
 Вінничанка Надія Яворовенко 
на собі відчула жорсткі 
карантинні заходи, запроваджені 
у французькому Ліоні, де вона 
працює юристом. На вулицю 
тільки з документами і 
поясненням поліцейському, 
чому вийшов з дому

 Всі промислові магазини 
на замку, ресторани і кафе 
готують продукти «на виніс». 
Щоб вийти на протест, потрібен 
дозвіл префектури. Як містяни 
сприймають такі обмеження? 

RIA в квартиру
за 20 грн на місяць
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«ТУТ ВСЕ ДУЖЕ ЖОРСТКО»
ВІННИЧАНКА ПРО ЛОКДАУН У ЛІОНІ

482377 483066

Надія розповіла, що людей на вулицях Ліона значно поменшало. 
Для них носіння масок є обов’язковим і цієї вимоги місцеві сумлінно дотримуються
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«Уся боротьба 
з COVID — лише 
заборони» 

Íàø óðÿä ïîñòàâèâ 
íåðîçâ'ÿçíå çàâäàííÿ: ïî-
ïðîñèâ «ïðîá³ãòè ìàðàôîí 
ïåðåñ³÷íîþ ì³ñöåâ³ñòþ (÷è-
òàé âèæèòè, í³êîãî íå çâ³ëü-
íÿþ÷è), à íà ñòàðò³ ìàðà-
ôîíó ïðîñòðåëèëè êîæíî-
ìó äð³áíîìó òà ñåðåäíüîìó 
ï³äïðèºìöþ îáèäâ³ êîë³íí³ 
÷àøå÷êè ñâî¿ì «ëîêäàóíîì 
âèõ³äíîãî äíÿ».

², íà æàëü, ìè ïðîäîâæó-
ºìî ñïîñòåð³ãàòè ñèòóàö³þ, 
êîëè âñÿ áîðîòüáà ç êîðîíà-
â³ðóñîì â Óêðà¿í³ çâîäèòüñÿ 
ò³ëüêè äî çàáîðîí. Çâè÷àéíî, 
ëåãøå çàáîðîíèòè ïðàöþ-
âàòè ðèòåéëó, ðåñòîðàíàì ³ 
ê³íîòåàòðàì, í³æ ïîáóäóâàòè 
ìîá³ëüí³ ãîñï³òàë³, ïðîòåñòó-
âàòè íàñåëåííÿ òà ³çîëþâàòè 
õâîðèõ. Ëåãøå çàêðèòè ðåñ-
òîðàíè, í³æ çàêóïèòè àïàðà-
òè ØÂË, çàáåçïå÷èòè êèñ-
íåì ë³êàðí³, ï³äíÿòè çàðïëà-
òó ë³êàðÿì, çìóñèòè ëþäåé 
íîñèòè ìàñêè íàðåøò³.

Îêðåìå ïèòàííÿ. À ÷îìó 
öå âñå íå áóëî çðîáëåíî 
çà â³ñ³ì ì³ñÿö³â, ïðè òîìó, 
ùî ãðîø³ áóëè? ×îìó â Ñëî-
âà÷÷èí³ çà îäí³ âèõ³äí³ òåñ-
òóþòü á³ëüø í³æ ïîëîâèíó 
íàñåëåííÿ êðà¿íè, à ó íàñ — 
òðåáà ï³âäíÿ ïðîñòîÿòè â 
÷åðç³ ñåðåä çàðàæåíèõ, ùîá 
çðîáèòè áåçêîøòîâíèé òåñò? 
À ïîò³ì òèæäåíü ÷åêàòè 
íà ðåçóëüòàò.

×îìó ñèñòåìà ïîáóäîâàíà 
òàê, ùî õâîð³ ïîâèíí³ ïåðå-
ñóâàòèñÿ ì³ñòîì â ãðîìàä-
ñüêîìó òðàíñïîðò³, ùîá ïî-
òðàïèòè äî ë³êàðÿ, à çäîðîâ³ 
ëþäè ïîâèíí³ ñèä³òè âäîìà ³ 
íå ìàòè ìîæëèâîñò³ ïðîãî-
äóâàòè ñ³ì'þ? ×îìó â Êèòà¿ 
çà äâà òèæí³ ìîæíà ïîáóäó-
âàòè ê³ëüêà ãîñï³òàë³â íà äå-
ñÿòêè òèñÿ÷ ì³ñöü, à ó íàñ 
çà â³ñ³ì ì³ñÿö³â íå ïîáóäó-
âàëè æîäíîãî?

ДУМКА

РЕСТОРАТОР

Валерій Валерій 
СИВЕРЧУКСИВЕРЧУК

ÍÎÂÈÍÈ

Новий виборчий кодекс встановив, що пар-
тії мають давати перших кандидатів у своїх 
списках. Ці люди стовідсотково отримують 
мандати, якщо політсила долає 5%-ий бар’єр 
на окрузі. «Перші номери» будуть представля-
ти інтереси виборців з усієї міської ОТГ. Такими 
у Вінниці є 
 Сергій Борзов («Слуга Народу»);
 Валерій Камінський («Європейська солі-
дарність»);
  Сергій Моргунов («Українська стратегія 

Гройсмана»);
 Олег Алекса («Опозиційна платформа — 
За життя»).
Також є новообрані депутати, за якими міська 
виборча комісія поки не закріпила округи. 
Ймовірно, вони будуть працювати на тих 
округах, від яких балотувалися.
 Андрій Піжевський («УСГ»);
 Віктор Торкотюк («УСГ»);
 Віктор Перлов («УСГ»);
 Маргарита Юрчак («СН»);

 Олександр Теренчук («СН»);
 Дмитро Сидоренко («СН»);
 Юлія Головчук («СН»);
 Віталій Плясовиця («СН») 
 Олександр Ревунов («ОПЗЖ»);
 Сергій Грушко («ОПЗЖ»);
 Ігор Горлачов («ОПЗЖ»);
 Микола Яременко («ОПЗЖ»);
 Олена Верлан-Кульшенко («ЄС»);
 Інна Синявська («ЄС»);
 Сергій Сергійчук («ЄС»).

Обрали у міськраду, але поки без округу 

МАЙЯ ФЕДОЧЕНКО 

Потрібно закрити всі дитячі 
заклади. Аптеки — торгівля 
лише через вікно. Магазини 
не можна зачиняти, це збіль-
шить скупчення людей.

ТЕТЯНА СИДОРЧУК 

Повний жорсткий карантин 
на три тижні хоча б. Розумію, 
що багато проти, але наші 
люди не мають особистої 
відповідальності. 

ТАНЯ ОЛИНА 

Карантин вихідного дня дасть 
результат тільки тоді, коли все 
буде закрито. Навіть продук-
тові магазини. Мають працю-
вати лише аптеки.

ТЕТЯНА РОМАНОВСЬКА 

Найперше, що треба, то це — 
штрафувати за відсутність 
маски на обличчі, або за мас-
ку — на підборідді. В іншому 
разі — все дарма.

АРТЕМ СЕМКО 

Ці карантини безглузді, бо 
не працюють. Тільки вбива-
ють економіку. Закінчиться ця 
пандемія, а завтра буде на-
ступна. І що, боятися пчиху?

МИ ЗАПИТАЛИ ВІННИЧАН Що має бути замість карантину «вихідного дня»?

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

ВАЛЕРІЙ 

ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Â³ííèöüêà ì³ñü-
êà âèáîð÷à êîì³-
ñ³ÿ ñêëèêàº ïåðøó 

ñåñ³þ íîâî¿ ì³ñüêðàäè âîñüìîãî 
ñêëèêàííÿ. Ó ï’ÿòíèöþ, 20 ëèñ-
òîïàäà, íîâîîáðàí³ äåïóòàòè 
ñêëàäóòü ïðèñÿãó òà ðîçïî÷íåòüñÿ 
¿õíÿ êàäåíö³ÿ.

Äî íîâî¿ ìåð³¿ ïðîéøëè ò³ëü-
êè ÷îòèðè ïàðò³¿ — «Óêðà¿íñüêà 
ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà» (45 òèñÿ÷ 
954 ãîëîñè ï³äòðèìêè â³ííè-
÷àí), «ªâðîïåéñüêà ñîë³äàðí³ñòü» 
(11 òèñÿ÷ 928 ãîëîñ³â), «Ñëóãà Íà-
ðîäó» (6 òèñÿ÷ 404 ãîëîñè), «Îïî-
çèö³éíà ïëàòôîðìà — Çà æèòòÿ» 
(5 òèñÿ÷ 845 ãîëîñ³â). Ðàí³øå ¿õ 
áóëî ø³ñòü.

Äâàäöÿòü äåïóòàò³â ïåðåîáðà-
ëèñÿ íà ùå îäèí òåðì³í — öå 37% 
â³ä ¿¿ íèí³øíüîãî ñêëàäó. Ó íîâ³é 
ì³ñüê³é ðàä³ á³ëüøå æ³íîê: ðàí³øå 
¿õ áóëî äåâ’ÿòü, à çàðàç 18.

Ö³ âèáîðè, êð³ì íîâèõ áþëåòå-
í³â, çì³íèëè é ðîçïîä³ë âèáîð÷èõ 
îêðóã³â. ßêùî ðàí³øå ó Â³ííèö³ 
¿õ áóëî 54, òî òåïåð ò³ëüêè ø³ñòü. 
² ó öèõ îêðóãàõ, êð³ì Â³ííèö³, ùå 
º ïðèì³ñüê³ ñåëà ³ ñåëèùà, ÿê³ 

óâ³éäóòü äî Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ 
ãðîìàäè ó 2021 ðîö³ — Äåñíà, 
Ãàâðèø³âêà, Ñòàäíèöÿ, Ïèñàð³â-
êà (ç³ Ù³òêàìè), Âåëèê³ òà Ìàë³ 
Êðóøëèíö³, Â³ííèöüê³ Õóòîðè.

Îêðóã ¹ 1 — òóò æèâóòü âèáîðö³ 
ç ì³êðîðàéîíó Àêàäåì³÷íèé, Ñà-
áàð³â, âóëèöÿ Ïèðîãîâà, ÷àñòêîâî 
Âèøåíüêà ³ Ñëîâ’ÿíêà. Äåïóòàòàìè 
öüîãî îêðóãó º Ïàâëî ×àéêîâñüêèé 
(«ªâðîïåéñüêà ñîë³äàðí³ñòü»); 
Îëåêñàíäð Ìåëüíèê («Óêðà¿íñüêà 
ñòðàòåã³ÿ Ãðîéñìàíà»); Ñâ³òëàíà 
Êóöà («ÓÑÃ»); Àíäð³é Àíäðåºâ 
(«ÓÑÃ»); Ñâ³òëàíà ßðîâà («ÓÑÃ»); 
Îëåêñàíäð ×åðíåãà («ÓÑÃ»).

Íà îêðóç³ ¹ 2 ìåøêàþòü òàêîæ 
æèòåë³ Âèøåíüêè, Ñëîâ’ÿíêè, 
äåâ’ÿòîãî ì³êðîðàéîíó ³ ç ìà-
ñèâó Áàðñüêå øîñå. ²íòåðåñè 
âèáîðö³â òóò ïðåäñòàâëÿòèìóòü: 
Îëåíà Ãàâðèëîâà («ªÑ»); Ïàâëî 
ßáëîíñüêèé («ÓÑÃ»); Êàòåðèíà 
Ïîäæàðåíêî («ÓÑÃ»); Â’ÿ÷åñëàâ 
Òåðë³êîâñüêèé («ÓÑÃ»); Âàñèëü 
Ïàâëþê («ÓÑÃ»); ßðîñëàâ Ìàò-
â³é÷óê («ÓÑÃ»).

Îêðóã ¹ 3 — öå ðàéîíè Öåíòð, 
Óðîæàé, Ïîä³ëëÿ, âóëèö³ Êè¿â-
ñüêà é Êîð³àòîâè÷³â, ÷àñòêîâî 
Ñëîâ’ÿíêà, Êîðåÿ, Ï’ÿòíè÷àíè, 
Âîäîêàíàë. Äåïóòàòàìè òóò ñòà-
ëè Îëåêñàíäð Ìàéñòðóê («ªÑ»); 

ХТО ДЕПУТАТ НА ОКРУЗІ?
Нова влада  Цієї п’ятниці скликають 
новообрану міську раду. Депутати восьмого 
скликання та міський голова складуть 
присягу. Хто увійшов до міськради, 
наскільки вона є «новою» та від яких округів 
будуть працювати народні обранці?

²ãîð Òêà÷óê («ÓÑÃ»); Àíòîí³íà 
²âàùóê («ÓÑÃ»); Ñâ³òëàíà Âà-
ñèëþê («ÓÑÃ»); Òàðàñ Ïðèñÿæ-
íþê («ÓÑÃ»); Îëåêñàíäð Òðåòÿê 
(«ÓÑÃ»).

Â³ä îêðóãó ¹ 4 (Çàìîñòÿ, ÃÏÇ, 
Õóò³ð Øåâ÷åíêà òà ñåëèùå Äåñ-
íà) îáðàëèñÿ äî ì³ñüêðàäè Þë³ÿ 
Ïîíàéîòîâà («ªÑ»); Âîëîäèìèð 
×îðíîâîë («ÓÑÃ»); Ïåòðî Áàá³é 
(«ÓÑÃ»); Ëåîí³ä Ìàðöèíêîâñüêèé 
(«ÓÑÃ»); Äìèòðî Ìèðà («ÓÑÃ»); 
Íàòàëÿ Ë³òâ³íîâà («ÓÑÃ»).

Îêðóã ¹ 5 — Òÿæèë³â, Â³é-
ñüêîâå ì³ñòå÷êî, Ìàñëîæèð, Çà-
ìîñòÿ òà Ìàë³ Õóòîðè, Ãàâðèø³â-
êà, Ñòàäíèöÿ, Ìàë³ Êðóøëèíö³, 

Âåëèê³ Êðóøëèíö³. ² òóò ïîêè 
îáðàëè ï’ÿòü äåïóòàò³â — Â³êòîð 
Ìàöåðà («ÓÑÃ»); Àëëà Âëàñþê 
(«ÓÑÃ»); Ë³ë³ÿ Äèøêàíò («ÓÑÃ»); 
Îëåã Áàá³é÷óê («ÓÑÃ»).

Îñòàíí³é, øîñòèé îêðóã — öå 
Ñòàðå Ì³ñòî, Ìàë³ Õóòîðè, Öåí-
òðàëüíèé ðèíîê, ÷àñòêîâî Òÿæè-
ë³â, Â³ííèöüê³ Õóòîðè, Ïèñàð³âêà 
òà Ù³òêè. Íà öüîìó âèáîð÷îìó 
îêðóç³ áóäóòü ïðàöþâàòè äåïóòàòè 
Â’ÿ÷åñëàâ Çàðåìáà («ªÑ»); Íàòà-
ëÿ Ïàí÷óê («ÓÑÃ»); Âîëîäèìèð 
Îíîôð³é÷óê («ÓÑÃ»); Âîëîäèìèð 
Ìàë³í³í («ÓÑÃ»); Äìèòðî Íà-
óìåíêî («ÓÑÃ»); Þë³ÿ Ïðèéìà 
(«ÓÑÃ»); Òåéìóð Àáóøîâ («ÓÑÃ»).

ВІННИЦЬКА МІСЬКА РАДА 8 СКЛИКАННЯ
Склад ради

Стать та вік 

«Українська 
стратегія 
Гройсмана»

«Європейська 
солідарність»

«Слуга 
Народу»

«Опозиційна 
платформа — 
За життя»

20 переобраних депутатів 34 нових депутати

34

9

6

5

29%
жінки

71%
чоловіки

Вік

48%  підприємці

1%  безробітній

12%  інше

13%  освітяни

26%  чиновники

Ким 

працюють 

депутати?

41 рік – середній вік

7%
22-30

59%
30-45

34%
45-65+



3 RIA, Ñåðåäà, 18 ëèñòîïàäà 2020

ВІКТОРІЯ БРАЙЛОВСЬКА, ЗАСНОВНИЦЯ 

КОМПАНІЇ CLEAN HOUSE:

— Ó ñòâîðåíí³ âëàñíîãî á³ç-
íåñó â ìåíå âñå âèéøëî äîñèòü 
ïðîñòî. ß áàãàòî ðîê³â çàéìàþñü 
íåðóõîì³ñòþ, ³ â ÿêèéñü ìîìåíò ó 
êë³ºíò³â âèíèêëî ïèòàííÿ ùîäî 
ïðèáèðàííÿ êâàðòèð ³ áóäèí-
ê³â, — ðîçïîâ³äàº Â³êòîð³ÿ. — ß 
çðîçóì³ëà, ùî öå áóäå çàòðåáóâà-
íèé á³çíåñ. Òàê ï'ÿòü ðîê³â òîìó 
³ ç'ÿâèâñÿ Clean House.  

Â³êòîð³ÿ êàæå, ïðàöþþ÷è íàä 
áóäü-ÿêîþ ñïðàâîþ, íàéâàæëè-
â³øå — í³êîëè íå ïîêëàäàòè ðóê, 
ïðàöþâàòè íåçàëåæíî â³ä îáñòà-
âèí ó êðà¿í³ ³ ðóõàòèñÿ âïåðåä. 

— Êîëè ÿ ïî÷àëà äóìàòè íàä 
ñòâîðåííÿì âëàñíî¿ êë³í³íãîâî¿ 
êîìïàí³¿, òî õîò³ëà ñòâîðèòè íå 
òàêå, ÿê ó âñ³õ. Óñ³ çóñèëëÿ ÿ 

âèð³øèëà âêëàäàòè ó êë³ºíò³â,  
— êàæå Â³êòîð³ÿ. — Ïî÷èíàëà 
ÿ ëèøå ç äâîõ ïðàö³âíèê³â, à çà-
ðàç ó ìî¿é êîìàíä³ — âæå äåñÿòü 
ïðîôåñ³îíàë³â. 

Íàéñêëàäí³øå ó âåäåíí³ á³ç-
íåñó, çà ñëîâàìè ï³äïðèºìèö³, 
çíàéòè ñîá³ êîìàíäó. Êàæå, êâà-
ë³ô³êîâàíèé ïåðñîíàë — öå íàé-
âàæëèâ³øå. 

— Ìè øóêàëè òàêèõ ëþäåé, ÿê³ 
ñïðàâä³ ëþáëÿòü ÷èñòîòó ³ â³ðÿòü ó 
òå, ùî íàøà êîìïàí³ÿ íàéêðàùà. 
Êîëåêòèâ — öå íàøà ãîðä³ñòü ³ 
âîäíî÷àñ äëÿ ìåíå, ÿê äëÿ âëàñ-
íèö³, íàéá³ëüøà ñêëàäí³ñòü. 

Çà ñëîâàìè Â³êòîð³¿, íàéâàæ-
ëèâ³øå, ùî ¿õíÿ êîìïàí³ÿ ìàº 
íàðàç³ — öå äîâ³ðà êë³ºíò³â, ³ 
ÿñêðàâå òîìó ï³äòâåðäæåííÿ - 
ê³ëüêà ïåðåìîã ïîñï³ëü ó «Íà-

ðîäíîìó áðåíä³». 
— Äóìàþ, öå ÷åðåç òå, ùî âñ³ 

êë³ºíòè çíàþòü, íàñê³ëüêè ìè 
äóøåâíà êîìïàí³ÿ. Ìè áåðåìî 
ó÷àñòü ó «Íàðîäíîìó áðåíä³», 
áî íàø³ êë³ºíòè õî÷óòü, ùîá ìè 
áóëè ïåðøèìè. Ìè õî÷åìî äî-
âîäèòè, ùî ìè ä³éñíî íàðîäíà 
êîìïàí³ÿ. 

«КЛІЄНТИ ЙДУТЬ ЩАСЛИВИМИ»
Досвід  Розповідаємо історії успішного 
вінницького бізнесу, власницями якого є жінки. 
Поговорили з учасницями та багаторічною 
переможницею «Народного бренду» про складнощі 
у створенні власного бізнесу та мотивацію

НАТАЛІЯ КОРПАН, RIA, (097)1448132 

Óæå 30 ëèñòîïàäà äîá³ãàº ê³íöÿ ãîëî-
ñóâàííÿ «Íàðîäíîãî áðåíäó» — êîíêóðñó 
íà âèçíàííÿ íàéêðàùèõ êîìïàí³é øëÿõîì 
ãîëîñóâàííÿ, ÿêèé RIA Media ïðîâîäèòü âæå 

19 ðîê³â ïîñï³ëü. Ùîðîêó â êîíêóðñ³ áåðóòü 
ó÷àñòü ñîòí³ êîìïàí³é, ïî÷èíàþ÷è â³ä íåùî-
äàâíî çàñíîâàíèõ ³ äî òèõ, õòî íåîäíîðàçîâî 
âèïðàâäîâóâàâ äîâ³ðó êë³ºíò³â. Ãîâîðèìî ç 
òðüîìà ó÷àñíèöÿìè «Íàðîäíîãî áðåíäó» ïðî 
¿õ äîñâ³ä ³ äîñÿãíåííÿ óñï³õó ó âåäåíí³ á³çíåñó.

У Вінниці в цьому році за звання найкра-
щого змагаються 3 908 компаній. Наразі 
за своїх улюбленців проголосували понад 
17 448 вінничан.
Система голосування у «Народному брен-
ді» проста і максимально об‘єктивна. 
На сайті brand.20.ua є категорії, у яких 
кожен житель Вінниці може знайти свої 
улюблені бренди. Віддати голос теж дуже 
просто: почніть голосування на сайті 
brand.20.ua з будь-якої номінації, авто-
ризуйтесь за номером телефону через 

смс (двічі проголосувати з одного номера 
не можна), продовжуйте обирати най-
кращих, поки не проголосуєте в десяти 
номінаціях.
Насамкінець розкажіть своїм друзям про 
«Народний бренд» та виграйте планшет. 
Для участі у розіграші призів потрібно 
лише репостити допис з голосування собі 
на сторінку в соцмережі і не видаляти його 
до завершення конкурсу. Задля чеснос-
ті — один користувач може проголосувати 
лише раз.

