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ЩО ТАКЕ «ТРИВАЛИЙ КОВІД»
ТА ЯК ДО НЬОГО ПРИСТОСУВАТИСЯ
X Кашель, задишка, депресія — коронавірусні
симптоми можуть не зникнути після негативного
ПЛР-тесту. Науковці уже виділяють цей стан в
окремий «постковідний синдром»

Вінничани кажуть, що навіть за кілька тижнів після
негативного ПЛР ще повністю не відновилися. А
сімейна лікарка розказала, чому людям поважного
віку треба пити препарати для розрідження крові
X
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Мрія про палац
À ÷è º ó Â³ííèö³ çàìîê ÷è
ïàëàö? Òàêå ïèòàííÿ ïðàêòè÷íî çàâæäè ñòàâëÿòü ãîñò³
ç ³íøèõ ì³ñò, ÿê³ ïðèõîäÿòü
íà åêñêóðñ³¿ ïðî #â³ííèöüê³øòó÷êè
Òóò íåìàº ÿê òðèìàòè ³íòðèãó, áî íèí³ ¿õ íåìàº. Íà æàëü.
Àëå º îäíà ì³ñöèíà. Çàìîê ðîäèíè ¥ðîõîëüñüêèõ
íà Ï'ÿòíè÷àíàõ. Òðîõè ìåíøå 250 ðîê³â òîìó, ¿õ ñ³ì'ÿ
âèð³øèëà áóäóâàòè ìàºòîê
ó Â³ííèö³. Â³í áóâ ãàðíèì
òà ñó÷àñíèì. Ñàìå â ïàëàö³
¥ðîõîëüñüêèõ çóïèíÿâñÿ ñâîãî ÷àñó ³ ïîëüñüêèé êîðîëü,
³ âèñîê³ îñîáè ðîñ³éñüêîãî
³ìïåðàòîðñüêîãî äâîðó.
Â ãîëîâíîìó êîðïóñ³ ïàëàöó
áóëè àðàáñüêà, ïîìïåéñüêà,
òóðåöüêà, ìèñëèâñüêà, ÷îðíà
òà ãåðáîâà çàëè. Äåê³ëüêà ïîêîë³íü ðîäèíè ¥ðîõîëüñüêèõ
ç³áðàëè òàì âåëè÷åçí³ êîëåêö³¿
òâîð³â ìèñòåöòâà, ìèñëèâñüêî¿
çáðî¿, ñòâîðèëè á³áë³îòåêó
íà ïîíàä 10 òèñÿ÷ òîì³â.
Íà ïðåâåëèêèé æàëü, á³ëüøîâèêàì âñå öå áóëî çàéâèì
³ ïàëàö áóâ ïîãðàáîâàíèé òà
çðóéíîâàíèé. Ðîäèíà ¥ðîõîëüñüêèõ âè¿õàëà ç Â³ííèö³.
ßêáè â Ï'ÿòíè÷àíñüêîìó
ïàëàö³ ¥ðîõîëüñüêèõ çðîáèòè
òåìàòè÷íèé ìóçåé, ïðèñâÿ÷åíèé ðîäèí³ (òàì º ïðî ùî
ñëóõàòè, äèâèòèñü, ïîâ³ðòå!)
À ³íø³ ïðèì³ùåííÿ çðîáèòè
ãîòåëüíèìè ê³ìíàòàìè, ïîâòîðþþ÷è çàëè — öå æ áóëà á
áîìáà-ðàêºòà ³ äëÿ òóðèñò³â, ³
äëÿ êëàñíèõ ³âåíò³â ó Â³ííèö³.
Òèì ïà÷å, íàùàäêè ¥ðîõîëüñüêèõ, Ãåíð³ê ¥ðîõîëüñüêèé ïðè¿çäèòü äî Â³ííèö³
òà íåùîäàâíî ïåðåäàâ îñîáëèâèé àðòåôàêò — ñð³áíó
íàãîðîäó ìåäàëü 1908 ðîêó,
ñòâîðåíó éîãî ïðàïðàä³äîì
ó Â³ííèö³. Ìåäàëü ïåðåäàíî
íå àáèêóäè, à äî ôîíä³â Öåíòðó ³ñòîð³¿ Â³ííèö³. Ç ïåðñïåêòèâîþ áóòè â åêñïîçèö³¿
Ìóçåþ Â³ííèö³.

СКІЛЬКИ МОЖНА КУПИТИ
КИСНЮ НА ГРОШІ З ЯЛИНКИ
Розумні витрати  Близько 300 тисяч
гривень були готові витратити
на головне новорічне дерево. Ще
стільки ж передбачили на декор: але
не тільки для ялинки у Центральному
парку, а в Десні та парку Дружби
народів. Проте вінничани пропонують
витратити кошти не на «святковий
настрій», а на боротьбу з «ковід»
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Ãîëîâíó ì³ñüêó
ÿëèíêó çáèðàòèìóòü â ìåòàëåâîìó êàðêàñ³ òà ç 320 æèâèõ
äåðåâ. Î÷³êóâàíà âàðò³ñòü çàêóï³âë³ — 281 òèñÿ÷à ãðèâåíü.
Òàêîæ ùå 331 òèñÿ÷ó ãðèâåíü
ãîòîâ³ âèòðàòèòè íà äåêîðàòèâí³
ïðèêðàñè äëÿ ãîëîâíî¿ íîâîð³÷íî¿ êîíñòðóêö³¿ òà äëÿ ÿëèíîê
â ïàðêó Äðóæáè íàðîä³â, ñåëèù³
Äåñíà.
Ðàçîì âèõîäèòü 612 òèñÿ÷
ãðèâåíü, ÿê³ ãîòîâ³ âèòðàòèòè
ç áþäæåòó ì³ñòà. Îäíîçíà÷íî, öå íå îñòàòî÷íèé «ïðàéñ»:
ó 2019 ðîö³ íîâîð³÷íèé äåêîð

Місто буде без головної ялинки
Поки верстався номер, міська влада вирішила поставити
«крапку» в суперечках бути чи
не бути ялинці. Мер Вінниці Сергій Моргунов написав на своїй
фейсбук-сторінці, що ялинку в
Центральному парку ставити не
будуть, а усі новорічні святкування перенесуть в онлайн.
«Нині ситуація по захворюваності досить тривожна: чи не
щодня в Украї ні з’являються
нові антирекорди. Я щиро ба-

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

Â³ííèö³ êîøòóâàâ 1 ì³ëüéîí
153 òèñÿ÷³ ãðèâåíü: òîä³, êð³ì
ÿëèíîê, çàêóïèëè ùå ïðèêðàñè,
ïàðêàí ç ³ëþì³íàö³ºþ ³ ïîíàä
300 òèñÿ÷ âèòðàòèëè íà óñòàíîâêó
âñüîãî öüîãî ïðèëàääÿ.
Ïðîòå 2020 ð³ê ïðîõîäèòü ï³ä
çíàêîì COVID-19. Îòîæ, â³ííè÷àíè ïîäàëè ïåòèö³þ ç âèìîãîþ
«â³äìîâèòèñÿ â³ä ãîëîâíî¿ ÿëèíêè
ó öåíòðàëüíîìó ïàðêó».
Àâòîðêà ïåòèö³¿ ßíà ²âàñüêî
ïðîïîíóº ö³ ãðîø³ ñïðÿìóâàòè
íà áîðîòüáó ç êîâ³äîì.
«Ç òàêîþ øâèäê³ñòþ, ç ÿêîãî ðîçïîâñþäæóºòüñÿ êîâ³ä,
íà ÿëèíêó í³êîìó áóäå ³òè, áóäóòü õâîð³ òà ìåðòâ³, òàêà ðåàëüí³ñòü. Òîìó ïðîïîíóþ ñïðÿìóâàòè êîøòè ç ÿëèíêè íà çàõèñíó
àìóí³ö³þ äëÿ ë³êàð³â, íà ì³ñö³

жаю, щоб новорічні свята вінничани зустріли не в лікарні, а в
сімейному колі. І не наражали
себе та рідних на небезпеку підхопити вірус», — писав мер міста
у своєму фейсбуку.
Також Моргунов зазначив, що
на магістральних вулицях все
ж встановлять святкову ілюмінацію, прикрасять центр міста,
а на Майдані Незалежності поставлять вертеп, як це робили у
«докарантинні» роки.

ГРОШІ З ЯЛИНКИ НА COVID
Для розрахунку брали середні ціни з сайту prom.ua та інших відкритих джерел.
Далі поділили кожну з цих позицій на 612 тисяч гривень, щоб визначити,
скільки штук того чи іншого засобу можна купити.

КИСНЕВИХ
КОНЦЕНТРАТОРИ

24

408

середня ціна —
25 тис. грн

ТОМОГРАФІЙ
ЛЕГЕНІВ

середня ціна процедури —
1500 грн

612

765

середня ціна КТ —
1000 грн

КИСНЕВИХ
БАЛОНИ

1 224

3090

ВАКЦИН
ВІД COVID-19
очікувана ціна —
7 доларів (198 грн)

111 272

6 120

середня ціна —
5,5 грн/штука

ãîëîâíîãî íîâîð³÷íîãî äåðåâà
âñòàíîâèòè ïóíêò âèäà÷³ ìàñîê,
ðóêàâè÷îê, äåç³íôåêòîð³â. Ùå
êîøòè ìîæíà âèòðàòèòè íà ìàëîçàáåçïå÷åí³, áàãàòîä³òí³ ñ³ì’¿,
ïåíñ³îíåð³â òà ³íøèõ âåðñòâ íàñåëåííÿ, ÿêå íå ìîæå îïëàòèòè
ë³êóâàííÿ», — éäåòüñÿ ó òåêñò³
çâåðíåííÿ ²âàñüêî.
Ùîá çâåðíåííÿ ðîçãëÿíóëè îðãàíè âëàäè, ïîòð³áíî áóëî íàçáèðàòè 350 ï³äïèñ³â. Îäíàê ïåòèö³ÿ
âæå ç³áðàëà 724 ãîëîñè òà ¿¿ ïðîäîâæóþòü ï³äïèñóâàòè. Â³äïîâ³äü
íà çâåðíåííÿ âèêîíàâ÷³ îðãàíè
âëàäè ìàþòü íàäàòè äî 3 ãðóäíÿ,
âêëþ÷íî.
Îäíàê íåùîäàâíî çàðåºñòðóâàëè àëüòåðíàòèâíó ïåòèö³þ ç
ïðîõàííÿì çáåðåãòè ãîëîâíó
ÿëèíêó Â³ííèö³. Àâòîðêà çâåðíåííÿ Ìàðòà-Íàòàë³ÿ Ìàòâ³ºíêî ïèøå, ùî ó 2020 ðîö³ êîæåí
äåíü — öå âèïðîáóâàííÿ äëÿ
íåðâîâî¿ ñèñòåìè, òðèâîæí³ñòü
ò³ëüêè çá³ëüøóº âðàçëèâ³ñòü ëþ-

ПУЛЬСОКСИМЕТРІВ
середня ціна —
800 грн

середня ціна — 500 грн
за 8-літровий балон

ХІРУРГІЧНИХ
МАСОК

ВИКОНАНИХ
ПЛР-ТЕСТІВ

АНТИСЕПТИКІВ
середня ціна —
100 грн/літр

äåé äî çàõâîðþâàííÿ.
«Êðàñèâà ÿëèíêà — öå ùå îäíà
ïðèíàäà äëÿ òóðèñò³â, àäæå íàøå
ñâÿòêîâå äåðåâî íå ðàç çàéìàëî
âèñîê³ ì³ñöÿ ó ðåéòèíãó ÿëèíîê
Óêðà¿íè. Òîæ êðàùå íàïîâíþâàòè áþäæåò ì³ñòà êîøòîì íàäõîäæåíü â³ä òóðèçìó, í³æ øëÿõîì
äåïðåñèâíèõ íàñòðî¿â ìåøêàíö³â, — ïèøå Ìàòâ³ºíêî. — Áàãàòî
ëþäåé õâîð³þòü, àëå öå â³äáóâàºòüñÿ ùîðîêó — êð³ì êîðîíàâ³ðóñíî¿ õâîðîáè º áåçë³÷ ³íøèõ
íåäóã³â. Ùîðîêó â áàãàòüîõ ñ³ì’ÿõ
õòîñü áîðåòüñÿ ç ò³ºþ ÷è ³íøîþ
õâîðîáîþ, ïðîòå äîêè ìè íå çäàºìîñÿ ³ â³ðèìî â ÷óäî — âîíî
â³äáóâàºòüñÿ!»
Íàòîì³ñòü ïðîïîíóº ðàçîì ç
íîâîð³÷íèì äåðåâîì ïîñèëèòè
êîíòðîëü çà äîòðèìàííÿì ïðîòèåï³äåì³÷íèõ çàõîä³â ó Öåíòðàëüíîìó ïàðêó. Ï³ä ÷àñ ï³äãîòîâêè
ìàòåð³àëó â äðóê çâåðíåííÿ «Ïðî
çáåðåæåííÿ ÿëèíêè» ï³äïèñàëà
71 ëþäèíà.

Що ви думаєте про новорічні ялинки у місті, вартістю у 600 тисяч?

ОЛЕНА ДАНІЛОВА

СЕЛЕЗНЬОВА ІРИНА

LILIYA VISHIVANNA

SERHII MAZUR

АЛЁНА ШВАЧИЙ

Ялинка — не найбільші витрати для міського бюджету. Кисень для лікарні і ялинка для
дітей — це зовсім різні статті
витрат. Дітям потрібне свято.

В нашому парку достатньо
ялинок, які можна прикрасити за копійки, а гроші, які
були заплановані на ялинки,
витратити на медпотреби.

Проти. Надто великий бюджет. Краще витратити на лікування хворих, бійців АТО,
які святкують новий рік не з
рідними та близькими.

Тут справа не в ялинці, і не
в грошах, а в недопущенні
створення місць, де може
збиратися багато людей одночасно.

Один рік ми можемо обійтись
без ялинки. А свято для діток
можна створити і вдома.
А кошти краще витратити з
користю.
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В РОЗБИТІЙ МАШИНІ ЩЕ ДОВГО
ДЗВЕНІВ ТЕЛЕФОН. ДТП БІЛЯ БАРУ
Трагедія  В аварії у селі Лука-Барська
загинула секретар Барського районного
суду 27-річна Вікторія Мельник, мати
двох малолітніх дітей. Коли покалічене
тіло діставали з автомобіля, задзвонив
телефон загиблої. На екрані висвітлилося
слово «мама». Слідом надійшла есемеска:
«Малого поклала спати, все нормально».
Про це журналісту RIA розповів
очевидець трагедії. Що ще вдалося
дізнатися про трагедію?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïåðåä òèì, ÿê
ðîçïîâ³ñòè ïðî
ôàêòè, ùî ¿õ âäàëîñÿ ç³áðàòè æóðíàë³ñòó RIA, íàâîäèìî ³íôîðìàö³þ, îïðèëþäíåíó â ²íòåðíåò³
«ïî ãàðÿ÷èõ» ñë³äàõ ï³ñëÿ àâàð³¿.
ПЕРШОЮ НАПИСАЛА
АДВОКАТ З КИЄВА
Ïåðøîþ ïðî ÄÒÏ á³ëÿ ì³ñòà
Áàð ïîâ³äîìèëà êè¿âñüêà àäâîêàò Ëàðèñà Êðèâîðó÷êî. Äóæå
îïåðàòèâíî. «Ïîä Áàðîì àâàðèÿ.
Ñåêðåòàðü ñóäåáíîãî çàñåäàíèÿ —
òðóï. Ïðîêóðîðà è åùå äâóõ äåâî÷åê çàáðàëà ñêîðàÿ. Ïî ïðåäâàðèòåëüíîé èíôîðìàöèè, âñå
ïüÿíûå (ïðîêóðîð è ñåêðåòàðü).
Ìàøèíà ïðîêóðîðà Ëàâðîâà. Îí
áûë ñåãîäíÿ ó ìåíÿ â ñóäåáíîì
ïðîöåññå è ïðîèãðàë», — ÷èòàºìî
íà Ôåéñáóê-ñòîð³íö³ ïàí³ Êðèâîðó÷êî.
Çãîäîì ³íôîðìàö³ÿ ç’ÿâèëàñÿ
íà ñàéò³ æóðíàëó «Êîðóïö³îíåð
â Óêðà¿í³». Òàì íàïèñàëè, ùî
âîä³é «ÂÀÇ-2112» 27-ð³÷íà ïðàö³âíèöÿ Áàðñüêîãî ðàéîííîãî
ñóäó Â³êòîð³ÿ Ìåëüíèê âè¿õàëà
íà çóñòð³÷íó ñìóãó ðóõó, äå ñòàëîñÿ ëîáîâå ç³òêíåííÿ ç àâòîìîá³ëåì Volkswagen Caddy. Ñàéò

ïîâ³äîìëÿº, ùî æ³íêà ïåðåáóâàëà
ó ñòàí³ àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ.
Çàãèíóëà íà ì³ñö³. Óòî÷íþþòü,
ùî ³íôîðìàö³ÿ ïîïåðåäíÿ.
Äàë³ ïîâ³äîìëÿºòüñÿ ïðî
òðàâìè: «Ïàñàæèðè àâòîìîá³ëÿ
«ÂÀÇ-2112» — 45-ð³÷íèé ïðàö³âíèê ïðîêóðàòóðè Ëàâðîâ (âëàñíèê «ÂÀÇ»), çíàõîäèâñÿ â ñòàí³
àëêîãîëüíîãî ñï’ÿí³ííÿ, ó íüîãî
ïîøêîäæåííÿ õðåáòà; 23-ð³÷íà
ïðàö³âíèöÿ Áàðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó — ïåðåëîìè êëþ÷èö³ òà
òàçà (ïîïåðåäí³ äàí³). Ïàñàæèðêà àâòîìîá³ëÿ Volkswagen Caddy
28-ð³÷íà âàã³òíà æ³íêà ìàº òðàâìè
ãðóäíî¿ êë³òèíè, ¿¿ ÷îëîâ³ê, ÿêèé
ïåðåáóâàâ çà êåðìîì, îãëÿíóòèé
ó ìåäè÷í³é óñòàíîâ³, òâåðåçèé.
Âñ³ âîíè êàðåòîþ øâèäêî¿ äîïîìîãè äîñòàâëåí³ â ë³êàðíþ».
Ïîâòîðþþ, öå ³íôîðìàö³ÿ ç
ñàéòó «Êîðóïö³ÿ â Óêðà¿í³», ùî
ç’ÿâèëàñÿ íåâäîâç³ ï³ñëÿ ÄÒÏ.
У ЗАГИБЛОЇ ДОВГО ДЗВОНИВ
ТЕЛЕФОН
Íà ñàéò³ îáëàñíî¿ ïîë³ö³¿ ïîâ³äîìèëè, ùî äâà àâòîìîá³ë³ ç³òêíóëèñÿ íà àâòîäîðîç³ Õì³ëüíèê-Íîâà Óøèöÿ. Ó ðåçóëüòàò³
àâàð³¿, íà ì³ñö³ ïîä³¿ çàãèíóëà
27-ð³÷íà âîä³é àâòîìîá³ëÿ «ÂÀÇ»,
ïðàö³âíèöÿ ðàéîííîãî ñóäó. Òðîº
ïàñàæèð³â ç îáîõ àâò³âîê ãîñï³òàë³çîâàí³ â ðàéîííó ë³êàðíþ.

