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РЕКЛАМА

 Попри те, що станом на 24 березня 
в нашій області немає випадків 
захворювання на коронавірус, 
медикам стали допомагати 
вінницькі волонтери

 RIA також не стоїть осторонь 
і розпочинає збір коштів для закупівлі 
медичного обладнання у вінницькі 
лікарні. На зібрані гроші ми закупимо 
необхідні ліки та обладнання 
і передамо лікарням с. 2, 7

ТРАНСПОРТ БЕЗ 
ПЕНСІОНЕРІВ

ЯКІ ГУЧНІ СУДОВІ СПРАВИ НА КАРАНТИНІ с. 5

с. 4

ВІРУС ОБ’ЄДНУЄ
ДАВАЙТЕ ДОПОМОЖЕМО ОДНЕ ОДНОМУ

468084 471438

Детальніше на с. 2

«Ми це робимо не для того, щоб стати популярними». Вінничанки відкрили майстерню 
з пошиття масок, щоб показати приклад, як захистити свою родину
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Підтримаємо 
бізнесу 

Ï³ñëÿ âïðîâàäæåííÿ êà-
ðàíòèíó â³ííèöüêèé á³çíåñ 
ïî÷àâ ïåðåæèâàòè âàæê³ 
÷àñè.

Áàãàòî ï³äïðèºìñòâ ³ êîì-
ïàí³é ïåðåéøëè íà äèñòàí-
ö³éíó ðîáîòó. Äåÿê³ çàêðè-
âàþòüñÿ ³ â³äïðàâëÿþòü ñâî¿õ 
ðîá³òíèê³â çà âëàñíèé ðàõó-
íîê ñèä³òè âäîìà. Ðåñòîðàíè, 
êàôå, òóðô³ðìè, ñïîðòçàëè, 
ñàëîíè êðàñè, ìàãàçèíè îïè-
íèëèñÿ â ï³äâ³øåíîìó ñòàí³. 
Ëþäè çàëèøàþòüñÿ áåç ðî-
áîòè. Ìàëèé á³çíåñ ðèçèêóº 
âçàãàë³ çíèêíóòè. ² ñê³ëüêè 
ùå öå áóäå òðèâàòè — íåâ³äî-
ìî. Àëå ìè ìîæåìî âïëèíó-
òè íà ñèòóàö³þ. Äîïîìîãòè 
³ñíóâàòè òèì, õòî çíàéøîâ 
âàð³àíòè ïðàöþâàòè.

RIA çàêëèêàº óñ³õ â³ííè-
÷àí êóïóâàòè òîâàðè ÷è çà-
ìîâëÿòè ¿õ ÷åðåç ³íòåðíåò 
ó â³ííèöüêèõ ìàãàçèíàõ. 
Ìîâà éäå ïðî äîñòàâêó 
¿æ³, ïðî ìàãàçèíè òåõí³êè, 
âçóòòÿ, îäÿãó. Íàâ³òü äèòÿ÷³ 
³ãðàøêè ñüîãîäí³ ìîæíà çà-
ìîâèòè ó â³ííèöüêèõ ìàãà-
çèíàõ. Çàìîâëÿéòå íå íà âå-
ëèêèõ óêðà¿íñüêèé ñàéòàõ, 
à íà òèõ, ùî çíàõîäÿòüñÿ 
ó íàøîìó ì³ñò³. ×îìó öå ïî-
òð³áíî? Òîìó ùî êóïóþ÷è 
ó ì³ñöåâèõ ï³äïðèºìö³â, âè 
äîïîìîæåòå çáåðåãòè ðîáî-
÷³ ì³ñöÿ òà âèïëà÷óâàòè çà-
ðîá³òíó ïëàòó òàêèì ñàìèì 
â³ííè÷àíàì, ÿê âè! ² íå çà-
áóâàéòå ïðî ïîäàòêè, ÿê³ 
çàëèøàòüñÿ ó  ì³ñò³. 

À äëÿ óñ³õ êîðèñòóâà÷³â 
Ôåéñáóêó ìè ðîçðîáèëè ìàñ-
êè. Óñ³ â³ííè÷àíè â³ä 20 áå-
ðåçíÿ ìîæóòü äîäàòè íà ñâî¿ 
àâàòàðè íàïèñ: Ì³ñöåâèé á³ç-
íåñ — ñåðöå Â³ííèö³. Êóïóé 
ó â³ííè÷àí! Äîïîìîãàé ñâî¿ì! 
Çðîáèòè öå ìîæåòå çà ïîñè-
ëàííÿì: bit.ly/2vQBnzW.

Íå ï³ääàâàéòåñü ïàí³ö³. ² 
áóäüòå çäîðîâ³!

ДУМКА

ГОЛОВНИЙ РЕДАКТОР RIA 

Вадим Вадим 
ПАВЛОВПАВЛОВ

НАТАША РОМАСЬ 
На шашличок з друзями 
до річки, щоб відсвяткувати, 
що ми пережили тяжкий час! 
А потім одразу в автошколу 
запишусь! А поки що, не тра-
чу час даремно — вчу ПДР.

ОЛЯ КУЗЬМЕНКО 
Як же насправді хочеться про-
сто вийти в місто з легкістю і 
без страху, не думаючи ні про 
віруси, ні про карантини. Та 
просто погуляти з дитиною 
на майданчику. 

ЮЛІЯ БЕЙ 
Скажу дякую своїм ангелам-
охоронцям за те, що вижила 
за період цього карантину, 
працюючи продавцем у ма-
газині. Шашличок з колек-
тивом!

TATIANA TIMOFEEVA 
Сяду в тролейбус на вок-
залі, проїдусь до останньої 
зупинки, і якщо хтось з 
молоді спитає, куди я лізу 
чи повзу, складу дулю під 
самісінький ніс.

ТАНЯ ЛЮДВІК 
Вийти з дітками на централь-
ну площу мого міста, ловити 
весняне сонечко, годувати 
голубів, піти на улюблений 
майданчик. Зустрітися з дру-
зями, обійматися, пити каву... 

RIA ЗАПИТАЛА ВІННИЧАН Уявіть, що карантин закінчився. Що ви плануєте зробити в першу чергу?

ÍÎÂÈÍÈ

Щосереди ми публікуємо 
коментарі вінничан-
перехожих щодо 
актуальних подій міста. 
Уже другий номер нам 
доводиться провести 
таке опитування на 
сторінці у Фейсбуці. 
Ми дотримуємось 
карантину, і радимо для 
вашої ж безпеки без 
особливих потреб не 
виходити з дому

МИХАЙЛО 
КУРДЮКОВ, RIA, 
(095)1039671

Ñïî÷àòêó ìè õî-
÷åìî, ùîá âè ïðî-
÷èòàëè ðîçïîâ³äü 

Àíäæåëî Âàññàñîð³, ðåàíèìàòî-
ëîãà ç ³òàë³éñüêîãî ì³ñòà Áåðãàìî. 
Ñõîæèõ ³ñòîð³é ó çàõ³äí³é ïðåñ³ 
ìîæíà çíàéòè ÷èìàëî. Íà æàëü, 
ö³ ³ñòîð³¿ íå âèãàäàí³. Ñàìå òàê 
ïî÷èíàëàñÿ áîðîòüáà ç êîðîíà-
â³ðóñîì â ²òàë³¿. 

Çàðàç ê³ëüê³ñòü âèïàäê³â ³í-
ôåêö³¿ òàì ñÿãíóëà ïîçíà÷êè 60+ 
òèñÿ÷ ëþäåé, ïîíàä ø³ñòü òèñÿ÷ 
âèïàäê³â çàê³í÷èëèñÿ ëåòàëüíî. 
Îñü ùî ë³êàð ïèñàâ ïðî òå, ÿê 
çàõâîð³â ³ ùî éîìó äîâåëîñÿ ïå-
ðåæèòè: 

«Ç 22 ëþòîãî ç'ÿâèëèñÿ ïåðø³ 
õâîð³. Âæå 28-ãî ìîº ðåàí³ìàòî-
ëîã³÷íå â³ää³ëåííÿ áóëî ïîâí³ñòþ 
çàéíÿòî õâîðèìè íà êîðîíàâ³ðóñ. 
Ó ñóáîòó, 29-ãî, ó ìåíå òðîõè ï³ä-
íÿëàñÿ òåìïåðàòóðà, àëå öå áóëè 
âàæê³ äí³, ³ íàâ³òü ó íåä³ëþ ÿ ÷åð-
ãóâàâ äî ï³âíî÷³. 

Ó ïîíåä³ëîê òåìïåðàòóðà ï³ä-
íÿëàñÿ äî 38,9. Ïàðàöåòàìîë íå 
äîïîì³ã. ß íå áóâ óïåâíåíèé, 
ùî öå COVID-19, àëå çíàâ, ùî 
ðåàí³ìàö³éíå â³ää³ëåííÿ ïåðåïî-
âíåíå, ³ çàêðèâñÿ ó ñåáå â ê³ìíàò³. 
Ó ñåðåäó ó ìåíå âçÿëè ìàçîê, ó 
÷åòâåð ï³äòâåðäèëîñÿ, ùî ÿ õâî-
ðèé. Òåìïåðàòóðà òðèìàëàñÿ â 
ðàéîí³ 39 ãðàäóñ³â. Óâå÷åð³ ìåí³ 
ñòàëî âàæêî äèõàòè. Ó ìåíå ïðî-

ïàâ íþõ, ³ ÿ ïåðåñòàâ â³ä÷óâàòè 
ñìàê, íàñèëó ðîçð³çíÿâ ïðåäìåòè. 
×åðåç íåñòà÷ó êèñíþ ó ìåíå ïî-
÷àëèñÿ ãîëîâíèé á³ëü ³ ä³àðåÿ. ß 
ïîäçâîíèâ â ë³êàðíþ, àëå ì³ñöü 
â ðåàí³ìàö³¿ íå áóëî.

ß çíàâ, ùî äîâãî ìåí³ íå ïðî-
òðèìàòèñÿ. ß íàìàãàâñÿ âäèõíó-
òè, àëå ïîâ³òðÿ ìàéæå íå íàäõî-
äèëî â ëåãåí³. Î 23.00 ìåí³ çà-
òåëåôîíóâàëè ç ë³êàðí³ ³ ñêàçàëè, 
ùî çâ³ëüíèëîñÿ ì³ñöå. Ìåíå ï³ä-
êëþ÷èëè äî àïàðàòà âåíòèëÿö³¿ 
ëåãåí³â.  

Íàéâàæ÷èé ìîìåíò — ïî÷àòîê. 
Ó øîëîì³ äëÿ øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ 
ëåãåí³â òåáå ãëóøèòü øóì ³ äóæå 
ñïåêîòíî. Òè ïîò³ºø, ³ çäàºòüñÿ, 
ùî çàäèõàºøñÿ ùå á³ëüøå. Àëå 
ïîò³ì â³ä÷óâàºø, ùî ïîâ³òðÿ ïî-
÷èíàº íàäõîäèòè. . 

Äâà äí³ ìåíå í³áè íå áóëî. Óâ³ 
ñí³ òè ïîì³÷àºø, ùî òîá³ ïîäàþòü 
êèñåíü ³ ð³äèíó. ×àñ ñòèñêàºòüñÿ 
äî ìèò³ — òåïåð ÿ çíàþ, ùî öå ³ º 
ìåæà ì³æ æèòòÿì ³ ñìåðòþ. Ìåí³ 
çäàâàëîñÿ, ùî ÿ âäîìà ³ ùîéíî 
ïðîêèíóâñÿ. Àëå ïîðó÷ ç³ ìíîþ 
ëåæàâ ì³é êîëèøí³é ïàö³ºíò, 
ÿêîãî ÿ ë³êóâàâ â³ä êîðîíàâ³ðóñó.  

Çàðàç ÿ ó â³ää³ëåíí³ ãàñòðî-
åíòåðîëîã³¿, ïåðåîáëàäíàíîìó â 
³íôåêö³éíå. Äèõàþ çà äîïîìî-
ãîþ ìàñêè. Ïîðó÷ ç³ ìíîþ ìî¿ 
êîëèøí³ ïàö³ºíòè».

Ñòàíîì íà 24 áåðåçíÿ â Óêðà-
¿í³ ëàáîðàòîðíî ï³äòâåðäæåíî 
97 âèïàäê³â çàõâîðþâàííÿ íà 
COVID-19. Ñê³ëüêè ¿õ ñòàíå ï³ñëÿ 
òîãî, ÿê â êðà¿í³ ïî÷íóòüñÿ ìàñîâ³ 

RIA РОЗПОЧИНАЄ ЗБІР 
КОШТІВ ДЛЯ ЛІКАРЕНЬ
Допомога  В Україні кожного дня 
фіксують нові випадки захворювання 
на коронавірус. У Вінниці досі не 
підтверджено жодного, але це лише 
справа часу. Коли це станеться, 
наші лікарі мають бути готовими до 
боротьби з вірусом. Наше завдання — 
допомогти їм у цій підготовці 

òåñòóâàííÿ, ìîæíà ëèøå óÿâèòè. 
Çðîçóì³ëî îäíå — íà ìåäèê³â ïî-
êëàäåíèé âåëèêèé ïëàñò ðîáîòè 
ç ïîðÿòóíêó íàøèõ æèòò³â.  

Çàðàç â ³íôåêö³éíèõ ñòàö³îíà-
ðàõ º ïîòðåáà â çàñîáàõ çàõèñòó 
òà ìåäè÷íîìó îáëàäíàíí³. Ðåñ-
ï³ðàòîðè, çàõèñí³ êîñòþìè, àí-
òèñåïòèêè, ³íôóçîìàòè, àïàðàòè 
øòó÷íî¿ âåíòèëÿö³¿ ëåãåí³â — öå 
ëèøå ÷àñòèíà òîãî, ùî íåîáõ³äíî 
äîêóïèòè ó ë³êàðí³, ÿê³ ñòàëè ãîñ-
ï³òàëüíèìè áàçàìè â áîðîòüá³ ç 
êîðîíàâ³ðóñîì. Òàêèìè º ³íôåê-
ö³éíå â³ää³ëåííÿ ì³ñüêî¿ ë³êàðí³ 
¹1 òà Â³ííèöüêà îáëàñíà êë³í³÷-
íà ³íôåêö³éíà äèòÿ÷à ë³êàðíÿ. 

Ìè çâ'ÿçàëèñÿ ç äèðåêòîðàìè 
öèõ ë³êàðåíü òà ä³çíàëèñÿ, ÷îãî 
êîíêðåòíî ¿ì íàðàç³ áðàêóº. 

Äèðåêòîð ë³êàðí³ ¹1 Êîñòÿí-
òèí Ë³âàêîâñüêèé ãîâîðèòü, ùî 
ïèòàííÿ òåõí³÷íîãî çàáåçïå÷åííÿ 
çàêðèòå çà ðàõóíîê ô³íàíñóâàííÿ 
ç ì³ñüêîãî áþäæåòó. Îäíàê º ïî-
òðåáà â ë³êàðñüêèõ ïðåïàðàòàõ: 
Ìåðîïåíåì (Ìåðîíåì), Ìîê-
ñèôëîêñàöèí, Ë³íåçîë³ä (ë³íå-
çîë³äèí), Öåôòð³àêñîí.(Âñå äëÿ 

âíóòð³øíüîâåííîãî ââåäåííÿ.) 
Ó äèòÿ÷³é ³íôåêö³éí³é ë³êàð-

í³ ñèòóàö³ÿ ³íàêøà. Äèðåêòîðêà 
ìåäçàêëàäó Ëþäìèëà Áðîâ³íñüêà 
ñêëàëà ö³ëèé ñïèñîê ç íåîáõ³ä-
íîãî îáëàäíàííÿ òà ðîçõ³äíèõ 
ìàòåð³àë³â. (Ïîâíèé ïåðåë³ê çà 
ïîñèëàííÿì bitly.su/g2cp: 

Åï³äåì³îëîã Ñòåïàí Òîìèí ãî-
âîðèòü, ùî Â³ííèöüêîìó îáëàñ-
íîìó ëàáîðàòîðíîìó öåíòðó ÌÎÇ 
íå âèñòà÷àº çàõèñòó òà äåççàñîá³â: 
äåç³íôåêö³éí³ ïðåïàðàòè, àíòè-
ñåïòè÷í³ ïðåïàðàòè äëÿ îáðîáêè 
ðóê, çàõèñí³ êîìá³íåçîíè.

Ìè íå ìîæåìî çàëèøèòè íà-
øèõ ìåäèê³â íàîäèíö³ ç â³ðóñîì. 
Òîìó ðåäàêö³ÿ RIA/20minut.ua 
ðîçïî÷èíàº çá³ð êîøò³â äëÿ çà-
êóï³âë³ íåîáõ³äíîãî ìåäè÷íîãî 
îáëàäíàííÿ, çàñîá³â çàõèñòó òà 
ðîçõ³äíèõ ìàòåð³àë³â äëÿ íàøèõ 
ë³êàðåíü. Ìè ïðîñèìî ï³äòðèìà-
òè ë³êàðí³ áóäü-ÿêîþ ñóìîþ. Íå-
õàé âîíà áóäå ìàëåíüêîþ, àëå íàñ 
áàãàòî, ³ ðàçîì ìè âïîðàºìîñÿ. 

Ïåðåðàõóâàòè ãðîø³ ìîæíà íà 
ñàéò³ 20minut.ua çà ïîñèëàííÿì 
bitly.su/g2cp.

В Україні станом на 24 березня 97 підтверджених випадків. 
І кількість захворілих постійно зростає. Без необхідного 
обладнання та захисту медики не зможуть надавати допомогу
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ÑÈÒÓÀÖ²ß

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334 

Íà êîì³ñ³¿ ç 
ïèòàíü áåçïåêè 
òà íàäçâè÷àéíèõ 

ñèòóàö³é 20 áåðåçíÿ çàïðîâàäèëè 
íîâ³ îáìåæåííÿ ó ãðîìàäñüêîìó 
òðàíñïîðò³. Ãîëîâíà ìîòèâàö³ÿ 
çì³í — àáè ìåäèêè çìîãëè â÷àñíî 
äî¿æäæàòè íà ðîáîòó òà íå áóëî 
ñêóï÷åííÿ ëþäåé íà çóïèíêàõ. 
Àëå äîäàòè ùå á³ëüøå òðàíñïîð-
òó íåìàº çìîãè — íà ìàðøðóòè 
âèïóñòèëè âæå âåñü òðàíñïîðò, 
ãîâîðèëè ó «Â³ííèöüê³é òðàí-
ñïîðòí³é êîìïàí³¿».

ТРЕБА ЗМІНИТИ НОРМИ 
Ó ãðîìàäñüêîìó òðàíñïîðò³, ç 

23 áåðåçíÿ, íå ä³º ïðàâî íà áåç-
êîøòîâíèé ïðî¿çä ó ãîäèíè ï³ê — 
ç 5.20 äî 10.00 òà ç 17.00 äî 21.00. 
Ó ö³ ãîäèíè ï³ëüãîâèêè ìàþòü 
ñïëà÷óâàòè çà ñâ³é ïðî¿çä, ÿêùî 
áóäóòü êîðèñòóâàòèñÿ òðàíñïîð-
òîì. Ó òðàìâàÿõ äîçâîëèëè ïåðå-
âîçèòè á³ëüøå ïàñàæèð³â: äåñÿòü 
ëþäåé íà êîæíó ñåêö³þ. Òàê³ 
îáìåæåííÿ ä³ÿòèìóòü äî çàâåð-
øåííÿ êàðàíòèíó (bit.ly/3ac96Tc).

Ìåäïðàö³âíèê Ëþáîâ ¿çäèòü 
íà ðîáîòó òà, â ö³ëîìó, ñõâàëþº 
êàðàíòèíí³ îáìåæåííÿ.

— Òå, ùî çðîáèëè â òðàìâà-
ÿõ ïî 10 ëþäåé íà ñåêö³þ — öå 
ïðàâèëüíî. Ïîòð³áíî ùå ïåðåäè-
âèòèñÿ íîðìè â òðîëåéáóñàõ, áî 
ñêëàäíî äî¿õàòè íà ðîáîòó, ïðà-
öþþ â äèòÿ÷³é ñòîìàòîëîã³÷í³é 
ïîë³êë³í³ö³, — êàæå æ³íêà. — Çà-
ðàç ï³øêè õîäæó ç Ìàñëîæèðó 
íà ×åõîâà, äå ê³íöåâà çóïèíêà 
òðîëåéáóñ³â. Ïðîïóñêàþ òàì òðè-
÷îòèðè òðàíñïîðòè, â ÿêèõ âæå º 
ïî äåñÿòü ïàñàæèð³â. ² áóâàº òàêå, 
ùî âèõîäæó â öåíòð³ ò³ëüêè îäíà, 
à ëþäè ¿äóòü äàë³. Ïîòð³áíî ÿêîñü 
é òóò ö³ îáìåæåííÿ ïåðåãëÿäàòè.

Â³ííè÷àíèí Îëåêñàíäð ïðî-
äîâæóº ïðàöþâàòè â óìîâàõ 
êàðàíòèíó. Êàæå, ùî ÿêùî ðà-
í³øå äî¿æäæàâ íà ðîáîòó ìàðø-
ðóòêîþ, òî çàðàç ¿çäèòü äâîìà 
òðàíñïîðòàìè.

