
 Громадський 
транспорт «забитий». 
Люди на зупинках 
вичікують своєї черги на 
проїзд аж до години

 Що з цим зробити? 
Пускати стоячих 
пасажирів, скасувати 
обмеження чи навіть 
створити спецрейси для 
школярів? 

 Обговорюємо 
варіанти вирішення 
проблеми, яку створив 
коронавірус і карантин

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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23 вересня 2020

20MINUT.UA

с. 4

480091

РЕКЛАМА

РОБИТЬ БІЗНЕС НА 
КОЗЯЧОМУ СИРІ 

ЯК ГУЛЯНКИ ДОДАЮТЬ РОБОТИ ЛІКАРЯМ с. 11

с. 7

с. 4

480224

479742

ТРАНСПОРТНА ХАЛЕПА

480263

У ранкові години-пік до транспорту стоять черги. Орієнтовно з 8-ої чергують батьки зі школярами, 
а з 9-ої до передніх дверей йдуть пенсіонери



2 RIA, Ñåðåäà, 23 âåðåñíÿ 2020

Будьмо 
людьми 

Ìè, ëþäè, âèì³ðþºìî ñåáå 
â äîñÿãíåííÿõ, êàð'ºðàõ, òà-
ëàíò³, ãðîøàõ, ñ³ì'ÿõ. Ð³ä-
êî — â ëþáâ³. Ùå ð³äøå — 
â ñîáàêàõ. À äëÿ ìåíå öå 
òàêèé ìàëåíüêèé ìàðêåð 
â³äíîñèí äî ðåøòè ñâ³òó. 

Ïåâíà ÷àñòèíà ö³ëêîì áëà-
ãîâèäíèõ íà âèãëÿä ëþäåé — 
÷óäîâèñüêà. Âîíè çáèðàþòü 
ñâîº ÷àäî â øêîëó ³… âè-
âîçÿòü íà òðàñó ñîáàêó, ãîñ-
òèííî çóñòð³÷àþòü ãîñòåé ³… 
ãîòîâ³ ïðèñòðåëèòè ñâîãî ïñà 
ïðîñòî òîìó, ÷òî â³í ñòàðèé. 
Ìîæóòü âèêèíóòè ñîáàêó 
ïðîñòî ç â³êíà ìàøèíè àáî 
áóäèíêó. Ìîæóòü çàâ’ÿçàòè 
â ì³øêó ³ âòîïèòè.

Çâ³äêè áåðóòüñÿ òàê³ ñâ³òë³ 
îñîáèñòîñò³, ÿê Òîìà Ïàñ-
òóõ — ÿ íå çíàþ. ßêà ñèëà 
íàä³ëèëà ¿¿ áàæàííÿì äî-
ïîìàãàòè íàéáåçïðàâí³øèì 
íàøèì ñóñ³äàì ïî æèòòþ — 
ñîáàêàì (³ ê³øêàì òåæ)?

ª äèòÿ÷³ áóäèíêè ñ³-
ìåéíîãî òèïó, à ó Òîìè — 
ïðèòóëîê äëÿ áåçäîìíèõ 
òâàðèí ñ³ìåéíîãî òèïó. 
Öå äóæå â³ä÷óâàºòüñÿ ç ïî-
âåä³íêè ñîáàê — âîíè âñ³ 
÷ëåíè ñ³ì'¿, à íå ñïàñåíí³ 
àðåøòàíòè. Âîíè ñóïðîâî-
äæóþòü ãîñïîäèíþ, ñï³ëêó-
þòüñÿ, ç'ÿñîâóþòü â³äíîñèíè, 
ãðàþòü, õèòðóþòü – æèâóòü 
ïîâíèì æèòòÿì â ðîäèí³. Àëå 
ÿê öå íåï³ä’ºìíî — óòðèìó-
âàòè á³ëüøå ñîòí³ ñîáàê: ãî-
äóâàòè, ïðèáèðàòè, ë³êóâàòè, 
áóäóâàòè ³ ðåìîíòóâàòè.

Äîïîìîãòè ó ö³é ñïðàâ³ 
ìîæå êîæåí, àëå ÷îìó òàê 
ìàëî öèõ ëþäåé? ßêùî îäèí 
çâàëèâ íà ñåáå äîãëÿä ³ ïðè-
ëàøòîâóâàííÿ â äîáð³ ðóêè 
öèõ íåùàñíèõ ç ð³çíèõ êóòî÷-
ê³â Óêðà¿íè, íåâæå äëÿ ðåøòè 
ñóñï³ëüñòâà òàêà íåïîì³ðíà 
ö³íà — ïàðó ãðèâåíü? Êàðòêà 
Ïðèâàò 4149439044274839 

https://cutt.ly/ZfZ0nBf

ДУМКА

ПОЕТ, МЕДИК 

Ірина Ірина 
БЕРЕЗАБЕРЕЗА

ÍÎÂÈÍÈ

За інформацією слідчого управ-
ління поліції, на підставі зібраних 
матеріалів зловмиснику Сергію 
Грищуку оголошено про підозру 
у вчиненні злочину, передбаче-
ного ч. 3 ст. 286 Кримінально-
го кодексу України (порушення 
правил безпеки дорожнього 
руху або експлуатації транспорту 
особами, які керують транспорт-

ними засобами, що спричинило 
смерть кількох осіб). 21 вересня 
Вінницький міський суд задо-
вольнив клопотання слідства та 
обрав затриманому запобіжний 
захід у вигляді тримання під вар-
тою терміном на 2 місяці без 
права внесення застави. Зло-
вмиснику загрожує до 10 років 
ув’язнення.

Водій під вартою 

ВІРА ВЕКЛИЧ 

При цих цінах — хоча б 15 ти-
сяч. А то не встигли зарплату 
підняти на 100 гривень, як ціни 
зросли на 100 процентів і так 
кінця краю не буде.

OLEG SPOTYKAYLO 

Зарплата залежить від ВВП, 
а ми сировинний придаток з 
високими і необгрунтованими 
податками. Має бути на рівні 
500 доларів в місяць.

ТАМАРА КУЧЕР 

Мінімальна зарплата має бути 
не менше 650 євро, як в Європі. 
Бо вже все кругом прирівняне 
до цього, крім зарплат, на  пре-
великий жаль.

БУРЯЧЕНКО ТАНЯ 

Коли піднімають мінімальну 
зарплату — одразу зростають 
ціни. Треба спочатку депута-
там зняти пільги та зменшити 
зарплату.

ANATOLIY LASTOVETSKIY 

Працюйте так, щоб не на мі-
німальну. Просто багато хто 
хоче десь ледарювати, відси-
діти, а потім отримати зарплату. 
Мінімальну… І щоб побільше!

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Якою, на вашу думку, має бути мінімальна зарплата в Україні?

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 

Ñìåðòåëüíà àâàð³ÿ ñòàëàñÿ 
19 âåðåñíÿ áëèçüêî 13-¿ ãîäèíè.

— Çà íàøèìè äàíèìè, âèíó-
âàòåöü àâàð³¿ Ñåðã³é Ãðèùóê — 
á³çíåñìåí, êåð³âíèê â³ííèöüêî¿ 
ïàðôóìåðíî-âèðîáíè÷î¿ êîìïà-
í³¿ «Àâàëîí», ìàº áðàòà þðèñòà, — 
ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê ÃÎ «Äîðîæí³é 
êîíòðîëü Â³ííèöÿ» Âîëîäèìèð 
Çàòàéäóõ. — Çà ³íôîðìàö³ºþ ñâ³ä-
ê³â, öåé «ïàðôóìåð» áóâ íàñò³ëü-
êè ï'ÿíèé, ùî êîëè ï³ñëÿ àâàð³¿ 
íåóøêîäæåíèì âèéøîâ ç âëàñíîãî 
àâòî, òî ëåäü òðèìàâñÿ íà íîãàõ.

Âèïàäêîâ³ ïðî¿æäæ³ ä³ñòàâàëè 
ïîêàë³÷åíèõ ä³òåé ç àâòîìîá³ëÿ.

«×îëîâ³ê çà ðóëåì ³ æ³íêà ççà-
ä³ íà âèãëÿä ³ êîë³ð øê³ðè ÿê 
íå æèâ³… ç äîñâ³äó. Õëîï÷èê 
ìàëèé, íå ðóõàâñÿ, êðè÷àâ! Ä³-
â÷èíêó ÿêèéñü ÷îëîâ'ÿãà âè-
òÿãíóâ, ïîêëàâ íà óçá³÷÷ÿ, âîíà 
áóëà â êîíâóëüñ³ÿõ í³áè! (äóæå 
òÿæêà). ß ÿê ïîáà÷èâ, íå ñòðèìàâ 

ñë³ç!» — ä³ëèëèñÿ ó ñîöìåðåæàõ 
ñâ³äêè ÄÒÏ.

Â àâàð³¿ çàãèíóëè ìåøêàíö³ 
Ëèïîâåöüêîãî ðàéîíó: 61-ð³÷-
íèé ÷îëîâ³ê òà 53-ð³÷íà æ³íêà. 
Âîíè áóëè îï³êóíàìè ä³òåé, ÿê³ 
çíàõîäÿòüñÿ â ðåàí³ìàö³¿.

Ä³òè, òðàâìîâàí³ ó ö³é àâàð³¿, 
ó êðèòè÷íî òÿæêîìó ñòàí³, — çà-
çíà÷èëè ìåäèêè ÂÎÄÊË. Ä³â÷èí-
êà çàðàç íà ìåæ³ æèòòÿ òà ñìåðò³.

— Âîíà ìàº êðèòè÷íå óøêî-
äæåííÿ ê³ëüêîõ îðãàí³â, âàæêó 
÷åðåïíî-ìîçêîâó òðàâìó, — ðîç-
êàçàâ çàâ³äóâà÷ â³ää³ëåííÿ ³íòåí-
ñèâíî¿ òåðàï³¿ Äèòÿ÷î¿ îáëàñíî¿ 
ë³êàðí³ Àíàòîë³é Ñòàðîäóá. — 
Áóëà ïîøêîäæåíà ñåëåç³íêà — 
âèäàëèëè, ïîøêîäæåííÿ êèø-
ê³âíèêà, º ïåðåëîìè ê³ñòîê òàçó, 
ïåðåëîìè ñòåãíà, çàêðèòà òðàâìà 
îðãàí³â ãðóäíî¿ êë³òêè. Äèòèíà 
çàðàç íà øòó÷í³é âåíòèëÿö³¿ ëå-
ãåíü. Ïîã³ðøèâñÿ ñòàí ³ õëîï÷è-
êà. Â³í òåæ ó êîì³ ç â³äêðèòîþ 
÷åðåïíî-ìîçêîâîþ òðàâìîþ.

БАБА З ДІДОМ ЗАГИНУЛИ, 
ВНУКИ – В РЕАНІМАЦІЇ
Трагедія  Минулої суботи, неподалік 
села Козинці Липовецького району, 
44-річний п'яний водій на Audi Q-7 виїхав 
на зустрічну та протаранив Volkswagen 
Passat та Opel. Загинули водій 
легковика Volkswagen та його пасажирка. 
Їх онуки, 8-річний Іван та 5-річна Іванка, 
в реанімації у важкому стані

Çåìëÿêè ðîçïîâ³äàþòü ïðî ðî-
äèíó, ùî çàãèíóëà â àâàð³¿.

— Ëþäè ìåøêàëè â Ïðèëóêàõ, 
áóëè ä³äóñåì òà áàáóñåþ ïîñòðàæ-
äàëèõ ä³òîê, — ãîâîðèòü æèòåëüêà 
Ëèïîâöÿ. — Ìàìà ìàëå÷³ çíàõî-
äèòüñÿ ó â'ÿçíèö³, òàòî ï'º. Çà-
ëèøèëàñü òüîòÿ, òî÷íî íå çíàþ, 
ÿêà, ³ ñòàðåíüêà ëåæà÷à áàáóñÿ, 
ÿêó äîãëÿäàëè çàãèáë³.

Ïîñòðàæäàëèé ²âàíêî âæå 
íå âïåðøå ñòàâ ãåðîºì êðè-
ì³íàëüíî¿ õðîí³êè. Ó ñ³÷í³ 
2019 ðîêó ëþäè â åëåêòðè÷ö³ 
çâåðíóëè óâàãó íà ÷îëîâ³êà ç 
æ³íêîþ, ÿê³ âåçëè ç ñîáîþ ïî-
áèòó äèòèíó. Êîíòðîëåð åëåêòðî-
ïî¿çäà îäðàçó æ çàòåëåôîíóâàëà 
â ïîë³ö³þ ³ øâèäêó. Õëîï÷èê ïî-

òðàïèâ â ë³êàðíþ ç ÷èñåëüíèìè 
ãåìàòîìàìè, ÷åðåïíî-ìîçêîâîþ 
òðàâìîþ òà ñòðóñîì ìîçêó. Òîä³ 
áàòüêî Ðóñëàí Ñêîðê³í ðîçïî-
â³äàâ, ùî ñèíà ïîáèëà ìà÷óõà. 
Ñï³âìåøêàíêà Ëþäìèëà Ñèìîí 
ãîâîðèëà, ùî ìàëèé ñàì âïàâ ç³ 
ñò³ëüöÿ. Ñóä âèçíàâ ìà÷óõó âè-
ííîþ ó ïîáèòò³ äèòèíè ³ çàñóäèâ 
äî äâîõ ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.

Êîëè ²âàíêî îäóæàâ, ä³äóñü 
³ áàáóñÿ, ÿê³ äî öüîãî çàáðàëè 
íà âèõîâàííÿ â³ä ãîðå-áàòüê³â 
ìàëåíüêó âíó÷êó ²âàíêó, ïðè-
õèñòèëè ³ Âàíþ.

Çàðàç ôàêòè÷íî çàëèøèëèñÿ 
ñèðîòàìè, îñê³ëüêè áàòüêà ïî-
çáàâèëè ïðàâ, à îï³êóíè, áàáóñÿ 
ç ä³äóñåì, çàãèíóëè.

ДТП біля Турбова: опікуни загинули, діти в реанімації. 
Водій за кермом  Audi Q-7 був п’яним

Зловмиснику 
загрожує 
до 10 років 
ув’язнення
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТАНЯ ВЛАСЮК, ВОЛОНТЕРКА

Робимо важливу справу разом!!! Ще 
одна паливна система відремонтована і 
поставлена на «машинку». Дякуємо нашим 
благодійникам від морської піхоти.

ПРЕССЛУЖБА ФЕСТИВА-

ЛЮ РЕМЕСЕЛ «ДУНСТАН»

Ðàä³ñíèì ñâÿòîì â³äáóâñÿ 19–
20 âåðåñíÿ âñåóêðà¿íñüêèé Ôåñ-
òèâàëü ðåìåñåë «Äóíñòàí-2020» 
â ñåë³ Ñòàäíèöÿ ï³ä Â³ííèöåþ. 
Çà ï³äòðèìêè Óêðà¿íñüêîãî êóëü-
òóðíîãî ôîíäó çàõ³ä ïðîâîäèâñÿ 
â îíëàéí ôîðìàò³ 22 ãîäèíè ³ ç³-
áðàâ ïîíàä 15 òèñÿ÷ ó÷àñíèê³â. 

Òàêîæ áëèçüêî 200 äîðîñëèõ 
òà ä³òåé áóëè ïðèñóòí³ íà ôåñ-
òèâàë³ îñîáèñòî, íàñîëîäèâøèñü 
ð³çíîìàí³òíîþ ïðîãðàìîþ ñå-
ðåäíüîâ³÷íèõ ðîçâàã ³ 16-òè 
ìàéñòåð-êëàñ³â.

— Âåëè÷åçíà ïåðåâàãà îíëàéí 
ôîðìàòó ôåñòèâàëþ â òîìó, ùî 
ïîâíèé â³äåîçàïèñ çàëèøàºòüñÿ 
íà êàíàë³ YouTube Öåíòðó ðåìå-
ñåë «Äóíñòàí», òîìó âçÿòè ó÷àñòü 
ó ö³êàâèõ îíëàéí ìàéñòåð-êëà-
ñàõ ìîæëèâî ³ ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ 
çàõîäó, — ãîâîðèòü çàñíîâíèê 
Ôåñòèâàëþ ðåìåñåë «Äóíñòàí» 
Ñåðã³é Äåñÿê. — Õòî íå çì³ã âçÿ-
òè ó÷àñòü ðàí³øå, ìîæå òåïåð 
íå ïðîñòî äèâèòèñÿ òðàíñëÿö³þ, 
à é áåçêîøòîâíî íàâ÷èòèñÿ 
êîðèñíèì íàâè÷êàì, ïîçíàéî-
ìèòèñÿ ç ìóçåºì ëåãåíäàðíîãî 
áðèòàíñüêîãî ì³ñòà Ãëàñòîíáåð³ 
òà éîãî ïðîòîòèïîì ó ñó÷àñí³é 
Àíãë³¿, ïîáà÷èòè ñîö³àëüí³ â³-
äåîðîëèêè, ÿê³ áóëè ñïåö³àëü-
íî ñòâîðåí³ äëÿ îíëàéíó. Òîæ 
ï³äïèñóéòåñü íà YouTube-êàíàë 
Öåíòðó ðåìåñåë «Äóíñòàí», ìàé-
ñòðóéòå òà íàñîëîäæóéòåñü çàõî-
äàìè ôåñòèâàëþ çà ïîñèëàííÿì 
youtube.com/c/dunstanfest

ЕПОХА ЛИЦАРСТВА 
В УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ

Àäæå ÿñêðàâ³ñòü ³ ù³ëü-
í³ñòü ïîä³é ôåñòèâàëþ «Äóí-
ñòàí-2020» áóëà òàêà, ùî â³ä-
â³äóâà÷³ íàâ³òü çà ê³ëüêà ãîäèí 
ïåðåïîâíþâàëèñÿ âðàæåííÿìè. 
ßê â îíëàéí³, òàê ³ â ðåàë³. Ïî-
ñâÿòà â ëèöàð³, ñòð³ëüáà ç ëóê³â 
òà àðáàëåò³â, áî¿ ì³øêàìè íà êî-
ëîä³, çìàãàííÿ ç ìåòàííÿ ñïèñ³â 
òà áàãàòî ³íøèõ ñåðåäíüîâ³÷íèõ 

ðîçâàã çàõîïëþâàëè ³ ä³òâîðó, ³ 
äîðîñëèõ.

² ìàéñòðè ôåñòèâàëþ ðåìå-
ñåë íå ò³ëüêè äëÿ ³íòåðíåò-ó÷àñ-
íèê³â ïîêàçóâàëè â³ðòóîçí³ñòü 
ñâîº¿ òâîð÷îñò³ — ¿õí³ íàìåòè 
óòâîðèëè ñïðàâæí³é ñåðåäíüî-
â³÷íèé ÿðìàðîê. Òóò ìîæíà áóëî 
êóïèòè ãàðí³ âèðîáè ³ ñàìîìó 
íàâ÷èòèñÿ êîðèñíèì íàâè÷êàì. 
Ìàéñòåð-êëàñè áóëè îð³ºíòî-
âàí³ íà ä³òâîðó, ³ õëîï÷èêè é 
ä³â÷àòêà çàâçÿòî ïðîÿâëÿëè ñåáå 
ó êîâàëüñüê³é òà ãîí÷àðí³é ìàé-
ñòåðíîñò³, ïëåò³íí³ ñåðåäíüî-
â³÷íèõ áðàñëåò³â, âèãîòîâëåíí³ 
³ãðàøîê, ìå÷³â òà ³íøèõ ïðè-
ºìíèõ äð³áíèöü.

Îñîáëèâî ïîïóëÿðíèì ñòàëî 
âèãîòîâëåííÿ ìîíåòè ñâÿòîãî 
Äóíñòàíà. ¯¿ óí³êàëüíå êë³øå 
ñòâîðåíå äî ôåñòèâàëþ «Äóí-
ñòàí-2020» çà åñê³çîì Ðîñòèñëàâà 
Ìîöïàíà. Ç îäíîãî áîêó ìîíå-
òè — çîáðàæåííÿ ñâÿòîãî Äóí-
ñòàíà, ç ³íøîãî — ãåðá Öåíòðó 
ðåìåñåë «Äóíñòàí». Òåïåð ñîòí³ 
òàêèõ ìîíåò ç ì³ä³, ëàòóí³ òà ñð³-
áëà ñòàëè ñóâåí³ðàìè íà äîáðó 
ïàì'ÿòü ïðî ìèíóëå ñâÿòî.

ТУТ МОЖНА ВІДЧУТИ СЕБЕ 
У СЕРЕДНЬОВІЧЧІ

À äåÿê³ îíëàéí ó÷àñíèêè, 
êð³ì ö³êàâîãî ïåðåãëÿäó, ùå é 
âèãðàëè ïðèçè. ²íòåðàêòèâíà 
ãðà «Ðåìåñëà Óêðà¿íà» âèÿâè-
ëàñÿ äóæå ö³êàâîþ ³ êîðèñíîþ. 
Õî÷à, çâè÷àéíî, ó êîæíîãî ñâî¿ 
ïð³îðèòåòè — õòîñü ó çàõâàò³ 
â³ä ëèöàðñüêèõ áî¿â êëóáó ³ñ-
òîðè÷íîãî ôåõòóâàííÿ «Àðêîíà» 
³ ìîæëèâîñò³ ñàìîìó ïîáîðîòèñÿ 
íà ìå÷àõ, ³íø³ — â³ä âåñåëèõ 
çìàãàíü «Ïåðåãîíè íà ïîêîñàõ», 
êîìóñü íàéá³ëüøå ñïîäîáàâñÿ 
ôëåøìîá ç ñåðåäíüîâ³÷íîãî 
òàíöþ â³ä ñòóä³¿ «Øàõ³íà» ÷è 
êîíöåðòè ñòàðîâèííî¿ ìóçèêè 
ãóðòó Burdony Cherna. Àëå áà-
ãàòüîì ñïîäîáàëîñÿ âñå-âñå-âñå!

Îñü, íàïðèêëàä, Ïåòðî ³ 
Îëåíà, áàòüêè ï³äë³òêà Ìàð³¿ 
³ ìàëåíüêîãî Ñåðã³ÿ, ïðè¿õàëè 

íà ôåñòèâàëü ç Ëàäèæèíà. Âîíè 
ðîçïîâ³ëè, ùî ëþáëÿòü ïîäîðî-
æóâàòè âñ³ºþ ðîäèíîþ ð³çíèìè 
ö³êàâèìè ì³ñöÿìè òà çàõîäàìè 
Óêðà¿íè, à ïðî ôåñòèâàëü «Äóí-
ñòàí» ãîâîðèëè íàâïåðåá³é âñ³ºþ 
ñ³ì'ºþ:

— Òóò âñå òàêå ãàðíå ³ 
íåçâè÷íå — íå òàêå, ÿê ñêð³çü. 
Òóò ìîæíà â³ä÷óòè ñåáå â ñåðåä-
íüîâ³÷÷³, ïðîéòè âèïðîáóâàí-
íÿ — áóëî äóæå ö³êàâî, — ðîç-
ïîâ³ëà ä³â÷èíêà Ìàð³ÿ.

— Âñå äóæå äîáðå — íàì âñå 
ñïîäîáàëîñÿ, — ñêàçàâ ¿¿ áàòüêî.

