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ПОСТАЧАЛЬНИКА ГАЗУ

З серпня побутовий споживач може
змінити постачальника газу майже так само,
як оператора мобільного зв’язку, орієнтуючись
на кращу ціну та сервіс

При цьому прокладати нові труби не треба,
а постачальника можна обрати навіть з іншої
області України. Принаймні, так це працює
в теорії. А як на практиці?
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ДУМКА
Юлія
ВОТЧЕР
ВОЛОНТЕРКА

Любіть мову
Âïðîäîâæ òðèâàëîãî ÷àñó
õîäÿòü ñóïåðå÷êè, à ÷è ïîòð³áíî íàì áîðîòèñÿ çà ñâîþ
ìîâó, ÷è íå êðàùå âðàõîâóâàòè ïîáàæàííÿ ÷àñòèíè
íàñåëåííÿ äóìêó «à êàêàÿ
ðàçíèöà»?
ª ð³çíèöÿ! Äëÿ òèõ, õòî íå
ìîæå öüîãî çðîçóì³òè, ðîçïîâ³ì êîðîòêî íà ïðèêëàäàõ.
Êâ³òè ÷è çåðíî íà ïåðøèé
ïîãëÿä — ïðîñòî êâ³òè ÷è
ïðîñòî çåðíî.
Ó êâ³ò³â, îñîáëèâî ïîëüîâèõ, äóæå øèðîêà ïàë³òðà
êîëüîð³â, çàïàõ³â ³ ôîðì.
Çâåðòàëè íà öå óâàãó?
Âñ³ì â³äîìî, ùî çåðíî —
öå âåëèêà ê³ëüê³ñòü çåðíîâèõ
êóëüòóð, äî ïðèêëàäó, æèòî,
îâåñ, ïøåíèöÿ, êóêóðóäçà,
ãðå÷êà, ãîðîõ…
À ëþäè? Ëþäè æ ä³ëÿòüñÿ
íå ëèøå çà ñòàòåâîþ îçíàêîþ íà ÷îëîâ³ê ÷è æ³íêà, ¿õ
ðîçð³çíÿþòü ùå é çà ïð³çâèùàìè, ³ìåíàìè.
Ïîãîäüòåñÿ, êîæåí ç íàñ
âèïðàâèòü ëþäèíó, ÿêà íàñ
ïîìèêîâî ãóêíå ³íøèì ³ìåíåì.
Ó òàêèé ñïîñ³á ìè çàõèùàºìî ñâîþ îñîáëèâ³ñòü.
Óêðà¿íà ìàº ñâîþ òåðèòîð³þ ç ÷³òêèìè êîðäîíàìè,
âëàñíó ìîâó, êóëüòóðó, ³ñòîð³þ, çâè÷à¿, ÿê³ íàøó êðà¿íó
ðîáëÿòü íå ñõîæîþ íà ³íø³
êðà¿íè.
Çàáåðåòå ùîñü îäíå ³ Óêðà¿íà âòðàòèòü ñâîþ îñîáëèâ³ñòü, áóäå íå ïîâíîö³ííà,
ñêàë³÷åíà ³ ëåãêà çäîáè÷ äëÿ
ïîãàíö³â ð³çíîãî øòèáó.
Íàì ïîòð³áíî çíàòè ïðî
öå, íå öóðàòèñÿ ð³äíî¿ ìîâè,
áåðåãòè ¿¿.
P. S. 9 ëèñòîïàäà, â Äåíü
óêðà¿íñüêî¿ ïèñåìíîñò³ ïèñàëà äèêòàíò. Ìîâà íàøà,
ÿê æèâèé îðãàí³çì, âåñü ÷àñ
â ïðàâîïèñ³ â³äáóâàþòüñÿ çì³íè, äîïîâíåííÿ ³ áàæàíî ñë³äêóâàòè çà íèìè, ùîá âïåâíåíî ïî÷óâàòèñÿ ó ñï³ëêóâàíí³.

ПО ЧОМУ ГОЛОС? СКІЛЬКИ
ВИТРАТИЛИ НА АГІТАЦІЮ
Гроші на передвиборчі гонки 
Остаточні фінансові звіти кандидатів на
посаду міського голови та в депутати
міської ради оприлюднила міська
виборча комісія. Розповідаємо, на що
витрачали гроші з виборчого фонду
кандидати на посаду мера та скільки
коштує один голос виборця
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ó ïåðåë³êó îïðèëþäíåíèõ ô³íàíñîâèõ çâ³ò³â íåìàº âñ³õ
êàíäèäàò³â. Ìè ïðîàíàë³çóâàëè, ÿê ³ íà ùî âèòðà÷àëè
ãðîø³ ç ôîíä³â ï’ÿòü êàíäèäàò³â
íà ïîñàäó ìåðà Â³ííèö³.
СЕРГІЙ МОРГУНОВ
Íàãàäàºìî, Ìîðãóíîâ áóâ êàíäèäàòîì â³ä «Óêðà¿íñüêî¿ ñòðàòåã³¿ Ãðîéñìàíà».
Âñüîãî éîãî ðàõóíîê âèáîð÷îãî
ôîíäó íàë³÷óâàâ 750 000 ãðèâåíü.
Öå âñå êîøòè ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿.
Âëàñíèõ êîøò³â Ñåðã³é Ìîðãóíîâ
íå âêëàäàâ. Çà ïåð³îä ïåðåäâèáîð÷î¿ ãîíêè Ìîðãóíîâ âèêîðèñòàâ ìàéæå âñå, íà ðàõóíêó
çàëèøèëîñÿ 35,90 ãðèâí³.
Íàéá³ëüøà ñóìà ï³øëà íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè íà á³ëáîðäàõ,
ñ³ò³ëàéòàõ ³ ò.ï — 521 026 ãðèâåíü.
106 902 ãðèâí³ êàíäèäàò âèòðàòèâ íà îïëàòó åô³ðíîãî ÷àñó íà
òåëåáà÷åíí³, à ùå 23 878 ãðèâåíü
çà åô³ðíèé ÷àñ íà ðàä³î.
Ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè â ³íòåðíåò³ îá³éøëîñü ó 41 900 ãðèâåíü, à
54 673 Ñåðã³é Ìîðãóíîâ âèòðàòèâ
íà ëèñò³âêè, ïëàêàòè ³ ò.ï.
Êð³ì òîãî, ä³þ÷èé ìåð âèòðà÷àâ
íà îðåíäó áóäèíê³â ³ ïðèì³ùåíü
äëÿ ïðîâåäåííÿ äåáàò³â, äèñêóñ³é, ïðåñêîíôåðåíö³é òîùî. Íà
öå ï³øëî — 1 200 ãðèâåíü, ³ ïëþñ
384 ãðèâí³ çà áàíê³âñüê³ ïîñëóãè.

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

СЕРГІЙ КУДЛАЄНКО
Öåé êàíäèäàò éøîâ íà âèáîðè
â³ä «ªâðîïåéñüêî¿ ñîë³äàðíîñò³».
Âñüîãî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê
âèáîð÷îãî ôîíäó Ñåðã³ÿ Êóäëàºíêà íàä³éøëî 743 646 ãðèâåíü.
Óñå öå — âëàñí³ êîøòè êàíäèäàòà. ²ç íèõ â³í 542 540 ãðèâåíü
âèòðàòèâ íà ðîçì³ùåííÿ ðåêëàìè
íà á³ëáîðäàõ, ñ³ò³ëàéòàõ. Ùå 77
738 ãðèâåíü íà âèãîòîâëåííÿ âèáîð÷èõ ëèñò³âîê, ïëàêàò³â ³ 55 688
ãðèâåíü íà âèãîòîâëåííÿ ³íøèõ
ìàòåð³àë³â ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿.
Íà àã³òàö³þ â ãàçåòàõ êàíäèäàò âèòðàòèâ 43 600 ãðèâåíü. Îïëàòà åô³ðíîãî ÷àñó íà òåëåáà÷åíí³ îá³éøëàñÿ
ó 11 160 ãðèâåíü, 7 500 êàíäèäàò
ñïëàòèâ çà ðåêëàìó â ³íòåðíåò³ ³ 5
420 ãðèâåíü çà ðåêëàìó íà ðàä³î.
СЕРГІЙ КАРМАЛІТА
Óñüîãî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê
âèáîð÷îãî ôîíäó Ñåðã³ÿ Êàðìàë³òè íàä³éøëî 398 575 ãðèâåíü.
²ç íèõ 99 505 ãðèâåíü — âëàñí³
êîøòè, 299 70 ãðèâåíü — äîáðîâ³ëüí³ âíåñêè ô³çè÷íèõ îñ³á.
Íàéá³ëüøå Êàðìàë³òà âèòðàòèâ íà ðîçì³ùåííÿ ìàòåð³àë³â
ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿, öå éîìó
îá³éøëîñü ó 232 795 ãðèâåíü. Íà
àã³òàö³þ ó ïðåñ³ – 85 000 ãðèâåíü.
Íà âèãîòîâëåííÿ âèáîð÷èõ ëèñò³âîê, ïëàêàò³â Ñåðã³é Êàðìàë³òà
â³ääàâ 66 922 ãðèâí³. Íà îïàòó
åô³ðíîãî ÷àñó íà ðàä³î ï³øëî 10
368 ãðèâåíü.
ßê ÷èòàºìî ó çâ³ò³, ïðèäáàííÿ
êàíöòîâàð³â, ïàïåðó, ³íøèõ ïðåä-

643,90 гривні

СКІЛЬКИ КОШТУВАВ
ОДИН ГОЛОС ВИБОРЦЯ
Вінницька міська ТВК оприлюднила протокол з
кількістю голосів, які виборці віддали за кандидатів
на посаду міського голови. З цих даних ми
підрахували, у скільки кожному з кандидатів
обійшлася ціна голосу однієї людини.

61,41

62

гривні

гривні

Сергій
Кудлаєнко,
«Європейська солідарність»

Сергій
Борзов,
«Слуга народу»

69,97
гривні

12,24
гривні

Сергій
Моргунов,
«Українська
стратегія
Гройсмана»

Олександра
Устінова,
«Голос»

Сергій
Кармаліта,
самовисуванець

ìåò³â ³ ìàòåð³àë³â äëÿ âèãîòîâëåííÿ ìàòåð³àë³â àã³òàö³¿ îá³éøëîñÿ
ó 3 240 ãðèâåíü. Ïëþñ 4 035 ãðèâåíü — áàíê³âñüê³ ïîñëóãè.

íà ðàä³î. Êð³ì òîãî, 10 òèñ. 867
ãðí ï³øëî íà ðîçì³ùåííÿ ìàòåð³àë³â â ³íòåðíåò³. 228 ãðèâåíü çà
áàíê³âñüê³ ïîñëóãè.

СЕРГІЙ БОРЗОВ
Öåé êàíäèäàò áàëîòóâàâñÿ íà
ïîñàäó ì³ñüêîãî ãîëîâè Â³ííèö³
â³ä «Ñëóãè Íàðîäó». Óñüîãî íà
ïîòî÷íèé ðàõóíîê éîãî âèáîð÷îãî ôîíäó íàä³éøëî 356 200
ãðèâåíü. Ç íèõ: 101 000 ãðèâåíü
— êîøòè ì³ñöåâî¿ îðãàí³çàö³¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿, 205 200 — âëàñí³
êîøòè, 50 000 ãðèâåíü — äîáðîâ³ëüí³ âíåñêè ô³çè÷íèõ îñ³á.
Íàéá³ëüøå ç ôîíäó Áîðçîâ
âèòðàòèâ íà ðîçì³ùåííÿ ïîë³ò
ðåêëàìè íà á³ëáîðäàõ, âèâ³ñêàõ,
ñ³ò³ëàéòàõ — 228 758 ãðèâåíü.
Ùå 70 270 ãðèâåíü ï³øëî íà
âèãîòîâëåííÿ âèáîð÷èõ ëèñò³âîê,
ïëàêàò³â. Íà îïëàòó ïëîù ó ïðåñ³ âèòðàòèâ 32 048 ãðèâåíü, ³ 13
938 — íà îïëàòó åô³ðíîãî ÷àñó

ОЛЕКСАНДРА УСТІНОВА
Êàíäèäàòêà â³ä «Ãîëîñó». Óñüîãî íà ïîòî÷íèé ðàõóíîê ¿¿ âèáîð÷îãî ôîíäó íàä³éøëî 217 800
ãðèâåíü. Óñå öå êîøòè ì³ñöåâî¿
îðãàí³çàö³¿ ïîë³òè÷íî¿ ïàðò³¿.
Çà ðîçì³ùåííÿ ïîë³òè÷íî¿ ðåêëàìè íà á³ëáîðäàõ, âèâ³ñêàõ,
ñ³ò³ëàéòàõ Îëåêñàíäðà çàïëàòèëà 96 180 ãðèâåíü. Òàêîæ 52 630
ãðèâåíü âèòðàòèëà íà ðîçì³ùåííÿ
ìàòåð³àë³â ïåðåäâèáîðíî¿ àã³òàö³¿
â ³íòåðíåò³. Ùå 31 915 ãðèâåíü íà
âèãîòîâëåííÿ â³äåîçàïèñ³â.
Íà âèãîòîâëåííÿ âèáîð÷èõ
ëèñò³âîê, ïëàêàò³â ³ ò.ï ï³øëî
22 652 ãðèâí³. Êð³ì òîãî, 12 200
êîøòóâàëà îïëàòà åô³ðíîãî ÷àñó
íà òåëåáà÷åíí³ ³ 2 200 — îïëàòà
ïëîù ó äðóêîâàíèõ ÇÌ².

Як ви ставитесь до можливого введення карантину вихідного дня?

NADEEN KARABAN

OLESIA RYBACHENKO

ВОЛОДИМИР УЖВАК

OLICHKA KRAVCHUK

АРТЕМ ПУСТОВИТ

Сенс такого карантину… Вихідні посиділи вдома, а далі
з понеділка влаштовують
майстер-класи, школа, ресторани, дні народження...

Карантин вихідного дня
не допоможе, а закривати
знов всіх вдома… це крок
до нервових зривів, бідності і т. п.

Якщо закривати на карантин, то все, не тільки ресторани. І не тільки на вихідні,
а на тижнів два, щоб був
результат, а не для галочки.

Найголовніше в нашій ситуації — дотримання правил
носіння масок, дотримання дистанції і поваги одне
до одного.

Тобто, в будній день ковіду
немає, а у вихідний є? Безглуздо… З тієї теми, що на зупинках в скупченні людей вірусу немає, а в транспорті є?
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ЯК ЗМІНИТИ ПОСТАЧАЛЬНИКА ГАЗУ
Досвід  З серпня побутовий споживач
може змінити постачальника газу майже
так само, як оператора мобільного зв’язку,
орієнтуючись на кращу ціну та сервіс. При
цьому прокладати нові труби не треба,
а постачальника можна обрати навіть
з іншої області України. Принаймні,
так це працює в теорії. А як на практиці?
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Êàáì³í 1 ñåðïíÿ îñòàòî÷íî ñêàñóâàâ ìåõàí³çì
PSO — ñïåö³àëüí³ çîáîâ’ÿçàííÿ
«Íàôòîãàçó» ç ïðîäàæó ãàçó äëÿ
ïîáóòîâèõ ñïîæèâà÷³â ³ äåðæàâà á³ëüøå íå ðåãóëþº âàðò³ñòü.
Ó íàñ ùîì³ñÿöÿ íîâ³ òàðèôè, ÿê³
ìîæóòü áóòè ð³çíèìè ó êîæí³é
ç îáëàñòåé.
Âîäíî÷àñ ñïðîñòèëè ïðîöåäóðó ïåðåõîäó äî íîâîãî ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó: çì³íèòè êîìïàí³þ
ìîæíà ÷åðåç ²íòåðíåò. Ïðî îñîáëèâîñò³ ïðîöåäóðè, ñêëàäíîù³
òà âèãîäó â³ä ïåðåõîäó ïîãîâîðèëè ç â³ííè÷àíèíîì Âëàäèñëàâîì Àëåêñ³é÷åíêîì, ÿêèé çì³íèâ ïîñòà÷àëüíèêà ãàçó äî ñâîº¿
êâàðòèðè.
НАВІЩО МІНЯТИ
×îëîâ³ê âèð³øèâ çì³íèòè
«Â³ííèöÿãàç Çáóò» íà ãàçîïîñòà÷àëüíó êîìïàí³þ «Íàôòîãàç».
Âèãîäó ïîÿñíþº íà ïðèêëàä³:
ó ëèñòîïàä³ â³ííèöüêèé ãàççáóò
âñòàíîâèâ âàðò³ñòü ãàçó íà ð³âí³ 8,854 ãðèâí³ çà êóá. Òîä³ ÿê
ç «Íàôòîãàçîì» ó â³ííè÷àíèíà êîíòðàêò, çà ÿêèì ö³íà ãàçó
íåçì³ííà ïðîòÿãîì 12 ì³ñÿö³â —
5 ãðèâåíü 24 êîï³éêè.
Îòîæ, ÿêùî ÷îëîâ³ê «ñïàëèòü» 200 êóá³â ãàçó â ëèñòî-

ЦІНИ НА ГАЗ У ЛИСТОПАДІ
12 КОМПАНІЙ

6,00
5,00

10 КОМПАНІЙ

ЦІНИ ДО
7 ГРИВЕНЬ

 НАЙНИЖЧА ЦІНА

ïàä³, òî ãàççáóò âèñòàâèâ áè
ó ðàõóíêó 1770 ãðèâåíü, à «Íàôòîãàç» — 1048 ãðèâåíü. Àëå
îñê³ëüêè â Àëåêñ³é÷åíêà ùîì³ñÿ÷íà îïëàòà º ô³êñîâàíîþ,
òî â³í â³ä ö³º¿ òèñÿ÷³ ñïëàòèòü
áëèçüêî 400 ãðèâåíü. ²íøå — àæ
ï³ä ê³íåöü ä³¿ äîãîâîðó.
Òîìó âèãîäà î÷åâèäíà: 200 êóá³â ãàçó çàì³ñòü 1770 ãðèâåíü êîøòóþòü ìåíø í³æ 400 ãðèâåíü.
ЯКА ПРОЦЕДУРА ПЕРЕХОДУ
Ùîá çì³íèòè ïîñòà÷àëüíèêà,
ïîòð³áíî â³äøóêàòè íîâîãî ïðîäàâöÿ. ª ñàéò «Ãàçîòåêà», äå îïóáë³êîâàí³ ö³íè íà ãàç â³ä ê³ëüêîõ
äåñÿòê³â êîìïàí³é. Òàì æå ìîæíà
ïîäàòè îíëàéí-çàÿâêó íà ïðèºäíàííÿ. Ñâ³é ñåðâ³ñ ä³º ó Ïðèâàò24.
Ùîïðàâäà, òàì ìîæíà ïåðåéòè
ïîêè ò³ëüêè äî «Íàôòîãàçó».
Ðàçîì ³ç çàÿâîþ-ïðèºäíàííÿì
ìàºìî ïîäàòè:
 äîêóìåíòè, ÿêèìè âèçíà÷åíî
ïðàâî âëàñíîñò³ ÷è êîðèñòóâàííÿ
íà îá'ºêò (ïðèì³ùåííÿ);
 äîêóìåíò, ùî ïîñâ³ä÷óº îñîáó ñïîæèâà÷à (ïàñïîðò), à òàêîæ
ðåºñòðàö³éíèé íîìåð îáë³êîâî¿
êàðòêè ïëàòíèêà ïîäàòê³â (³äåíòèô³êàö³éíèé êîä);
 ³íø³ äîêóìåíòè, ÿê³ ìîæå
âèìàãàòè ïîñòà÷àëüíèê (ïåðåë³ê ÿêèõ ìàº áóòè âèçíà÷åíèé
íà ñàéò³ òàêîãî ïîñòà÷àëüíèêà).
Íàïðèêëàä, öå ìîæå áóòè îñòàíí³é ðàõóíîê çà ðîçïîä³ë àáî ïîñòà÷àííÿ ãàçó.