— Ìàðøðóòîê ñòàëî íàáàãà-
òî ìåíøå. Ïî 40 õâèëèí äîâî-
äèòüñÿ íà çóïèíö³ ñòîÿòè. Àëå 
ÿ ðîçóì³þ, ùî òàê³ îáìåæåííÿ 
ïîòð³áí³, àáè íå äîïóñòèòè öþ 
õâîðîáó. Â ªâðîï³ çàðàç ñòðàøíà 
ñèòóàö³ÿ, à íàì íå ïîòð³áíî ö³º¿ 
ïàíäåì³¿, — ãîâîðèâ ÷îëîâ³ê.

À îò ïåíñ³îíåðêè Îëåíà òà 
Ñâ³òëàíà ÷åðåç êàðàíòèí çì³íèëè 
ñâ³é çâè÷íèé ðîçïîðÿäîê äíÿ:

— Òåïåð íå ¿æäæó çðàíêó. 
Íåõàé ¿çäÿòü ë³êàð³ òà ò³, õòî 
ïðàöþþòü. ß ìîæó ï³çí³øå âè-

ВОДІЇВ, ЯКІ ВОЗЯТЬ ПОНАД 
10 ПАСАЖИРІВ, ШТРАФУЄ ПОЛІЦІЯ 
Без пенсіонерів  До завершення 
карантину пільговики не зможуть їздити 
у громадському транспорті у години пік 
безкоштовно. Усі водії, крім водіїв трамвая, 
мають перевозити до десяти пасажирів 
одночасно. Бо інакше — штраф на 17 тисяч 
гривень від поліції. Як до цих обмежень 
ставляться вінничани та перевізники?

¿õàòè. Çàðàç ÷åðåç öåé â³ðóñ íà-
ìàãàþñÿ âçàãàë³ íå âèõîäèòè ç 
äîìó. Îò ò³ëüêè ç ñîáàêîþ âèõî-
äæó ãóëÿòè, ÷è â ìàãàçèí çà ïðî-
äóêòàìè, — êàæå Îëåíà.

— Öåé êàðàíòèí ïîòð³áíèé. 
Àëå ìåí³ 18 áåðåçíÿ ïîòð³áíî 
áóëî ¿õàòè äîäîìó, â Çàïîð³ææÿ. 
À ÿ çàñòðÿãëà ó Â³ííèö³, æèâó 
â ñåñòðè. À óÿâ³òü, ÿêùî õòîñü 
ó â³äðÿäæåíí³. Íàïåâíî, ïîòð³á-
íî áóëî äàòè òèæäåíü ÷àñó, ùîá 
ëþäè ìîãëè ïî¿õàòè äî ñåáå äî-
äîìó, — ãîâîðèòü Ñâ³òëàíà.

УДЕНЬ ПАСАЖИРІВ НЕМАЄ 
Íîâ³ îáìåæåííÿ ó òðàíñïîð-

ò³ äîçâîëèëè çìåíøèòè ÷åðãè 
íà çóïèíêàõ, êàçàâ ãåíåðàëüíèé 
äèðåêòîð «Â³ííèöüêî¿ òðàí-
ñïîðòíî¿ êîìïàí³¿» Ìèõàéëî 
Ëóöåíêî.

У «Вінницякартсервіс» зробили спе-
ціальні е-квитки для проїзду ме-
дичним працівникам в громадсько-
му транспорті. Кожна картка має 
електронний проїзний на 30 днів 
з лімітом 130 безкоштовних поїз-
док та з можливістю продовження 
цього проїзного. До того ж, картки 
мають власний дизайн — червоний 
хрест з перекресленим «коронаві-
русом» і написом «Я йду на роботу 
заради вас».

У мерії вважають, що так лікарі 
зможуть на зупинках довести ін-
шим вінничанам, що вони меди-
ки. Та просять вінничан пропус-
кати медпрацівників у транспорт 
першочергово.
З понеділка між лікарнями Вінни-
ці розподілили 2,5 тисячі карток 
для працівників. Саме таку кіль-
кість пластику запросили керів-
ники медичних закладів:
— У першу чергу картками буде 

забезпечено працівників інфек-
ційного відділення МКЛ № 1, 
приймальних та реанімаційних 
відділень наших лікарень, а також 
відділень невідкладної допомоги. 
Крім того, карти отримають сімей-
ні лікарі та сімейні медичні сестри. 
Частину карток буде передано й 
Вінницькій станції екстреної ме-
дичної допомоги, — каже директор 
міського департаменту охорони 
здоров’я Олександр Шиш.

Медикам роздають спецкартки для проїзду 

Суворі обмеження контролює і поліція. З 18 до 24 березня вони склали десять 
адмінпротоколів на водіїв у Вінниці 

— Ìè ñë³äêóºìî çà ì³ñöÿìè, 
äå çáèðàºòüñÿ íàéá³ëüøå â³ííè-
÷àí. Öå, çîêðåìà, ê³íöåâ³ çóïèí-
êè ïî ì³ñòó. Ñòàíîì íà ñüîãîäí³ 
(24 áåðåçíÿ — àâò.) ÷åðã äî òðàí-
ñïîðòó íåìàº. Ðîçâàíòàæóº ïàñà-
æèðîïîò³ê ó ãîäèíè ï³ê ùå é òå, 
ùî â òðàìâàÿõ ìè òåïåð âîçèìî 
á³ëüøå ëþäåé. Áà÷ó, ùî ïàñà-
æèðè ïîñòàâèëèñÿ ç ðîçóì³ííÿì 
äî êàðàíòèííèõ îáìåæåíü, ÿê³ 
ñòàëè á³ëüø åôåêòèâíèìè, — 
êàæå Ëóöåíêî.

À â ïðèâàòíèõ ïåðåâ³çíèê³â 
ñèòóàö³ÿ ñêëàäí³øà: âîíè ìàþòü 
ïðîäîâæóâàòè âîçèòè íå á³ëüøå 
äåñÿòè ëþäåé îäíî÷àñíî ÷åðåç 
êàðàíòèí. Ãîëîâà àñîö³àö³¿ â³-
ííèöüêèõ ïåðåâ³çíèê³â «Ìàðø-
ðóò» Îëåêñàíäð Ãîòà êàæå, ùî 
ì³ñòî íà÷å âèìåðëî, à âîä³¿ òåïåð 
íå çàðîáëÿþòü íàâ³òü íà ïàëèâî 
äëÿ ìàøèí.

Çðàíêó òà ââå÷åð³ ïåðåâîçèìî 
ïî äåñÿòü ëþäåé, òðèìàºìî öå 
ï³ä êîíòðîëåì. Óäåíü âåçåìî 
îäíó-äâ³ ëþäèíè, ìàêñèìóì. 
Òîìó â ãîäèíè ï³ê ìè ñêîðî-
÷óºìî ³íòåðâàëè ì³æ ìàðøðóò-
êàìè, à âäåíü — çá³ëüøóºìî 
¿õ, — êàæå Ãîòà. — Âîä³¿ âçàãàë³ 
í³÷îãî íå çàðîáëÿþòü. ßêùî 
ìàþòü 100–150 ãðèâåíü çà äåíü, 
òî öå âæå äîáðå. Äåÿê³ ïåðåâ³-
çíèêè çà ñâî¿ ãðîø³ çàïðàâëÿþòü 
ìàøèíè. Àëå ìè ðîçóì³ºìî, ùî 
ì³ñòó ïîòð³áíèé òðàíñïîðò, ùî 
íà ðîáîòó ìàþòü ä³ñòàòèñÿ ìåäè-

êè, ðÿòóâàëüíèêè, ïîë³öåéñüê³, 
òîìó áóäåìî ¿çäèòè é äàë³.

ШТРАФИ ОТРИМАЛИ 
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Äîòðèìóâàòèñÿ ñóâîðèõ îá-
ìåæåíü çîáîâ’ÿçóº íå ò³ëüêè 
ñîö³àëüíà â³äïîâ³äàëüí³ñòü, à é 
àäì³í³ñòðàòèâíà. Ðå÷íèöÿ óïðàâ-
ë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ Àííà Îë³éíèê 
ðîçêàçàëà, ùî ç 18 äî 24 áåðåç-
íÿ ñêëàëè 10 ïîñòàíîâ íà âîä³¿â 
ãðîìàäñüêîãî òðàíñïîðòó çà ïî-
ðóøåííÿ ïðàâèë óìîâ êàðàíòè-
íó — íà 9 âîä³¿â ìàðøðóòîê òà 
îäíîãî âîä³ÿ òðîëåéáóñà.

— Ó íàñ òðèâàâ ïåð³îä, êîëè 
ìè ðîç'ÿñíþâàëè âîä³ÿì ïðî 
íàÿâíó â³äïîâ³äàëüí³ñòü çà ïå-
ðåâåçåííÿ ïîíàä äåñÿòü ïàñà-
æèð³â îäíî÷àñíî. Çàðàç, ÿêùî 
ïîë³öåéñüê³ ô³êñóþòü òàê³ ïîðó-
øåííÿ, òî îäðàçó ñêëàäàþòü ïðî-
òîêîë. Àäæå ïåðåâ³çíèê ðèçèêóº 
çäîðîâ'ÿì â³ííè÷àí, ïåðåâîçÿ-
÷è ó òðàíñïîðò³ ïîíàäíîðìîâó 
ê³ëüê³ñòü ïàñàæèð³â, — ñêàçàëà 
ðå÷íèöÿ óïðàâë³ííÿ Íàöïîë³ö³¿ 
Àííà Îë³éíèê.

×åðåç çàïðîâàäæåííÿ êàðàíòè-
íó â Óêðà¿í³ Àäì³íêîäåêñ äîïî-
âíåíî ñòàòòåþ 44–3 (ïîðóøåííÿ 
ïðàâèë ùîäî êàðàíòèíó ëþäåé), 
ùî òÿãíå çà ñîáîþ íàêëàäàííÿ 
øòðàôó — â³ä 17 òèñÿ÷ äî 32 òè-
ñÿ÷ ãðèâåíü, äëÿ ïîñàäîâö³â — 
â³ä 34 òèñÿ÷ äî 170 òèñÿ÷ ãðèâåíü 
(bit.ly/39gvrxI).

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 
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âóë. Øèðøîâà, 3à; ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ ³íôîðìàö³éíîãî 
àãåíòñòâà ÿê ñóá’ºêòà ³íôîðìàö³éíî¿ ä³ÿëüíîñò³ ñåð³¿ ÊÂ No.194-57Ð â³ä 
12.08.2009 ð.

Íàø³ êîîðäèíàòè:
Â³ííèöÿ, Õìåëüíèöüêå øîñå, 2à 
(ãîò. ïðîôñï³ëîê, íàïðîòè «Êíèæêè»), 
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Ãàçåòà  º  
÷ëåíîì  
Âñåñâiòíüî¿ 
Ãàçåòíî¿ 
Àñîö³àö³¿

Ïåðåäïëàòíèé ³íäåêñ: 40030.
ÂÈÌÀÃÀÉÒÅ ÏÅÐÅÄÏËÀÒÓ 

Â ÁÓÄÜ-ßÊÎÌÓ Â²ÄÄ²ËÅÍÍ² ÇÂ’ßÇÊÓ 
ÓÊÐÀ¯ÍÈ

Â³ääðóêîâàíî â äðóêàðí³ 
ÒÎÂ «Ïðåñ Êîðïîðåéøí Ë³ì³òåä» 

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

20MINUT.UA
Ïðîåêò çä³éñíåíî çà ï³äòðèìêè 

ïîñîëüñòâà ÑØÀ â Óêðà¿í³

Ùîòèæíåâèê «RIA»
Ñâ³äîöòâî ïðî äåðæàâíó ðåºñòðàö³þ 
äðóêîâàíîãî çàñîáó ìàñîâî¿ ³íôîðìàö³¿ ñåð³ÿ ÊÂ 
¹18211 - 7011 ÏÐ â³ä 04.10.2011 ð., âèäàíå 
Äåðæàâíîþ ðåºñòðàö³éíîþ ñëóæáîþ Óêðà¿íè

Âàäèì ÏÀÂËÎÂ

Íàòàë³ÿ Ï²ÑÊÓÍ²×ÅÂÀ

Ãîëîâíèé ðåäàêòîð: 

Âèïóñêîâèé ðåäàêòîð: 

Çàðåºñòðîâàíèé òà âèäàºòüñÿ ç áåðåçíÿ 1993 ðîêó.

Çàñíîâíèê: ÒÎÂ «Ð²À Õîëäèíã».

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

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

Hàêëàä 17 900 

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

Çàìîâë. ¹ 200112



5 RIA, Ñåðåäà, 25 áåðåçíÿ 2020

НАТАЛІЯ ГОНЧАРУК, 
RIA, (067)7857674 

Íà ñàéò³ Â³-
ííèöüêîãî ì³ñüêî-
ãî ñóäó â ïåðøèé 

äåíü çàïðîâàäæåííÿ æîðñòêèõ 
êàðàíòèííèõ îáìåæåíü, 17 áå-

ðåçíÿ, ç’ÿâèëîñÿ ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî îñîáëèâèé ðåæèì ðîáîòè:

«Ç ìåòîþ óáåçïå÷åííÿ ãðîìà-
äÿí â³ä ãîñòðèõ ðåñï³ðàòîðíèõ 
õâîðîá, çîêðåìà êîðîíàâ³ðó-
ñó (COVID-19), … íà ïåð³îä ç 
18 áåðåçíÿ äî 3 êâ³òíÿ 2020 ðîêó 
ó Â³ííèöüêîìó ì³ñüêîìó ñóä³ … 

КІЛЬКА ГУЧНИХ СУДОВИХ ПРОЦЕСІВ 
ПЕРЕТВОРИЛИСЯ НА ЗАКРИТІ СПРАВИ 
За мить до розв’язки  Без слухачів 
продовжують слухати невідкладні справи 
у Вінницькому міському суді. На засідання 
пускають тільки учасників процесу, 
а журналістам через карантинні заходи — 
не можна. Одразу в кількох резонансних 
судових процесах у найближчий час мали 
початися допити підсудних. Вони минуть 
без репортерів, які розповідали більше, 
ніж напишуть потім у реєстрі

ïðèïèíåíî ïðîâåäåííÿ ñóäî-
âèõ çàñ³äàíü ç ðîçãëÿäó ñóäîâèõ 
ñïðàâ, êð³ì ñóäîâèõ ñïðàâ, ÿê³ 
çà çàêîíîì ðîçãëÿäàþòüñÿ íåâ³ä-
êëàäíî, ç ìåòîþ íåäîïóùåííÿ 
ïîðóøåííÿ êîíñòèòóö³éíèõ ïðàâ 
ãðîìàäÿí; çàáîðîíåíî äîïóñê 
â ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ îñ³á, ÿê³ íå º 
ó÷àñíèêàìè ñóäîâèõ çàñ³äàíü».

Íåâ³äêëàäíî ðîçãëÿäàþòüñÿ 
êðèì³íàëüí³ ñïðàâè ç àðåøòîâà-
íèìè, ÿêèì òðåáà ïîäîâæóâàòè 
òåðì³í òðèìàííÿ ï³ä âàðòîþ, àëå 
òÿãíóòè ç óâ’ÿçíåííÿì áåçï³ä-
ñòàâíî — çíà÷èòü, ïîðóøèòè ¿õí³ 
ïðàâà. Òàêîæ íà ñóäîâîìó ñàéò³ 
íàïèñàëè, ùî îñîáëèâèé ðåæèì 
çàëåæèòü â³ä ñèòóàö³¿ â êðà¿í³ ³ 
«ìîæå áóòè ïðîäîâæåíèé ó ðàç³ 
ïîòðåáè».

Òàê ñï³âïàëî, ùî êàðàíòèí ³ 
éîãî îáìåæåííÿ çá³ãëèñÿ ç çàâåð-
øåííÿì îäðàçó ê³ëüêîõ ñóäîâèõ 
ïðîöåñ³â, ÿê³ âèñâ³òëþâàëè æóð-
íàë³ñòè RIA. Éäåòüñÿ ïðî ðîçãëÿä 
ãó÷íèõ çëî÷èí³â, ÿê³ ìàëè ì³ñöå 

ó Â³ííèö³ é ïðèçâåëè äî ëþä-
ñüêèõ ñìåðòåé.

Ñóäîâ³ ïðîöåñè â öèõ ñåðéîç-
íèõ ñïðàâàõ — òðèâàë³. Îäèí ç 
íèõ, íàïðèêëàä, çàòÿãíóâñÿ ìàé-
æå íà òðè ðîêè. ²íøèé ³äå äðó-
ãèé ð³ê. Ò³ëüêè ó òðåò³é ñïðàâ³, 
ïðî ÿêó íàãàäàºìî íèæ÷å, òðè-
âàë³ñòü ñóäó íàä îáâèíóâà÷åíèì 
âèì³ðþºòüñÿ ê³ëüêîìà ì³ñÿöÿìè. 
Ó ïðîöåñàõ ñïåðøó ñëóõàëè ïî-
òåðï³ëèõ, ïîò³ì ñâ³äê³â, äàë³ äî-
ñë³äæóâàëè òîìè ç³áðàíèõ ñë³ä-
ñòâîì äîêàç³â…

Ï³äñóäí³ â á³ëüøîñò³ âèïàä-
ê³â — â³äìîâèëèñÿ â³ä âèñóíó-
òèõ ¿ì çâèíóâà÷åíü ³ ñâ³ä÷èòè 
ìàëè íàïðèê³íö³ ïðîöåñó. ßêðàç 
íà íàéáëèæ÷³ ñóäîâ³ çàñ³äàííÿ 
áóëè çàïëàíîâàí³ äîïèòè ëþ-
äåé, êîòð³ äîñ³ ìîâ÷àëè. Òàêèé 
ñîá³ ô³íàëüíèé àêîðä ó ñïðàâàõ, 
çà ÿêèìè ñïîñòåð³ãàëà RIA. Òå-
ïåð, ÷åðåç êàðàíòèí, íå ïî÷óº-
ìî, ùî êàçàòèìóòü ñóäó ó ñâîº 
âèïðàâäàííÿ ò³, êîìó çàãðîæóº 

äîâ³÷íå ïîçáàâëåííÿ âîë³. Óñ³ 
íàçâàí³ íèæ÷å ëþäè — âèíè 
íå âèçíàâàëè.

Òî â ÿêèõ ñïðàâàõ ìîæóòü ïðî-
âåñòè äîïèòè îáâèíóâà÷åíèõ áåç 
æóðíàë³ñò³â, ÿê³ çàâæäè ñâî¿ì ÷è-
òà÷àì ðîçïîâ³äàþòü á³ëüøå, í³æ 
íàïèøóòü ïîò³ì â ñóõîìó ðåºñòð³ 
ñóäîâèõ ð³øåíü? ×è êàðàíòèí 
çàòÿãíå ïðîöåñè äî çíÿòòÿ îá-
ìåæåíü?

— Ìåíå îáøóêàëè íà âõîä³, 
ïåðåâ³ðèëè òåìïåðàòóðó, çàáðàëè 
òåëåôîí. Âïóñòèëè â ïðèì³ùåí-
íÿ, àëå íà çàñ³äàííÿ ñåêðåòàðêà 
ñêàçàëà íå çàëèøàòèñÿ, — ðîç-
ïîâ³â ïðî çàñ³äàííÿ 18 áåðåçíÿ 
ïîòåðï³ëèé ó êðèì³íàëüí³é ñïðà-
â³, ÿêà çàðàç ñëóõàºòüñÿ, Âàñèëü 
×ìèðà. — Ìåí³ ïîÿñíèëè, ùî 
ò³ëüêè ïðîäîâæàòü àðåøò îáâè-
íóâà÷åíèì, é êðàùå éòè äîäîìó. 
Ñêàçàëè, ùî íàñòóïíå çàñ³äàí-
íÿ ïðèçíà÷àòü íå ðàí³øå, í³æ 
çà ì³ñÿöü. Ëþäåé â ñóä³ ìàéæå 
íå áóëî. Ïîðîæí³ êîðèäîðè.

Від удару поліцейського Сергія Пиповара 
трохи менше, як рік тому загинув підпри-
ємець Олександр Комарніцький. Зі звину-
ваченням тепер вже колишнього правоохо-
ронця матеріали цієї справи на початку року 
передали на судовий розгляд. Підсудний, 
крім того, що паралельно намагається від-
новитися на службі, забороняв журналістам 
знімати себе на судах. Тепер преси на засі-
даннях не буде.

У цій історії, на відміну від попередніх, роз-
гляд можуть відкласти, адже підсудний має 
запобіжний захід без тримання під вартою. 
У нього домашній арешт. Як раніше розпо-
відала RIA, поліцейський, що професійно 
займається самбо, наніс удар Комарніцькому 
на зупинці «Водоканал» в процесі конфлікту, 
який виник на грунті відмови перехожого 
бути понятим під час проведення слідчих дій. 
Потерпілий був у комі і за тиждень помер 

від несумісної з життям черепно-мозкової 
травми. Тепер його дружина вимагає пока-
рання для винуватця смерті її чоловіка і хоче 
стягнути з нього грошову компенсацію.

Три роки невдовзі виповниться відтоді, як 
був скоєний цей злочин. Мінялися колегії 
суддів, і ось чергова мала завершити розгляд 
буквально за кілька засідань. Дійшло до до-
питу обвинувачених Вадима Ємельянова і 
Євгена Сергєєва.

