RIA в квартиру
с. 13

за 20 грн на місяць

500
грн

ТЧУТЬ ЧОХЛИ ДЛЯ
ГАДЖЕТІВ З НЕПОТРЕБУ

с. 9

СЕРЕДА

№43 (1513)

28 жовтня 2020

ЗВІДКИ ВОДА
В АКВАМАТАХ?

с. 4

1

блок

Газета є членом Всесвітньої Газетної Асоціації
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ДЕ ЗРОБИТИ КОМП’ЮТЕРНУ
ТОМОГРАФІЮ І ЗДАТИ ПЛР
Враховуючи ситуацію з розповсюдженням
X Виявилося, що результати тестів видають як через
коронавірусу, ми вирішили зібрати адреси, де у
п’ять годин, так і через п’ять днів. КТ можна зробити
місті можна пройти ПРЛ-тест, куди звертатися, якщо за 850 гривень, а найдешевший ПЛР-тест —
потрібно зробити КТ, і скільки це буде коштувати
обійдеться у трохи менше, ніж тисячу гривень
с. 5
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МЕРА ОБРАЛИ
В ОДИН ТУР

ДУМКА
Володимир
ГЕВКО
БЛОГЕР

Суспільство
привернутої
уваги
Ó ïîòî÷í³ ìîìåíòè ñëîâî
íàñò³ëüêè â³ääàëèëîñü â³ä
ä³¿, ùî â³ä ñëîâà «öóêîð» ó
ðîò³ ñîëîäêî âæå íå ñòàº.
Áà, íàâ³òü á³ëüøå, ñòàðàííÿìè ä³ºòîëîã³â öóêîð íàñò³ëüêè ñòàâ äîáàâêîþ íîí
´ðàòà äî íàøèõ ñòðàâ, ùî
â³ä íüîãî ñòàº íàâ³òü ÿêîñü
íåïðèºìíî. Íó, íå â³ä öóêðó. Â³ä ñëîâà.
Ñîëîäê³ ñëîâà í³êîãî íå
ñïîêóøàþòü, íå âèêëèêàþòü
ìëîñò³ ³ íå áóäÿòü ó ìîçêó
åìîö³¿ ³ ñåíñè. Òàê, í³áè
ìè ïîâåðíóëèñÿ ó çâîðîòíîìó íàïðÿìêó êîãí³òèâíî¿
åâîëþö³¿ ³ çíîâ ðîç³â÷èëèñü
áà÷èòè ñëîâà ³ ðå÷åííÿ â ÷èñëåííèõ äèâíèõ çàêàðëþ÷êàõ,
ùî ñòîÿòü îäíà çà îäíîþ ð³âíåíüêèìè ðÿäêàìè, ÿê òåðàêîòîâà àðì³ÿ. Ãëèíÿí³ êîï³¿
ìåðòâèõ âî¿í³â, ùî êîëèñü
ãð³çíî áðÿç÷àëè çáðîºþ, íåñëè ïîòóãó íà ñâî¿õ ïëå÷àõ ³
òóïàëè íîãàìè, à çàðàç ëèøå
îá’ºêòè ³íòåðåñó íå÷èñëåííèõ òóðèñò³â.
ßáëóêî òåïåð ÿáëóêî, ëèøå
êîëè âîíî êðóãëå ³ ÷åðâîíå,
à íå ÿ á ë ó ê î. À êîõàííÿ
çíèêëî âçàãàë³, áî ðàí³øå
éîãî ìîæíà áóëî ïðîìàðêóâàòè õî÷à á çà íàïèñàíèì. Òè
÷èòàâ ³ ðîçóì³â – îöå òî÷íî âîíî, êîõàííÿ. À â ðåàë³
ñïðîáóé ïîáà÷.
À áåç ñë³â ³ ãîëîñó, ÿê â³äîìî, ñåðöÿ ìàéæå íå á’þòüñÿ
³ íå îæèâàþòü. ² ìè ïîâîë³
ñòàºìî ñóñï³ëüñòâîì ëþäåé,
æèâèõ ëèøå íà ð³âí³ î÷åé ³
ñâ³ò íå ïðîíèêàº ó íàñ ãëèáøå çà çîðîâ³ íåðâè. ² ìàéñòåðí³ ÷àêëóíè ïëàíåòàðíîãî
ìàñøòàáó, âîëîä³þ÷è ò³ëüêè
¿ì â³äîìèìè çàêëèíàííÿìè,
ðîáëÿòü íàì íàä³éí³ ïðèâîðîòè.
Ñóñï³ëüñòâî ïðèâåðíóòî¿
óâàãè.

Екзит-поли  У неділю вінничани обирали
мера, депутатів міської, обласної і районної
рад. Поки іде підрахунок голосів, але вже
можна сказати: міського голову обрали
в один тур. Принаймні, про це говорять
усі екзит-поли. У Вінниці таких в день
голосування зробили щонайменше три.
В тому числі провела власне післявиборче
опитування редакція RIA та «20 хвилин»
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, (067)7857674

Âëàñíèé åêçèò-ïîë çðîáèëà ðåäàêö³ÿ. Íàø³ æóðíàë³ñòè ïðîâåëè
ï³ñëÿâèáîð÷å îïèòóâàííÿ íà øåñòè âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ ó ð³çíèõ
ì³êðîðàéîíàõ Â³ííèö³. Ñòàâèëè
äâà ïèòàííÿ: ïðî âèá³ð ìåðà ³
ïàðò³¿ äî ì³ñüêî¿ ðàäè.
Äîòðèìàííÿ ïðàâèë, ÿêèõ âèìàãàº ìåòîäèêà ïðîâåäåííÿ åêçèò-ïîëó (îïèòóâàëè êîæíîãî
10-ãî), íå äîçâîëèëà á íàì îïèòàòè âåëèêó ê³ëüê³ñòü âèáîðö³â.
×åðåç â³äíîñíî íåâèñîêó ÿâêó
â ïåðø³é ïîëîâèí³ äíÿ íàø³
æóðíàë³ñòè ï³äõîäèëè äî êîæíîãî ï’ÿòîãî.
Ó ï³äñóìêó ìàºìî ìàéæå
700 ðåñïîíäåíò³â (678), ÷àñòèíà
ç ÿêèõ â³äìîâèëàñÿ â³äïîâ³äàòè,
ùî ìè òàêîæ ô³êñóâàëè ó òàáëèö³
ðåçóëüòàò³â îïèòóâàííÿ. Â í³é ìè
ïðîïèñàëè ÷îòèðè ãðàôè: ñòàòü

66,47%
68,80%
66%

(чинний мер,
Українська стратегія Гройсмана)

11,40%
13,20%
11,87%

СЕРГІЙ
КУДЛАЄНКО
(Європейська
Солідарність)

6,63%
7,40%
9%

СЕРГІЙ
БОРЗОВ
(Слуга народу)

НАТАЛІЯ
СОЛЕЙКО

4,22%
3,90%

(Батьківщина)

В’ЯЧЕСЛАВ
УЗЄЛКОВ
(Опозиційна
платформа —
За життя)

4,62%
3,20%
4,68%

ОЛЕКСАНДРА
УСТІНОВА

3,66%

Комітет виборців України опитував людей у великих містах,
в тому числі — у Вінниці. Їхні
представники питали кожного шостого виборця на виході
з дільниці. Також є екзит-пол,
зроблений на замовлення студії
Савіка Шустера.
Названі дослідження мають збіги і розходження. Наприклад,

в екзит-полі на замовлення студії Шустера в п’ятірку кандидатів у мери не потрапила Наталія
Солейко, а увійшла Олександра
Устінова. А у опитуваннях КВУ і
«RIA» — п’ятірки однакові і приблизно тотожні відсоткові співвідношення лідерів. Далі дивіться самі і порівнюйте дані, які ми
виклали у інфографіці.

ХТО СТАНЕ
МЕРОМ
ВІННИЦІ?
Екзит-пол «20 хвилин»
Екзит-пол Комітету
виборців України
Екзит-пол на замовлення
студії Шустера

(Голос)
* Можлива похибка до 5%

49,70%
54%
49,56%

УКРАЇНСЬКА СТРАТЕГІЯ
ГРОЙСМАНА

13,70%
13,10%
12%

ЄВРОПЕЙСЬКА СОЛІДАРНІСТЬ

8,81%
5%
БАТЬКІВЩИНА

7,05%
8,50%
11,58%

СЛУГА НАРОДУ

5,28%
5,3
6,64%

Паралельні екзит-поли

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН
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

âèáîðöÿ, îáðàíèé ìåð, îáðàíà
ïîë³òñèëà äî ì³ñüêðàäè ³ â³äìîâà
â³äïîâ³äàòè.
Îòîæ, ÿê çà êàíäèäàò³â ó ìåðè
ïðîãîëîñóâàëè îïèòàí³ íàìè â³ííè÷àíè? Ë³äåðîì ñòàâ ä³þ÷èé
ì³ñüêèé ãîëîâà Ñåðã³é Ìîðãóíîâ.
Á³ëüøå òîãî, â³í íàáðàâ á³ëüøå
ïîëîâèíè ãàëî÷îê â³ä îïèòàíèõ
íàìè ëþäåé, òîáòî ïîíàä 50%.
Öå çíà÷èòü, äðóãîãî òóðó íå áóäå?
Äî òàêîãî âèñíîâêó ñõèëÿºòüñÿ
ó Êîì³òåò âèáîðö³â, áî ¿õí³é
åêçèò-ïîë äàâ ìàéæå òîòîæí³ ç
íàøèì îïèòóâàííÿì äàí³.
Äîäàìî, ùî 180 ëþäåé â³äìîâëÿëèñÿ â³äïîâ³äàòè íà íàøå ïåðøå ïèòàííÿ «Çà êîãî ç êàíäèäàò³â
ó ìåðè âè ïðîãîëîñóâàëè?» À öå
26,5 â³äñîòêà. Íà ïèòàííÿ ïðî
îáðàíó ïîë³òñèëó äî ì³ñüêî¿ ðàäè
â³äìîâ áóëî ùå á³ëüøå — 197 ëþäåé. Îïèòàëè óñüîãî 678 ëþäåé,
ç íèõ 315 ÷îëîâ³ê³â òà 363 æ³íêè.

СЕРГІЙ
МОРГУНОВ

ОПЗЖ

ГОЛОСИ ДО
ВІННИЦЬКОЇ
МІСЬКРАДИ
Екзит-пол «20 хвилин»
Екзит-пол Комітету
виборців України
Екзит-пол на замовлення
студії Шустера
* Можлива похибка до 5%

ГОЛОСИ ДО ВІННИЦЬКОЇ ОБЛРАДИ
Українська стратегія Гройсмана
Європейська Солідарність
Слуга народу
Батьківщина
ОПЗЖ

53,90%
16,20%
Екзит-пол Комітету виборців
9,20%
України. Інших досліджень про вибір
6,40%
партії до обласної ради не було
5,90%
* Можлива похибка до 5%

Чи плануєте ви робити щеплення, коли з'явиться вакцина від «ковіду»?

АНАСТАСІЯ НЕГОЛЮК

СВЕТЛАНА РУЛЬКО

ДМИТРО НОВІЦЬКИЙ

ТАТЬЯНА СТЕПАНКО

АНАСТАСІЯ ЛЕВЧЕНКО

Не буду робити вакцину ні
собі, ні дитині. На мою думку, усе це закінчиться не завдяки вакцині, а тому що всі
перехворіють.

Я к щ о ва к ц и н а я к і с н а ,
то можливо і вакцинуюся.
Я просто серед людей постійно, а в мене зайва вага
та 2 група крові.

Ні в якому разі не збираюся
робити щеплення. Яка вакцина? Хвороба постійно
мутує, про що взагалі може
йти мова?

В сучасній медицині майже
все лікування симптоматичне. «Ви хворійте, ми вас
будемо лікувати». Тепер медицина — це бізнес.

Ні, українську вакцину
на собі випробовувати —
то страх. Якщо ж у нас ліки
не можуть призначити від
ковіду, то про що говорити?

481149
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В АКВАМАТАХ ТЕЧЕ «ДЖЕРЕЛЬНА»
І… ВОДОПРОВІДНА ВОДА
Життєве питання  На прохання
журналістів органи державного
санітарного нагляду провели аналіз води з
чотирьох акваматів відомих фірм в різних
куточках Вінниці. Лише в одному акваматі
вода відповідала усім нормам. Власники
апаратів не погодились з результатами
моніторингу та провели повторні
аналізи і показали інший результат
СЕРГІЙ БАРАНЧУК, (068)4902832

Ó Â³ííèö³ âñòàíîâëåíî ñîòí³
àïàðàò³â, äå ìîæíà ïðèäáàòè
âîäó, — òàê çâàíèõ, àêâàìàò³â.
Ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó, íà ïðîõàííÿ ì³ñöåâèõ æóðíàë³ñò³â, îðãàíè
äåðæàâíîãî ñàí³òàðíîãî íàãëÿäó
ïðîâåëè âèá³ðêîâèé àíàë³ç âîäè ç
öèõ ïðèñòðî¿â. Âîäó áðàëè â ÷îòèðüîõ àïàðàòàõ â³äîìèõ ô³ðì
â ð³çíèõ êóòî÷êàõ Â³ííèö³.
Ëèøå â îäíîìó àêâàìàò³ ç âîäîþ âñå áóëî äîáðå. Ó äâîõ ³ç
÷îòèðüîõ ïåðåâ³ðåíèõ ñàí³òàðíèìè ë³êàðÿìè àêâàìàòàõ âîäà ìàëà
êèñëóâàòèé ïðèñìàê. Ïðè÷èíîþ
öüîãî, êàæóòü ôàõ³âö³, ìîæå áóòè
ïîðóøåííÿ ñèñòåìè ô³ëüòðàö³¿
÷è öå çàëèøêè äåç³íô³êóþ÷èõ
çàñîá³â. Ùå â îäíîìó àâòîìàò³
çíàéøëè åíòåðîêîêè.
— Öå ñèãíàëüí³ ì³êðîîðãàí³çìè, ÿê³ ïîêàçóþòü, ùî êîëè â öþ
âîäó ïîòðàïèòü õâîðîáîòâîðíà
áàêòåð³ÿ, òî öå ñåðåäîâèùå ñïðèÿòëèâå äëÿ ¿¿ ðîçâèòêó, — ðîçïîâ³äàº çàââ³ää³ëó ïðîô³ëàêòèêè
íå³íôåêö³éíèõ çàõâîðþâàíü Â³ííèöüêîãî îáëëàáöåíòðó ÌÎÇ
Óêðà¿íè Îëåêñàíäð Ìåëüíèê,

ï³äðîçä³ë ÿêîãî ïðîâîäèâ äîñë³äæåííÿ âîäè ç àêâàìàò³â.
Ë³êàð ïðèïóñêàº, ùî ïðè÷èíîþ
ïîÿâè åíòåðîêîê³â ìîãëî áóòè
íåäîòðèìàííÿ ãðàô³êà ïðîìèâêè
³ ÷èùåííÿ ºìíîñòåé.
Ï³äïðèºìö³, ÿê³ ïðîäàþòü âîäó
÷åðåç àêâàìàòè, íå ïîãîäèëèñü
ç ðåçóëüòàòàìè ïåðåâ³ðêè ¿õíüî¿
âîäè. Êàæóòü, ñàí³òàðí³ ë³êàð³
äî íèõ ïîñòàâèëèñü óïåðåäæåíî.
Âëàñíèê «Äîëèíè» Â³òàë³é
Ùåðáàòèé, ç äâîõ àêâàìàò³â ÿêîãî áðàëè âîäó íà àíàë³ç (â îäíîìó áóëî â³äõèëåííÿ çà ñìàêîì,
à â äðóãîìó âñå â³äïîâ³äàëî íîðìàì), ðîçïîâ³äàº, ùî äîòðèìóºòüñÿ óñ³õ ñàí³òàðíèõ âèìîã.
— Ìè ïåðåçäàâàëè ïîò³ì âîäó
â ò³é ñàì³é ëàáîðàòîð³¿, ³ áóëè
çîâñ³ì ³íø³ ðåçóëüòàòè, — ðîçïîâ³äàº Â³òàë³é Ùåðáàòèé. — Òà é
âçàãàë³, ùå ðàí³øå, êîëè àïàðàò³â íå áóëî ³ ìè ïðèâîçèëè íàøó
âîäó, ëþäè ñàì³ ÷àñòî áðàëè ¿¿
íà ïåðåâ³ðêó â ÑÅÑ, äîñë³äæóâàëè, ùîá çíàòè äëÿ ñåáå, ùî
âîíè ï’þòü.
Â³òàë³é ðîçïîâ³äàº, ùî ðàç
â òðè äí³ éîãî ô³ðìà ì³íÿº ºìíîñò³ äëÿ âîäè â àêâàìàòàõ. Äàë³

Невідомо хто продає невідому воду
Окрім трьох зареєстрованих
підприємців, у Вінниці воду
з акваматів продає ще кілька
власників. Хто вони, яку воду
реалізовують, з яких джерел
водопостачання — невідомо.
Ситуація у Вінниці зі встановленням акваматів знаходиться
в стані анархії. Апарати встановлює, хто хоче, і де хоче.
— Жоден підприємець, який поставив ці апарати, не пройшов
державну реєстрацію, — розповідає Ірина Односталко. — Ми
не знаємо, хто реалізовує цю
воду, яка там вода, звідки, як
дотримуються санітарні умови
при її виробництві і транспортуванні, як часто її міняють, як
обробляються ємності, з яких
наливають ту воду. Через те, що
вони у нас не зареєстровані, ми
не можемо їх планово переві-

ряти. У разі, якщо буде скарга
на якість їхньої води, або захворювання, пов’язане з цією водою, ми зможемо їх перевірити.
Дані апарати їхні власники встановлюють лише за домовленістю
з керівниками ЖЕКів і магазинів,
платять їм орендну плату за місце
розміщення автоматів і все.
Ірина Односталко каже, що
за якість води в акваматах відповідає той, хто її продає. Він повинен її перевіряти, а органи санітарного нагляду контролювати
цей процес. І якщо у них будуть
сумніви, вони можуть вибірково
відбирати воду на дослідження.
Підприємці, каже Односталко,
самі мають бути зацікавлені, щоб
вода була безпечна, бо в разі
невідповідності на них чекають
штрафні санкції до 25 тисяч
гривень.