— ßê â³äòâîðèëè ò³ ÷àñè ³ ÿê 
àòìîñôåðíî ïîäàëè íàì — öå 
äóæå íåïðîñòî áóëî çðîáèòè, àëå 
îðãàí³çàòîðàì âäàëîñÿ. ² ëèöàð³, 
³ ìàéñòåð-êëàñè, ³ âñå ñòàâëåííÿ 
äî íàñ òàêå, ùî ìè çàíóðèëèñÿ 
â òó ñòàðîäàâíþ åïîõó, — ââà-
æàº ìàìà Îëåíà. — Ìè íå õîò³ëè 
äèâèòèñÿ ó òåëåôîí³, ùî òóò â³ä-
áóâàºòüñÿ, ³ ùî ïèøóòü â Ôåé-
ñáóö³ — ìè õîò³ëè áóòè òóò. ² 
ìè îáîâ'ÿçêîâî ïðè¿äåìî ùå ðàç.

ПРО ВІДПОВІДАЛЬНЕ 
БАТЬКІВСТВО ТА ВИБІР 
ДОЗВІЛЛЯ

Áóëè ³ òàê³ ãîñò³ íà ôåñòèâàë³, 
õòî õîò³â ïîáà÷èòè òóò ðîçãîð-
íóòó ìåðåæó ãðîìàäñüêîãî õàð-
÷óâàííÿ ³ç ïðîäàæåì àëêîãîëü-
íèõ íàïî¿â. Öå ê³ëüêà ëþäåé, 
ÿê³ ïðè¿õàëè â Öåíòð ðåìåñåë 
áåç ä³òåé. Øàíóâàëüíèêè ìà-
ñîâèõ çàõîä³â íå âðàõóâàëè, ùî 
Ôåñòèâàëü ðåìåñåë «Äóíñòàí» 
îð³ºíòîâàíèé, â ïåðøó ÷åðãó, 
íà ñ³ìåéíå äîçâ³ëëÿ, òâîð÷èé 
ðîçâèòîê ä³òåé òà ïîïóëÿðèçà-
ö³þ ñ³ìåéíèõ ö³ííîñòåé.

Ñàìå òîìó ñòâîðåí³ äâà ñî-
ö³àëüíèõ ðîëèêè ïðî ïðîáëå-
ìó ³íòåðíåò-çàëåæíîñò³ ä³òåé ³ 
â³äïîâ³äàëüíå áàòüê³âñòâî. ¯õí³ 
êîðîòê³ ñþæåòè çðîáëåí³ íà ã³ä-
íîìó õóäîæíüîìó ð³âí³, ìàþòü 
ïðîíèçëèâ³ îáðàçè ³ ïðîïîíóþòü 
âñ³ì áàòüêàì ³ ä³òÿì ïîäèâèòèñÿ 
íà ñåáå, ìîâ áè ç áîêó, ìîæíà 
ïåðåãëÿíóòè íà YouTube-êàíàë³ 

Öåíòðó ðåìåñåë «Äóíñòàí» — 
youtube.com/c/dunstanfest

Òàêîæ íàïåðåäîäí³ Ôåñòèâà-
ëþ áóëî îãîëîøåíî çá³ð êîøò³â 
äëÿ ô³íàíñóâàííÿ ó÷àñò³ ó çàõîä³ 
ä³òåé ³ç áàãàòîä³òíèõ ñ³ìåé. Âäà-
ëîñÿ ç³áðàòè äâ³ òèñÿ÷³ ãðèâåíü, 
³ ðîäèíà Âîëîäèìèðà Ç³íåöÿ, 
â ÿê³é âèõîâóþòüñÿ 10 ä³òåé, 
âçÿëà ó÷àñòü ó ôåñòèâàë³ ïî ïî-
âí³é ïðîãðàì³. Öÿ áëàãîä³éíà 
ñêëàäîâà ïðîåêòó ç'ÿâèëàñÿ 
çà ³í³ö³àòèâè çàñíîâíèêà ôåñòè-
âàëþ Ñåðã³ÿ Äåñÿêà òà âîëîíòåðà 
Ä³àíè Ïîäîëÿí÷óê ³ ìàº ñòàòè 
ïðèéíÿòíèì àëãîðèòìîì äëÿ 
ìàéáóòí³õ çàõîä³â.

ЯСКРАВІ ГОДИНИ ПЕРЕМОГ 
І РАДОСТІ

— Ó íàñ âèéøîâ äóæå îñîáëè-
âèé ôåñòèâàëü — çà ðåêîðäíîþ 
òðèâàë³ñòþ åô³ðó ³ çà íàïîâíå-

ííÿì. ² ìè ïðîâåëè çàõ³ä ó äâîõ 
ôîðìàòàõ â³äðàçó — îíëàéí³ òà 
â ðåàë³, — ñêàçàâ Ñåðã³é Äå-
ñÿê. — Ïîºäíóâàòè äâà ð³çíèõ 
âèäè ïðîâåäåííÿ òàêîãî ìàñø-
òàáíîãî çàõîäó — ³ííîâàö³ÿ, òàêå 
äîñ³ í³õòî ùå â Óêðà¿í³ íå ðî-
áèâ. Â öüîìó âåëèêà ïåðåâàãà 
³ îñîáëèâà ñêëàäí³ñòü ïðîåêòó.

— Öåé ôåñòèâàëü — ì³é âëàñ-
íèé ðåêîðä ³ ìîÿ ïðîôåñ³éíà 
ïåðåìîãà — â³ñ³ì ãîäèí ïîñï³ëü 
â ïðÿìîìó åô³ð³ â ïåðøèé äåíü, 
òà ñò³ëüêè æ íàñòóïíîãî äíÿ, — 
ðîçïîâ³ëà îíëàéí-âåäó÷à ôåñòè-
âàëþ ðåìåñåë «Äóíñòàí-2020» 
Þë³ÿ Àíäð³ÿíîâà. — Çà á³ëüø 
í³æ 15 ðîê³â òåëåæóðíàë³ñòèêè 
ñò³ëüêè ÿ ùå íå ïðàöþâàëà.

— Ãîëîâíà ì³ñ³ÿ ôåñòèâàëþ 
ðåìåñåë «Äóíñòàí» — ùîá ä³òè 
³ áàòüêè á³ëüøå ÷àñó ïðîâîäèëè 
ðàçîì. ² ÿ âäÿ÷íèé áàòüêàì, ÿê³ 
ïðè¿õàëè íà ôåñòèâàëü ç³ ñâî¿ìè 
ä³òüìè, ³ òèì, õòî áðàâ ó÷àñòü 
ó íüîìó â îíëàéí³, — ñêàçàâ 
Ñåðã³é Äåñÿê. — Äóìàþ, ùî äëÿ 
ä³òåé öå áóëè ÿñêðàâ³ ãîäèíè 
äîçâ³ëëÿ, ÿê³ âîíè îáîâ'ÿçêîâî 
çàïàì'ÿòàþòü. À áàòüêè îòðèìà-
ëè çàäîâîëåííÿ ³ â³ä ñï³ëêóâàí-
íÿ ç ä³òüìè, ³ â³ä òîãî, ÿê³ âîíè 
ó íèõ ÷óäîâ³.

Ôåñòèâàëü çàâåðøèâñÿ, ïðîòå 
ìè íå ïðîùàºìîñÿ… Öåíòð ðå-
ìåñåë «Äóíñòàí» ä³º íà ïîñò³é-
í³é îñíîâ³ òà çàïðîøóº íà ö³êàâ³ 
ïðîãðàìè ñ³ìåéíîãî òà êîðïî-
ðàòèâíîãî äîçâ³ëëÿ. ²íôîðìà-
ö³ÿ ïðî ïðîãðàìè çíàõîäèòüñÿ 
çà ïîñèëàííÿì — dunstan.org.
ua/programs

Фестиваль ремесел «Дунстан-2020» 
відбувся — в захваті і діти, і дорослі
БЛОГ

478044
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Цією весною водії на громадських 
засадах підвозили медиків до їх-
ніх місць роботи. Тоді, нагадає-
мо, через карантин припинили 
рух обласних автобусів й люди 
з передмістя не могли доїхати 
до медзакладів у Вінниці.
Натомість спільноти в соцмере-
жах, які створили учасники «До-
рожнього контролю Вінниця», 
стали «точкою збору» для мед-
працівників та водіїв — медики 
писали, куди та на скільки їм по-

трібно на зміну, а водії відпису-
вали, чи зможуть довезти та де 
готові зустріти.
Чому подібну ініціативу не запро-
вадити й для школярів та студентів, 
щоб, знову таки, розвантажити за-
гальний громадський транспорт?
— У цілому ініціатива «Підвези 
медика» ефективно спрацювала: 
багато водіїв приєдналися до чату, 
медики були вдячні, — каже очіль-
ник «Дорожній контроль Вінниця» 
Володимир Затайдух. — А щодо 

«Підвези школяра», то, справді, 
це потрібно і зробити цілком ре-
ально: для цього потрібно лише 
створити чат та запросити до нього 
водіїв й батьків школярів, яким по-
трібно довезення до школи. Осо-
бисто мені не буде важко підвезти 
ще одного школяра разом з моєю 
дитиною до школи. Більш того, 
друзі в ОСББ роблять саме так: ті, 
хто мають машину, в загальному 
чаті набирають групи школярів та 
зранку розвозять їх по закладах.

Замість «Підвези медика» може бути «Підвези школяра» 

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ó îïèòóâàíí³ 
(cutt.ly/QfLwdSm), 
ÿêå ìè ïðîâîäèëè 

äî 1 âåðåñíÿ, á³ëüø³ñòü íàøèõ 
÷èòà÷³â â³äïîâ³äàëè, ùî òðåáà 
âçàãàë³ ñêàñóâàòè îáìåæåííÿ êà-
ðàíòèíó ³ ïî÷àòè âîçèòè «ñòîÿ÷èõ» 
ïàñàæèð³â. Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà 
«Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïà-
í³¿» Ìèõàéëà Ëóöåíêà, çðîáèòè öå 
âîíè íå ìîæóòü. Îñê³ëüêè ð³øåííÿ 
ïðî ñêàñóâàííÿ òèõ ÷è ³íøèõ îá-
ìåæåíü óõâàëþº äåðæàâíà êîì³ñ³ÿ 
ç ïèòàíü òåõíîãåííî-åêîëîã³÷íî¿ 
áåçïåêè òà íàäçâè÷àéíèõ ñèòóà-
ö³é. À íà ì³ñöåâîìó ð³âí³ çà òàêå 
ð³øåííÿ ìîæíà îòðèìàòè øòðàôè 
òà êðèì³íàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Íàòîì³ñòü ïðèì³òèëè, ùî 
â òðàìâàÿõ ñòàëè çá³ëüøóâàòè 
ê³ëüê³ñòü ñèäÿ÷èõ ì³ñöü: òðè ñè-
ä³ííÿ âñòàíîâëþþòü â çàäí³é ÷àñ-
òèí³ âàãîíà. Çà ñëîâàìè Ëóöåíêà, 
ö³ ñèä³ííÿ áóëè âêàçàí³ â òåõïàñ-
ïîðò³ íà øâåéöàðñüê³ âàãîíè ³ 
¿õ ïðîñòî «ïîâåðòàþòü íà ñâîº 
ì³ñöå, áî çàðàç º ïîòðåáà».

БІЛЬШЕ ТРАНСПОРТУ 
НЕ МОЖНА?

Ùå îäèí âàð³àíò, ÿêèé ïðîïî-
íóâàëè íàø³ ÷èòà÷³, «äîäàòè á³ëüøå 
òðàíñïîðòó ³ ñêîðîòèòè ³íòåðâà-
ëè». ßê ðîçïîâ³ëè ó «Â³ííèöüê³é 
òðàíñïîðòí³é êîìïàí³¿» íà ë³í³þ 
âèïóñòèëè âñå, ùî ìîæëèâî: 
133 òðîëåéáóñè, 60 àâòîáóñ³â òà 
74 òðàìâà¿. Á³ëüøå, çîêðåìà, åëåê-
òðîòðàíñïîðòó ïîñòàâèòè íå ìîæ-

ëèâî, áî íå âèñòà÷àº ïîòóæíîñò³ 
ó êîíòàêòí³é ìåðåæ³, ÿêà äàº «ïà-
ëèâî» äëÿ òðàìâà¿â ³ òðîëåéáóñ³â.

— Ïî òðàìâàÿõ ïðîáëåìè íåìàº. 
À ÿêùî ¿õ á³ëüøå ïîñòàâèìî ³ ùå 
çìåíøèòè ³íòåðâàëè, òî âîíè áó-
äóòü ñòîÿòè â ðÿäî÷îê íà êîæíîìó 
ïåðåõðåñò³ ïåðåä ñâ³òëîôîðàìè, 
ñòâîðþþ÷è çàòîðè, — êàæå Ìè-
õàéëî Ëóöåíêî. — Íå âèñòà÷àº 
òðîëåéáóñ³â òà àâòîáóñ³â. Ïëàíó-
âàëè çàêóïèòè äåñÿòü âåëèêîãà-
áàðèòíèõ àâòîáóñ³â öüîãî ðîêó, 
àëå ÷åðåç êîðîíàêðèçó âèäàòêè 
áþäæåòó íà çàêóï³âëþ ñêàñóâà-
ëè. Òðåáà çàì³íÿòè çàñòàð³ë³ Ç³Ó-9 
íà á³ëüø åêîíîì³÷í³ ìàøèíè é 
òîä³ ìè çìîæåìî äîäàòè á³ëüøå 
òðàíñïîðòó. Íàä öèìè ïðîåêòàìè 
ïðàöþºìî, ãîòóºìî ðîçðàõóíêè 
äî áþäæåòó íà 2021 ð³ê.

Çà ñëîâàìè Ëóöåíêà, ïðîñòî 
äîäàòè òðàíñïîðò — íå º âè-
ð³øåííÿì ïðîáëåìè. Ìàº áóòè 
êîìïëåêñíà ðîçáóäîâà ³íôðà-
ñòðóêòóðè, ñòâîðåííÿ âèä³ëåíèõ 
ñìóã äëÿ ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîð-
òó ³ ïðèøâèäøåííÿ éîãî ðóõó 
íà òèõ ä³ëÿíêàõ, äå öå ìîæëèâî.

— Ó êóï³, öå äàñòü ãàðíèé ðå-
çóëüòàò ç³ çá³ëüøåííÿ ïàñàæè-
ðîïîòîêó òà êîìôîðòó ïåðåâå-
çåíü. À ïðîñòî äîäàòè òðàíñïîðò 
íà ìàðøðóòè ïðèçâåäå äî òîãî, 
ùî òðàíñïîðò çàãðóçíå â ùå á³ëü-
øèõ çàòîðàõ, — ñêàçàâ äèðåêòîð 
«Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîì-
ïàí³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

ШКІЛЬНІ МАРШРУТИ 
Ó Â³ííèö³ ÷åðåç ïåòèö³¿ âæå 

äåê³ëüêà ðàç³â íàìàãàëèñÿ îáìåæ-
èòè ïðî¿çä ïåíñ³îíåð³â ó ðàíêî-

ЯК ВОЗИТИ ВСІХ У ТРАНСПОРТІ 
ПІД ЧАС КАРАНТИНУ 
Без обмежень  Громадський транспорт 
«забитий». Люди на зупинках вичікують 
своєї черги на проїзд аж до години. Що з 
цим зробити? Пускати стоячих пасажирів, 
скасувати обмеження чи навіть створити 
спецрейси для школярів? Обговорюємо 
варіанти вирішення проблеми, 
яку створив коронавірус і карантин

У ранкові години-пік до транспорту стоять черги. Орієнтовно з 8-ої чергують батьки зі 
школярами, а з 9-ої до передніх дверей йдуть пенсіонери 

âó ãîäèíó-ï³ê. Îäíàê, çà âëàñ-
íèìè ñïîñòåðåæåííÿìè, ÷åðãè 
äî òðàíñïîðòó çðàíêó ñòâîðþþòü 
íå ò³ëüêè ëþäè ïîâàæíîãî â³êó, 
à é øêîëÿð³ ç áàòüêàìè. ×è ìîæ-
íà çðîáèòè äëÿ íèõ ìàðøðóòè, 
çà ÿêèìè á âîçèëè ñóòî øêîëÿð³â 
çà ïåâíèìè ìàðøðóòàìè? Çà òà-
êèì øëÿõîì, çîêðåìà, ç 1 âåðåñíÿ 
ï³øîâ Òåðíîï³ëü.

— Íà íèõ ¿çäÿòü â³ñ³ì òðîëåé-
áóñ³â, ÿê³ ïåðåâîçÿòü ñóòî øêî-
ëÿð³â ó ñóïðîâîä³ â÷èòåë³â. Äî-
âîçÿòü ç îêîëèöü äî öåíòðó, äå 
â íàñ øêîëè ç íàéá³ëüøîþ ïîòðå-
áîþ ó äîâåçåíí³ ó÷í³â. À äî öüî-
ãî, óïðàâë³ííÿ îñâ³òè ñôîðìó-
âàëî äëÿ êîæíî¿ øêîëè ð³çíèé 
÷àñ ïî÷àòêó çàíÿòü, ùîá øêîëÿð³ 
â÷àñíî äî¿æäæàëè äî çàêëàäó. 
Ïðîòå âåçóòü ò³ëüêè äî øêîëè, 
ç³ øêîëè íå çàáèðàþòü, — ðîçïî-
â³äàº æóðíàë³ñòêà âèäàííÿ «RIA 
ïëþñ» Îëüãà Òóð÷àê.

ЧИ МОЖНА ЗРОБИТИ 
ПОДІБНЕ У ВІННИЦІ?

— Òàêó ³äåþ îáãîâîðþâàëè 
íà íàðàäàõ, àëå âîíà íå çíàéøëà 
ïîçèòèâíîãî â³äãóêó. Õòî áóäå 
ñóïðîâîäæóâàòè ä³òåé? ßêùî öå 
áóäóòü áàòüêè, òî â ñàëîí³ áóäóòü 
âîçèòè é øêîëÿð³â, ³ äîðîñëèõ, é 

íà ÿê³éñü ç çóïèíîê ìè íå çìî-
æåìî çàáðàòè ùå ïàñàæèð³â, áî 
ì³ñöü â ñàëîí³ âæå íå áóäå. Ó ðå-
çóëüòàò³, òðàíñïîðòó çíîâó íå âè-
ñòà÷àòèìå, ùîá äîâåçòè â÷àñíî 
âñ³õ äî øê³ë, — ñêàçàâ äèðåêòîð 
«Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîì-
ïàí³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî.

Çàì³ñòü øê³ëüíèõ ìàðøðóò³â 
ó Â³ííèö³ âïðîâàäèëè ð³çíèé 
÷àñ ïî÷àòêó çàíÿòü. Äèðåêòîð-
êà äåïàðòàìåíòó îñâ³òè Îêñàíà 
ßöåíêî ãîâîðèòü, ùî ñêëàäàëè 
éîãî òàê, ùîá øêîëÿð³ çìîãëè 
¿çäèòè äî ÷è ï³ñëÿ ãîäèí-ï³ê.

Îäíàê íà çóïèíêàõ âñå îäíî 
óòâîðþþòüñÿ ÷åðãè ç³ øêîëÿð³â 
òà ¿õí³õ áàòüê³â, ÿê³ íå ìîæóòü 
«âë³çòè» ó òðàíñïîðò. Òîáòî, öåé 
ãðàô³ê íååôåêòèâíèé?

— Àäì³í³ñòðàö³ÿ øê³ë ìàëà 
ðîçâåñòè ïî÷àòîê çàíÿòü, íà ùî 
áóëè ðåêîìåíäàö³¿ ÌÎÇ. Çâ³ñíî, 
äåñü º ÷åðãè íà çóïèíêàõ. Àëå 
ìè íàìàãàëèñÿ ï³äëàøòóâàòè ïî-
÷àòîê çàíÿòü äî òîãî ÷àñó, êîëè 
òðàíñïîðò º íåçàâàíòàæåíèì, — 
â³äïîâ³äàº ßöåíêî.

Øê³ëüí³ ìàðøðóòè ç â÷èòåëåì, 
íà ¿¿ äóìêó, íå ìîæíà çàïóñòèòè, 
áî â÷èòåë³ é òàê çàðàç ïåðåâàíòà-
æåí³ äîäàòêîâèìè îáîâ’ÿçêàìè.

— Â÷èòåë³ çàì³ðþþòü òåìïåðà-
òóðó â ä³òåé íà âõîä³ äî øêîëè. 
×åðãóþòü ó êîðèäîðàõ, ñë³äêóþòü 
çà ê³ëüê³ñòþ ä³òåé â ¿äàëüíÿõ. Â÷è-
òåëü ñòî¿òü á³ëÿ óìèâàëüíèêà, ùîá 
óïåâíèòèñü, ùî êîæíà äèòèíà ïî-
ìèëà ðóêè, — ãîâîðèòü äèðåêòîðêà 
äåïàðòàìåíòó îñâ³òè. — ² ùå â íàñ 

ä³º çì³øàíà ôîðìà íàâ÷àííÿ: ç 
÷àñòèíîþ ó÷í³â î÷íà ôîðìà íà-
â÷àíü, à ç ÷àñòèíîþ — äèñòàíö³é-
íà ÷åðåç ²íòåðíåò, êîæí³é ç ÿêèõ 
ïîòð³áíî äàòè ìàòåð³àë, äîìàø-
íº çàâäàííÿ é ïåðåâ³ðèòè éîãî. 
Âðàõîâóþ÷è âñå öå íàâàíòàæåí-
íÿ, ÿ íå ìîæó çí³ìàòè ëþäèíó ç 
íàâ÷àëüíîãî ïðîöåñó, ùîá âîíà 
ñòîÿëà íà âõîä³ ó òðàíñïîðò äëÿ 
øêîëÿð³â òà íå ïóñêàëà á, äëÿ 
ïðèêëàäó, òèõ, õòî ¿äå íà ðèíîê.

ВЕЛОПРОКАТ ДЛЯ МОЛОДІ 
Ó ì³ñò³ ç 2018 ðîêó ïðàöþº 

ñèñòåìà âåëîïðîêàòó Nextbike. 
Äëÿ â³ííè÷àí äîñòóïí³ 180 âå-
ëîñèïåä³â íà 25 âåëîñòàíö³ÿõ. 
Ïîêè ùå òåïëà ïîðà, òî ìîæíà 
«ïåðåñàäèòè» ñòóäåíò³â òà øêîëÿ-
ð³â íà ö³ âåëîñèïåäè. ×è ìîæíà 
äîìîâèòèñÿ, ùîá ³ñíóâàëè ï³ëü-
ãîâ³ òàðèôè äëÿ öèõ êàòåãîð³é 
÷è íàâ³òü áåçêîøòîâíèé ïðî¿çä, 
ÿêèé áè îïëà÷óâàâñÿ çà ôàêòîì, 
çà êîøòè ì³ñüêîãî áþäæåòó?

— Ì³ñüêà âëàäà ç òàêîþ ³äåºþ 
íå çâåðòàëàñÿ. À çà ïðàâèëàìè 
êîìïàí³¿, âåëîñèïåäîì ìîæíà 
êîðèñòóâàòèñÿ ç 14 ðîê³â. ̄ çäèòè 
äî øêîëè çìîæóòü õ³áà ùî ñòàð-
øîêëàñíèêè, — ãîâîðèòü ïðåä-
ñòàâíèê Íåêñòáàéê ó Â³ííèö³ 
Îëåêñàíäð Öàðåâñüêèé. — Ñòó-
äåíòè âåëîïðîêàòîì é òàê âæå 
êîðèñòóþòüñÿ, áî ÷àñòèíà ñòàíö³é 
çíàõîäÿòüñÿ â êðîêîâ³é äîñòóï-
íîñò³ äî êîðïóñ³â Ìåäóí³âåðñè-
òåòó, Òîðãîâîãî ³íñòèòóòó, ÂÍÒÓ, 
Ïåäóí³âåðñèòåòó, ÄîíÍÓ òîùî.