Триває активне голосування 

ТЕТЯНА КІЯШКО, ЗАСНОВНИЦЯ ТА 

ДИРЕКТОРКА ТУРИСТИЧНОЇ АГЕНЦІЇ 

«VERONA-TOUR»:

— ß ïî÷àëà ïðàöþâàòè, êîëè 
ùå â÷èëàñÿ â øêîë³, áî çàâæäè 
õîò³ëà áóòè íåçàëåæíîþ ³ ìàòè 
ñâî¿ ãðîø³, — ðîçïîâ³äàº Òåòÿ-
íà. — Çà ñïåö³àëüí³ñòþ â÷èòåëüêà 
õ³ì³¿ òà á³îëîã³¿, àëå ÿ òàê ³ íå 
ïðàöþâàëà ó øêîë³. 

Òåòÿíà ïðàöþâàëà ó ê³ëüêîõ 
êîìïàí³ÿõ, àëå â ÿêèéñü ïåð³îä 
çðîçóì³ëà, ùî òîãî äîñâ³äó, ÿêèé 
ìàº, ¿é äîñòàòíüî, ùîá ðîçïî÷àòè 
ùîñü ñâîº. Äî íå¿ ïðèéøëà ³äåÿ 
â³äêðèòè òóðèñòè÷íó àãåíö³þ. 

— ×îìó? Áî ÿ âæå òîä³ âñòèãëà 
ïîáóâàòè ó ê³ëüêîõ êðà¿íàõ ³ ðî-
çóì³ëà, ùî ìåíå òÿãíå äî öüîãî. 
Ìåí³ õîò³ëîñü äàðóâàòè ëþäÿì 
åìîö³¿, à ùî ìîæå êðàùå çà ïî-
äîðîæ³ öå ðîáèòè? Ó ìåíå áóâ 
ì³í³ìàëüíèé áþäæåò. Öå áóâ 2014 
ð³ê, âàæê³ ÷àñè, — ãîâîðèòü â³-
ííè÷àíêà. — Ïåðøèé ð³ê áóâ 
äóæå ñêëàäíèé, õî÷à ÿ ìàëà çà-
îùàäæåí³ ãðîø³ ç ïîïåðåäí³õ 
ì³ñöü ðîáîòè. 

Äëÿ â³äêðèòòÿ òóðèñòè÷íî¿ 
àãåíö³¿ ó Òåòÿíè áóëî 63 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. Çà ¿¿ ñëîâàìè, ¿é öüîãî 
âèñòà÷èëî íà îáëàäíàííÿ îô³ñó. 
Êàæå, íå ðîáèëà í³÷îãî ç ðîç-
ê³øøþ, íà âñüîìó íàìàãàëàñÿ 
çåêîíîìèòè ³ âñå ñêëàëîñÿ. 

— Ó ìåíå íå áóëî øàíñó ïðî-
ãðàòè. ß çíàëà, ùî ïîòð³áíî éòè 
äî ê³íöÿ, áî áàòüêè ìåí³ íå äî-
ïîìîæóòü, — êàæå Òåòÿíà. — Ç 
òóðàìè çà êîðäîí ó 2014 ðîö³ áóëî 
ñêëàäíî, òîìó ÿ ïî÷àëà îðãàí³-
çîâóâàòè òóðè Óêðà¿íîþ. ²ñòîð³ÿ 
ìîãî óñï³õó â òîìó, ùî ÿ ïðàöþ-
âàëà ç³ øêîëè, â³äêëàäàëà ãðîø³ 
³ íàçáèðàëà ñòàðòîâèé êàï³òàë 
ñàìà. ß íå áðàëà ãðîø³ íà ñòàðò 
ó áàòüê³â, ìåí³ íå ïîòð³áíî áóëî 
áðàòè êðåäèò. Êîëè òè â³ä÷óâàºø, 

ùî öå òâî¿ ãðîø³, òî íåñåø çà 
öå êîëîñàëüíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü.

Çà ø³ñòü ðîê³â Òåòÿíà ïîáóâàëà 
ó 27 êðà¿íàõ. 

— Âñ³ ïîïóëÿðí³ êðà¿íè ÿ 
îá’¿õàëà, âñå áà÷èëà ñâî¿ìè 
î÷èìà, ñïðîáóâàëà íà ñìàê òàì-
òåøíþ ¿æó, çíàþ, ó ÿêîìó ìàãà-
çèí³ áóäóòü äåøåâø³ ïðîäóêòè ³ 
â ÿêîìó ðåñòîðàí³ íàéñìà÷í³ø³ 
êðåâåòêè. Äëÿ ñâî¿õ òóðèñò³â âñå 
âèïðîáîâóþ íà ñîá³, — êàæå 
Òåòÿíà. — ß çðîáèëà ïîäîðî-
æ³ ñâîºþ ðîáîòîþ. Íàéá³ëüøà 
æ ñêëàäí³ñòü — öå ìî¿ ïðàö³â-
íèö³, ÿê³ ÷àñòî éäóòü ó äåêðåò ³ 
ìåí³ ïîòð³áíî çíàõîäèòè ¿ì ã³äíó 
çàì³íó. ß âæå æàðòóþ, ùî êð³ì 
òóðèñòè÷íî¿ àãåíö³¿, ó ìåíå ùå 
é øëþáíå àãåíòñòâî. 

Çà ñëîâàìè á³çíåñâóìåí, ³ç 
«Íàðîäíèì áðåíäîì» ñòîñóíêè 
ó íå¿ òðèâàþòü âæå ê³ëüêà ðîê³â. 

— Ìè ùå æîäíîãî ðàçó íå 
âèãðàâàëè. Íàïåâíî, ó 2020-ìó 
ïðèéøîâ ÷àñ, ùîá ìè âèãðàëè. 
Ëþäè íàñ ëþáëÿòü, ïèøóòü êî-
ìåíòàð³, òîìó ìè õî÷åìî íå ï³ä-
âîäèòè ñâî¿õ òóðèñò³â. Õî÷åìî, 
ùîá âîíè ðîçóì³ëè, ùî ïðàöþ-
þòü ç êðàùèìè ³ êîíêóðñ «Íà-
ðîäíèé áðåíä» — öå îäèí ³ç ïî-
êàçíèê³â öüîãî, — êàæå Òåòÿíà.

АННА ГОРОБЧУК, ВЛАСНИЦЯ АГЕНЦІЇ 

НЕРУХОМОСТІ «ЗАТИШОК»:

— ß óñï³øíî çàéìàþñü á³ç-
íåñîì âæå äâàäöÿòü ðîê³â, õî÷à 
ïî÷èíàëà ³ç ñàìîãî ïðîñòîãî, — 
ðîçïîâ³äàº Àííà. — Äî ñòâîðåí-
íÿ âëàñíîãî á³çíåñó â Óêðà¿í³, ÿ 
ïåâíèé ÷àñ æèëà ó ªâðîï³. Çà 
êîðäîíîì çðîçóì³ëà, õòî òàêèé 
ð³åëòîð. Íà òîé ÷àñ ó Â³ííèö³ 
öÿ ñïðàâà ò³ëüêè ïî÷èíàëà ðîç-
âèâàòèñÿ, à ÿ âæå ä³çíàëàñÿ, ÿê 
öå ïðàöþº â ðîçâèíóòèõ êðà¿íàõ. 
Êåðóþ÷èñü öèì, ïî÷àëà ïðàöþ-
âàòè ð³åëòîðêîþ ó Â³ííèö³. À 
ïîò³ì ñòâîðèëà âëàñíó àãåíö³þ.

Çà ñëîâàìè Àííè, äëÿ óñï³õó, 
êð³ì ñòàðòîâîãî êàï³òàëó, ïîòð³á-
íî çíàéòè íàä³éíèé êîëåêòèâ. 

— Ïðîñòî íàäçâè÷àéíî âåëèêå 
çíà÷åííÿ ìàº êîëåêòèâ, — êàæå 
â³ííè÷àíêà. — Äëÿ òîãî, ùîá â³ä-
êðèòè áóäü-ÿêó ñïðàâó, ïîòð³áíî 

ìàòè ÷³òêó ìåòó. Òðåáà íå ïðî-
ñòî çàãîð³òèñÿ, à ìàòè ïëàí íà 
âèïàäîê, ÿêùî á³çíåñ íå âèéäå. 
Ó ìåíå òåæ áóâ òàêèé ïëàí, àëå, 
íà ùàñòÿ, îá³éøëîñÿ áåç íüîãî. 

Íàéñêëàäí³øèì ó á³çíåñ³, çà 
ñëîâàìè Àííè, ñòàº íå çàâæäè 
÷åñíà êîíêóðåíö³ÿ. 

— Êîíêóðåíò³â ÿ ùèðî ïîâà-
æàþ, àëå ÿ çà ÷åñíèé á³çíåñ. Õî-
ò³ëîñÿ á, ùîá ³íø³ ëþäè íà ðèíêó 
íåðóõîìîñò³ òåæ áóëè ÷åñíèìè, — 
êàæå Àííà. — Àëå âçàãàë³, ïîïðè 
òå, ùî áàãàòî ³ ðåâíî ïðàöþþ, ÿ 
ùàñëèâà ëþäèíà.

ßê ðîçïîâ³äàº Àííà, ¿õíÿ êîì-
ïàí³ÿ ñòàâàëà ïåðåìîæöåì «Íà-
ðîäíîãî áðåíäó» ï'ÿòü ðîê³â ïî-
ñï³ëü, ³ äëÿ íèõ öå âåëè÷åçíèé 
ïîêàçíèê äîâ³ðè. 

— ß áåðó ó÷àñòü ³ öüîãî ðîêó. 
Âæå çà ê³ëüêà äí³â ï³ñëÿ ðåºñòðà-
ö³¿ ïîáà÷èëà øàëåíó ï³äòðèìêó, 
³ çðîçóì³ëà, ùî áóäó íà ïåðøî-
ìó ì³ñö³. Òîìó ïðèéíÿëà äëÿ 
ñåáå ð³øåííÿ, ùî òðåáà çí³ìàòè 
ñâîþ êàíäèäàòóðó. ß çðîçóì³ëà, 
ùî ïîòð³áíî äàâàòè øëÿõ ìîëî-
äèì êîìïàí³ÿì, ùîá âîíè ìàëè 
çìîãó ïðîÿâèòè ñåáå ³ ó íèõ áóëà 
ìîòèâàö³ÿ, — êàæå Àííà. 

Зробила подорожі своєю роботою «Була звичайною ріелторкою — стала успішною бізнесвумен» 

«Хотіла створити не таке, як у всіх» 

ÍÀÐÎÄÍÈÉ ÁÐÅÍÄ
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ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 

(063)7758334 

Ç òðåòüîãî æîâ-
òíÿ íà ïëîù³ Ãà-
ãàð³íà ïðàöþþòü 

ñâ³òëîôîðè. Òîä³, ó ñóáîòó, ïî-
áà÷èëè, ùî á³ëüø³ñòü ìàøèí 
âñòèãàëè ïðî¿õàòè ïëîùó çà îäèí 
öèêë, ï³øîõîäè îõî÷å ïåðåõîäè-
ëè íîâèìè «çåáðàìè», ðóõ òðàì-
âà¿â íå áóâ óñêëàäíåíèì.

À ó ïîíåä³ëîê, 5 æîâòíÿ, â³ä-
áóâñÿ ñïðàâæí³é òåñò ñèñòåìè: 
÷åðãè ç àâòî íà ïðî¿çä, íà ñâ³ò-
ëîôîðàõ — 99 ñåêóíä «÷åðâîíî-
ãî», óñêëàäíåííÿ ðóõó íà ñïóñêó ç 
Ñîáîðíî¿. Ó ãîäèíè-ï³ê òÿãíó÷êè 
ðîçòÿãóâàëèñÿ àæ äî ïåðåõðåñòÿ 
ç Òåàòðàëüíîþ.

Ó ìåð³¿ íåîäíîðàçîâî çàçíà-
÷àëè, ùî íîâà îðãàí³çàö³ÿ ðóõó 
ïðàöþâàòèìå ó «òåñòîâîìó ðåæè-
ì³», ÿêèì ïåðåäáà÷åíà íàëàäêà 
³íòåðâàë³â ðîáîòè ñâ³òëîôîð³â. 
Öå, äî ðå÷³, çðîáèëè òðè÷³ ïðîòÿ-
ãîì ì³ñÿöÿ. ² ó ëèñòîïàä³ ìîæíà 
ï³äáèòè ïðîì³æí³ ï³äñóìêè òåñ-
òóâàííÿ òà ïîãîâîðèòè ïðî ïåðå-
âàãè òà íåäîë³êè íîâî¿ Ãàãàð³íà.

ВРАЖЕННЯ ВОДІЯ 
Ãðîìàäñüêèé àêòèâ³ñò Â³òàë³é 

Ïàâëîâñüêèé ùîäíÿ ïðî¿æäæàº 
íà ñâî¿é ìàøèí³ ïëîùó Ãàãàð³íà. 

×îëîâ³ê ä³ëèòüñÿ âðàæåííÿìè â³ä 
íîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ðóõó òà ïî÷èíàº 
ñâîþ ðîçïîâ³äü ç íåäîë³ê³â.

— Ç íåãàòèâó — íåçàáåçïå÷å-
íèé ïðî¿çä äëÿ ñïåöòðàíñïîðòó, 
êîëè ìàøèíè åêñòðåíèõ ñëóæá 
ñòîÿòü íà ñâ³òëîôîðàõ. ×àñ-
òî íà âè¿çä³ ç Ñîáîðíî¿ êàðåòè 
øâèäêî¿, ÌÍÑíèêè ñòîÿòü â çà-
òîð³, áî íå ìîæóòü îá'¿õàòè ïîò³ê 
òðàíñïîðòó ÷åðåç äåë³í³àòîðè, — 
ãîâîðèòü Ïàâëîâñüêèé.

Á³ëüø³ñòü íàð³êàíü ïîâ’ÿçàí³ 
ÿêðàç ç äåë³í³àòîðàìè íà ñïóñêó ç 
Ñîáîðíî¿. Ãðîìàäñüêèé àêòèâ³ñò 
ðîçêàçóº, ùî ¿õ ïîòð³áíî çðîáèòè 
á³ëüø ïîì³òíèìè, áî âîíè íåâè-
äèì³ ó âå÷³ðí³é ÷àñ. ² äîäàº, ùî 
÷åðåç ö³ îáìåæóâà÷³ òåïåð «ò³ñíî» 
âåëèêîãàáàðèòíîìó òðàíñïîðòó:

— Áà÷èâ íà ï³äï³ðí³é ñò³íö³ 
á³ëÿ øêîëè ¹ 2 ñë³äè ñèíüî¿ 
ôàðáè: ñõîæå, ùî öå òðîëåéáóñ 
«îáòåðñÿ». Âî÷åâèäü, øèðèíè 
ñìóã íåäîñòàòíüî äëÿ íîðìàëüíî-
ãî ïðî¿çäó àâòîáóñà ³ òðîëåéáóñà 
îäíî÷àñíî, — êàæå Â³òàë³é.

Ó «Â³ííèöüê³é òðàíñïîðòí³é 
êîìïàí³¿» íàì íå çìîãëè àí³ 
ñïðîñòóâàòè, àí³ ï³äòâåðäèòè öþ 
³íôîðìàö³þ: êàæóòü, ùî ïðî ïî-
äðÿïàí³ òðîëåéáóñè íå îòðèìóâà-
ëè ïîâ³äîìëåíü.

Äàë³ Ïàâëîâñüêèé ðîçêàçóº ³ 
ïðî ïåðåâàãè, ÿê³ â³ä÷óâ â³ä íîâî¿ 
îðãàí³çàö³¿ ðóõó íà Ãàãàð³íà.

СВІТЛОФОРАМ НА ГАГАРІНА — 
ОДИН МІСЯЦЬ. ЯКІ РЕЗУЛЬТАТИ?
Безпека ціною тягнучок  Уже 
місяць площа Гагаріна має регульований 
рух. Для кожного потоку тут є свій 
світлофор, заїзд на колії обмежили 
делініаторами та ще поставили «острівці» 
зі стовпчиків. Які недоліки та переваги 
від такої організації дорожнього руху? 
Підбиваємо перші підсумки

Площа Гагаріна, нагадаємо, 
багаторічний «рекордсмен» з 
аварій у Вінниці. За даними па-
трульної поліції, у 2019 році тут 
сталося 13 ДТП, у 2018-му — 9, 
а у 2017 році — 15 аварій.
Водії винуватять в цьому зміну 
пріоритетів руху: головною до-
рогою з червня 2017 року стала 
Пирогова-Соборна замість Со-
борної-Хмельницьке шосе. Вони 
неодноразово подавали петиції 
до міської влади, щоб поверну-
ти старі пріоритети руху. Однак 
у мерії вважають, що це не ви-
правило б ситуацію.
За їхніми розрахунками, най-
більший потік транспорту пря-
мує саме за напрямком Пирого-
ва-Соборна-Пирогова. Варіант 

з організацією кругового руху 
розглядали, але через трамвай-
ні колії й значну частку громад-
ського транспорту в трафіку, це 
рішення визнали недоцільним. 
Тому зробили проїзд на Гагаріна 
повністю регульованим: постави-
ли два десятки світлофорів для 
кожного потоку — автотранспорту, 
пішоходів, трамваїв.
Кілька місяців нова система руху 
працюватиме у «тестовому режи-
мі», яким передбачена наладка 
інтервалів роботи світлофорів. 
У «Агенції просторового розви-
тку» розказують, що тестування 
завершиться у кінці 2020 року. 
Далі фахівці підготують звіт з 
даними про зміни інтенсивності 
руху на площі Гагаріна, збирають-

ся опитати водіїв громадського і 
приватного транспорту.
І потім, в рамках проекту, плану-
ється замінити стовпчики по цен-
тру площі на підвищені острівці 
безпеки. Один з переходів, який 
зв’язує непарну частину Соборної 
та Арку, продублюють велопере-
їздом. А ділянки на узбіччях, які 
виділені фарбою — стануть зеле-
ними зонами та тротуарами 
Розробкою проекту займалася 
івано-франківська фірма «UCG», 
технічне завдання до проекту ро-
били у вінницькому комуналь-
ному підприємстві «Агенція про-
сторового розвитку», а виконав-
цем робіт є вінницька дільниця з 
організації дорожнього руху (КП 
«СМЕД ОДР»).

Чому зробили регульований рух 

Переваги оновленої площі — нуль ДТП. Проте водії 
скаржаться на делініатори, які непомітні у вечірній час, та 
тягнучки на спуску з Соборної 

— ×åðåç òå, ùî íà ïëîù³ Ãàãà-
ð³íà ñòàâ ðåãóëüîâàíèé ðóõ, áåç-
ïåêà ïðî¿çäó çá³ëüøèëàñÿ.

Ùîïðàâäà, çà öå ìè çàïëàòèëè 
íå ò³ëüêè ç áþäæåòó ì³ñòà, à é 
ñâî¿ì êîìôîðòîì ïðî¿çäó òà ÷à-
ñîì, ÿêèé âèòðà÷àºìî íà ïåðåòèí 
ïëîù³, — ãîâîðèòü àêòèâ³ñò. — 
Äóæå äîáðå, ùî äëÿ ï³øîõîä³â 
òàêîæ ñòîÿòü ñâ³òëîôîðè. Òåïåð 
ëþäè íå âèõîäÿòü íà ïðî¿æäæó 
÷àñòèíó òîä³, êîëè ¿ì çàìàíåòüñÿ. 
Áî êîëè ðóõ ï³øîõîä³â êîíòð-
îëüîâàíèé, âîä³þ â³ä öüîãî ò³ëüêè 
ëåãøå.

ЗАСПОКОЇЛИ РУХ 
І АВАРІЙНІСТЬ 

Ïðî âðàæåííÿ â³ä íîâî¿ Ãàãà-
ð³íà ðîçïèòàëè ôàõ³âö³â êîìó-
íàëüíîãî ï³äïðèºìñòâà «Àãåíö³ÿ 
ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó». Âîíè 
ãîòóâàëè òåõí³÷íå çàâäàííÿ 
íà ïðîåêòóâàííÿ íîâî¿ îðãàí³-
çàö³¿ ðóõó. Êåð³âíèê ï³äïðèºì-
ñòâà Ìàêñèì Êðàâ÷óê ïî÷èíàº 
ãîâîðèòè ç «ïëþñ³â».

— Îñíîâíå çàâäàííÿ — çíèçè-
òè àâàð³éí³ñòü íà öüîìó ïåðåõðåñ-
ò³. ×åðåç òå, ùî ðóõ òóò ðåãóëüî-
âàíèé, «çàñïîêîºíèé» — òåïåð 
ìåíøà éìîâ³ðí³ñòü âèíèêíåííÿ 
ÄÒÏ. Çàâäàííÿ ¹ 2 — îðãàí³-
çàö³ÿ ï³øîõ³äíèõ ïåðåõîä³â, ÿê³ 
áóäóòü çðó÷íî ïîâ'ÿçóâàòè ç âõî-
äîì äî Öåíòðàëüíîãî ïàðêó ÿê ç 
áîêó Óí³âåðìàãó, òàê ³ ç³ ñòîðîíè 
íåïàðíî¿ ÷àñòèíè âóëèö³ Ñîáîð-
íî¿, — êàæå Êðàâ÷óê.

Ó ïàòðóëüí³é ïîë³ö³¿ íà íàø 
çàïèò ïîâ³äîìèëè, ùî ç ñåðïíÿ 

äî ê³íöÿ âåðåñíÿ íà ïëîù³ Ãàãàð³-
íà ñïðàâä³ íå çàô³êñóâàëè æîäíî¿ 
àâàð³¿. Îäíàê ö³íà áåçïåêè — öå 
óòâîðåííÿ òÿãíó÷îê.