У Вікторії Мельник була гарна щаслива сім’я — це видно навіть з фотографії.
Щирі співчуття її рідним, друзям, знайомим
Ñåðåä íèõ — âàã³òíà æ³íêà. Ðîçïî÷àòî äîñóäîâå ðîçñë³äóâàííÿ.
Ó ïîâ³äîìëåíí³ ïîë³ö³¿ íàçèâàþòü ÷àñ àâàð³¿, ïðèáëèçíî
î 21 ãîäèí³ 20 õâèëèí 20 ëèñòîïàäà íèí³øíüîãî ðîêó.
Ïèøóòü, ùî çà ïîïåðåäí³ìè äàíèìè ñë³äñòâà, âîä³é àâòîìîá³ëÿ
«ÂÀÇ» âè¿õàëà íà çóñòð³÷íó ñìóãó,
äå ñòàëîñÿ ç³òêíåííÿ ç àâòîìîá³ëåì Volkswagen Caddy. Ó ðåçóëüòàò³ ÄÒÏ, òðàâìè ð³çíîãî ñòóïåíÿ
òÿæêîñò³ îòðèìàëè äâîº ïàñàæèð³â àâòîìîá³ëÿ «ÂÀÇ»: 23-ð³÷íà
ïðàö³âíèöÿ Áàðñüêîãî ðàéîííîãî ñóäó òà 45-ð³÷íèé ïðàö³âíèê
ïðîêóðàòóðè, à òàêîæ 28-ð³÷íà
ïàñàæèðêà ³íîìàðêè. Óñ³ âîíè
äîñòàâëåí³ äî ðàéîííî¿ ë³êàðí³.
Âîä³é «ÂÀÇ» çàãèíóëà íà ì³ñö³
ïðèãîäè. Âîä³é ³íîìàðêè îñâ³äóâàíèé, â³í òâåðåçèé.
Êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ â³äêðèòî çà ÷àñòèíîþ äðóãîþ ñòàòò³ 286 Êðèì³íàëüíîãî Êîäåêñó
(ïîðóøåííÿ ïðàâèë áåçïåêè äîðîæíüîãî ðóõó, ùî ñïðè÷èíèëî
ñìåðòü ïîòåðï³ëîãî). Çà òàêå
ïðàâîïîðóøåííÿ ïåðåäáà÷åíî
äî âîñüìè ðîê³â ïîçáàâëåííÿ âîë³.
Çà ã³ðêîþ ³ðîí³ºþ äîë³, ëîáîâå
ç³òêíåííÿ â³äáóëîñÿ á³ëÿ êàôå «Çóñòð³÷». Õòî ïåðåáóâàâ ó êàôå, ñòàëè ïåðøèìè î÷åâèäöÿìè ñòðàøíî¿

Загрози життю постраждалих нема
— Стан постраждалих стабільний, — розповів журналісту RIA у телефонній розмові
головний лікар Барської районної лікарні
Олександр Костенко. — Всю допомогу, яку
потрібно було надати пацієнтам, ми оперативно надали. Це було зроблено нашими медичними працівниками у перші
хвилини після того, як постраждалих доставили у медичний заклад. Оперативні
заходи дали можливість стабілізувати стан
травмованих.
Головлікар також додав: «Наразі нема
потреби в оперативному втручанні для
продовження лікування жодному з них,
тобто ніхто з них не потребує операції».

На запитання, чи стосується сказане також вагітної молодої жінки, Олександр
Костенко уточнив:
— Так, це стосується і вагітної пацієнтки.
За його словами, вагітність жінки збережена. Загрози дитині нема. При цьому
співрозмовник зробив уточнення, що
на даний час період вагітності становить
уже 28 тижнів.
Керівник Барського відділу Жмеринської місцевої прокуратури Всеволод
Посвалюк на прохання прокоментувати
ситуацію, що сталася з його підлеглим,
відповів дуже коротко: «Це біда. Нічого
не коментую».

àâàð³¿. Ç îäíèì ç íèõ âäàëîñÿ ïîñï³ëêóâàòèñÿ æóðíàë³ñòó.
— Ñïî÷àòêó øâèäêà çàáðàëà ç
àâòîìîá³ëÿ «ÂÀÇ» äâîõ ëþäåé,
÷îëîâ³êà ³ ìîëîäó ä³â÷èíó, — ðîçïîâ³äàº ñï³âðîçìîâíèê, ÿêèé ïîïðîñèâ íå íàçèâàòè íàâ³òü ³ì’ÿ. —
Ìàáóòü, äóìàëè, ùî â àâòîìîá³ë³
á³ëüøå í³êîãî íåìà. Ì³ñöå âîä³ÿ
áóëî íàñò³ëüêè ñïëþñíóòå, ùî
íå äàâàëî ìîæëèâîñò³ çðîçóì³òè,
ùî òàì ìîæå çíàõîäèòèñÿ ëþäèíà. Êîëè ìè ñòîÿëè á³ëÿ ö³º¿ ìàøèíè, ïî÷óëè äçâ³íîê òåëåôîíó.
Çðîçóì³ëè, ùî òàì ùå º ëþäèíà.
Ï³äðó÷íèìè ìåòàëåâèìè çàñîáàìè çóì³ëè äîáðàòèñÿ âñåðåäèíó. Ùî äàë³ ïîáà÷èëè, ïåðåïîâ³äàòè ïî÷óòå íå ñòàíó, àáè
íå òðàâìóâàòè ïñèõ³êó.
— Òåëåôîí äçâîíèâ ùå ³ ùå, —
ðîçïîâ³äàº ÷îëîâ³ê. — Íà åêðàí³
áóëî âèäíî ñëîâî «ìàìà». Ïîò³ì
íàä³éøëî ñìñ ç³ ñëîâàìè: «Ìàëîãî
ïîêëàëà ñïàòè. Âñå íîðìàëüíî».
КЕРМО ЇЙ ДОРУЧИЛИ ТОМУ,
ЩО НЕ ПИЛА СПИРТНОГО
Ó ðîäèíè Ìåëüíèê³â âåëèêå
ãîðå. Íà ñòîð³íö³ çàãèáëî¿ ó Ôåéñáóö³ äåñÿòêè ñï³â÷óòò³â.
Êîëè ïåðåãëÿäàºø ôîòîçí³ìêè, ÷èòàºø çàïèñè, ðîçóì³ºø,
ùî ó íèõ äðóæíà, ùàñëèâà ñ³ì’ÿ.

Íà îäí³é ñâ³òëèí³ ïàí³ Â³êòîð³ÿ
ç ÷îëîâ³êîì ³ äâîìà ¿õí³ìè ùå
çîâñ³ì ìàëèìè ä³òêàìè.
Ñüîìîãî ëèñòîïàäà Â³êòîð³ÿ
íàïèñàëà, ùî õîò³ëà á çóñòð³òèñÿ
ç íàéêðàùèìè ëþäüìè òîä³, êîëè
çàê³í÷èòüñÿ öÿ ³ñòîð³ÿ ç êîâ³äîì.
Ìð³ÿëà, ùîá òàêà çóñòð³÷ â³äáóëàñÿ íà ïðèðîä³ á³ëÿ áàãàòòÿ…
¯¿ çâèíóâà÷óþòü, ùî ñ³ëà
çà êåðìî ó íåòâåðåçîìó ñòàí³.
— À âè çíàºòå, ùî Â³êà áóëà
àáñîëþòíî áàéäóæà äî ñïèðòíîãî, — êàæå îäíà ç ¿¿ çíàéîìèõ. —
Ñàìå òîìó ¿é äîðó÷èëè êåðìî, ùî
âîíà áóëà òâåðåçà. Õòî ïîñï³øèâ
íàâ³øàòè ÿðëèê ï’ÿíî¿, âçÿëè âåëèêèé ãð³õ íà äóøó.
Çíàéîì³ Â³êòîð³¿ îá³öÿëè çâåðíóòèñÿ äî ¿¿ áàòüê³â, ÷îëîâ³êà ç
ïðîõàííÿì íàäàòè êîï³þ âèñíîâêó ñóäìåäåêñïåðòà ³ ïåðåäàòè éîãî â ðåäàêö³þ. Êàæóòü,
ðåçóëüòàòè äîñë³äæåííÿ óæå â³äîì³. Àëêîãîëü ó êðîâ³ çàãèáëî¿
íå âèÿâëåíî. Ó íåâåëèêîìó ì³ñò³,
äå áàãàòî çíàéîìèõ, ä³çíàòèñÿ ³íôîðìàö³þ íå ñêëàäíî.
Íàòîì³ñòü ïðî ïðîêóðîðà ãîâîðÿòü ³íøå. Ìîæíà ïî÷óòè ðîçïîâ³äü ïðî òå, ùî íåòâåðåçîãî
íàìàãàëèñÿ çðîáèòè òâåðåçèì,
ïðî öå ãîâîðÿòü ³íøèìè ñëîâàìè — «ïðîêóðîðó î÷èùàëè êðîâ».

Як адвокат з Києва дізналася про ДТП у Барі?
У день трагедії київська адвокат Лариса
Криворучко була у Барі. Брала участь
у судовому засіданні. З минулого року
розглядають справу про побиття місцевого тренера Серафіма Кітновського. Пані
Лариса захищає підозрюваних у нападі.
Журналіст написав адвокату у Фейсбуці повідомлення з проханням поділитися подробицями, які їй відомо про те, що сталося на трасі
у той вечір. Адже вона перша повідомила про
трагедію, оприлюднила фотографії з місця.
«Позже», — так відповіла пані Лариса.
Сестра постраждалого тренера Світлана
Вергелес розповіла, що підозрювані майже
рік не з’являються на судове засідання.

Знаходять різні причини. 20 листопада
прокурор Ігор Лавров звернувся до судді
Олени Питель із клопотанням оголосити
підозрюваних у розшук і доставити їх примусово до зали суду. Жінка каже, що суддя
відхилила це клопотання прокурора. Що
було далі, Світлана не знає.
Не вдалося дізнатися, з якої нагоди організували застілля, що закінчилося загибеллю молодої матері. Тим часом столичний
адвокат написала у себе на сторінці, що
має інформацію про наїзд згаданим прокурором на людину. Сталося це, за її повідомленням, у 2002 році. Обіцяла згодом
детальніше розповісти про це.
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ЩО ТАКЕ «ТРИВАЛИЙ КОВІД»
ТА ЯК З НИМ БОРОТИСЯ
Залишки  Кашель, задишка, депресія
— коронавірусні симптоми можуть не
зникнути після негативного ПЛР-тесту.
Науковці уже виділяють цей стан в
окремий «постковідний синдром».
Що це таке, розказуємо через історії
вінничанок, які перехворіли
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ,
(063)7758334

Ïîñòêîâ³äíèé
ñèíäðîì — öå
ñèìïòîìè, ùî
ðîçâèâàþòüñÿ ï³ä ÷àñ àáî ï³ñëÿ
êîðîíàâ³ðóñíî¿ õâîðîáè. Ïîøèðåíèìè º âòîìà, êàøåëü, á³ëü ó
ãðóäÿõ òà ñóãëîáàõ, çàäèøêà, ÿê³
òðèâàþòü á³ëüø ÿê 12 òèæí³â,
ïðè÷îìó ¿õ íåìîæëèâî ïîÿñíèòè
³íøèìè ä³àãíîçàìè.
Òðè â³ííè÷àíêè, ç ÿêèìè ãîâîðèâ æóðíàë³ñò, îïèñóþòü ñòàí
ï³ñëÿ êîâ³äó øàëåíîþ âòîìîþ.
² äîäàþòü, ùî íàâ³òü çà ê³ëüêà
òèæí³â ï³ñëÿ íåãàòèâíîãî ÏËÐ
ùå ïîâí³ñòþ íå â³äíîâèëèñÿ.
À ñ³ìåéíà ë³êàðêà ðîçêàçàëà,
ùî ðàäèòü ñâî¿ì ïàö³ºíòàì ï³ñëÿ
ïåðåíåñåíîãî êîâ³äó òà ÷îìó ëþäÿì ïîâàæíîãî â³êó òðåáà ïèòè
ïðåïàðàòè äëÿ ðîçð³äæåííÿ êðîâ³.
ТЕПЕР ТРЕБА ЩЕПЛЕННЯ
ВІД ГРИПУ
26-ð³÷íà Àííà Êîâàëüîâà ïåðåõâîð³ëà íà êîðîíàâ³ðóñ ó æîâòí³.
— ß íå îäðàçó çðîçóì³ëà, ùî
â ìåíå êîðîíàâ³ðóñ. Äóìàëà, ùî
öå ïðîñòî çàñòóäà, áî ñïî÷àòêó
â³ä÷óâàëà ò³ëüêè ãîëîâíèé á³ëü.
Ë³êàðêà ïîðàäèëà ¿é çðîáèòè òåñò íà êîâ³ä, êîëè â Àííè
ç’ÿâèëàñÿ ñèëüíà âòîìà òà ñëàáê³ñòü.
— Àíàë³çè ïîêàçàëè, ùî â ìåíå
êîðîíàâ³ðóñ. Íà ùàñòÿ, õâîðîáó
ÿ ïåðåíåñëà ó ëåãê³é ôîðì³. Òåìïåðàòóðó ìàëà ïîíèæåíó — 35

ãðàäóñ³â, ÷åðåç òèæäåíü-ï³âòîðà
ç'ÿâèâñÿ ñóõèé êàøåëü, à íà äðóãèé òèæäåíü â ìåíå ïðîïàâ íþõ
òà ñìàê. Íà 21-é äåíü çðîáèëà
òåñò íà àíòèò³ëà, ÿê³ ïîêàçàëè,
ùî â ìåíå âæå º ³ìóí³òåò ³ ÿ ïåðåõâîð³ëà, — ðîçïîâ³äàº ä³â÷èíà.
Àííà êàæå, ùî ï³ñëÿ êîâ³äó â
íå¿ äîâãî íå â³äíîâëþâàâñÿ íþõ
òà ñìàê, ³íêîëè âàæêî äèõàòè òà
äîñ³ ìàº ñóõèé êàøåëü.
— Ë³êàðêà êàæå, ùî ç ÷àñîì âñå
öå ìèíå. Ïðîïèñàëà ïèòè â³òàì³í
D, íå ïðàöþâàòè áàãàòî òà íåâäîâç³ ïðîéòè âàêöèíàö³þ â³ä ãðèïó.

Á³ëüøèé ðèçèê ìàòè
òðèâàëèé êîâ³ä ó òèõ,
ó êîãî áóëî ïîíàä
ï'ÿòü ñèìïòîì³â
ïðîòÿãîì ïåðøîãî
òèæíÿ õâîðîáè
Áî ï³ñëÿ õâîðîáè ìàþ çíèæåíèé
³ìóí³òåò, º ðèçèê îòðèìàòè ñóïóòí³ çàõâîðþâàííÿ, — êàæå Àííà.
«ВДАРИЛО ПО НЕРВАХ»
Ó âåðåñí³ õâîð³ëà êîâ³äîì
42-ð³÷íà â³ííè÷àíêà Â³êòîð³ÿ.
Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî ìàëà âñ³
êëàñè÷í³ ñèìïòîìè êîðîíàâ³ðóñó, õâîðîáó ïåðåíåñëà âàæêî
ïñèõîëîã³÷íî.
— Ñïî÷àòêó áóëà âòðàòà íþõó
òà ñìàêó, ñóõèé êàøåëü, òåìïåðàòóðà 37,5, ïîò³ì 39,7. Ïðîòÿãîì òðüîõ òèæí³â áóëî æàõëèâå
áåçñèëëÿ òà àïàò³ÿ. Íà ñüîìèé
äåíü ï³ñëÿ ï³äòâåðäæåííÿ êî-

СИМПТОМИ ПОСТ-COVID

ПОШИРЕНІ

y Втома
y Кашель
y Біль у грудях
y Біль у суглобах
y Задишка

МЕНШ ПОШИРЕНІ

y «Туман у голові»
y Депресія
y Біль у м’язах
y Головний біль
y Періодична лихоманка
y Пришвидшене
серцебиття

Джерело: Центр із контролю
та профілактики захворювань у США

â³äó çðîáèëà ÊÒ, ÿêå ïîêàçàëî
25% óðàæåííÿ ëåãåíü, äâîá³÷íó
ïíåâìîí³þ.
Â³êòîð³ÿ êàæå, ùî ï³ñëÿ îäóæàííÿ ïîâí³ñòþ â³äíîâèëàñÿ.
Ë³êàð ðàäèâ ¿é ðîáèòè äèõàëüí³
âïðàâè ç ïîâ³òðÿíîþ êóëüêîþ.
— Ñêàæó â³äâåðòî, öüîãî ÿ íå
ðîáèëà. Âèñîêà òåìïåðàòóðà, ÿêà
íå çáèâàëàñÿ ïðîòÿãîì äâîõ òèæí³â, ìåíå âèñíàæèëà íàñò³ëüêè,
ùî íå áóëî í³ ñèë, í³ áàæàííÿ.
Áóëè ñèìïòîìè âàæêî¿ äåïðåñ³¿. Ç
ïðåïàðàò³â çàðàç ïðèéìàþ ò³ëüêè
êàðä³îìàãí³ë, — ðîçêàçóº æ³íêà.
Âàæêî ïåðåõâîð³ëà ó æîâòí³
ðàçîì ç áàòüêàìè 43-ð³÷íà Îëåíà Áîíäàð÷óê. Ïðîòå ë³êóâàëàñÿ
âäîìà, à íå â ë³êàðí³.
— Ïåðø³ ñèìïòîìè: âòðàòèëà
íþõ òà ñìàê. ² â ïåðøèé òèæäåíü ïåðåæèâàëà á³ëüøå çà ñâî¿õ
áàòüê³â, áî âîíè â ãðóï³ ðèçèêó çà
â³êîì — îáîì 60+ ðîê³â. ² áàòüêî õâîð³º íà ä³àáåò, — ãîâîðèòü
Îëåíà.
Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî ï³ä ÷àñ
çàõâîðþâàííÿ ó íå¿ áóëà ñëàáê³ñòü, ïîñò³éí³ ïåðåïàäè íàñòðîþ,
ñèëüíà çàäóõà, ùî «âäàðèëî» ïî
íåðâàõ: ç’ÿâèëèñÿ ïàí³÷í³ àòàêè.

«Універсальних порад поки не існує»
ГАННА КРЮЧКОВА,
СІМЕЙНА ЛІКАРКА
ЦПМСД №3

— Постковідні
симптоми можуть бути різними: порушення
роботи серця, нервової системи
і найчастіше легеневий фіброз.
Можуть загостритися хронічні захворювання. Після негативного
ПЛР-тесту в людини може залишитися тахікардія та порушення
сну. Тому в кожному випадку заходи реабілітації після хвороби

призначаються індивідуально,
після консультацій з лікарем.
З того, що я призначаю пацієнтам:
метаболічна терапія, ноотропні
препарати, комплексні вітаміни,
вітаміни групи B. Має бути дозоване фізичне навантаження, прогулянки на свіжому повітрі, дихальна гімнастика, інколи — йога.
Така поступова реабілітація може
займати до одного місяця часу.
Людям поважного віку, зазвичай, потрібна антитромботична
терапія, щоб зменшити ризик
виникнення інфаркту та інсуль-

ту. Науковці доводять, що ковід
викликає сильне згущення крові.
Ідеальний варіант для всіх перехворілих — санаторне лікування в
спеціалізованих закладах.
На сьогодні не існує універсальної
профілактики захворювання коронавірусом. Звісно, потрібно підтримувати імунітет, мають бути фізичні
навантаження та здоровий сон.
Щоб зменшити ризик захворіти
на ковід, потрібно дотримуватися
загальновідомих правил — масковий режим, уникати людних місць
та користуватись дезінфекторами.