34 КОМПАНІЇ

7,00

Paliv Energy ............................. 6
Megawatt ..........................6,22
ГК «Нафтогаз України» .....6,33
«Кіровоградська
обласна енергопостачальна
компанія» .........................6,36

ЦІНИ ДО
8 ГРИВЕНЬ

Прикарпатенерготрейд ......7,2
Газопостачсервіс .................7,2
Асканія Енерджи ..............7,25
Кременчукгаз-Трейдінг ......7,3
КременчукгазПостачання .........................7,5
Газовик .............................7,59

Yasno ................................6,49

ETG.UA ................................7,8

ТОВ «Львівенергозбут».....6,62

ДП «Газпостач» ................7,92

ТОВ «ВКФ «Теплобуд» ......6,65

ТОВ «Тернопільміськгаз» ..7,92

TAS Energy.........................6,84

Полтавагаз збут ................7,92

Óñå öå Âëàäèñëàâ Àëåêñ³é÷åíêî íàä³ñëàâ åëåêòðîíêîþ:
çàïîâíèâ çàÿâó, ðîçäðóêóâàâ,
ïîñòàâèâ ï³äïèñ òà â³äïðàâèâ
ñêàíîâàí³ êîï³¿. Õî÷à íå îá³éøëîñÿ áåç ñêëàäíîù³â:
— Íå ì³ã çíàéòè ñâ³é Å²Ñ-êîä
(³íäèâ³äóàëüíèé íîìåð, ÿêèé
ô³êñóº ñïîæèâà÷à ó ñèñòåì³),
à áåç íüîãî íå ìîæíà ïåðåéòè
äî íîâîãî ïîñòà÷àëüíèêà. Çãîäîì çíàéøîâ êîä ó îñîáèñòîìó
êàá³íåò³ íà ñàéò³ «Â³ííèöÿãàç».
Àëå ÷àñ âæå áóëî çãàÿíî: âòðàòèâ
ìîæëèâ³ñòü ï³äïèñàòè äîãîâ³ð, äå
ãàç êîøòóâàâ áè íà 50 êîï³éîê
äåøåâøå, í³æ òîé òàðèô, ùî
â ìåíå çàðàç, — êàæå ÷îëîâ³ê.
Çà ïðîöåäóðîþ ïåðåõîäèòè
ìîæíà íàâ³òü ³ç áîðãàìè ïåðåä
ïîïåðåäí³ì ïîñòà÷àëüíèêîì. Îäíàê Àëåêñ³é÷åíêî ðîçêàçóº, ÿê
öå â³äáóëîñÿ íà ïðàêòèö³:
— Êîíñóëüòàíò «Íàôòîãàçó»
ñêàçàâ, ùî â íèõ íåìàº äîñòóïó

Популярні питання та відповіді
На основі матеріалів сайтів «ГазПравда», Мінсоцполітики, «Нафтогаз» склали відповіді на поширені
запитання щодо зміни постачальника газу.
Чи може новий постачальник
газу відмовитися від мене?
Так, новий постачальник має
право відмовити споживачеві
у підписанні договору за наявності боргів перед старим постачальником.
Якщо в мене борг за газовими коефіцієнтами, то чи зможу
я перейти до нової компанії?
Якщо людина не погоджується з
нарахуваннями за спожитий газ,
у тому числі через застосування
газових коефіцієнтів, то боргове
питання можна і потрібно вирішувати в судовому порядку. При

цьому подібні суперечки не мають стати на заваді зміні постачальника. Споживач має право
обрати собі нову компанію-постачальника газу.
А що буде з моєю субсидією/
пільгою після зміни постачальника?
Нарахування пільг та субсидій залежить від даних, які соцзахист
отримує від надавача комунальних
послуг. Це нарахування, тариф,
борг тощо. Тому, щоб не втратити
субсидію, до управління соцзахисту потрібно подати заяву про зміну
постачальника природного газу
для побутових потреб.
Якщо раніше мені відключили
газ?
Споживач, якому припинено (обмежено) постачання через борг,

також може скористатись правом
на зміну постачальника газу. Проте постачання газу новим постачальником може здійснюватися
після оплати всієї заборгованості
перед попереднім постачальником, який припинив (обмежив)
постачання газу.
Чи треба буде передавати
дані про споживання газу з
1 по 5 число?
Треба, оскільки облік споживання
газу здійснює газорозподільча компанія (облгаз). Вона є природним
монополістом на вашій території і
її не можна змінити. Тому потрібно з 1 по 5 число кожного місяця
передавати показання лічильника
газу в особистому кабінеті, додатку,
чат-боті облгазу у Viber. Або в будьякий інший зручний спосіб.

ЦІНИ ДО
9 ГРИВЕНЬ

Волиньелектрозбут...........8,25
ТОВ ТД «Лубнигаз» ...........8,39
Шепетівкагаз ....................8,59
Одесагаз-Постачання .........8,7
Уманьгаз Збут ...................8,77
Черкасигаз Збут ................8,77
Львівгаз збут .......................8,8
КиївГазЕнерджи ...............8,81
Закарпат газзбут ...............8,81
Івано-Франківськ газзбут...8,82
Київобл газзбут ................8,82
Волинь газзбут ..................8,83
Харків газзбут ...................8,84
Вінниця газзбут.................8,85

äî áàç äàíèõ ãàççáóò³â: ó òîìó
÷èñë³ äî íàøèõ çàáîðãîâàíîñòåé.
Òîìó ìåí³ ïîðàäèëè ñïî÷àòêó
ðîçðàõóâàòèñÿ ç ïîïåðåäí³ì ïîñòà÷àëüíèêîì, à äàë³ — ïåðåõîäèòè äî íîâî¿ êîìïàí³¿-ïðîäàâöÿ
ãàçó, — ðîçïîâ³äàº Âëàäèñëàâ. —
Áà á³ëüøå, «ªäèíèé Ðàõóíîê»,
viber-áîò òà îñîáèñòèé êàá³íåò
íà 104.ua ïîêàçóâàëè ìåí³ òðè
ð³çí³ öèôðè áîðãó. Îá'ºêòèâíó
³íôîðìàö³þ ä³çíàòèñÿ íå çì³ã,
òîìó çàïëàòèâ îñòàíí³é ðàõóíîê
ç ëèøêîì.
Ï³äòâåðäæåííÿ ðîçðèâó â³äíîñèí ç³ ñòàðèì ãàçîïîñòà÷àëüíèêîì ÷åêàòè íå òðåáà. Àëåêñ³é÷åíêî ñêàçàâ, ùî ä³çíàâñÿ ïðî öå
ç³ ñâîãî êàá³íåòó íà ñàéò³ 104.ua
— Çíèêëà ãðàôà «Îïëàòà
ãàçó», ëèøèëàñü ò³ëüêè «Îïëàòà
çà òðàíñïîðòóâàííÿ». ² íàñïðàâä³
ìåí³ ÿê ñïîæèâà÷ó íå ïîòð³áíèé
ÿêèéñü äîãîâ³ð ïðî ðîç³ðâàííÿ
â³äíîñèí ç ïîïåðåäí³ì ïîñòà÷àëüíèêîì. Äóìàþ, öå ìàþòü
âèð³øóâàòè ãàçîïîñòà÷àëüí³
êîìïàí³¿ ì³æ ñîáîþ, — ãîâîðèòü
÷îëîâ³ê.
УМОВИ КОНТРАКТУ І ПОРАДИ
Ïðîöåñ ïåðåõîäó — â³ä ïîäàííÿ çàÿâè äî ï³äòâåðäæåííÿ ïðèºäíàííÿ íîâèì ãàçîïîñòà÷àëüíèêîì — ó Âëàäèñëàâà çàéíÿâ
ñ³ì ðîáî÷èõ äí³â. Çàêîíîäàâåöü
ðîçðàõóâàâ, ùî öÿ ïðîöåäóðà
ìîæå òðèâàòè é 21 äåíü.
Ï³ñëÿ çì³íè ïîñòà÷àëüíèêà
íîâó òðóáó ïðîêëàäàòè íå òðåáà:
çà òðóáè â³äïîâ³äàº «Â³ííèöÿãàç», ÿêà îòðèìóº ïëàòó çà äîñòàâêó ãàçó. Íîâèé ïîñòà÷àëüíèê ïðîäàº ñóòî ãàç ÿê òîâàð.
Àëåêñ³é÷åíêî òàêîæ ðîçïîâ³â
ïðî óìîâè äîãîâîðó ç íîâèì
ïîñòà÷àëüíèêîì.
— ß îáðàâ ð³÷íèé òàðèô ç
ô³êñîâàíîþ ö³íîþ ãàçó: ó ìåíå
öå 5,24 ãðèâí³ çà êóá. Îáñÿã

Рівне газзбут .....................8,87
Суми газзбут .....................8,87
Хмельницьк газзбут..........8,87
Чернігів газзбут ................8,87
Дніпропетровськгаз .........8,88
Дніпрогаз..........................8,88
Криворіжгаз .....................8,88
Чернівці газзбут ................8,88
Житомир газзбут ..............8,89
Миколаїв газзбут ..............8,94
Поліссягаз .........................8,95
Запоріж газзбут .............. 8,96

 НАЙВИЩА ЦІНА

ñïîæèâàííÿ âèçíà÷èâ ñï³ëüíî
ç ïîñòà÷àëüíèêîì — 909 êóáîìåòð³â íà ð³ê. ² çà óìîâàìè êîíòðàêòó, ÿ áóäó ïëàòèòè
çà öåé îáñÿã ð³âíèìè ÷àñòèíàìè
ïî 396 ãðèâåíü ùîì³ñÿöÿ, —
ðîçïîâ³äàº â³ííè÷àíèí. — Ï³ñëÿ
çàâåðøåííÿ ð³÷íîãî êîíòðàêòó,
ÿêùî ÿ ñïîæèâ á³ëüøå ãàçó, í³æ
çàÿâëÿâ, òî òîä³ áóäó äîïëà÷óâàòè. À ÿêùî ñïîæèâ ìåíøå,
òî îòðèìàþ àáî ïîâåðíåííÿ
êîøò³â, àáî öå ìåí³ çàðàõóþòü
ó íàñòóïí³ ïëàòåæ³.
Ïèòàºìî, à ÿêùî ó âàñ áóäóòü
ïðåòåíç³¿ äî ãàçîïîñòà÷àëüíèêà,
íàïðèêëàä, ùîäî ÿêîñò³ ãàçó,
òî ÿê âè çìîæåòå ïîñêàðæèòèñü?
— ×åñíî, ÿ íå çàäóìóâàâñÿ
ïðî öå. Àëå ÿêùî ìåíå íå áóäóòü âëàøòîâóâàòè ò³ óìîâè, ÿê³
íàäàº ìåí³ ïîñòà÷àëüíèê ãàçó,
òî ÿ áóäó ì³ðêóâàòè, íà ÿêîãî
³íøîãî ïîñòà÷àëüíèêà éîãî çàì³íèòè.
— Ùî á âè ïîðàäèëè òèì ëþäÿì, ÿê³ õî÷óòü ïåðåéòè äî íîâîãî ãàçîïîñòà÷àëüíèêà? — ïèòàº
æóðíàë³ñò.
— Íàéêðàùå îáèðàòè íîâîãî
ãàçîïîñòà÷àëüíèêà âë³òêó, êîëè
ìîæíà îòðèìàòè ð³÷íèé òàðèô
çà íàéíèæ÷îþ ö³íîþ. ßêáè
ìåí³ âäàëîñÿ ïåðåéòè äî íîâîãî ïîñòà÷àëüíèêà ùå â ñåðïí³,
òî çì³ã áè çìåíøèòè ñâ³é ðàõóíîê íà 50 êîï³éîê çà êóáîìåòð.
Îáîâ'ÿçêîâî çáåð³ãàéòå âñ³ ïëàò³æêè â³ä ïîïåðåäíüîãî ïîñòà÷àëüíèêà, áî ìîæå áóòè ïðîáëåìà ç âèçíà÷åííÿì îñòàòî÷íîãî
ðîçðàõóíêó ïåðåä ïåðåõîäîì
äî íîâî¿ êîìïàí³¿. Ðåòåëüíî
çâàæóéòå ö³íè, óìîâè ñï³âïðàö³
òà äèâ³òüñÿ íà ðåïóòàö³þ íîâîãî
ãàçîïîñòà÷àëüíèêà. ² ùå á ïîðàäèâ åíåðãîìîäåðí³çàö³þ áóäèíêó, ùîá ñóòòºâî çìåíøèòè ö³íó
îïàëåííÿ, — â³äïîâ³â Âëàäèñëàâ
Àëåêñ³é÷åíêî.
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ЩО ЧЕКАЄ НА ВІННИЦЬКИЙ
ПЛАНЕТАРІЙ У КАРАНТИН?
Проблема  У Вінниці може припинити
роботу планетарій, одна з найбільших
українських віртуальних обсерваторій.
Працівники кажуть, їх попросили
написати заяви на звільнення через
збитковість роботи планетарію в карантин.
Керівництво переконує — співробітників
науково-просвітницького закладу
не виганяють, планетарій не закриватимуть
ЛАРИСА ОЛІЙНИК (067)5267352

Ó âåðåñí³ öüîãî ðîêó ïëàíåòàð³þ âèïîâíèëîñÿ 65 ðîê³â. Â³í
îäèí ³ç ÷îòèðüîõ ñòàö³îíàðíèõ
ä³þ÷èõ â Óêðà¿í³. Íåùîäàâíî
ì³ñöåâ³ òà âñåóêðà¿íñüê³ ÇÌ²
îáëåò³ëà íîâèíà — éîãî ïðàö³âíèê³â ïîïðîñèëè íàïèñàòè çàÿâè
íà çâ³ëüíåííÿ.
Ìàð³ÿ Ëåâ÷åíêî, ãîëîâíèé â³ííèöüêèé àñòðîíîì çíàéîìèòü
â³ííè÷àí ³ç çîðÿíèì íåáîì
63 ðîêè. Íèí³ ïðàöþº ³ç çàðïëàòîþ ó ïîëîâèíó ì³í³ìàëüíî¿
ñòàâêè. Êàæå, ïðàöþâàëà á òóò
³ çà ÷âåðòü çàðïëàòè, ëèøåíü áè
ïëàíåòàð³é íå çàêðèâàëè.
— Íàñ ïðàöþº ï’ÿòü îñ³á. Âñ³
íà ì³í³ìàëüí³é çàðïëàòí³, — ðîçïîâ³äàº ïàí³ Ìàð³ÿ. — Ç áåðåçíÿ
ïî ñåðïåíü ÷åðåç êàðàíòèí áóëè
ó â³äïóñòö³ çà âëàñíèé ðàõóíîê.
Âèéøëè, òðîõè ïðîïðàöþâàëè,
³ òóò íàñ ïîïåðåäèëè, ùî ó íàéáëèæ÷èé ÷àñ ìîæóòü çâ³ëüíèòè. ×åðåç òå, ùî íå ìàþòü ÷èì
ïëàòèòè çàðïëàòó. Ìè øîêîâàí³
òàêèìè íîâèíàìè. Àäæå íàø
ïëàíåòàð³é íà ñüîãîäí³ ºäèíèé,
ÿêèé ïðàöþº ó çàõ³äíîìó ðåã³îí³.