— Íàéá³ëüø ïåðåâàíòàæåíèì 
íàïðÿìêîì º âè¿çä ç Ñîáîðíî¿. 
Êðèòè÷íî¿ ñèòóàö³¿ òàì íåìàº: àâ-
òîìîá³ë³ ðîç'¿æäæàþòüñÿ çà îäèí-
äâà öèêëè. Áëîêóâàííÿ ðóõó íà ïå-
ðåõðåñò³ Ñîáîðíà-Òåàòðàëüíà 
íåìàº, — ðîçïîâ³äàº â. î. êåð³âíèêà 
ÊÏ «Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâè-
òêó» Ìàêñèì Êðàâ÷óê. — Òîáòî, öå 
íîðìàëüíèé ðåæèì ðîáîòè ñâ³òëî-
ôîðíîãî îá'ºêòà. ßêùî ãîâîðèòè 
ïðî ÷àñ, çà ÿêèé ðàí³øå òóò ïðî-
¿æäæàâ àâòîìîá³ëü, òî, çâè÷àéíî, 
çá³ëüøèëèñÿ çàòðèìêè.

Ñèòóàö³þ ç çàòðèìêàìè ïðî-
¿çäó åêñòðåíèõ ñëóæá áóäóòü ùå 
äîñë³äæóâàòè.

— Áóäåìî ñï³ëêóâàòèñÿ ç âîä³-
ÿìè øâèäêèõ, ùîá ðîç³áðàòèñü, 
÷îìó âîíè íå ìîæóòü îá'¿õàòè 
òðàíñïîðòíèé ïîò³ê òðàìâàéíîþ 
êîë³ºþ. Áî òàêèé äîñâ³ä íàì çíà-
äîáèòüñÿ ïðè ïðîåêòóâàíí³ çì³í 
íà ³íøèõ ä³ëÿíêàõ, — ãîâîðèòü 
Êðàâ÷óê.

Ïîòðåáóº îáãîâîðåííÿ ³ ïè-
òàííÿ ìîíòàæó/äåìîíòàæó äå-
ë³í³àòîð³â, ÿê³ îáìåæóþòü çà¿çä 
àâòîòðàíñïîðòó íà êîë³¿.

— ª íàð³êàííÿ, ùî ÷åðåç íèõ 
çàëèøàºòüñÿ ìàëî ïðîñòîðó äëÿ 
ïðî¿çäó: çâóæåí³ ñìóãè íà ñïóñêó 
ç Ñîáîðíî¿. Àëå íàøèì ïðîåêòîì 
íå çì³íþâàëàñÿ øèðèíà ñìóã äëÿ 
ðóõó òðàíñïîðòó. Âîíà áóëà òðè 
ìåòðè, ³ çàëèøèëàñÿ òàêîþ, — 
ãîâîðèòü Êðàâ÷óê. — Äåë³í³àòî-
ðè ìîæíà âçàãàë³ ïðèáðàòè. Àëå 
ÿêùî ìè öå çðîáèìî, òî âîä³¿ 
áóäóòü âè¿æäæàòè íà òðàìâàéíó 

êîë³þ ³ ùîíàéìåíøå áóäóòü çàâà-
æàòè ïðî¿çäó òðàìâà¿â, ÿê³ ìàþòü 
ñâî¿ ³íòåðâàëè ñâ³òëîôîðà. À íàé-
ã³ðøèé ñöåíàð³é — àâòîìîá³ë³ 
áóäóòü ñòèêàòèñÿ ç òðàìâàÿìè. 
Òîìó, ÿ á íå ïîñï³øàâ íàçèâàòè 
âñòàíîâëåííÿ äåë³í³àòîð³â íåäî-
ë³êîì.

ЩО ТРЕБА ПЕРЕРОБИТИ 
Ó àêòèâ³ñòà Â³òàë³ÿ Ïàâëîâ-

ñüêîãî º ïðîïîçèö³¿ ç³ çì³í ðî-
áîòè ñâ³òëîôîð³â:

— Íå âèñòà÷àº çåëåíîãî ñâ³ò-
ëà äëÿ ïðî¿çäó ç Õìåëüíèöüêîãî 
øîñå íà Ñîáîðíó. Áóëî á äîáðå 
çá³ëüøèòè ³íòåðâàë «çåëåíîãî» 
õî÷à á íà 15 ñåêóíä òà çìåíøèòè 
òðèâàë³ñòü «÷åðâîíîãî» íà öüîìó 
íàïðÿìêó, — êàæå Ïàâëîâñüêèé.

Ìàêñèì Êðàâ÷óê ðîçïîâ³äàº, 
ùî ñóòòºâèõ çì³í ³íòåðâàë³â âæå 
íå áóäå.

— Â³ííèöüêà ä³ëüíèöÿ ç îðãà-
í³çàö³¿ ðóõó (ÑÌÅÄ ÎÄÐ) ïðîðî-
áèëà âåëèêó ðîáîòó, ùîá çàáåçïå-
÷èòè ñòàá³ëüíèé ïðî¿çä ïëîùåþ: 
íàâ³òü ó ãîäèíè-ï³ê òàì ñèòóàö³ÿ 
êîíòðîëüîâàíà, êðèòè÷íèõ çáî¿â 
íåìàº, — êàæå êåð³âíèê «Àãåíö³¿ 
ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó».

Ïèòàºìî, ÷è º çàâäàííÿ ïðè-
øâèäøèòè ïðî¿çä ïëîùåþ? Çî-
êðåìà, ç íàéá³ëüø çàâàíòàæåíîãî 
íàïðÿìêó — ñïóñêó ç Ñîáîðíî¿.

— Ïðàêòè÷íî âè÷åðïàíèé 
ðåñóðñ, ùîá çá³ëüøèòè ïðî-
ïóñêíó çäàòí³ñòü ñâ³òëîôîðíîãî 
îá’ºêòà. ²íàêøå áóäóòü óñêëàä-
íåííÿ íà ³íøèõ íàïðÿìêàõ. Çàðàç 
ïðî¿çä ïëîùåþ º çáàëàíñîâàíèì 
³ ÿ íå áà÷ó òàì âåëèêî¿ íåîáõ³ä-
íîñò³ çá³ëüøóâàòè ³íòåðâàëè äëÿ 
ïðî¿çäó, — â³äïîâ³â Êðàâ÷óê.

ßêùî ïðèáðàòè 
îáìåæóâà÷³ á³ëÿ êîë³é, 
òî àâòî âè¿æäæàòèìóòü 
íà ðåéêè. À öå 
ñïðè÷èíèòü çàòðèìêó 
ðóõó òðàìâà¿â
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Îäíà ³ç ïåðëèíîê Â³ííèö³, 
ïàì'ÿòêà ñàäîâî-ïàðêîâîãî ìèñ-
òåöòâà ì³ñöåâîãî çíà÷åííÿ — 
Ï'ÿòíè÷àíñüêèé ïàðê — í³êîìó 
íå íàëåæèòü. Îï³êóºòüñÿ íèì 
ëèøå Â³ííèöüêèé îáëàñíèé åí-
äîêðèíîëîã³÷íèé äèñïàíñåð.

— Ìè ºäèíà îðãàí³çàö³ÿ, ÿêà 
ìàº ïðèðîäîîõîðîííèé äîãîâ³ð 
íà Ï’ÿòíè÷àíñüêèé ïàðê, àëå â³í 
ó íàñ íå ó âëàñíîñò³, — ðîçïîâ³-
äàº ãîëîâíèé ë³êàð äèñïàíñåðó 
Ïèëèï Ïðóäèóñ. — Ñïîä³âàº-
ìîñü, ùî êðàïêó íàä «³» â ö³é 
ñïðàâ³ íàðåøò³ ïîñòàâèòü íîâèé 
äåïóòàòñüêèé êîðïóñ Â³ííèö³ ³ 
îáëàñò³.

РЯТУЮТЬ, ЯК МОЖУТЬ 
Ïèëèï Ïðóäèóñ êàæå, ùî ñòà-

òóñ ïàðêó éîãî îñîáëèâî íåïîêî-
¿òü. Áî â îñòàíí³ ðîêè òóò ñèëüíî 
âñèõàþòü ñòîë³òí³ ÿëèíè ³ ìî-
äðèíè. Åíäîêðèíîëîã³÷íèé äèñ-
ïàíñåð çàìîâèâ îáñòåæåííÿ öèõ 
äåðåâ ë³ñîïàòîëîãàìè ³ åêîëîãà-
ìè. Ò³ ä³éøëè âèñíîâêó, ùî äå-
ðåâà óøêîäæåí³ êîðî¿äîì, ³ ùîá 
â³í íå çíèùèâ ðåøòó æèâèõ äåðåâ 
ïàðêó, ò³, ùî âñîõëè, ïîòð³áíî 
òåðì³íîâî çð³çàòè. Íà êîøòè åêî-
ëîã³÷íîãî ôîíäó äèñïàíñåð ðîç-
ðîáèâ ïðîºêòíó äîêóìåíòàö³þ, 
ïðîéøîâ óñ³ íåîáõ³äí³ ³íñòàíö³¿ 
³ ñóõ³ äåðåâà çð³çàëè â ëèñòîïàä³ 
2018 ðîêó. Íà ¿õíüîìó ì³ñö³ íàñà-
äèëè íîâ³, ëèñòÿí³ äåðåâà: ãðóø³, 
ÿáëóí³, ãîð³õ, êëåí, ãîðîáèíó é 
³íø³ ïîðîäè, àëå íåáàãàòî, âñüîãî 
ê³ëüêà äåñÿòê³â. Õâîéí³ íå ñàäè-
ëè, áî ë³ñ³âíèêè ïîÿñíèëè, ùî 

÷åðåç ïîñóõó ³ ïîíèæåííÿ ð³âíÿ 
ãðóíòîâèõ âîä âîíè íå âèæèâóòü.

ПАРК «ВИСИТЬ У ПОВІТРІ» 
Íà öüîìó ïðîöåñ îìîëîäæåííÿ 

ïàðêó çàãàëüìóâàâñÿ. Óñå ÷åðåç 
íåâèçíà÷åí³ñòü éîãî ñòàòóñó.

— Çàòÿãíóâñÿ ïðîöåñ âèãî-
òîâëåííÿ íåîáõ³äíî¿ äîêóìåí-
òàö³¿, — ïîÿñíþº ãîëîâíèé ë³-
êàð äèñïàíñåðó. — Îðãàí³çàö³ÿ, 
ÿêà âèãîòîâëÿº ïðîºêò, ìàëà 
íàì â³ääàòè éîãî ùå ìèíóëîãî 
ðîêó. Êîëè â³í áóäå óçãîäæåíèé 
³ çàòâåðäæåíèé, íîâà îáëàñíà 
³ ì³ñüêà ðàäè ìàþòü âèð³øèòè, 
õòî áóäå âëàñíèêîì ïàðêó. Â³í ³ 
áóäå äàë³ ï³äñàäæóâàòè íîâ³ äåðå-
âà, çíîñèòè ñóõîñò³é, ÿêèé çíîâó 
ïî÷àâ ç’ÿâëÿòèñü. Ìè çàáåðåìî 
ò³ëüêè ñâîþ òåðèòîð³þ. Áî ïðîºêò 
ïåðåäáà÷àº äâ³ ðå÷³: ïåðøå, öå 
âèçíà÷åííÿ ìåæ, ÿê³ çàêð³ïëåí³ 
çà óñòàíîâàìè, ùî çíàõîäÿòü-
ñÿ íà çåìëÿõ Ï’ÿòíè÷àíñüêîãî 
ïàðêó. À äðóãå, öå îï³êà ïàðêî-
âîþ çîíîþ. Íà ñüîãîäí³ ïàðê 
âèñèòü â ïîâ³òð³, â³í í³÷èéíèé: 
³ íå â ì³ñüê³é, ³ íå â îáëàñí³é 
âëàñíîñò³.

 Â óïðàâë³íí³ ñï³ëüíî¿ êîìó-
íàëüíî¿ âëàñíîñò³ Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñò³ íàì ïîâ³äîìèëè, ùî 
ä³éñíî, ïèòàííÿ ïðî ñòàòóñ 
Ï’ÿòíè÷àíñüêîãî ïàðêó íå âè-
ð³øåíå ³ òÿãíåòüñÿ óæå íå îäèí 
äåñÿòîê ðîê³â.

— Íà òîé ìîìåíò, êîëè âèâ÷à-
ëîñü öå ïèòàííÿ, áóëî äåê³ëüêà 
êîðèñòóâà÷³â ³ ¿õ íå ìîæíà áóëî 
âèçíà÷èòè. Òîìó ïàðê íå ìîæíà 
áóëî îôîðìèòè, — ïðîêîìåíòóâàâ 
ñèòóàö³þ íà÷àëüíèê â³ää³ëó îá-

П’ЯТНИЧАНСЬКИЙ ПАРК ГИНЕ 
Проблема  Окраса Вінниці парк 
Грохольського на П’ятничанах «висить» 
в повітрі. За останні десятиріччя 
область і місто й досі не визначили, 
чий він. А тим часом всихають віковічні 
дерева парку, він гине 

ë³êó òà åôåêòèâíîãî âèêîðèñòàí-
íÿ êîìóíàëüíîãî ìàéíà îáëàñò³ 
Îëåêñàíäð Ïàõîëþê.

НЕ МІСЬКИЙ НА МІСЬКІЙ 
ТЕРИТОРІЇ 

Çà ñëîâàìè äèðåêòîðà äåïàð-
òàìåíòó êîìóíàëüíîãî ìàéíà Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè ²ãîðÿ Øóòà-
êà, ì³ñüêèõ îá’ºêò³â íà òåðèòîð³¿ 
ïàðêó íåìàº.

Ùîäî çåìë³, íà ÿê³é ðîçòàøî-
âàíèé ïàðê, òî â äåïàðòàìåíò³ 
çåìåëüíèõ ðåñóðñ³â ì³ñüêðàäè 
êàæóòü, ùî ïàðê íå îôîðìëåíèé 
ÿê îá’ºêò öèâ³ëüíîãî ïðàâà â³ä-
ïîâ³äíî äî çåìåëüíîãî êîäåêñó.

— Òåðèòîð³ÿ Ï’ÿòíè÷àíñüêîãî 
ïàðêó, äå º çåëåí³ íàñàäæåííÿ, 
íå îôîðìëåíà, íå ñôîðìîâàíà 
â ðîçóì³íí³ ñüîãîäí³øíüîãî çà-
êîíîäàâñòâà, êàäàñòðîâèé íîìåð 
ï³ä öþ ä³ëÿíêó í³êîìó íå ïðèñâî-
þâàâñÿ. Âîíà í³êîìó íå ïåðåäàíà 

â êîðèñòóâàííÿ ÷è ó âëàñí³ñòü, — 
ïîÿñíèâ äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó 
Ñåðã³é Êóøí³ð÷óê. — ² õî÷à ïàðê 
çíàõîäèòüñÿ íà òåðåíàõ Â³ííèö³, 
ñêàçàòè, ùî öå ì³ñüêà êîìóíàëüíà 
âëàñí³ñòü — íå ìîæíà. Áî º ñòà-
ð³ ð³øåííÿ, ÿêèìè öåé çåëåíèé 
ìàñèâ çàêð³ïëþâàâñÿ çà ³íøèìè 
þðîñîáàìè ³ ïåðåäàâàâñÿ â êî-
ðèñòóâàííÿ, âèçíà÷àëàñÿ ïåâíà 
òåðèòîð³ÿ. Çà îñòàíí³ ñòî ðîê³â 
â³äáóëèñÿ ïåâí³ çì³íè, íà çåìëÿõ 
Ï’ÿòíè÷àíñüêîãî ïàðêó ç'ÿâèâñÿ 
ðÿä îá'ºêò³â, â³äòàê ò³º¿ òåðèòîð³¿, 
ùî êîëèñü áóëà ï³ä ïàðêîì, íåìàº.

Ñåðã³é Êóøí³ð÷óê êàæå, ùî 
ó êîãî º áàæàííÿ ³ ïðèâ'ÿçêà 
äî ò³º¿ þðèäè÷íî¿ îñîáè, ÿê³é êî-
ëèñü ïàðê ïåðåäàâàâñÿ íà áàëàíñ, 
äî ïåâíî¿ òåðèòîð³¿, òî òà îñîáà 
ìîæå îôîðìëÿòè öþ çåìåëüíó 
ä³ëÿíêó çà ñîáîþ. Àëå ùîá öå 
âèçíà÷èòè, íåîáõ³äíî àíàë³çóâàòè 
äîêóìåíòè.

ДЕРЕВА ДОЇДАЄ КОРОЇД 
Ùî ñòîñóºòüñÿ òåðèòîð³¿ Åí-

äîêðèíîëîã³÷íîãî äèñïàíñåðó, 
òî çà ñëîâàìè ïàíà Êóøí³ð÷óêà, 
ì³ñòî íàäàâàëî äîçâ³ë öüîìó çà-
êëàäó íà ôîðìóâàííÿ çåìåëüíî¿ 
ä³ëÿíêè ³ áóäå çàòâåðäæóâàòè 
öþ äîêóìåíòàö³þ âèêëþ÷íî ï³ä 
îá’ºêòè, ÿê³ ïåðåáóâàþòü ó äèñ-
ïàíñåðó íà áàëàíñ³.

Â ö³ëîìó æ, ðåøòó òåðèòîð³¿ 
ïàðêó, äå º çåëåí³ íàñàäæåííÿ, 
êàæå ÷èíîâíèê, ìîæå îôîðìè-
òè çà ñîáîþ àáî Â³ííèöÿ, ÿêùî 
íå áóäå çàïåðå÷åíü ç áîêó îá-
ëàñíî¿ ðàäè, àáî îáëàñòü, ÿêùî 
ì³ñòî íå áóäå ïðîòè.

À òèì ÷àñîì, äîêè âëàäíèêè 
í³ÿê íå ìîæóòü, ÷è íå õî÷óòü ðî-
ç³áðàòèñÿ ó çàêîíîäàâ÷³é êàçó¿ñ-
òèö³ ñòîñîâíî Ï’ÿòíè÷àíñüêîãî 
ïàðêó — òóò çíîâó âñèõàþòü äå-
ðåâà. Çð³çàòè ñóõ³, ðÿòóþ÷è æèâ³, 
ïîíîâëþâàòè ¿õ, íåìàº êîìó.

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

 Ó Â³ííèö³ ðîçïî÷àëè ï³äãîòîâ-
êó äî íîâîð³÷íèõ ñâÿò. Ïðàâäà, 
âñ³ óðî÷èñòîñò³ ÷åðåç êàðàíòèí 
â³äáóäóòüñÿ â ðåæèì³ îíëàéí. 
Îäíå çàëèøàºòüñÿ íåçì³ííèì — 
ÿëèíêà. Âîíà òðàäèö³éíî ïðè-
êðàøàòèìå öåíòðàëüíèé ïàðê. 
Çàââèøêè 28 ìåòð³â, íîâîð³÷-
íà êðàñóíÿ êîøòóâàòèìå ïîíàä 
600 òèñÿ÷ ãðèâåíü.

Ãàì³ðëèâ³ íîâîð³÷í³ ãóëÿííÿ 
â öåíòð³ Â³ííèö³, ð³çäâÿíèé ÿðìà-
ðîê — óñå öå ïîêè â³ä³éøëî â ³ñòî-

ð³þ. Öüîãîð³÷ êîâ³äíèé êàðàíòèí 
âí³ñ ñâî¿ êîðåêòèâè ó â³äçíà÷åí-
íÿ ñâÿò. Ó ì³ñüê³é ðàä³ ãîòóþòüñÿ 
äî îíëàéí-ôîðìàòó â³äçíà÷åííÿ 
ïðèõîäó 2021-ãî ðîêó. Íîâîð³÷íèõ 
ëîêàö³é íå áóäå, áî æ íå ìîæíà 
íàðàæàòè ëþäåé íà íåáåçïåêó, — 
ãîâîðÿòü ó ïðåñ-ñëóæá³ ìåð³¿.

— Øâèäøå çà âñå áóäå ò³ëüêè 
ãîëîâíà ÿëèíêà â ïàðêó, àëå áåç 
áóäü-ÿêèõ ãóëÿíü, — ïîâ³äîìè-
ëà Àë³ñà Ìèñëîâñüêà, äèðåêòîð 
äåïàðòàìåíòó çâ'ÿçê³â ç ãðîìàä-
ñüê³ñòþ. — Íîâîð³÷íó êðàñóíþ, 

ÿê àòðèáóò ñâÿòà, ïîñòàâëÿòü ò³ëü-
êè äëÿ àòìîñôåðè. Ëþäè âñå îäíî 
ãóëÿòèìóòü â ïàðêó, áóäóòü õîò³òè 
ÿêî¿ñü ñâÿòêîâîñò³.

Ãîëîâíà ì³ñüêà ÿëèíêà òðàäè-
ö³éíî çíàõîäèòèìåòüñÿ ïîðÿä ç 
Ë³òí³ì òåàòðîì ó Öåíòðàëüíîìó 
ïàðêó êóëüòóðè òà â³äïî÷èíêó. 
Ñêëàäàòèìåòüñÿ íîâîð³÷íà êðà-
ñóíÿ ç 320 ÿëèí ³ çàââèøêè ñÿ-
ãàòèìå 28 ìåòð³â.

Äåïàðòàìåíò êîìóíàëüíîãî 
ãîñïîäàðñòâà òà áëàãîóñòðîþ Â³-
ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿ ðàäè âæå îãîëî-

ñèâ òåíäåð íà ïðèäáàííÿ õâîéíèõ 
äåðåâ òà ïîñëóãè ç äåêîðàòèâíîãî 
îçäîáëåííÿ ìåòàëåâî¿ êîíñòðóêö³¿ 
ì³ñüêî¿ íîâîð³÷íî¿ ÿëèíêè â Öåí-
òðàëüíîìó ïàðêó ³ ÿëèíîê â ïàð-
êó «Äðóæáè íàðîä³â» òà ñåëèùà 
Äåñíà. Âàðò³ñòü ñâÿòêîâèõ äåðåâ 
ñêëàäàòèìå 281,9 òèñÿ÷³ ãðèâåíü. 
Ó äîêóìåíòàö³¿ íàãîëîøóþòü, ùî 
íå ðîçãëÿäàòèìóòü ïðîïîçèö³¿ 
ïðèäáàòè ñîñíè, êóïëÿòü ëèøå 
íàø³ àáî êîðåéñüê³ ÿëèíêè.