НАЙСЕРЙОЗНІШІ,
АЛЕ НЕ ПОШИРЕНІ

серцевого
y Запалення
м’яза
функції
y Порушення
легенів
y Гостре ураження нирок
випадіння
y Висипи,
волосся
з запахом,
y Проблеми
смаком
y Проблеми зі сном
тривога,
y Депресія,
зміни настрою

Ï³ä ê³íåöü æîâòíÿ Îëåíà òà ¿¿
áàòüêè îòðèìàëè íåãàòèâí³ ÏËÐòåñòè, àëå íàñë³äêè õâîðîáè â³ä÷óâàþòü äîñ³.
— Íþõ ùå äî ê³íöÿ íå â³äíîâèâñÿ, ñìàê — òðîõè â³ä÷óâàþ.
Çäàëà íåðâîâà ñèñòåìà, ðóêè
òðÿñóòüñÿ. Çðàíêó ñóõ³ñòü ó íîñîãëîòö³ â ìåíå òà áàòüê³â, íà÷å
Ñàõàðà ó ðîò³ òà íîñ³. Í³êóäè íå
ä³ëàñÿ ñëàáê³ñòü òà ïîñò³éíî õî÷åòüñÿ ñïàòè, — ðîçêàçóº æ³íêà.
— Ë³êàð³ êàæóòü, ùî ö³ íàñë³äêè
õâîðîáè áóäóòü ç³ ìíîþ â³ä äâîõ
òèæí³â äî òðüîõ ì³ñÿö³â. Ðàäÿòü
çàéìàòèñÿ ëåãêîþ ô³çêóëüòóðîþ,
ëÿãàòè ñïàòè òà âñòàâàòè ç ë³æêà
ðàí³øå, ïðîãóëÿíêè íà â³äêðèòîìó ïîâ³òð³. À òàê ï’ºìî â³òàì³íè
òà çàñïîê³éëèâ³.
«ДОВГОТРИВАЛИЙ COVID»
Ïîêè ë³êàð³ íå ìàþòü òî÷íî¿ â³äïîâ³ä³, ÿê ñàìå ë³êóâàòè
ï³ñëÿêîâ³äíèé ñòàí. Áðèòàíñüê³
äîñë³äíèêè âèçíà÷àþòü, ùî ïîñòêîâ³äíèé ñèíäðîì àáî «äîâãîòðèâàëèé êîâ³ä» — öå ñèìïòîìè,
ùî ðîçâèâàþòüñÿ ï³ä ÷àñ àáî ï³ñëÿ êîâ³äó ³ òðèâàþòü á³ëüøå í³æ
12 òèæí³â, ïðè÷îìó ¿õ íåìîæëèâî ïîÿñíèòè ³íøèìè ä³àãíîçàìè,
ïåðåäàº Ãðîìàäñüêå.
Á³ëüøèé ðèçèê ìàòè äîâãîòðèâàëèé êîâ³ä ó òèõ, ó êîãî ïðîòÿãîì ïåðøîãî òèæíÿ âèÿâèëîñÿ
ïîíàä ï'ÿòü ñèìïòîì³â õâîðîáè.
Òàêîæ á³ëüø³ øàíñè çàëèøèòèñÿ
ç íåïðèºìíèìè ñèìïòîìàìè íàäîâãî — ó æ³íîê òà ëþäåé ñòàðøîãî â³êó, éäåòüñÿ ó äîñë³äæåíí³
Êîðîë³âñüêîãî êîëåäæó Ëîíäîíà.
ßê çàçíà÷àº äèðåêòîð Íàö³îíàëüíîãî ³íñòèòóòó çäîðîâ’ÿ
Âåëèêî¿ Áðèòàí³¿ Ïîë Êð³ñï,
äåäàë³ á³ëüøàº äîêàç³â òîãî, ùî
êîâ³ä — ìóëüòèñèñòåìíà õâîðîáà. ² â áàãàòüîõ ëþäåé ìîæóòü
áóòè ñèìïòîìè, ÿê³ äîâãîòðèâàëî
âïëèâàòèìóòü íà îðãàí³çì.

КОРОТКО
Пожежа
на Київській
 Ó â³âòîðîê, 24 ëèñòîïàäà,
î ÷åòâåðò³é ãîäèí³ ðàíêó
äî ñëóæáè «101» íàä³éøëî
ïîâ³äîìëåííÿ ïðî òå, ùî
íà âóëèö³ Êè¿âñüê³é ó Â³ííèö³ ãîðèòü êâàðòèðà.
— Íà ìîìåíò ïðèáóòòÿ
á³éö³â ÄÑÍÑ ç'ÿñóâàëîñÿ,
ùî çàãîðÿííÿ ñòàëîñÿ
â êîðèäîð³ íà ïåðøîìó
ïîâåðñ³ æèòëîâîãî áóäèíêó,
â ðåçóëüòàò³ ÷îãî â³äáóëîñÿ ñèëüíå çàäèìëåííÿ
ï³ä'¿çäó, — çàçíà÷àþòü
ðÿòóâàëüíèêè. — Íà ñâ³æå
ïîâ³òðÿ ç áóäèíêó âîãíåáîðöÿìè áóëî åâàêóéîâàíî
28 ìåøêàíö³â.
Î ï³â íà ï’ÿòó ãîäèíó ñèëàìè ðÿòóâàëüíèê³â ïîæåæó
ë³êâ³äóâàëè.
Çà ³íôîðìàö³ºþ Ñëóæáè
ïîðÿòóíêó, éìîâ³ðíà ïðè÷èíà ïîæåæ³ — êîðîòêå çàìèêàííÿ åëåêòðîïðîâîäêè.

Безкоштовно
тестуватимуть
 Ïðîéòè òåñòóâàííÿ íà
Â²Ë ³ ãåïàòèòè ìîæíà áóäå
ùîäíÿ äî 27 ëèñòîïàäà,
à òàêîæ 1 ãðóäíÿ, ó Âñåñâ³òí³é äåíü áîðîòüáè ç³
ÑÍ²Ä.
«Ëàáîðàòîð³ÿ Â³ííèöüêîãî
îáëàñíîãî öåíòðó ÑÍ²Äó
áóäå ïðîòÿãîì òèæíÿ çíàõîäèòèñÿ â öåíòð³ ì³ñòà —
íà ªâðîïåéñüê³é ïëîù³
á³ëÿ Âåæ³», — éäåòüñÿ
ó ïîâ³äîìëåíí³ îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿.
Ëàáîðàòîð³ÿ á³ëÿ Âåæ³
ïðàöþâàòèìå ç 12 äî 17 ãîäèíè. Ó öåé æå ÷àñ, 30 ëèñòîïàäà, â³ííè÷àí ïðèéìàòèìóòü á³ëÿ Öåíòðàëüíîãî
çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó.
Випуск №21 (1147)
У двоваріантних двоходових задачах на кооперативний мат починають ходити
чорні і допомагають білим поставити собі мат.
Задача №2580-2583
М. Пархоменко (Вінниця)
(Друкується вперше)

h2

2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №46 (1516) від 18 листопада 2020 року
Задача №2576
I. 1. d5! Kpc5 2. Kpa6 T:a7x II. 1. Kpc7! Kb6 2. Tb7 Tc8x — правильні мати
Задача №2577
I. 1. Cg6! Cf6+ 2. Kph7 Th8x II. h5! Tg8+ 2. Kph6 Cg5x — правильні мати
Задача №2578
I. 1. Kpa3! T:c4 2. b3 Ta4x — правильний мат
II. 1. Tc2! Td1 2. Kpc3 Td3x — ідеальний мат
Задача №2579
I. 1. Kph1! Kpf3 2. g1C! Kg3x II. Th1! Kd2 2. Kph2 Kf3x
М. Пархоменко

РЕКЛАМА

483003

482432

482272

483135
483223

482716

483584

473369

467687
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ГОЛОВА ГНІВАНСЬКОЇ ОТГ: «ПОКИ
Я ТУТ, МЕЛЬНИК СТАРОСТОЮ НЕ БУДЕ»
Конфлікт  Жителі Могилівки і
Демидівки хочуть бачити старостою
Юрія Мельника, а голова Гніванської ОТГ
Володимир Кулешов — проти. У двох
селах зібрали 500 підписів під листом
на підтримку Мельника. Принесли його
голові ОТГ. Але той відмовив. Сказав, що
Мельник не підтримав їхню команду
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïðî ñèòóàö³þ ç
êàíäèäàòóðîþ ñòàðîñòè ìîãèë³â÷àíè
ðîçïîâ³ëè æóðíàë³ñòó RIA. Êàæóòü, ç³áðàâøè
ï³äïèñè, ïî¿õàëè äî ãîëîâè ÎÒÃ
ïðîñèòè, ùîá çàëèøèâ íà ïîñàä³
Ìåëüíèêà. Ùå 200 ëþäåé âèñëîâèëè òàêó ñàìî äóìêó â ²íòåðíåò³.
Ïðî öå âîíè ïîâ³äîìèëè ó ãðóï³
«Ìîãèë³âêà-îíëàéí».
Ãðîìàäó Ìîãèë³âêè é Äåìèä³âêè òåïåð íàçèâàþòü ñòàðîñòàòîì,
ÿêèé âõîäèòü äî ñêëàäó Ãí³âàíñüêî¿ îá’ºäíàíî¿ òåðèòîð³àëüíî¿
ãðîìàäè.
…А ВІН НАМ ПРО ПОЛІТИКУ
Ó ëèñò³ äî ãîëîâè ÎÒÃ íàâåëè
êîíêðåòí³ ôàêòè, ÿê³ ïîçèòèâíî
õàðàêòåðèçóþòü ñòàðîñòó çà ÷àñ
éîãî ïîïåðåäíüî¿ ðîáîòè â ñåë³.
Ïðîñèëè é íàäàë³ çàëèøèòè éîãî
íà ö³é ïîñàä³. Àëå ãîëîâà ÎÒÃ
áóâ ³íøî¿ äóìêè.
— Êóëåøîâ íàì òàê ³ ñêàçàâ,
ïîêè ÿ òóò, Ìåëüíèê ñòàðîñòîþ
íå áóäå, — ðîçïîâ³ëà æóðíàë³ñòó
RIA Ë³ä³ÿ Ïîïîâà. — Ìè çàïèòóâà-

ëè, ÷îìó? Êàæå, áî â³í ï³äòðèìóâàâ ³íøèõ. Íà âèáîðè éøîâ â êîìàíä³ ç ³íøîþ ïîë³òè÷íîþ ñèëîþ.
Æ³íêà ãîâîðèòü, ùî íàìàãàëèñÿ ïåðåêîíàòè ãîëîâó ÎÒÃ
â òîìó, ùî öå ëþäè õî÷óòü äëÿ
ñåáå êåð³âíèêà. Ïàðò³¿ ¿õ íå ö³êàâëÿòü.
— Â³í íàì ðîòà çàòóëÿâ, íå äàâàâ äîãîâîðèòè, íàâ³òü ãîëîñ ï³äâèùóâàâ, ñåðäèâñÿ, — ãîâîðèòü
ïàí³ Ë³äà. — Ìåíå àæ òðÿñëî â³ä
òàêî¿ íåñïðàâåäëèâîñò³.
“Ââàæàºìî, ùî Ìåëüíèê çàñëóãîâóº î÷îëþâàòè ãðîìàäó, —
éäåòüñÿ ó çâåðíåíí³ äî ãîëîâè
ÎÒÃ. — Çà ïîïåðåäí³é ÷àñ ðîáîòè
ïðîÿâèâ ñåáå òàêèì, ùî âáîë³âàº çà ëþäåé. Óâàæíî ñòàâèòüñÿ äî êîæíîãî, õòî ïðèõîäèòü
íà ïðèéîì. ×è òî ìîëîäèé, ÷è
âæå ñòàðøà ëþäèíà — äî âñ³õ âèÿâëÿº îäíàêîâó óâàãó. Â³í þðèñò
çà îñâ³òîþ, òîìó äîïîì³ã áàãàòüîì
ó âèð³øåíí³ ïèòàíü îôîðìëåííÿ
äîêóìåíò³â, ÷è ³íøèõ ñïðàâ”.
ßê ñòâåðäæóº Ë³ä³ÿ Ïîïîâà,
ó ñåë³, ìàáóòü, íåìà òàêî¿ õàòè,
äå á çà ÷àñ ðîáîòè ñòàðîñòîþ
íå ïîáóâàâ Ìåëüíèê. Íå çàáóâàâ ïðèâ³òàòè ëþäåé ç «êðóãëîþ»
äàòîþ, îñîáëèâî ñòàðøîãî â³êó.

Готують акцію, обговорюють написи на плакатах
З Могилівки повідомили, що
готуються до акції на підтримку
Мельника у день сесії. Перше
зібрання новообраної Гніванської ОТГ відбудеться сьогодні,
25 листопада.
На сторінці групи «Могилівкаонлайн» учасники обговорюють
тексти плакатів, з якими прийдуть під будівлю, де відбуватиметься сесія.
Як саме вирішується питання зі
старостою? Згідно з законом,
кандидатуру старости пропонує
голова ОТГ. Вносить її на затверÙîòèæíåâèê «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

дження депутатами. Ті мають висловити своє ставлення шляхом
відкритого голосування.
— Якщо депутати не підтримають
запропоновану вами кандидатуру, що тоді? — запитую у Володимира Кулешова.
— Тоді вони вносять свою пропозицію і знову голосують, — говорить він. — Раптом станеться так,
що і з другої спроби не вдасться
визначитися зі старостою, тоді
голова ОТГ отримує право на повторне подання кандидатури, яку
хоче бачити на посаді старости.

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 200147

Hàêëàä 17 900

Ä³ëèâ ç îäíîñåëüöÿìè, ÿê êàæóòü,
³ ðàä³ñòü, ³ ãîðå.
Íà æàëü, ñëîâà ïðåäñòàâíèê³â
ãðîìàäè, ÿê ³ ïèñüìîâå çâåðíåííÿ, ÿêå ïåðåäàëè Êóëåøîâó,
íå ïåðåêîíàëè éîãî. Â³í â³äâåðòî
ñêàçàâ: «Í³! ² ùå ðàç í³!»
— ßêà æ öå òîä³ äåöåíòðàë³çàö³ÿ? — ãîâîðèòü ùå îäíà æèòåëüêà Ìîãèë³âêè íà ³ì’ÿ Ìàð³ÿ,
íå õî÷å íàçèâàòè ïð³çâèùà. —
Îò ìè âèð³øèëè, êîãî õî÷åìî
áà÷èòè ñòàðîñòîþ, ³ ùî ç òîãî?
Íàùî òîä³ ïîâòîðþâàòè, ùî òåïåð âñå â ðóêàõ ãðîìàäè?
ЧОГО Ж ДЕПУТАТОМ
НЕ ОБРАЛИ?
Ãîëîâà Ãí³âàíñüêî¿ ÎÒÃ ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì ï³äòâåðäèâ
òîé ôàêò, ùî êàíäèäàòóðó Ìåëüíèêà íå ïîäàâàòèìå íà çàòâåðäæåííÿ ñòàðîñòîþ. Êàæå, ïðî öå
â³äâåðòî ïîâ³äîìèâ ëþäÿì.
— ßêùî Ìåëüíèê àã³òóâàâ
çà ï³äòðèìêó ³íøîãî êàíäèäàòà íà ãîëîâó ÎÒÃ, ³ ðîáèâ öå

Ïîë³òèêà ðîçâåëà
¿õí³ äîðîãè: Êóëåøîâ
ïðåäñòàâëÿº
«Óêðà¿íñüêó ñòðàòåã³þ
Ãðîéñìàíà», Ìåëüíèê —
«Áàòüê³âùèíó»
â³äêðèòî, ÿê ï³ñëÿ öüîãî ìîæíà
ç íèì ïðàöþâàòè? — ãîâîðèòü
Âîëîäèìèð Êóëåøîâ. — Ïåðåä
âèáîðàìè ó íàñ áóëà ç íèì ðîçìîâà òàêîãî ïëàíó: ÿêùî éäå
ç íàìè â îäí³é êîìàíä³ ³ ìè
ïåðåìîæåìî, òîä³ çàëèøèòüñÿ
ñòàðîñòîþ Ìîãèë³âêè. Þð³é
Âîëîäèìèðîâè÷ çðîáèâ ³íøèé
âèá³ð. Öå éîãî ïðàâî. Òàê ñàìî,
ÿê ìîº ïðàâî âíîñèòè êàíäèäàòóðó ñòàðîñòè íà çàòâåðäæåííÿ
äåïóòàòàìè. Òàêå ïðàâî íàäàíî
÷èííèì çàêîíîäàâñòâîì.
Ñï³âðîçìîâíèê çâåðíóâ óâàãó ùå íà îäíó äåòàëü. Çà éîãî
ñëîâàìè, â³ä Ìîãèë³âêè îáðàíî
÷åòâåðî äåïóòàò³â äî ÎÒÃ, ùå îäíîãî — â³ä Äåìèä³âêè. Àëå âîíè
íå ïîäàëè êàíäèäàòóðó Ìåëüíèêà
íà ñòàðîñòó.
— Òà é ó äåïóòàòè éîãî íå îáðàëè, — ðîçïîâ³â Êóëåøîâ. —
Ëþäè íå ï³äòðèìàëè éîãî êàíäèäàòóðó. Òîìó ó ìåíå âèíèêàº
ïèòàííÿ: ÿêùî âè çàðàç çáèðàºòå
ï³äïèñè, òî ÷îãî âè öå íå ïðîãîëîñóâàëè çà íüîãî áþëåòåíÿìè?

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

Юрій Мельник (праворуч) і Володимир Кулешов.
Ще недавно вони разом вирішували питання львівського
сміття. Тепер не можуть порозумітися

Будеш у нашій команді — будеш керувати громадою
Юрій Мельник під час розмови
зауважив, що не про нього має
йти мова — виборче законодавство треба змінювати.
— Посада старости має бути виборна, — говорить Мельник. —
Так раніше воно й було, обирали
на посаду прямим голосуванням.
А потім внесли зміни. Обраний
людьми староста не залежав би
від жодної з партій. Він мав би
право порушувати перед головою ОТГ чи депутатами питання,
які хвилюють громаду. Робив
би це сміливо. За його спиною
люди, які проголосували за нього. Коли старосту призначають,
він залежний від того, хто його
призначив. Зрозуміло, буде
робити, що скажуть. Так не має
бути. Неправильно, коли доля
керівника громади залежить
не від людей, які там проживають, а від голови ОТГ.
На своїй сторінці у Фейсбуці Юрій
Мельник подякував тим, хто добивається його підтримки. Виста-

вив копії листа з підписами своїх
земляків.
Розповів, що дійсно написав
заяву з проханням призначити
на посаду старости.
— Це не у моїх правилах просити
щось для себе, — каже співрозмовник. — Люди наполягли. Сам
би я цього не робив.
Зауважив, що за час роботи на посаді старости нічим
не зганьбив себе перед громадою. Хіба що критикував голову
ОТГ. Але ж так має бути, коли є
за що. Згадав відомий вислів:
все, що не робиться, то до кращого.
— Можливо, повернуся на попередню роботу, — говорить
він. — Звичайно, хотілося б ще
послужити громаді, але тепер
це вже не від мене залежить.
Де б не був, що б не робив,
керуюся золотим правилом з
Біблії: до людей ставлюся так,
як би хотів, щоб вони ставилися
до мене.