Òàêîæ â³í ðîçêàçàâ, ùî Nextbike 
íàäàº çíèæêè íà ì³ñÿ÷í³ àáîíå-
ìåíòè — 200 çàì³ñòü 250 ãðèâåíü; 
³ àáîíåìåíòè íà ñåçîí (äî ê³íöÿ 
ëèñòîïàäà 2020 ðîêó) — 920 çà-
ì³ñòü 1150 ãðèâåíü. Ïðè ÷îìó 
íå ò³ëüêè ñòóäåíòàì, à é áóäü-
ÿê³é ãðóï³ ëþäåé, ÿêèõ íå ìåíøå 
äâàäöÿòè. Äåòàë³ çà öèì ïîñèëàí-
íÿì: cutt.ly/nextbike20.

Øê³ëüí³ ìàðøðóòè 
º ó Òåðíîïîë³. 
Â³ñ³ì òðîëåéáóñ³â 
ïåðåâîçÿòü ñóòî 
øêîëÿð³â ó ñóïðîâîä³ 
â÷èòåë³â

ÏÐÎÁËÅÌÀ
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ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ðÿä ïîëîæåíü, 
ÿê³ óðÿä çðîáèâ 
«òèì÷àñîâèìè» 

÷åðåç êàðàíòèí, ïðîäîâæóþòü ä³-
ÿòè. Çîêðåìà, áàçîâó íîðìó îïëà-
òè çà êîìóíàëêó, ÿêà º ñêëàäîâîþ 
ôîðìóëè ðîçðàõóíêó ñóáñèä³¿, çà-
ëèøèëè íà ð³âí³ 15%. Ñîö³àëüí³ 
íîðìàòèâè, ç ÿêèõ äåðæàâà ðàõóº, 
ÿêó ÷àñòèíó êîìóíàëêè ïîêðèòè 
ñóáñèä³ºþ, íàâïàêè çá³ëüøèëè 
íà 50%.

ª é íåî÷³êóâàí³ «ñþðïðèçè» — 
ï³ëüãà íà îïëàòó êîìóíàëêè òå-
ïåð º ÷àñòèíîþ ñóêóïíîãî äîõîäó 
íà ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³¿. Ðîçêà-
çóºìî, ÿê³ º ùå íîâàö³¿.

КОМУ БУДЕ «АВТОМАТОМ» 
Óïðàâë³ííÿ ñîöçàõèñòó ç æîâ-

òíÿ ïî÷íóòü ïðîâîäèòè â³ííè÷à-
íàì àâòîìàòè÷íèé ïåðåðàõóíîê 
ñóáñèä³é íà îïàëþâàëüíèé ïåð³îä 
2020–2021 ðîê³â. ßê ðîçïîâ³ëà 
äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ñî-
öïîë³òèêè ì³ñüêðàäè Âàëåíòèíà 
Âîéòêîâà, çàðàç âèäàþòü òàëîíè 
ïîïåðåäíüîãî çàïèñó.

— Âèäàºìî ¿õ òèì ëþäÿì, ÿê³ 
âïåðøå çâåðòàþòüñÿ çà ñóáñèä³-
ºþ, ÿêùî âë³òêó îáðàëè ï³ëüãó 
íà îïëàòó êîìóíàëêè, à íà çèìó 
õî÷óòü ïåðåéòè íà ñóáñèä³þ, — 
êàæå Âîéòêîâà. — Çàÿâó ç äå-
êëàðàö³ºþ íà ïðèçíà÷åííÿ 
ñóáñèä³é ìàþòü ïîäàòè ëþäè, 
â ÿêèõ â³äáóëèñÿ çì³íè ó äî-
ìîãîñïîäàðñòâ³. Òèì, õòî ñóá-

ñèä³þ ìàâ íà ë³òî ÷è ìèíóëî¿ 
çèìè, à çì³í ó äîìîãîñïîäàðñòâ³ 
íå â³äáóëîñÿ, îòðèìàþòü ïåðå-
ðàõóíîê ñóáñèä³¿ â àâòîìàòè÷-
íîìó ðåæèì³.

Çà ïîñòàíîâîþ Êàáì³íó ¹ 247 
àâòîìàòè÷íèé ïåðåðàõóíîê 
äåðæäîïîìîãè ìîæóòü îòðèìà-
òè ïåðåñåëåíö³, îðåíäàð³ æèòëà, 
ëþäè, ÿê³ îòðèìóþòü ñóáñèä³þ 
íà ñêðàïëåíèé ãàç, ï³÷íå ïà-
ëèâî; ðîäèíè, â ñêëàä³ ÿêèõ º 
ïîâíîë³òí³ áåç äîõîä³â òà ÿêùî 
ê³ëüê³ñòü ìåøêàíö³â æèòëà, 
á³ëüøà, í³æ ó íüîìó ïðîïèñàíà. 
Ðàí³øå òàê³ îòðèìóâà÷³ ñóáñèä³é 
ìàëè çâåðòàòèñÿ ç íîâîþ çàÿâîþ 
òà äåêëàðàö³ºþ ïðî äîõîäè êîæ-
í³ ï³âðîêó, ùîá îòðèìàòè ñóá-
ñèä³þ íà ë³òî ÷è íà çèìó.

ВПЛИВ COVID-19 
Ó ïîëîæåíí³ ïðèçíà÷åííÿ ñóá-

ñèä³é âêàçàíî, ùî ¿õ ïðèïèíÿþòü 
íàäàâàòè, ÿêùî º áîðãè çà êîìó-
íàëüí³ ïîñëóãè; ó äîìîãîñïîäàð-
ñòâ³ â³äáóëàñü çì³íà ñêëàäó ñ³ì’¿ 
÷è ìàéíîâ³ çì³íè, ïðî ÿê³ íå áóëî 
ïîâ³äîìëåíî ñîöçàõèñò.

Íà ÷àñ êàðàíòèíó Êàáì³í çà-
áîðîíèâ çóïèíÿòè âèïëàòó âæå 
ïðèçíà÷åíèõ ñóáñèä³é ó âñ³õ âè-
ïàäêàõ, êð³ì äâîõ: ïåðå¿çä ðîäèíè 
àáî ñìåðòü ñàìîòíüîãî ñóáñèä³-
àíòà. Õî÷à â äåïàðòàìåíò³ ñî-
öïîë³òèêè ì³ñüêðàäè çàÿâèëè, ùî 
çíÿòè ñóáñèä³þ ç ëþäèíè âñå æ 
ìîæóòü.

— ×åðåç áîðãè, ÿê³ óòâîðè-
ëèñÿ ï³ñëÿ ïðèçíà÷åííÿ, âè-
ïëàòè ñóáñèä³¿ íå ïðèïèíÿºìî. 
À îò ÷åðåç çì³íè â äîìîãîñïî-

ЗИМОВА СУБСИДІЯ. КОМУ 
ТРЕБА ДО «ПРОЗОРИХ ОФІСІВ» 
Зміни в порядку  Карантин в Україні 
триватиме до 31 жовтня. А це значить, що 
він зачепить період, коли збільшується 
кількість звернень до управлінь 
соцзахисту за субсидією на зиму. Які 
умови надання субсидій прив’язані до дії 
карантину та які є нові правила для тих, 
хто буде звертатися за субсидією вперше?

Якщо звертаєтесь за субсидією 
вперше — це можна зробити через 
ресурс Міністерства соцполітики: 
subsidii.mlsp.gov.ua 
Після реєстрації через електро-
нний цифровий підпис або BankID 
(дійсно для клієнтів ПриватБан-
ку, Monobank, Конкорд банк, 
Банк Південний) чи через IDcard 
(паспорт) ви зможете заповнити 
електронну заяву, декларацію. 
Друкувати її не треба, надсилаєте 
в електронному вигляді на управ-
ління соцзахисту, де мають опра-

цювати та дати відповідь.
— Пакет документів, які ми отри-
маємо електронною поштою, ма-
ємо розглянути протягом 10 днів. 
Відповідь «призначена/не при-
значена субсидія» заявник отри-
має після цього терміну. Але про-
сто зараз ці заяви не потрібно над-
силати, бо нагадаю, що процес 
призначення субсидії на опалю-
вальний період 2020/2021 стар-
тує у жовтні, — говорить дирек-
торка департаменту соцполітики 
міськради Валентина Войткова.

А ще під час карантину прийом 
в «Прозорих офісах» здійснюєть-
ся в умовах попереднього запису. 
Для отримання талону необхідно 
звернутися до структурних під-
розділів соцзахисту населення, 
а саме:
Управління соціального захисту 
населення (Правобережне) Кос-
монавтів, 30 (2 поверх), телефон: 
50–83–88 
Управління соцзахисту населення 
(Лівобережне) Замостянська, 7, 
телефон: 50–86–70.

Як подати документи на субсидію онлайн 

У мерії очікують, що всі, хто отримував субсидію минулої зими — будуть її мати й у цей 
опалювальний період. Таких у Вінниці було 31 тисяча 250 домогосподарств 

äàðñòâ³, ïðî ÿê³ íå áóëî ïîâ³äî-
ìëåíî ñîöçàõèñò, ìîæåìî, ïðî 
ùî îòðèìóâàëè ðîç’ÿñíåííÿ â³ä 
Ì³íñîöïîë³òèêè, — êàæå äèðåê-
òîðêà äåïàðòàìåíòó ñîöïîë³òèêè 
Âàëåíòèíà Âîéòêîâà. — Ïåðåäó-
ñ³ì ìè çàïðîøóºìî îòðèìóâà÷³â 
ñóáñèä³é äî «Ïðîçîðèõ îô³ñ³â», 
ùîá ç’ÿñóâàòè ïðè÷èíó íåíà-
äàííÿ ³íôîðìàö³¿. ßêùî ëþäè-
íà â³äìîâëÿºòüñÿ íàäàâàòè äàí³, 
òî âèìóøåí³ çóïèíèòè âèïëàòè 
ñóáñèä³é.

×åðåç êàðàíòèí áàçîâó íîðìó 
îïëàòè çà êîìóíàëüí³ ïîñëóãè çà-
ëèøèëè íà ð³âí³ 15%. Ç 1 òðàâíÿ 
¿¿ ìàëè ï³äíÿòè äî 20%. À ÷èì 
âèùà áàçîâà íîðìà, òèì á³ëüøà 
÷àñòêà îáîâ'ÿçêîâîãî ïëàòåæó 
äîìîãîñïîäàðñòâà ³, â³äïîâ³äíî, 
ìåíøà ñóáñèä³ÿ.

Âîäíî÷àñ ïðîäîâæóº ä³ÿòè ïî-
ñòàíîâà óðÿäó, çà ÿêîþ çá³ëüøèëè 
ñîö³àëüí³ íîðìàòèâè äëÿ ðîçðà-
õóíêó ðîçì³ðó ñóáñèä³é. Íà 50% 
á³ëüøå äåðæàâíà äîïîìîãà áóäå 
ïîêðèâàòè ïëàòó çà öåíòðàë³-
çîâàíå õîëîäíå òà ãàðÿ÷å âîäî-
ïîñòà÷àííÿ, âîäîâ³äâåäåííÿ; ãàç 
òà åëåêòðîåíåðã³þ (ï³äïóíêòè 

2–6 ïóíêòó 3 ïîñòàíîâè ÊÌÓ 
¹ 409).

Òîáòî, ÿêùî ñóáñèä³þ íà ãàðÿ-
÷ó âîäó äî êàðàíòèíó ðàõóâàëè ç 
ðîçðàõóíêó 1,6 êóáîìåòðà íà îäíó 
ëþäèíó â ì³ñÿöü, òî çà íîâèõ 
ïðàâèë — öå âæå 2,4 êóáîìåòðà.

ПІЛЬГУ ВРАХУЮТЬ В ДОХОДИ 
Ùîðîêó ïðàâèëà ïðèçíà÷åí-

íÿ ñóáñèä³é ñòàþòü æîðñòê³øè-
ìè. Îñê³ëüêè öüîãî ðîêó òàêîãî 
íå â³äáóëîñÿ, ó äåïàðòàìåíò³ 
ñîöïîë³òèêè î÷³êóþòü, ùî âñ³, 
õòî îòðèìóâàâ ñóáñèä³þ ìèíó-
ëî¿ çèìè — áóäóòü îòðèìóâàòè 

é ó öåé îïàëþâàëüíèé ïåð³îä. 
Òàêèõ ó Â³ííèö³ áóëî 31 òèñÿ÷à 
250 äîìîãîñïîäàðñòâ.

Ñê³ëüêè áóäå çàÿâíèê³â, ÿê³ 
çà ñóáñèä³ºþ çâåðíóòüñÿ âïåð-
øå, ïîêè íå áåðóòüñÿ ïðîãíîçó-
âàòè. Äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó 
Âàëåíòèíà Âîéòêîâà êàæå, ùî 
äëÿ ïðèçíà÷åííÿ ñóáñèä³é áóäóòü 
âðàõîâóâàòè ¿õí³ äîõîäè çà ïåð-
øèé òà äðóãèé êâàðòàë 2020 ðîêó.

— Áàãàòî ëþäåé ï³ä ÷àñ ñóâî-
ðîãî êàðàíòèíó âòðàòèëè ðîáîòó. 
Òîìó áóäåìî ðàõóâàòè ò³ äîõîäè, 
ÿê³ ëþäèíà îòðèìóâàëà ÿê âèïëàòè 
ïî áåçðîá³òòþ, áåç âðàõóâàííÿ ñóì 
çàðïëàòè, — ãîâîðèòü Âîéòêîâà.

Ñåðåä äîõîä³â çàïèñàëè é äâ³ 
íîâèõ êàòåãîð³¿, ÿê³ âðàõîâóþòü 
â ñåðåäíüîì³ñÿ÷íèé ñóêóïíèé 
äîõ³ä:

Ï³ëüãè íà îïëàòó êîìóíàëü-

íèõ ïîñëóã, ïðèäáàííÿ ïàëèâà 
òà ñêðàïëåíîãî ãàçó.

Ãðîøîâå çàáåçïå÷åííÿ â³é-
ñüêîâîñëóæáîâö³â. Êð³ì âèïëàò, 
ÿê³ îòðèìóþòü ï³ä ÷àñ ó÷àñò³ 
â ÀÒÎ/ÎÎÑ.

— ßêùî ëþäèíà, ùî ìàº ï³ëüãó 
íà ñïëàòó êîìóíàëüíèõ ïîñëóã, 
íà çèìó õî÷å ïåðåéòè íà æèòëîâó 
ñóáñèä³þ, òî ¿¿ áóäåìî ïîïåðåä-
æóâàòè, ùî â ñóêóïíèé äîõ³ä 
áóäå âêëþ÷åíèé ³ ðîçì³ð ï³ëü-
ãè. Âåëèêèé ðîçì³ð ï³ëüãè ìîæå 
çìåíøèòè ñóáñèä³þ, — ïîÿñíþº 
äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó ñîöïî-
ë³òèêè.

Ïðîäîâæóþòü ä³ÿòè ïðè÷èíè, 
÷åðåç ÿê³ ìîæóòü íå ïðèçíà÷èòè 
ñóáñèä³þ:

Îïàëþâàëüíà ïëîùà êâàðòèðè 
á³ëüøà 120 êâàäðàòíèõ ìåòð³â, 
à ïðèâàòíîãî äîìó — ïîíàä 
200 êâàäðàòíèõ ìåòð³â. Íîðìó 
íå çàñòîñîâóþòü äî äèòáóäèíê³â 
ñ³ìåéíîãî òèïó, áàãàòîä³òíèõ 
ñ³ìåé.

Ó âëàñíîñò³ º òðàíñïîðòíèé çà-
ñ³á, âèïóùåíèé ìåíøå ï’ÿòè ðî-
ê³â òîìó (êð³ì ìîïåäà ³ ïðè÷åïà). 
Âèíÿòêîì º òðàíñïîðò, îòðèìà-
íèé áåçêîøòîâíî ÷è íà ï³äñòàâ³ 
ï³ëüãè ÷åðåç ñîöäîïîìîãó.

Â ñêëàä³ ñ³ì'¿ º ïîâíîë³òí³ áåç-
ðîá³òí³, îäåðæóâà÷³ äîõîäó ìåíøå 
ì³í³ìàëêè, ò³, ÿê³ íå ñïëà÷óþòü 
ºäèíèé ñîö³àëüíèé âíåñîê. Öå 
íå ñòîñóºòüñÿ ñòóäåíò³â ³ îäåð-
æóâà÷³â ñîöïåíñ³¿.

Ïðîòÿãîì ðîêó ïåðåä çâåðíåí-
íÿì çà ñóáñèä³ºþ áóëà çä³éñíåíà 
êóï³âëÿ ÷è ïðîäàæ íà ñóìó ïîíàä 
50 òèñÿ÷ ãðèâåíü (êð³ì îïëàòè 
ë³êóâàííÿ).

Áîðã íà îïëàòó êîìóíàëêè 
á³ëüøå 3 ì³ñÿö³â ³ íà ñóìó ïî-
íàä 340 ãðèâåíü.

Ó ñêëàä³ ñ³ì’¿ º íåïëàòíèê àë³-
ìåíò³â (á³ëüøå òðüîõ ì³ñÿö³â).

Â³äòåïåð ï³ëüãó 
íà îïëàòó êîìóíàëêè 
ðàõóâàòèìóòü 
â ñóêóïíèé äîõ³ä. 
Öå ìîæå çìåíøèòè 
ðîçì³ð ñóáñèä³¿ 

ÊÎÌÓÍÀËÊÀ
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— ß îá’¿çäèâ ó 
Â³ííèö³ âñ³ ðèí-
êè, — ãîâîðèòü 
Äìèòðî Óñòèíåí-

êî. — Êîçÿ÷îãî ñèðó äóæå ìàëî. 
Ìàéæå âåñü ïðèâîçíèé. Îäí³ 
äîñòàâëÿþòü ç ×åðí³âåöüêî¿ îá-
ëàñò³, ³íø³ ³ç Çàõ³äíî¿ Óêðà¿íè. 
Ò³ëüêè äâîº ïðîäàâö³â ñêàçàëè, 
ùî âîíè ì³ñöåâ³, ðîáëÿòü ñèð 
ñàì³, à íå ïåðåïðîäóþòü ïðè-
âîçíèé. Àëå íà ïðîäàæ ó íèõ, 
ÿê ìîâèòüñÿ, íà îäèí çóá.

Ï³ñëÿ òàêî¿ «ðåâ³ç³¿» Äìèòðî 
çðîçóì³â: í³øà òàêîãî ïðîäóê-
òó íå çàïîâíåíà, âàðòî áðàòèñÿ 
çà ñïðàâó.

РЕКЛАМУ СТВОРИЛО 
«САРАФАННЕ РАДІО» 

Çàïèòóþ ó ñï³âðîçìîâíèêà, 
÷è çàéìàâñÿ â³í êîçàìè ðàí³øå 
ó ñåáå íà áàòüê³âùèí³ â Êðèìó? 
Êàæå, íàâ³òü áëèçüêî íå ñòîÿâ 
á³ëÿ êîçè. Àæ äîêè íå ïåðåáðàâñÿ 
â Ë³òèí. Ó áàòüê³â éîãî äðóæèíè 
Àëüîíè ïàðà ê³ç ïëóòàëàñÿ ï³ä 
íîãàìè. Óòðèìóâàëè ¿õ, ùîá ìàòè 
ìîëîêî äëÿ ñ³ì’¿. Îñü òàê òâàðèí-
êè ï³äêàçàëè éîìó ³äåþ — ðîáèòè 
êîçÿ÷èé ñèð.

Òåïåð Äìèòðî âæå ó ìåíå ö³êà-
âèòüñÿ, ÷è çíàþ, ùî â Í³ìå÷÷èí³ 
ó äèòÿ÷èõ ñàäêàõ äàþòü îäèí ðàç 
íà òèæäåíü êîçÿ÷å ì'ÿñî? À ùî 
÷àñòèíó äèòÿ÷îãî õàð÷óâàííÿ 
ó íèõ ðîáëÿòü íà îñíîâ³ êîçÿ-
÷îãî ìîëîêà? À ùî ó Ôðàíö³¿ 

êîçÿ÷èé ñèð íå ïîñòóïàºòüñÿ 
çà ïîïóëÿðí³ñòþ òîìó, ÿêèé 
ðîáëÿòü ç êîðîâ’ÿ÷îãî ìîëîêà? 
Ó íàñ íå ñïîæèâàþòü éîãî íàâ³òü 
äàëåêî äî ì³í³ìàëüíî¿ ïîòðåáè.

Ïî÷èíàâ Äìèòðî ç ì’ÿêîãî 
ñèðó. Íà éîãî ïðèãîòóâàííÿ 
âèòðà÷àºòüñÿ ìåíøå ÷àñó, í³æ 
íà òâåðä³. Ìîëîêà òàêîæ òðåáà 
ìåíøå. Âçÿòèñÿ çà òâåðä³ ñèðè 
çìóñèëà ñèòóàö³ÿ ç êîðîíàâ³ðó-
ñîì. Òâåðä³ äîâøå çáåð³ãàþòüñÿ, 
ìîæóòü ïî÷åêàòè ç ðåàë³çàö³ºþ.

Ñëàâó éîãî ïðîäóêòó çðîáè-
ëè… ñóñ³äè. Õòî çàõîäèâ ó ãîñ-
ò³ — Äìèòðî ïðèãîùàâ ¿õ. Çãîäîì 
âîíè âæå çàìîâëÿëè ñèð, ùîá 
êóïèòè. Ïðî ïðèéìàêà ç Êðè-
ìó, ÿêèé ðîáèòü ñìà÷í³ ñèðè, 
³íôîðìàö³ÿ ðîçëåò³ëàñÿ ó ì³ñ-
òå÷êó. ×åðåç «ñàðàôàííå ðàä³î» 
ó Äìèòðà ç’ÿâèëèñÿ çàìîâíèêè 
íà ïðîäóêö³þ. Êð³ì òîãî, â³í 
âèéøîâ íà ðèíîê ó Â³ííèö³.

«ЦЕ ТАКА ГАДОСТЬ, БО 
ПОГАНО ПАХНЕ» 

Ó Â³ííèö³ ïî÷èíàâ ïðîäàâàòè 
íà ðèíêó «Óðîæàé». Áóâ íåïðè-
ºìíî âðàæåíèé ðåàêö³ºþ äåêîãî 
ç ïîêóïö³â.

— Êîçÿ÷èé ñèð ïîãàíî ïàõíå, 
öå òàêà ãàäîñòü… Ìîëîêî ñìåð-
äèòü êîçîþ.

Êàæå, ³íêîëè ÷óâ ó â³äïîâ³äü 
ùå é íå òàêå. Ïîãàíà ñëàâà ó ê³-
çîíüîê.

