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З ВІННИЦЬКИМИ НАЙМАНЦЯМИ
Пам’ятаєте відео
масової перестрілки
у житловому масиві
Броварів? Далі були
гучні заяви головних
осіб держави про
те, що надовго
посадять і учасників, і
організаторів сутички
X

Днями розслідування
завершилося. Його
результати не схожі на
виконання обіцянки
с. 4
покарати всіх
X

Затримання після перестрілки. Серед людей, які стали підозрюваними, не менше двох десятків — вінничани
РЕКЛАМА

484653

485012
483999

484758

2

ÍÎÂÈÍÈ

RIA, Ñåðåäà, 23 ãðóäíÿ 2020

ВІД «ПОВЕРНІТЬ ЯК БУЛО» ДО
«ЇЗДИТИ СТАЛО БЕЗПЕЧНІШЕ»

ДУМКА
Володимир
ГЕВКО
БЛОГЕР

Старим тут
не місце
Äèâëþñü äîêóìåíòàëêó
Äåâ³äà Àòòåíáîðî ïðî æèòòÿ
íà íàø³é ïëàíåò³, â êîòð³é
96-ð³÷íèé (!) Äåâ³ä ðîçïà÷ëèâî ðîçïîâ³äàº ïðî òå, ùî
ìè âñå äîâåëè äî ðó÷êè.
² ñïðîáóâàâ óÿâèòè – ÿê
öå, 70 ðîê³â çàéìàòèñü îäíèì ³ òèì æå. Â îäí³é ³ ò³é
æå ïðîôåñ³¿.
Çàïèò íà ãàðí³ îáëè÷÷ÿ â
ìåä³éí³é ñôåð³ äóæå ñèëüíî ïîã³ðøèâ åêñïåðòí³ñòü ³
ÿê³ñòü ìàòåð³àëó. Æóðíàë³ñòèêà ñòàëà ÷èìîñü íà êøòàëò
ðîáîòè â ÌàêÄîíàëüäñ – äå
ìîæíà ïåðåêàíòóâàòèñü, íàáðàòèñü äîñâ³äó ³ äàë³ âæå éòè
íà íîðìàëüíó ðîáîòó.
ß çîâñ³ì íå õî÷ó çíåö³íþâàòè þíèõ. Àëå ìåíå äóæå
íàñòîðîæóþòü åêñïåðòè ³
åêñïåðòêè ó â³ö³ 25-27 ðîê³â
³ç âæå äîâæåëåçíèì ïîðòôîë³î ³ ïåðåë³êîì çàéìàíèõ ïîñàä â øòóê äåñÿòü. Öå ùî, íà
êîæí³é ðîáîò³ ïî òðè ì³ñÿö³?
ßêà ö³íí³ñòü òàêîãî äîñâ³äó?
Ùå îäèí ì³é äîêóìåíòàëüíèé óëþáëåíåöü – ÿïîíåöüñóøèñò Äç³ðî. Éîìó òåæ ïîçà
80 ³ â³í âñå æèòòÿ ãîòóº ñóø³.
Éîãî 50-ð³÷íèé ñèí ïðàöþº
ïîì³÷íèêîì ³ ãîòóºòüñÿ
óñïàäêóâàòè ñïðàâó. À ñåðåäíÿ òðèâàë³ñòü íàâ÷àííÿ
ìèñòåöòâó ãîòóâàííÿ ñóø³ ó
Äç³ðî – 10 ðîê³â. Íàãàäàéòå,
ñê³ëüêè â÷àòüñÿ ñóøèñòè â
Óêðà¿í³?
Óêðà¿íà – êðà¿íà äèêîãî
åéäæèçìó, ó ÿê³é çàïèò íà
íîâ³ ³ ìîëîä³ îáëè÷÷ÿ âèëèâñÿ ó ìàñøòàáíó àäì³í³ñòðàòèâíî-ïîë³òè÷íó êàòàñòðîôó.
Öèôðîâà åðà ïîðîäèëà
íîâ³ ïðîôåñ³¿ ³ íîâ³ çàïèòè
äî ðîáîòè, ³ òîìó çà íèìè
âñòèãàþòü çäåá³ëüøîãî ëèøå
þí³ ³ òÿìóù³ â òåõíîëîã³ÿõ.
Âîíè ï³äõîäÿòü çà âèìîãàìè, àëå ìîæóòü íåáàãàòî. À
ñòàðèì òóò á³ëüøå íå ì³ñöå.

Коментарі для влади  У мерії запустили
онлайн опитування, щоб дізнатися
ставлення містян до нової площі Гагаріна.
Зокрема, питали враження від появи
світлофорів, нових пішохідних переходів.
Попередні результати відомі: 29% оцінюють
нову організацію руху як «дуже добре»,
а 23% — поставили оцінку «дуже погано»
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Êîìóíàëüíå
ï³äïðèºìñòâî
«Àãåíö³ÿ ïðîñòîðîâîãî ðîçâèòêó» ïðîâåëî îïèòóâàííÿ ùîäî ïëîù³ Ãàãàð³íà:
ôàõ³âö³ õî÷óòü ä³çíàòèñÿ äóìêó
â³ííè÷àí ïðî ñâ³òëîôîðè òà ³íø³
åëåìåíòè ç íîâî¿ îðãàí³çàö³¿ ðóõó.
Ó àíêåò³ Google ïîñòàâèëè
ê³ëüêà çàïèòàíü, ñåðåä ÿêèõ «ßê
÷àñòî âè ïðî¿æäæàºòå ïëîùåþ
Ãàãàð³íà?», «×è ñòàëà ïëîùà Ãàãàð³íà áåçïå÷í³øîþ ï³ñëÿ âñòàíîâëåííÿ ñâ³òëîôîð³â?», «ßê
÷àñòî êîðèñòóºòåñü òàì ï³øîõ³äíèìè ïåðåõîäàìè?», «ßê âè,
â ö³ëîìó, îö³íþºòå ðåîðãàí³çàö³þ
ðóõó íà ïëîù³ Ãàãàð³íà?» ² ùå
ïðîñèëè âèñëîâèòè çàóâàæåííÿ
òà êîìåíòàð³.
Ñòàíîì íà â³âòîðîê, 22 ãðóäíÿ, íà öþ àíêåòó â³äïîâèëè âæå
413 ëþäåé. Çà ïîïåðåäí³ìè ðåçóëüòàòàìè ìîæíà âñòàíîâèòè,
ùî:
21,5% îïèòàíèõ ïðî¿æäæàþòü
ïëîùó ùîäíÿ, 21,1% — ê³ëüêà
ðàç³â íà äåíü.
45% îïèòàíèõ âïåâíåí³, ùî
íà ïëîù³ Ãàãàð³íà ñòàëî áåçïå÷í³øå ï³ñëÿ ïîÿâè ñâ³òëîôîð³â. 11%
ëþäåé ââàæàþòü, ùî íàâïàêè òóò
òåïåð íàáàãàòî íåáåçïå÷í³øå, í³æ
áóëî ðàí³øå.
Ï³øîõ³äíèìè ïåðåõîäàìè êîðèñòóþòüñÿ ùîäíÿ 6,3% ãîðîäÿí.

À îò 69% îïèòàíèõ â³äïîâ³ëè, ùî
íîâèìè ïåðåõîäàìè êîðèñòóþòüñÿ ê³ëüêà ðàç³â íà ì³ñÿöü ÷è íàâ³òü ð³äøå.
Çàãàëîì, çì³íè íà ïëîù³ Ãàãàð³íà îö³íþþòü íà «äóæå äîáðå» —
29,3% îïèòàíèõ. Âîäíî÷àñ 23%
ëþäåé, ÿê³ â³äïîâ³ëè íà àíêåòó,
çàçíà÷èëè, ùî çì³íè îö³íþþòü
íà «äóæå ïîãàíî».
Ùå 184 â³ííè÷àíè çàëèøèëè
àíîí³ìí³ ïîáàæàííÿ ³ êîìåíòàð³.
Îñü ê³ëüêà ç íèõ:
«Äîñèòü âæå ÷³ïàòè öþ ïëîùó!
Ñòàëî íàáàãàòî áåçïå÷í³øå, áî
ïîñò³éíî ç «Êíèæêè» ë³òàëè ÿê
íàâ³æåí³!»
«Ïîâåðí³òü âñå, ÿê áóëî. Àáî
îðãàí³çóéòå íà ïåðåõðåñò³ êðóãîâèé ðóõ áåç ñâ³òëîôîð³â».
«ßê áè íå ñêàðæèëèñü âîä³¿, àëå
ñâ³òëîôîðè òàì ò³ëüêè äîïîìàãàþòü. ¯çäèòè ñòàëî áåçïå÷í³øå ³
ðóõ ñòàâ íàáàãàòî îðãàí³çîâàíèì.
Ãîâîðþ ÿê âîä³é, íå ï³øîõ³ä!»
Íåçàáàðîì îïèòóâàííÿ çàâåðøàòü, ðåçóëüòàòè òà â³äïîâ³ä³ ïîðàõóþòü. À ùî ç öèì áóäå äàë³?
— Îïèòóâàííÿ íå ðîáèëîñÿ ç
ìåòîþ, ùîá ïîáà÷èòè íåäîë³êè.
Ìè ³ òàê ¿õ áà÷èìî. Çàäà÷à öüîãî
îïèòóâàííÿ — çðîçóì³òè ñòàâëåííÿ â³ííè÷àí äî ð³çíèõ ð³øåíü,
îòðèìàòè çâîðîòí³é çâ'ÿçîê, —
ãîâîðèòü âèêîíóþ÷èé îáîâ’ÿçêè
äèðåêòîðà «Àãåíö³¿ ïðîñòîðîâîãî
ðîçâèòêó» Ìàêñèì Êðàâ÷óê. —
Äàë³ ìè ñïðîáóºìî ïðîàíàë³çóâàòè âñ³ íåãàòèâí³ êîìåíòàð³ òà
â³äïîâ³ìî íà íèõ.

Транспорту тісно через «бордюри» біля колій?
У опитуванні водії часто нарікали на делініатори — обмежувачі,
які встановили вздовж колій. Кажуть, що два великогабаритних
транспорти не можуть поміститися у смугах руху на спуску з Соборної. Те, що транспорту «затісно», показав у своєму Фейсбуку
архітектор Віталій Плясовиця.
«Площа Гагаріна. ДТП з підпірною стінкою. Тролейбусу просто
мало місця та тісно», — йдеться
в дописі від 18 грудня.
На фото видно, що тролейбус, який прямував з Соборної
на Пирогова, зупинився впритул до підпірної стінки біля школи-гімназії №2. У коментарях
до допису вінничани пишуть,
що тролейбуси часто там «обтираються», підпірна стінка «вся
синя». Звернулися за поясненнями до транспортників.
— Були два випадки: у неділю (20 грудня — авт.) та ще
в п'ятницю (18 грудня — авт.), —

розказує гендиректор «Вінницької транспортної компанії» Михайло Луценко. — Вони дуже
схожі: тролейбус їхав у правій
смузі, а в крайній лівій — великогабаритна машина. Водій тролейбуса не розрахував відстань
з цим авто і повернув правіше
більше, ніж треба, щоб уникнути
«зіткнення», хоча там ширини
дороги достатньо. Тобто, там
був суто переляк. З водіями
зараз проводимо плановий інструктаж.
Подивимось, може потрібно і
парапет підпірної стінки прибрати, щоб тролейбуси не «обтиралися» об нього, — підсумував Луценко.
Делініатори вздовж колій, скоріш за все, прибирати не будуть.
В «Агенції просторового розвитку» раніше пояснювали, що
без них авто будуть виїжджати
на колію та заважати проїзду
трамваїв.

Як ви оцінюєте зміни на площі Гагаріна?

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

З третього жовтня площа Гагаріна має повністю
регульований рух. Попередньо, 45% опитаних впевнені, що
на площі Гагаріна стало безпечніше після появи світлофорів

АЛЬОНА СТЕЦЮК

ЛАРИСА МУДРАЯ

ZOYA ZIEMANN

ДМИТРО НОВІЦЬКИЙ

ДЕНИС СЕМЕРУК

Загалом комфортно. Але стала дуже вузька дорога на з'їзді
біля школи № 2. Особливо
тісно, коли їде тролейбус чи
автобус і автомобіль.

Мені подобається. Тепер дітям тут стало зручно переходити дорогу. Все гарно
освітлене. Зробили по сучасному!)

Вчамріти можна від такої «чудової» розміточки… Спробуй
в процесі їзди одразу зорієнтуватися, що там куди і не
розгубитися.

Нічого страшного там немає.
Люди до всього звикають і
до регулювання світлофорами на цій площі теж колись
звикнуть.

Проїзд прямо з Хмельницького шосе і особливо поворот
наліво з Пирогова по 19 секунд — це… Навіть слів добрати важко.

484708
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ЯК РОЗСЛІДУВАЛИ ПЕРЕСТРІЛКУ
З ВІННИЦЬКИМИ НАЙМАНЦЯМИ
Резонансна справа  Пам’ятаєте
відео масової перестрілки у житловому
масиві Броварів, яке в травні вибухнуло
в інтернеті? Далі були гучні заяви
головних осіб держави про те, що надовго
посадять і учасників, і організаторів
сутички за переділ маршрутних
перевезень. Днями розслідування
завершилося. Його результати не схожі
на виконання обіцянки покарати всіх
НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК,
RIA, (067)7857674

Ïðî ìàñîâó
ñòð³ëÿíèíó ó Áðîâàðàõ, êîëè äâ³
áàíäè — â³ííèöüêà ³ áðîâàðñüêà — âëàøòóâàëè
«ðîçá³ðêè» çà ïðàâî çàðîáëÿòè
íà ìàðøðóòíèõ ïåðåâåçåííÿõ,
íàãàäàâ ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷ Äìèòðî Ãíàï. Â³í íàïèñàâ íà ñâî¿é
ñòîð³íö³ ó Ôåéñáóö³ ïðî òå, ùî
ðîçñë³äóâàííÿ ö³º¿ ãó÷íî¿ ñïðàâè
çàâåðøèëîñÿ. Ãåíïðîêóðîð ñêàçàëà ïðî öå.
Çà ³íôîðìàö³ºþ àâòîðà ïîñòó,
ó ñïðàâ³ ïðîõîäÿòü «òðè äåñÿòêè
ò³òóøîê-ï³õîòèíö³â ó ÿêîñò³ âèêîíàâö³â ³ îäèí îðãàí³çàòîð —
êðèì³íàëüíèé àâòîðèòåò Â³õà, â³í
æå — Â³êòîð Æóðàâåëü».
«Âèêîíàâö³, îðãàí³çàòîð…
À ÿê æå çàìîâíèêè? — ñïèòàºòå
âè. Àäæå Àíòîí Ãåðàùåíêî ùå
ó òðàâí³ íà âñþ êðà¿íó çàÿâèâ, ùî
ïîë³ö³ÿ çíàº íå ëèøå âèêîíàâö³â
³ îðãàí³çàòîðà, à ãîëîâíå — çíàº
çàìîâíèê³â ö³º¿ á³éí³, — ïèøå
Äìèòðî Ãíàï. — À îò çàìîâíèê³â
ñë³äñòâî âñòàíîâèòè íå çìîãëî.
Âëàñíå, ïðî öå ùå âë³òêó êàçàëà
ãåíïðîêóðîð Âåíåäèêòîâà. ×åðåç

äâà ì³ñÿö³ ï³ñëÿ ãó÷íî¿ çàÿâè Ãåðàùåíêà».
Çàðàç ðîçñë³äóâàííÿ çàâåðøåíå, ³ ñïðàâó ìàþòü ïåðåäàòè
äî ñóäó. À ó ìàòåð³àëàõ ñïðàâè,
ÿê ñòâåðäæóº ãðîìàäñüêèé ä³ÿ÷,
ô³ãóðóº «íåâñòàíîâëåíà äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì îñîáà», ÿêà
«â ³íòåðåñàõ íåâñòàíîâëåíîãî äîñóäîâèì ðîçñë³äóâàííÿì ïåðåâ³çíèêà, çâåðíóëàñü äî Æóðàâëÿ,
ùîá çà ãðîøîâó âèíàãîðîäó âèð³øèòè ïèòàííÿ ïðî óñóíåííÿ
ó áóäü-ÿêèé ñïîñ³á êîíêóðåíò³â
ó çä³éñíåíí³ ìàðøðóòíèõ ïåðåâåçåíü».
«Îñü òàê. Íåâñòàíîâëåíà îñîáà
³ íåâñòàíîâëåíèé ïåðåâ³çíèê, —
ïèøå äàë³ Äìèòðî Ãíàï. — Õî÷à
â³äîìî, ùî â³ííèöüêó ô³ðìó,
ÿêà ï³ä ïðèêðèòòÿì îçáðîºíèõ
ò³òóøîê õîò³ëà çàéòè ó Áðîâàðè, êîíòðîëþº òàêèé ñîá³ Îëåã
Ïîë³ùóê. Â³í æå — çÿòü Ñåðã³ÿ
×åáîòàðÿ, åêñ-çàñòóïíèêà ì³í³ñòðà Àâàêîâà. À â³ííèöüê³ ò³òóøêè áóëè ç áàíäè ì³ñöåâîãî åêñðåã³îíàëà Ïðîäèâóñà — äàâíüîãî
çíàéîìîãî ³ ïàðòíåðà ×åáîòàðÿ.
Àëå âñüîãî öüîãî ñë³äñòâî âñòàíîâèòè íå çìîãëî. ×è íàâïàêè,
âñòàíîâèëî, àëå ïîáîÿëîñÿ íàçâàòè âãîëîñ ö³ ³ìåíà. Íå ì³ã æå

Затримання після травневої перестрілки в Броварах. Серед людей, які стали
підозрюваними, не менше двох десятків — вінничани
íàì çáðåõàòè Àíòîí Ãåðàùåíêî,
êîëè êàçàâ, ùî çíàº ³ìåíà çàìîâíèê³â, åãå æ?»
«Â³äòàê, ï³ä ñóä ï³äóòü òðè
äåñÿòêè ï³øàê³â-ëàíäñêíåõò³â ³
¿õí³é áðèãàäèð. ßê³, éìîâ³ðíî,
îòðèìàþòü ì³í³ìàëüí³ òåðì³íè, à àâòîðèòåò «Â³õà», ìîæå é
óìîâíèé, — ï³äñóìîâóº ðåçóëüòàòè ðîçñë³äóâàííÿ ãðîìàäñüêèé
ä³ÿ÷. — «Â³õà», äî ðå÷³, ùå âë³òêó âèéøîâ ³ç Ñ²ÇÎ ï³ä ñì³øíó
çàñòàâó ó 600 òèñÿ÷ ãðèâåíü. ²
íå ôàêò, ùî äîñ³ çíàõîäèòüñÿ
â Óêðà¿í³. Îñü òàê çàê³í÷èëàñÿ
êðèì³íàëüíà äðàìà, ó ÿê³é Àâàêîâ
³ Ãåðàùåíêî ãó÷íî îá³öÿëè ïîêàðàííÿ íå ëèøå âèêîíàâöÿì òà
îðãàí³çàòîðàì, à é çàìîâíèêàì…»
ФАКТИ, ВІДОМІ ПО СПРАВІ
Ï³ñëÿ òîãî, ÿê â³äåî ïåðåñòð³ëêè â Áðîâàðàõ, ï³ä ÷àñ ÿêî¿ ê³ëüêà äðîá³â ³ êóëü ïîïàëè ó â³êíà
òàìòåøí³õ ìåøêàíö³â, ì³í³ñòð
ÌÂÑ ðîçïîâ³â ôàêòàæ. Ñêàçàâ,

Зняли верхівку вінницького главку
Невдовзі через перестрілку в Броварах від посади відсторонили
начальника поліції Вінницької області Юрія Педоса, а на його посаду
1 червня, тобто за кілька днів після
перестрілки, призначили одесита
Івана Іщенка. Останній керує вінницьким поліцейським главком
і зараз. Педос же — став радником
в Києві, тобто залишився вже без
керівної посади.
Передувало цим штатним змінам
в поліції Вінниці відео звернення
міністра МВС. Ось ще одна цитата
звідти про його ставлення до самих
хлопців-найманців і тих, хто «посіяв
зерна, які привели до зіткнення»
в Броварах:
«Мені шкода багатьох з них, це

молоді хлопці, які приїхали підзаробити 800 гривень з Вінниці, — казав Аваков. — Питання, що
стосується організаторів, тих, хто
посіяв зерна, які привели до такого
зіткнення — це окреме питання. Це
питання про непрозорість тендерів
по виділенню маршрутів в обласній
виконавчій владі. Це питання, де
інтереси перевізників ставляться
вище людей. Ось з цим ми розберемося дуже швидко найближчим
часом».
Що верхівку вінницької поліції
звільнили через стрілянину в Броварах, прозвучало одразу. Від займаної посади, нагадаємо, усунули
начальника Головного управління
Нацполіції та звільнили його заступ-

ників, які очолювали кримінальну
поліцію та оперативну службу.
«Причиною таких управлінських
рішень стали грубі недоліки і прорахунки, допущені в службовій
діяльності та в організації роботи
оперативних підрозділів», — пояснили на сайті Нацполіції.
Простіше кажучи, вінницьких поліцейських керівників звинуватили
в тому, що вони допустили формування на ввіреній їм території
збройних банд, які «засвітилися»
в Броварах. У нас ці спортивні хлопці називаються «хуторянами» і періодично показуються на різного
роду конфліктах — від рейдерських
захоплень, до церковних масових
заходів.