Äëÿ ãîëîâíî¿ ÿëèíêè òàêîæ ïî-
òð³áíî ïîíàä òðè òèñÿ÷³ ³ãðàøîê, 

à öå âæå îêðåìèé ïðàéñ. Íà òå, 
ùîá äåêîðàòèâíî ïðèêðàñèòè 
ìåòàëåâó êîíñòðóêö³þ ì³ñüêî¿ 
êðàñóí³ ó Öåíòðàëüíîìó ïàð-
êó, íîâîð³÷íèõ ÿëèíîê ó ïàðêó 
Äðóæáè íàðîä³â òà ñåëèù³ Äåñ-
íà, — ìîæóòü âèòðàòèòè ùå ïîíàä 
òðèñòà òèñÿ÷ ãðèâåíü. Íàðàç³ âæå 
îïóáë³êóâàëè äåê³ëüêà òåíäåð³â. 
Çìîíòóâàòè ì³ñüêó ÿëèíêó ïî-
òð³áíî äî 15 ãðóäíÿ, â³äêðèþòü 
íîâîð³÷íó êðàñóíþ 18 ãðóäíÿ. 
×è áóäå öå ä³éñòâî óðî÷èñòèì, — 
ó ìåð³¿ íàðàç³ íå ïîâ³äîìëÿþòü.

Ялинка за 600 тисяч гривень і гуляння онлайн: 
яким буде новорічне свято у Вінниці?

На території парку знаходиться Вінницький обласний клінічний 
ендокринологічний центр. За словами головного лікаря, єдина організація, 
яка має природоохоронний договір на П’ятничанський парк
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Â³ííè÷àíêà Íà-
ä³ÿ ßâîðîâåíêî 
ïðàöþº â îäí³é 
ç àäâîêàòñüêèõ 

êîìïàí³é ôðàíöóçüêîãî Ë³îíà. 
Íà ïðîõàííÿ æóðíàë³ñòà RIA ðîç-
ïîâ³ëà, ÿê³ ïðîòèåï³äåì³÷í³ çàõîäè 
çàïðîâàäæåíî ó öüîìó ì³ñò³ ç íà-
ñåëåííÿì ïîíàä 500 òèñÿ÷ ëþäåé. 
Êàæå, óæå âäðóãå ó íèí³øíüîìó 
ðîö³ äëÿ ôðàíöóç³â çàïðîâàäèëè 
æîðñòêèé êàðàíòèí. Ó âñ³é êðà¿í³. 
Ïåðøèé ðàç öå áóëî âçèìêó — 
íà ïî÷àòêó âåñíè.

Ó òðàâí³ êàðàíòèí ñêàñóâà-
ëè. ¯õíÿ êîìïàí³ÿ ïîâåðíóëàñÿ 
äî çâè÷íîãî ãðàô³êà ðîáîòè. Îô³ñ 
ó íèõ íåâåëèêèé. Ìàñêè îäÿãàþòü, 
êîëè çáèðàþòüñÿ ðàçîì ó êîíôå-
ðåíö-çàë³. À îñü ó ì³ñò³ ¿õ íîñ³ííÿ 
º îáîâ’ÿçêîâèì. Äî ðå÷³, ïî äâ³ 
ìàñêè ùîäíÿ âèäàâàëè â îô³ñ³ 
êîæíîìó ïðàö³âíèêó. Ïëàòèòè 
çà íèõ íå ïîòð³áíî áóëî. Ùå äâ³ 
ìàñêè íàøà çåìëÿ÷êà îòðèìàëà 
ïîøòîþ â³ä ìåð³¿ ì³ñòà.

Ó æîâòí³ ó Ë³îí³, ÿê ³ ïî âñ³é 

êðà¿í³, çíîâó ïî÷àëè ô³êñóâàòè 
çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ³íô³êîâà-
íèõ íà êîðîíàâ³ðóñ. Ó ñåðåäèí³ 
ì³ñÿöÿ â Ë³îí³ çàïðîâàäèëè êî-
ìåíäàíòñüêó ãîäèíó, à ç ïî÷àòêó 
ëèñòîïàäà æîðñòêèé êàðàíòèí 
îãîëîñèëè ïî âñ³é êðà¿í³. Âäðóãå 
ç ïî÷àòêó ðîêó.

ТЕСТ-ПУНКТИ ДЛЯ КОЖНОГО 
Ùå äî îãîëîøåííÿ æîðñòêîãî 

êàðàíòèíó ó Ë³îí³ ñòâîðèëè ìå-
äè÷í³ ïóíêòè äëÿ ïðîõîäæåííÿ 
òåñò³â íà Covid-19. Äî íèõ ìîæå 
çâåðíóòèñÿ êîæåí îõî÷èé.

— ß íå ðîáèëà òåñò, — ðîçïîâ³-
ëà Íàä³ÿ. — Íà ìîº ùàñòÿ, íå â³ä-
÷óâàëà ñèìïòîì³â. Ñåðåä òèõ, ç 
êèì ñï³ëêóþñÿ, ëèøå äâ³ ëþäèíè 
õâîð³ëè íà Covid-19. Ä³â÷èíà ³í-
ô³êóâàëàñÿ ï³ä ÷àñ â³äïî÷èíêó 
ó ãîðàõ, à õëîïåöü íà äîìàøí³é 
âå÷³ðö³ ó êîìïàí³¿ äðóç³â.

Âîíà íå óòî÷íèëà, ÷è º òåñòè 
ïëàòíèìè, ÿêùî òàê, òî ñê³ëüêè 
êîøòóþòü.

Ó ì³ñò³ º óêðà¿íñüêà ñï³ëüíîòà. 
×àñ â³ä ÷àñó óêðà¿íö³ çóñòð³÷àþòü-
ñÿ. Ó æîâòí³ âñ³ ë³îíñüê³ óêðà¿í-
ö³, ÿê ¿õ íàçâàëà ñï³âðîçìîâíèöÿ, 

ВИЙШОВ НА ВУЛИЦЮ БЕЗ 
ПОТРЕБИ — ШТРАФ 135 ЄВРО
Карантин по-французьки  
Вінничанка Надія Яворовенко на собі 
відчула жорсткі карантинні заходи, 
запроваджені у французькому Ліоні, де 
вона працює юристом. На вулицю тільки з 
документами і поясненням поліцейському, 
чому вийшов з дому. Всі промислові 
магазини на замку, ресторани і кафе 
готують продукти «на винос». Щоб вийти 
на протест, потрібен дозвіл префектури. 
Як містяни сприймають такі обмеження?

áóëè çäîðîâ³. Çâè÷íî â³äáóâàëà-
ñÿ ñëóæáà â óêðà¿íñüê³é öåðêâ³. 
Àëå öå áóëî ùå äî ïîâòîðíîãî 
êàðàíòèíó. Ùîïðàâäà, âæå òîä³ 
çà÷èíèëè áàñåéíè, ñïîðòçàëè. 
À çàêëàäàì õàð÷óâàííÿ îáìåæ-
èëè ðîáîòó äî 21-¿ ãîäèíè.

— Ùîá íå ³íô³êóâàòèñÿ, ìàêñè-
ìàëüíî óíèêàëà ñêóï÷åíü ëþäåé 
íàâ³òü ï³ñëÿ â³äì³íè êàðàíòèíó, — 
ãîâîðèòü ä³â÷èíà. — Çàðàç òèì 
á³ëüøå. Íàìàãàþñÿ âèð³øóâàòè âñ³ 
ïèòàííÿ ïî òåëåôîíó àáî îíëàéí. 
Òàêèì ÷èíîì óäàëîñÿ óáåðåãòèñÿ. 
Àëå çàãàëîì ó êðà¿í³ óæå â ñåðåä-
èí³ æîâòíÿ ñòàëî ð³çêî çðîñòàòè 
÷èñëî ³íô³êîâàíèõ. Â îäèí ç äí³â 
¿õ çàô³êñóâàëè çàãàëîì 40 òèñÿ÷ 
çà äîáó. Òîìó ó êðà¿í³ âäðóãå çà-
ïðîâàäèëè æîðñòêèé êàðàíòèí.

НА ВУЛИЦЮ З ПАСПОРТОМ, ДЕ 
ВКАЗАНЕ МІСЦЕ ПРОЖИВАННЯ 

ßê ñòâåðäæóº ïàí³ Íàä³ÿ, ç ïî-
÷àòêó ëèñòîïàäà íà âóëèöþ äî-
çâîëÿºòüñÿ âèõîäèòè ò³ëüêè â ðàç³ 

ïîòðåáè. Â àïòåêó, ìàãàçèí çà ïðî-
äóêòàìè. Ïðè÷îìó, â òîé, ùî çíà-
õîäèòüñÿ íàéáëèæ÷å äî òâîãî áó-
äèíêó. ßêùî ïðàöþºø, ïîòð³áíî 
ìàòè ïðè ñîá³ äîâ³äêó ïðî òå, ùî 
ô³ðì³ äîçâîëåíà ðîáîòà. Íà âóëè-
öþ îáîâ’ÿçêîâî ç ïàñïîðòîì. Ìàº 
áóòè çàçíà÷åíî ì³ñöå ïðîæèâàííÿ. 
Áåç òàêîãî äîêóìåíòà ïîë³öåé-
ñüêèé âèïèøå øòðàô ó 135 ºâðî.

Íàøà çåìëÿ÷êà ïðàöþº íèí³ 
äâà äí³ ç äîìó, ùå òðè â îô³ñ³. 
Ìàº ìîæëèâ³ñòü ïåðåñâ³ä÷èòèñÿ 
ó ñòðîãîìó êîíòðîë³ ó ì³ñò³ çà äî-
òðèìàííÿì êàðàíòèííèõ çàõî-

ä³â. ¯õíÿ êîìïàí³ÿ íå ïðèïèíÿº 
ðîáîòó. Íà â³äì³íó â³ä áàãàòüîõ 
ìàãàçèí³â. Â³ä÷èíÿþòüñÿ ò³ëüêè 
ïðîäóêòîâ³. Âñ³ ³íø³ íà çàìêó.

— Ìàãàçèíè, ÿêèì äîçâîëåíî 
ïðàöþâàòè, ôðàíöóçè íàçèâàþòü 
«îáîâ’ÿçêîâ³», — ãîâîðèòü Íà-
ä³ÿ. — Ï³äïðèºìö³ äîáèâàþòüñÿ, 
ùîá ¿õí³ òîðãîâåëüí³ çàêëàäè òà-
êîæ âêëþ÷èëè äî òàêîãî ñïèñêó. 
Ïðîòåñòè º ó ð³çíèõ ì³ñòàõ. Àëå 
ì³æ ïðîòåñòàìè â Óêðà¿í³ ³ òóò, 
ó Ôðàíö³¿, âåëèêà ð³çíèöÿ. Ïî-
ïåðøå, ôðàíöóçüê³ âëàñíèêè ìà-
þòü ìîæëèâ³ñòü çâåðíóòè çà äî-
ïîìîãîþ äî äåðæàâè ³ îòðèìàòè 

¿¿. Ïî-äðóãå, íà ïðîâåäåííÿ àêö³é 
ïðîòåñòó ïîòð³áåí äîçâ³ë ì³ñü-
êî¿ âëàäè. ßêùî òàêîãî äîçâîëó 
íå áóäå, àêö³þ ïðîñòî ðîçæåíóòü.

Íàñïðàâä³, çà ñëîâàìè ñï³âðîç-
ìîâíèö³, ëþäåé íà âóëèöÿõ Ë³î-
íà çíà÷íî ïîìåíøàëî. Äëÿ íèõ 
íîñ³ííÿ ìàñîê º îáîâ’ÿçêîâèì 
³ ö³º¿ âèìîãè ì³ñöåâ³ ñóìë³ííî 
äîòðèìóþòüñÿ. Ëþäè ïîâàæàþòü 
íàñàìïåðåä ³íøèõ. Ïðî ñâîþ 
áåçïåêó òåæ äáàþòü. Ïðè âõîä³ 
ó áóäü-ÿêå ïðèì³ùåííÿ âñ³ äåç³í-
ô³êóþòü ðóêè. Öå ñòàëî íàñò³ëüêè 
çâè÷íèì, ÿê ÷èñòèòè çóáè âðàíö³.

Äóæå ïðèêðî, ùî íåìà ìîæëè-
âîñò³ ñïëàíóâàòè ïîäîðîæ³. Íàâ³òü 
äîäîìó Íàä³¿ íå âäàºòüñÿ ïî¿õàòè. 
Ç³çíàºòüñÿ, ùî ñóìóº çà áàòüêàìè. 
Êàæå, äåõòî ç óêðà¿íö³â ï³ñëÿ ñêà-
ñóâàííÿ ïåðøîãî êàðàíòèíó çóì³â 
âèáðàòèñÿ äî ð³äíèõ â Óêðà¿íó ³ 
ïîâåðíóâñÿ íàçàä. Äóìàëà, Íî-
âîð³÷í³ ñâÿòà çóñòð³íå ó Â³ííèö³ 
ðàçîì ç áàòüêàìè, äðóçÿìè. Ïî-
ðàäèâøèñü ç ìàìîþ ³ òàòîì, âè-
ð³øèëà íå ðèçèêóâàòè.

Íà ê³íåöü æîâòíÿ ìàëà êâèòîê 
íà ë³òàê äî Ðèìà. Îäíàê àâ³à-
êîìïàí³ÿ â³äì³íèëà ðåéñ. Íà çà-
ê³í÷åííÿ ðîçìîâè çàïèòóþ, íà-
ñê³ëüêè åôåêòèâíèìè âèÿâèëèñÿ 
êàðàíòèíí³ çàõîäè? Êàæå, ÷èñëî 
³íô³êîâàíèõ ñêîðîòèëîñÿ ó äâà 
ðàçè. Íåçâàæàþ÷è íà öå, ëîêäàóí 
íå ñêàñîâóþòü. Â³í ä³ÿòèìå ïðè-
íàéìí³ äî 1 ãðóäíÿ. Ùîïðàâäà, 
â Ë³îí³ ÷àñòêîâî ïîñëàáèëè êî-
ìåíäàíòñüêó ãîäèíó. ßêùî ðàí³-
øå âîíà òðèâàëà ç 21.00 äî 7.00, 
òî òåïåð — ç 22.00. äî 6.00.

Ïðè âõîä³ ó áóäü-
ÿêå ïðèì³ùåííÿ âñ³ 
äåç³íô³êóþòü ðóêè. 
Öå ñòàëî íàñò³ëüêè 
çâè÷íèì, ÿê ÷èñòèòè 
çóáè âðàíö³

Надія сфотографувала для нас вулицю Ліона. 
Видно, що людей мало, всі вони у масках — це обов’язкова вимога 

Про цю талановиту дівчину ми 
вже розповідали. Було це на по-
чатку нинішнього року. Тоді Надія 
Яворовенко приїхала з Фран-
ції на захист ще одного, уже 
дев’ятого, диплома. Стала магі-
стром Донецького національного 
університету імені Стуса.
Після його отримання представ-
ник Книги рекордів України за-
фіксував досягнення вінничанки. 

Вручення сертифіката про таке 
незвичне досягнення відбувалося 
у приміщенні міської ради.
Чотири дипломи захистила 
французькою мовою, один — ан-
глійською, інші — українською. 
У її батька, Миколи Михайловича 
Яворовенка, три таких докумен-
ти про вищу освіту. Таким чином 
донька і батько мають разом 
12 дипломів, а якщо додати ще 

й мами, то буде на один більше.
Ось як пояснює Надія те, для чого 
їй стільки документів про освіту.
— Ніколи не ставила за мету мати 
п’ять чи десять дипломів, — каже 
вона. — Навчалася тому, що мені 
це було потрібно для роботи. 
Якщо й надалі виникне така необ-
хідність, то можливо, з’явиться й 
десятий диплом. Але тільки у разі 
потреби. Для колекції — ні…

Це та дівчина, яка має дев’ять дипломів 

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

Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

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

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 200146

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

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

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 
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Подекуди коронавірус можна 
сплутати з ГРВІ або грипом, але 
має він й специфічні ознаки. На-
разі чимало людей хочуть зна-
ти, чи не перехворіли вони вже 
на коронавірус, не знаючи про це?
Звісно, можна здати ІФА-тест 
на антитіла, але є й інші озна-
ки, говорять медики. Згадайте, 
що ви відчували під час хво-
роби. До найбільш вірогідних 
ознак лікарі відносять наступні 

симптоми:
 Ви перенесли недугу важче, 
ніж при застуді;
 У вас була виразна втрата нюху 
та/або смаку;
  Після хвороби у вас час від 
часу виникає задишка;
 У вас був довго сухий урив-
частий кашель;
 Після хвороби ви відчували 
втому, слабкість (довше, ніж за-
звичай).

Безсимптомні ознаки коронавірусу 

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Âòðàòà íþõó ñòàëà ÿñêðàâèì 
ñèìïòîìîì êîðîíàâ³ðóñíîãî 
çàõâîðþâàííÿ. Ë³êàð³ ïîì³òèëè 
çàêîíîì³ðí³ñòü, ùî öåé ñèìïòîì 
ïðèòàìàííèé ëþäÿì ç ëåãêèì 
÷è ñåðåäí³ì ïåðåá³ãîì õâîðîáè. 
Âàæê³ ïàö³ºíòè äóæå ð³äêî ïåðå-
ñòàþòü â³ä÷óâàòè çàïàõè.

Ë³êàð ñ³ìåéíî¿ ìåäèöèíè Òå-
òÿíà Êàíóíîâà ïîÿñíþº, âòðàòà 
íþõó â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî â³-

ðóñ ïîøêîäæóº ðåöåïòîðè â íîñ³ 
ëþäèíè, ÿê³ âëîâëþþòü çàïàõè.

— Ë³êàð³, ùî ïðàöþþòü ç ïà-
ö³ºíòàìè íà Covid-19, ïîì³òèëè 
ïîçèòèâíó òåíäåíö³þ. Ò³, õòî 
âòðà÷àº íþõ, çàçâè÷àé õâîð³-
þòü ó ëåãø³é ôîðì³, — ãîâîðèòü 
ñ³ìåéíèé ë³êàð. — Òàêèì ïàö³-
ºíòàì, çäåá³ëüøîãî, ðåêîìåíäó-
þòü çäàòè àíàë³ç êðîâ³, çðîáèòè 
ðåíòãåí, äàë³ ë³êàð ïðèçíà÷àº 
ïðèéìàòè ìåäèêàìåíòè ³ çíà-
õîäèòèñÿ âäîìà íà ñàìî³çîëÿö³¿.

ПРОПАВ НЮХ І СМАК. ПОЩАСТИЛО?
Діагноз  Втрата нюху під час хвороби 
на Covid-19 — це добрий знак, кажуть 
медики. Лікарі помітили закономірність, 
що цей симптом притаманний людям 
з легким перебігом хвороби. Як 
лікуватися в таких випадках, і які 
ознаки безсимптомного захворювання 
на ковід, — розповідають вінницькі фахівці 

Äî ë³êàðí³ ïîòðàïëÿþòü õâîð³ ç 
âàæ÷èì ïåðåá³ãîì çàõâîðþâàííÿ. 
Âàæê³ ïàö³ºíòè ð³äøå ïåðåñòàþòü 
â³ä÷óâàòè çàïàõè, ó íèõ çàçâè÷àé 
âèñîêà òåìïåðàòóðà, ñèëüíèé êà-
øåëü ³ ñëàáê³ñòü.

Ë³êàð-ïóëüìîíîëîã Îëåêñàíäð 
Êàò³ëîâ íàãîëîøóº, ùî êîðîíà-
â³ðóñ — öå â³ðóñíà ³íôåêö³ÿ. Â³ä-
ïîâ³äíî — ÿê â³ðóñíà ³íôåêö³ÿ ³ 
ë³êóºòüñÿ.

— Ïðè ëåãê³é ôîðì³ çàõâîðþ-
âàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ õâîðîìó ñë³ä 
çíàõîäèòèñÿ â äîáðå ïðîâ³òðþâà-
íîìó ïðèì³ùåíí³, ïðèéìàòè ë³êè 
ç âåëèêèì âì³ñòîì â³òàì³íó Ñ ³ D, 
ñë³äêóâàòè çà òåìïåðàòóðîþ. Öå 
ñàìå ÿ ðåêîìåíäóþ ³ êîíòàêòíèì 
ç ïàö³ºíòîì îñîáàì, — ãîâîðèòü 
ïóëüìîíîëîã. — ×åðåç 5–7 äí³â 
î÷³êóéòå ïîëåãøåííÿ.

²íãàëÿö³¿ äëÿ â³äíîâëåííÿ íþõó 
ðîáèòè íå ðåêîìåíäóºòüñÿ, ãîâî-

ðèòü ìåäèê. Òàêîæ ë³êàð³ ïðîñÿòü 
ïàö³ºíò³â íå ñòèìóëþâàòè íîñà 
ð³çêèìè çàïàõàìè. Öå ò³ëüêè íà-
øêîäèòü. Ìîæíà îáïåêòè ñëèçîâó 
îáîëîíêó ³ â³äòåðì³íóâàòè îäóæàí-
íÿ. Ïîêè ùî ó ñâ³ò³ íå ô³êñóâàëè 
òàêèõ âèïàäê³â, ùîá íþõ ï³ñëÿ êî-
ðîíàâ³ðóñó íå â³äíîâèâñÿ çîâñ³ì.

Àíòèá³îòèêè ïðè ëåãêîìó ïåðå-
á³ãó íåäóãè ìåäèêè ïèòè íå ðåêî-
ìåíäóþòü. Âîíè ïðèçíà÷àþòüñÿ 
ëèøå ó âèïàäêó, ÿêùî äî â³ðóñ-
íî¿ ïðèºäíóºòüñÿ áàêòåð³àëüíà 
³íôåêö³ÿ, çàçâè÷àé — ïíåâìîí³ÿ.