— Íåïðèºìíèé çàïàõ êîçÿ÷å 
ìîëîêî ìîæå ìàòè òîä³, êîëè 
òâàðèíà õâîðà, çîêðåìà, íà ìàñ-
òèò, — ðîçïîâ³äàº ñï³âðîçìîâ-

РОБІТЬ КОЗЯЧИЙ СИР. 
ЦЕЙ ПРОДУКТ НИНІ У ДЕФІЦИТІ 
Ніша  Жоден молокозавод не виготовляє 
сир з козячого молока. Не дивно, що цей 
продукт у дефіциті. За таку справу взявся 
переселенець з Криму Дмитро Устиненко. 
Разом з дружиною і її батьками робить 
козячий сир. Живуть у Літині, куди він 
переїхав у 2016-му. Там одружився. 
Чому взявся саме за сир? Наскільки 
вигідний такий бізнес?

Працьовита родина з Літина має 
у своєму господарстві ще й стадо 
овець. Їх приблизно сто голів.
З овечого молока роблять бринзу.
— Дехто радить нам додавати 
до козячого чи овечого молока 
трохи коров’ячого, мовляв, так 
можна збільшити кількість сиру 
чи бринзи, — говорить Дмитро 
Устиненко. — Ми такого не роби-
мо. Втратити набуту репутацію 
легко. Не для того ми її набували 
весь цей час.

Овець продають також на м'ясо.
— Не мною сказано, що овече 
м'ясо швидше засвоюється, ніж 
м'ясо свинини, — каже співроз-
мовник. — Про це знає багато-
хто. Я тільки можу підтвердити 
одне: як би ти багато не з’їв та-
кого м’яса, а через якихось пів 
години уже не відчуватимеш 
важкість у шлунку. Баранина вже 
засвоїлася. Таке на собі відчував. 
Тому стверджую це на власному 
прикладі.

Вони ще й овець доглядають 

íèê. — Ïîãàíèé çàïàõ, öå ïåð-
øèé ñèãíàë äî òîãî, ùî òðåáà 
âèêëèêàòè âåòåðèíàðíîãî ë³êàðÿ. 
Ìè ïåðåâ³ðÿºìî ìîëîêî ï³ñëÿ 
êîæíîãî äî¿ííÿ. Öå íåñêëàäíî. 
Âèêîðèñòîâóºìî ñïåö³àëüíèé õ³-
ì³÷íèé ðåàãåíò, êàïàºø íà íüîãî 
êðàïëþ ìîëîêà — ³ îäðàçó áà÷èø 
ðåçóëüòàò.

Ùîá ðîçâ³ÿòè ó ïîêóïö³â äóì-
êè ïðî òå, ùî âñå êîçÿ÷å «öå 
ãàäîñòü», âëàøòîâóâàâ íà ðèí-
êó äåãóñòàö³þ ñâî¿õ ñèð³â. Òàê 
ç’ÿâèëèñÿ ïîñò³éí³ ïîêóïö³. Ïðî-
äàº ñèð â îäíîìó ç ê³îñê³â. Â³í 
çíàõîäèòüñÿ ó ïàâ³ëüéîí³, ïîðó÷ ç 
ïðèëàâêàìè ìîëî÷íîãî ðÿäó. Òóò, 
ó õîëîäèëüíèêó º äåê³ëüêà âèä³â 
ì’ÿêèõ ³ òâåðäèõ ñèð³â. ̄ õ ìîæíà 
òàêîæ êóïèòè ó ìàãàçèí³ «Åêî-
ôåðìà» íà âóëèö³ Ñêàëåöüêîãî.

Äåõòî çàìîâëÿº ó íüîãî ÷åðåç 
«Íîâó ïîøòó».

— ß çâåðíóëà óâàãó, ùî íà âà-
øîìó ñèð³ ðîñòå ïë³ñíÿâà, — ðîç-
ïîâ³ëà Óñòèíåíêó îäíà ç ïî-
êóïö³â. — Öå ìåíå ïåðåêîíàëî 
â òîìó, ùî ïðîäóêò íàòóðàëüíèé.

Äìèòðî â³äïîâ³â æ³íö³ òàê: 
«Ãîëîâíå, ùîá ïë³ñíÿâà íå áóëà 
÷îðíîãî êîëüîðó, áî òî âæå ñèã-
íàë, ùî òàêó ïðîäóêö³þ íå ìîæ-
íà ¿ñòè. Àëå öå íå ïðî íàø ñèð. 
Ìè äîòðèìóºìîñÿ òåõíîëîã³¿ ³ 
ñïîê³éí³ çà ÿê³ñòü ïðîäóêòó. ßê 
êàæóòü, ñàì³ ¿ìî é ³íøèì ðåêî-
ìåíäóºìî».

СВОЇ КОРМИ, СВОЯ РОБОТА…
Íèí³ âîíè äîãëÿäàþòü 30 ê³ç. 

Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íþº, ùî òâà-
ðèíè ïðîñòî¿ ïîðîäè. Òàê³, ÿê 
òðèìàþòü ó ñåëàõ äåÿê³ ãîñïîäà-
ð³. Ó íèõ, ñ³ëüñüêèõ ãîñïîäàð³â, 
êóïóâàëè ê³ç. Íà åë³òíèõ òâàðèí 
ùå íå çàðîáèëè ãðîøåé.

— Ó áàòüê³â äðóæèíè ³ 
â Àëüîíè º çåìåëüí³ ïà¿, — ãîâî-
ðèòü Äìèòðî. — Íà ÷àñòèí³ ç íèõ 

âèðîùóºìî êîðìè. ßêáè äîâåëî-
ñÿ êóïóâàòè, âèòðà÷àëè á äîäàò-
êîâ³ êîøòè, òîä³ é âàðò³ñòü ñèðó 
áóëà á âèùà. Ïàñîâèùå òàêîæ 
ñâîº. Òà ùå é â ãàðíîìó ì³ñö³, 
íà áåðåç³ ð³÷êè. Âîäà áëèçüêî, 
òðàâà ðîñòå äîáðå. Îáëàäíàëè 
ïàñîâèùå «åëåêòðîïàñòóõîì». 
Âñ³ ³íø³ ðîáîòè òàêîæ âèêîíóº-
ìî ñàìîñò³éíî. Äîäàòêîâî ëþäåé 
íå íàéìàºìî, à öå òåæ åêîíîì³ÿ.

Äîãëÿä çà ñòàäîì, äî¿ííÿ ê³ç, 
äîñòàâêà ìîëîêà — öå ñïðàâà 
Äìèòðà. Î ï’ÿò³é ðàíêó â³í âæå 
á³ëÿ òâàðèí. Ïðàöþº äî¿ëüíèì 

àïàðàòîì. Çà îäèí ðàç âèäîþº äâ³ 
êîçè. Êîçà — íå êîðîâà, ìîëîêà 
äàº ìàëî. Çà îäíå äî¿ííÿ ç óñ³õ 
ê³ç îòðèìóº ïðèáëèçíî 30–45 ë³-
òð³â ìîëîêà. Ó á³äîíàõ ïåðåâîçèòü 
éîãî äîäîìó.

Ó íèõ âëàñíèé áóäèíîê. Ó ÷àñ-
òèí³ ïðèì³ùåííÿ îáëàøòóâàëè 
ì³ñöå äëÿ âèãîòîâëåííÿ ñèðó. 
Öèì çàéìàºòüñÿ äðóæèíà ðàçîì ç 
ìàìîþ. À â Äìèòðà óâå÷åð³ äðóãå 
äî¿ííÿ ê³ç. Òàêîæ âñ³ ³íø³ êëî-
ïîòè çà äîãëÿäîì, íàïóâàííÿì, 
óòðèìàííÿì ó ÷èñòîò³ îáîðè, äå 
óòðèìóþòüñÿ òâàðèíè.

КОНКУРЕНТІВ НЕ БОЇМОСЯ 
Âèäîºíå ìîëîêî ïåðåðîáëÿþòü 

ó ïàñòåðèçàòîð³. Ñï³âðîçìîâíèê 
íàçèâàº éîãî ñèðîâàðíåþ. Öå 
30-ë³òðîâà ºìí³ñòü, ùî ïðàöþº 
â³ä åëåêòðèêè. Ó í³é ìîëîêî äî-
âîäÿòü äî òåìïåðàòóðè +65 ãðà-
äóñ³â. Ïîò³ì îõîëîäæóþòü äî 33–

35 ãðàäóñ³â. Äîäàþòü çàêâàñêó. 
Âíîñÿòü ñè÷óæí³ ôåðìåíòè. Â ðå-
çóëüòàò³ îòðèìóþòü æåëåéíó ìàñó. 
Ç äîïîìîãîþ ïðåñó âèäàëÿþòü 
ñèðîâàòêó. Ï³ä ïðåñîì ìàñà çíà-
õîäèòüñÿ ïðîòÿãîì 12 ãîäèí.

Ó òåõíîëîã³÷íîìó ïðîöåñ³ ïå-
ðåäáà÷åíî äîçð³âàííÿ ñèðó. Öå 
íàéá³ëüø òðèâàëèé åòàï ó ðîáîò³. 
Îäèí ðàç ó òèæäåíü ïðîìèâàþòü 
ó ñïåö³àëüíîìó ðîç÷èí³ ç ï³äñî-
ëåíî¿ âîäè ç äîäàâàííÿì îöòó.

²ç 10–12 ë³òð³â ìîëîêà âè-
õîäèòü îäèí ê³ëîãðàì òâåðäîãî 
ñèðó. Íà òàêó ñàìó ê³ëüê³ñòü 
ì’ÿêîãî âèòðà÷àþòü ø³ñòü ë³òð³â 
ìîëîêà.

Ó òåõíîëîã³÷íîìó ïðîöåñ³ âè-
êîðèñòîâóþòü óæå çãàäàíèé ïàñ-
òåðèçàòîð, âàêóóìíèé àïàðàò, 
âàííó äëÿ çàñîëêè, ïðåñ. Äî ðå÷³, 
éîãî âèãîòîâèëè âëàñíîðó÷, õî-
ëîäèëüíèê, â ÿêèé âì³ùàºòüñÿ 
30 êã ãîòîâî¿ ïðîäóêö³¿.

Ïîïèò íà êîçÿ÷èé ñèð, ùî éîãî 
ðîáëÿòü Óñòèíåíêè, çá³ëüøóºòü-
ñÿ. Ïëàíóþòü ðîçøèðþâàòè âè-
ðîáíèöòâî. Íàéïåðøå ïðèäáàþòü 
ïàñòåðèçàòîð íà 200 ë³òð³â.

¯ì âäàëîñÿ âèãðàòè ãðàíò â îá-
ëàñíîìó êîíêóðñ³ ñåðåä ï³äïðè-
ºìö³â-ïî÷àòê³âö³â. Îòðèìàí³ 
êîøòè âèòðàòÿòü íà ïðèäáàííÿ 
ïàñòåðèçàòîðà.

Ñï³âðîçìîâíèê íå ïðèõîâóº: 
âèãîòîâëÿòè ñèðè ç êîçÿ÷îãî 
ìîëîêà — âèã³äíî, áî â³ä öüî-
ãî ìàþòü ïðèáóòîê. Íåõàé â³í 
íåâåëèêèé, àëå âñå îäíî º. Ñï³â-
ðîçìîâíèê íå íàçèâàº öèôðè. 
Çàòå ïîâòîðþº ùå ðàç, ùî â³í 
íå øêîäóº ïðî òå, ùî ó ñâ³é ÷àñ 
äîñëóõàâñÿ äî ìåêàííÿ òåùèíèõ 
ê³çî÷îê ³ âçÿâñÿ çà íîâó ñïðàâó.

— Êîíêóðåíò³â íå áî¿ìîñÿ, áî 
íà ðèíêó äóæå ìàëî êîçÿ÷îãî 
ñèðó, — ãîâîðèòü Äìèòðî Óñòè-
íåíêî. — Êîðèñòü â³ä òàêîãî ïðî-
äóêòó íåàáèÿêà.

 — Íåïðèºìíèé 
çàïàõ êîçÿ÷å ìîëîêî 
ìîæå ìàòè òîä³, 
êîëè òâàðèíà õâîðà, 
çîêðåìà, íà ìàñòèò, — 
êàæå Äìèòðî

— Робити сир з козячого молока вигідно, бо його дуже мало в продажу, — 
каже Дмитро Устиненко. — Плануємо ще купити кіз…
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Олександр Сухомовський на-
родився 2 вересня 1945 року 
у Вінниці. Після закінчення пе-
дінституту, працював директором 
початкової школи в селі Сорочин 
Вінницького району, директором 
клубу кондитерської фабрики, 
учителем початкових класів, за-
ступником директора з навчаль-
но-виховної роботи середніх шкіл 
№ 4 та № 22 Вінниці.
У 1990 році очолив школу № 7. 
Через два роки на її базі ство-
рив ліцей з двома профільними 
відділеннями: економічним та 

медичним. У 1993 році запра-
цювало юридичне відділення, з 
2000 — лінгвістичне, а з 2005 — 
– комп’ютерного дизайну.
Олександр Сухомовський був 
спеціалістом вищої категорії, 
мав звання вчитель-методист 
та Заслужений працівник освіти 
України, нагороджений багатьма 
нагородами.
Прощання зі Вчителем відбу-
деться у четвер, 24 вересня, 
о 10-й годині на території ліцею.
Висловлюємо щирі співчуття рід-
ним видатного Вчителя.

Всі його нагороди і відзнаки — заслужені 
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ÂÒÐÀÒÀ

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Éîãî ñåðöå çóïè-
íèëîñÿ âíî÷³ 22 âå-
ðåñíÿ. Äâàäöÿòü 
äí³â òîìó, 2 âåðåñ-

íÿ, Îëåêñàíäðó Ñóõîìîâñüêîìó 
âèïîâíèëîñÿ 75. Â³í ç ðàä³ñòþ 
ïðèéìàâ â³òàííÿ äðóç³â, çíà-
éîìèõ, ÿê³ ïðèéøëè ïîòèñíóòè 
éîìó ðóêó. Áóâ ñåðåä íèõ áëèçü-
êèé òîâàðèø Ñóõîìîâñüêîãî Âî-
ëîäèìèð Âàéñìàí. Êàæå, ³ìåííèê 
ïîâ³äîìèâ ãîñòÿì, ùî íå ïëàíó-
âàâ òàêó çóñòð³÷. Àëå ïîäóìàâ, 
ùî äðóç³ ³ çíàéîì³ íå çðîçóì³þòü 
éîãî, òîìó çì³íèâ ð³øåííÿ.

— Íàñòóïíîãî äíÿ ï³ñëÿ ñâÿò-
êóâàííÿ ìè ñï³ëêóâàëèñÿ ç Îëåê-
ñàíäðîì ïî òåëåôîíó, — ðîçïî-
â³â RIA ïàí Âîëîäèìèð. — Â³í í³ 
íà ùî íå ñêàðæèâñÿ. Íå äóìàâ, 
ùî òî áóëà íàøà îñòàííÿ çóñòð³÷, 
îñòàííÿ òåëåôîííà ðîçìîâà.

Ïðî Â÷èòåëÿ Ñóõîìîâñüêî-
ãî íàïèñàíî ³ ñêàçàíî áàãàòî. 
Ïðîïîíóºìî äåê³ëüêà øòðèõ³â 
äî éîãî á³îãðàô³¿.

— Íå êàð’ºðèñò, íå ñêàíäàë³ñò, 
íå îáìàíùèê, ãîñïîäàð ñëîâà, çî-
ëîòà ëþäèíà, — âñå, ùî ÿ ñêàçàâ 

ïðî Îëåêñàíäðà Ñóõîìîâñüêîãî, 
öå ïðàâäà, — ðîçïîâ³äàº Âîëîäè-
ìèð Âàéñìàí. — Â³í íàñò³ëüêè 
ëþáèâ ä³òåé, ùî ³íêîëè ãîâîðèâ, 
ùî íå çíàº, äî êîãî á³ëüøå ñåðöå 
â³äêðèòå — äî ñâî¿õ, ÷è ÷óæèõ. 
Êîæíà ðîçìîâà ç íèì çàëèøàëà 
ïðèºìíèé ñïîãàä. 

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
Ñóõîìîâñüêèé áóâ ñõèëüíèé 
äî çàñòóäè ó ïåðåõ³äí³ ïåð³îäè 
ðîêó. Êàæå, ñêàðæèâñÿ, ùî âî-
ñåíè, ï³ñëÿ ë³òà, â³òåð íå âñòèãíå 
ïîâ³ÿòè, à â³í óæå êàøëÿº.

Òàê ñòàëîñÿ ³ öüîãî ðàçó. Éîãî 
ïîêëàëè â ë³êàðíþ ç äâîñòîðîí-
í³ì çàïàëåííÿì ëåãåíü.

Çà îäí³ºþ ç ³íôîðìàö³é, 
â Îëåêñàíäðà Ñóõîìîâñüêîãî 
ä³àãíîñòóâàëè êîðîíàâ³ðóñ.

Êîëè Ñóõîìîâñüêèé ó 1992 
ðîö³ ñòâîðèâ ë³öåé, ïîñòàâèâ 
çà ìåòó — ñôîðìóâàòè êóëüò 
íàâ÷àííÿ. Ïðî öå â³í ñêàçàâ 
â ³íòåðâ’þ, ÿêå äâà ðîêè òîìó 
çàïèñàëà íàøà êîëåãà Îêñàíà 
Ïóñòîâ³ò.

— Ä³òåé òðåáà â÷èòè, ÿê íà ñâ³-
ò³ æèòè, — ãîâîðèâ â³í. — Ùîá 
âîíè îð³ºíòóâàëèñÿ ó æèòò³. Ùîá 
ïî÷óâàëèñÿ óïåâíåíèìè. Â³ä÷ó-
âàëè, ùî âèõîâàí³ íà òðàäèö³ÿõ 

ПІШОВ ВИДАТНИЙ УЧИТЕЛЬ
Трагедія  Не стало Олександра 
Сухомовського. Людиною-легендою 
називають його у Вінниці. У 1992 році 
на базі школи № 7 він створив ліцей, який 
очолював до останніх днів. Він вітався за руку 
з першокласником і зі старшокласником 

ñâîãî íàðîäó, ç ïîâàãîþ ñòàâè-
ëèñÿ äî íèõ, ïðîäîâæóâàëè ¿õ. 
Âñå öå ïî÷èíàºòüñÿ ç âèõîâàííÿ 
ëþáîâ³ íàâ³òü äî ñâîº¿ ïàðòè, ñâî-
ãî êëàñó, ñâîº¿ øêîëè.

Ó ë³öå¿ ñâîÿ ñèñòåìà íàâ÷àííÿ 
æèòòþ ³ íàóêàì. ßê ñòâåðäæóâàâ 
Ñóõîìîâñüêèé, äèòèíó í³êîëè 
íå îáìàíåø. Ñêàçàí³ äîðîñëèì 
ñëîâà âîíà â³ä÷óâàº ñåðöåì.

Â³í ðîçðîáèâ ìåòîäèêó íàâ÷àí-
íÿ ÷èòàííþ. Êàçàâ, ïåðåä ïî÷àò-
êîì òàêèõ çàíÿòü ìàº ñêëàñòèñÿ 
íàäçâè÷àéíî äîâ³ðëèâèé êîíòàêò 
ì³æ äîðîñëèìè ³ ä³òüìè.

— Íå â÷³òü ìàëèõ ä³òåé ÷èòà-
òè ïî ñêëàäàõ, — êàçàâ Ñóõîìîâ-
ñüêèé. — Çíà÷íî øâèäøå âîíè 
îïàíóþòü òàêó íàóêó ³íøèì 
÷èíîì. Ñòàíåòüñÿ öå òîä³, êîëè 
áóäåòå ñëîâî íàñï³âóâàòè.

Ó çãàäàíîìó ³íòåðâ’þ Ñóõîìîâ-
ñüêèé ãîâîðèâ, ùî ä³òè í³êîëè 
íå âèâîäèëè éîãî ç ñåáå. Íàâ³òü 
ó íåïðîñòèõ ñèòóàö³ÿõ çíàõîäèâ 
ç íèìè ïîðîçóì³ííÿ. 

ßêîñü ìåøêàíö³ ñóñ³äí³õ ç 
ë³öåºì áóäèíê³â ïîñêàðæèëèñÿ 
äèðåêòîðó, ùî ï³ä ÷àñ ïåðåðâè 
ó÷í³ õîâàþòüñÿ ó ï³ä’¿çäàõ  ³ ïà-
ëÿòü öèãàðêè. Â³í ðîçóì³â, ùî 
í³ÿê³ çàëÿêóâàííÿ, ÷è ïîâ÷àííÿ 
ó òàêîìó âèïàäêó íå äàäóòü áà-
æàíîãî ðåçóëüòàòó. ßêùî áàòüêè 
íå çóì³ëè çàáîðîíèòè, òî øêîëà 
é ïîãîò³â öüîãî íå çðîáèòü.

Äèðåêòîð ïðèéíÿâ íåñïîä³âà-
íå ð³øåííÿ. Íà òåðèòîð³¿ øêî-
ëè âèä³ëèëè ì³ñöå äëÿ êóð³ííÿ. 
Ùîïðàâäà, éîãî íå ñõâàëþâàëè 
íàâ³òü ó ð³äíîìó êîëåêòèâ³, íå 
êàæó÷è ïðî ì³ñüêèé äåïàðòàìåíò 
îñâ³òè. 

Олександр Сухомовський щороку на перше вересня 
посипав присутніх зерном пшениці. Бажав щедрості 
на освітянській і життєвій ниві 
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЕЛЬВІРА МРЯСОВА, ГОЛОВА АСОЦІАЦІЇ ОСББ

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

ПРЕССЛУЖБА ТОВ 

«ЕВОЛЮЦІЯ СМАКУ»

Ëþäèíà ùîäíÿ ñòè-
êàºòüñÿ ç íåáåçïå÷íèìè 

â³ðóñàìè, äî ÿêèõ çàðàç äî-
äàâñÿ ùå ³ êîðîíàâ³ðóñ. Òîìó êîæåí 

ç íàñ ïîñò³éíî øóêàº ñïîñîáè, ÿê çàõèñòèòè 
ñåáå, ñâ³é ä³ì òà ðîáî÷å ì³ñöå â³ä ä³¿ öèõ 
øê³äëèâèõ çáóäíèê³â.

Ðîçïîâ³äàºìî ïðî áàãàòîö³ëüîâèé êîìï-
ëåêñíèé çàñ³á «Ïîë³äåç», ÿêèé åôåêòèâíî 
âïîðàºòüñÿ íå ëèøå ç öèìè çàâäàííÿìè, 
àëå é äîïîìîæå âèð³øèòè ÷èìàëî ³íøèõ 
íàãàëüíèõ ïèòàíü ç äåç³íôåêö³¿.

Ìè çâèêëè òðèìàòè ñâî¿ ðóêè â ÷èñòî-
ò³, îñîáëèâî çàðàç. Àëå äóæå âàæëèâî 
äåç³íô³êóâàòè ³ ïîâåðõí³, ç ÿêèìè ìè 
êîíòàêòóºìî. Çãàäàéòå ëèøå, ÿê ùîðàç, 
ïîâåðòàþ÷èñü ç âóëèö³, ìè òîðêàºìîñÿ 
äâåðíèõ ðó÷îê, âèìèêà÷³â, ðó÷îê øàô, 
à òàêîæ ñìàðòôîí³â, êëþ÷³â òà áàãàòüîõ 
³íøèõ ïðåäìåò³â, íà ÿêèõ ìîæóòü çàëè-
øèòèñÿ øê³äëèâ³ ì³êðîîðãàí³çìè.