Ці двоє, як каже обвинувачення, убили 
Сергія Чмиру в гаражі на Хмельницькому 
шосе, а вночі, щоб приховати сліди злочи-
ну, вивезли тіло в машині на пляж «Хімік». 
У вранішніх новинах батьки прочитали по-
ліцейське оголошення про потопельника з 
ознаками насилля і впізнали Сергія за одягом.

За кілька днів правоохоронці розкрутили 
ланцюг подій, а суд арештував підозрюваних. 
Обоє відтоді перекладають вину один на од-
ного, а себе називають пасивними співучас-
никами, які не вбивали, але боялися завадити 
іншому. То ж хто з двох арештантів насправді 
позбавив Сергія життя? До відповіді на це 

питання залишилося кілька слухань. Останнє, 
яке відбулося вже в карантин, 18 березня, 
було формальним. Підсудним лишень про-
довжили арешт.

Вбивство Сергія Чмири, знайденого на «Хіміку» Загибель підприємця Олександра Комарніцького 

Пограбування з убивством подружжя Тарасових Закінчується ще одна, раніше закрита справа 
Два з половиною роки син убитих чекає 

на покарання для тих, хто позбавив життя 
його батьків. На лаві підсудних у цій спра-
ві двоє арештантів Андрій Савчук та Семен 
Глушко та їхній водій Юрій Українець. Остан-
ній не отримав суворого запобіжного заходу, 
бо, за даними слідства, не брав участі в зло-
чині й допоміг згодом поліції його розкрити.

Подружжя пенсіонерів, що мешкало 
на Старому Місті, знайшли спаленими у влас-
ному будинку. Їх пограбували, побили, а по-
тім зв’язали. Шукали півмільйона доларів. 
Не знайшовши такої великої суми (забра-
ли золото і по кілька тисяч в різній валюті), 
господарів безтямними залишити вмирати 
в будинку, який підпалили.

Яка участь кожного з фігурантів цього зло-
чину, тривалий час досліджує суд. Уже дослі-
дили всі докази. Головний обвинувачуваний 
відмовчується. На березень запланували до-

пити обох арештантів, які через публікації 
в пресі писали скарги і заяви в ДБР. Тепер 
оприлюднення їх свідчень неможливе че-
рез карантин.

Пригадаймо також справу Анатолія 
Малєца — вбивство сім’ї в Академічно-
му напередодні Нового року. Вона і без 
карантину, як ми розповідали раніше, 
слухалася в закритому режимі. Адвокати 
захисту наполягли, аби пресу не впускали 
у судову залу під приводом нерозголо-
шення дуже особистої інформації, яку 
доведеться озвучувати їхньому клієнтові 
під час розгляду справи.

Судді задовольнили клопотання про за-
критий режим слухань. Також вирішили, 
що виносити вирок будуть разом судом 
присяжних.

Якраз на початок весни, як вдалося ді-
знатися RIA від учасників закритого про-
цесу, планується винесення рішення в цій 
резонансній справі. Чи вплине на роботу 
суду присяжних обмеження 10+ (не до-
зволяється скупчення більше 10-ти людей)? 

Чи не відкладуть вирок до завершення ка-
рантину? Щоб дізнатися це, слідкуйте за на-
шими наступними публікаціями та стрічкою 
новин на 20minut.ua.

Обвинувачені Євген Сергєєв 
і Вадим Ємельянов

Сергія Пиповара звільнили з 
поліції, він намагався поновитись 

Анатолія Малєца судять 
за участю присяжних 

Двоє арештантів Семен Глушко 
та Андрій Савчук 

ÊÐÈÌ²ÍÀË
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Ãðóïè ³ñíóþòü ó ñîöìåðåæàõ 
Telegram (bit.ly/3dmd6T8) òà Viber 
(bit.ly/39bbpEV). Òàì ë³êàð³ ïè-
øóòü, êóäè ¿ì ïîòð³áíî äî¿õàòè. 
Îáì³íþþòüñÿ íîìåðàìè òåëåôî-
í³â ç âîä³ÿìè, âèçíà÷àþòü ÷àñ òà 
ì³ñöå çóñòð³÷³.

Ñê³ëüêè âæå òàê ïåðåâåçëè ìå-
äèê³â, Çàòàéäóõ íå ìîæå ñêàçàòè, 
àäæå ïî¿çäêè íå ðàõóþòü.

— Íàé÷àñò³øå çâåðòàþòüñÿ ìå-
äèêè ç³ Ñòðèæàâêè, Êàëèí³âêè, 
ïðèì³ñüêèõ ñ³ë. ̄ äóòü ó Â³ííèöþ, 
à ìè çàâîçèìî íà ðîáîòó ³ ç ðî-
áîòè òàêîæ. Íàé÷àñò³øå ¿çäÿòü ç 
íàøèìè âîä³ÿìè ë³êàð³ Ïèðîãîâ-

êè, áî òàì àäì³í³ñòðàö³ÿ çàêëàäó 
ïðî³íôîðìóâàëà ñâî¿õ ï³äîï³÷-
íèõ, ùî ³ñíóº òàêà äîïîìîãà â³ä 
ÄÊÂ, — êàæå Âîëîäèìèð.

Ïèòàºìî, íèí³ ò³ëüêè ìåäèê³â 
âåçåòå?

— Íå ò³ëüêè. Ó åêñòðåíèõ 
ñèòóàö³ÿõ òàêîæ äîïîìàãàºìî. 
ßê, íàïðèêëàä, ä³òè áóëè â ìî-
ãèë³â-ïîä³ëüñüêîìó ñàíàòîð³¿, 
à ¿õíÿ ìàìà — çëàìàëà íîãó ³ 
í³ÿê íå ìîãëà ñàìà çàáðàòè ä³òåé. 
Òî ìè çàáðàëè æ³íêó òà ðàçîì ç 
íåþ ïî¿õàëè çà ¿¿ ä³òüìè, — ðîç-
ïîâ³â ãîëîâà «Äîðîæíüîãî êîíòð-
îëþ Â³ííèöÿ».

×îëîâ³ê êàæå, ùî ó÷àñíèêè ³í³-
ö³àòèâè «Ï³äâåçè ìåäèêà» íå îãî-
ëîøóþòü çá³ð êîøò³â íà ïàëüíå 
òà àâòîçàï÷àñòèíè. Àëå âîíè 
â³äêðèò³ äî ñï³âïðàö³ ç ³íøèìè 
âîëîíòåðñüêèìè îðãàí³çàö³ÿìè.

— Çâåðòàþòüñÿ âîëîíòåðè òà 

ïðîñÿòü äîïîìîãòè ç äîñòàâêîþ: 
îò çàâòðà (24 áåðåçíÿ — àâò.) ïî¿äå-
ìî ðîçâîçèòè îá³äè ëþäÿì ïîâàæ-
íîãî â³êó. Àëå îò òàê, ùîá ï³äâåçòè 
êîãîñü íà ðîáîòó, íà áàçàð — òàêî-
ãî íåìàº, ³ íà ÷àñ êàðàíòèíó òî÷íî 
íå áóäå, — ãîâîðèòü Âîëîäèìèð 
Çàòàéäóõ òà äîäàº, ùî áóäóòü äî-
ïîìàãàòè ìåäèêàì ñò³ëüêè, ñê³ëüêè 
öå ïîòð³áíî. Õî÷à çàçíà÷àº, ùî 
âëàäà íà äíÿõ îðãàí³çóº ïåðåâå-
çåííÿ ìåäèê³â ïî îáëàñò³, ïðî ùî 
ä³çíàâñÿ â³ä îáëàñíèõ ÷èíîâíèê³â.

Áåçêîøòîâíî ïåðåâîçèòè ìå-
äèê³â ïîãîäèëèñÿ òàêñèñòè ñëóæ-
áè Uber. Ó Ì³í³ñòåðñòâ³ îõîðîíè 
çäîðîâ’ÿ çàçíà÷èëè, ùî ñëóæáà 
áóäå äîñòàâëÿòè ìåäïðàö³âíèê³â, 
çàä³ÿíèõ ó çàïîá³ãàíí³ òà ë³êâ³-
äàö³¿ êîðîíàâ³ðóñó. Äîìîâëå-
í³ñòü âêëþ÷àº 10 òèñÿ÷ ïî¿çäîê 
ó ì³ñòàõ, äå ä³º Uber: Êè¿â, Îäå-
ñà, Ëüâ³â, Äí³ïðî, Õàðê³â, Çàïî-
ð³ææÿ òà Â³ííèöÿ (bit.ly/3bkGNlz)

ЗАХИЩАЮТЬ МЕДИКІВ
Â³ííè÷àíè äîïîìàãàþòü ìå-

äèêàì ³ çàñîáàìè çàõèñòó. Çà-
ñíîâíèöÿ òàíöþâàëüíî¿ ñòóä³¿ 
«Øàõ³íà», âîëîíòåðêà Ä³àíà Ïî-
äîëÿí÷óê ðîçïîâ³ëà, ùî ó ì³ñò³ 
äåê³ëüêà ëþäåé çàïî÷àòêóâàëè 
âîëîíòåðñüêó ³í³ö³àòèâó «Äæîí 
Ãîëò», ùî ïåðåãóêóºòüñÿ ç ³ì’ÿì 
ïåðñîíàæó ðîìàíó Àéí Ðåíä «Àò-
ëàíò ðîçïðàâèâ ïëå÷³». Ó÷àñíèêè 

êîìàíäè òðèìàþòü â ñåêðåò³ ñâî¿ 
³ìåíà, áî íå õî÷óòü ï³àðèòèñÿ. ² 
çà òèæäåíü ¿ì âäàëîñÿ çíà÷íîþ 
ì³ðîþ äîïîìîãòè ìåäèêàì.

Òàê, 20 áåðåçíÿ âîíè ïåðåäàëè 
ë³êàðÿì Â³ííèöüêî¿ ñòàíö³¿ åêñ-
òðåíî¿ ìåääîïîìîãè 20 êîñòþ-
ì³â ñïåöçàõèñòó íà 18,5 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü. À 23 áåðåçíÿ ïåðåäàëè 
äðóãó ïàðò³þ çàõèñòó ë³êàðÿì 
«åêñòðåíêè».

«Ó í³é 30 çàõèñíèõ ñïåöêîñòþ-
ì³â òà îêóëÿð³â äëÿ áðèãàä øâèä-
êèõ äîïîìîã. Íàðàç³ ôîðìóºìî òà 
çàìîâëÿºìî á³ëüøó ïàðò³þ ñïå-
ö³àëüíîãî çàõèñòó áàãàòîðàçîâî-
ãî âèêîðèñòàííÿ. Íà öþ ïàðò³þ 
ç³áðàëè ïîâíó ñóìó — 23 òèñÿ÷³ 
ãðèâåíü», — ïèøå ä³â÷èíà.

ßêùî õî÷åòå äîïîìîãòè ç çà-
êóï³âëåþ çàõèñòó äëÿ íàøèõ 
ìåäèê³â, òî çá³ð êîøò³â òðèâàº 
íà êàðòêó 5168 7427 2563 7338 Ä³à-
íà Ïîäîëÿí÷óê. Çâ³òè ³ç çàêóï³-
âåëü ìîæíà ïîáà÷èòè íà ¿¿ ñòî-
ð³íö³ ó Ôåéñáóêó: bit.ly/3beEIrw

Îãîëîñèëè çá³ð êîøò³â äëÿ 
ïðîòèä³¿ êîðîíàâ³ðóñó ùå ÿê ì³-
í³ìóì äâà áëàãîä³éíèõ ôîíäè. Öå 
ñïåöôîíä «Ñòîï â³ðóñ» áëàãîä³é-
íîãî ôîíäó «Ïîä³ëüñüêà ãðîìàäà» 
(bit.ly/3dpKkkz) òà Êëóá óñï³øíèõ 
æ³íîê (bit.ly/33EIt72). Çàïóñòèëà 
çá³ð ãðîøåé äëÿ áîðîòüáè ç êî-
ðîíàâ³ðóñîì é Ìåä³à Êîðïîðàö³ÿ 
«RIA» (bit.ly/2UigcAh).

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ

ВАЛЕРІЙ 
ЧУДНОВСЬКИЙ, RIA, 
(063)7758334

Ïîïðè òå, ùî 
ñòàíîì íà 24 áå-
ðåçíÿ â íàø³é îá-

ëàñò³ íåìàº âèïàäê³â çàõâîðþâàí-
íÿ íà êîðîíàâ³ðóñ, ìåäèêàì ñòàëè 
äîïîìàãàòè â³ííèöüê³ âîëîíòåðè. 
Âîíè çáèðàþòü ãðîø³ íà çàêóï³â-
ëþ çàñîá³â çàõèñòó, îðãàí³çîâóþòü 
âäîìà ìàéñòåðí³ ç ïîøèòòÿ ìà-
ñîê òà ï³äâîçÿòü ìåäïðàö³âíèê³â 
íà ðîáîòó. Íà ïðèêëàä³ òðüîõ ³ñ-
òîð³é â³ííè÷àí ðîçêàçóºìî, ÷îìó 
âèð³øèëè âîëîíòåðèòè, ÿê âîíè 
öå ðîáëÿòü ³ ÷èì ¿ì ìîæíà äî-
ïîìîãòè.

ШИЮТЬ БЕЗКОШТОВНІ 
МАСКИ

Â³ííè÷àíêè îðãàí³çóâàëè ìàé-
ñòåðíþ ç ïîøèòòÿ çàõèñíèõ ìàñîê 
ó ñåáå âäîìà. Îäíà ç ìàéñòðèíü 
Â³êòîð³ÿ Ëèñþê ðîçêàçàëà, ùî 
ïî÷àëè öå ðîáèòè, ùîá âðÿòó-
âàòèñÿ â³ä ïàí³êè òà äîïîìîãòè 
ïîäîëàòè äåô³öèò çàñîá³â çàõèñòó.

— Øèºìî ìàñêè íå äëÿ òîãî, 
ùîá ñòàòè ïîïóëÿðíèìè, à ùîá 
ïîêàçàòè ïðèêëàä: ëþäè ñàì³ ìî-
æóòü øèòè ìàñêè ó ñåáå âäîìà. 
Òèì ïà÷å, â ²íòåðíåò³ º áàãàòî 
â³äåî³íñòðóêö³é, — êàæå Â³êòîð³ÿ.

Âîíà ðîçïîâ³äàº, ùî çà òèæ-
äåíü, ç 16 áåðåçíÿ, ¿ì âäàëîñÿ 
íàëàãîäèòè ìàéæå «âèðîáíè÷èé 
ïðîöåñ» ïîøèòòÿ ìàñîê. ̄ õ âîíè 
ðîáëÿòü ç âîñüìè øàð³â ìàðë³ òà 
äâîõ øàð³â áàâîâíè.

— Ìè ïî÷àëè ç 60 ìàñîê 
íà äîáó, à ñüîãîäí³ (23 áåðåçíÿ — 
àâò.) áóäå íå ìåíøå 400, — êàæå 
Ëèñþê. — Îäíà ç ä³â÷àò ðîáèòü 
ðîçêðîþâàííÿ, ³íøà ïðàñóº, 
à ïîò³ì çøèâàºìî. À ââå÷åð³ ï³ä-
ì³íÿºìî òèõ, õòî âæå ñòîìèâñÿ. 
Òàê ïðàöþºìî ùîäíÿ äî íî÷³. 
Ðàçîì ç³ ìíîþ ïðàöþþòü ùå 

ï’ÿòü ä³â÷àò — Íàòàøà Ìàë³öü-
êà, Íàòàë³ÿ òà Â³ðà Â³òêîâñüê³, 
²ííà Çàãîðîäíþê, Àëüîíà Äæà-
äàí. Äîëó÷àºìî äî ö³º¿ ñïðàâè 
ñâî¿õ ä³òåé.

Ìàñêàìè, ÿê ðîçïîâ³äàº ä³â÷è-
íà, çàáåçïå÷óþòü âñ³õ, õòî öüî-
ãî ïîòðåáóº. Ëèñþê íàãîëîøóº, 
ùî ¿õíÿ ãðóïà íå ïðîäàº ìàñêè. 
Ìîæóòü ïðèéíÿòè íîâ³ ìàòåð³àëè 
äëÿ øèòòÿ: ìàðëÿ, íèòêè, ñòð³÷êè.

— Â³ääàºìî ìàñêè, íàâ³òü ÿêùî 
ëþäè í³÷îãî íå ïðèíîñÿòü, — êàæå 
Â³êòîð³ÿ Ëèñþê. — Óæå â ³íòåðíå-
ò³ ïîáà÷èëè, ùî ÿê³ñü âîëîíòåðè 
çáèðàþòü êîøòè íàì íà ìàòåð³àë. 
Ìè íå äîìîâëÿëèñÿ ç âîëîíòåðà-
ìè ïðî çá³ð êîøò³â. Áóäüòå îáà÷í³, 
íàì íåâ³äîìî, êóäè ç³áðàí³ ãðîø³ 
áóäóòü âèòðà÷åí³.

Ùîá îòðèìàòè ïîøèò³ âî-
ëîíòåðêàìè ìàñêè, òðåáà çâåð-
íóòèñÿ äî Â³êòîð³¿ çà íîìåðîì 
(097)7115402 ³ ñêàçàòè, ñê³ëüêè 
¿õ ïîòð³áíî. Çàòèì ëþäèíà ìàº 
ïðè¿õàòè äî áóäèíêó Â³êòîð³¿ òà 
çàáðàòè çàñîáè çàõèñòó. Ó ñåðåä-
íüîìó, â³ääàþòü ïî 1–2 øòóêè 
â îäí³ ðóêè.

Ó ñîöìåðåæàõ çíàéøëè ³íôîð-
ìàö³þ, ùî ïîøèòòÿì ìàñîê ùå 
çàéìàþòüñÿ Äèçàéí ñòóä³ÿ TALIA 
(bit.ly/3aiA6Ao) òà Êðèçîâèé öåíòð 
«Ä³ì ìàìà» (bit.ly/3bko7m8). Àëå 
äîïóñêàºìî, ùî òàêèõ âîëîíòåð³â 
º íàáàãàòî á³ëüøå.

ДОВОЗЯТЬ НА РОБОТУ
Âîä³éñüêà ñï³ëüíîòà «Äîðîæí³é 

êîíòðîëü Â³ííèöÿ» âèð³øèëà äî-
ïîìîãòè ìåäèêàì ç ï³äâåçåííÿì 
íà ðîáîòó.

— Ìåäèêè — öå ïåðøå «óäàðíå 
êðèëî», ÿêå ìàº áîðîòèñÿ ç êîðî-
íàâ³ðóñîì. ×åðåç íîâ³ îáìåæåííÿ 
â òðàíñïîðò³ âèð³øèëè íà áàç³ íà-
øî¿ ñï³ëüíîòè ñòâîðèòè ³í³ö³à-
òèâó «Ï³äâåçè ìåäèêà», — êàæå 
î÷³ëüíèê îðãàí³çàö³¿ Âîëîäèìèð 
Çàòàéäóõ.

ВОЛОНТЕРИ ДОПОМАГАЮТЬ 
МЕДИКАМ У БОРОТЬБІ З ВІРУСОМ
Підставили плече  Купують захисні 
костюми, відвозять на роботу та шиють 
маски — вінничани допомагають лікарям 
підготуватися до боротьби з коронавірусом. 
Дізналися, як працюють вінницькі волонтери 
та пояснюємо, як можна долучитися

«Ми це робимо не для того, щоб стати популярними». Вінничанки відкрили майстерню з 
пошиття масок, щоб показати приклад, як захистити свою родину 

На позачерговій сесії міськради 
депутати виділили 50 мільйонів 
гривень для протидії коронаві-
русу. На ці кошти закуповують 
2000 експрес-тестів на корона-
вірус, 6000 респіраторів з найви-
щим ступенем захисту, 12 тисяч 
комплектів медичного одягу для 
лікарів-інфекціоністів, 20 спеці-

альних костюмів високого захис-
ту, 20 апаратів штучної вентиляції 
легень, 10 моніторів пацієнта, 
12 інфузоматів та 12 насосів 
для відділень інтенсивної тера-
пії, переносний рентген-апарат, 
350 літрів антисептичних засобів 
та 400 літрів дезінфекторів для 
обробки приміщень медзакладів.

Місто дало 50 мільйонів гривень 

На час карантину людям поваж-
ного віку радять не виходити 
з дому, оскільки вони мають 
найбільший ризик заразитися 
вірусом. Міський департамент 
соцполітики та ГО «Полум’я на-
дії» зробили спільний проект 
для допомоги одиноким ві-
нничанам літнього віку, такої, 

наприклад, як сходити в мага-
зин за продуктами або в аптеку 
за ліками.
Для цього їм потрібно зателефо-
нувати за номером (096)006–
36–05. А з питань соціального 
спрямування вінничани можуть 
звертатися за телефонами: 50–
83–88, 50–86–70, 67–05–97.