— Êîâ³ä — öå â³ðóñíå çàõâî-
ðþâàííÿ, ³ àíòèá³îòèê ïðè íüîìó 
ÿê ïî÷àòêîâà òåðàï³ÿ íå äîïîìà-
ãàº, — ãîâîðèòü Îëåêñàíäð Êà-
ò³ëîâ. — Á³ëüøå òîãî, ë³êóâàííÿ 
àíòèá³îòèêàìè íà ïî÷àòêîâîìó 
åòàï³ çá³ëüøóº ÷àñòîòó óñêëàä-
íåíü, çîêðåìà ò³º¿ æ ñàìî¿ ïíåâ-
ìîí³¿. Îêð³ì òîãî, àíòèá³îòèêè, 

ÿê³ ëþáëÿòü ó íàñ ïðèçíà÷àòè, 
ìàþòü êàðä³îòîêñè÷íó ä³þ, îñî-
áëèâî ÿêùî éäåòüñÿ ïðî ïàö³ºí-
ò³â ïîõèëîãî â³êó.

Ïðî òå, ùî º áàêòåð³àëüíà ³í-
ôåêö³ÿ, ñâ³ä÷èòü â³äñóòí³ñòü ïî-
êðàùåííÿ ñòàíó ïðîòÿãîì ï'ÿòè-
ñåìè ä³á.

— Êîëè ñïî÷àòêó ñòàí ïàö³-
ºíòà íîðìàë³çóºòüñÿ, à ÷åðåç 
äåê³ëüêà äí³â çíîâó ïîã³ðøóºòü-
ñÿ: ç'ÿâëÿºòüñÿ çàäèøêà, êàøåëü, 
çðîñòàº ÷àñòîòà äèõàííÿ, çá³ëü-
øóºòüñÿ òåìïåðàòóðà, — â òàê³é 
ñèòóàö³¿ º ñåíñ íàïðàâèòè ïàö³-
ºíòà íà êîìï'þòåðíó òîìîãðàô³þ. 
Àëå àæ í³ÿê íå â ïåðø³ äí³ ïîÿâè 
ñèìïòîì³â â³ðóñíîãî çàõâîðþâàí-
íÿ, — íàãîëîøóº ïóëüìîíîëîã. — 
Íå çàáóâàéòå, ùî êîæíå ÊÒ — öå 
îïðîì³íåííÿ, ð³âåíü ÿêîãî ó 20–
30 ðàç³â âèùèé çà îïðîì³íåííÿ 
ïðè ðåíòãåí³.

При всіх клінічних ознаках коронавірусу, ПРЛ-тест може бути негативний. 
Таке трапляється часто
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НАТАЛІЯ КОРПАН, 

RIA, (097)1448132 

Â³ííè÷àíêà, ÿêà 
ïîïðîñèëà çàëè-
øèòèñÿ àíîí³ìíîþ, 
íåùîäàâíî íàïèñà-

ëà äîïèñ â ïðèâàòí³é ãðóï³ ó ñî-
öìåðåæ³, äå îïèñóº, ÿê äíÿìè 
ñòàëà ñâ³äêîì íåïðèºìíîãî âè-
äîâèùà.

«Ëþäèíà ïðè¿õàëà ç ðàéîíó 
â íàøó Ïèðîãîâêó çäàâàòè àíàë³-
çè. Ïîäîëàëà íîðìàëüíèé øëÿõ, 
â³äñèä³ëà ÷åðãó, ³ ñâîþ ïðèðîäíó 
ïîòðåáó ñïðàâèëà ïðîñòî â êîðè-
äîð³. ßê âèÿâèëîñÿ, öå íå îäè-
íè÷íèé âèïàäîê. Ëàáîðàíòêè 
êàæóòü: ì³ñÿöü òîìó æ³íêà «áà-
íî÷êó» íàáèðàëà ïðîñòî ó çàêóòêó 
êîðèäîðó. Âñå òîìó, ùî ó áóä³âë³ 
ëàáîðàòîð³¿ íåìàº òóàëåòó. Âó-
ëè÷íèé äàâíî çàêðèëè, â ³íø³ 
êîðïóñè ÷åðåç êàðàíòèí íå ïóñ-
êàþòü, íàâ³òü ïëàòíîãî íà òåðè-
òîð³¿ Ïèðîãîâêè íåìàº. ª êóù³, 
àëå çàðàç íå ë³òî», — ïèøå æ³íêà.

Çà ñëîâàìè î÷åâèäèö³, àäì³í³-
ñòðàö³ÿ çàêëàäó â êóðñ³ ïðîáëå-
ìè, àëå æàðòóº ïîçàî÷³, êàæó÷è, 

õîäèòè ó ïëàòíèé â ïåðåõîä³ 
«Óðîæàþ».

Ìè ïðèéøëè ïåðåâ³ðèòè, ÷è 
ñïðàâä³ ó öüîìó ìåäçàêëàä³ íåìàº 
òóàëåòó. ßê âèÿâèëîñü, â³í º, àëå 
íà äâåðÿõ íàïèñ «ñëóæáîâå ïðè-
ì³ùåííÿ».

Öÿ ïðîáëåìà ³ñíóº âæå ê³ëü-
êà ðîê³â. Ç’ÿâèëàñü âîíà, êîëè 
íà òåðèòîð³¿ Ïèðîãîâêè çàêðèëè 
ãðîìàäñüêó âáèðàëüíþ, ÿêà áóëà 
â çàíåäáàíîìó ñòàí³.

Íàì âäàëîñü ïîñï³ëêóâàòèñÿ ³ ç 
³íøèìè ÷àñòèìè ïàö³ºíòàìè Ïè-
ðîãîâêè, ÿê³ îáóðåí³ òàêîþ ñèòóà-
ö³ºþ. Ïàö³ºíòè, ÿê³ ñòîÿëè â ÷åðç³ 
ó ëàáîðàòîð³þ, êîëè ìè ïðèéøëè 
òóäè, ðîçïîâ³ëè, ùî ïðàö³âíèêè 
íå ïóñêàþòü ó ñëóæáîâó âáèðàëü-
íþ. À ó ïîë³êë³í³êó â ÷àñ ïàíäåì³¿ 
ïðîñòî òàê íå çàéòè.

Ãîëîâíèé ë³êàð Â³ííèöüêî¿ 
îáëàñíî¿ êë³í³÷íî¿ ë³êàðí³ ³ì. 
Ïèðîãîâà Îëåêñàíäð Æóïàíîâ 
íå ïîãîäæóºòüñÿ ç óñ³ì âèùå ñêà-
çàíèì. Êàæå, ¿õí³ ïàö³ºíòè íå ïî-
òðåáóþòü íà ñüîãîäí³ äîäàòêîâèõ 
âáèðàëåíü, à ëþäè, ÿê³ ïðîõîäÿòü 
ïîâç — ìîæå é ïîòðåáóþòü.

— Ó íàñ ëàáîðàòîð³ÿ êë³í³÷íà, 

«У НАС ДОСТАТНЬО ТУАЛЕТІВ»
«Незручне» питання   Нещодавно 
у соцмережі з'явилася скарга пацієнтки 
клініко-діагностичної лабораторії, що 
знаходиться на території лікарні Пирогова, 
на відсутність вбиральні у медзакладі. 
Дізналися, чи збирається керівництво 
Пироговки вирішувати цю проблему

ÿêà ðîáèòü àíàë³çè ñòàö³îíàðíèì 
õâîðèì. Ó õâîðèõ çàáèðàþòü àíà-
ë³çè ó â³ää³ëåííÿõ ³ íåñóòü â ëà-
áîðàòîð³þ. À öå ëþäè ç âóëèö³ 
õî÷óòü ïðèéòè äî íàñ ó ëàáîðàòî-
ð³þ ïðîñòî â òóàëåò. Ìè ìîæåìî 
ïëàòíî çðîáèòè àíàë³ç íà êîðî-
íàâ³ðóñ, à äëÿ öüîãî â òóàëåò éòè 
íå òðåáà, — êîìåíòóº Îëåêñàíäð 
Æóïàíîâ. — Ó ëàáîðàòîð³¿ º òóà-
ëåò, àëå, ùîá âñÿ Â³ííèöÿ ÷åðåç 
íüîãî ïðîõîäèëà, ìè íå ìîæåìî 
äîçâîëèòè. Ó êîæíîìó â³ää³ëåí-
í³ º ïî ê³ëüêà âáèðàëåíü. ×åðåç 
ë³êàðíþ Ïèðîãîâà ùîäíÿ ïðî-
õîäÿòü òèñÿ÷³ ëþäåé, ³ âîíè âèð³-
øóþòü ï³òè â òóàëåò ñàìå äî íàñ.

Çà ñëîâàìè ãîëîâíîãî ë³êàðÿ, 
íà òåðèòîð³¿ ¿õíüîãî ìåäçàêëàäó 
áóâ ãðîìàäñüêèé òóàëåò, àëå çàðàç 
â³í ñïðàâä³ ó çàíåäáàíîìó ñòàí³. 
Êàæå, äëÿ òîãî, ùîá éîãî â³äðå-

ìîíòóâàòè, òðåáà äâà ì³ëüéîíè 
ãðèâåíü.

— ßêùî äåðæàâà äàñòü, òî ìè 
â³äðåìîíòóºìî. Íà éîãî ðåìîíò 
º ïðîåêòíî-êîøòîðèñíà äîêó-
ìåíòàö³ÿ. Ó â³ää³ëåííÿõ ó íàñ 
äîñòàòíÿ ê³ëüê³ñòü òóàëåò³â äëÿ 
õâîðèõ, ÿê³ ë³êóþòüñÿ ³ äëÿ òèõ, 
õòî ïðèõîäÿòü ¿õ ïðîâ³äàòè. Ìè 
íå çáèðàºìîñÿ ðîáèòè òóàëåò 
äëÿ âñ³º¿ âóëèö³, — êàæå Æó-
ïàíîâ. — Íàðàç³ ó ëàáîðàòîð³þ 
ìîæóòü ïðèõîäèòè ëþäè, ÿê³ 
õî÷óòü çðîáèòè ïëàòíèé àíàë³ç 
íà êîðîíàâ³ðóñ. Ó ëàáîðàòîð³¿ 
³íø³ àíàë³çè íå íàáèðàþòüñÿ, 
âñå ìàþòü ðîáèòè ó â³ää³ëåííÿõ.

Ùîäî òîãî, ÷è ìîæóòü ïàö³ºíòè 
çàõîäèòè ó âèáðàëüíþ ç íàïèñîì 
íà äâåðÿõ «Ñëóæáîâå ïðèì³ùåí-
íÿ», Îëåêñàíäð Æóïàíîâ â³äïî-
â³â, ùî ìîæóòü.

— Öå íå ö³ëêîì ñëóæáîâå ïðè-
ì³ùåííÿ, òóäè ìîæóòü çàõîäèòè 
ëþäè. Òàê ñàìî â òóàëåò ïðèõî-
äÿòü ëþäè ó ïîë³êë³í³êó ÷è íà ïî-
âåðõ, äå ìè çàðàç ñèäèìî ç âàìè, 
ïîðó÷ ç ìî¿ì êàá³íåòîì, — êàæå 
ãîëîâíèé ë³êàð. — Í³êîãî ç îá-
ëàñò³ íå íàïðàâëÿþòü ñþäè çäàâà-
òè àíàë³çè. Öå ïðîáëåìà íå íàøà. 
Ìè ïðîñèìî âñ³õ, õòî ïðè¿æäæàº 
äî íàñ ó ë³êàðíþ, ïðèõîäèòè âæå 
ç àíàë³çàìè. Ç îáëàñò³ ïðè¿æ-
äæàþòü ëþäè â êîíñóëüòàòèâíó 
ïîë³êë³í³êó, çà íàïðàâëåííÿì 
äî ë³êàðÿ-ñïåö³àë³ñòà. Ëþäèíà 
ïîâèííà ïðè¿õàòè äî íàñ ç óñ³ìà 
àíàë³çàìè, à âîíè ïðè¿æäæàþòü 
áåç íèõ ³ õî÷óòü ðîáèòè òóò.

Æóïàíîâ äîäàº, ùî íà â³äñóò-
í³ñòü ãðîìàäñüêî¿ âáèðàëüí³ íàé-
á³ëüøå æàë³þòüñÿ ïðîäàâ÷èí³ ê³îñ-
ê³â, à ¿õí³ ïàö³ºíòè — çàáåçïå÷åí³.

Як виявилось, вбиральня у медзакладі є. Але на дверях напис «службове приміщення» 
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ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Çàáîðãîâàí³ñòü 
ó â³ííè÷àí º çà âñ³ 
âèäè ïîñëóã. Òàêó 
³íôîðìàö³þ ïîâ³äî-

ìèëî îáëàñíå óïðàâë³ííÿ ñòàòèñ-
òèêè. Íàâåäåí³ öèôðè ìàëè ì³ñöå 
ñòàíîì íà ê³íåöü âåðåñíÿ. Òîä³ 
çà ãàç íå ñïëàòèëè 487,5 ìëí ãðí.

Áîðã çà åëåêòðèêó ñòàíîâèâ 
134,7 ìëí ãðí, òåïëî ³ ãàðÿ÷å 
âîäîïîñòà÷àííÿ – 127,2 ìëí, 
öåíòðàë³çîâàíå âîäîïîñòà÷àí-
íÿ ³ âîäîâ³äâåäåííÿ – 72,7 ìëí, 
óïðàâë³ííÿ áàãàòîêâàðòèðíèìè 
áóäèíêàìè –50,2 ìëí, âèâåçåííÿ 
ïîáóòîâèõ â³äõîä³â –15,5 ìëí ãðí.

Çà æîâòåíü ³ ïåðøó ïîëîâèíó 
ëèñòîïàäà áîðã³â ñòàëî ùå á³ëü-
øå. Àäæå ç 1 ëèñòîïàäà ï³äâè-
ùèëè ö³íó íà ãàç ìàéæå íà 35%, 
ó ïîð³âíÿíí³ ç ò³ºþ ñóìîþ, ÿêó 
ñïëà÷óâàëè ó æîâòí³. Íàì ïîäà-
þòü ó áóäèíêè ãàç, ÿêèé çàêóïèëè 
âë³òêó çà äåøåâøîþ ö³íîþ. ×îìó 
ïðîäàþòü äîðîæ÷å, íå ïîÿñíþ-
þòü. Òàê ñàìî, ÿê íå çãàäóþòü 
ïðî «â³äîñèê», çàïèñàíèé Çå-
ëåíñüêèì, â ÿêîìó â³í ðàä³ñíî 

ïîâ³äîìëÿâ, ùî çíàéøëè âàð³àíò 
ñêîðîòèòè îïëàòó çà æèòëîâî-êî-
ìóíàëüí³ ïîñëóãè íà ïîëîâèíó. 
Ñêîðîòèëè…

Çà êóáîìåòð áëàêèòíîãî ïàëèâà 
äîâåäåòüñÿ âèêëàñòè ç êèøåí³ â³ä 
âîñüìè äî äåâ’ÿòè ãðèâåíü. Ïî-
÷èíàþ÷è ç ñåðïíÿ, ó íàñ ðèíêîâà 
ö³íà íà ãàç. Òîìó òî÷íà ñóìà çà-
ëåæèòü â³ä ïîñòà÷àëüíèêà, ç ÿêèì 
óêëàäåíî äîãîâ³ð.

Ïîäîðîæ÷àâ ãàç — ïîäîðîæ÷àº 
îïàëåííÿ. Àäæå ñêëàäîâà ãàçó ó âè-
ðîáíèöòâ³ òåïëîâî¿ åíåðã³¿, ùî ïî-
äàºòüñÿ ó íàø³ áóäèíêè, ñòàíîâèòü 
80%. Òàê ïîÿñíþþòü ôàõ³âö³.

Íà ñê³ëüêè çðîñòóòü òàðèôè, 
ïîêè ùî òåïëîâèêè íå ïîâ³äî-
ìëÿþòü. Åêñïåðòè ïðîãíîçóþòü 
ï³äâèùåííÿ âàðòîñò³ îïàëåííÿ 
ïðèáëèçíî íà 15–20 â³äñîòê³â. 
Ñê³ëüêè áóäå íàñïðàâä³, ïîáà-
÷èìî ó ïëàò³æêàõ.

Ðåêîðäñìåíîì ó íåñïëàò³ 
çà òåïëî ³ ãàðÿ÷ó âîäó º áóäèíîê 
íà âóëèö³ Ãðèáîºäîâà, 3. Çà äàíè-
ìè «Â³ííèöÿì³ñüêòåïëîåíåðãî», 
éîãî ìåøêàíö³ çàáîðãóâàëè ìàé-
æå 600 òèñÿ÷ ãðèâåíü (³íôîðìàö³ÿ 
íà ê³íåöü ñåðïíÿ).

Ùå â îäíîìó áóäèíêó ñóìà 

РЕКОРДНИЙ БОРГ ВІННИЧАНИНА 
ЗА ТЕПЛО — 300 ТИСЯЧ ГРИВЕНЬ 
Неплатежі  Мільярд гривень 
боргів накопичилося у вінничан 
за житлово-комунальні послуги. Найбільше 
винні за користування природним газом — 
понад 500 мільйонів гривень. Мешканці 
понад 1300 будинків заборгували 
за газ і опалення. «Рекордсменом»-
боржником є будинок, жителі якого винні 
теплопостачальникам 600 тисяч гривень. 
У яких ще будинках і скільки боргів?

áîðãó «ïåðåâàëèëà» çà 500 òèñÿ÷ 
ãðèâåíü. Çíàõîäèòüñÿ â³í çà àäðå-
ñîþ: âóëèöÿ Æóêîâñüêîãî,10.

Íà ñàéò³ òåïëîïîñòà÷àëüíî¿ îð-
ãàí³çàö³¿ ñòâîðèëè ñïåö³àëüíèé 
ðîçä³ë äëÿ áîðæíèê³â. Òóò ìîæíà 
ïîáà÷èòè ïåðåë³ê óñ³õ áóäèíê³â, 
äå ìåøêàíö³ áîðãóþòü çà òåïëî ³ 
ãàðÿ÷ó âîäó cutt.ly/rg8lxL9.

Íèí³ ó íüîìó çíà÷èòüñÿ 1363 
æèòëîâèõ áóäèíêè-áîðæíèêè. 
Ó ìåøêàíö³â öèõ áóäèíê³â ñóìà 
áîðãó ñòàíîâèòü â³ä çãàäàíèõ âèùå 
600 òèñÿ÷ äî äâàäöÿòè ãðèâåíü.

Ìè ðîçä³ëèëè áîðæíèê³â çà çà-
áîðãîâàíèìè ñóìàìè. Îñü ùî ç 
òîãî âèéøëî.

Ïîíàä 400 òèñÿ÷ áîðãóþòü 
ìåøêàíö³ âîñüìè áóäèíê³â (âóë. 
Ïèðîãîâà, 73-À — 490, 502 òèñ., 
Ìàêñèìà Øèìêà, 32–458 òèñ., 
Øì³äòà, 34 — ìàéæå 444 òèñ., 
Âàòóò³íà, 32–436,717 òèñ. ãðí).

Ïîíàä 300 òèñÿ÷ — 13 áóäèíê³â.
Ïîíàä 200 òèñÿ÷ — 57 áóäèíê³â.
Ïîíàä 100 òèñÿ÷ — 208 áóäèíê³â.
Óòî÷íþþ, ùî éäåòüñÿ ò³ëüêè ïðî 

áîðãè çà îïàëåííÿ ³ ãàðÿ÷ó âîäó.
Äî ðå÷³, îïëàòó áîðã³â ìîæíà 

ðîçñòðî÷èòè àáî, ÿê êàæóòü, ðå-
ñòðóêòóðèçóâàòè. Äëÿ öüîãî òðåáà 
óêëàñòè äîãîâ³ð ç ïîñòà÷àëüíè-
êîì ïîñëóã.

Çà äàíèìè îáëñòàòó, öèì 
ñêîðèñòàëèñÿ ç ïî÷àòêó ðîêó 
325 ñïîæèâà÷³â. Âîíè óêëàëè 
äîãîâîðè íà ïîåòàïíå ïîãàøåí-
íÿ ñâî¿õ áîðã³â íà çàãàëüíó ñóìó 
1729,3 òèñ. ãðí.

Çà ïåðøèé ì³ñÿöü 
îïàëþâàëüíîãî ñåçîíó 
â³ííè÷àíè ñïëàòèëè 
ò³ëüêè 13,9% ç 
íàðàõîâàíèõ êîøò³â 
çà òåïëî ³ ãàðÿ÷ó âîäó 

Краще не доводити справу до суду. 
Про це нагадують у теплопоста-
чальному підприємстві. Бо до бор-
гів ще можуть додати інші витрати.
Якщо суд задовольнить позов 
«Вінницяміськтеплоенерго», тоді 
боржник змушений буде сплатити 
ще й судовий збір, мінімальна став-
ка якого становить 2102 гривні.
І це ще не все. Державна виконав-
ча служба також не працює без-
коштовно.
Згідно із законом «Про державне 
провадження», з боржника стягу-
ється 10% від заборгованої суми 

на користь виконавців.
Якщо не вчасно повернуто борг, 
нарахують ще й суму інфляції 
за прострочений період, а також 
три відсотки річних від простро-
ченої суми.
Окрім того, може бути накладено 
арешт на все майно, рухоме і не-
рухоме, а також заборонять виїж-
джати за кордон.
Як тільки справу передали до Дер-
жавної виконавчої служби, прізви-
ще боржника автоматично опи-
няється у реєстрі боржників cutt.
ly/Wg8lZxB

Не тільки майно арештують 

ТОП-5 ІНДИВІДУАЛЬНИХ БОРЖНИКІВ 
Заборгованість жителів Вінниці перед «Міськте-
плоенерго» становить 128 млн грн. Підприємство 
сформувало ТОП-5 особових рахунків з най-
більшими боргами за послуги з централізованого 
опалення та гарячого водопостачання:

  Борг у розмірі 289 тис. грн мають мешканці од-
нієї з квартир будинку на вул. Максима Шимка.

  267 тис. грн винні, хто проживає у квартирі 
в одному з будинків на вул. Пирогова.

