî ì³ñüêðà-
äè, ç ïðîõàííÿì ðîç³ðâàòè äîãîâ³ð 
îðåíäè ç ô³ðìîþ «Óêðïðîìòåõ», 
ÿêà âåäå òàì áóä³âíèöòâî, ³ çáå-
ðåãòè ³ñòîðè÷íó ïàì’ÿòêó. Öÿ 
ïåòèö³ÿ óæå íàáðàëà äîñòàòíþ 
ê³ëüê³ñòü ãîëîñ³â, òîìó â ì³ñüê³é 
ðàä³ ïîâèíí³ íà íå¿ â³äïîâ³ñòè.

— Ìè ä³çíàëèñü, ùî ç 
2003 ðîêó öÿ ä³ëÿíêà íàëåæèòü 
ô³ðì³ «Óêðïðîìòåõ». Öÿ êîìïà-
í³ÿ çáèðàºòüñÿ ïîáóäóâàòè òàì 
òîðãîâèé öåíòð òà ÑÒÎ, — ðîç-
ïîâ³äàº àêòèâ³ñòêà Òà¿ñà Ãàéäà, 
àâòîðêà ïåòèö³¿. — Ùîá ðîç³áðà-
òèñü ó ñèòóàö³¿, ìè ç àðõåîëîãîì 
Äìèòðîì Ëåí÷óêîì áóëè íà ì³ñö³ 
áóä³âíèöòâà. Ìè ïîáà÷èëè, ÿê 
ïðÿìî ï³ä íîãàìè åêñêàâàòîðà âà-
ëÿëèñÿ ÷àñòèíè ëþäñüêèõ ê³ñòîê. 
ßê ïîÿñíèâ àðõåîëîã, öå ïîõî-
âàííÿ ïðèáëèçíî XVIII ñòîë³òòÿ. 
Êð³ì òîãî, íà Çàìêîâ³é ãîð³ º 
çàëèøêè Òðèï³ëüñüêî¿ êóëüòóðè, 
òîìó ¿¿ ö³íí³ñòü áåççàïåðå÷íà. 
Ñïîä³âàºìîñü, âëàäà â³äðåàãóº 
íà ïåòèö³þ ³ íå äîçâîëèòü çíè-
ùèòè ³ñòîðè÷íó ïàì'ÿòêó.

Êð³ì öüîãî, Òà¿ñà Ãàéäà çàðåº-
ñòðóâàëà â ì³ñüê³é ðàä³ ³í³ö³àòèâó 
ïðî ñòâîðåííÿ ³ñòîðèêî-êóëüòóð-
íîãî êîìïëåêñó-ïàðêó «Çàìêîâà 
ãîðà». Òåïåð ïðîåêò-ð³øåííÿ ìà-
þòü âèíåñòè íà ñåñ³þ. Çà ñëîâà-
ìè Òà¿ñ³¿, ÿêùî á Çàìêîâó ãîðó 
çðîáèëè ïàðêîì, òî öå äîïîìîãëî 
çàïîá³ãòè ñïðîáàì çàáóäóâàòè ³ñ-
òîðè÷íó ïàì'ÿòêó.

У ЧОМУ ЦІННІСТЬ ГОРИ?
Íà ö³é ä³ëÿíö³ àðõåîëîãàìè âè-

ÿâëåíî íèçêó êóëüòóðíèõ øàð³â, ÿê 
ðîçïîâ³äàº íàì äèðåêòîð Öåíòðó 
³ñòîð³¿ Â³ííèö³ Îëåêñàíäð Ôåäî-
ðèøèí. Ñåðåä íèõ — Òðèï³ëüñüêå 
ïîñåëåííÿ IV–III òèñ. äî í. å., 
ãîðîäèùå VIII–VII ñò. äî í. å., 
ñëîâ’ÿíñüêå ïîñåëåííÿ XIII ñò. 

— Ñàì òåðì³í «Çàìêîâà ãîðà» 
ïîâ'ÿçàíèé ç áóä³âíèöòâîì òóò 
äåðåâ’ÿíî-çåìëÿíîãî óêð³ïëåí-
íÿ ó 1512 ð. çà ñòàðîñòóâàííÿ 
êíÿçÿ Êîñòÿíòèíà ²âàíîâè÷à 
Îñòðîçüêîãî, — êàæå Ôåäîðè-
øèí. — Ó 2018 ð. Öåíòð ³ñòîð³¿ 
Â³ííèö³ ñï³ëüíî ç ÃÎ «Êðåàòèâ-
íèé ïðîñò³ð» òà Â³ííèöüêèì ³ñ-
òîðè÷íèì òîâàðèñòâîì âçÿëè 
ó÷àñòü ó ðîçðîáö³ ïðîñòîðîâî¿ 
êîíöåïö³¿ âèêîðèñòàííÿ Çàì-
êîâî¿ ãîðè äëÿ ðîçì³ùåííÿ òàì 
îäíîéìåííîãî ³ñòîðèêî-òóðèñ-
òè÷íîãî êîìïëåêñó.

Çà ñëîâàìè ôàõ³âöÿ, çàçíà÷åíà 
êîíöåïö³ÿ ðîçðîáëÿëàñÿ ç óìî-
âîþ ìàêñèìàëüíîãî çáåðåæåííÿ 
êóëüòóðíîãî øàðó, ðåëüºôó òà çà-
ëèøê³â ïðàâîñëàâíîãî êëàäîâèùà 
ÕVII² ñòîë³òòÿ.

БІЛЯ ЗАМКОВОЇ ГОРИ ВЖЕ 
НЕ РИЮТЬ. ПОКИ ЩО 
Скандальне будівництво  Наприкінці 
серпня біля Замкової гори у Вінниці 
розпочали проводити роботи 
екскаватором. Вінничани почали 
хвилюватись за руйнування культурної 
пам’ятки. Як виявилось, біля підніжжя 
гори планують збудувати торговельно-
сервісний комплекс. Але чи є на це 
будівництво відповідні документи?

Çàâ³äóâà÷ ñåêòîðó îõîðîíè 
êóëüòóðíî¿ ñïàäùèíè Óïðàâë³ííÿ 
êóëüòóðè ³ òóðèçìó Â³ííèöüêî¿ 
ÎÄÀ Ìèõàéëî Ïîòóï÷èê òåæ 
ï³äòâåðäèâ, ùî ÷àñòèíà Çàìêîâî¿ 
ãîðè º àðõåîëîã³÷íîþ ïàì’ÿòêîþ 
ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ.

ЩО КАЖЕ ЗАБУДОВНИК?
Ìè çâ’ÿçàëèñü ³ç çàáóäîâíè-

êîì — êåð³âíèêîì ÏÏ «Óê-
ðïðîìòåõ» Âàäèìîì Áðîÿêîþ. 
Â³í çàïåâíÿº, ùî ó íüîãî º âñ³ 
äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè íà áóä³âíè-
öòâî. Êàæå, éîãî òåðèòîð³ÿ ïîðó÷ 
³ç Çàìêîâîþ ãîðîþ, çíèçó.

— Íà Çàìêîâ³é ãîð³ áóëî äóæå 
áàãàòî ñì³òòÿ. Ó ìåíå º ôîòî, ÿê³ 
ñâ³ä÷àòü ïðî öå. ² ò³ëüêè ÷åðåç òå, 
ùîá íå áóëî îáâàëó öüîãî ñì³òòÿ 
íà ìîþ çåìåëüíó ä³ëÿíêó, ÿ çà-
÷èñòèâ âñþ òåðèòîð³þ. Íà Çàì-
êîâ³é ãîð³ ÿ í³÷îãî íå ïëàíóþ 

áóäóâàòè. Ìîÿ çåìåëüíà ä³ëÿí-
êà ìåæóþ÷à, ÿêà çíàõîäèòüñÿ 
âíèçó, — ãîâîðèòü Âàäèì Áðî-
ÿêà. — Ó ì³ñòà º êîíöåïö³ÿ ðîç-
ðîáêè Çàìêîâî¿ ãîðè, ÿê ìóçåþ. 
ß çàö³êàâëåíèé ó òîìó, ùîá öåé 
ìóçåé ÿêîìîãà øâèäøå ïîáóäóâà-
ëè, îñê³ëüêè ïðèâàáëèâ³ñòü ìîº¿ 
ä³ëÿíêè áóäå íàáàãàòî á³ëüøà.

Çàáóäîâíèê çàïåâíÿº, ùî òåõ-
í³êà òàì ïðàöþâàëà ìàêñèìóì 
äâ³ ãîäèíè ³ êóëüòóðíîãî øàðó 
åêñêàâàòîð íå çíÿâ.

— Ï³ñëÿ ãàëàñó íàâêîëî ñèòóà-
ö³¿ ç òåõí³êîþ ÿ ïîäçâîíèâ äî àð-
õåîëîãèí³, ÿêà çàéìàºòüñÿ âæå 
ñ³ì ðîê³â ðîçêîïêàìè ö³º¿ ãîðè, 
ùîá âîíà ñêàçàëà ñâîþ äóìêó, — 
ãîâîðèòü Âàäèì Áðîÿêà. — Âîíà 
ñêàçàëà, ùî íàâ³òü ïðèáèðàí-
íÿ ñì³òòÿ ïîòð³áíî ðîáèòè ï³ä 
ïèëüíèì íàãëÿäîì ôàõ³âö³â, êð³ì 
òîãî, òàì ïîòð³áíî ïðîäîâæóâàòè 
ðîçêîïêè. Àðõåîëîãèíÿ Ëàðèñà 

Âèíîãðîäñüêà ïîãîäèëàñü ïðîäî-
âæèòè ö³ ðîçêîïêè, à ÿ çãîäåí ¿õ 
ô³íàíñóâàòè. Ãîòîâèé çàáåçïå÷è-
òè òåõí³êîþ ³ âñ³ì, ùî â³ä ìåíå 
çàëåæèòü. Õî÷à Çàìêîâà ãîðà — 
öå íå ìîÿ çåìåëüíà ä³ëÿíêà.

Êîëè àðõåîëîã³÷í³ ðîçêîïêè çà-
âåðøàòü, òîä³ çàáóäîâíèê çìîæå 
ïðîäîâæóâàòè áóä³âíèöòâî. Íà-
ðàç³, â³í óçãîäæóº äîêóìåíòè ç 
³íñòèòóòîì àðõåîëîã³¿.

«НЕ ВСТИГЛИ НАШКОДИТИ» 
Ìè ïîñï³ëêóâàëèñü ç àðõåîëî-

ãèíåþ Ëàðèñîþ Âèíîãðîäñüêîþ, 
ÿêà âæå ê³ëüêà ðîê³â ïðîâîäèòü 
ðîçêîïêè íà Çàìêîâ³é ãîð³.

— Çàáóäîâíèêè õîò³ëè ï³ä-
÷èñòèòè ñîá³ ñò³íêó ³ ïîñèïàâñÿ 
ðàçîì ç íåþ êóëüòóðíèé øàð. 
Îñòàíí³é áóâ ÷àñòêîâî ïåðåì³-
øàíèé ç³ ñì³òòÿì, — ãîâîðèòü 
àðõåîëîãèíÿ. — Ïðîòå ðîáîòè 
íå âñòèãëè ñåðéîçíî íàøêîäè-
òè. Íà ãîð³ íàñïðàâä³ ñïðàâæí³é 
ñì³òíèê, ³ êð³ì òîãî, òàì æèâóòü 
áåçõàòüêè òà íàðêîçàëåæí³ ëþäè. 
Ê³ëüêà ðàç³â ÿ áóëà ñâ³äêîì ñè-

òóàö³¿, êîëè ïðîâîäèëà òàì ðîç-
êîïêè, ÿê ëþäè ïðèâîçèëè òóäè 
ñì³òòÿ íà ìàøèíàõ.

Ôàõ³â÷èíÿ ïîÿñíþº, ùî çàáó-
äîâíèê îá³öÿâ îïëàòèòè ¿ì ðîç-
êîïêè, ùîá î÷èñòèòè ä³ëÿíêó 
Çàìêîâî¿ ãîðè, ÿêà çàëèøèëàñü 
íåäîñë³äæåíà.

— Íàâ³òü çâåðõó ñì³òòÿ çàáèðà-
òè ïîòð³áíî ò³ëüêè ï³ä ïèëüíèì 
íàãëÿäîì àðõåîëîã³â ³ çàáóäîâíèê 
íà öå ïîãîäèâñÿ, — êîìåíòóº Âè-
íîãðîäñüêà. — Ñàìå öÿ ä³ëÿíêà 
Â³ííèö³ ìîæå ñòàòè îêðàñîþ ïðè 
ïðîäîâæåíí³ äîñë³äæåíü òà ñòâî-
ðåíí³ íà öüîìó ì³ñö³ îãëÿäîâîãî 
ìàéäàí÷èêà ç ìóçåºì äàâíüî¿ ³ñ-
òîð³¿ ì³ñòà.

Íàðàç³, ÿê ðîçïîâ³äàº àðõåî-
ëîãèíÿ, çàáóäîâíèê ïîãîäèâñÿ 
íà ô³íàíñóâàííÿ äîñë³äæåíü 
ñàìå íàä ñêåëåþ, äå âæå çíÿòî 
ðîñëèíí³ñòü. Çà íàéá³ëüø îïòè-
ì³ñòè÷íèì ñöåíàð³ºì, êîìïàí³ÿ 
îòðèìàº óñ³ äîçâ³ëüí³ äîêóìåíòè 
íà âñ³õ ð³âíÿõ âïðîäîâæ ì³ñÿöÿ, 
³ âæå ç æîâòíÿ Ëàðèñà ïëàíóº 
ðîçïî÷àòè ðîçêîïêè.

Ми звернулись у департамент архітектурно-
будівельного контролю при міськраді, який 
тиждень тому розпочав перевірку законності 
цього будівництва. Які її результати?
— Наші фахівці виїхали на місце і встано-
вили суб'єкт містобудування. Як виявилось, 
юридична особа, яка буде проводити там 
будівництво, має відповідні документи 
на нього, — говорить директор департа-
менту архітектурно-будівельного контролю 
Олександр Чернега. — Там планується зве-
дення торговельно-сервісного комплексу.
За словами директора департаменту, 

у проектній документації вказано, що там 
буде будівля, де функціонально мають 
здійснювати продаж автомобілів та їхнє 
сервісне обслуговування. Проектуються 
адміністративні та офісні приміщення, 
а не торговельно-розважальний центр, — 
каже Олександр Чернега.
— Будівництва там поки що не відбувалось, 
а лише підготовчі роботи. Адже згідно з про-
ектом, забудовник планував облаштувати там 
споруду інженерного захисту. По-простому, 
це підпірна стіна, для того, щоб захистити 
об'єкт від зсуву грунту чи інших природних 

процесів, — говорить Олександр Чернега. — 
Коли ж забудовник почав виконувати на схилі 
ці роботи, то ситуація набула публічного роз-
голосу. З точки зору будівництва підготовчі 
роботи — це нормальні процеси, але з іншого 
боку — поруч знаходиться історична пам'ятка, 
яка має важливе значення для нашого міс-
та. Тому наразі ми зупинили поки будь-які 
будівельні і підготовчі роботи.
За словами Олександра Чернеги, всі робо-
ти призупинені, поки відповідні фахівці з 
охорони культурної спадщини, можливо 
це будуть археологи, не проведуть там 

дослідження і не нададуть висновки. Що 
стосується документів на будівельні роботи, 
то вони у забудовника всі є, і вони в нор-
мах закону.
— Ми у свою чергу зупинили всі роботи, 
провели розяснювальні роботи з забудов-
ником і звернулися до управління охорони 
культурної спадщини ОДА. Вони, як про-
фільний орган, мають це питання дослідити 
і зробити висновки, — коментує директор 
департаменту. — Лише після досліджень 
буде прийматись рішення щодо виконання 
будівельних робіт.

«Забудовник має всі дозвільні документи» 

Наразі на Замковій горі всі роботи призупинені, поки 
відповідні фахівці з охорони культурної спадщини 
не проведуть там дослідження і не нададуть висновки

Çàáóäîâíèê îá³öÿâ 
îïëàòèòè ðîçêîïêè, 
ùîá î÷èñòèòè ä³ëÿíêó 
Çàìêîâî¿ ãîðè, 
ÿêà çàëèøèëàñü 
íåäîñë³äæåíà 
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У квітні 2018-го колишні американські військо-
ві, 29-річний Крейг Ланг та 22-річний Алекс 
Цвіфельхофер, як встановило слідство, скоїли 
пограбування та вбивство двох людей.
За розслідуванням, молодики збиралися про-
дати шість пістолетів, гвинтівку та кілька комп-
лектуючих за $3000 (cutt.ly/tfQsI3U).
Покупцем став 53-річний Серафін Лоренцо, 
який займався перепродажем зброї. Він та 
його дружина Діана Лоренцо мали зустріти-
ся з молодиками біля церкви в селищі Естеро, 
штат Флорида.
Близько 23.00 місцеві мешканці почули стрі-
лянину та зателефонували в поліцію. Тіла 

подружжя знайшли зранку наступного дня. 
Серафіна Лоренцо було розстріляно сім разів, 
а його дружину Діану Лоренцо — одинадцять 
разів. Грошей при них не було.
Серед доказів обвинувачення Ланга — листу-
вання в Фейсбуку з Цвіфельхофером. У соцме-
режі вони обговорювали подорож до Флориди 
та обговорювали свої плани перейти до мага-
зину військових надлишків у Маямі, придбати 
бронежилети, скоїти пограбування, вкрасти 
човни, а потім втекти до Південної Америки 
чи України.
Майже рік триває розгляд справи про екстра-
дицію Крейга Ланга. Проти цього виступають 

його захисники, які вважають, що американцю 
загрожує страта. А оскільки в Україні діє заборона 
смертної кари, тож вимагають від американської 
сторони гарантію про незастосування такого виду 
покарання до американця Крейга Ланга.
Ланг намагається отримати в Україні статус біжен-
ця чи політичний притулок, що може захистити 
його від екстрадиції. Поки це питання розгляда-
тиме Державна міграційна служба, Генеральна 
прокуратура не має права видати американця.
До слова, Алекса Цвіфельхофера було зааре-
штовано в травні 2018-го у штаті Вісконсин. 
Винуватим у скоєнні злочину себе не визнав, 
вже два роки очікує на рішення суду.