Äëÿ çàêëàä³â ãðîìàäñüêîãî õàð÷óâàííÿ 
òà ³íøèõ ì³ñöü âåëèêîãî ñêóï÷åííÿ ëþ-
äåé, òàêà ïðîáëåìà º ùå á³ëüø àêòóàëü-
íîþ: ó òðàíñïîðò³ öå ïîðó÷í³ òà ñèä³ííÿ, 
ó âáèðàëüíÿõ êðàíè, ó ðåñòîðàíàõ ìåáë³, 
à òàêîæ õîëîäèëüíèêè, êîíäèö³îíåðè, 
òðåíàæåðè òîùî.

Àáè íå âèòðà÷àòè ñèëè òà ÷àñ íà ùîãî-
äèííå ïðîòèðàííÿ öèõ ïîâåðõîíü, êðàùå 
êîðèñòóâàòèñÿ çàñîáàìè äëÿ äåç³íôåêö³¿ 
ç ïðîëîíãîâàíîþ ä³ºþ, òîáòî òàêèìè, ÿê³ 
çäàòí³ çàáåçïå÷èòè çàõèñò âïðîäîâæ òðè-
âàëîãî ÷àñó. À ùå ë³ïøå, ÿêùî ö³ çàñî-
áè áóäóòü íå òîêñè÷íèìè òà åêîëîã³÷íî 
áåçïå÷íèìè äëÿ íàñ ³ íàøèõ áëèçüêèõ.

Öèìè òà ³íøèìè õàðàêòåðèñòèêàìè 
âîëîä³º áàãàòîö³ëüîâèé êîìïëåêñíèé 
äåç³íôåêòàíò «Ïîë³äåç». Â³í º â³ò÷èçíÿ-

íîþ ðîçðîáêîþ ç íàéâèùèì 
ð³âíåì àíòèì³êðîáíî¿ àêòèâ-
íîñò³. Öå äîçâîëÿº éîìó 
íà 100% çàõèùàòè ïîâåðõí³ 
â³ä ãðèáê³â (êàíäèäîç³â, 
äåðìàòîô³ò³â, öâ³ëåâèõ 
ãðèáê³â òîùî), áàêòåð³é 
(ñòðåïòîêîêó, ñàëüìîíå-
ëè, òóáåðêóëüîçó, õîëåðè 
òîùî) òà â³ðóñ³â (ãåïàòè-
òó, ÑÍ²Äó, ïîë³îì³ºë³òó, 
ð³çíèõ âèä³â ãðèïó, ðåñï³-
ðàòîðíèõ ³íôåêö³é òîùî).

Ïðî «Ïîë³äåç» ñõâàëü-
íî â³äãóêóºòüñÿ äîêòîð 
ìåäè÷íèõ íàóê ³ êîëèø-
í³é ãîëîâíèé ñàí³òàðíèé 
ë³êàð Óêðà¿íè Â³êòîð Ìà-
ð³ºâñüêèé. Íà éîãî äóìêó, 
öåé ïðåïàðàò íàñò³ëüêè 
áåçïå÷íèé, ùî í³÷îãî 
íå ñòàíåòüñÿ íàâ³òü ó òîìó 
âèïàäêó, ÿêùî ëþäèíà, 
çîêðåìà ìàëåíüêà äèòèíà, 
éîãî âèïàäêîâî ïðîêîâòíå.

— Ñüîãîäí³ â Óêðà¿í³ çà-
ðåºñòðîâàíî áëèçüêî 400 äå-
ç³íôåêòàíò³â, àëå óí³êàëüí³ñòü 
ñàìå öüîãî çàñîáó â òîìó, ùî â³í ³äå-
àëüíèé äëÿ áîðîòüáè ç ãðèáêàìè, áàê-
òåð³ÿìè òà â³ðóñàìè, — ãîâîðèòü Â³êòîð 
Ìàð³ºâñüêèé. — «Ïîë³äåç» º àáñîëþòíî 
áåçïå÷íèì äëÿ îðãàí³çìó ïðåïàðàòîì. 
Ïðîâåäåí³ äîñë³äæåííÿ ïîêàçàëè, ùî â³í 
íàâ³òü ìàº äåÿê³ âëàñòèâîñò³, ÿê³ ñïðèÿ-
þòü îäóæàííþ ëþäèíè â³ä ö³ëîãî ïåðå-
ë³êó ³íôåêö³é. Íàïðèêëàä, â³í çäàòíèé 
çíèùóâàòè ïàòîãåííó ì³êðîôëîðó ïðè 
ã³íåêîëîã³÷íèõ çàõâîðþâàííÿõ.

Ãîëîâíîþ ïåðåâàãîþ «Ïîë³äåçó» º éîãî 
ïðîëîíãîâàíà ä³ÿ. Ðîáî÷èé ðîç÷èí öüîãî 

ïðåïàðàòó ìîæå áåçïåðåðâíî âèêîíó-
âàòè ñâî¿ ôóíêö³¿ ç³ çíèùåííÿ çáóä-

íèê³â õâîðîá âïðîäîâæ ê³ëüêîõ 
òèæí³â. ×åðåç öå â³í íàáóâ øè-
ðîêî¿ ïîïóëÿðíîñò³ òà âñå á³ëüøå 
ìåäçàêëàä³â íàäàþòü ïåðåâàãó 
ñàìå öüîìó äåç³íôåêòàíòó.

— Ð³ê òîìó íàì çàïðîïîíóâàëè 
ñïðîáóâàòè öåé çàñ³á. Íàì îäðà-
çó ñïîäîáàëîñÿ, àäæå «Ïîë³äåç» 
íå ìàº â ñâîºìó ñêëàä³ õëîðó ÷è 
àëüäåã³ä³â, íàòîì³ñòü ìàº âåëè-
êèé ñïåêòð àíòèì³êðîáíî¿ ä³¿. 
Ìè ïåðåêîíàëèñÿ â éîãî åôåê-
òèâíîñò³ òà ïî÷àëè ñèñòåìàòè÷íî 
éîãî çàêóïîâóâàòè, — ðîçïîâ³äàº 
ãîëîâíèé ë³êàð Â³ííèöüêîãî îá-
ëàñíîãî êë³í³÷íîãî øê³ðíî-âåíå-
ðîëîã³÷íîãî äèñïàíñåðó Ìàêñèì 
Òðåòüÿêîâ. — «Ïîë³äåç» ìè âè-
êîðèñòîâóºìî äëÿ äåç³íôåêö³¿ 
âèðîá³â ìåäè÷íîãî ïðèçíà÷åí-
íÿ ³ ïîâåðõîíü â ëàáîðàòîð³ÿõ. 
Çàâäÿêè ïðîëîíãîâàí³é ä³¿ ìè 
âïåâíåí³ â ÷èñòîò³ îáðîáëåíèõ 
ïîâåðõîíü.
Êð³ì äåç³íô³êóþ÷èõ, ðîç÷èí 

«Ïîë³äåçó» ìàº ìèþ÷³ òà äåçîäîðóþ÷³ 
âëàñòèâîñò³. À ï³ñëÿ îáðîáêè ìåòàëåâèõ, 
ñêëÿíèõ, ïëàñòèêîâèõ, äåðåâ’ÿíèõ òà ³í-
øèõ ïîâåðõîíü, íà íèõ íå ç’ÿâëÿºòüñÿ 
ïîøêîäæåíü ÷è êîðîç³¿. Ñàìå öèì ðå-
àãåíòîì îáðîáëÿëè íàéá³ëüøèé òà íàé-
ïîòóæí³øèé ó ñâ³ò³ òðàíñïîðòíèé ë³òàê 
«Ìð³ÿ», ùî òàêîæ âêàçóº íà ö³ëêîâèòó 
áåçïåêó öüîãî äåççàñîáó äëÿ ïîâåðõîíü.

Êîðèñòóþòüñÿ «Ïîë³äåç» ³ â Êîíñòè-
òóö³éíîìó ñóä³ Óêðà¿íè. Òàì íèì îá-
ðîáëÿþòü ïîâ³òðîïðîâ³ä, — îäíå ç íàé-
ïðîáëåìí³øèõ ì³ñöü ó áóä³âëÿõ. Ñàìå ç 
íüîãî âñåðåäèíó ïðèì³ùåíü ïîòðàïëÿº 

íàéá³ëüøà ê³ëüê³ñòü ïàòîãåííèõ áàêòåð³é. 
Àëå çàâäÿêè òîìó, ùî «Ïîë³äåç» íå ëåòêèé 
³ ìàº ïðîëîíãîâàíó ä³þ, òîìó â³í ïðîòÿ-
ãîì òðèâàëîãî ÷àñó åôåêòèâíî áîðåòüñÿ ç 
óñ³ìà øê³äëèâèìè ì³êðîîðãàí³çìàìè, ÿê³ 
ïîïàäàþòü ó âåíòèëÿö³éí³ ñèñòåìè ñóäó.

Ó äèòÿ÷îìó öåíòð³ «Ñìàðò Â³ëü» ïå-
ðåâàãó ï³ä ÷àñ ïðîâåäåííÿ äåç³íôåêö³é 
òàêîæ íàäàþòü «Ïîë³äåçó». Â³í º â ïå-
ðåë³êó çàñîá³â, ÿê³ ðåêîìåíäîâàí³ äëÿ 
âèêîðèñòàííÿ ó äèòÿ÷èõ çàêëàäàõ. Çàñ³á 
ö³ëêîâèòî áåçïå÷íèé íàâ³òü äëÿ ä³òåé. 
À ùå é äóæå åêîíîìíèé.

— Ïîäîáàºòüñÿ, ùî «Ïîë³äåç» ìîæíà 
íå çìèâàòè ç ïîâåðõîíü. Ìè íèì ³ ìåáë³, 
³ êèëèìîâ³ ïîêðèòòÿ îáðîáëÿºìî. Íà íèõ 
íå çàëèøàºòüñÿ àí³ ðîçâîä³â, àí³ áóäü-
ÿêèõ ³íøèõ ñë³ä³â, — ãîâîðèòü äèðåêòîð 
òà çàñíîâíèê Íàä³ÿ Ìåëüíè÷óê.

Ïîíàä ø³ñòü ðîê³â «Ïîë³äåçîì» êîðèñ-
òóþòüñÿ ³ â ìåðåæ³ ñóïåðìàðêåò³â «BILLA 
Óêðà¿íà». Íà÷àëüíèöÿ â³ää³ëó ÿêîñò³ Îëü-
ãà Ìàêîâåöüêà ãîâîðèòü, ùî åôåêòèâí³ñòü 
öüîãî äåç³íôåêòàíòó ï³äòâåðäæóº ðåãóëÿð-
íèé ëàáîðàòîðíèé êîíòðîëü, ÿêèé âîíè 
ùîì³ñÿöÿ ïðîâîäÿòü ó ê³ëüêîõ íåçàëåæíèõ 
ëàáîðàòîð³ÿõ.

— Çà âñ³ ö³ ðîêè ìè ïðîâåëè ñîòí³ àíà-
ë³ç³â ³ áà÷èìî, ùî «Ïîë³äåç» ä³º, — ïîÿñ-
íþº Îëüãà Ìàêîâåöüêà. — Íàì ïðèºìíî 
ïðàöþâàòè ç óêðà¿íñüêèìè ïðåïàðàòàìè. 
Îñîáëèâî öå â³ä÷óòíî â ÷àñè ïàíäåì³¿, 
êîëè çàêðèâàþòü êîðäîíè òà ³ñíóþòü ðè-
çèêè, ùî ³ìïîðòí³ çàñîáè ïåðåñòàíóòü 
ââîçèòè. «Ïîë³äåç» çðó÷íèé ó âèêîðèñòàí-
í³, íåäîðîãèé, íå ìàº ñòîðîíí³õ çàïàõ³â 
³ áåçïå÷íèé äëÿ ëþäåé.

Ïðèäáàòè öåé çàñ³á ìîæíà íà ñàéòàõ: 
Prom, Rozetka, Allo àáî çâåðíóâøèñü çà òå-
ëåôîíîì: (044) 22–77–899. 

Âàðò³ñòü 1 ë³òðà ñòàíîâèòü 198 ãðèâåíü.

Деззасіб «Полідез» – безпечний та має пролонговану дію
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Дали квартиру 
сироті
 Âðó÷èëè êëþ÷³ â³ä 
îäíîê³ìíàòíî¿ êâàðòè-
ðè ó Â³ííèö³ 22-ð³÷íîìó 
Þð³þ Çâ³ðèêó. Õëîïåöü 
íàðîäèâñÿ ó ñåë³ Ïðèâ³òíå 
Ìóðîâàíîêóðèëîâåöüêîãî 
ðàéîíó. Ð³ñ áåç áàòüê³â, âè-
õîâóâàâ éîãî ä³äóñü. Þíàê 
íàâ÷àºòüñÿ â ìàã³ñòðàòóð³ 
òåõí³÷íîãî óí³âåðñèòåòó òà 
ïðàöþº ñëþñàðåì ó àâòî-
ñåðâ³ñ³. Íåùîäàâíî îäðó-
æèâñÿ. Íà êâàðòèðíîìó 
îáë³êó Þð³é ïåðåáóâàâ ç 
òðàâíÿ 2014 ðîêó.
Ó Ìóðîâàíîêóðèëîâåöü-
êîìó ðàéîíó âèä³ëèëè 
1,4 ì³ëüéîíà ãðèâåíü äëÿ 
ïðèäáàííÿ æèòëà ÷îòèðüîì 
ä³òÿì, òðüîì ç íèõ âæå 
ïðèäáàí³ êâàðòèðè ó Â³-
ííèö³, Ìóðîâàíèõ Êóðè-
ë³âöÿõ òà ó Æìåðèíö³.
Çàãàëîì íà Â³ííè÷÷èí³ 
öüîãîð³÷ âæå êóïèëè æèòëî 
78 ä³òÿì-ñèðîòàì.

КОРОТКОКОРОТКО

ОГОЛОШЕННЯ

Загубив-знайшов

Втрач.довідку в замін В/К серія Д 
№6542 видано на ім'я Смашнюк А.П. 
вваж.недійсн.

Втрач.тимч. посвідч. взамін військ.
квитка Ф3№799352 на ім'я Лісовий 
М.М.вваж.недійс.

ÁÅÇÏÅÊÀ

ТОП-10 ДІЄВИХ ПОРАД 
З САМОЗАХИСТУ 
Самооборона  Жертвою нападу 
злочинця може стати кожен в будь-
який момент, тому ми зібрали для вас 
поради, як поводитись у таких ситуаціях. 
Для цього поговорили з інструкторкою 
мистецтва самооборони про те, як 
не стати жертвою неприємної ситуації, 
та як діяти, якщо вже потрапили у неї

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Íàïàä ó ë³ôò³, ïî-
ãðàáóâàííÿ íà âóëè-
ö³ ì³ñòà ÷è ñïðîáà 
çãâàëòóâàííÿ ó òåì-

íîìó ïðîâóëêó — òàêå òðàïëÿ-
ºòüñÿ ó íàøîìó ì³ñò³, ÿê ó âñ³õ 
³íøèõ. Òîìó ìè âèð³øèëè ðîç-
ïîâ³ñòè âàì, ÿê íå ñòàòè æåðòâîþ 
òàêîãî çëî÷èíó. Íå âñå, çâè÷àé-
íî, çàëåæèòü â³ä âàñ, îäíàê ÿêùî 
âè ñòàíåòå äîòðèìóâàòèñÿ äåÿêèõ 
åëåìåíòàðíèõ ïðàâèë, òî éìîâ³ð-
í³ñòü óáåðåãòè ñâîº æèòòÿ çðîñ-
òàº. Äëÿ öüîãî ìè ïîãîâîðèëè 
ç òîï-³íñòðóêòîðêîþ ç áîéîâî-
ãî ìèñòåöòâà äëÿ ñàìîîáîðîíè 
êðàâ-ìàãà Îëåíîþ Ñåðäþê.

«Áóâ âèïàäîê, ÿêèé ñïîíóêíóâ 
íàâ÷èòèñü ñàìîîáîðîí³» 

Îëåíà Ñåðäþê çìàëêó çàéìà-
ºòüñÿ ê³êáîêñîì ³ ìàº õîðîøó ô³-
çè÷íó ôîðìó, ïðîòå, êîëè âîíà 
ñòàëà æåðòâîþ íàïàäó, òî öå 
íå äîïîìîãëî çì³íèòè ñèòóàö³þ.

— Ó ìåíå òðàïèëàñü íåïðè-
ºìíà ñèòóàö³ÿ, ïîâòîðåííÿ ÿêî¿ 
ÿ íå õî÷ó â ñâîºìó æèòò³, — êàæå 
Îëåíà. — ßêîñü ÿ ïîâåðòàëàñü 
äîäîìó, í³÷îãî íå ï³äîçðþþ÷è 

çàéøëà â ï³ä’¿çä, à òàì íà ìåíå 
âæå ÷åêàâ çëî÷èíåöü. Â³í õîò³â 
çàáðàòè òåëåôîí, ³ ïðè öüîìó äî-
ñèòü ñåðéîçíî ïîð³çàâ ìåí³ ðóêó. 
Òîä³ ÿ ìàëà ïðè ñîá³ ïåðöåâèé 
áàëîí÷èê ó êèøåí³ äæèíñ³â, àëå 
ÿ íàâ³òü íå âñòèãëà ïîäóìàòè ïðî 
òå, ùîá éîãî âèòÿãíóòè. Âðÿòóâàëî 
ìåíå â³ä ã³ðøîãî ïðîäîâæåííÿ òå, 
ùî ó öåé ìîìåíò ÿêèéñü ìåøêà-
íåöü áóäèíêó âèéøîâ ç êâàðòèðè. 
Öåé âèïàäîê çàëèøèâ îñàä íà âñå 
æèòòÿ, ³ ÿ çðîçóì³ëà, ùî ñàìî-
îáîðîíà — öå íàäçâè÷àéíî ö³íí³ 
çíàííÿ äëÿ æ³íîê, ³ íå ò³ëüêè.

Òðè ðîêè òîìó Îëåíà Ñåðäþê 
ðîçïî÷àëà çàéìàòèñü êðàâ-ìàãà — 
öå ðîçðîáëåíà â ²çðà¿ë³ òåõí³êà 
ðóêîïàøíîãî áîþ, ó ïåðåêëàä³ 
ç ³âðèòó — «êîíòàêòíèé á³é». 
Îñíîâíà éîãî ìåòà — øâèäêà 
íåéòðàë³çàö³ÿ çàãðîçè â óìîâàõ 
ðåàëüíîãî æèòòÿ.

— Ó íàñ º ïðàâèëà äîðîæíüîãî 
ðóõó, ³ ìàþòü áóòè ïðàâèëà ñàìî-
îáîðîíè, — êàæå Îëåíà. — Àëå 
ãîëîâíå — öå ïñèõîëîã³÷íå íà-
ëàøòóâàííÿ. ßêùî ëþäèíà ãîòîâà 
ñåáå çàõèùàòè ³ ð³øó÷å íàëàøòî-
âàíà, òî íàâ³òü, íå çíàþ÷è òåõí³-
êè, âîíà öå çðîáèòü. Àëå âñå æ 
ïîòð³áíî çíàòè ïåâí³ ïðàâèëà, ÿê³ 

 Потрібно зберігати дистанцію. Людина 
у районі трьох метрів від нас — це вже небез-
печно. А на дистанцію витягнутої руки бажано 
взагалі нікого не підпускати.
 Захищаємо спину. У громадському тран-
спорті, наприклад, потрібно завжди ставати 
спиною до вікон, щоб захистити свою спину, 
оскільки очей на потилиці у нас немає.
 При вході у під'їзд не відволікаємось 
на сторонні речі. Надзвичайно розповсю-
джені напади у під'їздах як на жінок, так і 
на чоловіків. Тому потрібно дивитись, чи ніхто 
за вами не заходить у будинок.
 У ліфті їздимо лише на самоті або зі зна-

йомим людьми. Не варто заходити у ліфт з 
незнайомими людьми. При виході з ліфта нам 
потрібно подивитись, хто є на сходовій клітині.
 У кафе потрібно сідати не спиною до 
проходу. Тут правило просте — треба за-
вжди бачити, що знаходиться позаду вас.
 Вульгарний одяг спонукає нападника — 
міф. Насправді все залежить від поведінки 
жінки. Одягнена дуже скромно дівчина може 
ще більше привернути уваги через свою роз-
сіяність та невпевненість.
 Бігти — не варіант. Дівчина без підготовки 
від фізично сильного чоловіка може і далеко 
не втекти. Натомість лише витратить всі свої сили.

 Якщо ж ви все ж таки стали жертвою 
нападу — кричіть. Потрібно звертати на себе 
увагу і просити допомогу в людей, які поруч. 
Але тут головне правило — звертатись кон-
кретно до певної людини.
 Якщо ніхто не допомагає, то ми включа-
ємо всі свої сили і супротивимось. Потрібно 
бути максимально агресивним, швидким та 
впевненим. Але, якщо мова йде про пограбу-
вання, то іноді краще віддати те, що просять.
 Є дві основні точки, в які потрібно бити — 
голова та пах. Якщо ці «комп'ютери» від-
ключити, то злочинець втрачає дезорієнтацію. 
Також удари ліктями чи долонею — ефективні.

Прості правила, які збережуть від неприємностей

Олена Сердюк: «Якщо людина готова себе захищати і рішуче 
налаштована, то навіть, не знаючи техніки, вона це зробить» 

ìîæóòü ïîëåãøèòè æèòòÿ.
Ðàçîì ç Îëåíîþ ìè ç³áðàëè 

äåñÿòîê îñíîâíèõ ïðàâèë ó ð³ç-
íèõ îáñòàâèíàõ, ÿêèõ âàðòî äî-
òðèìóâàòèñü, àáè íåáåçïå÷íèõ 
ñèòóàö³é ó âàøîìó æèòò³ áóëî 
ÿêîìîãà ìåíøå.

— Íàéïåðøå, ùî âè ìàºòå ðî-
çóì³òè, ùî íåáåçïåêà ìîæå ï³ä-
ñòåð³ãàòè âàñ áóäü-äå, — ãîâîðèòü 
Îëåíà. — Òîìó âàðòî çàâæäè áóòè 
óâàæíèì, ³ äèâèòèñü, ùî â³äáó-
âàºòüñÿ íàâêîëî âàñ. Íå ìîæíà, 

âèõîäÿ÷è íà âóëèöþ, áóòè çàöè-
êëåíèì íà ñâî¿õ ðå÷àõ: òåëåôîí³, 
êíèæö³ ÷è ïîøóêó àäðåñè. Áî âè 
íå ïîáà÷èòå éìîâ³ðíî íåáåçïå÷íó 
ñèòóàö³þ. Ïîðó÷ ìîæå çíàõîäè-
òèñü çëî÷èíåöü, ÿêèé âàñ äàâíî 
ïîì³òèâ ³ ïðîäîâæóº çà âàìè éòè 
âæå íå ïåðøó õâèëèíó. Ïðàâèë 
áåçïåêè íàñïðàâä³ º äóæå áàãàòî, 
àëå ìè çóïèíèìîñü íà îñíîâíèõ. 
ß, íàïðèêëàä, ¿õ äîòðèìóþñü ùî-
äíÿ, ³ ïåðåêîíóþ, ùî öå çîâñ³ì 
íå âàæêî.

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 200138

Випуск №13 (1139)
Двоходові задачі на кооперативний мат. У шахових задачах цього жанру 
починають ходити чорні і допомагають білим поставити собі мат.