Ê³ëüêà ðîê³â òîìó çàêëàä ðåêîíñòðóþâàëè òà ìîäåðí³çóâàëè,
â³äòàê â³í òåïåð ìàº ñó÷àñíèé ðåìîíò, íîâ³òíþ òåõí³êó ³ ö³êàâ³
ïðîãðàìè.
КВИТКИ ВСЬОГО ПО 20–
40 ГРИВЕНЬ
— Íàì ñêàçàëè, ñòàâàéòå
íà á³ðæó, ³ ìîæëèâî â áåðåçí³
çíîâó â³äêðèºìîñÿ, — ãîâîðèòü
ëåêòîð Ãàííà Òàðàíóøêî. — Ìè
çàïðîïîíóâàëè êåð³âíèöòâó íàïèñàòè çàÿâó çà âëàñíèé ðàõóíîê íà áóäü-ÿêèé òåðì³í, ëèøå á
ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êàðàíòèíó
çà íàìè ì³ñöÿ çàëèøèëèñÿ. Íàì
â³äìîâèëè, ïðîïîíóâàëè ïèñàòè
ëèøå çàÿâó íà çâ³ëüíåííÿ.
Âæå ïðîéøîâ òèæäåíü ï³ñëÿ
ðåçîíàíñíî¿ íîâèíè, à ïðàö³âíèêè ïëàíåòàð³þ êàòåãîðè÷íî
â³äìîâëÿþòüñÿ ïèñàòè çàÿâè
íà çâ³ëüíåííÿ. Êàæóòü, ùî âæå
äàâíî ì³ñöåâ³ ä³ëêè ìð³þòü ïåðåðîáèòè ïëàíåòàð³é ó ðåñòîðàí.
Áîÿòüñÿ, ÿêùî çâ³ëüíÿòüñÿ — îáñåðâàòîð³þ ä³éñíî ïåðåôîðìàòóþòü.
— Ìè ïðîïîíóâàëè âèõ³ä ³ç
ñèòóàö³¿ êåð³âíèöòâó, — êàæå

Після епідемії лектори повернуться на роботу
У прес-службі Вінницької міської
ради запевнили, що планетарій
не перепрофілюють, а можливо
закриють на період карантину.
— Про закриття планетарію навіть
мови не може бути, — говорить
Аліса Мисловська, директор
департаменту у справах ЗМІ та
зв'язків з громадськістю. — Ігор
Любовський, керівник підприємства, на балансі якого знаходиться планетарій, у свій час чимало
зусиль доклав і коштів залучив,
аби зберегти і оновити наш плаÙîòèæíåâèê «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

Нам сказали: ставайте
на біржу, і можливо
в березні знову
відкриємося і будемо
працювати, — говорить
лектор Ганна Таранушко

нетарій. На 60-річний ювілей
обсерваторії запросив першого
і єдиного астронавта незалежної України, космонавта Леоніда
Каденюка. А те, що працівників
не за свій рахунок просять, а рекомендують звільнитися за згодою
сторін, в цьому теж є певна логіка.
Ставши на біржу праці, вони отримуватимуть кошти. Коли епідемія
піде на спад, лектори повернуться
на свої робочі місця, вінничани та
гості міста знову відвідуватимуть
цікаві лекції.

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 200145

Hàêëàä 17 900

Ìàð³ÿ Ëåâ÷åíêî. — Ìîæíà çðîáèòè êâèòêè äîðîæ÷èìè. Ïîðó÷
ó ïàðêó íà êàðóñåëÿõ òðè õâèëèíè
ïîêàòàòèñÿ êîøòóº 50–70 ãðèâåíü. À ó íàñ êâèòêè íà ãîäèííó
ïðîãðàìó 20–40 ãðèâåíü. Â ìóçåÿõ òà ê³íîòåàòðàõ â ðàçè á³ëüøå.
ßê ìîæíà îíîâëåíèé ïëàíåòàð³é
çàêðèòè, òóò òàêà òåõí³êà, ùî ñòîëè÷í³ ôàõ³âö³ çàçäðÿòü.
ПЛАНЕТАРІЙ НЕ ЗАКРИЮТЬ
НАЗАВЖДИ
²ãîð Ëþáîâñüêèé, äèðåêòîð
«Â³ííèöÿçåëåíáóäó», íà áàëàíñ³
ÿêîãî çíàõîäèòüñÿ ïëàíåòàð³é,
ïîâ³äîìèâ æóðíàë³ñò³â, ùî ãîðä³ñòü íàøîãî ì³ñòà, îäèí ç êðàùèõ íàóêîâî-ïðîñâ³òíèöüêèõ
îñåðåäê³â çàêðèâàòè íå áóäóòü.
Çâ³ëüíÿòè éîãî ïðàö³âíèê³â òåæ
í³õòî íå çáèðàºòüñÿ, õî÷à ó çàêëàäó ïðîáëåì ÷èìàëî.
— Ïëàíåòàð³é ïðàöþº íà ñàìîîêóïíîñò³. Íà æàëü, ó öüîìó
êàðàíòèííîìó ðîö³ öèôðà äîõîäó, íà ÿêó ìè î÷³êóâàëè, â ï'ÿòü
ç ïîëîâèíîþ ðàç³â ìåíøà, í³æ
â ìèíóëîìó ðîö³. Âèðó÷êà âïàëà
íà 80%, — ãîâîðèòü ²ãîð Ëþáîâñüêèé. — Çàãàëîì ïðÿì³ âèòðàòè
çàêëàäó ñòàíîâëÿòü 86–100 òèñÿ÷
ãðèâåíü íà ì³ñÿöü. Çà æîâòåíü
ïëàíåòàð³é çàðîáèâ 24 òèñÿ÷³.
Â³äòàê, ìè çìóøåí³ ïðèéìàòè
â³äïîâ³äí³ ð³øåííÿ. Ïåðåêîíóþ,
íàøà îáñåðâàòîð³ÿ í³ â ÿêîìó
âèïàäêó íå çàêðèâàºòüñÿ. Âîíà
º, áóëà ³ áóäå. Ðîáî÷³ ì³ñöÿ çàëèøàòüñÿ çà ïðàö³âíèêàìè ïëàíåòàð³þ, â áóäü-ÿêîìó âèïàäêó.
ß ñï³ëêóâàâñÿ ç íàøèìè ëåêòîðàìè, çàïèòóâàâ, ÿê ìè ìîæåìî

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

âèéòè ³ç ñèòóàö³¿? Âîíè ïðîïîíóþòü çá³ëüøèòè âàðò³ñòü êâèòêà.
Â ïåð³îä åï³äåì³¿ ÿ ââàæàþ öå
íå ïðèéíÿòíèì. Äî ñëîâà, çàðàç
ïðàöþþòü ó ïîâíîìó ðåæèì³
ëèøå Êè¿âñüêèé ³ Â³ííèöüêèé
ïëàíåòàð³¿, Õàðê³âñüêèé â îíëàéí
ðåæèì³, Õåðñîíñüêèé òèì÷àñîâî
çà÷èíåíî.
Â³ííè÷àíè çíàþòü ïðî ñèòóàö³þ ç Â³ííèöüêèì ïëàíåòàð³ºì,
³ îáãîâîðþþòü ïðîáëåìó â ñîöìåðåæàõ.
«Ïëàíåòàð³é êëàñíèé. Àëå íèì
ïîâèíí³ çàéìàòèñÿ àñòðîíîìè ³
ìàðêåòîëîãè, à íå çåëåíáóä. ×îìó
òóäè íå õîäÿòü? Áî â³í âåñü ÷àñ
çà÷èíåíèé. Ñåàíñè ëèøå ó âèõ³äí³, à 5 äí³â íà òèæäåíü í³÷îãî íåìàº. ² íàâ³òü ÿêùî ïðèéòè
íà ñåàíñ çà ãðàô³êîì, òî éîãî
ìîæå íå áóòè, áî òðåáà 10 ÷îëîâ³ê ì³í³ìàëüíó ãðóïó. Çà÷èíÿºòüñÿ î 17. Â òîé ÷àñ, ÿê ëþäè
õîäÿòü ó ïîä³áí³ çàêëàäè ï³ñëÿ
18 ãîäèíè, ï³ñëÿ ðîáîòè ³ â áóäí³.
×îìóñü â ê³íîòåàòðàõ ³ ó áóäí³
ïîâíî ëþäåé, áî âîíè êë³ºíòîîð³ºíòîâàí³, à íå â³äáóâàþòü
ïàíùèíó. ßêáè íèì òóðèñòè÷í³ ôàõ³âö³ çàéìàëèñÿ, òî ìîæíà
áóëî á éîãî ïåðåòâîðèòè íà ùå
îäèí òóðèñòè÷íèé ìàãí³ò Â³ííèö³», — íàïèñàëà ²ðèíà Áàñåíêî.
Ïðàö³âíèêè îáñåðâàòîð³¿ ñêàçàëè, ùî çàðàç çàêëàä ïðàöþº
ñàìå çà òàêèì ãðàô³êîì, áî ÷åðåç
ïàíäåì³þ òóðèñòè â ì³ñòî íå ïðè¿çäÿòü. Ñåàíñè ïðîâîäÿòü, ÿêùî
íàáèðàºòüñÿ ì³í³ìàëüíà ê³ëüê³ñòü
ëþäåé. Ðàäà êîëåêòèâó ðàçîì ç
ï³äïðèºìñòâîì íàðàç³ øóêàº
øëÿõè âèõîäó ç ñèòóàö³¿.

КОРОТКО
Хакери
продавали
відповіді
 Ïîë³öåéñüê³ ñï³ëüíî ç
ÑÁÓ âèêðèëè õàêåðñüêó
áàíäó. Çà ïîïåðåäíüîþ
³íôîðìàö³ºþ, õàêåðè çä³éñíþâàëè DDoS-àòàêè íà
îô³ö³éí³ ñàéòè íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â òà îòðèìóâàëè äîñòóï äî ôàéë³â, ÿê³ ì³ñòÿòü
â³äïîâ³ä³ íà åêçàìåíàö³éí³
òåñòè. Öþ ³íôîðìàö³þ ïðîäàâàëè ñòóäåíòàì.
Ó ìåæàõ â³äêðèòîãî êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ
çà äðóãîþ ÷àñòèíîþ ñòàòò³
361 Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè (íåñàíêö³îíîâàíå âòðó÷àííÿ â ðîáîòó
êîìï’þòåðíèõ ìåðåæ ÷è
ìåðåæ åëåêòðîçâ’ÿçêó) ó
îäíîãî ç ó÷àñíèê³â ãðóïè ñë³ä÷³ ïðîâåëè îáøóê,
ï³ä ÷àñ ÿêîãî âèëó÷èëè
êîìï’þòåðíó òåõí³êó ç äîêàçàìè ïðîòèïðàâíî¿ ä³ÿëüíîñò³, à òàêîæ sim-êàðòè,
áàíê³âñüê³ ïëàò³æí³ êàðòêè,
íà ÿê³ íàäõîäèëè ãðîø³ â³ä
îáîðóäîê.
Випуск №19 (1145)
Двоходові задачі на кооперативний мат. Кожна з них має по два варіанти розв'язку.
Задача №2572-2575. М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h2
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ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №44 (1514) від 4 листопада 2020 року
Задача №2568
I. 1. Cb5+ T:b5 2. a5 T:a5x II. 1. Tdx! T:d8+ 2. Cc8 T:c8x – правильні мати
Задача №2569
I. 1 Kpg5! Cf6+ 2. Kph6 Th8x II. 1. Td6! Tg5+ 2. Kpe6 Te5x
Задача №2560
I. 1. Kpd2! Te3 2. Cd1 Cc1x
II. Cb5! Cb4 2. Ce2 Tc1x — мат різними білими фігурами з одного поля “с1”
Задача №2561
I. 1. C:e4! C:e4 2. g3 Cf5x — ідеальний мат II. 1 g3! e5 2. Cg4 Cg2x — правильний мат
М. Пархоменко

ОГОЛОШЕННЯ
Робота
Потрібні на роботу водій категорії
В,С різноробочий в с. ЛукаМелешківська. (067) 378-94-59

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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НАЙКРАЩІ ПРОПОЗИЦІЇ
ВІННИЦЬКИХ КОМПАНІЙ
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ÐÅÇÎÍÀÍÑ

RIA, Ñåðåäà, 11 ëèñòîïàäà 2020

ГОСПІТАЛЬ ВІДДАДУТЬ
ДЛЯ ХВОРИХ НА КОРОНАВІРУС?
Протистояння  Акцію протесту під
стінами госпіталю для ветеранів провели
учасники бойових дій на Донбасі разом
з волонтерами. Вимагали не змінювати
профіль закладу на лікування хворих
на Covid-19. Ще одна вимога — відновити
прийом тих, хто воював на Сході.
Чому заклад не приймає пацієнтів?
Що пообіцяли змінити?
ВІКТОР СКРИПНИК, (067)1079091

Ç ó÷àñíèêàìè àêö³¿ ñï³ëêóâàëèñÿ ãîëîâíèé ë³êàð ãîñï³òàëþ
Âàëåð³é Áàá³é÷óê òà äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ
Îëüãà Çàäîðîæíà.
Ðîçìîâà áóëà åìîö³éíîþ.
Ìåäèêè, ç ÿêèìè ðîçìîâëÿâ
æóðíàë³ñò RIA, áóëè ïðîòè, àáè
çàêëàä ïåðåïðîô³ëþâàëè ó êîâ³äíèé. Êîëè ó íèõ çàïèòàâ õòîñü ç
ïðèñóòí³õ, ÷è ï³äòðèìóþòü ìîæëèâå ïåðåïðîô³ëþâàííÿ ãîñï³òàëþ, äðóæíî ñêàçàëè: «Í³!»
²íøî¿ äóìêè äîòðèìóâàëàñÿ
ãîëîâà ïðîôêîìó.
ХТО ВАМ ДАВ ПРАВО НА НАС
КРИЧАТИ?
Íàòàë³ÿ Þð³¿âíà, òàê çâåðòàëèñÿ äî ïðîôñï³ëêîâîãî ë³äåðà,
ïåðåêîíóâàëà êîëåã ó ïðîòèëåæíîìó. Âîíà ââàæàº, ùî ãîñï³òàëü
òðåáà ãîòóâàòè äî ìîæëèâîãî
ïðèéîìó õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ.
Äèâóâàëî òå, ùî ñâîþ äóìêó
âèñëîâëþâàëà ï³äâèùåíèì ãîëîñîì. Òàêèì ñàìî òîíîì ãîâîðèëà
ç «àòîâöÿìè».
— Öå âàøà ïðàö³âíèöÿ? — ïåðåïèòóâàëè á³éö³ ó êåð³âíèêà ãîñï³òàëþ. — Ùî âîíà ñîá³ äîçâîëÿº.
Çâ³ëüí³òü ¿¿ ç ðîáîòè.
Çàì³ñòü ãîëîâë³êàðÿ âîíà â³äïîâ³ëà ñàìà. Ñêàçàëà, ùî âîíà
çàñëóæåíèé ë³êàð.
Äåõòî ³ç çàõèñíèê³â êðà¿íè ùå ³
ùå ðàç íàñòèðëèâî âèìàãàâ çâ³ëüíèòè êðèêëèâó æ³íêó ç ðîáîòè.
Êåð³âíèê ãîñï³òàëþ ïîâ³äîìèâ, ùî ó íüîãî íåìà ï³äñòàâ äëÿ
çâ³ëüíåííÿ. Çà éîãî ñëîâàìè, öå
îäíà ç êðàùèõ ïðàö³âíèöü.
НІХТО НЕ ЗМІНЮЄ ПРОФІЛЬ
— Í³õòî íå çáèðàºòüñÿ ïåðåïðîô³ëüîâóâàòè ãîñï³òàëü, — ïîâ³äîìèâ ïðèñóòí³ì Âàëåð³é Áàá³é÷óê. — Àëå ãîòóâàòèñÿ äî ã³ðøîãî âàð³àíòó ïîòð³áíî. ßêùî
ó íàñ áóäå òîòàëüíå ïîøèðåííÿ
êîðîíàâ³ðóñó, òîä³ ãîñï³òàëü ÿê
ë³êóâàëüíèé çàêëàä, ìîæëèâî,
÷àñòêîâî çì³íèòü ïðîô³ëü.
Âñ³ ë³êàðí³ ãîòóþòüñÿ äî ïðèéîìó òàêèõ õâîðèõ. ßêùî ìè öüîãî íå çðîáèìî, çàâòðà ïàö³ºíòè

çàïèòàþòü: «À äå âè áóëè â÷îðà,
÷îìó íå ï³äãîòóâàëèñÿ?»
Ãîëîâë³êàðÿ çàïèòàëè, ñê³ëüêè
òàêèõ ë³æîê ìàþòü ï³äãîòóâàòè?
— 80 ë³æîê, çàãàëîì ó íàñ
220 ë³æîê, — â³äïîâ³â Áàá³é÷óê.
Çà éîãî ñëîâàìè, òðè ðîêè êîëåêòèâ áîðåòüñÿ çà òå, ùîá âðÿòóâàòè ãîñï³òàëü. Ç ëèñòàìè ïðî
íåîáõ³äí³ñòü çáåðåæåííÿ çàêëàäó
çâåðòàëèñÿ äî ïðåçèäåíòà, óðÿäó, ÌÎÇó. Çðåøòîþ, ë³êâ³äóâàòè
àíàëîã³÷í³ çàêëàäè ìàþòü íàì³ð
ïî âñ³é äåðæàâ³.
Âîëîíòåðêà Îëåíà Âåðëàí çàïèòàëà ó ãîëîâë³êàðÿ, ÷è ñòâîðåíà
ó íèõ íàãëÿäîâà ðàäà? Áàá³é÷óê
ïîâ³äîìèâ, ùî òàêèé îðãàí º.
Ùîïðàâäà, â³í íå çàòâåðäæåíèé.
— Çàòâåðäæóâàòè íàãëÿäîâó
ðàäó ìàº îáëàñíà ðàäà, — ïîÿñíèâ
êåð³âíèê çàêëàäó. — Àëå äåïóòàòè
íå çðîáèëè öüîãî.
— ×è º ó ñêëàä³ íàãëÿäîâî¿ ðàäè ó÷àñíèêè áîéîâèõ ä³é
íà Äîíáàñ³?
— Òàê, º, — ïîâ³äîìèâ Áàá³é÷óê. — ¯õ òðîº. Çàãàëîì ó íàãëÿäîâ³é ðàä³ 15 îñ³á.
Ãîëîâíîìó ë³êàðþ íàãàäàëè,
ùî ó ñòàòóò³ çàêëàäó çàïèñàíî,
ùî îñíîâíèìè ïàö³ºíòàìè º âåòåðàíè.
ЧИНОВНИЦЯ ПООБІЦЯЛА
ВІДНОВИТИ ГОСПІТАЛІЗАЦІЮ
Ïðèñóòí³ íà àêö³¿ íàïîëÿãàëè
íà â³äíîâëåíí³ ïðèéîìó ïàö³ºíò³â. Íàãîëîøóâàëè, ùî ò³, õòî
ïðîéøîâ â³éíó, âêðàé ïîòðåáóþòü ë³êóâàííÿ. Àëå â ãîñï³òàëü
¿õ íå ïðèéìàþòü. ×îìó?
— Öå Êàáì³í, à íå Çàäîðîæíà
óõâàëèëà ïîñòàíîâó ïðî ïðèïèíåííÿ ãîñï³òàë³çàö³¿ ïàö³ºíò³â
ó çàêëàäàõ â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ
³ ðåàá³ë³òàö³¿, — ïîÿñíèëà ïîñàäîâåöü. — Ãîñï³òàëü º ñàìå òàêèì
çàêëàäîì. Ïîñòàíîâà ñòîñóºòüñÿ
òèõ ðåã³îí³â, ùî âõîäÿòü äî ïîìàðàí÷åâî¿ çîíè. Íàøà îáëàñòü
ó òàê³é êàðàíòèíí³é çîí³.
Ï³ñëÿ òðèâàëî¿ äèñêóñ³¿ ïàí³
Çàäîðîæíà ïîîá³öÿëà ó÷àñíèêàì
áîéîâèõ ä³é ÷àñòêîâå â³äíîâëåííÿ
ãîñï³òàë³çàö³¿ çàõèñíèê³â êðà¿íè.
Ïðåäñòàâíèêè âåòåðàíñüêèõ
îðãàí³çàö³é îáì³íÿëèñÿ íîìåðàìè