  265 тис. грн боргу у квартирі на вул. Шмідта.

  253 тис. грн не сплатили у квартирі сусіднього із 
згаданим вище будинку на вул. Шмідта.

  245 тис. грн заборгованості «назбиралося» 
на особовому рахунку мешканців квартири 
у будинку на вул. Шимка.

НА 500 БОРЖНИКІВ ПОДАЛИ 
ПОЗОВИ ДО СУДУ 

Борги можна повертати частинами, 
але для цього треба одразу сплатити 
половину заборгованої суми. Так по-
яснюють у «Вінницяміськтеплоенерго». 
Якщо боржник не реагує на поперед-
ження і пропозицію про реструктури-
зацію боргу, на нього подають до суду. 
Нині у судах розглядають 500 позовів 
теплоенергетиків до споживачів на за-
гальну суму 13 млн грн.
Суди задовольняють вимоги на суму 
7,7 млн грн. Державною виконав-
чою службою стягнено з боржників 
3,2 млн грн.

468474

НАЙБІЛЬШІ БОРЖНИКИ
Понад 400 тисяч боргують мешканці восьми будинків 
( вул. Пирогова, 73-А— 490, 502 тис.,  Максима Шимка, 32 — 458 тис., 
Шмідта, 34 — майже 444 тис., Ватутіна, 32 — 436,717 тис. грн). 
Нагадуємо, йдеться тільки про борги за опалення і гарячу воду.

> 400 тисяч > 300 тисяч > 200 тисяч > 100 тисяч

8
будинків

13
будинків

57
будинків

208
будинків
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вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

482291

РЕКЛАМА

482217

467155

Äîñë³äæåííÿ ïîêàçóþòü, ùî 
ó ëþäåé ç ä³àáåòîì 1 àáî 2 òèïó, 
ó ÿêèõ ð³âåíü ãëþêîçè â êðîâ³ 
³ ð³âåíü HbA1c (ãë³êîâàíèé ãå-
ìîãëîá³í) çíàõîäèòüñÿ â ìåæàõ 
ö³ëüîâîãî ä³àïàçîíó, çíèæåíà 
éìîâ³ðí³ñòü ðîçâèòêó óñêëàä-
íåíü.

²ñíóº ê³ëüêà ìåòîä³â ïåðåâ³ðêè 
ð³âíÿ öóêðó â êðîâ³. Íàéá³ëüø 
òðàäèö³éíèé — çà äîïîìîãîþ 
ãëþêîìåòðà.

1. Ïåðåä ïî÷àòêîì âèì³ðþâàí-
íÿ, îçíàéîìòåñÿ ç³ ñâî¿ì ãëþêî-
ìåòðîì, óâàæíî ïðî÷èòàéòå ³í-
ñòðóêö³þ ç åêñïëóàòàö³¿ ïðèëàäó.

2. Ï³äãîòóéòå âñå íåîáõ³äíå 
äëÿ ïðîöåäóðè. Âàì çíàäîáèòüñÿ: 
ãëþêîìåòð, ëàíöåò, ïðèñòð³é äëÿ 
ïðîêîëþâàííÿ ïàëüöÿ (ðó÷êà-
ïðîêîëþâà÷), òåñò-ñìóæêà, ñïèð-
òîâà ñåðâåòêà äëÿ äåç³íôåêö³¿.

3. Âñòàíîâ³òü ëàíöåò â ïðè-
ñòð³é äëÿ ïðîêîëþâàííÿ òà 
â³äðåãóëþéòå ãëèáèíó ïðîêîëó 
çàëåæíî â³ä òîâùèíè øê³ðè 
íà âàøèõ ïàëüöÿõ. Çàçâè÷àé äëÿ 
äîðîñëî¿ ëþäèíè öå 2–4, äëÿ 
äèòèíè äîñòàòíüî 1–1,5.

4. Áåçïîñåðåäíüî ïåðåä ïðî-
öåäóðîþ âèìèéòå ðóêè ³ ïðî-
äåç³íô³êóéòå ì³ñöå ïðîêîëó 
ñïèðòîâîþ ñåðâåòêîþ. Íå ïî-
ñï³øàéòå êîëîòè â³äðàçó, ÿê 

ò³ëüêè âè ïðîäåç³íô³êóâàëè ïà-
ëåöü ñïèðòîì! Çà÷åêàéòå, ïîêè 
ñïèðò âèïàðóºòüñÿ ç ïîâåðõí³ 
øê³ðè.

5. Çðîá³òü ïðîêîë çà äîïîìî-
ãîþ ðó÷êè-ïðîêîëþâà÷à. Äëÿ 
öüîãî ïîì³ñò³òü ïðèñòð³é äëÿ 
ïðîêîëþâàííÿ íà êðàé ïàëüöÿ 
òà íàòèñí³òü íà êíîïêó. Ï³ñ-
ëÿ ïðîêîëó ïîâèííà ç'ÿâèòèñÿ 
íåâåëèêà êðàïåëüêà êðîâ³. Çà-
çâè÷àé äëÿ âçÿòòÿ êðîâ³ äëÿ 
òåñòó âèêîðèñòîâóþòüñÿ ïîäó-

ЯК ПЕРЕВІРИТИ 
РІВЕНЬ ЦУКРУ В КРОВІ 
Важливо!  Люди з цукровим 
діабетом повинні регулярно перевіряти 
свій рівень цукру в крові (ЦК). Знання 
результатів тестування рівня ЦК дозволяє 
правильним чином скорегувати 
схему лікування і допомагає уникнути 
довгострокових проблем зі здоров'ям, 
пов'язаних з діабетом

За даними Вінницького об-
ласного клінічного високос-
пеціалізованого ендокрино-
логічного центру (ВОКВЕЦ) 
на Вінниччині проживає понад 

50 000 осіб з цукровим діабе-
том. Близько 500 з них — діти. 
Це лише офіційна статистика. 
Насправді ж цифри суттєво 
більші.

Трохи статистикиøå÷êè ïàëüö³â ðóê. Àëå ³ñíóþòü 
àëüòåðíàòèâí³ ì³ñöÿ, íàïðèêëàä, 
äîëîí³ — îáëàñò³ ï³ä âåëèêèì 
ïàëüöåì ³ ï³ä ì³çèíöåì.

6. Âñòàâòå òåñò-ñìóæêó ïî-
òð³áíîþ ñòîðîíîþ â ãëþêîìåòð. 
Ïðèëàä «ïîâ³äîìèòü» ïðî ñâîþ 
ãîòîâí³ñòü äî âèêîðèñòàííÿ 
çà äîïîìîãîþ çâóêîâîãî ñèã-
íàëó, ìèãîòëèâî¿   êðàïë³ êðîâ³ 
íà åêðàí³, àáî ÿêèìîñü ³íøèì 
ñïîñîáîì (äèâ. ²íñòðóêö³þ ç 
åêñïëóàòàö³¿).

7. Ïîì³ñò³òü êðàïëþ êðîâ³ 
íà â³äïîâ³äíå ì³ñöå íà òåñò-
ñìóæö³ ³ äî÷åêàéòåñÿ ðåçóëüòàòó 
íà åêðàí³ ãëþêîìåòðà. Çàçâè÷àé 
öå íå á³ëüøå 5 ñåêóíä.

8. Ïðîäåç³íô³êóéòå ì³ñöå ïðî-
êîëó ³ ïðàâèëüíî óòèë³çóéòå â³ä-
õîäè — âèêîðèñòàíèé ëàíöåò ³ 
òåñò-ñìóæêó.

Âàø åíäîêðèíîëîã äîïîìî-
æå âàì âèçíà÷èòè ñâ³é ö³ëüîâèé 
ä³àïàçîí ð³âíÿ öóêðó, îñê³ëü-
êè ó êîæíî¿ ëþäèíè â³í ìîæå 
â³äð³çíÿòèñÿ çàëåæíî â³ä â³êó, 
ñóïóòí³õ çàõâîðþâàíü òà ³íøèõ 
ïîêàçíèê³â.

ЗГІДНО З РЕКОМЕНДАЦІЯМИ ADA (AMERICAN DIABETES 
ASSOCIATION) 2019 ВСТАНОВЛЕНО ТАКІ ГЛІКЕМІЧНІ ЦІЛІ:

Натщесерце, 
ммоль/л 

Через 1 год. після 
початку прийому 

їжі, ммоль/л 

Через 2 год. після 
початку прийому 

їжі, ммоль/л HbA1c,% 

Дорослі 4.4–7.2 до 10 до 10 <7.0 

Діти 4.0–7.0 5.0–10.0 5.0–10.0 <7.0*

Вагітні <5.3 <7.8 <6.7 <6.0**

БЕРЕЖІТЬ СЕБЕ!
 Замовляйте все необхідне для перевірки рівня цукру крові в вашому улюбленому 
діа-магазині SaharOK Shop! (saharokshop.com).
Адреса у Вінниці: Хмельницьке шосе, 2а, тел.: 0662496787

ДОВІДКА

Глюкометр — це невеликий прилад 
для визначення рівня цукру в крові.
Глюкометри розрізняються за сво-
їми характеристиками: портатив-
ність, швидкість вимірювання, зруч-
ність інтерфейсу для користувача. 
Глюкометри відображають рівень 
цукру в крові на момент проведен-
ня вимірювання.

Ó êîæíî¿ ëþäèíè 
ö³ëüîâèé ä³àïàçîí 
ð³âíÿ öóêðó ìîæå 
â³äð³çíÿòèñÿ çàëåæíî 
â³ä â³êó, çàõâîðþâàíü 
òà ³íøèõ ïîêàçíèê³â

* — Також обговорюється ціль HbA1c <6.5% дітям із нещодавно виявленим ЦД та тим, хто перебуває 
у фазі ремісії ЦД («медовий місяць»). Значення ж HbA1c може бути індивідуально підвищено <7.5% 
для тих, хто має безсимптомні гіпоглікемії, недостатньо забезпечений засобами самоконтролю цукру 
крові та не використовує аналоги інсулінів.
** — при умові відсутності гіпоглікемії. Якщо наявні гіпоглікемії, то <7.0%.

750
грн

135
грн

45
грн

Серветки спиртові 
медичні для ін'єкцій 

Dr.White №100 6х3 см

Ланцети 
Droplet 30G (Дроплет), 

100 шт.

Глюкометр Контур Плюс 
(Contour Plus) + тест-

смужки 50 шт.
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Наразі казкарка завершує роботу 
над другою збіркою з серії «Про 
природу». Вона матиме назву, як 
можна було здогадатися, «Про 
пташечок». У лютому-березні 
вийде «Про кудлатих і вусатих», 
а влітку наступного року — «Про 
диких і не дуже».
Передостанньою стане книжка з 
назвою «Про нічне життя їжачка 
Фуфи». Збірка вийде напере-
додні наступного Нового року і 
розповідатиме про те, як колю-
чий персонаж готується до ново-
річно-різдвяних свят. Заключною 
книжкою цієї серії стане збірка 
«Про пригоди жабеняти Жбаня», 
вона буде виданою на початку 
2022 року.
До кожної книжки Дар’я влас-
норуч робитиме акварельні 
ілюстрації. У першій, напри-
клад, можна побачити понад 

сотню малюнків різного розміру. 
Текст казок у ній написаний на-
половину прозово, а наполовину 
віршованою формою.
Придбати казки Дарії можна ви-
нятково у неї самої. Співпрацю-
вати з книгарнями, каже вона, 
зовсім не вигідно. Тому свої каз-
ки письменниця рекламує в со-
ціальних мережах, на авторській 
сторінці і влаштовуючи читацькі 
зустрічі.
— Є такий чудовий вислів: «Ви-
беріть собі роботу до душі і вам 
не доведеться працювати жод-
ного дня у своєму житті». Я на-
магаюся зробити саме так, щоб 
хобі, яке приносить мені кошти, 
стало моїм основним заняттям, — 
говорить казкарка. — Я роблю те, 
що мені дійсно подобається, що 
я вмію і від чого отримую велике 
задоволення.

Робота до душі 

ËÀÉÔ

МИХАЙЛО 

КУРДЮКОВ, RIA, 

(095)1039671 

«ßê âè ñåáå ïî-
÷óâàºòå?» — öå 
ïåðøå, ïðî ùî 

ÿ çàïèòóþ Äàð’þ Ïàëàìàð÷óê, 
êîëè ìè çóñòð³÷àºìîñÿ â îäíî-
ìó ³ç çàêëàä³â ì³ñòà.

— Íàñòóïíå ïèòàííÿ, — óñì³õà-
ºòüñÿ âîíà ó â³äïîâ³äü. — Êðàùå 
ïðî öå íå ãîâîðèòè.

БОЛІЛО ВСЕ 
Çà ê³ëüêà äí³â äî íàøîãî ïî-

áà÷åííÿ íà ñâî¿é ñòîð³íö³ ó Ôåé-
ñáóö³ Äàð’ÿ îïóáë³êóâàëà äîïèñ 
ç ïðèáëèçíî íàñòóïíèì çì³ñòîì:

«Ñòàí ïîâíî¿ áåççàõèñíîñò³, 
ïîâíî¿ â³äñóòíîñò³ øêàðàëóïè, 
ó ÿêó ìîæíà ñõîâàòèñÿ… Éäå 
ï'ÿòà äîáà, ÿê ÿ íå ñïëþ, ³ á³ëü 
òàêèé, ùî ñëüîçè ñàìîâ³ëüíî 
êîòÿòüñÿ ïî îáëè÷÷þ. Â³ä íüîãî 
íå ìîæíà àí³ âòåêòè, àí³ çìåíøè-
òè ÷èìîñü. ²íîä³ ìåí³ çäàºòüñÿ, 
ùî ùå òð³øå÷êè, ³ ÿ ç'¿äó ç ãëóç-
äó… Òåïåð ó ìåíå áîëèòü â óñüî-
ìó ò³ë³. Â òîìó ÷èñë³ çóáè. Âñ³ 
îäðàçó. Î÷³, ÿçèê, ñïèíà, ãðóäíà 
êë³òèíà, ðóêè, ãîðëî… Àáñîëþòíî 
âñå. Íàâ³òü í³ãò³ áîëÿòü… Êîëîòè 
ìîðô³í ÿ ÿêîñü ïîêè íå ãîòîâà».

Äîïèñ Äàð’¿ íàì ñêèíóëè ÷è-
òà÷³, ìîâëÿâ, à ðàïòîì ä³â÷èí³ 
ïîòð³áíà äîïîìîãà ³ íàøà ïóáë³-
êàö³ÿ çìîæå ñïðèÿòè òîìó, ùîá 
öÿ äîïîìîãà çíàéøëàñÿ. Ìè çà-
ïðîïîíóâàëè ¿é çóñòð³òèñÿ:

— ß íå ëþáëþ æàë³òèñÿ, — ãî-
âîðèòü Äàð’ÿ, — Êîëè ìåíå ïè-
òàþòü: «Íó ÿê òè?», òî çàâæäè 
äóìàþ, ñêàçàòè ïðàâäó ÷è ùîñü 
òàêå, àáè â³ä÷èïèëèñÿ.

Ïîÿñíþº, ùî ó äîïèñ³ éäåòü-
ñÿ ïðî íàñë³äêè õ³ì³îòåðàï³¿, ÿêó 
âîíà ïðèéìàº âæå ïîíàä ð³ê. 
Çà ïëå÷èìà ó íå¿ ÷èìàëî ïðîéäå-
íèõ êóðñ³â. Âëàñíå, ï³ñëÿ îñòàí-
íüîãî ³ ïî÷àëèñÿ íåïðèºìíîñò³.

ІСТОРІЯ ХВОРОБИ 
Ðîçïî÷àëîñÿ âñå ³ç ñèëüíèõ ãî-

ëîâíèõ áîë³â, ÿêèì íå ïðèä³ëÿëî-
ñÿ äîñòàòíüî óâàãè. Íàâ³òü ë³êàð³ 
íà ñâî¿õ ïðèéîìàõ íå ïî÷èíàëè 
áèòè íà ñïîëîõ, âèïðàâäîâóþ÷è 
âñå âåãåòî-ñóäèííîþ äèñòîí³ºþ.

Âçèìêó ìèíóëîãî ðîêó, êîëè 
âñå ïî÷àëîñÿ, Äàð’ÿ ïðàöþâàëà 
ãîëîâíîþ ìàðêåòîëîãèíåþ â îä-
íîìó ç íàéá³ëüøèõ ÒÐÖ ì³ñòà. 
À öå ø³ñòü ðîáî÷èõ äí³â íà òèæ-
äåíü ïî 12 ãîäèí êîæåí. 

Ïðèéøîâøè îäíèì ëþòíåâèì 
äíåì íà ðîáîòó ç ñèëüíèì ãîëî-
âíèì áîëåì, âîíà çíåïðèòîìí³ëà 

«ЦЕ СПРАВЖНІЙ МІКРОКОСМОС»: 
КАЗКАРКА , ЯКА ПИШЕ ПРО ТВАРИН
Здоров'я vs мистецтво  Дар’я 
Паламарчук написала емоційний допис 
про важкі наслідки хіміотерапії. Під час 
розмови виявилося, що допомоги вона 
не потребує. І несподівано тема інтерв’ю 
змінилася з важкого захворювання 
на написання казок про мушлі і не тільки

ïðîñòî ïîñåðåä îô³ñó. Äî ë³êàðí³ 
Äàð’ÿ ïîòðàïèëà â êàðåò³ øâèäêî¿ 
áåç ñâ³äîìîñò³.

— ÌÐÒ ïîêàçàëî ³íñóëüò ³ 
ùå ÿêóñü ïóõëèíó. Â³ä ïåðøîãî 
ÿ ðåàá³ë³òóâàëàñÿ äîâîë³ øâèäêî, 
à ÷åðåç äðóãå ïåðåñòàëà äðóæèòè 
ç âåñòèáóëÿðíèì àïàðàòîì ³ ÷àñ-
òî íå âïèñóâàëàñÿ â ïîâîðîòè. 
Ë³êàð³ êàçàëè í³÷îãî ñòðàøíî-
ãî, àëå ïðî âñÿêèé âèïàäîê âè 
ùå ïîîáñòåæóéòåñü, — ïðèãàäóº 
Äàð’ÿ. — Ó Êèºâ³ ìåí³ ñêàçàëè, 
ùî öå íåâðèíîìà ñëóõîâîãî 
íåðâà. ¯¿ ðîçì³ðè áóëè âæå ÷î-
òèðè ñàíòèìåòðè.

Ùîá ïóõëèíà íå ïî÷àëà ðîç-
ðîñòàòèñÿ, ìîæíà áóëî çðîáèòè 
îïåðàö³þ, àëå òîä³ äîâåëîñÿ á 
ïðîâîäèòè òðåïàíàö³þ ÷åðåïà ³ 
øâèäøå çà âñå Äàð’ÿ âòðàòèëà á 
ñëóõ íà ë³âå âóõî. Áóâ é ³íøèé 
âàð³àíò — ðîçäðîáèòè ïóõëèíó 
ãàììà-íîæåì, à ïîò³ì çíèùèòè 
¿¿ õ³ì³îòåðàï³ºþ. Äàð’ÿ âèáðàëà 
äðóãèé âàð³àíò.

КАПІТУЛЯЦІЯ НЕРВОВОЇ 
СИСТЕМИ 

Ç ÷îòèðüîõ ñàíòèìåòð³â, ïóõ-
ëèíà çìåíøèëàñÿ äî ñåìè ì³ë³-
ìåòð³â: «Áóäåø æèòè äî 120 ðî-
ê³â», — ïî÷àëè æàðòóâàòè ë³êàð³. 
Àëå ï³ñëÿ 16-òî¿ õ³ì³¿ íåðâîâà 
ñèñòåìà íå âèòðèìàëà. 

— ×åðåç á³ëü ÿ íå ñïàëà ñ³ì 
äí³â. Ó ìåíå áóëî â³ä÷óòòÿ, ùî 
ÿ õî÷ó çàñíóòè, àëå ÿê ò³ëüêè 
ÿ íàìàãàëàñÿ öå çðîáèòè, óñå ò³ëî 
ïî÷èíàëî ñóäîìèòè, — ïðîäîâæóº 
Äàð’ÿ. — Çà ê³ëüêà äí³â ìîçîê 
ïåðåñòàâ ñïðàâëÿòèñÿ ³ ó ìåíå 
ïî÷àëè òðàïëÿòèñÿ ãàëþöèíàö³¿. 

À ïîò³ì äî íå¿ äîäîìó ïðè¿õàëè 
ë³êàð³, ÿê³ äîâãî ðîçïèòóâàëè ³ 
îãëÿäàëè. Âðåøò³, Äàð’¿ âèïèñà-
ëè, ÿê âîíà ñàìà êàæå, ÿäðåíèé 
ðàäÿíñüêèé àíòèäåïðåñàíò, çäàò-
íèé çâàëèòè ç í³ã íàâ³òü êîíÿ.

«Âèïèâàé ÷âåðòêó ï³ãóëêè ³ 
áóäåø ñïàòè», — ñêàçàëè ë³êà-
ð³. Ó ïåðøó æ í³÷ Äàð’ÿ çàñíóëà 
íà ÷îòèðè ãîäèíè, à â³äíåäàâíà 
¿¿ ñîí ùîíî÷³ ãëèáîêèé ³ ì³öíèé.

— Ãîëîâíå äëÿ ìåíå çàðàç, 
ÿê-òî êàæóòü, íå áðàòè äóðíîãî 
â ãîëîâó ³ òÿæêîãî â ðóêè. Òîä³ 
äåñü çà òðè ì³ñÿö³ ìîæíà áóäå 
ðîçðàõîâóâàòè, ùî ïðåïàðàò â³ä-
ì³íÿòü, à áîë³ íå ïîâåðíóòüñÿ, — 
ãîâîðèòü Äàð’ÿ.