Допомога людям похилого віку 

Äîïîìîãòè ó áîðîòüá³ 
ç â³ðóñîì ìîæíà 
é ñèäÿ÷è âäîìà. 
Óíèêàéòå ì³ñöü 
ñêóï÷åííÿ ëþäåé òà 
íå âèõîäüòå íà âóëèöþ
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Волонтери Романовські разом з 
іншими патріотами продовжують 
роботу над виготовленням так-
тичного автомобіля «Баггі». На-
роджується техніка у майстернях 
технічного університету. Роблять 
його для тих, хто захищає рідну 
землю від окупантів на Донбасі.
Недавно доставили листовий 
алюміній для обшивки автівки. 
Три листки розміром 1х2 метри. 
Труби давно привезли.
— Нам ще вдалося закупити 
двигун до майбутнього авто, — 
говорить Денис Романовський. — 

Щоправда, проплатили поки що 
третину його вартості. Нам пові-
рили на слово, що решту коштів 
зберемо і повернемо. Двигун від 
«Ауді», дизельний. Разом з ним 
взяли також коробку передач, 
стартер, ще деякі запчастини.
За словами співрозмовника, 
все це вдалося зробити за ко-
шти, надані туристичним клубом 
«Бідняжка». Вони надали волон-
терам дві тисячі євро. Оплату 
у доставці вантажів здійснили 
волонтери Андрій Нечипорук 
та Лариса Полулях.

«Баггі» таки поставлять на колеса 

ÁËÀÃÎÄ²ÉÍ²ÑÒÜ

РЕКЛАМА

470975

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

— Óæå äàâíî 
íå âîçèìî áàíêè-
ñêëÿíêè, õàð÷³, — 
ðîçïîâ³äàº Äåíèñ 

Ðîìàíîâñüêèé. — Ïî-ïåðøå, â³é-
ñüêîâ³ ïðîäîâîëüñòâîì çàáåçïå÷å-
í³, öå íå òå, ùî áóëî ó 2014 ðîö³. 
Ïî-äðóãå, âèòðàòè íà äîñòàâêó 
ïðîäóêò³â íå îïðàâäîâóþòü ñåáå. 
Çàïðàâêà àâòîìîá³ëÿ îáõîäèòüñÿ 
äîðîæ÷å, í³æ âàðò³ñòü äîñòàâëå-
íèõ ïðîäóêò³â.

БО МАЮТЬ ТРИ ГОЛОВИ І 
ДИХАЮТЬ ВОГНЕМ 

Ðîìàíîâñüê³ âèãîòîâëÿþòü 
ñòàíèíè ³ äèñòàíö³éí³ ïóñêîâ³ 
óñòàíîâêè äëÿ ðó÷íèõ ïðîòè-
òàíêîâèõ ãðàíàòîìåò³â (ÐÏÃ-7), 
à òàêîæ äëÿ êóëåìåò³â. Êàæóòü, 
öå òå, ÷îãî ïîòðåáóþòü ó âñ³õ 
â³éñüêîâèõ ï³äðîçä³ëàõ.

Âîëîíòåðè ðîáëÿòü ¿õ ó ñ³ëü-
ñüê³é ìàéñòåðí³, à ÷èíîâíèêè 
ç â³éñüêîâîãî â³äîìñòâà íå ââà-

æàþòü çà ïîòð³áíå íàëàãîäèòè 
¿õ âèðîáíèöòâî ó ïðîìèñëîâèõ 
ìàñøòàáàõ.

Ãîëîâíà îñîáëèâ³ñòü òàêîãî 
ïðèñòðîþ â òîìó, ùî êåðóâàòè 
ãðàíàòîìåòîì ìîæíà íà â³äñòà-
í³. Çíèêàº ðèçèê çàãðîçè æèòòþ 
â³éñüêîâîãî îòðèìàòè ó â³äïîâ³äü 
«îòâºòêó» â³ä îêóïàíò³â. Áî â öåé 
÷àñ â³í óïðàâëÿòèìå ãðàíàòîìå-
òîì ç ³íøîãî ì³ñöÿ — ç áë³íäàæà 
÷è îêîïó — çà äîïîìîãîþ ïóëüòà.

— ²äåÿ ñòâîðåííÿ ïðèñòðîþ 
äëÿ ÐÏÃ âèíèêëà ï³ä ÷àñ ñï³ë-
êóâàííÿ ç á³éöÿìè ó ðàéîí³ áî-
éîâèõ ä³é, — ðîçïîâ³äàº Äåíèñ 
Ðîìàíîâñüêèé. — Âò³ëèòè ¿¿ áóëî 
íå ïðîñòî. Áåç êðåñëåíü, áåç ðîç-
ðàõóíê³â. À äå âçÿòè ãðàíàòè, ùîá 
«ïðèì³ðÿòè» ¿õ íà ì³ñö³ ðîçòà-
øóâàííÿ?

¯ì âñå âäàëîñÿ. Íàñàìïåðåä 
çàâäÿêè êîìóí³êàáåëüíîñò³ Äå-
íèñà ³ âì³ííþ çíàõîäèòè ï³äõ³ä 
äî ëþäåé. Ëþäìèëà çàâæäè ïîðó÷ 
ç íèì. Íåçðÿ÷èé ÷îëîâ³ê íàçèâàº 
¿¿ ñâî¿ìè î÷èìà.

— «Ãîðèíè÷³» — òàê á³éö³ 

ВОЛОНТЕРИ ВЕЗУТЬ НА СХІД 
ТРИГОЛОВИХ «ГОРИНИЧІВ» 
Патріоти  Коронавірус не зупинив 
війну. Незрячий волонтер Денис 
Романовський разом з дружиною 
Людмилою знов зібралися в дорогу. Їхня 
автівка в ремонті. Транспортом погодився 
виручити один з колишніх атовців

«Гориничі» — так бійці назвали дистанційні пускові 
установки, виготовлені майстром Володимиром (ліворуч) 
з ініціативи волонтера Дениса Романовського 

íàçâàëè äèñòàíö³éí³ ïóñêîâ³ 
óñòàíîâêè, áî âîíè «äèõàþòü» 
âîãíåì.

НАВІТЬ РІЗАК ЗАКУПИТИ 
СКЛАДНО 

Âèãîòîâëÿº òàê³ ïðèñòðî¿ óì³-
ëåöü íà âñ³ ðóêè íà ³ì’ÿ Âîëî-
äèìèð. Ðîáèòü ¿õ ó ìàéñòåðí³ 
â ñåë³, äå ïðîæèâàº. Ñïåö³àë³ñòè 
ç åëåêòðîí³êè ó Â³ííèö³ îáëàäíó-
þòü ¿õ ïóëüòîì äëÿ äèñòàíö³éíîãî 
êåðóâàííÿ. Íàòèñíóâ êíîïêó — 
âèëåò³ëà ãðàíàòà. Ñòð³ëÿòè ìîæ-
íà ïîîäèíö³, àáî çàëïîì, òîáòî 
òðüîìà îäðàçó. Óïðàâë³ííÿ ìîæíà 
çä³éñíþâàòè ç â³äñòàí³ 150 ìå-
òð³â. Öå äàº á³ëüøå øàíñ³â äëÿ 
ãðàíàòîìåòíèêà. 

Êð³ì òîãî, ñ³ëüñüêèé ìàéñòåð 
ðîáèòü ñòàíèíè äëÿ ð³çíèõ òèï³â 
êóëåìåò³â. Íà éîãî ðàõóíêó óæå 
ïîíàä 50 òàêèõ ïðèñòðî¿â.

Öüîãî ðàçó Ðîìàíîâñüê³ ïî-
âåçóòü ÷îòèðè ñòàíèíè ç ïðè-
ñòðîÿìè äëÿ äèñòàíö³éíîãî êå-
ðóâàííÿ: äâ³ äëÿ ÐÏÃ, ñò³ëüêè æ 
äëÿ êóëåìåò³â. Äåíèñ êàæå, ìàþòü 
çàêóïëåíèõ ìàòåð³àë³â ùå íà äâ³ 
ñòàíèíè ï³ä ÐÏÃ. À äàë³ ðîáîòà 
ìîæå çóïèíèòèñÿ. Ó ÷àñ êàðàíòè-
íó íàâ³òü ð³çàê çàêóïèòè ñêëàäíî.

Ùå âåçóòü ñòî ïåðåõ³äíèê³â 
äëÿ êîìóòèâíèõ çàðÿä³â ³ç çî-
âí³øíüîþ ³ âíóòð³øíüîþ ð³çü-
áîþ, à òàêîæ ïîëóì’ÿãàñíèêè äëÿ 
àâòîìàò³â ð³çíèõ òèï³â.

Ö³ ðå÷³ âèãîòîâèëè äëÿ íèõ 
âîëîíòåðè ç Òåðíîïîëÿ.
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âàð³àíò³â, ÿê ¿é áóäóòü ë³êóâàòè 
çóáè.

Çà ñëîâàìè ²ðèíè, êîëè äèòèíà 
í³÷îãî íå áî¿òüñÿ, íàëàøòîâàíà 
íà ë³êóâàííÿ ³ ó õîðîøîìó íà-
ñòðî¿, òî ¿¿ ë³êóþòü áåç çíåáîëþ-
âàííÿ. Êîëè æ äèòèíà òð³øêè 
íàëÿêàíà ³ ïðîöåñ ë³êóâàííÿ 
ìîæå áóòè ñïðàâä³ áîë³ñíèé, 
òî ¿é ðîáëÿòü ì³ñöåâå çíåáîëåí-
íÿ. Äóæå ìàë³ ïàö³ºíòè, àáî ò³, 
ÿê³ äóæå áîÿòüñÿ — ë³êóþòüñÿ ï³ä 
çàãàëüíèì çíåáîëåííÿì. Âîíî 
äîïîìàãàº íàäàòè äîïîìîãó áåç 
ïñèõîëîã³÷íîãî äèñêîìôîðòó, 
ñêîðî÷óº òåðì³íè ë³êóâàííÿ òà 
äàº ìîæëèâ³ñòü çà îäèí ïðèéîì 
ïîë³êóâàòè îäíî÷àñíî âñ³ çóáè.

— Ä³òåé ë³êóâàòè ñêëàäí³øå, 
í³æ äîðîñëèõ. Ïåðø í³æ ðîçïî-
÷àòè ë³êóâàííÿ, äèòèíà ïîâèííà 
â³ä÷óòè ó ë³êàðåâ³ — äðóãà, — ðîç-
ïîâ³äàº ²ðèíà. — Ñàìå òîìó âàæ-
ëèâ³ îçíàéîì÷³ òà ïðîô³ëàêòè÷í³ 
îãëÿäè. Àòìîñôåðà êë³í³êè òà êà-
á³íåòó ïîâèííà áóòè ãîñòèííîþ.

Ïåðåä â³çèòîì äî ñòîìàòîëîãà 
áàòüêè ìàþòü ïîâ³äîìèòè ïðî öå 
äèòèíó çàâ÷àñíî, íå áðåõàòè, àëå 
é íå ëÿêàòè. Âàæëèâî óíèêàòè 
ñë³â, ÿê³ íàøòîâõóþòü íà íåãà-
òèâ. Ïðèõîäèòè ó êë³í³êó ë³êàðêà 

ðàäèòü çàâ÷àñíî, ùîá çâèêíóòè 
äî àòìîñôåðè.

ЯКІ ГОЛОВНІ ВОРОГИ ЗУБІВ
— Ëèïêà, â'ÿçêà, ñîëîäêà òà 

ç ï³äâèùåíèì âì³ñòîì êèñëîòè 
¿æà — ïîãàíèé âèá³ð äëÿ çóá³â. 
Ïðè ïîïàäàíí³ íà çóá òàêà ¿æà 
çàïîâíþº óñ³ ù³ëèíè ³ òð³ùèíè 
ó çóáàõ, ñòàº ñåðåäîâèùåì äëÿ 
ðîçìíîæåííÿ áàêòåð³é, — ïîÿñ-
íþº ñòîìàòîëîãèíÿ. — À êèñëîòà, 
ÿêó âèä³ëÿþòü áàêòåð³¿, äåì³íå-
ðàë³çóº åìàëü. Çóáè âòðà÷àþòü 
áëèñê, ñòàþòü á³ëüø ÷óòëèâèìè, 
ï³äâèùóºòüñÿ ¿õ ñòèðàííÿ. Ñëè-
íà íå âñòèãàº ïðîòèä³ÿòè öüîìó 
øê³äëèâîìó âïëèâó ³ òàê ïî÷èíàº 
ðîçâèâàòèñÿ êàð³ºñ.

Ë³êàðêà êàæå, ùî ïîòð³áíî 
ñë³äêóâàòè çà çàãàëüíèì ñòàíîì 
äèòèíè, îñê³ëüêè ñèëüíà ³ìóííà 
ñèñòåìà ñòî¿òü íà ñòîðîæ³ ðîçâè-
òêó çàõâîðþâàíü. Ðàäèòü âåñòè 
çäîðîâèé ñïîñ³á æèòòÿ, â³ääàþ÷è 
íàëåæíå ðåæèìó, ô³çè÷í³é àêòèâ-
íîñò³ òà â³äïî÷èíêó íà ñâ³æîìó 
ïîâ³òð³.

Ïðèùåïëþâàòè äèòèí³ ïðàâè-
ëà çäîðîâîãî õàð÷óâàííÿ òà ðå-
ãóëÿðíî â³äâ³äóâàòè ñòîìàòîëîãà, 
ùîíàéìåíøå äâ³÷³ â ð³ê.

ÇÄÎÐÎÂ’ß

470177

470323

РЕКЛАМА

НАТАЛІЯ КОРПАН, (097)1448132 

Ïðî òå, ÿê äîãëÿäàòè çà çóáàìè 
ä³òåé òà ùî ðîáèòè áàòüêàì, ùîá 
ïðîô³ëàêòóâàòè ¿õ çàõâîðþâàííÿ, 
ìè ïîãîâîðèëè ç äèòÿ÷îþ ñòî-
ìàëîãèíåþ ²ðèíîþ Ñîëîâéîâîþ.

ЯК ДОГЛЯДАТИ ЗА ЗУБАМИ 
ДИТИНИ

Çà ñëîâàìè ë³êàðêè, ïî÷èíàòè 
÷èñòèòè çóáè ïîòð³áíî ç ïîÿâîþ 
ïåðøîãî çóá÷èêà ó äèòèíè. Àëå 
äî äîãëÿäó çà çóáàìè ä³òè ïîâèíí³ 
çâèêàòè ïîñòóïîâî.

— Ñïî÷àòêó çàì³ñòü çóáíî¿ 
ù³òêè áàòüêàì ìîæíà âèêîðèñ-
òîâóâàòè øìàòî÷îê ìàðë³ àáî 
ñèë³êîíîâó ù³òêó-íàïàëü÷íèê ç 
ïîäàëüøèì ïåðåõîäîì íà ì'ÿêó 
ù³òêó, — ðîçïîâ³äàº ²ðèíà. — Âè-
ãëÿä, ôîðìà òà êîë³ð çóáíî¿ ù³òêè 
ìàº çíà÷åííÿ ³ ìîæå ïåðåòâîðèòè 
ïðîöåñ ÷èùåííÿ íà ãðó.

Çóáè ñë³ä ÷èñòèòè äâà ðàçè 
íà äåíü ÷åðåç 30–40 õâèëèí ï³ñ-
ëÿ ¿æ³. Â ³äåàë³ — ï³ñëÿ êîæíîãî 
ïðèéîìó ¿æ³. ßêùî òàêî¿ ìîæ-
ëèâîñò³ íåìàº, òî ìîæíà ïðîïî-
ëîñêàòè ðîò ÷èñòîþ âîäîþ àáî 
ç'¿ñòè ÿáëóêî.

— Áàòüêè ïîâèíí³ íàâ÷èòè 
äèòèíó ïðàâèëüíî ÷èñòèòè çóáè, 
êîíòðîëþâàòè öåé ïðîöåñ çà äî-
ïîìîãîþ ³íäèêàòîð³â íàëüîòó ³ 
äî äåñÿòè ðîê³â, ïðè íåîáõ³äíîñ-
ò³, äî÷èùàòè ¿õ, — êàæå ë³êàð-
êà. — Çóáí³ ù³òêè òà ïàñòè ìàþòü 
â³äïîâ³äàòè â³êó äèòèíè. Ïàñòè, 
ÿê³ ì³ñòÿòü ôòîð, ñë³ä âèêîðèñ-
òîâóâàòè, êîëè äèòèíà íàâ÷èòüñÿ 
ñàìà ñïëüîâóâàòè.

Êð³ì òîãî, ä³òåé ñë³ä ïðèâ÷àòè 
êîðèñòóâàòèñÿ çóáíèìè íèòêàìè, 
éîðæèêàìè òà îïîë³ñêóâà÷àìè.

КОЛИ ВПЕРШЕ ПОТРІБНО 
СХОДИТИ ДО СТОМАТОЛОГА

— Íàâ³òü ÿêùî âàñ í³÷îãî 
íå òóðáóº ó ðîòîâ³é ïîðîæíèí³ 
âàøî¿ êðèõ³òêè, ïåðøèé â³çèò 
äî ñòîìàòîëîãà ìàº â³äáóòèñÿ 
ó 6 ì³ñÿö³â, — êàæå ë³êàð-ñòîìà-
òîëîã. — Ë³êàð ðîçïîâ³ñòü âàì, 
ÿê ïîòð³áíî äîãëÿäàòè çà ïåð-
øèìè òà ìàéáóòí³ìè çóáàìè, 
çà ðîòèêîì äèòèíè. Êð³ì öüîãî, 
âè ïîãîâîðèòå ïðî ïðàâèëüíå âè-
ãîäîâóâàííÿ.

Çà ñëîâàìè ²ðèíè Ñîëîâéîâî¿, 
çàõèñí³ âëàñòèâîñò³ åìàë³ ìàëåíü-
êèõ ä³òåé çíèæåí³. Îñíîâîþ ¿õ-
íüîãî õàð÷óâàííÿ º öóêðîâì³ñí³ 
ïðîäóêòè — öå ãðóäíå ìîëîêî, 

ìîëî÷í³ ñóì³ø³, ïåðø³ êàøêè. 
Ñàìå ¿õ çàëèøêè º ñåðåäîâèùåì 
ðîçâèòêó õâîðîáîòâîðíèõ áàêòå-
ð³é, ÿê³ ìîìåíòàëüíî ðîçìíîæó-
þòüñÿ, âèä³ëÿþ÷è êèñëîòó, ùî 
ðóéíóº òêàíèíó çóáà. Íåîáõ³äíî, 
çà ñëîâàìè ë³êàðêè, ÿê ìîæíà 
ðàí³øå ðîçïî÷àòè ÷èùåííÿ çóá-
÷èê³â äâ³÷³ íà äåíü.

— ² ì³æ îñíîâíèìè ïðèéîìàìè 
¿æ³, îñîáëèâî ó âå÷³ðí³é òà í³÷-
íèé ÷àñ, êîëè çíèæåíå âèä³ëåííÿ 
ñëèíè — äàâàòè ïèòè ÷èñòó âîäó, 
à íå öóêðîâì³ñí³ ð³äèíè, — êàæå 
²ðèíà. — Ðàíí³é ïî÷àòîê äîãëÿäó 
çà ðîòîâîþ ïîðîæíèíîþ ìàëþêà 
º ðàííüîþ ïðîô³ëàêòèêîþ êàð³-
ºñó íå ò³ëüêè ìîëî÷íèõ, à é ïî-
ñò³éíèõ çóá³â.

МОЛОЧНІ ЗУБИ МОЖНА 
НЕ ЛІКУВАТИ?

— Äóæå ÷àñòî áàòüêè ïîìè-
ëÿþòüñÿ, äóìàþ÷è ïðî òå, ùî 
ìîëî÷í³ çóáè òèì÷àñîâ³, à òîìó 
ë³êóâàòè ¿õ íåìàº ñåíñó, — êàæå 
²ðèíà Ñîëîâéîâà. — Àëå æ ïðè-
ðîäà í³÷îãî íå ñòâîðþº ìàðíî, 
çà 11–12 ðîê³â, ïîêè ìîëî÷-
í³ çóáè ³ñíóþòü, ðîçâèâàþòüñÿ 
ùåëåïè òà ôîðìóºòüñÿ ïðèêóñ. 
Âòðàòà çóáà óñêëàäíþº ïåðåæîâó-
âàííÿ ¿æ³ ³ â ðåçóëüòàò³ ñòðàæäàº 
âñÿ òðàâíà ñèñòåìà. 

ßê ïîÿñíþº ë³êàðêà, ï³ä ìî-
ëî÷íèìè çóáàìè çíàõîäÿòüñÿ 
çà÷àòêè ïîñò³éíèõ çóá³â, òîìó 
³íôåêö³ÿ ç ìîëî÷íèõ ìîæå ëåã-
êî ïðîíèêàòè âñåðåäèíó ùåëåïè 
³ ðóéíóâàòè çàðîäêè ïîñò³éíèõ. 
À ïðàâèëüíå ïðîð³çóâàííÿ ïî-
ñò³éíèõ çóá³â çàëåæèòü â³ä íà-
ÿâíîñò³ òà ñòàíó ìîëî÷íèõ çóá³â.

Êð³ì òîãî, ìîëî÷í³ çóáè áåðóòü 
ó÷àñòü ó ôîðìóâàíí³ ïðàâèëüíî¿ 
âèìîâè òà äîïîìàãàþòü ó ñîö³-
àëüí³é àäàïòàö³¿.