За що Лангу грозить смертна кара 

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Â ³ í í è ö ü ê è é 
ì³ñüêèé ñóä 4 âå-
ðåñíÿ çàëèøèâ ï³ä 

äîìàøí³ì àðåøòîì àìåðèêàíöÿ 
Êðåéãà Ëàíãà, ÿêèé ó ñêëàä³ «Ïðà-
âîãî ñåêòîðà» òà Ãðóçèíñüêîãî ëåã³-
îíó âîþâàâ â ÀÒÎ. Ïðî öå ïîâ³äî-
ìèâ éîãî àäâîêàò Äìèòðî Ìîðãóí.

Ó ïðåññëóæá³ ì³ñüêîãî ñóäó ïðî 
ðåçóëüòàòè ðîçãëÿäó ñïðàâè ïî-
â³äîìèëè íàñòóïíå:

«Ñóä âñòàíîâèâ, ùî ³íîçåìåöü 
ìàº íà óòðèìàíí³ ìàëîë³òíþ 
äèòèíó ³ áåçðîá³òíó äðóæèíó òà 
óïðîäîâæ âñüîãî ÷àñó íå ïîðó-
øóâàâ îáðàíèé éîìó çàïîá³æíèé 
çàõ³ä (í³÷íèé äîìàøí³é àðåøò — 
àâò.). Çàñëóõàâøè óñ³õ ó÷àñíèê³â 
ñïðàâè òà äîñë³äèâøè óñ³ ïðåä-
ñòàâëåí³ äîêàçè, ñóä ä³éøîâ âè-
ñíîâêó â³äìîâèòè ó çàäîâîëåíí³ 
êëîïîòàííÿ ïðîêóðîðà», — éäåòü-
ñÿ â ïîâ³äîìëåíí³ ñóäó.

ЗАТРИМАЛИ 
ДЛЯ ПЕРЕДАЧІ США 

Çà äåíü äî ñóäîâîãî ðîçãëÿ-
äó, 3 âåðåñíÿ, Ëàíãà çàòðèìàëè 
ïîë³ö³ÿ òà ÑÁÓ íà çàïèò Îô³ñó 
Ãåíåðàëüíîãî ïðîêóðîðà.

— Çðàíêó ìåíå çàïõíóëè â àâ-
òîáóñ. Ó íüîìó ñèä³ëè íåâ³äî-
ì³ ëþäè â ìàñêàõ òà ç³ çáðîºþ. 
ß ïî÷àâ êðè÷àòè, ùîá âîíè ñåáå 
³äåíòèô³êóâàëè. Êîëè âîíè â³ä-
ïîâ³ëè, ùî º ïðåäñòàâíèêàìè 

ïîë³ö³¿, òî ÿ çäàâñÿ, — ãîâîðèâ 
íà ñóä³ Êðåéã Ëàíã. — Öå íåñëî 
ðèçèê äëÿ ìîãî æèòòÿ òà æèòòÿ 
îòî÷óþ÷èõ, îñê³ëüêè ÿ ì³ã çàõè-
ùàòèñÿ. ² íà ìîþ äóìêó, ëþäèíà, 
ÿêà âèäàëà íàêàç ìåíå çàòðèìàòè 
òàêèì ÷èíîì, ìàº ñèä³òè ó òþðì³.

Çàòðèìàííÿ àìåðèêàíöÿ éîãî 
çàõèñíèêè íàçâàëè íåçàêîííèì:

— Ëþäèíó ìîæóòü ïîçáàâèòè 
âîë³ íà ï³äñòàâ³ çàêîííîãî ð³øåí-
íÿ ñóäó àáî îäðàçó ï³ñëÿ ñêîºí-
íÿ çëî÷èíó, — ãîâîðèâ ï³ä ÷àñ 
ðîçãëÿäó ñïðàâè â ñóä³ Äìèòðî 
Ìîðãóí. — Çëî÷èí â³í íå ñêî¿â, 
éîãî çàòðèìàëè â Ìîãèë³â-Ïî-
ä³ëüñüêîìó, â³í ñèäèòü ï³ä äîìàø-
í³ì àðåøòîì ³ éîãî â³äñòåæóþòü 
ïî áðàñëåòó. Àïåëÿö³éíèé ñóä ùå 
ó æîâòí³ ìèíóëîãî ðîêó âèçíàâ, 
ùî òàêèé àðåøò âæå º åêñòðàäè-
ö³éíèì. Äëÿ ÷îãî òîä³ çàòðèìóâà-
òè ìîãî êë³ºíòà, áåç ð³øåííÿ ñóäó 
ïðî çì³íó çàïîá³æíîãî çàõîäó?

«ÑØÀ âèìàãàþòü â Óêðà¿íè 
âèäàòè Êðåéãà ¿ì íåãàéíî äëÿ 
ñóäó ó ñïðàâ³ ïðî ðîçá³éíèé íà-
ïàä ó Ôëîðèä³ òà ïèøóòü ÷îðíèì 
ïî á³ëîìó, ùî ó âèïàäêó âèçíà-
ííÿ éîãî âèííèì — çáèðàþòü-
ñÿ çàñòîñîâóâàòè ñìåðòíó êàðó. 
À â Óêðà¿í³ — ñìåðòíà êàðà — çà-
áîðîíåíà ç 1995 ðîêó. Òîáòî âè-
äàâàòè áóäü-êîãî áåç ïèñüìîâèõ 
ãàðàíò³é íåçàñòîñóâàííÿ ñìåðòíî¿ 
êàðè Óðÿä Óêðà¿íè íå ìàº ïðàâà. 
Àëå «ºñë³ íºëüçÿ, íî î÷åíü õî÷åò-
ñÿ — òî ìîæíà!» — öå ãîëîâíèé 
ïðèíöèï ðîáîòè ïðîêóðàòóðè íà-
øî¿», — ïèñàâ ó ñâîºìó Ôåéñáóêó 

АМЕРИКАНЦЯ ЗАЛИШИЛИ 
ПІД ДОМАШНІМ АРЕШТОМ
Герой чи вбивця?  Екс-військового 
Крейга Ланга залишили під домашнім 
арештом. Днями його затримали поліція 
та СБУ для подальшої екстрадиції 
у США. Проти цього адвокати, бо там 
їхньому клієнту загрожує смертна кара. 
Ланга, який у 2015 році приїхав воювати 
на боці української армії, підозрюють 
у подвійному вбивстві у Флориді 

Îëåã Âåðåì’ÿíåíêî.
Àäâîêàòè çàçíà÷èëè, ùî áóäóòü 

îñêàðæóâàòè ùå é ð³øåííÿ ïðî 
åêñòðàäèö³þ àìåðèêàíöÿ, ÿêå 
ïðèéíÿëè â Îô³ñ³ Ãåíïðîêóðîðà.

ЧОМУ АМЕРИКАНЦЯ СУДЯТЬ 
У ВІННИЦІ 

Êðåéã Ëàíã º êîëèøí³ì àìå-
ðèêàíñüêèì â³éñüêîâèì, ÿêèé 
âîþâàâ íà Ñõîä³ Óêðà¿íè. Ç 
2015 ðîêó â³í äåê³ëüêà ðàç³â 
ïðè¿æäæàâ äî Óêðà¿íè, äå ñïî-
÷àòêó ïðèºäíàâñÿ äî «Ïðàâîãî 
ñåêòîðó», à ïîò³ì ìàâ êîíòðàêò ç 
óêðà¿íñüêîþ àðì³ºþ, áóâ ó ñêëàä³ 
«Ãðóçèíñüêîãî ëåã³îíó».

Ç ëèñòîïàäà 2018 ðîêó ïðî-
æèâàâ ó Êèºâ³, äå âèêëàäàâ àí-
ãë³éñüêó ìîâó. Äåê³ëüêà ðàç³â 
âè¿æäæàâ íà ïåðåäîâó ðàçîì ç 
«Ïðàâèì ñåêòîðîì».

— ß ïðîñòî õîò³â äîïîìîãòè ëþ-
äÿì… ß áà÷èâ íåñïðàâåäëèâ³ñòü 
â òîìó, ùî ñòàëîñÿ. Ó ö³é àãðåñ³¿ 
ïðîòè ëþäåé, ÿê³ ïðîñòî õîò³ëè 
áóòè â³ëüíèìè, — ðîçïîâ³äàâ àìå-

ðèêàíåöü ïðî ïðè÷èíè, çà ÿêèìè 
â³í ïðè¿õàâ íà â³éíó â Óêðà¿í³.

Ó ñåðïí³ 2019 ðîêó Êðåéãà Ëàí-
ãà çàòðèìàëè ï³ä ÷àñ ïåðåòèíó 
óêðà¿íñüêîãî êîðäîíó. ×îëîâ³ê 
õîò³â ïîòðàïèòè äî Ìîëäîâè, ùîá 
ïåðåçàïóñòèòè ñâîþ â³çó. Ï³ä ÷àñ 
ïåðåâ³ðêè ïðèêîðäîííèêè ïîì³-
òèëè, ùî â³í º ó áàç³ ²íòåðïîëó, ÿê 
«îñîáà, ùî ðîçøóêóºòüñÿ çà â÷è-
íåííÿ íàñèëüíèöüêèõ çëî÷èí³â 
ç âèêîðèñòàííÿì âîãíåïàëüíî¿ 
çáðî¿ òà ñï³âó÷àñò³ ó âáèâñòâ³ äâîõ 
îñ³á íà òåðèòîð³¿ ÑØÀ».

Ìîãèë³â-Ïîä³ëüñüêèé ì³ñüêðà-
éîííèé ñóä óõâàëèâ éîãî óòðè-
ìàííÿ ó Â³ííèöüê³é óñòàíîâ³ âè-
êîíàííÿ ïîêàðàíü ¹ 1, ñòðîêîì 
äî 29 âåðåñíÿ.

Ï³çí³øå öå ð³øåííÿ áóëî çì³-
íåíå íà á³ëüø ì’ÿêå — äîìàøí³é 
àðåøò. ² ùîá â³äáóâàòè çàïîá³æ-
íèé çàõ³ä ó Â³ííèö³, éîìó âèíà-
éíÿëè êâàðòèðó íà Êîð³àòîâè÷³â. 
Ç íèì æèâå éîãî äðóæèíà, ç ÿêîþ 
ïîçíàéîìèâñÿ òîð³ê ó Êèºâ³. 
Ó ìîëîäÿò âæå º ñï³ëüíà äèòèíà.

«Верховенство права та закону сьогодні перемогло», — 
схвалив рішення суду адвокат Дмитро Моргун. Його 
підзахисний, Крейг Ланг, на фото праворуч

Карантинне 
безробіття 
 Ñòàíîì íà 31 ñåðïíÿ 
ê³ëüê³ñòü çàðåºñòðîâàíèõ 
áåçðîá³òíèõ â Óêðà¿í³, 
â ïîð³âíÿíí³ ç ìèíóëèì 
ðîêîì, çðîñëà íà 73%, ïðî 
öå ïîâ³äîìèëà Äåðæàâíà 
ñëóæáà çàéíÿòîñò³.
Ó Â³ííèö³ ê³ëüê³ñòü áåç-
ðîá³òíèõ ñòàëà íà 29% 
á³ëüøîþ.
Ï³ñëÿ ñêàñóâàííÿ æîðñòêèõ 
êàðàíòèííèõ îáìåæåíü, 
ó ì³ñò³ â³äáóâàºòüñÿ ïîñòó-
ïîâå â³äíîâëåííÿ ðîáîòè 
ï³äïðèºìñòâ, ç'ÿâëÿþòüñÿ 
íîâ³ ðîáî÷³ ì³ñöÿ, ãîâîðÿòü 
ó Â³ííèöüêîìó öåíòð³ çà-
éíÿòîñò³. Ëèøå çà ñåðïåíü 
ñëóæáîþ ïðàöåâëàøòîâàíî 
640 îñ³á, ñåðåä ÿêèé ìåä-
ñåñòðè, êóõàð³, ³íæåíåðè, 
ìåíåäæåðè.
 — Ó ïåð³îä ç ïî÷àòêó ðîêó 
äî ê³íöÿ ñåðïíÿ îòðèìàëè 
ðîáîòó á³ëüøå 4,5 òèñÿ÷³ 
â³ííè÷àí, – êàæå íà÷àëü-
íèê â³ää³ëó îðãàí³çàö³éíî¿ 
ðîáîòè òà àðõ³âíî¿ ñïðàâè 
Æàííà ×óá³é – Çà â³äïî-
â³äíèé ïåð³îä â 2019 ðîö³ 
ïðàöåâëàøòîâàíèõ áóëî 
5,5 òèñÿ÷³.
Íàéá³ëüøå çàòðåáóâàí³ 
âàêàíñ³¿ íà ðîá³òíè÷³ ïðî-
ôåñ³¿. Òàêîæ ðîáîòîäàâö³ 
øóêàþòü ïåðóêàð³â, âîä³¿â, 
ïðîäàâö³â, áóõãàëòåð³â.

Стрілянина 
в центрі 
 Ó ï'ÿòíèöþ, 4 âåðåñíÿ, 
íåïîäàë³ê ïëîù³ Ãàãàð³íà 
20-ð³÷íèé õëîïåöü âëàøòó-
âàâ ñòð³ëÿíèíó. Ïîðàíåíî-
ãî çàáðàëè ó ë³êàðíþ.
Ñë³ä÷³ âñòàíîâèëè, ùî ì³æ 
ìîëîäèêàìè âèíèê êîí-
ôë³êò â í³÷íîìó êëóá³.
— Ç’ÿñîâóâàòè ñòîñóí-
êè ÷îëîâ³êè ïðîäîâæèëè 
íà âóëèö³. Ï³ä ÷àñ ñóïåðå÷-
êè çàòðèìàíèé ç ï³ñòîëåòà, 
ïîïåðåäíüî òðàâìàòè÷íî-
ãî, äâ³÷³ âèñòð³ëèâ ó á³ê 
ñóïðîòèâíèêà òà òðàâìóâàâ 
éîãî, — ðîçïîâ³â íà÷àëüíèê 
Â³ííèöüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿ 
Â³òàë³é Êóð÷èê.
 20-ð³÷íîãî â³ííè÷àíèíà çà-
òðèìàëè îïåðàòèâíèêè Â³-
ííèöüêîãî â³ää³ëó ïîë³ö³¿, 
ÿê³ çíàõîäèëèñü íåïîäàë³ê. 
Çàãðîçè æèòòþ 21-ð³÷íîìó 
ïîòåðï³ëîìó íåìàº.
Ñë³ä÷³ â³äêðèëè êðè-
ì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ 
çà ñòàòòÿìè 15 òà 115 Êðè-
ì³íàëüíîãî êîäåêñó Óêðà-
¿íè (çàìàõ íà âáèâñòâî 
ç õóë³ãàíñüêèõ ìîòèâ³â). 
Ïðàâîïîðóøíèêîâ³ çàãðî-
æóº äî ï'ÿòíàäöÿòè ðîê³â.

КОРОТКОКОРОТКО



479644 479374

478150 479645

467687

479283

478969

479698

479697

РЕКЛАМА

479969

479375478144



7 RIA, Ñåðåäà, 9 âåðåñíÿ 2020
ÏÅÐÑÎÍÀ

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067) 1079091 

Ïåðøîþ ï³ñëÿ 
âðó÷åííÿ îðäåíà 
Àëô³ìîâó îáíÿëà 
äîíå÷êà Ë³çà Ðî-

ä³÷åíêî. Âîíà ïðè¿õàëà ç Êèº-
âà ðàçîì ç ÷îëîâ³êîì ³ âíóêîì. 
Äðóãà, ìîëîäøà äîíüêà Îëåíà, 
íàä³ñëàëà â³òàííÿ ç Àìåðèêè, 
äàâíî ïðîæèâàº çà îêåàíîì. Áóëî 
âèäíî, ùî ïàí³ Ëþäìèëà çíîâó 
â³ä÷óëà ñåáå ó ð³äí³é ñòèõ³¿. Íà-
â³òü ó ñâ³é 85-é äåíü íàðîäæåí-
íÿ ¿¿ îáëè÷÷ÿ ñÿÿëî óñì³øêîþ. 
Âîíà àðòèñòè÷íî öèòóâàëà ôðàçè 
ç ô³ëüì³â, ðîçïîâ³äàëà ê³íîøí³ ³ñ-
òîð³¿, àíåêäîòè, æåñòèêóëþâàëà… 
Ñïðàâæíÿ àêòðèñà! Âñ³õ çàðÿäèëà 
ñâîºþ åíåðã³ºþ. 

ХТО ЦЯ БАБА ГОНЩИК 
Òàêîþ ¿¿ çíàþòü ó Ïå÷åð³ — 

â³äâåðòîþ, åíåðã³éíîþ, ð³øó-
÷îþ. Â³äîìà ì³ñöåâèì ³ ¿¿ ïðè-
ñòðàñòü ãàíÿòè íà àâòîìîá³ë³. 
Êàæóòü, ¿é áè ãîíùèêîì áóòè! 
Ïàí³ Ëþäìèëà äíÿ íå îáõîäè-
ëàñÿ áåç ìàøèíè. ¯çäèëà òàêîæ 
íà ìîòîöèêë³. 