òåëåôîí³â ç êåð³âíèöåþ äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ, àáè
ó âèïàäêó íåîáõ³äíîñò³ ìîæíà
áóëî âèð³øèòè íàáîë³ëå ïèòàííÿ.
А ЩО З КОВІДНИМИ
ЛІЖКАМИ?
Îñü ÿê ïðîêîìåíòóâàëà ñèòóàö³þ ïðî ñòâîðåííÿ êîâ³äíèõ ë³æîê ó ãîñï³òàë³ Îëüãà Çàäîðîæíà:
— Òðåáà ãîòóâàòèñÿ äî òîãî, ùî
òàê³ çàêëàäè ìîæóòü áóòè ïåðåïðîô³ëüîâàí³, — çàçíà÷èëà ñï³âðîçìîâíèöÿ. — Âèìîãà òàêà —
ñòâîðèòè íå ìåíøå 80 ë³æîê
äëÿ ë³êóâàííÿ õâîðèõ íà êîâ³ä.
Òîìó ìè ïîïåðåäèëè óñ³õ ãîëîâíèõ ë³êàð³â ïðîâåñòè ðåçåðâàö³þ, ïåðåãëÿíóòè âñ³ ìîæëèâîñò³,
ï³äãîòóâàòè êîìàíäó, ñòâîðèòè
çàïàñ ìåäèêàìåíò³â
— ßêùî ñèòóàö³ÿ ñêëàäåòüñÿ
òàêèì ÷èíîì, ùî âèêîðèñòàºìî
óâåñü íàÿâíèé íèí³ ë³æêîâèé
ôîíä ³ òðåáà áóäå ïðèñòîñîâóâàòè
äëÿ ãîñï³òàë³çàö³¿ òîðãîâ³ öåíòðè,
òîä³ çâåðíåìîñÿ äî ãîñï³òàëþ,
àäæå öå òåæ ë³êóâàëüíèé çàêëàä,
ÿêèé ìàº íàäàâàòè äîïîìîãó
ïàö³ºíòàì. Òîä³ áóäå éòè ìîâà
íå ò³ëüêè ïðî ó÷àñíèê³â áîéîâèõ
ä³é, — ïîÿñíèëà ÷èíîâíèöÿ.

Êîëè ó ìåäèê³â õòîñü ç
ïðèñóòí³õ çàïèòàâ, ÷è
ï³äòðèìóþòü ìîæëèâå
ïåðåïðîô³ëþâàííÿ
ãîñï³òàëþ, äðóæíî
ñêàçàëè: «Í³!»
Ñòîñîâíî ñèòóàö³¿ íàâêîëî ãîñï³òàëþ, êåð³âíèöÿ äåïàðòàìåíòó
ââàæàº, ùî ¿¿ ñòâîðèëè øòó÷íî.
Çà ¿¿ ñëîâàìè, íåìà í³ÿêî¿ íåîáõ³äíîñò³ íàãí³òàòè îáñòàíîâêó.
СУСІДИ ВЖЕ У «ЧЕРВОНІЙ»
ЗОНІ
— Íèí³ ìè ó ïîìàðàí÷åâ³é
êàðàíòèíí³é çîí³, — íàãàäóº
Îëüãà Çàäîðîæíà. — Ð³âåíü çàõâîðþâàíîñò³ çðîñòàº. Íàø³ ñóñ³äè Õìåëüíèöüêèé ³ Æèòîìèð
óæå â ÷åðâîí³é çîí³.
Çàêëàäàì â³äíîâíîãî ë³êóâàííÿ
³ ðåàá³ë³òàö³¿ çàáîðîíåíà ïëàíîâà
ãîñï³òàë³çàö³ÿ. Äîçâîëåíà ãîñï³òàë³çàö³ÿ ïî óðãåíòíèõ, åêñòðåíèõ
âèïàäêàõ, à òàêîæ âèïàäêàõ, ÿê³
çàãðîæóþòü æèòòþ ëþäèíè, à ùå
ïðè ïîëîãàõ, âàã³òíîñò³, íàäàíí³
îíêîëîã³÷íî¿ äîïîìîãè.
Âèìîãè òàê³: â îáëàñíèõ öåíòðàõ ìàþòü áóòè ïåðåïðîô³ëüîâàí³ âñ³ ìåäè÷í³ çàêëàäè.
Ó íàñ ïîâí³ñòþ ïåðåïðîô³ëüîâàí³ ÷îòèðè: ³íôåêö³éíà ë³êàðíÿ,
ïåðøà ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ,
ì³ñüêà êë³í³÷íà ë³êàðíÿ ¹ 3,
â³ííèöüêà öåíòðàëüíà êë³í³÷íà
ðàéîííà ë³êàðíÿ, ùå 18 çì³íèëè
ïðîô³ëü ÷àñòêîâî.

Валерій Бабійчук учасникам акції: «Якщо не підготуємо
госпіталь до прийому ковідних хворих, ви ж перші запитаєте,
чому не зробили цього»

Сергій Чумак
громадський діяч

Про «госпіталь ветеранів війни».
1. Цей госпіталь вже давно комунальний, Вінницької обласної ради (довідка для військових — це
не той, що військовий госпіталь на Коріатовичів).
2. Це госпіталь ветеранів війни — УБД для цього недостатньо. А хто «витіран», а хто ні — вирішують деінде.
3. Качелі навколо цього закладу тривають завжди, і період «качєлів» припадає на ті періоди, коли
Обласна рада має продовжити чи не продовжити контракт з головним лікарем. Зараз обрана нова
Обласна рада. А це значить — нові контракти з новими головними лікарями.
4. Дивує, як поєднались інтереси різних, а вчора ще антагоністичних політичних сил регіону, в особі
публічних спікерів. Зайшло бабло?
5. Не партесь. Подібні заклади — це контори для відмивання бюджетного бабла «для пільгових
категорій». Ви не «обрані», вас там полікують лиш за гроші. Учасники АТО/ООС «не обрані».
6. Подібні заклади мають бути ліквідовані взагалі! А вивільнені кошти мають бути направлені
на діючі лікарні.
7. Те, що певні лікарі не хочуть лікувати ковід-хворих — вони, або мають йти на пенсію, або нести
відповідальність.
8. Все, що не договорив: поміщу в одне слово «коньюнктура». Не ведіться на байки.

Андрій Грачов
громадський діяч

Хронологія останніх трешів у Вінниці.
1. Госпіталь ветеранів війни на зміну профіля.
2. Ветерани вже у директора департаменту. Остання обіцяє, що цього не станеться.
3. Голова Вінницької ОДА виявляється секретним агентом незрозумілих спецслужб, який виконує
завдання на території РФ в одіночку. При чому це пише нардеп с Донбаса, якого звинувачують
у покриванні чорної сотні Беркуту і допомогу у схові зброї.
4. Повторний прихід до голови Департаменту охорони здоров‘я. Госпіталь хочуть заповнити
постковідними пневмоніями. Персонал на 99% проти. Причин занадто багато.
5. Приїзд НСЗУ до госпіталя. Є прояви протягнути перепрофіляцію на ковідну лікарню госпіталь
ветеранів в ійни.
6. Ветерани знов встають. Мітинг на підвищених тонах. У допомогу включаються лікарі госпіталю.
7. Голова ОДА вирішив швидко відписатись на своїй сторінці. Але невпевнено. Запросили
на зустріч. Не приїхав…
8. Директор Департаменту обіцяє не запускати ковідних хворих. Резерви у області ще є. Директору
госпіталя чітко натякнули. Підпишете ковідний пакет, уйдете у відставку достроково.
Висновки: Департамент охорони здоров‘я тягне свою лінію. Директор госпіталя тягне свою,
ветерани тягнуть свою. Поки рахунок в пользу ветеранів.
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ДВІЧІ ЗА ТИЖДЕНЬ ЗРОСЛА ЦІНА
Не солодко  Цукру в області заводи
вироблять набагато менше, ніж торік. Буряки
зібрали на половині посіяних площ, з них
зварили 90 тисяч тонн солодких кристалів.
Торік мали 331 тисячу тонн. За один
тиждень на ринку «Урожай» кілограм
цукру подорожчав з 15 до 20 гривень.
Цукор і надалі дорожчатиме
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

×îòèðè îñòàíí³õ
ðîêè ö³íà íà öóêîð
çàëèøàëàñÿ ñòàá³ëüíîþ. Åêîíîì³ñò
Ëåîí³ä Êîçîäîé çâåðòàº óâàãó
íà öèôðó 2016 ðîêó. Òîä³, ó ëèñòîïàä³ öóêîð êîøòóâàâ 15 ãðèâåíü
çà ê³ëîãðàì. Òàêà ñàìà ö³íà áóëà
ó íàñ äîíåäàâíà. Ò³ëüêè ó æîâòí³
â³í ïîäîðîæ÷àâ.
Íà ðèíêó «Óðîæàé» ïðîäàâö³
äâà ðàçè çà òèæäåíü ïåðåïèñóâàëè ö³ííèêè. Íèí³ ê³ëîãðàì öóêðó
êîøòóº 20 ãðèâåíü.
Çàïèòàëè â îäíîãî ç ïðîäàâö³â,
÷îìó ç’ÿâèëàñÿ íîâà ö³íà.
— Áî öå âæå ñâ³æèé öóêîð,
à â³í áóäå äîðîæ÷èé, — â³äïîâ³äàº æ³íêà.
— Àëå æ ó÷îðà ó âàñ áóâ ùå
«ñòàðèé» öóêîð? Òî äå ïîä³ëàñÿ
íà íüîãî «ñòàðà» ö³íà?
— Íåìà âæå ñòàðîãî öóêðó, —
êàæå ïðîäàâåöü.
— Õ³áà çà í³÷ âåñü ïðîäàëè? —
ïðîäîâæóºìî äîïèòóâàòèñÿ.
Ðîçìîâà çàê³í÷óºòüñÿ ñåðäèòîþ

ôðàçîþ æ³íêè ó òîðãîâîìó íàìåò³: «Íå â òîãî ïèòàºòå! Ó ìåíå º
õàçÿ¿í». Îäíàê íàäàòè êîíòàêòè
õàçÿ¿íà ïðîäàâåöü â³äìîâëÿºòüñÿ.
ЧОТИРИ РОКИ НЕ БУЛО
ПОДОРОЖЧАННЯ
Âïðîäîâæ ÷îòèðüîõ ðîê³â
â îêðåì³ ïåð³îäè ö³íà çíèæóâàëàñÿ íàâ³òü äî 10 ãðèâåíü, à ó âåëèêèõ òîðãîâåëüíèõ ìåðåæàõ ìîæíà áóëî êóïèòè ùå äåøåâøå. ßê
ñòâåðäæóº Ëåîí³ä Êîçîäîé, âñ³ ö³
ðîêè ãàðíî ðîäèëè áóðÿêè. Áóëî
ç ÷îãî âàðèòè öóêîð. Éîãî ìàëè
äîñòàòíüî íà ðèíêó, òîìó é ö³íà
íå ï³äâèùóâàëàñÿ.
Ó 2019 óðîæàé áóðÿê³â â îáëàñò³ âèäàâñÿ íàéã³ðøèì çà îñòàíí³ ðîêè. Íå êðàùà ñèòóàö³ÿ ³
íèí³øíüî¿ îñåí³. Äî òîãî æ, çàâîäè ïî÷àëè ïðàöþâàòè ï³çí³øå.
Íåìîæëèâî áóëî êîïàòè êîðåí³!
¥ðóíò íàãàäóâàâ àñôàëüò. À ïîò³ì
äîù³ ñòàëè íà çàâàä³.
Óæå î÷åâèäíî: öóêðó çâàðÿòü
ìåíøå, í³æ òîð³ê.
Ðàí³øå ó ïåð³îä ðîáîòè öóêðîçàâîä³â öóêîð íå äîðîæ÷àâ,
íèí³ — âñå íàâïàêè.

Äåõòî ç åêñïåðò³â ïðîãíîçóº,
ùî ö³ííèêè íà öóêîð áóäóòü
ïåðåïèñóâàòè ó á³ê çá³ëüøåííÿ
íàäàë³. Íàéá³ëüøå ïîäîðîæ÷àííÿ
ñë³ä î÷³êóâàòè íàïðèê³íö³ âåñíè
íà ïî÷àòêó ë³òà íàñòóïíîãî ðîêó.
Ó òàêèé ïåð³îä éîãî íàéá³ëüøå
êóïóþòü äëÿ ïðèãîòóâàííÿ âàðåííÿ òà ³íøèõ çàêðóòîê. Õî÷à
çàãàëîì ñïîæèâàííÿ ñîëîäêèõ
êðèñòàë³â ó íàñ ñêîðîòèëîñÿ.
МЕНШЕ СТАЛО СОЛОДКОЇЖОК
Ó 2000 ðîö³ ñïîæèâàííÿ öóêðó íà îäíó ëþäèíó ñòàíîâèëî
36,8 ê³ëîãðàìà. Òîð³ê öèôðà
çìåíøèëàñÿ äî 28,5 êã. Òàêà
³íôîðìàö³ÿ º íà ñàéò³ àñîö³àö³¿
«Óêðöóêîð».
— Ìîëîäå ïîêîë³ííÿ ìåíøå
ñïîæèâàº öóêðó, — ðîçïîâ³äàº
ä³ºòîëîã Ìàð³ÿ Êèôîðóê. — Âè
çâåðíóëè óâàãó, ÿê ó êàâ’ÿðíÿõ
ïðîäàâö³ ïîñò³éíî ñòàâäÿòü ïèòàííÿ: «Âàì ç öóêðîì, ÷è áåç?»
Áàãàòî õòî çàìîâëÿº ÿêðàç áåç öóêðó. ª òàê³, ùî é ÷àé íå ñîëîäÿòü.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, º
êàòåãîð³ÿ ëþäåé, ÿêà çàì³íèëà
öóêîð ³íøèì ñîëîäêèì ïðîäóêòîì — ìåäîì. Â³í íàáàãàòî
êîðèñí³øèé.
— Ùî íå êàæ³òü, à íèí³ âñåòàêè á³ëüøå ëþäåé äáàº ïðî ïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ, — ïðîäîâæóº
ä³ºòîëîã. — Òîìó íå ìîæíà ãîâîðèòè, ùî ñïîæèâàííÿ öóêðó ñêîðîòèëîñÿ, áî ï³äâèùèëàñÿ ö³íà.
Òåíäåíö³ÿ äî ñêîðî÷åííÿ òðèâàº
ïðîòÿãîì 20-òè ðîê³â. Íà ìîþ
äóìêó, éäåòüñÿ ïðî ï³äâèùåííÿ
êóëüòóðè çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ,
à íå ïðî òå, ñê³ëüêè êîøòóº öóêîð.
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ВИРОБНИЦТВО ЦУКРУ
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СКІЛЬКИ БУЛО ЦУКРОЗАВОДІВ В ОБЛАСТІ

42

38

Впродовж останніх років цукор варять на шести
заводах. Більшість інших порізали, деякі стоять без
роботи. Тим часом область, як і раніше, має найбільші
в державі бурякові площі. І цукру більше від нас
не виробляють в жодному іншому регіоні України.
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Згадка про славу «цукрового Донбасу»
У минулі часи за нашою областю
закріпилася була назва «цукровий Донбас». І неспроста.
У радянські часи, навіть до кінця
80-х років, в області працювало 40 цукрозаводів. А в останні роки буряки переробляють
на шести заводах.
Рекордний показник з виробни-

цтва цукру припадає на 1990 рік.
Тоді в області виробили 840 тисяч тонн цукру. Для порівняння:
торік — 331 тисяча тонн.
У тому ж 1990 році в області посіяли 210 тисяч гектарів
буряків. Це рівно стільки, як
у нинішньому році загалом
в Україні.