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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«ЗАВОЙОВУЄМО СЕРЦЯ
ОРИГІНАЛЬНІСТЮ»: ІСТОРІЇ УСПІХУ
Досвід  У кожного підприємця є свій рецепт, як
розпочати та розвивати успішний бізнес. Поговорили
з партнерами «Народного бренду» про їхній шлях
до створення власної справи та довіру клієнтів
НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132

Âæå 30 ëèñòîïàäà äîá³ãàº ê³íöÿ ãîëîñóâàííÿ «Íàðîäíîãî áðåíäó» — êîíêóðñó íà âèçíàííÿ íàéêðàùèõ êîìïàí³é
øëÿõîì ãîëîñóâàííÿ, ÿêèé RIA Media
ïðîâîäèòü âæå 19 ðîê³â ïîñï³ëü. Ùî-

ðîêó â êîíêóðñ³ áåðóòü ó÷àñòü ñîòí³
êîìïàí³é, ïî÷èíàþ÷è â³ä íåùîäàâíî
çàñíîâàíèõ ³ äî òèõ, õòî íåîäíîðàçîâî
âèïðàâäîâóâàâ äîâ³ðó êë³ºíò³â. Ãîâîðèìî ç ïàðòíåðàìè «Íàðîäíîãî áðåíäó»
ïðî ¿õ äîñâ³ä ³ äîñÿãíåííÿ óñï³õó ó âåäåíí³ á³çíåñó.

«Виросли з маленької справи
у велику та успішну компанію»
ВЛАД МИГАЛИК, СПІВЗАСНОВНИК
СУШІ-БАРУ YAMA

Âëàäèñëàâ Ìèãàëèê ïðîáóâàâ
ñåáå íà êóõí³ â ð³çíèõ çàêëàäàõ
Â³ííèö³. Ó ÿêèéñü ìîìåíò â³í
âëàøòóâàâñÿ íà ðîáîòó ñóøèñòîì, ³ çðîçóì³â, ùî ñàìå ÿïîíñüêà
êóõíÿ éîìó íàéá³ëüøå äî äóø³.
— Ñàìå íà ö³é ðîáîò³ ÿ ïîçíàéîìèâñÿ ç³ ñâî¿ì ìàéáóòí³ì
á³çíåñ-ïàðòíåðîì ²âàíîì.
Â³í òàêîæ ìàº âåëèêèé äîñâ³ä
ðîáîòè íà êóõí³ òà çîêðåìà ó ïðèãîòóâàíí³ ÿïîíñüêî¿ ¿æ³. Òîìó ìè
âäâîõ çíàëè ³ âì³ëè, ÿê ïðèãîòóâàòè ñìà÷í³ ðîëè, — ðîçïîâ³äàº
Âëàä. — Ìè âèð³øèëè ñòâîðèòè
âëàñíó ñïðàâó. ×îòèðè ðîêè òîìó,
öå áóëî ùîñü àáñîëþòíî íîâå äëÿ
â³ííè÷àí. Ó íàñ áóëî ëèøå ê³ëüêà
êîíêóðåíò³â. Íàø³ ñóø³ â³äð³çíÿëèñÿ âåëèêîþ ê³ëüê³ñòþ ðèáè ³
íà÷èíêè, à ãîëîâíå — åêñêëþçèâíèìè ñìàêàìè òà íåçâè÷íèìè
ïîºäíàííÿìè. Íàïðèêëàä, ìè âèãàäàëè ðîëè ç ãðóøåþ, àíàíàñàìè
òà êîíñåðâîâàíèìè ïåðñèêàìè.
×îòèðè ðîêè òîìó â³ííè÷àíè çäåá³ëüøîãî çíàëè ëèøå ïðî ðîëè ç
ëîñîñåì òà îã³ðêîì.
Çà ñëîâàìè ñï³âçàñíîâíèêà ñóø³-áàðó, ïåðåä â³äêðèòòÿì âîíè
ðîçäóìóâàëè íàä óñ³ìà íþàíñàìè
â³äêðèòòÿ âëàñíî¿ ñïðàâè. Ðîçïî÷àëè ïðàöþâàòè ëèøå âäâîõ.
— Ìè ñàì³ ñòàëè çà äîøêè,
âäâîõ âèêîíóâàëè âñ³ ôóíêö³¿:
ãîòóâàëè çàìîâëåííÿ, îáñëóãîâóâàëè ãîñòåé, ðîçâîçèëè çàìîâëåííÿ, — êàæå Âëàä.
×åðåç ï³âðîêó ðîáîòè ¿õí³é
êîëåêòèâ ðîçøèðèâñÿ äî øåñ-

òè ïðàö³âíèê³â, à ÷åðåç ð³ê âæå
äî 25-òè. Çàðàç ¿õí³é øòàò – ìàéæå 60 îñ³á. Ç ìàëåíüêîãî ïðèì³ùåííÿ íà Êè¿âñüê³é ðåñòîðàòîðè
ïåðå¿õàëè ó âåëè÷åçíå ïðèì³ùåííÿ, ÿêå âîíè ó æàðò íàçèâàþòü
«çàâîä ç âèðîáíèöòâà ñóø³».
— Çíàºòå, ó êîæíîìó æàðò³ º
÷àñòêà ïðàâäè, ìè ó äåÿê³ äí³
âèêîðèñòîâóâàëè ìàéæå òîííó
ðèñó, — ïðîäîâæóº Âëàä. — Ï³ñëÿ ïî÷àòêó êàðàíòèíó íàøà ðîáîòà íå íàäòî çì³íèëàñÿ, íàâïàêè,
ó âèõ³äí³ çá³ëüøèëàñü ê³ëüê³ñòü
çàìîâëåíü. Àëå äîâåëîñü ñêîðîòèòè ê³ëüê³ñòü ïåðñîíàëó, îñê³ëüêè
ó îäíîìó ïðèì³ùåíí³ íå ìîãëî
çíàõîäèòèñÿ òàê áàãàòî ëþäåé, ÿê
áóëî ó íàñ. Ó íàñ âåëèêà ê³ëüê³ñòü
âäÿ÷íèõ êë³ºíò³â, äëÿ ÿêèõ ìè
ñòàðàºìîñÿ. Ó ñåðåäíüîìó â íàñ
ó ì³ñÿöü çàìîâëÿº áëèçüêî 40 òèñÿ÷ â³ííè÷àí. ² çíà÷íà ÷àñòèíà
öèõ êë³ºíò³â ãîëîñóþòü çà íàñ
ó «Íàðîäíîìó áðåíä³», ïåðåìîãè
ó ÿêîìó — ùå îäèí ïîêàçíèê, ùî
ìè âñå ðîáèìî ïðàâèëüíî.

Триває активне голосування
У Вінниці в цьому році за звання найкращого змагаються 3 908 компаній. Наразі
за своїх улюбленців проголосували понад
18 744 вінничани.
Система голосування у «Народному бренді» 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, авторизуйтесь за номером телефону через

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

«Навіть у карантин можна створити бізнес»
ТЕТЯНА РОМАНЮК, КЕРУЮЧА
РЕСТОРАНУ T-BONE:

T-Bone — íîâèé ðåñòîðàí ó Â³ííèö³, äå áóäå ïðîõîäèòè öüîãîð³÷íå íàãîðîäæåííÿ «Íàðîäíîãî
áðåíäó». Ðîäçèíêà ðåñòîðàíó —
ìàíãàë-ñòîëè, íà ÿêèõ êîæåí
ìîæå ïðèãîòóâàòè ñòåéê ñàìîñò³éíî, ñïðîáóâàâøè ñåáå â ðîë³
øåô-êóõàðÿ. Â³äêðèâñÿ çàêëàä ï³ä
÷àñ êàðàíòèíó â ëèïí³.
Ðåñòîðàí ïëàíóâàëè â³äêðèòè
ïåðåä Âåëèêîäíåì, àëå ÷åðåç ñóâîð³ êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ â³äêðèòòÿ äîâåëîñü ïåðåíåñòè.
— Çâè÷àéíî, â³äêðèâàòèñÿ
ó êàðàíòèí — íåëåãêà çàäà÷à.
Íàïðèêëàä, ÷åðåç òå, ùî áàãàòî

íåîáõ³äíèõ ìàãàçèí³â áóëè çàêðèò³. Ìè íå ìàëè çìîãè ïðèäáàòè
òîé ïîñóä ÷è ïðåäìåòè ³íòåð’ºðó,
ùî ìè õîò³ëè, íàïðèêëàä, – êàæå

Òåòÿíà. – Ïðîòå ãîëîâíå — áóòè
íà ïîçèòèâ³, ³ ìè äîâåëè, ùî íàâ³òü ó êàðàíòèí ìîæëèâî ðîçïî÷àòè ñâ³é á³çíåñ.
Ó ðåñòîðàí³ âîíè ïðèäóìàëè
ïîºäíàòè òðè ð³çíèõ çàëè. Ãðèëüçàë — îáëàøòîâàíèé óí³êàëüíèìè ñòîëàìè, íà ÿêèõ ãîñò³ ìîæóòü
ñàì³ çà äîïîìîãîþ âóã³ëëÿ ³ íàãð³òî¿ ðåø³òêè ñìàæèòè ñîá³ ìÿñî
÷è ðèáó. Áàíêåòíå ïðèì³ùåííÿ
òà êàðàîêå-çàë.
— Äóìàþ, ñàìå çàâäÿêè òîìó,
ùî ìè ïðèäóìàëè îðèã³íàëüíó
êîíöåïö³þ, ëþäè äî íàñ ³ ïðèõîäÿòü. Çàðàç ÷àñ íå ëåãêèé, àëå
ìè ðóêè íå îïóñêàºìî, — êàæå
Òåòÿíà.

«Кожного дня потрібно вдосконалюватися»
ВІКТОРІЯ ГОГОЛЬ, ДИРЕКТОРКА ТА
ЗАСНОВНИЦЯ МЕРЕЖІ НАВЧАЛЬНИХ
ЦЕНТРІВ ШКОЛИ «ГАРАНТ»:

Ï³äïðèºìíèöÿ âñå ñâîº æèòòÿ ïîâ'ÿçàíà ç îñâ³òîþ. Â³êòîð³ÿ
14 ðîê³â âèêëàäàëà åêîíîì³÷í³
äèñöèïë³íè ó Òåðíîï³ëüñüêîìó
åêîíîì³÷íîìó óí³âåðñèòåò³.
— Ïîò³ì ìåí³ çàïðîïîíóâàëè î÷îëèòè êîìï'þòåðíó øêîëó
ó Â³ííèö³. Òàì ÿ ïðîïðàöþâàëà
äåâ'ÿòü ðîê³â. Ïðîòå ó ÿêèéñü
ìîìåíò âèð³øèëà, ùî ìåí³ ïîòð³áíî ñòâîðèòè ñâîþ øêîëó ç
êîìï’þòåðíèì íàïðÿìîì, —
ðîçïîâ³äàº Â³êòîð³ÿ. — Íà òîé
ìîìåíò ó ìåíå âæå ï³äð³ñ ñèí ³
ÿ â³ä÷óëà, ùî éîãî ðåïåòèòîð ç
àíãë³éñüêî¿ âèêëàäàº íå òàê, ÿê
ìåí³ á õîò³ëîñÿ. Òîìó ÿ ïðèéíÿëà
ð³øåííÿ ùå é àíãë³éñüêó ìîâó

âèêëàäàòè ó íàø³é øêîë³. Çãîäîì âèð³øèëè ùå é ³íø³ íàïðÿìêè äîäàòè. Òåïåð ó íàâ÷àëüíèõ
öåíòðàõ Â³êòîð³¿ Ãîãîëü ìîæíà
âèâ÷àòè ÷èòàííÿ, øâèäêî÷èòàííÿ, ìåíòàëüíó àðèôìåòèêó,
ñóïåð ïàì’ÿòü ³ ³íø³ äèñöèïë³íè.
Çàãàëîì ó «Ãàðàíò³» âèêëàäàþòü
áëèçüêî äåñÿòè êóðñ³â äëÿ ä³òåé
â³êîì â³ä ÷îòèðüîõ äî 14 ðîê³â.
— Îñîáëèâ³ñòü íàøî¿ øêîëè
ó âèêîðèñòàíí³ íîâ³òí³õ ãàäæåò³â òà ïðîãðàì, ÿê³ äîïîìàãàþòü
êðàùå òà ö³êàâ³øå çàñâîþâàòè
³íôîðìàö³þ. Êîæåí öåíòð íàøî¿ øêîëè îáëàäíàíèé ³íòåðàêòèâíîþ äîøêîþ, ïðîãðàìíèì
ïðîåêòîðîì, êîìï'þòåðàìè.
— Ó 2019 ðîö³ ìè ñòàëè «Íàðîäíèì áðåíäîì» ñåðåä öåíòð³â
ðîçâèòêó ä³òåé ³ öå ïîêàçíèê

òîãî, ùî íàñ ëþáëÿòü â³ííè÷àíè, — êàæå Â³êòîð³ÿ. — Ïî÷èíàëîñÿ âñå ç êîìï'þòåðíî¿
øêîëè, à çàðàç ó íàñ âæå ïðàöþº ñ³ì ô³ë³é öåíòðó ðîçâèòêó
äèòèíè, ³ â³äêðèâàºòüñÿ âîñüìà
ô³ë³ÿ íà Ïîä³ëë³.

481443
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ЩО НАПИСАТИ МАМІ,
СИНА ЯКОЇ ВБИЛИ НА ВІЙНІ?
Людяність  Кожен з нас при бажанні
може написати новорічну листівку для
тих, чиї рідні не повернулися з війни.
Вітання і подарунки збирають волонтери
з організації «Бойові бджілки». Для цього
організували акцію «Різдвяна хвиля».
Перші вітання надійшли з Німеччини.
Як можна долучитися до акції?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Ïðî íîâîð³÷íó
àêö³þ «Ð³çäâÿíà
õâèëÿ» æóðíàë³ñòó RIA ðîçïîâ³ëè
â³äîì³ â³ííèöüê³ âîëîíòåðè —
Ãàëèíà Ðóäèê òà Ëàðèñà Ïîëóëÿõ ç îðãàí³çàö³¿ «Áîéîâ³ áäæ³ëêè». Âîíè ¿¿ ³í³ö³þâàëè. Âçÿëè
íà ñåáå âñ³ êëîïîòè ç ïðîâåäåííÿ. Óïåðøå íà çàêëèê «Áäæ³ëîê»
ëþäè â³äãóêíóëèñÿ ó 2014-ìó.
Â³äòîä³ «Ð³çäâÿíà õâèëÿ» ñòàëà
ùîð³÷íîþ.
Çà öåé ÷àñ ïðî ³í³ö³àòèâó â³ííèöüêèõ âîëîíòåð³â ä³çíàëèñÿ
íå ò³ëüêè ó íàñ, à é çà êîðäîíîì.
Íàïðèêëàä, öüîãî ðîêó ïåðøèìè
â³äãóêíóëèñÿ ç Í³ìå÷÷èíè.
Çàäóì àêö³¿ ïðîñòèé: ï³äïèñàòè

ëèñò³âêó ³ íàä³ñëàòè ¿¿ òèì, õòî
âòðàòèâ íà â³éí³ ñèíà ÷è áàòüêà,
à ìîæå, âíóêà, ÷è ïðîñòî çíàéîìó
äîðîãó ëþäèíó. ßêùî º ìîæëèâ³ñòü, äî â³òàííÿ äîäàòè ïîäàðóíîê. Íàéñêëàäí³øå ó ö³é ñïðàâ³,
ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ, ïðèäóìàòè òåêñò.
ЛІКИ З ІСПАНІЇ, ПОДАРУНКИ
З НІМЕЧЧИНИ
Ï³ä ÷àñ íàøî¿ ðîçìîâè Ëàðèñà
Ïîëóëÿõ áóëà çàêëîïîòàíà ðîçïîä³ëîì ë³ê³â. «Áîéîâ³ áäæ³ëêè»
îòðèìàëè ïîñèëêó ç ²ñïàí³¿ ç ïðåïàðàòàìè äëÿ òÿæêîïîðàíåíèõ.
Êîøòè çáèðàëà óêðà¿íñüêà ä³àñïîðà â ²ñïàí³¿.
Òàê ñàìî àêòèâíèìè áóëè
çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³ ç àêö³ºþ
«Ð³çäâÿíà õâèëÿ». Ñàìå âîíè
òîð³ê ïåðåäàëè íàéá³ëüøå ïîäàðóíê³â. Ïàí³ Ëàðèñà íàçèâàº

У Німеччині українці згуртовано готували подарунки для вінничан.
Передали їх до нашого міста «Новою поштою»
êðà¿íè, çâ³äêè íàäõîäèëè ïîñèëêè, — Í³ìå÷÷èíà, Ôðàíö³ÿ,
²ñïàí³ÿ, Ãðåö³ÿ, ÑØÀ, Êàíàäà…
Çàïèòóþ, ÿê ¿ì âäàëîñÿ òàê
äàëåêî äîáðàòèñÿ?
— Ñàìà íå çíàþ, — ãîâîðèòü
Ëàðèñà. — Â îñíîâíîìó â³äãóêóþòüñÿ ò³ ç íàøèõ çåìëÿê³â, ÿê³ âè¿õàëè çà êîðäîí íà ïîñò³éíå ïðîæèâàííÿ. Âîíè òàì ãóðòóþòüñÿ,
çáèðàþòü êîøòè. Ó ¿õí³õ ëèñòàõ,
òåëåôîííèõ ðîçìîâàõ â³ä÷óâàºòüñÿ, ùî ëþäè, õî÷ ³ äàëåêî, àëå

Давайте привітаємо родини героїв
Зверніться до організаторів, щоб
обрати родину загиблого героя.
Підготуйте листівку/листа/невеличкий подарунок. Надсилаєте
у зручний для вас спосіб у Вінницю волонтерській організації
«Бойові бджілки».
Якщо ви хотіли б долучитися
до ініціативи, але не вистачає

часу, можна переказати кошти
(зручну для вас суму) на картку
5168742722978362 ПриватБанк.
За вас це зроблять «Бджілки».
— Візьміть все-таки за труд написати листівку чи короткого листа
рідним загиблих, — каже Лариса
Полулях. — Повідомте, що їхнього загиблого чоловіка чи сина

пам’ятають, що ніхто в цьому світі
не має почуватися самотнім на Різдво. Що всі ми — родина. Незламна
українська родина, яка шанує своїх
батьків, своїх Героїв, свою історію.
Ми доставимо ваші вітання адресатам.
Більше інформації про ініціативу
тут cutt.ly/fheSv14