Íèí³ ó íå¿ áîëèòü íîãà. Âñå 
îäíî ñ³äàº çà êåðìî ñâîº¿ «Àóä³». 
Êàæå, ïîçàâ÷îðà (ðîçìîâà â³äáó-
âàëàñÿ 04.09.), ¿çäèëà äî ìàãàçè-
íó çà ïîêóïêàìè. Ç³çíàºòüñÿ, ùî 
ëþáèòü øâèäêó ¿çäó. ßê ò³ëüêè 

ðóøàº ç ì³ñöÿ — ãàç íà ïîâíó. 
ßêîñü ïîâåðòàëàñÿ ç Óìàí³. Ï³ñëÿ 
Ãàéñèíà äî Íåìèðîâà ÷àñòî áóâàº 
òÿãó÷êà. «À ÿ âëîâëþþ ìîìåíò, ³ 
äàâàé êîëîíó îá’¿æäæàòè, — ðîç-
ïîâ³äàº ç àçàðòîì. — Íà òðàñ³ 
«êðóò³» ìåíå îáõîäÿòü, à òóò ÿ ¿õ. 
Ó Íåìèðîâ³ çóïèíèëàñÿ á³ëÿ ìà-
ãàçèíó «Òðîÿ» õë³áà êóïèòè. Áà÷ó, 
ñë³äîì çóïèíÿºòüñÿ äæèï, ç ÿêèì 
éøëè íàïåðåãîíêè. Äâîº çàéøëè 
ñë³äîì çà ìíîþ ó ìàãàçèí, äèâ-
ëÿòüñÿ. Çàïèòóþ, äèâèòèñÿ, ùî 
öå çà áàáà ãîíùèê. Îäèí ï³äí³ìàº 
âãîðó âåëèêèé ïàëåöü… 

ЯКІ АКТОРИ? ВСІ ВЖЕ 
САНДАЛІ ВІДКИНУЛИ 

Êîëè ¿¿ çàïèòàëè ïðî òå, ÷è 
íàâ³äóºòüñÿ õòîñü ç êîëèøí³õ àê-
òîð³â äî íå¿ â ñåëî, Àëô³ìîâà áåç 
ðîçäóì³â â³äïîâ³ëà: «ßê³ àêòîðè? 
Âñ³ âæå ñàíäàë³ â³äêèíóëè. Öå 
ÿ ùå ÷îâãàþ íîãàìè. ² òî îäíà ç 
íèõ ìåíå äóæå ï³äâåëà». Ãîâîðèòü 
³ çíîâ óñì³õàºòüñÿ.

Çãàäóº, ùî ç ô³ëüìó «Çà äâîìà 
çàéöÿìè» ñåðåä àêòîð³â æèâèìè 
çàëèøèëèñÿ äâîº: âîíà ³ âèêî-
íàâèöÿ ðîë³ Õèìêè. Ç «Âåñ³ëëÿ 
â Ìàëèí³âö³» ðÿñò òîï÷óòü ùå 
÷åòâåðî. Êàæå, äàâíî ïîìåð Âîëî-
äèìèð Ñàìîéëîâ, â³í ãðàâ ðîëü ¿¿ 
÷îëîâ³êà. Íåìà âæå ïàíà-îòàìàíà 
Òàâð³÷åñêîãî, òî÷í³øå, âèêîíàâöÿ 
éîãî ðîë³ Ãðèãîð³ÿ Àáðèêîñîâà. 
Ïîõîâàëè Ìèõàéëà Ïóãîâê³íà.

ПІСЛЯ «ВЕСІЛЛЯ В МАЛИНІВЦІ» 
ВИЙШЛА ЗАМІЖ ЗА ВІННИЧАНИНА 
Не згасла Зірка  Людмила Алфімова, 
героїня популярного фільму «Весілля 
в Малинівці», вже понад 25 років проживає 
у селі Печера Тульчинського району. Історія 
її життя — готовий сюжет для іншого 
фільму, не менш цікавого від тих 40, в яких 
знімалася актриса. Пані Людмила 4 вересня 
приймала гостей. У свій день народження 
отримала Орден княгині Ольги

— À îñü äî Êîë³ Ñë³÷åíêà ÿ ¿ç-
äèëà â Ìîñêâó, — ïðîäîâæóº Àë-
ô³ìîâà. — Â³í íà ð³ê ñòàðøèé â³ä 
ìåíå. Òîð³ê éîìó ñâÿòêóâàëè 85. 
Äóìàëà-ãàäàëà, ÿê ÿ ç ö³ºþ íîãîþ 
ó âàãîí çàë³çó, ÿê òàì áóäó äîáè-
ðàòèñÿ, ³ íàäóìàëà. Íàêîâòàëàñÿ 
ï³ãóëîê, íàêîëîëàñÿ ð³çíèìè ïðå-
ïàðàòàìè, òà é ïî¿õàëà.

РІШУЧА ЩЕ З ДИТИНСТВА
Âðàçèëà ñïîãàäàìè ïðî íàâ÷àí-

íÿ â àåðîêëóá³. Ïðî òå, ÿê ë³òàëà 
íà ë³òàêó ßê-18.

— ß ðîáèëà ìåðòâó ïåòëþ, 
áî÷êó! — ãîâîðèòü ïàí³ Ëþäìè-
ëà. — Òà íå áîÿëàñÿ í³÷îãî!.. Õî-
ò³ëà ñòàòè ëüîò÷èêîì, àëå ò³ëüêè 
â³éñüêîâèì. Íà â³éñüêîâîãî ä³-
â÷àò íå áðàëè, òî ï³øëà â íàø, 
Õàðê³âñüêèé òåàòðàëüíèé. Íà-

â÷àëàñÿ ó êëàñ³ Ëåñÿ Ñåðäþêà, — 
ïðîäîâæóº ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Ç 
íàìè â÷èâñÿ Ëüîíÿ Áèêîâ. Òîä³ æ 
íàâ÷àëàñÿ Íàòàøà Ôàòººâà. Òà é 
Ãóð÷åíêî íàøà, õàðê³âñüêà. Îí 
ñê³ëüêè òàëàíò³â äàâ ì³é Õàðê³â! 
² öå ùå íå âñ³õ íàçâàëà.

Íàïðèê³íö³ ðîçìîâè Ëþäìèëà 
Àëô³ìîâà ùèðî ç³çíàëàñÿ: «Ïðî-
æèëà ÿ ö³êàâå æèòòÿ. Îò, áóâàëî, 
ëåæó ³ çãàäóþ. Òàê ïðèºìíî, ùî 
º ïðî ùî çãàäàòè! Êðàñèâå áóëî 
ó ìåíå æèòòÿ. Ãð³õ íàð³êàòè».

ЗАКОХАВСЯ У ЗАЛІ КІНОТЕАТРУ 
Ç ïàí³ Àëô³ìîâîþ æóðíàë³ñò 

RIA ñï³ëêóâàâñÿ ðàí³øå. Â³äâåð-
òî ðîçïîâ³ëà, ÿê ïîçíàéîìèëà-
ñÿ ç ãîëîâîþ êîëãîñïó ²âàíîì 
Êàëüíèöüêèì. Â³í áóâ â³äîìîþ 
ëþäèíîþ, ìàâ çâàííÿ Ãåðîÿ 
Ñîö³àë³ñòè÷íî¿ Ïðàö³, êåðóâàâ 

ãîñïîäàðñòâîì ó ñåë³ Ïåòðàø³â-
êà, öå ïîðó÷ ç Ïå÷åðîþ. Ïîìåð 
ó 2006 ðîö³.

Óïåðøå â³í ïîáà÷èâ Àëô³ìîâó 
íà åêðàí³ ï³ä ÷àñ ïåðåãëÿäó íîâî-
ãî ô³ëüìó «Âåñ³ëëÿ â Ìàëèí³âö³» 
ó ñ³ëüñüêîìó êëóá³. Ï³ñëÿ ô³ëüìó 
ïîïðîñèâ ê³íîìåõàí³êà íå ïîâåð-
òàòè ïë³âêó â ê³íîïðîêàò. Òîé 
íå ì³ã òàêå çðîáèòè. Ìàâ ïåðå-
äàòè ê³íîïë³âêó â ³íøå ñåëî. 

Ãåðîþ Ñîöïðàö³ ï³øëè íà-
çóñòð³÷: ç Â³ííèö³ ïåðåäàëè ùå 
îäíó êîï³þ. Ùîïðàâäà, ê³íîìå-
õàí³êó â³ä òîãî íå ñòàëî ëåãøå. 
Êîëè â ãîëîâè êîëãîñïó âè-
äàâàâñÿ íàïðóæåíèé äåíü, â³í 
ï³ñëÿ ðîáîòè çàïðîøóâàâ õëîïöÿ 
äî êëóáó ³ òîé äîï³çíà «êðóòèâ» 
«Âåñ³ëëÿ…». Ó çàë³ â öåé ÷àñ ñè-
ä³â îäèí-ºäèíèé ãëÿäà÷ — ãîëî-
âà êîëãîñïó.

Íàéá³ëüøå éîãî çâîðóøóâà-
ëà âèêîíàâèöÿ ðîë³ äðóæèíè 
ïàðòèçàíñüêîãî çàãîíó Ñîô³ÿ. 
Ñàìå ¿¿ âèêîíóâàëà Ëþäìèëà 
Àëô³ìîâà. Ìîæëèâî, òîìó, ùî 
ó â³éíó ñàì áóâ ïàðòèçàíîì. Êð³ì 
òîãî, Êàëüíèöüêèé ëîâèâ ñåáå 
íà äóìö³, ùî àêòðèñà éîìó íàä-
çâè÷àéíî ïîäîáàºòüñÿ. Îñîáèñòå 
æèòòÿ â íüîãî ñêëàëîñÿ íå òàê, ÿê 
õîò³ëîñÿ… Àëå ç³çíàòèñÿ â òîìó, 
ùî éîìó äî âïîäîáè Àëô³ìîâà, 
áîÿâñÿ íàâ³òü ñàìîìó ñîá³ — õòî 
â³í ïðîòè íå¿?

² âñå-òàêè âîíè çóñòð³ëèñÿ. 
Âèïàäêîâî. ² íàâ³òü îäðóæèëè-
ñÿ. Îäíå ñëîâî, âñå, ÿê ó ê³íî.

БУДЬ ЗІ МНОЮ, ЛЮДМИЛО…
Êîëè äî Ïåòðàø³âêè ïðè¿õàëà 

ãðóïà ê³íîøíèê³â çí³ìàòè «Ïðî-
ùàéòå, ôàðàîíè!», Êàëüíèöüêîìó 

ïðåäñòàâèëè âñ³õ àêòîð³â. Ä³éøëà 
÷åðãà äî íå¿: «Îñü íàøà ñîëäàò-
êà ç «Âåñ³ëëÿ â Ìàëèí³âö³». Ó ò³ 
õâèëèíè çíàéîìñòâà ²âàíîâ³ 
Ñåðã³éîâè÷ó çàáðàêëî ñë³â. Â³í 
óâåñü ñï³òí³â, îáëè÷÷ÿ âçÿëîñÿ 
÷åðâîíèìè ïëÿìàìè. Ñàìå òàê 
çãàäóâàëà ïðî öåé åï³çîä ïàí³ 
Ëþäìèëà.

— Ìè òîä³ äâ³ ãîäèíè ïðîñòîÿ-
ëè ï³ä ðîçê³øíèìè ëèïàìè, ³ âñå 
ãîâîðèëè-ãîâîðèëè…

Íåâäîâç³ â³í ïðè¿õàâ äî Îäå-
ñè, äå ïðîäîâæóâàëàñÿ ðîáîòà 
íàä ô³ëüìîì, ³, äèâëÿ÷èñü â î÷³, 
ìîâèâ: «Ëþäî, ÿêáè ÿ çàïðîïî-
íóâàâ òîá³ çàëèøèòèñÿ ç³ ìíîþ…» 
«ß ó â³äïîâ³äü ï³äíÿëà îáèäâ³ 
ðóêè, — êàæå ïàí³ Ëþäìèëà. — 
Íà æàëü, òðèìàòè ¿õ òàê äîâåëîñÿ 
ùå 20 ðîê³â…» Íà òîé ÷àñ ¿é áóëî 
âæå 38, éîìó — 50.

Ïîâåðíóâøèñü äî Êèºâà, Àë-
ô³ìîâà íåâäîâç³ ðîçëó÷èëàñÿ ç 
÷îëîâ³êîì. Íà òîé ÷àñ ó íèõ óæå 
áóëî äâîº ä³òåé. Çà ñëîâàìè ñï³â-
ðîçìîâíèö³, æèëè âîíè íåïîãàíî. 
Àëå ÷îëîâ³ê çð³äêà ç’ÿâëÿâñÿ âäî-
ìà. Â³í áóâ ëüîò÷èêîì, ÷àñòî áóâ 
ó â³äðÿäæåííÿõ. 

— Ïîáóäå ì³ñÿöü — ³ çíîâó 
â äîðîãó, — ãîâîðèëà Ëþäìèëà. — 
ß ñàìà ³ ðåìîíòè ðîáèëà, ³ ä³òåé 
âèõîâóâàëà. 

Êàëüíèöüêèé ðîçëó÷èòèñÿ 
íå çì³ã. Â³í ïðîæèâàâ ç æ³íêîþ, 
ÿêà âðÿòóâàëà éîãî ó ðîêè â³éíè. 
Áóëà ñòàðøà â³ä íüîãî íà 15 ðî-
ê³â. ²âàí Ñåðã³éîâè÷ äîïîìàãàâ 
âèõîâóâàòè ¿¿ ñèíà. Ñâî¿õ ä³òåé 
ó íèõ íå áóëî. Ç³éøëèñÿ âîíè 
ëèøå òîä³, êîëè æ³íêè íå ñòàëî. 
Ó 1993-ìó Àëô³ìîâà ç Êàëüíèöü-
êèì îñåëèëèñÿ â Ïå÷åð³.

Людмила Алфімова, заслужена 
артистка України. Народилася 
в Харкові 4 вересня 1935 року. 
Батько працював водієм, мати — 
домогосподарка.
Багато років віддала роботі 
на Київській кіностудії імені До-
вженка. Зіграла в 40 фільмах. 
Перший найбільший успіх при-
несла роль монашки Миронії 
у комедії «За двома зайцями». 
Знімалася у фільмах «Роки мо-
лодії», «Сумка повна сердець», 
«Право на любов», «Звичайна іс-
торія», «Прощайте, фараони!», 
«Бур’ян», «Серед високих хлібів» 
Надзвичайну популярність мав 

фільм «Весілля в Малинівці» 
(1967 рік). Спершу ніхто не спо-
дівався, що Алфімовій діста-
неться роль солдатки. На неї за-
твердили одну з ленінградських 
актрис. Але та захворіла.
Кандидатуру Алфімової запропо-
нувала режисеру Андрію Тутиш-
кіну Галина Шеховська. Вона, ба-
лерина з Большого московського 
театру опери і балету, ставила 
у фільмі танці. Тутишкін спершу 
відхилив пропозицію: «Молода 
вона для мами…» Шеховська 
не відступала: «А чому мати не-
одмінно повинна бути старою? 
Адже дочці Іринці (за сценарієм), 

яку вона видає заміж, лише 17 …» 
— Одягли мене в розкішну плах-
ту, начепили прикраси, взулася 
у модельні чобітки, — згадує 
пані Людмила. — Вийшла перед 
декорацією будинку, де зніма-
ли сцену з весіллям. Дивлюся, 
а трохи далі стоять мої — чоловік 
з дітьми, мати з батьком, вони 
спеціально приїхали подивитися 
на зйомки. Я враз почервоніла 
за такого велелюддя, зашарілася. 
Дивлюся — всі нараз завмерли. 
Стало тихо-тихо! І тут та сама Га-
лина Шеховська промовила: «Ну, 
що ж ви дивитеся? До вас зійшла 
героїня. Знімайте швидше!» 

Зіграла ролі у 40 фільмах 

У свій 85-й день народження обличчя Алфімової сяяло 
усмішкою. Вона артистично цитувала фрази з фільмів, 
розповідала кіношні історії, анекдоти, жестикулювала…

Ïàí³ Ëþäìèëà äíÿ 
íå îáõîäèëàñÿ áåç 
ìàøèíè. Ïðè÷îìó, 
òàê âïðàâíî ¿çäèëà, 
ùî ìîãëà äàòè ôîðó 
íàéêðàùîìó ç âîä³¿â
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Ярмоленко переконаний, що 
у кожній справі має бути моти-
вація. Він вирішив спробувати 
бігти заради конкретної мети.
— Мені імпонує діяльність благо-
дійного фонду «Таблеточки», — 
говорить пан Сергій. — Вони 
збирають кошти на лікування 
онкохворих дітей. Фонд має 
гарну репутацію. Вирішив під-
ставити плече. На моїй сторінці 
у Фейсбуці розписано, як можна 
долучитися до участі у акції.
Розпочав її вінничанин ще під 
час забігу ультра марафону 
в Олешківських пісках. Поставив 
за мету зібрати 50 тисяч гривень. 

Дві третини з цієї суми уже зі-
брано. Решту сподівається отри-
мати під час подолання «сотки» 
у рідній області. 
Маршрут Сергій розробляв сам. 
Він пройде територією сусідніх 
Липовецького й Калинівсько-
го районів. Старт і фініш буде 
на площі Могилка біля літака.
— Бажання вийти на старт уже 
виявили двоє охочих, — роз-
повідає співрозмовник. — Це 
хлопець і дівчина. У проведен-
ні забігу допомагатимуть члени 
нашого клубу «Нескучні бігуни». 
Вони супроводжуватимуть учас-
ників на велосипедах.

Старт і фініш на площі Могилка 

РЕКЛАМА
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ВІКТОР СКРИПНИК, (067)1079091 

Ñåðã³þ ßðìîëåíêó 37. Â³í 
þðèñò çà ôàõîì. Âèïóñêíèê 
×åðí³âåöüêîãî íàö³îíàëüíîãî 
óí³âåðñèòåòó ³ìåí³ Ôåäüêîâè÷à.

Ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì RIA 
ç³çíàâñÿ, ùî í³êîëè â æèòò³ ïðî-
ôåñ³éíî íå çàéìàâñÿ ñïîðòîì. Á³ã 
ââàæàâ îäíîìàí³òíèì íóäíèì çà-
íÿòòÿì. Êîëè áà÷èâ á³ãóí³â íà âó-
ëèöÿõ, äóìàâ: «Äèâí³ ëþäè, ùî 
ñêàæåø…» 

Òðè ðîêè òîìó éîãî ñòàâëåííÿ 
äî á³ãó çì³íèëîñÿ êàðäèíàëüíî. 
Âèñòóï îäí³º¿ óñï³øíî¿ æ³íêè 
âðàçèâ Ñåðã³ÿ íàñò³ëüêè, ùî â³í 

ìèìîâîë³ çàïèòàâ ñåáå: «À ÿ ìîæó 
òàê çðîáèòè?» Öå áóëà ñòîëè÷íà 
á³çíåñ-ëåä³. Ï³ä ÷àñ âèñòóïó ïå-
ðåä àóäèòîð³ºþ âîíà ðîçïîâ³ëà, 
ùî çíàõîäèòü ÷àñ ùå é äëÿ çà-
íÿòòÿ á³ãîì. Ñêàçàëà, ùî âæå ìàº 
ïåðøå äîñÿãíåííÿ — ïîäîëàëà 
äèñòàíö³þ íàï³âìàðàôîíó.