Вінничанка
Олена перевагу
надає воді
з акваматів.
Каже, що
використовує
її для
приготування їжі

îáðîáëÿº ¿õ ó ñåáå íà áàç³ òðèâ³äñîòêîâèì ðîç÷èíîì ïåðåêèñó
âîäíþ. Âîäó, ÿêó âèðîáëÿº, ïîñò³éíî ïåðåâ³ðÿº.
— Â íàñ º ñâîÿ íåçàëåæíà
ëàáîðàòîð³ÿ ó ×åðí³âöÿõ, ÿêà
êîíòðîëþº ÿê³ñòü íàøî¿ âîäè, —
êàæå âëàñíèê «Äîëèíè». — Ðàç
â ì³ñÿöü, çà äîãîâîðîì ³ç Ñàíñòàíö³ºþ Â³ííèöüêîãî ðàéîíó,
ìè ïðîâîäèìî áàêòåð³îëîã³÷íèé
³ õ³ì³÷íèé àíàë³ç íàøî¿ âîäè. Áå-

Êð³ì çàðåºñòðîâàíèõ
ï³äïðèºìö³â, âîäó
ç àêâàìàò³â ïðîäàº
ùå ê³ëüêà âëàñíèê³â.
Õòî âîíè ³ ÿêó âîäó
ðåàë³çîâóþòü, íåâ³äîìî
ðåìî ¿¿ ç³ ñâåðäëîâèíè. Íà í³é
óæå âèðîñëî ïîêîë³ííÿ â³ííè÷àí.
ß ñàì ï’þ âîäó, ÿêó âèðîáëÿþ.
ДООЧИЩЕНА
ВОДОПРОВІДНА ВОДА
— Â Äåðæñïîæèâñëóæá³ ìè
ñòî¿ìî íà êîíòðîë³. Ç êîæíîãî
àâòîìàòà ïåð³îäè÷íî, âèá³ðêîâî êîæåí òèæäåíü âîçèìî âîäó
íà ïåðåâ³ðêó â ëàáîðàòîð³þ
íà Ìàë³íîâñüêîãî, — ðîçïîâ³äàº
âëàñíèê ³íøî¿ ìåðåæ³ àêâàìàò³â,
Âîëîäèìèð Ðóäü. — Ï³ñëÿ òîãî,
ÿê æóðíàë³ñòè ðîáèëè äîñë³äæåííÿ íàøî¿ âîäè, ìè çðîáèëè ïîâòîðí³ äîñë³äæåííÿ ñàì³, ïîò³ì
ç ñàíñòàíö³ºþ. Âèêèíóëè êóïó
ãðîøåé ç âëàñíî¿ êèøåí³, ùîá
äîâåñòè, ùî ó íàñ âñå äîáðå. Åí-

«Довіряю лише воді з крана»
Керівниця міського управління
Держпродспоживслужби розповідає, що воду з акваматів не п’є,
перевагу надає фасованій воді,
яку купує в магазині. Вдома вживає водоканальську воду, доочищуючи її фільтром.
— Я не п'ю воду з акваматів,
не тому, що вона погана. Просто
òåðîêîêè íå ï³äòâåðäèëèñü.
Ðóäü ðîçïîâ³äàº, ùî âîäó, ÿêó
ïðîäàº, íàáèðàº ç âîäîêàíàëüñüêîãî âîäîãîíó ³ äîî÷èùóº.
— Ó íàñ º ñïåö³àëüí³ ô³ëüòðè, º
ñåðòèô³êàò íà â³äñòåæåííÿ íåáåçïå÷íî¿ ïðîäóêö³¿. Âîäó âîçèìî
íà ïåðåâ³ðêó ç óñ³õ ä³ëÿíîê ïðîöåñó. Ìèºìî ä³æêè ðàç íà ì³ñÿöü.
Ó ìåíå º ñâî¿ çàäîâîëåí³ êë³ºíòè,
à õòî ìàº ïðåòåíç³¿ — òåëåôîíóº
ìåí³, çà íîìåðîì ìîá³ëüíîãî,
ÿêèé âêàçàíî íà êîæíîìó íàøîìó àêâàìàò³, âèð³øóºìî ïèòàííÿ.
ЗАРЕЄСТРОВАНІ ЛИШЕНЬ
300 АКВАМАТІВ
Âîäó ç àêâàìàò³â ñàí³òàðí³
ñëóæáè êîíòðîëþþòü ò³ëüêè
ó çàðåºñòðîâàíèõ ï³äïðèºìö³â. ¯õ
ó ì³ñò³ ëèøå òðè: âëàñíèê «Äîëèíè» ô³ðìà «Ñóïóòíèê» ³ äâà
ÔÎÏè: Â. Ðóäü ³ Â. Øàòêîâñüêèé. Âåñü ïàêåò íåîáõ³äíèõ
äîêóìåíò³â íà ëåãàëüíó ðîáîòó
íà ðèíêó º ëèøå ó îäíîãî.
— Äèðåêòîð ÌÏÏ «Ñóïóòíèê»
çàðåºñòðóâàâ ó íàñ 231 ñâ³é àêâàìàò. Òàêîæ º ð³øåííÿ ì³ñüêî¿ ðàäè

мені більше подобається вода з
крана, їй я довіряю більше. Безпечність води для мене найголовніше, — каже пані Односталко. —
У водоканальській воді я впевнена,
бо її щоденно, сотню разів, ретельно перевіряє кваліфікована лабораторія Водоканалу, регулярно перевіряє і наша Держпродслужба.
íà ðîçì³ùåííÿ äàíèõ îá’ºêò³â.
Óêëàâ ï³äïðèºìåöü ³ óãîäè: ç
ÎÑÁÁ, ìàãàçèíàìè, êàôå íà âñòàíîâëåííÿ ñâî¿õ ïðèñòðî¿â,— ðîçïîâ³äàº êåð³âíèê ì³ñüêîãî óïðàâë³ííÿ Äåðæïðîäñïîæèâñï³ëêè, ÿêèé
çä³éñíþº íàãëÿä çà äîòðèìàííÿì
ï³äïðèºìöÿìè ñàí³òàðíèõ íîðì
²ðèíà Îäíîñòàëêî. — Çàðåºñòðóâàëè ñâîþ ïîòóæí³ñòü ³ àâòîìàòè äëÿ
âîäè ùå äâà ï³äïðèºìö³: Â.Â. Øàòêîâñüêèé ³ Â. Ã. Ðóäü. Ó ïåðøîãî
çàðåºñòðîâàíî 35 àïàðàò³â, ó äðóãîãî 29. Ïðàâäà, ö³ äâà ï³äïðèºìö³
ìàþòü ëèøå íàøó ðåºñòðàö³þ,
ïîãîäæåííÿ ó ì³ñüêâèêîíêîì³
íà âñòàíîâëåííÿ àêâàìàò³â ó íèõ
íåìàº. Öå ìîæå ïðèçâåñòè äî çíåñåííÿ ¿õí³õ àïàðàò³â, ÿê íåçàêîííî
âñòàíîâëåíèõ.
Íà 2021 ð³ê, êàæå ïàí³ Îäíîñòàëêî, öèõ òðüîõ ï³äïðèºìö³â
áóäóòü òîòàëüíî ïåðåâ³ðÿòè. Çîêðåìà, áóäóòü ìîí³òîðèòè òåõí³÷íèé ñòàí êîæíîãî ¿õíüîãî
àâòîìàòà, íàÿâí³ñòü ìåäêíèæîê
ó ñï³âðîá³òíèê³â, ïðîöåñ òðàíñïîðòóâàííÿ âîäè, ñòàí øëàíã³â,
ÿê öå âñå çáåð³ãàºòüñÿ ³ ò. ³í
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ДЕ ЗРОБИТИ КОМП’ЮТЕРНУ
ТОМОГРАФІЮ І ЗДАТИ ПЛР-ТЕСТ
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Îñòàíí³ìè òèæíÿìè â Óêðà¿í³
ùîäíÿ ô³êñóþòü
ïî ï’ÿòü-ø³ñòü òèñÿ÷ íîâèõ âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ. Ó Â³ííèöüê³é îáëàñò³ ö³
öèôðè ïåðåâèùóþòü ñòî âèïàäê³â
êîæíîãî äíÿ. Ó ì³ñò³ òà îáëàñò³
çá³ëüøóþòü ê³ëüê³ñòü «êîâ³äíèõ»
ë³æîê, àëå ¿õ âñå îäíî áðàêóº.
Êð³ì òîãî, ìèíóëèìè âèõ³äíèìè ïðîéøëè ì³ñöåâ³ âèáîðè,
ùî òàêîæ ìàéæå òî÷íî ãàðàíòóº
÷åðãîâèé ñïàëàõ çàõâîðþâàíîñò³
âïðîäîâæ íàñòóïíèõ äâîõ òèæí³â.
Âðàõîâóþ÷è óñå öå, ïðîãíîçóºìî çðîñòàííÿ ïîïèòó ñåðåä
â³ííè÷àí íà ÏËÐ-òåñòóâàííÿ
òà êîìï’þòåðíó òîìîãðàô³þ. ²
ñàìå ÷åðåç öå ìè âèð³øèëè ç³áðàòè àäðåñè, äå ó ì³ñò³ ìîæíà
ïðîéòè òåñò, ³ êóäè çâåðòàòèñÿ,
ÿêùî ïîòð³áíî çðîáèòè ÊÒ.
Ó Â³ííèö³ ìè çíàéøëè â³ñ³ì
ì³ñöü, äå ìîæíà çðîáèòè ÏËÐòåñò íà âèÿâëåííÿ êîðîíàâ³ðóñó.
Ùå äî ê³ëüêîõ ìåäè÷íèõ öåíòð³â,

ùî â íèõ ïîòåíö³éíî ìîæå íàäàâàòèñÿ òàêà ïîñëóãà, íàì íå âäàëîñÿ äîäçâîíèòèñÿ.
Ðåçóëüòàòè îá³öÿþòü íàäàâàòè
ó ð³çí³ òåðì³íè: îäí³ çàïåâíÿþòü,
ùî âñå áóäå ãîòîâå ó òîé ñàìèé
äåíü, à ³íø³ ïðîñÿòü ÷åêàòè â³ä äâîõ
äî ï’ÿòè äí³â. Ö³ííèêè ó ìåäöåíòðàõ òàêîæ ð³çíÿòüñÿ. ßêùî ó Â³ííèöüê³é ëàáîðàòîð³¿ ÌÎÇ ãîòîâ³
ïðîâîäèòè äîñë³äæåííÿ çà 970 ãðèâåíü, òî, íàïðèêëàä, ó «Ãëîáàë Òåñò»
çà àíàëîã³÷íó ïðîöåäóðó äîâåäåòüñÿ
çàïëàòèòè 2200 ãðèâåíü.
Íåùîäàâíî íà ÷åòâåðòîìó ïîâåðñ³ ì³ñüêîãî ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íîãî öåíòðó, ÿêèé ðîçòàøîâàíèé çà àäðåñîþ: âóë. Êè¿âñüêà, 68,
ðîçïî÷àëà ðîáîòó ìóí³öèïàëüíà
ëàáîðàòîð³ÿ äëÿ ÏËÐ-òåñòóâàííÿ.
Â³ííè÷àíàì, ÿê³ îòðèìóþòü ñóáñèä³¿, òóò àíàë³ç ðîáèòèìóòü çà ïîëîâèíó ö³íè, à ó÷àñíèêàì áîéîâèõ
ä³é — áåçêîøòîâíî.
«Ìåä³ëàáñ»
 Âàðò³ñòü: 1500 ãðèâåíü
 ×åêàòè íà ðåçóëüòàòè: ï’ÿòü
ãîäèí
 Àäðåñà: âóëèöÿ Ìàòðîñà
Ê³øêè, 10-Ã

Для чого потрібні ПЛР і КТ
ТЕТЯНА
КАНУНОВА,
СІМЕЙНА ЛІКАРКА

— Найбільш
доцільно проходити ПЛРтестування
не у перший чи останній день
захворювання, а на 5–7 добу.
Зазвичай цей період супроводжується підвищеною температурою тіла, втратою нюху і
смаку, болем у горлі, нежитю,
задухою, кашлем або ломотою
у тілі. Саме в цей період ПЛРтест може показати найбільш
правдиві результати. Тест краще
проходити тим людям, які мають
повертатися в робочий колектив
Ùîòèæíåâèê «RIA»

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

або збираються у місця з великим скупченням людей.
Проходити комп'ютерну томографію потрібно для того, аби
мати можливість пошарово і детально дослідити легені хворого
на коронавірус.
Ковідна інфекція дуже підступна. Ускладнення від неї зазвичай виникають на другому тижні
захворювання. Легені стрімко
уражаються, стан хворого може
швидко погіршитися, людина
просто починає задихатися,
а результатом цього може бути
летальне закінчення. Завдяки КТ
можна побачити кожен міліметр
легень, оцінити їх стан і визначити подальше лікування.

Ïîøòîâà àäðåñà ðåäàêö³¿:
21016, Â³ííèöÿ–16, à/ñ 5808.
Âèäàííÿ çä³éñíåíî çà
ñïðèÿííÿ Îô³ñó äåìîêðàò³¿
òà âðÿäóâàííÿ Áþðî íîâèõ
íåçàëåæíèõ äåðæàâ Àãåíö³¿
ÑØÀ ç ì³æíàðîäíîãî
ðîçâèòêó (USAID)
Çàìîâë. ¹ 200143

Hàêëàä 17 900

«Ãëîáàë Òåñò»
 Âàðò³ñòü: 2200 ãðèâåíü
 ×åêàòè íà ðåçóëüòàòè: äâ³ äîáè
 Àäðåñà: Õìåëüíèöüêå øîñå, 92
«Îìåäà»
 Âàðò³ñòü: 1290 ãðèâåíü
 ×åêàòè íà ðåçóëüòàòè:  ï’ÿòü
äí³â
 Àäðåñà: âóëèöÿ Îëåãà Àíòîíîâà, 29

Аналіз
біоматеріалу
після проведення
тестування у ПЛРлабораторії.
Результати таких
досліджень
у Вінниці готові
надавати дев’ять
медзакладів

«Ìåäëàá»
 Âàðò³ñòü: 1450 ãðèâåíü
 ×åêàòè íà ðåçóëüòàòè: äîáó
 Àäðåñè: Õìåëüíèöüêå øîñå, 92,
âóëèöÿ Ìàÿêîâñüêîãî, 141,
âóëèöÿ Ìàòðîñà Êîøêè, 7-À
«Ìîº Çäîðîâ’ÿ»
 Âàðò³ñòü: 1450 ãðèâåíü
 ×åêàòè íà ðåçóëüòàòè: äîáó
 Àäðåñà: Õìåëüíèöüêå øîñå, 92
ФОТО ВЗЯТЕ З САЙТУ ВІННИЦЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ

Важливо  Дізналися, що результати
тестів у нашому місті готові надавати
як через п’ять годин, так і через п’ять
днів. КТ можна зробити за 850 гривень,
а найдешевший ПЛР-тест — обійдеться
у трішки менше, ніж тисячу гривень

Ó ìóí³öèïàëüí³é
ëàáîðàòîð³¿ â
ä³àãíîñòè÷íîìó öåíð³
ëþäÿì, ÿê³ îòðèìóþòü
ñóáñèä³¿, àíàë³ç
ðîáëÿòü çà ï³âö³íè
«Med Ok»
 Âàðò³ñòü: 1400 ãðèâåíü
 ×åêàòè íà ðåçóëüòàòè: äîáó
 Àäðåñà: âóëèöÿ Ìèêîëè
Âàùóêà, 20-Á
«Îêñôîðä Ìåä³êàë»
 Âàðò³ñòü: 1300 ãðèâåíü
 ×åêàòè íà ðåçóëüòàòè: îäíóòðè äîáè
 Àäðåñà: âóëèöÿ Ïèðîãîâà, 34
«Ëàáîðàòîðíèé öåíòð
ÌÎÇ Óêðà¿íè»
 Âàðò³ñòü: 970 ãðèâåíü
 ×åêàòè íà ðåçóëüòàòè:
10–12 ãîäèí
 Àäðåñà: âóëèöÿ Ìàë³íîâñüêîãî, 11
Çà ñïðèÿòëèâèõ ÷àñ³â
êîìï’þòåðíó òîìîãðàô³þ ó ì³ñò³ ìîæíà áóëî á ïðîéòè ó 10–
15 êë³í³êàõ. Âò³ì, çàðàç òàêå
äîñë³äæåííÿ ìîæíà ïðîéòè
íå ó âñ³õ ç íèõ: îäí³ ðåìîíòóþòü
îáëàäíàííÿ, äî ³íøèõ ïî ê³ëüêà
äí³â íåìîæëèâî äîäçâîíèòèñÿ,
à òðåò³ êàæóòü, ùî çàïèñóâàòèñÿ
ïîòð³áíî çà òèæäåíü äî îáñòåæåííÿ, ùî, çâ³ñíî, íàñ íå âëàøòîâóº. Òîìó â ï³äñóìêó ìàºìî
ëèøå ø³ñòü ìåäè÷íèõ êë³í³ê.
Ó á³ëüøîñò³ ìåäè÷íèõ öåíòð³â

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

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

(áàãàòîêàíàëüíèé)

555-111

ïðîñÿòü çàïèñóâàòèñÿ íà äîñë³äæåííÿ áîäàé íàïåðåäîäí³,
à ³íø³ êàæóòü, ùî ìîæíà ïðèõîäèòè áåç ïîïåðåäæåíü. Òîä³
äîâåäåòüñÿ âèñòîÿòè ó «æèâ³é
÷åðç³», ÿêà, çà ¿õí³ìè ñëîâàìè,
«íå âåëèêà». Äëÿ åêîíîì³¿ ñâîãî
÷àñó òà íåðâîâèõ êë³òèí, ìè æ
ðàäèìî âàì âñå-òàêè ðîáèòè ïîïåðåäí³é çàïèñ.
Ö³ííèêè íà ÊÒ ó Â³ííèö³ ïðèáëèçíî îäíàêîâ³: 800–1000 ãðèâåíü. ªäèíå ùî, òî â ì³ñüêîìó ä³àãíîñòè÷íî-ë³êóâàëüíîìó öåíòð³
º òàê çâàí³ «ï³ëüãîâ³ äîñë³äæåííÿ». ßêùî âè ï³äïàäàºòå ï³ä òàêó
êàòåãîð³þ, êîìï’þòåðíà òîìîãðàô³ÿ îá³éäåòüñÿ âàì ó 425 ãðèâåíü.
«Íåéðîìåä»
Ñï³ðàëüíî-êîìï’þòåðíà òîìîãðàô³ÿ
 Ä³òè äî 16 ðîê³â — 700 ãðèâåíü
 Äîðîñë³ — 1000 ãðèâåíü
 Àäðåñè: Õìåëüíèöüêå øîñå, 84,
âóëèöÿ Ïèðîãîâà, 46
«Àëüòàìåäèêà»
Ìóëüòèñï³ðàëüíà êîìï’þòåðíà
òîìîãðàô³ÿ — 850 ãðèâåíü

 Àäðåñè: âóëèöÿ Ëèòâèíåíêî, 40,
âóëèöÿ Ïèðîãîâà, 45,
âóëèöÿ Ìàã³ñòðàòñüêà, 44,
âóëèöÿ Ñêàëåöüêîãî, 35/194,
âóëèöÿ Àìîñîâà, 26-À
«ªâðî Ìåäñåðâ³ñ»
 Ñï³ðàëüíî-êîìï’þòåðíà
òîìîãðàô³ÿ — 950 ãðèâåíü
 Àäðåñà: Õìåëüíèöüêå øîñå, 108
«Ìåä³ñêàí»
 Êîìï’þòåðíà òîìîãðàô³ÿ —
1000 ãðèâåíü
 Àäðåñà: âóëèöÿ Ãðèáîºäîâà, 3
«Ì³ñüêèé ë³êóâàëüíî-ä³àãíîñòè÷íèé öåíòð»
Ñï³ðàëüíî-êîìï’þòåðíà òîìîãðàô³ÿ
 Ïîâíà — 849 ãðèâåíü
 Ï³ëüãîâà — 424 ãðèâí³
 Àäðåñà: âóëèöÿ Êè¿âñüêà, 68
«Ñëàîìåä»
Ñï³ðàëüíî-êîìï’þòåðíà òîìîãðàô³ÿ — 850 ãðèâåíü
Àäðåñà: Õìåëüíèöüêå øîñå,
96-À

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.
Åëåêòðîíí³ âåðñ³¿ âèäàííÿ ìîæíà ïåðåãëÿíóòè çà ïîñèëàííÿì www.ria.ua