÷óæå ãîðå ñïðèéìàþòü ÿê ñâîº.
Çàêîðäîíí³ óêðà¿íö³ àêòèâí³øå
äîëó÷àþòüñÿ äî ñïðàâ âîëîíòåðñüêèõ, àí³æ òóò íàø³.
— Öå ïðàâäà, — êàæå ïàí³
Ëàðèñà. — Ç êîæíèì ðîêîì âñå
ìåíøå òèõ, õòî ãîòîâèé äîïîìàãàòè çàõèñíèêàì êðà¿íè íà Ñõîä³.
Ïðèêðî ãîâîðèòè, àëå öå ïðàâäà.
ПІДПИСАЛА П’ЯТЬ ЛИСТІВОК
І ВСІ ВИКИНУЛА
Àð³íà ²ãíàòüºâà, ÿêà íèí³ ïðîæèâàº ó Í³ìå÷÷èí³, ïîä³ëèëàñÿ
äóìêàìè, ÿê ïèñàëà ëèñò³âêó
ó ìèíóëîìó ðîö³.
Êàæå, íàïèñàëà ï’ÿòü êàðòîê ³
âñ³ âèêèíóëà. Äîáðå, ùî êóïèëà
á³ëüøå.
— Ç óñüîãî ñïèñêó ÿ âèáðàëà
ïð³çâèùà ï'ÿòüîõ ìàòåð³â, ÿê³
ï³ñëÿ âòðàòè äèòèíè çàëèøèëèñÿ ñàìîòí³ìè, — ðîçïîâ³ëà ïàí³
Àð³íà. — ß ïèñàëà ³ ïëàêàëà. Ïåðåïèñóâàëà. Â³äêëàäàëà óá³ê ðó÷êó. Ñèä³ëà ³ äóìàëà, ùî ÿ ìîæó

íàïèñàòè ìàì³, ÿêà çàëèøèëàñÿ
áåç ºäèíî¿ äèòèíè? Â ÿêóñü ìèòü
õîò³ëà âçàãàë³ â³äìîâèòèñÿ. Ðàïòîì â³ä ìî¿õ åìîö³é, ùî ¿õ âêëàëà
ó ñëîâà, æ³íêà ðîçïëà÷åòüñÿ ùå
á³ëüøå?..
Ï’ÿòü ëèñò³âîê ²ãíàòüºâà òàêè
â³äïðàâèëà ó Â³ííèöþ. Ó íèí³øíüîìó ðîö³ ¿¿ ñåðöå çíîâó õâèëþâàëîñÿ, êîëè ïîâòîðíî äîëó÷èëàñÿ äî àêö³¿.
— Í³ÿê³ ñëîâà íå ïîâåðíóòü
ãåðî¿â, àëå ìè ïàì’ÿòàºìî ïðî
íèõ, äÿêóºìî, ùî çàõèñòèëè íàñ,
äÿêóºìî òèì, õòî âèõîâàâ ¿õ ìóæí³ìè ³ ñì³ëèâèìè, — òàêó äóìêó
âèñëîâèëà ùå îäíà ó÷àñíèöÿ àêö³¿ Îêñàíà ßöþê.
Ãàëèíà Ðóäèê, îðãàí³çàòîðêà
«Ð³çäâÿíî¿ õâèë³», êàæå, ùî ó íàø³é îáëàñò³ âæå ïîíàä òðèñòà òàêèõ ðîäèí. Ïðèáëèçíî òðåòèíà ç
íèõ âòðàòèëà ñâîþ ºäèíó äèòèíó.
Ùîá ò³ ìàòåð³, ÿê³ çàëèøèëèñÿ
îäèíîêèìè, íå çáîæåâîë³ëè â³ä
ãîðÿ, ïðî íèõ òðåáà çãàäóâàòè.

РЕКЛАМА
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RIA, Ñåðåäà, 25 ëèñòîïàäà 2020
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

КОВІДНІ ГОСПІТАЛІ
В СПОРТЗАЛАХ: ФЕЙК ЧИ ПРАВДА
Чутки?  В інтернеті з’явилась
інформація про розгортання в області
ковідних госпіталів у спорткомплексах.
У департаменті охорони здоров’я
Вінниччини цю інформацію спростовують,
але кажуть, що такі розмови не безпідставні
СЕРГІЙ БАРАНЧУК, (068)4902832

Îäíå ³ç ì³ñöåâèõ îíëàéí âèäàíü ïîâ³äîìèëî ïðî ðîçãîðòàííÿ â îáëàñò³ êîâ³äíèõ ãîñï³òàë³â
â ñïîðòêîìïëåêñàõ íàâ÷àëüíèõ
çàêëàä³â Â³ííèö³ ³ ðàéîí³â. Â îáëäåðæàäì³í³ñòðàö³¿ öþ ³íôîðìàö³þ íå ï³äòâåðäèëè. Êàæóòü, ùî
òàêå ìîæëèâå ëèøå ï³ä ÷àñ íàäçâè÷àéíèõ ñèòóàö³é. ² õî÷à ñòàíîì íà 24 ëèñòîïàäà íà Â³ííè÷÷èí³ çàô³êñîâàíî 15658 âèïàäê³â
çàõâîðþâàííÿ íà êîðîíàâ³ðóñ,
ç ÿêèõ 182 íîâèõ, àëå îáëàñòü
äî êðàþ ùå íå ä³éøëà.
— Ãîñï³òàë³â íà ñòàä³îíàõ ÷è
â ñïîðòçàëàõ îáëàñò³ ìè ðîçãîðòàòè çàðàç íå çáèðàºìîñÿ, áî ó íàñ
º äîñòàòíüî ñòàö³îíàðíèõ ë³æîê
â ë³êàðíÿõ, — ïîÿñíþº äèðåêòîð
äåïàðòàìåíòó îõîðîíè çäîðîâ’ÿ

òà ðåàá³ë³òàö³¿ ÎÄÀ Îëüãà Çàäîðîæíà. — Íà ñüîãîäí³ ìè âæå ðîçãîðíóëè á³ëüøå äâîõ òèñÿ÷ ë³æîê,
³ ùå ï³âòîðè òèñÿ÷³ ìîæåìî äîëó÷èòè äî ê³íöÿ ãðóäíÿ. Öå äîñòàòíüî âåëèêèé ðåçåðâ. ßêùî æ
öüîãî íå âèñòà÷èòü, òî â îáëàñò³
º ùå ñ³ì òèñÿ÷ ë³æêî-ì³ñöü, ÿê³
ìîæóòü áóòè âèêîðèñòàí³ ÿê êîðîíàâ³ðóñí³.
Ó òîé ñàìèé ÷àñ Îëüãà Çàäîðîæíà ïîÿñíþº, ùî ðîçìîâè ïðî
ðîçãîðòàííÿ òèì÷àñîâèõ ãîñï³òàë³â íà ñòàä³îíàõ ÷è â ñïîðòêîìïëåêñàõ íå áåçï³äñòàâí³. Â Óêðà¿í³
º òàê³ îáëàñò³, äå äóæå ìàëåíüêèé
ñòàö³îíàðíèé ë³æêî-ôîíä. Òîìó
âîíè áóäóòü çìóøåí³ ðîçãîðòàòè
òàê³ òèì÷àñîâ³ ãîñï³òàë³. Ïîêè ùî
íà Â³ííè÷÷èí³ òàêî¿ íåîáõ³äíîñò³
íåìàº.
— Ìè äáàºìî, àáè ïàö³ºíò

çíàõîäèâñÿ â óìîâàõ ë³êàðí³, äå
º ï³äãîòîâëåíèé ïåðñîíàë, äîñòàòí³é ðåñóðñ åëåêòðîæèâëåííÿ
äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ ØÂË, äå º ðåàí³ìàö³éí³ çàëè ³ ïàëàòè, äåô³áðèëÿòîðè ³ ðåøòà íåîáõ³äíîãî
ìåäè÷íîãî îáëàäíàííÿ. Íà ñòàä³îíàõ ÷è â ñïîðòêîìïëåêñàõ öå âñå
çðîáèòè íåïðîñòî. Àëå ÿêùî áóäå
âêðàé âàæêà ñèòóàö³ÿ, òî áóäåìî
ðîçãîðòàòè ãîñï³òàë³ ³ òàì, — êàæå
ãîëîâíèé ë³êàð.
Îëüãà Çàäîðîæíà ðîçïîâ³äàº,
ùî Â³ííè÷÷èíà ñüîãîäí³ àêòèâíî ñòâîðþº íîâ³ ë³æêî-ì³ñöÿ
òàì, äå öå íåîáõ³äíî. Çîêðåìà,
äî â³äêðèòòÿ êîâ³äíèõ â³ää³ëåíü
ãîòóþòüñÿ îáëàñí³ ñòàö³îíàðí³
çàêëàäè. Â ¿õ ÷èñë³ ë³êàðíÿ ³ì.
Þùåíêà, ÿêà ìàº ï³äãîòóâàòè
ë³æêà äëÿ ïñèõ³÷íî õâîðèõ ç ä³àãíîçîì «êîðîíàâ³ðóñ». Äëÿ õâîðèõ
íà öóêðîâèé ä³àáåò ç àíàëîã³÷íèì
ä³àãíîçîì â³äêðèþòü â³ää³ëåííÿ
â åíäîêðèíîëîã³÷íîìó äèñïàíñåð³. Òàêîæ ïîåòàïíî áóäóòü â³äêðèò³ 160 ë³æîê â îáëàñíîìó Öåíòð³
ÑÍ²Äó, 60 äîäàòêîâèõ ë³æîê â îáëàñíîìó ìåäè÷íîìó îá’ºäíàíí³
«Ôòèç³àòð³ÿ». Ïîâí³ñòþ áóäå
ïåðåïðîô³ëüîâàíî ï³ä êîâ³äíèé
ïîëîãîâèé áóäèíîê ¹ 1 ì³ñòà
Â³ííèö³, äå º 110 ë³æîê.

Сортувати людей як в Італії у нас не будуть
В інтернеті поширюється дискусія, чи дійде Україна до повного
локдауну, що у нас як в Італії будуть сортувати хворих на ковід,
вибираючи, кого лікувати, а кого
залишати помирати. Ольга Задорожна каже, що в Україні передумов для такої ситуації немає.
— В Італії інша система охорони
здоров’я, ніж у нас. В порівнянні з
Україною й іншими країнами Європи, в Італії багато соціальних

ліжок, і дуже мало стаціонарних,
госпітальних, таких, як у нас є зараз. Тому приклад Італії не може
бути застосований до нас, — зауважує Задорожна. — Ми не дійшли
до такого скорочення і такого
мінімуму стаціонарних ліжок, як
у них. В Італії багато лікарень соціального спрямування, на зразок
наших будинків-інтернатів, пансіонатів для людей похилого віку.
Вони йшли цим шляхом, суттєво

обмеживши свій стаціонарний ресурс. В нас він достатньо високий.
Втім, каже Ольга Задорожна,
наші санаторії, пансіонати теж
можуть бути використані як тимчасові госпіталі в разі критичної
потреби. Ресурс такий на Вінниччині є, наприклад, Немирівський
санаторій «Авангард», комплекс
санаторіїв у Хмільнику, які найбільш підготовлені, де є необхідний медичний персонал.
РЕКЛАМА
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Медичне об’єднання «Фтизіатрія» з середини жовтня
приймає хворих на коронавірус. Через погіршення ситуації
тут розгорнуть ще 60 додаткових ліжок
Ïàðàëåëüíî ç îáëàñíèìè ë³êàðíÿìè íà ë³êóâàííÿ õâîðèõ
íà êîðîíàâ³ðóñ íàëàøòîâóþòüñÿ
ðÿä ðàéîíîê. Öå ë³êàðí³ Òåïëèêà, Ïîãðåáèùà, ²ëë³íö³â ³ Òèâðîâà. Ìîæëèâî, çàëó÷àòü ùå Òîìàøï³ëüñüêó ë³êàðíþ, ÿêùî òàì
âèð³øèòüñÿ ïèòàííÿ ç êàäðàìè.
— Ö³ ìåäçàêëàäè íå áóëè
âêëþ÷åí³ äî ïåðåë³êó ÿê îïîðí³
ë³êàðí³ ïî êîâ³äó, — êàæå Îëüãà Çàäîðîæíà. — Ñüîãîäí³ ìè ¿õ
óæå ðîçãëÿäàºìî, áî ïîòð³áí³ òàê³
ë³êàðí³ òàì, äå º ñïàëàõ çàõâîðþâàííÿ.
Êàæó÷è ïðî Òèâð³âñüêèé ðàéîí, Îëüãà Çàäîðîæíà íàãîëîøóº, ùî â îáëàñò³ â³í íà ïåðøîìó
ì³ñö³ çà ð³âíåì çàõâîðþâàíîñò³
íà Êîâ³ä-19. Òîìó âèð³øåíî á³ëüøå íå âîçèòè òèâð³â÷àí ç òàêèì
ä³àãíîçîì ó Â³ííèöþ, Æìåðèíêó
÷è â ³íø³ ðàéöåíòðè, ÿê öå áóëî
ðàí³øå. Ìåøêàíö³â ðàéîíó, õâîðèõ íà êîðîíàâ³ðóñ, â³äòåïåð áó-

äóòü ë³êóâàòè ëèøå â òèâð³âñüê³é
ë³êàðí³. Òóò ãîòóþòüñÿ ðîçãîðíóòè äîäàòêîâ³ ³íôåêö³éí³ ë³æêà.
Çàäëÿ öüîãî ÷àñòêîâî ìîæóòü ïåðåïðîô³ëþâàòè â³ää³ëåííÿ òåðàï³¿
³ íåâðîëîã³¿. Òàì º ôàõ³âö³, ÿê³
ìîæóòü íàäàâàòè íåîáõ³äíó ìåäè÷íó äîïîìîãó õâîðèì.
Â³ííèöÿ, ÿê ³ îáëàñòü, àêòèâíî
ðîçãîðòàº íîâ³ ë³æêà äëÿ õâîðèõ
íà êîâ³ä. Ïåðøèõ õâîðèõ óæå ïðèéìàº â³ííèöüêà ì³ñüêà ë³êàðíÿ
¹ 1. Âñ³ 285 ë³æîê çàêëàäó ïåðåïðîô³ëüîâàí³ ï³ä êîðîíàâ³ðóñí³.
Äëÿ íàäàííÿ äîïîìîãè õâîðèì
íà öþ íåäóãó âàã³òíèì ³ ïîðîä³ëëÿì ç ì³ñòà ³ îáëàñò³ â³äêðèòî 25 ë³æîê â ïîëîãîâîìó áóäèíêó ¹ 2.
— Ìè ïðàöþºìî íàä òèì, àáè
çá³ëüøèòè ê³ëüê³ñòü ë³æîê â ë³êàðí³ ¹ 3 äëÿ äîðîñëèõ ïàö³ºíò³â, ¿õ áóäå 130, — ðîçïîâ³äàº
äèðåêòîð äåïàðòàìåíòó îõîðîíè
çäîðîâ’ÿ Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêðàäè
Îëåêñàíäð Øèø.
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БУЛА ПРИКУТОЮ ДО ЛІЖКА, ТЕПЕР
ТАНЦЮЄ І ВОДИТЬ АВТОМОБІЛЬ
Без кордонів  Два тижні в комі, шансів
на життя — нуль. Лікарські помилки ледь
не зробили Наталію Видайко лежачою.
Шанс на порятунок підказала газета, а до
життя дівчинку повернув Крим. Сьогодні
Наталія — фіналістка міжнародних
танцювальних конкурсів. Її історія про те,
як неможливе стало реальністю
СЕРГІЙ БАРАНЧУК, (068)4902832

Êîëè âïåðøå áà÷èø Íàòàë³þ
Âèäàéêî — æèòòºðàä³ñíó, ñïîâíåíó åíåðã³¿ ìîëîäó æ³íêó — âàæêî
ïîâ³ðèòè, ùî ïåðåä òîáîþ ëþäèíà ç âàæêîþ òðàâìîþ õðåáòà,
íà â³çêó. Ãëóõèé óäàð àâòîìîá³ëÿ,
ç ï’ÿíèì âîä³ºì çà êåðìîì, 20 ðîê³â òîìó ðîç³ðâàâ ¿¿ æèòòÿ íàâï³ë.
Íàòàë³¿ áóëî òîä³ âñüîãî 13.
Òðàãåä³ÿ ñòàëàñÿ íà ï³øîõ³äíîìó ïåðåõîä³ á³ëÿ øêîëè â ¿¿
ð³äí³é Áåðøàä³. Íåòâåðåçèé âîä³
íå ëèøå çáèâ äèòèíó íà «çåáð³»,
à ³ ïåðå¿õàâ ¿¿ ³ ïîò³ì ùå ïðîâîë³ê
30 ìåòð³â. Øàíñ³â íà æèòòÿ ó ä³â÷èíêè íå áóëî: ñèëüíà êðîâîòå÷à âíóòð³øí³õ îðãàí³â, âàæêà
òðàâìà õðåáòà.
×åðåç ï³âì³ñÿöÿ â êîì³, ìåäèêè
íàâ³òü ðàäèëè áàòüêàì â³äêëþ÷èòè ¿¿ â³ä àïàðàò³â ï³äòðèìêè
æèòòÿ. Àëå ð³äí³ íå ïîãîäèëèñÿ. Äÿêóþ÷è â³ð³ ³ ñàìîâ³ääàíîñò³
áàòüê³â ä³â÷èíêè, Â³êòîðà ³ Ëàðèñè, âîíà âèæèëà ³ ìàéæå ïîâí³ñòþ îäóæàëà. Àëå öå áóëî ïîò³ì.
À òîä³ òÿãíóëèñÿ ì³ñÿö³ ïåðåáóâàííÿ â äèòÿ÷³é êë³í³ö³ íåéðîõ³ðóðã³¿ â Êèºâ³, ê³ëüêà íåâäàëèõ
îïåðàö³é ³ âåðäèêò ë³êàð³â: Íàòàë³ÿ çàëèøèòüñÿ ëåæà÷îþ.
ІМ’Я РЯТІВНИКА ПІДКАЗАЛА
ГАЗЕТА
— Êîëè ìè ïîâåðíóëèñü
äî Áåðøàä³, ìîºìó òàòîâ³ ïðèíåñëè ãàçåòó «Ïîðàäíèöÿ», äå áóëà
ðîçïîâ³äü ïðî íåéðîõ³ðóðãà-íîâàòîðà ²ãîðÿ Êóð³ëüöÿ ç êè¿âñüêî¿
êë³í³êè «Áîãäàí», — ðîçïîâ³äàº