Задача №2548-2550
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h 2 2.1.1.1                                      ІІІ). Kpa1>a7

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №12 (1482) від 25 березня 2020 року 
Задача №2544
I. 1. Kpc8! ba4:  2. Kpd8 ab8:Фx  II. 1. Cc7! bc7:  2. Kpa8 c8Фx
Задача №2545
I. 1. Kpf5! Cf7  2. Te5 K:d6xf 
II. 1. Kpd5! C:g4  2. Ce5 Ke7 – тема Грімшоу, правильні мати
Задача №2546
I. 1. Фa1! Kpb4  2. Kpa2 Kc3x II. 1. Фa3+! Kpd2  2. Фa1 Kc3x – ідеальні мати
Задача №2547
I. 1. Kpg1! Ke5  2. Kh1 Kf3x II. 1. g1C! Kpf1  2. Ch2 K:f2x — ідеальний мат. 

М. Пархоменко
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РЕКЛАМА

478639479699

ÇÄÎÐÎÂ’ß

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

479160

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Äåíü  çíàíü 
â óìîâàõ êàðàíòè-
íó íå ñèëüíî â³ä-

ð³çíÿâñÿ â³ä òîãî, ÿê ñâÿòêóþòü 
1 âåðåñíÿ çàçâè÷àé. Ëþäåé íà ë³-
í³éêàõ áóëî áàãàòî, à îò çàõèñíèõ 
ìàñîê íà îáëè÷÷ÿõ, ÿê³ â òåîð³¿ 
ìàþòü çàáåçïå÷óâàòè ì³í³ìàëüíèé 
çàõèñò â³ä â³ðóñó, âêðàé ìàëî.

Îô³ö³éí³ äàí³ â³ä ÌÎÇ òà Ðàäè 
íàöáåçïåêè òà îáîðîíè âêàçóþòü, 
ùî ñàìå â³ä ö³º¿ äàòè â íàø³é 
îáëàñò³ ñòàâñÿ ñïàëàõ çàõâîðþ-
âàíîñò³ íà êîðîíàâ³ðóñ.

Çàãàëüíà ñòàòèñòèêà íà ãðà-
ô³êó íå äàº óñâ³äîìëåííÿ, ÷îìó 
çðîñòàº çàõâîðþâàí³ñòü. Äëÿ 
àíàë³çó ìè îáðàëè ê³ëüêà âè-
çíà÷íèõ äàò — ðåë³ã³éí³ ñâÿòà, 
ïîñëàáëåííÿ êàðàíòèíó, ãóëÿííÿ, 
â³äêðèòòÿ ôîíòàíó «Ðîøåí» òà 
ðàõóâàëè ê³ëüê³ñòü íîâèõ âèïàä-
ê³â ïðîòÿãîì 14 äí³â. Áî ñàìå 
äî äâîõ òèæí³â òðèâàº ³íêóáà-
ö³éíèé ïåð³îä õâîðîáè: ÷àñ ì³æ 
³íô³êóâàííÿì òà ïîÿâîþ ïåðøèõ 
ñèìïòîì³â. Ïîâí³ñòþ àíàë³ç ìîæ-
íà ïîäèâèòèñÿ çà öèì ïîñèëàí-
íÿì: cutt.ly/covidvin 

Íàâåäåìî ôðàãìåíò äîñë³-
äæåííÿ — ÿê âïëèíóëî íà çà-

õâîðþâàí³ñòü ìàñîâå ñâÿòêóâàííÿ 
ïåðøîãî äçâîíèêà. Çà äâà òèæ-
í³ äî 1 âåðåñíÿ ô³êñóâàëè â³ä 
25 äî 82 âèïàäê³â çà äîáó. Ê³ëüêà 
äí³â íà âñþ îáëàñòü ðåºñòðóâàëè 
äî 30 íîâèõ çàõâîð³ëèõ.

À îò çà äâà äí³ ï³ñëÿ êàðàí-
òèííîãî Ïåðøîãî äçâîíèêà çà-
õâîðþâàí³ñòü ï³äñêî÷èëà âãî-
ðó — 65–85 âèïàäê³â íà äîáó. 
Äåñÿòîãî âåðåñíÿ ïîñòàâèëè 
«àíòèðåêîðä» — 103 íîâèõ õâîðèõ 
íà êîâ³ä âèÿâèëè çà äîáó.

Ñâîþ ïåðøó òèñÿ÷ó õâîðèõ Â³-
ííè÷÷èíà «íàçáèðàëà» çà 68 äí³â. 
Íèí³ 1000 «êîâ³äíèõ» ðåºñòðóþòü 
óñüîãî çà 17–18 äí³â — ó ÷îòèðè 
ðàçè øâèäøå, í³æ áóëî.

Ç ïîÿâîþ COVID-19 éîãî íà-
â÷èëèñÿ òåñòóâàòè é äåðæàâí³ 
ëàáîðàòîðí³ öåíòðè, ³ ïðèâàòí³ 
ëàáîðàòîð³¿. Ïðîòå çà ñòàòèñòè-
êîþ ÌÎÇ á³ëüøå òåñò³â ó Â³ííèö³ 
ðîáèòü ÿêðàç äåðæàâíà ñëóæáà — 
Îáëàñíèé ëàáîðàòîðíèé öåíòð 
çà òðè ç ïîëîâèíîþ ì³ñÿö³ îïðà-
öþâàâ 55 òèñÿ÷ òåñò³â, à ó ïðè-
âàòíèê³â — 13 òèñÿ÷.

Îäíàê ïðè öüîìó â ïðèâàòíèõ 
ëàáîðàòîð³ÿõ ùîäíÿ çâ³òóþòü, ùî 
â íèõ íåìàº çàëèøê³â — çðàçê³â 
ìàòåð³àë³â, ÿê³ íå âñòèãëè ïðî-
òåñòóâàòè. À îò â îáëàñíîìó ëàáî-
ðàòîðíîìó öåíòð³ òàêèõ çàëèøê³â 
500–900 ùîäîáè.

ЯК МАСОВІ ГУЛЯННЯ 
ДОДАЮТЬ РОБОТИ ЕПІДЕМІОЛОГАМ 
«Ковідне»  Протягом 11–13 вересня 
місто святкувало свою 657 річницю онлайн. 
Так вирішили зробити, щоб не збільшувати 
захворюваність на COVID-19, яка суттєво 
зросла після Дня знань. А як масові свята 
впливають на кількість нових випадків 
коронавірусу? І скільки тестів роблять 
під час спалахів захворюваності?

ПАВЛО 

КОВТОНЮК, 

ЕКС-ЗАСТУПНИК 

МІНІСТРА 

ОХОРОНИ 

ЗДОРОВ’Я 

— Україна вве-
ла карантин на випереджен-
ня. Тому першої хвилі в нас 
не було. Як і у Польщі, напри-
клад. Але карантин відклав цю 
хвилю на потім. І дав нам час 
підготуватися до неї.
Польща підготувалася. А ми — 
ні. Ми вірили, що карантин сам 
долає вірус. Після послаблення 
карантину динаміка поширення 
вірусу в Україні нагадує рух літа-
ка злітною смугою. Це означає, 
що період карантину ми просто 

змарнували.
Ми сьогодні — це Німеччина, 
Італія або Іспанія навесні. З 
усіма можливими наслідками.
Часу майже немає. Що робити? 
Ось три пропозиції:
Негайно збільшити спромож-
ність системи виявлення. Залу-
чити приватні та інші лаборато-
рії в єдину мережу. Оплачува-
ти з бюджету обробку зразків 
у них.
Екстрено збільшувати потуж-
ності лікарень, готувати інші 
локації (приватні заклади, не-
медичні локації) для можливого 
прийому хворих.
Створювати мобільний резерв 
обладнання та фахівців з облас-
тей, де немає значних спалахів.

«Україна змарнувала карантин» Ùîäî âïëèâó ñâÿòêóâàííÿ 
Ïåðøîãî äçâîíèêà, òî â³í ñóò-
òºâî äîäàâ ðîáîòè åï³äåì³îëîãàì 
ÿê ïðèâàòíèõ, òàê ³ äåðæàâíèõ 
ëàáîðàòîð³é.

Íà ãðàô³êó ïîì³òíî, ùî 
çà 14 äí³â äî 1 âåðåñíÿ âîíè ðî-
áèëè â ñåðåäíüîìó 650–700 ÏËÐ-
òåñò³â. À ï³ñëÿ ñâÿòà ñòàëè âè-
êîíóâàòè áëèçüêî 800 òåñò³â ùî-
äîáè. Äàíèõ çà 11 âåðåñíÿ íåìàº 
â ãðàô³êó, îñê³ëüêè âîíè â³äñóòí³ 
â îô³ö³éí³é ñòàòèñòèö³ ÌÎÇ.

×åðåç òàêèé íàïëèâ ðîáîòè 
ôàõ³âö³ â³äìîâèëèñÿ â³ä îïðà-
öþâàííÿ ïëàòíèõ òåñò³â, Â³-
ííèöÿ ç 14 âåðåñíÿ îïèíèëàñÿ 
â «ïîìàðàí÷åâ³é» çîí³ êàðàíòèíó. 
À ó Â³ííèöüê³é ÎÄÀ 15 âåðåñíÿ 
ïðîçâ³òóâàëè, ùî âæå 56 êëàñ³â 
ïî îáëàñò³ ïåðåáóâàþòü íà ñàìî-
³çîëÿö³¿ ÷åðåç êîðîíàâ³ðóñ, ÿêèé 
âèÿâèëè â ó÷í³â òà â÷èòåë³â.

1
8

.0
8

1
9

.0
8

2
0

.0
8

2
1

.0
8

2
2

.0
8

2
3

.0
8

2
4

.0
8

2
5

.0
8

2
6

.0
8

2
7

.0
8

2
8

.0
8

2
9

.0
8

3
0

.0
8

3
1

.0
8

0
1

.0
9

0
2

.0
9

0
3

.0
9

0
4

.0
9

0
5

.0
9

0
6

.0
9

0
7

.0
9

0
8

.0
9

0
9

.0
9

1
0

.0
9

1
1

.0
9

1
2

.0
9

1
3

.0
9

1
4

.0
9

1
5

.0
9

1500

1200

900

600

300

0

ВПЛИВ ПЕРШОГО ДЗВОНИКА НА COVID-19
Кількість нових 
випадків COVID-19

Кількість 
ПЛР-тестів

Кількість 
ІФА-тестів

Дані за кількістю випадків — загальні для Вінницької 
області, по виконаних тестах — тільки Вінниця. 
Джерело: covid19.gov.ua; covid19.rnbo.gov.ua

Свято 
Першого 
дзвоника



12 RIA, Ñåðåäà, 23 âåðåñíÿ 2020
ÔÅÑÒÈÂÀËÜ

ВАЛЕНТИНА 

КИРИЛЬЧУК, RIA, 

(096)3145155 

Âïåðøå çà 24 
ðîêè ïðîâåäåííÿ 
ãîëîâíèé ìóçè÷íèé 

áðåíä Â³ííèö³ — ì³æíàðîäíèé 
äæàçîâèé ôåñòèâàëü VINNYTSIA 
JAZZFEST — áóäóòü òðàíñëþâàòè 
â îíëàéí ó ²íòåðíåò³. Â³äòàê — àó-
äèòîð³ÿ, ùî ïîáà÷èòü åêñêëþçèâ-
í³ êîíöåðòè ñâ³òîâèõ ç³ðîê äæàçó 
³ç Ïîëüù³, Øâåéöàð³¿, ÑØÀ òà 
Óêðà¿íè, ùî ç 25 ïî 27 âåðåñíÿ 
íàæèâî ãðàòèìóòü ó Â³ííèö³, — 
çá³ëüøèòüñÿ ó ðàçè.

À îò ÷è çìîæóòü, âëàñíå, â³-
ííè÷àíè â³äâ³äàòè ôåñòèâàëü 
îôëàéí — ñòàíå â³äîìî ëèøå 
ó ÷åòâåð.

ПРИСУТНІСТЬ ГЛЯДАЧІВ 
ЗАЛЕЖИТЬ ВІД ПОКАЗНИКІВ 
COVID 

ßê ïîâ³äîìèëè îðãàí³çàòî-
ðè, âñå çàëåæàòèìå â³ä òîãî, ÷è 
òðèìàòèìóòüñÿ ó ì³ñò³ õî÷à á 
íà ³ñíóþ÷îìó ð³âí³ ïîêàçíèêè 
çàõâîðþâàíîñò³ íà COVID-2019. 
Ëèøå ï³ñëÿ ìîí³òîðèíãó ñòàòèñ-
òèêè çà îñòàíí³ äí³ êîì³ñ³ÿ äàñòü 
îñòàòî÷íå ð³øåííÿ ïðî äîïóñê 
ãëÿäà÷³â íà êîíöåðòè.

Çà óìîâè ïîçèòèâíîãî ð³øåí-
íÿ — 24 âåðåñíÿ îäíî÷àñíî 
íà ñàéò³ ôåñòèâàëþ òà îô³ö³é-
í³é ñòîð³íö³ ó Facebook ç'ÿâèòüñÿ 
³íôîðìàö³ÿ ïðî ìîæëèâ³ñòü ïðè-
ñóòíîñò³ ãëÿäà÷³â ó çàë³ òà ó ïðî-
äàæ íàä³éäóòü êâèòêè, ÿê³ ìîæíà 
áóäå ïðèäáàòè ëèøå ó ÷åòâåð ïðî-
òÿãîì 24 ãîäèí íà ñàéò³ jazz.vn.ua, 
ó êàñàõ ì³ñòà òà ó ³íôîðìàö³éíî-
ìó öåíòð³ ôåñòèâàëþ çà àäðåñîþ: 
âóë. Òåàòðàëüíà, 15 (1 ïîâåðõ).

— Òà ÿêèì áè íå áóëî ð³-
øåííÿ êîì³ñ³¿, ãîëîâíå, ùî, 
ïîïðè óñ³ âèêëèêè íåïðîñòîãî 
íèí³øíüîãî ÷àñó, VINNYTSIA 
JAZZFEST-2020 â³äáóäåòüñÿ. Ìè 
ã³äíî çóñòð³íåìî ñâ³òîâèõ ç³ðîê, 
ÿê³ ï³äãîòóâàëè äëÿ íàøîãî ôåñ-
òèâàëþ åêñêëþçèâí³ êîíöåðòí³ 
ïðîãðàìè, øàíóâàëüíèêàì äæà-
çó ó îíëàéí³ ãàðàíòóºìî çàïè-
ñè êîíöåðò³â íàéâèùî¿ ÿêîñò³, 
à ÿêùî ùå é îòðèìàºìî äîçâ³ë 
äëÿ ãëÿäà÷³â áà÷èòè êîíöåðòè íà-
æèâî — öå áóäå ïîäâ³éíèé íåçà-
áóòí³é åêñêëþçèâ äëÿ êîæíîãî, — 
â³äçíà÷àº äèðåêòîð VINNYTSIA 
JAZZFEST, çàñëóæåíèé ä³ÿ÷ 

ìèñòåöòâ Óêðà¿íè Ïàâëî Òðåòüÿ-
êîâ. — Ïðîâåäåííÿ ì³æíàðîäíî¿ 
ìóçè÷íî¿ ïîä³¿ â óìîâàõ êàðàí-
òèíó — öå ïåðøà ñïðîáà â³äíî-
âèòè êóëüòóðíå æèòòÿ ì³ñòà òà 
íàøîãî ðåã³îíó. Öå ïåðøèé êðîê 
íàâ÷èòèñÿ æèòè çâè÷íèì äëÿ íàñ 
ñïîñîáîì ó öèõ óìîâàõ. Çà öå ìè 
âäÿ÷í³ Â³ííèöüê³é ì³ñüê³é ðàä³.

ЖИВІ МУЗИЧНІ ЛЕГЕНДИ 
ВЖЕ ЇДУТЬ!

Êîíöåðò-â³äêðèòòÿ ôåñòèâà-
ëþ ñòàíå ïî-ñïðàâæíüîìó ³ñòî-
ðè÷íèì. Ó ñóáîòó, 26 âåðåñíÿ, 
î 18.00 ó êîíöåðò-õîë³ «Ìînt 
Blanc» âïåðøå ó Â³ííèö³ âèñòó-
ïèòü æèâà ëåãåíäà — ºäèíèé ñèí 
«êîðîëåâè äæàçó» Åëëè Ô³öäæå-
ðàëüä ³ îäíîãî ç íàéâèäàòí³øèõ 
êîíòðàáàñèñò³â ñâ³òó Ðåÿ Áðàóíà. 
Íåïåðåâåðøåíèé äæàçîâèé ³ áëþ-
çîâèé ñï³âàê Ðåé Áðàóí-ìîëîä-
øèé ð³ñ ³ âèõîâóâàâñÿ â îòî÷åíí³ 
ñïðàâæí³õ «äæàçîâèõ òèòàí³â»: 
Îñêàðà Ï³òåðñîíà, Ëó¿ñà Áåëñîíà, 
Äþêà Åëë³íãòîíà, Íàò Ê³íã Êîóëà 

³ Ôðåíêà Ñ³íàòðè. Àëå éîãî ³ñòî-
ð³ÿ — çîâñ³ì íå òîé âèïàäîê, êîëè 
ñèí âèêîðèñòîâóº ó ñâî¿é êàð'ºð³ 
ïð³çâèùå áàòüê³â. Ðåé Áðàóí-
ìîëîäøèé çóì³â â³äíàéòè âëàñíó 
ìàíåðó âèêîíàííÿ, ñòèë³ñòèêó é 
ïîâåä³íêó íà ñöåí³, ³ íà íàäçâè-
÷àéíî âèñîêîìó ð³âí³ ïðîäîâæóº 
òðàäèö³¿ ñâîº¿ ñëàâåòíî¿ ðîäèíè.

— Éîãî ñâîáîäó ó ñï³â³, áëèñ-
êó÷³ ³ìïðîâ³çàö³¿, âì³ííÿ ãðàòè 
óñ³ìà áàðâàìè ñâîãî ãîëîñó ³ 
ô³ðìîâó, ÷èñòî àìåðèêàíñüêó 
ìàíåðó òðåáà ÷óòè! — ðîçïî-
â³äàº ïðîäþñåð VINNYTSIA 
JAZZFEST, çàñëóæåíà àðòèñò-
êà Óêðà¿íè ²ðèíà Ôðåíêåëü. — 
Íà íàøîìó ôåñòèâàë³ ðàçîì 
ç³ çíàìåíèòèì Òð³î Îëåêñ³ÿ 
Ïåòóõîâà ç Îäåñè Ðåé Áðàóí-
ìîëîäøèé âèêîíàº êîìïîçèö³¿ 
³ç çîëîòîãî ôîíäó êëàñè÷íîãî 
äæàçó, êðàù³ õ³òè Åëëè Ô³öäæå-
ðàëüä, à òàêîæ íåéìîâ³ðí³ ïî-
â³ëüí³ áàëàäè, áëþçè ³ ñó÷àñíèé 
äæàç. À îñê³ëüêè Ðåé Áðàóí º 

VINNYTSIA JAZZFEST ВІДКРИЄ СИН 
ЛЕГЕНДАРНОЇ ЕЛЛИ ФІЦДЖЕРАЛЬД 
Джазуємо на здоров’я!  Рей Браун-
молодший, «посол польського джазу 
у світі» Артур Дуткевич, швейцарський 
піаніст-віртуоз Лоран Ніку, Закус-Донцови-
Фролов Квартет і майстри а капела 
ManSound у вихідні дадуть джазу у Вінниці!

ùå é ïðèãîëîìøëèâèì îïîâ³-
äà÷åì, ãëÿäà÷³â òàêîæ ÷åêàþòü 
åêñêëþçèâí³ ðîçïîâ³ä³ ç ïåðøèõ 
âóñò ïðî ëåãåíäàðíèõ áàòüê³â òà 
³íøèõ äæàçîâèõ ç³ðîê ñâ³òó, ÿê³ 
ðóéíóâàëè áàð'ºðè é ñòâîðþâàëè 
ìóçèêó ç âåëèêî¿ áóêâè.

Äðóãèì ôåñòèâàëüíèì ñþðïðè-
çîì ó ñóáîòó î 20.00 ñòàíå âèñòóï 
îäíîãî ç íàéêðàùèõ äæàçîâèõ 
ï³àí³ñò³â ³ êîìïîçèòîð³â Ïîëü-
ù³, ìóçèêàíòà-ëåãåíäè Àðòóðà 
Äóòêåâè÷à, íà ðàõóíêó ÿêîãî 
äåñÿòêè íàéâèùèõ ïðåì³é ³ ðå-
êîðäí³ àíøëàãè ïî âñ³é çåìí³é 
êóë³ — â³ä Ï³âäåííî¿ Àìåðèêè ³ 
ÑØÀ äî Àôðèêè, Êèòàþ, Àâ-
ñòðàë³¿ ³ Íîâî¿ Çåëàíä³¿. Áóäó÷è 
ç³ðêîþ ñâ³òîâîãî äæàçó, Àðòóð 
Äóòêåâè÷ çàâæäè âðàæàº ìóçèêîþ 
ñïðàâæíüîãî ñìàêó, à ó Â³ííèö³ 
ó ðàìêàõ ïðîåêòó POLISH JAZZ 
NIGHT, ùî ïðîéäå çà ï³äòðèì-
êè Ãåíåðàëüíîãî êîíñóëüñòâà 
ðåñïóáë³êè Ïîëüùà ó Â³ííèö³, 
ïðåçåíòóº óí³êàëüíó ïðîãðàìó 
«²ìïðîÌÀÇÓÐÊÈ», ÿêó íàéãó÷-
í³øèìè îïëåñêàìè â³òàëè ïîíàä 
15 êðà¿í ñâ³òó.

— «²ìïðîÌÀÇÓÐÊÈ» — öå 
öèêë òâîð³â Àðòóðà Äóòêåâè÷à 
ç ñîëüíî¿ ïëàò³âêè «Mazurki», 
ùî ñòàëà âèíÿòêîâèì ïðîåêòîì 
ó ñó÷àñí³é ïîëüñüê³é ôîðòåï³àíí³é 
ìóçèö³, ïîºäíàâøè â îðèã³íàëüíå 
ö³ëå â³ëüíó ³ìïðîâ³çàö³þ, ïîëüñüê³ 

ðèòìè, íàðîäí³ ìîòèâè ³ òðàäèö³¿ 
êëàñè÷íî¿ é äæàçîâî¿ ìóçèêè, — 
ðîçïîâ³äàþòü îðãàí³çàòîðè. — Ãëÿ-
äà÷³ â³ä÷óþòü íàòõíåííÿ, ìèëó-
þ÷èñü êðàñîþ ìóçèêè Øîïåíà, 
åìîö³éí³ñòþ êîìïîçèö³é Øèìà-
íîâñüêîãî òà ðèòì³êîþ é àòîíàëü-
í³ñòþ òâîð³â Áàðòîêà. ², çâ³ñíî, 
áóäóòü âðàæåí³ íåâèìóøåí³ñòþ 
ðîçãîðòàííÿ òåìàòè÷íèõ ë³í³é, 
âðàæàþ÷îþ øâèäê³ñòþ ïàëüö³â ³ 
íàäçâè÷àéíîþ òåõí³êîþ ìàåñòðî 
Äóòêåâè÷à, ÷è¿ â³ðòóîçí³ ³ìïðîâ³-
çàö³¿ ñêîðèëè âåñü ñâ³ò.