РЕКЛАМА
482295

9

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ

RIA, Ñåðåäà, 11 ëèñòîïàäà 2020

ЧЕТВЕРТА СТАДІЯ РАКУ. ПОТРІБНА
ДОПОМОГА ЖУРНАЛІСТЦІ
Шанс  Донедавна Марина Богданова
займалася улюбленою роботою і не сильно
переживала за своє здоров’я. А тепер майже
всі її сили, яких залишилося не так багато,
йдуть на боротьбу з двома пухлинами.
В анамнезі Марини — рак четвертої стадії,
але, на щастя, лікарі говорять, що вона
ще має шанс зупинити хворобу
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Ùå ê³ëüêà ì³ñÿö³â òîìó Ìàðèíà
àêòèâíî çàéìàëàñÿ
æóðíàë³ñòèêîþ òà ï³àð-ïðîåêòàìè. Íàâ³òü ïðè ïîñò³éíîìó áîë³
â æèâîò³ ³ ñïèí³ ïðîäîâæóâàëà
ïðàöþâàòè. Ñèòóàö³ÿ ç êîâ³äîì
íå íàëàøòîâóâàëà íà â³äâ³äóâàííÿ ë³êàðí³. Òà êîëè á³ëü ñòàâ
ñèëüí³øèì, æ³íêà âñå æ òàêè
çâåðíóëàñÿ äî ë³êàð³â. ÓÇÄ ïîêàçàëî â ¿¿ îðãàí³çì³ íîâîóòâîðåííÿ — ë³êàð³ íàïðàâèëè íà ÊÒ.
Çãîäîì àíàë³çè íà îíêîìàðêåðè
ï³äòâåðäèëè, ùî ïóõëèíè ðàêîâ³.
Ó Ìàðèíè ä³àãíîñòóâàëè àäåíîêàðöèíîìó — çëîÿê³ñíó ïóõëèíó â ï³äøëóíêîâ³é çàëîç³. Òàêîæ
õâîðîáà ìåòàñòàçóâàëà ó ïå÷³íêó
ùå îäí³ºþ ïóõëèíîþ. Ë³êàð³ ñêàçàëè, ùî öå ÷åòâåðòà ñòàä³ÿ, ïðîòå

çóïèíèòè îíêîïðîöåñ ùå ìîæíà.
— Ñïî÷àòêó ë³êàð³ õîò³ëè ðîáèòè ìåí³ îïåðàö³þ, àëå ï³ñëÿ
äîäàòêîâèõ îáñòåæåíü çì³íèëè
ð³øåííÿ. Ïîðàäèëè ðîçïî÷èíàòè
êîìá³íîâàíó ç ê³ëüêîõ ïðåïàðàò³â
õ³ì³îòåðàï³þ, — ðîçïîâ³äàº Ìàðèíà Áîãäàíîâà. — Öÿ õ³ì³ÿ ââàæàºòüñÿ ³ííîâàö³éíîþ ó ñâ³òîâ³é
îíêîëîã³¿, äàº íàéêðàù³ íà äàíèé
÷àñ ðåçóëüòàòè, àëå âîíà äóæå âèñîêîòîêñè÷íà. Ë³êàð³ ïîïåðåäèëè, ùî ¿¿ íàñë³äêàìè ìîæóòü áóòè
íàâ³òü ëåòàëüíèé ðåçóëüòàò, àáî
³íñóëüò ÷è ³íôàðêò.
Ïðîòÿãîì ì³ñÿöÿ Ìàðèíà çàéìàëàñÿ ïîøóêàìè á³ëüø åôåêòèâíîãî òà ìåíø âðàçëèâîãî
äëÿ îðãàí³çìó ë³êóâàííÿ. Íàðàç³
º ïðîïîçèö³¿ ÿê ç óêðà¿íñüêèõ,
òàê ³ ç í³ìåöüêèõ êë³í³ê. Âïðîäîâæ íàéáëèæ÷èõ äí³â Ìàðèíà
ïîâèííà îñòàòî÷íî âèçíà÷èòèñÿ
òà ðîçïî÷àòè ë³êóâàííÿ, îñê³ëüêè,
â³äêëàäàòè âæå íå ìîæíà.

Äî òîãî æ, ñàìîïî÷óòòÿ Ìàðèíè ñóòòºâî ïîã³ðøèëîñÿ ïîð³âíÿíî ç ïåðøèìè äíÿìè îñåí³,
êîëè â íå¿ âèÿâèëè îíêîëîã³þ.
Çàðàç æ³íêà âæå íå ìîæå ïðàöþâàòè. Ñèë íå âèñòà÷àº íàâ³òü
íà àêòèâíó îðãàí³çàö³þ ë³êóâàííÿ
òà âèð³øåííÿ ïîáóòîâèõ ñïðàâ.
— Ó íàñ òàêèé ìåíòàë³òåò, ùî
êîëè ùîñü ïî÷èíàº áîë³òè, ìè
âèïèâàºìî ï³ãóëêó àáî òåðïèìî. ßêùî á³ëü ñòèõàº, ìè ïðî
íüîãî çàáóâàºìî. À äàðåìíî.
Òàê, í³õòî íå ëþáèòü õîäèòè
äî ë³êàð³â ³ îáñòåæóâàòèñÿ, òèì
á³ëüøå, ùî öå êîøòóº íåàáèÿêèõ ãðîøåé. Àëå ÿêáè ÿ ðàí³øå
çâåðíóëàñÿ äî ë³êàð³â, ³ ìåí³ ïîñòàâèëè ä³àãíîç íà ðàíí³é ñòàä³¿,
òî ë³êóâàííÿ áóëî á ïðîñò³øèì,
à øàíñè íà îäóæàííÿ — âèùèìè, — ãîâîðèòü Ìàðèíà Áîãäàíîâà. — Ó ìåíå âïðîäîâæ òðèâàëîãî
÷àñó áóëè ÿñêðàâî âèðàæåí³ ð³çí³
ñèìïòîìè, àëå ÿ íèìè íåõòóâàëà.
Òîìó äóæå ðàäæó âñ³ì: ÿêùî âàñ
òóðáóº ÿêèéñü á³ëü, íå çâîë³êàéòå, éä³òü íà îáñòåæåííÿ.
ßê áóäü-ÿêà îíêîëîã³ÿ, ë³êóâàííÿ Ìàðèíè äóæå äîðîãîâàðò³ñíå. Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî ò³ëüêè
ïðåïàðàòè íà îäèí êóðñ õ³ì³îòåðàï³¿ êîøòóþòü ïîíàä 30 òèñÿ÷
ãðèâåíü. À íà âñòàíîâëåííÿ ïîðòó â àðòåð³þ, ÷åðåç ÿêèé áóäóòü
ââîäèòèñÿ ïðåïàðàòè ïðîòÿãîì
óñ³õ êóðñ³â õ³ì³îòåðàï³¿, ïîòð³áíî
ùå 20 òèñÿ÷ ãðèâåíü. Êð³ì òîãî,
º ùå àíàë³ç íà íàéêðàùó ÷óò-

– Якщо вас турбує якийсь біль, йдіть на обстеження.
Не гайте марно часу, – каже Марина
ëèâ³ñòü ïóõëèí äî òèõ ÷è ³íøèõ
ïðåïàðàò³â, ÿêèé ïðîâîäÿòü ëèøå
â ÑØÀ òà Áåëüã³¿ — â³í êîøòóº
á³ëüø í³æ 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ²
öå ò³ëüêè ïåðø³ êðîêè ë³êóâàííÿ.
Òîìó Ìàðèíà áóëà âèìóøåíà
çâåðíóòèñÿ äî íåáàéäóæèõ ëþäåé
ç ïðîõàííÿì äîïîìîãòè. Òàê âäàëîñÿ ç³áðàòè êîøòè íà ïî÷àòîê
ë³êóâàííÿ. Îäíàê íàâ³òü íà òåðàï³þ ïðîòÿãîì ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â,
à òèì á³ëüø íà ìîæëèâó îïåðàö³þ, öüîãî çàíàäòî ìàëî.
— Äëÿ ìåíå öå âåëè÷åçí³,
íåéìîâ³ðí³ ñóìè. ² ÿ âðàæåíà,
ÿêà âåëèêà ê³ëüê³ñòü ëþäåé âæå

â³äãóêíóëàñÿ ³ âèð³øèëà ìåí³ äîïîìîãòè. Ñåðåä íèõ áàãàòî ìî¿õ
äðóç³â, çíàéîìèõ ³ òèõ, êîãî ÿ çîâñ³ì íå çíàþ — ç óñ³õ ðåã³îí³â
Óêðà¿íè ³ íå ò³ëüêè, — ãîâîðèòü
Ìàðèíà. — ² â ìåíå íàâ³òü íåìàº
òàêèõ ñèëüíèõ ³ âñåîáñÿæëèâèõ
ñë³â, ùîá âèñëîâèòè ñâîþ ùèðó
âäÿ÷í³ñòü. Ìîëþñÿ çà âñ³õ áëàãîä³éíèê³â ³ áàæàþ ¿ì çäîðîâ'ÿ.
ßêùî âè ìàºòå çìîãó òà áàæàííÿ äîïîìîãòè Ìàðèí³ çóïèíèòè
õâîðîáó, áóäü ëàñêà, ï³äòðèìàéòå
¿¿ ïåðåêàçîì áóäü-ÿêî¿ ñóìè
ÏðèâàòÁàíê: 5168 7422 3758 5405
— Áîãäàíîâà Ìàðèíà Âàñèë³âíà
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РЕАЛЬНА ДОПОМОГА ВІД КОВІДУ
ЧИ НЕВИПРАВДАНИЙ ПОПИТ?
Дефіцит  Із полиць наших аптек вже
починають зникати вітаміни, і вінничани
у соцмережах пишуть про те, що обходять
кілька аптек, щоб знайти необхідні
препарати. Ми дізнались, для чого і
кому потрібно їх приймати та чи можна
їх знайти у вінницьких аптеках?
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Ïàíäåì³ÿ òðèâàº
âæå ïîíàä â³ñ³ì ì³ñÿö³â, àëå ìåäèêàì
äîñ³ íå âñå â³äîìî ïðî ïðîô³ëàêòèêó òà ë³êóâàííÿ êîâ³äó. Îñòàíí³ì ÷àñîì ñïàëàõóþòü ðîçìîâè ïðî
íåîáõ³äí³ñòü ïðèéîìó â³òàì³í³â äëÿ
òîãî, àáè çìåíøèòè éìîâ³ðí³ñòü
çàõâîð³òè êîðîíàâ³ðóñîì. Çîêðåìà,
ìîâà éäå ïðî â³òàì³íè Ñ, Ä ³ öèíê.
«ЯК КОЛИСЬ ОКСОЛІНКУ
СКУПЛЯЛИ, ТО ТАК ЗАРАЗ ЦІ
ВІТАМІНИ»
Â³ííè÷àíêà Àë³ñà Ìèñëîâñüêà
íàïèñàëà äîïèñ ó Facebook ïðî öåé
äåô³öèò. Çà ¿¿ ñëîâàìè, äëÿ òîãî,
ùîá êóïèòè äëÿ ïðîô³ëàêòèêè àñêîðá³íîâó êèñëîòó ³ öèíê, ¿é äîâåëîñü îá³éòè ø³ñòü àïòåê íà â³äð³çêó
â³ä «Óí³âåðìàãó» äî ïåðåõðåñòÿ Ïèðîãîâà ³ Áëîêà. Ïîùàñòèëî ïðèäáàòè íåîáõ³äí³ ïðåïàðàòè Àë³ñ³
â «Êîíåêñ³» ïîáëèçó «Óðîæàþ».
«ßê âèÿâèëîñü, öèíêó àêòèâíîãî âæå ê³ëüêà òèæí³â íåìàº
â àïòåêàõ, òåïåð º ëèøå ïðîñòî
öèíê, òà é â³í íå â óñ³õ. Àñêîðá³íîâà êèñëîòà äëÿ äîðîñëèõ äàâíî
íå íàäõîäèëà. Ëèøå äëÿ ä³òåé ùå
ÿê³ñü çàëèøêè º â àïòå÷í³é ìåðåæ³. Â³òàì³í Ä óêðà¿íñüêîãî âèðîáíèöòâà ÿ çàìîâëÿëà ÷åðåç áðî-

íþâàííÿ íà ñàéò³ «911». Ó ìåíå
ëèøå îäíå ïèòàííÿ: äå âñ³ íàø³
â³ò÷èçíÿí³ çàâîäè ç âèðîáíèöòâà
ìåäèêàìåíò³â? Ïðè òàêîìó ïîïèò³
ìàëè á âñ³ ñèëè êèíóòè íà ïðîô³ëàêòè÷í³ ïðåïàðàòè, áî ëþäè ¿õ
ðîçì³òàþòü, óæå íàðåøò³ ä³éøëî,
ùî êîðîíàâ³ðóñ — öå íå âèãàäêà», — ïèøå ó äîïèñ³ â³ííè÷àíêà.
Ó êîìåíòàðÿõ äóìêè ëþäåé
ðîçä³ëèëèñÿ: õòîñü êàæå, ùî âñ³
íåîáõ³äí³ â³òàì³íè ìîæíà îòðèìàòè ó ïðîäóêòàõ õàð÷óâàííÿ,
à õòîñü — ï³äòâåðäæóº, ùî â³òàì³í³â ó àïòåêàõ íåìàº.
«ß îá³éøëà âñ³ àïòåêè Çàìîñòÿ. Ïðîâ³çîðè êàæóòü, ùî ëþäè,
ÿê êîëèñü îêñîë³íêó ñêóïëÿëè,
òî òàê çàðàç ö³ â³òàì³íè», — ïèøå
ó êîìåíòàðÿõ Òåòÿíà Ëàñêàâ÷óê.
Çà ñëîâàìè Ìèñëîâñüêî¿, öÿ
ñèòóàö³ÿ íàãàäóº äåô³öèò ìàñîê
â àïòåêàõ íàâåñí³. Ïðîòå, êàæå,
òîä³ á³ëüø³ñòü ïåðåéøëè íà ìàñêè ç òêàíèíè ³ ïðîáëåìà âè÷åðïàëàñü, à ç â³òàì³íàìè, ³ îñîáëèâî
â³òàì³íîì Ä òàê íå âèéäå.
А ЩО КАЖУТЬ У ВІННИЦЬКИХ
АПТЕКАХ?
Ìè çâåðíóëèñÿ ó ï’ÿòü àïòåê
íà ð³çíèõ âóëèöÿõ Â³ííèö³, ùîá
ä³çíàòèñü, ÷è º â³òàì³íè Ñ, Ä ³
öèíê ó íèõ. Ó àïòåö³ «Çäîðîâà
ðîäèíà» íà Êåëåöüê³é íàì ðîçïîâ³ëè, ùî â³òàì³íè Ñ ³ öèíê

âæå ðîçêóïèëè. Ïðîòå ó íèõ º
â íàÿâíîñò³ â³òàì³í Ä, éîãî âàðò³ñòü — 50 ãðèâåíü çà ïëàñòèíêó
ç äåñÿòè ï³ãóëîê.
Ó àïòåö³ «Áàæàºìî çäîðîâ'ÿ»
íà Êîöþáèíñüêîãî òåæ º ó íàÿâíîñò³ ò³ëüêè â³òàì³í Ä, âàðò³ñòþ
201 ãðèâíÿ çà óïàêîâêó. Ïðîâ³çîðêà êàæå, ùî âïðîäîâæ îñòàíí³õ òèæí³â â³ííè÷àíè àêòèâíî
êóïóþòü âèùåâêàçàí³ â³òàì³íè.
Ó àïòåö³ «Êîíåêñ», ùî
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå, º
ó íàÿâíîñò³ öèíê, â³òàì³í Ä òà
Ñ. Ó àïòåö³ êàæóòü, ùî äóæå
øâèäêî âñå öå êóïóþòü, àëå ïîêè
ïðåïàðàòè º ó äîñòàòí³é ê³ëüêîñò³.

Ùîá çì³öíèòè ³ìóí³òåò,
ïîòð³áíî á³ëüøå ãóëÿòè
íà ñâ³æîìó ïîâ³òð³,
ìåíøå ñòðåñóâàòè ³
îòðèìàòè âñ³ íåîáõ³äí³
ùåïëåííÿ
Ó «ªâðîàïòåö³» íà Êè¿âñüê³é
ó íàÿâíîñò³ íåìàº íåîáõ³äíèõ
íàì â³òàì³í³â. Àëå ó àïòåö³ ¿õíüî¿
ìåðåæ³ íà Ïèðîãîâà º â³òàì³í Ñ,
à íà âóëèö³ Áåâçà º öèíê. ßê ðîçïîâ³äàº ïðîâ³çîðêà, çàðàç âîíè
çàìîâëÿþòü îêðåìî â³òàì³í Ñ, Ä ³
öèíê, à íå ó êîìïëåêñ³. Êàæå, òàê
øâèäøå ðîçêóïîâóþòü. Ó àïòåö³
«Ïîäîðîæíèê» òåæ ðîçïîâ³ëè,
ùî îñòàíí³ì ÷àñîì â³ííè÷àíè
àêòèâíî êóïóþòü ö³ ïðåïàðàòè.
Ó íàÿâíîñò³ ó íèõ º ëèøå â³òàì³í
Ä äâîõ ð³çíèõ âèðîáíèê³â.
ßê áà÷èìî, ñåðåä â³ííè÷àí ³
ñïðàâä³ º ïîïèò íà ö³ â³òàì³íè,
à ùî ç öüîãî ïðèâîäó äóìàþòü
ìåäèêè? Ìè ïîñï³ëêóâàëèñü ç
ë³êàðåì-³ìóíîëîãîì Íàòàë³ºþ
Ãðèíüîâîþ íà òåìó ïîïèòó â³òàì³í³â ñåðåä â³ííè÷àí. Ä³çíàëèñü,
÷è ïîòð³áíî ¿õ âçàãàë³ ïðèéìàòè.