Íàòàë³ÿ. — Íå ðîçäóìóþ÷è, òàòî
ïîâ³ç ìåíå äî íüîãî.
Îãëÿíóâøè ä³â÷èíêó, ë³êàð
ñêàçàâ, ùî áóëî çðîáëåíî áàãàòî õ³ðóðã³÷íèõ ïîìèëîê, ³ â³í
óæå í³÷îãî íå ìîæå âä³ÿòè. Àëå
òàòî Íàòàë³¿ áëàãàâ õ³ðóðãà äîïîìîãòè ³ òîé ïðîîïåðóâàâ äèòèíó.
Ñêàçàâ, ùî ÷åðåç ï³âðîêó âîíà
ñÿäå, àëå áóäå íà â³çêó. Éîãî
ñëîâà çáóëèñü.
— Ï³ñëÿ îïåðàö³é ó ìåíå áóëà
ñèëüíà äåïðåñ³ÿ, — ðîçïîâ³äàº
Íàòàë³ÿ Âèäàéêî. — Âèâîäèëè
ìåíå ç öüîãî ñòàíó ð³äí³ ³ äðóç³.
Àëå ãîëîâíó ðîëü ó ìî¿é äóøåâí³é ðåàá³ë³òàö³¿ ç³ãðàëà ïî¿çäêà
äî Êðèìó, â ñàíàòîð³é äëÿ ñïèíàëüíèê³â.
Íàòàë³ÿ êàæå, ùî îêð³ì ñóòî
ô³çè÷íîãî ë³êóâàííÿ íà íå¿ äóæå
âïëèíóâ ïðèêëàä ëþäåé, ÿê³
íå îïóñòèëè ðóêè.
— Òàì ÿ ïîáà÷èëà ëþäåé, ÿê³
ïîâíîö³ííî æèâóòü ç òàêèìè
òðàâìàìè, ÿê ó ìåíå, ðàä³þòü
æèòòþ, ñòâîðþþòü ñ³ì’¿, ïðàöþþòü, ³ ìåí³ ñàì³é çàõîò³ëîñÿ
æèòè, â³äêðèòè â ñîá³ ùîñü íîâå.
ß êîæíîãî ðîêó ç íåòåðï³ííÿì
÷åêàëà, êîëè çíîâó áóäå öÿ ïóò³âêà ó Êðèì, — êàæå æ³íêà. — Ðåàá³ë³òîëîãè ïî÷àëè ìåíå ñòàâèòè
íà íîãè, â÷èëè çíîâó õîäèòè.
Â Ñàêàõ Íàòàë³ÿ âïåðøå ïî÷óëà
ïðî òàíö³ íà â³çêàõ. Ïðî öå ¿é
ðîçïîâ³â øåñòèêðàòíèé ÷åìï³îí
ñâ³òó ç áàëüíèõ òàíö³â ²âàí Ñ³âàê ç Ð³âíîãî, ÿêèé òåæ ïðîõîäèâ
òàì ðåàá³ë³òàö³þ. Àëå, ìàáóòü, ç
îãëÿäó íà þíèé â³ê — 15 ðîê³â —
ä³â÷èíà íå îö³íèëà ïåðñïåêòèâ

Побудуйте житло для людей з інвалідністю
— Коли я їхала в Грузію представляти Україну і шукала кошти
на переліт, то було дуже прикро, — місцеві владники мені
відмовляли в допомозі, — сумно
посміхається Наталія Видайко. —
Натомість, коли я приїхала з перемогою, то їх наче підмінили,
були такими улесливими: «Ти
наша зірочка, давай сфотографуємося…» Лицемірство і показуха.
Так само, каже жінка, було і з

квартирою. Наталія дізналась,
що згідно з законом має право
стати в чергу на житло. Просила
і просить місцеву владу допомогти, але їй відмовляють.
— Я нічого надзвичайного
не прошу, — дивується Наталія, —
просто допоможіть, побудуйте
житло для людей з інвалідністю, але цього немає. А я прагну жити, хочу працювати, хочу
мешкати у Вінниці, бо вона доступна для таких людей, як я.

öüîãî çàíÿòòÿ. Êàæå, íå â³ðèëà,
ùî ìîæíà òàíöþâàòè íà â³çêó.
Ïðèêëàä ëþäåé, ç ÿêèì ïîçíàéîìèëàñü â ñàíàòîð³¿ â Êðèìó,
íàäèõíóâ Íàòàë³þ ñïðîáóâàòè
ñåáå ó ÿê³éñü ñïðàâ³. Ä³â÷èíà ä³çíàëàñü, ùî ó Â³ííèö³ º íàâ÷àëüíèé öåíòð ðåàá³ë³òàö³¿ äëÿ ëþäåé
ç ³íâàë³äí³ñòþ «Ïîä³ëëÿ» ³ ïî¿õàëà òóäè îïàíîâóâàòè ïðîôåñ³þ
ìàéñòðà ìàí³êþðó. Ïîò³ì çäîáóëà
ùå îäíó ïðîôåñ³þ — îïåðàòîðà
êîìï’þòåðíîãî íàáîðó. Ïðàöþâàëà çà öèì ôàõîì ê³ëüêà ðîê³â
ó Áåðøàä³ íà åëåêòðîòåõí³÷íîìó
çàâîä³. Ïàðàëåëüíî çàê³í÷èëà çàî÷íî þðèäè÷íèé ôàêóëüòåò óí³âåðñèòåòó «Óêðà¿íà».
«МІС РОМАНТИЧНІСТЬ
НА ВІЗКУ»
Êîëè Íàòàë³¿ âèïîâíèëîñü
18 ðîê³â, ä³â÷èíà ïîáà÷èëà â ³íòåðíåò³ îãîëîøåííÿ ïðî êîíêóðñ
êðàñè äëÿ ëþäåé íà â³çêàõ. Â³í
ïðîâîäèâñÿ â Äîíåöüêó.
— Öå áóâ êîíêóðñ «Êðàñà áåç
îáìåæåíü». ß òóäè ïî¿õàëà, àáè
äîâåñòè ñîá³, ³ ïîêàçàòè ëþäÿì ç îáìåæåíèìè ô³çè÷íèìè
ìîæëèâîñòÿìè, ùî âîíè í³÷èì

— Äëÿ ìåíå â³çîê —
íå ïåðåøêîäà. Öå
àêñåñóàð, çàñ³á äëÿ
ïåðåñóâàííÿ. ß æèâó
ÿê ïîâíîö³ííà ëþäèíà,
— ïîñì³õàºòüñÿ æ³íêà
íå ã³ðø³ çà çäîðîâèõ ëþäåé. Ó íàñ
òàì áóâ òàíöþâàëüíèé êîíêóðñ,
ïîêàç ìîäåëåé ó âå÷³ðí³õ ñóêíÿõ,
ÿñêðàâèõ ïëàòòÿõ. Â êîíêóðñ³ «Êðàñà áåç îáìåæåíü» ìåíå
âèçíàëè «Ì³ñ Ðîìàíòè÷í³ñòü»
³ ÿ âèáîðîëà ïåðøå ì³ñöå â ³íòåðíåò-ãîëîñóâàíí³ òà ñòàëà «Ì³ñ
²íòåðíåò», — ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ.
Îêð³ì êîíêóðñó â Äîíåöüêó,
ïîò³ì ùå áóëè ð³çíîìàí³òí³ ïîêàçè, äå Íàòàë³ÿ Âèäàéêî âèñòóïàëà
â ðîë³ ìîäåë³.
ЗУСТРІЧ З КОХАНИМ
ЧОЛОВІКОМ
Íîâà ïî¿çäêà äî Êðèìó ïðèíåñëà Íàòàë³¿ íåñïîä³âàíèé ïîäàðóíîê. Â ñàíàòîð³¿ â Ñàêàõ ä³â÷èíà
ïîçíàéîìèëàñü ç ªâãåíîì. Â³í,
ÿê ³ Íàòàë³ÿ, òåæ áóâ íà â³çêó.
Çàâ’ÿçàëàñü äðóæáà, ÿêà ç ÷àñîì
ïåðåðîñëà â ñåðéîçí³ ñòîñóíêè.
ªâãåí çàïðîïîíóâàâ ä³â÷èí³ ðóêó
³ ñåðöå. Âîíà ïîãîäèëàñü ³ ïåðåáðàëàñü äî íüîãî â Êðèì.
— Ñïî÷àòêó áóëî äóæå âàæêî, — ðîçïîâ³äàº Íàòàë³ÿ. — Áî
ñàìà í³÷îãî ïðàêòè÷íî íå âì³ºø.
Àëå âäâîõ ç Æåíåþ ìè ïîòèõåíüêó ñïðàâëÿëèñÿ.
Òà ùàñòÿ ìîëîäèõ ëþäåé áóëî

Наталія Видайко труднощів не боїться.
Вона впевнено йде по життю і знає, що все буде добре
íåäîâãèì: ÷åðåç ÷îòèðè ðîêè
ñï³ëüíîãî æèòòÿ, â 2015-ìó ðîö³,
ªâãåí ïîìåð.
Çãàäóâàòè áåç ñë³ç æ³íêà ïðî
Æåíþ íå ìîæå, êàæå, â³í áóâ
äîáðèé, ðîçóìíèé — íàéêðàùèé.
Ï³ñëÿ ñìåðò³ ªâãåíà Êðèì ñòàâ
äëÿ Íàòàë³¿ ÷óæèì. Õî÷à ëèøå
òàì âîíà îòðèìóâàëà ïîâíîö³ííó
ðåàá³ë³òàö³éíó äîïîìîãó. Æ³íêà
ïåðå¿õàëà íà ìàòåðèêîâó Óêðà¿íó, ïî÷àëà ¿çäèòè íà ðåàá³ë³òàö³þ
â ñàíàòîð³é «Êóÿëüíèê». Àëå áóëà
ðîç÷àðîâàíà. Êàæå, ïîð³âíÿòè
öåé çàêëàä ç òèì, ùî º äëÿ ñïèíàëüíèê³â â Ñàêàõ — íåìîæëèâî.
ТАНЦІ СТАЛИ РЕАЛЬНІСТЮ
Àáè Íàòàë³ÿ íå çàìêíóëàñü
â ñîá³ â³ä ãîðÿ âòðàòè êîõàíîãî,
áàòüêè â³äïðàâèëè ¿¿ íà íàâ÷àííÿ.
Ä³â÷èíà îïàíîâóâàëà ïðîôåñ³þ
â³çàæèñòà â Öåíòð³ «Ïîä³ëëÿ».
Â öåé ÷àñ äî Íàòàë³¿ çâåðíóëàñü ãîëîâà ãðîìàäñüêî¿ îðãàí³çàö³¿ «Ãàðìîí³ÿ», íèí³ ïîê³éíà
Ðà¿ñà Ïàíàñþê. Æ³íêà ðîçïîâ³ëà,
ùî îðãàí³çîâóºòüñÿ ãóðòîê òàíö³â íà â³çêàõ, çàïðîñèëà ¿¿ âçÿòè
ó÷àñòü. Íàòàë³ÿ â³äãóêíóëàñü.
Ïåðøèé âèõ³ä Íàòàë³¿ Âèäàéêî
íà ñöåíó ÿê òàíö³âíèö³ íà â³çêó
â³äáóâñÿ â òåàòð³ Ñàäîâñüêîãî
â ³íêëþçèâíîìó ñïåêòàêë³ «Òàê,
ÿ çìîæó». Ó÷àñòü ó ïîñòàíîâö³
ñï³ëüíî áðàëè ³ ëþäè íà â³çêàõ,
³ ëþäè ô³çè÷íî çäîðîâ³.
Ç öèì ñïåêòàêëåì àêòîðè-àìàòîðè çðîáèëè òóðíå Óêðà¿íîþ.
Ïîêàçàëè, ùî òàêå ³íêëþç³ÿ.
Ó 2018 äî Íàòàë³¿ çâåðíóâñÿ ¿¿
çíàéîìèé â³çî÷íèê ç Õìåëüíèöü-

êîãî Ñåðã³é Ðîãàëü, ÿêèé çàïðîïîíóâàâ ñïðîáóâàòè òàíöþâàòè
íà â³çêàõ äóåòîì. Õîðåîãðàô
øêîëè «Áîëåðî» Òåòÿíà Êëèìåíêî ïîñòàâèëà ïàð³ äâà òàíö³.
Ñåðã³é ³ Íàòàëÿ ïåðåìîãëè íà
ì³æíàðîäíîìó êîíêóðñ³ òàíö³â
íà â³çêàõ â Òá³ë³ñ³.
– Ó öèõ çìàãàííÿõ áðàëè ó÷àñòü
á³ëüøå 700 ó÷àñíèê³â ç óñ³º¿ ïëàíåòè. Óêðà¿íó ïðåäñòàâëÿëè ÿ ³
Ñåðã³é Ðîãàëü, — êàæå Íàòàëÿ.
– Ìè çäîáóëè Ãðàí-ïð³.
Ðîçïîâ³äàþ÷è ïðî ñâîº ïîâñÿêäåííÿ, Íàòàë³ÿ êàæå, ùî ñòàðàºòüñÿ íå ïîì³÷àòè ñâîþ íåäóãó.
— Äëÿ ìåíå â³çîê — íå ïåðåøêîäà, — ïîñì³õàºòüñÿ æ³íêà. —
Íèí³ ÿ ìåøêàþ ó Â³ííèö³, ìàþ
êîòà ³ øèíøèëó. Çí³ìàþ êâàðòèðó íà ñüîìîìó ïîâåðñ³, ïðàöþþ
ìàéñòðîì ìàí³êþðó. Ñàìà âñå
ðîáëþ ïî ãîñïîäàðñòâó, õîæó
â ìàãàçèí. ß íàâ÷èëàñÿ æèòè ç³
ñâîºþ õâîðîáîþ. Ñîá³ ÿ ñêàçàëà:
«ßêùî íå ÿ, òî õòî?» Òàê, º áàòüêè, àëå âîíè íå â³÷í³. ß ïåðå¿õàëà
â³ä íèõ, àáè ïîêàçàòè ³ äîâåñòè,
ùî äàë³ ÿ çìîæó æèòè ñàìà.
Íàòàëÿ êàæå, ùî ¿¿ íîãè íå áåçíàä³éí³. Æ³íêà ìîæå âñòàâàòè íà ïîâíèé çð³ñò, ùîïðàâäà,
íåíàäîâãî.
Äâà ðîêè òîìó Íàòàë³ÿ âêîòðå
äîâåëà ñîá³, ð³äíèì ³ îòî÷óþ÷èì,
ùî ó ¿¿ ñòðàõ³â ëèøå î÷³ âåëèê³
³ çäàëà íà ïðàâî âîä³ííÿ àâòî.
Òåïåð âîäèòü ìàøèíó ³ î÷³êóº
íà òîé ÷àñ, êîëè çìîæå ïðèäáàòè
âëàñíå àâòî ç ðó÷íèì êåðóâàííÿì, ÿê ó ¿¿ êîëåãè ïî òàíöÿõ
Ñåðã³ÿ Ðîãàëÿ.
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«БЛИСКУЧЕ ВІДКРИЛИ СЕЗОН!»
Дата  Видатна подія була у Вінниці
21 листопада 1910 року. У той день
о першій годині освятили театр. Через
33 роки прекрасна споруда згоріла. Про
життя театру від відкриття і до пожежі
розповідається у книзі «Вінницький театр
у свічаді історії». Більшість документів
у ній представлено уперше. Не тільки цим
цікаве видання на 500 сторінок…
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Êíèãó ïðî íàø
òåàòð âèäàëè Ëàðèñà Ñåìåíêî òà
Îëåêñàíäð Ëîã³íîâ.
Ìàòåð³àëó íàçáèðàëîñÿ 500 ñòîð³íîê — ö³êàâîãî, ìàëîâ³äîìîãî
äëÿ áàãàòüîõ ç íàñ. Ðîçïîâ³äü áàçóºòüñÿ íà äîêóìåíòàõ ç àðõ³â³â,
ôîòîãðàô³ÿõ, ãàçåòíèõ ïóáë³êàö³ÿõ òîãî äàëåêîãî ïåð³îäó.
Íà ï³äãîòîâêó, íàïèñàííÿ ³ âèäàííÿ êíèãè âèòðàòèëè äåâ’ÿòü
ðîê³â!
Íàïåðåäîäí³ þâ³ëåéíî¿ äàòè
íàøîãî õðàìó òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà æóðíàë³ñò RIA ðîçïèòóâàâ
Ëàðèñó Ñåìåíêî ïðî ðîáîòó íàä
âèäàííÿì.
ДЕВ’ЯТЬ РОКІВ ПОШУКІВ
В АРХІВАХ
Ó â³äïîâ³äü íà çàïèòàííÿ, õòî
ô³íàíñóâàâ âèäàííÿ êíèãè, ïàí³
Ëàðèñà ðîáèòü æåñò ðóêîþ. Ìîâëÿâ, íå âàðòî ïðî öå ãîâîðèòè.
Çíàþ÷è ¿¿ ñêðîìí³ñòü, çäîãàäóþñÿ, ùî âñå çðîáëåíî çà âëàñí³
êîøòè àâòîð³â.
×àñòèíó íåâåëèêîãî òèðàæó
â³äïðàâèëè äî á³áë³îòåê âåëèêèõ
ì³ñò. Ðîáèëè öå òàêîæ çà ñâî¿
êðåâí³. ª êíèãà ³ â íàø³é îáëàñí³é á³áë³îòåö³. Îõî÷³ ìîæóòü
çàìîâèòè äëÿ ïðî÷èòàííÿ. Îòðèìàâ ¿¿ ³ íèí³øí³é êîëåêòèâ òåàòðó.
Ïðèêðî, ùî òàêå ñîë³äíå âèäàííÿ íå ïðåçåíòóâàëè äëÿ çàãàëó. Àäæå äëÿ áàãàòüîõ øàíóâàëüíèê³â òåàòðó âîíî çàëèøàºòüñÿ

íåâ³äîìèì.
Ãåíåðàëüíèé äèðåêòîð òåàòðó
³ìåí³ Ôðàíêà ó Êèºâ³ Ìèõàéëî
Çàõàðåâè÷ ï³ñëÿ îòðèìàííÿ êíèãè
â³ä çåìëÿê³â çàòåëåôîíóâàâ ïàí³
Ëàðèñ³:
— Ìèíóëà í³÷ äëÿ ìåíå áóëà
áåçñîííîþ, — ñêàçàâ, óñì³õàþ÷èñü. — Íå ì³ã â³ä³ðâàòèñÿ â³ä
÷èòàííÿ. Ñò³ëüêè íîâîãî â³äêðèâ
äëÿ ñåáå!
СФОТОГРАФУВАВСЯ З
ПЕРШИМИ АРТИСТАМИ
Ì³ñüêèé çèìîâèé òåàòð — ñàìå
òàêó íàçâó îòðèìàâ çáóäîâàíèé
ó Â³ííèö³ íîâèé çàêëàä. Ñïåðøó
ïëàíóâàëè çîâñ³ì ³íøå ïðèì³ùåííÿ. Éîãî çàìîâëÿëà äëÿ ñåáå
Ì³ñüêà äóìà. Íàñïðàâä³ âèéøîâ
òåàòð. ×îìó òàê ñòàëîñÿ, ïðî öå
äåòàëüíî îïèñàíî ó êíèç³.
ª êîï³¿ ëèñò³â äî óðÿäó ó Ïåòåðáóðã ³ â³äïîâ³ä³ ç òîä³øíüî¿
ñòîëèö³ öàðñüêî¿ ³ìïåð³¿ ïðî áóä³âíèöòâî òåàòðó. Ä³çíàºìîñÿ, õòî
ñàìå áóäóâàâ. Ïîäàíî êîï³¿ äîãîâîð³â ç âèêîíàâöÿìè ðîá³ò, ¿õ
âàðò³ñòü. Áåç ñêàíäàëó, ùîïðàâäà,
íå îá³éøëîñÿ. Òîä³, ÿê ³ òåïåð,
íå áðàêóâàëî îõî÷èõ ïðèêàðìàíèòè ÷àñòèíó ãðîøåé.
Àâòîðàì êíèãè âäàëîñÿ â³äíàéòè ôîòî ïåðøî¿ äðàìàòè÷íî¿ òðóïè íîâîãî òåàòðó. Çí³ìîê íàäðóêîâàíî íà 61-é ñòîð³íö³ âèäàííÿ.
Ïîðó÷ ç àêòîðàìè óï³çíàºìî
ïîñòàòü àðõ³òåêòîðà Àðòèíîâà.
Â³í ñêðîìíî ñòî¿òü äðóãèé ïðàâîðó÷ ó äðóãîìó ðÿäó.
Ó òàêèé ñàìèé ëèñòîïàäîâèé
äåíü, ÿê íèí³, «íàïëèâ ïóáë³êè

Можливо, пожежу спричинив обстріл
У розділі «Додатки» автори подають репертуар досліджуваних
років. Наводять прізвища акторів, які служили у нашому театрі.
Тут же є прізвища усіх керівників
театрального колективу періоду 1910–1944 років. У списку
значиться 23 прізвища. Останнє з них — Юрій Авраменко. Він
керував колективом з серпня
1941 по березень 1944-го.
«У листопаді 1943 репетиції
були згорнуті, — читаємо у книзі. — На початку наступного року,
при наближенні частин Червоної
армії, більшість вінницьких акторів у двох автобусах вивезли

на Захід, приміщення театру
спалили. Можливо, пожежу
спричинив обстріл артилерії чи
бомбардування»… У книзі є посилання на документи, де йдеться
про знищення будівлі театру.
Навесні 1944-го відновилися
репетиції уже під радянським
наглядом. Відбувалися вони
у приміщенні колишньої синагоги. Першою виставою стала
«Наталка Полтавка». Вона відбулася у квітні 1944-го.
Далі була відбудова приміщення за новим проектом — від
старого фасаду мало що залишилося.