ùî âëàøòóâàëè «ðîçá³ðêè» 67 ìîëîäèê³â. Íàçâàâ ñóòè÷êó ìàñîâîþ
á³éêîþ ç³ ñòð³ëÿíèíîþ òà àíîíñóâàâ ìàñîâ³ àðåøòè.
Íåâäîâç³ ä³éñíî àðåøòóâàëè
íà ÷àñ ñë³äñòâà ñïåðøó 22 ó÷àñíèêè, ïîò³ì ùå äåê³ëüêà ëþäåé. Òàêîæ Àðñåí Àâàêîâ îá³öÿâ, ùî ö³
íàéìàíö³, êîòð³ ç³éøëèñÿ ó äâîáî¿ íà ÷èºñü çàìîâëåííÿ, íàäîâãî
ñÿäóòü â òþðìó. Ìîâëÿâ, àáè âîíè
á³ëüøå íå âëàøòîâóâàëè «ðîçá³ðîê», ïîä³áíèõ äî ëèõèõ 90-õ.
Âñå öå áóëî íàïðèê³íö³ òðàâíÿ
öüîãî ðîêó. Â³ííèöüêèõ ó÷àñíèê³â ³äåíòèô³êóâàëè ÿê «õóòîðÿí».
Ãîâîðèëè, ùî êîæåí ç íèõ çàðîáèâ íà ñóòè÷ö³ ç áðîâàðñüêèìè
ïî 800 ãðèâåíü. Ê³ëüê³ñòü àðåøòîâàíèõ òîä³ õëîïö³â ç Â³ííèö³
³ òèõ, ÿê³ çàðàç ñòàëè îáâèíóâà÷óâàíèìè òà ïîòðàïëÿòü íà ëàâó
ï³äñóäíèõ, íå â³äîìà. Êîëè îô³ö³éí³ äæåðåëà ³íôîðìóâàëè ïðî
ï³äîçðè, òî íå ðîçä³ëÿëè ñòîðîíè òà â³ííèöüêó ³ áðîâàðñüêó.
Çà íåîô³ö³éíîþ æ ³íôîðìàö³þ,
çàòðèìàëè 19 â³ííè÷àí. Íà ïîë³öåéñüêèõ çàïèñàõ ç çàòðèìàíü
ìîæíà ïîáà÷èòè àâò³âêè ç â³ííèöüêèìè íîìåðàìè.
ЩО ВІДБУВАЛОСЯ
ЗА КАДРОМ?
Ïðè÷èíó ñóòè÷êè â ïîë³ö³¿
ïîÿñíèëè ïðàêòè÷íî îäðàçó.
Ñêàçàëè, ùî òî àâòîáóñí³ ïåðåâ³çíèêè (ìàðøðóòíå ñïîëó÷åííÿ
ì³æ Áðîâàðàìè òà Êèºâîì) çâåëè
íàéìàíö³â, òàê ä³ëèëè ïåðñïåêòèâó çàðîá³òêó. Çà ñëîâàìè Àâàêîâà,
íà íàçâàíîìó ìàðøðóò³ çà äîáó
çàðîáëÿþòü ïî 600 òèñÿ÷ ãðèâåíü,
à çà ð³ê — 220 ì³ëüéîí³â.
— ×àñòèíà öüîãî ðèíêó —
«á³ëà», à ÷àñòèíà, ÿê ç’ÿñóâàëîñÿ,
çä³éñíþþòü «ñ³ð³» ïåðåâ³çíèêè,
ÿê³ íàëåæàòü äî öèõ æå ãðóï, —
ðîçêàçàâ âæå íà ïî÷àòêó ñë³äñòâà

Àâàêîâ. — Çà ðàõóíîê ñâî¿õ «ñ³ðèõ» äîõîä³â íàéíÿëè äëÿ ðîçáîðîê ì³æ ñîáîþ áàíäèò³â, ³
öå çðîáèëè. Ïðèçíà÷èëè îäèí
îäíîìó, ÿê â ëèõèõ 90-õ, ñòð³ëêó î 6.30 ðàíêó ç³ ñòð³ëÿíèíîþ.
Òðîº — â ë³êàðí³, ïîðàíåí³, áóäóòü æèòè. Öå ó÷àñíèêè ö³º¿ ñòð³ëÿíèíè. Ê³ëüêà äðîá³â ³ îäíà êóëÿ
ïîòðàïèëè ó â³êíà çâè÷àéíèõ ãðîìàäÿí. Òîìó öå òÿæêèé çëî÷èí,
ñêîºíèé ãðóïîþ îñ³á, — õëîïö³â,
ÿê³ ïðè¿õàëè ç Â³ííèö³, ç Êèºâà,
ç òèõ ñàìèõ Áðîâàð³â. Âñ³, õòî
äåìîíñòðóâàâ âñåäîçâîëåí³ñòü,
îïèíÿòüñÿ ñïî÷àòêó íà ëàâ³ ï³äñóäíèõ, à ïîò³ì çà ãðàòàìè.
Ï³çí³øå â ÌÂÑ ðîçïîâ³ëè, ùî
âñüîãî âñòàíîâèëè ø³ñòü äåñÿòê³â
ó÷àñíèê³â, çîêðåìà ³ çàìîâíèê³â çëî÷èíó. Àíòîí Ãåðàùåíêî
ó ñâî¿õ ïóáë³êàö³ÿõ ó Ôåéñáóö³
ðîçïîâ³äàâ, ùî «÷àñòèíà ç íèõ
íàìàãàºòüñÿ ñõîâàòèñÿ. Àëå öå
¿ì íå âäàñòüñÿ. Âñ³õ çíàéäåìî ³
ïåðåäàìî äî ñóäó äëÿ âèçíà÷åííÿ
ì³ðè ³ ñòóïåíÿ âèíè êîæíîãî».
Âèùå ó êîìåíòàð³ Äìèòðà Ãíàïà áóâ íàçâàíèé Âîëîäèìèð Ïðîäèâóñ, òîæ âàðòî íàãàäàòè, ùî â³í
îäðàçó æ çàïåðå÷èâ ñâîþ ïðè÷åòí³ñòü äî îðãàí³çàö³¿ ñòð³ëÿíèíè,
âèêëàâøè äîïèñ ó Ôåéñáóê:
«Í³ ó ìåíå îñîáèñòî, í³ ó ìî¿õ
á³çíåñ-ñòðóêòóð íåìàº í³ÿêèõ á³çíåñ-³íòåðåñ³â â ñôåð³ ïàñàæèðñüêèõ ïåðåâåçåíü â Êè¿âñüê³é îáëàñò³. Â³äïîâ³äíî, áóäü-ÿêó ìîþ
çãàäêó â «áðîâàðñüêèé ³ñòîð³¿»
ââàæàþ âèêëþ÷íî âèãàäêàìè ³
ïðîâîêàö³ºþ».

ДИВІТЬСЯ ВІДЕО
НА 20MINUT.UA
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться відео! (Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)
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ЩО ПОБУДУЮТЬ У ВІННИЦІ
В НАСТУПНОМУ РОЦІ
Підсумки та плани  Цей рік
запам’ятався відкриттям школи на Поділлі,
зупиненими проектами через COVID-19,
та визнанням Вінниці найкомфортнішим
містом України шостий рік поспіль.
У 2021 році триватиме робота над
довгобудами: побудова нового корпусу
лікарні швидкої допомоги, ремонт «СКА»
і проектування мосту на Тяжилів
ВАЛЕРІЙ
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA,
(063)7758334

Áþäæåò ì³ñòà
íà 2020 ð³ê ñêëàäàº 4 ì³ëüÿðäè
229 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü. Á³ëüøå
ïîëîâèíè â³ä ö³º¿ ñóìè «ç’¿ëè»
âèäàòêè íà îñâ³òó, îõîðîíó
çäîðîâ’ÿ òà ñîöçàõèñò. Îäíàê
êîðîíàâ³ðóñ âí³ñ ñâî¿ êîðåêòèâè,
³ ùîá çàáåçïå÷èòè ë³êàð³â çàõèñòîì, à ë³êàðí³ — îáëàäíàííÿì,
ì³ñüêà âëàäà ê³ëüêà ðàç³â ïåðåðîáëþâàëà áþäæåò Â³ííèö³.
Ìåäèöèíà îòðèìàëà 172 ì³ëüéîíè ãðèâåíü, à íà ðîçáóäîâó
ì³ñòà, áëàãîóñòð³é òà ðåìîíò çàëèøèëè 626 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
ЩО ЗРОБИЛИ
Íà ö³ êîøòè ì³ñòó âäàëîñÿ
â³äðåìîíòóâàòè 47,9 òèñÿ÷³ êâàäðàòíèõ ìåòð³â äîð³ã íà ä³ëÿíêàõ
154 âóëèöü, âèêîíàòè ïîòî÷íèé
ðåìîíò òðîòóàð³â. Îáëàøòóâàëè
ùå 2,2 ê³ëîìåòðà âåëîäîð³æîê.
Ïîáóäóâàëè äîðîãó íà âóëèö³
Ãîíòè (â³ä Êè¿âñüêî¿ äî Áàòîçüêî¿), ùî êîøòóâàëî áþäæåòó
33 ì³ëüéîíè ãðèâåíü. ² íåùîäàâíî äîáóäóâàëè 200-ìåòðîâèé
â³äð³çîê äîðîãè íà âóëèö³ Åíåðãåòè÷í³é. Âîíà ç’ºäíàëà íîâó Ãîíòè
ç ïðîìçîíîþ, äå ðîçòàøîâàí³ ìîëîêîçàâîä Roshen, çàâîä ç âèðîáíèöòâà ñîíÿ÷íèõ ïàíåëåé Kness.
Öüîãî ðîêó ïðîäîâæèëè ðåìîíò
Êè¿âñüêîãî ìîñòó — îäíîãî ç
ì³ñüêèõ «äîâãîáóä³â». Áóä³âåëüíèêè â³äðåìîíòóâàëè òðîòóàðè ³
ïîêðèëè ¿õ ñïåö³àëüíèì øàðîì
çàõèñòó â³ä âïëèâó îïàä³â. Ðîáîòè
ïðîäîâæàòü ³ ó 2021 ðîö³: çàõèñíó ñóì³ø íàíåñóòü é íà îïîðè,
íà ÿêèõ ñòî¿òü øëÿõîïðîâ³ä
Ïðîìèñëîâ³ñòü ó Â³ííèö³ ñêîÙîòèæíåâèê «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

ðîòèëà òåìïè ðîçâèòêó: ³íâåñòèö³¿, çàëó÷åí³ â åêîíîì³êó ì³ñòà,
ñêëàëè 2,9 ì³ëüÿðäà ãðèâåíü, ùî
íà 18,3% ìåíøå, í³æ òîð³ê. Ïðîòÿãîì 9 ì³ñÿö³â 2020 ðîêó îáñÿãè
åêñïîðòó ñêîðîòèëèñü íà 0,6%,
³ìïîðòó — íà 18,3%.
Âò³ì, ì³ñüêà âëàäà çàö³êàâëåíà ó ³íâåñòîðàõ, òîìó ïðîäîâæóº
ðîçáóäîâó ²íäóñòð³àëüíîãî ïàðêó íà Íåìèð³âñüêîìó øîñå. Òàì
ââåëè â åêñïëóàòàö³þ íîâó òðàíñôîðìàòîðíó ï³äñòàíö³þ íà 10 êÂ
ç ïðîåêòíîþ ïîòóæí³ñòþ 5 ÌÂò,
ïî÷àëè áóäóâàòè áåòîííó äîðîãó. Òðèâàº ðîçðîáêà äîêóìåíòàö³¿
äëÿ ï³äêëþ÷åííÿ äî åëåêòðîìåðåæ ïîòóæíîñòåé ìàéáóòíüîãî
çàâîäó HEAD, íà ÿêîìó áóäóòü
ðîáèòè ëèæ³, áîðäè, çàõèñí³ ìàñêè òîùî.
Íàéìàñøòàáí³øèì áóä³âíèöòâîì 2020 ðîêó ñòàëà ã³ìíàç³ÿ
¹24 íà Ïîä³ëë³. Òóò 1 âåðåñíÿ
ñ³ëè çà ïàðòè ïîíàä 1300 ó÷í³â.
Áóä³âíèöòâî òðèâàëî ï’ÿòü ðîê³â,
çàãàëîì íà ã³ìíàç³þ âèòðàòèëè
ìàéæå 170 ì³ëüéîí³â ãðèâåíü.
Äî ðå÷³, îñòàíí³é ðàç íîâó øêîëó ó Â³ííèö³ â³äêðèâàëè 14 ðîê³â
òîìó â ì³êðîðàéîí³ Ïèðîãîâî.
Çà êðåäèòí³ êîøòè çàâåðøèëè
óòåïëåííÿ áóä³âåëü âîñüìè äèòñàäê³â òà äâîõ øê³ë — ã³ìíàç³¿
¹ 1 òà øêîëè ¹ 10. Çà ãðîø³
ì³ñöåâîãî áþäæåòó çðîáèëè òåðìîìîäåðí³çàö³þ áóä³âë³ çàêëàäó
¹ 33. Ïîáóäóâàëè ñïîðòèâíå
ÿäðî äëÿ øêîëè ¹ 33, â³äðåìîíòóâàëè ñïîðòìàéäàí÷èê â øêîë³ ¹ 20 òà çáóäóâàëè ñïîðòÿäðî
ó øêîë³-ã³ìíàç³¿ ¹ 2.
Öüîãî ðîêó â³äðåìîíòóâàëè
22 òðîëåéáóñè òà 2 àâòîáóñè.
Íà áàç³ á³ëîðóñüêîãî êóçîâà
«ÌÀÇ» òðàíñïîðòíèêè ç³áðàëè
äâà òðîëåéáóñè VinLine, îäèí ç
ÿêèõ ìîæå ¿çäèòè áåç «ðîã³â». Ç

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 200151

Hàêëàä 17 900

1 òðàâíÿ â óñüîìó ìóí³öèïàëüíîìó òðàíñïîðò³ ä³º åëåêòðîííèé
êâèòîê.
ЩО В ПЛАНАХ
Íàñòóïíèé ð³ê áóäå ðîáîòîþ
íàä â³äêëàäåíèì «äîìàøí³ì
çàâäàííÿì». Óñå ùå º äåê³ëüêà äîâãîáóä³â, ÿê³ ïî÷àëè ðîáèòè ó ïîïåðåäí³ ðîêè. Ñåðåä
íèõ Ðåã³îíàëüíèé êàðä³îöåíòð,
ÿêèé áóäóþòü çà 32,5 ì³ëüéîíà äîëàð³â ç³ Ñâ³òîâèì áàíêîì
íà Õìåëüíèöüêîìó øîñå (ïî÷àëè
ó 2018 ðîö³); íîâèé êîðïóñ ë³êàðí³ øâèäêî¿ ìåäè÷íî¿ äîïîìîãè íà Êè¿âñüê³é, 68 (áóäóþòü ç
îñåí³ 2017 ðîêó); ñïîðòêîìïëåêñ
íà ßíãåëÿ, 48, ÿêèé ïëàíóþòü
çàâåðøèòè ó 2021 ðîö³.
Ñòàðò ðåêîíñòðóêö³¿ çë³òíîïîñàäêîâî¿ ñìóãè, ÿêèé ìàâ
â³äáóòèñÿ âë³òêó 2019 ðîêó, äîñ³
íåâ³äîìèé. Ó äåðæáþäæåò-2021
çàêëàëè 2/3 â³ä íåîáõ³äíî¿ ñóìè
íà ðåêîíñòðóêö³þ «çë³òêè» íàøîãî ëåòîâèùà — 604 ì³ëüéîíè

Ïðîìèñëîâ³ñòü ó
Â³ííèö³ ñêîðîòèëà
òåìïè ðîçâèòêó.
Çàëó÷èëè ³íâåñòèö³é
â åêîíîì³êó íà 18,3%
ìåíøå, í³æ òîð³ê
ãðèâåíü. Ïðè òîìó, ùî ïîòðåáà
ñêëàäàº 896 ì³ëüéîí³â. Çâ³äêè
áóäóòü áðàòè çàëèøîê, íåâ³äîìî.
Ó 2021 ðîö³ çàïëàíîâàíî áóä³âíèöòâî äîð³ã ó Àêàäåì³÷íîìó òà
íà òåðèòîð³¿ Â³ííèöüêîãî ³íäóñòð³àëüíîãî ïàðêó. Ïðîäîâæàòü
êàïðåìîíò äîðîãè òà òðîòóàðó
íà âóëèö³ Ãàëü÷åâñüêîãî (â³ä
Ìîñêîâñüêî¿ äî Øåïåëÿ). Òà ùå
ïëàíóþòü çàâåðøèòè ïðîåêòóâàííÿ âàíòîâîãî ìîñòó, ÿêèé ç’ºäíàº
Çàìîñòÿ òà Òÿæèë³â.
Òðàíñïîðòíèêè ñêëàäóòü îäðàçó 10 VinLine. Çáèðàþòüñÿ çàâåðøèòè óòåïëåííÿ øêîëè-ã³ìíàç³¿ ¹2, ðîçïî÷àòè óòåïëåííÿ
ôàñàäó øêîëè ¹13, òà â³çüìóòüñÿ
çà óòåïëåííÿ äàõó â øêîë³ ¹23.
Ïëþñ, ìàþòü ðîçðîáèòè ïðîåêòíî-êîøòîðèñíó äîêóìåíòàö³þ
íà ðåìîíò çàêëàä³â îñâ³òè òà
êóëüòóðè ó ïðèì³ñüêèõ ñåëàõ, ÿê³
óâ³éøëè äî Â³ííèöüêî¿ ì³ñüêî¿
òåðèòîð³àëüíî¿ ãðîìàäè. Çàâåðøàòü áóä³âíèöòâà äèòñàäêà íà
Âàòóò³íà-Áèòèíñüêîãî.