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè
ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³
Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä»
ì.Â³ííèöÿ, âóë. ×åõîâà 12-à òåë. (0432)55-63-97, 55-63-98
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КАБІНКИ ДЛЯ ХВОРИХ, МУКИ
З БЮЛЕТЕНЯМИ ТА ПРО 5 ПИТАНЬ
Репортаж з дільниць  На
виборчих дільницях, розташованих у
різних мікрорайонах міста, 25 жовтня
працювали журналісти RIA. Проводили
опитування людей на виході, щоб скласти
екзит-пол, і спостерігали за виборцями
та працівниками комісій. Як відбувалися
вибори в карантинний час, що ми
побачили та що розповіли нам люди?
РЕДАКЦІЯ RIA, 555–111

Æóðíàë³ñòè RIA, îêð³ì òîãî,
ùî â³ääàëè ñâî¿ ãîëîñè íà ì³ñöåâèõ âèáîðàõ, ùå é ñïîñòåð³ãàëè çà òèì, ÿê ãîëîñóþòü ³íø³
â³ííè÷àíè. Âîíè ñï³ëêóâàëèñÿ ç
âèáîðöÿìè, ïðàö³âíèêàìè êîì³ñ³é, ñïîñòåð³ãà÷àìè ³ ìîëîäèìè
ëþäüìè, ÿê³ ñòàâèëè ìåøêàíöÿì
Â³ííèö³ ï’ÿòü ïèòàíü â³ä ïðåçèäåíòà. Äåõòî ñòàâ ñâ³äêîì íåïðèºìíèõ ñèòóàö³é.
«УСІ ВИХОДИМО, ТРЕБА
ПРОТЕРТИ ПІДЛОГУ»
Ä³ëüíèöÿ â 5-é øêîë³ (íîìåð
051451). Æóðíàë³ñò Âàëåð³é ×óäíîâñüêèé ïðèéøîâ íà ä³ëüíèöþ
áëèæ÷å äåñÿòî¿. Ùîéíî çàéøîâ
âñåðåäèíó, îäðàçó ïîòðàïèâ
â ðóêè ëþäèíè, ùî ïåðåâ³ðÿº
òåìïåðàòóðó.
— Ñò³é ñìèðíî, — äðóæíüî
çâåðòàºòüñÿ ïåðåâ³ðÿëüíèê ³ çàì³ðÿº òåìïåðàòóðó.
Êàá³íêè äëÿ ãîëîñóâàííÿ ïîñòàâèëè âñåðåäèí³ ¿äàëüí³. Òóò æå
ê³ëüêà ñòîë³â, äå âèäàþòü áþëåòåí³. Ãîëîâà êîì³ñ³¿ íà ä³ëüíèö³
êàæå, ùî «ï³çíî ïðèéøëè».
— Ó íàñ ëþäè âæå ç 7-î¿ ðàíêó
ñòîÿëè ïåðåä äâåðèìà. Àëå ìè
çà çàêîíîì â³äêðèòèñÿ ìîãëè
ò³ëüêè ç 8-î¿.
Ê³ëüê³ñòü áþëåòåí³â — ÷îòèðè
øòóêè — äèâóâàëà ïåíñ³îíåð³â.
— Îòðèìàéòå ùå áþëåòåíü, —
êàæå ÷ëåí êîì³ñ³¿ ³ ïðîòÿãóº ùå
îäèí êîëüîðîâèé äîêóìåíò.
— Ùå îäèí? Áîæå, öå íàäîâãî, — êàæå æ³íêà.
— Äàâàéòå ìåí³ áþëåòåí³, çàðàç
âñ³õ âèêðåñëþ. Áî âîäó â³äêëþ÷àþòü! — âîéîâíè÷å ãîâîðèòü ³íøà
æ³íêà òà áåðå ÷îòèðè áþëåòåí³.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ âîëåâèÿâëåííÿ âèáîðöÿ ñïðÿìîâóâàëè
â á³ê ³íøîãî âèõîäó. Îêðåì³
âõîäè òà âèõîäè íà ä³ëüíèöþ —
ùå îäíå ïðàâèëî ãîëîñóâàííÿ
íà êàðàíòèí³.
— Óñ³ âèõîäèìî, òðåáà ïðîòåðòè ï³äëîãó, — ãîâîðèòü ãîëîâà
êîì³ñ³¿. — Äåñÿòü õâèëèí, ³ ïîò³ì
ïðîäîâæóºìî ïðàöþâàòè.
Äâåð³ äî ä³ëüíèö³ ëèøèëèñü
â³äêðèòèìè, ùîá ìîæíà áóëî

ñë³äêóâàòè çà òèì, ùî í³õòî
íå âêèäàº â óðíè çàéâ³ áþëåòåí³.
Òàêîæ ëèøàëèñü ³ ñïîñòåð³ãà÷³.
Âèáîðö³ ó òîé ìîìåíò ñòîÿëè
íà âóëèö³.
«А МОЖНА Я ЗА ДВОХ
ПРОГОЛОСУЮ?»
Ä³ëüíèöÿ â øêîë³ 31 (íîìåð
051440). Ñþäè æóðíàë³ñò ïðèéøîâ îá 11-é.
Íà ö³é ä³ëüíèö³, â ïîð³âíÿíí³
ç ñóñ³äíüîþ â øêîë³ ¹ 5, á³ëüøà
ÿâêà. Âèáîðö³ î÷³êóâàëè íà òå,
ùîá ïðîãîëîñóâàòè â ÷åðç³ íà âóëèö³.
— Ñêëàäíî ëþäÿì ðîç³áðàòèñÿ
â áþëåòåíÿõ. À ìè íå ìîæåìî
ï³äêàçóâàòè, — ðîçêàçóº îäíà ç³
ñïîñòåð³ãà÷³â íà ä³ëüíèö³.
Æ³íêà ïîâàæíîãî â³êó îõî÷å ðîçïîâ³äàº, ùî ³ ÿê íà ¿õí³é
ä³ëüíèö³.
— Ó íàñ âñå ñïîê³éíî. ßâêà
äóæå ãàðíà. À îò â ñóñ³ä³â âæå
ïîë³ö³þ âèêëèêàëè. Áî òàì í³áè
çà êîãîñü àã³òóâàëè.
Ï³çí³øå ïîë³öåéñüêà, ÿêà áóëà
íà ä³ëüíèö³, ðîçêàçàëà, ùî âèêëèêàëè ïîë³ö³þ ÷åðåç âîëîíòåð³â ïðåçèäåíòñüêîãî îïèòóâàííÿ:
âèáîðö³ çâåðíóëèñü íà 102, áî
ââàæàþòü, ùî öå ïîðóøåííÿ
çàêîíó.
Ðîçäèâëÿºìîñü, ÿê éäóòü ñïðàâè íà ä³ëüíèö³.
— À ìåí³ ùîñü äàâàòèìóòü? —
ãîâîðèòü âèáîðåöü äî ñïîñòåð³ãà÷à, êîëè âæå âêèíóâ áþëåòåí³
â óðíó.
— Ùî ñàìå? — ïèòàº ìîëîäèê.
— Íó, ãðîø³ áóäåòå ïðîïîíóâàòè? Í³? Îòæå æ, — æàðòîìà ñêàçàâ ÷îëîâ³ê é ïîêðîêóâàâ
äî âèõîäó.
«МЕРОМ ХОЧЕМО БАЧИТИ
СПРАВЕДЛИВУ ЛЮДИНУ»
Íà ä³ëüíèö³ ¹ 051439, ùî
â Áóäèíêó îô³öåð³â, ÿâêà âèáîðö³â íå âèñîêà. Òóò ïðàöþâàëà æóðíàë³ñòêà Íàòàëêà Êîðïàí.
Æîäíèõ íåïðèºìíèõ ³íöèäåíò³â íà ä³ëüíèö³ íå ñòàëîñÿ. Äëÿ
òèõ, ó êîãî òåìïåðàòóðà òð³øêè
âèùà çà íîðìó, äî 37,1, âñòàíîâèëè îêðåìó êàá³íêó äëÿ ãîëîñóâàííÿ. Âîíà çíàõîäèòüñÿ ïîäàë³

â³ä ³íøèõ òà áëèçüêî äî âèõîäó.
ßê ðîçïîâ³â íàì íàãëÿäà÷, âæå
ê³ëüêà ëþäåé ç íåâèñîêîþ òåìïåðàòóðîþ ó í³é ãîëîñóâàëè.
Ïåíñ³îíåð Îëåêñ³é ïðèéøîâ
ãîëîñóâàòè ç äðóæèíîþ, êàæóòü,
âîíè äî÷êó âìîâëÿëè òåæ éòè
íà âèáîðè, àëå âîíà â³äìîâèëàñÿ.
— Ìè ââàæàºìî, ùî ãîëîñóâàòè ïîâèíí³ óñ³, à íå ò³ëüêè ëþäè
ñòàðøîãî â³êó, — êàæóòü ïåíñ³îíåðè. — Ìåðîì õî÷åìî áà÷èòè
ñïðàâåäëèâó ëþäèíó, ÿêà áóäå
ïðèñëóõàòèñÿ äî ïîòðåá ëþäåé.
Òàêîæ ëþäè õîò³ëè ïðîéòè îïèòóâàííÿ â³ä ïðåçèäåíòà ç ï’ÿòüìà
ïèòàííÿìè, àëå ïðåäñòàâíèê³â,
ÿê³ ìàëè ïðîâîäèòè öå îïèòóâàííÿ, íå áóëî. Õòîñü — ùèðî
õîò³â ïðîéòè öå îïèòóâàííÿ, à â³ä
äåÿêèõ ëþäåé ìîæíà áóëî ïî÷óòè: «Øêîäà, ùî ¿õ íåìàº, ÿ á
øâèäêî ïîë³ö³þ âèêëèêàâ, ùîá
òàêèõ äóðíèöü íå ïèòàëè».

Âèáîðö³ ñòàðøîãî
â³êó ñêàðæèëèñÿ, ùî ó
íåñê³í÷åííèõ ñïèñêàõ
êàíäèäàò³â äî ì³ñöåâèõ
ðàä íå ìîãëè çíàéòè
ñâî¿õ îáðàíö³â
«СПОДІВАЮСЬ, БОДАЙ ЩОСЬ
ЗМІНИТЬСЯ»
Íà ä³ëüíèö³, ðîçòàøîâàí³é
ó ïðèì³ùåíí³ á³áë³îòåêè-ô³ë³¿
¹ 3, ùî íà Êîñìîíàâò³â (íîìåð 051514), ïðàöþâàâ æóðíàë³ñò
Ìèõàéëî Êóðäþêîâ. Òóò áëèçüêî äåñÿòî¿ ðàíêó çíåïðèòîìí³â
ë³òí³é ÷îëîâ³ê, ÿêèé ïðèéøîâ
ãîëîñóâàòè. Îäí³ ñâ³äêè ïîä³¿
êàçàëè, ùî ä³äóñü íåùîäàâíî
ïåðåí³ñ ³íñóëüò, ³íø³, ùî éîìó
ñòàëî çëå ÷åðåç çàäóõó.
Ëåæà÷è íà ï³äëîç³, ä³äóñü î÷³êóâàâ íà ïðè¿çä øâèäêî¿, ïðèñóòí³ íàìàãàëèñÿ íàäàòè éîìó
äîïîìîãó, àëå, çà ðåêîìåíäàö³ºþ ë³êàð³â, éîãî íå ï³äí³ìàëè.
Äî ïðè¿çäó ìåäèê³â ëþäåé ïðîñèëè íå çàõîäèòè äî ïðèì³ùåííÿ.
— ² äîâãî ìåí³ ùå ÷åêàòè? —
íåâäîâîëåíî çàïèòóâàëà îäíà ç
áàáóñü, ÿêà ïðèéøëà ïðîãîëîñóâàòè.
— Ìè íå ìîæåìî âàñ âïóñòèòè.
Òàì ÷îëîâ³ê íà ï³äëîç³ ëåæèòü.
Âè áóäåòå ÷åðåç íüîãî ïåðåñòóïàòè? — ð³çêî â³äïîâ³ëà æ³íêà ç
âèáîð÷î¿ êîì³ñ³¿.
ßêùî íå áðàòè äî óâàãè ³íöèäåíò ç ä³äóñåì, òî ëèøå ê³ëüêà
ðàç³â çà ïîíàä í³æ ÷îòèðè ãîäèíè
ïðèñóòíîñò³ æóðíàë³ñòà óòâîðþâàëèñÿ ÷åðãè íà âóëèö³. Ëþäè,
çâ³ñíî, áóëè íåâäîâîëåí³, äåÿê³
íàâ³òü ðîçâåðòàëèñÿ òà éøëè, àëå
á³ëüø³ñòü ñïîê³éíî ÷åêàëè ñâîº¿ ÷åðãè. Íà ä³ëüíèö³ ïîÿñíèëè,
ùî óòâîðåííÿ ÷åðã ïåðåäóñ³ì
ïîâ'ÿçàíå ç ê³ëüê³ñòþ áþëåòåí³â.

Виборцям видавали по чотири бюлетені. Нерідко люди
просили членів комісій підказати, які треба ставити відмітки
Íå îá³éøëîñÿ íà ö³é ä³ëüíèö³
áåç îá³öÿíîãî ïðåçèäåíòîì Çåëåíñüêèì îïèòóâàííÿ. Íà ëàâî÷ö³, ùî ïîðÿä ç âõîäîì äî á³áë³îòåêè, ñèä³ëà ä³â÷èíà ó á³ëîìó
æèëåò³. Íà íüîìó áóâ íàïèñ:
«5 ïèòàíü â³ä Ïðåçèäåíòà». Ïåðåä
íåþ ñòîÿëà êàðòîííà ñêðèíüêà ç
àíàëîã³÷íèìè ñëîâàìè. Çà íàøèìè ñïîñòåðåæåííÿìè, áàæàííÿ
ïðîéòè îïèòóâàííÿ ìàâ êîæåí
40–50 âèáîðåöü.
— Ïðîõîäæó öå îïèòóâàííÿ,
òîìó ùî ÿ ãðîìàäÿíêà Óêðà¿íè, — ïîÿñíþº æ³íêà, òðèìàþ÷è
ó ðóêàõ ïàï³ðåöü ç ï'ÿòüìà ïèòàííÿìè. — Òàê, ÿ çíàþ, ùî âîíî
íåçàêîííå. Àëå ÿêùî ÿ âæå ïðèéøëà íà âèáîðè, òî ÷îìó íå ìîæó
â³äïîâ³ñòè íà ö³ ïèòàííÿ? Ñïîä³âàþñü, ùî ï³ñëÿ íèõ áîäàé ùîñü
çì³íèòüñÿ.
Ä³â÷èíà â æèëåò³ í³êîãî íå àã³òóâàëà äî ïðîõîäæåííÿ îïèòóâàííÿ. Îäíàê â³äïîâ³äàëà âèáîðöÿì
íà âñ³ ïèòàííÿ, ùî ¿õ ö³êàâèëè,
³ í³êîìó íå â³äìîâèëà ó âèäà÷³
ïàï³ðöÿ ç ïèòàííÿìè.
— ß íå çàáîâ'ÿçàíà í³êîìó í³÷îãî ïðîïîíóâàòè, — ðîçïîâ³äàº
ñòóäåíòêà â æèëåò³.
— À ùî âè òóò âçàãàë³ ðîáèòå? — çàïèòóº ¿¿ æóðíàë³ñò.
— Ñòîþ.
— À õòî âàì çàïðîïîíóâàâ òóò
ñòîÿòè?
— ×îìó ÿ ìàþ â³äïîâ³äàòè
íà ö³ ïèòàííÿ?
— Ìîæåòå ðîçêàçàòè, ñê³ëüêè
âàì çàïëàòèëè?
— Äàâàéòå âè êóäèñü â ³íøå
ì³ñöå ï³äåòå ³ ñïèòàºòå òàì.
— Ïðîñòî âñ³ì â³äîìî, ùî âàì
ïëàòÿòü. Îñü ³ ñòàëî ö³êàâî.

— À êîìó íå ïëàòÿòü?
— Âè ñàì³ â³ðèòå â åôåêòèâí³ñòü öüîãî îïèòóâàííÿ?
— ×åñíî? Ìåí³ âçàãàë³ íå ö³êàâî.
«ГОЛОСУЮТЬ ЗА ТИХ, КОГО
ДОБРЕ ЗНАЮТЬ»
Âðàíö³ 25 æîâòíÿ íà âóëèö³
Äæîçåôà Êîíðàäà, ùî ó Òÿæèëîâ³, ìîæíà áóëî ïîì³òèòè, õòî ç
ì³ñöåâèõ æèòåë³â ùå íå âèõîäèâ
ç äîìó. Áî çàïðîøåííÿ íà âèáîðè
òóò ïîâñòàâëÿëè ó ïàðêàíè ìåøêàíö³â ò³ëüêè âíî÷³ íàïåðåäîäí³.
Íà âèáîð÷èõ ä³ëüíèöÿõ â öüîìó
ì³êðîðàéîí³ âæå äî îï³âäíÿ áóëî
ëþäíî. Òÿæèë³â ãóñòîíàñåëåíèé,
ó íüîìó îñòàíí³ì ÷àñîì â³äáóëîñÿ
÷èìàëî çì³í, òîìó ëþäè íà âèáîðè éøëè îõî÷å. Òàê ãîâîðèëè
ì³ñòÿíè ³ ïðåäñòàâíèêè Êîì³òåòó
âèáîðö³â íàø³é æóðíàë³ñòö³.
Íà âèáîð÷³é ä³ëüíèö³ íà âóëèö³
Âàòóò³íà (íîìåð 051471) âñå òèõî.
Òóò ïðàöþâàëà â³ä íàøî¿ ðåäàêö³¿
Ëàðèñà Îë³éíèê.
Ïåðåä êàá³íêàìè äëÿ ãîëîñóâàííÿ â³ííè÷àíàì ïðîïîíóþòü
áåçêîøòîâí³ ìàñêè, ðó÷êè ³ ñàí³òàéçåðè. Ìåøêàíö³ Òÿæèëîâà
ðîçïîâ³äàþòü, ùî òð³øêè ãóáëÿòüñÿ â áåçê³íå÷íèõ ñïèñêàõ
êàíäèäàò³â ó ì³ñöåâ³ ðàäè. Ëþäè
ñòàðøîãî â³êó ñêàðæàòüñÿ, ùî
ó ñòîñàõ áþëåòåí³â ëåäü çíàõîäÿòü
ñâî¿õ îáðàíö³â ³ ïàðò³¿.
Ïðåäñòàâíèêè Êîì³òåòó âèáîðö³â, ÿê³ ïðîâîäÿòü åêçèò-ïîë,
ðîçïîâ³äàþòü, ùî ëþäè ãîëîñóþòü çäåá³ëüøîãî çà òèõ, êîãî äîáðå çíàþòü. Õòî íå âèçíà÷èâñÿ,
â³ääàþòü ãîëîñ çà ìàëîâ³äîìèõ
êàíäèäàò³â ÷è ïàðò³¿.
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ЛАРИСА ПОЛУЛЯХ, ВОЛОНЕРКА

Не печальтесь, кандидати, з тих, кого не обрали. Щоб якось вас
розрадити, пропоную створити і далі трохи добра. Вам не буде
складно, ви ж до того звикли. Давайте хлопцям дрона купимо?
22 тисячі на цій картці не вистачає 5168742722978362

До уваги абонентів фіксованої телефонії!
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
ПАТ «УКРТЕЛЕКОМ»

Ïîâ³äîìëÿºìî, ùî Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà ìàº
áàãàòîì³ëüéîííó çàáîðãîâàí³ñòü
ïåðåä ÏÀÒ «Óêðòåëåêîì» çà íàäàí³ ïîñëóãè òåëåôîííîãî çâ’ÿçêó ï³ëüãîâèì
êàòåãîð³ÿì ãðîìàäÿí, ùî ñòàâèòü ï³ä
ïèòàííÿ ñàìó ìîæëèâ³ñòü îòðèìàííÿ
ï³ëüã âåòåðàíàìè, îñîáàìè ç ³íâàë³äí³ñòþ òà óñ³ìà òèìè, õòî ìàº çàêîííå
ïðàâî íà îòðèìàííÿ ïîñëóã çâ’ÿçêó