ЗАКЛАДЕНІ В КАЗКИ СЕНСИ 
Äî õâîðîáè ï³ä ÷àñ íàøî¿ çó-

ñòð³÷³ ìè á³ëüøå íå ïîâåðòàëè-

ñÿ. Ïî-ïåðøå, ñàì³é Äàð’¿ çîâñ³ì 
íå õîò³ëîñÿ ïðîäîâæóâàòè ãîâî-
ðèòè íà öþ òåìó. Ïî-äðóãå, äî-
ïîìîãè âîíà íå ïîòðåáóº. À ïî-
òðåòº, çíàéøëèñÿ á³ëüø ïðèºìí³ 
äëÿ îáãîâîðåííÿ ðå÷³.

Íàïðèêëàä, âèÿâèëîñÿ, ùî çî-
âñ³ì íåùîäàâíî âîíà íàïèñàëà 
³ âèäàëà çá³ðêó äèòÿ÷èõ êàçîê. 
Íåçâè÷íî áóëî ñëóõàòè ðîçïî-
â³äü ïðî òå, ùî ïåðñîíàæàìè ¿¿ 
³ñòîð³é ñòàëè íå çàé÷èêè ç ëèñè÷-
êàìè, àáî ïðèíöè ç ïðèíöåñàìè, 
à ìóøë³. Êíèæêà òàê ³ íàçèâàºòü-
ñÿ: «Ïðî ìóøåëüêè ³ íå ëèøå».

Äàð’ÿ ïðèãàäóº, ÿê êîëèñü äëÿ 
òîãî, àáè ïðî³ëþñòðóâàòè âëàñ-
íó ïîåòè÷íó çá³ðêó, ¿é äîâåëî-
ñÿ òåðì³íîâî â÷èòèñÿ ìàëþâàòè 
àêâàðåëëþ. Ìàëþâàëà êèò³â, 
ìåäóç, ìîëþñê³â. ² íåñïîä³âàíî 
äëÿ ñàìî¿ ñåáå, âîíà çàõîïèëàñÿ 
âîäíî-ìîðñüêîþ òåìàòèêîþ.

Âïðîäîâæ ê³ëüêîõ ì³ñÿö³â 
âîíà ïðî÷èòàëà ïîíàä 300 ñòà-
òåé íà òåìó ìîëþñê³â. 

— Í³êîëè á íå ïîäóìàëà, ùî 
ñêàæó öå, àëå ìàëàêîëîã³ÿ (Ìà-
ëàêîëîã³ÿ — ðîçä³ë çîîëîã³¿, ùî 
âèâ÷àº ìîëþñê³â.) âèÿâèëàñÿ 
ñïðàâæí³ì ì³êðîêîñìîñîì, — 
çàõîïëåíî ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà. — 
Îäí³ ¿¿ ïðåäñòàâíèêè ñâ³òÿòüñÿ, 
³íø³ â³äêèäàþòü ê³íö³âêè. Õòîñü 
ïëàâàº, õëîïàþ÷è ñòóëêàìè, 
à õòîñü — ðåàêòèâíèì õîäîì. Ìî-
ëþñêè ìîæóòü âèïóñêàòè îòðó-
òó àáî ïëþâàòèñÿ ÷îðíèëîì. Âè 
çíàëè, ùî ã³ãàíòñüêèé êàëüìàð 

ìàº â³ñ³ì ìîçê³â? ² ÿ íå çíàëà. 
×åðåç óñå öå ÿ çàêîõàëàñÿ â öèõ 
íàñïðàâä³ äóæå ðîçóìíèõ ³ñòîò.

Ïî÷àñòè öå ³ áóëî ìîòèâàö³ºþ 
ï³òè â êàçêàðñòâî. ²íøîþ ãîëîâ-
íîþ ïðè÷èíîþ ñòàëà ¿¿ äîíüêà 
Çîðÿíà, ÿêà íå çàñèíàº áåç ïðî-
÷èòàíî¿ ïåðåä ñíîì êàçêè.

— Êàçêè ÿ ïèøó íå ëèøå äëÿ 
ä³òåé, àëå é äëÿ òîãî, àáè ñàìèì 
áàòüêàì áóëî ö³êàâî ¿õ ÷èòàòè. 
Ùîá âîíè íå çàñèíàëè íàä êíè-
ãîþ ³ ùîá ä³òÿì áóëî ö³êàâ³øå 
¿õ ñëóõàòè, — ðîçïîâ³äàº Äàð'ÿ 
Ïàëàìàð÷óê. — Ó öèõ êàçêàõ íà-
ñïðàâä³ çàêëàäåíî áàãàòî ð³çíèõ 
ñåíñ³â. Íàïðèêëàä, äðóãà çá³ðêà 
áóäå ïðî ïòàõ³â. Êð³çü íå¿ ÷åð-
âîíîþ íèòêîþ ïðîõîäÿòü ïèòàí-
íÿ ñàìîîðãàí³çàö³¿, âíóòð³øíüî¿ 
ñâîáîäè, âèðîáëåííÿ êîðèñíèõ 
çâè÷îê. Öå, çíàºòå, ïðî òå, ùî 
ïî æèòòþ ìîæíà ë³òàòè ïî-
ð³çíîìó, ïðè öüîìó íå çàãàíÿþ÷è 
ñåáå â êë³òêó.

Äàð’ÿ äîâãî ìîæå ãîâîðèòè ïðî 
ïòàõ³â òà â³äì³ííîñò³ ì³æ íèìè. 
Îäí³, ïîÿñíþº âîíà, âåäóòü îñ³-
ëèé ñïîñ³á æèòòÿ, à ³íø³ êî÷î-
âèé. Ö³ ìàþòü ãí³çäà íà äåðåâàõ, 
à ö³ âçàãàë³ öèì íå ïåðåéìàþòü-
ñÿ, çàéìàþ÷è äîì³âêè ³íøèõ. Îö³ 
îñü õàð÷óþòüñÿ çåðíîì, à ö³ — 
ì’ÿñîì. Äàð’ÿ ïîÿñíþº, ùî çà òà-
êîþ àíàëîã³ºþ ä³òÿì áóäå ëåãøå 
çðîçóì³òè, ÿê âëàøòîâàíî âñå íà-
âêîëî íèõ ñàìèõ, âèçíà÷àòèñÿ ç 
òèì, ùî ¿ì á³ëüøå ïîäîáàºòüñÿ 
³ ïðèñòîñîâóâàòèñÿ äî îáñòàâèí.

Дарія Паламарчук: «Друга збірка буде про птахів. Крізь 
неї червоною ниткою проходять питання самоорганізації, 
внутрішньої свободи, вироблення корисних звичок» 

Ïðèäáàòè êàçêè Äàð³¿ 
ìîæíà âèíÿòêîâî ó íå¿ 
ñàìî¿. Ñï³âïðàöþâàòè 
ç êíèãàðíÿìè, êàæå 
âîíà, çîâñ³ì íå 
âèã³äíî
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Як стверджує Ірина Мельничен-
ко, заступник голови адміністра-
ції говорив, що він за жорсткі ка-
рантинні заходи, але розуміє, що 
економіка нашої країни не ви-
тримає їх. Тому запропонував 
шукати компромісний варіант 
виходу із ситуації.
Йому нагадали про парадок-
сальність карантину вихідного 
дня для ринків. У будні торгів-
лі майже нема. Субота й не-
діля, це той час, коли ті, хто 
працює на ринках, отримують 
70–80 відсотків зароблених 
грошей. Підприємці ще раз 
нагадали, що вони сплачують 
податки, незалежно від того, є 

в них виторг чи нема. Податко-
ву це не цікавить.
Пан Здітовецький запропонував 
підготувати пропозиції виходу із 
ситуації. Щоб у них була пред-
ставлена точка зору усіх бізне-
сових груп, координувати під-
готовку такого документа буде 
Юрій Захарчук, голова ради 
територіального в відділення 
Асоціації платників податків.
Не всі залишилися задоволені 
перемовинами. За словами од-
ного з учасників розмови, «ство-
рити комісію», «надати пропози-
ції», це балачка ні про що. Якщо 
не договорилися до чогось кон-
кретного, то марно говорили».

Балачка ні про що 

ÍÎÂÈÍÈ

ВІКТОР СКРИПНИК, 

RIA, (067)1079091 

Ó ïîíåä³ëîê, 
16 ëèñòîïàäà, ï³ä-
ïðèºìö³ â³ííèöü-
êèõ ðèíê³â ç³áðà-

ëèñÿ íà àêö³þ ç âèìîãîþ â³ä-
ì³íèòè êàðàíòèí âèõ³äíîãî äíÿ ³ 
íå çàáîðîíÿòè òîðã³âëþ ó ñóáîòó 
é íåä³ëþ, à òàêîæ ñêàñóâàòè ð³-
øåííÿ ïðî çàïðîâàäæåííÿ êàñî-
âèõ àïàðàò³â äëÿ ìàëîãî á³çíåñó. 
Äî íèõ äîëó÷èëèñÿ ïðåäñòàâíèêè 
äåÿêèõ çàêëàä³â òîðã³âë³.

Ñïåðøó ïðîòåñòóâàëüíèêè 
âëàøòóâàëè áåçïåðåðâíèé ïå-
ðåõ³ä ï³øîõ³äíèì ïåðåõîäîì 
ó Ñòðèæàâö³ íà êè¿âñüê³é òðàñ³, 
ïîò³ì òå ñàìå çðîáèëè íà Ñîáîð-
í³é ó Â³ííèö³ íà ïåðåõîä³ á³ëÿ 
ÎÄÀ. Îáèäâà ïðîòåñòè áóëè 
íåòðèâàë³ ó ÷àñ³. Õîäà òðèâàëà 
ëèøå ïî 20 õâèëèí. Ïðè öüîìó 
ó Ñòðèæàâö³ ïðîïóñòèëè ñïåö-
ìàøèíó ç êîíâîºì, à òàêîæ àâ-
òîìîá³ëü, ùî ïåðåâîçèâ õâîðîãî 
äî ë³êàðí³.

×èì çàê³í÷èëàñÿ àêö³ÿ? Ïðî 
äåÿê³ ¿¿ îñîáëèâîñò³ æóðíàë³ñòó 
RIA ðîçïîâ³ëà ¿¿ ó÷àñíèöÿ ²ðèíà 
Ìåëüíè÷åíêî.

«ВЕРНІТЬСЯ НАЗАД, 
НЕ СЛУХАЙТЕ ЇХ!» 

Ùå íàïåðåäîäí³ àêö³¿ ó ìåðå-
æàõ áóëè ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, 
ùî íåâäàëå ì³ñöå âèáðàëè îðãà-
í³çàòîðè ó Ñòðèæàâö³. Íåðåãóëüî-
âàíèé ï³øîõ³äíèé ïåðåõ³ä á³ëÿ 
çóïèíêè «Ñòðèæàâñüêèé êàð’ºð», 

äå ç³áðàëèñÿ ï³äïðèºìö³, ìîæíà 
îá’¿õàòè. Òàêèé ïðîòåñò íå äàñòü 
åôåêòó.

— Ìè çíàëè ïðî öå, — ãî-
âîðèòü ²ðèíà Ìåëüíè÷åíêî. — 
Ó íàñ íå áóëî íàì³ðó çóïèíèòè 
ïîá³ëüøå òðàíñïîðòó. Òîìó é çà-
ëèøèëè ìîæëèâ³ñòü äëÿ îá’¿çäó, 
áî ðîçóì³ºìî, ùî ñòâîðþâàòè 
íåçðó÷íîñò³ äëÿ ³íøèõ, öå òà-
êîæ íå âèõ³ä ³ç ñèòóàö³¿. Àêö³ÿ 
áóëà äóæå íåòðèâàëà, âñüîãî ëèøå 
20 õâèëèí.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèö³, 
çàãàëîì ó Ñòðèæàâö³ ç³áðàëîñÿ 
ïðèáëèçíî ñòî ó÷àñíèê³â.

Äî íèõ ïðèºäíàëàñÿ ãðóïà ëþ-
äåé, ÿêèõ íå çíàëè îðãàí³çàòîðè. 
Ç’ÿñóâàëè, ùî öå ïðåäñòàâíèêè 
îäí³º¿ ç ïîë³òè÷íèõ ïàðò³é. ̄ õ ïî-
ïåðåäèëè, ùî öå íå ïîë³òè÷íèé 
ì³òèíã, òîìó îðãàí³çàòîðè àêö³¿ 
ïðîòè òîãî, ùîá ðîçãîðòàòè ïî-
ë³òè÷í³ ïðàïîðè ³ ëîçóíãè.

Ðîçìîâà ïåðåéøëà íà òå, ùî 
àêö³ÿ ìîæå ìàòè á³ëüøèé åôåêò, 
êîëè ðóõ ïåðåêðèþòü â ³íøîìó 
ì³ñö³, äå íåìà ìîæëèâîñò³ òðàí-
ñïîðòó çä³éñíþâàòè îá’¿çä.

×àñòèíà ó÷àñíèê³â ïîâåëàñÿ 
íà òàêó ïðîïîçèö³þ ³ ðóøè-

ОДНІ ВИМАГАЛИ РОБОТИ, 
ІНШІ ВОЛАЛИ:«ЗЕЛЮ ГЕТЬ!» 
Протистояння  Акцію вінницьких 
підприємців хотіли перетворити 
у політичний мітинг. Деякі особливості 
протесту, що відбувся позавчора, 
16 листопада, на трасі у Стрижавці і 
на Соборній у Вінниці

ëà çà òèìè, õòî «ïðèìàçàâñÿ» 
äî àêö³¿.

— Âåðí³òüñÿ íàçàä! Íå ñëóõàéòå 
¿õ! — òàêèìè ñëîâàìè îðãàí³çà-
òîðè ïîâåðíóëè ó÷àñíèê³â íà âè-
çíà÷åíå ì³ñöå.

— Ìè âèìàãàëè ìîæëèâîñò³ 
ïðàöþâàòè, íå çíèùóâàòè ìàëèé 
á³çíåñ, ëþäè âèãóêóâàëè ñëîâà: 
«Õî÷ó ïðàöþâàòè!», ïàðò³éö³ êðè-
÷àëè: «Çåëþ ãåòü!» — ðîçïîâ³äàº 
²ðèíà Ìåëüíè÷åíêî.

ДИРЕКТОРА РИНКУ 
ОШТРАФУВАЛИ НА 34 ТИСЯЧІ 

Ïåðåä òèì, ÿê ïî÷àòè õîäó 
íà ïåðåõîä³ ó Ñòðèæàâö³, ó÷àñ-
íèêè àêö³¿ âèñëîâëþâàëè âãîëîñ 
ñâî¿ äóìêè. Îñü ïðî ùî ãîâîðèëà 
²ðèíà Êó÷åð.

— Êîíñòèòóö³ÿ äàº íàì ïðà-
âî íà ïðàöþ ³ íà ñîö³àëüíèé 
çàõèñò, — êàæå æ³íêà. — ßêùî 
äåðæàâà ïîçáàâëÿº íàñ ðîáîòè, 
ÿê öå â³äáóâàºòüñÿ çàðàç, òî âîíà 
ìàº çàáåçïå÷èòè íàøå ³ñíóâàííÿ. 
Àëå æ âîíà íå ðîáèòü öüîãî. Òîä³ 
íå äàâ³òü íàñ. Äàéòå ìîæëèâ³ñòü 
ïðàöþâàòè. Ìè æ ìàºìî íà öå 
ïðàâî.

Ïàí³ ²ðèíà íå ïåðåñòàâàëà äè-
âóâàòèñÿ ð³øåííÿìè êè¿âñüêèõ 
÷èíîâíèê³â. «×èì âîíè òàì 
äóìàþòü? ßêùî âòîïëÿòü ìà-
ëèé á³çíåñ, ó áþäæåò³ áóäå ä³ðà, 
à Ïåíñ³éíèé ôîíä çàëèøèòüñÿ 
ãîëèé!» Æ³íêà çàêëèêàëà ïðåçè-
äåíòà ï³äòðèìàòè ï³äïðèºìö³â. 
Òîä³ âîíè ï³äòðèìàþòü éîãî. 
«Íå ï³äåø çà ï³äïðèºìöÿìè, òîá³ 
áóäå êàïºö, Çåëåíñüêèé!» — åìî-

ö³éíî âèãóêíóëà ó÷àñíèöÿ àêö³¿.
— Ðîçóì³ºìî, ùî ð³øåííÿ ïðè-

éìàþòüñÿ ó Êèºâ³, àëå æ º ùå 
ì³ñöåâà âëàäà, — ãîâîðèòü ó÷àñ-
íèöÿ àêö³¿, ÿêà íàçâàëà ñåáå Ë³ëÿ, 
êàæå, ïðàöþº íà Öåíòðàëüíîìó 
ðèíêó. — Ïåðåä âèáîðàìè íà-
÷àëüñòâî õîäèëî ïî ðèíêó, ï³-
àðèëîñÿ, à äå âîíè çàðàç? ×îãî 
íå âèéäóòü äî ëþäåé? Ìè æ 
çà íèõ ãîëîñóâàëè. Ó äåÿêèõ îá-
ëàñòÿõ âîíà çàõèñòèëà òàêèõ, ÿê 
ìè. À íàñ âèãàíÿþòü ç ðèíêó. 
Äëÿ ìåíå öå âñå îäíî, ùî ç äîìó 
âèãíàòè.

Æ³íêà ðîçïîâ³ëà, ùî ó âèõ³ä-
í³ ïîë³ö³ÿ ïðèéøëà íà ðèíîê ³ 
îäðàçó âçÿëàñÿ îôîðìëÿòè ïðî-
òîêîëè. Ï³äïðèºìö³ íå äàëè 
ïîë³öåéñüêèì çðîáèòè öå. Ïàí³ 
Ë³ëÿ íàãàäóº, ùî ñïî÷àòêó âîíè 
ìàëè á ïîïåðåäèòè.

— Ìè ñåáå çàõèñòèëè, òî âîíè 
ï³øëè äî äèðåêòîðà ðèíêó ³ éîãî 
îøòðàôóâàëè, — êàæå îäèí ç ÷î-
ëîâ³ê³â. — Âèïèñàëè éîìó 34 òè-
ñÿ÷³ ãðèâåíü øòðàôó. Òåïåð áóäå-
ìî âèìàãàòè éîãî ñêàñóâàííÿ, áî, 
ââàæàºìî, ùî öå íåïðàâèëüíî.

Ï³ñëÿ ïåðåêðèòòÿ Ñîáîðíî¿ 
ó÷àñíèêè ïðîòåñòó ç³áðàëèñÿ 
á³ëÿ âõîäó äî îáëäåðæàäì³í³ñòðà-
ö³¿. Í³õòî ç êåð³âíèöòâà äî íèõ 
íå âèéøîâ. Îäèí ç ÷èíîâíèê³â 
ïîâ³äîìèâ, ùî äåñÿòüîõ ó÷àñ-
íèê³â ÷åêàº ó ñâîºìó êàá³íåò³ 
ïåðøèé çàñòóïíèê ãîëîâè ÎÄÀ 
Ñåðã³é Çä³òîâåöüêèé. Çà ñëîâàìè 
²ðèíè Ìåëüíè÷åíêî, íàñïðàâä³ 
çàéøëî á³ëüøå ëþäåé. Âîíà áóëà 
ñåðåä íèõ.

«Âèãíàòè ç ðèíêó — 
âñå îäíî, ùî âèãíàòè 
ç äîìó, äå çìîæó 
çàðîáèòè íà øìàòîê 
õë³áà? Ó íàñ âñÿ 
Â³ííèöÿ — ðèíîê!» 

Оновили парк 
на Тяжилові 
 Ïðîåêò, ÿêèé ïåðåì³ã 
íà ì³ñüêîìó êîíêóðñ³ ùå 
ó 2017 ðîö³, íàðåøò³ ðåàë³-
çîâàíèé. 
«Ðîáîòè ðîçïî÷àëèñü íà-
ïðèê³íö³ ë³òà. Òóò îáëà-
øòóâàëè àëåþ, âñòàíîâèëè 
ëàâî÷êè, óðíè äëÿ ñì³òòÿ. 
À òàêîæ çðîáèëè ìàéäàí-
÷èê ç òóðí³êàìè äëÿ çàíÿòü 
âîðêàóòîì. Îáëàøòóâàëè 
îñâ³òëåííÿ òà â³äåîíà-
ãëÿä», — çàçíà÷èëè íà ñàéò³ 
ì³ñüêðàäè.
Çà äàíèìè ñèñòåìè çàêóï³-
âåëü ProZorro, îíîâëåííÿ 
ïàðêó «²íòåãðàë» êîøòóâàëî 
934 òèñÿ÷³ ãðèâåíü ç ì³ñü-
êîãî áþäæåòó. Âèêîíàâåöü 
ðîá³ò — ÔÎÏ Êîë³ñíèê 
Îëåêñàíäð Ïåòðîâè÷.

Побудують ще 
один дитсадок 
 Âèêîíêîì ì³ñüêðàäè 
12 ëèñòîïàäà âèäàâ ì³ñ-
òîáóä³âí³ äàí³ äëÿ ïðîåê-
òóâàííÿ íîâîãî äèòñàäêà 
â ì³êðîðàéîí³ «Àêàäåì³÷-
íèé». Çàêëàä áóäå ðîçðàõî-
âàíèé íà 12 ãðóï.
«Ô³íàíñóâàííÿ ïðîåê-
òóâàííÿ òà áóä³âíèöòâà 
çä³éñíþºòüñÿ ³íâåñòîðîì — 
êîíöåðíîì «Ïîä³ëëÿ». 
Áþäæåòíå ô³íàíñóâàííÿ 
íå ïåðåäáà÷åíî», — çàçíà-
÷èâ çàñòóïíèê ì³ñüêîãî 
ãîëîâè Àíäð³é Î÷åðåòíèé 
ó ñâîºìó Ôåéñáóêó.
Òàêîæ â³í îïóáë³êóâàâ 
â³çóàë³çàö³¿ ìàéáóòíüîãî 
äèòñàäêà. Ð³çíîêîëüîðîâèé 
çàêëàä ìàº òðè ïîâåðõè. 
Çà ôîðìîþ äèòñàäîê ñõî-
æèé íà îíîâëåíó áóä³âëþ 
«Ïåòðîöåíòðó», ùî íà ïðî-
ñïåêò³ Êîöþáèíñüêîãî.