Ó íåä³ëþ, 27 âåðåñíÿ, î 18.00 
êðàñó ñòèëüíîãî é êðåàòèâíî-
ãî ñó÷àñíîãî äæàçó Øâåéöàð³¿ 
íà ôåñòèâàë³ ïðåäñòàâèòü ÿñêðà-
âèé äæàçîâèé ï³àí³ñò-â³ðòóîç, 
³ìïðîâ³çàòîð ³ êîìïîçèòîð Ëîðàí 
Í³êó. À î 20.00 ñïðàâæí³é àêà-
ïåëüíèé âèáóõ âëàøòóþòü ç³ðêè 
ç³ ñâ³òîâîþ ñëàâîþ — âîêàëüíèé 
áåíä ManSound, äëÿ ìåãàïîòóæ-
íèõ ãîëîñ³â ÿêîãî íåìàº í³÷îãî 
íåìîæëèâîãî. Öå ñïðàâæíº «âî-
êàëüíå 3D»! Ø³ñòü âîêàë³ñò³â çà-
ì³íþþòü íà ñöåí³ ö³ëèé îðêåñòð, 
âðàæàþ÷è íàäçâè÷àéíèì ïîºä-
íàííÿì ïðîôåñ³îíàë³çìó òà ÷î-
ëîâ³÷îãî øàðìó.

ЯСКРАВА PRE-PARTY 
І «ДЖАЗОВІ СНІДАНКИ».

Îêð³ì êîíöåðò³â, VINNYTSIA 
JAZZFEST-2020 ïîðàäóº ãëÿ-

äà÷³â äðàéâîâîþ pre-party: 
ó ï’ÿòíèöþ, 25 âåðåñíÿ, 
î 20.00 àâòîðñüêèé äæàç ³ óëþ-
áëåí³ ñâ³òîâ³ äæàçîâ³ ñòàíäàðòè 
ïðåäñòàâëÿòü îäí³ ç íàéÿñêðà-
â³øèõ äæàçîâèõ ìóçèêàíò³â 
Óêðà¿íè: «áàòüêî óêðà¿íñüêîãî 
äæàçó», ãåí³àëüíèé áàñ-ã³òàðèñò 
³ êîìïîçèòîð ²ãîð Çàêóñ, ÷àð³â-
íà âîêàë³ñòêà Àííà Äîíöîâà, 
ã³òàðèñò-â³ðòóîç Äåíèñ Äîíöîâ 
³ îäèí ç êðàùèõ áàðàáàíùèê³â 
Óêðà¿íè Àðòóð Ôðîëîâ.

À 26 òà 27 âåðåñíÿ ç 9.30 äî 
13.00 ïðîéäóòü ìàéñòåð-êëàñè ³ 
êîâîðê³íã-çóñòð³÷³ «Äæàçîâ³ ñí³-
äàíêè», íà ÿêèõ ï³ä ÷àñ íåâèìó-
øåíîãî ñï³ëêóâàííÿ óñ³ áàæàþ÷³ 
ä³çíàþòüñÿ ïðàêòè÷í³ ðåöåïòè 
óñï³õó âñåñâ³òíüîâ³äîìèõ äæàç-
ìåí³â.

— Îñê³ëüêè öüîãî ðîêó ïðî-
åêò «Äæàçîâ³ ñí³äàíêè» ïðîõî-
äèòèìå â îíëàéí-ôîðìàò³, óñ³ì, 
õòî áàæàº âçÿòè ó÷àñòü ó ïðî-
åêò³, ïîòð³áíî çàðåºñòðóâàòè-
ñÿ çà google-ôîðìîþ íà ñàéò³ 
snidanky.jazz.vn.ua é îòðèìàòè 
ï³äòâåðäæåííÿ ðåºñòðàö³¿ òà ïî-
ñèëàííÿ íà ZOOM-ñí³äàíêè, — 
çâåðòàþòü óâàãó îðãàí³çàòîðè.

Ç à  ó ñ ³ ì à  í î â è í à ì è 
VINNYTSIA JAZZFEST ñë³ä-
êóéòå íà ñàéò³ www.jazz.vn.ua ³ 
ãîòóéòåñü äî ä³éñíî îñîáëèâèõ 
åìîö³é.

Ïðîâåäåííÿ 
ì³æíàðîäíî¿ ìóçè÷íî¿ 
ïîä³¿ â óìîâàõ êàðàíòèíó 
ñòàíå ïåðøîþ ñïðîáîþ 
â³äíîâèòè êóëüòóðíå 
æèòòÿ ì³ñòà

Фірмовий чорний джаз, свінг і блюз у виконанні легендарного Рея Брауна-молодшого 
наповнять серця легкістю, світлом і натхненням. Зададуть позитивних ритмів і яскравих 
фарб, яких вистачить на всю осінь!
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Новий детективний роман письменниці 
«На сьомому небі» розповідає про загад-
кові вбивства на вінницькому телеканалі. 
Головна героїня історії — Зоя Кирпач, вже 
знайома читачам за романом «Шикарне 
життя у Вупперталі».
За сюжетом, після розслідування загад-
кових вбивств у німецькому містечку, Зоя 
повертається до України та влаштовується 
працювати на телестудію у Вінниці та по-
трапляє у вир нових пригод.
«Телевиробничі будні, хоч і дають змогу до-
торкнутися до творення такої захопливої 
екранної магії, але все ж виявляються дуже 
подібними на будні в інших сферах. Аж поки 

одного дня у студії не знаходять тіло однієї зі 
співробітниць каналу… Ставши однією з під-
озрюваних, Зоя береться за власне розслі-
дування, щоб довести свою невинуватість, 
знайти вбивцю, а заразом і довідатись, на-
скільки глибоким може бути навіть «Сьоме 
небо», — пише в анотації до роману.
— Головна героїня дуже схожа внутрішнім 
наповненням на мене. Практично всі герої 
моїх книжок — це тою чи іншою мірою — я. 
Адже письменник, якщо він не фантаст, 
опирається на власний досвід. Проте те, що 
відбувається із Зоєю Кирпач на «Сьомому 
небі», вигадка, — продовжує авторка. — Ця 
книжка цікава для вінничан, бо там дуже 

багато прототипів тих людей, з якими я пра-
цювала на місцевому телебаченні. У цьому 
романі я брала конкретних людей і думала, 
як ця людина може вчинити. У цій книзі є 
навіть описані реальні ситуації та діалоги.
За словами авторки, її детективи — це лег-
ке чтиво. Каже, це масова література і їй 
не соромно це казати.
— До останніх сторінок цієї книги читач 
не знатиме, хто винуватець. Написаний ро-
ман у стилі Агати Крісті, яку я дуже люблю, — 
говорить Наталка. — Головна фішка детекти-
ву — закручений сюжет. Крім того, людям 
буде цікаво не лише слідкувати за подіями 
вбивств, але й дізнатись деталі телебачення.

Авторка вже майже написала продовження 
пригод Зої Кирпач, каже, залишилось лише 
додумати кінцівку. Куди занесе цього разу 
головну героїню, Наталія говорити не хоче, 
каже, що їй важливо зберегти інтригу.
— Із Зоєю має вийти щонайменше п’ять 
книг. Потраплятиме героїня у ті місця, які 
мені добре знайомі. Наприклад, у театр 
ляльок та у літературне середовище, — 
продовжує письменниця. — Я вже жартую, 
що мене скоро на роботу не будуть брати, 
бо боятимуться, що я буду все описувати 
в своїх книгах. Зате, сподіваюсь, читачам 
буде захопливо спостерігати за пригодами 
цієї дівчини.

Вийшов новий детективний роман «На сьомому небі» 

НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Íàòàëêà Äîëÿê — 
â³ííèöüêà àâòîðêà 
äåê³ëüêîõ ð³çíî-
æàíðîâèõ ðîìàí³â, 

ï'ºñ, ê³íîñöåíàð³¿â, ó òîìó ÷èñë³ 
íà ³ñòîðè÷íó òåìàòèêó, ãîñòðî-
ñîö³àëüí³ òåìè, ïîâ'ÿçàí³ ç äî-
ëåþ ïîñòðàäÿíñüêèõ á³æåíö³â 
ó ªâðîï³. Â³äíåäàâíà Íàòàëêà 
ïèøå ùå é äåòåêòèâè. Êðàéí³é 
âèéøîâ ó ïðîäàæ ëèøå ê³ëü-
êà òèæí³â òîìó. Ïîãîâîðèëè ç 
ïèñüìåííèöåþ ïðî ¿¿ òâîð÷³ñòü, 
«íàðîäæåííÿ» ãåðî¿â êíèã òà 
â³äêðèëè ³íòðèãó ùîäî ìàé-
áóòí³õ ïëàí³â àâòîðêè. Àëå âñå 
ïî-ïîðÿäêó.

«ПОЧАЛА ПИСАТИ, КОЛИ 
МЕНІ БУЛО МАЙЖЕ 40 РОКІВ» 

— Ìàéæå äî ñîðîêà ðîê³â 
ó ìîºìó æèòò³ íå áóëî í³÷îãî 
ñï³ëüíîãî ç ïèñüìåííèöòâîì, 
ÿ íàâ³òü ó øêîë³ íå îñîáëèâî 
ëþáèëà ïèñàòè òâîðè. ß áóëà 
ñïîðòñìåíêîþ, — ãîâîðèòü Íà-
òàëÿ. — Ï³ñëÿ øêîëè çàê³í÷èëà 
òåàòðàëüíèé ³íñòèòóò ³ ïî÷àëà 
ïðàöþâàòè ó òåàòð³ ëÿëüîê. Ïî-
ò³ì — íà òåëåáà÷åíí³. Àëå ó îäèí 
çèìîâèé äîâãèé âå÷³ð ðîçìîâà ç 
äîíüêîþ ï³äøòîâõíóëà ìåíå ïî-
÷àòè ïèñàòè.

Ó òîé âå÷³ð äîíüêà Íàòàë³ ïî-
ïðîñèëà ðîçïîâ³ñòè ¿é ³ñòîð³¿ ç 
ìîëîäîñò³ àâòîðêè. Âîíà õîò³-
ëà ïî÷óòè ðîçïîâ³ä³ ïðî ìîëîä³ 

ðîêè, ïåðøå êîõàííÿ òà õëîï-
÷èê³â. Àëå, çà ñëîâàìè Íàòàë³, 
ÿê òàêèõ ïîõîäåíüîê, íàêøòàëò 
«ñåêñ&íàðêîòèêè&ðîê-í-ðîë», 
ó íå¿ íå áóëî.

— Ìåí³ õîò³ëîñü, ùîá ìîÿ 
äèòèíà äóìàëà, ùî ÿ êðóòà, òîæ 
ÿ ïî÷àëà ðîçïîâ³äàòè ³ñòîð³¿ ñâî¿õ 
ïîäðóæîê, í³áè â³ä ñâîãî ³ìåí³, — 
êàæå Íàòàëêà. — Äîíüêà ñëóõàëà 
ìåíå, ðîççÿâèâøè ðîòà. À ÿ ïðî 
ñåáå ïîäóìàëà: «Îöå êëàñíà ³ñ-
òîð³ÿ âèõîäèòü, ÿê êíèæêà ÿêàñü. 
Ïðè¿äó äîäîìó, ³ îáîâ’ÿçêîâî çà-
ïèøó».

Ïîâåðíóâøèñü äîäîìó, Íàòàë³ÿ 
çàïèñàëà îïîâ³äàííÿ ðîçìîâíîãî 
òèïó. Íàçâàëà éîãî «Â³çåðóíêè 
ðàííüîãî äèñêî», îñê³ëüêè ðîç-
ïîâ³äü áóëà ïðî 80-ò³ ðîêè.

— Ìåí³ çäàâàëîñü, ùî öå çî-
âñ³ì íå ë³òåðàòóðà, — êàæå àâòîð-
êà. — ß äóìàëà, ùî ë³òåðàòóðà — 
öå á³ëüøå, í³æ òå, ùî ÿ íàïèñàëà. 
Àëå òåêñò áóâ íàïèñàíèé ³ ìåí³ 
ïîòð³áíî áóëî ç íèì ùîñü ðîáè-
òè. Ôåéñáóê íå áóâ ðîçâèíåíèé ³ 
ÿ ïî÷àëà øóêàòè â ³íòåðíåò³ ë³òå-
ðàòóðí³ ñàéòè. Çíàéøëà «Ãîãîë³â-
ñüêó àêàäåì³þ», äå ó êîìåíòàðÿõ 
ïèñüìåííèêè òà ïðîñòî ÷èòà÷³ 
ìîãëè ïèñàòè â³äãóêè.

Êîëè Íàòàëêà îïóáë³êóâàëà 
ïåðøå îïîâ³äàííÿ, òî ó íå¿ êà-
ëàòàëî ñåðöå, ïðèãàäóº àâòîðêà. 
Êàæå, ÿêùî á ïî÷óëà íåãàòèâ-
í³ â³äãóêè — á³ëüøå í³êîëè á 
íå áðàëàñü ïèñàòè êíèãè.

— ß ÷åêàëà äåñü òèæäåíü ³ í³õ-
òî í³÷îãî íå â³äïîâ³â. ß âæå ìàëà 

НАПИСАЛА ДЕТЕКТИВ ПРО 
ВБИВСТВА НА ВІННИЦЬКОМУ ТБ 
Література  Нещодавно у лауреатки 
численних літературних премій, вінницької 
письменниці Наталки Доляк вийшла нова 
книга «На сьомому небі». Книга розповідає 
про загадкові вбивства на вінницькому 
телеканалі. Поговорили з письменницею 
про початок творчості, складнощі роботи 
автора, мотивацію та, звісно, нову книгу 

âàö³þ. Êàæå, ¿¿ íàòõíåííÿ — öå 
íàãàéêà.

— ß äóæå ³ðîí³÷íà, òîìó 
ïðàêòè÷íî â óñ³õ ìî¿õ êíèæêàõ 
ïðèñóòíÿ ³ðîí³ÿ, — êàæå Íà-
òàëêà. — Ìåí³ ÷èòà÷³ ãîâîðÿòü: 
«Âàø³ êíèæêè òàê³ äðàìàòè÷í³, 
ìè òàê ñì³ÿëèñü». Ïîãîäæóþñü, 
ùî òàêå äèâíå ïîºäíàííÿ, àëå 
ÿ âì³þ ïðî äðàìàòè÷íå ãîâîðèòè 
ç óñì³øêîþ.

Íàòàë³ÿ ïèøå ó ð³çíèõ æàíðàõ, 

ó íå¿ º êíèãè, íàïèñàí³ íà îñíîâ³ 
âëàñíèõ ³ñòîð³é, º ³ñòîðè÷í³ ðî-
ìàíè, òåïåð ïî÷àëà îïàíîâóâàòè 
äåòåêòèâè.

— Çàðàç ÿ «êóïàþñü» â äå-
òåêòèâàõ. Ìåí³ äî âïîäîáè 
ïðàöþâàòè ó òàêîìó æàíð³, áî 
ñàì³é äóæå ö³êàâî çàêðó÷óâàòè 
ñþæåò, — êàæå Íàòàëÿ. — ß çà-
âæäè â³äìîâëÿëàñü ïèñàòè ïðî-
äîâæåííÿ ñâî¿õ êíèã, àëå ç äå-
òåêòèâàìè ³íøà ³ñòîð³ÿ.

Наталія Доляк: «Головна героїня книги «На сьомому небі» 
дуже схожа внутрішнім наповненням на мене. Практично всі 
герої моїх книжок — це тою чи іншою мірою — я» 

âèäàëÿòè öþ ïóáë³êàö³þ, ÿê ìåí³ 
ïðèéøëà ðåöåíç³ÿ â³ä ïèñüìåí-
íèêà Îëåñÿ Áåðåæíîãî. Â³äòî-
ä³ ÿ ââàæàþ éîãî ë³òåðàòóðíèì 
õðåùåíèì áàòüêîì, — ïðèãàäóº 
Íàòàë³ÿ. — Öåé â³äãóê âñå çì³íèâ. 
Â³í ñêàçàâ, ùî «öå äèñêî ìàº ãðà-
òè äàë³». Öå áóëî ñïîíóêàëüíèì 
êîïíÿêîì, ùîá ÿ ïî÷àëà ïèñàòè. 
Ç ìåíå ïî÷àëî âèëèâàòèñÿ, áî 
ìåí³ áóëî ùî ñêàçàòè.

Çà ð³ê ïèñüìåííèöÿ íàïèñàëà 
äåê³ëüêà îïîâ³äàíü, àëå êîëè çà-
õîò³ëà ¿õ âèäàòè, òî ó âèäàâíè-
öòâàõ êàçàëè, ùî âîíè íå ïðà-
öþþòü ç íåâ³äîìèìè àâòîðàìè.

— Òîä³ ÿ çãàäàëà ïðî ë³òåðàòóð-
íèé êîíêóðñ «Êîðîíàö³ÿ ñëîâà». 
ß íàïèñàëà îäèí ðîìàí, àëå éîãî 
íå ïîì³òèëè. Íàñòóïíîãî ðîêó 
ÿ íàïèñàëà ðîìàí òà ï'ºñó, ç íåþ 
ÿ é âèãðàëà ïåðøó íàãîðîäó, — 

êàæå Íàòàë³ÿ. — Íàñòóïíîãî ðîêó 
ó ìåíå áóëî âæå òðè íàãîðîäè ³ 
ìåíå ïî÷àëè âèäàâàòè. Öÿ ³ñòîð³ÿ 
äîâîäèòü, ùî ïîòð³áíî íå îïóñ-
êàòè ðóêè. ß ââàæàþ, ùî äóìêè 
ìàòåð³àëüí³.

«МОЄ НАТХНЕННЯ — 
ЦЕ НАГАЙКА» 

— Ïèñüìåííèöòâî — öå ðî-
áîòà, õî÷ ³ óëþáëåíà. Ïîïðè òå, 
ùî ó òðóäîâó êíèæêó íå ïèøóòü 
«ïèñüìåííèê», àëå öå ïðàöÿ, — 
êàæå Íàòàëêà. — Íàïðèêëàä, 
ÿêùî ÿ âæå âèð³øèëà, ùî ìåí³ 
òðåáà ùîñü íàïèñàòè, òî ÿ ïðè-
ìóøóþ ñåáå ïèñàòè ùîäíÿ. Ðîç-
êëåþþ íàãàäóâàííÿ ïî ñò³íàõ, 
à êîëè ïèøó ³ñòîðè÷í³ ðîìàíè, 
òî ïåðå÷èòóþ ùå é áåçë³÷ ë³òå-
ðàòóðè.

Çà ñëîâàìè Íàòàë³¿, âîíà 
íå øóêàº íàòõíåííÿ ÷è ìîòè-

Ìàéæå äî ñîðîêà 
ðîê³â ó ìîºìó æèòò³ íå 
áóëî í³÷îãî ñï³ëüíîãî 
ç ïèñüìåííèöòâîì. ß 
íàâ³òü ó øêîë³ íå äóæå 
ëþáèëà ïèñàòè
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ТЕТЯНА ЧИСТЯКОВА, КЕРІВНИЦЯ ШКОЛИ ТАНЦЮ

Мені подобаються місця, де немає туристів. 
Їх, правда, мало, але якщо йти непротоптаними 
доріжками, то завжди можна знайти пригоду.

ПРЕССЛУЖБА 

«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Ïîíàä 2 000 ñïîæèâà÷³â ãàçó 
Â³ííè÷÷èíè ïðèäáàëè ìàéæå 2 ìëí êó-
áîìåòð³â ãàçó íà îïàëþâàëüíèé ñåçîí 
â ðàìêàõ àêö³¿ «Òâîÿ åíåðãîíåçàëåæí³ñòü».

«Çà ï³äñóìêàìè äðóãîãî åòàïó àêö³¿ 
«Òâîÿ åíåðãîíåçàëæí³ñòü», íàéá³ëüøå 
áëàêèòíîãî ïàëèâà ñïîæèâà÷³ êóïèëè 

ñàìå çà ö³íîþ 4,99 ãðí. Ö³ºþ ïðîïîçè-
ö³ºþ ñêîðèñòàëîñü 1 179 æèòåë³â îáëàñò³, 
çàðåçåðâóâàâøè ïîíàä 1 ìëí êóáîìåòð³â 
ãàçó», — íàãîëîøóº äèðåêòîð ÒÎÂ «Â³í-
íèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Íàðàç³ àêö³ÿ «Òâîÿ åíåðãîíåçàëåæ-
í³ñòü» âèõîäèòü íà ô³í³øíó ïðÿìó. 
Ïðèäáàòè ãàç íà çèìó çà çíèæåíîþ 
ö³íîþ ìîæíà áóäå äî ê³íöÿ âåðåñíÿ. 

Âàðò³ñòü áëàêèòíîãî ïàëèâà ó ïåð³îä ç 
16 ïî 30 âåðåñíÿ — 5,49 ãðí çà êóáîìåòð.

«Äëÿ òîãî, ùîá âçÿòè ó÷àñòü â àê-
ö³¿, ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ äî Êîíòàêò-
Öåíòðó, Öåíòðó îáñëóãîâóâàííÿ êë³ºíò³â 
àáî ó â³ää³ëåííÿ ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò». 
Ñïîæèâà÷ó ïîòð³áíî îáðàòè çàïàñ ãàçó 
íà çèìó òà ï³äòâåðäèòè çàÿâêó. Îòðèìàâ-
øè êâèòàíö³þ íà îïëàòó, âíåñòè 100% 

îïëàòó çà çàïàñ ãàçó áóäü-ÿêèì çðó÷íèì 
ñïîñîáîì», — çàóâàæóº äèðåêòîð ÒÎÂ 
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü Ñîï³ëüíèê.

Äåòàëüí³øå ïðî óìîâè àêö³¿ çà ïîñèëàí-
íÿì: vngaszbut.104.ua/ua/gas-supply/special-
offer/id/akcija-tvoja-energonezalezhnist-40098

ßêùî õî÷åòå çàõèñòèòèñü â³ä çðîñòàí-
íÿ ö³í íà ãàç âçèìêó — áåð³òü ó÷àñòü 
â àêö³¿!

«Твоя енергонезалежність»: за два етапи акції вінничани 
придбали майже 2 мільйони кубометрів газу за знижкою
БЛОГ

П

ПРЕССЛУЖБА 

ВІННИЦЬКОЇ 

ІТ-АКАДЕМІЇ

Õî÷åø ïðîãðà-
ìóâàòè ³ çàìèñëþºøñÿ 

ïðî òå, â ÿêó ñôåðó íàïðàâèòè 
ñâî¿ çóñèëëÿ? Âàæëèâî, ùîá âè-
á³ð áóâ àêòóàëüíèì òà çàòðåáóâà-
íèì. Ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ 
âèâ÷àþòü íàéá³ëüø ñó÷àñí³ íà-
ïðÿìêè ïðîãðàìóâàííÿ, âèêëà-
äàþòü ìåíòîðè-ïðàêòèêè, à âñ³ 
âèïóñêíèêè ãàðàíòîâàíî ïðà-
öåâëàøòîâóþòüñÿ. Òî ÿêèì æå 
ïðîãðàì³ñòîì ñòàòè? Ìîá³ëü-
íà ðîçðîáêà ïðèâàáëþº ñâîºþ 
ïîïóëÿðí³ñòþ ³ çàòðåáóâàí³ñòþ. 
Ùîäíÿ ì³ëüéîíè âëàñíèê³â 
ñìàðòôîí³â âèêîðèñòîâóþòü 
çàñòîñóíêè äëÿ ðîáîòè, ðîçâàã 
àáî íàâ÷àííÿ.