çà ï³ëüãîâîþ âàðò³ñòþ.
Çàáîðãîâàí³ñòü âèíèêëà ïðîòÿãîì
ê³ëüêîõ ðîê³â íåõòóâàííÿ ì³ñöåâîþ
âëàäîþ îáîâ’ÿçêó ó âèä³ëåíí³ êîøò³â.
Àäæå ï³ëüãè íà êîðèñòóâàííÿ òåëåôîííèì çâ’ÿçêîì íàäàº äåðæàâà ÷åðåç ì³ñöåâ³ îðãàíè âèêîíàâ÷î¿ âëàäè
(à íå êîìïàí³ÿ, ùî íàäàº òàê³ ïîñëóãè) øëÿõîì êîìïåíñàö³¿ ñóìè çíèæêè
çà êîæíîãî ï³ëüãîâîãî àáîíåíòà. Â³ííèöüêà ì³ñüêà ðàäà, ³ãíîðóþ÷è ÷èííå
çàêîíîäàâñòâî, ð³øåííÿ ñóä³â òà íèç-

êó çâåðíåíü, íå êîìïåíñóº âàðò³ñòü
òåëåêîìóí³êàö³éíèõ ïîñëóã, íàäàíèõ
Óêðòåëåêîìîì ï³ëüãîâèì êàòåãîð³ÿì
ãðîìàäÿí ó ì³ñò³.
Çâåðòàºìî óâàãó, ùî ÏÀÒ «Óêðòåëåêîì» æîäíèì ÷èíîì íå çàïåðå÷óº
íàÿâí³ñòü ïðàâ ó îêðåìèõ êàòåãîð³é
ãðîìàäÿí íà îòðèìàííÿ ïîñëóã çà ï³ëüãîâîþ âàðò³ñòþ, îäíàê ðåàë³çàö³ÿ òàêèõ
ïðàâ ó òåëåêîìóí³êàö³éí³é ìåðåæ³ îïåðàòîðà ìîæëèâà ó ïîäàëüøîìó ëèøå
çà óìîâ äîòðèìàííÿ äåðæàâîþ, â îñîá³

Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè, â³äïîâ³äíîãî
ô³íàíñóâàííÿ äëÿ ïîêðèòòÿ âèòðàò îïåðàòîðà çà íàäàííÿ ïîñëóã íèæ÷å ¿õ ñîá³âàðòîñò³. Äî öüîãî ìîìåíòó âèìóøåí³
çàïðîïîíóâàòè àáîíåíòàì ñïëàòèòè ïîâíó ñóìó, à ç âèìîãîþ êîìïåíñàö³¿ ùîäî
ïåðåäáà÷åíèõ çàêîíîì Óêðà¿íè ï³ëüã,
ïðîõàííÿ çâåðòàòèñÿ çðó÷íèì äëÿ âàñ
ñïîñîáîì (òåëåôîíóâàòè, ïèñüìîâî) áåçïîñåðåäíüî äî ðîçïîðÿäíèêà êîøò³â — ì.
Â³ííèöÿ, âóë. Ñîáîðíà, 59; òåë. (0432)
59–53–63.
481944

Гарантована робота в ІТ — це не міф, а реальність!
БЛОГ

ПРЕССЛУЖБА
ВІННИЦЬКОЇ
IT-АКАДЕМИІЇ

Â³ííèöüêà ²ÒÀêàäåì³ÿ — íàâ÷àëüíèé çàêëàä, ï³ñëÿ
çàâåðøåííÿ ÿêîãî, êîæíîãî ñòóäåíòà ÷åêàº ãàðàíòîâàíå ïðàöåâëàøòóâàííÿ. Óñ³ íàø³ âèïóñêíèêè
ïðàöþþòü ó ²Ò-êîìïàí³ÿõ ñàìå
òèì (çà ò³ºþ ñïåö³àë³çàö³ºþ) —
íà êîãî íàâ÷àëèñü.
Ïðåñòèæí³ñòü ïðîôåñ³¿. Ðîáîòà
àéò³øíèêà äóæå ïåðñïåêòèâíà,
òà ïðåñòèæíà. Â ²Ò òè îòðèìóºø
òàêó çàðïëàòó, íà ÿêó ä³éñíî çàñëóãîâóºø. Àëå ïåðåä òèì, ÿê ïîòðàïèòè â òàêó áàæàíó ²Ò-ñôåðó,
ïîòð³áíî ìàòè ïåâíèé ð³âåíü,
ÿêèé îö³íÿòü êîìïàí³¿. Ñàìå
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ ãîòóº
ñòóäåíò³â äî ðåàë³é ðèíêó ³ äàº
ïîâíå ðîçóì³ííÿ òîãî, ÿê áóäå

â³äáóâàòèñü ðîáîòà â êîìàíä³,
íàâ÷àþ÷è íà ðåàëüíèõ ïðîåêòàõ.
Âèêëàäà÷³-ïðàêòèêè. Ãàðíèé
âèêëàäà÷ ìîæå âèéòè ò³ëüêè ç
ãàðíîãî ïðàêòèêà. Ó Â³ííèöüê³é ²Ò-Àêàäåì³¿ íàâ÷àþòü ïåðø
çà âñå ä³þ÷³ ôàõ³âö³. Êîìàíäà
åíåðã³éíèõ ñïåö³àë³ñò³â çàâæäè
ãîòîâà äîïîìîãòè, ï³äòðèìàòè,
ùîá ìàêñèìàëüíî ëåãêî îñâî¿òè
ñêëàäí³ ïðîöåñè.
Àêòóàëüí³ñòü ñôåðè ³íôîðìàö³éíèõ òåõíîëîã³é ñòð³ìêî ðîçâèâàºòüñÿ ³ ïîïèò íà ñïåö³àë³ñò³â
çðîñòàº. ×àñòî Â³ííèöüêà ²ÒÀêàäåì³ÿ ïðàöþº íà çàìîâëåííÿ
²Ò-êîìïàí³é. Ìè âèïóñêàºìî òèõ,
õòî ä³éñíî ïîòð³áåí íà ðèíêó. Ãîòóºìî çà òàêèìè ñïåö³àë³çàö³ÿìè:
Ïðîãðàì³ñò (óñ³ íàéá³ëüø àêòóàëüí³ ìîâè), Òåñòóâàëüíèê (àâòîìàòèçîâàíèé òà ðó÷íèé), Âåá-äèçàéíåð
òà Ïðîäæåêò-ìåíåäæåð.

²íòåíñèâíèé êóðñ. Ñïðàâæíº íàâ÷àííÿ ïîòðåáóº ÷àñó. Àáè îòðèìàòè íîâó ïðîôåñ³þ, ïîòð³áíî
ïðîéòè íåëåãêèé øëÿõ ³íòåíñèâíîãî íàâ÷àííÿ. Êîðîòêîñòðîêîâ³
ïðîãðàìè íå äàäóòü íåîáõ³äíèõ
çíàíü, áî äëÿ îïàíóâàííÿ íîâî¿ ïðîôåñ³¿ ïîòð³áåí ÷àñ. Òàê³
âàð³àíòè ï³ä³éäóòü õ³áà ùî äëÿ
ôàõ³âö³â, ùî áàæàþòü ï³äâèùèòè
ñâ³é ð³âåíü. Ñïåö³àë³çàö³ÿ ïðîãðàìóâàííÿ òà àâòîìàòèçîâàíå òåñòóâàííÿ: 1–1,5 ðîêè; Âåá-äèçàéí
÷è Ïðîäæåêò-ìåíåäæìåíò: 1 ð³ê;
Ðó÷íå òåñòóâàííÿ: 9 ì³ñ.
Íàâ÷àííÿ íà ðåàëüíèõ ïðîåêòàõ. Google, YouTube âàñ
íå íàâ÷èòü, òîìó, ùî ïîòð³áíî
äëÿ òîãî, àáè ïîòðàïèòè â ²Ò.
Â³ííèöüêà ²Ò-Àêàäåì³ÿ ïîñòàâèëà àêöåíò íà çäîáóâàííÿ
ïðàêòè÷íèõ íàâè÷îê, òîáòî íàâ÷àííþ íà ðåàëüíèõ ïðîåêòàõ.

Ëèøå «ïîëüîâà êóõíÿ» äàº õîðîøèé ðåçóëüòàò. Êîæíà ãðóïà
ñòóäåíò³â ïðîõîäèòü ³íäóñòð³àëüíèé åòàï íàâ÷àííÿ: öå êîëè
êîìàíäà ³ç ðîçðîáíèê³â, òåñòóâàëüíèê³â, ïðîäæåêò-ìåíåäæåð³â
òà âåá-äèçàéíåð³â ïðàöþþòü íàä
ñï³ëüíèì ïðîåêòîì ³ ðåàë³çóþòü
ñâî¿ çíàííÿ íà ïðàêòèö³.
ІСТОРІЇ УСПІХУ
Ï³ä ÷àñ âèáîðó íàâ÷àëüíîãî
çàêëàäó, êð³ì ðåéòèíãó âàðòî
ïî÷èòàòè â³äãóêè ðåàëüíèõ âèïóñêíèê³â, ÿê³ òàì íàâ÷àëèñü.
Ìè ïèøàºìîñü íàøèìè âèïóñêíèêàìè! Òîìó ùî êîæåí ç íèõ
ö³ëåñïðÿìîâàíèé, ð³øó÷èé òà
äîïèòëèâèé ³ ðàçîì ç íàìè çì³íèâ ñâîº æèòòÿ. Á³ëüøå ³ñòîð³é
óñï³õó òóò: intita.com/graduate.
Äîñâ³ä ó «âèðîùóâàíí³» ïðîôåñ³éíèõ àéò³øíèê³â. Â³ííèöüêà

²Ò-Àêàäåì³ÿ óæå á³ëüøå 10 ðîê³â
ïðèâîäèòü â ²Ò-³íäóñòð³þ íîâèõ
àéò³øíèê³â. ² ìè çíàºìî òà ÷³òêî ðîçóì³ºìî, õòî ñàìå ïîòð³áåí
íà ²Ò-ðèíêó. Íàø âèïóñêíèê —
öå âæå íàø áðåíä. Êîëè âèêëàäà÷³-ìåíòîðè àíàë³çóþòü ð³âåíü
êîæíîãî ³ êàæóòü, ùî ñòóäåíò
ãîòîâèé äî ðåàëüíî¿ ðîáîòè —
â³í îòðèìóº ðåêîìåíäàö³þ â³ä
²Ò-Àêàäåì³¿ ³ äèïëîì. À äàë³ ñï³âáåñ³äà — ³ îìð³ÿíà ðîáîòà â ²Ò.
Íàâ÷àííÿ â ²ÒÀ — öå òâ³é
øàíñ çì³íèòè ñâîº æèòòÿ, àäæå
àéò³øíèêè ìàþòü ðîáîòó çàâæäè. Ïðîãðàìóé ñâîº ìàéáóòíº
ðàçîì ç ²Ò-Àêàäåì³ºþ!
Ðåºñòðóéñÿ:
íà îôëàéí íàâ÷àííÿ: ita.in.ua
íà îíëàéí íàâ÷àííÿ:
online.ita.in.ua
Òåëåôîíóé: 067–431–19–21
464474

РЕКЛАМА
482295
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ТЧУТЬ ЧОХЛИ ДЛЯ ГАДЖЕТІВ
НА 100-РІЧНИХ ВЕРСТАТАХ
Відродження ремесла  Зі старого
светра чи футболки — трендові килимки,
чохли, екоторбинки та гаманці. У селі
на Вінниччині місцеві майстрині
на старовинних верстатах виготовляють
нові речі з непотрібного одягу.
Розповідаємо, як зародився цей проект
та чим унікальні їхні вироби
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

ßê ïîçáàâèòèñü
â³ä íåïîòð³áíîãî
îäÿãó, íå øêîäÿ÷è
äîâê³ëëþ? Äëÿ öüîãî ñòâîðèëè ãðîìàäñüêó ³í³ö³àòèâó «Vereta», ùî ïðàöþº ó ñåë³
Ñò³íà Òîìàøï³ëüñüêîãî ðàéîíó.
Òàì çà ñòàðîâèííèìè âåðñòàòàìè
òðîº ì³ñöåâèõ æ³íîê ñòâîðþþòü
ÿñêðàâ³ êèëèìêè òà ³íø³ ðå÷³ ç³
ñòàðîãî òåêñòèëþ.
«ЗБЕРІГАЄМО РЕМЕСЛО І
ПІДТРИМУЄМО ЕКОЛОГІЮ»
Ïðîåêò ïðàöþº ç áåðåçíÿ, ³äåÿ
òà îðãàí³çàö³ÿ íàëåæèòü Þð³þ
Ñòåïàíöþ ç ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Íàøå Ïîä³ëëÿ». Öÿ îðãàí³çàö³ÿ âæå ïîíàä äåñÿòü ðîê³â çàéìàºòüñÿ, çîêðåìà, åêîëîã³÷íèìè
³í³ö³àòèâàìè. Âîíè, íàïðèêëàä,
ñòâîðþâàëè ñòàíö³þ ãëèáîêîãî

ñîðòóâàííÿ ñì³òòÿ EcoHope.
— Íà ñòàíö³¿ ñîðòóâàííÿ ëþäè
ó íàñ ïèòàëè: «À ùî ìîæíà ðîáèòè â òåêñòèëåì?» À â³äïîâ³ä³ ó íàñ
íå áóëî, àäæå êîìïîñòóâàòè éîãî
íå ìîæíà, áî òàì áàãàòî øòó÷íèõ
âîëîêîí, ïàëèòè — íå åêîëîã³÷íî
òåæ, — ðîçïîâ³äàº Þð³é Ñòåïàíåöü. — Ùå ê³ëüêà ðîê³â òîìó,
íàøà îðãàí³çàö³ÿ êóïèëà â ñåë³
Ñò³íà áóäèíîê äëÿ åêîöåíòðó.
Òàì ìè ïðîâîäèëè ìîëîä³æí³
îáì³íè íà åêîëîã³÷íó òåìàòèêó,
â÷èëè ì³ñöåâèõ æèòåë³â ñîðòóâàòè ïîáóòîâ³ â³äõîäè, ³ ïîïðè öå,
äîñë³äæóâàëè ñàìå ñåëî.
Çà ñëîâàìè îðãàí³çàòîðà
«Vereta», âîíè âèÿâèëè, ùî
ó öüîìó ñåë³ æèâå ÷èìàëî ìàéñòðèíü, ÿê³ âì³þòü ïðàöþâàòè çà òêàöüêèìè âåðñòàòàìè, ³
ó áàãàòüîõ õàòàõ òàêèé âåðñòàò
ïðèïàäàº ïèëîì.
— Ó ïåâíèé ìîìåíò ÿ ïîäóìàâ, ùî ö³ âåðñòàòàìè ìîæíà

³ òðåáà âèêîðèñòîâóâàòè, ùîá
â³äðîäæóâàòè öå ðåìåñëî, ³ îäíî÷àñíî áîðîòèñÿ ç ïðîáëåìîþ
³ç òåêñòèëåì. Òàê ³ çàðîäèëàñü
«Vereta». Ó öüîìó ïðîåêò³ ïîºäíóºòüñÿ äâ³ ë³í³¿: ç îäíîãî áîêó
ìè ïîçáóâàºìîñÿ íåïîòð³áíîãî
òåêñòèëþ, à ç ³íøîãî áîêó —
ñòâîðèëè âèðîáíèöòâî çà äîïîìîãîþ ì³ñöåâèõ æèòåë³â, ÿê³
ìîæóòü íà öüîìó çàðîáèòè. Àäæå,
ÿêùî áóòè â³äâåðòèì, òî åêîíîì³÷íèõ ìîæëèâîñòåé ó ñåë³
íåáàãàòî, — ïðîäîâæóº Þð³é. —
Öèì ðåìåñëîì çàðàç çàéìàþòüñÿ
â îñíîâíîìó ñòàðø³ ëþäè. Àëå
ï³ñëÿ çàïóñêó íàøîãî ïðîåêòó,
ó íàøèõ ìàéñòðèíü ç'ÿâèëèñÿ
ó÷åíèö³. ² òîìó ìè â³ðèìî, ùî
òêàöòâî òàêèì ÷èíîì íå ïîìðå,
à â³äðîäèòüñÿ. Ìîæëèâî, ïðîñòî
ó ³íø³é ôîðì³.
«З ПРОБЛЕМИ РОБИМО
ЦІННІСТЬ»
Ïðàöþþòü ìàéñòðèí³ çà
äåðåâ'ÿíèìè âåðñòàòàìè, ÿêèì
âæå 50, à äåÿêèì é ñòî ðîê³â.
Ó àñîðòèìåíò³ «Vereta» ñïî÷àòêó
áóëè ëèøå êèëèìêè, à íåùîäàâíî
äîäàëè ùå é ÷îõëè äëÿ íîóòáóê³â.
Çà ñëîâàìè Þð³ÿ, êîìàíäà ìàéñòðèíü íàðàç³ âèãîòîâèëà ê³ëüêà
÷îõë³â, åêîòîðáèíîê òà ãàìàíö³â.
Òàêèì ÷èíîì âîíè õî÷óòü ðîçøèðèòè àñîðòèìåíò òà çàö³êàâèòè
ëþäåé òêàöòâîì ÿê ðåìåñëîì, òàê
³ òêàíèìè âèðîáàìè çîêðåìà.
— Òêàíèíó äëÿ âèðîá³â ìè áå-

Працюють майстрині за дерев'яними верстатами.
Цим «машинам» вже 50, а деяким й сто років
ðåìî ç ôàáðèê, ÿê³ ìàëî íå ùîäíÿ âèêèäàþòü îáð³çêè íîâî¿
òêàíèíè ç âèðîáíèöòâà, òîìó
ìè äîìîâèëèñü, ùî ö³ îáð³çêè
âîíè â³ääàâàòèìóòü íàì. Êð³ì
òîãî, âåñü íåïîòð³áíèé îäÿã â³ííè÷àíè ïðèíîñÿòü ó ñòàíö³þ
ãëèáîêîãî ñîðòóâàííÿ «Shuttle»,
³ ç öüîãî îäÿãó ìè âèãîòîâëÿºìî
ùîñü ö³ëêîì íîâå, — ðîçïîâ³äàº
îðãàí³çàòîð. — Êîæåí âèá³ð óí³êàëüíèé, àäæå ìè ç ïðîáëåìè ðîáèìî ö³íí³ñòü. Ç òîãî, ùî ìàëî á
âèêèíóòèñÿ, — âèð³á, ÿêèé ùå
ïðîñëóæèòü ñòî ðîê³â.
ßê ä³çíàºìîñü, íà âèãîòîâëåííÿ îäí³º¿ äîð³æêè, íàïðèêëàä,