Ñâîþ ïåðøó äèñòàíö³þ Ñåð-
ã³é âèçíà÷èâ ó ï³âòîðà ê³ëîìå-
òðà. Áóëî öå ó êâ³òí³ 2017-ãî. 
Êàæå, ÷åðåç äåÿêèé ÷àñ â³ä÷óâ, 
ùî òàê³ çàíÿòòÿ ïîçèòèâíî ïî-
çíà÷àþòüñÿ íà éîãî ô³çè÷íîìó 
ñòàí³. Âæå íå óÿâëÿâ ñåáå áåç 
ðàíêîâèõ êðîñ³â.

Òðåíóâàâñÿ ð³ê. Ò³ëüêè ï³ñëÿ 
òîãî íàâàæèâñÿ âçÿòè ó÷àñòü 
ó ìàñîâîìó çàá³ãîâ³. Öå áóâ «Á³ã 
ó âèøèâàíêàõ» íà 10 ê³ëîìåòð³â 
ó Êèºâ³. ßðìîëåíêî äîñòîéíî 
ïðîéøîâ âñþ äèñòàíö³þ. Öå äî-
äàëî áàæàííÿ ïðîäîâæóâàòè òðå-
íóâàííÿ. Ìð³ÿâ ïðî çá³ëüøåííÿ 
â³äñòàí³. Çíàâ, ùî âîñåíè òîãî æ, 
2018-ãî, ó ñòîëèö³ áóäå ùå îäèí 
ìàñîâèé çàá³ã, óæå íà 21 ê³ëî-
ìåòð. Âèòðèìàâ ³ éîãî. Òîð³ê 
çäîëàâ ìàðàôîíñüêó äèñòàíö³þ.

Çàçâè÷àé íà ïðîá³æêó Ñåðã³é 
âèõîäèòü ïðèáëèçíî î ñüîì³é 

БУДЕ БІГТИ 100 КМ ЗАРАДИ ДІТЕЙ 
Людяність  «Біг добра 100 км» 
стартує 19 вересня з площі Могилка. 
На старт вийде Сергій Ярмоленко, який 
запрошує долучатися інших любителів 
бігу. Ставить за мету зібрати кошти 
на лікування онкохворих дітей. 
Як можна підтримати ініціативу?

Сергій Ярмоленко (крайній ліворуч) на старті 
ультрамарафону в Карпатах: 60 км гірськими хребтами 
пробіг за 12 годин 55 хвилин 30 секунд 

ДОВІДКА

ЯК МОЖНА ПЕРЕКАЗАТИ 
КОШТИ 
Перейдіть за посиланням 
bit.ly/3hxzJ9r 
Натисніть червону кнопку з напи-
сом «Допомогти зараз». Перера-
хуйте суму, яку маєте можливість 
надати на лікування онкохворих 
дітей. Малої допомоги не буває.
Приєднуйтесь: #БігДобра

ðàíêó. Àëå íå ò³ëüêè. Êàæå, 
çà òèæäåíü äîëàº çàãàëîì 80–
90 ê³ëîìåòð³â. Öå çà óìîâè, ùî 
äâà äí³ ðîáèòü â³ëüíèìè â³ä á³ãó.

Â³í óæå áðàâ ó÷àñòü ó òðüîõ 
óëüòðàìàðàôîíàõ. ¯õ îðãàí³çî-
âóº Óêðà¿íñüêà òðåéë-ë³ãà (UTL). 
Êàæå, òðåéëîâ³ äèñòàíö³¿ ïðîõî-
äÿòü ó ãîðàõ, ïóñòåëÿõ, ë³ñàõ, äå 
â³äñóòí³ ãàðí³ äîðîãè. Îäíà ç íèõ 
ïðîõîäèëà â Îëåøê³âñüê³é ïóñ-
òåë³, ùî â Õåðñîíñüê³é îáëàñò³.

Íàéêðàñèâ³øèì ßðìîëåí-
êî íàçèâàº çàá³ã ó Êàðïàòàõ — 
Chornohora Sky Marathon. Äèñ-
òàíö³ÿ ïðîõîäèëà õðåáòàìè øåñòè 
âåðøèí, âèñîòà êîæíî¿ ç ÿêèõ 
ïîíàä äâà ê³ëîìåòðè. Ñòàðòóâàëè 
âðàíö³ á³ëÿ ï³äí³ææÿ ãîðè Ï³ï 
²âàí, ô³í³øóâàëè ï³ñëÿ ñïóñêó ç 
ãîðè Ïåòðîñ, êîëè ñòåìí³ëî 

— Ï³ñëÿ 3-ãîäèííîãî ï³äéî-
ìó íà Ï³ï ²âàí ñóäîìè ïî÷àëè 
çâîäèòè íîãè. Äîçà ìàãí³þ, ï³â-
ãîäèíè ïîâ³ëüíîãî á³ãó — ³ òâî¿ 
ì’ÿçè çíîâó â ðîáîò³.

Ïåðø³ 30 êì âàæê³. Àëå ï³ñëÿ 
ìàéæå âåðòèêàëüíîãî ï³äéîìó 
â³ä îçåðà äî âåðøèíè Áðåáåíåñ-
êóë òà çàõîïþþ÷îãî âèäó çãî-
ðè, ùîñü çì³íèëîñü. Ç'ÿâèâñÿ 
íàñòð³é! Âèõîäèëî òàê: âìèðà-
ºø íà ï³äéîìàõ — âîñêðåñàºø 
íà âåðøèíàõ.

Ï³ñëÿ â³òðÿíî¿ òà ãàëàñëèâî¿ 
Ãîâåðëè — òèõèé, âêðèòèé õìà-
ðîþ, ì³ñòè÷íèé Ïåòðîñ. Íà âåð-
øèí³ á³ãóí³â çóñòð³÷àþòü ëèøå 
ñîáàêè-ïàñòóõè òà âîëîíòåðè.

Äàë³ äîâãèé, 15-ê³ëîìåòðîâèé 
ñïóñê äî ñåëà ßñèíÿ, ô³í³øíà 
àðêà, ìåäàëü, îá³éìè äðóç³â ç êî-
ìàíäè NoBoringRunners (Íåñêó÷-
í³ á³ãóíè). 
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ВАЛЕНТИНА ТКАЧУК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Живу у Вінниці з 2002 року, але вперше буду 
голосувати тут в 2020. Гра цифр? Чи унікальна 
можливість змінити виборчу адресу онлайн!!! в 
декілька кліків? Кому теж актуально, маєте ще 2 дні.

ПРЕССЛУЖБА 

ТОВ «ЕВОЛЮЦІЯ 

СМАКУ»

Àíòèñåïòèêè äëÿ 
ðóê â ïåð³îä ïàíäå-

ì³¿ — öå øâèäêèé òà çðó÷-
íèé ñïîñ³á òóò ³ çàðàç î÷èñòèòè 
ñâî¿ äîëîí³ â³ä âñÿêèõ çáóäíèê³â. 
Ðîçïîâ³äàºìî ïðî äåççàñ³á «Á³îöèä 
Ïëþñ», ÿêèé íå ì³ñòèòü â ñâîºìó 
ñêëàä³ ñïèðòó, íå ìàº íåïðèºìíîãî 
çàïàõó ï³ñëÿ çàñòîñóâàííÿ ³ áåç-
ïå÷íèé íàâ³òü äëÿ ä³òåé.

Äàâíî â³äîìî, ùî çäîðîâ'ÿ 
êîæíî¿ ëþäèíè â ¿¿ ðóêàõ, 
à â óìîâàõ ïàíäåì³¿ êîðîíàâ³ðóñó 
íå ïðîñòî â ðóêàõ, à âèíÿòêîâî 
â ÷èñòèõ. Ìè, çâ³ñíî, ðåêîìåí-
äóºìî âàì ìèòè ¿õ ÷àñò³øå, ç 
ìèëîì ³ íå ìåíøå ÿê âïðîäîâæ 
òðèäöÿòè ñåêóíä. Àëå, êîëè íîð-
ìàëüíî ïîìèòè ðóêè íåìàº ìîæ-
ëèâîñò³, à öå, íà æàëü, äîâîë³ ïî-
øèðåíà ïðàêòèêà, íà äîïîìîãó 
ïðèõîäÿòü âîíè — ñàí³òàéçåðè.

Ñàí³òàéçåð, àáî æ øê³ðíèé àí-
òèñåïòèê — öå ñó÷àñíèé äåççàñ³á, 
ïðèçíà÷åíèé äëÿ îáðîáêè ðóê. 
Â ïåð³îä ïàíäåì³¿ ôëàêîí÷èêè 
ç ïðîçîðîþ ð³äèíîþ «îñåëèëè-
ñÿ» â êèøåíÿõ òà ñóìî÷êàõ ÷è 
íå êîæíî¿ ëþäèíè, à íà ïîëè-
öÿõ ìàãàçèí³â âîíè ïðåäñòàâëåí³ 
â òàê³é âåëè÷åçí³é ê³ëüêîñò³, ùî 
âèçíà÷èòèñÿ ç ¿õ âèáîðîì áóâàº 
äîâîë³ ñêëàäíî. Îñîáëèâî òèì, 
êîãî ä³éñíî òóðáóº ¿õ ÿê³ñòü.

ДІЄВИЙ АНТИСЕПТИК 
БЕЗ СПИРТУ

Ó öüîìó ìàòåð³àë³ ìè õî÷åìî 

ðîçêàçàòè âàì ïðî â³ò÷èçíÿíèé 
ñàí³òàéçåð «Á³îöèä Ïëþñ», ÿêèé 
ìàº íàéâèùèé ð³âåíü àíòèì³êðîá-
íî¿ àêòèâíîñò³. Öå îçíà÷àº, ùî 
ïðåïàðàò åôåêòèâíî ïðîòèä³º ïî-
øèðåííþ øê³äëèâèõ ì³êðîîðãà-
í³çì³â. Çîêðåìà, òóáåðêóëüîçó, ãå-
ïàòèòàì, ÑÍ²Ä ³ Â²Ë-³íôåêö³ÿì, 
ãðèïó ³ íàâ³òü COVID-19.

Ñüîãîäí³ ïðåïàðàò øèðîêî 
çàñòîñîâóþòü â çàêëàäàõ ãðî-
ìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ, ñàëîíàõ 
êðàñè ³ ìåäè÷íèõ óñòàíîâàõ. ² 
ñàìå öüîìó ñàí³òàéçåðó íàäàþòü 
ïåðåâàãó ÷èìàëî ë³êàð³â, çîêðå-
ìà, õ³ðóðã³â òà àêóøåð³â. Âîíè 
íå ò³ëüêè îáðîáëÿþòü íèì ðóêè 
ïåðåä ïî÷àòêîì ìàí³ïóëÿö³é, 
àëå é äåç³íô³êóþòü îïåðàö³éí³ òà 
³í’ºêö³éí³ ïîëÿ ñâî¿õ ïàö³ºíò³â.

— Ïåðø í³æ ïî÷àòè êîðèñòó-

âàòèñÿ öèì çàñîáîì, ìè ïåðåãëÿ-
íóëè âñ³ â³äïîâ³äí³ ³íñòðóêö³¿ òà 
ñåðòèô³êàòè, — ðîçïîâ³äàº ãîëî-
âíèé ë³êàð Â³ííèöüêîãî îáëàñ-
íîãî êë³í³÷íîãî øê³ðíî-âåíåðî-
ëîã³÷íîãî äèñïàíñåðó Ìàêñèì 
Òðåòüÿêîâ. — Âåëèêà ïåðåâàãà 
«Á³îöèä Ïëþñ» â òîìó, ùî â ñâî-
ºìó ñêëàä³ â³í íå ì³ñòèòü ñïèðòó 
³ ìàº øèðîêèé ñïåêòð àíòèì³-
êðîáíî¿ ä³¿. Ðàí³øå ìè ìîãëè 
îòðèìóâàòè ñêàðãè â³ä äåÿêèõ 
ïàö³ºíò³â, ùî ó íèõ ç'ÿâëÿºòüñÿ 
àëåðã³ÿ íà àíòèñåïòè÷í³ çàñîáè, 
à íà öåé çàñ³á íå æàë³âñÿ í³õòî.

БЕЗПЕЧНИЙ ДЛЯ ДІТЕЙ
Òàêîæ Ìàêñèì Òðåòüÿêîâ 

ðîçïîâ³äàº, ùî â ïðîöåñ³ çàñòî-
ñóâàííÿ âîíè ç êîëåãàìè ïåðå-
ñâ³ä÷èëèñÿ â òîìó, ùî «Á³îöèä 

Ïëþñ» íå âèêëèêàº àëåðã³÷íèõ 
ðåàêö³é ³ ïîäðàçíåíü âåðõí³õ 
äèõàëüíèõ øëÿõ³â òà ñëèçîâèõ 
îáîëîíîê. Ïðåïàðàò º åêîëîã³÷íî 
áåçïå÷íèì ³ íå òîêñè÷íèì çàñî-
áîì, ÷åðåç ùî, áåç øêîäè äëÿ 
çäîðîâ’ÿ, éîãî ìîæóòü âèêîðèñ-
òîâóâàòè íàâ³òü ìàëåíüê³ ä³òè.

— Ìè äîâîë³ äàâíî êîðèñòó-
ºìîñÿ öèì çàñîáîì ³ ö³ëêîì çà-
äîâîëåí³ éîãî åôåêòîì, — ðîçïî-
â³äàº çàñíîâíèöÿ òà äèðåêòîðêà 
äèòÿ÷îãî öåíòðó «Ñìàðò Â³ëü» 
Íàä³ÿ Ìåëüíè÷óê. — Ïî-ïåðøå, 
â³í íå ìàº ÿñêðàâî âèðàæåíîãî 
çàïàõó, ùî óáåçïå÷óº íàøèõ ä³-
òîê â³ä ïîäðàçíåíü. Ïî-äðóãå, â³í 
íå ñóøèòü øê³ðó, íà â³äì³íó â³ä 
çàñîá³â íà îñíîâ³ ñïèðòó. Ï³ñëÿ 
éîãî âèêîðèñòàííÿ òàêå â³ä÷óòòÿ, 
í³áè íà ðóêàõ ç’ÿâëÿºòüñÿ çàõèñíà 
ïë³âêà. Òàêîæ äóæå âàæëèâî, ùî 
«Á³îöèä Ïëþñ» º â ïåðåë³êó çàñî-
á³â, ÿê³ ðåêîìåíäîâàí³ äëÿ âèêî-
ðèñòàííÿ ó äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ. Ìè 
ïðàöþºìî ñàìå ç ä³òüìè, òîìó 
äîñèòü ïðèñê³ïëèâî ñòàâèìîñÿ 
äî âèáîðó äåççàñîá³â.

ПРОСТИЙ У ВИКОРИСТАННІ
Ñåðåä ³íøèõ ïåðåâàã «Á³îöèä 

Ïëþñ» ìîæíà íàçâàòè ïðîëîí-
ãîâàíó äåç³íô³êóþ÷ó ä³þ. Öåé 
çàñ³á çáåð³ãàº ñâî¿ âëàñòèâîñò³ 
íà øê³ð³ âïðîäîâæ âîñüìè ãî-
äèí, àáî äî ïåðøîãî ìèòòÿ ðóê ç 
ìèëîì. Â³í ìàº ðàíîçàãîþâàëüíó 
âëàñòèâ³ñòü, ïîì’ÿêøóº ³ çâîëî-
æóº øê³ðí³ ïîêðèâè. À ùå éîãî 
òðèâàëå çàñòîñóâàííÿ íå ìàº 
íåãàòèâíîãî âïëèâó íà êðîâ òà 

¿¿ á³îõ³ì³÷í³ ïîêàçíèêè.
— «Á³îöèäîì Ïëþñ» ó ìåíå 

êîðèñòóºòüñÿ âñÿ ðîäèíà ³ áàãàòî 
çíàéîìèõ, ÿêèì ÿ éîãî ïîðàäè-
ëà, — ðîçïîâ³äàº ë³êàðêà äåð-
ìàòîëîã-êîñìåòîëîã Â³òà Âîé-
òåíêî. — Äåÿê³ ÑÏÀ-ïðîöåäóðè 
ÿ âèêîíóþ áåç ðóêàâè÷îê, àëå, 
çâ³ñíî, ïîïåðåäíüî îáðîáèâøè 
ðóêè. Âèêîðèñòîâóþ÷è äëÿ îá-
ðîáêè «Á³îöèä Ïëþñ», ÿ íå áî-
þñÿ, ùî ðóêè áóäóòü ñîõíóòè 
³ ùî, íàïðèêëàä, â³ä ïàö³ºíòà 
ìåí³ ïåðåäàñòüñÿ ãðèáîê. Òàêîæ 
ÿ ïîì³òèëà, ùî öåé ïðåïàðàò ìàº 
ðàíîçàãîþâàëüíó âëàñòèâ³ñòü. 
ßêùî âèïàäêîâî ïîäåðòèñÿ øïà-
òåëüêîì, à ïîò³ì îáðîáèòè ðàíêó 
öèì çàñîáîì, òî íà íàñòóïíèé 
äåíü âñå ÷óäîâî çàòÿãóºòüñÿ.

Ïðåïàðàò «Á³îöèä Ïëþñ» º 
ãîòîâèì äî çàñòîñóâàííÿ ðîç÷è-
íîì, ÿêèé íå âèìàãàº äîäàòêîâîãî 
ðîçâåäåííÿ ïåðåä âèêîðèñòàííÿì. 
Äëÿ äåç³íôåêö³¿ øê³ðè, äîñòàòíüî 
íàíåñòè íà ðóêè 3 ì³ë³ë³òðè çàñîáó 
³ ðåòåëüíî âòèðàòè éîãî â øê³ðó 
äîëîíü ç îáîõ ñòîð³í ³ ì³æ ïàëü-
öÿìè äî ïîâíîãî âèñèõàííÿ.

Ïðèäáàòè öåé çàñ³á ìîæíà 
â ìåðåæ³ «ªâðîàïòåêà», íà ñàé-
ò³ Ðîçåòêà, Prom.ua, Allo.ua àáî 
çâåðíóâøèñü çà òåëåôîíîì: (044) 
22–77–899.

Âàðò³ñòü îäíîãî ôëàêîíà 
îá’ºìîì 100 ì³ë³ë³òð³â ñòàíî-
âèòü 59 ãðèâåíü, îäíîãî ë³òðà — 
195 ãðèâåíü.