ЯК ЛІКУЮТЬ ЗУБИ У ДІТЕЙ?
— Çàõâîðþâàííÿ, ç ÿêèìè 

íàé÷àñò³øå ïðèâîäÿòü ñâî¿õ ä³-
òåé áàòüêè äî ñòîìàòîëîã³¿ — öå 
êàð³ºñ. ×èì ðàí³øå ðîçïî÷àòè 
ë³êóâàííÿ êàð³ºñó, òèì á³ëüø 
âîíî áóäå áåçáîë³ñíèì òà øâèä-
øèì äëÿ ä³òåé, äåøåâøèì äëÿ 
áàòüê³â òà ïðîñò³øèì äëÿ âàøîãî 
ñòîìàòîëîãà, — êàæå ë³êàðêà. — 
Ë³êóâàííÿ çàëåæèòü â³ä òîãî, 
íà ÿêîìó åòàï³ ðîçâèòêó êàð³ºñó 
âè ïðèâåëè äèòèíó.

Äî êîæíî¿ äèòèíè çàâæäè ïî-
òð³áíî ï³äáèðàòè ³íäèâ³äóàëüíèé 
ï³äõ³ä. ² òóò º ê³ëüêà ìîæëèâèõ 

Чистіть зуби двічі на день 
ретельно і правильно, 

впродовж 2–3 хвилин. 
Особливу уваги вранці 

приділяйте яснам та язи-
ку — за ніч там збирається 

багато бактерій.

Після кожного вживання 
їжі, навіть якщо це 

перекус, прополощіть рот 
водою або десять хвилин 

пожуйте жуйку.

Піклуйтесь про те, 
щоб у роті у вас ніколи 

не пересихало. 
Оскільки слина 

вбиває мікроби.

ПЕРШИЙ ВІЗИТ ДО СТОМАТОЛОГА: 
КОЛИ І ЯК ПІДГОТУВАТИ ДИТИНУ 
Про зубки  Звички гігієни слід розробляти 
ще з самого дитинства, адже молочні 
зуби — це зменшені копії постійних. Коли 
варто вперше прийти до стоматолога та чи 
справді солодощі — головні вороги зубів?

— Íàâ³òü ÿêùî âàñ 
í³÷îãî íå òóðáóº 
ó ðîòèêó âàøî¿ 
êðèõ³òêè, ïåðøèé â³çèò 
äî ñòîìàòîëîãà ìàº 
â³äáóòèñÿ ó 6 ì³ñÿö³â

ТОП-5 ОСНОВНИХ ПРАВИЛ ПРОФІЛАКТИКИ КАРІЄСУ 

Уникайте вживання контрастної 
за температурою їжі — це призводить 
до виникнення мікротріщин на зубах.

Не забувайте щонайменше двічі в рік, 
навіть якщо вас нічого не турбує, 

приходити на прийом до стоматолога.
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ВІКТОР СКРИПНИК,.
RIA, (067)1079091 

Ïîâ³äîìëåííÿ 
ïðî çàãèáåëü êà-
ïðàëà Âîëîäèìèðà 

Ðèáîí÷óêà ðîçì³ùåíå íà ñàéò³ 
Ì³íîáîðîíè Ôðàíö³¿. Íà ôîòî — 
ìîëîäèé õëîïåöü â îäíîñòðî¿ 
ëåã³îíåðà íà ôîí³ ôðàíöóçüêî-
ãî äåðæàâíîãî ïðàïîðà. Ï³ä íèì 
ñëîâà ùèðîãî ñï³â÷óòòÿ. «Ôðàí-
öóçüêà àðì³ÿ ñï³â÷óâàº ç ïðèâî-
äó ñìåðò³ êàïðàëà Âîëîäèìèðà 
Ðèáîí÷óêà, ³íæåíåðà ïåðøîãî 
³íîçåìíîãî ³íæåíåðíîãî ïîëêó, 
ÿêèé çàãèíóâ 13 áåðåçíÿ â Ë³âàí³. 
Âèñëîâëþº ùèð³ ñï³â÷óòòÿ ð³ä-
íèì, áëèçüêèì, äðóçÿì ïî çáðî¿». 

БТР ВРІЗАВСЯ В  СТІНУ 
Íà÷àëüíèê øòàáó îáîðîíè 

Ëåã³îíó òàê ïðîêîìåíòóâàâ ñè-
òóàö³þ, â ÿê³é çàãèíóâ êàïðàë.

— Âîëîäèìèð çàãèíóâ ï³ä ÷àñ 
ðîçâ³äóâàëüíî¿ ì³ñ³¿. Ñòàëîñÿ öå 
íà ìàðøðóò³. Áðîíåòðàíñïîðòåð 
ABV, â åê³ïàæ³ ÿêîãî Ðèáîí÷óê 
âèêîíóâàâ ðîëü ðàäèñòà-ñòð³ëüöÿ, 
âð³çàâñÿ â áåòîííó áîêîâó ñò³íó ³ 
ïåðåêèíóâñÿ ÷åðåç âòðàòó êîíòðî-
ëþ çà êåðóâàííÿì ìàøèíîþ. Äî-
ðîãà áóëà ìîêðîþ, âíî÷³ ïðîéøîâ 
ñèëüíèé äîù, ä³ëÿíêà, äå ñòàëàñÿ 
àâàð³ÿ, çíàõîäèòüñÿ íà êðóòîìó 
ñïóñêó. Æîäíîãî ³íøîãî òðàí-

ñïîðòíîãî çàñîáó ÷è ï³øîõîä³â 
ó öåé ÷àñ íå áóëî.

Ñòàí çäîðîâ’ÿ ÷îòèðüîõ ³íøèõ 
â³éñüêîâèõ, ÿê³ áóëè ó ÁÒÐ³, 
íå âèêëèêàº çàíåïîêîºííÿ. 

Ó á³îãðàô³÷íèõ äàíèõ ñàéò 
Ì³íîáîðîíè Ôðàíö³¿ ïîâ³äîìèâ 
ïðî íàãîðîäè íàøîãî çåìëÿêà. 
Ôðàíöóçè íàãîðîäèëè Ðèáîí÷óêà 
Õðåñòîì êîìáàòàíòà, Ìåäàëëþ 
Íàö³îíàëüíî¿ îáîðîíè (áðîíçî-
âîãî ñòóïåíÿ), Ìåäàëëþ çàõèñòó 
òåðèòîð³¿ òà Çàìîðñüêîþ ìåäàëëþ 
«Ñàõåëü».

— Çàãàëîì äëÿ õëîïöÿ ç 4-ð³÷-
íèì òåðì³íîì ñëóæáè, öå âàãîì³ 
íàãîðîäè, — ðîçïîâ³â æóðíàë³ñ-
òó RIA â³äîìèé äîñë³äíèê ³ñòî-
ð³¿ â³éñüêîâèõ íàãîðîä Ìàêñèì 
Öàðåíêî. — Ïðèêðî ò³ëüêè, ùî 
éäåòüñÿ ïðî ñóìíó ïîä³þ.

ВРЯТУВАВ ВІД СПРАГИ 
Îäíîêëàñíèê ³ áëèçüêèé òî-

âàðèø Âîëîäèìèðà Ñåðã³é 
Ìåë³õîâñüêèé íèí³ ïðîæèâàº 
ó Â³ííèö³. Â îñòàíí³é ðàç äðóç³ 
çóñòð³÷àëèñÿ ó 2017-ìó, íàïåðå-
äîäí³ îäðóæåííÿ Ìåë³õîâñüêîãî. 
Êàæå, Âîëîäèìèð ïðè¿æäæàâ òîä³ 
äî íüîãî ó Â³ííèöþ.

Ç ×åõ³¿ òîä³ ïðè¿çäèâ ùå îäèí 
¿õí³é îäíîêëàñíèê ³ áëèçüêèé òî-
âàðèø — Àíäð³é Òðà÷. Âîíè íà-
â÷àëèñÿ ó Êðèæîï³ëüñüê³é øêîë³ 
¹ 1 — Âîëîäèìèð Ðèáîí÷óê, Àí-

ГЕНЕРАЛ СТЕФАНО: «МАЛИ ЧЕСТЬ 
СЛУЖИТИ З УКРАЇНЦЕМ» 
На чужині  Володимир Рибончук, 
25-річний воїн Іноземного французького 
легіону, загинув під час миротворчої місії 
ООН у Лівані. За чотири роки служби наш 
земляк удостоєний чотирьох нагород 
Франції. Тепер до них додалася ще одна — 
медаль ООН. На жаль, посмертно

äð³é Òðà÷ ³ Ñåðã³é Ìåë³õîâñüêèé. 
Áóëè äðóæí³, ÿê òðè ìóøêåòåðè. 
Àíäð³é êàæå, ïðî øê³ëüí³ ðîêè 
ì³ã áè ðîçïîâ³ñòè ñîòí³ ³ñòîð³é.

— Ó Âîëîä³ óïåâíèâñÿ ï³ñëÿ 
îäíîãî äóæå ïðîñòîãî âèïàäêó, — 
ðîçïîâ³äàº ïî òåëåôîíó Òðà÷. — 
ßêîñü ó æàðêèé ë³òí³é äåíü ïî-
âåðòàâñÿ àâòîáóñîì ç Â³ííèö³ 
äî Êðèæîïîëÿ. Ñïðàãà íàñò³ëüêè 
ä³ñòàëà! Ãðîøåé ó êèøåí³ — íóëü. 
Ïîäçâîíèâ äâîì çíàéîìèì, ùîá 
âèéøëè íà àâòîñòàíö³þ, âçÿëè 
âîäè, ÷è ãðîøåé ïîçè÷èëè. Îáè-
äâà â³äìîâèëè. Íå çíàéøëè ÷àñó. 
Ò³ëüêè Âîëîäÿ ñïîê³éíî ñêàçàâ: 
«Äîáðå, ïðèéäó». Òîä³ çðîçóì³â, 
íàñê³ëüêè â³í íàä³éíèé.

¯õí³é êëàñíèé êåð³âíèê Îëüãà 
Âîâê-Ëóêÿíåíêî çãàäàëà âèïà-
äîê, ÿê ñàäèëè «Ìàòåðèíñüêèé 

ñàä» ó ñåë³ Ãîðîäê³âêà. «Òð³éöÿ» 
òîä³ òðîõè ïðîøòðàôèëàñÿ. ̄ õ âè-
ð³øèëè ïîêàðàòè — ñàìîñò³éíî 
âèñàäèòè ðÿä ÷åðåøåíü. Õëîïö³ 
ãàðíî ïîñòàðàëèñÿ. Ñàä äîòåïåð 
ðîñòå ³ ïëîäîíîñèòü.

Çìàëêó, ç äèòÿ÷îãî ñàäêà, 
ïàì’ÿòàº Âîëîäèìèðà â÷èòåëüêà 
Ëþäìèëà Àíäð³¿øåíà. Êàæå, öå 
áóëà çîëîòà äèòèíà. 

— Âîëîäÿ áóâ ùåäðèì ³ ïî-
ä³ëü÷èâèì, — çãàäóº îäíîêëàñíèê 
Àíäð³é Òðà÷. — Ï³äãîäîâóâàâ íàñ 
ç Ñåðã³ºì ìàìèíèìè áóòåðáðî-
äàìè. Ä³ëèâ ¿õ íà òðüîõ.

Òàêîþ ñàìî ùåäðîþ áóëà éîãî 
áàáóñÿ. Êîëè ïðîâ³äóâàëè ¿¿, í³-
êîëè íå â³äïóñêàëà áåç ãîñòèíö³â.

Після закінчення школи Володи-
мир Рибончук став студентом Ві-
нницького педуніверситету імені 
Коцюбинського. Закінчив два 
курси і залишив університет.
— Він ще зі школи мріяв про Ле-
гіон, — розповідає Сергій Мелі-
ховський. — Можливо тому, що 
старший брат служив у цьому 
підрозділі. Він для Володі був 
взірцем.
Друзі згадують, що з першої 
спроби Рибончуку не вдалося 
потрапити на службу. Але додо-
му він не повертався. Протягом 
року вчив французьку. І таки до-
бився свого.
Церемонія прощання з нашим 
земляком відбувалася на базі 
миротворчих сил ООН у Лівані. 
В останню путь провели з усіма 
військовими почестями. 
«Легіон не оплакує загиблих — 

він їх вшановує», — такий запис є 
у тексті прощання на ФБ-сторінці 
інженерного корпусу Легіону.
Глава місії ООН генерал-майор 
Стефано-Дель Кол висловив 
сердечну подяку батькам і рід-
ним капрала Рибончука, а також 
його країні за відважного воїна-
миротворця. Наголосив, що ми-
ротворці мали за честь служити 
разом з українцем. Повідомив 
про нагородження капрала 
Рибончука медаллю ООН (по-
смертно). Її повна назва Медаль 
Дага Хаммаршельда. Запрова-
джена Радою Безпеки ООН. Її 
вручають 29 травня у Міжна-
родний день миротворців ООН 
батькам або рідним загиблих.
Вічна пам'ять відважному вій-
ськовому. Глибокі співчуття 
батькам, рідним, друзям, по-
братимам.

Медаль ООН вручать батькам 

Церемонія прощання з нашим земляком відбувалася 
на базі миротворчих сил ООН у Лівані. В останню путь 
провели з усіма військовими почестями

Çãàäóâàâ ì³ñ³þ ó Ìàë³. 
Êàçàâ, ó ï³ñêàõ ìîæíà 
áóëî âîâêîì çàâèâàòè. 
Àäàïòóâàâñÿ. І ñòàâ 
îäíèì ç êðàùèõ ó 
ñâîºìó ï³äðîçä³ë³

Реквізити для допомоги: ПриватБанк: 4149439011119082 – (Адамлюк, Дякун Юлія)

У дівчинки пухлина горла. Попередньо вартість 
операції і супутніх витрат може становити близько 
20 тисяч євро. Вже зібрали 435 тисяч гривень, 
але не вистачає ще щонайменше 125 тисяч 
гривень. Пухлина постійно росте, операцію 
потрібно робити якнайшвидше.

— Я дуже прошу підтримати малятко. 
Вона дуже вимучена, але зі всіх сил чіпляється 
за життя, — каже волонтерка Юля Дякун

ДОПОМОЖІТЬ ВРЯТУВАТИ 
ОДНОРІЧНУ ОЛЮ МАЛАЙ
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САМОЛІКУВАННЯ МОЖЕ БУТИ ШКІДЛИВИМ ДЛЯ ВАШОГО ЗДОРОВ’Я
вул. Литвиненка, 40, тел. 0688403030

471319

РЕКЛАМА
470895

469238

АЛЬОНА РЯБОКОНЬ, 
RIA, (067)4333535 

ßêùî äîðîñëà 
ëþäèíà á³ëüø- 
ìåíø ñë³äêóº, êóäè 
ñòóïàº ÷è ñ³äàº, 

çà ä³òüìè ïîòð³áíî íàãëÿäàòè 
á³ëüø ðåòåëüíî. Òîìó ë³êàð-ïå-
ä³àòð Àíäð³é Øèìàíñüêèé ðàäèòü 
áàòüêàì ä³çíàòèñü äåùî á³ëüøå 
ïðî êë³ù³â òà çàñîáè áåçïåêè.

— Âàðòî ïàì’ÿòàòè, ùî êë³ù³ 
íå ïàäàþòü ç äåðåâ, âîíè, ÿê ïðà-
âèëî, íå ï³äí³ìàþòüñÿ íà âèñî-
òó âèùå 1–1,5 ìåòðà, à æèâóòü 
íà òðàâ³ àáî íà íåâèñîêèõ êóùàõ, 
÷àñòî áëèçüêî ñòåæîê òà ïàðêîâèõ 
äîð³æîê, — ðîçïîâ³äàº ïåä³àòð. 
— Òîìó ï³ä ÷àñ ïðîãóëÿíîê íà-
ìàãàéòåñÿ òðèìàòèñÿ (³ òðèìàòè 
ä³òåé) ñòåæîê ³ äîð³æîê. ²ä³òü 
ïî öåíòðó ñòåæîê, ùîá ìåíøå 
òîðêàòèñÿ ð³çíèõ ã³ëîê òà êóù³â. 
Íå ñèä³òü íà çåìë³ ÷è êàì³íí³.

Ë³êàð ðàäèòü äëÿ ïðîãóëÿíîê 
îáèðàòè îäÿã ç äîâãèì ðóêàâîì, 
âèñîêå âçóòòÿ, øòàíè áàæàíî çà-
ïðàâëÿòè â ÷åðåâèêè àáî øêàð-
ïåòêè. Ïåðåâàãó ñë³ä â³ääàòè 
ñâ³òëîìó îäÿãó, íà íüîìó ëåãøå 
ïîì³òèòè íåçâàíîãî ãîñòÿ. 

ЧИМ НЕБЕЗПЕЧНІ КЛІЩІ
— Äåÿê³ âèäè êë³ùà º ïåðåíîñ-

íèêàìè çàõâîðþâàíü, íàïðèêëàä, 

êë³ùîâîãî åíöåôàë³òó òà õâîðîáè 
Ëàéìà, — ãîâîðèòü ë³êàð. — Êë³-
ùîâèé åíöåôàë³ò — åíäåì³÷íå 
çàõâîðþâàííÿ, ÿêå çóñòð³÷àºòüñÿ 
â ïåâíèõ ðåã³îíàõ.

Çà ñëîâàìè ïåä³àòðà, ïåðø³ 
ñèìïòîìè êë³ùîâîãî åíöåôà-
ë³òó ìîæóòü ç'ÿâèòèñÿ ÷åðåç 
7–14 äí³â ï³ñëÿ êîíòàêòó ç êë³-
ùåì. À ñàìå: ï³äâèùóºòüñÿ òåì-
ïåðàòóðà, ç'ÿâëÿºòüñÿ ãîëîâíèé 
á³ëü, ìîæå áóòè ïî÷åðâîí³ííÿ ³ 
íàáðÿê ì³ñöÿ óêóñó. Ïðè íàÿâ-
íîñò³ ïîä³áíèõ ñêàðã, òåðì³íîâî 
ïîòð³áíî çâåðíóòèñÿ äî ë³êàðÿ. ², 
çâè÷àéíî, íåîáõ³äíî ïîâ³äîìèòè 
éîãî ïðî íåäàâí³é óêóñ.

— Õâîðîáà Ëàéìà çóñòð³÷àºòü-
ñÿ äåùî ÷àñò³øå ³ âèêëèêàºòüñÿ 
âîíà ì³êðîîðãàí³çìàìè Borrelia 
burgdorferi, ÿê³ æèâóòü â øëóí-
êîâî-êèøêîâîìó òðàêò³ äåÿêèõ 
êë³ù³â, — ðîçïîâ³äàº ë³êàð. — Äëÿ 
ïåðåíåñåííÿ ö³º¿ õâîðîáè äóæå 
âàæëèâèé òåðì³í ïðèêð³ïëåííÿ. 
Äëÿ òîãî, ùîá áàêòåð³¿ ïîòðàïèëè 
â êðîâ, âîíè ïîâèíí³ ïîòðàïèòè 
â ñëèíó êë³ùà, ùî â³äáóâàºòüñÿ, 
êîëè êë³ù íà¿äàºòüñÿ. Òîìó âàæ-
ëèâî ÿêîìîãà øâèäøå éîãî âè-
äàëèòè. ßêùî öå çðîáèòè â ïåð-
ø³ 24 ãîäèíè, òî ðèçèê ïåðåäà÷³ 
ì³í³ìàëüíèé.

Êëàñè÷í³ ïðîÿâè õâîðîáè Ëàé-
ìà — ïîÿâà âåëèêî¿ ÷åðâîíî¿ ïëÿ-
ìè, ÿêà ç'ÿâëÿºòüñÿ â ïðîì³æêó 

— Âàæëèâî çâåðòàòè óâàãó 
íà òåðì³íè ïîâòîðíî¿ îáðîáêè, 
÷èì ìåíøå êîíöåíòðàö³ÿ ðåïå-
ëåíòó — òèì ÷àñò³øå ïîòð³áíî 
íàíîñèòè çàñ³á, — ãîâîðèòü ïåä³-
àòð. Ä³òÿì çàñ³á ïîòð³áíî íàíîñè-
òè íà îäÿã, àäæå ïðè çàñòîñóâàíí³ 
áóäü-ÿêîãî ç êîìïîíåíò³â âñå æ 
³ñíóº ðèçèê ïîäðàçíåííÿ.
 Dååò — «êëàñè÷íèé» ïðå-

ïàðàò, ìàº õîðîøèé ïðîô³ëü áåç-
ïåêè, ìîæå âèêîðèñòîâóâàòèñÿ 
ç íàðîäæåííÿ. Àëå îáîâ’ÿçêîâî 
ïîòð³áíî äîòðèìóâàñÿ âñ³õ ïðàâèë 
áåçïåêè. Ðåêîìåíäîâàíà êîíöåí-
òðàö³ÿ ðåïåëåíòó 10–30%.
 Ï³êàð³äèí — òàêîæ áåçïå÷-

íèé äî âèêîðèñòàííÿ ó ä³òåé, 
³íêîëè ìîæå âèêëèêàòè ïîäðàç-
íåííÿ øê³ðè òà ñëèçîâèõ, òîìó 

ðåòåëüíî äîòðèìóºìîñÿ ïðàâèë 
âèêîðèñòàííÿ. Ìàº äåùî ìåí-
øèé åôåêò, í³æ DEET, àëå ïðà-
öþº òðèâàë³øå.
 Ïåðìåòðèí — õ³ì³÷íèé ðå-

ïåëåíò, ÿêèé ä³º ïðè êîíòàêò³ ç 
êë³ùåì òà ïàðàë³çóº éîãî. Íàíî-
ñèòüñÿ ëèøå íà îäÿã. Íå ìîæíà 
íàíîñèòè íà øê³ðó òà ñëèçîâ³.
 IR3535 — ðåïåëåíò ìàº 

á³ëüø ñó÷àñíó ñêëàäîâó, á³ëüø 
áåçïå÷íó, ìîæå âèêîðèñòîâóâà-
òèñÿ äëÿ ä³òåé. 
 Ä³òÿì ç òðüîõ ðîê³â ìîæíà 

çàì³ñòü ðåïåëåíòó çàñòîñîâóâàòè 
åâêàë³ïòîâó àáî ëèìîííó îë³þ 
(êîíöåíòðàö³ÿ á³ëüøå 30%), àáî 
³íø³ åô³ðí³ ìàñëà, àëå ïàì'ÿòàéòå, 
º ðèçèê áðîíõîñïàçìó ³ àëåðã³÷-
íèõ ðåàêö³é.