ìàéñòðèíÿì ïîòð³áíî âèòðàòèòè
îäèí-äâà äí³. Ö³íè íà âèðîáè çàëåæàòü â³ä ðîçì³ðó ðå÷³, íàïðèêëàä, êèëèìîê ñòàíäàðòíîãî ðîçì³ðó — êîøòóº 350 ãðèâåíü. ×îõëè äëÿ íîóòáóê³â ó òàêó æ ö³íó.
×àñòèíà êîøò³â ç ïðîäàæó éòèìå íà ñîö³àëüí³ ïðîåêòè â ñåë³.
— Ìè á õîò³ëè, ùîá ëþäè ïðè¿æäæàëè ó ñåëî Ñò³íà ³ êóïóâàëè
ö³ äîð³æêè òàì. Ìè á ìîãëè ïðîâîäèòè ìàéñòåð-êëàñè ïî òêàöòâó
³ âñå òàêå, — êàæå Þð³é. — Áî
íàñïðàâä³ — öå ñåëî âàðòå òîãî,
ùîá òóäè ïðè¿æäæàëè òóðèñòè.
Âîíî ñàìîáóòíº, ìàëüîâíè÷å ³
íàäèõàþ÷å.
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ЧОМУ ЗАМІНИЛИ МАРШРУТ
«БЕЗРОГОГО» ТРОЛЕЙБУСА
Новий рух  Майже місяць
проіснував тролейбусний маршрут
№ 10 А «Немирівське шосе — Вишенька».
На ньому був один тролейбус, який міг
їздити без підключення до контактної
мережі. Але з 22 жовтня цей маршрут
замінили: його назвали 12 А та спрямували
на Гніванське шосе, у бік Агрономічного
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ìèíóëîãî ì³ñÿöÿ, 24 âåðåñíÿ,
ó Â³ííèö³ çàïóñòèëè íîâèé òðîëåéáóñíèé ìàðøðóò — 10 À «Íåìèð³âñüêå øîñå —
Âèøåíüêà». Íà íüîãî ïîñòàâèëè
îäèí òðîëåéáóñ VinLine ¹ 046,
ÿêèé ïðî¿æäæàâ ä³ëÿíêó ìàðøðóòó «Ãðîø» — ÆÊ «Ñ³ìåéíèé
Êîìôîðò», ùî íà Íåìèð³âñüêîìó
øîñå, íà âëàñíîìó çàðÿä³ àêóìóëÿòîð³â: áî òóò íåìàº êîíòàêòíî¿
ìåðåæ³.
Íà çóïèíö³ âóëèö³ ×åõîâà òðîëåéáóñ ï³äí³ìàâ ñòðóìîïðèéìà÷³
òà ïðîäîâæóâàâ ðóõ ó çâè÷àéíîìó
ðåæèì³. Ïàðàëåëüíî â³äáóâàëàñÿ
ï³äçàðÿäêà. Ó ìåð³¿ ãîâîðèëè, ùî
öåé òðîëåéáóñ, ç³áðàíèé â ÒÒÓ,
ìîæå ðóõàòèñÿ äî 20 ê³ëîìåòð³â
«áåç ðîã³â».
Ïðîòå 22 æîâòíÿ öåé ìàðøðóò çì³íèëè: òðîëåéáóñ ¹ 046 ç
àâòîíîìíèì ðóõîì òåïåð ¿äå
çà ìàðøðóòîì ¹ 12 À «Ãí³âàíñüêå øîñå — Íåìèð³âñüêå øîñå».
СХЕМА МАРШРУТУ
ТА ІНТЕРВАЛ
— Ìàðøðóò òðîõè çì³íèëè,
à òàê ìè âîçèìî òèõ æå ëþäåé,

ùî æèâóòü íà Íåìèð³âñüêîìó
øîñå, — ðîçïîâ³äàº ãåíäèðåêòîð
«Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëî Ëóöåíêî. — ¯çäèìî òåïåð íà Ãí³âàíñüêå øîñå,
áî áóëè ïðîõàííÿ â³ä ïàñàæèð³â ç òîãî ðàéîíó çàáåçïå÷èòè
òðàíñïîðòíå ñïîëó÷åííÿ ç ì³ñòîì Â³ííèöÿ: òàì íåäîñòàòíüî
òðàíñïîðòó, éäå àêòèâíà ðîçáóäîâà ì³êðîðàéîíó. Òà ùå º
çàïèò â³ä ìåøêàíö³â Òÿæèëîâà,
ç ðàéîíó Íåìèð³âñüêîãî øîñå
íà çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ òðàíñïîðòó, ÿêèé áè äîâîçèâ ñòóäåíò³â äî Àãðàðíîãî óí³âåðñèòåòó.
Ó îäíó ñòîðîíó òðîëåéáóñ
¿õàòèìå 66 õâèëèí. Çàãàëüíà
äîâæèíà ìàðøðóòó — 14 ê³ëîìåòð³â. Ó «ñïàäîê» â³ä ìàðøðóòó
¹ 10 À â³í îòðèìàâ ê³íöåâó çóïèíêó íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå:
ñòàðòóâàòèìå â³ä àâòîñàëîíó
«Ì³öóá³ñ³» (çóïèíêà «Ãð³í Êóë»)
³ ïðî¿æäæàòèìå 2,2 ê³ëîìåòðà
áåç êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³.
Äàë³ â³í ïðî¿æäæàº òèìè æ âóëèöÿìè, ùî ³ òðîëåéáóñ ¹ 12:
Ëåáåäèíñüêîãî — Áðàöëàâñüêà — Êîöþáèíñüêîãî — Ñîáîðíà — Ïèðîãîâà. Íà «Óðîæà¿» ïîâåðòàº äî Åëåêòðîìåðåæ³. À íà çóïèíö³ Àãðàðíèé
óí³âåðñèòåò òðîëåéáóñ îïóñêàº
ñòðóìîïðèéìà÷³ òà ¿äå íà àâòî-

íîìíîìó õîäó ùå äâ³ çóïèíêè
Ãí³âàíñüêèì øîñå — «Õóòîðîê», «âóëèöÿ Þçâ³íñüêà» (öå
ùå 1,1 ê³ëîìåòðà ìàðøðóòó áåç
êîíòàêòíî¿ ìåðåæ³).
ОДИН НА ЛІНІЇ
Çà ñëîâàìè êåð³âíèêà «Â³ííèöüêî¿ òðàíñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëà Ëóöåíêà,
íà ìàðøðóò³ 12 À áóäå ¿çäèòè
îäèí òðîëåéáóñ ç àâòîíîìíèì
õîäîì. Ïëþñ, ïðàöþâàòèìå
ìóí³öèïàëüíèé àâòîáóñ «äëÿ
ï³äñòðàõóâàííÿ». Â³í áóäå ïîòð³áåí ó ðàç³ ïîëîìêè åëåêòðîòðàíñïîðòó ÷è ïîçàïëàíîâîãî
òåõí³÷íîãî îáñëóãîâóâàííÿ.

Ó «ñïàäîê» â³ä
ìàðøðóòó ¹10À
òðîëåéáóñ îòðèìàâ
ê³íöåâó çóïèíêó
íà Íåìèð³âñüêîìó
øîñå
— Öüîãî íå âèñòà÷èòü, ùîá
çàáåçïå÷èòè ïàñàæèð³â òðàíñïîðòîì. Òîìó ì³ñüêèé ãîëîâà
Ñåðã³é Ìîðãóíîâ äàâ íàì äîðó÷åííÿ çðîáèòè ðîçðàõóíêè
ùå íà ÷îòèðè VinLine ç àâòîíîìíèì õîäîì, ùîá âèòðàòè
íà ¿õíº âèðîáíèöòâî çàêëàñòè
ó áþäæåò³ íà 2021 ð³ê, — ðîçêàçóº Ëóöåíêî.
Óñüîãî
Â³ííèöÿ
ìàº
ø³ñòü VinLine òà âñ³ ç àâòîíîìíèì õîäîì. Ïðîòå ìàøèíè â³ä
¹ 041 äî ¹ 045 ìîæóòü ïðî¿õàòè íà âëàñíîìó çàðÿä³ ò³ëüêè
500 ìåòð³â. Ó ÒÒÓ ñêàçàëè, ùî
¿õí³é àâòîíîìíèé õ³ä º «òåõíîëîã³÷íèì»: ùîá îá’¿õàòè ì³ñöå
ÄÒÏ ÷è âè¿õàòè ç òðîëåéáóñíîãî äåïî, íå ïåðå÷³ïëþþ÷è äâ³÷³
ñòðóìîïðèéìà÷³.

Загальна довжина маршруту — 14 кілометрів. У ТТУ
кажуть, що тролейбус проїжджає цю відстань за 66 хвилин

А як же тролейбус в Агрономічне?
На Гніванському шосе, нагадаємо, планували побудувати
контактну мережу. Мер Вінниці
Сергій Моргунов у 2018 році
говорив, що там «планується
встановлення опор контактної
мережі». З того допису виникли
чутки, що з Вінниці до Агрономічного будуть їздити тролейбуси. Чи дійсно є такі наміри?
— Прокладати контактну мережу дуже дорого. Потрібно
ставити підстанцію. Потужності тягової підстанції, яка стоїть
біля Аграрного університету,

не вистачає, щоб продовжити
лінію. Будівництво контактної
мережі до Агрономічного поки
не планується, — відповів Михайло Луценко. — Тому ми плануємо виготовляти тролейбуси
з автономним ходом. На невеликі відстані це дуже зручно і
вигідно. Якщо дозволятимуть
фінансові можливості, то будемо закуповувати електробуси,
автобуси на газу. І в стратегії
розвитку міського транспорту
є й пункт про розбудову контактної мережі.
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вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

ЦЕ НЕ ЗВИЧАЙНЕ
СМІТТЯ. КУДИ ВИКИДАТИ МАСКИ?

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Утилізація засобів захисту 
На вулицях Вінниці часто можна побачити
використані маски чи рукавички, які хтось
навіть не доніс до смітника. Вже майже
вісім місяців маски стали невід'ємною річчю
у нашому житті. Проте не всім досі відомо,
що з ними робити після використання
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Îäíîðàçîâ³ ìàñêè òà ðóêàâè÷êè
íå ìîæíà âèêèäàòè
ó çâè÷àéíèé ñì³òíèê. Ïðîòå ïðîéøîâøèñü ì³ñòîì,
äåäàë³ ÷àñò³øå ìîæíà ïîì³òèòè
ðîçêèäàí³ âóëèöÿìè âèêîðèñòàí³
ìåäè÷í³ ìàñêè òà çàõèñí³ ðóêàâè÷êè. Ìåäèêè çàñòåð³ãàþòü: ö³
â³äõîäè — íåáåçïå÷í³ äëÿ ëþäåé,
òîìó ùî íà ¿õí³é ïîâåðõí³ ìîæå
çàëèøàòèñÿ â³ðóñ òà áàêòåð³¿.
Ìè çàïèòàëè íà âóëèö³ â³ííè÷àí, êóäè âîíè âèêèäàþòü
ñâî¿ ìàñêè, ³ ìàéæå âñ³ â³äïîâ³ä³
çâó÷àëè òàê: «ïðîñòî ó ñì³òíèê».

Â³ííè÷àíèí Âàëåð³é ðîçïîâ³â, ùî
â³í âñ³ âèêîðèñòàí³ ìàñêè òðèìàº
âäîìà ó ãåðìåòè÷íî çàêðèòîìó
ïàêåò³, àäæå íå çíàº, êóäè ¿õ âèêèíóòè.
— ß âæå äàâíî ïîì³÷àþ íà âóëèöÿõ ìàñêè, ÿê³ ëþäè êèäàþòü
áóäü-äå, — êàæå â³ííè÷àíèí. —
ß íå õî÷ó íàðàæàòè í³êîãî
íà íåáåçïåêó, àäæå ðîçóì³þ, ùî
âèêîðèñòàíà ìàñêà ó ÷àñ ïàíäåì³¿ — öå íå ïðîñòî ñì³òòÿ.
Çàðàç ó Â³ííèö³ íåìàº ïóíêò³â ïðèéîìó ïîä³áíèõ â³äõîä³â.
Ó äåïàðòàìåíò³ êîìóíàëüíîãî
ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ íàì
ïîÿñíèëè, ùî âîíè öèì íå çàéìàþòüñÿ, àíàëîã³÷íî â³äïîâ³ëè
ó êîìóíàëüíîìó-óí³òàðíîìó ï³ä-

Стало проблемою для усього світу
У ООН кажуть, що хоча через
пандемію на 5% по всьому світу
скоротилися викиди парникових
газів, не всі заходи щодо стримування дали позитивний вплив
на екологію.
«Наші вулиці, пляжі і океани
постраждали від напливу відходів, пов’язаних із COVID-19,
це зокрема захисні маски для
обличчя, рукавички, дезінфікуючі засоби для рук і упаковки
для харчових продуктів», —

вказують в ООН.
Як пишуть у звіті Організації
Об’єднаних Націй, забруднення пластиком і до спалаху коронавірусу було однією з найбільших загроз нашій планеті.
Несподіваний стрибок в обсягах
повсякденного вжитку певних
продуктів, необхідних для захисту здоров'я і перешкоджання поширенню хвороби, привів
до того, що ситуація стала набагато гіршою.

ïðèºìñòâ³ «ÅêîÂ³í» òà ñîðòóâàëüí³é ñòàíö³¿ «Shuttle».
А КУДИ ВИВОЗЯТЬ МАСКИ
ЗІ ШКІЛ ТА ЛІКАРЕНЬ?
ßê ðîçïîâ³ëà íàì äèðåêòîðêà äåïàðòàìåíòó îñâ³òè Îêñàíà
ßöåíêî, ó êîæí³é øêîë³ º ãåðìåòè÷í³ êîíòåéíåðè, êóäè øêîëÿð³
âèêèäàþòü âèêîðèñòàí³ ìàñêè.
— Ï³ñëÿ òîãî, ÿê êîíòåéíåðè
íàïîâíåí³, â³äïîâ³äíî äî ïðàâèë
âñ³ ö³ ìàñêè ÷è ðóêàâè÷êè ïàêóþòü ó ãåðìåòè÷í³ ïîë³åòèëåíîâ³
ì³øêè, ³ ¿õ âèâîçÿòü êîìïàí³¿,
ÿê³ çàéìàþòüñÿ âèâîçîì ñì³òòÿ ³
ìàþòü ï³äïèñàíèé äîãîâ³ð ç³ øêîëîþ, — ïîÿñíèëà Îêñàíà ßöåíêî. — Ïîêè ó Â³ííèö³ íåìàº í³ÿêîãî ïóíêòó çáîðó òàêîãî ñì³òòÿ.

Çàðàç ó Â³ííèö³ íåìàº
ïóíêò³â ïðèéîìó
ïîä³áíèõ â³äõîä³â.
Ó ìåð³¿ íàì ïîÿñíèëè,
ùî âîíè öèì íå
çàéìàþòüñÿ
Äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ'ÿ Îëåêñàíäð Øèø
êàæå, ùî ó âñ³õ ìåäè÷íèõ çàêëàäàõ Â³ííèö³ âèêîðèñòàí³ çàñîáè
îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè óòèë³çóþòü çã³äíî ç ïðàâèëàìè.
— Ó êîæíîìó ìåäçàêëàä³ º
óêëàäåí³ äîãîâîðè ç ô³ðìàìè, ÿê³
çàáèðàþòü â³äõîäè, ó òîìó ÷èñë³,
ìåäè÷í³, — ðîçïîâ³â Îëåêñàíäð
Øèø. — Ìåäïðàö³âíèêè ñïî÷àòêó çíåçàðàæóþòü çàñîáè îñîáèñòî¿ ã³ã³ºíè, ïîò³ì ñêëàäàþòü, ³
ïðè íàêîïè÷åí³ ïåâíî¿ ê³ëüêîñò³,
çäàþòü íà óòèë³çàö³þ êîìïàí³ÿì,
ç ÿêèìè óêëàäåí³ äîãîâîðè. Ö³
êîìïàí³¿ âèçíà÷àþòü íà òåíäåð³,
ï³ñëÿ òîãî, ÿê îãîëîøåíî ïðåäìåò
çàêóï³âë³.

У Вінниці дедалі частіше можна помітити таку картину.
Розкидані вулицями використані медичні маски та рукавички
ТО ЩО МЕНІ РОБИТИ З
ВИКОРИСТАНОЮ МАСКОЮ?
Çà ñëîâàìè Îëåêñàíäðà Øèøà,
º ïðîñòà ïðîöåäóðà, ÿêà óáåçïå÷èòü â³ííè÷àí â³ä øêîäè âèêîðèñòàíèõ ìàñîê.
— Âàøó âèêîðèñòàíó ìàñêó
âè áåðåòå ³ çàìî÷óºòå íà ê³ëüêà
ãîäèí ó äåççàñîá³, ïîò³ì îáïîë³ñêóºòå, ñêëàäàºòå ó ãåðìåòè÷íèé
ïàêåò ³ âèêèäàºòå íà çàãàëüíèé
ñì³òíèê, — êàæå Øèø. — Äåççàñ³á — öå, ÿ ìàþ íà óâàç³, áóäüÿêèé õëîðîâì³ñíèé çàñ³á.
Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ çàõèñòó íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà ³ ïðèðîäíèõ ðåñóðñ³â òåæ îïðèëþäíèëè
ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî óòèë³çàö³¿ âèêîðèñòàíèõ ìàñîê ³ ðóêàâè÷îê.
Ïðî öå ïîâ³äîìèâ ãëàâà ì³í³ñòåðñòâà Ðîìàí Àáðàìîâñüêèé.
Çà éîãî ñëîâàìè, á³ëüø³ñòü
ºâðîïåéñüêèõ êðà¿í ðîçðîáèëè

ðåêîìåíäàö³¿ ùîäî ïîâîäæåííÿ
ç òàêèìè â³äõîäàìè. Ì³íåêîëîã³¿
ðàäèòü íàñòóïíå:
«Ìè ðåêîìåíäóºìî òàê³ â³äõîäè
ñêëàäàòè â ïàêåò, ù³ëüíî éîãî
çàâ'ÿçóâàòè ³ âèòðèìàòè â äîìàøí³õ óìîâàõ íå ìåíøå 72 ãîäèí», —
ïîâ³äîìèâ Àáðàìîâñüêèé.
Â³í äîäàâ, ùî ÿêùî ìàñêà ³ ðóêàâè÷êè â³ä ³íô³êîâàíî¿ ëþäèíè,
ÿêà ïåðåáóâàº âäîìà íà ñàìî³çîëÿö³¿, òî äëÿ âïåâíåíîñò³, ùî
â³ðóñ íå ïîøèðèòüñÿ, íåîáõ³äíî
äîäàòè ùå äâà ïàêåòè ³ ù³ëüíî
çàâ'ÿçàòè.
Òðèìàòè íåîáõ³äíî òàêîæ
72 ãîäèíè, à ï³ñëÿ öüîãî ¿õ ìîæíà
âèêèíóòè â çàãàëüíèé êîíòåéíåð
â³äõîä³â. Êð³ì òîãî, äëÿ çáåðåæåííÿ íàâêîëèøíüîãî ñåðåäîâèùà Ì³íåêîëîã³¿ ðåêîìåíäóº
âèêîðèñòîâóâàòè ïî ìîæëèâîñò³
áàãàòîðàçîâ³ çàõèñí³ ìàñêè.
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ОКСАНА ЯЦЮК, ГРОМАДСЬКА ДІЯЧКА

Реклама у стрічці «Жовта лляна сукня. Склад —
100% бавовна». А ви дивуєтесь результатам
голосування на виборах. В країні, де лляні сукні
— зі стовідсоткової бавовни шиють.

Вирощувати картоплю вдома не потрібно!
Життєві принципи агрокомпанії для людей
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
КОМПАНІЇ ОРГАНІК-Д

Ð³âíî òðè ðîêè çíàäîáèëèñÿ
â³ííèöüê³é êîìïàí³¿ Îðãàí³ê-Ä,
àáè ñòàòè ë³äåðîì îáëàñò³ ó âèðîùóâàíí³ êîðåíåïëîä³â. Ìîðêâà,
áóðÿêè, öèáóëÿ òà êàðòîïëÿ —
îñíîâí³ êóëüòóðè, ÿêèìè ò³øàòü
íàñ ïîä³ëüñüê³ àãðàð³¿.
Ðîçïèòóâàëè äèðåêòîðà Âàäèìà Êðè÷êîâñüêîãî ïðî ³ñòîð³þ
ï³äïðèºìñòâà, ïðèíöèïè ðîáîòè, òåõíîëîã³¿ òà á³çíåñ-êðîêè.