Ó íàñòóïí³é ñòàòò³ ìè ðîçêà-
æåìî ïðî óí³âåðñàëüíèé äåç³í-
ô³êóþ÷èé çàñ³á «Ïîë³äåç».

Антисептик без спирту – вбиває вірус і не сушить руки! 
БЛОГ

479673
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—  Ì è - õ à é -
ëî, — â³òàºòüñÿ 
Ñâ³òëàíà, êîëè 

ÿ çàõîäæó äî íå¿ â ê³ìíàòó. Âîíà 
ñèäèòü â ³íâàë³äíîìó â³çêó ³ äè-
âèòüñÿ ïðÿìî íà ìåíå. Âïåðøå 
³ âîñòàííº ìè áà÷èëèñÿ ç íåþ 
ìàéæå ð³ê òîìó. Òîãî äíÿ, ïîêè 
¿¿ ìàìà Àííà Ìèõàéë³âíà ðîçïî-
â³äàëà ïðî çàõâîðþâàííÿ äî÷êè, 
Ñâ³òëàíà áåçïîðàäíî ³ ìîâ÷àçíî 
ëåæàëà â ë³æêó.

— Ñâ³òëàíî, ðàäèé áà÷èòè, 
ùî âàì ñòàëî êðàùå. ßê âàø³ 
ñïðàâè? — ñ³äàþ÷è íà äèâàí íà-
âïðîòè, çàïèòóþ ñòàðó çíàéîìó. 
Î÷³êóþ, ùî â³äïîâ³äü áóäå: «Äî-
áðå». Àäæå ï³ä ÷àñ íàøî¿ ìèíó-
ëî¿ çóñòð³÷³ Ñâ³òëàíà ëåäâå ìîãëà 
çâ’ÿçàòè ê³ëüêà ñë³â, ìàéæå í³÷î-
ãî íå ïàì’ÿòàëà, ïîãàíî áà÷èëà, 
à ¿¿ ò³ëî áåçïåðåðâíî çäðèãàëîñÿ 
â³ä ñèëüíîãî òðåìîðó. Òåïåð æå 
ïåðåä³ ìíîþ, ùî äóæå âàæëèâî, 
ñèä³ëà, à íå ëåæàëà ³íøà ëþäèíà: 
ç³ð ïîêðàùèâñÿ, òðåìîð ïîñëàá-
øàâ, Ñâ³òëàíà ïðèãàäàëà ÷èìàëî 
ïîä³é ç³ ñâîãî ìèíóëîãî, ³ íàâ³òü 
ìåíå, ÿêîãî áà÷èëà ëèøå ðàç.

— Ïî-ãà-íî, — â³äïîâ³äàº Ñâ³ò-

ëàíà. — Áî-ó-ìå-íå ðîç-ñ³-ÿ-íèé 
ñêëå-ðîç.

«НАПИШІТЬ, ЩО ВСЕ ЦЕ 
ЗАВДЯКИ ЛЮДЯМ» 

Çâ³ñíî, çà ð³ê õâîðîáà í³êóäè 
íå ïîä³ëàñÿ. Òà é ïîä³òèñÿ âîíà 
í³êóäè íå ìîãëà, àäæå ñüîãîäí³ 
ðîçñ³ÿíèé ñêëåðîç ââàæàºòüñÿ 
íåâèë³êîâíèì. Àëå òå, ùî Ñâº-
ò³ ñòàëî êðàùå, áóëî äëÿ ìåíå 
î÷åâèäíèì.

— Âè æ îáîâ’ÿçêîâî íàïèø³òü, 
ùî âñå öå çàâäÿêè ëþäÿì. Ùî 
Ñâ³òëàí³ ïîêðàùàëî ò³ëüêè òîìó, 
ùî âîíè ïåðåêàçóâàëè äëÿ íå¿ 
ãðîø³. Ùî öå âîíè äàëè ¿é ìîæ-
ëèâ³ñòü áîðîòèñÿ çà ñâ³é øàíñ. 
Áà÷èòå, ðåçóëüòàòè º. Âè ò³ëüêè 
ïåðåêàæ³òü, íå çàáóäüòå, — ïðî-
ñèòü ìàìà Ñâ³òëàíè Àííà Ìè-
õàéë³âíà.

Ï³ñëÿ ïóáë³êàö³¿ ïîïåðå-
äíüîãî ìàòåð³àëó ïðî ñèòóàö³þ 
Ñâ³òëàíè, íà ¿¿ ðàõóíîê â³ä íà-
øèõ ÷èòà÷³â íàä³éøëî 40 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Äî íèõ äîäàòè òð³øêè 
ñ³ìåéíèõ çàîùàäæåíü ³ êðåäè-
òè â óñ³õ ìîæëèâèõ áàíêàõ, ÿê³ 
îôîðìèëà íà ñåáå Àííà Ìèõàé-
ë³âíà, ³ âèéäå ñóìà, ÿê äîçâîëèëà 
ïîêðèòè âèòðàòè íà ïåðø³ äâà 
ôëàêîíè «Îêðåâóñà», — 110 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü.

«ХВОРОБА ВИПЕРЕДЖАЄ, 
АЛЕ Я МУШУ БУТИ ПЕРШОЮ» 
Продовження  Рік тому ми 
розповідали історію Світлани 
Форостяної, яка бореться з невиліковною 
хворобою — розсіяним склерозом. 
Ми просили вас допомогти зібрати 
гроші на її лікування. Ви це зробили. І 
тепер ми знову прийшли до Свєти, щоб 
подивитися на результат ваших старань

Öå äîñèòü äîðîãîâàðò³ñíèé 
ïðåïàðàò, àëå â³í çäàòíèé ïðè-
çóïèíèòè ïðîãðåñóâàííÿ ðîçñ³ÿ-
íîãî ñêëåðîçó ³ ïîâåðíóòè Ñâºòó 
äî ñòàíó, êîëè âîíà çìîæå âåñòè 
ñàìîñò³éíèé ñïîñ³á æèòòÿ. Ö³ 
ë³êè ìîæóòü â³äòåðì³íóâàòè íà-
ñòàííÿ ïîâíîãî ïàðàë³÷ó ëþäèíè 
àæ íà 35 ðîê³â.

— Ìè ïðîéøëè âæå äâà ðàóí-
äè. Â òðàâí³ Ñâ³òëàíà îòðèìàëà 
òðåò³é òà ÷åòâåðòèé ôëàêîíè, — 
ïðîäîâæóº ïàí³ Àííà. — Çíîâó 
âëàçèëè â êðåäèòè. Ó ìåíå áóëà 
õîðîøà êðåäèòíà ³ñòîð³ÿ, òîìó 
äåÿê³ áàíêè äàâàëè íåïîãàí³ ïî-
çèêè. Àëå òåïåð ÿ íå çíàþ, ÿê 
çìîæó âèïëàòèòè ö³ áîðãè. Ïî-
êàçàòè âàì ÑÌÑ-êè â³ä áàíê³â? 
Òàì òàê³ â³äñîòêè íàá³ãëè…

МАЛА ЗВАННЯ 
КАНДИДАТКИ НАУК 

Äî õâîðîáè Ñâ³òëàíà ìàëà çâàí-
íÿ êàíäèäàòêè þðèäè÷íèõ íàóê 
³ âèêëàäàëà êðèì³íàëüíå ïðàâî 
â îäíîìó ç³ ñòîëè÷íèõ óí³âåðñè-
òåò³â. Áóëà íàâ³òü ñï³âàâòîðêîþ 
ìîíîãðàô³¿ «Íåêîíôë³êòí³ ïðî-
âàäæåííÿ â àäì³í³ñòðàòèâíîìó 
ïðîöåñ³». Çàïèíàþ÷èñü òà ³íîä³ 
ïëóòàþ÷èñü â õðîíîëîã³¿, âîíà 

ðîçïîâ³ëà ìåí³, ÿê âîäèëà ñâî¿õ 
ñòóäåíò³â íà åêñêóðñ³¿ äî Âåðõî-
âíî¿ Ðàäè Óêðà¿íè, íàçâàëà ³ìåíà 
êîëèøí³õ êîëåã ³ ïîä³ëèëàñÿ ê³ëü-
êîìà ñåêðåòàìè ïðî ñâîº ïåðøå 
êîõàííÿ, ÿêå äî öèõ ï³ð íå ìîæå 
çàáóòè.

— ß õî÷ó îäóæàòè. ß õîðîøà. 
Äîáðà. Íå ïîãàíà, — ãîâîðèòü 
Ñâ³òëàíà. — Ðàí³øå ä³òÿì äîïî-
ìàãàëà. Â³ääàâàëà áàãàòî ³ãðàøîê, 
ÿê³ ñàìà øèëà. À âàì ÿ ³ãðàøêó 
äàðóâàëà?

— Í³, — â³äïîâ³äàþ.
— À ìîæíà ïîäàðóâàòè? ß õî÷ó 

ïîäàðóâàòè âàì ³ãðàøêó.
Ìàìà Ñâ³òëàíè øâèäêî çíèêàº 

çà äâåðèìà ê³ìíàòè ³ âæå çà õâèëè-
íó ïîâåðòàºòüñÿ ç ³ãðàøêîþ, ÿêó 
êîëèñü ¿¿ äîíüêà âèãîòîâèëà âëàñ-
íîðó÷. Ñâ³òëàíà çàäîâîëåíà, ùî 
çìîãëà çðîáèòè êîìóñü ïðèºìíî. 
Ïðèéìàº ìîþ ïîäÿêó ³ ñïîê³éíî 
ïðîäîâæóº ðîçïîâ³äàòè ïðî íàé-
âàæëèâ³ø³ ïîä³¿ îñòàíí³õ òèæí³â.

Êàæå, ùî íåùîäàâíî, ò³ëüêè-
îò êîëè ñàìå íå ïðèãàäóº, áà-
÷èëà ìîòóçêîâå ì³ñòå÷êî ó ïàð-
êó Äðóæáè íàðîä³â, ïèëà ìîõ³òî 
ó êàôå, ùî íåïîäàë³ê ¿¿ äîìó ³ 
ïðîñòî ãóëÿëà ç ìàìîþ íà ñâ³æî-
ìó ïîâ³òð³. Çàðàç öå íàéÿñêðàâ³ø³ 

Про себе мама Світлани нічо-
го не говорить. Хоча я знаю, 
що в неї рак молочної залози. 
Питаю, як в неї справи? Чи по-
легшало їй за цей рік? Анна Ми-
хайлівна не витримує і починає 
плакати.
— У мене все лише ускладни-
лося. У спині та боку з’явилися 
метастази. А вчора у Києві лі-
карі «обрадували» ще більше: 
на місці віднятих грудей — ре-
цидив, знову пухлина, — гово-
рить пані Анна. — Але давайте 
не про мене. Ми ж не через це 
зібралися. Я запросила вас, бо 
мені треба встигнути постави-
ти доньку на ноги, перш ніж… 
Ви ж розумієте, що моя хворо-
ба випереджає всі мої дії. Але 
я хочу бути першою. Я мушу 

бути першою!
30 жовтня, на 9 годину ранку 
Світлані призначено введен-
ня п’ятого і шостого флаконів 
«Окревуса». Третій раунд ліку-
вання може стати вирішальним 
для Свєти, адже препарат діє і 
помітно, що їй стає краще. Анна 
Михайлівна рішуче налашто-
вана довести справу до кінця 
і зробити доньку знову само-
стійною.
На жаль, самотужки вона ніяк 
не зможе зібрати суму в по-
над 100 тисяч гривень. Та ще й 
за два місяці. Тому вона просить 
усіх небайдужих підтримати 
Світлану і допомогти набли-
зитися до, можливо, не зовсім 
легкого, але точно нормального 
та усвідомленого життя.

«У мене все ускладнилося» 

Розсіяний склероз (РС) — це тяж-
ке хронічне захворювання. Ніхто 
точно не знає, як воно виникає 
і як швидко буде прогресувати 
у тому чи іншому випадку. РС 
вражає головний мозок, зорові 
нерви і спинний мозок. Сьогодні 
ця хвороба вважається невилі-
ковною. Ті люди, яким не по-

щастило захворіти на розсіяний 
склероз з часом втрачають зір, 
перестають контролювати свої 
кінцівки і врешті стають прику-
тими до інвалідного візка або 
ліжка.
ПриватБанк:
4731 2196 1459 6470 — Фо-
ростяна Світлана Вікторівна 

Що це за хвороба 

Лікування — діє. Менше ніж за рік у Світлани покращився зір, 
зменшився тремор тіла та частково повернулася пам’ять 

ìîìåíòè, ùî íàïîâíþþòü ¿¿ æèò-
òÿ ñåíñîì. Ñàìå òîìó âïðîäîâæ 
íàøî¿ ðîçìîâè âîíà ùîíàéìåíøå 
òðè÷³ ïðîñèëà ìàìó ïîâåñòè ¿¿ 
íà âóëèöþ.

— Ïåð³îäè÷íî õîäæó äî á³áë³-
îòåêè ³ ïðîøó ä³â÷àò äàâàòè ìåí³ 
ÿê³ñü ëåãê³ êíèãè ïðî êîõàííÿ. 
Ïîò³ì ÿ ÷èòàþ ¿õ Ñâºò³. Õî÷ó, àáè 
ó íå¿ áóâ ñòèìóë âñòàòè íà íîãè. 
Ñâºòà, ïðî ùî ÿ íåùîäàâíî òîá³ 
÷èòàëà? — çàïèòóº ïàí³ Àííà.

— Ïðî Êàòþ. Ó íå¿ áóâ õëîïåöü 
Ïàâëî, — ïîäóìàâøè, â³äïîâ³äàº 
Ñâ³òëàíà.

ЗМОЖЕ СТАТИ НА НОГИ 
Ìàìà Ñâºòè ãîâîðèòü, ùî ç 

äîíüêîþ ðåãóëÿðíî çàéìàºòüñÿ 
ðåàá³ë³òîëîã. Çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, 

ìóñêóëàòóðà Ñâ³òëàíè ïîòðîõè 
ì³öí³øàº, ãîëîâíå ïðîäîâæóâàòè 
ïðàöþâàòè. Ùå â Ñâºò³ ïîòð³áíî 
ï³äòðèìóâàòè áàæàííÿ ï³äíÿòèñÿ 
íà íîãè. Ë³êàð³ ðàäÿòü çâåðíóòè-
ñÿ äî õîðîøîãî ïñèõîëîãà, ÿêèé 
áè ìîòèâóâàâ ¿¿, àëå íà öå ãðî-
øåé ïîêè ùî íåìàº.

— Íà äåíü íàðîäæåííÿ Ñâ³ò-
ëàíè ïðèõîäèëè äâ³ ¿¿ ïîäðóãè. 
Ïðè íèõ Ñâºòà òàê ïðàãíóëà 
âñòàòè. ¯é õîò³ëîñü äîâåñòè, 
ùî âîíà ìîæå öå çðîáèòè, ùî 
âîíà îäóæóº, — ïðîäîâæóº Àííà 
Ìèõàéë³âíà. — Íà æàëü, í³÷îãî 
íå âèéøëî, àëå öþ ìîòèâàö³þ 
â í³é ïîòð³áíî ï³äòðèìóâàòè ïî-
ñò³éíî. ß íàâ³òü ïîïðîñèëà öèõ 
ïîäðóã ïðèõîäèòè ÷àñò³øå, áóòè 
¿¿ ïñèõîëîãàìè.

Äâà ì³ñÿö³ ³ 100 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü â³ää³ëÿþòü 
Ñâºòó â³ä íå çîâñ³ì 
ëåãêîãî, àëå òî÷íî 
íîðìàëüíîãî òà 
óñâ³äîìëåíîãî æèòòÿ
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЕЛЬВІРА МРЯСОВА, ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ «ОСББ ВІННИЧЧИНИ»

Без простих людей великих не буває! Чомусь на 
думці істина, про яку забувають. Проте, якщо 
забувають, значить не такі вони уже й визначні.

РЕКЛАМА

478044

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Ç ïî÷àòêó ïîòî÷íîãî 
ðîêó ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» îòðè-
ìàâ â³ä ÍÀÊ «Íàôòîãàç Óêðà¿íè» 
ðåñóðñó íà ìàéæå 465 ì³ëüéîí³â 
ãðèâåíü. 

Çà ïåð³îä ç ñ³÷íÿ ïî ëèïåíü ïî-
òî÷íîãî ðîêó êîìïàí³ºþ çà ïî-
ñòàâëåíèé ãàç ñïëà÷åíî îïòîâîìó 
ïîñòà÷àëüíèêó ïîíàä 700 ì³ëüéî-
í³â ãðèâåíü, ùî ñòàíîâèòü 152%. 
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ äèðåêòîð ÒÎÂ 
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü Ñî-
ï³ëüíèê.

«Ð³çíèöþ ñóìè «Â³ííèöÿãàç Çáóò» 
ñïðÿìóâàâ íà ïîãàøåííÿ ìèíóëî-
ð³÷íèõ áîðã³â, ùî íà 1.08.2020 ñòà-
íîâëÿòü 417 485 ìëí ãðí. Òîä³ ÿê 
ñïîæèâà÷³ çà öåé ïåð³îä íå ðîçðàõó-
âàëèñü ³ç ïîñòà÷àëüíèêîì çà ñïîæè-
òå áëàêèòíå ïàëèâî íà ñóìó ìàéæå 

400 ìëí ãðí», — íàãîëîøóº Âàñèëü 
Ñîï³ëüíèê.

Çà éîãî ñëîâàìè, ãîëîâíà ïðè-
÷èíà äàíèõ áîðã³â — çàíèæåíí-
íÿ íàñåëåííþ íîðì ñïîæèâàííÿ 
áëàêèòíîãî ïàëèâà òà íåïðèâå-
äåííÿ îáñÿã³â âèêîðèñòàíîãî 
ãàçó äî ñòàíäàðòíèõ óìîâ.

«Ëåâîâó ÷àñòêó êîøò³â, ÿê³ ñïî-
æèâà÷³ îïëà÷óþòü çà ïðèðîäíèé 
ãàç, à ñàìå 87%, îòðèìóº îïòîâèé 
ïîñòà÷àëüíèê ïðèðîäíîãî ãàçó «Íà-
ôòîãàç», — äîäàº Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

«Â³ííèöÿãàç Çáóò» ³ç çàãàëüíî¿ 
ñóìè ðîçðàõóíê³â çà ãàç îòðèìóº 
2,37%.