ЩО ВАРТО ЗНАТИ 
ПРО КЛІЩІВ 
Приготувалися  На вулиці вже 
справжня весна, тому варто пригадати 
про безпеку на природі. Адже карантин 
карантином, але ми не лише сидимо 
в чотирьох стінах, а й гуляємо в парках, 
скверах, лісах. А там нас вже підчікують 
інші загрози — наприклад, кліщі

â³ä òðüîõ äî 30 äí³â ï³ñëÿ óêóñó. 
Ïðè ïîÿâ³ áóäü-ÿêèõ ñèìïòîì³â 
ï³ñëÿ óêóñó — òåðì³íîâî çâåð-
í³òüñÿ äî ë³êàðÿ.

ПРАВИЛА ЗАХИСТУ 
— Îäèí ç íàéá³ëüø åôåêòèâíèõ 

çàñîá³â áîðîòüáè ç êë³ùàìè — âè-
êîðèñòàííÿ ðåïåëåíò³â, — ðîçïî-
â³äàº ë³êàð. — Ïðèíöèï ¿õ ðîáîòè 
ð³çíèé, äåÿê³ òîêñè÷í³ äëÿ êîìàõ, 
³íø³ ïàðàë³çóþòü ¿õ, äåÿê³ ïðî-
ñòî â³äëÿêóþòü, àëå ìåòà ó âñ³õ 
îäíà — íå äàòè ìàëåíüêèì ïî-
ãàíöÿì çàâäàòè øêîäè.

Ïðàâèëà áåçïå÷íîãî âèêîðèñ-
òàííÿ, çà ñëîâàìè ë³êàðÿ, ìîæíà 
ïîäèâèòèñÿ ïðîñòî íà åòèêåòö³ 
ðåïåëåíòó. Îñíîâí³ ç íèõ, öå:
 Íå íàíîñèòè çàñ³á á³ëÿ ðîòà 

òà î÷åé (ìîæíà âèêîðèñòîâóâàòè 
çàõèñò íàâêîëî âóõ).
 Ùîá çàõèñòèòè îáëè÷÷ÿ, 

ñïî÷àòêó ïîòð³áíî íàíåñòè ñïðåé 
íà ðóêó, à ïîò³ì îáåðåæíî íà-
ìàñòèòè íèì îáëè÷÷ÿ.
 Íå âèêîðèñòîâóâàòè ñïðåé 

íà øê³ð³, ÿêà ìàº ðàíè, ïîð³çè 
÷è ïîäðàçíåííÿ.
 Íå ìîæíà âäèõàòè ñïðåé.
 Ïîòð³áíî çìèòè çàñ³á ç³ øê³-

ðè îäðàçó ï³ñëÿ ïðîãóëÿíêè.
 Ïîòð³áíî çáåð³ãàòè ðåïåëåíò 

â íåäîñòóïíîìó äëÿ ä³òåé ì³ñö³.

ЯКИЙ РЕПЕЛЕНТ ОБРАТИ
ª áàãàòî çàñîá³â äëÿ çàõèñòó 

â³ä êîìàõ. Ë³êàð ðàäèòü íàéá³ëüø 
åôåêòèâí³ òà áåçïå÷í³ äëÿ ä³òåé.

Êë³ù³ íå ïàäàþòü 
ç äåðåâ. Âîíè 
íå ï³äí³ìàþòüñÿ 
âèùå 1-1,5 ìåòðà, 
à æèâóòü íà òðàâ³ àáî 
íåâèñîêèõ êóùàõ

ОБЕРЕЖНО, КЛІЩ

ЯК ЗАХИСТИТИСЯ
 Одяг з довгими рукавами та манжетами 
 Штани заправлені в шкарпетки 
 Одягнути головний убір 
 Закрити шию 
 Обробити одяг репелентом 
 Кожні дві години оглядати одяг, себе і дитину

СИМПТОМИ УКУСУ КЛІЩА 
 Сонливість 
 Ломота у суглобах 
 Озноб 
 Тахікардія 
 Слабкість в кінцівках 

 Висока температура 
 Головний біль 
 Понижений тиск 
  Свербіння з 

висипами 

ЯКЩО ВАС ВКУСИЛИ 
  Не тиснути на кліща та місце укусу 
  Не виривати силою 
  Звернутись до травмпункту 

(або акуратно викрутити кліща 
обертальними рухами) 

  Продезінфікувати місце укусу 
  Віднести кліща в лабораторію (якщо 

він не пошкоджений) 
  Здати кров на антитіла 
  За потреби, пройти курс імунотерапії.
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Жеребкування 
чвертьфіналів 
 Ïðîâåëè æåðåáêóâàííÿ ïàð 
1/4 ô³íàëó Êóáêà Â³ííè÷÷èíè 
ç ôóòáîëó. «Ñë³ïèé» æåðåá çâ³â 
ì³æ ñîáîþ ôàâîðèò³â ç âèùî¿ 
ë³ãè — «Ìîíîë³ò» (Êîçÿòèí) 
³ ÔÊ «Îðë³âêà». 
Ðåøòà ïàð òàê³: «Ãîðèçîíò» 
(Õîíüê³âö³) — «Àâàíãàðä» 
(Ëàäèæèí), «Ïîä³ëëÿ» (Êèð-
íàñ³âêà) — «Ëîêîìîòèâ» 
(Æìåðèíêà), «Ôàêåë» (Ëèïî-
âåöü) — «Ïîä³ëëÿ» (Êðèæî-
ï³ëü). Ïëàíóºòüñÿ, ùî ïåðø³ 
³ãðè ïðîéäóòü îäðàçó ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ êàðàíòèíó.

Судитиме в 
Європі 
 Àñèñòåíòà àðá³òðà Ô²ÔÀ 
Â³êòîðà Íèæíèêà (Â³ííèöÿ) 
çàïðîñèëè ïðàöþâàòè íà ÷åì-
ï³îíàò³ ªâðîïè ñåðåä þíà-
ê³â äî 17 ðîê³â ó Øîòëàíä³¿. 
Âîäíî÷àñ ñòàëî â³äîìî, ùî 
íîâèì ãîëîâîþ ñóää³âñüêîãî 
êîì³òåòó îáëàñíî¿ Àñîö³àö³¿ 
ôóòáîëó ñòàâ Âîëîäèìèð 
Àëåêñàíäðåíêî, ÿêèé çàëó-
÷àºòüñÿ äî ñóää³âñòâà ïðî-
ôåñ³éíèõ êîìàíä.

Консультант 
збірних 
 Ñôîðìîâàí³ çá³ðí³ îáëàñò³ ç 
ôóòáîëó ñåðåä ä³â÷àò, þíàê³â, 
âåòåðàí³â ³ àìàòîð³â (äëÿ ó÷àñ-
ò³ ó âñåóêðà¿íñüêèõ çìàãàííÿõ 
2020 ðîêó). Ïðèçíà÷èëè ¿õí³õ 
òðåíåð³â — ïî äâà íà êîæåí 
êîëåêòèâ. 
Òðåíåðîì-êîíñóëüòàíòîì âñ³õ 
êîìàíä ñòàâ Âîëîäèìèð Ðåâà, 
ÿêèé íåùîäàâíî î÷îëþâàâ 
çá³ðíó Óêðà¿íè ç ôóòáîëó ñå-
ðåä æ³íîê.

СПОРТ
СПІЛЬНОТА

Випуск №12 (1138)
Оригінальні двоходові задачі на кооперативний мат. Кожна шахова задача 
має по два варіанти рішення. 

Задача №2544-2547
В. Ластівка (м. Черкаси)
(друкується вперше)

h 2 2.1.1.1

ПЕРЕВІРТЕ РОЗВ'ЯЗОК:
Газета RIA №11 (1481) від 18 березня 2020 року 
Задача №2540
I. 1. Kpa8! Kpc8  2. b4 T:a5x; II. 1. Сb6! Kpc6  2. Ca7 Td8x.
Задача №2541
I. 1. Te8! Cg6  2. Tg8 Th7x; II. 1. Th6! Cf7  2. Th7 Tg8x.
Задача №2542
I. 1. Kpc4! Td5  2. Cb4 Cb3x II. 1. Kp:a4! Kp:c3 2. Ta3 Ta1x — ідеальні мати.
Задача №2543
I. 1. Kpg3! Tf4  2. Kph3 Tf3x; II. 1. Kpf2! Ch4+  2. Kpf1 Te1x.

М. Пархоменко

ÑÏÎÐÒ

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 

Ó ïðåñòèæíîìó ì³æíàðîäíî-
ìó òóðí³ð³ ç³ çì³øàíèõ áîéîâèõ 
ìèñòåöòâ «Bukovel Open Cup» ³ç 
ñåð³¿ «Road to WWFC» âçÿâ ó÷àñòü 
18-ð³÷íèé Îëåêñàíäð Õóòîðÿí-
ñüêèé. Àìàòîðñüêèé ïîºäèíîê 
â³ííè÷àíèíà åêñïåðòè îô³ö³éíî 
âèçíàëè íàéêðàùèì íà òóðí³ð³ 
ñåðåä äåñÿòêà áî¿â. Íèæ÷å âèÿâè-
ëèñÿ íàâ³òü ñ³ì ïðîôåñ³îíàëüíèõ 
çóñòð³÷åé! 

СУПЕРНИК ВВАЖАВ СЕБЕ 
ФАВОРИТОМ 

À ïî÷èíàëîñÿ âñå íå äóæå äî-
áðå äëÿ â³ííè÷àíèíà. Îëåêñàíäð 
Õóòîðÿíñüêèé ìàâ äóæå âòîìëå-
íèé âèãëÿä ïåðåä áîºì. 

— Íà ï³âäîðîç³ äî Áóêîâåëþ 
íàì ïîâ³äîìèëè, ùî òóðí³ð ñêà-
ñîâàíî. Êîëè ïîâåðíóëèñÿ äî Â³-
ííèö³, ñòàëî â³äîìî, ùî çìàãàííÿ 
âñå æ â³äáóäåòüñÿ. Òîìó â äîðîç³ 
ìè ïðîâåëè ö³ëèé äåíü, ùî àæ 
í³ÿê íå ñïðèÿëî ï³äãîòîâö³. ² öå 
ïðè òîìó, ùî Îëåêñàíäð Õóòî-
ðÿíñüêèé ìàâ çãàíÿòè âàãó, àáè 
ïîòðàïèòè ó ïîòð³áíó êàòåãîð³þ 
äî 77 êã, — ðîçïîâ³â éîãî íàñòàâ-
íèê, òðåíåð êëóáó «Ñ³÷» ³ çá³ðíî¿ 
îáëàñò³ ç MMA ²ãîð Äèøëèâåíêî.

Ñóïåðíèê íàøîãî á³éöÿ, ÷åì-

ï³îí Õàðê³âñüêî¿ îáëàñò³ Êèðèëî 
Êîëîì³ºöü ïðè¿õàâ ó Áóêîâåëü 
çà ïåðåìîãîþ. Çà ñëîâàìè â³-
ííè÷àí, öå â³í äåìîíñòðóâàâ 
âñ³ì ñâî¿ì âèãëÿäîì.

— Íà òóðí³ð ç Õàðêîâà ïðè-
áóëà êîìàíäà ç ÷îòèðüîõ á³éö³â. 
Óñ³ ïåðåìîãëè, îêð³ì Êèðèëà 
Êîëîì³éöÿ. Õî÷à â³í ââàæàâñÿ 
íàéêðàùèì ñåðåä íèõ, — êàæå 
²ãîð Äèøëèâåíêî.

БОРОТЬБА В ПАРТЕРІ 
Îëåêñàíäð Õóòîðÿíñüêèé ïå-

ðåì³ã ðîçä³ëüíèì ð³øåííÿì ñóä-
ä³â íàïðèê³íö³ òðåòüîãî ðàóíäó. 
Ó ïåðøèõ äâîõ ðàóíäàõ â³í ë³äè-
ðóâàâ. Òðåò³é, çà ñëîâàìè íàøîãî 
á³éöÿ, âèÿâèâñÿ í³÷èéíèì.

— Äâà áîêîâèõ ñóää³ â³ääàëè 
ìåí³ ïåðåâàãó, à òðåò³é ÷îìóñü 
Êîëîì³éöþ. Öå áóâ äîáðå ï³ä-
ãîòîâëåíèé ³ íåçðó÷íèé äëÿ ìåíå 
ñóïåðíèê. Çð³ñò õàðê³â’ÿíèíà — 
1,95 ìåòðà, ì³é — 1,80. ×åðåç òàêó 
ð³çíèöþ áèòèñÿ áóëî ñêëàäíî. 
Óäàðíà òåõí³êà ó ìåíå âçàãàë³ 
íå ïðîõîäèëà, òîìó ÿ âèêîðèñòî-
âóâàâ áîðö³âñüê³ ïðèéîìè, — ðîç-
êàçóº Îëåêñàíäð Õóòîðÿíñüêèé.

Ç öèì ïîãîäæóºòüñÿ ²ãîð Äèø-
ëèâåíêî.

— Ó Êèðèëà Êîëîì³éöÿ — 
äîâã³ ðóêè ³ íîãè. Öå íå äàâàëî 

ЗДОБУВ ПЕРЕМОГУ 
НА КУБКУ БУКОВЕЛЯ 
ММА  Поєдинок вінничанина 
Олександра Хуторянського визнали 
кращим на турнірі. Тепер він 
готується до міжнародного змагання 
«Road to WWFC» у Вінниці

Ñàøêó ï³ä³éòè íà êîðîòêó äèñ-
òàíö³þ. Àëå â³í ãàðíî ïðàöþº 
â ïàðòåð³. Ñàìå òàì é ïðîõîäèëà 
îñíîâíà áîðîòüáà. 

ПРИЗЕР ЧЕМПІОНАТІВ СВІТУ 
Öå áóëà øîñòà ïåðåìîãà Îëåê-

ñàíäðà Õóòîðÿíñüêîãî íà àìàòîð-
ñüêîìó ðèíç³ â ÌÌÀ, ïîðàçîê â³í 
ùå íå ìàº! Òåïåð ïåðñïåêòèâíèé 
ñïîðòñìåí ÷åêàº ì³æíàðîäíîãî 
òóðí³ðó ç³ çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ 
«Road to WWFC», ÿêèé ï³ñëÿ 
çàâåðøåííÿ êàðàíòèíó ïðîéäå 
ó Â³ííèö³.

Îêð³ì çì³øàíèõ áîéîâèõ ìèñ-
òåöòâ, Îëåêñàíäð Õóòîðÿíñüêèé 
óñï³øíî çàéìàºòüñÿ é áîðîòüáîþ 
ïàíêðàò³îí. Ó í³é äâ³÷³ áóâ ïðè-
çåðîì ÷åìï³îíàò³â ñâ³òó ñåðåä 
þíàê³â äî 18 ðîê³â!

Îëåêñàíäð íàâ÷àºòüñÿ ó Â³-
ííèöüêîìó ïåäóí³âåðñèòåò³, îïà-
íîâóº ôàõ «ô³çè÷íå âèõîâàííÿ ³ 
ñïîðò». Ï³ñëÿ çàê³í÷åííÿ âèøó 
ïëàíóº ñòàòè òðåíåðîì.

— Ïîêè çáèðàþñÿ âèãðàòè 
÷åìï³îíàòè Óêðà¿íè âæå íå ñå-

ðåä þíàê³â, à ñåðåä ÷îëîâ³ê³â. 
Ïðàãíó ï³äêîðèòè öþ âåðøèíó ³ 
â ÌÌÀ, ³ â ïàíêðàò³îí³. Êîíêó-
ðåíö³ÿ íà äîðîñëîìó ð³âí³ — äî-
ñèòü âåëèêà, òîìó äîñÿãòè öüîãî 
íåïðîñòî, — ñêàçàâ Îëåêñàíäð 
Õóòîðÿíñüêèé.

ЧЕКАЄМО ПОЄДИНКУ 
ЗА ПОЯС 

Ó Â³ííèö³ 21 áåðåçíÿ ìàâ 
ïðîéòè ì³æíàðîäíèé òóðí³ð ç³ 
çì³øàíèõ ºäèíîáîðñòâ «Road to 
WWFC». Àëå â çâ’ÿçêó ç êàðàíòè-
íîì îðãàí³çàòîðè áóëè âèìóøåí³ 
ïåðåíåñòè çìàãàííÿ.

Ïëàíóºòüñÿ, ùî â³ííèöüê³ á³éö³ 
âèñòóïàòèìóòü ïðàêòè÷íî â êîæ-
íîìó ïîºäèíêó. Âîíè â ïåðøó 
÷åðãó ïðåäñòàâëÿòèìóòü ì³ñöåâ³ 
êëóáè, ÿê³ êóëüòèâóþòü çì³øàí³ 
ºäèíîáîðñòâà — «Ïàòð³îò», «Íî-
êàóò», «Ãåïàðä», «Ñ³÷» òà ³íø³.

— Ñïîðòñìåíè ãîòóþòüñÿ äî äî-
ìàøíüîãî òóðí³ðó íà ïðèðîä³, 
ïðîñòî íåáà, ç ìåòîþ çìåíøèòè 
ðèçèê çàðàçèòèñÿ êîðîíàâ³ðó-
ñîì, — ðîçïîâ³â ²ãîð Äèøëèâåíêî.

ЄВГЕНІЙ МИХАЙЛІВ, (098)8591459 
 Â³ííèöÿ ïèøàºòüñÿ äîñÿãíåí-
íÿìè «Ëîêîìîòèâà» ³ «Íèâè». 
Íàø³ ôóòáîë³ñòè äîõîäèëè 
äî ô³íàëó Êóáêà Óêðà¿íè, ãðàëè 
â ºâðîêóáêàõ. Ïîâ’ÿçàíà ç öèì 
àòðèáóòèêà çáåð³ãàºòüñÿ ó ïðèâàò-
íèõ êîëåêö³ÿõ, àëå ìóçåþ ïðîôå-
ñ³éíîãî ôóòáîëó ó íàøîìó ì³ñò³ 
ùå íåìàº.

Íèí³øíº êåð³âíèöòâî ÔÊ 
«Íèâà» âèð³øèëî âèïðàâèòè 
ñèòóàö³þ. Ïðèçíà÷åíî â³äïîâ³-
äàëüíîãî çà ç³áðàííÿ òà çáåð³ãàí-

íÿ åêñïîíàò³â äëÿ ìàéáóòíüîãî 
ìóçåþ ³ñòîð³¿ â³ííèöüêîãî ïðî-
ôåñ³éíîãî ôóòáîëó.

Îëåã Ñåìåíîâ — ÷ëåí íàðîä-
íîãî ôóòáîëüíîãî êëóáó «Íèâà», 
àêòèâíèé ÷ëåí ñï³ëüíîòè «Çåëå-
íî-á³ëà ñ³ì’ÿ íàä Áóãîì», êîëåê-
ö³îíåð ôóòáîëüíî¿ àòðèáóòèêè ç 
âåëèêèì ñòàæåì.

Çà ñëîâàìè ïàíà Ñåìåíîâà, ³ñ-
òîð³ÿ ôóòáîëó ç ðîêàìè çíèêàº. 
Òîìó äóæå âàæëèâî çáåðåãòè ¿¿ 
äëÿ ìàéáóòí³õ ïîêîë³íü.

— Äëÿ ìóçåþ çáèðàòèìåìî 

àòðèáóòèêó, ðå÷³ â³äîìèõ ôóòáî-
ë³ñò³â íà êøòàëò ³ãðîâî¿ ôîðìè. 
À òàêîæ ñâ³ä÷åííÿ ãðàâö³â òà âáî-
ë³âàëüíèê³â ó ïèñüìîâîìó âèãëÿä³ 
÷è íà ³íøèõ íîñ³ÿõ ³íôîðìàö³¿. 
Ïîòð³áí³ é â³äåîçàïèñè ìàò÷³â 
íàøî¿ êîìàíäè, — ðîçêàçóº Îëåã 
Ñåìåíîâ.

Ó Îëåãà Ñåìåíîâà äîñòàòíüî 
åêñïîíàò³â ó âëàñí³é êîëåêö³¿, 
ÿê³ é ñòàíóòü îñíîâîþ ìóçåþ. 
Ïðèì³ðîì, ó íüîãî º ïðèáëèçíî 
1,5 òèñÿ÷³ ç 2,5 òèñÿ÷³ ïðîãðàìîê 
ìàò÷³â «Ëîêîìîòèâà»/«Íèâè», 

ÿê³ áóëè âèïóùåí³ ç 1958 ðîêó 
(ìîìåíòó ñòâîðåííÿ êîìàíäè 
ìàéñòð³â ó Â³ííèö³). Ïðè÷îìó 
ïðåäñòàâëåíî êîæåí ð³ê âèñòó-
ï³â íàøîãî êëóáó.