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

Найдорожчий об’єкт — гімназія на Поділлі. За п’ять років
будівництва у неї вклали близько 170 мільйонів гривень

ЩО ЗРОБЛЯТЬ У 2021 РОЦІ
Перелік об’єктів програми розбудови міста, на які дають найбільше грошей з бюджету

5 млн грн

завершення
реконструкції Київського
мосту

10 млн грн

реконструкція будинку
на Соборній, 89 під
Туристичний Хаб

90 млн грн

закупівля 10 газових
автобусів для ТТУ*

1,4 млн грн

будівництво
дитсадка на 12 груп
в Академічному
(за кошти інвестора)

48,3 млн грн

утеплення шкіл №13,
23, ДНЗ № 2, 16, Палацу
дітей та юнацтва

3 млн грн

будівництво дороги
на Тимофіївській
у Академічному

45,4

млн грн

впровадження е-квитка
у транспорті*

5,3 млн грн
добудова корпусу
лікарні швидкої
меддопомоги
на Київській, 68

10,7 млн грн

реконструкція
спорткомплексу «СКА»
на Янгеля, 48

10 млн грн

будівництво комплексу
зі знешкодження побутових відходів у Людавці

8,9 млн грн

реконструкція
харчоблоку лікарні №1

11,6 млн грн

реконструкція спортивних
майданчиків ДНЗ № 21,
43, школи-ліцею № 7, шкіл
№ 11, 12, гімназії № 6

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.

41,9 млн грн
реконструкція,
будівництво водогону,
каналізації та мереж

1,3 млн грн

проектування ремонту
закладів культури та освіти у приміських селах

5 млн грн

будівництво цвинтаря
на Сабарові (1–2 черги)

Джерело:
Програма
економічного
і соціального
розвитку, Бюджет
Вінниці-2021
* кредитні кошти

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

485330
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ПІСЛЯ 13 РОКІВ ЖИТТЯ В ДАНІЇ
ПОВЕРНУЛАСЯ ДО УКРАЇНИ
Повернення  Наталія Метельська
13 років прожила у Данії, а тепер
повернулася в Україну. Вона професійна
візажистка, яка планує відкрити мережу
салонів краси і запустити виробництво
косметики. Ми поговорили з нею про те,
яким має бути хороший макіяж, чим данські
жінки відрізняються від українських і, звісно,
про данське відчуття затишку — хюґе
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

Íàòàë³º, ðîçêàæ³òü, ÿê âè îïèíèëèñÿ â Äàí³¿ ³ ÷îìó
ïî÷àëè çàéìàòèñÿ â³çàæåì?
— Â Äàí³þ ÿ ïåðå¿õàëà
ó 2007 ðîö³ ñë³äîì çà ñâî¿ì ÷îëîâ³êîì. Äëÿ óêðà¿íö³â ó ö³é êðà¿í³
³ áåç òîãî áóëî íå òàê áàãàòî ïðîôåñ³éíèõ ïåðñïåêòèâ, à ÿ ùå é ïî¿õàëà òóäè ñòóäåíòêîþ. ßêèéñü ÷àñ
ÿ ïîãîäæóâàëàñÿ íà ð³çíó ³ íå çàâæäè ïðèºìíó ðîáîòó. Íàïðèêëàä,
ïðàöþâàëà íÿíåþ, àáî íà ôåðì³.
À îäíîãî ðàçó ìîÿ òàìòåøíÿ ïîäðóãà ñêàçàëà, ùî ó ìåíå êðóòî
âèõîäèòü ðîáèòè í³ãò³. ß é ï³øëà
íà êóðñè ìàéñòð³â ìàí³êþðó. Çà òðè
ì³ñÿö³ ÿ â³äêðèëà ñâ³é ïåðøèé ñàëîí. ß ïîêðàùóâàëà ñâîþ ìàéñòåðí³ñòü, à çàðîáëåíå ³íâåñòóâàëà
ó ðîçâèòîê á³çíåñó. Ç ÷àñîì ó ìåíå
ç³ çíàéîìèìè ä³â÷àòàìè ç’ÿâèëàñÿ
ñï³ëüíà êë³í³êà êðàñè ³ çäîðîâ’ÿ. Òà,
íà æàëü, ïîò³ì ó ìåíå ðîçâèíóëàñÿ
àëåðã³ÿ íà ëàêè òà ³íø³ çàñîáè ç äîãëÿäó çà í³ãòÿìè. Äîâåëîñÿ øóêàòè
ñåáå â ÷îìóñü íîâîìó.
ß òàê ðîçóì³þ, ùî öèì ÷èìîñü
íîâèì ³ ñòàâ â³çàæ?
— ßêîñü ÿ çàéøëà â ²íñòàãðàì
³ ïîáà÷èëà ñâîãî çíàéîìîãî Îëåãà Ìàøóêîâñüêîãî. Ñüîãîäí³ öå
ïîïóëÿðíèé óêðà¿íñüêèé áëîãåð
òà «ò³êòîêåð». Âèÿâèëîñÿ, ùî â³í
â³çàæèñò. ß çàïðîïîíóâàëà éîìó
ïðè¿õàòè â Äàí³þ ³ ïîçíàéîìèòè ìåíå ç ö³ºþ ïðîôåñ³ºþ. Â³í
ïðè¿æäæàâ ê³ëüêà ðàç³â. Òàê ÿ ³
âòÿãíóëàñÿ â ñôåðó ìàê³ÿæó.

Ó âàñ òàê äîáðå âñå ñêëàäàëîñÿ. ×îìó âèð³øèëè ïîâåðíóòèñÿ
äî Óêðà¿íè?
— Ïî-ïåðøå, ÿ çàâæäè ðîçóì³ëà, ùî í³êîëè íå ñòàíó òàì ñâîºþ.
Òàê, ó ìåíå òð³øêè çì³íèâñÿ ìåíòàë³òåò, ñïðèéíÿòòÿ ñâ³òó, ÿ âèâ÷èëà ¿õíþ ìîâó, àëå âñå îäíî
äëÿ íèõ ÿ ÷óæà. Óñ³ ãîâîðÿòü, ùî
â Óêðà¿í³ ïîãàíî ç óñ³ì, àëå æèâó÷è çà êîðäîíîì, òåáå âñå îäíî
òÿãíå ñþäè. Òóò ñïðàâæí³é ä³ì,
òóò íà äóø³ ñòàº òåïë³øå. Äðóãà
ïðè÷èíà â òîìó, ùî ì³é ìîëîäøèé áðàò ìàº ³íâàë³äí³ñòü. Çàðàç
çà íèì äîãëÿäàþòü áàòüêè, àëå
ÿ ïðåêðàñíî ðîçóì³þ, ùî íàñòàíå
äåíü, êîëè öå ñòàíå ìîºþ íîøåþ.
Ùî ïëàíóºòå ðîáèòè â Óêðà¿í³?
— Ïëàíè ó ìåíå ãðàíä³îçí³,
ñïðàâä³. Õî÷ó â³äêðèòè ìåðåæó
ñàëîí³â ó ð³çíèõ ðåã³îíàõ êðà¿íè,
ìàòè ñâî¿ ôðàíøèçè, ìîæëèâî,
íàâ³òü íåâåëè÷êå âèðîáíèöòâî
êîñìåòèêè. Áî íåçðîçóì³ëî, ÷îìó
ìè ìàºìî ¿çäèòè â ²òàë³¿-²ñïàí³¿
³ òàì çàìîâëÿòè, êîëè ìîæåìî
âèãîòîâëÿòè ¿¿ òóò, òèì ñàìèì
ï³äí³ìàþ÷è åêîíîì³êó êðà¿íè.
Ïîâåðòàþ÷èñü äî òåìè Äàí³¿,
ñêàæó, ùî òðè ðîêè òîìó ìåí³
äî ðóê ïîòðàïèëà «Ìàëåíüêà êíèãà
õþ´å. ßê æèòè äîáðå ïî-äàíñüêè».
² õî÷ ÿ íå ôàíàò ïîä³áíî¿ ë³òåðàòóðè, ïðîòå öÿ êíèãà âèÿâèëàñÿ
ä³éñíî çàòèøíîþ. ¯¿ àâòîð ïèøå,
ùî äàíö³ º íàéùàñëèâ³øîþ íàö³ºþ
ó ñâ³ò³. ² âñå çàâäÿêè öüîìó õþ´å.
×è ä³éñíî öå òàê?
— Îñü ìè ç âàìè çàðàç ñèäèìî,
ó âàñ õîðîøèé ÷àé, ó ìåíå õîðîøà
êàâà, º òîðòèê. Íà íàø ñò³ë ùå
ìîæíà áóëî á ïîñòàâèòè ñâ³÷å÷êó.

Як самостійно навчитися робити хороший макіяж?
Наталія говорить, що зараз
зробити це як ніколи просто.
Для цього потрібно відкрити
YouTube або Instagram, де є безліч хороших б’юті-блогерів, які
викладають свої уроки. Дівчина
говорить, що й сама публікує сторі, що на них вона фарбується, і
вже запустила TikTok для демонстрації різноманітних текстур,
свотчив і косметики.

Візажистка радить не економити на догляді за обличчям:
це пінки, гелі для умивання,
тоніки і зволожуючий крем.
А в косметичці кожної жінки,
на думку Наталії, завжди має
бути тон, пудра, туш і блиск для
губ. Бренд не важливий, адже
косметика, яку завозять зараз
у країну, обов’язково проходить
сертифікацію.

Íàì êîìôîðòíî, ìè ðîçìîâëÿºìî
ó ñïîê³éí³é îáñòàíîâö³, áåç ïåðåæèâàòü ³ ñòðåñó. Öå ³ íàçèâàºòüñÿ
õþ´å, — â³ä÷óòòÿ çàòèøêó. Ïðèéòè ââå÷åð³ ç ðîáîòè, âìîñòèòèñÿ íà äèâàí, çàïàëèòè ñâ³òèëüíèê, âçÿòè âåëèêå ãîðíÿòêî ÷àþ,
âêðèòèñÿ ïëåäîì ³ ïî÷àòè ÷èòàòè
êíèæêó — öå òàêîæ õþ´å. Âîíî
ó äð³áíèöÿõ. ² äàíö³ âïðàâíî ¿õ
çíàõîäÿòü. Ó ëþäåé òàì òð³øêè
³íø³ ö³ííîñò³. Ó íàñ ìîæíà ì³ñÿöü
ñèä³òè íà ì³â³í³, ùîá ïîò³ì êóïèòè øóáó ÷è àéôîí, à òàì òàêîãî
íåìàº. Â Äàí³¿ íàâ³òü ì³ëüéîíåðè âåäóòü ïðîñòèé ñïîñ³á æèòòÿ.
Âîíè ¿çäÿòü íà çâè÷àéíèõ ìàøèíàõ, îäÿãàþòü ôóòáîëêè ³ øîðòè
â³ä H&M — ³ öå íîðìàëüíî.
Çðîçóì³ëî, ùî ìåíòàëüíî ìè, ìàáóòü, ñóòòºâî ¿ì ïðîãðàºìî. À ÿê
äàëåêî âïåðåä â³ä Óêðà¿íè ï³øëà
Äàí³ÿ â á’þò³-ñôåð³?
— Íàñïðàâä³ Óêðà¿íà íàâïàêè
ïîïåðåäó. Ó íàñ á’þò³-ñôåðà íàáàãàòî á³ëüø ðîçâèíåíà, í³æ òàì.
Ó íàø³é êðà¿í³ âåëèê³ ïåðñïåêòèâè. Öå, äî ðå÷³, ùå îäíà ïðè÷èíà,
÷îìó ÿ ïîâåðíóëàñÿ.

«Ó ëþäåé òàì òð³øêè
³íø³ ö³ííîñò³. Ó íàñ
ìîæíà ì³ñÿöü ñèä³òè
íà ì³â³í³, ùîá ïîò³ì
êóïèòè øóáó ÷è àéôîí,
à òàì òàêîãî íåìàº»
Ïåðåä íàøîþ çóñòð³÷÷þ ÿ çàçèðíóâ íà Work.ua. Çà ñâî¿ ïîñëóãè â³çàæèñòè â Óêðà¿í³ ïðîñÿòü
â ñåðåäíüîìó â³ä 10 òèñÿ÷ ãðèâåíü.
À ñê³ëüêè òàê³ æ ôàõ³âö³ ìîæóòü
çàðîáëÿòè â Äàí³¿?
— Â Äàí³¿ ïîñëóãè â³çàæèñò³â
äîâîë³ äîðîã³. Çâè÷àéíèé äåííèé
ìàê³ÿæ, íàïðèêëàä, ìîæå êîøòóâàòè 80–90 äîëàð³â. Â Óêðà¿í³, äëÿ
ïîð³âíÿííÿ, öå 300–500 ãðèâåíü.
Àëå íå ñë³ä çàáóâàòè, ùî â Äàí³¿
äóæå âèñîê³ ïîäàòêè — 40%.
Ðîçóì³þ, ùî âàøà ðîáîòà âàì
ïîäîáàºòüñÿ, àëå ÷è âè ñàì³ ëþáèòå ôàðáóâàòèñÿ?
— Ó ïîâñÿêäåííîìó æèòò³ ÿ íå ôàðáóþñÿ. Öå çàðàç
äî ³íòåðâ’þ ÿ òð³øêè íàôàðáóâàëàñü. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ ñïðèéìàòè
ñåáå òàêîþ, ÿêîþ ÿ º áåç êîñìåòèêè: ç ñèíöÿìè ï³ä î÷èìà, ïðèùèêàìè. Íå õî÷ó ïîâí³ñòþ çì³íþâàòè
ñåáå. Òàê, â³ä áàæàííÿ ï³äòðèìóâàòè ñâîþ çîâí³øí³ñòü òà ìîëîä³ñòü
í³êóäè íå ä³òèñÿ, àëå ÿ öèì íå çàõîïëþþñü. Êîæíà çìîðøêà íà ìîºìó îáëè÷÷³ çáåð³ãàº â ñîá³ ÿê³ñü
ïåðåæèò³ åìîö³¿. Öå ìî¿ ñïîãàäè.
² ÿ äóæå ðàäà òîìó, ùî íàâ÷èëàñÿ ñïðèéìàòè ñåáå ñïðàâæíüîþ,
ó áóäü-ÿêîìó â³ö³.
Ðîçêàæ³òü, ùî â³çàæèñò ìàº ðîçóì³òè, ïåðø í³æ ïî÷èíàòè ðîáèòè
ìàê³ÿæ?

Наталія Метельська: «Я розуміла, що ніколи не стану там
своєю. Так, у мене трішки змінився менталітет, сприйняття
світу, я вивчила їхню мову, але все одно для них я чужа»
— Íàéãîëîâí³øå — öå äîãëÿä
çà øê³ðîþ. Ó â³çàæèñòà ìîæóòü
áóòè íàéäîðîæ÷³ ïðîäóêòè ³ õîðîø³ çíàííÿ, àëå ïðè íåïðàâèëüíîìó äîãëÿä³ çà øê³ðîþ, í³ÿêèé
ìàê³ÿæ íå áóäå âèãëÿäàòè ãàðíî ³ ãàðìîí³éíî. Ï³ä äîãëÿäîì
ÿ ìàþ íà óâàç³ î÷èùåííÿ øê³ðè,
òîí³çàö³þ ³ çâîëîæåííÿ. Ëèøå
âðàõóâàâøè ö³ ïóíêòè, ìîæíà
ïðèñòóïàòè äî ìàê³ÿæó.
Ùî ìàº âì³òè ïðîôåñ³éíèé â³çàæèñò ³ ÷îãî, íàïðèêëàä, éîìó
ñîðîìíî íå çíàòè?
— Îñíîâíå éîãî çàâäàííÿ ïîëÿãàº ó ï³äãîòîâö³ øê³ðè äî ìàê³ÿæó ³ ïðàâèëüíîìó íàíåñåíí³
òîíó. ², çâ³ñíî, ùîá öåé òîí âèãëÿäàâ äîðå÷íî òà ãàðíî.
«Óñå ïðî êîñìåòèêó ³ ëàêøåð³ ìàê³ÿæ», — öå îïèñ âàøî¿ Instagramñòîð³íêè. Ùî îçíà÷àº öåé ëàêøåð³
ìàê³ÿæ?
— Öå íå ïðî ñóïåð äîðîãèé
ìàê³ÿæ. Öå ðàäøå ñòîñóºòüñÿ
òîãî, ÿê çà äîïîìîãîþ äîñòóïíèõ
ïðîäóêò³â çðîáèòè ñâîþ øê³ðó
ä³éñíî êðàñèâîþ. Ïîäèâ³òüñÿ
íà îáêëàäèíêè ãëÿíö³â, íà íàøèõ ÷è ãîëë³âóäñüêèõ ç³ðîê, ³ ïîáà÷èòå, ùî ó íèõ íåìàº âåëèêî¿
ê³ëüêîñò³ êîñìåòèêè. Çàçâè÷àé,
öå ïðàâèëüíî ï³ä³áðàíèé òîí,
ÿêèé íàäàº îáëè÷÷þ ñâ³æîñò³,
ðóì’ÿíöþ ³ ïðèðîäíîãî áëèñêó.
Â³çàæèñò, íàïðèêëàä, ëèøå ôàðáóº â³¿ ³ ðîáèòü àêöåíò íà ãóáàõ,
à íà âèõîä³ îòðèìóº «âàó». Â ïîáóò³ âñå òð³øêè ³íàêøå. Áàãàòî
íàøèõ æ³íîê íå ëèøå ëþáèòü íàâ³øóâàòè íà ñåáå âñ³ íàéêðàù³
ïðèêðàñè, àëå é âèêîðèñòîâóþòü

ÿêîìîãà á³ëüøå ð³çíîìàí³òíî¿
êîñìåòèêè.
Ïîäèâ³òüñÿ, íàâêîëî íàñ çàðàç
ñèäèòü ÷èìàëî ä³â÷àò òà æ³íîê.
Âè âæå âñòèãëè çâåðíóòè óâàãó
íà ¿õí³é ìàê³ÿæ? Îö³íèëè ¿õ ç
ïðîôåñ³éíî¿ òî÷êè çîðó?
— Òàê.
Ùî ìîæåòå ñêàçàòè?
— Ñêàæó, ùî çà êîðäîíîì öå
âèãëÿäàº íàáàãàòî ñòðèìàí³øå.
ßê äóìàºòå, ÷îìó ó íàñ ³íàêøå?
— Ïðè÷èíà ó âèõîâàíí³ òà
ñïðèéíÿòò³ ñåáå. ªâðîïåéö³
á³ëüø âïåâíåí³ â ñîá³ ³ íå òàê³
çàêîìïëåêñîâàí³. Ìåí³ ïîäîáàºòüñÿ, ÿê ó äàíñüêèõ ñàäî÷êàõ
âèõîâóþòü ä³òåé. Ïåðåä íèìè
ñòàâëÿòü òðè ºìíîñò³ ç â³âñÿíêîþ ³ ïèòàþòü, ç ÿêî¿ êîæåí
ç íèõ õîò³â áè îòðèìàòè ñâîþ
ïîðö³þ êàø³. Â³âñÿíêà â óñ³õ
òðüîõ îäíàêîâà, àëå ãîëîâíå,
ùî ä³òÿì äàþòü ïðàâî âèáèðàòè.
Ó íàñ öüîãî ïðàâà íåìàº. Âèá³ð
íàì íàâ’ÿçóþòü ç ñàäî÷êà, ïîò³ì
ó øêîë³, óí³âåðñèòåò³ òîùî. Ñàìå
òîìó ìè áî¿ìîñÿ ïðèïóñòèòèñÿ
ÿêî¿ñü ïîìèëêè ³ òîãî, ùî ïîò³ì
ïðî íàñ ïîäóìàþòü. Äèòèíà âèõîäèòü äî äîøêè, ïîìèëÿºòüñÿ,
à ç íå¿ ïî÷èíàþòü ñì³ÿòèñÿ ³íø³,
âêëþ÷íî ç â÷èòåëåì. Öå ïðÿìà
äîðîãà äî êîìïëåêñ³â. Òîìó ìè
âñ³ ³ õî÷åìî çäàâàòèñÿ êðàùèìè,
í³æ º íàñïðàâä³. Òå ñàìå ç ïðîôåñ³ÿìè. ß âèâ÷èëàñü íà åêîíîì³ñòêó. Àëå ÷îìó ÿ òàê çðîáèëà? Áî
òàê çàõîò³ëè áàòüêè. Ëèøå ÷åðåç
áàãàòî ðîê³â ÿ íàðåøò³ ïî÷àëà
çàéìàòèñÿ òèì, ÷èì ìåí³ ñïðàâä³
õî÷åòüñÿ çàéìàòèñÿ.
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ПІДГОТУВАВ П'ЯТЬ ЧЕМПІОНІВ СВІТУ
Незламні  «Кращий волонтер-2020» —
такого звання удостоїли на початку грудня
Сергія Брушніцького, який тренує людей з
фізичними вадами. Через тиждень після
того нагородили орденом «За розбудову
України». Є за що — підготував п’ять чемпіонів
світу з паратхеквандо. Держава не помічає
заслуг патріота, зате їх оцінили люди
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Íèí³ ó Áðóøí³öüêîãî 14 ó÷í³â.
Îäí³ ç íèõ ïåðåñóâàþòüñÿ íà â³çêàõ,
â ³íøèõ — âàäè çîðó ÷è ñëóõó,
ïðîáëåìè ç ê³íö³âêàìè. Ïðàöþº ç
íèìè ó ñïîðòêëóá³ «Ñ³íäî», ÿêèé
ñòâîðèâ ó Ëàäèæèí³, ³ ó ì³ñöåâ³é
ÄÞÑØ ¹ 2. Ñàì â³í — ÷åìï³îí
ñâ³òó ç áîéîâèõ ìèñòåöòâ, ó÷àñíèê òðüîõ ÷åìï³îíàò³â ªâðîïè ç
êàðàòå, ÷åìï³îí Óêðà¿íè ç êàðàòå
³ òõåêâîíäî.
Ñâ³é ïðîåêò ðîáîòè ç ëþäüìè
ç ³íâàë³äí³ñòþ íàçâàâ «Íåçëàìí³». Çà ñ³ì ðîê³â âèõîâàâ ï’ÿòüîõ
÷åìï³îí³â ñâ³òó ñåðåä ëþäåé ç ³íâàë³äí³ñòþ. Êàæå, çàãàëîì óæå
«íàëóïèëè» 59 ìåäàëåé ò³ëüêè
ì³æíàðîäíîãî ð³âíÿ.
Ó éîãî æèòò³ áóâ ìîìåíò, êîëè
ïîáà÷èâ ãðóïó ëþäåé íà â³çêàõ ³
ùîñü òîä³ ð³çêî çì³íèëîñÿ â äóø³.
Âèð³øèâ, ùî ìàº ïðàöþâàòè ç
íèìè. Â³í — âèïóñêíèê ôàêóëü-