Ми обійшли п'ять аптек. Лише в одній із них були
в продажу і потрібні вітаміни, і цинк

Навіщо приймати ці вітаміни?
НАТАЛІЯ ГРИНЬОВА,
ЛІКАР-ІМУНОЛОГ:

— Наукових даних
немає, що ці вітаміни зменшують
ймовірність захворіти коронавірусом чи зміцнити імунітет.
Тобто, від того, що ви проп’єте
ці вітаміни, не зміниться ваша
ймовірність захворіти. Цинк,
вітаміни С і Д ніяким чином
не впливають на коронавірус.
Краще піти зробити щеплення
проти грипу та пневмококової
інфекції. Саме вакцинація тренує імунітет та захищає його,

а оця вся вітамінотерапія сама
по собі — не діє. Аналогічно профілактика антибактеріальними
препаратами — це погано. Це
не тільки моя думка, як імунолога, а й міжнародні та столичні
фахівці її підтримують. Всі радять не зловживати лікарськими
засобами. Варто розуміти, що
захворюваність буде зростати,
поки не перехворіють майже всі.
Для того, щоб зміцнити імунітет, потрібно: побільше гуляти
на свіжому повітрі, менше стресувати, уникати місць скупчення
людей і отримати всі необхідні
щеплення.
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ЩО НЕОБХІДНО
ЗНАТИ ПРО ДІАБЕТ
Поширена
проблема 
Сьогодні
у світі майже
400 мільйонів
людей страждають
на діабет.
І попри досить
розповсюджену
думку, що діабет —
вікова проблема, ця
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в дітлахів та
молодих людей
ОЛЕКСІЙ ШАРАПОВ, (0432)555111

Ðàííº âèÿâëåííÿ òà ñâîº÷àñíå
ë³êóâàííÿ ä³àáåòó çíèæóº ðèçèê
ðîçâèòêó éîãî óñêëàäíåíü.
ФАКТОРИ РИЗИКУ ДІАБЕТУ
²ñòîð³ÿ ðîäèíè
Ïåðøå, ùî âàðòî çàóâàæèòè:
ä³àáåò — öå íå çàðàçíî! Ïðîòå
íàÿâí³ñòü ðîäè÷³â ç ä³àáåòîì
ï³äñèëþº éìîâ³ðí³ñòü òîãî, ùî
é ó âàñ â³í ç ÷àñîì ìîæå ðîçâèíóòèñü. Â³äïîâ³äíî, óñ³ì, ó êîãî
ìàòè, áàòüêî, ñåñòðà àáî áðàò
ìàþòü ä³àáåò, âàðòî ïðîéòè îáñòåæåííÿ — ïðîñòèé àíàë³ç êðîâ³
äîçâîëÿº ä³àãíîñòóâàòè ïðîáëåìó
àáî ñïðîñòóâàòè ï³äîçðó.
Çàéâà âàãà òà/àáî îæèð³ííÿ
Äîâåäåíî, ùî îæèð³ííÿ º îñíîâíîþ ïðè÷èíîþ ðîçâèòêó ä³àáåòó
2 òèïó òà óñêëàäíþº òåðàï³þ ÖÄ
1 òèïó, à ç îãëÿäó íà òå, ùî ä³òåé

òà ï³äë³òê³â ç íàäì³ðíîþ âàãîþ
á³ëüøàº, òî é ä³àáåò ìîëîäøàº
é ÷àñò³øàº.
Ïîðóøåííÿ òîëåðàíòíîñò³
äî ãëþêîçè
Ìîâà ïðî ïðåä³àáåò — ëåãøó
ôîðìó öüîãî ñòàíó — ÿêèé äîïîìîæå ä³àãíîñòóâàòè àíàë³ç
êðîâ³. Çà íàÿâíîñò³ ïðåä³àáåòó
³ñíóº âåëèêà éìîâ³ðí³ñòü çàõâîð³òè íà ä³àáåò 2 òèïó
Ðåçèñòåíòí³ñòü äî ³íñóë³íó
Ä³àáåò 2 òèïó ÷àñòî áåðå ñâ³é
ïî÷àòîê â³ä êë³òèí, ñò³éêèõ äî ³íñóë³íó — êîëè ï³äøëóíêîâà çàëîçà âèìóøåíà, òàê áè ìîâèòè,
ïåðåïðàöüîâóâàòè, ùîá âèðîáèòè
äîñòàòíþ ê³ëüê³ñòü ³íñóë³íó äëÿ
çàäîâîëåííÿ ïîòðåá îðãàí³çìó.
РІЗНИЦЯ МІЖ ДІАБЕТОМ 1 ТА
2 ТИПУ
Ä³àáåò 1 òèïó — ñòàí, äëÿ ÿêîãî
õàðàêòåðíèì º íåñïðîìîæí³ñòü

îðãàí³çìó âèðîáëÿòè ³íñóë³í.
Òàêîæ â³í â³äîìèé ÿê ³íñóë³íîçàëåæíèé ä³àáåò, þâåí³ëüíèé
ä³àáåò àáî ä³àáåò ³ç ðàíí³ì ïî÷àòêîì. Çàçâè÷àé, òàêèé òèï ÖÄ
ðîçâèâàºòüñÿ ó â³ö³ äî 40 ðîê³â
(÷àñòî — ó ðàííüîìó äîðîñëîìó
àáî ï³äë³òêîâîìó â³ö³). Ä³àãíîñòîâàíèé ä³àáåò 1 òèïó îçíà÷àº, ùî
â³äòåïåð ëþäèí³ çàäëÿ ï³äòðèìêè
çäîðîâ’ÿ íåîáõ³äí³ ³í’ºêö³¿ ³íñóë³íó. Îêð³ì òîãî, íàäâàæëèâîþ
ñêëàäîâîþ óñï³øíîãî ë³êóâàííÿ
º íàëåæíèé ñàìîêîíòðîëü (ðåãóëÿðí³ âèì³ðþâàííÿ öóêð³â çà äîïîìîãîþ ãëþêîìåòðà, çîêðåìà)
òà ïðàâèëüíå õàð÷óâàííÿ.
Ïðî ä³àáåò 2 òèïó éäå ìîâà,
ÿêùî îðãàí³çì âèðîáëÿº íåäîñòàòíüî ³íñóë³íó äëÿ ñâîãî ïðàâèëüíîãî ôóíêö³îíóâàííÿ, àáî æ
êë³òèíè îðãàí³çìó íå ðåàãóþòü
íà ³íñóë³í (³íñóë³íîðåçèñòåíòí³ñòü).
РЕКЛАМА
479699

468474

вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
Лямбліоз
Якщо вашу дитину турбують болі в животі, нудота, поганий апетит, зміни
випорожнень (проноси та
закрепи) — це може свідчити про наявність у дитини
лямбліозу.
Лямблії — це найпростіші
одноклітинні мікроорганізми,
які можуть бути мешканцями
тонкої кишки людини та деяких тварин.
У базі даних наукових медичних публікацій США міститься близько 2 тис. наукових
статей про лямблії, опублікованих за останні 10 років, що
свідчить про те, що лямбліоз,
як захворювання, визнаний
світовою медичною спільнотою і інтерес до цієї інфекції
не вгасає. Лямбліоз нині розглядають як одну з найбільш
поширених кишкових паразитарних інфекцій. У країнах
з високим рівнем життя вона
зустрічається у 2–3% населення. В той же час, у країнах
з низькими рівнем життя —
лямбліозом заражено до 30%
людей.
Основним джерелом інфекції
є людина, а також собаки,
кішки, гризуни, свині.
Лямблії передаються через
забруднену воду, продукти,
контактно-побутовим шляхом. Заражається лямбліями
людина при попаданні через
рот цист з зовнішнього середовища.
У дорослих лямбліоз часто
перебігає безсимптомно і

закінчується самоодужанням.
Однак у дітей та у дорослих з
порушеним захистом слизової оболонки кишечника,
розвивається затяжна або
рецидивуюча форми лямбліозу. Захворювання може
характеризуватися погіршенням апетиту, нудотою, іноді
блювотою, болями в животі,
метеоризмом, проносами або
закрепами. Порушення травлення призводить до розладів
обміну речовин, втрати ваги
тіла, а у дітей — до затримки
фізичного та психічного розвитку.
Діагноз лямбліозу підтверджується багаторазовим
дослідженням кишкових
випорожнень на вегетативні
форми або цисти паразиту,
імунологічними дослідженнями калу. Для профілактики
лямбліозу необхідно використовувати для пиття та
миття продуктів харчування
тільки якісну воду, слідкувати
за кулінарною обробкою їжі,
дотримуватися правил особистої гігієни.
Як лікувати лямбліоз, враховуючи клінічні дані, дані обстежень та інші чинники, може
визначити тільки фахівець.

Медичний центр «Альтамедика»
Вінниця, вул. М. ЛитвиненкоВольгемут, 40
0688403030, 0638403030

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ
ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
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КЛЮЧ ВІД САН-ФРАНЦИСКО
ЗНАХОДИТЬСЯ У ВІННИЦІ
Мужні люди  Минуло 60 років відтоді,
як американські моряки врятували
у Тихому океані нашого земляка Анатолія
Крючковського і ще трьох його армійських
друзів. Вони провели в океані на відкритій
баржі з пробитим дном 49 днів.
За цей час хвилі віднесли їх від берега
на 1700 кілометрів. Нині Крючковський
єдиний з живих серед їхньої «четвірки»
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)111079091

Àíàòîë³é Êðþ÷êîâñüêèé ðîäîì
ç Òóðáîâà. Íèí³
æèâå ó Êèºâ³ ðàçîì
ç äî÷êîþ ³ çÿòåì.
— Íåäàâíî ç ë³êàðí³ âèïèñàëè, — ðîçïîâ³â â³í æóðíàë³ñòó
RIA ï³ä ÷àñ òåëåôîííî¿ ðîçìîâè. — Äâàäöÿòü äí³â ëåæàâ ó ðåàí³ìàö³¿. Âèæèâ, ÿê êàæóòü, óñ³ì
ñìåðòÿì íà çëî. Ãîâîðþ ë³êàðÿì,
ÿ ùå íå òàêå áà÷èâ â îêåàí³.
Âîíè æ íå çíàþòü ìîº¿ ³ñòîð³¿.
Äèâëÿòüñÿ ï³äîçð³ëî, ìîâëÿâ, ïðî
ùî öå â³í, ÿêèé îêåàí. Áîëÿ÷îê
ç³áðàâñÿ ö³ëèé áóêåò. Ìåíå âæå
12 ðàç³â îïåðóâàëè. À ÿ ùîðàçó
ïîâòîðþþ ñëîâà Ëüîí³ Áèêîâà:
«Áóäåìî æèòè!»
«ХЛОПЦІВ ВЖЕ НЕМАЄ»
Êðþ÷êîâñüêèé çãàäóº ïðî ñâî¿õ òðüîõ ïîáðàòèì³â, ç ÿêèìè
ó 1960 ïðîâ³â 49 äí³â â îêåàí³. Àñõàòó Ç³ãàíøèíó, òàòàðèíó çà íàö³îíàëüí³ñòþ, áóâ òîä³ 21 ð³ê, â³í
ìàâ çâàííÿ ìîëîäøîãî ñåðæàíòà.
²íø³ òðîº — ðÿäîâ³: ²âàí Ôåäîòîâ, Ïèëèï Ïîïëàâñüêèé, ÿêèì
âèïîâíèëîñÿ ïî 20 ðîê³â, íàø
çåìëÿê Àíàòîë³é Êðþ÷êîâñüêèé
íà ð³ê ñòàðøèé â³ä íèõ.
— Ìî¿õ õëîïö³â óæå í³êîãî
íåìà, — ïðîäîâæóº ïàí Àíàòîë³é. — Âàíÿ Ôåäîòîâ ³ Ïèëèï
Ïîïëàâñüêèé ïîìåðëè ðàí³øå.
Ïîïëàâñüêèé çåìëÿê, ç ñóñ³äíüî¿ Õìåëüíèöüêî¿ îáëàñò³. Ìè

ç íèì ðàçîì íà ñëóæáó ïðèçèâàëèñÿ. Ïîçíàéîìèëèñÿ ó Êîçÿòèí³
íà çá³ðíîìó ïóíêò³. Ïîò³ì ¿õàëè
â îäíîìó âàãîí³ ïî¿çäà äî ×èòè.
Äàë³ – íà Ñàõàë³í. Øëÿõ ïðîëÿãàâ ÷åðåç Òàòàðñüêó ïðîòîêó,
âîíà ç’ºäíóº ßïîíñüêå é Îõîòñüêå ìîðå. Ïîòðàïèëè ó 12-áàëüíèé øòîðì. Òðè äîáè «õèòàëèñÿ»
íà âîä³. Áóëî íåïðîñòî. Òîä³ ìè
ùå íå çíàëè, ùî äîëÿ ãîòóº íàì
ñêëàäí³øå âèïðîáóâàííÿ.
НЕСПОДІВАНКА ВІД ЗЕМЛЯКІВ
Íà ìàë³é áàòüê³âùèí³ ó Òóðáîâ³ ïàí Àíàòîë³é óæå íå áóâàº.
Çäîðîâ’ÿ íå äîçâîëÿº. Õî÷à ¿õàòè
º äî êîãî. Òàì ïðîæèâàþòü ïëåì³ííèêè, ¿õí³ ä³òè. Çãàäóº òàêîæ
ïðî äàâíüîãî áëèçüêîãî òîâàðèøà
Àíàòîë³ÿ Ìèêîëàéîâè÷à Ïàâëþêà. ² ó Â³ííèö³ º ðîäè÷³. Ñï³ëêóºòüñÿ ç íèìè ïî òåëåôîíó.
Íàéá³ëüø õâèëþþ÷îþ ñòàëà äëÿ ïàíà Àíàòîë³ÿ çóñòð³÷
³ç çåìëÿêàìè ó Êèºâ³. Áóëî öå
ó 2010-ìó. Òîä³ ÿêðàç âèïîâíèëîñÿ 50 ðîê³â ç ÷àñó ¿õíüîãî ïîðÿòóíêó.
Òàê îñü, 10 ðîê³â òîìó äî Êèºâà
ïðè¿õàâ ñåëèùíèé ãîëîâà Òóðáîâà Âàñèëü Çàâàëüíþê ³ç çåìëÿêàìè, äî íèõ ïðèºäíàëèñÿ ïðàö³âíèêè îáëàñíîãî êðàºçíàâ÷îãî
ìóçåþ. Íà çóñòð³÷ ç ó÷àñíèêîì
äðåéôó ïðèéøëè êèÿíè. Îñü ÿê
çãàäóº ïðî òó ïîä³þ çàâ³äóâà÷
â³ää³ëó îáëàñíîãî êðàºçíàâ÷îãî
ìóçåþ Ëàðèñà Ñåìåíêî:
— Ìè âèéøëè íà ñöåíó ç äâîìà ñèìâîë³÷íèìè êëþ÷àìè, —

ãîâîðèòü ïàí³ Ëàðèñà. — Ñåëèùíèé ãîëîâà ïðèâ³ç âèãîòîâëåíèé
çåìëÿêàìè ç íàïèñîì «Òóðá³â».
À ÿ ä³ñòàëà êëþ÷ ç íàïèñîì «ÑàíÔðàíöèñêî». Âèíóâàòåöü ñâÿòà
íå ÷åêàâ òàêî¿ íåñïîä³âàíêè. Êîëè
ïîáà÷èâ, ùî ä³ñòàþ ç ïàêåòà, íå ì³ã
ïðèõîâàòè õâèëþâàííÿ. Öåé êëþ÷
éîìó âðó÷èëè ó äàëåêîìó 1960-ìó
ó Ñàí-Ôðàíöèñêî. Çðîáèâ öå ìåð
àìåðèêàíñüêîãî ì³ñòà íà çíàê ïîøàíè äî ëþäèíè, ÿêà íå âòðàòèëà ñèëè äóõó ï³ä ÷àñ 49-äåííîãî äðåéôó â îêåàí³. Ó 1977 ðîö³
Àíàòîë³é Êðþ÷êîâñüêèé ïåðåäàâ
êëþ÷ íà çáåð³ãàííÿ íàøîìó ìóçåþ.
Ìè æ ïðèâåçëè éîãî äî Êèºâà,
ùîá íàãàäàòè ïðî ïàì’ÿòíèé ïîäàðóíîê àìåðèêàíö³â.
ТАКИЙ ПОДАРУНОК БУВ
ЩЕ У ХРУЩОВА
Ñèìâîë³÷íèé êëþ÷ â³ä àìåðèêàíñüêîãî ì³ñòà ìàº ìóçåéíèé
íîìåð 577. Ïàí Àíàòîë³é îòðèìàâ
éîãî ç ðóê ìåðà Ñàí-Ôðàíöèñêî
Äæîðäæà Êðèñòîôåðà. Íà êëþ÷³

— Ïåðåä òèì, ÿê ïî÷àëè
¿ñòè ì³õè ãàðìîøêè,
Âàíÿ Ôåäîòîâ ç³ãðàâ
íà í³é âàëüñ «Àìóðñüê³
õâèë³», — ðîçïîâ³äàº
ïàí Àíàòîë³é
íàïèñàíî: «Êëþ÷ â³ä ÑàíÔðàíöèñêî, ïîäàðîâàíèé ì³ñòåðó
Êðþ÷êîâñüêîìó. Ïðè¿çä³òü, áóäü
ëàñêà, çíîâó».
Ñàí-Ôðàíöèñêî, öå òå ì³ñòî,
êóäè ïðèáóëè âðÿòîâàí³ ìîðÿêè.
7 áåðåçíÿ 1960-ãî íàñòàâ 49-é
äåíü ¿õíüîãî ïåðåáóâàííÿ â îêåàí³. Â³í ñòàâ äíåì ¿õíüîãî ïîðÿòóíêó. Âîíè áóëè ãåòü çíåñèëåí³.
Íàâ³òü âè÷åðïóâàòè âîäó ïåðåñòàëè. ¯¿ íàáðàëîñÿ ïî ïîÿñ.
Ñïåðøó ó íåá³ ïðîëåò³â ë³òàê.
Ï³ñëÿ òîãî íàä íèìè çàêðóæëÿâ
ãåë³êîïòåð. Àìåðèêàíñüêèé àâ³àíîñåöü «Ê³ðñàðäæ» ïîâåðòàâñÿ
äî ñâî¿õ áåðåã³â ç ßïîí³¿. Ïåðøèìè ñóäíî ïîì³òèëè ëüîò÷èêè,
ÿê³ ñóïðîâîäæóâàëè â³éñüêîâèé
êîðàáåëü. Ï³ñëÿ òîãî áóëà îðãà-

Замість Зірки Героя нагородили орденами
«Четвірка» врятованих служила строкову
службу в інженерно-будівельних військах.
На самохідній баржі «Т-36» доставляли
вантажі з кораблів, що не могли підійти
до берега через недостатню глибину і
наявність каменів. 17 січня 1960 баржа
стояла на розвантаженні в затоці острова
Ітуруп. Розпочався шторм, судно зірвало
зі швартовки і віднесло у відкритий океан.
Вантаж викинуло на берег. Це стало причиною того, чому їх не шукали. Вважали, що
вони загинули під час удару баржі об каміння. Батькам відправили повідомлення

про те, що військові зникли безвісти.
Один з тих, хто зустрічав відважних хлопців
у Москві, був Григорій Буртяк, який тоді
очолював обласний комітет комсомолу.
Тим часом обласній владі доручили готувати документи на присвоєння їм звання
Героїв Союзу.
Але замість Героя дали ордени Червоної
Зірки. Буртяк говорив, що хтось з тодішніх
високих чинів засумнівався у необхідності
присвоювати найвище звання. Мовляв,
їх же врятували американці. Виходить, що
й американців треба буде нагороджувати.