ДОВІДКА

Бажаючі передати експонати для 
майбутнього музею історії вінниць-
кого футболу можуть звертатися 
до Олега Семенова за телефоном 
(098)8342496.

ДОВІДКА

Бійці, які вигравали пояси турнірів 
«Road to WWFC», зараз б’ються 
в основних сітках міжнародних тур-
нірів. А деякі з них навіть реально 
претендують на пояс чемпіона світу. 
Участь у серії «Road to WWFC» до-

помагає зробити професіональну 
кар’єру. Не дивно, що в ній висту-
пають представники різних видів 
єдиноборств. Приміром, майстри 
спорту з годзюрю-карате, змішаних 
єдиноборств, фрі-файту.

Cтворюють музей вінницького футболу

Олександр Хуторянський переміг роздільним 
рішенням суддів. Він ще не знає поразок у ММА 
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ТЕАТР
Кайдаші 2.0
9 квітня на сцені Будинку 
офіцерів буде представ-
лена нова інтерпретація 
старої вистави. А якби 
Кайдаші жили сьогодні? 
Чи сварилися б вони 

між собою? Як би обирали дружин і вирішували 
спірні питання про грушу? Чи може цього б всього 
не було? Дикий театр відправився на пошуки істини 
у звичайне українське село, і достеменно дослідив, 
який би та історія мала вигляд сьогодні.
Проект створений в рамках резиденції «Дикі 
Кайдаші» за підтримки Українського культурного 
фонду. Початок вистави о 19.00. Вартість квитків: 
150–450 грн.

LADIES’ NIGHT. Усі зірки у одній виставі!
5 червня у Будинку офіцерів концентрація задо-
волення буде зашкалювати. Ви побачите не просто 
виставу, а справжній мюзикл. Вас чекає яскраве 
й насичене гумором, незабутнє музично-танцю-
вальне шоу, яке надихає на успіх. Гаряча прем’єра 
із ТОПовими зірками: Антон Лірник, Олександр 
Педан, Влад Яма, лідер «С. К.А. Й.» Олег Собчук, 
Анатолій Анатоліч, зірка «Жіночого Кварталу» Олек-
сандра Машлятіна, актори «Країни У» — Сергій 
Бібілов та Олександр Станкевич. Вперше у Вінниці 
у всесвітньовідомій постановці «LADIES’ NIGHT» від 
продюсерського центру «Lirnik Production».
Дія вистави відбувається у невеличкому провін-
ційному містечку Великобританії. Після закриття 
єдиного у місті металургійного комбінату шестеро 
друзів марно намагаються знайти роботу. Героям 
на очі потрапляє оголошення у газеті: за вхід 
у бар, де показують чоловічий стриптиз, дами 
платять по 200 доларів. Божевільна ідея приходить 
раптово: самим організувати групу стриптизерів, 
яка буде доводити до шаленства жіночу аудиторію 
нічних клубів. Герої зважуються на цю авантюру і 
йдуть назустріч успіху через численні перешкоди: 
пошук приміщення й костюмів, репетиції, приведен-
ня себе у більш-менш пристойну фізичну форму, 
психологічні зриви й нерозуміння навколишніх. Усе 
навколо буде проти них. Але у підсумку «бридкі ка-
ченята» на очах у здивованої публіки перетворяться 
у справжніх героїв свого міста.
Початок о 19.00. Замовлення безкоштовної до-
ставки квитків у будь-яку точку Вінниці за телефо-
нами: (098)101–00–63, (093)101–00–63.

ТЕАТР ІМ. САДОВСЬКОГО 
(вул. Театральна, 13, тел. 67–09–07)

Комедія «Жениха 
викликали, 
дівчата?» 4 квітня 
у Вінниці
Найсвіжіша прем’єра з 
неймовірним зірковим 
складом. Іскрометна 
комедія «Жениха викли-
кали, дівчата?» 4 квітня 

о 19.00 у театрі ім. Садовського!
У головних ролях: Тамара Яценко і Тетяна 
Шеліга, Євгеній Паперний і Дмитро Лалєнков, 
зірки багатьох серіалів та фільмів Олег Кова-
ленко і Сергій Кучера.
Нас чекає зворушлива і надзвичайно весела істо-
рія, яка доведе, що життя можна змінити у будь-
якому віці. Виявляється, тільки зроби крок — і все 
буде можливим, адже мрії, які здаються нереаль-
ними — цілком реальні! Споглядаючи за кумедни-
ми пригодами, ви будете сміятися до сліз. А ще — 
оціните чудовий живий сольний спів неймовірного 
дуету Лалєнкова й Паперного та веселі танці, які 
разюче доповнять комедійне дійство.
Квитки — від 180 до 550 гривень. Купуйте 
на сайті bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», «Універ-
магу», театру Садовського, Будинку офіцерів та 
Вінницької Вежі. Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Ірина Білик з ювілейним туром у Вінниці
Співачка вирішила відсвяткувати подвійний юві-
лей — 50-річчя та 30 років на сцені.
Грандіозний ювілейний концерт «Ірина Білик — 50!» 
у Вінниці пройде 17 квітня о 19.00 у Будинку офіцерів. 
Вперше Ірина Білик готує унікальне концертне шоу, 
під час якого виконає пісні, які давно не співала, пісні, 
які ви просили виконати і мріяли почути. Концертна 
програма буде відрізнятися від усього, що співачка 
робила протягом 30 років свого творчого життя! Ре-
жисером нового концертного шоу став чоловік Ірини 
Білик — Аслан Ахмадов. А це 100% гарантії, що сюрп-
ризи для глядачів будуть по-справжньому вражаючі!
Квитки — від 300 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», театру 
Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької Вежі. 
Безкоштовна доставка квитків: (098)101–00–63, 
(093)101–00–63. Організатор концерту — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Сухішвілі з новою 
програмою
20 травня у Будинку офі-
церів на новому концерті 
Національного балету Грузії 
«Сухішвілі» будуть 100 тан-
цюристів та 2500 костюмів, 
дивовижний оркестр та 

унікальні інструменти. За 74 роки існування Націо-
нальний балет Грузії провів більше 260 турне і 14 разів 
об’їздив три континенти та 95 країн. У Вінниці концерт 
розпочнеться о 19.00, вартість квитків 400-850 грн.

Тур «Століття 
Магії» від Roman 
Bondarchuk
На численні прохання гля-
дачів, головний ілюзіоніст 
країни Roman Bondarchuk 
вирушає в тур містами 
України з масштабним 

шоу «Століття Магії». Це одне з найуспішніших шоу 
в історії українських ілюзій. Концерт у Вінниці відбу-
деться 24 травня в театрі ім. Садовського. У про-
грамі шоу «Століття Магії» небезпечні для життя 
трюки, фантастичні зникнення людей, несподівані 
перевтілення, читання думок, романтичні міражі, 
номери з левітацією предметів, віртуозні фокуси з 
вогнем і багато іншого. І все це з використанням су-
часних технологій і чудового світлового шоу. Початок 
о 19.00, вартість квитків: 190–390 грн.

Андрій Макаревич 
у Вінниці, YO5
28 квітня з ексклюзивною 
програмою до Вінниці 
завітає Андрій Макаре-
вич. Співак у джазі вже 
15 років, і у всіх проектах 
разом з ним на сцену 

піднімалося не менш десятка музикантів. «Оркестр 
Креольського Танго» починав скромно, семеро — 
але досить скоро розрісся до біг-бенду з повною 
духовою секцією. А «L. O.v. E — Пісні про любов», 
«Ідіш Джаз» з самого початку такими і створюва-
лися, там брали участь не тільки духові групи, але і 
по кілька вокалістів. І ось тепер Андрій Макаревич 
вирішив зробити наступний крок і випробувати 
новий формат. Прямо протилежний. 
Концерт відбудеться в Будинку офіцерів, початок 
о 20.00. Вартість квитків: 500–2500 грн.

Гурт НЕНСІ зі спеці-
альним концертом 
до Міжнародного 
жіночого дня
25 квітня 2020 року 
у Будинку офіцерів від-
будеться концерт гурту 
НЕНСІ у Вінниці. Жителям 
міста музиканти везуть 

свою нову весняну програму «Спасибі за любов» 
(Thanks for Love).
Вас чекає потужний заряд неймовірних хітів, 
на яких виросло кілька поколінь слухачів.
Новітні та всенародно улюблені хіти: «Дим сигарет з 
ментолом», «Чистий аркуш», «В шикарному готелі», 
«Чорний кадилак», «Ах, туман-туман», «Як любив 
я тебе» і багато інших!
Концерт відбудеться 25 квітня, в Будинку офіцерів. 
Ціна квитків: 170–690 грн.

Ансамбль народної 
музики «Бревіс»
26 травня обласна філар-
монія запрошує на концерт 
ансамблю народної музики 
«Бревіс» з міста Івано-
Франківська. Ви почуєте 
обробки народних пісенних 

і танцювальних композицій різних куточків України, а 
також – країн Карпатського регіону: Молдови, Румунії, 
Словаччини, Польщі, Угорщини. Яскравий колорит, 
самобутність, розмаїття мелодій та запальних ритмів, 
віртуозні музиканти і блискучі голоси солістів, все це 
на концерті о 18.30. Вартість квитків: 80-100 грн.

Концерт Михайла 
Грицкана
28 травня в Будинку 
Офіцерів відбудеться 
концерт Михайла Грицкана 
з концертною програмою 
«Наше кохання». Творчість 
артиста багатогранна — 

від ніжної лірики до запального поп-року. Кожна його 
пісня — це ціла історія. Інколи — з болем і надривом. 
Початок о 19.00, вартість квитків: 100–500 грн.

Дах Дотерс/Dakh 
Daughters Band
13 квітня на сцені драм-
театру зустрічайте нових 
фавориток американських 
критиків. Неординарні та 
неповторні Dakh Daughters 
Band завітають у Вінницю, 

після великого туру Америкою та Канадою. Dakh 
Daughters — проект ЦСМ «ДАХ» та Влада Троїцько-
го. Їхня творчість — це поєднання екстравагантних 
образів, класичних інструментів та експеримен-
тального звучання. Їм аплодують Сіетл та Сан-
Франциско, про них пишуть The New York Times та 
Rolling Stone. Зустрічайте фрік-кабаре з програмою, 
що підкорила світ. Композиції з альбому «If», пісні, 
що можна почути лише на живих виступах колек-
тиву та «візитка» гурту — «Rozy/Donbass». Початок 
о 19.00, вартість квитків: 100–500 грн.

Нерозгадане чудо
21 квітня у Вінницькій 
філармонії відбудеться ве-
чір українського романсу 
«Нерозгадане чудо» на ві-
рші неперевершеної Ліни 
Костенко. Нагадаємо, 
19 березня відсвяткували 

її ювілей – 90-річчя. Запрошуємо всіх бажаючих 
на концерт, впевнені, що ви не пожалкуєте про це. 
Музика, яка звучатиме, прилетіла, до нас, мабуть, 
з тих же високих сфер, що і поезія, і злилась із 
нею. Недаремно сама Ліна Костенко, слухаючи 
її, казала: «Я плачу!..» Початок о 18.30, вартість 
квитків: 100–250 грн.

Концерт гурту 
Cloudless у Вінниці
Гурт Cloudless приїде 
зустрітися з фанами 
у Вінницю.
Концерт відбудеться 
11 квітня в молодіжному 
центрі «Квадрат».
Cloudless представили 

нових учасників 3 місяці тому та одразу ж 
взялися штурмувати нові вершини на нацвідборі, 
на Євробачення. Тоді їхній потужний трек Drown me 
Down розірвав мережу схвальними коментарями та 
став одним з головних хітів конкурсу.
Гурт Cloudless стали популярними завдяки саунд-
треку до серіалу «Школа», пісня — «Між світами», 
та численних українських ТВ-шоу та серіалів 
(«Хата на Тата», «Зважені та Щасливі», «Папаньки», 
«Сидоренки- Сидоренки», «Зустріч Однокласників», 
«Чотири весілля», «Кохання на Виживання» та інші).
Сьогодні Cloudless — це потужна трійця:
— Юра Каналош (учасник вокальних ТВ-шоу «Голос 
країни» та «X-Фактор»)
— Михайло Шатохін
— Антон Панфілов (один із засновників бенду, 
який встиг пограти на барабанах в гурті «Фіолет»). 
Початок о 19.30. Вартість квитків: 120 грн.

Бампер і Сус 23 квіт-
ня у Вінниці! 18+
Їхні жарти одразу 
запам'ятовуються, репліки 
розходяться на цитати, 
а живі концерти ніколи 
не забуваються.
Петро Бампер і Сус з но-
вим концертом «Із Ютуба 

з любов’ю» 23 квітня о 19.00 у «Зорі».
Знамениті стендапери і хайпові блогери Ютуб 
каналу «BAMPER TV» обіцяють: «Ми йдемо по ваші 
серця. Мийте ноги та приходьте на концерт! Без 
цензури: все, як ви любите!»
На концерті будуть найсмішніші, супергострі жарти 
18+, що будуть смачно приправлені нецензурною 
лексикою, незабутні інтерактиви із залою та фір-
мовий гумор, що близький кожному і охопить всі 
актуальні теми: від «ринку землі», наступу корона-
вірусу і сюрпризів «Укрзалізниці» — до всенародної 
любові до понтів та дієт. Найбільш невимушена 
шалена атмосфера та всеохоплюючий позитив 
гарантовані усім!
Квитки — від 50 до 280 гривень. Купуйте на сайті 
bilet.vn.ua, у касах «Магігранду», «Універмагу», 
театру Садовського, Будинку офіцерів та Вінницької 
Вежі. Безкоштовна доставка квитків: (098)101–
00–63, (093)101–00–63. Організатор — компанія 
«ВІННИЦЯКОНЦЕРТ».

Jazzforacat у супро-
воді Brass band
25 квітня о 19.00 у об-
ласній філармонії Вінницю 
чекає унікальна музична 
програма гурту Jazzforacat 
у супроводі Brass band.
Музика Jazzforacat — це 
неповторна магічна су-

міш, стенограма емоцій, почуттів і настроїв, лірика, 
що стосується кожного!
Надзвичайний тембр голосу фронтмена гурту Сергія 
Асафатова, що звучить під унікальне поєднання гіта-
ри, кларнету, струнного квартету, перкусії та саксо-
фону, не залишає байдужим нікого. Крім того, обидва 
музиканти є мультиінструменталістами, що надає їхній 
музиці ще більше магії і виділяє з-поміж інших.
Приходьте 25 квітня за особливими емоціями!
Квитки — 130–300 гривень. Купуйте на сайті bilet.
vn.ua, у касах філармонії, театру Садовського, 
Будинку офіцерів, «Універмагу», Вінницької Вежі 
і «Магігранду». Безкоштовна доставка квитків: 
(098)101–00–63, (093)101–00–63. Організатор — 
компанія «ВІННИЦЯКОНЦЕРТ». 

КОНЦЕРТИ КОНЦЕРТИ 
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Торік кінолог в/ч 3028 Дмитро 
Довгалюк разом зі своїм собакою 
на кличку Арлана завоював дві 
високі нагороди на змаганнях 
з багатоборства кінологів. Ви-
боров перше місце серед учас-
ників з семи команд Західного 
оперативного територіального 

об’єднання. Вони відбувалися 
у Тернополі.
Ще одну почесну нагороду 
привіз зі Львівщини. На базі 
навчального центру кінологів 
Нацгвардії у місті Золочів став 
третім серед гвардійців-кіноло-
гів з усіх підрозділів НГУ.

Перемоги кінолога 

470417

РЕКЛАМА

ВІКТОР СКРИПНИК, 
RIA, (067)1079091 

Ñëóæáîâèõ ñî-
áàê, íàâ÷åíèõ âè-
ÿâëÿòè âèáóõîâ³ 
ðå÷îâèíè, ì³íè, 

ðàí³øå íå áóëî ó øòàò³ â³éñüêî-
âîãî ï³äðîçä³ëó ãâàðä³éö³â. Òåïåð 
ñëóæàòü ÷îòèðèëàï³, òðåíîâàí³ 
íà ïîøóê ñàìå òàêèõ íåáåçïå÷-
íèõ ïðåäìåò³â. Ó çâ’ÿçêó ç ðîç-
øèðåííÿì øòàòó, çì³íåíî íàçâó 
ï³äðîçä³ëó. Ðàí³øå ó ÷àñòèí³ áóëà 
ãðóïà ê³íîëîã³â. Òåïåð âîíà çá³ëü-
øèëàñÿ äî âçâîäó.

Ó âçâîä³ çàçâè÷àé íàðàõî-
âóºòüñÿ 30 â³éñüêîâîñëóæáîâ-
ö³â. ×îìó æ ó ê³íîëîã³â ò³ëüêè 

14 ãâàðä³éö³â?
— Íå îáðàæàéòå íàøèõ ÷îòè-

ðèëàïèõ äðóç³â, âîíè òàê ñàìî 
çàðàõîâàí³ ó øòàòíèé ðîçïèñ, 
ÿê ³ ê³íîëîãè, — êàæå, óñì³õà-
þ÷èñü, êåð³âíèê ê³íîëîã³÷íî¿ 
ñëóæáè ïîëêó ìàéîð Îëåêñàíäð 
Äæóðàáàºâ. — 14 ê³íîëîã³â ïëþñ 
14 ¿õí³õ ñîáàê, îñü âàì ³ ïîâíî-
ö³ííèé âçâîä.

Óñ³ ê³íîëîãè ³ ¿õí³ ÷îòèðèëà-
ï³ ïîáðàòèìè ïðîéøëè ñëóæáó 
íà Äîíáàñ³. ×è íå íàéá³ëüøå ÷àñó 
ïðîâ³â íà Ñõîä³ ìàéîð Îëåêñàíäð 
Äæóðàáàºâ. Ó íüîãî ñîë³äíèé 
ñòàæ ê³íîëîãà — 22 ðîêè ñëóæèòü 
ðàçîì ç â³ðíèì äðóãîì. Òî÷í³øå, 
äðóçÿìè. Çà öåé ÷àñ ïîðó÷ ç íèì 
áóëè òðè ñîáàêè. Â³ñ³ì ðîê³â — 

ВЗВОД ЧОТИРИЛАПИХ ГВАРДІЙЦІВ 
Служать разом  Новий, дещо 
незвичний підрозділ створено 
у восьмому полку оперативного 
призначення імені Богуна, що у Калинівці. 
Це — взвод кінологів. У ньому 14 бійців 
і стільки ж їхніх чотирилапих друзів. 
У кожного своя спеціалізація

íàéäîâøèé ÷àñ ïåðåáóâàííÿ 
íà ñëóæá³ ÷îòèðèëàïèõ.

СНАРЯД СХОВАЛИ ПІД 
ОБШИВКОЮ 

Çà ÷àñ âèêîíàííÿ çàâäàíü 
íà Äîíáàñ³ ñîáàêà ìàéîðà Äæó-
ðàáàºâà çíàéøîâ ÷èìàëî íåáåç-
ïå÷íèõ ïðåäìåò³â.

Ï³ä ÷àñ ïåðåâ³ðêè íà áëîêïîñòó 
àâòîìîá³ëÿ ÂÀÇ-2109, ïåñ ïðèñ³â 
íà çàäí³ ëàïè — ³ í³ ç ì³ñöÿ. ßê 
ïîÿñíþº â³éñüêîâèé, öå îçíà÷àº, 
ùî â³â÷àðêà íà íþõ âñòàíîâèëà 
íåáåçïå÷íèé ïðåäìåò.

Çà îáøèâêîþ «äåâ’ÿòêè» áóâ 
ñõîâàíèé 30-ì³ë³ìåòðîâèé ñíà-
ðÿä. Ïðè âèÿâëåíí³ çàáîðîíåíèõ 
ïðåäìåò³â, â³éñüêîâ³ âèêëèêàþòü 
îïåðàòèâíó ãðóïó ïîë³ö³¿.

— Ñîáàêè ïî-ð³çíîìó ðåàãóþòü 
íà çíàõ³äêó, — ïðîäîâæóº ñï³âðîç-
ìîâíèê. — Îäí³ ñ³äàþòü ïîðó÷ — ³ 
í³ ðóø ç ì³ñöÿ, ³íø³ ïðèëÿãàþòü 
³ çàëèøàþòüñÿ äîòè, ïîêè íå çà-
îõîòèø òèì, íà ùî ñîáàêà íà-
â÷åíèé. Òðåò³ ïîäàþòü ñèãíàë 
ãîëîñîì, ïî÷èíàþòü ãàâêàòè.

Íà çàïèòàííÿ: «×è ìîæå ñîáàêà 
ïîìèëèòèñÿ?», ìàéîð â³äïîâ³äàº: 
«Òàêå áóâàº äóæå ð³äêî».

ЧЕРГУЮТЬ НА БЛОКПОСТАХ 
Ó ðàéîí³ ïðîâåäåííÿ ÎÎÑ 

çóñòð³íå öüîãîð³÷íå ïðîôåñ³éíå 
ñâÿòî ãâàðä³éö³â ê³íîëîã Áîãäàí 
ç³ ñâîºþ â³â÷àðêîþ íà êëè÷êó 
Àðìàíà.