òåòó ô³çè÷íîãî âèõîâàííÿ ïåäàãîã³÷íîãî óí³âåðñèòåòó, ìàâ íåîáõ³äí³ çíàííÿ, íàâè÷êè, âèð³øèâ
äîâåñòè ñîá³, ùî ñòâîðèòü âëàñíèé ïðîåêò äëÿ ðîáîòè ç òàêèìè
ëþäüìè. Ùîá ïîêàçàòè äåðæàâ³,
ñâ³òîâ³, ùî ö³ ëþäè íå ã³ðø³, ÿê
äåõòî ââàæàº, à ïîäåêóäè íàâ³òü
êðàù³ çà òèõ, õòî íàçèâàº ñåáå
ïîâíîö³ííèì. Ò³øèòüñÿ, ùî òàêèé ïðîåêò âäàëîñÿ ðåàë³çóâàòè.
Ïðî öå â³í ãîâîðèâ ï³ä ÷àñ
âðó÷åííÿ éîìó ïðåì³¿ «Êðàùèé
âîëîíòåð-2020».
— Êîëè áà÷ó, ÿê ìî¿ ó÷í³ çì³íþþòüñÿ, ðàä³þ ç òîãî, ìàáóòü,
á³ëüøå, í³æ âîíè ñàì³, — ñêàçàâ
ó ðîçìîâ³ ç æóðíàë³ñòîì RIA Ñåðã³é. — Ñòàòè êðàùèì ñüîãîäí³, í³æ
ó÷îðà, çì³íþâàòèñÿ íà êðàùå —
ó öüîìó ñóòü íàøèõ çàíÿòü. Òàêèõ
çì³í õî÷åòüñÿ ³ ìåí³, ³ ìî¿ì ó÷íÿì.
Íàãîðîäæåííÿ â³äáóâàëîñÿ ó Êèºâ³. Â³äçíàêó «Êðàùèé
âîëîíòåð-2020» Ñåðã³þ âðó÷àâ
Àõòåì Ñå³òàáëàºâ. Çàïèòóþ, ùî
ñàìå ãîâîðèâ ðåæèñåð ï³ä ÷àñ íàãîðîäæåííÿ?

— Òà ÿ òàê õâèëþâàâñÿ! Ïîðó÷ ç
íèì òðåìò³â, ÿê òîé ëèñòîê íà äåðåâ³ â³ä â³òðó, — ùèðî ç³çíàºòüñÿ
Ñåðã³é. — Ï³ñëÿ íàãîðîäæåííÿ ìè
âæå ñïîê³éí³øå ïîñï³ëêóâàëèñÿ.
Àõòåìó áóëî ö³êàâî, ÿê âäàºòüñÿ
ïðàöþâàòè ç òàêèìè ëþäüìè,
ÿê âîíè çóì³ëè äîñÿãòè ñâ³òîâèõ
ðåçóëüòàò³â? ß ïîò³ì ðîçïîâ³äàâ
ñâî¿ì ó÷íÿì, ÿê íèìè ïèøàâñÿ
çíàìåíèòèé àêòîð ³ ðåæèñåð. ²
öå òåæ äîäàº ¿ì áàæàííÿ ³ ñèë
äîáèâàòèñÿ á³ëüøîãî.
Ó÷í³ ó Áðóøí³öüêîãî ñïðàâä³
óí³êàëüí³. Îñü ùî â³í ðîçïîâ³â
ïðî Àíòîíà Øâåöÿ. Õëîïåöü âèáîðîâ ë³öåíç³þ íà Ïàðàë³ìï³àäó
ó Òîê³î.
— Àíòîí — ºäèíèé ó ñâ³ò³
ñïîðòñìåí, ÿêèé ó çìàãàííÿõ
ç ïàðàòõåêâîíäî âèñòóïàº ³ç
çàâ’ÿçàíèìè ççàäó ðóêàìè, — ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é Áðóøí³öüêèé. —
ß ñàì ¿õ éîìó çàâ’ÿçóþ…
Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà,
ó õëîïöÿ â³ä íàðîäæåííÿ óðàæåí³
ê³íö³âêè, ðóêè íå ñëóõàþòüñÿ, ïàðàë³çîâàí³. Àáè íå òðàâìóâàòèñÿ
ï³ä ÷àñ áîþ, òðåíåð çàâ’ÿçóº ¿õ.
ßê á’ºòüñÿ ñïîðòñìåí? Íîãàìè!
Ñï³âðîçìîâíèê óòî÷íþº, ùî
Àíòîí — äðóãèé íîìåð ó ñâ³òîâîìó ðåéòèíãó ñåðåä ñïîðòñìåí³â
ïàðàòõåêâîíäî, ïåðøèé íîìåð
çá³ðíî¿ Óêðà¿íè.
Òðåíåð íàçèâàº ùå îäíîãî
óñëàâëåíîãî ñïîðòñìåíà — Ôåäîðà Âåðåùàã³íà. Ïî-îñîáëèâîìó
ïðîÿâèëà ñåáå ²âàííà Öàïö³íà.
Òðè ðîêè òîìó âîíà óïåðøå âçÿëà ó÷àñòü ó ÷åìï³îíàò³ ªâðîïè é
îäðàçó çàâîþâàëà ñð³áíó ìåäàëü.
Ó íèí³øíüîìó ðîö³ âñ³ çìàãàí-

Сергій Брушніцький (у першому ряду в центрі):
«Зі своїми учнями вже «налупили» 59 медалей міжнародного
ґатунку, а ще ж є нагороди всеукраїнського рівня»
íÿ â³äáóâàëèñÿ â ðåæèì³ îíëàéí.
Ñï³âðîçìîâíèê íàçèâàº ¿õ áîÿìè ç
ò³ííþ. Ðîçïîâ³äàº, ÿê â³äáóâàþòüñÿ
òàê³ ïîºäèíêè. Ñïåðøó çä³éñíþºòüñÿ â³äåîçàïèñ áîþ ñïîðòñìåíà ç
ò³ííþ. Éîãî â³äïðàâëÿþòü ñóääÿì
çìàãàíü. Òàêèé çàïèñ íàêëàäàºòüñÿ
íà àíàëîã³÷íèé çàïèñ ñóïåðíèêà.
Ñóää³ îö³íþþòü ðåçóëüòàò.
Ó òàêîìó ðåæèì³ âèáîðþâàëè ìåäàë³ íà òóðí³ð³ â Îêåàí³¿.
Ó çìàãàííÿõ áðàëè ó÷àñòü êîìàíäè ç 12-òè êðà¿í ñâ³òó. ×åìï³îíàìè ñòàëè ²âàííà Öàïö³íà, Îêñàíà
Ìåëüíèê òà ²ííà Òðîõèìåíêî.

Ñð³áí³ íàãîðîäè çäîáóëè Äàð³ÿ
Ìèãóëüêî ³ Âëàäèñëàâ Àíòîíþê.
Îêåàí³ÿ ñòàëà ùå îäíèì êîíòèíåíòîì, ÿêèé ï³äêîðèëè âèõîâàíö³ Áðóøí³öüêîãî. Ðàí³øå
âîíè «çàâîþâàëè» Àìåðèêó, Àç³þ,
Àôðèêó ³ ªâðîïó. Ó ï’ÿòè ì³æíàðîäíèõ òóðí³ðàõ âèñòóïàëè ëàäèæèíö³ ó íèí³øíüîìó ðîö³. Ó çìàãàííÿõ áåðóòü ó÷àñòü ñïîðòñìåíè
ç³ çãàäàíîãî âèùå êëóáó «Ñ³íäî»,
Ëàäèæèíñüêî¿ ÄÞÑØ ¹ 2 òà Â³ííèöüêî¿ ÄÞÑØ «²íâàñïîðòó».
Ç öèõ êîëåêòèâ³â Áðóøí³öüêèé
ôîðìóº çá³ðíó êîìàíäó.

РЕКЛАМА
484203
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ДЕ КУПИТИ ЖИВУ
ЯЛИНКУ АБО СОСНУ
Свято наближається  У місті з
15 грудня розпочалися новорічні ярмарки з
продажу ялинок та іграшок. Розповідаємо,
за скільки пропонують купити ялину
чи сосну, де їх шукати та чи скуповують
вже новорічні дерева вінничани
НАТАЛІЯ КОРПАН,
RIA, (097)1448132

Îñê³ëüêè öüîãîð³÷, íàãàäàºìî,
ãîëîâíî¿ ÿëèíêè
â Öåíòðàëüíîìó
ïàðêó íå áóäå, à ñâÿòêîâ³ çàõîäè ïðîéäóòü â îíëàéí-ôîðìàò³,
òî áàãàòüîì õî÷åòüñÿ ñòâîðèòè
àòìîñôåðó ñâÿòà ó äîì³âö³.
Ïðèäáàòè ñâÿòêîâó àòðèáóòèêó
ìîæíà íà ÿëèíêîâèõ áàçàðàõ:
 íà ïëîù³ ïåðåä ðèíêîì
«Óðîæàé» (âóëèöÿ Ïèðîãîâà, 49);
 íà ïëîù³ ïåðåä ðèíêîì
«Öåíòðàëüíèé» (ïðîñïåêò Êîöþáèíñüêîãî, 13)
 á³ëÿ ÒÖ «Âèøåíüêà» (âóëèöÿ
Êåëåöüêà, 122 à);
 íà ïëîù³ Ïðèâîêçàëüíà, 1;
 íà âóëèö³ Âàòóò³íà, 18.
ßëèíêè òà ñîñíè íà ïëîù³ ïåðåä ðèíêîì «Óðîæàé» ïðîäàþòü
ç Ìèõàéë³âñüêîãî ë³ñíèöòâà. ßê
ðîçïîâ³â ïðîäàâåöü Âàäèì Ãîðáîíîñ, âåëèêîãî ïîïèòó íåìàº.
ßëèíêà ÷è ñîñíà âèñîòîþ 125–

150 ñàíòèìåòð³â êîøòóº 180–
200 ãðèâåíü, âàðò³ñòü çàëåæèòü
â³ä ïèøíîñò³ ã³ëîê. Çà ÿëèíó
âèñîòîþ 2,5 ìåòðà äîâåäåòüñÿ
â³ääàòè 500 ãðèâåíü.
— Ìè á³ëüøå ïðèâåçëè ÿëèíîê,
í³æ ñîñåí, áî ¿õ ÷àñò³øå êóïóþòü, — êàæå Âàäèì. — Ìîæíà
ó íàñ êóïèòè é ÿëèíêó ó ãîðùèêó, êîøòóº âîíà â ñåðåäíüîìó
íà 50–100 ãðèâåíü äîðîæ÷å, í³æ
ïðîñòî çð³çàíà. Âñ³ âîíè ÷³ïîâàí³.
Äëÿ òîãî, ùîá ÿëèíêè íå îñèïàëèñÿ ï³ä ÷àñ òðàíñïîðòóâàííÿ
ïî äîì³âêàõ êë³ºíò³â, á³ëÿ äåðåâ ñòî¿òü ñïåö³àëüíèé ïðèñòð³é
ïî îáãîðòö³ ¿õ ó ñ³òêó. Ïîêè ìè
ðîçìîâëÿëè ç ïðîäàâöåì, ö³êàâèòèñü ö³íîþ ÿëèíîê ï³äõîäèëî
ê³ëüêà ëþäåé.
— Çàðàç ³ òàê ñò³ëüêè âñÿêî¿
á³äè, òî ïðèíàéìí³ ÿëèíêà äîäàñòü ñâÿòêîâîãî íàñòðîþ, — êàæå
ïàí³ Ìàð³ÿ. — Çàäóìóþñü ïðî òå,
ùîá êóïèòè ñîñíó â ãîðùèêó,
ùîá ïîò³ì íà äà÷³ ïîñàäèòè.
Íà ïëîù³ ïåðåä Öåíòðàëüíèì
ðèíêîì ìîæíà ïðèäáàòè øòó÷í³,

âàðò³ñòþ â³ä ñîòí³ äî òðüîõ òèñÿ÷,
à òàêîæ ÿëèíêîâ³ ³ãðàøêè, ã³ðëÿíäè òà ³íø³ íîâîð³÷í³ ïðèêðàñè
äëÿ äîì³âêè.
Íà Ïðèâîêçàëüí³é ïëîù³ ïðîäàþòü ëèøå ñîñíè. Êîøòóþòü äåðåâöÿ â³ä 300 ãðèâåíü çà 1,5-ìåòðîâó êðàñóíþ. Íåîáõ³äíèõ ÷³ï³â
íà ñîñíàõ ìè íå ïîì³òèëè.
ßëèíè ùå ìîæíà ïðèäáàòè
íåïîäàë³ê çàë³çíè÷íîãî âîêçàëó,
ïîðó÷ ³ç Ïðèâîêçàëüíèì ðèíêîì.
Ïðîäàâåöü Àíäð³é ãîâîðèòü, ùî
ïîïèòó ïîêè íåìàº.
— Ëþäè ïîêè çäåá³ëüøîãî ëèøå
ö³êàâëÿòüñÿ ö³íîþ, — êàæå ïðîäàâåöü. — Íàø³ ÿëèíêè ç Â³ííèöüêîãî ë³ñíèöòâà, âñ³ ìàðêîâàí³ ³
ìè ìàºìî íåîáõ³äí³ äîêóìåíòè.
Çà ïðèáëèçíî 125-ñàíòèìåòðîâó ÿëèíêó äîâåäåòüñÿ çàïëàòèòè
150–200 ãðèâåíü. ßëèíêà âèñîòîþ ïðèáëèçíî äâà ìåòðè êîøòóº
300–500 ãðèâåíü, ÿëèíêà âèñîòîþ ïîíàä 2,5 ìåòðà êîøòóº â³ä
600 ãðèâåíü äî òèñÿ÷³.
Ïåðåä ÒÖ «Âèøåíüêà» ïðîäàþòü ³ ñîñíè, ³ ÿëèíêè çà ö³íîþ
â³ä 200 ãðèâåíü ³ âèùå. Íà íèõ
ìè íå ïîì³òèëè ÷³ï³â, ïðîäàâ÷èíÿ ëèøå ïîÿñíèëà, ùî ïðèâåçëè
äåðåâà ç Â³ííèöüêî¿ îáëàñò³.
Òàì æå ìîæíà ïðèäáàòè é äåðåâî, ñêëàäåíå ³ç ã³ëî÷îê ÿëèíêè
íà äåðåâ‘ÿí³é ï³äñòàâö³. ¯õ ïðîäàâåöü Â³êòîð ïðè¿õàâ ó Â³ííèöþ
ïðîäàâàòè ç ²âàíî-Ôðàíê³âñüêà.
Âàðò³ñòü òàêîãî äåðåâöÿ — â³ä
70 äî 200 ãðèâåíü.

Продавець на «Урожаї» Вадим Горбонос розповідає:
вінничани частіше купують ялинки, ніж сосни

Як перевірити, чи ялинка легальна?
Лісівники Вінниччини наголошують, що передсвяткова заготівля
ялинок не завдає шкоди лісові.
Такі дерева вирощують на спеціально створених ділянках, непридатних для ведення сільськогосподарських робіт .
Усі ялинки мають бути марковані
самоклеючими етикетками або
пластмасовими бирками. Номе-

ри бирок при відпуску заносяться до загального електронного
реєстру і легко дають можливість
перевірити легальність заготовленого новорічного деревця. Перевірити, чи легальна ялинка,
яку збираєтесь купити, можна
на сайтах: ДП «ЛІАЦ», yalynka.
info або через аналогічний додаток у смартфоні

Зрубати буде дорожче
Спіймані на гарячому лісопорушники за незаконну вирубку
новорічних дерев мають заплатити двічі: за заподіяну шкоду
лісу та адміністративний штраф.
Розмір стягнень за заподіяну
шкоду державі внаслідок самовільної рубки хвойних насаджень становить — від 519 гри-

вень. Крім того, незаконна вирубка дерев хвойних порід тягне
за собою накладення штрафу
у розмірі від 510 гривень. Враховуючи те, що ялинку висотою
до двох метрів можна придбати
за 120 гривень, купити її значно дешевше, ніж самовільно
зрубати.
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ВСЕУКРАЇНСЬКА ШКОЛА ОНЛАЙН.
ЩО ЦЕ ТАКЕ ТА ЯК ПРАЦЮЄ?
Новації  Нещодавно в Україні з’явилася
освітня платформа, звідки школярі, їхні
батьки та вчителі можуть брати матеріали
для дистанційного та змішаного
навчання. Говоримо зі співавтором
одного з навчальних курсів про зміст
цієї платформи та її особливості
МИХАЙЛО
КУРДЮКОВ, RIA,
(095)1039671

²ç 11 ãðóäíÿ çàïðàöþâàëà îñâ³òíÿ
ïëàòôîðìà «Âñåóêðà¿íñüêà øêîëà îíëàéí».
Íîâèé îíëàéí-ðåñóðñ ðîçðàõîâàíèé íà ó÷í³â 5–11 êëàñ³â. Â³í
ïîâí³ñòþ áåçêîøòîâíèé, ³ âæå
çàðàç íà íüîìó ìîæíà çíàéòè
êóðñè äëÿ êîæíîãî êëàñó ìàéæå
ç óñ³õ îñíîâíèõ ïðåäìåò³â.
Ñï³âàâòîðîì îäíîãî ç êóðñ³â,
à ñàìå «7 êëàñ. Ô³çèêà», ñòàâ
âèêëàäà÷ Â³ííèöüêîãî ôàõîâîãî êîëåäæó Íàö³îíàëüíîãî óí³âåðñèòåòó õàð÷îâèõ òåõíîëîã³é

Ñåðã³é Ïåòðîâè÷. Â³í ãîâîðèòü,
ùî äî ðîáîòè íàä öèì ïðîåêòîì
éîãî òà ùå 72 âèêëàäà÷³ ç ð³çíèõ êóòî÷ê³â êðà¿íè çàïðîñèëà
ãðîìàäñüêà ñï³ëêà «Îñâ³òîð³ÿ»,
ÿêà íà çàìîâëåííÿ äåðæàâè ðîçðîáèëà òà íàïîâíèëà êîíòåíòîì
íîâó ïëàòôîðìó. Íàðàç³ íà ñàéò³
«Âñåóêðà¿íñüêî¿ øêîëè îíëàéí»
ðîçì³ùåíî ìàéæå 400 óðîê³â.
Äî ê³íöÿ ñ³÷íÿ ¿õ áóäå íàë³÷óâàòèñÿ 800, à â ïëàíàõ — ïîêðèòè
âåñü íàâ÷àëüíèé ð³ê.
— Öÿ ïëàòôîðìà íå º
îáîâ’ÿçêîâîþ äëÿ âèêîðèñòàííÿ. Àëå ó ÌÎÍ ðîçðàõîâóþòü,
ùî çà ðàõóíîê âåëèêî¿ ê³ëüêîñò³
ÿê³ñíîãî êîíòåíòó, íàäàë³ ñàìå
âîíà áóäå âèêîðèñòîâóâàòèñü

Кожна школа обиратиме самостійно
ОКСАНА ЯЦЕНКО,
ДИРЕКТОРКА
ДЕПАРТАМЕНТУ
ОСВІТИ
ВІННИЦЬКОЇ
МІСЬКОЇ РАДИ

— «Всеукраїнська школа онлайн» є абсолютно добровільною справою.
Наші школи мають широку автономію, тому, якою саме платформою користуватися під час
занять чи поза ними, колективи

навчальних закладів обирають
самостійно, а потім усе це закріплюється рішенням їхніх педагогічних рад.
У Вінниці користуються багатьма платформами, наприклад,
«Моєю школою» чи освітньою
платформою на базі гімназії
№17. Можна обрати і нову
міністерську платформу. Але,
на жаль, на ній відсутня функція
ведення електронного журналу
і електронного щоденника.