íàéá³ëüøå çàëåæèòü çîâí³øí³é
âèãëÿä òà ÿê³ñòü çáåðåæåííÿ
îâî÷³â. Áàáóñèí ëüîõ çàëèøàºìî â ìèíóëîìó. Â³äòåïåð áàáóñ³
«íà âåë³êàõ» çà ìîðêâîþ ïðè¿æäæàþòü äî Îðãàí³ê-Ä. Âèðîùóâàòè êàðòîïëþ âäîìà íå ïîòð³áíî! Íîâå ïîêîë³ííÿ çì³íþº
ñòàð³ çâè÷êè íà ïðîãðåñèâí³. ²
íåäàðìà — ìàêñèìàëüíî ï³äïðèºìñòâó âäàâàëîñÿ çáåð³ãàòè
ïðîäóêö³þ ç ïîëÿ 10 ì³ñÿö³â! Áåç
ãðèçóí³â òà ãðèáêà.

ПРИНЦИП 1: ЗБЕРІГАННЯ
— Ó íàñ âñå áóëî íå òàê, ÿê
ó ëþäåé, — ïîñì³õàºòüñÿ Êðè÷êîâñüêèé, à çãîäîì äîäàº: Òîìó,
ùî îâî÷åâå ôåðìåðñòâî ìè ñòâîðþâàëè ñàìå äëÿ ëþäåé. ² ïî÷èíàëè íå ç âèðîùóâàííÿ, à ç³
çáåð³ãàííÿ.
Ó 2017 ðîö³ çàïðîñèëè â³äîìó
Êè¿âñüêó êîìïàí³þ òà ïîáóäóâàëè ñó÷àñíèé ñêëàä íà ãîëîìó
ì³ñö³ íà îêîëèö³ Ñóòèñîê (ïðèì.
ðåä.: ñìò Ñóòèñêè çíàõîäèòüñÿ
çà 30 êì â³ä Â³ííèö³). Âñòàíîâèëè õîëîäèëüí³ ìàøèíè íà ³òàë³éñüêèõ êîìïðåñîðàõ, çìîíòóâàëè âåíòèëÿö³þ òà ñèñòåìó
çâîëîæåííÿ.
Â³ä öèðêóëÿö³¿ ïîâ³òðÿ, îçîíóâàííÿ ïðèì³ùåííÿ òà áåçïîñåðåäíüî òåìïåðàòóðíîãî ðåæèìó

ПРИНЦИП 2: ВИРОЩУВАННЯ
Öå òàêîæ ñòàëî ìîæëèâèì çàâäÿêè ðîçðîáëåíèì óí³êàëüíèì
òåõíîëîã³ÿì âèðîùóâàííÿ.
Îðãàí³ê-Ä îäíà ç ïåðøèõ
êîìïàí³é Óêðà¿íè, ÿêà âò³ëèëà
ó æèòòÿ ìð³þ ïðî ³íòåíñèâíå
âèðîáíèöòâî ç îðãàí³÷íîþ äîì³øêîþ. Ùî ìàºòüñÿ íà óâàç³?
— Êîëè âåñü ñâ³ò áîðåòüñÿ ç
âèñíàæåííÿì ´ðóíò³â ³, âîäíî÷àñ, ïðîäîâæóº îðàíêó çàäëÿ
çá³ëüøåííÿ âðîæàþ, âèõ³ä º, —
ðîçïîâ³äàº Âàäèì. — Â íàø³é
ì³ñöåâîñò³ äëÿ çáàãà÷åííÿ çåìë³
òà â³äíîâëåííÿ ãóìóñó âèêîðèñòîâóºìî îðãàí³÷íå äîáðèâî âèðîáëåíå ç â³äõîä³â ñâèíîôåðìè.
Â ð³âíèõ ïðîïîðö³ÿõ ç ì³íåðàëüíèìè äîáðèâàìè ï³äæèâëþºìî
ðîñëèíè. Òàêèì ÷èíîì ïîêðà-

ùóºìî ³ ñìàêîâ³ ÿêîñò³ êîðåíåïëîä³â. Íàø³ ìîðêâà òà áóðÿêè
îñîáëèâî ñîëîäê³ çàâäÿêè íàòóðàëüíîìó äîáðèâó. À êóêóðóäçà,
íàïðèêëàä, äîâøå çàëèøàºòüñÿ
çåëåíîþ (ñèëîñ) òà ìîëîäîþ
(êà÷àí).
Îêð³ì òîãî, êîìïàí³ÿ äîòðèìóºòüñÿ åêîëîã³÷íèõ ïðèíöèï³â
âèðîáíèöòâà. Çàìêíåíèé öèêë

ðîáîòè äîçâîëÿº óòèë³çóâàòè
ïðèðîäíèì ÷èíîì ìàéæå âñ³
â³äõîäè ï³äïðèºìñòâà. ² íà öüîìó íå çóïèíÿºòüñÿ.
ПРИНЦИП 3: РОЗВИТОК
— ª íåãëàñíå ïðàâèëî ðîçâèòêó Îðãàí³ê-Ä, — ïðîäîâæóº
äèðåêòîð àãðîï³äïðèºìñòâà. —
ßêå ïðîñòèìè ñëîâàìè ìîæíà

ñôîðìóëþâàòè òàê: «Íå ñò³é
íà ì³ñö³, áî çàñìîê÷å».
Òîìó, ó 2018 ðîö³ êîìïàí³ÿ
çáóäóâàëà ìåðåæó êðàïåëüíîãî
çðîøåííÿ ïîë³â, à ùå ÷åðåç ð³ê
çàïàòåíòóâàëà âëàñíå îðãàí³÷íå
äîáðèâî.
Ó òîìó æ 2019 àãðîï³äïðèºìö³ çàïî÷àòêóâàëè åêîëîã³÷íî ÷èñòèé áðåíä ïðîäóêö³¿
Îðãàí³ê-Ä. Ëàáîðàòîðí³ àíàë³çè
ï³äòâåðäèëè, ùî ê³ëüê³ñòü í³òðàò³â óðîæàþ ìîðêâè ó 17 ðàç³â
íèæ÷à çà íîðìó, à 86% ç óñ³õ
äîçâîëåíèõ âèä³â ïåñòèöèä³â
íå âèÿâëåí³ âçàãàë³!
Ó 2020 ðîö³ ï³äïðèºìñòâî íàâàæèëîñÿ íà âèêîíàííÿ ì³æíàðîäíèõ ñòàíäàðò³â Global
GAP. Ñåðòèô³êàö³ÿ ïðîõîäèòü
ñàìå çàðàç. Òîæ ïîêè ùî ãîâîðèìî ïðî öå ïîøåïêè!
— Çà îñòàíí³é ð³ê äî íàñ ðàç³â
äåñÿòü ïðè¿æäæàëè æóðíàë³ñòè
íàö³îíàëüíèõ òà ì³ñöåâèõ êàíàë³â. — çàê³í÷óº ñâîþ ðîçïîâ³äü Âàäèì. — Íå çáðåøó, ÿêùî
ñêàæó, ùî ï³ñëÿ îãëÿäó ï³äïðèºìñòâà âñ³ âîíè êàçàëè: «Øîê!
Öÿ êîìïàí³ÿ ÿê ç êàðòèíêè. ²
ïðàöþº äëÿ ëþäåé!» Öå îçíà÷àº,
ùî íàø³ ïðèíöèïè ïðàâèëüí³.
Ìè ³ íàäàë³ áóäåìî íå ò³ëüêè
âèïðàâäîâóâàòè î÷³êóâàííÿ, à é
âèïåðåäæàòè ÷àñ.
479988

30 пожеж та три смертельних отруєння через необережне користування
газом. Такою є сумна статистика Вінниччини в поточному році
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çàêëèêàº óñ³õ ñïîæèâà÷³â ïðèðîäíîãî ãàçó ïàì’ÿòàòè òà äîòðèìóâàòèñÿ ïðàâèë áåçïåêè ï³ä ÷àñ âèêîðèñòàííÿ ãàçó â ïîáóò³.
Çà äåñÿòü ì³ñÿö³â ïîòî÷íîãî ðîêó ÷åðåç
íåîáåðåæíå ïîâîäæåííÿ ç ãàçîì òà ãàçîâèìè
ïðèëàäàìè íà Â³ííè÷÷èí³ ñòàëèñÿ ìàéæå
30 ïîæåæ, òðè îñîáè çàãèíóëè. Ç ïî÷àòêîì
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó ê³ëüê³ñòü íåùàñíèõ
âèïàäê³â ð³çêî çðîñòàº ïî âñ³é Óêðà¿í³.
Ùîá óíèêíóòè íåùàñíèõ âèïàäê³â òà
àâàð³éíèõ ñèòóàö³é ïðè êîðèñòóâàíí³
áëàêèòíèì ïàëèâîì, äîòðèìóéòåñü íàñòóïíèõ ïðàâèë áåçïåêè:
 Ïåðåâ³ðÿéòå òÿãó â äèìîâèõ òà âåíòèëÿö³éíèõ êàíàëàõ ïåðåä óâ³ìêíåííÿì
ãàçîâèõ ïðèëàä³â.
 Ï³ä ÷àñ ðîáîòè îáëàäíàííÿ çàáåçïå÷òå ïîñò³éíèé ïðèïëèâ ñâ³æîãî ïîâ³òðÿ (â³äêðèéòå â³êíî ÷è êâàòèðêó). Öå
ïîòð³áíî äëÿ ïîâíîãî çãîðàííÿ ïðèðîäíîãî ãàçó òà íåäîïóùåííÿ íàêîïè÷åííÿ
â ïðèì³ùåíí³ ÷àäíîãî ãàçó.
 Ïðè âêëþ÷åíí³ ãàçîâèõ ïðèëàä³â
ñïî÷àòêó çàïàë³òü ñ³ðíèê, à âæå ïîò³ì
â³äêðèâàéòå ïîäà÷ó ãàçó.
 Íå çì³íþéòå êîíñòðóêö³þ äèìîâèõ
òà âåíòèëÿö³éíèõ êàíàë³â, íå çàêëåþéòå

âåíòèëÿö³éí³ ðåø³òêè. ×åðåç íèõ âèâîäÿòüñÿ ç ïðèì³ùåíü íåáåçïå÷í³ ïðîäóêòè
çãîðàííÿ, çîêðåìà ÷àäíèé ãàç.
 Ñâîº÷àñíî ïåðåâ³ðÿéòå òà ïðî÷èùàéòå äèìîâ³ òà âåíòèëÿö³éí³ êàíàëè.
Íå äîïóñêàéòå ¿õ çàñì³÷åííÿ, îáìåðçàííÿ
÷è çàõàðàùåííÿ ñòîðîíí³ìè ïðåäìåòàìè.
 Íå ïåðåêðèâàéòå ãàçîâ³ ïðèëàäè ³
ãàçîïðîâîäè ñòîðîíí³ìè ïðåäìåòàìè,
çàáåçïå÷òå ¿õ â³çóàëüíèé îãëÿä.
 Çàáîðîíåíî ïðîâîäèòè ñàìî÷èííå
âñòàíîâëåííÿ, çàì³íó ³ ðåìîíò ãàçîâîãî
îáëàäíàííÿ, âíîñèòè çì³íè â êîíñòðóêö³þ ãàçîâèõ ïðèëàä³â.
 Íå çàëèøàéòå áåç äîãëÿäó óâ³ìêíåí³ ãàçîâ³ ïðèëàäè, êð³ì ðîçðàõîâàíèõ
íà áåçïåðåðâíó ðîáîòó ³ îáëàäíàíèõ äëÿ
öüîãî â³äïîâ³äíîþ àâòîìàòèêîþ.
 Íå êîðèñòóéòåñü íåñïðàâíèìè ãàçîâèìè ïðèëàäàìè.
 Íå ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè åëåêòðîâèòÿæêó ó ïðèì³ùåííÿõ, äå ïðàöþþòü
äèìîõ³äí³ ãàçîâ³ ïðèëàäè.
 Íå âèêîðèñòîâóéòå ãàçîâ³ ïðèëàäè
íå çà ïðèçíà÷åííÿì, çîêðåìà ïëèòè äëÿ
îá³ãð³âó êâàðòèðè.
 Íå ìîæíà êîðèñòóâàòèñü ïðèì³ùåííÿìè, äå âñòàíîâëåí³ ãàçîâ³ ïðèëàäè, äëÿ
ñíó ³ â³äïî÷èíêó.
 Íå äîïóñêàéòå äî êîðèñòóâàííÿ ãà-

çîâèìè ïðèëàäàìè îñ³á â íåòâåðåçîìó
ñòàí³, ä³òåé äîøê³ëüíîãî â³êó.
Ùî ðîáèòè, ÿêùî âè â³ä÷óëè çàïàõ ãàçó
â ïðèì³ùåíí³?
 Íåãàéíî â³äêëþ÷³òü ãàçîâ³ ïðèëàäè,
ïåðåêðèéòå êðàí ãàçîïðîâîäó òà âåíòåë³
ïîäà÷³ ãàçó äî ãàçîâîãî îáëàäíàííÿ;
 Â³äêðèéòå â³êíà òà äâåð³, ñòâîð³òü
ïðîòÿã äëÿ ïðîâ³òðþâàííÿ ïðèì³ùåíü;
 Âèâåä³òü ëþäåé ³ç çàãàçîâàíèõ òà ñóñ³äí³õ ïðèì³ùåíü, ïîêèíüòå ïðèì³ùåííÿ;
 Âèêëè÷òå àâàð³éíó ñëóæáó ãàçó çà òåëåôîíîì 104 ³ îáîâ’ÿçêîâî âèêîíàéòå
âêàç³âêè äèñïåò÷åðà.
ßêùî âè â³ä÷óëè çàïàõ ãàçó:
Áóäüòå îáåðåæí³ — çàïîá³ãàéòå óòâîðåííþ ³ñêîð, àäæå öå ìîæå ïðèçâåñòè
äî çàãîðÿííÿ ãàçó òà éîãî âèáóõó.
 Ó æîäíîìó ðàç³ íå âèêîðèñòîâóéòå
ñ³ðíèêè, çàïàëüíè÷êè òà ³íø³ äæåðåëà
â³äêðèòîãî âîãíþ;
 Íå âìèêàéòå òà íå âèìèêàéòå ñâ³òëî
òà áóäü-ÿê³ åëåêòðîïðèëàäè;
 Íå êîðèñòóéòåñÿ åëåêòðè÷íèìè
äçâ³íêàìè êâàðòèð òà ñòàö³îíàðíèìè òåëåôîíàìè ç äèñêîâèìè íàáèðà÷àìè íîìåðà.
ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» çàêëèêàº óñ³õ áóòè
ïèëüíèìè òà îáåðåæíèìè ïðè êîðèñòóâàíí³
ãàçîì! Íå äîïóñò³òü á³äè. Çáåðåæ³òü ñâîº
ìàéíî, æèòòÿ òà çäîðîâ’ÿ, íå ï³ääàâàéòå

ðèçèêó áåçïåêó ð³äíèõ òà áëèçüêèõ!
Äåòàëüíî ïðî ïðàâèëà êîðèñòóâàííÿ
ãàçîì òà ãàçîâèìè ïðèëàäàìè — çà ïîñèëàííÿì: bit.ly/2G1BSvW.
482367
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ВІННИЧАНИН ДОСЛІДИВ
НАЗВИ ТРАМВАЇВ З ЦЮРИХА
Новинка  Сьогодні, 28 жовтня,
107 років вінницькому трамваю. Новий
екскурсійний маршрут про швейцарські
трамваї підготували до цієї дати у музеї
«Вінницький трамвай». Екскурсовод
поміж іншим згадує також про... щук,
коропів, бойові літаки. Який це має
стосунок до трамваїв?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Íàïåðåäîäí³
³ìåíèí íàøîãî
òðàìâàÿ æóðíàë³ñò
RIA ñï³ëêóâàâñÿ ç
äèðåêòîðîì ìóçåþ «Â³ííèöüêèé
òðàìâàé» Îëåãîì Ìàòþõîâèì. Â³ä
íüîãî ä³çíàâñÿ ïðî ïîäàðóíîê,
ÿêèé ïðàö³âíèêè ìóçåþ ï³äãîòóâàëè ëþáèòåëÿì òðàíñïîðòó.
— Øâåéöàðñüê³ òðàìâà¿ óæå
ñòàëè ñèìâîëîì Â³ííèö³, — ãîâîðèòü Îëåã Ìàòþõîâ. — Õî÷åòüñÿ,
ùîá â³ííè÷àíè á³ëüøå çíàëè ïðî
¿õíþ ³ñòîð³þ. Äëÿ öüîãî ó âàãîí³
«Ì³ðàæ», ó íüîãî º ùå îäíà íàçâà — «ñë³ïà êîðîâà», ñòâîðèëè
òåìàòè÷íó åêñïîçèö³þ. Ïðåäñòàâèëè ôîòîãðàô³¿ òðàìâàéíèõ
âàãîí³â Öþðèõà â³ä 50-õ ðîê³â
äî íàøîãî ÷àñó. ª òóò ñõåìè
òðàìâàéíèõ ìàðøðóò³â øâåéöàðñüêîãî ì³ñòà. Ùîá â³äòâîðèòè àâòåíòè÷í³ñòü îáñòàíîâêè,
ç Öþðèõà ïðèâåçëè ïðèì³ðíèê
¿õíüî¿ ãàçåòè «20 õâèëèí». ßê íàì
ðîçïîâ³äàëè ïðàö³âíèêè ìóçåþ
öþðèõñüêîãî òðàìâàÿ, ñàìå öþ
ãàçåòó áåçêîøòîâíî ïîøèðþâàëè
ó òðàìâàéíèõ âàãîíàõ. ª òóò òàêîæ êîï³¿ öþðèõñüêèõ òðàìâà¿â.
— Íàéö³êàâ³øèì, íà ìîþ äóìêó, º äîñë³äæåííÿ, ÿêå çðîáèâ
íàø ïðàö³âíèê Âàëåð³é Ñòàðæèíñüêèé, — ãîâîðèòü Îëåã Ìàòþõîâ. — Ïðî íüîãî â³í ðîçïîâ³äàòèìå òèì, õòî ïðèõîäèòü äî íàñ

íà åêñêóðñ³þ.
Âë³òêó ìèíóëîãî ðîêó Âàëåð³é
Ñòàðæèíñüêèé áóâ ó Öþðèõó.
Â³äâ³äàâ ìóçåé òðàìâàÿ.
— Êîëè îãëÿäàâ åêñïîíàòè,
çâåðíóâ óâàãó íà òå, ùî îêðåì³
ç íèõ ïðèñâÿ÷åí³ Â³ííèö³, — ðîçïîâ³äàº Âàëåð³é. — Øâåéöàðö³
â³äòâîðèëè ó ôîòîãðàô³ÿõ ³ äîêóìåíòàõ òå, ÿê ïåðåäàâàëè íàì
òðàìâà¿.
Ïîâåðíóâøèñü äîäîìó, Âàëåð³é
çàïðîïîíóâàâ äèðåêòîðó ìóçåþ
ï³äãîòóâàòè ó íàøîìó ìóçå¿ ìàòåð³àëè ïðî öþðèõñüê³ òðàìâà¿.
Çàäóì ñõâàëèëè.
— Íàøà åêñïîçèö³ÿ çíàõîäèòüñÿ ó âàãîí³, ÿêîãî óæå íåìà
ó Øâåéöàð³¿, — êàæå Âàëåð³é
Ñòàðæèíñüêèé. — Ñàìå ó öüîìó
¿¿ îðèã³íàëüí³ñòü.
Ïðàöþþ÷è íàä åêñïîçèö³ºþ,
Âàëåð³é â³äíàéøîâ ìàòåð³àëè,
ç ÿêèõ ä³çíàºìîñÿ, ÷îìó øâåéöàðñüê³ âàãîíè ìàþòü òàêó íàçâó
«Êàðïôåí» ³ «Ì³ðàæ». À òàêîæ
ïðî ïðîåêò ï³äçåìíîãî òðàìâàÿ
ó Öþðèõó. Éîãî ðîçðîáèëè ó 50-õ
ðîêàõ ìèíóëîãî ñòîë³òòÿ. Íàçèâàëè ìåòðîòðàì. Ïðîòÿãîì 30-òè
ðîê³â ïëàíóâàëè ñõîâàòè ì³ñüêèé
ðåéêîâèé òðàíñïîðò ï³ä çåìëþ.
Îäíàê òîä³øí³ òðàìâà¿ êîíñòðóêòèâíî íå áóëè ïåðåäáà÷åí³ äëÿ
ðîáîòè ó òóíåëÿõ. Âîíè ñêëàäàëèñÿ ç ìîòîðíèõ âàãîí³â ³ áåçìîòîðíèõ ïðè÷åï³â.
Ïðè÷³ïí³ âàãîíè «B4 FFA» âèãîòîâëÿëèñÿ íà çàâîä³ «Flug- und

Єдиний у світі ходовий вагон «сліпа корова»
У 1966 році до Цюриха прибула перша партія вагонів «be
4/6 mirage». У цих вагонах були
усунуті всі недоліки вагона-протипу та серії «Karpfen». Пасажирам було зручно їхати у салоні,
водієві відносно легко керувати.
Протягом 40-ка років вагони «Міраж» були символом Цюриха.
Тепер вони символізують наше
місто. Назва «Mirage» походить
від гучної на початку 60-х справи
про закупку для Швейцарських
повітряних сил французьких винищувачів «Mirage». Справа була
політичною, стосувалася перевитрати коштів на закупівлю ви-

нищувачів для ВПС Швейцарії.
Замість ста літаків закупили тільки
57. Під час придбання Цюрихом
вагонів «Міраж», також відбувся перерозподіл коштів, однак
в інший бік. Замість 90 моторних
вагонів, закупили ще 36 безмоторних причіпних під назвою «Сліпа
корова».
До Вінниці прибули три вагони
такого типу. Всі інші цієї моделі
списані (у Цюриху не залишилось
жодного). Один вагон, його бортовий номер — 264, збережений
в оригіналі як музейний експонат.
Хоча він на ходу. Інколи виїздить
на лінію з екскурсійною метою.