Mobile-developer — IT-
ôàõ³âåöü, ÿêèé ñïåö³àë³çóºòü-
ñÿ íà ñòâîðåíí³ ïðîãðàì äëÿ 
ïëàíøåò³â ³ ñìàðòôîí³â íà iOS 
³ Android. Òàê ÿê ìîá³ëüí³ çà-
ñòîñóíêè ñòâîðþþòüñÿ øëÿ-
õîì ïðîãðàìóâàííÿ, mobile 
developer — öå ïåðø çà âñå 
ïðîãðàì³ñò, ÿêèé ïðàöþº çà-
ëåæíî â³ä ïëàòôîðìè ðîçðîáêè 
ïåâíèìè ìîâàìè ïðîãðàìóâàí-

íÿ. Ìîá³ëüí³ çàñòîñóíêè — öå 
ïðîãðàìí³ ð³øåííÿ ñòâîðåí³ äëÿ 
ñó÷àñíèõ ñìàðòôîí³â. Äåÿê³ ç 
íèõ äîçâîëÿþòü â ê³ëüêà ðàç³â 
ïîë³ïøèòè êîìóí³êàö³þ ç êë³ºí-
òàìè àáî ñï³âðîá³òíèêàìè âëàñ-
íî¿ êîìïàí³¿, ñêîîðäèíóâàòè ¿õí³ 
ä³¿. ²íø³ äîïîìàãàþòü âëàñíèêàì 
ìîá³ëüíèõ òåëåôîí³â ñêîðèñòà-
òèñÿ ïîñëóãàìè àáî êóïóâàòè 
ïðîäóêö³þ áóäü-ÿêîãî ðîäó, 
ðîçâàæàòèñÿ àáî æ íàâ÷àòèñÿ.

Ïîïóëÿðí³ñòü ïðîôåñ³¿. Ñüî-

ãîäí³ ìîá³ëüí³ ðîçðîáíèêè çà-
òðåáóâàí³ ñêð³çü — á³çíåñ àê-
òèâíî ïåðåõîäèòü äî âèêîðèñ-
òàííÿ ìîá³ëüíèõ òåõíîëîã³é. 
Ó ìàéáóòíüîìó «ìîá³ë³çàö³ÿ» 
êîìï’þòåðíèõ ïðîãðàì ò³ëüêè 
ïîñèëèòüñÿ. Ìîá³ëüíèé çàñòî-
ñóíîê — ãàðàíò³ÿ òîãî, ùî òè 
áóäåø çàëèøàòèñÿ â ðóêàõ ñâîãî 
êë³ºíòà, ³ ìàéæå âñ³ êîìïàí³¿ öå 
ðîçóì³þòü.

Ïåðåâàãè. Òâîÿ ðîáîòà äîáðå 
îïëà÷óºòüñÿ, òîìó ùî òè äîïî-

ìàãàºø á³çíåñó çëåò³òè. Òè ëåãêî 
çìîæåø ïðàöþâàòè â Óêðà¿í³, 
ðîáëÿ÷è ïðîåêòè äëÿ êîìïàí³é 
ç ³íøèõ êðà¿í. Ïîñò³éíèé ðîçâè-
òîê ³ ðîáîòà â êîìôîðòíèõ îô³-
ñàõ àáî â³ääàëåíî. ² çâ³ñíî æ, àé-
ò³øíèêè çàâæäè ìàþòü ðîáîòó.

iOS ÷è Android? Ïëàòôîð-
ìà iOS — öå îïåðàö³éíà ñèñ-
òåìà, ÿêà ï³äòðèìóº ïîïóëÿðíó 
ë³í³éêó ñìàðòôîí³â iPhone â³ä 
Apple. Äðóãèé — öå Android 
â³ä Google. Îáèäâ³ îïåðàö³éêè 
ñóá'ºêòèâíî ñòàþòü âñå á³ëüø 
ñõîæèìè îäèí íà îäíîãî. 
Android ïîñòóïîâî çíàõîäèòü 
òå, ùî êîðèñòóâà÷³ iPhone ³ iPad 
çàâæäè ö³íóâàëè â iOS — åñ-
òåòèêó, ïðîñòîòó ³ çðó÷í³ñòü. 
Îñòàííÿ, â ñâîþ ÷åðãó, íàðîùóº 
ôóíêö³îíàëüí³ñòü ³ ìîæëèâîñò³ 
³íäèâ³äóàëüíîãî íàëàøòóâàííÿ. 
Îáèäâ³ ïëàòôîðìè ìàþòü ñâî¿ 
ïëþñè ³ ì³íóñè â ïîïóëÿðíîñ-
ò³ ³ ðîçðîáö³. Ðîçðîáíèêè îáîõ 
ïëàòôîðì — õîðîø³ äðóç³, ÿê³ 
ïîñò³éíî îáì³íþþòüñÿ äîñâ³äîì. 
Îáèðàòè ëèøå òîá³.

Ùî äàë³? Âçàãàë³, ïàíäåì³ÿ 
COVID-19 çì³íèòü ñâ³ò ³ ñôîð-
ìóº íîâèé äîâãîñòðîêîâèé 
ïîïèò íà çàñòîñóíêè äëÿ â³ä-

äàëåíîãî âñüîãî íà ñâ³ò³, äî-
ñòàâîê äëÿ êîæíîãî ðåñòîðàíó 
³ êàôå, íàâ÷àííÿ, ñïîðòó òà ³í. 
Öå ñïðè÷èíèòü çðîñòàííÿ ïî-
ïèòó íà ìîá³ëüíó ðîçðîáêó ³ 
íà ìîá³ëüíèõ ðîçðîáíèê³â. Òàê 
ùî, êð³ì îá'ºêòèâíî¿ äèíàì³êè 
ðèíêó, âòðóòèâñÿ ôîðñ-ìàæîð, 
ÿêèé äëÿ ìîá³ëüíî¿ ðîçðîáêè 
ïðèíåñå ïåâí³ áîíóñè. Òîìó 
ðåºñòðóéñÿ òà îñâîþé ñïåö³à-
ë³çàö³þ «Mobile Development» 
â³ä Â³ííèöüêî¿ ²Ò-Àêàäåì³¿ ³ âæå 
÷åðåç ð³ê ãàðàíòîâàíî ïðàöþé.

Êðóòà íîâèíà äëÿ òåáå! Ñïå-
ö³àë³çàö³¿ ç ãàðàíòîâàíèì ïðà-
öåâëàøòóâàííÿì ìîæíà âæå 
îòðèìàòè ç áóäü-ÿêî¿ òî÷êè 
ñâ³òó îíëàéí: https://intita.
com/courses. À äëÿ òèõ, õòî õî÷å 
îòðèìàòè ïðåñòèæíó îñâ³òó ÁÅÇ-
ÊÎØÒÎÂÍÎ, º ÷óäîâà íàãî-
äà. Êîæåí, õòî çäàñòü åêçàìåí 
ç ìàòåìàòèêè íà ìàêñèìóì, áóäå 
çàðàõîâàíèé íà áåçîïëàòíå íà-
â÷àííÿ.

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

Стань творцем мобільних застосунків
БЛОГ

468084

РЕКЛАМА

468474

468474

480415
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ОВЕН 
Не варто своє роздратування 
і негатив зривати на коханій 
людині, ви, звичайно, вто-
милися, але це неправильна 
мішень для ваших емоцій. 
П'ятниця вдала для зустрічей 
і примирення.

ТЕЛЕЦЬ 
Цього тижня випадкова 
зустріч може виявитися 
початком бурхливого, за-
хоплюючого роману. Середа 
і п'ятниця підходять для 
романтичних побачень. 

БЛИЗНЮКИ 
Готуйтеся до подарунків 
шанувальників, до вас будуть 
проявляти підвищену увагу 
представники протилежної 
статі. П'ятниця і субота — вда-
лі дні для зустрічей і роман-
тичних побачень. 

РАК 
Якщо хочете уникнути кон-
фліктної ситуації, не будьте за-
надто емоційні при спілкуванні 
з коханою людиною. Частіше 
телефонуйте і пишіть своєму 
обранцеві весь тиждень. 

ЛЕВ 
Ви будете схильні пред'являти 
високі вимоги і шукати ідеал. 
Постарайтеся при цьому 
не занадто сильно образити 
близьку вам людину.

ДІВА 
Кохана людина думає і дбає 
про вас і, ймовірно, піднесе 
вам приємний сюрприз. А ті 
Діви, що поки самотні, рап-
тово можуть познайомитися 
з кимось дуже симпатичним. 
Не бійтеся нових почуттів.

ТЕРЕЗИ 
Ймовірне романтичне 
знайомство. Якщо воно від-
будеться в дорозі, то Фортуна 
точно посміхається вам. 
Може послідувати захоплю-
ючий роман з яскравими 
подіями і новими відчуттями.

СКОРПІОН 
Постарайтеся бути уважніши-
ми і ніжнішими до свого об-
ранця. Зірки говорять, що ви 
ідеальна пара. Вам важливо 
зберегти ці почуття. Бережіть 
свій союз.

СТРІЛЕЦЬ 
Можливі певні розбіжності і 
недомовки у ваших стосун-
ках. Постарайтеся не об-
манювати кохану людину, 
це тільки внесе плутанину і 
негатив. 

КОЗЕРІГ 
Вівторок і неділя можуть ви-
явитися найбільш вдалими 
днями тижня для побачень. 
Постарайтеся не давати 
коханій людині приводу для 
ревнощів.

ВОДОЛІЙ 
Почуття, що було задрімали, 
починають прокидатися. 
Романтичність у стосунках за-
хоплює і одухотворяє. Тільки 
не варто приймати серйозних 
рішень, цей час ще не настав.

РИБИ 
Початок тижня обіцяє бути 
спокійним і навіть нудним. 
Вам же хочеться любовної 
бурі. Що ж, у вихідні вас чека-
ють цікаві зустрічі і не виклю-
чено приємне знайомство. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 24-30 ВЕРЕСНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, 

ПСИХОЛОГ, ТРЕНЕР НЛП:

— Перший секс практично ні-
коли не буває ідеальним, хоча 
може таким здаватися за раху-
нок сильних емоцій, адреналі-
ну і інших «природних енер-
гетиків» у крові. Неідеальним 

він стає за рахунок того, що люди ще не знають 
одне одного. Люди часом зі своїм тілом розі-

братися не можуть, а тут чуже, та ще й на своє 
ніяк не схоже. Природно, для того, щоб перший 
секс не став останнім, потрібна активна участь 
обох. Під активною участю ми розуміємо вза-
ємний інтерес і взаємне бажання отримати і 
доставити задоволення. Знову-таки, в ініціативи 
теж є межа. Наприклад, є такі чоловіки, які під 
час сексу ніби не слухають жінку і роблять те, що 
хочуть самі. Практично добровільно-примусово. 
Це неподобство. Така поведінка може відбити 

у жінок не тільки бажання займатися сексом 
з чоловіком, але і взагалі вести статеве життя. 
Як зрозуміти, що хочеться вашому партнерові? 
За його реакціями. Кілька перших зустрічей дуже 
нагадують стару дитячу гру «холодно-гаряче». 
Таким чином, ви розумієте, що робити варто, 
а що ні. У сексі, як і в житті, є неписані правила, 
знаючи які, можна набагато приємніше провести 
час і залишити після себе враження людини, з 
якою дійсно хочеться зустрітися ще раз.

Коментар експерта

ª òàêà äóìêà, ùî ñåêñ — öå 
íàéâèùà ñòóï³íü ñï³ëêóâàííÿ 
ì³æ ÷îëîâ³êîì ³ æ³íêîþ. ² ó öüî-
ãî ñï³ëêóâàííÿ º äâ³ ñêëàäîâ³: 
âåðáàëüíà ³ íåâåðáàëüíà. Âåð-
áàëüíå ñï³ëêóâàííÿ — öå òå, ùî 
ïîâ’ÿçàíå ç³ ñëîâàìè ³ ¿õ çì³ñòîì. 
Íåâåðáàëüíå ñï³ëêóâàííÿ — âñå 
òå, ùî íå ïîâ’ÿçàíå áåçïîñåðåä-
íüî ç ìîâîþ: ïîçè, æåñòè, ì³ì³êà, 
åìîö³¿ íà îáëè÷÷³, çì³íè â ãîëîñ³, ³ 
òàê äàë³. Ñàìå òîìó äóæå âàæëèâî 
ñòåæèòè íå ò³ëüêè çà òèì, ùî ãî-
âîðèòü âàø ïàðòíåð, à é çà òèì, ÿê 
â³í öå ãîâîðèòü, ÿê â³í ïðè öüîìó 
ïîâîäèòüñÿ ³ ùî ïðîÿâëÿº. Äî-

ñâ³ä÷åí³ ôàõ³âö³ çíàþòü, ùî ò³ëî 
ëþäèíè ãîâîðèòü íàáàãàòî á³ëüøå, 
í³æ ñëîâà. Ñàìå òîìó â ñåêñ³ âè 
ìîæåòå ïðèä³ëÿòè âåëèêå çíà÷åí-
íÿ íå ò³ëüêè ñëîâàìè, à é âñüîìó 
òîìó, ùî â³äáóâàºòüñÿ â ò³ë³ ïàðò-
íåðà. Òàê â³í (à) áóäå â³ä÷óâàòè, 
ùî âè ìîæåòå áóòè òàêèì, ÿêèì 
â³í (à) õî÷å. Ó ÷îìóñü ÷óéíèì, 
â ÷îìóñü ïðèñòðàñíèì, â ÷îìóñü 
òóðáîòëèâèì. Öå çá³ëüøóº äîâ³ðó 
³ ÷³òêå ðîçóì³ííÿ, ùî âè ï³äõî-
äèòå îäíå îäíîìó. À º ðå÷³, ÿê³ 
ñòàâëÿòü õðåñò íà óñå âèùå ïåðå-
ðàõîâàíå. Òîæ, ÿêùî âè íå õî÷åòå 
áóòè àóòñàéäåðîì, âðàõóéòå öå.

ПРАВИЛА СЕКСУ ДЛЯ 
ЧОЛОВІКІВ І ЖІНОК 
Не нашкодити  Існують фрази і 
вчинки, які можуть зіпсувати не тільки 
романтичний вечір, але і можливість 
його повторити. До першого сексу 
дівчата намагаються підійти максимально 
підготовленими: надягають найкраще, 
підкреслюють принади… Хлопці теж 
стараються не вдарити обличчям в бруд. 
Але іноді всі старання сходять нанівець

ТОП-10 ПРОКОЛІВ, І ВАМ НЕ БУТИ ІДЕАЛЬНИМ КОХАНЦЕМ

ДЛЯ ХЛОПЦІВ ДЛЯ ДІВЧАТ 

5 МІСЦЕ: ГУМОР 
«Якщо не можеш щось зробити добре, пожартуй про це» — ось девіз 
деяких хлопців під час сексу. Дівчатам не подобаються подібні жарти, 
особливо, якщо їх більше, ніж сексу. Зайве коментування того, що від-
бувається, теж не на користь, просто тому, що ніколи не йде все гладко — 
ідеально буває тільки в еротичних фільмах.
Рекомендація: поважайте чуйність, з якою дівчина ставиться до сексу. 
Зайвий гумористичний підтекст може бути розцінений як стьоб. 

5 МІСЦЕ: ПРЯМОТА 
За що чоловіки люблять дівчат? Багато в чому, за загадковість. Проте 
знаходяться дівчата, які замість того, щоб спокушати чоловіка собою, по-
чинають це питання обговорювати: «Ми ж сьогодні займемося сексом? 
А де ми це будемо робити? Тут? Або може ось там? А як буде краще?» 
Рекомендація: згадайте танці і дозвольте чоловікові вести вас. Так ви 
зможете і розслабитися самі, і надати більше впевненості вашому об-
ранцеві.

4 МІСЦЕ: КЛІШЕ З ПОРНОФІЛЬМІВ 
Брудні слова і коментарі, які хлопець міг побачити в порнофільмі. Не за-
вжди це корисно. Візьміть на озброєння: кожна людина, яка займається 
сексом, займається ним так, як він або вона собі це уявляє. І коли очіку-
вання йде врозріз з реальністю, може виникнути непорозуміння
Рекомендація: не використовуйте фрази, або слова відносно дівчини, 
якщо у вас немає впевненості, що вона їх сприйме. Тому краще, що мож-
на зробити при першому сексі — це постаратися врахувати її бажання.

4 МІСЦЕ: СИМУЛЯЦІЯ 
Просто повірте на слово. Це відчувається. Без щирих відчуттів і емоцій ви 
не зможете передати чоловікові те, що ви хочете. Швидше, таким чином 
ви зробите все, щоб наступного разу він пішов до іншої.
Рекомендація: хваліть і захоплюйтеся тим, що вам реально подобаєть-
ся. Так ви і не будете брехати, і чоловік залишиться з відчуттям того, що 
він молодець. Всі додаткові прохання і рекомендації можете обговорити 
окремо від самого процесу.

3 МІСЦЕ: ЖЕБРАЦТВО 
«Тобі добре?!» «Правда, я класний?» — і інші фрази, які можна почути 
від чоловіків, в різних варіаціях. Давайте начистоту: чоловіки набагато 
більше шукають схвалення, ніж жінки. У багатьох сферах. 
Рекомендація: чоловіки, пам’ятайте — схвалення від дівчини можна 
отримати не тільки проханням прокоментувати велич сексу. А просто 
дивлячись на її реакції. Якщо не відволікатися на внутрішні думки, за-
вжди можна помітити — подобається їй чи ні. 

3 МІСЦЕ: СЕНТИМЕНТАЛЬНІСТЬ 
«Боже, це наш перший спільний секс. Не можу в це повірити (плаче). 
Я така щаслива». Гаразд, це трохи перебільшено. Проте, коли трапляють-
ся дівчата з подібною поведінкою, вони стають повноцінним головним 
болем для чоловіка. Надаючи особливого значення цьому вечору, ви 
підсилюєте і без того чимале хвилювання.
Рекомендація: набагато краще загострити увагу на своїх відчуттях і від-
чуттях вашого партнера. Не прогадаєте.

2 МІСЦЕ: ПОРІВНЯННЯ З ІНШИМИ 
«А ти реально краще моєї колишньої!» — ось та фраза, за яку дівчина 
може реально образитися. Здавалося б, чому? Начебто він її похвалив. 
Вся справа в тому, що він її порівняв з іншою. Чого робити дуже не реко-
мендується.
Рекомендація: коли ви робите компліменти, не прив’язуйте їх до якоїсь 
людини. Намагайтеся частіше підкреслювати тільки їй властиві риси — 
поруч з вами вона буде себе почувати набагато краще.

2 МІСЦЕ: ГРУБІСТЬ 
Матюки, грубощі, так-так, їх часом можна почути від дівчат під час сексу. 
Тут скоріше навіть справа не в самих словах, а в тоні, з яким звертаються 
до чоловіка. Як і в попередніх випадках, чоловік, як правило, змовчить 
і нічого не скаже. Звичайно, можна і грубіянити, ніхто ж не забороняє, 
тільки сенс?
Рекомендація: шанобливо ставтеся до свого партнера. Пам’ятайте, ви 
в ліжку обоє для того, щоб було приємно і вам, і вашому партнерові.

1 МІСЦЕ: ІГНОРУВАННЯ 
Найстрашніший гріх чоловіків в сексі — це ігнорування бажань дівчини. 
На жаль, більшість чоловіків в сексі чують тільки себе. Боляче-не боляче, 
йому плювати, він мачо і альфа-самець. Така поведінка раз і назавжди 
може відбити у дівчини бажання довіряти вам своє тіло. 
Рекомендація: спілкуйтеся з дівчиною під час сексу. Слідкуйте за тим, 
що їй подобається, а що ні. Що боляче в межах норми, а коли варто при-
пинити. Для цього потрібно включити в себе звичку контролю.

1 МІСЦЕ: МОВЧАННЯ 
Найстрашніший гріх сексу — це повна байдужість. Мовчання. Тільки 
уявіть собі секс без емоцій. А таке буває. І буває нерідко. «Кохана, тобі 
було добре?», «Кохана?» — «А, так, добре, добре». І інші варіації на тему. 
Неможливо сподобатися партнеру, тільки, пардон, принісши своє тіло 
для злягання. 
Рекомендація: говоріть з вашим партнером. Робіть компліменти, що 
подобається, а що ні.



ОВЕН 
У ділових контактах проявіть 
обережність, не можна ви-
ключати обман і маніпуляції. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ви будете виявляти в собі 
все нові таланти, перебува-
ючи на піку своєї форми. 

БЛИЗНЮКИ 
Ви будете забезпечені сим-
патією і підтримкою друзів і 
однодумців. 

РАК 
Ви з легкістю досягнете 
успіху і в роботі, і в особис-
тому житті. 

ЛЕВ 
Ваш спокій і миролюбність 
згладять всі гострі моменти, 
що виникають на роботі.

ДІВА 
Постарайтеся бути тактов-
ніше. Інакше життя швидко 
поставить вас на місце. 

ТЕРЕЗИ 
Ви сповнені нових ідей, про-
те не забудьте обговорити їх 
з близькими людьми, їх дум-
ку теж потрібно врахувати. 

СКОРПІОН 
Все задумане здійсниться, 
якщо ви спокійно і чітко 
будете робити свою справу і 
йти до мети. 

СТРІЛЕЦЬ 
Тиждень нелегкий, хоча 
ніяких особливих неприєм-
ностей він не обіцяє. 

КОЗЕРІГ 
Ви маєте всі шанси отримати 
підвищення або знайти нову 
престижну роботу. 

ВОДОЛІЙ 
Цього тижня багато планів, 
пов'язаних з роботою, 
вдасться втілити в життя. 

РИБИ 
Вам необхідно суворіше зви-
чайного ставитися до своїх 
думок, слів і вчинків. Менше 
говоріть, більше робіть.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
АНДРІЙ МАЦЮК, ЕЛЕКТРИК

— Доцю, ти презервативи 
взяла?
— Мам, мені чотирнадцять 
років.
— А мені двадцять вісім…

***
Бувають такі дні, коли дуже хочеться 
грошей, але дуже не хочеться працювати. 
Багато таких днів.

***
Зараз діти розчаровуються в тому, що їх 
телефони і гаджети не виправдовують їх 
очікувань. Єдиним моїм розчаруванням 
в дитинстві було те, що смак суничного 
мила не збігався з його запахом.

***
— А ось ці пальчики, Штірліц, ми виявили 
на валізі російської радистки.
— Групенфюрер, я радянський розвідник.
— Та хоч американський! Чому без 
рукавичок, позаражати нас всіх хочете?!

***
Реклама:
— Презервативи «Дюрекс». Запитуйте 
в аптеках міста! Запитуйте-запитуйте, 
а то стоїте, очі опустили, типу за аспірином 
прийшли…

***
Насправді чоловіки визнають наявність 
жіночої інтуїції, але називають її по-своєму: 
«Накаркала!»

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 23 âåðåñíÿ 2020
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Просто зчитайте QR-код 
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Reader з Андроїд-маркета 

або аналогічна)

477749

Єлизавета, 17 років
Студентка медичного коледжу ім. акад. Д. К. Заболотного. 
З дитинства мрію стати кардіохірургом. Я відкрита, весела, 
щира дівчина з активною життєвою позицією. Намагаюсь 
щодня дізнаватись щось нове та будь-яку справу доводити 
до кінця. Зараз захоплююсь ораторським мистецтвом.   

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
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ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

ФОТО «МІС RIA-2020»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»»
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ФОТОСЕСІЯ В
ФОТОСТУДІЇ «IN

тел: (093) 759 0
(096) 179 71 3

ПОГОДА У ВІННИЦІ