Земляки з Турбова також вручили ключ від свого селища
Анатолію Крючковському (крайній ліворуч)
í³çîâàíà îïåðàö³ÿ ç ïîðÿòóíêó.
Ùå òèæäåíü êîðàáåëü éøîâ
äî áåðåãà. Íàðåøò³ ïðèøâàðòóâàâñÿ ó Ñàí-Ôðàíöèñêî. Ïðî
òå, ùî ÷åòâåðî âèæèëè 49 äí³â
â îêåàí³, ä³çíàëèñÿ, áåç ïåðåá³ëüøåííÿ, ó âñüîìó ñâ³ò³.
Ï³ä ÷àñ çóñòð³÷³ ó ìåð³¿ ÑàíÔðàíöèñêî ó ïîäàðóíîê â³ä ìåðà
îòðèìàëè ñèìâîë³÷í³ êëþ÷³ â³ä
àìåðèêàíñüêîãî ì³ñòà. Òîä³ æ ìåð
óòî÷íèâ, ùî òàê³ êëþ÷³ ìàþòü
ò³ëüêè äâîº ç ðàäÿíñüêèõ ëþäåé:
Ìèêèòà Õðóùîâ ³ â³äîìà áàëåðèíà Ãàëèíà Óëàíîâà.
ЯК ВИ НЕ ЗАГРИЗЛИ
ОДИН ОДНОГО?
Ï³ñëÿ Ñàí-Ôðàíöèñêî ¿ì ïîêàçàëè Íüþ-Éîðê. Ç Íüþ-Éîðêà
øëÿõ ïðîë³ã äî Ôðàíö³¿. Äîëàëè
éîãî íà êîðàáë³ «Êó³í Ìåð³».
Êàï³òàí êîðàáëÿ çàïèòóâàâ, ÷è
íå áóëî ó íèõ íàì³ð³â íàêèíóòèñÿ
íà êîãîñü ç ãîëîäó. Ãîâîðèâ öå
íåñïðîñòà. Êàçàâ, ùî ó ñâ³é ÷àñ
áóâ ó ñõîæ³é ñèòóàö³¿. Ò³ëüêè òîä³
â³ä³ðâàíèìè â³ä ñâ³òó îïèíèëè-

ñÿ äâàäöÿòåðî ëþäåé. Íå âñ³ ç
íèõ âðÿòóâàëèñÿ. Á³éêè çà êîæíó
êðèõòó õàð÷³â ³ êðàïëþ âîäè áóëè
íàäòî æîðñòîê³.
— Àìåðèêàíö³ íå ðàç ñòàâèëè íàì öå ïèòàííÿ, — çãàäóº
Êðþ÷êîâñüêèé. — Ìè äèâóâàëèñÿ. Í³êîìó íàâ³òü íà äóìêó
òàêå íå ñïàäàëî. Ç’¿ëè ãàðìîøêó, ÷îáîòè. Âîäó áðàëè ç ñèñòåìè îõîëîäæåííÿ äâèãóíà áàðæ³.
Êîëè çàê³í÷èëàñÿ, çáèðàëè äîùîâó. Ä³ëèëè ïî êðàïëèí³. 27 ñ³÷íÿ
íà ì³é äåíü íàðîäæåííÿ õëîïö³
ó ïîäàðóíîê äîçâîëèëè âèïèòè
çàéâó êðàïëþ. ß â³äìîâèâñÿ.
Ïðîñòî ïðîæóâàòè øê³ðó ç ÷îá³ò íåìîæëèâî. Ç³ãàíøèí çàïðîïîíóâàâ ïîð³çàòè ¿¿ íà øìàòî÷êè,
ïîò³ì ñïàëèòè ³ ¿ñòè ïîï³ë. Äîäàâàëè òðîõè ñîë³äîëó.
— Ïåðåä òèì, ÿê çàéíÿòèñÿ
ì³õàìè ãàðìîøêè, Âàíÿ Ôåäîòîâ ç³ãðàâ íà í³é âàëüñ «Àìóðñüê³
õâèë³», — ðîçïîâ³äàº ïàí Àíàòîë³é. — Âîíè íå òàê³ òâåðä³, ÿê
øê³ðà ÷îá³ò. Ï³ä êëàâ³øàìè áóëè
ùå ì’ÿêø³ ÷àñòèíêè.

Хроніка дрейфу: 49 днів в океані
17 січня 1960 року на Далекому Сході
в затоці острова Ітуруп під час шторму
в океан викинуло самохідну баржу «Т-34»
з чотирма солдатами.
27 січня одному з них — Анатолію Крючковському відзначили 21-й день народження — з’їли попіл зі шматочків виварених у воді і спалених на вогні чобіт. Жодних харчів у потерпілих не залишилося.
2 березня — екіпаж баржі вперше побачив корабель, але він був надто далеко,
подати сигнал не мали можливості.
4 березня ситуація з кораблем повтори-

лася, так само без успіху подати сигнал.
7 березня потерпілих побачили з гелікоптера американські військові. Підібрали
на борт авіаносця «Кірсардж» Військово-морських сил США.
15 березня авіаносець зайшов у порт
Сан-Франциско.
18 березня — на знак поваги до мужності
врятованих солдатів мер Сан-Франциско
вручив кожному з них символічні ключі
від міста.
29 березня — героїчну четвірку зустрічала
Москва.
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СТАТУС «ЧОРНОБИЛЬЦЯ»
ВІЙСЬКОВИМ НАДАЛИ НЕЗАКОННО
Лже-чорнобильці  Військовий
у відставці у званні підполковника Борис
Альохін через суд довів, що комісія ОДА
незаконно надала статус «чорнобильця»
колишньому начальнику штабу цивільної
оборони області. Дев’ять років і сім
місяців Альохін витратив на звернення
до правоохоронців і судів. Зрештою, його
правоту підтвердили. Парадокс в тому,
що відповідати за очевидне порушення
ніхто з чиновників не буде. Чому?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ó
ëèñòîïàä³ 2012-ãî Áîðèñ
Àëüîõ³í ðîçïîâ³â
ó ãàçåò³ RIA ïðî
«ëæå-÷îðíîáèëüöÿ» (ßê åêñíà÷àëüíèê øòàáó öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè îòðèìàâ ñòàòóñ «ë³êâ³äàòîðà»). Íà ï³äòâåðäæåííÿ ñêàçàíîãî
íàäàâ äîêóìåíò ç ì³ñüêî¿ ïðîêóðàòóðè. Öèòóºìî: «ñêàñóâàòè
ð³øåííÿ ïðî áåçï³äñòàâíî âèäàíå
ïîñâ³ä÷åííÿ ó÷àñíèêà ë³êâ³äàö³¿
àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ…»
Äàë³ çíà÷èëîñÿ ïð³çâèùå ïîñàäîâöÿ. Éîãî íå íàçèâàºìî, áî
ëþäèíè âæå íåìà ñåðåä æèâèõ.
Çà öåé ÷àñ ïîìåðëè ùå äâîº
÷ëåí³â êîì³ñ³¿ ÎÄÀ, äå ðîçãëÿäàþòü ïèòàííÿ ïðî âñòàíîâëåííÿ
ôàêòó ó÷àñò³ ãðîìàäÿí ó ë³êâ³äàö³¿
ÿäåðíèõ àâàð³é ³ íàäàííÿ ñòàòóñó
ë³êâ³äàòîð³â. Òàêà êîì³ñ³ÿ ñòâîðåíà ïðè äåïàðòàìåíò³ ñîö³àëüíîãî
çàõèñòó.
ФЕМІДА ПОВІРИЛА
«ОБРАЖЕНОМУ»
— Öÿ ³ñòîð³ÿ ìàëà á çàâåðøèòèñÿ ùå òîä³, ó 2012 ðîö³, — ãîâîðèòü Áîðèñ Àëüîõ³í. — Ñêàñóâàòè
ïðèéíÿòå ð³øåííÿ â³ä êîì³ñ³¿ âèìàãàëà ïðîêóðàòóðà. Îäíàê öüîãî
íå ñòàëîñÿ. ×èíîâíèêè ç ÎÄÀ
íå çàõîò³ëè âèçíàâàòè ñâîþ âèíó.
Òèì ÷àñîì «îáðàæåíèé» íà÷àëüíèê øòàáó öèâ³ëüíî¿ îáî-

ðîíè ï³øîâ äî ñóäó, ïîñêàðæèâñÿ
íà òå, ùî ó ãàçåòí³é ñòàòò³ ïðèíèçèëè éîãî ÷åñòü ³ ã³äí³ñòü.
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
Ôåì³äà ïîâ³ðèëà àðãóìåíòàì «îáðàæåíîãî». Äîâîäè ïðîêóðàòóðè
ñóääÿ âèçíàâ íåäîñòàòí³ìè äëÿ
òîãî, ùîá êîì³ñ³ÿ ÎÄÀ â³äíîâèëà
ñïðàâåäëèâ³ñòü.
Ï³äïîëêîâíèê Àëüîõ³í íå ïîãîäèâñÿ ç òàêèì ð³øåííÿì ñóää³.
Çà éîãî çàÿâîþ áóëî â³äêðèòî
ïðîâàäæåííÿ çà îçíàêàìè êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ
çà ÷. 1.ñò. 367 ÊÊÓ (Ñëóæáîâà
íåäáàë³ñòü). Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ
ðîçñë³äóâàííÿ ïîçîâ äî ñóäó ïîäàëà Â³ííèöüêà ì³ñöåâà ïðîêóðàòóðà.
Êð³ì òîãî, Àëüîõ³í ïîäàâàâ ïîçîâ äî àäì³íñóäó. Éîãî çâåðíåííÿ
ïðî íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ïîñàäîâö³â
ðîçãëÿäàëè íà ñåìè çàñ³äàííÿõ.
Ø³ñòü ðàç³â ïîçîâ íå çàäîâîëüíÿëè. Îäíå çàñ³äàííÿ çàê³í÷èëîñÿ
íà éîãî êîðèñòü. Ùî ç òîãî? Àäì³í³ñòðàö³ÿ âñå îäíî íå âèêîíàëà
ð³øåííÿ ñóäó.
НАПИСАЛИ «ДЕРЖАВІ
ЗАВДАНО ІСТОТНУ ШКОДУ» І…
ЗАКРИЛИ СПРАВУ
Ó ëèïí³ íèí³øíüîãî ðîêó â ñóäîâ³é åïîïå¿ ïîñòàâëåíî êðàïêó.
«… ìåäè÷í³ åêñïåðòí³ äîêóìåíòè âèäàíî íåçàêîííî ÎÑÎÁ²1 ÷åðåç íåíàëåæíå âèêîíàííÿ
ñëóæáîâèõ îáîâ’ÿçê³â ÷ëåíàìè
Â³ííèöüêî¿ ðåã³îíàëüíî¿ ì³æ-

Ядерний боєприпаси, це не ядерний боєзаряд
— Хто виконував роботи з ядерними боєзарядами, той має право на отримання статусу «чорнобильця», — пояснює Альохін. —
Так записано у постанові Кабміну
«Про порядок віднесення деяких
категорій громадян до осіб, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи».
У довідці з військової частини,
яку надав на комісію колишній
начальник штабу, було сказано,

що він виконував роботи з обслуговування ядерних боєприпасів.
Чому члени обласної комісії і
не стали розрізняти два терміни — «ядерний боєприпас»
і «ядерний боєзаряд», це вже
до них питання.
Але факт залишається фактом:
статуси чорнобильця-ліквідатора
й інваліда війни надали людині,
яка не мала не це права.

â³äîì÷î¿ åêñïåðòíî¿ êîì³ñ³¿, ùî
çàâäàëî ³ñòîòíî¿ øêîäè ³íòåðåñàì
äåðæàâè», — çàçíà÷åíî â Óõâàë³
Â³ííèöüêîãî ì³ñöåâîãî ñóäó â³ä
6 ëèïíÿ 2020 ðîêó.
Íåçâàæàþ÷è íà òàêèé âåðäèêò,
ïðåäñòàâíèê ïðîêóðàòóðè Îëåã
×àéêà êëîïîòàâ íà ñóä³ ïðî…
çàêðèòòÿ êðèì³íàëüíîãî ïðîâàäæåííÿ. ×îìó?
Â³í íàâîäèâ äâà àðãóìåíòè.
Ïåðøèé — íå âñòàíîâëåíî îñîáó,
ÿêà â÷èíèëà êðèì³íàëüíå ïðàâîïîðóøåííÿ. Äèâíà ð³÷ — ôàêò
ïîðóøåííÿ âèçíàíî ñóäîì, àëå
îñîáó íå âñòàíîâèëè. Äðóãèé àðãóìåíò — ñïëèâëè ñòðîêè äàâíîñò³ ïðèòÿãíåííÿ äî êðèì³íàëüíî¿
â³äïîâ³äàëüíîñò³.
Òàêèì ÷èíîì ñóä çâ³ëüíèâ â³ä
ïîêàðàííÿ òèõ, õòî íåçàêîííî
âñòàíîâèâ ñòàòóñ ÷îðíîáèëüöÿ,
à òàêîæ ³íâàë³äà â³éíè äðóãî¿
ãðóïè. Çâåðí³òü óâàãó íà íàçâó
ãðóïè — «³íâàë³ä â³éíè»!?

Òàê³ äîâ³äêè âèäàíî
ùå 50 êîëèøí³ì
îô³öåðàì. Äåðæàâà
ñïëà÷óº ãðîø³
çà «ëèïîâèìè»
äîêóìåíòàìè
Ñóä êîíñòàòóâàâ: ÷åðåç íåïðàâîì³ðí³ ä³¿ ïîñàäîâö³â äåðæàâ³ çàâäàíî ³ñòîòíî¿ øêîäè, àëå çà öå
âîíè íå â³äïîâ³äàòèìóòü.
— Äëÿ ìåíå ó ö³é ñèòóàö³¿
âàæëèâèì º òå, ùî âèçíàíî
ôàêò íåçàêîííîãî âñòàíîâëåííÿ ñòàòóñó ÷îðíîáèëüöÿ ³ ãðóïè
³íâàë³äíîñò³, — ãîâîðèòü Áîðèñ
Àëüîõ³í. — Ó ñóäîâîìó ð³øåíí³
çàô³êñîâàíî ³ñòîòíó âèíó, çàâäàíó äåðæàâ³ ÷èíîâíèêàìè, òîáòî
öå òå, ïðî ùî ÿ ïèñàâ ó ïîâ³äîìëåíí³ ïðî çëî÷èí.
Íà îäíîìó ³ç ñóäîâèõ çàñ³äàíü
â îêðóæíîìó Àäì³íñóä³ áóëà ïðèñóòíÿ ÷ëåí çãàäàíî¿ êîì³ñ³¿ ÎÄÀ
Íàòàëÿ Êîøåëþê. Çà ñëîâàìè
ïàíà Àëüîõ³íà, âîíà ïîâ³äîìèëà ñóäó, ùî òàê³ ñàìî äîâ³äêè,
ÿê íà÷àëüíèêó øòàáó, âèäàíî
ùå 50 êîëèøí³ì îô³öåðàì-ðàêåòíèêàì.

Полковник Альохін: «Чи буду викривати інших ракетників?
Якщо державі це не потрібно, то мені воно нащо. Нехай платять…»
— Óÿâëÿºòå, ñê³ëüêè êîøò³â
äåðæàâà ñïëà÷óº çà «ëèïîâèìè»
äîêóìåíòàìè? — ãîâîðèòü â³éñüêîâèé.
СЕРЕД НИХ Є І ГЕНЕРАЛИ
Çàïèòóþ, ÷è íå ìàº â³í íàì³ðó
äàë³ âèêðèâàòè ³íøèõ.
— Äëÿ ÷îãî? — êàæå ñï³âðîçìîâíèê. — ßêùî çà ìî¿ì ïîâ³äîìëåííÿì ñóä óæå ï³äòâåðäèâ
ôàêò êðèì³íàëüíîãî ïðàâîïîðóøåííÿ ÷èíîâíèêàìè, àëå í³õòî ç
íèõ íå áóäå â³äïîâ³äàòè, òî ÿêèé
ñìèñë ðîáèòè öå äàë³? Òàê,
ÿ çíàþ äåêîãî ç òèõ ðàêåòíèê³â,
ÿê³ îôîðìèëè ñòàòóñ «÷îðíîáèëüö³â» çà òàêîþ ñàìîþ äîâ³äêîþ,
ÿê ³ êîëèøí³é íà÷àëüíèê øòàáó
öèâ³ëüíî¿ îáîðîíè. Ñåðåä íèõ º
ïîëêîâíèêè ³ íàâ³òü ãåíåðàëè.
ßêùî äåðæàâà çàêðèâàº íà öå
î÷³, òî ÷îìó ÿ ìàþ öå ðîáèòè?
Ó ÷îìó íåäîñòîâ³ðí³ñòü ïðèñâîºííÿ ñòàòóñó «÷îðíîáèëüöÿ»
çãàäàíîìó âèùå ïîñàäîâöþ?
— ß ïðèïóñêàþ, ùî êîëèøí³é íà÷àëüíèê øòàáó öèâ³ëüíî¿
îáîðîíè, ÿê êàæóòü, çàìèëèâ î÷³

çàñòóïíèêó ãîëîâè êîì³ñ³¿, — ðîçïîâ³äàº Àëüîõ³í. — Ó íüîãî áóëà
òàêà ìîæëèâ³ñòü. Ì³ã çàéòè â êàá³íåò äî çàñòóïíèêà ãîëîâè êîì³ñ³¿, ÷è áóäü-êîãî ç ÷ëåí³â êîì³ñ³¿.
Íàäàâ äîêóìåíòè ç â³éñüêîâî¿
ðàêåòíî¿ ÷àñòèíè. ª óðÿäîâèé
äîêóìåíò, ÿêèì ïåðåäáà÷åíî
íàäàííÿ ñòàòóñó «÷îðíîáèëüöÿ»
òèì îñîáàì, ÿê³ ïðàöþâàëè ç
ÿäåðíèì îçáðîºííÿì, çîêðåìà,
³ ðàêåòíèêàì, äå ðàí³øå ñëóæèâ.
Ùîïðàâäà, íå âñ³ì, à ò³ëüêè ïåâíèì êàòåãîð³ÿì. ß ñïåðøó é ñàì
íå ì³ã çðîçóì³òè, â ÷îìó òóò, ÿê
êàæóòü, ï³äâîõ. Íàñïðàâä³ âñå
äóæå ïðîñòî — êîì³ñ³¿ òðåáà áóëî
óâàæíî ÷èòàòè ïîñòàíîâó Êàáì³íó, äå âèïèñàíî êàòåãîð³¿ òèõ,
êîãî ìîæíà ïðèð³âíþâàòè äî ë³êâ³äàòîð³â àâàð³¿ íà ×ÀÅÑ. Òðåáà
áóëî ðîçð³çíèòè äâà òåðì³íè —
«ÿäåðíèé áîºïðèïàñ» ³ «ÿäåðíèé
áîºçàðÿä».
Ò³ëüêè ðîáîòà ç ÿäåðíèìè áîºçàðÿäàìè äàº ïðàâî íà ñòàòóñ ë³êâ³äàòîðà. Êîì³ñ³ÿ íàäàëà òàêèé
ñòàòóñ ðàêåòíèêó, ÿêèé ïðàöþâàâ
ç ÿäåðíèìè áîºïðèïàñàìè.