Влітку минулого року Валерій Старжинський був
у Цюриху. Звичайно, проїхався містом на трамваї,
відвідав музей цюрихського трамвая
Fahrzeugwerke Altenrhein». Ï³äïðèºìñòâî áóëî â³äîìå âèðîáíèöòâîì ëåãåíäàðíèõ ë³òàê³â-âèíèùóâà÷³â äëÿ Ïîâ³òðÿíèõ ñèë
Øâåéöàð³¿ — «FFA P-16». Ñàì³ æ
âàãîíè B4, áóëè êëàñè÷íèìè óí³ô³êîâàíèìè ïðè÷³ïíèìè âàãîíàìè, ìàëè äåê³ëüêà ìîäèô³êàö³é.
Îñòàííÿ ç íèõ ïðèçíà÷àëàñÿ äëÿ
ðîáîòè ç âàãîíàìè Mirage.
Äî ðå÷³, 10 òàêèõ ïðè÷³ïíèõ
âàãîí³â îòðèìàëî íàøå ì³ñòî
ó 2008 ðîö³. Íèí³ âîíè íå åêñïëóàòóþòüñÿ. Îäèí ç òàêèõ âàãîí³â º åêñïîíàòîì ó íàøîìó ìóçå¿.
Ïðîåêò ìåòðîòðàìâàÿ ó Öþðèõó ðåàë³çóâàëè ÷àñòêîâî. Ïðîêëàëè ò³ëüêè îäíó ï³äçåìíó ë³í³þ
äîâæèíîþ 2,5 êì. Â³äêðèëè ¿¿
ó 1986 ðîö³ ³ åêñïëóàòóþòü äîòåïåð. Íàäòî äîðîãèì â³í âèÿâèâñÿ.
Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè äî åêñïëóàòàö³¿ òðàìâà¿â ï³ä çåìëåþ, òðàíñïîðòíà êîìïàí³ÿ Öþðèõà VBZ
çàìîâèëà ïàðò³þ íîâèõ âàãîí³â,
ÿê³ á ìîãëè ïðàöþâàòè íà ï³äçåìíèõ òà íàçåìíèõ ë³í³ÿõ. Òàêå
çàìîâëåííÿ çðîáèëè ùå ó äðóã³é

ïîëîâèí³ 50-õ. Ïðîåêò íîâîãî
òðàìâàÿ íàçâàëè «P-16».
Êîëè çàâîä âèãîòîâèâ ïåðø³
âàãîíè ö³º¿ ñåð³¿, ìàëè íàì³ð íàçâàòè ¿õ «Hechtfisch». Ó ïåðåêëàä³
ç í³ìåöüêî¿ — ùóêà. Àëå ÷åðåç òå,
ùî ïåðåäíÿ ÷àñòèíà âàãîíà ìàëà
ôîðìó á³ëüøå ñõîæó íà êîðîïà,
òîìó ³ íàçâàëè «Karpfen». Â³ííèöÿ îòðèìàëà 14 âàãîí³â ò³º¿ ñåð³¿.
¯õ äîñòàâèëè ó 2007 ðîö³. Îäèí ç
ïåðøèõ «Êàðïôåí³â», 1959 ðîêó
âèãîòîâëåííÿ, ñüîãîäí³ ïåðåâîçèòü â³ííè÷àí íà ìàðøðóò³ ¹ 3.
Âàãîíè ñåð³¿ «Karpfen» íå ïîâí³ñòþ çàäîâîëüíÿëè ïàñàæèð³â
Öþðèõà. Âîíè áóëè íåâåëèêèõ
ðîçì³ð³â, ìàëîì³ñí³. Ìîòîðí³
âàãîíè âèêîðèñòîâóâàëè ó ïàð³
ç ïðè÷³ïàìè. Íà òîé ÷àñ äåÿê³
âèðîáíèêè òðàìâà¿â óæå ïðîïîíóâàëè áàãàòîñåêö³éí³ âàãîíè.
Çãîäîì ì³ñòî îòðèìàëî äâîñåêö³éíèé âàãîí ñåð³¿ «Karpfen»».
Ïðî íüîãî â³äîìî ìàëî. Ç ê³íöÿ
90-õ äî ñåðåäèíè 2000-õ âàãîí
ïðàöþâàâ ÿê òðàìâàé-êàôå. Ïîò³ì áóâ ñïèñàíèé.

Від жіночої гімназії до залізничного вокзалу
28 жовтня 1913 року о 6 годині
40 хвилин у рейс вийшов перший
у місті над Південним Бугом рейковий вагон. По єдиній на той час
лінії між жіночою гімназією (нині
школа № 2) і залізничним вокзалом почали курсувати сім вагонів
MAN. Їх придбали у Німеччині
на заводі у Нюрнберзі. У кожному
було 18 сидячих і 14 стоячих місць.
Влітку наступного року завершили спорудження другої трамвайної лінії — від Вознесенської
церкви до Військового містечка
на вулиці Замостянській. Придбали ще чотири вагони уже
на більшу кількість пасажирів:

24 сидячих і 16 стоячих місць. Регулярні перевезення на новій лінії
розпочали у вересні 1914-го.
Нині у місті нараховується
150 пасажирських вагонів. Переважна більшість з них швейцарського виробництва. Вінниця
отримала їх з Цюриха у рамках
програми співпраці між урядом
України і Швейцарії.
У 2015 році на лінію вийшов
перший трамвай вінницького виробництва. Його назвали VinWay.
Відтоді у цехах комунального
підприємства «Вінницька транспортна компанія» виготовили
10 власних вагонів.

КОРОТКО
Готував
«закладки»
 Ó Â³ííèö³ çàòðèìàëè æèòåëÿ Òèâð³âñüêîãî ðàéîíó.
Éîãî ï³äîçðþþòü ó ðîçïîâñþäæåíí³ íàðêîòèê³â
øëÿõîì «çàêëàäîê».
Íà ñïåöë³í³þ 102 íàä³éøëî
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî
îäèí ç â³äâ³äóâà÷³â õîñòåëó
ó Â³ííèö³ çáåð³ãàº íàðêîòèêè.
— Íà âèêëèê ïðèáóâ åê³ïàæ ïðàö³âíèê³â ïàòðóëüíî¿ ïîë³ö³¿. Ï³ä ÷àñ îãëÿäó
ó 19-ð³÷íîãî ï³äîçðþâàíîãî
âèÿâèëè çãîðòêè ç àìôåòàì³íîì. Íà ì³ñöå ïîä³¿ ïàòðóëüí³ âèêëèêàëè ñë³ä÷îîïåðàòèâíó ãðóïó ïîë³ö³¿, —
êàæóòü ó â³ää³ë³ êîìóí³êàö³¿
ïîë³ö³¿ Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Ñåðåä ðå÷åé ó õëîïöÿ ïîë³öåéñüê³ çíàéøëè òà âèëó÷èëè 95 çãîðòê³â ç ðå÷îâèíîþ, ñõîæîþ íà àìôåòàì³í
òà åëåêòðîíí³ âàãè.
— Ìîëîäèê ç³çíàâñÿ, ùî
çáåð³ãàâ íàðêîòèêè ç ìåòîþ
çáóòó. Íàðàç³ ïðàâîïîðóøíèê çàòðèìàíèé â ïðîöåñóàëüíîìó ïîðÿäêó òà ïåðåáóâàº â ³çîëÿòîð³ òèì÷àñîâîãî òðèìàííÿ, — çàçíà÷àþòü ó ïîë³ö³¿. Âèëó÷åíå
íàïðàâèëè íà åêñïåðòèçó.
Çà çáåð³ãàííÿ ³ çáóò íàðêîòèê³â ïåðåäáà÷åíî ïîêàðàííÿ äî 8 ðîê³â òþðìè.
Випуск №17 (1143)
Популярні двоходові задачі на кооперативний мат.
Задача №2564-2567
В. Чорноус (Одеса)
(друкується вперше)

h2

2.1.1.1

IV) r.Kp2

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №41 (1511) від 14 жовтня 2020 року
Задача №2560
1. Cd5! Цугцванг 1… Сa7/cb6: 2. Kp:c7/Kp:b6x
Задача №2561
1. Te6? Kph8 2. T:h6x; 1...h5!; 1. Te5? h5 2. T:h5x; 1… Kph8!;
1. Th4! Цугцванг 1… Kph8/h5 2. T:h6/T:h5x - ідеальні мати
Задача №2562
1. Kpd2 a1K+! 1. Kpd2! Цугцванг 1… Kpa1/a1K,Ф 2. Tc1/Kc3x
Задача №2563 Ретрозадача. В позиції на діагоналі останній хід робили білі.
0… Cg1:f2!: 1. K:f2! Kpg1 2. Kg4x.
М. Пархоменко

ОГОЛОШЕННЯ
Загубив-знайшов
Втрачено військовий квиток серія
НК№ 5597556 на ім'я Демченко І.В.
вваж.недійсн.
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ДАЮТЬ ШТРАФИ ЧЕРЕЗ КАРАНТИН?
Судова практика  Покарання
на 17 тисяч, які дають за порушення
обмежень карантину, скасовують
у вінницьких судах. За статистикою, лише
шість відсотків протоколів закінчуються
реальним покаранням
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Íàéá³ëüø ñâ³æà ñòàòèñòèêà â³ä
Äåðæàâíî¿ ñóäîâî¿
àäì³í³ñòðàö³¿, ñòàíîì íà 2 æîâòíÿ, âêàçóº, ùî ç ïî÷àòêó êàðàíòèíó íàä³éøëè 1365 ïðîòîêîë³â
äî ñóä³â Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³. Ç
íèõ 89 — çàâåðøèëèñÿ àäì³í³ñòðàòèâíèìè ñòÿãíåííÿìè.
Îäíà ç îñòàíí³õ ïîñòàíîâ, ÿê³
îïóáë³êîâàí³ ó ñóäîâîìó ðåºñòð³,
ñòîñóºòüñÿ ñïðàâè ïðî ïîðóøåííÿ êàðàíòèíó âîä³ºì ìàðøðóòêè
ó Â³ííèö³, ùî ñòàëîñÿ ó æîâòí³.
×îëîâ³ê áóâ áåç ìàñêè, îòðèìàâ
ïðîòîêîë, à íà ñóä³ ïîÿñíèâ, ùî
çíÿâ ìàñêó ï³ä ÷àñ çóïèíêè, ùîá
«ïîïèòè âîäè».
Ïðîòå ñóää³â òàêå ïîÿñíåííÿ
íå âëàøòóâàëî. Ìàðøðóòíèêà
âèçíàëè âèííèì òà ïðèçíà÷èëè øòðàô íà 17 òèñÿ÷ ãðèâåíü,
áî òàêå ñòÿãíåííÿ ïîòð³áíî äëÿ
«âèõîâàííÿ îñîáè â äóñ³ äîäåðæàííÿ çàêîí³â Óêðà¿íè, ïîâàãè
äî ïðàâèë ñï³âæèòòÿ, à òàêîæ
çàïîá³ãàííÿ â÷èíåííþ íîâèõ
ïðàâîïîðóøåíü».
Çà ñóäîâîþ ñòàòèñòèêîþ, 258 ç

1365 ïðîòîêîë³â, â ÿêèõ çàô³êñîâàí³ ïîðóøåííÿ êàðàíòèíó,
ïîâåðòàþòü ïîë³öåéñüêèì «äëÿ
íàëåæíîãî îôîðìëåííÿ».
Ó ÷åðâí³ Â³ííèöüêèé ì³ñüêèé
ñóä ïîâåðíóâ ìàòåð³àëè ñïðàâè ïàòðóëüíèì, áî â ïðîòîêîë³
íå âêàçàíî ì³ñöå â÷èíåííÿ ïðàâîïîðóøåííÿ ³ íå çàçíà÷åíî íàñåëåíîãî ïóíêòó, äå áóëî â÷èíåíå
ïðàâîïîðóøåííÿ.
Ïîë³ö³ÿ õîò³ëà îøòðàôóâàòè
ëþäèíó, ùî ïðèáóëà ç ×åõ³¿ òà
í³áèòî «íå äîòðèìóâàëàñÿ ñàìî³çîëÿö³¿». Ïðîòå ðàéñóä Òèâðîâà
âèð³øèâ, ùî ìàòåð³àëè ñïðàâè
ïîòð³áíî ïîâåðíóòè ïîë³öåéñüêèì, áî «â ïðîòîêîë³ íå âèêëàäåíà îá’ºêòèâíà ñòîðîíà
ïåðåäáà÷åíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ, íå âêàçàíî, â ÷îìó ïîëÿãàº
ïðîòèïðàâíà ïîâåä³íêà ëþäèíè,
ÿêó ïðèòÿãóþòü äî â³äïîâ³äàëüíîñò³ é íå äîëó÷åíî äîêàç³â ïðî
ïåðåáóâàííÿ ö³º¿ ëþäèíè íà ñàìî³çîëÿö³¿».
Â ï³äñóìêó, 6% ñïðàâ ïðî ïîðóøåííÿ êàðàíòèíó çàâåðøóþòüñÿ øòðàôàìè, 19% — â³äïðàâëÿþòü íà «äîîôîðìëåííÿ»
ïîë³ö³¿, à ó ðåøò³ ñïðàâ ñóä óõâàëþº ð³øåííÿ ïðî óñíå ïîïåðåäæåííÿ, çàêðèâàº ñïðàâó ÷åðåç çà-

Поліцейські склали 1403 протоколи на вінничан з початку карантину.
Проте суд часто стає на бік «порушників» й закриває справи без покарання
âåðøåííÿ òðèì³ñÿ÷íîãî ñòðîêó
íà ïðèòÿãíåííÿ äî àäì³íâ³äïîâ³äàëüíîñò³ ÷è ÷åðåç â³äñóòí³ñòü
ñêëàäó ïîðóøåííÿ. Îñü ïðèêëàä:
Ïîë³ö³ÿ õîò³ëà îøòðàôóâàòè
êàñèðà ã³ïåðìàðêåòó «Åï³öåíòð»
çà òå, ùî òà òîðãóâàëà áóä³âåëüíèìè ìàòåð³àëàìè ï³ä ÷àñ êàðàíòèíó. Àëå â³ííèöüêèé ðàéñóä
íå âáà÷àº ñêëàäó ïðàâîïîðóøåííÿ â ¿¿ ä³ÿõ, áî «çàïðîâàäæóþ÷è
îáìåæåííÿ ó âèãëÿä³ çàáîðîíè
ñóá’ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ íà ðîáîòó, âèêîíàâ÷à âëàäà ïîâèííà
çàáåçïå÷èòè íàëåæíå ìàòåð³àëüíå
çàáåçïå÷åííÿ...Îäíàê òàêîãî çàáåçïå÷åííÿ íå íàäàºòüñÿ ÿê ñàìèì ñóá'ºêòàì ãîñïîäàðþâàííÿ,
òàê ³ íàéìàíèì ïðàö³âíèêàì, ÿê³
ïðàöþþòü ó âêàçàíèõ ñóá’ºêò³â
ãîñïîäàðþâàííÿ. Òîìó ñïðàâà
ï³äëÿãàº çàêðèòòþ», — éäåòüñÿ
â ïîñòàíîâ³ ñóäó.