КОРОТКОКОРОТКО

Випуск №20 (1146)
Двоходові, двоваріантні задачі на кооперативний мат.

Задача №2576-2579
М. Пархоменко (Вінниця) 
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №45 (1515) від 11 листопада 2020 року 
Задача №2572
I. 1. Kpb8! Tc6  2. kpa8 Tcbx II. 1. Kpd8! t:b7  2. Kpe8 Tb8x
Задача №2573
I. 1 Te6! T:g5  2. Ke7 Tf8x II. 1. g4! Te5  2. Tf7 Te8 -e6x
Задача №2574
I. 1. Ta2-b2! T:d4  2. Kpa2 Ta4x II. 1. Tb1-b2! Tc3  2. Kpb1 T:c1x
Задача №2575
I. 1. f2! C:e5  2. Kpf3 Tg3x  II. 1. Kpf2! Tg1  2. e3 Cg3x — мат різними фігурами з 
одного поля «g3», а також перший хід чорними фігурами на одне поле «f2»

М. Пархоменко

Загалом у Стрижавці зібралося 
приблизно сто учасників. Протести 
були нетривалі у часі. Хода тривала 
лише 20 хвилин 
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ОВЕН 
Робота поглинає багато часу, 
зате як приємно викроїти 
час на побачення з коханою 
людиною. Приготуйте їй 
сюрприз, влаштуйте вечерю 
при свічках. 

ТЕЛЕЦЬ 
Ніяких вирішальних роз-
мов і з'ясування стосунків 
цього тижня влаштовувати 
не варто. Продемонструйте 
розуміння і турботу — це 
дозволить з куди меншими 
зусиллями домогтися свого.

БЛИЗНЮКИ 
Цього тижня вас будуть коха-
ти і бажати, вашої уваги ста-
нуть домагатися. Ви зможете 
вибрати саме ту людину, яка 
додасть у ваше життя радості, 
ніжності і турботи. П'ятниця і 
субота — вдалі дні для роман-
тичних побачень.

РАК 
Ви будете просто заворо-
жувати протилежну стать, 
користуючись підвищеною 
увагою. Але перш ніж зважи-
тися на романтичну пригоду, 
подумайте, чи не зруйнуєте 
цим захопленням серйозні 
стосунки, які у вас вже є.

ЛЕВ 
Не виключено, що вам за-
хочеться щось змінити, додати 
насиченості і пристрастей. 
Визначтеся, чого ви хочете від 
коханої людини? Чи не вима-
гаєте ви від неї занадто багато?

ДІВА 
Події в особистому житті цьо-
го тижня будуть розвиватися 
непередбачувано і стрімко, 
але в будь-якій ситуації по-
водьтеся гідно, не втрачаючи 
голову від пристрасті. 

ТЕРЕЗИ 
Тимчасове затишшя на по-
чатку тижня може змінитися 
до вихідних справжнім 
шквалом почуттів. При цьому 
ваша думка може виявитися 
не надто об'єктивною. 

СКОРПІОН 
Вас чекає різкий приплив на-
тхнення — цей тиждень хоро-
ший, щоб творити во славу 
своєї любові. Бажано, однак, 
не забувати і про те, кому ви 
маєте намір присвятити свої 
творіння. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не сидіть в кутку, проявіть 
себе, зізнайтеся, що закохані. 
А ось якщо вам захочеться 
сперечатися, давати поради і 
настанови, краще зупинитися. 

КОЗЕРІГ 
З'явиться шанс змінити своє 
особисте життя в кращу сторо-
ну. Незапланована, але дуже 
приємна зустріч може подару-
вати вам цікаві перспективи. 

ВОДОЛІЙ 
Поміняйте свій імідж, це 
додасть вам привабливості. 
Вам вдасться проявити себе 
з кращого боку, так що на са-
моті ви не залишитеся. 

РИБИ 
Цього тижня ви можете 
дізнатися щось нове про 
людину, до якої небайдужі. 
Можливо, вона не вільна. І 
вам доведеться її з кимось 
ділити.

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 18-25 ЛИСТОПАДА

ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352 

Ïåðøå ïîáà÷åííÿ — öå ÷àñ, 
êîëè âè ìîæåòå ãàðíî ïðîâåñòè 
ñâîº äîçâ³ëëÿ, ä³çíàòèñü ùîñü 
íîâå ïðî ³íøó ëþäèíó. Ñàìå ç 
òàêèì íàñòðîºì âè ìàºòå âèðó-
øàòè íà çóñòð³÷. Í³ÿêèõ ïëàí³â òà 
äîïèò³â. Îäÿãíóëèñü ãàðíî, òàê, 
ùîá ñîá³ ïîäîáàòèñü, óñì³øêà, 
ãàðíèé íàñòð³é — ³ ï³øëè. Äî-
çâîëüòå â öåé ÷àñ, ùîá âñå éøëî 
çà òå÷³ºþ, í³÷îãî íå êîíòðîëþé-
òå, à ïðîñòî íàñîëîäæóéòåñü.

Õî÷à áàæàííÿ ñïðàâèòè õîðî-
øå âðàæåííÿ íà ïåðøîìó ïîáà-
÷åíí³ — àáñîëþòíî íîðìàëüíå, 
íå âàðòî ïåðåòâîðþâàòè éîãî 
â ñàìîö³ëü. Âè ïîâèíí³ íå ïðî-
ñòî ìàòè ÷óäîâèé âèãëÿä, çíîñè-
òè äàõ, àëå ³ çàëèøèòèñÿ ñîáîþ, 
çà ìîæëèâîñò³. Ïåðåêîíàéòåñÿ, 
ùî âè îäÿãàºòå òå, ùî âàì ä³é-
ñíî ïîäîáàºòüñÿ ³ â³äîáðàæàº âàñ. 
Íåõàé çîâí³øí³é âèãëÿä ðîáèòü 
âàñ âïåâíåí³øèìè. Íå íàìàãàé-
òåñÿ áóòè òèì, êèì âè íå º, öå 
òîãî íå âàðòå.

НЕ ТЕМИ ДЛЯ РОЗМОВ 
Õâèëþâàííÿ, çáåíòåæåííÿ àáî 

íàãðàíà âïåâíåí³ñòü, íåçðó÷í³ ïà-
óçè ìàéæå íåìèíó÷³. Òà âñå æ, 
ÿê ñïðàâèòè õîðîøå âðàæåííÿ 
íà íîâó ëþäèíó?

Ñåêðåò ñï³ëêóâàííÿ, ãîâîðèòü 
ïñèõîëîã, ïîëÿãàº â òîìó, ùîá 
óíèêàòè êðàéíîù³â: íå íàìàãàé-
òåñÿ äîì³íóâàòè, àëå íå áóäüòå 
ïàñèâíèìè. Ïðèéìàéòå «ïîäà÷ó», 
òðîõè ì³íÿéòå íàïðÿì ðîçìîâè ³ 
â³ääàâàéòå «ïàñ» íàçàä. Ðåàãóéòå 
íà éîãî (¿¿) â³äïîâ³ä³ òåïëî ³ ç³ 
ùèðèì ³íòåðåñîì.

Ùîá ïåðøå ðîìàíòè÷íå ðàí-
äåâó áóëî ïðèºìíèì ³ íå ç³ïñó-
âàëîñÿ íåïîòð³áíèìè êîíôóçàìè, 
âàðòî âçÿòè íà çàì³òêó ïåðåë³ê 
òåì, ÿê³ íà ïåðøîìó ïîáà÷åíí³ 
êðàùå íå îáãîâîðþâàòè.

РЕЛІГІЯ І ПОЛІТИКА 
Âëàñíå, ç òî÷êè çîðó åòèêåòó, ö³ 

äâ³ òåìè âçàãàë³ íåáàæàíî òîðêà-
òèñÿ â ñï³ëêóâàíí³ ç íåäîñòàòíüî 
áëèçüêèìè ëþäüìè, — à âæå òèì 
á³ëüøå íà ïåðøîìó ïîáà÷åíí³ 
(ÿêùî ò³ëüêè âè íå ïîçíàéîìè-
ëèñÿ íà ôàêóëüòåò³ ïîë³òîëîã³¿, 
â ïåðåäâèáîðíîìó øòàá³ àáî 

â äèñêóñ³éíîìó êëóá³). ßêùî æ 
ºäí³ñòü ñâ³òîãëÿä³â äëÿ âàñ ïèòàí-
íÿ ïåðøî÷åðãîâå, òî íà äîïîìîãó 
ïðèéäóòü ñîöìåðåæ³: íàé÷àñò³-
øå äîñèòü ïîá³æíî ïåðåãëÿíóòè 
ñòð³÷êó ïîñò³â ³ ïåðåë³ê ñï³ëüíîò, 
íà ÿê³ ï³äïèñàíèé âàø â³çàâ³, ùîá 
çðîçóì³òè, íàñê³ëüêè ñõîæ³ âàø³ 
óÿâëåííÿ ïðî ñâ³ò.

ГРОШІ 
Íàâ'ÿçëèâ³ ðîçïèòóâàííÿ ïðî 

ñòàí áàíê³âñüêîãî ðàõóíêó òà ðîç-
ì³ð çàðïëàòè ìàëî êîìó ïðèíî-
ñÿòü çàäîâîëåííÿ, à âæå íà ïåð-
øîìó ïîáà÷åíí³ âîíè òî÷íî 
íåäîðå÷í³. Êðàñíîìîâíî ä³ëèòèñÿ 
³íôîðìàö³ºþ ïðî âëàñí³ äæåðåëà 
äîõîäó àáî ñêàðæèòèñÿ íà òå, ÿê 
ñêà÷êè êóðñ³â âàëþò ïîõèòíóëè 
âàøå ô³íàíñîâå ñòàíîâèùå, òåæ 
íå âàðòî — îáãîâîðåííÿ ãðîøî-
âèõ ïèòàíü íàâðÿä ÷è äîäàñòü 
âàøîìó ïîáà÷åííþ ðîìàíòèêè.

СТОСУНКИ З КОЛИШНІМИ 
Ùîá ïåðøå ïîáà÷åííÿ íå ïåðå-

òâîðèëîñÿ ó âå÷³ð ñïîãàä³â ³ æàëþ 
ïðî ìèíóëå, óíèêàéòå ðîçìîâ ïðî 
åêñ-êîõàíèõ. Êîëèøí³ ñòîñóíêè — 
âàæëèâà òåìà, ÿêó âè çìîæåòå îá-
ãîâîðèòè, êîëè (³ ÿêùî) ïðèéäå 
÷àñ, à ïîêè º ñåíñ çîñåðåäèòè óâàãó 
íà âàøîìó ñóïóòíèêó, íå â³äâîë³-
êàþ÷èñü íà ïðèâèä³â ìèíóëîãî. 
ßêùî æ âàø â³çàâ³ áóäå ç íàïî-
ëåãëèâîþ ö³êàâ³ñòþ ðîçïèòóâàòè 
ïðî ìèíóë³ ðîìàíè, ì'ÿêî íàòÿê-
í³òü, ùî ÷àñ â³äâåðòèõ áåñ³ä ïîêè 
íå ïðèéøîâ: «ß äóìàþ, ùî íàì 
ïîêè ðàíî ä³ëèòèñÿ îäèí ç îäíèì 
³ñòîð³ÿìè ïðî ìèíóëå. Äàâàé êðà-
ùå ïîãîâîðèìî ïðî òå, ùî â³ä-
áóâàºòüñÿ â íàøîìó æèòò³ çàðàç».

СЕКС 
Çàâîäèòè íà ïåðøîìó ïîáà÷åíí³ 

äèñêóñ³¿ íà ³íòèìí³ òåìè íåêîðåê-
òíî. ² äëÿ ïåðøîãî ðàíäåâó íàäòî 
ïðÿìîë³í³éíî ³ íóäíî. ßê ³ ïðèõî-
äèòè íà íüîãî ó â³äâåðòîìó âáðàíí³. 

ЧОГО НЕ ВАРТО РОБИТИ 
НА ПЕРШОМУ ПОБАЧЕННІ
Перше побачення  Для хлопця і 
дівчини це завжди особливий день, 
до якого ретельно готуються. Перша 
зустріч може пройти легко і невимушено, 
або ж навпаки — стати «каторгою». 
Яких тем варто уникати на першому 
побаченні, щоб воно не стало останнім, — 
розповідає психолог Наталя Тернова

Òîä³ ïåðøå çíàéîìñòâî ïåðåòâî-
ðèòüñÿ íà â³äâåðòó ïðîïîçèö³þ.

ЗДОРОВ'Я 
Ó êîæí³é òðåò³é ðîìàíòè÷í³é êî-

ìåä³¿ ãåðî¿íÿ, ÿêà øóêàº êîõàííÿ, 
ïîòðàïëÿº íà ïîáà÷åííÿ ç ïåðñî-
íàæåì, ÿêèé âåñü âå÷³ð ä³ëèòüñÿ ç 
íåþ ñâîºþ ³ñòîð³ºþ õâîðîáè, â ïî-
äðîáèöÿõ îïèñóþ÷è âðàæåííÿ â³ä 
êîëüîê ³ ç ãîðä³ñòþ äåìîíñòðóþ÷è 
âèòÿãíóò³ ç íèðîê êàìåí³. Íàâ³òü ç³ 
çíèæêîþ íà ñõèëüí³ñòü ê³íåìàòî-
ãðàô³ñò³â äî ïåðåá³ëüøåíü, îñíî-
âíó äóìêó âàðòî âçÿòè íà çàì³òêó: 
ðîçìîâàì ïðî ïåðåíåñåí³ õâîðîáè 
òà ñòàí çäîðîâ'ÿ ì³ñöå â êàá³íåò³ 
ë³êàðÿ — àëå àæ í³ÿê íå íà ïåðøî-
ìó ïîáà÷åíí³.

СІМЕЙНІ ПРОБЛЕМИ 
Íàâ³òü ÿêùî íà ïåðøîìó æ 

ïîáà÷åíí³ âè ðîçóì³ºòå, ùî 
ïåðåä âàìè «âàøà ïîëîâèíêà», 
ÿê³é õî÷åòüñÿ ðîçïîâ³ñòè ïðî âñå 
íà ñâ³ò³, íå ïîñï³øàéòå áóòè â³ä-
âåðòèìè ³ ä³ëèòèñÿ íàáîë³ëèìè 

ïåðåæèâàííÿìè, ïîâ'ÿçàíèìè ç 
æèòòÿì âàøî¿ ðîäèíè, âèõîâàí-
íÿì ä³òåé ³ êîíôë³êòàìè ç ðîäè-
÷àìè. ßêùî ñòîñóíêàì ³ ïðàâäà 
ñóäèëîñÿ â³äáóòèñÿ, ÷îëîâ³ê ÷è 
æ³íêà çãîäîì íåîäì³ííî ñòàíå 
âàøèì ãîëîâíèì äðóãîì, ïî-
ðàäíèêîì ³ â³ðíèì ïëå÷åì, àëå 
íàâ'ÿçóâàòè öþ ðîëü ïðè ïåðø³é 
çóñòð³÷³ áåçóìîâíî íå âàðòî.

ПЛАНИ НА МАЙБУТНЄ 
Ïèòàííÿ òèïó «Êèì òè áà÷èø 

ñåáå ÷åðåç 5 ðîê³â?» ³ «ßê³ â òåáå 
ö³ë³ â æèòò³?» â³äì³ííî âïèøóòüñÿ 
â ðîçìîâó, ÿêùî âè º ïðåäñòàâíè-
êîì ñëóæáè ïåðñîíàëó, à âàø ñï³â-
ðîçìîâíèê — êàíäèäàòîì â ñï³â-
ðîá³òíèêè. ßê áè âàì íå õîò³ëîñÿ 
ç'ÿñóâàòè ñòóï³íü ñåðéîçíîñò³ íà-
ì³ð³â íîâîãî çíàéîìîãî, äàéòå ñîá³ 
³ éîìó ÷àñ ³ íå êâàïòå ïîä³¿. Íàâ³òü 
ÿêùî ïåðåä âàìè ÷îëîâ³ê âàøî¿ 
ìð³¿ — íå âèìàãàéòå â³ä íüîãî 
íåãàéíî¿ äåêëàðàö³¿ ïðî íàì³ðè: 
äàéòå ìîæëèâ³ñòü ï³äêîðèòè âàñ 
³ äîâåñòè ñâî¿ ïî÷óòòÿ â÷èíêàìè.

Ñåêðåò ñï³ëêóâàííÿ 
ïîëÿãàº â òîìó, ùîá 
óíèêàòè êðàéíîù³â: 
íå íàìàãàéòåñÿ 
äîì³íóâàòè, àëå íå 
áóäüòå ïàñèâíèìè

ЩО ВАС МАЄ НАСТОРОЖИТИ 
Ми часто боїмося судити людину за першим враженням про неї. Але експерти 
кажуть, бувають випадки, коли це можна і треба робити. Уже на першому 
побаченні ви можете помітити тривожні дзвіночки, після яких варто якщо 
не чимдуж тікати, то принаймні не домовлятися про другу зустріч.

ЗАСУДЖУЄ КОЛИШНІХ 
Перші побачення — час для того, щоб справити 
якнайкраще враження, а не використовувати його, аби 
ображати колишніх.

НЕ ПОВАЖАТИ ПЕРСОНАЛ 
Людина визвірилася, варто було офіціантові 
припуститися помилки? Те, чому ви стали свідком, 
може бути індикатором того, як ця людина незабаром 
буде поводитися з вами.

ГОВОРИТЬ ТІЛЬКИ ПРО СЕБЕ 
Це може вказувати на те, що перед вами зациклена 
на собі людина чи взагалі нарцис. Натомість хороший 
знак — коли співрозмовник більше запитує про вас, ніж 
розказує про себе.

РОЗБІЖНОСТІ В ПОГЛЯДАХ 
Недобрим знаком є, коли людина боїться конфронтації 
та уникає спірних тем — вам же не хочеться мати 
безхребетного партнера. Погано, коли співрозмовник 
надто конфліктний та за будь-яку ціну відстоює свою 
точку зору. Якщо на першому побаченні нудно — 
не варто очікувати, що далі буде цікаво.

ЗНИК/ЛА БЕЗСЛІДНО 
Тобто просто мовчки пропадати замість того, щоб чесно 
сказати людині, що не хоче більше з нею бачитися. 
Коли новий знайомий чи знайома зізнаються вам, 
що так чинили, це може вказувати на те, що цій особі 
бракує співчуття до почуттів інших.



ОВЕН 
Цього тижня ви при бажанні 
можете почати новий етап 
стосунків або кар'єри. 

ТЕЛЕЦЬ 
У вас вирують почуття і емоції, 
і одним з головних завдань 
буде вміти ними керувати. 

БЛИЗНЮКИ 
Безумовно, зараз ваш 
час. Він сприяє розкриттю 
вашого творчого потенціалу, 
накопичення сил і енергії.

РАК 
Постарайтеся уникати кон-
фліктів з близькими людьми 
і зрозуміти їхні мотиви.

ЛЕВ 
Проблемою цього тижня 
може виявитися погана під-
готовка. Вам постійно буде 
чогось не вистачати.

ДІВА 
Присвятіть першу половину 
тижня рішенням робочих 
проблем. 

ТЕРЕЗИ 
Непогано цього тижня 
відпочити, інакше вам за-
грожує перенапруження.

СКОРПІОН 
Постарайтеся не чіплятися 
за минуле, тим більше, що 
зірки дають вам шанс ви-
правити помилки. 

СТРІЛЕЦЬ 
Зосередьте свою вируючу 
енергію на найважливіших 
ідеях і починайте їх втілювати.

КОЗЕРІГ 
Вас чекає багато зустрічей, 
дзвінків, переговорів. Удача 
обіцяє супроводжувати вас.

ВОДОЛІЙ 
Натиск і енергія обіцяють 
принести гідний результат 
у робочих справах. 

РИБИ 
Своєчасний прояв ініціативи 
на роботі принесе бажані 
результати.

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
ОЛЕКСІЙ МАРТИНЮК, 

ВОДІЙ

Зробив п'ять підходів 
по п'ятдесят і почуваюся 
чудово. Мій секрет в тому, 
що я замінив присідання 
на коньяк…

***
— Лікарю, я захворів, що робити?
— Одужуйте якнайшвидше!
— Дякую!

***
Гроші потрібно витрачати на кохану людину, 
тому Олег купив собі віскарь.

***
Бабусі біля під'їзду називали Марину 
проституткою і наркоманкою, але вона 
не ображалася. Аби тільки вони не дізналися, 
що вона терапевт.

***
— Галю, а в тебе хтось був до мене?
— Петре, ти дурень? П'ята ранку, всі ще сплять!

***
— Альо, привіт!
— Привіт
— Ти як? Підеш з нами бухати сьогодні?
— Так, піду, а хто це?

***
— Знаєш, що треба робити, коли ти йтимеш 
з дівчиною вночі з дискотеки і до неї почнуть 
чіплятись?
— Що?
— Тікай! І пам'ятай: гарних дівчат багато, а ти 
у мами один!

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 18 ëèñòîïàäà 2020

РЕКЛАМА

482002

Анна, 20 років
З дитинства обожнюю спорт! Зай маюсь стретчінгом та трішки 
настільним тенісом. Пробую себе у всьому, де можу себе проявити 
як особистість. Відкрила для себе нову сферу, таку як моделінг 
та хочу досягнути там успіху. Щира, комунікабельна та завзята. 
Завжди й ду за покликом серця та багато мрію, адже Май бутнє 
належить тим, хто вірить у красу своєї  мрії !  

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

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

482325

480782

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:

GISMETEO SINOPTIK METEO.UA
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ПОГОДА У ВІННИЦІ

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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

«МІС RIA-2020» ГОРО

та трішки
у себе проявити 
як моделінг
а та завзята. 
е Май бутнє 

ОНКУРСІ
бе на e-mail: 
рсу
ід
ці.

БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

(

Reader з Андроїд-маркета 
або аналогічна)

ОСЕСІЯ ВІД
УДІЇ «INDIGO»
3) 759 05 55,
179 71 31