ó òåàòð áóâ ïðÿìî íåéìîâ³ðíèé».
Öå öèòàòà ç êíèãè. ¯¿ âçÿëè ç æóðíàëó «Òåàòð è èñêóññòâî», ùî âèõîäèâ ó Ïåòåðáóðç³.
Æóðíàë³ñòè ç ð³çíèõ ì³ñò
ç’¿õàëèñÿ äî Â³ííèö³, ùîá ðîçïîâ³ñòè ïðî íåîðäèíàðíó ïîä³þ.
«Áëèñêó÷å â³äêðèëè ñåçîí!» —
ñêàçàíî ó ñòàòò³. — Ïðèì³ùåííÿ äóæå âèñîêå, òðè ÿðóñè ëîæ.
Ñïðàâëÿº âðàæåííÿ ñâîºþ á³ëèçíîþ, åëåêòðè÷íèì îñâ³òëåííÿì,
ïîâ³òðÿíèì îïàëåííÿì. Äóæå
äîáð³ ôîéº òà ïðèì³ùåííÿ äëÿ
áóôåòó. Âçàãàë³ öå òåàòð äëÿ âåëèêîãî ì³ñòà, ÿêèì ó ìàéáóòíüîìó
ñòàíå Â³ííèöÿ».
Íà â³äêðèòòÿ çàïðîñèëè ì³ñüêó
Äóìó ó ïîâíîìó ñêëàä³, âèùèõ
ïîñàäîâö³â òà â³äîìèõ îñ³á íàøîãî ì³ñòà.
«Âæå çà äåê³ëüêà äí³â äî â³äêðèòòÿ ³ ïîêàçó ïåðøî¿ âèñòàâè

Íàïëèâ ïóáë³êè áóâ
ïðÿìî íåéìîâ³ðíèé!
Ãàðíî îñâ³òëåíà çàëà,
íàðÿäí³ òóàëåòè äàì,
ôðàêè ³ ñìîê³íãè
÷îëîâ³ê³â…
âñ³ êâèòêè áóëè ïðîäàí³, — ÷èòàºìî äàë³ ó ñòàòò³. — Íàïëèâ ïóáë³êè áóâ ïðÿìî íåéìîâ³ðíèé!
Ãàðíî îñâ³òëåíà çàëà, íàðÿäí³
òóàëåòè äàì, ôðàêè ³ ñìîê³íãè
÷îëîâ³ê³â… Áóëà ïîñòàâëåíà êàçêà
Ãàóïòìàíà «Çàòîïëåíèé äçâ³í».
Ñë³ä â³äçíà÷èòè, ùî ³ ðåæèñåð, ³
àðòèñòè äîáðîñîâ³ñíî ïîïðàöþâàëè íàä ï’ºñîþ, òàêó ïîñòàíîâêó
íå ÷àñòî ïîáà÷èø íà ïðîâ³íö³éí³é ñöåí³».
НА РОБОТУ ПРОСИВСЯ
ІМПРЕСАРІО ШАЛЯПІНА
Âåëèêà çàñëóãà â òîìó, ùî
òåàòð ó Â³ííèö³ â³äáóâñÿ, íàëåæèòü ãîëîâ³ ì³ñüêî¿ Äóìè Ìèêîë³
Îâîäîâó òà êåð³âíèêàì ïåðøî¿
àäì³í³ñòðàö³¿ òåàòðó.
Òðóïà ïåðøîãî ñåçîíó áóëà
íåâåëèêà. Ó í³é íàðàõîâóâàëîñÿ ò³ëüêè 25 àêòîð³â. Ñêðîìíîþ
ìîæíà íàçâàòè òàêîæ ÷èñåëüí³ñòü
àäì³í³ñòðàö³¿. Äèðåêö³þ î÷îëþâàëà Òåòÿíà Ëåíòîâñüêà, óïîâíîâàæåíèì äèðåêö³¿ áóâ Ñåðã³é
Áîðîä³í, ãîëîâíèì ðåæèñåðîì
Ëàçàðºâ, ðåæèñåðîì Àçîâñüêèé,
à ñóôëåðîì Íåìèðîâ.
Âèñòàâè éøëè ï’ÿòü ðàç³â
íà òèæäåíü. Ïóáë³êà çíàëà, ùî
íåä³ëÿ — äåíü, êîëè ãðàþòü êîìåä³þ, à â³âòîðîê ïðèçíà÷åíèé
äëÿ ïðåì’ºð íîâèõ âèñòàâ.
Ðàí³øå îõî÷à äî âèäîâèù ïóáë³êà çìóøåíà áóëà ¿õàòè íà âèñòàâè äî Êèºâà ÷è Îäåñè, òåïåð
òàêà ìîæëèâ³ñòü ç’ÿâèëàñÿ ó Â³ííèö³. Òîìó íå íà êîæíó âèñòàâó
ìîæíà áóëî ïðèäáàòè êâèòêè.
Äî â³ííèöüêîãî òåàòðó ïðîñèëèñÿ àêòîðè ç ³íøèõ ì³ñò.
Ó íàñ õîò³â ïðàöþâàòè ìàéáóòí³é
³ìïðåñàð³î âèäàòíîãî Øàëÿï³íà.
Éîìó â³äìîâèëè.

Лариса Семенко дев’ять років збирала матеріал для
книги. Видання унікальне ексклюзивними документами

Гість з Німеччини цілував паркет
Зруйновану будівлю театру відбудовували німецькі військовополонені. Про це автору розповідав син режисера у післявоєнні
часи Федора Верещагіна — Федір Федорович.
Запам’яталася хвилююча історія. Одного разу до міста приїхала група туристів з Німеччини.
Один з них дуже хотів потрапити
«НА ПОЛ НЄ ПЛЮЙТЕ,
А ПЛЮЙТЕ В УРНИ»
Ö³ëà ïëåÿäà àðòèñò³â, ³ìåíà
ÿêèõ â³äîì³ ó ñâ³ò³ òåàòðàëüíîãî
ìèñòåöòâà, ï³äí³ìàëèñÿ ó ñâ³é ÷àñ
íà ñöåíó íàøîãî òåàòðó.
Ó êíèç³ º ¿õí³ ³ìåíà. Íå êîæåí ç øàíóâàëüíèê³â òåàòðàëüíîãî ìèñòåöòâà ìîæå ñêàçàòè,
ùî çíàº ïðî âèñòóï ó Â³ííèö³
Àéñåäîðè Äóíêàí, ÷è Â³ðè Õîëîäíî¿. Â³ííè÷àíè àïëîäóâàëè
òàêèì òåàòðàëüíèì ç³ðêàì, ÿê
Ìàð³ÿ Çàíüêîâåöüêà, Ìèêîëà Ñàäîâñüêèé, Àìâðîñ³é Áó÷ìà, Ãíàò
Þðà, Ïàíàñ Ñàêñàãàíñüêèé, Çîÿ
Ãàéäàé, Ëåîí³ä Ñîá³íîâ…
Çíàìåíèòà ðîñ³éñüêà ê³íîä³âà,
ïîëòàâ÷àíêà çà ïîõîäæåííÿì,
Â³ðà Õîëîäíà ïðè¿õàëà äî Â³ííèö³ ç îäíèì êîíöåðòîì. Â³í
ïðîéøîâ ç âåëèêèì óñï³õîì.
Îõî÷èõ ïîòðàïèòè íà ¿¿ âèñòóï
çàëèøàëîñÿ ùå ÷èìàëî. Â³ííè÷àíàì âäàëîñÿ óìîâèòè «ç³ðêó» âèñòóïèòè ùå ðàç. Âîíà ïîãîäèëàñÿ. Çàëèøèëàñÿ ùå íà îäèí äåíü
ó ì³ñò³. Ïðî öå ïèñàëè ì³ñöåâ³
ãàçåòè.

у театр. Звичайно, гостей повели
показати наш храм мистецтва.
Коли гості піднялися на другий
поверх, один з них раптом став
на коліна, нагнув голову донизу
і торкнувся губами паркету. Як
з’ясувалося, він був один з тих
полонених, які у 1944-му працювали на будівництві приміщення театру.
МАЯКОВСЬКИЙ І «ПАДОРАКС»
Ïðè¿çä Ìàÿêîâñüêîãî çàïàì’ÿòàâñÿ òèì, ùî ïîåò «îñîðîìèâ»
íàøå ì³ñòî â îäíîìó ç³ ñâî¿õ â³ðø³â.
Îñü ÿê ïèñàâ ïðî öå îðãàí³çàòîð ãàñòðîëüíèõ ïî¿çäîê Ìàÿêîâñüêîãî Ïàâëî Ëàâóò: «×èì
çàïàì’ÿòàëàñÿ Â³ííèöÿ? Íåçàòèøíèé ³ ò³ñíèé âîêçàë. Õòîñü
åíåðã³éíî ïëþº íà ï³äëîãó. Ìàÿêîâñüêèé íàìàãàºòüñÿ ïðèñîðîìèòè öþ ëþäèíó, ðàäèòü ñêîðèñòàòèñÿ óðíîþ. Àëå òîé íå çâåðòàº
óâàãè. Ìàÿêîâñüêèé ï³äâèùóº òîí
³ êàæå: «ßêà áðèäîòà — ïëþâàòè
íà ï³äëîãó! ß ðîçóì³þ — ïëþíóòè
â îáëè÷÷ÿ, êîëè º çà ùî!»
Ï³ñëÿ öüîãî íà àô³ø³ ç’ÿâèâñÿ
íàïèñ «ßê ïëþþòüñÿ ó Â³ííèö³». À äàë³ â³ðø: «Òîâàðèùè
ëþäè, áóäüòå êóëüòóðíû! Íà ïîë
íå ïëþéòå, à ïëþéòå â óðíû».
À ùå ïîåò äèâóâàâñÿ ç òîãî, ùî
ì³ñòî òàêå ìàëåíüêå ³ òàêå áðóäíå,
çàòå â íüîìó ïîâíî «ã³ã³ºí³÷íèõ
öèðóëåíü». Â³í íàðàõóâàâ ¿õ 23 â³ä
âîêçàëó äî ãîòåëþ. «Ïðÿìî òàêè
«ïàäîðàêñ», — âèãóêíóâ â³í, òðîõè
çì³íèâøè ñëîâî «ïàðàäîêñ».
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ТОЧКА ЗОРУ
простір для особистої думки

ДІАНА МОРОЗ, ВОЛОНТЕРКА

Вважаю, що в житті майже
все можливо, коли ти щиро
віриш в щось та об'єднуєшся з
однодумцями!

Виграйте сучасний смартфон або
сертифікат «Епіцентр» від Вінницягазу
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
АТ «ВІННИЦЯГАЗ»

ÀÒ «Â³ííèöÿãàç» îãîëîøóº
àêö³þ äëÿ êë³ºíò³â êîìïàí³¿ —
ñïîæèâà÷³â ïðèðîäíîãî ãàçó
«Îïëàò³òü äîñòàâêó ãàçó — âèãðàéòå ñìàðòôîí àáî ïîäàðóíêîâó êàðòêó»
Àêö³ÿ òðèâàòèìå ç 20 ëèñòîïàäà ïî 20 ãðóäíÿ öüîãî ðîêó.
Ï’ÿòü ïåðåìîæö³â îòðèìàþòü
íîâåíüê³ ñìàðòôîíè, ùå äåñÿòü
ïåðåìîæö³â — ïîäàðóíêîâ³
êàðòêè «Åï³öåíòð».
Óìîâè àêö³¿ ïðîñò³. Çàïëàò³òü
çà äîñòàâêó ãàçó äî 20 ãðóäíÿ
2020 ð. çà ä³þ÷èì òàðèôîì
 çà 2020 ð. òà ² êâàðòàë

2021 ð. — âèãðàéòå ñìàðòôîí
àáî ñåðòèô³êàò «Åï³öåíòð»
íà ñóìó 1000 ãðí.
 çà 2020 ð. òà ² ï³âð³÷÷ÿ
2021 ð. — âèãðàéòå ñìàðòôîí
àáî ñåðòèô³êàò «Åï³öåíòð»
íà ñóìó 2500 ãðí.
Ïåðåìîæö³â ç ÷èñëà ó÷àñíèê³â àêö³¿ âèçíà÷èìî 30 ãðóäíÿ
2020 ð. çà äîïîìîãîþ ãåíåðàòîðà âèïàäêîâèõ ÷èñåë.
Äåòàë³ àêö³¿ íà ñàéò³ vn.104.
ua òà çà òåëåôîíàìè êîíòàêò-öåíòðó: 0432 509 104 àáî
067 01 10 104.
Ïîñï³øàéòå! Ïîäàðóíêè ÷åêàþòü íà âàñ!
483816

Вчасна оплата рахунку — запорука
стабільного газопостачання
БЛОГ
ПРЕССЛУЖБА
«ВІННИЦЯГАЗ ЗБУТ»

Íà Â³ííè÷÷èí³ çá³ëüøóºòüñÿ çàáîðãîâàí³ñòü çà ñïîæèòå
áëàêèòíå ïàëèâî. Â îñíîâíîìó
íàêîïè÷óþòü áîðãè ïîáóòîâ³ ñïîæèâà÷³. Òàê, ñòàíîì íà 1 ëèñòîïàäà 2020 ðîêó, ïðîìèñëîâ³
òà áþäæåòí³ îðãàí³çàö³¿ îáëàñò³
çàáîðãóâàëè ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç
Çáóò» ïîíàä 100 òèñÿ÷ ãðèâåíü,
òîä³ ÿê íàñåëåííÿ íå ñïëàòèëî
çà ñïîæèòèé ãàç 578 ìëí ãðí.
«Çá³ëüøåííÿ ê³ëüêîñò³ ãàçîâèõ áîðæíèê³â çàãðîæóº ñèñòåì³ ãàçîïîñòà÷àííÿ Â³ííè÷÷èíè», — íàãîëîøóº äèðåêòîð

ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü
Ñîï³ëüíèê.
Çà éîãî ñëîâàìè, ÷åðåç íåñâîº÷àñíó ñïëàòó ïîáóòîâèìè ñïîæèâà÷àìè çà ãàç, «Â³ííèöÿãàç
Çáóò» íå ìîæå ðîçðàõóâàòèñÿ ç
³íøèìè ó÷àñíèêàìè ãàçîâîãî
ðèíêó.
«Çâåðòàþñü äî íàøèõ êë³ºíò³â
³ç ïðîõàííÿì íå íàêîïè÷óâàòè áîðãè òà â÷àñíî ðîçðàõîâóâàòèñü çà ñïîæèòèé ãàç. Â³ä
öüîãî çàëåæèòü ñòàá³ëüí³ñòü òà
çëàãîäæåí³ñòü ðîáîòè âñ³º¿ ñèñòåìè ãàçîâîãî çàáåçïå÷åííÿ ÿê
â íàøîìó ðåã³îí³, òàê ³ â êðà¿í³
çàãàëîì», — çàóâàæóº äèðåêòîð

ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò» Âàñèëü
Ñîï³ëüíèê.
Âàðòî çàçíà÷èòè, ùî ç ïî÷àòêó ä³¿ êàðàíòèíó «Â³ííèöÿãàç
Çáóò» íå çàñòîñîâóº øòðàôí³
ñàíêö³¿ çà ïðîñòðî÷åííÿ îïëàòè çà ñïîæèòèé ãàç íàñåëåííÿì
îáëàñò³ òà íå ïðèïèíÿº éîãî
ïîñòà÷àòè áîðæíèêàì.
«Àëå òàê áóäå íå çàâæäè.
Ï³ñëÿ çàâåðøåííÿ êàðàíòèíó
íàì äîâåäåòüñÿ ñòÿãóâàòè íàëåæí³ ñóìè ïðèìóñîâî, à öå
íå ò³ëüêè çàéâèé êëîï³ò, àëå
é äîäàòêîâ³ âèòðàòè äëÿ êë³ºíò³â-áîðæíèê³â. Ç ïî÷àòêó
ðîêó ÒÎÂ «Â³ííèöÿãàç Çáóò»

ïåðåäàëî äî ñóä³â 421 ñïðàâó
ñòîñîâíî ñòÿãíåííÿ ïðîñòðî÷åíî¿ çàáîðãîâàíîñò³ íà ïîíàä
òðè ìëí ãðí. Íà êîðèñòü êîìïàí³¿ âæå îòðèìàíî ð³øåííÿ
ç 226 ñïðàâ íà ñóìó ìàéæå
1,4 ìëí ãðí, 30% ç ÿêèõ óæå
ñòÿãíóòî», — çàóâàæóº Âàñèëü
Ñîï³ëüíèê.
Ðàçîì ç òèì, ì³ñöåâèé ãàçîïîñòà÷àëüíèê íàãàäóº, ùî íàÿâí³ñòü áîðã³â, ïîãàøåííÿ ÿêèõ
íå â³äáóâàëîñÿ âïðîäîâæ òðüîõ
³ á³ëüøå ì³ñÿö³â, ³ ñóìà ÿêèõ
ïåðåâèùóº 340 ãðí, º ï³äñòàâîþ
äëÿ âòðàòè ïðàâà íà îòðèìàííÿ
ñóáñèä³¿ (ïîñòàíîâà Êàá³íåòó