В Україні в 90% випадків суд на боці людей
Закон України «Про захист населення від інфекційних хвороб»
дає повноваження Кабміну встановлювати обмеження на час
карантину. І хоча в «карантинній» постанові КМУ вказаний
вичерпний перелік мір, за порушення яких визначені штрафи
в Кодексі про адмінправопорушення, останнє «слово» все ж
лишається за судом.
І, наприклад, людині, яка
без маски й рукавичок пішла
на ринок у Тульчині, призначають штраф у 17 тисяч гривень.
А жінці, що без засобів захисту
торгувала на вінницькому ринку,
ухвалюють «усне зауваження».
— В Україні судді мають приймати рішення незалежно, «всебічно

й об’єктивно» оцінивши докази. У нас немає прецедентного
права, коли б судді виносили
однакові рішення в аналогічних справах, — пояснює редактор «Бюро судової інформації»
Микита Панасенко. — Відтак,
коли один суддя карає штрафом у 17 тисяч за порушення,
а інший обходиться без грошового стягнення — це законно, хоч
і має дивний вигляд. Не треба
забувати, що людина має право
оскаржити постанову у вищих
інстанціях, і такі успішні кейси
зараз присутні.
Менш ніж 10% судових проваджень щодо порушень обмежень в Україні завершуються
реальними штрафами.
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КОЛИ СТОСУНКИ СТАЮТЬ
СХОЖІ НА ВАЖКУ ПРАЦЮ
Без ускладнень  Деякі люди
говорять, що стосунки — це
важка праця. Психолог і бізнестренер Тетяна Нікіфорова
пропонує задуматися, чи не занадто
багато у ваших стосунках «роботи»
ЛАРИСА ОЛІЙНИК (067)5267353

Åêñïåðòè-ïñèõîëîãè ãîâîðÿòü, ùî ïîòð³áíî ïðîñòî áóòè
ç êîõàíîþ ëþäèíîþ, íàñîëîäæóþ÷èñü êîæíèì äíåì æèòòÿ
ïîðó÷ ç íåþ. Êîõàííÿ ïîâèííå
ïðèíîñèòè çàñïîêîºííÿ, áóòè
â³ääóøèíîþ, ïîðÿòóíêîì â³ä
çëîáîäåííèõ ïðîáëåì, à íå ¿õ
ëîã³÷íèì ïðîäîâæåííÿì. Ïðàöþþòü — íà ðîáîò³, à âäîìà â³äïî÷èâàþòü ³ ëþáëÿòü.
— Íàéïîøèðåí³øèé ì³ô ñåðåä
ëþäåé, ùî íàä ñòîñóíêàìè ïîòð³áíî ïðàöþâàòè. Òîáòî íà ðîáîò³ ïðàöþâàòè, âäîìà ïðàöþâàòè ³ íàä ñòîñóíêàìè — òåæ?
Êîõàííÿ, öå â ïåðøó ÷åðãó çàäîâîëåííÿ, âçàºìîïîâàãà. À ïåðåòâîðþºòüñÿ öå ãàðíå ïî÷óòòÿ
ó ïðàöþ òîä³, êîëè ïàðòíåð ðîáèòü òàê, ÿê éîìó çðó÷íî, à âè
éäåòå íà êîìïðîì³ñ, — ãîâîðèòü
ïñèõîëîã ³ á³çíåñ-òðåíåð Òåòÿíà
Í³ê³ôîðîâà.
ßê ïðàâèëî, âñå ïî÷èíàºòüñÿ
ç òîãî, ùî äâîº ëþäåé âòÿãóþòüñÿ â ñòîñóíêè ïðàêòè÷íî
íåñâ³äîìî, çà ïðèíöèïîì: «ùî
ñàìå ïðèïëèâëî», àáñîëþòíî
íå çàìèñëþþ÷èñü, ÷îãî âîíè
â³ä íèõ õî÷óòü ³ íå âèòðàòèâøè ïðàêòè÷íî í³ÿêèõ çóñèëü
íà óñâ³äîìëåíèé ïîøóê â³äïîâ³äíîãî ïàðòíåðà. Îñîáëèâèì
óñï³õîì ââàæàºòüñÿ, ÿêùî ñòîñóíêè ïî÷èíàþòüñÿ ç îáîï³ëüíî¿
³íôàíòèëüíîú åìîö³éíî¿ çàëåæíîñò³, ÿêó ³íîä³ ïîìèëêîâî ïðèéìàþòü çà çàêîõàí³ñòü àáî íàâ³òü
ëþáîâ.Òàê³ ñòîñóíêè ââàæàþòü
íåçäîðîâèìè, áî âîíè âèíèêëè
â³ä ñëîâà «ïîòð³áíî».

Ó áàãàòüîõ íàøèõ æ³íîê ñàìîîö³íêà äóæå çàëåæèòü â³ä òîãî,
ÿêèé ïîðó÷ ç íåþ ÷îëîâ³ê. ßêùî
æ³íêà ñàìîòíÿ, — ñóñï³ëüñòâî âèçíà÷àº, ùî âîíà í³êîìó íå ïîòð³áíà.
— Òîìó æ³íêà ïîãîäæóºòüñÿ
íà áóäü-ÿê³ ñòîñóíêè, àáè íå áóòè
ñàìîòíüîþ. Äàë³ áåðå øëþá, áî
òàê ïîòð³áíî ³ ïîëåãøåíî âèäèõàº. Àëå â òàêîìó âèïàäêó
âîíà âèõîäèòü çàì³æ á³ëüøå
äëÿ îòî÷óþ÷èõ, í³æ äëÿ ñåáå,
áî êîõàííÿ â öèõ ñòîñóíêàõ â³äñóòíº, — ïðîäîâæóº ïñèõîëîã. —
×åðåç â³äñóòí³ñòü öüîãî âèñîêîãî
ïî÷óòòÿ æ³íêà ç ÷àñîì ïî÷èíàº

ßêùî ïî÷óòò³â íå
áóëî íà ñàìîìó
ïî÷àòêó, òî íå âàðòî
ðîçðàõîâóâàòè,
ùî âîíè êîëèñü
íåñïîä³âàíî ç'ÿâëÿòüñÿ
ïîð³âíþâàòè ñâîãî ÷îëîâ³êà ç ³íøèìè, â íå¿ íàêîïè÷óºòüñÿ ðÿä
ïðåòåíç³é.
Íà öüîìó åòàï³ íà àðåíó ñòîñóíê³â ïîñòóïîâî âèõîäèòü ö³ëà
àðì³ÿ òàðãàí³â: íåâì³ííÿ ïîâàæàòè ïàðòíåðà ³ éîãî ïîòðåáè,
íåâì³ííÿ â³ä÷óâàòè ³ âèðàæàòè
ñâî¿ ïîòðåáè, çâè÷êà ìàí³ïóëþâàòè ³ ïåðåêëàäàòè â³äïîâ³äàëüí³ñòü,
ïàñèâíà àãðåñ³ÿ, íåîá´ðóíòîâàí³
î÷³êóâàííÿ ³ áàãàòî ³íøèõ ÿêîñòåé, çãóáíèõ äëÿ ñòîñóíê³â.
Ìè ïî÷èíàºìî ïîâîäèòèñÿ òàê,
í³áè ïàðòíåð — öå íàøà ð³÷, ç
ÿêîþ ìè ìàºìî ïîâíå ïðàâî ðîáèòè âñå, ùî çàâãîäíî ³ ÿêà, ÿê

Вихід із ситуації
Перше і єдине, що потрібно знати про проблему стосунків між
чоловіком і жінкою, — це те, що
такої проблеми не існує. Взагалі.
Все, що люди приймають за проблеми в стосунках, не більше ніж
прояви їх власного внутрішнього
неблагополуччя, що складається
з сотень і тисяч невирішених психологічних проблем. У процесі
спілкування двох людей в парі їх
проблеми починають резонувати
одне з одним і в результаті сплітаються у величезний вузол, поки
його маса не стане критичною

для когось з партнерів.
Людина не може побудувати з
будь-ким стосунки більш здорові, ніж її стосунки з собою. Якщо
у стосунках виникли проблеми,
безглуздо сподіватися, що ви
зможете змінити партнера або
навчитися ним керувати.
Єдине, на що можна і потрібно
сподіватися — це розібратися в
собі і вирішити свої власні проблеми, і ось це вже дійсно реальне завдання, яке точно так
чи інакше вирішить проблеми
в стосунках.

П'ЯТЬ ОЗНАК ТОГО, ЩО «РОБОТА»
НАД СТОСУНКАМИ НЕ ДОПОМАГАЄ
ПОСТІЙНО ПРОРАХОВУЄТЕ
РЕАКЦІЮ ПАРТНЕРА
Перед кожною серйозною розмовою ви
замислюєтеся, що і як саме буде краще
сказати, і заздалегідь переживаєте, яку вам
дадуть відповідь? Це означає, що ви занадто
сконцентровані на тому, щоб партнер завжди
відчував себе добре, наперекір власним
інтересам.

ВСЬОМУ ЗНАХОДИТЕ ВИПРАВДАННЯ
Ви багато можете пробачити і зрозуміти. Навіть
коли ігнорують ваші інтереси, грубо нав'язують
свої бажання або навіть ображають вас. Ви
спочатку ображаєтеся, але потім знаходите
компроміс із собою. Якщо в глибині душі ви
розумієте, що живете у брехні, згадайте про
самоповагу і змініть ситуацію. Гірше, якщо
ви настільки розчинили в комусь межі своєї
особистості, що вже не віддаєте собі в цьому звіту.

РУЙНУЄТЕ СВОЄ ЗДОРОВ'Я
Численні дослідження показують, що
в нещасливих шлюбах у людей погіршується
фізичне здоров'я. Якщо власна сім'я
перетворюється в джерело негативних
переживань, ми починаємо страждати від
хвороб серця, високого кров'яного тиску і
депресій. Любов робить людей здоровішими
і щасливішими. Якщо ви зараз нещасливі
у стосунках, це руйнує здоров'я.

ВТРАЧАЄТЕ СЕБЕ ЯК ОСОБИСТІСТЬ
Коли ви йдете на нескінченні компроміси і
обмежуєте свої інтереси, ви немов вилучаєте
себе зі стосунків. Ви як самостійна особистість,
зі своїми бажаннями і потребами, зникли,
поступившись місцем іншій людині.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 28 ЖОВТНЯ — 3 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Не потрібно завойовувати
за будь-яку ціну прихильність
коханої людини, інакше все
це перетвориться на безплідний штурм бастіонів. Краще
відпустіть ситуацію, і тоді ви
зможете нею керувати.

ТЕЛЕЦЬ
Обставини можуть скластися
так, що ви з об'єктивних причин не завжди зможете зустрічатися з коханою людиною.
Запасіться терпінням, адже
розлука лише зміцнює почуття.

БЛИЗНЮКИ
Прийшов час кардинально змінити своє життя заради любові.
Тим більше, що ваш обранець,
швидше за все, вам запропонує жити разом, офіційно
оформити стосунки. Не відмовляйтеся. Це ваша доля.

РАК
Цього тижня імовірна вельми
приємна поїздка разом з
коханою людиною. Хоча є
ймовірність, що ваші стосунки можуть розладнатися, але
не переживайте, від сварки
не залишиться і сліду.

ЛЕВ
Гарний час для розмови
по душах. Ви будете здатні
відреставрувати побляклі
почуття, внісши в них новизну
і оригінальність. Вихідні вдалі
для побачень далеко від дому.

ДІВА
Цього тижня вас можуть очікувати романтичні пригоди,
варто розраховувати на незабутні враження. Кульмінація
напруження пристрастей очікується ближче до вихідних.

ТЕРЕЗИ
Зірки впевнені: ви можете і
повинні довіряти коханій людині, він ваш друг і порадник.
Саме зараз у вас буде шанс
зрозуміти, наскільки серйозні
і глибокі ваші почуття.

СКОРПІОН
ВАМ САМОТНЬО
Ви не можете поділитися з партнером тим, що
вас глибоко хвилює, і вважаєте за краще тримати
це в собі. Ви знаєте, що не отримаєте від нього
підтримки. Ви навіть не можете поговорити
про те, що ваші стосунки давно дали тріщину, і
намагаєтеся ліквідувати її власними силами.

ìàëåíüêà äèòèíà, íå ìîæå ðîçâåðíóòèñÿ ³ ï³òè.
Ò³ëüêè, ÿê âèÿâëÿºòüñÿ çãîäîì,
â öüîìó âèïàäêó «ð³÷» íå ïðîñòî
ìîæå ï³òè, à íàé÷àñò³øå ñàìå òàê
³ ðîáèòü, âêîòðå çàëèøàþ÷è íàñ
ó çäèâîâàíîìó ðîç÷àðóâàíí³.
ßêùî ñòîñóíêè ì³æ ÷îëîâ³êîì
òà æ³íêîþ âèíèêëè ç ðîìàíòèêè,
ïåðåðîñëè â êîõàííÿ, âçàºìîïîâàãó, òî øâèäøå çà âñå, âîíè
òàêèìè áóäóòü íàäàë³, êîæåí
íàìàãàòèìåòüñÿ ³íøîãî çðîáèòè
ùàñëèâèì.
ßêùî æ ïî÷óòò³â íå áóëî íà ïî÷àòêó, òî íå âàðòî ðîçðàõîâóâàòè, ùî âîíè êîëèñü ç'ÿâëÿòüñÿ.
Òîä³ ñòîñóíêè ïåðåòâîðþþòüñÿ
íà ñóö³ëüíèé êîìïðîì³ñ, íà âàæêó ïðàöþ ³ æåðòâó ç îáîõ ñòîð³í.
Òîìó àáè óíèêíóòè ðîç÷àðóâàíü, ñë³ä ñôîðìóâàòè äëÿ ñåáå
ïèòàííÿ: äëÿ ÷îãî ÿ âèõîäæó

çàì³æ ÷è îäðóæóþñÿ? ßêùî âè
â³äïîâ³ñòå ñîá³, ùî äëÿ ùàñòÿ,
òîä³ ïîºäíóéòå ñâîº æèòòÿ ç ïàðòíåðîì áåç ðîçäóì³â.
ßêùî âàìè êåðóþòü íå ïî÷óòòÿ, à ðàö³îíàëüí³ áàæàííÿ,
òî øâèäøå çà âñå âàñ ÷åêàòèìóòü ðîç÷àðóâàííÿ. Âè áóäåòå
ïîñò³éíî ï³äëàøòîâóâàòèñÿ ï³ä
ïàðòíåðà, ³ öå áóäå íå êîõàííÿ,
à âèñíàæëèâà ïðàöÿ. Ç ÷àñîì âè
ñòàíåòå æåðòâîþ ñâî¿õ ³ëþçîðíèõ
ïî÷óòò³â.
Ïîñò³éí³ êîìïðîì³ñè âàì íàáðèäíóòü ³ âè ïî÷íåòå ç’ÿñîâóâàòè
ñòîñóíêè. Â³äòàê çàì³ñòü ëþáîâ³ äî ñâîãî ïàðòíåðà, ó âàñ
ç'ÿâëÿòüñÿ îäí³ íàð³êàííÿ. ×è
äîâãî òàêèé øëþá ïðîòðèìàºòüñÿ? Òîìó äîáðå ïîäóìàéòå: âàì
ïîòð³áíå êîõàííÿ ³ çàäîâîëåííÿ, ÷è âàæêà ïðàöÿ ³ ñóö³ëüíèé
êîìïðîì³ñ?

Цей тиждень створений
для романтичних зустрічей,
палких зізнань і пристрасних
пестощів. Якщо вам вдасться
викроїти час для побачень —
це будуть чи не найкращі
часи вашого життя.

СТРІЛЕЦЬ
Емоції і імпульсивність загрожують перешкодити вам
поліпшити спілкування з
коханою людиною. Можливі
бурхливі з'ясування стосунків.

КОЗЕРІГ
Постарайтеся відпочити і
заспокоїтися. Навіть якщо ви
залишилися на самоті і вам
важко, знайдіть в собі сили
вірити в краще. Скоро вас
чекає нова зустріч.

ВОДОЛІЙ
У понеділок бажано контролювати свої емоції. У вихідні
постарайтеся не проявляти
підозрілості, це викличе напругу у вашій парі.

РИБИ
Тиждень обіцяє романтичні,
але вельми далекі від бажаних стосунки. Не варто прямо
говорити, чого ви хочете,
пояснюватися доведеться
напівнатяками. Не виключені
розчарування в любові.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
АЛЬОНА НІКІТЮК,
СТУДЕНТКА

Кандидат отримав
на виборах три голоси.
Жінка його допікає:
— Я знаю! В тебе є коханка

***

— Алло, мамо?! Можеш
мене привітати! Я переміг на місцевих виборах!
Мама радісно:
— Ой! Чесно?!
— Мамо, ну хоч би ти не підколювала!..

***

Оголошення:
Для проведення передвиборчої кампанії
партії потрібні скажені бабки, приблизно
150–200 осіб…

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

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

Вікторія, 21
1 рік
Працюю консультантом
м в дитячому магазині
іграшок. Цікавлюсь різними
ними видами спорту.
Захоплююсь фотографією
єю та в майбутньому хочу
стати професійним фотографом.
ографом.

Якщо ви хочете досягти успіху, то необхідно визначитися з принципами і чітко для
себе з'ясувати, що ви хочете
і на яких умовах.

Надсилайте своє фото та коротку
розповідь про себе на e-mail:

miss@riamedia.com.ua.
m.ua.

Запрошення до конкурсу «Міс RIA»-2020
і безкоштовну професійнуу фотосесію
від фотостудії «INDIGO» отримають
найвродливіші учасниці.

БЛИЗНЮКИ
Ваші найзаповітніші бажання виконуються. Ви відчуєте,
що проблеми, що здавалися
нерозв'язними, просто
пішли з вашого життя.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
НИЦЬ
«МІС RIA-2020» НА:

РАК
За цей тиждень ви багато
чого досягнете і навіть встигнете реалізувати практично
всі намічені плани, тільки
намагайтеся не метушитися і
вірити у власні сили.

***

Ось кажуть, що з віком жінка дедалі більше
стає схожою характером на свою матір.
Неправда це — вона все більше стає схожою
на вашу тещу.

ЛЕВ
У вас з'явиться можливість
блиснути своєю ерудицією
і винахідливістю. Можливе
зміцнення професійного та
фінансового становища. Ви
зможете реалізувати особисті проекти.

***

«Приваблива брюнетка, 90–60–90, зріст
175 см, довжина внутрішньої поверхні
стегна — 56 см, об’єм плечей — 114 см,
відстань між очима — 2 см, довжина
волосся — 34 см. Продам рулетку»

Цього тижня вам доведеться
відстоювати свої погляди.
В середині тижня варто
проявити активність, щоб
осідлати примхливу удачу.

ТЕЛЕЦЬ

КОЖНА ВІННИЧАНКА
А МОЖЕ
ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ
КУРСІ

***

— Дівчино, а скільки вам років?
— А ви знаєте, що питати у жінки про її вік
неввічливо?
— А сісти за спокушання малолітньої, повашому, ввічливо буде?

ОВЕН

Найгарніші дівчата їздять
дять
з «Бліц таксі»

ДІВА

РЕКЛАМА

Зараз важливо увійти
в робочий ритм і не перенапружуватися. Постарайтеся
не дратуватися і усвідомити,
що іноді з дрібниць починаються великі справи. До вихідних суєта владнається.

480639

ТЕРЕЗИ
БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

Зараз хороший час для відновлення втрачених зв'язків
і контактів. Вам не завадить
привести на роботі в ідеальний порядок всю документацію, тому що перевірка може
нагрянути в будь-яку хвилину.

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

Те, що вас хвилювало і
непокоїло, схоже, успішно
вирішилося. Так що можете
розслабитися і зробити саме
те, що порадує особисто вас.

СТРІЛЕЦЬ
Вас можуть очікувати нові
приємні знайомства, які
згодом переростуть в справжню дружбу. У середу ви
можете реалізувати свої
задуми, але для цього буде
потрібно багато терпіння і
витримки.

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

480782

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
28.10

+16
+11

+15
+11

+16
+12

ЧЕТВЕР
29.10

+14
+8

+14
+9

+17
+8

П’ЯТНИЦЯ
30.10

+11
+7

+9
+7

+9
+7

СУБОТА
31.10

+9
+5

+8
+5

+8
+5

НЕДІЛЯ
1.11

+9
+8

+8
+7

+8
+7

ПОНЕДІЛОК
2.11

+9
+6

+8
+6

+8
+5

ВІВТОРОК
3.11

+11
+6

+10
+6

+10
+5

КОЗЕРІГ
Цього тижня ви можете відкрити в собі незвідані раніше
грані і таланти. Професійне
життя пожвавиться. У другій
половині тижня варто виділити час для побудови планів на найближчий місяць.

ВОДОЛІЙ
Хочете якихось змін
на краще? Не відкладайте
в довгу шухляду вирішення
проблем, дійте тут і зараз.
Друга половина тижня —
сприятливий час для цікавих
та корисних знайомств і
зміцнення ділових зв'язків.

РИБИ
Протягом тижня у вас буде
рівний, гарний настрій,
особливо, якщо ви дасте
собі можливість відпочити.
Сприятливий час для занять
творчістю, для зміни роботи
або міста. Дипломатія і такт
дозволять успішно справлятися з поточними проблемами.