Âèðó÷åí³ êîøòè Òîâàðèñòâî 
ïîâí³ñòþ âèòðà÷àº íà âèêîíàííÿ 
ñâî¿õ îáîâ’ÿçê³â ïî îáñëóãîâóâàí-
íþ ñïîæèâà÷³â, çã³äíî ç Ïðàâèëà-
ìè ïîñòà÷àííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó òà 
ë³öåíç³éíèìè âèìîãàìè.

Рівень розрахунків ТОВ «Вінницягаз Збут» з НАК «Нафтогаз 
України» за січень–липень 2020 року склав 152%
БЛОГ

479625
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Скоро грип
 Çà ñëîâàìè ì³í³ñòðà 
îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Ìàêñèìà 
Ñòåïàíîâà, ÷åðåç òå, ùî 
äî åï³äåì³¿ êîðîíàâ³ðóñíî¿ 
õâîðîáè äîäàñòüñÿ ñåçîííà 
åï³äåì³ÿ ãðèïó, ó ÌÎÇ 
ïðàöþþòü íàä òèì, ùîá 
ñóòòºâîãî çá³ëüøèòè 
ê³ëüê³ñòü âàêöèí. Äëÿ ãðóï 
ðèçèêó âàêöèíè áóäóòü 
çàêóïëåí³ çà áþäæåòí³ 
êîøòè, à ùåïëåííÿ áóäóòü 
áåçïëàòí³.
Äî ðå÷³, äî ãðóï ðèçèêó 
â³äíîñÿòüñÿ:
1. Ä³òè äîøê³ëüíîãî â³êó, 
øêîëÿð³, ñòóäåíòè ñåðåäí³õ 
òà âèùèõ ó÷áîâèõ çàêëàä³â.
2. Ïåðñîíàë ìåäè÷íèõ çà-
êëàä³â, ïåðñîíàë äîøê³ëü-
íèõ, ñåðåäí³õ òà ³íøèõ 
íàâ÷àëüíèõ çàêëàä³â, ³íòåð-
íàò³â, áóäèíê³â äèòèíè.
3. Ïðàö³âíèêè ñôåðè ïî-
ñëóã, òîðã³âë³, òðàíñïîðòó.
4. Îñîáè, ùî ïåðåáóâàþòü 
ó êîíòàêò³ ç âåëèêîþ ê³ëü-
ê³ñòþ ëþäåé.
5. Îñîáè ñòàðø³ 60 ðîê³â.
6. Îñîáè ç õðîí³÷íèìè 
çàõâîðþâàííÿìè (äèõàëü-
íî¿ òà ñåðöåâî-ñóäèííî¿ 
ñèñòåìè, îáì³íó ðå÷îâèí, 
íèðîê).
7. Æ³íêè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü 
íà 2–3 òðèìåñòð³ âàã³ò-
íîñò³.
ßêùî âè íå íàëåæèòå 
äî ãðóï ðèçèêó, íàãàäóºìî, 
ùî ó Â³ííèö³ âæå ê³ëüêà 
ðîê³â ïîñï³ëü ïðàöþº ïðî-
ãðàìà «Ñòîï-ãðèï». Çà ö³ºþ 
ïðîãðàìîþ ïðèäáàòè 
âàêöèíó â³ä ãðèïó ìîæ-
íà çà 50% â³ä ¿¿ âàðòîñò³, 
ïîòð³áíî ëèøå çâåðíóòèñü 
äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êà-
ðÿ.  Ìèíóëîãî åï³äñåçîíó 
2019–2020 ö³ºþ ïðîãðàìîþ 
ñêîðèñòàëîñÿ á³ëüøå 14 òè-
ñÿ÷ â³ííè÷àí.

КОРОТКОКОРОТКО

ÇÄÎÐÎÂ’ß

РЕКЛАМА

478474

468474

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 

RIA, (067)4333535 

Çà ñëîâàìè ³í-
ôåêö³îí³ñòà ªâãå-
íà Ùåðáèíè, òå, 
ùî çàðàç ìè áà÷è-

ìî ïî êîâ³ä ñòàòèñòèö³ — ò³ëü-
êè ïî÷àòîê. ² ìîâà íå ïðî äðóãó 
õâèëþ, ÿêîþ íàñ ëÿêàëè îñòàíí³ 
ê³ëüêà òèæí³â.

— Íà ùàñòÿ, ÷è íà á³äó, â íàñ 
çàðàç ðîçïî÷èíàºòüñÿ ïåðøà õâè-
ëÿ. Ìè ò³ëüêè ïî÷èíàºìî ìàñîâî 
õâîð³òè, — ãîâîðèòü ªâãåí Ùåð-
áèíà.

ТОП-7 ЗАПИТАНЬ ПРО КОВІД 
ДО ІНФЕКЦІОНІСТА 

Ñê³ëüêè ÷àñó øêîëÿð³ áóäóòü õî-
äèòè â øêîëó, ÿêùî ëèøå çà ïåð-
øèé òèæäåíü íîâîãî íàâ÷àëüíîãî 
ðîêó ìàºìî çà÷èíåíó øêîëó ³ êëàñ 
íà ñàìî³çîëÿö³³?

— Íà öå ïèòàííÿ âàæêî â³ä-
ïîâ³ñòè, òîìó ùî íåìàº ç ÷èì 
ïîð³âíþâàòè. Òà âðàõîâóþ÷è 
òå, ùî í³õòî íå äîòðèìóºòüñÿ 
êàðàíòèíó (ä³òè íå íîñÿòü ìàñ-
êè), ïðàâèë ã³ã³ºíè (ä³òè íå íà-
â÷åí³ ÷àñòî ìèòè ðóêè), à çàðàç 
ò³ëüêè-íî ïîõîëîäàº, â êëàñàõ 
ïî÷íóòü çàêðèâàòè â³êíà, òîæ º 
áàãàòî ôàêòîð³â, ÿê³ çá³ëüøóþòü 

â³ðîã³äí³ñòü, ùî øêîëÿð³ ïî÷íóòü 
ìàñîâî õâîð³òè. ßêáè âñå ðîáèëè 
ïðàâèëüíî, ìîæíà áóëî á óíèê-
íóòè ö³º¿ ïðîáëåìè.

Àëå â øêîëàõ íà ïåðåðâàõ ðî-
áèòüñÿ âîëîãå ïðèáèðàííÿ, ïðîâ³-
òðþâàííÿ, äåÿê³ íàâ³òü êâàðöóþòü 
ïðèì³ùåííÿ, íåâæå öå íå äîïîìî-
æå?

— Ïðîáëåìà â òîìó, ùî êî-
â³äîì ëþäèíà çàðàæàºòüñÿ â³ä 
ëþäèíè, ï³ä ÷àñ ò³ñíîãî êîí-
òàêòó. Âñ³ ö³ ìàí³ïóëÿö³¿ ç ïðè-
áèðàííÿìè òà ïðîòèðàííÿìè 
äî îäíîãî ì³ñöÿ, õî÷à äÿêóºìî 
õî÷ çà öå. Â íàñ òðàäèö³éíî, ùî 
ïîòð³áíî — íå ðîáèòüñÿ, à ùî 
íå ïîòð³áíî — ðîáèòüñÿ ç çàâè-
äíèì çàâçÿòòÿì. ß íå çäèâóþñü, 
ÿêùî çàðàç ïîâäÿãàþòü íà ä³òåé 
ê³íäåðè ç ÷àñíèêîì (â ³íòåð-
íåò³ ïðîäàþòü ÿéöÿ ê³íäåð³â, ç 
ÿêèõ ðîáëÿòü ÷àñíèêîâ³ àìóëåòè 
íà øèþ, âîíè òèïó çàõèùàþòü 
â³ä â³ðóñó). Ùîá õî÷ ùî-íåáóäü 
áóëî òà ÿêîñü â³ä÷èòàòèñü ïðî 
ðîáîòó.

Íàñïðàâä³ º êîíêðåòí³ ðåêî-
ìåíäàö³¿. Íàïðèêëàä, ì³æ ïàð-
òàìè â êëàñ³ ìàº áóòè â³äñòàíü 
ìåòð, ì³í³ìóì. Àëå öå íàâðÿä 
÷è ìîæëèâî ç óðàõóâàííÿì ðîç-
ì³ð³â êëàñó ³ ê³ëüêîñò³ ä³òåé (çî 
30 ó÷í³â). Ïîòð³áíî ïðèâ÷àòè ä³-

ІНФЕКЦІОНІСТ: «ПОЧИНАЄТЬСЯ 
Ковід-прогнози на осінь  За сім днів 
нового навчального року на карантин 
пішли 13 шкіл в Запорізькій області, три 
в Львівській, одна в Тернопільській, дві 
в Києві. У нас на самоізоляцію пішла 
майже вся школа Калинівського району, 
а в школі № 32 на карантин відправили 
клас. Що буде далі з навчанням? А коли з 
ковідом зустрінеться грип? Як вберегтися 
і не заразитися повторно? Про це та інше 
говорить інфекціоніст

òåé ìèòè ðóêè, õî÷à á îáðîáëÿòè 
àíòèñåïòèêîì. Ïîòð³áíî îäÿãà-
òè â êëàñàõ ìàñêó, ïðîâ³òðþâà-
òè ïðèì³ùåííÿ. ² îá³äàòè ä³òè 
ìàëè á â êëàñàõ, ùîá íå õîäèòè 
â ¿äàëüíþ ³ íå êîíòàêòóâàòè çà-
éâèé ðàç. Òàêîæ ä³òè íå ïîâè-
íí³ õîäèòè ïî êëàñàõ, òîáòî çà-
éøëè â îäíå ïðèì³ùåííÿ ³ çâ³äòè 
â ê³íö³ óðîê³â âèéøëè, íà óðîêè 
äî íèõ ìàþòü ïðèõîäèòè â÷èòåë³ 
(â ìàñêàõ). Íó ³ âèõîäèòè ç³ øêî-
ëè ï³ñëÿ íàâ÷àííÿ ó÷íÿì áàæàíî 
ç ³íòåðâàëîì õî÷à á ï’ÿòü õâèëèí.

Ç îãëÿäó íà öå, ÿê áóäå â íàñ 
äàë³ ç êîâ³äîì, ïðîãíîçóâàòè âàæ-
êî, àëå íàâðÿä ÷è áóäå äîáðå. Ïðî-
áëåìà â òîìó, ùî êîëè íà ïåðøèõ 
ïîðàõ ê³ëüê³ñòü õâîðèõ íåâåëèêà, 
òî ³ ïðèð³ñò íîâèõ õâîðèõ áóäå 
ïîñòóïîâèé òà ïîâ³ëüíèé. ßê 
ò³ëüêè ê³ëüê³ñòü õâîðèõ äîñÿãíå 
ÿêîãîñü êðèòè÷íîãî ïîêàçíèêà, 
ïî÷íåòüñÿ ëàâèíà õâîðèõ. ² ÿêùî 
áðàòè ïîõîäè â øêîëó, ò³, ÿê³ ìè 
çàðàç áà÷èìî, âñå âêàçóº íà òå, ùî 
ëàâèíà íå çà ãîðàìè. Ïðîòÿãîì 
íàñòóïíèõ äâîõ-÷îòèðüîõ òèæí³â 
áóäåìî áà÷èòè.

Ïåðøèé ðàç çàõâîð³òè íà êîâ³ä 
ñòðàøíî, ³ ìè ñïîä³âàºìîñü, ùî 

âæå ïåðåõâîð³ëè òà îòðèìàëè ³ìó-
í³òåò. Àëå º âèïàäêè ïîâòîðíîãî 
êîâ³äó, öå ïðàâèëî ÷è âèíÿòîê?

— Ìè íå çíàºìî, íàñê³ëüêè 
³ñíóº â³ðîã³äí³ñòü, ùî ëþäèíà, 
ÿêà ïåðåõâîð³ëà íà êîâ³ä, ìîæå 
çàõâîð³òè ïîâòîðíî, íà öå ïî-
òð³áåí ÷àñ. Â³äîìî, ùî áàãàòî 
ïåðåõâîð³ëèõ âòðà÷àþòü àíòèò³ëà 
âæå ÷åðåç ê³ëüêà ì³ñÿö³â ï³ñëÿ 
îäóæàííÿ. ×è ãîâîðèòü öå, ùî 
ëþäèíà ñòàº ñïðèéíÿòíîþ äî â³-
ðóñó? — í³ íå ãîâîðèòü. Òîìó 
ùî º ùå Ò-êë³òêîâèé ³ìóí³òåò. 
Éîãî íàÿâí³ñòü äóæå âàæêî âè-
çíà÷èòè, òà â³í äîâîë³ ãàðíî ïðà-
öþº ³ çàõèùàº ëþäèíó. Ñêîð³øå 
çà âñå ëþäèíà ìîæå çàðàçèòèñÿ 
ïîâòîðíî, à ÿê øâèäêî, ³ ÿêèé 
â³äñîòîê öèõ ëþäåé, ë³êàð³ ïîêè 
ùî íå çíàþòü.

Õî÷à º äîñë³äæåííÿ (íàïðè-
êëàä, êîðåéñüêå), ï³ä ÷àñ ÿêî-
ãî â³äñë³äêîâóâàëè ñòàí ëþäåé, 
ÿê³ ïåðåõâîð³ëè íà êîðîíàâ³ðóñ. 
Ïðîòÿãîì øåñòè ì³ñÿö³â ï³ñëÿ 
îäóæàííÿ, ïîâòîðíî ìàéæå í³õ-
òî íå çàõâîð³â. Êð³ì òîãî, âàðòî 
ðîçóì³òè, ùî çàçâè÷àé íà ðàí-
í³õ åòàïàõ ïîâòîðíå çàðàæåííÿ 
âèÿâëÿëè ÿêèì ÷èíîì? Ëþäèíà 
ïåðåõâîð³ëà êîâ³äîì, ¿¿ çà äîïî-
ìîãîþ ÏËÐ öå ï³äòâåðäèëè. Àëå 
÷åðåç ïåâíèé ÷àñ (ì³ñÿöü-äâà) 
â íå¿ ç’ÿâèëèñÿ ñèìïòîìè ÃÐÂ², 
¿é çíîâó ðîáëÿòü ÏËÐ — â³í 
ïîçèòèâíèé. Íó ³ âèñíîâîê, ùî 
ëþäèíà ïîâòîðíî çàðàçèëàñÿ. Àëå 
ëþäèíà, ÿêà ïåðåõâîð³ëà êîâ³äîì, 
ìîæå âèä³ëÿòè â³ðóñ ïðîòÿãîì 
òðüîõ ì³ñÿö³â ï³ñëÿ îäóæàííÿ. 

«ß íå çäèâóþñü, ÿêùî 
íà ä³òåé ïîâäÿãàþòü 
ê³íäåðè ç ÷àñíèêîì. 
Ùîá õî÷ ùî-íåáóäü 
áóëî òà â³ä÷èòàòèñü 
ÿêîñü ïðî ðîáîòó»

Станом на ранок, 8 вересня, на 
Вінниччині зафіксували 4450 
випадків захворювання на ко-
ронавірус. +44 нових за добу. 
Від недуги вже одужали 3061 
людина, також є 1299 активних 
хворих.  
«На сьогодні хворіє 1299 осіб. 
На стаціонарі – 196 осіб. Всьо-

го зареєстровано 90 летальних 
випадків. За останню добу ле-
тальних випадків не зареєстро-
вано, — зазначають на сайті 
ОДА. — Щодо захворюваності 
серед медиків:одужало – 491 
медичний працівник; хворіє – 
138. За останню добу захворіли 
7 медичних працівників».

Статистика COVID-19 
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Як визначають 
COVID зони
 Â³äïîâ³äíî äî ïîñòà-
íîâè Êàáì³íó, ðåã³îíîì 
³ç çíà÷íèì ïîøèðåííÿì 
COVID-19 ââàæàºòüñÿ ðåã³-
îí, â ÿêîìó íàÿâíà õî÷à á 
îäíà ç òàêèõ îçíàê:
1. Çàâàíòàæåí³ñòü á³ëüøå 
50% ë³êàðíÿíèõ ë³æîê 
(ïðèçíà÷åíèõ äëÿ ïàö³ºíò³â 
ç ï³äòâåðäæåíèì êîâ³äîì), 
ïðîòÿãîì ï’ÿòè äí³â ï³äðÿä.
2. Ñåðåäíÿ ê³ëüê³ñòü òåñ-
òóâàíü ìåòîäîì ÏËÐ òà 
³ìóíîôåðìåíòíîãî àíàë³çó 
ñòàíîâèòü ìåíø ÿê 24 òåñ-
òóâàííÿ íà 100 òèñ. íà-
ñåëåííÿ ïðîòÿãîì îñòàíí³õ 
ñåìè äí³â.
3. Ïîêàçíèê çàõâîðþâà-
íîñò³ íà êîâ³ä çà 14 äí³â 
íà 100 òèñ. íàñåëåííÿ 
ïåðåâèùóº áàçîâèé ð³âåíü 
çàõâîðþâàíîñò³.
Íà ï³äñòàâ³ öèõ îçíàê, 
Äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ ç ïèòàíü 
òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ 
áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ 
ñèòóàö³é ðàç íà ñ³ì äí³â 
ïðèéìàº ð³øåííÿ ïðî 
âñòàíîâëåííÿ íà òåðèòî-
ð³¿ ðåã³îíó àáî îêðåìèõ 
àäì³í³ñòðàòèâíî-òåðèòî-
ð³àëüíèõ îäèíèöü ðåã³îíó 
ð³âíÿ åï³äåì³÷íî¿ íåáåçïåêè 
«æîâòèé», «ïîìàðàí÷åâèé» 
àáî «÷åðâîíèé». Ð³øåííÿ 
ïðî ïîñëàáëåííÿ «÷åðâîíî-
ãî», «ïîìàðàí÷åâîãî» òà 
«æîâòîãî» ð³âíÿ åï³äåì³÷íî¿ 
íåáåçïåêè íå ìîæå áóòè ïå-
ðåãëÿíóòî ðàí³øå í³æ ÷åðåç 
14 äí³â ç äíÿ âñòàíîâëåííÿ 
òàêîãî ð³âíÿ åï³äåì³÷íî¿ 
íåáåçïåêè.