á³ëüø³ñòþ øê³ë, — ðîçïîâ³äàº
Ñåðã³é Ïåòðîâè÷.
Ìè ç ïàíîì Ñåðã³ºì ðàçîì
ïåðåõîäèìî çà ïîñèëàííÿì
(e-school.net.ua) ³ îïèíÿºìîñÿ
íà ñòîð³íö³ ÂØÎ. Íà ñàéò³ óñå
³íòó¿òèâíî çðîçóì³ëî: ðåºñòðàö³ÿ, âèá³ð êóðñ³â äëÿ ïîòð³áíîãî
êëàñó ³ ç ïîòð³áíî¿ äèñöèïë³íè,
¿õ ïðîõîäæåííÿ. Êîæåí óðîê
ñêëàäàºòüñÿ ç òðüîõ ÷àñòèí: â³äåî, êîíñïåêòó ³ òåñòó.
— Çà ïðèêëàä â³çüìåìî ì³é
êóðñ. ßê áà÷èòå, â³äåî ç ìî¿ìè ðîçïîâ³äÿìè òðèâàº ìåíøå
ñåìè õâèëèí. Ó öåé ïðîì³æîê
÷àñó ìîæíà âì³ñòèòè ãîëîâíå ç
êîæíîãî óðîêó, ïðè öüîìó ä³òè
íå áóäóòü ïåðåâàíòàæóâàòèñÿ ³
âòðà÷àòè ³íòåðåñ äî ïðåäìåòà, —
êàæå Ñåðã³é Ïåòðîâè÷. — Äðóãà
÷àñòèíà — öå êîíñïåêò ç ãîëîâíèìè òåçàìè òåìè ³ çàâäàííÿìè. Éîãî ìîæíà çàâàíòàæèòè
ó ÏÄÔ-ôîðìàò³. Òðåòº — òåñò
äëÿ çàêð³ïëåííÿ ïðîéäåíîãî.
Äî ñòâîðåííÿ êîæíîãî óðîêó,
çà ñëîâàìè Ñåðã³ÿ, âèêëàäà÷³ íàìàãàþòüñÿ çàñòîñîâóâàòè òâîð÷èé
ï³äõ³ä. Â³í, íàïðèêëàä, ³ëþñòðóº
¿õ ðåàëüíèìè ïðèêëàäàìè ç³ ñâîãî æèòòÿ. Òàê âëàñòèâîñò³ ñèëè
òåðòÿ Ñåðã³é ðîçêðèâàº íà ïðèêëàä³ îæåëåäèö³. Ïðîöåñè äåôîðìàö³¿ ïîÿñíþº, ðîçïîâ³äàþ÷è, ÿê
ïðàöþþòü àâòîìàòè ç³ ñòâîðåííÿ
ñóâåí³ðíèõ ìîíåò, ÿê³ â³í áà÷èâ
ï³ä ÷àñ ñâî¿õ ïîäîðîæåé.
Êð³ì òîãî, íà óðîêàõ âèêëàäà÷à
ìîæíà ïîáà÷èòè çàäà÷³ íà âèçíà÷åííÿ îá’ºìó óëþáëåíèõ êíèæîê,
öèòàòè ²ëîíà Ìàñêà òà ïîñèëàííÿ
íà êîðèñí³ êàíàëè íà YouTube,
Instagram ÷è TikTok. Òàêèé ï³äõ³ä, êàæå Ñåðã³é, ä³òÿì íàáàãàòî
áëèæ÷èé, í³æ òåîðåòè÷íå ïîÿñíåííÿ ÿâèù ³ çàêîí³â.
— Ðÿò³âíîþ öÿ ïëàòôîðìà
ñòàíå äëÿ òèõ, õòî ìàº ñëàáêèé

Автор курсу «7 клас. Фізика» Сергій Петрович: «У освітян
великі сподівання на цю платформу. Вочевидь, Український
інститут розвитку освіти та МОН й справді вирішили зробити
проект з акцентом на якість, а не швидкість»
³íòåðíåò. Ïðîãðàì³ñòè çðîáèëè
âñå òàêèì ÷èíîì, ùîá ï³ä ÷àñ
ðîáîòè âàø ïðèñòð³é âèòðà÷àâ
ÿêîìîãà ìåíøå òðàô³êó, — ðîçïîâ³äàº Ñåðã³é Ïåòðîâè÷. — ×óäîâèì, ÿê íà ìåíå, º ð³øåííÿ
îïåðàòîð³â ìîá³ëüíîãî çâ’ÿçêó
çàáåçïå÷óâàòè óñ³õ êîðèñòóâà÷³â
ñàéòó áåçë³ì³òíèì íåòàðèô³êîâàíèì äîñòóïîì äî ïëàòôîðìè,
à íàäàë³ ³ äî éîãî çàñòîñóíêó.
Ç íîâîãî ðîêó ñàéò ÂØÎ ìàòèìå êàá³íåò â÷èòåëÿ, ùî íàäàñòü
çìîãó âèêëàäà÷àì â³äñë³äêîâóâàòè
ïðîãðåñ ó÷í³â òà äîäàâàòè âëàñí³
ìàòåð³àëè äî êîæíîãî ç êóðñ³â.
— Êîëè ï³ä ÷àñ ïåðøîãî ëîêäàóíà çàïðîâàäèëè äèñòàíö³éíå
íàâ÷àííÿ, âñ³ ïàì’ÿòàþòü, ùî
â÷èòåë³ äîïóñêàëè ÷èìàëî ïîìèëîê. Âîíè ïðîñòî íå áóëè ãîòîâèìè äî öüîãî. Àëå òåïåð ä³òè

îòðèìàþòü ãàðàíòîâàíî ÿê³ñíèé
êîíòåíò, — ãîâîðèòü Ñåðã³é Ïåòðîâè÷. — Ïåðåä òèì, ÿê ìàòåð³àë
îïèíèòüñÿ íà ñàéò³, â³í ïðîéäå
ê³ëüêà ñòóïåí³â ïåðåâ³ðêè. Êð³ì
íàñ, öèì çàéìàþòüñÿ íàø³ ìåòîäèñòè, ìåòîäèñòè Óêðà¿íñüêîãî
³íñòèòóòó ðîçâèòêó îñâ³òè, ìîâí³
ðåäàêòîðè òà ³íø³ ôàõ³âö³. Ç íàìè
ïðàöþâàâ ïðîôåñ³éíèé àêòîð,
ÿêèé â÷èâ ïðàâèëüíî ïîâîäèòèñÿ
ïåðåä êàìåðîþ.
«Âñåóêðà¿íñüêó øêîëó îíëàéí»
ï³äòðèìàâ é Äèòÿ÷èé ôîíä ÎÎÍ
(ÞÍ²ÑÅÔ) â Óêðà¿í³. Êîíòåíò
íà ïëàòôîðì³ àäàïòîâàíèé äëÿ
ëþäåé ç îñîáëèâèìè îñâ³òí³ìè
ïîòðåáàìè: ó â³äåî º ñóáòèòðè, º
ìîæëèâ³ñòü êåðóâàòè øâèäê³ñòþ
¿õ â³äòâîðåííÿ, íàäàë³ áóäå ïåðåêëàä íà óêðà¿íñüêó æåñòîâó ìîâó
òà äîð³æêè çâóêîçàïèñó.
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ЧОМУ ЛІТНІ ЛЮДИ
ВАЖКО ПЕРЕНОСЯТЬ COVID

САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я

Бережіть рідних  За даними
Всесвітньої організації охорони
здоров'я, високий рівень смертності
від захворювання притаманний
віковій категорії за 50 років.
Які симптоми захворювання на ковід
у людей старшого віку, і як вберегти
своїх рідних від хвороби?
ЛАРИСА ОЛІЙНИК, (067)5267352

Ïåðøà ñìåðòü â³ä êîðîíàâ³ðóñó â Óêðà¿í³ áóëà çàô³êñîâàíà
ó 71-ð³÷íî¿ æ³íêè. ×îìó ë³òí³
ëþäè âàæ÷å ïåðåíîñÿòü êîðîíàâ³ðóñ? Ë³êàð³ íàçèâàþòü äâ³ ïðè÷èíè, ÿê³ ðîáëÿòü ë³òí³õ ëþäåé
á³ëüø âðàçëèâèìè äî õâîðîáè
COVID-19:
 çì³íè ³ìóííî¿ ñèñòåìè;
 íàÿâí³ñòü íèçêè õðîí³÷íèõ
çàõâîðþâàíü.
Ç â³êîì ³ìóííà ñèñòåìà ñëàáøàº, ùî ðîáèòü îðãàí³çì âðàçëèâ³øèì äî ³íôåêö³é ð³çíèõ
òèï³â. Ó ë³òí³õ ëþäåé ê³ëüê³ñòü
ëåéêîöèò³â, ÿê³ âèÿâëÿþòü ³
äîïîìàãàþòü óñóíóòè ³íôåêö³¿,
çìåíøóºòüñÿ, ãîâîðÿòü ìåäèêè.
Êë³òèíè òàêîæ ñòàþòü ìåíø
àêòèâíèìè ó âèÿâëåíí³ íîâèõ
ïàòîãåí³â.
Ïîðó÷ ³ç îñëàáëåíîþ ³ìóííîþ
ñèñòåìîþ õðîí³÷í³ çàõâîðþâàííÿ òàêîæ çàâàæàþòü îðãàí³çìó
ïðîòèñòîÿòè â³ðóñó.
— Êîëè âè ñòàºòå ñòàðøèìè,
ëåãåí³ ïåðåñòàþòü áóòè òàêèìè æ
åëàñòè÷íèìè òà ïðóæíèìè, ÿê
â ìîëîäîìó â³ö³, — ãîâîðèòü ë³êàð çàãàëüíî¿ ìåäèöèíè Ëþäìèëà Êîâàëü÷óê. — Â ïîºäíàíí³ ç áóäü-ÿêèìè ïðîáëåìàìè ç³

çäîðîâ'ÿì, ÿê³ ìîæóòü âèíèêíóòè, öå ìîæå çàøêîäèòè ôóíêö³¿
äèõàëüíèõ øëÿõ³â.
Ôàõ³âö³ ïåðåðàõîâóþòü íèçêó
ðåêîìåíäàö³é äëÿ îñ³á, ÿê³ ïåðåáóâàþòü â ï³äâèùåí³é ãðóï³
ðèçèêó ÷åðåç â³ê ÷è íàÿâí³ñòü
õðîí³÷íèõ çàõâîðþâàíü:
 Äîòðèìóéòåñü ïîâñÿêäåííèõ
çàõîä³â áåçïåêè.
 Òðèìàéòåñÿ ïîäàë³ â³ä õâîðèõ, îáìåæòå ò³ñíèé êîíòàêò ³
÷àñòî ìèéòå ðóêè.
 Óíèêàéòå íàòîâïó òà ñêóï÷åíü ëþäåé.
 Â³äìîâòåñÿ â³ä äîâãîòðèâàëèõ ïî¿çäîê ³ ïîäîðîæåé.
Ï³ä ÷àñ ñïàëàõó COVID-19
ó âàøîìó ì³ñò³, çàëèøàéòåñÿ
âäîìà, ùîá çíèçèòè ðèçèê ³íô³êóâàííÿ.
ßê çàõèñòèòè ñâî¿õ ð³äíèõ?
Ïîêè íàéåôåêòèâí³øèì ìåòîäîì çàõèñòó ë³òí³õ ëþäåé º ¿õíÿ
³çîëÿö³ÿ.
Ùîá åôåêòèâíî òà áåçïå÷íî
îðãàí³çóâàòè êàðàíòèí äëÿ ëþäåé
ë³òíüîãî â³êó, âàðòî äîòðèìóâàòèñÿ ê³ëüêîõ ïðàâèë.
ßêùî âè ïîì³òèëè ó ñåáå
ñèìïòîìè â³ðóñíîãî çàõâîðþâàííÿ — ñóõèé êàøåëü, ëèõîìàíêó, â'ÿë³ñòü, âàðòî îáìåæèòè çóñòð³÷³ ç ëþäüìè ïîõèëîãî

â³êó, ÿêèõ âè ìîæåòå çàðàçèòè.
Àëå íå çàëèøàòè ¿õ áåç ñï³ëêóâàííÿ.
Ïàíäåì³ÿ â³ðóñó íåáåçïå÷íà
íå ëèøå äëÿ ô³çè÷íîãî, à é
ïñèõîëîã³÷íîãî çäîðîâ'ÿ. Åìîö³éíèé ñòàí àíàëîã³÷íî âïëèâàº íà íîðìàëüíå ñàìîïî÷óòòÿ
îðãàí³çìó, òîìó ïîòóðáóéòåñÿ
ïðî òå, ùîá ë³òí³ ëþäè íå â³ä÷óâàëè ñåáå ïðèãí³÷åíèìè ÷åðåç
ñàìîòí³ñòü.
— Êîëè ëþäè á³ëüø ñîö³àëüíî ³íòåãðîâàí³, ó íèõ º ïî÷óòòÿ
ñåíñó ³ ìåòè, ³ öå ïîçèòèâíî
âïëèâàº íà ¿õíº çàãàëüíå áëàãîïîëó÷÷ÿ òà ñòàí çäîðîâ'ÿ, —
íàãîëîøóº ë³êàð Ëþäìèëà
Êîâàëü÷óê. — Ä³çíàéòåñÿ, ÷è
âàøèì ð³äíèì ïîòð³áíî êóïèòè ë³êè, â³òàì³íè, ïðîäóêòè àáî
çàñîáè äëÿ äåç³íôåêö³¿. Çàëèøòå
ïîêóïêè á³ëÿ äâåðåé, àáî òðèìàéòå äèñòàíö³þ 1,5–2 ìåòðè,
ñï³ëêóþ÷èñü ç íèìè â çàõèñí³é
ìàñö³. Ñòåæòå çà ð³âíåì òèñêó ë³òíüî¿ ëþäèíè òà çàãàëüíèì ñòàíîì ¿¿ ñàìîïî÷óòòÿ.
Ó ðàç³ ïîòðåáè äîïîìîæ³òü ¿é
çâ'ÿçàòèñÿ ç ë³êàðåì.

СИЛА СОЦІАЛЬНОГО ДИСТАНЦІЮВАННЯ
ЗВИЧАЙНА ВЗАЄМОДІЯ

5 ДНІВ

30 ДНІВ

ІНФІКУЄ
Одна людина

2,5 інфіковано

НА 50% МЕНШЕ ВЗАЄМОДІЇ

406 інфіковано

5 ДНІВ

30 ДНІВ

1,25 інфіковано

15 інфіковано

ІНФІКУЄ
Одна людина

НА 75% МЕНШЕ ВЗАЄМОДІЇ

5 ДНІВ

30 ДНІВ

0,625 інфіковано

2,5 інфіковано

ІНФІКУЄ
Одна людина

Нетипові симптоми
Серед симптомів COVID-19
зазвичай виділяють три основних: це лихоманка, кашель і
задишка, однак люди старшого покоління, вікова група, яка
найбільше схильна до ризику
важких ускладнень або смерті
від коронавірусу, можуть не мати
жодного з цих симптомів.
— Літні люди на ранній стадії
захворювання можуть спати
більше звичайного або втратити
апетит. Вони можуть здаватися «надзвичайно апатичними»,
втрачати орієнтацію в простоРЕКЛАМА
483137

468474

рі, відчувати запаморочення, — зазначає лікар загальної
медицини. — У деяких літніх
пацієнтів коронавірус викликає нудоту, блювоту і діарею,
але без лихоманки, кашлю і
задишки. У людей похилого
віку, котрі мають хронічну серцеву недостатність, патологію
органів дихання чи діабет — вірус викликає загострення цих
патологій, і безпосередньою
причиною смерті стає інфаркт
міокарда, або пневмонія як
ускладнення. Якщо у вас чи

ваших рідних з'являються такі
небезпечні симптоми, — сповіщайте сімейного лікаря або
викликйте швидку.
Важливо пам’ятати, що незалежно від того, наскільки ви здорові
та активні, ризик отримати пневмонію зростає з віком, оскільки
поступово природно слабшає
імунна система, що ускладнює
боротьбу організму з інфекціями та хворобами. Знаючи це,
людям старшого віку потрібно
більш ретельно запобігати ризику інфікування.
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КОЛИ ВСЕ БОЛИТЬ, ТРЕМТИТЬ ТА
СІПАЄТЬСЯ. ПРО КОВІДНІ ІСТЕРИКИ
Важливо  Заспокійливе та
антидепресанти стають в один ряд з
невідкладною медичною допомогою
при ковіді. Люди, що хворіють або
перехворіли, скаржаться на тривожні
стани, емоційні гойдалки, депресії,
незрозумілі болі та реакції тіла. Що кажуть
про це лікарі, які займаються психічними
та неврологічними проблемами?
АЛЬОНА РЯБОКОНЬ,
RIA, (067)4333535