Ì³í³ñòð³â Óêðà¿íè ¹ 848 â³ä
21.10.1995 ðîêó (â ÷èíí³é ðåäàêö³¿)).
Íàãàäàºìî, ùî êë³ºíòè «Â³ííèöÿãàç Çáóòó» ìîæóòü îïëà÷óâàòè ðàõóíêè çà ãàç äèñòàíö³éíî. Â êîìïàí³¿ ïðàöþþòü
îíëàéí ñåðâ³ñè ïîðòàëó 104.
ua: Îñîáèñòèé êàá³íåò, ìîá³ëüí³ äîäàòêè äëÿ Android
òà iOS, à òàêîæ Viber-áîò ³
Telegram-áîò.
Êîìïàí³ÿ «Â³ííèöÿãàç Çáóò»
âäÿ÷íà ãðîìàäÿíàì, ÿê³ ñïëà÷óþòü çà ñïîæèòèé ãàç â÷àñíî, ³
çàêëèêàº âñ³õ íå ïî÷èíàòè Íîâèé ð³ê ç áîðã³â çà ãàç!
473474

477160
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СІМ'Я ЧИ СТОСУНКИ
БЕЗ ЗОБОВ'ЯЗАНЬ?
Без печатки  За результатами опитувань,
92% жінок, які живуть в цивільному
шлюбі, пишуть у анкетах, що вони заміжні,
тоді як 85% чоловіків вважають себе
неодруженими. Тобто, громадянський
шлюб, це для жінок — ілюзія справжнього,
а для чоловіків — стосунки без зобов'язань?
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352

Ïîíÿòòÿ öèâ³ëüíîãî øëþáó
âèíèêëî ó Ãîëëàíä³¿ â ÕVI ñòîë³òò³. Ïðè÷èíîþ éîãî ïîÿâè ñòàëà ðåë³ã³ÿ. Ëþäè, ÿê³ íàëåæàëè
äî ð³çíèõ â³ðîñïîâ³äàíü, íå ìîãëè
â³í÷àòèñÿ â öåðêâ³, òîæ íå ìàëè
ìîæëèâîñò³ óçàêîíèòè ñâî¿ ñòîñóíêè ïåðåä Áîãîì. Àëå âëàäà äîçâîëèëà îôîðìëÿòè òàê³ ñîþçè
â ìåð³¿. Ñàìå òàêèé øëþá òîä³
ââàæàëè öèâ³ëüíèì.
Çàðàç öèâ³ëüíèì øëþáîì íàçèâàþòü ïðîæèâàííÿ ðàçîì ³ âåäåííÿ ñï³ëüíîãî ãîñïîäàðñòâà áåç
âçàºìíèõ çîáîâ’ÿçàíü. Öèâ³ëüí³
øëþáè äóæå ïîïóëÿðí³ ó ñâ³ò³. Âñå
á³ëüøå ïàð íå áàæàþòü îôîðìëÿòè ñâî¿ ñòîñóíêè îô³ö³éíî.
Áàãàòî ëþäåé ââàæàþòü öèâ³ëüíèé øëþá ðåïåòèö³ºþ ïåðåä
îäðóæåííÿì, àäæå ÷àñòî ñàìå
ñï³ëüíèé ïîáóò ³ ñóïåðå÷êè íà öþ
òåìó ïðèçâîäÿòü äî ðîçëó÷åííÿ.
Òàêà ðåïåòèö³ÿ äîçâîëÿº ñôîðìóâàòè óÿâëåííÿ ïðî òå, ÿêèì âàø
îáðàíåöü º ó ïîáóò³. Ïðîòå ³ñíóº
³ áåçë³÷ ðèçèê³â ÿê ç ïðàâîâîãî,
òàê ³ ç ïñèõîëîã³÷íîãî áîêó.
СТРАХ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ
Ïðè÷èíè, ÿê³ ñïîíóêàþòü
íå óçàêîíþâàòè ñòîñóíêè, ó ÷îëîâ³ê³â ³ æ³íîê ð³çí³. Äëÿ ÷îëîâ³êà — öå ìîæëèâ³ñòü óíèêíóòè
çàéâî¿ â³äïîâ³äàëüíîñò³. Äëÿ æ³íêè — íàé÷àñò³øå ñòðàõ âòðàòèòè
÷îëîâ³êà, ÿêèé íå ãîòîâèé äî â³äïîâ³äàëüíîñò³. Òàê³ ïàðè íàìàãàþòüñÿ ïåðåêîíàòè ñåáå ³ ëþäåé
íàâêîëî, ùî ïî÷óòòÿ ìàþòü ïåðåâàæàòè íàä ôîðìàëüíîñòÿìè.
×îëîâ³ê ó òàê³é ñèòóàö³¿ çàáåçïå÷óº ñîá³ ñâîáîäó âèáîðó,
íå óñâ³äîìëþþ÷è, íàñê³ëüêè
íå êîìôîðòíîþ âîíà º äëÿ éîãî

îáðàíèö³. Ñ³ì’ÿ, âèçíàíà äåðæàâîþ ÷è öåðêâîþ, äàº ïåâí³
ï³äñâ³äîì³ ãàðàíò³¿ âèòðèâàëîñò³
ñòîñóíê³â. Íåáàæàííÿ ðåºñòðóâàòè øëþá ³ç áîêó ÷îëîâ³êà ìîæå
ñâ³ä÷èòè ïðî éîãî ñòðàõ âòðàòèòè
ñâîáîäó âèáîðó.
Æ³íêà íàáàãàòî ð³äøå íàïîëÿãàº íà öèâ³ëüíîìó øëþá³. Òàêèé êðîê ìîæå ñâ³ä÷èòè ïðî ¿¿
íåâïåâíåí³ñòü ó âèáîð³ ÷îëîâ³êà.
Àáî æ ñóïóòíèöÿ áóäóº êàð’ºðó,
òîìó ¿õí³ ð³øåííÿ ùîäî öèâ³ëüíîãî øëþáó ìîæóòü ´ðóíòóâàòèñÿ ³ íà íåáàæàíí³ ä³ëèòè ìàéíî
ó ðàç³ ðîçëó÷åííÿ. Öåé ôàêòîð
÷àñòî ñòàº âèð³øàëüíèì ³ äëÿ çàáåçïå÷åíèõ ÷îëîâ³ê³â.
З КЛЯТВАМИ ЧИ БЕЗ?
Îôîðìëåííÿ øëþáó — öå ïåâíèé ðèòóàë. Ìàéáóòíº ïîäðóææÿ
îáì³íþºòüñÿ îáðó÷êàìè, âèãîëîøóº êëÿòâè, ï³äêð³ïëþþ÷è
øëþá ñâî¿ìè ï³äïèñàìè. Òîáòî
ëþäèíà íà óðî÷èñò³é öåðåìîí³¿
áåðå íà ñåáå ïåâí³ çîáîâ’ÿçàííÿ.
Ïðîõîäÿ÷è øëÿõ â³ä çíàéîìñòâà
äî çàêîííîãî øëþáó, ìîëîä³
ëþäè â÷àòüñÿ ïîâàæàòè îäíå
îäíîãî, ïîñòóïîâî ïîñèëþþ÷è
ñâî¿ ïî÷óòòÿ.
Ç ³íøîãî áîêó ëþäè ðîêàìè
ìîæóòü æèòè ðàçîì, ìàòè ñï³ëüíå
æèòëî, ìåáë³, òåõí³êó òîùî ³ ïðè
òîìó íå îñîáëèâî ïåðåéìàòèñÿ
ïðî íàÿâí³ñòü øòàìïó â ïàñïîðò³.
Ó òàêèõ øëþáàõ íàðîäæóþòüñÿ òà
ðîñòóòü ä³òè, ³ áàòüêè íå çàñìó÷óþòüñÿ, ùî íå çìîæóòü êîëèñü
ïîêàçàòè ñâî¿ì íàùàäêàì ìîìåíò
îô³ö³éíîãî ñòâîðåííÿ ñ³ì’¿ ó âåñ³ëüíîìó àëüáîì³.
ßê ïðàâèëî, ñòîñóíêè â íåçàðåºñòðîâàíîìó øëþá³ áóäóþòüñÿ
âèíÿòêîâî íà ïî÷óòòÿõ òà óñíîìó
äîãîâîð³.

Цивільний шлюб і закон
ТЕТЯНА
НІКІФОРОВА,
ПСИХОЛОГ,
БІЗНЕС-ТРЕНЕР:

— Якщо ви після проживання
у цивільному
шлюбі розлучаєтесь, це не означає, що закон
не на вашому боці. Сімейний
кодекс нам говорить, що за рі-

шенням суду, якщо є свідки,
то стосунки без реєстрації вважаються фактичним шлюбом.
Тобто, якщо у вас є спільно нажите майно, то через півроку
проживання у цивільному шлюбі,
ви за законом маєте право його
ділити. Якщо під час незареєстрованих стосунків у вас з'явилася
дитина, то після розриву чоловік
зобов'язаний платити аліменти.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 25 ЛИСТОПАДА – 1 ГРУДНЯ

ОВЕН

РИЗИКИ ЦИВІЛЬНОГО ШЛЮБУ
ВИЩИЙ ВІДСОТОК РОЗРИВУ
СТОСУНКІВ
Мабуть, найвагоміший і найвідоміший
аргумент проти спільного проживання
до заміжжя, так званого цивільного шлюбу —
це статистика, яка показує, що цивільний шлюб
сильно збільшує ризик розриву стосунків.
Після року життя у цивільному шлюбі офіційно
зареєструвати стосунки наважуються 18%
пар, після другого — 20%. За опитуваннями,
більшість вважає, що планування дитини
може бути головною причиною узаконення
стосунків.

ВІДСУТНІСТЬ РОДИННИХ
ЦІННОСТЕЙ
Більшість досліджень показує, що рівень життя
пар, які живуть в цивільному шлюбі, нижчий,
ніж рівень життя подружніх пар. Пари, які
проживають поза шлюбом, показують нижчий
показник рівня добробуту, сексуальної вірності
і сексуального задоволення. У таких пар
практично відсутні взаємини з родичами.
До того ж, жінки, які живуть в цивільному
шлюбі, набагато частіше страждають від
фізичного і сексуального насильства.

СПІЛЬНЕ ПРОЖИВАННЯ
ДО ЗАМІЖЖЯ НЕ ЗАВЖДИ
ЗАКІНЧУЄТЬСЯ ШЛЮБОМ
Як показують дослідження, 21% пар, які
прожили в цивільному шлюбі від 5 до 7 років,
продовжують жити в цьому статусі замість
того, щоб одружитися. Для чоловіків головною
причиною не вступати у шлюб є те, що вони
«просто живуть з жінкою, і їм подобаються ті
переваги, які дає таке спільне проживання».

ПЕРЕВАГИ ЦИВІЛЬНОГО ШЛЮБУ

Хороший період для налагодження любовних взаємин.
Вам вдасться позбутися від
непорозумінь, пов'язаних з
плітками. Багато що залежить
від вас.

ТЕЛЕЦЬ
На початку тижня бажано
не перевіряти почуття коханої
людини на міцність. Це може
викликати лише обурення і
нерозуміння з її боку. Не варто ні ревнувати, ні намагатися
викликати ревнощі.

БЛИЗНЮКИ
Ваші стосунки з коханою
людиною можуть змінитися
в кращий бік. Стати ближче
і надійніше. Вас чекає новий
виток чуттєвості, тільки
не втрачайте голови.

РАК
Настав час відкритості у стосунках з партнером. Говоріть прямо, без натяків. Цього тижня
тонкі натяки будуть найкращим
способом зіпсувати як завгодно
хороші стосунки в парі.

ЛЕВ
Особисте життя може нарешті
вас порадувати своєю насиченістю. Можливо, найбільш
неприступні фортеці впадуть
під натиском вашої чарівності.
Від вас вимагається посміхатися, насолоджуватися життям.

ДІВА
У першій половині тижня
ймовірне певне затишшя
в особистому житті. Ви так
і не дочекаєтеся важливого
дзвінка. Наберіться терпіння.
Постарайтеся знайти оптимальний вихід із ситуації.

ТЕРЕЗИ
Це багатообіцяючий тиждень, практично не обтяжений ризиком взаємного
нерозуміння. У вівторок можливе романтичне побачення.

СКОРПІОН
ВІЛЬНЕ ПЛАВАННЯ
Союзи, не обтяжені штампом у паспорті,
не обтяжені і соціальними стереотипами з
приводу сімейного життя. Цивільний шлюб
максимально відкритий для експериментів і
творчості. Він дає відчуття свободи і відсутності
«кайданів», яких так бояться чоловіки.

ТРЕНУВАННЯ ПЕРЕД СЕРЙОЗНИМИ
СТОСУНКАМИ
Безцінний досвід спільного життя з
мінімальними фінансовими витратами —
явний плюс цивільного шлюбу. Молоді люди,
студенти, які не мають стабільної роботи,
мають можливість краще придивитися одне
до одного, орендувавши на певний час
кімнату або квартиру для спільного життя.

ШАНС ЩЕ СПРОБУВАТИ
Цивільний шлюб — другий шанс для
розлучених. Люди, які вже пройшли невдалий
офіційний шлюб, отримують можливість
перевірити свої стосунки з новим партнером
без зайвих ризиків і поспіху.
Кожному слід індивідуально обирати, чи
підходить цивільний шлюб для його стосунків.
Головне — щоб цей вибір приніс щастя та
добробут у вашу родину.

Тиждень обіцяє бути повним
різноманітними подіями, які
спершу вас порадують, а потім і
зовсім ощасливлять. Погоджуйтеся на всі пропозиції коханої людини, не пошкодуєте.

СТРІЛЕЦЬ
Ризикований крок — перевіряти почуття коханої людини
на міцність. Це може викликати праведне обурення і
нерозуміння з її боку. Не думайте, що ніхто не помітить,
що ви фліртуєте з іншими.

КОЗЕРІГ
У вівторок ви можете справити незабутнє враження
на представників протилежної статі. В суботу ви будете
особливо привабливі. Це відмінний день для побачень.

ВОДОЛІЙ
У понеділок є ймовірність
зустріти людину, яка дуже зацікавить вас. Але не поспішайте відразу кидатися їй на шию.
Все-таки варто спочатку
пізнати одне одного краще.

РИБИ
Зробіть подарунок коханій людині. Він може бути
скромним, але приємним.
Любовні побачення в середу
або в четвер не виправдають
ваші очікування.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ОЛЬГА КОМАРОВА,
СТУДЕНТКА

Щовечора, після перегляду
новин я вмикаю фільм
жахів, щоб хоч якось
заспокоїтися.

***

— Як ти думаєш, чим
харчувався Ной, перебуваючи на ковчезі?
— Напевно, рибалив.
— Ну, з двома-то черв’яками багато
не нарибалиш…

***

— Лікарю, я з’їв піцу разом з упаковкою.
Я помру?
— Ну, всі коли-небудь помруть.
— Усі помруть? Боже, що я наробив?!

КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020»

ГОРОСКОП
ОВЕН

Вікторія, 20 років

Не рекомендується міняти
звичну сферу діяльності. Хоча
не виключена зміна місць:
переговори про переїзд
до нового приміщення або
відкриття філії в іншому місті.

Я — студентка Донецького національногоо університету, майбутній
журналіст. Цілеспрямована, відкрита та впевнена у собі. Люблю
подорожувати та активно відпочивати. Творчо
ворчо мислити, долати
перешкоди і досягати своєї мети — це проо мене.
ЧАСТЬ У КОНКУРСІ
КОЖНА ВІННИЧАНКА МОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ

ТЕЛЕЦЬ

Надсилайте своє фото та коротку розповідь
відь про себе на e-mail:
miss@riamedia.com.ua. Запрошення
ня до конкурсу
«Міс RIA»-2020 і безкоштовну професійну фотосесію від
фотостудії «INDIGO» отримають найвродливіші
віші учасниці.

Сконцентруйтеся на нових
ідеях і планах, інакше вам
стане нудно на роботі і вдома.
Намагайтеся стримувати
негативні емоції і не ображати
близьких різкими словами.

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

БЛИЗНЮКИ
Саме зараз ви маєте всі шанси вирішити головну проблему свого життя, яка обтяжує
вас не один рік. Доля сама
підкаже вам вихід із ситуації. І
він буде найкращим.

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

***

— Ой, сіль розсипалася —
будемо сваритися.
— А може, обійдеться?
— Ні, любий. Я вже настроїлась.

РАК

***

Жінка чоловікові:
— Любий, а давай машину купимо. Навчуся
їздити — світ побачимо.
Чоловік:
— Той чи цей?

Ви зможете почати нові стосунки, отримати додаткову
професію, вийти на новий
рівень. Крім авторитету, ви
зможете отримати і певну
фінансову вигоду.

БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

***

Заходять свати в хату і кажуть:
— У вас товар, у нас купець! Наш наречений
не курить, не п’є, з дівками не хороводиться!
Голос старої бабки з печі:
— А чи не дурачок він у вас?
РЕКЛАМА
482325

ЛЕВ
Найгарніші дівчата їздять
з «Бліц таксі»

Кар'єрні питання будуть
дуже складні і можуть поставити вас перед вибором.
Бажано не впиратися, а дати
подіям йти своєю чергою.

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

ДІВА
Вам необхідно вчитися приймати допомогу і не намагатися весь час виконувати
соло. Неможливо постійно
нести на своїх плечах непосильну ношу.

ТЕРЕЗИ
Якщо щось не буде виходити, постарайтеся не йти напролом, відкладіть питання
на кілька днів. Вас чекає
енергетичний та емоційний
підйом.

СКОРПІОН
Можуть статися неймовірні
події, які змінять ваше світосприйняття і ваше життя.
У професійній сфері вас
чекає успіх. В середині тижня робота стане цікавішою і
перспективнішою.

СТРІЛЕЦЬ

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

480782

SINOPTIK

METEO.UA

СЕРЕДА
25.11

+6
+2

+6
+1

+5
+2

ЧЕТВЕР
26.11

+7
-2

+6
-2

+5
-3

П’ЯТНИЦЯ
27.11

+6
-2

+6
-2

+3
-2

СУБОТА
28.11

+3
+1

+6
0

+2
+3

НЕДІЛЯ
29.11

+2
-3

+5
0

+2
-3

ПОНЕДІЛОК
30.11

+1
-3

+1
-1

+1
-2

ВІВТОРОК
1.12

-1
-5

-1
-3

-1
-3

Цей тиждень може подарувати вам казкові можливості,
якщо ви не будете забувати
протягувати руку допомоги
близьким і друзям. Ситуація
налаштовує до контактів,
співпраці, цікавих зустрічей і
далеких поїздок.

КОЗЕРІГ
Не варто розслаблятися,
інакше ви не впораєтеся з
запланованими справами.
Доведеться зосередитися.
Будьте уважні до новин,
одна з них може відкрити
для вас великі можливості.

ВОДОЛІЙ
Ви зараз бачите мету і не помічаєте перешкод. Впевненість в собі надає вам сили.
Душевна рівновага дозволяє
йти вперед. Прислухайтеся
до ідей колег, вони можуть
надихнути вас цікавою думкою для глобальних планів.

РИБИ
В боротьбі за справедливість
постарайтеся уникати непотрібних конфліктів і непорозумінь. Зірки рекомендують
не довіряти авантюристам
і підлабузникам. У середу
прислухайтеся до голосу
інтуїції, він вас не підведе.