КОРОТКОКОРОТКО

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

479160

РЕКЛАМА

478639 479699

Ìîâà ïðî ÐÍÊ-â³ðóñ êîâ³äó 
(òîáòî éîãî ÷àñòêè), ÿê³ ³ áà÷èòü 
ÏËÐ-àíàë³ç. Â³äïîâ³äíî, ÷è áóëè 
ö³ ëþäè ïîâòîðíî çàðàæåí³, ÷è 
âîíè çàõâîð³ëè ³íøèì â³ðóñîì, 
à ¿ì ïîìèëêîâî âèñòàâëÿëè ïî-
âòîðíå çàðàæåííÿ — íåâ³äîìî. 
Òîáòî ìè íå çíàºìî, ÷è ëåãêî 
ìîæíà çàðàçèòèñÿ ïîâòîðíî ³ 
÷åðåç ÿêèé ÷àñ.

Ïàíäåì³ÿ â íàñ òðèâàº íåäîâ-
ãî, ïîòð³áíî ñïîñòåð³ãàòè çà öèì 
ïðîöåñîì õî÷à á äâà-òðè ðîêè, 
ùîá ðîáèòè âèñíîâêè ïðî òðè-
âàë³ñòü ³ìóí³òåòó. Íà ñüîãîäí³ 
á³ëüø³ñòü ëþäåé ïîâòîðíî íå çà-
ðàæàºòüñÿ.

Âè êàæåòå, ùî òðè ì³ñÿö³ ëþ-
äèíà (ÿêà âæå îäóæàëà) âèä³ëÿº 
â³ðóñ, â öåé ÷àñ âîíà çàðàçíà?

— Í³. ª ð³çí³ ïîíÿòòÿ, íà-
ïðèêëàä, âèä³ëåííÿ æèâîãî 
ÄÍÊ-â³ðóñó, ³ ÐÍÊ-â³ðóñó (òîá-
òî íå æèâîãî âèðóñó, ëèøå éîãî 

÷àñòêè). Çàðàçíà ëþäèíà ëèøå 
òîä³, êîëè âèä³ëÿº æèâèé â³ðóñ. 
Íåùîäàâíî â öåíòð³ ç êîíòðîëþ 
çàõâîðþâàíîñòåé â ÑØÀ ïðîâå-
ëè äîñë³äæåííÿ. Âîíè ñâ³ä÷àòü 
ïðî òå, ùî âèä³ëåííÿ æèâîãî 
â³ðóñó â ëþäèíè, ÿêà ïåðåõâî-
ð³ëà íà êîâ³ä â ëåãêî¿ ôîðì³ (òà 
ùî íå âèìàãàº ãîñï³òàë³çàö³¿), 
òðèâàº óïðîäîâæ 10 äí³â ç ìî-
ìåíòó ïåðøèõ ñèìïòîì³â. Òîáòî 
÷åðåç äåñÿòü äí³â òàêà ëþäèíà 
âæå íå çàðàçíà, õî÷à àíàë³ç ÏËÐ 
â³ðóñ ìîæå âèÿâëÿòè. ßêùî ëþ-
äèíà â òÿæêîìó ñòàí³, îñîáëèâî 
çà íàÿâíîñò³ îíêîëîã³¿ ÷è ³ìóíî-
äåô³öèòó, òðèâàë³ñòü âèä³ëåííÿ 
íåþ æèâîãî â³ðóñó, à çíà÷èòü ³ 
ìîæëèâ³ñòü çàðàçèòè ³íøèõ, ïðî-
äîâæóºòüñÿ äî 20 äí³â, ç ìîìåíòó 
ïîÿâè ïåðøèõ ñèìïòîì³â. ×åðåç 
20 äí³â öÿ ëþäèíà âæå íå çà-
ðàçíà, õî÷à ïîâòîðþþ, àíàë³ç 
ÏËÐ — ìîæå ïîêàçàòè íàÿâí³ñòü 

ПЕРША ХВИЛЯ» 
â³ðóñó. ² òîìó â öåíòð³ êîíòðîëþ 
çà çàõâîðþâàí³ñòþ äàþòü ðåêî-
ìåíäàö³¿, ÿê³ ìàéæå âñ³ êðà¿íè 
âçÿëè äî â³äîìà, ùî íåìàº ñåí-
ñó âèçíà÷àòè çàðàçí³ñòü ëþäèíè 
ìåòîäîì ÏËÐ (àëå â íàñ ³ äîñ³ 
òàê âèçíà÷àþòü, ³ ëþäåé, ÿê³ âæå 
äàâíî íå çàðàçí³, íå âèïóñêàþòü 
íà ðîáîòó, í³êóäè).

ßê ïðàöþº Ò-êë³òêîâèé ³ìóí³-
òåò? Â êîãî â³í º, â êîãî íåìàº?

— Êîëè ëþäèíà í³êîëè íå ñòè-
êàëàñÿ ç ÿêèìîñü â³ðóñîì, à öåé 
â³ðóñ ïàòîãåííèé äëÿ îðãàí³çìó, 
ïðè çóñòð³÷³ ç íèì ëþäèíà çà-
õâîð³º ³ öå áåç âàð³àíò³â. Êîëè 
ëþäèíà çàõâîð³ëà, â îðãàí³çì³ â³ä-
áóâàþòüñÿ ïåâí³ çì³íè. Îðãàí³çì, 
óìîâíî êàæó÷è, çàïàì’ÿòîâóº öåé 
ì³êðîá, â³ðóñ ÷è áàêòåð³þ ³ âè-

ðîáëÿº äî íüîãî çàõèñò íà ìàé-
áóòíº. ² êîëè öåé â³ðóñ, áàêòå-
ð³ÿ ÷è ì³êðîá ïîâòîðíî ïîïàäàº 
â îðãàí³çì ëþäèíè, âìèêàºòüñÿ 
áàãàòî ìåõàí³çì³â. Â òîìó ÷èñë³ ³ 
àíòèò³ëà, ³ Ò-êë³òèíè ïàì’ÿò³, ÿê³ 
çà íåîáõ³äíîñò³ çàïóñêàþòü ïðî-
öåñè ³ìóí³òåòó ³ çíèùóþòü â³ðóñ 
äî òîãî, ÿê â³í ìîæå âèêëèêàòè 
çàõâîðþâàííÿ. ßê äîâãî òðèâàº 
öåé çàõèñò, êîëè ìîâà éäå ïðî 
êîâ³ä, ìè ïîêè íå çíàºìî.

ßê³ ïðîãíîçè íà îñ³íü, êîëè ìè 
óâ³éäåìî â ñåçîí ãðèï+êîâ³ä? ×è 
ï³äñèëèòü öå ãðèï, ÷è ñòàíå á³ëüø 
ñåðéîçí³øèì êîâ³ä? ßê âáåðåã-
òèñÿ?

— Ãðèï òî÷íî íå ñòàíå ñèëüí³-
øèì, òîìó ùî íîâèõ øòàì³â â íàñ 
íå ñïîñòåð³ãàºòüñÿ, à äî ñòàðèõ 
øòàì³â ìè çâèêëè. Ãðèï ïðî-
ñòî ðîçáàâèòü ê³ëüê³ñòü õâîðèõ, 
ÿêèõ ìè áóäåìî ë³êóâàòè íå ëèøå 
â³ä êîâ³äó. Ïàö³ºíò³â, ÿê³ áóäóòü 

ìàòè íàñòóïí³ ñèìïòîìè: âèñîêà 
òåìïåðàòóðà, êàøåëü, ìëÿâ³ñòü, 
ñëàáê³ñòü — áóäåìî ä³àãíîñòóâàòè 
íà ãðèï. ßêùî ä³àãíîç ï³äòâåð-
äæóºòüñÿ, õâîð³ áóäóòü îòðèìó-
âàòè ïðîòèãðèïîçíå ë³êóâàííÿ 
(òîé æå ñàìèé òàì³ôëþ). ßêùî 
àíàë³ç íà ãðèï áóäå íåãàòèâíèé, 
áóäåìî äóìàòè, ùî öå ÿêèéñü ³í-
øèé â³ðóñ, â òîìó ÷èñë³ êîâ³ä. 
Òðåáà âðàõîâóâàòè, ùî ÷åðåç åï³-
äåì³þ êîðîíàâ³ðóñó âñå æ òàêè 
ëþäè (ÿêàñü ÷àñòèíà, õî÷à á) äî-
òðèìóºòüñÿ ïðàâèë ã³ã³ºíè, à öå 
â òîìó ÷èñë³ ïîçèòèâíî âïëèâàº ³ 
íà ñèòóàö³þ ç ãðèïîì. Òîìó ìîæ-
ëèâî òàêî¿ ñèëüíî¿ ðîçïîâñþäæå-
íîñò³ ãðèïó ³ íå áóäå. Òà êðàùå 
íå ðèçèêóâàòè ³ çðîáèòè ùåïëåí-
íÿ. Âàêöèíà â³ä ãðèïó ïðàöþº 
äóæå äîáðå, êð³ì òîãî, º øâèäê³ 
òåñòè íà ãðèï, ÿê³ ìîæíà çðî-
áèòè â êë³í³êàõ, íó ³ ë³êóâàííÿ, 
ÿêùî ðîçïî÷àòè éîãî óïðîäîâæ 
äâîõ äí³â ç ïî÷àòêó çàõâîðþâàí-
íÿ (òèì ñàìèì îçåëüòàì³â³ðîì), 
ëþäèíà äóæå øâèäêî îäóæóº. Ç 
ãðèïîì ìè ïðàöþâàòè âì³ºìî, ³ 
â³í íå òàêèé ñòðàøíèé, ÿê êîâ³ä. 
ß á íàñïðàâä³ íå õâèëþâàâñÿ, ùî 
ãðèï âïëèíå íà êàðòèíêó êîâ³äó, 
à ïðîñòî çðîáèâ áè ùåïëåííÿ ³ 
æèâ áè ñîá³ äàë³.

À ÷è ³ñíóº â³ðîã³äí³ñòü òîãî, ùî 
ÿêùî ëþäèíà çàõâîð³ëà ãðèïîì, 
âîíà òèì ñàìèì â³äêðèëà äâåð³ 
äëÿ êîâ³äó?

— Òàêî¿ çàêîíîì³ðíîñò³ íåìàº. 
ª äâà â³ðóñè, ÿê³ ìîæóòü âèêëè-
êàòè ïîðóøåííÿ ³ìóí³òåòó — öå 
Â²× ³ ê³ð. Îò ÿêùî ó ëþäèíè º 
Â²×, òîä³ êîâ³ä ìîæå ñòàòè äëÿ 
íå¿ íåïðèºìíîþ ñèòóàö³ºþ. Òà-
êîæ ê³ð âèêëèêàº êîðîòêî÷àñíèé 
³ìóíîäåô³öèò, ³ öå òîæå ìîæå 
áóòè ïðîáëåìîþ. Òîìó ÿêùî âè 
íå çíàºòå ñâ³é ³ìóííèé ñòàòóñ, 
àáî íå ïàì’ÿòàºòå, ÷è ðîáèëè 
ùåïëåííÿ â³ä êîðó, âàðòî çâåð-
íóòèñü äî ñâîãî ñ³ìåéíîãî ë³êàðÿ 
³ ç’ÿñóâàòè öå ïèòàííÿ. Õî÷à ç 
êîðîì â íàñ íà÷å âñå íå òàê ïî-
ãàíî, à ³íø³ â³ðóñè íà ³ìóí³òåò 
íå âïëèâàþòü.

Євген Щербина, лікар-інфекціоніст: — Зважаючи на те, 
що в школах роблять все, що не працює, і ігнорують те, що 
працює, за кілька тижнів будемо мати лавину хворих 

«Ìîæëèâî ñèëüíî¿ 
ðîçïîâñþäæåíîñò³ 
ãðèïó ³ íå áóäå. Òà 
êðàùå íå ðèçèêóâàòè 
çäîðîâ'ÿì ³ çðîáèòè 
ùåïëåííÿ»

ÇÄÎÐÎÂ’ß
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Люди, які не проходять повз, люди, які кожного дня 
рятують інших словом, ділом та надійним плечем! 
Будьте мені щасливі! Просто будьте, бо поки ви є, я 
вірю, що світ можна змінити.

ПРЕССЛУЖБА 

АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» 
îãîëîøóº àêö³þ äëÿ êë³ºíò³â 
êîìïàí³¿ — ñïîæèâà÷³â ïðè-
ðîäíîãî ãàçó.

Óìîâè àêö³¿ ïðîñò³:
Ç 01 ïî 30 âåðåñíÿ 2020 ð. 

ñïëàò³òü çà ïîñëóãó ðîçïîä³ëó 
ïðèðîäíîãî ãàçó ÀÒ «Â³ííèöÿ-
ãàç» ïî ãðóäåíü 2020 ð. âêëþ÷íî.

Ï’ÿòü ïåðåìîæö³â ç ÷èñ-
ëà ó÷àñíèê³â àêö³¿ âèçíà÷èìî 
15 æîâòíÿ 2020 ð. çà äîïîìîãîþ 
ãåíåðàòîðà âèïàäêîâèõ ÷èñåë.

Â ÿêîñò³ ïðèç³â ïåðåìîæ-

ö³ îòðèìàþòü ñó÷àñí³ ñìàðò-
ôîíè Xiaomi Redmi 8.

Àêö³ÿ ä³º ç 1 ïî 30 âåðåñíÿ 
2020 ð.

Äåòàë³ àêö³¿ ñàéò³ vn.104.ua òà 
çà òåë. 067–433–22–89

Ïîñï³øàéòå! Íîâåíüê³ ñìàðò-
ôîí÷èêè ÷åêàþòü íà Âàñ!

«Вінницягаз» розігрує п’ять 
сучасних смартфонів!!!
БЛОГ

Ðåäàêö³ÿ íå çàâæäè ïîä³ëÿº äóìêó àâòîð³â ïóáë³êàö³é òà íå íåñå 
â³äïîâ³äàëüíîñò³ çà çì³ñò ðåêëàìè òà îãîëîøåíü. 

Ë³òåðîñïîëó÷åííÿ «RIA» (â òîìó ÷èñë³ â ñïîëó÷åíí³ ç áóäü-ÿêèìè 
ñëîâàìè òà çîáðàæåííÿìè), à òàêîæ ãðàô³÷íå çîáðàæåííÿ âêàçàíîãî, 
çàáîðîíåí³ äî êîï³þâàííÿ àâòîðñüêèìè ïðàâàìè.

²íôîðìàö³ÿ äëÿ ïóáë³êàö³é íàäàºòüñÿ ³íôîðìàö³éíèì àãåíòñòâîì ÒÎÂ 
«Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; êîä ªÄÐÏÎÓ 34095069; àäðåñà: 21032, ì.Â³ííèöÿ 
âóë. Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî 
àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 
12.08.2009 ð.

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

òåë. (0432): 5 5 5 - 1 1 1(áàãàòîêàíàëüíèé)

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ 
ñåð³ÿ ÕÌ ¹1069-427 ÏÐ â³ä 30.06.2020 ð., 
âèäàíå Ì³í³ñòåðñòâîì þñòèö³¿ Óêðà¿íè

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ
Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

Âèäàâåöü ç 2006 ðîêó – 
ÒÎÂ «Âèäàâíèöòâî »Ð²À»; àäðåñà: 21032, 
ì.Â³ííèöÿ âóë. Øèðøîâà, 3à

Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà 
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿ 
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ 
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿ 
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî 
ðîçâèòêó (USAID) 

Hàêëàä 17 900 

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.

Çàìîâë. ¹ 200136

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ
Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 
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Золота пора настала, а тому маю оголосити алярм.

Алярм полягає в наступному. Гряде караул для екології. Бо вибори. І 

містами-селами буде в легкому доступі купа паперового сміття. Хтось 

візьме то собі в грубу на розтопку. Але не всім таке щастя мати грубу. 

Тому… В акуратний стосик складіть все надбане. Здайте макулатурному 

дядьку. А зароблене киньте мені на картку — 5168742722978362 

На зароблені гроші ми з вами купимо пташку дрон. І це буде перший 

випадок об’єднання всіх політичних сил України з народом та армією.

Цьомки всіх.

Пост страху, відчаю, болю… що серед нас є вбивці, які щодня ходять і 

вітаються з тобою, посміхаються і роблять свою справу. 

Вчора Джесі отруїли (на домі є камери, буду дивитися) певно отрута була 

розкидана і для інших дворових собак. Як я можу протидіяти злу та цій 

нечисті? 

Джесі врятували (хоча з кожним нападом я думала, що вона померла).

Зараз собачка у клініці Ветхауз, капається та чекає на аналізи 

Допомогти можна. Карта приватБанк  5168757354730584 Горбаченко 

Дария Сергеевна. Мій тел. 096 56 87 884, хто стикався з такими 

ситуаціями, порадьте, що робити, як знайти цього виродка? ( 

Лариса Полулях

волонтерка   

Ольга Танаскова

педагог   

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

Нравится  .  Комментарий  .  Поделиться

ПРЕССЛУЖБА 

ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ

Óÿâè, ùî ó òåáå 
ç'ÿâèëàñÿ ìîæëèâ³ñòü 

îòðèìàòè ðîáîòó ìð³¿ çà êîðäî-
íîì, àëå ïåðåïîíîþ äî îìð³ÿíî¿ 
ðîáîòè ñòàº òâ³é íåäîñêîíàëèé 
ð³âåíü âîëîä³ííÿ àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè. 

Çàãóãëèâøè «ÿê øâèäêî 
âèâ÷èòè àíãë³éñüêó ìîâó», 
îòðèìóºø ñîòí³ ïîðàä, ñåðåä 
íèõ: îíëàéí çàíÿòòÿ, êóðñè, 
þòóá êàíàëè òà ³íøå. Â³ä òà-
êîãî ð³çíîìàí³òòÿ ³íôîðìàö³¿ 
ìîæíà ðîçãóáèòèñÿ ³ çàëèøèòè 
îìð³ÿíó ðîáîòó íåäîñÿæíîþ 
ö³ëëþ.

Ç ÷îãî ðîçïî÷àòè, êîëè íà-
âè÷êè âîëîä³ííÿ ³íîçåìíîþ 

ïîòð³áíî âäîñêîíàëèòè çà êî-
ðîòêèé ïåð³îä ÷àñó? Ðàäèìî 
óí³êàëüíèé òà ³íòåíñèâíèé êóðñ 
«Deep Dive into English» â³ä Â³-
ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿.