Â êîâ³äíîìó
ñòðåñ³ ìè ïåðåáóâàºìî âæå â³ñ³ì ì³ñÿö³â. ² çðîçóì³ëî,
ùî çäîðîâèìè âèéäåìî íå âñ³. .
Ó ë³êàðí³ Þùåíêà ïðàöþº
ñ³ìåéíà ïàðà Ìàð’ÿíà òà ²âàí
Àíäð³ºâñüê³. Âîíà — ë³êàð-íåâðîëîã, â³í — ïñèõ³àòð. Êîëè, êîìó
³ äî êîãî ç íèõ çâåðòàòèñÿ çà äîïîìîãîþ, ðîçïîâ³äàþòü ë³êàð³.
Îäíîçíà÷íèé ïðèâ³ä çâåðíóòèñÿ çà äîïîìîãîþ, íà äóìêó
Ìàð’ÿíè òà ²âàíà, êîëè ³ñíóþ÷à
ïðîáëåìà âïëèâàº íà ÿê³ñòü æèòòÿ. Òîáòî ëþäèíà íå ìîæå íîðìàëüíî ñï³ëêóâàòèñü ç ³íøèìè
ëþäüìè, ç äðóçÿìè, â ñ³ì’¿, ïðàöþâàòè. Êîëè ç áîêó õòîñü ÿâíî
áà÷èòü, ùî ç âàìè ùîñü íå òàê. ²
âàðòî ðîçóì³òè, ùî ïåðøà ëàíêà
çâåðíåííÿ — öå ñ³ìåéíèé ë³êàð.
Â³í ìàº ðîç³áðàòèñÿ, íåâðîëîã³÷íà öÿ ïðîáëåìà ÷è ïñèõ³àòðè÷íà, ³ íàïðàâèòè äî â³äïîâ³äíîãî
ñïåö³àë³ñòà.
Àëå êîëè íåìàº áàæàííÿ ñòîÿòè
â ÷åðãàõ, íå ïîòð³áí³ çàéâ³ âóõà,
ëèñòîê íåïðàöåçäàòíîñò³, àëå º
ïðîáëåìà. Ìàð’ÿíî, ç ÿêèìè ñêàðãàìè âàðòî éòè äî íåâðîëîãà?
— Íàé÷àñò³ø³ ñêàðãè — öå
ãîëîâíèé á³ëü, àëå ÿêùî â³í âèíèê âïåðøå àáî çì³íèâ ñâîþ õàðàêòåðèñòèêó. Ñòàâ ñèëüí³øèì,
íå çí³ìàºòüñÿ çíåáîëþþ÷èìè,
ÿêèìè ìè çàçâè÷àé êîðèñòóºìîñü, ñòàâ òðèâàë³øèé (äî ðå÷³,
ñàìå ïðè êîâ³ä³ ³ ï³ñëÿ íüîãî ïàö³ºíòè ñêàðæàòüñÿ íà òàêå). Òàêîæ êîëè º ñèëüí³ áîë³ â ñïèí³,
êîëè ëþäèíà íå ìîæå âèêîíóâàòè çâè÷àéíó ô³çè÷íó ä³ÿëüí³ñòü.
Áóäü-ÿê³ ñèìïòîìè, ïîâ’ÿçàí³ ç
÷åðåïíî-ìîçêîâèìè òðàâìàìè.
ßêùî º âòðàòà ñâ³äîìîñò³, âîíà
ìîæå áóòè ïîâ’ÿçàíà ç ñóäîìíèìè
íàïàäàìè (åï³ëåïñ³ÿ), àáî ëþäèíà
ïðîñòî íå çíàº, ùî ç íåþ â³äáóâàºòüñÿ. Äî íåâðîëîãà òî÷íî,
êîëè º áóäü-ÿê³ ïîðóøåííÿ ñèëè
ì’ÿç³â, íàïðèêëàä, ëþäèíà ïî÷èíàº ã³ðøå õîäèòè, íå ìîæå âçÿòè
íîðìàëüíî ÷àøêó àáî ïî÷èíàº
øïîðïàòèñü, ïàäàòè. Êîëè º ïî-

ðóøåííÿ ÷óòëèâîñò³, ëþäèíà â³ä÷óâàº ìóðàøêè ïî ò³ëó, îí³ì³ííÿ,
çàòåðïàííÿ ÿêî¿ñü ÷àñòèíè ò³ëà
(âäåíü ³ âíî÷³). Òðåáà òàêîæ çâåðòàòè óâàãó íà òðåìîð, ÿêùî â³í
ç’ÿâèâñÿ àáî ïîñèëèâñÿ ó àìïë³òóä³. Íà ïîðóøåííÿ êîâòàííÿ,
ìîâè, çîðó. Âñ³ ö³ ïðîáëåìè âèð³øóþòüñÿ ìåäèêàìåíòîçíî.
À ÿê áóòè ç ïàö³ºíòàìè, ÿê³
íà÷èòàëèñü, íàêðóòèëè ñåáå — ³
â íèõ ä³éñíî ïî÷àëî áîë³òè, ñâåðá³òè, òðÿñòèñü?
— Öå íàçèâàºòüñÿ ñïåêòð ³ïîõîíäðè÷íèõ ðîçëàä³â àáî êîíâåðñ³éíèõ ðîçëàä³â. ª ïàö³ºíòè, ÿê³
äîâãî â ñîá³ ïåðåæèâàþòü ÿê³ñü
õâîðîáè, øóêàþòü ï³äòâåðäæåííÿ ñèìïòîì³â, ïîò³ì ïðèõîäÿòü
äî ë³êàðÿ ³ êàæóòü: «Â ìåíå çàí³ì³ëà ïîëîâèíà ò³ëà». Êëàñè÷íî
â íåâðîëîã³¿, ùîá îí³ì³ëà ïîëîâèíà ò³ëà, òàêîãî ä³àãíîçó íåìàº.
Òóò ìàº ì³ñöå ïñèõîëîã³÷íà
ïðîáëåìà, ³ âàðòî ïðîêîíñóëüòóâàòèñÿ ç ïñèõ³àòðîì. ßêùî ëþäèíà áî¿òüñÿ ïñèõ³àòðà, íåõàé ï³äå
äî ïñèõîëîãà, ³ òîé âæå âèð³øèòü,
íàñê³ëüêè ãëèáøà òàì ïðîáëåìà.
Äî ðå÷³, â íåâðîëîã³¿ çàçâè÷àé º áàãàòî ïàö³ºíò³â, ÿê³ íå º
íåâðîëîã³÷íèìè, ³ íèìè ìàº
çàéìàòèñü ïñèõ³àòð (àëå íå çàéìàºòüñÿ). Òîìó ùî íåâðîëîãó
â öèõ ïîðóøåííÿõ ñêëàäíî ðîç³áðàòèñÿ, íàâ³òü âèïèñóþ÷è àíòèäåïðåñàíòè ìîæíà íåïðàâèëüíî
ï³ä³áðàòè ë³êóâàííÿ ³ íàøêîäèòè.
Àëå ïàö³ºíòè áîÿòüñÿ ³ øóêàþòü
îáõ³äí³ øëÿõè.
Òîáòî àíòèäåïðåñàíòè ìîæå âèïèñàòè ³ íåâðîëîã?
— Òàê, àäæå àíòèäåïðåñàíòè
âïëèâàþòü íå ëèøå íà åìîö³éíå
ïîðóøåííÿ, ùå íà ä³þ íàøèõ
íåéðîìåä³àòîð³â (öå òàê³ ñîá³
ïîñåðåäíèêè ì³æ íåéðîíàìè).
Ñèìïòîìè, òàê³ ÿê á³ëü, êîðèãóþòüñÿ íàøèìè íåéðîìåä³àòîðàìè, îñîáëèâî êîëè öå õðîí³÷íèé á³ëü ³ îá’ºêòèâíèõ ïðè÷èí
äëÿ íüîãî íåìàº. Íàïðèêëàä, ìè
êîëèñü âäàðèëèñÿ, âæå âñå äàâíî
çàæèëî, à âîíî âñå áîëèòü. Àáî º
òàêå çàõâîðþâàííÿ, ÿê îïîÿñóþ÷èé ëèøàé, êîëè âèíèêàþòü äóæå
áîë³ñí³ ãåðïåòè÷í³ âèñèïàííÿ. Öå
ë³êóºòüñÿ ãåðïåòè÷íèìè ïðåïàðà-

òàìè òà â 50% âèïàäê³â âèíèêàº
óñêëàäíåííÿ — ïîñòãåðïåòè÷íà
íåâðàëã³ÿ. Öå êîëè ïðèùèê³â âæå
íåìàº, à öå ì³ñöå áîëèòü. Òóò âæå
ìîâà ïðî õðîí³÷íèé á³ëü, ÿêèé
âèíèêàº íà ð³âí³ íåéðîìåä³àòîð³â ãîëîâíîãî ìîçêó, ³ çíÿòè öå
ïàòîëîã³÷íå êîëî áîëþ ìîæóòü
ëèøå àíòèäåïðåñàíòè àáî àíòèêîíâóëüñàíòè. Àëå òóò âàæëèâå
äîçóâàííÿ, â íåâðîëîã³÷íèõ ïàö³ºíò³â äîçóâàííÿ, ÿê ïðàâèëî,
íèæ÷å, í³æ â ïñèõ³àòðè÷íèõ.
Âðàõîâóþ÷è âñå âèùå ñêàçàíå,
äî âàñ, ²âàíå, ÿê äî ïñèõ³àòðà,
ëþäè ïîïàäàþòü âæå êîëè ïðîñòî «ê³íöåâà»?
— Íó ÿêùî ãîâîðèòè ïðî ïàö³ºíò³â ñòàö³îíàðó, òî ð³äêî õòî
ïðèõîäèòü ñàì, ñâ³äîìî. Çäåá³ëüøîãî òàêèõ ïàö³ºíò³â ïðèâîçèòü
àáî øâèäêà, àáî ïîë³ö³ÿ. Â êðàùîìó âèïàäêó ðîäè÷³. ßêùî æ
ãîâîðèòè ïðî àìáóëàòîðíèõ ïàö³ºíò³â, òî íå âñå òàê ïîãàíî.
Âàðòî ñêàçàòè, ùî ïñèõ³àòð³ÿ ³
íåâðîëîã³ÿ, öå äâ³ ñïåö³àëüíîñò³, ÿê³ íàéá³ëüø íàáëèæåí³ îäíà
äî îäíî¿. ² ÷àñòî ãåíåç (åò³îëîã³ÿ)
³ ïñèõ³àòðè÷íèõ, ³ íåâðîëîã³÷íèõ
çàõâîðþâàíü îäíà ³ òà ñàìà — ïîðóøåííÿ ðîáîòè íåéðîìåä³àòîð³â.

«ßêùî ëþäèíà áî¿òüñÿ
ïñèõ³àòðà, íåõàé
ï³äå äî ïñèõîëîãà,
³ òîé âæå âèð³øèòü,
íàñê³ëüêè ãëèáøà òàì
ïðîáëåìà»
À ÿê³ ñèìïòîìè — öå òî÷íî
äî ïñèõ³àòðà?
— Ñòðåñ, ÿêèé ïðèçâîäèòü
äî ïîðóøåííÿ ñîö³àëüíî¿ àäàïòàö³¿. Ëþäèíà áà÷èòü, ùî âîíà
ñâàðèòüñÿ ç ð³äíèìè, íå âñòèãàº
íà ðîáîò³, ìåíøå óâàãè ïðèä³ëÿº ä³òÿì, äðóçÿì. ² çîêðåìà, ùî
ïðè÷èíîþ öüîãî º ïîðóøåííÿ
ïñèõ³÷íîãî ñòàíó. Òîáòî ëþäèíà çàíàäòî âòîìëåíà, â íå¿ íåìàº
ìîòèâàö³¿, àáî º ïðîÿâè àãðåñ³¿,
àáî òðèâîãà, ÿêà çàéìàº äîì³íàíòíå ñòàíîâèùå â ñâ³äîìîñò³.
Êîëè ïàö³ºíò ïîòðàïëÿº äî âàñ
ñâ³äîìî, òî öå ùî?
— Öå á³ëüøå òðèâîæí³ ðîçëàäè,
ôîá³¿, áîÿçíü âèñîòè, çàêðèòîãî
ïðîñòîðó òîùî.
Òðèâîæí³ ðîçëàäè ìîæóòü áóòè
ïîâ’ÿçàí³ ç ³íøèìè ïîðóøåííÿìè, ç ñîìàòè÷íèìè çàõâîðþâàííÿìè. Íàïðèêëàä, êàðä³îíåâðîç:
ëþäèíà ïåðåíåñëà ³íôàðêò ³ â íå¿
áîëèòü ñåðöå, õî÷à ñåðöå ìîæå
áîë³òè íå ÷åðåç ïåðåíåñåíèé
³íôàðêò, à ÷åðåç íàäì³ðíå ³ïîõîíäðè÷íå ñòàâëåííÿ äî öüîãî
çàõâîðþâàííÿ.
Îêðåìó óâàãó ïîòð³áíî ïðèä³ëÿòè äåïðåñèâíèì ðîçëàäàì, òîìó
ùî âîíè ìîæóòü, íàïðèêëàä,

Іван Андрієвський, лікарпсихіатр: Є суб’єктивно
сильний фактор — стрес,
який триває доволі довго. І
все, що ми можемо зробити,
це лише те, що залежить від
нас: гігієна, соц дистанція,
масковий режим… І так,
потрібно думати про хороше

Маряна Андрієвська,
лікар-невролог: Від корони
нікуди не дітись, і як би
це не звучало — потрібно
абстрагуватись. Не приділяти
надмірну кількість уваги.
Адже ця ситуація нам мало
підконтрольна

ïî ñïàäêîâîñò³ ïåðåäàâàòèñÿ (³ñíóþòü ëþäè ñõèëüí³ äî äåïðåñ³¿),
àáî öå ìîæå áóòè ðåàêòèâíà äåïðåñ³ÿ, äî ÿêî¿ áóëè ïåðåäóìîâè — ñòðåñ, ïñèõîòðàâìè. Íàäì³ðí³ ì³ðêóâàííÿ ïðî ïðîáëåìè
âãàíÿþòü ëþäèíó â äåïðåñ³þ, ùî
â ïîäàëüøîìó ïðèçâîäèòü äî ñîö³àëüíî¿ äåçàäàïòàö³¿.
Â ïñèõ³÷íèõ ðîçëàäàõ îäèí ç
êðèòåð³¿â — òðèâàë³ñòü. (ßêùî ìè
ãîâîðèìî ïðî òðèâîãó, òî âîíà
òîòàëüíà ³ çàõîïëþº ôàêòè÷íî
âñå: ðîáîòó, ñï³ëêóâàííÿ, ïîãîäó íà âóëèö³, ñèòóàö³þ â ñâ³ò³).
Êîëè öå òðèâàº òèæäåíü äâà,
òðè — òî íå ñóòòºâî äëÿ ïîñòàíîâêè ä³àãíîçó. Öÿ òðèâîãà
ìîæå áóòè âàð³àíòîì ïåðåâòîìè,
ñòðåñó. Ñòðåñ ïðîéäå, òðèâîæíèé
ïðîöåñ òàê ñàìî çíèêíå. ßêùî
ñèìïòîìè íå ïðîõîäÿòü äîâãèé
ïåð³îä ÷àñó (äëÿ òðèâîæíîñò³ öå
ï³âðîêó) — ìîæíà ñì³ëèâî çâåðòàòèñü äî ïñèõ³àòðà.
Êîâ³ä, âñ³ â òðèâîç³, õòî ïåðåõâîð³â, õòî ïðèñëóõàºòüñÿ äî êîæíîãî ñèìïòîìó, ñòðàõ ñìåðò³, ÿê
ç öèì âïîðàòèñü? ²íêîëè ðàäÿòü
ìåäèòàö³¿
— Ìåäèòàö³ÿ — öå, òàê áè
ìîâèòè, ð³âåíü ïëàöåáî, ñàìîíàâ³þâàííÿ. Âîíà ìàº âåëè÷åçíå
çíà÷åííÿ, ÿêùî ëþäèíà â öå â³ðèòü ³ â³ä÷óâàº ñåáå âíóòð³øíüî
êîìôîðòíî. Íàñïðàâä³ öåé åôåêò
ïëàöåáî ìàº 30% åôåêòèâíîñò³
(ë³êè ä³þòü íà 100%), àëå íà äâàòðè òèæí³ âèñòà÷èòü. ßêùî ëþäèíà äóæå õî÷å çàéìàòèñü ìåäèòàö³ºþ ÷è ïèòè ÿê³ñòü ÁÀÄè,
ë³êàð çàáîðîíèòè öå íå ìîæå,
íàéãîëîâí³øå, ùîá ïàö³ºíò îêð³ì
öüîãî ïðèéìàâ äîêàçîâó òåðàï³þ.

Êîëè ëþäèíà ìîæå ñàìîñò³éíî
âëàñíèìè ñèëàìè òà ïåðåêîíàííÿìè çì³íèòè ñèòóàö³þ?
— Çàëåæèòü â³ä òîãî, íàñê³ëüêè
ëþäèíà áà÷èòü ïðîáëåìó ³ ñâ³äîìî ìîæå ¿¿ âèð³øèòè. Âîíà ìîæå
ñàìîñò³éíî ñïðàâèòèñÿ, ÿêùî
ð³âåíü íåéðîìåä³àòîð³â íå äîñèòü ñèëüíî çíèæåíèé. Â ³íøîìó âèïàäêó — í³. Ãðóáî êàæó÷è,
ïðîáëåìà â ãîëîâ³, ìîæåø ñàìîñò³éíî ¿¿ âèð³øèòè — çíà÷èòü
ïðîáëåìà íå ñóòòºâà, ïëþñ òè
êðèòè÷íà ³ âîëüîâà ëþäèíà.
ßêùî ëþäèíà íå ìîæå âèð³øèòè ïðîáëåìó, òóò æå ïàäàº ð³âåíü êðèòèêè, ìîòèâàö³¿ ³
ðîáîòè ãîëîâíîãî ìîçêó. ² öåé
ïåð³îä (ï³âðîêó) ìàº çíà÷åííÿ,
àäæå, ÿêùî öå ÿêàñü íå ñóòòºâà
ïðè÷èíà äëÿ òðèâîãè, âîíà àáî
âèð³øóºòüñÿ, àáî ëþäèíà äî ö³º¿
ïðîáëåìè ôîðìóº ³íøå, çäîðîâå
ñòàâëåííÿ. Àëå ÿêùî â öåé ïåð³îä ÷àñó ïðè÷èíà çíèêëà, à ñòàí
í³ (òðèâîãà, ñòðàõè, íàâ’ÿçëèâ³
äóìêè, äèñêîìôîðò)… îò òîä³ ïîòð³áíî éòè äî ñïåö³àë³ñòà..
Àëå º òàêå ïîíÿòòÿ ÿê àäàïòàö³ÿ,
ëþäèíà çâèêàº äî ñâîãî ñòàíó, ³
ÿê ðîç³ðâàòè öå êîëî?
— Ëþäè ð³çí³, õòîñü ìîæå òåðï³òè íàâ³òü íàéâàæ÷ó äåïðåñ³þ,
òðèâîãó ³ íå çâåðòàòèñü äî ë³êàð³â.
² öå çàëåæèòü ùå â³ä òèïó õàðàêòåðó. ßêùî ëþäèíà ³ñòåðè÷íà,
çâèêëà áóòè â öåíòð³ óâàãè, âîíà
á³ëüø ÷óòëèâà äî ïåðåïàä³â íàñòðîþ. Àëå êîëè ëþäèíà ìàëî
÷èì ö³êàâèòüñÿ, çàìêíåíà â ñîá³,
âîíà ìîæå íå ïðèä³ëèòè öüîìó
óâàãè, òîìó ùî òàêèé ñòàí º äëÿ
íå¿ çâè÷íèì. Òà äî öüîãî íåìîæëèâî çâèêíóòè.
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ЯК НИНІ ЖИВЕ ОЛЕКСАНДР
Проблема  Рік тому боєць АТО
Олександр Дрига опинився серед
вінницьких бомжів. За направленням
приїхав з Черкащини на лікування
у Військово-медичний центр, у нього
вкрали документи. Жив у наметі
на Бригантині на березі Бугу. Небайдужі
допомогли йому повернутися додому. Нині
він знов потребує допомоги. Що сталося?
ВІКТОР СКРИПНИК,
RIA, (067)1079091