— ×åðãóºìî ç Àðìàíîþ íà ìî-
á³ëüíèõ áëîêïîñòàõ, — êàæå 
â³éñüêîâèé ó òåëåôîíí³é ðîç-
ìîâ³. — Ó çâ’ÿçêó ç êàðàíòèíîì, 
òðàíñïîðòó ìåíøå, àëå âñå îäíî 
¿äóòü ùîäíÿ. Çáðîþ â³â÷àðêà âè-

ÿâèëà ò³ëüêè îäèí ðàç. ßê ò³ëüêè 
ä³çíàþòüñÿ, ùî ÷åðãóþòü ñîáàêè, 
îñòåð³ãàþòüñÿ ïåðåâîçèòè. ×óëè 
ïðî öå â³ä äåêîãî ç ì³ñöåâèõ. 

Ï³ñòîëåò ÏÌ Àðìàíà ëåãêî 
âèÿâèëà â ñàëîí³ àâò³âêè, â ÿê³é 
çíàõîäèëèñÿ ÷åòâåðî ó öèâ³ëü-
íîìó.

— Ïàöàíè, âñå íîðìàëüíî, — 
îäðàçó çðåàãóâàëè íà öå ïàñà-
æèðè. — ² ïî÷àëè ä³ñòàâàòè ç 
êèøåíü äîêóìåíòè. Ìè ç ïîë³ö³¿.

СПОЧАТКУ НАГОДУЙ СОБАКУ
Ìàéîð Äæóðàáàºâ ïåðøèì 

ïðîâîäèòü ñï³âáåñ³äó ç îõî÷èìè 
éòè ñëóæèòè ê³íîëîãàìè. Êàæå, 
ïî ëþäèí³ îäðàçó âèäíî, ÷è ìîæå 
âîíà çàéìàòèñÿ ö³ºþ ñïðàâîþ.

— ßêùî êàæó, âèâåäè ñîáàêó, 
à ìåí³ â³äïîâ³äàþòü, ìîâëÿâ, â³í 

æå ïîêóñàº, äàë³ ìîæíà íå ïðî-
âîäèòè ñï³âáåñ³äó, — ãîâîðèòü 
ê³íîëîã. — Íåìà â òàêî¿ ëþäèíè 
òÿìè, ÿê ï³äõîäèòè äî ñîáàêè. Íà 
³íøîãî äèâèøñÿ, â³í óæå ïî÷èíàº 
ïðè÷³ñóâàòè øåðñòü, îãëÿäàº, ÷è 
íåìà êë³ù³â, âèäíî, ùî â³ä÷óâàº 
òâàðèíó. Ç òàêîãî áóäå òîëê. Òà-
êèé òî÷íî ñïåðøó íàãîäóº ñîáà-
êó, ò³ëüêè òîä³ ñàì ñÿäå äî ñòîëó. 
Ñàìå òàê âîíî ìàº áóòè.

Íà ñëóæáó ìîæíà ïðèõîäèòè ç 
âëàñíèì ñîáàêîþ. Éîãî çä³áíîñò³ 
ïåðåâ³ðÿòü. ßêùî ñïðàâä³ òðåíî-
âàíèé, â³çüìóòü íà ñëóæáó ðàçîì 
ç ãîñïîäàðåì. ßêùî ñâîãî ñîáàêè 
íåìà, éîãî äàäóòü ó ÷àñòèí³.

Çà ñëîâàìè ñï³âðîçìîâíèêà, 
ïåðåâàæíî ó íèõ ñëóæàòü ÷îòè-
ðèëàï³ òàêèõ ïîð³ä ÿê í³ìåöüêà, 
áåëüã³éñüêà â³â÷àðêè, ëàáðàäîðè. 

Кінолог Дмитро 
Довгалюк разом зі своїм 
псом на кличку Арлана 
завоював не одну 
нагороду на змаганнях
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ОВЕН 
У житті все гладко не буває. 
Але іноді випадковість може 
принести щастя. Цього тижня 
постарайтеся використовува-
ти шанс, наданий вам долею. 
Будьте відкриті і чарівні.

ТЕЛЕЦЬ 
Завантаженість на роботі 
може відбитися на стосунках 
з коханою людиною. Поста-
райтеся приділити їй хоча б 
трохи уваги. Вихідні — відмін-
ний час, щоб насолоджувати-
ся товариством одне одного.

БЛИЗНЮКИ 
У вас може виникнути 
необхідність «розставити всі 
крапки над i». І ви отримаєте 
відверте зізнання і ще раз 
переконаєтеся, що кохані, 
а не просто кохаєте. Вас чекає 
пристрасне побачення.

РАК 
Виберіть час для усамітнення 
і розберіться в своїх почуттях 
і вимогах, що пред'являються 
до коханої людини. У ваших 
взаєминах особливо важливу 
роль буде грати довіра. 

ЛЕВ 
Вас чекає нове знайомство 
і взаємна симпатія. Однак 
прислухайтеся до себе, 
наскільки вселяє довіру ця 
людина. Придивіться до неї, і 
тоді зрозумієте, що може, це 
не те, що вам потрібно.

ДІВА 
Ваша привабливість буде 
настільки сильна, що це за-
грожує стати проблемою. Що, 
власне, вам робити з такою 
кількістю шанувальників? 
Пора зробити вибір. Не варто 
давати помилкових надій.

ТЕРЕЗИ 
У любовних стосунках настає 
час змін. Але спалювати 
мости ще рано, вони вам зна-
добляться. У середу імовірна 
романтична зустріч, яка зали-
шить незабутні враження. 

СКОРПІОН 
Любов кружляє вам голову 
і надихає на подвиги, пода-
рунки і визнання. Не бійтеся 
проявляти свої почуття. Зірки 
говорять, що вони взаємні. 

СТРІЛЕЦЬ 
Не відсувайте на другий план 
ваше особисте життя, вва-
жаючи, що ви дуже зайняті. 
Навпаки, вам необхідно 
якомога більше спілкуватися, 
залишатися удвох. 

КОЗЕРІГ 
Більше довіряйте інтуїції і сво-
їм бажанням. Будьте обереж-
ні в розмовах про особисте 
життя, велика небезпека 
наговорити зайвого. 

ВОДОЛІЙ 
Ви користуєтеся заслуженим 
успіхом, тому можете дозво-
лити собі навіть повередува-
ти, вас зрозуміють і підіграють 
вам. Сімейні проблеми за-
ймуть багато часу, схоже, вам 
буде не до романтики.

РИБИ 
Ви відчуваєте, що між вами 
і вашим обранцем проля-
гла тріщина, яка поступово 
збільшується. Постарайтеся 
не панікувати і не сприймати 
те, що трапилося, як трагедію. 

СЕКСУАЛЬНИЙ 
ГОРОСКОП 
НА 25-31 БЕРЕЗНЯ

ВАЛЕРІЙ АНДРОСОВ, ПСИХОЛОГ 

— Усі ті позитивні ефекти, які 
можна отримати від сексу, 
доступні тільки при виконанні 
декількох принципів: щирість, 
активність і бажання. При не-
бажанні займатися сексом з 
партнером, або змушуючи 

себе, належного ефекту не вийде. Саме тому 
перше, що варто зробити — це подбати про те, 
щоб все, що відбувається, подобалося і було 
приємним. Саме тут і з'являється такий принцип 
як щирість. Перш за все, з самим собою. Адже 

те, що зараз буде відбуватися в умовах самоізо-
ляції, це класична і типова ситуація, яку відчує 
на собі будь-яка пара — криза. Перш за все, 
варто розуміти, що криза — це не просто про-
блемна ситуація, а норма розвитку будь-якої 
системи, просто в нинішніх умовах ця “нор-
ма” дещо прискорена у часі. Ось, наприклад, 
у дітей настає підлітковий вік. Чи погано це? 
Чи добре це? Ні те, ні інше. Це просто норма 
розвитку. З кризами в стосунках та ж сама іс-
торія. Перш за все, варто пам'ятати про те, що 
криза — це така ситуація, в якій старі методи 
вже не працюють, а нових ще не придумали. 

І типовою реакцією людей на кризу буває по-
силення старих методів. Але, на жаль, вони вже 
не працюють. Це як смикати ручку закритих 
дверей. Все сильніше і сильніше. До тих пір, 
поки не знайдеш ключ, двері не відчиняться.
Хороших новин кілька. По-перше, криза — 
це нормально. Як часом той факт, що у тебе 
щось болить, означає, що ти ще живий. По-
друге, криза — це джерело розвитку. Не мож-
на розвиватися там, де у тебе все добре. 
Саме тому, якщо ви зіткнулися з кризою, то: 
посміхнулися, вдихнули, видихнули і гайда 
на пошуки рішень.

Коментар експерта

Áëèçüêî 80% ïàð íå îòðèìóþòü 
ó ñòîñóíêàõ òå, ùî âîíè õîò³ëè á 
îòðèìóâàòè. ² íå òîìó, ùî ñî-
ðîìíî ñêàçàòè, à ïðîñòî òîìó, ùî 
íå çíàþòü, ùî êîíêðåòíî âîíè 
õî÷óòü. Íà æàëü, íàø ìîçîê âëà-
øòîâàíèé òàêèì ÷èíîì, ùî éîìó 
íàáàãàòî ïðîñò³øå â³äïîâ³ñòè 
íà ïèòàííÿ, ÷îãî éîìó íå õîò³-
ëîñÿ á, í³æ íàâïàêè ïðî áàæàí-
íÿ. Õî÷à ïðî âëàñí³ áàæàííÿ òà 
áàæàííÿ ïàðòíåðà äîâîë³ ëåãêî 
ä³çíàòèñÿ, ÿêùî º ìîæëèâ³ñòü ò³ñ-
íîãî êîíòàêòó (³ ç ñîáîþ òåæ). 
Êàðàíòèí íàäàº òàêó ìîæëèâ³ñòü, 
òîæ àáè íå íóäüãóâàòè, íå ïî-
âáèâàòè îäíå îäíîãî, íå ðîçëó-
÷èòèñÿ â òðàâí³, çàéì³òüñÿ ÷èìîñü 
êîðèñíèì. Íàïðèêëàä…

КОНФЛІКТУЙТЕ АБО 
ПРАЦЮЙТЕ 

Âèÿâëÿºòüñÿ, ùî ïàðè, ÿê³ 
êîíôë³êòóþòü, íàáàãàòî ÷àñò³-
øå ñòàþòü á³ëüø óñï³øíèìè. 
Öå ïîâ'ÿçàíî ç òèì, ùî ï³ä ÷àñ 
êîíôë³êòó ëþäè íàìàãàþòüñÿ 
çíàéòè êîìïðîì³ñè ³ ñï³ëüí³ 
ð³øåííÿ, òàêèì ÷èíîì ïîêðà-
ùóþ÷è æèòòÿ îäíå îäíîãî. Òóò 
íå âàðòî ïëóòàòè êîíôë³êò ç³ 
ñâàðêîþ. ßêùî êîíôë³êò, öå ç³-
òêíåííÿ äâîõ ñòîð³í, äóìîê ³ áà-
æàíü, òî ñâàðêà — öå äóæå ïîãà-
íà ôîðìà âèð³øåííÿ êîíôë³êòó. 
ßêùî æ ó âàñ âñå òèõî ³ ñïîê³éíî, 
êîíôë³êòóâàòè íåìà ïðî ùî — 
çíàéä³òü ñï³ëüíå õîá³.

Âè ÷óëè ïðî òåîð³þ ìëèíö³â? 
Ââàæàºòüñÿ, ùî ëþäè òèì ñèëü-
í³øå ïîâ'ÿçàí³, ÷èì á³ëüøå ó íèõ 
ñï³ëüíèõ ñïðàâ ³ ³íòåðåñ³â. Íà-
â³òü ÿêùî âîíè ïðîñòî ãîòóþòü 

ìëèíö³. Çàãàëüí³ ³íòåðåñè ñòàþòü 
òèì ñàìèì êëåºì, ÿêèé íå ïðî-
ñòî îá'ºäíóº äâîõ ëþäåé, àëå ³ 
äîïîìàãàº ðîçâèâàòèñÿ ³ ðîñòè 
ç êîæíèì äíåì. Ùî ìîæå áóòè 
öèì ñàìèì õîá³? Íó çíàéä³òü òå, 
÷èì âàì äâîì õîò³ëîñÿ á çàéìà-
òèñÿ, çàéì³òüñÿ íàâ÷àííÿì, êóð-
ñàìè òàíãî ÷è éîãîþ, êóë³íàð³ºþ, 
ìàëþâàííÿì. Çàðàç êóïà îíëàéí 
êóðñ³â òà øê³ë, ùî â³äêðèëè ñâî¿ 
ìàéäàí÷èêè áåçêîøòîâíî.

АЛЕ КРАЩЕ ЗАЙМІТЬСЯ 
СЕКСОМ 

ßê íå êðóòè, à ñåêñóàëüíå æèò-
òÿ äóæå ñèëüíî âïëèâàº íà âñå 
³íøå. Äîâåäåíî, ùî ÿêùî ïàðòíå-
ðè çíàéøëè ñï³ëüíó ìîâó â ñåêñ³, 
òî âñ³ ³íø³ äð³áí³ ïîáóòîâ³ ÷âàðè 
âèð³øóþòüñÿ äóæå ïðîñòî. Êð³ì 
òîãî, ñåêñ çàïóñêàº â îðãàí³çì³ 
ö³ëþù³ ïðîöåñè, ÿê³ ïîë³ïøóþòü 
çàãàëüíèé ñòàí, âïëèâàþòü íà íà-
ñòð³é ³ ðîáîòó âíóòð³øí³õ îðãàí³â. 
Ñåêñ ïîêðàùóº íàñòð³é. Óñå öå 
â³äáóâàºòüñÿ òîìó, ùî îðãàí³çì 
âèä³ëÿº åíäîðô³í, ÿêèé òàêîæ â³-
äîìèé ÿê «ãîðìîí ùàñòÿ». Çàâäÿ-
êè éîìó ïîë³ïøóºòüñÿ çàãàëüíèé 
íàñòð³é. Àëå åíäîðô³í — ò³ëüêè 
îäèí ç áàãàòüîõ ãîðìîí³â, ÿê³ âè-
ðîáëÿþòüñÿ ï³ä ÷àñ ñåêñó. À ¿õ º 
÷èìàëî. 

Ñåêñ ìîæå áóòè ³ äóæå õîðî-
øîþ êîìïåíñàö³ºþ òðåíàæåðíîãî 
çàëó (îñîáëèâî êîëè íà ñüîãîä-
í³ âîíè íåäîñòóïí³). Çîêðåìà, 
ê³ëüêà õâèëèí àêòèâíîãî ñåêñó 
åêâ³âàëåíòí³ 20 õâèëèíàì íà êàð-
ä³îòðåíàæåð³. ² ÿê áè äèâíî öå 
íå çâó÷àëî, àëå ñåêñ ïîêðàùóº 
ðîçóìîâ³ çä³áíîñò³.

ЧИМ ЗАЙНЯТИСЯ НА 
ТРИВАЛОМУ КАРАНТИНІ
Змушені бути разом  Якщо тривалий 
час сприймати партнера і стосунки як 
звичайне діло (є і добре), а потім раптом 
стати заручником загальних житлових 
метрів на 24/7, то можуть виникнути 
проблеми. Чим розважити себе і партнера, 
аби будиночок під назвою «довго і 
щасливо» не втратив кілька цеглинок 

ТОП-8 ПРИЧИН ЗАЙНЯТИСЯ СЕКСОМ 
НА КАРАНТИНІ 

ЗНИЖУЄ ВАГУ І СТВОРЮЄ ТОНУС
Під час статевого акту спалюється, в середньому, від 
200 до 600 калорій. А ласки, що передують інтимній близькості, 
є чудовим масажем і ненав'язливою гімнастикою.

ПІДВИЩУЄ НАСТРІЙ 
Гормони щастя, що виділяються під час сексу, позитивно діють 
на психоемоційний фон людини. При гострій нестачі цього 
гормону, зростає ризик довгострокової депресії, з усіма її 
проблемами і наслідками.

ПІДТРИМУЄ АКТИВНІСТЬ СТАТЕВОЇ СИСТЕМИ 
Медики стверджують, що тривале утримання від сексу 
небезпечне для здоров'я. Особливо для тих, хто знаходиться 
в розквіті своїх фізичних сил. У чоловіків, в першу чергу під 
загрозою фізичне здоров'я, у жінок — психологічне.

ПОКРАЩУЄ РОЗУМОВУ АКТИВНІСТЬ 
Регулярний секс сприятливо впливає на ділянки головного 
мозку, які відповідають за здатність до навчання і пам'ять. 
Сексом поліпшується реакція і концентрація уваги. Рівень кисню 
в крові підвищується, разом з активністю мозку.

ПРОВОКУЄ ОМОЛОДЖЕННЯ 
Під час сексу організм отримує колаген (білок, що відповідає 
за молодість і пружність шкіри). А гормон прогестерон, який 
також виробляється під час сексу, усуває недоліки на шкірі.

СТИМУЛЮЄ ІМУННУ СИСТЕМУ 
Під час сексу кров судинами біжить набагато швидше, ніж 
зазвичай, отримує додатковий кисень і промиває всі органи. 
А ще виділяється серотонін і на 30% підвищує кількість 
імуноглобуліну А, який в свою чергу активує імунну систему.

ВІДНОВЛЮЄ МЕТАБОЛІЗМ 
Довго без сексу — і в товстому кишечнику, жіночих статевих 
органах накопичуються шкідливі речовини. Розрядка 
сприяє венозному відтоку, що вирішує варикозні проблеми, 
попереджає геморой і шлаки в кишківнику. А ще знижується 
рівень холестерину і цукру.

ЗБЕРІГАЄ РУХЛИВІСТЬ СУГЛОБІВ 
Після інтимної близькості в організмі виділяються ендорфіни — 
натуральні болезаспокійливі засоби, дія яких триває годинами. 
Це найприємніші ліки від болю суглобів.



КОНКУРС ЕРОТИЧНОГО ФОТО «МІС RIA-2020» ГОРОСКОП
СЕРГІЙ ДМИТРЕНКО, ВОДІЙ

Усі говорили, що досить 
надягати маску і рукавич-
ки, щоб не заразитися, 
коли виходиш на вулицю. 
Вони брехали!
Коли я приїхав у магазин, 

то з'ясувалося, що всі ще й одяг носять.

***
Пацієнт:
— Доктор, а пиво мені можна?..
Лікар:
— Що ви, дорогенький, — яке пиво??!
Пацієнт:
— Доктор, а в майбутньому?..
Лікар:
— Що ви, дорогенький, — яке майбутнє??!

***
— Апчхи!
— Будь здоров!
— Апчхи!
— Я дивлюся, що ти мене з першого разу 
не зрозумів.

***
Головлікар робить обхід лікарні.
— Як пацієнт з підозрою на коронавірус?
— Нормально. Поклали в окрему палату. 
Призначили спеціальну дієту.
— Що за дієта?
— Годуємо печивом.
— Чому печивом?
— У щілину між підлогою і дверима більше 
нічого не проходить…

АНЕКДОТИ ВІД ВІННИЧАН

16 RIA, 
Ñåðåäà, 25 áåðåçíÿ 2020

468739

470491

470496

470036

Аріадна, 18 років
Студентка Коледжу економіки і права ВКІ, 
навчаюся на спеціальності «Право». Намагаюсь 
від життя брати по максимуму. Захоплююсь 
фотографією та мейкапом. Я позитивна та 
комунікабельна. Трішки загадкова, але добра та 
цілеспрямована. 

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

Найгарніші  дівчата їздять 
з «Бліц таксі»

РЕКЛАМА

ОВЕН 
Избегайте конфликтов. 
Лучше не предпринимать 
решительных действий.

ТЕЛЕЦ 
Не стоит растрачивать силы 
на сомнения и негативные 
мысли.

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы сейчас хозяин по-
ложения. Ваши желания 
сбываются, работа спорится.

РАК 
Не отвлекайтесь, сосредо-
точьтесь на важном, и все 
получится. 

ЛЕВ 
Работа просто бегает 
за вами, и если вы вовремя 
не увернетесь, то придется 
работать не только за себя, 
но и за того парня. 

ДЕВА 
Постарайтесь не раздувать 
из мухи слона и избегайте 
бурных переживаний. 

ВЕСЫ 
Вас может ожидать много 
интересных знакомств. 
Какие-то из них окажутся 
даже судьбоносными. 

СКОРПИОН 
Не стоит спешить, придер-
живайтесь выжидательной 
стратегии. 

СТРЕЛЕЦ 
Вас может ожидать важный 
разговор с начальством, вы 
явно заслужили поощрение.

КОЗЕРОГ 
Работа начнет приносить 
плоды. Освободите себя 
от ненужных встреч. 

ВОДОЛЕЙ 
Сейчас самое время делать 
карьеру или открывать свой 
бизнес. 

РЫБЫ 
Настал момент, когда стоит 
что-то в себе поменять, 
отказаться от стереотипов. 

ГОЛОСУЙ ЗА УЧАСНИЦЬ 
«МІС RIA-2020» НА:
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БІЛЬШЕ ФОТО НА 
MISS.MOEMISTO.UA

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

або аналогічна)

ФОТОСЕСІЯ ВІД 
ФОТОСТУДІЇ «INDIGO»

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