ІНТЕНСИВНИЙ КУРС «DEEP 
DIVE INTO ENGLISH»:
 óí³êàëüíà ìåòîäèêà âèêëà-

äàííÿ äîïîìîæå ëåãêî ³ ç ö³êà-
â³ñòþ ïîðèíóòè â àíãëîìîâíå 
ñåðåäîâèùå;
  âèêëàäàþòü ïðîôåñ³éí³ 

âèêëàäà÷³ òà íåéò³â-ñï³êåðè ç 
áàãàòîð³÷íèì äîñâ³äîì;
 ³íòåíñèâíèé êóðñ ïåðåä-

áà÷àº ìàêñèìóì æèâîãî ñï³ë-
êóâàííÿ;
 ïîäîëàííÿ ìîâíîãî áàð’ºðó;
 âèêîíàííÿ òà ìîí³òîðèíã 

äîìàøíüîãî çàâäàííÿ â ñó÷àñí³é 

CRM-ñèñòåì³;
 åôåêòèâí³, ö³êàâ³ òåìàòèêè;
 ôàíîâ³ àêòèâíîñò³.
11 òèæí³â, 5 äí³â íà òèæäåíü, 

3 ãîäèíè íà äåíü íàâ÷àéñÿ 
ó ïðîôåñ³éíèõ âèêëàäà÷³â òà 
native speakers — ³ òè ãàðàíòî-
âàíî ï³äâèùèø ñâîþ àíãë³éñüêó 
ì³í³ìóì íà 1 ð³âåíü!

²íòåíñèâíèé êóðñ àíãë³éñüêî¿ 
ìîâè Deep Dive into English — 
öå çàâæäè ö³êàâî, çàõîïëþþ÷å 
³ åôåêòèâíî!

Íàá³ð âæå ðîçïî÷àâñÿ!
Íå ãàé ÷àñó, ê³ëüê³ñòü ó÷àñ-

íèê³â îáìåæåíà!

Ðåºñòðóéñÿ goo.gl/forms/
F1Acnp7A0kfyNCyI3

Òåëåôîíóé 067–431–19–21 òà 
ïîðèíü â àíãë³éñüêó ç ãîëîâîþ!

Англійський суперінтенсив саме для тебе!
БЛОГ

468474

479616
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ОВЕН 
Вам, можливо, доведеться 
вибирати між душевним ком-
фортом і принципами. Виби-
райте найперше, принципи 
цілком можуть і підлаштува-
тися під ваші потреби. 

ТЕЛЕЦЬ 
Якщо ви проявите нечесність 
по відношенню до коханої 
людини, це буде означати 
охолодження у ваших устале-
них стосунках. Постарайтеся 
не вихлюпувати негативні 
емоції, що накопичилися.

БЛИЗНЮКИ 
Самотні цього тижня цілком 
можуть знайти ідеальну пару. 
Так що, можете втратити 
розум і кинутися з головою 
у вир пристрасті. Вас теж 
кохають, без вас нудьгують.

РАК 
Будьте активні в стосунках 
з коханою людиною, тоді 
на самоті нудьгувати не дове-
деться. Середа і неділя вдалі 
для зустрічей і побачень.

ЛЕВ 
Притримайте ваші бурхливі 
емоції, якщо не хочете зруй-
нувати стосунки з коханою 
людиною. Поводьтеся ко-
ректно, особливо наодинці. 
Створюйте гарний настрій 
собі і оточуючим.

ДІВА 
На початку тижня кохана 
людина може зажадати від 
вас чогось нездійсненного. 
Не поспішайте засмучуватися 
і рвати стосунки. До середини 
тижня вона заспокоїться.

ТЕРЕЗИ 
Тиждень загрожує початися 
з відпочинку на самоті. Чим 
швидше ви зрозумієте, що 
ваше невдоволення і пре-
тензії — лише каприз, тим 
більше шансів, що все це 
триватиме не надто довго. 

СКОРПІОН 
Ви зараз користуєтеся неймо-
вірним успіхом у протилеж-
ної статі. Ви легко зачаровує-
те багатьох, але вам потрібен 
тільки один. Прислухайтеся 
до голосу серця. 

СТРІЛЕЦЬ 
Стабільні стосунки з коханою 
людиною можуть різко 
змінитися. Ймовірна поява 
нового захоплення, а вашим 
почуттям доведеться прохо-
дити перевірку на міцність.

КОЗЕРІГ 
У середу або в п'ятницю, 
швидше за все, вас чекатиме 
цікава любовна пригода з но-
вим знайомим. В кінці тижня 
ваші стосунки з коханою 
людиною повинні перейти 
в нову, більш серйозну фазу.

ВОДОЛІЙ 
У справах сердечних цього 
тижня вас може здолати 
хандра. Неприємні спогади 
або нові переживання загро-
жують повністю вибити вас з 
колії. Постарайтеся не підда-
ватися цьому настрою. 

РИБИ 
У вівторок ви можете зустріти 
людину, яка просто зачарує 
вас. У вас цілком може почати-
ся запаморочливий службо-
вий або курортний роман.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 10-16 ВЕРЕСНЯ

ВАЛЕРІЙ 

АНДРОСОВ, 

ПСИХОЛОГ:

— Людина від-
різняється від 
інших тварин 
тим, що вона 
істота соціаль-

на. Соціальна — означає те, що 
живе в суспільстві. І для того, щоб 
це саме суспільство нормально 
сприймало людину, варто вико-
нувати ряд простих правил, кож-
не з яких зводиться приблизно 
до одного: роби що хочеш до тих 
пір, поки це не стосується інших. 
Хтось може сказати: «Ну припус-
тимо, а чим мій зовнішній вигляд 
заважає іншим?!» І тут не зайвим 
буде згадати, як кожного з нас 
дратує непристойний зовнішній 
вигляд перехожих, особливо 

це стосується певних пасажирів 
у громадському транспорті, хіба 
вам не все одно їхати поруч з нео-
хайністю чи грубою поведінкою?
Саме для того, щоб всім було 
добре, були створені правила 
етикету, в яких чітко прописа-
но, що варто робити, а що ні, як 
одягатися, що робити в різних 
ситуаціях. На жаль, багато лю-
дей ці правила ігнорують, через 
що виникає більшість побутових 
негараздів і проблем. Не варто 
забувати про те, що якщо чоло-
вік, або жінка, хочуть бути зара-
ховані до більш успішних верств 
суспільства (великі бізнесмени, 
успішні політики, діячі мистецтв), 
то виконання елементарних пра-
вил пристойності — це просто 
необхідність, без якої туди про-
сто не приймуть.

Коментар експерта

ТОП-10 РЕЧЕЙ, КОТРІ 
ВІДШТОВХУЮТЬ КОХАННЯ 
Недоліки  Є начебто повсякденні 
речі, на які ми часом не звертаємо уваги, 
але які можуть бути неприємними для 
інших. Про це вам ніколи не скажуть, 
хоча сподобатись бодай комусь, маючи 
хоча б один пункт з переліку, буде вкрай 
важко. Отож впізнаєте себе?

Äóæå íåïðèñòîéíî êðèòèêóâàòè 
ëþäèíó çà òå, ùî âîíà íå ìîæå 
çì³íèòè. Íà ùàñòÿ, á³ëüø³ñòü íå-
ïðèºìíèõ äëÿ ³íøèõ ðå÷åé ìîæ-
íà âèïðàâèòè çà êîðîòêèé ÷àñ 

Á³ëüø òîãî, öå íàñïðàâä³ òàê³ 
äð³áíèö³, ïðî ÿê³ ãîâîðèòè í³ÿêî-
âî. Âò³ì, ñàìå äð³áíèö³ ñëóãóþòü 
ìàðêåðîì òîãî, ÿê ìè ïîçèö³î-
íóºìî ñåáå. ² ñàìå âîíè ãîâîðÿòü 
ïðî íàñ ìàéæå âñå (íàâ³òü ÿêùî 
éäåòüñÿ ïðî íåìèòó ãîëîâó ÷è 

íàäì³ðíó åìîö³éí³ñòü). Òîìó ¿õ 
òàê âàæêî ïîçáóòèñÿ. Äëÿ öüîãî 
ïîòð³áíî ìàéæå ñòåðòè âëàñíó 
îñîáèñò³ñòü ³ ïîáóäóâàòè íîâó 
(ÿê â àðì³¿ ïðèçîâíèêàì áðèþòü 
ãîëîâó, îäÿãàþòü óí³ôîðìó). Òà 
êëþ÷îâå ñëîâî òóò «ìàéæå», òà-
êèõ êàðäèíàëüíèõ ä³é íå ïîòð³á-
íî. Àëå ùîá ï³äêîðåãóâàòè äð³áí³ 
çâè÷êè, íåàáèÿêà ìîòèâàö³ÿ ïî-
òð³áíà. Õî÷à âçàºìíå êîõàííÿ — 
÷èì íå ìîòèâàö³ÿ?

ЩО РОБИТИ:

ЕФЕКТ БРУДНИХ НІГТІВ
Сюди можна віднести не тільки нео-
хайні руки, але і немите волосся, не ви-
прасуваний одяг і так далі. Існує міф 
про те, що чоловік повинен бути трохи 
красивішим за мавпу, але все-таки 
межа є у всього.

Підійти до дзеркала і 
подивитися, за що варто 
неодмінно взятися.

ФОНОВЕ РОЗДРАТУВАННЯ
«Як у тебе справи?» — «Та ось 
начальник у мене сволота, зарплатню 
знову затримують… А сьогодні новини 
дивився, президент і всі навколо 
нього, це просто піпець якись…» 
Багато чоловіків так роблять постійно, 
забуваючи, що другій половині це 
зовсім і не потрібно.

Знайти співрозмовника. 
Знайдіть людину, якій 
кожна тема вашого роз-
дратування буде близька. 
«Затримку зарплати» 
можна обговорити з 
колегою, а підступних 
політиків — з друзями, які 
цим цікавляться.

МАТ І ГРУБА МОВА
«Дорогий, давай кудись сходимо!» — 
«Та ну на ** й, б***! Дорого всюди, 
краще посидимо вдома нах **». Так, 
до речі, фрази типу: «Є що в домі 
жерти?» відносяться сюди ж. Особливо 
дратує, коли це починається в авто-
мобілі, стверджують дівчата. «Знову 
якийсь пид * р плететься попереду! Вчи 
правила, долбо *** б!» 

Вчити словник. 
Напам’ять. Якщо не до-
помагає — бити ним себе 
по голові кожного разу, 
коли хочеться матюкатися. 
Коли набридне — можна 
знову почитати.

ПЕРЕБІР З АРОМАТАМИ
Надивившись реклами, в яких дівчата 
в бікіні натовпами збігаються на запах 
дезодоранту, деякі хлопці вирішили 
сприйняти це буквально і тепер керують-
ся принципом: «Чим більше, тим краще». 
І часто нічого, крім роздратування шлей-
фом, що виїдає очі, це не приносить.

Перейти на легкий запах. 
Він може бути чоловічим, 
але ненав’язливим.

«БРУДНІ» СТОРІНКИ В СОЦ. 
МЕРЕЖАХ
На аватарі ти в компанії з напівп’яними 
друзями, в аудіозаписах останні альбо-
ми реперів (з матюками), в фотогра-
фіях більше картинок провокативного 
характеру. А сьогодні соціальна сторін-
ка, це твоє обличчя, і ти явно за ним 
не доглядаєш. Треба розгрібати.

Позбавитись всього за-
йвого. На аватарі повинна 
бути твоя фотографія. 
Твереза. І бажано з ураху-
ванням пункту № 1.

ЩО РОБИТИ:

ШТУКАТУРКА
Тому що саме так називається той стиль, 
коли половина тюбика тоналки йде 
на один вихід в світ. Тим не менш, яким 
би сліпим не здавався хлопець, рано чи 
пізно він підійде впритул. Навіщо шо-
кувати людину? Якщо все не так гарно 
з натуральним зовнішнім виглядом, 
може підійти до цього більш серйозно?

Піти до косметолога. 
Часто це виявляється 
простіше, корисніше і 
дешевше.

CASUAL-СТИЛЬ ОДЯГУ
Здавалося б, а тут що не так? «Зручно, 
комфортно, взагалі то чисте». Але, 
на жаль, це не завжди жіночно. 
Неприємні відчуття у інших це навряд 
чи викличе, але чи створить приємні 
враження: Навряд чи. Сюди ж можна 
віднести сірі тони в своєму гардеробі.

Спробувати жіночний 
одяг. Спідниці, каблуки. 
Треба ж колись починати.

ІСТЕРИЧНІСТЬ
«Я не кричу, я так розмовляю!» — 
якщо в цій фразі ви впізнали себе, 
пора задуматися про те, як на вас 
реагують інші. Ніхто не заперечує, 
що емоційність — це жіноча риса, 
але все ж і у неї є межа, після якої 
починається передоз.

Спробувати говорити те ж 
саме тихіше. Це дозволить 
людям звертати на вас 
більше уваги. Згадайте, 
що робила вчителька 
в школі, щоб приборкати 
учнів? Переходила на тон 
нижче, і учні починали 
прислухатися.

НЕПРИСТУПНІСТЬ — 
ВІДМОРОЖЕНІСТЬ? 
Як часто ви поводилися, як неприступ-
на фортеця по відношенню до хлопців, 
які вам подобалися? А тепер згадайте, 
що відбувалося далі? Правильно! Через 
якийсь час інтрига лопалася і хлопцю 
ставало нецікаво.

Дотримуватися балансу 
і стежити за реакціями 
партнера. Коли інтрига 
на піку — зробіть крок 
вперед.

КОЛИ ТИ ЗНАЄШ, 
ЩО ЙОМУ РОБИТИ
 «Ти що, не розумієш, що в цій 
ситуації варто робити так, як я кажу! 
У тебе по-іншому нічого не вийде!» 
Навіть якщо ви 100 разів праві, 
чоловіки не схильні слухати поради 
у формі настанов. Зробить він все 
одно по-своєму.

Вчимо фразу: «Добре. Як 
скажеш». Повторювати її 
під час будь-якої дрібної 
(ключове слово «дріб-
ної») конфліктної ситуації. 
Щирість вітається.

ДЛЯ ЧОЛОВІКІВ ДЛЯ ЖІНОК

ВИ НІКОМУ НЕ ПОДОБАЄТЕСЬ, ЯКЩО МАЄТЕ



ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
АЛЬОНА ЗІНЧЕНКО, 

ПРОДАВЕЦЬ

Любий, я ненароком 
замість таблеток від 
проносу, дала тобі ліки від 
нервів. Ти як?
— Нічого. Наклав в штани, 

зате спокійний.

***
Зварив компот. Думаю: «Треба процідити, 
фрукти все одно їсти ніхто не буде. Поставив 
друшляк просто на раковину, вилив. Довго 
стояв, дивився в друшляк. Багато думав.

***
Чоловік пропонує дружині:
— Давай зіграємо в рольову гру.
— Це як?
— Ну, як ніби ти Червона Шапочка, 
а я Сірий Вовк.
— Клас, давай!
— Ну, тоді йди печи пиріжки…

***
Перше правило роботи на удальонці:
«Якщо ти не можеш дістати це з дивана, 
значить, це тобі не потрібно!»

***
Зловив знову старий Золоту рибку, а вона 
йому і каже:
— Слухай, діду, твоя стара ще жива?
— Жива …
— Ну, тоді гарненько подумай про перше 
бажання, дуже добре подумай!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
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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)

477749

Аня, 19 років
Я навчаюся в ДонНУ та працюю в магазині EVA. Участь 
у конкурсі Miss RIA робить мене бiльш впевненою у собi, 
навiть незважаючи на те, отримаю я перемогу чи нi.  

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»

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA

СЕРЕДА
9.09

+22
+12

+24
+14

+26
+12

ЧЕТВЕР
10.09

+25
+13

+27
+13

+26
+12

П’ЯТНИЦЯ
11.09

+20
+11

+21
+14

+21
+14

СУБОТА
12.09

+22
+9

+23
+11

+24
+10

НЕДІЛЯ
13.09

+25
+12

+26
+13

+26
+14

ПОНЕДІЛОК
14.09

+25
+22

+24
+13

+23
+13

ВІВТОРОК
15.09

+25
+22

+22
+14

+23
+13

ПОГОДА У ВІННИЦІ

479401

ОВЕН 
Тиждень активних дій, коли 
від вас буде потрібна під-
приємливість і сміливість. 
Будьте на висоті. 

ТЕЛЕЦЬ 
Гарний час для пошуку 
нових друзів і влаштування 
особистого життя. 

БЛИЗНЮКИ 
Вас чекає успіх і чимало 
цікавих творчих проектів та 
ділових пропозицій. 

РАК 
Ви зможете впритул зайня-
тися економічними питання-
ми і зробити кар'єру. 

ЛЕВ 
Дійте обережно, з холодною 
головою. Уникайте конфлік-
тів і суперечок.

ДІВА 
Не перевантажуйте себе 
понаднормовою роботою, 
ваше завзяття не оцінять. 

ТЕРЕЗИ 
Якщо ви щось задумали, 
то не топчіться на місці, 
зберіться з силами і про-
сувайтеся вперед. 

СКОРПІОН 
Допомагаючи іншим людям, 
ви зрозумієте, як краще впо-
ратися зі своїми проблемами. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не варто планувати щось 
серйозне, дозвольте собі 
розслабитися і відпочити. 

КОЗЕРІГ 
Все задумане здійсниться, 
якщо ви спокійно і чітко 
будете робити свою справу. 

ВОДОЛІЙ 
Важливо цінувати свій час 
і не кидати слова на вітер. 
На роботі постарайтеся про-
явити себе з кращого боку. 

РИБИ 
Ваші творчі пошуки увінчають-
ся успіхом, так що не бійтеся 
ризикувати і щось міняти. 

ЧНОГО ФОТО «МІС RIAA-------------------------------------------2222222222222222222222000000000000000000000000000000000000000000000022222222222222222222222222222222222222222222222222222222200000000000000000»»»»»»»»»»»»»»

БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.U

Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться фото! (Має бути
встановлена програма QR

(

Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

юю в магазині EVA. Участь 
ене бiльш впевненою у собi, 
имаю я перемогу чи нi.  

ЖЕ ВЗЯТИ 

ротку розповідь 
iamedia.com.ua. 
р у рр у р

RIA»-2020 і безкоштовну 
остудії «INDIGO» 
сниці.

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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