Óæå ð³ê ìèíóâ,
ÿê Îëåêñàíäðà
Äðèãó çàáðàëè â³ä
«áîìæ³â» íà Áðèãàíòèí³ ó Â³ííèö³. Äîïîìîãëè
äîáðàòèñÿ äî ñåëà íà ×åðêàùèíó. Òàì êîëèñü ïðîæèâàëè éîãî
áàáóñÿ é ä³äóñü.
Ó çîí³ ÀÒÎ Äðèãà îïèíèâñÿ
ó 2016-ìó. Ñàì íàïðîñèâñÿ íà ïåðåäîâó. Ïðîéøîâ Ìèðíå, Òðî¿öüêå, Ãðàí³òíå, âîþâàâ íà Ñâ³òëîäàðñüê³é äóç³. Òàì éîãî ïîðàíèëî
³ êîíòóçèëî. Ïîñ³êëî ïðàâèé á³ê.
Âòðàòèâ ñëóõ íà îäíå âóõî.
Ë³êóâàâñÿ ó Êèºâ³ ó øïèòàë³.
Ïîò³ì éîãî íàïðàâèëè íà ë³êóâàííÿ äî Â³ííèö³. Ïðè¿õàâ âíî÷³,
äî ðàíêó çàëèøèâñÿ íà âîêçàë³.
Çàäð³ìàâ. Ïðîêèíóâñÿ, à ðþêçàêà
íåìà, òàì áóëè é äîêóìåíòè. Ï³øîâ ó ïîë³ö³þ, ñêàçàëè, áóäåìî
øóêàòè. Ùîá çàðîáèòè ãðîøåé,

øóêàâ çàðîá³òîê çà îãîëîøåííÿìè. Ïîò³ì ñòàâ áîìæóâàòè,
íî÷óâàâ ó íàìåò³ íà áåðåç³ Áóãó.
Îäíîãî âå÷îðà íà âóëèö³ â³í
ïîïðîñèâ ó íåçíàéîìîãî ÷îëîâ³êà ãðîøåé. Ñêàçàâ, õî÷å êóïèòè
á³ëåò, ùîá äîáðàòèñÿ äîäîìó.
Íåçíàéîìèì âèÿâèâñÿ íåáàéäóæèé Âàäèì Ïàâëîâ.
Ðîçïèòàâ, ùî ñòàëîñÿ, õòî â³í
³ çâ³äêè? Ïî÷óòó ó â³äïîâ³äü ³íôîðìàö³þ ïåðåâ³ðèâ â ²íòåðíåò³. Âñå, ùî ãîâîðèâ íåçíàéîìèé,
ñï³âïàëî. Ïàâëîâ, ðàçîì ç âîëîíòåðîì ßðîñëàâîì Ïàøêåâè÷åì,
à òàêîæ ç êîëèøí³ì àòîâöåì,
à íèí³ ïñèõîëîãîì Âîëîäèìèðîì
Ñêîñîãîðåíêîì, äîïîìîãëè Ñàí³
äîáðàòèñÿ íà ×åðêàùèíó.
Ð³ê ìèíóâ â³äòîä³. Ùî çì³íèëîñÿ çà öåé ÷àñ ó æèòò³ Ñàí³?
Ðîìàí Çëàòêîâñüêèé, â³í áóâ
ñ³ëüñüêèì ãîëîâîþ Õóäîë³¿âêè,
êóäè Ñàíÿ ïî¿õàâ ç Â³ííèö³,
çíàéøîâ ó ñåë³ õàòó, äå ïîñåëèâñÿ Äðèãà.

У нас лікуються кадрові військові
Помічник начальника Вінницького Військово-медичного центру Наталія Дронгаль пояснила,
що учасники АТО/ООС, які не є
кадровими військовими, проходять лікування в іншому медичному закладі — у госпіталі
для ветеранів.

— У нас лікуються кадрові військові, — уточнила співрозмовниця. — Або якщо бійця доставили на лікування із зони бойових
дій. До нас звертаються з таким
самим питанням інші учасники
бойових дій, їм пояснюємо ситуацію.

Смертельна
аварія

Після поранення
Олександра Дригу
доставили у Київський
шпиталь. Тепер радять
самому шукати
лікарняний заклад

— ß âæå çäàâ ïîñò, ó íàñ ³íøèé
ãîëîâà ñåëà, — ñêàçàâ Çëàòêîâñüêèé ó òåëåôîíí³é ðîçìîâ³. — Ç
Äðèãîþ áà÷èìîñÿ ³íêîëè. Â³í,
ÿê ³ ðàí³øå, â ñåë³. Æèâå â õàò³
ñâîãî äàëåêîãî ðîäè÷à.
Ñï³âðîçìîâíèê ï³äêàçàâ íîìåð
òåëåôîíó äðóæèíè ðîäè÷à.
— Áàòüêî Ñàø³ ³ ì³é ÷îëîâ³ê,
Àíàòîë³é, äâîþð³äí³ áðàòè, —
ðîçïîâ³ëà ïàí³ Ëþäìèëà. — Áàòüê³â ó Ñàø³ äàâíî íåìà. Ìè, õî÷ ³
äàëåê³ ðîäè÷³, àëå âñå îäíî ð³äíÿ.
Çàáðàëè Ñàøó ç ò³º¿ õàòè, äå â³í
æèâ, áî ó íàñ êðàù³ óìîâè.
Æ³íêà óòî÷íèëà, ùî ó íèõ º
áóäèíîê, â ÿêîìó í³õòî íå ïðîæèâàº. Ñàìå òàì ïîñåëèâñÿ Ñàøà.
— Ãîòóþ íàì ¿ñòè ³ éîìó çàíåñó, — ïðîäîâæóº ïàí³ Ëþäìèëà. —
Íå â êîæíî¿ õàçÿéêè òàêà ÷èñòîòà
â äîì³, ÿê ó Ñàø³. Ñêð³çü ï³äìåòåíî, âèìèòî, âèïðàíèé îäÿã
ðîçêëàäåíèé ïî ïîëè÷êàõ.
— Ó íüîãî áóëî á âñå äîáðå,
ÿêáè íå öÿ ãàäþ÷à ãîð³ëêà, —
ïðîäîâæóº ïàí³ Ëþäìèëà. — Ï³ñëÿ ïîâåðíåííÿ â³í ï³øîâ íà ñòàðó
ðîáîòó íà «Àçîò». Íåäàâíî ñêîðîòèëè.
Çàïèòóþ Äðèãó, ÿê çãàäóº Â³ííèöþ? Êàæå, ìåíòè äóæå ï³äëî

КОРОТКО

ïîñòóïèëè ç íèì. Ñòâåðäæóº, ùî
íå òå, ùî íå ï³äïèñóâàâ, à íàâ³òü
íå áà÷èâ ³ íå çíàâ, ùî íà íüîãî
ñêëàäàëè ïðîòîêîëè. Â ðåçóëüòàò³
çìóøåíèé áóâ çàïëàòèòè ÷îòèðè
òèñÿ÷³ ãðèâåíü øòðàôó.
— Çà ùî? Ó âèêîíàâ÷³é ñëóæá³ ïîÿñíèëè, ùî çà ïîðóøåííÿ
ïðàâèë êóð³ííÿ ó íåâñòàíîâëåíèõ
ì³ñöÿõ, — êàæå Ñàíÿ.
Ïîáðàòèì Ñàí³ íà ïîçèâíèé
Êóçÿ àã³òóº âåðòàòèñÿ íà ñëóæáó.
— Õòî ìåíå â³çüìå? — ãîâîðèòü Äðèãà. — Ìåí³ á ³íâàë³äí³ñòü
îôîðìèòè.
Ó â³éñüêêîìàò³ éîìó ïîÿñíèëè, ùî äëÿ öüîãî ïîòð³áíî ïðîéòè îáñòåæåííÿ íà ñòàö³îíàð³
ó â³éñüêîâîìó øïèòàë³, îòðèìàòè âèñíîâîê ÂËÊ, à âæå ïîò³ì
îôîðìëÿòè ³íâàë³äí³ñòü.
Îëåêñàíäð ñòâåðäæóº, ùî
ó â³éñüêêîìàò³ ïîðàäèëè ñàìîìó øóêàòè ë³êóâàëüíèé çàêëàä
äëÿ îáñòåæåííÿ. Ïîïåðåäèëè,
ùî íèí³ öå íå ïðîñòî. Êàðàíòèí.
Â³í çâåðòàâñÿ äî øïèòàëþ
ó ×åðêàñàõ. Êàæå, ÷åìíî â³äïîâ³ëè, ùî íå áåðóòü çàðàç í³êîãî.
Òðåáà ÷åêàòè. Äî ðå÷³, êîìïåíñàö³þ çà ïîðàíåííÿ éîìó òàêîæ
äîòåïåð íå âèïëàòèëè.

 Ó íåä³ëþ, 20 ãðóäíÿ, â
ñåë³ Êóíêà Ãàéñèíñüêîãî
ðàéîíó ñòàëàñÿ ñìåðòåëüíà àâàð³ÿ. Çà ³íôîðìàö³ºþ
ñë³äñòâà, 22-ð³÷íèé âîä³é
Opel, íå âïîðàâñÿ ç êåðóâàííÿì, âè¿õàâ íà çóñòð³÷íó
ñìóãó, äå ç³òêíóâñÿ ç àâòîáóñîì Neoplan.
Ó ðåçóëüòàò³ àâàð³¿ çàãèíóâ
18-ð³÷íèé ïàñàæèð Opel.
Âîä³é ëåãêîâèêà ç òðàâìîþ
ãîëîâè ãîñï³òàë³çîâàíèé ó
ðàéîííó ë³êàðíþ.
Ó ñàëîí³ àâòîáóñà ñïîëó÷åííÿì ×åðí³âö³–Îäåñà çíàõîäèëèñü 59-ð³÷íèé âîä³é, æèòåëü ×åðí³âåöüêî¿ îáëàñò³,
òà ï’ÿòåðî ïàñàæèð³â. Í³õòî
ç íèõ íå ïîñòðàæäàâ.
Â³äêðèòî êðèì³íàëüíå ïðîâàäæåííÿ çà ñòàòòåþ 286
Êðèì³íàëüíîãî êîäåêñó
Óêðà¿íè.
Випуск №25 (1151)
Популярні двоваріантні двоходові задачі на кооперативний мат.
Задача №2596-2599
М. Пархоменко (Вінниця)
(друкується вперше)

h2

2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №50 (1520) від 16 грудня 2020 року
Задача №2592
I. 1. Ca7! ba7: 2. Ke6 a8Фx II. 1. kpb7! c6+ 2. Kpa8 b7x — правильні мати
Задача №2593
I. 1. Kpg8! Te5 2. Kph8 T:e8x II. 1. Kpf8! Kpg6 2. Te7 Th8x — ідеальний мат
Задача №2594
I. 1. Cd4! Ta5 2. Kpc3 Ta3x — ідеальний мат
II. 1. Kpa2! T:b4 2. Kpa1 Ta4x — правильний мат
Задача №2595
A) 1. Cf2! Kg4 2. Cg1 Kg3x B) 1. Cg3! Ke2 2. Ch2 Kf2x — ідеальний мат
М. Пархоменко

РЕКЛАМА
468084

467155
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ПРОГОЛОСУВАЛИ В «НАРОДНОМУ
БРЕНДІ» — ОТРИМАЛИ ПРИЗИ
Щасливчики  Протягом жовтнялистопада на сайті brand.20.ua проходило
онлайн голосування в розділі «Народний
бренд». Серед учасників голосування —
а їх в цьому році було понад 22 тисячі
— розіграли смартфон від RIA та
подарункові сертифікати від переможців.
Кому цьогоріч усміхнулася удача?
Ïðè çàïîâíåíí³ àíêåòè íà ñàéò³
brand.20.ua ó÷àñíèêè ãîëîñóâàííÿ
âêàçóâàëè íîìåð ìîá³ëüíîãî òåëåôîíó. ² ï³ä ÷àñ íàãîðîäæåííÿ
ïåðåìîæö³â «Íàðîäíîãî áðåíäó»,
çà äîïîìîãîþ ñåðâ³ñó random.org,
âèçíà÷èëè íîìåðè òåëåôîí³â, çà
ÿêèìè ïîò³ì òåëåôîíóâàëà âåäó÷à
ñâÿòà Îëüãà Ñîëüâàð.
Öüîãîð³÷ âäà÷à óñì³õíóëàñü â³ííè÷àíö³ Ñâ³òëàí³ Êóëèê, âîíà
âèãðàëà ñìàðòôîí â³ä RIA.
– Âàó! ß äóæå âäÿ÷íà. Ìåí³
âæå äîâîäèëîñÿ âèãðàâàòè ïðèçè
ó ð³çíèõ êîíêóðñàõ, àëå ó «Íàðîäíîìó áðåíä³» ìåí³ ïîùàñòèëî âèãðàòè âïåðøå, — ñêàçàëà
òîä³ ï³ä ÷àñ òåëåôîííîãî äçâ³íêà
ùàñëèâèöÿ.
Ñâ³òëàíà ïðèéøëà çàáèðàòè
ñâ³é ïðèç ó ðåäàêö³þ RIA.
— Êîëè ìåí³ òåëåôîíóâàëà

âåäó÷à ñâÿòà, ÿ ÿêðàç çàê³í÷èëà
îíëàéí-ëåêö³þ, ùå áóëà íà ðîáîò³. Òàêîìó ïðèºìíîìó äçâ³íêó
ÿ äóæå çäèâóâàëàñÿ, — ãîâîðèòü
Ñâ³òëàíà. — Ìåí³ ïî-îñîáëèâîìó
ïîùàñòèëî, áî ÿ ÿêðàç íåùîäàâíî ðîçáèëà ñâ³é òåëåôîí, ³ òóò
âèãðàëà íîâèé ñìàðòôîí.
Ðîç³ãðóâàëè òàêîæ ïîäàðóíêè
â³ä ïåðåìîæö³â êîíêóðñó. Çîêðåìà, ïîäàðóíêîâ³ ñåðòèô³êàòè â³ä
òóðèñòè÷íî¿ àãåíö³¿ Verona.tour,
êë³í³íãîâî¿ êîìïàí³¿ Clean house,
äâà ñåðòèô³êàòè â³ä ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó «Ôàçà» òà ìàãàçèíó
KidStock.
Ñåðòèô³êàò â³ä òóðèñòè÷íî¿
àãåíö³¿ âèãðàâ â³ííè÷àíèí Äìèòðî, àëå ïðèéøëà çàáèðàòè ïðèç
éîãî äðóæèíà Îêñàíà. Æ³íêà ðîçïîâ³äàº, ùî ãîëîñóþòü âîíè ó
«Íàðîäíîìó áðåíä³» óñ³ºþ ñ³ì’ºþ

âæå äâà ðîêè ïîñï³ëü.
— Öåé âèãðàø ñòàâ çíàêîì, ùî
íàì ïîòð³áíî íàðåøò³ ïî¿õàòè
ó ïîäîðîæ. Ïëàíóºìî ïî¿õàòè
â³äïî÷èòè â ãîðè óñ³ºþ ñ³ì’ºþ,
— ðîçïîâ³äàº Îêñàíà. — Íàø³é
ñ³ì’¿, äî ñëîâà, äî Äíÿ çàêîõàíèõ
òåæ ïîùàñòèëî âèãðàòè ïîäàðóíîê â³ä RIA. Â «Íàðîäíîìó áðåíä³» ãîëîñóâàëè íå çàäëÿ ïîäàðóíêà, à äëÿ òîãî, ùîá ï³äòðèìàòè
óëþáëåí³ êîìïàí³¿ ì³ñòà.
Â³ííè÷àíêà Ëþáîâ ïðèéøëà
çà ñâî¿ì ïðèçîì, ñåðòèô³êàòîì
â³ä ðîçâàæàëüíîãî öåíòðó «Ôàçà»,
ðàçîì ç ñèíîì Àðòóðîì.
— ß ðåàëüíî áóëà øîêîâàíà,
êîëè ìåí³ ïîäçâîíèëè ³ ñêàçàëè,
ùî âèãðàëà ïðèç. Ìåí³ í³êîëè íå
ùàñòèòü ó ðîç³ãðàøàõ, îñòàíí³é
ðàç ÿ âèãðàâàëà â ëîòåðå¿, ùå ÿê
â÷èëàñÿ â øêîë³, ìîðîçèâî, —
êàæå Ëþáîâ. — Ïðî ðîç³ãðàø
ñåðåä ó÷àñíèê³â ãîëîñóâàííÿ,
ç³çíàþñü ÷åñíî, íàâ³òü íå çíàëà. ß ïðîñòî ï³äòðèìóâàëà äðóç³â, çíàéîìèõ òà êîìïàí³¿, ÿêèì
äîâ³ðÿþ. À òóò, ñèäæó ðîáëþ ç
äèòèíîþ äîìàøíº çàâäàííÿ, ³ äî
ìåíå äçâîíÿòü ç RIA.
Ëþáîâ ðîçïîâ³äàº, ùî âæå ä³çíàâàëàñÿ äåòàë³, ÿê ìîæíà âèêîðèñòàòè ïîäàðóíîê. Êàæå, âîíè
ó öüîìó ðîçâàæàëüíîìó öåíòð³
â³äñâÿòêóþòü äåíü íàðîäæåííÿ
äî÷êè.