Допит у Росії провели за листом наших правоохоронців
У міському відділенні поліції
повідомили, що їхній слідчий
скористався Конвенцією про
міжнародну правову допомогу.
На її підставі звертався до поліції
Росії. Листа надіслали спільно з
місцевою прокуратурою.
Просили допитати заступника командира частини, який видавав
довідку колишньому начальнику штабу цивільної оборони Вінницької області. Було ще одне

прохання — з’ясувати, чи виконувала військова частина роботи з
ядерними зарядами.
— Навіть протокол допиту надіслали росіяни, — розповідають
поліцейські. — Відповіли на всі
поставлені питання. Щоправда,
це було ще у 2014 році. Нині навряд чи ми б зверталися.
Росіяни підтвердили, що військова частина, де служив колишній
начальник штабу цивільної обо-

рони, виконувала роботи тільки з ядерними боєприпасами,
але не ядерними боєзарядами.
Уточнили, що складання ядерних
боєзарядів відбувалося на спеціалізованих промислових підприємствах. У війська їх доставляли
у вже зібраному вигляді.
Здоров’ям ризикував той, хто
працював на складанні ядерних
боєзарядів. Назви схожі, але відмінність значна.

481443
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ЯКЩО ХОЧЕШ ПЕРЕСТАТИ
ЗАКОХУВАТИСЯ «НЕ В ТИХ»
Обачність  Взаємне кохання робить нас
щасливими і мотивує на розвиток. А якщо
почуття залишаються нерозділеними,
а ми все одно чіпляємося за них? Звісно,
це веде до саморуйнування. Як перестати
зближуватися з тими, хто приносить лише
біль і розчарування, — відповідає психолог
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067) 5267352

— «Íàø³ ñòîñóíêè òðèâàëè äâà
ì³ñÿö³, ³ ÿ áóëà âïåâíåíà, ùî çóñòð³ëà ñâîþ ïîëîâèíêó. À ïîò³ì
â³í ñòàâ â³ääàëÿòèñÿ ³ ç³çíàâñÿ,
ùî íå ãîòîâèé äî ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â. Äîìîâèëèñÿ, ùî çàëèøè-

ìîñÿ äðóçÿìè. Ìåíå ìó÷èòü öÿ
«äðóæáà», íåìàº ñèë ðîç³ðâàòè
íàø çâ'ÿçîê». Ïðî íåâçàºìí³ ïî÷óòòÿ ÿ ÷àñòî ÷óþ á³ëüøå â³ä æ³íîê, í³æ â³ä ÷îëîâ³ê³â, — ðîçïîâ³äàº ïñèõîëîã Íàòàëÿ Òåðíîâà. —
Ïðåäñòàâíèêè ñèëüíî¿ ïîëîâèíè
ìîæóòü ñïîê³éíî òîâàðèøóâàòè

ç ïðîòèëåæíîþ ñòàòòþ. Æ³íêè æ
÷àñòî ï³ä äðóæáîþ ç ÷îëîâ³êîì
ðîçóì³þòü êîõàííÿ, ùî ¿ì ïðèíîñèòü ÷èìàëî ñòðàæäàíü.
ßêùî ìè çóñòð³÷àºìî ëþäèíó,
ÿêà â³äïîâ³äàº îáðàçó, íàìàëüîâàíîìó íàøîþ ôàíòàç³ºþ, íàñ
íåñòðèìíî ïðèòÿãóº äî òàêîãî
îá'ºêòà.
— Àëå ùîá ñêëàâñÿ ïîâíîö³ííèé çâ'ÿçîê, íåîáõ³äíî â³äîêðåìèòè óÿâíèé îáðàç ³ ïðèéíÿòè
ðåàëüíó ëþäèíó. Ïîãîäæóþ÷èñü
ëþáèòè òîãî, õòî íàìè íå äîðîæèòü, ìè òàê ³ çàëèøàºìîñÿ
â ïîòîö³ âëàñíèõ ôàíòàç³é, — ãîâîðèòü ïñèõîëîã.
Çãîäîì çðîñòàº âàæëèâ³ñòü
íå êîíêðåòíî¿ ëþäèíè, à ëèøå
ìàñøòàá ¿¿ óÿâíî¿ ô³ãóðè. Ìè äóìàºìî, ùî âçàºìîä³ºìî ç òèì,

êîãî ëþáèìî, àëå íàñïðàâä³ âåäåìî ä³àëîã ç ñàìèì ñîáîþ.
— Öå ìîæå áóòè íàñë³äêîì
íåãàòèâíîãî äîñâ³äó âçàºìîñòîñóíê³â, ïîâ'ÿçàíèõ ç áàòüêàìè,
àáî ç äàâí³ìè ïñèõîòðàâìàìè, ÿê³
òðèìàþòü â ïîëîí³, — ïîÿñíþº
Íàòàëÿ Òåðíîâà. — Íåùàñëèâå
êîõàííÿ — äçåðêàëî, êð³çü ÿêå
ìè äèâèìîñÿ íà ñåáå. Àëå öå
äçåðêàëî êðèâå, ùî ñïîòâîðþº.
² ä³àëîã ç ñîáîþ áóäå ðóéí³âíèé,
ÿêùî ìè íå çíàéäåìî ñèëè ïðèáðàòè óÿâíó ô³ãóðó òîãî, â êîãî
çàêîõàí³. Çàì³ñòü òîãî, ùîá çíîâó ³ çíîâó íàìàãàòèñÿ ïîâòîðèòè
êîëèøí³é íåãàòèâíèé ëþáîâíèé
äîñâ³ä, íàì ïîòð³áíî ïîçáóòèñÿ
òîêñè÷íèõ ëþäåé ³ ìàí³ïóëÿòîð³â,
äëÿ òîãî, àáè çóñòð³òè ñïðàâæíº,
âçàºìíå ïî÷óòòÿ.

Як перестати закохуватися без взаємності?

Як припинити закохуватись в усіх підряд?

Якщо нерозділене почуття триває довго,
то варто зізнатися собі, що ми безглуздо витрачаємо дорогоцінний час свого
життя. Часто включаються механізми
психологічного захисту, який переконує
нас: коханому щось заважає зробити
крок назустріч.
Часто це перетворює нас в непрошених
«рятувальників»: ми прагнемо допомогти подолати обставини, які заважають потенційному партнеру бути з
нами. Поступово ми втрачаємо кри-

Любовне почуття може перетворитися
в наркотик. Ми прагнемо знову випробувати його, часто при цьому зближуючись з тими, хто маніпулює нашими
почуттями.
Задуматися про самоповагу. Намагаючись будь-якою ціною бути з людиною,
якій байдужі, ми втрачаємо самоповагу.
Визнавати це важко, тому психіка підкидає безліч виправдань. Самоповага дозволить опиратися перш за все на себе,
а не шукати опору в іншій людині.
Відновити ресурси. Виснажуючи себе
емоційно, ми втрачаємо інтерес до інших сторін життя. Партнер, який любить
і приймає, дає сили рухатися вперед.
Той, хто знецінює наші почуття, забирає

тичне ставлення до себе і оточуючих,
сприймаючи тільки ті слова і вчинки,
які підживлюють наші ілюзії.

Як вийти зі світу фантазій
і прийняти реальність?
Перервати контакт. Якщо партнер не робить кроків назустріч, уявна любов черпає енергію тільки за рахунок наших
власних думок і фантазій. Перервіть
всі контакти, як реальні, так і віртуальні.
Видаліть людину з друзів в соціальних
мережах, щоб не було спокуси стежити
за її життям.
Зосередитися на собі. Важливо перенаправити потік енергії, яку ми витрачали
на безплідні фантазії про недоступну
людину, на себе. Займіться роботою,
навчанням або творчістю — чимось, що
сприяє зростанню вашої особистості і

самоповаги. Як тільки ми перестаємо
підживлювати уявну особистість і починаємо замість неї «ростити» власну, значимість уявної поступово зменшується.

Закоханість в кумира
Батькам підлітка варто проявити терпіння. Найгірше, що ви можете зробити, — засуджувати або висміювати його
почуття. Якщо прихильність до кумира
не носить критичного характеру і не загрожує безпеці підлітка, дозвольте йому
просто пережити цей період. Будьте
терплячі і відкриті до розмови. Дайте
зрозуміти, що любите дитину незалежно
від її захоплень.
У дорослих закоханість в недосяжну
зірку часто виявляється ще й наслідком
невдач в особистому житті, через що
відбувається регрес в підліткову стадію.
Поміркуйте над попередніми стосунка-

ми. Можливо, в вас як і раніше живуть
біль і розчарування. Любов до недоступної людини — зона явної безпеки. Але
одночасно з цим ви обманюєте себе,
не пускаючи в своє життя повноцінні
почуття і обмежуючи можливості внутрішнього зростання, які нам дають тільки близькі стосунки в реальному світі.

НА 11-17 ЛИСТОПАДА

ОВЕН
Не вірте, що почуття коханої
людини вже зовсім охололи.
Це вам просто здається, а кохана людина просто зайнята
на роботі, хоче, але не може
приділити вам належної уваги.

ТЕЛЕЦЬ
Зустрічі, напівнатяки, обмін
поглядами… Схоже, ваш роман тільки починається, створіть таємничу обстановку, яка
наблизить до вас обранця.
У четвер можлива абсолютно
непередбачувана ситуація.

БЛИЗНЮКИ
Вас чекає удача в любові.
Несподіване знайомство
може обернутися великим
почуттям. Тільки не квапте події, вони будуть розгортатися
поступово. Чекайте пристрасних побачень і ніжних зізнань.

РАК
Вас може охопити раптова
тривога. Варто прислухатися
до голосу інтуїції — це неспроста. Якщо вам не хочеться
відпускати від себе коханої
людини, зробіть все можливе,
щоб умовити її залишитися.

ЛЕВ
Ви цілком здатні зробити своє
життя і життя вашого партнера феєрверком, ось тільки чи
потрібно це вам, і як до цього
поставиться він? Ваші неприборкані пристрасті загрожують привести до конфліктів.

ДІВА

і наші сили.
Позбутися ролі жертви. Ми опиняємося в психологічному рабстві у людини,
яка нами не дорожить. Подумайте, чим
вам може бути вигідна пасивна роль?
Можливо, так ви намагаєтеся зняти з
себе відповідальність за власне життя?

У понеділок певне розчарування на любовному фронті не зіпсує вам піднесено-оптимістичного настрою. Ділова зустріч
у вівторок може перерости
в романтичне побачення.

ТЕРЕЗИ
Вам пора розібратися в заплутаній ситуації, яка склалася на особистому фронті.
Вирішіть для себе, чого ви
хочете, і направте ваші зусилля для досягнення мети.

СКОРПІОН

Ліки від кохання
Вчені знайшли ідеальне співвідношення
органічних сполук при нерозділених
почуттях і стверджують, що скоро зможуть лікувати таке нещасливе кохання.
На думку ізраїльських дослідників,
у закоханих людей обох статей одночасно і у великій кількості виділяються
поліпептидні хімічні сполуки, що діють
як наркотики, і андрогени, що регулюють процеси збудження. А при нерозділених почуттях кількість ендорфінів
набагато більша, ніж тестостерону.
Причому перевага може досягати кілька
сотень одиниць. Це свідчить на користь
того, що заняття сексом не є пріоритетним чинником, що визначає справжнє
кохання. Головним компонентом стану
закоханості є нейрохімічні речовини, які
регулюють розумові процеси.
Вчені стверджують, дане відкриття
в майбутньому допоможе створити
ліки від нерозділеного кохання.
Ну, а тим, кому вже відповіли взаємністю, варто звернути увагу на дослідження американських вчених.
Вони з'ясували, що передбачити долю
романтичних стосунків можна за допомогою аналізу лексикону одного з
партнерів. Тепер дослідники можуть ви-

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП

Ви повинні зробити вибір. І
зірки радять віддати перевагу
коханню. Тільки воно принесе радість і натхнення, і допоможе розібратися з іншими
справами і проблемами.

СТРІЛЕЦЬ

рахувати, чи буде любов вічною, за допомогою тесту на словесні асоціації.
І, насамкінець, варто звернути увагу
на дослідження команди британських психологів. Вони з'ясували, чим
кохання відрізняється від закоханості.
У цьому їм допомогли унікальні, на їхню
думку, спостереження.
Ґрунтуючись на результатах досліджень
і спостережень, психологи заявляють,
що кохання є перманентним почуттям,
яке підкріплюється почуттям прихильності й відповідальності. Фахівці підкреслюють, що закоханість виникає
різко і супроводжується нестерпним
сексуальним бажанням. Закоханість
швидко зникає. Тому, якщо у вас лише
закоханість, не треба сумувати і чекати ліків, а слід звернути увагу на іншу
людину.

Повірте, що кохана людина
відчуває те ж, що і ви, і ваші
стосунки можуть перерости в глибокі почуття, тільки
не випереджайте події.
Вівторок і четвер — особливо
вдалі дні для побачень.

КОЗЕРІГ
Незабаром вас чекає приємна зустріч. І ви зрозумієте: це
той, кого так чекали, тільки
чомусь не розгледіли відразу
за суєтою і мішурою.

ВОДОЛІЙ
Ви занадто мало приділяли
уваги коханій людині, тому
у вас назрівають проблеми
в особистому житті. Втім, поки
є час, коли ви зможете при бажанні виправити свої помилки.

РИБИ
Вам не варто довго затримуватися в чотирьох стінах.
Справжнє життя буде проходити зовні, постарайтеся
не дати пройти повз вас.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
МАРИНА ФОМІНА,
ПЕРУКАР

— Скажіть, докторе, це
серйозно?
— Ну, мильні опери я б
на вашому місці дивитися
не починав…

***

Хлопець каже своїй дівчині:
— Як же мене все дістало! Ось кинути все —
і піти в армію!
— А я тебе дочекаюся!
— Ось цього я найбільше і боюся.

***

— Налийте мені, будь ласка, горілки.
— Ви з глузду з'їхали, у нас лікарня!
— Тоді спирту.

***

Уроки на удальонці нагадують спіритичний
сеанс:
— Машо, ти з нами?.. Машо, відповідай,
якщо ти нас чуєш.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО
ОГО ФОТО «МІС RIA-2020»

ГОРОСКОП
ОВЕН

Вікторія, 21 рік

Цього тижня у вас є шанс
створити міцний фундамент
для подальших досягнень
в роботі і творчості.

За освітою економіст, але вже більше
ьше 14 років одна з основних
сфер мого життя — спорт. Я фітнес-тренер,
с-тренер, дієтолог та хореограф.
Ніколи не стою на місці, тому постій
ійно відвідую різносторонні
курси, лекції та вебінари. Нещодавно
вно відкрила для себе нове
захоплення «фото». Я давно мріяла
ла стати фотографом, і скажу
впевнено: «Мрії збуваються». Але на цьому зупинятися не буду,
в планах ще багато цікавих відкриттів,
ттів, які чекають на мене.

ТЕЛЕЦЬ
Не намагайтеся впливати
на оточуючих, дозвольте
їм бути собою. Мета ваших
зусиль — ділові проекти, доручення і короткі поїздки.

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

БЛИЗНЮКИ
Просто пливіть за течією і насолоджуйтеся маленькими
радощами. Ви багато можете
встигнути, було б бажання.
Свою енергію направте
на досягнення гармонії.

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС RIA-2020» НА:

РАК
Настає час, сприятливий для
рішучих дій і важливих змін.
В кінці тижня перед вами
розкриються перспективи
і можливості, які сприяють
підкоренню нових вершин.

***

Ненавиджу карантин, тому що я працюю
вдома на очах своїх дітей, а потім, коли
режим скасують, буду приходити додому і
говорити, що втомився, а вони мені скажуть:
«Ну так, звичайно, втомився, бачили ми, як
ти працюєш».

ЛЕВ
Можете сміливо приступати
до нової роботи або виконання складного завдання,
особливо якщо це обіцяє
хороший прибуток. Не варто
ні з ким ділитися своїми діловими планами.

***

— Як ваше здоров'я?
— Добре, вірусу начебто немає…
— А з грошима як?
— Ще краще! Їх точно немає.

Найгарніші дівчата їздять
з «Бліц таксі»

ДІВА

РЕКЛАМА

Не варто перетворюватися
на відлюдника, спілкуйтеся
з різними людьми, тим більше, що вам варто частіше
бувати на важливих ділових
нарадах і зустрічах.

482325

ТЕРЕЗИ
БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

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

Кар'єрні устремління краще
призупинити, не намагайтеся штурмувати нові рубежі,
це навряд чи увінчається
успіхом. Цей тиждень краще
присвятити відпочинку
або зайнятися улюбленою
справою.

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

СТРІЛЕЦЬ

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

480782

SINOPTIK

Тиждень обіцяє бути надзвичайно активним і позитивним. Можна буде багато
чого встигнути зробити. А,
якщо пощастить, є шанс навіть досягти бажаної мети.
З'ясовуючи стосунки і
відстоюючи свої права, наберіться терпіння і мудрості.
Подивіться на себе з боку і,
можливо, ви побачите спосіб змінити ситуацію на свою
користь.
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КОЗЕРІГ
Вас може приємно здивувати можливість заробити або
поміняти роботу на більш
високооплачувану. Будьте
сміливіше, пора відмовитися від сумнівів і невпевненості і сміливо просуватися
вперед до мети.

ВОДОЛІЙ
Пора вам стати серйознішим,
адже саме зараз вирішується
щось важливе. Не відмовляйтеся від додаткової
роботи, це шанс отримати
підвищення і премію. Багато
цікавого і приємного обіцяють знайомства з новими
людьми.

РИБИ
Тиждень принесе вам
небачений приплив енергії,
особливо тим, хто і так
не любить сидіти на місці.
Однак не варто занадто
розпорошуватися і братися
за кілька справ одночасно.