Світлана прийшла забирати свій приз у редакцію RIA.
Жінка каже, що їй по-особливому пощастило. Бо нещодавно
вона розбила свій телефон, і тут виграла новий смартфон
Íå äî óñ³õ ïåðåìîæö³â íàì
âäàëîñü äîäçâîíèòèñÿ ó äåíü
óðî÷èñòîãî íàãîðîäæåííÿ, òîìó
ìè ïðîäîâæóºìî ðîç³ãðóâàòè ïîäàðóíêè çà ãîëîñóâàííÿ ó «Íàðîäíîìó áðåíä³». Ñåðòèô³êàò â³ä
ìàãàçèíó äèòÿ÷îãî îäÿãó KidStock
âèãðàëà Îëüãà. Ïðèéøëà ó ðåäàêö³þ çàáèðàòè ñâ³é ïîäàðóíîê
æ³íêà ðàçîì ³ç äî÷êîþ Ì³ëàíîþ.
— Ìåí³ ùàñòèòü âèãðàâàòè

ïðèçè ó ðîç³ãðàøàõ, àëå â³ä RIA
âèãðàþ âïåðøå. Õî÷à ó «Íàðîäíîìó áðåíä³» ãîëîñóþ âæå
íå ïåðøèé ð³ê. ß çàâæäè ùèðî
â³ääàþ ãîëîñè çà ñâî¿õ çíàéîìèõ
òà ³íø³ êîìïàí³¿, ïîñëóãàìè ÿêèõ
çàäîâîëåíà, — ãîâîðèòü Îëüãà.
— Òàêèé ïîäàðóíîê ÿêðàç äóæå
äîðå÷íèé ïåðåä Äíåì Ñâÿòîãî
Ìèêîëàÿ. Ìè ï³äåìî ðàçîì ç äîíå÷êîþ êóïèòè ¿é íîâèé îäÿã.
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ЗРАДА: СТРАТИТИ
НЕ МОЖНА ПОМИЛУВАТИ
Складне питання  Разовий секс
на стороні чи затягнута інтрижка — зрада
може багато що зруйнувати. Якщо ви
той, кому зрадили, то чи варто ставити
на стосунках хрест? Відповідь дають фахівці
Çðàäó ïåðåæèòè íåëåãêî, îñîáëèâî ÿêùî ïàðòíåð³â ïðè öüîìó áàãàòî ùî ïîâ'ÿçóº. Çàëèøèòè
â ìèíóëîìó ñï³ëüíî ïðîæèò³ êðàù³ ðîêè íå òàê-òî ïðîñòî.
À ÷è ìîæóòü ëþäè êîõàòè
âñå æèòòÿ êîãîñü îäíîãî? Çðàäà — öå ïðè÷èíà ÷è íàñë³äîê?
ßê ¿é çàïîá³ãòè? À ãîëîâíå, ùî
ç óñ³ì öèì ðîáèòè, ÿêùî âæå
âîíî ñòàëîñÿ? Ö³ çàïèòàííÿ çäàþòüñÿ ðèòîðè÷íèìè. Òà âñå æ
ñïðîáóéìî ðîçêëàñòè âñå ïî ïîëè÷êàõ. Ñïî÷àòêó âèçíà÷èìîñÿ
ç ïîíÿòòÿìè.
Õî÷à ó ñâ³äîìîñò³ ïåðåâàæíî¿
á³ëüøîñò³ ëþäåé çðàäà — öå
ñàìå ñåêñóàëüí³ ñòîñóíêè ç êèìîñü, êð³ì ÷îëîâ³êà (äðóæèíè)
àáî ïîñò³éíîãî ïàðòíåðà, º ùå
áåçë³÷ íþàíñ³â. ßê-òî: à ÿêùî
ùå íå áóëî ³íòèìó, àëå âæå çàáàæàâ æîíè áëèæíüîãî; «öå»
ñòàëîñÿ ò³ëüêè ðàç, òà é òî âèïàäêîâî; ñåêñó íå áóëî, àëå çàêîõàâñÿ â ³íøó, à äî äðóæèíè
îõîëîâ. Îñòàííº, äî ðå÷³, ÷îìóñü
îñîáëèâî ðàíèòü.
Ùî æ øòîâõàº ÷îëîâ³ê³â íà
çðàäó? Äàâàéòå ðîçáåðåìîñÿ.
Íîâå êîõàííÿ. Öÿ ïðè÷èíà çðàäè õàðàêòåðíà ÿê äëÿ ÷îëîâ³ê³â,
òàê ³ äëÿ æ³íîê. ßêùî ³ñíóþ÷³
ñòîñóíêè º íåîáõ³äíèìè àáî
âèìóøåíèìè, ÿêùî ïðè÷èíîþ
øëþáó áóëà âèãîäà ÷è ñòðàõ
ñàìîòíîñò³, ³ òóò â³äáóâàºòüñÿ
çóñòð³÷ ç Êîõàííÿì óñüîãî æèòòÿ — öå ñòàº ïðè÷èíîþ çðàäè.
Åìîö³éíà ³çîëÿö³ÿ. ×îëîâ³êà
íå îö³íèëè ïî äîñòî¿íñòâó, â³í
øóêàº ïîðîçóì³ííÿ ³ íå çíàõîäèòü éîãî â ³ñíóþ÷èõ ñòîñóíêàõ
ç æ³íêîþ. Òîä³ â³í çðàäæóº —
â íàä³¿ îòðèìàòè òå, ùî øóêàº,
íà ñòîðîí³.
Ñâàðêè ³ êîíôë³êòè. ²íîä³ ÷îëîâ³êè çðàäæóþòü, òîìó ùî æ³íêà,
ç ÿêîþ â³í ïåðåáóâàº ó ñòîñóí-

êàõ, éîãî ïîñò³éíî êðèòèêóº ³
îñêàðæóº éîãî äóìêó. ×îëîâ³ê
ñïîä³âàºòüñÿ, ùî ³íøà æ³íêà ï³äêîðèòüñÿ éîìó, ³ â³í áóäå ë³äåðîì
ó ñòîñóíêàõ.
Ïîìñòà. ×îëîâ³ê â³äïîâ³äàº
çðàäîþ íà çðàäó. Àáî öå ìîæå
áóòè ïîìñòà ³ áàæàííÿ çàïîä³ÿòè
á³ëü âñüîìó æ³íî÷îìó ðîäó çà îáðàçó íà ìàò³ð ÷è çà òå, ùî êîëèñü
éîãî ïîêèíóëà êîõàíà ä³â÷èíà.
Ïîãàíà ñïàäêîâ³ñòü. Ñèí ïîâòîðþº ä³¿ áàòüêà, íàñë³äóþ÷è éîãî.
Ìèíóë³ çðàäè. ßêùî æ³íêà ïðîáà÷èëà ÷îëîâ³êîâ³ çðàäó, ÿêó â³í
çä³éñíèâ ðàí³øå, äóæå éìîâ³ðíî,
ùî çðàäà ïîâòîðèòüñÿ. Æ³íêîþ
ðóõàº ñòðàõ âòðàòè, à ÷îëîâ³êîì — áåçêàðí³ñòü.
Ãîñòð³ â³ä÷óòòÿ. Çàáîðîíåíèé
ïë³ä ñîëîäêèé. Íà çðàäó ÷îëîâ³êà
ñïîíóêàº ðèçèê ³ ïîòÿã äî íåáåçïåêè áóòè âèêðèòèì. Ãîñòð³ â³ä÷óòòÿ — öå ïîòðåáà ïñèõ³êè, ÿêó
íàñïðàâä³ ìîæíà çàäîâîëüíèòè
íå çðàäîþ, à ñï³ëüíèì çàõîïëåííÿì. ² çàäîâîëåííÿ áóäå â ðàçè
á³ëüøå. Çðàäà äëÿ òàêîãî ÷îëîâ³êà — öå âòå÷à â³ä íóäüãè, ìîíîòîííîñò³ ³ ðóòèíè.
Ñåêñóàëüíà íåçàäîâîëåí³ñòü.
Êîõàíêà, ÿê äæåðåëî íîâèõ åìîö³é ³ ÷óòòºâèõ íàñîëîä. Ñåêñóàëüí³ ñòîñóíêè âòðàòèëè ÿñêðàâ³ñòü, ³ õî÷åòüñÿ íîâîãî åðîòè÷íîãî äîñâ³äó ³ ñåêñóàëüíèõ
â³ä÷óòò³â. ßêùî òåìïåðàìåíò ³
ñì³ëèâ³ ñåêñóàëüí³ ôàíòàç³¿ ÷îëîâ³êà íå çíàõîäÿòü çàäîâîëåííÿ
ó ñòîñóíêàõ ç îäí³ºþ æ³íêîþ,
òî â³í áóäå âò³ëþâàòè ¿õ ç êîõàíêîþ íà ñòîðîí³.
Æàãà âëàäè. Ïðàãíåííÿ êîìóñü
ïîäîáàòèñÿ, îòðèìóâàòè êîìïë³ìåíòè ³ ÷óòè çàõîïëåííÿ. Çðàäà
äëÿ òàêîãî ÷îëîâ³êà — ïîêàçíèê
éîãî ÷àð³âíîñò³, à éîãî ðåàëüíà
ñàìîîö³íêà äóæå íèçüêà. Áàæàííÿ ñàìîñòâåðäèòèñÿ çà ðàõóíîê

ЩО РОБИТИ, ЯКЩО ВИ ДІЗНАЛИСЯ?
Це залежить від того, наскільки насправді ви любите партнера і готові з повагою прийняти його почуття.
Сім’ї рідко розпадаються лише через фізичну зраду. Спричиняють її нездоровий психологічний клімат
у родині: відчуженість, втрата сексуального потягу. У кожному випадку допущення до інтимного
життя двох когось третього — велике випробування, від якого краще вберегти свій шлюб.

СПОКІЙ
Перше і найважливіше правило в таких випадках — охолонути. На емоціях можна наговорити багато неприємних речей як
чоловікові, так і суперницям, уявним і дійсним, а потім, можливо,
доведеться покаятися у сказаних словах. При підозрі на зраду
потрібні холодна голова і ясний розум. Тоді з такого неприємного
становища можна вийти, якщо не переможцем, то хоча б жінкою,
яка не зазнала значної шкоди і яка оговтається від того, що сталося.

ДОКАЗИ
При підозрі на зраду необхідно для початку переконатися, що зрада
була. Звісно, можна зробити дурницю: попросити допомоги знайомих, звернути увагу на вхідні та вихідні повідомлення і дзвінки
чоловіка, навіть на жіноче волосся на піджаку або на час перебування в мережі. Чим поганий такий спосіб? Одним, але дуже важливим
моментом: настільки сильно занурюючись у життя іншої людини,
нехай і коханої, ви забуваєте про себе і перестаєте бути цікавою і
самостійною особистістю. Пам'ятайте про себе, про захоплення,
друзів, роботу, інакше все життя мине у пошуках доказів зради.

ШЛЯХИ ВІДСТУПУ
Зрозуміло, дізнавшись на всі сто відсотків, що зрада була,
ви щонайменше запропонуйте взяти паузу у стосунках, а то і
зовсім розлучитися. Однак краще спочатку взяти на озброєння
ввічливу і відсторонену манеру. Прощати чи не прощати
чоловіка-зрадника? Це вирішувати лише вам. Ми можемо тільки
зазначити два шляхи розвитку подій надалі.

СТРАТИТИ ЧИ МОЖНА ПОМИЛУВАТИ?
Якщо ви зважили всі за і проти та прийшли до висновку,
що прощати зраду не маєте наміру, потрібно розходитися.
Особливо, якщо вас з партнером не пов'язують при цьому
спільні діти, бізнес, нерухомість. При розриві не варто поливати
брудом колишнього чоловіка і суперницю, з якою він зрадив.
Не принижуйтеся.

ЗРОЗУМІТИ, ПРОБАЧИТИ
Якщо вас багато що пов'язує, а зрада, на ваш погляд, була
помилкою, і ви можете пробачити партнерові — справа
ваша. Важлива умова — свою провину він повинен якось
компенсувати. В іншому випадку ви будете відчувати
цей незакритий гештальт, перебувати у пригніченому
і не виграшному становищі, а то і порівнювати себе з
суперницею. Ці небезпечні моменти зашкодять шлюбу,
який і так тріщатиме по швах.

÷èñëåííèõ ñåêñóàëüíèõ çâ’ÿçê³â
ãîâîðèòü ïðî òå, ùî ÷îëîâ³ê ³íôàíòèëüíèé, ³ íå ãîòîâèé äî ñåðéîçíèõ ñòîñóíê³â.
Âòå÷à â ñåêñ. Çàì³ñòü òîãî, ùîá
âèð³øóâàòè êîíôë³êòè ó ñòîñóíêàõ, ïñèõîëîã³÷íî íåçð³ëèé ÷îëîâ³ê â³ääàº ïåðåâàãó âòåêòè â³ä

íèõ, ïåðåáèðàþ÷è ñåêñóàëüíèõ
ïàðòíåðîê.
Ïðè÷èíè, ç ÿêèõ ÷îëîâ³êè
çðàäæóþòü, ìîæóòü áóòè ³ á³ëüø
ñêëàäí³, í³æ ò³, ùî îïèñàí³ âèùå.
Ìîæå áóòè êîìá³íàö³ÿ ïðè÷èí.
Ïðîòå æîäíà ç íèõ íå âèïðàâäîâóº îáìàíó.

Коментар експерта
НАТАЛЯ ТЕРНОВА, ПСИХОЛОГ

— Скільки разів жінки у сльозах казали, що краще б він вже
переспав з кимось нишком.
Не думаю, що це було б краще. Але дружини, вочевидь,
підсвідомо відчували, що якби
дізналися про банальний стрибок чоловіка у гречку, були б принаймні господарками становища. Могли б маніпулювати,
упиватися образою, а подекуди й позбутися,
нарешті, використавши зраду як привід, давно

набридлих чоловіків, не почуваючи при цьому
власної провини. Ще й, можливо, одержавши
компенсацію — матеріальний зиск. Коли зрада
стається на тлі закоханості, це ускладнює ситуацію, бо невідомо, як далі розгортатимуться події.
До речі, як засвідчує практика, випадки, коли
люди зраджують зовсім не тому, що відчувають
сексуальний потяг, не такі вже й поодинокі.
Не беремо до уваги донжуанів або патологічно невпевнених у собі особин обох статей,
які не пропустять жодного шансу поповнити
список своїх сексуальних «перемог», щоб хоч

ненадовго затамувати біль від власного комплексу меншовартості і вкотре у такий спосіб
тішитися, що він (вона) комусь подобаються
або потрібні, бодай для «цього». Цим нещасним варто поспівчувати і порадити звернутися
до психоаналітика.
Якщо ж людина психологічно доросла, вона
намагатиметься самостійно дати раду своїй
любові. Навіть якщо близькість відбулася, і
вона гнітить, в ідеалі потрібно так виправити
помилку самому, щоб від цього не постраждав
партнер.

СЕКСУАЛЬНИЙ
ГОРОСКОП
НА 23-29 ГРУДНЯ

ОВЕН
Приділяйте більше уваги
коханій людині, інакше вона
вирішить, що ваші почуття
до неї охололи. Хоча, можливо, так воно і є. Але зірки
не радять щось радикально
міняти до кінця року.

ТЕЛЕЦЬ
Як би ви не були закохані,
зніміть рожеві окуляри. Зберігайте почуття власної гідності,
не дозволяйте себе ображати.
П'ятниця буде вдалим днем
для зустрічей і побачень.

БЛИЗНЮКИ
Початок тижня безхмарний і
дарує гармонію у взаєминах з
коханою людиною. Понеділок і вівторок — найвдаліші
дні для зустрічей і побачень.
Та й вихідні постарайтеся
провести разом.

РАК
Прикрі моменти на початку
тижня лише тільки заохотили ваш запал і зміцнять
в рішенні досягти наміченої
мети у стосунках. Починаючи
з четверга, ситуація повернеться в кращу сторону.

ЛЕВ
Вашому роману можна тільки позаздрити. Однак не вимагайте до себе підвищеної
уваги кожні кілька хвилин,
тоді ніщо не затьмарить вашого настрою. Постарайтеся
розуміти і приймати кохану
людину такою, якою вона є.

ДІВА
Підвищена вимогливість
до коханої людини може призвести до розбіжностей. Краще
не звертати уваги на дрібні
недоліки партнера, ніж отримати перелік своїх власних.

ТЕРЕЗИ
Схоже, вас буде вкрай
важко в ці дні застати вдома.
Мабуть, ви зайняті на роботі,
та й по магазинах доведеться побігати перед святами.
Все це залишить мало часу
на особисте життя.

СКОРПІОН
Ви потребуєте турботи й уваги
коханої людини. І вона готова
вам все це подарувати. Просто дозвольте їй це, не відгороджуйтеся, не йдіть в себе.

СТРІЛЕЦЬ
Цей тиждень буде сприяти гармонізації взаємин з
коханою людиною. Якщо
ви в даний момент самотні,
у вас є всі шанси зав'язати
серйозні стосунки.

КОЗЕРІГ
Ви будете мати великий успіх
у протилежної статі. Нешкідливий, на перший погляд, флірт
може привести в спритно розставлені сіті, з яких не так-то
легко буде виплутатися.

ВОДОЛІЙ
На початку тижня бажано
постаратися розібратися зі
своїми думками і почуттями.
Схоже, вас щось серйозно турбує у стосунках у вашій парі.

РИБИ
Настає сприятливий час для
побачень і спільних поїздок.
Не пропустіть сприятливий
момент і максимально використовуйте всі можливості.
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АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН
ОЛЬГА ЗАДОРОЖНЮК,
БУХГАЛТЕР

Жінка повернулася після
корпоративу.
— Любий, не кричи.
Все розкажу: всі
пили, я не пила, всі
цілувалися з мужчинами,
я не цілувалася, салатів поїла, потанцювала,
в конкурсах взяла участь і все. Жінка в тебе
розумниця. Питання є?
— Є. Плаття де?

***

— Галю! А шо цей Дід Мороз у нас в спальні
робить?
— Чудеса, Петю! Чу-де-са!

КОНКУРС
ОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО
О ««МІС
МІС R
RIA-2020»
IA-2020»

ГОРОСКОП
ГО

Діана,
іана, 21 рік

ОВЕН
Намагайтеся зберігати спокій, розберіться у накопичених справах і проблемах.

Весела,
села, добра та щира. Відповідальна.
За професією — кухар-кондитер, модельфотомодель.
томодель. Мрію розвиватись як
фотомодель,
томодель, люблю фотографуватися та
брати
ати участь у різних конкурсах.

ТЕЛЕЦЬ
Менше вірте в обіцянки,
і об'єктивно розраховуйте
свої сили і можливості.

Найгарніші дівчата їздять
з «Бліц таксі»

КОЖНА
ЖНА ВІННИЧАНКА
МОЖЕ
ОЖЕ ВЗЯТИ УЧАСТЬ У КОНКУРСІ

БЛИЗНЮКИ

Надсилайте
дсилайте своє ф
фото та коротку
р у ррозповідь про
себее на e-mail: miss@riamedia.com.ua.
Запрошення
рошення до конкурсу «Міс RIA»-2020
і безкоштовну
зкоштовну професійну фотосесію від
фотостудії
тостудії «INDIGO» отримають
вродливіші учасниці.
найвродливіші

На роботі все складається
найкращим чином, вас цінують, можна очікувати премію.

РАК
В доведеться багато
Вам
ууваги приділяти оточуючим
в
вас людям.

***

Хлопчик запитує батьків:
— Як я з'явився на світ?
— Ми тебе у капусточці знайшли.
— А сестричка?
— А її в помідорах
Наступного дня він застає батьків за «цікавим
заняттям».
— Ну шо, фермери, знову посівна?

ЛЕВ
Л
Ви зараз в центрі уваги,
сп
сповнені сил і енергії. Однак
спр
справи чомусь складаються
не кращим чином.

ДІВА
ДІВ

***

При бажанні, скориставшись
обст
обставинами, буде можливо
бага
багато досягти.

Як тяжко бути жінкою… Весь час хочеться:
 щось купити
 когось любити
 когось прибити
 похудати
І з'їсти оте тістечко…

***

Чоловік повертається з відрядження на день
раніше. Заглядає в шафу — немає нікого,
на балкон — нікого, під ліжком — теж немає
нікого. Дружина, посміхаючись, з сарказмом:
— Ну що, прийдеться самому!

ТЕРЕЗИ
ТЕР
Незва
Незважаючи
на труднощі
і пере
перешкоди, ваші справи
йдуть вгору. Це стосується і
робот
роботи, і особистого життя.

ГОЛОСУЙ
СУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ
«МІС
С RIA-2020» НА:

СКОРПІОН
СКОР
Саме за
зараз ви можете змінити своє життя. Просто прислухайт
слухайтеся до своїх бажань.

***

Василь до Марії:
— Якби я був циганом, я б тебе вкрав?
— Чому?
— Дуже ти на коня схожа…

***

Повернувся мужик із заробітків і привіз мобільний телефон. Ну показав дружині й пішов у
ванну. Звідти дзвонить на домашній і каже:
— Іди мені спину потри.
— Не можу, мій козел уже повернувся.

СТРІЛЕЦЬ
СТРІЛ
Ви зуміл
зуміли подолати труднощі і в п
передсвятковий
тиждень можете спокійно
спочивати на лаврах.

ФОТОСТУДІЯ
УДІЯ «INDIGO»
• Творчі
чі фотосесії
• Випускні
кні альбоми
• Термінове
нове фото
на документи
кументи

БІЛЬШЕ ФОТО НА
MISS.MOEMISTO.UA

КОЗЕРІГ
КОЗЕРІ
Цей тижде
тиждень готує вам зустрічі з людьми
людьми, важливими для
вас в профе
професійному плані.

***

Однокласники вже по другому колу дітей
народжують, по третьому набирають
кредитів, хтось відсидів, а я до цього часу
живу в своє задоволення. Мда, не дарма
мене в класі недолюблювали.

ВОДОЛІЙ
Події дозвол
дозволять по-новому
оцінити бага
багато ваших позицій в особис
особистих справах.
Просто зчитайте QR-код
камерою Вашої мобілки та
дивіться фото! ((Має бути
встановлена програма QR
Reader з Андроїд-маркета
або аналогічна)

тел: (093) 759
59 05 55,
(096) 179 71 31

РЕКЛАМА

РИБИ
У вас з'явитис
з'явитися можливість
зробити багат
багато добрих і
корисних справ.

483967

ПОГОДА У ВІННИЦІ

GISMETEO

SINOPTIK

METEO.UA
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